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නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

පටිසම්භිදාමග්ගපාළි 

1. මහාවග්යගො 

මාතිකා 

1. යසොතාවධායන පඤ්ඤාසුතමයයඤාණං. 

2. සුත්වානසංවයරපඤ්ඤාසීලමයයඤාණං. 

3. සංවරිත්වාසමාදහයනපඤ්ඤාසමාධිභාවනාමයයඤාණං. 

4. පච්චයපරිග්ගයහපඤ්ඤාධම්මට්ඨිතිඤාණං. 

5. අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං ධම්මානං සඞ්ඛිපිත්වා වවත්ථායන
පඤ්ඤාසම්මසයනඤාණං. 

6. පච්චුප්පන්නානං ධම්මානං විපරිණාමානුපස්සයන පඤ්ඤා 
උදයබ්බයානුපස්සයනඤාණං. 

7. ආරම්මණංපටිසඞ්ඛාභඞ්ගානුපස්සයනපඤ්ඤාවිපස්සයන ඤාණං. 

8. භයතුපට්ඨායනපඤ්ඤාආදීනයවඤාණං. 

9. මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු
ඤාණං. 

10. බහිද්ධාවුට්ඨානවිවට්ටයනපඤ්ඤායගොත්රභුඤාණං. 

11. දුභයතොවුට්ඨානවිවට්ටයනපඤ්ඤාමග්යගඤාණං. 

12. පයයොගප්පටිප්පස්සද්ධිපඤ්ඤාඵයලඤාණං. 

13. ඡින්නවටුමානුපස්සයන [ඡින්නමනුපස්සයන (සයා.), 
ඡින්නවට්ටමනුපස්සයන(සී. අට්ඨ.)] පඤ්ඤාවිමුත්තිඤාණං. 

14. තදා සමුදාගයත [සමුපාගයත (සයා.)] ධම්යම පස්සයන පඤ්ඤා
පච්චයවක්ඛයණඤාණං. 

15. අජ්ඣත්තවවත්ථායනපඤ්ඤාවත්ථුනානත්යතඤාණං. 
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16. බහිද්ධාවවත්ථායනපඤ්ඤායගොචරනානත්යතඤාණං. 

17. චරියාවවත්ථායනපඤ්ඤාචරියානානත්යතඤාණං. 

18. චතුධම්මවවත්ථායනපඤ්ඤාභූමිනානත්යතඤාණං. 

19. නවධම්මවවත්ථායනපඤ්ඤාධම්මනානත්යතඤාණං. 

20. අභිඤ්ඤාපඤ්ඤාඤාතට්යඨඤාණං. 

21. පරිඤ්ඤාපඤ්ඤාතීරණට්යඨඤාණං. 

22. පහායනපඤ්ඤාපරිච්චාගට්යඨඤාණං. 

23. භාවනාපඤ්ඤාඑකරසට්යඨඤාණං. 

24. සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤාඵස්සනට්යඨ [ඵුසනට්යඨ(ක.)] ඤාණං. 

25. අත්ථනානත්යතපඤ්ඤාඅත්ථපටිසම්භියද ඤාණං. 

26. ධම්මනානත්යතපඤ්ඤාධම්මපටිසම්භියදඤාණං. 

27. නිරුත්තිනානත්යතපඤ්ඤානිරුත්තිපටිසම්භියදඤාණං. 

28. පටිභානනානත්යත පඤ්ඤා [පටිභාණනානත්යත (සයා.)] 
පටිභානපටිසම්භියදඤාණං. 

29. විහාරනානත්යතපඤ්ඤාවිහාරට්යඨඤාණං. 

30. සමාපත්තිනානත්යතපඤ්ඤාසමාපත්තට්යඨඤාණං. 

31. විහාරසමාපත්තිනානත්යතපඤ්ඤාවිහාරසමාපත්තට්යඨ ඤාණං. 

32. අවික්යඛපපරිසුද්ධත්තා ආසවසමුච්යඡයද පඤ්ඤා 
ආනන්තරිකසමාධිම්හිඤාණං. 

33. දස්සනාධිපයතයයං සන්යතො ච විහාරාධිගයමො පණීතාධිමුත්තතා 
පඤ්ඤාඅරණවිහායරඤාණං. 

34. ද්වීහි බයලහි සමන්නාගතත්තා තයයො ච සඞ්ඛාරානං
පටිප්පස්සද්ධියා යසොළසහි ඤාණචරියාහි නවහි සමාධිචරියාහි වසිභාවතා 
පඤ්ඤානියරොධසමාපත්තියාඤාණං. 

35. සම්පජානස්සපවත්තපරියාදායන පඤ්ඤා පරිනිබ්බායනඤාණං. 
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36. සබ්බධම්මානං සම්මා සමුච්යඡයද නියරොයධ ච අනුපට්ඨානතා 
පඤ්ඤාසමසීසට්යඨඤාණං. 

37. පුථුනානත්තයතජපරියාදායන පඤ්ඤා සල්යලඛට්යඨඤාණං. 

38. අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨපඤ්ඤාවීරියාරම්යභ ඤාණං. 

39. නානාධම්මප්පකාසනතාපඤ්ඤාඅත්ථසන්දස්සයනඤාණං. 

40. සබ්බධම්මානං එකසඞ්ගහතානානත්යතකත්තපටියවයධ පඤ්ඤා 
දස්සනවිසුද්ධිඤාණං. 

41. විදිතත්තාපඤ්ඤාඛන්තිඤාණං. 

42. ඵුට්ඨත්තා පඤ්ඤා පරියයොගාහයණ [පරියයොගාහයන (සයා.)] 
ඤාණං. 

43. සයමොදහයනපඤ්ඤාපයදසවිහායරඤාණං. 

44. අධිපතත්තාපඤ්ඤාසඤ්ඤාවිවට්යටඤාණං. 

45. නානත්යතපඤ්ඤායචයතොවිවට්යටඤාණං. 

46. අධිට්ඨායනපඤ්ඤාචිත්තවිවට්යටඤාණං. 

47. සුඤ්ඤයතපඤ්ඤාඤාණවිවට්යටඤාණං. 

48. යවොසග්යග [යවොස්සග්යග (බහූසු)] පඤ්ඤා වියමොක්ඛවිවට්යට
ඤාණං. 

49. තථට්යඨපඤ්ඤාසච්චවිවට්යටඤාණං. 

50. කායම්පිචිත්තම්පිඑකවවත්ථානතාසුඛසඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්ච
අධිට්ඨානවයසනඉජ්ඣනට්යඨපඤ්ඤාඉද්ධිවියධඤාණං. 

51. විතක්කවිප්ඵාරවයසන නානත්යතකත්තසද්දනිමිත්තානං 
පරියයොගාහයණපඤ්ඤායසොතධාතුවිසුද්ධිඤාණං. 

52. තිණ්ණන්නං චිත්තානං විප්ඵාරත්තා ඉන්ද්රියානං පසාදවයසන
නානත්යතකත්තවිඤ්ඤාණචරියා පරියයොගාහයණ පඤ්ඤා 
යචයතොපරියඤාණං. 
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53. පච්චයප්පවත්තානංධම්මානං නානත්යතකත්තකම්මවිප්ඵාරවයසන
පරියයොගාහයණපඤ්ඤාපුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං. 

54. ඔභාසවයසනනානත්යතකත්තරූපනිමිත්තානංදස්සනට්යඨපඤ්ඤා 
දිබ්බචක්ඛුඤාණං. 

55. චතුසට්ඨියාආකායරහිතිණ්ණන්නංඉන්ද්රියානංවසීභාවතා පඤ්ඤා
ආසවානංඛයයඤාණං. 

56. පරිඤ්ඤට්යඨපඤ්ඤාදුක්යඛඤාණං. 

57. පහානට්යඨපඤ්ඤාසමුදයය ඤාණං. 

58. සච්ඡිකිරියට්යඨපඤ්ඤානියරොයධඤාණං. 

59. භාවනට්යඨපඤ්ඤාමග්යගඤාණං. 

60. දුක්යඛඤාණං. 

61. දුක්ඛසමුදයයඤාණං. 

62. දුක්ඛනියරොයධ ඤාණං. 

63. දුක්ඛනියරොධගාමිනියාපටිපදායඤාණං. 

64. අත්ථපටිසම්භියදඤාණං. 

65. ධම්මපටිසම්භියදඤාණං. 

66. නිරුත්තිපටිසම්භියදඤාණං. 

67. පටිභානපටිසම්භියදඤාණං. 

68. ඉන්ද්රියපයරොපරියත්යතඤාණං. 

69. සත්තානංආසයානුසයයඤාණං. 

70. යමකපාටිහීයරඤාණං. 

71. මහාකරුණාසමාපත්තියාඤාණං. 

72. සබ්බඤ්ඤුතඤාණං. 

73. අනාවරණඤාණං. 
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ඉමානි යතසත්තති ඤාණානි. ඉයමසං යතසත්තතියා ඤාණානං
සත්තසට්ඨි ඤාණානි සාවකසාධාරණානි; ඡ ඤාණානි අසාධාරණානි
සාවයකහි. 

මාතිකානිට්ඨිතා. 

1. ඤාණකථා 

1. සුතමයඤාණනිද්යදයසො 
1. කථං යසොතාවධායනපඤ්ඤාසුතමයයඤාණං? 

‘‘ඉයම ධම්මා අභිඤ්යඤයයා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා 
සුතමයයඤාණං. 

‘‘ඉයම ධම්මා පරිඤ්යඤයයා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා 
සුතමයයඤාණං. 

‘‘ඉයම ධම්මා පහාතබ්බා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා
සුතමයය ඤාණං. 

‘‘ඉයම ධම්මා භායවතබ්බා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා
සුතමයය ඤාණං. 

‘‘ඉයම ධම්මා සච්ඡිකාතබ්බා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා 
සුතමයයඤාණං. 

‘‘ඉයම ධම්මා හානභාගියා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා
සුතමයය ඤාණං. 

‘‘ඉයම ධම්මා ඨිතිභාගියා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා
සුතමයය ඤාණං. 

‘‘ඉයම ධම්මා වියසසභාගියා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා
සුතමයය ඤාණං. 

‘‘ඉයමධම්මානිබ්යබධභාගියා’’තියසොතාවධානං, තංපජානනාපඤ්ඤා 
සුතමයයඤාණං. 

‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා
සුතමයයඤාණං. 

‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා 
සුතමයයඤාණං. 
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‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා
සුතමයය ඤාණං. 

‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්ච’’න්ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා 
සුතමයයඤාණං. 

‘‘ඉදං දුක්ඛසමුදයං [දුක්ඛසමුදයයො (සයා.)] අරියසච්ච’’න්ති
යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤාසුතමයයඤාණං. 

‘‘ඉදං දුක්ඛනියරොධං [දුක්ඛනියරොයධො (සයා.) අට්ඨකථා
ඔයලොයකතබ්බා] අරියසච්ච’’න්ති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා
සුතමයය ඤාණං. 

‘‘ඉදං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්ච’’න්ති යසොතාවධානං, 
තංපජානනාපඤ්ඤාසුතමයයඤාණං. 

2. කථං ‘‘ඉයම ධම්මා අභිඤ්යඤයයා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා
පඤ්ඤාසුතමයයඤාණං? 

එයකොධම්යමොඅභිඤ්යඤයයයො–සබ්යබසත්තාආහාරට්ඨිතිකා.ද්යව 
ධම්මා අභිඤ්යඤයයා – ද්යව ධාතුයයො. තයයො ධම්මා අභිඤ්යඤයයා –
තිස්යසොධාතුයයො. චත්තායරොධම්මාඅභිඤ්යඤයයා–චත්තාරිඅරියසච්චානි.
පඤ්ච ධම්මා අභිඤ්යඤයයා – පඤ්ච විමුත්තායතනානි. ඡ ධම්මා
අභිඤ්යඤයයා – ඡ අනුත්තරියානි. සත්ත ධම්මා අභිඤ්යඤයයා – සත්ත
නිද්දසවත්ථූනි. අට්ඨ ධම්මා අභිඤ්යඤයයා – අට්ඨ අභිභායතනානි. නව
ධම්මාඅභිඤ්යඤයයා–නවඅනුපුබ්බවිහාරා.දසධම්මා අභිඤ්යඤයයා–දස
නිජ්ජරවත්ථූනි. 

3. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, අභිඤ්යඤයයං. කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බං
අභිඤ්යඤයයං? චක්ඛු [චක්ඛුං (සයා.ක.)], භික්ඛයව, අභිඤ්යඤයයං; රූපා
අභිඤ්යඤයයා; චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අභිඤ්යඤයයං; චක්ඛුසම්ඵස්යසො
අභිඤ්යඤයයයො; යම්පිදං [යමිදං (ක.) සං. නි. 4.52 පස්සිතබ්යබො] 
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා, තම්පි අභිඤ්යඤයයං. යසොතං අභිඤ්යඤයයං; සද්දා 
අභිඤ්යඤයයා…යප.… ඝානං අභිඤ්යඤයයං; ගන්ධා අභිඤ්යඤයයා… 
ජිව්හා අභිඤ්යඤයයා; රසා අභිඤ්යඤයයා… කායයො අභිඤ්යඤයයයො; 
යඵොට්ඨබ්බා අභිඤ්යඤයයා… මයනො අභිඤ්යඤයයයො; ධම්මා
අභිඤ්යඤයයා; මයනොවිඤ්ඤාණං අභිඤ්යඤයයං, මයනොසම්ඵස්යසො
අභිඤ්යඤයයයො; යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං
වාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා, තම්පිඅභිඤ්යඤයයං.’’ 
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රූපං අභිඤ්යඤයයං; යවදනා අභිඤ්යඤයයා; සඤ්ඤා අභිඤ්යඤයයා; 
සඞ්ඛාරාඅභිඤ්යඤයයා; විඤ්ඤාණංඅභිඤ්යඤයයං. 

චක්ඛු අභිඤ්යඤයයං; යසොතං අභිඤ්යඤයයං; ඝානං අභිඤ්යඤයයං; 
ජිව්හා අභිඤ්යඤයයා; කායයො අභිඤ්යඤයයයො; මයනො අභිඤ්යඤයයයො.
රූපා අභිඤ්යඤයයා; සද්දා අභිඤ්යඤයයා; ගන්ධා අභිඤ්යඤයයා; රසා
අභිඤ්යඤයයා; යඵොට්ඨබ්බා අභිඤ්යඤයයා; ධම්මා අභිඤ්යඤයයා.
චක්ඛුව්ත්ත්ඤ්ඤාණං අභිඤ්යඤයයං; යසොතවිඤ්ඤාණං අභිඤ්යඤයයං; 
ඝානවිඤ්ඤාණං අභිඤ්යඤයයං; ජිව්හාවිඤ්ඤාණං අභිඤ්යඤයයං; 
කායවිඤ්ඤාණං අභිඤ්යඤයයං; මයනොවිඤ්ඤාණං අභිඤ්යඤයයං.
චක්ඛුසම්ඵස්යසො අභිඤ්යඤයයයො; යසොතසම්ඵස්යසො අභිඤ්යඤයයයො; 
ඝානසම්ඵස්යසො අභිඤ්යඤයයයො; ජිව්හාසම්ඵස්යසො අභිඤ්යඤයයයො; 
කායසම්ඵස්යසො අභිඤ්යඤයයයො; මයනොසම්ඵස්යසො අභිඤ්යඤයයයො; 
චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා අභිඤ්යඤයයා; යසොතසම්ඵස්සජා යවදනා
අභිඤ්යඤයයා; ඝානසම්ඵස්සජා යවදනා අභිඤ්යඤයයා; ජිව්හාසම්ඵස්සජා
යවදනා අභිඤ්යඤයයා; කායසම්ඵස්සජා යවදනා අභිඤ්යඤයයා; 
මයනොසම්ඵස්සජා යවදනා අභිඤ්යඤයයා. රූපසඤ්ඤා අභිඤ්යඤයයා; 
සද්දසඤ්ඤා අභිඤ්යඤයයා; ගන්ධසඤ්ඤා අභිඤ්යඤයයා; රසසඤ්ඤා
අභිඤ්යඤයයා; යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා අභිඤ්යඤයයා; ධම්මසඤ්ඤා
අභිඤ්යඤයයා. රූපසඤ්යචතනා අභිඤ්යඤයයා; සද්දසඤ්යචතනා 
අභිඤ්යඤයයා; ගන්ධසඤ්යචතනා අභිඤ්යඤයයා; රසසඤ්යචතනා
අභිඤ්යඤයයා; යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනා අභිඤ්යඤයයා; ධම්මසඤ්යචතනා
අභිඤ්යඤයයා. රූපතණ්හා අභිඤ්යඤයයා; සද්දතණ්හා අභිඤ්යඤයයා; 
ගන්ධතණ්හාඅභිඤ්යඤයයා; රසතණ්හා අභිඤ්යඤයයා; යඵොට්ඨබ්බතණ්හා
අභිඤ්යඤයයා; ධම්මතණ්හා අභිඤ්යඤයයා. රූපවිතක්යකො
අභිඤ්යඤයයයො; සද්දවිතක්යකො අභිඤ්යඤයයයො; ගන්ධවිතක්යකො 
අභිඤ්යඤයයයො; රසවිතක්යකො අභිඤ්යඤයයයො; යඵොට්ඨබ්බවිතක්යකො
අභිඤ්යඤයයයො; ධම්මවිතක්යකො අභිඤ්යඤයයයො. රූපවිචායරො
අභිඤ්යඤයයයො; සද්දවිචායරො අභිඤ්යඤයයයො; ගන්ධවිචායරො
අභිඤ්යඤයයයො; රසවිචායරො අභිඤ්යඤයයයො; යඵොට්ඨබ්බවිචායරො
අභිඤ්යඤයයයො; ධම්මවිචායරොඅභිඤ්යඤයයයො. 

4. පථවීධාතු අභිඤ්යඤයයා; ආයපොධාතු අභිඤ්යඤයයා; යතයජොධාතු 
අභිඤ්යඤයයා; වායයොධාතු අභිඤ්යඤයයා; ආකාසධාතු අභිඤ්යඤයයා; 
විඤ්ඤාණධාතු අභිඤ්යඤයයා. 

පථවීකසිණං අභිඤ්යඤයයං; ආයපොකසිණං අභිඤ්යඤයයං; 
යතයජොකසිණං අභිඤ්යඤයයං; වායයොකසිණං අභිඤ්යඤයයං; නීලකසිණං
අභිඤ්යඤයයං; පීතකසිණං අභිඤ්යඤයයං; යලොහිතකසිණංඅභිඤ්යඤයයං; 
ඔදාතකසිණං අභිඤ්යඤයයං; ආකාසකසිණං අභිඤ්යඤයයං; 
විඤ්ඤාණකසිණංඅභිඤ්යඤයයං. 
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යකසා අභිඤ්යඤයයා; යලොමා අභිඤ්යඤයයා; නඛා අභිඤ්යඤයයා; 
දන්තාඅභිඤ්යඤයයා; තයචොඅභිඤ්යඤයයයො, මංසංඅභිඤ්යඤයයං; න්හාරූ 
[නහාරූ (සයා.)] අභිඤ්යඤයයා; අට්ඨී අභිඤ්යඤයයා; අට්ඨිමිඤ්ජා
අභිඤ්යඤයයා [අට්ඨිමඤ්ජං අභිඤ්යඤයයං (සයා. ක.)]; වක්කං
අභිඤ්යඤයයං; හදයං අභිඤ්යඤයයං; යකනං අභිඤ්යඤයයං; කියලොමකං
අභිඤ්යඤයයං; පිහකං අභිඤ්යඤයයං; පප්ඵාසං අභිඤ්යඤයයං; අන්තං 
අභිඤ්යඤයයං අන්තගුණං අභිඤ්යඤයයං; උදරියං අභිඤ්යඤයයං; කරීසං
අභිඤ්යඤයයං; පිත්තං අභිඤ්යඤයයං; යසම්හං අභිඤ්යඤයයං; පුබ්යබො
අභිඤ්යඤයයයො; යලොහිතංඅභිඤ්යඤයයං; යසයදොඅභිඤ්යඤයයයො; යමයදො
අභිඤ්යඤයයයො; අස්සු අභිඤ්යඤයයං; වසා අභිඤ්යඤයයා; යඛයළො
අභිඤ්යඤයයයො; සිඞ්ඝාණිකාඅභිඤ්යඤයයා; ලසිකාඅභිඤ්යඤයයා; මුත්තං
අභිඤ්යඤයයං; මත්ථලුඞ්ගංඅභිඤ්යඤයයං. 

චක්ඛායතනංඅභිඤ්යඤයයං; රූපායතනංඅභිඤ්යඤයයං.යසොතායතනං 
අභිඤ්යඤයයං; සද්දායතනං අභිඤ්යඤයයං. ඝානායතනං අභිඤ්යඤයයං; 
ගන්ධායතනං අභිඤ්යඤයයං. ජිව්හායතනං අභිඤ්යඤයයං; රසායතනං 
අභිඤ්යඤයයං. කායායතනං අභිඤ්යඤයයං; යඵොට්ඨබ්බායතනං
අභිඤ්යඤයයං.මනායතනං අභිඤ්යඤයයං; ධම්මායතනංඅභිඤ්යඤයයං. 

චක්ඛුධාතුඅභිඤ්යඤයයා; රූපධාතුඅභිඤ්යඤයයා; චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු
අභිඤ්යඤයයා. යසොතධාතු අභිඤ්යඤයයා; සද්දධාතු අභිඤ්යඤයයා; 
යසොතවිඤ්ඤාණධාතු අභිඤ්යඤයයා. ඝානධාතු අභිඤ්යඤයයා; ගන්ධධාතු 
අභිඤ්යඤයයා; ඝානවිඤ්ඤාණධාතු අභිඤ්යඤයයා. ජිව්හාධාතු
අභිඤ්යඤයයා; රසධාතු අභිඤ්යඤයයා; ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු 
අභිඤ්යඤයයා. කායධාතු අභිඤ්යඤයයා; යඵොට්ඨබ්බධාතු අභිඤ්යඤයයා; 
කායවිඤ්ඤාණධාතු අභිඤ්යඤයයා. මයනොධාතු අභිඤ්යඤයයා; ධම්මධාතු
අභිඤ්යඤයයා; මයනොවිඤ්ඤාණධාතුඅභිඤ්යඤයයා. 

චක්ඛුන්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; යසොතින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; ඝානින්ද්රියං
අභිඤ්යඤයයං; ජිව්හින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; කායින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; 
මනින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; ජීවිතින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; ඉත්ථින්ද්රියං
අභිඤ්යඤයයං; පුරිසින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; සුඛින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; 
දුක්ඛින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; යසොමනස්සින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; 
යදොමනස්සින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; උයපක්ඛින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; 
සද්ධින්ද්රියංඅභිඤ්යඤයයං; වීරියින්ද්රියං [විරියින්ද්රියං(සයා.)] අභිඤ්යඤයයං; 
සතින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; සමාධින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; පඤ්ඤින්ද්රියං
අභිඤ්යඤයයං; අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; 
අඤ්ඤින්ද්රියංඅභිඤ්යඤයයං; අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅභිඤ්යඤයයං. 

5. කාමධාතු අභිඤ්යඤයයා; රූපධාතු අභිඤ්යඤයයා; අරූපධාතු 
අභිඤ්යඤයයා. කාමභයවො අභිඤ්යඤයයයො; රූපභයවො අභිඤ්යඤයයයො; 
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අරූපභයවො අභිඤ්යඤයයයො. සඤ්ඤාභයවො අභිඤ්යඤයයයො; 
අසඤ්ඤාභයවො අභිඤ්යඤයයයො; යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභයවො
අභිඤ්යඤයයයො. එකයවොකාරභයවො අභිඤ්යඤයයයො; චතුයවොකාරභයවො 
අභිඤ්යඤයයයො; පඤ්චයවොකාරභයවොඅභිඤ්යඤයයයො. 

6. පඨමං ඣානං [පඨමජ්ඣානං (සයා.) එවමීදියසසු ඨායනසු] 
අභිඤ්යඤයයං; දුතියංඣානංඅභිඤ්යඤයයං; තතියං ඣානංඅභිඤ්යඤයයං; 
චතුත්ථං ඣානං අභිඤ්යඤයයං. යමත්තායචයතොවිමුත්ති අභිඤ්යඤයයා; 
කරුණායචයතොවිමුත්තිඅභිඤ්යඤයයා; මුදිතායචයතොවිමුත්තිඅභිඤ්යඤයයා; 
උයපක්ඛායචයතොවිමුත්ති අභිඤ්යඤයයා. ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්ති
අභිඤ්යඤයයා; විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්ති අභිඤ්යඤයයා; 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති අභිඤ්යඤයයා; 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්ති අභිඤ්යඤයයා. 

අවිජ්ජා අභිඤ්යඤයයා; සඞ්ඛාරා අභිඤ්යඤයයා; විඤ්ඤාණං
අභිඤ්යඤයයං; නාමරූපං අභිඤ්යඤයයං; සළායතනං අභිඤ්යඤයයං; 
ඵස්යසො අභිඤ්යඤයයයො; යවදනා අභිඤ්යඤයයා; තණ්හා අභිඤ්යඤයයා; 
උපාදානං අභිඤ්යඤයයං; භයවො අභිඤ්යඤයයයො; ජාති අභිඤ්යඤයයා; 
ජරාමරණං අභිඤ්යඤයයං. 

7. දුක්ඛං අභිඤ්යඤයයං; දුක්ඛසමුදයයො අභිඤ්යඤයයයො; 
දුක්ඛනියරොයධො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා 
අභිඤ්යඤයයා. රූපං අභිඤ්යඤයයං; රූපසමුදයයො අභිඤ්යඤයයයො; 
රූපනියරොයධො අභිඤ්යඤයයයො; රූපනියරොධගාමිනී පටිපදා අභිඤ්යඤයයා.
යවදනා අභිඤ්යඤයයා…යප.… සඤ්ඤා අභිඤ්යඤයයා…යප.… සඞ්ඛාරා
අභිඤ්යඤයයා…යප.… විඤ්ඤාණං අභිඤ්යඤයයං. චක්ඛු
අභිඤ්යඤයයං…යප.… ජරාමරණං අභිඤ්යඤයයං; ජරාමරණසමුදයයො
අභිඤ්යඤයයයො; ජරාමරණනියරොයධො අභිඤ්යඤයයයො; 
ජරාමරණනියරොධගාමිනීපටිපදාඅභිඤ්යඤයයා. 

දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛසමුදයස්ස පහානට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛනියරොධස්ස සච්ඡිකිරියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපදාය භාවනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො. රූපස්ස 
පරිඤ්ඤට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; රූපසමුදයස්ස පහානට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; රූපනියරොධස්ස සච්ඡිකිරියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
රූපනියරොධගාමිනියා පටිපදාය භාවනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො.
යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස…
චක්ඛුස්ස…යප.… ජරාමරණස්ස පරිඤ්ඤට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
ජරාමරණසමුදයස්ස පහානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ජරාමරණනියරොධස්ස
සච්ඡිකිරියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ජරාමරණනියරොධගාමිනියා පටිපදාය
භාවනට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 
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දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤාපටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛසමුදයස්ස 
පහානපටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛනියරොධස්ස
සච්ඡිකිරියාපටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛනියරොධගාමිනියාපටිපදාය
භාවනාපටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො. රූපස්ස පරිඤ්ඤාපටියවධට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; රූපසමුදයස්ස පහානපටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
රූපනියරොධස්ස සච්ඡිකිරියාපටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
රූපනියරොධගාමිනියා පටිපදාය භාවනාපටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො.
යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස…
චක්ඛුස්ස…යප.… ජරාමරණස්ස පරිඤ්ඤාපටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
ජරාමරණසමුදයස්ස පහානපටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
ජරාමරණනියරොධස්ස සච්ඡිකිරියාපටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
ජරාමරණනියරොධගාමිනියාපටිපදාය භාවනාපටියවධට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

8. දුක්ඛං අභිඤ්යඤයයං; දුක්ඛසමුදයයො අභිඤ්යඤයයයො; 
දුක්ඛනියරොයධො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛස්ස සමුදයනියරොයධො
අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛස්ස ඡන්දරාගනියරොයධො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛස්ස
අස්සායදො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛස්ස ආදීනයවො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛස්ස
නිස්සරණං අභිඤ්යඤයයං. රූපං අභිඤ්යඤයයං; රූපසමුදයයො
අභිඤ්යඤයයයො; රූපනියරොයධො අභිඤ්යඤයයයො; රූපස්ස සමුදයනියරොයධො
අභිඤ්යඤයයයො; රූපස්ස ඡන්දරාගනියරොයධො අභිඤ්යඤයයයො; රූපස්ස 
අස්සායදො අභිඤ්යඤයයයො; රූපස්ස ආදීනයවො අභිඤ්යඤයයයො; රූපස්ස
නිස්සරණං අභිඤ්යඤයයං. යවදනා අභිඤ්යඤයයා…යප.… සඤ්ඤා
අභිඤ්යඤයයා… සඞ්ඛාරා අභිඤ්යඤයයා… විඤ්ඤාණං අභිඤ්යඤයයං…
චක්ඛු අභිඤ්යඤයයං…යප.… ජරාමරණං අභිඤ්යඤයයං; 
ජරාමරණසමුදයයො අභිඤ්යඤයයයො; ජරාමරණනියරොයධො අභිඤ්යඤයයයො; 
ජරාමරණස්ස සමුදයනියරොයධො අභිඤ්යඤයයයො; ජරාමරණස්ස
ඡන්දරාගනියරොයධො අභිඤ්යඤයයයො; ජරාමරණස්ස අස්සායදො
අභිඤ්යඤයයයො; ජරාමරණස්ස ආදීනයවො අභිඤ්යඤයයයො; ජරාමරණස්ස 
නිස්සරණංඅභිඤ්යඤයයං. 

දුක්ඛං අභිඤ්යඤයයං; දුක්ඛසමුදයයො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛනියරොයධො
අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අභිඤ්යඤයයා; දුක්ඛස්ස
අස්සායදො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛස්ස ආදීනයවො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛස්ස
නිස්සරණං අභිඤ්යඤයයං. රූපං අභිඤ්යඤයයං; රූපසමුදයයො 
අභිඤ්යඤයයයො; රූපනියරොයධොඅභිඤ්යඤයයයො; රූපනියරොධගාමිනීපටිපදා
අභිඤ්යඤයයා; රූපස්ස අස්සායදො අභිඤ්යඤයයයො; රූපස්ස ආදීනයවො 
අභිඤ්යඤයයයො; රූපස්ස නිස්සරණං අභිඤ්යඤයයං. යවදනා
අභිඤ්යඤයයා…යප.… සඤ්ඤා අභිඤ්යඤයයා… සඞ්ඛාරා
අභිඤ්යඤයයා… විඤ්ඤාණං අභිඤ්යඤයයං… චක්ඛු 
අභිඤ්යඤයයං…යප.… ජරාමරණං අභිඤ්යඤයයං; ජරාමරණසමුදයයො
අභිඤ්යඤයයයො; ජරාමරණනියරොයධො අභිඤ්යඤයයයො; 
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ජරාමරණනියරොධගාමිනී පටිපදා අභිඤ්යඤයයා; ජරාමරණස්ස අස්සායදො
අභිඤ්යඤයයයො; ජරාමරණස්ස ආදීනයවො අභිඤ්යඤයයයො; ජරාමරණස්ස
නිස්සරණං අභිඤ්යඤයයං. 

9. අනිච්චානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; දුක්ඛානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; 
අනත්තානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; නිබ්බිදානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; 
විරාගානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; නියරොධානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා. රූයප අනිච්චානුපස්සනා
අභිඤ්යඤයයා; රූයප දුක්ඛානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; රූයප
අනත්තානුපස්සනාඅභිඤ්යඤයයා; රූයප නිබ්බිදානුපස්සනාඅභිඤ්යඤයයා; 
රූයප විරාගානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; රූයප නියරොධානුපස්සනා
අභිඤ්යඤයයා; රූයප පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා. 
යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ…
චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; 
ජරාමරයණදුක්ඛානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; ජරාමරයණඅනත්තානුපස්සනා
අභිඤ්යඤයයා; ජරාමරයණ නිබ්බිදානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; ජරාමරයණ
විරාගානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; ජරාමරයණ නියරොධානුපස්සනා
අභිඤ්යඤයයා; ජරාමරයණපටිනිස්සග්ගානුපස්සනාඅභිඤ්යඤයයා. 

10. උප්පායදො අභිඤ්යඤයයයො; පවත්තං අභිඤ්යඤයයං; නිමිත්තං
අභිඤ්යඤයයං; ආයූහනා [ආයුහනා (සයා.) එවමුපරිපි] අභිඤ්යඤයයා; 
පටිසන්ධි අභිඤ්යඤයයා; ගති අභිඤ්යඤයයා; නිබ්බත්ති අභිඤ්යඤයයා; 
උපපත්ති අභිඤ්යඤයයා; ජාති අභිඤ්යඤයයා; ජරා අභිඤ්යඤයයා; බයාධි
අභිඤ්යඤයයයො, මරණං අභිඤ්යඤයයං; යසොයකො අභිඤ්යඤයයයො; 
පරියදයවොඅභිඤ්යඤයයයො; උපායායසොඅභිඤ්යඤයයයො. 

අනුප්පායදො අභිඤ්යඤයයයො; අප්පවත්තං අභිඤ්යඤයයං; අනිමිත්තං
අභිඤ්යඤයයං; අනායූහනා [අනායුහනා (සයා.) එවමුපරිපි] අභිඤ්යඤයයා; 
අප්පටිසන්ධි අභිඤ්යඤයයා; අගති අභිඤ්යඤයයා; අනිබ්බත්ති
අභිඤ්යඤයයා; අනුපපත්ති අභිඤ්යඤයයා; අජාති අභිඤ්යඤයයා; අජරා
අභිඤ්යඤයයා; අබයාධි අභිඤ්යඤයයයො; අමතං අභිඤ්යඤයයං; අයසොයකො
අභිඤ්යඤයයයො; අපරියදයවො අභිඤ්යඤයයයො; අනුපායායසො
අභිඤ්යඤයයයො. 

උප්පායදො අභිඤ්යඤයයයො; අනුප්පායදො අභිඤ්යඤයයයො; පවත්තං 
අභිඤ්යඤයයං; අප්පවත්තං අභිඤ්යඤයයං. නිමිත්තං අභිඤ්යඤයයං; 
අනිමිත්තං අභිඤ්යඤයයං. ආයූහනා අභිඤ්යඤයයා; අනායූහනා
අභිඤ්යඤයයා. පටිසන්ධි අභිඤ්යඤයයා; අප්පටිසන්ධි අභිඤ්යඤයයා. ගති
අභිඤ්යඤයයා; අගති අභිඤ්යඤයයා.නිබ්බත්තිඅභිඤ්යඤයයා; අනිබ්බත්ති
අභිඤ්යඤයයා. උපපත්ති අභිඤ්යඤයයා; අනුපපත්ති අභිඤ්යඤයයා. ජාති
අභිඤ්යඤයයා; අජාති අභිඤ්යඤයයා. ජරා අභිඤ්යඤයයා; අජරා
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අභිඤ්යඤයයා. බයාධි අභිඤ්යඤයයයො; අබයාධි අභිඤ්යඤයයයො. මරණං
අභිඤ්යඤයයං; අමතංඅභිඤ්යඤයයං. යසොයකොඅභිඤ්යඤයයයො; අයසොයකො
අභිඤ්යඤයයයො. පරියදයවො අභිඤ්යඤයයයො; අපරියදයවො අභිඤ්යඤයයයො.
උපායායසොඅභිඤ්යඤයයයො; අනුපායායසොඅභිඤ්යඤයයයො. 

උප්පායදො දුක්ඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. පවත්තං දුක්ඛන්ති අභිඤ්යඤයයං.
නිමිත්තං දුක්ඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. ආයූහනා දුක්ඛන්ති අභිඤ්යඤයයං.
පටිසන්ධිදුක්ඛන්තිඅභිඤ්යඤයයං.ගති දුක්ඛන්තිඅභිඤ්යඤයයං.නිබ්බත්ති
දුක්ඛන්ති අභිඤ්යඤයයං.උපපත්තිදුක්ඛන්තිඅභිඤ්යඤයයං.ජාතිදුක්ඛන්ති 
අභිඤ්යඤයයං. ජරා දුක්ඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. බයාධි දුක්ඛන්ති
අභිඤ්යඤයයං. මරණං දුක්ඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. යසොයකො දුක්ඛන්ති
අභිඤ්යඤයයං. පරියදයවො දුක්ඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. උපායායසො දුක්ඛන්ති
අභිඤ්යඤයයං. 

අනුප්පායදො සුඛන්තිඅභිඤ්යඤයයං. අප්පවත්තංසුඛන්තිඅභිඤ්යඤයයං.
අනිමිත්තං සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. අනායූහනා සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං.
අප්පටිසන්ධි සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. අගති සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං.
අනිබ්බත්ති සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. අනුපපත්ති සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං.
අජාති සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. අජරා සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. අබයාධි
සුඛන්තිඅභිඤ්යඤයයං. අමතංසුඛන්තිඅභිඤ්යඤයයං. අයසොයකො සුඛන්ති
අභිඤ්යඤයයං. අපරියදයවො සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. අනුපායායසො සුඛන්ති
අභිඤ්යඤයයං. 

උප්පායදො දුක්ඛං, අනුප්පායදො සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. පවත්තං දුක්ඛං, 
අප්පවත්තං සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. නිමිත්තං දුක්ඛං, අනිමිත්තං සුඛන්ති
අභිඤ්යඤයයං. ආයූහනා දුක්ඛං, අනායූහනා සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. 
පටිසන්ධි දුක්ඛං, අප්පටිසන්ධි සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. ගති දුක්ඛං, අගති 
සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. නිබ්බත්ති දුක්ඛං, අනිබ්බත්ති සුඛන්ති 
අභිඤ්යඤයයං. උපපත්ති දුක්ඛං, අනුපපත්ති සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. ජාති 
දුක්ඛං, අජාති සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. ජරා දුක්ඛං, අජරා සුඛන්ති
අභිඤ්යඤයයං. බයාධිදුක්ඛං, අබයාධිසුඛන්තිඅභිඤ්යඤයයං.මරණංදුක්ඛං, 
අමතං සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. යසොයකො දුක්ඛං, අයසොයකො සුඛන්ති
අභිඤ්යඤයයං. පරියදයවො දුක්ඛං, අපරියදයවො සුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං.
උපායායසොදුක්ඛං, අනුපායායසොසුඛන්ති අභිඤ්යඤයයං. 

උප්පායදො භයන්ති අභිඤ්යඤයයං. පවත්තං භයන්ති අභිඤ්යඤයයං. 
නිමිත්තං භයන්ති අභිඤ්යඤයයං. ආයූහනා භයන්ති අභිඤ්යඤයයං.
පටිසන්ධි භයන්ති අභිඤ්යඤයයං. ගති භයන්ති අභිඤ්යඤයයං. නිබ්බත්ති
භයන්ති අභිඤ්යඤයයං. උපපත්ති භයන්ති අභිඤ්යඤයයං. ජාති භයන්ති
අභිඤ්යඤයයං.ජරාභයන්ති අභිඤ්යඤයයං.බයාධිභයන්තිඅභිඤ්යඤයයං.



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 
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පටුන 

මරණංභයන්තිඅභිඤ්යඤයයං.යසොයකො භයන්තිඅභිඤ්යඤයයං.පරියදයවො
භයන්තිඅභිඤ්යඤයයං.උපායායසොභයන්ති අභිඤ්යඤයයං. 

අනුප්පායදො යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. අප්පවත්තං යඛමන්ති
අභිඤ්යඤයයං. අනිමිත්තං යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. අනායූහනා යඛමන්ති
අභිඤ්යඤයයං. අප්පටිසන්ධි යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. අගති යඛමන්ති
අභිඤ්යඤයයං.අනිබ්බත්ති යඛමන්තිඅභිඤ්යඤයයං.අනුපපත්තියඛමන්ති
අභිඤ්යඤයයං. අජාති යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. අජරා යඛමන්ති
අභිඤ්යඤයයං. අබයාධි යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. අමතං යඛමන්ති
අභිඤ්යඤයයං. අයසොයකොයඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. අපරියදයවොයඛමන්ති
අභිඤ්යඤයයං.අනුපායායසොයඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. 

උප්පායදො භයං, අනුප්පායදො යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. පවත්තං භයං, 
අප්පවත්තං යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. නිමිත්තං භයං, අනිමිත්තං යඛමන්ති
අභිඤ්යඤයයං. ආයූහනා භයං, අනායූහනා යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. 
පටිසන්ධි භයං, අප්පටිසන්ධි යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. ගති භයං, අගති
යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. නිබ්බත්ති භයං, අනිබ්බත්ති යඛමන්ති
අභිඤ්යඤයයං. උපපත්ති භයං, අනුපපත්ති යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. ජාති
භයං, අජාති යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. ජරා භයං, අජරා යඛමන්ති
අභිඤ්යඤයයං.බයාධිභයං, අබයාධියඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං.මරණංභයං, 
අමතං යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං. යසොයකො භයං, අයසොයකො යඛමන්ති 
අභිඤ්යඤයයං. පරියදයවො භයං, අපරියදයවො යඛමන්ති අභිඤ්යඤයයං.
උපායායසොභයං, අනුපායායසොයඛමන්තිඅභිඤ්යඤයයං. 

උප්පායදොසාමිසන්තිඅභිඤ්යඤයයං.පවත්තංසාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. 
නිමිත්තං සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. ආයූහනා සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං.
පටිසන්ධි සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. ගති සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං.
නිබ්බත්ති සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. උපපත්ති සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං.
ජාති සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. ජරා සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. බයාධි
සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. මරණං සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. යසොයකො
සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං.පරියදයවොසාමිසන්තිඅභිඤ්යඤයයං.උපායායසො
සාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. 

අනුප්පායදො නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. අප්පවත්තං නිරාමිසන්ති
අභිඤ්යඤයයං. අනිමිත්තං නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. අනායූහනා 
නිරාමිසන්තිඅභිඤ්යඤයයං.අප්පටිසන්ධිනිරාමිසන්තිඅභිඤ්යඤයයං.අගති 
නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. අනිබ්බත්ති නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං.
අනුපපත්ති නිරාමිසන්තිඅභිඤ්යඤයයං.අජාතිනිරාමිසන්තිඅභිඤ්යඤයයං.
අජරා නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. අබයාධි නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං.
අමතංනිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං.අයසොයකොනිරාමිසන්තිඅභිඤ්යඤයයං.
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අපරියදයවො නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. අනුපායායසො නිරාමිසන්ති
අභිඤ්යඤයයං. 

උප්පායදො සාමිසං, අනුප්පායදො නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. පවත්තං
සාමිසං, අප්පවත්තං නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. නිමිත්තං සාමිසං, 
අනිමිත්තං නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. ආයූහනා සාමිසං, අනායූහනා 
නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. පටිසන්ධි සාමිසං, අප්පටිසන්ධි නිරාමිසන්ති 
අභිඤ්යඤයයං. ගති සාමිසං, අගති නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. නිබ්බත්ති
සාමිසං, අනිබ්බත්ති නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. උපපත්ති සාමිසං, 
අනුපපත්ති නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. ජාති සාමිසං, අජාති නිරාමිසන්ති 
අභිඤ්යඤයයං. ජරා සාමිසං, අජරා නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. බයාධි
සාමිසං, අබයාධි නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. මරණං සාමිසං, අමතං 
නිරාමිසන්ති අභිඤ්යඤයයං. යසොයකො සාමිසං, අයසොයකො නිරාමිසන්ති
අභිඤ්යඤයයං. පරියදයවොසාමිසං, අපරියදයවොනිරාමිසන්තිඅභිඤ්යඤයයං.
උපායායසොසාමිසං, අනුපායායසො නිරාමිසන්තිඅභිඤ්යඤයයං. 

උප්පායදොසඞ්ඛාරාතිඅභිඤ්යඤයයං.පවත්තංසඞ්ඛාරාති අභිඤ්යඤයයං.
නිමිත්තං සඞ්ඛාරාති අභිඤ්යඤයයං. ආයූහනා සඞ්ඛාරාති අභිඤ්යඤයයං.
පටිසන්ධි සඞ්ඛාරාති අභිඤ්යඤයයං. ගති සඞ්ඛාරාති අභිඤ්යඤයයං. 
නිබ්බත්ති සඞ්ඛාරාති අභිඤ්යඤයයං. උපපත්ති සඞ්ඛාරාති අභිඤ්යඤයයං.
ජාති සඞ්ඛාරාති අභිඤ්යඤයයං. ජරා සඞ්ඛාරාති අභිඤ්යඤයයං. බයාධි
සඞ්ඛාරාති අභිඤ්යඤයයං. මරණං සඞ්ඛාරාති අභිඤ්යඤයයං. යසොයකො
සඞ්ඛාරාතිඅභිඤ්යඤයයං. පරියදයවොසඞ්ඛාරාතිඅභිඤ්යඤයයං.උපායායසො
සඞ්ඛාරාතිඅභිඤ්යඤයයං. 

අනුප්පායදො නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. අප්පවත්තං නිබ්බානන්ති
අභිඤ්යඤයයං. අනිමිත්තං නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. අනායූහනා 
නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. අප්පටිසන්ධි නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං.
අගති නිබ්බානන්තිඅභිඤ්යඤයයං.අනිබ්බත්තිනිබ්බානන්තිඅභිඤ්යඤයයං. 
අනුපපත්ති නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. අජාති නිබ්බානන්ති 
අභිඤ්යඤයයං. අජරං නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. අබයාධි නිබ්බානන්ති 
අභිඤ්යඤයයං.අමතංනිබ්බානන්තිඅභිඤ්යඤයයං. අයසොයකො නිබ්බානන්ති
අභිඤ්යඤයයං. අපරියදයවො නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. අනුපායායසො 
නිබ්බානන්තිඅභිඤ්යඤයයං. 

උප්පායදො සඞ්ඛාරා, අනුප්පායදො නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. පවත්තං
සඞ්ඛාරා, අප්පවත්තං නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. නිමිත්තං සඞ්ඛාරා, 
අනිමිත්තං නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. ආයූහනා සඞ්ඛාරා, අනායූහනා
නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං.පටිසන්ධිසඞ්ඛාරා, අප්පටිසන්ධිනිබ්බානන්ති
අභිඤ්යඤයයං. ගතිසඞ්ඛාරා, අගතිනිබ්බානන්තිඅභිඤ්යඤයයං.නිබ්බත්ති
සඞ්ඛාරා, අනිබ්බත්ති නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. උපපත්ති සඞ්ඛාරා, 
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අනුපපත්ති නිබ්බානන්තිඅභිඤ්යඤයයං.ජාතිසඞ්ඛාරා, අජාතිනිබ්බානන්ති
අභිඤ්යඤයයං. ජරා සඞ්ඛාරා, අජරා නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. බයාධි 
සඞ්ඛාරා, අබයාධි නිබ්බාන’’න්ති අභිඤ්යඤයයං. මරණං සඞ්ඛාරා, අමතං 
නිබ්බානන්ති අභිඤ්යඤයයං. යසොයකො සඞ්ඛාරා, අයසොයකො නිබ්බානන්ති
අභිඤ්යඤයයං. පරියදයවො සඞ්ඛාරා, අපරියදයවො නිබ්බානන්ති
අභිඤ්යඤයයං. උපායායසො සඞ්ඛාරා, අනුපායායසො නිබ්බානන්ති
අභිඤ්යඤයයං. 

පඨමභාණවායරො. 

11. පරිග්ගහට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; පරිවාරට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
පරිපූරට්යඨො [පරිපූරණට්යඨො (ක.), පරිපූරිට්යඨො (සී. අට්ඨ.)] 
අභිඤ්යඤයයයො; එකග්ගට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; අවික්යඛපට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; පග්ගහට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; අවිසාරට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; අනාවිලට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; අනිඤ්ජනට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; එකත්තුපට්ඨානවයසන චිත්තස්ස ඨිතට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; ආරම්මණට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; යගොචරට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; පහානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; පරිච්චාගට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; වුට්ඨානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; විවට්ටනට්යඨො 
[නිවත්තනට්යඨො (ක.)] අභිඤ්යඤයයයො; සන්තට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
පණීතට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; විමුත්තට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; අනාසවට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; තරණට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; අනිමිත්තට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; අප්පණිහිතට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සුඤ්ඤතට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; එකරසට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; අනතිවත්තනට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; යුගනද්ධට්යඨො [යුගනන්ධනට්යඨො(ක.)] අභිඤ්යඤයයයො; 
නියයානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; යහතුට්යඨො [යහතට්යඨො (සයා.)] 
අභිඤ්යඤයයයො; දස්සනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ආධිපයතයයට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො. 

12. සමථස්ස අවික්යඛපට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; විපස්සනාෙ

අනුපස්සනට්ය ො අභිඤ්යඤයෙයො; සමථවිපස්සනානං එකරසට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; යුගනද්ධස්ස අනතිවත්තනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
සික්ඛාය සමාදානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ආරම්මණස්ස යගොචරට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; ලීනස්ස චිත්තස්ස පග්ගහට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
උද්ධතස්ස චිත්තස්ස නිග්ගහට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; උයභොවිසුද්ධානං
අජ්ඣුයපක්ඛනට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; වියසසාධිගමට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
උත්තරි පටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සච්චාභිසමයට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; නියරොයධපතිට්ඨාපකට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

සද්ධින්ද්රියස්ස අධියමොක්ඛට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; වීරියින්ද්රියස්ස
පග්ගහට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සතින්ද්රියස්ස උපට්ඨානට්යඨො
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අභිඤ්යඤයයයො; සමාධින්ද්රියස්ස අවික්යඛපට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
පඤ්ඤින්ද්රියස්සදස්සනට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

සද්ධාබලස්සඅස්සද්ධියයඅකම්පියට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; වීරියබලස්ස
යකොසජ්යජ අකම්පියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සතිබලස්ස පමායද
අකම්පියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සමාධිබලස්ස උද්ධච්යච අකම්පියට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; පඤ්ඤාබලස්ස අවිජ්ජායඅකම්පියට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උපට්ඨානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස පවිචයට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස පග්ගහට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස ඵරණට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උපසමට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස අවික්යඛපට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සපටිසඞ්ඛානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො. 

සම්මාදිට්ඨියා දස්සනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සම්මාසඞ්කප්පස්ස
අභිනියරොපනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සම්මාවාචාය පරිග්ගහට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; සම්මාකම්මන්තස්ස සමුට්ඨානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
සම්මාආජීවස්ස යවොදානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සම්මාවායාමස්ස
පග්ගහට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සම්මාසතියා උපට්ඨානට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; සම්මාසමාධිස්සඅවික්යඛපට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

13. ඉන්ද්රියානං ආධිපයතයයට්යඨො අභිඤ්යඤය්යයො; බලානං 
අකම්පියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; යබොජ්ඣඞ්ගානං නියයානට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; මග්ගස්ස යහතුට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සතිපට්ඨානානං
උපට්ඨානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සම්මප්පධානානං පදහනට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; ඉද්ධිපාදානං ඉජ්ඣනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සච්චානං
තථට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; පයයොගානං [මග්ගානං (සබ්බත්ථ) අට්ඨකථා
පස්සිතබ්බා] පටිප්පස්සද්ධට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; ඵලානං සච්ඡිකිරියට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො. 

විතක්කස්ස අභිනියරොපනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; විචාරස්ස 
උපවිචාරට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; පීතියා ඵරණට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
සුඛස්ස අභිසන්දනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො. චිත්තස්ස එකග්ගට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො. ආවජ්ජනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; විජානනට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; පජානනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සඤ්ජානනට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; එයකොදට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො. අභිඤ්ඤාය ඤාතට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; පරිඤ්ඤාය තීරණට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; පහානස්ස 
පරිච්චාගට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; භාවනාය එකරසට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
සච්ඡිකිරියාය ඵස්සනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ඛන්ධානං ඛන්ධට්යඨො
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අභිඤ්යඤයයයො; ධාතූනං ධාතුට්යඨො [ධාතට්යඨො (සයා.)] අභිඤ්යඤයයයො; 
ආයතනානං ආයතනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සඞ්ඛතානං සඞ්ඛතට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; අසඞ්ඛතස්සඅසඞ්ඛතට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

14. චිත්තට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තානන්තරියට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස වුට්ඨානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස
විවට්ටනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස යහතුට්යඨො අභිඤ්යඤය්යයො; 
චිත්තස්සපච්චයට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්සවත්ථුට්යඨො [වත්ථට්යඨො 
(සයා.)] අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්සභූමට්යඨො [භුම්මට්යඨො (සයා.සී.අට්ඨ.)
(එකත්යත උපනිබන්ධනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො) (ක.) අට්ඨකථා
පස්සිතබ්බා] අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස ආරම්මණට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
චිත්තස්ස යගොචරට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස චරියට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස ගතට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස 
අභිනීහාරට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්සනියයානට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; 
චිත්තස්ස නිස්සරණට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

15. එකත්යත ආවජ්ජනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත
විජානනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත පජානනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
එකත්යත සඤ්ජානනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත එකදට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත උපනිබන්ධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත
පක්ඛන්දනට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත පසීදනට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; 
එකත්යත සන්තිට්ඨනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත විමුච්චනට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත ‘‘එතං සන්ත’’න්ති පස්සනට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත යානීකතට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත 
වත්ථුකතට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; එකත්යතඅනුට්ඨිතට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; 
එකත්යත පරිචිතට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත සුසමාරද්ධට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත පරිග්ගහට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත
පරිවාරට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත පරිපූරට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
එකත්යත සයමොධානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත අධිට්ඨානට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත ආයසවනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත
භාවනට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; එකත්යතබහුලීකම්මට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
එකත්යත සුසමුග්ගතට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත සුවිමුත්තට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත බුජ්ඣනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත 
අනුබුජ්ඣනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත පටිබුජ්ඣනට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත සම්බුජ්ඣනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත
යබොධනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත අනුයබොධනට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත පටියබොධනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත 
සම්යබොධනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත යබොධිපක්ඛියට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත අනුයබොධිපක්ඛියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
එකත්යත පටියබොධිපක්ඛියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත
සම්යබොධිපක්ඛියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත යජොතනට්යඨො
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අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත උජ්යජොතනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත
අනුයජොතනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යත පටියජොතනට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; එකත්යතසඤ්යජොතනට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

16. පතාපනට්යඨො [පකාසනට්යඨො (ක.)] අභිඤ්යඤයයයො; 
වියරොචනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; කියලසානං සන්තාපනට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; අමලට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; විමලට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; 
නිම්මලට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සමට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සමයට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; වියවකට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; වියවකචරියට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; විරාගට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; විරාගචරියට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; නියරොධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; නියරොධචරියට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; යවොසග්ගට්යඨො [යවොස්සග්ගට්යඨො (සයා. ක.)] 
අභිඤ්යඤයයයො; යවොසග්ගචරියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; විමුත්තට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; විමුත්තිචරියට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

ඡන්දට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ඡන්දස්ස මූලට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
ඡන්දස්සපාදට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; ඡන්දස්සපධානට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; 
ඡන්දස්ස ඉජ්ඣනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ඡන්දස්ස අධියමොක්ඛට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; ඡන්දස්ස පග්ගහට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ඡන්දස්ස
උපට්ඨානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ඡන්දස්ස අවික්යඛපට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; ඡන්දස්සදස්සනට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

වීරියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; වීරියස්ස මූලට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
වීරියස්සපාදට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; වීරියස්සපධානට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; 
වීරියස්ස ඉජ්ඣනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; වීරියස්ස අධියමොක්ඛට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; වීරියස්ස පග්ගහට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; වීරියස්ස
උපට්ඨානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; වීරියස්ස අවික්යඛපට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; වීරියස්සදස්සනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො. 

චිත්තට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස මූලට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
චිත්තස්ස පාදට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස පධානට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස ඉජ්ඣනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස
අධියමොක්ඛට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්සපග්ගහට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; 
චිත්තස්ස උපට්ඨානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්ස අවික්යඛපට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; චිත්තස්සදස්සනට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

වීමංසට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; වීමංසාය මූලට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
වීමංසායපාදට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; වීමංසායපධානට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; 
වීමංසාය ඉජ්ඣනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; වීමංසාය අධියමොක්ඛට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; වීමංසාය පග්ගහට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; වීමංසාය
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උපට්ඨානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; වීමංසාය අවික්යඛපට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; වීමංසායදස්සනට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

17. දුක්ඛට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛස්සපීළනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
දුක්ඛස්ස සඞ්ඛතට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛස්ස සන්තාපට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; දුක්ඛස්ස විපරිණාමට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො. සමුදයට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; සමුදයස්ස ආයූහනට්යඨො [ආයුහනට්යඨො (සයා.)] 
අභිඤ්යඤයයයො; සමුදයස්ස නිදානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සමුදයස්ස
සඤ්යඤොගට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සමුදයස්ස පලියබොධට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; නියරොධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; නියරොධස්ස
නිස්සරණට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; නියරොධස්ස වියවකට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; නියරොධස්ස අසඞ්ඛතට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; නියරොධස්ස
අමතට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො. මග්ගට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; මග්ගස්ස
නියයානට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; මග්ගස්ස යහතුට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
මග්ගස්ස දස්සනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; මග්ගස්ස ආධිපයතයයට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො. 

තථට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; අනත්තට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; සච්චට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; පටියවධට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; අභිජානනට්යඨො 
අභිඤ්යඤයයයො; පරිජානනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ධම්මට්යඨො
අභිඤ්යඤයයයො; ධාතුට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ඤාතට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
සච්ඡිකිරියට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; ඵස්සනට්යඨො අභිඤ්යඤයයයො; 
අභිසමයට්යඨොඅභිඤ්යඤයයයො. 

18. යනක්ඛම්මං අභිඤ්යඤයයං; අබයාපායදො අභිඤ්යඤයයයො; 
ආයලොකසඤ්ඤා අභිඤ්යඤයයා; අවික්යඛයපො අභිඤ්යඤයයයො; 
ධම්මවවත්ථානං අභිඤ්යඤයයං; ඤාණං අභිඤ්යඤයයං; පායමොජ්ජං 
[පාමුජ්ජං(සයා.)] අභිඤ්යඤයයං. 

පඨමං ඣානං අභිඤ්යඤයයං; දුතියං ඣානං අභිඤ්යඤයයං; තතියං
ඣානං අභිඤ්යඤයයං; චතුත්ථං ඣානං අභිඤ්යඤයයං. 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්ති අභිඤ්යඤයයා; 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්ති අභිඤ්යඤයයා; 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති අභිඤ්යඤයයා; 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්ති අභිඤ්යඤයයා. 

අනිච්චානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; දුක්ඛානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; 
අනත්තානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; නිබ්බිදානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; 
විරාගානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; නියරොධානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; ඛයානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; 
වයානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; විපරිණාමානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; 
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අනිමිත්තානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; අප්පණිහිතානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; 
සුඤ්ඤතානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනා
අභිඤ්යඤයයා; යථාභූතඤාණදස්සනං අභිඤ්යඤයයං; ආදීනවානුපස්සනා
අභිඤ්යඤයයා; පටිසඞ්ඛානුපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; විවට්ටනානුපස්සනා
අභිඤ්යඤයයා. 

19. යසොතාපත්තිමග්යගො අභිඤ්යඤයයයො; යසොතාපත්තිඵලසමාපත්ති 
අභිඤ්යඤයයා; සකදාගාමිමග්යගොඅභිඤ්යඤයයයො; සකදාගාමිඵලසමාපත්ති
අභිඤ්යඤයයා; අනාගාමිමග්යගො අභිඤ්යඤයයයො; අනාගාමිඵලසමාපත්ති 
අභිඤ්යඤයයා; අරහත්තමග්යගො අභිඤ්යඤයයයො; අරහත්තඵලසමාපත්ති 
අභිඤ්යඤයයා. 

අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; පග්ගහට්යඨන 
වීරියින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං අභිඤ්යඤයයං; 
අවික්යඛපට්යඨනසමාධින්ද්රියංඅභිඤ්යඤයයං; දස්සනට්යඨනපඤ්ඤින්ද්රියං 
අභිඤ්යඤයයං; අස්සද්ධියය අකම්පියට්යඨන සද්ධාබලං අභිඤ්යඤයයං; 
යකොසජ්යජ අකම්පියට්යඨන වීරියබලං අභිඤ්යඤයයං; පමායද
අකම්පියට්යඨන සතිබලං අභිඤ්යඤයයං; උද්ධච්යච අකම්පියට්යඨන
සමාධිබලං අභිඤ්යඤයයං; අවිජ්ජාය අකම්පියට්යඨන පඤ්ඤාබලං
අභිඤ්යඤයයං; උපට්ඨානට්යඨන සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො අභිඤ්යඤයයයො; 
පවිචයට්යඨනධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගොඅභිඤ්යඤයයයො; පග්ගහට්යඨන 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො අභිඤ්යඤයයයො; ඵරණට්යඨන
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො අභිඤ්යඤයයයො; උපසමට්යඨන
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො අභිඤ්යඤයයයො; අවික්යඛපට්යඨන
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො අභිඤ්යඤයයයො; පටිසඞ්ඛානට්යඨන
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගොඅභිඤ්යඤයයයො. 

දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි අභිඤ්යඤයයා; අභිනියරොපනට්යඨන
සම්මාසඞ්කප්යපො අභිඤ්යඤයයයො; පරිග්ගහට්යඨන සම්මාවාචා
අභිඤ්යඤයයා; සමුට්ඨානට්යඨන සම්මාකම්මන්යතො අභිඤ්යඤයයයො; 
යවොදානට්යඨන සම්මාආජීයවො අභිඤ්යඤයයයො; පග්ගහට්යඨන
සම්මාවායායමො අභිඤ්යඤයයයො; උපට්ඨානට්යඨන සම්මාසති
අභිඤ්යඤයයා; අවික්යඛපට්යඨනසම්මාසමාධිඅභිඤ්යඤයයයො. 

ආධිපයතයයට්යඨන ඉන්ද්රියා අභිඤ්යඤයයා; අකම්පියට්යඨන බලා 
අභිඤ්යඤයයා; නියයානට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා අභිඤ්යඤයයා; යහතුට්යඨන
මග්යගො අභිඤ්යඤයයයො; උපට්ඨානට්යඨන සතිපට්ඨානා අභිඤ්යඤයයා; 
පදහනට්යඨන සම්මප්පධානා අභිඤ්යඤයයා; ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධිපාදා
අභිඤ්යඤයයා; තථට්යඨන සච්චාඅභිඤ්යඤයයා; අවික්යඛපට්යඨනසමයථො
අභිඤ්යඤයයයො; අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; 
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එකරසට්යඨන සමථවිපස්සනා අභිඤ්යඤයයා; අනතිවත්තනට්යඨන 
යුගනද්ධංඅභිඤ්යඤයයං. 

සංවරට්යඨනසීලවිසුද්ධිඅභිඤ්යඤයයා; අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි
අභිඤ්යඤයයා; දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධි අභිඤ්යඤයයා; මුත්තට්යඨන
වියමොක්යඛො අභිඤ්යඤයයයො; පටියවධට්යඨන විජ්ජා අභිඤ්යඤයයා; 
පරිච්චාගට්යඨන විමුත්ති අභිඤ්යඤයයා; සමුච්යඡදට්යඨන ඛයය ඤාණං
අභිඤ්යඤයයං; පටිප්පස්සද්ධට්යඨනඅනුප්පායදඤාණංඅභිඤ්යඤයයං. 

20. ඡන්යදොමූලට්යඨනඅභිඤ්යඤයයයො; මනසිකායරො සමුට්ඨානට්යඨන
අභිඤ්යඤයයයො; ඵස්යසො සයමොධානට්යඨන අභිඤ්යඤයයයො; යවදනා 
සයමොසරණට්යඨන අභිඤ්යඤයයා; සමාධි පමුඛට්යඨන අභිඤ්යඤයයයො; 
සති ආධිපයතයයට්යඨන අභිඤ්යඤයයා; පඤ්ඤා තතුත්තරට්යඨන
අභිඤ්යඤයයා; විමුත්තිසාරට්යඨන අභිඤ්යඤයයා; අමයතොගධංනිබ්බානං
පරියයොසානට්යඨනඅභිඤ්යඤයයං. 

යයයයධම්මාඅභිඤ්ඤාතායහොන්තියතයතධම්මාඤාතායහොන්ති.තං 
ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘ඉයම
ධම්මා අභිඤ්යඤයයාති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා සුතමයය
ඤාණ’’න්ති. 

දුතියභාණවායරො. 

21. කථං ‘‘ඉයමධම්මාපරිඤ්යඤයයා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා
පඤ්ඤාසුතමයයඤාණං? 

එයකො ධම්යමොපරිඤ්යඤයයයො–ඵස්යසොසාසයවො උපාදානියයො.ද්යව
ධම්මා පරිඤ්යඤයයා –නාමඤ්චරූපඤ්ච. තයයො ධම්මා පරිඤ්යඤයයා –
තිස්යසො යවදනා. චත්තායරො ධම්මා පරිඤ්යඤයයා – චත්තායරො ආහාරා. 
පඤ්චධම්මාපරිඤ්යඤයයා–පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා.ඡධම්මාපරිඤ්යඤයයා
– ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි. සත්ත ධම්මා පරිඤ්යඤයයා – සත්ත
විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො. අට්ඨධම්මාපරිඤ්යඤයයා – අට්ඨයලොකධම්මා.නව
ධම්මා පරිඤ්යඤයයා – නව සත්තාවාසා. දස ධම්මා පරිඤ්යඤයයා –
දසායතනානි. 

‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, පරිඤ්යඤයයං. කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බං 
පරිඤ්යඤයයං? චක්ඛු, භික්ඛයව, පරිඤ්යඤයයං; රූපා පරිඤ්යඤයයා; 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණංපරිඤ්යඤයයං; චක්ඛුසම්ඵස්යසොපරිඤ්යඤයයයො; යම්පිදං 
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං 
වා, තම්පි පරිඤ්යඤයයං. යසොතං පරිඤ්යඤයයං; සද්දා 
පරිඤ්යඤයයා…යප.… ඝානං පරිඤ්යඤයයං, ගන්ධා පරිඤ්යඤයයා…
ජිව්හා පරිඤ්යඤයයා; රසා පරිඤ්යඤයයා… කායයො පරිඤ්යඤයයයො; 
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යඵොට්ඨබ්බා පරිඤ්යඤයයා…යප.… මයනො පරිඤ්යඤයයයො; ධම්මා
පරිඤ්යඤයයා… මයනොවිඤ්ඤාණං පරිඤ්යඤයයං; මයනොසම්ඵස්යසො
පරිඤ්යඤයයයො; යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං
වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා, තම්පි පරිඤ්යඤයයං.’’ රූපං
පරිඤ්යඤයයං…යප.…යවදනාපරිඤ්යඤයයා…සඤ්ඤාපරිඤ්යඤයයා…
සඞ්ඛාරා පරිඤ්යඤයයා… විඤ්ඤාණං පරිඤ්යඤයයං… චක්ඛු
පරිඤ්යඤයයං…යප.…ජරාමරණං පරිඤ්යඤයයං…අමයතොගධංනිබ්බානං
පරියයොසානට්යඨන පරිඤ්යඤයයං. යයසං යයසං ධම්මානං පටිලාභත්ථාය
වායමන්තස්ස යත යත ධම්මා පටිලද්ධා යහොන්ති, එවං යත ධම්මා 
පරිඤ්ඤාතායචවයහොන්තිතීරිතාච. 

22. යනක්ඛම්මං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස යනක්ඛම්මං පටිලද්ධං 
යහොති.එවංයසොධම්යමොපරිඤ්ඤායතොයචවයහොතිතීරියතොච. අබයාපාදං
පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස අබයාපායදො පටිලද්යධො යහොති. එවං යසො
ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති තීරියතො ච. ආයලොකසඤ්ඤං
පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්සආයලොකසඤ්ඤා පටිලද්ධා යහොති. එවං යසො
ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති තීරියතො ච. අවික්යඛපං පටිලාභත්ථාය
වායමන්තස්ස අවික්යඛයපො පටිලද්යධො යහොති. එවං යසො ධම්යමො 
පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති තීරියතො ච. ධම්මවවත්ථානං පටිලාභත්ථාය 
වායමන්තස්ස ධම්මවවත්ථානං පටිලද්ධං යහොති. එවං යසො ධම්යමො
පරිඤ්ඤායතොයචවයහොති තීරියතොච.ඤාණංපටිලාභත්ථායවායමන්තස්ස
ඤාණං පටිලද්ධං යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති
තීරියතො ච. පායමොජ්ජං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස පායමොජ්ජං පටිලද්ධං
යහොති.එවංයසොධම්යමොපරිඤ්ඤායතොයචවයහොතිතීරියතොච. 

පඨමං ඣානං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස පඨමං ඣානං පටිලද්ධං
යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති තීරියතො ච. දුතියං
ඣානං…යප.… තතියං ඣානං… චතුත්ථං ඣානං පටිලාභත්ථාය
වායමන්තස්ස චතුත්ථං ඣානං පටිලද්ධං යහොති. එවං යසො ධම්යමො
පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති තීරියතො ච. ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිං
පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්ති පටිලද්ධා
යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති තීරියතො ච. 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්ති පටිලද්ධා යහොති. එවං යසො ධම්යමො
පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති තීරියතො ච. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං
පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති පටිලද්ධා
යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති තීරියතො ච.
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිපටිලද්ධායහොති.එවංයසොධම්යමො
පරිඤ්ඤායතොයචවයහොති තීරියතොච. 
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අනිච්චානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස අනිච්චානුපස්සනා 
පටිලද්ධායහොති.එවංයසොධම්යමොපරිඤ්ඤායතොයචවයහොතිතීරියතොච.
දුක්ඛානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස දුක්ඛානුපස්සනා පටිලද්ධා
යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති තීරියතො ච.
අනත්තානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස අනත්තානුපස්සනා
පටිලද්ධායහොති.එවංයසොධම්යමොපරිඤ්ඤායතොයචවයහොතිතීරියතොච. 
නිබ්බිදානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස නිබ්බිදානුපස්සනා
පටිලද්ධායහොති. එවංයසොධම්යමොපරිඤ්ඤායතොයචවයහොතිතීරියතොච.
විරාගානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස විරාගානුපස්සනා පටිලද්ධා
යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති තීරියතො ච.
නියරොධානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස නියරොධානුපස්සනා
පටිලද්ධායහොති.එවංයසොධම්යමොපරිඤ්ඤායතොයචව යහොතිතීරියතොච.
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා පටිලද්ධායහොති. එවංයසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො
යචව යහොති තීරියතො ච. ඛයානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස 
ඛයානුපස්සනා පටිලද්ධා යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො යචව
යහොති තීරියතො ච. වයානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස
වයානුපස්සනා පටිලද්ධා යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො යචව
යහොති තීරියතො ච. විපරිණාමානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස
විපරිණාමානුපස්සනා පටිලද්ධා යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො
යචව යහොතිතීරියතොච. අනිමිත්තානුපස්සනං පටිලාභත්ථායවායමන්තස්ස
අනිමිත්තානුපස්සනා පටිලද්ධා යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො
යචවයහොතිතීරියතොච.අප්පණිහිතානුපස්සනං පටිලාභත්ථායවායමන්තස්ස
අප්පණිහිතානුපස්සනා පටිලද්ධා යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො
යචව යහොති තීරියතො ච. සුඤ්ඤතානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස
සුඤ්ඤතානුපස්සනාපටිලද්ධායහොති.එවංයසොධම්යමො පරිඤ්ඤායතොයචව
යහොතිතීරියතොච. 

අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාපටිලද්ධායහොති.එවංයසොධම්යමොපරිඤ්ඤායතො
යචවයහොතිතීරියතො ච.යථාභූතඤාණදස්සනංපටිලාභත්ථායවායමන්තස්ස
යථාභූතඤාණදස්සනං පටිලද්ධං යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො 
යචව යහොති තීරියතො ච. ආදීනවානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස
ආදීනවානුපස්සනාපටිලද්ධායහොති.එවංයසොධම්යමො පරිඤ්ඤායතොයචව
යහොති තීරියතො ච. පටිසඞ්ඛානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස 
පටිසඞ්ඛානුපස්සනාපටිලද්ධායහොති.එවංයසොධම්යමොපරිඤ්ඤායතොයචව
යහොති තීරියතො ච. විවට්ටනානුපස්සනං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස
විවට්ටනානුපස්සනාපටිලද්ධායහොති. එවංයසොධම්යමොපරිඤ්ඤායතොයචව
යහොතිතීරියතොච. 
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යසොතාපත්තිමග්ගං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස යසොතාපත්තිමග්යගො 
පටිලද්යධොයහොති.එවංයසොධම්යමොපරිඤ්ඤායතොයචවයහොතිතීරියතොච.
සකදාගාමිමග්ගං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස සකදාගාමිමග්යගො
පටිලද්යධොයහොති.එවංයසො ධම්යමොපරිඤ්ඤායතොයචවයහොතිතීරියතොච.
අනාගාමිමග්ගං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස අනාගාමිමග්යගො පටිලද්යධො
යහොති. එවං යසො ධම්යමො පරිඤ්ඤායතො යචව යහොති තීරියතො ච.
අරහත්තමග්ගං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස අරහත්තමග්යගො පටිලද්යධො
යහොති.එවංයසොධම්යමොපරිඤ්ඤායතොයචවයහොතිතීරියතොච. 

යයසං යයසං ධම්මානං පටිලාභත්ථාය වායමන්තස්ස යත යත ධම්මා 
පටිලද්ධායහොන්ති.එවංයතධම්මාපරිඤ්ඤාතායචවයහොන්තිතීරිතාච.තං
ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘ඉයම
ධම්මා පරිඤ්යඤයයාති යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා සුතමයය
ඤාණ’’න්ති. 

23. කථං ‘‘ඉයම ධම්මා පහාතබ්බා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා
පඤ්ඤාසුතමයයඤාණං? 

එයකො ධම්යමො පහාතබ්යබො – අස්මිමායනො. ද්යව ධම්මා පහාතබ්බා – 
අවිජ්ජා ච භවතණ්හා ච. තයයො ධම්මා පහාතබ්බා – තිස්යසො තණ්හා.
චත්තායරොධම්මා පහාතබ්බා–චත්තායරොඔඝා.පඤ්චධම්මාපහාතබ්බා–
පඤ්ච නීවරණානි. ඡ ධම්මා පහාතබ්බා – ඡ තණ්හාකායා. සත්ත ධම්මා
පහාතබ්බා– සත්තානුසයා.අට්ඨධම්මාපහාතබ්බා–අට්ඨමිච්ඡත්තා.නව
ධම්මා පහාතබ්බා – නව තණ්හාමූලකා. දස ධම්මා පහාතබ්බා – දස
මිච්ඡත්තා. 

24. ද්යව පහානානි – සමුච්යඡදප්පහානං, පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං.
සමුච්යඡදප්පහානඤ්ච යලොකුත්තරං ඛයගාමිමග්ගං භාවයයතො; 
පටිප්පස්සද්ධිප්පහානඤ්ච ඵලක්ඛයණ. තීණි පහානානි – කාමානයමතං
නිස්සරණංයදිදං යනක්ඛම්මං; රූපානයමතංනිස්සරණංයදිදංආරුප්පං; යං
යඛො පන කිඤ්චි භූතං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං, නියරොයධො තස්ස
නිස්සරණං. යනක්ඛම්මං පටිලද්ධස්ස කාමා පහීනා යචව යහොන්ති
පරිච්චත්තාච.ආරුප්පංපටිලද්ධස්සරූපාපහීනායචවයහොන්ති පරිච්චත්තා
ච. නියරොධං පටිලද්ධස්ස සඞ්ඛාරා පහීනා යචව යහොන්ති පරිච්චත්තා ච. 
චත්තාරි පහානානි දුක්ඛසච්චං පරිඤ්ඤාපටියවධංපටිවිජ්ඣන්යතො පජහති; 
සමුදයසච්චං පහානපටියවධං පටිවිජ්ඣන්යතො පජහති; නියරොධසච්චං 
සච්ඡිකිරියාපටියවධංපටිවිජ්ඣන්යතොපජහති; මග්ගසච්චංභාවනාපටියවධං 
පටිවිජ්ඣන්යතො පජහති. පඤ්ච පහානානි – වික්ඛම්භනප්පහානං, 
තදඞ්ගප්පහානං, සමුච්යඡදප්පහානං, පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං, 
නිස්සරණප්පහානං. වික්ඛම්භනප්පහානඤ්ච නීවරණානං පඨමං ඣානං
භාවයයතො; තදඞ්ගප්පහානඤ්ච දිට්ඨිගතානං නිබ්යබධභාගියං සමාධිං
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භාවයයතො; සමුච්යඡදප්පහානඤ්ච යලොකුත්තරං ඛයගාමිමග්ගං භාවයයතො; 
පටිප්පස්සද්ධිප්පහානඤ්ච ඵලක්ඛයණ; නිස්සරණප්පහානඤ්ච නියරොයධො
නිබ්බානං. 

‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, පහාතබ්බං. කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බං පහාතබ්බං? 
චක්ඛු, භික්ඛයව, පහාතබ්බං; රූපාපහාතබ්බා; චක්ඛුවිඤ්ඤාණං පහාතබ්බං; 
චක්ඛුසම්ඵස්යසො පහාතබ්යබො; යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා, තම්පි පහාතබ්බං. යසොතං 
පහාතබ්බං; සද්දා පහාතබ්බා…යප.… ඝානං පහාතබ්බං; ගන්ධා
පහාතබ්බා… ජිව්හා පහාතබ්බා; රසා පහාතබ්බා… කායයො පහාතබ්යබො; 
යඵොට්ඨබ්බා පහාතබ්බා… මයනො පහාතබ්යබො; ධම්මා පහාතබ්බා…
මයනොවිඤ්ඤාණං පහාතබ්බං;… මයනොසම්ඵස්යසො පහාතබ්යබො; යම්පිදං 
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා, තම්පි පහාතබ්බං.’’ රූපං පස්සන්යතො පජහති, යවදනං පස්සන්යතො
පජහති, සඤ්ඤං පස්සන්යතො පජහති, සඞ්ඛායර පස්සන්යතො පජහති, 
විඤ්ඤාණං පස්සන්යතො පජහති. චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං…යප.…
අමයතොගධං නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන පස්සන්යතො පජහති. යය යය
ධම්මාපහීනායහොන්තියතයතධම්මා පරිච්චත්තායහොන්ති.තංඤාතට්යඨන
ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘ඉයම ධම්මා
පහාතබ්බාතියසොතාවධානං, තංපජානනාපඤ්ඤා සුතමයයඤාණ’’න්ති. 

තතියභාණවායරො. 

25. කථං ‘‘ඉයම ධම්මා භායවතබ්බා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා
පඤ්ඤාසුතමයයඤාණං? 

එයකොධම්යමොභායවතබ්යබො–කායගතාසතිසාතසහගතා.ද්යවධම්මා 
භායවතබ්බා–සමයථොචවිපස්සනාච.තයයොධම්මාභායවතබ්බා–තයයො
සමාධී. චත්තායරො ධම්මා භායවතබ්බා – චත්තායරො සතිපට්ඨානා. පඤ්ච
ධම්මාභායවතබ්බා–පඤ්චඞ්ගියකො සමාධි [සම්මාසමාධී(සයා.)]. ඡධම්මා
භායවතබ්බා – ඡ අනුස්සතිට්ඨානානි. සත්ත ධම්මා භායවතබ්බා – සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ගා. අට්ඨ ධම්මා භායවතබ්බා – අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො.
නව ධම්මා භායවතබ්බා – නව පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගානි. දස ධම්මා
භායවතබ්බා–දසකසිණායතනානි. 

26. ද්යව භාවනා – යලොකියා ච භාවනා, යලොකුත්තරා ච භාවනා.
තිස්යසො භාවනා – රූපාවචරකුසලානං ධම්මානං භාවනා, 
අරූපාවචරකුසලානං ධම්මානං භාවනා, අපරියාපන්නකුසලානං ධම්මානං
භාවනා. රූපාවචරකුසලානංධම්මානංභාවනාඅත්ථිහීනා, අත්ථිමජ්ඣිමා, 
අත්ථි පණීතා. අරූපාවචරකුසලානං ධම්මානං භාවනා අත්ථි හීනා, අත්ථි
මජ්ඣිමා, අත්ථිපණීතා.අපරියාපන්නකුසලානංධම්මානංභාවනාපණීතා. 
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27. චතස්යසොභාවනා–දුක්ඛසච්චංපරිඤ්ඤාපටියවධං පටිවිජ්ඣන්යතො
භායවති, සමුදයසච්චං පහානප්පටියවධං පටිවිජ්ඣන්යතො භායවති, 
නියරොධසච්චං සච්ඡිකිරියාපටියවධං පටිවිජ්ඣන්යතො භායවති, මග්ගසච්චං
භාවනාපටියවධං පටිවිජ්ඣන්යතොභායවති.ඉමාචතස්යසොභාවනා. 

අපරාපි චතස්යසො භාවනා – එසනාභාවනා, පටිලාභාභාවනා, 
එකරසාභාවනා, ආයසවනාභාවනා.කතමාඑසනාභාවනා? සබ්යබසංසමාධිං
සමාපජ්ජන්තානං තත්ථ ජාතා ධම්මා එකරසා යහොන්තීති – අයං
එසනාභාවනා. කතමා පටිලාභාභාවනා? සබ්යබසං සමාධිං සමාපන්නානං 
තත්ථජාතාධම්මාඅඤ්ඤමඤ්ඤංනාතිවත්තන්තීති–අයංපටිලාභාභාවනා.
කතමා එකරසාභාවනා? අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං භාවයයතො
සද්ධින්ද්රියස්සවයසන චත්තාරිඉන්ද්රියානිඑකරසායහොන්තීති–ඉන්ද්රියානං
එකරසට්යඨනභාවනා. පග්ගහට්යඨනවීරියින්ද්රියංභාවයයතො වීරියින්ද්රියස්ස 
වයසනචත්තාරිඉන්ද්රියානිඑකරසායහොන්තීති–ඉන්ද්රියානංඑකරසට්යඨන
භාවනා. උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං භාවයයතො සතින්ද්රියස්ස වයසන 
චත්තාරිඉන්ද්රියානිඑකරසායහොන්තීති–ඉන්ද්රියානංඑකරසට්යඨනභාවනා. 
අවික්යඛපට්යඨනසමාධින්ද්රියං භාවයයතො සමාධින්ද්රියස්ස වයසනචත්තාරි 
ඉන්ද්රියානි එකරසා යහොන්තීති – ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා.
දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං භාවයයතො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන චත්තාරි 
ඉන්ද්රියානිඑකරසායහොන්තීති–ඉන්ද්රියානංඑකරසට්යඨනභාවනා. 

අස්සද්ධියය අකම්පියට්යඨන සද්ධාබලං භාවයයතො සද්ධාබලස්ස
වයසන චත්තාරි බලානි එකරසා යහොන්තීති – බලානං එකරසට්යඨන
භාවනා. යකොසජ්යජ අකම්පියට්යඨන වීරියබලං භාවයයතො වීරියබලස්ස
වයසන චත්තාරි බලානි එකරසා යහොන්තීති – බලානං එකරසට්යඨන
භාවනා. පමායද අකම්පියට්යඨන සතිබලං භාවයයතො සතිබලස්ස වයසන
චත්තාරි බලානි එකරසා යහොන්තීති – බලානං එකරසට්යඨන භාවනා.
උද්ධච්යච අකම්පියට්යඨන සමාධිබලං භාවයයතො සමාධිබලස්ස වයසන
චත්තාරි බලානි එකරසා යහොන්තීති – බලානං එකරසට්යඨන භාවනා.
අවිජ්ජාය අකම්පියට්යඨන පඤ්ඤාබලං භාවයයතො පඤ්ඤාබලස්ස වයසන
චත්තාරිබලානිඑකරසායහොන්තීති–බලානංඑකරසට්යඨනභාවනා. 

උපට්ඨානට්යඨන සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භාවයයතො
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස වයසන ඡ යබොජ්ඣඞ්ගා එකරසා යහොන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගානං එකරසට්යඨන භාවනා. පවිචයට්යඨන 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භාවයයතො ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස
වයසන ඡ යබොජ්ඣඞ්ගා එකරසා යහොන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගානං
එකරසට්යඨන භාවනා. පග්ගහට්යඨන වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භාවයයතො
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස වයසන ඡ යබොජ්ඣඞ්ගා එකරසා යහොන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගානංඑකරසට්යඨනභාවනා.ඵරණට්යඨනපීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භාවයයතො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස වයසන ඡ යබොජ්ඣඞ්ගා එකරසා
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යහොන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගානං එකරසට්යඨන භාවනා. උපසමට්යඨන 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භාවයයතොපස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සවයසනඡ
යබොජ්ඣඞ්ගාඑකරසායහොන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගානංඑකරසට්යඨනභාවනා.
අවික්යඛපට්යඨන සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භාවයයතො 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස වයසන ඡ යබොජ්ඣඞ්ගා එකරසා යහොන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගානං එකරසට්යඨන භාවනා. පටිසඞ්ඛානට්යඨන
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භාවයයතොඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සවයසන
ඡ යබොජ්ඣඞ්ගා එකරසා යහොන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගානං එකරසට්යඨන
භාවනා. 

දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨිං භාවයයතො සම්මාදිට්ඨියා වයසන සත්ත 
මග්ගඞ්ගා එකරසා යහොන්තීති – මග්ගඞ්ගානං එකරසට්යඨන භාවනා.
අභිනියරොපනට්යඨන සම්මාසඞ්කප්පංභාවයයතොසම්මාසඞ්කප්පස්සවයසන
සත්ත මග්ගඞ්ගාඑකරසායහොන්තීති–මග්ගඞ්ගානංඑකරසට්යඨනභාවනා. 
පරිග්ගහට්යඨන සම්මාවාචං භාවයයතො සම්මාවාචාය වයසන සත්ත
මග්ගඞ්ගා එකරසා යහොන්තීති – මග්ගඞ්ගානං එකරසට්යඨන භාවනා.
සමුට්ඨානට්යඨන සම්මාකම්මන්තං භාවයයතො සම්මාකම්මන්තස්ස වයසන
සත්තමග්ගඞ්ගාඑකරසායහොන්තීති–මග්ගඞ්ගානං එකරසට්යඨනභාවනා.
යවොදානට්යඨන සම්මාආජීවං භාවයයතො සම්මාආජීවස්ස වයසන සත්ත 
මග්ගඞ්ගා එකරසා යහොන්තීති – මග්ගඞ්ගානං එකරසට්යඨන භාවනා. 
පග්ගහට්යඨන සම්මාවායාමං භාවයයතො සම්මාවායාමස්ස වයසන සත්ත
මග්ගඞ්ගා එකරසා යහොන්තීති – මග්ගඞ්ගානං එකරසට්යඨන භාවනා.
උපට්ඨානට්යඨන සම්මාසතිං භාවයයතො සම්මාසතියා වයසන සත්ත
මග්ගඞ්ගා එකරසා යහොන්තීති – මග්ගඞ්ගානං එකරසට්යඨන භාවනා.
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධිං භාවයයතො සම්මාසමාධිස්ස වයසන සත්ත
මග්ගඞ්ගා එකරසා යහොන්තීති –මග්ගඞ්ගානංඑකරසට්යඨන භාවනා. අයං
එකරසාභාවනා. 

කතමා ආයසවනාභාවනා? ඉධ භික්ඛු පුබ්බණ්හසමයං ආයසවති, 
මජ්ඣන්හිකසමයම්පි [මජ්ඣන්තිකසමයම්පි (සයා. ක.)] ආයසවති, 
සායන්හසමයම්පි ආයසවති, පුයරභත්තම්පි ආයසවති, පච්ඡාභත්තම්පි
ආයසවති, පුරියමපි යායම ආයසවති, මජ්ඣියමපි යායම ආයසවති, 
පච්ඡියමපි යායම ආයසවති, රත්තිම්පි ආයසවති, දිවාපි ආයසවති, 
රත්තින්දිවාපි [රත්තිදිවාපි (ක.)] ආයසවති, කායළපි ආයසවති, ජුණ්යහපි
ආයසවති, වස්යසපිආයසවති, යහමන්යතපිආයසවති, ගිම්යහපිආයසවති, 
පුරියමපි වයයොඛන්යධ ආයසවති, මජ්ඣියමපි වයයොඛන්යධ ආයසවති, 
පච්ඡියමපිවයයොඛන්යධආයසවති–අයංආයසවනාභාවනා.ඉමා චතස්යසො
භාවනා. 

28. අපරාපි චතස්යසො භාවනා – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං 
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා, ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා, 
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තදුපගවීරියවාහනට්යඨන භාවනා, ආයසවනට්යඨන භාවනා. කථං තත්ථ
ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා? කාමච්ඡන්දං පජහයතො
යනක්ඛම්මවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ
ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. බයාපාදං පජහයතො
අබයාපාදවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ 
ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. ථිනමිද්ධං [ථීනමිද්ධං
(සයා. සී. අට්ඨ.)] පජහයතො ආයලොකසඤ්ඤාවයසන ජාතා ධම්මා
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. උද්ධච්චං පජහයතො අවික්යඛපවයසන ජාතා
ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. විචිකිච්ඡං පජහයතො ධම්මවවත්ථානවයසන
ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨනභාවනා.අවිජ්ජංපජහයතොඤාණවයසනජාතාධම්මා
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. අරතිං පජහයතො පායමොජ්ජවයසන ජාතා
ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. නීවරයණ පජහයතො පඨමජ්ඣානවයසන
ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨනභාවනා.විතක්කවිචායරපජහයතො දුතියජ්ඣානවයසන
ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං 
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. පීතිං පජහයතො තතියජ්ඣානවයසන ජාතා
ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. සුඛදුක්යඛ පජහයතො චතුත්ථජ්ඣානවයසන
ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨනභාවනා. 

රූපසඤ්ඤං පටිඝසඤ්ඤං නානත්තසඤ්ඤං පජහයතො 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං 
නාතිවත්තන්තීති –තත්ථජාතානංධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. 
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පජහයතො 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං
නාතිවත්තන්තීති –තත්ථ ජාතානංධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨනභාවනා.
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං පජහයතො 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං
නාතිවත්තන්තීති –තත්ථ ජාතානංධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨනභාවනා.
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං පජහයතො 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිවයසනජාතාධම්මාඅඤ්ඤමඤ්ඤං
නාතිවත්තන්තීති– තත්ථජාතානංධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨනභාවනා. 

නිච්චසඤ්ඤං පජහයතො අනිච්චානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා 
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 

29 

පටුන 

අනතිවත්තනට්යඨනභාවනා. සුඛසඤ්ඤංපජහයතොදුක්ඛානුපස්සනාවයසන
ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. අත්තසඤ්ඤං පජහයතො 
අනත්තානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති –
තත්ථ ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. නන්දිං පජහයතො
නිබ්බිදානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති –
තත්ථ ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. රාගං පජහයතො
විරාගානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – 
තත්ථ ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. සමුදයං පජහයතො 
නියරොධානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති –
තත්ථ ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. ආදානං පජහයතො 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං
නාතිවත්තන්තීති –තත්ථ ජාතානංධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨනභාවනා.
ඝනසඤ්ඤං පජහයතො ඛයානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං
නාතිවත්තන්තීති –තත්ථජාතානංධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨන භාවනා.
ආයූහනං පජහයතො වයානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං
නාතිවත්තන්තීති – තත්ථජාතානංධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨනභාවනා.
ධුවසඤ්ඤං පජහයතො විපරිණාමානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. නිමිත්තං පජහයතො
අනිමිත්තානුපස්සනාවයසනජාතා ධම්මාඅඤ්ඤමඤ්ඤංනාතිවත්තන්තීති–
තත්ථ ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. පණිධිං පජහයතො
අප්පණිහිතානුපස්සනාවයසන ජාතාධම්මාඅඤ්ඤමඤ්ඤංනාතිවත්තන්තීති
– තත්ථ ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. අභිනියවසං
පජහයතො සුඤ්ඤතානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං
නාතිවත්තන්තීති –තත්ථජාතානංධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨනභාවනා. 
සාරාදානාභිනියවසං පජහයතො අධිපඤ්ඤා ධම්මවිපස්සනාවයසන ජාතා
ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. සම්යමොහාභිනියවසං පජහයතො
යථාභූතඤාණදස්සනවයසනජාතාධම්මාඅඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති–
තත්ථ ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. ආලයාභිනියවසං 
පජහයතො ආදීනවානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං 
නාතිවත්තන්තීති –තත්ථජාතානංධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨනභාවනා.
අප්පටිසඞ්ඛං පජහයතො පටිසඞ්ඛානුපස්සනාවයසන ජාතා ධම්මා
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. සඤ්යඤොගාභිනියවසං පජහයතො 
විවට්ටනානුපස්සනාවයසනජාතාධම්මාඅඤ්ඤමඤ්ඤංනාතිවත්තන්තීති–
තත්ථජාතානං ධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨනභාවනා. 

දිට්යඨකට්යඨ කියලයස පජහයතො යසොතාපත්තිමග්ගවයසන ජාතා
ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
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අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. ඔළාරියක කියලයස පජහයතො
සකදාගාමිමග්ගවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති – 
තත්ථ ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා. අනුසහගයත
කියලයස පජහයතො අනාගාමිමග්ගවයසන ජාතා ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං
නාතිවත්තන්තීති –තත්ථජාතානං ධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨනභාවනා.
සබ්බකියලයසපජහයතොඅරහත්තමග්ගවයසනජාතාධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං
නාතිවත්තන්තීති – තත්ථජාතානංධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨනභාවනා.
එවංතත්ථජාතානංධම්මානංඅනතිවත්තනට්යඨනභාවනා. 

කථං ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා? කාමච්ඡන්දං පජහයතො 
යනක්ඛම්මවයසන පඤ්චින්ද්රියානි එකරසා යහොන්තීති – ඉන්ද්රියානං
එකරසට්යඨන භාවනා.බයාපාදංපජහයතොඅබයාපාදවයසනපඤ්චින්ද්රියානි
එකරසා යහොන්තීති – ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා…යප.… 
සබ්බකියලයස පජහයතො අරහත්තමග්ගවයසන පඤ්චින්ද්රියානි එකරසා
යහොන්තීති – ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා. එවං ඉන්ද්රියානං
එකරසට්යඨනභාවනා. 

කථං තදුපගවීරියවාහනට්යඨන භාවනා? කාමච්ඡන්දං පජහයතො
යනක්ඛම්මවයසන වීරියං වායහතීති – තදුපගවීරියවාහනට්යඨන භාවනා. 
බයාපාදං පජහයතො අබයාපාදවයසන වීරියං වායහතීති –
තදුපගවීරියවාහනට්යඨන භාවනා…යප.… සබ්බකියලයස පජහයතො
අරහත්තමග්ගවයසනවීරියංවායහතීති–තදුපගවීරියවාහනට්යඨනභාවනා. 
එවංතදුපගවීරියවාහනට්යඨනභාවනා. 

කථංආයසවනට්යඨනභාවනා? කාමච්ඡන්දං පජහන්යතො යනක්ඛම්මං 
ආයසවතීති – ආයසවනට්යඨන භාවනා. බයාපාදං පජහන්යතො අබයාපාදං
ආයසවතීති– ආයසවනට්යඨනභාවනා…යප.…සබ්බකියලයසපජහන්යතො
අරහත්තමග්ගං ආයසවතීති – ආයසවනට්යඨන භාවනා. එවං
ආයසවනට්යඨනභාවනා. 

ඉමාචතස්යසොභාවනාරූපංපස්සන්යතොභායවති, යවදනංපස්සන්යතො 
භායවති, සඤ්ඤං පස්සන්යතො භායවති, සඞ්ඛායර පස්සන්යතො භායවති, 
විඤ්ඤාණං පස්සන්යතො භායවති, චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං…යප.…
අමයතොගධං නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන පස්සන්යතො භායවති. යය යය
ධම්මාභාවිතායහොන්තියතයතධම්මාඑකරසායහොන්ති.තං ඤාතට්යඨන
ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘ඉයම ධම්මා
භායවතබ්බාති යසොතාවධානං, තංපජානනාපඤ්ඤා සුතමයයඤාණ’’න්ති. 

චතුත්ථභාණවායරො. 

29. කථං ‘‘ඉයමධම්මාසච්ඡිකාතබ්බා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා
පඤ්ඤාසුතමයයඤාණං? 
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එයකොධම්යමොසච්ඡිකාතබ්යබො–අකුප්පායචයතොවිමුත්ති.ද්යව ධම්මා
සච්ඡිකාතබ්බා–විජ්ජාචවිමුත්තිච.තයයොධම්මාසච්ඡිකාතබ්බා– තිස්යසො
විජ්ජා.චත්තායරොධම්මාසච්ඡිකාතබ්බා –චත්තාරිසාමඤ්ඤඵලානි.පඤ්ච 
ධම්මාසච්ඡිකාතබ්බා–පඤ්චධම්මක්ඛන්ධා.ඡධම්මාසච්ඡිකාතබ්බා–ඡ 
අභිඤ්ඤා.සත්තධම්මාසච්ඡිකාතබ්බා–සත්තඛීණාසවබලානි. අට්ඨධම්මා
සච්ඡිකාතබ්බා – අට්ඨ වියමොක්ඛා. නව ධම්මා සච්ඡිකාතබ්බා – නව 
අනුපුබ්බනියරොධා.දසධම්මාසච්ඡිකාතබ්බා–දසඅයසක්ඛාධම්මා. 

‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, සච්ඡිකාතබ්බං. කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බං 
සච්ඡිකාතබ්බං? චක්ඛු, භික්ඛයව, සච්ඡිකාතබ්බං; රූපා සච්ඡිකාතබ්බා; 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණංසච්ඡිකාතබ්බං; චක්ඛුසම්ඵස්යසොසච්ඡිකාතබ්යබො; යම්පිදං
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා, තම්පි සච්ඡිකාතබ්බං. යසොතං සච්ඡිකාතබ්බං; සද්දා 
සච්ඡිකාතබ්බා…යප.… ඝානං සච්ඡිකාතබ්බං; ගන්ධා සච්ඡිකාතබ්බා…
ජිව්හා සච්ඡිකාතබ්බා; රසා සච්ඡිකාතබ්බා… කායයො සච්ඡිකාතබ්යබො; 
යඵොට්ඨබ්බා සච්ඡිකාතබ්බා… මයනො සච්ඡිකාතබ්යබො; ධම්මා
සච්ඡිකාතබ්බා; මයනොවිඤ්ඤාණං සච්ඡිකාතබ්බං; මයනොසම්ඵස්යසො
සච්ඡිකාතබ්යබො; යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං
වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා, තම්පි සච්ඡිකාතබ්බං’’. රූපං පස්සන්යතො
සච්ඡිකයරොති, යවදනං පස්සන්යතො සච්ඡිකයරොති, සඤ්ඤං පස්සන්යතො
සච්ඡිකයරොති, සඞ්ඛායරපස්සන්යතොසච්ඡිකයරොති, විඤ්ඤාණංපස්සන්යතො
සච්ඡිකයරොති. චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං…යප.… අමයතොගධං නිබ්බානං 
පරියයොසානට්යඨන පස්සන්යතො සච්ඡිකයරොති. යය යය ධම්මා සච්ඡිකතා
යහොන්තියතයත ධම්මාඵස්සිතා [ඵුසිතා(සයා.)] යහොන්ති.තංඤාතට්යඨන 
ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘ඉයම ධම්මා
සච්ඡිකාතබ්බාති යසොතාවධානං, තංපජානනාපඤ්ඤාසුතමයයඤාණ’’න්ති. 

30. කථං ‘‘ඉයම ධම්මා හානභාගියා, ඉයම ධම්මා ඨිතිභාගියා, ඉයම 
ධම්මා වියසසභාගියා, ඉයම ධම්මා නිබ්යබධභාගියා’’ති යසොතාවධානං, 
තංපජානනාපඤ්ඤා සුතමයයඤාණං? 

පඨමස්ස ඣානස්සලාභිංකාමසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති
– හානභාගියයො ධම්යමො. තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති – ඨිතිභාගියයො
ධම්යමො. අවිතක්කසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති –
වියසසභාගියයො ධම්යමො. නිබ්බිදාසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති 
විරාගූපසංහිතා–නිබ්යබධභාගියයොධම්යමො. 

දුතියස්ස ඣානස්ස ලාභිං විතක්කසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා 
සමුදාචරන්ති – හානභාගියයො ධම්යමො. තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති –
ඨිතිභාගියයො ධම්යමො. උයපක්ඛාසුඛසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා
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සමුදාචරන්ති–වියසසභාගියයො ධම්යමො.නිබ්බිදාසහගතාසඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති විරාගූපසංහිතා–නිබ්යබධභාගියයොධම්යමො. 

තතියස්ස ඣානස්ස ලාභිං පීතිසුඛසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා 
සමුදාචරන්ති – හානභාගියයො ධම්යමො. තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති –
ඨිතිභාගියයො ධම්යමො.අදුක්ඛමසුඛසහගතාසඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති
–වියසසභාගියයොධම්යමො. නිබ්බිදාසහගතාසඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති
විරාගූපසංහිතා–නිබ්යබධභාගියයො ධම්යමො. 

චතුත්ථස්ස ඣානස්ස ලාභිං උයපක්ඛාසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති – හානභාගියයො ධම්යමො. තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති – 
ඨිතිභාගියයො ධම්යමො. ආකාසානඤ්චායතනසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති–වියසසභාගියයො ධම්යමො.නිබ්බිදාසහගතාසඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්තිවිරාගූපසංහිතා– නිබ්යබධභාගියයොධම්යමො. 

ආකාසානඤ්චායතනස්ස ලාභිං රූපසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති – හානභාගියයො ධම්යමො. තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති –
ඨිතිභාගියයො ධම්යමො. විඤ්ඤාණඤ්චායතනසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති–වියසසභාගියයොධම්යමො. නිබ්බිදාසහගතාසඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්තිවිරාගූපසංහිතා–නිබ්යබධභාගියයො ධම්යමො. 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස ලාභිං ආකාසානඤ්චායතනසහගතා
සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති–හානභාගියයොධම්යමො.තදනුධම්මතාසති
සන්තිට්ඨති – ඨිතිභාගියයො ධම්යමො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසහගතා
සඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති–වියසසභාගියයොධම්යමො. නිබ්බිදාසහගතා
සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති විරාගූපසංහිතා – නිබ්යබධභාගියයො
ධම්යමො. 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස ලාභිං විඤ්ඤාණඤ්චායතනසහගතා
සඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති–හානභාගියයොධම්යමො. තදනුධම්මතාසති
සන්තිට්ඨති – ඨිතිභාගියයො ධම්යමො. යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසහගතා 
සඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති–වියසසභාගියයොධම්යමො.නිබ්බිදාසහගතා
සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති විරාගූපසංහිතා – නිබ්යබධභාගියයො 
ධම්යමො.තං ඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතනවුච්චති–
‘‘ඉයම ධම්මා හානභාගියා, ඉයම ධම්මා ඨිතිභාගියා, ඉයම ධම්මා
වියසසභාගියා, ඉයමධම්මානිබ්යබධභාගියාති යසොතාවධානං, තංපජානනා
පඤ්ඤාසුතමයයඤාණං’’. 

31. කථං ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා, සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා, සබ්යබ
ධම්මාඅනත්තා’’තියසොතාවධානං, තංපජානනාපඤ්ඤාසුතමයයඤාණං? 
‘‘රූපංඅනිච්චංඛයට්යඨන, දුක්ඛංභයට්යඨන, අනත්තාඅසාරකට්යඨනා’’ති
යසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ්ඤා සුතමයයඤාණං. ‘‘යවදනා…යප.…
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සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං… චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං අනිච්චං
ඛයට්යඨන, දුක්ඛංභයට්යඨන, අනත්තා අසාරකට්යඨනා’’තියසොතාවධානං, 
තංපජානනා පඤ්ඤා සුතමයය ඤාණං. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, 
පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතනවුච්චති–‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරාඅනිච්චා, සබ්යබ
සඞ්ඛාරා දුක්ඛා, සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති යසොතාවධානං, තංපජානනා
පඤ්ඤාසුතමයයඤාණං. 

32. කථං ‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්චං, ඉදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං, ඉදං
දුක්ඛනියරොධංඅරියසච්චං, ඉදංදුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදාඅරියසච්ච’’න්ති
යසොතාවධානං, තංපජානනාපඤ්ඤාසුතමයය ඤාණං? 

33. තත්ථ කතමං දුක්ඛං අරියසච්චං? ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, 
මරණම්පිදුක්ඛං, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසාපි දුක්ඛා, අප්පියයහි 
සම්පයයොයගො දුක්යඛො, පියයහි විප්පයයොයගො දුක්යඛො, යම්පිච්ඡං න ලභති
තම්පි දුක්ඛං; සඞ්ඛිත්යතන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා [පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාපි
(ක.) සතිපට්ඨානසුත්යතසච්චවිභඞ්යගචපස්සිතබ්බං] දුක්ඛා. 

තත්ථ කතමා ජාති? යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි තම්හි 
සත්තනිකායයජාතිසඤ්ජාතිඔක්කන්තිඅභිනිබ්බත්තිඛන්ධානංපාතුභායවො
ආයතනානං පටිලායභො–අයංවුච්චතිජාති. 

තත්ථ කතමා ජරා යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි තම්හි
සත්තනිකායය ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං පාලිච්චං වලිත්තචතා ආයුයනො 
සංහානිඉන්ද්රියානංපරිපායකො–අයංවුච්චතිජරා. 

තත්ථ කතමං මරණං? යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හා තම්හා
සත්තනිකායා චුති චවනතා යභයදො අන්තරධානං මච්චු මරණංකාලකිරියා 
[කාලංකිරියා (ක.)] ඛන්ධානං යභයදො කයළවරස්ස නික්යඛයපො 
ජීවිතින්ද්රියස්සුපච්යඡයදො–ඉදංවුච්චතිමරණං. 

තත්ථ කතයමො යසොයකො? ඤාතිබයසයනන [යයො ඤාතිබයසයනන
(සයා.) පස්ස සච්චවිභඞ්යග] වා ඵුට්ඨස්ස, යභොගබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස, 
යරොගබයසයනනවාඵුට්ඨස්ස, සීලබයසයනනවාඵුට්ඨස්ස, දිට්ඨිබයසයනන
වා ඵුට්ඨස්ස, අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බයසයනන සමන්නාගතස්ස, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන දුක්ඛධම්යමන ඵුට්ඨස්ස යසොයකො යසොචනා
යසොචිතත්තංඅන්යතොයසොයකොඅන්යතොපරියසොයකොයචතයසොපරිජ්ඣායනා
යදොමනස්සංයසොකසල්ලං – අයංවුච්චතියසොයකො. 

තත්ථ කතයමො පරියදයවො? ඤාතිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස, 
යභොගබයසයනනවා ඵුට්ඨස්ස, යරොගබයසයනනවාඵුට්ඨස්ස, සීලබයසයනන
වා ඵුට්ඨස්ස, දිට්ඨිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස, අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන
බයසයනනසමන්නාගතස්ස, අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනදුක්ඛධම්යමනඵුට්ඨස්ස
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ආයදයවො පරියදයවො ආයදවනා, පරියදවනා ආයදවිතත්තං පරියදවිතත්තං
වාචා පලායපො විප්පලායපො ලාලප්යපො ලාලප්පනා ලාලප්පිතත්තං – අයං
වුච්චතිපරියදයවො. 

තත්ථ කතමං දුක්ඛං? යං කායිකං අසාතං කායිකං දුක්ඛං
කායසම්ඵස්සජං අසාතං දුක්ඛං යවදයිතං, කායසම්ඵස්සජා අසාතා දුක්ඛා
යවදනා – ඉදංවුච්චතිදුක්ඛං. 

තත්ථ කතමං යදොමනස්සං? යං යචතසිකං අසාතං යචතසිකං දුක්ඛං, 
යචයතොසම්ඵස්සජං අසාතං යවදයිතං, යචයතොසම්ඵස්සජා අසාතා දුක්ඛා
යවදනා–ඉදං වුච්චතියදොමනස්සං. 

තත්ථ කතයමො උපායායසො? ඤාතිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස, 
යභොගබයසයනනවා ඵුට්ඨස්ස, යරොගබයසයනනවාඵුට්ඨස්ස, සීලබයසයනන
වා ඵුට්ඨස්ස, දිට්ඨිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස, අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන
බයසයනනසමන්නාගතස්ස, අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන දුක්ඛධම්යමනඵුට්ඨස්ස
ආයායසො උපායායසොආයාසනාඋපායාසනාආයාසිතත්තංඋපායාසිතත්තං–
අයං වුච්චතිඋපායායසො. 

තත්ථ කතයමො අප්පියයහි සම්පයයොයගො දුක්යඛො? ඉධ යස්ස යත
යහොන්ති අනිට්ඨා අකන්තා අමනාපාරූපා සද්දා ගන්ධා රසා යඵොට්ඨබ්බා, 
යය වා පනස්ස යත යහොන්ති අනත්ථකාමා අහිතකාමා අඵාසුකාමා 
අයයොගක්යඛමකාමා, යා යතහි සද්ධිං සඞ්ගති සමාගයමො සයමොධානං
මිස්සීභායවො–අයං වුච්චතිඅප්පියයහිසම්පයයොයගොදුක්යඛො. 

තත්ථකතයමොපියයහිවිප්පයයොයගො දුක්යඛො? ඉධයස්සයතයහොන්ති 
ඉට්ඨාකන්තාමනාපාරූපාසද්දාගන්ධාරසායඵොට්ඨබ්බා, යයවාපනස්ස
යතයහොන්ති අත්ථකාමාහිතකාමා ඵාසුකාමායයොගක්යඛමකාමාමාතා වා
පිතාවාභාතාවාභගිනීවා මිත්තාවාඅමච්චාවාඤාතීවාසායලොහිතාවා, යා
යතහි සද්ධිං අසඞ්ගති අසමාගයමො අසයමොධානං අමිස්සීභායවො – අයං
වුච්චතිපියයහිවිප්පයයොයගොදුක්යඛො. 

තත්ථකතමංයම්පිච්ඡංනලභතිතම්පිදුක්ඛං? ජාතිධම්මානං සත්තානං
එවංඉච්ඡාඋප්පජ්ජති–‘‘අයහොවතමයංනජාතිධම්මාඅස්සාම, නචවත
යනො ජාතිආගච්යඡයයා’’ති.න යඛො පයනතං ඉච්ඡාය පත්තබ්බං – ඉදම්පි
යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං. ජරාධම්මානං සත්තානං…යප.…
බයාධිධම්මානං සත්තානං… මරණධම්මානං සත්තානං…
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මානං සත්තානං එවං ඉච්ඡා 
උප්පජ්ජති – ‘‘අයහො වත මයං න 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මා අස්සාම, න ච වත යනො 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා ආගච්යඡයු’’න්ති. න යඛො පයනතං
ඉච්ඡාය පත්තබ්බං–ඉදම්පියම්පිච්ඡංනලභතිතම්පිදුක්ඛං. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 
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පටුන 

තත්ථ කතයම සඞ්ඛිත්යතන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා? යසයයථිදං 
[යසයයථීදං(සයා. සී.අට්ඨ.)] – රූපුපාදානක්ඛන්යධො, [රූපූපාදානක්ඛන්යධො 
(සයා.) එවමුපරිපි], යවදනුපාදානක්ඛන්යධො සඤ්ඤුපාදානක්ඛන්යධො, 
සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාදානක්ඛන්යධො – ඉයම වුච්චන්ති
සඞ්ඛිත්යතන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාදුක්ඛා.ඉදංවුච්චතිදුක්ඛංඅරියසච්චං. 

34. තත්ථ කතමං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං? යායං තණ්හා
යපොයනොභවිකා [යපොයනොබ්භවිකා (සයා.)] නන්දිරාගසහගතා
තත්රතත්රාභිනන්දිනී, යසයයථිදං – කාමතණ්හා භවතණ්හා විභවතණ්හා, සා
යඛො පයනසා තණ්හා කත්ථ උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, කත්ථ නිවිසමානා
නිවිසති? යංයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා උප්පජ්ජමානා
උප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති.කිඤ්චයලොයකපියරූපංසාතරූපං? 
චක්ඛු යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා
උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. යසොතං යලොයක…යප.… ඝානං
යලොයක…ජිව්හා යලොයක…කායයො යලොයක…මයනොයලොයක පියරූපං
සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා 
නිවිසති.රූපායලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා උප්පජ්ජමානා
උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දා යලොයක පියරූපං
සාතරූපං…යප.… ධම්මා යලොයක… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යලොයක…යප.…
මයනොවිඤ්ඤාණං යලොයක… චක්ඛුසම්ඵස්යසො යලොයක…යප.…
මයනොසම්ඵස්යසො යලොයක… චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා යලොයක…යප.… 
මයනොසම්ඵස්සජා යවදනා යලොයක… රූපසඤ්ඤා යලොයක…යප.…
ධම්මසඤ්ඤා යලොයක… රූපසඤ්යචතනා යලොයක…යප.…
ධම්මසඤ්යචතනා යලොයක… රූපතණ්හා යලොයක…යප.… ධම්මතණ්හා
යලොයක… රූපවිතක්යකො යලොයක…යප.… ධම්මවිතක්යකො යලොයක…
රූපවිචායරො යලොයක…යප.… ධම්මවිචායරො යලොයක පියරූපං සාතරූපං, 
එත්යථසාතණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති.ඉදං 
වුච්චතිදුක්ඛසමුදයංඅරියසච්චං. 

35. තත්ථකතමංදුක්ඛනියරොධංඅරියසච්චං? යයොතස්සායයව තණ්හාය
අයසසවිරාගනියරොයධො චායගො පටිනිස්සග්යගො මුත්ති අනාලයයො, සා යඛො
පයනසා තණ්හා කත්ථ පහීයමානා පහීයති, කත්ථ නිරුජ්ඣමානා
නිරුජ්ඣති? යංයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හාපහීයමානා
පහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣති. කිඤ්ච යලොයක පියරූපං
සාතරූපං? චක්ඛුයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හාපහීයමානා
පහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣති…යප.… ධම්මවිචායරො යලොයක
පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයති, එත්ථ
නිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති.ඉදංවුච්චතිදුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං. 

36. තත්ථ කතමං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං? අයයමව
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො
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සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති 
සම්මාසමාධි. තත්ථ කතමා සම්මාදිට්ඨි? දුක්යඛ ඤාණං, දුක්ඛසමුදයය
ඤාණං, දුක්ඛනියරොයධඤාණං, දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපදායඤාණං –
අයංවුච්චති සම්මාදිට්ඨි. 

තත්ථ කතයමො සම්මාසඞ්කප්යපො? යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො, 
අබයාපාදසඞ්කප්යපො, අවිහිංසාසඞ්කප්යපො–අයංවුච්චතිසම්මාසඞ්කප්යපො. 

තත්ථ කතමා සම්මාවාචා? මුසාවාදා යවරමණී [යවරමණි (ක.)], 
පිසුණාය වාචාය යවරමණී, ඵරුසාය වාචාය යවරමණී, සම්ඵප්පලාපා
යවරමණී–අයංවුච්චතිසම්මාවාචා. 

තත්ථ කතයමො සම්මාකම්මන්යතො? පාණාතිපාතා යවරමණී, 
අදින්නාදානා යවරමණී, කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණී – අයං වුච්චති
සම්මාකම්මන්යතො. 

තත්ථ කතයමො සම්මාආජීයවො? ඉධ අරියසාවයකො මිච්ඡාආජීවං පහාය 
සම්මාආජීයවනජීවිකං [ජීවිතං(ක.)] කප්යපති–අයං වුච්චතිසම්මාආජීයවො. 

තත්ථකතයමො සම්මාවායායමො? ඉධ භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං 
අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති
චිත්තං පග්ගණ්හාතිපදහති, උප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානං
පහානාය…යප.… අනුප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඋප්පාදාය …යප.…
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති
චිත්තංපග්ගණ්හාතිපදහති–අයංවුච්චති සම්මාවායායමො. 

තත්ථකතමාසම්මාසති? ඉධභික්ඛුකායයකායානුපස්සීවිහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං.
යවදනාසු…යප.…චිත්යත…යප.… ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපී
සම්පජායනො සතිමා වියනයයයලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං – අයං වුච්චති
සම්මාසති. 

තත්ථ කතයමො සම්මාසමාධි? ඉධ භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච 
අකුසයලහිධම්යමහි සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං
යචතයසොඑයකොදිභාවංඅවිතක්කංඅවිචාරංසමාධිජං පීතිසුඛංදුතියංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති. පීතියා ච විරාගා උයපක්ඛයකො ච විහරති සය ො ච

සම්පජායනො සුඛඤ්චකායයන පටිසංයවයදති, යංතංඅරියාආචික්ඛන්ති–
‘‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති.
සුඛස්සච පහානා දුක්ඛස්සච පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං
අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං
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උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති සම්මාසමාධි. ඉදං වුච්චති 
දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, 
පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්චං, ඉදං 
දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං, ඉදං දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං, ඉදං
දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්ච’’න්ති යසොතාවධානං, තංපජානනා
පඤ්ඤාසුතමයයඤාණං.එවංයසොතාවධායන පඤ්ඤාසුතමයයඤාණං. 

සුතමයඤාණනිද්යදයසොපඨයමො. 

2. සීලමයඤාණනිද්යදයසො 
37. කථංසුත්වානසංවයරපඤ්ඤාසීලමයයඤාණං? පඤ්චසීලානි– 

පරියන්තපාරිසුද්ධිසීලං, අපරියන්තපාරිසුද්ධිසීලං, පරිපුණ්ණපාරිසුද්ධිසීලං, 
අපරාමට්ඨපාරිසුද්ධිසීලං, පටිප්පස්සද්ධිපාරිසුද්ධිසීලන්ති. 

තත්ථ කතමං පරියන්තපාරිසුද්ධිසීලං? අනුපසම්පන්නානං 
පරියන්තසික්ඛාපදානං – ඉදං පරියන්තපාරිසුද්ධිසීලං. කතමං 
අපරියන්තපාරිසුද්ධිසීලං? උපසම්පන්නානං අපරියන්තසික්ඛාපදානං – ඉදං 
අපරියන්තපාරිසුද්ධිසීලං. කතමං පරිපුණ්ණපාරිසුද්ධිසීලං? 
පුථුජ්ජනකලයාණකානං කුසලධම්යම යුත්තානං යසක්ඛපරියන්යත 
[යසඛපරියන්යත (ක.)] පරිපූරකාරීනං කායය ච ජීවියත ච අනයපක්ඛානං
පරිච්චත්තජීවිතානං – ඉදං පරිපුණ්ණපාරිසුද්ධිසීලං. කතමං
අපරාමට්ඨපාරිසුද්ධිසීලං? සත්තන්නං යසක්ඛානං – ඉදං
අපරාමට්ඨපාරිසුද්ධිසීලං. කතමං පටිප්පස්සද්ධිපාරිසුද්ධිසීලං? 
තථාගතසාවකානං ඛීණාසවානං පච්යචකබුද්ධානං තථාගතානං
අරහන්තානංසම්මාසම්බුද්ධානං–ඉදං පටිප්පස්සද්ධිපාරිසුද්ධිසීලං. 

38. අත්ථි සීලං පරියන්තං, අත්ථි සීලං අපරියන්තං. තත්ථකතමං තං
සීලං පරියන්තං? අත්ථිසීලංලාභපරියන්තං, අත්ථිසීලංයසපරියන්තං, අත්ථි
සීලං ඤාතිපරියන්තං, අත්ථි සීලං අඞ්ගපරියන්තං, අත්ථි සීලං
ජීවිතපරියන්තං. 

කතමං තං සීලං ලාභපරියන්තං? ඉයධකච්යචො ලාභයහතු ලාභපච්චයා 
ලාභකාරණායථාසමාදින්නං [යථාසමාදිණ්ණං(ක.)] සික්ඛාපදං වීතික්කමති
–ඉදංතංසීලංලාභපරියන්තං.කතමංතංසීලංයසපරියන්තං? ඉයධකච්යචො 
යසයහතුයසපච්චයායසකාරණායථාසමාදින්නංසික්ඛාපදංවීතික්කමති–
ඉදංතංසීලං යසපරියන්තං.කතමංතංසීලංඤාතිපරියන්තං? ඉයධකච්යචො
ඤාතියහතු ඤාතිපච්චයා ඤාතිකාරණා යථාසමාදින්නං සික්ඛාපදං
වීතික්කමති – ඉදං තං සීලං ඤාතිපරියන්තං. කතමං තං සීලං
අඞ්ගපරියන්තං? ඉයධකච්යචො අඞ්ගයහතු අඞ්ගපච්චයා අඞ්ගකාරණා 
යථාසමාදින්නං සික්ඛාපදං වීතික්කමති – ඉදං තං සීලං අඞ්ගපරියන්තං.
කතමං තං සීලං ජීවිතපරියන්තං? ඉයධකච්යචො ජීවිතයහතු ජීවිතපච්චයා
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ජීවිතකාරණා යථාසමාදින්නං සික්ඛාපදං වීතික්කමති – ඉදං තං සීලං
ජීවිතපරියන්තං.එවරූපානිසීලානිඛණ්ඩානි ඡිද්දානිසබලානිකම්මාසානින
භුජිස්සානි න විඤ්ඤුප්පසත්ථානි [න විඤ්ඤූපසත්ථානි (ක.)] පරාමට්ඨානි
අසමාධිසංවත්තනිකානි [න සමාධිසංවත්තනිකානි (ක.)] න 
අවිප්පටිසාරවත්ථුකානි න පායමොජ්ජවත්ථුකානි න පීතිවත්ථුකානි න 
පස්සද්ධිවත්ථුකානි න සුඛවත්ථුකානි න සමාධිවත්ථුකානි න 
යථාභූතඤාණදස්සනවත්ථුකානි න එකන්තනිබ්බිදාය න විරාගාය න
නියරොධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය
සංවත්තන්ති–ඉදංතංසීලංපරියන්තං. 

කතමංතංසීලංඅපරියන්තං? අත්ථිසීලංනලාභපරියන්තං, අත්ථිසීලං
න යසපරියන්තං, අත්ථි සීලං න ඤාතිපරියන්තං, අත්ථි සීලං න
අඞ්ගපරියන්තං, අත්ථිසීලංනජීවිතපරියන්තං. 

කතමංතංසීලංනලාභපරියන්තං? ඉයධකච්යචොලාභයහතුලාභපච්චයා 
ලාභකාරණා යථාසමාදින්නං සික්ඛාපදං වීතික්කමාය චිත්තම්පි න
උප්පායදති, කිංයසො වීතික්කමිස්සති!ඉදංතංසීලංනලාභපරියන්තං.කතමං
තංසීලංනයසපරියන්තං? ඉයධකච්යචොයසයහතුයසපච්චයායසකාරණා
යථාසමාදින්නං සික්ඛාපදං වීතික්කමාය චිත්තම්පි න උප්පායදති, කිං යසො
වීතික්කමිස්සති! ඉදං තං සීලං න යසපරියන්තං. කතමං තං සීලං න
ඤාතිපරියන්තං? ඉයධකච්යචො ඤාතියහතු ඤාතිපච්චයා ඤාතිකාරණා
යථාසමාදින්නං සික්ඛාපදං වීතික්කමාය චිත්තම්පි න උප්පායදති, කිං යසො 
වීතික්කමිස්සති! ඉදං තං සීලං න ඤාතිපරියන්තං. කතමං තං සීලං න
අඞ්ගපරියන්තං? ඉයධකච්යචො අඞ්ගයහතු අඞ්ගපච්චයා අඞ්ගකාරණා
යථාසමාදින්නං සික්ඛාපදං වීතික්කමාය චිත්තම්පි න උප්පායදති, කිං යසො
වීතික්කමිස්සති! ඉදං තං සීලං න අඞ්ගපරියන්තං. කතමං තං සීලං න
ජීවිතපරියන්තං? ඉයධකච්යචො ජීවිතයහතු ජීවිතපච්චයා ජීවිතකාරණා
යථාසමාදින්නං සික්ඛාපදං වීතික්කමාය චිත්තම්පි න උප්පායදති, කිං යසො
වීතික්කමිස්සති! ඉදං තං සීලං න ජීවිතපරියන්තං. එවරූපානි සීලානි
අඛණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි 
විඤ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි
අවිප්පටිසාරවත්ථුකානි පායමොජ්ජවත්ථුකානි පීතිවත්ථුකානි
පස්සද්ධිවත්ථුකානි සුඛවත්ථුකානි සමාධිවත්ථුකානි
යථාභූතඤාණදස්සනවත්ථුකානි එකන්තනිබ්බිදාය විරාගාය නියරොධාය 
උපසමායඅභිඤ්ඤායසම්යබොධායනිබ්බානායසංවත්තන්ති–ඉදංතංසීලං
අපරියන්තං. 

39. කිංසීලං? කතිසීලානි? කිංසමුට්ඨානංසීලං? කති ධම්මසයමොධානං
සීලං? 
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කිං සීලන්ති යචතනා සීලං, යචතසිකං සීලං, සංවයරො සීලං, 

අවීතික්කයමොසීලං. කතිසීලානීතිතීණිසීලානි– කුසලසීලං, අකුසලසීලං, 

අබයාකතසීලං.කිං සමුට් ානිං සීලන්ති කුසලචිත්තසමුට්ඨානං කුසලසීලං, 
අකුසලචිත්තසමුට්ඨානං අකුසලසීලං, අබයාකතචිත්තසමුට්ඨානං

අබයාකතසීලං. කති ධම්මසයමොධානිං සීලන්ති සංවරසයමොධානං සීලං, 
අවීතික්කමසයමොධානංසීලං, තථාභායව ජාතයචතනාසයමොධානංසීලං. 

40. පාණාතිපාතං සංවරට්යඨන සීලං, අවීතික්කමට්යඨන සීලං. 
අදින්නාදානං සංවරට්යඨන සීලං, අවීතික්කමට්යඨන සීලං.
කායමසුමිච්ඡාචාරං සංවරට්යඨන සීලං, අවීතික්කමට්යඨන සීලං. මුසාවාදං
සංවරට්යඨන සීලං, අවීතික්කමට්යඨන සීලං. පිසුණං වාචං [පිසුණාවාචං
(සයා. ක.) දී. නි. 1.9 පස්සිතබ්බා] සංවරට්යඨන සීලං, අවීතික්කමට්යඨන
සීලං. ඵරුසං වාචං [ඵරුසවාචං (සයා. ක.)] සංවරට්යඨන සීලං, 
අවීතික්කමට්යඨන සීලං. සම්ඵප්පලාපං සංවරට්යඨන සීලං, 
අවීතික්කමට්යඨන සීලං. අභිජ්ඣං සංවරට්යඨන සීලං, අවීතික්කමට්යඨන
සීලං. බයාපාදං සංවරට්යඨන සීලං, අවීතික්කමට්යඨන සීලං. මිච්ඡාදිට්ඨිං
සංවරට්යඨනසීලං, අවීතික්කමට්යඨනසීලං. 

41. යනක්ඛම්යමනකාමච්ඡන්දංසංවරට්යඨනසීලං, අවීතික්කමට්යඨන
සීලං. අබයාපායදන බයාපාදං සංවරට්යඨන සීලං, අවීතික්කමට්යඨන සීලං.
ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධං…යප.… අවික්යඛපට්යඨන උද්ධච්චං…
ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡං… ඤායණන අවිජ්ජං… පායමොජ්යජන
අරතිං…. 

පඨයමන ඣායනන [පඨමජ්ඣායනන (සයා.) එවමීදියසසු ඨායනසු] 
නීවරයණ…යප.… දුතියයන ඣායනන විතක්කවිචායර… තතියයන
ඣායනන පීතිං… චතුත්යථන ඣායනන සුඛදුක්ඛං…
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා රූපසඤ්ඤං පටිඝසඤ්ඤං 
නානත්තසඤ්ඤං… විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං. 

අනිච්චානුපස්සනාය නිච්චසඤ්ඤං…යප.… දුක්ඛානුපස්සනාය 
සුඛසඤ්ඤං…අනත්තාඅනුපස්සනායඅත්තසඤ්ඤං…නිබ්බිදානුපස්සනාය
නන්දිං… විරාගානුපස්සනාය රාගං… නියරොධා අනුපස්සනාය සමුදයං…
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාය ආදානං… ඛයානුපස්සනාය ඝනසඤ්ඤං…
වයානුපස්සනාය ආයූහනං.. විපරිණාමානුපස්සනාය ධුවසඤ්ඤං…
අනිමිත්තානුපස්සනාය නිමිත්තං…. අප්පණිහිතානුපස්සනාය පණිධිං…
සුඤ්ඤතානුපස්සනාය අභිනියවසං… අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය
සාරාදානාභිනියවසං… යථාභූතඤාණදස්සයනන සම්යමොහාභිනියවසං… 
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ආදීනවානුපස්සනාය ආලයාභිනියවසං… පටිසඞ්ඛානුපස්සනාය
අප්පටිසඞ්ඛං… විවට්ටනානුපස්සනාය සඤ්යඤොගාභිනියවසං…. 

යසොතාපත්තිමග්යගන දිට්යඨකට්යඨ කියලයස…යප.…
සකදාගාමිමග්යගන ඔළාරියකකියලයස…අනාගාමිමග්යගනඅණුසහගයත
කියලයස… අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලයස සංවරට්යඨන සීලං, 
අවීතික්කමට්යඨනසීලං. 

පඤ්චසීලානි–පාණාතිපාතස්සපහානංසීලං, යවරමණීසීලං, යචතනා 
සීලං, සංවයරො සීලං, අවීතික්කයමො සීලං. එවරූපානි සීලානි චිත්තස්ස
අවිප්පටිසාරාය සංවත්තන්ති, පායමොජ්ජාය සංවත්තන්ති, පීතියා
සංවත්තන්ති, පස්සද්ධියා සංවත්තන්ති, යසොමනස්සාය සංවත්තන්ති, 
ආයසවනාය සංවත්තන්ති, භාවනාය සංවත්තන්ති, බහුලීකම්මාය
සංවත්තන්ති, අලඞ්කාරාය සංවත්තන්ති, පරික්ඛාරාය සංවත්තන්ති, 
පරිවාරායසංවත්තන්ති, පාරිපූරියාසංවත්තන්ති, එකන්තනිබ්බිදායවිරාගාය
නියරොධායඋපසමායඅභිඤ්ඤායසම්යබොධායනිබ්බානාය සංවත්තන්ති. 

එවරූපානං සීලානං සංවරපාරිසුද්ධි අධිසීලං, සංවරපාරිසුද්ධියා ඨිතං
චිත්තංනවික්යඛපං ගච්ඡති, අවික්යඛපපාරිසුද්ධි අධිචිත්තංසංවරපාරිසුද්ධිං
සම්මා පස්සති, අවික්යඛපපාරිසුද්ධිං සම්මා පස්සති. දස්සනපාරිසුද්ධි
අධිපඤ්ඤා. යයො තත්ථ සංවරට්යඨො, අයං අධිසීලසික්ඛා. යයො තත්ථ
අවික්යඛපට්යඨො, අයං අධිචිත්තසික්ඛා. යයො තත්ථ දස්සනට්යඨො, අයං
අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. 

ඉමා තිස්යසො සික්ඛායයො ආවජ්ජන්යතො සික්ඛති, ජානන්යතො සික්ඛති, 
පස්සන්යතො සික්ඛති, පච්චයවක්ඛන්යතො සික්ඛති, චිත්තං අධිට්ඨහන්යතො
සික්ඛති, සද්ධායඅධිමුච්චන්යතොසික්ඛති, වීරියංපග්ගණ්හන්යතොසික්ඛති, 
සතිං උපට්ඨයපන්යතො සික්ඛති, චිත්තං සමාදහන්යතො සික්ඛති, පඤ්ඤාය
පජානන්යතො සික්ඛති, අභිඤ්යඤයයං අභිජානන්යතො සික්ඛති, 
පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො සික්ඛති, පහාතබ්බං පජහන්යතො සික්ඛති, 
සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොන්යතො සික්ඛති, භායවතබ්බං භායවන්යතො
සික්ඛති. 

පඤ්ච සීලානි – අදින්නාදානස්ස…යප.… කායමසුමිච්ඡාචාරස්ස… 
මුසාවාදස්ස… පිසුණාය වාචාය… ඵරුසාය වාචාය… සම්ඵප්පලාපස්ස…
අභිජ්ඣාය… බයාපාදස්ස… මිච්ඡාදිට්ඨියා… භායවතබ්බං භායවන්යතො
සික්ඛන්ති. 

යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දස්ස…යප.… අබයාපායදන බයාපාදස්ස… 
ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධස්ස… අවික්යඛයපන උද්ධච්චස්ස… … 
ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡාය… ඤායණන අවිජ්ජාය… පායමොජ්යජන
අරතියා…භායවතබ්බං භායවන්යතොසික්ඛති. 
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පඨයමන ඣායනන නීවරණානං…යප.… දුතියයන ඣායනන
විතක්කවිචාරානං… තතියයන ඣායනන පීතියා… චතුත්යථන ඣායනන
සුඛදුක්ඛානං… ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා රූපසඤ්ඤාය
පටිඝසඤ්ඤාය නානත්තසඤ්ඤාය… විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා 
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාය… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාය… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය… භායවතබ්බංභායවන්යතොසික්ඛති. 

අනිච්චානුපස්සනාය නිච්චසඤ්ඤාය…යප.… දුක්ඛානුපස්සනාය
සුඛසඤ්ඤාය… අනත්තානුපස්සනාය අත්තසඤ්ඤාය… 
නිබ්බිදානුපස්සනාය නන්දියා… විරාගානුපස්සනාය රාගස්ස…
නියරොධානුපස්සනාය සමුදයස්ස… පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාය ආදානස්ස…
ඛයානුපස්සනාය ඝනසඤ්ඤාය… වයානුපස්සනාය ආයූහනස්ස…
විපරිණාමානුපස්සනාය ධුවසඤ්ඤාය… අනිමිත්තානුපස්සනාය
නිමිත්තස්ස… අප්පණිහිතානුපස්සනාය පණිධියා… සුඤ්ඤතානුපස්සනාය
අභිනියවසස්ස… අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය සාරාගාභිනියවසස්ස… 
යථාභූතඤාණදස්සයනන සම්යමොහාභිනියවසස්ස… ආදීනවානුපස්සනාය
ආලයාභිනියවසස්ස… පටිසඞ්ඛානුපස්සනාය අප්පටිසඞ්ඛාය…
විවට්ටනානුපස්සනාය සඤ්යඤොගාභිනියවසස්ස භායවතබ්බං භායවන්යතො
සික්ඛති. 

යසොතාපත්තිමග්යගන දිට්යඨකට්ඨානං කියලසානං…යප.… 
සකදාගාමිමග්යගන ඔළාරිකානං කියලසානං… අනාගාමිමග්යගන
අනුසහගතානං කියලසානං… අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලසානං පහානං
සීලං, යවරමණී සීලං, යචතනා සීලං, සංවයරො සීලං, අවීතික්කයමො සීලං.
එවරූපානි සීලානි චිත්තස්ස අවිප්පටිසාරාය සංවත්තන්ති, පායමොජ්ජාය
සංවත්තන්ති, පීතියාසංවත්තන්ති, පස්සද්ධියාසංවත්තන්ති, යසොමනස්සාය
සංවත්තන්ති, ආයසවනාය සංවත්තන්ති, භාවනාය සංවත්තන්ති, 
බහුලීකම්මාය සංවත්තන්ති, අලඞ්කාරාය සංවත්තන්ති, පරික්ඛාරාය
සංවත්තන්ති, පරිවාරාය සංවත්තන්ති, පාරිපූරියා සංවත්තන්ති, 
එකන්තනිබ්බිදාය විරාගාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය
නිබ්බානායසංවත්තන්ති. 

42. එවරූපානංසීලානංසංවරපාරිසුද්ධිඅධිසීලං. සංවරපාරිසුද්ධියාඨිතං
චිත්තංඅවික්යඛපංගච්ඡති, අවික්යඛපපාරිසුද්ධි අධිචිත්තං.සංවරපාරිසුද්ධිං
සම්මා පස්සති, අවික්යඛපපාරිසුද්ධිං සම්මා පස්සති. දස්සනපාරිසුද්ධි
අධිපඤ්ඤා. යයො තත්ථ සංවරට්යඨො, අයං අධිසීලසික්ඛා. යයො තත්ථ
අවික්යඛපට්යඨො, අයං අධිචිත්තසික්ඛා. යයො තත්ථ දස්සනට්යඨො, අයං
අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. ඉමා තිස්යසො සික්ඛායයො ආවජ්ජන්යතො සික්ඛති, 
ජානන්යතො සික්ඛති, පස්සන්යතො සික්ඛති, පච්චයවක්ඛන්යතො සික්ඛති, 
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චිත්තං අධිට්ඨහන්යතො සික්ඛති, සද්ධාය අධිමුච්චන්යතො සික්ඛති, වීරියං 
පග්ගණ්හන්යතො සික්ඛති, සතිං උපට්ඨයපන්යතො සික්ඛති, චිත්තං
සමාදහන්යතො සික්ඛති, පඤ්ඤාය පජානන්යතො සික්ඛති, අභිඤ්යඤයයං
අභිජානන්යතො සික්ඛති, පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො සික්ඛති පහාතබ්බං
පජහන්යතො සික්ඛති, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොන්යතො සික්ඛති, 
භායවතබ්බං භායවන්යතොසික්ඛති.තං ඤාතට්යඨනඤාණංපජානනට්යඨන
පඤ්ඤා.යතනවුච්චති–‘‘සුත්වානසංවයරපඤ්ඤාසීලමයය ඤාණං’’. 

සීලමයඤාණනිද්යදයසොදුතියයො. 

3. සමාධිභාවනාමයඤාණනිද්යදයසො 
43. කථං සංවරිත්වා සමාදහයන පඤ්ඤා සමාධිභාවනාමයය ඤාණං? 

එයකො සමාධි – චිත්තස්ස එකග්ගතා. ද්යව සමාධී – යලොකියයො සමාධි, 
යලොකුත්තයරො සමාධි. තයයො සමාධී – සවිතක්කසවිචායරො සමාධි, 
අවිතක්කවිචාරමත්යතොසමාධි, අවිතක්කඅවිචායරොසමාධි.චත්තායරොසමාධී
– හානභාගියයො සමාධි, ඨිතිභාගියයො සමාධි, වියසසභාගියයො සමාධි, 
නිබ්යබධභාගියයො සමාධි. පඤ්ච සමාධී – පීතිඵරණතා, සුඛඵරණතා, 
යචයතොඵරණතා, ආයලොකඵරණතා, පච්චයවක්ඛණානිමිත්තං 
[පච්චයවක්ඛනානිමිත්තං(ක.)]. 

ඡ සමාධී – බුද්ධානුස්සතිවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො 
සමාධි, ධම්මානුස්සතිවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි, 
සඞ්ඝානුස්සතිවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි, 
සීලානුස්සතිවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි, 
චාගානුස්සතිවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි, 
යදවතානුස්සතිවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි. සත්ත 
සමාධී – සමාධිකුසලතා, සමාධිස්ස සමාපත්තිකුසලතා, සමාධිස්ස
ඨිතිකුසලතා, සමාධිස්ස වුට්ඨානකුසලතා, සමාධිස්ස කල්ලතාකුසලතා 
[කල්ලිතකුසලතා (සයා. ක.)], සමාධිස්ස යගොචරකුසලතා, සමාධිස්ස 
අභිනීහාරකුසලතා. අට්ඨ සමාධී – පථවීකසිණවයසනචිත්තස්ස එකග්ගතා
අවික්යඛයපොසමාධි, ආයපොකසිණවයසන…යප.…යතයජොකසිණවයසන…
වායයොකසිණවයසන… නීලකසිණවයසන… පීතකසිණවයසන… 
යලොහිතකසිණවයසන… ඔදාතකසිණවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා
අවික්යඛයපොසමාධි.නවසමාධී – රූපාවචයරොසමාධිඅත්ථිහීයනො, අත්ථි
මජ්යඣොයමො, අත්ථි පණීයතො; අරූපාවචයරො සමාධි අත්ථි හීයනො, අත්ථි
මජ්යඣොයමො, අත්ථි පණීයතො; සුඤ්ඤයතො සමාධි, අනිමිත්යතො සමාධි, 
අප්පණිහියතො සමාධි. දස සමාධී – උද්ධුමාතකසඤ්ඤාවයසන චිත්තස්ස 
එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි, විනීලකසඤ්ඤාවයසන…යප.… 
විපුබ්බකසඤ්ඤාවයසන… විච්ඡිද්දකසඤ්ඤාවයසන…
වික්ඛායිතකසඤ්ඤාවයසන… වික්ඛිත්තකසඤ්ඤාවයසන…
හතවික්ඛිත්තකසඤ්ඤාවයසන… යලොහිතකසඤ්ඤාවයසන… 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 

43 

පටුන 

පුළවකසඤ්ඤාවයසන [පුළුවක සඤ්ඤාවයසන (ක.)] … 
අට්ඨිකසඤ්ඤාවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි. ඉයම
පඤ්චපඤ්ඤාස සමාධි. 

44. අපිච, පඤ්චවීසතිසමාධිස්සසමාධිට්ඨා–පරිග්ගහට්යඨන සමාධි, 
පරිවාරට්යඨන සමාධි, පරිපූරට්යඨන සමාධි, එකග්ගට්යඨන සමාධි, 
අවික්යඛපට්යඨන සමාධි, අවිසාරට්යඨන සමාධි, අනාවිලට්යඨන සමාධි, 
අනිඤ්ජනට්යඨන සමාධි, විමුත්තට්යඨන සමාධි, එකත්තුපට්ඨානවයසන
චිත්තස්සඨිතත්තාසමාධි, සමං එසතීතිසමාධි, විසමංයනසතීතිසමාධි, සමං
එසිතත්තාසමාධි, විසමං යනසිතත්තාසමාධි, සමංආදියතීතිසමාධි, විසමං
නාදියතීතිසමාධි, සමංආදින්නත්තාසමාධි, විසමංඅනාදින්නත්තාසමාධි, 
සමංපටිපජ්ජතීතිසමාධි, විසමංනප්පටිපජ්ජතීතිසමාධි, සමංපටිපන්නත්තා
සමාධි, විසමං නප්පටිපන්නත්තා සමාධි, සමං ඣායතීති සමාධි, විසමං
ඣායපතීතිසමාධි, සමංඣාතත්තාසමාධි, විසමං ඣාපිතත්තාසමාධි, සයමො
චහියතොචසුයඛොචාතිසමාධි.ඉයමපඤ්චවීසතිසමාධිස්ස සමාධිට්ඨා.තං
ඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතනවුච්චති–‘‘සංවරිත්වා 
සමාදහයනපඤ්ඤාසමාධිභාවනාමයය ඤාණං’’. 

සමාධිභාවනාමයඤාණනිද්යදයසොතතියයො. 

4. ධම්මට්ඨිතිඤාණනිද්යදයසො 
45. කථං පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතිඤාණං? අවිජ්ජා

සඞ්ඛාරානංඋප්පාදට්ඨිතිචපවත්තට්ඨිතිච නිමිත්තට්ඨිතිචආයූහනට්ඨිතිච
සඤ්යඤොගට්ඨිති ච පලියබොධට්ඨිති ච සමුදයට්ඨිති ච යහතුට්ඨිති ච
පච්චයට්ඨිති ච. ඉයමහි නවහාකායරහි අවිජ්ජා පච්චයයො, සඞ්ඛාරා 
පච්චයසමුප්පන්නා. උයභොයපයත ධම්මා පච්චයසමුප්පන්නාති –
පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතිඤාණං. අතීතම්පි අද්ධානං…
අනාගතම්පි අද්ධානං අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං උප්පාදට්ඨිති ච පවත්තට්ඨිති ච
නිමිත්තට්ඨිති ච ආයූහනට්ඨිති ච සඤ්යඤොගට්ඨිති ච පලියබොධට්ඨිති ච
සමුදයට්ඨිතිචයහතුට්ඨිති චපච්චයට්ඨිති ච.ඉයමහිනවහාකායරහිඅවිජ්ජා
පච්චයයො, සඞ්ඛාරා පච්චයසමුප්පන්නා. උයභොයපයත ධම්මා
පච්චයසමුප්පන්නාති–පච්චයපරිග්ගයහපඤ්ඤාධම්මට්ඨිතිඤාණං. 

සඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණස්ස…යප.… විඤ්ඤාණං නාමරූපස්ස…නාමරූපං 
සළායතනස්ස… සළායතනං ඵස්සස්ස… ඵස්යසො යවදනාය… යවදනා
තණ්හාය… තණ්හා උපාදානස්ස… උපාදානං භවස්ස… භයවො ජාතියා…
ජාති ජරාමරණස්ස උප්පාදට්ඨිති ච පවත්තට්ඨිති ච නිමිත්තට්ඨිති ච
ආයූහනට්ඨිති ච සඤ්යඤොගට්ඨිති ච පලියබොධට්ඨිති ච සමුදයට්ඨිති ච 
යහතුට්ඨිති ච පච්චයට්ඨිති ච. ඉයමහි නවහාකායරහි ජාති පච්චයයො, 
ජරාමරණං පච්චයසමුප්පන්නං.උයභොයපයත ධම්මාපච්චයසමුප්පන්නාති– 
පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතිඤාණං. අතීතම්පි අද්ධානං…



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 
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පටුන 

අනාගතම්පි අද්ධානං ජාති ජරාමරණස්ස උප්පාදට්ඨිති ච පවත්තට්ඨිති ච
නිමිත්තට්ඨිති ච ආයූහනට්ඨිති ච සඤ්යඤොගට්ඨිති ච පලියබොධට්ඨිති ච
සමුදයට්ඨිති ච යහතුට්ඨිති ච පච්චයට්ඨිති ච. ඉයමහි නවහාකායරහි ජාති
පච්චයයො, ජරාමරණං පච්චයසමුප්පන්නං. උයභොයපයත ධම්මා
පච්චයසමුප්පන්නාති–පච්චයපරිග්ගයහපඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතිඤාණං. 

46. අවිජ්ජා යහතු, සඞ්ඛාරා යහතුසමුප්පන්නා. උයභොයපයත ධම්මා
යහතුසමුප්පන්නාති–පච්චයපරිග්ගයහපඤ්ඤාධම්මට්ඨිතිඤාණං.අතීතම්පි 
අද්ධානං…අනාගතම්පි අද්ධානංඅවිජ්ජායහතු, සඞ්ඛාරා යහතුසමුප්පන්නා.
උයභොයපයත ධම්මා යහතුසමුප්පන්නාති – පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා 
ධම්මට්ඨිතිඤාණං. 

සඞ්ඛාරා යහතු, විඤ්ඤාණං යහතුසමුප්පන්නං…යප.… විඤ්ඤාණං
යහතු, නාමරූපං යහතුසමුප්පන්නං… නාමරූපං යහතු, සළායතනං
යහතුසමුප්පන්නං… සළායතනං යහතු, ඵස්යසො යහතුසමුප්පන්යනො…
ඵස්යසො යහතු, යවදනා යහතුසමුප්පන්නා… යවදනා යහතු, තණ්හා 
යහතුසමුප්පන්නා…තණ්හායහතු, උපාදානංයහතුසමුප්පන්නං…උපාදානං
යහතු, භයවො යහතුසමුප්පන්යනො…භයවොයහතු, ජාතියහතුසමුප්පන්නා…
ජාති යහතු, ජරාමරණං යහතුසමුප්පන්නං. උයභොයපයත ධම්මා
යහතුසමුප්පන්නාති–පච්චයපරිග්ගයහපඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතිඤාණං.අතීතම්පි
අද්ධානං…අනාගතම්පිඅද්ධානංජාතියහතු, ජරාමරණං යහතුසමුප්පන්නං.
උයභොයපයත ධම්මා යහතුසමුප්පන්නාති – පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා
ධම්මට්ඨිතිඤාණං. 

අවිජ්ජා පටිච්චා, සඞ්ඛාරා පටිච්චසමුප්පන්නා. උයභොයපයත ධම්මා
පටිච්චසමුප්පන්නාති – පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතිඤාණං. 
අතීතම්පි අද්ධානං… අනාගතම්පි අද්ධානං අවිජ්ජා පටිච්චා, සඞ්ඛාරා
පටිච්චසමුප්පන්නා. උයභොයපයත ධම්මා පටිච්චසමුප්පන්නාති – 
පච්චයපරිග්ගයහපඤ්ඤාධම්මට්ඨිතිඤාණං. 

සඞ්ඛාරා පටිච්චා, විඤ්ඤාණං පටිච්චසමුප්පන්නං…යප.… විඤ්ඤාණං
පටිච්චා, නාමරූපං පටිච්චසමුප්පන්නං… නාමරූපං පටිච්චා, සළායතනං 
පටිච්චසමුප්පන්නං… සළායතනං පටිච්චා, ඵස්යසො පටිච්චසමුප්පන්යනො…
ඵස්යසො පටිච්චා, යවදනා පටිච්චසමුප්පන්නා… යවදනා පටිච්චා, තණ්හා
පටිච්චසමුප්පන්නා… තණ්හා පටිච්චා, උපාදානං පටිච්චසමුප්පන්නං…
උපාදානං පටිච්චා, භයවො පටිච්චසමුප්පන්යනො… භයවො පටිච්චා, ජාති
පටිච්චසමුප්පන්නා… ජාති පටිච්චා, ජරාමරණං පටිච්චසමුප්පන්නං.
උයභොයපයත ධම්මා පටිච්චසමුප්පන්නාති – පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා
ධම්මට්ඨිතිඤාණං.අතීතම්පිඅද්ධානං…අනාගතම්පිඅද්ධානං ජාතිපටිච්චා, 
ජරාමරණංපටිච්චසමුප්පන්නං.උයභොයපයතධම්මාපටිච්චසමුප්පන්නාති – 
පච්චයපරිග්ගයහපඤ්ඤාධම්මට්ඨිතිඤාණං. 
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අවිජ්ජා පච්චයයො, සඞ්ඛාරා පච්චයසමුප්පන්නා. උයභොයපයත ධම්මා
පච්චයසමුප්පන්නාති – පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතිඤාණං. 
අතීතම්පි අද්ධානං… අනාගතම්පි අද්ධානං අවිජ්ජා පච්චයයො, සඞ්ඛාරා
පච්චයසමුප්පන්නා. උයභොයපයත ධම්මා පච්චයසමුප්පන්නාති –
පච්චයපරිග්ගයහපඤ්ඤාධම්මට්ඨිතිඤාණං. 

සඞ්ඛාරා පච්චයා, විඤ්ඤාණං පච්චයසමුප්පන්නං…යප.… විඤ්ඤාණං 
පච්චයයො, නාමරූපංපච්චයසමුප්පන්නං…නාමරූපංපච්චයයො, සළායතනං 
පච්චයසමුප්පන්නං…සළායතනංපච්චයයො, ඵස්යසොපච්චයසමුප්පන්යනො…
ඵස්යසොපච්චයයො, යවදනාපච්චයසමුප්පන්නා…යවදනාපච්චයයො, තණ්හා
පච්චයසමුප්පන්නා… තණ්හා පච්චයයො, උපාදානං පච්චයසමුප්පන්නං…
උපාදානං පච්චයයො, භයවො පච්චයසමුප්පන්යනො… භයවො පච්චයයො, ජාති
පච්චයසමුප්පන්නා… ජාති පච්චයයො, ජරාමරණං පච්චයසමුප්පන්නං. 
උයභොයපයත ධම්මා පච්චයසමුප්පන්නාති – පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා
ධම්මට්ඨිතිඤාණං. අතීතම්පි අද්ධානං… අනාගතම්පි අද්ධානං ජාති
පච්චයයො, ජරාමරණං පච්චයසමුප්පන්නං. උයභොයපයත ධම්මා
පච්චයසමුප්පන්නාති–පච්චයපරිග්ගයහපඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතිඤාණං. 

47. පුරිමකම්මභවස්මිං යමොයහො අවිජ්ජා, ආයූහනා සඞ්ඛාරා, නිකන්ති
තණ්හා, උපගමනං උපාදානං, යචතනා භයවො. ඉයම පඤ්ච ධම්මා
පුරිමකම්මභවස්මිං ඉධ පටිසන්ධියා පච්චයා. ඉධ පටිසන්ධි විඤ්ඤාණං, 
ඔක්කන්තිනාමරූපං, පසායදොආයතනං, ඵුට්යඨොඵස්යසො, යවදයිතංයවදනා.
ඉයමපඤ්චධම්මා ඉධුපපත්තිභවස්මිං පුයරකතස්ස කම්මස්සපච්චයා. ඉධ
පරිපක්කත්තා ආයතනානං යමොයහො අවිජ්ජා, ආයූහනා සඞ්ඛාරා, නිකන්ති
තණ්හා උපගමනං උපාදානං, යචතනා භයවො. ඉයම පඤ්ච ධම්මා ඉධ
කම්මභවස්මිං ආයතිං පටිසන්ධියා පච්චයා. ආයතිං පටිසන්ධි විඤ්ඤාණං, 
ඔක්කන්තිනාමරූපං, පසායදොආයතනං, ඵුට්යඨොඵස්යසො, යවදයිතංයවදනා.
ඉයම පඤ්චධම්මාආයතිංඋපපත්තිභවස්මිංඉධකතස්සකම්මස්සපච්චයා.
ඉතියම චතුසඞ්යඛයප තයයො අද්යධ තිසන්ධිං වීසතියා ආකායරහි
පටිච්චසමුප්පාදං ජානාති පස්සති අඤ්ඤාති පටිවිජ්ඣති. තං ඤාතට්යඨන
ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘පච්චයපරිග්ගයහ
පඤ්ඤාධම්මට්ඨිතිඤාණං’’. 

ධම්මට්ඨිතිඤාණනිද්යදයසොචතුත්යථො. 

5. සම්මසනඤාණනිද්යදයසො 
48. කථං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං ධම්මානං සඞ්ඛිපිත්වා

වවත්ථායන පඤ්ඤාසම්මසයනඤාණං? 

යං කිඤ්චි රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා
ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනං වා පණීතංවායං දූයරසන්තියකවා, සබ්බං 
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රූපං අනිච්චයතො වවත්යථති එකං සම්මසනං, දුක්ඛයතො වවත්යථති එකං
සම්මසනං, අනත්තයතො වවත්යථතිඑකංසම්මසනං. 

යාකාචියවදනා…යප.…යාකාචිසඤ්ඤා…යයයකචිසඞ්ඛාරා…යං 
කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා
ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනං වා පණීතංවායං දූයරසන්තියකවා, සබ්බං
විඤ්ඤාණං අනිච්චයතො වවත්යථති එකං සම්මසනං, දුක්ඛයතො වවත්යථති
එකංසම්මසනං, අනත්තයතොවවත්යථතිඑකං සම්මසනං. 

චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අනිච්චයතො 
වවත්යථති එකං සම්මසනං, දුක්ඛයතො වවත්යථති එකං සම්මසනං, 
අනත්තයතොවවත්යථතිඑකං සම්මසනං. 

රූපංඅතීතානාගතපච්චුප්පන්නංඅනිච්චංඛයට්යඨන, දුක්ඛං භයට්යඨන
අනත්තා අසාරකට්යඨනාති සඞ්ඛිපිත්වා වවත්ථායන පඤ්ඤා සම්මසයන
ඤාණං. යවදනා…යප.… සඤ්ඤා…යප.… සඞ්ඛාරා…යප.…
විඤ්ඤාණං…යප.…චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං
අනිච්චං ඛයට්යඨන, දුක්ඛං භයට්යඨන, අනත්තා අසාරකට්යඨනාති
සඞ්ඛිපිත්වාවවත්ථායනපඤ්ඤාසම්මසයනඤාණං. 

රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං
ඛයධම්මංවයධම්මංවිරාගධම්මංනියරොධධම්මන්ති සඞ්ඛිපිත්වාවවත්ථායන
පඤ්ඤා සම්මසයන ඤාණං. යවදනා…යප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… 
විඤ්ඤාණං… චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං
අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං
නියරොධධම්මන්තිසඞ්ඛිපිත්වා වවත්ථායනපඤ්ඤාසම්මසයනඤාණං. 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං, අසතිජාතියානත්ථි ජරාමරණන්තිසඞ්ඛිපිත්වා
වවත්ථායනපඤ්ඤාසම්මසයනඤාණං. අතීතම්පිඅද්ධානං… අනාගතම්පි
අද්ධානං ජාතිපච්චයා ජරාමරණං, අසති ජාතියා නත්ථි ජරාමරණන්ති
සඞ්ඛිපිත්වා වවත්ථායන පඤ්ඤා සම්මසයන ඤාණං. භවපච්චයා ජාති, 
අසති…යප.… උපාදානපච්චයා භයවො, අසති…යප.… තණ්හාපච්චයා
උපාදානං, අසති…යප.… යවදනාපච්චයා තණ්හා, අසති…යප.…
ඵස්සපච්චයා යවදනා, අසති…යප.… සළායතනපච්චයා ඵස්යසො, 
අසති…යප.… නාමරූපපච්චයා සළායතනං, අසති…යප.…
විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, අසති…යප.… සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, 
අසති…යප.… අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, අසති අවිජ්ජාය නත්ථි සඞ්ඛාරාති
සඞ්ඛිපිත්වා වවත්ථායනපඤ්ඤාසම්මසයනඤාණං. අතීතම්පි අද්ධානං…
අනාගතම්පි අද්ධානං අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, අසති අවිජ්ජාය නත්ථි
සඞ්ඛාරාති සඞ්ඛිපිත්වා වවත්ථායන පඤ්ඤා සම්මසයන ඤාණං. තං
ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති –
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‘‘අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං ධම්මානං සඞ්ඛිපිත්වා වවත්ථායන පඤ්ඤා
සම්මසයනඤාණං’’. 

සම්මසනඤාණනිද්යදයසොපඤ්චයමො. 

6. උදයබ්බයඤාණනිද්යදයසො 
49. කථං පච්චුප්පන්නානං ධම්මානං විපරිණාමානුපස්සයන පඤ්ඤා

උදයබ්බයානුපස්සයන ඤාණං? ජාතං රූපං පච්චුප්පන්නං, තස්ස 
නිබ්බත්තිලක්ඛණංඋදයයො, විපරිණාමලක්ඛණංවයයො, අනුපස්සනාඤාණං.
ජාතා යවදනා…යප.… ජාතා සඤ්ඤා… ජාතා සඞ්ඛාරා… ජාතං
විඤ්ඤාණං… ජාතං චක්ඛු…යප.… ජායතො භයවො පච්චුප්පන්යනො, තස්ස
නිබ්බත්තිලක්ඛණංඋදයයො, විපරිණාමලක්ඛණංවයයො, අනුපස්සනා ඤාණං. 

50. පඤ්චන්නං ඛන්ධානංඋදයංපස්සන්යතො කතිලක්ඛණානිපස්සති, 
වයං පස්සන්යතො කති ලක්ඛණානි පස්සති, උදයබ්බයං පස්සන්යතො කති
ලක්ඛණානි පස්සති? පඤ්චන්නංඛන්ධානංඋදයං පස්සන්යතො පඤ්චවීසති
ලක්ඛණානි පස්සති, වයං පස්සන්යතො පඤ්චවීසති ලක්ඛණානි පස්සති; 
උදයබ්බයංපස්සන්යතොපඤ්ඤාසලක්ඛණානිපස්සති. 

රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්යතො කති ලක්ඛණානි පස්සති, වයං 
පස්සන්යතො කති ලක්ඛණානි පස්සති, උදයබ්බයං පස්සන්යතො කති
ලක්ඛණානි පස්සති? යවදනාක්ඛන්ධස්ස…යප.…
සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස…යප.… සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස…යප.… 
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්යතො කති ලක්ඛණානි පස්සති, වයං
පස්සන්යතො කති ලක්ඛණානි පස්සති, උදයබ්බයං පස්සන්යතො කති
ලක්ඛණානි පස්සති? රූපක්ඛන්ධස්සඋදයංපස්සන්යතොපඤ්චලක්ඛණානි
පස්සති, වයං පස්සන්යතො පඤ්ච ලක්ඛණානි පස්සති; උදයබ්බයං
පස්සන්යතො දස ලක්ඛණානි පස්සති. යවදනාක්ඛන්ධස්ස…යප.…
සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස… සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස… විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස උදයං
පස්සන්යතොපඤ්චලක්ඛණානිපස්සති, වයංපස්සන්යතො පඤ්චලක්ඛණානි
පස්සති; උදයබ්බයංපස්සන්යතොදසලක්ඛණානිපස්සති. 

රූපක්ඛන්ධස්සඋදයංපස්සන්යතොකතමානිපඤ්චලක්ඛණානි පස්සති? 
අවිජ්ජාසමුදයාරූපසමුදයයොති–පච්චයසමුදයට්යඨනරූපක්ඛන්ධස්ස උදයං
පස්සති. තණ්හාසමුදයා රූපසමුදයයොති – පච්චයසමුදයට්යඨන 
රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. කම්මසමුදයා රූපසමුදයයොති –
පච්චයසමුදයට්යඨන රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. ආහාරසමුදයා
රූපසමුදයයොති – පච්චයසමුදයට්යඨන රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.
නිබ්බත්තිලක්ඛණං පස්සන්යතොපි රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.
රූපක්ඛන්ධස්සඋදයංපස්සන්යතොඉමානිපඤ්චලක්ඛණානිපස්සති. 
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වයං පස්සන්යතොකතමානිපඤ්චලක්ඛණානි පස්සති? අවිජ්ජානියරොධා
රූපනියරොයධොති – පච්චයනියරොධට්යඨන රූපක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති.
තණ්හානියරොධා රූපනියරොයධොති – පච්චයනියරොධට්යඨන රූපක්ඛන්ධස්ස
වයං පස්සති. කම්මනියරොධා රූපනියරොයධොති – පච්චයනියරොධට්යඨන
රූපක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති. ආහාරනියරොධා රූපනියරොයධොති –
පච්චයනියරොධට්යඨන රූපක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති. විපරිණාමලක්ඛණං
පස්සන්යතොපි රූපක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති. රූපක්ඛන්ධස්ස වයං
පස්සන්යතො ඉමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි පස්සති. උදයබ්බයං පස්සන්යතො
ඉමානිදසලක්ඛණානිපස්සති. 

යවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්යතො කතමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි
පස්සති? අවිජ්ජාසමුදයා යවදනාසමුදයයොති – පච්චයසමුදයට්යඨන 
යවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. තණ්හාසමුදයා යවදනාසමුදයයොති –
පච්චයසමුදයට්යඨන යවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. කම්මසමුදයා
යවදනාසමුදයයොති–පච්චයසමුදයට්යඨන යවදනාක්ඛන්ධස්සඋදයං පස්සති.
ඵස්සසමුදයා යවදනාසමුදයයොති – පච්චයසමුදයට්යඨන යවදනාක්ඛන්ධස්ස
උදයංපස්සති.නිබ්බත්තිලක්ඛණං පස්සන්යතොපියවදනාක්ඛන්ධස්සඋදයං
පස්සති. යවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්යතො ඉමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි
පස්සති. 

වයංපස්සන්යතොකතමානිපඤ්චලක්ඛණානිපස්සති? අවිජ්ජානියරොධා 
යවදනානියරොයධොති – පච්චයනියරොධට්යඨන යවදනාක්ඛන්ධස්ස වයං
පස්සති. තණ්හානියරොධා යවදනානියරොයධොති – පච්චයනියරොධට්යඨන
යවදනාක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති. කම්මනියරොධා යවදනානියරොයධොති –
පච්චයනියරොධට්යඨන යවදනාක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති. ඵස්සනියරොධා 
යවදනානියරොයධොති – පච්චයනියරොධට්යඨන යවදනාක්ඛන්ධස්ස වයං
පස්සති.විපරිණාමලක්ඛණං පස්සන්යතොපියවදනාක්ඛන්ධස්සවයංපස්සති.
යවදනාක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සන්යතො ඉමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි පස්සති.
උදයබ්බයංපස්සන්යතොඉමානිදසලක්ඛණානි පස්සති. 

සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස…යප.… සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස…යප.… 
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්යතො කතමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි
පස්සති? අවිජ්ජාසමුදයා විඤ්ඤාණසමුදයයොති – පච්චයසමුදයට්යඨන
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. තණ්හාසමුදයා
විඤ්ඤාණසමුදයයොතිපච්චයසමුදයට්යඨන විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස උදයං
පස්සති. කම්මසමුදයා විඤ්ඤාණසමුදයයොති – පච්චයසමුදයට්යඨන 
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සඋදයංපස්සති.නාමරූපසමුදයාවිඤ්ඤාණසමුදයයොති
– පච්චයසමුදයට්යඨන විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.
නිබ්බත්තිලක්ඛණං පස්සන්යතොපි විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සඋදයංපස්සන්යතොඉමානි පඤ්චලක්ඛණානිපස්සති. 
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වයං පස්සන්යතොකතමානිපඤ්චලක්ඛණානිපස්සති? අවිජ්ජානියරොධා 
විඤ්ඤාණනියරොයධොති–පච්චයනියරොධට්යඨනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සවයං
පස්සති. තණ්හානියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධොති – පච්චයනියරොධට්යඨන
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සවයං පස්සති.කම්මනියරොධාවිඤ්ඤාණනියරොයධොති–
පච්චයනියරොධට්යඨනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස වයංපස්සති.නාමරූපනියරොධා
විඤ්ඤාණනියරොයධොති–පච්චයනියරොධට්යඨන විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සවයං
පස්සති. විපරිණාමලක්ඛණං පස්සන්යතොපි විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස වයං
පස්සති. විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සවයං පස්සන්යතො ඉමානිපඤ්චලක්ඛණානි
පස්සති.උදයබ්බයංපස්සන්යතොඉමානිදස ලක්ඛණානිපස්සති. 

පඤ්චන්නංඛන්ධානංඋදයංපස්සන්යතොඉමානිපඤ්චවීසතිලක්ඛණානි 
පස්සති, වයං පස්සන්යතො ඉමානි පඤ්චවීසති ලක්ඛණානි පස්සති, 
උදයබ්බයං පස්සන්යතො ඉමානි පඤ්ඤාස ලක්ඛණානි පස්සති. තං
ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති –
‘‘පච්චුප්පන්නානං ධම්මානං විපරිණාමානුපස්සයන පඤ්ඤා 
උදයබ්බයානුපස්සයන ඤාණං’’. රූපක්ඛන්යධො [රූපක්ඛන්ධා (සයා.)] 
ආහාරසමුදයයො. යවදනා, සඤ්ඤා, සඞ්ඛාරා – තයයො [සඞ්ඛාරාති යසසා
(සයා.)] ඛන්ධාඵස්සසමුදයා. විඤ්ඤාණක්ඛන්යධොනාමරූපසමුදයයො. 

උදයබ්බයඤාණනිද්යදයසොඡට්යඨො. 

7. භඞ්ගානුපස්සනාඤාණනිද්යදයසො 
51. කථං ආරම්මණං පටිසඞ්ඛා භඞ්ගානුපස්සයන පඤ්ඤා විපස්සයන

ඤාණං? රූපාරම්මණතා චිත්තං උප්පජ්ජිත්වා භිජ්ජති. තං ආරම්මණං
පටිසඞ්ඛා තස්ස චිත්තස්ස භඞ්ගං අනුපස්සති. අනුපස්සතීති, කථං
අනුපස්සති? අනිච්චයතොඅනුපස්සති, යනොනිච්චයතො.දුක්ඛයතො අනුපස්සති, 
යනො සුඛයතො. අනත්තයතො අනුපස්සති, යනො අත්තයතො. නිබ්බින්දති, යනො
නන්දති, විරජ්ජති, යනොරජ්ජති.නියරොයධති, යනොසමුයදති. පටිනිස්සජ්ජති, 
යනොආදියති. 

52. අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති. දුක්ඛයතො 
අනුපස්සන්යතො සුඛසඤ්ඤං පජහති. අනත්තයතො අනුපස්සන්යතො
අත්තසඤ්ඤං පජහති. නිබ්බින්දන්යතොනන්දිං පජහති. විරජ්ජන්යතො රාගං
පජහති. නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති. පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං
පජහති. 

යවදනාරම්මණතා…යප.…සඤ්ඤාරම්මණතා…සඞ්ඛාරාරම්මණතා… 
විඤ්ඤාණාරම්මණතා… චක්ඛු…යප.… ජරාමරණාරම්මණතා චිත්තං
උප්පජ්ජිත්වා භිජ්ජති. තං ආරම්මණං පටිසඞ්ඛා තස්ස චිත්තස්ස භඞ්ගං
අනුපස්සති. අනුපස්සතීති, කථං අනුපස්සති? අනිච්චයතො අනුපස්සති, යනො
නිච්චයතො. දුක්ඛයතො අනුපස්සති, යනො සුඛයතො. අනත්තයතො අනුපස්සති, 
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යනො අත්තයතො. නිබ්බින්දති, යනො නන්දති. විරජ්ජති, යනො රජ්ජති.
නියරොයධති, යනොසමුයදති.පටිනිස්සජ්ජති, යනො ආදියති. 

අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති. දුක්ඛයතො 
අනුපස්සන්යතො සුඛසඤ්ඤං පජහති. අනත්තයතො අනුපස්සන්යතො 
අත්තසඤ්ඤං පජහති.නිබ්බින්දන්යතොනන්දිං පජහති. විරජ්ජන්යතො රාගං
පජහති. නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති. පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං
පජහති. 

වත්ථුසඞ්කමනායචව, පඤ්ඤායචවිවට්ටනා; 
ආවජ්ජනාබලඤ්යචව, පටිසඞ්ඛාවිපස්සනා. 

ආරම්මණඅන්වයෙන , උය ොඑකවවත්ථනා [එකවවත්ථානා (ක.)]; 

නියරොයධඅධිමුත්  ා, වෙලක්ඛණවිපස්සනා. 

ආරම්මණඤ්චපටිසඞ්ඛා, භඞ්ගඤ්චඅනුපස්සති; 
සුඤ්ඤයතොචඋපට්ඨානං, අධිපඤ්ඤාවිපස්සනා. 

කුසයලො තීසු අනුපස්සනාසු, චතස්යසො ච [චතූසු ච (සයා.)] 
විපස්සනාසු; 
තයයොඋපට්ඨායනකුසලතා, නානාදිට්ඨීසුනකම්පතීති. 

තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – 
‘‘ආරම්මණංපටිසඞ්ඛාභඞ්ගානුපස්සයනපඤ්ඤාවිපස්සයනඤාණං’’. 

භඞ්ගානුපස්සනාඤාණනිද්යදයසොසත්තයමො. 

8. ආදීනවඤාණනිද්යදයසො 
53. කථං භයතුපට්ඨායනපඤ්ඤාආදීනයව ඤාණං? උප්පායදොභයන්ති

– භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා ආදීනයව ඤාණං. පවත්තං භයන්ති – 
භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා ආදීනයව ඤාණං. නිමිත්තං භයන්ති…යප.…
ආයූහනාභයන්ති…යප.… පටිසන්ධිභයන්ති…ගතිභයන්ති…නිබ්බත්ති
භයන්ති… උපපත්ති භයන්ති… ජාති භයන්ති… ජරා භයන්ති… බයාධි
භයන්ති … මරණං භයන්ති… යසොයකො භයන්ති… පරියදයවො භයන්ති…
උපායායසොභයන්ති–භයතුපට්ඨායනපඤ්ඤාආදීනයවඤාණං. 

අනුප්පායදො යඛමන්ති – සන්තිපයද ඤාණං. අප්පවත්තං යඛමන්ති –
සන්තිපයදඤාණං…යප.…අනුපායායසොයඛමන්ති–සන්තිපයද ඤාණං. 

උප්පායදො භයං, අනුප්පායදො යඛමන්ති – සන්තිපයද ඤාණං. පවත්තං 
භයං, අප්පවත්තංයඛමන්ති–සන්තිපයදඤාණං…යප.…උපායායසොභයං, 
අනුපායායසොයඛමන්ති – සන්තිපයදඤාණං. 
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උප්පායදො දුක්ඛන්ති – භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා ආදීනයව ඤාණං.
පවත්තං දුක්ඛන්ති – භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා ආදීනයව ඤාණං…යප.…
උපායායසො දුක්ඛන්ති–භයතුපට්ඨායනපඤ්ඤාආදීනයවඤාණං. 

අනුප්පායදො සුඛන්ති – සන්තිපයද ඤාණං. අප්පවත්තං සුඛන්ති – 
සන්තිපයදඤාණං…යප.…අනුපායායසොසුඛන්ති–සන්තිපයදඤාණං. 

උප්පායදො දුක්ඛං, අනුප්පායදො සුඛන්ති – සන්තිපයද ඤාණං. පවත්තං
දුක්ඛං, අප්පවත්තං සුඛන්ති – සන්තිපයද ඤාණං…යප.… උපායායසො
දුක්ඛං, අනුපායායසොසුඛන්ති–සන්තිපයදඤාණං. 

උප්පායදො සාමිසන්ති – භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා ආදීනයව ඤාණං.
පවත්තං සාමිසන්ති – භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා ආදීනයව ඤාණං…යප.…
උපායායසොසාමිසන්ති– භයතුපට්ඨායනපඤ්ඤාආදීනයවඤාණං. 

අනුප්පායදොනිරාමිසන්ති–සන්තිපයදඤාණං.අප්පවත්තං නිරාමිසන්ති
– සන්තිපයද ඤාණං…යප.… අනුපායායසො නිරාමිසන්ති – සන්තිපයද
ඤාණං. 

උප්පායදො සාමිසං, අනුප්පායදො නිරාමිසන්ති – සන්තිපයද ඤාණං.
පවත්තං සාමිසං, අප්පවත්තං නිරාමිසන්ති – සන්තිපයද ඤාණං…යප.…
උපායායසොසාමිසං, අනුපායායසොනිරාමිසන්ති–සන්තිපයද ඤාණං. 

උප්පායදො සඞ්ඛාරාති – භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා ආදීනයව ඤාණං.
පවත්තං සඞ්ඛාරාති – භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා ආදීනයව ඤාණං…යප.…
උපායායසොසඞ්ඛාරාති– භයතුපට්ඨායනපඤ්ඤාආදීනයවඤාණං. 

අනුප්පායදො නිබ්බානන්ති – සන්තිපයද ඤාණං. අප්පවත්තං 
නිබ්බානන්ති – සන්තිපයද ඤාණං…යප.… අනුපායායසො නිබ්බානන්ති –
සන්තිපයද ඤාණං. 

උප්පායදො සඞ්ඛාරා, අනුප්පායදො නිබ්බානන්ති – සන්තිපයද ඤාණං.
පවත්තංසඞ්ඛාරා, අප්පවත්තංනිබ්බානන්ති – සන්තිපයදඤාණං…යප.…
උපායායසොසඞ්ඛාරා, අනුපායායසොනිබ්බානන්ති – සන්තිපයදඤාණං. 

උප්පාදඤ්චපවත්තඤ්ච, නිමිත්තංදුක්ඛන්තිපස්සති; 
ආයූහනංපටිසන්ධිං, ඤාණංආදීනයවඉදං. 

අනුප්පාදංඅප්පවත්තං, අනිමිත්තංසුඛන්තිච; 
අනායූහනංඅප්පටිසන්ධිං, ඤාණංසන්තිපයදඉදං. 

ඉදංආදීනයවඤාණං, පඤ්චඨායනසුජායති; 
පඤ්චඨායනසන්තිපයද, දසඤායණපජානාති; 
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ද්වින්නංඤාණානංකුසලතා, නානාදිට්ඨීසුනකම්පතීති. 

තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – 
‘‘භයතුපට්ඨායනපඤ්ඤාආදීනයවඤාණං’’. 

ආදීනවඤාණනිද්යදයසොඅට්ඨයමො. 

9. සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණනිද්යදයසො 
54. කථං මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා 

[මුච්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා (ක.)] පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු
ඤාණං? උප්පාදං මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා 
[උප්පාදමුඤ්චිතුකමයතා… (සයා.)] පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං, 
පවත්තං මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු 
ඤාණං, නිමිත්තං මුඤ්චිතුකමයතා…යප.… ආයූහනං මුඤ්චිතුකමයතා…
පටිසන්ධිං මුඤ්චිතුකමයතා… ගතිං මුඤ්චිතුකමයතා… නිබ්බත්තිං
මුඤ්චිතුකමයතා… උපපත්තිං මුඤ්චිතුකමයතා…ජාතිං මුඤ්චිතුකමයතා…
ජරං මුඤ්චිතුකමයතා… බයාධිං මුඤ්චිතුකමයතා… මරණං
මුඤ්චිතුකමයතා… යසොකං මුඤ්චිතුකමයතා… පරියදවං 
මුඤ්චිතුකමයතා…යප.… උපායාසං මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා
පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසුඤාණං. 

උප්පායදො දුක්ඛන්ති – මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා 
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. පවත්තං දුක්ඛන්ති – 
මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු
ඤාණං…යප.… උපායායසො දුක්ඛන්ති –
මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාපඤ්ඤාසඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. 

උප්පායදො භයන්ති – මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. පවත්තං භයන්ති –
මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු 
ඤාණං…යප.… උපායායසො භයන්ති –
මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාපඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසුඤාණං. 

උප්පායදො සාමිසන්ති – මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. පවත්තං සාමිසන්ති –
මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු 
ඤාණං…යප.… උපායායසො සාමිසන්ති –
මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාපඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසුඤාණං. 

උප්පායදො සඞ්ඛාරාති – මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. පවත්තං සඞ්ඛාරාති – 
මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු
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ඤාණං…යප.… උපායායසො සඞ්ඛාරාති –
මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාපඤ්ඤාසඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. 

උප්පායදොසඞ්ඛාරා, යතසඞ්ඛායරඅජ්ඣුයපක්ඛතීති– සඞ්ඛාරුයපක්ඛා.
යය ච සඞ්ඛාරා යා ච උයපක්ඛා උයභොයපයත සඞ්ඛාරා, යත සඞ්ඛායර 
අජ්ඣුයපක්ඛතීති – සඞ්ඛාරුයපක්ඛා. පවත්තං සඞ්ඛාරා…යප.…නිමිත්තං
සඞ්ඛාරා… ආයූහනා සඞ්ඛාරා… පටිසන්ධි සඞ්ඛාරා… ගති සඞ්ඛාරා…
නිබ්බත්ති සඞ්ඛාරා… උපපත්ති සඞ්ඛාරා… ජාති සඞ්ඛාරා… ජරා
සඞ්ඛාරා… බයාධි සඞ්ඛාරා… මරණං සඞ්ඛාරා… යසොයකො සඞ්ඛාරා…
පරියදයවො සඞ්ඛාරා…යප.… උපායායසො සඞ්ඛාරා, යත සඞ්ඛායර 
අජ්ඣුයපක්ඛතීති – සඞ්ඛාරුයපක්ඛා. යය ච සඞ්ඛාරා යා ච උයපක්ඛා
උයභොයපයත සඞ්ඛාරා, යතසඞ්ඛායරඅජ්ඣුයපක්ඛතීති–සඞ්ඛාරුයපක්ඛා. 

55. කතිහාකායරහි සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස අභිනීහායරො යහොති? 
අට්ඨහාකායරහි සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස අභිනීහායරො යහොති.
පුථුජ්ජනස්ස කතිහාකායරහි සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස අභිනීහායරො
යහොති? යසක්ඛස්සකතිහාකායරහිසඞ්ඛාරුයපක්ඛායචිත්තස්සඅභිනීහායරො
යහොති? වීතරාගස්ස කතිහාකායරහිසඞ්ඛාරුයපක්ඛායචිත්තස්සඅභිනීහායරො
යහොති? පුථුජ්ජනස්ස ද්වීහාකායරහිසඞ්ඛාරුයපක්ඛායචිත්තස්සඅභිනීහායරො
යහොති. යසක්ඛස්ස තීහාකායරහි සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස අභිනීහායරො 
යහොති. වීතරාගස්ස තීහාකායරහි සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස අභිනීහායරො
යහොති. 

පුථුජ්ජනස්ස කතයමහි ද්වීහාකායරහි සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස
අභිනීහායරො යහොති? පුථුජ්ජයනො සඞ්ඛාරුයපක්ඛං අභිනන්දති වා විපස්සති
වා. පුථුජ්ජනස්ස ඉයමහි ද්වීහාකායරහි සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස
අභිනීහායරො යහොති. යසක්ඛස්ස කතයමහි තීහාකායරහි සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය 
චිත්තස්ස අභිනීහායරො යහොති? යසක්යඛො සඞ්ඛාරුයපක්ඛං අභිනන්දති වා
විපස්සතිවා පටිසඞ්ඛායවා ඵලසමාපත්තිංසමාපජ්ජති. යසක්ඛස්සඉයමහි
තීහාකායරහි සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස අභිනීහායරො යහොති. වීතරාගස්ස
කතයමහි තීහාකායරහි සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස අභිනීහායරො යහොති? 
වීතරායගො සඞ්ඛාරුයපක්ඛං විපස්සති වා පටිසඞ්ඛාය වා ඵලසමාපත්තිං
සමාපජ්ජති, තදජ්ඣුයපක්ඛිත්වා සුඤ්ඤතවිහායරන වා අනිමිත්තවිහායරන
වා අප්පණිහිතවිහායරන වා විහරති. වීතරාගස්ස ඉයමහි තීහාකායරහි 
සඞ්ඛාරුයපක්ඛායචිත්තස්සඅභිනීහායරොයහොති. 

56. කථං පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස
අභිනීහායරො එකත්තං යහොති? පුථුජ්ජනස්ස සඞ්ඛාරුයපක්ඛං අභිනන්දයතො
චිත්තං කිලිස්සති, භාවනාය පරිපන්යථො යහොති, පටියවධස්ස අන්තරායයො
යහොති, ආයතිංපටිසන්ධියාපච්චයයොයහොති.යසක්ඛස්සපිසඞ්ඛාරුයපක්ඛං 
අභිනන්දයතො චිත්තං කිලිස්සති, භාවනාය පරිපන්යථො යහොති, 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 

54 

පටුන 

උත්තරිපටියවධස්ස අන්තරායයො යහොති, ආයතිං පටිසන්ධියා පච්චයයො
යහොති. එවං පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස
අභිනීහායරොඑකත්තංයහොතිඅභිනන්දට්යඨන. 

කථං පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස ච වීතරාගස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය 
චිත්තස්ස අභිනීහායරො එකත්තං යහොති? පුථුජ්ජයනො සඞ්ඛාරුයපක්ඛං
අනිච්චයතොපි දුක්ඛයතොපි අනත්තයතොපි විපස්සති. යසක්යඛොපි
සඞ්ඛාරුයපක්ඛං අනිච්චයතොපි දුක්ඛයතොපි අනත්තයතොපි විපස්සති.
වීතරායගොපි සඞ්ඛාරුයපක්ඛං අනිච්චයතොපි දුක්ඛයතොපි අනත්තයතොපි
විපස්සති. එවං පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස ච වීතරාගස්ස ච
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස අභිනීහායරො එකත්තං යහොති 
අනුපස්සනට්යඨන. 

කථං පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස ච වීතරාගස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය 
චිත්තස්ස අභිනීහායරො නානත්තං යහොති? පුථුජ්ජනස්ස සඞ්ඛාරුයපක්ඛා
කුසලා යහොති. යසක්ඛස්සපි සඞ්ඛාරුයපක්ඛා කුසලා යහොති. වීතරාගස්ස
සඞ්ඛාරුයපක්ඛා අබයාකතා යහොති. එවං පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස ච
වීතරාගස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස අභිනීහායරො නානත්තං යහොති
කුසලාබයාකතට්යඨන. 

කථං පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස ච වීතරාගස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය 
චිත්තස්ස අභිනීහායරො නානත්තං යහොති? පුථුජ්ජනස්ස සඞ්ඛාරුයපක්ඛා
කිඤ්චිකායල සුවිදිතායහොති, කිඤ්චිකායලනසුවිදිතායහොති.යසක්ඛස්සපි
සඞ්ඛාරුයපක්ඛා කිඤ්චිකායල සුවිදිතා යහොති, කිඤ්චිකායල න සුවිදිතා
යහොති. වීතරාගස්ස සඞ්ඛාරුයපක්ඛා අච්චන්තං සුවිදිතා යහොති. එවං
පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස ච වීතරාගස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස
අභිනීහායරොනානත්තංයහොතිවිදිතට්යඨනච අවිදිතට්යඨනච. 

කථං පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස ච වීතරාගස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය 
චිත්තස්ස අභිනීහායරො නානත්තං යහොති? පුථුජ්ජයනො සඞ්ඛාරුයපක්ඛං
අතිත්තත්තා විපස්සති.යසක්යඛොපිසඞ්ඛාරුයපක්ඛංඅතිත්තත්තාවිපස්සති.
වීතරායගො සඞ්ඛාරුයපක්ඛං තිත්තත්තා විපස්සති. එවං පුථුජ්ජනස්ස ච
යසක්ඛස්ස ච වීතරාගස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස අභිනීහායරො
නානත්තංයහොතිතිත්තට්යඨනච අතිත්තට්යඨනච. 

කථං පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස ච වීතරාගස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය 
චිත්තස්ස අභිනීහායරො නානත්තං යහොති? පුථුජ්ජයනො සඞ්ඛාරුයපක්ඛං
තිණ්ණං සංයයොජනානං පහානාය යසොතාපත්තිමග්ගං පටිලාභත්ථාය
විපස්සති.යසක්යඛොසඞ්ඛාරුයපක්ඛංතිණ්ණං සඤ්යඤොජනානංපහීනත්තා
උත්තරිපටිලාභත්ථාය විපස්සති. වීතරායගො සඞ්ඛාරුයපක්ඛං 
සබ්බකියලසානං පහීනත්තා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථාය විපස්සති. එවං
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පටුන 

පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස ච වීතරාගස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස 
අභිනීහායරොනානත්තංයහොතිපහීනට්යඨනචඅප්පහීනට්යඨනච. 

කථං යසක්ඛස්ස ච වීතරාගස්ස ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස
අභිනීහායරො නානත්තං යහොති? යසක්යඛො සඞ්ඛාරුයපක්ඛං අභිනන්දති වා
විපස්සති වා පටිසඞ්ඛාය වා ඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජති. වීතරායගො 
සඞ්ඛාරුයපක්ඛං විපස්සති වා පටිසඞ්ඛාය වා ඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජති, 
තදජ්ඣුයපක්ඛිත්වා සුඤ්ඤතවිහායරන වා අනිමිත්තවිහායරන වා
අප්පණිහිතවිහායරන වා විහරති. එවං යසක්ඛස්ස ච වීතරාගස්ස ච
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය චිත්තස්ස අභිනීහායරො නානත්තං යහොති
විහාරසමාපත්තට්යඨන. 

57. කති සඞ්ඛාරුයපක්ඛා සමථවයසන උප්පජ්ජන්ති? කති
සඞ්ඛාරුයපක්ඛා විපස්සනාවයසන උප්පජ්ජන්ති? අට්ඨ සඞ්ඛාරුයපක්ඛා
සමථවයසන උප්පජ්ජන්ති. දස සඞ්ඛාරුයපක්ඛා විපස්සනාවයසන
උප්පජ්ජන්ති. 

කතමාඅට්ඨසඞ්ඛාරුයපක්ඛාසමථවයසනඋප්පජ්ජන්ති? පඨමංඣානං 
පටිලාභත්ථායනීවරයණපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු
ඤාණං.දුතියං ඣානංපටිලාභත්ථායවිතක්කවිචායරපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා
පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. තතියං ඣානං පටිලාභත්ථාය පීතිං
පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසුඤාණං. චතුත්ථංඣානං
පටිලාභත්ථාය සුඛදුක්යඛපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාපඤ්ඤාසඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු
ඤාණං. ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිං පටිලාභත්ථාය රූපසඤ්ඤං
පටිඝසඤ්ඤං නානත්තසඤ්ඤං පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිං පටිලාභත්ථාය
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පටිලාභත්ථාය
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං
පටිලාභත්ථාය ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. ඉමා අට්ඨ සඞ්ඛාරුයපක්ඛා සමථවයසන
උප්පජ්ජන්ති. 

කතමා දස සඞ්ඛාරුයපක්ඛා විපස්සනාවයසන උප්පජ්ජන්ති? 
යසොතාපත්තිමග්ගං පටිලාභත්ථාය උප්පාදං පවත්තං නිමිත්තං ආයූහනං
පටිසන්ධිං ගතිං නිබ්බත්තිං උපපත්තිං ජාතිං ජරං බයාධිං මරණං යසොකං 
පරියදවං උපායාසං පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු
ඤාණං. යසොතාපත්තිඵලසමාපත්තත්ථාය උප්පාදං පවත්තං නිමිත්තං
ආයූහනං පටිසන්ධිං…යප.… පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. සකදාගාමිමග්ගං පටිලාභත්ථාය…යප.…
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සකදාගාමිඵලසමාපත්තත්ථාය…යප.… අනාගාමිමග්ගං
පටිලාභත්ථාය…යප.… අනාගාමිඵලසමාපත්තත්ථාය …යප.…
අරහත්තමග්ගං පටිලාභත්ථාය උප්පාදං පවත්තං නිමිත්තං ආයූහනං
පටිසන්ධිං ගතිං නිබ්බත්තිං උපපත්තිං ජාතිං ජරං බයාධිං මරණං යසොකං
පරියදවං උපායාසං පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු
ඤාණං. අරහත්තඵලසමාපත්තත්ථාය…යප.… 
සුඤ්ඤතවිහාරසමාපත්තත්ථාය…යප.… අනිමිත්තවිහාරසමාපත්තත්ථාය
උප්පාදං පවත්තං නිමිත්තං ආයූහනං පටිසන්ධිං…යප.…
පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු ඤාණං. ඉමා දස
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාවිපස්සනාවයසනඋප්පජ්ජන්ති. 

58. කති සඞ්ඛාරුයපක්ඛා කුසලා, කති අකුසලා, කති අබයාකතා? 
පන්නරස සඞ්ඛාරුයපක්ඛා කුසලා, තිස්යසො සඞ්ඛාරුයපක්ඛා අබයාකතා.
නත්ථිසඞ්ඛාරුයපක්ඛා අකුසලා. 

පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාපඤ්ඤා, අට්ඨචිත්තස්සයගොචරා; 
පුථුජ්ජනස්සද්යවයහොන්ති, තයයොයසක්ඛස්සයගොචරා; 
තයයොචවීතරාගස්ස, යයහිචිත්තංවිවට්ටති. 

අට්ඨසමාධිස්සපච්චයා, දසඤාණස්සයගොචරා; 
අට්ඨාරසසඞ්ඛාරුයපක්ඛා, තිණ්ණංවියමොක්ඛානපච්චයා. 

ඉයමඅට්ඨාරසාකාරා, පඤ්ඤායස්සපරිච්චිතා; 
කුසයලොසඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු, නානාදිට්ඨීසුනකම්පතීති. 

තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති –
‘‘මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු 
ඤාණං’’. 

සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණනිද්යදයසොනවයමො. 

10. යගොත්රභුඤාණනිද්යදයසො 
59. කථං බහිද්ධාවුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤායගොත්රභුඤාණං? උප්පාදං

අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. පවත්තං අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. නිමිත්තං
අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. ආයූහනං අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. පටිසන්ධිං
අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. ගතිං අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. නිබ්බත්තිං 
අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. උපපත්තිං අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. ජාතිං 
අභිභුයයතීති–යගොත්රභු.ජරංඅභිභුයයතීති–යගොත්රභු.බයාධිංඅභිභුයයතීති– 
යගොත්රභු. මරණං අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. යසොකං අභිභුයයතීති – යගොත්රභු.
පරියදවං අභිභුයයතීති–යගොත්රභු.උපායාසංඅභිභුයයතීති–යගොත්රභු.බහිද්ධා 
සඞ්ඛාරනිමිත්තංඅභිභුයයතීති–යගොත්රභු.අනුප්පාදංපක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු. 
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අප්පවත්තං පක්ඛන්දතීති – යගොත්රභු…යප.… නියරොධං නිබ්බානං
පක්ඛන්දතීති– යගොත්රභු. 

උප්පාදං අභිභුයයිත්වා අනුප්පාදං පක්ඛන්දතීති – යගොත්රභු. පවත්තං
අභිභුයයිත්වා අප්පවත්තං පක්ඛන්දතීති – යගොත්රභු. නිමිත්තං අභිභුයයිත්වා
අනිමිත්තං පක්ඛන්දතීති – යගොත්රභු …යප.… බහිද්ධා සඞ්ඛාරනිමිත්තං
අභිභුයයිත්වානියරොධං නිබ්බානංපක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු. 

උප්පාදාවුට්ඨාතීති–යගොත්රභු.පවත්තාවුට්ඨාතීති– යගොත්රභු.නිමිත්තා
වුට්ඨාතීති–යගොත්රභු.ආයූහනාවුට්ඨාතීති–යගොත්රභු. පටිසන්ධියාවුට්ඨාතීති
–යගොත්රභු.ගතියාවුට්ඨාතීති–යගොත්රභු.නිබ්බත්තියා වුට්ඨාතීති–යගොත්රභු.
උපපත්තියා වුට්ඨාතීති – යගොත්රභු. ජාතියා වුට්ඨාතීති – යගොත්රභු. ජරාය
වුට්ඨාතීති–යගොත්රභු.බයාධිම්හා වුට්ඨාතීති–යගොත්රභු.මරණාවුට්ඨාතීති–
යගොත්රභු. යසොකා වුට්ඨාතීති – යගොත්රභු. පරියදවා වුට්ඨාතීති – යගොත්රභු.
උපායාසා වුට්ඨාතීති – යගොත්රභු. බහිද්ධා සඞ්ඛාරනිමිත්තා වුට්ඨාතීති –
යගොත්රභු. අනුප්පාදං පක්ඛන්දතීති – යගොත්රභු. අප්පවත්තං පක්ඛන්දතීති –
යගොත්රභු…යප.…නියරොධංනිබ්බානං පක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු. 

උප්පාදා වුට්ඨහිත්වා [වුට්ඨිත්වා (සයා. ක.)] අනුප්පාදං පක්ඛන්දතීති –
යගොත්රභු.පවත්තාවුට්ඨහිත්වා අප්පවත්තංපක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු.නිමිත්තා
වුට්ඨහිත්වා අනිමිත්තං පක්ඛන්දතීති – යගොත්රභු. ආයූහනා වුට්ඨහිත්වා 
අනායූහනං පක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු.පටිසන්ධියාවුට්ඨහිත්වාඅප්පටිසන්ධිං
පක්ඛන්දතීති – යගොත්රභු.ගතියාවුට්ඨහිත්වාඅගතිංපක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු.
නිබ්බත්තියා වුට්ඨහිත්වාඅනිබ්බත්තිංපක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු.උපපත්තියා
වුට්ඨහිත්වා අනුපපත්තිංපක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු.ජාතියාවුට්ඨහිත්වාඅජාතිං
පක්ඛන්දතීති – යගොත්රභු.ජරායවුට්ඨහිත්වාඅජරංපක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු.
බයාධිම්හා වුට්ඨහිත්වාඅබයාධිංපක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු.මරණාවුට්ඨහිත්වා
අමතං පක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු.යසොකාවුට්ඨහිත්වාඅයසොකංපක්ඛන්දතීති–
යගොත්රභු. පරියදවාවුට්ඨහිත්වාඅපරියදවංපක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු.උපායාසා
වුට්ඨහිත්වා අනුපායාසං පක්ඛන්දතීති – යගොත්රභු.බහිද්ධා සඞ්ඛාරනිමිත්තා
වුට්ඨහිත්වා නියරොධංනිබ්බානංපක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු. 

උප්පාදා විවට්ටතීති–යගොත්රභු.පවත්තා විවට්ටතීති–යගොත්රභු…යප.…
බහිද්ධා සඞ්ඛාරනිමිත්තා විවට්ටතීති – යගොත්රභු. අනුප්පාදං පක්ඛන්දතීති –
යගොත්රභු. අප්පවත්තංපක්ඛන්දතීති –යගොත්රභු…යප.… නියරොධංනිබ්බානං
පක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු. 

උප්පාදා විවට්ටිත්වා අනුප්පාදං පක්ඛන්දතීති – යගොත්රභු. පවත්තා
විවට්ටිත්වා අප්පවත්තං පක්ඛන්දතීති – යගොත්රභු…යප.… බහිද්ධා
සඞ්ඛාරනිමිත්තාවිවට්ටිත්වානියරොධංනිබ්බානං පක්ඛන්දතීති–යගොත්රභු. 
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60. කති යගොත්රභූධම්මාසමථවයසන උප්පජ්ජන්ති? කතියගොත්රභූධම්මා
විපස්සනාවයසන උප්පජ්ජන්ති? අට්ඨ යගොත්රභූ ධම්මා සමථවයසන
උප්පජ්ජන්ති.දසයගොත්රභූධම්මාවිපස්සනාවයසන උප්පජ්ජන්ති. 

කතයමඅට්ඨයගොත්රභූධම්මාසමථවයසනඋප්පජ්ජන්ති? පඨමංඣානං 
පටිලාභත්ථාය නීවරයණ අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. දුතියං ඣානං
පටිලාභත්ථාය විතක්කවිචායර අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. තතියං ඣානං
පටිලාභත්ථායපීතිං අභිභුයයතීති–යගොත්රභු.චතුත්ථංඣානංපටිලාභත්ථාය
සුඛදුක්යඛ අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිං
පටිලාභත්ථාය රූපසඤ්ඤං පටිඝසඤ්ඤං නානත්තසඤ්ඤං අභිභුයයතීති –
යගොත්රභු. විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිං පටිලාභත්ථාය 
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං අභිභුයයතීති – යගොත්රභු.
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පටිලාභත්ථාය
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පටිලාභත්ථාය 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. ඉයම අට්ඨ යගොත්රභූ
ධම්මා සමථවයසනඋප්පජ්ජන්ති. 

කතයම දස යගොත්රභූ ධම්මා විපස්සනාවයසන උප්පජ්ජන්ති? 
යසොතාපත්තිමග්ගං පටිලාභත්ථාය උප්පාදං පවත්තං නිමිත්තං ආයූහනං
පටිසන්ධිං ගතිං නිබ්බත්තිං උපපත්තිං ජාතිං ජරං බයාධිං මරණං යසොකං
පරියදවං උපායාසං බහිද්ධා සඞ්ඛාරනිමිත්තං අභිභුයයතීති – යගොත්රභු.
යසොතාපත්තිඵලසමාපත්තත්ථාය උප්පාදං පවත්තං නිමිත්තං ආයූහනං
පටිසන්ධිං…යප.… අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. සකදාගාමිමග්ගං
පටිලාභත්ථාය…යප.… සකදාගාමිඵලසමාපත්තත්ථාය… අනාගාමිමග්ගං 
පටිලාභත්ථාය… අනාගාමිඵලසමාපත්තත්ථාය… අරහත්තමග්ගං
පටිලාභත්ථාය උප්පාදං පවත්තං නිමිත්තං ආයූහනං පටිසන්ධිං ගතිං
නිබ්බත්තිංඋපපත්තිංජාතිංජරං බයාධිංමරණංයසොකංපරියදවංඋපායාසං
බහිද්ධා සඞ්ඛාරනිමිත්තං අභිභුයයතීති – යගොත්රභු.
අරහත්තඵලසමාපත්තත්ථාය… සුඤ්ඤතවිහාරසමාපත්තත්ථාය… 
අනිමිත්තවිහාරසමාපත්තත්ථාය උප්පාදං පවත්තං නිමිත්තං ආයූහනං
පටිසන්ධිං…යප.… අභිභුයයතීති – යගොත්රභු. ඉයම දස යගොත්රභූ ධම්මා
විපස්සනාවයසන උප්පජ්ජන්ති. 

කති යගොත්රභූධම්මාකුසලා, කතිඅකුසලා, කති අබයාකතා? පන්නරස
යගොත්රභූ ධම්මා කුසලා, තයයො යගොත්රභූ ධම්මා අබයාකතා. නත්ථි යගොත්රභූ
ධම්මාඅකුසලාති. 

සාමිසඤ්ච නිරාමිසං, පණිහිතඤ්චඅප්පණිහිතං; 
සඤ්ඤුත්තඤ්චවිසඤ්ඤුත්තං, වුට්ඨිතඤ්චඅවුට්ඨිතං. 
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අට්ඨසමාධිස්සපච්චයා, දසඤාණස්සයගොචරා; 
අට්ඨාරසයගොත්රභූධම්මා, තිණ්ණංවියමොක්ඛානපච්චයා. 

ඉයමඅට්ඨාරසාකාරා, පඤ්ඤායස්සපරිච්චිතා; 
කුසයලොවිවට්යටවුට්ඨායන, නානාදිට්ඨීසුනකම්පතීති. 

තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – 
‘‘බහිද්ධාවුට්ඨානවිවට්ටයනපඤ්ඤායගොත්රභුඤාණං’’. 

යගොත්රභුඤාණනිද්යදයසොදසයමො. 

11. මග්ගඤාණනිද්යදයසො 
61. කථං දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග ඤාණං? 

යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණදස්සනට්යඨනසම්මාදිට්ඨිමිච්ඡාදිට්ඨියා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාච සබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. යතන වුච්චති – ‘‘දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග
ඤාණං’’. අභිනියරොපනට්යඨනසම්මාසඞ්කප්යපො මිච්ඡාසඞ්කප්පා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි 
වුට්ඨාති. යතන වුච්චති – ‘‘දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග
ඤාණං’’. 

පරිග්ගහට්යඨන සම්මාවාචා මිච්ඡාවාචාය වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි 
වුට්ඨාති. යතන වුච්චති – ‘‘දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග
ඤාණං’’. 

සමුට්ඨානට්යඨන සම්මාකම්මන්යතො මිච්ඡාකම්මන්තා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිච වුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. යතන වුච්චති – ‘‘දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග
ඤාණං’’. 

යවොදානට්යඨන සම්මාආජීයවො මිච්ඡාආජීවා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි 
වුට්ඨාති. යතන වුච්චති – ‘‘දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග
ඤාණං’’. 

පග්ගහට්යඨන සම්මාවායායමො මිච්ඡාවායාමා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාච සබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. යතන වුච්චති – ‘‘දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග
ඤාණං’’. 
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උපට්ඨානට්යඨන සම්මාසති මිච්ඡාසතියා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි 
වුට්ඨාති. යතන වුච්චති – ‘‘දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග
ඤාණං’’. 

අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි මිච්ඡාසමාධියතො වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි 
වුට්ඨාති. යතන වුච්චති – ‘‘දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග
ඤාණං’’. 

සකදාගාමිමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි …යප.…
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි ඔළාරිකා කාමරාගසඤ්යඤොජනා 
පටිඝසඤ්යඤොජනා ඔළාරිකා කාමරාගානුසයා පටිඝානුසයා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිච ඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. යතන වුච්චති – ‘‘දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග 
ඤාණං’’. 

අනාගාමිමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි අනුසහගතා කාමරාගසඤ්යඤොජනා
පටිඝසඤ්යඤොජනා අනුසහගතා කාමරාගානුසයා පටිඝානුසයා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. යතන වුච්චති – ‘‘දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග
ඤාණං’’. 

අරහත්තමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.…
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි රූපරාගා අරූපරාගා මානා උද්ධච්චා 
අවිජ්ජාය මානානුසයා භවරාගානුසයා අවිජ්ජානුසයා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිච ඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. යතන වුච්චති – ‘‘දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග
ඤාණං’’. 

62. 
අජාතංඣායපතිජායතන, ඣානංයතනපවුච්චති; 
ඣානවියමොක්යඛකුසලතා, නානාදිට්ඨීසුනකම්පති. 

සමාදහිත්වායථායචවිපස්සති, විපස්සමායනොතථායචසමාදයහ; 
විපස්සනාචසමයථොතදාඅහු, සමානභාගායුගනද්ධාවත්තයර. 

දුක්ඛා සඞ්ඛාරා සුයඛො, නියරොයධො ඉති දස්සනං [නියරොයධොති
දස්සනං(සයා.ක.)]; 
දුභයතොවුට්ඨිතාපඤ්ඤා, ඵස්යසතිඅමතංපදං. 
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වියමොක්ඛචරියංජානාති, නානත්යතකත්තයකොවියදො; 
ද්වින්නංඤාණානංකුසලතා, නානාදිට්ඨීසුනකම්පතීති. 

තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති –
‘‘දුභයතොවුට්ඨානවිවට්ටයනපඤ්ඤාමග්යගඤාණං’’. 

මග්ගඤාණනිද්යදයසොඑකාදසයමො. 

12. ඵලඤාණනිද්යදයසො 
63. කථං පයයොගප්පටිප්පස්සද්ධිපඤ්ඤා ඵයල ඤාණං? 

යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණදස්සනට්යඨනසම්මාදිට්ඨිමිච්ඡාදිට්ඨියා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාච සබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. තංපයයොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තා උප්පජ්ජති සම්මාදිට්ඨි.
මග්ගස්යසතංඵලං. 

අභිනියරොපනට්යඨන සම්මාසඞ්කප්යපො මිච්ඡාසඞ්කප්පා වුට්ඨාති 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිච වුට්ඨාති, බහිද්ධාච සබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. තංපයයොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තා උප්පජ්ජති සම්මාසඞ්කප්යපො.
මග්ගස්යසතංඵලං. 

පරිග්ගහට්යඨන සම්මාවාචා මිච්ඡාවාචාය වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි 
වුට්ඨාති. තංපයයොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තා උප්පජ්ජති සම්මාවාචා.
මග්ගස්යසතං ඵලං. 

සමුට්ඨානට්යඨන සම්මාකම්මන්යතො මිච්ඡාකම්මන්තා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි 
වුට්ඨාති. තංපයයොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තා උප්පජ්ජති සම්මාකම්මන්යතො. 
මග්ගස්යසතංඵලං. 

යවොදානට්යඨන සම්මාආජීයවො මිච්ඡාආජීවා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි 
වුට්ඨාති. තංපයයොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තා උප්පජ්ජති සම්මාආජීයවො.
මග්ගස්යසතංඵලං. 

පග්ගහට්යඨන සම්මාවායායමො මිච්ඡාවායාමා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාච සබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. තංපයයොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තා උප්පජ්ජති සම්මාවායායමො.
මග්ගස්යසතංඵලං. 

උපට්ඨානට්යඨන සම්මාසති මිච්ඡාසතියා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි 
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වුට්ඨාති.තංපයයොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තාඋප්පජ්ජතිසම්මාසති.මග්ගස්යසතං 
ඵලං. 

අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි මිච්ඡාසමාධියතො වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි 
වුට්ඨාති. තංපයයොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තා උප්පජ්ජති සම්මාසමාධි.
මග්ගස්යසතංඵලං. 

සකදාගාමිමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි ඔළාරිකා කාමරාගසඤ්යඤොජනා
පටිඝසඤ්යඤොජනා ඔළාරිකා කාමරාගානුසයා පටිඝානුසයා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිච ඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. තංපයයොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තා උප්පජ්ජති සම්මාසමාධි.
මග්ගස්යසතංඵලං. 

අනාගාමිමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි අනුසහගතා කාමරාගසඤ්යඤොජනා
පටිඝසඤ්යඤොජනා අනුසහගතා කාමරාගානුසයා පටිඝානුසයා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. තංපයයොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තා උප්පජ්ජති සම්මාසමාධි.
මග්ගස්යසතංඵලං. 

අරහත්තමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි රූපරාගා අරූපරාගා මානා උද්ධච්චා
අවිජ්ජාය මානානුසයා භවරාගානුසයා අවිජ්ජානුසයා වුට්ඨාති, 
තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨාති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහි
වුට්ඨාති. තංපයයොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තා උප්පජ්ජති සම්මාසමාධි.
මග්ගස්යසතං ඵලං. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා.
යතන වුච්චති–‘‘පයයොගප්පටිප්පස්සද්ධිපඤ්ඤාඵයලඤාණං’’. 

ඵලඤාණනිද්යදයසොද්වාදසයමො. 

13. විමුත්තිඤාණනිද්යදයසො 
64. කථං ඡින්නවටුමානුපස්සයන පඤ්ඤා විමුත්තිඤාණං? 

යසොතාපත්තිමග්යගන සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බතපරාමායසො, 
දිට්ඨානුසයයො, විචිකිච්ඡානුසයයොඅත්තයනොචිත්තස්සඋපක්කියලසාසම්මා 
සමුච්ඡින්නා යහොන්ති. ඉයමහි පඤ්චහි උපක්කියලයසහි සපරියුට්ඨායනහි
චිත්තං විමුත්තං යහොති සුවිමුත්තං. තංවිමුත්ති ඤාතට්යඨන ඤාණං, 
පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතනවුච්චති–‘‘ඡින්නවටුමානුපස්සයනපඤ්ඤා 
විමුත්තිඤාණං’’. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 
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පටුන 

සකදාගාමිමග්යගන ඔළාරිකං කාමරාගසඤ්යඤොජනං, 
පටිඝසඤ්යඤොජනං, ඔළාරියකො කාමරාගානුසයයො, පටිඝානුසයයො –
අත්තයනො චිත්තස්ස උපක්කියලසා සම්මා සමුච්ඡින්නා යහොන්ති. ඉයමහි
චතූහි උපක්කියලයසහිසපරියුට්ඨායනහිචිත්තංවිමුත්තංයහොතිසුවිමුත්තං.
තංවිමුත්ති ඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා. යතනවුච්චති –
‘‘ඡින්නවටුමානුපස්සයනපඤ්ඤා විමුත්තිඤාණං’’. 

අනාගාමිමග්යගන අනුසහගතං කාමරාගසඤ්යඤොජනං, 
පටිඝසඤ්යඤොජනං, අනුසහගයතො කාමරාගානුසයයො, පටිඝානුසයයො –
අත්තයනො චිත්තස්ස උපක්කියලසා සම්මා සමුච්ඡින්නා යහොන්ති. ඉයමහි
චතූහිඋපක්කියලයසහි සපරියුට්ඨායනහිචිත්තංවිමුත්තංයහොතිසුවිමුත්තං.
තංවිමුත්තිඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා. යතනවුච්චති –
‘‘ඡින්නවටුමානුපස්සයනපඤ්ඤා විමුත්තිඤාණං’’. 

අරහත්තමග්යගනරූපරායගො, අරූපරායගො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා, 
මානානුසයයො, භවරාගානුසයයො, අවිජ්ජානුසයයො – අත්තයනො චිත්තස්ස
උපක්කියලසාසම්මා සමුච්ඡින්නායහොන්ති.ඉයමහිඅට්ඨහිඋපක්කියලයසහි
සපරියුට්ඨායනහිචිත්තං විමුත්තංයහොතිසුවිමුත්තං.තංවිමුත්තිඤාතට්යඨන
ඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතන වුච්චති–‘‘ඡින්නවටුමානුපස්සයන
පඤ්ඤාවිමුත්තිඤාණං’’.තංඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.
යතනවුච්චති–‘‘ඡින්නවටුමානුපස්සයනපඤ්ඤා විමුත්තිඤාණං’’. 

විමුත්තිඤාණනිද්යදයසොයතරසයමො. 

14. පච්චයවක්ඛණඤාණනිද්යදයසො 
65. කථං තදා සමුදාගයත ධම්යම පස්සයන පඤ්ඤා පච්චයවක්ඛයණ 

ඤාණං? යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි තදා 
සමුදාගතා. අභිනියරොපනට්යඨන සම්මාසඞ්කප්යපො තදා සමුදාගයතො. 
පරිග්ගහට්යඨන සම්මාවාචා තදා සමුදාගතා. සමුට්ඨානට්යඨන
සම්මාකම්මන්යතො තදා සමුදාගයතො. යවොදානට්යඨන සම්මාආජීයවො තදා
සමුදාගයතො. පග්ගහට්යඨන සම්මාවායායමො තදා සමුදාගයතො.
උපට්ඨානට්යඨනසම්මාසතිතදාසමුදාගතා. අවික්යඛපට්යඨනසම්මාසමාධි
තදාසමුදාගයතො. 

උපට්ඨානට්යඨන සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තදා සමුදාගයතො.
පවිචයට්යඨන ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගොතදාසමුදාගයතො.පග්ගහට්යඨන
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තදා සමුදාගයතො. ඵරණට්යඨන
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තදා සමුදාගයතො. උපසමට්යඨන 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තදා සමුදාගයතො. අවික්යඛපට්යඨන
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තදා සමුදාගයතො. පටිසඞ්ඛානට්යඨන
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගොතදාසමුදාගයතො. 
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අස්සද්ධියය අකම්පියට්යඨන සද්ධාබලං තදා සමුදාගතං. යකොසජ්යජ 
අකම්පියට්යඨනවීරියබලං තදාසමුදාගතං.පමායදඅකම්පියට්යඨන සතිබලං
තදා සමුදාගතං. උද්ධච්යච අකම්පියට්යඨන සමාධිබලං තදා සමුදාගතං.
අවිජ්ජාය අකම්පියට්යඨනපඤ්ඤාබලංතදාසමුදාගතං. 

අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං තදා සමුදාගතං. පග්ගහට්යඨන 
වීරියින්ද්රියං තදා සමුදාගතං. උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං තදා සමුදාගතං. 
අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියංතදාසමුදාගතං.දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං
තදාසමුදාගතං. 

ආධිපයතයයට්යඨනඉන්ද්රියාතදාසමුදාගතා.අකම්පියට්යඨනබලා තදා
සමුදාගතා. නියයානට්යඨන සම්යබොජ්ඣඞ්ගා තදා සමුදාගතා. යහතුට්යඨන
මග්යගො තදා සමුදාගයතො. උපට්ඨානට්යඨන සතිපට්ඨානා තදා සමුදාගතා.
පදහනට්යඨනසම්මප්පධානාතදා සමුදාගතා.ඉජ්ඣනට්යඨනඉද්ධිපාදාතදා
සමුදාගතා. තථට්යඨන සච්චා තදා සමුදාගතා. අවික්යඛපට්යඨන සමයථො
තදා සමුදාගයතො. අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා තදා සමුදාගතා. 
එකරසට්යඨන සමථවිපස්සනා තදා සමුදාගතා. අනතිවත්තනට්යඨන
යුගනද්ධං තදා සමුදාගතං. සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි තදා සමුදාගතා.
අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි තදා සමුදාගතා. දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධි
තදා සමුදාගතා. විමුත්තට්යඨන වියමොක්යඛො තදා සමුදාගයතො.
පටියවධට්යඨන විජ්ජා තදා සමුදාගතා. පරිච්චාගට්යඨන විමුත්ති තදා 
සමුදාගතා.සමුච්යඡදට්යඨනඛයයඤාණංතදාසමුදාගතං. 

ඡන්යදො මූලට්යඨන තදා සමුදාගයතො. මනසිකායරො සමුට්ඨානට්යඨන
තදා සමුදාගයතො. ඵස්යසො සයමොධානට්යඨන තදා සමුදාගයතො. යවදනා
සයමොසරණට්යඨන තදා සමුදාගතා. සමාධි පමුඛට්යඨන තදා සමුදාගයතො.
සති ආධිපයතයයට්යඨන තදා සමුදාගතා. පඤ්ඤා තදුත්තරට්යඨන තදා
සමුදාගතා. විමුත්ති සාරට්යඨන තදා සමුදාගතා. අමයතොගධං නිබ්බානං 
පරියයොසානට්යඨන තදාසමුදාගතං.වුට්ඨහිත්වාපච්චයවක්ඛති, ඉයමධම්මා
තදාසමුදාගතා. 

යසොතාපත්තිඵලක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි තදා සමුදාගතා. 
අභිනියරොපනට්යඨන සම්මාසඞ්කප්යපො තදා සමුදාගයතො…යප.…
පටිප්පස්සද්ධට්යඨන අනුප්පායදඤාණංතදාසමුදාගතං.ඡන්යදොමූලට්යඨන
තදාසමුදාගයතො.මනසිකායරො සමුට්ඨානට්යඨනතදාසමුදාගයතො.ඵස්යසො
සයමොධානට්යඨන තදා සමුදාගයතො. යවදනා සයමොසරණට්යඨන තදා
සමුදාගතා. සමාධි පමුඛට්යඨන තදා සමුදාගයතො. සතිආධිපයතයයට්යඨන 
තදා සමුදාගතා. පඤ්ඤා තදුත්තරට්යඨන තදා සමුදාගතා. විමුත්ති
සාරට්යඨනතදා සමුදාගතා.අමයතොගධංනිබ්බානංපරියයොසානට්යඨනතදා
සමුදාගතං.වුට්ඨහිත්වා පච්චයවක්ඛති, ඉයමධම්මාතදාසමුදාගතා. 
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සකදාගාමිමග්ගක්ඛයණ…යප.… සකදාගාමිඵලක්ඛයණ…යප.… 
අනාගාමිමග්ගක්ඛයණ…යප.… අනාගාමිඵලක්ඛයණ…යප.…
අරහත්තමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි තදා සමුදාගතා…යප.…
සමුච්යඡදට්යඨන ඛයය ඤාණං තදා සමුදාගතං. ඡන්යදො මූලට්යඨන තදා
සමුදාගයතො…යප.… අමයතොගධං නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන තදා
සමුදාගතං. වුට්ඨහිත්වාපච්චයවක්ඛති, ඉයමධම්මාතදාසමුදාගතා. 

අරහත්තඵලක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි තදා සමුදාගතා 
…යප.…පටිප්පස්සද්ධට්යඨනඅනුප්පායදඤාණංතදාසමුදාගතං. ඡන්යදො
මූලට්යඨන තදා සමුදාගයතො …යප.… අමයතොගධං නිබ්බානං 
පරියයොසානට්යඨනතදාසමුදාගතං.වුට්ඨහිත්වාපච්චයවක්ඛති, ඉයමධම්මා
තදා සමුදාගතා. තං ඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන
වුච්චති – ‘‘තදා සමුදාගයත ධම්යම පස්සයන පඤ්ඤා පච්චයවක්ඛයණ
ඤාණං’’. 

පච්චයවක්ඛණඤාණනිද්යදයසොචුද්දසයමො. 

15. වත්ථුනානත්තඤාණනිද්යදයසො 
66. කථං අජ්ඣත්තවවත්ථායනපඤ්ඤා වත්ථුනානත්යතඤාණං? කථං

අජ්ඣත්තධම්යම වවත්යථති? චක්ඛුං අජ්ඣත්තං වවත්යථති, යසොතං
අජ්ඣත්තං වවත්යථති, ඝානං අජ්ඣත්තං වවත්යථති, ජිව්හං අජ්ඣත්තං
වවත්යථති, කායංඅජ්ඣත්තංවවත්යථති, මනංඅජ්ඣත්තංවවත්යථති. 

කථං චක්ඛුං අජ්ඣත්තං වවත්යථති? චක්ඛු අවිජ්ජාසම්භූතන්ති 
වවත්යථති, චක්ඛු තණ්හාසම්භූතන්ති වවත්යථති, චක්ඛු කම්මසම්භූතන්ති 
වවත්යථති, චක්ඛු ආහාරසම්භූතන්ති වවත්යථති, චක්ඛු චතුන්නං
මහාභූතානං උපාදායාතිවවත්යථති, චක්ඛුඋප්පන්නන්තිවවත්යථති, චක්ඛු
සමුදාගතන්ති වවත්යථති. චක්ඛු අහුත්වා සම්භූතං, හුත්වා න භවිස්සතීති
වවත්යථති. චක්ඛුං අන්තවන්තයතො වවත්යථති, චක්ඛු අද්ධුවං අසස්සතං
විපරිණාමධම්මන්තිවවත්යථති, චක්ඛුඅනිච්චංසඞ්ඛතංපටිච්චසමුප්පන්නං
ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං නියරොධධම්මන්ති වවත්යථති. චක්ඛුං
අනිච්චයතො වවත්යථති, යනො නිච්චයතො; දුක්ඛයතො වවත්යථති, යනො
සුඛයතො; අනත්තයතො වවත්යථති, යනො අත්තයතො; නිබ්බින්දති, යනො
නන්දති; විරජ්ජති, යනො රජ්ජති; නියරොයධති, යනොසමුයදති; පටිනිස්සජ්ජති, 
යනොආදියති. අනිච්චයතොවවත්යථන්යතොනිච්චසඤ්ඤංපජහති, දුක්ඛයතො
වවත්යථන්යතො සුඛසඤ්ඤං පජහති, අනත්තයතො වවත්යථන්යතො
අත්තසඤ්ඤං පජහති, නිබ්බින්දන්යතොනන්දිං පජහති, විරජ්ජන්යතො රාගං
පජහති, නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති, පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං 
පජහති.එවංචක්ඛුංඅජ්ඣත්තංවවත්යථති. 
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කථං යසොතං අජ්ඣත්තං වවත්යථති? යසොතං අවිජ්ජාසම්භූතන්ති 
වවත්යථති…යප.… එවං යසොතං අජ්ඣත්තං වවත්යථති. කථං ඝානං
අජ්ඣත්තංවවත්යථති? ඝානංඅවිජ්ජාසම්භූතන්තිවවත්යථති…යප.…එවං
ඝානං අජ්ඣත්තං වවත්යථති. කථං ජිව්හං අජ්ඣත්තං වවත්යථති? ජිව්හා
අවිජ්ජාසම්භූතාති වවත්යථති, ජිව්හා තණ්හාසම්භූතාති වවත්යථති, ජිව්හා
කම්මසම්භූතාති වවත්යථති, ජිව්හා ආහාරසම්භූතාති වවත්යථති, ජිව්හා
චතුන්නංමහාභූතානංඋපාදායාතිවවත්යථති, ජිව්හාඋප්පන්නාතිවවත්යථති
ජිව්හාසමුදාගතාතිවවත්යථති.ජිව්හාඅහුත්වා සම්භූතා, හුත්වානභවිස්සතීති
වවත්යථති. ජිව්හං අන්තවන්තයතො වවත්යථති, ජිව්හා අද්ධුවා අසස්සතා
විපරිණාමධම්මාති වවත්යථති, ජිව්හා අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා
ඛයධම්මා වයධම්මා විරාගධම්මා නියරොධධම්මාති වවත්යථති. ජිව්හං
අනිච්චයතො වවත්යථති, යනො නිච්චයතො…යප.… පටිනිස්සජ්ජති, යනො
ආදියති. අනිච්චයතො වවත්යථන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති…යප.…
පටිනිස්සජ්ජන්යතොආදානංපජහති.එවංජිව්හං අජ්ඣත්තංවවත්යථති. 

කථං කායං අජ්ඣත්තං වවත්යථති? කායයො අවිජ්ජාසම්භූයතොති 
වවත්යථති, කායයො තණ්හාසම්භූයතොති වවත්යථති, කායයො
කම්මසම්භූයතොතිවවත්යථති, කායයො ආහාරසම්භූයතොතිවවත්යථති, කායයො
චතුන්නං මහාභූතානං උපාදායාති වවත්යථති, කායයො උප්පන්යනොති
වවත්යථති, කායයො සමුදාගයතොති වවත්යථති. කායයො අහුත්වා සම්භූයතො, 
හුත්වානභවිස්සතීතිවවත්යථති.කායංඅන්තවන්තයතොවවත්යථති, කායයො
අද්ධුයවො අසස්සයතො විපරිණාමධම්යමොති වවත්යථති, කායයො අනිච්යචො
සඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො ඛයධම්යමො වයධම්යමො විරාගධම්යමො
නියරොධධම්යමොති වවත්යථති. කායං අනිච්චයතො වවත්යථති, යනො
නිච්චයතො; දුක්ඛයතො වවත්යථති, යනො සුඛයතො…යප.… පටිනිස්සජ්ජති, 
යනොආදියති. අනිච්චයතොවවත්යථන්යතොනිච්චසඤ්ඤංපජහති, දුක්ඛයතො
වවත්යථන්යතො සුඛසඤ්ඤං පජහති…යප.… පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං
පජහති.එවංකායංඅජ්ඣත්තංවවත්යථති. 

කථං මනං අජ්ඣත්තං වවත්යථති? මයනො අවිජ්ජාසම්භූයතොති
වවත්යථති, මයනොතණ්හාසම්භූයතොතිවවත්යථති, මයනො කම්මසම්භූයතොති
වවත්යථති, මයනො ආහාරසම්භූයතොති වවත්යථති, මයනො උප්පන්යනොති 
වවත්යථති, මයනො සමුදාගයතොති වවත්යථති. මයනො අහුත්වා සම්භූයතො, 
හුත්වානභවිස්සතීතිවවත්යථති.මනංඅන්තවන්තයතොවවත්යථති, මයනො
අද්ධුයවො අසස්සයතො විපරිණාමධම්යමොති වවත්යථති, මයනො අනිච්යචො
සඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො ඛයධම්යමො වයධම්යමො විරාගධම්යමො
නියරොධධම්යමොතිවවත්යථති.මනංඅනිච්චයතොවවත්යථති, යනොනිච්චයතො; 
දුක්ඛයතො වවත්යථති, යනො සුඛයතො; අනත්තයතො වවත්යථති, යනො
අත්තයතො; නිබ්බින්දති, යනොනන්දති; විරජ්ජති, යනො රජ්ජති; නියරොයධති, 
යනො සමුයදති; පටිනිස්සජ්ජති, යනො ආදියති. අනිච්චයතො වවත්යථන්යතො
නිච්චසඤ්ඤං පජහති, දුක්ඛයතො වවත්යථන්යතො සුඛසඤ්ඤං පජහති, 
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අනත්තයතොවවත්යථන්යතොඅත්තසඤ්ඤංපජහති, නිබ්බින්දන්යතොනන්දිං
පජහති, විරජ්ජන්යතො රාගං පජහති, නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති, 
පටිනිස්සජ්ජන්යතොආදානංපජහති.එවංමනංඅජ්ඣත්තංවවත්යථති.එවං 
අජ්ඣත්තධම්යම වවත්යථති. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන 
පඤ්ඤා.යතනවුච්චති– ‘‘අජ්ඣත්තවවත්ථායනපඤ්ඤාවත්ථුනානත්යත
ඤාණං’’. 

වත්ථුනානත්තඤාණනිද්යදයසොපන්නරසයමො. 

16. යගොචරනානත්තඤාණනිද්යදයසො 
67. කථංබහිද්ධාවවත්ථායනපඤ්ඤායගොචරනානත්යතඤාණං? කථං 

බහිද්ධා ධම්යම වවත්යථති? රූයප බහිද්ධා වවත්යථති, සද්යද බහිද්ධා
වවත්යථති, ගන්යධ බහිද්ධා වවත්යථති, රයස බහිද්ධා වවත්යථති, 
යඵොට්ඨබ්යබබහිද්ධා වවත්යථති, ධම්යමබහිද්ධාවවත්යථති. 

කථංරූයපබහිද්ධාවවත්යථති? රූපාඅවිජ්ජාසම්භූතාතිවවත්යථති රූපා
තණ්හාසම්භූතාති වවත්යථති, රූපා කම්මසම්භූතාති වවත්යථති, රූපා 
ආහාරසම්භූතාති වවත්යථති, රූපා චතුන්නං මහාභූතානං උපාදායාති
වවත්යථති, රූපා උප්පන්නාති වවත්යථති, රූපා සමුදාගතාති වවත්යථති.
රූපා අහුත්වා සම්භූතා, හුත්වා න භවිස්සන්තීති වවත්යථති. රූයප
අන්තවන්තයතො වවත්යථති, රූපා අද්ධුවා අසස්සතා විපරිණාමධම්මාති
වවත්යථති. රූපා අනිච්චාසඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නාඛයධම්මා වයධම්මා
විරාගධම්මානියරොධධම්මාතිවවත්යථති.රූයප අනිච්චයතොවවත්යථති, යනො
නිච්චයතො; දුක්ඛයතො වවත්යථති, යනො සුඛයතො; අනත්තයතො වවත්යථති, 
යනො අත්තයතො; නිබ්බින්දති, යනො නන්දති; විරජ්ජති, යනො රජ්ජති; 
නියරොයධති, යනො සමුයදති; පටිනිස්සජ්ජති, යනො ආදියති. අනිච්චයතො 
වවත්යථන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති, දුක්ඛයතො වවත්යථන්යතො
සුඛසඤ්ඤං පජහති, අනත්තයතො වවත්යථන්යතො අත්තසඤ්ඤං පජහති, 
නිබ්බින්දන්යතො නන්දිං පජහති, විරජ්ජන්යතො රාගං පජහති, 
නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති, පටිනිස්සජ්ජන්යතොආදානං පජහති. එවං
රූයප බහිද්ධාවවත්යථති. 

කථං සද්යද බහිද්ධා වවත්යථති? සද්දා අවිජ්ජාසම්භූතාති 
වවත්යථති…යප.… සද්දා චතුන්නං මහාභූතානං උපාදායාති වවත්යථති, 
සද්දා උප්පන්නාතිවවත්යථති, සද්දාසමුදාගතාතිවවත්යථති.සද්දා අහුත්වා
සම්භූතා, හුත්වා න භවිස්සන්තීති වවත්යථති. සද්යද අන්තවන්තයතො
වවත්යථති, සද්දා අද්ධුවා අසස්සතා විපරිණාමධම්මාති වවත්යථති, සද්දා
අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා ඛයධම්මා වයධම්මා විරාගධම්මා
නියරොධධම්මාති වවත්යථති. සද්යද අනිච්චයතො වවත්යථති, යනො 
නිච්චයතො…යප.…එවංසද්යදබහිද්ධාවවත්යථති. 
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කථංගන්යධබහිද්ධාවවත්යථති? ගන්ධාඅවිජ්ජාසම්භූතාති වවත්යථති, 
ගන්ධා තණ්හාසම්භූතාති වවත්යථති…යප.… එවං ගන්යධ බහිද්ධා
වවත්යථති. කථං රයස බහිද්ධා වවත්යථති? රසා අවිජ්ජාසම්භූතාති
වවත්යථති, රසා තණ්හාසම්භූතාති වවත්යථති…යප.… එවං රයස බහිද්ධා
වවත්යථති. කථං යඵොට්ඨබ්යබ බහිද්ධා වවත්යථති? යඵොට්ඨබ්බා
අවිජ්ජාසම්භූතාති වවත්යථති, යඵොට්ඨබ්බා තණ්හාසම්භූතාති වවත්යථති, 
යඵොට්ඨබ්බා කම්මසම්භූතාති වවත්යථති, යඵොට්ඨබ්බා ආහාරසම්භූතාති
වවත්යථති, යඵොට්ඨබ්බාඋප්පන්නාතිවවත්යථති. යඵොට්ඨබ්බා සමුදාගතාති
වවත්යථති…යප.…එවංයඵොට්ඨබ්යබබහිද්ධාවවත්යථති. 

කථංධම්යමබහිද්ධාවවත්යථති? ධම්මාඅවිජ්ජාසම්භූතාති වවත්යථති, 
ධම්මා තණ්හාසම්භූතාති වවත්යථති, ධම්මා කම්මසම්භූතාති වවත්යථති, 
ධම්මාආහාරසම්භූතාතිවවත්යථති, ධම්මාඋප්පන්නාතිවවත්යථති, ධම්මා 
සමුදාගතාති වවත්යථති. ධම්මා අහුත්වා සම්භූතා, හුත්වා න භවිස්සන්තීති
වවත්යථති. ධම්යම අන්තවන්තයතො වවත්යථති, ධම්මා අද්ධුවා අසස්සතා
විපරිණාමධම්මාති වවත්යථති, ධම්මා අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා 
ඛයධම්මා වයධම්මා විරාගධම්මා නියරොධධම්මාති වවත්යථති. ධම්යම
අනිච්චයතො වවත්යථති, යනො නිච්චයතො; දුක්ඛයතො වවත්යථති, යනො
සුඛයතො; අනත්තයතො වවත්යථති, යනො අත්තයතො; නිබ්බින්දති, යනො
නන්දති; විරජ්ජති, යනොරජ්ජති; නියරොයධති, යනොසමුයදති; පටිනිස්සජ්ජති, 
යනො ආදියති…යප.… අනිච්චයතො වවත්යථන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති, 
දුක්ඛයතොවවත්යථන්යතොසුඛසඤ්ඤංපජහති, අනත්තයතොවවත්යථන්යතො 
අත්තසඤ්ඤං පජහති, නිබ්බින්දන්යතොනන්දිං පජහති, විරජ්ජන්යතො රාගං
පජහති, නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති, පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං
පජහති. එවං ධම්යම බහිද්ධා වවත්යථති. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, 
පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘බහිද්ධා වවත්ථායන පඤ්ඤා
යගොචරනානත්යතඤාණං’’. 

යගොචරනානත්තඤාණනිද්යදයසොයසොළසයමො. 

17. චරියානානත්තඤාණනිද්යදයසො 
68. කථං චරියාවවත්ථායනපඤ්ඤාචරියානානත්යතඤාණං? චරිොති

තිස්යසොචරියායයො–විඤ්ඤාණචරියා, අඤ්ඤාණචරියා, ඤාණචරියා. 

කතමා විඤ්ඤාණචරියා? දස්සනත්ථාය ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා 
විඤ්ඤාණචරියා රූයපසු, දස්සනට්යඨො චක්ඛුවිඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණචරියා
රූයපසු, දිට්ඨත්තා අභිනියරොපනා විපාකමයනොධාතු 
[අභිනියරොපනවිපාකමයනොධාතු (සයා.)] විඤ්ඤාණචරියා රූයපසු, 
අභිනියරොපිතත්තා විපාකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු විඤ්ඤාණචරියා රූයපසු.
සවනත්ථායආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියාසද්යදසු, සවනත්යථො
යසොතවිඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණචරියා සද්යදසු, සුතත්තා අභිනියරොපනා
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විපාකමයනොධාතු විඤ්ඤාණචරියා සද්යදසු, අභිනියරොපිතත්තා 
විපාකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු විඤ්ඤාණචරියා සද්යදසු. ඝායනත්ථාය
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා ගන්යධසු, ඝායනට්යඨො 
[ඝායනත්යථො (සයා. ක.)] ඝානවිඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණචරියා ගන්යධසු, 
ඝායිතත්තා අභිනියරොපනා විපාකමයනොධාතු විඤ්ඤාණචරියා ගන්යධසු, 
අභිනියරොපිතත්තා විපාකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු විඤ්ඤාණචරියා ගන්යධසු.
සායනත්ථාය ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා රයසසු, 
සායනට්යඨො ජිව්හාවිඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණචරියා රයසසු, සායිතත්තා
අභිනියරොපනා විපාකමයනොධාතුවිඤ්ඤාණචරියාරයසසු, අභිනියරොපිතත්තා
විපාකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු විඤ්ඤාණචරියා රයසසු. ඵුසනත්ථාය
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා යඵොට්ඨබ්යබසු, ඵුසනට්යඨො
කායවිඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණචරියා යඵොට්ඨබ්යබසු, ඵුට්ඨත්තා අභිනියරොපනා
විපාකමයනොධාතු විඤ්ඤාණචරියා යඵොට්ඨබ්යබසු, අභිනියරොපිතත්තා 
විපාකමයනොවිඤ්ඤාණධාතුවිඤ්ඤාණචරියායඵොට්ඨබ්යබසු.විජානනත්ථාය 
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා ධම්යමසු, විජානනට්යඨො
මයනොවිඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණචරියා ධම්යමසු, විඤ්ඤාතත්තා අභිනියරොපනා 
විපාකමයනොධාතු විඤ්ඤාණචරියා ධම්යමසු, අභිනියරොපිතත්තා 
විපාකමයනොවිඤ්ඤාණධාතුවිඤ්ඤාණචරියා ධම්යමසු. 

69. විඤ්ඤාණචරිොති යකනට්යඨනවිඤ්ඤාණචරියා? නීරාගාචරතීති–
විඤ්ඤාණචරියා. නිද්යදොසාචරතීති–විඤ්ඤාණචරියා.නිම්යමොහාචරතීති–
විඤ්ඤාණචරියා. නිම්මානා චරතීති – විඤ්ඤාණචරියා. නිද්දිට්ඨි චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා නිඋද්ධච්චා චරතීති – විඤ්ඤාණචරියා. නිබ්බිචිකිච්ඡා
චරතීති – විඤ්ඤාණචරියා. නානුසයා චරතීති – විඤ්ඤාණචරියා.
රාගවිප්පයුත්තා චරතීති – විඤ්ඤාණචරියා. යදොසවිප්පයුත්තා චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා. යමොහවිප්පයුත්තා චරතීති – විඤ්ඤාණචරියා.
මානවිප්පයුත්තා චරතීති – විඤ්ඤාණචරියා. දිට්ඨිවිප්පයුත්තා චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා. උද්ධච්චවිප්පයුත්තා චරතීති – විඤ්ඤාණචරියා. 
විචිකිච්ඡාවිප්පයුත්තාචරතීති–විඤ්ඤාණචරියා.අනුසයවිප්පයුත්තාචරතීති
– විඤ්ඤාණචරියා. කුසයලහි කම්යමහි සම්පයුත්තා චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා. අකුසයලහි කම්යමහි විප්පයුත්තා චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා. සාවජ්යජහි කම්යමහි විප්පයුත්තා චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා. අනවජ්යජහි කම්යමහි සම්පයුත්තා චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා. කණ්යහහි කම්යමහි විප්පයුත්තා චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා. සුක්යකහි කම්යමහි සම්පයුත්තා චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා. සුඛුද්රයයහි කම්යමහි සම්පයුත්තා චරතීති – 
විඤ්ඤාණචරියා. දුක්ඛුද්රයයහි කම්යමහි විප්පයුත්තා චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා. සුඛවිපායකහි කම්යමහි සම්පයුත්තා චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා. දුක්ඛවිපායකහි කම්යමහි විප්පයුත්තා චරතීති –
විඤ්ඤාණචරියා. විඤ්ඤායත චරතීති – විඤ්ඤාණචරියා. විඤ්ඤාණස්ස
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එවරූපා චරියා යහොතීති – විඤ්ඤාණචරියා. පකතිපරිසුද්ධමිදං චිත්තං
නික්කියලසට්යඨනාති–විඤ්ඤාණචරියා.අයං විඤ්ඤාණචරියා. 

කතමා අඤ්ඤාණචරියා? මනාපියයසු රූයපසු රාගස්ස ජවනත්ථාය 
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතාවිඤ්ඤාණචරියා; රාගස්සජවනාඅඤ්ඤාණචරියා.
අමනාපියයසු රූයපසු යදොසස්ස ජවනත්ථාය ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා
විඤ්ඤාණචරියා; යදොසස්ස ජවනා අඤ්ඤාණචරියා. තදුභයයන
අසමයපක්ඛනස්මිං වත්ථුස්මිං යමොහස්ස ජවනත්ථාය 
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; යමොහස්ස ජවනා
අඤ්ඤාණචරියා. විනිබන්ධස්ස මානස්ස ජවනත්ථාය
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතාවිඤ්ඤාණචරියා; මානස්සජවනා අඤ්ඤාණචරියා.
පරාමට්ඨායදිට්ඨියාජවනත්ථාය ආවජ්ජනකිරියාබයාකතාවිඤ්ඤාණචරියා; 
දිට්ඨියා ජවනා අඤ්ඤාණචරියා. වික්යඛපගතස්ස උද්ධච්චස්ස ජවනත්ථාය
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; උද්ධච්චස්ස ජවනා
අඤ්ඤාණචරියා. අනිට්ඨඞ්ගතාය විචිකිච්ඡාය ජවනත්ථාය
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; විචිකිච්ඡාය ජවනා 
අඤ්ඤාණචරියා. ථාමගතස්ස අනුසයස්ස ජවනත්ථාය
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; අනුසයස්ස ජවනා
අඤ්ඤාණචරියා. 

මනාපියයසු සද්යදසු…යප.… මනාපියයසු ගන්යධසු…යප.…
මනාපියයසු රයසසු…යප.… මනාපියයසු යඵොට්ඨබ්යබසු…යප.…
මනාපියයසු ධම්යමසු රාගස්ස ජවනත්ථාය ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා
විඤ්ඤාණචරියා; රාගස්ස ජවනා අඤ්ඤාණචරියා. අමනාපියයසු ධම්යමසු
යදොසස්ස ජවනත්ථාය ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; යදොසස්ස
ජවනාඅඤ්ඤාණචරියා.තදුභයයනඅසමයපක්ඛනස්මිංවත්ථුස්මිං යමොහස්ස
ජවනත්ථාය ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; යමොහස්ස ජවනා 
අඤ්ඤාණචරියා. විනිබන්ධස්ස මානස්ස ජවනත්ථාය
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; මානස්සජවනාඅඤ්ඤාණචරියා.
පරාමට්ඨායදිට්ඨියාජවනත්ථාය ආවජ්ජනකිරියාබයාකතාවිඤ්ඤාණචරියා; 
දිට්ඨියා ජවනා අඤ්ඤාණචරියා. වික්යඛපගතස්ස උද්ධච්චස්ස ජවනත්ථාය
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; උද්ධච්චස්ස ජවනා 
අඤ්ඤාණචරියා; අනිට්ඨඞ්ගතාය විචිකිච්ඡාය ජවනත්ථාය
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; විචිකිච්ඡාය ජවනා
අඤ්ඤාණචරියා. ථාමගතස්ස අනුසයස්ස ජවනත්ථාය 
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; අනුසයස්ස ජවනා
අඤ්ඤාණචරියා. 

70. අඤ්ඤාණචරිොතියකනට්යඨන අඤ්ඤාණචරියා? සරාගාචරතීති–
අඤ්ඤාණචරියා. සයදොසා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. සයමොහා චරතීති –
අඤ්ඤාණචරියා. සමානා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. සදිට්ඨි චරතීති – 
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අඤ්ඤාණචරියා.සඋද්ධච්චාචරතීති–අඤ්ඤාණචරියා.සවිචිකිච්ඡාචරතීති
– අඤ්ඤාණචරියා. සානුසයා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. රාගසම්පයුත්තා 
චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. යදොසසම්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා.
යමොහසම්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. මානසම්පයුත්තා චරතීති –
අඤ්ඤාණචරියා. දිට්ඨිසම්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. 
උද්ධච්චසම්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. විචිකිච්ඡාසම්පයුත්තා
චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. අනුසයසම්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා.
කුසයලහි කම්යමහි විප්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. අකුසයලහි
කම්යමහි සම්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. සාවජ්යජහි කම්යමහි
සම්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. අනවජ්යජහි කම්යමහි විප්පයුත්තා
චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. කණ්යහහි කම්යමහි සම්පයුත්තා චරතීති –
අඤ්ඤාණචරියා.සුක්යකහිකම්යමහිවිප්පයුත්තා චරතීති–අඤ්ඤාණචරියා.
සුඛුද්රයයහි කම්යමහි විප්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. දුක්ඛුද්රයයහි
කම්යමහි සම්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. සුඛවිපායකහි කම්යමහි
විප්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. දුක්ඛවිපායකහි කම්යමහි
සම්පයුත්තා චරතීති – අඤ්ඤාණචරියා. අඤ්ඤායත චරතීති – 
අඤ්ඤාණචරියා.අඤ්ඤාණස්සඑවරූපාචරියායහොතීති–අඤ්ඤාණචරියා.
අයං අඤ්ඤාණචරියා. 

71. කතමා ඤාණචරියා? අනිච්චානුපස්සනත්ථාය 
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; අනිච්චානුපස්සනා ඤාණචරියා. 
දුක්ඛානුපස්සනත්ථාය ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; 
දුක්ඛානුපස්සනා ඤාණචරියා. අනත්තානුපස්සනත්ථාය
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; අනත්තානුපස්සනාඤාණචරියා. 
නිබ්බිදානුපස්සනත්ථාය…යප.… විරාගානුපස්සනත්ථාය…
නියරොධානුපස්සනත්ථාය… පටිනිස්සග්ගානුපස්සනත්ථාය…
ඛයානුපස්සනත්ථාය… වයානුපස්සනත්ථාය… 
විපරිණාමානුපස්සනත්ථාය… අනිමිත්තානුපස්සනත්ථාය…
අප්පණිහිතානුපස්සනත්ථාය… සුඤ්ඤතානුපස්සනත්ථාය…
අධිපඤ්ඤාධම්මානුපස්සනත්ථාය… යථාභූතඤාණදස්සනත්ථාය… 
ආදීනවානුපස්සනත්ථාය… පටිසඞ්ඛානුපස්සනත්ථාය
ආවජ්ජනකිරියාබයාකතා විඤ්ඤාණචරියා; පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණචරියා.
විවට්ටනානුපස්සනා ඤාණචරියා. යසොතාපත්තිමග්යගො ඤාණචරියා.
යසොතාපත්තිඵලසමාපත්ති ඤාණචරියා. සකදාගාමිමග්යගො ඤාණචරියා.
සකදාගාමිඵලසමාපත්ති ඤාණචරියා. අනාගාමිමග්යගො ඤාණචරියා. 
අනාගාමිඵලසමාපත්ති ඤාණචරියා. අරහත්තමග්යගො ඤාණචරියා.
අරහත්තඵලසමාපත්ති ඤාණචරියා. 

ඤාණචරිොතියකනට්යඨනඤාණචරියා? නීරාගා චරතීති–ඤාණචරියා.
නිද්යදොසාචරතීති–ඤාණචරියා…යප.…නානුසයා චරතීති–ඤාණචරියා.
රාගවිප්පයුත්තා චරතීති – ඤාණචරියා. යදොසවිප්පයුත්තා චරතීති –
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ඤාණචරියා. යමොහවිප්පයුත්තා චරතීති – ඤාණචරියා. 
මානවිප්පයුත්තා…යප.… දිට්ඨිවිප්පයුත්තා… උද්ධච්චවිප්පයුත්තා… 
විචිකිච්ඡාවිප්පයුත්තා… අනුසයවිප්පයුත්තා… කුසයලහි කම්යමහි
සම්පයුත්තා… අකුසයලහි කම්යමහි විප්පයුත්තා… සාවජ්යජහි කම්යමහි
විප්පයුත්තා… අනවජ්යජහි කම්යමහි සම්පයුත්තා… කණ්යහහි කම්යමහි 
විප්පයුත්තා… සුක්යකහි කම්යමහි සම්පයුත්තා… සුඛුද්රයයහි කම්යමහි
සම්පයුත්තා… දුක්ඛුද්රයයහිකම්යමහිවිප්පයුත්තා…සුඛවිපායකහිකම්යමහි
සම්පයුත්තා චරතීති – ඤාණචරියා. දුක්ඛවිපායකහි කම්යමහි විප්පයුත්තා
චරතීති – ඤාණචරියා. ඤායත චරතීති – ඤාණචරියා. ඤාණස්ස එවරූපා
චරියා යහොතීති –ඤාණචරියා. අයංඤාණචරියා. අඤ්ඤාවිඤ්ඤාණචරියා, 
අඤ්ඤා අඤ්ඤාණචරියා, අඤ්ඤාඤාණචරියාති. තංඤාතට්යඨනඤාණං, 
පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘චරියාවවත්ථායන පඤ්ඤා
චරියානානත්යතඤාණං’’. 

චරියානානත්තඤාණනිද්යදයසොසත්තරසයමො. 

18. භූමිනානත්තඤාණනිද්යදයසො 
72. කථං චතුධම්මවවත්ථායන පඤ්ඤා භූමිනානත්යත ඤාණං? 

චතස්යසො භූමියයො – කාමාවචරා භූමි, රූපාවචරා භූමි, අරූපාවචරා භූමි, 
අපරියාපන්නා භූමි. කතමා කාමාවචරා භූමි? යහට්ඨයතො අවීචිනිරයං
පරියන්තං කරිත්වා උපරියතො පරනිම්මිතවසවත්තී යදයව 
[පරනිම්මිතවසවත්තියදයව (ක.)] අන්යතොකරිත්වා යං එතස්මිං අන්තයර
එත්ථාවචරා එත්ථ පරියාපන්නා ඛන්ධධාතුආයතනාරූපං යවදනා සඤ්ඤා 
සඞ්ඛාරාවිඤ්ඤාණං–අයංකාමාවචරාභූමි. 

කතමා රූපාවචරා භූමි? යහට්ඨයතො බ්රහ්මයලොකං පරියන්තං කරිත්වා
උපරියතො අකනිට්යඨ යදයව අන්යතොකරිත්වා යං එතස්මිං අන්තයර 
එත්ථාවචරා එත්ථ පරියාපන්නා සමාපන්නස්ස වා උපපන්නස්ස වා 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්සවාචිත්තයචතසිකාධම්මා–අයංරූපාවචරා භූමි. 

කතමා අරූපාවචරා භූමි? යහට්ඨයතොආකාසානඤ්චායතනූපයගයදයව 
පරියන්තං කරිත්වා උපරියතො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපයග යදයව
අන්යතොකරිත්වා යං එතස්මිං අන්තයර එත්ථාවචරා එත්ථ පරියාපන්නා
සමාපන්නස්ස වා උපපන්නස්ස වා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්ස වා
චිත්තයචතසිකාධම්මා–අයංඅරූපාවචරාභූමි. 

කතමා අපරියාපන්නා භූමි? අපරියාපන්නා මග්ගා ච මග්ගඵලානි ච 
අසඞ්ඛතාචධාතු–අයංඅපරියාපන්නාභූමි.ඉමාචතස්යසොභූමියයො. 

අපරාපි චතස්යසො භූමියයො චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරො 
සම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, චත්තාරි ඣානානි, චතස්යසො
අප්පමඤ්ඤායයො, චතස්යසො අරූපසමාපත්තියයො, චතස්යසො පටිසම්භිදා, 
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චතස්යසො පටිපදා, චත්තාරි ආරම්මණානි, චත්තායරො අරියවංසා, චත්තාරි 
සඞ්ගහවත්ථූනි, චත්තාරි චක්කානි, චත්තාරි ධම්මපදානි – ඉමා චතස්යසො
භූමියයො.තංඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතනවුච්චති– 
‘‘චතුධම්මවවත්ථායනපඤ්ඤාභූමිනානත්යතඤාණං’’. 

භූමිනානත්තඤාණනිද්යදයසොඅට්ඨාරසයමො. 

19. ධම්මනානත්තඤාණනිද්යදයසො 
73. කථංනවධම්මවවත්ථායනපඤ්ඤාධම්මනානත්යතඤාණං? කථං 

ධම්යමවවත්යථති? කාමාවචයරධම්යමකුසලයතොවවත්යථති, අකුසලයතො 
වවත්යථති, අබයාකතයතො වවත්යථති. රූපාවචයර ධම්යම කුසලයතො
වවත්යථති, අබයාකතයතො වවත්යථති. අරූපාවචයර ධම්යම කුසලයතො
වවත්යථති, අබයාකතයතො වවත්යථති. අපරියාපන්යන ධම්යම කුසලයතො
වවත්යථති, අබයාකතයතොවවත්යථති. 

කථං කාමාවචයර ධම්යම කුසලයතො වවත්යථති, අකුසලයතො
වවත්යථති, අබයාකතයතො වවත්යථති? දස කුසලකම්මපයථ කුසලයතො
වවත්යථති, දස අකුසලකම්මපයථ අකුසලයතො වවත්යථති, රූපඤ්ච
විපාකඤ්චකිරියඤ්චඅබයාකතයතො වවත්යථති–එවංකාමාවචයරධම්යම
කුසලයතොවවත්යථති, අකුසලයතොවවත්යථති, අබයාකතයතො වවත්යථති. 

කථං රූපාවචයර ධම්යම කුසලයතො වවත්යථති, අබයාකතයතො
වවත්යථති? ඉධට්ඨස්ස චත්තාරි ඣානානි කුසලයතො වවත්යථති, 
තතූ්රපපන්නස්ස චත්තාරි ඣානානි අබයාකතයතො වවත්යථති – එවං
රූපාවචයරධම්යමකුසලයතොවවත්යථති, අබයාකතයතො වවත්යථති. 

කථං අරූපාවචයර ධම්යම කුසලයතො වවත්යථති, අබයාකතයතො
වවත්යථති? ඉධට්ඨස්ස චතස්යසො අරූපාවචරසමාපත්තියයො කුසලයතො
වවත්යථති, තතූ්රපපන්නස්ස චතස්යසො අරූපාවචරසමාපත්තියයො
අබයාකතයතොවවත්යථති–එවංඅරූපාවචයරධම්යමකුසලයතො වවත්යථති, 
අබයාකතයතොවවත්යථති. 

කථං අපරියාපන්යන ධම්යම කුසලයතො වවත්යථති, අබයාකතයතො
වවත්යථති? චත්තායරො අරියමග්යග කුසලයතො වවත්යථති, චත්තාරි ච
සාමඤ්ඤඵලානි නිබ්බානඤ්ච අබයාකතයතො වවත්යථති – එවං 
අපරියාපන්යන ධම්යම කුසලයතො වවත්යථති, අබයාකතයතො වවත්යථති.
එවංධම්යම වවත්යථති. 

නව පායමොජ්ජමූලකා ධම්මා. අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං
ජායති, පමුදිතස්ස පීති ජායති, පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, 
පස්සද්ධකායයොසුඛංයවයදති, සුඛියනොචිත්තංසමාධියති.සමාහියතචිත්යත
යථාභූතං පජානාති පස්සති. යථාභූතං ජානං පස්සංනිබ්බින්දති, නිබ්බින්දං
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විරජ්ජති, විරාගා විමුච්චති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං
ජායති…යප.… අනත්තයතො මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං ජායති…යප.…
විමුච්චති. 

රූපං අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං ජායති…යප.… රූපං
දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො…යප.… යවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර…
විඤ්ඤාණං… චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො
පායමොජ්ජං ජායති…යප.… ජරාමරණං දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො
පායමොජ්ජං ජායති…යප.… ජරාමරණං අනත්තයතො මනසිකයරොයතො
පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිතස්ස පීති ජායති, පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, 
පස්සද්ධකායයොසුඛංයවයදති, සුඛියනොචිත්තංසමාධියති.සමාහියතචිත්යත
යථාභූතං පජානාති පස්සති. යථාභූතං ජානං පස්සංනිබ්බින්දති, නිබ්බින්දං
විරජ්ජති, විරාගාවිමුච්චති.ඉයමනව පායමොජ්ජමූලකාධම්මා. 

74. නව යයොනියසො මනසිකාරමූලකා ධම්මා. අනිච්චයතො යයොනියසො 
මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිතස්ස පීති ජායති, පීතිමනස්ස
කායයො පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයො සුඛං යවයදති, සුඛියනො චිත්තං
සමාධියති. සමාහියතන චිත්යතන ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං පජානාති, 
‘‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’’ති
යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’’ති යථාභූතං 
පජානාති. දුක්ඛයතො යයොනියසො මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං ජායති, 
පමුදිතස්සපීතිජායති, පීතිමනස්සකායයොපස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසුඛං
යවයදති, සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. සමාහියතන චිත්යතන ‘‘ඉදං
දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’’ති යථාභූතං
පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං 
දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා’’තියථාභූතංපජානාති.අනත්තයතොයයොනියසො 
මනසිකයරොයතොපායමොජ්ජංජායති…යප.…. 

රූපං අනිච්චයතො යයොනියසො මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං
ජායති…යප.… රූපං දුක්ඛයතො යයොනියසො මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං
ජායති…යප.… රූපං අනත්තයතො යයොනියසො මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං
ජායති…යප.… යවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං…
චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං අනිච්චයතො යයොනියසො මනසිකයරොයතො
පායමොජ්ජං ජායති…යප.… ජරාමරණං දුක්ඛයතො යයොනියසො 
මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං ජායති…යප.… ජරාමරණං අනත්තයතො
යයොනියසො මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිතස්ස පීති ජායති, 
පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයො සුඛං යවයදති, සුඛියනො
චිත්තං සමාධියති. සමාහියතන චිත්යතන ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං
පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං
දුක්ඛනියරොයධො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී 
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පටිපදා’’ති යථාභූතං පජානාති. ඉයම නව යයොනියසො මනසිකාරමූලකා 
ධම්මා. 

නව නානත්තා – ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං, 
ඵස්සනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති යවදනානානත්තං, යවදනානානත්තං
පටිච්ච උප්පජ්ජති සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
සඞ්කප්පනානත්තං, සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන්දනානත්තං, 
ඡන්දනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති පරිළාහනානත්තං, පරිළාහනානත්තං
පටිච්ච උප්පජ්ජති පරියයසනානානත්තං, පරියයසනානානත්තං පටිච්ච
උප්පජ්ජතිලාභනානත්තං– ඉයමනවනානත්තා.තංඤාතට්යඨනඤාණං, 
පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘නවධම්මවවත්ථායන පඤ්ඤා
ධම්මනානත්යතඤාණං’’. 

ධම්මනානත්තඤාණනිද්යදයසොඑකූනවීසතියමො. 

20-24. ඤාණපඤ්චකනිද්යදයසො 
75. කථං අභිඤ්ඤාපඤ්ඤා ඤාතට්යඨ ඤාණං, පරිඤ්ඤාපඤ්ඤා 

තීරණට්යඨඤාණං, පහායනපඤ්ඤාපරිච්චාගට්යඨඤාණං, භාවනාපඤ්ඤා
එකරසට්යඨ ඤාණං, සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤා ඵස්සනට්යඨ ඤාණං? යය යය
ධම්මාඅභිඤ්ඤාතායහොන්ති, යතයත ධම්මාඤාතා යහොන්ති.යයයයධම්මා
පරිඤ්ඤාතායහොන්ති, යත යතධම්මාතීරිතායහොන්ති.යයයයධම්මාපහීනා
යහොන්ති, යත යත ධම්මා පරිච්චත්තා යහොන්ති. යය යය ධම්මා භාවිතා
යහොන්ති, යත යත ධම්මා එකරසා යහොන්ති. යය යය ධම්මා සච්ඡිකතා
යහොන්ති, යත යත ධම්මා ඵස්සිතා යහොන්ති. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, 
පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘අභිඤ්ඤා පඤ්ඤා ඤාතට්යඨ 
ඤාණං, පරිඤ්ඤා පඤ්ඤා තීරණට්යඨ ඤාණං, පහායන පඤ්ඤා
පරිච්චාගට්යඨ ඤාණං, භාවනා පඤ්ඤා එකරසට්යඨ ඤාණං, සච්ඡිකිරියා
පඤ්ඤාඵුසනට්යඨඤාණං’’. 

ඤාණපඤ්චකනිද්යදයසොචතුවීසතියමො. 

25-28. පටිසම්භිදාඤාණනිද්යදයසො 
76. කථං අත්ථනානත්යත පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියද ඤාණං, 

ධම්මනානත්යත පඤ්ඤා ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං, නිරුත්තිනානත්යත
පඤ්ඤා නිරුත්තිපටිසම්භියද ඤාණං, පටිභානනානත්යත පඤ්ඤා
පටිභානපටිසම්භියද ඤාණං? සද්ධින්ද්රියං ධම්යමො, වීරියින්ද්රියං ධම්යමො, 
සතින්ද්රියංධම්යමො, සමාධින්ද්රියංධම්යමො, පඤ්ඤින්ද්රියංධම්යමො.අඤ්යඤො
සද්ධින්ද්රියං ධම්යමො, අඤ්යඤො වීරියින්ද්රියං ධම්යමො, අඤ්යඤො සතින්ද්රියං
ධම්යමො, අඤ්යඤො සමාධින්ද්රියං ධම්යමො, අඤ්යඤො පඤ්ඤින්ද්රියං ධම්යමො.
යයනඤායණනඉයමනානාධම්මාඤාතා, යතයනවඤායණනඉයමනානා 
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ධම්මා පටිවිදිතාති. යතන වුච්චති – ‘‘ධම්මනානත්යත පඤ්ඤා
ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං’’. 

අධියමොක්ඛට්යඨො අත්යථො, පග්ගහට්යඨො අත්යථො, උපට්ඨානට්යඨො 
අත්යථො, අවික්යඛපට්යඨො අත්යථො, දස්සනට්යඨො අත්යථො. අඤ්යඤො
අධියමොක්ඛට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො පග්ගහට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො
උපට්ඨානට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො අවික්යඛපට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො
දස්සනට්යඨොඅත්යථො.යයනඤායණනඉයමනානාඅත්ථාඤාතා, යතයනව
ඤායණන ඉයමනානාඅත්ථාපටිවිදිතාති.යතනවුච්චති ‘‘අත්ථනානත්යත
පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියදඤාණං’’. 

පඤ්ච ධම්යම සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා, පඤ්ච අත්යථ
සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා. අඤ්ඤා ධම්මනිරුත්තියයො, 
අඤ්ඤා අත්ථනිරුත්තියයො. යයන ඤායණන ඉමා නානා නිරුත්තියයො
ඤාතා, යතයනව ඤායණන ඉමා නානා නිරුත්තියයො පටිවිදිතාති. යතන
වුච්චති–‘‘නිරුත්තිනානත්යතපඤ්ඤා නිරුත්තිපටිසම්භියදඤාණං’’. 

පඤ්චසු ධම්යමසුඤාණානි, පඤ්චසුඅත්යථසු ඤාණානි, දසසුනිරුත්තීසු
ඤාණානි. අඤ්ඤානි ධම්යමසු ඤාණානි, අඤ්ඤානි අත්යථසු ඤාණානි, 
අඤ්ඤානිනිරුත්තීසුඤාණානි.යයනඤායණනඉයමනානාඤාණාඤාතා, 
යතයනව ඤායණන ඉයම නානා ඤාණා පටිවිදිතාති. යතන වුච්චති –
‘‘පටිභානනානත්යතපඤ්ඤා පටිභානපටිසම්භියදඤාණං’’. 

77. සද්ධාබලං ධම්යමො, වීරියබලං ධම්යමො, සතිබලං ධම්යමො, 
සමාධිබලං ධම්යමො, පඤ්ඤාබලං ධම්යමො. අඤ්යඤො සද්ධාබලං ධම්යමො, 
අඤ්යඤො වීරියබලං ධම්යමො, අඤ්යඤො සතිබලං ධම්යමො, අඤ්යඤො
සමාධිබලංධම්යමො, අඤ්යඤො පඤ්ඤාබලංධම්යමො.යයනඤායණනඉයම
නානා ධම්මාඤාතා, යතයනව ඤායණන ඉයමනානා ධම්මා පටිවිදිතාති.
යතනවුච්චති– ‘‘ධම්මනානත්යතපඤ්ඤාධම්මපටිසම්භියදඤාණං’’. 

අස්සද්ධියය අකම්පියට්යඨො අත්යථො. යකොසජ්යජ අකම්පියට්යඨො 
අත්යථො. පමායද අකම්පියට්යඨො අත්යථො. උද්ධච්යච අකම්පියට්යඨො
අත්යථො. අවිජ්ජාය අකම්පියට්යඨො අත්යථො. අඤ්යඤො අස්සද්ධියය
අකම්පියට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො යකොසජ්යජ අකම්පියට්යඨො අත්යථො, 
අඤ්යඤො පමායද අකම්පියට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො උද්ධච්යච 
අකම්පියට්යඨොඅත්යථො, අඤ්යඤොඅවිජ්ජායඅකම්පියට්යඨොඅත්යථො.යයන
ඤායණන ඉයම නානා අත්ථා ඤාතා, යතයනව ඤායණන ඉයම නානා
අත්ථා පටිවිදිතාති. යතන වුච්චති – ‘‘අත්ථනානත්යත පඤ්ඤා
අත්ථපටිසම්භියදඤාණං’’. 

පඤ්ච ධම්යම සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා, පඤ්ච අත්යථ
සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා. අඤ්ඤා ධම්මනිරුත්තියයො, 
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අඤ්ඤා අත්ථනිරුත්තියයො. යයන ඤායණන ඉමා නානා නිරුත්තියයො
ඤාතා, යතයනව ඤායණන ඉමා නානා නිරුත්තියයො පටිවිදිතාති. යතන 
වුච්චති–‘‘නිරුත්තිනානත්යත පඤ්ඤානිරුත්තිපටිසම්භියදඤාණං’’. 

පඤ්චසු [පඤ්ච (?)] ධම්යමසුඤාණානි, පඤ්චසු [පඤ්ච (?)] අත්යථසු
ඤාණානි, දසසු [දස(?)] නිරුත්තීසුඤාණානි.අඤ්ඤානිධම්යමසුඤාණානි, 
අඤ්ඤානි අත්යථසු ඤාණානි, අඤ්ඤානි නිරුත්තීසු ඤාණානි. යයන
ඤායණන ඉයම නානා ඤාණා ඤාතා, යතයනව ඤායණන ඉයම නානා
ඤාණා පටිවිදිතාති. යතන වුච්චති – ‘‘පටිභානනානත්යත පඤ්ඤා
පටිභානපටිසම්භියදඤාණං’’. 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො, ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො, 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො, 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො, සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො. අඤ්යඤො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො
ධම්යමො, අඤ්යඤො ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො, අඤ්යඤො 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො, අඤ්යඤො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො, 
අඤ්යඤො පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො, අඤ්යඤො
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො, අඤ්යඤො උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො
ධම්යමො. යයනඤායණන ඉයමනානා ධම්මාඤාතා, යතයනවඤායණන
ඉයම නානාධම්මාපටිවිදිතාති.යතනවුච්චති– ‘‘ධම්මනානත්යතපඤ්ඤා
ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං’’. 

උපට්ඨානට්යඨො අත්යථො, පවිචයට්යඨොඅත්යථො, පග්ගහට්යඨොඅත්යථො, 
ඵරණට්යඨො අත්යථො, උපසමට්යඨො අත්යථො, අවික්යඛපට්යඨො අත්යථො, 
පටිසඞ්ඛානට්යඨො අත්යථො. අඤ්යඤො උපට්ඨානට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො 
පවිචයට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො පග්ගහට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො
ඵරණට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො උපසමට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො
අවික්යඛපට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො පටිසඞ්ඛානට්යඨො අත්යථො. යයන
ඤායණන ඉයම නානා අත්ථා ඤාතා, යතයනව ඤායණන ඉයම නානා
අත්ථා පටිවිදිතාති. යතන වුච්චති – ‘‘අත්ථනානත්යත පඤ්ඤා 
අත්ථපටිසම්භියදඤාණං’’. 

සත්ත ධම්යම සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා, සත්ත අත්යථ
සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා. අඤ්ඤා ධම්මනිරුත්තියයො, 
අඤ්ඤා අත්ථනිරුත්තියයො. යයන ඤායණන ඉමා නානා නිරුත්තියයො
ඤාතා, යතයනව ඤායණන ඉමා නානා නිරුත්තියයො පටිවිදිතාති. යතන
වුච්චති–‘‘නිරුත්තිනානත්යතපඤ්ඤා නිරුත්තිපටිසම්භියදඤාණං’’. 

සත්තසු ධම්යමසු ඤාණානි, සත්තසු අත්යථසු ඤාණානි, චුද්දසසු 
නිරුත්තීසු ඤාණානි. අඤ්ඤානි ධම්යමසු ඤාණානි, අඤ්ඤානි අත්යථසු
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ඤාණානි, අඤ්ඤානි නිරුත්තීසු ඤාණානි. යයන ඤායණන ඉයම නානා
ඤාණාඤාතා, යතයනවඤායණනඉයමනානාඤාණා පටිවිදිතාති.යතන
වුච්චති–‘‘පටිභානනානත්යතපඤ්ඤාපටිභානපටිසම්භියද ඤාණං’’. 

සම්මාදිට්ඨි ධම්යමො, සම්මාසඞ්කප්යපො ධම්යමො, සම්මාවාචා ධම්යමො, 
සම්මාකම්මන්යතො ධම්යමො, සම්මාආජීයවො ධම්යමො, සම්මාවායායමො
ධම්යමො, සම්මාසති ධම්යමො, සම්මාසමාධි ධම්යමො. අඤ්යඤො සම්මාදිට්ඨි 
ධම්යමො, අඤ්යඤො සම්මාසඞ්කප්යපො ධම්යමො, අඤ්යඤො සම්මාවාචා 
ධම්යමො, අඤ්යඤො සම්මාකම්මන්යතො ධම්යමො, අඤ්යඤො සම්මාආජීයවො
ධම්යමො, අඤ්යඤො සම්මාවායායමො ධම්යමො, අඤ්යඤො සම්මාසති ධම්යමො, 
අඤ්යඤොසම්මාසමාධිධම්යමො.යයන ඤායණනඉයමනානාධම්මාඤාතා, 
යතයනව ඤායණන ඉයම නානා ධම්මා පටිවිදිතාති. යතන වුච්චති –
‘‘ධම්මනානත්යතපඤ්ඤාධම්මපටිසම්භියදඤාණං’’. 

දස්සනට්යඨො අත්යථො, අභිනියරොපනට්යඨො අත්යථො, පරිග්ගහට්යඨො 
අත්යථො, සමුට්ඨානට්යඨො අත්යථො, යවොදානට්යඨො අත්යථො, පග්ගහට්යඨො
අත්යථො, උපට්ඨානට්යඨො අත්යථො, අවික්යඛපට්යඨො අත්යථො. අඤ්යඤො
දස්සනට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො අභිනියරොපනට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො
පරිග්ගහට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො සමුට්ඨානට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො
යවොදානට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො පග්ගහට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො 
උපට්ඨානට්යඨො අත්යථො, අඤ්යඤො අවික්යඛපට්යඨො අත්යථො. යයන
ඤායණන ඉයමනානාඅත්ථාඤාතායතයනවඤායණනඉයමනානාඅත්ථා
පටිවිදිතාති. යතන වුච්චති – ‘‘අත්ථනානත්යත පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියද
ඤාණං’’. 

අට්ඨ ධම්යම සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා, අට්ඨ අත්යථ
සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා. අඤ්ඤා ධම්මනිරුත්තියයො, 
අඤ්ඤා අත්ථනිරුත්තියයො. යයන ඤායණන ඉමා නානා නිරුත්තියයො 
ඤාතා, යතයනව ඤායණන ඉමා නානා නිරුත්තියයො පටිවිදිතාති. යතන 
වුච්චති–‘‘නිරුත්තිනානත්යතපඤ්ඤානිරුත්තිපටිසම්භියදඤාණං’’. 

අට්ඨසු ධම්යමසු ඤාණානි, අට්ඨසු අත්යථසු ඤාණානි යසොළසසු 
නිරුත්තීසු ඤාණානි. අඤ්ඤානි ධම්යමසු ඤාණානි, අඤ්ඤානි අත්යථසු
ඤාණානි, අඤ්ඤානි නිරුත්තීසු ඤාණානි. යයන ඤායණන ඉයම නානා
ඤාණාඤාතා, යතයනවඤායණනඉයමනානාඤාණා පටිවිදිතාති.යතන
වුච්චති – ‘‘පටිභානනානත්යත පඤ්ඤා පටිභානපටිසම්භියද ඤාණං’’. තං 
ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති –
‘‘අත්ථනානත්යත පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියද ඤාණං. ධම්මනානත්යත
පඤ්ඤා ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං. නිරුත්තිනානත්යත පඤ්ඤා
නිරුත්තිපටිසම්භියද ඤාණං. පටිභානනානත්යත පඤ්ඤා 
පටිභානපටිසම්භියදඤාණං’’. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 

79 

පටුන 

පටිසම්භිදාඤාණනිද්යදයසොඅට්ඨවීසතියමො. 

29-31. ඤාණත්තයනිද්යදයසො 
78. කථං විහාරනානත්යත පඤ්ඤා විහාරට්යඨ ඤාණං, 

සමාපත්තිනානත්යත පඤ්ඤා සමාපත්තට්යඨ ඤාණං, 
විහාරසමාපත්තිනානත්යතපඤ්ඤා විහාරසමාපත්තට්යඨඤාණං? නිමිත්තං
භයයතොසම්පස්සමායනොඅනිමිත්යතඅධිමුත්තත්තා ඵුස්සඵුස්සවයංපස්සති
– අනිමිත්යතො විහායරො. පණිධිං භයයතො සම්පස්සමායනො අප්පණිහියත
අධිමුත්තත්තා ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සති – අප්පණිහියතො විහායරො. 
අභිනියවසංභයයතොසම්පස්සමායනොසුඤ්ඤයතඅධිමුත්තත්තා ඵුස්ස ඵුස්ස
වයංපස්සති–සුඤ්ඤයතොවිහායරො. 

නිමිත්තං භයයතො සම්පස්සමායනො අනිමිත්යත අධිමුත්තත්තා පවත්තං 
අජ්ඣුයපක්ඛිත්වානියරොධංනිබ්බානංඅනිමිත්තංආවජ්ජිත්වාසමාපජ්ජති– 
අනිමිත්තා සමාපත්ති. පණිධිං භයයතො සම්පස්සමායනො අප්පණිහියත
අධිමුත්තත්තා පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධංනිබ්බානං අප්පණිහිතං 
ආවජ්ජිත්වා සමාපජ්ජති – අප්පණිහිතා සමාපත්ති. අභිනියවසං භයයතො
සම්පස්සමායනො සුඤ්ඤයත අධිමුත්තත්තා පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා
නියරොධං නිබ්බානං සුඤ්ඤතං ආවජ්ජිත්වා සමාපජ්ජති – සුඤ්ඤතා
සමාපත්ති. 

නිමිත්තංභයයතොසම්පස්සමායනොඅනිමිත්යතඅධිමුත්තත්තාඵුස්ස ඵුස්ස
වයං පස්සති, පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධං නිබ්බානං අනිමිත්තං 
ආවජ්ජිත්වා සමාපජ්ජති – අනිමිත්තවිහාරසමාපත්ති. පණිධිං භයයතො
සම්පස්සමායනො අප්පණිහියත අධිමුත්තත්තා ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සති, 
පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධං නිබ්බානං අප්පණිහිතං ආවජ්ජිත්වා
සමාපජ්ජති – අප්පණිහිතවිහාරසමාපත්ති. අභිනියවසං භයයතො
සම්පස්සමායනොසුඤ්ඤයතඅධිමුත්තත්තාඵුස්සඵුස්සවයංපස්සති, පවත්තං
අජ්ඣුයපක්ඛිත්වානියරොධංනිබ්බානංසුඤ්ඤතංආවජ්ජිත්වාසමාපජ්ජති– 
සුඤ්ඤතවිහාරසමාපත්ති. 

79. රූපනිමිත්තං භයයතො සම්පස්සමායනො අනිමිත්යත අධිමුත්තත්තා
ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සති – අනිමිත්යතො විහායරො. රූපපණිධිං භයයතො 
සම්පස්සමායනො අප්පණිහියත අධිමුත්තත්තා ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සති –
අප්පණිහියතොවිහායරො.රූපාභිනියවසංභයයතොසම්පස්සමායනොසුඤ්ඤයත 
අධිමුත්තත්තාඵුස්සඵුස්සවයංපස්සති–සුඤ්ඤයතොවිහායරො. 

රූපනිමිත්තං භයයතො සම්පස්සමායනො අනිමිත්යත අධිමුත්තත්තා 
පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධං නිබ්බානං අනිමිත්තං ආවජ්ජිත්වා
සමාපජ්ජති – අනිමිත්තා සමාපත්ති. රූපපණිධිං භයයතො සම්පස්සමායනො 
අප්පණිහියතඅධිමුත්තත්තාපවත්තංඅජ්ඣුයපක්ඛිත්වානියරොධංනිබ්බානං 
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අප්පණිහිතං ආවජ්ජිත්වා සමාපජ්ජති – අප්පණිහිතා සමාපත්ති.
රූපාභිනියවසංභයයතො සම්පස්සමායනොසුඤ්ඤයතඅධිමුත්තත්තාපවත්තං
අජ්ඣුයපක්ඛිත්වානියරොධං නිබ්බානංසුඤ්ඤතංආවජ්ජිත්වාසමාපජ්ජති–
සුඤ්ඤතාසමාපත්ති. 

රූපනිමිත්තංභයයතො සම්පස්සමායනො අනිමිත්යත අධිමුත්තත්තා ඵුස්ස
ඵුස්ස වයං පස්සති, පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධං නිබ්බානං 
අනිමිත්තංආවජ්ජිත්වාසමාපජ්ජති–අනිමිත්තවිහාරසමාපත්ති.රූපපණිධිං
භයයතො සම්පස්සමායනො අප්පණිහියත අධිමුත්තත්තා ඵුස්ස ඵුස්ස වයං 
පස්සති, පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධං නිබ්බානං අප්පණිහිතං
ආවජ්ජිත්වා සමාපජ්ජති – අප්පණිහිතවිහාරසමාපත්ති. රූපාභිනියවසං
භයයතොසම්පස්සමායනොසුඤ්ඤයත අධිමුත්තත්තාඵුස්සඵුස්සවයංපස්සති, 
පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධං නිබ්බානං සුඤ්ඤතං ආවජ්ජිත්වා
සමාපජ්ජති–සුඤ්ඤතවිහාරසමාපත්ති. 

යවදනානිමිත්තං …යප.… සඤ්ඤානිමිත්තං… සඞ්ඛාරනිමිත්තං…
විඤ්ඤාණනිමිත්තං… චක්ඛුනිමිත්තං…යප.… ජරාමරණනිමිත්තං භයයතො
සම්පස්සමායනො අනිමිත්යත අධිමුත්තත්තා ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සති –
අනිමිත්යතො විහායරො. ජරාමරණපණිධිං භයයතො සම්පස්සමායනො
අප්පණිහියත අධිමුත්තත්තා ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සති – අප්පණිහියතො
විහායරො. ජරාමරණාභිනියවසං භයයතො සම්පස්සමායනො සුඤ්ඤයත
අධිමුත්තත්තාඵුස්සඵුස්සවයංපස්සති–සුඤ්ඤයතො විහායරො. 

ජරාමරණනිමිත්තං භයයතො සම්පස්සමායනො අනිමිත්යත අධිමුත්තත්තා 
පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධං නිබ්බානං අනිමිත්තං ආවජ්ජිත්වා
සමාපජ්ජති – අනිමිත්තා සමාපත්ති. ජරාමරණපණිධිං භයයතො
සම්පස්සමායනො අප්පණිහියත අධිමුත්තත්තා පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා
නියරොධං නිබ්බානං අප්පණිහිතං ආවජ්ජිත්වා සමාපජ්ජති – අප්පණිහිතා
සමාපත්ති. ජරාමරණාභිනියවසං භයයතො සම්පස්සමායනො සුඤ්ඤයත 
අධිමුත්තත්තා පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධං නිබ්බානං සුඤ්ඤතං
ආවජ්ජිත්වා සමාපජ්ජති–සුඤ්ඤතාසමාපත්ති. 

ජරාමරණනිමිත්තං භයයතො සම්පස්සමායනො අනිමිත්යත අධිමුත්තත්තා 
ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සති, පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධං නිබ්බානං 
අනිමිත්තං ආවජ්ජිත්වා සමාපජ්ජති – අනිමිත්තවිහාරසමාපත්ති.
ජරාමරණපණිධිංභයයතො සම්පස්සමායනොඅප්පණිහියතඅධිමුත්තත්තා ඵුස්ස
ඵුස්ස වයං පස්සති, පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධං නිබ්බානං
අප්පණිහිතං ආවජ්ජිත්වා සමාපජ්ජති – අප්පණිහිතවිහාරසමාපත්ති. 
ජරාමරණාභිනියවසං භයයතො සම්පස්සමායනො සුඤ්ඤයත අධිමුත්තත්තා
ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සති, පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා නියරොධං නිබ්බානං
සුඤ්ඤතං ආවජ්ජිත්වා සමාපජ්ජති – සුඤ්ඤතවිහාරසමාපත්ති. අඤ්යඤො 
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අනිමිත්යතො විහායරො, අඤ්යඤො අප්පණිහියතො විහායරො, අඤ්යඤො
සුඤ්ඤයතො විහායරො. අඤ්ඤා අනිමිත්තසමාපත්ති, අඤ්ඤා
අප්පණිහිතසමාපත්ති, අඤ්ඤා සුඤ්ඤතසමාපත්ති. අඤ්ඤා අනිමිත්තා
විහාරසමාපත්ති, අඤ්ඤා අප්පණිහිතා විහාරසමාපත්ති, අඤ්ඤා සුඤ්ඤතා 
විහාරසමාපත්ති. තංඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා. යතන
වුච්චති – ‘‘විහාරනානත්යත පඤ්ඤා විහාරට්යඨ ඤාණං, 
සමාපත්තිනානත්යත පඤ්ඤා සමාපත්තට්යඨ ඤාණං, 
විහාරසමාපත්තිනානත්යතපඤ්ඤාවිහාරසමාපත්තට්යඨඤාණං’’. 

ඤාණත්තයනිද්යදයසොඑකතිංසතියමො. 

32. ආනන්තරිකසමාධිඤාණනිද්යදයසො 
80. කථං අවික්යඛපපරිසුද්ධත්තා ආසවසමුච්යඡයද පඤ්ඤා

ආනන්තරිකසමාධිම්හි ඤාණං? යනක්ඛම්මවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා
අවික්යඛයපො සමාධි. තස්ස සමාධිස්ස වයසන උප්පජ්ජති ඤාණං. යතන
ඤායණන ආසවා ඛීයන්ති. ඉති පඨමං සමයථො, පච්ඡා ඤාණං. යතන
ඤායණන ආසවානං ඛයයො යහොති. යතන වුච්චති –
‘‘අවික්යඛපපරිසුද්ධත්තා ආසවසමුච්යඡයද පඤ්ඤා ආනන්තරිකසමාධිම්හි
ඤාණං’’. 

ආසවාති කතයම යත ආසවා? කාමාසයවො, භවාසයවො, දිට්ඨාසයවො, 
අවිජ්ජාසයවො. කත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති? යසොතාපත්තිමග්යගන
අනවයසයසො දිට්ඨාසයවො ඛීයති, අපායගමනීයයො කාමාසයවො ඛීයති, 
අපායගමනීයයො භවාසයවො ඛීයති, අපායගමනීයයො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති.
එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. සකදාගාමිමග්යගන ඔළාරියකො කාමාසයවො 
ඛීයති, තයදකට්යඨො භවාසයවො ඛීයති, තයදකට්යඨො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති.
එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. අනාගාමිමග්යගන අනවයසයසො කාමාසයවො
ඛීයති, තයදකට්යඨො භවාසයවො ඛීයති, තයදකට්යඨො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති.
එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. අරහත්තමග්යගන අනවයසයසො භවාසයවො
ඛීයති, අනවයසයසොඅවිජ්ජාසයවොඛීයති.එත්යථයතආසවා ඛීයන්ති. 

අබයාපාදවයසන …යප.… ආයලොකසඤ්ඤාවයසන… 
අවික්යඛපවයසන… ධම්මවවත්ථානවයසන… ඤාණවයසන…
පායමොජ්ජවයසන… පඨමජ්ඣානවයසන… දුතියජ්ඣානවයසන…
තතියජ්ඣානවයසන… චතුත්ථජ්ඣානවයසන…
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිවයසන… 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිවයසන…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිවයසන… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිවයසන… පථවීකසිණවයසන…
ආයපොකසිණවයසන … යතයජොකසිණවයසන… වායයොකසිණවයසන…
නීලකසිණවයසන… පීතකසිණවයසන… යලොහිතකසිණවයසන…
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ඔදාතකසිණවයසන… ආකාසකසිණවයසන… විඤ්ඤාණකසිණවයසන… 
බුද්ධානුස්සතිවයසන… ධම්මානුස්සතිවයසන… සඞ්ඝානුස්සතිවයසන…
සීලානුස්සතිවයසන… චාගානුස්සතිවයසන… යදවතානුස්සතිවයසන…
ආනාපානස්සතිවයසන… මරණස්සතිවයසන… කායගතාසතිවයසන…
උපසමානුස්සතිවයසන… උද්ධුමාතකසඤ්ඤාවයසන…
විනීලකසඤ්ඤාවයසන… විපුබ්බකසඤ්ඤාවයසන…
විච්ඡිද්දකසඤ්ඤාවයසන… වික්ඛායිතකසඤ්ඤාවයසන… 
වික්ඛිත්තකසඤ්ඤාවයසන… හතවික්ඛිත්තකසඤ්ඤාවයසන … 
යලොහිතකසඤ්ඤාවයසන… පුළවකසඤ්ඤාවයසන…
අට්ඨිකසඤ්ඤාවයසන. 

81. දීඝං අස්සාසවයසන…යප.… දීඝං පස්සාසවයසන… රස්සං 
අස්සාසවයසන… රස්සං පස්සාසවයසන… සබ්බකායපටිසංයවදී
අස්සාසවයසන… සබ්බකායපටිසංයවදී පස්සාසවයසන… පස්සම්භයං
කායසඞ්ඛාරංඅස්සාසවයසන…පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරංපස්සාසවයසන…
පීතිපටිසංයවදී අස්සාසවයසන… පීතිපටිසංයවදී පස්සාසවයසන… 
සුඛපටිසංයවදී අස්සාසවයසන… සුඛපටිසංයවදී පස්සාසවයසන…
චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී අස්සාසවයසන… චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී
පස්සාසවයසන…පස්සම්භයංචිත්තසඞ්ඛාරං අස්සාසවයසන…පස්සම්භයං
චිත්තසඞ්ඛාරං පස්සාසවයසන… චිත්තපටිසංයවදී අස්සාසවයසන…
චිත්තපටිසංයවදීපස්සාසවයසන…අභිප්පයමොදයංචිත්තංඅස්සාසවයසන… 
අභිප්පයමොදයං චිත්තං පස්සාසවයසන… සමාදහං චිත්තං…යප.…
වියමොචයංචිත්තං… අනිච්චානුපස්සී … විරාගානුපස්සී…නියරොධානුපස්සී… 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සාසවයසන… පටිනිස්සග්ගානුපස්සී
පස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි. තස්ස සමාධිස්ස
වයසන උප්පජ්ජති ඤාණං, යතන ඤායණන ආසවා ඛීයන්ති. ඉති පඨමං
සමයථො, පච්ඡා ඤාණං. යතන ඤායණන ආසවානං ඛයයො යහොති. යතන
වුච්චති – ‘‘අවික්යඛපපරිසුද්ධත්තා ආසවසමුච්යඡයද පඤ්ඤා
ආනන්තරිකසමාධිම්හිඤාණං’’. 

ආසවාති කතයම යත ආසවා? කාමාසයවො, භවාසයවො, දිට්ඨාසයවො, 
අවිජ්ජාසයවො. කත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති? යසොතාපත්තිමග්යගන
අනවයසයසො දිට්ඨාසයවො ඛීයති, අපායගමනීයයො කාමාසයවො ඛීයති, 
අපායගමනීයයො භවාසයවො ඛීයති, අපායගමනීයයො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති.
එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. සකදාගාමිමග්යගන ඔළාරියකො කාමාසයවො 
ඛීයති, තයදකට්යඨො භවාසයවො ඛීයති, තයදකට්යඨො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති.
එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. අනාගාමිමග්යගන අනවයසයසො කාමාසයවො
ඛීයති, තයදකට්යඨො භවාසයවො ඛීයති, තයදකට්යඨො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති.
එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. අරහත්තමග්යගන අනවයසයසො භවාසයවො
ඛීයති, අනවයසයසො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති. එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. තං
ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – 
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‘‘අවික්යඛපපරිසුද්ධත්තා ආසවසමුච්යඡයද පඤ්ඤා ආනන්තරිකසමාධිම්හි
ඤාණං’’. 

ආනන්තරිකසමාධිඤාණනිද්යදයසොද්වත්තිංසතියමො. 

33. අරණවිහාරඤාණනිද්යදයසො 
82. කථං දස්සනාධිපයතයයං සන්යතො ච විහාරාධිගයමො

පණීතාධිමුත්තතා පඤ්ඤා අරණවිහායර ඤාණං? දස්සනාධිපය ෙයන්ති
අනිච්චානුපස්සනාදස්සනාධිපයතයයං, දුක්ඛානුපස්සනාදස්සනාධිපයතයයං, 
අනත්තානුපස්සනා දස්සනාධිපයතයයං, රූයප අනිච්චානුපස්සනා
දස්සනාධිපයතයයං, රූයප දුක්ඛානුපස්සනා දස්සනාධිපයතයයං, රූයප
අනත්තානුපස්සනා දස්සනාධිපයතයයං; යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය…
සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ… චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ
අනිච්චානුපස්සනා දස්සනාධිපයතයයං, ජරාමරයණ දුක්ඛානුපස්සනා
දස්සනාධිපයතයයං, ජරාමරයණඅනත්තානුපස්සනා දස්සනාධිපයතයයං. 

සන්ය ො ච විහාරාධිගයමොති සුඤ්ඤයතො විහායරො සන්යතො 
විහාරාධිගයමො.අනිමිත්යතොවිහායරොසන්යතොවිහාරාධිගයමො.අප්පණිහියතො
විහායරොසන්යතො විහාරාධිගයමො. 

පණී ාධිමුත්  ාති සුඤ්ඤයත අධිමුත්තතා පණීතාධිමුත්තතා.
අනිමිත්යත අධිමුත්තතා පණීතාධිමුත්තතා. අප්පණිහියත අධිමුත්තතා 
පණීතාධිමුත්තතා. 

අරණවිහායරොති පඨමං ඣානං අරණවිහායරො. දුතියං ඣානං
අරණවිහායරො. තතියං ඣානං අරණවිහායරො. චතුත්ථං ඣානං
අරණවිහායරො. ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්ති අරණවිහායරො…යප.… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිඅරණවිහායරො. 

අරණවිහායරොති යකනට්යඨන අරණවිහායරො? පඨයමන ඣායනන
නීවරයණ හරතීති – අරණවිහායරො. දුතියයන ඣායනන විතක්කවිචායර
හරතීති–අරණවිහායරො. තතියයනඣායනනපීතිංහරතීති–අරණවිහායරො.
චතුත්යථන ඣායනන සුඛදුක්යඛ හරතීති – අරණවිහායරො.
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා රූපසඤ්ඤං පටිඝසඤ්ඤං
නානත්තසඤ්ඤං හරතීති – අරණවිහායරො.
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං හරතීති –
අරණවිහායරො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං හරතීති – අරණවිහායරො. 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං
හරතීති – අරණවිහායරො. අයං අරණවිහායරො. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, 
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පජානනට්යඨනපඤ්ඤා. යතනවුච්චති – ‘‘දස්සනාධිපයතයයංසන්යතො ච
විහාරාධිගයමොපණීතාධිමුත්තතා පඤ්ඤාඅරණවිහායරඤාණං’’. 

අරණවිහාරඤාණනිද්යදයසොයතත්තිංසතියමො. 

34. නියරොධසමාපත්තිඤාණනිද්යදයසො 
83. කථං ද්වීහි බයලහි සමන්නාගතත්තා තයයො ච සඞ්ඛාරානං 

පටිප්පස්සද්ධියා යසොළසහි ඤාණචරියාහි නවහි සමාධිචරියාහි වසිභාවතා
පඤ්ඤා නියරොධසමාපත්තියාඤාණං? 

ද්වීහි බයලහීති ද්යව බලානි – සමථබලං, විපස්සනාබලං. කතමං
සමථබලං? යනක්ඛම්මවයසනචිත්තස්යසකග්ගතාඅවික්යඛයපො සමථබලං. 
අබයාපාදවයසන චිත්තස්යසකග්ගතා අවික්යඛයපො සමථබලං.
ආයලොකසඤ්ඤාවයසන චිත්තස්යසකග්ගතා අවික්යඛයපො සමථබලං.
අවික්යඛපවයසන චිත්තස්යසකග්ගතා අවික්යඛයපො සමථබලං…යප.…
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සාසවයසන චිත්තස්යසකග්ගතා අවික්යඛයපො
සමථබලං. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සාසවයසන චිත්තස්යසකග්ගතා
අවික්යඛයපොසමථබලං. 

සමථබලන්ති යකනට්යඨන සමථබලං? පඨයමන ඣායනනනීවරයණ
නකම්පතීති–සමථබලං.දුතියයනඣායනනවිතක්කවිචායරනකම්පතීති
– සමථබලං. තතියයන ඣායනන පීතියා න කම්පතීති – සමථබලං.
චතුත්යථන ඣායනන සුඛදුක්යඛ න කම්පතීති – සමථබලං.
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා රූපසඤ්ඤාය පටිඝසඤ්ඤාය 
නානත්තසඤ්ඤාය න කම්පතීති – සමථබලං.
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාය න
කම්පතීති – සමථබලං. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාය න කම්පතීති – සමථබලං.
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය
නකම්පතීති–සමථබලං.උද්ධච්යචචඋද්ධච්චසහගතකියලයසච ඛන්යධ
චනකම්පතිනචලතිනයවධතීති–සමථබලං.ඉදංසමථබලං. 

කතමං විපස්සනාබලං? අනිච්චානුපස්සනා විපස්සනාබලං. 
දුක්ඛානුපස්සනා විපස්සනාබලං. අනත්තානුපස්සනා විපස්සනාබලං.
නිබ්බිදානුපස්සනා විපස්සනාබලං. විරාගානුපස්සනා විපස්සනාබලං. 
නියරොධානුපස්සනා විපස්සනාබලං.පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාවිපස්සනාබලං.
රූයප අනිච්චානුපස්සනා විපස්සනාබලං …යප.… රූයප
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා විපස්සනාබලං. යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය…
සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ… චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ
අනිච්චානුපස්සනා විපස්සනාබලං…යප.… ජරාමරයණ
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා විපස්සනාබලං. 
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විපස්සනාබලන්ති යකනට්යඨන විපස්සනාබලං? අනිච්චානුපස්සනාය 
නිච්චසඤ්ඤාය න කම්පතීති – විපස්සනාබලං. දුක්ඛානුපස්සනාය
සුඛසඤ්ඤාය න කම්පතීති – විපස්සනාබලං. අනත්තානුපස්සනාය
අත්තසඤ්ඤායනකම්පතීති– විපස්සනාබලං.නිබ්බිදානුපස්සනායනන්දියා
න කම්පතීති – විපස්සනාබලං. විරාගානුපස්සනාය රායග න කම්පතීති –
විපස්සනාබලං.නියරොධානුපස්සනායසමුදයය නකම්පතීති–විපස්සනාබලං.
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනායආදායනන කම්පතීති – විපස්සනාබලං.අවිජ්ජාය
චඅවිජ්ජාසහගතකියලයසච ඛන්යධචනකම්පතිනචලතිනයවධතීති–
විපස්සනාබලං.ඉදංවිපස්සනාබලං. 

 යෙො ච සඞ්ඛාරානිං පටිප්පස්සද්ධිොති කතයමසං තිණ්ණන්නං
සඞ්ඛාරානං පටිප්පස්සද්ධියා? දුතියං ඣානං සමාපන්නස්ස විතක්කවිචාරා
වචීසඞ්ඛාරා පටිප්පස්සද්ධා යහොන්ති. චතුත්ථං ඣානං සමාපන්නස්ස 
අස්සාසපස්සාසා කායසඞ්ඛාරා පටිප්පස්සද්ධා යහොන්ති.
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්නස්සසඤ්ඤාචයවදනාචචිත්තසඞ්ඛාරා
පටිප්පස්සද්ධායහොන්ති.ඉයමසං තිණ්ණන්නංසඞ්ඛාරානංපටිප්පස්සද්ධියා. 

84. යසොළසහි ඤාණචරිොහීති කතමාහි යසොළසහි ඤාණචරියාහි? 
අනිච්චානුපස්සනා ඤාණචරියා, දුක්ඛානුපස්සනා ඤාණචරියා, 
අනත්තානුපස්සනා ඤාණචරියා, නිබ්බිදානුපස්සනා ඤාණචරියා, 
විරාගානුපස්සනා ඤාණචරියා, නියරොධානුපස්සනා ඤාණචරියා, 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා ඤාණචරියා, විවට්ටනානුපස්සනා ඤාණචරියා, 
යසොතාපත්තිමග්යගො ඤාණචරියා, යසොතාපත්තිඵලසමාපත්ති ඤාණචරියා, 
සකදාගාමිමග්යගො ඤාණචරියා, සකදාගාමිඵලසමාපත්ති ඤාණචරියා, 
අනාගාමිමග්යගො ඤාණචරියා, අනාගාමිඵලසමාපත්ති ඤාණචරියා, 
අරහත්තමග්යගොඤාණචරියා, අරහත්තඵලසමාපත්තිඤාණචරියා – ඉමාහි
යසොළසහිඤාණචරියාහි. 

85. නවහිසමාධිචරිොහීතිකතමාහිනවහි සමාධිචරියාහි? පඨමංඣානං
සමාධිචරියා, දුතියං ඣානං සමාධිචරියා, තතියං ඣානං සමාධිචරියා, 
චතුත්ථං ඣානං සමාධිචරියා, ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්ති…යප.… 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්ති… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්ති සමාධිචරියා. පඨමං ඣානං
පටිලාභත්ථාය විතක්යකො ච විචායරො ච පීති ච සුඛඤ්ච චිත්යතකග්ගතා
ච…යප.… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පටිලාභත්ථාය
විතක්යකොචවිචායරොචපීතිචසුඛඤ්ච චිත්යතකග්ගතාච–ඉමාහිනවහි
සමාධිචරියාහි. 

වසීති පඤ්ච වසියයො. ආවජ්ජනවසී, සමාපජ්ජනවසී, අධිට්ඨානවසී, 
වුට්ඨානවසී, පච්චයවක්ඛණාවසී. පඨමං ඣානං යත්ථිච්ඡකං යදිච්ඡකං
යාවතිච්ඡකංආවජ්ජති; ආවජ්ජනායදන්ධායිතත්තංනත්ථීති–ආවජ්ජනවසී.
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පඨමං ඣානං යත්ථිච්ඡකං යදිච්ඡකං යාවතිච්ඡකං සමාපජ්ජති; 
සමාපජ්ජනාය දන්ධායිතත්තං නත්ථීති – සමාපජ්ජනවසී. පඨමං ඣානං
යත්ථිච්ඡකං යදිච්ඡකං යාවතිච්ඡකං අධිට්ඨාති; අධිට්ඨායන දන්ධායිතත්තං
නත්ථීති–අධිට්ඨානවසී.පඨමංඣානංයත්ථිච්ඡකං යදිච්ඡකංයාවතිච්ඡකං
වුට්ඨාති; වුට්ඨායන දන්ධායිතත්තං නත්ථීති – වුට්ඨානවසී. පඨමංඣානං
යත්ථිච්ඡකං යදිච්ඡකං යාවතිච්ඡකං පච්චයවක්ඛති; පච්චයවක්ඛණාය
දන්ධායිතත්තංනත්ථීති–පච්චයවක්ඛණාවසී. 

දුතියං ඣානං…යප.… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං
යත්ථිච්ඡකං යදිච්ඡකං යාවතිච්ඡකංආවජ්ජති; ආවජ්ජනාය දන්ධායිතත්තං
නත්ථීති – ආවජ්ජනවසී. යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං
යත්ථිච්ඡකං යදිච්ඡකං යාවතිච්ඡකං සමාපජ්ජති…යප.… අධිට්ඨාති…
වුට්ඨාති… පච්චයවක්ඛති; පච්චයවක්ඛණාය දන්ධායිතත්තං නත්ථීති –
පච්චයවක්ඛණාවසී. ඉමා පඤ්ච වසියයො. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, 
පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතනවුච්චති– ‘‘ද්වීහිබයලහිසමන්නාගතත්තා
තයයො ච සඞ්ඛාරානං පටිපස්සද්ධියා යසොළසහි ඤාණචරියාහි නවහි
සමාධිචරියාහිවසීභාවතාපඤ්ඤා නියරොධසමාපත්තියාඤාණං’’. 

නියරොධසමාපත්තිඤාණනිද්යදයසොචතුත්තිංසතියමො. 

35. පරිනිබ්බානඤාණනිද්යදයසො 
86. කථං සම්පජානස්ස පවත්තපරියාදායන පඤ්ඤා පරිනිබ්බායන

ඤාණං? ඉධ සම්පජායනො යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දස්ස පවත්තං 
පරියාදියති, අබයාපායදන බයාපාදස්ස පවත්තං පරියාදියති, 
ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධස්ස පවත්තං පරියාදියති, අවික්යඛයපන
උද්ධච්චස්ස පවත්තං පරියාදියති, ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡාය…යප.…
ඤායණන අවිජ්ජාය… පායමොජ්යජන අරතියා … පඨයමන ඣායනන
නීවරණානං පවත්තං පරියාදියති…යප.… අරහත්තමග්යගන 
සබ්බකියලසානංපවත්තංපරියාදියති. 

අථ වා පන සම්පජානස්ස අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා 
පරිනිබ්බායන්තස්ස ඉදඤ්යචව චක්ඛුපවත්තං පරියාදියති, අඤ්ඤඤ්ච
චක්ඛුපවත්තං න උප්පජ්ජති. ඉදඤ්යචව යසොතපවත්තං…යප.…
ඝානපවත්තං… ජිව්හාපවත්තං… කායපවත්තං… මයනොපවත්තං
පරියාදියති, අඤ්ඤඤ්ච මයනොපවත්තං න උප්පජ්ජති. ඉදං සම්පජානස්ස 
පවත්තපරියාදායන පඤ්ඤාපරිනිබ්බායනඤාණං.තංඤාතට්යඨනඤාණං, 
පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතනවුච්චති–‘‘සම්පජානස්සපවත්තපරියාදායන
පඤ්ඤා පරිනිබ්බායනඤාණං’’. 

පරිනිබ්බානඤාණනිද්යදයසොපඤ්චතිංසතියමො. 
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36. සමසීසට්ඨඤාණනිද්යදයසො 
87. කථංසබ්බධම්මානංසම්මාසමුච්යඡයදනියරොයධච අනුපට්ඨානතා

පඤ්ඤා සමසීසට්යඨ ඤාණං? සබ්බධම්මානන්ති – පඤ්චක්ඛන්ධා, 
ද්වාදසායතනානි, අට්ඨාරස ධාතුයයො, කුසලා ධම්මා, අකුසලා ධම්මා, 
අබයාකතාධම්මා, කාමාවචරාධම්මා, රූපාවචරාධම්මා, අරූපාවචරාධම්මා, 

අපරියාපන්නා ධම්මා. සම්මා සමුච්යෙයදති යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දං
සම්මා සමුච්ඡින්දති. අබයාපායදන බයාපාදං සම්මා සමුච්ඡින්දති.
ආයලොකසඤ්ඤායථිනමිද්ධංසම්මාසමුච්ඡින්දති. අවික්යඛයපනඋද්ධච්චං
සම්මා සමුච්ඡින්දති. ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡං සම්මා සමුච්ඡින්දති.
ඤායණන අවිජ්ජං සම්මා සමුච්ඡින්දති. පායමොජ්යජන අරතිං සම්මා 
සමුච්ඡින්දති. පඨයමන ඣායනන නීවරයණ සම්මා සමුච්ඡින්දති…යප.…
අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලයසසම්මාසමුච්ඡින්දති. 

නියරොයධති යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දං නියරොයධති. අබයාපායදන
බයාපාදං නියරොයධති. ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධං නියරොයධති. 
අවික්යඛයපන උද්ධච්චං නියරොයධති. ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡං
නියරොයධති. ඤායණන අවිජ්ජං නියරොයධති. පායමොජ්යජන අරතිං
නියරොයධති. පඨයමන ඣායනන නීවරයණ නියරොයධති…යප.… 
අරහත්තමග්යගනසබ්බකියලයසනියරොයධති. 

අනුපට් ාන ාති යනක්ඛම්මංපටිලද්ධස්සකාමච්ඡන්යදොනඋපට්ඨාති.
අබයාපාදං පටිලද්ධස්ස බයාපායදො න උපට්ඨාති. ආයලොකසඤ්ඤං
පටිලද්ධස්ස ථිනමිද්ධංනඋපට්ඨාති.අවික්යඛපංපටිලද්ධස්සඋද්ධච්චංන
උපට්ඨාති. ධම්මවවත්ථානං පටිලද්ධස්ස විචිකිච්ඡා න උපට්ඨාති. ඤාණං 
පටිලද්ධස්ස අවිජ්ජා න උපට්ඨාති. පායමොජ්ජං පටිලද්ධස්ස අරති න
උපට්ඨාති. පඨමං ඣානං පටිලද්ධස්ස නීවරණා න උපට්ඨහන්ති…යප.…
අරහත්තමග්ගංපටිලද්ධස්ස සබ්බකියලසානඋපට්ඨහන්ති. 

සමන්ති කාමච්ඡන්දස්ස පහීනත්තා යනක්ඛම්මං සමං. බයාපාදස්ස
පහීනත්තාඅබයාපායදොසමං.ථිනමිද්ධස්සපහීනත්තා ආයලොකසඤ්ඤාසමං.
උද්ධච්චස්ස පහීනත්තා අවික්යඛයපො සමං. විචිකිච්ඡාය පහීනත්තා
ධම්මවවත්ථානංසමං.අවිජ්ජායපහීනත්තාඤාණංසමං.අරතියා පහීනත්තා
පායමොජ්ජං සමං. නීවරණානං පහීනත්තා පඨමං ඣානං සමං…යප.…
සබ්බකියලසානං පහීනත්තාඅරහත්තමග්යගොසමං. 

සීසන්තියතරසසීසානි–පලියබොධසීසඤ්ච තණ්හා, විනිබන්ධනසීසඤ්ච
මායනො, පරාමාසසීසඤ්ච දිට්ඨි, වික්යඛපසීසඤ්ච උද්ධච්චං, 
සංකියලසසීසඤ්ච අවිජ්ජා, අධියමොක්ඛසීසඤ්ච සද්ධා, පග්ගහසීසඤ්ච 
වීරියං, උපට්ඨානසීසඤ්ච සති, අවික්යඛපසීසඤ්ච සමාධි, දස්සනසීසඤ්ච
පඤ්ඤා, පවත්තසීසඤ්ච ජීවිතින්ද්රියං, යගොචරසීසඤ්ච වියමොක්යඛො, 
සඞ්ඛාරසීසඤ්ච නියරොයධො. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන
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පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘සබ්බධම්මානං සම්මා සමුච්යඡයදනියරොයධ ච
අනුපට්ඨානතාපඤ්ඤාසමසීසට්යඨඤාණං’’. 

සමසීසට්ඨඤාණනිද්යදයසොඡත්තිංසතියමො. 

37. සල්යලඛට්ඨඤාණනිද්යදයසො 
88. කථං පුථුනානත්යතකත්තයතජපරියාදායන පඤ්ඤා සල්යලඛට්යඨ 

[පුථුනානත්යතකත්තයතජපරියාදායන (ක.)] ඤාණං? පුථූති – රායගො පුථු, 
යදොයසො පුථු, යමොයහො පුථු, යකොයධො…යප.… උපනායහො… මක්යඛො…
පළායසො… ඉස්සා… මච්ඡරියං… මායා… සායඨයයං… ථම්යභො…
සාරම්යභො… මායනො… අතිමායනො… මයදො… පමායදො… සබ්යබ
කියලසා… සබ්යබ දුච්චරිතා… සබ්යබ අභිසඞ්ඛාරා… සබ්යබ
භවගාමිකම්මා. 

නානත්ය කත් න්ති කාමච්ඡන්යදොනානත්තං, යනක්ඛම්මං එකත්තං. 
බයාපායදො නානත්තං, අබයාපායදො එකත්තං. ථිනමිද්ධං නානත්තං, 
ආයලොකසඤ්ඤා එකත්තං. උද්ධච්චං නානත්තං, අවික්යඛයපො එකත්තං.
විචිකිච්ඡානානත්තං, ධම්මවවත්ථානං එකත්තං.අවිජ්ජානානත්තං, ඤාණං
එකත්තං.අරතිනානත්තං, පායමොජ්ජංඑකත්තං. නීවරණානානත්තං, පඨමං
ඣානං එකත්තං…යප.… සබ්යබ කියලසා නානත්තං, අරහත්තමග්යගො 
එකත්තං. 

ය යජොතිපඤ්චයතජා –චරණයතයජො, ගුණයතයජො, පඤ්ඤායතයජො, 
පුඤ්ඤයතයජො, ධම්මයතයජො. චරණයතයජන යතජිතත්තා දුස්සීලයයතජං 
පරියාදියති. ගුණයතයජන යතජිතත්තා අගුණයතජං පරියාදියති.
පඤ්ඤායතයජන යතජිතත්තා දුප්පඤ්ඤයතජං පරියාදියති. පුඤ්ඤයතයජන
යතජිතත්තා අපුඤ්ඤයතජං පරියාදියති. ධම්මයතයජන යතජිතත්තා
අධම්මයතජං පරියාදියති. 

සල්යලයඛොති කාමච්ඡන්යදො අසල්යලයඛො, යනක්ඛම්මං සල්යලයඛො. 
බයාපායදොඅසල්යලයඛො, අබයාපායදො සල්යලයඛො.ථිනමිද්ධංඅසල්යලයඛො, 
ආයලොකසඤ්ඤා සල්යලයඛො. උද්ධච්චං අසල්යලයඛො, අවික්යඛයපො
සල්යලයඛො.විචිකිච්ඡාඅසල්යලයඛො, ධම්මවවත්ථානංසල්යලයඛො.අවිජ්ජා 
අසල්යලයඛො, ඤාණං සල්යලයඛො. අරති අසල්යලයඛො, පායමොජ්ජං
සල්යලයඛො. නීවරණා අසල්යලයඛො, පඨමං ඣානං සල්යලයඛො…යප.…
සබ්බකියලසාඅසල්යලයඛො, අරහත්තමග්යගොසල්යලයඛො.තං ඤාතට්යඨන
ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති –
‘‘පුථුනානත්තයතජපරියාදායන පඤ්ඤාසල්යලඛට්යඨඤාණං’’. 

සල්යලඛට්ඨඤාණනිද්යදයසොසත්තතිංසතියමො. 
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38. වීරියාරම්භඤාණනිද්යදයසො 
89. කථං අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨ පඤ්ඤා වීරියාරම්යභ 

ඤාණං? අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය 
අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨ පඤ්ඤා වීරියාරම්යභ ඤාණං.
උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය
අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨ පඤ්ඤා වීරියාරම්යභ ඤාණං.
අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය
අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨ පඤ්ඤා වීරියාරම්යභ ඤාණං.
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය
යවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියා අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨපඤ්ඤා
වීරියාරම්යභඤාණං. 

අනුප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස අනුප්පාදාය
අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨ පඤ්ඤා වීරියාරම්යභ ඤාණං.
උප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස පහානාය අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨ
පඤ්ඤා වීරියාරම්යභ ඤාණං. අනුප්පන්නස්ස යනක්ඛම්මස්ස උප්පාදාය
අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨ පඤ්ඤා වීරියාරම්යභ ඤාණං.
උප්පන්නස්ස යනක්ඛම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය භාවනායපාරිපූරියාඅසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨපඤ්ඤා
වීරියාරම්යභ ඤාණං…යප.…. 

අනුප්පන්නානං සබ්බකියලසානං අනුප්පාදාය 
අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨ පඤ්ඤා වීරියාරම්යභ ඤාණං.
උප්පන්නානං සබ්බකියලසානං පහානාය
අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨ පඤ්ඤා වීරියාරම්යභ ඤාණං…යප.…
අනුප්පන්නස්ස අරහත්තමග්ගස්ස උප්පාදාය 
අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨ පඤ්ඤා වීරියාරම්යභ ඤාණං.
උප්පන්නස්ස අරහත්තමග්ගස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය
යවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියා අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨපඤ්ඤා
වීරියාරම්යභ ඤාණං. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා.
යතනවුච්චති – ‘‘අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨපඤ්ඤා වීරියාරම්යභ
ඤාණං’’. 

වීරියාරම්භඤාණනිද්යදයසොඅට්ඨතිංසතියමො. 

39. අත්ථසන්දස්සනඤාණනිද්යදයසො 
90. කථංනානාධම්මප්පකාසනතා පඤ්ඤා අත්ථසන්දස්සයනඤාණං? 

නානාධම්මාතිපඤ්චක්ඛන්ධා, ද්වාදසායතනානි, අට්ඨාරස ධාතුයයො, කුසලා
ධම්මා, අකුසලා ධම්මා, අබයාකතා ධම්මා, කාමාවචරා ධම්මා, රූපාවචරා
ධම්මා, අරූපාවචරාධම්මා, අපරියාපන්නා ධම්මා. 
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පකාසන ාතිරූපං අනිච්චයතො පකායසති, රූපං දුක්ඛයතො පකායසති, 
රූපං අනත්තයතො පකායසති. යවදනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර…
විඤ්ඤාණං… චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං අනිච්චයතො පකායසති, 
ජරාමරණංදුක්ඛයතො පකායසති, ජරාමරණංඅනත්තයතොපකායසති. 

අත්ථසන්දස්සයනති කාමච්ඡන්දං පජහන්යතො යනක්ඛම්මත්ථං
සන්දස්යසති. බයාපාදං පජහන්යතො අබයාපාදත්ථං සන්දස්යසති. ථිනමිද්ධං
පජහන්යතො ආයලොකසඤ්ඤත්ථං සන්දස්යසති. උද්ධච්චං පජහන්යතො
අවික්යඛපත්ථං සන්දස්යසති. විචිකිච්ඡං පජහන්යතො ධම්මවවත්ථානත්ථං 
සන්දස්යසති. අවිජ්ජං පජහන්යතො ඤාණත්ථං සන්දස්යසති. අරතිං
පජහන්යතො පායමොජ්ජත්ථං සන්දස්යසති. නීවරයණ පජහන්යතො
පඨමඣානත්ථං සන්දස්යසති …යප.… සබ්බකියලයස පජහන්යතො
අරහත්තමග්ගත්ථංසන්දස්යසති.තං ඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨන
පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘නානාධම්මපකාසනතා පඤ්ඤා 
අත්ථසන්දස්සයනඤාණං’’. 

අත්ථසන්දස්සනඤාණනිද්යදයසොනවතිංසතියමො. 

40. දස්සනවිසුද්ධිඤාණනිද්යදයසො 
91. කථං සබ්බධම්මානං එකසඞ්ගහතානානත්යතකත්තපටියවයධ

පඤ්ඤා දස්සනවිසුද්ධිඤාණං? සබ්බධම්මානන්ති පඤ්චක්ඛන්ධා…යප.…
අපරියාපන්නාධම්මා. 

එකසඞ්ගහ ාති ද්වාදසහි ආකායරහි සබ්යබ ධම්මා එකසඞ්ගහිතා.
තථට්යඨන, අනත්තට්යඨන, සච්චට්යඨන, පටියවධට්යඨන, 
අභිජානනට්යඨන, පරිජානනට්යඨන, ධම්මට්යඨන, ධාතුට්යඨන, 
ඤාතට්යඨන, සච්ඡිකිරියට්යඨන, ඵුසනට්යඨන, අභිසමයට්යඨන – ඉයමහි
ද්වාදසහිආකායරහිසබ්යබධම්මාඑකසඞ්ගහිතා. 

නානත්ය කත් න්ති කාමච්ඡන්යදො නානත්තං, යනක්ඛම්මං
එකත්තං…යප.…සබ්බකියලසානානත්තං, අරහත්තමග්යගො එකත්තං. 

පටියවයධති දුක්ඛසච්චං පරිඤ්ඤාපටියවධං පටිවිජ්ඣති. සමුදයසච්චං
පහානපටියවධං පටිවිජ්ඣති. නියරොධසච්චං සච්ඡිකිරියාපටියවධං
පටිවිජ්ඣති.මග්ගසච්චංභාවනාපටියවධංපටිවිජ්ඣති. 

දස්සනවිසුද්ධීති යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ දස්සනං විසුජ්ඣති; 
යසොතාපත්තිඵලක්ඛයණදස්සනංවිසුද්ධං.සකදාගාමිමග්ගක්ඛයණ දස්සනං
විසුජ්ඣති; සකදාගාමිඵලක්ඛයණ දස්සනං විසුද්ධං. අනාගාමිමග්ගක්ඛයණ 
දස්සනං විසුජ්ඣති; අනාගාමිඵලක්ඛයණ දස්සනං විසුද්ධං. 
අරහත්තමග්ගක්ඛයණ දස්සනං විසුජ්ඣති; අරහත්තඵලක්ඛයණ දස්සනං
විසුද්ධං.තං ඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතනවුච්චති–
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‘‘සබ්බධම්මානං එකසඞ්ගහතානානත්යතකත්තපටියවයධ පඤ්ඤා
දස්සනවිසුද්ධිඤාණං’’. 

දස්සනවිසුද්ධිඤාණනිද්යදයසොචත්තාලීසයමො. 

41. ඛන්තිඤාණනිද්යදයසො 
92. කථං විදිතත්තා පඤ්ඤා ඛන්තිඤාණං? රූපං අනිච්චයතො විදිතං, 

රූපංදුක්ඛයතොවිදිතං, රූපංඅනත්තයතො විදිතං.යංයංවිදිතංතංතංඛමතීති
–විදිතත්තාපඤ්ඤාඛන්තිඤාණං.යවදනා…යප.… සඤ්ඤා…සඞ්ඛාරා…
විඤ්ඤාණං… චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං අනිච්චයතො විදිතං, ජරාමරණං 
දුක්ඛයතොවිදිතං, ජරාමරණංඅනත්තයතොවිදිතං.යංයංවිදිතංතංතංඛමතීති
–විදිතත්තා පඤ්ඤාඛන්තිඤාණං.තං ඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨන
පඤ්ඤා. යතනවුච්චති–‘‘විදිතත්තාපඤ්ඤාඛන්තිඤාණං’’. 

ඛන්තිඤාණනිද්යදයසොඑකචත්තාලීසයමො. 

42. පරියයොගාහණඤාණනිද්යදයසො 
93. කථංඵුට්ඨත්තාපඤ්ඤාපරියයොගාහයණඤාණං? රූපංඅනිච්චයතො 

ඵුසති, රූපංදුක්ඛයතොඵුසති, රූපංඅනත්තයතොඵුසති.යංයංඵුසතිතංතං
පරියයොගාහතීති – ඵුට්ඨත්තා පඤ්ඤා පරියයොගාහයණ ඤාණං.
යවදනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං… චක්ඛුං…යප.…
ජරාමරණං අනිච්චයතො ඵුසති, දුක්ඛයතො ඵුසති, අනත්තයතො ඵුසති. යං යං 
ඵුසතිතංතංපරියයොගාහතීති–ඵුට්ඨත්තාපඤ්ඤාපරියයොගාහයණඤාණං.
තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති –
‘‘ඵුට්ඨත්තාපඤ්ඤාපරියයොගාහයණ ඤාණං’’. 

පරියයොගාහණඤාණනිද්යදයසොද්යවචත්තාලීසයමො. 

43. පයදසවිහාරඤාණනිද්යදයසො 
94. කථං සයමොදහයන පඤ්ඤා පයදසවිහායර ඤාණං? 

මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයාපි යවදයිතං, මිච්ඡාදිට්ඨිවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං. 
සම්මාදිට්ඨිපච්චයාපි යවදයිතං, සම්මාදිට්ඨිවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං.
මිච්ඡාසඞ්කප්පපච්චයාපියවදයිතං, මිච්ඡාසඞ්කප්පවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං.
සම්මාසඞ්කප්පපච්චයාපි යවදයිතං, සම්මාසඞ්කප්පවූපසමපච්චයාපි
යවදයිතං…යප.… මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයාපි යවදයිතං, 
මිච්ඡාවිමුත්තිවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං. සම්මාවිමුත්තිපච්චයාපි යවදයිතං, 
සම්මාවිමුත්තිවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං. ඡන්දපච්චයාපි යවදයිතං, 
ඡන්දවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං. විතක්කපච්චයාපි යවදයිතං, 
විතක්කවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං. සඤ්ඤාපච්චයාපි යවදයිතං, 
සඤ්ඤාවූපසමපච්චයාපියවදයිතං. 
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ඡන්යදො ච අවූපසන්යතො යහොති, විතක්යකො ච අවූපසන්යතො යහොති, 
සඤ්ඤා ච අවූපසන්තා යහොති, තප්පච්චයාපි යවදයිතං. ඡන්යදො ච
වූපසන්යතො යහොති, විතක්යකො ච අවූපසන්යතො යහොති, සඤ්ඤා ච
අවූපසන්තා යහොති, තප්පච්චයාපි යවදයිතං. ඡන්යදො ච වූපසන්යතො යහොති, 
විතක්යකො ච වූපසන්යතො යහොති, සඤ්ඤා ච අවූපසන්තා යහොති, 
තප්පච්චයාපි යවදයිතං. ඡන්යදො ච වූපසන්යතො යහොති, විතක්යකො ච
වූපසන්යතො යහොති, සඤ්ඤා ච වූපසන්තා යහොති, තප්පච්චයාපි යවදයිතං. 
අප්පත්තස්ස පත්තියා අත්ථි ආසවං, තස්මිම්පි ඨායන අනුප්පත්යත
තප්පච්චයාපි යවදයිතං. තංඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා.
යතනවුච්චති – ‘‘සයමොදහයනපඤ්ඤාපයදසවිහායරඤාණං’’. 

පයදසවිහාරඤාණනිද්යදයසොයතචත්තාලීසයමො. 

44-49. ඡවිවට්ටඤාණනිද්යදයසො 
95. කථං අධිපතත්තා පඤ්ඤා සඤ්ඤාවිවට්යට ඤාණං? 

යනක්ඛම්මාධිපතත්තා පඤ්ඤා කාමච්ඡන්දයතො සඤ්ඤාය විවට්ටතීති –
අධිපතත්තා පඤ්ඤාසඤ්ඤාවිවට්යටඤාණං.අබයාපාදාධිපතත්තාපඤ්ඤා
බයාපාදයතො සඤ්ඤාය විවට්ටතීති – අධිපතත්තා පඤ්ඤා සඤ්ඤාවිවට්යට
ඤාණං. ආයලොකසඤ්ඤාධිපතත්තා පඤ්ඤා ථිනමිද්ධයතො සඤ්ඤාය
විවට්ටතීති – අධිපතත්තා පඤ්ඤා සඤ්ඤාවිවට්යට ඤාණං.
අවික්යඛපාධිපතත්තා පඤ්ඤා උද්ධච්චයතො සඤ්ඤාය විවට්ටතීති – 
අධිපතත්තා පඤ්ඤා සඤ්ඤාවිවට්යට ඤාණං. ධම්මවවත්ථානාධිපතත්තා
පඤ්ඤා විචිකිච්ඡාය සඤ්ඤාය විවට්ටතීති – අධිපතත්තා පඤ්ඤා
සඤ්ඤාවිවට්යට ඤාණං. ඤාණාධිපතත්තා පඤ්ඤා අවිජ්ජාය සඤ්ඤාය
විවට්ටතීති – අධිපතත්තා පඤ්ඤා සඤ්ඤාවිවට්යට ඤාණං.
පායමොජ්ජාධිපතත්තා පඤ්ඤා අරතියා සඤ්ඤාය විවට්ටතීති – අධිපතත්තා
පඤ්ඤා සඤ්ඤාවිවට්යට ඤාණං. පඨමජ්ඣානාධිපතත්තා පඤ්ඤා
නීවරයණහි සඤ්ඤාය විවට්ටතීති – අධිපතත්තා පඤ්ඤා සඤ්ඤාවිවට්යට
ඤාණං…යප.… අරහත්තමග්ගාධිපතත්තා පඤ්ඤා සබ්බකියලයසහි
සඤ්ඤාය විවට්ටතීති – අධිපතත්තා පඤ්ඤා සඤ්ඤාවිවට්යට ඤාණං. තං
ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති –
‘‘අධිපතත්තාපඤ්ඤාසඤ්ඤාවිවට්යට ඤාණං’’. 

96. කථං නානත්යත පඤ්ඤා යචයතොවිවට්යටඤාණං? කාමච්ඡන්යදො 
නානත්තං, යනක්ඛම්මං එකත්තං. යනක්ඛම්යමකත්තං යචතයයතො
කාමච්ඡන්දයතො චිත්තං විවට්ටතීති – නානත්යත පඤ්ඤා යචයතොවිවට්යට
ඤාණං. බයාපායදො නානත්තං, අබයාපායදො එකත්තං. අබයාපායදකත්තං
යචතයයතො බයාපාදයතො චිත්තං විවට්ටතීති – නානත්යත පඤ්ඤා
යචයතොවිවට්යටඤාණං. ථිනමිද්ධං නානත්තං, ආයලොකසඤ්ඤා එකත්තං.
ආයලොකසඤ්යඤකත්තං යචතයයතො ථිනමිද්ධයතො චිත්තං විවට්ටතීති –
නානත්යත පඤ්ඤා යචයතොවිවට්යට ඤාණං…යප.… සබ්බකියලසා
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නානත්තං, අරහත්තමග්යගො එකත්තං. අරහත්තමග්යගකත්තං යචතයයතො
සබ්බකියලයසහි චිත්තං විවට්ටතීති – නානත්යත පඤ්ඤා යචයතොවිවට්යට
ඤාණං.තංඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතනවුච්චති– 
‘‘නානත්යතපඤ්ඤායචයතොවිවට්යටඤාණං’’. 

97. කථං අධිට්ඨායන පඤ්ඤා චිත්තවිවට්යට ඤාණං? කාමච්ඡන්දං 
පජහන්යතො යනක්ඛම්මවයසන චිත්තං අධිට්ඨාතීති – අධිට්ඨායන පඤ්ඤා
චිත්තවිවට්යට ඤාණං. බයාපාදං පජහන්යතො අබයාපාදවයසන චිත්තං
අධිට්ඨාතීති – අධිට්ඨායන පඤ්ඤා චිත්තවිවට්යට ඤාණං. ථිනමිද්ධං
පජහන්යතො ආයලොකසඤ්ඤාවයසන චිත්තං අධිට්ඨාතීති – අධිට්ඨායන
පඤ්ඤා චිත්තවිවට්යට ඤාණං…යප.… සබ්බකියලයස පජහන්යතො
අරහත්තමග්ගවයසන චිත්තං අධිට්ඨාතීති – අධිට්ඨායන පඤ්ඤා 
චිත්තවිවට්යටඤාණං. තං ඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා.
යතන වුච්චති–‘‘අධිට්ඨායනපඤ්ඤාචිත්තවිවට්යටඤාණං’’. 

98. කථංසුඤ්ඤයතපඤ්ඤාඤාණවිවට්යටඤාණං? ‘‘චක්ඛුසුඤ්ඤං 
අත්යතන වා අත්තනියයන වා නිච්යචන වා ධුයවන වා සස්සයතන වා
අවිපරිණාමධම්යමන වා’’ති යථාභූතං ජානයතො [පජානයතො (සයා.)] 
පස්සයතො චක්ඛාභිනියවසයතො [කාමාභිනියවසයතො (සයා.) අට්ඨකථා 
ඔයලොයකතබ්බා] ඤාණං විවට්ටතීති – සුඤ්ඤයත පඤ්ඤා ඤාණවිවට්යට
ඤාණං. ‘‘යසොතං සුඤ්ඤං…යප.… ඝානං සුඤ්ඤං… ජිව්හා සුඤ්ඤා…
කායයො සුඤ්යඤො… මයනො සුඤ්යඤො අත්යතන වා අත්තනියයන වා
නිච්යචනවාධුයවනවාසස්සයතනවාඅවිපරිණාමධම්යමනවා’’තියථාභූතං 
ජානයතො පස්සයතො මනාභිනියවසයතො ඤාණං විවට්ටතීති – සුඤ්ඤයත
පඤ්ඤාඤාණවිවට්යටඤාණං. තං ඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨන
පඤ්ඤා.යතනවුච්චති–‘‘සුඤ්ඤයතපඤ්ඤා ඤාණවිවට්යටඤාණං’’. 

99. කථං යවොසග්යග පඤ්ඤා වියමොක්ඛවිවට්යට ඤාණං? 
යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දං යවොසජ්ජතීති – යවොසග්යග පඤ්ඤා
වියමොක්ඛවිවට්යට ඤාණං. අබයාපායදන බයාපාදං යවොසජ්ජතීති –
යවොසග්යග පඤ්ඤා වියමොක්ඛවිවට්යට ඤාණං. ආයලොකසඤ්ඤාය
ථිනමිද්ධං යවොසජ්ජතීති – යවොසග්යග පඤ්ඤා වියමොක්ඛවිවට්යටඤාණං. 
අවික්යඛයපන උද්ධච්චං යවොසජ්ජතීති – යවොසග්යග පඤ්ඤා
වියමොක්ඛවිවට්යට ඤාණං. ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡං යවොසජ්ජතීති –
යවොසග්යග පඤ්ඤා වියමොක්ඛවිවට්යට ඤාණං…යප.… අරහත්තමග්යගන
සබ්බකියලයස යවොසජ්ජතීති – යවොසග්යග පඤ්ඤා වියමොක්ඛවිවට්යට
ඤාණං.තංඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතන වුච්චති–
‘‘යවොසග්යගපඤ්ඤාවියමොක්ඛවිවට්යටඤාණං’’. 

100. කථංතථට්යඨපඤ්ඤාසච්චවිවට්යටඤාණං? දුක්ඛස්ස පීළනට්ඨං
සඞ්ඛතට්ඨං සන්තාපට්ඨං විපරිණාමට්ඨං පරිජානන්යතො විවට්ටතීති – 
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තථට්යඨපඤ්ඤාසච්චවිවට්යටඤාණං.සමුදයස්සආයූහනට්ඨංනිදානට්ඨං
සඤ්යඤොගට්ඨං පලියබොධට්ඨං පජහන්යතො විවට්ටතීති –තථට්යඨ පඤ්ඤා
සච්චවිවට්යටඤාණං.නියරොධස්ස නිස්සරණට්ඨංවියවකට්ඨංඅසඞ්ඛතට්ඨං
අමතට්ඨං සච්ඡිකයරොන්යතො විවට්ටතීති – තථට්යඨ පඤ්ඤා සච්චවිවට්යට
ඤාණං. මග්ගස්ස නියයානට්ඨං යහතුට්ඨං දස්සනට්ඨං ආධිපයතයයට්ඨං
භායවන්යතොවිවට්ටතීති–තථට්යඨපඤ්ඤාසච්චවිවට්යටඤාණං. 

සඤ්ඤාවිවට්යටො, යචයතොවිවට්යටො, චිත්තවිවට්යටො, ඤාණවිවට්යටො, 
වියමොක්ඛවිවට්යටො, සච්චවිවට්යටො. සඤ්ජානන්යතො විවට්ටතීති – 
සඤ්ඤාවිවට්යටො. යචතයන්යතො විවට්ටතීති – යචයතොවිවට්යටො.
විජානන්යතොවිවට්ටතීති– චිත්තවිවට්යටො.ඤාණංකයරොන්යතොවිවට්ටතීති
– ඤාණවිවට්යටො. යවොසජ්ජන්යතො විවට්ටතීති – වියමොක්ඛවිවට්යටො.
තථට්යඨවිවට්ටතීති–සච්චවිවට්යටො. 

යත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො, තත්ථ යචයතොවිවට්යටො. යත්ථ
යචයතොවිවට්යටො, තත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො. යත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො
යචයතොවිවට්යටො තත්ථ චිත්තවිවට්යටො. යත්ථ චිත්තවිවට්යටො, තත්ථ
සඤ්ඤාවිවට්යටො යචයතොවිවට්යටො. යත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො 
යචයතොවිවට්යටො චිත්තවිවට්යටො, තත්ථ ඤාණවිවට්යටො. යත්ථ
ඤාණවිවට්යටො, තත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො යචයතොවිවට්යටො චිත්තවිවට්යටො.
යත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො යචයතොවිවට්යටො චිත්තවිවට්යටො ඤාණවිවට්යටො, 
තත්ථ වියමොක්ඛවිවට්යටො. යත්ථ වියමොක්ඛවිවට්යටො, තත්ථ
සඤ්ඤාවිවට්යටො යචයතොවිවට්යටො චිත්තවිවට්යටො ඤාණවිවට්යටො. යත්ථ 
සඤ්ඤාවිවට්යටො යචයතොවිවට්යටො චිත්තවිවට්යටො ඤාණවිවට්යටො
වියමොක්ඛවිවට්යටො, තත්ථ සච්චවිවට්යටො. යත්ථ සච්චවිවට්යටො, තත්ථ
සඤ්ඤාවිවට්යටො යචයතොවිවට්යටො චිත්තවිවට්යටො ඤාණවිවට්යටො
වියමොක්ඛවිවට්යටො. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා.
යතනවුච්චති–‘‘තථට්යඨපඤ්ඤා සච්චවිවට්යටඤාණං’’. 

ඡවිවට්ටඤාණනිද්යදයසොනවචත්තාලීසයමො. 

50. ඉද්ධිවිධඤාණනිද්යදයසො 
101. කථං කායම්පි චිත්තම්පි එකවවත්ථානතා සුඛසඤ්ඤඤ්ච

ලහුසඤ්ඤඤ්ච අධිට්ඨානවයසනඉජ්ඣනට්යඨපඤ්ඤාඉද්ධිවියධඤාණං? 
ඉධ භික්ඛු ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
චිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති. යසො ඉයමසු
චතූසු ඉද්ධිපායදසු චිත්තං පරිභායවති පරිදයමති, මුදුං කයරොතිකම්මනියං.
යසො ඉයමසු චතූසු ඉද්ධිපායදසු චිත්තං පරිභායවත්වා පරිදයමත්වා මුදුං
කරිත්වා කම්මනියං කායම්පි චිත්යත සයමොදහති, චිත්තම්පි කායය
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සයමොදහති, කායවයසන චිත්තං පරිණායමති, චිත්තවයසන කායං 
පරිණායමති, කායවයසනචිත්තංඅධිට්ඨාති, චිත්තවයසනකායංඅධිට්ඨාති; 
කායවයසන චිත්තං පරිණායමත්වා චිත්තවයසන කායං පරිණායමත්වා
කායවයසන චිත්තං අධිට්ඨහිත්වා චිත්තවයසන කායං අධිට්ඨහිත්වා
සුඛසඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්ච කායය ඔක්කමිත්වා විහරති. යසො
තථාභාවියතන චිත්යතන පරිසුද්යධන පරියයොදායතන ඉද්ධිවිධඤාණාය
චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං
පච්චනුයභොති. 

102. එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොති, බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති; 
ආවිභාවං තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං [තියරොකුඩ්ඩං (සයා.)] තියරොපාකාරං
තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො ගච්ඡති, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි 
උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොති, යසයයථාපි උදයක; උදයකපි අභිජ්ජමායන
ගච්ඡති, යසයයථාපි පථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කමති [චඞ්කමති
(සයා.) දී. නි. 1.238 පස්සිතබ්බා] යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො ඉයමපි
චන්දිමසූරියයඑවංමහිද්ධියකඑවංමහානුභායවපාණිනාපරාමසති [පරිමසති
(සයා.)] පරිමජ්ජති; යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතති. තං
ඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘කායම්පි 
චිත්තම්පිඑකවවත්ථානතාසුඛසඤ්ඤඤ්චලහුසඤ්ඤඤ්චඅධිට්ඨානවයසන
ඉජ්ඣනට්යඨ පඤ්ඤාඉද්ධිවියධඤාණං’’. 

ඉද්ධිවිධඤාණනිද්යදයසොපඤ්ඤාසයමො. 

51. යසොතධාතුවිසුද්ධිඤාණනිද්යදයසො 
103. කථං විතක්කවිප්ඵාරවයසන නානත්යතකත්තසද්දනිමිත්තානං

පරියයොගාහයණ පඤ්ඤා යසොතධාතුවිසුද්ධිඤාණං? ඉධ භික්ඛු
ඡන්දසමාධි…යප.… වීරියසමාධි… චිත්තසමාධි…
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති. යසො ඉයමසු
චතූසු ඉද්ධිපායදසු චිත්තං පරිභායවති පරිදයමති, මුදුං කයරොතිකම්මනියං.
යසො ඉයමසු චතූසු ඉද්ධිපායදසු චිත්තං පරිභායවත්වා පරිදයමත්වා, මුදුං
කරිත්වා කම්මනියං දූයරපි සද්දානං සද්දනිමිත්තං මනසි කයරොති, 
සන්තියකපිසද්දානං සද්දනිමිත්තංමනසිකයරොති, ඔළාරිකානම්පිසද්දානං
සද්දනිමිත්තං මනසි කයරොති, සුඛුමානම්පි සද්දානං සද්දනිමිත්තං මනසි
කයරොති, සණ්හසණ්හානම්පි සද්දානං සද්දනිමිත්තං මනසි කයරොති, 
පුරත්ථිමායපිදිසායසද්දානංසද්දනිමිත්තංමනසි කයරොති, පච්ඡිමායපිදිසාය
සද්දානං සද්දනිමිත්තං මනසි කයරොති, උත්තරායපි දිසාය සද්දානං 
සද්දනිමිත්තං මනසි කයරොති, දක්ඛිණායපි දිසාය සද්දානං සද්දනිමිත්තං
මනසි කයරොති, පුරත්ථිමායපි අනුදිසාය සද්දානං සද්දනිමිත්තං මනසි
කයරොති, පච්ඡිමායපි අනුදිසාය සද්දානං සද්දනිමිත්තං මනසි කයරොති, 
උත්තරායපි අනුදිසාය සද්දානං සද්දනිමිත්තං මනසිකයරොති, දක්ඛිණායපි 
අනුදිසාය සද්දානං සද්දනිමිත්තං මනසි කයරොති, යහට්ඨිමායපි දිසාය
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පටුන 

සද්දානං සද්දනිමිත්තං මනසි කයරොති, උපරිමායපි දිසාය සද්දානං
සද්දනිමිත්තං මනසි කයරොති. යසො තථාභාවියතන චිත්යතන පරිසුද්යධන
පරියයොදායතන යසොතධාතුවිසුද්ධිඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති
අභිනින්නායමති. යසො දිබ්බාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය
අතික්කන්තමානුසිකාය උයභො සද්යද සුණාති – දිබ්යබ ච මානුයස ච යය
දූයරසන්තියකච.තංඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතන
වුච්චති – ‘‘විතක්කවිප්ඵාරවයසන නානත්යතකත්තසද්දනිමිත්තානං
පරියයොගාහයණපඤ්ඤායසොතධාතුවිසුද්ධිඤාණං’’. 

යසොතධාතුවිසුද්ධිඤාණනිද්යදයසොඑකපඤ්ඤාසයමො. 

52. යචයතොපරියඤාණනිද්යදයසො 
104. කථං තිණ්ණං චිත්තානං විප්ඵාරත්තා ඉන්ද්රියානං පසාදවයසන

නානත්යතකත්තවිඤ්ඤාණචරියාපරියයොගාහයණ පඤ්ඤා 
යචයතොපරියඤාණං? ඉධ භික්ඛු ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං 
ඉද්ධිපාදං භායවති, වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති. යසො ඉයමසු
චතූසු ඉද්ධිපායදසු චිත්තං පරිභායවති පරිදයමති, මුදුං කයරොතිකම්මනියං.
යසො ඉයමසු චතූසු ඉද්ධිපායදසු චිත්තං පරිභායවත්වා පරිදයමත්වා, මුදුං
කරිත්වාකම්මනියං එවංපජානාති–‘‘ඉදංරූපංයසොමනස්සින්ද්රියසමුට්ඨිතං, 
ඉදං රූපං යදොමනස්සින්ද්රියසමුට්ඨිතං, ඉදං රූපං
උයපක්ඛින්ද්රියසමුට්ඨිත’’න්ති. යසො තථාභාවියතන චිත්යතන පරිසුද්යධන
පරියයොදායතන යචයතොපරියඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති.
යසොපරසත්තානංපරපුග්ගලානංයචතසායචයතොපරිච්ච පජානාති–සරාගං
වා චිත්තං ‘‘සරාගං චිත්ත’’න්ති පජානාති, වීතරාගං වා චිත්තං ‘‘වීතරාගං
චිත්ත’’න්තිපජානාති, සයදොසංවාචිත්තං…යප.…වීතයදොසංවාචිත්තං…
සයමොහං වා චිත්තං… වීතයමොහං වා චිත්තං… සංඛිත්තං වා චිත්තං…
වික්ඛිත්තං වා චිත්තං… මහග්ගතං වා චිත්තං… අමහග්ගතං වා චිත්තං…
සඋත්තරං වා චිත්තං… අනුත්තරං වා චිත්තං… සමාහිතං වා චිත්තං…
අසමාහිතං වා චිත්තං… විමුත්තං වා චිත්තං… අවිමුත්තං වා චිත්තං
‘‘අවිමුත්තංචිත්තන්තිපජානාති.තංඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨන
පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘තිණ්ණං චිත්තානං විප්ඵාරත්තා ඉන්ද්රියානං
පසාදවයසන නානත්යතකත්තවිඤ්ඤාණචරියාපරියයොගාහයණ පඤ්ඤා 
යචයතොපරියඤාණං’’. 

යචයතොපරියඤාණනිද්යදයසොද්යවපඤ්ඤාසයමො. 

53. පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණනිද්යදයසො 
105. කථං පච්චයපවත්තානං ධම්මානං 

නානත්යතකත්තකම්මවිප්ඵාරවයසන පරියයොගාහයණ පඤ්ඤා 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං? ඉධභික්ඛු ඡන්දසමාධි…යප.…මුදුං කරිත්වා
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කම්මනියං එවං පජානාති – ‘‘ඉමස්මිං සති ඉදං යහොති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදං 
උප්පජ්ජති, යදිදං – අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, 
විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, 
සළායතනපච්චයා ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවදනා, යවදනාපච්චයා තණ්හා, 
තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාති, 
ජාතිපච්චයා ජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති; 
එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති’’. 

යසො තථාභාවියතන චිත්යතන පරිසුද්යධන පරියයොදායතන
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො 
අයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති, යසයයථිදං–එකම්පිජාතිංද්යවපි
ජාතියයො තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො දසපි
ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො
පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො, ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි, 
අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි
සංවට්ටවිවට්ටකප්යප – ‘‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො
එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
යසො තයතො චුයතො අමුත්ර උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො
එවංවණ්යණොඑවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදීඑවමආයුපරියන්යතො, 
යසොතයතොචුයතොඉධූපපන්යනො’’ති.ඉති සාකාරංසඋද්යදසංඅයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන
පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘පච්චයපවත්තානං ධම්මානං 
නානත්යතකත්තකම්මවිප්ඵාරවයසන පරියයොගාහයණ පඤ්ඤා 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං’’. 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණනිද්යදයසොයතපඤ්ඤාසයමො. 

54. දිබ්බචක්ඛුඤාණනිද්යදයසො 
106. කථංඔභාසවයසනනානත්යතකත්තරූපනිමිත්තානං දස්සනට්යඨ 

පඤ්ඤා දිබ්බචක්ඛුඤාණං? ඉධ භික්ඛු
ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.…
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති. යසො ඉයමසු
චතූසු ඉද්ධිපායදසු චිත්තං පරිභායවති පරිදයමති, මුදුං කයරොතිකම්මනියං.
යසො ඉයමසු චතූසු ඉද්ධිපායදසු චිත්තං පරිභායවත්වා පරිදයමත්වා, මුදුං
කරිත්වා කම්මනියංආයලොකසඤ්ඤංමනසිකයරොති, දිවාසඤ්ඤං අධිට්ඨාති
– ‘‘යථා දිවාතථා රත්තිං, යථා රත්තිංතථා දිවා’’. ඉති විවයටනයචතසා 
අපරියයොනද්යධනසප්පභාසංචිත්තංභායවති.යසොතථාභාවියතනචිත්යතන
පරිසුද්යධන පරියයොදායතනසත්තානංචුතූපපාතඤාණායචිත්තංඅභිනීහරති
අභිනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන, සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන 
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පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග සත්යත
පජානාති – ‘‘ඉයමවතයභොන්යතොසත්තාකායදුච්චරියතනසමන්නාගතා, 
වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා, මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා, අරියානං
උපවාදකා, මිච්ඡාදිට්ඨිකා, මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා; යත කායස්ස යභදා 
පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නා. ඉයම වා පන
යභොන්යතො සත්තා කායසුචරියතන සමන්නාගතා, වචීසුචරියතන
සමන්නාගතා, මයනොසුචරියතන සමන්නාගතා අරියානං අනුපවාදකා, 
සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා; යත කායස්ස යභදා පරං මරණා 
සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපන්නා’’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග සත්යත
පජානාති.තං ඤාතට්යඨනඤාණං, පජානනට්යඨනපඤ්ඤා.යතනවුච්චති
– ‘‘ඔභාසවයසන නානත්යතකත්තරූපනිමිත්තානං දස්සනට්යඨ පඤ්ඤා
දිබ්බචක්ඛුඤාණං’’. 

දිබ්බචක්ඛුඤාණනිද්යදයසොචතුපඤ්ඤාසයමො. 

55. ආසවක්ඛයඤාණනිද්යදයසො 
107. කථං චතුසට්ඨියාආකායරහිතිණ්ණන්නං ඉන්ද්රියානං වසිභාවතා

පඤ්ඤා ආසවානං ඛයය ඤාණං? කතයමසං තිණ්ණන්නං ඉන්ද්රියානං? 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියස්සඅඤ්ඤින්ද්රියස්ස අඤ්ඤාතාවින්ද්රියස්ස. 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියංකතිඨානානිගච්ඡති, අඤ්ඤින්ද්රියංකති
ඨානානි ගච්ඡති, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං කති ඨානානි ගච්ඡති? 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං එකං ඨානං ගච්ඡති – යසොතාපත්තිමග්ගං. 
අඤ්ඤින්ද්රියං ඡ ඨානානි ගච්ඡති – යසොතාපත්තිඵලං, සකදාගාමිමග්ගං, 
සකදාගාමිඵලං, අනාගාමිමග්ගං, අනාගාමිඵලං, අරහත්තමග්ගං.
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඑකංඨානංගච්ඡති–අරහත්තඵලං. 

යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියස්ස 
සද්ධින්ද්රියං අධියමොක්ඛපරිවාරං යහොති, වීරියින්ද්රියං පග්ගහපරිවාරං යහොති, 
සතින්ද්රියංඋපට්ඨානපරිවාරංයහොති, සමාධින්ද්රියංඅවික්යඛපපරිවාරංයහොති, 
පඤ්ඤින්ද්රියං දස්සනපරිවාරං යහොති, මනින්ද්රියං විජානනපරිවාරං යහොති, 
යසොමනස්සින්ද්රියං අභිසන්දනපරිවාරං යහොති, ජීවිතින්ද්රියං 
පවත්තසන්තතාධිපයතයයපරිවාරං යහොති. යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ ජාතා
ධම්මාඨයපත්වා චිත්තසමුට්ඨානංරූපංසබ්යබවකුසලායහොන්ති, සබ්යබව
අනාසවායහොන්ති, සබ්යබව නියයානිකායහොන්ති, සබ්යබවඅපචයගාමියනො
යහොන්ති, සබ්යබව යලොකුත්තරා යහොන්ති, සබ්යබව නිබ්බානාරම්මණා
යහොන්ති. යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියස්ස
ඉමානි අට්ඨින්ද්රියානි සහජාතපරිවාරා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපරිවාරා
යහොන්ති, නිස්සයපරිවාරා යහොන්ති, සම්පයුත්තපරිවාරා යහොන්ති, සහගතා
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යහොන්ති, සහජාතායහොන්ති, සංසට්ඨායහොන්ති, සම්පයුත්තායහොන්ති. යතව
තස්සආකාරායචවයහොන්තිපරිවාරාච. 

යසොතාපත්තිඵලක්ඛයණ අඤ්ඤින්ද්රියස්ස සද්ධින්ද්රියං 
අධියමොක්ඛපරිවාරං යහොති, වීරියින්ද්රියං පග්ගහපරිවාරං යහොති, සතින්ද්රියං
උපට්ඨානපරිවාරං යහොති, සමාධින්ද්රියං අවික්යඛපපරිවාරං යහොති, 
පඤ්ඤින්ද්රියං දස්සනපරිවාරං යහොති, මනින්ද්රියං විජානනපරිවාරං යහොති, 
යසොමනස්සින්ද්රියං අභිසන්දනපරිවාරං යහොති, ජීවිතින්ද්රියං 
පවත්තසන්තතාධිපයතයයපරිවාරං යහොති. යසොතාපත්තිඵලක්ඛයණ ජාතා
ධම්මා සබ්යබව අබයාකතා යහොන්ති, ඨයපත්වා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං
සබ්යබව අනාසවා යහොන්ති, සබ්යබව යලොකුත්තරා යහොන්ති, සබ්යබව
නිබ්බානාරම්මණා යහොන්ති. යසොතාපත්තිඵලක්ඛයණ අඤ්ඤින්ද්රියස්ස
ඉමානි අට්ඨින්ද්රියානි සහජාතපරිවාරා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපරිවාරා
යහොන්ති, නිස්සයපරිවාරා යහොන්ති, සම්පයුත්තපරිවාරා යහොන්ති, සහගතා
යහොන්ති, සහජාතායහොන්ති, සංසට්ඨායහොන්ති, සම්පයුත්තායහොන්ති.යතව
තස්ස ආකාරායචවයහොන්තිපරිවාරාච. 

සකදාගාමිමග්ගක්ඛයණ …යප.… සකදාගාමිඵලක්ඛයණ…යප.…
අනාගාමිමග්ගක්ඛයණ…යප.… අනාගාමිඵලක්ඛයණ…යප.… 
අරහත්තමග්ගක්ඛයණ අඤ්ඤින්ද්රියස්ස සද්ධින්ද්රියං අධියමොක්ඛපරිවාරං 
යහොති…යප.… ජීවිතින්ද්රියං පවත්තසන්තතාධිපයතයයපරිවාරං යහොති. 
අරහත්තමග්ගක්ඛයණ ජාතා ධම්මා ඨයපත්වා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං
සබ්යබවකුසලා යහොන්ති, සබ්යබවඅනාසවායහොන්ති, සබ්යබවනියයානිකා
යහොන්ති, සබ්යබව අපචයගාමියනො යහොන්ති, සබ්යබව යලොකුත්තරා
යහොන්ති, සබ්යබව නිබ්බානාරම්මණා යහොන්ති. අරහත්තමග්ගක්ඛයණ
අඤ්ඤින්ද්රියස්ස ඉමානි අට්ඨින්ද්රියානි සහජාතපරිවාරා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරිවාරා යහොන්ති, නිස්සයපරිවාරා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපරිවාරා යහොන්ති, සහගතා යහොන්ති, සහජාතායහොන්ති, සංසට්ඨා
යහොන්ති, සම්පයුත්තායහොන්ති.යතවතස්සආකාරායචවයහොන්තිපරිවාරා 
ච. 

අරහත්තඵලක්ඛයණ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියස්ස සද්ධින්ද්රියං 
අධියමොක්ඛපරිවාරං යහොති, වීරියින්ද්රියං පග්ගහපරිවාරං යහොති, සතින්ද්රියං 
උපට්ඨානපරිවාරං යහොති, සමාධින්ද්රියං අවික්යඛපපරිවාරං යහොති, 
පඤ්ඤින්ද්රියං දස්සනපරිවාරං යහොති, මනින්ද්රියං විජානනපරිවාරං යහොති, 
යසොමනස්සින්ද්රියං අභිසන්දනපරිවාරං යහොති, ජීවිතින්ද්රියං
පවත්තසන්තතාධිපයතයයපරිවාරංයහොති. අරහත්තඵලක්ඛයණජාතාධම්මා
සබ්යබව අබයාකතා යහොන්ති, ඨයපත්වා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං සබ්යබව
අනාසවා යහොන්ති, සබ්යබව යලොකුත්තරා යහොන්ති, සබ්යබව 
නිබ්බානාරම්මණා යහොන්ති. අරහත්තඵලක්ඛයණ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියස්ස
ඉමානි අට්ඨින්ද්රියානි සහජාතපරිවාරා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපරිවාරා
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යහොන්ති, නිස්සයපරිවාරා යහොන්ති, සම්පයුත්තපරිවාරා යහොන්ති, සහගතා
යහොන්ති, සහජාතා යහොන්ති, සංසට්ඨායහොන්ති, සම්පයුත්තායහොන්ති.යතව
තස්සආකාරායචවයහොන්ති පරිවාරාච.ඉතිඉමානිඅට්ඨට්ඨකානිචතුසට්ඨි
යහොන්ති. 

ආසවාති කතයම යත ආසවා? කාමාසයවො, භවාසයවො, දිට්ඨාසයවො, 
අවිජ්ජාසයවො. කත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති? යසොතාපත්තිමග්යගන
අනවයසයසො දිට්ඨාසයවො ඛීයති, අපායගමනීයයො කාමාසයවො ඛීයති, 
අපායගමනීයයො භවාසයවො ඛීයති, අපායගමනීයයො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති.
එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. සකදාගාමිමග්යගන ඔළාරියකො කාමාසයවො
ඛීයති, තයදකට්යඨො භවාසයවො ඛීයති, තයදකට්යඨො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති.
එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. අනාගාමිමග්යගන අනවයසයසො කාමාසයවො
ඛීයති, තයදකට්යඨො භවාසයවො ඛීයති, තයදකට්යඨො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති.
එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. අරහත්තමග්යගන අනවයසයසො භවාසයවො
ඛීයති, අනවයසයසො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති. එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. තං
ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති –
‘‘චතුසට්ඨියා ආකායරහි තිණ්ණන්නං ඉන්ද්රියානං වසිභාවතා පඤ්ඤා
ආසවානංඛයයඤාණං’’. 

ආසවක්ඛයඤාණනිද්යදයසොපඤ්චපඤ්ඤාසයමො. 

56-63. සච්චඤාණචතුක්කද්වයනිද්යදයසො 
108. කථං පරිඤ්ඤට්යඨපඤ්ඤා දුක්යඛ ඤාණං, පහානට්යඨපඤ්ඤා

සමුදයය ඤාණං, සච්ඡිකිරියට්යඨ පඤ්ඤා නියරොයධ ඤාණං, භාවනට්යඨ
පඤ්ඤාමග්යගඤාණං? දුක්ඛස්සපීළනට්යඨොසඞ්ඛතට්යඨොසන්තාපට්යඨො 
විපරිණාමට්යඨො පරිඤ්ඤාතට්යඨො; සමුදයස්ස ආයූහනට්යඨො නිදානට්යඨො
සඤ්යඤොගට්යඨො පලියබොධට්යඨොපහානට්යඨො; නියරොධස්සනිස්සරණට්යඨො
වියවකට්යඨො අසඞ්ඛතට්යඨො අමතට්යඨො සච්ඡිකිරියට්යඨො; මග්ගස්ස
නියයානට්යඨොයහතුට්යඨොදස්සනට්යඨොආධිපයතයයට්යඨො භාවනට්යඨො.තං
ඤාතට්යඨන ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති –
‘‘පරිඤ්ඤට්යඨ පඤ්ඤා දුක්යඛ ඤාණං, පහානට්යඨ පඤ්ඤා සමුදයය
ඤාණං, සච්ඡිකිරියට්යඨ පඤ්ඤා නියරොයධ ඤාණං, භාවනට්යඨ පඤ්ඤා
මග්යගඤාණං’’. 

109. කථං දුක්යඛ ඤාණං, දුක්ඛසමුදයය ඤාණං, දුක්ඛනියරොයධ 
ඤාණං, දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං? මග්ගසමඞ්ගිස්ස ඤාණං
දුක්යඛ යපතංඤාණං, දුක්ඛසමුදයය යපතංඤාණං, දුක්ඛනියරොයධ යපතං
ඤාණං, දුක්ඛනියරොධගාමිනියාපටිපදායයපතංඤාණං. 

තත්ථ කතමං දුක්යඛ ඤාණං? දුක්ඛං ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා 
පජානනා විචයයො පවිචයයො ධම්මවිචයයො සල්ලක්ඛණා උපලක්ඛණා 
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පච්චුපලක්ඛණා පණ්ඩිච්චං යකොසල්ලං යනපුඤ්ඤං යවභබයා චින්තා
උපපරික්ඛා භූරි යමධා පරිණායිකා විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං පයතොයදො
පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසායදො
පඤ්ඤාආයලොයකො පඤ්ඤාඔභායසො පඤ්ඤාපජ්යජොයතො පඤ්ඤාරතනං 
අයමොයහො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදං වුච්චති දුක්යඛ ඤාණං.
දුක්ඛසමුදයං ආරබ්භ…යප.… දුක්ඛනියරොධං ආරබ්භ…යප.…
දුක්ඛනියරොධගාමිනිං පටිපදං ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා
පජානනා…යප.… අයමොයහො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදං වුච්චති 
දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං. තං ඤාතට්යඨන ඤාණං, 
පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘දුක්යඛඤාණං, දුක්ඛසමුදයය
ඤාණං, දුක්ඛනියරොයධ ඤාණං, දුක්ඛනියරොධගාමිනියාපටිපදායඤාණං’’. 

සච්චඤාණචතුක්කද්වයනිද්යදයසොයතසට්ඨියමො. 

64-67. සුද්ධිකපටිසම්භිදාඤාණනිද්යදයසො 
110. කථං අත්ථපටිසම්භියද ඤාණං, ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං, 

නිරුත්තිපටිසම්භියදඤාණං, පටිභානපටිසම්භියදඤාණං? අත්යථසුඤාණං
අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්යමසු ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා, නිරුත්තීසු ඤාණං 
නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභායනසු ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා.
අත්ථනානත්යතපඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියදඤාණං, ධම්මනානත්යතපඤ්ඤා
ධම්මපටිසම්භියදඤාණං, නිරුත්තිනානත්යත පඤ්ඤා නිරුත්තිපටිසම්භියද
ඤාණං, පටිභානනානත්යත පඤ්ඤා පටිභානපටිසම්භියද ඤාණං, 
අත්ථවවත්ථායන පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියද ඤාණං, ධම්මවවත්ථායන
පඤ්ඤා ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං නිරුත්තිවවත්ථායන පඤ්ඤා
නිරුත්තිපටිසම්භියද ඤාණං, පටිභානවවත්ථායන පඤ්ඤා 
පටිභානපටිසම්භියදඤාණං. 

අත්ථසල්ලක්ඛයණ පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියද ඤාණං, 
ධම්මසල්ලක්ඛයණ පඤ්ඤා ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං, 
නිරුත්තිසල්ලක්ඛයණ පඤ්ඤා නිරුත්තිපටිසම්භියද ඤාණං, 
පටිභානසල්ලක්ඛයණ පඤ්ඤා පටිභානපටිසම්භියද ඤාණං. 
අත්ථූපලක්ඛයණ පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියද ඤාණං, ධම්මූපලක්ඛයණ
පඤ්ඤා ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං, නිරුත්තූපලක්ඛයණ පඤ්ඤා
නිරුත්තිපටිසම්භියද ඤාණං, පටිභානූපලක්ඛයණ පඤ්ඤා
පටිභානපටිසම්භියදඤාණං. 

අත්ථප්පයභයද පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියද ඤාණං, ධම්මප්පයභයද
පඤ්ඤා ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං, නිරුත්තිප්පයභයද පඤ්ඤා
නිරුත්තිපටිසම්භියදඤාණං, පටිභානප්පයභයදපඤ්ඤා පටිභානපටිසම්භියද
ඤාණං. අත්ථප්පභාවයන පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියද ඤාණං, 
ධම්මප්පභාවයන පඤ්ඤා ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං, නිරුත්තිප්පභාවයන
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පඤ්ඤා නිරුත්තිපටිසම්භියද ඤාණං, පටිභානප්පභාවයන පඤ්ඤා
පටිභානපටිසම්භියදඤාණං. 

අත්ථයජොතයන පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියද ඤාණං, ධම්මයජොතයන
පඤ්ඤා ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං, නිරුත්තියජොතයන පඤ්ඤා
නිරුත්තිපටිසම්භියදඤාණං, පටිභානයජොතයනපඤ්ඤාපටිභානපටිසම්භියද
ඤාණං.අත්ථවියරොචයනපඤ්ඤාඅත්ථපටිසම්භියද ඤාණං, ධම්මවියරොචයන
පඤ්ඤා ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං, නිරුත්තිවියරොචයන පඤ්ඤා 
නිරුත්තිපටිසම්භියද ඤාණං, පටිභානවියරොචයන පඤ්ඤා
පටිභානපටිසම්භියද ඤාණං. අත්ථප්පකාසයන පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියද
ඤාණං, ධම්මප්පකාසයන පඤ්ඤා ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං, 
නිරුත්තිප්පකාසයන පඤ්ඤා නිරුත්තිපටිසම්භියද ඤාණං, 
පටිභානප්පකාසයන පඤ්ඤා පටිභානපටිසම්භියදඤාණං. තං ඤාතට්යඨන 
ඤාණං, පජානනට්යඨන පඤ්ඤා. යතන වුච්චති – ‘‘අත්ථපටිසම්භියද
ඤාණං, ධම්මපටිසම්භියද ඤාණං, නිරුත්තිපටිසම්භියද ඤාණං, 
පටිභානපටිසම්භියදඤාණං’’. 

සුද්ධිකපටිසම්භිදාඤාණනිද්යදයසොසත්තසට්ඨියමො. 

68. ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණනිද්යදයසො 
111. කතමං  ථාග ස්සඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත් ඤාණිං? ඉධතථාගයතො

සත්යත පස්සති අප්පරජක්යඛ මහාරජක්යඛ තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය
ස්වාකායර ද්වාකායර සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය අප්යපකච්යච
පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියනො අප්යපකච්යච න 
පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියනො. 

අප්පරජක්යඛ මහාරජක්යඛති සද්යධො පුග්ගයලො අප්පරජක්යඛො, 
අස්සද්යධො පුග්ගයලො මහාරජක්යඛො. ආරද්ධවීරියයො පුග්ගයලො 
අප්පරජක්යඛො, කුසීයතොපුග්ගයලොමහාරජක්යඛො.උපට්ඨිතස්සතිපුග්ගයලො
අප්පරජක්යඛො, මුට්ඨස්සති පුග්ගයලො මහාරජක්යඛො. සමාහියතො පුග්ගයලො
අප්පරජක්යඛො, අසමාහියතො පුග්ගයලො මහාරජක්යඛො. පඤ්ඤවා පුග්ගයලො
අප්පරජක්යඛො, දුප්පඤ්යඤොපුග්ගයලො මහාරජක්යඛො. 

තික්ඛින්ද්රියෙ මුදින්ද්රියෙතිසද්යධොපුග්ගයලො තික්ඛින්ද්රියයො, අස්සද්යධො
පුග්ගයලො මුදින්ද්රියයො. ආරද්ධවීරියයො පුග්ගයලො තික්ඛින්ද්රියයො, කුසීයතො
පුග්ගයලො මුදින්ද්රියයො. උපට්ඨිතස්සති පුග්ගයලො තික්ඛින්ද්රියයො, මුට්ඨස්සති
පුග්ගයලො මුදින්ද්රියයො. සමාහියතො පුග්ගයලො තික්ඛින්ද්රියයො, අසමාහියතො
පුග්ගයලො මුදින්ද්රියයො. පඤ්ඤවා පුග්ගයලො තික්ඛින්ද්රියයො, දුප්පඤ්යඤො
පුග්ගයලොමුදින්ද්රියයො. 

ස්වාකායර ද්වාකායරති සද්යධො පුග්ගයලො ස්වාකායරො, අස්සද්යධො
පුග්ගයලො ද්වාකායරො. ආරද්ධවීරියයො පුග්ගයලො ස්වාකායරො, කුසීයතො
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පුග්ගයලො ද්වාකායරො. උපට්ඨිතස්සති පුග්ගයලො ස්වාකායරො, මුට්ඨස්සති 
පුග්ගයලො ද්වාකායරො. සමාහියතො පුග්ගයලො ස්වාකායරො, අසමාහියතො 
පුග්ගයලො ද්වාකායරො. පඤ්ඤවා පුග්ගයලො ස්වාකායරො, දුප්පඤ්යඤො
පුග්ගයලො ද්වාකායරො. 

සුවිඤ්ඤාපයෙ දුවිඤ්ඤාපයෙති සද්යධො පුග්ගයලො සුවිඤ්ඤාපයයො, 
අස්සද්යධො පුග්ගයලො දුවිඤ්ඤාපයයො. ආරද්ධවීරියයො පුග්ගයලො 
සුවිඤ්ඤාපයයො, කුසීයතො පුග්ගයලො දුවිඤ්ඤාපයයො. උපට්ඨිතස්සති
පුග්ගයලො සුවිඤ්ඤාපයයො, මුට්ඨස්සතිපුග්ගයලොදුවිඤ්ඤාපයයො.සමාහියතො
පුග්ගයලො සුවිඤ්ඤාපයයො, අසමාහියතොපුග්ගයලො දුවිඤ්ඤාපයයො.පඤ්ඤවා
පුග්ගයලොසුවිඤ්ඤාපයයො, දුප්පඤ්යඤොපුග්ගයලො දුවිඤ්ඤාපයයො. 

අප්යපකච්යච පරයලොකවජ්ජ ෙදස්සාවියනො, අප්යපකච්යච න

පරයලොකවජ්ජ ෙදස්සාවියනොති සද්යධො පුග්ගයලො 
පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී, අස්සද්යධො පුග්ගයලො න
පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී. ආරද්ධවීරියයො පුග්ගයලො
පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී, කුසීයතොපුග්ගයලොනපරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී. 
උපට්ඨිතස්සතිපුග්ගයලොපරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී, මුට්ඨස්සතිපුග්ගයලොන 
පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී. සමාහියතො පුග්ගයලො පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී, 
අසමාහියතො පුග්ගයලො න පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී. පඤ්ඤවා පුග්ගයලො
පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී, දුප්පඤ්යඤො පුග්ගයලො න
පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී. 

112. යලොයකොති – ඛන්ධයලොයකො, ධාතුයලොයකො, ආයතනයලොයකො, 
විපත්තිභවයලොයකො, විපත්තිසම්භවයලොයකො, සම්පත්තිභවයලොයකො, 
සම්පත්තිසම්භවයලොයකො. 

එයකො යලොයකො – සබ්යබ සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා. ද්යව යලොකා –
නාමඤ්ච, රූපඤ්ච.තයයොයලොකා–තිස්යසොයවදනා.චත්තායරොයලොකා–
චත්තායරොආහාරා.පඤ්චයලොකා– පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා.ඡයලොකා –ඡ
අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි. සත්ත යලොකා – සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො. 
අට්ඨ යලොකා – අට්ඨ යලොකධම්මා. නව යලොකා – නව සත්තාවාසා. දස
යලොකා–දසායතනානි.ද්වාදසයලොකා–ද්වාදසායතනානි.අට්ඨාරසයලොකා 
– අට්ඨාරසධාතුයයො. 

වජ්ජන්ති සබ්යබ කියලසා වජ්ජා, සබ්යබ දුච්චරිතා වජ්ජා, සබ්යබ
අභිසඞ්ඛාරා වජ්ජා, සබ්යබභවගාමිකම්මා වජ්ජා. ඉති ඉමස්මිඤ්චයලොයක
ඉමස්මිඤ්ච වජ්යජ තිබ්බා භයසඤ්ඤා පච්චුපට්ඨිතා යහොති, යසයයථාපි
උක්ඛිත්තාසියක වධයක. ඉයමහි පඤ්ඤාසාය ආකායරහි ඉමානි 
පඤ්චින්ද්රියානි ජානාති පස්සති අඤ්ඤාති පටිවිජ්ඣති – ඉදං තථාගතස්ස 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්යතඤාණං. 
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ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණනිද්යදයසොඅට්ඨසට්ඨියමො. 

69. ආසයානුසයඤාණනිද්යදයසො 
113. කතමං තථාගතස්ස සත්තානං ආසයානුසයය ඤාණං? ඉධ

තථාගයතො සත්තානං ආසයං ජානාති, අනුසයං ජානාති, චරිතං ජානාති, 
අධිමුත්තිං ජානාති, භබ්බාභබ්යබ සත්යත පජානාති. කතයමො [කතයමො ච
(සයා.ක.)] සත්තානංආසයයො? ‘‘සස්සයතොයලොයකො’’තිවා, ‘‘අසස්සයතො 
යලොයකො’’තිවා, ‘‘අන්තවායලොයකො’’තිවා, ‘‘අනන්තවා යලොයකො’’තිවා, 
‘‘තංජීවංතංසරීර’’න්තිවා, ‘‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’’න්තිවා, ‘‘යහොති
තථාගයතොපරංමරණා’’තිවා, ‘‘නයහොතිතථාගයතො පරංමරණා’’තිවා, 
‘‘යහොතිචනච යහොතිතථාගයතොපරංමරණා’’තිවා, ‘‘යනවයහොතිනන
යහොතිතථාගයතො පරංමරණා’’තිවා. ඉති භවදිට්ඨිසන්නිස්සිතා වා සත්තා
යහොන්තිවිභවදිට්ඨිසන්නිස්සිතාවා. 

එයත වා පන උයභො අන්යත අනුපගම්ම 
ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යනසුධම්යමසුඅනුයලොමිකාඛන්තිපටිලද්ධා
යහොති, යථාභූතං වා ඤාණං. කාමං යසවන්තඤ්යඤව ජානාති – ‘‘අයං
පුග්ගයලො කාමගරුයකො කාමාසයයො කාමාධිමුත්යතො’’ති. කාමං
යසවන්තඤ්යඤව ජානාති – ‘‘අයං පුග්ගයලො යනක්ඛම්මගරුයකො 
යනක්ඛම්මාසයයො යනක්ඛම්මාධිමුත්යතො’’ති. යනක්ඛම්මං
යසවන්තඤ්යඤව ජානාති – ‘‘අයං පුග්ගයලො (යනක්ඛම්මගරුයකො
යනක්ඛම්මාසයයො යනක්ඛම්මාධිමුත්යතො’’ති. යනක්ඛම්මං
යසවන්තඤ්යඤව ජානාති – ‘‘අයං පුග්ගයලො කාමගරුයකො කාමාසයයො 
කාමාධිමුත්යතො’’ති.බයාපාදංයසවන්තඤ්යඤව ජානාති) [( ) එත්ථන්තයර
පාඨා නත්ථි සයාමයපොත්ථයක, එවමුපරිපි] – ‘‘අයං පුග්ගයලො
බයාපාදගරුයකො බයාපාදාසයයො බයාපාදාධිමුත්යතො’’ති. බයාපාදං 
යසවන්තඤ්යඤව ජානාති – ‘‘අයං පුග්ගයලො (අබයාපාදගරුයකො
අබයාපාදාසයයො අබයාපාදාධිමුත්යතො’’ති. අබයාපාදං යසවන්තඤ්යඤව
ජානාති – ‘‘අයං පුග්ගයලො අබයාපාදගරුයකො අබයාපාදාසයයො
අබයාපාදාධිමුත්යතො’’ති. අබයාපාදං යසවන්තඤ්යඤව ජානාති – ‘‘අයං
පුග්ගයලොබයාපාදගරුයකොබයාපාදාසයයොබයාපාදාධිමුත්යතො’’ති. ථිනමිද්ධං
යසවන්තඤ්යඤව ජානාති) – ‘‘අයං පුග්ගයලො ථිනමිද්ධගරුයකො
ථිනමිද්ධාසයයො ථිනමිද්ධාධිමුත්යතො’’ති. ථිනමිද්ධං යසවන්තඤ්යඤව
ජානාති–‘‘අයංපුග්ගයලො ආයලොකසඤ්ඤාගරුයකොආයලොකසඤ්ඤාසයයො
ආයලොකසඤ්ඤාධිමුත්යතො’’ති.ආයලොකසඤ්ඤංයසවන්තඤ්යඤව ජානාති
– ‘‘අයං පුග්ගයලො (ආයලොකසඤ්ඤාගරුයකො ආයලොකසඤ්ඤාසයයො
ආයලොකසඤ්ඤාධිමුත්යතො’’ති. ආයලොකසඤ්ඤංයසවන්තඤ්යඤවජානාති
– ‘‘අයං පුග්ගයලො ථිනමිද්ධගරුයකො ථිනමිද්ධාසයයො 
ථිනමිද්ධාධිමුත්යතො’’ති.)අයංසත්තානංආසයයො. 
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114. කතයමො ච සත්තානං අනුසයයො? සත්තානුසයා –
කාමරාගානුසයයො, පටිඝානුසයයො, මානානුසයයො, දිට්ඨානුසයයො, 
විචිකිච්ඡානුසයයො, භවරාගානුසයයො, අවිජ්ජානුසයයො. යං යලොයක පියරූපං
සාතරූපං, එත්ථ සත්තානං කාමරාගානුසයයො අනුයසති. යං යලොයක
අප්පියරූපං අසාතරූපං, එත්ථ සත්තානං පටිඝානුසයයො අනුයසති. ඉති
ඉයමසු ද්වීසුධම්යමසු අවිජ්ජා අනුපතිතා, තයදකට්යඨොමායනො ච දිට්ඨිච
විචිකිච්ඡාච දට්ඨබ්බා.අයංසත්තානංඅනුසයයො. 

කතමඤ්ච සත්තානං චරිතං? පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො 
ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො පරිත්තභූමයකොවාමහාභූමයකොවා. ඉදං සත්තානං
චරිතං. 

115. කතමා ච සත්තානං අධිමුත්ති? සන්ති සත්තා හීනාධිමුත්තිකා, 
සන්ති සත්තා පණීතාධිමුත්තිකා. හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තියක
සත්යත යසවන්ති භජන්ති පයිරුපාසන්ති. පණීතාධිමුත්තිකා සත්තා 
පණීතාධිමුත්තියක සත්යත යසවන්ති භජන්ති පයිරුපාසන්ති. අතීතම්පි
අද්ධානං හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තියක සත්යත යසවිංසු භජිංසු
පයිරුපාසිංසු; පණීතාධිමුත්තිකාසත්තාපණීතාධිමුත්තියකසත්යතයසවිංසු
භජිංසු පයිරුපාසිංසු. අනාගතම්පි අද්ධානං හීනාධිමුත්තිකා සත්තා
හීනාධිමුත්තියක සත්යත යසවිස්සන්ති භජිස්සන්ති පයිරුපාසිස්සන්ති; 
පණීතාධිමුත්තිකා සත්තා පණීතාධිමුත්තියක සත්යත යසවිස්සන්ති
භජිස්සන්තිපයිරුපාසිස්සන්ති.අයංසත්තානංඅධිමුත්ති. 

කතයම සත්තාඅභබ්බා? යයයතසත්තා කම්මාවරයණනසමන්නාගතා, 
කියලසාවරයණනසමන්නාගතා, විපාකාවරයණනසමන්නාගතා, අස්සද්ධා
අච්ඡන්දිකා දුප්පඤ්ඤා, අභබ්බා නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු
සම්මත්තං–ඉයමයතසත්තාඅභබ්බා. 

කතයම සත්තා භබ්බා? යය යත සත්තා න කම්මාවරයණන
සමන්නාගතා, න කියලසාවරයණන සමන්නාගතා, න විපාකාවරයණන
සමන්නාගතා, සද්ධා ඡන්දිකා පඤ්ඤවන්යතො, භබ්බා නියාමං ඔක්කමිතුං
කුසයලසුධම්යමසුසම්මත්තං –ඉයමයතසත්තාභබ්බා.ඉදං තථාගතස්ස
සත්තානංආසයානුසයයඤාණං. 

ආසයානුසයඤාණනිද්යදයසොනවසට්ඨියමො. 

70. යමකපාටිහීරඤාණනිද්යදයසො 
116. කතමං  ථාග ස්ස ෙමකපාටිහීයර ඤාණිං? ඉධ තථාගයතො

යමකපාටිහීරං කයරොති අසාධාරණං සාවයකහි. උපරිමකායයතො
අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, යහට්ඨිමකායයතො උදකධාරා පවත්තති; 
යහට්ඨිමකායයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, උපරිමකායයතො උදකධාරා
පවත්තති; පුරත්ථිමකායයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, පච්ඡිමකායයතො
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උදකධාරා පවත්තති; පච්ඡිමකායයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, 
පුරත්ථිමකායයතො උදකධාරා පවත්තති; දක්ඛිණඅක්ඛියතො අග්ගික්ඛන්යධො
පවත්තති, වාමඅක්ඛියතො උදකධාරා පවත්තති; වාමඅක්ඛියතො
අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, දක්ඛිණඅක්ඛියතො උදකධාරා පවත්තති; 
දක්ඛිණකණ්ණයසොතයතොඅග්ගික්ඛන්යධොපවත්තති, වාමකණ්ණයසොතයතො
උදකධාරා පවත්තති; වාමකණ්ණයසොතයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, 
දක්ඛිණකණ්ණයසොතයතො උදකධාරා පවත්තති; දක්ඛිණනාසිකායසොතයතො
අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, වාමනාසිකායසොතයතො උදකධාරා පවත්තති; 
වාමනාසිකායසොතයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, 
දක්ඛිණනාසිකායසොතයතො උදකධාරා පවත්තති; දක්ඛිණඅංසකූටයතො
අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, වාමඅංසකූටයතො උදකධාරා පවත්තති; 
වාමඅංසකූටයතොඅග්ගික්ඛන්යධොපවත්තති, දක්ඛිණඅංසකූටයතොඋදකධාරා 
පවත්තති; දක්ඛිණහත්ථයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, වාමහත්ථයතො
උදකධාරා පවත්තති; වාමහත්ථයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, 
දක්ඛිණහත්ථයතො උදකධාරා පවත්තති; දක්ඛිණපස්සයතො අග්ගික්ඛන්යධො
පවත්තති, වාමපස්සයතො උදකධාරා පවත්තති; වාමපස්සයතො 
අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, දක්ඛිණපස්සයතො උදකධාරා පවත්තති; 
දක්ඛිණපාදයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, වාමපාදයතො උදකධාරා
පවත්තති; වාමපාදයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, දක්ඛිණපාදයතො
උදකධාරා පවත්තති; අඞ්ගුලඞ්ගුයලහි අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, 
අඞ්ගුලන්තරිකාහි උදකධාරා පවත්තති; අඞ්ගුලන්තරිකාහි අග්ගික්ඛන්යධො
පවත්තති, අඞ්ගුලඞ්ගුයලහි උදකධාරා පවත්තති; එයකකයලොමයතො
අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, එයකකයලොමයතො උදකධාරා පවත්තති; 
යලොමකූපයතො යලොමකූපයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, යලොමකූපයතො
යලොමකූපයතොඋදකධාරා පවත්තති. 

ඡන්නං වණ්ණානං – නීලානං, පීතකානං, යලොහිතකානං, ඔදාතානං, 
මඤ්ජිට්ඨානං [මඤ්යජට්ඨානං (සයා. ක.)], පභස්සරානං භගවා චඞ්කමති, 
නිම්මියතො තිට්ඨති වා නිසීදති වා යසයයං වා කප්යපති. භගවා තිට්ඨති, 
නිම්මියතො චඞ්කමති වා නිසීදති වා යසයයං වා කප්යපති. භගවා නිසීදති, 
නිම්මියතො චඞ්කමති වා තිට්ඨති වා යසයයං වාකප්යපති. භගවා යසයයං
කප්යපති, නිම්මියතො චඞ්කමති වා තිට්ඨති වා නිසීදති වා. නිම්මියතො
චඞ්කමති, භගවා තිට්ඨති වා නිසීදති වා යසයයං වා කප්යපති. නිම්මියතො
තිට්ඨති, භගවා චඞ්කමති වා නිසීදති වා යසයයං වා කප්යපති. නිම්මියතො 
නිසීදති, භගවා චඞ්කමති වා තිට්ඨති වා යසයයං වා කප්යපති. නිම්මියතො
යසයයං කප්යපති, භගවා චඞ්කමති වා තිට්ඨති වා නිසීදති වා. ඉදං
තථාගතස්සයමකපාටිහීයර ඤාණං. 

යමකපාටිහීරඤාණනිද්යදයසොසත්තතියමො. 
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71. මහාකරුණාඤාණනිද්යදයසො 
117. කතමං  ථාග ස්ස මහාකරුණාසමාපත්තිො ඤාණිං? බහුයකහි

ආකායරහි පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු මහාකරුණා 
ඔක්කමති. ආදිත්යතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං බුද්ධානං
භගවන්තානං සත්යතසු මහාකරුණා ඔක්කමති. උයුත්යතො
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු
මහාකරුණා ඔක්කමති. පයායතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං 
බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු මහාකරුණා ඔක්කමති. 
කුම්මග්ගප්පටිපන්යනො [කුම්මග්ගං පටිපන්යනො (සයා.)] 
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු
මහාකරුණා ඔක්කමති. උපනීයති යලොයකො අද්ධුයවොති – පස්සන්තානං
බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු මහාකරුණා ඔක්කමති. අතායණො 
[අත්තායණො (සයා.)] යලොයකො අනභිස්සයරොති – පස්සන්තානං බුද්ධානං
භගවන්තානංසත්යතසුමහාකරුණාඔක්කමති.අස්සයකොයලොයකො, සබ්බං
පහාය ගමනීයන්ති – පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු
මහාකරුණා ඔක්කමති. ඌයනො යලොයකො අතීයතො තණ්හාදායසොති –
පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු මහාකරුණා ඔක්කමති.
අතායයනො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… අයලයණො
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං …යප.… අසරයණො
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… අසරණීභූයතො
යලොකසන්නිවායසොති–පස්සන්තානං…යප.…. 

උද්ධයතොයලොයකොඅවූපසන්යතොති–පස්සන්තානං…යප.…සසල්යලො 
යලොකසන්නිවායසො, විද්යධො පුථුසල්යලහි; තස්ස නත්ථඤ්යඤො යකොචි
සල්ලානං උද්ධතා, අඤ්ඤත්ර මයාති – පස්සන්තානං…යප.…
අවිජ්ජන්ධකාරාවරයණො යලොකසන්නිවායසො අණ්ඩභූයතො 
කියලසපඤ්ජරපක්ඛිත්යතො; තස්සනත්ථඤ්යඤොයකොචිආයලොකංදස්යසතා, 
අඤ්ඤත්රමයාති– පස්සන්තානං…යප.…අවිජ්ජාගයතොයලොකසන්නිවායසො
අණ්ඩභූයතො පරියයොනද්යධො තන්තාකුලකජායතො [තන්තාකුලජායතො
(සයා.)] කුලාගණ්ඩිකජායතො [ගුළාගුණ්ඨිකජායතො (සයා.), 
ගුලාගුණ්ඩිකජායතො (ක. සී. අට්ඨ.) දී. නි. 2.95 පස්සිතබ්බා] 
මුඤ්ජපබ්බජභූයතො අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං සංසාරං නාතිවත්තතීති –
පස්සන්තානං…යප.… අවිජ්ජාවිසයදොසසංලිත්යතො යලොකසන්නිවායසො 
කියලසකලලීභූයතොති – පස්සන්තානං…යප.… රාගයදොසයමොහජටාජටියතො
යලොකසන්නිවායසො; තස්ස නත්ථඤ්යඤො යකොචි ජටං විජයටතා, අඤ්ඤත්ර
මයාති–පස්සන්තානං…යප.…. 

තණ්හාසඞ්ඝාටපටිමුක්යකො යලොකසන්නිවායසොති – 
පස්සන්තානං…යප.… තණ්හාජායලන ඔත්ථයටො [ඔත්ථයතො (ක.)] 
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… තණ්හායසොයතන වුය්හති
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… තණ්හාසඤ්යඤොජයනන
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සඤ්ඤුත්යතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.…
තණ්හානුසයයනඅනුසයටොයලොකසන්නිවායසොති –පස්සන්තානං…යප.… 
තණ්හාසන්තායපන සන්තප්පති යලොකසන්නිවායසොති –
පස්සන්තානං…යප.…තණ්හාපරිළායහන පරිඩය්හති යලොකසන්නිවායසොති
–පස්සන්තානං…යප.…. 

දිට්ඨිසඞ්ඝාටපටිමුක්යකොයලොකසන්නිවායසොති–පස්සන්තානං…යප.… 
දිට්ඨිජායලන ඔත්ථයටො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.…
දිට්ඨියසොයතන වුය්හති යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.…
දිට්ඨිසඤ්යඤොජයනන සඤ්ඤුත්යතො යලොකසන්නිවායසොති –
පස්සන්තානං…යප.… දිට්ඨානුසයයන අනුසයටො යලොකසන්නිවායසොති – 
පස්සන්තානං…යප.… දිට්ඨිසන්තායපන සන්තප්පති යලොකසන්නිවායසොති
– පස්සන්තානං…යප.…දිට්ඨිපරිළායහනපරිඩය්හතියලොකසන්නිවායසොති
– පස්සන්තානං…යප.…. 

ජාතියා අනුගයතොයලොකසන්නිවායසොති– පස්සන්තානං…යප.…ජරාය
අනුසයටො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… බයාධිනා 
අභිභූයතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං …යප.… මරයණන
අබ්භාහයතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… දුක්යඛ
පතිට්ඨියතොයලොකසන්නිවායසොති– පස්සන්තානං…යප.…. 

තණ්හාය උඩ්ඩියතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… 
ජරාපාකාරපරික්ඛිත්යතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.…
මච්චුපායසන පරික්ඛිත්යතොයලොකසන්නිවායසොති–පස්සන්තානං…යප.…
මහාබන්ධනබන්යධො යලොකසන්නිවායසො – රාගබන්ධයනන
යදොසබන්ධයනන යමොහබන්ධයනන මානබන්ධයනන දිට්ඨිබන්ධයනන
කියලසබන්ධයනන දුච්චරිතබන්ධයනන; තස්ස නත්ථඤ්යඤො යකොචි
බන්ධනං යමොයචතා, අඤ්ඤත්ර මයාති – පස්සන්තානං…යප.…
මහාසම්බාධප්පටිපන්යනො යලොකසන්නිවායසො; තස්සනත්ථඤ්යඤො යකොචි
ඔකාසං දස්යසතා, අඤ්ඤත්ර මයාති – පස්සන්තානං… මහාපලියබොයධන
පලිබුද්යධො යලොකසන්නිවායසො; තස්ස නත්ථඤ්යඤො යකොචි පලියබොධං
යඡතා, අඤ්ඤත්ර මයාති – පස්සන්තානං…යප.… මහාපපායත පතියතො
යලොකසන්නිවායසො; තස්සනත්ථඤ්යඤොයකොචිපපාතාඋද්ධතා, අඤ්ඤත්ර
මයාති – පස්සන්තානං…යප.… මහාකන්තාරප්පටිපන්යනො
යලොකසන්නිවායසො; තස්ස නත්ථඤ්යඤො යකොචි කන්තාරං තායරතා, 
අඤ්ඤත්ර මයාති – පස්සන්තානං…යප.… මහාසංසාරප්පටිපන්යනො
යලොකසන්නිවායසො; තස්ස නත්ථඤ්යඤො යකොචි සංසාරා යමොයචතා, 
අඤ්ඤත්ර මයාති – පස්සන්තානං…යප.… මහාවිදුග්යග සම්පරිවත්තති
යලොකසන්නිවායසො; තස්සනත්ථඤ්යඤොයකොචිවිදුග්ගාඋද්ධතා, අඤ්ඤත්ර 
මයාති – පස්සන්තානං…යප.… මහාපලියප [මහාපල්යලයප (සයා.)] 
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පලිපන්යනො යලොකසන්නිවායසො; තස්ස නත්ථඤ්යඤො යකොචි පලිපා
උද්ධතා, අඤ්ඤත්රමයාති–පස්සන්තානං…යප.…. 

අබ්භාහයතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.…ආදිත්යතො 
යලොකසන්නිවායසො – රාගග්ගිනා යදොසග්ගිනා යමොහග්ගිනා ජාතියා ජරාය
මරයණනයසොයකහි පරියදයවහිදුක්යඛහියදොමනස්යසහිඋපායායසහි; තස්ස
නත්ථඤ්යඤො යකොචි නිබ්බායපතා, අඤ්ඤත්ර මයාති –
පස්සන්තානං…යප.… උන්නීතයකො යලොකසන්නිවායසො හඤ්ඤති
නිච්චමතායණො පත්තදණ්යඩො තක්කයරොති – පස්සන්තානං…යප.…
වජ්ජබන්ධනබද්යධො යලොකසන්නිවායසො ආඝාතනපච්චුපට්ඨියතො; තස්ස
නත්ථඤ්යඤො යකොචි බන්ධනං යමොයචතා, අඤ්ඤත්ර මයාති –
පස්සන්තානං…යප.… අනායථො යලොකසන්නිවායසො
පරමකාරුඤ්ඤප්පත්යතො; තස්ස නත්ථඤ්යඤො යකොචි තායයතා, අඤ්ඤත්ර
මයාති –පස්සන්තානං…යප.… දුක්ඛාභිතුන්යනො [දුක්ඛාභිතුණ්යණො (ක.)] 
යලොකසන්නිවායසො චිරරත්තං පීළියතොති – පස්සන්තානං…යප.…ගධියතො
යලොකසන්නිවායසොනිච්චංපිපාසියතොති– පස්සන්තානං…යප.…. 

අන්යධො යලොකසන්නිවායසො අචක්ඛුයකොති – පස්සන්තානං…යප.…
හතයනත්යතො යලොකසන්නිවායසො අපරිණායයකොති –
පස්සන්තානං…යප.… විපථපක්ඛන්යදො [විපථං පක්ඛන්යතො (සයා.)] 
යලොකසන්නිවායසොඅඤ්ජසාපරද්යධො; තස්සනත්ථඤ්යඤො යකොචිඅරියපථං
ආයනතා, අඤ්ඤත්ර මයාති – පස්සන්තානං…යප.… මයහොඝපක්ඛන්යදො
යලොකසන්නිවායසො; තස්ස නත්ථඤ්යඤො යකොචි ඔඝා උද්ධතා, අඤ්ඤත්ර
මයාති–පස්සන්තානං…යප.…. 

118. ද්වීහි දිට්ඨිගයතහි පරියුට්ඨියතො යලොකසන්නිවායසොති – 
පස්සන්තානං…යප.… තීහි දුච්චරියතහි විප්පටිපන්යනො
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… චතූහි යයොයගහි යුත්යතො
යලොකසන්නිවායසො චතුයයොගයයොජියතොති – පස්සන්තානං…යප.… චතූහි
ගන්යථහි [ගණ්යඨහි (සයා.)] ගන්ථියතො යලොකසන්නිවායසොති –
පස්සන්තානං…යප.…චතූහිඋපාදායනහිඋපාදියති යලොකසන්නිවායසොති–
පස්සන්තානං…යප.… පඤ්චගතිසමාරුළ්යහො යලොකසන්නිවායසොති – 
පස්සන්තානං…යප.…පඤ්චහිකාමගුයණහිරජ්ජතියලොකසන්නිවායසොති–
පස්සන්තානං…යප.… පඤ්චහිනීවරයණහිඔත්ථයටො යලොකසන්නිවායසොති
– පස්සන්තානං…යප.… ඡහි විවාදමූයලහි විවදති යලොකසන්නිවායසොති –
පස්සන්තානං…යප.…ඡහිතණ්හාකායයහි රජ්ජතියලොකසන්නිවායසොති –
පස්සන්තානං…යප.…ඡහිදිට්ඨිගයතහිපරියුට්ඨියතො යලොකසන්නිවායසොති
– පස්සන්තානං …යප.… සත්තහි අනුසයයහි අනුසයටො 
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… සත්තහි සඤ්යඤොජයනහි
සඤ්ඤුත්යතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… සත්තහි
මායනහි උන්නයතො [උණ්ණයතො (සයා. ක.)] යලොකසන්නිවායසොති –
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පස්සන්තානං…යප.… අට්ඨහි යලොකධම්යමහි සම්පරිවත්තති
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… අට්ඨහි මිච්ඡත්යතහි
නියයායතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… අට්ඨහි
පුරිසයදොයසහි දුස්සතියලොකසන්නිවායසොති–පස්සන්තානං…යප.…නවහි
ආඝාතවත්ථූහිආඝාතියතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං …යප.…
නවවිධමායනහිඋන්නයතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.…
නවහි තණ්හාමූලයකහි ධම්යමහි රජ්ජති යලොකසන්නිවායසොති –
පස්සන්තානං…යප.…දසහිකියලසවත්ථූහිකිලිස්සති යලොකසන්නිවායසොති
– පස්සන්තානං…යප.… දසහි ආඝාතවත්ථූහි ආඝාතියතො
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… දසහි අකුසලකම්මපයථහි
සමන්නාගයතො යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… දසහි
සඤ්යඤොජයනහි සඤ්ඤුත්යතො යලොකසන්නිවායසොති – 
පස්සන්තානං…යප.… දසහිමිච්ඡත්යතහිනියයායතො යලොකසන්නිවායසොති
– පස්සන්තානං…යප.… දසවත්ථුකාය මිච්ඡාදිට්ඨියා සමන්නාගයතො
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං…යප.… දසවත්ථුකාය
අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා සමන්නාගයතො යලොකසන්නිවායසොති –
පස්සන්තානං…යප.… අට්ඨසතතණ්හාපපඤ්චසයතහි පපඤ්චියතො 
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු 
මහාකරුණා ඔක්කමති. ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨිගයතහි පරියුට්ඨියතො
යලොකසන්නිවායසොති – පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු
මහාකරුණාඔක්කමති. 

අහඤ්චම්හි තිණ්යණො, යලොයකො ච අතිණ්යණො අහං චම්හි මුත්යතො, 
යලොයකො ච අමුත්යතො; අහඤ්චම්හි දන්යතො, යලොයකො ච අදන්යතො; අහං
චම්හි සන්යතො, යලොයකො චඅසන්යතො; අහංචම්හිඅස්සත්යථො, යලොයකොච 
අනස්සත්යථො; අහංචම්හිපරිනිබ්බුයතො, යලොයකොචඅපරිනිබ්බුයතො; පයහොමි
ඛ්වාහං තිණ්යණොතායරතුං, මුත්යතොයමොයචතුං, දන්යතොදයමතුං, සන්යතො
සයමතුං, අස්සත්යථො අස්සායසතුං, පරිනිබ්බුයතොපයරචපරිනිබ්බායපතුන්ති
– පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු මහාකරුණා ඔක්කමති.
ඉදංතථාගතස්සමහාකරුණාසමාපත්තියා ඤාණං. 

මහාකරුණාඤාණනිද්යදයසොඑකසත්තතියමො. 

72-73. සබ්බඤ්ඤුතඤාණනිද්යදයසො 
119. කතමං  ථාග ස්ස සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණිං? සබ්බං

සඞ්ඛතමසඞ්ඛතං අනවයසසං ජානාතීති – සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තත්ථ
ආවරණං නත්ථීති – අනාවරණඤාණං [අනාවරණං ඤාණං (සයා.)
එවමුපරිපි]. 

120. අතීතං සබ්බංජානාතීති– සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණං
නත්ථීති – අනාවරණඤාණං. අනාගතං සබ්බං ජානාතීති – 
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සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තත්ථ ආවරණං නත්ථීති – අනාවරණඤාණං.
පච්චුප්පන්නං සබ්බං ජානාතීති – සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තත්ථ ආවරණං
නත්ථීති–අනාවරණඤාණං. 

චක්ඛුයචවරූපාච, එවංතංසබ්බංජානාතීති– සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.
තත්ථ ආවරණං නත්ථීති – අනාවරණඤාණං. යසොතඤ්යචව සද්දා
ච…යප.… ඝානඤ්යචව ගන්ධා ච… ජිව්හා යචව රසා ච…කායයො යචව
යඵොට්ඨබ්බා ච… මයනො යචව ධම්මා ච, එවං තං සබ්බං ජානාතීති –
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථ ආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං. 

යාවතා අනිච්චට්ඨං දුක්ඛට්ඨං අනත්තට්ඨං, තං සබ්බං ජානාතීති – 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං.යාවතා
රූපස්ස අනිච්චට්ඨං දුක්ඛට්ඨං අනත්තට්ඨං, තං සබ්බං ජානාතීති – 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං.යාවතා
යවදනාය…යප.…යාවතා සඤ්ඤාය…යප.…යාවතාසඞ්ඛාරානං…යප.…
යාවතා විඤ්ඤාණස්ස …යප.… යාවතා චක්ඛුස්ස…යප.… ජරාමරණස්ස
අනිච්චට්ඨං දුක්ඛට්ඨං අනත්තට්ඨං, තං සබ්බං ජානාතීති –
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං. 

යාවතා අභිඤ්ඤාය අභිඤ්ඤට්ඨං, තං සබ්බං ජානාතීති – 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං.යාවතා
පරිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤට්ඨං…යප.… යාවතා පහානස්ස [පහානාය (සයා.)] 
පහානට්ඨං…යප.… යාවතා භාවනාය භාවනට්ඨං…යප.… යාවතා
සච්ඡිකිරියායසච්ඡිකිරියට්ඨං, තංසබ්බංජානාතීති–සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.
තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං. 

යාවතා ඛන්ධානං ඛන්ධට්ඨං, තං සබ්බං ජානාතීති – 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං.යාවතා
ධාතූනං ධාතුට්ඨං…යප.… යාවතා ආයතනානං ආයතනට්ඨං…යප.…
යාවතාසඞ්ඛතානංසඞ්ඛතට්ඨං…යප.… යාවතාඅසඞ්ඛතස්සඅසඞ්ඛතට්ඨං, 
තං සබ්බං ජානාතීති – සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තත්ථ ආවරණං නත්ථීති –
අනාවරණඤාණං. 

යාවතා කුසයල ධම්යම, සබ්බං [සබ්යබ (අට්ඨකථා)] ජානාතීති –
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණං නත්ථීති–අනාවරණඤාණං.යාවතා
අකුසයල ධම්යම…යප.… යාවතා අබයාකයත ධම්යම… යාවතා 
කාමාවචයර ධම්යම… යාවතා රූපාවචයර ධම්යම… යාවතා අරූපාවචයර 
ධම්යම… යාවතා අපරියාපන්යන ධම්යම, සබ්බං [සබ්යබ (අට්ඨකථා)] 
ජානාතීති – සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තත්ථ ආවරණං නත්ථීති – 
අනාවරණඤාණං. 
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යාවතා දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්ඨං, තං සබ්බං ජානාතීති – 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං.යාවතා
සමුදයස්ස සමුදයට්ඨං…යප.… යාවතා නියරොධස්ස නියරොධට්ඨං…යප.…
යාවතාමග්ගස්සමග්ගට්ඨං, තං සබ්බංජානාතීති –සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.
තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං. 

යාවතා අත්ථපටිසම්භිදාය අත්ථපටිසම්භිදට්ඨං, තං සබ්බං ජානාතීති –
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං.යාවතා 
ධම්මපටිසම්භිදාය ධම්මපටිසම්භිදට්ඨං…යප.… යාවතා
නිරුත්තිපටිසම්භිදාය නිරුත්තිපටිසම්භිදට්ඨං…යප.… යාවතා
පටිභානපටිසම්භිදාය පටිභානපටිසම්භිදට්ඨං, තං සබ්බං ජානාතීති –
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං. 

යාවතා ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණං, තං සබ්බං ජානාතීති –
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං.යාවතා
සත්තානං ආසයානුසයය ඤාණං…යප.… යාවතා යමකපාටිහීයර
ඤාණං…යප.… යාවතා මහාකරුණාසමාපත්තියා ඤාණං, තං සබ්බං
ජානාතීති – සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තත්ථ ආවරණං නත්ථීති –
අනාවරණඤාණං. 

යාවතා සයදවකස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රහ්මකස්ස
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං
පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා, තං සබ්බං ජානාතීති – 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණංනත්ථීති–අනාවරණඤාණං. 

121. 
නතස්සඅද්දිට්ඨමිධත්ථිකිඤ්චි, අයථො අවිඤ්ඤාතමජානිතබ්බං. 

සබ්බං අභිඤ්ඤාසි යදත්ථි යනයයං, තථාගයතො යතන
සමන්තචක්ඛූති [මහානි. 156; චූළනි.
යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස85]. 

සමන් චක්ඛූති යකනට්යඨන සමන්තචක්ඛු? චුද්දස බුද්ධඤාණානි.
දුක්යඛ ඤාණං බුද්ධඤාණං, දුක්ඛසමුදයය ඤාණං බුද්ධඤාණං, 
දුක්ඛනියරොයධඤාණංබුද්ධඤාණං, දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං
බුද්ධඤාණං, අත්ථපටිසම්භියද ඤාණං බුද්ධඤාණං, ධම්මපටිසම්භියද
ඤාණං බුද්ධඤාණං, නිරුත්තිපටිසම්භියද ඤාණං බුද්ධඤාණං, 
පටිභානපටිසම්භියද ඤාණං බුද්ධඤාණං, ඉන්ද්රියපයරොපරියත්යත ඤාණං
බුද්ධඤාණං, සත්තානංආසයානුසයයඤාණං බුද්ධඤාණං, යමකපාටිහීයර
ඤාණං බුද්ධඤාණං, මහාකරුණාසමාපත්තියා ඤාණං බුද්ධඤාණං, 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංබුද්ධඤාණං, අනාවරණඤාණංබුද්ධඤාණං–ඉමානි
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චුද්දස බුද්ධඤාණානි. ඉයමසං චුද්දසන්නං බුද්ධඤාණානං අට්ඨඤාණානි
සාවකසාධාරණානි; ඡ ඤාණානිඅසාධාරණානිසාවයකහි. 

යාවතා දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨො, සබ්යබොඤායතො; අඤ්ඤායතොදුක්ඛට්යඨො
නත්ථීති – සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තත්ථ ආවරණං නත්ථීති –
අනාවරණඤාණං. යාවතා දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨො, සබ්යබොඤායතො, සබ්යබො
දිට්යඨො, සබ්යබොවිදියතො, සබ්යබොසච්ඡිකයතො, සබ්යබොඵස්සියතොපඤ්ඤාය; 
අඵස්සියතො පඤ්ඤාය දුක්ඛට්යඨොනත්ථීති – සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තත්ථ
ආවරණං නත්ථීති – අනාවරණඤාණං. යාවතා සමුදයස්ස
සමුදයට්යඨො…යප.…යාවතානියරොධස්ස නියරොධට්යඨො…යාවතාමග්ගස්ස
මග්ගට්යඨො…යප.… යාවතා අත්ථපටිසම්භිදාය අත්ථපටිසම්භිදට්යඨො…
යාවතා ධම්මපටිසම්භිදාය ධම්මපටිසම්භිදට්යඨො… යාවතා 
නිරුත්තිපටිසම්භිදාය නිරුත්තිපටිසම්භිදට්යඨො… යාවතා
පටිභානපටිසම්භිදාය පටිභානපටිසම්භිදට්යඨො, සබ්යබො ඤායතො, සබ්යබො
දිට්යඨො, සබ්යබොවිදියතො, සබ්යබොසච්ඡිකයතො, සබ්යබොඵස්සියතොපඤ්ඤාය; 
අඵස්සියතො පඤ්ඤාය පටිභානපටිසම්භිදට්යඨො නත්ථීති –
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.තත්ථආවරණංනත්ථීති– අනාවරණඤාණං. 

යාවතා ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණං…යප.… යාවතා සත්තානං
ආසයානුසයය ඤාණං… යාවතා යමකපාටිහීයර ඤාණං… යාවතා
මහාකරුණාසමාපත්තියාඤාණං; සබ්බඤාතං, සබ්බං දිට්ඨං, සබ්බංවිදිතං, 
සබ්බං සච්ඡිකතං, සබ්බං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය; අඵස්සිතං පඤ්ඤාය
මහාකරුණාසමාපත්තියා ඤාණං නත්ථීති – සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තත්ථ
ආවරණං නත්ථීති–අනාවරණඤාණං. 

යාවතා සයදවකස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රහ්මකස්ස 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං
පත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසා, සබ්බංඤාතං, සබ්බං දිට්ඨං, සබ්බං 
විදිතං, සබ්බං සච්ඡිකතං, සබ්බං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය; අඵස්සිතං පඤ්ඤාය
නත්ථීති – සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තත්ථ ආවරණං නත්ථීති –
අනාවරණඤාණං. 

න තස්සඅද්දිට්ඨමිධත්ථිකිඤ්චි, අයථො අවිඤ්ඤාතමජානිතබ්බං; 
සබ්බං අභිඤ්ඤාසි යදත්ථි යනයයං, තථාගයතො යතන 
සමන්තචක්ඛූති. 

සබ්බඤ්ඤුතඤාණනිද්යදයසොයතසත්තතියමො. 

ඤාණකථානිට්ඨිතා. 
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2. දිට්ඨිකථා 

122. කා දිට්ඨි, කති දිට්ඨිට්ඨානානි, කති දිට්ඨිපරියුට්ඨානානි, කති
දිට්ඨියයො, කති දිට්ඨාභිනියවසා, කතයමොදිට්ඨිට්ඨානසමුග්ඝායතොති? 

[1] කා දිට්ඨීති අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. [2] කති දිට්ඨිට් ානානීති

අට්ඨ දිට්ඨිට්ඨානානි. [3] කති දිට්ඨිපරියුට් ානානීති අට්ඨාරස

දිට්ඨිපරියුට්ඨානානි. [4] කති දිට්ඨියෙොති යසොළස දිට්ඨියයො. [5] කති

දිට් ාභිනියවසාති තීණි සතං දිට්ඨාභිනියවසා. [6] ක යමො

දිට්ඨිට් ානසමුග්ඝාය ොති යසොතාපත්තිමග්යගොදිට්ඨිට්ඨානසමුග්ඝායතො. 

123. කථං අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි? [කති අභිනියවසපරාමායසො
දිට්ඨීති (සයා.)] රූපං එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තාති –
අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි.යවදනංඑතංමම…යප.…සඤ්ඤං එතංමම…
සඞ්ඛායර එතං මම… විඤ්ඤාණං එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම
අත්තාති – අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. චක්ඛුං එතං මම…යප.… යසොතං
එතංමම…ඝානංඑතංමම…ජිව්හං එතංමම…කායංඑතංමම…මනං
එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තාති –අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි.
රූයප [රූපං (සයා.) තථා පඤ්චසු ආරම්මයණසු එකවචයනන] එතං
මම…යප.… සද්යද එතං මම… ගන්යධ එතං මම… රයස එතං මම… 
යඵොට්ඨබ්යබ එතං මම… ධම්යම එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම
අත්තාති–අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි.චක්ඛුවිඤ්ඤාණං එතංමම…යප.…
යසොතවිඤ්ඤාණංඑතංමම… ඝානවිඤ්ඤාණංඑතංමම…ජිව්හාවිඤ්ඤාණං
එතං මම… කායවිඤ්ඤාණං එතං මම… මයනොවිඤ්ඤාණං එතං මම, 
එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තාති – අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි.
චක්ඛුසම්ඵස්සං එතං මම…යප.… යසොතසම්ඵස්සං එතං මම…
ඝානසම්ඵස්සංඑතංමම…ජිව්හාසම්ඵස්සංඑතං මම…කායසම්ඵස්සං එතං
මම… මයනොසම්ඵස්සං එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තාති –
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. චක්ඛුසම්ඵස්සජං යවදනං…යප.… 
යසොතසම්ඵස්සජං යවදනං… ඝානසම්ඵස්සජං යවදනං… ජිව්හාසම්ඵස්සජං
යවදනං…කායසම්ඵස්සජංයවදනං…මයනොසම්ඵස්සජං යවදනංඑතංමම, 
එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තාති–අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. 

රූපසඤ්ඤංඑතංමම…යප.…සද්දසඤ්ඤංඑතංමම…ගන්ධසඤ්ඤං
එතං මම… රසසඤ්ඤං එතං මම… යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤං එතං මම…
ධම්මසඤ්ඤං එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තාති –
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. රූපසඤ්යචතනං එතං මම…යප.…
සද්දසඤ්යචතනං එතං මම… ගන්ධසඤ්යචතනං එතං මම…
රසසඤ්යචතනං එතං මම… යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනං එතං මම… 
ධම්මසඤ්යචතනං එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තාති –
අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි. රූපතණ්හංඑතංමම…යප.…සද්දතණ්හංඑතං
මම…ගන්ධතණ්හංඑතංමම…රසතණ්හංඑතංමම… යඵොට්ඨබ්බතණ්හං
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එතං මම… ධම්මතණ්හං එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තාති – 
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. රූපවිතක්කං එතං මම…යප.… සද්දවිතක්කං
එතං මම… ගන්ධවිතක්කං එතං මම… රසවිතක්කං එතං මම…
යඵොට්ඨබ්බවිතක්කං එතං මම… ධම්මවිතක්කං එතං මම, එයසොහමස්මි, 
එයසො යම අත්තාති – අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. රූපවිචාරං එතං
මම…යප.… සද්දවිචාරං එතං මම… ගන්ධවිචාරං එතං මම… රසවිචාරං
එතං මම… යඵොට්ඨබ්බවිචාරං එතං මම… ධම්මවිචාරං එතං මම, 
එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තාති– අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි. 

පථවීධාතුං එතං මම…යප.… ආයපොධාතුං එතං මම… යතයජොධාතුං
එතං මම… වායයොධාතුං එතං මම… ආකාසධාතුං එතං මම…
විඤ්ඤාණධාතුං එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තාති –
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. පථවීකසිණං එතං මම…යප.…
ආයපොකසිණං… යතයජොකසිණං… වායයොකසිණං … නීලකසිණං…
පීතකසිණං… යලොහිතකසිණං… ඔදාතකසිණං… ආකාසකසිණං…
විඤ්ඤාණකසිණං එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තාති –
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. 

යකසංඑතංමම…යප.… යලොමංඑතංමම…නඛංඑතංමම… දන්තං
එතංමම…තචංඑතංමම…මංසංඑතංමම…න්හාරුංඑතංමම…අට්ඨිං
එතංමම… අට්ඨිමිඤ්ජංඑතංමම…වක්කංඑතංමම…හදයංඑතංමම…
යකනං එතං මම…කියලොමකං එතං මම… පිහකං එතං මම… පප්ඵාසං
එතංමම…අන්තංඑතංමම…අන්තගුණංඑතංමම…උදරියංඑතංමම… 
කරීසංඑතංමම…පිත්තංඑතංමම…යසම්හංඑතංමම…පුබ්බංඑතංමම 
… යලොහිතංඑතංමම…යසදංඑතංමම…යමදංඑතංමම…අස්සුංඑතං
මම…වසං එතංමම … යඛළංඑතංමම…සිඞ්ඝාණිකංඑතංමම…ලසිකං
එතංමම… මුත්තංඑතංමම…මත්ථලුඞ්ගංඑතංමම, එයසොහමස්මි, එයසො
යමඅත්තාති– අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි. 

චක්ඛායතනංඑතංමම…යප.…රූපායතනංඑතංමම…යසොතායතනං
එතංමම… සද්දායතනංඑතංමම…ඝානායතනංඑතංමම…ගන්ධායතනං
එතංමම…ජිව්හායතනංඑතංමම… රසායතනංඑතංමම…කායායතනං
එතං මම… යඵොට්ඨබ්බායතනං එතං මම… මනායතනං එතං මම… 
ධම්මායතනං එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තාති –
අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි. 

චක්ඛුධාතුං එතං මම…යප.… රූපධාතුං එතං මම…
චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුං එතංමම…යසොතධාතුං එතං මම…සද්දධාතුං එතං
මම…යසොතවිඤ්ඤාණධාතුංඑතංමම…ඝානධාතුං එතංමම…ගන්ධධාතුං
එතං මම… ඝානවිඤ්ඤාණධාතුං එතං මම… ජිව්හාධාතුං එතං මම…
රසධාතුං එතං මම… ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුං එතං මම… කායධාතුං එතං
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මම… යඵොට්ඨබ්බධාතුං එතං මම… කායවිඤ්ඤාණධාතුං එතං මම…
මයනොධාතුංඑතංමම…ධම්මධාතුංඑතංමම…මයනොවිඤ්ඤාණධාතුං එතං
මම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තාති–අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. 

චක්ඛුන්ද්රියං එතං මම…යප.… යසොතින්ද්රියං එතං මම… ඝානින්ද්රියං
එතංමම…ජිව්හින්ද්රියංඑතංමම…කායින්ද්රියංඑතංමම… මනින්ද්රියංඑතං
මම… ජීවිතින්ද්රියං එතං මම… ඉත්ථින්ද්රියං එතං මම… පුරිසින්ද්රියං එතං
මම…සුඛින්ද්රියං එතං මම… දුක්ඛින්ද්රියං එතංමම… යසොමනස්සින්ද්රියං
එතං මම… යදොමනස්සින්ද්රියං එතං මම… උයපක්ඛින්ද්රියං එතං මම…
සද්ධින්ද්රියං එතං මම… වීරියින්ද්රියං එතං මම… සතින්ද්රියං එතං මම… 
සමාධින්ද්රියංඑතංමම…පඤ්ඤින්ද්රියංඑතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම
අත්තාති– අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි. 

කාමධාතුං එතං මම…යප.… රූපධාතුං එතං මම… අරූපධාතුං එතං
මම… කාමභවං එතං මම… රූපභවං එතං මම… අරූපභවං එතං මම…
සඤ්ඤාභවං එතං මම… අසඤ්ඤාභවං එතං මම…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභවං එතං මම… එකයවොකාරභවං එතං මම… 
චතුයවොකාරභවංඑතංමම…පඤ්චයවොකාරභවංඑතංමම…පඨමජ්ඣානං
එතං මම… දුතියජ්ඣානං එතං මම… තතියජ්ඣානං එතං මම…
චතුත්ථජ්ඣානංඑතංමම…යමත්තංයචයතොවිමුත්තිංඑතංමම… කරුණං
යචයතොවිමුත්තිංඑතංමම…මුදිතංයචයතොවිමුත්තිංඑතංමම…උයපක්ඛං 
යචයතොවිමුත්තිං එතං මම… ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිං එතං මම… 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිං එතං මම…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං එතං මම…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිංඑතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම
අත්තාති– අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි. 

අවිජ්ජංඑතංමම…යප.…සඞ්ඛායරඑතංමම…විඤ්ඤාණංඑතංමම… 
නාමරූපං එතං මම…සළායතනංඑතංමම…ඵස්සං එතංමම…යවදනං
එතං මම…තණ්හං එතං මම… උපාදානං එතං මම…භවං එතං මම … 
ජාතිංඑතංමම…ජරාමරණංඑතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තාති–
අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි.එවංඅභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. 

124. කතමානි අට්  දිට්ඨිට් ානානි? ඛන්ධාපි දිට්ඨිට්ඨානං, අවිජ්ජාපි
දිට්ඨිට්ඨානං, ඵස්යසොපි දිට්ඨිට්ඨානං, සඤ්ඤාපි දිට්ඨිට්ඨානං, විතක්යකොපි 
[විතක්කාපි (සයා.)] දිට්ඨිට්ඨානං, අයයොනියසො මනසිකායරොපි දිට්ඨිට්ඨානං, 
පාපමිත්යතොපි දිට්ඨිට්ඨානං, පරයතොයඝොයසොපිදිට්ඨිට්ඨානං. 

ඛන්ධායහතුඛන්ධාපච්චයයොදිට්ඨිට්ඨානංඋපාදාය සමුට්ඨානට්යඨන–
එවං ඛන්ධාපි දිට්ඨිට්ඨානං. අවිජ්ජා යහතු අවිජ්ජා පච්චයයො දිට්ඨිට්ඨානං
උපාදාය සමුට්ඨානට්යඨන – එවං අවිජ්ජාපි දිට්ඨිට්ඨානං. ඵස්යසො යහතු
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ඵස්යසොපච්චයයො දිට්ඨිට්ඨානංඋපාදායසමුට්ඨානට්යඨන–එවංඵස්යසොපි 
දිට්ඨිට්ඨානං. සඤ්ඤා යහතු සඤ්ඤා පච්චයයො දිට්ඨිට්ඨානං උපාදාය
සමුට්ඨානට්යඨන – එවංසඤ්ඤාපිදිට්ඨිට්ඨානං.විතක්යකොයහතුවිතක්යකො
පච්චයයො දිට්ඨිට්ඨානං උපාදාය, සමුට්ඨානට්යඨන – එවං විතක්යකොපි
දිට්ඨිට්ඨානං. අයයොනියසො මනසිකායරො යහතු අයයොනියසො මනසිකායරො
පච්චයයො දිට්ඨිට්ඨානං උපාදාය සමුට්ඨානට්යඨන – එවං අයයොනියසො 
මනසිකායරොපි දිට්ඨිට්ඨානං. පාපමිත්යතො යහතු පාපමිත්යතො පච්චයයො
දිට්ඨිට්ඨානං උපාදාය, සමුට්ඨානට්යඨන–එවංපාපමිත්යතොපිදිට්ඨිට්ඨානං.
පරයතොයඝොයසො යහතු පරයතොයඝොයසො පච්චයයො දිට්ඨිට්ඨානං උපාදාය
සමුට්ඨානට්යඨන – එවං පරයතොයඝොයසොපි දිට්ඨිට්ඨානං. ඉමානි අට්ඨ
දිට්ඨිට්ඨානානි. 

125. කතමානි අට් ාරස දිට්ඨිපරියුට් ානානි? යා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං, 
දිට්ඨිගහනං, දිට්ඨිකන්තාරං, දිට්ඨිවිසූකං, දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං, 
දිට්ඨිසඤ්යඤොජනං, දිට්ඨිසල්ලං, දිට්ඨිසම්බායධො, දිට්ඨිපලියබොයධො, 
දිට්ඨිබන්ධනං, දිට්ඨිපපායතො, දිට්ඨානුසයයො, දිට්ඨිසන්තායපො, 
දිට්ඨිපරිළායහො, දිට්ඨිගන්යථො, දිට්ඨුපාදානං, දිට්ඨාභිනියවයසො, 
දිට්ඨිපරාමායසො–ඉමානිඅට්ඨාරස දිට්ඨිපරියුට්ඨානානි. 

126. කතමා යසොළසදිට්ඨියෙො? අස්සාදදිට්ඨි, අත්තානුදිට්ඨි, මිච්ඡාදිට්ඨි, 
සක්කායදිට්ඨි, සක්කායවත්ථුකා සස්සතදිට්ඨි, සක්කායවත්ථුකා 
උච්යඡදදිට්ඨි, අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි, පුබ්බන්තානුදිට්ඨි, අපරන්තානුදිට්ඨි, 
සඤ්යඤොජනිකා දිට්ඨි, අහන්ති මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි, මමන්ති
මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි, අත්තවාදපටිසංයුත්තා දිට්ඨි, යලොකවාදපටිසංයුත්තා
දිට්ඨි, භවදිට්ඨි, විභවදිට්ඨි–ඉමායසොළසදිට්ඨියයො. 

127. කතයම තීණිස ිංදිට් ාභිනියවසා? අස්සාදදිට්ඨියාකතිහාකායරහි
අභිනියවයසොයහොති? අත්තානුදිට්ඨියාකතිහාකායරහි අභිනියවයසොයහොති? 
මිච්ඡාදිට්ඨියා කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? සක්කායදිට්ඨියා 
කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? සක්කායවත්ථුකාය සස්සතදිට්ඨියා
කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? සක්කායවත්ථුකාය උච්යඡදදිට්ඨියා
කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා
කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? පුබ්බන්තානුදිට්ඨියා කතිහාකායරහි
අභිනියවයසො යහොති? අපරන්තානුදිට්ඨියා කතිහාකායරහි අභිනියවයසො
යහොති? සඤ්යඤොජනිකාය දිට්ඨියා කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? 
අහන්ති මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? 
මමන්ති මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? 
අත්තවාදපටිසංයුත්තාය දිට්ඨියා කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? 
යලොකවාදපටිසංයුත්තාය දිට්ඨියා කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? 
භවදිට්ඨියාකතිහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති? විභවදිට්ඨියාකතිහාකායරහි 
අභිනියවයසොයහොති? 
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අස්සාදදිට්ඨියා පඤ්චතිංසාය ආකායරහි අභිනියවයසො යහොති. 
අත්තානුදිට්ඨියා වීසතියා ආකායරහි අභිනියවයසො යහොති. මිච්ඡාදිට්ඨියා
දසහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති. සක්කායදිට්ඨියා වීසතියා ආකායරහි
අභිනියවයසො යහොති. සක්කායවත්ථුකාය සස්සතදිට්ඨියා පන්නරසහි
ආකායරහි අභිනියවයසො යහොති. සක්කායවත්ථුකාය උච්යඡදදිට්ඨියා
පඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති.අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියාපඤ්ඤාසාය
ආකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. පුබ්බන්තානුදිට්ඨියා අට්ඨාරසහිආකායරහි
අභිනියවයසො යහොති. අපරන්තානුදිට්ඨියා චතුචත්තාලීසාය ආකායරහි
අභිනියවයසො යහොති. සඤ්යඤොජනිකාය දිට්ඨියා අට්ඨාරසහි ආකායරහි 
අභිනියවයසො යහොති. අහන්ති මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා අට්ඨාරසහි
ආකායරහි අභිනියවයසො යහොති. මමන්ති මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා
අට්ඨාරසහිආකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. අත්තවාදපටිසංයුත්තාය දිට්ඨියා
වීසතියා ආකායරහි අභිනියවයසො යහොති. යලොකවාදපටිසංයුත්තාය දිට්ඨියා 
අට්ඨහි ආකායරහි අභිනියවයසො යහොති. භවදිට්ඨියා එයකන ආකායරන 
[එකූනවීසතියා ආකායරන (සයා.)] අභිනියවයසො යහොති. විභවදිට්ඨියා 
එයකනආකායරනඅභිනියවයසොයහොති. 

1. අස්සාදදිට්ඨිනිද්යදයසො 
128. අස්සාදදිට්ඨියා කතයමහි පඤ්චතිංසාය ආකායරහි අභිනියවයසො 

යහොති? යං රූපං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං, අයං රූපස්ස
අස්සායදොති– අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි.දිට්ඨිනඅස්සායදො, අස්සායදොන
දිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්යඤොඅස්සායදො.යාචදිට්ඨියයොචඅස්සායදො–අයං
වුච්චතිඅස්සාදදිට්ඨි. 

අස්සාදදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති. තාය දිට්ඨිවිපත්තියා
සමන්නාගයතො පුග්ගයලො දිට්ඨිවිපන්යනො. දිට්ඨිවිපන්යනො පුග්ගයලො න
යසවිතබ්යබො න භජිතබ්යබො න පයිරුපාසිතබ්යබො. තං කිස්ස යහතු? දිට්ඨි
හිස්ස පාපිකා. යයො දිට්ඨියාරායගො [යා දිට්ඨියයොරායගො (සයා.)], යසොන
දිට්ඨි. දිට්ඨිනරායගො. අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්යඤොරායගො.යාචදිට්ඨියයොච 
රායගො – අයං වුච්චති දිට්ඨිරායගො. තාය ච දිට්ඨියා යතන ච රායගන
සමන්නාගයතො පුග්ගයලො දිට්ඨිරාගරත්යතො. දිට්ඨිරාගරත්යත පුග්ගයල
දින්නං දානං න මහප්ඵලං යහොති න මහානිසංසං. තං කිස්ස යහතු? දිට්ඨි
හිස්සපාපිකාඅස්සාදදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි. 

මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස ද්යවව ගතියයො – නිරයයො වා 
තිරච්ඡානයයොනිවා.මිච්ඡාදිට්ඨිකස්සපුරිසපුග්ගලස්සයඤ්යචව කායකම්මං
යථාදිට්ඨි සමත්තං සමාදින්නං, යඤ්ච වචීකම්මං…යප.… යඤ්ච
මයනොකම්මංයථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නං, යාචයචතනායාචපත්ථනා
යයො ච පණිධි යය ච සඞ්ඛාරා, සබ්යබ යත ධම්මා අනිට්ඨාය අකන්තාය 
අමනාපාය අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්ති. තං කිස්ස යහතු? දිට්ඨි හිස්ස
පාපිකා. යසයයථාපිනිම්බබීජංවායකොසාතකීබීජංවාතිත්තකාලාබුබීජංවා
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අල්ලායපථවියා නික්ඛිත්තංයංයචවපථවිරසංඋපාදියති, යඤ්චආයපොරසං 
උපාදියති, සබ්බංතංතිත්තකත්තායකටුකත්තායඅසාතත්තාය [අසාරතාය 
(ස්යා.)] සංවත්තති. තං කිස්ස යහතු? බීජං හිස්ස පාපිකං. එවයමවං 
මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස යඤ්යචව කායකම්මං යථාදිට්ඨි සමත්තං 
සමාදින්නං, යඤ්ච වචීකම්මං…යප.… යඤ්ච මයනොකම්මං යථාදිට්ඨි
සමත්තං සමාදින්නං, යා ච යචතනා යා ච පත්ථනා යයො ච පණිධි යය ච
සඞ්ඛාරා, සබ්යබ යත ධම්මා අනිට්ඨාය අකන්තාය අමනාපාය අහිතාය
දුක්ඛාය සංවත්තන්ති. තං කිස්ස යහතු? දිට්ඨි හිස්ස පාපිකා අස්සාදදිට්ඨි
මිච්ඡාදිට්ඨි. 

මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිගතං, දිට්ඨිගහනං, දිට්ඨිකන්තාරං, දිට්ඨිවිසූකං, 
දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං, දිට්ඨිසඤ්යඤොජනං, දිට්ඨිසල්ලං, දිට්ඨිසම්බායධො, 
දිට්ඨිපලියබොයධො, දිට්ඨිබන්ධනං, දිට්ඨිපපායතො, දිට්ඨානුසයයො, 
දිට්ඨිසන්තායපො, දිට්ඨිපරිළායහො, දිට්ඨිගන්යථො, දිට්ඨුපාදානං, 
දිට්ඨාභිනියවයසො, දිට්ඨිපරාමායසො – ඉයමහි අට්ඨාරසහි ආකායරහි
පරියුට්ඨිතචිත්තස්ස සඤ්යඤොයගො. 

129. අත්ථිසඤ්යඤොජනානියචවදිට්ඨියයොච, අත්ථිසඤ්යඤොජනානි න
ච දිට්ඨියයො. කතමානි සඤ්යඤොජනානි යචව දිට්ඨියයො ච? සක්කායදිට්ඨි, 
සීලබ්බතපරාමායසො –ඉමානිසඤ්යඤොජනානියචවදිට්ඨියයොච.කතමානි
සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො? කාමරාගසඤ්යඤොජනං, 
පටිඝසඤ්යඤොජනං, මානසඤ්යඤොජනං, විචිකිච්ඡාසඤ්යඤොජනං, 
භවරාගසඤ්යඤොජනං, ඉස්සාසඤ්යඤොජනං, මච්ඡරියසඤ්යඤොජනං, 
අනුනයසඤ්යඤොජනං, අවිජ්ජාසඤ්යඤොජනං –ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, න
චදිට්ඨියයො. 

යංයවදනං පටිච්ච…යප.…යංසඤ්ඤං පටිච්ච…යප.…යං සඞ්ඛායර 
[යය සඞ්ඛායර (ක.) සං. නි. 3.28 පස්සිතබ්බා] පටිච්ච…යප.… යං 
විඤ්ඤාණං පටිච්ච…යං චක්ඛුං පටිච්ච…යං යසොතං පටිච්ච…යං ඝානං
පටිච්ච… යං ජිව්හං පටිච්ච… යං කායං පටිච්ච… යං මනං පටිච්ච… යං
රූයප පටිච්ච… යං සද්යද පටිච්ච… යං ගන්යධ පටිච්ච … යං රයස
පටිච්ච… යං යඵොට්ඨබ්යබ පටිච්ච… යං ධම්යම පටිච්ච… යං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං පටිච්ච… යං යසොතවිඤ්ඤාණං පටිච්ච… යං
ඝානවිඤ්ඤාණං පටිච්ච… යං ජිව්හාවිඤ්ඤාණං පටිච්ච… යං
කායවිඤ්ඤාණං පටිච්ච… යං මයනොවිඤ්ඤාණං පටිච්ච … යං
චක්ඛුසම්ඵස්සං පටිච්ච… යං යසොතසම්ඵස්සං පටිච්ච… යං ඝානසම්ඵස්සං
පටිච්ච… යං ජිව්හාසම්ඵස්සං පටිච්ච… යං කායසම්ඵස්සං පටිච්ච… යං
මයනොසම්ඵස්සං පටිච්ච… යං චක්ඛුසම්ඵස්සජං යවදනං පටිච්ච… යං
යසොතසම්ඵස්සජං යවදනං පටිච්ච…යංඝානසම්ඵස්සජං යවදනං පටිච්ච…
යං ජිව්හාසම්ඵස්සජං යවදනං පටිච්ච… යං කායසම්ඵස්සජං යවදනං
පටිච්ච… යං මයනොසම්ඵස්සජං යවදනං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං
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යසොමනස්සං, අයං මයනොසම්ඵස්සජාය යවදනාය අස්සායදොති –
අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි.දිට්ඨිනඅස්සායදො, අස්සායදොන දිට්ඨි.අඤ්ඤා
දිට්ඨි, අඤ්යඤො අස්සායදො. යා ච දිට්ඨි යයො ච අස්සායදො – අයං වුච්චති
අස්සාදදිට්ඨි. 

අස්සාදදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති. තාය දිට්ඨිවිපත්තියා
සමන්නාගයතො පුග්ගයලො දිට්ඨිවිපන්යනො. දිට්ඨිවිපන්යනො පුග්ගයලො න
යසවිතබ්යබො න භජිතබ්යබො න පයිරුපාසිතබ්යබො. තං කිස්ස යහතු? දිට්ඨි
හිස්ස පාපිකා.යයොදිට්ඨියාරායගො, යසොනදිට්ඨි.දිට්ඨිනරායගො.අඤ්ඤා 
දිට්ඨි, අඤ්යඤොරායගො.යාචදිට්ඨියයොචරායගො, අයංවුච්චති දිට්ඨිරායගො.
තාය ච දිට්ඨියා යතන ච රායගන සමන්නාගයතො පුග්ගයලො
දිට්ඨිරාගරත්යතො. දිට්ඨිරාගරත්යත පුග්ගයල දින්නං දානං න මහප්ඵලං
යහොති න මහානිසංසං. තං කිස්ස යහතු? දිට්ඨි හිස්ස පාපිකා අස්සාදදිට්ඨි 
මිච්ඡාදිට්ඨි. 

මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස ද්යවව ගතියයො – නිරයයො වා 
තිරච්ඡානයයොනිවා.මිච්ඡාදිට්ඨිකස්සපුරිසපුග්ගලස්සයඤ්යචවකායකම්මං 
යථාදිට්ඨි සමත්තං සමාදින්නං, යඤ්ච වචීකම්මං…යප.… යඤ්ච
මයනොකම්මංයථාදිට්ඨි සමත්තංසමාදින්නං, යාචයචතනායාචපත්ථනා
යයො ච පණිධි යය ච සඞ්ඛාරා, සබ්යබ යත ධම්මා අනිට්ඨාය අකන්තාය
අමනාපාය අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්ති. තං කිස්ස යහතු? දිට්ඨි හිස්ස
පාපිකා.යසයයථාපිනිම්බබීජංවායකොසාතකීබීජංවාතිත්තකාලාබුබීජං වා
අල්ලායපථවියානික්ඛිත්තංයඤ්යචවපථවිරසංඋපාදියතියඤ්චආයපොරසං
උපාදියති, සබ්බංතංතිත්තකත්තායකටුකත්තාය අසාතත්තායසංවත්තති.
තං කිස්ස යහතු? බීජං හිස්ස පාපිකං. එවයමවං මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස
පුරිසපුග්ගලස්සයඤ්යචවකායකම්මං යථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නංයඤ්ච
වචීකම්මං…යප.…යඤ්චමයනොකම්මංයථාදිට්ඨි සමත්තංසමාදින්නං, යා
චයචතනායාචපත්ථනායයොචපණිධියයචසඞ්ඛාරා, සබ්යබයත ධම්මා
අනිට්ඨාය අකන්තාය අමනාපාය අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්ති. තං කිස්ස
යහතු? දිට්ඨිහිස්සපාපිකාඅස්සාදදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි. 

මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගහනං…යප.… දිට්ඨාභිනියවයසො 
දිට්ඨිපරාමායසො – ඉයමහි අට්ඨාරසහි ආකායරහි පරියුට්ඨිතචිත්තස්ස
සඤ්යඤොයගො. 

අත්ථි සඤ්යඤොජනානියචව දිට්ඨියයො ච, අත්ථි සඤ්යඤොජනානිනච
දිට්ඨියයො. කතමානි සඤ්යඤොජනානි යචව දිට්ඨියයො ච? සක්කායදිට්ඨි, 
සීලබ්බතපරාමායසො –ඉමානිසඤ්යඤොජනානියචවදිට්ඨියයොච.කතමානි
සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො? කාමරාගසඤ්යඤොජනං, 
පටිඝසඤ්යඤොජනං, මානසඤ්යඤොජනං, විචිකිච්ඡාසඤ්යඤොජනං, 
භවරාගසඤ්යඤොජනං, ඉස්සාසඤ්යඤොජනං, මච්ඡරියසඤ්යඤොජනං, 
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අනුනයසඤ්යඤොජනං, අවිජ්ජාසඤ්යඤොජනං –ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, න
ච දිට්ඨියයො. අස්සාදදිට්ඨියා ඉයමහි පඤ්චතිංසාය ආකායරහි අභිනියවයසො
යහොති. 

අස්සාදදිට්ඨිනිද්යදයසොපඨයමො. 

2. අත්තානුදිට්ඨිනිද්යදයසො 
130. අත්තානුදිට්ඨියා කතයමහි වීසතියා ආකායරහි අභිනියවයසො

යහොති? ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී අරියධම්මස්ස 
අයකොවියදොඅරියධම්යමඅවිනීයතො, සප්පුරිසානංඅදස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්ස
අයකොවියදො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති
රූපවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා රූපං රූපස්මිං වා අත්තානං; 
යවදනං…යප.… සඤ්ඤං…යප.… සඞ්ඛායර…යප.… විඤ්ඤාණං 
අත්තයතො සමනුපස්සති විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා
විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං. 

131. කථං රූපිං අත් ය ො සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො පථවීකසිණං
අත්තයතො සමනුපස්සති – ‘‘යං පථවීකසිණං, යසො අහං; යයො අහං, තං 
පථවීකසිණ’’න්ති. පථවීකසිණඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති.
යසයයථාපි යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො ‘‘යා අච්චි යසො වණ්යණො, යයො
වණ්යණො සා අච්චී’’ති – අච්චිඤ්ච වණ්ණඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති.
එවයමවං ඉයධකච්යචො පථවීකසිණං අත්තයතො සමනුපස්සති – ‘‘යං
පථවීකසිණං, යසො අහං; යයො අහං, තංපථවීකසිණ’’න්ති. පථවීකසිණඤ්ච
අත්තඤ්චඅද්වයං සමනුපස්සති.අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි.දිට්ඨිනවත්ථු, 
වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයං
පඨමා රූපවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි
දිට්ඨිවිපත්ති…යප.… අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි. මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස
පුරිසපුග්ගලස්ස ද්යවව ගතියයො…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච
දිට්ඨියයො. 

ඉයධකච්යචො ආයපොකසිණං… යතයජොකසිණං… වායයොකසිණං…
නීලකසිණං… පීතකසිණං… යලොහිතකසිණං… ඔදාතකසිණං අත්තයතො
සමනුපස්සති – ‘‘යං ඔදාතකසිණං, යසො අහං; යයො අහං, තං 
ඔදාතකසිණ’’න්ති. ඔදාතකසිණඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති.
යසයයථාපි යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො ‘‘යා අච්චි, යසො වණ්යණො; යයො
වණ්යණො, සා අච්චී’’ති – අච්චිඤ්ච වණ්ණඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති.
එවයමව ඉයධකච්යචො…යප.… ඔදාතකසිණඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං
සමනුපස්සති. අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි.
අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං පඨමා 
රූපවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…යප.… 
ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො.එවංරූපංඅත්තයතොසමනුපස්සති. 
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කථං රූපවන් ිං අත් ානිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො යවදනං…
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති. තස්ස එවං
යහොති – ‘‘අයං යඛො යම අත්තා. යසො යඛො පන යම අයං අත්තා ඉමිනා
රූයපනරූපවා’’ති.රූපවන්තංඅත්තානංසමනුපස්සති. යසයයථාපිරුක්යඛො
ඡායාසම්පන්යනො අස්ස. තයමනං පුරියසො එවං වයදයය – ‘‘අයං රුක්යඛො, 
අයං ඡායා. අඤ්යඤොරුක්යඛො, අඤ්ඤා ඡායා. යසො යඛො පනායංරුක්යඛො
ඉමාය ඡායාය ඡායාවා’’ති. ඡායාවන්තං රුක්ඛං සමනුපස්සති. එවයමවං
ඉයධකච්යචො යවදනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං
අත්තයතොසමනුපස්සති.තස්ස එවං යහොති – ‘‘අයං යඛො යමඅත්තා. යසො 
යඛො පන අයං අත්තා ඉමිනා රූයපන රූපවා’’ති. රූපවන්තං අත්තානං
සමනුපස්සති. අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි.
අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං දුතියා
රූපවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…යප.…
ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. එවං රූපවන්තං අත්තානං
සමනුපස්සති. 

කථං අත් නිරූපිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො යවදනං… සඤ්ඤං…
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණංඅත්තයතොසමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති–‘‘අයං
යඛො යම අත්තා. ඉමස්මිඤ්ච පන අත්තනි ඉදං රූප’’න්ති. අත්තනි රූපං
සමනුපස්සති. යසයයථාපි පුප්ඵං ගන්ධසම්පන්නං අස්ස. තයමනං පුරියසො
එවං වයදයය – ‘‘ඉදං පුප්ඵං, අයං ගන්යධො; අඤ්ඤං පුප්ඵං, අඤ්යඤො
ගන්යධො.යසොයඛොපනායංගන්යධොඉමස්මිංපුප්යඵ’’ති. පුප්ඵස්මිංගන්ධං
සමනුපස්සති. එවයමවං ඉයධකච්යචො යවදනං…යප.… සඤ්ඤං…
සඞ්ඛායර…විඤ්ඤාණංඅත්තයතොසමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති–‘‘අයං
යඛො යම අත්තා. ඉමස්මිඤ්ච පන අත්තනි ඉදං රූප’’න්ති. අත්තනි රූපං
සමනුපස්සති. අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි.
අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං තතියා
රූපවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…යප.…
ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො.එවංඅත්තනිරූපංසමනුපස්සති. 

කථං රූපස්මිං අත් ානිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො යවදනං…යප.…
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති. තස්ස එවං 
යහොති – ‘‘අයං යඛො යම අත්තා. යසො යඛො පන යම අයං අත්තා ඉමස්මිං
රූයප’’ති. රූපස්මිං අත්තානං සමනුපස්සති. යසයයථාපි මණි කරණ්ඩයක
පක්ඛිත්යතො අස්ස. තයමනං පුරියසො එවං වයදයය – ‘‘අයං මණි, අයං
කරණ්ඩයකො. අඤ්යඤො මණි, අඤ්යඤො කරණ්ඩයකො. යසො යඛො පනායං 
මණිඉමස්මිංකරණ්ඩයක’’ති.කරණ්ඩකස්මිංමණිංසමනුපස්සති.එවයමවං
ඉයධකච්යචො යවදනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං
අත්තයතොසමනුපස්සති. තස්ස එවං යහොති – ‘‘අයං යඛො යමඅත්තා. යසො
යඛො පන යම අයං අත්තා ඉමස්මිං රූයප’’ති. රූපස්මිං අත්තානං
සමනුපස්සති. අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි.
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අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං චතුත්ථා
රූපවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…යප.…
ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. එවං රූපස්මිං අත්තානං
සමනුපස්සති. 

132. කථං යවදනිං අත් ය ො සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො
චක්ඛුසම්ඵස්සජං යවදනං යසොතසම්ඵස්සජං යවදනං ඝානසම්ඵස්සජං
යවදනං ජිව්හාසම්ඵස්සජං යවදනං කායසම්ඵස්සජං යවදනං
මයනොසම්ඵස්සජං යවදනං අත්තයතො සමනුපස්සති. ‘‘යා මයනොසම්ඵස්සජා 
යවදනා යසො අහං, යයො අහං සා මයනොසම්ඵස්සජා යවදනා’’ති –
මයනොසම්ඵස්සජං යවදනඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති. යසයයථාපි
යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො ‘‘යා අච්චි යසො වණ්යණො, යයො වණ්යණො සා
අච්චී’’ති – අච්චිඤ්ච වණ්ණඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති. එවයමවං
ඉයධකච්යචො මයනොසම්ඵස්සජං යවදනං අත්තයතො සමනුපස්සති. ‘‘යා 
මයනොසම්ඵස්සජා යවදනා යසො අහං, යයො අහං සා මයනොසම්ඵස්සජා
යවදනා’’ති–මයනොසම්ඵස්සජං යවදනඤ්චඅත්තඤ්චඅද්වයංසමනුපස්සති.
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨින වත්ථු, වත්ථුන දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, 
අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං පඨමා යවදනාවත්ථුකා
අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…යප.… ඉමානි
සඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො.එවංයවදනංඅත්තයතො සමනුපස්සති. 

කථං යවදනාවන් ිං අත් ානිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො
සඤ්ඤං…යප.…සඞ්ඛායර…විඤ්ඤාණං…රූපංඅත්තයතොසමනුපස්සති.
තස්සඑවං යහොති–‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.යසොයඛොපනයමඅයංඅත්තා
ඉමාය යවදනාය යවදනාවා’’ති. යවදනාවන්තං අත්තානං සමනුපස්සති.
යසයයථාපිරුක්යඛො ඡායාසම්පන්යනොඅස්ස.තයමනංපුරියසොඑවංවයදයය
–‘‘අයංරුක්යඛො, අයංඡායා.අඤ්යඤොරුක්යඛො, අඤ්ඤාඡායා.යසොයඛො
පනායං රුක්යඛො ඉමාය ඡායාය ඡායාවා’’ති. ඡායාවන්තං රුක්ඛං
සමනුපස්සති. එවයමවං ඉයධකච්යචො සඤ්ඤං…යප.… සඞ්ඛායර…
විඤ්ඤාණං…රූපංඅත්තයතොසමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති–‘‘අයංයඛො
යම අත්තා.යසොයඛොපනයමඅයංඅත්තාඉමායයවදනායයවදනාවා’’ති.
යවදනාවන්තංඅත්තානං සමනුපස්සති.අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි.දිට්ඨින
වත්ථු, වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්චවත්ථු
– අයං දුතියා යවදනාවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි 
දිට්ඨිවිපත්ති…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. එවං 
යවදනාවන්තංඅත්තානංසමනුපස්සති. 

කථං අත් නි යවදනිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො සඤ්ඤං…යප.…
සඞ්ඛායර…විඤ්ඤාණං…රූපංඅත්තයතොසමනුපස්සති.තස්සඑවං යහොති
–‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.ඉමස්මිඤ්චපනඅත්තනිඅයංයවදනා’’ති.අත්තනි
යවදනං සමනුපස්සති. යසයයථාපි පුප්ඵං ගන්ධසම්පන්නං අස්ස. තයමනං
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පුරියසොඑවංවයදයය – ‘‘ඉදංපුප්ඵං, අයංගන්යධො; අඤ්ඤංපුප්ඵං, අඤ්යඤො
ගන්යධො.යසොයඛොපනායංගන්යධො ඉමස්මිංපුප්යඵ’’ති.පුප්ඵස්මිංගන්ධං
සමනුපස්සති. එවයමවං ඉයධකච්යචො සඤ්ඤං…යප.… සඞ්ඛායර…
විඤ්ඤාණං…රූපංඅත්තයතොසමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති– ‘‘අයංයඛො
යම අත්තා. ඉමස්මිඤ්ච පන අත්තනි අයං යවදනා’’ති. අත්තනි යවදනං 
සමනුපස්සති. අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි.
අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං තතියා
යවදනාවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි
දිට්ඨිවිපත්ති…යප.…ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො.එවං අත්තනි
යවදනංසමනුපස්සති. 

කථං යවදනාෙඅත් ානිංසමනුපස්සති? ඉයධකච්යචොසඤ්ඤං…යප.…
සඞ්ඛායර…විඤ්ඤාණං…රූපංඅත්තයතොසමනුපස්සති.තස්සඑවං යහොති
– ‘‘අයං යඛො යම අත්තා. යසො යඛො පන යම අයං අත්තා ඉමාය
යවදනායා’’ති. යවදනාය අත්තානං සමනුපස්සති. යසයයථාපි මණි
කරණ්ඩයකපක්ඛිත්යතොඅස්ස.තයමනංපුරියසො එවංවයදයය–‘‘අයංමණි, 
අයංකරණ්ඩයකො.අඤ්යඤොමණි, අඤ්යඤොකරණ්ඩයකො.යසොයඛොපනායං 
මණිඉමස්මිංකරණ්ඩයක’’ති.කරණ්ඩකස්මිංමණිංසමනුපස්සති.එවයමවං
ඉයධකච්යචො සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං… රූපං අත්තයතො
සමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති–‘‘අයංයඛො යමඅත්තා.යසොයඛොපනයම
අයං අත්තා ඉමාය යවදනායා’’ති. යවදනාය අත්තානං සමනුපස්සති. 
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨින වත්ථු, වත්ථුන දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, 
අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං චතුත්ථා යවදනාවත්ථුකා 
අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…යප.… ඉමානි 
සඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො.එවංයවදනායඅත්තානංසමනුපස්සති. 

133. කථං සඤ්ඤිං අත් ය ො සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො
චක්ඛුසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං…යප.… යසොතසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං…
ඝානසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං… ජිව්හාසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං… කායසම්ඵස්සජං
සඤ්ඤං… මයනොසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං අත්තයතො සමනුපස්සති. යා
මයනොසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා යසො අහං, යයො අහං සා මයනොසම්ඵස්සජා
සඤ්ඤා’’ති.මයනොසම්ඵස්සජංසඤ්ඤඤ්ච අත්තඤ්චඅද්වයංසමනුපස්සති.
යසයයථාපි යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො ‘‘යා අච්චි යසො වණ්යණො, යයො
වණ්යණො සා අච්චී’’ති – අච්චිඤ්ච වණ්ණඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති. 
එවයමවංඉයධකච්යචොමයනොසම්ඵස්සජංසඤ්ඤංඅත්තයතොසමනුපස්සති–
‘‘යාමයනොසම්ඵස්සජා සඤ්ඤායසො අහං, යයො අහං සාමයනොසම්ඵස්සජා
සඤ්ඤා’’ති.මයනොසම්ඵස්සජංසඤ්ඤඤ්ච අත්තඤ්චඅද්වයංසමනුපස්සති.
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨින වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, 
අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං පඨමා සඤ්ඤාවත්ථුකා
අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…යප.… ඉමානි
සඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො.එවංසඤ්ඤංඅත්තයතොසමනුපස්සති. 
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කථං සඤ්ඤාවන් ිං අත් ානිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො
සඞ්ඛායර…යප.…විඤ්ඤාණං…රූපං…යවදනංඅත්තයතොසමනුපස්සති.
තස්සඑවං යහොති–‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.යසොයඛොපනයම අයංඅත්තා
ඉමාය සඤ්ඤාය සඤ්ඤාවා’’ති. සඤ්ඤාවන්තං අත්තානං සමනුපස්සති.
යසයයථාපිරුක්යඛො ඡායාසම්පන්යනොඅස්ස.තයමනංපුරියසොඑවංවයදයය
–‘‘අයංරුක්යඛො, අයංඡායා.අඤ්යඤො රුක්යඛො, අඤ්ඤාඡායා.යසොයඛො
පනායං රුක්යඛො ඉමාය ඡායාය ඡායාවා’’ති. ඡායාවන්තං රුක්ඛං
සමනුපස්සති. එවයමවං ඉයධකච්යචො සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං… රූපං…
යවදනංඅත්තයතො සමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති–‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.
යසො යඛො පන යම අයං අත්තා ඉමාය සඤ්ඤාය සඤ්ඤාවා’’ති.
සඤ්ඤාවන්තංඅත්තානංසමනුපස්සති.අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි.දිට්ඨින
වත්ථු, වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාච දිට්ඨියඤ්චවත්ථු
– අයං දුතියා සඤ්ඤාවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. එවං 
සඤ්ඤාවන්තංඅත්තානංසමනුපස්සති. 

කථං අත් නි සඤ්ඤිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො සඞ්ඛායර…යප.…
විඤ්ඤාණං…රූපං…යවදනංඅත්තයතොසමනුපස්සති.තස්සඑවං යහොති–
‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.ඉමස්මිඤ්චපනඅත්තනිඅයංසඤ්ඤා’’ති.අත්තනි
සඤ්ඤං සමනුපස්සති. යසයයථාපි පුප්ඵං ගන්ධසම්පන්නං අස්ස. තයමනං
පුරියසොඑවංවයදයය – ‘‘ඉදංපුප්ඵං, අයංගන්යධො.අඤ්ඤංපුප්ඵං, අඤ්යඤො
ගන්යධො.යසොයඛොපනායංගන්යධො ඉමස්මිංපුප්යඵ’’ති.පුප්ඵස්මිංගන්ධං
සමනුපස්සති. එවයමවං ඉයධකච්යචො සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං… රූපං…
යවදනංඅත්තයතොසමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති–‘‘අයංයඛො යමඅත්තා.
ඉමස්මිඤ්ච පන අත්තනි අයං සඤ්ඤා’’ති. අත්තනි සඤ්ඤං සමනුපස්සති. 
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨින වත්ථු, වත්ථුන දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, 
අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං තතියා සඤ්ඤාවත්ථුකා
අත්තානුදිට්ඨි.අත්තානුදිට්ඨිමිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න
චදිට්ඨියයො.එවංඅත්තනිසඤ්ඤංසමනුපස්සති. 

කථං සඤ්ඤාෙ අත් ානිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො සඞ්ඛායර 
…යප.…විඤ්ඤාණං…රූපං…යවදනංඅත්තයතො සමනුපස්සති.තස්සඑවං
යහොති – ‘‘අයං යඛො යම අත්තා. යසො යඛො පන යම අයං අත්තා ඉමාය 
සඤ්ඤායා’’ති. සඤ්ඤාය අත්තානං සමනුපස්සති. යසයයථාපි මණි 
කරණ්ඩයකපක්ඛිත්යතොඅස්ස.තයමනංපුරියසොඑවංවයදයය–‘‘අයංමණි, 
අයංකරණ්ඩයකො. අඤ්යඤොමණි, අඤ්යඤොකරණ්ඩයකො.යසොයඛොපනායං
මණිඉමස්මිංකරණ්ඩයක’’ති. කරණ්ඩකස්මිංමණිංසමනුපස්සති.එවයමව
ඉයධකච්යචො සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං… රූපං… යවදනං අත්තයතො
සමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති–‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.යසොයඛොපනයම
අයං අත්තා ඉමාය සඤ්ඤායා’’ති. සඤ්ඤාය අත්තානං සමනුපස්සති.
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨින වත්ථු, වත්ථුන දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, 
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අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං චතුත්ථා සඤ්ඤාවත්ථුකා
අත්තානුදිට්ඨි.අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානිසඤ්යඤොජනානින
චදිට්ඨියයො.එවංසඤ්ඤායඅත්තානං සමනුපස්සති. 

134. කථං සඞ්ඛායර අත් ය ො සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො
චක්ඛුසම්ඵස්සජං යචතනං යසොතසම්ඵස්සජං යචතනං ඝානසම්ඵස්සජං
යචතනං ජිව්හාසම්ඵස්සජං යචතනං කායසම්ඵස්සජං යචතනං 
මයනොසම්ඵස්සජංයචතනංඅත්තයතොසමනුපස්සති. ‘‘යාමයනොසම්ඵස්සජා
යචතනා, යසො අහං; යයො අහං සා මයනොසම්ඵස්සජා යචතනා’’ති –
මයනොසම්ඵස්සජං යචතනඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති. යසයයථාපි
යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො ‘‘යා අච්චි යසො වණ්යණො, යයො වණ්යණො සා
අච්චී’’ති – අච්චිඤ්ච වණ්ණඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති. එවයමවං
ඉයධකච්යචො මයනොසම්ඵස්සජං යචතනං අත්තයතො සමනුපස්සති. ‘‘යා 
මයනොසම්ඵස්සජා යචතනා යසො අහං, යයො අහං සා මයනොසම්ඵස්සජා
යචතනා’’ති – මයනොසම්ඵස්සජං යචතනඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං
සමනුපස්සති. අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි.
අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං පඨමා
සඞ්ඛාරවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි
සඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො.එවංසඞ්ඛායරඅත්තයතො සමනුපස්සති. 

කථං සඞ්ඛාරවන් ිං අත් ානිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො
විඤ්ඤාණං… රූපං… යවදනං… සඤ්ඤං අත්තයතො සමනුපස්සති. තස්ස
එවංයහොති–‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.යසොයඛොපනයමඅයංඅත්තාඉයමහි 
සඞ්ඛායරහි සඞ්ඛාරවා’’ති. සඞ්ඛාරවන්තං අත්තානං සමනුපස්සති.
යසයයථාපිරුක්යඛො ඡායාසම්පන්යනොඅස්ස.තයමනංපුරියසොඑවංවයදයය
–‘‘අයංරුක්යඛො, අයංඡායා.අඤ්යඤො රුක්යඛො, අඤ්ඤාඡායා.යසොයඛො
පනායං රුක්යඛො ඉමාය ඡායාය ඡායාවා’’ති. ඡායාවන්තං රුක්ඛං
සමනුපස්සති. එවයමව ඉයධකච්යචො විඤ්ඤාණං… රූපං… යවදනං…
සඤ්ඤංඅත්තයතොසමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති–‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.
යසො යඛො පන යම අයං අත්තා. ඉයමහි සඞ්ඛායරහි සඞ්ඛාරවා’’ති.
සඞ්ඛාරවන්තංඅත්තානං සමනුපස්සති.අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි.දිට්ඨින
වත්ථු, වත්ථුන දිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්ච වත්ථු
– අයං දුතියා සඞ්ඛාරවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. එවං
සඞ්ඛාරවන්තංඅත්තානං සමනුපස්සති. 

කථං අත් නි සඞ්ඛායර සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො විඤ්ඤාණං…
රූපං… යවදනං… සඤ්ඤං අත්තයතො සමනුපස්සති. තස්ස එවං යහොති –
‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.ඉමස්මිඤ්චපනඅත්තනිඉයම සඞ්ඛාරා’’ති.අත්තනි
සඞ්ඛායරසමනුපස්සති.යසයයථාපිපුප්ඵංගන්ධසම්පන්නං අස්ස.තයමනං
පුරියසොඑවංවයදයය–‘‘ඉදංපුප්ඵං, අයංගන්යධො; අඤ්ඤංපුප්ඵං, අඤ්යඤො
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ගන්යධො.යසොයඛොපනායංගන්යධොඉමස්මිංපුප්යඵ’’ති.පුප්ඵස්මිංගන්ධං 
සමනුපස්සති. එවයමවං ඉයධකච්යචො විඤ්ඤාණං… රූපං… යවදනං…
සඤ්ඤංඅත්තයතො සමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති–‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.
ඉමස්මිඤ්චපනඅත්තනිඉයම සඞ්ඛාරා’’ති.අත්තනිසඞ්ඛායරසමනුපස්සති.
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨින වත්ථු, වත්ථුන දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, 
අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං තතියා සඞ්ඛාරවත්ථුකා
අත්තානුදිට්ඨි.අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, න
චදිට්ඨියයො.එවංඅත්තනිසඞ්ඛායර සමනුපස්සති. 

කථං සඞ්ඛායරසු අත් ානිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො විඤ්ඤාණං…
රූපං… යවදනං… සඤ්ඤං අත්තයතො සමනුපස්සති. තස්ස එවං යහොති – 
‘‘අයං යඛො යම අත්තා. යසො යඛො පන යම අයං අත්තා ඉයමසු 
සඞ්ඛායරසූ’’ති. සඞ්ඛායරසු අත්තානං සමනුපස්සති. යසයයථාපි මණි
කරණ්ඩයක පක්ඛිත්යතොඅස්ස.තයමනංපුරියසොඑවංවයදයය–‘‘අයංමණි, 
අයංකරණ්ඩයකො.අඤ්යඤො මණි, අඤ්යඤොකරණ්ඩයකො.යසොයඛොපනායං
මණිඉමස්මිංකරණ්ඩයක’’ති.කරණ්ඩකස්මිංමණිං සමනුපස්සති.එවයමව
ඉයධකච්යචො විඤ්ඤාණං… රූපං… යවදනං… සඤ්ඤං අත්තයතො
සමනුපස්සති. තස්ස එවංයහොති–‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.යසොයඛොපනයම
අයං අත්තා ඉයමසු සඞ්ඛායරසූ’’ති. සඞ්ඛායරසු අත්තානං සමනුපස්සති.
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨින වත්ථු, වත්ථුන දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, 
අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං චතුත්ථා සඞ්ඛාරවත්ථුකා
අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨිමිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, න
චදිට්ඨියයො.එවං සඞ්ඛායරසුඅත්තානංසමනුපස්සති. 

135. කථං විඤ්ඤාණිං අත් ය ො සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… යසොතවිඤ්ඤාණං… ඝානවිඤ්ඤාණං… 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං කායවිඤ්ඤාණං… මයනොවිඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති. ‘‘යං මයනොවිඤ්ඤාණං, යසො අහං; යයො අහං, තං
මයනොවිඤ්ඤාණ’’න්ති – මයනොවිඤ්ඤාණඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං
සමනුපස්සති. යසයයථාපි යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො ‘‘යා අච්චි යසො
වණ්යණො, යයො වණ්යණො සා අච්චී’’ති – අච්චිඤ්ච වණ්ණඤ්ච අද්වයං
සමනුපස්සති. එවයමවං ඉයධකච්යචො මයනොවිඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති. ‘‘යං මයනොවිඤ්ඤාණං, යසො අහං; යයො අහං තං
මයනොවිඤ්ඤාණ’’න්ති – මයනොවිඤ්ඤාණඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං
සමනුපස්සති. අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි.
අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං පඨමා 
විඤ්ඤාණවත්ථුකාඅත්තානුදිට්ඨි.අත්තානුදිට්ඨිමිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානි 
සඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො.එවංවිඤ්ඤාණංඅත්තයතොසමනුපස්සති. 

කථං විඤ්ඤාණවන් ිං අත් ානිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො රූපං…
යවදනං…සඤ්ඤං…සඞ්ඛායරඅත්තයතොසමනුපස්සති. තස්සඑවංයහොති–
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‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.යසොයඛොපනයමඅයංඅත්තාඉමිනාවිඤ්ඤායණන 
විඤ්ඤාණවා’’ති. විඤ්ඤාණවන්තං අත්තානං සමනුපස්සති. යසයයථාපි
රුක්යඛො ඡායාසම්පන්යනො අස්ස. තයමනං පුරියසො එවං වයදයය – ‘‘අයං
රුක්යඛො, අයංඡායා. අඤ්යඤො රුක්යඛො, අඤ්ඤාඡායා.යසොයඛොපනායං
රුක්යඛො ඉමාය ඡායාය ඡායාවා’’ති. ඡායාවන්තං රුක්ඛං සමනුපස්සති.
එවයමවං ඉයධකච්යචොරූපං…යවදනං…සඤ්ඤං…සඞ්ඛායර අත්තයතො 
සමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති–‘‘අයංයඛොයමඅත්තා.යසොයඛොපනයම
අයං අත්තා ඉමිනා විඤ්ඤායණන විඤ්ඤාණවා’’ති. විඤ්ඤාණවන්තං
අත්තානංසමනුපස්සති.අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි.දිට්ඨිනවත්ථු, වත්ථුන
දිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාච දිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයං දුතියා
විඤ්ඤාණවත්ථුකාඅත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානි
සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. එවං විඤ්ඤාණවන්තං අත්තානං
සමනුපස්සති. 

කථං අත් නි විඤ්ඤාණිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො රූපං…
යවදනං…සඤ්ඤං…සඞ්ඛායරඅත්තයතොසමනුපස්සති. තස්සඑවංයහොති–
‘‘අයං යඛො යම අත්තා. ඉමස්මිඤ්ච පන අත්තනි ඉදං විඤ්ඤාණ’’න්ති.
අත්තනිවිඤ්ඤාණංසමනුපස්සති.යසයයථාපිපුප්ඵං ගන්ධසම්පන්නංඅස්ස.
තයමනංපුරියසොඑවංවයදයය–‘‘ඉදංපුප්ඵං, අයංගන්යධො; අඤ්ඤංපුප්ඵං, 
අඤ්යඤොගන්යධො.යසොයඛොපනායංගන්යධොඉමස්මිංපුප්යඵ’’ති. පුප්ඵස්මිං
ගන්ධංසමනුපස්සති.එවයමවංඉයධකච්යචොරූපං…යවදනං…සඤ්ඤං…
සඞ්ඛායර අත්තයතො සමනුපස්සති. තස්ස එවං යහොති – ‘‘අයං යඛො යම
අත්තා.ඉමස්මිඤ්චපනඅත්තනි ඉදංවිඤ්ඤාණ’’න්ති.අත්තනිවිඤ්ඤාණං
සමනුපස්සති. අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි.
අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං තතියා
විඤ්ඤාණවත්ථුකාඅත්තානුදිට්ඨි.අත්තානුදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානි
සඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො.එවංඅත්තනිවිඤ්ඤාණං සමනුපස්සති. 

කථං විඤ්ඤාණස්මිං අත් ානිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො රූපං…
යවදනං…සඤ්ඤං…සඞ්ඛායරඅත්තයතොසමනුපස්සති. තස්සඑවංයහොති–
‘‘අයං යඛො යම අත්තා. යසො යඛො පන යම අයං අත්තා ඉමස්මිං 
විඤ්ඤායණ’’ති. විඤ්ඤාණස්මිං අත්තානං සමනුපස්සති. යසයයථාපි මණි
කරණ්ඩයක පක්ඛිත්යතොඅස්ස.තයමනංපුරියසොඑවං වයදයය–‘‘අයංමණි, 
අයංකරණ්ඩයකො.අඤ්යඤොමණි, අඤ්යඤොකරණ්ඩයකො.යසොයඛොපනායං
මණි ඉමස්මිංකරණ්ඩයක’’ති.කරණ්ඩකස්මිංමණිංසමනුපස්සති.එවයමවං
ඉයධකච්යචො රූපං… යවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර අත්තයතො
සමනුපස්සති.තස්සඑවංයහොති–‘‘අයංයඛොයම අත්තා.යසොයඛොපනයම
අයං අත්තා ඉමස්මිං විඤ්ඤායණ’’ති. විඤ්ඤාණස්මිං අත්තානං 
සමනුපස්සති. අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි.
අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං චතුත්ථා 
විඤ්ඤාණවත්ථුකාඅත්තානුදිට්ඨි.අත්තානුදිට්ඨිමිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානි 
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සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. එවං විඤ්ඤාණස්මිං අත්තානං
සමනුපස්සති. අත්තානුදිට්ඨියා ඉයමහි වීසතියා ආකායරහි අභිනියවයසො
යහොති. 

අත්තානුදිට්ඨිනිද්යදයසොදුතියයො. 

3. මිච්ඡාදිට්ඨිනිද්යදයසො 
136. මිච්ඡාදිට්ඨියා කතයමහි දසහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? 

‘‘නත්ථි දින්න’’න්ති – වත්ථු [වත්ථුං (සයා.) එවමුපරිපි]. එවංවායදො
මිච්ඡාභිනියවසපරාමායසො [මිච්ඡාදිට්ඨාභිනියවසපරාමායසො (සයා.)] දිට්ඨි.
දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි
යඤ්ච වත්ථු – අයං පඨමා මිච්ඡාවත්ථුකා මිච්ඡාදිට්ඨි. මිච්ඡාදිට්ඨි 
දිට්ඨිවිපත්ති…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. ‘‘නත්ථි
යිට්ඨ’’න්ති – වත්ථු…යප.… ‘‘නත්ථි හුත’’න්ති – වත්ථු… ‘‘නත්ථි
සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’ති – වත්ථු… ‘‘නත්ථි අයං
යලොයකො’’ති – වත්ථු… ‘‘නත්ථි පයරො යලොයකො’’ති – වත්ථු… ‘‘නත්ථි
මාතා’’ති – වත්ථු… ‘‘නත්ථි පිතා’’ති – වත්ථු… ‘‘නත්ථි සත්තා
ඔපපාතිකා’’ති – වත්ථු… ‘‘නත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග්ගතා 
[සමග්ගතා (ක.)] සම්මාපටිපන්නා, යය ඉමඤ්ච යලොකං, පරඤ්ච යලොකං
සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’’ති – වත්ථු. එවංවායදො 
මිච්ඡාභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා 
දිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයං දසමාමිච්ඡාවත්ථුකා 
මිච්ඡාදිට්ඨි. මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස 
පුරිසපුග්ගලස්ස ද්යවව ගතියයො…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච
දිට්ඨියයො. මිච්ඡාදිට්ඨියාඉයමහිදසහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

මිච්ඡාදිට්ඨිනිද්යදයසොතතියයො. 

4. සක්කායදිට්ඨිනිද්යදයසො 
137. සක්කායදිට්ඨියා කතයමහි වීසතියා ආකායරහි අභිනියවයසො 

යහොති? ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී අරියධම්මස්ස
අයකොවියදොඅරියධම්යම අවිනීයතො, සප්පුරිසානංඅදස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්ස
අයකොවියදො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති
රූපවන්තංවාඅත්තානංඅත්තනිවාරූපංරූපස්මිං වාඅත්තානං.යවදනං…
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති 
විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණස්මිං වා
අත්තානං. 

කථං රූපිංඅත් ය ොසමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො පථවීකසිණං…යප.…
ඔදාතකසිණං අත්තයතො සමනුපස්සති. ‘‘යං ඔදාතකසිණං, යසො අහං; යයො
අහං, තං ඔදාතකසිණ’’න්ති – ඔදාතකසිණඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 

130 

පටුන 

සමනුපස්සති. යසයයථාපි යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො…යප.… එවයමවං
ඉයධකච්යචො ඔදාතකසිණං අත්තයතො සමනුපස්සති. අභිනියවසපරාමායසො
දිට්ඨි…යප.… අයං පඨමා රූපවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි. සක්කායදිට්ඨි 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. එවං රූපං
අත්තයතො සමනුපස්සති…යප.… සක්කායදිට්ඨියා ඉයමහි වීසතියා
ආකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

සක්කායදිට්ඨිනිද්යදයසොචතුත්යථො. 

5. සස්සතදිට්ඨිනිද්යදයසො 
138. සක්කායවත්ථුකාය සස්සතදිට්ඨියා කතයමහි පන්නරසහි

ආකායරහි අභිනියවයසො යහොති? ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං 
අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියදො අරියධම්යම අවිනීයතො සප්පුරිසානං
අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියදො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො
රූපවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා රූපං රූපස්මිං වා අත්තානං.
යවදනාවන්තං වා අත්තානං…යප.… සඤ්ඤාවන්තං වා අත්තානං…
සඞ්ඛාරවන්තං වා අත්තානං… විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා 
විඤ්ඤාණංවිඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං. 

කථං රූපවන් ිං අත් ානිං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො යවදනං…
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති. තස්ස එවං
යහොති – ‘‘අයං යඛො යම අත්තා. යසො යඛො පන යම අයං අත්තා ඉමිනා
රූයපනරූපවා’’ති.රූපවන්තං අත්තානංසමනුපස්සති.යසයයථාපිරුක්යඛො
ඡායාසම්පන්යනො අස්ස. තයමනං පුරියසො එවං වයදයය – ‘‘අයංරුක්යඛො, 
අයං ඡායා; අඤ්යඤොරුක්යඛො, අඤ්ඤා ඡායා. යසො යඛො පනායං රුක්යඛො
ඉමාය ඡායාය ඡායාවා’’ති. ඡායාවන්තං රුක්ඛං සමනුපස්සති. එවයමවං
ඉයධකච්යචො යවදනං…යප.… අයං පඨමා සක්කායවත්ථුකා සස්සතදිට්ඨි. 
සස්සතදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො.
එවං රූපවන්තං අත්තානං සමනුපස්සති…යප.… සක්කායවත්ථුකාය
සස්සතදිට්ඨියාඉයමහි පන්නරසහිආකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

සස්සතදිට්ඨිනිද්යදයසොපඤ්චයමො. 

6. උච්යඡදදිට්ඨිනිද්යදයසො 
139. සක්කායවත්ථුකාය උච්යඡදදිට්ඨියා කතයමහි පඤ්චහිආකායරහි

අභිනියවයසො යහොති? ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී 
අරියධම්මස්ස අයකොවියදො අරියධම්යම අවිනීයතො සප්පුරිසානං අදස්සාවී 
සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියදො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො
සමනුපස්සති, යවදනං අත්තයතො සමනුපස්සති, සඤ්ඤං අත්තයතො
සමනුපස්සති, සඞ්ඛායර අත්තයතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති. 
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කථං රූපිංඅත් ය ොසමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො පථවීකසිණං…යප.…
ඔදාතකසිණං අත්තයතො සමනුපස්සති. ‘‘යං ඔදාතකසිණං, යසො අහං; යයො
අහං, තං ඔදාතකසිණ’’න්ති – ඔදාතකසිණඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං
සමනුපස්සති. යසයයථාපි යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො…යප.… අයං පඨමා 
සක්කායවත්ථුකා උච්යඡදදිට්ඨි. උච්යඡදදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි 
සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. එවං රූපං අත්තයතො
සමනුපස්සති…යප.… සක්කායවත්ථුකාය උච්යඡදදිට්ඨියා ඉයමහි පඤ්චහි
ආකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

උච්යඡදදිට්ඨිනිද්යදයසොඡට්යඨො. 

7. අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨිනිද්යදයසො 
140. අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා කතයමහි පඤ්ඤාසාය ආකායරහි

අභිනියවයසොයහොති? ‘‘සස්සයතොයලොයකො’’ති–අන්තග්ගාහිකායදිට්ඨියා 
කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? ‘‘අසස්සයතො යලොයකො’’ති –
අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා කතිහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? ‘‘අන්තවා
යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා… ‘‘අනන්තවා යලොයකො’’ති –
අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා… ‘‘තං ජීවං තං සරීර’’න්ති – අන්තග්ගාහිකාය
දිට්ඨියා…‘‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’’න්ති–අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා…
‘‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා’’ති…යප.… න යහොති තථාගයතො පරං
මරණා’’ති…‘‘යහොතිච නචයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’’ති…‘‘යනව
යහොතිනනයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’’ති– අන්තග්ගාහිකායදිට්ඨියා
කතිහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති? 

‘‘සස්සයතො යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා පඤ්චහාකායරහි
අභිනියවයසො යහොති…යප.… ‘‘යනව යහොතිනන යහොති තථාගයතො පරං 
මරණා’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා පඤ්චහාකායරහි අභිනියවයසො
යහොති. 

[ක] ‘‘සස්සයතො යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා කතයමහි 
පඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති? රූපංයලොයකොයචවසස්සතංචාති–
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො ගහියතොති –
අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි.දිට්ඨින වත්ථු, වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤං
වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං පඨමා ‘‘සස්සයතො යලොයකො’’ති –
අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි. අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි …යප.… ඉමානි
සඤ්යඤොජනානි, නච දිට්ඨියයො. 

යවදනායලොයකොයචවසස්සතාචාති…යප.…සඤ්ඤායලොයකොයචව
සස්සතා චාති…යප.… සඞ්ඛාරා යලොයකො යචව සස්සතා චාති…යප.…
විඤ්ඤාණං යලොයකො යචව සස්සතඤ්චාති – අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි.
තායදිට්ඨියායසොඅන්යතොගහියතොති– අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි.දිට්ඨිනවත්ථු, 
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වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයං
පඤ්චමී සස්සයතොයලොයකොති–අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි.අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. ‘‘සස්සයතො
යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා ඉයමහි පඤ්චහාකායරහි
අභිනියවයසොයහොති. 

[ඛ] ‘‘අසස්සයතො යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා කතයමහි 
පඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති? රූපංයලොයකොයචවඅසස්සතඤ්චාති
– අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො ගහියතොති –
අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි…යප.… අයං පඨමා ‘‘අසස්සයතො යලොයකො’’ති –
අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි.අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨිදිට්ඨිවිපත්ති…යප.…
ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො. 

යවදනායලොයකොයචවඅසස්සතාචාති…යප.…සඤ්ඤායලොයකොයචව
අසස්සතා චාති…යප.… සඞ්ඛාරා යලොයකො යචව අසස්සතා චාති…යප.…
විඤ්ඤාණං යලොයකො යචව අසස්සතඤ්චාති – අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි.
තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො ගහියතොති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි.
අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච
දිට්ඨියයො. ‘‘අසස්සයතො යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා ඉයමහි
පඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

[ග] ‘‘අන්තවා යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා කතයමහි 
පඤ්චහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? ඉයධකච්යචො පරිත්තං ඔකාසං
නීලකයතො ඵරති. තස්ස එවං යහොති – ‘‘අන්තවා අයං යලොයකො
පරිවටුයමො’’ති.අන්තසඤ්ඤීයහොති.යංඵරති, තංවත්ථුයචව යලොයකොච.
යයනඵරති, යසොඅත්තායචවයලොයකොචාති–අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි.
තාය දිට්ඨියායසොඅන්යතොගහියතොති–අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි.දිට්ඨිනවත්ථු, 
වත්ථුන දිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයං
පඨමා ‘‘අන්තවා යලොයකො’’ති අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි. අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො. 

ඉයධකච්යචො පරිත්තං ඔකාසං පීතකයතො ඵරති… යලොහිතකයතො
ඵරති… ඔදාතකයතො ඵරති… ඔභාසකයතො ඵරති. තස්ස එවං යහොති –
‘‘අන්තවාඅයංයලොයකො පරිවටුයමො’’ති.අන්තසඤ්ඤීයහොති.යංඵරතිතං
වත්ථු යචව යලොයකො ච. යයන ඵරති යසො අත්තා යචව යලොයකො චාති –
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො ගහියතොති – 
අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි…යප.… අන්තවා යලොයකොති – අන්තග්ගාහිකාය 
දිට්ඨියාඉයමහිපඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

[ඝ] ‘‘අනන්තවා යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා කතයමහි 
පඤ්චහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? ඉයධකච්යචො විපුලං ඔකාසං
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නීලකයතො ඵරති. තස්ස එවං යහොති – ‘‘අනන්තවා අයං යලොයකො
අපරියන්යතො’’ති.අනන්තසඤ්ඤීයහොති.යං ඵරතිතංවත්ථුයචවයලොයකො
ච; යයන ඵරති යසො අත්තා යචව යලොයකො චාති – අභිනියවසපරාමායසො 
දිට්ඨි.තායදිට්ඨියායසොඅන්යතොගහියතොති–අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි.දිට්ඨින 
වත්ථු, වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්ච වත්ථු
– අයං පඨමා ‘‘අනන්තවා යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි.
අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච
දිට්ඨියයො. 

ඉයධකච්යචොවිපුලංඔකාසංපීතකයතොඵරති…යලොහිතකයතොඵරති…
ඔදාතකයතො ඵරති…ඔභාසකයතොඵරති.තස්සඑවංයහොති – ‘‘අනන්තවා
අයංයලොයකොඅපරියන්යතො’’ති. අනන්තසඤ්ඤීයහොති.යංඵරතිතංවත්ථු
යචව යලොයකො ච; යයන ඵරති යසො අත්තා යචව යලොයකො චාති –
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො ගහියතොති –
අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි…යප.… අනන්තවා යලොයකොති – අන්තග්ගාහිකාය 
දිට්ඨියාඉයමහිපඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

[ඞ] ‘‘තං ජීවං තං සරීර’’න්ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා කතයමහි
පඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති? රූපංජීවඤ්යචවසරීරඤ්ච; යංජීවං
තංසරීරං, යංසරීරංතංජීවන්ති–අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි.තායදිට්ඨියා
යසො අන්යතො ගහියතොති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි. දිට්ඨින වත්ථු, වත්ථුන
දිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයංපඨමා 
‘‘තං ජීවං තං සරීර’’න්ති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි. අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො. 

යවදනා ජීවායචවසරීරංච…සඤ්ඤාජීවායචව සරීරංච…සඞ්ඛාරා
ජීවායචවසරීරංච…විඤ්ඤාණංජීවඤ්යචවසරීරඤ්ච; යංජීවංතං සරීරං, 
යං සරීරං තං ජීවන්ති – අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො
අන්යතො ගහියතොති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි…යප.… ‘‘තං ජීවං තං
සරීර’’න්ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා ඉයමහි පඤ්චහාකායරහි
අභිනියවයසොයහොති. 

[ච] ‘‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’’න්ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා
කතයමහිපඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති? රූපංසරීරං, නජීවං; ජීවං
නසරීරං. අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරන්ති–අභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨි.තාය
දිට්ඨියා යසො අන්යතො ගහියතොති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, 
වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයං
පඨමා ‘‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’’න්ති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි.
අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච
දිට්ඨියයො. 
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යවදනාසරීරං, නජීවං…සඤ්ඤාසරීරං, නජීවං…සඞ්ඛාරාසරීරං, න 
ජීවං… විඤ්ඤාණං සරීරං, න ජීවං; ජීවං න සරීරං. අඤ්ඤං ජීවං, අඤ්ඤං
සරීරන්ති – අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො
ගහියතොති–අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි…යප.…අඤ්ඤංජීවං, අඤ්ඤංසරීරන්ති
–අන්තග්ගාහිකායදිට්ඨියාඉයමහි පඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

[ඡ] ‘‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා
කතයමහිපඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති? රූපං ඉයධවමරණධම්මං.
තථාගයතොකායස්සයභදායහොතිපිතිට්ඨතිපිඋප්පජ්ජතිපි නිබ්බත්තතිපීති–
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො ගහියතොති – 
අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි.දිට්ඨිනවත්ථු, වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤං
වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං පඨමා ‘‘යහොති තථාගයතො පරං
මරණා’’ති– අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි.අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨිමිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…
ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො. 

යවදනා ඉයධව මරණධම්මා…යප.… සඤ්ඤා ඉයධව මරණධම්මා…
සඞ්ඛාරාඉයධව මරණධම්මා…විඤ්ඤාණංඉයධවමරණධම්මං.තථාගයතො
කායස්ස යභදා යහොතිපි තිට්ඨතිපි උප්පජ්ජතිපි නිබ්බත්තතිපීති –
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො ගහියතොති –
අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි…යප.… ‘‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා’’ති – 
අන්තග්ගාහිකායදිට්ඨියා ඉයමහිපඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

[ජ] ‘‘නයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’’ති–අන්තග්ගාහිකායදිට්ඨියා 
කතයමහිපඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති? රූපංඉයධවමරණධම්මං.
තථාගයතොපිකායස්සයභදා උච්ඡිජ්ජතිවිනස්සති; නයහොතිතථාගයතොපරං
මරණාති – අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො
ගහියතොති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි. දිට්ඨිනවත්ථු, වත්ථුන දිට්ඨි. අඤ්ඤා
දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං පඨමා ‘‘න යහොති
තථාගයතො පරං මරණා’’ති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි. අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො. 

යවදනා ඉයධව මරණධම්මා…යප.… සඤ්ඤා ඉයධව මරණධම්මා…
සඞ්ඛාරා ඉයධව මරණධම්මා… විඤ්ඤාණං ඉයධව මරණධම්මං.
තථාගයතොපි කායස්ස යභදා උච්ඡිජ්ජති විනස්සති. ‘‘න යහොති තථාගයතො
පරං මරණා’’ති – අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො
ගහියතොති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි…යප.… ‘‘න යහොති තථාගයතො පරං
මරණා’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා ඉයමහි පඤ්චහාකායරහි
අභිනියවයසොයහොති. 

[ඣ] ‘‘යහොති ච න ච යහොති තථාගයතො පරං මරණා’’ති –
අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා කතයමහි පඤ්චහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? 
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රූපංඉයධවමරණධම්මං.තථාගයතො කායස්සයභදායහොති චනචයහොතීති
– අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො ගහියතොති –
අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි. දිට්ඨිනවත්ථු, වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤං
වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං පඨමා ‘‘යහොති ච න ච යහොති
තථාගයතො පරං මරණා’’ති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි. අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානිසඤ්යඤොජනානිනච දිට්ඨියයො. 

යවදනා ඉයධව මරණධම්මා…යප.… සඤ්ඤා ඉයධව මරණධම්මා…
සඞ්ඛාරාඉයධව මරණධම්මා…විඤ්ඤාණංඉයධවමරණධම්මං.තථාගයතො
කායස්සයභදායහොතිචනචයහොතීති– අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි.තාය
දිට්ඨියායසොඅන්යතොගහියතොති–අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි…යප.…‘‘යහොතිච
නචයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’’ති–අන්තග්ගාහිකායදිට්ඨියා ඉයමහි
පඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

[ඤ] ‘‘යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’’ති –
අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා කතයමහි පඤ්චහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති? 
රූපං ඉයධව මරණධම්මං. තථාගයතො කායස්ස යභදා පරං මරණා යනව
යහොති න න යහොතීති – අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො
අන්යතොගහියතොති– අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි. දිට්ඨිනවත්ථු, වත්ථුනදිට්ඨි, 
අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයංපඨමා‘‘යනව
යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’’ති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි.
අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි සඤ්යඤොජනානි, න ච
දිට්ඨියයො. 

යවදනා ඉයධව මරණධම්මා…යප.… සඤ්ඤා ඉයධව මරණධම්මා…
සඞ්ඛාරාඉයධව මරණධම්මා…විඤ්ඤාණංඉයධවමරණධම්මං.තථාගයතො
කායස්ස යභදා පරං මරණා යනව යහොති න න යහොතීති –
අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි. තාය දිට්ඨියා යසො අන්යතො ගහියතොති – 
අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි.දිට්ඨිනවත්ථු, වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤං
වත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයංපඤ්චමී‘‘යනවයහොතිනනයහොති 
තථාගයතො පරං මරණා’’ති – අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි. අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො.‘‘යනවයහොති
නන යහොතිතථාගයතොපරංමරණා’’ති–අන්තග්ගාහිකායදිට්ඨියාඉයමහි
පඤ්චහාකායරහි අභිනියවයසො යහොති. අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා ඉයමහි
පඤ්ඤාසායආකායරහිඅභිනියවයසො යහොති. 

අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨිනිද්යදයසොසත්තයමො. 

8. පුබ්බන්තානුදිට්ඨිනිද්යදයසො 
141. පුබ්බන්තානුදිට්ඨියා කතයමහි අට්ඨාරසහිආකායරහිඅභිනියවයසො

යහොති? චත්තායරො සස්සතවාදා, චත්තායරො එකච්චසස්සතිකා, චත්තායරො
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අන්තානන්තිකා, චත්තායරොඅමරාවික්යඛපිකා, ද්යව අධිච්චසමුප්පන්නිකා–
පුබ්බන්තානුදිට්ඨියාඉයමහිඅට්ඨාරසහිආකායරහි අභිනියවයසොයහොති. 

පුබ්බන්තානුදිට්ඨිනිද්යදයසොඅට්ඨයමො. 

9. අපරන්තානුදිට්ඨිනිද්යදයසො 
142. අපරන්තානුදිට්ඨියා කතයමහි චතුචත්තාලීසාය ආකායරහි 

අභිනියවයසො යහොති? යසොළස සඤ්ඤීවාදා, අට්ඨ අසඤ්ඤීවාදා, අට්ඨ 
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදා, සත්ත උච්යඡදවාදා, පඤ්ච 
දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදා – අපරන්තානුදිට්ඨියා ඉයමහි චතුචත්තාලීසාය
ආකායරහි අභිනියවයසොයහොති. 

අපරන්තානුදිට්ඨිනිද්යදයසොනවයමො. 

10-12. සඤ්යඤොජනිකාදිදිට්ඨිනිද්යදයසො 
143. සඤ්යඤොජනිකාය දිට්ඨියා කතයමහි අට්ඨාරසහි ආකායරහි 

අභිනියවයසො යහොති? යා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගහනං…යප.…
දිට්ඨාභිනියවයසො දිට්ඨිපරාමායසො – සඤ්යඤොජනිකාය දිට්ඨියා ඉයමහි
අට්ඨාරසහිආකායරහිඅභිනියවයසො යහොති. 

144. ‘‘අහ’’න්ති – මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා කතයමහි අට්ඨාරසහි
ආකායරහි අභිනියවයසො යහොති? චක්ඛු අහන්ති – අභිනියවසපරාමායසො.
අහන්ති – මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා
දිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යා චදිට්ඨියඤ්චවත්ථු –අයං පඨමා ‘‘අහ’’න්ති –
මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි. මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි
සඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො. 

යසොතං අහන්ති…යප.… ඝානං අහන්ති…යප.… ජිව්හා
අහන්ති…යප.… කායයො අහන්ති…යප.… මයනො අහන්ති…යප.… රූපා
අහන්ති…යප.… ධම්මා අහන්ති… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අහන්ති…යප.…
මයනොවිඤ්ඤාණං අහන්ති – අභිනියවසපරාමායසො. අහන්ති –
මානවිනිබන්ධාදිට්ඨි.දිට්ඨිනවත්ථු, වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං
වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං අට්ඨාරසමී ‘‘අහ’’න්ති – 
මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි. මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි 
සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. ‘‘අහ’’න්ති – මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා
ඉයමහි අට්ඨාරසහිආකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

145. ‘‘මම’’න්ති – මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා කතයමහි අට්ඨාරසහි
ආකායරහි අභිනියවයසො යහොති? චක්ඛු මමන්ති – අභිනියවසපරාමායසො.
මමන්ති – මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා
දිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයංපඨමා ‘‘මම’’න්ති–
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මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි. මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි
සඤ්යඤොජනානි, නච දිට්ඨියයො. 

යසොතං මමන්ති…යප.… ඝානං මමන්ති…යප.… ජිව්හා
මමන්ති…යප.… කායයො මමන්ති…යප.… මයනො මමන්ති…යප.… රූපා
මමන්ති…යප.… ධම්මා මමන්ති…යප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
මමන්ති…යප.…මයනොවිඤ්ඤාණංමමන්තිඅභිනියවසපරාමායසො.මමන්ති 
මානවිනිබන්ධාදිට්ඨි.දිට්ඨිනවත්ථු, වත්ථුන දිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, අඤ්ඤං
වත්ථු. යා ච දිට්ඨි යඤ්ච වත්ථු – අයං අට්ඨාරසමී ‘‘මම’’න්ති –
මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි. මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානි
සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. ‘‘මම’’න්ති – මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා
ඉයමහිඅට්ඨාරසහිආකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

සඤ්යඤොජනිකාදිදිට්ඨිනිද්යදයසොද්වාදසයමො. 

13. අත්තවාදපටිසංයුත්තදිට්ඨිනිද්යදයසො 
146. අත්තවාදපටිසංයුත්තාය දිට්ඨියා කතයමහි වීසතියා ආකායරහි 

අභිනියවයසො යහොති? ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී
අරියධම්මස්ස අයකොවියදො අරියධම්යම අවිනීයතො සප්පුරිසානං අදස්සාවී
සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියදො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො 
සමනුපස්සති රූපවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා රූපං රූපස්මිං වා
අත්තානං…යප.…යවදනං…සඤ්ඤං…සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණංඅත්තයතො
සමනුපස්සති විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා විඤ්ඤාණං 
විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං…යප.…. 

කථං රූපිංඅත් ය ොසමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො පථවීකසිණං…යප.…
ඔදාතකසිණං අත්තයතො සමනුපස්සති. ‘‘යං ඔදාතකසිණං, යසො අහං; යයො
අහං, තං ඔදාතකසිණ’’න්ති – ඔදාතකසිණඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං
සමනුපස්සති. යසයයථාපි යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො ‘‘යා අච්චි, යසො
වණ්යණො; යයො වණ්යණො, සා අච්චී’’ති – අච්චිඤ්ච වණ්ණඤ්ච අද්වයං
සමනුපස්සති. එවයමවං ඉයධකච්යචො ඔදාතකසිණං අත්තයතො 
සමනුපස්සති…යප.… අයංපඨමාරූපවත්ථුකා අත්තවාදපටිසංයුත්තාදිට්ඨි.
අත්තවාදපටිසංයුත්තාදිට්ඨිමිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, න
ච දිට්ඨියයො. එවං රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති…යප.… 
අත්තවාදපටිසංයුත්තාය දිට්ඨියා ඉයමහි වීසතියා ආකායරහි අභිනියවයසො
යහොති. 

අත්තවාදපටිසංයුත්තදිට්ඨිනිද්යදයසොයතරසයමො. 

14. යලොකවාදපටිසංයුත්තදිට්ඨිනිද්යදයසො 
147. යලොකවාදපටිසංයුත්තාය දිට්ඨියා කතයමහි අට්ඨහි ආකායරහි 

අභිනියවයසො යහොති? සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො චාති –
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අභිනියවසපරාමායසොයලොකවාදපටිසංයුත්තා දිට්ඨි.දිට්ඨිනවත්ථු, වත්ථුන
දිට්ඨි.අඤ්ඤා, දිට්ඨි, අඤ්ඤංවත්ථු.යා චදිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයංපඨමා
යලොකවාදපටිසංයුත්තා දිට්ඨි. යලොකවාදපටිසංයුත්තා දිට්ඨි
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…ඉමානිසඤ්යඤොජනානි, නචදිට්ඨියයො. 

අසස්සයතො අත්තාචයලොයකොචාති…යප.…සස්සයතොච අසස්සයතොච
අත්තා ච යලොයකො චාති…යප.… යනව සස්සයතො නාසස්සයතො අත්තා ච
යලොයකොචාති… අන්තවා අත්තාචයලොයකොචාති…අනන්තවා අත්තාච
යලොයකොචාති…අන්තවාචඅනන්තවාච අත්තාචයලොයකොචාති…යනව
අන්තවා න අනන්තවා අත්තා ච යලොයකො චාති අභිනියවසපරාමායසො 
යලොකවාදපටිසංයුත්තාදිට්ඨි.දිට්ඨිනවත්ථු, වත්ථුනදිට්ඨි.අඤ්ඤාදිට්ඨි, 
අඤ්ඤංවත්ථු.යාචදිට්ඨියඤ්චවත්ථු–අයංඅට්ඨමීයලොකවාදපටිසංයුත්තා 
දිට්ඨි. යලොකවාදපටිසංයුත්තා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි …යප.… ඉමානි
සඤ්යඤොජනානි, න ච දිට්ඨියයො. යලොකවාදපටිසංයුත්තාය දිට්ඨියා ඉයමහි
අට්ඨහි ආකායරහිඅභිනියවයසොයහොති. 

යලොකවාදපටිසංයුත්තදිට්ඨිනිද්යදයසොචුද්දසයමො. 

15-16. භව-විභවදිට්ඨිනිද්යදයසො 
148. ඔලීයනාභිනියවයසො භවදිට්ඨි. අතිධාවනාභිනියවයසො විභවදිට්ඨි.

අස්සාදදිට්ඨියාපඤ්චතිංසායආකායරහිඅභිනියවයසොකති භවදිට්ඨියයො, කති
විභවදිට්ඨියයො? අත්තානුදිට්ඨියා වීසතියා ආකායරහි අභිනියවයසො කති 
භවදිට්ඨියයොකති විභවදිට්ඨියයො…යප.…යලොකවාදපටිසංයුත්තාය දිට්ඨියා
අට්ඨහිආකායරහි අභිනියවයසොකතිභවදිට්ඨියයොකතිවිභවදිට්ඨියයො? 

අස්සාදදිට්ඨියාපඤ්චතිංසායආකායරහිඅභිනියවයසොසියා භවදිට්ඨියයො, 
සියා විභවදිට්ඨියයො. අත්තානුදිට්ඨියා වීසතියා ආකායරහි අභිනියවයසො 
පන්නරසභවදිට්ඨියයො, පඤ්චවිභවදිට්ඨියයො.මිච්ඡාදිට්ඨියාදසහිආකායරහි 
අභිනියවයසො සබ්බාව තා විභවදිට්ඨියයො. සක්කායදිට්ඨියා වීසතියා
ආකායරහි අභිනියවයසො පන්නරස භවදිට්ඨියයො, පඤ්ච විභවදිට්ඨියයො.
සක්කායවත්ථුකාය සස්සතදිට්ඨියා පන්නරසහි ආකායරහි අභිනියවයසො
සබ්බාව තා භවදිට්ඨියයො. සක්කායවත්ථුකාය උච්යඡදදිට්ඨියා
පඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොසබ්බාවතා විභවදිට්ඨියයො. 

‘‘සස්සයතො යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා පඤ්චහාකායරහි 
අභිනියවයසො සබ්බාව තා භවදිට්ඨියයො. ‘‘අසස්සයතො යලොයකො’’ති –
අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා පඤ්චහාකායරහි අභිනියවයසො සබ්බාව තා
විභවදිට්ඨියයො. ‘‘අන්තවා යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා
පඤ්චහාකායරහි අභිනියවයසො සියා භවදිට්ඨියයො, සියා විභවදිට්ඨියයො.
‘‘අනන්තවා යලොයකො’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා පඤ්චහාකායරහි
අභිනියවයසො සියා භවදිට්ඨියයො, සියා විභවදිට්ඨියයො. ‘‘තං ජීවං තං 
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සරීර’’න්ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා පඤ්චහාකායරහි අභිනියවයසො 
සබ්බාව තා විභවදිට්ඨියයො. ‘‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’’න්ති – 
අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා පඤ්චහාකායරහි අභිනියවයසො සබ්බාව තා
භවදිට්ඨියයො. ‘‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා’’ති – අන්තග්ගාහිකාය
දිට්ඨියා පඤ්චහාකායරහිඅභිනියවයසොසබ්බාවතාභවදිට්ඨියයො.‘‘නයහොති
තථාගයතො පරං මරණා’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා පඤ්චහාකායරහි
අභිනියවයසොසබ්බාවතාවිභවදිට්ඨියයො. ‘‘යහොතිචනචයහොතිතථාගයතො
පරං මරණා’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා පඤ්චහාකායරහි අභිනියවයසො
සියා භවදිට්ඨියයො, සියා විභවදිට්ඨියයො ‘‘යනව යහොති න න යහොති
තථාගයතො පරං මරණා’’ති – අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා පඤ්චහාකායරහි
අභිනියවයසොසියාභවදිට්ඨියයො, සියාවිභවදිට්ඨියයො. 

පුබ්බන්තානුදිට්ඨියා අට්ඨාරසහි ආකායරහි අභිනියවයසො සියා 
භවදිට්ඨියයො, සියා විභවදිට්ඨියයො. අපරන්තානුදිට්ඨියා චතුචත්තාරීසාය
ආකායරහි අභිනියවයසො සියා භවදිට්ඨියයො, සියා විභවදිට්ඨියයො.
සඤ්යඤොජනිකාය දිට්ඨියා අට්ඨාරසහි ආකායරහි අභිනියවයසො සියා
භවදිට්ඨියයො, සියා විභවදිට්ඨියයො. අහන්ති – මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා
අට්ඨාරසහිආකායරහි අභිනියවයසො සබ්බාව තා විභවදිට්ඨියයො. මමන්ති –
මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා අට්ඨාරසහි ආකායරහි අභිනියවයසො සබ්බාව තා 
භවදිට්ඨියයො. අත්තවාදපටිසංයුත්තාය දිට්ඨියා වීසතියා ආකායරහි
අභිනියවයසො පන්නරස භවදිට්ඨියයො, පඤ්ච විභවදිට්ඨියයො.
යලොකවාදපටිසංයුත්තාය දිට්ඨියා අට්ඨහි ආකායරහි අභිනියවයසො සියා
භවදිට්ඨියයො, සියාවිභවදිට්ඨියයො. 

සබ්බාව තා දිට්ඨියයො අස්සාදදිට්ඨියයො. සබ්බාව තා දිට්ඨියයො 
අත්තානුදිට්ඨියයො. සබ්බාව තා දිට්ඨියයො මිච්ඡාදිට්ඨියයො. සබ්බාව තා
දිට්ඨියයොසක්කායදිට්ඨියයො.සබ්බාවතාදිට්ඨියයො අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨියයො.
සබ්බාව තා දිට්ඨියයො සඤ්යඤොජනිකා දිට්ඨියයො. සබ්බාව තා දිට්ඨියයො
අත්තවාදපටිසංයුත්තාදිට්ඨියයො. 

භවඤ්ච දිට්ඨිංවිභවඤ්චදිට්ඨිං, එතං ද්වයංතක්කිකානිස්සිතායස; 
යතසං නියරොධම්හි න හත්ථි ඤාණං, යත්ථායං යලොයකො 
විපරීතසඤ්ඤීති. 

149. ‘‘ද්වීහි, භික්ඛයව, දිට්ඨිගයතහිපරියුට්ඨිතා යදවමනුස්සාඔලීයන්ති 
[ඔලියන්ති (සයා. ක.) ඉතිවු. 49 පස්සිතබ්බා] එයක, අතිධාවන්ති එයක; 
චක්ඛුමන්යතොචපස්සන්ති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, ඔලීයන්තිඑයක? භවාරාමා, 
භික්ඛයව, යදවමනුස්සාභවරතාභවසම්මුදිතා.යතසං භවනියරොධායධම්යම
යදසියමායන චිත්තංන පක්ඛන්දතින පසීදතින සන්තිට්ඨති නාධිමුච්චති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, ඔලීයන්තිඑයක. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අතිධාවන්ති එයක? භයවයනව යඛො පයනයක
අට්ටීයමානා [අට්ටියමානා (සයා. ක.) ඉතිවු. 49 පස්සිතබ්බා] හරායමානා
ජිගුච්ඡමානාවිභවංඅභිනන්දන්ති–‘‘යයතොකිර, යභො, අයංඅත්තාකායස්ස
යභදාපරංමරණාඋච්ඡිජ්ජතිවිනස්සතිනයහොතිපරංමරණා, එතං සන්තං
එතංපණීතංඑතංයාථාවන්ති.එවංයඛො, භික්ඛයව, අතිධාවන්තිඑයක. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, චක්ඛුමන්යතොචපස්සන්ති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
භූතං භූතයතො පස්සති. භූතං භූතයතො දිස්වා භූතස්ස නිබ්බිදාය විරාගාය 
නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුමන්යතො ච 
පස්සන්ති. 

‘‘යයො [අයංගාථාඉතිවු.49දිස්සති] භූතං භූතයතොදිස්වා, භූතස්සච
අතික්කමං; 
යථාභූයතධිමුච්චති, භවතණ්හාපරික්ඛයා. 

‘‘සයවභූතපරිඤ්ඤායතො, වීතතණ්යහොභවාභයව; 
භූතස්සවිභවාභික්ඛු, නාගච්ඡතිපුනබ්භව’’න්ති. 

150. තයයො පුග්ගලා විපන්නදිට්ඨී, තයයො පුග්ගලා සම්පන්නදිට්ඨී.
කතයමතයයොපුග්ගලාවිපන්නදිට්ඨී? තිත්ථියයොච, තිත්ථියසාවයකොච, යයො
චමිච්ඡාදිට්ඨියකො–ඉයමතයයොපුග්ගලාවිපන්නදිට්ඨී. 

කතයමතයයොපුග්ගලාසම්පන්නදිට්ඨී? තථාගයතොච, තථාගතසාවයකො
ච, යයො චසම්මාදිට්ඨියකො–ඉයමතයයොපුග්ගලාසම්පන්නදිට්ඨී. 

‘‘යකොධයනො උපනාහීච, පාපමක්ඛීචයයොනයරො; 
විපන්නදිට්ඨිමායාවී, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති’’ [ඉයම(සයා.)සු.නි.
116පස්සිතබ්බා]. 

අක්යකොධයනො අනුපනාහී, විසුද්යධො [අමක්ඛී (සයා.) අට්ඨකථා
ඔයලොයකතබ්බා] සුද්ධතංගයතො; 
සම්පන්නදිට්ඨියමධාවී, තංජඤ්ඤාඅරියයොඉතීති. 

තිස්යසොවිපන්නදිට්ඨියයො, තිස්යසොසම්පන්නදිට්ඨියයො.කතමා තිස්යසො
විපන්නදිට්ඨියයො? එතං මමාති – විපන්නදිට්ඨි. එයසොහමස්මීති –
විපන්නදිට්ඨි. එයසො යම අත්තාති – විපන්නදිට්ඨි. ඉමා තිස්යසො 
විපන්නදිට්ඨියයො. 

කතමා තිස්යසො සම්පන්නදිට්ඨියයො? යනතං මමාති – සම්පන්නදිට්ඨි.
යනයසොහමස්මීති – සම්පන්නදිට්ඨි. න යමයසො අත්තාති – සම්පන්නදිට්ඨි.
ඉමාතිස්යසොසම්පන්නදිට්ඨියයො. 
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එ ිං මමාති – කා දිට්ඨි, කති දිට්ඨියයො, කතමන්තානුග්ගහිතා තා

දිට්ඨියයො? එයසොහමස්මීති–කා දිට්ඨි, කතිදිට්ඨියයො, කතමන්තානුග්ගහිතා

තා දිට්ඨියයො? එයසො යම අත් ාති – කා දිට්ඨි, කති දිට්ඨියයො, 
කතමන්තානුග්ගහිතාතා දිට්ඨියයො? 

එ ිං මමාති – පුබ්බන්තානුදිට්ඨි. අට්ඨාරස දිට්ඨියයො.

පුබ්බන්තානුග්ගහිතා තා දිට්ඨියයො. එයසොහමස්මීති – අපරන්තානුදිට්ඨි.

චතුචත්තාරීසං දිට්ඨියයො. අපරන්තානුග්ගහිතා තා දිට්ඨියයො. එයසො යම

අත් ාති – වීසතිවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. වීසතිවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි.
සක්කායදිට්ඨිප්පමුඛානි [සක්කායදිට්ඨිප්පමුයඛන (සයා.)] ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨිගතානි. පුබ්බන්තාපරන්තානුග්ගහිතාතාදිට්ඨියයො. 

151. ‘‘යය යකචි, භික්ඛයව, මයි නිට්ඨං ගතා, සබ්යබ යත 
දිට්ඨිසම්පන්නා. යතසං දිට්ඨිසම්පන්නානං පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා, 
පඤ්චන්නං ඉධ විහාය නිට්ඨා. කතයමසං පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා? 
සත්තක්ඛත්තුපරමස්ස, යකොලංයකොලස්ස, එකබීජිස්ස, සකදාගාමිස්ස, යයො
චදිට්යඨවධම්යමඅරහා–ඉයමසංපඤ්චන්නංඉධ නිට්ඨා. 

‘‘කතයමසං පඤ්චන්නං ඉධ විහාය නිට්ඨා? අන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස, 
උපහච්චපරිනිබ්බායිස්ස, අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, 
උද්ධංයසොතස්ස, අකනිට්ඨගාමියනො – ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉධ විහාය
නිට්ඨා. 

‘‘යය යකචි, භික්ඛයව, මයිනිට්ඨං ගතා, සබ්යබ යත දිට්ඨිසම්පන්නා.
යතසං දිට්ඨිසම්පන්නානං ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා, ඉයමසං
පඤ්චන්නංඉධවිහායනිට්ඨා. 

‘‘යය යකචි, භික්ඛයව, මයි අයවච්චප්පසන්නා, සබ්යබ යත 
යසොතාපන්නා.යතසංයසොතාපන්නානංපඤ්චන්නංඉධනිට්ඨා, පඤ්චන්නං
ඉධ විහාය නිට්ඨා. කතයමසං පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා? 
සත්තක්ඛත්තුපරමස්ස, යකොලංයකොලස්ස, එකබීජිස්ස, සකදාගාමිස්ස, යයො
චදිට්යඨවධම්යම අරහා–ඉයමසංපඤ්චන්නංඉධනිට්ඨා. 

‘‘කතයමසං පඤ්චන්නං ඉධ විහාය නිට්ඨා? අන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස, 
උපහච්චපරිනිබ්බායිස්ස, අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, 
උද්ධංයසොතස්ස, අකනිට්ඨගාමියනො – ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉධ විහාය
නිට්ඨා. 

‘‘යය යකචි, භික්ඛයව, මයි අයවච්චප්පසන්නා, සබ්යබ යත 
යසොතාපන්නා. යතසං යසොතාපන්නානං ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා.
ඉයමසංපඤ්චන්නංඉධ විහායනිට්ඨාති’’. 
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භවවිභවදිට්ඨිනිද්යදයසොයසොළසයමො. 

දිට්ඨිකථානිට්ඨිතා. 

3. ආනාපානස්සතිකථා 

1. ගණනවාර 
152. යසොළසවත්ථුකං ආනාපානස්සතිසමාධිං [ආනාපානසතිසමාධිං(සී.

අට්ඨ.)] භාවයයතො සමාධිකානි ද්යව ඤාණසතානි උප්පජ්ජන්ති – අට්ඨ
පරිපන්යථ [පරිබන්යධ (ක.)] ඤාණානි, අට්ඨ ච උපකායර ඤාණානි, 
අට්ඨාරසඋපක්කියලයසඤාණානි, යතරසයවොදායනඤාණානි, බාත්තිංස
සයතොකාරිස්ස [සයතොකාරීසු (සයා.)] ඤාණානි, චතුවීසති සමාධිවයසන
ඤාණානි, ද්යවසත්තතිවිපස්සනාවයසනඤාණානි, අට්ඨ නිබ්බිදාඤාණානි, 
අට්ඨ නිබ්බිදානුයලොමඤාණානි, අට්ඨ නිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණානි, 
එකවීසතිවිමුත්තිසුයඛඤාණානි. 

කතමානි අට්ඨ පරිපන්යථ ඤාණානි, අට්ඨ ච උපකායර ඤාණානි? 
කාමච්ඡන්යදො සමාධිස්ස පරිපන්යථො, යනක්ඛම්මං සමාධිස්ස උපකාරං.
බයාපායදො සමාධිස්ස පරිපන්යථො, අබයාපායදො සමාධිස්ස උපකාරං.
ථිනමිද්ධං සමාධිස්ස පරිපන්යථො, ආයලොකසඤ්ඤා සමාධිස්ස උපකාරං.
උද්ධච්චං සමාධිස්ස පරිපන්යථො, අවික්යඛයපො සමාධිස්ස උපකාරං.
විචිකිච්ඡා සමාධිස්ස පරිපන්යථො, ධම්මවවත්ථානං සමාධිස්ස උපකාරං.
අවිජ්ජාසමාධිස්සපරිපන්යථො, ඤාණංසමාධිස්ස උපකාරං.අරතිසමාධිස්ස
පරිපන්යථො, පායමොජ්ජං සමාධිස්ස උපකාරං. සබ්යබපි අකුසලා ධම්මා
සමාධිස්ස පරිපන්ථා, සබ්යබපි කුසලා ධම්මා සමාධිස්ස උපකාරා. ඉමානි
අට්ඨ පරිපන්යථ ඤාණානි, අට්ඨචඋපකායරඤාණානි. 

ගණනවායරොපඨයමො. 

2. යසොළසඤාණනිද්යදයසො 
153. ඉයමහි යසොළසහි ආකායරහි උදුචිත්තං චිත්තං සමුදුචිතං චිත්තං

එකත්යත සන්තිට්ඨති, නීවරයණහි විසුජ්ඣති. කතයම යත එකත්තා? 
යනක්ඛම්මං එකත්තං, අබයාපායදො එකත්තං, ආයලොකසඤ්ඤා එකත්තං, 
අවික්යඛයපො එකත්තං, ධම්මවවත්ථානං එකත්තං, ඤාණං එකත්තං, 
පායමොජ්ජං එකත්තං, සබ්යබපිකුසලාධම්මාඑකත්තා. 

නීවරණාති, කතයමයතනීවරණා? කාමච්ඡන්යදො නීවරණං, බයාපායදො
නීවරණං, ථිනමිද්ධං නීවරණං, උද්ධච්චකුක්කුච්චං නීවරණං, විචිකිච්ඡා
නීවරණං, අවිජ්ජා නීවරණං, අරති නීවරණං, සබ්යබපි අකුසලා ධම්මා 
නීවරණා. 

නීවරණාති, යකනට්යඨන නීවරණා? නියයානාවරණට්යඨන නීවරණා.
කතයම යත නියයානා? යනක්ඛම්මං අරියානං නියයානං. යතන ච
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යනක්ඛම්යමන අරියා නියයන්ති. කාමච්ඡන්යදො නියයානාවරණං. යතන ච 
කාමච්ඡන්යදනනිවුතත්තායනක්ඛම්මංඅරියානංනියයානංනප්පජානාතීති
– කාමච්ඡන්යදොනියයානාවරණං.අබයාපායදොඅරියානංනියයානං.යතනච
අබයාපායදන අරියා නියයන්ති. බයාපායදො නියයානාවරණං. යතන ච
බයාපායදන නිවුතත්තා අබයාපාදං අරියානං නියයානං නප්පජානාතීති –
බයාපායදො නියයානාවරණං. ආයලොකසඤ්ඤා අරියානං නියයානං. තාය ච
ආයලොකසඤ්ඤාය අරියා නියයන්ති. ථිනමිද්ධං නියයානාවරණං. යතන ච
ථිනමිද්යධන නිවුතත්තා ආයලොකසඤ්ඤං අරියානං නියයානං
නප්පජානාතීති – ථිනමිද්ධං නියයානාවරණං. අවික්යඛයපො අරියානං 
නියයානං. යතන ච අවික්යඛයපන අරියා නියයන්ති. උද්ධච්චං
නියයානාවරණං. යතන ච උද්ධච්යචන නිවුතත්තා අවික්යඛපං අරියානං
නියයානං නප්පජානාතීති – උද්ධච්චං නියයානාවරණං. ධම්මවවත්ථානං
අරියානංනියයානං.යතන චධම්මවවත්ථායනනඅරියානියයන්ති.විචිකිච්ඡා
නියයානාවරණං.තාය ච විචිකිච්ඡායනිවුතත්තා ධම්මවවත්ථානං අරියානං
නියයානං නප්පජානාතීති – විචිකිච්ඡා නියයානාවරණං. ඤාණං අරියානං
නියයානං. යතන ච ඤායණන අරියා නියයන්ති. අවිජ්ජා නියයානාවරණං.
තාය ච අවිජ්ජාය නිවුතත්තාඤාණං අරියානං නියයානං නප්පජානාතීති –
අවිජ්ජා නියයානාවරණං. පායමොජ්ජං අරියානං නියයානං. යතන ච
පායමොජ්යජන අරියා නියයන්ති. අරති නියයානාවරණං. තාය ච අරතියා
නිවුතත්තා පායමොජ්ජං අරියානං නියයානං නප්පජානාතීති – අරති
නියයානාවරණං. සබ්යබපි කුසලා ධම්මා අරියානං නියයානං. යතහි ච
කුසයලහි ධම්යමහි අරියා නියයන්ති. සබ්යබපි අකුසලා ධම්මා
නියයානාවරණා. යතහි ච අකුසයලහි ධම්යමහි නිවුතත්තා කුසයල ධම්යම
අරියානං නියයානං නප්පජානාතීති – සබ්යබපි අකුසලා ධම්මා 
නියයානාවරණා. ඉයමහි ච පන නීවරයණහි විසුද්ධචිත්තස්ස
යසොළසවත්ථුකං ආනාපානස්සතිසමාධිංභාවයයතොඛණිකසයමොධානා. 

යසොළසඤාණනිද්යදයසොදුතියයො. 

3. උපක්කියලසඤාණනිද්යදයසො 

පඨමච්ඡක්කං 

154. ඉයමහි ච පන නීවරයණහි විසුද්ධචිත්තස්ස යසොළසවත්ථුකං 
ආනාපානස්සතිසමාධිං භාවයයතො ඛණිකසයමොධානා කතයම අට්ඨාරස 
උපක්කියලසා උප්පජ්ජන්ති? අස්සාසාදිමජ්ඣපරියයොසානං සතියා
අනුගච්ඡයතො අජ්ඣත්තවික්යඛපගතං චිත්තං සමාධිස්ස පරිපන්යථො.
පස්සාසාදිමජ්ඣපරියයොසානං සතියා අනුගච්ඡයතො බහිද්ධාවික්යඛපගතං
චිත්තං සමාධිස්ස පරිපන්යථො. අස්සාසපටිකඞ්ඛනා නිකන්ති තණ්හාචරියා
සමාධිස්සපරිපන්යථො.පස්සාසපටිකඞ්ඛනානිකන්තිතණ්හාචරියා සමාධිස්ස
පරිපන්යථො. අස්සායසනාභිතුන්නස්ස පස්සාසපටිලායභ මුච්ඡනා සමාධිස්ස 
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පටුන 

පරිපන්යථො. පස්සායසනාභිතුන්නස්ස අස්සාසපටිලායභ මුච්ඡනා සමාධිස්ස 
පරිපන්යථො. 

අනුගච්ඡනා චඅස්සාසං, පස්සාසං අනුගච්ඡනා; 
සති අජ්ඣත්තවික්යඛපා, කඞ්ඛනා බහිද්ධාවික්යඛපපත්ථනා 
[වික්යඛපපන්ථනා(සයා.)]. 

අස්සායසනාභිතුන්නස්ස, පස්සාසපටිලායභමුච්ඡනා; 
පස්සායසනාභිතුන්නස්ස, අස්සාසපටිලායභමුච්ඡනා. 

ඡඑයතඋපක්කියලසා, ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස; 
යයහි වික්ඛිප්පමානස්ස [විකම්පමානස්ස (සයා.)], යනො ච චිත්තං
විමුච්චති; 
වියමොක්ඛංඅප්පජානන්තා, යතයහොන්තිපරපත්තියාති. 

දුතියච්ඡක්කං 

155. නිමිත්තං ආවජ්ජයතො අස්සායස චිත්තං විකම්පති – සමාධිස්ස
පරිපන්යථො. අස්සාසං ආවජ්ජයතොනිමිත්යත චිත්තං විකම්පති – සමාධිස්ස
පරිපන්යථො.නිමිත්තංආවජ්ජයතො පස්සායස චිත්තං විකම්පති – සමාධිස්ස
පරිපන්යථො. පස්සාසංආවජ්ජයතොනිමිත්යත චිත්තං විකම්පති – සමාධිස්ස 
පරිපන්යථො. අස්සාසංආවජ්ජයතො පස්සායස චිත්තං විකම්පති – සමාධිස්ස
පරිපන්යථො. පස්සාසංආවජ්ජයතො අස්සායස චිත්තං විකම්පති – සමාධිස්ස 
පරිපන්යථො. 

නිමිත්තං ආවජ්ජමානස්ස, අස්සායසවික්ඛිපයත මයනො; 
අස්සාසංආවජ්ජමානස්ස, නිමිත්යතචිත්තංවිකම්පති. 

නිමිත්තංආවජ්ජමානස්ස, පස්සායසවික්ඛිපයතමයනො; 
පස්සාසංආවජ්ජමානස්ස, නිමිත්යතචිත්තංවිකම්පති. 

අස්සාසංආවජ්ජමානස්ස, පස්සායසවික්ඛිපයතමයනො; 
පස්සාසංආවජ්ජමානස්ස, අස්සායසචිත්තංවිකම්පති. 

ඡඑයතඋපක්කියලසා, ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස; 
යයහිවික්ඛිප්පමානස්ස, යනොචචිත්තංවිමුච්චති; 
වියමොක්ඛංඅප්පජානන්තා, යතයහොන්තිපරපත්තියාති. 

තතියච්ඡක්කං 

156. අතීතානුධාවනං චිත්තං වික්යඛපානුපතිතං – සමාධිස්ස 
පරිපන්යථො.අනාගතපටිකඞ්ඛනංචිත්තංවිකම්පිතං–සමාධිස්සපරිපන්යථො.
ලීනං චිත්තං යකොසජ්ජානුපතිතං – සමාධිස්ස පරිපන්යථො. අතිපග්ගහිතං 
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චිත්තං උද්ධච්චානුපතිතං – සමාධිස්ස පරිපන්යථො. අභිනතං චිත්තං
රාගානුපතිතං– සමාධිස්සපරිපන්යථො.අපනතංචිත්තංබයාපාදානුපතිතං–
සමාධිස්සපරිපන්යථො. 

අතීතානුධාවනංචිත්තං, අනාගතපටිකඞ්ඛනංලීනං; 
අතිපග්ගහිතංඅභිනතං, අපනතංචිත්තංනසමාධියති. 

ඡඑයතඋපක්කියලසා, ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස; 
යයහි උපක්කිලිට්ඨසඞ්කප්යපො, අධිචිත්තං නප්පජානාතීති. 

157. අස්සාසාදිමජ්ඣපරියයොසානං සතියා අනුගච්ඡයතො අජ්ඣත්තං
වික්යඛපගයතනචිත්යතනකායයොපිචිත්තම්පිසාරද්ධාච යහොන්තිඉඤ්ජිතා
ච ඵන්දිතා ච. පස්සාසාදිමජ්ඣපරියයොසානං සතියා අනුගච්ඡයතො 
බහිද්ධාවික්යඛපගයතනචිත්යතනකායයොපි චිත්තම්පිසාරද්ධා ච යහොන්ති
ඉඤ්ජිතා ච ඵන්දිතා ච. අස්සාසපටිකඞ්ඛනාය නිකන්තියා තණ්හාචරියාය
කායයොපි චිත්තම්පි සාරද්ධා ච යහොන්ති ඉඤ්ජිතා ච ඵන්දිතා ච.
පස්සාසපටිකඞ්ඛනාය නිකන්තියා තණ්හාචරියාය කායයොපි චිත්තම්පි
සාරද්ධා ච යහොන්ති ඉඤ්ජිතා ච ඵන්දිතා ච. අස්සායසනාභිතුන්නස්ස
පස්සාසපටිලායභ මුච්ඡිතත්තා කායයොපි චිත්තම්පි සාරද්ධා ච යහොන්ති
ඉඤ්ජිතා ච ඵන්දිතා ච. පස්සායසනාභිතුන්නස්ස අස්සාසපටිලායභ
මුච්ඡිතත්තාකායයොපිචිත්තම්පිසාරද්ධාචයහොන්තිඉඤ්ජිතාච ඵන්දිතාච.
නිමිත්තං ආවජ්ජයතො අස්සායස චිත්තං විකම්පිතත්තා කායයොපි චිත්තම්පි
සාරද්ධාචයහොන්තිඉඤ්ජිතාචඵන්දිතාච.අස්සාසංආවජ්ජයතො නිමිත්යත
චිත්තං විකම්පිතත්තා කායයොපි චිත්තම්පි සාරද්ධා ච යහොන්ති ඉඤ්ජිතා ච
ඵන්දිතාච.නිමිත්තංආවජ්ජයතොපස්සායසචිත්තංවිකම්පිතත්තාකායයොපි 
චිත්තම්පිසාරද්ධාචයහොන්තිඉඤ්ජිතාචඵන්දිතාච.පස්සාසංආවජ්ජයතො 
නිමිත්යත චිත්තං විකම්පිතත්තා කායයොපි චිත්තම්පි සාරද්ධා ච යහොන්ති
ඉඤ්ජිතා චඵන්දිතාච.අස්සාසංආවජ්ජයතොපස්සායසචිත්තං විකම්පිතත්තා
කායයොපි චිත්තම්පි සාරද්ධා ච යහොන්ති ඉඤ්ජිතා ච ඵන්දිතා ච. පස්සාසං
ආවජ්ජයතොඅස්සායසචිත්තංවිකම්පිතත්තාකායයොපිචිත්තම්පිසාරද්ධාච 
යහොන්ති ඉඤ්ජිතා ච ඵන්දිතා ච. අතීතානුධාවයනන චිත්යතන
වික්යඛපානුපතියතන කායයොපි චිත්තම්පි සාරද්ධා ච යහොන්ති ඉඤ්ජිතා ච
ඵන්දිතා ච. අනාගතපටිකඞ්ඛයනන චිත්යතන විකම්පියතන කායයොපි
චිත්තම්පි සාරද්ධා ච යහොන්ති ඉඤ්ජිතා ච ඵන්දිතා ච. ලීයනන චිත්යතන 
යකොසජ්ජානුපතියතනකායයොපි චිත්තම්පි සාරද්ධා ච යහොන්ති ඉඤ්ජිතා ච
ඵන්දිතා ච. අතිපග්ගහියතන චිත්යතන උද්ධච්චානුපතියතන කායයොපි 
චිත්තම්පිසාරද්ධාචයහොන්තිඉඤ්ජිතාචඵන්දිතාච.අභිනයතනචිත්යතන 
රාගානුපතියතනකායයොපිචිත්තම්පිසාරද්ධාචයහොන්තිඉඤ්ජිතාචඵන්දිතා
ච.අපනයතන චිත්යතනබයාපාදානුපතියතනකායයොපිචිත්තම්පිසාරද්ධාච
යහොන්තිඉඤ්ජිතාච ඵන්දිතාච. 
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ආනාපානස්සතියස්ස, පරිපුණ්ණාඅභාවිතා; 
කායයොපිඉඤ්ජියතොයහොති, චිත්තම්පියහොතිඉඤ්ජිතං; 
කායයොපිඵන්දියතොයහොති, චිත්තම්පියහොතිඵන්දිතං. 

ආනාපානස්සති යස්ස, පරිපුණ්ණාසුභාවිතා; 
කායයොපිඅනිඤ්ජියතොයහොති, චිත්තම්පියහොතිඅනිඤ්ජිතං; 
කායයොපි අඵන්දියතොයහොති, චිත්තම්පියහොති අඵන්දිතන්ති. 

ඉයමහි ච පන නීවරයණහි විසුද්ධචිත්තස්ස යසොළසවත්ථුකං 
ආනාපානස්සතිසමාධිං භාවයයතො ඛණිකසයමොධානා ඉයම අට්ඨාරස
උපක්කියලසා උප්පජ්ජන්ති. 

උපක්කියලසඤාණනිද්යදයසොතතියයො. 

4. යවොදානඤාණනිද්යදයසො 

158. කතමානි යතරස යවොදායන ඤාණානි? අතීතානුධාවනං චිත්තං 
වික්යඛපානුපතිතං; තංවිවජ්ජයිත්වාඑකට්ඨායනසමාදහති–එවම්පිචිත්තං
න වික්යඛපං ගච්ඡති. අනාගතපටිකඞ්ඛනං චිත්තං විකම්පිතං; තං 
විවජ්ජයිත්වාතත්යථවඅධියමොයචති–එවම්පිචිත්තංනවික්යඛපංගච්ඡති.
ලීනං චිත්තං යකොසජ්ජානුපතිතං; තං පග්ගණ්හිත්වා යකොසජ්ජං පජහති –
එවම්පිචිත්තංන වික්යඛපංගච්ඡති.අතිපග්ගහිතංචිත්තංඋද්ධච්චානුපතිතං; 
තංවිනිග්ගණ්හිත්වා උද්ධච්චංපජහති–එවම්පිචිත්තංනවික්යඛපංගච්ඡති.
අභිනතං චිත්තං රාගානුපතිතං; තං සම්පජායනො හුත්වා රාගං පජහති –
එවම්පිචිත්තංනවික්යඛපං ගච්ඡති.අපනතංචිත්තංබයාපාදානුපතිතං; තං
සම්පජායනොහුත්වාබයාපාදංපජහති– එවම්පිචිත්තංනවික්යඛපංගච්ඡති.
ඉයමහිඡහිඨායනහිපරිසුද්ධංචිත්තං පරියයොදාතංඑකත්තගතංයහොති. 

කතයම යත එකත්තා? දානයවොසග්ගුපට්ඨායනකත්තං, 
සමථනිමිත්තුපට්ඨායනකත්තං, වයලක්ඛණුපට්ඨායනකත්තං, 
නියරොධුපට්ඨායනකත්තං. දානයවොසග්ගුපට්ඨායනකත්තං චාගාධිමුත්තානං, 
සමථනිමිත්තුපට්ඨායනකත්තඤ්ච අධිචිත්තමනුයුත්තානං, 
වයලක්ඛණුපට්ඨායනකත්තඤ්ච විපස්සකානං, නියරොධුපට්ඨායනකත්තඤ්ච
අරියපුග්ගලානං – ඉයමහි චතූහි ඨායනහි එකත්තගතං චිත්තං
පටිපදාවිසුද්ධිපක්ඛන්දඤ්යචව යහොති, උයපක්ඛානුබූ්රහිතඤ්ච, ඤායණන ච
සම්පහංසිතං. 

පඨමස්සඣානස්සයකොආදි, කිංමජ්යඣ, කිංපරියයොසානං? පඨමස්ස 
ඣානස්ස පටිපදාවිසුද්ධි ආදි, උයපක්ඛානුබ්රහූනා මජ්යඣ, සම්පහංසනා
පරියයොසානං. පඨමස්ස ඣානස්ස පටිපදාවිසුද්ධි ආදි. ආදිස්ස කති
ලක්ඛණානි? ආදිස්සතීණිලක්ඛණානි.යයොතස්සපරිපන්යථොතයතොචිත්තං
විසුජ්ඣති, විසුද්ධත්තා චිත්තං මජ්ඣිමං සමථනිමිත්තං පටිපජ්ජති, 
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පටිපන්නත්තා තත්ථ චිත්තං පක්ඛන්දති. යඤ්ච පරිපන්ථයතො චිත්තං
විසුජ්ඣති, යඤ්ච විසුද්ධත්තා චිත්තං මජ්ඣිමං සමථනිමිත්තං පටිපජ්ජති, 
යඤ්ච පටිපන්නත්තා තත්ථ චිත්තං පක්ඛන්දති. පඨමස්ස ඣානස්ස
පටිපදාවිසුද්ධි ආදි. ආදිස්ස ඉමානි තීණි ලක්ඛණානි. යතන වුච්චති –
‘‘පඨමංඣානංආදිකලයාණඤ්යචවයහොති ලක්ඛණසම්පන්නඤ්ච’’. 

පඨමස්ස ඣානස්ස උයපක්ඛානුබ්රහූනා මජ්යඣ. මජ්ඣස්ස කති 
ලක්ඛණානි? මජ්ඣස්සතීණිලක්ඛණානි. විසුද්ධං චිත්තං අජ්ඣුයපක්ඛති, 
සමථපටිපන්නං අජ්ඣුයපක්ඛති, එකත්තුපට්ඨානං අජ්ඣුයපක්ඛති. යඤ්ච
විසුද්ධං චිත්තං අජ්ඣුයපක්ඛති, යඤ්ච සමථපටිපන්නං අජ්ඣුයපක්ඛති, 
යඤ්ච එකත්තුපට්ඨානං අජ්ඣුයපක්ඛති – පඨමස්ස ඣානස්ස
උයපක්ඛානුබ්රූහනා මජ්යඣ. මජ්ඣස්ස ඉමානි තීණි ලක්ඛණානි. යතන
වුච්චති – ‘‘පඨමං ඣානං මජ්යඣකලයාණඤ්යචව යහොති
ලක්ඛණසම්පන්නඤ්ච’’. 

පඨමස්ස ඣානස්ස සම්පහංසනා පරියයොසානං. පරියයොසානස්ස කති 
ලක්ඛණානි? පරියයොසානස්සචත්තාරිලක්ඛණානි.තත්ථජාතානංධම්මානං 
අනතිවත්තනට්යඨනසම්පහංසනා, ඉන්ද්රියානංඑකරසට්යඨනසම්පහංසනා, 
තදුපගවීරියවාහනට්යඨන සම්පහංසනා, ආයසවනට්යඨන සම්පහංසනා.
පඨමස්ස ඣානස්ස සම්පහංසනා පරියයොසානං. පරියයොසානස්ස ඉමානි
චත්තාරි ලක්ඛණානි. යතන වුච්චති – ‘‘පඨමං ඣානං
පරියයොසානකලයාණඤ්යචව යහොති ලක්ඛණසම්පන්නඤ්ච’’. එවං
තිවත්තගතං චිත්තං තිවිධකලයාණකං දසලක්ඛණසම්පන්නං
විතක්කසම්පන්නඤ්යචව යහොති විචාරසම්පන්නඤ්ච පීතිසම්පන්නඤ්ච
සුඛසම්පන්නඤ්ච චිත්තස්ස අධිට්ඨානසම්පන්නඤ්ච සද්ධාසම්පන්නඤ්ච
වීරියසම්පන්නඤ්ච සතිසම්පන්නඤ්ච සමාධිසම්පන්නඤ්ච
පඤ්ඤාසම්පන්නඤ්ච. 

දුතියස්ස ඣානස්සයකොආදි, කිංමජ්යඣ, කිං පරියයොසානං? දුතියස්ස
ඣානස්ස පටිපදාවිසුද්ධි ආදි, උයපක්ඛානුබ්රහූනා මජ්යඣ, සම්පහංසනා
පරියයොසානං…යප.… එවං තිවත්තගතං චිත්තං තිවිධකලයාණකං 
දසලක්ඛණසම්පන්නං පීතිසම්පන්නඤ්යචව යහොති සුඛසම්පන්නඤ්ච
චිත්තස්ස අධිට්ඨානසම්පන්නඤ්ච සද්ධාසම්පන්නඤ්ච වීරියසම්පන්නඤ්ච
සතිසම්පන්නඤ්චසමාධිසම්පන්නඤ්ච පඤ්ඤාසම්පන්නඤ්ච. 

තතියස්ස ඣානස්සයකො ආදි, කිංමජ්යඣ, කිංපරියයොසානං…යප.…
එවං තිවත්තගතං චිත්තං තිවිධකලයාණකං දසලක්ඛණසම්පන්නං
සුඛසම්පන්නඤ්යචව යහොති චිත්තස්ස අධිට්ඨානසම්පන්නඤ්ච 
සද්ධාසම්පන්නඤ්ච වීරියසම්පන්නඤ්ච සතිසම්පන්නඤ්ච
සමාධිසම්පන්නඤ්ච පඤ්ඤාසම්පන්නඤ්ච. 
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චතුත්ථස්සඣානස්සයකොආදි, කිංමජ්යඣ, කිංපරියයොසානං…යප.…
එවං තිවත්තගතං චිත්තං තිවිධකලයාණකං දසලක්ඛණසම්පන්නඤ්ච
උයපක්ඛාසම්පන්නඤ්යචව යහොති චිත්තස්ස අධිට්ඨානසම්පන්නඤ්ච
සද්ධාසම්පන්නඤ්ච වීරියසම්පන්නඤ්ච සතිසම්පන්නඤ්ච
සමාධිසම්පන්නඤ්චපඤ්ඤාසම්පන්නඤ්ච. 

ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා…යප.…
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා යකො ආදි, කිං මජ්යඣ, කිං
පරියයොසානං…යප.… එවං තිවත්තගතං චිත්තං තිවිධකලයාණකං
දසලක්ඛණසම්පන්නං උයපක්ඛාසම්පන්නඤ්යචව යහොති චිත්තස්ස
අධිට්ඨානසම්පන්නංච…යප.… පඤ්ඤාසම්පන්නඤ්ච. 

අනිච්චානුපස්සනායයකොආදි, කිංමජ්යඣ, කිංපරියයොසානං…යප.…
එවං තිවත්තගතං චිත්තං තිවිධකලයාණකං දසලක්ඛණසම්පන්නං 
විතක්කසම්පන්නඤ්යචව යහොති විචාරසම්පන්නඤ්ච පීතිසම්පන්නඤ්ච
සුඛසම්පන්නඤ්ච චිත්තස්ස අධිට්ඨානසම්පන්නඤ්ච සද්ධාසම්පන්නඤ්ච
වීරියසම්පන්නඤ්ච සතිසම්පන්නඤ්ච සමාධිසම්පන්නඤ්ච 
පඤ්ඤාසම්පන්නඤ්ච. දුක්ඛානුපස්සනාය…යප.… අනත්තානුපස්සනාය… 
නිබ්බිදානුපස්සනාය… විරාගානුපස්සනාය… නියරොධානුපස්සනාය… 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාය… ඛයානුපස්සනාය… වයානුපස්සනාය…
විපරිණාමානුපස්සනාය… අනිමිත්තානුපස්සනාය…
අප්පණිහිතානුපස්සනාය… සුඤ්ඤතානුපස්සනාය… 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය… යථාභූතඤාණදස්සනාය…
ආදීනවානුපස්සනාය… පටිසඞ්ඛානුපස්සනාය… විවට්ටනානුපස්සනාය…
පඤ්ඤාසම්පන්නඤ්ච. 

යසොතාපත්තිමග්ගස්ස…යප.… සකදාගාමිමග්ගස්ස…
අනාගාමිමග්ගස්ස… අරහත්තමග්ගස්ස යකො ආදි, කිං මජ්යඣ, කිං
පරියයොසානං? අරහත්තමග්ගස්ස පටිපදාවිසුද්ධි ආදි උයපක්ඛානුබ්රහූනා
මජ්යඣ, සම්පහංසනා පරියයොසානං. අරහත්තමග්ගස්ස පටිපදාවිසුද්ධිආදි.
ආදිස්සකතිලක්ඛණානි? ආදිස්ස තීණිලක්ඛණානි.යයොතස්සපරිපන්යථො
තයතො චිත්තං විසුජ්ඣති, විසුද්ධත්තා චිත්තං මජ්ඣිමං සමථනිමිත්තං
පටිපජ්ජති, පටිපන්නත්තා තත්ථ චිත්තං පක්ඛන්දති. යඤ්ච පරිපන්ථයතො
චිත්තං විසුජ්ඣති, යඤ්ච විසුද්ධත්තා චිත්තං මජ්ඣිමං සමථනිමිත්තං 
පටිපජ්ජති, යඤ්ච පටිපන්නත්තා තත්ථ චිත්තං පක්ඛන්දති –
අරහත්තමග්ගස්ස පටිපදාවිසුද්ධි ආදි. ආදිස්ස ඉමානි තීණි ලක්ඛණානි.
යතන වුච්චති – ‘‘අරහත්තමග්යගො ආදිකලයායණො යචව යහොති
ලක්ඛණසම්පන්යනොච’’. 
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අරහත්තමග්ගස්ස උයපක්ඛානුබ්රහූනා මජ්යඣ. මජ්ඣස්ස කති 
ලක්ඛණානි? මජ්ඣස්සතීණිලක්ඛණානි. විසුද්ධං චිත්තං අජ්ඣුයපක්ඛති, 
සමථපටිපන්නං අජ්ඣුයපක්ඛති, එකත්තුපට්ඨානං අජ්ඣුයපක්ඛති. යඤ්ච
විසුද්ධං චිත්තං අජ්ඣුයපක්ඛති, යඤ්ච සමථපටිපන්නං අජ්ඣුයපක්ඛති, 
යඤ්චඑකත්තුපට්ඨානං අජ්ඣුයපක්ඛති.යතනවුච්චති–‘‘අරහත්තමග්යගො
මජ්යඣකලයායණොයචවයහොති ලක්ඛණසම්පන්යනොච’’. 

අරහත්තමග්ගස්ස සම්පහංසනා පරියයොසානං. පරියයොසානස්ස කති 
ලක්ඛණානි? පරියයොසානස්සචත්තාරිලක්ඛණානි.තත්ථජාතානංධම්මානං 
අනතිවත්තනට්යඨනසම්පහංසනා, ඉන්ද්රියානංඑකරසට්යඨනසම්පහංසනා, 
තදුපගවීරියවාහනට්යඨන සම්පහංසනා, ආයසවනට්යඨන සම්පහංසනා.
අරහත්තමග්ගස්ස සම්පහංසනා පරියයොසානං. පරියයොසානස්ස ඉමානි
චත්තාරි ලක්ඛණානි. යතන වුච්චති – ‘‘අරහත්තමග්යගො
පරියයොසානකලයායණො යචව යහොති ලක්ඛණසම්පන්යනො ච’’. එවං
තිවත්තගතං චිත්තං තිවිධකලයාණකං දසලක්ඛණසම්පන්නං
විතක්කසම්පන්නඤ්යචව යහොති විචාරසම්පන්නඤ්ච පීතිසම්පන්නඤ්ච
සුඛසම්පන්නඤ්ච චිත්තස්ස අධිට්ඨානසම්පන්නඤ්ච සද්ධාසම්පන්නඤ්ච
වීරියසම්පන්නඤ්ච සතිසම්පන්නඤ්ච සමාධිසම්පන්නඤ්ච
පඤ්ඤාසම්පන්නඤ්ච. 

159. 
නිමිත්තංඅස්සාසපස්සාසා, අනාරම්මණයමකචිත්තස්ස; 
අජානයතොචතයයොධම්යම, භාවනානුපලබ්භති. 

නිමිත්තං අස්සාසපස්සාසා, අනාරම්මණයමකචිත්තස්ස; 
ජානයතොචතයයොධම්යම, භාවනාඋපලබ්භතීති. 

කථංඉයමතයයොධම්මාඑකචිත්තස්සආරම්මණානයහොන්ති, නචියම
තයයො ධම්මාඅවිදිතායහොන්ති, නචචිත්තංවික්යඛපංගච්ඡති, පධානඤ්ච
පඤ්ඤායති, පයයොගඤ්ච සායධති, වියසසමධිගච්ඡති? යසයයථාපිරුක්යඛො 
සයම භූමිභායග නික්ඛිත්යතො. තයමනං පුරියසො කකයචන ඡින්යදයය.
රුක්යඛ ඵුට්ඨකකචදන්තානං වයසන පුරිසස්ස සති උපට්ඨිතා යහොති; න
ආගයත වා ගයත වාකකචදන්යතමනසිකයරොති.නආගතා වා ගතා වා
කකචදන්තාඅවිදිතායහොන්ති, පධානඤ්චපඤ්ඤායති, පයයොගඤ්චසායධති.
යථාරුක්යඛොසයමභූමිභායගනික්ඛිත්යතො.එවංඋපනිබන්ධනා නිමිත්තං.
යථාකකචදන්තා, එවංඅස්සාසපස්සාසා.යථාරුක්යඛඵුට්ඨකකචදන්තානං 
වයසනපුරිසස්සසතිඋපට්ඨිතායහොති, නආගයතවාගයතවාකකචදන්යත
මනසි කයරොති, න ආගතා වා ගතා වා කකචදන්තා අවිදිතා යහොන්ති, 
පධානඤ්චපඤ්ඤායති, පයයොගඤ්චසායධති.එවයමවං භික්ඛුනාසිකග්යග
වාමුඛනිමිත්යතවාසතිංඋපට්ඨයපත්වානිසින්යනොයහොති, නආගයත වා 
ගයත වා අස්සාසපස්සායස මනසි කයරොති, න ආගතා වා ගතා වා 
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අස්සාසපස්සාසා අවිදිතා යහොන්ති, පධානඤ්ච පඤ්ඤායති, පයයොගඤ්ච
සායධති. වියසසමධිගච්ඡතිපධානඤ්ච. 

කතමංපධානං? ආරද්ධවීරියස්සකායයොපිචිත්තම්පිකම්මනියංයහොති – 
ඉදංපධානං.කතයමොපයයොයගො? ආරද්ධවීරියස්සඋපක්කියලසාපහීයන්ති, 
විතක්කා වූපසමන්ති–අයංපයයොයගො.කතයමොවියසයසො? ආරද්ධවීරියස්ස
සඤ්යඤොජනා පහීයන්ති, අනුසයා බයන්තීයහොන්ති [අනුසයා බයාසන්ති
(සයා.)]. අයං වියසයසො.එවංඉයමතයයොධම්මාඑකචිත්තස්සආරම්මණාන
යහොන්ති, නචියමතයයො ධම්මා අවිදිතා යහොන්ති, නච චිත්තං වික්යඛපං
ගච්ඡති, පධානඤ්ච පඤ්ඤායති, පයයොගඤ්චසායධති, වියසසමධිගච්ඡති. 

160. 
ආනාපානස්සතියස්ස, පරිපුණ්ණාසුභාවිතා; 
අනුපුබ්බංපරිචිතා, යථාබුද්යධනයදසිතා; 
යසොඉමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්යතොවචන්දිමාති. 

ආනන්ති අස්සායසො, යනො පස්සායසො. අපානන්ති [අපානන්ති (ක.)] 
පස්සායසො, යනො අස්සායසො.අස්සාසවයසනඋපට්ඨානංසති, පස්සාසවයසන
උපට්ඨානංසති. 

යයොඅස්සසතිතස්සුපට්ඨාති, යයොපස්සසතිතස්සුපට්ඨාති. පරිපුණ්ණාති
පරිග්ගහට්යඨන පරිපුණ්ණා, පරිවාරට්යඨන පරිපුණ්ණා, පරිපූරට්යඨන

පරිපුණ්ණා. සු ාවි ාති චතස්යසො භාවනා – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං 
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා, ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා, 
තදුපගවීරියවාහනට්යඨන භාවනා, ආයසවනට්යඨන භාවනා. තස්සියම
චත්තායරො භාවනට්ඨා යානීකතා යහොන්ති වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා
සුසමාරද්ධා. 

ොනීක ාති යත්ථ යත්ථ ආකඞ්ඛති තත්ථ තත්ථ වසිප්පත්යතො යහොති
බලප්පත්යතොයවසාරජ්ජප්පත්යතො. තස්සයමයතධම්මාආවජ්ජනපටිබද්ධා 
[ආවජ්ජනපටිබන්ධා (ක.) එවමීදියසසු පයදසු] යහොන්ති ආකඞ්ඛපටිබද්ධා
මනසිකාරපටිබද්ධා චිත්තුප්පාදපටිබද්ධා. යතන වුච්චති – ‘‘යානීකතා’’ති. 

වත්ථුක ාති යස්මිං යස්මිං වත්ථුස්මිං චිත්තං ස්වාධිට්ඨිතං යහොති, තස්මිං
තස්මිංවත්ථුස්මිංසතිසුපට්ඨිතායහොති.යස්මිංයස්මිංවාපන වත්ථුස්මිංසති
සූපට්ඨිතා [සුපට්ඨිතා (ක.)] යහොති, තස්මිං තස්මිං වත්ථුස්මිං චිත්තං

ස්වාධිට්ඨිතංයහොති.යතනවුච්චති– ‘‘වත්ථුකතා’’ති. අනුට්ඨි ාතිවත්ථුස්මිං
යයනයයන චිත්තංඅභිනීහරතියතනයතනසතිඅනුපරිවත්තති.යයනයයන
වාපනසතිඅනුපරිවත්තතියතන යතනචිත්තංඅභිනීහරති.යතනවුච්චති–

‘‘අනුට්ඨිතා’’ති. පරිචි ාතිපරිග්ගහට්යඨනපරිචිතා, පරිවාරට්යඨනපරිචිතා, 
පරිපූරට්යඨන පරිචිතා. සතියා පරිග්ගණ්හන්යතො ජිනාති පාපයක අකුසයල

ධම්යම.යතනවුච්චති–‘‘පරිචිතා’’ති. සුසමාරද්ධාති චත්තායරොසුසමාරද්ධා
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– තත්ථ ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨන සුසමාරද්ධා, ඉන්ද්රියානං
එකරසට්යඨන සුසමාරද්ධා, තදුපගවීරියවාහනට්යඨන සුසමාරද්ධා, 
තප්පච්චනීකානං කියලසානං සුසමූහතත්තා [සුසමුහතත්තා (ක.)] 
සුසමාරද්ධා. 

161. සුසමන්තිඅත්ථිසමං, අත්ථි සුසමං.කතමංසමං? යයතත්ථජාතා
අනවජ්ජා කුසලා යබොධිපක්ඛියා – ඉදං සමං. කතමං සුසමං? යං යතසං
යතසංධම්මානංආරම්මණංනියරොයධොනිබ්බානං–ඉදංසුසමං.ඉතිඉදඤ්ච 
සමංඉදඤ්චසුසමංඤාතංයහොතිදිට්ඨංවිදිතංසච්ඡිකතංඵස්සිතංපඤ්ඤාය.
ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මූළා [අපමුට්ඨා 
(සයා.)], පස්සද්යධොකායයො අසාරද්යධො, සමාහිතං චිත්තං එකග්ගං. යතන 
වුච්චති–‘‘සුසමාරද්ධා’’ති. 

අනුපුබ්බිංපරිචි ාතිදීඝංඅස්සාසවයසන පුරිමාපුරිමාපරිචිතා, පච්ඡිමා
පච්ඡිමා අනුපරිචිතා. දීඝං පස්සාසවයසන පුරිමා පුරිමා පරිචිතා, පච්ඡිමා
පච්ඡිමා අනුපරිචිතා. රස්සං අස්සාසවයසන පුරිමා පුරිමා පරිචිතා, පච්ඡිමා
පච්ඡිමා අනුපරිචිතා. රස්සං පස්සාසවයසන පුරිමා පුරිමා පරිචිතා, පච්ඡිමා
පච්ඡිමා අනුපරිචිතා…යප.… පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සාසවයසන පුරිමා
පුරිමා පරිචිතා, පච්ඡිමා පච්ඡිමා අනුපරිචිතා. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී
පස්සාසවයසනපුරිමාපුරිමාපරිචිතා, පච්ඡිමාපච්ඡිමා අනුපරිචිතා.සබ්බාපි
යසොළසවත්ථුකාආනාපානස්සතියයොඅඤ්ඤමඤ්ඤංපරිචිතා යචවයහොන්ති
අනුපරිචිතාච.යතනවුච්චති– ‘‘අනුපුබ්බපරිචිතා’’ති. 

ෙථාති දස යථත්ථා – අත්තදමථත්යථො යථත්යථො, අත්තසමථත්යථො
යථත්යථො, අත්තපරිනිබ්බාපනත්යථො යථත්යථො, අභිඤ්ඤත්යථො යථත්යථො, 
පරිඤ්ඤත්යථොයථත්යථො, පහානත්යථොයථත්යථො, භාවනත්යථොයථත්යථො, 
සච්ඡිකිරියත්යථො යථත්යථො, සච්චාභිසමයත්යථො යථත්යථො, නියරොයධ 
පතිට්ඨාපකත්යථොයථත්යථො. 

බුද්යධොති යයොයසො භගවාසයම්භූඅනාචරියයකොපුබ්යබඅනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච සබ්බඤ්ඤුතං පාපුණි, 
බයලසුචවසීභාවං. 

162. බුද්යධොතියකනට්යඨනබුද්යධො? බුජ්ඣිතාසච්චානීති–බුද්යධො.
යබොයධතා පජායාති – බුද්යධො. සබ්බඤ්ඤුතාය බුද්යධො. සබ්බදස්සාවිතාය
බුද්යධො. අනඤ්ඤයනයයතාය බුද්යධො. විසවිතාය [විකතිතාය (සයා.)] 
බුද්යධො. ඛීණාසවසඞ්ඛායතන බුද්යධො. නිරුපයලපසඞ්ඛායතන 
[නිරුපක්කියලසසඞ්ඛායතන (සයා.)] බුද්යධො. එකන්තවීතරායගොති –
බුද්යධො.එකන්තවීතයදොයසොති–බුද්යධො.එකන්තවීතයමොයහොති– බුද්යධො.
එකන්තනික්කියලයසොති – බුද්යධො. එකායනමග්ගං ගයතොති – බුද්යධො.
එයකො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොති – බුද්යධො.



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 

152 

පටුන 

අබුද්ධිවිහතත්තා බුද්ධිපටිලාභා – බුද්යධො. බුද්යධොති යනතංනාමං මාතරා
කතං, නපිතරාකතං, නභාතරා කතං, නභගිනියාකතං, නමිත්තාමච්යචහි
කතං, නඤාතිසායලොහියතහිකතං, න සමණබ්රාහ්මයණහි කතං, නයදවතාහි
කතං. වියමොක්ඛන්තිකයමතං බුද්ධානං භගවන්තානං යබොධියා මූයල සහ
සබ්බඤ්ඤුතඤාණස්ස පටිලාභා සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති යදිදං – බුද්යධොති. 

යදසි ාති අත්තදමථත්යථො යථත්යථො යථා බුද්යධන යදසියතො, 
අත්තසමථත්යථො යථත්යථො යථා බුද්යධන යදසියතො, 
අත්තපරිනිබ්බාපනත්යථො යථත්යථො යථා බුද්යධන යදසියතො…යප.…
නියරොයධපතිට්ඨාපකත්යථො යථත්යථොයථාබුද්යධනයදසියතො. 

යසොති ගහට්යඨොවා යහොතිපබ්බජියතොවා. යලොයකොති.ඛන්ධයලොයකො
ධාතුයලොයකොආයතනයලොයකො විපත්තිභවයලොයකොවිපත්තිසම්භවයලොයකො
සම්පත්තිභවයලොයකොසම්පත්තිසම්භවයලොයකො. එයකො යලොයකො –සබ්යබ
සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා…යප.… අට්ඨාරස යලොකා – අට්ඨාරස ධාතුයයො. 

ප ායසතීති අත්තදමථත්ථං යථත්ථං අභිසම්බුද්ධත්තා. යසො ඉමං යලොකං
ඔභායසති භායසති පභායසති. අත්තසමථත්ථං යථත්ථං අභිසම්බුද්ධත්තා.
යසො ඉමං යලොකං ඔභායසති භායසති පභායසති. අත්තපරිනිබ්බාපනත්ථං 
යථත්ථං අභිසම්බුද්ධත්තා. යසො ඉමං යලොකං ඔභායසති භායසති
පභායසති…යප.… නියරොයධ පතිට්ඨාපකත්ථං යථත්ථං අභිසම්බුද්ධත්තා.
යසොඉමංයලොකංඔභායසතිභායසති පභායසති. 

අබ් ා මුත්ය ොව චන්දිමාති යථා අබ්භා, එවං කියලසා. යථා චන්යදො, 
එවං අරියඤාණං. යථා චන්දිමා යදවපුත්යතො, එවං භික්ඛු. යථා චන්යදො
අබ්භා මුත්යතො මහිකා මුත්යතො ධූමරජා මුත්යතො රාහුගහණා [රාහුපාණා
(සයා.)] විප්පමුත්යතොභාසයතචතපයතචවියරොචයත [වියරොචති(සයා.)] ච, 
එවයමවං භික්ඛු සබ්බකියලයසහි විප්පමුත්යතො භාසයත ච තපයත ච
වියරොචයතච. යතනවුච්චති – අබ්භා මුත්යතොවචන්දිමාති. ඉමානියතරස
යවොදායනඤාණානි. 

යවොදානඤාණනිද්යදයසොචතුත්යථො. 

භාණවායරො. 

5. සය ොකාරිඤාණනිද්යදයසො 

163. කතමානි බාත්තිංස සයතොකාරිස්ස ඤාණානි? ඉධ භික්ඛු 
අරඤ්ඤගයතො වා රුක්ඛමූලගයතො වා සුඤ්ඤාගාරගයතො වා නිසීදති
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා.
යසො සයතොව අස්සසති සයතො පස්සසති. දීඝං වා අස්සසන්යතො ‘‘දීඝං
අස්සසාමී’’ති පජානාති. දීඝං වා පස්සසන්යතො ‘‘දීඝං පස්සසාමී’’ති
පජානාති.රස්සංවාඅස්සසන්යතො‘‘රස්සංඅස්සසාමී’’තිපජානාති. රස්සංවා
පස්සසන්යතො ‘‘රස්සං පස්සසාමී’’ති පජානාති. ‘‘සබ්බකායපටිසංයවදී 
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අස්සසිස්සාමී’’තිසික්ඛති.‘‘සබ්බකායපටිසංයවදීපස්සසිස්සාමී’’තිසික්ඛති. 
‘‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති. ‘‘පස්සම්භයං
කායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති. පීතිපටිසංයවදී…යප.… 
සුඛපටිසංයවදී… චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී … පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං…
චිත්තපටිසංයවදී… අභිප්පයමොදයං චිත්තං… සමාදහං චිත්තං… වියමොචයං 
චිත්තං… අනිච්චානුපස්සී… විරාගානුපස්සී… නියරොධානුපස්සී… 
‘‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති. ‘‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී 
පස්සසිස්සාමී’’තිසික්ඛති. 

164. ඉධාතිඉමිස්සාදිට්ඨියා, ඉමිස්සාඛන්තියා, ඉමිස්සාරුචියා, ඉමස්මිං
ආදායය, ඉමස්මිං ධම්යම, ඉමස්මිං විනයය, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය, ඉමස්මිං
පාවචයන, ඉමස්මිං බ්රහ්මචරියය, ඉමස්මිං සත්ථුසාසයන. යතන වුච්චති –

‘‘ඉධා’’ති. භික්ඛූති පුථුජ්ජනකලයාණයකො වා යහොති භික්ඛු යසක්යඛො වා

අරහා වා අකුප්පධම්යමො. අරඤ්ඤන්ති නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීලා 

සබ්බයමතංඅරඤ්ඤං. රුක්ඛමූලන්තියත්ථභික්ඛුයනොආසනං පඤ්ඤත්තං
යහොති මඤ්යචො වා පීඨං වා භිසි වා තට්ටිකා වා චම්මඛණ්යඩො වා
තිණසන්ථයරො [තිණසණ්ඨයරො (සයා.)] වා පණ්ණසන්ථයරො වා
පලාලසන්ථයරො [පලාසසන්ඨයරො (සයා.)] වා, තත්ථ භික්ඛු චඞ්කමති වා 

තිට්ඨති වා නිසීදති වා යසයයං වා කප්යපති. සුඤ්ඤන්ති යකනචි

අනාකිණ්ණංයහොතිගහට්යඨහිවා පබ්බජියතහිවා. අගාරන්ති [ආගාරන්ති

(සයා.)] විහායරො අඩ්ඪයයොයගො පාසායදො හම්මියං ගුහා. නිසීදති පල්ලඞ්කිං 

ආභුජිත්වාති නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා. උජිං කාෙිං

පණිධාොතිඋජුයකොයහොතිකායයොඨියතො [පනිධියතො(සයා.)] සුපණිහියතො. 

පරිමුඛිං සතිිං උපට් යපත්වාති. පරීති පරිග්ගහට්යඨො. මුඛන්ති

නියයානට්යඨො. සතීති උපට්ඨානට්යඨො. යතන වුච්චති – ‘‘පරිමුඛං සතිං
උපට්ඨයපත්වා’’ති. 

165. සය ොව අස්සසති, සය ො පස්සසතීති බාත්තිංසාය ආකායරහි 
සයතො කාරී යහොති. දීඝං අස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං
පජානයතොසතිඋපට්ඨිතායහොති.තායසතියායතනඤායණන සයතොකාරී
යහොති.දීඝංපස්සාසවයසනචිත්තස්සඑකග්ගතංඅවික්යඛපංපජානයතොසති 
උපට්ඨිතා යහොති.තායසතියා යතනඤායණනසයතොකාරීයහොති. රස්සං 
අස්සාසවයසනචිත්තස්සඑකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතොසතිඋපට්ඨිතා
යහොති. තාය සතියා යතන ඤායණන සයතො කාරී යහොති. රස්සං
පස්සාසවයසනචිත්තස්සඑකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතොසතිඋපට්ඨිතා
යහොති. තාය සතියා යතන ඤායණන සයතො කාරී යහොති…යප.…
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සාසවයසන පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සාසවයසන
චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතො සති උපට්ඨිතා යහොති. තාය
සතියා යතනඤායණනසයතොකාරීයහොති. 
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පඨමචතුක්කනිද්යදයසො 
166. කථං දීඝං අස්සසන්යතො ‘‘දීඝං අස්සසාමී’’ති පජානාති, දීඝං

පස්සසන්යතො ‘‘දීඝං පස්සසාමී’’ති පජානාති? දීඝං අස්සාසං
අද්ධානසඞ්ඛායත අස්සසති, දීඝංපස්සාසංඅද්ධානසඞ්ඛායතපස්සසති, දීඝං
අස්සාසපස්සාසං අද්ධානසඞ්ඛායත අස්සසතිපි පස්සසතිපි. දීඝං
අස්සාසපස්සාසං අද්ධානසඞ්ඛායත අස්සසයතොපි පස්සසයතොපි ඡන්යදො
උප්පජ්ජති. ඡන්දවයසනතයතො සුඛුමතරං දීඝං අස්සාසං අද්ධානසඞ්ඛායත
අස්සසති, ඡන්දවයසන තයතො සුඛුමතරං දීඝං පස්සාසං අද්ධානසඞ්ඛායත 
පස්සසති, ඡන්දවයසන තයතො සුඛුමතරං දීඝං අස්සාසපස්සාසං
අද්ධානසඞ්ඛායතඅස්සසතිපි පස්සසතිපි.ඡන්දවයසනතයතොසුඛුමතරංදීඝං
අස්සාසපස්සාසං අද්ධානසඞ්ඛායත අස්සසයතොපි පස්සසයතොපි පායමොජ්ජං
උප්පජ්ජති. පායමොජ්ජවයසන තයතො සුඛුමතරං දීඝං අස්සාසං
අද්ධානසඞ්ඛායත අස්සසති, පායමොජ්ජවයසන තයතො සුඛුමතරං දීඝං
පස්සාසං අද්ධානසඞ්ඛායත පස්සසති, පායමොජ්ජවයසන තයතො සුඛුමතරං
දීඝං අස්සාසපස්සාසං අද්ධානසඞ්ඛායත අස්සසතිපි පස්සසතිපි.
පායමොජ්ජවයසනතයතොසුඛුමතරං දීඝං අස්සාසපස්සාසං අද්ධානසඞ්ඛායත
අස්සසයතොපි පස්සසයතොපි දීඝං අස්සාසපස්සාසාපි චිත්තං විවත්තති, 
උයපක්ඛා සණ්ඨාති. ඉයමහි නවහාකායරහි දීඝං අස්සාසපස්සාසා කායයො.
උපට්ඨානං සති. අනුපස්සනාඤාණං. කායයො උපට්ඨානං, යනො සති; සති
උපට්ඨානඤ්යචවසතිච.තායසතියායතනඤායණනතංකායංඅනුපස්සති.
යතනවුච්චති– ‘‘කායයකායානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

167. අනුපස්සතීති කථංතංකායංඅනුපස්සති? අනිච්චයතො අනුපස්සති, 
යනො නිච්චයතො. දුක්ඛයතො අනුපස්සති, යනො සුඛයතො. අනත්තයතො
අනුපස්සති, යනො අත්තයතො. නිබ්බින්දති, යනො නන්දති. විරජ්ජති, යනො
රජ්ජති. නියරොයධති, යනො සමුයදති. පටිනිස්සජ්ජති, යනො ආදියති.
අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති. දුක්ඛයතො
අනුපස්සන්යතො සුඛසඤ්ඤං පජහති. අනත්තයතො අනුපස්සන්යතො
අත්තසඤ්ඤං පජහති.නිබ්බින්දන්යතොනන්දිං පජහති. විරජ්ජන්යතො රාගං
පජහති. නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති. පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං
පජහති.එවංතං කායංඅනුපස්සති. 

 ාවනාති චතස්යසො භාවනා – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා, ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා, 
තදුපගවීරියවාහනට්යඨන භාවනා, ආයසවනට්යඨන භාවනා. දීඝං
අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතො විදිතා
යවදනා උප්පජ්ජන්ති, විදිතාඋපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථංගච්ඡන්ති.විදිතා
සඤ්ඤා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති.
විදිතා විතක්කා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං
ගච්ඡන්ති. 
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කථංවිදිතායවදනාඋප්පජ්ජන්ති, විදිතාඋපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං
ගච්ඡන්ති? කථං යවදනාය උප්පායදො විදියතො යහොති? අවිජ්ජාසමුදයා 
යවදනාසමුදයයොති – පච්චයසමුදයට්යඨන යවදනාය උප්පායදො විදියතො
යහොති. තණ්හාසමුදයා යවදනාසමුදයයොති… කම්මසමුදයා
යවදනාසමුදයයොති… ඵස්සසමුදයා යවදනාසමුදයයොති පච්චයසමුදයට්යඨන
යවදනාය උප්පායදො විදියතො යහොති. නිබ්බත්තිලක්ඛණං පස්සයතොපි 
යවදනායඋප්පායදොවිදියතොයහොති.එවංයවදනායඋප්පායදොවිදියතොයහොති. 

කථං යවදනායඋපට්ඨානං විදිතං යහොති? අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො 
ඛයතුපට්ඨානං විදිතං යහොති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො භයතුපට්ඨානං
විදිතංයහොති.අනත්තයතො මනසිකයරොයතොසුඤ්ඤතුපට්ඨානංවිදිතංයහොති.
එවංයවදනායඋපට්ඨානංවිදිතංයහොති. 

කථං යවදනාය අත්ථඞ්ගයමො විදියතො යහොති? අවිජ්ජානියරොධා 
යවදනානියරොයධොති–පච්චයනියරොධට්යඨනයවදනායඅත්ථඞ්ගයමොවිදියතො
යහොති. තණ්හානියරොධා යවදනානියරොයධොති …යප.… කම්මනියරොධා
යවදනානියරොයධොති…යප.… ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධොති
පච්චයනියරොධට්යඨන යවදනාය අත්ථඞ්ගයමො විදියතො යහොති.
විපරිණාමලක්ඛණංපස්සයතොපියවදනායඅත්ථඞ්ගයමොවිදියතො යහොති.එවං
යවදනාය අත්ථඞ්ගයමො විදියතො යහොති. එවං විදිතා යවදනා උප්පජ්ජන්ති, 
විදිතාඋපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථංගච්ඡන්ති. 

කථං විදිතාසඤ්ඤාඋප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථං
ගච්ඡන්ති? කථං සඤ්ඤාය උප්පායදො විදියතො යහොති? අවිජ්ජාසමුදයා
සඤ්ඤාසමුදයයොති – පච්චයසමුදයට්යඨන සඤ්ඤාය උප්පායදො විදියතො
යහොති. තණ්හාසමුදයා සඤ්ඤාසමුදයයොති…යප.… කම්මසමුදයා
සඤ්ඤාසමුදයයොති…යප.… ඵස්සසමුදයා සඤ්ඤාසමුදයයොති –
පච්චයසමුදයට්යඨන සඤ්ඤාය උප්පායදො විදියතො යහොති. 
නිබ්බත්තිලක්ඛණං පස්සයතොපි සඤ්ඤාය උප්පායදො විදියතො යහොති. එවං
සඤ්ඤායඋප්පායදො විදියතොයහොති. 

කථංසඤ්ඤායඋපට්ඨානංවිදිතංයහොති? අනිච්චයතොමනසිකයරොයතො 
ඛයතුපට්ඨානං විදිතං යහොති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො භයතුපට්ඨානං
විදිතංයහොති.අනත්තයතො මනසිකයරොයතොසුඤ්ඤතුපට්ඨානංවිදිතංයහොති.
එවංසඤ්ඤායඋපට්ඨානංවිදිතංයහොති. 

කථං සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගයමො විදියතො යහොති? අවිජ්ජානියරොධා 
සඤ්ඤානියරොයධොති – පච්චයනියරොධට්යඨන සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගයමො
විදියතො යහොති. තණ්හානියරොධා සඤ්ඤානියරොයධොති…යප.…
කම්මනියරොධා සඤ්ඤානියරොයධොති…යප.… ඵස්සනියරොධා 
සඤ්ඤානියරොයධොති – පච්චයනියරොධට්යඨන සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගයමො
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විදියතො යහොති. විපරිණාමලක්ඛණං පස්සයතොපි සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගයමො
විදියතො යහොති. එවං සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගයමො විදියතො යහොති. එවං විදිතා
සඤ්ඤාඋප්පජ්ජන්ති, විදිතාඋපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථංගච්ඡන්ති. 

කථංවිදිතාවිතක්කාඋප්පජ්ජන්ති, විදිතාඋපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථං
ගච්ඡන්ති? කථං විතක්කානං උප්පායදො විදියතො යහොති? අවිජ්ජාසමුදයා
විතක්කසමුදයයොති – පච්චයසමුදයට්යඨන විතක්කානං උප්පායදො විදියතො 
යහොති. තණ්හාසමුදයා විතක්කසමුදයයොති…යප.… කම්මසමුදයා
විතක්කසමුදයයොති…යප.… සඤ්ඤාසමුදයා විතක්කසමුදයයොති –
පච්චයසමුදයට්යඨන විතක්කානං උප්පායදො විදියතො යහොති.
නිබ්බත්තිලක්ඛණංපස්සයතොපිවිතක්කානංඋප්පායදොවිදියතොයහොති.එවං 
විතක්කානංඋප්පායදොවිදියතොයහොති. 

කථං විතක්කානං උපට්ඨානං විදිතං යහොති? අනිච්චයතො
මනසිකයරොයතො ඛයතුපට්ඨානං විදිතං යහොති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො
භයතුපට්ඨානං විදිතං යහොති. අනත්තයතො මනසිකයරොයතො
සුඤ්ඤතුපට්ඨානංවිදිතංයහොති.එවංවිතක්කානං උපට්ඨානංවිදිතංයහොති. 

කථං විතක්කානං අත්ථඞ්ගයමො විදියතො යහොති? අවිජ්ජානියරොධා
විතක්කනියරොයධොති – පච්චයනියරොධට්යඨන විතක්කානං අත්ථඞ්ගයමො
විදියතො යහොති. තණ්හානියරොධා විතක්කනියරොයධොති…යප.…
කම්මනියරොධා විතක්කනියරොයධොති…යප.… සඤ්ඤානියරොධා 
විතක්කනියරොයධොති – පච්චයනියරොධට්යඨන විතක්කානං අත්ථඞ්ගයමො
විදියතො යහොති. විපරිණාමලක්ඛණං පස්සයතොපි විතක්කානං අත්ථඞ්ගයමො
විදියතො යහොති. එවං විතක්කානං අත්ථඞ්ගයමො විදියතො යහොති. එවං විදිතා 
විතක්කාඋප්පජ්ජන්ති, විදිතාඋපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති. 

168. දීඝං අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං 
පජානන්යතොඉන්ද්රියානිසයමොධායනති, යගොචරඤ්චපජානාති, සමත්ථඤ්ච
පටිවිජ්ඣති…යප.… මග්ගං සයමොධායනති, ධම්යම සයමොධායනති, 
යගොචරඤ්චපජානාති, සමත්ථඤ්ච පටිවිජ්ඣති. 

ඉන්ද්රිොනි සයමොධායනතීති කථං ඉන්ද්රියානි සයමොධායනති? 
අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං සයමොධායනති, පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං
සයමොධායනති, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං සයමොධායනති, 
අවික්යඛපට්යඨනසමාධින්ද්රියංසයමොධායනති, දස්සනට්යඨනපඤ්ඤින්ද්රියං 
සයමොධායනති. අයං පුග්ගයලො ඉමානි ඉන්ද්රියානි ඉමස්මිං ආරම්මයණ
සයමොධායනති.යතන වුච්චති–‘‘ඉන්ද්රියානිසයමොධායනතී’’ති. 

යගොචරඤ්ච පජානාතීති යං තස්ස ආරම්මණං, තං තස්ස යගොචරං. යං

තස්ස යගොචරං, තං තස්ස ආරම්මණං. පජානාතීති පුග්ගයලො. පජානනා
පඤ්ඤා. 
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සමන්ති ආරම්මණස්ස උපට්ඨානං සමං, චිත්තස්ස අවික්යඛයපො සමං, 

චිත්තස්ස අධිට්ඨානං සමං, චිත්තස්ස යවොදානං සමං. අත්යථොති 

අනවජ්ජට්යඨො නික්කියලසට්යඨො යවොදානට්යඨො පරමට්යඨො. පටිවිජ්ඣතීති
ආරම්මණස්ස උපට්ඨානට්ඨං පටිවිජ්ඣති, චිත්තස්ස අවික්යඛපට්ඨං
පටිවිජ්ඣති, චිත්තස්ස අධිට්ඨානට්ඨං පටිවිජ්ඣති, චිත්තස්ස යවොදානට්ඨං
පටිවිජ්ඣති.යතනවුච්චති– ‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

බලානි සයමොධායනතීති කථං බලානි සයමොධායනති? අස්සද්ධියය
අකම්පියට්යඨන සද්ධාබලං සයමොධායනති, යකොසජ්යජ අකම්පියට්යඨන 
වීරියබලංසයමොධායනති, පමායදඅකම්පියට්යඨනසතිබලංසයමොධායනති, 
උද්ධච්යච අකම්පියට්යඨන සමාධිබලං සයමොධායනති, අවිජ්ජාය
අකම්පියට්යඨන පඤ්ඤාබලංසයමොධායනති.අයංපුග්ගයලොඉමානිබලානි
ඉමස්මිං ආරම්මයණ සයමොධායනති. යතන වුච්චති – බලානි
සයමොධායනතීති. යගොචරඤ්ච පජානාතීති…යප.… යතන වුච්චති –
‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

යබොජ්ඣඞ්යග සයමොධායනතීති කථං යබොජ්ඣඞ්යග සයමොධායනති? 
උපට්ඨානට්යඨන සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සයමොධායනති, පවිචයට්යඨන
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සයමොධායනති, පග්ගහට්යඨන
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සයමොධායනති, ඵරණට්යඨන පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං 
සයමොධායනති, උපසමට්යඨන පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සයමොධායනති, 
අවික්යඛපට්යඨන සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සයමොධායනති, 
පටිසඞ්ඛානට්යඨන උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සයමොධායනති. අයං
පුග්ගයලො ඉයම යබොජ්ඣඞ්යග ඉමස්මිං ආරම්මයණ සයමොධායනති. යතන
වුච්චති – ‘‘යබොජ්ඣඞ්යග සයමොධායනතී’’ති. යගොචරඤ්ච
පජානාතීති…යප.… යතනවුච්චති–‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

මග්ගිං සයමොධායනතීති කථං මග්ගං සයමොධායනති? දස්සනට්යඨන
සම්මාදිට්ඨිං සයමොධායනති, අභිනියරොපනට්යඨන සම්මාසඞ්කප්පං
සයමොධායනති, පරිග්ගහට්යඨන සම්මාවාචං සයමොධායනති, 
සමුට්ඨානට්යඨන සම්මාකම්මන්තං සයමොධායනති, යවොදානට්යඨන
සම්මාආජීවං සයමොධායනති, පග්ගහට්යඨන සම්මාවායාමං සයමොධායනති, 
උපට්ඨානට්යඨන සම්මාසතිං සයමොධායනති, අවික්යඛපට්යඨන 
සම්මාසමාධිං සයමොධායනති. අයං පුග්ගයලො ඉමං මග්ගං ඉමස්මිං
ආරම්මයණ සයමොධායනති. යතන වුච්චති – ‘‘මග්ගං සයමොධායනතී’’ති.
යගොචරඤ්ච පජානාතීති…යප.… යතන වුච්චති – ‘‘සමත්ථඤ්ච
පටිවිජ්ඣතී’’ති. 

ධම්යම සයමොධායනතීති කථං ධම්යම සයමොධායනති? 
ආධිපයතයයට්යඨන ඉන්ද්රියානි සයමොධායනති, අකම්පියට්යඨන බලානි 
සයමොධායනති, නියයානට්යඨනයබොජ්ඣඞ්යගසයමොධායනති, යහතුට්යඨන
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මග්ගං සයමොධායනති, උපට්ඨානට්යඨන සතිපට්ඨානං සයමොධායනති, 
පදහනට්යඨන සම්මප්පධානං සයමොධායනති, ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධිපාදං
සයමොධායනති තථට්යඨන සච්චං සයමොධායනති, අවික්යඛපට්යඨන සමථං
සයමොධායනති, අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනංසයමොධායනති, එකරසට්යඨන
සමථවිපස්සනං සයමොධායනති, අනතිවත්තනට්යඨන යුගනද්ධං
සයමොධායනති, සංවරට්යඨනසීලවිසුද්ධිංසයමොධායනති, අවික්යඛපට්යඨන
චිත්තවිසුද්ධිං සයමොධායනති, දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධිං සයමොධායනති, 
විමුත්තට්යඨන වියමොක්ඛං සයමොධායනති, පටියවධට්යඨන විජ්ජං
සයමොධායනති, පරිච්චාගට්යඨන විමුත්තිං සයමොධායනති, සමුච්යඡදට්යඨන
ඛයය ඤාණං සයමොධායනති, පටිප්පස්සද්ධට්යඨන අනුප්පායද ඤාණං
සයමොධායනති, ඡන්දං මූලට්යඨන සයමොධායනති, මනසිකාරං
සමුට්ඨානට්යඨන සයමොධායනති, ඵස්සං සයමොධානට්යඨන සයමොධායනති, 
යවදනං සයමොසරණට්යඨන සයමොධායනති, සමාධිං පමුඛට්යඨන 
සයමොධායනති, සතිං ආධිපයතයයට්යඨන සයමොධායනති, පඤ්ඤං
තතුත්තරට්යඨන සයමොධායනති, විමුත්තිං සාරට්යඨන සයමොධායනති, 
අමයතොගධං නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන සයමොධායනති. අයං පුග්ගයලො
ඉයමධම්යමඉමස්මිංආරම්මයණසයමොධායනති.යතනවුච්චති–‘‘ධම්යම 
සයමොධායනතී’’ති. 

යගොචරඤ්ච පජානාතීති යං තස්ස ආරම්මණං, තං තස්ස යගොචරං. යං

තස්ස යගොචරං, තං තස්ස ආරම්මණං පජානාතීති පුග්ගයලො. පජානනා

පඤ්ඤා. සමන්ති ආරම්මණස්ස උපට්ඨානං සමං, චිත්තස්ස අවික්යඛයපො

සමං, චිත්තස්ස අධිට්ඨානං සමං, චිත්තස්ස යවොදානං සමං. අත්යථොති

අනවජ්ජට්යඨො නික්කියලසට්යඨො යවොදානට්යඨො පරමට්යඨො. පටිවිජ්ඣතීති 
ආරම්මණස්ස උපට්ඨානට්ඨං පටිවිජ්ඣති, චිත්තස්ස අවික්යඛපට්ඨං
පටිවිජ්ඣති, චිත්තස්ස අධිට්ඨානට්ඨං පටිවිජ්ඣති, චිත්තස්ස යවොදානට්ඨං
පටිවිජ්ඣති.යතනවුච්චති– ‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

169. කථංරස්සංඅස්සසන්යතො‘‘රස්සංඅස්සසාමී’’තිපජානාති, රස්සං
පස්සසන්යතො ‘‘රස්සං පස්සසාමී’’ති පජානාති? රස්සං අස්සාසං 
ඉත්තරසඞ්ඛායත අස්සසති, රස්සං පස්සාසං ඉත්තරසඞ්ඛායත පස්සසති, 
රස්සං අස්සාසපස්සාසං ඉත්තරසඞ්ඛායත අස්සසතිපි පස්සසතිපි. රස්සං
අස්සාසපස්සාසං ඉත්තරසඞ්ඛායත අස්සසයතොපි පස්සසයතොපි ඡන්යදො
උප්පජ්ජති.ඡන්දවයසනතයතොසුඛුමතරං රස්සංඅස්සාසංඉත්තරසඞ්ඛායත
අස්සසති. ඡන්දවයසන තයතො සුඛුමතරං රස්සං පස්සාසං ඉත්තරසඞ්ඛායත
පස්සසති. ඡන්දවයසන තයතො සුඛුමතරං රස්සං අස්සාසපස්සාසං 
ඉත්තරසඞ්ඛායත අස්සසතිපි පස්සසතිපි. ඡන්දවයසන තයතො සුඛුමතරං
රස්සං අස්සාසපස්සාසං ඉත්තරසඞ්ඛායත අස්සසයතොපි පස්සසයතොපි
පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති. පායමොජ්ජවයසනතයතො සුඛුමතරං රස්සං අස්සාසං
ඉත්තරසඞ්ඛායත අස්සසති, පායමොජ්ජවයසන තයතො සුඛුමතරං රස්සං
පස්සාසං ඉත්තරසඞ්ඛායත පස්සසති, පායමොජ්ජවයසන තයතො සුඛුමතරං 
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පටුන 

රස්සං අස්සාසපස්සාසං ඉත්තරසඞ්ඛායත අස්සසතිපි පස්සසතිපි.
පායමොජ්ජවයසනතයතො සුඛුමතරංරස්සංඅස්සාසපස්සාසංඉත්තරසඞ්ඛායත
අස්සසයතොපි පස්සසයතොපි රස්සා අස්සාසපස්සාසා චිත්තං විවත්තති, 
උයපක්ඛාසණ්ඨාති.ඉයමහි නවහාකායරහිරස්සාඅස්සාසපස්සාසා කායයො 
උපට්ඨානං සති අනුපස්සනා ඤාණං. කායයො උපට්ඨානං, යනො සති; සති 
උපට්ඨානඤ්යචවසතිච.තායසතියායතනඤායණනතංකායංඅනුපස්සති.
යතනවුච්චති– ‘‘කායයකායානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං තං කායං අනුපස්සති…යප.… එවං තං කායං

අනුපස්සති.  ාවනාති චතස්යසොභාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨනභාවනා.
රස්සං අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතො
විදිතා යවදනා උප්පජ්ජන්ති…යප.… රස්සං අස්සාසපස්සාසවයසන
චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානන්යතො ඉන්ද්රියානි 
සයමොධායනති…යප.…යතනවුච්චති–‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

170. කථං ‘‘සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, 

‘‘සබ්බකායපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? කායෙොති ද්යව කායා –
නාමකායයො ච රූපකායයො ච. කතයමො නාමකායයො? යවදනා, සඤ්ඤා, 
යචතනා, ඵස්යසො, මනසිකායරො, නාමඤ්චනාමකායයොච, යයචවුච්චන්ති
චිත්තසඞ්ඛාරා – අයං නාමකායයො. කතයමො රූපකායයො? චත්තායරො ච
මහාභූතා, චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදායරූපං, අස්සායසො ච පස්සායසො
ච, නිමිත්තඤ්ච උපනිබන්ධනා, යය ච වුච්චන්ති කායසඞ්ඛාරා – අයං 
රූපකායයො. 

කථං යත කායා පටිවිදිතා යහොන්ති? දීඝං අස්සාසවයසන චිත්තස්ස 
එකග්ගතංඅවික්යඛපංපජානයතොසතිඋපට්ඨිතායහොති.තායසතියායතන 
ඤායණන යත කායා පටිවිදිතා යහොන්ති. දීඝං පස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතංඅවික්යඛපං පජානයතොසතිඋපට්ඨිතායහොති.තායසතියායතන
ඤායණන යත කායා පටිවිදිතා යහොන්ති. රස්සං අස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතංඅවික්යඛපංපජානයතොසතිඋපට්ඨිතායහොති.තායසතියා යතන
ඤායණන යත කායා පටිවිදිතා යහොන්ති. රස්සං පස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතං අවික්යඛපංපජානයතොසතිඋපට්ඨිතායහොති.තායසතියායතන
ඤායණනයතකායාපටිවිදිතා යහොන්ති. 

ආවජ්ජයතො යත කායා පටිවිදිතා යහොන්ති, පජානයතො යත කායා
පටිවිදිතා යහොන්ති, පස්සයතොයතකායාපටිවිදිතායහොන්ති, පච්චයවක්ඛයතො 
යත කායා පටිවිදිතා යහොන්ති, චිත්තං අධිට්ඨහයතො යත කායා පටිවිදිතා
යහොන්ති, සද්ධාය අධිමුච්චයතො යත කායා පටිවිදිතා යහොන්ති, වීරියං
පග්ගණ්හයතො යත කායා පටිවිදිතා යහොන්ති, සතිං උපට්ඨාපයයතො යත
කායාපටිවිදිතායහොන්ති, චිත්තංසමාදහයතොයතකායා පටිවිදිතායහොන්ති, 
පඤ්ඤාය පජානයතො යත කායා පටිවිදිතා යහොන්ති, අභිඤ්යඤයයං 
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පටුන 

අභිජානයතොයතකායාපටිවිදිතායහොන්ති, පරිඤ්යඤයයංපරිජානයතොයත
කායා පටිවිදිතා යහොන්ති, පහාතබ්බං පජහයතො යත කායා පටිවිදිතා
යහොන්ති, භායවතබ්බං භාවයයතො යත කායා පටිවිදිතා යහොන්ති, 
සච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකයරොයතොයතකායාපටිවිදිතා යහොන්ති.එවංයතකායා
පටිවිදිතා යහොන්ති. සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සාසපස්සාසා කායයො
උපට්ඨානං සති අනුපස්සනා ඤාණං. කායයො උපට්ඨානං, යනො සති. සති
උපට්ඨානඤ්යචවසතිච.තායසතියායතනඤායණනතංකායං අනුපස්සති.
යතනවුච්චති–‘‘කායයකායානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං තං කායං අනුපස්සති…යප.… එවං තං කායං

අනුපස්සති.  ාවනාතිචතස්යසො භාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨනභාවනා. 

සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සාසපස්සාසානං [අස්සාසපස්සාසා (සයා.)] 
සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි, අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි, දස්සනට්යඨන
දිට්ඨිවිසුද්ධි. යයො තත්ථ සංවරට්යඨො, අයං අධිසීලසික්ඛා. යයො තත්ථ
අවික්යඛපට්යඨො, අයං අධිචිත්තසික්ඛා. යයො තත්ථ දස්සනට්යඨො, අයං
අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. ඉමා තිස්යසො සික්ඛායයො ආවජ්ජන්යතො සික්ඛති, 
ජානන්යතො සික්ඛති, පස්සන්යතො සික්ඛති, පච්චයවක්ඛන්යතො සික්ඛති, 
චිත්තං අධිට්ඨහන්යතො සික්ඛති, සද්ධාය අධිමුච්චන්යතො සික්ඛති, වීරියං 
පග්ගණ්හන්යතො සික්ඛති, සතිං උපට්ඨයපන්යතො සික්ඛති, චිත්තං
සමාදහන්යතො සික්ඛති, පඤ්ඤාය පජානන්යතො සික්ඛති, අභිඤ්යඤයයං
අභිජානන්යතො සික්ඛති, පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො සික්ඛති, පහාතබ්බං
පජහන්යතො සික්ඛති, භායවතබ්බං භායවන්යතො සික්ඛති, සච්ඡිකාතබ්බං
සච්ඡිකයරොන්යතොසික්ඛති. 

සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං
අවික්යඛපං පජානයතො විදිතා යවදනා උප්පජ්ජන්ති…යප.… 
සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං
අවික්යඛපංපජානන්යතො ඉන්ද්රියානිසයමොධායනති…යප.…යතනවුච්චති–
‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

171. කථං ‘‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, 
‘‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? කතයමො
කායසඞ්ඛායරො? දීඝං අස්සාසා කායිකා. එයත ධම්මා කායපටිබද්ධා 
කායසඞ්ඛාරා. යත කායසඞ්ඛායර පස්සම්යභන්යතො නියරොයධන්යතො
වූපසයමන්යතොසික්ඛති. දීඝංපස්සාසාකායිකා.එයතධම්මාකායපටිබද්ධා
කායසඞ්ඛාරා. යත කායසඞ්ඛායර පස්සම්යභන්යතො නියරොයධන්යතො
වූපසයමන්යතො සික්ඛති. රස්සං අස්සාසා රස්සං පස්සාසා.
සබ්බකායපටිසංයවදීඅස්සාසාසබ්බකායපටිසංයවදීපස්සාසාකායිකා.එයත 
ධම්මා කායපටිබද්ධා කායසඞ්ඛාරා. යත කායසඞ්ඛායර පස්සම්යභන්යතො
නියරොයධන්යතො වූපසයමන්යතොසික්ඛති. 
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යථාරූයපහි කායසඞ්ඛායරහියාකායස්සආනමනා විනමනාසන්නමනා
පණමනාඉඤ්ජනාඵන්දනාචලනාපකම්පනා – පස්සම්භයංකායසඞ්ඛාරං
අස්සසිස්සාමීතිසික්ඛති, පස්සම්භයංකායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමීතිසික්ඛති.
යථාරූයපහි කායසඞ්ඛායරහි යා කායස්ස න ආනමනා න විනමනා න 
සන්නමනාන පණමනා අනිඤ්ජනා අඵන්දනා අචලනා අකම්පනා සන්තං
සුඛුමං පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති, පස්සම්භයං
කායසඞ්ඛාරංපස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. 

ඉති කිර ‘‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, 
‘‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති. එවං සන්යත
වාතූපලද්ධියා ච පභාවනා න යහොති, අස්සාසපස්සාසානඤ්ච පභාවනා න
යහොති, ආනාපානස්සතියාචපභාවනාන යහොති, ආනාපානස්සතිසමාධිස්සච 
පභාවනා න යහොති; න ච නං තං සමාපත්තිං පණ්ඩිතා සමාපජ්ජන්තිපි
වුට්ඨහන්තිපි. 

ඉති කිර ‘‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, 
‘‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති. එවං සන්යත
වාතූපලද්ධියා ච පභාවනා යහොති, අස්සාසපස්සාසානඤ්ච පභාවනා යහොති, 
ආනාපානස්සතියාචපභාවනායහොති. ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස චපභාවනා
යහොති; තඤ්චනංසමාපත්තිං පණ්ඩිතාසමාපජ්ජන්තිපිවුට්ඨහන්තිපි.යථා
කථං විය? යසයයථාපි කංයස ආයකොටියත පඨමං ඔළාරිකා සද්දා
පවත්තන්ති.ඔළාරිකානංසද්දානංනිමිත්තංසුග්ගහිතත්තා සුමනසිකතත්තා
සූපධාරිතත්තා නිරුද්යධපි ඔළාරියක සද්යද, අථ පච්ඡා සුඛුමකා සද්දා 
පවත්තන්ති.සුඛුමකානංසද්දානංනිමිත්තංසුග්ගහිතත්තාසුමනසිකතත්තා 
සූපධාරිතත්තා නිරුද්යධපි සුඛුමයක සද්යද, අථ පච්ඡා 
සුඛුමසද්දනිමිත්තාරම්මණතාපිචිත්තංපවත්තති.එවයමවංපඨමංඔළාරිකා 
අස්සාසපස්සාසා පවත්තන්ති; ඔළාරිකානං අස්සාසපස්සාසානං නිමිත්තං 
සුග්ගහිතත්තා සුමනසිකතත්තා සූපධාරිතත්තා නිරුද්යධපි ඔළාරියක
අස්සාසපස්සායස, අථ පච්ඡා සුඛුමකා අස්සාසපස්සාසා පවත්තන්ති.
සුඛුමකානං අස්සාසපස්සාසානං නිමිත්තං සුග්ගහිතත්තා සුමනසිකතත්තා 
සූපධාරිතත්තා නිරුද්යධපි සුඛුමයක අස්සාසපස්සායස, අථ පච්ඡා
සුඛුමකඅස්සාසපස්සාසානං නිමිත්තාරම්මණතාපි චිත්තං න වික්යඛපං
ගච්ඡති. 

එවං සන්යත වාතූපලද්ධියා ච පභාවනා යහොති, අස්සාසපස්සාසානඤ්ච 
පභාවනා යහොති, ආනාපානස්සතියා ච පභාවනා යහොති, 
ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස ච පභාවනා යහොති; තඤ්ච නං සමාපත්තිං 
පණ්ඩිතා සමාපජ්ජන්තිපි වුට්ඨහන්තිපි. පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං
අස්සාසපස්සාසා කායයො උපට්ඨානං සති අනුපස්සනා ඤාණං. කායයො
උපට්ඨානං, යනො සති; සති උපට්ඨානඤ්යචව සති ච. තාය සතියා යතන
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ඤායණන තං කායං අනුපස්සති. යතන වුච්චති – ‘‘කායය 
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං තං කායං අනුපස්සති…යප.… එවං තං කායං

අනුපස්සති.  ාවනාතිචතස්යසො භාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨනභාවනා.
පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං, අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි, 
අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි, දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධි. යයො තත්ථ
සංවරට්යඨො, අයං අධිසීලසික්ඛා; යයො තත්ථ අවික්යඛපට්යඨො, අයං
අධිචිත්තසික්ඛා; යයො තත්ථ දස්සනට්යඨො අයං අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. ඉමා
තිස්යසො සික්ඛායයො ආවජ්ජන්යතො සික්ඛති…යප.… සච්ඡිකාතබ්බං
සච්ඡිකයරොන්යතො සික්ඛති, පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං
අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතො විදිතා
යවදනා උප්පජ්ජන්ති…යප.… පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං 
අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානන්යතො 
ඉන්ද්රියානි සයමොධායනති…යප.… යතන වුච්චති – ‘‘සමත්ථඤ්ච 
පටිවිජ්ඣතී’’ති. 

අට්ඨ අනුපස්සනාඤාණානි, අට්ඨ ච උපට්ඨානානුස්සතියයො, චත්තාරි
සුත්තන්තිකවත්ථූනිකායයකායානුපස්සනාය. 

භාණවායරො. 

දුතියචතුක්කනිද්යදයසො 
172. කථං ‘‘පීතිපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති ‘‘පීතිපටිසංයවදී

පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? කතමා පීති? දීඝං අස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතො උප්පජ්ජති පීති පායමොජ්ජං. යා පීති 
පායමොජ්ජං ආයමොදනා පයමොදනා හායසො පහායසො විත්ති ඔදගයං
අත්තමනතා.චිත්තස්සදීඝං පස්සාසවයසනචිත්තස්සඑකග්ගතංඅවික්යඛපං
පජානයතොඋප්පජ්ජතිපීති පායමොජ්ජං…යප.…රස්සංඅස්සාසවයසන, රස්සං
පස්සාසවයසන, සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සාසවයසන, සබ්බකායපටිසංයවදී 
පස්සාසවයසන, පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං අස්සාසවයසන, පස්සම්භයං
කායසඞ්ඛාරං පස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතො
උප්පජ්ජතිපීතිපායමොජ්ජං.යාපීතිපායමොජ්ජංආයමොදනාපයමොදනා හායසො
පහායසොවිත්තිඔදගයංඅත්තමනතාචිත්තස්ස–අයංපීති. 

කථං සා පීති පටිවිදිතා යහොති? දීඝං අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතංඅවික්යඛපංපජානයතොසතිඋපට්ඨිතායහොති.තාය සතියායතන
ඤායණනසාපීතිපටිවිදිතායහොති.දීඝංපස්සාසවයසනචිත්තස්සඑකග්ගතං 
අවික්යඛපංපජානයතොසතිඋපට්ඨිතායහොති.තායසතියායතනඤායණන
සා පීති පටිවිදිතා යහොති. රස්සං අස්සාසවයසන…යප.… රස්සං
පස්සාසවයසන… සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සාසවයසන… 
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පටුන 

සබ්බකායපටිසංයවදී පස්සාසවයසන… පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං
අස්සාසවයසන… පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං පස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතංඅවික්යඛපං පජානයතොසතිඋපට්ඨිතායහොති.තායසතියායතන
ඤායණන සා පීති පටිවිදිතා යහොති. ආවජ්ජයතො සා පීති පටිවිදිතා යහොති, 
ජානයතො…යප.…පස්සයතො…පච්චයවක්ඛයතො…චිත්තං අධිට්ඨහයතො… 
සද්ධාය අධිමුච්චයතො… වීරියං පග්ගණ්හයතො… සතිං උපට්ඨාපයයතො… 
චිත්තං සමාදහයතො… පඤ්ඤාය පජානයතො… අභිඤ්යඤයයං
අභිජානයතො… පරිඤ්යඤයයං පරිජානයතො… පහාතබ්බං පජහයතො…
භායවතබ්බංභාවයයතො…සච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකයරොයතොසාපීතිපටිවිදිතා 
යහොති.එවංසාපීතිපටිවිදිතායහොති. 

පීතිපටිසංයවදී අස්සාසපස්සාසවයසන යවදනා උපට්ඨානං සති 
අනුපස්සනාඤාණං.යවදනාඋපට්ඨානං, යනොසති; සතිඋපට්ඨානඤ්යචව
සතිච.තායසතියා යතනඤායණනතංයවදනංඅනුපස්සති.යතනවුච්චති–
‘‘යවදනාසු යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං තං යවදනං අනුපස්සති? අනිච්චයතො

අනුපස්සති…යප.… එවං තං යවදනං අනුපස්සති.  ාවනාති චතස්යසො
භාවනා…යප.… ආයසවනට්යඨන භාවනා. පීතිපටිසංයවදී 
අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි…යප.… පීතිපටිසංයවදී
අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්සඑකග්ගතංඅවික්යඛපංපජානයතො…යප.…
පජානන්යතො ඉන්ද්රියානි සයමොධායනති. යතන වුච්චති – ‘‘සමත්ථඤ්ච
පටිවිජ්ඣතී’’ති. 

173. කථං ‘‘සුඛපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘සුඛපටිසංයවදී

පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? සුඛන්ති ද්යව සුඛානි – කායිකඤ්ච සුඛං, 
යචතසිකඤ්ච සුඛං.කතමංකායිකංසුඛං? යංකායිකංසාතංකායිකංසුඛං, 
කායසම්ඵස්සජංසාතංසුඛං යවදයිතං, කායසම්ඵස්සජාසාතාසුඛායවදනා–
ඉදංකායිකංසුඛං.කතමංයචතසිකංසුඛං? යං යචතසිකංසාතංයචතසිකං
සුඛං, යචයතොසම්ඵස්සජං සාතං සුඛං යවදයිතං, යචයතොසම්ඵස්සජා සාතා
සුඛායවදනා–ඉදංයචතසිකංසුඛං. 

කථං යත සුඛා පටිවිදිතා යහොන්ති? දීඝං අස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතංඅවික්යඛපංපජානයතොසතිඋපට්ඨිතායහොති.තායසතියා යතන
ඤායණන යත සුඛා පටිවිදිතා යහොන්ති. දීඝං පස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතං අවික්යඛපංපජානයතොසතිඋපට්ඨිතායහොති.තායසතියායතන
ඤායණන යත සුඛා පටිවිදිතා යහොන්ති…යප.… සච්ඡිකාතබ්බං
සච්ඡිකයරොයතො යත සුඛා පටිවිදිතා යහොන්ති. එවං යත සුඛා පටිවිදිතා
යහොන්ති. සුඛපටිසංයවදී අස්සාසපස්සාසවයසන යවදනා උපට්ඨානං සති 
අනුපස්සනාඤාණං.යවදනාඋපට්ඨානං, යනොසති; සතිඋපට්ඨානඤ්යචව
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සති ච.තායසතියායතනඤායණනතංයවදනංඅනුපස්සති.යතනවුච්චති– 
‘‘යවදනාසුයවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං තං යවදනං අනුපස්සති. අනිච්චයතො

අනුපස්සති…යප.… එවං තං යවදනං අනුපස්සති.  ාවනාති චතස්යසො
භාවනා…යප.… ආයසවනට්යඨන භාවනා. සුඛපටිසංයවදී 
අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි…යප.… සුඛපටිසංයවදී 
අස්සාසපස්සාසවයසනචිත්තස්සඑකග්ගතංඅවික්යඛපංපජානයතො…යප.… 
පජානන්යතො ඉන්ද්රියානි සයමොධායනති. යතන වුච්චති – ‘‘සමත්ථඤ්ච 
පටිවිජ්ඣතී’’ති. 

174. කථං ‘‘චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, 
‘‘චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? කතයමො 
චිත්තසඞ්ඛායරො? දීඝං අස්සාසවයසන සඤ්ඤා ච යවදනා ච යචතසිකා –
එයතධම්මා චිත්තපටිබද්ධාචිත්තසඞ්ඛාරා.දීඝංපස්සාසවයසනසඤ්ඤාච
යවදනාචයචතසිකා–එයත ධම්මාචිත්තපටිබද්ධාචිත්තසඞ්ඛාරා…යප.…
සුඛපටිසංයවදී අස්සාසවයසන… සුඛපටිසංයවදී පස්සාසවයසන සඤ්ඤා ච
යවදනා ච යචතසිකා – එයත ධම්මා චිත්තපටිබද්ධා චිත්තසඞ්ඛාරා – අයං
චිත්තසඞ්ඛායරො. 

කථං යත චිත්තසඞ්ඛාරා පටිවිදිතා යහොන්ති? දීඝං අස්සාසවයසන 
චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතො සති උපට්ඨිතා යහොති. තාය
සතියා යතන ඤායණන යත චිත්තසඞ්ඛාරා පටිවිදිතා යහොන්ති. දීඝං
පස්සාසවයසනචිත්තස්සඑකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතොසතිඋපට්ඨිතා
යහොති. තාය සතියා යතන ඤායණන යත චිත්තසඞ්ඛාරා පටිවිදිතා
යහොන්ති…යප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොයතො යත චිත්තසඞ්ඛාරා
පටිවිදිතා යහොන්ති. එවං යත චිත්තසඞ්ඛාරා පටිවිදිතා යහොන්ති. 
චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී අස්සාසපස්සාසවයසන යවදනා උපට්ඨානං සති
අනුපස්සනාඤාණං යවදනා උපට්ඨානං, යනො සති; සතිඋපට්ඨානඤ්යචව 
සතිච.තායසතියා යතඤායණනතංයවදනංඅනුපස්සති.යතනවුච්චති–
‘‘යවදනාසු යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං තං යවදනං අනුපස්සති? අනිච්චයතො

අනුපස්සති…යප.… එවං තං යවදනං අනුපස්සති.  ාවනාති චතස්යසො
භාවනා…යප.… ආයසවනට්යඨන භාවනා. චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී
අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි…යප.… 
චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං
අවික්යඛපං පජානයතො…යප.… පජානන්යතො ඉන්ද්රියානි සයමොධායනති.
යතනවුච්චති–‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 

165 

පටුන 

175. කථං ‘‘පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, 
‘‘පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? කතයමො 
චිත්තසඞ්ඛායරො? දීඝං අස්සාසවයසන සඤ්ඤා ච යවදනා ච යචතසිකා –
එයත ධම්මා චිත්තපටිබද්ධා චිත්තසඞ්ඛාරා. යත චිත්තසඞ්ඛායර
පස්සම්යභන්යතො නියරොයධන්යතො වූපසයමන්යතො සික්ඛති. දීඝං
පස්සාසවයසන සඤ්ඤා ච යවදනා ච යචතසිකා – එයත ධම්මා 
චිත්තපටිබද්ධා චිත්තසඞ්ඛාරා. යත චිත්තසඞ්ඛායර පස්සම්යභන්යතො
නියරොයධන්යතො වූපසයමන්යතො සික්ඛති. චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී
අස්සාසවයසන… චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී පස්සාසවයසන සඤ්ඤා ච
යවදනා ච යචතසිකා – එයත ධම්මා චිත්තපටිබද්ධා චිත්තසඞ්ඛාරා. යත
චිත්තසඞ්ඛායර පස්සම්යභන්යතොනියරොයධන්යතො වූපසයමන්යතො සික්ඛති.
පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං අස්සාසපස්සාසවයසන යවදනා උපට්ඨානං සති
අනුපස්සනාඤාණං.යවදනාඋපට්ඨානං, යනොසති; සතිඋපට්ඨානඤ්යචව 
සතිච.තායසතියායතනඤායණනතංයවදනංඅනුපස්සති.යතනවුච්චති–
‘‘යවදනාසු යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං තං යවදනං අනුපස්සති…යප.… එවං තං යවදනං

අනුපස්සති.  ාවනාතිචතස්යසො භාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨනභාවනා.
පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන
සීලවිසුද්ධි…යප.… පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං අස්සාසපස්සාසවයසන 
චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතො…යප.… පජානන්යතො
ඉන්ද්රියානිසයමොධායනති. යතනවුච්චති–‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

අට්ඨ අනුපස්සනාඤාණානි අට්ඨ ච උපට්ඨානානුස්සතියයො චත්තාරි 
සුත්තන්තිකවත්ථූනියවදනාසුයවදනානුපස්සනාය. 

තතියචතුක්කනිද්යදයසො 
176. කථං ‘‘චිත්තපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, 

‘‘චිත්තපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? කතමං තං චිත්තං? දීඝං
අස්සාසවයසන විඤ්ඤාණංචිත්තං.යංචිත්තං මයනොමානසංහදයංපණ්ඩරං
මයනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො තජ්ජා 
මයනොවිඤ්ඤාණධාතු. දීඝං පස්සාසවයසන …යප.… පස්සම්භයං 
චිත්තසඞ්ඛාරංඅස්සාසවයසන…පස්සම්භයංචිත්තසඞ්ඛාරංපස්සාසවයසන 
විඤ්ඤාණං චිත්තං. යං චිත්තං මයනො මානසං හදයං පණ්ඩරං මයනො 
මානයතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො තජ්ජා
මයනොවිඤ්ඤාණධාතු–ඉදං චිත්තං. 

කථං තං චිත්තං පටිවිදිතං යහොති? දීඝං අස්සාසවයසන චිත්තස්ස 
එකග්ගතංඅවික්යඛපංපජානයතොසතිඋපට්ඨිතායහොති.තායසතියායතන
ඤායණන තං චිත්තං පටිවිදිතං යහොති. දීඝං පස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතංඅවික්යඛපංපජානයතොසති උපට්ඨිතායහොති.තායසතියායතන
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පටුන 

ඤායණන තං චිත්තං පටිවිදිතං යහොති…යප.… සච්ඡිකාතබ්බං
සච්ඡිකයරොයතොතංචිත්තංපටිවිදිතංයහොති.එවංතංචිත්තංපටිවිදිතං යහොති.
චිත්තපටිසංයවදීඅස්සාසපස්සාසවයසනවිඤ්ඤාණංචිත්තංඋපට්ඨානංසති 
අනුපස්සනාඤාණං. චිත්තං උපට්ඨානං, යනො සති; සති උපට්ඨානඤ්යචව
සතිච.තායසතියා යතනඤායණනතංචිත්තංඅනුපස්සති.යතනවුච්චති–
‘‘චිත්යත චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං තං චිත්තං අනුපස්සති…යප.… එවං තං චිත්තං

අනුපස්සති.  ාවනාති චතස්යසොභාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨනභාවනා.
චිත්තපටිසංයවදී අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි…යප.…
චිත්තපටිසංයවදී අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං
පජානයතො…යප.…පජානන්යතොඉන්ද්රියානිසයමොධායනති.යතනවුච්චති – 
‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

177. කථං ‘‘අභිප්පයමොදයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’’ති, ‘‘අභිප්පයමොදයං
චිත්තං පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? කතයමො චිත්තස්ස අභිප්පයමොයදො? දීඝං
අස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතො උප්පජ්ජති
චිත්තස්ස අභිප්පයමොයදො. යා චිත්තස්ස ආයමොදනා පයමොදනා හායසො
පහායසො විත්තිඔදගයං අත්තමනතා. චිත්තස්ස දීඝං අස්සාසපස්සාසවයසන
චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතො උප්පජ්ජති චිත්තස්ස
අභිප්පයමොයදො. යා චිත්තස්ස ආයමොදනා පයමොදනා හායසො පහායසො විත්ති
ඔදගයං අත්තමනතා චිත්තස්ස…යප.… චිත්තපටිසංයවදී අස්සාසවයසන…
චිත්තපටිසංයවදීපස්සාසවයසනචිත්තස්සඑකග්ගතං අවික්යඛපංපජානයතො
උප්පජ්ජති චිත්තස්ස අභිප්පයමොයදො. යා චිත්තස්ස ආයමොදනා පයමොදනා
හායසො පහායසො විත්ති ඔදගයං අත්තමනතා චිත්තස්ස – අයං චිත්තස්ස 
අභිප්පයමොයදො. අභිප්පයමොදයං චිත්තං අස්සාසපස්සාසවයසන විඤ්ඤාණං
චිත්තංඋපට්ඨානං සති අනුපස්සනාඤාණං. චිත්තංඋපට්ඨානං, යනො සති; 
සති උපට්ඨානඤ්යචව සති ච. තාය සතියා යතන ඤායණන තං චිත්තං 
අනුපස්සති. යතන වුච්චති – ‘‘චිත්යත
චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං තං චිත්තං අනුපස්සති…යප.… එවං තං චිත්තං 

අනුපස්සතීති.  ාවනාති චතස්යසො භාවනා…යප.… ආයසවනට්යඨන 
භාවනා. අභිප්පයමොදයං චිත්තං අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන 
සීලවිසුද්ධි…යප.…අභිප්පයමොදයංචිත්තංඅස්සාසපස්සාසවයසනචිත්තස්ස
එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතො…යප.… පජානන්යතො ඉන්ද්රියානි
සයමොධායනති.යතනවුච්චති– ‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

178. කථං ‘‘සමාදහං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘සමාදහං
චිත්තංපස්සසිස්සාමී’’තිසික්ඛති? කතයමො සමාධි [කතමඤ්චසමාධින්දියං
(සයා.)]? දීඝංඅස්සාසවයසන චිත්තස්සඑකග්ගතාඅවික්යඛයපොසමාධි, යා
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චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති [අධිට්ටිති (සයා.)] අවිසාහායරො
අවික්යඛයපො අවිසාහටමානසතා [අවිසාහතමානසතා (සයා. ක.)] සමයථො
සමාධින්ද්රියං සමාධිබලං සම්මාසමාධි. දීඝං පස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි…යප.… සමාදහං චිත්තං
අස්සාසවයසන…යප.… සමාදහං චිත්තං පස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි. යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති
අවිසාහායරො අවික්යඛයපො අවිසාහටමානසතා සමයථො සමාධින්ද්රියං
සමාධිබලං සම්මාසමාධි – අයං සමාධි. සමාදහං චිත්තං

අස්සාසපස්සාසවයසන විඤ්ඤාණං චිත්තං උපට්ඨානං සති අනුපස්සනා 
ඤාණං.චිත්තංඋපට්ඨානං, යනොසති; සතිඋපට්ඨානඤ්යචව සතිච.තාය
සතියා යතනඤායණනතං චිත්තං අනුපස්සති. යතන වුච්චති – ‘‘චිත්යත 
චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං තං චිත්තං අනුපස්සති…යප.… එවං තං චිත්තං 

අනුපස්සති.  ාවනාතිචතස්යසොභාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨනභාවනා. 
සමාදහං චිත්තං අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි…යප.…
සමාදහං චිත්තං අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං 
පජානයතො…යප.…පජානන්යතොඉන්ද්රියානිසයමොධායනති.යතනවුච්චති–
‘‘සමත්ථඤ්ච පටිවිජ්ඣතී’’ති. 

179. කථං ‘‘වියමොචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘වියමොචයං
චිත්තං පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? ‘‘රාගයතො වියමොචයං චිත්තං
අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘රාගයතො වියමොචයං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’’ති
සික්ඛති. ‘‘යදොසයතො වියමොචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, 
‘‘යදොසයතො වියමොචයං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති. ‘‘යමොහයතො
වියමොචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති…යප.… මානයතො වියමොචයං
චිත්තං… දිට්ඨියා වියමොචයං චිත්තං… විචිකිච්ඡාය වියමොචයං චිත්තං…
ථිනයතොවියමොචයංචිත්තං… උද්ධච්චයතොවියමොචයංචිත්තං…අහිරිකයතො
වියමොචයංචිත්තං…‘‘අයනොත්තප්පයතොවියමොචයං චිත්තංඅස්සසිස්සාමී’’ති
සික්ඛති, ‘‘අයනොත්තප්පයතො වියමොචයං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති.
වියමොචයං චිත්තං අස්සාසපස්සාසවයසන විඤ්ඤාණං චිත්තං උපට්ඨානං
සති…යප.…. 

අනුපස්සතීති කථං තං චිත්තං අනුපස්සති…යප.… එවං තං චිත්තං 

අනුපස්සති.  ාවනාතිචතස්යසොභාවනා…යප.… ආයසවනට්යඨනභාවනා.
වියමොචයං චිත්තං අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි…යප.…
වියමොචයං චිත්තං අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං
පජානයතො …යප.…පජානන්යතොඉන්ද්රියානිසයමොධායනති. යතනවුච්චති
–‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 
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අට්ඨ අනුපස්සනාඤාණානි අට්ඨ ච උපට්ඨානානුස්සතියයො චත්තාරි 
සුත්තන්තිකවත්ථූනිචිත්යතචිත්තානුපස්සනාය. 

චතුත්ථචතුක්කනිද්යදයසො 
180. කථං‘‘අනිච්චානුපස්සීඅස්සසිස්සාමී’’තිසික්ඛති, ‘‘අනිච්චානුපස්සී

පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? අනිච්චන්ති කිං අනිච්චං? පඤ්චක්ඛන්ධා
අනිච්චා. යකනට්යඨන අනිච්චා? උප්පාදවයට්යඨන අනිච්චා. පඤ්චන්නං
ඛන්ධානං උදයං පස්සන්යතො කති ලක්ඛණානි පස්සති, වයං පස්සන්යතො
කතිලක්ඛණානිපස්සති, උදයබ්බයංපස්සන්යතො කතිලක්ඛණානිපස්සති? 
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං උදයං පස්සන්යතො පඤ්චවීසති ලක්ඛණානි පස්සති, 
වයං පස්සන්යතො පඤ්චවීසති ලක්ඛණානි පස්සති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං
උදයබ්බයංපස්සන්යතොඉමානිපඤ්ඤාසලක්ඛණානිපස්සති. 

‘‘රූයප අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘රූයප 
අනිච්චානුපස්සීපස්සසිස්සාමී’’තිසික්ඛති.‘‘යවදනාය…යප.…සඤ්ඤාය…
සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ… චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ
අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සී
පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති. අනිච්චානුපස්සී අස්සාසපස්සාසවයසන ධම්මා
උපට්ඨානං සති අනුපස්සනා ඤාණං. ධම්මා උපට්ඨානං, යනො සති; සති
උපට්ඨානඤ්යචව සති ච. තාය සතියා යතන ඤායණන යත ධම්යම
අනුපස්සති. යතන වුච්චති – ‘‘ධම්යමසු 
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං යත ධම්යම අනුපස්සති…යප.… එවං යත ධම්යම

අනුපස්සති.  ාවනාති චතස්යසොභාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨනභාවනා.
අනිච්චානුපස්සී අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි…යප.…
අනිච්චානුපස්සී අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං
පජානයතො…යප.…පජානන්යතොඉන්ද්රියානිසයමොධායනති.යතනවුච්චති – 
‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

කථං ‘‘විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘විරාගානුපස්සී
පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? රූයප ආදීනවං දිස්වා රූපවිරායග ඡන්දජායතො
යහොති සද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතං. ‘‘රූයප විරාගානුපස්සී
අස්සසිස්සාමී’’තිසික්ඛති, ‘‘රූයපවිරාගානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’’තිසික්ඛති.
යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ… 
චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ ආදීනවං දිස්වා ජරාමරණවිරායග
ඡන්දජායතො යහොති සද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතං.
‘‘ජරාමරයණ විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘ජරාමරයණ
විරාගානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති. විරාගානුපස්සී
අස්සාසපස්සාසවයසන ධම්මා උපට්ඨානං සති අනුපස්සනා ඤාණං. ධම්මා
උපට්ඨානං, යනො සති; සති උපට්ඨානඤ්යචව සති ච. තාය සතියා යතන
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පටුන 

ඤායණන යත ධම්යම අනුපස්සති. යතන වුච්චති – ‘‘ධම්යමසු 
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං යත ධම්යම අනුපස්සති…යප.… එවං යත ධම්යම

අනුපස්සති.  ාවනාති චතස්යසොභාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨනභාවනා.
විරාගානුපස්සී අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි…යප.…
විරාගානුපස්සී අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං
පජානයතො…යප.…පජානන්යතොඉන්ද්රියානිසයමොධායනති.යතනවුච්චති – 
‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

කථං ‘‘නියරොධානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘නියරොධානුපස්සී
පස්සසිස්සාමී’’තිසික්ඛති? රූයපආදීනවංදිස්වා රූපනියරොයධඡන්දජායතො

යහොතිසද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්සස්වාධිට්ඨිතං.‘‘රූයප නියරොධානුපස්සී 
අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘රූයප නියරොධානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’’ති
සික්ඛති. යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ…
චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ ආදීනවං දිස්වා ජරාමරණනියරොයධ
ඡන්දජායතො යහොති සද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතං.
‘‘ජරාමරයණ නියරොධානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘ජරාමරයණ
නියරොධානුපස්සීපස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති. 

181. කතිහාකායරහි අවිජ්ජායආදීනයවොයහොති? කතිහාකායරහිඅවිජ්ජා
නිරුජ්ඣති? පඤ්චහාකායරහි අවිජ්ජාය ආදීනයවො යහොති. අට්ඨහාකායරහි
අවිජ්ජානිරුජ්ඣති. 

කතයමහි පඤ්චහාකායරහි අවිජ්ජාය ආදීනයවො යහොති? අනිච්චට්යඨන 
අවිජ්ජාය ආදීනයවො යහොති, දුක්ඛට්යඨන අවිජ්ජාය ආදීනයවො යහොති, 
අනත්තට්යඨන අවිජ්ජාය ආදීනයවො යහොති, සන්තාපට්යඨන අවිජ්ජාය
ආදීනයවො යහොති, විපරිණාමට්යඨන අවිජ්ජාය ආදීනයවො යහොති – ඉයමහි 
පඤ්චහාකායරහිඅවිජ්ජායආදීනයවොයහොති. 

කතයමහි අට්ඨහාකායරහි අවිජ්ජා නිරුජ්ඣති? නිදානනියරොයධන 
අවිජ්ජානිරුජ්ඣති, සමුදයනියරොයධනඅවිජ්ජානිරුජ්ඣති, ජාතිනියරොයධන
අවිජ්ජා නිරුජ්ඣති, පභවනියරොයධන [ආහාරනියරොයධන (සයා.)] අවිජ්ජා 
නිරුජ්ඣති, යහතුනියරොයධන අවිජ්ජා නිරුජ්ඣති, පච්චයනියරොයධන
අවිජ්ජා නිරුජ්ඣති, ඤාණුප්පායදන අවිජ්ජා නිරුජ්ඣති, 
නියරොධුපට්ඨායනන අවිජ්ජා නිරුජ්ඣති – ඉයමහි අට්ඨහාකායරහි අවිජ්ජා
නිරුජ්ඣති. ඉයමහි පඤ්චහාකායරහි අවිජ්ජාය ආදීනවං දිස්වා – ඉයමහි
අට්ඨහාකායරහි අවිජ්ජානියරොයධ ඡන්දජායතො යහොති සද්ධාධිමුත්යතො, 
චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතං. ‘‘අවිජ්ජාය නියරොධානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’’ති 
සික්ඛති, ‘‘අවිජ්ජායනියරොධානුපස්සීපස්සසිස්සාමී’’තිසික්ඛති. 
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කතිහාකායරහි සඞ්ඛායරසු ආදීනයවො යහොති, කතිහාකායරහි සඞ්ඛාරා 
නිරුජ්ඣන්ති…යප.… කතිහාකායරහි විඤ්ඤායණ ආදීනයවො යහොති, 
කතිහාකායරහි විඤ්ඤාණං නිරුජ්ඣති… කතිහාකායරහි නාමරූයප
ආදීනයවො යහොති, කතිහාකායරහි නාමරූපං නිරුජ්ඣති… කතිහාකායරහි
සළායතයන ආදීනයවො යහොති, කතිහාකායරහි සළායතනං නිරුජ්ඣති…
කතිහාකායරහි ඵස්යස ආදීනයවො යහොති, කතිහාකායරහි ඵස්යසො
නිරුජ්ඣති… කතිහාකායරහි යවදනාය ආදීනයවො යහොති, කතිහාකායරහි
යවදනා නිරුජ්ඣති… කතිහාකායරහි තණ්හාය ආදීනයවො යහොති, 
කතිහාකායරහි තණ්හා නිරුජ්ඣති… කතිහාකායරහි උපාදායනආදීනයවො
යහොති, කතිහාකායරහි උපාදානං නිරුජ්ඣති… කතිහාකායරහි භයව 
ආදීනයවො යහොති, කතිහාකායරහි භයවො නිරුජ්ඣති… කතිහාකායරහි
ජාතියාආදීනයවොයහොති, කතිහාකායරහිජාතිනිරුජ්ඣති…කතිහාකායරහි
ජරාමරයණ ආදීනයවො යහොති, කතිහාකායරහි ජරාමරණං නිරුජ්ඣති? 
පඤ්චහාකායරහිජරාමරයණආදීනයවොයහොති, අට්ඨහාකායරහිජරාමරණං 
නිරුජ්ඣති. 

කතයමහි පඤ්චහාකායරහි ජරාමරයණ ආදීනයවො යහොති? 
අනිච්චට්යඨන ජරාමරයණ ආදීනයවො යහොති, දුක්ඛට්යඨන…යප.… 
අනත්තට්යඨන…යප.… සන්තාපට්යඨන…යප.… විපරිණාමට්යඨන
ජරාමරයණ ආදීනයවො යහොති – ඉයමහි පඤ්චහාකායරහි ජරාමරයණ
ආදීනයවොයහොති. 

කතයමහි අට්ඨහාකායරහි ජරාමරණං නිරුජ්ඣති? නිදානනියරොයධන
ජරාමරණං නිරුජ්ඣති, සමුදයනියරොයධන…යප.…
ජාතිනියරොයධන…යප.… පභවනියරොයධන [භවනියරොයධන (සයා.)] … 
යහතුනියරොයධන… පච්චයනියරොයධන… ඤාණුප්පායදන…යප.…
නියරොධුපට්ඨායනන ජරාමරණං නිරුජ්ඣති – ඉයමහි අට්ඨහාකායරහි 
ජරාමරණංනිරුජ්ඣති.ඉයමහිපඤ්චහාකායරහිජරාමරයණආදීනවංදිස්වා
ඉයමහි අට්ඨහාකායරහි ජරාමරණනියරොයධ ඡන්දජායතො යහොති
සද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතං. ‘‘ජරාමරයණනියරොධානුපස්සී
අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘ජරාමරයණ නියරොධානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’’ති
සික්ඛති. නියරොධානුපස්සී අස්සාසපස්සාසවයසන ධම්මා උපට්ඨානං සති
අනුපස්සනා ඤාණං. ධම්මා උපට්ඨානං, යනො සති; සති උපට්ඨානඤ්යචව
සතිච.තායසතියායතනඤායණනයතධම්යමඅනුපස්සති.යතනවුච්චති – 
‘‘ධම්යමසුධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං යත ධම්යම අනුපස්සති…යප.… එවං යත ධම්යම

අනුපස්සති.  ාවනාති චතස්යසොභාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨනභාවනා.
නියරොධානුපස්සී අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි…යප.…
නියරොධානුපස්සී අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං
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පජානයතො…යප.…පජානන්යතොඉන්ද්රියානිසයමොධායනති.යතනවුච්චති – 
‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

182. කථං ‘‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, 

‘‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති? පටිනිස්සග්ගාති ද්යව
පටිනිස්සග්ගා – පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගො ච පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්යගො ච.
රූපං පරිච්චජතීති – පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගො. රූපනියරොයධ නිබ්බායන
චිත්තං පක්ඛන්දතීති – පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්යගො. ‘‘රූයප 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘රූයප 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති. යවදනං…යප.…
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං… චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං
පරිච්චජතීති – පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගො. ජරාමරණනියරොයධ නිබ්බායන
චිත්තං පක්ඛන්දතීති – පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්යගො. ‘‘ජරාමරයණ
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති, ‘‘ජරාමරයණ
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’’ති සික්ඛති. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී 
අස්සාසපස්සාසවයසන ධම්මා උපට්ඨානං සති අනුපස්සනාඤාණං. ධම්මා
උපට්ඨානං, යනො සති; සති උපට්ඨානඤ්යචව සති ච. තාය සතියා යතන
ඤායණන යත ධම්යම අනුපස්සති. යතන වුච්චති – ‘‘ධම්යමසු 
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති. 

අනුපස්සතීති කථං යත ධම්යම අනුපස්සති? අනිච්චයතො අනුපස්සති, 
යනො නිච්චයතො…යප.… පටිනිස්සජ්ජති, යනො ආදියති. අනිච්චයතො 
අනුපස්සන්යතොනිච්චසඤ්ඤං පජහති…යප.…පටිනිස්සජ්ජන්යතොආදානං

පජහති. එවං යත ධම්යම අනුපස්සති.  ාවනාති චතස්යසො භාවනා. තත්ථ
ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්යඨනභාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨන
භාවනා.පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සාසපස්සාසානංසංවරට්යඨනසීලවිසුද්ධි, 
අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි, දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධි. යයො තත්ථ
සංවරට්යඨො, අයං අධිසීලසික්ඛා; යයො තත්ථ අවික්යඛපට්යඨො, අයං
අධිචිත්තසික්ඛා; යයො තත්ථ දස්සනට්යඨො, අයං අධිපඤ්ඤාසික්ඛා – ඉමා
තිස්යසො සික්ඛායයො ආවජ්ජන්යතො සික්ඛති ජානන්යතො සික්ඛති…යප.… 
සච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකයරොන්යතොසික්ඛති. 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං 
අවික්යඛපං පජානයතො විදිතා යවදනා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, 
විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ත්න්ත්ති …යප.… පටිනිස්සග්ගානුපස්සී 
අස්සාසපස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානන්යතො 
ඉන්ද්රියානි සයමොධායනති යගොචරඤ්ච පජානාති සමත්ථඤ්ච පටිවිජ්ඣති; 
බලානි සයමොධායනති… යබොජ්ඣඞ්යග සයමොධායනති… මග්ගං
සයමොධායනති…ධම්යම සයමොධායනති යගොචරඤ්ච පජානාතිසමත්ථඤ්ච
පටිවිජ්ඣති. 
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ඉන්ද්රිොනි සයමොධායනතීති කථං ඉන්ද්රියානි සයමොධායනති? 
අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං සයමොධායනති…යප.… යතන වුච්චති –
‘‘සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣතී’’ති. 

අට්ඨ අනුපස්සයන ඤාණානි අට්ඨ ච උපට්ඨානානුස්සතියයො චත්තාරි 
සුත්තන්තිකවත්ථූනි ධම්යමසු ධම්මානුපස්සනාය. ඉමානි බාත්තිංස
සයතොකාරිස්ස ඤාණානි. 

සයතොකාරිඤාණනිද්යදයසොපඤ්චයමො. 

6. ඤාණරාසිෙක්කනිද්යදයසො 

183. කතමානි චතුවීසති සමාධිවයසනඤාණානි? දීඝං අස්සාසවයසන
චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි, දීඝං පස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි…යප.… වියමොචයං චිත්තං අස්සාසවයසන
චිත්තස්ස එකග්ගතාඅවික්යඛයපොසමාධි, වියමොචයංචිත්තංපස්සාසවයසන
චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි. ඉමානි චතුවීසති සමාධිවයසන
ඤාණානි. 

කතමානි ද්යවසත්තති විපස්සනාවයසන ඤාණානි? දීඝං අස්සාසං 
අනිච්චයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, දුක්ඛයතො අනුපස්සනට්යඨන 
විපස්සනා, අනත්තයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, දීඝං පස්සාසං
අනිච්චයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, දුක්ඛයතො අනුපස්සනට්යඨන
විපස්සනා, අනත්තයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා…යප.… වියමොචයං
චිත්තං අස්සාසං, වියමොචයංචිත්තංපස්සාසංඅනිච්චයතොඅනුපස්සනට්යඨන
විපස්සනා, දුක්ඛයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, අනත්තයතො
අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා. ඉමානි ද්යවසත්තති විපස්සනාවයසන
ඤාණානි. 

කතමානි අට්ඨ නිබ්බිදාඤාණානි? අනිච්චානුපස්සී අස්සාසං යථාභූතං
ජානාති පස්සතීති – නිබ්බිදාඤාණං, අනිච්චානුපස්සී පස්සාසං යථාභූතං
ජානාතිපස්සතීති–නිබ්බිදාඤාණං…යප.… පටිනිස්සග්ගානුපස්සීඅස්සාසං
යථාභූතංජානාතිපස්සතීති–නිබ්බිදාඤාණං, පටිනිස්සග්ගානුපස්සීපස්සාසං
යථාභූතංජානාතිපස්සතීති–නිබ්බිදාඤාණං.ඉමානි අට්ඨනිබ්බිදාඤාණානි. 

කතමානි අට්ඨ නිබ්බිදානුයලොයම ඤාණානි? අනිච්චානුපස්සී අස්සාසං 
භයතුපට්ඨායනපඤ්ඤානිබ්බිදානුයලොයමඤාණං, අනිච්චානුපස්සීපස්සාසං
භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා නිබ්බිදානුයලොයම ඤාණං…යප.…
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සාසං භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා නිබ්බිදානුයලොයම
ඤාණං, පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සාසං භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා 
නිබ්බිදානුයලොයමඤාණං–ඉමානිඅට්ඨනිබ්බිදානුයලොයමඤාණානි. 
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කතමානිඅට්ඨනිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණානි? අනිච්චානුපස්සී අස්සාසං
පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා නිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණං, 
අනිච්චානුපස්සී පස්සාසං පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා 
නිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණං…යප.… පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සාසං
පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා නිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණං, 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සාසං පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා 
නිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණං–ඉමානිඅට්ඨනිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණානි. 

කතමානි එකවීසති විමුත්තිසුයඛ ඤාණානි? යසොතාපත්තිමග්යගන 
සක්කායදිට්ඨියා පහීනත්තා සමුච්ඡින්නත්තා උප්පජ්ජති විමුත්තිසුයඛ
ඤාණං, විචිකිච්ඡාය පහීනත්තා සමුච්ඡින්නත්තා උප්පජ්ජති විමුත්තිසුයඛ
ඤාණං, සීලබ්බතපරාමාසස්ස…යප.… දිට්ඨානුසයස්ස, විචිකිච්ඡානුසයස්ස 
පහීනත්තා සමුච්ඡින්නත්තා උප්පජ්ජති විමුත්තිසුයඛ ඤාණං, 
සකදාගාමිමග්යගන ඔළාරිකස්ස, කාමරාගසඤ්යඤොජනස්ස…යප.…
පටිඝසඤ්යඤොජනස්ස, ඔළාරිකස්ස කාමරාගානුසයස්ස, පටිඝානුසයස්ස
පහීනත්තා සමුච්ඡින්නත්තා උප්පජ්ජති විමුත්තිසුයඛ ඤාණං, 
අනාගාමිමග්යගන අනුසහගතස්ස කාමරාගසඤ්යඤොජනස්ස…යප.…
පටිඝසඤ්යඤොජනස්ස, අනුසහගතස්ස කාමරාගානුසයස්ස, පටිඝානුසයස්ස
පහීනත්තා සමුච්ඡින්නත්තා උප්පජ්ජති විමුත්තිසුයඛ ඤාණං, 
අරහත්තමග්යගන, රූපරාගස්ස…යප.… අරූපරාගස්ස, මානස්ස, 
උද්ධච්චස්ස, අවිජ්ජාය, මානානුසයස්ස, භවරාගානුසයස්ස, අවිජ්ජානුසයස්ස
පහීනත්තා සමුච්ඡින්නත්තා උප්පජ්ජති විමුත්තිසුයඛ ඤාණං. ඉමානි
එකවීසති විමුත්තිසුයඛ ඤාණානි. යසොළසවත්ථුකං ආනාපානස්සතිසමාධිං
භාවයයතොසමධිකානිඉමානිද්යවඤාණසතානි උප්පජ්ජන්ති. 

ඤාණරාසිඡක්කනිද්යදයසොඡට්යඨො. 

ආනාපානස්සතිකථා [ආනාපානකථා(සයා. ක.)] නිට්ඨිතා. 

4. ඉන්ද්රිෙකථා 

1. පඨමසුත්තන්තනිද්යදයසො 
184. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති.‘‘භදන්යත’’ති [‘‘භද්දන්යත’’ති(ක.)] යතභික්ඛූභගවයතො
පච්චස්යසොසුං.භගවා එතදයවොච– 

‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං, 
වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං–ඉමානියඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චින්ද්රියානි’’ [සං.නි.5.471]. 
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185. ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි කතිහාකායරහි විසුජ්ඣන්ති? ඉමානි
පඤ්චින්ද්රියානි පන්නරසහි ආකායරහි විසුජ්ඣන්ති. අස්සද්යධ පුග්ගයල 
පරිවජ්ජයයතො, සද්යධ පුග්ගයල යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො, 
පසාදනීයයසුත්තන්යත පච්චයවක්ඛයතො–ඉයමහිතීහාකායරහිසද්ධින්ද්රියං
විසුජ්ඣති. කුසීයත පුග්ගයල පරිවජ්ජයයතො, ආරද්ධවීරියය පුග්ගයල
යසවයතොභජයතොපයිරුපාසයතො, සම්මප්පධායන පච්චයවක්ඛයතො–ඉයමහි
තීහාකායරහි වීරියින්ද්රියං විසුජ්ඣති. මුට්ඨස්සතී පුග්ගයල පරිවජ්ජයයතො, 
උපට්ඨිතස්සතී පුග්ගයල යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො, සතිපට්ඨායන 
පච්චයවක්ඛයතො – ඉයමහි තීහාකායරහි සතින්ද්රියං විසුජ්ඣති. අසමාහියත
පුග්ගයල පරිවජ්ජයයතො, සමාහියත පුග්ගයල යසවයතො භජයතො
පයිරුපාසයතො, ඣානවියමොක්යඛ පච්චයවක්ඛයතො – ඉයමහි තීහාකායරහි
සමාධින්ද්රියංවිසුජ්ඣති.දුප්පඤ්යඤපුග්ගයලපරිවජ්ජයයතො, පඤ්ඤවන්යත
පුග්ගයල යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො, ගම්භීරඤාණචරියං
පච්චයවක්ඛයතො– ඉයමහි තීහාකායරහිපඤ්ඤින්ද්රියංවිසුජ්ඣති.ඉතිඉයම
පඤ්ච පුග්ගයල පරිවජ්ජයයතො, පඤ්ච පුග්ගයල යසවයතො භජයතො 
පයිරුපාසයතො, පඤ්ච සුත්තන්තක්ඛන්යධ පච්චයවක්ඛයතො – ඉයමහි
පන්නරසහිආකායරහිඉමානි පඤ්චින්ද්රියානිවිසුජ්ඣන්ති. 

කතිහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි භාවියන්ති, කතිහාකායරහි පඤ්චන්නං
ඉන්ද්රියානං භාවනා යහොති? දසහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි භාවියන්ති, 
දසහාකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං භාවනා යහොති. අස්සද්ධියං
පජහන්යතො සද්ධින්ද්රියං භායවති, සද්ධින්ද්රියං භායවන්යතො අස්සද්ධියං
පජහති; යකොසජ්ජං පජහන්යතො වීරියින්ද්රියං භායවති, වීරියින්ද්රියං
භායවන්යතො යකොසජ්ජං පජහති; පමාදං පජහන්යතො සතින්ද්රියං භායවති, 
සතින්ද්රියංභායවන්යතොපමාදංපජහති; උද්ධච්චංපජහන්යතොසමාධින්ද්රියං
භායවති, සමාධින්ද්රියං භායවන්යතො උද්ධච්චං පජහති; අවිජ්ජං පජහන්යතො
පඤ්ඤින්ද්රියං භායවති, පඤ්ඤින්ද්රියං භායවන්යතො අවිජ්ජං පජහති. ඉයමහි
දසහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි භාවියන්ති, ඉයමහි දසහාකායරහි පඤ්චන්නං
ඉන්ද්රියානංභාවනායහොති. 

කතිහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි යහොන්ති සුභාවිතානි? 
දසහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි යහොන්ති සුභාවිතානි. අස්සද්ධියස්ස 
පහීනත්තා සුප්පහීනත්තා සද්ධින්ද්රියං භාවිතං යහොති සුභාවිතං; 
සද්ධින්ද්රියස්සභාවිතත්තාසුභාවිතත්තාඅස්සද්ධියංපහීනංයහොතිසුප්පහීනං. 
යකොසජ්ජස්සපහීනත්තාසුප්පහීනත්තාවීරියින්ද්රියංභාවිතංයහොතිසුභාවිතං; 
වීරියින්ද්රියස්සභාවිතත්තාසුභාවිතත්තායකොසජ්ජංපහීනංයහොතිසුප්පහීනං. 
පමාදස්ස පහීනත්තා සුප්පහීනත්තා සතින්ද්රියං භාවිතං යහොති සුභාවිතං; 
සතින්ද්රියස්සභාවිතත්තාසුභාවිතත්තාපමායදොපහීයනොයහොතිසුප්පහීයනො. 
උද්ධච්චස්සපහීනත්තාසුප්පහීනත්තාසමාධින්ද්රියංභාවිතංයහොතිසුභාවිතං; 
සමාධින්ද්රියස්සභාවිතත්තාසුභාවිතත්තාඋද්ධච්චං පහීනං යහොතිසුප්පහීනං.
අවිජ්ජායපහීනත්තාපඤ්ඤින්ද්රියංභාවිතංයහොතිසුභාවිතං; පඤ්ඤින්ද්රියස්ස
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පටුන 

භාවිතත්තා සුභාවිතත්තා අවිජ්ජා පහීනා යහොති සුප්පහීනා. ඉයමහි
දසහාකායරහිපඤ්චින්ද්රියානිභාවිතානියහොන්තිසුභාවිතානි. 

186. කතිහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි භාවියන්ති, කතිහාකායරහි 
පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි යචව යහොන්ති සුභාවිතානි ච පටිප්පස්සද්ධානි ච 
සුප්පටිප්පස්සද්ධානි ච? චතූහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි භාවියන්ති
චතූහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි යචව යහොන්ති සුභාවිතානි ච 
පටිප්පස්සද්ධානි ච සුප්පටිප්පස්සද්ධානි ච. යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ 
පඤ්චින්ද්රියානිභාවියන්ති; යසොතාපත්තිඵලක්ඛයණ පඤ්චින්ද්රියානිභාවිතානි
යචව යහොන්ති සුභාවිතානි ච පටිප්පස්සද්ධානි ච සුප්පටිප්පස්සද්ධානි ච.
සකදාගාමිමග්ගක්ඛයණ පඤ්චින්ද්රියානි භාවියන්ති; සකදාගාමිඵලක්ඛයණ 
පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි යචව යහොන්ති සුභාවිතානි ච පටිප්පස්සද්ධානි ච 
සුප්පටිප්පස්සද්ධානි ච. අනාගාමිමග්ගක්ඛයණ පඤ්චින්ද්රියානි භාවියන්ති; 
අනාගාමිඵලක්ඛයණපඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානියචවයහොන්ති සුභාවිතානිච
පටිප්පස්සද්ධානි ච සුප්පටිප්පස්සද්ධානි ච. අරහත්තමග්ගක්ඛයණ 
පඤ්චින්ද්රියානි භාවියන්ති; අරහත්තඵලක්ඛයණ පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි
යචව යහොන්තිසුභාවිතානිචපටිප්පස්සද්ධානිචසුප්පටිප්පස්සද්ධානිච.ඉති
චතස්යසො මග්ගවිසුද්ධියයො, චතස්යසො ඵලවිසුද්ධියයො, චතස්යසො
සමුච්යඡදවිසුද්ධියයො, චතස්යසො පටිප්පස්සද්ධිවිසුද්ධියයො. ඉයමහි
චතූහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි භාවියන්ති; ඉයමහි චතූහාකායරහි
පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි යචව යහොන්ති සුභාවිතානි ච පටිප්පස්සද්ධානි ච
සුප්පටිප්පස්සද්ධානිච. 

කතිනං පුග්ගලානං ඉන්ද්රියභාවනා; කති පුග්ගලා භාවිතින්ද්රියා? 
අට්ඨන්නං පුග්ගලානං ඉන්ද්රියභාවනා; තයයො පුග්ගලා භාවිතින්ද්රියා.
කතයමසං අට්ඨන්නං පුග්ගලානං ඉන්ද්රියභාවනා? සත්තන්නඤ්ච 
යසක්ඛානං, පුථුජ්ජනකලයාණකස්ස ච – ඉයමසං අට්ඨන්නං පුග්ගලානං 
ඉන්ද්රියභාවනා. කතයම තයයො පුග්ගලා භාවිතින්ද්රියා? සවයනන බුද්යධො
තථාගතස්ස සාවයකො ඛීණාසයවො භාවිතින්ද්රියයො, සයං භූතට්යඨන
පච්යචකසම්බුද්යධො භාවිතින්ද්රියයො, අප්පයමයයට්යඨන තථාගයතො අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො භාවිතින්ද්රියයො – ඉයමතයයො පුග්ගලා භාවිතින්ද්රියා. ඉති
ඉයමසං අට්ඨන්නං පුග්ගලානං ඉන්ද්රියභාවනා; ඉයම තයයො පුග්ගලා 
භාවිතින්ද්රියා. 

සුත්තන්තනිද්යදයසොපඨයමො. 

2. දුතියසුත්තන්තනිද්යදයසො 
187. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි

පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං.යය
හියකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාඉයමසංපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානං
සමුදයඤ්චඅත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං
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නප්පජානන්ති, න යම යත, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු 
[යචව (ක.) සං. නි. 5.476] වා සමණසම්මතා, බ්රාහ්මයණසු වා
බ්රාහ්මණසම්මතා; න ච පයනයත ආයස්මන්තා [ආයස්මන්යතො සං. නි.
5.476] සාමඤ්ඤත්ථංවා බ්රහ්මඤ්ඤත්ථංවාදිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරන්ති. යය ච යඛො යකචි [යය යකචි යඛො
(සයා.), යයහියකචියඛො (ක.)සං.නි.5.476පස්සිතබ්බා] භික්ඛයවසමණා
වාබ්රාහ්මණාවාඉයමසං පඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංසමුදයඤ්චඅත්ථඞ්ගමඤ්ච 
අස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතංපජානන්ති, යතයඛොයම, 
භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාසමයණසුවාසමණසම්මතා, බ්රාහ්මයණසු
වා බ්රාහ්මණසම්මතා; යත ච පනායස්මන්තා සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච දිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති. 

188. කතිහාකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයයො යහොති; 
කතිහාකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයං පජානාති? කතිහාකායරහි 
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අත්ථඞ්ගයමො යහොති; කතිහාකායරහි පඤ්චන්නං
ඉන්ද්රියානං අත්ථඞ්ගමං පජානාති? කතිහාකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
අස්සායදොයහොති, කතිහාකායරහිපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංඅස්සාදං පජානාති? 
කතිහාකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං ආදීනයවො යහොති; කතිහාකායරහි 
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං ආදීනවං පජානාති? කතිහාකායරහි පඤ්චන්නං
ඉන්ද්රියානං නිස්සරණං යහොති; කතිහාකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
නිස්සරණංපජානාති? 

චත්තාරීසාය ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයයො යහොති; 
චත්තාරීසාය ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයං පජානාති.
චත්තාරීසාය ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අත්ථඞ්ගයමො යහොති; 
චත්තාරීසාය ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අත්ථඞ්ගමං පජානාති.
පඤ්චවීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අස්සායදො යහොති; 
පඤ්චවීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අස්සාදං පජානාති. 
පඤ්චවීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං ආදීනයවො යහොති; 
පඤ්චවීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං ආදීනවං පජානාති.
අසීතිසතං ආකායරහි [අසීතිසතාකායරහි (සයා.)] පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං 
නිස්සරණංයහොති; අසීතිසතංආකායරහිපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංනිස්සරණං
පජානාති. 

කතයමහි චත්තාරීසාය ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයයො
යහොති; කතයමහි චත්තාරීසාය ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයං
පජානාති? අධියමොක්ඛත්ථායආවජ්ජනායසමුදයයොසද්ධින්ද්රියස්ස සමුදයයො
යහොති, අධියමොක්ඛවයසන ඡන්දස්ස සමුදයයො සද්ධින්ද්රියස්ස සමුදයයො
යහොති, අධියමොක්ඛවයසනමනසිකාරස්සසමුදයයොසද්ධින්ද්රියස්සසමුදයයො
යහොති, සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තුපට්ඨානං සද්ධින්ද්රියස්ස සමුදයයො
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යහොති; පග්ගහත්ථායආවජ්ජනායසමුදයයොවීරියින්ද්රියස්සසමුදයයොයහොති, 
පග්ගහවයසන ඡන්දස්ස සමුදයයො වීරියින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
පග්ගහවයසන මනසිකාරස්ස සමුදයයො වීරියින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
වීරියින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තුපට්ඨානං වීරියින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති; 
උපට්ඨානත්ථාය ආවජ්ජනාය සමුදයයො සතින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
උපට්ඨානවයසන ඡන්දස්ස සමුදයයො සතින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
උපට්ඨානවයසන මනසිකාරස්ස සමුදයයො සතින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
සතින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තුපට්ඨානං සතින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති; 
අවික්යඛපත්ථාය ආවජ්ජනාය සමුදයයො සමාධින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
අවික්යඛපවයසන ඡන්දස්ස සමුදයයො සමාධින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
අවික්යඛපවයසනමනසිකාරස්සසමුදයයො සමාධින්ද්රියස්සසමුදයයොයහොති, 
සමාධින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තුපට්ඨානං සමාධින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති; 
දස්සනත්ථාය ආවජ්ජනාය සමුදයයො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
දස්සනවයසන ඡන්දස්ස සමුදයයො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
දස්සනවයසන මනසිකාරස්ස සමුදයයො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසනඑකත්තුපට්ඨානංපඤ්ඤින්ද්රියස්සසමුදයයො යහොති.
අධියමොක්ඛත්ථාය ආවජ්ජනාය සමුදයයො සද්ධින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
පග්ගහත්ථාය ආවජ්ජනාය සමුදයයො වීරියින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
උපට්ඨානත්ථාය ආවජ්ජනාය සමුදයයො සතින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
අවික්යඛපත්ථාය ආවජ්ජනාය සමුදයයො සමාධින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
දස්සනත්ථාය ආවජ්ජනාය සමුදයයො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති.
අධියමොක්ඛවයසන ඡන්දස්ස සමුදයයො සද්ධින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
පග්ගහවයසන ඡන්දස්ස සමුදයයො වීරියින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
උපට්ඨානවයසන ඡන්දස්ස සමුදයයො සතින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
අවික්යඛපවයසන ඡන්දස්ස සමුදයයො සමාධින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
දස්සනවයසන ඡන්දස්ස සමුදයයො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති.
අධියමොක්ඛවයසනමනසිකාරස්සසමුදයයොසද්ධින්ද්රියස්සසමුදයයොයහොති, 
පග්ගහවයසන මනසිකාරස්ස සමුදයයො වීරියින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
උපට්ඨානවයසන මනසිකාරස්ස සමුදයයො සතින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
අවික්යඛපවයසනමනසිකාරස්ස සමුදයයොසමාධින්ද්රියස්සසමුදයයොයහොති, 
දස්සනවයසන මනසිකාරස්ස සමුදයයො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති.
සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තුපට්ඨානං සද්ධින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති
වීරියින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තුපට්ඨානං වීරියින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
සතින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තුපට්ඨානං සතින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
සමාධින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තුපට්ඨානං සමාධින්ද්රියස්ස සමුදයයො යහොති, 
පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසන එකත්තුපට්ඨානංපඤ්ඤින්ද්රියස්සසමුදයයොයහොති. 

ඉයමහිචත්තාරීසායආකායරහිපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංසමුදයයො යහොති, 
ඉයමහිචත්තාරීසායආකායරහිපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංසමුදයංපජානාති. 
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කතයමහිචත්තාරීසායආකායරහිපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානං අත්ථඞ්ගයමො
යහොති; කතයමහි චත්තාරීසාය ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
අත්ථඞ්ගමං පජානාති? අධියමොක්ඛත්ථාය ආවජ්ජනාය අත්ථඞ්ගයමො 
සද්ධින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, අධියමොක්ඛවයසන ඡන්දස්ස
අත්ථඞ්ගයමො සද්ධින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, අධියමොක්ඛවයසන
මනසිකාරස්ස අත්ථඞ්ගයමො සද්ධින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, 
සද්ධින්ද්රියස්සවයසනඑකත්තඅනුපට්ඨානං [එකත්තංඅනුපට්ඨානං(සයා.)] 
සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන අත්ථඞ්ගයමො යහොති; පග්ගහත්ථාය ආවජ්ජනාය
අත්ථඞ්ගයමො වීරියින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, පග්ගහවයසන ඡන්දස්ස
අත්ථඞ්ගයමො වීරියින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, පග්ගහවයසන
මනසිකාරස්ස අත්ථඞ්ගයමො වීරියින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, 
වීරියින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තඅනුපට්ඨානං වීරියින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො
යහොති; උපට්ඨානත්ථාය ආවජ්ජනාය අත්ථඞ්ගයමො සතින්ද්රියස්ස
අත්ථඞ්ගයමොයහොති, උපට්ඨානවයසනඡන්දස්සඅත්ථඞ්ගයමො සතින්ද්රියස්ස
අත්ථඞ්ගයමො යහොති, උපට්ඨානවයසන මනසිකාරස්ස අත්ථඞ්ගයමො 
සතින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, සතින්ද්රියස්ස වයසන 
එකත්තඅනුපට්ඨානං සතින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති; අවික්යඛපත්ථාය 
ආවජ්ජනාය අත්ථඞ්ගයමො සමාධින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, 
අවික්යඛපවයසන ඡන්දස්ස අත්ථඞ්ගයමො සමාධින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො
යහොති, අවික්යඛපවයසන මනසිකාරස්ස අත්ථඞ්ගයමො සමාධින්ද්රියස්ස 
අත්ථඞ්ගයමො යහොති, සමාධින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තඅනුපට්ඨානං
සමාධින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති; දස්සනත්ථාය ආවජ්ජනාය
අත්ථඞ්ගයමොපඤ්ඤින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමොයහොති, දස්සනවයසනඡන්දස්ස
අත්ථඞ්ගයමො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, දස්සනවයසන
මනසිකාරස්ස අත්ථඞ්ගයමො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, 
පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසනඑකත්තඅනුපට්ඨානංපඤ්ඤින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො
යහොති. 

අධියමොක්ඛත්ථාය ආවජ්ජනාය අත්ථඞ්ගයමො සද්ධින්ද්රියස්ස 
අත්ථඞ්ගයමොයහොති, පග්ගහත්ථායආවජ්ජනායඅත්ථඞ්ගයමොවීරියින්ද්රියස්ස 
අත්ථඞ්ගයමො යහොති, උපට්ඨානත්ථාය ආවජ්ජනාය අත්ථඞ්ගයමො
සතින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, අවික්යඛපත්ථාය ආවජ්ජනාය
අත්ථඞ්ගයමො සමාධින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, දස්සනත්ථාය
ආවජ්ජනාය අත්ථඞ්ගයමො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති.
අධියමොක්ඛවයසන ඡන්දස්ස අත්ථඞ්ගයමො සද්ධින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො
යහොති, පග්ගහවයසන ඡන්දස්ස අත්ථඞ්ගයමො වීරියින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො
යහොති, උපට්ඨානවයසනඡන්දස්සඅත්ථඞ්ගයමොසතින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො
යහොති, අවික්යඛපවයසන ඡන්දස්ස අත්ථඞ්ගයමො සමාධින්ද්රියස්ස 
අත්ථඞ්ගයමොයහොති, දස්සනවයසනඡන්දස්සඅත්ථඞ්ගයමොපඤ්ඤින්ද්රියස්ස 
අත්ථඞ්ගයමො යහොති. අධියමොක්ඛවයසන මනසිකාරස්ස අත්ථඞ්ගයමො 
සද්ධින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, පග්ගහවයසන මනසිකාරස්ස 
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අත්ථඞ්ගයමො වීරියින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, උපට්ඨානවයසන
මනසිකාරස්ස අත්ථඞ්ගයමො සතින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, 
අවික්යඛපවයසනමනසිකාරස්ස අත්ථඞ්ගයමොසමාධින්ද්රියස්සඅත්ථඞ්ගයමො
යහොති, දස්සනවයසන මනසිකාරස්ස අත්ථඞ්ගයමො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස
අත්ථඞ්ගයමො යහොති. සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තඅනුපට්ඨානං
සද්ධින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, වීරියින්ද්රියස්ස වයසන
එකත්තඅනුපට්ඨානං වීරියින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, සතින්ද්රියස්ස
වයසන එකත්තඅනුපට්ඨානං සතින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො යහොති, 
සමාධින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තඅනුපට්ඨානං සමාධින්ද්රියස්ස අත්ථඞ්ගයමො
යහොති, පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන එකත්තඅනුපට්ඨානං පඤ්ඤින්ද්රියස්ස
අත්ථඞ්ගයමො යහොති. 

ඉයමහි චත්තාරීසාය ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අත්ථඞ්ගයමො
යහොති; ඉයමහිචත්තාරීසායආකායරහිපඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානංඅත්ථඞ්ගමං
පජානාති. 

ක.අස්සාදනිද්යදයසො 

189. කතයමහි පඤ්චවීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං 
අස්සායදොයහොති; කතයමහිපඤ්චවීසතියාආකායරහිපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානං
අස්සාදං පජානාති? අස්සද්ධියස්ස අනුපට්ඨානං සද්ධින්ද්රියස්ස අස්සායදො
යහොති, අස්සද්ධියපරිළාහස්සඅනුපට්ඨානංසද්ධින්ද්රියස්සඅස්සායදොයහොති, 
අධියමොක්ඛචරියායයවසාරජ්ජංසද්ධින්ද්රියස්සඅස්සායදොයහොති, සන්යතොච 
විහාරාධිගයමො සද්ධින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, යං සද්ධින්ද්රියං පටිච්ච
උප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සංඅයංසද්ධින්ද්රියස්ස අස්සායදො. 

යකොසජ්ජස්ස අනුපට්ඨානං වීරියින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, 
යකොසජ්ජපරිළාහස්ස අනුපට්ඨානං වීරියින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, 
පග්ගහචරියාය යවසාරජ්ජං වීරියින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, සන්යතො ච
විහාරාධිගයමො වීරියින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, යං වීරියින්ද්රියං පටිච්ච
උප්පජ්ජතිසුඛං යසොමනස්සංඅයංවීරියින්ද්රියස්සඅස්සායදො. 

පමාදස්සඅනුපට්ඨානංසතින්ද්රියස්සඅස්සායදොයහොති, පමාදපරිළාහස්ස
අනුපට්ඨානං සතින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, උපට්ඨානචරියාය යවසාරජ්ජං
සතින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, සන්යතො ච විහාරාධිගයමො සතින්ද්රියස්ස 
අස්සායදො යහොති, යං සතින්ද්රියං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං අයං
සතින්ද්රියස්සඅස්සායදො. 

උද්ධච්චස්ස අනුපට්ඨානං සමාධින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, 
උද්ධච්චපරිළාහස්ස අනුපට්ඨානං සමාධින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, 
අවික්යඛපචරියායයවසාරජ්ජංසමාධින්ද්රියස්සඅස්සායදොයහොති, සන්යතොච 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 

180 

පටුන 

විහාරාධිගයමො සමාධින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, යං සමාධින්ද්රියං පටිච්ච 
උප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සංඅයංසමාධින්ද්රියස්සඅස්සායදො. 

අවිජ්ජාය අනුපට්ඨානං පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, 
අවිජ්ජාපරිළාහස්ස අනුපට්ඨානං පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, 
දස්සනචරියාය යවසාරජ්ජං පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, සන්යතො ච
විහාරාධිගයමො පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අස්සායදො යහොති, යං පඤ්ඤින්ද්රියං පටිච්ච
උප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සංඅයංපඤ්ඤින්ද්රියස්ස අස්සායදො. 

ඉයමහි පඤ්චවීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අස්සායදො 
යහොති; ඉයමහි පඤ්චවීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අස්සාදං
පජානාති. 

ඛ.ආදීනවනිද්යදයසො 

190. කතයමහි පඤ්චවීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං 
ආදීනයවො යහොති; කතයමහි පඤ්චවීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං
ඉන්ද්රියානං ආදීනවං පජානාති? අස්සද්ධියස්ස උපට්ඨානං සද්ධින්ද්රියස්ස
ආදීනයවො යහොති, අස්සද්ධියපරිළාහස්ස උපට්ඨානං සද්ධින්ද්රියස්ස
ආදීනයවො යහොති, අනිච්චට්යඨන සද්ධින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, 
දුක්ඛට්යඨනසද්ධින්ද්රියස්සආදීනයවොයහොති, අනත්තට්යඨනසද්ධින්ද්රියස්ස
ආදීනයවොයහොති. 

යකොසජ්ජස්ස උපට්ඨානං වීරියින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, 
යකොසජ්ජපරිළාහස්ස උපට්ඨානං වීරියින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, 
අනිච්චට්යඨන වීරියින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, දුක්ඛට්යඨන…යප.…
අනත්තට්යඨන වීරියින්ද්රියස්සආදීනයවොයහොති. 

පමාදස්ස උපට්ඨානං සතින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, පමාදපරිළාහස්ස
උපට්ඨානං සතින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, අනිච්චට්යඨන සතින්ද්රියස්ස
ආදීනයවො යහොති, දුක්ඛට්යඨන…යප.… අනත්තට්යඨන සතින්ද්රියස්ස 
ආදීනයවොයහොති. 

උද්ධච්චස්ස උපට්ඨානං සමාධින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, 
උද්ධච්චපරිළාහස්ස උපට්ඨානං සමාධින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, 
අනිච්චට්යඨන සමාධින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, දුක්ඛට්යඨන…යප.…
අනත්තට්යඨනසමාධින්ද්රියස්සආදීනයවොයහොති. 

අවිජ්ජාය උපට්ඨානං පඤ්ඤින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, 
අවිජ්ජාපරිළාහස්ස උපට්ඨානං පඤ්ඤින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, 
අනිච්චට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, දුක්ඛට්යඨන
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පඤ්ඤින්ද්රියස්ස ආදීනයවො යහොති, අනත්තට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියස්ස
ආදීනයවොයහොති. 

ඉයමහි පඤ්චවීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං ආදීනයවො
යහොති; ඉයමහි පඤ්චවීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං ආදීනවං
පජානාති. 

ග.නිස්සරණනිද්යදයසො 

191. කතයමහිඅසීතිසතංආකායරහිපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානං නිස්සරණං
යහොති; කතයමහි අසීතිසතංආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානංනිස්සරණං 
පජානාති? අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං අස්සද්ධියා නිස්සටං යහොති, 
අස්සද්ධියපරිළාහානිස්සටංයහොති, තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිච
නිස්සටං යහොති, බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතහි නිස්සටං යහොති, තයතො
පණීතතරසද්ධින්ද්රියස්ස පටිලාභා පුරිමතරසද්ධින්ද්රියා නිස්සටං යහොති; 
පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං යකොසජ්ජා නිස්සටං යහොති, යකොසජ්ජපරිළාහා
නිස්සටං යහොති, තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච නිස්සටං යහොති, 
බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහිනිස්සටංයහොති, තයතො පණීතතරවීරියින්ද්රියස්ස
පටිලාභා පුරිමතරවීරියින්ද්රියානිස්සටං යහොති; උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං
පමාදා නිස්සටං යහොති, පමාදපරිළාහා නිස්සටං යහොති, 
තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච නිස්සටං යහොති, බහිද්ධා ච 
සබ්බනිමිත්යතහි නිස්සටං යහොති, තයතො පණීතතරසතින්ද්රියස්ස පටිලාභා 
පුරිමතරසතින්ද්රියානිස්සටංයහොති; අවික්යඛපට්යඨනසමාධින්ද්රියංඋද්ධච්චා 
නිස්සටංයහොති, උද්ධච්චපරිළාහානිස්සටංයහොති, තදනුවත්තකකියලයසහි
චඛන්යධහිච නිස්සටංයහොති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහිනිස්සටංයහොති, 
තයතො පණීතතරසමාධින්ද්රියස්ස පටිලාභා පුරිමතරසමාධින්ද්රියා නිස්සටං
යහොති; දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං අවිජ්ජාය නිස්සටං යහොති, 
අවිජ්ජාපරිළාහා නිස්සටං යහොති, තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච
නිස්සටං යහොති, බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතහි නිස්සටං යහොති, තයතො
පණීතතරපඤ්ඤින්ද්රියස්සපටිලාභාපුරිමතරපඤ්ඤින්ද්රියා නිස්සටංයහොති. 

192. පුබ්බභායගපඤ්චහිඉන්ද්රියයහිපඨමජ්ඣානවයසන පඤ්චින්ද්රියානි
නිස්සටානි යහොන්ති, පඨයමඣායන පඤ්චහින්ද්රියයහි දුතියජ්ඣානවයසන
පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, දුතියය ඣායන පඤ්චහින්ද්රියයහි
තතියජ්ඣානවයසන පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, තතියය ඣායන
පඤ්චහින්ද්රියයහිචතුත්ථජ්ඣානවයසනපඤ්චින්ද්රියානිනිස්සටානි යහොන්ති, 
චතුත්යථ ඣායන පඤ්චහින්ද්රියයහි ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිවයසන 
පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා
පඤ්චහින්ද්රියයහි විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිවයසන පඤ්චින්ද්රියානි 
නිස්සටානි යහොන්ති, විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා පඤ්චහින්ද්රියයහි
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිවයසන පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා පඤ්චහින්ද්රියයහි
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යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිවයසන පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි
යහොන්ති, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා පඤ්චහින්ද්රියයහි
අනිච්චානුපස්සනාවයසන පඤ්චින්ද්රියානිනිස්සටානියහොන්ති. 

අනිච්චානුපස්සනා පඤ්චහින්ද්රියයහි දුක්ඛානුපස්සනාවයස 
පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, දුක්ඛානුපස්සනා පඤ්චහින්ද්රියයහි 
අනත්තානුපස්සනාවයස පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, 
අනත්තානුපස්සනා පඤ්චහින්ද්රියයහි නිබ්බිදානුපස්සනාවයසන
පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, නිබ්බිදානුපස්සනාය පඤ්චහින්ද්රියයහි
විරාගානුපස්සනාවයසන පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, 
විරාගානුපස්සනාය පඤ්චහින්ද්රියයහි නියරොධානුපස්සනාවයසන
පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, නියරොධානුපස්සනාය පඤ්චහින්ද්රියයහි
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාවයසන පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාය පඤ්චහින්ද්රියයහි ඛයානුපස්සනාවයසන 
පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, ඛයානුපස්සනාය පඤ්චහින්ද්රියයහි 
වයානුපස්සනාවයසනපඤ්චින්ද්රියානිනිස්සටානියහොන්ති, වයානුපස්සනාය 
පඤ්චහින්ද්රියයහි විපරිණාමානුපස්සනාවයසන පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි 
යහොන්ති, විපරිණාමානුපස්සනාය පඤ්චහින්ද්රියයහි
අනිමිත්තානුපස්සනාවයසන පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, 
අනිමිත්තානුපස්සනාය පඤ්චහින්ද්රියයහි අප්පණිහිතානුපස්සනාවයසන
පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, අප්පණිහිතානුපස්සනාය
පඤ්චහින්ද්රියයහි සුඤ්ඤතානුපස්සනාවයසන පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි
යහොන්ති සුඤ්ඤතානුපස්සනාය පඤ්චහින්ද්රියයහි 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාවයසන පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති. 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය පඤ්චහින්ද්රියයහි යථාභූතඤාණදස්සනවයසන 
පඤ්චින්ද්රියානිනිස්සටානියහොන්ති, යථාභූතඤාණදස්සයනපඤ්චහින්ද්රියයහි 
ආදීනවානුපස්සනාවයසන පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, 
ආදීනවානුපස්සනාය පඤ්චහින්ද්රියයහි පටිසඞ්ඛානුපස්සනාවයසන
පඤ්චින්ද්රියානිනිස්සටානි යහොන්ති, පටිසඞ්ඛානුපස්සනායපඤ්චහින්ද්රියයහි
විවට්ටනානුපස්සනාවයසන පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති.
විවට්ටනානුපස්සනාය පඤ්චහින්ද්රියයහි යසොතාපත්තිමග්ගවයසන
පඤ්චින්ද්රියානිනිස්සටානියහොන්ති. 

යසොතාපත්තිමග්යග පඤ්චහින්ද්රියයහි යසොතාපත්තිඵලසමාපත්තිවයසන 
පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, යසොතාපත්තිඵලසමාපත්තියා
පඤ්චහින්ද්රියයහිසකදාගාමිමග්ගවයසන පඤ්චින්ද්රියානිනිස්සටානියහොන්ති, 
සකදාගාමිමග්යග පඤ්චහින්ද්රියයහි සකදාගාමිඵලසමාපත්තිවයසන
පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, සකදාගාමිඵලසමාපත්තියා
පඤ්චහින්ද්රියයහිඅනාගාමිමග්ගවයසනපඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානියහොන්ති, 
අනාගාමිමග්යග පඤ්චහින්ද්රියයහි අනාගාමිඵලසමාපත්තිවයසන 
පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යහොන්ති, අනාගාමිඵලසමාපත්තියා
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පටුන 

පඤ්චහින්ද්රියයහි අරහත්තමග්ගවයසනපඤ්චින්ද්රියානිනිස්සටානියහොන්ති, 
අරහත්තමග්යග පඤ්චහින්ද්රියයහි අරහත්තඵලසමාපත්තිවයසන 
පඤ්චින්ද්රියානිනිස්සටානියහොන්ති. 

යනක්ඛම්යම පඤ්චින්ද්රියානි කාමච්ඡන්දයතො නිස්සටානි යහොන්ති, 
අබයාපායද පඤ්චින්ද්රියානි බයාපාදයතො නිස්සටානි යහොන්ති, 
ආයලොකසඤ්ඤාය පඤ්චින්ද්රියානි ථිනමිද්ධයතො නිස්සටානි යහොන්ති, 
අවික්යඛයප පඤ්චින්ද්රියානි උද්ධච්චයතො නිස්සටානි යහොන්ති, 
ධම්මවවත්ථායන පඤ්චින්ද්රියානි විචිකිච්ඡාය නිස්සටානි යහොන්ති, ඤායණ
පඤ්චින්ද්රියානි අවිජ්ජාය නිස්සටානි යහොන්ති, පායමොජ්යජ පඤ්චින්ද්රියානි
අරතියානිස්සටානි යහොන්ති. 

193. පඨයමඣායන පඤ්චින්ද්රියානි නීවරයණහි නිස්සටානි යහොන්ති, 
දුතියය ඣායන පඤ්චින්ද්රියානි විතක්කවිචායරහි නිස්සටානි යහොන්ති, 
තතියය ඣායන පඤ්චින්ද්රියානි පීතියා නිස්සටානි යහොන්ති, චතුත්යථ
ඣායන පඤ්චින්ද්රියානි සුඛදුක්යඛහි නිස්සටානි යහොන්ති, 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා පඤ්චින්ද්රියානි රූපසඤ්ඤාය
පටිඝසඤ්ඤාය නානත්තසඤ්ඤාය නිස්සටානි යහොන්ති, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා පඤ්චින්ද්රියානි
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාය නිස්සටානි යහොන්ති, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා පඤ්චින්ද්රියානි
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාය නිස්සටානි යහොන්ති, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා පඤ්චින්ද්රියානි 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤායනිස්සටානියහොන්ති. 

අනිච්චානුපස්සනා පඤ්චින්ද්රියානි නිච්චසඤ්ඤාය නිස්සටානි යහොන්ති, 
දුක්ඛානුපස්සනා පඤ්චින්ද්රියානි සුඛසඤ්ඤාය නිස්සටානි යහොන්ති, 
අනත්තානුපස්සනා පඤ්චින්ද්රියානි අත්තසඤ්ඤාය නිස්සටානි යහොන්ති, 
නිබ්බිදානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි නන්දියා නිස්සටානි යහොන්ති, 
විරාගානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි රාගයතො නිස්සටානි යහොන්ති, 
නියරොධානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි සමුදයයතො නිස්සටානි යහොන්ති, 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි ආදානයතො නිස්සටානි යහොන්ති, 
ඛයානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි ඝනසඤ්ඤාය නිස්සටානි යහොන්ති, 
වයානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි ආයූහනයතො නිස්සටානි යහොන්ති, 
විපරිණාමානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි ධුවසඤ්ඤාය නිස්සටානි යහොන්ති, 
අනිමිත්තානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි නිමිත්තයතො නිස්සටානි යහොන්ති, 
අප්පණිහිතානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි පණිධියා නිස්සටානි යහොන්ති, 
සුඤ්ඤතානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි අභිනියවසයතො නිස්සටානි යහොන්ති. 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි සාරාදානාභිනියවසයතො
නිස්සටානි යහොන්ති, යථාභූතඤාණදස්සයන පඤ්චින්ද්රියානි
සම්යමොහාභිනියවසයතො නිස්සටානි යහොන්ති, ආදීනවානුපස්සනාය
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පටුන 

පඤ්චින්ද්රියානි ආලයාභිනියවසයතො නිස්සටානි යහොන්ති, 
පටිසඞ්ඛානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි අප්පටිසඞ්ඛාය නිස්සටානි යහොන්ති, 
විවට්ටනානුපස්සනාය පඤ්චින්ද්රියානි සඤ්යඤොගාභිනියවසයතො නිස්සටානි
යහොන්ති. 

යසොතාපත්තිමග්යග පඤ්චින්ද්රියානි දිට්යඨකට්යඨහි කියලයසහි 
නිස්සටානි යහොන්ති, සකදාගාමිමග්යග පඤ්චින්ද්රියානි ඔළාරියකහි
කියලයසහි නිස්සටානි යහොන්ති, අනාගාමිමග්යග පඤ්චින්ද්රියානි
අනුසහගයතහි කියලයසහි නිස්සටානි යහොන්ති, අරහත්තමග්යග
පඤ්චින්ද්රියානි සබ්බකියලයසහි නිස්සටානි යහොන්ති, සබ්යබසඤ්යඤව
ඛීණාසවානං තත්ථ තත්ථ පඤ්චින්ද්රියානි නිස්සටානි යචව යහොන්ති
සුනිස්සටානිචපටිප්පස්සද්ධානිච සුප්පටිප්පස්සද්ධානිච. 

ඉයමහිඅසීතිසතංආකායරහිපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංනිස්සරණං යහොති; 
ඉයමහිඅසීතිසතංආකායරහිපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංනිස්සරණංපජානාති. 

සුත්තන්තනිද්යදයසොදුතියයො. 

පඨමභාණවායරො. 

3. තතියසුත්තන්තනිද්යදයසො 
194. සාවත්ථිනිදානං [සං. නි. 5.478-479 පස්සිතබ්බා]. ‘‘පඤ්චිමානි, 

භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි.කතමානිපඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, 
සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. කත්ථ ච, භික්ඛයව, සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං? 
චතූසු යසොතාපත්තියඞ්යගසු – එත්ථ සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. කත්ථ ච, 
භික්ඛයව, වීරියින්ද්රියංදට්ඨබ්බං? චතූසු සම්මප්පධායනසු–එත්ථ වීරියින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං.කත්ථච, භික්ඛයව, සතින්ද්රියංදට්ඨබ්බං? චතූසුසතිපට්ඨායනසු–
එත්ථ සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. කත්ථ ච, භික්ඛයව, සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං? 
චතූසු ඣායනසු – එත්ථ සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. කත්ථ ච, භික්ඛයව, 
පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං? චතූසු අරියසච්යචසු – එත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං 
දට්ඨබ්බං’’. 

චතූසු යසොතාපත්තියඞ්යගසු සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන කතිහාකායරහි 
පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි? චතූසු සම්මප්පධායනසු වීරියින්ද්රියස්ස වයසන 
කතිහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි? චතූසු සතිපට්ඨායනසු 
සතින්ද්රියස්ස වයසන කතිහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි? චතූසු
ඣායනසු සමාධින්ද්රියස්ස වයසන කතිහාකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි 
දට්ඨබ්බානි? චතූසු අරියසච්යචසු පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන කතිහාකායරහි 
පඤ්චින්ද්රියානිදට්ඨබ්බානි? 

චතූසු යසොතාපත්තියඞ්යගසු සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන වීසතියා ආකායරහි
පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි. චතූසු සම්මප්පධායනසු වීරියින්ද්රියස්ස වයසන
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වීසතියා ආකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි. චතූසු සතිපට්ඨායනසු
සතින්ද්රියස්ස වයසනවීසතියාආකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි. චතූසු
ඣායනසු සමාධින්ද්රියස්ස වයසන වීසතියා ආකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි
දට්ඨබ්බානි.චතූසුඅරියසච්යචසුපඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසන වීසතියාආකායරහි
පඤ්චින්ද්රියානිදට්ඨබ්බානි. 

ක.පයභදගණනනිද්යදයසො 

195. චතූසු යසොතාපත්තියඞ්යගසු සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන කතයමහි
වීසතියා ආකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි? සප්පුරිසසංයසයව 
යසොතාපත්තියඞ්යග අධියමොක්ඛාධිපයතයයට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, 
සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, 
උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං 
දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං; සද්ධම්මසවයන
යසොතාපත්තියඞ්යග… යයොනියසොමනසිකායර යසොතාපත්තියඞ්යග…
ධම්මානුධම්මපටිපත්තියායසොතාපත්තියඞ්යග අධියමොක්ඛාධිපයතයයට්යඨන
සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන
සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. චතූසු
යසොතාපත්තියඞ්යගසු සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන ඉයමහි වීසතියා ආකායරහි
පඤ්චින්ද්රියානිදට්ඨබ්බානි. 

චතූසු සම්මප්පධායනසු වීරියින්ද්රියස්ස වයසන කතයමහි වීසතියා
ආකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි? අනුප්පන්නානං පාපකානං
අකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාදායසම්මප්පධායනපග්ගහාධිපයතයයට්යඨන 
වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, වීරියින්ද්රියස්ස වයසන උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන
පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං.
උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය
සම්මප්පධායන…යප.… අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය
සම්මප්පධායන…යප.… උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා
අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා 
සම්මප්පධායන පග්ගහාධිපයතයයට්යඨන වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, 
වීරියින්ද්රියස්ස වයසන උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, 
අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, අධියමොක්ඛට්යඨනසද්ධින්ද්රියංදට්ඨබ්බං.චතූසුසම්මප්පධායනසු 
වීරියින්ද්රියස්ස වයසන ඉයමහි වීසතියා ආකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි 
දට්ඨබ්බානි. 

චතූසුසතිපට්ඨායනසුසතින්ද්රියස්සවයසනකතයමහිවීසතියා ආකායරහි
පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි? කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨායන 
උපට්ඨානාධිපයතයයට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, සතින්ද්රියස්ස වයසන 
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අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං 
දට්ඨබ්බං, අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨන 
වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. යවදනාසු යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨායන…යප.…
චිත්යත චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨායන… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨායන උපට්ඨානාධිපයතයයට්යඨන සතින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, සතින්ද්රියස්ස වයසන අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, 
දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. චතූසු සතිපට්ඨායනසු
සතින්ද්රියස්ස වයසනඉයමහිවීසතියාආකායරහිපඤ්චින්ද්රියානිදට්ඨබ්බානි. 

චතූසුඣායනසු සමාධින්ද්රියස්ස වයසන කතයමහි වීසතියා ආකායරහි 
පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි? පඨයම ඣායන අවික්යඛපාධිපයතයයට්යඨන 
සමාධින්ද්රියංදට්ඨබ්බං, සමාධින්ද්රියස්සවයසනදස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨන
වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. දුතියය
ඣායන…යප.… තතියය ඣායන… චතුත්යථ ඣායන 
අවික්යඛපාධිපයතයයට්යඨනසමාධින්ද්රියංදට්ඨබ්බං, සමාධින්ද්රියස්සවයසන 
දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං 
දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨනවීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, උපට්ඨානට්යඨනසතින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං. චතූසු ඣායනසු සමාධින්ද්රියස්ස වයසන ඉයමහි වීසතියා
ආකායරහිපඤ්චින්ද්රියානිදට්ඨබ්බානි. 

චතූසු අරියසච්යචසු පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන කතයමහි වීසතියා 
ආකායරහි පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි? දුක්යඛ අරියසච්යච 
දස්සනාධිපයතයයට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන 
අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං 
දට්ඨබ්බං, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන 
සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. දුක්ඛසමුදයය අරියසච්යච…යප.… දුක්ඛනියරොයධ 
අරියසච්යච… දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපදාය අරියසච්යච
දස්සනාධිපයතයයට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන
අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන
සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං.චතූසුඅරියසච්යචසුපඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසනඉයමහි 
වීසතියාආකායරහිපඤ්චින්ද්රියානිදට්ඨබ්බානි. 

ඛ.චරිෙවායරො 

196. චතූසු යසොතාපත්තියඞ්යගසු සද්ධින්ද්රියස්සවයසනකතිහාකායරහි
පඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංචරියා දට්ඨබ්බා? 
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චතූසු සම්මප්පධායනසු…යප.… චතූසු සතිපට්ඨායනසු… චතූසු
ඣායනසු… චතූසු අරියසච්යචසු පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන කතිහාකායරහි
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං චරියා දට්ඨබ්බා? චතූසු යසොතාපත්තියඞ්යගසු
සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන වීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං චරියා
දට්ඨබ්බා. චතූසු සම්මප්පධායනසු…යප.… චතූසු සතිපට්ඨායනසු… චතූසු 
ඣායනසු…චතූසුඅරියසච්යචසු පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසනවීසතියාආකායරහි
පඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංචරියා දට්ඨබ්බා. 

චතූසු යසොතාපත්තියඞ්යගසු සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන කතයමහි වීසතියා
ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං චරියා දට්ඨබ්බා? සප්පුරිසසංයසයව 
යසොතාපත්තියඞ්යග අධියමොක්ඛාධිපයතයයට්යඨන සද්ධින්ද්රියස්ස චරියා
දට්ඨබ්බා, සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියස්ස චරියා
දට්ඨබ්බා, උපට්ඨානට්යඨනසතින්ද්රියස්සචරියාදට්ඨබ්බා, අවික්යඛපට්යඨන 
සමාධින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියස්ස චරියා 
දට්ඨබ්බා. සද්ධම්මසවයන යසොතාපත්තියඞ්යග…යප.… යයොනියසො
මනසිකායර යසොතාපත්තියඞ්යග… ධම්මානුධම්මපටිපත්තියා
යසොතාපත්තියඞ්යග අධියමොක්ඛාධිපයතයයට්යඨන සද්ධින්ද්රියස්ස චරියා
දට්ඨබ්බා, සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියස්ස චරියා 
දට්ඨබ්බා, උපට්ඨානට්යඨනසතින්ද්රියස්සචරියා දට්ඨබ්බා, අවික්යඛපට්යඨන
සමාධින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියස්ස චරියා
දට්ඨබ්බා. චතූසු යසොතාපත්තියඞ්යගසු සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන ඉයමහි
වීසතියාආකායරහිපඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානංචරියාදට්ඨබ්බා. 

චතූසු සම්මප්පධායනසු වීරියින්ද්රියස්ස වයසන කතයමහි වීසතියා 
ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං චරියා දට්ඨබ්බා? අනුප්පන්නානං
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය සම්මප්පධායන
පග්ගහාධිපයතයයට්යඨන වීරියින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, වීරියින්ද්රියස්ස
වයසන උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, අවික්යඛපට්යඨන
සමාධින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියස්ස චරියා
දට්ඨබ්බා, අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියස්සචරියාදට්ඨබ්බා.උප්පන්නානං
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය සම්මප්පධායන…යප.…
අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය සම්මප්පධායන…යප.…
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා සම්මප්පධායන පග්ගහාධිපයතයයට්යඨන
වීරියින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා…යප.… චතූසු සම්මප්පධායනසු
වීරියින්ද්රියස්ස වයසන ඉයමහි වීසතියා ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
චරියාදට්ඨබ්බා. 

චතූසුසතිපට්ඨායනසුසතින්ද්රියස්සවයසනකතයමහිවීසතියා ආකායරහි
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං චරියා දට්ඨබ්බා? කායය
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨායන උපට්ඨානාධිපයතයයට්යඨන සතින්ද්රියස්ස
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චරියා දට්ඨබ්බා, සතින්ද්රියස්ස වයසන අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියස්ස
චරියා දට්ඨබ්බා, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, 
අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, පග්ගහට්යඨන
වීරියින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා. යවදනාසු
යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨායන…යප.… චිත්යත 
චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨායන…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨායන උපට්ඨානාධිපයතයයට්යඨන සතින්ද්රියස්ස
චරියාදට්ඨබ්බා…යප.…චතූසු සතිපට්ඨායනසුසතින්ද්රියස්සවයසනඉයමහි
වීසතියාආකායරහිපඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානංචරියාදට්ඨබ්බා. 

චතූසුඣායනසු සමාධින්ද්රියස්ස වයසන කතයමහි වීසතියා ආකායරහි 
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං චරියා දට්ඨබ්බා? පඨයම ඣායන
අවික්යඛපාධිපයතයයට්යඨන සමාධින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, 
සමාධින්ද්රියස්ස වයසන දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, 
අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, පග්ගහට්යඨන
වීරියින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියස්ස චරියා
දට්ඨබ්බා. දුතියය ඣායන…යප.… තතියය ඣායන…යප.… චතුත්යථ
ඣායන අවික්යඛපාධිපයතයයට්යඨන සමාධින්ද්රියස්ස චරියා 
දට්ඨබ්බා…යප.… චතූසුඣායනසුසමාධින්ද්රියස්සවයසනඉයමහි වීසතියා
ආකායරහිපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංචරියාදට්ඨබ්බා. 

චතූසු අරියසච්යචසු පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන කතයමහි වීසතියා 
ආකායරහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං චරියා දට්ඨබ්බා? දුක්යඛ අරියසච්යච 
දස්සනාධිපයතයයට්යඨනපඤ්ඤින්ද්රියස්සචරියාදට්ඨබ්බා, පඤ්ඤින්ද්රියස්ස 
වයසන අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, පග්ගහට්යඨන 
වීරියින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියස්ස චරියා 
දට්ඨබ්බා, අවික්යඛපට්යඨනසමාධින්ද්රියස්සචරියා දට්ඨබ්බා. දුක්ඛසමුදයය 
අරියසච්යච…යප.… දුක්ඛනියරොයධ අරියසච්යච… දුක්ඛනියරොධගාමිනියා
පටිපදාය අරියසච්යච දස්සනාධිපයතයයට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියස්ස චරියා
දට්ඨබ්බා, පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසනඅධියමොක්ඛට්යඨනසද්ධින්ද්රියස්සචරියා
දට්ඨබ්බා, පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, උපට්ඨානට්යඨන 
සතින්ද්රියස්ස චරියා දට්ඨබ්බා, අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියස්ස චරියා
දට්ඨබ්බා. චතූසු අරියසච්යචසු පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන ඉයමහි වීසතියා
ආකායරහිපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංචරියා දට්ඨබ්බා. 

ග.චාරවිහාරනිද්යදයසො 

197. චායරොචවිහායරොචඅනුබුද්යධොයහොතිපටිවිද්යධො, යථාචරන්තං 
යථාවිහරන්තං විඤ්ඤූ සබ්රහ්මචාරී ගම්භීයරසු ඨායනසු ඔකප්යපයුං – 
‘‘අද්ධා, අයමායස්මාපත්යතොවාපාපුණිස්සතිවා’’. 
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චරිොති අට්ඨ චරියායයො – ඉරියාපථචරියා, ආයතනචරියා, සතිචරියා, 
සමාධිචරියා, ඤාණචරියා, මග්ගචරියා, පත්තිචරියා, යලොකත්ථචරියාති. 

ඉරිොපථචරිොති චතූසු ඉරියාපයථසු. ආෙ නචරිොති ඡසු

අජ්ඣත්තිකබාහියරසු ආයතයනසු. සතිචරිොති චතූසු සතිපට්ඨායනසු. 

සමාධිචරිොති චතූසු ඣායනසු. ඤාණචරිොති චතූසු අරියසච්යචසු. 

මග්ගචරිොති චතූසු අරියමග්යගසු. පත්තිචරිොති චතූසු සාමඤ්ඤඵයලසු. 

යලොකත්ථචරිොති තථාගයතසු අරහන්යතසු සම්මාසම්බුද්යධසු, පයදයස 
පච්යචකබුද්යධසු, පයදයස සාවයකසු. ඉරියාපථචරියා ච
පණිධිසම්පන්නානං, ආයතනචරියාච ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරානං, සතිචරියා
ච අප්පමාදවිහාරීනං, සමාධිචරියාච අධිචිත්තමනුයුත්තානං, ඤාණචරියා ච
බුද්ධිසම්පන්නානං, මග්ගචරියා ච සම්මාපටිපන්නානං, පත්තිචරියා ච
අධිගතඵලානං, යලොකත්ථචරියා ච තථාගතානං අරහන්තානං 
සම්මාසම්බුද්ධානං, පයදයස පච්යචකබුද්ධානං, පයදයස සාවකානං. ඉමා
අට්ඨ චරියායයො. 

අපරාපි අට්ඨචරියායයො.අධිමුච්චන්යතො සද්ධායචරති, පග්ගණ්හන්යතො
වීරියයන චරති, උපට්ඨායපන්යතො සතියා චරති, අවික්යඛපං කයරොන්යතො 
සමාධිනා චරති, පජානන්යතො පඤ්ඤාය චරති, විජානන්යතො 
විඤ්ඤාණචරියාය චරති, එවං පටිපන්නස්ස කුසලා ධම්මා ආයායපන්තීති
ආයතනචරියායචරති, එවංපටිපන්යනොවියසසමධිගච්ඡතීතිවියසසචරියාය
චරති–ඉමාඅට්ඨචරියායයො. 

අපරාපි අට්ඨ චරියායයො. දස්සනචරියා ච සම්මාදිට්ඨියා, 
අභිනියරොපනචරියා ච සම්මාසඞ්කප්පස්ස, පරිග්ගහචරියා ච සම්මාවාචාය, 
සමුට්ඨානචරියා ච සම්මාකම්මන්තස්ස, යවොදානචරියා ච සම්මාආජීවස්ස, 
පග්ගහචරියා ච සම්මාවායාමස්ස, උපට්ඨානචරියා ච සම්මාසතියා, 
අවික්යඛපචරියාචසම්මාසමාධිස්ස– ඉමාඅට්ඨචරියායයො. 

විහායරොති අධිමුච්චන්යතො සද්ධාය විහරති, පග්ගණ්හන්යතො වීරියයන
විහරති, උපට්ඨායපන්යතො සතියා විහරති, අවික්යඛපං කයරොන්යතො
සමාධිනාවිහරති, පජානන්යතො පඤ්ඤායවිහරති. 

අනුබුද්යධොති සද්ධින්ද්රියස්ස අධියමොක්ඛට්යඨො අනුබුද්යධො යහොති, 
වීරියින්ද්රියස්ස පග්ගහට්යඨො අනුබුද්යධො යහොති, සතින්ද්රියස්ස
උපට්ඨානට්යඨො අනුබුද්යධො යහොති, සමාධින්ද්රියස්ස අවික්යඛපට්යඨො
අනුබුද්යධොයහොති, පඤ්ඤින්ද්රියස්සදස්සනට්යඨොඅනුබුද්යධො යහොති. 

පටිවිද්යධොති සද්ධින්ද්රියස්ස අධියමොක්ඛට්යඨො පටිවිද්යධො යහොති, 
වීරියින්ද්රියස්ස පග්ගහට්යඨො පටිවිද්යධො යහොති, සතින්ද්රියස්ස
උපට්ඨානට්යඨො පටිවිද්යධො යහොති, සමාධින්ද්රියස්ස අවික්යඛපට්යඨො
පටිවිද්යධො යහොති, පඤ්ඤින්ද්රියස්ස දස්සනට්යඨො පටිවිද්යධො යහොති. 
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ෙථාචරන් න්තිඑවංසද්ධායචරන්තං, එවංවීරියයනචරන්තං, එවං සතියා

චරන්තං, එවංසමාධිනාචරන්තං, එවංපඤ්ඤායචරන්තං. ෙථාවිහරන් න්ති
එවං සද්ධාය විහරන්තං, එවං වීරියයනවිහරන්තං, එවං සතියා විහරන්තං, 

එවංසමාධිනාවිහරන්තං, එවංපඤ්ඤායවිහරන්තං. විඤ්ඤූති විඤ්ඤූ විභාවී

යමධාවී පණ්ඩිතා බුද්ධිසම්පන්නා. සබ්රහ්මචාරීති එකකම්මං එකුද්යදයසො

සමසික්ඛතා. ගම්භීයරසු  ායනසූතිගම්භීරානිඨානානි වුච්චන්තිඣානා ච 
වියමොක්ඛාචසමාධීචසමාපත්තියයොචමග්ගාචඵලානිචඅභිඤ්ඤායයොච

පටිසම්භිදා ච. ඔකප්යපෙුන්ති සද්දයහයුං අධිමුච්යචයුං. අද්ධාති
එකංසවචනයමතං නිස්සංසයවචනයමතං නික්කඞ්ඛවචනයමතං 
අද්යවජ්ඣවචනයමතං අද්යවළ්හකවචනයමතං නියයොගවචනයමතං

අපණ්ණකවචනයමතං අවත්ථාපනවචනයමතං – අද්ධාති. ආෙස්මාති
පියවචනයමතං ගරුවචනයමතං සගාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතං –

ආයස්මාති. පත්ය ො වාතිඅධිගයතොවා. පාපුණිස්සතිවාතිඅධිගමිස්සතිවා. 

සුත්තන්තනිද්යදයසොතතියයො. 

4. චතුත්ථසුත්තන්තනිද්යදයසො 
198. පුරිමනිදානං [පරිපුණ්ණනිදානං (සයා. ක.)]. ‘‘පඤ්චිමානි, 

භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි.කතමානිපඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, 
සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං–ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි.ඉමානි 
පඤ්චින්ද්රියානි කතිහාකායරහි යකනට්යඨන දට්ඨබ්බානි? ඉමානි
පඤ්චින්ද්රියානි ඡහාකායරහියතනට්යඨනදට්ඨබ්බානි–ආධිපයතයයට්යඨන 
ආදිවියසොධනට්යඨනඅධිමත්තට්යඨන, අධිට්ඨානට්යඨන, පරියාදානට්යඨන, 
පතිට්ඨාපකට්යඨන’’. 

ක.ආධිපයතයයට්ඨනිද්යදයසො 

199. කථං ආධිපය ෙයට්ය න ඉන්ද්රිොනි දට් බ්බානි? අස්සද්ධියං
පජහයතො අධියමොක්ඛාධිපයතයයට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, 
සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, 
උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. යකොසජ්ජං පජහයතො
පග්ගහාධිපයතයයට්යඨන වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, වීරියින්ද්රියස්ස වයසන
උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අධියමොක්ඛට්යඨන
සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. පමාදං පජහයතො උපට්ඨානාධිපයතයයට්යඨන
සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, සතින්ද්රියස්ස වයසන අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අධියමොක්ඛට්යඨන
සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. උද්ධච්චං
පජහයතො අවික්යඛපාධිපයතයයට්යඨන සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, 
සමාධින්ද්රියස්ස වයසන දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, 
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පටුන 

අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. අවිජ්ජං පජහයතො
දස්සනාධිපයතයයට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන
අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන
සමාධින්ද්රියංදට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියංදට්ඨබ්බං. 

කාමච්ඡන්දං පජහයතො යනක්ඛම්මවයසන
අධියමොක්ඛාධිපයතයයට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, සද්ධින්ද්රියස්සවයසන
පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියංදට්ඨබ්බං, උපට්ඨානට්යඨනසතින්ද්රියංදට්ඨබ්බං, 
අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං 
දට්ඨබ්බං. කාමච්ඡන්දං පජහයතො යනක්ඛම්මවයසන
පග්ගහාධිපයතයයට්යඨන වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, වීරියින්ද්රියස්ස වයසන
උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අධියමොක්ඛට්යඨන
සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. කාමච්ඡන්දං පජහයතො යනක්ඛම්මවයසන
උපට්ඨානාධිපයතයයට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, සතින්ද්රියස්ස වයසන
අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨන
වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. කාමච්ඡන්දං පජහයතො යනක්ඛම්මවයසන 
අවික්යඛපාධිපයතයයට්යඨනසමාධින්ද්රියංදට්ඨබ්බං, සමාධින්ද්රියස්සවයසන 
දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං 
දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨනවීරියින්ද්රියංදට්ඨබ්බං, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං. කාමච්ඡන්දං පජහයතො යනක්ඛම්මවයසන 
දස්සනාධිපයතයයට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන
අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන
සමාධින්ද්රියංදට්ඨබ්බං. 

බයාපාදං පජහයතො අබයාපාදවයසන…යප.… ථිනමිද්ධං පජහයතො
ආයලොකසඤ්ඤාවයසන…යප.… සබ්බකියලයස පජහයතො
අරහත්තමග්ගවයසන අධියමොක්ඛාධිපයතයයට්යඨන සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, 
සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, 
උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං…යප.… සබ්බකියලයස
පජහයතො අරහත්තමග්ගවයසන දස්සනාධිපයතයයට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසන අධියමොක්ඛට්යඨනසද්ධින්ද්රියංදට්ඨබ්බං, 
පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං, අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. එවං
ආධිපයතයයට්යඨනඉන්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි. 
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ඛ.ආදිවියසොධනට්ඨනිද්යදයසො 

200. කථං ආදිවියසොධනට්ය න ඉන්ද්රිොනි දට් බ්බානි? 
අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං, අස්සද්ධියසංවරට්යඨන [අස්සද්ධියං
සංවරට්යඨන (සයා.ක.) එවමීදියසසු පයදසුපි] සීලවිසුද්ධි – සද්ධින්ද්රියස්ස
ආදිවියසොධනා. පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං, යකොසජ්ජසංවරට්යඨන
සීලවිසුද්ධි – වීරියින්ද්රියස්ස ආදිවියසොධනා. උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං, 
පමාදසංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි – සතින්ද්රියස්ස ආදිවියසොධනා.
අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං, උද්ධච්චසංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි –
සමාධින්ද්රියස්ස ආදිවියසොධනා. දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං, 
අවිජ්ජාසංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි – පඤ්ඤින්ද්රියස්ස ආදිවියසොධනා.
යනක්ඛම්යම පඤ්චින්ද්රියානි, කාමච්ඡන්දසංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි – 
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං ආදිවියසොධනා. අබයාපායද පඤ්චින්ද්රියානි, 
බයාපාදසංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි – පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
ආදිවියසොධනා…යප.… අරහත්තමග්යග පඤ්චින්ද්රියානි, 
සබ්බකියලසසංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි – පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
ආදිවියසොධනා.එවංආදිවියසොධනට්යඨනඉන්ද්රියානිදට්ඨබ්බානි. 

ග.අධිමත්තට්ඨනිද්යදයසො 

201. කථං අධිමත් ට්ය න ඉන්ද්රිොනි දට් බ්බානි? සද්ධින්ද්රියස්ස
භාවනාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති – ඡන්දවයසන සද්ධාවයසන සද්ධින්ද්රියං
අධිමත්තං යහොති. ඡන්දවයසන පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති – පායමොජ්ජවයසන
සද්ධාවයසන සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. පායමොජ්ජවයසන පීති
උප්පජ්ජති – පීතිවයසන සද්ධාවයසන සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති.
පීතිවයසනපස්සද්ධි උප්පජ්ජති – පස්සද්ධිවයසනසද්ධාවයසනසද්ධින්ද්රියං 
අධිමත්තං යහොති. පස්සද්ධිවයසන සුඛං උප්පජ්ජති – සුඛවයසන
සද්ධාවයසන සද්ධින්ද්රියංඅධිමත්තංයහොති.සුඛවයසනඔභායසොඋප්පජ්ජති
– ඔභාසවයසන සද්ධාවයසන සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. ඔභාසවයසන
සංයවයගොඋප්පජ්ජති–සංයවගවයසන සද්ධාවයසනසද්ධින්ද්රියංඅධිමත්තං
යහොති. සංයවයජත්වා චිත්තං සමාදහති – සමාධිවයසන සද්ධාවයසන
සද්ධින්ද්රියංඅධිමත්තංයහොති.තථාසමාහිතංචිත්තංසාධුකං පග්ගණ්හාති–
පග්ගහවයසන සද්ධාවයසන සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. තථාපග්ගහිතං
චිත්තං සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛති – උයපක්ඛාවයසන සද්ධාවයසන 
සද්ධින්ද්රියංඅධිමත්තංයහොති.උයපක්ඛාවයසනනානත්තකියලයසහි චිත්තං
විමුච්චති – වියමොක්ඛවයසන සද්ධාවයසන සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති.
විමුත්තත්තා යතධම්මා එකරසා යහොන්ති – එකරසට්යඨනභාවනාවයසන 
සද්ධාවයසනසද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති.භාවිතත්තාතයතො පණීතතයර
විවට්ටන්ති – විවට්ටනාවයසනසද්ධාවයසනසද්ධින්ද්රියංඅධිමත්තංයහොති.
විවට්ටිතත්තා තයතො යවොසජ්ජති [යවොස්සජ්ජති (සයා. ක.)] – 
යවොසග්ගවයසන සද්ධාවයසන සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති.
යවොසජ්ජිතත්තා තයතො නිරුජ්ඣන්ති – නියරොධවයසන සද්ධාවයසන
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සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. නියරොධවයසන ද්යව යවොසග්ගා –
පරිච්චාගයවොසග්යගොච, පක්ඛන්දනයවොසග්යගො ච.කියලයසච ඛන්යධච
පරිච්චජතීති – පරිච්චාගයවොසග්යගො. නියරොධනිබ්බානධාතුයා චිත්තං 
පක්ඛන්දතීති – පක්ඛන්දනයවොසග්යගො. නියරොධවයසන ඉයම ද්යව
යවොසග්ගා. 

අස්සද්ධියස්ස පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති…යප.… 
අස්සද්ධියපරිළාහස්ස පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති… දිට්යඨකට්ඨානං
කියලසානං පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති… ඔළාරිකානං කියලසානං
පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති… අනුසහගතානං කියලසානං පහානාය
ඡන්යදො උප්පජ්ජති… සබ්බකියලසානං පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති – 
ඡන්දවයසන සද්ධාවයසන සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති…යප.…
වීරියින්ද්රියස්ස භාවනායඡන්යදොඋප්පජ්ජති…යප.…යකොසජ්ජස්සපහානාය
ඡන්යදොඋප්පජ්ජති… යකොසජ්ජපරිළාහස්සපහානායඡන්යදොඋප්පජ්ජති…
දිට්යඨකට්ඨානං කියලසානං පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති…යප.…
සබ්බකියලසානං පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති… සතින්ද්රියස්ස භාවනාය 
ඡන්යදො උප්පජ්ජති…යප.… පමාදස්ස පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති…
පමාදපරිළාහස්ස පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති…යප.… සබ්බකියලසානං
පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති… සමාධින්ද්රියස්ස භාවනාය ඡන්යදො 
උප්පජ්ජති…යප.… උද්ධච්චස්ස පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති
උද්ධච්චපරිළාහස්ස පහානායඡන්යදොඋප්පජ්ජති…යප.…සබ්බකියලසානං
පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති… පඤ්ඤින්ද්රියස්ස භාවනාය ඡන්යදො
උප්පජ්ජති…යප.… අවිජ්ජාය පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති…
අවිජ්ජාපරිළාහස්ස පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති… දිට්යඨකට්ඨානං 
කියලසානං පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති… ඔළාරිකානං කියලසානං
පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති… අනුසහගතානං කියලසානං පහානාය
ඡන්යදො උප්පජ්ජති… සබ්බකියලසානං පහානාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති – 
ඡන්දවයසන පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. ඡන්දවයසන
පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති – පායමොජ්ජවයසන පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤින්ද්රියං
අධිමත්තං යහොති. පායමොජ්ජවයසන පීති උප්පජ්ජති – පීතිවයසන පඤ්ඤා
වයසන පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. පීතිවයසන පස්සද්ධි උප්පජ්ජති –
පස්සද්ධිවයසන පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති.
පස්සද්ධිවයසනසුඛංඋප්පජ්ජති–සුඛවයසන පඤ්ඤාවයසනපඤ්ඤින්ද්රියං
අධිමත්තං යහොති. සුඛවයසන ඔභායසො උප්පජ්ජති – ඔභාසවයසන 
පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. ඔභාසවයසන සංයවයගො
උප්පජ්ජති– සංයවගවයසනපඤ්ඤාවයසනපඤ්ඤින්ද්රියංඅධිමත්තංයහොති.
සංයවයජත්වා චිත්තං සමාදහති – සමාධිවයසන පඤ්ඤාවයසන
පඤ්ඤින්ද්රියංඅධිමත්තංයහොති.තථාසමාහිතං චිත්තංසාධුකංපග්ගණ්හාති–
පග්ගහවයසන පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති.
තථාපග්ගහිතං චිත්තං සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛති – උයපක්ඛාවයසන
පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. උයපක්ඛාවයසන
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නානත්තකියලයසහි චිත්තං විමුච්චති – වියමොක්ඛවයසන පඤ්ඤාවයසන
පඤ්ඤින්ද්රියංඅධිමත්තංයහොති.විමුත්තත්තායත ධම්මාඑකරසායහොන්ති–
භාවනාවයසන [එකරසට්යඨන භාවනාවයසන (සයා. ක.) අට්ඨකථා
ඔයලොයකතබ්යබො] පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. 
භාවිතත්තා තයතො පණීතතයර විවට්ටන්ති – විවට්ටනාවයසන
පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. විවට්ටිතත්තා තයතො
යවොසජ්ජති – යවොසග්ගවයසන පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං
යහොති. යවොසජ්ජිතත්තා තයතො නිරුජ්ඣන්ති – නියරොධවයසන
පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. නියරොධවයසන ද්යව
යවොසග්ගා–පරිච්චාගයවොසග්යගොච, පක්ඛන්දනයවොසග්යගොච.කියලයසච
ඛන්යධ ච පරිච්චජතීති – පරිච්චාගයවොසග්යගො. නියරොධනිබ්බානධාතුයා 
චිත්තං පක්ඛන්දතීති – පක්ඛන්දනයවොසග්යගො.නියරොධවයසනඉයම ද්යව
යවොසග්ගා.එවං අධිමත්තට්යඨනඉන්ද්රියානිදට්ඨබ්බානි. 

දුතියභාණවායරො. 

ඝ.අධිට්ඨානට්ඨනිද්යදයසො 

202. කථං අධිට්ඨානට්යඨන ඉන්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි? සද්ධින්ද්රියස්ස
භාවනාය ඡන්යදො උප්පජ්ජති – ඡන්දවයසන සද්ධාවයසන සද්ධින්ද්රියං
අධිට්ඨාති. ඡන්දවයසන පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති – පායමොජ්ජවයසන 
සද්ධාවයසන සද්ධින්ද්රියං අධිට්ඨාති…යප.… එවං අධිට්ඨානට්යඨන
ඉන්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි. 

ඞ.පරියාදානට්ඨනිද්යදයසො 

කථං පරියාදානට්යඨන ඉන්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි? අධියමොක්ඛට්යඨන
සද්ධින්ද්රියං අස්සද්ධියං පරියාදියති, අස්සද්ධියපරිළාහං පරියාදියති.
පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං යකොසජ්ජං පරියාදියති, යකොසජ්ජපරිළාහං
පරියාදියති. උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං පමාදං පරියාදියති, පමාදපරිළාහං
පරියාදියති. අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං උද්ධච්චං පරියාදියති, 
උද්ධච්චපරිළාහං පරියාදියති. දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං අවිජ්ජං
පරියාදියති, අවිජ්ජාපරිළාහං පරියාදියති. යනක්ඛම්යම පඤ්චින්ද්රියානි
කාමච්ඡන්දං පරියාදියන්ති. අබයාපායද පඤ්චින්ද්රියානි බයාපාදං
පරියාදියන්ති. ආයලොකසඤ්ඤාය පඤ්චින්ද්රියානි ථිනමිද්ධං පරියාදියන්ති.
අවික්යඛයප පඤ්චින්ද්රියානි උද්ධච්චං පරියාදියන්ති…යප.…
අරහත්තමග්යග පඤ්චින්ද්රියානි සබ්බකියලයස පරියාදියන්ති. එවං
පරියාදානට්යඨනඉන්ද්රියානිදට්ඨබ්බානි. 

ච.පතිට්ඨාපකට්ඨනිද්යදයසො 

203. කථං පතිට්ඨාපකට්යඨන ඉන්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි? සද්යධො
සද්ධින්ද්රියංඅධියමොක්යඛපතිට්ඨායපති, සද්ධස්සසද්ධින්ද්රියං අධියමොක්යඛ



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 
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පටුන 

පතිට්ඨායපති. වීරියවා වීරියින්ද්රියං පග්ගයහ පතිට්ඨායපති, වීරියවයතො 
වීරියින්ද්රියං පග්ගයහ පතිට්ඨායපති. සතිමා සතින්ද්රියං උපට්ඨායන 
පතිට්ඨායපති, සතිමයතො සතින්ද්රියං උපට්ඨායන පතිට්ඨායපති. සමාහියතො 
සමාධින්ද්රියං අවික්යඛයප පතිට්ඨායපති, සමාහිතස්ස සමාධින්ද්රියං
අවික්යඛයප පතිට්ඨායපති. පඤ්ඤවා පඤ්ඤින්ද්රියං දස්සයන පතිට්ඨායපති, 
පඤ්ඤවයතො පඤ්ඤින්ද්රියං දස්සයන පතිට්ඨායපති. යයොගාවචයරො
පඤ්චින්ද්රියානි යනක්ඛම්යම පතිට්ඨායපති, යයොගාවචරස්ස පඤ්චින්ද්රියානි
යනක්ඛම්යම පතිට්ඨායපන්ති. යයොගාවචයරො පඤ්චින්ද්රියානි අබයාපායද
පතිට්ඨායපති, යයොගාවචරස්ස පඤ්චින්ද්රියානි අබයාපායද පතිට්ඨායපන්ති.
යයොගාවචයරො පඤ්චින්ද්රියානි ආයලොකසඤ්ඤාය පතිට්ඨායපති, 
යයොගාවචරස්ස පඤ්චින්ද්රියානි ආයලොකසඤ්ඤාය පතිට්ඨායපන්ති.
යයොගාවචයරො පඤ්චින්ද්රියානි අවික්යඛයප පතිට්ඨායපති, යයොගාවචරස්ස
පඤ්චින්ද්රියානි අවික්යඛයප පතිට්ඨායපන්ති…යප.… යයොගාවචයරො
පඤ්චින්ද්රියානිඅරහත්තමග්යගපතිට්ඨායපති, යයොගාවචරස්සපඤ්චින්ද්රියානි
අරහත්තමග්යග පතිට්ඨායපන්ති. එවං පතිට්ඨාපකට්යඨන ඉන්ද්රියානි
දට්ඨබ්බානි. 

සුත්තන්තනිද්යදයසොචතුත්යථො. 

5. ඉන්ද්රිෙසයමොධානිං 

204. පුථුජ්ජයනො සමාධිංභායවන්යතො කතිහාකායරහිඋපට්ඨානකුසයලො
යහොති? යසක්යඛො සමාධිං භායවන්යතො කතිහාකායරහි උපට්ඨානකුසයලො
යහොති? වීතරායගො සමාධිං භායවන්යතො කතිහාකායරහි උපට්ඨානකුසයලො
යහොති? පුථුජ්ජයනො සමාධිං භායවන්යතො සත්තහි ආකායරහි 
උපට්ඨානකුසයලොයහොති.යසක්යඛොසමාධිංභායවන්යතොඅට්ඨහිආකායරහි
උපට්ඨානකුසයලො යහොති. වීතරායගොසමාධිංභායවන්යතො දසහිආකායරහි
උපට්ඨානකුසයලොයහොති. 

පුථුජ්ජයනො සමාධිං භායවන්යතො කතයමහි සත්තහාකායරහි
උපට්ඨානකුසයලො යහොති? ආවජ්ජිතත්තාආරම්මණූපට්ඨානකුසයලොයහොති, 
සමථනිමිත්තූපට්ඨානකුසයලො යහොති, පග්ගහනිමිත්තූපට්ඨානකුසයලො
යහොති, අවික්යඛපූපට්ඨානකුසයලො යහොති, ඔභාසූපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
සම්පහංසනූපට්ඨානකුසයලො යහොති, උයපක්ඛූපට්ඨානකුසයලො යහොති –
පුථුජ්ජයනො සමාධිං භායවන්යතො ඉයමහි සත්තහි ආකායරහි
උපට්ඨානකුසයලොයහොති. 

යසක්යඛො සමාධිං භායවන්යතො කතයමහි අට්ඨහි ආකායරහි
උපට්ඨානකුසයලො යහොති? ආවජ්ජිතත්තාආරම්මණූපට්ඨානකුසයලොයහොති, 
සමථනිමිත්තූපට්ඨානකුසයලො යහොති, පග්ගහනිමිත්තූපට්ඨානකුසයලො
යහොති, අවික්යඛපූපට්ඨානකුසයලො යහොති, ඔභාසූපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
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සම්පහංසනූපට්ඨානකුසයලො යහොති, උයපක්ඛූපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
එකත්තූපට්ඨානකුසයලො යහොති – යසක්යඛො සමාධිං භායවන්යතො ඉයමහි
අට්ඨහිආකායරහි උපට්ඨානකුසයලොයහොති. 

වීතරායගො සමාධිං භායවන්යතො කතයමහි දසහි ආකායරහි
උපට්ඨානකුසයලො යහොති? ආවජ්ජිතත්තා ආරම්මණූපට්ඨානකුසයලො
යහොති…යප.… එකත්තූපට්ඨානකුසයලො යහොති, ඤාණූපට්ඨානකුසයලො
යහොති, විමුත්තූපට්ඨානකුසයලො යහොති – වීතරායගො සමාධිං භායවන්යතො
ඉයමහිදසහිආකායරහිඋපට්ඨානකුසයලොයහොති. 

205. පුථුජ්ජයනො විපස්සනං භායවන්යතො කතිහාකායරහි 
උපට්ඨානකුසයලො යහොති, කතිහාකායරහි අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති? 
යසක්යඛොවිපස්සනං භායවන්යතොකතිහාකායරහිඋපට්ඨානකුසයලොයහොති, 
කතිහාකායරහි අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති? වීතරායගො විපස්සනං
භායවන්යතො කතිහාකායරහි උපට්ඨානකුසයලො යහොති, කතිහාකායරහි
අනුපට්ඨානකුසයලොයහොති? 

පුථුජ්ජයනොවිපස්සනංභායවන්යතොනවහිආකායරහිඋපට්ඨානකුසයලො 
යහොති, නවහිආකායරහි අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති. යසක්යඛො විපස්සනං
භායවන්යතො දසහි ආකායරහි උපට්ඨානකුසයලො යහොති, දසහි ආකායරහි
අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති. වීතරායගො විපස්සනං භායවන්යතො ද්වාදසහි
ආකායරහි උපට්ඨානකුසයලො යහොති, ද්වාදසහි ආකායරහි 
අනුපට්ඨානකුසයලොයහොති. 

පුථුජ්ජයනො විපස්සනං භායවන්යතො කතයමහි නවහි ආකායරහි
උපට්ඨානකුසයලො යහොති, කතයමහිනවහිආකායරහි අනුපට්ඨානකුසයලො
යහොති? අනිච්චයතො උපට්ඨානකුසයලො යහොති, නිච්චයතො
අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති. දුක්ඛයතො උපට්ඨානකුසයලො යහොති, සුඛයතො
අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති. අනත්තයතො උපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
අත්තයතො අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති. ඛයයතො උපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
ඝනයතො අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති. වයයතො උපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
ආයූහනානුපට්ඨානකුසයලො යහොති. විපරිණාමූපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
ධුවයතො අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති. අනිමිත්තූපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
නිමිත්තානුපට්ඨානකුසයලො යහොති. අප්පණිහිතූපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
පණිධිඅනුපට්ඨානකුසයලො [පණිධානුපට්ඨානකුසයලො (සයා.)] යහොති.
සුඤ්ඤතූපට්ඨානකුසයලො යහොති, අභිනියවසානුපට්ඨානකුසයලො යහොති –
පුථුජ්ජයනො විපස්සනං භායවන්යතො ඉයමහි නවහි ආකායරහි
උපට්ඨානකුසයලො යහොති, ඉයමහි නවහි ආකායරහි අනුපට්ඨානකුසයලො
යහොති. 
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206. යසක්යඛො විපස්සනං භායවන්යතො කතයමහි දසහි ආකායරහි 
උපට්ඨානකුසයලො යහොති, කතයමහි දසහි ආකායරහි අනුපට්ඨානකුසයලො 
යහොති? අනිච්චයතො උපට්ඨානකුසයලො යහොති, නිච්චයතො
අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති…යප.… සුඤ්ඤතූපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
අභිනියවසානූපට්ඨානකුසයලො යහොති. ඤාණූපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
අඤාණඅනුපට්ඨානකුසයලො යහොති – යසක්යඛො විපස්සනං භායවන්යතො
ඉයමහි දසහිආකායරහිඋපට්ඨානකුසයලොයහොති, ඉයමහි දසහිආකායරහි 
අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති. 

වීතරායගො විපස්සනං භායවන්යතො කතයමහි ද්වාදසහි ආකායරහි 
උපට්ඨානකුසයලො යහොති, කතයමහි ද්වාදසහි ආකායරහි
අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති? අනිච්චයතො උපට්ඨානකුසයලො යහොති, 
නිච්චයතො අනුපට්ඨානකුසයලො යහොති…යප.… ඤාණූපට්ඨානකුසයලො
යහොති, අඤාණානුපට්ඨානකුසයලො යහොති. විසඤ්යඤොගූපට්ඨානකුසයලො
යහොති, සඤ්යඤොගානුපට්ඨානකුසයලො යහොති. නියරොධූපට්ඨානකුසයලො
යහොති, සඞ්ඛාරානුපට්ඨානකුසයලො යහොති – වීතරායගො විපස්සනං 
භායවන්යතොඉයමහිද්වාදසහිආකායරහිඋපට්ඨානකුසයලොයහොති, ඉයමහි
ද්වාදසහිආකායරහි අනුපට්ඨානකුසයලොයහොති. 

ආවජ්ජිතත්තා ආරම්මණූපට්ඨානකුසලවයසන ඉන්ද්රියානි
සයමොධායනති, යගොචරඤ්ච පජානාති, සමත්ථඤ්ච පටිවිජ්ඣති…යප.…
ධම්යම සයමොධායනති, යගොචරඤ්ච පජානාති, සමත්ථඤ්ච පටිවිජ්ඣති. 

ඉන්ද්රිොනි සයමොධායනතීති කථං ඉන්ද්රියානි සයමොධායනති? 
අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං සයමොධායනති…යප.…
සමථනිමිත්තූපට්ඨානකුසලවයසන, පග්ගහනිමිත්තූපට්ඨානකුසලවයසන, 
අවික්යඛපූපට්ඨානකුසලවයසන, ඔභාසූපට්ඨානකුසලවයසන, 
සම්පහංසනූපට්ඨානකුසලවයසන, උයපක්ඛූපට්ඨානකුසලවයසන, 
එකත්තූපට්ඨානකුසලවයසන, ඤාණූපට්ඨානකුසලවයසන, 
විමුත්තූපට්ඨානකුසලවයසන. 

අනිච්චයතො උපට්ඨානකුසලවයසන, නිච්චයතො
අනුපට්ඨානකුසලවයසන, දුක්ඛයතො උපට්ඨානකුසලවයසන, සුඛයතො
අනුපට්ඨානකුසලවයසන, අනත්තයතො උපට්ඨානකුසලවයසන, අත්තයතො
අනුපට්ඨානකුසලවයසන, ඛයයතො උපට්ඨානකුසලවයසන, ඝනයතො
අනුපට්ඨානකුසලවයසන, වයයතො උපට්ඨානකුසලවයසන, 
ආයූහනානුපට්ඨානකුසලවයසන, විපරිණාමූපට්ඨානකුසලවයසන, ධුවයතො
අනුපට්ඨානකුසලවයසන, අනිමිත්තූපට්ඨානකුසලවයසන, 
නිමිත්තානුපට්ඨානකුසලවයසන, අප්පණිහිතූපට්ඨානකුසලවයසන, 
පණිධිඅනුපට්ඨානකුසලවයසන, සුඤ්ඤතූපට්ඨානකුසලවයසන, 
අභිනියවසානුපට්ඨානකුසලවයසන, ඤාණූපට්ඨානකුසලවයසන, 
අඤාණානුපට්ඨානකුසලවයසන, විසඤ්යඤොගූපට්ඨානකුසලවයසන, 
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සඤ්යඤොගානුපට්ඨානකුසලවයසන, නියරොධූපට්ඨානකුසලවයසන, 
සඞ්ඛාරානුපට්ඨානකුසලවයසන ඉන්ද්රියානි සයමොධායනති, යගොචරඤ්ච
පජානාති, සමත්ථඤ්චපටිවිජ්ඣති. 

207. චතුසට්ඨියා ආකායරහිතිණ්ණන්නං ඉන්ද්රියානංවසීභාවතාපඤ්ඤා
ආසවානං ඛයය ඤාණං. කතයමසං තිණ්ණන්නං ඉන්ද්රියානං? 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියස්ස, අඤ්ඤින්ද්රියස්ස, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියස්ස. 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියංකතිඨානානිගච්ඡති? අඤ්ඤින්ද්රියංකති
ඨානානි ගච්ඡති? අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං කති ඨානානි ගච්ඡති? 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං එකං ඨානං ගච්ඡති – යසොතාපත්තිමග්ගං. 
අඤ්ඤින්ද්රියං ඡ ඨානානි ගච්ඡති – යසොතාපත්තිඵලං, සකදාගාමිමග්ගං, 
සකදාගාමිඵලං, අනාගාමිමග්ගං, අනාගාමිඵලං, අරහත්තමග්ගං.
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඑකංඨානංගච්ඡති – අරහත්තඵලං. 

යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියස්ස
සද්ධින්ද්රියං අධියමොක්ඛපරිවාරං යහොති, වීරියින්ද්රියං පග්ගහපරිවාරං යහොති, 
සතින්ද්රියං උපට්ඨානපරිවාරංයහොති, සමාධින්ද්රියංඅවික්යඛපපරිවාරංයහොති, 
පඤ්ඤින්ද්රියං දස්සනපරිවාරං යහොති, මනින්ද්රියං විජානනපරිවාරං යහොති, 
යසොමනස්සින්ද්රියං අභිසන්දනපරිවාරං යහොති, ජීවිතින්ද්රියං
පවත්තසන්තතාධිපයතයයපරිවාරං යහොති. යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ ජාතා
ධම්මා, ඨයපත්වාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, සබ්යබවකුසලා යහොන්ති, සබ්යබව
අනාසවායහොන්ති, සබ්යබවනියයානිකායහොන්ති, සබ්යබවඅපචයගාමියනො 
යහොන්ති, සබ්යබව යලොකුත්තරා යහොන්ති, සබ්යබව නිබ්බානාරම්මණා
යහොන්ති. යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියස්ස
ඉමානි අට්ඨින්ද්රියානි සහජාතපරිවාරා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපරිවාරා
යහොන්ති, නිස්සයපරිවාරා යහොන්ති, සම්පයුත්තපරිවාරා යහොන්ති, සහගතා
යහොන්ති, සහජාතායහොන්ති, සංසට්ඨායහොන්ති, සම්පයුත්තායහොන්ති. යතව
තස්සආකාරායචවයහොන්තිපරිවාරාච. 

යසොතාපත්තිඵලක්ඛයණ…යප.… අරහත්තඵලක්ඛයණ 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියස්ස සද්ධින්ද්රියං අධියමොක්ඛපරිවාරං යහොති…යප.… 
ජීවිතින්ද්රියංපවත්තසන්තතාධිපයතයයපරිවාරංයහොති.අරහත්තඵලක්ඛයණ
ජාතාධම්මා සබ්යබවඅබයාකතායහොන්ති, ඨයපත්වාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං
සබ්යබව අනාසවා යහොන්ති, සබ්යබව යලොකුත්තරා යහොන්ති, සබ්යබව
නිබ්බානාරම්මණා යහොන්ති. අරහත්තඵලක්ඛයණ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියස්ස 
ඉමානි අට්ඨින්ද්රියානි සහජාතපරිවාරා යහොන්ති. යතව තස්සආකාරා යචව
යහොන්තිපරිවාරාච.ඉතිඉමානිඅට්ඨ අට්ඨකානිචතුසට්ඨියහොන්ති. 

ආසවාති කතයම යත ආසවා? කාමාසයවො, භවාසයවො, දිට්ඨාසයවො, 
අවිජ්ජාසයවො. කත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති [ඛියයන්ති (ක.)]? 
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යසොතාපත්තිමග්යගන අනවයසයසො දිට්ඨාසයවො ඛීයති. අපායගමනීයයො
කාමාසයවො ඛීයති, අපායගමනීයයො භවාසයවො ඛීයති, අපායගමනීයයො
අවිජ්ජාසයවො ඛීයති. එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. සකදාගාමිමග්යගන
ඔළාරියකොකාමාසයවොඛීයති, තයදකට්යඨොභවාසයවොඛීයති, තයදකට්යඨො
අවිජ්ජාසයවො ඛීයති. එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති. අනාගාමිමග්යගන
අනවයසයසො කාමාසයවො ඛීයති, තයදකට්යඨො භවාසයවො ඛීයති, 
තයදකට්යඨො අවිජ්ජාසයවො ඛීයති. එත්යථයත ආසවා ඛීයන්ති.
අරහත්තමග්යගන අනවයසයසො භවාසයවො ඛීයති, අනවයසයසො
අවිජ්ජාසයවොඛීයති. එත්යථයතආසවාඛීයන්ති. 

208. 
නතස්සඅද්දිට්ඨමිධත්ථිකිඤ්චි, අයථො අවිඤ්ඤාතමජානිතබ්බං; 
සබ්බං අභිඤ්ඤාසි යදත්ථි යනයයං, තථාගයතො යතන 
සමන්තචක්ඛූති. 

සමන් චක්ඛූති යකනට්යඨන සමන්තචක්ඛු? චුද්දස බුද්ධඤාණානි –
දුක්යඛ ඤාණං බුද්ධඤාණං, දුක්ඛසමුදයය ඤාණං බුද්ධඤාණං…යප.…
සබ්බඤ්ඤුතඤාණං බුද්ධඤාණං, අනාවරණඤාණං බුද්ධඤාණං. ඉමානි
චුද්දස බුද්ධඤාණානි. ඉයමසං චුද්දසන්නං බුද්ධඤාණානං අට්ඨඤාණානි 
සාවකසාධාරණානි, ඡඤාණානිඅසාධාරණානිසාවයකහි. 

යාවතා දුක්ඛස්සදුක්ඛට්යඨොඤායතො, අඤ්ඤායතො දුක්ඛට්යඨොනත්ථීති
–සමන්තචක්ඛු.යංසමන්තචක්ඛුතං පඤ්ඤින්ද්රියං.පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසන
අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං, පග්ගහට්යඨන වීරියින්ද්රියං, 
උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං, අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රියං. යාවතා
දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨො දිට්යඨො විදියතො සච්ඡිකයතො ඵස්සියතො පඤ්ඤාය; 
අඵස්සියතොපඤ්ඤායදුක්ඛට්යඨොනත්ථීති– සමන්තචක්ඛු.යංසමන්තචක්ඛු
තං පඤ්ඤින්ද්රියං. පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන අධියමොක්ඛට්යඨනසද්ධින්ද්රියං, 
පග්ගහට්යඨනවීරියින්ද්රියං, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රියං, අවික්යඛපට්යඨන
සමාධින්ද්රියං. යාවතා සමුදයස්ස සමුදයට්යඨො…යප.… යාවතා නියරොධස්ස
නියරොධට්යඨො…යාවතා මග්ගස්සමග්ගට්යඨො…යාවතාඅත්ථපටිසම්භිදාය
අත්ථපටිසම්භිදට්යඨො… යාවතා ධම්මපටිසම්භිදාය ධම්මපටිසම්භිදට්යඨො…
යාවතා නිරුත්තිපටිසම්භිදාය නිරුත්තිපටිසම්භිදට්යඨො… යාවතා
පටිභානපටිසම්භිදාය පටිභානපටිසම්භිදට්යඨො… යාවතා 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්යත ඤාණං… යාවතා සත්තානං ආසයානුසයය
ඤාණං… යාවතා යමකපාටිහීයර ඤාණං… යාවතා
මහාකරුණාසමාපත්තියා ඤාණං… යාවතා සයදවකස්ස යලොකස්ස
සමාරකස්ස සබ්රහ්මකස්ස සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය 
දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා, තං
ඤාතං දිට්ඨං විදිතං සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය. අඵස්සිතං පඤ්ඤාය
නත්ථීති – සමන්තචක්ඛු. යං සමන්තචක්ඛු තං පඤ්ඤින්ද්රියං.
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පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං, පග්ගහට්යඨන
වීරියින්ද්රියං, උපට්ඨානට්යඨනසතින්ද්රියං, අවික්යඛපට්යඨනසමාධින්ද්රියං. 

සද්දහන්යතො පග්ගණ්හාති, පග්ගණ්හන්යතො සද්දහති. සද්දහන්යතො 
උපට්ඨායපති, උපට්ඨායපන්යතො සද්දහති. සද්දහන්යතො සමාදහති, 
සමාදහන්යතො සද්දහති. සද්දහන්යතො පජානාති, පජානන්යතො සද්දහති.
පග්ගණ්හන්යතො උපට්ඨායපති, උපට්ඨායපන්යතො පග්ගණ්හාති.
පග්ගණ්හන්යතො සමාදහති, සමාදහන්යතො පග්ගණ්හාති. පග්ගණ්හන්යතො
පජානාති, පජානන්යතො පග්ගණ්හාති. පග්ගණ්හන්යතො සද්දහති, 
සද්දහන්යතො පග්ගණ්හාති. උපට්ඨායපන්යතො සමාදහති, සමාදහන්යතො
උපට්ඨායපති. උපට්ඨායපන්යතො පජානාති, පජානන්යතො උපට්ඨායපති.
උපට්ඨායපන්යතො සද්දහති, සද්දහන්යතො උපට්ඨායපති. උපට්ඨායපන්යතො
පග්ගණ්හාති, පග්ගණ්හන්යතො උපට්ඨායපති. සමාදහන්යතො පජානාති, 
පජානන්යතො සමාදහති. සමාදහන්යතො සද්දහති, සද්දහන්යතො සමාදහති.
සමාදහන්යතො පග්ගණ්හාති, පග්ගණ්හන්යතො සමාදහති. සමාදහන්යතො 
උපට්ඨායපති, උපට්ඨායපන්යතො සමාදහති. පජානන්යතො සද්දහති, 
සද්දහන්යතො පජානාති. පජානන්යතො පග්ගණ්හාති, පග්ගණ්හන්යතො 
පජානාති. පජානන්යතො උපට්ඨායපති, උපට්ඨායපන්යතො පජානාති.
පජානන්යතොසමාදහති, සමාදහන්යතොපජානාති. 

සද්දහිතත්තා පග්ගහිතං, පග්ගහිතත්තා සද්දහිතං. සද්දහිතත්තා
උපට්ඨාපිතං, උපට්ඨාපිතත්තා සද්දහිතං. සද්දහිතත්තා සමාදහිතං, 
සමාදහිතත්තා සද්දහිතං. සද්දහිතත්තා පජානිතං, පජානිතත්තා සද්දහිතං. 
පග්ගහිතත්තා උපට්ඨාපිතං, උපට්ඨාපිතත්තා පග්ගහිතං. පග්ගහිතත්තා
සමාදහිතං, සමාදහිතත්තාපග්ගහිතං.පග්ගහිතත්තාපජානිතං පජානිතත්තා
පග්ගහිතං. පග්ගහිතත්තා සද්දහිතං, සද්දහිතත්තා පග්ගහිතං.
උපට්ඨාපිතත්තා සමාදහිතං, සමාදහිතත්තා උපට්ඨාපිතං. උපට්ඨාපිතත්තා
පජානිතං, පජානිතත්තා උපට්ඨාපිතං. උපට්ඨාපිතත්තා සද්දහිතං, 
සද්දහිතත්තා උපට්ඨාපිතං. උපට්ඨාපිතත්තා පග්ගහිතං, පග්ගහිතත්තා
උපට්ඨාපිතං. සමාදහිතත්තා පජානිතං, පජානිතත්තා සමාදහිතං.
සමාදහිතත්තාසද්දහිතං, සද්දහිතත්තාසමාදහිතං.සමාදහිතත්තාපග්ගහිතං, 
පග්ගහිතත්තා සමාදහිතං. සමාදහිතත්තා උපට්ඨාපිතං, උපට්ඨාපිතත්තා
සමාදහිතං. පජානිතත්තා සද්දහිතං, සද්දහිතත්තා පජානිතං. පජානිතත්තා
පග්ගහිතං, පග්ගහිතත්තා පජානිතං. පජානිතත්තා උපට්ඨාපිතං, 
උපට්ඨාපිතත්තා පජානිතං. පජානිතත්තා සමාදහිතං, සමාදහිතත්තා 
පජානිතං. 

යංබුද්ධචක්ඛුතං බුද්ධඤාණං, යංබුද්ධඤාණංතං බුද්ධචක්ඛු, යයන
චක්ඛුනා තථාගයතො සත්යත පස්සති අප්පරජක්යඛ මහාරජක්යඛ 
තික්ඛින්ද්රියයමුදින්ද්රියයස්වාකායරද්වාකායරසුවිඤ්ඤාපයයදුවිඤ්ඤාපයය 
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අප්යපකච්යච පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියනො [පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන 
(සයා.ක.)], අප්යපකච්යචනපරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියනො. 

අප්පරජක්යඛ මහාරජක්යඛති සද්යධො පුග්ගයලො අප්පරජක්යඛො, 
අස්සද්යධො පුග්ගයලො මහාරජක්යඛො. ආරද්ධවීරියයො පුග්ගයලො 
අප්පරජක්යඛො, කුසීයතොපුග්ගයලොමහාරජක්යඛො.උපට්ඨිතස්සතිපුග්ගයලො
අප්පරජක්යඛො, මුට්ඨස්සති පුග්ගයලො මහාරජක්යඛො. සමාහියතො පුග්ගයලො
අප්පරජක්යඛො, අසමාහියතො පුග්ගයලො මහාරජක්යඛො. පඤ්ඤවා පුග්ගයලො
අප්පරජක්යඛො, දුප්පඤ්යඤොපුග්ගයලො මහාරජක්යඛො. 

තික්ඛින්ද්රියෙමුදින්ද්රියෙති සද්යධොපුග්ගයලොතික්ඛින්ද්රියයො, අස්සද්යධො
පුග්ගයලො මුදින්ද්රියයො…යප.… පඤ්ඤවා පුග්ගයලො තික්ඛින්ද්රියයො, 

දුප්පඤ්යඤො පුග්ගයලො මුදින්ද්රියයො. ස්වාකායර ද්වාකායරති සද්යධො
පුග්ගයලොස්වාකායරො, අස්සද්යධො පුග්ගයලොද්වාකායරො…යප.…පඤ්ඤවා

පුග්ගයලො ස්වාකායරො, දුප්පඤ්යඤො පුග්ගයලො ද්වාකායරො. සුවිඤ්ඤාපයෙ

දුවිඤ්ඤාපයෙති සද්යධො පුග්ගයලො සුවිඤ්ඤාපයයො, අස්සද්යධො පුග්ගයලො
දුවිඤ්ඤාපයයො…යප.… පඤ්ඤවා පුග්ගයලො සුවිඤ්ඤාපයයො, දුප්පඤ්යඤො
පුග්ගයලොදුවිඤ්ඤාපයයො. 

අප්යපකච්යච පරයලොකවජ්ජ ෙදස්සාවියනො, අප්යපකච්යච

නපරයලොකවජ්ජ ෙදස්සාවියනොති සද්යධො පුග්ගයලො 
පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී, අස්සද්යධො පුග්ගයලො 
නපරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී. ආරද්ධවීරියයො පුග්ගයලො
පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී, කුසීයතො පුග්ගයලො
නපරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී…යප.… පඤ්ඤවා පුග්ගයලො 
පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී, දුප්පඤ්යඤො පුග්ගයලො
නපරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී. 

යලොයකොති ඛන්ධයලොයකො ධාතුයලොයකො ආයතනයලොයකො 
විපත්තිභවයලොයකො විපත්තිසම්භවයලොයකො සම්පත්තිභවයලොයකො 
සම්පත්තිසම්භවයලොයකො. 

එයකො යලොයකො – සබ්යබ සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා. ද්යව යලොකා –
නාමඤ්ච රූපඤ්ච.තයයොයලොකා–තිස්යසොයවදනා.චත්තායරොයලොකා–
චත්තායරොආහාරා.පඤ්චයලොකා– පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා.ඡයලොකා –ඡ
අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි. සත්ත යලොකා – සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො.
අට්ඨ යලොකා – අට්ඨ යලොකධම්මා. නව යලොකා – නව සත්තාවාසා. දස 
යලොකා – දසායතනානි. ද්වාදස යලොකා – ද්වාදසායතනානි. අට්ඨාරස
යලොකා–අට්ඨාරස ධාතුයයො. 
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වජ්ජන්ති සබ්යබ කියලසා වජ්ජා, සබ්යබ දුච්චරිතා වජ්ජා, සබ්යබ
අභිසඞ්ඛාරා වජ්ජා, සබ්යබභවගාමිකම්මා වජ්ජා. ඉති ඉමස්මිඤ්චයලොයක
ඉමස්මිඤ්ච වජ්යජ තිබ්බා භයසඤ්ඤා පච්චුපට්ඨිතා යහොන්ති, යසයයථාපි
උක්ඛිත්තාසියක වධයක. ඉයමහි පඤ්ඤාසාය ආකායරහි ඉමානි 
පඤ්චින්ද්රියානිජානාතිපස්සතිඅඤ්ඤාතිපටිවිජ්ඣතීති. 

ඉන්ද්රියසයමොධායනොපඤ්චයමො. 

තතියභාණවායරො. 

ඉන්ද්රියකථානිට්ඨිතා. 

5. වියමොක්ඛකථා 

1. උද්යදයසො 

209. පුරිමනිදානං. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, වියමොක්ඛා.කතයමතයයො? 
සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො, අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො, අප්පණිහියතො
වියමොක්යඛො–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, තයයො වියමොක්ඛා. 

‘‘අපි ච, අට්ඨසට්ඨිවියමොක්ඛා–සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො, අනිමිත්යතො
වියමොක්යඛො, අප්පණිහියතොවියමොක්යඛො; අජ්ඣත්තවුට්ඨායනො වියමොක්යඛො, 
බහිද්ධාවුට්ඨායනො වියමොක්යඛො, දුභයතො වුට්ඨායනො වියමොක්යඛො; 
අජ්ඣත්තවුට්ඨානා චත්තායරො වියමොක්ඛා, බහිද්ධාවුට්ඨානා චත්තායරො
වියමොක්ඛා, දුභයතොවුට්ඨානාචත්තායරොවියමොක්ඛා; අජ්ඣත්තවුට්ඨානානං
අනුයලොමා චත්තායරො වියමොක්ඛා, බහිද්ධාවුට්ඨානානං අනුයලොමා
චත්තායරො වියමොක්ඛා, දුභයතො වුට්ඨානානං අනුයලොමා චත්තායරො
වියමොක්ඛා; අජ්ඣත්තවුට්ඨානපටිප්පස්සද්ධී [අජ්ඣත්තවුට්ඨානා
පටිප්පස්ස්ද්ධී (සයා.)] චත්තායරො වියමොක්ඛා, බහිද්ධාවුට්ඨානපටිප්පස්සද්ධී
චත්තායරොවියමොක්ඛා, දුභයතො වුට්ඨානපටිප්පස්සද්ධීචත්තායරොවියමොක්ඛා; 
රූපීරූපානිපස්සතීතිවියමොක්යඛො, අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීබහිද්ධාරූපානි
පස්සතීති වියමොක්යඛො, සුභං යතව අධිමුත්යතො යහොතීති වියමොක්යඛො; 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්ති වියමොක්යඛො, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්ති වියමොක්යඛො, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති වියමොක්යඛො; 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්ති වියමොක්යඛො, 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්ති වියමොක්යඛො; සමයවියමොක්යඛො, 
අසමයවියමොක්යඛො; සාමයියකො වියමොක්යඛො, අසාමයියකො වියමොක්යඛො; 
කුප්යපො වියමොක්යඛො, අකුප්යපො වියමොක්යඛො; යලොකියයො වියමොක්යඛො, 
යලොකුත්තයරොවියමොක්යඛො; සාසයවො වියමොක්යඛො, අනාසයවොවියමොක්යඛො; 
සාමියසො වියමොක්යඛො, නිරාමියසො වියමොක්යඛො; නිරාමිසානිරාමිසතයරො
වියමොක්යඛො, පණිහියතො වියමොක්යඛො, අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො, 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 

203 

පටුන 

පණිහිතප්පටිප්පස්සද්ධි වියමොක්යඛො; සඤ්ඤුත්යතො වියමොක්යඛො, 
විසඤ්ඤුත්යතො වියමොක්යඛො; එකත්තවියමොක්යඛො, නානත්තවියමොක්යඛො, 
සඤ්ඤාවියමොක්යඛො, ඤාණවියමොක්යඛො; සීතිසියාවියමොක්යඛො 
[සීතීසියාවියමොක්යඛො (සී. අට්ඨ.)], ඣානවියමොක්යඛො, අනුපාදාචිත්තස්ස
වියමොක්යඛො’’. 

2. නිද්යදයසො 

210. කතයමො සුඤ්ඤය ො වියමොක්යඛො? ඉධ භික්ඛු අරඤ්ඤගයතො වා
රුක්ඛමූලගයතො වා සුඤ්ඤාගාරගයතො වා ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 
‘‘සුඤ්ඤමිදංඅත්යතනවාඅත්තනියයනවා’’ති.යසොතත්ථඅභිනියවසංන
කයරොතීති– සුඤ්ඤයතොවියමොක්යඛො.අයංසුඤ්ඤයතොවියමොක්යඛො. 

කතයමො අනිමත්ය ො වියමොක්යඛො? ඉධ භික්ඛු අරඤ්ඤගයතො වා
රුක්ඛමූලගයතො වා සුඤ්ඤාගාරගයතො වා ඉති පටිසඤ්චික්ඛති –
‘‘සුඤ්ඤමිදං අත්යතන වා අත්තනියයන වා’’ති. යසො තත්ථ නිමිත්තං න
කයරොතීති–අනිමිත්යතොවියමොක්යඛො.අයංඅනිමිත්යතොවියමොක්යඛො. 

කතයමො අප්පණිහිය ො වියමොක්යඛො? ඉධ භික්ඛු අරඤ්ඤගයතො වා
රුක්ඛමූලගයතො වා සුඤ්ඤාගාරගයතො වා ඉති පටිසඤ්චික්ඛති –
‘‘සුඤ්ඤමිදං අත්යතන වා අත්තනියයන වා’’ති. යසො තත්ථ පණිධිං න
කයරොතීති–අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො.අයංඅප්පණිහියතොවියමොක්යඛො. 

කතයමො අජ්ඣත් වුට් ායනො වියමොක්යඛො? චත්තාරිඣානානි – අයං
අජ්ඣත්තවුට්ඨායනො වියමොක්යඛො. කතයමො බහිද්ධාවුට්ඨායනො 
වියමොක්යඛො? චතස්යසො අරූපසමාපත්තියයො – අයං බහිද්ධාවුට්ඨායනො
වියමොක්යඛො. කතයමො දුභයතො වුට්ඨායනො වියමොක්යඛො? චත්තායරො
අරියමග්ගා–අයංදුභයතොවුට්ඨායනොවියමොක්යඛො. 

කතයම අජ්ඣත් වුට් ානා චත් ායරො වියමොක්ඛා? පඨමං ඣානං
නීවරයණහිවුට්ඨාති.දුතියංඣානංවිතක්කවිචායරහි වුට්ඨාති.තතියංඣානං
පීතියා වුට්ඨාති. චතුත්ථං ඣානං සුඛදුක්යඛහි වුට්ඨාති. ඉයම
අජ්ඣත්තවුට්ඨානාචත්තායරොවියමොක්ඛා. 

කතයම බහිද්ධාවුට් ානා චත් ායරො වියමොක්ඛා? 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්ති රූපසඤ්ඤාය පටිඝසඤ්ඤාය
නානත්තසඤ්ඤාය වුට්ඨාති. විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්ති
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාය වුට්ඨාති. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාය වුට්ඨාති. 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය 
වුට්ඨාති.ඉයමබහිද්ධාවුට්ඨානාචත්තායරොවියමොක්ඛා. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි මහාවග්යගො 
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කතයම දු ය ො වුට් ානා චත් ායරො වියමොක්ඛා? යසොතාපත්තිමග්යගො
සක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසා දිට්ඨානුසයා විචිකිච්ඡානුසයා
වුට්ඨාති, තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච වුට්ඨාති, බහිද්ධා ච
සබ්බනිමිත්යතහි වුට්ඨාති. සකදාගාමිමග්යගො ඔළාරිකා
කාමරාගසඤ්යඤොජනා පටිඝසඤ්යඤොජනා ඔළාරිකා කාමරාගානුසයා
පටිඝානුසයා වුට්ඨාති, තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච වුට්ඨාති, 
බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතහි වුට්ඨාති. අනාගාමිමග්යගො අනුසහගතා
කාමරාගසඤ්යඤොජනා පටිඝසඤ්යඤොජනා අනුසහගතා කාමරාගානුසයා 
පටිඝානුසයා වුට්ඨාති, තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච වුට්ඨාති, 
බහිද්ධාච සබ්බනිමිත්යතහිවුට්ඨාති.අරහත්තමග්යගොරූපරාගාඅරූපරාගා
මානා උද්ධච්චා අවිජ්ජාය මානානුසයා භවරාගානුසයා අවිජ්ජානුසයා
වුට්ඨාති, තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච වුට්ඨාති, බහිද්ධා ච
සබ්බනිමිත්යතහිවුට්ඨාති.ඉයමදුභයතොවුට්ඨානා චත්තායරොවියමොක්ඛා. 

211. කතයම අජ්ඣත් වුට් ානානිංඅනුයලොමා චත් ායරොවියමොක්ඛා? 
පඨමං ඣානං පටිලාභත්ථාය විතක්යකො ච විචායරො ච පීති ච සුඛඤ්ච
චිත්යතකග්ගතා ච, දුතියං ඣානං පටිලාභත්ථාය…යප.… තතියං ඣානං 
පටිලාභත්ථාය…යප.… චතුත්ථං ඣානං පටිලාභත්ථාය විතක්යකො ච
විචායරොචපීතිචසුඛඤ්ච චිත්යතකග්ගතාච–ඉයමඅජ්ඣත්තවුට්ඨානානං
අනුයලොමාචත්තායරොවියමොක්ඛා. 

කතයම බහිද්ධාවුට් ානානිං අනුයලොමා චත් ායරො වියමොක්ඛා? 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිංපටිලාභත්ථායවිතක්යකොචවිචායරොචපීති 
ච සුඛඤ්ච චිත්යතකග්ගතා ච, විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිං…යප.… 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං …යප.… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පටිලාභත්ථාය විතක්යකො ච
විචායරො ච පීති ච සුඛඤ්ච චිත්යතකග්ගතා ච – ඉයමබහිද්ධාවුට්ඨානානං
අනුයලොමාචත්තායරොවියමොක්ඛා. 

කතයම දු ය ො වුට් ානානිං අනුයලොමා චත් ායරො වියමොක්ඛා? 

යසොතාපත්තිමග්ගං පටිලාභත්ථාය අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛානුපස්සනා, 

අනත් ානුපස්සනා. සකදාගාමිමග්ගං පටිලාභත්ථාය…යප.… 
අනාගාමිමග්ගං පටිලාභත්ථාය…යප.… අරහත්තමග්ගං පටිලාභත්ථාය 

අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛානුපස්සනා, අනත් ානුපස්සනා – ඉයම දුභයතො
වුට්ඨානානංඅනුයලොමාචත්තායරොවියමොක්ඛා. 

කතයම අජ්ඣත් වුට් ානපටිප්පස්සද්ධී චත් ායරො වියමොක්ඛා? 
පඨමස්සඣානස්සපටිලායභොවාවිපායකොවා, දුතියස්ස ඣානස්ස…යප.…
තතියස්සඣානස්ස…යප.…චතුත්ථස්ස ඣානස්ස පටිලායභොවාවිපායකො
වා–ඉයමඅජ්ඣත්තවුට්ඨානපටිප්පස්සද්ධීචත්තායරො වියමොක්ඛා. 
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කතයම බහිද්ධාවුට් ානපටිප්පස්සද්ධී චත් ායරො වියමොක්ඛා? 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා පටිලායභො වා විපායකො වා, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා…යප.… 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා…යප.…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා පටිලායභො වා විපායකො වා –
ඉයමබහිද්ධාවුට්ඨානපටිප්පස්සද්ධීචත්තායරොවියමොක්ඛා. 

කතයම දු ය ො වුට් ානපටිප්පස්සද්ධී චත් ායරො වියමොක්ඛා? 
යසොතාපත්තිමග්ගස්සයසොතාපත්තිඵලං, සකදාගාමිමග්ගස්ස සකදාගාමිඵලං, 
අනාගාමිමග්ගස්ස අනාගාමිඵලං, අරහත්තමග්ගස්ස අරහත්තඵලං – ඉයම
දුභයතොවුට්ඨානපටිප්පස්සද්ධීචත්තායරොවියමොක්ඛා. 

212. කථං රූපී රූපානි පස්සතීති – වියමොක්යඛො? ඉයධකච්යචො
අජ්ඣත්තං පච්චත්තං නීලනිමිත්තං මනසිකයරොති, නීලසඤ්ඤං පටිලභති.
යසොතංනිමිත්තංසුග්ගහිතංකයරොති, සූපධාරිතංඋපධායරති, ස්වාවත්ථිතං
අවත්ථායපති. යසො තං නිමිත්තං සුග්ගහිතං කත්වා සූපධාරිතං [සුපධාරිතං
(ක.)] උපධායරත්වා ස්වාවත්ථිතං අවත්ථායපත්වා බහිද්ධා නීලනිමිත්යත
චිත්තං උපසංහරති, නීලසඤ්ඤං පටිලභති. යසො තං නිමිත්තං සුග්ගහිතං
කයරොති, සූපධාරිතං උපධායරති, ස්වාවත්ථිතං අවත්ථායපති. යසො තං
නිමිත්තං සුග්ගහිතං කත්වා උපධායරත්වා ස්වාවත්ථිතං අවත්ථායපත්වා
ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස එවං යහොති – ‘‘අජ්ඣත්තඤ්ච
බහිද්ධාචඋභයමිදංරූප’’න්ති, රූපසඤ්ඤීයහොති.ඉයධකච්යචොඅජ්ඣත්තං
පච්චත්තං පීතනිමිත්තං…යප.… යලොහිතනිමිත්තං…යප.… ඔදාතනිමිත්තං
මනසිකයරොති, ඔදාතසඤ්ඤං පටිලභති. යසො තං නිමිත්තං සුග්ගහිතං
කයරොති, සූපධාරිතං උපධායරති, ස්වාවත්ථිතං අවත්ථායපති. යසො තං
නිමිත්තං සුග්ගහිතං කත්වා සූපධාරිතං උපධායරත්වා ස්වාවත්ථිතං
අවත්ථායපත්වා බහිද්ධා ඔදාතනිමිත්යතචිත්තංඋපසංහරති, ඔදාතසඤ්ඤං
පටිලභති. යසො තං නිමිත්තං සුග්ගහිතං කයරොති, සූපධාරිතං උපධායරති, 
ස්වාවත්ථිතංඅවත්ථායපති.යසොතංනිමිත්තංසුග්ගහිතං කත්වාසූපධාරිතං
උපධායරත්වා ස්වාවත්ථිතං අවත්ථායපත්වා ආයසවති භායවති
බහුලීකයරොති. තස්ස එවං යහොති – ‘‘අජ්ඣත්තඤ්ච බහිද්ධා ච උභයමිදං
රූප’’න්ති, රූපසඤ්ඤීයහොති.එවංරූපීරූපානි පස්සතීති–වියමොක්යඛො. 

කථං අජ්ඣත් ිංඅරූපසඤ්ඤී බහිද්ධාරූපානිපස්සතීති–වියමොක්යඛො? 
ඉයධකච්යචො අජ්ඣත්තං පච්චත්තං නීලනිමිත්තං න මනසිකයරොති, 
නීලසඤ්ඤං න පටිලභති; බහිද්ධා නීලනිමිත්යත චිත්තං උපසංහරති, 
නීලසඤ්ඤං පටිලභති. යසො තං නිමිත්තං සුග්ගහිතං කයරොති, සූපධාරිතං
උපධායරති, ස්වාවත්ථිතංඅවත්ථායපති.යසොතංනිමිත්තංසුග්ගහිතං කත්වා
සූපධාරිතං උපධායරත්වා ස්වාවත්ථිතං අවත්ථායපත්වා ආයසවති භායවති 
බහුලීකයරොති. තස්ස එවං යහොති – ‘‘අජ්ඣත්තං අරූපං, බහිද්ධා
රූපමිද’’න්ති, රූපසඤ්ඤී යහොති. ඉයධකච්යචො අජ්ඣත්තං පච්චත්තං
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පීතනිමිත්තං…යප.… යලොහිතනිමිත්තං…යප.… ඔදාතනිමිත්තං න
මනසිකයරොති, ඔදාතසඤ්ඤංන පටිලභති; බහිද්ධා ඔදාතනිමිත්යත චිත්තං
උපසංහරති, ඔදාතසඤ්ඤංපටිලභති.යසොතංනිමිත්තංසුග්ගහිතං කයරොති, 
සූපධාරිතං උපධායරති, ස්වාවත්ථිතං අවත්ථායපති. යසො තං නිමිත්තං
සුග්ගහිතං කත්වා සූපධාරිතං උපධායරත්වා ස්වාවත්ථිතං අවත්ථායපත්වා
ආයසවතිභායවති බහුලීකයරොති.තස්ස එවං යහොති – ‘‘අජ්ඣත්තං අරූපං
බහිද්ධා රූපමිද’’න්ති, රූපසඤ්ඤී යහොති. එවං අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී
බහිද්ධාරූපානිපස්සතීති– වියමොක්යඛො. 

කථං ‘‘සු ’’න්ය ව අධිමුත්ය ො යහොතීති – වියමොක්යඛො? ඉධ භික්ඛු
යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියං, තථා 
තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන
අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන [අබයාපජ්යඣන (සයා.)] ඵරිත්වා 
විහරති. යමත්තාය භාවිතත්තා සත්තා අප්පටිකූලා යහොන්ති.
කරුණාසහගයතන යචතසා…යප.… කරුණාය භාවිතත්තා සත්තා
අප්පටිකූලා යහොන්ති. මුදිතාසහගයතන යචතසා…යප.… මුදිතාය 
භාවිතත්තාසත්තාඅප්පටිකූලායහොන්ති.උයපක්ඛාසහගයතනයචතසාඑකං
දිසං ඵරිත්වා විහරති…යප.… උයපක්ඛාය භාවිතත්තා සත්තා අප්පටිකූලා
යහොන්ති.එවං‘‘සුභං’’යතව අධිමුත්යතොයහොතීති–වියමොක්යඛො. 

213. කතයමො ආකාසානඤ්චාෙ නසමාපත්ති වියමොක්යඛො? ඉධභික්ඛු
සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා
නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘‘අනන්යතො ආකායසො’’ති 
ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිවියමොක්යඛො. 

කතයමො විඤ්ඤාණඤ්චාෙ නසමාපත්ති වියමොක්යඛො? ඉධ භික්ඛු
සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනංසමතික්කම්ම ‘‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’’න්ති 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්ති වියමොක්යඛො. 

කතයමො ආකඤ්චඤ්ඤාෙ නසමාපත්ති වියමොක්යඛො? ඉධ භික්ඛු
සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘‘නත්ථි කිඤ්චී’’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති වියමොක්යඛො. 

කතයමො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙ නසමාපත්ති වියමොක්යඛො? ඉධ
භික්ඛු සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්ති වියමොක්යඛො. 
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කතයමො සඤ්ඤායවදයි නියරොධසමාපත්ති වියමොක්යඛො? ඉධ භික්ඛු
සබ්බයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්ති වියමොක්යඛො. 

කතයමො සමෙවියමොක්යඛො? චත්තාරි ච ඣානානි චතස්යසො ච
අරූපසමාපත්තියයො–අයංසමයවියමොක්යඛො. 

කතයමො අසමෙවියමොක්යඛො? චත්තායරො ච අරියමග්ගා, චත්තාරි ච
සාමඤ්ඤඵලානි, නිබ්බානඤ්ච–අයංඅසමයවියමොක්යඛො. 

කතයමො සාමයියකො වියමොක්යඛො? චත්තාරි ච ඣානානි, චතස්යසො ච
අරූපසමාපත්තියයො–අයංසාමයියකොවියමොක්යඛො. 

කතයමො අසාමයියකොවියමොක්යඛො? චත්තායරොච අරියමග්ගා, චත්තාරිච
සාමඤ්ඤඵලානි, නිබ්බානඤ්ච–අයංඅසාමයියකොවියමොක්යඛො. 

කතයමො කුප්යපො වියමොක්යඛො? චත්තාරි ච ඣානානි, චතස්යසො ච
අරූපසමාපත්තියයො–අයංකුප්යපොවියමොක්යඛො. 

කතයමො අකුප්යපො වියමොක්යඛො? චත්තායරො ච අරියමග්ගා, චත්තාරි ච 
සාමඤ්ඤඵලානි, නිබ්බානඤ්ච–අයංඅකුප්යපොවියමොක්යඛො. 

කතයමො යලොකයෙො වියමොක්යඛො? චත්තාරි ච ඣානානි, චතස්යසො ච
අරූපසමාපත්තියයො–අයංයලොකියයො වියමොක්යඛො. 

කතයමො යලොකුත් යරොවියමොක්යඛො? චත්තායරොච අරියමග්ගා, චත්තාරි
චසාමඤ්ඤඵලානි, නිබ්බානඤ්ච–අයංයලොකුත්තයරො වියමොක්යඛො. 

කතයමො සාසයවො වියමොක්යඛො? චත්තාරි ච ඣානානි, චතස්යසො ච
අරූපසමාපත්තියයො–අයංසාසයවොවියමොක්යඛො. 

කතයමො අනාසයවොවියමොක්යඛො? චත්තායරොච අරියමග්ගා, චත්තාරි ච
සාමඤ්ඤඵලානි, නිබ්බානඤ්ච–අයං අනාසයවොවියමොක්යඛො. 

කතයමො සාමයසො වියමොක්යඛො? රූපප්පටිසඤ්ඤුත්යතො වියමොක්යඛො –
අයංසාමියසොවියමොක්යඛො. 

කතයමො නිරාමයසොවියමොක්යඛො? අරූපප්පටිසඤ්ඤුත්යතොවියමොක්යඛො
–අයංනිරාමියසොවියමොක්යඛො. 
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කතයමො නිරාමසා නිරාමස යරො වියමොක්යඛො? චත්තායරො ච
අරියමග්ගා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤඵලානි, නිබ්බානඤ්ච – අයං 
නිරාමිසානිරාමිසතයරොවියමොක්යඛො. 

කතයමො පණිහිය ො වියමොක්යඛො? චත්තාරි ච ඣානානි, චතස්යසො ච
අරූපසමාපත්තියයො–අයංපණිහියතොවියමොක්යඛො.කතයමොඅප්පණිහියතො 
වියමොක්යඛො? චත්තායරො ච අරියමග්ගා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤඵලානි, 
නිබ්බානඤ්ච–අයං අප්පණිහියතොවියමොක්යඛො. 

කතයමො පණිහි ප්පටිප්පස්සද්ධි වියමොක්යඛො? පඨමස්ස ඣානස්ස
පටිලායභො වා විපායකො වා …යප.… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියාපටිලායභො වාවිපායකොවා–අයං 
පණිහිතප්පටිප්පස්සද්ධිවියමොක්යඛො. 

කතයමො සඤ්ඤුත්ය ොවියමොක්යඛො? චත්තාරිච ඣානානි, චතස්යසොච
අරූපසමාපත්තියයො–අයංසඤ්ඤුත්යතොවියමොක්යඛො. 

කතයමො විසඤ්ඤුත්ය ො වියමොක්යඛො? චත්තායරො ච අරියමග්ගා, 
චත්තාරි ච සාමඤ්ඤඵලානි, නිබ්බානඤ්ච – අයං විසඤ්ඤුත්යතො 
වියමොක්යඛො. 

කතයමො එකත් වියමොක්යඛො? චත්තායරො ච අරියමග්ගා, චත්තාරි ච 
සාමඤ්ඤඵලානි, නිබ්බානඤ්ච–අයංඑකත්තවියමොක්යඛො. 

කතයමො නානත් වියමොක්යඛො? චත්තාරි ච ඣානානි, චතස්යසො ච
අරූපසමාපත්තියයො–අයංනානත්තවියමොක්යඛො. 

214. කතයමො සඤ්ඤාවියමොක්යඛො? සියා එයකො සඤ්ඤාවියමොක්යඛො
දස සඤ්ඤාවියමොක්ඛා යහොන්ති, දස සඤ්ඤාවියමොක්ඛා එයකො 
සඤ්ඤාවියමොක්යඛො යහොති, වත්ථුවයසන පරියායයන. කථඤ්ච සියා? 
අනිච්චානුපස්සනාඤාං නිච්චයතො සඤ්ඤාය මුච්චතීති –
සඤ්ඤාවියමොක්යඛො. දුක්ඛානුපස්සනාඤාං සුඛයතො සඤ්ඤාය මුච්චතීති –
සඤ්ඤාවියමොක්යඛො. අනත්තානුපස්සනාඤාණං අත්තයතො සඤ්ඤාය
මුච්චතීති – සඤ්ඤාවියමොක්යඛො. නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණං නන්දියා
සඤ්ඤාය මුච්චතීති – සඤ්ඤාවියමොක්යඛො. විරාගානුපස්සනාඤාණං
රාගයතො සඤ්ඤාය මුච්චතීති – සඤ්ඤාවියමොක්යඛො. 
නියරොධානුපස්සනාඤාණං සමුදයයතො සඤ්ඤාය මුච්චතීති –
සඤ්ඤාවියමොක්යඛො. පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාඤාණං ආදානයතො සඤ්ඤාය
මුච්චතීති – සඤ්ඤාවියමොක්යඛො. අනිමිත්තානුපස්සනාඤාණං නිමිත්තයතො
සඤ්ඤාය මුච්චතීති – සඤ්ඤාවියමොක්යඛො. අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං
පණිධියා සඤ්ඤාය මුච්චතීති – සඤ්ඤාවියමොක්යඛො.
සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං අභිනියවසයතො සඤ්ඤාය මුච්චතීති – 
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සඤ්ඤාවියමොක්යඛො. එවං සියා එයකො සඤ්ඤාවියමොක්යඛො දස
සඤ්ඤාවියමොක්ඛා යහොන්ති, දස සඤ්ඤාවියමොක්ඛා එයකො
සඤ්ඤාවියමොක්යඛොයහොතිවත්ථුවයසනපරියායයන. 

රූයප අනිච්චානුපස්සනාඤාණං නිච්චයතො සඤ්ඤාය මුච්චතීති – 
සඤ්ඤාවියමොක්යඛො…යප.… රූයප සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං
අභිනියවසයතො සඤ්ඤායමුච්චතීති–සඤ්ඤාවියමොක්යඛො.එවංසියාඑයකො
සඤ්ඤාවියමොක්යඛොදස සඤ්ඤාවියමොක්ඛායහොන්ති, දසසඤ්ඤාවියමොක්ඛා
එයකොසඤ්ඤාවියමොක්යඛොයහොතිවත්ථුවයසන පරියායයන. 

යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ…
චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සනාඤාණං නිච්චයතො
සඤ්ඤාය මුච්චතීති – සඤ්ඤාවියමොක්යඛො…යප.… ජරාමරයණ
සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං අභිනියවසයතො සඤ්ඤාය මුච්චතීති –
සඤ්ඤාවියමොක්යඛො. එවං සියා, එයකො සඤ්ඤාවියමොක්යඛො දස
සඤ්ඤාවියමොක්ඛා යහොන්ති, දස සඤ්ඤාවියමොක්ඛා එයකො
සඤ්ඤාවියමොක්යඛො යහොති වත්ථුවයසන පරියායයන – අයං 
සඤ්ඤාවියමොක්යඛො. 

215. කතයමො ඤාණවියමොක්යඛො? සියා එයකො ඤාණවියමොක්යඛො දස
ඤාණවියමොක්ඛා යහොන්ති, දසඤාණවියමොක්ඛා එයකොඤාණවියමොක්යඛො

යහොති වත්ථුවයසන පරියායයන සිොති. කථඤ්ච සියා? අනිච්චානුපස්සනා
යථාභූතං ඤාණං නිච්චයතො සම්යමොහා අඤ්ඤාණා මුච්චතීති – 
ඤාණවියමොක්යඛො. දුක්ඛානුපස්සනා යථාභූතං ඤාණං සුඛයතො සම්යමොහා
අඤ්ඤාණා මුච්චතීති – ඤාණවියමොක්යඛො. අනත්තානුපස්සනා යථාභූතං
ඤාණං අත්තයතො සම්යමොහා අඤ්ඤාණා මුච්චතීති – ඤාණවියමොක්යඛො.
නිබ්බිදානුපස්සනා යථාභූතං ඤාණං නන්දියා සම්යමොහා අඤ්ඤාණා 
මුච්චතීති–ඤාණවියමොක්යඛො.විරාගානුපස්සනායථාභූතං ඤාණං රාගයතො
සම්යමොහා අඤ්ඤාණා මුච්චතීති – ඤාණවියමොක්යඛො. නියරොධානුපස්සනා
යථාභූතං ඤාණං සමුදයයතො සම්යමොහා අඤ්ඤාණා මුච්චතීති –
ඤාණවියමොක්යඛො. පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා යථාභූතං ඤාණං ආදානයතො
සම්යමොහාඅඤ්ඤාණාමුච්චතීති–ඤාණවියමොක්යඛො. අනිමිත්තානුපස්සනා
යථාභූතං ඤාණං නිමිත්තයතො සම්යමොහා අඤ්ඤාණා මුච්චතීති – 
ඤාණවියමොක්යඛො. අප්පණිහිතානුපස්සනා ථාභූතං ඤාණං පණිධියා
සම්යමොහා අඤ්ඤාණා මුච්චතීති–ඤාණවියමොක්යඛො.සුඤ්ඤතානුපස්සනා
යථාභූතං ඤාණං අභිනියවසයතො සම්යමොහා අඤ්ඤාණා මුච්චතීති –
ඤාණවියමොක්යඛො.එවංසියාඑයකොඤාණවියමොක්යඛොදසඤාණවියමොක්ඛා 
යහොන්ති, දස ඤාණවියමොක්ඛා එයකො ඤාණවියමොක්යඛො යහොති
වත්ථුවයසනපරියායයන. 
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රූයප අනිච්චානුපස්සනා යථාභූතං ඤාණං නිච්චයතො සම්යමොහා
අඤ්ඤාණා මුච්චතීති – ඤාණවියමොක්යඛො…යප.… රූයප
සුඤ්ඤතානුපස්සනායථාභූතංඤාණංඅභිනියවසයතො සම්යමොහාඅඤ්ඤාණා
මුච්චතීති – ඤාණවියමොක්යඛො. එවං සියා එයකො ඤාණවියමොක්යඛො දස
ඤාණවියමොක්ඛා යහොන්ති, දසඤාණවියමොක්ඛා එයකො ඤාණවියමොක්යඛො
යහොතිවත්ථුවයසනපරියායයන. 

යවදනාය …යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ…
චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සනා යථාභූතං ඤාණං
නිච්චයතො සම්යමොහා අඤ්ඤාණා මුච්චතීති – ඤාණවියමොක්යඛො…යප.…
ජරාමරයණ සුඤ්ඤතානුපස්සනා යථාභූතං ඤාණං අභිනියවසයතො
සම්යමොහා අඤ්ඤාණා මුච්චතීති – ඤාණවියමොක්යඛො. එවං සියා එයකො
ඤාණවියමොක්යඛො දස ඤාණවියමොක්ඛා යහොන්ති, දස ඤාණවියමොක්ඛා
එයකො ඤාණවියමොක්යඛො යහොති වත්ථුවයසන පරියායයන – අයං
ඤාණවියමොක්යඛො. 

216. කතයමො සීතිසිොවියමොක්යඛො? සියා එයකො සීතිසියාවියමොක්යඛො
දස සීතිසියාවියමොක්ඛා යහොන්ති, දස සීතිසියාවියමොක්ඛා එයකො 

සීතිසියාවියමොක්යඛොයහොතිවත්ථුවයසනපරියායයන සිොති.කථඤ්ච සියා? 
අනිච්චානුපස්සනා අනුත්තරං සීතිභාවං ඤාණං නිච්චයතො
සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති – සීතිසියාවියමොක්යඛො. දුක්ඛානුපස්සනා
අනුත්තරං සීතිභාවං ඤාණං සුඛයතො සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති –
සීතිසියාවියමොක්යඛො. අනත්තානුපස්සනා අනුත්තරං සීතිභාවං ඤාණං
අත්තයතො සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති – සීතිසියාවියමොක්යඛො. 
නිබ්බිදානුපස්සනා අනුත්තරං සීතිභාවං ඤාණං නන්දියා 
සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති – සීතිසියාවියමොක්යඛො. විරාගානුපස්සනා
අනුත්තරං සීතිභාවං ඤාණං රාගයතො සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති –
සීතිසියාවියමොක්යඛො. නියරොධානුපස්සනා අනුත්තරං සීතිභාවං ඤාණං
සමුදයයතො සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති – සීතිසියාවියමොක්යඛො.
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා අනුත්තරං සීතිභාවං ඤාණං ආදානයතො
සන්තාපපරිළාහදරථාමුච්චතීති–සීතිසියාවියමොක්යඛො. අනිමිත්තානුපස්සනා
අනුත්තරං සීතිභාවංඤාණංනිමිත්තයතොසන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති –
සීතිසියාවියමොක්යඛො. අප්පණිහිතානුපස්සනා අනුත්තරං සීතිභාවං ඤාණං 
පණිධියා සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති – සීතිසියාවියමොක්යඛො.
සුඤ්ඤතානුපස්සනා අනුත්තරං සීතිභාවං ඤාණං අභිනියවසයතො
සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති – සීතිසියාවියමොක්යඛො. එවං සියා එයකො
සීතිසියාවියමොක්යඛොදසසීතිසියාවියමොක්ඛායහොන්ති, දසසීතිසියාවියමොක්ඛා
එයකොසීතිසියාවියමොක්යඛොයහොතිවත්ථුවයසනපරියායයන. 

රූයප අනිච්චානුපස්සනා අනුත්තරං සීතිභාවං ඤාණං නිච්චයතො
සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති – සීතිසියාවියමොක්යඛො…යප.… රූයප 
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සුඤ්ඤතානුපස්සනා අනුත්තරං සීතිභාවං ඤාණං අභිනියවසයතො 
සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති – සීතිසියාවියමොක්යඛො. එවං සියා එයකො 
සීතිසියාවියමොක්යඛොදසසීතිසියාවියමොක්ඛායහොන්ති, දසසීතිසියාවියමොක්ඛා
එයකො සීතිසියාවියමොක්යඛොයහොතිවත්ථුවයසනපරියායයන. 

යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ…
චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සනා අනුත්තරං සීතිභාවං
ඤාණං නිච්චයතො සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති –
සීතිසියාවියමොක්යඛො…යප.… ජරාමරයණ සුඤ්ඤතානුපස්සනා අනුත්තරං
සීතිභාවං ඤාණං අභිනියවසයතො සන්තාපපරිළාහදරථා මුච්චතීති –
සීතිසියාවියමොක්යඛො. එවං සියා එයකො සීතිසියාවියමොක්යඛො දස
සීතිසියාවියමොක්ඛා යහොන්ති, දස සීතිසියාවියමොක්ඛා එයකො 
සීතිසියාවියමොක්යඛො යහොති වත්ථුවයසන පරියායයන – අයං
සීතිසියාවියමොක්යඛො. 

217. කතයමො ඣානවියමොක්යඛො? යනක්ඛම්මං ඣායතීති [ජායතීති
(සයා.)] ඣානං. කාමච්ඡන්දං ඣායපතීති – ඣානං. ඣායන්යතො 
[ජායන්යතො (සයා.)] මුච්චතීති–ඣානවියමොක්යඛො.ඣායපන්යතොමුච්චතීති
–ඣානවියමොක්යඛො. ඣායන්තීති–ධම්මා.ඣායපතීති–කියලයස.ඣායත
ච ඣායප ච ජානාතීති – ඣානවියමොක්යඛො. අබයාපායදො ඣායතීති –
ඣානං. බයාපාදං ඣායපතීති – ඣානං. ඣායන්යතො මුච්චතීති –
ඣානවියමොක්යඛො. ඣායපන්යතො මුච්චතීති – ඣානවියමොක්යඛො. 
ඣායන්තීති–ධම්මා.ඣායපතීති–කියලයස.ඣායතචඣායපචජානාතීති
– ඣානවියමොක්යඛො. ආයලොකසඤ්ඤා ඣායතීති – ඣානං. ථිනමිද්ධං
ඣායපතීති–ඣානං…යප.…අවික්යඛයපොඣායතීති– ඣානං.උද්ධච්චං
ඣායපතීති – ඣානං. ධම්මවවත්ථානං ඣායතීති – ඣානං. විචිකිච්ඡං 
ඣායපතීති –ඣානං. ඤාණංඣායතීති –ඣානං. අවිජ්ජංඣායපතීති –
ඣානං.පායමොජ්ජං ඣායතීති–ඣානං.අරතිංඣායපතීති–ඣානං.පඨමං
ඣානං ඣායතීති – ඣානං. නීවරයණ ඣායපතීති – ඣානං…යප.…
අරහත්තමග්යගොඣායතීති–ඣානං.සබ්බකියලයසඣායපතීති–ඣානං.
ඣායන්යතො මුච්චතීති – ඣානවියමොක්යඛො. ඣායපන්යතො මුච්චතීති –
ඣානවියමොක්යඛො.ඣායන්තීති– ධම්මා.ඣායපතීති–කියලයස.ඣායතච
ඣායපචජානාතීති–ඣානවියමොක්යඛො–අයං ඣානවියමොක්යඛො. 

218. කතයමො අනුපාදා චිත් ස්ස වියමොක්යඛො? සියා එයකො
අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො දස අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්ඛා යහොන්ති, 
දස අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්ඛා එයකො අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො

යහොති වත්ථුවයසන පරියායයන සිොති. කථඤ්ච සියා? 
අනිච්චානුපස්සනාඤාණං නිච්චයතොඋපාදානාමුච්චතීති–අනුපාදාචිත්තස්ස
වියමොක්යඛො. දුක්ඛානුපස්සනාඤාණං සුඛයතො උපාදානා මුච්චතීති –
අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො. අනත්තානුපස්සනාඤාණං අත්තයතො
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පටුන 

උපාදානා මුච්චතීති – අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො. 
නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණංනන්දියා උපාදානා මුච්චතීති – අනුපාදාචිත්තස්ස 
වියමොක්යඛො. විරාගානුපස්සනාඤාණං රාගයතො උපාදානා මුච්චතීති –
අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො. නියරොධානුපස්සනාඤාණං සමුදයයතො
උපාදානා මුච්චතීති – අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො.
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාඤාණං ආදානයතො උපාදානා මුච්චතීති – 
අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො. අනිමිත්තානුපස්සනාඤාණං නිමිත්තයතො
උපාදානා මුච්චතීති – අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො.
අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං පණිධියා උපාදානා මුච්චතීති –
අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො. සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං අභිනියවසයතො
උපාදානා මුච්චතීති – අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො. එවං සියා එයකො
අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො දස අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්ඛා යහොන්ති, 
දස අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්ඛා එයකො අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො
යහොතිවත්ථුවයසනපරියායයන. 

රූයප අනිච්චානුපස්සනාඤාණං නිච්චයතො උපාදානා මුච්චතීති – 
අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො…යප.… රූයප සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං
අභිනියවසයතො උපාදානා මුච්චතීති – අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො. එවං
සියාඑයකොඅනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛොදසඅනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්ඛා
යහොන්ති, දස අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්ඛා එයකො අනුපාදාචිත්තස්ස
වියමොක්යඛොයහොතිවත්ථුවයසන පරියායයන. 

යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ…
චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සනාඤාණං නිච්චයතො
උපාදානා මුච්චතීති – අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො…යප.… ජරාමරයණ
සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං අභිනියවසයතො උපාදානා මුච්චතීති – 
අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො. එවං සියා එයකො අනුපාදාචිත්තස්ස
වියමොක්යඛො දස අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්ඛා යහොන්ති, දස
අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්ඛා එයකො අනුපාදාචිත්තස්ස වියමොක්යඛො යහොති
වත්ථුවයසනපරියායයන. 

අනිච්චානුපස්සනාඤාණං කතිහුපාදායනහි මුච්චති? 
දුක්ඛානුපස්සනාඤාණංකතිහුපාදායනහිමුච්චති? අනත්තානුපස්සනාඤාණං
කතිහුපාදායනහි මුච්චති? නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණං…යප.…
විරාගානුපස්සනාඤාණං… නියරොධානුපස්සනාඤාණං… 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාඤාණං… අනිමිත්තානුපස්සනාඤාණං…
අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං… සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං
කතිහුපාදායනහිමුච්චතීති? 

අනිච්චානුපස්සනාඤාණං තීහුපාදායනහි මුච්චති.දුක්ඛානුපස්සනාඤාණං
එකුපාදානා මුච්චති. අනත්තානුපස්සනාඤාණං තීහුපාදායනහි මුච්චති.
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නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණං එකුපාදානා මුච්චති. විරාගානුපස්සනාඤාණං
එකුපාදානා මුච්චති. නියරොධානුපස්සනාඤාණං චතූහුපාදායනහි මුච්චති.
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාඤාණං චතූහුපාදායනහි මුච්චති. 
අනිමිත්තානුපස්සනාඤාණං තීහුපාදායනහි මුච්චති. 
අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං එකුපාදානා මුච්චති.
සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණංතීහුපාදායනහි මුච්චති. 

අනිච්චානුපස්සනාඤාණංකතයමහිතීහුපාදායනහිමුච්චති? දිට්ඨුපාදානා, 
සීලබ්බතුපාදානා, අත්තවාදුපාදානා – අනිච්චානුපස්සනාඤාණං ඉයමහි 
තීහුපාදායනහි මුච්චති. දුක්ඛානුපස්සනාඤාණං කතමා එකුපාදානා 
[එකූපාදානා (සී. අට්ඨ.)] මුච්චති? කාමුපාදානා – දුක්ඛානුපස්සනාඤාණං
ඉදං එකුපාදානා මුච්චති. [ඉමා එකුපාදානා (සයා.)] 
අනත්තානුපස්සනාඤාණං කතයමහි තීහුපාදායනහි මුච්චති? දිට්ඨුපාදානා, 
සීලබ්බතුපාදානා, අත්තවාදුපාදානා – අනත්තානුපස්සනාඤාණං ඉයමහි
තීහුපාදායනහිමුච්චති.නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණංකතමා එකුපාදානාමුච්චති? 
කාමුපාදානා – නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණං ඉදං එකුපාදානා මුච්චති. 
විරාගානුපස්සනාඤාණං කතමා එකුපාදානා මුච්චති? කාමුපාදානා –
විරාගානුපස්සනාඤාණං ඉදංඑකුපාදානාමුච්චති.නියරොධානුපස්සනාඤාණං
කතයමහි චතූහුපාදායනහි මුච්චති? කාමුපාදානා, දිට්ඨුපාදානා, 
සීලබ්බතුපාදානා, අත්තවාදුපාදානා – නියරොධානුපස්සනාඤාණං ඉයමහි
චතූහුපාදායනහි මුච්චති. පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාඤාණං කතයමහි
චතූහුපාදායනහි මුච්චති? කාමුපාදානා, දිට්ඨුපාදානා, සීලබ්බතුපාදානා, 
අත්තවාදුපාදානා – පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාඤාණං ඉයමහි චතූහුපාදායනහි
මුච්චති. අනිමිත්තානුපස්සනාඤාණං කතයමහි තීහුපාදායනහි මුච්චති? 
දිට්ඨුපාදානා, සීලබ්බතුපාදානා, අත්තවාදුපාදානා – 
අනිමිත්තානුපස්සනාඤාණං ඉයමහි තීහුපාදායනහි මුච්චති.
අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං කතමා එකුපාදානා මුච්චති? කාමුපාදානා –
අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං ඉදං එකුපාදානා මුච්චති.
සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං කතයමහි තීහුපාදායනහි මුච්චති? දිට්ඨුපාදානා, 
සීලබ්බතුපාදානා, අත්තවාදුපාදානා – සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං ඉයමහි
තීහුපාදායනහි මුච්චති. 

යඤ්ච අනිච්චානුපස්සනාඤාණං, යඤ්ච අනත්තානුපස්සනාඤාණං, 
යඤ්ච අනිමිත්තානුපස්සනාඤාණං, යඤ්ච සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං –
ඉමානි චත්තාරි ඤාණානි තීහුපාදායනහි මුච්චන්ති – දිට්ඨුපාදානා, 
සීලබ්බතුපාදානා, අත්තවාදුපාදානා. යඤ්ච දුක්ඛානුපස්සනාඤාණං, යං ච
නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණං, යඤ්ච විරාගානුපස්සනාඤාණං, යඤ්ච
අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං – ඉමානි චත්තාරි ඤාණානි එකුපාදානා
මුච්චන්ති – කාමුපාදානා. යඤ්ච නියරොධානුපස්සනාඤාණං, යඤ්ච
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාඤාණං – ඉමානි ද්යව ඤාණානි චතූහුපාදායනහි
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මුච්චන්ති–කාමුපාදානා, දිට්ඨුපාදානා, සීලබ්බතුපාදානා, අත්තවාදුපාදානා–
අයංඅනුපාදාචිත්තස්සවියමොක්යඛො. 

වියමොක්ඛකථායපඨමභාණවායරො. 

219. තීණි යඛො පනිමානි වියමොක්ඛමුඛානි යලොකනියයානාය
සංවත්තන්ති.සබ්බසඞ්ඛායරපරිච්යඡදපරිවටුමයතො [පරිච්යඡදපරිවට්ටුමයතො
(සයා.)] සමනුපස්සනතායඅනිමිත්තායච ධාතුයාචිත්තසම්පක්ඛන්දනතාය, 
සබ්බසඞ්ඛායරසු මයනොසමුත්යතජනතාය අප්පණිහිතාය ච ධාතුයා
චිත්තසම්පක්ඛන්දනතාය, සබ්බධම්යම පරයතො සමනුපස්සනතාය
සුඤ්ඤතාය ච ධාතුයා චිත්තසම්පක්ඛන්දනතාය – ඉමානි තීණි
වියමොක්ඛමුඛානියලොකනියයානාය සංවත්තන්ති. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො කථං සඞ්ඛාරා උපට්ඨන්ති? දුක්ඛයතො 
මනසිකයරොයතො කථං සඞ්ඛාරා උපට්ඨන්ති? අනත්තයතො මනසිකයරොයතො
කථංසඞ්ඛාරාඋපට්ඨන්ති? අනිච්චයතොමනසිකයරොයතොඛයයතොසඞ්ඛාරා
උපට්ඨන්ති, දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො භයයතො සඞ්ඛාරා උපට්ඨන්ති, 
අනත්තයතොමනසිකයරොයතොසුඤ්ඤයතොසඞ්ඛාරාඋපට්ඨන්ති. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො කිං බහුලං චිත්තං යහොති? දුක්ඛයතො
මනසිකයරොයතොකිංබහුලංචිත්තංයහොති? අනත්තයතොමනසිකයරොයතොකිං
බහුලං චිත්තං යහොති? අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො අධියමොක්ඛබහුලං
චිත්තං යහොති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො පස්සද්ධිබහුලං චිත්තං යහොති.
අනත්තයතො මනසිකයරොයතොයවදබහුලංචිත්තංයහොති. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො අධියමොක්ඛබහුයලො කතමින්ද්රියං
පටිලභති? දුක්ඛයතො මනසිකයරොන්යතො පස්සද්ධිබහුයලො කතමින්ද්රියං
පටිලභති? අනත්තයතො මනසිකයරොන්යතො යවදබහුයලො කතමින්ද්රියං
පටිලභති? අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො අධියමොක්ඛබහුයලො සද්ධින්ද්රියං
පටිලභති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොන්යතො පස්සද්ධිබහුයලො සමාධින්ද්රියං
පටිලභති. අනත්තයතො මනසිකයරොන්යතො යවදබහුයලො පඤ්ඤින්ද්රියං
පටිලභති. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො අධියමොක්ඛබහුලස්ස කතමින්ද්රියං 
ආධිපයතයයංයහොති, භාවනායකතින්ද්රියානි තදන්වයා [තදන්වයානි(සයා.)] 
යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 
නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, 
යකනට්යඨන භාවනා, යකො භායවති? දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො
පස්සද්ධිබහුලස්ස කතමින්ද්රියංආධිපයතයයංයහොති, භාවනායකතින්ද්රියානි
තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා
යහොන්ති, යකනට්යඨන භාවනා, යකො භායවති? අනත්තයතො 
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මනසිකයරොයතොයවදබහුලස්සකතමින්ද්රියංආධිපයතයයංයහොති, භාවනාය
කතින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, යකනට්යඨන භාවනා, යකො භායවති? 
අනිච්චයතොමනසිකයරොයතොඅධියමොක්ඛබහුලස්සසද්ධින්ද්රියං ආධිපයතයයං
යහොති. භාවනාය චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා 
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසායහොන්ති.එකරසට්යඨනභාවනා.යයො
සම්මාපටිපන්යනො යසො භායවති; නත්ථි මිච්ඡාපටිපන්නස්ස ඉන්ද්රියභාවනා.
දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො පස්සද්ධිබහුලස්ස සමාධින්ද්රියං ආධිපයතයයං
යහොති. භාවනාය චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයායහොන්ති, එකරසායහොන්ති.එකරසට්යඨනභාවනා.යයො
සම්මාපටිපන්යනො යසො භායවති; නත්ථිමිච්ඡාපටිපන්නස්ස ඉන්ද්රියභාවනා.
අනත්තයතො මනසිකයරොයතො යවදබහුලස්ස පඤ්ඤින්ද්රියං ආධිපයතයයං
යහොති. භාවනාය චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයායහොන්ති, එකරසායහොන්ති.එකරසට්යඨන භාවනා.යයො
සම්මාපටිපන්යනොයසොභායවති; නත්ථිමිච්ඡාපටිපන්නස්ස ඉන්ද්රියභාවනා. 

220. අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො අධියමොක්ඛබහුලස්ස කතමින්ද්රියං 
ආධිපයතයයං යහොති? භාවනාය කතින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, 
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති? පටියවධකායල කතමින්ද්රියං
ආධිපයතයයං යහොති? පටියවධාය කතින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, 
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා 
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති? යකනට්යඨන
භාවනා? යකනට්යඨන පටියවයධො? දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො
පස්සද්ධිබහුලස්ස කතමින්ද්රියංආධිපයතයයංයහොති? භාවනායකතින්ද්රියානි
තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති? 
පටියවධකායලකතමින්ද්රියං ආධිපයතයයංයහොති? පටියවධායකතින්ද්රියානි
තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා
යහොන්ති? යකනට්යඨන භාවනා? යකනට්යඨන පටියවයධො? අනත්තයතො
මනසිකයරොයතො යවදබහුලස්සකතමින්ද්රියංආධිපයතයයංයහොති? භාවනාය
කතින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති? පටියවධකායල කතමින්ද්රියං ආධිපයතයයං යහොති? පටියවධාය
කතින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා
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යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති? යකනට්යඨන භාවනා? යකනට්යඨන
පටියවයධො? 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො අධියමොක්ඛබහුලස්ස සද්ධින්ද්රියං
ආධිපයතයයං යහොති. භාවනාය චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, 
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටියවධකායල පඤ්ඤින්ද්රියං
ආධිපයතයයං යහොති. පටියවධාය චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, 
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති. එකරසට්යඨන 
භාවනා. දස්සනට්යඨන පටියවයධො. එවං පටිවිජ්ඣන්යතොපි භායවති, 
භායවන්යතොපි පටිවිජ්ඣති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො පස්සද්ධිබහුලස්ස
සමාධින්ද්රියං ආධිපයතයයං යහොති. භාවනාය චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා
යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 
නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටියවධකායල
පඤ්ඤින්ද්රියං ආධිපයතයයං යහොති. පටියවධාය චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා
යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 
නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති.
එකරසට්යඨන භාවනා. දස්සනට්යඨන පටියවයධො. එවං පටිවිජ්ඣන්යතොපි
භායවති, භායවන්යතොපි පටිවිජ්ඣති. අනත්තයතො මනසිකයරොයතො
යවදබහුලස්සපඤ්ඤින්ද්රියංආධිපයතයයංයහොති. භාවනායචත්තාරින්ද්රියානි
තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. 
පටියවධකායලපි පඤ්ඤින්ද්රියං ආධිපයතයයං යහොති. පටියවධාය
චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති. එකරසට්යඨන භාවනා. දස්සනට්යඨන
පටියවයධො.එවංපටිවිජ්ඣන්යතොපිභායවති, භායවන්යතොපි පටිවිජ්ඣති. 

221. අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො කතමින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති? 
කතමින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා සද්ධාවිමුත්යතො [සද්ධාධිමුත්යතො (සයා.)] 
යහොති? දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො කතමින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති? 
කතමින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තාකායසක්ඛී [කායසක්ඛි(සයා.ක.) අභි.පු.ප.
95 පස්සිතබ්බා] යහොති? අනත්තයතො මනසිකයරොයතො කතමින්ද්රියං 
අධිමත්තංයහොති? කතමින්ද්රියස්සඅධිමත්තත්තාදිට්ඨිප්පත්යතොයහොති? 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති.
සද්ධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා සද්ධාවිමුත්යතො යහොති. දුක්ඛයතො
මනසිකයරොයතො සමාධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. සමාධින්ද්රියස්ස
අධිමත්තත්තාකායසක්ඛීයහොති.අනත්තයතොමනසිකයරොයතො පඤ්ඤින්ද්රියං
අධිමත්තංයහොති.පඤ්ඤින්ද්රියස්සඅධිමත්තත්තා දිට්ඨිප්පත්යතොයහොති. 
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සද්දහන්යතො විමුත්යතොති – සද්ධාවිමුත්යතො. ඵුට්ඨත්තා සච්ඡිකයතොති 
[සච්ඡිකයරොතීති (සයා. පී.)] – කායසක්ඛී. දිට්ඨත්තා පත්යතොති –
දිට්ඨිප්පත්යතො. සද්දහන්යතො විමුච්චතීති – සද්ධාවිමුත්යතො. ඣානඵස්සං
පඨමං ඵුසති, පච්ඡා නියරොධං නිබ්බානං සච්ඡිකයරොතීති – කායසක්ඛී.
‘‘දුක්ඛාසඞ්ඛාරා, සුයඛොනියරොයධො’’තිඤාතංයහොතිදිට්ඨංවිදිතං සච්ඡිකතං
ඵස්සිතං පඤ්ඤායාති – දිට්ඨිප්පත්යතො. යයො චායං පුග්ගයලො 
සද්ධාවිමුත්යතො, යයොචකායසක්ඛී, යයො චදිට්ඨිප්පත්යතො, සියා ඉයමතයයො
පුග්ගලා සද්ධාවිමුත්තාපි කායසක්ඛීපි දිට්ඨිප්පත්තාපි වත්ථුවයසන 

පරියායයන සිොති.කථඤ්චසියා? අනිච්චයතොමනසිකයරොයතො සද්ධින්ද්රියං
අධිමත්තං යහොති. සද්ධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා සද්ධාවිමුත්යතො යහොති.
දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. සද්ධින්ද්රියස්ස
අධිමත්තත්තා සද්ධාවිමුත්යතො යහොති. අනත්තයතො මනසිකයරොයතො 
සද්ධින්ද්රියංඅධිමත්තංයහොති.සද්ධින්ද්රියස්සඅධිමත්තත්තා සද්ධාවිමුත්යතො
යහොති.එවංඉයමතයයොපුග්ගලාසද්ධින්ද්රියස්සවයසන සද්ධාවිමුත්තා. 

දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො සමාධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. 
සමාධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා කායසක්ඛී යහොති. අනත්තයතො
මනසිකයරොයතො සමාධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. සමාධින්ද්රියස්ස
අධිමත්තත්තාකායසක්ඛීයහොති. අනිච්චයතොමනසිකයරොයතොසමාධින්ද්රියං
අධිමත්තං යහොති. සමාධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා කායසක්ඛී යහොති. එවං
ඉයමතයයොපුග්ගලාසමාධින්ද්රියස්සවයසන කායසක්ඛී. 

අනත්තයතො මනසිකයරොයතො පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. 
පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා දිට්ඨිප්පත්යතො යහොති. අනිච්චයතො
මනසිකයරොයතො පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. පඤ්ඤින්ද්රියස්ස 
අධිමත්තත්තා දිට්ඨිප්පත්යතො යහොති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො
පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා
දිට්ඨිප්පත්යතො යහොති. එවං ඉයම තයයො පුග්ගලා පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන
දිට්ඨිප්පත්තා. 

යයො චායං පුග්ගයලො සද්ධාවිමුත්යතො, යයො ච කායසක්ඛී, යයො ච
දිට්ඨිප්පත්යතො, එවංසියාඉයමතයයොපුග්ගලාසද්ධාවිමුත්තාපි කායසක්ඛීපි
දිට්ඨිප්පත්තාපි වත්ථුවයසන පරියායයන. යයො චායං පුග්ගයලො 
සද්ධාවිමුත්යතො, යයොචකායසක්ඛී, යයොචදිට්ඨිප්පත්යතො, සියාඉයමතයයො 
පුග්ගලා…යප.… අඤ්යඤොයයව සද්ධාවිමුත්යතො, අඤ්යඤො කායසක්ඛී, 

අඤ්යඤො දිට්ඨිප්පත්යතො සිොති.කථඤ්චසියා? අනිච්චයතොමනසිකයරොයතො 
සද්ධින්ද්රියංඅධිමත්තංයහොති.සද්ධින්ද්රියස්සඅධිමත්තත්තා සද්ධාවිමුත්යතො
යහොති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො සමාධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. 
සමාධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා කායසක්ඛී යහොති. අනත්තයතො
මනසිකයරොයතො පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. පඤ්ඤින්ද්රියස්ස
අධිමත්තත්තා දිට්ඨිප්පත්යතොයහොති.යයොචායංපුග්ගයලොසද්ධාවිමුත්යතො, 
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යයොචකායසක්ඛී, යයොච දිට්ඨිප්පත්යතො, එවංසියාඉයමතයයොපුග්ගලා
සද්ධාවිමුත්තාපි කායසක්ඛීපි දිට්ඨිප්පත්තාපි වත්ථුවයසන පරියායයන.
අඤ්යඤොයයව සද්ධාවිමුත්යතො, අඤ්යඤො කායසක්ඛී, අඤ්යඤො
දිට්ඨිප්පත්යතො. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති, 
සද්ධින්ද්රියස්සඅධිමත්තත්තායසොතාපත්තිමග්ගංපටිලභති; යතනවුච්චති– 
‘‘සද්ධානුසාරී’’. චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන චතුන්නං ඉන්ද්රියානං
භාවනා යහොති. යය හි යකචි සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන යසොතාපත්තිමග්ගං
පටිලභන්ති, සබ්යබ යතසද්ධානුසාරියනො. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති, 
සද්ධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා යසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකතං යහොති; යතන
වුච්චති – ‘‘සද්ධාවිමුත්යතො’’. චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, 
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන
චත්තාරින්ද්රියානිභාවිතානියහොන්ති සුභාවිතානි. යයහියකචි සද්ධින්ද්රියස්ස
වයසනයසොතාපත්තිඵලංසච්ඡිකතා, සබ්යබයතසද්ධාවිමුත්තා. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති, 
සද්ධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා සකදාගාමිමග්ගං පටිලභති…යප.…
සකදාගාමිඵලං සච්ඡිකතං යහොති…යප.… අනාගාමිමග්ගං පටිලභති…
අනාගාමිඵලං සච්ඡිකතං යහොති…යප.… අරහත්තමග්ගං පටිලභති…
අරහත්තං [අරහත්තඵලං (සයා.ක.) අට්ඨකථාඔයලොයකතබ්බා] සච්ඡිකතං
යහොති; යතන වුච්චති – ‘‘සද්ධාවිමුත්යතො’’. චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා
යහොන්ති…යප.… සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන
චත්තාරින්ද්රියානිභාවිතානි යහොන්තිසුභාවිතානි.යයහියකචිසද්ධින්ද්රියස්ස
වයසනඅරහත්තං සච්ඡිකතා, සබ්යබයතසද්ධාවිමුත්තා. 

දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො සමාධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති, 
සමාධින්ද්රියස්සඅධිමත්තත්තායසොතාපත්තිමග්ගංපටිලභති; යතනවුච්චති– 
‘‘කායසක්ඛී’’. චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. සමාධින්ද්රියස්ස වයසන චතුන්නං ඉන්ද්රියානං
භාවනා යහොති. යය හි යකචි සමාධින්ද්රියස්ස වයසන යසොතාපත්තිමග්ගං
පටිලභන්ති, සබ්යබයත කායසක්ඛී. 

දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො සමාධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති, 
සමාධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා යසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකතං යහොති…යප.… 
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සකදාගාමිමග්ගං පටිලභති…යප.… සකදාගාමිඵලං සච්ඡිකතං
යහොති…යප.…අනාගාමිමග්ගං පටිලභති…යප.…අනාගාමිඵලංසච්ඡිකතං
යහොති…යප.… අරහත්තමග්ගං පටිලභති…යප.… අරහත්තං සච්ඡිකතං
යහොති; යතනවුච්චති–‘‘කායසක්ඛී’’.චත්තාරින්ද්රියානිතදන්වයා යහොන්ති, 
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා 
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. සමාධින්ද්රියස්ස වයසන 
චත්තාරින්ද්රියානිභාවිතානියහොන්තිසුභාවිතානි.යයහියකචිසමාධින්ද්රියස්ස 
වයසනඅරහත්තංසච්ඡිකතා, සබ්යබයතකායසක්ඛී. 

අනත්තයතො මනසිකයරොයතො පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති, 
පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා යසොතාපත්තිමග්ගං පටිලභති; යතනවුච්චති
– ‘‘ධම්මානුසාරී’’. චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති…යප.…
සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන චතුන්නං ඉන්ද්රියානං
භාවනා යහොති. යය හි යකචි පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන යසොතාපත්තිමග්ගං
පටිලභන්ති, සබ්යබයත ධම්මානුසාරියනො. 

අනත්තයතො මනසිකයරොයතො පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති, 
පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා යසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකතං යහොති; යතන
වුච්චති – ‘‘දිට්ඨිප්පත්යතො’’. චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති…යප.…
සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන චත්තාරින්ද්රියානි
භාවිතානි යහොන්ති සුභාවිතානි. යයහි යකචි පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන
යසොතාපත්තිඵලංසච්ඡිකතා, සබ්යබයතදිට්ඨිප්පත්තා. 

අනත්තයතො මනසිකයරොයතො පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති, 
පඤ්ඤින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා සකදාගාමිමග්ගං පටිලභති…යප.… 
සකදාගාමිඵලං සච්ඡිකතං යහොති…යප.… අනාගාමිමග්ගං
පටිලභති…යප.…අනාගාමිඵලංසච්ඡිකතං යහොති…යප.…අරහත්තමග්ගං
පටිලභති…යප.… අරහත්තං සච්ඡිකතං යහොති; යතන වුච්චති – 
‘‘දිට්ඨිප්පත්යතො’’. චත්තාරින්ද්රියානි තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා 
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන චත්තාරින්ද්රියානි
භාවිතානි යහොන්ති සුභාවිතානි. යයහි යකචි පඤ්ඤින්ද්රියස්ස වයසන
අරහත්තංසච්ඡිකතා, සබ්යබයත දිට්ඨිප්පත්තා. 

222. යයහියකචියනක්ඛම්මංභාවිතාවාභායවන්තිවා භාවිස්සන්තිවා, 
අධිගතා වා අධිගච්ඡන්ති වා අධිගමිස්සන්ති වා, පත්තා වා පාපුණන්ති වා
පාපුණිස්සන්තිවා, පටිලද්ධාවාපටිලභන්තිවාපටිලභිස්සන්තිවා, පටිවිද්ධා
වාපටිවිජ්ඣන්තිවාපටිවිජ්ඣිස්සන්තිවා, සච්ඡිකතාවා සච්ඡිකයරොන්තිවා
සච්ඡිකරිස්සන්තිවා, ඵස්සිතාවාඵස්සන්තිවා ඵස්සිස්සන්තිවා, වසිප්පත්තා 
වා පාපුණන්ති වා පාපුණිස්සන්ති වා, පාරමිප්පත්තා වා පාපුණන්ති වා
පාපුණිස්සන්තිවා, යවසාරජ්ජප්පත්තාවාපාපුණන්තිවාපාපුණිස්සන්තිවා, 
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සබ්යබ යත සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන සද්ධාවිමුත්තා, සමාධින්ද්රියස්ස වයසන
කායසක්ඛී, පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසනදිට්ඨිප්පත්තා. 

යය හි යකචි අබයාපාදං…යප.… ආයලොකසඤ්ඤං… අවික්යඛපං… 
ධම්මවවත්ථානං… ඤාණං… පායමොජ්ජං… පඨමං ඣානං… දුතියං
ඣානං… තතියං ඣානං… චතුත්ථං ඣානං…
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිං… විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිං … 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං… අනිච්චානුපස්සනං… 
දුක්ඛානුපස්සනං… අනත්තානුපස්සනං… නිබ්බිදානුපස්සනං…
විරාගානුපස්සනං … නියරොධානුපස්සනං… පටිනිස්සග්ගානුපස්සනං…
ඛයානුපස්සනං… වයානුපස්සනං… විපරිණාමානුපස්සනං…
අනිමිත්තානුපස්සනං… අප්පණිහිතානුපස්සනං… සුඤ්ඤතානුපස්සනං…
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනං… යථාභූතඤාණදස්සනං…
ආදීනවානුපස්සනං… පටිසඞ්ඛානුපස්සනං… විවට්ටනානුපස්සනං…
යසොතාපත්තිමග්ගං… සකදාගාමිමග්ගං… අනාගාමිමග්ගං…
අරහත්තමග්ගං…. 

යය හි යකචි චත්තායරො සතිපට්ඨායන… චත්තායරො සම්මප්පධායන… 
චත්තායරො ඉද්ධිපායද… පඤ්චින්ද්රියානි… පඤ්ච බලානි… සත්ත
යබොජ්ඣඞ්යග…අරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං…යයහියකචිඅට්ඨ වියමොක්යඛ
භාවිතා වා භායවන්ති වා භාවිස්සන්ති වා, අධිගතා වා අධිගච්ඡන්ති වා 
අධිගමිස්සන්තිවා, පත්තාවාපාපුණන්තිවාපාපුණිස්සන්තිවා, පටිලද්ධාවා 
පටිලභන්ති වා පටිලභිස්සන්ති වා, පටිවිද්ධා වා පටිවිජ්ඣන්ති වා 
පටිවිජ්ඣිස්සන්තිවා, සච්ඡිකතාවාසච්ඡිකයරොන්තිවාසච්ඡිකරිස්සන්තිවා, 
ඵස්සිතා වා ඵස්සන්ති වා ඵස්සිස්සන්ති වා, වසිප්පත්තා වා පාපුණන්ති වා 
පාපුණිස්සන්ති වා පාරමිප්පත්තා වා පාපුණන්ති වා පාපුණිස්සන්ති වා, 
යවසාරජ්ජප්පත්තා වා පාපුණන්ති වා පාපුණිස්සන්ති වා, සබ්යබ යත 
සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන සද්ධාවිමුත්තා, සමාධින්ද්රියස්ස වයසන කායසක්ඛී, 
පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසනදිට්ඨිප්පත්තා. 

යය හි යකචි චතස්යසො පටිසම්භිදා පත්තා වා පාපුණන්ති වා 
පාපුණිස්සන්ති වා…යප.… සබ්යබ යත සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන
සද්ධාවිමුත්තා, සමාධින්ද්රියස්සවයසනකායසක්ඛී, පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසන 
දිට්ඨිප්පත්තා. 

යය හි යකචි තිස්යසො විජ්ජා පටිවිද්ධා වා පටිවිජ්ඣන්ති වා 
පටිවිජ්ඣිස්සන්ති වා…යප.… සබ්යබ යත සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන
සද්ධාවිමුත්තා, සමාධින්ද්රියස්සවයසනකායසක්ඛී, පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසන 
දිට්ඨිප්පත්තා. 
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යයහියකචිතිස්යසොසික්ඛාසික්ඛිතාවාසික්ඛන්තිවා සික්ඛිස්සන්තිවා, 
සච්ඡිකතාවාසච්ඡිකයරොන්තිවාසච්ඡිකරිස්සන්තිවා, ඵස්සිතාවා ඵස්සන්ති
වා ඵස්සිස්සන්ති වා, වසිප්පත්තා වා පාපුණන්ති වා පාපුණිස්සන්ති වා, 
පාරමිප්පත්තා වා පාපුණන්තිවා පාපුණිස්සන්ති වා, යවසාරජ්ජප්පත්තා වා
පාපුණන්ති වා පාපුණිස්සන්ති වා, සබ්යබ යත සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන
සද්ධාවිමුත්තා, සමාධින්ද්රියස්සවයසන කායසක්ඛී, පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසන
දිට්ඨිප්පත්තා. 

යය හි යකචි දුක්ඛං පරිජානන්ති සමුදයං පජහන්ති නියරොධං
සච්ඡිකයරොන්ති මග්ගං භායවන්ති, සබ්යබ යත සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන
සද්ධාවිමුත්තා, සමාධින්ද්රියස්සවයසනකායසක්ඛී, පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසන
දිට්ඨිප්පත්තා. 

කතිහාකායරහි සච්චප්පටියවයධො යහොති? කතිහාකායරහි සච්චානි 
පටිවිජ්ඣති? චතූහාකායරහි සච්චප්පටියවයධො යහොති. චතූහාකායරහි
සච්චානි පටිවිජ්ඣති. දුක්ඛසච්චං පරිඤ්ඤාපටියවධං පටිවිජ්ඣති, 
සමුදයසච්චං පහානප්පටියවධං පටිවිජ්ඣති, නියරොධසච්චං
සච්ඡිකිරියාපටියවධං පටිවිජ්ඣති, මග්ගසච්චංභාවනාපටියවධංපටිවිජ්ඣති.
ඉයමහි චතූහාකායරහි සච්චප්පටියවයධො යහොති. ඉයමහි චතූහාකායරහි
සච්චානි පටිවිජ්ඣන්යතො සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන සද්ධාවිමුත්යතො, 
සමාධින්ද්රියස්සවයසනකායසක්ඛී, පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසන දිට්ඨිප්පත්යතො. 

කතිහාකායරහි සච්චප්පටියවයධො යහොති? කතිහාකායරහි සච්චානි 
පටිවිජ්ඣති? නවහාකායරහි සච්චප්පටියවයධො යහොති, නවහාකායරහි 
සච්චානි පටිවිජ්ඣති. දුක්ඛසච්චං පරිඤ්ඤාපටියවධං පටිවිජ්ඣති, 
සමුදයසච්චං පහානප්පටියවධං පටිවිජ්ඣති, නියරොධසච්චං
සච්ඡිකිරියාපටියවධංපටිවිජ්ඣති, මග්ගසච්චංභාවනාපටියවධංපටිවිජ්ඣති.
අභිඤ්ඤාපටියවයධො ච සබ්බධම්මානං, පරිඤ්ඤාපටියවයධො ච
සබ්බසඞ්ඛාරානං, පහානප්පටියවයධොචසබ්බාකුසලානං, භාවනාපටියවයධො 
ච චතුන්නං මග්ගානං, සච්ඡිකිරියාපටියවයධො ච නියරොධස්ස. ඉයමහි
නවහාකායරහි සච්චප්පටියවයධො යහොති. ඉයමහි නවහාකායරහි සච්චානි
පටිවිජ්ඣන්යතො සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන සද්ධාවිමුත්යතො, සමාධින්ද්රියස්ස
වයසනකායසක්ඛී, පඤ්ඤින්ද්රියස්සවයසනදිට්ඨිප්පත්යතො. 

දුතියභාණවායරො. 

223. අනිච්චයතො මනසිකයරොයතොකථංසඞ්ඛාරා උපට්ඨන්ති? දුක්ඛයතො
මනසිකයරොයතො කථං සඞ්ඛාරා උපට්ඨන්ති? අනත්තයතො මනසිකයරොයතො
කථං සඞ්ඛාරාඋපට්ඨන්ති? අනිච්චයතොමනසිකයරොයතොඛයයතොසඞ්ඛාරා
උපට්ඨන්ති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො භයයතො සඞ්ඛාරා උපට්ඨන්ති.
අනත්තයතොමනසිකයරොයතොසුඤ්ඤයතොසඞ්ඛාරා උපට්ඨන්ති. 
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අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො කිං බහුලං චිත්තං යහොති? දුක්ඛයතො
මනසිකයරොයතො කිංබහුලංචිත්තංයහොති? අනත්තයතොමනසිකයරොයතොකිං 
බහුලං චිත්තං යහොති? අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො අධියමොක්ඛබහුලං
චිත්තං යහොති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො පස්සද්ධිබහුලං චිත්තං යහොති.
අනත්තයතොමනසිකයරොයතොයවදබහුලං චිත්තංයහොති. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො අධියමොක්ඛබහුයලො කතමං වියමොක්ඛං
පටිලභති? දුක්ඛයතොමනසිකයරොන්යතොපස්සද්ධිබහුයලොකතමංවියමොක්ඛං
පටිලභති? අනත්තයතො මනසිකයරොන්යතො යවදබහුයලොකතමං වියමොක්ඛං
පටිලභති? අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො අධියමොක්ඛබහුයලො අනිමිත්තං 
වියමොක්ඛං පටිලභති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොන්යතො පස්සද්ධිබහුයලො
අප්පණිහිතං වියමොක්ඛං පටිලභති. අනත්තයතො මනසිකයරොන්යතො
යවදබහුයලොසුඤ්ඤතංවියමොක්ඛංපටිලභති. 

224. අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො අධියමොක්ඛබහුලස්ස කතයමො
වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො යහොති, භාවනාය කති වියමොක්ඛා තදන්වයා
යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 
නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, 
යකනට්යඨන භාවනා, යකො භායවති? දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො
පස්සද්ධිබහුලස්ස කතයමො වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො යහොති, භාවනාය
කති වියමොක්ඛා තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, යකනට්යඨන භාවනා, යකො භායවති? 
අනත්තයතො මනසිකයරොයතො යවදබහුලස්ස කතයමො වියමොක්යඛො
ආධිපයතයයයො යහොති, භාවනාය කති වියමොක්ඛා තදන්වයා යහොන්ති, 
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා 
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, යකනට්යඨන
භාවනා, යකොභායවති? 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො අධියමොක්ඛබහුලස්ස අනිමිත්යතො
වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො යහොති. භාවනාය ද්යව වියමොක්ඛා තදන්වයා
යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 
නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති.
එකරසට්යඨන භාවනා. යයො සම්මාපටිපන්යනො යසො භායවති; නත්ථි 
මිච්ඡාපටිපන්නස්ස වියමොක්ඛභාවනා. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො
පස්සද්ධිබහුලස්ස අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො යහොති.
භාවනාය ද්යව වියමොක්ඛා තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති, එකරසායහොන්ති.එකරසට්යඨන භාවනා.යයොසම්මාපටිපන්යනො
යසො භායවති; නත්ථි මිච්ඡාපටිපන්නස්ස වියමොක්ඛභාවනා. අනත්තයතො
මනසිකයරොයතො යවදබහුලස්ස සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො
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යහොති. භාවනාය ද්යව වියමොක්ඛා තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයායහොන්ති, එකරසායහොන්ති.එකරසට්යඨන භාවනා.යයො
සම්මාපටිපන්යනො යසො භායවති; නත්ථි මිච්ඡාපටිපන්නස්ස 
වියමොක්ඛභාවනා. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතොඅධියමොක්ඛබහුලස්සකතයමො වියමොක්යඛො
ආධිපයතයයයො යහොති, භාවනාය කති වියමොක්ඛා තදන්වයා යහොන්ති, 
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, පටියවධකායල
කතයමො වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො යහොති, පටියවධාය කති වියමොක්ඛා
තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා
යහොන්ති, යකනට්යඨන භාවනා, යකනට්යඨන පටියවයධො? දුක්ඛයතො
මනසිකයරොයතො පස්සද්ධිබහුලස්ස කතයමො වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො
යහොති, භාවනාය කති වියමොක්ඛා තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, පටියවධකායල කතයමො
වියමොක්යඛොආධිපයතයයයො යහොති, පටියවධායකති වියමොක්ඛා තදන්වයා
යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 
නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, 
යකනට්යඨන භාවනා, යකනට්යඨන පටියවයධො? අනත්තයතො 
මනසිකයරොයතොයවදබහුලස්සකතයමොවියමොක්යඛොආධිපයතයයයො යහොති, 
භාවනාය කති වියමොක්ඛා තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, පටියවධකායල කතයමො වියමොක්යඛො
ආධිපයතයයයො යහොති, පටියවධාය කතිවියමොක්ඛා තදන්වයා යහොන්ති, 
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, යකනට්යඨන
භාවනා, යකනට්යඨන පටියවයධො? 

225. අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො අධියමොක්ඛබහුලස්ස අනිමිත්යතො 
වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො යහොති, භාවනාය ද්යව වියමොක්ඛා තදන්වයා
යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 
නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, 
පටියවධකායලපි අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො යහොති, 
පටියවධාය ද්යව වියමොක්ඛාතදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා 
යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, එකරසට්යඨන භාවනා, දස්සනට්යඨන
පටියවයධො, එවං පටිවිජ්ඣන්යතොපි භායවති, භායවන්යතොපි පටිවිජ්ඣති.
දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො පස්සද්ධිබහුලස්ස අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො
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ආධිපයතයයයො යහොති, භාවනාය ද්යව වියමොක්ඛා තදන්වයා යහොන්ති, 
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, පටියවධකායලපි 
අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො යහොති, පටියවධාය ද්යව 
වියමොක්ඛා තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, එකරසට්යඨන භාවනා, දස්සනට්යඨන
පටියවයධො, එවං පටිවිජ්ඣන්යතොපි භායවති, භායවන්යතොපි පටිවිජ්ඣති.
අනත්තයතො මනසිකයරොයතො යවදබහුලස්ස සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො
ආධිපයතයයයො යහොති, භාවනාය ද්යව වියමොක්ඛා තදන්වයා යහොන්ති
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා යහොන්ති, පටියවධකායලපි
සුඤ්ඤයතොවියමොක්යඛොආධිපයතයයයොයහොති, පටියවධායද්යව වියමොක්ඛා
තදන්වයා යහොන්ති, සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, එකරසා
යහොන්ති, එකරසට්යඨන භාවනා, දස්සනට්යඨන පටියවයධො, එවං
පටිවිජ්ඣන්යතොපිභායවති, භායවන්යතොපි පටිවිජ්ඣති. 

226. අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො කතයමො වියමොක්යඛො අධිමත්යතො
යහොති? කතමවියමොක්ඛස්ස අධිමත්තත්තා සද්ධාවිමුත්යතො යහොති? 
දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො කතයමො වියමොක්යඛො අධිමත්යතො යහොති? 
කතමවියමොක්ඛස්ස අධිමත්තත්තා කායසක්ඛී යහොති? අනත්තයතො
මනසිකයරොයතො කතයමො වියමොක්යඛො අධිමත්යතො යහොති? 
කතමවියමොක්ඛස්සඅධිමත්තත්තාදිට්ඨිප්පත්යතො යහොති? 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො අධිමත්යතො
යහොති. අනිමිත්තවියමොක්ඛස්ස අධිමත්තත්තා සද්ධාවිමුත්යතො යහොති.
දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො අධිමත්යතො යහොති.
අප්පණිහිතවියමොක්ඛස්ස අධිමත්තත්තා කායසක්ඛී යහොති. අනත්තයතො
මනසිකයරොයතො සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො අධිමත්යතො යහොති. 
සුඤ්ඤතවියමොක්ඛස්සඅධිමත්තත්තාදිට්ඨිප්පත්යතොයහොති. 

සද්දහන්යතොවිමුත්යතොති–සද්ධාවිමුත්යතො.ඵුට්ඨත්තා සච්ඡිකයතොති–
කායසක්ඛී.දිට්ඨත්තාපත්යතොති–දිට්ඨිප්පත්යතො.සද්දහන්යතො විමුච්චතීති
– සද්ධාවිමුත්යතො. ඣානඵස්සං පඨමං ඵුසති, පච්ඡා නියරොධං නිබ්බානං 
සච්ඡිකයරොතීති – කායසක්ඛී. ‘‘දුක්ඛා සඞ්ඛාරා, සුයඛො නියරොයධො’’ති
විඤ්ඤාතං යහොති දිට්ඨං විදිතං සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤායාති –
දිට්ඨිප්පත්යතො…යප.…යයහියකචි යනක්ඛම්මංභාවිතාවාභායවන්තිවා
භාවිස්සන්ති වා…යප.… සබ්යබ යත අනිමිත්තවියමොක්ඛස්ස වයසන
සද්ධාවිමුත්තා, අප්පණිහිතවියමොක්ඛස්ස වයසන කායසක්ඛී, 
සුඤ්ඤතවියමොක්ඛස්සවයසනදිට්ඨිප්පත්තා. 
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යය හි යකචි අබයාපාදං… ආයලොකසඤ්ඤං… අවික්යඛපං… යය හි
යකචි දුක්ඛං පරිජානන්ති, සමුදයං පජහන්ති, නියරොධං සච්ඡිකයරොන්ති, 
මග්ගං භායවන්ති, සබ්යබ යත අනිමිත්තවියමොක්ඛස්ස වයසන 
සද්ධාවිමුත්තා, අප්පණිහිතවියමොක්ඛස්ස වයසන කායසක්ඛී, 
සුඤ්ඤතවියමොක්ඛස්සවයසන දිට්ඨිප්පත්තා. 

කතිහාකායරහි සච්චප්පටියවයධො යහොති? කතිහාකායරහි සච්චානි
පටිවිජ්ඣති? චතූහාකායරහි සච්චප්පටියවයධො යහොති. චතූහාකායරහි 
සච්චානි පටිවිජ්ඣති. දුක්ඛසච්චං පරිඤ්ඤාපටියවධං පටිවිජ්ඣති, 
සමුදයසච්චං පහානපටියවධං පටිවිජ්ඣති. නියරොධසච්චං
සච්ඡිකිරියාපටියවධං පටිවිජ්ඣති.මග්ගසච්චංභාවනාපටියවධංපටිවිජ්ඣති.
ඉයමහි චතූහාකායරහි සච්චප්පටියවයධො යහොති. ඉයමහි චතූහාකායරහි
සච්චානි පටිවිජ්ඣන්යතො අනිමිත්තවියමොක්ඛස්ස වයසන සද්ධාවිමුත්යතො, 
අප්පණිහිතවියමොක්ඛස්සවයසන කායසක්ඛී, සුඤ්ඤතවියමොක්ඛස්සවයසන
දිට්ඨිප්පත්යතො. 

කතිහාකායරහි සච්චප්පටියවයධො යහොති? කතිහාකායරහි සච්චානි
පටිවිජ්ඣති? නවහාකායරහි සච්චප්පටියවයධො යහොති. නවහාකායරහි 
සච්චානි පටිවිජ්ඣති. දුක්ඛසච්චං පරිඤ්ඤාපටියවධං පටිවිජ්ඣති…යප.… 
සච්ඡිකිරියාපටියවයධො ච නියරොධස්ස. ඉයමහි නවහාකායරහි
සච්චප්පටියවයධො යහොති. ඉයමහි නවහාකායරහි සච්චානි පටිවිජ්ඣන්යතො
අනිමිත්තවියමොක්ඛස්ස වයසන සද්ධාවිමුත්යතො, අප්පණිහිතවියමොක්ඛස්ස
වයසනකායසක්ඛී, සුඤ්ඤතවියමොක්ඛස්සවයසන දිට්ඨිප්පත්යතො. 

227. අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතොකතයමධම්යමයථාභූතං ජානාති 
පස්සති? කථං සම්මාදස්සනං යහොති? කථං තදන්වයයන සබ්යබ සඞ්ඛාරා 
අනිච්චයතො සුදිට්ඨා යහොන්ති? කත්ථ කඞ්ඛා පහීයති? දුක්ඛයතො 
මනසිකයරොන්යතො කතයම ධම්යම යථාභූතං ජානාති පස්සති? කථං
සම්මාදස්සනංයහොති? කථං තදන්වයයනසබ්යබසඞ්ඛාරාදුක්ඛයතොසුදිට්ඨා
යහොන්ති? කත්ථ කඞ්ඛා පහීයති? අනත්තයතො මනසිකයරොන්යතො කතයම
ධම්යම යථාභූතං ජානාති පස්සති? කථං සම්මාදස්සනං යහොති? කථං
තදන්වයයන සබ්යබ ධම්මා අනත්තයතො සුදිට්ඨා යහොන්ති? කත්ථ කඞ්ඛා 
පහීයති? 

අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො නිමිත්තං යථාභූතං ජානාති පස්සති; 
යතන වුච්චති – සම්මාදස්සනං. එවං තදන්වයයන සබ්යබ සඞ්ඛාරා
අනිච්චයතො සුදිට්ඨා යහොන්ති. එත්ථ කඞ්ඛා පහීයති. දුක්ඛයතො
මනසිකයරොන්යතො පවත්තං යථාභූතං ජානාති පස්සති; යතන වුච්චති –
සම්මාදස්සනං. එවං තදන්වයයන සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛයතො සුදිට්ඨා
යහොන්ති.එත්ථකඞ්ඛාපහීයති.අනත්තයතොමනසිකයරොන්යතො නිමිත්තඤ්ච
පවත්තඤ්චයථාභූතංජානාතිපස්සති; යතනවුච්චති–සම්මාදස්සනං. එවං
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තදන්වයයන සබ්යබ ධම්මා අනත්තයතො සුදිට්ඨා යහොන්ති. එත්ථ කඞ්ඛා
පහීයති. 

යඤ්ච යථාභූතං ඤාණං යඤ්ච සම්මාදස්සනං යා ච කඞ්ඛාවිතරණා, 
ඉයම ධම්මා නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා ච, උදාහු එකත්ථා, 
බයඤ්ජනයමවනානන්ති? යඤ්චයථාභූතංඤාණංයඤ්චසම්මාදස්සනං යා
චකඞ්ඛාවිතරණා, ඉයමධම්මාඑකත්ථා, බයඤ්ජනයමවනානං. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො කිං භයයතො උපට්ඨාති? දුක්ඛයතො
මනසිකයරොයතොකිං භයයතොඋපට්ඨාති? අනත්තයතො මනසිකයරොයතොකිං
භයයතො උපට්ඨාති? අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො නිමිත්තං භයයතො
උපට්ඨාති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො පවත්තං භයයතො උපට්ඨාති.
අනත්තයතොමනසිකයරොයතොනිමිත්තඤ්චපවත්තඤ්චභයයතොඋපට්ඨාති. 

යා ච භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා යඤ්චආදීනයවඤාණං යා චනිබ්බිදා, 
ඉයම ධම්මා නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා ච, උදාහු එකත්ථා, 
බයඤ්ජනයමව නානන්ති? යා ච භයතුපට්ඨායන පඤ්ඤා යඤ්ච ආදීනයව
ඤාණංයාචනිබ්බිදා, ඉයමධම්මාඑකත්ථා, බයඤ්ජනයමවනානං. 

යා ච අනත්තානුපස්සනා යා ච සුඤ්ඤතානුපස්සනා, ඉයම ධම්මා 
නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා ච, උදාහු එකත්ථා, බයඤ්ජනයමව
නානන්ති? යාච අනත්තානුපස්සනායාචසුඤ්ඤතානුපස්සනා, ඉයමධම්මා
එකත්ථා, බයඤ්ජනයමව නානං. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො කිං පටිසඞ්ඛා ඤාණං උප්පජ්ජති? 
දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො කිං පටිසඞ්ඛාඤාණං උප්පජ්ජති? අනත්තයතො
මනසිකයරොයතො කිං පටිසඞ්ඛා ඤාණං උප්පජ්ජති? අනිච්චයතො
මනසිකයරොයතො නිමිත්තං පටිසඞ්ඛා ඤාණං උප්පජ්ජති. දුක්ඛයතො 
මනසිකයරොයතො පවත්තං පටිසඞ්ඛා ඤාණං උප්පජ්ජති. අනත්තයතො
මනසිකයරොයතොනිමිත්තඤ්චපවත්තඤ්ච පටිසඞ්ඛාඤාණංඋප්පජ්ජති. 

යාචමුච්චිතුකමයතායාචපටිසඞ්ඛානුපස්සනායාච සඞ්ඛාරුයපක්ඛා, 
ඉයම ධම්මා නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා ච, උදාහු එකත්ථා, 
බයඤ්ජනයමවනානන්ති? යා චමුච්චිතුකමයතායා ච පටිසඞ්ඛානුපස්සනා
යාච සඞ්ඛාරුයපක්ඛා, ඉයමධම්මාඑකත්ථා, බයඤ්ජනයමවනානං. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො කුයතො චිත්තං වුට්ඨාති, කත්ථ චිත්තං 
පක්ඛන්දති? දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො කුයතො චිත්තං වුට්ඨාති, කත්ථ
චිත්තං පක්ඛන්දති? අනත්තයතො මනසිකයරොයතො කුයතො චිත්තං වුට්ඨාති, 
කත්ථ චිත්තං පක්ඛන්දති? අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො නිමිත්තා චිත්තං
වුට්ඨාති, අනිමිත්යතචිත්තංපක්ඛන්දති.දුක්ඛයතොමනසිකයරොයතොපවත්තා
චිත්තං වුට්ඨාති, අප්පවත්යත චිත්තං පක්ඛන්දති. අනත්තයතො
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මනසිකයරොයතො නිමිත්තා ච පවත්තා ච චිත්තං වුට්ඨාති, අනිමිත්යත
අප්පවත්යත නියරොයධ නිබ්බානධාතුයා [නියරොධනිබ්බානධාතුයා (සී.)] 
චිත්තංපක්ඛන්දති. 

යා ච බහිද්ධාවුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා යය ච යගොත්රභූ ධම්මා, ඉයම
ධම්මානානත්ථායචවනානාබයඤ්ජනාච, උදාහුඑකත්ථා, බයඤ්ජනයමව
නානන්ති? යාචබහිද්ධාවුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤායයචයගොත්රභූධම්මා, 
ඉයමධම්මාඑකත්ථා, බයඤ්ජනයමවනානං. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො කතයමන වියමොක්යඛන විමුච්චති? 
දුක්ඛයතො මනසිකයරොන්යතො කතයමන වියමොක්යඛන විමුච්චති? 
අනත්තයතො මනසිකයරොන්යතො කතයමන වියමොක්යඛන විමුච්චති? 
අනිච්චයතොමනසිකයරොන්යතො අනිමිත්තවියමොක්යඛනවිමුච්චති. දුක්ඛයතො
මනසිකයරොන්යතො අප්පණිහිතවියමොක්යඛන විමුච්චති. අනත්තයතො
මනසිකයරොන්යතො සුඤ්ඤතවියමොක්යඛන විමුච්චති. යා ච 
දුභයතොවුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා යඤ්ච මග්යග ඤාණං, ඉයම ධම්මා 
නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා ච, උදාහු එකත්ථා, බයඤ්ජනයමව
නානන්ති? යාච දුභයතොවුට්ඨානවිවට්ටයනපඤ්ඤායඤ්චමග්යගඤාණං, 
ඉයමධම්මාඑකත්ථා, බයඤ්ජනයමවනානං. 

228. කතිහාකායරහි තයයො වියමොක්ඛා නානාක්ඛයණ [නානාඛයණ
(සයා. ක.)] යහොන්ති? කතිහාකායරහි තයයො වියමොක්ඛා එකක්ඛයණ
යහොන්ති? චතූහාකායරහි තයයො වියමොක්ඛා නානාක්ඛයණ යහොන්ති.
සත්තහාකායරහි තයයොවියමොක්ඛාඑකක්ඛයණයහොන්ති. 

කතයමහි චතූහාකායරහි තයයො වියමොක්ඛා නානාක්ඛයණ යහොන්ති? 
ආධිපයතයයට්යඨන, අධිට්ඨානට්යඨන, අභිනීහාරට්යඨන, නියයානට්යඨන.
කථං ආධිපයතයයට්යඨන තයයො වියමොක්ඛා නානාක්ඛයණ යහොන්ති? 
අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො
යහොති, දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො 
ආධිපයතයයයො යහොති, අනත්තයතො මනසිකයරොයතො සුඤ්ඤයතො
වියමොක්යඛො ආධිපයතයයයො යහොති. එවං ආධිපයතයයට්යඨන තයයො
වියමොක්ඛානානාක්ඛයණයහොන්ති. 

කථං අධිට්ඨානට්යඨන තයයො වියමොක්ඛා නානාක්ඛයණ යහොන්ති? 
අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො අනිමිත්තවියමොක්ඛස්ස වයසන චිත්තං
අධිට්ඨාති, දුක්ඛයතො මනසිකයරොන්යතො අප්පණිහිතවියමොක්ඛස්ස වයසන
චිත්තං අධිට්ඨාති, අනත්තයතො මනසිකයරොන්යතො සුඤ්ඤතවියමොක්ඛස්ස
වයසන චිත්තං අධිට්ඨාති. එවං අධිට්ඨානට්යඨන තයයො වියමොක්ඛා
නානාක්ඛයණයහොන්ති. 
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කථං අභිනීහාරට්යඨන තයයො වියමොක්ඛා නානාක්ඛයණ යහොන්ති? 
අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො අනිමිත්තවියමොක්ඛස්ස වයසන චිත්තං 
අභිනීහරති, දුක්ඛයතො මනසිකයරොන්යතො අප්පණිහිතවියමොක්ඛස්ස වයසන
චිත්තං අභිනීහරති, අනත්තයතො මනසිකයරොන්යතො සුඤ්ඤතවියමොක්ඛස්ස
වයසන චිත්තං අභිනීහරති. එවං අභිනීහාරට්යඨන තයයො වියමොක්ඛා
නානාක්ඛයණයහොන්ති. 

කථං නියයානට්යඨන තයයො වියමොක්ඛා නානාක්ඛයණ යහොන්ති? 
අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො අනිමිත්තවියමොක්ඛස්ස වයසන නියරොධං 
නිබ්බානං නියයාති, දුක්ඛයතො මනසිකයරොන්යතො අප්පණිහිතවියමොක්ඛස්ස
වයසන නියරොධං නිබ්බානං නියයාති, අනත්තයතො මනසිකයරොන්යතො
සුඤ්ඤතවියමොක්ඛස්ස වයසන නියරොධං නිබ්බානං නියයාති. එවං
නියයානට්යඨන තයයො වියමොක්ඛා නානාක්ඛයණ යහොන්ති. ඉයමහි 
චතූහාකායරහිතයයොවියමොක්ඛානානාක්ඛයණයහොන්ති. 

කතයමහි සත්තහාකායරහි තයයො වියමොක්ඛා එකක්ඛයණ යහොන්ති? 
සයමොධානට්යඨන, අධිගමනට්යඨන, පටිලාභට්යඨන පටියවධට්යඨන, 
සච්ඡිකිරියට්යඨන, ඵස්සනට්යඨන, අභිසමයට්යඨන.කථංසයමොධානට්යඨන
අධිගමනට්යඨන පටිලාභට්යඨන පටියවධට්යඨන සච්ඡිකිරියට්යඨන
ඵස්සනට්යඨන අභිසමයට්යඨන තයයො වියමොක්ඛා එකක්ඛයණ යහොන්ති? 
අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො නිමිත්තා මුච්චතීති – අනිමිත්යතො
වියමොක්යඛො. යයතො මුච්චති, තත්ථ න පණිදහතීති – අප්පණිහියතො
වියමොක්යඛො. යත්ථ න පණිදහති, යතන සුඤ්යඤොති – සුඤ්ඤයතො
වියමොක්යඛො. යයන සුඤ්යඤො, යතන නිමිත්යතන අනිමිත්යතොති –
අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. එවං සයමොධානට්යඨන අධිගමනට්යඨන
පටිලාභට්යඨන පටියවධට්යඨන සච්ඡිකිරියට්යඨන ඵස්සනට්යඨන
අභිසමයට්යඨනතයයොවියමොක්ඛාඑකක්ඛයණ යහොන්ති. 

දුක්ඛයතො මනසිකයරොන්යතො පණිධියා මුච්චතීති – අප්පණිහියතො 
වියමොක්යඛො. යත්ථ න පණිදහති, යතන සුඤ්යඤොති – සුඤ්ඤයතො
වියමොක්යඛො. යයන සුඤ්යඤො, යතන නිමිත්යතන අනිමිත්යතොති –
අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. යයන නිමිත්යතන අනිමිත්යතො, තත්ථ න
පණිදහතීති – අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො. එවං සයමොධානට්යඨන
අධිගමනට්යඨන පටිලාභට්යඨන පටියවධට්යඨන සච්ඡිකිරියට්යඨන
ඵස්සනට්යඨනඅභිසමයට්යඨනතයයොවියමොක්ඛාඑකක්ඛයණ යහොන්ති. 

අනත්තයතො මනසිකයරොන්යතො අභිනියවසා මුච්චතීති – සුඤ්ඤයතො
වියමොක්යඛො. යයන සුඤ්යඤො, යතන නිමිත්යතන අනිමිත්යතොති –
අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. යයන නිමිත්යතන අනිමිත්යතො, තත්ථ න
පණිදහතීති – අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො. යත්ථ න පණිදහති, යතන 
සුඤ්යඤොති – සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො. එවං සයමොධානට්යඨන 
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අධිගමනට්යඨන පටිලාභට්යඨන පටියවධට්යඨන සච්ඡිකිරියට්යඨන 
ඵස්සනට්යඨන අභිසමයට්යඨන තයයො වියමොක්ඛා එකක්ඛයණ යහොන්ති.
ඉයමහිසත්තහාකායරහි තයයොවියමොක්ඛාඑකක්ඛයණයහොන්ති. 

229. අත්ථි වියමොක්යඛො, අත්ථි මුඛං, අත්ථි වියමොක්ඛමුඛං, අත්ථි
වියමොක්ඛපච්චනීකං, අත්ථි වියමොක්ඛානුයලොමං, අත්ථි වියමොක්ඛවිවට්යටො, 
අත්ථිවියමොක්ඛභාවනා, අත්ථිවියමොක්ඛප්පටිප්පස්සද්ධි. 

කතයමො වියමොක්යඛො? සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො, අනිමිත්යතො
වියමොක්යඛො, අප්පණිහියතොවියමොක්යඛො.කතයමොසුඤ්ඤයතොවියමොක්යඛො? 
අනිච්චානුපස්සනාඤාණං නිච්චයතො අභිනියවසා මුච්චතීති – සුඤ්ඤයතො
වියමොක්යඛො. දුක්ඛානුපස්සනාඤාණං සුඛයතො අභිනියවසා මුච්චතීති –
සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො. අනත්තානුපස්සනාඤාණං අත්තයතො අභිනියවසා
මුච්චතීති – සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො. නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණං නන්දියා
අභිනියවසා මුච්චතීති – සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො. විරාගානුපස්සනාඤාණං
රාගයතො අභිනියවසා මුච්චතීති – සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො. 
නියරොධානුපස්සනාඤාණං සමුදයයතො අභිනියවසා මුච්චතීති – සුඤ්ඤයතො
වියමොක්යඛො. පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාඤාණං ආදානයතො අභිනියවසා
මුච්චතීති – සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො. අනිමිත්තානුපස්සනාඤාණං
නිමිත්තයතො අභිනියවසා මුච්චතීති – සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො. 
අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණංපණිධියාඅභිනියවසාමුච්චතීති–සුඤ්ඤයතො
වියමොක්යඛො. සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං සබ්බාභිනියවයසහි මුච්චතීති –
සුඤ්ඤයතොවියමොක්යඛො. 

රූයප අනිච්චානුපස්සනාඤාණං නිච්චයතො අභිනියවසා මුච්චතීති –
සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො…යප.… රූයප සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං 
සබ්බාභිනියවයසහිමුච්චතීති–සුඤ්ඤයතොවියමොක්යඛො.යවදනාය…යප.…
සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු…විඤ්ඤායණ…චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ
අනිච්චානුපස්සනාඤාණං නිච්චයතො අභිනියවසා මුච්චතීති – සුඤ්ඤයතො
වියමොක්යඛො…යප.… ජරාමරයණ සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං 
සබ්බාභිනියවයසහි මුච්චතීති – සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛො. අයං සුඤ්ඤයතො
වියමොක්යඛො. 

කතයමොඅනිමිත්යතොවියමොක්යඛො? අනිච්චානුපස්සනාඤාණංනිච්චයතො 
නිමිත්තා මුච්චතීති – අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. දුක්ඛානුපස්සනාඤාණං
සුඛයතො නිමිත්තා මුච්චතීති – අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. 
අනත්තානුපස්සනාඤාණං අත්තයතො නිමිත්තා මුච්චතීති – අනිමිත්යතො
වියමොක්යඛො. නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණං නන්දියා නිමිත්තා මුච්චතීති –
අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. විරාගානුපස්සනාඤාණං රාගයතො නිමිත්තා
මුච්චතීති–අනිමිත්යතොවියමොක්යඛො. නියරොධානුපස්සනාඤාණංසමුදයයතො
නිමිත්තා මුච්චතීති – අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. 
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පටුන 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාඤාණංආදානයතොනිමිත්තාමුච්චතීති–අනිමිත්යතො
වියමොක්යඛො. අනිමිත්තානුපස්සනාඤාණං සබ්බනිමිත්යතහි මුච්චතීති –
අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං පණිධියානිමිත්තා
මුච්චතීති – අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං
අභිනියවසයතොනිමිත්තාමුච්චතීති–අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. 

රූයප අනිච්චානුපස්සනාඤාණං නිච්චයතො නිමිත්තා මුච්චතීති – 
අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො …යප.… රූයප අනිමිත්තානුපස්සනාඤාණං 
සබ්බනිමිත්යතහි මුච්චතීති – අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. රූයප 
අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං පණිධියා නිමිත්තා මුච්චතීති – අනිමිත්යතො
වියමොක්යඛො. රූයප සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං අභිනියවසයතො නිමිත්තා
මුච්චතීති – අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය…
සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ… චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ 
අනිච්චානුපස්සනාඤාණං නිච්චයතො නිමිත්තා මුච්චතීති – අනිමිත්යතො
වියමොක්යඛො…යප.… ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සනාඤාණං
සබ්බනිමිත්යතහි මුච්චතීති – අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. ජරාමරයණ
අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං පණිධියා නිමිත්තා මුච්චතීති – අනිමිත්යතො
වියමොක්යඛො. ජරාමරයණ සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං අභිනියවසයතො
නිමිත්තා මුච්චතීති – අනිමිත්යතො වියමොක්යඛො. අයං අනිමිත්යතො
වියමොක්යඛො. 

කතයමො අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො? අනිච්චානුපස්සනාඤාණං
නිච්චයතො පණිධියා මුච්චතීති – අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො.
දුක්ඛානුපස්සනාඤාණං සුඛයතො පණිධියා මුච්චතීති – අප්පණිහියතො
වියමොක්යඛො. අනත්තානුපස්සනාඤාණං අත්තයතො පණිධියා මුච්චතීති –
අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො. නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණං නන්දියා පණිධියා 
මුච්චතීති – අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො. විරාගානුපස්සනාඤාණං රාගයතො
පණිධියාමුච්චතීති–අප්පණිහියතොවියමොක්යඛො. නියරොධානුපස්සනාඤාණං
සමුදයයතො පණිධියා මුච්චතීති – අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො. 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාඤාණං ආදානයතො පණිධියා මුච්චතීති –
අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො. අනිමිත්තානුපස්සනාඤාණං නිමිත්තයතො
පණිධියා මුච්චතීති – අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො.
අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං සබ්බපණිධීහි මුච්චතීති – අප්පණිහියතො
වියමොක්යඛො.සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණංඅභිනියවසයතොපණිධියා මුච්චතීති
–අප්පණිහියතොවියමොක්යඛො. 

රූයප අනිච්චානුපස්සනාඤාණං නිච්චයතො පණිධියා මුච්චතීති – 
අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො…යප.… රූයප අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං
සබ්බපණිධීහි මුච්චතීති – අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො. රූයප
සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං අභිනියවසයතො පණිධියා මුච්චතීති –
අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො. යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු…
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විඤ්ඤායණ… චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සනාඤාණං
නිච්චයතො පණිධියා මුච්චතීති – අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො…යප.…
ජරාමරයණ අප්පණිහිතානුපස්සනාඤාණං සබ්බපණිධීහි මුච්චතීති –
අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො. ජරාමරයණ සුඤ්ඤතානුපස්සනාඤාණං
අභිනියවසයතො පණිධියා මුච්චතීති – අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො. අයං
අප්පණිහියතොවියමොක්යඛො.අයං වියමොක්යඛො. 

230. කතමං මුඛිං? යය තත්ථ ජාතා අනවජ්ජා කුසලා
යබොධිපක්ඛියාධම්මා, ඉදංමුඛං. 

කතමං වියමොක්ඛමුඛිං? යං යතසං ධම්මානං ආරම්මණං නියරොයධො
නිබ්බානං, ඉදං වියමොක්ඛමුඛං. වියමොක්ඛඤ්ච මුඛඤ්ච වියමොක්ඛමුඛං, ඉදං
වියමොක්ඛමුඛං. 

කතමං වියමොක්ඛපච්චනීකිං? තීණිඅකුසලමූලානිවියමොක්ඛපච්චනීකානි, 
තීණි දුච්චරිතානි වියමොක්ඛපච්චනීකානි, සබ්යබපි අකුසලා ධම්මා
වියමොක්ඛපච්චනීකා, ඉදං වියමොක්ඛපච්චනීකං. 

කතමං වියමොක්ඛානුයලොමිං? තීණිකුසලමූලානි වියමොක්ඛානුයලොමානි, 
තීණි සුචරිතානි වියමොක්ඛානුයලොමානි, සබ්යබපි කුසලා ධම්මා
වියමොක්ඛානුයලොමා, ඉදං වියමොක්ඛානුයලොමං. 

කතයමො වියමොක්ඛවිවට්ය ො? සඤ්ඤාවිවට්යටො, යචයතොවිවට්යටො, 
චිත්තවිවට්යටො, ඤාණවිවට්යටො, වියමොක්ඛවිවට්යටො, සච්චවිවට්යටො.
සඤ්ජානන්යතොවිවට්ටතීති– සඤ්ඤාවිවට්යටො.යචතයන්යතොවිවට්ටතීති–
යචයතොවිවට්යටො. විජානන්යතො විවට්ටතීති – චිත්තවිවට්යටො. ඤාණං
කයරොන්යතො විවට්ටතීති – ඤාණවිවට්යටො. යවොසජ්ජන්යතො විවට්ටතීති –
වියමොක්ඛවිවට්යටො.තථට්යඨනවිවට්ටතීති–සච්චවිවට්යටො. 

යත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටොතත්ථයචයතොවිවට්යටො, යත්ථයචයතොවිවට්යටො
තත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො, යත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො යචයතොවිවට්යටො තත්ථ 
චිත්තවිවට්යටො, යත්ථ චිත්තවිවට්යටො තත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො
යචයතොවිවට්යටො. යත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො යචයතොවිවට්යටො චිත්තවිවට්යටො
තත්ථ ඤාණවිවට්යටො, යත්ථ ඤාණවිවට්යටො තත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො
යචයතොවිවට්යටො චිත්තවිවට්යටො. යත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො යචයතොවිවට්යටො
චිත්තවිවට්යටො ඤාණවිවට්යටො තත්ථ වියමොක්ඛවිවට්යටො, යත්ථ 
වියමොක්ඛවිවට්යටොතත්ථසඤ්ඤාවිවට්යටොයචයතොවිවට්යටොචිත්තවිවට්යටො
ඤාණවිවට්යටො. යත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො යචයතොවිවට්යටො චිත්තවිවට්යටො
ඤාණවිවට්යටො වියමොක්ඛවිවට්යටො තත්ථ සච්චවිවට්යටො, යත්ථ
සච්චවිවට්යටො තත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටො යචයතොවිවට්යටො චිත්තවිවට්යටො
ඤාණවිවට්යටොවියමොක්ඛවිවට්යටො.අයංවියමොක්ඛවිවට්යටො. 
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කතමා වියමොක්ඛ ාවනා? පඨමස්ස ඣානස්ස ආයසවනා භාවනා
බහුලීකම්මං, දුතියස්සඣානස්සආයසවනාභාවනා බහුලීකම්මං, තතියස්ස
ඣානස්සආයසවනාභාවනාබහුලීකම්මං, චතුත්ථස්සඣානස්ස ආයසවනා
භාවනා බහුලීකම්මං, ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා ආයසවනා භාවනා
බහුලීකම්මං, විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා…යප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියාආයසවනාභාවනාබහුලීකම්මං, 
යසොතාපත්තිමග්ගස්ස ආයසවනා භාවනා බහුලීකම්මං, සකදාගාමිමග්ගස්ස
ආයසවනා භාවනා බහුලීකම්මං, අනාගාමිමග්ගස්ස ආයසවනා භාවනා
බහුලීකම්මං, අරහත්තමග්ගස්ස ආයසවනා භාවනා බහුලීකම්මං, අයං 
වියමොක්ඛභාවනා. 

කතමා වියමොක්ඛප්පටිප්පස්සද්ධි? පඨමස්ස ඣානස්ස පටිලායභො වා
විපායකො වා, දුතියස්ස ඣානස්ස පටිලායභො වා විපායකො වා, තතියස්ස
ඣානස්ස…යප.… චතුත්ථස්ස ඣානස්ස…
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා… විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා පටිලායභො වා විපායකො වා, 
යසොතාපත්තිමග්ගස්සයසොතාපත්තිඵලං, සකදාගාමිමග්ගස්සසකදාගාමිඵලං, 
අනාගාමිමග්ගස්ස අනාගාමිඵලං, අරහත්තමග්ගස්ස අරහත්තඵලං, අයං 
වියමොක්ඛප්පටිප්පස්සද්ධීති. 

තතියභාණවායරො. 

වියමොක්ඛකථානිට්ඨිතා. 

6. ගතිකථා 

231. ගතිසම්පත්තියා ඤාණසම්පයුත්යත කතිනං යහතූනං පච්චයා 
උපපත්ති යහොති? ඛත්තියමහාසාලානං බ්රාහ්මණමහාසාලානං
ගහපතිමහාසාලානං කාමාවචරානං යදවානං ඤාණසම්පයුත්යත කතිනං
යහතූනංපච්චයාඋපපත්තියහොති? රූපාවචරානංයදවානං කතිනංයහතූනං
පච්චයාඋපපත්තියහොති? අරූපාවචරානංයදවානංකතිනංයහතූනංපච්චයා 
උපපත්තියහොති? 

ගතිසම්පත්තියා ඤාණසම්පයුත්යත අට්ඨන්නං යහතූනං පච්චයා 
උපපත්ති යහොති. ඛත්තියමහාසාලානං බ්රාහ්මණමහාසාලානං
ගහපතිමහාසාලානං කාමාවචරානං යදවානංඤාණසම්පයුත්යත අට්ඨන්නං
යහතූනං පච්චයා උපපත්ති යහොති. රූපාවචරානං යදවානං අට්ඨන්නං
යහතූනං පච්චයා උපපත්ති යහොති. අරූපාවචරානං යදවානං අට්ඨන්නං 
යහතූනංපච්චයාඋපපත්තියහොති. 
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232. ගතිසම්පත්තියාඤාණසම්පයුත්යතකතයමසංඅට්ඨන්නං යහතූනං
පච්චයා උපපත්ති යහොති? කුසලකම්මස්ස ජවනක්ඛයණ තයයො යහතූ
කුසලා; තස්මිං ඛයණජාතයචතනායසහජාතපච්චයායහොන්ති.යතනවුච්චති
– කුසලමූලපච්චයාපි සඞ්ඛාරා. නිකන්තික්ඛයණ ද්යව යහතූ අකුසලා; 
තස්මිං ඛයණ ජාතයචතනාය සහජාතපච්චයා යහොන්ති. යතන වුච්චති –
අකුසලමූලපච්චයාපි සඞ්ඛාරා. පටිසන්ධික්ඛයණ තයයො යහතූ අබයාකතා; 
තස්මිං ඛයණ ජාතයචතනාය සහජාතපච්චයා යහොන්ති. යතන වුච්චති –
‘‘නාමරූපපච්චයාපි විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපිනාමරූපං’’. 

පටිසන්ධික්ඛයණ පඤ්චක්ඛන්ධා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ චත්තායරො මහාභූතා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති.පටිසන්ධික්ඛයණ
තයයො ජීවිතසඞ්ඛාරා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති.
පටිසන්ධික්ඛයණ නාමඤ්ච රූපඤ්ච සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා 
යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ ඉයම චුද්දස ධම්මා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ චත්තායරො ඛන්ධා අරූපියනො සහජාතපච්චයා
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ පඤ්චින්ද්රියානි
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ තයයො යහතූ 
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ නාමඤ්ච
විඤ්ඤාණඤ්ච සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 
නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ
ඉයම චුද්දස ධම්මා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති.
පටිසන්ධික්ඛයණ ඉයම අට්ඨවීසති ධම්මා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති. ගතිසම්පත්තියා ඤාණසම්පයුත්යත ඉයමසං අට්ඨන්නං යහතූනං
පච්චයාඋපපත්ති යහොති. 

ඛත්තියමහාසාලානං බ්රාහ්මණමහාසාලානං ගහපතිමහාසාලානං
කාමාවචරානං යදවානංඤාණසම්පයුත්යතකතයමසං අට්ඨන්නං යහතූනං
පච්චයා උපපත්ති යහොති? කුසලකම්මස්ස ජවනක්ඛයණ තයයො යහතූ
කුසලා; තස්මිංඛයණජාතයචතනායසහජාතපච්චයා යහොන්ති.යතනවුච්චති
– ‘‘කුසලමූලපච්චයාපි සඞ්ඛාරා’’. නිකන්තික්ඛයණ ද්යව යහතූ අකුසලා; 
තස්මිං ඛයණ ජාතයචතනාය සහජාතපච්චයා යහොන්ති. යතන වුච්චති – 
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‘‘අකුසලමූලපච්චයාපි සඞ්ඛාරා’’. පටිසන්ධික්ඛයණ තයයො යහතූ
අබයාකතා; තස්මිං ඛයණ ජාතයචතනාය සහජාතපච්චයා යහොන්ති. යතන
වුච්චති– ‘‘නාමරූපපච්චයාපිවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපිනාමරූපං’’. 

පටිසන්ධික්ඛයණ පඤ්චක්ඛන්ධා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ චත්තායරො මහාභූතා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති.පටිසන්ධික්ඛයණ
තයයො ජීවිතසඞ්ඛාරා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති.
පටිසන්ධික්ඛයණ නාමඤ්ච රූපඤ්ච සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ ඉයම චුද්දස ධම්මා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා 
යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ චත්තායරො ඛන්ධා අරූපියනො සහජාතපච්චයා
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ පඤ්චින්ද්රියානි
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ තයයො යහතූ
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ නාමඤ්ච
විඤ්ඤාණඤ්ච සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 
නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ
ඉයම චුද්දස ධම්මා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති.
පටිසන්ධික්ඛයණ ඉයම අට්ඨවීසති ධම්මා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා 
යහොන්ති. ඛත්තියමහාසාලානං බ්රාහ්මණමහාසාලානං ගහපතිමහාසාලානං
කාමාවචරානං යදවානං ඤාණසම්පයුත්යත ඉයමසං අට්ඨන්නං යහතූනං
පච්චයාඋපපත්ති යහොති. 

රූපාවචරානංයදවානංකතයමසංඅට්ඨන්නංයහතූනංපච්චයාඋපපත්ති 
යහොති? කුසලකම්මස්ස ජවනක්ඛයණ තයයො යහතූ කුසලා…යප.…
රූපාවචරානං යදවානං ඉයමසං අට්ඨන්නං යහතූනං පච්චයා උපපත්ති
යහොති. 

අරූපාවචරානං යදවානං කතයමසං අට්ඨන්නං යහතූනං පච්චයා
උපපත්තියහොති? කුසලකම්මස්සජවනක්ඛයණතයයොයහතූකුසලා; තස්මිං
ඛයණ ජාතයචතනාය සහජාතපච්චයා යහොන්ති. යතන වුච්චති –
‘‘කුසලමූලපච්චයාපි සඞ්ඛාරා’’. නිකන්තික්ඛයණ ද්යව යහතූ අකුසලා; 
තස්මිං ඛයණ ජාතයචතනාය සහජාතපච්චයා යහොන්ති. යතන වුච්චති –
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‘‘අකුසලමූලපච්චයාපි සඞ්ඛාරා’’. පටිසන්ධික්ඛයණ තයයො යහතූ
අබයාකතා; තස්මිං ඛයණ ජාතයචතනාය සහජාතපච්චයා යහොන්ති. යතන
වුච්චති–‘‘නාමපච්චයාපිවිඤ්ඤාණංවිඤ්ඤාණපච්චයාපි නාමං’’. 

පටිසන්ධික්ඛයණ චත්තායරො ඛන්ධා අරූපියනො සහජාතපච්චයා
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ පඤ්චින්ද්රියානි
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ තයයො යහතූ
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ නාමඤ්ච
විඤ්ඤාණඤ්ච සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 
නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ
ඉයම චුද්දස ධම්මා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති.
අරූපාවචරානං යදවානං ඉයමසං අට්ඨන්නං යහතූනං පච්චයා උපපත්ති
යහොති. 

233. ගතිසම්පත්තියා ඤාණවිප්පයුත්යත කතිනං යහතූනං පච්චයා 
උපපත්ති යහොති? ඛත්තියමහාසාලානං බ්රාහ්මණමහාසාලානං
ගහපතිමහාසාලානං කාමාවචරානං යදවානං ඤාණවිප්පයුත්යත කතිනං
යහතූනංපච්චයාඋපපත්තියහොති? 

ගතිසම්පත්තියා ඤාණවිප්පයුත්යත ඡන්නං යහතූනං පච්චයා උපපත්ති
යහොති. ඛත්තියමහාසාලානං බ්රාහ්මණමහාසාලානං ගහපතිමහාසාලානං
කාමාවචරානං යදවානං ඤාණවිප්පයුත්යත ඡන්නං යහතූනං පච්චයා
උපපත්තියහොති. 

ගතිසම්පත්තියාඤාණවිප්පයුත්යතකතයමසංඡන්නංයහතූනංපච්චයා 
උපපත්තියහොති? කුසලකම්මස්සජවනක්ඛයණද්යවයහතූකුසලා; තස්මිං
ඛයණ ජාතයචතනාය සහජාතපච්චයා යහොන්ති. යතන වුච්චති –
කුසලමූලපච්චයාපිසඞ්ඛාරා.නිකන්තික්ඛයණ ද්යවයහතූඅකුසලා; තස්මිං
ඛයණ ජාතයචතනාය සහජාතපච්චයා යහොන්ති. යතන වුච්චති – 
අකුසලමූලපච්චයාපි සඞ්ඛාරා. පටිසන්ධික්ඛයණ ද්යව යහතූ අබයාකතා; 
තස්මිං ඛයණ ජාතයචතනාය සහජාතපච්චයා යහොන්ති. යතන වුච්චති – 
‘‘නාමරූපපච්චයාපිවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපිනාමරූපං’’. 

පටිසන්ධික්ඛයණ පඤ්චක්ඛන්ධා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ චත්තායරො මහාභූතා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති.පටිසන්ධික්ඛයණ
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තයයො ජීවිතසඞ්ඛාරා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති.
පටිසන්ධික්ඛයණ නාමඤ්ච රූපඤ්ච සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ ඉයම චුද්දස ධම්මා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයායහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා 
යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ චත්තායරො ඛන්ධා අරූපියනො සහජාතපච්චයා
යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, 
සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ චත්තාරි ඉන්ද්රියානි
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ ද්යව යහතූ
සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා 
යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ නාමඤ්ච
විඤ්ඤාණඤ්ච සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 
නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. පටිසන්ධික්ඛයණ
ඉයම ද්වාදස ධම්මා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
යහොන්ති, නිස්සයපච්චයා යහොන්ති, සම්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. 
පටිසන්ධික්ඛයණ ඉයම ඡබ්බීසති ධම්මා සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, නිස්සයපච්චයායහොන්ති, විප්පයුත්තපච්චයා
යහොන්ති. ගතිසම්පත්තියා ඤාණවිප්පයුත්යත ඉයමසං ඡන්නං යහතූනං
පච්චයාඋපපත්තියහොති. 

ඛත්තියමහාසාලානං බ්රාහ්මණමහාසාලානං ගහපතිමහාසාලානං
කාමාවචරානං යදවානං ඤාණවිප්පයුත්යත කතයමසං ඡන්නං යහතූනං
පච්චයාඋපපත්තියහොති? කුසලකම්මස්සජවනක්ඛයණද්යවයහතූකුසලා; 
තස්මිං ඛයණ ජාතයචතනාය සහජාතපච්චයා යහොන්ති. යතන වුච්චති –
‘‘කුසලමූලපච්චයාපි සඞ්ඛාරා…යප.… ඛත්තියමහාසාලානං 
බ්රාහ්මණමහාසාලානං ගහපතිමහාසාලානං කාමාවචරානං යදවානං 
ඤාණවිප්පයුත්යතඉයමසංඡන්නංයහතූනංපච්චයාඋපපත්තියහොතී’’ති. 

ගතිකථානිට්ඨිතා. 

7. කම්මකථා 

234. අයහොසි කම්මං, අයහොසිකම්මවිපායකො.අයහොසිකම්මං, නායහොසි
කම්මවිපායකො.අයහොසිකම්මං, අත්ථි කම්මවිපායකො.අයහොසිකම්මං, නත්ථි
කම්මවිපායකො.අයහොසිකම්මං, භවිස්සති කම්මවිපායකො.අයහොසිකම්මං, න
භවිස්සතිකම්මවිපායකො.[අතීතකම්මං] 

අත්ථිකම්මං, අත්ථිකම්මවිපායකො.අත්ථිකම්මං, නත්ථි කම්මවිපායකො.
අත්ථි කම්මං, භවිස්සති කම්මවිපායකො. අත්ථි කම්මං, න භවිස්සති
කම්මවිපායකො.[පච්චුප්පන්නකම්මං] 
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භවිස්සතිකම්මං, භවිස්සතිකම්මවිපායකො.භවිස්සතිකම්මං, න භවිස්සති
කම්මවිපායකො.[අනාගතකම්මං] 

235. අයහොසි කුසලං කම්මං, අයහොසි කුසලස්ස කම්මස්ස විපායකො. 
අයහොසි කුසලං කම්මං, නායහොසි කුසලස්ස කම්මස්ස විපායකො. අයහොසි
කුසලංකම්මං, අත්ථි කුසලස්සකම්මස්සවිපායකො.අයහොසිකුසලංකම්මං, 
නත්ථි කුසලස්ස කම්මස්ස විපායකො. අයහොසි කුසලං කම්මං, භවිස්සති
කුසලස්සකම්මස්සවිපායකො.අයහොසිකුසලංකම්මං, න භවිස්සතිකුසලස්ස
කම්මස්සවිපායකො. 

අත්ථිකුසලංකම්මං, අත්ථිකුසලස්සකම්මස්සවිපායකො.අත්ථි කුසලං
කම්මං, නත්ථිකුසලස්සකම්මස්සවිපායකො.අත්ථිකුසලංකම්මං, භවිස්සති 
කුසලස්සකම්මස්සවිපායකො. අත්ථිකුසලංකම්මං, නභවිස්සතිකුසලස්ස
කම්මස්ස විපායකො. 

භවිස්සති කුසලං කම්මං, භවිස්සති කුසලස්ස කම්මස්ස විපායකො.
භවිස්සතිකුසලංකම්මං, නභවිස්සතිකුසලස්සකම්මස්ස විපායකො. 

අයහොසි අකුසලං කම්මං, අයහොසි අකුසලස්ස කම්මස්ස විපායකො.
අයහොසි අකුසලංකම්මං, නායහොසිඅකුසලස්සකම්මස්සවිපායකො.අයහොසි 
අකුසලං කම්මං, අත්ථි අකුසලස්ස කම්මස්ස විපායකො. අයහොසි අකුසලං 
කම්මං, නත්ථි අකුසලස්ස කම්මස්ස විපායකො. අයහොසි අකුසලං කම්මං, 
භවිස්සති අකුසලස්ස කම්මස්ස විපායකො. අයහොසි අකුසලං කම්මං, න
භවිස්සතිඅකුසලස්සකම්මස්ස විපායකො. 

අත්ථි අකුසලං කම්මං, අත්ථි අකුසලස්ස කම්මස්ස විපායකො. අත්ථි
අකුසලං කම්මං, නත්ථි අකුසලස්ස කම්මස්ස විපායකො. අත්ථි අකුසලං
කම්මං, භවිස්සතිඅකුසලස්සකම්මස්සවිපායකො.අත්ථිඅකුසලං කම්මං, න
භවිස්සතිඅකුසලස්සකම්මස්සවිපායකො. 

භවිස්සති අකුසලං කම්මං, භවිස්සති අකුසලස්ස කම්මස්ස විපායකො.
භවිස්සතිඅකුසලංකම්මං, න භවිස්සතිඅකුසලස්සකම්මස්සවිපායකො. 

අයහොසි සාවජ්ජං කම්මං…යප.… අයහොසි අනවජ්ජං කම්මං…යප.…
අයහොසි කණ්හං කම්මං…යප.… අයහොසි සුක්කං කම්මං…යප.… අයහොසි
සුඛුද්රයං කම්මං…යප.… අයහොසි දුක්ඛුද්රයං කම්මං…යප.… අයහොසි
සුඛවිපාකං කම්මං…යප.… අයහොසි දුක්ඛවිපාකං කම්මං, අයහොසි
දුක්ඛවිපාකස්සකම්මස්ස විපායකො. අයහොසි දුක්ඛවිපාකංකම්මං, නායහොසි 
දුක්ඛවිපාකස්ස කම්මස්ස විපායකො. අයහොසි දුක්ඛවිපාකං කම්මං, අත්ථි 
දුක්ඛවිපාකස්ස කම්මස්ස විපායකො. අයහොසි දුක්ඛවිපාකං කම්මං, නත්ථි 
දුක්ඛවිපාකස්සකම්මස්ස විපායකො. අයහොසි දුක්ඛවිපාකංකම්මං, භවිස්සති 
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දුක්ඛවිපාකස්ස කම්මස්ස විපායකො. අයහොසි දුක්ඛවිපාකං කම්මං, න
භවිස්සති දුක්ඛවිපාකස්සකම්මස්සවිපායකො. 

අත්ථි දුක්ඛවිපාකං කම්මං, අත්ථි දුක්ඛවිපාකස්ස කම්මස්ස විපායකො.
අත්ථිදුක්ඛවිපාකංකම්මං, නත්ථිදුක්ඛවිපාකස්සකම්මස්සවිපායකො. අත්ථි
දුක්ඛවිපාකං කම්මං, භවිස්සති දුක්ඛවිපාකස්ස කම්මස්ස විපායකො. අත්ථි 
දුක්ඛවිපාකංකම්මං, නභවිස්සතිදුක්ඛවිපාකස්සකම්මස්සවිපායකො. 

භවිස්සති දුක්ඛවිපාකං කම්මං, භවිස්සති දුක්ඛවිපාකස්ස කම්මස්ස
විපායකො. භවිස්සති දුක්ඛවිපාකං කම්මං, න භවිස්සති දුක්ඛවිපාකස්ස
කම්මස්සවිපායකොති. 

කම්මකථානිට්ඨිතා. 

8. විපල්ලාසකථා 

236. පුරිමනිදානං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව [අ.නි.4.49පස්සිතබ්බා], 
සඤ්ඤාවිපල්ලාසා චිත්තවිපල්ලාසා දිට්ඨිවිපල්ලාසා. කතයම චත්තායරො? 
අනිච්යච, භික්ඛයව, නිච්චන්ති සඤ්ඤාවිපල්ලායසො චිත්තවිපල්ලායසො
දිට්ඨිවිපල්ලායසො. දුක්යඛ, භික්ඛයව, සුඛන්ති සඤ්ඤාවිපල්ලායසො
චිත්තවිපල්ලායසො දිට්ඨිවිපල්ලායසො. අනත්තනි, භික්ඛයව, අත්තාති
සඤ්ඤාවිපල්ලායසොචිත්තවිපල්ලායසොදිට්ඨිවිපල්ලායසො.අසුයභ, භික්ඛයව, 
සුභන්ති සඤ්ඤාවිපල්ලායසො චිත්තවිපල්ලායසො දිට්ඨිවිපල්ලායසො. ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො සඤ්ඤාවිපල්ලාසා චිත්තවිපල්ලාසා
දිට්ඨිවිපල්ලාසා. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, නසඤ්ඤාවිපල්ලාසා නචිත්තවිපල්ලාසා 
නදිට්ඨිවිපල්ලාසා. කතයම චත්තායරො? අනිච්යච, භික්ඛයව, අනිච්චන්ති 
නසඤ්ඤාවිපල්ලායසො නචිත්තවිපල්ලායසො නදිට්ඨිවිපල්ලායසො. දුක්යඛ, 
භික්ඛයව, දුක්ඛන්ති නසඤ්ඤාවිපල්ලායසො නචිත්තවිපල්ලායසො
නදිට්ඨිවිපල්ලායසො.අනත්තනි, භික්ඛයව, අනත්තාතිනසඤ්ඤාවිපල්ලායසො
නචිත්තවිපල්ලායසො නදිට්ඨිවිපල්ලායසො. අසුයභ, භික්ඛයව, අසුභන්ති
නසඤ්ඤාවිපල්ලායසොනචිත්තවිපල්ලායසො නදිට්ඨිවිපල්ලායසො.ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො නසඤ්ඤාවිපල්ලාසා නචිත්තවිපල්ලාසා
නදිට්ඨිවිපල්ලාසා’’ති. 

‘‘අනිච්යච නිච්චසඤ්ඤියනො, දුක්යඛච සුඛසඤ්ඤියනො; 
අනත්තනි ච අත්තාති [අත්තසඤ්ඤියනො (සයා.) අ. නි. 4.49
පස්සිතබ්බා], අසුයභසුභසඤ්ඤියනො; 
මිච්ඡාදිට්ඨිහතාසත්තා, ඛිත්තචිත්තාවිසඤ්ඤියනො. 

‘‘යත යයොගයුත්තාමාරස්ස, අයයොගක්යඛමියනොජනා; 
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සත්තාගච්ඡන්තිසංසාරං, ජාතිමරණගාමියනො. 

‘‘යදාචබුද්ධායලොකස්මිං, උප්පජ්ජන්තිපභඞ්කරා; 
යතඉමංධම්මංපකායසන්ති, දුක්ඛූපසමගාමිනං. 

‘‘යතසං සුත්වාන සප්පඤ්ඤා, සචිත්තං පච්චලද්ධු [පච්චලද්ධුං
(සයා.), පච්චලද්ධාඅ.නි.4.49] යත; 
අනිච්චංඅනිච්චයතොදක්ඛුං, දුක්ඛමද්දක්ඛුදුක්ඛයතො. 

‘‘අනත්තනි අනත්තාති, අසුභං අසුභතද්දසුං; 
සම්මාදිට්ඨිසමාදානා, සබ්බංදුක්ඛංඋපච්චගු’’න්ති. 

ඉයම චත්තායරො විපල්ලාසා දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස පහීනා, 
අප්පහීනාති. යකචි පහීනා, යකචි අප්පහීනා? අනිච්යච නිච්චන්ති 
සඤ්ඤාවිපල්ලායසො චිත්තවිපල්ලායසො දිට්ඨිවිපල්ලායසො පහීයනො. දුක්යඛ
සුඛන්ති සඤ්ඤාඋප්පජ්ජති, චිත්තංඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිවිපල්ලායසොපහීයනො.
අනත්තනි අත්තාතිසඤ්ඤාවිපල්ලායසොචිත්තවිපල්ලායසොදිට්ඨිවිපල්ලායසො
පහීයනො. අසුයභ සුභන්ති සඤ්ඤා උප්පජ්ජති, චිත්තං උප්පජ්ජති, 
දිට්ඨිවිපල්ලායසොපහීයනො. ද්වීසුවත්ථූසුඡවිපල්ලාසාපහීනා. ද්වීසුවත්ථූසු
ද්යව විපල්ලාසා පහීනා, චත්තායරො විපල්ලාසා අප්පහීනා. චතූසු වත්ථූසු
අට්ඨවිපල්ලාසා පහීනා, චත්තායරොවිපල්ලාසාඅප්පහීනාති. 

විපල්ලාසකථානිට්ඨිතා. 

9. මග්ගකථා 

237. මග්යගොති යකනට්යඨන මග්යගො? යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ
දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨියා පහානාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
සහජාතානං ධම්මානං උපත්ථම්භනායමග්යගො යචවයහතුච, කියලසානං
පරියාදානායමග්යගො යචවයහතුච, පටියවධාදිවියසොධනායමග්යගො යචව
යහතුච, චිත්තස්සඅධිට්ඨානායමග්යගොයචවයහතුච, චිත්තස්සයවොදානාය
මග්යගො යචව යහතු ච, වියසසාධිගමාය මග්යගො යචව යහතු ච, උත්තරි 
පටියවධාය [උත්තරිං පටියවධාය (සයා.)] මග්යගො යචව යහතු ච, 
සච්චාභිසමයාය මග්යගො යචව යහතු ච, නියරොයධ පතිට්ඨාපනාය මග්යගො
යචවයහතුච. 

අභිනියරොපනට්යඨන සම්මාසඞ්කප්යපො මිච්ඡාසඞ්කප්පස්ස පහානාය 
මග්යගොයචවයහතුච, සහජාතානංධම්මානංඋපත්ථම්භනායමග්යගොයචව
යහතු ච, කියලසානං පරියාදානාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
පටියවධාදිවියසොධනාය මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස අධිට්ඨානාය
මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස යවොදානාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
වියසසාධිගමාය මග්යගො යචව යහතු ච, උත්තරි පටියවධාය මග්යගො යචව
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යහතු ච, සච්චාභිසමයායමග්යගො යචවයහතු ච, නියරොයධපතිට්ඨාපනාය
මග්යගොයචවයහතුච. 

පරිග්ගහට්යඨනසම්මාවාචාමිච්ඡාවාචායපහානායමග්යගොයචවයහතු 
ච, සහජාතානං ධම්මානං උපත්ථම්භනාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
කියලසානං පරියාදානාය මග්යගො යචව යහතු ච, පටියවධාදිවියසොධනාය
මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස අධිට්ඨානාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
චිත්තස්සයවොදානායමග්යගොයචවයහතුච, වියසසාධිගමායමග්යගොයචව
යහතු ච, උත්තරිපටියවධායමග්යගොයචවයහතුච, සච්චාභිසමයාය මග්යගො 
යචවයහතුච, නියරොයධපතිට්ඨාපනායමග්යගොයචවයහතුච. 

සමුට්ඨානට්යඨන සම්මාකම්මන්යතො මිච්ඡාකම්මන්තස්ස පහානාය
මග්යගොයචවයහතුච, සහජාතානංධම්මානංඋපත්ථම්භනාය මග්යගොයචව
යහතු ච, කියලසානං පරියාදානාය මග්යගො යචව යහතු ච
පටියවධාදිවියසොධනාය මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස අධිට්ඨානාය
මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස යවොදානාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
වියසසාධිගමාය මග්යගො යචව යහතු ච, උත්තරි පටියවධාය මග්යගො යචව 
යහතු ච, සච්චාභිසමයායමග්යගො යචවයහතු ච, නියරොයධපතිට්ඨාපනාය
මග්යගොයචවයහතු ච. 

යවොදානට්යඨනසම්මාආජීයවො මිච්ඡාආජීවස්ස පහානාය මග්යගො යචව
යහතු ච…යප.…පග්ගහට්යඨනසම්මාවායායමොමිච්ඡාවායාමස්සපහානාය
මග්යගො යචව යහතු ච…යප.… උපට්ඨානට්යඨන සම්මාසති මිච්ඡාසතියා
පහානාය මග්යගො යචව යහතු ච…යප.… අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි
මිච්ඡාසමාධිස්ස පහානාය මග්යගො යචව යහතු ච, සහජාතානං ධම්මානං
උපත්ථම්භනාය මග්යගො යචව යහතු ච, කියලසානං පරියාදානාය මග්යගො 
යචව යහතු ච, පටියවධාදිවියසොධනාය මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස
අධිට්ඨානාය මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස යවොදානාය මග්යගො යචව
යහතුච, වියසසාධිගමායමග්යගොයචවයහතු ච, උත්තරිපටියවධායමග්යගො
යචව යහතු ච, සච්චාභිසමයාය මග්යගො යචව යහතු ච, නියරොයධ 
පතිට්ඨාපනායමග්යගොයචවයහතුච. 

සකදාගාමිමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි ඔළාරිකස්ස කාමරාගසඤ්යඤොජනස්ස
පටිඝසඤ්යඤොජනස්ස ඔළාරිකස්ස කාමරාගානුසයස්ස පටිඝානුසයස්ස
පහානාය මග්යගො යචව යහතු ච, සහජාතානං ධම්මානං උපත්ථම්භනාය
මග්යගො යචව යහතු ච, කියලසානං පරියාදානාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
පටියවධාදිවියසොධනාය මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස අධිට්ඨානාය
මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස යවොදානාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
වියසසාධිගමාය මග්යගො යචව යහතු ච, උත්තරි පටියවධාය මග්යගො යචව
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යහතු ච, සච්චාභිසමයායමග්යගො යචවයහතු ච, නියරොයධපතිට්ඨාපනාය
මග්යගොයචවයහතුච. 

අනාගාමිමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි අනුසහගතස්ස කාමරාගසඤ්යඤොජනස්ස 
පටිඝසඤ්යඤොජනස්ස, අනුසහගතස්ස කාමරාගානුසයස්ස පටිඝානුසයස්ස 
පහානාය මග්යගො යචව යහතු ච, සහජාතානං ධම්මානං උපත්ථම්භනාය
මග්යගො යචව යහතු ච, කියලසානං පරියාදානාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
පටියවධාදිවියසොධනාය මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස අධිට්ඨානාය
මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස යවොදානාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
වියසසාධිගමාය මග්යගො යචව යහතු ච, උත්තරි පටියවධාය මග්යගො යචව 
යහතු ච, සච්චාභිසමයායමග්යගො යචවයහතු ච, නියරොයධපතිට්ඨාපනාය
මග්යගොයචවයහතු ච. 

අරහත්තමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි රූපරාගස්ස අරූපරාගස්ස මානස්ස
උද්ධච්චස්ස අවිජ්ජාය, මානානුසයස්ස භවරාගානුසයස්ස අවිජ්ජානුසයස්ස
පහානාය මග්යගො යචව යහතු ච, සහජාතානං ධම්මානං උපත්ථම්භනාය
මග්යගො යචව යහතු ච, කියලසානං පරියාදානාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
පටියවධාදිවියසොධනාය මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස අධිට්ඨානාය
මග්යගො යචව යහතු ච, චිත්තස්ස, යවොදානාය මග්යගො යචව යහතු ච, 
වියසසාධිගමාය මග්යගො යචව යහතු ච, උත්තරි පටියවධාය මග්යගො යචව
යහතුච, සච්චාභිසමයායමග්යගොයචව, යහතුච, නියරොයධ පතිට්ඨාපනාය
මග්යගොයචවයහතුච. 

දස්සනමග්යගො සම්මාදිට්ඨි, අභිනියරොපනමග්යගො සම්මාසඞ්කප්යපො, 
පරිග්ගහමග්යගො සම්මාවාචා, සමුට්ඨානමග්යගො සම්මාකම්මන්යතො, 
යවොදානමග්යගො සම්මාආජීයවො, පග්ගහමග්යගො සම්මාවායායමො, 
උපට්ඨානමග්යගො සම්මාසති, අවික්යඛපමග්යගො සම්මාසමාධි.
උපට්ඨානමග්යගො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පවිචයමග්යගො 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පග්ගහමග්යගො වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
ඵරණමග්යගො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, උපසමමග්යගො 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, අවික්යඛපමග්යගො සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
පටිසඞ්ඛානමග්යගො උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. 

අස්සද්ධියය අකම්පියමග්යගොසද්ධාබලං, යකොසජ්යජ අකම්පියමග්යගො 
වීරියබලං, පමායද අකම්පියමග්යගො සතිබලං, උද්ධච්යච අකම්පියමග්යගො
සමාධිබලං, අවිජ්ජාය අකම්පියමග්යගො පඤ්ඤාබලං. අධියමොක්ඛමග්යගො
සද්ධින්ද්රියං, පග්ගහමග්යගො වීරියින්ද්රියං, උපට්ඨානමග්යගො සතින්ද්රියං, 
අවික්යඛපමග්යගොසමාධින්ද්රියං, දස්සනමග්යගොපඤ්ඤින්ද්රියං. 
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ආධිපයතයයට්යඨන ඉන්ද්රියා මග්යගො, අකම්පියට්යඨන බලා මග්යගො, 
නියයානට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා මග්යගො, යහතුට්යඨන මග්ගඞ්ගා මග්යගො, 
උපට්ඨානට්යඨන සතිපට්ඨානා මග්යගො, පදහනට්යඨන සම්මප්පධානා
මග්යගො, ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධිපාදාමග්යගො, තථට්යඨනසච්චානිමග්යගො, 
අවික්යඛපට්යඨනසමයථොමග්යගො, අනුපස්සනට්යඨනවිපස්සනාමග්යගො, 
එකරසට්යඨන සමථවිපස්සනා මග්යගො, අනතිවත්තනට්යඨන යුගනද්ධා
මග්යගො, සංවරට්යඨනසීලවිසුද්ධි මග්යගො, අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි
මග්යගො, දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධි මග්යගො, මුත්තට්යඨන වියමොක්යඛො
මග්යගො, පටියවධට්යඨනවිජ්ජා මග්යගො, පරිච්චාගට්යඨනවිමුත්තිමග්යගො, 
සමුච්යඡදට්යඨන ඛයය ඤාණං මග්යගො, ඡන්යදො මූලට්යඨන මග්යගො, 
මනසිකායරො සමුට්ඨානට්යඨන මග්යගො, ඵස්යසො සයමොධානට්යඨන
මග්යගො, යවදනාසයමොසරණට්යඨනමග්යගො, සමාධිපමුඛට්යඨනමග්යගො, 
සති ආධිපයතයයට්යඨන මග්යගො, පඤ්ඤා තතුත්තරට්යඨන මග්යගො, 
විමුත්ති සාරට්යඨන මග්යගො, අමයතොගධං නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන
මග්යගොති. 

මග්ගකථානිට්ඨිතා. 

10. මණ්ඩයපෙයකථා 

238. ‘‘මණ්ඩයපයයමිදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං. සත්ථා සම්මුඛීභූයතො
තිධත්තමණ්යඩො [තිවියධො මණ්යඩො (බහූසු) අට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්බා]. 
සත්ථරි සම්මුඛීභූයත යදසනාමණ්යඩො, පටිග්ගහමණ්යඩො, 
බ්රහ්මචරියමණ්යඩො’’. 

කතයමො යදසනාමණ්යඩො? චතුන්නංඅරියසච්චානං ආචික්ඛනායදසනා
පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනා විවරණා විභජනා උත්තානීකම්මං [උත්තානිකම්මං
(ක.)], චතුන්නං සතිපට්ඨානානං…යප.… චතුන්නං සම්මප්පධානානං…
චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං…පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං…පඤ්චන්නං බලානං…
සත්තන්නංයබොජ්ඣඞ්ගානං…අරියස්සඅට්ඨඞ්ගිකස්ස මග්ගස්සආචික්ඛනා
යදසනා පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනා විවරණා විභජනා උත්තානීකම්මං – අයං
යදසනාමණ්යඩො. 

කතයමො පටිග්ගහමණ්යඩො? භික්ඛූ භික්ඛුනියයොඋපාසකාඋපාසිකායයො
යදවා මනුස්සා යය වා පනඤ්යඤපි යකචි විඤ්ඤාතායරො – අයං
පටිග්ගහමණ්යඩො. 

කතයමො බ්රහ්මචරිෙමණ්යඩො? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, 
යසයයථිදං–සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, 
සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි – අයං 
බ්රහ්මචරියමණ්යඩො. 
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239. අධියමොක්ඛමණ්යඩොසද්ධින්ද්රියං, අස්සද්ධියංකසයටො; අස්සද්ධියං
කසටං ඡඩ්යඩත්වා සද්ධින්ද්රියස්ස අධියමොක්ඛමණ්ඩං පිවතීති –
මණ්ඩයපයයං.පග්ගහමණ්යඩොවීරියින්ද්රියං, යකොසජ්ජං කසයටො; යකොසජ්ජං
කසටං ඡඩ්යඩත්වා වීරියින්ද්රියස්ස පග්ගහමණ්ඩං පිවතීති – මණ්ඩයපයයං.
උපට්ඨානමණ්යඩොසතින්ද්රියං, පමායදොකසයටො; පමාදංකසටංඡඩ්යඩත්වා 
සතින්ද්රියස්සඋපට්ඨානමණ්ඩංපිවතීති–මණ්ඩයපයයං.අවික්යඛපමණ්යඩො 
සමාධින්ද්රියං, උද්ධච්චං කසයටො; උද්ධච්චං කසටං ඡඩ්යඩත්වා 
සමාධින්ද්රියස්සඅවික්යඛපමණ්ඩංපිවතීති–මණ්ඩයපයයං. දස්සනමණ්යඩො
පඤ්ඤින්ද්රියං, අවිජ්ජංකසයටො; අවිජ්ජංකසටංඡඩ්යඩත්වා පඤ්ඤින්ද්රියස්ස
දස්සනමණ්ඩංපිවතීති–මණ්ඩයපයයං. 

අස්සද්ධියය අකම්පියමණ්යඩො සද්ධාබලං, අස්සද්ධියං කසයටො; 
අස්සද්ධියං කසටං ඡඩ්යඩත්වා සද්ධාබලස්ස අස්සද්ධියය අකම්පියමණ්ඩං
පිවතීති – මණ්ඩයපයයං. යකොසජ්යජ අකම්පියමණ්යඩො වීරියබලං, 
යකොසජ්ජංකසයටො; යකොසජ්ජංකසටංඡඩ්යඩත්වාවීරියබලස්සයකොසජ්යජ
අකම්පියමණ්ඩං පිවතීති – මණ්ඩයපයයං. පමායද අකම්පියමණ්යඩො
සතිබලං, පමායදො කසයටො; පමාදං කසටං ඡඩ්යඩත්වා සතිබලස්ස පමායද
අකම්පියමණ්ඩං පිවතීති – මණ්ඩයපයයං. උද්ධච්යච අකම්පියමණ්යඩො
සමාධිබලං, උද්ධච්චංකසයටො; උද්ධච්චංකසටංඡඩ්යඩත්වා සමාධිබලස්ස
උද්ධච්යච අකම්පියමණ්ඩං පිවතීති – මණ්ඩයපයයං. අවිජ්ජාය 
අකම්පියමණ්යඩොපඤ්ඤාබලං, අවිජ්ජාකසයටො; අවිජ්ජංකසටංඡඩ්යඩත්වා
පඤ්ඤාබලස්ස අවිජ්ජායඅකම්පියමණ්ඩංපිවතීති–මණ්ඩයපයයං. 

උපට්ඨානමණ්යඩො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගා, පමායදො කසයටො; පමාදං
කසටං ඡඩ්යඩත්වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උපට්ඨානමණ්ඩං පිවතීති – 
මණ්ඩයපයයං. පවිචයමණ්යඩො ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, අවිජ්ජා
කසයටො; අවිජ්ජං කසටං ඡඩ්යඩත්වා ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස
පවිචයමණ්ඩං පිවතීති – මණ්ඩයපයයං. පග්ගහමණ්යඩො
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, යකොසජ්ජංකසයටො; යකොසජ්ජංකසටංඡඩ්යඩත්වා 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස පග්ගහමණ්ඩං පිවතීති – මණ්ඩයපයයං.
ඵරණමණ්යඩො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පරිළායහොකසයටො; පරිළාහංකසටං
ඡඩ්යඩත්වා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස ඵරණමණ්ඩං පිවතීති – මණ්ඩයපයයං.
උපසමමණ්යඩො පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, දුට්ඨුල්ලං කසයටො; දුට්ඨුල්ලං 
කසටං ඡඩ්යඩත්වා පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උපසමමණ්ඩං පිවතීති –
මණ්ඩයපයයං. අවික්යඛපමණ්යඩො සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, උද්ධච්චං
කසයටො; උද්ධච්චං කසටං ඡඩ්යඩත්වා සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස
අවික්යඛපමණ්ඩං පිවතීති – මණ්ඩයපයයං. පටිසඞ්ඛානමණ්යඩො
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, අප්පටිසඞ්ඛා කසයටො; අප්පටිසඞ්ඛං කසටං
ඡඩ්යඩත්වා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස පටිසඞ්ඛානමණ්ඩං පිවතීති –
මණ්ඩයපයයං. 
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දස්සනමණ්යඩො සම්මාදිට්ඨි, මිච්ඡාදිට්ඨි කසයටො; මිච්ඡාදිට්ඨිං කසටං
ඡඩ්යඩත්වා සම්මාදිට්ඨියා දස්සනමණ්ඩං පිවතීති – මණ්ඩයපයයං.
අභිනියරොපනමණ්යඩො සම්මාසඞ්කප්යපො, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො කසයටො; 
මිච්ඡාසඞ්කප්පංකසටංඡඩ්යඩත්වාසම්මාසඞ්කප්පස්සඅභිනියරොපනමණ්ඩං
පිවතීති– මණ්ඩයපයයං.පරිග්ගහමණ්යඩො සම්මාවාචා, මිච්ඡාවාචාකසයටො; 
මිච්ඡාවාචං කසටං ඡඩ්යඩත්වා සම්මාවාචාය පරිග්ගහමණ්ඩං පිවතීති –
මණ්ඩයපයයං. සමුට්ඨානමණ්යඩො සම්මාකම්මන්යතො, මිච්ඡාකම්මන්යතො
කසයටො; මිච්ඡාකම්මන්තං කසටං ඡඩ්යඩත්වා සම්මාකම්මන්තස්ස
සමුට්ඨානමණ්ඩංපිවතීති–මණ්ඩයපයයං. යවොදානමණ්යඩොසම්මාආජීයවො, 
මිච්ඡාආජීයවො කසයටො; මිච්ඡාආජීවං කසටං ඡඩ්යඩත්වා සම්මාආජීවස්ස
යවොදානමණ්ඩං පිවතීති – මණ්ඩයපයයං. පග්ගහමණ්යඩො සම්මාවායායමො, 
මිච්ඡාවායායමොකසයටො; මිච්ඡාවායාමංකසටංඡඩ්යඩත්වාසම්මාවායාමස්ස
පග්ගහමණ්ඩං පිවතීති – මණ්ඩයපයයං. උපට්ඨානමණ්යඩො සම්මාසති, 
මිච්ඡාසති කසයටො; මිච්ඡාසතිං කසටං ඡඩ්යඩත්වා සම්මාසතියා
උපට්ඨානමණ්ඩංපිවතීති–මණ්ඩයපයයං. අවික්යඛපමණ්යඩො සම්මාසමාධි, 
මිච්ඡාසමාධි කසයටො; මිච්ඡාසමාධිං කසටං ඡඩ්යඩත්වා සම්මාසමාධිස්ස
අවික්යඛපමණ්ඩංපිවතීති– මණ්ඩයපයයං. 

240. අත්ථි මණ්යඩො, අත්ථි යපයයං, අත්ථි කසයටො. 
අධියමොක්ඛමණ්යඩො සද්ධින්ද්රියං, අස්සද්ධියං කසයටො; යයො තත්ථ
අත්ථරයසො ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. පග්ගහමණ්යඩො
වීරියින්ද්රියං, යකොසජ්ජං කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො ධම්මරයසො
විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. උපට්ඨානමණ්යඩො සතින්ද්රියං, පමායදො
කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං.
අවික්යඛපමණ්යඩොසමාධින්ද්රියං, උද්ධච්චංකසයටො; යයො තත්ථඅත්ථරයසො
ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. දස්සනමණ්යඩො පඤ්ඤින්ද්රියං, 
අවිජ්ජා කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං 
යපයයං. 

අස්සද්ධියය අකම්පියමණ්යඩො සද්ධාබලං, අස්සද්ධියං කසයටො; යයො 
තත්ථ අත්ථරයසො ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. යකොසජ්යජ
අකම්පියමණ්යඩො වීරියබලං, යකොසජ්ජං කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො
ධම්මරයසොවිමුත්තිරයසො–ඉදංයපයයං. පමායදඅකම්පියමණ්යඩොසතිබලං, 
පමායදො කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං
යපයයං. උද්ධච්යච අකම්පියමණ්යඩොසමාධිබලං, උද්ධච්චංකසයටො; යයො
තත්ථ අත්ථරයසො ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. අවිජ්ජාය
අකම්පියමණ්යඩො පඤ්ඤාබලං, අවිජ්ජා කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො
ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො–ඉදංයපයයං. 

උපට්ඨානමණ්යඩොසතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පමායදොකසයටො; යයොතත්ථ 
අත්ථරයසො ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. පවිචයමණ්යඩො 
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ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, අවිජ්ජා කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො
ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. පග්ගහමණ්යඩො
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, යකොසජ්ජං කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො
ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. ඵරණමණ්යඩො
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පරිළායහො කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො
ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. උපසමමණ්යඩො
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, දුට්ඨුල්ලං කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො
ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. අවික්යඛපමණ්යඩො 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, උද්ධච්චං කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො
ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. පටිසඞ්ඛානමණ්යඩො
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, අපටිසඞ්ඛා කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො
ධම්මරයසොවිමුත්තිරයසො–ඉදංයපයයං. 

දස්සනමණ්යඩොසම්මාදිට්ඨි, මිච්ඡාදිට්ඨිකසයටො; යයොතත්ථ අත්ථරයසො
ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. අභිනියරොපනමණ්යඩො
සම්මාසඞ්කප්යපො, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො
ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. පරිග්ගහමණ්යඩො සම්මාවාචා, 
මිච්ඡාවාචාකසයටො; යයොතත්ථ අත්ථරයසො ධම්මරයසොවිමුත්තිරයසො–ඉදං
යපයයං. සමුට්ඨානමණ්යඩොසම්මාකම්මන්යතො, මිච්ඡාකම්මන්යතොකසයටො; 
යයො තත්ථ අත්ථරයසො ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං.
යවොදානමණ්යඩො සම්මාආජීයවො, මිච්ඡාආජීයවො කසයටො; යයො තත්ථ
අත්ථරයසො ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. පග්ගහමණ්යඩො
සම්මාවායායමො, මිච්ඡාවායායමො කසයටො; යයො තත්ථ අත්ථරයසො
ධම්මරයසො විමුත්තිරයසො – ඉදං යපයයං. උපට්ඨානමණ්යඩො සම්මාසති, 
මිච්ඡාසතිකසයටො; යයොතත්ථඅත්ථරයසොධම්මරයසොවිමුත්තිරයසො–ඉදං
යපයයං. අවික්යඛපමණ්යඩොසම්මාසමාධි, මිච්ඡාසමාධිකසයටො; යයොතත්ථ
අත්ථරයසොධම්මරයසො විමුත්තිරයසො–ඉදංයපයයං. 

දස්සනමණ්යඩො සම්මාදිට්ඨි… අභිනියරොපනමණ්යඩො
සම්මාසඞ්කප්යපො… පරිග්ගහමණ්යඩො සම්මාවාචා… සමුට්ඨානමණ්යඩො
සම්මාකම්මන්යතො… යවොදානමණ්යඩො සම්මාආජීයවො… පග්ගහමණ්යඩො
සම්මාවායායමො… උපට්ඨානමණ්යඩො සම්මාසති… අවික්යඛපමණ්යඩො
සම්මාසමාධි. 

උපට්ඨානමණ්යඩො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො… පවිචයමණ්යඩො 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො… පග්ගහමණ්යඩො වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො…
ඵරණමණ්යඩො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො… උපසමමණ්යඩො
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො… අවික්යඛපමණ්යඩො 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො… පටිසඞ්ඛානමණ්යඩො
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. 
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අස්සද්ධියය අකම්පියමණ්යඩො සද්ධාබලං… යකොසජ්යජ
අකම්පියමණ්යඩො වීරියබලං… පමායද අකම්පියමණ්යඩො සතිබලං…
උද්ධච්යච අකම්පියමණ්යඩො සමාධිබලං… අවිජ්ජාය අකම්පියමණ්යඩො
පඤ්ඤාබලං. 

අධියමොක්ඛමණ්යඩො සද්ධින්ද්රියං… පග්ගහමණ්යඩො වීරියින්ද්රියං…
උපට්ඨානමණ්යඩො සතින්ද්රියං… අවික්යඛපමණ්යඩො සමාධින්ද්රියං…
දස්සනමණ්යඩොපඤ්ඤින්ද්රියං. 

ආධිපයතයයට්යඨනඉන්ද්රියාමණ්යඩො, අකම්පියට්යඨනබලා මණ්යඩො, 
නියයානට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා මණ්යඩො, යහතුට්යඨන මග්යගො මණ්යඩො, 
උපට්ඨානට්යඨන සතිපට්ඨානා මණ්යඩො, පදහනට්යඨන සම්මප්පධානා
මණ්යඩො, ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධිපාදාමණ්යඩො, තථට්යඨනසච්චාමණ්යඩො, 
අවික්යඛපට්යඨනසමයථොමණ්යඩො, අනුපස්සනට්යඨනවිපස්සනාමණ්යඩො, 
එකරසට්යඨන සමථවිපස්සනා මණ්යඩො, අනතිවත්තනට්යඨන යුගනද්ධා
මණ්යඩො, සංවරට්යඨනසීලවිසුද්ධිමණ්යඩො, අවික්යඛපට්යඨනචිත්තවිසුද්ධි
මණ්යඩො, දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධි මණ්යඩො, මුත්තට්යඨන වියමොක්යඛො 
මණ්යඩො, පටියවධට්යඨන විජ්ජා මණ්යඩො, පරිච්චාගට්යඨන විමුත්ති
මණ්යඩො, සමුච්යඡදට්යඨන ඛයය ඤාණං මණ්යඩො, පටිප්පස්සද්ධට්යඨන
අනුප්පායද ඤාණං මණ්යඩො, ඡන්යදො මූලට්යඨන මණ්යඩො, මනසිකායරො
සමුට්ඨානට්යඨන මණ්යඩො, ඵස්යසො සයමොධානට්යඨන මණ්යඩො, යවදනා 
සයමොසරණට්යඨන මණ්යඩො, සමාධි පමුඛට්යඨන මණ්යඩො, සති
ආධිපයතයයට්යඨන මණ්යඩො, පඤ්ඤා තතුත්තරට්යඨන මණ්යඩො, විමුත්ති
සාරට්යඨන මණ්යඩො, අමයතොගධං නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන
මණ්යඩොති. 

චතුත්ථභාණවායරො. 

මණ්ඩයපයයකථානිට්ඨිතා. 

මහාවග්යගොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ඤාණදිට්ඨී චඅස්සාසා, ඉන්ද්රියං වියමොක්ඛපඤ්චමා; 
ගතිකම්මවිපල්ලාසා, මග්යගොමණ්යඩනයතදසාති. 

එසනිකායධයරහිඨපියතො, අසයමො [අස්සයමො (සයා.)] පඨයමොපවයරො 

වරවග්යගොති [වරමග්යගොති (සයා.)]. 
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2. යුගනද්ධවග්යගො 

1. යුගනද්ධකථා 
1. එවං යමසුතං–එකංසමයංආයස්මාආනන්යදොයකොසම්බියංවිහරති 

යඝොසිතාරායම. තත්ර යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ආවුයසො භික්ඛයවො’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො
ආනන්දස්සපච්චස්යසොසුං.ආයස්මාආනන්යදො එතදයවොච– 

‘‘යයො හි යකොචි, ආවුයසො, භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා මම සන්තියක 
අරහත්තපත්තං [අරහත්තං (සයා.), අරහත්තපත්තිං අ. නි. 4.170] 
බයාකයරොති, සබ්බයසොචතූහිමග්යගහිඑයතසංවාඅඤ්ඤතයරන.කතයමහි 
චතූහි? 

‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු සමථපුබ්බඞ්ගමං විපස්සනං භායවති. තස්ස 
සමථපුබ්බඞ්ගමංවිපස්සනංභාවයයතොමග්යගොසඤ්ජායති.යසොතංමග්ගං
ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති [බහුලිං කයරොති (ක.) අ. නි. 4.170 
පස්සිතබ්බා]. තස්ස තං මග්ගං ආයසවයතො භාවයයතො බහුලීකයරොයතො
සඤ්යඤොජනානි පහීයන්ති, අනුසයාබයන්තීයහොන්ති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, භික්ඛු විපස්සනාපුබ්බඞ්ගමං සමථං භායවති. 
තස්සවිපස්සනාපුබ්බඞ්ගමංසමථංභාවයයතොමග්යගොසඤ්ජායති.යසොතං 
මග්ගං ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස තං මග්ගං ආයසවයතො
භාවයයතො බහුලීකයරොයතො සඤ්යඤොජනානි පහීයන්ති, අනුසයා
බයන්තීයහොන්ති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, භික්ඛුසමථවිපස්සනංයුගනද්ධං [යුගනන්ධං(ක.
සී. අට්ඨ.)] භායවති. තස්ස සමථවිපස්සනං යුගනද්ධං භාවයයතො මග්යගො
සඤ්ජායති. යසො තං මග්ගං ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස තං
මග්ගංආයසවයතොභාවයයතො බහුලීකයරොයතො සඤ්යඤොජනානිපහීයන්ති, 
අනුසයාබයන්තීයහොන්ති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, භික්ඛුයනොධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිතංමානසං යහොති.
යසො, ආවුයසො, සමයයො යං තං චිත්තං අජ්ඣත්තයමව [අජ්ඣත්තඤ්යඤව
(සයා.ක.)] සන්තිට්ඨතිසන්නිසීදතිඑයකොදි යහොතිසමාධියති.තස්සමග්යගො
සඤ්ජායති. යසො තං මග්ගං ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස තං
මග්ගංආයසවයතොභාවයයතොබහුලීකයරොයතොසඤ්යඤොජනානි පහීයන්ති, 
අනුසයාබයන්තීයහොන්ති. 

‘‘යයො හි යකොචි, ආවුයසො, භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා මම සන්තියක 
අරහත්තපත්තංබයාකයරොති, සබ්බයසොඉයමහිචතූහිමග්යගහි, එයතසංවා 
අඤ්ඤතයරනා’’ති. 
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1. සුත්තන්තනිද්යදයසො 
2. කථං සමථපුබ්බඞ්ගමිං විපස්සනිං  ායවති? යනක්ඛම්මවයසන

චිත්තස්සඑකග්ගතාඅවික්යඛයපොසමාධි.තත්ථජායත ධම්යමඅනිච්චයතො
අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, දුක්ඛයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, 
අනත්තයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා. ඉති පඨමං සමයථො, පච්ඡා 
විපස්සනා. යතන වුච්චති – ‘‘සමථපුබ්බඞ්ගමං විපස්සනං භායවතී’’ති. 

 ායවතීති චතස්යසො භාවනා – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා, ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා, 
තදුපගවීරියවාහනට්යඨනභාවනා, ආයසවනට්යඨන භාවනා. 

මග්යගො සඤ්ජාෙතීති කථං මග්යගො සඤ්ජායති? දස්සනට්යඨන
සම්මාදිට්ඨි මග්යගො සඤ්ජායති, අභිනියරොපනට්යඨන සම්මාසඞ්කප්යපො
මග්යගො සඤ්ජායති, පරිග්ගහට්යඨන සම්මාවාචා මග්යගො සඤ්ජායති, 
සමුට්ඨානට්යඨන සම්මාකම්මන්යතො මග්යගො සඤ්ජායති, යවොදානට්යඨන
සම්මාආජීයවො මග්යගොසඤ්ජායති, පග්ගහට්යඨනසම්මාවායායමොමග්යගො
සඤ්ජායති, උපට්ඨානට්යඨන සම්මාසති මග්යගො සඤ්ජායති, 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි මග්යගො සඤ්ජායති – එවං මග්යගො
සඤ්ජායති. 

යසො  ිං මග්ගිං ආයසවති  ායවති බහුලීකයරොති ආයසවතීති කථං
ආයසවති? ආවජ්ජන්යතො ආයසවති, ජානන්යතො ආයසවති, පස්සන්යතො 
ආයසවති, පච්චයවක්ඛන්යතොආයසවති, චිත්තං අධිට්ඨහන්යතො ආයසවති, 
සද්ධාය අධිමුච්චන්යතොආයසවති, වීරියං පග්ගණ්හන්යතොආයසවති, සතිං 
උපට්ඨායපන්යතො ආයසවති, චිත්තං සමාදහන්යතො ආයසවති, පඤ්ඤාය
පජානන්යතො ආයසවති, අභිඤ්යඤයයං අභිජානන්යතො ආයසවති, 
පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො ආයසවති, පහාතබ්බං පජහන්යතොආයසවති, 
භායවතබ්බං භායවන්යතො ආයසවති, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොන්යතො
ආයසවති–එවං ආයසවති. 

 ායවතීතිකථං භායවති? ආවජ්ජන්යතො භායවති, ජානන්යතොභායවති, 
පස්සන්යතො භායවති, පච්චයවක්ඛන්යතො භායවති, චිත්තං අධිට්ඨහන්යතො
භායවති, සද්ධායඅධිමුච්චන්යතොභායවති, වීරියංපග්ගණ්හන්යතො භායවති, 
සතිං උපට්ඨායපන්යතො භායවති, චිත්තං සමාදහන්යතො භායවති, පඤ්ඤාය
පජානන්යතො භායවති, අභිඤ්යඤයයං අභිජානන්යතො භායවති, 
පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො භායවති, පහාතබ්බං පජහන්යතො භායවති, 
භායවතබ්බං භායවන්යතො භායවති, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොන්යතො
භායවති–එවංභායවති. 

බහුලීකයරොතීති කථං බහුලීකයරොති? ආවජ්ජන්යතො බහුලීකයරොති, 
ජානන්යතො බහුලීකයරොති, පස්සන්යතො බහුලීකයරොති, පච්චයවක්ඛන්යතො
බහුලීකයරොති, චිත්තංඅධිට්ඨහන්යතොබහුලීකයරොති, සද්ධාය අධිමුච්චන්යතො



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි  යුගනද්ධවග්යගො 

249 

පටුන 

බහුලීකයරොති, වීරියං පග්ගණ්හන්යතො බහුලීකයරොති, සතිං
උපට්ඨායපන්යතො බහුලීකයරොති, චිත්තං සමාදහන්යතො බහුලීකයරොති, 
පඤ්ඤාය පජානන්යතො බහුලීකයරොති, අභිඤ්යඤයයං අභිජානන්යතො
බහුලීකයරොති, පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො බහුලීකයරොති, පහාතබ්බං
පජහන්යතො බහුලීකයරොති, භායවතබ්බං භායවන්යතො බහුලීකයරොති, 
සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොන්යතොබහුලීකයරොති–එවංබහුලීකයරොති. 

 ස්ස  ිං මග්ගිං ආයසවය ො  ාවෙය ො බහුලීකයරොය ො 

සඤ්යඤොජනානි පහීෙන්ති අනුසො බයන්තීයහොන්තීති කථං
සඤ්යඤොජනානි පහීයන්ති, අනුසයා බයන්තීයහොන්ති? 
යසොතාපත්තිමග්යගන, සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බතපරාමායසො –
ඉමානිතීණි සඤ්යඤොජනානිපහීයන්ති; දිට්ඨානුසයයො, විචිකිච්ඡානුසයයො–
ඉයම ද්යව අනුසයා බයන්තීයහොන්ති. සකදාගාමිමග්යගන ඔළාරිකං
කාමරාගසඤ්යඤොජනං, පටිඝසඤ්යඤොජනං–ඉමානි ද්යවසඤ්යඤොජනානි
පහීයන්ති; ඔළාරියකො කාමරාගානුසයයො, පටිඝානුසයයො – ඉයම ද්යව
අනුසයා බයන්තීයහොන්ති. අනාගාමිමග්යගන අනුසහගතං
කාමරාගසඤ්යඤොජනං, පටිඝසඤ්යඤොජනං – ඉමානිද්යවසඤ්යඤොජනානි
පහීයන්ති; අනුසහගයතො කාමරාගානුසයයො, පටිඝානුසයයො – ඉයම ද්යව
අනුසයා බයන්තීයහොන්ති. අරහත්තමග්යගන රූපරායගො, අරූපරායගො, 
මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා – ඉමානි පඤ්ච සඤ්යඤොජනානි පහීයන්ති; 
මානානුසයයො, භවරාගානුසයයො, අවිජ්ජානුසයයො – ඉයම තයයො අනුසයා 
බයන්තීයහොන්ති.එවංසඤ්යඤොජනානිපහීයන්ති, අනුසයාබයන්තීයහොන්ති. 

3. අබයාපාදවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි…යප.…
ආයලොකසඤ්ඤාවයසනචිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි…යප.… 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සාසවයසන පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සාසවයසන
චිත්තස්ස එකග්ගතාඅවික්යඛයපොසමාධි.තත්ථජායතධම්යමඅනිච්චයතො
අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, දුක්ඛයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, 
අනත්තයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා. ඉති පඨමං සමයථො, පච්ඡා
විපස්සනා. යතන වුච්චති – ‘‘සමථපුබ්බඞ්ගමං විපස්සනං භායවතී’’ති. 

 ායවතීති චතස්යසො භාවනා – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා, ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා, 
තදුපගවීරියවාහනට්යඨනභාවනා, ආයසවනට්යඨන භාවනා. 

මග්යගො සඤ්ජාෙතීති කථං මග්යගො සඤ්ජායති? දස්සනට්යඨන
සම්මාදිට්ඨි මග්යගො සඤ්ජායති, අභිනියරොපනට්යඨන සම්මාසඞ්කප්යපො
මග්යගො සඤ්ජායති…යප.… අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි මග්යගො 
සඤ්ජායති.එවංමග්යගොසඤ්ජායති. 

යසො  ිං මග්ගිං ආයසවති  ායවති බහුලීකයරොති ආයසවතීති කථං
ආයසවති? ආවජ්ජන්යතො ආයසවති…යප.… සච්ඡිකාතබ්බං 
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සච්ඡිකයරොන්යතො ආයසවති, එවං ආයසවති.  ායවතීති කථං භායවති? 
ආවජ්ජන්යතො භායවති, ජානන්යතො භායවති…යප.… සච්ඡිකාතබ්බං

සච්ඡිකයරොන්යතො භායවති, එවං භායවති. බහුලීකයරොතීති කථං
බහුලීකයරොති? ආවජ්ජන්යතො බහුලීකයරොති, ජානන්යතො
බහුලීකයරොති…යප.…සච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකයරොන්යතොබහුලීකයරොති, එවං
බහුලීකයරොති. 

 ස්ස  ිං මග්ගිං ආයසවය ො  ාවෙය ො බහුලීකයරොය ො 

සඤ්යඤොජනානිපහීෙන්ති, අනුසොබයන්තීයහොන්තීතිකථංසඤ්යඤොජනා
පහීයන්ති, අනුසයා බයන්තීයහොන්ති? යසොතාපත්තිමග්යගන සක්කායදිට්ඨි
විචිකිච්ඡා සීලබ්බතපරාමායසො – ඉමානි තීණි සඤ්යඤොජනානි පහීයන්ති; 
දිට්ඨානුසයයො, විචිකිච්ඡානුසයයො – ඉයම ද්යව අනුසයා බයන්තීයහොන්ති.
සකදාගාමිමග්යගනඔළාරිකංකාමරාගසඤ්යඤොජනං, පටිඝසඤ්යඤොජනං–
ඉමානි ද්යව සඤ්යඤොජනානි පහීයන්ති; ඔළාරියකො කාමරාගානුසයයො
පටිඝානුසයයො – ඉයම ද්යව අනුසයා බයන්තීයහොන්ති. අනාගාමිමග්යගන
අනුසහගතං කාමරාගසඤ්යඤොජනං, පටිඝසඤ්යඤොජනං – ඉමානි ද්යව
සඤ්යඤොජනානිපහීයන්ති; අනුසහගයතො කාමරාගානුසයයො, පටිඝානුසයයො
– ඉයම ද්යව අනුසයා බයන්තීයහොන්ති. අරහත්තමග්යගන රූපරායගො, 
අරූපරායගො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා – ඉමානි පඤ්ච සඤ්යඤොජනානි 
පහීයන්ති; මානානුසයයො, භවරාගානුසයයො, අවිජ්ජානුසයයො –ඉයමතයයො
අනුසයා බයන්තීයහොන්ති. එවං සඤ්යඤොජනානි පහීයන්ති, අනුසයා 
බයන්තීයහොන්ති.එවංසමථපුබ්බඞ්ගමංවිපස්සනංභායවති. 

4. කථං විපස්සනාපුබ්බඞ්ගමිං සමථිං  ායවති? අනිච්චයතො
අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, දුක්ඛයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, 
අනත්තයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා. තත්ථ ජාතානං ධම්මානඤ්ච 
යවොසග්ගාරම්මණතා [යවොස්සග්ගාරම්මණතා (සයා. ක.)] චිත්තස්ස
එකග්ගතාඅවික්යඛයපො.සමාධිඉතිපඨමංවිපස්සනා, පච්ඡාසමයථො.යතන 

වුච්චති – ‘‘විපස්සනාපුබ්බඞ්ගමං සමථං භායවතී’’ති.  ායවතීති චතස්යසො

භාවනා – ආයසවනට්යඨන භාවනා…යප.… මග්යගො සඤ්ජාෙතීති කථං
මග්යගොසඤ්ජායති…යප.… එවංමග්යගොසඤ්ජායති.එවංසඤ්යඤොජනානි
පහීයන්ති, අනුසයාබයන්තීයහොන්ති. 

රූපං අනිච්චයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, රූපං දුක්ඛයතො 
අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, රූපං අනත්තයතො අනුපස්සනට්යඨන
විපස්සනා. තත්ථ ජාතානං ධම්මානඤ්ච යවොසග්ගාරම්මණතා චිත්තස්ස
එකග්ගතාඅවික්යඛයපොසමාධි.ඉතිපඨමං විපස්සනා, පච්ඡාසමයථො.යතන

වුච්චති – ‘‘විපස්සනාපුබ්බඞ්ගමං සමථං භායවතී’’ති.  ායවතීති චතස්යසො

භාවනා – ආයසවනට්යඨන භාවනා…යප.… මග්යගො සඤ්ජාෙතීති කථං
මග්යගොසඤ්ජායති…යප.…එවංමග්යගො සඤ්ජායති.එවංසඤ්යඤොජනානි
පහීයන්ති, අනුසයාබයන්තීයහොන්ති. 
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යවදනං…යප.… සඤ්ඤං … සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං… 
චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං අනිච්චයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා, 
ජරාමරණං දුක්ඛයතො…යප.… අනත්තයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා.
තත්ථ ජාතානං ධම්මානඤ්ච යවොසග්ගාරම්මණතා චිත්තස්ස එකග්ගතා
අවික්යඛයපොසමාධි.ඉතිපඨමංවිපස්සනා, පච්ඡාසමයථො.යතන වුච්චති–

‘‘විපස්සනාපුබ්බඞ්ගමං සමථං භායවතී’’ති.  ායවතීති චතස්යසො භාවනා –

ආයසවනට්යඨන භාවනා…යප.… මග්යගො සඤ්ජාෙතීති කථං මග්යගො 
සඤ්ජායති…යප.… එවං මග්යගො සඤ්ජායති. එවං සඤ්යඤොජනානි
පහීයන්ති, අනුසයා බයන්තීයහොන්ති. එවං විපස්සනාපුබ්බඞ්ගමං සමථං 
භායවති. 

5. කථං සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? යසොළසහි ආකායරහි
සමථවිපස්සනං යුගනද්ධං භායවති. ආරම්මණට්යඨන යගොචරට්යඨන
පහානට්යඨන පරිච්චාගට්යඨන වුට්ඨානට්යඨන විවට්ටනට්යඨන
සන්තට්යඨන පණීතට්යඨන විමුත්තට්යඨන අනාසවට්යඨන තරණට්යඨන
අනිමිත්තට්යඨන අප්පණිහිතට්යඨන සුඤ්ඤතට්යඨන එකරසට්යඨන
අනතිවත්තනට්යඨනයුගනද්ධට්යඨන. 

කථං ආරම්මණට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? උද්ධච්චං
පජහයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි නියරොධාරම්මයණො, 
අවිජ්ජං පජහයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා නියරොධාරම්මණා. ඉති
ආරම්මණට්යඨන සමථවිපස්සනා එකරසා යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති. යතන වුච්චති – ‘‘ආරම්මණට්යඨන

සමථවිපස්සනං යුගනද්ධං භායවතී’’ති.  ායවතීති චතස්යසො භාවනා – 

ආයසවනට්යඨන භාවනා…යප.… මග්යගො සඤ්ජාෙතීති කථං මග්යගො 
සඤ්ජායති…යප.… එවං මග්යගො සඤ්ජායති. එවං සඤ්යඤොජනානි
පහීයන්ති, අනුසයා බයන්තීයහොන්ති.එවංආරම්මණට්යඨනසමථවිපස්සනං
යුගනද්ධංභායවති. 

කථං යගොචරට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? උද්ධච්චං
පජහයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි නියරොධයගොචයරො, 
අවිජ්ජං පජහයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා නියරොධයගොචරා. ඉති
යගොචරට්යඨන සමථවිපස්සනා එකරසා යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති. යතන වුච්චති – ‘‘යගොචරට්යඨන
සමථවිපස්සනං යුගනද්ධංභායවතී’’ති. 

කථං පහානට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? 
උද්ධච්චසහගතකියලයස ච ඛන්යධ ච පජහයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා 
අවික්යඛයපොසමාධිනියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජාසහගතකියලයසචඛන්යධච
පජහයතොඅනුපස්සනට්යඨන විපස්සනානියරොධයගොචරා.ඉතිපහානට්යඨන
සමථවිපස්සනා එකරසා යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං
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නාතිවත්තන්තීති.යතනවුච්චති–‘‘පහානට්යඨනසමථවිපස්සනං යුගනද්ධං
භායවතී’’ති. 

කථං පරිච්චාගට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? 
උද්ධච්චසහගතකියලයස ච ඛන්යධ ච පරිච්චජයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා 
අවික්යඛයපොසමාධිනියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජාසහගතකියලයසචඛන්යධච
පරිච්චජයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා නියරොධයගොචරා. ඉති
පරිච්චාගට්යඨන සමථවිපස්සනා එකරසා යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති. යතන වුච්චති – ‘‘පරිච්චාගට්යඨන
සමථවිපස්සනංයුගනද්ධංභායවතී’’ති. 

කථං වුට් ානට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? 
උද්ධච්චසහගතකියලයසහිචඛන්යධහිචවුට්ඨහයතොචිත්තස්ස එකග්ගතා 
අවික්යඛයපො සමාධි නියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජාසහගතකියලයසහි ච
ඛන්යධහිච වුට්ඨහයතොඅනුපස්සනට්යඨනවිපස්සනානියරොධයගොචරා.ඉති 
වුට්ඨානට්යඨන සමථවිපස්සනා එකරසා යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති. යතන වුච්චති – ‘‘වුට්ඨානට්යඨන
සමථවිපස්සනංයුගනද්ධං භායවතී’’ති. 

කථං විවට් නට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? 
උද්ධච්චසහගතකියලයසහි චඛන්යධහිච විවට්ටයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා
අවික්යඛයපො සමාධි නියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජාසහගතකියලයසහි ච
ඛන්යධහිචවිවට්ටයතොඅනුපස්සනට්යඨනවිපස්සනානියරොධයගොචරා.ඉති
විවට්ටනට්යඨන සමථවිපස්සනා එකරසා යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති. යතන වුච්චති – ‘‘විවට්ටනට්යඨන
සමථවිපස්සනංයුගනද්ධංභායවතී’’ති. 

කථං සන් ට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? උද්ධච්චං
පජහයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි සන්යතො යහොන්ති
නියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජං පජහයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා සන්තා
යහොතිනියරොධයගොචරා.ඉතිසන්තට්යඨනසමථවිපස්සනාඑකරසායහොන්ති, 
යුගනද්ධා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති. යතන වුච්චති –
‘‘සන්තට්යඨනසමථවිපස්සනං යුගනද්ධංභායවතී’’ති. 

කථං පණී ට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? උද්ධච්චං
පජහයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි පණීයතො යහොති 
නියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජං පජහයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා පණීතා
යහොති නියරොධයගොචරා. ඉති පණීතට්යඨන සමථවිපස්සනා එකරසා
යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති. යතන
වුච්චති–‘‘පණීතට්යඨනසමථවිපස්සනංයුගනද්ධං භායවතී’’ති. 
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කථං විමුත් ට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? උද්ධච්චං
පජහයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි කාමාසවා විමුත්යතො
යහොති නියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජං පජහයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා
අවිජ්ජාසවා විමුත්තා යහොතිනියරොධයගොචරා.ඉතිරාගවිරාගායචයතොවිමුත්ති 
අවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤා විමුත්තට්යඨන සමථවිපස්සනා එකරසා යහොන්ති, 
යුගනද්ධා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති. යතන වුච්චති –
‘‘විමුත්තට්යඨන සමථවිපස්සනංයුගනද්ධංභායවතී’’ති. 

කථං අනාසවට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? උද්ධච්චං
පජහයතොචිත්තස්සඑකග්ගතාඅවික්යඛයපොසමාධිකාමාසයවන අනාසයවො
යහොති නියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජං පජහයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා
අවිජ්ජාසයවන අනාසවා යහොති නියරොධයගොචරා. ඉති අනාසවට්යඨන
සමථවිපස්සනා එකරසා යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං
නාතිවත්තන්තීති. යතන වුච්චති – ‘‘අනාසවට්යඨන සමථවිපස්සනං 
යුගනද්ධංභායවතී’’ති. 

කථං  රණට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? 
උද්ධච්චසහගතකියලයස ච ඛන්යධ ච තරයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා 
අවික්යඛයපොසමාධිනියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජාසහගතකියලයසචඛන්යධච
තරයතො අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා නියරොධයගොචරා. ඉති තරණට්යඨන
සමථවිපස්සනා එකරසා යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං
නාතිවත්තන්තීති.යතනවුච්චති– ‘‘තරණට්යඨනසමථවිපස්සනංයුගනද්ධං
භායවතී’’ති. 

කථං අනිමත් ට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? උද්ධච්චං 
පජහයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි සබ්බනිමිත්යතහි
අනිමිත්යතොයහොති නියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජංපජහයතොඅනුපස්සනට්යඨන
විපස්සනා සබ්බනිමිත්යතහි අනිමිත්තා යහොති නියරොධයගොචරා. ඉති
අනිමිත්තට්යඨන සමථවිපස්සනා එකරසා යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති. යතන වුච්චති – ‘‘අනිමිත්තට්යඨන 
සමථවිපස්සනංයුගනද්ධංභායවතී’’ති. 

කථං අප්පණිහි ට්ය නසමථවිපස්සනිංයුගනද්ධිං  ායවති? උද්ධච්චං
පජහයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි සබ්බපණිධීහි
අප්පණිහියතො යහොති නියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජං පජහයතො
අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා සබ්බපණිධීහි අප්පණිහිතා යහොති
නියරොධයගොචරා. ඉතිඅප්පණිහිතට්යඨන සමථවිපස්සනාඑකරසායහොන්ති, 
යුගනද්ධා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති. යතන වුච්චති –
‘‘අප්පණිහිතට්යඨනසමථවිපස්සනංයුගනද්ධංභායවතී’’ති. 
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කථං සුඤ්ඤ ට්ය න සමථවිපස්සනිං යුගනද්ධිං  ායවති? උද්ධච්චං
පජහයතො චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමාධි සබ්බාභිනියවයසහි
සුඤ්යඤො යහොති නියරොධයගොචයරො, අවිජ්ජං පජහයතො අනුපස්සනට්යඨන
විපස්සනා සබ්බාභිනියවයසහි සුඤ්ඤා යහොති නියරොධයගොචරා. ඉති
සුඤ්ඤතට්යඨන සමථවිපස්සනා එකරසා යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති. යතන වුච්චති – ‘‘සුඤ්ඤතට්යඨන

සමථවිපස්සනං යුගනද්ධං භායවතී’’ති.  ායවතීති චතස්යසො භාවනා – 

ආයසවනට්යඨන භාවනා…යප.… මග්යගො සඤ්ජාෙතීති කථං මග්යගො 
සඤ්ජායති…යප.… එවං මග්යගො සඤ්ජායති. එවං සඤ්යඤොජනානි
පහීයන්ති, අනුසයා බයන්තීයහොන්ති. එවං සුඤ්ඤතට්යඨන සමථවිපස්සනං
යුගනද්ධංභායවති.ඉයමහියසොළසහි ආකායරහිසමථවිපස්සනංයුගනද්ධං
භායවති, එවංසමථවිපස්සනංයුගනද්ධංභායවති. 

සුත්තන්තනිද්යදයසො. 

2. ධම්මුද්ධච්චවාරනිද්යදයසො 
6. කථං ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහි ිං මානසිං යහොති? අනිච්චයතො

මනසිකයරොයතොඔභායසො උප්පජ්ජති, ඔභායසො ධම්යමොතිඔභාසංආවජ්ජති, 
තයතො වික්යඛයපො උද්ධච්චං. යතන උද්ධච්යචන විග්ගහිතමානයසො
අනිච්චයතො උපට්ඨානං යථාභූතං නප්පජානාති, දුක්ඛයතො උපට්ඨානං
යථාභූතං නප්පජානාති, අනත්තයතො උපට්ඨානං යථාභූතං නප්පජානාති.
යතනවුච්චති–‘‘ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිතමානයසොයහොතියසොසමයයො, යංතං 
චිත්තං අජ්ඣත්තයමව සන්තිට්ඨති සන්නිසීදති එයකොදි යහොති සමාධියති. 

 ස්ස මග්යගො සඤ්ජාෙතී’’ති කථං මග්යගො සඤ්ජායති…යප.… එවං
මග්යගො සඤ්ජායති, එවං සඤ්යඤොජනානි පහීයන්ති, අනුසයා 
බයන්තීයහොන්ති. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො ඤාණං උප්පජ්ජති, පීති උප්පජ්ජති, 
පස්සද්ධි උප්පජ්ජති, සුඛං උප්පජ්ජති, අධියමොක්යඛො උප්පජ්ජති, පග්ගයහො 
උප්පජ්ජති, උපට්ඨානං උප්පජ්ජති, උයපක්ඛා උප්පජ්ජති, නිකන්ති
උප්පජ්ජති, ‘නිකන්ති ධම්යමො’ති නිකන්තිං ආවජ්ජති. තයතො වික්යඛයපො
උද්ධච්චං. යතන උද්ධච්යචන විග්ගහිතමානයසො අනිච්චයතො උපට්ඨානං
යථාභූතං නප්පජානාති, දුක්ඛයතො උපට්ඨානං යථාභූතං නප්පජානාති, 
අනත්තයතො උපට්ඨානං යථාභූතං නප්පජානාති. යතන වුච්චති –
‘‘ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිතමානයසො යහොති යසො සමයයො, යං තං චිත්තං

අජ්ඣත්තයමව සන්තිට්ඨති සන්නිසීදති එයකොදි යහොති සමාධියති.  ස්ස

මග්යගො සඤ්ජාෙතී’’ති. කථං මග්යගො සඤ්ජායති…යප.… එවං මග්යගො
සඤ්ජායති, එවංසඤ්යඤොජනානිපහීයන්ති, අනුසයාබයන්තීයහොන්ති. 

දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො…යප.… අනත්තයතො මනසිකයරොයතො
ඔභායසො උප්පජ්ජති…යප.…ඤාණං උප්පජ්ජති, පීතිඋප්පජ්ජති, පස්සද්ධි



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි  යුගනද්ධවග්යගො 

255 

පටුන 

උප්පජ්ජති, සුඛංඋප්පජ්ජති, අධියමොක්යඛොඋප්පජ්ජති, පග්ගයහොඋප්පජ්ජති, 
උපට්ඨානං උප්පජ්ජති, උයපක්ඛාඋප්පජ්ජති, නිකන්තිඋප්පජ්ජති, ‘නිකන්ති
ධම්යමො’ති නිකන්තිං ආවජ්ජති. තයතො වික්යඛයපො උද්ධච්චං. යතන
උද්ධච්යචන විග්ගහිතමානයසො අනත්තයතො උපට්ඨානං, අනිච්චයතො
උපට්ඨානං, දුක්ඛයතො උපට්ඨානං යථාභූතංනප්පජානාති. යතනවුච්චති – 
‘‘ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිතමානයසො…යප.… එවං සඤ්යඤොජනානි පහීයන්ති, 
අනුසයා බයන්තීයහොන්ති’’. 

රූපං අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො…යප.… රූපං දුක්ඛයතො
මනසිකයරොයතො…රූපං අනත්තයතො මනසිකයරොයතො… යවදනං…යප.…
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං… චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං 
අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො…යප.… ජරාමරණං දුක්ඛයතො
මනසිකයරොයතො, ජරාමරණං අනත්තයතො මනසිකයරොයතො ඔභායසො
උප්පජ්ජති…යප.…ඤාණංඋප්පජ්ජති, පීතිඋප්පජ්ජති, පස්සද්ධිඋප්පජ්ජති, 
සුඛංඋප්පජ්ජති, අධියමොක්යඛොඋප්පජ්ජති, පග්ගයහො උප්පජ්ජති, උපට්ඨානං
උප්පජ්ජති, උයපක්ඛාඋප්පජ්ජති, නිකන්තිඋප්පජ්ජති, ‘නිකන්තිධම්යමො’ති
නිකන්තිං ආවජ්ජති. තයතො වික්යඛයපො උද්ධච්චං. යතන උද්ධච්යචන
විග්ගහිතමානයසො. ජරාමරණං අනත්තයතො උපට්ඨානං යථාභූතං
නප්පජානාති. ජරාමරණං අනිච්චයතො උපට්ඨානං යථාභූතං නප්පජානාති, 
ජරාමරණං දුක්ඛයතො උපට්ඨානං යථාභූතං නප්පජානාති. යතන වුච්චති –
‘‘ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිතමානයසො යහොති. යසො සමයයො, යං තං චිත්තං
අජ්ඣත්තයමව සන්තිට්ඨති සන්නිසීදති එයකොදි යහොති සමාධියති. තස්ස
මග්යගො සඤ්ජායතී’’ති. කථං මග්යගො සඤ්ජායති…යප.… එවං මග්යගො
සඤ්ජායති.එවං සඤ්යඤොජනානිපහීයන්ති, අනුසයාබයන්තීයහොන්ති.එවං
ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිතං මානසංයහොති. 

7. 
ඔභායසයචවඤායණච, පීතියාචවිකම්පති; 
පස්සද්ධියාසුයඛයචව, යයහිචිත්තංපයවධති. 

අධියමොක්යඛ චපග්ගායහ, උපට්ඨායනච කම්පති; 
උයපක්ඛාවජ්ජනායයචව, උයපක්ඛායචනිකන්තියා. 

ඉමානිදසඨානානි, පඤ්ඤායස්සපරිච්චිතා; 
ධම්මුද්ධච්චකුසයලොයහොති, නචසම්යමොහගච්ඡති. 

වික්ඛිපතියචවකිලිස්සතිච, චවතිචිත්තභාවනා; 
වික්ඛිපති නකිලිස්සති, භාවනා පරිහායති. 

වික්ඛිපතිනකිලිස්සති, භාවනානපරිහායති; 
නචවික්ඛිපයතචිත්තංනකිලිස්සති, නචවතිචිත්තභාවනා. 
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පටුන 

ඉයමහිචතූහිඨායනහිචිත්තස්සසඞ්යඛපවික්යඛපවිග්ගහිතං [සඞ්යඛපං
වික්යඛපංවිග්ගහිතං(සයා.)] දසඨායන සම්පජානාතීති. 

යුගනද්ධකථානිට්ඨිතා. 

2. සච්චකථා 

8. පුරිමනිදානං. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව [සං. නි. 5.1090], තථානි 
අවිතථානි අනඤ්ඤථානි. කතමානි චත්තාරි? ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති, භික්ඛයව, 
තථයමතං අවිතථයමතංඅනඤ්ඤථයමතං; ‘අයංදුක්ඛසමුදයයො’තිතථයමතං
අවිතථයමතං අනඤ්ඤථයමතං, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති තථයමතං
අවිතථයමතං අනඤ්ඤථයමතං, ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති
තථයමතං අවිතථයමතං අනඤ්ඤථයමතං. ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
තථානිඅවිතථානිඅනඤ්ඤථානි’’. 

1. පඨමසුත්තන්තනිද්යදයසො 
කථං දුක්ඛං තථට්යඨන සච්චං? චත්තායරො දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්ඨා තථා

අවිතථා අනඤ්ඤථා. දුක්ඛස්ස පීළනට්යඨො, සඞ්ඛතට්යඨො, සන්තාපට්යඨො, 
විපරිණාමට්යඨො – ඉයම චත්තායරො දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්ඨා තථා අවිතථා
අනඤ්ඤථා.එවං දුක්ඛංතථට්යඨනසච්චං. 

කථං සමුදයයො තථට්යඨන සච්චං? චත්තායරො සමුදයස්ස සමුදයට්ඨා
තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා. සමුදයස්ස ආයූහනට්යඨො, නිදානට්යඨො, 
සංයයොගට්යඨො පලියබොධට්යඨො – ඉයම චත්තායරො සමුදයස්ස සමුදයට්ඨා
තථාඅවිතථා අනඤ්ඤථා.එවංසමුදයයොතථට්යඨනසච්චං. 

කථංනියරොයධොතථට්යඨනසච්චං? චත්තායරොනියරොධස්ස නියරොධට්ඨා
තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා. නියරොධස්ස නිස්සරණට්යඨො, වියවකට්යඨො, 
අසඞ්ඛතට්යඨො, අමතට්යඨො–ඉයමචත්තායරොනියරොධස්සනියරොධට්ඨාතථා 
අවිතථාඅනඤ්ඤථා.එවංනියරොයධොතථට්යඨනසච්චං. 

කථං මග්යගොතථට්යඨනසච්චං? චත්තායරො මග්ගස්ස මග්ගට්ඨාතථා 
අවිතථා අනඤ්ඤථා. මග්ගස්ස නියයානට්යඨො, යහතුට්යඨො, දස්සනට්යඨො, 
ආධිපයතයයට්යඨො – ඉයම චත්තායරො මග්ගස්ස මග්ගට්ඨා තථා අවිතථා 
අනඤ්ඤථා.එවංමග්යගොතථට්යඨනසච්චං. 

9. කතිහාකායරහි චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි? චතූහාකායරහි
චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි. තථට්යඨන, අනත්තට්යඨන, 
සච්චට්යඨන, පටියවධට්යඨන – ඉයමහි චතූහාකායරහි චත්තාරි සච්චානි 
එකසඞ්ගහිතානි.යංඑකසඞ්ගහිතංතංඑකත්තං.එකත්තංඑයකනඤායණන
පටිවිජ්ඣතීති– චත්තාරිසච්චානිඑකප්පටියවධානි. 
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කථං තථට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි? චතූහාකායරහි 
තථට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි. දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨො
තථට්යඨො, සමුදයස්ස සමුදයට්යඨො තථට්යඨො, නියරොධස්ස නියරොධට්යඨො
තථට්යඨො, මග්ගස්ස මග්ගට්යඨො තථට්යඨො – ඉයමහි චතූහාකායරහි
තථට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකසඞ්ගහිතානි. යං එකසඞ්ගහිතං තං
එකත්තං. එකත්තං එයකන ඤායණන පටිවිජ්ඣතීති – චත්තාරි සච්චානි 
එකප්පටියවධානි. 

කථංඅනත්තට්යඨනචත්තාරිසච්චානිඑකප්පටියවධානි? චතූහාකායරහි 
අනත්තට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි. දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨො 
අනත්තට්යඨො, සමුදයස්ස සමුදයට්යඨො අනත්තට්යඨො, නියරොධස්ස
නියරොධට්යඨොඅනත්තට්යඨො, මග්ගස්සමග්ගට්යඨොඅනත්තට්යඨො–ඉයමහි
චතූහාකායරහි අනත්තට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකසඞ්ගහිතානි. යං
එකසඞ්ගහිතං තං එකත්තං. එකත්තං එයකන ඤායණන පටිවිජ්ඣතීති –
චත්තාරිසච්චානිඑකප්පටියවධානි. 

කථං සච්චට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි? චතූහාකායරහි 
සච්චට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි. දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨො
සච්චට්යඨො, සමුදයස්ස සමුදයට්යඨොසච්චට්යඨො, නියරොධස්සනියරොධට්යඨො
සච්චට්යඨො, මග්ගස්ස මග්ගට්යඨො සච්චට්යඨො – ඉයමහි චතූහාකායරහි
සච්චට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකසඞ්ගහිතානි. යං එකසඞ්ගහිතං තං
එකත්තං. එකත්තං එයකන ඤායණන පටිවිජ්ඣතීති – චත්තාරි සච්චානි 
එකප්පටියවධානි. 

කථංපටියවධට්යඨනචත්තාරිසච්චානිඑකප්පටියවධානි? චතූහාකායරහි 
පටියවධට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි. දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨො 
පටියවධට්යඨො, සමුදයස්ස සමුදයට්යඨො පටියවධට්යඨො නියරොධස්ස
නියරොධට්යඨොපටියවධට්යඨො, මග්ගස්සමග්ගට්යඨොපටියවධට්යඨො–ඉයමහි
චතූහාකායරහි පටියවධට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකසඞ්ගහිතානි යං
එකසඞ්ගහිතං තං එකත්තං. එකත්තං එයකන ඤායණන පටිවිජ්ඣතීති –
චත්තාරිසච්චානිඑකප්පටියවධානි. 

10. කතිහාකායරහිචත්තාරිසච්චානිඑකප්පටියවධානි? යං අනිච්චංතං
දුක්ඛං, යං දුක්ඛං තං අනිච්චං, යං අනිච්චඤ්ච දුක්ඛඤ්ච තං අනත්තා. යං
අනිච්චඤ්චදුක්ඛඤ්චඅනත්තාචතංතථං.යංඅනිච්චංචදුක්ඛඤ්ච අනත්තා
ච තථඤ්ච තං සච්චං. යං අනිච්චඤ්ච දුක්ඛඤ්ච අනත්තා ච තථඤ්ච
සච්චඤ්ච තං එකසඞ්ගහිතං. යං එකසඞ්ගහිතං තං එකත්තං. එකත්තං
එයකනඤායණනපටිවිජ්ඣතීති– චත්තාරිසච්චානිඑකප්පටියවධානි. 

කතිහාකායරහි චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි? නවහාකායරහි
චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි. තථට්යඨන, අනත්තට්යඨන, 
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සච්චට්යඨන, පටියවධට්යඨන, අභිඤ්ඤට්යඨන, පරිඤ්ඤට්යඨන, 
පහානට්යඨන, භාවනට්යඨන, සච්ඡිකිරියට්යඨන – ඉයමහි නවහාකායරහි
චත්තාරිසච්චානි එකසඞ්ගහිතානි.යංඑකසඞ්ගහිතංතංඑකත්තං.එකත්තං
එයකනඤායණනපටිවිජ්ඣතීති– චත්තාරිසච්චානිඑකප්පටියවධානි. 

කථං තථට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි? නවහාකායරහි 
තථට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි. දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨො
තථට්යඨො, සමුදයස්ස සමුදයට්යඨො තථට්යඨො, නියරොධස්ස නියරොධට්යඨො
තථට්යඨො, මග්ගස්ස මග්ගට්යඨො තථට්යඨො, අභිඤ්ඤාය අභිඤ්ඤට්යඨො
තථට්යඨො, පරිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤට්යඨො තථට්යඨො, පහානස්ස පහානට්යඨො
තථට්යඨො, භාවනායභාවනට්යඨොතථට්යඨො, සච්ඡිකිරියාය සච්ඡිකිරියට්යඨො
තථට්යඨො – ඉයමහි නවහාකායරහි තථට්යඨන චත්තාරි සච්චානි 
එකසඞ්ගහිතානි.යංඑකසඞ්ගහිතංතංඑකත්තං.එකත්තංඑයකනඤායණන
පටිවිජ්ඣතීති– චත්තාරිසච්චානිඑකප්පටියවධානි. 

කථං අනත්තට්යඨන… සච්චට්යඨන… පටියවධට්යඨන චත්තාරි
සච්චානිඑකප්පටියවධානි? නවහාකායරහි පටියවධට්යඨනචත්තාරිසච්චානි
එකප්පටියවධානි. දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨො පටියවධට්යඨො, සමුදයස්ස
සමුදයට්යඨො පටියවධට්යඨො, නියරොධස්ස නියරොධට්යඨො පටියවධට්යඨො, 
මග්ගස්ස මග්ගට්යඨො පටියවධට්යඨො, අභිඤ්ඤාය අභිඤ්ඤට්යඨො 
පටියවධට්යඨො, පරිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤට්යඨො පටියවධට්යඨො, පහානස්ස
පහානට්යඨො පටියවධට්යඨො, භාවනාය භාවනට්යඨො පටියවධට්යඨො, 
සච්ඡිකිරියාය සච්ඡිකිරියට්යඨො පටියවධට්යඨො – ඉයමහි නවහාකායරහි
පටියවධට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකසඞ්ගහිතානි. යං එකසඞ්ගහිතං තං 
එකත්තං. එකත්තං එයකන ඤායණන පටිවිජ්ඣතීති – චත්තාරි සච්චානි 
එකප්පටියවධානි. 

11. කතිහාකායරහි චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි? ද්වාදසහි
ආකායරහිචත්තාරිසච්චානිඑකප්පටියවධානි.තථට්යඨන, අනත්තට්යඨන, 
සච්චට්යඨන, පටියවධට්යඨන, අභිජානනට්යඨන, පරිජානනට්යඨන, 
ධම්මට්යඨන, තථට්යඨන, ඤාතට්යඨන, සච්ඡිකිරියට්යඨන, ඵස්සනට්යඨන, 
අභිසමයට්යඨන – ඉයමහි ද්වාදසහි ආකායරහි චත්තාරි සච්චානි
එකසඞ්ගහිතානි.යංඑකසඞ්ගහිතංතං එකත්තං.එකත්තංඑයකනඤායණන
පටිවිජ්ඣතීති–චත්තාරිසච්චානි එකප්පටියවධානි. 

කථං තථට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි? යසොළසහි
ආකායරහි තථට්යඨන චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි. දුක්ඛස්ස
පීළනට්යඨො, සඞ්ඛතට්යඨො, සන්තාපට්යඨො, විපරිණාමට්යඨො, තථට්යඨො; 
සමුදයස්ස ආයූහනට්යඨො, නිදානට්යඨො, සංයයොගට්යඨො, පලියබොධට්යඨො
තථට්යඨො; නියරොධස්ස නිස්සරණට්යඨො, වියවකට්යඨො, අසඞ්ඛතට්යඨො, 
අමතට්යඨොතථට්යඨො; මග්ගස්සනියයානට්යඨො, යහතුට්යඨො, දස්සනට්යඨො, 
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පටුන 

ආධිපයතයයට්යඨො තථට්යඨො – ඉයමහි යසොළසහි ආකායරහි තථට්යඨන 
චත්තාරිසච්චානිඑකසඞ්ගහිතානි.යංඑකසඞ්ගහිතංතංඑකත්තං.එකත්තං
එයකනඤායණන පටිවිජ්ඣතීති–චත්තාරිසච්චානිඑකප්පටියවධානි. 

කථං අනත්තට්යඨන…යප.… සච්චට්යඨන… පටියවධට්යඨන…
අභිජානනට්යඨන… පරිජානනට්යඨන… ධම්මට්යඨන… තථට්යඨන…
ඤාතට්යඨන… සච්ඡිකිරියට්යඨන… ඵස්සනට්යඨන… අභිසමයට්යඨන
චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි? යසොළසහි ආකායරහි අභිසමයට්යඨන
චත්තාරි සච්චානි එකප්පටියවධානි. දුක්ඛස්ස පීළනට්යඨො, සඞ්ඛතට්යඨො, 
සන්තාපට්යඨො, විපරිණාමට්යඨො, අභිසමයට්යඨො; සමුදයස්ස ආයූහනට්යඨො, 
නිදානට්යඨො, සංයයොගට්යඨො, පලියබොධට්යඨො, අභිසමයට්යඨො; නියරොධස්ස 
නිස්සරණට්යඨො, වියවකට්යඨො, අසඞ්ඛතට්යඨො, අමතට්යඨො, අභිසමයට්යඨො; 
මග්ගස්ස නියයානට්යඨො, යහතුට්යඨො, දස්සනට්යඨො, ආධිපයතයයට්යඨො, 
අභිසමයට්යඨො – ඉයමහි යසොළසහි ආකායරහි අභිසමයට්යඨන චත්තාරි
සච්චානිඑකසඞ්ගහිතානි. යංඑකසඞ්ගහිතංතංඑකත්තං.එකත්තංඑයකන
ඤායණනපටිවිජ්ඣතීති–චත්තාරිසච්චානි එකප්පටියවධානි. 

12. සච්චානං කති ලක්ඛණානි? සච්චානං ද්යව ලක්ඛණානි. 
සඞ්ඛතලක්ඛණඤ්ච, අසඞ්ඛතලක්ඛණඤ්ච – සච්චානං ඉමානි ද්යව
ලක්ඛණානි. 

සච්චානං කති ලක්ඛණානි? සච්චානං ඡ ලක්ඛණානි. සඞ්ඛතානං 
සච්චානංඋප්පායදො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතානං අඤ්ඤථත්තං 
පඤ්ඤායති අසඞ්ඛතස්ස සච්චස්ස න උප්පායදො පඤ්ඤායති, න වයයො
පඤ්ඤායති, න ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති – සච්චානං ඉමානි ඡ
ලක්ඛණානි. 

සච්චානංකතිලක්ඛණානි? සච්චානංද්වාදසලක්ඛණානි. දුක්ඛසච්චස්ස
උප්පායදො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං 
පඤ්ඤායති; සමුදයසච්චස්ස උප්පායදො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, 
ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති; මග්ගසච්චස්ස උප්පායදො පඤ්ඤායති, 
වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති; නියරොධසච්චස්සන
උප්පායදො පඤ්ඤායති, න වයයො පඤ්ඤායති, න ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායති–සච්චානංඉමානිද්වාදසලක්ඛණානි. 

චතුන්නං සච්චානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති අබයාකතා? 
සමුදයසච්චං අකුසලං, මග්ගසච්චං කුසලං, නියරොධසච්චං අබයාකතං.
දුක්ඛසච්චංසියාකුසලං, සියාඅකුසලං, සියාඅබයාකතං. 

සියා තීණිසච්චානි එකසච්යචනසඞ්ගහිතානි, එකසච්චං තීහි සච්යචහි
සඞ්ගහිතං? වත්ථුවයසනපරියායයනසියාති.කථඤ්චසියා? යංදුක්ඛසච්චං 
අකුසලං, සමුදයසච්චං අකුසලං – එවං අකුසලට්යඨන ද්යව සච්චානි
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එකසච්යචන සඞ්ගහිතානි, එකසච්චං ද්වීහි සච්යචහි සඞ්ගහිතං. යං
දුක්ඛසච්චංකුසලං, මග්ගසච්චංකුසලං–එවංකුසලට්යඨනද්යවසච්චානි
එකසච්යචන සඞ්ගහිතානි, එකසච්චං ද්වීහි සච්යචහි සඞ්ගහිතං. යං
දුක්ඛසච්චං අබයාකතං, නියරොධසච්චං අබයාකතං – එවං අබයාකතට්යඨන
ද්යව සච්චානි එකසච්යචන සඞ්ගහිතානි, එකසච්චං ද්වීහි සච්යචහි
සඞ්ගහිතං.එවංසියාතීණිසච්චානි එකසච්යචනසඞ්ගහිතානි, එකසච්චංතීහි
සච්යචහිසඞ්ගහිතංවත්ථුවයසන පරියායයනාති. 

2. දුතියසුත්තන්තපාළි 
13. ‘‘පුබ්යබ යම, භික්ඛයව [සං.නි.3.26], සම්යබොධාඅනභිසම්බුද්ධස්ස

යබොධිසත්තස්යසව සයතො එතදයහොසි – ‘යකො නු යඛො රූපස්ස අස්සායදො, 
යකොආදීනයවො, කිංනිස්සරණං; යකොයවදනාය අස්සායදො, යකොආදීනයවො, 
කිංනිස්සරණං; යකොසඤ්ඤායඅස්සායදො, යකොආදීනයවො, කිං නිස්සරණං; 
යකො සඞ්ඛාරානං අස්සායදො, යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණං; යකො
විඤ්ඤාණස්ස අස්සායදො, යකොආදීනයවො, කිංනිස්සරණ’න්ති? තස්සමය්හං, 
භික්ඛයව, එතදයහොසි–‘යං යඛො රූපංපටිච්චඋප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සං
– අයංරූපස්ස අස්සායදො.යංරූපං අනිච්චං, තං දුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං –
අයංරූපස්සආදීනයවො.යයො රූපස්මිංඡන්දරාගවිනයයොඡන්දරාගප්පහානං
–ඉදංරූපස්සනිස්සරණං.යංයවදනං පටිච්ච…යප.…යංසඤ්ඤංපටිච්ච…
යංසඞ්ඛායරපටිච්ච…යංවිඤ්ඤාණංපටිච්ච උප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සං
– අයං විඤ්ඤාණස්ස අස්සායදො. යං විඤ්ඤාණං අනිච්චං තං දුක්ඛං
විපරිණාමධම්මං – අයං විඤ්ඤාණස්ස ආදීනයවො. යයො විඤ්ඤාණස්මිං 
ඡන්දරාගවිනයයොඡන්දරාගප්පහානං–ඉදංවිඤ්ඤාණස්සනිස්සරණං’’. 

‘‘යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං පඤ්චන්නං උපාදානක්ඛන්ධානං
එවං අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො නිස්සරණඤ්ච
නිස්සරණයතො යථාභූතං නාබ්භඤ්ඤාසිං, යනව තාවාහං, භික්ඛයව, 
සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය 
සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති
පච්චඤ්ඤාසිං [අභිසම්බුද්යධො පච්චඤ්ඤාසිං (සයා.) සං. නි. 3.26 
පස්සිතබ්බා] යයතො ච ඛ්වාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං පඤ්චන්නං
උපාදානක්ඛන්ධානං එවංඅස්සාදඤ්ච අස්සාදයතොආදීනවඤ්චආදීනවයතො
නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, අථාහං, භික්ඛයව, 
‘සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයදවමනුස්සාය අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති
පච්චඤ්ඤාසිං.ඤාණඤ්චපනයමදස්සනංඋදපාදි– ‘අකුප්පායම විමුත්ති 
[යචයතොවිමුත්ති (සයා. ක.) සං. නි. 3.27 පස්සිතබ්බා]. අයමන්තිමා ජාති, 
නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’’ති. 
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3. දුතියසුත්තන්තනිද්යදයසො 
14. යං රූපං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං, අයං රූපස්ස

අස්සායදොති–පහානප්පටියවයධොසමුදයසච්චං.යංරූපංඅනිච්චං තංදුක්ඛං
විපරිණාමධම්මං, අයං රූපස්ස ආදීනයවොති – පරිඤ්ඤාපටියවයධො
දුක්ඛසච්චං. යයොරූපස්මිංඡන්දරාගවිනයයොඡන්දරාගප්පහානං, ඉදංරූපස්ස
නිස්සරණන්ති – සච්ඡිකිරියාපටියවයධො නියරොධසච්චං. යා ඉයමසු තීසු
ඨායනසුදිට්ඨිසඞ්කප්යපොවාචා කම්මන්යතොආජීයවොවායායමොසතිසමාධි
–භාවනාපටියවයධොමග්ගසච්චං. 

යං යවදනං පටිච්ච…යප.… යං සඤ්ඤං පටිච්ච… යං සඞ්ඛායර
පටිච්ච… යං විඤ්ඤාණං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං, අයං
විඤ්ඤාණස්ස අස්සායදොති – පහානප්පටියවයධො සමුදයසච්චං. යං
විඤ්ඤාණං අනිච්චං තං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අයං විඤ්ඤාණස්ස
ආදීනයවොති – පරිඤ්ඤාපටියවයධො දුක්ඛසච්චං. යයො විඤ්ඤාණස්මිං
ඡන්දරාගවිනයයො ඡන්දරාගප්පහානං, ඉදං විඤ්ඤාණස්ස නිස්සරණන්ති –
සච්ඡිකිරියාපටියවයධො නියරොධසච්චං. යා ඉයමසු තීසු ඨායනසු දිට්ඨි
සඞ්කප්යපො වාචා කම්මන්යතො ආජීයවො වායායමො සති සමාධි –
භාවනාපටියවයධොමග්ගසච්චං. 

15. සච්චන්ති කතිහාකායරහි සච්චං? එසනට්යඨන, පරිග්ගහට්යඨන, 
පටියවධට්යඨන. කථං එසනට්යඨන සච්චං? ජරාමරණං කිංනිදානං, 
කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවන්ති–එවංඑසනට්යඨන සච්චං.ජරාමරණං
ජාතිනිදානං, ජාතිසමුදයං, ජාතිජාතිකං, ජාතිප්පභවන්ති – එවං 
පරිග්ගහට්යඨන සච්චං. ජරාමරණඤ්ච පජානාති, ජරාමරණසමුදයඤ්ච
පජානාති, ජරාමරණනියරොධඤ්ච පජානාති, ජරාමරණනියරොධගාමිනිං
පටිපදඤ්චපජානාති–එවංපටියවධට්යඨන සච්චං. 

ජාතිකිංනිදානා, කිංසමුදයා, කිංජාතිකා, කිංපභවාති–එවං එසනට්යඨන
සච්චං. ජාති භවනිදානා, භවසමුදයා, භවජාතිකා, භවප්පභවාති – එවං 
පරිග්ගහට්යඨන සච්චං. ජාතිඤ්ච පජානාති, ජාතිසමුදයඤ්ච පජානාති, 
ජාතිනියරොධඤ්ච පජානාති, ජාතිනියරොධගාමිනිංපටිපදඤ්චපජානාති–එවං
පටියවධට්යඨනසච්චං. 

භයවො කිංනිදායනො, කිංසමුදයයො, කිංජාතියකො, කිංපභයවොති – එවං
එසනට්යඨන සච්චං. භයවො උපාදානනිදායනො, උපාදානසමුදයයො, 
උපාදානජාතියකො, උපාදානප්පභයවොති–එවංපරිග්ගහට්යඨනසච්චං.භවං
ච පජානාති, භවසමුදයඤ්ච පජානාති, භවනියරොධඤ්ච පජානාති, 
භවනියරොධගාමිනිංපටිපදඤ්චපජානාති – එවංපටියවධට්යඨනසච්චං. 

උපාදානං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවන්ති – එවං 
එසනට්යඨන සච්චං. උපාදානං තණ්හානිදානං, තණ්හාසමුදයං, 
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තණ්හාජාතිකං, තණ්හාපභවන්ති – එවං පරිග්ගහට්යඨන සච්චං.
උපාදානඤ්චපජානාති, උපාදානසමුදයඤ්ච පජානාති, උපාදානනියරොධඤ්ච
පජානාති උපාදානනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච පජානාති – එවං 
පටියවධට්යඨනසච්චං. 

තණ්හා කිංනිදානා, කිංසමුදයා, කිංජාතිකා, කිංපභවාති – එවං 
එසනට්යඨන සච්චං. තණ්හා යවදනානිදානා, යවදනාසමුදයා, 
යවදනාජාතිකා, යවදනාපභවාති – එවං පරිග්ගහට්යඨනසච්චං. තණ්හඤ්ච
පජානාති, තණ්හාසමුදයඤ්ච පජානාති, තණ්හානියරොධඤ්ච පජානාති, 
තණ්හානියරොධගාමිනිංපටිපදඤ්චපජානාති–එවංපටියවධට්යඨන සච්චං. 

යවදනා කිංනිදානා, කිංසමුදයා, කිංජාතිකා, කිංපභවාති – එවං
එසනට්යඨන සච්චං. යවදනා ඵස්සනිදානා, ඵස්සසමුදයා, ඵස්සජාතිකා, 
ඵස්සප්පභවාති – එවං පරිග්ගහට්යඨන සච්චං. යවදනඤ්ච පජානාති, 
යවදනාසමුදයඤ්ච පජානාති, යවදනානියරොධඤ්ච පජානාති, 
යවදනානියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්චපජානාති–එවංපටියවධට්යඨනසච්චං. 

ඵස්යසො කිංනිදායනො, කිංසමුදයයො, කිංජාතියකො, කිංපභයවොති – එවං
එසනට්යඨන සච්චං. ඵස්යසො සළායතනනිදායනො, සළායතනසමුදයයො, 
සළායතනජාතියකො, සළායතනප්පභයවොති – එවං පරිග්ගහට්යඨන සච්චං.
ඵස්සඤ්චපජානාති, ඵස්සසමුදයඤ්චපජානාති, ඵස්සනියරොධඤ්චපජානාති, 
ඵස්සනියරොධගාමිනිංපටිපදඤ්ච පජානාති–එවංපටියවධට්යඨනසච්චං. 

සළායතනං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවන්ති – එවං 
එසනට්යඨන සච්චං. සළායතනං නාමරූපනිදානං, නාමරූපසමුදයං, 
නාමරූපජාතිකං, නාමරූපප්පභවන්ති – එවං පරිග්ගහට්යඨන සච්චං.
සළායතනඤ්ච පජානාති, සළායතනසමුදයඤ්ච පජානාති, 
සළායතනනියරොධඤ්ච පජානාති, සළායතනනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච 
පජානාති–එවංපටියවධට්යඨනසච්චං. 

නාමරූපං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවන්ති – එවං 
එසනට්යඨන සච්චං. නාමරූපං විඤ්ඤාණනිදානං, විඤ්ඤාණසමුදයං, 
විඤ්ඤාණජාතිකං, විඤ්ඤාණප්පභවන්ති – එවං පරිග්ගහට්යඨන සච්චං.
නාමරූපඤ්ච පජානාති, නාමරූපසමුදයඤ්චපජානාති, නාමරූපනියරොධඤ්ච
පජානාති, නාමරූපනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච පජානාති – එවං
පටියවධට්යඨනසච්චං. 

විඤ්ඤාණං කිංනිදානං, කිංසමුදයං, කිංජාතිකං, කිංපභවන්ති – එවං 
එසනට්යඨන සච්චං. විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරනිදානං, සඞ්ඛාරසමුදයං, 
සඞ්ඛාරජාතිකං, සඞ්ඛාරප්පභවන්ති – එවං පරිග්ගහට්යඨන සච්චං.
විඤ්ඤාණඤ්ච පජානාති, විඤ්ඤාණසමුදයඤ්ච පජානාති, 
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විඤ්ඤාණනියරොධඤ්ච පජානාති, විඤ්ඤාණනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච
පජානාති–එවංපටියවධට්යඨනසච්චං. 

සඞ්ඛාරා කිංනිදානා, කිංසමුදයා, කිංජාතිකා, කිංපභවාති – එවං
එසනට්යඨන සච්චං. සඞ්ඛාරා අවිජ්ජානිදානා, අවිජ්ජාසමුදයා, 
අවිජ්ජාජාතිකා, අවිජ්ජාපභවාති–එවංපරිග්ගහට්යඨනසච්චං.සඞ්ඛායරච
පජානාති, සඞ්ඛාරසමුදයඤ්ච පජානාති, සඞ්ඛාරනියරොධඤ්ච පජානාති, 
සඞ්ඛාරනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්චපජානාති–එවංපටියවධට්යඨනසච්චං. 

16. ජරාමරණං දුක්ඛසච්චං, ජාති සමුදයසච්චං, උභින්නම්පිනිස්සරණං
නියරොධසච්චං, නියරොධප්පජානනා මග්ගසච්චං. ජාති දුක්ඛසච්චං, භයවො
සමුදයසච්චං, උභින්නම්පි නිස්සරණං නියරොධසච්චං, නියරොධප්පජානනා
මග්ගසච්චං. භයවො දුක්ඛසච්චං, උපාදානං සමුදයසච්චං, උභින්නම්පි 
නිස්සරණං නියරොධසච්චං, නියරොධප්පජානනා මග්ගසච්චං. උපාදානං 
දුක්ඛසච්චං, තණ්හා සමුදයසච්චං, උභින්නම්පි නිස්සරණං නියරොධසච්චං, 
නියරොධප්පජානනා මග්ගසච්චං. තණ්හා දුක්ඛසච්චං, යවදනා සමුදයසච්චං, 
උභින්නම්පි නිස්සරණං නියරොධසච්චං, නියරොධප්පජානනා මග්ගසච්චං.
යවදනා දුක්ඛසච්චං, ඵස්යසො සමුදයසච්චං, උභින්නම්පි නිස්සරණං
නියරොධසච්චං, නියරොධප්පජානනා මග්ගසච්චං. ඵස්යසො දුක්ඛසච්චං, 
සළායතනං සමුදයසච්චං, උභින්නම්පි නිස්සරණං නියරොධසච්චං, 
නියරොධප්පජානනා මග්ගසච්චං. සළායතනං දුක්ඛසච්චං, නාමරූපං
සමුදයසච්චං, උභින්නම්පි නිස්සරණං නියරොධසච්චං, නියරොධප්පජානනා
මග්ගසච්චං. නාමරූපං දුක්ඛසච්චං, විඤ්ඤාණං සමුදයසච්චං, උභින්නම්පි
නිස්සරණං නියරොධසච්චං, නියරොධප්පජානනා මග්ගසච්චං. විඤ්ඤාණං
දුක්ඛසච්චං, සඞ්ඛාරා සමුදයසච්චං, උභින්නම්පි නිස්සරණං නියරොධසච්චං, 
නියරොධප්පජානනාමග්ගසච්චං.සඞ්ඛාරා දුක්ඛසච්චං, අවිජ්ජාසමුදයසච්චං, 
උභින්නම්පිනිස්සරණංනියරොධසච්චං, නියරොධප්පජානනාමග්ගසච්චං. 

ජරාමරණං සියාදුක්ඛසච්චං, සියා සමුදයසච්චං, උභින්නම්පිනිස්සරණං
නියරොධසච්චං, නියරොධප්පජානනාමග්ගසච්චං. ජාතිසියා දුක්ඛසච්චං, සියා
සමුදයසච්චං…යප.… භයවො සියා දුක්ඛසච්චං, සියා සමුදයසච්චං, 
උභින්නම්පිනිස්සරණංනියරොධසච්චං, නියරොධප්පජානනාමග්ගසච්චන්ති. 

භාණවායරො. 

සච්චකථානිට්ඨිතා. 

3. යබොජ්ඣඞ්ගකථා 

17. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව [සං. නි. 5.200], 
යබොජ්ඣඞ්ගා. කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
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පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, සත්තයබොජ්ඣඞ්ගා’’. 

යබොජ්ඣඞ්ගාතියකනට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා? යබොධායසංවත්තන්තීති–
යබොජ්ඣඞ්ගා. බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අනුබුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. පටිබුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. සම්බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. 

බුජ්ඣනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, අනුබුජ්ඣනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
පටිබුජ්ඣනට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, සම්බුජ්ඣනට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා. 

යබොයධන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අනුයබොයධන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. 
පටියබොයධන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.සම්යබොයධන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. 

යබොධනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, අනුයබොධනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
පටියබොධනට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, සම්යබොධනට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා. 

යබොධිපක්ඛියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, අනුයබොධිපක්ඛියට්යඨන 
යබොජ්ඣඞ්ගා, පටියබොධිපක්ඛියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
සම්යබොධිපක්ඛියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා. 

බුද්ධිලභනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, බුද්ධිපටිලභනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
බුද්ධියරොපනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, බුද්ධිඅභියරොපනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
බුද්ධිපාපනට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, බුද්ධිසම්පාපනට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා. 

මූලමූලකාදිදසකිං 

18. මූලට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, මූලචරියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
මූලපරිග්ගහට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, මූලපරිවාරට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
මූලපරිපූරණට්යඨන [මූලපරිපූරට්යඨන(සයා.ක.)එවමුපරිපි] යබොජ්ඣඞ්ගා, 
මූලපරිපාකට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, මූලපටිසම්භිදට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
මූලපටිසම්භිදාපාපනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, මූලපටිසම්භිදාය වසීභාවට්යඨන
යබොජ්ඣඞ්ගා, මූලපටිසම්භිදායවසීභාවප්පත්තානම්පි යබොජ්ඣඞ්ගා. 

යහතුට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, යහතුචරියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
යහතුපරිග්ගහට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, යහතුපරිවාරට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
යහතුපරිපූරණට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, යහතුපරිපාකට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
යහතුපටිසම්භිදට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, යහතුපටිසම්භිදාපාපනට්යඨන
යබොජ්ඣඞ්ගා, යහතුපටිසම්භිදාය වසීභාවට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
යහතුපටිසම්භිදායවසීභාවප්පත්තානම්පියබොජ්ඣඞ්ගා. 
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පටුන 

පච්චයට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, පච්චයචරියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
පච්චයපරිග්ගහට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, පච්චයපරිවාරට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
පච්චයපරිපූරණට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, පච්චයපරිපාකට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
පච්චයපටිසම්භිදට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, පච්චයපටිසම්භිදාපාපනට්යඨන
යබොජ්ඣඞ්ගා, පච්චයපටිසම්භිදාය වසීභාවට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
පච්චයපටිසම්භිදාය වසීභාවප්පත්තානම්පියබොජ්ඣඞ්ගා. 

විසුද්ධට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, විසුද්ධිචරියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
විසුද්ධිපරිග්ගහට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, විසුද්ධිපරිවාරට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
විසුද්ධිපරිපූරණට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, විසුද්ධිපරිපාකට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
විසුද්ධිපටිසම්භිදට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, විසුද්ධිපටිසම්භිදාපාපනට්යඨන 
යබොජ්ඣඞ්ගා, විසුද්ධිපටිසම්භිදාය වසීභාවට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
විසුද්ධිපටිසම්භිදායවසීභාවප්පත්තානම්පියබොජ්ඣඞ්ගා. 

අනවජ්ජට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, අනවජ්ජචරියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
අනවජ්ජපරිග්ගහට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, අනවජ්ජපරිවාරට්යඨන
යබොජ්ඣඞ්ගා, අනවජ්ජපරිපූරණට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
අනවජ්ජපරිපාකට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, අනවජ්ජපටිසම්භිදට්යඨන
යබොජ්ඣඞ්ගා, අනවජ්ජපටිසම්භිදාපාපනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
අනවජ්ජපටිසම්භිදාය වසීභාවට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, අනවජ්ජපටිසම්භිදාය
වසීභාවප්පත්තානම්පියබොජ්ඣඞ්ගා. 

යනක්ඛම්මට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, යනක්ඛම්මචරියට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, 
යනක්ඛම්මපරිග්ගහට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, යනක්ඛම්මපරිවාරට්යඨන
යබොජ්ඣඞ්ගා, යනක්ඛම්මපරිපූරණට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
යනක්ඛම්මපරිපාකට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, යනක්ඛම්මපටිසම්භිදට්යඨන
යබොජ්ඣඞ්ගා, යනක්ඛම්මපටිසම්භිදාපාපනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
යනක්ඛම්මපටිසම්භිදාය වසීභාවට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
යනක්ඛම්මපටිසම්භිදායවසීභාවප්පත්තානම්පියබොජ්ඣඞ්ගා. 

විමුත්තට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, විමුත්තිචරියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
විමුත්තිපරිග්ගහට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, විමුත්තිපරිවාරට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, 
විමුත්තිපරිපූරණට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, විමුත්තිපරිපාකට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, 
විමුත්තිපටිසම්භිදට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, විමුත්තිපටිසම්භිදාපාපනට්යඨන 
යබොජ්ඣඞ්ගා, විමුත්තිපටිසම්භිදාය වසීභාවට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
විමුත්තිපටිසම්භිදායවසීභාවප්පත්තානම්පියබොජ්ඣඞ්ගා. 

අනාසවට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, අනාසවචරියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
අනාසවපරිග්ගහට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, අනාසවපරිවාරට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, 
අනාසවපරිපූරණට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, අනාසවපරිපාකට්යඨන
යබොජ්ඣඞ්ගා, අනාසවපටිසම්භිදට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
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අනාසවපටිසම්භිදාපාපනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, අනාසවපටිසම්භිදාය
වසීභාවට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, අනාසවපටිසම්භිදාය වසීභාවප්පත්තානම්පි
යබොජ්ඣඞ්ගා. 

වියවකට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, වියවකචරියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
වියවකපරිග්ගහට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, වියවකපරිවාරට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
වියවකපරිපූරණට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, වියවකපරිපාකට්යඨනයබොජ්ඣඞ්ගා, 
වියවකපටිසම්භිදට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, වියවකපටිසම්භිදාපාපනට්යඨන
යබොජ්ඣඞ්ගා, වියවකපටිසම්භිදාය වසීභාවට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
වියවකපටිසම්භිදාය වසීභාවප්පත්තානම්පියබොජ්ඣඞ්ගා. 

යවොසග්ගට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, යවොසග්ගචරියට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
යවොසග්ගපරිග්ගහට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, යවොසග්ගපරිවාරට්යඨන
යබොජ්ඣඞ්ගා, යවොසග්ගපරිපූරණට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
යවොසග්ගපරිපාකට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, යවොසග්ගපටිසම්භිදට්යඨන
යබොජ්ඣඞ්ගා, යවොසග්ගපටිසම්භිදාපාපනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, 
යවොසග්ගපටිසම්භිදාය වසීභාවට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා, යවොසග්ගපටිසම්භිදාය 
වසීභාවප්පත්තානම්පියබොජ්ඣඞ්ගා. 

19. මූලට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. යහතුට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. පච්චයට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. විසුද්ධට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අනවජ්ජට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
යනක්ඛම්මට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. විමුත්තට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. අනාසවට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. වියවකට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. යවොසග්ගට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. 

මූලචරියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.යහතුචරියට්ඨංබුජ්ඣන්තීති
– යබොජ්ඣඞ්ගා. පච්චයචරියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
විසුද්ධිචරියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අනවජ්ජචරියට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. යනක්ඛම්මචරියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. විමුත්තිචරියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
අනාසවචරියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. වියවකචරියට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. යවොසග්ගචරියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – 
යබොජ්ඣඞ්ගා. 

මූලපරිග්ගහට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.… 
යවොසග්ගපරිග්ගහට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. මූලපරිවාරට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.…යවොසග්ගපරිවාරට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–
යබොජ්ඣඞ්ගා. මූලපරිපූරණට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.…
යවොසග්ගපරිපූරට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. මූලපරිපාකට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.…යවොසග්ගපරිපාකට්ඨංබුජ්ඣන්තීති – 
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යබොජ්ඣඞ්ගා. මූලපටිසම්භිදට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.… 
යවොසග්ගපටිසම්භිදට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
මූලපටිසම්භිදාපාපනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.…
යවොසග්ගපටිසම්භිදාපාපනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
මූලපටිසම්භිදාය වසීභාවට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.… 
යවොසග්ගපටිසම්භිදායවසීභාවට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.…. 

පරිග්ගහට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.පරිවාරට්ඨං බුජ්ඣන්තීති–
යබොජ්ඣඞ්ගා. පරිපූරණට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකග්ගට්ඨං 
බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.අවික්යඛපට්ඨං බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.
පග්ගහට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අවිසාරට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. අනාවිලට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අනිඤ්ජනට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්තුපට්ඨානවයසන චිත්තස්ස ඨිතට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.ආරම්මණට්ඨංබුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා.
යගොචරට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. පහානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. පරිච්චාගට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. වුට්ඨානට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. විවට්ටනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
සන්තට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. පණීතට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. විමුත්තට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අනාසවට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. තරණට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. 
අනිමිත්තට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.අප්පණිහිතට්ඨංබුජ්ඣන්තීති– 
යබොජ්ඣඞ්ගා. සුඤ්ඤතට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකරසට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අනතිවත්තනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. යුගනද්ධට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. නියයානට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. යහතුට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
දස්සනට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. ආධිපයතයයට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–
යබොජ්ඣඞ්ගා. 

සමථස්ස අවික්යඛපට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. විපස්සනාය 
අනුපස්සනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. සමථවිපස්සනානං 
එකරසට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. යුගනද්ධස්ස අනතිවත්තනට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. සික්ඛාය සමාදානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – 
යබොජ්ඣඞ්ගා. ආරම්මණස්ස යගොචරට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
ලීනස්ස චිත්තස්ස පග්ගහට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. උද්ධතස්ස
චිත්තස්ස නිග්ගහට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. උයභොවිසුද්ධානං 
අජ්ඣුයපක්ඛනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. වියසසාධිගමට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. උත්තරි පටියවධට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. සච්චාභිසමයට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. නියරොයධ
පතිට්ඨාපකට්ඨංබුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා. 
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පටුන 

සද්ධින්ද්රියස්ස අධියමොක්ඛට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.…
පඤ්ඤින්ද්රියස්ස දස්සනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. සද්ධාබලස්ස
අස්සද්ධියය අකම්පියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.… 
පඤ්ඤාබලස්ස අවිජ්ජාය අකම්පියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උපට්ඨානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස පටිසඞ්ඛානට්ඨං 
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. සම්මාදිට්ඨියා දස්සනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.… සම්මාසමාධිස්ස අවික්යඛපට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. 

ඉන්ද්රියානං ආධිපයතයයට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. බලානං
අකම්පියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. නියයානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – 
යබොජ්ඣඞ්ගා. මග්ගස්ස යහතුට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
සතිපට්ඨානානං උපට්ඨානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
සම්මප්පධානානං පදහනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ඉද්ධිපාදානං
ඉජ්ඣනට්ඨංබුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා.සච්චානංතථට්ඨංබුජ්ඣන්තීති
– යබොජ්ඣඞ්ගා. පයයොගානංංංංංංංංං පටිප්පස්සද්ධට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා.ඵලානංසච්ඡිකිරියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. 

විතක්කස්ස අභිනියරොපනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. විචාරස්ස
උපවිචාරට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.පීතියාඵරණට්ඨං බුජ්ඣන්තීති
– යබොජ්ඣඞ්ගා. සුඛස්ස අභිසන්දනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. 
චිත්තස්සඑකග්ගට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. 

ආවජ්ජනට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.විජානනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති
–යබොජ්ඣඞ්ගා.පජානනට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. සඤ්ජානනට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එයකොදට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
අභිඤ්ඤාය ඤාතට්ඨං [අභිඤ්යඤයයත්ථං (සයා.)] බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. පරිඤ්ඤාය තීරණට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
පහානස්සපරිච්චාගට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.භාවනාය එකරසට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. සච්ඡිකිරියාය ඵස්සනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. ඛන්ධානං ඛන්ධට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ධාතූනං
ධාතුට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ආයතනානං ආයතනට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. සඞ්ඛතානං සඞ්ඛතට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා.අසඞ්ඛතස්සඅසඞ්ඛතට්ඨංබුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා. 

චිත්තට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. චිත්තානන්තරියට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. චිත්තස්ස වුට්ඨානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා.චිත්තස්සවිවට්ටනට්ඨං [විවජ්ජනට්ඨං(සයා.)] බුජ්ඣන්තීති–
යබොජ්ඣඞ්ගා. චිත්තස්සයහතුට්ඨංබුජ්ඣන්තීති –යබොජ්ඣඞ්ගා. චිත්තස්ස
පච්චයට්ඨං බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.චිත්තස්සවත්ථුට්ඨංබුජ්ඣන්තීති
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– යබොජ්ඣඞ්ගා. චිත්තස්ස භූමට්ඨං [භුම්මට්ඨං (සයා.) පටි. ම. 1.14 
පස්සිතබ්බා] බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. චිත්තස්ස ආරම්මණට්ඨං 
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. චිත්තස්ස යගොචරට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. චිත්තස්ස චරියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. චිත්තස්ස
ගතට්ඨං බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.චිත්තස්සඅභිනීහාරට්ඨංබුජ්ඣන්තීති
– යබොජ්ඣඞ්ගා. චිත්තස්ස නියයානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
චිත්තස්ස නිස්සරණට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. 

එකත්යත ආවජ්ජනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත 
විජානනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත පජානනට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත සඤ්ජානනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත එයකොදට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ( ) 
[(එකත්යත උපනිබන්ධනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා) (සබ්බත්ථ)]. 
එකත්යත පක්ඛන්දනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත
පසීදනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත සන්තිට්ඨනට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත විමුච්චනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත එතං සන්තන්ති පස්සනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත යානීකතට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
එකත්යත වත්ථුකතට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත
අනුට්ඨිතට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත පරිචිතට්ඨං 
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත සුසමාරද්ධට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – 
යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත පරිග්ගහට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
එකත්යතපරිවාරට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.එකත්යත පරිපූරණට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත සයමොධානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – 
යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත අධිට්ඨානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
එකත්යත ආයසවනට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.එකත්යතභාවනට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත බහුලීකම්මට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත සුසමුග්ගතට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
එකත්යත සුවිමුත්තට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත
බුජ්ඣනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත අනුබුජ්ඣනට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත පටිබුජ්ඣනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත සම්බුජ්ඣනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
එකත්යත යබොධනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත
අනුයබොධනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත පටියබොධනට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත සම්බුජ්ඣනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – 
යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත යබොධිපක්ඛියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
එකත්යත අනුයබොධිපක්ඛියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත
පටියබොධිපක්ඛියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත
සම්යබොධිපක්ඛියට්ඨංබුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා.එකත්යතයජොතනට්ඨං 
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත උජ්යජොතනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත අනුයජොතනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
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එකත්යත පටියජොතනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. එකත්යත
සඤ්යජොතනට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. 

පතාපනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. වියරොචනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති
– යබොජ්ඣඞ්ගා. කියලසානං සන්තාපනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
අමලට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. විමලට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. නිම්මලට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. සමට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. සමයට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. 
වියවකට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. වියවකචරියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – 
යබොජ්ඣඞ්ගා. විරාගට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. විරාගචරියට්ඨං 
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. නියරොධට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. 
නියරොධචරියට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.යවොසග්ගට්ඨංබුජ්ඣන්තීති
– යබොජ්ඣඞ්ගා. යවොසග්ගචරියට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
විමුත්තට්ඨං බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.විමුත්තිචරියට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–
යබොජ්ඣඞ්ගා. 

ඡන්දට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.ඡන්දස්සමූලට්ඨං බුජ්ඣන්තීති
– යබොජ්ඣඞ්ගා. ඡන්දස්ස පාදට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ඡන්දස්ස
පධානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ඡන්දස්ස ඉජ්ඣනට්ඨං 
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ඡන්දස්ස අධියමොක්ඛට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – 
යබොජ්ඣඞ්ගා.ඡන්දස්සපග්ගහට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.ඡන්දස්ස 
උපට්ඨානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ඡන්දස්ස අවික්යඛපට්ඨං 
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ඡන්දස්ස දස්සනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – 
යබොජ්ඣඞ්ගා. 

වීරියට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.…චිත්තට්ඨං බුජ්ඣන්තීති
–යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.…වීමංසට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.වීමංසාය 
මූලට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. වීමංසාය පාදට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. වීමංසායපධානට්ඨංබුජ්ඣන්තීති –යබොජ්ඣඞ්ගා. වීමංසාය
ඉජ්ඣනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. වීමංසාය අධියමොක්ඛට්ඨං 
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. වීමංසාය පග්ගහට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. වීමංසාය උපට්ඨානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
වීමංසායඅවික්යඛපට්ඨං බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.වීමංසායදස්සනට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා. 

දුක්ඛට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. දුක්ඛස්ස පීළනට්ඨං 
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. දුක්ඛස්ස සඞ්ඛතට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා.දුක්ඛස්සසන්තාපට්ඨංබුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා.දුක්ඛස්ස
විපරිණාමට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. සමුදයට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. සමුදයස්ස ආයූහනට්ඨං නිදානට්ඨං සඤ්යඤොගට්ඨං
පලියබොධට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. නියරොධට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි  යුගනද්ධවග්යගො 

271 

පටුන 

යබොජ්ඣඞ්ගා. නියරොධස්ස නිස්සරණට්ඨං වියවකට්ඨං අසඞ්ඛතට්ඨං 
අමතට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. මග්ගට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. මග්ගස්ස නියයානට්ඨං යහතුට්ඨං දස්සනට්ඨං
ආධිපයතයයට්ඨංබුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා. 

තථට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අනත්තට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. සච්චට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. පටියවධට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.අභිජානනට්ඨංබුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා.
පරිජානනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ධම්මට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – 
යබොජ්ඣඞ්ගා. ධාතුට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ඤාතට්ඨං
බුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා.සච්ඡිකිරියට්ඨංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.
ඵස්සනට්ඨං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අභිසමයට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. 

යනක්ඛම්මං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අබයාපාදං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. ආයලොකසඤ්ඤං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අවික්යඛපං
බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.ධම්මවවත්ථානං බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.
ඤාණං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. පායමොජ්ජං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. පඨමං ඣානං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.… 
අරහත්තමග්ගං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අරහත්තඵලසමාපත්තිං
බුජ්ඣන්තීති– යබොජ්ඣඞ්ගා. 

අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රියං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.…
දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රියං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. අස්සද්ධියය
අකම්පියට්යඨනසද්ධාබලංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.…අවිජ්ජාය 
අකම්පියට්යඨන පඤ්ඤාබලං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
උපට්ඨානට්යඨන සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.… පටිසඞ්ඛානට්යඨන උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. 

දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨිං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධිං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
ආධිපයතයයට්යඨන ඉන්ද්රියංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.අකම්පියට්යඨන
බලං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. නියයානට්ඨං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. යහතුට්යඨන මග්ගං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
උපට්ඨානට්යඨනසතිපට්ඨානංබුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.පදහනට්යඨන
සම්මප්පධානං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධිපාදං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. තථට්යඨන සච්චං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. අවික්යඛපට්යඨන සමථං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
අනුපස්සනට්යඨ විපස්සනං …යප.… එකරසට්යඨන සමථවිපස්සනං 
බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. අනතිවත්තනට්යඨන යුගනද්ධංබුජ්ඣන්තීති
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– යබොජ්ඣඞ්ගා. සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධිං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා.
අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධිං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. 
දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධිං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. මුත්තට්යඨන 
වියමොක්ඛං බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. පටියවධට්යඨන විජ්ජං
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. පරිච්චාගට්යඨන විමුත්තිං බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. සමුච්යඡදට්යඨනඛයයඤාණංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.
පටිප්පස්සද්ධට්යඨන අනුප්පායදඤාණංබුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා. 

ඡන්දං මූලට්යඨන බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. මනසිකාරං 
සමුට්ඨානට්යඨන බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. ඵස්සං සයමොධානට්යඨන
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. යවදනං සයමොසරණට්යඨන බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. සමාධිං පමුඛට්යඨන බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. සතිං
ආධිපයතයයට්යඨන බුජ්ඣන්තීති–යබොජ්ඣඞ්ගා.පඤ්ඤංතතුත්තරට්යඨන 
බුජ්ඣන්තීති – යබොජ්ඣඞ්ගා. විමුත්තිං සාරට්යඨන බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. අමයතොගධං නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන බුජ්ඣන්තීති –
යබොජ්ඣඞ්ගා. 

20. සාවත්ථිනිදානං.තත්රයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොභික්ඛූ ආමන්යතසි
– ‘‘ආවුයසොභික්ඛයවො’’ති [ආවුයසොති (සයා.) සං.නි. 5.185 පස්සිතබ්බා]. 
‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං.
ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘සත්තියම, ආවුයසො, යබොජ්ඣඞ්ගා. කතයම සත්ත? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො…යප.…
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො – ඉයම යඛො, ආවුයසො, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා.
ඉයමසං ඛ්වාහං, ආවුයසො, සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ්ගානං යයන යයන
යබොජ්ඣඞ්යගන ආකඞ්ඛාමි පුබ්බණ්හසමයං විහරිතුං, යතන යතන 
යබොජ්ඣඞ්යගන පුබ්බණ්හසමයං විහරාමි. යයන යයන යබොජ්ඣඞ්යගන
ආකඞ්ඛාමි මජ්ඣන්හිකසමයං…යප.… සායන්හසමයං විහරිතුං, යතන
යතන යබොජ්ඣඞ්යගනසායන්හසමයං විහරාමි. සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ඉති
යචයම, ‘ආවුයසො, යහොති, අප්පමායණො’තියමයහොති, ‘සුසමාරද්යධො’තියම
යහොති. තිට්ඨන්තඤ්ච නං [තිට්ඨන්තං චරං (සයා.) සං. නි. 5.185
පස්සිතබ්බා] ‘තිට්ඨතී’ති පජානාමි. සයචපි යම චවති, ‘ඉදප්පච්චයා යම
චවතී’ති පජානාමි. ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො…යප.…
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගොඉතියචයම, ආවුයසො, යහොති, ‘අප්පමායණො’ති
යම යහොති, ‘සුසමාරද්යධො’ති යම යහොති. තිට්ඨන්තඤ්ච නං ‘තිට්ඨතී’ති 
පජානාමි.සයචපියමචවති, ‘ඉදප්පච්චයායමචවතී’තිපජානාමි. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, රඤ්යඤො වා රාජමහාමත්තස්ස වා
නානාරත්තානං දුස්සානං දුස්සකරණ්ඩයකො පූයරො අස්ස. යසො යඤ්ඤයදව
දුස්සයුගං ආකඞ්යඛයය පුබ්බණ්හසමයං පාරුපිතුං, තං තයදව දුස්සයුගං
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පුබ්බණ්හසමයං පාරුයපයය. යඤ්ඤයදව දුස්සයුගං ආකඞ්යඛයය
මජ්ඣන්හිකසමයං…යප.…සායන්හසමයං පාරුපිතුං, තංතයදව දුස්සයුගං
සායන්හසමයංපාරුයපයය.එවයමවඛ්වාහං, ආවුයසො, ඉයමසංසත්තන්නං
යබොජ්ඣඞ්ගානං යයන යයන යබොජ්ඣඞ්යගනආකඞ්ඛාමි පුබ්බණ්හසමයං 
විහරිතුං, යතන යතන යබොජ්ඣඞ්යගන පුබ්බණ්හසමයං විහරාමි. යයන 
යයන යබොජ්ඣඞ්යගන ආකඞ්ඛාමි මජ්ඣන්හිකසමයං…යප.…
සායන්හසමයං විහරිතුං, යතන යතන යබොජ්ඣඞ්යගන සායන්හසමයං
විහරාමි. සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ඉති යච යම, ආවුයසො, යහොති, 
‘අප්පමායණො’තියමයහොති, ‘සුසමාරද්යධො’තියමයහොති.තිට්ඨන්තඤ්චනං
‘තිට්ඨතී’ති පජානාමි. සයචපි යම චවති, ‘ඉදප්පච්චයා යම චවතී’ති
පජානාමි…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ඉති යච යම, ආවුයසො, 
යහොති, ‘අප්පමායණො’ති යම යහොති, ‘සුසමාරද්යධො’ති යම යහොති.
තිට්ඨන්තඤ්චනං ‘තිට්ඨතී’තිපජානාමි.සයචපියමචවති, ‘ඉදප්පච්චයායම
චවතී’තිපජානාමි’’. 

සුත්තන්තනිද්යදයසො 
21. කථං සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොඉතියචයම යහොතීතියබොජ්ඣඞ්යගො? 

යාවතානියරොධූපට්ඨාතිතාවතාසතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො.ඉතියච යමයහොතීති
යබොජ්ඣඞ්යගො.යසයයථාපියතලප්පදීපස්සඣායයතොයාවතාඅච්චිතාවතා 
වණ්යණො, යාවතාවණ්යණොතාවතාඅච්චි.එවයමවයාවතානියරොධූපට්ඨාති
තාවතා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො.ඉතියචයමයහොතීතියබොජ්ඣඞ්යගො. 

කථං අප්පමායණො ඉතියචයම යහොතීතියබොජ්ඣඞ්යගො? පමාණබද්ධා 
[පමාණවන්තා (සයා.), අට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්බා] කියලසා, සබ්යබ ච
පරියුට්ඨානා, යය ච සඞ්ඛාරා යපොයනොභවිකා අප්පමායණො නියරොයධො
අචලට්යඨනඅසඞ්ඛතට්යඨන.යාවතානියරොධූපට්ඨාතිතාවතා අප්පමායණො.
ඉතියචයමයහොතීතියබොජ්ඣඞ්යගො. 

කථං සුසමාරද්යධො ඉති යච යම යහොතීති – යබොජ්ඣඞ්යගො? විසමා
කියලසා, සබ්යබ ච පරියුට්ඨානා, යය ච සඞ්ඛාරා යපොයනොභවිකා, 
සමධම්යමොනියරොයධොසන්තට්යඨනපණීතට්යඨන.යාවතානියරොධූපට්ඨාති 
තාවතාසුසමාරද්යධොඉතියචයමයහොතීතියබොජ්ඣඞ්යගො. 

කථං ‘‘තිට් න් ඤ්ච නිං තිට් තී’’ති පජානාම; සයචපි චවති

‘‘ඉදප්පච්චො චවතී’’ති පජානාම? කතිහාකායරහි සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො
තිට්ඨති? කතිහාකායරහි සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති? අට්ඨහාකායරහි 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති. අට්ඨහාකායරහි සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො
චවති. 

කතයමහි අට් හාකායරහි සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට් ති? අනුප්පාදං 
ආවජ්ජිතත්තා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, උප්පාදං අනාවජ්ජිතත්තා 
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සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, අප්පවත්තං ආවජ්ජිතත්තා
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, පවත්තං අනාවජ්ජිතත්තා
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, අනිමිත්තං ආවජ්ජිතත්තා
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, නිමිත්තං අනාවජ්ජිතත්තා 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, නියරොධං ආවජ්ජිතත්තා
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, සඞ්ඛායර අනාවජ්ජිතත්තා
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති – ඉයමහි අට්ඨහාකායරහි 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොතිට්ඨති. 

කතයමහි අට් හාකායරහි සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති? උප්පාදං
ආවජ්ජිතත්තා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති, අනුප්පාදං අනාවජ්ජිතත්තා
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොචවති, පවත්තංආවජ්ජිතත්තා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො
චවති, අප්පවත්තං අනාවජ්ජිතත්තා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති, නිමිත්තං
ආවජ්ජිතත්තා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති, අනිමිත්තං අනාවජ්ජිතත්තා 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති, සඞ්ඛායරආවජ්ජිතත්තා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො
චවති, නියරොධං අනාවජ්ජිතත්තා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති – ඉයමහි 
අට්ඨහාකායරහි සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති. එවං ‘‘තිට්ඨන්තඤ්ච නං
තිට්ඨතී’’ති පජානාමි. සයචපි චවති, ‘‘ඉදප්පච්චයා යම චවතී’’ති 
පජානාමි…යප.…. 

කථං උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගොඉතියචයම යහොතීතියබොජ්ඣඞ්යගො? 
යාවතා නියරොධූපට්ඨාති තාවතා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ඉති යච යම
යහොතීතියබොජ්ඣඞ්යගො.යසයයථාපියතලප්පදීපස්සඣායයතොයාවතාඅච්චි
තාවතා වණ්යණො, යාවතා වණ්යණො තාවතා අච්චි. එවයමව යාවතා
නියරොධූපට්ඨාති තාවතා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ඉති යච යහොතීති
යබොජ්ඣඞ්යගො. 

කථං අප්පමායණො ඉති යච යහොතීති යබොජ්ඣඞ්යගො? පමාණබද්ධා
කියලසා, සබ්යබ ච පරියුට්ඨානා, යය ච සඞ්ඛාරා යපොයනොභවිකා 
අප්පමායණො නියරොයධො අචලට්යඨන අසඞ්ඛතට්යඨන. යාවතා
නියරොධූපට්ඨාතිතාවතාඅප්පමායණො ඉතියචයහොතීතියබොජ්ඣඞ්යගො. 

කථං සුසමාරද්යධො ඉති යච යහොතීති යබොජ්ඣඞ්යගො? විසමාකියලසා, 
සබ්යබ ච පරියුට්ඨානා, යය ච සඞ්ඛාරා යපොයනොභවිකා සමධම්යමො
නියරොයධො සන්තට්යඨන පණීතට්යඨන. යාවතා නියරොධූපට්ඨාති තාවතා
සුසමාරද්යධොඉතියචයහොතීතියබොජ්ඣඞ්යගො. 

කථං ‘‘තිට් න් ඤ්ච නිං තිට් තී’’ති පජානාම; සයචපි චවති

‘‘ඉදප්පච්චො යම චවතී’’ති පජානාම? කතිහාකායරහි
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති? කතිහාකායරහි 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති? අට්ඨහාකායරහි 
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උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති. අට්ඨහාකායරහි
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති. 

කතයමහි අට් හාකායරහි උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට් ති? 
අනුප්පාදං ආවජ්ජිතත්තා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, උප්පාදං
අනාවජ්ජිතත්තා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, අප්පවත්තං 
ආවජ්ජිතත්තා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, පවත්තං
අනාවජ්ජිතත්තා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, අනිමිත්තං
ආවජ්ජිතත්තා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, නිමිත්තං
අනාවජ්ජිතත්තා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, නියරොධං
ආවජ්ජිතත්තා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති, සඞ්ඛායර
අනාවජ්ජිතත්තා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති – ඉයමහි 
අට්ඨහාකායරහිඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගොතිට්ඨති. 

කතයමහි අට් හාකායරහි උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති? උප්පාදං
ආවජ්ජිතත්තා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති, අනුප්පාදං 
අනාවජ්ජිතත්තාඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගොචවති, පවත්තංආවජ්ජිතත්තා 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති, අප්පවත්තං අනාවජ්ජිතත්තා 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති, නිමිත්තං ආවජ්ජිතත්තා 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති, අනිමිත්තං අනාවජ්ජිතත්තා 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති, සඞ්ඛායර ආවජ්ජිතත්තා
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති, නියරොධං අනාවජ්ජිතත්තා
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති – ඉයමහි අට්ඨහාකායරහි 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො චවති. එවං ‘‘තිට්ඨන්තඤ්ච නං තිට්ඨතී’’ති
පජානාමි; සයචපිචවති, ‘‘ඉදප්පච්චයායමචවතී’’තිපජානාමි. 

යබොජ්ඣඞ්ගකථානිට්ඨිතා. 

4. යමත් ාකථා 

22. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යමත්තාය, භික්ඛයව, යචයතොවිමුත්තියා
ආයසවිතාය භාවිතාය බහුලීකතාය යානීකතාය වත්ථුකතාය අනුට්ඨිතාය 
පරිචිතායසුසමාරද්ධායඑකාදසානිසංසා පාටිකඞ්ඛා.කතයමඑකාදස? සුඛං
සුපති, සුඛං පටිබුජ්ඣති, න පාපකං සුපිනං පස්සති, මනුස්සානං පියයො
යහොති, අමනුස්සානංපියයොයහොති, යදවතාරක්ඛන්ති, නාස්සඅග්ගිවා විසං
වා සත්ථං වා කමති, තුවටං චිත්තං සමාධියති, මුඛවණ්යණො විප්පසීදති, 
අසම්මූළ්යහො කාලඞ්කයරොති, උත්තරි [උත්තරිං (සයා. පී.) අ. නි. 11.15
පස්සිතබ්බා] අප්පටිවිජ්ඣන්යතො බ්රහ්මයලොකූපයගො යහොති. යමත්තාය, 
භික්ඛයව, යචයතොවිමුත්තියාආයසවිතායභාවිතායබහුලීකතායයානීකතාය
වත්ථුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය – ඉයම එකාදසානිසංසා
පාටිකඞ්ඛා’’. 
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අත්ථිඅයනොධියසොඵරණායමත්තායචයතොවිමුත්ති, අත්ථිඔධියසොඵරණා 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති, අත්ථි දිසාඵරණා යමත්තායචයතොවිමුත්ති.
කතිහාකායරහිඅයනොධියසො ඵරණායමත්තායචයතොවිමුත්ති, කතිහාකායරහි
ඔධියසො ඵරණා යමත්තායචයතොවිමුත්ති, කතිහාකායරහි දිසාඵරණා
යමත්තායචයතොවිමුත්ති? පඤ්චහාකායරහි අයනොධියසො ඵරණා 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති, සත්තහාකායරහි ඔධියසො ඵරණා
යමත්තායචයතොවිමුත්ති, දසහාකායරහි දිසාඵරණායමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

කතයමහිපඤ්චහාකායරහිඅයනොධියසොඵරණායමත්තායචයතොවිමුත්ති? 
සබ්යබ සත්තා අයවරා අබයාපජ්ජා [අබයාපජ්ඣා (සයා.)] අනීඝා සුඛී
අත්තානංපරිහරන්තු.සබ්යබපාණා…යප.…සබ්යබභූතා…යප.…සබ්යබ
පුග්ගලා…යප.… සබ්යබඅත්තභාවපරියාපන්නාඅයවරාඅබයාපජ්ජා අනීඝා
සුඛී අත්තානං පරිහරන්තූති. ඉයමහි පඤ්චහාකායරහි අයනොධියසො ඵරණා 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

කතයමහි සත්තහාකායරහි ඔධියසො ඵරණා යමත්තායචයතොවිමුත්ති? 
සබ්බා ඉත්ථියයො අයවරා අබයාපජ්ජා අනීඝා සුඛී අත්තානං පරිහරන්තු. 
සබ්යබ පුරිසා…යප.… සබ්යබ අරියා…යප.… සබ්යබ අනරියා…යප.…
සබ්යබයදවා…යප.…සබ්යබ මනුස්සා…යප.…සබ්යබවිනිපාතිකාඅයවරා
අබයාපජ්ජා අනීඝා සුඛී අත්තානං පරිහරන්තූති. ඉයමහි සත්තහාකායරහි 
ඔධියසොඵරණා යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

කතයමහි දසහාකායරහි දිසාඵරණා යමත්තායචයතොවිමුත්ති? සබ්යබ 
පුරත්ථිමාය දිසාය සත්තා අයවරා අබයාපජ්ජා අනීඝා සුඛී අත්තානං
පරිහරන්තු. සබ්යබ පච්ඡිමාය දිසාය සත්තා…යප.… සබ්යබ උත්තරාය
දිසාය සත්තා…යප.… සබ්යබ දක්ඛිණාය දිසාය සත්තා…යප.… සබ්යබ
පුරත්ථිමාය අනුදිසාය සත්තා…යප.… සබ්යබ පච්ඡිමාය අනුදිසාය
සත්තා…යප.… සබ්යබ උත්තරාය අනුදිසාය සත්තා…යප.… සබ්යබ
දක්ඛිණාය අනුදිසාය සත්තා…යප.… සබ්යබ යහට්ඨිමාය දිසාය 
සත්තා…යප.…සබ්යබඋපරිමායදිසායසත්තාඅයවරාඅබයාපජ්ජාඅනීඝා
සුඛීඅත්තානං පරිහරන්තු.සබ්යබපුරත්ථිමායදිසායපාණා…යප.…භූතා…
පුග්ගලා… අත්තභාවපරියාපන්නා… සබ්බා ඉත්ථියයො… සබ්යබ පුරිසා…
සබ්යබ අරියා… සබ්යබ අනරියා… සබ්යබ යදවා… සබ්යබ මනුස්සා…
සබ්යබ විනිපාතිකා අයවරා අබයාපජ්ජා අනීඝා සුඛී අත්තානං පරිහරන්තු.
සබ්යබ පච්ඡිමාය දිසාය විනිපාතිකා…යප.… සබ්යබ උත්තරාය දිසාය
විනිපාතිකා… සබ්යබ දක්ඛිණාය දිසාය විනිපාතිකා… සබ්යබ පුරත්ථිමාය
අනුදිසාය විනිපාතිකා…සබ්යබපච්ඡිමාය අනුදිසායවිනිපාතිකා…සබ්යබ
උත්තරාය අනුදිසාය විනිපාතිකා… සබ්යබ දක්ඛිණාය අනුදිසාය
විනිපාතිකා… සබ්යබ යහට්ඨිමාය දිසාය විනිපාතිකා… සබ්යබ උපරිමාය
දිසාය විනිපාතිකා අයවරා අබයාපජ්ජා අනීඝා සුඛී අත්තානං පරිහරන්තූති.
ඉයමහිදසහාකායරහි දිසාඵරණා යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි  යුගනද්ධවග්යගො 

277 

පටුන 

1. ඉන්ද්රිෙවායරො 

23. සබ්යබසං සත්තානං පීළනං වජ්යජත්වා අපීළනාය, උපඝාතං 
වජ්යජත්වාඅනුපඝායතන, සන්තාපංවජ්යජත්වාඅසන්තායපන, පරියාදානං
වජ්යජත්වා අපරියාදායනන, වියහසංවජ්යජත්වාඅවියහසාය, සබ්යබසත්තා
අයවරියනො යහොන්තු මා යවරියනො, සුඛියනො යහොන්තු මා දුක්ඛියනො, 
සුඛිතත්තා යහොන්තු මා දුක්ඛිතත්තාති – ඉයමහි අට්ඨහාකායරහි සබ්යබ
සත්යත යමත්තායතීති – යමත්තා. තං ධම්මං යචතයතීති – යචයතො.
සබ්බබයාපාදපරියුට්ඨායනහි විමුච්චතීති – විමුත්ති. යමත්තා ච යචයතො ච
විමුත්තිචාති–යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො
යහොන්තූති – සද්ධාය අධිමුච්චති. සද්ධින්ද්රියපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො
යහොන්තූති – වීරියං පග්ගණ්හාති. වීරියින්ද්රියපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – සතිං උපට්ඨායපති. සතින්ද්රියපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – චිත්තං සමාදහති. සමාධින්ද්රියපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – පඤ්ඤාය පජානාති. පඤ්ඤින්ද්රියපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානියමත්තාය යචයතොවිමුත්තියාආයසවනායහොන්ති.
ඉයමහි පඤ්චහි ඉන්ද්රියයහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති ආයසවීයති. ඉමානි
පඤ්චින්ද්රියානි යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා භාවනා යහොන්ති. ඉයමහි 
පඤ්චහි ඉන්ද්රියයහි යමත්තායචයතොවිමුත්තිභාවීයති. ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි 
යමත්තායයචයතොවිමුත්තියාබහුලීකතායහොන්ති.ඉයමහිපඤ්චහිඉන්ද්රියයහි 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති බහුලීකරීයති. ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි යමත්තාය 
යචයතොවිමුත්තියා අලඞ්කාරා යහොන්ති. ඉයමහි පඤ්චහි ඉන්ද්රියයහි 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති ස්වාලඞ්කතා යහොති. ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි
යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියාපරික්ඛාරායහොන්ති.ඉයමහිපඤ්චහිඉන්ද්රියයහි 
යමත්තායචයතොවිමුත්තිසුපරික්ඛතායහොති.ඉමානිපඤ්චින්ද්රියානියමත්තාය 
යචයතොවිමුත්තියා පරිවාරා යහොන්ති. ඉයමහි පඤ්චහි ඉන්ද්රියයහි 
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පටුන 

යමත්තායචයතොවිමුත්ති සුපරිවුතා යහොති. ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි යමත්තාය 
යචයතොවිමුත්තියා ආයසවනා යහොන්ති, භාවනා යහොන්ති, බහුලීකතා
යහොන්ති, අලඞ්කාරා යහොන්ති, පරික්ඛාරා යහොන්ති, පරිවාරා යහොන්ති, 
පාරිපූරීයහොන්ති, සහගතායහොන්ති, සහජාතායහොන්ති, සංසට්ඨායහොන්ති, 
සම්පයුත්තා යහොන්ති, පක්ඛන්දනා යහොන්ති, පසීදනා [සංසීදනා (ක. සී.
අට්ඨ.)] යහොන්ති, සන්තිට්ඨනා යහොන්ති, විමුච්චනා යහොන්ති, ‘‘එතං
සන්ත’’න්ති ඵස්සනා යහොන්ති, යානීකතා යහොන්ති, වත්ථුකතා යහොන්ති, 
අනුට්ඨිතා යහොන්ති, පරිචිතා යහොන්ති, සුසමාරද්ධා යහොන්ති, සුභාවිතා 
යහොන්ති, ස්වාධිට්ඨිතායහොන්ති, සුසමුග්ගතායහොන්ති, සුවිමුත්තායහොන්ති, 
නිබ්බත්යතන්තියජොයතන්තිපතායපන්ති. 

2. බලවායරො 

24. සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො
යහොන්තූති – අස්සද්ධියය න කම්පති. සද්ධාබලපරිභාවිතා යහොති
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – යකොසජ්යජ න කම්පති. වීරියබලපරිභාවිතා යහොති
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – පමායද න කම්පති. සතිබලපරිභාවිතා යහොති
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – උද්ධච්යච න කම්පති. සමාධිබලපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – අවිජ්ජාය න කම්පති. පඤ්ඤාබලපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

ඉමානිපඤ්චබලානියමත්තායයචයතොවිමුත්තියාආයසවනායහොන්ති. 
ඉයමහි පඤ්චහි බයලහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති ආයසවීයති. ඉමානි පඤ්ච
බලානි යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා භාවනා යහොන්ති. ඉයමහි පඤ්චහි
බයලහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති භාවීයති. ඉමානි පඤ්ච බලානි යමත්තාය
යචයතොවිමුත්තියා බහුලීකතා යහොන්ති. ඉයමහි පඤ්චහි බයලහි 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති බහුලීකරීයති. ඉමානි පඤ්ච බලානි යමත්තාය
යචයතොවිමුත්තියා අලඞ්කාරා යහොන්ති. ඉයමහි පඤ්චහි බයලහි
යමත්තායචයතොවිමුත්ති ස්වාලඞ්කතායහොති.ඉමානිපඤ්චබලානියමත්තාය
යචයතොවිමුත්තියා පරික්ඛාරා යහොන්ති. ඉයමහි පඤ්චහි බයලහි
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යමත්තායචයතොවිමුත්තිසුපරික්ඛතායහොති.ඉමානිපඤ්ච බලානියමත්තාය
යචයතොවිමුත්තියා පරිවාරා යහොන්ති. ඉයමහි පඤ්චහි බයලහි
යමත්තායචයතොවිමුත්ති සුපරිවුතා යහොති. ඉමානි පඤ්ච බලානි යමත්තාය 
යචයතොවිමුත්තියා ආයසවනා යහොන්ති, භාවනා යහොන්ති, බහුලීකතා
යහොන්ති, අලඞ්කාරා යහොන්ති, පරික්ඛාරා යහොන්ති, පරිවාරා යහොන්ති, 
පාරිපූරීයහොන්ති, සහගතායහොන්ති, සහජාතායහොන්ති, සංසට්ඨායහොන්ති, 
සම්පයුත්තායහොන්ති, පක්ඛන්දනායහොන්ති, පසීදනායහොන්ති, සන්තිට්ඨනා
යහොන්ති, විමුච්චනා යහොන්ති, ‘‘එතං සන්ත’’න්ති ඵස්සනා යහොන්ති, 
යානීකතා යහොන්ති, වත්ථුකතා යහොන්ති, අනුට්ඨිතා යහොන්ති, පරිචිතා
යහොන්ති, සුසමාරද්ධා යහොන්ති, සුභාවිතා යහොන්ති, ස්වාධිට්ඨිතා යහොන්ති, 
සුසමුග්ගතා යහොන්ති, සුවිමුත්තා යහොන්ති නිබ්බත්යතන්ති යජොයතන්ති
පතායපන්ති. 

3. යබොජ්ඣඞ්ගවායරො 

25. සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – සතිං උපට්ඨායපති. සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – පඤ්ඤාය පවිචිනාති. ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතා
යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – වීරියං පග්ගණ්හාති. වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – පරිළාහං පටිප්පස්සම්යභති. පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතා
යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – දුට්ඨුල්ලං පටිප්පස්සම්යභති.
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතා යහොතියමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – චිත්තං සමාදහති. සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො
යහොන්තූති – ඤායණන කියලයස පටිසඞ්ඛාති. 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතායහොතියමත්තායචයතොවිමුත්ති. 
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ඉයම සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා ආයසවනා
යහොන්ති. ඉයමහි සත්තහි යබොජ්ඣඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති
ආයසවීයති.ඉයමසත්තයබොජ්ඣඞ්ගා යමත්තායයචයතොවිමුත්තියාභාවනා
යහොන්ති.ඉයමහිසත්තහියබොජ්ඣඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්තිභාවීයති.
ඉයමසත්තයබොජ්ඣඞ්ගායමත්තාය යචයතොවිමුත්තියාබහුලීකතායහොන්ති.
ඉයමහිසත්තහියබොජ්ඣඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්තිබහුලීකරීයති.ඉයම
සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා අලඞ්කාරා යහොන්ති.
ඉයමහි සත්තහි යබොජ්ඣඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති ස්වාලඞ්කතා 
යහොති. ඉයම සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා පරික්ඛාරා
යහොන්ති. ඉයමහි සත්තහි යබොජ්ඣඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති
සුපරික්ඛතායහොති.ඉයමසත්ත යබොජ්ඣඞ්ගායමත්තායයචයතොවිමුත්තියා
පරිවාරා යහොන්ති. ඉයමහි සත්තහි යබොජ්ඣඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති
සුපරිවුතා යහොති. ඉයම සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා
ආයසවනා යහොන්ති, භාවනා යහොන්ති, බහුලීකතා යහොන්ති, අලඞ්කාරා
යහොන්ති, පරික්ඛාරායහොන්ති, පරිවාරායහොන්ති, පාරිපූරී යහොන්ති, සහගතා
යහොන්ති, සහජාතා යහොන්ති, සංසට්ඨා යහොන්ති, සම්පයුත්තා යහොන්ති, 
පක්ඛන්දනා යහොන්ති, පසීදනා යහොන්ති, සන්තිට්ඨනා යහොන්ති, විමුච්චනා 
යහොන්ති, ‘‘එතං සන්ත’’න්ති ඵස්සනා යහොන්ති, යානීකතා යහොන්ති, 
වත්ථුකතා යහොන්ති, අනුට්ඨිතා යහොන්ති, පරිචිතා යහොන්ති, සුසමාරද්ධා
යහොන්ති, සුභාවිතා යහොන්ති, ස්වාධිට්ඨිතා යහොන්ති, සුසමුග්ගතා යහොන්ති, 
සුවිමුත්තා යහොන්ති, නිබ්බත්යතන්තියජොයතන්තිපතායපන්ති. 

4. මග්ගඞ්ගවායරො 

26. සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – සම්මා පස්සති. සම්මාදිට්ඨිපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – සම්මා අභිනියරොයපති. සම්මාසඞ්කප්පපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො
යහොන්තූති – සම්මා පරිග්ගණ්හාති. සම්මාවාචාපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – සම්මා සමුට්ඨායපති. සම්මාකම්මන්තපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 
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සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – සම්මා යවොදායපති. සම්මාආජීවපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො
යහොන්තූති – සම්මා පග්ගණ්හාති. සම්මාවායාමපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – සම්මා උපට්ඨායපති. සම්මාසතිපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – සම්මා සමාදහති. සම්මාසමාධිපරිභාවිතා යහොති
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

ඉයමඅට්ඨමග්ගඞ්ගායමත්තායයචයතොවිමුත්තියාආයසවනායහොන්ති. 
ඉයමහිඅට්ඨහිමග්ගඞ්යගහියමත්තායචයතොවිමුත්තිආයසවීයති.ඉයමඅට්ඨ
මග්ගඞ්ගා යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා භාවනා යහොන්ති. ඉයමහි අට්ඨහි
මග්ගඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති භාවීයති. ඉයම අට්ඨ මග්ගඞ්ගා
යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා බහුලීකතා යහොන්ති. ඉයමහි අට්ඨහි
මග්ගඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති බහුලීකරීයති. ඉයම අට්ඨ මග්ගඞ්ගා
යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා අලඞ්කාරා යහොන්ති. ඉයමහි අට්ඨහි 
මග්ගඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති ස්වාලඞ්කතා යහොන්ති. ඉයම අට්ඨ
මග්ගඞ්ගා යමත්තායයචයතොවිමුත්තියාපරික්ඛාරායහොන්ති.ඉයමහිඅට්ඨහි
මග්ගඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති සුපරික්ඛතා යහොති. ඉයම අට්ඨ
මග්ගඞ්ගා යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා පරිවාරා යහොන්ති. ඉයමහි අට්ඨහි
මග්ගඞ්යගහියමත්තායචයතොවිමුත්ති සුපරිවුතායහොති.ඉයමඅට්ඨමග්ගඞ්ගා
යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා ආයසවනා යහොන්ති, භාවනා යහොන්ති, 
බහුලීකතා යහොන්ති, අලඞ්කාරා යහොන්ති, පරික්ඛාරා යහොන්ති, පරිවාරා
යහොන්ති, පාරිපූරීයහොන්ති, සහගතායහොන්ති, සහජාතායහොන්ති, සංසට්ඨා
යහොන්ති, සම්පයුත්තා යහොන්ති, පක්ඛන්දනා යහොන්ති, පසීදනා යහොන්ති, 
සන්තිට්ඨනා යහොන්ති, විමුච්චනා යහොන්ති, ‘‘එතං සන්ත’’න්ති ඵස්සනා
යහොන්ති, යානීකතා යහොන්ති, වත්ථුකතා යහොන්ති, අනුට්ඨිතා යහොන්ති, 
පරිචිතා යහොන්ති, සුසමාරද්ධා යහොන්ති, සුභාවිතා යහොන්ති, ස්වාධිට්ඨිතා
යහොන්ති, සුසමුග්ගතා යහොන්ති, සුවිමුත්තා යහොන්ති නිබ්බත්යතන්ති
යජොයතන්තිපතායපන්ති. 

27. සබ්යබසං පාණානං…යප.… සබ්යබසං භූතානං… සබ්යබසං 
පුග්ගලානං…සබ්යබසං අත්තභාවපරියාපන්නානං…සබ්බාසං ඉත්ථීනං…
සබ්යබසං පුරිසානං… සබ්යබසං අරියානං… සබ්යබසං අනරියානං…
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සබ්යබසං යදවානං… සබ්යබසං මනුස්සානං… සබ්යබසං විනිපාතිකානං
පීළනංවජ්යජත්වාඅපීළනාය, උපඝාතංවජ්යජත්වා අනුපඝායතන, සන්තාපං
වජ්යජත්වාඅසන්තායපන, පරියාදානංවජ්යජත්වා අපරියාදායනන, වියහසං
වජ්යජත්වා අවියහසාය, සබ්යබ විනිපාතිකා අයවරියනො යහොන්තු මා 
යවරියනො, සුඛියනො යහොන්තු මා දුක්ඛියනො, සුඛිතත්තා යහොන්තු මා 
දුක්ඛිතත්තාති–ඉයමහිඅට්ඨහාකායරහිසබ්යබවිනිපාතියකයමත්තායතීති
– යමත්තා. තං ධම්මං යචතයතීති – යචයතො. සබ්බබයාපාදපරියුට්ඨායනහි
විමුච්චතීති – විමුත්ති. යමත්තා ච යචයතො ච විමුත්ති චාති –
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ විනිපාතිකා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො යහොන්තු, සුඛියනො 
යහොන්තූති – සද්ධාය අධිමුච්චති. සද්ධින්ද්රියපරිභාවිතා යහොති
යමත්තායචයතොවිමුත්ති…යප.…නිබ්බත්යතන්තියජොයතන්තිපතායපන්ති. 

සබ්යබසං පුරත්ථිමාය දිසාය සත්තානං…යප.… සබ්යබසං පච්ඡිමාය 
දිසාය සත්තානං… සබ්යබසං උත්තරාය දිසාය සත්තානං… සබ්යබසං
දක්ඛිණායදිසාය සත්තානං…සබ්යබසංපුරත්ථිමායඅනුදිසායසත්තානං…
සබ්යබසං පච්ඡිමාය අනුදිසාය සත්තානං…සබ්යබසංඋත්තරාය අනුදිසාය
සත්තානං… සබ්යබසං දක්ඛිණාය අනුදිසාය සත්තානං… සබ්යබසං
යහට්ඨිමායදිසායසත්තානං…සබ්යබසංඋපරිමායදිසායසත්තානං පීළනං
වජ්යජත්වා අපීළනාය, උපඝාතං වජ්යජත්වා අනුපඝායතන, සන්තාපං
වජ්යජත්වා අසන්තායපන, පරියාදානංවජ්යජත්වා අපරියාදායනන, වියහසං
වජ්යජත්වාඅවියහසාය, සබ්යබඋපරිමායදිසායසත්තාඅයවරියනොයහොන්තු
මා යවරියනො, සුඛියනො යහොන්තු මා දුක්ඛියනො, සුඛිතත්තා යහොන්තු මා
දුක්ඛිතත්තාති – ඉයමහි අට්ඨහාකායරහි සබ්යබ උපරිමාය දිසාය සත්යත
යමත්තායතීති – යමත්තා. තං ධම්මං යචතයතීති – යචයතො.
සබ්බබයාපාදපරියුට්ඨායනහි විමුච්චතීති – විමුත්ති. යමත්තා ච යචයතො ච
විමුත්තිචාති–යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ උපරිමාය දිසාය සත්තා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො
යහොන්තු, සුඛියනො යහොන්තූති – සද්ධාය අධිමුච්චති. සද්ධින්ද්රියපරිභාවිතා 
යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති…යප.… නිබ්බත්යතන්ති යජොයතන්ති 
පතායපන්ති. 

සබ්යබසං පුරත්ථිමාය දිසාය පාණානං…යප.…භූතානං… පුග්ගලානං 
අත්තභාවපරියාපන්නානං… සබ්බාසං ඉත්ථීනං… සබ්යබසං පුරිසානං… 
සබ්යබසං අරියානං… සබ්යබසං අනරියානං… සබ්යබසං යදවානං…
සබ්යබසං මනුස්සානං… සබ්යබසං විනිපාතිකානං… සබ්යබසං පච්ඡිමාය
දිසාය විනිපාතිකානං… සබ්යබසං උත්තරාය දිසාය විනිපාතිකානං…
සබ්යබසං දක්ඛිණාය දිසාය විනිපාතිකානං… සබ්යබසං පුරත්ථිමාය 
අනුදිසායවිනිපාතිකානං…සබ්යබසං පච්ඡිමායඅනුදිසාය විනිපාතිකානං…
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සබ්යබසං උත්තරාය අනුදිසාය විනිපාතිකානං… සබ්යබසං දක්ඛිණාය 
අනුදිසාය විනිපාතිකානං… සබ්යබසං යහට්ඨිමාය දිසාය විනිපාතිකානං…
සබ්යබසං උපරිමාය දිසාය විනිපාතිකානං පීළනං වජ්යජත්වා අපීළනාය, 
උපඝාතං වජ්යජත්වා අනුපඝායතන, සන්තාපං වජ්යජත්වා අසන්තායපන, 
පරියාදානං වජ්යජත්වා අපරියාදායනන, වියහසං වජ්යජත්වා අවියහසාය, 
සබ්යබ උපරිමාය දිසාය විනිපාතිකා අයවරියනො යහොන්තු මා යවරියනො, 
සුඛියනො යහොන්තු මා දුක්ඛියනො, සුඛිතත්තා යහොන්තු මා දුක්ඛිතත්තාති –
ඉයමහි අට්ඨහාකායරහිසබ්යබඋපරිමායදිසායවිනිපාතියකයමත්තායතීති
– යමත්තා. තං ධම්මං යචතයතීති – යචයතො. සබ්බබයාපාදපරියුට්ඨායනහි
විමුච්චතීති – විමුත්ති. යමත්තා ච යචයතො ච විමුත්ති චාති –
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ උපරිමාය දිසාය විනිපාතිකා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො 
යහොන්තු, සුඛියනො යහොන්තූති – සද්ධාය අධිමුච්චති. සද්ධින්ද්රියපරිභාවිතා
යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සබ්යබ උපරිමාය දිසාය විනිපාතිකා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො
යහොන්තු, සුඛියනො යහොන්තූති – වීරියං පග්ගණ්හාති. වීරියින්ද්රියපරිභාවිතා
යහොතියමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

සතිං උපට්ඨායපති. සතින්ද්රියපරිභාවිතා යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති.
චිත්තං සමාදහති. සමාධින්ද්රියපරිභාවිතා යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති.
පඤ්ඤායපජානාති.පඤ්ඤින්ද්රියපරිභාවිතායහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

ඉමානිපඤ්චින්ද්රියානියමත්තායයචයතොවිමුත්තියාආයසවනා යහොන්ති.
ඉයමහි පඤ්චහි ඉන්ද්රියයහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති ආයසවීයති…යප.… 
නිබ්බත්යතන්තියජොයතන්තිපතායපන්ති. 

සබ්යබ උපරිමාය දිසාය විනිපාතිකා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො
යහොන්තු, සුඛියනොයහොන්තූති–අස්සද්ධියයනකම්පති. සද්ධාබලපරිභාවිතා
යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. යකොසජ්යජනකම්පති. වීරියබලපරිභාවිතා
යහොතියමත්තායචයතොවිමුත්ති.පමායදනකම්පති.සතිබලපරිභාවිතායහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. උද්ධච්යච නකම්පති. සමාධිබලපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. අවිජ්ජායනකම්පති. පඤ්ඤාබලපරිභාවිතායහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

ඉමානි පඤ්චබලානියමත්තායයචයතොවිමුත්තියා ආයසවනායහොන්ති.
ඉයමහි පඤ්චහි බයලහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති ආයසවීයති…යප.… 
නිබ්බත්යතන්තියජොයතන්තිපතායපන්ති. 
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පටුන 

සබ්යබ උපරිමාය දිසාය විනිපාතිකා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො 
යහොන්තු, සුඛියනො යහොන්තූති – සතිං උපට්ඨායපති. 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතායහොතියමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

පඤ්ඤාය පවිචිනාති. ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතා යහොති 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති.වීරියංපග්ගණ්හාති.වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතා
යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. පරිළාහං පටිප්පස්සම්යභති.
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතා යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. දුට්ඨුල්ලං
පටිප්පස්සම්යභති. පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතා යහොති
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. චිත්තං සමාදහති. සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතා
යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. ඤායණන කියලයස පටිසඞ්ඛාති.
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගපරිභාවිතායහොතියමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

ඉයම සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා ආයසවනා
යහොන්ති. ඉයමහි සත්තහි යබොජ්ඣඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති
ආයසවීයති…යප.…නිබ්බත්යතන්ති යජොයතන්තිපතායපන්ති. 

සබ්යබ උපරිමාය දිසාය විනිපාතිකා අයවරියනො යහොන්තු, යඛමියනො
යහොන්තු, සුඛියනොයහොන්තූති–සම්මාපස්සති.සම්මාදිට්ඨි පරිභාවිතායහොති
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. සම්මා අභිනියරොයපති. සම්මාසඞ්කප්පපරිභාවිතා
යහොතියමත්තායචයතොවිමුත්ති.සම්මාපරිග්ගණ්හාති. සම්මාවාචාපරිභාවිතා
යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. සම්මා සමුට්ඨායපති. 
සම්මාකම්මන්තපරිභාවිතා යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. සම්මා
යවොදායපති. සම්මා ආජීවපරිභාවිතා යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. සම්මා 
පග්ගණ්හාති.සම්මාවායාමපරිභාවිතායහොතියමත්තායචයතොවිමුත්ති.සම්මා
උපට්ඨාති. සම්මාසතිපරිභාවිතා යහොති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. සම්මා
සමාදහති. සම්මාසමාධිපරිභාවිතායහොතියමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

ඉයමඅට්ඨමග්ගඞ්ගායමත්තායයචයතොවිමුත්තියාආයසවනායහොන්ති. 
ඉයමහි අට්ඨහි මග්ගඞ්යගහි යමත්තායචයතොවිමුත්ති ආයසවීයති…යප.…
ඉයම අට්ඨ මග්ගඞ්ගා යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා පරිභාවිතා යහොන්ති.
ඉයමහිඅට්ඨහි මග්ගඞ්යගහියමත්තායචයතොවිමුත්තිසුපරිවුතායහොති.ඉයම
අට්ඨ මග්ගඞ්ගා යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා ආයසවනා යහොන්ති, භාවනා
යහොන්ති, බහුලීකතා යහොන්ති, අලඞ්කාරා යහොන්ති, පරික්ඛාරා යහොන්ති, 
පරිවාරා යහොන්ති, පාරිපූරී යහොන්ති, සහගතා යහොන්ති, සහජාතා යහොන්ති, 
සංසට්ඨා යහොන්ති, සම්පයුත්තා යහොන්ති, පක්ඛන්දනා යහොන්ති, පසීදනා
යහොන්ති, සන්තිට්ඨනා යහොන්ති, විමුච්චනා යහොන්ති, ‘‘එතං සන්ත’’න්ති
ඵස්සනා යහොන්ති, යානීකතා යහොන්ති, වත්ථුකතා යහොන්ති, අනුට්ඨිතා
යහොන්ති, පරිචිතා යහොන්ති, සුසමාරද්ධා යහොන්ති, සුභාවිතා යහොන්ති, 
ස්වාධිට්ඨිතා යහොන්ති, සුසමුග්ගතා යහොන්ති, සුවිමුත්තා යහොන්ති
නිබ්බත්යතන්තියජොයතන්තිපතායපන්තීති. 
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යමත්තාකථානිට්ඨිතා. 

5. විරාගකථා 

28. විරායගො මග්යගො, විමුත්ති ඵලං. කථං විරායගො මග්යගො? 
යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨියා 
විරජ්ජති, තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච විරජ්ජති, බහිද්ධා ච 
සබ්බනිමිත්යතහි විරජ්ජති. විරායගො විරාගාරම්මයණො විරාගයගොචයරො 
විරායග සමුදාගයතො [සමුපාගයතො (සයා.)] විරායග ඨියතො විරායග 
පතිට්ඨියතො. 

විරායගොති ද්යව විරාගා – නිබ්බානඤ්ච විරායගො, යය ච
නිබ්බානාරම්මණතාජාතා ධම්මා සබ්යබ විරාගා යහොන්තීති – විරාගා. 
සහජාතානි සත්තඞ්ගානි විරාගං ගච්ඡන්තීති – විරායගො මග්යගො. එයතන
මග්යගන බුද්ධා ච සාවකා ච අගතං දිසං නිබ්බානං ගච්ඡන්තීති –
අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො.යාවතා පුථුසමණබ්රාහ්මණානංපරප්පවාදානංමග්ගා, 
අයයමවඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොඅග්යගො චයසට්යඨොචපායමොක්යඛො 
[වියමොක්යඛො (සයා.), යමොක්යඛො (අට්ඨ.)] ච උත්තයමො ච පවයරො චාති –
මග්ගානංඅට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො. 

අභිනියරොපනට්යඨන සම්මාසඞ්කප්යපො මිච්ඡාසඞ්කප්පා විරජ්ජති. 
පරිග්ගහට්යඨන සම්මාවාචා මිච්ඡාවාචාය විරජ්ජති. සමුට්ඨානට්යඨන 
සම්මාකම්මන්යතො මිච්ඡාකම්මන්තා විරජ්ජති. යවොදානට්යඨන
සම්මාආජීයවො මිච්ඡාආජීවා විරජ්ජති. පග්ගහට්යඨන සම්මාවායායමො
මිච්ඡාවායාමා විරජ්ජති. උපට්ඨානට්යඨන සම්මාසතිමිච්ඡාසතියා විරජ්ජති. 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි මිච්ඡාසමාධියතො විරජ්ජති.
තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච විරජ්ජති. බහිද්ධා ච
සබ්බනිමිත්යතහි විරජ්ජති. විරායගො විරාගාරම්මයණො විරාගයගොචයරො
විරායගසමුදාගයතොවිරායගඨියතොවිරායග පතිට්ඨියතො. 

විරායගොති ද්යව විරාගා – නිබ්බානඤ්ච විරායගො, යය ච
නිබ්බානාරම්මණතාජාතා ධම්මා සබ්යබ විරාගා යහොන්තීති – විරාගා. 
සහජාතානි සත්තඞ්ගානි විරාගං ගච්ඡන්තීති – විරායගො මග්යගො. එයතන
මග්යගන බුද්ධා ච සාවකා ච අගතං දිසං නිබ්බානං ගච්ඡන්තීති –
අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො.යාවතාපුථුසමණබ්රාහ්මණානංපරප්පවාදානංමග්ගා, 
අයයමවඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොඅග්යගොචයසට්යඨොචපායමොක්යඛො
චඋත්තයමොචපවයරොචාති–මග්ගානං අට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො. 

සකදාගාමිමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි ඔළාරිකා කාමරාගසඤ්යඤොජනා
පටිඝසඤ්යඤොජනා ඔළාරිකා කාමරාගානුසයා පටිඝානුසයා විරජ්ජති, 
තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච විරජ්ජති, බහිද්ධා ච
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සබ්බනිමිත්යතහි විරජ්ජති. විරායගො විරාගාරම්මයණො විරාගයගොචයරො
විරායගසමුදාගයතොවිරායගඨියතොවිරායගපතිට්ඨියතො. 

විරායගොති ද්යව විරාගා – නිබ්බානඤ්ච විරායගො, යය ච
නිබ්බානාරම්මණතාජාතා ධම්මා සබ්යබ විරාගා යහොන්තීති – විරාගා. 
සහජාතානි සත්තඞ්ගානි විරාගං ගච්ඡන්තීති – විරායගො මග්යගො. එයතන
මග්යගන බුද්ධා ච සාවකා ච අගතං දිසං නිබ්බානං ගච්ඡන්තීති –
අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො.යාවතාපුථුසමණබ්රාහ්මණානංපරප්පවාදානංමග්ගා.
අයයමවඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොඅග්යගොචයසට්යඨොචපායමොක්යඛො
චඋත්තයමොචපවයරොචාති–මග්ගානං අට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො. 

අනාගාමිමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි අනුසහගතා කාමරාගසඤ්යඤොජනා
පටිඝසඤ්යඤොජනා අනුසහගතා කාමරාගානුසයා පටිඝානුසයා විරජ්ජති, 
තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච විරජ්ජති, බහිද්ධා ච
සබ්බනිමිත්යතහි විරජ්ජති. විරායගො විරාගාරම්මයණො…යප.… මග්ගානං 
අට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො. 

අරහත්තමග්ගක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි රූපරාගා අරූපරාගා මානා උද්ධච්චා
අවිජ්ජාය මානානුසයා භවරාගානුසයා අවිජ්ජානුසයා විරජ්ජති, 
තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච විරජ්ජති, බහිද්ධා ච
සබ්බනිමිත්යතහිවිරජ්ජතිවිරායගොවිරාගාරම්මයණොවිරාගයගොචයරොවිරායග 
සමුදාගයතොවිරායගඨියතොවිරායගපතිට්ඨියතො. 

විරායගොති ද්යව විරාගා – නිබ්බානඤ්ච විරායගො, යය ච
නිබ්බානාරම්මණතාජාතා ධම්මා සබ්යබ විරාගා යහොන්තීති – විරාගා.
සහජාතානි සත්තඞ්ගානි විරාගං ගච්ඡන්තීති – විරායගො මග්යගො. එයතන
මග්යගන බුද්ධා ච සාවකා ච අගතං දිසං නිබ්බානං ගච්ඡන්තීති –
අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො. යාවතා පුථුසමණබ්රාහ්මණානංපරප්පවාදානංමග්ගා.
අයයමවඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොඅග්යගො චයසට්යඨොචපායමොක්යඛො
චඋත්තයමොචපවයරොචාති–මග්ගානංඅට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො. 

දස්සනවිරායගො සම්මාදිට්ඨි. අභිනියරොපනවිරායගො සම්මාසඞ්කප්යපො. 
පරිග්ගහවිරායගො සම්මාවාචා. සමුට්ඨානවිරායගො සම්මාකම්මන්යතො.
යවොදානවිරායගො සම්මාආජීයවො. පග්ගහවිරායගො සම්මාවායායමො.
උපට්ඨානවිරායගො සම්මාසති. අවික්යඛපවිරායගො සම්මාසමාධි.
උපට්ඨානවිරායගො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. පවිචයවිරායගො
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. පග්ගහවිරායගො වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. 
ඵරණවිරායගො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. උපසමවිරායගො
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. අවික්යඛපවිරායගො සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො.
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පටුන 

පටිසඞ්ඛානවිරායගො උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. අස්සද්ධියය 
අකම්පියවිරායගො සද්ධාබලං. යකොසජ්යජ අකම්පියවිරායගො වීරියබලං.
පමායදඅකම්පියවිරායගොසතිබලං.උද්ධච්යචඅකම්පියවිරායගො සමාධිබලං.
අවිජ්ජාය අකම්පියවිරායගො පඤ්ඤාබලං. අධියමොක්ඛවිරායගො සද්ධින්ද්රියං. 
පග්ගහවිරායගො වීරියින්ද්රියං. උපට්ඨානවිරායගො සතින්ද්රියං.
අවික්යඛපවිරායගො සමාධින්ද්රියං. දස්සනවිරායගො පඤ්ඤින්ද්රියං.
ආධිපයතයයට්යඨන ඉන්ද්රියානි විරායගො. අකම්පියට්යඨන බලං විරායගො.
නියයානට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා විරායගො. යහතුට්යඨන මග්යගො විරායගො.
උපට්ඨානට්යඨන සතිපට්ඨානා විරායගො. පදහනට්යඨන සම්මප්පධානා 
විරායගො. ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධිපාදා විරායගො. තථට්යඨන සච්චා විරායගො. 
අවික්යඛපට්යඨනසමයථොවිරායගො.අනුපස්සනට්යඨනවිපස්සනාවිරායගො.
එකරසට්යඨන සමථවිපස්සනා විරායගො. අනතිවත්තනට්යඨන යුගනද්ධං
විරායගො.සංවරට්යඨනසීලවිසුද්ධි විරායගො. අවික්යඛපට්යඨනචිත්තවිසුද්ධි
විරායගො. දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධි විරායගො. විමුත්තට්යඨන වියමොක්යඛො
විරායගො.පටියවධට්යඨනවිජ්ජාවිරායගො. පරිච්චාගට්යඨනවිමුත්තිවිරායගො.
සමුච්යඡදට්යඨන ඛයය ඤාණං විරායගො. ඡන්යදො මූලට්යඨන විරායගො.
මනසිකායරො සමුට්ඨානට්යඨන විරායගො. ඵස්යසො සයමොධානට්යඨන
විරායගො. යවදනාසයමොසරණට්යඨනවිරායගො.සමාධිපමුඛට්යඨනවිරායගො.
සති ආධිපයතයයට්යඨන විරායගො. පඤ්ඤා තතුත්තරට්යඨන විරායගො.
විමුත්ති සාරට්යඨන විරායගො. අමයතොගධං නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන
මග්යගො. 

දස්සනමග්යගො සම්මාදිට්ඨි, අභිනියරොපනමග්යගො 
සම්මාසඞ්කප්යපො…යප.… අමයතොගධං නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන
මග්යගො.එවංවිරායගො මග්යගො. 

29. කථං විමුත්ති ඵලිං? යසොතාපත්තිඵලක්ඛයණ දස්සනට්යඨන
සම්මාදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨියා විමුත්තා යහොති, තදනුවත්තකකියලයසහි ච
ඛන්යධහි ච විමුත්තා යහොති, බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතහි විමුත්තා යහොති, 
විමුත්ති විමුත්තාරම්මණා විමුත්තියගොචරා විමුත්තියා සමුදාගතා විමුත්තියා 

ඨිතා විමුත්තියා පතිට්ඨිතා. විමුත්තීති ද්යව මුත්තියයො – නිබ්බානඤ්ච
විමුත්ති, යය ච නිබ්බානාරම්මණතාජාතා ධම්මා සබ්යබ ච විමුත්තා
යහොන්තීති– විමුත්තිඵලං. 

අභිනියරොපනට්යඨන සම්මාසඞ්කප්යපො මිච්ඡාසඞ්කප්පා විමුත්යතො 
යහොති, තදනුවත්තකකියලයසහිච ඛන්යධහිචවිමුත්යතොයහොති, බහිද්ධාච
සබ්බනිමිත්යතහි විමුත්යතො යහොති, විමුත්ති විමුත්තාරම්මණා
විමුත්තියගොචරාවිමුත්තියාසමුදාගතාවිමුත්තියාඨිතා විමුත්තියාපතිට්ඨිතා. 

විමුත්තීති ද්යව විමුත්තියයො – නිබ්බානඤ්ච විමුත්ති, යය ච
නිබ්බානාරම්මණතාජාතාධම්මාසබ්යබවිමුත්තා යහොන්තීති–විමුත්තිඵලං. 
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පරිග්ගහට්යඨන සම්මාවාචා මිච්ඡාවාචාය විමුත්තා යහොති, 
සමුට්ඨානට්යඨන සම්මාකම්මන්යතො මිච්ඡාකම්මන්තා විමුත්යතො යහොති, 
යවොදානට්යඨන සම්මාආජීයවො මිච්ඡාආජීවා විමුත්යතො යහොති, 
පග්ගහට්යඨන සම්මාවායායමො මිච්ඡාවායාමා විමුත්යතො යහොති, 
උපට්ඨානට්යඨනසම්මාසතිමිච්ඡාසතියාවිමුත්තායහොති, අවික්යඛපට්යඨන
සම්මාසමාධිමිච්ඡාසමාධියතොවිමුත්යතොයහොති, තදනුවත්තකකියලයසහිච 
ඛන්යධහිචවිමුත්යතොයහොති, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතහිවිමුත්යතොයහොති, 
විමුත්ති විමුත්තාරම්මණා විමුත්තියගොචරා විමුත්තියා සමුදාගතා විමුත්තියා
ඨිතා විමුත්තියා පතිට්ඨිතා. විමුත්තීති. ද්යව විමුත්තියයො – නිබ්බානඤ්ච
විමුත්ති, යයචනිබ්බානාරම්මණතාජාතාධම්මාසබ්යබවිමුත්තායහොන්තීති
–විමුත්ති ඵලං. 

සකදාගාමිඵලක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි ඔළාරිකා කාමරාගසඤ්යඤොජනා
පටිඝසඤ්යඤොජනා ඔළාරිකා කාමරාගානුසයා පටිඝානුසයා විමුත්යතො
යහොති, තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිචවිමුත්යතොයහොති, බහිද්ධාච
සබ්බනිමිත්යතහි විමුත්යතො යහොති, විමුත්ති විමුත්තාරම්මණා
විමුත්තියගොචරාවිමුත්තියාසමුදාගතා විමුත්තියාඨිතාවිමුත්තියාපතිට්ඨිතා. 

විමුත්තීති ද්යව විමුත්තියයො – නිබ්බානඤ්ච විමුත්ති, යය ච
නිබ්බානාරම්මණතාජාතාධම්මා සබ්යබවිමුත්තායහොන්තීති–විමුත්තිඵලං. 

අනාගාමිඵලක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි අනුසහගතා කාමරාගසඤ්යඤොජනා
පටිඝසඤ්යඤොජනා අනුසහගතා කාමරාගානුසයා පටිඝානුසයා විමුත්යතො
යහොති, තදනුවත්තකකියලයසහිචඛන්යධහිච විමුත්යතොයහොති, බහිද්ධාච
සබ්බනිමිත්යතහි විමුත්යතො යහොති, විමුත්ති විමුත්තාරම්මණා
විමුත්තියගොචරා විමුත්තියා සමුදාගතා විමුත්තියා ඨිතා විමුත්තියා
පතිට්ඨිතා…යප.…. 

අරහත්තඵලක්ඛයණ දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි…යප.…
අවික්යඛපට්යඨන සම්මාසමාධි රූපරාගා අරූපරාගා මානා උද්ධච්චා
අවිජ්ජාය මානානුසයා භවරාගානුසයා අවිජ්ජානුසයා විමුත්යතො යහොති, 
තදනුවත්තකකියලයසහි ච ඛන්යධහි ච විමුත්යතො යහොති, බහිද්ධා ච 
සබ්බනිමිත්යතහි විමුත්යතො යහොති, විමුත්ති විමුත්තාරම්මණා
විමුත්තියගොචරා විමුත්තියාසමුදාගතාවිමුත්තියාඨිතාවිමුත්තියාපතිට්ඨිතා. 

විමුත්තීති ද්යව විමුත්තියයො – නිබ්බානඤ්ච විමුත්ති, යය ච 
නිබ්බානාරම්මණතාජාතාධම්මාසබ්යබවිමුත්තායහොන්තීති–විමුත්තිඵලං. 

දස්සනවිමුත්ති සම්මාදිට්ඨි…යප.… අවික්යඛපවිමුත්ති සම්මාසමාධි, 
උපට්ඨානවිමුත්ති සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පටිසඞ්ඛානවිමුත්ති
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. අස්සද්ධියය අකම්පියවිමුත්ති 
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සද්ධාබලං…යප.… අවිජ්ජාය අකම්පියවිමුත්ති පඤ්ඤාබලං.
අධියමොක්ඛවිමුත්ති සද්ධින්ද්රියං…යප.…දස්සනවිමුත්තිපඤ්ඤින්ද්රියං. 

ආධිපයතයයට්යඨන ඉන්ද්රියා විමුත්ති. අකම්පියට්යඨන බලා විමුත්ති, 
නියයානට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා විමුත්ති, යහතුට්යඨන මග්යගො විමුත්ති, 
උපට්ඨානට්යඨන සතිපට්ඨානා විමුත්ති, පදහනට්යඨන සම්මප්පධානා
විමුත්ති, ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධිපාදා විමුත්ති, තථට්යඨන සච්චා විමුත්ති, 
අවික්යඛපට්යඨන සමයථො විමුත්ති, අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනා විමුත්ති, 
එකරසට්යඨන සමථවිපස්සනා විමුත්ති, අනතිවත්තනට්යඨන යුගනද්ධං
විමුත්ති, සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි විමුත්ති, අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි
විමුත්ති, දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධි විමුත්ති, විමුත්තට්යඨන වියමොක්යඛො
විමුත්ති, පටියවධට්යඨන විජ්ජා විමුත්ති, පරිච්චාගට්යඨන විමුත්ති විමුත්ති, 
පටිප්පස්සද්ධියට්යඨන අනුප්පායද ඤාණං විමුත්ති, ඡන්යදො මූලට්යඨන
විමුත්ති, මනසිකායරොසමුට්ඨානට්යඨනවිමුත්ති, ඵස්යසොසයමොධානට්යඨන
විමුත්ති, යවදනා සයමොසරණට්යඨන විමුත්ති, සමාධි පමුඛට්යඨන විමුත්ති, 
සතිආධිපයතයයට්යඨන විමුත්ති, පඤ්ඤාතතුත්තරට්යඨනවිමුත්ති, විමුත්ති
සාරට්යඨන විමුත්ති, අමයතොගධං නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන විමුත්ති.
එවංවිමුත්තිඵලං.එවංවිරායගො මග්යගො, විමුත්තිඵලන්ති. 

විරාගකථානිට්ඨිතා. 

6. පටිසම්භිදාකථා 

1. ධම්මචක්කපවත්තනවායරො 
30. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාබාරාණසියංවිහරතිඉසිපතයන

මිගදායය.තත්රයඛොභගවාපඤ්චවග්ගියය භික්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, අන්තාපබ්බජියතනන යසවිතබ්බා.කතයමද්යව? 
යයො චායං කායමසු කාමසුඛල්ලිකානුයයොයගො හීයනො ගම්යමො 
යපොථුජ්ජනියකො අනරියයො අනත්ථසංහියතො; යයො චායං
අත්තකිලමථානුයයොයගො දුක්යඛො අනරියයො අනත්ථසංහියතො. එයත යඛො 
[එයත යත (සයා. ක. සී. අට්ඨ.) සං. නි. 5.1081; මහාව. 13 පස්සිතබ්බා], 
භික්ඛයව, උයභො අන්යත අනුපගම්ම මජ්ඣිමා පටිපදා තථාගයතන
අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණීඤාණකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය 
නිබ්බානායසංවත්තති. 

‘‘කතමා ච සා, භික්ඛයව, මජ්ඣිමා පටිපදා තථාගයතන අභිසම්බුද්ධා 
චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය
සංවත්තති? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, යසයයථිදං –
සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි.අයංයඛොසා, භික්ඛයව, මජ්ඣිමාපටිපදා
තථාගයතන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණීඤාණකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය
සම්යබොධායනිබ්බානායසංවත්තති. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි  යුගනද්ධවග්යගො 

290 

පටුන 

‘‘ඉදං යඛො පන, භික්ඛයව, දුක්ඛං අරියසච්චං. ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි
දුක්ඛා, බයාධිපිදුක්යඛො, මරණම්පිදුක්ඛං, අප්පියයහි සම්පයයොයගොදුක්යඛො, 
පියයහිවිප්පයයොයගොදුක්යඛො, යම්පිච්ඡංනලභතිතම්පිදුක්ඛං; සංඛිත්යතන
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා. ඉදං යඛො පන, භික්ඛයව, දුක්ඛසමුදයං 
අරියසච්චං – යායං තණ්හා යපොයනොභවිකා නන්දිරාගසහගතා
තත්රතත්රාභිනන්දිනී, යසයයථිදං–කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා.ඉදං 
යඛොපන, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධංඅරියසච්චං–යයොතස්සායයවතණ්හාය 
අයසසවිරාගනියරොයධො චායගො පටිනිස්සග්යගො මුත්ති අනාලයයො. ඉදං යඛො
පන, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං – අයයමව අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො, යසයයථිදං–සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්ච’න්ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකො උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛං අරියසච්චං පරිඤ්යඤයය’න්ති
යම, භික්ඛයව…යප.… පරිඤ්ඤාතන්ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, 
විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘‘ඉදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්ච’න්ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, 
විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි.‘තංයඛොපනිදං දුක්ඛසමුදයංඅරියසච්චං
පහාතබ්බ’න්ති යම, භික්ඛයව…යප.… පහීනන්ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, 
විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘‘ඉදං දුක්ඛනියරොධං අරියසච්ච’න්ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ 
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, 
විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි.‘තංයඛොපනිදංදුක්ඛනියරොධංඅරියසච්චං
සච්ඡිකාතබ්බ’න්ති යම, භික්ඛයව…යප.… සච්ඡිකතන්ති යම, භික්ඛයව, 
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා
උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘‘ඉදං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්ච’න්ති යම, භික්ඛයව, 
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා
උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං
දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං භායවතබ්බ’න්ති යම, 
භික්ඛයව…යප.… භාවිතන්ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු 
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකො උදපාදි. 
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‘‘යාවකීවඤ්ච යම, භික්ඛයව, ඉයමසු චතූසු අරියසච්යචසු එවං
තිපරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යථාභූතං ඤාණදස්සනං න සුවිසුද්ධං අයහොසි, 
යනව තාවාහං, භික්ඛයව, සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං
අභිසම්බුද්යධො’තිපච්චඤ්ඤාසිං.යයතොචයඛොයම, භික්ඛයව, ඉයමසු චතූසු
අරියසච්යචසු එවං තිපරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යථාභූතං ඤාණදස්සනං
සුවිසුද්ධං අයහොසි, අථාහං, භික්ඛයව, සයදවයක යලොයක සමාරයක
සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති පච්චඤ්ඤාසිං. ඤාණඤ්ච පන යම
දස්සනං උදපාදි – ‘අකුප්පා යම විමුත්ති, අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි දානි
පුනබ්භයවො’’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමනා පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දුන්ති. 

ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායන ආයස්මයතො
යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘‘යං කිඤ්චි 
සමුදයධම්මං, සබ්බංතංනියරොධධම්ම’’න්ති. 

පවත්තියත ච පන භගවතා ධම්මචක්යක භුම්මා [භූමා (ක.)] යදවා
සද්දමනුස්සායවසුං – ‘‘එතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතයන මිගදායය
අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පටිවත්තියං සමයණන වා 
බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා මායරන වා බ්රහ්මුනා වා යකනචි වා
යලොකස්මි’’න්ති. භුම්මානං යදවානං සද්දං සුත්වා චාතුමහාරාජිකා 
[චාතුම්මහාරාජිකා (සයා.)] යදවා සද්දමනුස්සායවසුං…යප.…
චාතුමහාරාජිකානං යදවානං සද්දං සුත්වා තාවතිංසා යදවා…යප.… යාමා
යදවා…යප.… තුසිතා යදවා…යප.… නිම්මානරතී යදවා…යප.… 
පරනිම්මිතවසවත්තී යදවා…යප.… බ්රහ්මකායිකා යදවා සද්දමනුස්සායවසුං
– ‘‘එතංභගවතාබාරාණසියංඉසිපතයනමිගදායය අනුත්තරංධම්මචක්කං
පවත්තිතං අප්පටිවත්තියං සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා
මායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මි’’න්ති. 

ඉතිහයතනඛයණනයතනලයයනයතනමුහුත්යතනයාවබ්රහ්මයලොකා
සද්යදො අබ්භුග්ගච්ඡි. අයඤ්ච දසසහස්සී යලොකධාතු සංකම්පි සම්පකම්පි
සම්පයවධි, අප්පමායණො ච උළායරො ඔභායසො යලොයක පාතුරයහොසි
අතික්කම්ම [අතික්කම්යමව(සයා.ක.)සං.නි.5.1081පස්සිතබ්බා] යදවානං 
යදවානුභාවන්ති. 

අථ යඛො භගවා ඉමං උදානං උදායනසි – ‘‘අඤ්ඤාසි වත, යභො, 
යකොණ්ඩඤ්යඤො; අඤ්ඤාසි වත, යභො, යකොණ්ඩඤ්යඤො’’ති. ඉති හිදං
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ආයස්මයතො යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො ත්යවව 
[අඤ්ඤායකොණ්ඩඤ්යඤොත්යවව (සයා.)] නාමංඅයහොසි. 

[ක]‘ඉදං දුක්ඛංඅරියසච්ච’න්තිපුබ්යබ අනනුස්සුයතසුධම්යමසු චක්ඛුං
උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො
උදපාදි’’. 

චක්ඛුං උදපාදීති – යකනට්යඨන? ඤාණං උදපාදීති – යකනට්යඨන? 
පඤ්ඤා උදපාදීති – යකනට්යඨන? විජ්ජා උදපාදීති – යකනට්යඨන? 

ආයලොයකො උදපාදීති – යකනට්යඨන? චක්ඛුිං උදපාදීති – දස්සනට්යඨන. 

ඤාණිංඋදපාදීති–ඤාතට්යඨන. පඤ්ඤා උදපාදීති–පජානනට්යඨන. විජ්ජා

උදපාදීති– පටියවධට්යඨන. ආයලොයකොඋදපාදීති–ඔභාසට්යඨන. 

චක්ඛුං ධම්යමො, ඤාණං ධම්යමො, පඤ්ඤා ධම්යමො, විජ්ජා ධම්යමො, 
ආයලොයකොධම්යමො.ඉයමපඤ්චධම්මා ධම්මපටිසම්භිදායආරම්මණායචව
යහොන්තියගොචරාච.යයතස්සාආරම්මණායතතස්සා යගොචරා.යයතස්සා
යගොචරා යත තස්සා ආරම්මණා. යතන වුච්චති – ‘‘ධම්යමසු ඤාණං 
ධම්මපටිසම්භිදා’’. 

දස්සනට්යඨො අත්යථො, ඤාතට්යඨො අත්යථො, පජානනට්යඨො අත්යථො, 
පටියවධට්යඨො අත්යථො, ඔභාසට්යඨො අත්යථො. ඉයම පඤ්ච අත්ථා
අත්ථපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව යහොන්ති යගොචරා ච. යය තස්සා
ආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සා යගොචරායතතස්සාආරම්මණා.
යතනවුච්චති–‘‘අත්යථසුඤාණංඅත්ථපටිසම්භිදා’’. 

පඤ්ච ධම්යම සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා, පඤ්ච අත්යථ
සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා. ඉමා දස නිරුත්තියා 
නිරුත්තිපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව යහොන්ති යගොචරා ච. යය තස්සා
ආරම්මණායතතස්සා යගොචරා.යයතස්සායගොචරායතතස්සාආරම්මණා.
යතනවුච්චති–‘‘නිරුත්තීසුඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා’’. 

පඤ්චසුධම්යමසුඤාණානි, පඤ්චසුඅත්යථසුඤාණානි, දසසු නිරුත්තීසු
ඤාණානි. ඉමානි වීසති ඤාණානි පටිභානපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව
යහොන්ති යගොචරාච.යයතස්සාආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සා
යගොචරා යත තස්සා ආරම්මණා. යතන වුච්චති – ‘‘පටිභායනසු ඤාණං
පටිභානපටිසම්භිදා’’. 

‘‘‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛං අරියසච්චං පරිඤ්යඤයය’න්ති…යප.…
පරිඤ්ඤාතන්ති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං
උදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි’’. 
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පටුන 

චක්ඛුං උදපාදීති – යකනට්යඨන? ඤාණං උදපාදීති – යකනට්යඨන? 
පඤ්ඤා උදපාදීති – යකනට්යඨන? විජ්ජා උදපාදීති – යකනට්යඨන? 

ආයලොයකො උදපාදීති – යකනට්යඨන? චක්ඛුිං උදපාදීති – දස්සනට්යඨන. 

ඤාණිංඋදපාදීති–ඤාතට්යඨන. පඤ්ඤාඋදපාදීති–පජානනට්යඨන. විජ්ජා 

උදපාදීති–පටියවධට්යඨන. ආයලොයකොඋදපාදීති– ඔභාසට්යඨන. 

චක්ඛුං ධම්යමො, ඤාණං ධම්යමො, පඤ්ඤා ධම්යමො, විජ්ජා ධම්යමො, 
ආයලොයකොධම්යමො.ඉයමපඤ්චධම්මාධම්මපටිසම්භිදායආරම්මණායචව
යහොන්තියගොචරාච. යයතස්සාආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සා
යගොචරා යත තස්සා ආරම්මණා. යතන වුච්චති – ‘‘ධම්යමසු ඤාණං
ධම්මපටිසම්භිදා’’. 

දස්සනට්යඨො අත්යථො, ඤාතට්යඨො අත්යථො, පජානනට්යඨො අත්යථො, 
පටියවධට්යඨො අත්යථො, ඔභාසට්යඨො අත්යථො. ඉයම පඤ්ච අත්ථා
අත්ථපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව යහොන්ති යගොචරා ච. යය තස්සා
ආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සා යගොචරායතතස්සාආරම්මණා.
යතනවුච්චති–‘‘අත්යථසුඤාණංඅත්ථපටිසම්භිදා’’. 

පඤ්ච ධම්යම සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා, පඤ්ච අත්යථ
සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා. ඉමා දස නිරුත්තියයො 
නිරුත්තිපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව යහොන්ති යගොචරා ච. යය තස්සා
ආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සායගොචරායතතස්සාආරම්මණා.
යතන වුච්චති–‘‘නිරුත්තීසුඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා’’. 

පඤ්චසුධම්යමසුඤාණානි, පඤ්චසුඅත්යථසුඤාණානි, දසසු නිරුත්තීසු
ඤාණානි. ඉමානි වීසති ඤාණානි පටිභානපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව
යහොන්ති යගොචරාච.යයතස්සාආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සා
යගොචරා යත තස්සා ආරම්මණා. යතන වුච්චති – ‘‘පටිභායනසු ඤාණං
පටිභානපටිසම්භිදා’’. 

දුක්යඛ අරියසච්යච පන්නරස ධම්මා, පන්නරස අත්ථා, තිංස 
නිරුත්තියයො, සට්ඨිඤාණානි. 

[ඛ]‘‘‘ඉදං දුක්ඛසමුදයංඅරියසච්ච’න්ති පුබ්යබඅනනුස්සුයතසුධම්යමසු
චක්ඛුං උදපාදි…යප.…ආයලොයකො උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛසමුදයං
අරියසච්චං පහාතබ්බ’න්ති…යප.… පහීනන්ති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු 
ධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි…යප. … ආයලොයකොඋදපාදි…යප.…’’. 

දුක්ඛසමුදයය අරියසච්යච පන්නරස ධම්මා, පන්නරස අත්ථා, තිංස 
නිරුත්තියයො, සට්ඨිඤාණානි. 
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[ග] ‘‘‘ඉදං දුක්ඛනියරොධං අරියසච්ච’න්ති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු 
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං
දුක්ඛනියරොධංඅරියසච්චං සච්ඡිකාතබ්බ’න්ති…යප.…සච්ඡිකතන්තිපුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො
උදපාදි…යප.…’’. 

දුක්ඛනියරොයධ අරියසච්යච පන්නරස ධම්මා, පන්නරස අත්ථා, තිංස
නිරුත්තියයො, සට්ඨිඤාණානි. 

[ඝ] ‘‘‘ඉදං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්ච’න්ති පුබ්යබ 
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි. ‘තං
යඛො පනිදං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං
භායවතබ්බ’න්ති…යප.… භාවිතන්ති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු
චක්ඛුංඋදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි…යප.…’’. 

දුක්ඛනියරොධගාමිනියාපටිපදායඅරියසච්යචපන්නරසධම්මා, පන්නරස 
අත්ථා, තිංසනිරුත්තියයො, සට්ඨිඤාණානි. 

චතූසු අරියසච්යචසු සට්ඨි ධම්මා, සට්ඨි අත්ථා, වීසතිසතනිරුත්තියයො, 
චත්තාලීසඤ්චද්යවචඤාණසතානි. 

2. සතිපට් ානවායරො 

31. ‘‘‘අයං කායය කායානුපස්සනා’ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ 
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි. සා 
යඛොපනායංකායයකායානුපස්සනාභායවතබ්බාතියම, භික්ඛයව,…යප.…
භාවිතාති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං
උදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි’’. 

‘‘අයං යවදනාසු…යප.… අයං චිත්යත…යප.… අයං ධම්යමසු 
ධම්මානුපස්සනාති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං 
උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි. සා යඛො පනායං ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සනා භායවතබ්බා ති…යප.…භාවිතාති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුං උදපාදි…යප.…ආයලොයකො උදපාදි’’. 

[ක]‘‘‘අයංකායයකායානුපස්සනා’තිපුබ්යබඅනනුස්සුයතසු ධම්යමසු
චක්ඛුංඋදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි…යප.…සා යඛොපනායං කායය
කායානුපස්සනා භායවතබ්බාති…යප.… භාවිතාති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකොඋදපාදි’’. 
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චක්ඛුං උදපාදීති – යකනට්යඨන? ඤාණං උදපාදීති – යකනට්යඨන? 
පඤ්ඤා උදපාදීති – යකනට්යඨන? විජ්ජා උදපාදීති – යකනට්යඨන? 

ආයලොයකො උදපාදීති – යකනට්යඨන? චක්ඛුිං උදපාදීති – දස්සනට්යඨන. 

ඤාණිංඋදපාදීති–ඤාතට්යඨන. පඤ්ඤා උදපාදීති–පජානනට්යඨන. විජ්ජා

උදපාදීති–පටියවධට්යඨන. ආයලොයකො උදපාදීති–ඔභාසට්යඨන. 

චක්ඛුං ධම්යමො, ඤාණං ධම්යමො, පඤ්ඤා ධම්යමො, විජ්ජා ධම්යමො, 
ආයලොයකොධම්යමො.ඉයමපඤ්චධම්මාධම්මපටිසම්භිදායආරම්මණායචව
යහොන්තියගොචරාච. යයතස්සාආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සා
යගොචරා යත තස්සා ආරම්මණා. යතන වුච්චති – ‘‘ධම්යමසු ඤාණං
ධම්මපටිසම්භිදා’’. 

දස්සනට්යඨො අත්යථො, ඤාතට්යඨො අත්යථො, පජානනට්යඨො අත්යථො, 
පටියවධට්යඨො අත්යථො, ඔභාසට්යඨො අත්යථො. ඉයම පඤ්ච අත්ථා
අත්ථපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව යහොන්ති යගොචරා ච. යය තස්සා
ආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සා යගොචරායතතස්සාආරම්මණා.
යතන වුච්චති–‘‘අත්යථසුඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා’’. 

පඤ්ච ධම්යම සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා, පඤ්ච අත්යථ
සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා. ඉමා දස නිරුත්තියයො
නිරුත්තිපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව යහොන්ති යගොචරා ච. යය තස්සා 
ආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සායගොචරායතතස්සාආරම්මණා.
යතනවුච්චති– ‘‘නිරුත්තීසුඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා’’. 

පඤ්චසුධම්යමසුඤාණානි, පඤ්චසුඅත්යථසුඤාණානි, දසසු නිරුත්තීසු
ඤාණානි. ඉමානි වීසති ඤාණානි පටිභානපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව
යහොන්ති යගොචරාච.යයතස්සාආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සා
යගොචරා යත තස්සා ආරම්මණා. යතන වුච්චති – ‘‘පටිභායනසු ඤාණං
පටිභානපටිසම්භිදා’’. 

කායයකායානුපස්සනාසතිපට්ඨායනපන්නරසධම්මා, පන්නරසඅත්ථා, 
තිංසනිරුත්තියයො, සට්ඨිඤාණානි. 

[ඛ-ඝ] ‘‘අයං යවදනාසු…යප.… අයං චිත්යත…යප.… අයං ධම්යමසු 
ධම්මානුපස්සනාතිපුබ්යබඅනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුං උදපාදි…යප.…
ආයලොයකො උදපාදි…යප.… සා යඛො පනායං ධම්යමසු ධම්මානුපස්සනා
භායවතබ්බා ති…යප.… භාවිතාති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං
උදපාදි…යප.…ආයලොයකො උදපාදි…යප.…’’. 

ධම්යමසු ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨායන පන්නරස ධම්මා, පන්නරස
අත්ථා, තිංසනිරුත්තියයො, සට්ඨිඤාණානි. 
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චතූසුසතිපට්ඨායනසුසට්ඨිධම්මා, සට්ඨිඅත්ථා, වීසතිසතනිරුත්තියයො, 
චත්තාලීසඤ්ච ද්යවචඤාණසතානි. 

3. ඉද්ධිපාදවායරො 

32. ‘‘අයං ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදොති යම, 
භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.…
ආයලොයකො උදපාදි. යසො යඛො පනායං
ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදො භායවතබ්යබොති යම, 
භික්ඛයව…යප.… භාවියතොති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි…යප.…ආයලොයකො උදපාදි. 

‘‘අයං වීරියසමාධි…යප.… අයං චිත්තසමාධි…යප.… අයං
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදොති යම, භික්ඛයව, 
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි.
යසො යඛො පනායං වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදො
භායවතබ්යබොති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං
උදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි’’. 

[ක] ‘‘‘අයං ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදො’ති 
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො
උදපාදි…යප.…යසොයඛොපනායං ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො
ඉද්ධිපායදො භායවතබ්යබොති…යප.… භාවියතොති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකොඋදපාදි’’. 

චක්ඛුං උදපාදීති – යකනට්යඨන? ඤාණං උදපාදීති – යකනට්යඨන? 
පඤ්ඤා උදපාදීති – යකනට්යඨන? විජ්ජා උදපාදීති – යකනට්යඨන? 

ආයලොයකො උදපාදීති – යකනට්යඨන? චක්ඛුිං උදපාදීති – දස්සනට්යඨන. 

ඤාණිංඋදපාදීති–ඤාතට්යඨන. පඤ්ඤා උදපාදීති–පජානනට්යඨන. විජ්ජා

උදපාදීති– පටියවධට්යඨන. ආයලොයකො උදපාදීති–ඔභාසට්යඨන. 

චක්ඛුං ධම්යමො, ඤාණං ධම්යමො, පඤ්ඤා ධම්යමො, විජ්ජා ධම්යමො, 
ආයලොයකොධම්යමො.ඉයමපඤ්චධම්මාධම්මපටිසම්භිදාය ආරම්මණායචව
යහොන්තියගොචරාච.යය තස්සාආරම්මණායතතස්සා යගොචරා.යයතස්සා
යගොචරා යත තස්සා ආරම්මණා. යතන වුච්චති – ‘‘ධම්යමසු ඤාණං 
ධම්මපටිසම්භිදා’’. 

දස්සනට්යඨො අත්යථො, ඤාතට්යඨො අත්යථො, පජානනට්යඨො අත්යථො, 
පටියවධට්යඨො අත්යථො, ඔභාසට්යඨො අත්යථො. ඉයම පඤ්ච අත්ථා
අත්ථපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව යහොන්ති යගොචරා ච. යය තස්සා
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ආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සා යගොචරායතතස්සාආරම්මණා.
යතනවුච්චති–‘‘අත්යථසුඤාණංඅත්ථපටිසම්භිදා’’. 

පඤ්ච ධම්යම සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා, පඤ්ච අත්යථ
සන්දස්යසතුං බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපා. ඉමා දස නිරුත්තියයො 
නිරුත්තිපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව යහොන්ති යගොචරා ච. යය තස්සා
ආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සායගොචරායතතස්සාආරම්මණා.
යතන වුච්චති–‘‘නිරුත්තීසුඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා’’. 

පඤ්චසුධම්යමසුඤාණානි, පඤ්චසුඅත්යථසුඤාණානි, දසසු නිරුත්තීසු
ඤාණානි. ඉමානි වීසති ඤාණානි පටිභානපටිසම්භිදාය ආරම්මණා යචව
යහොන්ති යගොචරාච.යයතස්සාආරම්මණායතතස්සායගොචරා.යයතස්සා
යගොචරා යත තස්සා ආරම්මණා. යතන වුච්චති – ‘‘පටිභායනසු ඤාණං
පටිභානපටිසම්භිදා’’. 

ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයත ඉද්ධිපායද පන්නරස ධම්මා, 
පන්නරසඅත්ථා, තිංසනිරුත්තියයො, සට්ඨිඤාණානි. 

[ඛ-ඝ] ‘‘අයං වීරියසමාධි…යප.… අයං චිත්තසමාධි…යප.… අයං 
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදොති පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො
උදපාදි…යප.… යසො යඛො පනායං 
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදො
භායවතබ්යබොති…යප.…භාවියතොතිපුබ්යබ අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුං
උදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි…යප.…’’. 

වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයත ඉද්ධිපායද පන්නරස ධම්මා, 
පන්නරසඅත්ථා, තිංසනිරුත්තියයො, සට්ඨිඤාණානි. 

චතූසු ඉද්ධිපායදසු සට්ඨි ධම්මා, සට්ඨි අත්ථා, වීසතිසතනිරුත්තියයො, 
චත්තාලීසඤ්චද්යවචඤාණසතානි. 

4. සත් යබොධිසත් වායරො 

33. ‘‘‘සමුදයයො සමුදයයො’තියඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්ස
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි.
‘නියරොයධොනියරොයධො’තියඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සපුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි’’.
විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්ස යවයයාකරයණ දස ධම්මා, දස අත්ථා, වීසති
නිරුත්තියයො, චත්තාලීසං [චත්තාලීස(ක.)] ඤාණානි. 
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‘‘‘සමුදයයො සමුදයයො’ති යඛො, භික්ඛයව, සිඛිස්ස 
යබොධිසත්තස්ස…යප.… යවස්සභුස්ස යබොධිසත්තස්ස…යප.… 
කකුසන්ධස්ස යබොධිසත්තස්ස…යප.… යකොණාගමනස්ස
යබොධිසත්තස්ස…යප.…කස්සපස්ස යබොධිසත්තස්සපුබ්යබඅනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි. ‘නියරොයධො
නියරොයධො’ති යඛො, භික්ඛයව, කස්සපස්ස යබොධිසත්තස්ස පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි’’.
කස්සපස්ස යබොධිසත්තස්ස යවයයාකරයණ දස ධම්මා, දස අත්ථා, වීසති
නිරුත්තියයො, චත්තාලීසඤාණානි. 

‘‘‘සමුදයයො සමුදයයො’ති යඛො, භික්ඛයව, යගොතමස්ස යබොධිසත්තස්ස 
පුබ්යබඅනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි.
‘නියරොයධො නියරොයධො’ති යඛො, භික්ඛයව, යගොතමස්ස යබොධිසත්තස්ස
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො
උදපාදි’’.යගොතමස්සයබොධිසත්තස්සයවයයාකරයණදස ධම්මා, දසඅත්ථා, 
වීසතිනිරුත්තියයො, චත්තාලීසඤාණානි. 

සත්තන්නං යබොධිසත්තානං සත්තසු යවයයාකරයණසු සත්තති ධම්මා, 
සත්තතිඅත්ථා, චත්තාලීසසතං [චත්තාරීසසතා (සයා.)] නිරුත්තියයො, අසීති
චද්යවචඤාණසතානි. 

5. අභිඤ්ඤාදිවායරො 

34. ‘‘‘යාවතා අභිඤ්ඤාය අභිඤ්ඤට්යඨො ඤායතො දිට්යඨො විදියතො 
සච්ඡිකයතො ඵස්සියතො පඤ්ඤාය. අඵස්සියතො පඤ්ඤාය අභිඤ්ඤට්යඨො
නත්ථී’ති–චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, 
ආයලොයකො උදපාදි’’. අභිඤ්ඤාය අභිඤ්ඤට්යඨ පඤ්චවීසති ධම්මා, 
පඤ්චවීසතිඅත්ථා, පඤ්ඤාස නිරුත්තියයො, සතංඤාණානි. 

‘‘‘යාවතා පරිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤට්යඨො…යප.… යාවතා පහානස්ස
පහානට්යඨො…යප.… යාවතා භාවනාය භාවනට්යඨො…යප.… යාවතා
සච්ඡිකිරියාය සච්ඡිකිරියට්යඨො ඤායතො දිට්යඨො විදියතො සච්ඡිකයතො
ඵස්සියතො පඤ්ඤාය. අඵස්සියතො පඤ්ඤාය සච්ඡිකිරියට්යඨො නත්ථී’ති –
චක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකො
උදපාදි’’. සච්ඡිකිරියාය සච්ඡිකිරියට්යඨ පඤ්චවීසති ධම්මා, පඤ්චවීසති
අත්ථා, පඤ්ඤාසනිරුත්තියයො, සතං ඤාණානි. 

අභිඤ්ඤාය අභිඤ්ඤට්යඨ, පරිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤට්යඨ, පහානාය
පහානට්යඨ, භාවනාය භාවනට්යඨ, සච්ඡිකිරියාය සච්ඡිකිරියට්යඨ 
පඤ්චවීසසතංධම්මා, පඤ්චවීසසතංඅත්ථා, අඩ්ඪයතයයානිනිරුත්තිසතානි, 
පඤ්ච ඤාණසතානි. 
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6. ඛන්ධාදිවායරො 

35. ‘‘‘යාවතා ඛන්ධානං ඛන්ධට්යඨො, ඤායතො දිට්යඨො විදියතො 
සච්ඡිකයතො ඵස්සියතො පඤ්ඤාය. අඵස්සියතො පඤ්ඤාය ඛන්ධට්යඨො
නත්ථී’ති–චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, 
ආයලොයකොඋදපාදි’’.ඛන්ධානං ඛන්ධට්යඨපඤ්චවීසතිධම්මා, පඤ්චවීසති
අත්ථා, පඤ්ඤාසනිරුත්තියයො, සතං ඤාණානි. 

‘‘‘යාවතා ධාතූනං ධාතුට්යඨො…යප.… යාවතා ආයතනානං
ආයතනට්යඨො…යප.… යාවතා සඞ්ඛතානං සඞ්ඛතට්යඨො…යප.… යාවතා
අසඞ්ඛතස්සඅසඞ්ඛතට්යඨොඤායතොදිට්යඨො විදියතොසච්ඡිකයතොඵස්සියතො
පඤ්ඤාය. අඵස්සියතො පඤ්ඤාය අසඞ්ඛතට්යඨො නත්ථී’ති – චක්ඛුං
උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි’’. අසඞ්ඛතස්ස අසඞ්ඛතට්යඨ
පඤ්චවීසති ධම්මා, පඤ්චවීසති අත්ථා, පඤ්ඤාස නිරුත්තියයො, සතං 
ඤාණානි. 

ඛන්ධානං ඛන්ධට්යඨ, ධාතූනං ධාතුට්යඨ, ආයතනානං ආයතනට්යඨ 
සඞ්ඛතානං සඞ්ඛතට්යඨ, අසඞ්ඛතස්ස අසඞ්ඛතට්යඨ පඤ්චවීසතිසතං
ධම්මා, පඤ්චවීසතිසතං අත්ථා, අඩ්ඪයතයයානි නිරුත්තිසතානි, පඤ්ච
ඤාණසතානි. 

7. සච්චවායරො 

36. ‘‘‘යාවතා දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨො, ඤායතො දිට්යඨො විදියතො 
සච්ඡිකයතොඵස්සියතොපඤ්ඤාය.අඵස්සියතොපඤ්ඤායදුක්ඛට්යඨොනත්ථී’ති
–චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකො
උදපාදි’’. දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨ පඤ්චවීසති ධම්මා, පඤ්චවීසති අත්ථා, 
පඤ්ඤාස නිරුත්තියයො, සතංඤාණානි. 

‘‘‘යාවතා සමුදයස්ස සමුදයට්යඨො…යප.… යාවතා නියරොධස්ස 
නියරොධට්යඨො…යප.… යාවතා මග්ගස්ස මග්ගට්යඨො ඤායතො දිට්යඨො
විදියතොසච්ඡිකයතො ඵස්සියතොපඤ්ඤාය.අඵස්සියතොපඤ්ඤායමග්ගට්යඨො 
නත්ථී’ති – චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි’’. මග්ගස්ස
මග්ගට්යඨ පඤ්චවීසති ධම්මා, පඤ්චවීසති අත්ථා, පඤ්ඤාසනිරුත්තියයො, 
සතංඤාණානි. 

චතූසු අරියසච්යචසු සතං ධම්මා, සතං අත්ථා, ද්යව නිරුත්තිසතානි, 
චත්තාරිඤාණසතානි. 

8. පටිසම්භිදාවායරො 
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37. ‘‘‘යාවතාඅත්ථපටිසම්භිදායඅත්ථපටිසම්භිදට්යඨො, ඤායතො දිට්යඨො
විදියතො සච්ඡිකයතො ඵස්සියතො පඤ්ඤාය. අඵස්සියතො පඤ්ඤාය 
අත්ථපටිසම්භිදට්යඨො නත්ථී’ති – චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො 
උදපාදි’’. අත්ථපටිසම්භිදාය අත්ථපටිසම්භිදට්යඨ පඤ්චවීසති ධම්මා, 
පඤ්චවීසති අත්ථා, පඤ්ඤාසනිරුත්තියයො, සතංඤාණානි. 

‘‘‘යාවතා ධම්මපටිසම්භිදාය ධම්මපටිසම්භිදට්යඨො…යප.… යාවතා 
නිරුත්තිපටිසම්භිදාය නිරුත්තිපටිසම්භිදට්යඨො…යප.… යාවතා
පටිභානපටිසම්භිදාය පටිභානපටිසම්භිදට්යඨො, ඤායතො දිට්යඨො විදියතො
සච්ඡිකයතො ඵස්සියතො පඤ්ඤාය. අඵස්සියතො පඤ්ඤාය
පටිභානපටිසම්භිදට්යඨො නත්ථී’ති – චක්ඛුං උදපාදි …යප.… ආයලොයකො
උදපාදි’’. පටිභානපටිසම්භිදට්යඨ පඤ්චවීසති ධම්මා, පඤ්චවීසති අත්ථා, 
පඤ්ඤාසනිරුත්තියයො, සතංඤාණානි. 

චතූසු පටිසම්භිදාසු සතං ධම්මා, සතං අත්ථා, ද්යව නිරුත්තිසතානි, 
චත්තාරිඤාණසතානි. 

9. ෙබුද්ධධම්මවායරො 

38. ‘‘‘යාවතා ඉන්ද්රියපයරොපරියත්යත ඤාණං, ඤාතං දිට්ඨං විදිතං
සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය. අඵස්සිතං පඤ්ඤාය ඉන්ද්රියපයරොපරියත්යත
ඤාණං නත්ථී’ති – චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි’’.
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්යත ඤායණ පඤ්චවීසති ධම්මා, පඤ්චවීසති අත්ථා, 
පඤ්ඤාසනිරුත්තියයො, සතංඤාණානි. 

‘‘‘යාවතා සත්තානං ආසයානුසයය ඤාණං…යප.… යාවතා
යමකපාටිහීයර ඤාණං …යප.… යාවතා මහාකරුණාසමාපත්තියා 
ඤාණං…යප.…යාවතාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං…යප.…යාවතාඅනාවරණං
ඤාණං, ඤාතං දිට්ඨං විදිතං සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය. අඵස්සිතං
පඤ්ඤාය අනාවරණංඤාණං නත්ථී’ති – චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, 
පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි’’. අනාවරයණඤායණ
පඤ්චවීසති ධම්මා, පඤ්චවීසති අත්ථා, පඤ්ඤාස නිරුත්තියයො, සතං
ඤාණානි. 

ඡසු බුද්ධධම්යමසු දියඩ්ඪසතං ධම්මා, දියඩ්ඪසතං අත්ථා, තීණි 
නිරුත්තිසතානි, ඡඤාණසතානි. 

පටිසම්භිදාධිකරයණ [පටිසම්භිදාපකරයණ (සයා.)] අඩ්ඪනවධම්මසතානි 
[අඩ්ඪනවමානි ධම්මසතානි (සයා.), අඩ්ඪනවමධම්මසතානි (ක.)], 
අඩ්ඪනවඅත්ථසතානි, නිරුත්තිසහස්සඤ්චසත්තචනිරුත්තිසතානි, තීණිච
ඤාණසහස්සානි, චත්තාරිච ඤාණසතානීති. 
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පටිසම්භිදාකථානිට්ඨිතා. 

7. ධම්මචක්කකථා 

1. සච්චවායරො 
39. එකං සමයං භගවා බාරාණසියං විහරති…යප.… ඉති හිදං

ආයස්මයතොයකොණ්ඩඤ්ඤස්ස‘‘අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො’’ ත්යවවනාමං
අයහොසි. 

[ක] ‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්ච’’න්ති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු
චක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකො 
උදපාදි. 

චක්ඛුං උදපාදීති – යකනට්යඨන? ඤාණං උදපාදීති – යකනට්යඨන? 
පඤ්ඤා උදපාදීති – යකනට්යඨන? විජ්ජා උදපාදීති – යකනට්යඨන? 

ආයලොයකො උදපාදීති – යකනට්යඨන? චක්ඛුිං උදපාදීති – දස්සනට්යඨන. 

ඤාණිංඋදපාදීති–ඤාතට්යඨන. පඤ්ඤා උදපාදීති–පජානනට්යඨන. විජ්ජා 

උදපාදීති–පටියවධට්යඨන. ආයලොයකොඋදපාදීති– ඔභාසට්යඨන. 

චක්ඛුං ධම්යමො, දස්සනට්යඨො අත්යථො. ඤාණං ධම්යමො, ඤාතට්යඨො 
අත්යථො. පඤ්ඤා ධම්යමො, පජානනට්යඨො අත්යථො. විජ්ජා ධම්යමො, 
පටියවධට්යඨො අත්යථො. ආයලොයකො ධම්යමො, ඔභාසට්යඨො අත්යථො. ඉයම
පඤ්ච ධම්මා පඤ්ච අත්ථා දුක්ඛවත්ථුකා සච්චවත්ථුකා සච්චාරම්මණා
සච්චයගොචරා සච්චසඞ්ගහිතා සච්චපරියාපන්නා සච්යච සමුදාගතා සච්යච
ඨිතාසච්යචපතිට්ඨිතා. 

40. ධම්මචක්කන්ති යකනට්යඨන ධම්මචක්කං? ධම්මඤ්ච පවත්යතති
චක්කඤ්චාති – ධම්මචක්කං. චක්කඤ්ච පවත්යතති ධම්මඤ්චාති –
ධම්මචක්කං. ධම්යමන පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්මචරියාය 
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්යම ඨියතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
ධම්යම පතිට්ඨියතොපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.ධම්යමපතිට්ඨායපන්යතො
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්යම වසිප්පත්යතො පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං. ධම්යමවසිංපායපන්යතොපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං. ධම්යම 
පාරමිප්පත්යතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්යම පාරමිං පායපන්යතො
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්යම යවසාරජ්ජප්පත්යතො පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං.ධම්යම යවසාරජ්ජංපායපන්යතොපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.
ධම්මං සක්කයරොන්යතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්මං ගරුං
කයරොන්යතො [ගරුකයරොන්යතො (සයා.)] පවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.ධම්මං
මායනන්යතොපවත්යතතීති– ධම්මචක්කං.ධම්මංපූයජන්යතොපවත්යතතීති
– ධම්මචක්කං. ධම්මං අපචායමායනො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
ධම්මද්ධයජො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්මයකතු පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං.ධම්මාධිපයතයයයොපවත්යතතීති– ධම්මචක්කං.තංයඛොපන
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ධම්මචක්කං අප්පටිවත්තියං සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා
මායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මින්ති–ධම්මචක්කං. 

සද්ධින්ද්රියංධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං. වීරියින්ද්රියං
ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. සතින්ද්රියං ධම්යමො. තං
ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. සමාධින්ද්රියං ධම්යමො. තං ධම්මං 
පවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.පඤ්ඤින්ද්රියංධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති
– ධම්මචක්කං.සද්ධාබලංධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.
වීරියබලං ධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.සතිබලංධම්යමො.
තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. සමාධිබලං ධම්යමො. තං ධම්මං
පවත්යතතීති–ධම්මචක්කං. පඤ්ඤාබලංධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති–
ධම්මචක්කං. සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං.ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගොධම්යමො.තං ධම්මංපවත්යතතීති
–ධම්මචක්කං.වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගොධම්යමො.තංධම්මං පවත්යතතීති–
ධම්මචක්කං. පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – 
ධම්මචක්කං.පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති– 
ධම්මචක්කං. සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං. උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති 
– ධම්මචක්කං. සම්මාදිට්ඨිධම්යමො.තං ධම්මංපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.
සම්මාසඞ්කප්යපො ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
සම්මාවාචා ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. 
සම්මාකම්මන්යතො ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
සම්මාආජීයවො ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
සම්මාවායායමොධම්යමො.තංධම්මං පවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.සම්මාසති
ධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති– ධම්මචක්කං.සම්මාසමාධිධම්යමො.තං
ධම්මංපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං. 

ආධිපයතයයට්යඨන ඉන්ද්රියං ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – 
ධම්මචක්කං. අකම්පියට්යඨන බලං ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං. නියයානිකට්යඨන යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්යමො. තං ධම්මං
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. යහතුට්යඨන මග්යගො ධම්යමො. තං ධම්මං
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. උපට්ඨානට්යඨන සතිපට්ඨානා ධම්යමො. තං
ධම්මංපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං. පදහනට්යඨනසම්මප්පධානාධම්යමො.
තංධම්මංපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං. ඉජ්ඣනට්යඨනඉද්ධිපාදාධම්යමො.
තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. තථට්යඨන සච්චා ධම්යමො. තං
ධම්මංපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.අවික්යඛපට්යඨනසමයථොධම්යමො. තං
ධම්මංපවත්යතතීති –ධම්මචක්කං. අනුපස්සනට්යඨනවිපස්සනාධම්යමො.
තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. එකරසට්යඨන සමථවිපස්සනා
ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. අනතිවත්තනට්යඨන
යුගනද්ධං ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. සංවරට්යඨන
සීලවිසුද්ධි ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
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අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං.දස්සනට්යඨනදිට්ඨිවිසුද්ධි ධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති–
ධම්මචක්කං.මුත්තට්යඨනවියමොක්යඛොධම්යමො.තං ධම්මංපවත්යතතීති–
ධම්මචක්කං. පටියවධට්යඨන විජ්ජා ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං. පරිච්චාගට්යඨන විමුත්ති ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං. සමුච්යඡදට්යඨන ඛයය ඤාණං ධම්යමො. තං ධම්මං 
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. පටිප්පස්සද්ධට්යඨන අනුප්පායද ඤාණං
ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ඡන්යදො මූලට්යඨන
ධම්යමො. තං ධම්යමො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. මනසිකායරො
සමුට්ඨානට්යඨනධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති– ධම්මචක්කං.ඵස්යසො
සයමොධානට්යඨනධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං. යවදනා
සයමොසරණට්යඨනධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.සමාධි
පමුඛට්යඨන ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. සති
ආධිපයතයයට්යඨන ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
පඤ්ඤාතතුත්තරට්යඨනධම්යමො.තංධම්මං පවත්යතතීති –ධම්මචක්කං.
විමුත්ති සාරට්යඨන ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
අමයතොගධංනිබ්බානංපරියයොසානට්යඨනධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති
– ධම්මචක්කං. 

‘‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛං අරියසච්චං පරිඤ්යඤයය’’න්ති…යප.…
පරිඤ්ඤාතන්ති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.…
ආයලොයකොඋදපාදි. 

චක්ඛුං උදපාදීති – යකනට්යඨන…යප.… ආයලොයකො උදපාදීති – 

යකනට්යඨන? චක්ඛුිං උදපාදීති – දස්සනට්යඨන…යප.… ආයලොයකො

උදපාදීති – ඔභාසට්යඨන. චක්ඛුං ධම්යමො, දස්සනට්යඨො අත්යථො…යප.…
ආයලොයකොධම්යමො, ඔභාසට්යඨොඅත්යථො.ඉයමපඤ්චධම්මා පඤ්චඅත්ථා
දුක්ඛවත්ථුකා සච්චවත්ථුකා සච්චාරම්මණා සච්චයගොචරා සච්චසඞ්ගහිතා
සච්චපරියාපන්නාසච්යචසමුදාගතාසච්යචඨිතාසච්යච පතිට්ඨිතා. 

ධම්මචක්කන්ති යකනට්යඨන ධම්මචක්කං? ධම්මඤ්ච පවත්යතති
චක්කඤ්චාති – ධම්මචක්කං. චක්කඤ්ච පවත්යතති ධම්මඤ්චාති –
ධම්මචක්කං. ධම්යමන පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්මපරියාය
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්යම ඨියතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
ධම්යම පතිට්ඨියතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං…යප.… අමයතොගධං
නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන ධම්යමො තං ධම්මං පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං. 

[ඛ-ඝ] ‘‘ඉදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්ච’’න්ති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි…යප.… ‘‘තං යඛො
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පනිදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං පහාතබ්බ’’න්ති…යප.… ‘‘පහීන’’න්ති
පුබ්යබඅනනුස්සුයතසු ධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි. 

චක්ඛුං උදපාදීති – යකනට්යඨන…යප.… ආයලොයකො උදපාදීති –

යකනට්යඨන? චක්ඛුිං උදපාදීති – දස්සනට්යඨන…යප.… ආයලොයකො

උදපාදීති–ඔභාසට්යඨන. 

චක්ඛුං ධම්යමො, දස්සනට්යඨො අත්යථො…යප.… ආයලොයකො ධම්යමො, 
ඔභාසට්යඨො අත්යථො. ඉයම පඤ්ච ධම්මා පඤ්ච අත්ථා සමුදයවත්ථුකා
සච්චවත්ථුකා…යප.… නියරොධවත්ථුකා සච්චවත්ථුකා…යප.…
මග්ගවත්ථුකා සච්චවත්ථුකා සච්චාරම්මණා සච්චයගොචරා සච්චසඞ්ගහිතා
සච්චපරියාපන්නාසච්යච සමුදාගතාසච්යචඨිතාසච්යචපතිට්ඨිතා. 

ධම්මචක්කන්ති යකනට්යඨන ධම්මචක්කං? ධම්මඤ්ච පවත්යතති
චක්කඤ්චාති – ධම්මචක්කං. චක්කඤ්ච පවත්යතති ධම්මඤ්චාති – 
ධම්මචක්කං. ධම්යමන පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්මචරියාය
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්යම ඨියතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
ධම්යම පතිට්ඨියතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං…යප.… අමයතොගධං
නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං. 

2. සතිපට්ඨානවායරො 
41. ‘‘‘අයං කායය කායානුපස්සනා’ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ

අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි. සා
යඛො පනායංකායයකායානුපස්සනාභායවතබ්බාති යම, භික්ඛයව,…යප.… 
භාවිතාති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං
උදපාදි…යප.…ආයලොයකො උදපාදි’’. 

‘‘අයං යවදනාසු…යප.… අයං චිත්යත… අයං ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සනාති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං
උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි. සා යඛො පනායං ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සනා භායවතබ්බාති යම, භික්ඛයව…යප.… භාවිතාති යම, 
භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.…
ආයලොයකොඋදපාදි’’. 

අයංකායයකායානුපස්සනාති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං
උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි…යප.… සා යඛො පනායං කායය 
කායානුපස්සනා භායවතබ්බාති…යප.… භාවිතාති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසුචක්ඛුං උදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි. 
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චක්ඛුං උදපාදීති – යකනට්යඨන…යප.… ආයලොයකො උදපාදීති –

යකනට්යඨන? චක්ඛුිං උදපාදීති – දස්සනට්යඨන…යප.… ආයලොයකො

උදපාදීති–ඔභාසට්යඨන. 

චක්ඛුං ධම්යමො, දස්සනට්යඨො අත්යථො…යප.… ආයලොයකො ධම්යමො, 
ඔභාසට්යඨො අත්යථො. ඉයම පඤ්ච ධම්මා පඤ්ච අත්ථා කායවත්ථුකා 
සතිපට්ඨානවත්ථුකා…යප.… යවදනාවත්ථුකා සතිපට්ඨානවත්ථුකා…
චිත්තවත්ථුකා සතිපට්ඨානවත්ථුකා… ධම්මවත්ථුකා සතිපට්ඨානවත්ථුකා
සතිපට්ඨානාරම්මණා සතිපට්ඨානයගොචරා සතිපට්ඨානසඞ්ගහිතා
සතිපට්ඨානපරියාපන්නා සතිපට්ඨායන සමුදාගතා සතිපට්ඨායන ඨිතා
සතිපට්ඨායනපතිට්ඨිතා. 

ධම්මචක්කන්ති යකනට්යඨන ධම්මචක්කං? ධම්මඤ්ච පවත්යතති
චක්කඤ්චාති – ධම්මචක්කං. චක්කඤ්ච පවත්යතති ධම්මඤ්චාති – 
ධම්මචක්කං. ධම්යමන පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්මචරියාය
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්යම ඨියතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
ධම්යම පතිට්ඨියතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං …යප.… අමයතොගධං
නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං. 

3. ඉද්ධිපාදවායරො 
42. ‘‘‘අයං ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතොඉද්ධිපායදො’තියම, 

භික්ඛයව පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.…
ආයලොයකො උදපාදි. ‘යසො යඛො පනායං
ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදො භායවතබ්යබො’ති යම, 
භික්ඛයව…යප.… භාවියතොති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘අයං වීරියසමාධි…යප.… අයං චිත්තසමාධි…යප.… අයං 
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදොති යම, භික්ඛයව, 
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි.
යසො යඛො පනායං වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදො
භායවතබ්යබොති යම, භික්ඛයව…යප.… භාවියතොති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි…යප.…ආයලොයකො උදපාදි’’. 

අයං ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදොති පුබ්යබ 
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො
උදපාදි…යප.…යසොයඛොපනායං ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො
ඉද්ධිපායදො භායවතබ්යබොති…යප.… භාවියතොති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකොඋදපාදි. 
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චක්ඛුං උදපාදීති – යකනට්යඨන? ඤාණං උදපාදීති – යකනට්යඨන? 
පඤ්ඤා උදපාදීති – යකනට්යඨන? විජ්ජා උදපාදීති – යකනට්යඨන? 

ආයලොයකො උදපාදීති – යකනට්යඨන? චක්ඛුිං උදපාදීති – දස්සනට්යඨන. 

ඤාණිංඋදපාදීති–ඤාතට්යඨන. පඤ්ඤා උදපාදීති–පජානනට්යඨන. විජ්ජා

උදපාදීති–පටියවධට්යඨන. ආයලොයකො උදපාදීති–ඔභාසට්යඨන. 

චක්ඛුං ධම්යමො, දස්සනට්යඨො අත්යථො. ඤාණං ධම්යමො, ඤාතට්යඨො 
අත්යථො. පඤ්ඤා ධම්යමො, පජානනට්යඨො අත්යථො. විජ්ජා ධම්යමො, 
පටියවධට්යඨො අත්යථො. ආයලොයකො ධම්යමො, ඔභාසට්යඨො අත්යථො. ඉයම
පඤ්ච ධම්මා පඤ්ච අත්ථා ඡන්දවත්ථුකා ඉද්ධිපාදවත්ථුකා
ඉද්ධිපාදාරම්මණාඉද්ධිපාදයගොචරාඉද්ධිපාදසඞ්ගහිතා ඉද්ධිපාදපරියාපන්නා
ඉද්ධිපායදසමුදාගතාඉද්ධිපායදඨිතාඉද්ධිපායද පතිට්ඨිතා. 

ධම්මචක්කන්ති යකනට්යඨන ධම්මචක්කං? ධම්මඤ්ච පවත්යතති
චක්කඤ්චාති – ධම්මචක්කං. චක්කඤ්ච පවත්යතති ධම්මඤ්චාති – 
ධම්මචක්කං. ධම්යමන පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්මචරියාය
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්යම ඨියතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
ධම්යම පතිට්ඨියතොපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.ධම්යමපතිට්ඨායපන්යතො
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්යම වසිප්පත්යතො පවත්යතතීති – 
ධම්මචක්කං. ධම්යමවසිංපායපන්යතොපවත්යතතීති–ධම්මචක්කං.ධම්යම
පාරමිප්පත්යතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්යම පාරමිං පායපන්යතො
පවත්යතතීති– ධම්මචක්කං…යප.…ධම්මංඅපචායමායනොපවත්යතතීති–
ධම්මචක්කං. ධම්මද්ධයජො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්මයකතු
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්මාධිපයතයයයො පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කං. තං යඛො පන ධම්මචක්කං අප්පටිවත්තියං සමයණන වා 
බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා මායරන වා බ්රහ්මුනා වා යකනචි වා 
යලොකස්මින්ති–ධම්මචක්කං. 

සද්ධින්ද්රියං ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං…යප.…
අමයතොගධංනිබ්බානංපරියයොසානට්යඨනධම්යමො.තංධම්මංපවත්යතතීති 
– ධම්මචක්කං. 

අයං වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො ඉද්ධිපායදොති පුබ්යබ 
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො
උදපාදි…යප.…යසොයඛොපනායං වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතො
ඉද්ධිපායදො භායවතබ්යබොති…යප.… භාවියතොති පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි…යප.…ආයලොයකොඋදපාදි. 

චක්ඛුං උදපාදීති – යකනට්යඨන…යප.… ආයලොයකො උදපාදීති –

යකනට්යඨන? චක්ඛුිං උදපාදීති – දස්සනට්යඨන…යප.… ආයලොයකො

උදපාදීති–ඔභාසට්යඨන. 
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චක්ඛුං ධම්යමො, දස්සනට්යඨො අත්යථො…යප.… ආයලොයකො ධම්යමො, 
ඔභාසට්යඨො අත්යථො. ඉයම පඤ්ච ධම්මා පඤ්ච අත්ථා වීරියවත්ථුකා 
ඉද්ධිපාදවත්ථුකා…යප.… චිත්තවත්ථුකා ඉද්ධිපාදවත්ථුකා…
වීමංසාවත්ථුකා ඉද්ධිපාදවත්ථුකා ඉද්ධිපාදාරම්මණා ඉද්ධිපාදයගොචරා
ඉද්ධිපාදසඞ්ගහිතා ඉද්ධිපාදපරියාපන්නා ඉද්ධිපායද සමුදාගතා ඉද්ධිපායද
ඨිතාඉද්ධිපායදපතිට්ඨිතා. 

ධම්මචක්කන්ති යකනට්යඨන ධම්මචක්කං? ධම්මඤ්ච පවත්යතති
චක්කඤ්චාති – ධම්මචක්කං. චක්කඤ්ච පවත්යතති ධම්මඤ්චාති – 
ධම්මචක්කං. ධම්යමන පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්මචරියාය
පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං. ධම්යම ඨියතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං.
ධම්යම පතිට්ඨියතො පවත්යතතීති – ධම්මචක්කං…යප.… අමයතොගධං
නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨන ධම්යමො. තං ධම්මං පවත්යතතීති –
ධම්මචක්කන්ති. 

ධම්මචක්කකථානිට්ඨිතා. 

8. යලොකුත් රකථා 

43. කතයම ධම්මා යලොකුත්තරා? චත්තායරො සතිපට්ඨානා, චත්තායරො 
සම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි, සත්ත 
යබොජ්ඣඞ්ගා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, චත්තායරො අරියමග්ගා, 
චත්තාරිච සාමඤ්ඤඵලානි, නිබ්බානඤ්ච–ඉයමධම්මායලොකුත්තරා. 

යලොකුත් රාති යකනට්යඨන යලොකුත්තරා? යලොකං තරන්තීති –
යලොකුත්තරා. යලොකා උත්තරන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකයතො
උත්තරන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකම්හා උත්තරන්තීති – යලොකුත්තරා.
යලොකං අතික්කමන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකං සමතික්කමන්තීති –
යලොකුත්තරා. යලොකං සමතික්කන්තාති – යලොකුත්තරා. යලොයකන
අතියරකාති–යලොකුත්තරා.යලොකන්තංතරන්තීති–යලොකුත්තරා.යලොකා 
නිස්සරන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකයතො නිස්සරන්තීති – යලොකුත්තරා.
යලොකම්හා නිස්සරන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකා නිස්සටාති – 
යලොකුත්තරා. යලොයකනනිස්සටාති–යලොකුත්තරා.යලොකම්හානිස්සටාති–
යලොකුත්තරා. යලොයක න තිට්ඨන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකස්මිං න
තිට්ඨන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොයක න ලිම්පන්තීති – යලොකුත්තරා.
යලොයකන න ලිම්පන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොයක අසංලිත්තාති –
යලොකුත්තරා. යලොයකන අසංලිත්තාති – යලොකුත්තරා. යලොයක
අනුපලිත්තාති – යලොකුත්තරා. යලොයකන අනුපලිත්තාති – යලොකුත්තරා.
යලොයක විප්පමුත්තාති – යලොකුත්තරා. යලොයකන විප්පමුත්තාති –
යලොකුත්තරා. යලොකා විප්පමුත්තාති – යලොකුත්තරා. යලොකයතො 
විප්පමුත්තාති – යලොකුත්තරා. යලොකම්හා විප්පමුත්තාති – යලොකුත්තරා.
යලොයක විසඤ්ඤුත්තාති – යලොකුත්තරා. යලොයකන විසඤ්ඤුත්තාති – 
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යලොකුත්තරා. යලොකා විසඤ්ඤුත්තාති – යලොකුත්තරා. යලොකස්මිං
විසඤ්ඤුත්තාති– යලොකුත්තරා.යලොකයතොවිසඤ්ඤුත්තාති–යලොකුත්තරා.
යලොකම්හා විසඤ්ඤුත්තාති – යලොකුත්තරා. යලොකා සුජ්ඣන්තීති –
යලොකුත්තරා. යලොකයතො සුජ්ඣන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකම්හා
සුජ්ඣන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකා විසුජ්ඣන්තීති – යලොකුත්තරා.
යලොකයතො විසුජ්ඣන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකම්හා විසුජ්ඣන්තීති –
යලොකුත්තරා. යලොකා වුට්ඨහන්තීති [උද්ධරන්තීති (ක.), උට්ඨහන්තීති (සී. 
අට්ඨ.)] – යලොකුත්තරා. යලොකයතො වුට්ඨහන්තීති – යලොකුත්තරා.
යලොකම්හා වුට්ඨහන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකා විවට්ටන්තීති – 
යලොකුත්තරා. යලොකයතො විවට්ටන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකම්හා 
විවට්ටන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොයක න සජ්ජන්තීති – යලොකුත්තරා.
යලොයක න ගය්හන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොයක න බජ්ඣන්තීති –
යලොකුත්තරා. යලොකං සමුච්ඡින්දන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකං
සමුච්ඡින්නත්තාති – යලොකුත්තරා. යලොකං පටිප්පස්සම්යභන්තීති –
යලොකුත්තරා. යලොකං පටිප්පස්සම්භිතත්තාති – යලොකුත්තරා. යලොකස්ස
අපථාති – යලොකුත්තරා. යලොකස්ස අගතීති – යලොකුත්තරා. යලොකස්ස
අවිසයාති–යලොකුත්තරා.යලොකස්සඅසාධාරණාති– යලොකුත්තරා.යලොකං
වමන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකං න පච්චාවමන්තීති – යලොකුත්තරා. 
යලොකං පජහන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකං න උපාදියන්තීති –
යලොකුත්තරා. යලොකං විසියනන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකං න
උස්සියනන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකං විධූයපන්තීති – යලොකුත්තරා.
යලොකං න සංධූයපන්තීති – යලොකුත්තරා. යලොකං සමතික්කම්ම අභිභුයය
තිට්ඨන්තීති–යලොකුත්තරා. 

යලොකුත්තරකථානිට්ඨිතා. 

9. බලකථා 

44. සාවත්ථිනිදානං [සං. නි. 5.705-716 පස්සිතබ්බා]. ‘‘පඤ්චිමානි, 
භික්ඛයව, බලානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධාබලං, වීරියබලං, සතිබලං, 
සමාධිබලං, පඤ්ඤාබලං–ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චබලානි. 

‘‘අපි ච, අට්ඨසට්ඨි බලානි – සද්ධාබලං, වීරියබලං, සතිබලං, 
සමාධිබලං, පඤ්ඤාබලං, හිරිබලං, ඔත්තප්පබලං, පටිසඞ්ඛානබලං, 
භාවනාබලං, අනවජ්ජබලං, සඞ්ගහබලං, ඛන්තිබලං, පඤ්ඤත්තිබලං, 
නිජ්ඣත්තිබලං, ඉස්සරියබලං, අධිට්ඨානබලං, සමථබලං, විපස්සනාබලං, 
දසයසඛබලානි, දස අයසඛබලානි, දසඛීණාසවබලානි, දසඉද්ධිබලානි, දස
තථාගතබලානි’’. 

කතමං සද්ධාබලිං? අස්සද්ධියයන කම්පතීති–සද්ධාබලං.සහජාතානං
ධම්මානං උපත්ථම්භනට්යඨන සද්ධාබලං, කියලසානං පරියාදානට්යඨන
සද්ධාබලං, පටියවධාදිවියසොධනට්යඨන සද්ධාබලං, චිත්තස්ස 
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අධිට්ඨානට්යඨන සද්ධාබලං, චිත්තස්ස යවොදානට්යඨන සද්ධාබලං, 
වියසසාධිගමට්යඨන සද්ධාබලං, උත්තරි පටියවධට්යඨන සද්ධාබලං, 
සච්චාභිසමයට්යඨන සද්ධාබලං, නියරොයධ පතිට්ඨාපකට්යඨන සද්ධාබලං.
ඉදංසද්ධාබලං. 

කතමං වීරිෙබලිං? යකොසජ්යජ න කම්පතීති – වීරියබලං. සහජාතානං
ධම්මානං උපත්ථම්භනට්යඨන වීරියබලං, කියලසානං පරියාදානට්යඨන 
වීරියබලං, පටියවධාදිවියසොධනට්යඨන වීරියබලං, චිත්තස්ස
අධිට්ඨානට්යඨන වීරියබලං, චිත්තස්ස යවොදානට්යඨන වීරියබලං, 
වියසසාධිගමට්යඨන වීරියබලං, උත්තරි පටියවධට්යඨන වීරියබලං, 
සච්චාභිසමයට්යඨනවීරියබලං, නියරොයධපතිට්ඨාපකට්යඨනවීරියබලං.ඉදං 
වීරියබලං. 

කතමං සතිබලිං? පමායදනකම්පතීති–සතිබලං.සහජාතානංධම්මානං 
උපත්ථම්භනට්යඨන සතිබලං…යප.… නියරොයධ පතිට්ඨාපකට්යඨන
සතිබලං.ඉදංසතිබලං. 

කතමං සමාධිබලිං? උද්ධච්යචනකම්පතීති–සමාධිබලං.සහජාතානං
ධම්මානං උපත්ථම්භනට්යඨන සමාධිබලං…යප.… නියරොයධ
පතිට්ඨාපකට්යඨනසමාධිබලං.ඉදංසමාධිබලං. 

කතමං පඤ්ඤාබලිං? අවිජ්ජායනකම්පතීති– පඤ්ඤාබලං.සහජාතානං
ධම්මානං උපත්ථම්භනට්යඨන පඤ්ඤාබලං…යප.… නියරොයධ 
පතිට්ඨාපකට්යඨනපඤ්ඤාබලං.ඉදංපඤ්ඤාබලං. 

කතමං හිරිබලිං? යනක්ඛම්යමනකාමච්ඡන්දං හිරීයතීති [හිරියතීති(සයා.
ක.)] – හිරිබලං. අබයාපායදන බයාපාදං හිරීයතීති – හිරිබලං.
ආයලොකසඤ්ඤායථිනමිද්ධංහිරීයතීති–හිරිබලං. අවික්යඛයපනඋද්ධච්චං
හිරීයතීති – හිරිබලං. ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡං හිරීයතීති – හිරිබලං.
ඤායණන අවිජ්ජං හිරීයතීති – හිරිබලං. පායමොජ්යජන අරතිං හිරීයතීති –
හිරිබලං. පඨයමන ඣායනන නීවරයණ හිරීයතීති – හිරිබලං…යප.…
අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලයසහිරීයතීති–හිරිබලං.ඉදංහිරිබලං. 

කතමං ඔත් ප්පබලිං? යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දං ඔත්තප්පතීති –
ඔත්තප්පබලං. අබයාපායදන බයාපාදං ඔත්තප්පතීති – ඔත්තප්පබලං.
ආයලොකසඤ්ඤායථිනමිද්ධංඔත්තප්පතීති–ඔත්තප්පබලං.අවික්යඛයපන 
උද්ධච්චං ඔත්තප්පතීති – ඔත්තප්පබලං. ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡං 
ඔත්තප්පතීති – ඔත්තප්පබලං. ඤායණන අවිජ්ජං ඔත්තප්පතීති –
ඔත්තප්පබලං. පායමොජ්යජනඅරතිංඔත්තප්පතීති–ඔත්තප්පබලං.පඨයමන
ඣායනන නීවරයණ ඔත්තප්පතීති – ඔත්තප්පබලං…යප.…
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අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලයස ඔත්තප්පතීති – ඔත්තප්පබලං. ඉදං
ඔත්තප්පබලං. 

කතමං පටිසඞ්ඛානබලිං? යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දං පටිසඞ්ඛාතීති –
පටිසඞ්ඛානබලං. අබයාපායදන බයාපාදං පටිසඞ්ඛාතීති – පටිසඞ්ඛානබලං.
ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධං පටිසඞ්ඛාතීති – පටිසඞ්ඛානබලං. 
අවික්යඛයපන උද්ධච්චං පටිසඞ්ඛාතීති – පටිසඞ්ඛානබලං.
ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡං පටිසඞ්ඛාතීති – පටිසඞ්ඛානබලං.ඤායණන
අවිජ්ජංපටිසඞ්ඛාතීති– පටිසඞ්ඛානබලං. පායමොජ්යජනඅරතිංපටිසඞ්ඛාතීති
– පටිසඞ්ඛානබලං. පඨයමන ඣායනන නීවරයණ පටිසඞ්ඛාතීති – 
පටිසඞ්ඛානබලං…යප.…අරහත්තමග්යගනසබ්බකියලයසපටිසඞ්ඛාතීති–
පටිසඞ්ඛානබලං.ඉදං පටිසඞ්ඛානබලං. 

කතමං  ාවනාබලිං? කාමච්ඡන්දංපජහන්යතො යනක්ඛම්මංභායවතීති–
භාවනාබලං. බයාපාදං පජහන්යතො අබයාපාදං භායවතීති – භාවනාබලං.
ථිනමිද්ධංපජහන්යතොආයලොකසඤ්ඤංභායවතීති–භාවනාබලං.උද්ධච්චං 
පජහන්යතො අවික්යඛපං භායවතීති – භාවනාබලං. විචිකිච්ඡං පජහන්යතො
ධම්මවවත්ථානං භායවතීති – භාවනාබලං. අවිජ්ජං පජහන්යතො ඤාණං
භායවතීති – භාවනාබලං. අරතිං පජහන්යතො පායමොජ්ජං භායවතීති –
භාවනාබලං. නීවරයණ පජහන්යතො පඨමං ඣානං භායවතීති – 
භාවනාබලං…යප.…සබ්බකියලයසපජහන්යතොඅරහත්තමග්ගංභායවතීති
–භාවනාබලං.ඉදං භාවනාබලං. 

කතමං අනවජ්ජබලිං? කාමච්ඡන්දස්ස පහීනත්තා යනක්ඛම්යම නත්ථි
කිඤ්චි වජ්ජන්ති– අනවජ්ජබලං.බයාපාදස්සපහීනත්තාඅබයාපායදනත්ථි
කිඤ්චි වජ්ජන්ති – අනවජ්ජබලං. ථිනමිද්ධස්ස පහීනත්තා
ආයලොකසඤ්ඤාය නත්ථි කිඤ්චි වජ්ජන්ති – අනවජ්ජබලං. උද්ධච්චස්ස
පහීනත්තාඅවික්යඛයපනත්ථිකිඤ්චිවජ්ජන්ති– අනවජ්ජබලං.විචිකිච්ඡාය
පහීනත්තා ධම්මවවත්ථායන නත්ථි කිඤ්චි වජ්ජන්ති – අනවජ්ජබලං.
අවිජ්ජාය පහීනත්තා ඤායණ නත්ථි කිඤ්චි වජ්ජන්ති – අනවජ්ජබලං. 
අරතියා පහීනත්තා පායමොජ්යජ නත්ථි කිඤ්චි වජ්ජන්ති අනවජ්ජබලං.
නීවරණානං පහීනත්තා පඨමජ්ඣායන නත්ථි කිඤ්චි වජ්ජන්ති –
අනවජ්ජබලං…යප.… සබ්බකියලසානං පහීනත්තා අරහත්තමග්යගනත්ථි
කිඤ්චිවජ්ජන්ති–අනවජ්ජබලං.ඉදං අනවජ්ජබලං. 

කතමං සඞ්ගහබලිං? කාමච්ඡන්දං පජහන්යතො යනක්ඛම්මවයසන
චිත්තංසඞ්ගණ්හාතීති–සඞ්ගහබලං. බයාපාදංපජහන්යතොඅබයාපාදවයසන
චිත්තං සඞ්ගණ්හාතීති – සඞ්ගහබලං. ථිනමිද්ධං පජහන්යතො
ආයලොකසඤ්ඤාවයසන චිත්තං සඞ්ගණ්හාතීති – සඞ්ගහබලං…යප.…
සබ්බකියලයස පජහන්යතො අරහත්තමග්ගවයසන චිත්තං සඞ්ගණ්හාතීති –
සඞ්ගහබලං.ඉදංසඞ්ගහබලං. 
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කතමං ඛන්තිබලිං? කාමච්ඡන්දස්ස පහීනත්තා යනක්ඛම්මං ඛමතීති –
ඛන්තිබලං. බයාපාදස්ස පහීනත්තා අබයාපායදො ඛමතීති – ඛන්තිබලං.
ථිනමිද්ධස්සපහීනත්තාආයලොකසඤ්ඤාඛමතීති– ඛන්තිබලං.උද්ධච්චස්ස
පහීනත්තා අවික්යඛයපො ඛමතීති – ඛන්තිබලං. විචිකිච්ඡාය පහීනත්තා 
ධම්මවවත්ථානංඛමතීති–ඛන්තිබලං.අවිජ්ජාය පහීනත්තා ඤාණංඛමතීති
– ඛන්තිබලං. අරතියා පහීනත්තා පායමොජ්ජං ඛමතීති – ඛන්තිබලං.
නීවරණානං පහීනත්තා පඨමං ඣානං ඛමතීති – ඛන්තිබලං…යප.…
සබ්බකියලසානං පහීනත්තා අරහත්තමග්යගො ඛමතීති – ඛන්තිබලං. ඉදං 
ඛන්තිබලං. 

කතමං පඤ්ඤත්තිබලිං? කාමච්ඡන්දං පජහන්යතො යනක්ඛම්මවයසන
චිත්තං පඤ්ඤයපතීති – පඤ්ඤත්තිබලං. බයාපාදං පජහන්යතො 
අබයාපාදවයසන චිත්තං පඤ්ඤයපතීති – පඤ්ඤත්තිබලං. ථිනමිද්ධං
පජහන්යතො ආයලොකසඤ්ඤාවයසන චිත්තං පඤ්ඤයපතීති –
පඤ්ඤත්තිබලං…යප.… සබ්බකියලයස පජහන්යතො අරහත්තමග්ගවයසන
චිත්තංපඤ්ඤයපතීති–පඤ්ඤත්තිබලං.ඉදංපඤ්ඤත්තිබලං. 

කතමං නිජ්ඣත්තිබලිං? කාමච්ඡන්දං පජහන්යතො යනක්ඛම්මවයසන
චිත්තං නිජ්ඣායපතීති – නිජ්ඣත්තිබලං. බයාපාදං පජහන්යතො
අබයාපාදවයසන චිත්තං නිජ්ඣායපතීති – නිජ්ඣත්තිබලං. ථිනමිද්ධං 
පජහන්යතො ආයලොකසඤ්ඤාවයසන චිත්තං නිජ්ඣායපතීති –
නිජ්ඣත්තිබලං…යප.… සබ්බකියලයස පජහන්යතො අරහත්තමග්ගවයසන
චිත්තංනිජ්ඣායපතීති–නිජ්ඣත්තිබලං.ඉදං නිජ්ඣත්තිබලං. 

කතමං ඉස්සරිෙබලිං? කාමච්ඡන්දං පජහන්යතො යනක්ඛම්මවයසන
චිත්තං වසං වත්යතතීති – ඉස්සරියබලං. බයාපාදං පජහන්යතො 
අබයාපාදවයසන චිත්තං වසං වත්යතතීති – ඉස්සරියබලං. ථිනමිද්ධං
පජහන්යතො ආයලොකසඤ්ඤාවයසන චිත්තං වසං වත්යතතීති –
ඉස්සරියබලං…යප.… සබ්බකියලයස පජහන්යතො අරහත්තමග්ගවයසන
චිත්තංවසංවත්යතතීති–ඉස්සරියබලං.ඉදං ඉස්සරියබලං. 

කතමං අධිට් ානබලිං? කාමච්ඡන්දං පජහන්යතො යනක්ඛම්මවයසන
චිත්තංඅධිට්ඨාතීති–අධිට්ඨානබලං.බයාපාදංපජහන්යතො අබයාපාදවයසන
චිත්තං අධිට්ඨාතීති – අධිට්ඨානබලං. ථිනමිද්ධං පජහන්යතො
ආයලොකසඤ්ඤාවයසන චිත්තං අධිට්ඨාතීති – අධිට්ඨානබලං…යප.…
සබ්බකියලයස පජහන්යතො අරහත්තමග්ගවයසන චිත්තං අධිට්ඨාතීති – 
අධිට්ඨානබලං.ඉදංඅධිට්ඨානබලං. 

කතමං සමථබලිං? යනක්ඛම්මවයසනචිත්තස්ස එකග්ගතාඅවික්යඛයපො
සමථබලං, අබයාපාදවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමථබලං, 
ආයලොකසඤ්ඤාවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතා අවික්යඛයපො
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සමථබලං…යප.… පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සාසවයසන චිත්තස්ස
එකග්ගතා අවික්යඛයපො සමථබලං, පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සාසවයසන
චිත්තස්සඑකග්ගතාඅවික්යඛයපොසමථබලං. 

සමථබලන්ති යකනට්යඨන සමථබලං? පඨයමන ඣායනනනීවරයණ
නකම්පතීති–සමථබලං.දුතියයනඣායනනවිතක්කවිචායරනකම්පතීති
– සමථබලං. තතියයන ඣායනන පීතියා න කම්පතීති – සමථබලං.
චතුත්යථන ඣායනන සුඛදුක්යඛ න කම්පතීති – සමථබලං.
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා රූපසඤ්ඤාය පටිඝසඤ්ඤාය 
නානත්තසඤ්ඤාය න කම්පතීති – සමථබලං. 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාය න
කම්පතීති – සමථබලං. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාය න කම්පතීති – සමථබලං. 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය
නකම්පතීති–සමථබලං. උද්ධච්යචචඋද්ධච්චසහගතකියලයසචඛන්යධ
චනකම්පතීනචලතිනයවධතීති–සමථබලං. ඉදංසමථබලං. 

කතමං විපස්සනාබලිං? අනිච්චානුපස්සනා විපස්සනාබලං, 
දුක්ඛානුපස්සනා විපස්සනාබලං…යප.… පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා 
විපස්සනාබලං, රූයප අනිච්චානුපස්සනා විපස්සනාබලං, රූයප
දුක්ඛානුපස්සනා විපස්සනාබලං…යප.… රූයප පටිනස්සග්ගානුපස්සනා
විපස්සනාබලං, යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු…
විඤ්ඤායණ… චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සනා
විපස්සනාබලං, ජරාමරයණ දුක්ඛානුපස්සනා විපස්සනාබලං…යප.…
ජරාමරයණ පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා විපස්සනාබලං. විපස්සනාබලන්ති
යකනට්යඨන විපස්සනාබලං? අනිච්චානුපස්සනාය නිච්චසඤ්ඤාය න
කම්පතීති–විපස්සනාබලං.දුක්ඛානුපස්සනායසුඛසඤ්ඤායන කම්පතීති–
විපස්සනාබලං. අනත්තානුපස්සනාය අත්තසඤ්ඤාය කම්පතීති –
විපස්සනාබලං.නිබ්බිදානුපස්සනායනන්දියාන කම්පතීති–විපස්සනාබලං.
විරාගානුපස්සනායරායගනකම්පතීති–විපස්සනාබලං. නියරොධානුපස්සනා 
සමුදයයනකම්පතීති–විපස්සනාබලං. පටිනිස්සග්ගානුපස්සනායආදායන
නකම්පතීති–විපස්සනාබලං. අවිජ්ජායඅවිජ්ජාසහගතකියලයසචඛන්යධ
චනකම්පතිනචලතිනයවධතීති– විපස්සනාබලං.ඉදංවිපස්සනාබලං. 

කතමානි දස යසඛබලානි, දස අයසඛබලානි? සම්මාදිට්ඨිං [සම්මාදිට්ඨි
(ක.)එවමීදියසසුනවසුපයදසු දුතියන්තවචයනන.දී.නි.3.348පස්සිතබ්බා] 
සික්ඛතීති – යසඛබලං. තත්ථ සික්ඛිතත්තා අයසඛබලං. සම්මාසඞ්කප්පං
සික්ඛතීති – යසඛබලං. තත්ථ සික්ඛිතත්තා – අයසඛබලං. 
සම්මාවාචං…යප.… සම්මාකම්මන්තං… සම්මාආජීවං… සම්මාවායාමං…
සම්මාසතිං… සම්මාසමාධිං… සම්මාඤාණං…යප.… සම්මාවිමුත්තිං 
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සික්ඛතීති – යසඛබලං. තත්ථ සික්ඛිතත්තා – අයසඛබලං. ඉමානි දස
යසඛබලානි, දස අයසඛබලානි. 

කතමානි දස ඛීණාසවබලානි? [අ. නි. 10.90 පස්සිතබ්බා] ඉධ
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අනිච්චයතො සබ්යබ සඞ්ඛාරා යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨායහොන්ති.යම්පිඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනොඅනිච්චයතො
සබ්යබ සඞ්ඛාරා යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨා යහොන්ති, ඉදම්පි
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බලං යහොති, යං බලං ආගම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛු
ආසවානංඛයං පටිජානාති–‘‘ඛීණායමආසවා’’ති. 

පුන චපරං ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අඞ්ගාරකාසූපමා කාමා යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨා යහොන්ති. යම්පි ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො
අඞ්ගාරකාසූපමා කාමායථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨායහොන්ති, ඉදම්පි
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බලං යහොති, යං බලං ආගම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛු 
ආසවානංඛයංපටිජානාති– ‘‘ඛීණායමආසවා’’ති. 

පුන චපරං ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො වියවකනින්නං චිත්තං යහොති 
වියවකයපොණංවියවකපබ්භාරංවියවකට්ඨංයනක්ඛම්මාභිරතංබයන්තීභූතං 
[බයන්තිභූතං (ක.)] සබ්බයසො ආසවට්ඨානියයහි ධම්යමහි. යම්පි 
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො වියවකනින්නං චිත්තං යහොති වියවකයපොණං
වියවකපබ්භාරං වියවකට්ඨං යනක්ඛම්මාභිරතං බයන්තිභූතං සබ්බයසො
ආසවට්ඨානියයහිධම්යමහි, ඉදම්පිඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොබලං යහොති, යං
බලං ආගම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛුආසවානං ඛයං පටිජානාති – ‘‘ඛීණා යම
ආසවා’’ති. 

පුන චපරං ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො චත්තායරො සතිපට්ඨානා භාවිතා
යහොන්ති සුභාවිතා. යම්පි ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො චත්තායරො සතිපට්ඨානා
භාවිතා යහොන්තිසුභාවිතා, ඉදම්පිඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොබලංයහොති, යං 
බලංආගම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛුආසවානං ඛයං පටිජානාති – ‘‘ඛීණා යම
ආසවා’’ති. 

පුන චපරං ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො චත්තායරො සම්මප්පධානා භාවිතා 
යහොන්ති සුභාවිතා…යප.… චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා යහොන්ති
සුභාවිතා… පඤ්චින්ද්රියානිභාවිතානි යහොන්ති සුභාවිතානි…පඤ්ච බලානි
භාවිතානි යහොන්ති සුභාවිතානි… සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා යහොන්ති
සුභාවිතා…යප.… අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො භාවියතො යහොති
සුභාවියතො. යම්පි ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො භාවියතො
යහොති සුභාවියතො, ඉදම්පි ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බලං යහොති, යං බලං 
ආගම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛු ආසවානං ඛයං පටිජානාති – ‘‘ඛීණා යම
ආසවා’’ති.ඉමානිදසඛීණාසවබලානි. 
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කතමානි දස ඉද්ධිබලානි? අධිට්ඨානා ඉද්ධි, විකුබ්බනා ඉද්ධි, 
මයනොමයා ඉද්ධි, ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි, සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි, අරියා ඉද්ධි, 
කම්මවිපාකජා ඉද්ධි, පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධි, විජ්ජාමයා ඉද්ධි, තත්ථ තත්ථ
සම්මාපයයොගප්පච්චයාඉජ්ඣනට්යඨනඉද්ධි–ඉමානිදස ඉද්ධිබලානි. 

කතමානි දස  ථාග බලානි? ඉධ තථාගයතො ඨානඤ්ච ඨානයතො
අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො යථාභූතං පජානාති. යම්පි තථාගයතො ඨානඤ්ච
ඨානයතො අට්ඨානඤ්චඅට්ඨානයතොයථාභූතංපජානාති, ඉදම්පිතථාගතස්ස
තථාගතබලංයහොති, යංබලං ආගම්මතථාගයතොආසභංඨානංපටිජානාති
පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කං පවත්යතති. 

පුන චපරංතථාගයතො අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානංකම්මසමාදානානං 
ඨානයසො යහතුයසො විපාකං යථාභූතං පජානාති. යම්පි තථාගයතො
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං කම්මසමාදානානංඨානයසොයහතුයසොවිපාකං
යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි තථාගතස්ස තථාගතබලං යහොති, යං බලං
ආගම්ම තථාගයතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං, නදති, 
බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

පුන චපරංතථාගයතොසබ්බත්ථගාමිනිංපටිපදං [සබ්බත්ථගාමිනීපටිපදං
(සයා.) ම. නි. 1.148 පස්සිතබ්බා] යථාභූතං පජානාති. යම්පි තථාගයතො 
සබ්බත්ථගාමිනිං පටිපදං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි තථාගතස්ස
තථාගතබලංයහොති, යංබලං ආගම්මතථාගයතොආසභංඨානංපටිජානාති, 
පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කං පවත්යතති. 

පුන චපරං තථාගයතො අයනකධාතුනානාධාතුයලොකං යථාභූතං
පජානාති. යම්පි තථාගයතො අයනකධාතුනානාධාතුයලොකං යථාභූතං
පජානාති, ඉදම්පිතථාගතස්ස…යප.…. 

පුනචපරංතථාගයතොසත්තානංනානාධිමුත්තිකතංයථාභූතංපජානාති. 
යම්පි තථාගයතො සත්තානං නානාධිමුත්තිකතං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි 
තථාගතස්ස…යප.…. 

පුන චපරං තථාගයතො පරසත්තානං පරපුග්ගලානං 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං යථාභූතං පජානාති. යම්පි තථාගයතො පරසත්තානං
පරපුග්ගලානං ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි
තථාගතස්ස…යප.…. 

පුන චපරං තථාගයතො ඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං සංකියලසං
යවොදානං වුට්ඨානං යථාභූතං පජානාති. යම්පි තථාගයතො
ඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනංසංකියලසං යවොදානංවුට්ඨානංයථාභූතං
පජානාති, ඉදම්පිතථාගතස්ස…යප.…. 
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පුන චපරං තථාගයතො අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, 
යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං
සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. යම්පි තථාගයතො
අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති.යසයයථිදං–එකම්පිජාතිංද්යවපි
ජාතියයො…යප.…ඉදම්පි තථාගතස්ස…යප.…. 

පුන චපරං තථාගයතො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකනසත්යතපස්සතිචවමායනඋපපජ්ජමායන…යප.…
යම්පි තථාගයතො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන
සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන…යප.… ඉදම්පි
තථාගතස්ස…යප.…. 

පුන චපරං තථාගයතො ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති. යම්පි තථාගයතො ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති, ඉදම්පිතථාගතස්සතථාගතබලංයහොති, යංබලංආගම්මතථාගයතො
ආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති.
ඉමානිදසතථාගතබලානි. 

45. යකනට්යඨන සද්ධාබලං? යකනට්යඨන වීරියබලං? යකනට්යඨන 
සතිබලං? යකනට්යඨන සමාධිබලං? යකනට්යඨන පඤ්ඤාබලං? 
යකනට්යඨන හිරිබලං? යකනට්යඨන ඔත්තප්පබලං? යකනට්යඨන
පටිසඞ්ඛානබලං…යප.…යකනට්යඨනතථාගතබලං? 

අස්සද්ධියය අකම්පියට්යඨන සද්ධාබලං. යකොසජ්යජ අකම්පියට්යඨන 
වීරියබලං. පමායද අකම්පියට්යඨන සතිබලං. උද්ධච්යච අකම්පියට්යඨන
සමාධිබලං. අවිජ්ජාය අකම්පියට්යඨන පඤ්ඤාබලං. හිරීයති පාපයක
අකුසයල ධම්යමති – හිරිබලං. ඔත්තප්පති පාපයක අකුසයල ධම්යමති – 
ඔත්තප්පබලං.ඤායණනකියලයසපටිසඞ්ඛාතීති–පටිසඞ්ඛානබලං.තත්ථ
ජාතා ධම්මා එකරසා යහොන්තීති – භාවනාබලං. තත්ථ නත්ථි කිඤ්චි
වජ්ජන්ති – අනවජ්ජබලං. යතන චිත්තංසඞ්ගණ්හාතීති –සඞ්ගහබලං.තං
තස්සඛමතීති– [තං ඛමතීති(ක.)] ඛන්තිබලං.යතනචිත්තංපඤ්ඤයපතීති
– පඤ්ඤත්තිබලං. යතන චිත්තං නිජ්ඣායපතීති – නිජ්ඣත්තිබලං. යතන
චිත්තං වසං වත්යතතීති – ඉස්සරියබලං. යතන චිත්තං අධිට්ඨාතීති –
අධිට්ඨානබලං.යතනචිත්තංඑකග්ගන්ති– සමථබලං.තත්ථජායතධම්යම
අනුපස්සතීති – විපස්සනාබලං. තත්ථ සික්ඛතීති – යසඛබලං. තත්ථ
සික්ඛිතත්තා – අයසඛබලං. යතන ආසවා ඛීණාති – ඛීණාසවබලං. තස්ස 
ඉජ්ඣතීති–ඉද්ධිබලං.අප්පයමයයට්යඨනතථාගතබලන්ති. 

බලකථානිට්ඨිතා. 
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10. සුඤ්ඤකථා 

46. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භගවා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තං අභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යදොභගවන්තං එතදයවොච– 

‘‘‘සුඤ්යඤො යලොයකො, සුඤ්යඤො යලොයකො’ති, භන්යත, වුච්චති. 
කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, ‘සුඤ්යඤොයලොයකො’ති වුච්චතී’’ති? ‘‘යස්මා
යඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන වා, තස්මා ‘සුඤ්යඤො
යලොයකො’ති වුච්චති.කිඤ්චානන්ද [කිඤ්චආනන්දසං.නි.4.85], සුඤ්ඤං
අත්යතනවාඅත්තනියයනවා? චක්ඛුයඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤංඅත්යතනවා 
අත්තනියයන වා. රූපා සුඤ්ඤා අත්යතන වා අත්තනියයන වා.
චක්ඛුවිඤ්ඤාණංසුඤ්ඤං අත්යතනවා අත්තනියයනවා. චක්ඛුසම්ඵස්යසො
සුඤ්යඤොඅත්යතනවාඅත්තනියයනවා. යම්පිදං [යදිදං (ක.)සං.නි.4.85
පස්සිතබ්බා] චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛංවා, තම්පිසුඤ්ඤංඅත්යතනවාඅත්තනියයනවා. 

‘‘යසොතං සුඤ්ඤං…යප.… සද්දා සුඤ්ඤා… ඝානං සුඤ්ඤං… ගන්ධා 
සුඤ්ඤා… ජිව්හා සුඤ්ඤා… රසා සුඤ්ඤා… කායයො සුඤ්යඤො…
යඵොට්ඨබ්බා සුඤ්ඤා… මයනො සුඤ්යඤො අත්යතන වා අත්තනියයන වා.
ධම්මා සුඤ්ඤා අත්යතන වා අත්තනියයන වා. මයනොවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤං
අත්යතන වා අත්තනියයන වා. මයනොසම්ඵස්යසො සුඤ්යඤො අත්යතන වා 
අත්තනියයනවා.යම්පිදංමයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛං
වාදුක්ඛං වාඅදුක්ඛමසුඛංවා, තම්පිසුඤ්ඤංඅත්යතනවාඅත්තනියයනවා.
යස්මා යඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන වා තස්මා
‘සුඤ්යඤොයලොයකො’තිවුච්චතී’’ති. 

1. මාතිකා 

47. සුඤ්ඤසුඤ්ඤං [සුඤ්ඤං සුඤ්ඤං (සයා.)], සඞ්ඛාරසුඤ්ඤං, 
විපරිණාමසුඤ්ඤං, අග්ගසුඤ්ඤං, ලක්ඛණසුඤ්ඤං, වික්ඛම්භනසුඤ්ඤං, 
තදඞ්ගසුඤ්ඤං, සමුච්යඡදසුඤ්ඤං, පටිප්පස්සද්ධිසුඤ්ඤං, නිස්සරණසුඤ්ඤං, 
අජ්ඣත්තසුඤ්ඤං, බහිද්ධාසුඤ්ඤං, දුභයතොසුඤ්ඤං, සභාගසුඤ්ඤං, 
විසභාගසුඤ්ඤං, එසනාසුඤ්ඤං, පරිග්ගහසුඤ්ඤං, පටිලාභසුඤ්ඤං, 
පටියවධසුඤ්ඤං, එකත්තසුඤ්ඤං, නානත්තසුඤ්ඤං, ඛන්තිසුඤ්ඤං, 
අධිට්ඨානසුඤ්ඤං, පරියයොගාහණසුඤ්ඤං [පරියයොගාහනසුඤ්ඤං (සයා.)], 
සම්පජානස්සපවත්තපරියාදානංසබ්බසුඤ්ඤතානංපරමත්ථසුඤ්ඤං. 

2. නිද්යදයසො 
48. කතමං සුඤ්ඤසුඤ්ඤිං? චක්ඛුසුඤ්ඤංඅත්යතනවාඅත්තනියයන

වානිච්යචන වාධුයවනවාසස්සයතනවාඅවිපරිණාමධම්යමනවා.යසොතං
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සුඤ්ඤං…යප.… ඝානං සුඤ්ඤං… ජිව්හා සුඤ්ඤා…කායයො සුඤ්යඤො…
මයනො සුඤ්යඤො අත්යතන වා අත්තනියයන වා නිච්යචන වා ධුයවන වා
සස්සයතනවාඅවිපරිණාමධම්යමනවා.ඉදංසුඤ්ඤසුඤ්ඤං. 

කතමං සඞ්ඛාරසුඤ්ඤිං? තයයො සඞ්ඛාරා – පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො, 
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො, ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො. පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො 
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරන ච ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරන ච සුඤ්යඤො.
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරන ච ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරන ච
සුඤ්යඤො. ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරන ච
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරනචසුඤ්යඤො.ඉයමතයයොසඞ්ඛාරා. 

අපයරපි තයයො සඞ්ඛාරා – කායසඞ්ඛායරො, වචීසඞ්ඛායරො, 
චිත්තසඞ්ඛායරො. කායසඞ්ඛායරො වචීසඞ්ඛායරන ච චිත්තසඞ්ඛායරන ච
සුඤ්යඤො. වචීසඞ්ඛායරොකායසඞ්ඛායරනචචිත්තසඞ්ඛායරනචසුඤ්යඤො.
චිත්තසඞ්ඛායරො කායසඞ්ඛායරන චවචීසඞ්ඛායරනචසුඤ්යඤො.ඉයමතයයො
සඞ්ඛාරා. 

අපයරපි තයයො සඞ්ඛාරා – අතීතා සඞ්ඛාරා, අනාගතා සඞ්ඛාරා, 
පච්චුප්පන්නා සඞ්ඛාරා. අතීතා සඞ්ඛාරා අනාගයතහි ච පච්චුප්පන්යනහි ච 
සඞ්ඛායරහි සුඤ්ඤා. අනාගතා සඞ්ඛාරා අතීයතහි ච පච්චුප්පන්යනහි ච
සඞ්ඛායරහි සුඤ්ඤා පච්චුප්පන්නා සඞ්ඛාරා අතීයතහි ච අනාගයතහි ච
සඞ්ඛායරහිසුඤ්ඤා.ඉයම තයයොසඞ්ඛාරා; ඉදංසඞ්ඛාරසුඤ්ඤං. 

කතමං විපරිණාමසුඤ්ඤිං? ජාතංරූපංසභායවන සුඤ්ඤං.විගතංරූපං
විපරිණතඤ්යචව සුඤ්ඤඤ්ච. ජාතා යවදනා සභායවන සුඤ්ඤා. විගතා 
යවදනා විපරිණතා යචව සුඤ්ඤා ච …යප.… ජාතා සඤ්ඤා… ජාතා 
සඞ්ඛාරා… ජාතං විඤ්ඤාණං… ජාතං චක්ඛු…යප.… ජායතො භයවො
සභායවන සුඤ්යඤො. විගයතො භයවො විපරිණයතො යචව සුඤ්යඤො ච. ඉදං 
විපරිණාමසුඤ්ඤං. 

කතමං අග්ගසුඤ්ඤිං? අග්ගයමතංපදං යසට්ඨයමතංපදංවිසිට්ඨයමතං 
[වියසට්ඨයමතං (ක.)] පදං යදිදං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගොතණ්හක්ඛයයොවිරායගොනියරොයධො නිබ්බානං.ඉදං
අග්ගසුඤ්ඤං. 

කතමං ලක්ඛණසුඤ්ඤිං? ද්යව ලක්ඛණානි – බාලලක්ඛණඤ්ච
පණ්ඩිතලක්ඛණඤ්ච. බාලලක්ඛණං පණ්ඩිතලක්ඛයණන සුඤ්ඤං.
පණ්ඩිතලක්ඛණං බාලලක්ඛයණන සුඤ්ඤං. තීණි ලක්ඛණානි –
උප්පාදලක්ඛණං, වයලක්ඛණං, ඨිතඤ්ඤථත්තලක්ඛණං. උප්පාදලක්ඛණං
වයලක්ඛයණන ච ඨිතඤ්ඤථත්තලක්ඛයණන ච සුඤ්ඤං. වයලක්ඛණං
උප්පාදලක්ඛයණන ච ඨිතඤ්ඤථත්තලක්ඛයණන ච සුඤ්ඤං, 
ඨිතඤ්ඤථත්තලක්ඛණංඋප්පාදලක්ඛයණනචවයලක්ඛයණනචසුඤ්ඤං. 
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රූපස්සඋප්පාදලක්ඛණංවයලක්ඛයණනචඨිතඤ්ඤථත්තලක්ඛයණන
ච සුඤ්ඤං. රූපස්ස වයලක්ඛණං උප්පාදලක්ඛයණන ච
ඨිතඤ්ඤථත්තලක්ඛයණන ච සුඤ්ඤං. රූපස්ස ඨිතඤ්ඤථත්තලක්ඛණං
උප්පාදලක්ඛයණන ච වයලක්ඛයණන ච සුඤ්ඤං. යවදනාය…යප.… 
සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස… චක්ඛුස්ස… ජරාමරණස්ස
උප්පාදලක්ඛණං වයලක්ඛයණනචඨිතඤ්ඤථත්තලක්ඛයණනචසුඤ්ඤං.
ජරාමරණස්ස වයලක්ඛණං උප්පාදලක්ඛයණන ච
ඨිතඤ්ඤථත්තලක්ඛයණන ච සුඤ්ඤං. ජරාමරණස්ස
ඨිතඤ්ඤථත්තලක්ඛණං උප්පාදලක්ඛයණනචවයලක්ඛයණනචසුඤ්ඤං.
ඉදංලක්ඛණසුඤ්ඤං. 

කතමං වික්ඛම් නසුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්යදො
වික්ඛම්භියතො යචව සුඤ්යඤො ච. අබයාපායදන බයාපායදො වික්ඛම්භියතො 
යචව සුඤ්යඤො ච. ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධං වික්ඛම්භිතඤ්යචව
සුඤ්ඤඤ්ච. අවික්යඛයපන උද්ධච්චං වික්ඛම්භිතඤ්යචව සුඤ්ඤඤ්ච.
ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡා වික්ඛම්භිතා යචව සුඤ්ඤා ච. ඤායණන
අවිජ්ජාවික්ඛම්භිතායචවසුඤ්ඤාච. පායමොජ්යජනඅරතිවික්ඛම්භිතායචව
සුඤ්ඤා ච. පඨයමන ඣායනන නීවරණා වික්ඛම්භිතා යචව සුඤ්ඤා
ච…යප.… අරහත්තමග්යගනසබ්බකියලසා වික්ඛම්භිතා යචවසුඤ්ඤා ච.
ඉදං වික්ඛම්භනසුඤ්ඤං. 

කතමං  දඞ්ගසුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්යමනකාමච්ඡන්යදො තදඞ්ගසුඤ්යඤො.
අබයාපායදන බයාපායදො තදඞ්ගසුඤ්යඤො. ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධං 
තදඞ්ගසුඤ්ඤං.අවික්යඛයපනඋද්ධච්චංතදඞ්ගසුඤ්ඤං.ධම්මවවත්ථායනන
විචිකිච්ඡා තදඞ්ගසුඤ්ඤා.ඤායණනඅවිජ්ජාතදඞ්ගසුඤ්ඤා. පායමොජ්යජන
අරතිතදඞ්ගසුඤ්ඤා. පඨයමනඣායනනනීවරණාතදඞ්ගසුඤ්ඤා…යප.…
විවට්ටනානුපස්සනාය සඤ්යඤොගාභිනියවයසො තදඞ්ගසුඤ්යඤො. ඉදං
තදඞ්ගසුඤ්ඤං. 

කතමං සමුච්යෙදසුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්යදොසමුච්ඡින්යනො
යචවසුඤ්යඤොච.අබයාපායදනබයාපායදොසමුච්ඡින්යනො යචවසුඤ්යඤොච.
ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධං සමුච්ඡින්නඤ්යචව සුඤ්ඤඤ්ච.
අවික්යඛයපන උද්ධච්චං සමුච්ඡින්නඤ්යචව සුඤ්ඤඤ්ච. 
ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡා සමුච්ඡින්නා යචව සුඤ්ඤා ච. ඤායණන
අවිජ්ජා සමුච්ඡින්නායචවසුඤ්ඤාච.පායමොජ්යජනඅරතිසමුච්ඡින්නායචව
සුඤ්ඤා ච. පඨයමන ඣායනන නීවරණා සමුච්ඡින්නා යචව සුඤ්ඤා
ච…යප.…අරහත්තමග්යගනසබ්බකියලසා සමුච්ඡින්නායචවසුඤ්ඤාච.
ඉදංසමුච්යඡදසුඤ්ඤං. 

කතමං පටිප්පස්සද්ධිසුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්යදො
පටිප්පස්සද්යධොයචවසුඤ්යඤොච.අබයාපායදනබයාපායදො පටිප්පස්සද්යධො
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යචව සුඤ්යඤො ච. ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධං පටිප්පස්සද්ධඤ්යචව 
සුඤ්ඤඤ්ච. අවික්යඛයපන උද්ධච්චං පටිප්පස්සද්ධඤ්යචව සුඤ්ඤඤ්ච. 
ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡා පටිප්පස්සද්ධා යචව සුඤ්ඤා ච. ඤායණන
අවිජ්ජාපටිප්පස්සද්ධායචවසුඤ්ඤාච.පායමොජ්යජනඅරතිපටිප්පස්සද්ධා 
යචවසුඤ්ඤාච.පඨයමනඣායනනනීවරණාපටිප්පස්සද්ධායචවසුඤ්ඤා
ච…යප.… අරහත්තමග්යගනසබ්බකියලසාපටිප්පස්සද්ධායචවසුඤ්ඤාච.
ඉදං පටිප්පස්සද්ධිසුඤ්ඤං. 

කතමං නිස්සරණසුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්යදො නිස්සයටො
යචව සුඤ්යඤො ච. අබයාපායදන බයාපායදො නිස්සයටො යචව සුඤ්යඤො ච.
ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධං නිස්සටඤ්යචව සුඤ්ඤඤ්ච. අවික්යඛයපන
උද්ධච්චං නිස්සටඤ්යචව සුඤ්ඤඤ්ච. ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡා
නිස්සටා යචව සුඤ්ඤා ච. ඤායණන අවිජ්ජා නිස්සටා යචව සුඤ්ඤා ච.
පායමොජ්යජනඅරතිනිස්සටායචවසුඤ්ඤාච. පඨයමනඣායනනනීවරණා
නිස්සටා යචව සුඤ්ඤා ච …යප.… අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලසා
නිස්සටායචවසුඤ්ඤාච.ඉදංනිස්සරණසුඤ්ඤං. 

කතමං අජ්ඣත් සුඤ්ඤිං? අජ්ඣත්තං චක්ඛුං සුඤ්ඤං අත්යතන වා
අත්තනියයන වා නිච්යචන වා ධුයවන වා සස්සයතන වා
අවිපරිණාමධම්යමන වා. අජ්ඣත්තං යසොතං සුඤ්ඤං… අජ්ඣත්තං ඝානං
සුඤ්ඤං… අජ්ඣත්තං ජිව්හා සුඤ්ඤා… අජ්ඣත්තං කායයො සුඤ්යඤො… 
අජ්ඣත්තං මයනො සුඤ්යඤො අත්යතන වා අත්තනියයන වා නිච්යචන වා
ධුයවන වාසස්සයතනවාඅවිපරිණාමධම්යමනවා.ඉදංඅජ්ඣත්තසුඤ්ඤං. 

කතමං බහිද්ධාසුඤ්ඤිං? බහිද්ධාරූපා සුඤ්ඤා…යප.…බහිද්ධාධම්මා
සුඤ්ඤාඅත්යතනවාඅත්තනියයනවානිච්යචනවාධුයවන වාසස්සයතන
වාඅවිපරිණාමධම්යමනවා.ඉදංබහිද්ධාසුඤ්ඤං. 

කතමං දු ය ොසුඤ්ඤිං? යඤ්ච අජ්ඣත්තං චක්ඛු යය ච බහිද්ධාරූපා
උභයයමතං සුඤ්ඤං [උභයයතො තං සුඤ්ඤා (සයා.)] අත්යතන වා
අත්තනියයන වා නිච්යචන වා ධුයවන වා සස්සයතන වා
අවිපරිණාමධම්යමන වා. යඤ්ච අජ්ඣත්තං යසොතං යය ච බහිද්ධා 
සද්දා…යප.… යඤ්ච අජ්ඣත්තං ඝානං යය ච බහිද්ධා ගන්ධා… යා ච
අජ්ඣත්තංජිව්හා යයචබහිද්ධාරසා…යයොචඅජ්ඣත්තංකායයොයයච
බහිද්ධා යඵොට්ඨබ්බා… යයො ච අජ්ඣත්තං මයනො යය ච බහිද්ධා ධම්මා
උභයයමතංසුඤ්ඤංඅත්යතනවාඅත්තනියයනවා නිච්යචනවාධුයවනවා
සස්සයතනවාඅවිපරිණාමධම්යමනවා.ඉදංදුභයතොසුඤ්ඤං. 

කතමං ස ාගසුඤ්ඤිං? ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි සභාගානි යචව
සුඤ්ඤානි ච. ඡ බාහිරානි ආයතනානි සභාගානි යචව සුඤ්ඤානි ච. ඡ 
විඤ්ඤාණකායා සභාගා යචව සුඤ්ඤා ච. ඡ ඵස්සකායා සභාගා යචව
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සුඤ්ඤාච.ඡයවදනාකායා සභාගායචව සුඤ්ඤාච.ඡසඤ්ඤාකායාසභාගා
යචව සුඤ්ඤා ච. ඡ යචතනාකායා සභාගා යචව සුඤ්ඤා ච. ඉදං
සභාගසුඤ්ඤං. 

කතමං විස ාගසුඤ්ඤිං? ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි ඡහි බාහියරහි
ආයතයනහි විසභාගානි යචව සුඤ්ඤානි ච. ඡ බාහිරානි ආයතනානි ඡහි 
විඤ්ඤාණකායයහි විසභාගානි යචව සුඤ්ඤානි ච. ඡ විඤ්ඤාණකායා ඡහි
ඵස්සකායයහිවිසභාගා යචවසුඤ්ඤාච.ඡඵස්සකායා ඡහියවදනාකායයහි
විසභාගා යචව සුඤ්ඤා ච. ඡ යවදනාකායා ඡහි සඤ්ඤාකායයහි විසභාගා
යචව සුඤ්ඤා ච. ඡ සඤ්ඤාකායා ඡහි යචතනාකායයහි විසභාගා යචව
සුඤ්ඤාච.ඉදංවිසභාගසුඤ්ඤං. 

කතමං එසනාසුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්යමසනා කාමච්ඡන්යදන සුඤ්ඤා.
අබයාපායදසනා බයාපායදන සුඤ්ඤා. ආයලොකසඤ්යඤසනා ථිනමිද්යධන
සුඤ්ඤා. අවික්යඛයපසනා උද්ධච්යචන සුඤ්ඤා. ධම්මවවත්ථායනසනා
විචිකිච්ඡාය සුඤ්ඤා. ඤායණසනා අවිජ්ජාය සුඤ්ඤා. පායමොජ්යජසනා 
අරතියා සුඤ්ඤා. පඨමජ්ඣායනසනා නීවරයණහි සුඤ්ඤා…යප.…
අරහත්තමග්යගසනා සබ්බකියලයසහිසුඤ්ඤා.ඉදංඑසනාසුඤ්ඤං. 

කතමං පරිග්ගහසුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්මපරිග්ගයහො කාමච්ඡන්යදන
සුඤ්යඤො. අබයාපාදපරිග්ගයහො බයාපායදන සුඤ්යඤො.
ආයලොකසඤ්ඤාපරිග්ගයහො ථිනමිද්යධන සුඤ්යඤො. අවික්යඛපපරිග්ගයහො
උද්ධච්යචන සුඤ්යඤො. ධම්මවවත්ථානපරිග්ගයහො විචිකිච්ඡාය සුඤ්යඤො.
ඤාණපරිග්ගයහො අවිජ්ජාය සුඤ්යඤො. පායමොජ්ජපරිග්ගයහො අරතියා
සුඤ්යඤො. පඨමජ්ඣානපරිග්ගයහො නීවරයණහි සුඤ්යඤො…යප.… 
අරහත්තමග්ගපරිග්ගයහොසබ්බකියලයසහිසුඤ්යඤො.ඉදංපරිග්ගහසුඤ්ඤං. 

කතමං පටිලා සුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්මපටිලායභො කාමච්ඡන්යදන
සුඤ්යඤො. අබයාපාදපටිලායභො බයාපායදන සුඤ්යඤො.
ආයලොකසඤ්ඤාපටිලායභො ථිනමිද්යධන සුඤ්යඤො. අවික්යඛපපටිලායභො
උද්ධච්යචන සුඤ්යඤො. ධම්මවවත්ථානපටිලායභො විචිකිච්ඡාය සුඤ්යඤො.
ඤාණපටිලායභො අවිජ්ජාය සුඤ්යඤො. පායමොජ්ජපටිලායභො අරතියා 
සුඤ්යඤො. පඨමජ්ඣානපටිලායභො නීවරයණහි සුඤ්යඤො…යප.…
අරහත්තමග්ගපටිලායභො සබ්බකියලයසහිසුඤ්යඤො.ඉදංපටිලාභසුඤ්ඤං. 

කතමං පටියවධසුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්මප්පටියවයධො කාමච්ඡන්යදන
සුඤ්යඤො. අබයාපාදප්පටියවයධො බයාපායදන සුඤ්යඤො.
ආයලොකසඤ්ඤාප්පටියවයධො ථිනමිද්යධන සුඤ්යඤො.
අවික්යඛපප්පටියවයධො උද්ධච්යචනසුඤ්යඤො.ධම්මවවත්ථානප්පටියවයධො
විචිකිච්ඡාය සුඤ්යඤො. ඤාණප්පටියවයධො අවිජ්ජාය සුඤ්යඤො.
පායමොජ්ජප්පටියවයධො අරතියා සුඤ්යඤො. පඨමජ්ඣානප්පටියවයධො 
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නීවරයණහිසුඤ්යඤො…යප.…අරහත්තමග්ගප්පටියවයධොසබ්බකියලයසහි
සුඤ්යඤො.ඉදං පටියවධසුඤ්ඤං. 

කතමං එකත් සුඤ්ඤිං, නානත් සුඤ්ඤිං? කාමච්ඡන්යදො නානත්තං, 
යනක්ඛම්මං එකත්තං. යනක්ඛම්යමකත්තං යචතයයතො කාමච්ඡන්යදන 
සුඤ්ඤං. බයාපායදො නානත්තං, අබයාපායදො එකත්තං. අබයාපායදකත්තං
යචතයයතො බයාපායදන සුඤ්ඤං. ථිනමිද්ධං නානත්තං, ආයලොකසඤ්ඤා
එකත්තං. ආයලොකසඤ්යඤකත්තං යචතයයතො ථිනමිද්යධන සුඤ්ඤං.
උද්ධච්චංනානත්තං, අවික්යඛයපොඑකත්තං.අවික්යඛයපකත්තංයචතයයතො 
උද්ධච්යචන සුඤ්ඤං. විචිකිච්ඡා නානත්තං, ධම්මවවත්ථානං එකත්තං. 
ධම්මවවත්ථායනකත්තං යචතයයතො විචිකිච්ඡාය සුඤ්ඤං. අවිජ්ජා
නානත්තං, ඤාණං එකත්තං.ඤායණකත්තංයචතයයතො අවිජ්ජායසුඤ්ඤං.
අරති නානත්තං, පායමොජ්ජං එකත්තං. පායමොජ්යජකත්තං යචතයයතො
අරතියා සුඤ්ඤං. නීවරණා නානත්තං, පඨමජ්ඣානං එකත්තං.
පඨමජ්ඣායනකත්තං යචතයයතො නීවරයණහි සුඤ්ඤං…යප.…
සබ්බකියලසා නානත්තං, අරහත්තමග්යගොඑකත්තං.අරහත්තමග්යගකත්තං 
යචතයයතො සබ්බකියලයසහි සුඤ්ඤං. ඉදං එකත්තසුඤ්ඤං
නානත්තසුඤ්ඤං. 

කතමං ඛන්තිසුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්මඛන්ති කාමච්ඡන්යදන සුඤ්ඤා.
අබයාපාදඛන්ති බයාපායදන සුඤ්ඤා. ආයලොකසඤ්ඤාඛන්ති ථිනමිද්යධන
සුඤ්ඤා. අවික්යඛපඛන්ති උද්ධච්යචන සුඤ්ඤා. ධම්මවවත්ථානඛන්ති 
විචිකිච්ඡාය සුඤ්ඤා. ඤාණඛන්ති අවිජ්ජාය සුඤ්ඤා. පායමොජ්ජඛන්ති
අරතියා සුඤ්ඤා. පඨමජ්ඣානඛන්ති නීවරයණහි සුඤ්ඤා…යප.…
අරහත්තමග්ගඛන්තිසබ්බකියලයසහි සුඤ්ඤා.ඉදංඛන්තිසුඤ්ඤං. 

කතමං අධිට් ානසුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්මාධිට්ඨානං කාමච්ඡන්යදන
සුඤ්ඤං. අබයාපාදාධිට්ඨානං බයාපායදන සුඤ්ඤං.
ආයලොකසඤ්ඤාධිට්ඨානං ථිනමිද්යධන සුඤ්ඤං. අවික්යඛපාධිට්ඨානං 
උද්ධච්යචන සුඤ්ඤං. ධම්මවවත්ථානාධිට්ඨානං විචිකිච්ඡාය සුඤ්ඤං.
ඤාණාධිට්ඨානං අවිජ්ජාය සුඤ්ඤං. පායමොජ්ජාධිට්ඨානං අරතියා සුඤ්ඤං.
පඨමජ්ඣානාධිට්ඨානං නීවරයණහි සුඤ්ඤං…යප.…
අරහත්තමග්ගාධිට්ඨානංසබ්බකියලයසහි සුඤ්ඤං.ඉදංඅධිට්ඨානසුඤ්ඤං. 

කතමං පරියෙොගාහණසුඤ්ඤිං? යනක්ඛම්මපරියයොගාහණං
කාමච්ඡන්යදන සුඤ්ඤං. අබයාපාදපරියයොගාහණං බයාපායදන සුඤ්ඤං.
ආයලොකසඤ්ඤාපරියයොගාහණං ථිනමිද්යධන සුඤ්ඤං.
අවික්යඛපපරියයොගාහණං උද්ධච්යචන සුඤ්ඤං.
ධම්මවවත්ථානපරියයොගාහණං විචිකිච්ඡාය සුඤ්ඤං. ඤාණපරියයොගාහණං 
අවිජ්ජාය සුඤ්ඤං. පායමොජ්ජපරියයොගාහණං අරතියා සුඤ්ඤං.
පඨමජ්ඣානපරියයොගාහණං නීවරයණහි සුඤ්ඤං…යප.…
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අරහත්තමග්ගපරියයොගාහණං සබ්බකියලයසහි සුඤ්ඤං. ඉදං 
පරියයොගාහණසුඤ්ඤං. 

කතමං සම්පජානස්ස පවත් පරිොදානිං සබ්බසුඤ්ඤ ානිං

පරමත්ථසුඤ්ඤිං? ඉධසම්පජායනොයනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දස්සපවත්තං
පරියාදියති, අබයාපායදන බයාපාදස්ස පවත්තං පරියාදියති, 
ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධස්ස පවත්තං පරියාදියති, අවික්යඛයපන
උද්ධච්චස්ස පවත්තං පරියාදියති, ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡාය පවත්තං
පරියාදියති, ඤායණනඅවිජ්ජාය පවත්තංපරියාදියති, පායමොජ්යජනඅරතියා
පවත්තං පරියාදියති, පඨයමන ඣායනන නීවරණානං පවත්තං
පරියාදියති…යප.… අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලසානං පවත්තං
පරියාදියති. අථ වා පන සම්පජානස්ස අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා 
පරිනිබ්බායන්තස්ස ඉදං යචව චක්ඛුපවත්තං පරියාදියති, අඤ්ඤඤ්ච
චක්ඛුපවත්තං න උප්පජ්ජති. ඉදඤ්යචව යසොතපවත්තං…යප.… 
ඝානපවත්තං… ජිව්හාපවත්තං… කායපවත්තං… මයනොපවත්තං
පරියාදියති, අඤ්ඤඤ්ච මයනොපවත්තං න උප්පජ්ජති. ඉදං සම්පජානස්ස
පවත්තපරියාදානංසබ්බසුඤ්ඤතානං පරමත්ථසුඤ්ඤන්ති. 

සුඤ්ඤකථානිට්ඨිතා. 

යුගනද්ධවග්යගොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

යුගනද්ධාසච්චයබොජ්ඣඞ්ගා, යමත්තාවිරාගපඤ්චමා; 
පටිසම්භිදාධම්මචක්කං, යලොකුත්තරබලසුඤ්ඤාති. 

එසනිකායධයරහිඨපියතො, අසයමොදුතියයොපවයරො 

වරවග්යගොති. 
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3. පඤ්ඤාවග්යගො 

1. මහාපඤ්ඤාකථා 

1. අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? 
දුක්ඛානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? 
අනත්තානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති…යප.… 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා භාවිතාබහුලීකතාකතමංපඤ්ඤංපරිපූයරති? 

අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති. 
දුක්ඛානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා නිබ්යබධිකපඤ්ඤං පරිපූයරති.
අනත්තානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා මහාපඤ්ඤං පරිපූයරති.
නිබ්බිදානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා තික්ඛපඤ්ඤං පරිපූයරති.
විරාගානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා විපුලපඤ්ඤං පරිපූයරති. 
නියරොධානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා ගම්භීරපඤ්ඤං පරිපූයරති.
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා අසාමන්තපඤ්ඤං 
[අස්සාමන්තපඤ්ඤං (සයා.)] පරිපූයරති. ඉමා සත්ත පඤ්ඤා භාවිතා
බහුලීකතා පණ්ඩිච්චං පරිපූයරන්ති. ඉමා අට්ඨ පඤ්ඤා භාවිතා බහුලීකතා
පුථුපඤ්ඤංපරිපූයරන්ති.ඉමානව පඤ්ඤාභාවිතාබහුලීකතාහාසපඤ්ඤං
පරිපූයරන්ති. 

හාසපඤ්ඤා පටිභානපටිසම්භිදා. තස්සා අත්ථවවත්ථානයතො 
අත්ථපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය.
ධම්මවවත්ථානයතො ධම්මපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා
පඤ්ඤාය. නිරුත්තිවවත්ථානයතො නිරුත්තිපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති
සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය. පටිභානවවත්ථානයතො පටිභානපටිසම්භිදා
අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය. තස්සිමා චතස්යසො
පටිසම්භිදායයොඅධිගතායහොන්තිසච්ඡිකතා ඵස්සිතාපඤ්ඤාය. 

රූයප අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං
පරිපූයරති…යප.…රූයපපටිනිස්සග්ගානුපස්සනාභාවිතාබහුලීකතාකතමං 
පඤ්ඤං පරිපූයරති? රූයප අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා
ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති…යප.… රූයප පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා භාවිතා
බහුලීකතා අසාමන්තපඤ්ඤං පරිපූයරති. ඉමා සත්ත පඤ්ඤා භාවිතා
බහුලීකතා පණ්ඩිච්චං පරිපූයරන්ති. ඉමා අට්ඨ පඤ්ඤා භාවිතා බහුලීකතා
පුථුපඤ්ඤංපරිපූයරන්ති.ඉමානව පඤ්ඤාභාවිතාබහුලීකතාහාසපඤ්ඤං
පරිපූයරන්ති. 

හාසපඤ්ඤා පටිභානපටිසම්භිදා. තස්සා අත්ථවවත්ථානයතො 
අත්ථපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය.
ධම්මවවත්ථානයතො ධම්මපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා
පඤ්ඤාය. නිරුත්තිවවත්ථානයතො නිරුත්තිපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති
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සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය. පටිභානවවත්ථානයතො පටිභානපටිසම්භිදා
අධිගතා යහොති, සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය. තස්සිමා චතස්යසො 
පටිසම්භිදායයොඅධිගතායහොන්තිසච්ඡිකතාඵස්සිතාපඤ්ඤාය. 

යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ…
චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා
කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති…යප.… ජරාමරයණ පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා
භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? ජරාමරයණ 
අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති…යප.…
ජරාමරයණ පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා අසාමන්තපඤ්ඤං 
පරිපූයරති. ඉමා සත්තපඤ්ඤා භාවිතා බහුලීකතාපණ්ඩිච්චං පරිපූයරන්ති.
ඉමා අට්ඨ පඤ්ඤා භාවිතා බහුලීකතා පුථුපඤ්ඤං පරිපූයරන්ති. ඉමා නව
පඤ්ඤාභාවිතාබහුලීකතා හාසපඤ්ඤංපරිපූයරන්ති. 

හාසපඤ්ඤා පටිභානපටිසම්භිදා. තස්සා අත්ථවවත්ථානයතො 
අත්ථපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය. 
ධම්මවවත්ථානයතො ධම්මපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා
පඤ්ඤාය. නිරුත්තිවවත්ථානයතො නිරුත්තිපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති
සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය. පටිභානවවත්ථානයතො පටිභානපටිසම්භිදා
අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය. තස්සිමා චතස්යසො
පටිසම්භිදායයොඅධිගතායහොන්ති සච්ඡිකතාඵස්සිතාපඤ්ඤාය. 

2. රූයප අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං 
පරිපූයරති? අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා
බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? රූයප දුක්ඛානුපස්සනා භාවිතා
බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප
දුක්ඛානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? රූයප
අනත්තානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප අනත්තානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා
කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? රූයප නිබ්බිදානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා
කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප
නිබ්බිදානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? රූයප
විරාගානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප විරාගානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා
කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? රූයප නියරොධානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා
කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප
නියරොධානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? රූයප
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා භාවිතා
බහුලීකතාකතමං පඤ්ඤංපරිපූයරති? 
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රූයප අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති. 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා
ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති. රූයප දුක්ඛානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා
නිබ්යබධිකපඤ්ඤං පරිපූයරති. අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප
දුක්ඛානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති. රූයප
අනත්තානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා මහාපඤ්ඤං පරිපූයරති. 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප අනත්තානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා
ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති. රූයප නිබ්බිදානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා 
තික්ඛපඤ්ඤං පරිපූයරති. අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප
නිබ්බිදානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති. රූයප
විරාගානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා විපුලපඤ්ඤං පරිපූයරති.
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප විරාගානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා 
ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති. රූයප නියරොධානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා 
ගම්භීරපඤ්ඤං පරිපූයරති. අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප
නියරොධානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති. රූයප
පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා අසාමන්තපඤ්ඤං පරිපූයරති.
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන රූයප පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා භාවිතා
බහුලීකතාජවනපඤ්ඤංපරිපූයරති.ඉමාසත්තපඤ්ඤාභාවිතා බහුලීකතා
පණ්ඩිච්චං පරිපූයරන්ති. ඉමා අට්ඨ පඤ්ඤා භාවිතාබහුලීකතාපුථුපඤ්ඤං 
පරිපූයරන්ති.ඉමානවපඤ්ඤාභාවිතාබහුලීකතාහාසපඤ්ඤංපරිපූයරන්ති. 

හාසපඤ්ඤා පටිභානපටිසම්භිදා. තස්සා අත්ථවවත්ථානයතො
අත්ථපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය. 
ධම්මවවත්ථානයතො ධම්මපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා
පඤ්ඤාය. නිරුත්තිවවත්ථානයතො නිරුත්තිපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති
සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය. පටිභානවවත්ථානයතො පටිභානපටිසම්භිදා
අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය. තස්සිමා චතස්යසො
පටිසම්භිදායයොඅධිගතායහොන්තිසච්ඡිකතාඵස්සිතාපඤ්ඤාය. 

යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ…
චක්ඛුස්මිං…යප.… ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා
කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන ජරාමරයණ
අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති…යප.…
ජරාමරයණ පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං
පරිපූයරති? අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනජරාමරයණ පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා
භාවිතා බහුලීකතා කතමං පඤ්ඤං පරිපූයරති? ජරාමරයණ 
අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති.
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන ජරාමරයණ අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා
බහුලීකතා ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති…යප.… තස්සිමා චතස්යසො
පටිසම්භිදායයොඅධිගතායහොන්තිසච්ඡිකතාඵස්සිතාපඤ්ඤාය. 
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3. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව [සං. නි. 5.1851], ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතා යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායසංවත්තන්ති.කතයමචත්තායරො? 
සප්පුරිසසංයසයවො, සද්ධම්මස්සවනං, යයොනියසොමනසිකායරො, 
ධම්මානුධම්මපටිපත්ති – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතායසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායසංවත්තන්ති. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා 
සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියායසංවත්තන්ති…යප.…අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය 
සංවත්තන්ති…යප.… අරහත්තඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තන්ති. කතයම
චත්තායරො? සප්පුරිසසංයසයවො, සද්ධම්මස්සවනං, යයොනියසොමනසිකායරො, 
ධම්මානුධම්මපටිපත්ති – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතාඅරහත්තමග්ගඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තන්ති. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මාභාවිතාබහුලීකතාපඤ්ඤාපටිලාභාය 
සංවත්තන්ති…යප.… පඤ්ඤාබුද්ධියා සංවත්තන්ති, පඤ්ඤායවපුල්ලාය
සංවත්තන්ති, මහාපඤ්ඤතාය සංවත්තන්ති, පුථුපඤ්ඤතාය සංවත්තන්ති, 
විපුලපඤ්ඤතාය සංවත්තන්ති, ගම්භීරපඤ්ඤතාය සංවත්තන්ති, 
අසාමන්තපඤ්ඤතාය [අස්සාමන්තපඤ්ඤතාය (සයා.) සං. නි. 3 
පස්සිතබ්බා] සංවත්තන්ති, භූරිපඤ්ඤතායසංවත්තන්ති, පඤ්ඤාබාහුල්ලාය 
සංවත්තන්ති, සීඝපඤ්ඤතාය සංවත්තන්ති, ලහුපඤ්ඤතාය සංවත්තන්ති, 
හාසපඤ්ඤතාය සංවත්තන්ති, ජවනපඤ්ඤතාය සංවත්තන්ති, 
තික්ඛපඤ්ඤතාය සංවත්තන්ති, නිබ්යබධිකපඤ්ඤතාය සංවත්තන්ති.
කතයම චත්තායරො? සප්පුරිසසංයසයවො, සද්ධම්මස්සවනං, 
යයොනියසොමනසිකායරො, ධම්මානුධම්මපටිපත්ති – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරො ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා පඤ්ඤාපටිලාභාය සංවත්තන්ති, 
පඤ්ඤාබුද්ධියා සංවත්තන්ති…යප.… නිබ්යබධිකපඤ්ඤතාය
සංවත්තන්ති’’. 

1. යසොළසපඤ්ඤානිද්යදයසො 
4. පඤ්ඤාපටිලා ාෙ සිංවත් න්තීති කතයමො පඤ්ඤාපටිලායභො? 

චතුන්නං මග්ගඤාණානං, චතුන්නං ඵලඤාණානං, චතුන්නං 
පටිසම්භිදාඤාණානං, ඡන්නං අභිඤ්ඤාඤාණානං, යතසත්තතීනං
ඤාණානං, සත්තසත්තතීනං ඤාණානං ලායභො පටිලායභො පත්ති සම්පත්ති
ඵස්සනා [ඵුසනා (ක.)] සච්ඡිකිරියා උපසම්පදා. පඤ්ඤාපටිලාභාය
සංවත්තන්තීති–අයංපඤ්ඤා පටිලායභො. 

පඤ්ඤාබුද්ධිො සිංවත් න්තීති කතමා පඤ්ඤාබුද්ධි? සත්තන්නඤ්ච
යසක්ඛානං පුථුජ්ජනකලයාණකස්ස ච පඤ්ඤා වඩ්ඪති, අරහයතො පඤ්ඤා 
වඩ්ඪති.වඩ්ඪිතවඩ්ඪනාපඤ්ඤාබුද්ධියාසංවත්තන්තීති–අයං පඤ්ඤාබුද්ධි. 
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පඤ්ඤායවපුල්ලාෙ සිංවත් න්තීති කතමං පඤ්ඤායවපුල්ලං? 
සත්තන්නං යසක්ඛානං පුථුජ්ජනකලයාණකස්ස ච පඤ්ඤායවපුල්ලං 
ගච්ඡති.අරහයතොපඤ්ඤායවපුල්ලගතාපඤ්ඤායවපුල්ලායසංවත්තන්තීති
–ඉදං පඤ්ඤායවපුල්ලං. 

මහාපඤ්ඤ ාෙසිංවත් න්තීතිකතමා මහාපඤ්ඤා? මහන්යත අත්යථ
පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. මහන්යත ධම්යම පරිග්ගණ්හාතීති –
මහාපඤ්ඤා. මහන්තා නිරුත්තියයො පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. 
මහන්තානි පටිභානානි පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. මහන්යත
සීලක්ඛන්යධ පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. මහන්යත සමාධික්ඛන්යධ
පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. මහන්යත පඤ්ඤාක්ඛන්යධ
පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා.මහන්යතවිමුත්තික්ඛන්යධපරිග්ගණ්හාතීති
–මහාපඤ්ඤා. මහන්යතවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධපරිග්ගණ්හාතීති– 
මහාපඤ්ඤා. මහන්තානි ඨානාට්ඨානානි පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා.
මහන්තා විහාරසමාපත්තියයො පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. මහන්තානි
අරියසච්චානි පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. මහන්යත සතිපට්ඨායන
පරිග්ගණ්හාතීති–මහාපඤ්ඤා. මහන්යතසම්මප්පධායනපරිග්ගණ්හාතීති–
මහාපඤ්ඤා. මහන්යත ඉද්ධිපායද පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා.
මහන්තානි ඉන්ද්රියානි පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. මහන්තානි බලානි
පරිග්ගණ්හාතීති–මහාපඤ්ඤා.මහන්යතයබොජ්ඣඞ්යග පරිග්ගණ්හාතීති – 
මහාපඤ්ඤා. මහන්තං අරියමග්ගං [මහන්යත අරියමග්යග (ක.)] 
පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. මහන්තානි සාමඤ්ඤඵලානි
පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. මහන්තා අභිඤ්ඤායයො [මහාභිඤ්ඤායයො
(ක.)] පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. මහන්තං පරමත්ථං නිබ්බානං
පරිග්ගණ්හාතීති – මහාපඤ්ඤා. මහාපඤ්ඤතාය සංවත්තන්තීති – අයං
මහාපඤ්ඤා. 

පුථුපඤ්ඤ ාෙ සිංවත් න්තීති කතමා පුථුපඤ්ඤා? පුථුනානාඛන්යධසු
ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා. පුථුනානාධාතූසු ඤාණං පවත්තතීති –
පුථුපඤ්ඤා. පුථුනානාආයතයනසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා. 
පුථුනානාපටිච්චසමුප්පායදසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා. 
පුථුනානාසුඤ්ඤතමනුපලබ්යභසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා.
පුථුනානාඅත්යථසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා. පුථුනානාධම්යමසු
ඤාණංපවත්තතීති–පුථුපඤ්ඤා. පුථුනානානිරුත්තීසුඤාණංපවත්තතීති–
පුථුපඤ්ඤා. පුථුනානාපටිභායනසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා.
පුථුනානාසීලක්ඛන්යධසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා. 
පුථුනානාසමාධික්ඛන්යධසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා.
පුථුනානාපඤ්ඤාක්ඛන්යධසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා.
පුථුනානාවිමුත්තික්ඛන්යධසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා.
පුථුනානාවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධසුඤාණංපවත්තතීති–පුථුපඤ්ඤා. 
පුථුනානාඨානාට්ඨායනසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා.
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පුථුනානාවිහාරසමාපත්තීසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා.
පුථුනානාඅරියසච්යචසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා.
පුථුනානාසතිපට්ඨායනසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා.
පුථුනානාසම්මප්පධායනසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා. 
පුථුනානාඉද්ධිපායදසුඤාණංපවත්තතීති–පුථුපඤ්ඤා.පුථුනානාඉන්ද්රියයසු
ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා. පුථුනානාබයලසු ඤාණං පවත්තතීති – 
පුථුපඤ්ඤා. පුථුනානායබොජ්ඣඞ්යගසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා. 
පුථුනානාඅරියමග්යගසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා.
පුථුනානාසාමඤ්ඤඵයලසු ඤාණං පවත්තතීති – පුථුපඤ්ඤා.
පුථුනානාඅභිඤ්ඤාසුඤාණංපවත්තතීති–පුථුපඤ්ඤා. පුථුජ්ජනසාධාරයණ
ධම්යම අතික්කම්ම [සමතික්කම්ම (සයා.)] පරමත්යථ නිබ්බායන ඤාණං
පවත්තතීති–පුථුපඤ්ඤා.පුථුපඤ්ඤතාය සංවත්තන්තීති–අයංපුථුපඤ්ඤා. 

විපුලපඤ්ඤ ාෙ සිංවත් න්තීති කතමා විපුලපඤ්ඤා? විපුයල අත්යථ
පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා. විපුයල ධම්යම පරිග්ගණ්හාතීති –
විපුලපඤ්ඤා.විපුලානිරුත්තියයොපරිග්ගණ්හාතීති– විපුලපඤ්ඤා.විපුලානි
පටිභානානි පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා. විපුයල සීලක්ඛන්යධ
පරිග්ගණ්හාතීති–විපුලපඤ්ඤා.විපුයලසමාධික්ඛන්යධ පරිග්ගණ්හාතීති–
විපුලපඤ්ඤා. විපුයල පඤ්ඤාක්ඛන්යධ පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා.
විපුයල විමුත්තික්ඛන්යධ පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා. විපුයල 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධ පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා. විපුලානි 
ඨානාට්ඨානානිපරිග්ගණ්හාතීති–විපුලපඤ්ඤා.විපුලාවිහාරසමාපත්තියයො 
පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා. විපුලානි අරියසච්චානි පරිග්ගණ්හාතීති –
විපුලපඤ්ඤා.විපුයලසතිපට්ඨායන පරිග්ගණ්හාතීති–විපුලපඤ්ඤා.විපුයල
සම්මප්පධායන පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා. විපුයල ඉද්ධිපායද
පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා. විපුලානි ඉන්ද්රියානි පරිග්ගණ්හාතීති –
විපුලපඤ්ඤා. විපුලානි බලානි පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා. විපුයල
යබොජ්ඣඞ්යග පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා. විපුයල අරියමග්යග
පරිග්ගණ්හාතීති–විපුලපඤ්ඤා.විපුලානිසාමඤ්ඤඵලානි පරිග්ගණ්හාතීති
– විපුලපඤ්ඤා. විපුලා අභිඤ්ඤායයො පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා.
විපුලං පරමත්ථං නිබ්බානං පරිග්ගණ්හාතීති – විපුලපඤ්ඤා. 
විපුලපඤ්ඤතායසංවත්තන්තීති–අයංවිපුලපඤ්ඤා. 

ගම්භීරපඤ්ඤ ාෙ සිංවත් න්තීති කතමා ගම්භීරපඤ්ඤා? ගම්භීයරසු
ඛන්යධසු ඤාණං පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීරාසු ධාතූසු ඤාණං
පවත්තතීති–ගම්භීරපඤ්ඤා.ගම්භීයරසුආයතයනසුඤාණංපවත්තතීති– 
ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු පටිච්චසමුප්පායදසු ඤාණං පවත්තතීති –
ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු සුඤ්ඤතමනුපලබ්යභසු ඤාණං පවත්තතීති –
ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු අත්යථසුඤාණං පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා.
ගම්භීයරසු ධම්යමසු ඤාණං පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීරාසු
නිරුත්තීසු ඤාණං පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු පටිභායනසු
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ඤාණං පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු සීලක්ඛන්යධසු ඤාණං
පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු සමාධික්ඛන්යධසු ඤාණං 
පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු පඤ්ඤාක්ඛන්යධසු ඤාණං
පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු විමුත්තික්ඛන්යධසු ඤාණං
පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධසු
ඤාණං පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු ඨානාට්ඨායනසු ඤාණං
පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීරාසු විහාරසමාපත්තීසු ඤාණං 
පවත්තතීති–ගම්භීරපඤ්ඤා.ගම්භීයරසුඅරියසච්යචසුඤාණංපවත්තතීති– 
ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු සතිපට්ඨායනසු ඤාණං පවත්තතීති –
ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු සම්මප්පධායනසු ඤාණං පවත්තතීති –
ගම්භීරපඤ්ඤා.ගම්භීයරසු ඉද්ධිපායදසුඤාණංපවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා.
ගම්භීයරසු ඉන්ද්රියයසු ඤාණං පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු
බයලසු ඤාණං පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු යබොජ්ඣඞ්යගසු
ඤාණං පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු අරියමග්යගසු ඤාණං
පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයරසු සාමඤ්ඤඵයලසු ඤාණං
පවත්තතීති – ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීරාසු අභිඤ්ඤාසුඤාණං පවත්තතීති – 
ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීයර පරමත්යථ නිබ්බායන ඤාණං පවත්තතීති –
ගම්භීරපඤ්ඤා. ගම්භීරපඤ්ඤතායසංවත්තන්තීති–අයංගම්භීරපඤ්ඤා. 

අසාමන් පඤ්ඤ ාෙ සිංවත් න්තීති කතමා අසාමන්තපඤ්ඤා? යස්ස
පුග්ගලස්ස අත්ථවවත්ථානයතො අත්ථපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා
ඵස්සිතා පඤ්ඤාය, ධම්මවවත්ථානයතො ධම්මපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති
සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය, නිරුත්තිවවත්ථානයතො නිරුත්තිපටිසම්භිදා
අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය, පටිභානවවත්ථානයතො 
පටිභානපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාය, තස්ස
අත්යථ ච ධම්යම ච නිරුත්තියා ච පටිභායන ච න අඤ්යඤො යකොචි
සක්යකොති අභිසම්භවිතුං. අනභිසම්භවනීයයො ච යසො අඤ්යඤහීති –
අසාමන්තපඤ්යඤො. 

පුථුජ්ජනකලයාණකස්ස පඤ්ඤා අට්ඨමකස්ස පඤ්ඤාය දූයර විදූයර 
සුවිදූයර න සන්තියක න සාමන්තා. පුථුජ්ජනකලයාණකං උපාදාය
අට්ඨමයකො අසාමන්තපඤ්යඤො. අට්ඨමකස්ස පඤ්ඤා යසොතාපන්නස්ස
පඤ්ඤායදූයරවිදූයරසුවිදූයරන සන්තියක නසාමන්තා.අට්ඨමකංඋපාදාය
යසොතාපන්යනො අසාමන්තපඤ්යඤො. යසොතාපන්නස්ස පඤ්ඤා
සකදාගාමිස්ස පඤ්ඤාය දූයර විදූයර සුවිදූයර න සන්තියක න සාමන්තා.
යසොතාපන්නං උපාදාය සකදාගාමි අසාමන්තපඤ්යඤො. සකදාගාමිස්ස 
පඤ්ඤා අනාගාමිස්ස පඤ්ඤාය දූයර විදූයර සුවිදූයර න සන්තියක න 
සාමන්තා.සකදාගාමිංඋපාදාය අනාගාමීඅසාමන්තපඤ්යඤො. අනාගාමිස්ස
පඤ්ඤාඅරහයතො පඤ්ඤායදූයරවිදූයරසුවිදූයරනසන්තියකනසාමන්තා.
අනාගාමිං උපාදාය අරහා අසාමන්තපඤ්යඤො. අරහයතො පඤ්ඤා
පච්යචකසම්බුද්ධස්ස [පච්යචකබුද්ධස්ස (සයා. ක.) අට්ඨකථා
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ඔයලොයකතබ්බා] පඤ්ඤාය දූයරවිදූයරසුවිදූයරනසන්තියකනසාමන්තා.
අරහන්තංඋපාදායපච්යචකබුද්යධො අසාමන්තපඤ්යඤො.පච්යචකබුද්ධඤ්ච
සයදවකඤ්ච යලොකං උපාදාය තථාගයතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අග්යගො 
අසාමන්තපඤ්යඤො. 

5. පඤ්ඤාපයභදකුසයලො පභින්නඤායණො අධිගතප්පටිසම්භියදො 
චතුයවසාරජ්ජප්පත්යතො දසබලධාරී පුරිසාසයභො පුරිසසීයහො පුරිසනායගො
පුරිසාජඤ්යඤො පුරිසයධොරය්යහො අනන්තඤායණො අනන්තයතයජො
අනන්තයයසො අඩ්යඪො මහද්ධයනො ධනවා යනතා වියනතා අනුයනතා
පඤ්ඤායපතා නිජ්ඣායපතා යපක්යඛතා පසායදතා. යසො හි භගවා 
අනුප්පන්නස්සමග්ගස්සඋප්පායදතා, අසඤ්ජාතස්සමග්ගස්සසඤ්ජයනතා 
[සඤ්ජායනතා (සයා.)], අනක්ඛාතස්ස මග්ගස්ස අක්ඛාතා, මග්ගඤ්ඤූ
මග්ගවිදූ මග්ගයකොවියදො මග්ගානුගාමී [මග්ගානුගා (සයා.) මහානි. 69
පස්සිතබ්යබො] චපනස්සඑතරහිසාවකාවිහරන්තිපච්ඡා සමන්නාගතා. 

යසොහිභගවා ජානං ජානාති, පස්සං පස්සති, චක්ඛුභූයතොඤාණභූයතො 
ධම්මභූයතොබ්රහ්මභූයතොවත්තාපවත්තාඅත්ථස්සනින්යනතාඅමතස්සදාතා 
ධම්මස්සාමීතථාගයතො.නත්ථිතස්සභගවයතො අඤ්ඤාතං අදිට්ඨං අවිදිතං
අසච්ඡිකතං අඵස්සිතං පඤ්ඤාය. අතීතං අනාගතං පච්චුප්පන්නං 
[අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං (සයා.) මහානි. 69] උපාදාය සබ්යබ ධම්මා
සබ්බාකායරන බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණමුයඛ ආපාථං ආගච්ඡන්ති. යං
කිඤ්චි යනයයංනාමඅත්ථිතංසබ්බංජානිතබ්බං [සබ්බංධම්මං ජානිතබ්බං
(ක.)]. අත්තත්යථො වා පරත්යථො වා උභයත්යථො වා දිට්ඨධම්මියකො වා 
අත්යථො සම්පරායියකො වා අත්යථො උත්තායනො වා අත්යථො ගම්භීයරො වා 
අත්යථොගූළ්යහොවාඅත්යථොපටිච්ඡන්යනොවාඅත්යථොයනයයයොවාඅත්යථො
නීයතො වා අත්යථො අනවජ්යජො වා අත්යථො නික්කියලයසො වා අත්යථො
යවොදායනො වා අත්යථො පරමත්යථො වා අත්යථො, සබ්බං තං
අන්යතොබුද්ධඤායණපරිවත්තති. 

සබ්බං කායකම්මං බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණානුපරිවත්ති. සබ්බං
වචීකම්මං බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණානුපරිවත්ති. සබ්බං මයනොකම්මං
බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණානුපරිවත්ති. අතීයත බුද්ධස්ස භගවයතො
අප්පටිහතං ඤාණං. අනාගයත බුද්ධස්ස භගවයතො අප්පටිහතං ඤාණං. 
පච්චුප්පන්යන බුද්ධස්ස භගවයතො අප්පටිහතංඤාණං. යාවතකං යනයයං
තාවතකංඤාණං, යාවතකංඤාණංතාවතකංයනයයං.යනයයපරියන්තිකං
ඤාණං, ඤාණපරියන්තිකං යනයයං. යනයයං අතික්කමිත්වා ඤාණං
නප්පවත්තති. ඤාණං අතික්කමිත්වා යනයයපයථො නත්ථි. 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො යත ධම්මා. යථා ද්වින්නං
සමුග්ගපටලානං සම්මා ඵුසිතානං [සුඵුස්සිතානං (සයා. ක.)] යහට්ඨිමං 
සමුග්ගපටලං උපරිමං නාතිවත්තති, උපරිමං සමුග්ගපටලං යහට්ඨිමං
නාතිවත්තති, අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො; එවයමව බුද්ධස්ස
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භගවයතො යනයයඤ්ච ඤාණඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො.
යාවතකංයනයයංතාවතකංඤාණං, යාවතකංඤාණංතාවතකං යනයයං.
යනයයපරියන්තිකං ඤාණං, ඤාණපරියන්තිකං යනයයං. යනයයං
අතික්කමිත්වා ඤාණං නප්පවත්තති. ඤාණං අතික්කමිත්වා යනයයපයථො
නත්ථි. අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො යත ධම්මා. සබ්බධම්යමසු
බුද්ධස්සභගවයතොඤාණං පවත්තති. 

සබ්යබ ධම්මා බුද්ධස්ස භගවයතො ආවජ්ජනප්පටිබද්ධා 
ආකඞ්ඛප්පටිබද්ධා මනසිකාරප්පටිබද්ධා චිත්තුප්පාදප්පටිබද්ධා.
සබ්බසත්යතසු බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණං පවත්තති. සබ්යබසං සත්තානං
බුද්යධොආසයංජානාති, අනුසයං ජානාති, චරිතං [චරියං(සයා.)මහානි.69
පස්සිතබ්බා] ජානාති, අධිමුත්තිං ජානාති. අප්පරජක්යඛ මහාරජක්යඛ 
තික්ඛින්ද්රියයමුදින්ද්රියයස්වාකායර ද්වාකායර සුවිඤ්ඤාපයයදුවිඤ්ඤාපයය
භබ්බාභබ්යබ සත්යත පජානාති. සයදවයකො යලොයකො සමාරයකො 
සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා අන්යතොබුද්ධඤායණ
පරිවත්තති. 

යථා යය යකචි මච්ඡකච්ඡපා, අන්තමයසො තිමිතිමිඞ්ගලං උපාදාය, 
අන්යතොමහාසමුද්යද පරිවත්තන්ති, එවයමවං සයදවයකො යලොයකො
සමාරයකො සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා 
අන්යතොබුද්ධඤායණ පරිවත්තති. යථා යය යකචි පක්ඛියනො, අන්තමයසො
ගරුළං යවනයතයයං උපාදාය, ආකාසස්ස පයදයස පරිවත්තන්ති; එවයමව
යයපි යත සාරිපුත්තසමා පඤ්ඤාය යතපි බුද්ධඤාණස්ස පයදයස
පරිවත්තන්ති. බුද්ධඤාණං යදවමනුස්සානං පඤ්ඤං ඵරිත්වා අතිඝංසිත්වා
තිට්ඨති. යයපි යත ඛත්තියපණ්ඩිතා බ්රාහ්මණපණ්ඩිතා ගහපතිපණ්ඩිතා
සමණපණ්ඩිතා නිපුණාකතපරප්පවාදා වාලයවධිරූපා යවොභින්දන්තා [යත
භින්දන්තා (සයා. ක.)] මඤ්යඤ චරන්ති පඤ්ඤාගයතන දිට්ඨිගතානි, යත
පඤ්හං අභිසඞ්ඛරිත්වා අභිසඞ්ඛරිත්වා තථාගතං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡන්ති
ගූළ්හානි ච පටිච්ඡන්නානි ච, කථිතා විසජ්ජිතා ච යත පඤ්හා භගවතා
යහොන්තිනිද්දිට්ඨකාරණා [නිද්දිට්ඨිකාරණා (සයා.)]. උපක්ඛිත්තකාචයත
භගවයතො සම්පජ්ජන්ති. අථ යඛො භගවා තත්ථ අතියරොචති යදිදං
පඤ්ඤායාති. අග්යගො අසාමන්තපඤ්යඤො, අසාමන්තපඤ්ඤතාය 
සංවත්තන්තීති–අයංඅසාමන්තපඤ්ඤා. 

6. භූරිපඤ්ඤ ාෙ සිංවත් න්තීතිකතමාභූරිපඤ්ඤා? රාගං අභිභුයයතීති
–භූරිපඤ්ඤා.අභිභවිතාති–භූරිපඤ්ඤා.යදොසංඅභිභුයයතීති– භූරිපඤ්ඤා.
අභිභවිතාති–භූරිපඤ්ඤා.යමොහංඅභිභුයයතීති–භූරිපඤ්ඤා.අභිභවිතාති – 
භූරිපඤ්ඤා. යකොධං…යප.… උපනාහං … මක්ඛං… පළාසං… ඉස්සං… 
මච්ඡරියං… මායං… සායඨයයං… ථම්භං… සාරම්භං… මානං…
අතිමානං… මදං… පමාදං… සබ්යබ කියලයස… සබ්යබ දුච්චරියත…
සබ්යබ අභිසඞ්ඛායර…යප.… සබ්යබ භවගාමිකම්යම අභිභුයයතීති –
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භූරිපඤ්ඤා.අභිභවිතාති–භූරිපඤ්ඤා.රායගොඅරි.තංඅරිං මද්දනිපඤ්ඤාති
–භූරිපඤ්ඤා.යදොයසොඅරි.තංඅරිංමද්දනිපඤ්ඤාති–භූරිපඤ්ඤා. යමොයහො
අරි.තංඅරිංමද්දනිපඤ්ඤාති–භූරිපඤ්ඤා.යකොයධො…යප.…උපනායහො…
මක්යඛො… පළායසො… ඉස්සා… මච්ඡරියං… මායා… සායඨයයං…
ථම්යභො… සාරම්යභො… මායනො… අතිමායනො… මයදො… පමායදො… 
සබ්යබකියලසා…සබ්යබදුච්චරිතා…සබ්යබඅභිසඞ්ඛාරා…යප.…සබ්යබ
භවගාමිකම්මා අරි.තංඅරිංමද්දනිපඤ්ඤාති–භූරිපඤ්ඤා.භූරිවුච්චතිපථවී 
[පඨවී (සයා.)]. තාය පථවිසමාය විත්ථතාය විපුලාය පඤ්ඤාය 
සමන්නාගයතොති – භූරිපඤ්ඤා. අපි ච, පඤ්ඤාය යමතං අධිවචනං. භූරි
යමධා පරිණායිකාති – භූරිපඤ්ඤා. භූරිපඤ්ඤතාය සංවත්තන්තීති – අයං
භූරිපඤ්ඤා. 

පඤ්ඤාබාහුල්ලාෙ සිංවත් න්තීති කතමං පඤ්ඤාබාහුල්ලං? 
ඉයධකච්යචො පඤ්ඤාගරුයකො යහොති පඤ්ඤාචරියතො පඤ්ඤාසයයො 
පඤ්ඤාධිමුත්යතො පඤ්ඤාධයජො පඤ්ඤායකතු පඤ්ඤාධිපයතයයයො
විචයබහුයලො පවිචයබහුයලො ඔක්ඛායනබහුයලො සයමොක්ඛායනබහුයලො 
[සම්යපක්ඛායනබහුයලො (සයා. ක.) මහානි. 204 පස්සිතබ්බා] 
සම්යපක්ඛායනධම්යමො විභූතවිහාරී තච්චරියතො තග්ගරුයකො තබ්බහුයලො
තන්නින්යනො තප්යපොයණො තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතො තදධිපයතයයයො.
යථා ගණගරුයකො වුච්චති ‘‘ගණබාහුලියකො’’ති, චීවරගරුයකො වුච්චති
‘‘චීවරබාහුලියකො’’ති, පත්තගරුයකො වුච්චති ‘‘පත්තබාහුලියකො’’ති, 
යසනාසනගරුයකො වුච්චති ‘‘යසනාසනබාහුලියකො’’ති; එවයමවං
ඉයධකච්යචො පඤ්ඤා ගරුයකො යහොති පඤ්ඤාචරියතො පඤ්ඤාසයයො
පඤ්ඤාධිමුත්යතො පඤ්ඤාධයජො පඤ්ඤායකතු පඤ්ඤාධිපයතයයයො
විචයබහුයලො පවිචයබහුයලො ඔක්ඛායනබහුයලො සයමොක්ඛායනබහුයලො 
සම්යපක්ඛායනධම්යමො විභූතවිහාරී තච්චරියතො තග්ගරුයකො තබ්බහුයලො
තන්නින්යනො තප්යපොයණො තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතො තදධිපයතයයයො.
පඤ්ඤාබාහුල්ලායසංවත්තන්තීති – ඉදංපඤ්ඤාබාහුල්ලං. 

සීඝපඤ්ඤ ාෙ සිංවත් න්තීති කතමා සීඝපඤ්ඤා? සීඝං සීඝං සීලානි
පරිපූයරතීති – සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං ඉන්ද්රියසංවරං පරිපූයරතීති –
සීඝපඤ්ඤා.සීඝංසීඝංයභොජයනමත්තඤ්ඤුතංපරිපූයරතීති–සීඝපඤ්ඤා. 
සීඝං සීඝං ජාගරියානුයයොගං පරිපූයරතීති – සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං
සීලක්ඛන්ධං පරිපූයරතීති – සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං සමාධික්ඛන්ධං
පරිපූයරතීති – සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං පඤ්ඤාක්ඛන්ධං පරිපූයරතීති –
සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං විමුත්තික්ඛන්ධං පරිපූයරතීති – සීඝපඤ්ඤා. සීඝං
සීඝං විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධං පරිපූයරතීති – සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං
ඨානාට්ඨානානි පටිවිජ්ඣතීති–සීඝපඤ්ඤා.සීඝංසීඝංවිහාරසමාපත්තියයො
පරිපූයරතීති – සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං අරියසච්චානි පටිවිජ්ඣතීති –
සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං සතිපට්ඨායන භායවතීති – සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං
සම්මප්පධායනභායවතීති–සීඝපඤ්ඤා.සීඝංසීඝංඉද්ධිපායද භායවතීති–
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සීඝපඤ්ඤා.සීඝංසීඝංඉන්ද්රියානිභායවතීති–සීඝපඤ්ඤා.සීඝංසීඝං බලානි
භායවතීති–සීඝපඤ්ඤා.සීඝංසීඝංයබොජ්ඣඞ්යගභායවතීති–සීඝපඤ්ඤා.
සීඝං සීඝංඅරියමග්ගංභායවතීති–සීඝපඤ්ඤා.සීඝංසීඝංසාමඤ්ඤඵලානි
සච්ඡිකයරොතීති – සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං අභිඤ්ඤායයො පටිවිජ්ඣතීති –
සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං පරමත්ථං නිබ්බානං සච්ඡිකයරොතීති – සීඝපඤ්ඤා.
සීඝපඤ්ඤතායසංවත්තන්තීති–අයං සීඝපඤ්ඤා. 

ලහුපඤ්ඤ ාෙ සිංවත් න්තීති කතමා ලහුපඤ්ඤා? ලහුං ලහුං සීලානි
පරිපූයරතීති – ලහුපඤ්ඤා. ලහුං ලහුං ඉන්ද්රියසංවරං පරිපූයරතීති –
ලහුපඤ්ඤා.ලහුංලහුං යභොජයනමත්තඤ්ඤුතං පරිපූයරතීති–ලහුපඤ්ඤා.
ලහුං ලහුං ජාගරියානුයයොගං පරිපූයරතීති – ලහුපඤ්ඤා. ලහුං ලහුං
සීලක්ඛන්ධං …යප.… සමාධික්ඛන්ධං … පඤ්ඤාක්ඛන්ධං…
විමුත්තික්ඛන්ධං… විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධං පරිපූයරතීති – 
ලහුපඤ්ඤා. ලහුං ලහුං ඨානාට්ඨානානි පටිවිජ්ඣතීති – ලහුපඤ්ඤා. ලහුං
ලහුං විහාරසමාපත්තියයො පරිපූයරතීති – ලහුපඤ්ඤා. ලහුං ලහුං 
අරියසච්චානි පටිවිජ්ඣතීති – ලහුපඤ්ඤා. ලහුං ලහුං සතිපට්ඨායන
භායවතීති– ලහුපඤ්ඤා.ලහුංලහුංසම්මප්පධායනභායවතීති–ලහුපඤ්ඤා.
ලහුං ලහුං ඉද්ධිපායද භායවතීති – ලහුපඤ්ඤා. ලහුං ලහුං ඉන්ද්රියානි
භායවතීති –ලහුපඤ්ඤා.ලහුංලහුං බලානිභායවතීති –ලහුපඤ්ඤා.ලහුං
ලහුං යබොජ්ඣඞ්යග භායවතීති – ලහුපඤ්ඤා. ලහුං ලහුං අරියමග්ගං
භායවතීති – ලහුපඤ්ඤා. ලහුං ලහුං සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකයරොතීති – 
ලහුපඤ්ඤා. ලහුං ලහුං අභිඤ්ඤායයො පටිවිජ්ඣතීති – ලහුපඤ්ඤා. ලහුං
ලහුං පරමත්ථං නිබ්බානං සච්ඡිකයරොතීති – ලහුපඤ්ඤා. ලහුපඤ්ඤතාය
සංවත්තන්තීති–අයං ලහුපඤ්ඤා. 

හාසපඤ්ඤ ාෙ සිංවත් න්තීති කතමා හාසපඤ්ඤා? ඉයධකච්යචො
හාසබහුයලො යවදබහුයලො තුට්ඨිබහුයලො පායමොජ්ජබහුයලො සීලානි 
පරිපූයරතීති – හාසපඤ්ඤා. හාසබහුයලො යවදබහුයලො තුට්ඨිබහුයලො
පායමොජ්ජබහුයලො ඉන්ද්රියසංවරං පරිපූයරතීති – හාසපඤ්ඤා. හාසබහුයලො
යවදබහුයලො තුට්ඨිබහුයලො පායමොජ්ජබහුයලො යභොජයන මත්තඤ්ඤුතං
පරිපූයරතීති – හාසපඤ්ඤා. හාසබහුයලො යවදබහුයලො තුට්ඨිබහුයලො
පායමොජ්ජබහුයලො ජාගරියානුයයොගං පරිපූයරතීති – හාසපඤ්ඤා.
හාසබහුයලො යවදබහුයලො තුට්ඨිබහුයලො පායමොජ්ජබහුයලො
සීලක්ඛන්ධං…යප.… සමාධික්ඛන්ධං… පඤ්ඤාක්ඛන්ධං…
විමුත්තික්ඛන්ධං… විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධං පරිපූයරතීති…යප.…
ඨානාට්ඨානානි පටිවිජ්ඣතීති… විහාරසමාපත්තියයො පරිපූයරතීති … 
අරියසච්චානි පටිවිජ්ඣතීති… සතිපට්ඨායන භායවතීති… සම්මප්පධායන
භායවතීති… ඉද්ධිපායද භායවතීති… ඉන්ද්රියානි භායවතීති… බලානි 
භායවතීති… යබොජ්ඣඞ්යග භායවතීති … අරියමග්ගං භායවතීති…යප.… 
සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකයරොතීති – හාසපඤ්ඤා. හාසබහුයලො යවදබහුයලො
තුට්ඨිබහුයලො පායමොජ්ජබහුයලොඅභිඤ්ඤායයොපටිවිජ්ඣතීති–හාසපඤ්ඤා.
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හාසබහුයලො යවදබහුයලො තුට්ඨිබහුයලො පායමොජ්ජබහුයලො පරමත්ථං
නිබ්බානංසච්ඡිකයරොතීති–හාසපඤ්ඤා. හාසපඤ්ඤතායසංවත්තන්තීති–
අයංහාසපඤ්ඤා. 

7. ජවනපඤ්ඤ ාෙ සිංවත් න්තීති කතමා ජවනපඤ්ඤා? යං කිඤ්චි
රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා
සුඛුමංවාහීනංවාපණීතං වායංදූයරසන්තියකවා, සබ්බංරූපංඅනිච්චයතො
ඛිප්පං ජවතීති – ජවනපඤ්ඤා. දුක්ඛයතො ඛිප්පං ජවතීති – ජවනපඤ්ඤා.
අනත්තයතො ඛිප්පං ජවතීති – ජවනපඤ්ඤා. යා කාචි යවදනා…යප.… යා
කාචි සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමං වා
හීනංවා පණීතංවායං දූයරසන්තියකවා, සබ්බංවිඤ්ඤාණංඅනිච්චයතො
ඛිප්පං ජවතීති – ජවනපඤ්ඤා. දුක්ඛයතො ඛිප්පං ජවතීති – ජවනපඤ්ඤා.
අනත්තයතො ඛිප්පං ජවතීති – ජවනපඤ්ඤා. චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අනිච්චයතො ඛිප්පං ජවතීති – ජවනපඤ්ඤා.
දුක්ඛයතො ඛිප්පං ජවතීති – ජවනපඤ්ඤා. අනත්තයතො ඛිප්පං ජවතීති –
ජවනපඤ්ඤා. 

රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අනිච්චංඛයට්යඨන දුක්ඛං භයට්යඨන
අනත්තාඅසාරකට්යඨනාතිතුලයිත්වාතීරයිත්වාවිභාවයිත්වාවිභූතංකත්වා 
රූපනියරොයධ නිබ්බායන ඛිප්පං ජවතීති – ජවනපඤ්ඤා. යවදනා…යප.…
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං… චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අනිච්චං ඛයට්යඨන දුක්ඛං භයට්යඨන අනත්තා
අසාරකට්යඨනාති තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා
ජරාමරණනියරොයධ [ජරාමරණං රූපනියරොයධ (සයා.)] නිබ්බායන ඛිප්පං
ජවතීති–ජවනපඤ්ඤා. 

රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං
ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං නියරොධධම්මන්ති තුලයිත්වා තීරයිත්වා
විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා රූපනියරොයධ නිබ්බායන ඛිප්පං ජවතීති – 
ජවනපඤ්ඤා. යවදනා…යප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං…
චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අනිච්චං සඞ්ඛතං
පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං නියරොධධම්මන්ති
තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා ජරාමරණනියරොයධ
නිබ්බායනඛිප්පංජවතීති–ජවනපඤ්ඤා.ජවනපඤ්ඤතායසංවත්තන්තීති– 
අයංජවනපඤ්ඤා. 

තික්ඛපඤ්ඤ ාෙසිංවත් න්තීතිකතමා තික්ඛපඤ්ඤා? ඛිප්පං කියලයස
ඡින්දතීති – තික්ඛපඤ්ඤා. උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාධිවායසති පජහති
වියනොයදතිබයන්තීකයරොති [බයන්තිංකයරොති (ක.)] අනභාවං ගයමතීති –
තික්ඛපඤ්ඤා. උප්පන්නංබයාපාදවිතක්කංනාධිවායසතිපජහතිවියනොයදති
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බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමතීති – තික්ඛපඤ්ඤා. උප්පන්නං
විහිංසාවිතක්කං නාධිවායසති…යප.… උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක
අකුසයලධම්යමනාධිවායසතිපජහති වියනොයදතිබයන්තීකයරොතිඅනභාවං 
ගයමතීති–තික්ඛපඤ්ඤා. උප්පන්නංරාගංනාධිවායසතිපජහතිවියනොයදති
බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමතීති – තික්ඛපඤ්ඤා. උප්පන්නං
යදොසං…යප.… උප්පන්නං යමොහං … උප්පන්නං යකොධං… උප්පන්නං
උපනාහං… මක්ඛං… පළාසං… ඉස්සං… මච්ඡරියං… මායං… 
සායඨයයං… ථම්භං… සාරම්භං… මානං… අතිමානං… මදං… පමාදං…
සබ්යබ කියලයස… සබ්යබ දුච්චරියත… සබ්යබ අභිසඞ්ඛායර…යප.…
සබ්යබ භවගාමිකම්යම නාධිවායසති පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති
අනභාවං ගයමතීති – තික්ඛපඤ්ඤා. එකස්මිං ආසයන චත්තායරො ච 
අරියමග්ගා චත්තාරි ච සාමඤ්ඤඵලානි චතස්යසො පටිසම්භිදායයො ඡ
අභිඤ්ඤායයො අධිගතා යහොන්ති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤායාති –
තික්ඛපඤ්ඤා.තික්ඛපඤ්ඤතාය සංවත්තන්තීති–අයංතික්ඛපඤ්ඤා. 

නිබ්යබධිකපඤ්ඤ ාෙ සිංවත් න්තීති කතමා නිබ්යබධිකපඤ්ඤා? 
ඉයධකච්යචො සබ්බසඞ්ඛායරසු උබ්යබගබහුයලො යහොති උත්තාසබහුයලො 
උක්කණ්ඨනබහුයලො අරතිබහුයලො අනභිරතිබහුයලො. බහිමුයඛො න රමති
සබ්බසඞ්ඛායරසු. අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අප්පදාලිතපුබ්බං යලොභක්ඛන්ධං
නිබ්බිජ්ඣති පදායලතීති – නිබ්යබධිකපඤ්ඤා. අනිබ්බිද්ධපුබ්බං
අප්පදාලිතපුබ්බං යදොසක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣති පදායලතීති –
නිබ්යබධිකපඤ්ඤා. අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අප්පදාලිතපුබ්බං යමොහක්ඛන්ධං 
නිබ්බිජ්ඣති පදායලතීති – නිබ්යබධිකපඤ්ඤා. අනිබ්බිද්ධපුබ්බං
අප්පදාලිතපුබ්බං යකොධං…යප.… උපනාහං… මක්ඛං… පළාසං…
ඉස්සං…මච්ඡරියං…මායං…සායඨයයං…ථම්භං… සාරම්භං…මානං…
අතිමානං… මදං… පමාදං… සබ්යබ කියලයස… සබ්යබ දුච්චරියත…
සබ්යබ අභිසඞ්ඛායර…යප.… සබ්යබ භවගාමිකම්යම නිබ්බිජ්ඣති
පදායලතීති –නිබ්යබධිකපඤ්ඤා. නිබ්යබධිකපඤ්ඤතාය සංවත්තන්තීති –
අයංනිබ්යබධිකපඤ්ඤා. 

ඉමා යසොළස පඤ්ඤායයො. ඉමාහි යසොළසහි පඤ්ඤාහි සමන්නාගයතො
පුග්ගයලො පටිසම්භිදප්පත්යතො. 

2. පුග්ගලවියසසනිද්යදයසො 
8. ද්යව පුග්ගලා පටිසම්භිදප්පත්තා – එයකො පුබ්බයයොගසම්පන්යනො, 

එයකොනපුබ්බයයොගසම්පන්යනො.යයොපුබ්බයයොගසම්පන්යනොයසොයතන 
අතියරයකොයහොති, අධියකොයහොති, වියසයසොයහොති.තස්සඤාණංපභිජ්ජති. 

ද්යවපුග්ගලාපටිසම්භිදප්පත්තා, ද්යවපි පුබ්බයයොගසම්පන්නා–එයකො
බහුස්සුයතො, එයකොනබහුස්සුයතො. යයො බහුස්සුයතො, යසොයතනඅතියරයකො 
යහොති, අධියකොයහොති, වියසයසොයහොති. තස්සඤාණංපභිජ්ජති. 
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ද්යව පුග්ගලා පටිසම්භිදප්පත්තා, ද්යවපි පුබ්බයයොගසම්පන්නා, ද්යවපි
බහුස්සුතා – එයකො යදසනාබහුයලො, එයකො න යදසනාබහුයලො. යයො 
යදසනාබහුයලො, යසො යතන අතියරයකො යහොති, අධියකො යහොති, වියසයසො
යහොති.තස්සඤාණං පභිජ්ජති. 

ද්යව පුග්ගලා පටිසම්භිදප්පත්තා, ද්යවපි පුබ්බයයොගසම්පන්නා, ද්යවපි
බහුස්සුතා, ද්යවපි යදසනාබහුලා – එයකො ගරූපනිස්සියතො, එයකො න
ගරූපනිස්සියතො. යයො ගරූපනිස්සියතො, යසො යතන අතියරයකො යහොති, 
අධියකොයහොති, වියසයසොයහොති.තස්සඤාණංපභිජ්ජති. 

ද්යව පුග්ගලා පටිසම්භිදප්පත්තා, ද්යවපි පුබ්බයයොගසම්පන්නා, ද්යවපි
බහුස්සුතා, ද්යවපි යදසනාබහුලා, ද්යවපි ගරූපනිස්සිතා – එයකො
විහාරබහුයලො, එයකො න විහාරබහුයලො. යයො විහාරබහුයලො, යසො යතන
අතියරයකො යහොති, අධියකොයහොති, වියසයසොයහොති.තස්සඤාණංපභිජ්ජති. 

ද්යව පුග්ගලා පටිසම්භිදප්පත්තා, ද්යවපි පුබ්බයයොගසම්පන්නා, ද්යවපි
බහුස්සුතා, ද්යවපියදසනාබහුලා, ද්යවපි ගරූපනිස්සිතා, ද්යවපිවිහාරබහුලා
– එයකො පච්චයවක්ඛණාබහුයලො, එයකො න පච්චයවක්ඛණාබහුයලො. යයො
පච්චයවක්ඛණාබහුයලො, යසො යතන අතියරයකො යහොති, අධියකො යහොති, 
වියසයසොයහොති.තස්සඤාණංපභිජ්ජති. 

ද්යව පුග්ගලා පටිසම්භිදප්පත්තා, ද්යවපි පුබ්බයයොගසම්පන්නා, ද්යවපි
බහුස්සුතා, ද්යවපියදසනාබහුලා, ද්යවපි ගරූපනිස්සිතා, ද්යවපිවිහාරබහුලා, 
ද්යවපි පච්චයවක්ඛණාබහුලා – එයකො යසඛපටිසම්භිදප්පත්යතො, එයකො
අයසඛපටිසම්භිදප්පත්යතො. යයො අයසඛපටිසම්භිදප්පත්යතො, යසො යතන
අතියරයකොයහොති, අධියකොයහොති, වියසයසොයහොති.තස්සඤාණංපභිජ්ජති. 

ද්යව පුග්ගලා පටිසම්භිදප්පත්තා, ද්යවපි පුබ්බයයොගසම්පන්නා, ද්යවපි
බහුස්සුතා, ද්යවපියදසනාබහුලා, ද්යවපි ගරූපනිස්සිතා, ද්යවපිවිහාරබහුලා, 
ද්යවපි පච්චයවක්ඛණාබහුලා, ද්යවපි අයසඛපටිසම්භිදප්පත්තා – එයකො
සාවකපාරමිප්පත්යතො, එයකො න සාවකපාරමිප්පත්යතො. යයො
සාවකපාරමිප්පත්යතො, යසො යතන අතියරයකො යහොති, අධියකො යහොති, 
වියසයසොයහොති.තස්සඤාණං පභිජ්ජති. 

ද්යව පුග්ගලා පටිසම්භිදප්පත්තා, ද්යවපි පුබ්බයයොගසම්පන්නා, ද්යවපි
බහුස්සුතා, ද්යවපියදසනාබහුලා, ද්යවපි ගරූපනිස්සිතා, ද්යවපිවිහාරබහුලා, 
ද්යවපි පච්චයවක්ඛණාබහුලා, ද්යවපි අයසඛපටිසම්භිදප්පත්තා – එයකො
සාවකපාරමිප්පත්යතො, එයකො පච්යචකසම්බුද්යධො. යයො 
පච්යචකසම්බුද්යධො, යසො යතන අතියරයකො යහොති, අධියකො යහොති, 
වියසයසොයහොති.තස්සඤාණං පභිජ්ජති. 
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පච්යචකබුද්ධඤ්ච සයදවකඤ්ච යලොකං උපාදාය තථාගයතො අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො අග්යගො පටිසම්භිදප්පත්යතො පඤ්ඤාපයභදකුසයලො
පභින්නඤායණො අධිගතපටිසම්භියදො චතුයවසාරජ්ජප්පත්යතො දසබලධාරී
පුරිසාසයභො පුරිසසීයහො…යප.… යයපි යත ඛත්තියපණ්ඩිතා
බ්රාහ්මණපණ්ඩිතා ගහපතිපණ්ඩිතා සමණපණ්ඩිතා නිපුණා කතපරප්පවාදා 
වාලයවධිරූපායවොභින්දන්තාමඤ්යඤචරන්තිපඤ්ඤාගයතනදිට්ඨිගතානි, 
යත පඤ්හං අභිසඞ්ඛරිත්වා අභිසඞ්ඛරිත්වා තථාගතං උපසඞ්කමිත්වා
පුච්ඡන්ති ගූළ්හානි ච පටිච්ඡන්නානි ච. කථිතා විසජ්ජිතා ච යත පඤ්හා
භගවතා යහොන්ති නිද්දිට්ඨකාරණා, උපක්ඛිත්තකා ච යත භගවයතො
සම්පජ්ජන්ති.අථයඛොභගවාතත්ථ අතියරොචති, යදිදංපඤ්ඤායාතිඅග්යගො
පටිසම්භිදප්පත්යතොති. 

මහාපඤ්ඤාකථානිට්ඨිතා. 

2. ඉද්ධිකථා 

9. කා ඉද්ධි? කති ඉද්ධියයො? ඉද්ධියා කති භූමියයො, කති පාදා, කති

පදානි, කතිමූලානි? කා ඉද්ධීති? ඉජ්ඣනට්යඨනඉද්ධි. කතිඉද්ධියෙොති? 

දස ඉද්ධියයො. ඉද්ධිො කති භූමයෙොති? ඉද්ධියා චතස්යසො භූමියයො, 
චත්තායරොපාදා, අට්ඨපදානි, යසොළස මූලානි. 

10. කතමා දසඉද්ධියෙො? අධිට්ඨානා ඉද්ධි, විකුබ්බනාඉද්ධි, මයනොමයා
ඉද්ධි, ඤාණවිප්ඵාරාඉද්ධි, සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි, අරියාඉද්ධි, කම්මවිපාකජා
ඉද්ධි, පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධි, විජ්ජාමයා ඉද්ධි, තත්ථ තත්ථ සම්මා
පයයොගපච්චයා [සම්මප්පයයොගපච්චයා(සයා.ක.)] ඉජ්ඣනට්යඨනඉද්ධි. 

ඉද්ධිො ක මා ච ස්යසො භූමයෙො? වියවකජාභූමි පඨමං ඣානං, 
පීතිසුඛභූමිදුතියංඣානං, උයපක්ඛාසුඛභූමිතතියංඣානං, අදුක්ඛමසුඛාභූමි
චතුත්ථං ඣානං. ඉද්ධියා ඉමා චතස්යසො භූමියයො ඉද්ධිලාභාය 
ඉද්ධිපටිලාභාය ඉද්ධිවිකුබ්බනතාය ඉද්ධිවිසවිතාය ඉද්ධිවසීභාවාය 
ඉද්ධියවසාරජ්ජායසංවත්තන්තීති. 

ඉද්ධිො ක යම චත් ායරො පාදා? ඉධ භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
චිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති. ඉද්ධියා ඉයම
චත්තායරො පාදා ඉද්ධිලාභාය ඉද්ධිපටිලාභාය ඉද්ධිවිකුබ්බනතාය
ඉද්ධිවිසවිතාය ඉද්ධිවසීභාවායඉද්ධියවසාරජ්ජායසංවත්තන්තීති. 

ඉද්ධිොක මානිඅට් පදානි? ඡන්දංයච භික්ඛු නිස්සායලභතිසමාධිං, 
ලභතිචිත්තස්ස එකග්ගතං.ඡන්යදොනසමාධි, සමාධිනඡන්යදො.අඤ්යඤො
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ඡන්යදො, අඤ්යඤො සමාධි. වීරියං යච භික්ඛුනිස්සායලභතිසමාධිං, ලභති
චිත්තස්ස එකග්ගතං. වීරියං න සමාධි, සමාධි න වීරියං. අඤ්ඤං වීරියං, 
අඤ්යඤොසමාධි.චිත්තංයචභික්ඛු නිස්සායලභතිසමාධිං, ලභතිචිත්තස්ස
එකග්ගතං. චිත්තංන සමාධි, සමාධින චිත්තං. අඤ්ඤං චිත්තං, අඤ්යඤො
සමාධි. වීමංසං යච භික්ඛු නිස්සාය ලභති සමාධිං, ලභති චිත්තස්ස
එකග්ගතං.වීමංසානසමාධි, සමාධිනවීමංසා.අඤ්ඤාවීමංසා, අඤ්යඤො 
සමාධි. ඉද්ධියා ඉමානි අට්ඨ පදානි ඉද්ධිලාභාය ඉද්ධිපටිලාභාය
ඉද්ධිවිකුබ්බනතාය ඉද්ධිවිසවිතාය ඉද්ධිවසීභාවාය ඉද්ධියවසාරජ්ජාය
සංවත්තන්තීති. 

ඉද්ධිො ක මානි යසොළස මූලානි? අයනොනතං [අයනොණතං (ක.)] 
චිත්තං යකොසජ්යජ න ඉඤ්ජතීති – ආයනඤ්ජං. අනුන්නතං [(අනුණ්ණතං
(ක.)] චිත්තං උද්ධච්යච න ඉඤ්ජතීති – ආයනඤ්ජං. අනභිනතං චිත්තං
රායගනඉඤ්ජතීති–ආයනඤ්ජං.අනපනතං චිත්තංබයාපායදනඉඤ්ජතීති
– ආයනඤ්ජං. අනිස්සිතං චිත්තං දිට්ඨියා න ඉඤ්ජතීති – ආයනඤ්ජං.
අප්පටිබද්ධං චිත්තං ඡන්දරායග න ඉඤ්ජතීති – ආයනඤ්ජං. විප්පමුත්තං
චිත්තං කාමරායග න ඉඤ්ජතීති – ආයනඤ්ජං. විසඤ්ඤුත්තං චිත්තං
කියලයසනඉඤ්ජතීති–ආයනඤ්ජං.විමරියාදිකතංචිත්තං කියලසමරියායද 
න ඉඤ්ජතීති – ආයනඤ්ජං. එකත්තගතං [එකග්ගතං (සයා.)] චිත්තං
නානත්තකියලයසහි [නානත්තකියලයස(සයා.)] නඉඤ්ජතීති–ආයනඤ්ජං.
සද්ධාය පරිග්ගහිතං චිත්තං අස්සද්ධියය න ඉඤ්ජතීති – ආයනඤ්ජං.
වීරියයනපරිග්ගහිතං චිත්තංයකොසජ්යජනඉඤ්ජතීති–ආයනඤ්ජං.සතියා
පරිග්ගහිතංචිත්තංපමායදන ඉඤ්ජතීති–ආයනඤ්ජං.සමාධිනාපරිග්ගහිතං
චිත්තංඋද්ධච්යචනඉඤ්ජතීති– ආයනඤ්ජං.පඤ්ඤායපරිග්ගහිතංචිත්තං
අවිජ්ජායනඉඤ්ජතීති–ආයනඤ්ජං.ඔභාසගතං චිත්තංඅවිජ්ජන්ධකායරන
ඉඤ්ජතීති – ආයනඤ්ජං. ඉද්ධියා ඉමානි යසොළස මූලානි ඉද්ධිලාභාය
ඉද්ධිපටිලාභාය ඉද්ධිවිකුබ්බනතාය ඉද්ධිවිසවිතාය ඉද්ධිවසීභාවාය 
ඉද්ධියවසාරජ්ජායසංවත්තන්තීති. 

දසඉද්ධිනිද්යදයසො 
10. කතමා අධිට් ානා ඉද්ධි? ඉධ භික්ඛු අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං

පච්චනුයභොති–එයකොපිහුත්වා බහුධායහොති, බහුධාපිහුත්වාඑයකොයහොති; 
ආවිභාවං තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං
අසජ්ජමායනො ගච්ඡති, යසයයථාපි ආකායස. පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං 
කයරොති, යසයයථාපිඋදයක.උදයකපිඅභිජ්ජමායන [අභිජ්ජමායනො(ක.) දී.
නි. 1.238 පස්සිතබ්බා] ගච්ඡති, යසයයථාපි පථවියං. ආකායසපි 
පල්ලඞ්යකන කමති, යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො. ඉයමපි චන්දිමසූරියය
එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව පාණිනා පරාමසති පරිමජ්ජති. යාව
බ්රහ්මයලොකාපි කායයනවසංවත්යතතීති. 
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පටුන 

ඉධාති ඉමිස්සා දිට්ඨියා ඉමිස්සා ඛන්තියා ඉමිස්සා රුචියා ඉමස්මිං
ආදායය ඉමස්මිං ධම්යම ඉමස්මිං විනයය ඉමස්මිං ධම්මවිනයය ඉමස්මිං
පාවචයන ඉමස්මිං බ්රහ්මචරියය ඉමස්මිං සත්ථුසාසයන. යතන වුච්චති –

‘‘ඉධා’’ති. භික්ඛූති පුථුජ්ජනකලයාණයකොවායහොතිභික්ඛුයසයඛොවාඅරහා

වා අකුප්පධම්යමො. අයනකවිහි ිං ඉද්ධිවිධිං පච්චනුය ොතීති නානප්පකාරං

ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති. එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොතීති පකතියා එයකො
බහුකං ආවජ්ජති, සතංවාසහස්සංවාසතසහස්සංවාආවජ්ජති.ආවජ්ජිත්වා
ඤායණනඅධිට්ඨාති – ‘‘බහුයලොයහොමී’’ති [යහොතූති(ක.)]. බහුයලොයහොති.
යථායස්මා චූළපන්ථයකො [චුල්ලපන්ථයකො (සයා.)] එයකොපි හුත්වා බහුධා 
යහොති, එවයමවංයසො ඉද්ධිමායචයතොවසිප්පත්යතොඑයකොපිහුත්වා බහුධා

යහොති. බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොතීති පකතියා බහුයකො එකං ආවජ්ජති; 
ආවජ්ජිත්වා ඤායණන අධිට්ඨාති – ‘‘එයකො යහොමී’’ති. එයකො යහොති.
යථායස්මා චූළපන්ථයකො බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති, එවයමවං යසො
ඉද්ධිමායචයතොවසිප්පත්යතොබහුධාපි හුත්වාඑයකොයහොති. 

11. ආවි ාවන්තියකනචිඅනාවටංයහොති අප්පටිච්ඡන්නංවිවටංපාකටං. 

තියරො ාවන්ති යකනචි ආවටං යහොති පටිච්ඡන්නං පිහිතං පටිකුජ්ජිතං. 

තියරොකුට් ිං තියරොපාකාරිංතියරොපබ්බ ිංඅසජ්ජමායනොගච්ෙති, යසෙයථාපි 

ආකායසති පකතියා ආකාසකසිණසමාපත්තියා ලාභී යහොති. තියරොකුට්ටං
තියරොපාකාරංතියරොපබ්බතංආවජ්ජති. ආවජ්ජිත්වාඤායණනඅධිට්ඨාති –
‘‘ආකායසො යහොතූ’’ති. ආකායසො යහොති. තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං
තියරොපබ්බතංඅසජ්ජමායනොගච්ඡති.යථාමනුස්සාපකතියාඅනිද්ධිමන්යතො 
යකනචි අනාවයට අපරික්ඛිත්යත අසජ්ජමානා ගච්ඡන්ති, එවයමවං යසො
ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං
අසජ්ජමායනොගච්ඡති, යසයයථාපිආකායස. 

පථවිොපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජිං කයරොති, යසෙයථාපි උදයකති පකතියා
ආයපොකසිණසමාපත්තියා ලාභී යහොති. පථවිං ආවජ්ජති. ආවජ්ජිත්වා 
ඤායණන අධිට්ඨාති – ‘‘උදකං යහොතූ’’ති. උදකං යහොති. යසො පථවියා
උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොති. යථා මනුස්සා පකතියා අනිද්ධිමන්යතො උදයක
උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොන්ති, එවයමවං යසො ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො
පථවියාඋම්මුජ්ජනිමුජ්ජංකයරොති, යසයයථාපි උදයක. 

උදයකපි අභිජ්ජමායන ගච්ෙති, යසෙයථාපි පථවිෙන්ති පකතියා 
පථවීකසිණසමාපත්තියා ලාභී යහොති. උදකං ආවජ්ජති. ආවජ්ජිත්වා
ඤායණන අධිට්ඨාති – ‘‘පථවී යහොතූ’’ති. පථවී යහොති. යසො අභිජ්ජමායන
උදයක ගච්ඡති. යථා මනුස්සා පකතියා අනිද්ධිමන්යතො අභිජ්ජමානාය
පථවියා ගච්ඡන්ති, එවයමවං යසො ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො
අභිජ්ජමායන උදයකගච්ඡති, යසයයථාපි පථවියං. 
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ආකායසපිපල්ලඞ්යකනකමති, යසෙයථාපිපක්ඛී සකුයණොතිපකතියා
පථවීකසිණසමාපත්තියා ලාභී යහොති. ආකාසං ආවජ්ජති. ආවජ්ජිත්වා
ඤායණන අධිට්ඨාති – ‘‘පථවී යහොතූ’’ති. පථවී යහොති. යසො ආකායස
අන්තලික්යඛ චඞ්කමතිපි තිට්ඨතිපි නිසීදතිපි යසයයම්පි කප්යපති. යථා 
මනුස්සා පකතියා අනිද්ධිමන්යතො පථවියා චඞ්කමන්තිපි තිට්ඨන්තිපි
නිසීදන්තිපි යසයයම්පි කප්යපන්ති, එවයමවං යසො ඉද්ධිමා
යචයතොවසිප්පත්යතොආකායසඅන්තලික්යඛ චඞ්කමතිපිතිට්ඨතිපිනිසීදතිපි
යසයයම්පිකප්යපති, යසයයථාපිපක්ඛී සකුයණො. 

12. ඉයමපි චන්දිමසූරියෙ එවිංමහිද්ධියක එවිංමහානු ායව පාණිනා

පරාමසතිපරිමජ්ජතීතිඉධයසොඉද්ධිමායචයතොවසිප්පත්යතො නිසින්නයකො
වා නිපන්නයකො වා චන්දිමසූරියය ආවජ්ජති. ආවජ්ජිත්වා ඤායණන
අධිට්ඨාති–‘‘හත්ථපායසයහොතූ’’ති.හත්ථපායසයහොති.යසො නිසින්නයකො
වා නිපන්නයකො වා චන්දිමසූරියය පාණිනා ආමසති පරාමසති පරිමජ්ජති.
යථා මනුස්සා පකතියා අනිද්ධිමන්යතො කිඤ්චියදව රූපගතං හත්ථපායස
ආමසන්ති පරාමසන්ති පරිමජ්ජන්ති, එවයමවං යසො ඉද්ධිමා
යචයතොවසිප්පත්යතො නිසින්නයකො වා නිපන්නයකො වා චන්දිමසූරියය
පාණිනාආමසතිපරාමසතිපරිමජ්ජති. 

ොව බ්රහ්මයලොකාපි කායෙන වසිං වත්ය තීති සයච යසො ඉද්ධිමා
යචයතොවසිප්පත්යතො බ්රහ්මයලොකං ගන්තුකායමො යහොති, දූයරපි සන්තියක 
අධිට්ඨාති – ‘‘සන්තියක යහොතූ’’ති. සන්තියක යහොති. සන්තියකපි දූයර
අධිට්ඨාති – ‘‘දූයර යහොතූ’’ති. දූයර යහොති. බහුකම්පි යථොකං අධිට්ඨාති –
‘‘යථොකං යහොතූ’’ති.යථොකංයහොති.යථොකම්පිබහුකංඅධිට්ඨාති–‘‘බහුකං
යහොතූ’’ති.බහුකංයහොති. දිබ්යබනචක්ඛුනාතස්සබ්රහ්මුයනොරූපංපස්සති.
දිබ්බායයසොතධාතුයාතස්ස බ්රහ්මුයනොසද්දංසුණාති.යචයතොපරියඤායණන
තස්සබ්රහ්මුයනොචිත්තංපජානාති.සයච යසොඉද්ධිමායචයතොවසිප්පත්යතො
දිස්සමායනන කායයන බ්රහ්මයලොකං ගන්තුකායමො යහොති, කායවයසන
චිත්තං පරිණායමති, කායවයසන චිත්තං අධිට්ඨාති. කායවයසන චිත්තං 
පරිණායමත්වා, කායවයසන චිත්තං අධිට්ඨහිත්වා, සුඛසඤ්ඤඤ්ච 
ලහුසඤ්ඤඤ්ච ඔක්කමිත්වා දිස්සමායනන කායයන බ්රහ්මයලොකං ගච්ඡති.
සයච යසො ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො අදිස්සමායනන කායයන
බ්රහ්මයලොකං ගන්තුකායමො යහොති, චිත්තවයසන කායං පරිණායමති, 
චිත්තවයසන කායං අධිට්ඨාති. චිත්තවයසන කායං පරිණායමත්වා, 
චිත්තවයසන කායං අධිට්ඨහිත්වා සුඛසඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්ච
ඔක්කමිත්වා අදිස්සමායනන කායයන බ්රහ්මයලොකං ගච්ඡති. යසො තස්ස
බ්රහ්මුයනො පුරයතො රූපිං [රූපං (සයා. ක.) දී. නි. 1.236 පස්සිතබ්බා] 
අභිනිම්මිනාතිමයනොමයංසබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිං [සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගං(සයා.ක.)] 
අහීනින්ද්රියං. සයච යසො ඉද්ධිමා චඞ්කමති, නිම්මියතොපි තත්ථ චඞ්කමති.
සයචයසොඉද්ධිමාතිට්ඨති, නිම්මියතොපිතත්ථතිට්ඨති.සයචයසොඉද්ධිමා
නිසීදති, නිම්මියතොපි තත්ථනිසීදති. සයච යසො ඉද්ධිමා යසයයං කප්යපති, 
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නිම්මියතොපි තත්ථ යසයයං කප්යපති. සයච යසො ඉද්ධිමා ධූමායති, 
නිම්මියතොපිතත්ථ ධූමායති.සයචයසොඉද්ධිමාපජ්ජලති, නිම්මියතොපිතත්ථ
පජ්ජලති.සයචයසොඉද්ධිමා ධම්මංභාසති, නිම්මියතොපිතත්ථධම්මංභාසති.
සයචයසොඉද්ධිමාපඤ්හංපුච්ඡති, නිම්මියතොපිතත්ථපඤ්හංපුච්ඡති.සයච
යසොඉද්ධිමාපඤ්හංපුට්යඨොවිසජ්යජති, නිම්මියතොපිතත්ථපඤ්හංපුට්යඨො
විසජ්යජති.සයචයසොඉද්ධිමායතනබ්රහ්මුනා සද්ධිංසන්තිට්ඨතිසල්ලපති
සාකච්ඡංසමාපජ්ජති, නිම්මියතොපිතත්ථයතන බ්රහ්මුනාසද්ධිංසන්තිට්ඨති
සල්ලපති සාකච්ඡං සමාපජ්ජති. යඤ්ඤයදව යසො ඉද්ධිමා කයරොති, තං
තයදවහියසොනිම්මියතොකයරොතීති–අයංඅධිට්ඨානාඉද්ධි. 

13. කතමා විකුබ්බනා ඉද්ධි? සිඛිස්ස භගවයතො අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස අභිභූ නාම සාවයකො බ්රහ්මයලොයක ඨියතො 
සහස්සියලොකධාතුං [සහස්සීයලොකධාතුං(සයා.)වත්ථුසං.නි. 1.185] සයරන
විඤ්ඤායපසි. යසො දිස්සමායනනපි කායයන ධම්මං යදයසසි; 
අදිස්සමායනනපි කායයන ධම්මං යදයසසි; දිස්සමායනනපි යහට්ඨියමන
උපඩ්ඪකායයන අදිස්සමායනනපි උපරියමන උපඩ්ඪකායයන ධම්මං
යදයසසි. දිස්සමායනනපි උපරියමන උපඩ්ඪකායයන, අදිස්සමායනනපි
යහට්ඨියමනඋපඩ්ඪකායයනධම්මංයදයසසි.යසොපකතිවණ්ණං විජහිත්වා
කුමාරකවණ්ණංවාදස්යසති, නාගවණ්ණංවාදස්යසති, සුපණ්ණවණ්ණංවා 
දස්යසති, යක්ඛවණ්ණං වා දස්යසති, ඉන්දවණ්ණං වා [අසුරවණ්ණං වා
දස්යසති, ඉන්දවණ්ණං වා (සයා.)] දස්යසති, යදවවණ්ණං වා දස්යසති, 
බ්රහ්මවණ්ණං වා දස්යසති, සමුද්දවණ්ණං වා දස්යසති, පබ්බතවණ්ණං වා
දස්යසති, වනවණ්ණංවාදස්යසති, සීහවණ්ණංවාදස්යසති, බයග්ඝවණ්ණං
වාදස්යසති, දීපිවණ්ණංවාදස්යසති, හත්ථිම්පිදස්යසති, අස්සම්පිදස්යසති, 
රථම්පිදස්යසති, පත්තිම්පිදස්යසති, විවිධම්පි යසනාබූහංදස්යසතීති–අයං
විකුබ්බනාඉද්ධි. 

14. කතමා මයනොමොඉද්ධි? ඉධභික්ඛුඉමම්හාකායාඅඤ්ඤංකායං
අභිනිම්මිනාතිරූපිංමයනොමයං සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිං අහීනින්ද්රියං.යසයයථාපි
පුරියසො මුඤ්ජම්හා ඊසිකං පවායහයය. තස්ස එවමස්ස – ‘‘අයං මුඤ්යජො, 
අයං ඊසිකා. අඤ්යඤොමුඤ්යජො, අඤ්ඤා ඊසිකා. මුඤ්ජම්හාත්යවව ඊසිකා
පවාළ්හා’’ති. යසයයථා වා පන පුරියසො අසිං යකොසියා පවායහයය. තස්ස
එවමස්ස–‘‘අයංඅසි, අයං යකොසි.අඤ්යඤොඅසි, අඤ්ඤායකොසි.යකොසියා
ත්යවව අසි පවාළ්යහො’’ති. යසයයථා වා පන පුරියසො අහිං කරණ්ඩා
උද්ධයරයය.තස්ස එවමස්ස – ‘‘අයං අහි, අයංකරණ්යඩො. අඤ්යඤො අහි, 
අඤ්යඤොකරණ්යඩො.කරණ්ඩාත්යවවඅහිඋබ්භයතො’’ති.එවයමවංභික්ඛු
ඉමම්හා කායා අඤ්ඤං කායං අභිනිම්මිනාති රූපිං මයනොමයං
සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිංඅහීනින්ද්රියං. අයංමයනොමයාඉද්ධි. 

15. කතමා ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි? අනිච්චානුපස්සනා නිච්චසඤ්ඤාය
පහානට්යඨො ඉජ්ඣතීති – ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි. දුක්ඛානුපස්සනා
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සුඛසඤ්ඤාය… අනත්තානුපස්සනා අත්තසඤ්ඤාය… නිබ්බිදානුපස්සනාය 
නන්දියා… විරාගානුපස්සනාය රාගස්ස… නියරොධානුපස්සනාය 
සමුදයස්ස…පටිනිස්සග්ගානුපස්සනායආදානස්සපහානට්යඨොඉජ්ඣතීති–
ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි. ආයස්මයතො බාකුලස්ස ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි, 
ආයස්මයතො සංකිච්චස්ස ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි, ආයස්මයතො භූතපාලස්ස
ඤාණවිප්ඵාරාඉද්ධි.අයංඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි. 

16. කතමා සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි? පඨයමන ඣායනන නීවරණානං
පහානට්යඨො ඉජ්ඣතීති – සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි. දුතියයන ඣායනන 
විතක්කවිචාරානංපහානට්යඨොඉජ්ඣතීති–සමාධිවිප්ඵාරාඉද්ධි.තතියයන
ඣායනන පීතියා පහානට්යඨො ඉජ්ඣතීති…යප.… චතුත්යථන ඣායනන
සුඛදුක්ඛානං පහානට්යඨො ඉජ්ඣතීති…යප.… 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා රූපසඤ්ඤාය පටිඝසඤ්ඤාය
නානත්තසඤ්ඤාය පහානට්යඨො ඉජ්ඣතීති…යප.…
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාය
පහානට්යඨො ඉජ්ඣතීති…යප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාය පහානට්යඨො ඉජ්ඣතීති…යප.…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය
පහානට්යඨො ඉජ්ඣතීති – සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි. ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස
සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි, ආයස්මයතො සඤ්ජීවස්ස සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි, 
ආයස්මයතො ඛාණුයකොණ්ඩඤ්ඤස්ස සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි, උත්තරාය
උපාසිකාය සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි, සාමාවතියා උපාසිකාය සමාධිවිප්ඵාරා
ඉද්ධි.අයංසමාධිවිප්ඵාරාඉද්ධි. 

17. කතමා අරිො ඉද්ධි? ඉධ භික්ඛු [ම. නි. 3.462 පස්සිතබ්බා] සයච
ආකඞ්ඛති – ‘‘පටිකූයල අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’’න්ති, 
අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති. සයච ආකඞ්ඛති – ‘‘අප්පටිකූයල
පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’’න්ති, පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති. සයච 
ආකඞ්ඛති – ‘‘පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච අප්පටිකූලසඤ්ඤී
විහයරයය’’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති. සයච ආකඞ්ඛති –
‘‘අප්පටිකූයලචපටිකූයල චපටිකූලසඤ්ඤීවිහයරයය’’න්ති, පටිකූලසඤ්ඤී
තත්ථ විහරති. සයච ආකඞ්ඛති – ‘‘පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච තදුභයං
අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො විහයරයයං සයතො සම්පජායනො’’ති, 
උයපක්ඛයකොතත්ථවිහරතිසයතොසම්පජායනො. 

කථං පටිකූයල අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහරති? අනිට්ඨස්මිං වත්ථුස්මිං
යමත්තාය වා ඵරති, ධාතුයතො වා උපසංහරති. එවං පටිකූයල 
අප්පටිකූලසඤ්ඤීවිහරති. 
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කථං අප්පටිකූයලපටිකූලසඤ්ඤීවිහරති? ඉට්ඨස්මිංවත්ථුස්මිංඅසුභාය
වා ඵරති, අනිච්චයතො වා උපසංහරති. එවං අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී
විහරති. 

කථං පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහරති? 
අනිට්ඨස්මිඤ්ච ඉට්ඨස්මිඤ්ච වත්ථුස්මිං යමත්තාය වා ඵරති, ධාතුයතො වා
උපසංහරති.එවංපටිකූයලචඅප්පටිකූයලචඅප්පටිකූලසඤ්ඤීවිහරති. 

කථං අප්පටිකූයලචපටිකූයලචපටිකූලසඤ්ඤී විහරති? ඉට්ඨස්මිඤ්ච
අනිට්ඨස්මිඤ්චවත්ථුස්මිංඅසුභායවාඵරති, අනිච්චයතොවාඋපසංහරති.එවං
අප්පටිකූයලචපටිකූයලචපටිකූලසඤ්ඤීවිහරති. 

කථං පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච  දු ෙිං අභිනිවජ්යජත්වා 

උයපක්ඛයකොවිහරතිසය ො සම්පජායනො? ඉධභික්ඛුචක්ඛුනාරූපංදිස්වා
යනව සුමයනො යහොති න දුම්මයනො, උයපක්ඛයකො විහරති සයතො
සම්පජායනො.යසොයතනසද්දංසුත්වා…යප.…ඝායනනගන්ධං ඝායිත්වා…
ජිව්හාය රසං සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං
විඤ්ඤායයනවසුමයනොයහොතිනදුම්මයනො, උයපක්ඛයකොවිහරතිසයතො 
සම්පජායනො. එවං පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වා
උයපක්ඛයකොවිහරති සයතොසම්පජායනො.අයංඅරියාඉද්ධි. 

18. කතමා කම්මවිපාකජා ඉද්ධි? සබ්යබසං පක්ඛීනං, සබ්යබසං
යදවානං, එකච්චානං මනුස්සානං, එකච්චානං විනිපාතිකානං. අයං
කම්මවිපාකජාඉද්ධි. 

කතමා පුඤ්ඤවය ො ඉද්ධි? රාජා චක්කවත්තී [චක්කවත්ති (සයා.)] 
යවහාසං ගච්ඡති සද්ධිං චතුරඞ්ගිනියා යසනාය, අන්තමයසො
අස්සබන්ධයගොපුරියස [අස්සබන්ධයගොපයක පුරියස (සයා.)] උපාදාය.
යජොතිකස්ස ගහපතිස්ස පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධි, ජටිලස්ස ගහපතිස්ස
පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධි, යමණ්ඩකස්ස ගහපතිස්ස පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධි, 
යඝොසිතස්ස ගහපතිස්ස පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධි, පඤ්චන්නං මහාපුඤ්ඤානං
පුඤ්ඤවයතොඉද්ධි.අයංපුඤ්ඤවයතොඉද්ධි. 

කතමා විජ්ජාමො ඉද්ධි? විජ්ජාධරා විජ්ජං පරිජප්යපත්වා යවහාසං
ගච්ඡන්ති, ආකායසඅන්තලික්යඛහත්ථිම්පි දස්යසන්ති, අස්සම්පිදස්යසන්ති, 
රථම්පිදස්යසන්ති, පත්තිම්පි දස්යසන්ති, විවිධම්පියසනාබූහංදස්යසන්ති.
අයංවිජ්ජාමයාඉද්ධි. 

කථං  ත්ථ  ත්ථ සම්මා පයෙොගපච්චො ඉජ්ඣනට්ය න ඉද්ධි? 
යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දස්ස පහානට්යඨො ඉජ්ඣතීති – තත්ථ තත්ථ
සම්මා පයයොගපච්චයා ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධි. අබයාපායදන බයාපාදස්ස
පහානට්යඨො ඉජ්ඣතීති – තත්ථ තත්ථ සම්මා පයයොගපච්චයා 
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ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධි…යප.… අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලසානං
පහානට්යඨො ඉජ්ඣතීති – තත්ථ තත්ථ සම්මා පයයොගපච්චයා
ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධි. එවං තත්ථ තත්ථ සම්මා පයයොගපච්චයා
ඉජ්ඣනට්යඨනඉද්ධි.ඉමාදසඉද්ධියයො. 

ඉද්ධිකථානිට්ඨිතා. 

3. අභිසමෙකථා 

19. අභිසමයෙොති. යකනඅභිසයමති? චිත්යතනඅභිසයමති. 

හඤ්චි චිත්යතන අභිසයමති, යතන හි අඤ්ඤාණී අභිසයමති? න
අඤ්ඤාණී අභිසයමති.ඤායණනඅභිසයමති. 

හඤ්චි ඤායණන අභිසයමති, යතන හි අචිත්යතන ච ඤායණන ච
අචිත්තයකො [යතන හි අචිත්තයකො (සයා.)] අභිසයමති? න අචිත්තයකො
අභිසයමති.චිත්යතනචඤායණනච අභිසයමති. 

හඤ්චි චිත්යතන ච ඤායණන ච අභිසයමති, යතන හි
කාමාවචරචිත්යතනච ඤායණනච අභිසයමති? නකාමාවචරචිත්යතන ච
ඤායණනචඅභිසයමති. 

යතන හි රූපාවචරචිත්යතන ච ඤායණන ච අභිසයමති? න
රූපාවචරචිත්යතනච ඤායණනචඅභිසයමති. 

යතන හි අරූපාවචරචිත්යතන ච ඤායණන ච අභිසයමති? න
අරූපාවචරචිත්යතන චඤායණනචඅභිසයමති. 

යතන හි කම්මස්සකතචිත්යතන ච ඤායණන ච අභිසයමති? න 
කම්මස්සකතචිත්යතනචඤායණනචඅභිසයමති. 

යතන හි සච්චානුයලොමිකචිත්යතන ච ඤායණන ච අභිසයමති? න
සච්චානුයලොමිකචිත්යතනචඤායණනචඅභිසයමති. 

යතනහිඅතීතචිත්යතනචඤායණනචඅභිසයමති? නඅතීතචිත්යතනච
ඤායණන චඅභිසයමති. 

යතන හි අනාගතචිත්යතන ච ඤායණන ච අභිසයමති? න
අනාගතචිත්යතනච ඤායණනචඅභිසයමති. 

යතනහිපච්චුප්පන්නයලොකියචිත්යතනචඤායණනචඅභිසයමති? න 
පච්චුප්පන්නයලොකියචිත්යතන ච ඤායණන ච අභිසයමති.
යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ පච්චුප්පන්නචිත්යතනචඤායණනචඅභිසයමති. 
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කථං යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ පච්චුප්පන්නචිත්යතන චඤායණන ච
අභිසයමති? යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණඋප්පාදාධිපයතයයංචිත්තං ඤාණස්ස
යහතු පච්චයයො ච. තංසම්පයුත්තං නියරොධයගොචරං දස්සනාධිපයතයයං
ඤාණංචිත්තස්සයහතුපච්චයයොච.තංසම්පයුත්තංඤාණං නියරොධයගොචරං.
එවං යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ පච්චුප්පන්නචිත්යතන ච ඤායණන ච 
අභිසයමති. 

20. කිං නු එත් යකොයෙව අභිසමයෙොති? න හි. 

යලොකුත් රමග්ගක්ඛයණ දස්සනාභිසමයයො සම්මාදිට්ඨි, 
අභිනියරොපනාභිසමයයො සම්මාසඞ්කප්යපො, පරිග්ගහාභිසමයයො සම්මාවාචා, 
සමුට්ඨානාභිසමයයො සම්මාකම්මන්යතො, යවොදානාභිසමයයොසම්මාආජීයවො, 
පග්ගහාභිසමයයො සම්මාවායායමො, උපට්ඨානාභිසමයයො සම්මාසති, 
අවික්යඛපාභිසමයයො සම්මාසමාධි; උපට්ඨානාභිසමයයො 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පවිචයාභිසමයයො ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
පග්ගහාභිසමයයො වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, ඵරණාභිසමයයො
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, උපසමාභිසමයයො පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
අවික්යඛපාභිසමයයො සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පටිසඞ්ඛානාභිසමයයො
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො; අස්සද්ධියය අකම්පියාභිසමයයො සද්ධාබලං, 
යකොසජ්යජ අකම්පියාභිසමයයො වීරියබලං, පමායද අකම්පියාභිසමයයො
සතිබලං, උද්ධච්යච අකම්පියාභිසමයයො සමාධිබලං, අවිජ්ජාය
අකම්පියාභිසමයයො පඤ්ඤාබලං; අධියමොක්ඛාභිසමයයො සද්ධින්ද්රියං, 
පග්ගහාභිසමයයො වීරියින්ද්රියං, උපට්ඨානාභිසමයයො සතින්ද්රියං, 
අවික්යඛපාභිසමයයො සමාධින්ද්රියං, දස්සනාභිසමයයො පඤ්ඤින්ද්රියං.
ආධිපයතයයට්යඨන ඉන්ද්රියාභිසමයයො, අකම්පියට්යඨන බලාභිසමයයො, 
නියයානට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගාභිසමයයො, යහතුට්යඨන මග්ගාභිසමයයො, 
උපට්ඨානට්යඨන සතිපට්ඨානාභිසමයයො, පදහට්යඨන
සම්මප්පධානාභිසමයයො, ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධිපාදාභිසමයයො, තථට්යඨන
සච්චාභිසමයයො, අවික්යඛපට්යඨන සමථාභිසමයයො, අනුපස්සනට්යඨන
විපස්සනාභිසමයයො, එකරසට්යඨන සමථවිපස්සනාභිසමයයො, 
අනතිවත්තනට්යඨන යුගනද්ධාභිසමයයො, සංවරට්යඨන 
සීලවිසුද්ධිඅභිසමයයො, අවික්යඛපට්යඨන විසුද්ධිඅභිසමයයො, දස්සනට්යඨන 
දිට්ඨිවිසුද්ධිඅභිසමයයො, මුත්තට්යඨන වියමොක්ඛාභිසමයයො, පටියවධට්යඨන 
විජ්ජාභිසමයයො, පරිච්චාගට්යඨනවිමුත්තිඅභිසමයයො, සමුච්යඡදට්යඨනඛයය
ඤාණං අභිසමයයො. ඡන්යදො මූලට්යඨන අභිසමයයො, මනසිකායරො
සමුට්ඨානට්යඨන අභිසමයයො, ඵස්යසො සයමොධානට්යඨන අභිසමයයො, 
යවදනා සයමොසරණට්යඨන අභිසමයයො, සමාධි පමුඛට්යඨන අභිසමයයො, 
සතිආධිපයතයයට්යඨනඅභිසමයයො, පඤ්ඤාතතුත්තරට්යඨනඅභිසමයයො, 
විමුත්තිසාරට්යඨනඅභිසමයයො, අමයතොගධංනිබ්බානංපරියයොසානට්යඨන
අභිසමයයො. 
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21. කිං නු එත්තයකොයයව අභිසමයයොති? න හි. 
යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ දස්සනාභිසමයයො සම්මාදිට්ඨි…යප.…
අමයතොගධංනිබ්බානං පරියයොසානට්යඨනඅභිසමයයො. 

කිං නු එත්තයකොයයව අභිසමයයොති? න හි. යසොතාපත්තිඵලක්ඛයණ 
දස්සනාභිසමයයො සම්මාදිට්ඨි…යප.… පටිප්පස්සද්ධට්යඨන අනුප්පායද
ඤාණංඅභිසමයයො. ඡන්යදොමූලට්යඨනඅභිසමයයො…යප.…අමයතොගධං 5
නිබ්බානං පරියයොසානට්යඨනඅභිසමයයො. 

කිංනුඑත්තයකොයයවඅභිසමයයොති? 

න හි. සකදාගාමිමග්ගක්ඛයණ…යප.… සකදාගාමිඵලක්ඛයණ… 
අනාගාමිමග්ගක්ඛයණ… අනාගාමිඵලක්ඛයණ…
අරහත්තමග්ගක්ඛයණ…යප.… අරහත්තඵලක්ඛයණ දස්සනාභිසමයයො
සම්මාදිට්ඨි, අභිනියරොපනාභිසමයයො සම්මාසඞ්කප්යපො…යප.… 
පටිප්පස්සද්ධට්යඨන අනුප්පායද ඤාණං අභිසමයයො. ඡන්යදො මූලට්යඨන
අභිසමයයො…යප.… අමයතොගධංනිබ්බානංපරියයොසානට්යඨනඅභිසමයයො. 

ය්වායං [සයායං (සයා. පී.)] කියලයස පජහති, අතීයත කියලයස
පජහති…යප.… අනාගයත කියලයස පජහති, පච්චුප්පන්යන කියලයස 
පජහති, අතීයතකියලයසපජහතීති.හඤ්චිඅතීයතකියලයසපජහති, යතන
හි ඛීණං යඛයපති, නිරුද්ධං නියරොයධති, විගතං විගයමති, අත්ථඞ්ගතං
අත්ථඞ්ගයමති, අතීතං යං න අත්ථි තං පජහතීති? න අතීයත කියලයස
පජහතීති.අනාගයතකියලයසපජහතීති.හඤ්චි අනාගයතකියලයසපජහති, 
යතන හි අජාතං පජහති, අනිබ්බත්තං පජහති, අනුප්පන්නං පජහති, 
අපාතුභූතං පජහති, අනාගතං යං න අත්ථි තං පජහතීති? න අනාගයත 
කියලයසපජහතීති.පච්චුප්පන්යනකියලයසපජහතීති.හඤ්චිපච්චුප්පන්යන
කියලයස පජහති, යතන හි රත්යතො රාගං පජහති, දුට්යඨො යදොසං පජහති, 
මූළ්යහො යමොහං පජහති, විනිබද්යධො මානං පජහති, පරාමට්යඨො දිට්ඨිං
පජහති, 

වික්යඛපගයතො උද්ධච්චං පජහති, අනිට්ඨඞ්ගයතො විචිකිච්ඡං පජහති, 
ථාමගයතො අනුසයං පජහති, කණ්හසුක්කධම්මා යුගනද්ධා සමයමව 
වත්තන්ති, සංකියලසිකා [තංසංකියලසිකා(සයා.ක.)] මග්ගභාවනායහොති? 

න හි අතීයත කියලයස පජහති, න අනාගයත කියලයස පජහති, න 
පච්චුප්පන්යනකියලයස පජහතීති. හඤ්චින අතීයතකියලයස පජහති, න 
අනාගයත…යප.… න පච්චුප්පන්යන කියලයස පජහති, යතන හි නත්ථි 
මග්ගභාවනා, නත්ථි ඵලසච්ඡිකිරියා, නත්ථි කියලසප්පහානං, නත්ථි
ධම්මාභිසමයයොති? අත්ථි මග්ගභාවනා, අත්ථි ඵලසච්ඡිකිරියා, අත්ථි
කියලසප්පහානං, අත්ථි ධම්මාභිසමයයො. යථා කථං විය? යසයයථාපි
තරුයණොරුක්යඛොඅජාතඵයලො.තයමනංපුරියසොමූලං ඡින්යදය්ය.යයතස්ස
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පටුන 

රුක්ඛස්ස අජාතඵලා, යත අජාතායයව න ජායන්ති, අනිබ්බත්තායයව න
නිබ්බත්තන්ති, අනුප්පන්නායයව න උප්පජ්ජන්ති, අපාතුභූතායයව න
පාතුභවන්ති. එවයමවං උප්පායදො යහතු, උප්පායදො පච්චයයො කියලසානං 
නිබ්බත්තියාති. උප්පායද ආදීනවං දිස්වා අනුප්පායද චිත්තං පක්ඛන්දති. 
අනුප්පායද චිත්තස්ස පක්ඛන්දත්තා යය උප්පාදපච්චයා කියලසා
නිබ්බත්යතයුං, යත අජාතායයව න ජායන්ති, අනිබ්බත්තායයව න
නිබ්බත්තන්ති, අනුප්පන්නායයව න උප්පජ්ජන්ති, අපාතුභූතායයව න
පාතුභවන්ති.එවංයහතුනියරොධා දුක්ඛනියරොයධො.පවත්තං යහතු, නිමිත්තං
යහතු, ආයූහනා යහතු. ආයූහනා පච්චයයො කියලසානං නිබ්බත්තියාති. 
ආයූහයන ආදීනවං දිස්වා අනායූහයන චිත්තං පක්ඛන්දති. අනායූහයන 
චිත්තස්සපක්ඛන්දත්තා, යයආයූහනපච්චයාකියලසා නිබ්බත්යතයුං, යත
අජාතායයව න ජායන්ති, අනිබ්බත්තායයව න නිබ්බත්තන්ති, 
අනුප්පන්නායයව න උප්පජ්ජන්ති, අපාතුභූතායයව න පාතුභවන්ති. එවං
යහතුනියරොධා දුක්ඛනියරොයධො. එවං අත්ථි මග්ගභාවනා, අත්ථි
ඵලසච්ඡිකිරියා, අත්ථි කියලසප්පහානං, අත්ථිධම්මාභිසමයයොති. 

අභිසමයකථානිට්ඨිතා. 

4. වියවකකථා 

22. සාවත්ථිනිදානං [සං නි. 3.5.149 පස්සිතබ්බා]. ‘‘යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, යය යකචිබලකරණීයාකම්මන්තාකරීයන්ති, සබ්යබයතපථවිං
නිස්සායපථවියං පතිට්ඨාය එවයමයතබලකරණීයාකම්මන්තාකරීයන්ති, 
එවයමවං, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සාය සීයලපතිට්ඨායඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකං
මග්ගංභායවති, අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං බහුලීකයරොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය අරියං 
අට්ඨඞ්ගිකංමග්ගංභායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග්ගංබහුලීකයරොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං 
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං. සම්මාසඞ්කප්පං…යප.… 
සම්මාවාචං… සම්මාකම්මන්තං… සම්මාආජීවං… සම්මාවායාමං…
සම්මාසතිං… සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං
නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භායවති, අරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග්ගංබහුලීකයරොති. 

23. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයයකචි [යයපියම(සයා.)සං.නි.5.150
පස්සිතබ්බා] බීජගාමභූතගාමා වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජන්ති, 
සබ්යබයතපථවිංනිස්සායපථවියං පතිට්ඨායඑවයමයතබීජගාමභූතගාමා
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජන්ති; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලං
නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භායවන්යතො අරියං
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අට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං බහුලීකයරොන්යතො වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලංපාපුණාති
ධම්යමසු. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය අරියං 
අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං
බහුලීකයරොන්යතො වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං පාපුණාති ධම්යමසු? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං. සම්මාසඞ්කප්පං භායවති…යප.…
සම්මාවාචංභායවති… සම්මාකම්මන්තංභායවති…සම්මාආජීවංභායවති…
සම්මාවායාමං භායවති… සම්මාසතිං භායවති… සම්මාසමාධිං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග්ගං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං බහුලීකයරොන්යතො වුද්ධිං 
විරූළ්හිංයවපුල්ලංපාපුණාතිධම්යමසූ’’ති. 

1. මග්ගඞ්ගනිද්යදයසො 
24. සම්මාදිට්ඨියා පඤ්චවියවකා, පඤ්ච විරාගා, පඤ්චනියරොධා, පඤ්ච

යවොස්සග්ගා, ද්වාදසනිස්සයා. සම්මාසඞ්කප්පස්ස…යප.…සම්මාවාචාය…
සම්මාකම්මන්තස්ස… සම්මාආජීවස්ස… සම්මාවායාමස්ස…
සම්මාසතියා… සම්මාසමාධිස්ස පඤ්ච වියවකා, පඤ්ච විරාගා, පඤ්ච 
නියරොධා, පඤ්චයවොස්සග්ගා, ද්වාදසනිස්සයා. 

සම්මාදිට්ඨිො ක යම පඤ්ච වියවකා? වික්ඛම්භනවියවයකො, 
තදඞ්ගවියවයකො සමුච්යඡදවියවයකො, පටිප්පස්සද්ධිවියවයකො, 
නිස්සරණවියවයකො. වික්ඛම්භනවියවයකො ච නීවරණානං පඨමජ්ඣානං
භාවයයතො, තදඞ්ගවියවයකො ච දිට්ඨිගතානං නිබ්යබධභාගියං සමාධිං
භාවයයතො, සමුච්යඡදවියවයකො ච යලොකුත්තරං ඛයගාමිමග්ගං භාවයයතො, 
පටිප්පස්සද්ධිවියවයකො ච ඵලක්ඛයණ, නිස්සරණවියවයකො ච නියරොයධො 
නිබ්බානං. සම්මාදිට්ඨියා ඉයම පඤ්ච වියවකා. ඉයමසු පඤ්චසු වියවයකසු
ඡන්දජායතො යහොතිසද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්සස්වාධිට්ඨිතං. 

සම්මාදිට්ඨිො ක යම පඤ්ච විරාගා? වික්ඛම්භනවිරායගො, 
තදඞ්ගවිරායගො, සමුච්යඡදවිරායගො, පටිප්පස්සද්ධිවිරායගො, 
නිස්සරණවිරායගො. වික්ඛම්භනවිරායගො ච නීවරණානං පඨමජ්ඣානං
භාවයයතො, තදඞ්ගවිරායගො ච දිට්ඨිගතානං නිබ්යබධභාගියං සමාධිං
භාවයයතො, සමුච්යඡදවිරායගො ච යලොකුත්තරං ඛයගාමිමග්ගං භාවයයතො, 
පටිප්පස්සද්ධිවිරායගො ච ඵලක්ඛයණ, නිස්සරණවිරායගො ච නියරොයධො 
නිබ්බානං. සම්මාදිට්ඨියා ඉයම පඤ්ච විරාගා. ඉයමසු පඤ්චසු විරායගසු
ඡන්දජායතො යහොති සද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්සස්වාධිට්ඨිතං. 
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සම්මාදිට්ඨිො ක යම පඤ්ච නියරොධා? වික්ඛම්භනනියරොයධො, 
තදඞ්ගනියරොයධො, සමුච්යඡදනියරොයධො, පටිප්පස්සද්ධිනියරොයධො, 
නිස්සරණනියරොයධො. වික්ඛම්භනනියරොයධො ච නීවරණානං පඨමජ්ඣානං
භාවයයතො, තදඞ්ගනියරොයධො ච දිට්ඨිගතානං නිබ්යබධභාගියං සමාධිං
භාවයයතො, සමුච්යඡදනියරොයධොචයලොකුත්තරංඛයගාමිමග්ගංභාවයයතො, 
පටිප්පස්සද්ධිනියරොයධොචඵලක්ඛයණ, නිස්සරණනියරොයධොචඅමතාධාතු.
සම්මාදිට්ඨියා ඉයම පඤ්ච නියරොධා. ඉයමසු පඤ්චසු නියරොයධසු
ඡන්දජායතොයහොතිසද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්සස්වාධිට්ඨිතං. 

සම්මාදිට්ඨිො ක යම පඤ්ච යවොස්සග්ගා? වික්ඛම්භනයවොස්සග්යගො, 
තදඞ්ගයවොස්සග්යගො, සමුච්යඡදයවොස්සග්යගො, පටිප්පස්සද්ධියවොස්සග්යගො, 
නිස්සරණයවොස්සග්යගො. වික්ඛම්භනයවොස්සග්යගො ච නීවරණානං
පඨමජ්ඣානං භාවයයතො, තදඞ්ගයවොස්සග්යගො ච දිට්ඨිගතානං
නිබ්යබධභාගියං සමාධිංභාවයයතො, සමුච්යඡදයවොස්සග්යගොචයලොකුත්තරං
ඛයගාමිමග්ගං භාවයයතො, පටිප්පස්සද්ධියවොස්සග්යගො ච ඵලක්ඛයණ, 
නිස්සරණයවොස්සග්යගොචනියරොයධොනිබ්බානං. සම්මාදිට්ඨියාඉයමපඤ්ච
යවොස්සග්ගා. ඉයමසු පඤ්චසු යවොස්සග්යගසු ඡන්දජායතො යහොති 
සද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතං. සම්මාදිට්ඨියා ඉයම පඤ්ච
වියවකා, පඤ්ච විරාගා, පඤ්ච නියරොධා, පඤ්ච යවොස්සග්ගා, ද්වාදස
නිස්සයා. 

25. සම්මාසඞ්කප්පස්ස …යප.…සම්මාවාචාෙ…සම්මාකම්මන් ස්ස… 

සම්මාආජීවස්ස… සම්මාවාොමස්ස… සම්මාසතිො… සම්මාසමාධිස්ස

ක යම පඤ්ච වියවකා? වික්ඛම්භනවියවයකො, තදඞ්ගවියවයකො, 
සමුච්යඡදවියවයකො, පටිප්පස්සද්ධිවියවයකො, නිස්සරණවියවයකො.
වික්ඛම්භනවියවයකො ච නීවරණානං පඨමජ්ඣානං භාවයයතො, 
තදඞ්ගවියවයකො ච දිට්ඨිගතානං නිබ්යබධභාගියං සමාධිං භාවයයතො, 
සමුච්යඡදවියවයකො ච යලොකුත්තරං ඛයගාමිමග්ගං භාවයයතො, 
පටිප්පස්සද්ධිවියවයකො ච ඵලක්ඛයණ නිස්සරණවියවයකො ච නියරොයධො
නිබ්බානං.සම්මාසමාධිස්ස ඉයමපඤ්චවියවකා.ඉයමසුපඤ්චසුවියවයකසු
ඡන්දජායතොයහොති සද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්සස්වාධිට්ඨිතං. 

සම්මාසමාධිස්ස ක යම පඤ්ච විරාගා? වික්ඛම්භනවිරායගො, 
තදඞ්ගවිරායගො, සමුච්යඡදවිරායගො, පටිප්පස්සද්ධිවිරායගො, 
නිස්සරණවිරායගො. වික්ඛම්භනවිරායගො ච නීවරණානං පඨමජ්ඣානං 
භාවයයතො, තදඞ්ගවිරායගො ච දිට්ඨිගතානං නිබ්යබධභාගියං සමාධිං
භාවයයතො, සමුච්යඡදවිරායගො ච යලොකුත්තරං ඛයගාමිමග්ගං භාවයයතො, 
පටිප්පස්සද්ධිවිරායගො ච ඵලක්ඛයණ, නිස්සරණවිරායගො ච නියරොයධො
නිබ්බානං. සම්මාසමාධිස්ස ඉයම පඤ්ච විරාගා. ඉයමසු පඤ්චසු විරායගසු
ඡන්දජායතොයහොතිසද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතං. 
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සම්මාසමාධිස්ස ක යම පඤ්ච නියරොධා? වික්ඛම්භනනියරොයධො, 
තදඞ්ගනියරොයධො, සමුච්යඡදනියරොයධො, පටිප්පස්සද්ධිනියරොයධො, 
නිස්සරණනියරොයධො. වික්ඛම්භනනියරොයධො ච නීවරණානං පඨමජ්ඣානං 
භාවයයතො, තදඞ්ගනියරොයධො ච දිට්ඨිගතානං නිබ්යබධභාගියං සමාධිං
භාවයයතො, සමුච්යඡදනියරොයධොචයලොකුත්තරංඛයගාමිමග්ගංභාවයයතො, 
පටිප්පස්සද්ධිනියරොයධොච ඵලක්ඛයණ, නිස්සරණනියරොයධොචඅමතාධාතු.
සම්මාසමාධිස්ස ඉයම පඤ්ච නියරොධා. ඉයමසු පඤ්චසු නියරොයධසු
ඡන්දජායතොයහොතිසද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතං. 

සම්මාසමාධිස්සක යමපඤ්චයවොස්සග්ගා? වික්ඛම්භනයවොස්සග්යගො, 
තදඞ්ගයවොස්සග්යගො, සමුච්යඡදයවොස්සග්යගො, පටිප්පස්සද්ධියවොස්සග්යගො, 
නිස්සරණයවොස්සග්යගො. වික්ඛම්භනයවොස්සග්යගො ච නීවරණානං
පඨමජ්ඣානං භාවයයතො, තදඞ්ගයවොස්සග්යගො ච දිට්ඨිගතානං
නිබ්යබධභාගියං සමාධිංභාවයයතො, සමුච්යඡදයවොස්සග්යගොචයලොකුත්තරං 
ඛයගාමිමග්ගං භාවයයතො, පටිප්පස්සද්ධියවොස්සග්යගො ච ඵලක්ඛයණ, 
නිස්සරණයවොස්සග්යගො ච නියරොයධො නිබ්බානං. සම්මාසමාධිස්ස ඉයම
පඤ්ච යවොස්සග්ගා. ඉයමසු පඤ්චසු යවොස්සග්යගසු ඡන්දජායතො යහොති
සද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතං. සම්මාසමාධිස්ස ඉයම පඤ්ච
වියවකා, පඤ්ච විරාගා, පඤ්ච නියරොධා, පඤ්ච යවොස්සග්ගා, ද්වාදස
නිස්සයා. 

26. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි බලකරණීයා කම්මන්තා 
කරීයන්ති, සබ්යබ යත පථවිං නිස්සාය පථවියං පතිට්ඨාය එවයමයත 
බලකරණීයා කම්මන්තා කරීයන්ති; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං
නිස්සායසීයල පතිට්ඨාය සත්තයබොජ්ඣඞ්යගභායවති, සත්තයබොජ්ඣඞ්යග 
බහුලීකයරොති…යප.… සත්ත යබොජ්ඣඞ්යග භායවන්යතො සත්ත
යබොජ්ඣඞ්යග බහුලීකයරොන්යතො වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං පාපුණාති
ධම්යමසු…යප.… පඤ්ච බලානි භායවති, පඤ්ච බලානි
බහුලීකයරොති…යප.… පඤ්ච බලානි භායවන්යතො පඤ්ච බලානි
බහුලීකයරොන්යතො වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං පාපුණාති ධම්යමසු…යප.…
පඤ්චින්ද්රියානිභායවති, පඤ්චින්ද්රියානිබහුලීකයරොති…යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි බීජගාමභූතගාමා වුද්ධිං විරූළ්හිං
යවපුල්ලං ආපජ්ජන්ති, සබ්යබ යත පථවිං නිස්සාය පථවියං පතිට්ඨාය 
එවයමයත බීජගාමභූතගාමා වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජන්ති, 
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය
පඤ්චින්ද්රියානි භායවන්යතො පඤ්චින්ද්රියානි බහුලීකයරොන්යතො වුද්ධිං
විරූළ්හිංයවපුල්ලංපාපුණාති ධම්යමසු. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය
පඤ්චින්ද්රියානි භායවන්යතො පඤ්චින්ද්රියානි බහුලීකයරොන්යතො වුද්ධිං
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විරූළ්හිං යවපුල්ලං පාපුණාතිධම්යමසු? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්ධින්ද්රියං
භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං 
යවොස්සග්ගපරිණාමිං. වීරියින්ද්රියං භායවති…යප.… සතින්ද්රියං
භායවති…යප.… සමාධින්ද්රියං භායවති…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං භායවති 
වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සාය…යප.…පාපුණාතිධම්යමසූ’’ති. 

2. ඉන්ද්රියනිද්යදයසො 
27. සද්ධින්ද්රියස්සපඤ්චවියවකා, පඤ්චවිරාගා, පඤ්ච නියරොධා, පඤ්ච

යවොස්සග්ගා, ද්වාදස නිස්සයා. වීරියින්ද්රියස්ස…යප.… සතින්ද්රියස්ස…
සමාධින්ද්රියස්ස… පඤ්ඤින්ද්රියස්ස පඤ්ච වියවකා, පඤ්ච විරාගා, පඤ්ච
නියරොධා, පඤ්චයවොස්සග්ගා, ද්වාදසනිස්සයා. 

සද්ධින්ද්රිෙස්ස ක යම පඤ්ච වියවකා? වික්ඛම්භනවියවයකො, 
තදඞ්ගවියවයකො, සමුච්යඡදවියවයකො, පටිප්පස්සද්ධිවියවයකො, 
නිස්සරණවියවයකො. වික්ඛම්භනවියවයකො ච නීවරණානං පඨමජ්ඣානං
භාවයයතො, තදඞ්ගවියවයකො ච දිට්ඨිගතානං නිබ්යබධභාගියං සමාධිං
භාවයයතො, සමුච්යඡදවියවයකො ච යලොකුත්තරං ඛයගාමිමග්ගං භාවයයතො, 
පටිප්පස්සද්ධිවියවයකො ච ඵලක්ඛයණ, නිස්සරණවියවයකො ච නියරොයධො 
නිබ්බානං.සද්ධින්ද්රියස්සඉයමපඤ්චවියවකා. ඉයමසු පඤ්චසුවියවයකසු
ඡන්දජායතො යහොති සද්ධාධිමුත්යතො, චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතං…යප.…
සද්ධින්ද්රියස්සඉයමපඤ්චවියවකා, පඤ්චවිරාගා, පඤ්ච නියරොධා, පඤ්ච
යවොස්සග්ගා, ද්වාදසනිස්සයා. 

වීරියින්ද්රියස්ස…යප.… සතින්ද්රියස්ස…යප.… සමාධින්ද්රියස්ස…
පඤ්ඤින්ද්රියස්ස කතයම පඤ්ච වියවකා? වික්ඛම්භනවියවයකො, 
තදඞ්ගවියවයකො, සමුච්යඡදවියවයකො, පටිප්පස්සද්ධිවියවයකො, 
නිස්සරණවියවයකො…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියස්ස ඉයම පඤ්ච වියවකා, පඤ්ච
විරාගා, පඤ්චනියරොධා, පඤ්චයවොස්සග්ගා, ද්වාදසනිස්සයාති. 

වියවකකථානිට්ඨිතා. 

5. චරිොකථා 

28. චරිොති, අට්ඨ චරියායයො – ඉරියාපථචරියා, ආයතනචරියා, 
සතිචරියා, සමාධිචරියා, ඤාණචරියා, මග්ගචරියා, පත්තිචරියා, 
යලොකත්ථචරියාති. 

ඉරිොපථචරිොති චතූසු ඉරියාපයථසු. ආෙ නචරිොති ඡසු

අජ්ඣත්තිකබාහියරසු ආයතයනසු. සතිචරිොති චතූසු සතිපට්ඨායනසු. 

සමාධිචරිොති චතූසු ඣායනසු. ඤාණචරිොති චතූසු අරියසච්යචසු. 

මග්ගචරිොති චතූසු අරියමග්යගසු. පත්තිචරිොති චතූසු සාමඤ්ඤඵයලසු. 
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යලොකත්ථචරිොති තථාගයතසු අරහන්යතසු සම්මාසම්බුද්යධසු පයදයස 
[පයදයසො(සයා.)] පච්යචකබුද්යධසුපයදයසසාවයකසු. 

ඉරියාපථචරියා ච පණිධිසම්පන්නානං. ආයතනචරියා ච ඉන්ද්රියයසු
ගුත්තද්වාරානං. සතිචරියා ච අප්පමාදවිහාරීනං. සමාධිචරියා ච
අධිචිත්තමනුයුත්තානං. ඤාණචරියා ච බුද්ධිසම්පන්නානං. මග්ගචරියා ච 
සම්මාපටිපන්නානං. පත්තිචරියා ච අධිගතඵලානං. යලොකත්ථචරියා ච
තථාගතානං අරහන්තානං සම්මාසම්බුද්ධානං පයදයස පච්යචකබුද්ධානං
පයදයසසාවකානං.ඉමාඅට්ඨචරියායයො. 

29. අපරාපි අට්ඨ චරියායයො. අධිමුච්චන්යතො සද්ධාය චරති, 
පග්ගණ්හන්යතොවීරියයනචරති, උපට්ඨායපන්යතොසතියා චරති, අවික්යඛපං
කයරොන්යතො සමාධිනා චරති, පජානන්යතො පඤ්ඤාය චරති, විජානන්යතො 
විඤ්ඤාණචරියාය චරති, එවං පටිපන්නස්ස කුසලා ධම්මා ආයායපන්තීති
ආයතනචරියායචරති, එවංපටිපන්යනොවියසසමධිගච්ඡතීතිවියසසචරියාය
චරති. ඉමාඅට්ඨචරියායයො. 

අපරාපි අට්ඨ චරියායයො. දස්සනචරියා ච සම්මාදිට්ඨියා, 
අභිනියරොපනචරියා ච සම්මාසඞ්කප්පස්ස, පරිග්ගහචරියා ච සම්මාවාචාය, 
සමුට්ඨානචරියා ච සම්මාකම්මන්තස්ස, යවොදානචරියා ච සම්මාආජීවස්ස, 
පග්ගහචරියා ච සම්මාවායාමස්ස, උපට්ඨානචරියා ච සම්මාසතියා, 
අවික්යඛපචරියාච සම්මාසමාධිස්ස.ඉමාඅට්ඨචරියායයොති. 

චරියාකථානිට්ඨිතා. 

6. පාටිහාරිෙකථා 

30. ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව [අ. නි. 3.61 පස්සිතබ්බා], පාටිහාරියානි. 
කතමානි තීණි? ඉද්ධිපාටිහාරියං, ආයදසනාපාටිහාරියං, 
අනුසාසනීපාටිහාරියං. 

‘‘ක මඤ්ච, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාටිහාරිෙිං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති – එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොති, 
බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති; ආවිභාවං තියරොභාවං…යප.… යාව 
බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතති. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ඉද්ධිපාටිහාරියං. 

‘‘ක මඤ්ච, භික්ඛයව, ආයදසනාපාටිහාරිෙිං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
නිමිත්යතන ආදිසති–‘එවම්පියතමයනො, ඉත්ථම්පියතමයනො, ඉතිපියත
චිත්ත’න්ති.යසොබහුංයචපි ආදිසති, තයථවතංයහොති, යනොඅඤ්ඤථා.ඉධ
පන, භික්ඛයව, එකච්යචො න යහව යඛො නිමිත්යතන ආදිසති, අපි ච යඛො
මනුස්සානං වා අමනුස්සානං වා යදවතානං වා සද්දං සුත්වා ආදිසති – 
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‘එවම්පියතමයනො, ඉත්ථම්පියතමයනො, ඉතිපියතචිත්ත’න්ති.යසොබහුං
යචපි ආදිසති, තයථව තං යහොති, යනො අඤ්ඤථා. ඉධ පන, භික්ඛයව, 
එකච්යචො න යහව යඛො නිමිත්යතන ආදිසති, නපි මනුස්සානං වා
අමනුස්සානං වා යදවතානං වා සද්දං සුත්වා ආදිසති, අපි ච යඛො 
විතක්කයයතො විචාරයයතො විතක්කවිප්ඵාරසද්දං සුත්වා ආදිසති – ‘එවම්පි
යත මයනො, ඉත්ථම්පි යත මයනො, ඉතිපි යත චිත්ත’න්ති. යසො බහුං යචපි
ආදිසති, තයථවතංයහොති, යනො අඤ්ඤථා.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොන
යහව යඛො නිමිත්යතන ආදිසති, නපි මනුස්සානං වා අමනුස්සානං වා
යදවතානං වා සද්දං සුත්වා ආදිසති, නපි විතක්කයයතො විචාරයයතො 
විතක්කවිප්ඵාරසද්දං සුත්වාආදිසති, අපිචයඛොඅවිතක්කං අවිචාරංසමාධිං
සමාපන්නස්ස යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාති – ‘යථා ඉමස්ස යභොයතො 
මයනොසඞ්ඛාරා පණිහිතාඉමස්ස [තථාඉමස්ස (සයා.), යථාඉමස්ස(ක.)අ.
නි. 3.61 පස්සිතබ්බා] චිත්තස්ස අනන්තරා අමුකං නාම විතක්කං
විතක්කයිස්සතී’ති [විතක්යකස්සතීති (සයා.) අ.නි. 3.61]. යසො බහුං යචපි
ආදිසති, තයථව තං යහොති, යනො අඤ්ඤථා. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ආයදසනාපාටිහාරියං. 

‘‘ක මඤ්ච, භික්ඛයව, අනුසාසනීපාටිහාරිෙිං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
එවමනුසාසති – ‘එවං විතක්යකථ, මා එවං විතක්කයිත්ථ. එවං මනසි
කයරොථ, මාඑවංමනසිකරිත්ථ.ඉදංපජහථ, ඉදංඋපසම්පජ්ජ විහරථා’ති.
ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, අනුසාසනීපාටිහාරියං. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, තීණි 
පාටිහාරියානි’’. 

31. යනක්ඛම්මං ඉජ්ඣතීති – ඉද්ධි. කාමච්ඡන්දං පටිහරතීති – 
පාටිහාරියං. යය යතන යනක්ඛම්යමන සමන්නාගතා, සබ්යබ යත
විසුද්ධචිත්තා අනාවිලසඞ්කප්පාති – ආයදසනාපාටිහාරියං. ‘‘තං යඛො පන
යනක්ඛම්මං එවං ආයසවිතබ්බං, එවං භායවතබ්බං, එවං බහුලීකාතබ්බං, 
එවංතදනුධම්මතාසති උපට්ඨායපතබ්බා’’ති–අනුසාසනීපාටිහාරියං. 

අබයාපායදොඉජ්ඣතීති–ඉද්ධි.බයාපාදංපටිහරතීති– පාටිහාරියං.යය
යතන අබයාපායදන සමන්නාගතා, සබ්යබ යත විසුද්ධචිත්තා 
අනාවිලසඞ්කප්පාති – ආයදසනාපාටිහාරියං. ‘‘යසො යඛො පන අබයාපායදො
එවං ආයසවිතබ්යබො, එවං භායවතබ්යබො, එවං බහුලීකාතබ්යබො, එවං
තදනුධම්මතාසතිඋපට්ඨායපතබ්බා’’ති– අනුසාසනීපාටිහාරියං. 

ආයලොකසඤ්ඤාඉජ්ඣතීති–ඉද්ධි.ථිනමිද්ධංපටිහරතීති– පාටිහාරියං.
යය තාය ආයලොකසඤ්ඤාය සමන්නාගතා, සබ්යබ යත විසුද්ධචිත්තා 
අනාවිලසඞ්කප්පාති – ආයදසනාපාටිහාරියං.‘‘සායඛොපනආයලොකසඤ්ඤා 
එවං ආයසවිතබ්බා, එවං භායවතබ්බා, එවං බහුලීකාතබ්බා, එවං
තදනුධම්මතාසති උපට්ඨායපතබ්බා’’ති–අනුසාසනීපාටිහාරියං. 
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අවික්යඛයපොඉජ්ඣතීති–ඉද්ධි.උද්ධච්චංපටිහරතීති– පාටිහාරියං.යය
යතන අවික්යඛයපන සමන්නාගතා, සබ්යබ යත විසුද්ධචිත්තා 
අනාවිලසඞ්කප්පාති –ආයදසනාපාටිහාරියං. ‘‘යසො යඛො පන අවික්යඛයපො 
එවං ආයසවිතබ්යබො, එවං භායවතබ්යබො, එවං බහුලීකාතබ්යබො, එවං
තදනුධම්මතාසති උපට්ඨායපතබ්බා’’ති–අනුසාසනීපාටිහාරියං. 

ධම්මවවත්ථානංඉජ්ඣතීති–ඉද්ධි.විචිකිච්ඡංපටිහරතීති– පාටිහාරියං.
යය යතන ධම්මවවත්ථායනන සමන්නාගතා, සබ්යබ යත විසුද්ධචිත්තා 
අනාවිලසඞ්කප්පාති–ආයදසනාපාටිහාරියං.‘‘තං යඛොපන ධම්මවවත්ථානං
එවං ආයසවිතබ්බං, එවං භායවතබ්බං, එවං බහුලීකාතබ්බං, එවං 
තදනුධම්මතා, සතිඋපට්ඨායපතබ්බා’’ති–අනුසාසනීපාටිහාරියං. 

ඤාණංඉජ්ඣතීති–ඉද්ධි.අවිජ්ජංපටිහරතීති–පාටිහාරියං.යය යතන
ඤායණන සමන්නාගතා, සබ්යබ යත විසුද්ධචිත්තා අනාවිලසඞ්කප්පාති – 
ආයදසනාපාටිහාරියං. ‘‘තං යඛො පන ඤාණං එවං ආයසවිතබ්බං, එවං
භායවතබ්බං, එවං බහුලීකාතබ්බං, එවං තදනුධම්මතා සති
උපට්ඨායපතබ්බා’’ති–අනුසාසනීපාටිහාරියං. 

පායමොජ්ජං ඉජ්ඣතීති – ඉද්ධි. අරතිං පටිහරතීති – පාටිහාරියං. යය 
යතන පායමොජ්යජන සමන්නාගතා, සබ්යබ යත විසුද්ධචිත්තා
අනාවිලසඞ්කප්පාති– ආයදසනාපාටිහාරියං.‘‘තංයඛොපනපායමොජ්ජංඑවං
ආයසවිතබ්බං, එවං භායවතබ්බං, එවං බහුලීකාතබ්බං, එවං තදනුධම්මතා
සතිඋපට්ඨායපතබ්බා’’ති– අනුසාසනීපාටිහාරියං…යප.…. 

පඨමංඣානං ඉජ්ඣතීති – ඉද්ධි. නීවරයණ පටිහරතීති – පාටිහාරියං. 
යය යතන පඨයමන ඣායනන සමන්නාගතා, සබ්යබ යත විසුද්ධචිත්තා
අනාවිලසඞ්කප්පාති – ආයදසනාපාටිහාරියං. ‘‘තං යඛො පන පඨමංඣානං
එවං ආයසවිතබ්බං, එවං භායවතබ්බං, එවං බහුලීකාතබ්බං, එවං
තදනුධම්මතාසතිඋපට්ඨායපතබ්බා’’ති– අනුසාසනීපාටිහාරියං…යප.…. 

අරහත්තමග්යගො ඉජ්ඣතීති – ඉද්ධි. සබ්බකියලයස පටිහරතීති – 
පාටිහාරියං. යය යතන අරහත්තමග්යගන සමන්නාගතා, සබ්යබ යත
විසුද්ධචිත්තා අනාවිලසඞ්කප්පාති –ආයදසනාපාටිහාරියං. ‘‘යසොයඛො පන
අරහත්තමග්යගො එවං ආයසවිතබ්යබො, එවං භායවතබ්යබො, එවං
බහුලීකාතබ්යබො, එවං තදනුධම්මතා සති උපට්ඨායපතබ්බා’’ති – 
අනුසාසනීපාටිහාරියං. 

32. යනක්ඛම්මං ඉජ්ඣතීති – ඉද්ධි. කාමච්ඡන්දං පටිහරතීති – 
පාටිහාරියං. යා ච ඉද්ධි යඤ්ච පාටිහාරියං, ඉදං වුච්චති ඉද්ධිපාටිහාරියං. 
අබයාපායදො ඉජ්ඣතීති – ඉද්ධි. බයාපාදං පටිහරතීති – පාටිහාරියං. යා ච
ඉද්ධි යඤ්ච පාටිහාරියං, ඉදං වුච්චති ඉද්ධිපාටිහාරියං. ආයලොකසඤ්ඤා
ඉජ්ඣතීති – ඉද්ධි. ථිනමිද්ධං පටිහරතීති – පාටිහාරියං…යප.…
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අරහත්තමග්යගො ඉජ්ඣතීති – ඉද්ධි. සබ්බකියලයස පටිහරතීති –
පාටිහාරියං.යාචඉද්ධියඤ්චපාටිහාරියං, ඉදංවුච්චති ඉද්ධිපාටිහාරියන්ති. 

පාටිහාරියකථානිට්ඨිතා. 

7. සමසීසකථා 

33. සබ්බධම්මානං [සබ්යබසංධම්මානං(ක.)පටි.ම.1.87 පස්සිතබ්බා] 
සම්මාසමුච්යඡයදනියරොයධචඅනුපට්ඨානතාපඤ්ඤාසමසීසට්යඨ ඤාණං. 

සබ්බධම්මානන්තිපඤ්චක්ඛන්ධා, ද්වාදසායතනානි, අට්ඨාරසධාතුයයො, 
කුසලා ධම්මා, අකුසලා ධම්මා, අබයාකතා ධම්මා, කාමාවචරා ධම්මා, 

රූපාවචරා ධම්මා, අරූපාවචරා ධම්මා, අපරියාපන්නා ධම්මා. සම්මා

සමුච්යෙයදති යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දං සම්මා සමුච්ඡින්දති, 
අබයාපායදන බයාපාදං සම්මා සමුච්ඡින්දති, ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධං
සම්මා සමුච්ඡින්දති, අවික්යඛයපන උද්ධච්චං සම්මා සමුච්ඡින්දති, 
ධම්මවවත්ථායනනවිචිකිච්ඡංසම්මා සමුච්ඡින්දති, ඤායණනඅවිජ්ජංසම්මා
සමුච්ඡින්දති, පායමොජ්යජනඅරතිංසම්මා සමුච්ඡින්දති, පඨයමනඣායනන
නීවරයණ සම්මා සමුච්ඡින්දති…යප.… අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලයස
සම්මාසමුච්ඡින්දති. 

නියරොයධති යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දං නියරොයධති, අබයාපායදන
බයාපාදං නියරොයධති, ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධං නියරොයධති, 
අවික්යඛයපන උද්ධච්චං නියරොයධති, ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡං 
නියරොයධති, ඤායණන අවිජ්ජං නියරොයධති, පායමොජ්යජන අරතිං
නියරොයධති, පඨයමන ඣායනන නීවරයණ නියරොයධති…යප.…
අරහත්තමග්යගනසබ්බකියලයසනියරොයධති. 

අනුපට් ාන ාතියනක්ඛම්මංපටිලද්ධස්ස කාමච්ඡන්යදොනඋපට්ඨාති, 
අබයාපාදං පටිලද්ධස්ස බයාපායදො න උපට්ඨාති, ආයලොකසඤ්ඤං
පටිලද්ධස්සථිනමිද්ධංනඋපට්ඨාති, අවික්යඛපංපටිලද්ධස්ස උද්ධච්චංන
උපට්ඨාති, ධම්මවවත්ථානං පටිලද්ධස්ස විචිකිච්ඡා න උපට්ඨාති, ඤාණං
පටිලද්ධස්ස අවිජ්ජා න උපට්ඨාති, පායමොජ්ජං පටිලද්ධස්ස අරති න
උපට්ඨාති, පඨමං ඣානං පටිලද්ධස්ස නීවරණා න උපට්ඨන්ති…යප.…
අරහත්තමග්ගංපටිලද්ධස්සසබ්බකියලසානඋපට්ඨන්ති. 

සමන්ති කාමච්ඡන්දස්ස පහීනත්තා යනක්ඛම්මං සමං, බයාපාදස්ස
පහීනත්තාඅබයාපායදොසමං, ථිනමිද්ධස්සපහීනත්තා ආයලොකසඤ්ඤාසමං, 
උද්ධච්චස්ස පහීනත්තා අවික්යඛයපො සමං, විචිකිච්ඡාය පහීනත්තා 
ධම්මවවත්ථානංසමං, අවිජ්ජායපහීනත්තාඤාණංසමං, අරතියාපහීනත්තා
පායමොජ්ජං සමං, නීවරණානං පහීනත්තා පඨමං ඣානං සමං…යප.…
සබ්බකියලසානංපහීනත්තාඅරහත්තමග්යගො සමං. 
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සීසන්තියතරසසීසානි–පලියබොධසීසඤ්ච තණ්හා, විනිබන්ධනසීසඤ්ච
මායනො, පරාමාසසීසඤ්ච දිට්ඨි, වික්යඛපසීසඤ්ච උද්ධච්චං, 
සංකියලසසීසඤ්ච අවිජ්ජා, අධියමොක්ඛසීසඤ්ච සද්ධා, පග්ගහසීසඤ්ච
වීරියං, උපට්ඨානසීසඤ්ච සති, අවික්යඛපසීසඤ්ච සමාධි, දස්සනසීසඤ්ච 
පඤ්ඤා, පවත්තසීසඤ්ච ජීවිතින්ද්රියං, යගොචරසීසඤ්ච වියමොක්යඛො, 
සඞ්ඛාරසීසඤ්ච නියරොයධොති. 

සමසීසකථානිට්ඨිතා. 

8. සතිපට් ානකථා 

34. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානා. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං.
යවදනාසු…යප.… චිත්යත… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී 
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’ති. 

35. [ක] කථං කායෙ කාොනුපස්සී විහරති? ඉයධකච්යචො පථවීකායං
අනිච්චයතො අනුපස්සති, යනො නිච්චයතො; දුක්ඛයතො අනුපස්සති, යනො
සුඛයතො; අනත්තයතො අනුපස්සති, යනො අත්තයතො; නිබ්බින්දති, යනො 
නන්දති; විරජ්ජති, යනොරජ්ජති; නියරොයධති, යනොසමුයදති, පටිනිස්සජ්ජති, 
යනො ආදියති. අනිච්චයතොඅනුපස්සන්යතොනිච්චසඤ්ඤංපජහති, දුක්ඛයතො 
අනුපස්සන්යතො සුඛසඤ්ඤං පජහති, අනත්තයතො අනුපස්සන්යතො
අත්තසඤ්ඤං පජහති, නිබ්බින්දන්යතොනන්දිං පජහති, විරජ්ජන්යතො රාගං
පජහති, නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති, පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං
පජහති. ඉයමහි සත්තහිආකායරහිකායං අනුපස්සති. කායයො උපට්ඨානං, 
යනොසති.සතිඋපට්ඨානඤ්යචවසතිච.තායසතියා යතනඤායණනතං
කායං අනුපස්සති.යතනවුච්චති–‘‘කායයකායානුපස්සනාසතිපට්ඨානා’’. 

 ාවනාති චතස්යසො භාවනා – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා, ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා, 
තදුපගවීරියවාහනට්යඨනභාවනා, ආයසවනට්යඨනභාවනා. 

ඉයධකච්යචො ආයපොකායං…යප.… යතයජොකායං… වායයොකායං…
යකසකායං… යලොමකායං… ඡවිකායං… චම්මකායං… මංසකායං…
රුධිරකායං… න්හාරුකායං [නහාරුකායං (සයා.)] … අට්ඨිකායං…
අට්ඨිමිඤ්ජකායං අනිච්චයතො අනුපස්සති, යනො නිච්චයතො; දුක්ඛයතො
අනුපස්සති, යනො සුඛයතො; අනත්තයතො අනුපස්සති, යනො අත්තයතො; 
නිබ්බින්දති, යනො නන්දති; විරජ්ජති, යනො රජ්ජති, නියරොයධති, යනො
සමුයදති; පටිනිස්සජ්ජති, යනො ආදියති. අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො
නිච්චසඤ්ඤං පජහති, දුක්ඛයතො අනුපස්සන්යතො සුඛසඤ්ඤං පජහති, 
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අනත්තයතොඅනුපස්සන්යතොඅත්තසඤ්ඤංපජහති, නිබ්බින්දන්යතො නන්දිං
පජහති, විරජ්ජන්යතො රාගං පජහති, නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති, 
පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං පජහති. ඉයමහි සත්තහි ආකායරහි කායං
අනුපස්සති. කායයො උපට්ඨානං, යනො සති. සති උපට්ඨානඤ්යචව සති ච.
තායසතියායතන ඤායණනතංකායංඅනුපස්සති.යතනවුච්චති–‘‘කායය
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානා’’. 

 ාවනාති චතස්යසො භාවනා – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා, ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා, 
තදුපගවීරියවාහනට්යඨන භාවනා, ආයසවනට්යඨන භාවනා. එවං කායය
කායානුපස්සීවිහරති. 

[ඛ]කථං යවදනාසුයවදනානුපස්සීවිහරති? ඉයධකච්යචොසුඛංයවදනං
අනිච්චයතො අනුපස්සති, යනො නිච්චයතො…යප.… පටිනිස්සජ්ජති, යනො 
ආදියති. අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති…යප.…
පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං පජහති. ඉයමහි සත්තහි ආකායරහි යවදනං
අනුපස්සති. යවදනා උපට්ඨානං, යනො සති. සති උපට්ඨානඤ්යචව සති ච.
තාය සතියා යතන ඤායණන තං යවදනං අනුපස්සති. යතන වුච්චති – 
‘‘යවදනාසුයවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානා’’. 

 ාවනාතිචතස්යසොභාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨන භාවනා…යප.…
ඉයධකච්යචොදුක්ඛංයවදනං…යප.…අදුක්ඛමසුඛංයවදනං…සාමිසංසුඛං
යවදනං… නිරාමිසං සුඛං යවදනං… සාමිසං දුක්ඛං යවදනං… නිරාමිසං
දුක්ඛං යවදනං… සාමිසං අදුක්ඛමසුඛං යවදනං… නිරාමිසං අදුක්ඛමසුඛං
යවදනං… චක්ඛුසම්ඵස්සජං යවදනං… යසොතසම්ඵස්සජං යවදනං…
ඝානසම්ඵස්සජං යවදනං… ජිව්හාසම්ඵස්සජං යවදනං… කායසම්ඵස්සජං
යවදනං… මයනොසම්ඵස්සජං යවදනං අනිච්චයතො අනුපස්සති, යනො 
නිච්චයතො…යප.… පටිනිස්සජ්ජති, යනො ආදියති. අනිච්චයතො
අනුපස්සන්යතොනිච්චසඤ්ඤං පජහති…යප.…පටිනිස්සජ්ජන්යතොආදානං
පජහති.ඉයමහිසත්තහිආකායරහියවදනං අනුපස්සති.යවදනාඋපට්ඨානං, 
යනොසති.සතිඋපට්ඨානඤ්යචවසතිච.තායසතියා යතන ඤායණනතං
යවදනං අනුපස්සති. යතන වුච්චති – ‘‘යවදනාසු 
යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානා’’. 

 ාවනාති චතස්යසො භාවනා…යප.… එවං යවදනාසු යවදනානුපස්සී
විහරති. 

[ග] කථං චිත්ය  චිත් ානුපස්සී විහරති? ඉයධකච්යචො සරාගං චිත්තං 
අනිච්චයතො අනුපස්සති, යනො නිච්චයතො…යප.… පටිනිස්සජ්ජති, යනො
ආදියති. අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති…යප.…
පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං පජහති. ඉයමහි සත්තහි ආකායරහි චිත්තං



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි  පඤ්ඤාවග්යගො 

358 

පටුන 

අනුපස්සති. චිත්තං උපට්ඨානං, යනො සති. සති උපට්ඨානඤ්යචව සති ච.
තාය සතියා යතන ඤායණන තං චිත්තං අනුපස්සති. යතන වුච්චති –
‘‘චිත්යතචිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානා’’. 

 ාවනාතිචතස්යසොභාවනා…යප.…ආයසවනට්යඨන භාවනා. 

ඉයධකච්යචො වීතරාගං චිත්තං…යප.… සයදොසං චිත්තං… වීතයදොසං
චිත්තං… සයමොහං චිත්තං… වීතයමොහං චිත්තං… සංඛිත්තං චිත්තං…
වික්ඛිත්තං චිත්තං… මහග්ගතං චිත්තං…අමහග්ගතං චිත්තං…සඋත්තරං
චිත්තං… අනුත්තරං චිත්තං… සමාහිතං චිත්තං… අසමාහිතං චිත්තං…
විමුත්තං චිත්තං… අවිමුත්තං චිත්තං… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…
යසොතවිඤ්ඤාණං… ඝානවිඤ්ඤාණං… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…
කායවිඤ්ඤාණං… මයනොවිඤ්ඤාණං අනිච්චයතො අනුපස්සති, යනො

නිච්චයතො…යප.… පටිනිස්සජ්ජති, යනො ආදියති. අනිච්චය ො

අනුපස්සන්ය ො නිච්චසඤ්ඤං පජහති…යප.… පටිනිස්සජ්ජන්යතොආදානං
පජහති. ඉයමහිසත්තහිආකායරහි චිත්තං අනුපස්සති. චිත්තං උපට්ඨානං, 
යනොසති.සතිඋපට්ඨානඤ්යචවසතිච.තායසතියා යතන ඤායණනතං
චිත්තං අනුපස්සති. යතන වුච්චති – ‘‘චිත්යත 
චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානා’’. 

 ාවනාති චතස්යසො භාවනා…යප.… ආයසවනට්යඨන භාවනා. එවං
චිත්යතචිත්තානුපස්සීවිහරති. 

[ඝ]කථං ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරති? ඉයධකච්යචොඨයපත්වාකායං
ඨයපත්වා යවදනං ඨයපත්වා චිත්තං තදවයසයස ධම්යම අනිච්චයතො 
අනුපස්සති, යනො නිච්චයතො; දුක්ඛයතො අනුපස්සති, යනො සුඛයතො; 
අනත්තයතො අනුපස්සති, යනො අත්තයතො; නිබ්බින්දති, යනො නන්දති; 
විරජ්ජති, යනො රජ්ජති; නියරොයධති, යනො සමුයදති; පටිනිස්සජ්ජති, යනො
ආදියති. අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති, දුක්ඛයතො 
අනුපස්සන්යතො සුඛසඤ්ඤං පජහති, අනත්තයතො අනුපස්සන්යතො
අත්තසඤ්ඤං පජහති, නිබ්බින්දන්යතොනන්දිං පජහති, විරජ්ජන්යතො රාගං
පජහති, නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති, පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං
පජහති. ඉයමහි සත්තහි ආකායරහි යත ධම්යම අනුපස්සති. ධම්මා
උපට්ඨානං, යනො සති. සති උපට්ඨානඤ්යචව සති ච. තාය සතියා යතන 
ඤායණන යත ධම්යම අනුපස්සති. යතන වුච්චති – ‘‘ධම්යමසු 
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානා’’. 

 ාවනාති චතස්යසො භාවනා – තත්ථ ජාතානං ධම්මානං
අනතිවත්තනට්යඨන භාවනා, ඉන්ද්රියානං එකරසට්යඨන භාවනා, 
තදුපගවීරියවාහනට්යඨනභාවනා, ආයසවනට්යඨනභාවනා. එවං ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සීවිහරතීති. 
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සතිපට්ඨානකථානිට්ඨිතා. 

9. විපස්සනාකථා 

36. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘යසො වත, භික්ඛයව, භික්ඛු කඤ්චි [කිඤ්චි (ක.) අ. නි. 6.99-100
පස්සිතබ්බා] සඞ්ඛාරංනිච්චයතොසමනුපස්සන්යතො අනුයලොමිකායඛන්තියා
සමන්නාගයතොභවිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති; අනුයලොමිකාය ඛන්තියා
අසමන්නාගයතොසම්මත්තනියාමංඔක්කමිස්සතීති –යනතංඨානං විජ්ජති; 
සම්මත්තනියාමං අයනොක්කමමායනො යසොතාපත්තිඵලං වා සකදාගාමිඵලං
වාඅනාගාමිඵලංවා අරහත්තංවා [අරහත්තඵලංවා(සයා.ක.)අ.නි.6.98 
පස්සිතබ්බා] සච්ඡිකරිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වත, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්බසඞ්ඛායර අනිච්චයතො 
සමනුපස්සන්යතො අනුයලොමිකාය ඛන්තියා සමන්නාගයතො භවිස්සතීති –
ඨානයමතං විජ්ජති; අනුයලොමිකාය ඛන්තියා සමන්නාගයතො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමිස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති, සම්මත්තනියාමං
ඔක්කමමායනො යසොතාපත්තිඵලං වා සකදාගාමිඵලං වා අනාගාමිඵලං වා
අරහත්තංවාසච්ඡිකරිස්සතීති–ඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසොවත, භික්ඛයව, භික්ඛුකඤ්චිසඞ්ඛාරංසුඛයතො සමනුපස්සන්යතො
අනුයලොමිකායඛන්තියාසමන්නාගයතොභවිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති; 
අනුයලොමිකායඛන්තියා අසමන්නාගයතො සම්මත්තනියාමංඔක්කමිස්සතීති 
– යනතං ඨානං විජ්ජති; සම්මත්තනියාමං අයනොක්කමමායනො
යසොතාපත්තිඵලං වා සකදාගාමිඵලං වා අනාගාමිඵලං වා අරහත්තං වා 
සච්ඡිකරිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වත, භික්ඛයව, භික්ඛුසබ්බසඞ්ඛායර දුක්ඛයතොසමනුපස්සන්යතො
අනුයලොමිකාය ඛන්තියා සමන්නාගයතො භවිස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති; 
අනුයලොමිකායඛන්තියාසමන්නාගයතොසම්මත්තනියාමංඔක්කමිස්සතීති– 
ඨානයමතං විජ්ජති; සම්මත්තනියාමං ඔක්කමමායනො යසොතාපත්තිඵලං වා
සකදාගාමිඵලං වා අනාගාමිඵලං වා අරහත්තං වා සච්ඡිකරිස්සතීති –
ඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසොවත, භික්ඛයව, භික්ඛුකඤ්චිධම්මංඅත්තයතො සමනුපස්සන්යතො
අනුයලොමිකායඛන්තියාසමන්නාගයතොභවිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති; 
අනුයලොමිකායඛන්තියා අසමන්නාගයතො සම්මත්තනියාමංඔක්කමිස්සතීති
– යනතං ඨානං විජ්ජති; සම්මත්තනියාමං අයනොක්කමමායනො
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යසොතාපත්තිඵලං වා සකදාගාමිඵලං වා අනාගාමිඵලං වා අරහත්තං වා
සච්ඡිකරිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසොවත, භික්ඛයව, භික්ඛුසබ්බධම්යම [කඤ්චිධම්මං(සයා.), කිඤ්චි
ධම්මං (ක.) අ. නි. 6.100 පස්සිතබ්බා] අනත්තයතො සමනුපස්සන්යතො
අනුයලොමිකාය ඛන්තියා සමන්නාගයතො භවිස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති; 
අනුයලොමිකායඛන්තියාසමන්නාගයතොසම්මත්තනියාමං ඔක්කමිස්සතීති–
ඨානයමතං විජ්ජති; සම්මත්තනියාමං ඔක්කමමායනො යසොතාපත්තිඵලං වා 
සකදාගාමිඵලං වා අනාගාමිඵලං වා අරහත්තං වා සච්ඡිකරිස්සතීති –
ඨානයමතං විජ්ජති. 

‘‘යසො වත, භික්ඛයව, භික්ඛු නිබ්බානං දුක්ඛයතො සමනුපස්සන්යතො 
අනුයලොමිකායඛන්තියාසමන්නාගයතොභවිස්සතීති–යනතංඨානං විජ්ජති; 
අනුයලොමිකායඛන්තියා අසමන්නාගයතො සම්මත්තනියාමංඔක්කමිස්සතීති
– යනතං ඨානං විජ්ජති; සම්මත්තනියාමං අයනොක්කමමායනො
යසොතාපත්තිඵලං වා සකදාගාමිඵලං වා අනාගාමිඵලං වා අරහත්තං වා
සච්ඡිකරිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වත, භික්ඛයව, භික්ඛු නිබ්බානං සුඛයතො සමනුපස්සන්යතො 
අනුයලොමිකාය ඛන්තියා සමන්නාගයතො භවිස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති; 
අනුයලොමිකාය ඛන්තියාසමන්නාගයතොසම්මත්තනියාමංඔක්කමිස්සතීති–
ඨානයමතං විජ්ජති; සම්මත්තනියාමං ඔක්කමමායනො යසොතාපත්තිඵලං වා
සකදාගාමිඵලං වා අනාගාමිඵලං වා අරහත්තං වා සච්ඡිකරිස්සතීති –
ඨානයමතංවිජ්ජති’’. 

37. කතිහාකායරහි අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති, කතිහාකායරහි
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති? චත්තාරීසාය ආකායරහි අනුයලොමිකං ඛන්තිං
පටිලභති, චත්තාරීසායආකායරහි සම්මත්තනියාමංඔක්කමති. 

කතයමහි චත්තාරීසාය ආකායරහි අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති, 
කතමහි චත්තාරීසාය ආකායරහි සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති? 
පඤ්චක්ඛන්යධ අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරොගයතො ගණ්ඩයතො සල්ලයතො
අඝයතො ආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො ඊතියතො උපද්දවයතො භයයතො
උපසග්ගයතො චලයතො පභඞ්ගුයතො [පභඞ්ගයතො (සයා.)] අද්ධුවයතො
අතාණයතො [අත්තාණයතො (සයා.)] අයලණයතො අසරණයතො රිත්තයතො 
තුච්ඡයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො ආදීනවයතො විපරිණාමධම්මයතො
අසාරකයතො අඝමූලයතො වධකයතො විභවයතො සාසවයතො සඞ්ඛතයතො
මාරාමිසයතො ජාතිධම්මයතො ජරාධම්මයතො බයාධිධම්මයතො මරණධම්මයතො
යසොකධම්මයතො පරියදවධම්මයතො උපායාසධම්මයතො 
සංකියලසිකධම්මයතො. 
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38. පඤ්චක්ඛන්යධ අනිච්චයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං 
පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො නිච්චං නිබ්බානන්ති
පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ දුක්ඛයතො
පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං
නියරොයධො සුඛං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති.
පඤ්චක්ඛන්යධ යරොගයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති.
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො ආයරොගයං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො 
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ ගණ්ඩයතො පස්සන්යතො
අනුයලොමිකංඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානංනියරොයධො අගණ්ඩං 
[නිගණ්යඩො (ස්යා.)] නිබ්බානන්තිපස්සන්යතොසම්මත්තනියාමංඔක්කමති. 
පඤ්චක්ඛන්යධ සල්ලයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති.
පඤ්චන්නංඛන්ධානං නියරොයධොවිසල්ලං [නිස්සල්ලං(සයා.)] නිබ්බානන්ති 
පස්සන්යතොසම්මත්තනියාමංඔක්කමති. 

පඤ්චක්ඛන්යධ අඝයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති.
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අනයඝො නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො 
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ ආබාධයතො පස්සන්යතො
අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො
අනාබායධො නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති.
පඤ්චක්ඛන්යධ පරයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති.
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අපරප්පච්චයං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ පයලොකයතො පස්සන්යතො
අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො
අපයලොකධම්යමො නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති.
පඤ්චක්ඛන්යධ ඊතියතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති.
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අනීතිකං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො
සම්මත්තනියාමංඔක්කමති. 

පඤ්චක්ඛන්යධ උපද්දවයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං
පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අනුපද්දවං නිබ්බානන්ති
පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ භයයතො
පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං
නියරොයධො අභයං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. 
පඤ්චක්ඛන්යධ උපසග්ගයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති.
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අනුපසග්ගං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ චලයතො පස්සන්යතො
අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අචලං
නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ 
පභඞ්ගුයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං
ඛන්ධානං නියරොයධො අපභඞ්ගු [අප්පභඞ්ගං (සයා.)] නිබ්බානන්ති
පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමංඔක්කමති. 
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පඤ්චක්ඛන්යධඅද්ධුවයතොපස්සන්යතොඅනුයලොමිකංඛන්තිංපටිලභති. 
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො ධුවං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො 
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ අතාණයතො පස්සන්යතො
අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො තාණං
නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ
අයලණයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං
ඛන්ධානං නියරොයධො යලණං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං
ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ අසරණයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං 
පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො සරණං නිබ්බානන්ති
පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ රිත්තයතො
පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං
නියරොයධො අරිත්තංනිබ්බානන්තිපස්සන්යතොසම්මත්තනියාමංඔක්කමති. 

පඤ්චක්ඛන්යධතුච්ඡයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. 
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අතුච්ඡං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ සුඤ්ඤයතො පස්සන්යතො
අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො
පරමසුඤ්ඤං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති.
පඤ්චක්ඛන්යධ අනත්තයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. 
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො පරමත්ථං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ ආදීනවයතො පස්සන්යතො
අනුයලොමිකංඛන්තිංපටිලභති. පඤ්චන්නංඛන්ධානංනියරොයධොඅනාදීනවං
නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ
විපරිණාමධම්මයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිංපටිලභති.පඤ්චන්නං
ඛන්ධානං නියරොයධො අවිපරිණාමධම්මං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො
සම්මත්තනියාමංඔක්කමති. 

පඤ්චක්ඛන්යධ අසාරකයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං
පටිලභති. පඤ්චන්නංඛන්ධානංනියරොයධොසාරංනිබ්බානන්තිපස්සන්යතො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ අඝමූලයතො පස්සන්යතො
අනුයලොමිකංඛන්තිංපටිලභති. පඤ්චන්නංඛන්ධානංනියරොයධොඅනඝමූලං
නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ
වධකයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං 
ඛන්ධානං නියරොයධො අවධකං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං
ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ විභවයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං
පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අවිභවං නිබ්බානන්ති
පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ සාසවයතො
පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං
නියරොයධොඅනාසවං නිබ්බානන්තිපස්සන්යතොසම්මත්තනියාමංඔක්කමති. 
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පඤ්චක්ඛන්යධසඞ්ඛතයතොපස්සන්යතොඅනුයලොමිකංඛන්තිංපටිලභති. 
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අසඞ්ඛතං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ මාරාමිසයතො පස්සන්යතො
අනුයලොමිකංඛන්තිං පටිලභති.පඤ්චන්නංඛන්ධානංනියරොයධොනිරාමිසං
නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ
ජාතිධම්මයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං
ඛන්ධානං නියරොයධො අජාතං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං 
ඔක්කමති.පඤ්චක්ඛන්යධජරාධම්මයතො පස්සන්යතොඅනුයලොමිකංඛන්තිං
පටිලභති.පඤ්චන්නංඛන්ධානං නියරොයධොඅජරංනිබ්බානන්තිපස්සන්යතො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ බයාධිධම්මයතො පස්සන්යතො
අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අබයාධි 
[අබයාධිධම්මං (සයා.)] නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං
ඔක්කමති. 

පඤ්චක්ඛන්යධ මරණධම්මයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං 
පටිලභති.පඤ්චන්නංඛන්ධානංනියරොයධොඅමතංනිබ්බානන්තිපස්සන්යතො 
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ යසොකධම්මයතො පස්සන්යතො
අනුයලොමිකංඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නංඛන්ධානංනියරොයධො අයසොකං
නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ
පරියදවධම්මයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං
ඛන්ධානංනියරොයධොඅපරියදවංනිබ්බානන්තිපස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං
ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ උපායාසධම්මයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං 
ඛන්තිං පටිලභති. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අනුපායාසං
නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. පඤ්චක්ඛන්යධ
සංකියලසිකධම්මයතො පස්සන්යතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභති.
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො අසංකිලිට්ඨං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො
සම්මත්තනියාමංඔක්කමති. 

39. අනිච්චයතොති, අනිච්චානුපස්සනා. දුක්ඛයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා.
යරොගයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා.ගණ්ඩයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා.සල්ලයතොති, 
දුක්ඛානුපස්සනා. අඝයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. ආබාධයතොති, 
දුක්ඛානුපස්සනා. පරයතොති, අනත්තානුපස්සනා. පයලොකයතොති, 
අනිච්චානුපස්සනා.ඊතියතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. 

උපද්දවයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. භයයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. 
උපසග්ගයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. චලයතොති, අනිච්චානුපස්සනා. 
පභඞ්ගුයතොති, අනිච්චානුපස්සනා. අද්ධුවයතොති, අනිච්චානුපස්සනා.
අතාණයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. අයලණයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා.
අසරණයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. රිත්තයතොති, අනත්තානුපස්සනා. 
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තුච්ඡයතොති, අනත්තානුපස්සනා. සුඤ්ඤයතොති, අනත්තානුපස්සනා. 
අනත්තයතොති, අනත්තානුපස්සනා. ආදීනවයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. 
විපරිණාමධම්මයතොති, අනිච්චානුපස්සනා. අසාරකයතොති, 
අනත්තානුපස්සනා. අඝමූලයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. වධකයතොති, 
දුක්ඛානුපස්සනා. විභවයතොති, අනිච්චානුපස්සනා. සාසවයතොති, 
දුක්ඛානුපස්සනා. 

සඞ්ඛතයතොති, අනිච්චානුපස්සනා. මාරාමිසයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. 
ජාතිධම්මයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. ජරාධම්මයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. 
බයාධිධම්මයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. මරණධම්මයතොති, අනිච්චානුපස්සනා. 
යසොකධම්මයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. පරියදවධම්මයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. 
උපායාසධම්මයතොති, දුක්ඛානුපස්සනා. සංකියලසිකධම්මයතොති, 
දුක්ඛානුපස්සනා. 

ඉයමහිචත්තාලීසායආකායරහිඅනුයලොමිකංඛන්තිංපටිලභති.ඉයමහි 
චත්තාලීසායආකායරහිසම්මත්තනියාමංඔක්කමති. 

ඉයමහි චත්තාලීසාය ආකායරහි අනුයලොමිකං ඛන්තිං පටිලභන්තස්ස, 
ඉයමහි චත්තාලීසාය ආකායරහි සම්මත්තනියාමං ඔක්කමන්තස්ස කති
අනිච්චානුපස්සනා, කතිදුක්ඛානුපස්සනා, කතිඅනත්තානුපස්සනා? 

පඤ්චවීසති අනත්තානුපස්සනා, පඤ්ඤාස අනිච්චානුපස්සනා; 
සතංපඤ්චවීසතියචව, යානිදුක්යඛපවුච්චයරති. 

විපස්සනාකථානිට්ඨිතා. 

10. මාතිකාකථා 

40. නිච්ඡායතො [නිච්ඡායතොමුච්චතීති(සයා.)], යමොක්යඛොවියමොක්යඛො, 
විජ්ජාවිමුත්ති, අධිසීලං, අධිචිත්තං, අධිපඤ්ඤා, පස්සද්ධි, ඤාණං, දස්සනං 
විසුද්ධි [සුද්ධි (සයා.)] යනක්ඛම්මං, නිස්සරණං පවියවයකො, යවොස්සග්යගො, 
චරියා, ඣානවියමොක්යඛො, භාවනා, අධිට්ඨානං, ජීවිතං. 

41. නිච්ොය ොති යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දයතො නිච්ඡායතො, 
අබයාපායදන බයාපාදයතො නිච්ඡායතො…යප.… පඨයමන ඣායනන
නීවරයණහි නිච්ඡායතො…යප.… අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලයසහි 
නිච්ඡායතො. 

යමොක්යඛො වියමොක්යඛොති යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දයතො මුච්චතීති –
යමොක්යඛො වියමොක්යඛො. අබයාපායදනබයාපාදයතො මුච්චතීති – යමොක්යඛො
වියමොක්යඛො…යප.… පඨයමන ඣායනන නීවරයණහි මුච්චතීති –
යමොක්යඛො වියමොක්යඛො…යප.… අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලයසහි 
මුච්චතීති– යමොක්යඛොවියමොක්යඛො. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි  පඤ්ඤාවග්යගො 

365 

පටුන 

විජ්ජාවිමුත්තීතියනක්ඛම්මං විජ්ජතීතිවිජ්ජා, කාමච්ඡන්දයතොමුච්චතීති
විමුත්ති. විජ්ජන්යතො මුච්චති, මුච්චන්යතො විජ්ජතීති – විජ්ජාවිමුත්ති.
අබයාපායදො [අබයාපාදං (සයා.)] විජ්ජතීති විජ්ජා, බයාපාදයතො විමුච්චතීති
විමුත්ති.විජ්ජන්යතොමුච්චති, මුච්චන්යතොවිජ්ජතීති– විජ්ජාවිමුත්ති…යප.…
අරහත්තමග්යගො විජ්ජතීති විජ්ජා, සබ්බකියලයසහි මුච්චතීති විමුත්ති.
විජ්ජන්යතොමුච්චති, මුච්චන්යතොවිජ්ජතීති–විජ්ජාවිමුත්ති. 

අධිසීලිං අධිචිත් ිං අධිපඤ්ඤාති යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දං, 
සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි, අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි, දස්සනට්යඨන
දිට්ඨිවිසුද්ධි. යයො තත්ථ සංවරට්යඨො, අයං අධිසීලසික්ඛා. යයො තත්ථ
අවික්යඛපට්යඨො, අයං අධිචිත්තසික්ඛා. යයො තත්ථ දස්සනට්යඨො, අයං 
අධිපඤ්ඤාසික්ඛා.අබයාපායදනබයාපාදංසංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි…යප.…
අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලයස සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි, 
අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි. දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධි. යයො තත්ථ 
සංවරට්යඨො, අයං අධිසීලසික්ඛා. යයො තත්ථ අවික්යඛපට්යඨො, අයං
අධිචිත්තසික්ඛා.යයො තත්ථදස්සනට්යඨො, අයංඅධිපඤ්ඤාසික්ඛා. 

පස්සද්ධීතියනක්ඛම්යමනකාමච්ඡන්දං පටිප්පස්සම්යභති, අබයාපායදන
බයාපාදං පටිප්පස්සම්යභති…යප.… අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලයස
පටිප්පස්සම්යභති. 

ඤාණන්තිකාමච්ඡන්දස්සපහීනත්තා යනක්ඛම්මංඤාතට්යඨනඤාණං; 
බයාපාදස්ස පහීනත්තා අබයාපායදො ඤාතට්යඨන ඤාණං…යප.…
සබ්බකියලසානංපහීනත්තාඅරහත්තමග්යගොඤාතට්යඨන ඤාණං. 

දස්සනන්තිකාමච්ඡන්දස්ස පහීනත්තා යනක්ඛම්මං දිට්ඨත්තා දස්සනං.
බයාපාදස්ස පහීනත්තා අබයාපායදො දිට්ඨත්තා දස්සනං…යප.…
සබ්බකියලසානංපහීනත්තාඅරහත්තමග්යගොදිට්ඨත්තාදස්සනං. 

විසුද්ධීති කාමච්ඡන්දංපජහන්යතොයනක්ඛම්යමනවිසුජ්ඣති.බයාපාදං 
පජහන්යතො අබයාපායදන විසුජ්ඣති…යප.… සබ්බකියලයස පජහන්යතො
අරහත්තමග්යගන විසුජ්ඣති. 

යනක්ඛම්මන්ති කාමානයමතං නිස්සරණං, යදිදං යනක්ඛම්මං.
රූපානයමතංනිස්සරණං, යදිදංආරුප්පං.යංයඛොපනකිඤ්චිභූතං සඞ්ඛතං
පටිච්චසමුප්පන්නං, නියරොයධොතස්සයනක්ඛම්මං.බයාපාදස්සඅබයාපායදො 
යනක්ඛම්මං. ථිනමිද්ධස්ස ආයලොකසඤ්ඤා යනක්ඛම්මං…යප.…
සබ්බකියලසානං අරහත්තමග්යගොයනක්ඛම්මං. 

නිස්සරණන්ති කාමානයමතං නිස්සරණං, යදිදං යනක්ඛම්මං.
රූපානයමතංනිස්සරණං, යදිදංආරුප්පං.යංයඛොපනකිඤ්චිභූතං සඞ්ඛතං
පටිච්චසමුප්පන්නං, නියරොයධො තස්ස නිස්සරණං. කාමච්ඡන්දස්ස



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ගපාළි  පඤ්ඤාවග්යගො 

366 

පටුන 

යනක්ඛම්මං නිස්සරණං. බයාපාදස්ස අබයාපායදො නිස්සරණං…යප.…
සබ්බකියලසානංඅරහත්තමග්යගො නිස්සරණං. 

පවියවයකොති කාමච්ඡන්දස්ස යනක්ඛම්මං පවියවයකො …යප.…
සබ්බකියලසානංඅරහත්තමග්යගොපවියවයකො. 

යවොස්සග්යගොති යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දං යවොස්සජ්ජතීති –
යවොස්සග්යගො. අබයාපායදන බයාපාදං යවොස්සජ්ජතීති –
යවොස්සග්යගො…යප.… අරහත්තමග්යගන සබ්බකියලයස යවොස්සජ්ජතීති –
යවොස්සග්යගො. 

චරිොති කාමච්ඡන්දං පජහන්යතො යනක්ඛම්යමන චරති. බයාපාදං
පජහන්යතො අබයාපායදන චරති…යප.… සබ්බකියලයස පජහන්යතො 
අරහත්තමග්යගනචරති. 

ඣානවියමොක්යඛොති යනක්ඛම්මං ඣායතීති – ඣානං. කාමච්ඡන්දං
ඣායපතීති – ඣානං. ඣායන්යතො මුච්චතීති – ඣානවියමොක්යඛො. 
ඣායපන්යතො මුච්චතීති – ඣානවියමොක්යඛො. ඣායන්තීති ධම්මා.
ඣායපන්තීති කියලයස. ඣායත ච ඣායප ච ජානාතීති – ඣානඣායී 
[ඣානවියමොක්යඛො (සයා.) අට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්බා]. අබයාපායදො
ඣායතීතිඣානං.බයාපාදංඣායපතීති–ඣානං…යප.… ආයලොකසඤ්ඤා
ඣායතීති – ඣානං. ථිනමිද්ධං ඣායපතීති – ඣානං…යප.…
අරහත්තමග්යගො ඣායතීති–ඣානං.සබ්බකියලයසඣායපතීති–ඣානං.
ඣායන්යතො මුච්චතීති – ඣානවියමොක්යඛො. ඣායපන්යතො මුච්චතීති –
ඣානවියමොක්යඛො.ඣායන්තීති– ධම්මා.ඣායපන්තීති–කියලයස.ඣායත
චඣායපචජානාතීති–ඣානඣායී. 

42.  ාවනාඅධිට් ානිංජීවි න්ති කාමච්ඡන්දංපජහන්යතොයනක්ඛම්මං
භායවතීති – භාවනාසම්පන්යනො. යනක්ඛම්මවයසන චිත්තං අධිට්ඨාතීති –
අධිට්ඨානසම්පන්යනො. ස්වායං එවං භාවනාසම්පන්යනො 
අධිට්ඨානසම්පන්යනො සමං ජීවති, යනො විසමං; සම්මා ජීවති, යනො මිච්ඡා; 
විසුද්ධං ජීවති, යනො කිලිට්ඨන්ති – ආජීවසම්පන්යනො. ස්වායං එවං 
භාවනාසම්පන්යනො අධිට්ඨානසම්පන්යනො ආජීවසම්පන්යනො යඤ්ඤයදව
පරිසංඋපසඞ්කමති– යදිඛත්තියපරිසංයදිබ්රාහ්මණපරිසංයදිගහපතිපරිසං
යදිසමණපරිසං –විසාරයදො උපසඞ්කමතිඅමඞ්කුභූයතො.තංකිස්සයහතු? 
තථාහියසොභාවනාසම්පන්යනො අධිට්ඨානසම්පන්යනොආජීවසම්පන්යනො. 

බයාපාදං පජහන්යතො අබයාපාදං භායවතීති –
භාවනාසම්පන්යනො…යප.… ථිනමිද්ධං පජහන්යතො ආයලොකසඤ්ඤං
භායවතීති–භාවනාසම්පන්යනො…යප.…උද්ධච්චං පජහන්යතොඅවික්යඛපං
භායවතීති – භාවනාසම්පන්යනො…යප.… විචිකිච්ඡං පජහන්යතො 
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ධම්මවවත්ථානං භායවතීති – භාවනාසම්පන්යනො…යප.… අවිජ්ජං
පජහන්යතො විජ්ජං භායවතීති – භාවනාසම්පන්යනො…යප.… අරතිං
පජහන්යතොපායමොජ්ජං භායවතීති–භාවනාසම්පන්යනො…යප.…නීවරයණ
පජහන්යතො පඨමං ඣානං භායවතීති – භාවනාසම්පන්යනො…යප.…
සබ්බකියලයසපජහන්යතොඅරහත්තමග්ගංභායවතීති– භාවනාසම්පන්යනො.
අරහත්තමග්ගවයසන චිත්තං අධිට්ඨාතීති – අධිට්ඨානසම්පන්යනො. ස්වායං
එවං භාවනාසම්පන්යනො අධිට්ඨානසම්පන්යනො සමං ජීවති, යනො විසමං; 
සම්මා ජීවති, යනො මිච්ඡා; විසුද්ධං ජීවති, යනො කිලිට්ඨන්ති – 
ආජීවසම්පන්යනො. ස්වායං එවං භාවනාසම්පන්යනො අධිට්ඨානසම්පන්යනො
ආජීවසම්පන්යනො යඤ්ඤයදවපරිසංඋපසඞ්කමති –යදිඛත්තියපරිසංයදි
බ්රාහ්මණපරිසංයදිගහපතිපරිසං යදිසමණපරිසං–විසාරයදොඋපසඞ්කමති
අමඞ්කුභූයතො. තං කිස්ස යහතු? තථා හි යසො භාවනාසම්පන්යනො
අධිට්ඨානසම්පන්යනොආජීවසම්පන්යනොති. 

මාතිකාකථානිට්ඨිතා. 

පඤ්ඤාවග්යගොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

පඤ්ඤා ඉද්ධිඅභිසමයයො, වියවයකො චරියපඤ්චයමො; 
පාටිහාරිසමසීසි, සතිපට්ඨානාවිපස්සනා; 
තතියයපඤ්ඤාවග්ගම්හි, මාතිකායචයතදසාති. 

මහාවග්යගොයුගනද්යධො, පඤ්ඤාවග්යගොචනාමයතො; 
තයයොව වග්ගා ඉමම්හි [තිවග්යගො යස්ස වික්යඛයපො (සයා. ක.)], 
පටිසම්භිදාපකරයණ. 

අනන්තනයමග්යගසු, ගම්භීයරොසාගරූපයමො; 
නභඤ්චතාරකාකිණ්ණං, ථූයලොජාතස්සයරොයථා; 
කථිකානංවිසාලාය, යයොගීනංඤාණයජොතනන්ති. 

පටිසම්භිදාමග්ගපාළිනිට්ඨිතා. 
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