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ෙයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

යෙත්තිප්පකරණපාළි 

1. සඞ්ගහවායරො 

යං යලොයකොපූජයයත, සයලොකපායලොසදාෙමස්සතිච; 
තස්යසතසාසෙවරං, විදූහියඤයයංෙරවරස්ස. 

ද්වාදසපදානිසුත්තං, තංසබ්බ්යංබ්යයඤ්ජෙඤ්චඅත්ය ොච; 
තංවිඤ්යඤයයංඋභයං, යකොඅත්ය ොබ්යයඤ්ජෙංකතමං. 

යසොළසහාරා යෙත්ති [යෙත්තී (ක.)], පඤ්චෙයා සාසෙස්ස
පරියයට්ඨි; 
අට්ඨාරසමූලපදා, මහකච්චායෙෙ [මහාකච්චායෙෙ (සී.)] 
නිද්දිට්ඨා. 

හාරා බ්යයඤ්ජෙවිචයයො, සුත්තස්සෙයාතයයොච සුත්තත්ය ො; 
උභයංපරිග්ගහීතං, වුච්චතිසුත්තංය ාසුත්තං. 

යායචවයදසොයඤ්ච, යදසිතංඋභයයමවවිඤ්යඤයයං; 
තත්රායමානුබබ්බී, ෙවවිධසුත්තන්තපරියයට්ඨීති. 

සඞ්ගහවායරො. 

2. උද්යදසවායරො 

1. තත්  කතයම යසොළස හාරා? යදසො විචයයො යුත්ති පදට්ඨායෙො 
ලක්ෙයණො චතුබ්යූයහො ආවට්යටො විභත්ති පරිවත්තයෙො යවවචයෙො
පඤ්ඤත්ති ඔතරයණො යසොධයෙො අධිට්ඨායෙො පරික්ොයරො සමායරොපයෙො
ඉති. 

තස්සානුගීති 

යදසො විචයයොයුත්ති, පදට්ඨායෙොච ලක්ෙයණො; 
චතුබ්යූයහොචආවට්යටො, විභත්තිපරිවත්තයෙො. 

යවවචයෙොචපඤ්ඤත්ති, ඔතරයණොචයසොධයෙො; 
අධිට්ඨායෙොපරික්ොයරො, සමායරොපයෙොයසොළයසො [යසොළස (සී.)]. 

එයතයසොළසහාරා, පකිත්තිතාඅත් යතොඅසංකිණ්ණා; 
එයතසඤ්යචවභවති, විත් ාරතයාෙයවිභත්තීති. 
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2. තත්  කතයම පඤ්ච ෙයා? ෙන්දියාවට්යටො තිබක්ෙයලො 
සීහවික්කීළියතොදිසායලොචයෙොඅඞ්කුයසොඉති. 

තස්සානුගීති 

පඨයමොෙන්දියාවට්යටො, දුතියයොචතිබක්ෙයලො; 
සීහවික්කීළියතො ොම, තතියයො ෙයලඤ්ජයකො [ෙයලඤ්ඡයකො
(සී.)]. 

දිසායලොචෙමාහංසු, චතුත් ංෙයමුත්තමං; 
පඤ්චයමොඅඞ්කුයසොොම, සබ්යබ්යපඤ්චෙයාගතාති. 

3. තත් කතමානිඅට්ඨාරසමූලපදානි? ෙවපදානිකුසලානිෙව පදානි
අකුසලානි.තත් කතමානිෙවපදානිඅකුසලානි, තණ්හාඅවිජ්ජායලොයභො
යදොයසො යමොයහො සුභසඤ්ඤා සුෙසඤ්ඤා නිච්චසඤ්ඤා අත්තසඤ්ඤාති, 
ඉමානි ෙව පදානි අකුසලානි, යත්  සබ්යබ්යො අකුසලපක්යෙො සඞ්ගහං
සයමොසරණංගච්ඡති. 

තත්  කතමානි ෙව පදානි කුසලානි? සමය ො විපස්සො අයලොයභො
අයදොයසො අයමොයහො අසුභසඤ්ඤා දුක්ෙසඤ්ඤා අනිච්චසඤ්ඤා
අෙත්තසඤ්ඤාති, ඉමානිෙවපදානි කුසලානි, යත් සබ්යබ්යොකුසලපක්යෙො
සඞ්ගහංසයමොසරණංගච්ඡති. 

තත්රිදඋඋද්දාෙඋ 

තණ්හා චඅවිජ්ජාපිච, යලොයභොයදොයසොතය වයමොයහො ච; 
චතුයරොචවිපල්ලාසා, කියලසභූමීෙවපදානි. 

සමය ො චවිපස්සොච, කුසලානිචයානිතීණි මූලානි; 
චතුයරොසතිපට්ඨාො, ඉන්ද්රියභූමීෙවපදානි. 

ෙවහිචපයදහිකුසලා, ෙවහිචයුජ්ජන්තිඅකුසලපක්ො; 
එයතයෙොමූලපදා, භවන්තිඅට්ඨාරසපදානීති. 

උද්යදසවායරො. 

3. නිද්යදසවායරො 

4. තත් සඞ්යෙපයතොයෙත්තිකිත්තිතා. 

හාරසඞ්යෙයපො 

1. 
අස්සාදාදීෙවතා, නිස්සරණම්පිචඵලංඋපායයො ච; 

ආණත්තීචභගවයතො, යයොගීෙං යදසොහායරො. 
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2. 
යංබච්ඡිතඤ්චවිස්සජ්ජිතඤ්ච, සුත්තස්සයාචඅනුගීති; 

සුත්තස්සයයොපවිචයයො, හායරො විචයෙොති නිද්දිට්යඨො. 

3. 
සබ්යබ්යසංහාරාෙං, යාභූමීයයොචයගොචයරොයතසං; 

යුත්තායුත්තපරික්ො, හායරො යුත්තීති නිද්දිට්යඨො. 

4. 
ධම්මංයදයසතිජියෙො, තස්සචධම්මස්සයංපදට්ඨාෙං; 

ඉතියාවසබ්බ්යධම්මා, එයසොහායරො පදට්ඨායෙො. 

5. 
වුත්තම්හිඑකධම්යම, යයධම්මාඑකලක්ෙණායකචි; 

වුත්තාභවන්තිසබ්යබ්ය, යසොහායරො ලක්ෙයණො ොම. 

6. 
යෙරුත්තමධිප්පායයො, බ්යයඤ්ජෙම යදසොනිදාෙඤ්ච; 

බබ්බ්යාපරානුසන්ධී, එයසොහායරො චතුබ්යූයහො. 

7. 
එකම්හිපදට්ඨායෙ, පරියයසතියසසකංපදට්ඨාෙං; 

ආවට්ටතිපටිපක්යෙ, ආවට්ය ො ොමයසො හායරො. 

8. 
ධම්මඤ්ච පදට්ඨාෙං, භූමිඤ්චවිභජ්ජයතඅයං හායරො; 

සාධාරයණඅසාධාරයණචයෙයයයො විභත්තීති. 

9. 
කුසලාකුසයලධම්යම, නිද්දිට්යඨභාවියතපහීයෙච; 

පරිවත්තතිපටිපක්යෙ, හායරො පරිවත්තයෙො ොම. 

10. 
යවවචොනි බ්යහූනිතු, සුත්යතවුත්තානි එකධම්මස්ස; 

යයොජාොතිසුත්තවිදූ, යවවචයෙො ොමයසො හායරො. 

11. 
එකං භගවාධම්මං, පඤ්ඤත්තීහිවිවිධාහි යදයසති; 

යසොආකායරොයඤයයයො, පඤ්ඤත්තී ොම හායරොති. 

12. 
යයොචපටිච්චුප්පායදො, ඉන්ද්රියෙන්ධාචධාතුආයතො; 
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එයතහිඔතරතියයො, ඔතරයණො ොමයසොහායරො. 

13. 
විස්සජ්ජිතම්හිපඤ්යහ, ගා ායංබච්ඡිතායමාරබ්භ; 

සුද්ධාසුද්ධපරික්ො, හායරොයසො යසොධයෙො ොම. 

14. 
එකත්තතායධම්මා, යයපිචයවමත්තතායනිද්දිට්ඨා; 

යතෙවිකප්පයිතබ්බ්යා, එයසොහායරො අධිට්ඨායෙො. 

15. 
යයධම්මායංධම්මං, ජෙයන්තිප්පච්චයාපරම්පරයතො; 

යහතුමවකඩ්ඪයිත්වා, එයසොහායරො පරික්ොයරො. 

16. 
යයධම්මායංමූලා, යයයචකත් ාපකාසිතාමුනිො; 

යතසමයරොපයිතබ්බ්යා, එස සමායරොපයෙො හායරො. 

ෙෙසඞ්යෙයපො 

17. 
තණ්හඤ්චඅවිජ්ජම්පිච, සමය ෙවිපස්සොයයොයෙති; 

සච්යචහියයොජයිත්වා, අයංෙයයො ෙන්දිොවට්ය ො. 

18. 
යයොඅකුසයලසමූයලහි, යෙතිකුසයලචකුසලමූයලහි; 

භූතංත ංඅවිත ං, තිපුක්ෙලඋ තංෙයං ආහු. 

19. 
යයොයෙතිවිපල්ලායසහි, කියලයසඉන්ද්රියයහිසද්ධම්යම; 

එතංෙයංෙයවිදූ, සීහවික්කීළිතඋ ආහු. 

20. 
යවයයාකරයණසු හියය, කුසලාකුසලාතහිංතහිං වුත්තා; 

මෙසායවොයලොකයයත, තංඛු දිසායලොචෙඋ ආහු. 

21. 
ඔයලොයකත්වා දිසයලොචයෙෙ, උක්ඛිපියයං සමායෙති; 

සබ්යබ්යකුසලාකුසයල, අයංෙයයො අඞ්කුයසො ොම. 

22. 
යසොළස හාරා පඨමං, දිසයලොචෙයතො [දිසයලොචයෙෙ (ක.)] දිසා
වියලොයකත්වා; 
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සඞ්ඛිපියඅඞ්කුයසෙහි, ෙයයහිතීහිනිද්දියසසුත්තං. 

ද්වාදසපද 

23. 
අක්ෙරංපදංබ්යයඤ්ජෙං, නිරුත්තිතය වනිද්යදයසො; 
ආකාරඡට්ඨවචෙං, එත්තාවබ්යයඤ්ජෙංසබ්බ්යං. 

24. 
සඞ්කාසො පකාසො, විවරණා විභජනුත්තානීකම්මපඤ්ඤත්ති; 
එයතහිඡහිපයදහි, අත්ය ොකම්මඤ්චනිද්දිට්ඨං. 

25. 
තීණිචෙයාඅනූො, අත් ස්සචඡප්පදානිගණිතානි; 
ෙවහිපයදහිභගවයතො, වචෙස්සත්ය ොසමායුත්යතො. 

26. 
අත් ස්සෙවප්පදානි, බ්යයඤ්ජෙපරියයට්ඨියාචතුබ්බීස; 
උභයං සඞ්කලයිත්වා [සඞ්යෙපයයතො (ක.)], යතත්තිංසා එත්තිකා
යෙත්තීති. 

නිද්යදසවායරො. 

4. පටිනිද්යදසවායරො 

1. යදසොහාරවිභඞ්යගො 

5. තත්  කතයමො යදසොහායරො? ‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’ති ගා ා අයං 
යදසොහායරො. කිං යදසයති? අස්සාදං ආදීෙවං නිස්සරණං ඵලං උපායං
ආණත්තිං. ධම්මං යවො, භික්ෙයව, යදයසස්සාමි ආදිකලයාණං
මජ්යෙකලයාණං පරියයොසාෙකලයාණං සාත් ං සබ්යයඤ්ජෙං
යකවලපරිබණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංපකායසස්සාමීති. 

තත්  කතයමො අස්සායදො? 

‘‘කාමං [කාමමාදිකා ඉමා ඡ ගා ා සු. නි. 772 පස්සිතබ්බ්යා] 
කාමයමාෙස්ස, තස්සයචතංසමිජ්ෙති; 
අද්ධාපීතිමයෙොයහොති, ලද්ධාමච්යචොයදිච්ඡතී’’ති. 

අයංඅස්සායදො. 

තත් කතයමොආදීෙයවො? 

‘‘තස්ස යචකාමයාෙස්ස, ඡන්දජාතස්ස ජන්තුයෙො; 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණපාළි 

6 

පටුෙ 

යතකාමාපරිහායන්ති, සල්ලවිද්යධොවරුප්පතී’’ති. 

අයංආදීෙයවො. 

තත් කතමංනිස්සරණං? 

‘‘යයොකායමපරිවජ්යජති, සප්පස්යසවපදාසියරො; 
යසොමංවිසත්තිකංයලොයක, සයතොසමතිවත්තතී’’ති. 

ඉදංනිස්සරණං. 

තත් කතයමොඅස්සායදො? 

‘‘යෙත්තංවත්ථංහිරඤ්ඤංවා, ගවාස්සංදාසයපොරිසං; 
ථියයොබ්යන්ධූබථූකායම, යයොෙයරොඅනුගිජ්ෙතී’’ති. 

අයංඅස්සායදො. 

තත් කතයමොආදීෙයවො? 

‘‘අබ්යලාෙංබ්යලීයන්ති, මද්දන්යතෙංපරිස්සයා; 
තයතොෙංදුක්ෙමන්යවති, ොවංභින්ෙමියවොදක’’න්ති. 

අයංආදීෙයවො. 

තත් කතමංනිස්සරණං? 

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

ඉදංනිස්සරණං. 

තත්  කතමංඵලං? 

‘‘ධම්යමො හයව රක්ෙති ධම්මචාරිං, ඡත්තං මහන්තං ය  
වස්සකායල; 
එසානිසංයසොධම්යමසුචිණ්යණ, ෙදුග්ගතිංගච්ඡති ධම්මචාරී’’ති. 

ඉදංඵලං. 

තත් කතයමොඋපායයො? 

‘‘සබ්යබ්යසඞ්ොරාඅනිච්චා’’ති…යප.… 
‘‘සබ්යබ්යසඞ්ොරා [පස්සධ.ප.277] දුක්ො’’ති…යප.… 
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‘‘සබ්යබ්යධම්මාඅෙත්තා’’ති, යදාපඤ්ඤායපස්සති; 
අ නිබ්බින්දතිදුක්යෙ, එසමග්යගොවිසුද්ධියා’’ති. 

අයංඋපායයො. 

තත්  කතමාආණත්ති? 

‘‘චක්ඛුමා [පස්සඋදා.43] විසමානීව, විජ්ජමායෙපරක්කයම; 
පණ්ඩියතොජීවයලොකස්මිං, පාපානිපරිවජ්ජයය’’ති. 

අයංආණත්ති. 

‘‘‘සුඤ්ඤයතොයලොකංඅයවක්ෙස්සු, 
යමොඝරාජා’තිආණත්ති, ‘සදාසයතො’තිඋපායයො; 
‘අත්තානුදිට්ඨිං ඌහච්ච [උහච්ච (ක.) පස්ස සු. නි. 1125], එවං
මච්චුතයරොසියා’’’. 

ඉදංඵලං. 

6. තත්  භගවා උග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස බග්ගලස්ස නිස්සරණං යදසයති, 
විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස බග්ගලස්ස ආදීෙවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යදසයති, 
යෙයයස්ස බග්ගලස්සඅස්සාදඤ්චආදීෙවඤ්චනිස්සරණඤ්චයදසයති. 

තත්  චතස්යසො පටිපදා, චත්තායරො බග්ගලා. තණ්හාචරියතො මන්යදො 
සතින්ද්රියයෙ දුක්ොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය නියයාති සතිපට්ඨායෙහි 
නිස්සයයහි.තණ්හාචරියතො උදත්යතො [උදත්ය ො (සී.) උ +ආ + දා + ත] 
සමාධින්ද්රියයෙ දුක්ොය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය නියයාති ොයෙහි
නිස්සයයහි. දිට්ඨිචරියතො මන්යදො වීරියින්ද්රියයෙ සුොය පටිපදාය
දන්ධාභිඤ්ඤාය නියයාති සම්මප්පධායෙහි නිස්සයයහි. දිට්ඨිචරියතො
උදත්යතො පඤ්ඤින්ද්රියයෙ සුොය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය නියයාති
සච්යචහිනිස්සයයහි. 

උයභො තණ්හාචරිතා සම බබ්බ්යඞ්ගමාය විපස්සො නියයන්ති 
රාගවිරාගාය යචයතොවිමුත්තියා. උයභො දිට්ඨිචරිතා විපස්සොබබ්බ්යඞ්ගයම
සමය ෙ නියයන්තිඅවිජ්ජාවිරාගායපඤ්ඤාවිමුත්තියා. 

තත් යයසම බබ්බ්යඞ්ගමාහිපටිපදාහිනියයන්ති, යත ෙන්දියාවට්යටෙ
ෙයයෙ හාතබ්බ්යා, යය විපස්සොබබ්බ්යඞ්ගමාහි පටිපදාහි නියයන්ති, යත
සීහවික්කීළියතෙෙයයෙහාතබ්බ්යා. 

7. ස්වායං හායරො කත්  සම්භවති, යස්ස සත් ා වා ධම්මං යදසයති
අඤ්ඤතයරො වා ගරුට්ඨානීයයො සබ්රහ්මචාරී, යසො තං ධම්මං සුත්වා සද්ධං
පටිලභති. තත්  යා වීමංසා උස්සාහො තුලො උපපරික්ො, අයං සුතමයී 
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පඤ්ඤා. ත ා සුයතෙ නිස්සයයෙ යා වීමංසා තුලො උපපරික්ො
මෙසානුයපක්ෙණා, අයං චින්තාමයී පඤ්ඤා. ඉමාහි ද්වීහි පඤ්ඤාහි
මෙසිකාරසම්පයුත්තස්ස යං ඤාණං උප්පජ්ජති දස්සෙභූමියං වා
භාවොභූමියංවා, අයංභාවොමයීපඤ්ඤා. 

8. පරයතොයඝොසා සුතමයී පඤ්ඤා. පච්චත්තසමුට්ඨිතා යයොනියසො 
මෙසිකාරා චින්තාමයී පඤ්ඤා. යං පරයතො ච යඝොයසෙ
පච්චත්තසමුට්ඨියතෙ ච යයොනියසොමෙසිකායරෙඤාණං උප්පජ්ජති, අයං
භාවොමයීපඤ්ඤා. යස්ස ඉමා ද්යව පඤ්ඤා අත්ථිසුතමයීචින්තාමයීච, 
අයං උග්ඝටිතඤ්ඤූ. යස්ස සුතමයී පඤ්ඤා අත්ථි, චින්තාමයීෙත්ථි, අයං
විපඤ්චිතඤ්ඤූ [විපච්චිතඤ්ඤූ (සී.)]. යස්සයෙවසුතමයීපඤ්ඤාඅත්ථිෙ
චින්තාමයී, අයංයෙයයයො. 

9. සායං ධම්මයදසො කිං යදසයති? චත්තාරි සච්චානි දුක්ෙං සමුදයං
නියරොධං මග්ගං. ආදීෙයවො ච ඵලඤ්ච දුක්ෙං, අස්සායදො සමුදයයො, 
නිස්සරණං නියරොයධො, උපායයො ආණත්ති ච මග්යගො. ඉමානි චත්තාරි
සච්චානි.ඉදංධම්මචක්කං. 

ය ාහ භගවා–‘‘ඉදංදුක්ෙ’’න්තියම, භික්ෙයව, බ්යාරාණසියංඉසිපතයෙ
මිගදායය අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පටිවත්තියං සමයණෙ වා
බ්රාහ්මයණෙවායදයවෙවාමායරෙවාබ්රහ්මුොවායකෙචි වායලොකස්මිං, 
සබ්බ්යංධම්මචක්කං. 

තත්  අපරිමාණා පදා, අපරිමාණා අක්ෙරා, අපරිමාණා බ්යයඤ්ජො, 
අපරිමාණාආකාරා යෙරුත්තානිද්යදසා. එතස්යසව අත් ස්ස සඞ්කාසො
පකාසො විවරණා විභජො උත්තානීකම්මං [උත්තානිකම්මං (ක.)] 
පඤ්ඤත්ති, ඉතිපිදංදුක්ෙංඅරියසච්චං. 

‘‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’’ති යම, භික්ෙයව, බ්යාරාණසියං ඉසිපතයෙ
මිගදායය අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං…යප.… ‘‘අයං
දුක්ෙනියරොයධො’’ති යම, භික්ෙයව…යප.… ‘‘අයං දුක්ෙනියරොධගාමිනී
පටිපදා’’ති යම, භික්ෙයව, බ්යාරාණසියං ඉසිපතයෙ මිගදායය අනුත්තරං
ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පටිවත්තියං සමයණෙ වා බ්රාහ්මයණෙ වා
යදයවෙවාමායරෙවාබ්රහ්මුොවායකෙචිවායලොකස්මිං. 

තත්  අපරිමාණා පදා, අපරිමාණා අක්ෙරා, අපරිමාණා බ්යයඤ්ජො, 
අපරිමාණාආකාරා යෙරුත්තානිද්යදසා. එතස්යසව අත් ස්සසඞ්කාසො
පකාසො විවරණා විභජො උත්තානීකම්මං පඤ්ඤත්ති ඉතිපිදං
දුක්ෙනියරොධගාමිනීපටිපදා අරියසච්චං. 

තත්  භගවා අක්ෙයරහි සඞ්කායසති, පයදහි පකායසති, බ්යයඤ්ජයෙහි 
විවරති, ආකායරහිවිභජති, නිරුත්තීහිඋත්තානීකයරොති [උත්තානිං කයරොති
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(ක.)], නිද්යදයසහි පඤ්ඤයපති. තත්  භගවා අක්ෙයරහි ච පයදහි ච 
උග්ඝයටති [උග්ඝායටති (සී.)], බ්යයඤ්ජයෙහි ච ආකායරහි ච විපඤ්චයති, 
නිරුත්තීහිචනිද්යදයසහිචවිත් ායරති.තත් උග්ඝටො [උග්ඝාටො(සී.)] 
ආදි, විපඤ්චො මජ්යෙ, විත් ාරණා පරියයොසාෙං. යසොයං ධම්මවිෙයයො
උග්ඝටීයන්යතො උග්ඝටිතඤ්ඤූබග්ගලං වියෙති, යතෙ ෙං ආහු 
‘‘ආදිකලයායණො’’ති. විපඤ්චීයන්යතො විපඤ්චිතඤ්ඤූබග්ගලං වියෙති, 
යතෙෙංආහු ‘‘මජ්යෙකලයායණො’’ති.විත් ාරීයන්යතොයෙයයංබග්ගලං
වියෙති, යතෙෙංආහු ‘‘පරියයොසාෙකලයායණො’’ති. 

10. තත්  ඡප්පදානි අත්ය ො සඞ්කාසො පකාසො විවරණා විභජො
උත්තානීකම්මංපඤ්ඤත්ති, ඉමානිඡප්පදානිඅත්ය ො. ඡප්පදානිබ්යයඤ්ජෙං
අක්ෙරං පදං බ්යයඤ්ජෙං ආකායරො නිරුත්ති නිද්යදයසො, ඉමානි ඡප්පදානි
බ්යයඤ්ජෙං. යතොහ භගවා ‘‘ධම්මං යවො, භික්ෙයව, යදයසස්සාමි
ආදිකලයාණං මජ්යෙකලයාණං පරියයොසාෙකලයාණං සාත් ං
සබ්යයඤ්ජෙ’’න්ති. 

යකවලන්ති යලොකුත්තරං, ෙ මිස්සං යලොකියයහි ධම්යමහි. 

පරිපුණ්ණන්ති පරිපූරං අනූෙං අෙතියරකං. පරිසුද්ධන්ති නිම්මලං
සබ්බ්යමලාපගතං පරියයොදාතං උපට්ඨිතං සබ්බ්යවියසසාෙං, ඉදං වුච්චති 
ත ාගතපදංඉතිපි ත ාගතනියසවිතංඉතිපි ත ාගතාරඤ්ජිතංඉතිපි, 
අයතොයචතං බ්රහ්මචරියං පඤ්ඤායති. යතොහ භගවා ‘‘යකවලපරිබණ්ණං
පරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංපකායසස්සාමී’’ති. 

යකසංඅයංධම්මයදසො, යයොගීෙං.යතොහආයස්මාමහාකච්චායයෙො
– 

‘‘අස්සාදාදීෙවතා, නිස්සරණම්පිචඵලංඋපායයොච; 
ආණත්තීචභගවයතො, යයොගීෙංයදසොහායරො’’ති. 

නියුත්යතොයදසොහායරො. 

2. විචෙහාරවිභඞ්යගො 

11. තත්  කතයමො විචයයො හායරො? ‘‘යං බච්ඡිතඤ්ච 
විස්සජ්ජිතඤ්චා’’තිගා ා, අයංවිචයයොහායරො. 

කිංවිචිෙති? පදංවිචිෙති, පඤ්හංවිචිෙති, විසජ්ජෙං [විස්සජ්ජෙං (සී.
ක.)] විචිෙති, බබ්බ්යාපරං විචිෙති, අස්සාදං විචිෙති, ආදීෙවං විචිෙති, 
නිස්සරණං විචිෙති, ඵලං විචිෙති, උපායං විචිෙති, ආණත්තිං විචිෙති, 
අනුගීතිං විචිෙති, සබ්යබ්ය ෙව සුත්තන්යත විචිෙති. ය ා කිං භයව, ය ා 
ආයස්මාඅජියතොපාරායයෙභගවන්තංපඤ්හංබච්ඡති– 
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‘‘යකෙස්සු [පස්ස සු. නි. 1038] නිවුයතො යලොයකො, [ඉච්චායස්මා
අජියතො,] 
යකෙස්සුෙප්පකාසති; 
කිස්සාභියලපෙංබ්රූසි, කිංසුතස්සමහබ්භය’’න්ති. 

ඉමානි චත්තාරි පදානි බච්ඡිතානි, යසො එයකො පඤ්යහො. කස්මා? 
එකවත්ථ පරිග්ගහා, එවඤ්හි ආහ ‘‘යකෙස්සු නිවුයතො යලොයකො’’ති
යලොකාධිට්ඨාෙං බච්ඡති, ‘‘යකෙස්සු ෙප්පකාසතී’’ති යලොකස්ස 
අප්පකාසෙං බච්ඡති, ‘‘කිස්සාභියලපෙං බ්රූසී’’ති යලොකස්ස අභියලපෙං
බච්ඡති, ‘‘කිංසුතස්සමහබ්භය’’න්තිතස්යසවයලොකස්සමහාභයංබච්ඡති.
යලොයකොතිවියධො කියලසයලොයකොභවයලොයකොඉන්ද්රියයලොයකො. 

තත්  විසජ්ජො– 

‘‘අවිජ්ජායනිවුයතොයලොයකො, [අජිතාතිභගවා,] 
විවිච්ඡා [යවවිච්ඡා(සු.නි.1039)] පමාදාෙප්පකාසති; 
ජප්පාභියලපෙංබ්රූමි, දුක්ෙමස්සමහබ්භය’’න්ති. 

ඉමානිචත්තාරිපදානිඉයමහිචතූහිපයදහිවිසජ්ජිතානිපඨමං පඨයමෙ, 
දුතියංදුතියයෙ, තතියංතතියයෙ, චතුත් ංචතුත්ය ෙ. 

‘‘යකෙස්සු නිවුයතො යලොයකො’’ති පඤ්යහ ‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො
යලොයකො’’ති විසජ්ජො.නීවරයණහිනිවුයතොයලොයකො, අවිජ්ජානීවරණාහි
සබ්යබ්ය සත්තා. ය ාහ භගවා ‘‘සබ්බ්යසත්තාෙං, භික්ෙයව, සබ්බ්යපාණාෙං
සබ්බ්යභූතාෙං පරියායයතො එකයමව නීවරණං වදාමි යදිදං අවිජ්ජා, 
අවිජ්ජානීවරණාහිසබ්යබ්යසත්තා.සබ්බ්යයසොව, භික්ෙයව, අවිජ්ජාය නියරොධා
චාගා පටිනිස්සග්ගා ෙත්ථි සත්තාෙං නීවරණන්ති වදාමී’’ති. යතෙ ච
පඨමස්ස පදස්සවිසජ්ජොයුත්තා. 

‘‘යකෙස්සු ෙප්පකාසතී’’ති පඤ්යහ ‘‘විවිච්ඡා පමාදා ෙප්පකාසතී’’ති
විසජ්ජො.යයොබග්ගයලොනීවරයණහිනිවුයතො, යසොවිවිච්ඡති.විවිච්ඡා ොම
වුච්චති විචිකිච්ඡා. යසො විචිකිච්ඡන්යතො ොභිසද්දහති, ෙ අභිසද්දහන්යතො 
වීරියං ොරභති අකුසලාෙං ධම්මාෙං පහාොය කුසලාෙං ධම්මාෙං
සච්ඡිකිරියාය. යසො ඉධප්පමාදමනුයුත්යතො විහරති පමත්යතො, සුක්යක
ධම්යම ෙ උප්පාදියති, තස්ස යත අනුප්පාදියමාො ෙප්පකාසන්ති, ය ාහ
භගවා– 

‘‘දූයර සන්යතොපකාසන්ති [පකායසන්තිධ.ප.304], හිමවන්යතොව
පබ්බ්යයතො; 
අසන්යතත් ෙදිස්සන්ති, රත්තිංඛිත්තා [රත්තිඛිත්තා(සී.), පස්ස
ධ.ප.304] ය ාසරා; 
යතගුයණහිපකාසන්ති, කිත්තියාචයයසෙචා’’ති. 
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පටුෙ 

යතෙ චදුතියස්සපදස්සවිසජ්ජො යුත්තා. 

‘‘කිස්සාභියලපෙංබ්රූසී’’තිපඤ්යහ‘‘ජප්පාභියලපෙං බූ්රමී’’තිවිසජ්ජො.
ජප්පාොමවුච්චතිතණ්හා.සාක ංඅභිලිම්පති? ය ාහභගවා – 

‘‘රත්යතො අත් ංෙජාොති, රත්යතොධම්මංෙ පස්සති; 
අන්ධන්තමං [අන්ධතමං (ක.)] තදා යහොති, යං රායගො සහයත
ෙර’’න්ති. 

සායංතණ්හාආසත්තිබ්යහුලස්සබග්ගලස්ස‘‘එවංඅභිජප්පා’’ති කරිත්වා
තත් යලොයකොඅභිලිත්යතොොමභවති, යතෙචතතියස්සපදස්සවිසජ්ජො 
යුත්තා. 

‘‘කිං සු තස්ස මහබ්භය’’න්ති පඤ්යහ ‘‘දුක්ෙමස්ස මහබ්භය’’න්ති
විසජ්ජො.දුවිධංදුක්ෙං–කායිකඤ්චයචතසිකඤ්ච.යංකායිකංඉදං දුක්ෙං, 
යං යචතසිකං ඉදං යදොමෙස්සං. සබ්යබ්ය සත්තා හි දුක්ෙස්ස උබ්බිජ්ජන්ති, 
ෙත්ථිභයං දුක්යෙෙසමසමං, කුයතොවාපෙතස්සඋත්තරිතරං? තිස්යසො
දුක්ෙතා– දුක්ෙදුක්ෙතාසඞ්ොරදුක්ෙතාවිපරිණාමදුක්ෙතා.තත් යලොයකො
ඔධයසොකදාචිකරහචි දුක්ෙදුක්ෙතායමුච්චති.ත ාවිපරිණාමදුක්ෙතාය.තං
කිස්ස යහතු? යහොන්ති යලොයක අප්පාබ්යාධාපි දීඝායුකාපි. සඞ්ොරදුක්ෙතාය
පෙ යලොයකො අනුපාදියසසාය නිබ්බ්යාෙධාතුයා මුච්චති, තස්මා
සඞ්ොරදුක්ෙතාදුක්ෙංයලොකස්සාතිකත්වාදුක්ෙමස්ස මහබ්භයන්ති.යතෙ
චචතුත් ස්සපදස්සවිසජ්ජොයුත්තා.යතොහභගවා‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො
යලොයකො’’ති. 

සවන්තිසබ්බ්යධියසොතා, [ඉච්චායස්මාඅජියතො,] 
යසොතාෙංකිංනිවාරණං; 
යසොතාෙං සංවරං බ්රූහි, යකෙ යසොතා පිධීයයර [පිථීයයර (සී.), 
පිධියයයර(ක.), පස්සසු.නි.1040]. 

ඉමානි චත්තාරි පදානි බච්ඡිතානි. යත ද්යව පඤ්හා. කස්මා? ඉයමහි
බ්යත්වාධිවචයෙෙබච්ඡිතා.එවං සමාපන්ෙස්සයලොකස්සඑවං සංකිලිට්ඨස්ස
කිංයලොකස්සයවොදාෙංවුට්ඨාෙමිති, එවඤ්හිආහ. 

සවන්ති සබ්බ්යධි යසොතාති. අසමාහිතස්ස සවන්ති 
අභිජ්ොබ්යයාපාදප්පමාදබ්යහුලස්ස. තත්  යා අභිජ්ො අයං යලොයභො
අකුසලමූලං, යයො බ්යයාපායදො අයංයදොයසොඅකුසලමූලං, යයොපමායදොඅයං
යමොයහො අකුසලමූලං. තස්යසවං අසමාහිතස්ස ඡසු ආයතයෙසු තණ්හා
සවන්තිරූපතණ්හාසද්දතණ්හාගන්ධතණ්හාරසතණ්හා යඵොට්ඨබ්බ්යතණ්හා
ධම්මතණ්හා, ය ාහභගවා– 
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‘‘සවතී’’තිච යෙො, භික්ෙයව, ඡන්යෙතං අජ්ෙත්තිකාෙංආයතොෙං
අධිවචෙං. චක්ඛු සවති මොපියකසු රූයපසු, අමොපියකසු [අමොපියයසු
(ක.)] පටිහඤ්ඤතීති. යසොතං…යප.…ඝාෙං…ජිව්හා…කායයො…මයෙො
සවති මොපියකසු ධම්යමසු අමොපියකසු පටිහඤ්ඤතීති. ඉති සබ්බ්යා ච
සවති, සබ්බ්ය ාචසවති.යතොහ‘‘සවන්තිසබ්බ්යධි යසොතා’’ති. 

‘‘යසොතාෙං කිං නිවාරණ’’න්ති පරියුට්ඨාෙවිඝාතං බච්ඡති, ඉදං 
යවොදාෙං. ‘‘යසොතාෙං සංවරං බ්රූහි, යකෙ යසොතා පිධීයයර’’ති
අනුසයසමුග්ඝාතංබච්ඡති, ඉදංවුට්ඨාෙං. 

තත් විසජ්ජො– 

‘‘යානියසොතානියලොකස්මිං, [අජිතාතිභගවා,] 
සතියතසංනිවාරණං; 
යසොතාෙංසංවරංබූ්රමි, පඤ්ඤායයයතපිධීයයර’’ති. 

කායගතායසතියාභාවිතායබ්යහුලීකතායචක්ඛුොවිඤ්ඡතිමොපියකසු 
රූයපසු, අමොපියකසුෙපටිහඤ්ඤති, යසොතං…යප.…ඝාෙං…ජිව්හා…
කායයො… මයෙො ොවිඤ්ඡති මොපියකසු ධම්යමසු, අමොපියකසු ෙ
පටිහඤ්ඤති.යකෙකාරයණෙ? සංවුතනිවාරිතත්තා ඉන්ද්රියාෙං. යකෙයත
සංවුතනිවාරිතා? සතිආරක්යෙෙ. යතොහ භගවා – ‘‘සති යතසං
නිවාරණ’’න්ති. 

පඤ්ඤාය අනුසයා පහීයන්ති, අනුසයයසු පහීයෙසු පරියුට්ඨාො 
පහීයන්ති. කිස්ස [තස්ස (සී.)], අනුසයස්ස පහීෙත්තා? තං ය ා
ෙන්ධවන්තස්ස රුක්ෙස්ස අෙවයසසමූලුද්ධරයණ කයත
බප්ඵඵලපල්ලවඞ්කුරසන්තති සමුච්ඡින්ොභවති.එවං අනුසයයසුපහීයෙසු
පරියුට්ඨාෙසන්තති සමුච්ඡින්ො භවති පිදහිතා පටිච්ඡන්ො. යකෙ? 
පඤ්ඤාය.යතොහභගවා‘‘පඤ්ඤායයයත පිධීයයර’’ති. 

‘‘පඤ්ඤායචවසතිච, [ඉච්චායස්මාඅජියතො,] 
ොමරූපඤ්චමාරිස; 
එතංයමබට්යඨොපබ්රූහි, කත්ය තංඋපරුජ්ෙතී’’ති. 

‘‘යයමතං පඤ්හංඅබච්ඡි [මං බච්ඡි(ක.), පස්සසු.නි.1043], අජිත
තංවදාමියත; 
යත් ොමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ෙති; 
විඤ්ඤාණස්සනියරොයධෙ, එත්ය තංඋපරුජ්ෙතී’’ති. 

අයංපඤ්යහ [පඤ්යහො(සී.ක.)යෙත්තිවිභාවනී පස්සිතබ්බ්යා] අනුසන්ධිං
බච්ඡති. අනුසන්ධිං බච්ඡන්යතො කිං බච්ඡති? අනුපාදියසසං නිබ්බ්යාෙධාතුං.
තීණි ච සච්චානි සඞ්ෙතානි නියරොධධම්මානි දුක්ෙං සමුදයයො මග්යගො, 
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නියරොයධොඅසඞ්ෙයතො.තත් සමුදයයොද්වීසුභූමීසුපහීයතිදස්සෙභූමියා ච
භාවොභූමියා ච. දස්සයෙෙ තීණි සංයයොජොනි පහීයන්ති සක්කායදිට්ඨි
විචිකිච්ඡා සීලබ්බ්යතපරාමායසො, භාවොය සත්ත සංයයොජොනි පහීයන්ති
කාමච්ඡන්යදො බ්යයාපායදො රූපරායගො අරූපරායගො මායෙො උද්ධච්චං
අවිජ්ජාවයසසා [අවිජ්ජා ච නිරවයසසා (සී. ක.)]. යතධාතුයක ඉමානි දස
සංයයොජොනිපඤ්යචොරම්භාගියානි පඤ්චුද්ධම්භාගියානි. 

12. තත්  තීණි සංයයොජොනි සක්කායදිට්ඨි විචිකිච්ඡා
සීලබ්බ්යතපරාමායසො අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං අධිට්ඨාය 
නිරුජ්ෙන්ති. සත්ත සංයයොජොනි කාමච්ඡන්යදො බ්යයාපායදො රූපරායගො
අරූපරායගො මායෙො උද්ධච්චං අවිජ්ජාවයසසා අඤ්ඤින්ද්රියං අධිට්ඨාය
නිරුජ්ෙන්ති.යංපෙඑවං ජාොති‘‘ඛීණායමජාතී’’ති, ඉදංෙයයඤාණං.
‘‘ොපරං ඉත් ත්තායා’’ති පජාොති, ඉදං අනුප්පායදඤාණං. ඉමානි ද්යව
ඤාණානි අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. තත්  යඤ්ච අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං
යඤ්ච අඤ්ඤින්ද්රියං, ඉමානි අග්ගඵලං අරහත්තං පාබණන්තස්ස
නිරුජ්ෙන්ති, තත් යඤ්චෙයයඤාණංයඤ්චඅනුප්පායදඤාණං, ඉමානි 
ද්යවඤාණානිඑකපඤ්ඤා. 

අපි ච ආරම්මණසඞ්යකයතෙ ද්යව ොමානි ලබ්භන්ති, ‘‘ඛීණා යම 
ජාතී’’ති පජාෙන්තස්ස ෙයය ඤාණන්ති ොමං ලභති, ‘‘ොපරං
ඉත් ත්තායා’’ති පජාෙන්තස්ස අනුප්පායද ඤාණන්ති ොමං ලභති. සා
පජාෙෙට්යඨෙ පඤ්ඤා, ය ාදිට්ඨංඅපිලාපෙට්යඨෙසති. 

13. තත්  යය පඤ්චුපාදාෙක්ෙන්ධා, ඉදං ොමරූපං. තත්  යය 
ඵස්සපඤ්චමකාධම්මා, ඉදංොමං.යානිපඤ්චින්ද්රියානිරූපානි, ඉදංරූපං.
තදුභයං ොමරූපං විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං තස්ස නියරොධං භගවන්තං
බච්ඡන්යතොආයස්මාඅජියතො පාරායයෙඑවමාහ– 

‘‘පඤ්ඤා යචවසතිච, ොමරූපඤ්චමාරිස; 
එතංයමබට්යඨොපබ්රූහි, කත්ය තංඋපරුජ්ෙතී’’ති. 

තත්  සති ච පඤ්ඤා ච චත්තාරි ඉන්ද්රියානි, සති ද්යව ඉන්ද්රියානි
සතින්ද්රියඤ්ච සමාධින්ද්රියඤ්ච, පඤ්ඤා ද්යව ඉන්ද්රියානි පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච
වීරියින්ද්රියඤ්ච. යා ඉයමසු චතූසු ඉන්ද්රියයසු සද්දහො ඔකප්පො, ඉදං
සද්ධින්ද්රියං.තත් යාසද්ධාධිපයතයයාචිත්යතකග්ගතා, අයං ඡන්දසමාධි.
සමාහියත චිත්යත කියලසාෙං වික්ෙම්භෙතාය පටිසඞ්ොෙබ්යයලෙ වා
භාවොබ්යයලෙ වා, ඉදංපහාෙං.තත්  යයඅස්සාසපස්සාසාවිතක්කවිචාරා 
සඤ්ඤායවදයිතාසරසඞ්කප්පා, ඉයමසඞ්ොරා.ඉතිබරිමයකොචඡන්දසමාධි, 
කියලසවික්ෙම්භෙතාය ච පහාෙං ඉයම ච සඞ්ොරා, තදුභයං 
ඡන්දසමාධිප්පධාෙසඞ්ොරසමන්ොගතංඉද්ධිපාදංභායවතිවියවකනිස්සිතං 
විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං. තත්  යා
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වීරියාධිපයතයයා චිත්යතකග්ගතා, අයං වීරියසමාධි…යප.… තත්  යා
චිත්තාධිපයතයයා චිත්යතකග්ගතා, අයං චිත්තසමාධි…යප.… තත්  යා
වීමංසාධිපයතයයා චිත්යතකග්ගතා, අයං වීමංසාසමාධි. සමාහියත චිත්යත
කියලසාෙංවික්ෙම්භෙතායපටිසඞ්ොෙබ්යයලෙවාභාවොබ්යයලෙවා, ඉදං 
පහාෙං. තත්  යය අස්සාසපස්සාසා විතක්කවිචාරා සඤ්ඤායවදයිතා
සරසඞ්කප්පා, ඉයම සඞ්ොරා. ඉති බරිමයකො ච වීමංසාසමාධි, 
කියලසවික්ෙම්භෙතාය ච පහාෙං ඉයම ච සඞ්ොරා, තදුභයං
වීමංසාසමාධිප්පධාෙසඞ්ොරසමන්ොගතං ඉද්ධිපාදං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතංනියරොධනිස්සිතංයවොස්සග්ගපරිණාමිං. 

14. සබ්යබ්යො සමාධි ඤාණමූලයකො ඤාණබබ්බ්යඞ්ගයමො 
ඤාණානුපරිවත්ති. 

ය ාබයරත ාපච්ඡා, ය ාපච්ඡාත ාබයර; 
ය ාදිවාත ාරත්තිං [රත්ති(ක.)අයංගා ා ය රගා.397දිස්සති], 
ය ාරත්තිංත ාදිවා. 

ඉති විවයටෙ යචතසා අපරියයොෙද්යධෙ සප්පභාසං චිත්තං භායවති.
පඤ්චින්ද්රියානිකුසලානිචිත්තසහභූනිචිත්යතඋප්පජ්ජමායෙ උප්පජ්ජන්ති, 
චිත්යත නිරුජ්ෙමායෙ නිරුජ්ෙන්ති. ොමරූපඤ්ච විඤ්ඤාණයහතුකං 
විඤ්ඤාණපච්චයා නිබ්බ්යත්තං, තස්ස මග්යගෙ යහතු උපච්ඡින්යෙො, 
විඤ්ඤාණං අොහාරං අෙභිෙන්දිතං අප්පටිසන්ධිකං තං නිරුජ්ෙති.
ොමරූපමපි අයහතු අප්පච්චයං බෙබ්භවංෙනිබ්බ්යත්තයති [නිබ්බ්යත්තියති
(ක.)]. එවං විඤ්ඤාණස්ස නියරොධා පඤ්ඤා ච සති ච ොමරූපඤ්ච
නිරුජ්ෙති.යතොහ භගවා– 

‘‘යයමතං පඤ්හංඅබච්ඡි, අජිතතංවදාමි යත; 
යත් ොමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ෙති; 
විඤ්ඤාණස්සනියරොයධෙ, එත්ය තංඋපරුජ්ෙතී’’ති. 

‘‘යය ච [අයං ගා ා සු. නි. 1044 අඤ්ඤ ා දිස්සති] 
සඞ්ොතධම්මායස, [ඉච්චායස්මාඅජියතො] 
යයචයසක්ොබථූඉධ; 
යතසංයමනිපයකොඉරියං, බට්යඨොපබූ්රහිමාරිසා’’ති. 

15. ඉමානි තීණි පදානි බච්ඡිතානි, යත තයයො පඤ්හා. කිස්ස? 
යසොයසෙවිපස්සොබබ්බ්යඞ්ගමප්පහාෙයයොයගෙ, එවඤ්හි ආහ. ‘‘යය ච
සඞ්ොතධම්මායස’’ති අරහත්තංබච්ඡති, ‘‘යයචයසොබථූඉධා’’තියසෙං
බච්ඡති, ‘‘යතසං යම නිපයකො ඉරියං, බට්යඨො පබූ්රහි මාරිසා’’ති
විපස්සොබබ්බ්යඞ්ගමංපහාෙංබච්ඡති. 

තත් විසජ්ජො– 
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‘‘කායමසුොභිගිජ්යෙයය, [අජිතාතිභගවා] 
මෙසාොවියලොසියා; 
කුසයලොසබ්බ්යධම්මාෙං, සයතොභික්ඛුපරිබ්බ්යයජ’’ති. 

භගවයතො සබ්බ්යං කායකම්මං ඤාණබබ්බ්යඞ්ගමං ඤාණානුපරිවත්ති, 
සබ්බ්යං වචීකම්මංඤාණබබ්බ්යඞ්ගමංඤාණානුපරිවත්ති, සබ්බ්යංමයෙොකම්මං
ඤාණබබ්බ්යඞ්ගමං ඤාණානුපරිවත්ති. අතීයත අංයස
අප්පටිහතඤාණදස්සෙං, අොගයත අංයස අප්පටිහතඤාණදස්සෙං, 
පච්චුප්පන්යෙඅංයසඅප්පටිහතඤාණදස්සෙං. 

යකො චඤාණදස්සෙස්සපටිඝායතො? යං අනිච්යචදුක්යෙඅෙත්තනිච
අඤ්ඤාණං අදස්සෙං, අයං ඤාණදස්සෙස්ස පටිඝායතො. ය ා ඉධ බරියසො
තාරකරූපානි පස්යසයය, යෙො ච ගණෙසඞ්යකයතෙ ජායෙයය, අයං
ඤාණදස්සෙස්සපටිඝායතො. 

භගවයතො පෙ අප්පටිහතඤාණදස්සෙං, අොවරණඤාණදස්සො හි
බුද්ධා භගවන්යතො. තත්  යසයෙෙ ද්වීසු ධම්යමසු චිත්තං රක්ඛිතබ්බ්යං
යගධාච රජනීයයසු ධම්යමසු, යදොසා චපරියුට්ඨානීයයසු.තත්  යා ඉච්ඡා
මුච්ඡා පත් ො පියායො කීළො, තං භගවා නිවායරන්යතො එවමාහ
‘‘කායමසු ොභිගිජ්යෙයයා’’ති. 

‘‘මෙසාොවියලො සියා’’ති පරියුට්ඨාෙවිඝාතං ආහ. ත ා හි යසයෙො 
අභිගිජ්ෙන්යතො අසමුප්පන්ෙඤ්ච කියලසං උප්පායදති, උප්පන්ෙඤ්ච
කියලසං ඵාතිං කයරොති. යයො පෙ අොවිලසඞ්කප්යපො අෙභිගිජ්ෙන්යතො
වායමති, යසොඅනුප්පන්ොෙංපාපකාෙං අකුසලාෙංධම්මාෙංඅනුප්පාදාය
ඡන්දං ජයෙති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහති. යසො
උප්පන්ොෙං පාපකාෙං අකුසලාෙං ධම්මාෙං පහාොය ඡන්දං ජයෙති
වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහති. යසො අනුප්පන්ොෙං
කුසලාෙං ධම්මාෙංඋප්පාදායඡන්දංජයෙතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තං
පග්ගණ්හාති පදහති. යසො උප්පන්ොෙං කුසලාෙං ධම්මාෙං ඨිතියා
අසම්යමොසායභියයයොභාවායයවබල්ලාය භාවොයපාරිපූරියාඡන්දංජයෙති
වායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග්ගණ්හාති පදහති. 

16. කතයම [කතයමච(අට්ඨ.)] අනුප්පන්ොපාපකාඅකුසලාධම්මා? 
කාමවිතක්යකො බ්යයාපාදවිතක්යකො විහිංසාවිතක්යකො, ඉයම අනුප්පන්ො
පාපකා අකුසලා ධම්මා. කතයම උප්පන්ො පාපකා අකුසලා ධම්මා? 
අනුසයා අකුසලමූලානි, ඉයම උප්පන්ො පාපකා අකුසලා ධම්මා. කතයම
අනුප්පන්ො කුසලා ධම්මා? යානි යසොතාපන්ෙස්ස ඉන්ද්රියානි, ඉයම
අනුප්පන්ො කුසලා ධම්මා. කතයම උප්පන්ො කුසලා ධම්මා? යානි
අට්ඨමකස්සඉන්ද්රියානි, ඉයම උප්පන්ොකුසලාධම්මා. 
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පටුෙ 

යයෙ කාමවිතක්කං වායරති, ඉදං සතින්ද්රියං. යයෙ බ්යයාපාදවිතක්කං
වායරති, ඉදංසමාධින්ද්රියං.යයෙවිහිංසාවිතක්කංවායරති, ඉදං වීරියින්ද්රියං. 

යයෙ උප්පන්නුප්පන්යෙපාපයකඅකුසයල ධම්යමපජහතිවියෙොයදති
බ්යයන්තීකයරොති අෙභාවං ගයමති ොධිවායසති, ඉදං පඤ්ඤින්ද්රියං. යා
ඉයමසුචතූසුඉන්ද්රියයසුසද්දහොඔකප්පො, ඉදං සද්ධින්ද්රියං. 

තත්  සද්ධින්ද්රියං කත්  දට්ඨබ්බ්යං? චතූසු යසොතාපත්තියඞ්යගසු.
වීරියින්ද්රියං කත්  දට්ඨබ්බ්යං? චතූසු සම්මප්පධායෙසු. සතින්ද්රියං කත් 
දට්ඨබ්බ්යං? චතූසු සතිපට්ඨායෙසු. සමාධින්ද්රියං කත්  දට්ඨබ්බ්යං? චතූසු
ොයෙසු.පඤ්ඤින්ද්රියංකත් දට්ඨබ්බ්යං? චතූසුඅරියසච්යචසු. එවංයසයෙො
සබ්යබ්යහි කුසයලහි ධම්යමහි අප්පමත්යතො වුත්යතො භගවතා අොවිලතාය
මෙසා.යතොහභගවා‘‘මෙසාොවියලොසියා’’ති. 

17. ‘‘කුසයලො සබ්බ්යධම්මාෙ’’න්ති යලොයකො ොම තිවියධො
කියලසයලොයකො භවයලොයකො ඉන්ද්රියයලොයකො. තත්  කියලසයලොයකෙ
භවයලොයකො සමුදාගච්ඡති, යසො ඉන්ද්රියානි නිබ්බ්යත්යතති, ඉන්ද්රියයසු
භාවියමායෙසු යෙයයස්ස පරිඤ්ඤා භවති. සා දුවියධෙ උපපරික්ඛිතබ්බ්යා
දස්සෙපරිඤ්ඤාය ච භාවොපරිඤ්ඤාය ච. යදා හි යසයෙො යඤයයං 
පරිජාොති, තදා නිබ්බිදාසහගයතහි සඤ්ඤාමෙසිකායරහි යෙයයං
පරිඤ්ඤාතං භවති. තස්ස ද්යව ධම්මා යකොසල්ලං ගච්ඡන්ති –
දස්සෙයකොසල්ලඤ්චභාවොයකොසල්ලඤ්ච. 

තං ඤාණං පඤ්චවියධෙ යවදිතබ්බ්යංः  අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහාෙං
භාවො සච්ඡිකිරියා. තත්  කතමා අභිඤ්ඤා? යං ධම්මාෙං සලක්ෙයණ
ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදාචඅත් පටිසම්භිදාච, අයංඅභිඤ්ඤා. 

තත් කතමාපරිඤ්ඤා? එවංඅභිජානිත්වායාපරිජාෙො‘‘ඉදංකුසලං, 
ඉදංඅකුසලං, ඉදංසාවජ්ජං, ඉදංඅෙවජ්ජං, ඉදංකණ්හං, ඉදංසුක්කං, ඉදං
යසවිතබ්බ්යං, ඉදං ෙ යසවිතබ්බ්යං, ඉයම ධම්මා එවංගහිතා, ඉදං ඵලං
නිබ්බ්යත්යතන්ති [නිබ්බ්යත්තායපන්ති (ක.)], යතසං එවංගහිතාෙං අයං
අත්ය ො’’ති, අයං පරිඤ්ඤා. 

එවං පරිජානිත්වා තයයො ධම්මා අවසිට්ඨා භවන්ති පහාතබ්බ්යා 
භායවතබ්බ්යා සච්ඡිකාතබ්බ්යා ච. තත්  කතයම ධම්මා පහාතබ්බ්යා? යය
අකුසලා. තත්  කතයම ධම්මා භායවතබ්බ්යා? යය කුසලා. තත්  කතයම
ධම්මා සච්ඡිකාතබ්බ්යා? යං අසඞ්ෙතං. යයො එවං ජාොති අයං වුච්චති
අත් කුසයලො ධම්මකුසයලො කලයාණතාකුසයලො ඵලතාකුසයලො, 
ආයකුසයලො අපායකුසයලො උපායකුසයලො මහතා යකොසල්යලෙ
සමන්ොගයතොති, යතොහභගවා ‘‘කුසයලොසබ්බ්යධම්මාෙ’’න්ති. 
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‘‘සයතො භික්ඛු පරිබ්බ්යයජ’’ති යතෙ දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරත් ං 
අභික්කන්යත පටික්කන්යත ආයලොකියත වියලොකියත සමිඤ්ජියත 
[සම්මිඤ්ජියත (සී.)] පසාරියත සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ අසියත පීයත
ොයියත සායියත උච්චාරපස්සාවකම්යම ගයත ඨියත නිසින්යෙ සුත්යත
ජාගරියත භාසියතතුණ්හිභායවසයතෙසම්පජායෙෙවිහාතබ්බ්යං.ඉමාද්යව
චරියා අනුඤ්ඤාතා භගවතා එකා විසුද්ධාෙං, එකා විසුජ්ෙන්තාෙං. යක
විසුද්ධා? අරහන්යතො.යකවිසුජ්ෙන්තා? යසක්ො.කතකිච්චානිහිඅරහයතො 
ඉන්ද්රියානි. යං යබ්යොජ්ෙං, තං චතුබ්බිධං දුක්ෙස්ස පරිඤ්ඤාභිසමයයෙ
සමුදයස්ස පහාොභිසමයයෙ මග්ගස්ස භාවොභිසමයයෙ නියරොධස්ස
සච්ඡිකිරියාභිසමයයෙ, ඉදං චතුබ්බිධං යබ්යොජ්ෙං යයො එවං ජාොති, අයං
වුච්චති සයතො අභික්කමති සයතො පටික්කමති ෙයා රාගස්ස ෙයා යදොසස්ස
ෙයායමොහස්ස.යතොහභගවා‘‘සයතොභික්ඛුපරිබ්බ්යයජ’’ති, යතොහ – 

‘‘කායමසුොභිගිජ්යෙයය, [අජිතාතිභගවා] 
මෙසාොවියලොසියා; 
කුසයලොසබ්බ්යධම්මාෙං, සයතොභික්ඛුපරිබ්බ්යයජ’’ති. 

එවංබච්ඡිතබ්බ්යං, එවං විසජ්ජිතබ්බ්යං.සුත්තස්සච අනුගීති අත් යතොච
බ්යයඤ්ජෙයතො චසමායෙතබ්බ්යා [සමාෙයිතබ්බ්යා (සී. ක.)]. අත් ාපගතං හි
බ්යයඤ්ජෙං සම්ඵප්පලාපං භවති. දුන්නික්ඛිත්තස්ස පදබ්යයඤ්ජෙස්ස
අත්ය ොපි දුන්ෙයයො භවති, තස්මා අත් බ්යයඤ්ජනූයපතං සඞ්ගායිතබ්බ්යං.
සුත්තඤ්ච පවිචිනිතබ්බ්යං. කිං ඉදං සුත්තං ආහච්ච වචෙං අනුසන්ධිවචෙං
නීතත් ං යෙයයත් ං සංකියලසභාගියං නිබ්යබ්යධභාගියං අයසක්ෙභාගියං? 
කුහිං ඉමස්ස සුත්තස්ස සබ්බ්යානි සච්චානි පස්සිතබ්බ්යානි, 
ආදිමජ්ෙපරියයොසායෙති? එවං සුත්තං පවියචතබ්බ්යං. යතොහ ආයස්මා
මහාකච්චායයෙො – ‘‘යං බච්ඡිතඤ්ච විස්සජ්ජිතඤ්ච, සුත්තස්ස යා ච
අනුගීතී’’ති. 

නියුත්යතොවිචයයොහායරො. 

3. යුත්තිහාරවිභඞ්යගො 

18. තත්  කතයමො යුත්තිහායරො? ‘‘සබ්යබ්යසං හාරාෙ’’න්ති, අයං
යුත්තිහායරො. කිං යයොජයති [යයොයජති (සී.)]? චත්තායරො මහාපයදසා
බුද්ධාපයදයසොසඞ්ඝාපයදයසොසම්බ්යහුලත්ය රාපයදයසො [සම්පහුල…(ක.)] 
එකත්ය රාපයදයසො. ඉයම චත්තායරො මහාපයදසා, තානි පදබ්යයඤ්ජොනි
සුත්යත ඔතාරයිතබ්බ්යානි, විෙයය සන්දස්සයිතබ්බ්යානි, ධම්මතායං 
උපනික්ඛිපිතබ්බ්යානි. 

කතමස්මිං සුත්යත ඔතාරයිතබ්බ්යානි? චතූසු අරියසච්යචසු. කතමස්මිං
විෙයය සන්දස්සයිතබ්බ්යානි? රාගවිෙයය යදොසවිෙයය යමොහවිෙයය. 
කතමිස්සං [කතමියං (සී.)] ධම්මතායං උපනික්ඛිපිතබ්බ්යානි? 
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පටිච්චසමුප්පායද. යදි චතූසු අරියසච්යචසු අවතරති, කියලසවිෙයය
සන්දිස්සති, ධම්මතඤ්ච ෙ වියලොයමති, එවං ආසයව ෙ ජයෙති. චතූහි
මහාපයදයසහියං යංයුජ්ජති, යයෙයයෙයුජ්ජති, ය ාය ායුජ්ජති, තංතං
ගයහතබ්බ්යං. 

19. පඤ්හංබච්ඡියතෙකතිපදානිපඤ්යහතිපදයසො පරියයොගාහිතබ්බ්යං
වියචතබ්බ්යං? යදි සබ්බ්යානි පදානි එකං අත් ං අභිවදන්ති, එයකො පඤ්යහො.
අ චත්තාරිපදානිඑකංඅත් ංඅභිවදන්ති, එයකොපඤ්යහො.අ තීණිපදානි
එකං අත් ං අභිවදන්ති, එයකො පඤ්යහො. අ  ද්යව පදානි එකං අත් ං
අභිවදන්ති, එයකො පඤ්යහො. අ  එකං පදං එකං අත් ං අභිවදති, එයකො
පඤ්යහො.තංඋපපරික්ෙමායෙෙඅඤ්ඤාතබ්බ්යංකිං ඉයමධම්මාොෙත් ා
ොොබ්යයඤ්ජො, උදාහු ඉයමසං ධම්මාෙං එයකො අත්ය ො බ්යයඤ්ජෙයමව 
ොෙන්ති.ය ාකිංභයව? ය ාසායදවතාභගවන්තංපඤ්හංබච්ඡති. 

‘‘යකෙස්සුබ්භාහයතො [පස්ස ස. නි. 1.66] යලොයකො, යකෙස්සු
පරිවාරියතො; 
යකෙසල්යලෙඔතිණ්යණො, කිස්සධූපායියතොසදා’’ති. 

ඉමානි චත්තාරි පදානි බච්ඡිතානි. යත තයයො පඤ්හා ක ං ඤායති? 
භගවාහියදවතායවිසජ්යජති. 

‘‘මච්චුොබ්භාහයතො [මච්චුෙබ්භාහයතො(ක.)ය රගා. 448; සං.නි.
1.66පස්සිතබ්බ්යං] යලොයකො, ජරායපරිවාරියතො; 
තණ්හාසල්යලෙඔතිණ්යණො, ඉච්ඡාධූපායියතොසදා’’ති. 

20. තත්  ජරාචමරණඤ්චඉමානිද්යව සඞ්ෙතස්සසඞ්ෙතලක්ෙණානි.
ජරායං ඨිතස්ස අඤ්ඤ ත්තං, මරණං වයයො. තත්  ජරාය ච මරණස්ස ච
අත් යතොොෙත්තං.යකෙකාරයණෙ, ගබ්භගතාපි හි මීයන්ති, ෙචයත
ජිණ්ණා භවන්ති. අත්ථි ච යදවාෙං මරණං, ෙච යතසං සරීරානි ජීරන්ති.
සක්කයතවජරායපටිකම්මංකාතුං, ෙපෙසක්කයතමරණස්සපටිකම්මං
කාතුං අඤ්ඤයත්රවඉද්ධිමන්තාෙංඉද්ධිවිසයා.යංපොහතණ්හාසල්යලෙ
ඔතිණ්යණොති දිස්සන්ති වීතරාගා ජීරන්තාපි මීයන්තාපි. යදි ච ය ා
ජරාමරණං, එවං තණ්හාපි සියා. එවං සන්යත සබ්යබ්ය යයොබ්බ්යෙට්ඨාපි
විගතතණ්හා සියුං. ය ා ච තණ්හා දුක්ෙස්ස සමුදයයො, එවං ජරාමරණම්පි
සියා දුක්ෙස්ස සමුදයයො, ෙ ච සියා තණ්හා දුක්ෙස්ස සමුදයයො, ෙ හි
ජරාමරණං දුක්ෙස්සසමුදයයො, තණ්හා දුක්ෙස්සසමුදයයො.ය ාචතණ්හා 
මග්ගවජ්ො, එවං ජරාමරණම්පි සියා මග්ගවජ්ෙං. ඉමාය යුත්තියා
අඤ්ඤමඤ්යඤහි කාරයණහි ගයවසිතබ්බ්යං. යදි ච සන්දිස්සති 
යුත්තිසමාරූළ්හංඅත් යතොචඅඤ්ඤත්තං, බ්යයඤ්ජෙයතොපිගයවසිතබ්බ්යං. 

සල්යලොතිවාධූපායෙන්තිවාඉයමසංධම්මාෙංඅත් යතොඑකත්තං.ෙ 
හි යුජ්ජති ඉච්ඡාය ච තණ්හාය ච අත් යතො අඤ්ඤත්තං. තණ්හාය
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පටුෙ 

අධිප්පායය අපරිපූරමායෙ ෙවසු ආඝාතවත්ථූසු යකොයධො ච උපොයහො ච
උප්පජ්ජති. ඉමාය යුත්තියා ජරාය ච මරණස්ස ච තණ්හාය ච අත් යතො
අඤ්ඤත්තං. 

යංපනිදංභගවතා ද්වීහිොයමහිඅභිලපිතංඉච්ඡාතිපිතණ්හාතිපි, ඉදං
භගවතා බ්යාහිරාෙං වත්ථූෙං ආරම්මණවයසෙ ද්වීහි ොයමහි අභිලපිතං
ඉච්ඡාතිපි තණ්හාතිපි, සබ්බ්යා හි තණ්හා අජ්යෙොසාෙලක්ෙයණෙ
එකලක්ෙණා. ය ා සබ්යබ්යො අග්ගි උණ්හත්තලක්ෙයණෙ එකලක්ෙයණො, 
අපි ච උපාදාෙවයසෙ අඤ්ඤමඤ්ඤානි ොමානි ලභති, කට්ඨග්ගීතිපි
තිණග්ගීතිපි සකලිකග්ගීතිපි යගොමයග්ගීතිපි ථසග්ගීතිපි සඞ්කාරග්ගීතිපි, 
සබ්යබ්යො හි අග්ගි උණ්හත්තලක්ෙයණොව. එවං සබ්බ්යා තණ්හා 
අජ්යෙොසාෙලක්ෙයණෙ එකලක්ෙණා, අපි තු ආරම්මණඋපාදාෙවයසෙ 
අඤ්ඤමඤ්යඤහිොයමහිඅභිලපිතාඉච්ඡාඉතිපිතණ්හාඉතිපිසල්යලොඉතිපි
ධූපායොඉතිපි සරිතාඉතිපි විසත්තිකාඉතිපි සියෙයහොඉතිපි කිලමය ොඉතිපි
ලතාඉතිපි මඤ්ඤොඉතිපි බ්යන්යධොඉතිපි ආසාඉතිපි පිපාසාඉතිපි
අභිෙන්දොඉතිපි, ඉති සබ්බ්යා තණ්හා අජ්යෙොසාෙලක්ෙයණෙ
එකලක්ෙණා.ය ාචයවවචයෙවුත්තා. 

‘‘ආසා චපිහාඅභිෙන්දොච, අයෙකධාතූසුසරා පතිට්ඨිතා; 
අඤ්ඤාණමූලප්පභවා පජප්පිතා, සබ්බ්යා මයා බ්යයන්තිකතා 
සමූලකා’’ති [සමූලිකා(සී.)]. 

තණ්හායයතං යවවචෙං. ය ාහ භගවා – රූයප තිස්ස අවිගතරාගස්ස 
අවිගතච්ඡන්දස්ස අවිගතයපමස්ස අවිගතපිපාසස්ස අවිගතපරිළාහස්ස. එවං
යවදොය සඤ්ඤාය සඞ්ොයරසු විඤ්ඤායණ අවිගතරාගස්ස
අවිගතච්ඡන්දස්සඅවිගතයපමස්ස අවිගතපිපාසස්සඅවිගතපරිළාහස්සසබ්බ්යං
සුත්තංවිත් ායරතබ්බ්යං.තණ්හායයතං යවවචෙං.එවංයුජ්ජති. 

21. සබ්යබ්යො දුක්ඛූපචායරොකාමතණ්හාසඞ්ොරමූලයකො, ෙපෙ යුජ්ජති
සබ්යබ්යො නිබ්බිදූපචායරො කාමතණ්හාපරික්ොරමූලයකො. ඉමාය යුත්තියා 
අඤ්ඤමඤ්යඤහිකාරයණහිගයවසිතබ්බ්යං. 

ය ා හි [ය ාහ (සී.)] භගවා රාගචරිතස්ස බග්ගලස්ස අසුභං යදසයති, 
යදොසචරිතස්ස භගවා බග්ගලස්ස යමත්තං යදසයති. යමොහචරිතස්ස භගවා
බග්ගලස්සපටිච්චසමුප්පාදං යදසයති.යදිහිභගවාරාගචරිතස්සබග්ගලස්ස
යමත්තංයචයතොවිමුත්තිංයදයසයය. සුෙංවාපටිපදංදන්ධාභිඤ්ඤංසුෙංවා
පටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤංවිපස්සොබබ්බ්යඞ්ගමං වාපහාෙංයදයසයය, ෙයුජ්ජති
යදසො. එවං යං කිඤ්චි රාගස්ස අනුයලොමප්පහාෙං යදොසස්ස
අනුයලොමප්පහාෙං යමොහස්ස අනුයලොමප්පහාෙං. සබ්බ්යං තං විචයයෙ
හායරෙවිචිනිත්වායුත්තිහායරෙයයොයජතබ්බ්යං.යාවතිකාඤාණස්සභූමි. 
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පටුෙ 

යමත්තාවිහාරිස්ස සයතො බ්යයාපායදො චිත්තං පරියාදාය ඨස්සතීති ෙ 
යුජ්ජති යදසො, බ්යයාපායදො පහාෙං අබ්භත් ං ගච්ඡතීති යුජ්ජති යදසො. 
කරුණාවිහාරිස්ස සයතො වියහසා චිත්තං පරියාදාය ඨස්සතීති ෙ යුජ්ජති
යදසො, වියහසා පහාෙං අබ්භත් ං ගච්ඡතීති යුජ්ජති යදසො. මුදිතා
විහාරිස්සසයතොඅරතිචිත්තං පරියාදායඨස්සතීතිෙයුජ්ජතියදසො, අරති
පහාෙං අබ්භත් ං ගච්ඡතීති යුජ්ජති යදසො. උයපක්ොවිහාරිස්ස සයතො
රායගො චිත්තං පරියාදාය ඨස්සතීති ෙ යුජ්ජති යදසො, රායගො පහාෙං
අබ්භත් ං ගච්ඡතීති යුජ්ජති යදසො. අනිමිත්තවිහාරිස්ස සයතො 
නිමිත්තානුසාරීයතෙයතයෙවවිඤ්ඤාණංපවත්තතීතිෙයුජ්ජතියදසො, 
නිමිත්තං පහාෙං අබ්භත් ං ගච්ඡතීති යුජ්ජති යදසො. අස්මීති විගතං
අයමහමස්මීතිෙසමනුපස්සාමි.අ චපෙයමකිස්මීතික ස්මීතිවිචිකිච්ඡා 
ක ංක ාසල්ලං චිත්තං පරියාදාය ඨස්සතීතිෙයුජ්ජති යදසො, විචිකිච්ඡා 
ක ංක ාසල්ලංපහාෙංඅබ්භත් ංගච්ඡතීතියුජ්ජතියදසො. 

ය ා වා පෙ පඨමං ොෙං සමාපන්ෙස්ස සයතො කාමරාගබ්යයාපාදා
වියසසාය සංවත්තන්තීතිෙයුජ්ජතියදසො, හාොයසංවත්තන්තීතියුජ්ජති
යදසො. විතක්කසහගතා වා සඤ්ඤාමෙසිකාරා හාොයසංවත්තන්තීතිෙ
යුජ්ජති යදසො, වියසසාය සංවත්තන්තීති යුජ්ජති යදසො. දුතියං ොෙං
සමාපන්ෙස්ස සයතො විතක්කවිචාරසහගතා සඤ්ඤාමෙසිකාරා වියසසාය
සංවත්තන්තීතිෙයුජ්ජතියදසො, හාොයසංවත්තන්තීති යුජ්ජතියදසො.
උයපක්ොසුෙසහගතා වා සඤ්ඤාමෙසිකාරා හාොය සංවත්තන්තීති ෙ 
යුජ්ජති යදසො, වියසසාය සංවත්තන්තීති යුජ්ජති යදසො. තතියං ොෙං
සමාපන්ෙස්ස සයතො පීතිසුෙසහගතා සඤ්ඤාමෙසිකාරා වියසසාය 
සංවත්තන්තීතිෙයුජ්ජතියදසො, හාොයසංවත්තන්තීතියුජ්ජතියදසො, 
උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිසහගතා වා සඤ්ඤාමෙසිකාරා හාොය
සංවත්තන්තීතිෙයුජ්ජති යදසො, වියසසායසංවත්තන්තීතියුජ්ජතියදසො.
චතුත් ංොෙංසමාපන්ෙස්සසයතො උයපක්ොසහගතාසඤ්ඤාමෙසිකාරා
වියසසායසංවත්තන්තීතිෙයුජ්ජතියදසො, හාොය සංවත්තන්තීතියුජ්ජති
යදසො. ආකාසාෙඤ්චායතෙසහගතා වා සඤ්ඤාමෙසිකාරා හාොය
සංවත්තන්තීතිෙයුජ්ජතියදසො, වියසසායසංවත්තන්තීති යුජ්ජතියදසො. 

ආකාසාෙඤ්චායතෙං සමාපන්ෙස්ස සයතො රූපසහගතා
සඤ්ඤාමෙසිකාරා වියසසාය සංවත්තන්තීති ෙ යුජ්ජති යදසො, හාොය
සංවත්තන්තීති යුජ්ජති යදසො. විඤ්ඤාණඤ්චායතෙසහගතා වා
සඤ්ඤාමෙසිකාරා හාොය සංවත්තන්තීති ෙ යුජ්ජති යදසො, වියසසාය
සංවත්තන්තීතියුජ්ජතියදසො.විඤ්ඤාණඤ්චායතෙංසමාපන්ෙස්සසයතො 
ආකාසාෙඤ්චායතෙසහගතා සඤ්ඤාමෙසිකාරා වියසසාය සංවත්තන්තීති
ෙ යුජ්ජති යදසො, හාොය සංවත්තන්තීති යුජ්ජති යදසො.
ආකිඤ්චඤ්ඤායතෙසහගතාවාසඤ්ඤාමෙසිකාරා හාොයසංවත්තන්තීති
ෙයුජ්ජතියදසො, වියසසායසංවත්තන්තීතියුජ්ජති යදසො. 
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ආකිඤ්චඤ්ඤායතෙං සමාපන්ෙස්ස සයතො 
විඤ්ඤාණඤ්චායතෙසහගතා සඤ්ඤාමෙසිකාරා වියසසාය සංවත්තන්තීති
ෙ යුජ්ජති යදසො, හාොය සංවත්තන්තීති යුජ්ජති යදසො.
යෙවසඤ්ඤාොසඤ්ඤායතෙසහගතා වා සඤ්ඤාමෙසිකාරා හාොය
සංවත්තන්තීතිෙයුජ්ජතියදසො, වියසසායසංවත්තන්තීතියුජ්ජතියදසො. 
යෙවසඤ්ඤාොසඤ්ඤායතෙං සමාපන්ෙස්ස සයතො සඤ්ඤූපචාරා
වියසසායසංවත්තන්තීතිෙ යුජ්ජතියදසො, හාොයසංවත්තන්තීතියුජ්ජති
යදසො. සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසහගතා වා සඤ්ඤාමෙසිකාරා හාොය
සංවත්තන්තීතිෙයුජ්ජතියදසො, වියසසායසංවත්තන්තීති යුජ්ජතියදසො.
කල්ලතාපරිචිතං චිත්තං ෙ ච අභිනීහාරං ෙමතීති ෙ යුජ්ජති යදසො, 
කල්ලතාපරිචිතංචිත්තංඅ චඅභිනීහාරංෙමතීතියුජ්ජතියදසො. 

එවං සබ්යබ්ය ෙවසුත්තන්තා ය ාධම්මං ය ාවිෙයං ය ාසත්ථසාසෙං 
සබ්බ්යයතො විචයයෙ හායරෙ විචිනිත්වා යුත්තිහායරෙ යයොයජතබ්බ්යාති. 
යතොහ ආයස්මා මහාකච්චායයෙො ‘‘සබ්යබ්යසං හාරාෙං යා භූමි යයො ච
යගොචයරොයතස’’න්ති. 

නියුත්යතොයුත්තිහායරො. 

4. පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගො 

22. තත්  කතයමො පදට්ඨායෙො හායරො? ‘‘ධම්මං යදයසති ජියෙො’’ති, 
අයං පදට්ඨායෙො හායරො. කිං යදයසති? 
සබ්බ්යධම්මයා ාවඅසම්පටියවධලක්ෙණා අවිජ්ජා, තස්සා විපල්ලාසා
පදට්ඨාෙං. අජ්යෙොසාෙලක්ෙණා තණ්හා, තස්සා පියරූපං සාතරූපං
පදට්ඨාෙං. පත් ෙලක්ෙයණො යලොයභො, තස්ස අදින්ොදාෙං පදට්ඨාෙං.
වණ්ණසණ්ඨාෙබ්යයඤ්ජෙග්ගහණලක්ෙණා සුභසඤ්ඤා, තස්සා ඉන්ද්රියා
සංවයරො පදට්ඨාෙං. සාසවඵස්සඋපගමෙලක්ෙණා සුෙසඤ්ඤා, තස්සා 
අස්සායදොපදට්ඨාෙං.සඞ්ෙතලක්ෙණාෙංධම්මාෙංඅසමනුපස්සෙලක්ෙණා
නිච්චසඤ්ඤා, තස්සා විඤ්ඤාණං පදට්ඨාෙං.
අනිච්චසඤ්ඤාදුක්ෙසඤ්ඤාඅසමනුපස්සෙලක්ෙණා අත්තසඤ්ඤා, තස්සා
ොමකායයො පදට්ඨාෙං. සබ්බ්යධම්මසම්පටියවධලක්ෙණා විජ්ජා, තස්සා
සබ්බ්යං යෙයයං පදට්ඨාෙං. චිත්තවික්යෙපපටිසංහරණලක්ෙයණො සමය ො, 
තස්සඅසුභා පදට්ඨාෙං.ඉච්ඡාවචරපටිසංහරණලක්ෙයණොඅයලොයභො, තස්ස
අදින්ොදාො යවරමණී [යවරමණි (ක.)] පදට්ඨාෙං. අබ්යයාපජ්ජලක්ෙයණො 
අයදොයසො, තස්ස පාණාතිපාතා යවරමණී පදට්ඨාෙං. 
වත්ථඅවිප්පටිපත්තිලක්ෙයණො [වත්ථඅවිප්පටිපාදාෙලක්ෙයණො (සී. ක.)] 
අයමොයහො, තස්ස සම්මාපටිපත්ති පදට්ඨාෙං.
විනීලකවිබබ්බ්යකගහණලක්ෙණා අසුභසඤ්ඤා, තස්සා නිබ්බිදා පදට්ඨාෙං.
සාසවඵස්සපරිජාෙෙලක්ෙණා දුක්ෙසඤ්ඤා, තස්සා යවදො පදට්ඨාෙං.
සඞ්ෙතලක්ෙණාෙංධම්මාෙංසමනුපස්සෙලක්ෙණා අනිච්චසඤ්ඤා, තස්සා
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පටුෙ 

උප්පාදවයා පදට්ඨාෙං. සබ්බ්යධම්මඅභිනියවසලක්ෙණා අෙත්තසඤ්ඤා, 
තස්සාධම්මසඤ්ඤාපදට්ඨාෙං. 

පඤ්ච කාමගුණා කාමරාගස්ස පදට්ඨාෙං, පඤ්චින්ද්රියානි රූපීනි 
රූපරාගස්ස පදට්ඨාෙං, ඡට්ඨායතෙං භවරාගස්ස පදට්ඨාෙං, 
නිබ්බ්යත්තභවානුපස්සිතා පඤ්චන්ෙං උපාදාෙක්ෙන්ධාෙං පදට්ඨාෙං, 
බබ්යබ්යනිවාසානුස්සතිඤාණදස්සෙස්ස පදට්ඨාෙං.ඔකප්පෙලක්ෙණාසද්ධා
අධිමුත්තිපච්චුපට්ඨාො ච, අොවිලලක්ෙයණො පසායදො 
සම්පසීදෙපච්චුපට්ඨායෙො ච. අභිපත්ථියෙලක්ෙණා සද්ධා, තස්සා
අයවච්චපසායදො පදට්ඨාෙං. අොවිලලක්ෙයණො පසායදො, තස්ස සද්ධා
පදට්ඨාෙං. ආරම්භලක්ෙණං වීරියං, තස්ස සම්මප්පධාෙං පදට්ඨාෙං.
අපිලාපෙලක්ෙණාසති, තස්සාසතිපට්ඨාෙංපදට්ඨාෙං. එකග්ගලක්ෙයණො
සමාධි, තස්ස ොොනි පදට්ඨාෙං. පජාෙෙලක්ෙණා පඤ්ඤා, තස්සා 
සච්චානිපදට්ඨාෙං. 

අපයරො ෙයයො, අස්සාදමෙසිකාරලක්ෙයණො අයයොනියසොමෙසිකායරො, 
තස්ස අවිජ්ජාපදට්ඨාෙං.සච්චසම්යමොහෙලක්ෙණාඅවිජ්ජා, සාසඞ්ොරාෙං
පදට්ඨාෙං. බෙබ්භවවියරොහණලක්ෙණා සඞ්ොරා, යත [තං (ක.)] 
විඤ්ඤාණස්ස පදට්ඨාෙං. ඔපපච්චයිකනිබ්බ්යත්තිලක්ෙණං විඤ්ඤාණං, තං
ොමරූපස්ස පදට්ඨාෙං.ොමකායරූපකායසඞ්ඝාතලක්ෙණංොමරූපං, තං
ඡළායතෙස්ස පදට්ඨාෙං. ඉන්ද්රියවවත් ාෙලක්ෙණං ඡළායතෙං, තං
ඵස්සස්ස පදට්ඨාෙං. චක්ඛුරූපවිඤ්ඤාණසන්නිපාතලක්ෙයණො ඵස්යසො, 
යසො යවදොය පදට්ඨාෙං. ඉට්ඨානිට්ඨඅනුභවෙලක්ෙණා යවදො, සා
තණ්හාය පදට්ඨාෙං. අජ්යෙොසාෙලක්ෙණා තණ්හා, සා උපාදාෙස්ස
පදට්ඨාෙං. ඔපපච්චයිකං උපාදාෙං, තං භවස්ස පදට්ඨාෙං.
ොමකායරූපකායසම්භවෙලක්ෙයණො භයවො, යසො ජාතියා පදට්ඨාෙං.
ෙන්ධපාතුභවෙලක්ෙණාජාති, සාජරායපදට්ඨාෙං. උපධිපරිපාකලක්ෙණා
ජරා, සා මරණස්ස පදට්ඨාෙං. ජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදලක්ෙණං මරණං, තං
යසොකස්ස පදට්ඨාෙං. උස්සුක්කකාරයකො යසොයකො, යසො පරියදවස්ස
පදට්ඨාෙං. ලාලප්පකාරයකො පරියදයවො, යසො දුක්ෙස්ස පදට්ඨාෙං.
කායසංපීළෙං දුක්ෙං, තං යදොමෙස්සස්ස පදට්ඨාෙං. චිත්තසංපීළෙං
යදොමෙස්සං, තංඋපායාසස්ස පදට්ඨාෙං.ඔදහෙකාරයකොඋපායායසො, යසො
භවස්ස පදට්ඨාෙං. ඉමානිභවඞ්ගානියදා සමග්ගානි නිබ්බ්යත්තානිභවන්ති
යසොභයවො, තංසංසාරස්සපදට්ඨාෙං.නියයානිකලක්ෙයණොමග්යගො, යසො
නියරොධස්සපදට්ඨාෙං. 

තිත් ඤ්ඤුතා පීතඤ්ඤුතාය පදට්ඨාෙං, පීතඤ්ඤුතා පත්තඤ්ඤුතාය 
[මත්තඤ්ඤුතාය (සී. ක.)] පදට්ඨාෙං, පත්තඤ්ඤුතා අත්තඤ්ඤුතාය
පදට්ඨාෙං, අත්තඤ්ඤුතා බබ්යබ්යකතබඤ්ඤතාය පදට්ඨාෙං, 
බබ්යබ්යකතබඤ්ඤතා පතිරූපයදසවාසස්ස පදට්ඨාෙං, පතිරූපයදසවායසො 
සප්බරිසූපනිස්සයස්ස පදට්ඨාෙං, සප්බරිසූපනිස්සයයො
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අත්තසම්මාපණිධාෙස්ස පදට්ඨාෙං, අත්තසම්මාපණිධාෙං සීලාෙං
පදට්ඨාෙං, සීලානිඅවිප්පටිසාරස්ස පදට්ඨාෙං, අවිප්පටිසායරොපායමොජ්ජස්ස
පදට්ඨාෙං, පායමොජ්ජං පීතියා පදට්ඨාෙං, පීති පස්සද්ධියා පදට්ඨාෙං, 
පස්සද්ධි සුෙස්ස පදට්ඨාෙං, සුෙං සමාධිස්ස පදට්ඨාෙං, සමාධි
ය ාභූතඤාණදස්සෙස්ස පදට්ඨාෙං, ය ාභූතඤාණදස්සෙං නිබ්බිදාය 
පදට්ඨාෙං, නිබ්බිදා විරාගස්ස පදට්ඨාෙං, විරායගො විමුත්තියා පදට්ඨාෙං. 
විමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සෙස්සපදට්ඨාෙං.එවංයයොයකොචිඋපනිස්සයයො
යයො යකොචි පච්චයයො, සබ්යබ්යො යසො පදට්ඨාෙං. යතොහ ආයස්මා
මහාකච්චායයෙො‘‘ධම්මංයදයසති ජියෙො’’ති. 

නියුත්යතොපදට්ඨායෙොහායරො. 

5. ලක්ෙණහාරවිභඞ්යගො 

23. තත්  කතයමොලක්ෙයණොහායරො? ‘‘වුත්තම්හිඑකධම්යම’’ති, අයං
ලක්ෙයණො හායරො. කිං ලක්ෙයති? යය ධම්මා එකලක්ෙණා, යතසං
ධම්මාෙංඑකස්මිංධම්යමවුත්යතඅවසිට්ඨාධම්මාවුත්තාභවන්ති.ය ාකිං 
භයව? ය ාහභගවා– 

‘‘චක්ඛුං, භික්ෙයව, අෙවට්ඨිතංඉත්තරං පරිත්තංපභඞ්ගුපරයතොදුක්ෙං
බ්යයසෙං චලෙං [චලං (සී.)] කුක්කුළං සඞ්ොරං [සසඞ්ොරං (ක.)] වධකං
අමිත්තමජ්යෙ. ඉමස්මිං චක්ඛුස්මිං වුත්යත අවසිට්ඨානි අජ්ෙත්තිකානි
ආයතොනි වුත්තානි භවන්ති. යකෙ කාරයණෙ? සබ්බ්යානි හි ඡ
අජ්ෙත්තිකානිආයතොනිවධකට්යඨෙඑකලක්ෙණානි. ය ාචාහභගවා
– 

‘‘අතීයත, රාධ, රූයපඅෙයපක්යෙොයහොහි, අොගතං රූපංමාඅභිෙන්දි 
[අභිෙන්ද (ක.)], පච්චුප්පන්ෙස්ස රූපස්ස නිබ්බිදාය විරාගාය නියරොධාය
චාගාය පටිනිස්සග්ගාය පටිපජ්ජ. ඉමස්මිං රූපක්ෙන්යධ වුත්යත අවසිට්ඨා
ෙන්ධා වුත්තා භවන්ති. යකෙ කාරයණෙ? සබ්යබ්ය හි පඤ්චක්ෙන්ධා
යමයකොවාදසුත්යත [පස්සසං.නි.3.84] වධකට්යඨෙඑකලක්ෙණාවුත්තා.
ය ාචාහභගවා– 

‘‘යයසඤ්ච [පස්සධ.ප.293] සුසමාරද්ධා, නිච්චංකායගතාසති; 
අකිච්චංයතෙයසවන්ති, කිච්යචසාතච්චකාරියෙො’’. 

ඉති කායගතාය සතියා වුත්තාය වුත්තා භවන්ති යවදොගතා සති 
චිත්තගතාධම්මගතාච.ත ායංකිඤ්චිදිට්ඨංවාසුතංවාමුතංවාතිවුත්යත 
වුත්තංභවතිවිඤ්ඤාතං.ය ාචාහභගවා– 

තස්මාතිහ ත්වංභික්ඛුකායයකායානුපස්සී විහරාහිආතාපීසම්පජායෙො
සතිමා වියෙයය යලොයක අභිජ්ොයදොමෙස්සං. ‘‘ආතාපී’’ති වීරියින්ද්රියං, 

‘‘සම්පජායෙො’’තිපඤ්ඤින්ද්රියං, ‘‘සතිමා’’තිසතින්ද්රියං, ‘‘වියෙෙයයලොයක 
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අභිජ්ඣායදොමෙස්ස’’න්ති සමාධින්ද්රියං, එවං කායය කායානුපස්සියෙො
විහරයතො චත්තායරො සතිපට්ඨාො භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති. යකෙ
කාරයණෙ, එකලක්ෙණත්තා චතුන්ෙංඉන්ද්රියාෙං. 

24. චතූසු සතිපට්ඨායෙසු භාවියමායෙසු චත්තායරො සම්මප්පධාො 
භාවොපාරිපූරිංගච්ඡන්ති, චතූසුසම්මප්පධායෙසුභාවියමායෙසුචත්තායරො
ඉද්ධිපාදා භාවියමායෙසු පඤ්චින්ද්රියානි භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති, චතූසු
ඉද්ධිපායදසු භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති, පඤ්චසු ඉන්ද්රියයසු භාවියමායෙසු
පඤ්ච බ්යලානි භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති, පඤ්චසු බ්යයලසු භාවියමායෙසු
සත්ත යබ්යොජ්ෙඞ්ගා භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති, සත්තසු යබ්යොජ්ෙඞ්යගසු
භාවියමායෙසු අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡති, 
සබ්යබ්යව [සබ්යබ්ය ච (සී. ක.)] යබ්යොධඞ්ගමා ධම්මා යබ්යොධිපක්ඛියා
භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති. යකෙ කාරයණෙ, සබ්යබ්ය හි යබ්යොධඞ්ගමා
යබ්යොධිපක්ඛියා යෙයයානිකලක්ෙයණෙ එකලක්ෙණා, යත
එකලක්ෙණත්තාභාවොපාරිපූරිංගච්ඡන්ති. 

එවං අකුසලාපි ධම්මා එකලක්ෙණත්තා පහාෙං අබ්භත් ං ගච්ඡන්ති. 
චතූසු සතිපට්ඨායෙසු භාවියමායෙසු විපල්ලාසා පහීයන්ති, ආහාරා චස්ස
පරිඤ්ඤං ගච්ඡන්ති, උපාදායෙහි අනුපාදායෙො භවති, යයොයගහි ච 
විසංයුත්යතොභවති, ගන්ය හිචවිප්පයුත්යතොභවති, ආසයවහිචඅොසයවො
භවති, ඔයඝහි ච නිත්ථිණ්යණො භවති, සල්යලහි ච විසල්යලො භවති, 
විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො චස්ස පරිඤ්ඤං ගච්ඡන්ති, අගතිගමයෙහි ෙ අගතිං
ගච්ඡති, එවං අකුසලාපි ධම්මා එකලක්ෙණත්තා පහාෙං අබ්භත් ං
ගච්ඡන්ති. 

යත්  වා පෙ රූපින්ද්රියං යදසිතං, යදසිතා තත්ය ව රූපධාතු 
රූපක්ෙන්යධොරූපඤ්චායතෙං.යත් වාපෙසුොයවදොයදසිතා, යදසිතං
තත්  සුඛින්ද්රියං යසොමෙස්සින්ද්රියං දුක්ෙසමුදයයොච අරියසච්චං. යත් වා
පෙ දුක්ො යවදො යදසිතා, යදසිතං තත්  දුක්ඛින්ද්රියං යදොමෙස්සින්ද්රියං 
දුක්ෙඤ්චඅරියසච්චං.යත් වාපෙඅදුක්ෙමසුොයවදොයදසිතා, යදසිතං
තත්  උයපක්ඛින්ද්රියං සබ්යබ්යො ච පටිච්චසමුප්පායදො. යකෙ කාරයණෙ, 
අදුක්ෙමසුොය හි යවදොය අවිජ්ජා අනුයසති. අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා, 
සඞ්ොරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා ොමරූපං, ොමරූපපච්චයා
සළායතෙං, සළායතෙපච්චයා ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවදො, 
යවදොපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදාෙං, උපාදාෙපච්චයා භයවො, 
භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමෙස්සුපායාසා සම්භවන්ති, එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. යසො ච 
සරාගසයදොසසයමොහසංකියලසපක්යෙෙ හාතබ්යබ්යො, 
වීතරාගවීතයදොසවීතයමොහඅරියධම්යමහි හාතබ්යබ්යො. 
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එවං යය ධම්මා එකලක්ෙණා කිච්චයතො ච ලක්ෙණයතො ච
සාමඤ්ඤයතොච චුතූපපාතයතොච, යතසංධම්මාෙංඑකස්මිංධම්යමවුත්යත
අවසිට්ඨා ධම්මා වුත්තා භවන්ති. යතොහ ආයස්මා මහාකච්චායයෙො
‘‘වුත්තම්හිඑකධම්යම’’ති. 

නියුත්යතොලක්ෙයණොහායරො. 

6. චතුබ්යූහහාරවිභඞ්යගො 

25. තත්  කතයමො චතුබ්යූයහො හායරො? ‘‘යෙරුත්තමධිප්පායයො’’ති
අයං. බ්යයඤ්ජයෙෙ සුත්තස්ස යෙරුත්තඤ්ච අධිප්පායයො ච නිදාෙඤ්ච
බබ්බ්යාපරසන්ධි ච ගයවසිතබ්යබ්යො. තත්  කතමං යෙරුත්තං, යා
නිරුත්තිපදසංහිතා, යංධම්මාෙංොමයසොඤාණං. යදාහිභික්ඛුඅත් ස්සච
ොමං ජාොති, ධම්මස්ස ච ොමං ජාොති, ත ා ත ා ෙං අභිනියරොයපති.
අයඤ්ච වුච්චති අත් කුසයලො ධම්මකුසයලො බ්යයඤ්ජෙකුසයලො
නිරුත්තිකුසයලො බබ්බ්යාපරකුසයලො යදසොකුසයලො අතීතාධිවචෙකුසයලො
අොගතාධිවචෙකුසයලො පච්චුප්පන්ොධිවචෙකුසයලො
ඉත් ාධිවචෙකුසයලො බරිසාධිවචෙකුසයලො ෙබංසකාධිවචෙකුසයලො 
එකාධිවචෙකුසයලො අයෙකාධිවචෙකුසයලො, එවං සබ්බ්යානි කාතබ්බ්යානි
ජෙපදනිරුත්තානිසබ්බ්යාච ජෙපදනිරුත්තියයො.අයංනිරුත්තිපදසංහිතා. 

26. තත් කතයමොඅධිප්පායයො? 

‘‘ධම්යමොහයවරක්ෙතිධම්මචාරිං, ඡත්තංමහන්තංය වස්සකායල 
[වියවස්සකායලජා.1.10.103]; 
එසානිසංයසොධම්යමසුචිණ්යණ, ෙදුග්ගතිංගච්ඡති ධම්මචාරී’’ති. 

ඉධ භගවයතො යකො අධිප්පායයො? යය අපායයහි පරිමුච්චිතුකාමා 
භවිස්සන්ති, යත ධම්මචාරියෙො භවිස්සන්තීති අයං එත්  භගවයතො
අධිප්පායයො. 

‘‘යචොයරො ය ා සන්ධිමුයෙ ගහීයතො, සකම්මුො හඤ්ඤති 
[හඤ්ඤයත(සී.)] බ්යජ්ෙයතච; 
එවං අයං යපච්ච පජා පරත් , සකම්මුො හඤ්ඤති [හඤ්ඤයත
(සී.)] බ්යජ්ෙයතචා’’ති. 

ඉධභගවයතොයකොඅධිප්පායයො? සඤ්යචතනිකාෙංකතාෙංකම්මාෙං
උපචිතාෙං දුක්ෙයවදනීයාෙං අනිට්ඨං අසාතං විපාකං පච්චනුභවිස්සතීති
අයංඑත් භගවයතො අධිප්පායයො. 

‘‘සුෙකාමානි [පස්ස ධ. ප. 131-132] භූතානි, යයො දණ්යෙෙ
විහිංසති; 
අත්තයෙොසුෙයමසායෙො, යපච්චයසොෙලභයතසුෙ’’න්ති. 
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ඉධ භගවයතොයකොඅධිප්පායයො? යයසුයෙෙඅත්ථිකා භවිස්සන්ති, යත
පාපකම්මං [පාපකං කම්මං (ක.)] ෙ කරිස්සන්තීති අයං එත්  භගවයතො
අධිප්පායයො. 

‘‘මිද්ධී [පස්ස ධ. ප. 325] යදා යහොති මහග්ඝයසො ච, නිද්දායිතා 
සම්පරිවත්තසායී; 
මහාවරායහොවනිවාපබට්යඨො, බෙප්බෙංගබ්භමුයපති මන්යදො’’ති. 

ඉධ භගවයතො යකො අධිප්පායයො? යය ජරාමරයණෙ අට්ටියිතුකාමා 
භවිස්සන්ති, යත භවිස්සන්ති යභොජයෙ මත්තඤ්ඤුයෙො ඉන්ද්රියයසු
ගුත්තද්වාරා බබ්බ්යරත්තාපරරත්තං ජාගරියානුයයොගමනුයුත්තා විපස්සකා
කුසයලසුධම්යමසුසගාරවාච සබ්රහ්මචාරීසුය යරසුෙයවසුමජ්ඣියමසූති
අයංඑත් භගවයතොඅධිප්පායයො. 

‘‘අප්පමායදොඅමතපදං [අමතංපදං (ක.)පස්සධ.ප. 21], පමායදො
මච්චුයෙොපදං; 
අප්පමත්තාෙමීයන්ති, යයපමත්තාය ාමතා’’ති. 

ඉධභගවයතොයකොඅධිප්පායයො? යයඅමතපරියයසෙංපරියයසිතුකාමා 
භවිස්සන්ති, යත අප්පමත්තා විහරිස්සන්තීති අයං එත්  භගවයතො
අධිප්පායයො.අයං අධිප්පායයො. 

27. තත් කතමංනිදාෙං? ය ායසොධනියයොයගොපාලයකොභගවන්තං
ආහ – 

‘‘ෙන්දති බත්යතහි බත්තිමා, යගොමා [යගොමියකො (සී.), යගොපියකො
(ක.)සු.නි.33; සං.නි.1.144පස්සිතබ්බ්යං] යගොහිතය ව ෙන්දති; 
උපධීහිෙරස්සෙන්දො, ෙහියසොෙන්දතියයොනිරූපධී’’ති. 

භගවාආහ– 

‘‘යසොචති බත්යතහි බත්තිමා, යගොපියකො [යගොමියකො (සී.)] යගොහි
තය වයසොචති; 
උපධීහිෙරස්සයසොචො, ෙහියසොයසොචතියයොනිරූපධී’’ති. 

ඉමිො වත්ථො ඉමිො නිදායෙෙ එවං ඤායති ‘‘ඉධ භගවා බ්යාහිරං
පරිග්ගහං උපධි ආහා’’ති. ය ා ච මායරො පාපිමා ගිජ්ෙකූටා පබ්බ්යතා 
බථසිලංපායතසි, භගවාආහ– 

‘‘සයචපි යකවලංසබ්බ්යං, ගිජ්ෙකූටංචයලස්සසි [චයලයයාසි (ක.)
පස්සසං.නි. 1.147]; 
යෙවසම්මාවිමුත්තාෙං, බුද්ධාෙංඅත්ථිඉඤ්ජිතං. 
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ෙභංඵයලයයප්ප වීචයලයය, සබ්යබ්යවපාණාඋදසන්තයසයයං; 
සල්ලම්පි යච උරසි කම්පයයයයං [පකම්පයයයයං (සී.), 
කප්පයයයයං(ක.)], උපධීසුතාණංෙ කයරොන්තිබුද්ධා’’ති. 

ඉමිොවත්ථොඉමිොනිදායෙෙඑවංඤායති‘‘ඉධභගවාකායංඋපධිං 
ආහා’’ති.ය ාචාහ– 

‘‘ෙතංදළ්හංබ්යන්ධෙමාහුධීරා, යදායසංදාරුජපබ්බ්යජඤ්ච [දාරුජං
බ්යබ්බ්යජඤ්ච(සී.)පස්සධ.ප.345]; 
සාරත්තරත්තා මණිකුණ්ෙයලසු, බත්යතසු දායරසු ච යා 
අයපක්ො’’ති. 

ඉමිො වත්ථො ඉමිොනිදායෙෙඑවංඤායති ‘‘ඉධභගවා බ්යාහියරසු 
වත්ථූසුතණ්හංආහා’’ති.ය ාචාහ– 

‘‘එතංදළ්හංබ්යන්ධෙමාහුධීරා, ඔහාරිෙංසිථිලංදුප්පමුඤ්චං; 
එතම්පි යඡත්වාෙ පරිබ්බ්යජන්ති, අෙයපක්ඛියෙො කාමසුෙං 
පහායා’’ති. 

ඉමිො වත්ථො ඉමිො නිදායෙෙ එවං ඤායති ‘‘ඉධ භගවා 
බ්යාහිරවත්ථකායතණ්හායපහාෙංආහා’’ති.ය ාචාහ– 

‘‘ආතුරංඅසුචිංපූතිං, දුග්ගන්ධංයදහනිස්සිතං; 
පග්ඝරන්තංදිවාරත්තිං, බ්යාලාෙංඅභිෙන්දිත’’න්ති. 

ඉමිො වත්ථො ඉමිො නිදායෙෙ එවං ඤායති ‘‘ඉධ භගවා 
අජ්ෙත්තිකවත්ථකායතණ්හායපහාෙංආහා’’ති.ය ාචාහ– 

‘‘උච්ඡින්ද [පස්සධ.ප.285] සියෙහමත්තයෙො, කුමුදංසාරදිකංව
පාණිො; 
සන්තිමග්ගයමවබ්රහූය, නිබ්බ්යාෙංසුගයතෙයදසිත’’න්ති. 

ඉමිො වත්ථො ඉමිො නිදායෙෙ එවං ඤායති ‘‘ඉධ භගවා
අජ්ෙත්තිකවත්ථකායතණ්හායපහාෙංආහා’’ති.ඉදංනිදාෙං. 

තත් කතයමොබබ්බ්යාපරසන්ධි.ය ාහ– 

‘‘කාමන්ධාජාලසඤ්ඡන්ො, තණ්හාඡදෙඡාදිතා; 
පමත්තබ්යන්ධො [පමත්තබ්යන්ධුො උදා. 64] බ්යද්ධා [බ්යන්ධා (ක.)
පස්සඋදා.64], මච්ඡාව කුමිොමුයෙ; 
ජරාමරණමන්යවන්ති, වච්යඡොඛීරපයකොවමාතර’’න්ති. 

අයංකාමතණ්හාවුත්තා.සාකතයමෙබබ්බ්යාපයරෙයුජ්ජති? ය ාහ – 
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‘‘රත්යතොඅත් ංෙජාොති, රත්යතොධම්මංෙපස්සති; 
අන්ධන්තමංතදායහොති, යංරායගොසහයතෙර’’න්ති. 

ඉතිඅන්ධතායචසඤ්ඡන්ෙතායචසායයවතණ්හාඅභිලපිතා.යඤ්චාහ 
කාමන්ධා ජාලසඤ්ඡන්ො, තණ්හාඡදෙඡාදිතාති. යඤ්චාහ රත්යතො අත් ං
ෙ ජාොති, රත්යතො ධම්මං ෙ පස්සතීති, ඉයමහි පයදහි පරියුට්ඨායෙහි
සායයවතණ්හාඅභිලපිතා.යං අන්ධකාරං, අයංදුක්ෙසමුදයයො, යාචතණ්හා
යපොයෙොභවිකා, යඤ්චාහ කාමාති ඉයම කියලසකාමා. යඤ්චාහ
ජාලසඤ්ඡන්ොතියතසංයයවකාමාෙංපයයොයගෙපරියුට්ඨාෙංදස්යසති, 
තස්මාකියලසවයසෙචපරියුට්ඨාෙවයසෙචතණ්හාබ්යන්ධෙංවුත්තං.යය
එදිසිකා, යත ජරාමරණං අන්යවන්ති, අයං භගවතා
ය ානික්ඛිත්තගා ාබ්යයලෙ දස්සිතාජරාමරණමන්යවන්තීති. 

‘‘යස්සපපඤ්චාඨිතීචෙත්ථි, සන්දාෙංපලිඝඤ්ච [පළිඝඤ්ච(සී.)
පස්සඋදා.67] වීතිවත්යතො; 
තං නිත්තණ්හං මුනිං චරන්තං, ෙ විජාොති සයදවයකොපි 
යලොයකො’’ති. 

පපඤ්චා ොම තණ්හාදිට්ඨිමාො, තදභිසඞ්ෙතා ච සඞ්ොරා. ඨිති ොම
අනුසයා. සන්දාෙං ොම තණ්හාය පරියුට්ඨාෙං, යානි ඡත්තිංසතණ්හාය
ජාලිනියා විචරිතානි.පලියඝොොමයමොයහො.යයචපපඤ්චාසඞ්ොරායාච
ඨිතියං සන්දාෙඤ්චයංපලිඝඤ්චයයොඑතංසබ්බ්යංසමතික්කන්යතො, අයං
වුච්චතිනිත්තණ්යහො ඉති. 

28. තත්  පරියුට්ඨාෙසඞ්ොරා දිට්ඨධම්මයවදනීයාවාඋපපජ්ජයවදනීයා
වාඅපරාපරියයවදනීයාවා, එවංතණ්හාතිවිධං ඵලංයදතිදිට්යඨවාධම්යම
උපපජ්යජවාඅපයරවාපරියායය.එවංභගවාආහ‘‘යංයලොභපකතං කම්මං
කයරොතිකායයෙවාවාචායවාමෙසාවා, තස්සවිපාකංඅනුයභොතිදිට්යඨ
වා ධම්යම උපපජ්යජ වා අපයර වා පරියායය’’ති. ඉදං භගවයතො
බබ්බ්යාපයරෙ යුජ්ජති. තත්  පරියුට්ඨාෙං දිට්ඨධම්මයවදනීයං වා කම්මං
උපපජ්ජයවදනීයං වා කම්මං අපරාපරියායයවදනීයං [අපරාපරියයවදනීයං
(සී.)] වාකම්මං, එවං කම්මංතිධාවිපච්චතිදිට්යඨවාධම්යමඋපපජ්යජවා
අපයරවාපරියායය.ය ාහ– 

‘‘යඤ්යච බ්යායලො ඉධ පාණාතිපාතී යහොති…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි යහොති, 
තස්ස දිට්යඨ වා ධම්යම විපාකං පටිසංයවයදති උපපජ්යජ වා අපයර වා
පරියායය’’ති. ඉදං භගවයතො බබ්බ්යාපයරෙ යුජ්ජති. තත්  පරියුට්ඨාෙං 
පටිසඞ්ොෙබ්යයලෙ පහාතබ්බ්යං, සඞ්ොරා දස්සෙබ්යයලෙ, ඡත්තිංස
තණ්හාවිචරිතානි භාවොබ්යයලෙපහාතබ්බ්යානීතිඑවංතණ්හාපිතිධාපහීයති.
යා නිත්තණ්හාතා අයං සඋපාදියසසා නිබ්බ්යාෙධාතු. යභදා කායස්ස අයං
අනුපාදියසසානිබ්බ්යාෙධාතු. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණපාළි 

29 

පටුෙ 

පපඤ්යචො ොම වුච්චති අනුබ්යන්යධො. යඤ්චාහ භගවා ‘‘පපඤ්යචති 
අතීතාොගතපච්චුප්පන්ෙං චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපං ආරබ්භා’’ති. යඤ්චාහ
භගවා – ‘‘අතීයත, රාධ, රූයප අෙයපක්යෙො යහොහි, අොගතං රූපං මා
අභිෙන්දි, පච්චුප්පන්ෙස්ස රූපස්ස නිබ්බිදාය විරාගාය නියරොධාය
පටිනිස්සග්ගායපටිපජ්ජා’’ති.ඉදංභගවයතො බබ්බ්යාපයරෙයුජ්ජති.යයොචාපි
පපඤ්යචොයයචසඞ්ොරායාච අතීතාොගතපච්චුප්පන්ෙස්සඅභිෙන්දො, 
ඉදංඑකත් ං. අපිචඅඤ්ඤමඤ්යඤහිපයදහි අඤ්ඤමඤ්යඤහිඅක්ෙයරහි
අඤ්ඤමඤ්යඤහි බ්යයඤ්ජයෙහි අපරිමාණා ධම්මයදසො වුත්තා භගවතා.
එවං සුත්යතෙ සුත්තං සංසන්දයිත්වා බබ්බ්යාපයරෙ සද්ධිං යයොජයිත්වා 
සුත්තංනිද්දිට්ඨංභවති. 

යසො චායං [ස චායං (සී.)] බබ්බ්යාපයරො සන්ධි චතුබ්බියධො අත් සන්ධි
බ්යයඤ්ජෙසන්ධියදසොසන්ධිනිද්යදසසන්ධීති. 

තත්  අත් සන්ධි ඡප්පදානි සඞ්කාසො පකාසො විවරණා විභජො
උත්තානීකම්මතාපඤ්ඤත්තීති. 

බ්යයඤ්ජෙසන්ධි ඡප්පදානි අක්ෙරං පදං බ්යයඤ්ජෙං ආකායරො නිරුත්ති
නිද්යදයසොති. 

යදසොසන්ධි ෙචප විංනිස්සායොයතිොයී ොයතිච.ෙචආපං
නිස්සාය ොයති ොයී ොයති ච, ෙ ච යතජං නිස්සාය ොයති ොයී
ොයති ච, ෙ ච වායුං නිස්සාය ොයති ොයී ොයති ච. ෙ ච 
ආකාසාෙඤ්චායතෙං නිස්සාය…යප.… ෙ ච විඤ්ඤාණඤ්චායතෙං
නිස්සාය…යප.… ෙ ච ආකිඤ්චඤ්ඤායතෙං නිස්සාය…යප.… ෙ ච
යෙවසඤ්ඤාොසඤ්ඤායතෙං නිස්සාය…යප.… ෙ ච ඉමං යලොකං
නිස්සාය…යප.…ෙචපරයලොකංනිස්සායොයතිොයීොයතිච.යමිදං
උභයමන්තයරෙ දිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංවිතක්කිතං
විචාරිතං මෙසානුචින්තිතං, තම්පිනිස්සායෙොයතිොයීොයතිච.අයං
සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයදවමනුස්සායඅනිස්සියතෙචිත්යතෙෙඤායති ොයන්යතො. 

ය ා මායරො පාපිමා යගොධිකස්ස කුලබත්තස්ස [පස්ස සං. නි. 1.159] 
විඤ්ඤාණංසමන්යවසන්යතොෙජාොතිෙ පස්සති.යසොහිපපඤ්චාතීයතො
තණ්හාපහායෙෙ දිට්ඨිනිස්සයයොපිස්ස ෙත්ථි. ය ා ච යගොධිකස්ස, එවං
වක්කලිස්ස සයදවයකෙ යලොයකෙ සමාරයකෙ සබ්රහ්මයකෙ 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය අනිස්සිතචිත්තාෙඤායන්ති
ොයමාො.අයං යදසොසන්ධි. 

තත්  කතමා නිද්යදසසන්ධි? නිස්සිතචිත්තා අකුසලපක්යෙෙ 
නිද්දිසිතබ්බ්යා, අනිස්සිතචිත්තාකුසලපක්යෙෙනිද්දිසිතබ්බ්යා.නිස්සිතචිත්තා 
කියලයසෙ නිද්දිසිතබ්බ්යා, අනිස්සිතචිත්තා යවොදායෙෙ නිද්දිසිතබ්බ්යා. 
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නිස්සිතචිත්තා සංසාරප්පවත්තියා නිද්දිසිතබ්බ්යා, අනිස්සිතචිත්තා 
සංසාරනිවත්තියා නිද්දිසිතබ්බ්යා. නිස්සිතචිත්තා තණ්හාය ච අවිජ්ජාය ච 
නිද්දිසිතබ්බ්යා, අනිස්සිතචිත්තා සමය ෙ ච විපස්සොය ච නිද්දිසිතබ්බ්යා. 
නිස්සිතචිත්තා අහිරියකෙ ච අයෙොත්තප්යපෙ ච නිද්දිසිතබ්බ්යා, 
අනිස්සිතචිත්තා හිරියා ච ඔත්තප්යපෙ ච නිද්දිසිතබ්බ්යා. නිස්සිතචිත්තා
අසතියා ච අසම්පජඤ්යඤෙ ච නිද්දිසිතබ්බ්යා, අනිස්සිතචිත්තා සතියා ච
සම්පජඤ්යඤෙ ච නිද්දිසිතබ්බ්යා. නිස්සිතචිත්තා අයයොනියා ච
අයයොනියසොමෙසිකායරෙ ච නිද්දිසිතබ්බ්යා, අනිස්සිතචිත්තා යයොනියා ච
යයොනියසොමෙසිකායරෙ ච නිද්දිසිතබ්බ්යා. නිස්සිතචිත්තා යකොසජ්යජෙ ච
යදොවචස්යසෙ ච නිද්දිසිතබ්බ්යා, අනිස්සිතචිත්තා වීරියාරම්යභෙ ච
යසොවචස්යසෙචනිද්දිසිතබ්බ්යා.නිස්සිතචිත්තා අස්සද්ධියයෙචපමායදෙච
නිද්දිසිතබ්බ්යා, අනිස්සිතචිත්තා සද්ධාය ච අප්පමායදෙ ච නිද්දිසිතබ්බ්යා.
නිස්සිතචිත්තා අසද්ධම්මස්සවයෙෙ ච අසංවරයණෙ ච නිද්දිසිතබ්බ්යා, 
අනිස්සිතචිත්තා සද්ධම්මස්සවයෙෙ ච සංවයරෙ ච නිද්දිසිතබ්බ්යා. 
නිස්සිතචිත්තා අභිජ්ොය ච බ්යයාපායදෙ ච නිද්දිසිතබ්බ්යා, අනිස්සිතචිත්තා 
අෙභිජ්ොයචඅබ්යයාපායදෙචනිද්දිසිතබ්බ්යා.නිස්සිතචිත්තා නීවරයණහිච
සංයයොජනියයහි ච නිද්දිසිතබ්බ්යා, අනිස්සිතචිත්තා රාගවිරාගාය ච
යචයතොවිමුත්තියා අවිජ්ජාවිරාගාය ච පඤ්ඤාවිමුත්තියා නිද්දිසිතබ්බ්යා.
නිස්සිතචිත්තා උච්යඡදදිට්ඨියා ච සස්සතදිට්ඨියා ච නිද්දිසිතබ්බ්යා, 
අනිස්සිතචිත්තා සඋපාදියසසාය ච අනුපාදියසසාය ච නිබ්බ්යාෙධාතුයා 
නිද්දිසිතබ්බ්යා. අයං නිද්යදසසන්ධි. යතොහ ආයස්මා මහාකච්චායයෙො 
‘‘යෙරුත්තමධිප්පායයො’’ති. 

නියුත්යතොචතුබ්යූයහොහායරො. 

7. ආවට් හාරවිභඞ්යගො 

29. තත් කතයමොආවට්යටොහායරො? ‘‘එකම්හිපදට්ඨායෙ’’ති අයං. 

‘‘ආරම්භ  [ආරබ්භ  (සී.) සං. නි. 1.185; ය රගා. 256
පස්සිතබ්බ්යං] නික්කම , යුඤ්ජ බුද්ධසාසයෙ; 
ධුො මච්චුයෙොයසෙං, ෙළාගාරංවකුඤ්ජයරො’’ති. 

‘‘ආරම්භ  නික්කම ා’’ති වීරියස්ස පදට්ඨාෙං. ‘‘යුඤ්ජ  
බුද්ධසාසයෙ’’ති සමාධිස්ස පදට්ඨාෙං. ‘‘ධුො  මච්චුයෙො යසෙං, 
ෙළාගාරංව කුඤ්ජයරො’’තිපඤ්ඤායපදට්ඨාෙං.‘‘ආරම්භ නික්කම ා’’ති
වීරියින්ද්රියස්ස පදට්ඨාෙං. ‘‘යුඤ්ජ  බුද්ධසාසයෙ’’ති සමාධින්ද්රියස්ස
පදට්ඨාෙං. ‘‘ධුො  මච්චුයෙො යසෙං, ෙළාගාරංව කුඤ්ජයරො’’ති
පඤ්ඤින්ද්රියස්සපදට්ඨාෙං.ඉමානි පදට්ඨාොනියදසො. 

අයුඤ්ජන්තාෙංවාසත්තාෙංයයොයග, යුඤ්ජන්තාෙංවාආරම්යභො. 
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තත් යයෙයුඤ්ජන්ති, යතපමාදමූලකාෙයුඤ්ජන්ති.යසොපමායදො 
දුවියධො තණ්හාමූලයකො අවිජ්ජාමූලයකො ච. තත්  අවිජ්ජාමූලයකො යයෙ 
අඤ්ඤායණෙ නිවුයතො යඤයයට්ඨාෙං ෙප්පජාොති පඤ්චක්ෙන්ධා 
උප්පාදවයධම්මාති, අයං අවිජ්ජාමූලයකො. යයො තණ්හාමූලයකො, යසො
තිවියධො අනුප්පන්ොෙං යභොගාෙං උප්පාදාය පරියයසන්යතො පමාදං
ආපජ්ජති, උප්පන්ොෙං යභොගාෙං ආරක්ෙනිමිත්තං පරියභොගනිමිත්තඤ්ච
පමාදං ආපජ්ජති අයං යලොයක චතුබ්බියධො පමායදො එකවියධො අවිජ්ජාය 
තිවියධො තණ්හාය. තත්  අවිජ්ජාය ොමකායයො පදට්ඨාෙං. තණ්හාය
රූපකායයො පදට්ඨාෙං. තං කිස්ස යහතු, රූපීසු භයවසු අජ්යෙොසාෙං, 
අරූපීසු සම්යමොයහො? තත්  රූපකායයො රූපක්ෙන්යධො ොමකායයො 
චත්තායරො අරූපියෙොෙන්ධා. ඉයම පඤ්චක්ෙන්ධාකතයමෙඋපාදායෙෙ
සඋපාදාො, තණ්හාය ච අවිජ්ජාය ච? තත්  තණ්හා ද්යව උපාදාොනි
කාමුපාදාෙඤ්ච සීලබ්බ්යතුපාදාෙඤ්ච. අවිජ්ජා ද්යව උපාදාොනි 
දිට්ඨුපාදාෙඤ්ච අත්තවාදුපාදාෙඤ්ච. ඉයමහි චතූහි උපාදායෙහි යය
සඋපාදාො ෙන්ධා, ඉදං දුක්ෙං. චත්තාරි උපාදාොනි, අයං සමුදයයො.
පඤ්චක්ෙන්ධාදුක්ෙං.යතසංභගවා පරිඤ්ඤායපහාොයචධම්මංයදයසති
දුක්ෙස්සපරිඤ්ඤායසමුදයස්සපහාොය. 

30. තත්  යයො තිවියධො තණ්හාමූලයකො පමායදො අනුප්පන්ොෙං
යභොගාෙං උප්පාදාය පරියයසති, උප්පන්ොෙං යභොගාෙං ආරක්ෙණඤ්ච
කයරොති පරියභොගනිමිත්තඤ්ච, තස්ස සම්පටියවයධෙ රක්ෙණා
පටිසංහරණා, අයංසමය ො. 

යසො ක ං භවති? යදා ජාොති කාමාෙං අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො
ආදීෙවඤ්ච ආදීෙවයතො නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො ඔකාරඤ්ච
සංකියලසඤ්ච යවොදාෙඤ්ච යෙක්ෙම්යම ච ආනිසංසං. තත්  යා වීමංසා
උපපරික්ො අයං විපස්සො. ඉයම ද්යව ධම්මා භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති
සමය ොචවිපස්සොච.ඉයමසුද්වීසු ධම්යමසුභාවියමායෙසුද්යවධම්මා
පහීයන්ති තණ්හා ච අවිජ්ජා ච, ඉයමසු ද්වීසු ධම්යමසු පහීයෙසු චත්තාරි
උපාදාොනි නිරුජ්ෙන්ති. උපාදාෙනියරොධා භවනියරොයධො, භවනියරොධා
ජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමෙස්සුපායාසා නිරුජ්ෙන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. ඉති බරිමකානි ච ද්යව
සච්චානිදුක්ෙංසමුදයයොච, සමය ොචවිපස්සොචමග්යගො.භවනියරොයධො
නිබ්බ්යාෙං ඉමානි චත්තාරි සච්චානි. යතොහ භගවා ‘‘ආරම්භ 
නික්කම ා’’ති. 

ය ාපි මූයල අනුපද්දයව දළ්යහ, ඡින්යෙොපි රුක්යෙො බෙයරව 
[බෙයදව(ක.)පස්සධ.ප.338] රූහති; 
එවම්පිතණ්හානුසයයඅනූහයත, නිබ්බ්යත්තතීදුක්ෙමිදං බෙප්බෙං. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණපාළි 

32 

පටුෙ 

අයං තණ්හානුසයයො. කතමස්සා තණ්හාය? භවතණ්හාය. යයො එතස්ස 
ධම්මස්සපච්චයයො අයං අවිජ්ජා. අවිජ්ජාපච්චයාහිභවතණ්හා. ඉයමද්යව
කියලසා තණ්හා ච අවිජ්ජා ච. තානි චත්තාරි උපාදාොනි යතහි චතූහි
උපාදායෙහියයසඋපාදාො ෙන්ධා, ඉදං දුක්ෙං.චත්තාරිඋපාදාොනිඅයං
සමුදයයො. පඤ්චක්ෙන්ධා දුක්ෙං. යතසං භගවා පරිඤ්ඤාය ච පහාොය ච
ධම්මංයදයසතිදුක්ෙස්සපරිඤ්ඤායසමුදයස්ස පහාොය. 

යයෙ තණ්හානුසයං සමූහෙති [සමූහන්ති (සී.)], අයං සමය ො. යයෙ
තණ්හානුසයස්ස පච්චයංඅවිජ්ජංවාරයති, අයංවිපස්සො.ඉයමද්යවධම්මා
භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති සමය ො ච විපස්සො ච. තත්  සම ස්ස ඵලං
රාගවිරාගායචයතොවිමුත්ති, විපස්සොයඵලංඅවිජ්ජාවිරාගාපඤ්ඤාවිමුත්ති.
ඉති බරිමකානි ච ද්යව සච්චානි දුක්ෙං සමුදයයො ච, සමය ො විපස්සො ච
මග්යගො, ද්යවචවිමුත්තියයොනියරොයධො.ඉමානි චත්තාරිසච්චානි.යතොහ
භගවා‘‘ය ාපිමූයල’’ති. 

‘‘සබ්බ්යපාපස්සඅකරණං, කුසලස්සඋපසම්පදා; 
සචිත්තපරියයොදාපෙං [පරියයොදපෙං (සී.) ධ. ප. 183; දී.නි. 2.90
පස්සිතබ්බ්යං], එතංබුද්ධාෙසාසෙ’’න්ති. 

සබ්බ්යපාපං ොම තීණි දුච්චරිතානි කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං 
මයෙොදුච්චරිතං, යත දස අකුසලකම්මප ා පාණාතිපායතො අදින්ොදාෙං
කායමසුමිච්ඡාචායරො මුසාවායදො පිසුණා වාචා ඵරුසා වාචා සම්ඵප්පලායපො
අභිජ්ොබ්යයාපායදොමිච්ඡාදිට්ඨි, තානිද්යවකම්මානියචතොයචතසිකඤ්ච.
තත්  යයො ච පාණාතිපායතො යා ච පිසුණා වාචා යා ච ඵරුසා වාචා, ඉදං
යදොසසමුට්ඨාෙං. යඤ්ච අදින්ොදාෙං යයො චකායමසුමිච්ඡාචායරො යයො ච 
මුසාවායදො, ඉදං යලොභසමුට්ඨාෙං, යයො සම්ඵප්පලායපො, ඉදං
යමොහසමුට්ඨාෙං. ඉමානි සත්ත කාරණානි යචතොකම්මං. යා අභිජ්ො, 
අයංයලොයභොඅකුසලමූලං.යයොබ්යයාපායදො, අයංයදොයසො අකුසලමූලං.යා 
මිච්ඡාදිට්ඨි, අයං මිච්ඡාමග්යගො. ඉමානි තීණි කාරණානි යචතසිකකම්මං.
යතොහ‘‘යචතොකම්මංයචතසිකකම්ම’’න්ති. 

අකුසලමූලංපයයොගංගච්ඡන්තංචතුබ්බිධංඅගතිංගච්ඡතිඡන්දා යදොසා
භයා යමොහා. තත්  යං ඡන්දා අගතිං ගච්ඡති, ඉදං යලොභසමුට්ඨාෙං. යං
යදොසා අගතිං ගච්ඡති, ඉදං යදොසසමුට්ඨාෙං. යං භයා ච යමොහා ච අගතිං 
ගච්ඡති, ඉදං යමොහසමුට්ඨාෙං. තත්  යලොයභො අසුභාය පහීයති. යදොයසො
යමත්තාය.යමොයහො පඤ්ඤාය.ත ායලොයභොඋයපක්ොයපහීයති.යදොයසො
යමත්තාය ච කරුණාය ච. යමොයහො මුදිතාය පහාෙං අබ්භත් ං ගච්ඡති.
යතොහභගවා‘‘සබ්බ්යපාපස්සඅකරණ’’න්ති. 

31. සබ්බ්යපාපං ොම අට්ඨ මිච්ඡත්තානි මිච්ඡාදිට්ඨි මිච්ඡාසඞ්කප්යපො
මිච්ඡාවාචා මිච්ඡාකම්මන්යතො මිච්ඡාආජීයවො මිච්ඡාවායායමො මිච්ඡාසති
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මිච්ඡාසමාධි, ඉදං වුච්චති සබ්බ්යපාපං. ඉයමසං අට්ඨන්ෙං මිච්ඡත්තාෙං යා
අකිරියාඅකරණංඅෙජ්ොචායරො, ඉදංවුච්චතිසබ්බ්යපාපස්ස අකරණං. 

අට්ඨසු මිච්ඡත්යතසු පහීයෙසු අට්ඨ සම්මත්තානි සම්පජ්ජන්ති.
අට්ඨන්ෙං සම්මත්තාෙං යා කිරියා කරණං සම්පාදෙං, අයං වුච්චති 
කුසලස්ස උපසම්පදා. සචිත්තපරියයොදාපෙන්ති අතීතස්ස මග්ගස්ස
භාවොකිරියං දස්සයති, චිත්යත පරියයොදාපියත [පරියයොදපියත (සී. ක.)] 
පඤ්චක්ෙන්ධා පරියයොදාපිතා භවන්ති, එවඤ්හි භගවා ආහ
‘‘යචයතොවිසුද්ධත් ං, භික්ෙයව, ත ාගයතබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’’ති.දුවිධාහි
පරියයොදාපො නීවරණප්පහාෙඤ්ච අනුසයසමුග්ඝායතො ච. ද්යව
පරියයොදාපෙභූමියයො දස්සෙභූමි ච, භාවොභූමි ච, තත්  යං පටියවයධෙ
පරියයොදායපති, ඉදං දුක්ෙං. යයතො පරියයොදායපති, අයං සමුදයයො. යයෙ
පරියයොදායපති, අයං මග්යගො. යං පරියයොදාපිතං, අයං නියරොයධො. ඉමානි
චත්තාරි සච්චානි.යතොහභගවා‘‘සබ්බ්යපාපස්සඅකරණ’’න්ති. 

‘‘ධම්යමො හයව රක්ෙති ධම්මචාරිං, ඡත්තං මහන්තං ය  
වස්සකායල; 
එසානිසංයසො ධම්යමසුචිණ්යණ, ෙදුග්ගතිං ගච්ඡතිධම්මචාරී’’ති. 

ධම්යමො ොම දුවියධො ඉන්ද්රියසංවයරො මග්යගො ච. දුග්ගති ොම දුවිධා
යදවමනුස්යසවාඋපනිධායඅපායා දුග්ගති, නිබ්බ්යාෙංවා උපනිධායසබ්බ්යා
උපපත්තියයො දුග්ගති. තත්  යා සංවරසීයල අෙණ්ෙකාරිතා, අයං ධම්යමො 
සුචිණ්යණො අපායයහි රක්ෙති. එවං භගවා ආහ – ද්යවමා, භික්ෙයව, 
සීලවයතො ගතියයො යදවා ච මනුස්සා ච. එවඤ්ච ොළන්දායං නිගයම
අසිබ්යන්ධකබත්යතොගාමණිභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘බ්රාහ්මණා, භන්යත, පච්ඡාභූමකා කාමණ්ෙලුකා යසවාලමාලිකා 
උදයකොයරොහකාඅග්ගිපරිචාරකා, යතමතංකාලඞ්කතංඋයයායපන්තිොම, 
සඤ්ඤායපන්තිොම, සග්ගංොමඔක්කායමන්ති [උග්ගයමන්ති(සී.)පස්ස
සං.නි. 4.358]. භගවාපෙ, භන්යත, අරහංසම්මාසම්බුද්යධොපයහොතිත ා
කාතුං, ය ා සබ්යබ්යො යලොයකො කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
යලොකංඋපපජ්යජයයා’’ති. 

‘‘යතෙහි, ගාමණි, තඤ්යඤයවත් පටිබච්ඡිස්සාමි, ය ායත ෙයමයය, 
ත ාෙංබ්යයාකයරයයාසීති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ගාමණි, ඉධස්ස බරියසො පාණාතිපාතී අදින්ොදායී 
කායමසුමිච්ඡාචාරී මුසාවාදී පිසුණවායචො ඵරුසවායචො සම්ඵප්පලාපී 
අභිජ්ොලු බ්යයාපන්ෙචිත්යතො මිච්ඡාදිට්ඨියකො, තයමෙං මහාජෙකායයො
සඞ්ගම්ම සමාගම්මආයායචයයය ොයමයයපඤ්ජලියකොඅනුපරිසක්යකයය
‘අයං බරියසො කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං
උපපජ්ජතූ’ති. තං කිං මඤ්ඤසි, ගාමණි, අපි නු යසො බරියසො මහයතො
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ජෙකායස්සආයාචෙයහතුවාය ොමෙයහතුවාපඤ්ජලිකං [පඤ්ජලිකාසං.
නි.4.358] අනුපරිසක්කෙයහතුවාකායස්සයභදාපරං මරණාසුගතිංසග්ගං
යලොකංඋපපජ්යජයයා’’ති.‘‘යෙොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යසයය ාපි, ගාමණි, බරියසො මහතිං බථසිලං ගම්භීයර උදකරහයද 
[උදකදයහ(ක.)] පක්ඛියපයය, තයමෙංමහාජෙකායයොසඞ්ගම්ම සමාගම්ම
ආයායචයය ය ොයමයය පඤ්ජලියකො අනුපරිසක්යකයය ‘උම්මුජ්ජ, යභො, 
බථසියල, උප්ලව යභො බථසියල,  ලමුප්ලව, යභො බථසියල’ති. තං කිං 
මඤ්ඤසි ගාමණි, අපි නු සා මහතී බථසිලා මහයතො ජෙකායස්ස
ආයාචෙයහතු වා ය ොමෙයහතු වා පඤ්ජලිකං අනුපරිසක්කෙයහතු වා
උම්මුජ්යජයයවාඋප්ලයවයයවා ලංවා උප්ලයවයයා’’ති. ‘‘යෙොයහතං, 
භන්යත’’.‘‘එවයමවයෙො, ගාමණි, යයො යසොබරියසොපාණාතිපාතී…යප.…
මිච්ඡාදිට්ඨියකො, කිඤ්චාපි ෙං මහාජෙකායයො සඞ්ගම්ම සමාගම්ම
ආයායචයය ය ොයමයය පඤ්ජලියකො අනුපරිසක්යකයය ‘අයං බරියසො
කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජතූ’ති. අ  යෙො
යසො බරියසො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්යජයය. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ගාමණි, ඉධස්ස බරියසො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො 
අදින්ොදාො පටිවිරයතො කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො මුසාවාදා
පටිවිරයතො පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො
සම්ඵප්පලාපාපටිවිරයතොඅෙභිජ්ොලු අබ්යයාපන්ෙචිත්යතොසම්මාදිට්ඨියකො, 
තයමෙං මහාජෙකායයො සඞ්ගම්ම සමාගම්ම ආයායචයය ය ොයමයය
පඤ්ජලියකො අනුපරිසක්යකයය ‘අයං බරියසො කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතූ’ති.තංකිංමඤ්ඤසි, ගාමණි, අපි
නු යසො බරියසො මහයතො ජෙකායස්ස ආයාචෙයහතු වා ය ොමෙයහතු වා
පඤ්ජලිකං අනුපරිසක්කෙයහතු වා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං
දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්යජයයා’’ති.‘‘යෙොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යසයය ාපි, ගාමණි, බරියසොසප්පිකුම්භංවායතලකුම්භංවා ගම්භීයර 
[ගම්භීරං(සී.ක.)පස්සසං.නි.4.358] උදකරහයද ඔගායහත්වාභින්යදයය.
තත්රයාස්සසක්ෙරා වාකඨලා [ක ලා (ක.)], සා අයධොගාමී අස්ස. යඤ්ච
ඛ්වස්ස තත්ර සප්පි වා යතලං වා, තං උද්ධංගාමි අස්ස. තයමෙං
මහාජෙකායයො සඞ්ගම්ම සමාගම්ම ආයායචයය ය ොයමයය පඤ්ජලියකො
අනුපරිසක්යකයය ‘ඔසීද, යභො සප්පියතල, සංසීද, යභො සප්පියතල, අයධො
ගච්ඡ [අවංගච්ඡ(සී. ක.)]‘යභොසප්පියතලා’ති.තංකිංමඤ්ඤසිගාමණි, අපි
නුතං සප්පියතලංමහයතොජෙකායස්සආයාචෙයහතුවාය ොමෙයහතුවා
පඤ්ජලිකං අනුපරිසක්කෙයහතුවා ‘ඔසීයදයයවාසංසීයදයයවාඅයධොවා
ගච්යඡයයා’ති.‘‘යෙො යහතං, භන්යත’’. 
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‘‘එවයමව යෙො, ගාමණි, යයො යසො බරියසො පාණාතිපාතා
පටිවිරයතො…යප.… සම්මාදිට්ඨියකො, කිඤ්චාපිෙංමහාජෙකායයොසඞ්ගම්ම
සමාගම්ම ආයායචයය ය ොයමයය පඤ්ජලියකො අනුපරිසක්යකයය ‘අයං
බරියසො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජතූ’’’ති. අ  යෙො යසො බරියසො කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං
සග්ගං යලොකං උපපජ්යජයය. ඉති ධම්යමො සුචිණ්යණො අපායයහි රක්ෙති. 
තත් යාමග්ගස්සතික්ෙතාඅධිමත්තතා, අයංධම්යමොසුචිණ්යණොසබ්බ්යාහි
උපපත්තීහි රක්ෙති.එවංභගවාආහ– 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස [පස්ස උදා. 32], 
සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො; 
සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරො, ඤත්වාෙඋදයබ්බ්යයං; 
ථිෙමිද්ධාභිභූභික්ඛු, සබ්බ්යාදුග්ගතියයොජයහ’’ති. 

32. තත්  දුග්ගතීෙං යහතු තණ්හා ච අවිජ්ජා ච, තානි චත්තාරි
උපාදාොනි, යතහි චතූහිඋපාදායෙහි යය සඋපාදාො ෙන්ධා, ඉදං දුක්ෙං. 
චත්තාරි උපාදාොනි, අයං සමුදයයො. පඤ්චක්ෙන්ධා දුක්ෙං, යතසං භගවා
පරිඤ්ඤාය ච පහාොය ච ධම්මං යදයසති දුක්ෙස්ස පරිඤ්ඤාය සමුදයස්ස
පහාොය. තත්  තණ්හාය පඤ්චින්ද්රියානි රූපීනි පදට්ඨාෙං. අවිජ්ජාය
මනින්ද්රියං පදට්ඨාෙං. පඤ්චින්ද්රියානිරූපීනි රක්ෙන්යතො සමාධිං භාවයති, 
තණ්හඤ්ච නිග්ගණ්හාති. මනින්ද්රියං රක්ෙන්යතො විපස්සෙං භාවයති, 
අවිජ්ජඤ්ච නිග්ගණ්හාති. තණ්හානිග්ගයහෙ ද්යව උපාදාොනි පහීයන්ති
කාමුපාදාෙඤ්ච සීලබ්බ්යතුපාදාෙඤ්ච. අවිජ්ජානිග්ගයහෙ ද්යව උපාදාොනි
පහීයන්තිදිට්ඨුපාදාෙඤ්චඅත්තවාදුපාදාෙඤ්ච. චතූසු උපාදායෙසුපහීයෙසු
ද්යවධම්මාභාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්තිසමය ොචවිපස්සොච.ඉදංවුච්චති
බ්රහ්මචරියන්ති. 

තත්  බ්රහ්මචරියස්ස ඵලං චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි යසොතාපත්තිඵලං 
සකදාගාමිඵලං අොගාමිඵලං අරහත්තං [අරහත්තඵලං (ක.)] අග්ගඵලං.
ඉමානි චත්තාරි බ්රහ්මචරියස්ස ඵලානි [බ්රහ්මචරියඵලානීති (සී.)]. ඉති
බරිමකානි ච ද්යව සච්චානි දුක්ෙං සමුදයයො ච. සමය ො ච විපස්සො ච
බ්රහ්මචරියඤ්ච මග්යගො, බ්රහ්මචරියස්ස ඵලානි ච තදාරම්මණා ච
අසඞ්ෙතාධාතු නියරොයධො. ඉමානි චත්තාරි සච්චානි. යතොහ භගවා
‘‘ධම්යමොහයවරක්ෙතී’’ති. 

තත්  යං පටියවයධෙ රක්ෙති, ඉදං දුක්ෙං. යයතො රක්ෙති, අයං 
සමුදයයො.යයෙරක්ෙති, අයංමග්යගො.යංරක්ෙති, අයංනියරොයධො.ඉමානි
චත්තාරි සච්චානි. යතොහ ආයස්මා මහාකච්චායයෙො ‘‘එකම්හි
පදට්ඨායෙ’’ති. 

නියුත්යතොආවට්යටොහායරො. 
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8. විභත්තිහාරවිභඞ්යගො 

33. තත්  කතයමොවිභත්තිහායරො? ‘‘ධම්මඤ්චපදට්ඨාෙංභූමිඤ්චා’’ති. 

ද්යව සුත්තානි වාසොභාගියඤ්ච නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච. ද්යව පටිපදා 
බඤ්ඤභාගියා ච ඵලභාගියා ච. ද්යව සීලානිසංවරසීලඤ්ච පහාෙසීලඤ්ච, 
තත් භගවා වාසොභාගියංසුත්තංබඤ්ඤභාගියායපටිපදායයදසයති, යසො
සංවරසීයල ඨියතො යතෙ බ්රහ්මචරියයෙ බ්රහ්මචාරී භවති, තත්  භගවා
නිබ්යබ්යධභාගියං සුත්තං ඵලභාගියාය පටිපදාය යදසයති, යසො පහාෙසීයල
ඨියතොයතෙබ්රහ්මචරියයෙ බ්රහ්මචාරීභවති. 

තත්  කතමං වාසොභාගියං සුත්තං? වාසොභාගියං ොම සුත්තං
දාෙක ා සීලක ා සග්ගක ා කාමාෙං ආදීෙයවො යෙක්ෙම්යම
ආනිසංයසොති. 

තත් කතමංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං? නිබ්යබ්යධභාගියංොමසුත්තං යා
චතුසච්චප්පකාසො, වාසොභාගියය සුත්යත ෙත්ථි පජාෙො, ෙත්ථි
මග්යගො, ෙත්ථි ඵලං. නිබ්යබ්යධභාගියය සුත්යත අත්ථි පජාෙො, අත්ථි
මග්යගො, අත්ථිඵලං.ඉමානි චත්තාරිසුත්තානි.ඉයමසංචතුන්ෙංසුත්තාෙං
යදසොය ඵයලෙ සීයලෙ බ්රහ්මචරියයෙ සබ්බ්යයතො විචයයෙ හායරෙ
විචිනිත්වායුත්තිහායරෙයයොජයිතබ්බ්යායාවතිකාඤාණස්ස භූමි. 

34. තත්  කතයම ධම්මා සාධාරණා? ද්යව ධම්මා සාධාරණා 
ොමසාධාරණා වත්ථසාධාරණා ච. යං වා පෙ කිඤ්චි අඤ්ඤම්පි එවං
ජාතියං, මිච්ඡත්තනියතාෙං සත්තාෙං අනියතාෙඤ්ච සත්තාෙං 
දස්සෙප්පහාතබ්බ්යා කියලසා සාධාරණා, බථජ්ජෙස්ස යසොතාපන්ෙස්ස ච
කාමරාගබ්යයාපාදා සාධාරණා, බථජ්ජෙස්ස අොගාමිස්ස ච උද්ධංභාගියා
සංයයොජො සාධාරණා, යං කිඤ්චි අරියසාවයකො යලොකියං සමාපත්තිං
සමාපජ්ජති, සබ්බ්යා සා අවීතරායගහි [අවිගතරායගහි (ක.)] සාධාරණා, 
සාධාරණා හි ධම්මා එවං අඤ්ඤමඤ්ඤං පරං පරං සකං සකං විසයං
ොතිවත්තන්ති. යයොපි ඉයමහිධම්යමහිසමන්ොගයතො ෙයසොතං ධම්මං
උපාතිවත්තති.ඉයමධම්මාසාධාරණා. 

තත් කතයමධම්මාඅසාධාරණා? යාවයදසෙංඋපාදායගයවසිතබ්බ්යා 
යසක්ොයසක්ො භබ්බ්යාභබ්බ්යාති, අට්ඨමකස්ස යසොතාපන්ෙස්ස ච
කාමරාගබ්යයාපාදා සාධාරණා ධම්මතා අසාධාරණා, අට්ඨමකස්ස
අොගාමිස්සච උද්ධම්භාගියා සංයයොජොසාධාරණාධම්මතාඅසාධාරණා.
සබ්යබ්යසං යසක්ොෙං ොමං සාධාරණං ධම්මතා අසාධාරණා. සබ්යබ්යසං
පටිපන්ෙකාෙං ොමං සාධාරණං ධම්මතා අසාධාරණා. සබ්යබ්යසං
යසක්ොෙං යසක්ෙසීලං සාධාරණං ධම්මතා අසාධාරණා. එවං 
වියසසානුපස්සිොහීනුක්කට්ඨමජ්ඣිමංඋපාදායගයවසිතබ්බ්යං. 
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දස්සෙභූමි නියාමාවක්කන්තියා පදට්ඨාෙං, භාවොභූමි උත්තරිකාෙං 
ඵලාෙං පත්තියා පදට්ඨාෙං, දුක්ො පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා සම ස්ස
පදට්ඨාෙං, සුො පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා විපස්සොය පදට්ඨාෙං, දාෙමයං
බඤ්ඤකිරියවත්ථ පරයතො යඝොසස්ස සාධාරණං පදට්ඨාෙං, සීලමයං
බඤ්ඤකිරියවත්ථ චින්තාමයියා පඤ්ඤාය සාධාරණං පදට්ඨාෙං, 
භාවොමයං බඤ්ඤකිරියවත්ථ භාවොමයියා පඤ්ඤාය සාධාරණං
පදට්ඨාෙං. දාෙමයං බඤ්ඤකිරියවත්ථ පරයතො ච යඝොසස්ස සුතමයියා ච
පඤ්ඤායසාධාරණංපදට්ඨාෙං සීලමයංබඤ්ඤකිරියවත්ථචින්තාමයියාච
පඤ්ඤාය යයොනියසො ච මෙසිකාරස්ස සාධාරණං පදට්ඨාෙං, භාවොමයං
බඤ්ඤකිරියවත්ථ භාවොමයියා ච පඤ්ඤාය සම්මාදිට්ඨියා ච සාධාරණං
පදට්ඨාෙං. පතිරූපයදසවායසො වියවකස්ස ච සමාධිස්ස ච සාධාරණං
පදට්ඨාෙං, සප්බරිසූපනිස්සයයොතිණ්ණඤ්චඅයවච්චප්පසාදාෙංසම ස්සච
සාධාරණං පදට්ඨාෙං, අත්තසම්මාපණිධාෙං හිරියා ච විපස්සොය ච
සාධාරණංපදට්ඨාෙං, අකුසලපරිච්චායගො කුසලවීමංසායචසමාධින්ද්රියස්ස
ච සාධාරණං පදට්ඨාෙං, ධම්මස්වාක්ොතතා කුසලමූලයරොපොය ච
ඵලසමාපත්තියා ච සාධාරණං පදට්ඨාෙං, සඞ්ඝසුප්පටිපන්ෙතා 
සඞ්ඝසුට්ඨුතාය සාධාරණං පදට්ඨාෙං, සත්ථසම්පදා අප්පසන්ොෙඤ්ච
පසාදාය පසන්ොෙඤ්ච භියයයොභාවාය සාධාරණං පදට්ඨාෙං, 
අප්පටිහතපාතියමොක්ෙතා දුම්මඞ්කූෙඤ්ච බග්ගලාෙං නිග්ගහාය
යපසලාෙඤ්ච බග්ගලාෙං ඵාසුවිහාරාය සාධාරණං පදට්ඨාෙං. යතොහ
ආයස්මාමහාකච්චායයෙො‘‘ධම්මඤ්ච පදට්ඨාෙ’’න්ති. 

නියුත්යතොවිභත්තිහායරො. 

9. පරිවත්තෙහාරවිභඞ්යගො 

35. තත්  කතයමො පරිවත්තයෙොහායරො? ‘‘කුසලාකුසයලධම්යම’’ති.
සම්මාදිට්ඨිස්ස බරිසබග්ගලස්ස මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා භවති. යය චස්ස
මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා උප්පජ්යජයයංඅයෙයක [අයෙකා(ක.)] පාපකාඅකුසලා
ධම්මා, යතචස්සනිජ්ජිණ්ණායහොන්ති.සම්මාදිට්ඨිපච්චයාචස්සඅයෙයක
කුසලා ධම්මා සම්භවන්ති, යත චස්ස භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති.
සම්මාසඞ්කප්පස්ස බරිසබග්ගලස්ස මිච්ඡාසඞ්කප්යපො නිජ්ජිණ්යණො භවති.
යයචස්ස මිච්ඡාසඞ්කප්පපච්චයාඋප්පජ්යජයයං අයෙයකපාපකා අකුසලා
ධම්මා, යත චස්ස නිජ්ජිණ්ණා යහොන්ති. සම්මාසඞ්කප්පපච්චයා චස්ස
අයෙයකකුසලා ධම්මා සම්භවන්ති. යත චස්ස භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති.
එවං සම්මාවාචස්ස සම්මාකම්මන්තස්ස සම්මාආජීවස්ස සම්මාවායාමස්ස
සම්මාසතිස්ස සම්මාසමාධිස්ස සම්මාවිමුත්තස්ස
සම්මාවිමුත්තිඤාණදස්සෙස්ස බරිසබග්ගලස්ස මිච්ඡාවිමුත්තිඤාණදස්සෙං
නිජ්ජිණ්ණං භවති. යය චස්ස මිච්ඡාවිමුත්තිඤාණදස්සෙපච්චයා
උප්පජ්යජයයං අයෙයක පාපකා අකුසලා ධම්මා, යත චස්ස නිජ්ජිණ්ණා
යහොන්ති. සම්මාවිමුත්තිඤාණදස්සෙපච්චයා චස්ස අයෙයකකුසලා ධම්මා
සම්භවන්ති, යතචස්සභාවොපාරිපූරිංගච්ඡන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණපාළි 

38 

පටුෙ 

36. යස්සවාපාණාතිපාතාපටිවිරතස්සපාණාතිපායතොපහීයෙොයහොති. 
අදින්ොදාො පටිවිරතස්ස අදින්ොදාෙං පහීෙං යහොති. බ්රහ්මචාරිස්ස 
අබ්රහ්මචරියං පහීෙං යහොති. සච්චවාදිස්ස මුසාවායදො පහීයෙො යහොති.
අපිසුණවාචස්ස පිසුණා වාචා පහීො යහොති. සණ්හවාචස්ස ඵරුසා වාචා
පහීොයහොති.කාලවාදිස්ස සම්ඵප්පලායපොපහීයෙොයහොති.අෙභිජ්ොලුස්ස 
[අෙභිජ්ොමෙස්ස (ක.)] අභිජ්ො පහීො යහොති. අබ්යයාපන්ෙචිත්තස්ස 
බ්යයාපායදොපහීයෙොයහොති.සම්මාදිට්ඨිස්සමිච්ඡාදිට්ඨිපහීොයහොති. 

යය ච යෙො යකචි අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං ගරහන්ති, යෙසං 
සන්දිට්ඨිකා සහධම්මිකා ගාරය්හා වාදානුවාදාආගච්ඡන්ති. සම්මාදිට්ඨිඤ්ච
යත භවන්යතො ධම්මං ගරහන්ති. යතෙ හි යය මිච්ඡාදිට්ඨිකා, යතසං
භවන්තාෙං බජ්ජා ච පාසංසා ච. එවං සම්මාසඞ්කප්පං සම්මාවාචං
සම්මාකම්මන්තං සම්මාආජීවං සම්මාවායාමං සම්මාසතිං සම්මාසමාධිං
සම්මාවිමුත්තිං සම්මාවිමුත්තිඤාණදස්සෙඤ්ච යත භවන්යතො ධම්මං
ගරහන්ති. යතෙ හි යය මිච්ඡාවිමුත්තිඤාණදස්සො, යතසං භවන්තාෙං
බජ්ජාචපාසංසාච. 

යය ච යෙො යකචි එවමාහංසු ‘‘භුඤ්ජිතබ්බ්යා කාමා, පරිභුඤ්ජිතබ්බ්යා
කාමා, ආයසවිතබ්බ්යා කාමා, නියසවිතබ්බ්යා කාමා, භාවයිතබ්බ්යා කාමා, 
බ්යහුලීකාතබ්බ්යාකාමා’’ති.කායමහියවරමණීයතසංඅධම්යමො. 

යය වා පෙ යකචි එවමාහංසු ‘‘අත්තකිලම ානුයයොයගො ධම්යමො’’ති. 
නියයානියකො යතසං ධම්යමො අධම්යමො. යය ච යෙො යකචි එවමාහංසු
‘‘දුක්යෙො ධම්යමො’’ති. සුයෙො යතසං ධම්යමො අධම්යමො. ය ා වා පෙ
භික්ඛුයෙො සබ්බ්යසඞ්ොයරසු අසුභානුපස්සියෙො විහරයතො සුභසඤ්ඤා
පහීයන්ති. දුක්ොනුපස්සියෙො විහරයතො සුෙසඤ්ඤා පහීයන්ති. 
අනිච්චානුපස්සියෙොවිහරයතොනිච්චසඤ්ඤාපහීයන්ති.අෙත්තානුපස්සියෙො
විහරයතො අත්තසඤ්ඤා පහීයන්ති. යං යං වා පෙ ධම්මං යරොචයති වා
උපගච්ඡතිවා, තස්සතස්ස ධම්මස්සයයොපටිපක්යෙො, ස්වස්සඅනිට්ඨයතො
අජ්ොපන්යෙො භවති. යතොහ ආයස්මා මහාකච්චායයෙො
‘‘කුසලාකුසලධම්යම’’ති. 

නියුත්යතොපරිවත්තයෙොහායරො. 

10. යවවචෙහාරවිභඞ්යගො 

37. තත්  කතයමො යවවචයෙොහායරො? ‘‘යවවචොනි බ්යහූනී’’ති.ය ා
එකංභගවාධම්මංඅඤ්ඤමඤ්යඤහියවවචයෙහිනිද්දිසති.ය ාහභගවා – 

‘‘ආසාචපිහාඅභිෙන්දොච, අයෙකධාතූසුසරාපතිට්ඨිතා; 
අඤ්ඤාණමූලප්පභවා පජප්පිතා, සබ්බ්යා මයා බ්යයන්තිකතා 
සමූලිකා’’ති. 
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ආසා ොම වුච්චති යා භවිස්සස්ස අත් ස්සආසීසො [ආසිංසො (සී.)] 
අවස්සං ආගමිස්සතීති ආසාස්ස උප්පජ්ජති. පිහා ොම යා වත්තමාෙස්ස 
[වත්තමාෙකස්ස (සී.)] අත් ස්ස පත් ො, යසයයතරං වා දිස්වා ‘‘එදියසො
භයවයය’’න්ති පිහාස්ස උප්පජ්ජති. අත් නිප්ඵත්තිපටිපාලො අභිෙන්දො
ොම, පියංවාඤාතිං අභිෙන්දති, පියංවාධම්මංඅභිෙන්දති, අප්පටිකූලයතො
වාඅභිෙන්දති. 

අයෙකධාතූති චක්ඛුධාතු රූපධාතු චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, යසොතධාතු
සද්දධාතු යසොතවිඤ්ඤාණධාතු, ඝාෙධාතු ගන්ධධාතු ඝාෙවිඤ්ඤාණධාතු, 
ජිව්හාධාතු රසධාතු ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු, කායධාතු යඵොට්ඨබ්බ්යධාතු
කායවිඤ්ඤාණධාතු, මයෙොධාතුධම්මධාතුමයෙොවිඤ්ඤාණධාතු. 

සරාති යකචි රූපාධිමුත්තා යකචි සද්දාධිමුත්තා යකචි ගන්ධාධිමුත්තා
යකචිරසාධිමුත්තායකචියඵොට්ඨබ්බ්යාධිමුත්තා යකචිධම්මාධිමුත්තා.තත් 
යානි ඡ යගහසිතානි යදොමෙස්සානි යානි ච ඡ යගහසිතානි යසොමෙස්සානි
යානි ච ඡ යෙක්ෙම්මසිතානි යදොමෙස්සානි යානි ච ඡ යෙක්ෙම්මසිතානි 
යසොමෙස්සානි, ඉමානි චතුවීසපදානි තණ්හාපක්යෙො, තණ්හාය එතං
යවවචෙං.යාඡඋයපක්ො යගහසිතා, අයංදිට්ඨිපක්යෙො. 

38. සායයව පත් ොකායරෙ ධම්මෙන්දී ධම්මයපමං 
ධම්මජ්යෙොසාෙන්ති තණ්හාය එතං යවවචෙං. චිත්තං මයෙො
විඤ්ඤාණන්ති චිත්තස්සඑතංයවවචෙං.මනින්ද්රියංමයෙොධාතුමොයතෙං
විජාෙොති මෙස්යසතං යවවචෙං. පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබ්යලං අධිපඤ්ඤා
සික්ො පඤ්ඤා පඤ්ඤාක්ෙන්යධො ධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ෙඞ්යගො ඤාණං
සම්මාදිට්ඨි තීරණා විපස්සො ධම්යම ඤාණං අත්ය  ඤාණං අන්වයය
ඤාණං ෙයය ඤාණං අනුප්පායද ඤාණං අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං
අඤ්ඤින්ද්රියංඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංචක්ඛු විජ්ජාබුද්ධිභූරියමධාආයලොයකො, 
යං වා පෙ යං කිඤ්චි අඤ්ඤංපි එවං ජාතියං, පඤ්ඤාය එතං යවවචෙං.
පඤ්චින්ද්රියානි යලොකුත්තරානි, සබ්බ්යා පඤ්ඤා. අපි ච ආධිපයතයයට්යඨෙ
සද්ධා, ආරම්භට්යඨෙ වීරියං, අපිලාපෙට්යඨෙ සති, අවික්යෙපට්යඨෙ 
සමාධි, පජාෙෙට්යඨෙපඤ්ඤා. 

ය ා ච බුද්ධානුස්සතියං වුත්තං ඉතිපි යසො භගවා අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යෙො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
බරිසදම්මසාරථි සත් ායදවමනුස්සාෙංබුද්යධොභගවා.බ්යලනිප්ඵත්තිගයතො
යවසාරජ්ජප්පත්යතො අධිගතප්පටිසම්භියදො චතුයයොගවිප්පහීයෙො
අගතිගමෙවීතිවත්යතො උද්ධටසල්යලො නිරූළ්හවයණො මද්දිතකණ්ෙයකො
නිබ්බ්යාපිතපරියුට්ඨායෙො [නිබ්බ්යාහිත … (ක.)] බ්යන්ධොතීයතො
ගන් විනියවඨයෙො අජ්ොසයවීතිවත්යතො භින්ෙන්ධකායරො චක්ඛුමා
යලොකධම්මසමතික්කන්යතො අනුයරොධවියරොධවිප්පයුත්යතො ඉට්ඨානිට්යඨසු
ධම්යමසු අසඞ්යෙපගයතො බ්යන්ධොතිවත්යතො ඨපිතසඞ්ගායමො
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අභික්කන්තතයරොඋක්කාධයරොආයලොකකයරො පජ්යජොතකයරොතයමොනුයදො
රණඤ්ජයහො අපරිමාණවණ්යණො අප්පයමයයවණ්යණො
අසඞ්යෙයයවණ්යණො ආභංකයරො පභංකයරො ධම්යමොභාසපජ්යජොතකයරොති 
චබුද්ධාභගවන්යතොතිච බුද්ධානුස්සතියාඑතංයවවචෙං. 

ය ා ච ධම්මානුස්සතියං වුත්තං ස්වාක්ොයතො භගවතා ධම්යමො
සන්දිට්ඨියකොඅකාලියකොඑහිපස්සියකො ඔපයෙයයියකො [ඔපෙයියකො (සී.)] 
පච්චත්තං යවදිතබ්යබ්යො විඤ්ඤූහි. යදිදං මදනිම්මදයෙො පිපාසවිෙයයො
ආලයසමුග්ඝායටොවට්ටූපච්යඡයදො සුඤ්ඤයතොඅතිදුල්ලයභොතණ්හක්ෙයයො
විරායගොනියරොයධොනිබ්බ්යාෙං. 

‘‘අසඞ්ෙතංඅෙතං [අසඞ්ෙතංෙන්ත…(සී.)පස්ස සං.නි.4.409] 
අොසවඤ්ච, සච්චඤ්චපාරංනිබණංසුදුද්දසං; 
අජජ්ජරං ධුවං අපයලොකිතං [අපයලොකියං (සී. ක.)], අනිදස්සෙං
නිප්පපඤ්චසන්තං. 

‘‘අමතං පණීතඤ්ච සිවඤ්ච යෙමං, තණ්හාක්ෙයයො අච්ඡරියඤ්ච 
අබ්භුතං; 
අනීතිකංඅනීතිකධම්මං [නීතිකධම්මයමවවා(සී. ක.)පස්සසං.නි.
4.409], නිබ්බ්යාෙයමතංසුගයතෙයදසිතං. 

‘‘අජාතංඅභූතංඅනුපද්දවඤ්ච, අකතංඅයසොකඤ්චඅය ොවියසොකං; 
අනූපසග්ගංනුපසග්ගධම්මං, නිබ්බ්යාෙයමතංසුගයතෙයදසිතං. 

‘‘ගම්භීරඤ්යචවදුප්පස්සං, උත්තරඤ්චඅනුත්තරං; 
අසමංඅප්පටිසමං, යජට්ඨංයසට්ඨන්තිවුච්චති. 

‘‘යලණඤ්ච තාණං අරණං අෙඞ්ගණං, අකාච යමතං විමලන්ති
වුච්චති; 
දීයපො සුෙං අප්පමාණං පතිට්ඨා, අකිඤ්චෙං අප්පපඤ්චන්ති 
වුත්ත’’න්ති. 

ධම්මානුස්සතියාඑතංයවවචෙං. 

ය ා ච සඞ්ඝානුස්සතියං වුත්තං සුප්පටිපන්යෙො උජුප්පටිපන්යෙො
ඤායප්පටිපන්යෙො සාමීචිප්පටිපන්යෙො යදිදං චත්තාරි බරිසයුගානි අට්ඨ
බරිසබග්ගලා එස භගවයතො සාවකසඞ්යඝො ආහුයෙයයයො පාහුයෙයයයො 
දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං බඤ්ඤක්යෙත්තං යලොකස්ස, 
සීලසම්පන්යෙො සමාධිසම්පන්යෙොපඤ්ඤාසම්පන්යෙොවිමුත්තිසම්පන්යෙො 
විමුත්තිඤාණදස්සෙසම්පන්යෙො සත්තාෙං සායරො සත්තාෙං මණ්යෙො
සත්තාෙංඋද්ධායරො සත්තාෙංඑසිකා [එසියකො(ක.)] සත්තාෙංසුරභිපසූෙං
බජ්යජො යදවාෙඤ්චමනුස්සාෙඤ්චාතිසඞ්ඝානුස්සතියාඑතංයවවචෙං. 
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ය ාචසීලානුස්සතියංවුත්තංයානිතානිසීලානිඅෙණ්ොනි අච්ඡිද්දානි
අසබ්යලානි අකම්මාසානි අරියානි අරියකන්තානි භුජිස්සානි 
විඤ්ඤුප්පසත් ානි අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි, අලඞ්කායරො ච
සීලං උත්තමඞ්යගොපයසොභණතාය, නිධාෙඤ්ච සීලං
සබ්බ්යයදොභග්ගසමතික්කමෙට්යඨෙ, සිප්පඤ්ච සීලං අක්ෙණයවධිතාය, 
යවලා ච සීලං අෙතික්කමෙට්යඨෙ, ධඤ්ඤඤ්ච සීලං
දලිද්යදොපච්යඡදෙට්යඨෙ [දළිද්යදො… (සී.)], ආදායසො ච සීලං
ධම්මයවොයලොකෙතාය, පාසායදො ච සීලං යවොයලොකෙට්යඨෙ, 
සබ්බ්යභූමානුපරිවත්ති ච සීලං අමතපරියයොසාෙන්ති සීලානුස්සතියා එතං
යවවචෙං. 

ය ා ච චාගානුස්සතියං වුත්තං යස්මිං සමයය අරියසාවයකො අගාරං 
අජ්ොවසති මුත්තචායගො පයතපාණි යවොස්සග්ගරයතො යාචයයොයගො
දාෙසංවිභාගරයතොති චාගානුස්සතියා එතං යවවචෙං. යතොහ ආයස්මා
මහාකච්චායයෙො‘‘යවවචොනිබ්යහූනී’’ති. 

නියුත්යතොයවවචයෙොහායරො. 

11. පඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්යගො 

39. තත්  කතයමො පඤ්ඤත්තිහායරො? ‘‘එකං භගවා ධම්මං 
පඤ්ඤත්තීහිවිවිධාහියදයසතී’’ති. 

යා පකතික ායයදසො.අයංනික්යෙපපඤ්ඤත්ති. කාචපකතික ාය
යදසො, චත්තාරි සච්චානි. ය ා භගවා ආහ ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්ති අයං 
පඤ්ඤත්ති පඤ්චන්ෙං ෙන්ධාෙං ඡන්ෙං ධාතූෙං අට්ඨාරසන්ෙං ධාතූෙං
ද්වාදසන්ෙං ආයතොෙංදසන්ෙංඉන්ද්රියාෙංනික්යෙපපඤ්ඤත්ති. 

කබ්යළීකායර යච, භික්ෙයව, ආහායර අත්ථි රායගො අත්ථිෙන්දී [ෙන්දි
(සී.) පස්ස සං. නි. 2.64)] අත්ථි තණ්හා, පතිට්ඨිතං තත්  විඤ්ඤාණං
විරූළ්හං. යත්  පතිට්ඨිතං විඤ්ඤාණං විරූළ්හං, අත්ථි තත් ොමරූපස්ස
අවක්කන්ති.යත් අත්ථිොමරූපස්ස අවක්කන්ති, අත්ථිතත් සඞ්ොරාෙං
වුද්ධි [බුද්ධි (ක.)]. යත්  අත්ථි සඞ්ොරාෙං වුද්ධි, අත්ථි තත්  ආයතිං 
බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති. යත්  අත්ථි ආයතිං බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති, අත්ථි
තත්  ආයතිංජාතිජරාමරණං.යත් අත්ථිආයතිංජාතිජරාමරණං, සයසොකං
තං, භික්ෙයව, සදරං සඋපායාසන්තිවදාමි. 

ඵස්යස යච…යප.… මයෙොසඤ්යචතොය යච, භික්ෙයව, ආහායර.
විඤ්ඤායණ යච, භික්ෙයව, ආහායර අත්ථි රායගො අත්ථි ෙන්දී අත්ථි
තණ්හා, පතිට්ඨිතංතත්  විඤ්ඤාණංවිරූළ්හං.යත් පතිට්ඨිතංවිඤ්ඤාණං
විරූළ්හං, අත්ථි තත්  ොමරූපස්ස අවක්කන්ති. යත්  අත්ථිොමරූපස්ස
අවක්කන්ති, අත්ථිතත් සඞ්ොරාෙංවුද්ධි.යත් අත්ථිසඞ්ොරාෙංවුද්ධි, 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණපාළි 

42 

පටුෙ 

අත්ථි තත්  ආයතිං බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති. යත්  අත්ථි ආයතිං
බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති, අත්ථි තත්  ආයතිං ජාතිජරාමරණං. යත්  අත්ථි
ආයතිංජාතිජරාමරණං, සයසොකංතං, භික්ෙයව, සදරංසඋපායාසන්තිවදාමි.
අයංපභවපඤ්ඤත්තිදුක්ෙස්සචසමුදයස්සච. 

කබ්යළීකායරයච, භික්ෙයව [පස්සසං.නි. 2.64], ආහායරෙත්ථිරායගො
ෙත්ථි ෙන්දී ෙත්ථි තණ්හා, අප්පතිට්ඨිතං තත්  විඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං.
යත්  අප්පතිට්ඨිතං විඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං, ෙත්ථි තත්  ොමරූපස්ස
අවක්කන්ති. යත්  ෙත්ථි ොමරූපස්ස අවක්කන්ති, ෙත්ථි තත්  
සඞ්ොරාෙං වුද්ධි. යත්  ෙත්ථි සඞ්ොරාෙං වුද්ධි, ෙත්ථි තත්  ආයතිං 
බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති. යත්  ෙත්ථි ආයතිං බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති, ෙත්ථි
තත්  ආයතිං ජාතිජරාමරණං. යත්  ෙත්ථි ආයතිං ජාතිජරාමරණං, 
අයසොකංතං, භික්ෙයව, අදරංඅනුපායාසන්තිවදාමි. 

ඵස්යස යච…යප.… මයෙොසඤ්යචතොය යච, භික්ෙයව, ආහායර.
විඤ්ඤායණ යච, භික්ෙයව, ආහායර ෙත්ථි රායගො ෙත්ථි ෙන්දී ෙත්ථි
තණ්හා, අප්පතිට්ඨිතං තත්  විඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං. යත්  අප්පතිට්ඨිතං
විඤ්ඤාණංඅවිරූළ්හං, ෙත්ථි තත් ොමරූපස්සඅවක්කන්ති.යත් ෙත්ථි
ොමරූපස්ස අවක්කන්ති, ෙත්ථි තත්  සඞ්ොරාෙං වුද්ධි. යත්  ෙත්ථි
සඞ්ොරාෙංවුද්ධි, ෙත්ථිතත් ආයතිං බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති.යත් ෙත්ථි
ආයතිං බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති, ෙත්ථි තත්  ආයතිං ජාතිජරාමරණං. යත් 
ෙත්ථිආයතිංජාතිජරාමරණං, අයසොකංතං, භික්ෙයව, අදරං අනුපායාසන්ති
වදාමි. 

අයං පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති දුක්ෙස්ස, පහාෙපඤ්ඤත්ති සමුදයස්ස, 
භාවොපඤ්ඤත්තිමග්ගස්ස, සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්ති නියරොධස්ස. 

40. සමාධිං, භික්ෙයව, භායව . අප්පමත්යතො නිපයකො සයතො, 
සමාහියතො, භික්ෙයව, භික්ඛුය ාභූතංපජාොති.කිඤ්චය ාභූතංපජාොති? 
‘‘චක්ඛු [චක්ඛුං(ක.)පස්සසං.නි.4.99] අනිච්ච’’න්තිය ාභූතං පජාොති.
‘‘රූපා අනිච්චා’’ති ය ාභූතං පජාොති ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අනිච්ච’’න්ති 
ය ාභූතං පජාොති. ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො අනිච්යචො’’ති ය ාභූතං පජාොති.
යම්පිදං [යමිදං(සී.ක.)] චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතං සුෙංවා
දුක්ෙංවාඅදුක්ෙමසුෙංවා, තම්පිඅනිච්චන්තිය ාභූතංපජාොති. 

යසොතං …යප.… ඝාෙං…යප.… ජිව්හා…යප.… කායයො…යප.…
‘‘මයෙොඅනිච්යචො’’ති [අනිච්ච’’න්ති (සං.නි. 4.100)] ය ාභූතංපජාොති.
‘‘ධම්මා අනිච්චා’’ති ය ාභූතං පජාොති. ‘‘මයෙොවිඤ්ඤාණං අනිච්ච’’න්ති
ය ාභූතං පජාොති. ‘‘මයෙොසම්ඵස්යසො අනිච්යචො’’ති ය ාභූතං පජාොති.
යම්පිදං මයෙොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුෙං වා දුක්ෙං වා
අදුක්ෙමසුෙංවා, තම්පිඅනිච්චන්තිය ාභූතංපජාොති. 
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පටුෙ 

අයං භාවොපඤ්ඤත්ති මග්ගස්ස, පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති දුක්ෙස්ස, 
පහාෙපඤ්ඤත්තිසමුදයස්ස, සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්තිනියරොධස්ස. 

රූපං, රාධ, විකිර විධම විද්ධංයස  විකීළනියං [විකීළනිකං(සී.ක.)
පස්ස සං. නි. 3.169] කයරො , පඤ්ඤාය තණ්හක්ෙයාය පටිපජ්ජ .
තණ්හක්ෙයා දුක්ෙක්ෙයයො, දුක්ෙක්ෙයා නිබ්බ්යාෙං. යවදෙං…යප.….
සඤ්ඤං…යප.… සඞ්ොයර විඤ්ඤාණං විකිර  විධම  විද්ධංයස  
විකීළනියං කයරො , පඤ්ඤාය තණ්හක්ෙයාය පටිපජ්ජ . තණ්හක්ෙයා
දුක්ෙක්ෙයයො, දුක්ෙක්ෙයානිබ්බ්යාෙං. 

අයං නියරොධපඤ්ඤත්ති නියරොධස්ස, නිබ්බිදාපඤ්ඤත්ති අස්සාදස්ස, 
පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති දුක්ෙස්ස, පහාෙපඤ්ඤත්ති සමුදයස්ස, 
භාවොපඤ්ඤත්තිමග්ගස්ස, සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්තිනියරොධස්ස. 

‘‘යසො ඉදං දුක්ෙ’’න්ති ය ාභූතං පජාොති, ‘‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’’ති 
ය ාභූතං පජාොති, ‘‘අයං දුක්ෙනියරොයධො’’ති ය ාභූතං පජාොති ‘‘අයං
දුක්ෙනියරොධගාමිනී පටිපදා’’තිය ාභූතංපජාොති. 

අයං පටියවධපඤ්ඤත්ති සච්චාෙං, නික්යෙපපඤ්ඤත්ති දස්සෙභූමියා, 
භාවොපඤ්ඤත්ති මග්ගස්ස, සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්ති යසොතාපත්තිඵලස්ස.
‘‘යසො ඉයම ආසවා’’ති ය ාභූතං පජාොති, ‘‘අයං ආසවසමුදයයො’’ති
ය ාභූතං පජාොති, ‘‘අයං ආසවනියරොයධො’’ති ය ාභූතං පජාොති. ‘‘අයං 
ආසවනියරොධගාමිනීපටිපදා’’තිය ාභූතංපජාොති. ‘‘ඉයමආසවාඅයසසං
නිරුජ්ෙන්තී’’ති ය ාභූතංපජාොති. 

අයං උප්පාදපඤ්ඤත්ති ෙයය ඤාණස්ස, ඔකාසපඤ්ඤත්ති අනුප්පායද 
ඤාණස්ස, භාවොපඤ්ඤත්ති මග්ගස්ස, පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති දුක්ෙස්ස, 
පහාෙපඤ්ඤත්ති සමුදයස්ස, ආරම්භපඤ්ඤත්ති වීරියින්ද්රියස්ස, 
ආසාටෙපඤ්ඤත්ති ආසාටිකාෙං, නික්යෙපපඤ්ඤත්ති භාවොභූමියා, 
අභිනිඝාතපඤ්ඤත්තිපාපකාෙංඅකුසලාෙං ධම්මාෙං. 

41. ඉදං ‘‘දුක්ෙ’’න්ති යම, භික්ෙයව, බබ්යබ්ය අෙනුස්සුයතසු ධම්යමසු
චක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකො 
උදපාදි. අයං ‘‘දුක්ෙසමුදයයො’’ති යම, භික්ෙයව…යප.… අයං
‘‘දුක්ෙනියරොයධො’’ති යම, භික්ෙයව…යප.…. අයං ‘‘දුක්ෙනියරොධගාමිනී
පටිපදා’’තියම, භික්ෙයව, බබ්යබ්ය අෙනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි, 
ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි. 

අයං යදසොපඤ්ඤත්ති සච්චාෙං, නික්යෙපපඤ්ඤත්ති සුතමයියා 
පඤ්ඤාය සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්ති අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියස්ස, 
පවත්තොපඤ්ඤත්තිධම්මචක්කස්ස. 
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‘‘තං යෙො පනිදං දුක්ෙං පරිඤ්යඤයය’’න්ති යම, භික්ෙයව, බබ්යබ්ය
අෙනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, 
විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘‘යසො යෙො පොයං දුක්ෙසමුදයයො
පහාතබ්යබ්යො’’තියම, භික්ෙයව…යප.…‘‘යසොයෙොපොයංදුක්ෙනියරොයධො
සච්ඡිකාතබ්යබ්යො’’ති යම, භික්ෙයව…යප.… ‘‘සා යෙො පොයං
දුක්ෙනියරොධගාමිනී පටිපදා භායවතබ්බ්යා’’ති යම, භික්ෙයව බබ්යබ්ය 
අෙනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, 
විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි. 

අයං භාවොපඤ්ඤත්ති මග්ගස්ස, නික්යෙපපඤ්ඤත්ති චින්තාමයියා 
පඤ්ඤාය, සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්තිඅඤ්ඤින්ද්රියස්ස. 

‘‘තං යෙො පනිදං දුක්ෙං පරිඤ්ඤාත’’න්ති යම, භික්ෙයව, බබ්යබ්ය
අෙනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, 
විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘‘යසො යෙො පොයං දුක්ෙසමුදයයො
පහීයෙො’’ති යම, භික්ෙයව…යප.… ‘‘යසො යෙො පොයං දුක්ෙනියරොයධො
සච්ඡිකයතො’’ති යම, භික්ෙයව…යප.… ‘‘සා යෙො පොයං
දුක්ෙනියරොධගාමිනීපටිපදාභාවිතා’’තියම, භික්ෙයවබබ්යබ්යඅෙනුස්සුයතසු 
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකො උදපාදි.අයංභාවොපඤ්ඤත්තිමග්ගස්ස, නික්යෙපපඤ්ඤත්ති
භාවොමයියා පඤ්ඤාය, සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්ති අඤ්ඤාතාවියෙො
ඉන්ද්රියස්ස, පවත්තොපඤ්ඤත්ති ධම්මචක්කස්ස. 

‘‘තුලමතුලඤ්ච සම්භවං, භවසඞ්ොරමවස්සජි මුනි; 
අජ්ෙත්තරයතො සමාහියතො, අභින්දි [අභිදා (සී. ක.) පස්ස දී. නි.
2.169] කවචමිවත්තසම්භව’’න්ති. 

‘‘තුල’’න්ති සඞ්ොරධාතු. ‘‘අතුල’’න්ති නිබ්බ්යාෙධාතු, ‘‘තුලමතුලඤ්ච
සම්භව’’න්ති අභිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති සබ්බ්යධම්මාෙං. නික්යෙපපඤ්ඤත්ති
ධම්මපටිසම්භිදාය. ‘‘භවසඞ්ොරමවස්සජි මුනී’’ති පරිච්චාගපඤ්ඤත්ති
සමුදයස්ස.පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්තිදුක්ෙස්ස. ‘‘අජ්ෙත්තරයතො සමාහියතො’’ති
භාවොපඤ්ඤත්ති කායගතාය සතියා. ඨිතිපඤ්ඤත්ති චිත්යතකග්ගතාය. 
‘‘අභින්දි කවචමිවත්තසම්භව’’න්ති අභිනිබ්බිදාපඤ්ඤත්ති චිත්තස්ස, 
උපාදාෙපඤ්ඤත්ති සබ්බ්යඤ්ඤුතාය, පදාලොපඤ්ඤත්ති
අවිජ්ජණ්ෙයකොසාෙං.යතොහභගවා ‘‘තුලමතුලඤ්චසම්භව’’න්ති. 

යයො දුක්ෙමද්දක්ඛි යයතොනිදාෙං, කායමසු යසො ජන්තු ක ං
ෙයමයය; 
කාමා හි යලොයක සඞ්යගොති ඤත්වා, යතසං සතීමා විෙයාය 
සික්යෙති. 
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‘‘යයොදුක්ෙ’’න්තියවවචෙපඤ්ඤත්තිචදුක්ෙස්ස පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති

ච. ‘‘ෙයතොනිදාෙ’’න්ති පභවපඤ්ඤත්ති ච සමුදයස්ස පහාෙපඤ්ඤත්ති ච. 

‘‘අද්දක්ඛී’’ති යවවචෙපඤ්ඤත්තිචඤාණචක්ඛුස්සපටියවධපඤ්ඤත්තිච. 

‘‘කායමසු යසො ජන්තුකථඋ ෙයමෙයා’’ති යවවචෙපඤ්ඤත්ති ච

කාමතණ්හාය අභිනියවසපඤ්ඤත්ති ච. ‘‘කාමා හි යලොයක සඞ්යගොති

ඤත්වා’’ති පච්චත්ථිකයතො දස්සෙපඤ්ඤත්ති කාමාෙං. කාමා හි

අඞ්ගාරකාසූපමා මංසයපසූපමා පාවකකප්පා පපාතඋරයගොපමා ච. ‘‘යතසඋ

සතීමා’’ති අපචයපඤ්ඤත්ති පහාොය, නික්යෙපපඤ්ඤත්ති කායගතාය 

සතියා, භාවොපඤ්ඤත්ති මග්ගස්ස. ‘‘විෙොෙ සික්යෙ’’ති
පටියවධපඤ්ඤත්ති රාගවිෙයස්ස යදොසවිෙයස්ස යමොහවිෙයස්ස. 

‘‘ජන්තූ’’ති යවවචෙපඤ්ඤත්ති යයොගිස්ස. යදා හි යයොගී කාමා සඞ්යගොති
පජාොති. යසො කාමාෙං අනුප්පාදාය කුසයල ධම්යම උප්පාදයති, යසො
අනුප්පන්ොෙං කුසලාෙං ධම්මාෙං උප්පාදාය වායමති. අයං 
වායාමපඤ්ඤත්තිඅප්පත්තස්සපත්තියා.නික්යෙපපඤ්ඤත්ති ඔරමත්තිකාය
අසන්තුට්ඨියා. තත්  යසො උප්පන්ොෙං කුසලාෙං ධම්මාෙං ඨිතියා 
වායමතීති අයං අප්පමාදපඤ්ඤත්ති භාවොය, නික්යෙපපඤ්ඤත්ති
වීරියින්ද්රියස්ස, ආරක්ෙපඤ්ඤත්ති කුසලාෙං ධම්මාෙං, ඨිතිපඤ්ඤත්ති
අධිචිත්තසික්ොය.යතොහභගවා ‘‘යයොදුක්ෙමද්දක්ඛියයතොනිදාෙ’’න්ති. 

‘‘යමොහසම්බ්යන්ධයෙො යලොයකො, භබ්බ්යරූයපොව දිස්සති; 
උපධිබ්යන්ධයෙො [උපධිසම්බ්යන්ධයෙො (සී.) පස්ස උදා. 70] බ්යායලො, 
තමසාපරිවාරියතො; 
අස්සිරී විය [සස්සයතොරිව (උදා. 70)] ොයති, පස්සයතො ෙත්ථි
කිඤ්චෙ’’න්ති. 

‘‘යමොහසම්බ්යන්ධයෙො යලොයකො’’ති යදසොපඤ්ඤත්ති විපල්ලාසාෙං. 

‘‘භබ්බ්යරූයපොව දිස්සතී’’ති විපරීතපඤ්ඤත්ති යලොකස්ස. ‘‘උපධිබ්යන්ධයෙො
බ්යායලො’’ති පභවපඤ්ඤත්ති පාපකාෙං ඉච්ඡාවචරාෙං, කිච්චපඤ්ඤත්ති
පරියුට්ඨාොෙං. බ්යලවපඤ්ඤත්ති කියලසාෙං. විරූහොපඤ්ඤත්ති

සඞ්ොරාෙං. ‘‘තමසාපරිවාරියතො’’ති යදසොපඤ්ඤත්තිඅවිජ්ජන්ධකාරස්ස
යවවචෙපඤ්ඤත්ති ච. ‘‘අස්සිරී විය ොයතී’’ති දස්සෙපඤ්ඤත්ති

දිබ්බ්යචක්ඛුස්ස, නික්යෙපපඤ්ඤත්ති පඤ්ඤාචක්ඛුස්ස. ‘‘පස්සයතො ෙත්ථි

කිඤ්චෙ’’න්ති පටියවධපඤ්ඤත්ති සත්තාෙං, රායගො කිඤ්චෙං යදොයසො
කිඤ්චෙං යමොයහො කිඤ්චෙං. යතොහ භගවා ‘‘යමොහසම්බ්යන්ධයෙො
යලොයකො’’ති. 

‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ෙතං, යෙො යචතං, 
භික්ෙයව, අභවිස්සඅජාතංඅභූතංඅකතංඅසඞ්ෙතං.ෙයිධ [ෙඉධ(සී. ක.)
පස්ස උදා. 73] ජාතස්ස භූතස්ස කතස්ස සඞ්ෙතස්ස නිස්සරණං
පඤ්ඤායය . යස්මා ච යෙො, භික්ෙයව, අත්ථි අජාතං අභූතං අකතං
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අසඞ්ෙතං, තස්මා ජාතස්ස භූතස්ස කතස්ස සඞ්ෙතස්ස නිස්සරණං
පඤ්ඤායතී’’ති. 

‘‘යෙො යචතං, භික්ෙයව, අභවිස්සඅජාතංඅභූතං අකතංඅසඞ්ෙත’’න්ති
යදසොපඤ්ඤත්ති නිබ්බ්යාෙස්ස යවවචෙපඤ්ඤත්ති ච. ‘‘ෙයිධ ජාතස්ස
භූතස්ස කතස්ස සඞ්ෙතස්ස නිස්සරණං පඤ්ඤායය ා’’ති
යවවචෙපඤ්ඤත්ති සඞ්ෙතස්ස උපෙයෙපඤ්ඤත්ති ච. ‘‘යස්මා ච යෙො, 
භික්ෙයව, අත්ථි අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ෙත’’න්ති යවවචෙපඤ්ඤත්ති
නිබ්බ්යාෙස්ස යජොතොපඤ්ඤත්ති ච. ‘‘තස්මා ජාතස්ස භූතස්ස කතස්ස
සඞ්ෙතස්ස නිස්සරණං පඤ්ඤායතී’’ති අයං යවවචෙපඤ්ඤත්ති
නිබ්බ්යාෙස්ස, නියයානිකපඤ්ඤත්ති මග්ගස්ස, නිස්සරණපඤ්ඤත්ති
සංසාරයතො.යතොහභගවා‘‘යෙොයචතං, භික්ෙයව, අභවිස්සා’’ති.යතොහ 
ආයස්මා මහාකච්චායයෙො ‘‘එකං භගවා ධම්මං, පඤ්ඤත්තීහි විවිධාහි
යදයසතී’’ති. 

නියුත්යතොපඤ්ඤත්තිහායරො. 

12. ඔතරණහාරවිභඞ්යගො 

42. තත්  කතයමොඔතරයණොහායරො? ‘‘යයොච පටිච්චුප්පායදො’’ති. 

‘‘උද්ධංඅයධොසබ්බ්යධිවිප්පමුත්යතො, අයංඅහස්මීති [අයමහමස්මීති
(සී.)පස්සඋදා.61] අොනුපස්සී; 
එවංවිමුත්යතොඋදතාරිඔඝං, අතිණ්ණබබ්බ්යං අබෙබ්භවායා’’ති. 

‘‘උද්ධ’’න්තිරූපධාතුචඅරූපධාතුච. ‘‘අයධො’’තිකාමධාතු. ‘‘සබ්බ්යධි
විප්පමුත්යතො’’තියතධාතුයකඅයංඅයසක්ොවිමුත්ති.තානියයවඅයසක්ොනි 
පඤ්චින්ද්රියානි, අයංඉන්ද්රියයහිඔතරණා. 

තානියයව අයසක්ොනි පඤ්චින්ද්රියානි විජ්ජා, විජ්ජුප්පාදා 
අවිජ්ජානියරොයධො, අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ොරනියරොයධො, සඞ්ොරනියරොධා
විඤ්ඤාණනියරොයධො, විඤ්ඤාණනියරොධා ොමරූපනියරොයධො, 
ොමරූපනියරොධාසළායතෙනියරොයධො, සළායතෙනියරොධා ඵස්සනියරොයධො, 
ඵස්සනියරොධා යවදොනියරොයධො, යවදොනියරොධා තණ්හානියරොයධො, 
තණ්හානියරොධා උපාදාෙනියරොයධො, උපාදාෙනියරොධා භවනියරොයධො, 
භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමෙස්සුපායාසා නිරුජ්ෙන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. අයං පටිච්චසමුප්පායදහි
ඔතරණා. 

තානියයව අයසක්ොනි පඤ්චින්ද්රියානි තීහි ෙන්යධහි සඞ්ගහිතානි –
සීලක්ෙන්යධෙ සමාධික්ෙන්යධෙ පඤ්ඤාක්ෙන්යධෙ, අයං ෙන්යධහි
ඔතරණා. 
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පටුෙ 

තානියයව අයසක්ොනි පඤ්චින්ද්රියානි සඞ්ොරපරියාපන්ොනි යය 
සඞ්ොරාඅොසවා, යෙොචභවඞ්ගා, යතසඞ්ොරාධම්මධාතුසඞ්ගහිතා.අයං
ධාතූහි ඔතරණා. 

සාධම්මධාතුධම්මායතෙපරියාපන්ො, යංආයතෙංඅොසවං, යෙොච 
භවඞ්ගං.අයංආයතයෙහිඔතරණා. 

‘‘අයං අහස්මීතිඅොනුපස්සී’’තිඅයං සක්කායදිට්ඨියාසමුග්ඝායතො, සා
යසක්ොවිමුත්ති, තානියයව යසක්ොනි පඤ්චින්ද්රියානි. අයං ඉන්ද්රියයහි
ඔතරණා. 

තානියයව යසක්ොනි පඤ්චින්ද්රියානි විජ්ජා, විජ්ජුප්පාදා 
අවිජ්ජානියරොයධො, අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ොරනියරොයධො, එවං සබ්යබ්යො
පටිච්චසමුප්පායදො.අයං පටිච්චසමුප්පායදහිඔතරණා. 

සායයවවිජ්ජාපඤ්ඤාක්ෙන්යධො.අයංෙන්යධහිඔතරණා. 

සායයව විජ්ජා සඞ්ොරපරියාපන්ො, යය සඞ්ොරා අොසවා, යෙො ච 
භවඞ්ගා, යතසඞ්ොරාධම්මධාතුසඞ්ගහිතා, අයංධාතූහිඔතරණා. 

සාධම්මධාතුධම්මායතෙපරියාපන්ො, යංආයතෙංඅොසවං, යෙොච 
භවඞ්ගං, අයංආයතයෙහිඔතරණා. 

යසක්ොයචවිමුත්තියාඅයසක්ොයචවිමුත්තියාවිමුත්යතො උදතාරිඔඝං
අතිණ්ණබබ්බ්යංඅබෙබ්භවාය.යතොහ භගවා‘‘උද්ධං අයධො’’ති. 

43. ‘‘නිස්සිතස්ස [පස්සඋදා. 74] චලිතං, අනිස්සිතස්සචලිතංෙත්ථි, 
චලියත අසති පස්සද්ධි, පස්සද්ධියා සති ෙති ෙ යහොති, ෙතියා අසති
ආගතිගතිෙයහොති, ආගතිගතියාඅසතිචුතූපපායතොෙයහොති, චුතූපපායත
අසති යෙවිධෙහුරංෙඋභයමන්තයරෙඑයසවන්යතොදුක්ෙස්සා’’ති. 

‘‘නිස්සිතස්ස චලිත’’න්ති නිස්සයයො ොම දුවියධො තණ්හානිස්සයයො ච
දිට්ඨිනිස්සයයොච.තත් යාරත්තස්සයචතො, අයංතණ්හානිස්සයයො; යා
මූළ්හස්ස යචතො, අයං දිට්ඨිනිස්සයයො. යචතො පෙ සඞ්ොරා, 
සඞ්ොරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා ොමරූපං, එවං සබ්යබ්යො 
පටිච්චසමුප්පායදො.අයංපටිච්චසමුප්පායදහිඔතරණා. 

තත් යාරත්තස්සයවදො, අයංසුොයවදො.යාසම්මූළ්හස්ස යවදො, 
අයං අදුක්ෙමසුො යවදො, ඉමා ද්යව යවදො යවදොක්ෙන්යධො. අයං
ෙන්යධහි ඔතරණා. 

තත්  සුො යවදො ද්යව ඉන්ද්රියානි සුඛින්ද්රියං යසොමෙස්සින්ද්රියඤ්ච, 
අදුක්ෙමසුොයවදොඋයපක්ඛින්ද්රියං. අයංඉන්ද්රියයහිඔතරණා. 
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පටුෙ 

තානියයව ඉන්ද්රියානි සඞ්ොරපරියාපන්ොනි, යය සඞ්ොරා සාසවා 
භවඞ්ගා, යතසඞ්ොරාධම්මධාතුසඞ්ගහිතා.අයංධාතූහිඔතරණා. 

සා ධම්මධාතු ධම්මායතෙපරියාපන්ො, යං ආයතෙං සාසවං භවඞ්ගං, 
අයං ආයතයෙහිඔතරණා. 

‘‘අනිස්සිතස්සචලිතංෙත්ථී’’තිසම වයසෙවාතණ්හායඅනිස්සියතො 
විපස්සොවයස වා දිට්ඨියා අනිස්සියතො. යා විපස්සො අයං විජ්ජා, 
විජ්ජුප්පාදා අවිජ්ජානියරොයධො, අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ොරනියරොයධො, 
සඞ්ොරනියරොධාවිඤ්ඤාණනියරොයධො, එවං සබ්යබ්යොපටිච්චසමුප්පායදො.අයං 
පටිච්චසමුප්පායදහිඔතරණා. 

සායයවවිපස්සොපඤ්ඤාක්ෙන්යධො.අයංෙන්යධහිඔතරණා. 

සායයව විපස්සො ද්යව ඉන්ද්රියානි – වීරියින්ද්රියඤ්ච පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච.
අයංඉන්ද්රියයහිඔතරණා. 

සායයවවිපස්සොසඞ්ොරපරියාපන්ො, යයසඞ්ොරාඅොසවා, යෙොච 
භවඞ්ගා, යතසඞ්ොරාධම්මධාතුසඞ්ගහිතා.අයංධාතූහිඔතරණා. 

සාධම්මධාතුධම්මායතෙපරියාපන්ො, යංආයතෙංඅොසවං, යෙොච 
භවඞ්ගං.අයංආයතයෙහිඔතරණා. 

‘‘පස්සද්ධියා සතී’’ති දුවිධා පස්සද්ධි කායිකා ච යචතසිකා ච. යං
කායිකං සුෙං, අයං කායපස්සද්ධි. යං යචතසිකං සුෙං, අයං යචතසිකා
පස්සද්ධි. පස්සද්ධකායයො සුෙං යවදියති [යවදයති (ක.)], සුඛියෙො චිත්තං 
සමාධියති, සමාහියතො ය ාභූතං පජාොති, ය ාභූතං පජාෙන්යතො
නිබ්බින්දති, නිබ්බින්දන්යතො විරජ්ජති, විරාගා විමුච්චති, විමුත්තස්මිං
‘‘විමුත්ත’’මිති [විමුත්තම්හීති(සී. ක.)] ඤාණංයහොති, ‘‘ඛීණාජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, ොපරං ඉත් ත්තායා’’ති පජාොති. යසො ෙ
ෙමතිරූයපසු, ෙසද්යදසු, ෙ ගන්යධසු, ෙරයසසු, ෙයඵොට්ඨබ්යබ්යසු, ෙ
ධම්යමසු ෙයා රාගස්ස ෙයා යදොසස්ස ෙයා යමොහස්ස යයෙ රූයපෙ
ත ාගතං තිට්ඨන්තං චරන්තං පඤ්ඤාපයමායෙො පඤ්ඤායපයය, තස්ස 
රූපස්සෙයා විරාගානියරොධාචාගා පටිනිස්සග්ගාරූපසඞ්ෙයයවිමුත්යතො, 
ත ාගයතො අත්ථීතිපිෙඋයපති, ෙත්ථීතිපිෙඋයපති, අත්ථිෙත්ථීතිපිෙ
උයපති, යෙවත්ථි යෙො ෙත්ථීතිපි ෙ උයපති. අ  යෙො ගම්භීයරො
අප්පයමයයයොඅසඞ්යෙයයයොනිබ්බුයතොතියයව සඞ්ෙංගච්ඡතිෙයාරාගස්ස, 
ෙයායදොසස්ස, ෙයායමොහස්ස. 

යාය යවදොය…යප.… යාය සඤ්ඤාය. යයහි සඞ්ොයරහි. යයෙ
විඤ්ඤායණෙ ත ාගතං තිට්ඨන්තං චරන්තං පඤ්ඤාපයමායෙො
පඤ්ඤායපයය, තස්ස විඤ්ඤාණස්ස ෙයා විරාගා නියරොධා චාගා
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පටිනිස්සග්ගා විඤ්ඤාණසඞ්ෙයය විමුත්යතො, ත ාගයතො අත්ථීතිපි ෙ
උයපති, ෙත්ථීතිපිෙඋයපති, අත්ථිෙත්ථීතිපිෙඋයපති, යෙවත්ථි යෙො
ෙත්ථීතිපි ෙ උයපති. අ  යෙො ගම්භීයරො අප්පයමයයයො අසඞ්යෙයයයො 
නිබ්බුයතොතියයව සඞ්ෙං ගච්ඡති ෙයා රාගස්ස, ෙයා යදොසස්ස, ෙයා
යමොහස්ස. ‘‘ආගතී’’ති ඉධාගති. ‘‘ගතී’’ති යපච්චභයවො. ආගතිගතීපි ෙ
භවන්ති, ‘‘යෙවිධා’’තිඡසු අජ්ෙත්තියකසුආයතයෙසු.‘‘ෙහුර’’න්තිඡසු
බ්යාහියරසුආයතයෙසු. ‘‘ෙ උභයමන්තයරො’’තිඵස්සසමුදියතසුධම්යමසු
අත්තාෙංෙපස්සති. ‘‘එයසවන්යතො දුක්ෙස්සා’’තිපටිච්චසමුප්පායදො.යසො
දුවියධො යලොකියයො ච යලොකුත්තයරො ච. තත්  යලොකියයො අවිජ්ජාපච්චයා
සඞ්ොරා, යාවජරාමරණා.යලොකුත්තයරොසීලවයතොඅවිප්පටිසායරොජායති, 
යාවොපරංඉත් ත්තායාතිපජාොති.යතොහභගවා ‘‘නිස්සිතස්සචලිතං
අනිස්සිතස්ස චලිතංෙත්ථි…යප.…එයසවන්යතොදුක්ෙස්සා’’ති. 

44. 
‘‘යයයකචියසොකාපරියදවිතාවා, දුක්ො [දුක්ෙං (සී.ක.)පස්සඋදා.
78] චයලොකස්මිමයෙකරූපා; 
පියංපටිච්චප්පභවන්තිඑයත, පියයඅසන්යතෙභවන්තිඑයත. 

තස්මා හි යත සුඛියෙො වීතයසොකා, යයසං පියං ෙත්ථි කුහිඤ්චි
යලොයක; 
තස්මා අයසොකං විරජං පත් යායෙො, පියං ෙ කයිරා  කුහිඤ්චි 
යලොයක’’ති. 

‘‘යයයකචියසොකාපරියදවිතාවා, දුක්ොචයලොකස්මිමයෙකරූපාපියං 
පටිච්චප්පභවන්ති එයත’’ති – අයං දුක්ො යවදො. ‘‘පියය අසන්යත ෙ
භවන්ති එයත’’ති – අයං සුො යවදො. යවදො යවදොක්ෙන්යධො. අයං
ෙන්යධහි ඔතරණා. 

යවදොපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදාෙං, උපාදාෙපච්චයා
භයවො, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං, එවං සබ්බ්යං. අයං 
පටිච්චසමුප්පායදහිඔතරණා. 

තත් සුොයවදොද්යවඉන්ද්රියානි–සුඛින්ද්රියං යසොමෙස්සින්ද්රියඤ්ච.
දුක්ො යවදො ද්යව ඉන්ද්රියානි – දුක්ඛින්ද්රියං යදොමෙස්සින්ද්රියඤ්ච. අයං
ඉන්ද්රියයහිඔතරණා. 

තානියයව ඉන්ද්රියානි සඞ්ොරපරියාපන්ොනි, යය සඞ්ොරා සාසවා 
භවඞ්ගා, යතසඞ්ොරාධම්මධාතුසඞ්ගහිතා.අයංධාතූහිඔතරණා. 

සා ධම්මධාතු ධම්මායතෙපරියාපන්ො, යං ආයතෙං සාසවං භවඞ්ගං.
අයං ආයතයෙහිඔතරණා. 
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තස්මා හි යත සුඛියෙො වීතයසොකා, යයසං පියං ෙත්ථි කුහිඤ්චි 
යලොයක; 
තස්මා අයසොකං විරජං පත් යායෙො, පියං ෙ කයිරා  කුහිඤ්චි 
යලොයකති. 

ඉදං තණ්හාපහාෙං. තණ්හානියරොධා උපාදාෙනියරොයධො, 
උපාදාෙනියරොධා භවනියරොයධො, එවං සබ්බ්යං. අයං පටිච්චසමුප්පායදහි
ඔතරණා. 

තංයයව තණ්හාපහාෙං සමය ො. යසො සමය ො ද්යව ඉන්ද්රියානි 
සතින්ද්රියංසමාධින්ද්රියඤ්ච.අයංඉන්ද්රියයහිඔතරණා. 

යසොයයවසමය ොසමාධික්ෙන්යධො.අයංෙන්යධහිඔතරණා. 

යසොයයවසමය ොසඞ්ොරපරියාපන්යෙො, යයසඞ්ොරාඅොසවා, යෙොච 
භවඞ්ගා, යතසඞ්ොරාධම්මධාතුසඞ්ගහිතා.අයංධාතූහිඔතරණා. 

සා ධම්මධාතුධම්මායතෙපරියාපන්ො, යං ආයතෙංඅොසවං, යෙොච
භවඞ්ගං.අයංආයතයෙහිඔතරණා.යතොහභගවා‘‘යයයකචි යසොකා’’ති. 

කාමං කාමයමාෙස්ස, තස්ස යචතංසමිජ්ෙති; 
අද්ධාපීතිමයෙොයහොති, ලද්ධාමච්යචොයදිච්ඡති. 

තස්සයචකාමයාෙස්ස, ඡන්දජාතස්සජන්තුයෙො; 
යතකාමාපරිහායන්ති, සල්ලවිද්යධොවරුප්පති. 

යයොකායම පරිවජ්යජති, සප්පස්යසව [සබ්බ්යස්යසව (ක.) පස්ස සු.
නි.774] පදාසියරො; 
යසොමංවිසත්තිකංයලොයක, සයතොසමතිවත්තතීති. 

තත් යා පීතිමෙතා, අයං අනුෙයයො. යදාහසල්ලවිද්යධොවරුප්පතීති, 
ඉදං පටිඝං. අනුෙයං පටිඝඤ්ච පෙ තණ්හාපක්යෙො, තණ්හාය ච පෙ
දසරූපීනිආයතොනි පදට්ඨාෙං.අයංආයතයෙහිඔතරණා. 

තානියයවදසරූපීනිරූපකායයොොමසම්පයුත්යතො, තදුභයංොමරූපං, 
ොමරූපපච්චයා සළායතෙං, සළායතෙපච්චයා ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා
යවදො, යවදොපච්චයා තණ්හා, එවං සබ්බ්යං. අයං පටිච්චසමුප්පායදහි
ඔතරණා. 

තයදවොමරූපංපඤ්චක්ෙන්යධො; අයංෙන්යධහිඔතරණා; 
තයදවොමරූපංඅට්ඨාරසධාතුයයො; අයංධාතූහිඔතරණා; 
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තත් යයොරූපකායයොඉමානිපඤ්චරූපීනිඉන්ද්රියානි, යයොොමකායයො 
ඉමානි පඤ්ච අරූපීනි ඉන්ද්රියානි, ඉමානි දස ඉන්ද්රියානි. අයං ඉන්ද්රියයහි 
ඔතරණා. 

තත් යදාහ– 

‘‘යයොකායමපරිවජ්යජති, සප්පස්යසවපදාසියරො; 
යසොමංවිසත්තිකංයලොයක, සයතොසමතිවත්තතී’’ති. 

අයංසඋපාදියසසානිබ්බ්යාෙධාතු, අයංධාතූහිඔතරණා. 

සායයව සඋපාදියසසා නිබ්බ්යාෙධාතු විජ්ජා, විජ්ජුප්පාදා
අවිජ්ජානියරොයධො, අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ොරනියරොයධො, එවං සබ්බ්යං. අයං 
පටිච්චසමුප්පායදහිඔතරණා. 

සායයව විජ්ජාපඤ්ඤාක්ෙන්යධො.අයං ෙන්යධහිඔතරණා. 

සායයව විජ්ජා ද්යව ඉන්ද්රියානි – වීරියින්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච. අයං
ඉන්ද්රියයහිඔතරණා. 

සායයව විජ්ජා සඞ්ොරපරියාපන්ො, යය සඞ්ොරා අොසවා, යෙො ච 
භවඞ්ගා, යතසඞ්ොරාධම්මධාතුසඞ්ගහිතා.අයංධාතූහිඔතරණා. 

සාධම්මධාතුධම්මායතෙපරියාපන්ො, යංආයතෙංඅොසවං, යෙොච 
භවඞ්ගං. අයං ආයතයෙහි ඔතරණා. යතොහ භගවා ‘‘කාමං
කාමයමාෙස්සා’’ති. 

එත්තාවතාපටිච්චඉන්ද්රියෙන්ධධාතුආයතොනිසයමොසරයණොතරණානි 
භවන්ති.එවංපටිච්චඉන්ද්රියෙන්ධධාතුආයතොනිඔතායරතබ්බ්යානි.යතොහ
ආයස්මා මහාකච්චායයෙො‘‘යයොචපටිච්චුප්පායදො’’ති. 

නියුත්යතොඔතරයණොහායරො. 

13. යසොධෙහාරවිභඞ්යගො 

45. තත්  කතයමො යසොධයෙො හායරො? ‘‘විස්සජ්ජිතම්හි 
පඤ්යහ’’තිගා ා. ය ා ආයස්මා අජියතො පාරායයෙ භගවන්තං පඤ්හං
බච්ඡති– 

‘‘යකෙස්සුනිවුයතොයලොයකො, යකෙස්සුෙප්පකාසති; 
කිස්සාභියලපෙංබ්රූසි, කිංසුතස්සමහබ්භය’’න්ති. 

‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතොයලොයකො, [අජිතාතිභගවා] 
විවිච්ඡාපමාදාෙප්පකාසති; 
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ජප්පාභියලපෙංබ්රූමි, දුක්ෙමස්සමහබ්භය’’න්ති. 

‘‘යකෙස්සු නිවුයතො යලොයකො’’ති පඤ්යහ ‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො
යලොයකො’’ති භගවා පදං යසොයධති, යෙො ච ආරම්භං. ‘‘යකෙස්සු
ෙප්පකාසතී’’ති පඤ්යහ ‘‘විවිච්ඡා පමාදා ෙප්පකාසතී’’ති භගවා පදං
යසොයධති, යෙො ච ආරම්භං. ‘‘කිස්සාභියලපෙං බ්රූසී’’ති පඤ්යහ
‘‘ජප්පාභියලපෙං බ්රූමී’’ති භගවා පදං යසොයධති, යෙො ච ආරම්භං. ‘‘කිංසු
තස්ස මහබ්භය’’න්ති පඤ්යහ ‘‘දුක්ෙමස්ස මහබ්භය’’න්ති සුද්යධො
ආරම්යභො.යතොහභගවා‘‘අවිජ්ජායනිවුයතොයලොයකො’’ති. 

‘‘සවන්ති සබ්බ්යධියසොතා, [ඉච්චායස්මා අජියතො] 
යසොතාෙංකිංනිවාරණං; 
යසොතාෙංසංවරංබූ්රහි, යකෙයසොතාපිධීයයර’’ති. 

‘‘යානියසොතානියලොකස්මිං, [අජිතාතිභගවා] 
සතියතසංනිවාරණං; 
යසොතාෙංසංවරංබූ්රමි, පඤ්ඤායයයතපිධීයයර’’ති. 

‘‘සවන්තිසබ්බ්යධියසොතා, යසොතාෙංකිංනිවාරණ’’න්තිපඤ්යහ‘‘යානි 
යසොතානියලොකස්මිං, සතියතසංනිවාරණ’’න්තිභගවාපදංයසොයධති, යෙො
ච ආරම්භං. ‘‘යසොතාෙං සංවරං බ්රූහි, යකෙ යසොතා පිධීයයර’’ති පඤ්යහ
‘‘යසොතාෙං සංවරං බ්රූමි, පඤ්ඤායයයත පිධීයයර’’ති සුද්යධො ආරම්යභො.
යතොහභගවා‘‘යානියසොතානියලොකස්මි’’න්ති. 

‘‘පඤ්ඤායචවසතිච, [ඉච්චායස්මාඅජියතො] 
ොමරූපඤ්ච [ොමංරූපඤ්ච(ක.)පස්සසු.නි. 1042] මාරිස; 
එතංයමබට්යඨොපබ්රූහි, කත්ය තංඋපරුජ්ෙතී’’ති. 

පඤ්යහ – 

‘‘යයමතංපඤ්හංඅබච්ඡි, අජිතතංවදාමියත; 
යත් ොමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ෙති; 
විඤ්ඤාණස්සනියරොයධෙ, එත්ය තංඋපරුජ්ෙතී’’ති. 

සුද්යධොආරම්යභො.යතොහභගවා ‘‘යයමතංපඤ්හංඅබච්ඡී’’ති.යත්  
එවං සුද්යධො ආරම්යභො, යසො පඤ්යහො විසජ්ජියතො භවති. යත්  පෙ 
ආරම්යභො අසුද්යධො, ෙ තාව යසො පඤ්යහො විසජ්ජියතො භවති. යතොහ
ආයස්මාමහාකච්චායයෙො ‘‘විස්සජ්ජිතම්හිපඤ්යහ’’ති. 

නියුත්යතොයසොධයෙොහායරො. 
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14. අධිට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගො 

46. තත් කතයමොඅධිට්ඨායෙොහායරො? ‘‘එකත්තතායධම්මා, යයපිච 
යවමත්තතායනිද්දිට්ඨා’’ති. 

යයතත් නිද්දිට්ඨා, ත ායතධාරයිතබ්බ්යා. 

‘‘දුක්ෙ’’න්ති එකත්තතා.තත් කතමං දුක්ෙං? ජාතිදුක්ො, ජරාදුක්ො, 
බ්යයාධි දුක්යෙො, මරණං දුක්ෙං, අප්පියයහි සම්පයයොයගො දුක්යෙො, පියයහි
විප්පයයොයගො දුක්යෙො, යම්පිච්ඡං ෙ ලභති තම්පි දුක්ෙං, සංඛිත්යතෙ
පඤ්චුපාදාෙක්ෙන්ධා දුක්ො, රූපා දුක්ො, යවදො දුක්ො, සඤ්ඤා දුක්ො, 
සඞ්ොරාදුක්ො, විඤ්ඤාණංදුක්ෙං.අයංයවමත්තතා. 

‘‘දුක්ෙසමුදයයො’’ති එකත්තතා. තත්  කතයමො දුක්ෙසමුදයයො? යායං 
තණ්හා යපොයෙොභවිකා [යපොයෙොබ්භවිකා (ක.)] ෙන්දීරාගසහගතා 
තත්රතත්රාභිෙන්දිනී. යසයයථිදං, කාමතණ්හා භවතණ්හා විභවතණ්හා. අයං 
යවමත්තතා. 

‘‘දුක්ෙනියරොයධො’’තිඑකත්තතා.තත් කතයමොදුක්ෙනියරොයධො? යයො 
තස්සායයවතණ්හාය අයසසවිරාගනියරොයධො චායගො පටිනිස්සග්යගො මුත්ති
අොලයයො.අයං යවමත්තතා. 

‘‘දුක්ෙනියරොධගාමිනී පටිපදා’’ති එකත්තතා. තත්  කතමා
දුක්ෙනියරොධගාමිනී පටිපදා? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො.
යසයයථිදං, සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො
සම්මාආජීයවොසම්මාවායායමොසම්මාසතිසම්මාසමාධි.අයං යවමත්තතා. 

‘‘මග්යගො’’ති එකත්තතා. තත් කතයමො මග්යගො? නිරයගාමී මග්යගො 
තිරච්ඡාෙයයොනිගාමී මග්යගො යපත්තිවිසයගාමී මග්යගො අසුරයයොනියයො 
[අසුරයයොනිගාමියයො (සී.), අසුරයයොනිගාමීනියයො (ක.)] මග්යගො 
සග්ගගාමියයො මග්යගො මනුස්සගාමී මග්යගො නිබ්බ්යාෙගාමී මග්යගො. අයං
යවමත්තතා. 

‘‘නියරොයධො’’ති එකත්තතා. තත්  කතයමො නියරොයධො? 
පටිසඞ්ොනියරොයධො අප්පටිසඞ්ොනියරොයධො අනුෙයනියරොයධො
පටිඝනියරොයධො මාෙනියරොයධො මක්ෙනියරොයධො පළාසනියරොයධො 
ඉස්සානියරොයධො මච්ඡරියනියරොයධො සබ්බ්යකියලසනියරොයධො. අයං
යවමත්තතා. 

‘‘රූප’’න්ති එකත්තතා. තත්  කතමං රූපං? චාතුමහාභූතිකං 
[චාතුම්මහාභූතිකං (සී.)] රූපං චතුන්ෙං මහාභූතාෙං උපාදාය රූපස්ස
පඤ්ඤත්ති.තත් කතමානිචත්තාරිමහාභූතානි? ප වීධාතු [පඨවීධාතු(සී.)] 
ආයපොධාතුයතයජොධාතුවායයොධාතු. 
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47. ද්වීහිආකායරහිධාතුයයොපරිග්ගණ්හාතිසඞ්යෙයපෙච විත් ායරෙ
ච.ක ංවිත් ායරෙධාතුයයොපරිග්ගණ්හාති? වීසතියාආකායරහිප වීධාතුං 
විත් ායරෙ පරිග්ගණ්හාති, ද්වාදසහි ආකායරහි ආයපොධාතුං විත් ායරෙ
පරිග්ගණ්හාති, චතූහි ආකායරහි යතයජොධාතුං විත් ායරෙ පරිග්ගණ්හාති, 
ඡහිආකායරහිවායයොධාතුංවිත් ායරෙපරිග්ගණ්හාති. 

කතයමහි වීසතියා ආකායරහි ප වීධාතුං විත් ායරෙ පරිග්ගණ්හාති? 
අත්ථි ඉමස්මිංකායයයකසායලොමාෙොදන්තාතයචො, මංසංන්හාරු අට්ඨි
අට්ඨිමිඤ්ජං [අට්ඨිමිඤ්ජා (සී.)] වක්කං, හදයං යකෙං කියලොමකං පිහකං
පප්ඵාසං, අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරීසං මත් යක මත් ලුඞ්ගන්ති
ඉයමහිවීසතියාආකායරහිප වීධාතුංවිත් ායරෙපරිග්ගණ්හාති. 

කතයමහිද්වාදසහිආකායරහිආයපොධාතුංවිත් ායරෙපරිග්ගණ්හාති? 
අත්ථිඉමස්මිංකායයපිත්තංයසම්හංබබ්යබ්යොයලොහිතංයසයදොයමයදොඅස්සු
වසා යෙයළො සිඞ්ඝාණිකා ලසිකා මුත්තන්ති ඉයමහි ද්වාදසහි ආකායරහි
ආයපොධාතුංවිත් ායරෙ පරිග්ගණ්හාති. 

කතයමහි චතූහි ආකායරහි යතයජොධාතුං විත් ායරෙ පරිග්ගණ්හාති? 
යයෙචසන්තප්පති, යයෙචජීරීයති [ජීරති(සී.), ජීරයති(ක.), පස්සම.නි.
3.351], යයෙචපරිෙය්හති, යයෙච අසිතපීතොයිතසායිතංසම්මාපරිණාමං
ගච්ඡති, ඉයමහිචතූහිආකායරහියතයජොධාතුං විත් ායරෙපරිග්ගණ්හාති. 

කතයමහි ඡහි ආකායරහි වායයොධාතුං විත් ායරෙ පරිග්ගණ්හාති? 
උද්ධඞ්ගමා වාතා, අයධොගමා වාතා, කුච්ඡිසයා වාතා, යකොට්ඨාසයා 
[යකොට්ඨසයා (සී.)] වාතා, අඞ්ගමඞ්ගානුසාරියෙො වාතා, අස්සායසො 
පස්සායසො ඉති, ඉයමහි ඡහි ආකායරහි වායයොධාතුං විත් ායරෙ
පරිග්ගණ්හාති. 

එවං ඉයමහි ද්වාචත්තාලීසාය ආකායරහි විත් ායරෙ ධාතුයයො
සභාවයතො උපලක්ෙයන්යතො තුලයන්යතො පරිවීමංසන්යතො
පරියයොගාහන්යතොපච්චයවක්ෙන්යතොෙකිඤ්චි ගය්හූපගංපස්සතිකායංවා
කායපයදසං වා, ය ා චන්දනිකං පවිචිෙන්යතො ෙ කිඤ්චි ගය්හූපගං
පස්යසයය, ය ා සඞ්කාරට්ඨාෙං පවිචිෙන්යතො ෙ කිඤ්චි ගය්හූපගං 
පස්යසයය, ය ා වච්චකුටිං පවිචිෙන්යතො ෙ කිඤ්චි ගය්හූපගං පස්යසයය, 
ය ා සිවථිකං [සීවථිකං(සී.)] පවිචිෙන්යතොෙකිඤ්චිගය්හූපගං පස්යසයය.
එවයමව ඉයමහි ද්වාචත්තාලීසාය ආකායරහි එවං විත් ායරෙ ධාතුයයො
සභාවයතො උපලක්ෙයන්යතො තුලයන්යතො පරිවීමංසන්යතො
පරියයොගාහන්යතොපච්චයවක්ෙන්යතොෙකිඤ්චිගය්හූපගංපස්සතිකායංවා 
කායපයදසංවා.යතොහභගවායායචවයෙොපෙඅජ්ෙත්තිකාප වීධාතු 
[යෙයවසාහං (සී. ක.) පස්ස ම. නි. 3.349], යා ච බ්යාහිරා ප වීධාතු, 
ප වීධාතුයරයවසා.තං‘‘යෙතංමම, යෙයසොහමස්මි, ෙයමයසොඅත්තා’’ති
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පටුෙ 

එවයමතං ය ාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බ්යං, එවයමතං ය ාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා ප වීධාතුයා නිබ්බින්දති, ප වීධාතුයා චිත්තං
විරායජති. යා යචව යෙො පෙ අජ්ෙත්තිකා ආයපොධාතු, යා ච බ්යාහිරා
ආයපොධාතු…යප.… යා යචව යෙො පෙ අජ්ෙත්තිකා යතයජොධාතු, යා ච
බ්යාහිරා යතයජොධාතු…යප.…යා යචවයෙො පෙඅජ්ෙත්තිකාවායයොධාතු, 
යා ච බ්යාහිරා වායයොධාතු, වායයොධාතුයරයවසා. තං ‘‘යෙතං මම, 
යෙයසොහමස්මි, ෙයමයසොඅත්තා’’තිඑවයමතංය ාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දට්ඨබ්බ්යං, එවයමතං ය ාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා වායයොධාතුයා 
නිබ්බින්දති, වායයොධාතුයාචිත්තංවිරායජති.අයංයවමත්තතා. 

48. ‘‘අවිජ්ජා’’තිඑකත්තතා.තත් කතමාඅවිජ්ජා? දුක්යෙ අඤ්ඤාණං, 
දුක්ෙසමුදයය අඤ්ඤාණං, දුක්ෙනියරොයධ අඤ්ඤාණං, 
දුක්ෙනියරොධගාමිනියා පටිපදාය අඤ්ඤාණං, බබ්බ්යන්යත අඤ්ඤාණං, 
අපරන්යත අඤ්ඤාණං, බබ්බ්යන්තාපරන්යත අඤ්ඤාණං, 
ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යෙසු ධම්යමසු අඤ්ඤාණං, යං එවරූපං 
අඤ්ඤාණං අදස්සෙං අෙභිසමයයො අෙනුයබ්යොයධො අසම්යබ්යොයධො
අප්පටියවයධො අසල්ලක්ෙණා අනුපලක්ෙණා අපච්චුපලක්ෙණා
අසමයවක්ෙණං [අසමයවක්ෙෙං (ක.)] අපච්චක්ෙකම්මං දුම්යමජ්ෙං 
බ්යාලයං අසම්පජඤ්ඤං යමොයහො පයමොයහො සම්යමොයහො අවිජ්ජා
අවිජ්යජොයඝො අවිජ්ජායයොයගො අවිජ්ජානුසයයො අවිජ්ජාපරියුට්ඨාෙං
අවිජ්ජාලඞ්ගීයමොයහොඅකුසලමූලං. අයංයවමත්තතා. 

‘‘විජ්ජා’’ති එකත්තතා. තත්  කතමා විජ්ජා? දුක්යෙ ඤාණං, 
දුක්ෙසමුදයය ඤාණං, දුක්ෙනියරොයධ ඤාණං, දුක්ෙනියරොධගාමිනියා
පටිපදාය ඤාණං, බබ්බ්යන්යත ඤාණං, අපරන්යත ඤාණං, 
බබ්බ්යන්තාපරන්යත ඤාණං, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යෙසු ධම්යමසු
ඤාණං, යා එවරූපා පඤ්ඤා පජාෙො විචයයො පවිචයයො ධම්මවිචයයො
සංලක්ෙණා උපලක්ෙණා පච්චුපලක්ෙණා පණ්ඩිච්චං යකොසල්ලං 
යෙබඤ්ඤං යවභබ්යයා [යවභවයා (සී.)] චින්තා උපපරික්ො භූරී යමධා
පරිණායිකා විපස්සො සම්පජඤ්ඤං පයතොයදො පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං 
පඤ්ඤාබ්යලං පඤ්ඤාසත් ං පඤ්ඤාපාසායදො පඤ්ඤාආයලොයකො 
පඤ්ඤාඔභායසො පඤ්ඤාපජ්යජොයතොපඤ්ඤාරතෙංඅයමොයහොධම්මවිචයයො
සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ෙඞ්යගොමග්ගඞ්ගංමග්ගපරියාපන්ෙං.අයං
යවමත්තතා. 

‘‘සමාපත්තී’’තිඑකත්තතා.තත් කතමාසමාපත්ති? සඤ්ඤාසමාපත්ති
අසඤ්ඤාසමාපත්ති, යෙවසඤ්ඤාොසඤ්ඤාසමාපත්ති. 
විභූතසඤ්ඤාසමාපත්තිනියරොධසමාපත්තීති.අයංයවමත්තතා. 

‘‘ොයී’’තිඑකත්තතා.තත් කතයමොොයී? අත්ථියසක්යෙොොයී, 
අත්ථි අයසක්යෙො ොයී, යෙවයසක්ෙොයසක්යෙො ොයී, ආජානියයො
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ොයී, අස්සෙලුඞ්යකො ොයී, දිට්ඨුත්තයරො ොයී, තණ්හුත්තයරො ොයී, 
පඤ්ඤුත්තයරොොයී.අයං යවමත්තතා. 

‘‘සමාධී’’ති එකත්තතා. තත්  කතයමො සමාධි? සරයණො සමාධි, 
අරයණො සමාධි, සයවයරො සමාධි, අයවයරො සමාධි, සබ්යයාපජ්යජො 
[සබ්යයාපජ්යෙො (සී.)] සමාධි, අබ්යයාපජ්යජො සමාධි, සප්පීතියකො සමාධි, 
නිප්පීතියකොසමාධි, සාමියසොසමාධි, නිරාමියසොසමාධි, සසඞ්ොයරොසමාධි, 
අසඞ්ොයරො සමාධි, එකංසභාවියතො සමාධි, උභයංසභාවියතො සමාධි, 
උභයයතො භාවිතභාවයෙො සමාධි, සවිතක්කසවිචායරො සමාධි, 
අවිතක්කවිචාරමත්යතො සමාධි, අවිතක්කඅවිචායරො සමාධි, හාෙභාගියයො
සමාධි, ඨිතිභාගියයො සමාධි, වියසසභාගියයො සමාධි, නිබ්යබ්යධභාගියයො
සමාධි, යලොකියයොසමාධි, යලොකුත්තයරොසමාධි, මිච්ඡාසමාධි, සම්මාසමාධි.
අයංයවමත්තතා. 

‘‘පටිපදා’’ති එකත්තතා. තත්  කතමා පටිපදා? ආගාළ්හපටිපදා 
[ආගළ්හා පටිපදා (සී.) අට්ඨක ා ඔයලොයකතබ්බ්යා], නිජ්ොමපටිපදා, 
මජ්ඣිමපටිපදා, අක්ෙමා පටිපදා, ෙමා පටිපදා, සමා පටිපදා, දමා පටිපදා, 
දුක්ො පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ො පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුො පටිපදා
දන්ධාභිඤ්ඤා, සුොපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤාති.අයංයවමත්තතා. 

‘‘කායයො’’ති එකත්තතා. තත්  කතයමො කායයො? ොමකායයො
රූපකායයො ච. තත්  කතයමො රූපකායයො? යකසා යලොමා ෙො දන්තා
තයචොමංසංන්හාරු [ෙහාරු (සී.)] අට්ඨිඅට්ඨිමිඤ්ජංවක්කංහදයංයකෙං
කියලොමකං පිහකං පප්ඵාසං අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරීසං පිත්තං
යසම්හං බබ්යබ්යො යලොහිතං යසයදො යමයදො අස්සු වසා යෙයළො සිඞ්ඝාණිකා
ලසිකාමුත්තංමත් ලුඞ්ගන්ති– අයං රූපකායයො.ොමකායයොොමයවදො
සඤ්ඤායචතොචිත්තංඵස්යසො මෙසිකායරොති–අයංොමකායයොති.අයං
යවමත්තතා. 

එවං යයො ධම්යමො යස්ස ධම්මස්ස සමාෙභායවො, යසො ධම්යමො තස්ස 
ධම්මස්සඑකත්තතායඑකීභවති.යයෙයයෙවාපෙවිලක්ෙයණො, යතෙ
යතෙ යවමත්තං ගච්ඡති. එවං සුත්යත වා යවයයාකරයණ වා ගා ායං වා
බච්ඡියතෙවීමංසයිතබ්බ්යං, කිංඑකත්තතාය බච්ඡති, උදාහුයවමත්තතායාති.
යදි එකත්තතාය බච්ඡිතං, එකත්තතාය විසජ්ජයිතබ්බ්යං. යදි යවමත්තතාය
බච්ඡිතං, යවමත්තතාය විසජ්ජයිතබ්බ්යං. යදි සත්තාධිට්ඨායෙෙ බච්ඡිතං, 
සත්තාධිට්ඨායෙෙ විසජ්ජයිතබ්බ්යං. යදි ධම්මාධිට්ඨායෙෙ බච්ඡිතං, 
ධම්මාධිට්ඨායෙෙ විසජ්ජයිතබ්බ්යං. ය ා ය ා වා පෙ බච්ඡිතං, ත ා ත ා
විසජ්ජයිතබ්බ්යං. යතොහ ආයස්මා මහාකච්චායයෙො ‘‘එකත්තතාය 
ධම්මා’’ති. 

නියුත්යතොඅධිට්ඨායෙොහායරො. 
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15. පරික්ොරහාරවිභඞ්යගො 

49. තත්  කතයමො පරික්ොයරො හායරො? ‘‘යය ධම්මා යං ධම්මං 
ජෙයන්තී’’ති. 

යයොධම්යමොයංධම්මංජෙයති, තස්සයසොපරික්ොයරො.කිංලක්ෙයණො 
පරික්ොයරො? ජෙකලක්ෙයණොපරික්ොයරො.ද්යවධම්මාජෙයන්තියහතුච
පච්චයයො ච. තත්  කිංලක්ෙයණො යහතු, කිංලක්ෙයණො පච්චයයො? 
අසාධාරණලක්ෙයණොයහතු, සාධාරණලක්ෙයණොපච්චයයො. ය ාකිංභයව? 
ය ාඅඞ්කුරස්සනිබ්බ්යත්තියාබීජංඅසාධාරණං, ප වීආයපො චසාධාරණා.
අඞ්කුරස්සහිප වීආයපොචපච්චයයොසභායවොයහතු.ය ාවා පෙඝයට
දුද්ධංපක්ඛිත්තංදධිභවති, ෙ චත්ථිඑකකාලසමවධාෙං දුද්ධස්සචදධිස්ස
ච.එවයමවංෙත්ථිඑකකාලසමවධාෙංයහතුස්සචපච්චයස්සච. 

අයඤ්හි සංසායරො සයහතු සප්පච්චයයො නිබ්බ්යත්යතො. වුත්තං හි 
අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා, සඞ්ොරපච්චයා විඤ්ඤාණං, එවං සබ්යබ්යො 
පටිච්චසමුප්පායදො. ඉති අවිජ්ජා අවිජ්ජාය යහතු අයයොනියසො මෙසිකායරො
පච්චයයො. බරිමිකා අවිජ්ජා පච්ඡිමිකාය අවිජ්ජාය යහතු. තත්  බරිමිකා
අවිජ්ජා අවිජ්ජානුසයයො පච්ඡිමිකා අවිජ්ජා අවිජ්ජාපරියුට්ඨාෙං, බරිමියකො
අවිජ්ජානුසයයො පච්ඡිමිකස්ස අවිජ්ජාපරියුට්ඨාෙස්ස යහතුභූයතො 
පරිබ්රහූොය, බීජඞ්කුයරො විය සමෙන්තරයහතුතාය. යං පෙ යත්  ඵලං
නිබ්බ්යත්තති, ඉදමස්ස පරම්පරයහතුතාය යහතුභූතං. දුවියධො හි යහතු
සමෙන්තරයහතු පරම්පරයහතු ච, එවං අවිජ්ජායපි දුවියධො යහතු
සමෙන්තරයහතුපරම්පරයහතුච. 

ය ා වා පෙ  ාලකඤ්ච වට්ටි ච යතලඤ්ච පදීපස්ස පච්චයභූතං ෙ 
සභාවයහතු, ෙහිසක්කා ාලකඤ්චවට්ටිඤ්චයතලඤ්චඅෙග්ගිකංදීයපතුං
පදීපස්ස පච්චයභූතං.පදීයපොවියසභායවොයහතුයහොති.ඉතිසභායවොයහතු, 
පරභායවො පච්චයයො. අජ්ෙත්තියකො යහතු, බ්යාහියරො පච්චයයො. ජෙයකො
යහතු, පරිග්ගාහයකොපච්චයයො.අසාධාරයණො යහතු, සාධාරයණොපච්චයයො. 

අවුපච්යඡදත්ය ො සන්තති අත්ය ො, නිබ්බ්යත්ති අත්ය ො ඵලත්ය ො, 
පටිසන්ධි අත්ය ො බෙබ්භවත්ය ො, පලියබ්යොධත්ය ො පරියුට්ඨාෙත්ය ො, 
අසමුග්ඝාතත්ය ො අනුසයත්ය ො, අසම්පටියවධත්ය ො අවිජ්ජත්ය ො, 
අපරිඤ්ඤාතත්ය ො විඤ්ඤාණස්ස බීජත්ය ො. යත්  අවුපච්යඡයදො තත් 
සන්තති, යත් සන්තතිතත් නිබ්බ්යත්ති, යත් නිබ්බ්යත්තිතත් ඵලං, යත් 
ඵලංතත් පටිසන්ධි, යත්  පටිසන්ධිතත් බෙබ්භයවො, යත් බෙබ්භයවො
තත්  පලියබ්යොයධො, යත්  පලියබ්යොයධො තත්  පරියුට්ඨාෙං, යත් 
පරියුට්ඨාෙං තත්  අසමුග්ඝායතො. යත්  අසමුග්ඝායතො තත්  අනුසයයො, 
යත්  අනුසයයො තත්  අසම්පටියවයධො, යත්  අසම්පටියවයධො තත් 
අවිජ්ජා, යත්  අවිජ්ජා තත්  සාසවං විඤ්ඤාණං අපරිඤ්ඤාතං, යත් 
සාසවංවිඤ්ඤාණං අපරිඤ්ඤාතංතත් බීජත්ය ො. 
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සීලක්ෙන්යධො සමාධික්ෙන්ධස්ස පච්චයයො, සමාධික්ෙන්යධො 
පඤ්ඤාක්ෙන්ධස්ස පච්චයයො, පඤ්ඤාක්ෙන්යධො විමුත්තික්ෙන්ධස්ස
පච්චයයො, විමුත්තික්ෙන්යධො විමුත්තිඤාණදස්සෙක්ෙන්ධස්ස පච්චයයො.
තිත් ඤ්ඤුතා පීතඤ්ඤුතාය පච්චයයො, පීතඤ්ඤුතා පත්තඤ්ඤුතාය
පච්චයයො, පත්තඤ්ඤුතා අත්තඤ්ඤුතායපච්චයයො. 

ය ා වා පෙ චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං.
තත්  චක්ඛුආධිපයතයයපච්චයතාය පච්චයයො, රූපා ආරම්මණපච්චයතාය
පච්චයයො. ආයලොයකො සන්නිස්සයතාය පච්චයයො, මෙසිකායරො සභායවො
යහතු. සඞ්ොරා විඤ්ඤාණස්ස පච්චයයො, සභායවො යහතු. විඤ්ඤාණං 
ොමරූපස්ස පච්චයයො, සභායවො යහතු.ොමරූපංසළායතෙස්ස පච්චයයො, 
සභායවො යහතු. සළායතෙං ඵස්සස්ස පච්චයයො, සභායවො යහතු. ඵස්යසො
යවදොය පච්චයයො, සභායවො යහතු. යවදො තණ්හාය පච්චයයො, සභායවො
යහතු. තණ්හා උපාදාෙස්ස පච්චයයො, සභායවො යහතු. උපාදාෙං භවස්ස 
පච්චයයො, සභායවො යහතු. භයවො ජාතියා පච්චයයො, සභායවො යහතු. ජාති
ජරාමරණස්ස පච්චයයො, සභායවො යහතු. ජරාමරණං යසොකස්ස පච්චයයො, 
සභායවොයහතු.යසොයකොපරියදවස්සපච්චයයො, සභායවො යහතු.පරියදයවො
දුක්ෙස්ස පච්චයයො, සභායවො යහතු. දුක්ෙං යදොමෙස්සස්ස පච්චයයො, 
සභායවො යහතු. යදොමෙස්සං උපායාසස්ස පච්චයයො, සභායවො යහතු. එවං
යයො යකොචි උපනිස්සයයො සබ්යබ්යො යසො පරික්ොයරො. යතොහ ආයස්මා
මහාකච්චායයෙො‘‘යයධම්මායංධම්මං ජෙයන්තී’’ති. 

නියුත්යතොපරික්ොයරොහායරො. 

16. සමායරොපෙහාරවිභඞ්යගො 

50. තත්  කතයමො සමායරොපයෙො හායරො? ‘‘යය ධම්මා යංමූලා, යය
යචකත් ාපකාසිතාමුනිො’’ති. 

එකස්මිංපදට්ඨායෙයත්තකානිපදට්ඨාොනිඔතරන්ති, සබ්බ්යානි තානි
සමායරොපයිතබ්බ්යානි. ය ා ආවට්යට හායර බ්යහුකානි පදට්ඨාොනි
ඔතරන්තීති. තත්  සමායරොපො චතුබ්බිධා පදට්ඨාෙං, යවවචෙං, භාවො, 
පහාෙමිති. 

තත් කතමාපදට්ඨායෙෙසමායරොපො? 

‘‘සබ්බ්යපාපස්සඅකරණං, කුසලස්සඋපසම්පදා; 
සචිත්තපරියයොදපෙං, එතංබුද්ධාෙසාසෙ’’න්ති. 

තස්ස කිං පදට්ඨාෙං? තීණි සුචරිතානි – කායසුචරිතං වචීසුචරිතං 
මයෙොසුචරිතං–ඉදංපදට්ඨාෙං; තත් යංකායිකඤ්චවාචසිකඤ්චසුචරිතං, 
අයං සීලක්ෙන්යධො. මයෙොසුචරියත යා අෙභිජ්ො අබ්යයාපායදො ච, අයං 
සමාධික්ෙන්යධො. යා සම්මාදිට්ඨි, අයං පඤ්ඤාක්ෙන්යධො. ඉදං පදට්ඨාෙං, 
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තත්  සීලක්ෙන්යධො ච සමාධික්ෙන්යධො ච සමය ො, පඤ්ඤාක්ෙන්යධො 
විපස්සො.ඉදංපදට්ඨාෙං, තත් සම ස්සඵලංරාගවිරාගායචයතොවිමුත්ති, 
විපස්සො ඵලංඅවිජ්ජාවිරාගාපඤ්ඤාවිමුත්ති.ඉදංපදට්ඨාෙං. 

වෙං වෙ ස්ස පදට්ඨාෙං.කිඤ්ච වෙං? යකො ච වෙය ො? වෙංොම
පඤ්ච කාමගුණා, තණ්හා වෙය ො. ඉදං පදට්ඨාෙං. වෙං ොම
නිමිත්තග්ගායහො ‘‘ඉත්ථී’’ති වා ‘‘බරියසො’’ති වා. වෙය ො ොම යතසං
යතසං අඞ්ගපච්චඞ්ගාෙං අනුබ්යයඤ්ජෙග්ගායහො ‘‘අයහො චක්ඛු, අයහො
යසොතං, අයහොඝාෙං, අයහොජිව්හා, අයහොකායයො, ඉති.ඉදංපදට්ඨාෙං.වෙං
ොම ඡ අජ්ෙත්තිකබ්යාහිරානි ආයතොනි අපරිඤ්ඤාතානි. යං තදුභයං
පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයයොජෙං, අයං වෙය ො. ඉදං පදට්ඨාෙං. වෙං ොම
අනුසයයො. වෙය ො ොම පරියුට්ඨාෙං. ඉදං පදට්ඨාෙං. යතොහ භගවා
‘‘යඡත්වාවෙඤ්චවෙ ඤ්චා’’ති. අයංපදට්ඨායෙෙසමායරොපො. 

51. තත්  කතමා යවවචයෙෙ සමායරොපො? රාගවිරාගා
යචයතොවිමුත්ති යසක්ෙඵලං; අවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤාවිමුත්ති අයසක්ෙඵලං.
ඉදං යවවචෙං. රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති අොගාමිඵලං; අවිජ්ජාවිරාගා
පඤ්ඤාවිමුත්ති අග්ගඵලං අරහත්තං. ඉදං යවවචෙං. රාගවිරාගා
යචයතොවිමුත්ති කාමධාතුසමතික්කමෙං; අවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤාවිමුත්ති
යතධාතුසමතික්කමෙං. ඉදං යවවචෙං. පඤ්ඤින්ද්රියං, පඤ්ඤාබ්යලං, 
අධිපඤ්ඤාසික්ො, පඤ්ඤාක්ෙන්යධො, ධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ෙඞ්යගො, 
උයපක්ොසම්යබ්යොජ්ෙඞ්යගො, ඤාණං, සම්මාදිට්ඨි, තීරණා, සන්තීරණා, හිරී, 
විපස්සො, ධම්යම ඤාණං, සබ්බ්යං, ඉදං යවවචෙං. අයං යවවචයෙෙ
සමායරොපො. 

තත් කතමා භාවොය සමායරොපො? ය ාහ භගවා ‘‘තස්මාතිහත්වං 
භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරාහි, ආතාපී සම්පජායෙො සතිමා වියෙයය
යලොයක අභිජ්ොයදොමෙස්සං’’. ආතාපීති වීරියින්ද්රියං. සම්පජායෙොති 
පඤ්ඤින්ද්රියං. සතිමාති සතින්ද්රියං. වියෙයය යලොයක
අභිජ්ොයදොමෙස්සන්ති සමාධින්ද්රියං. එවං කායය කායානුපස්සියෙො
විහරයතො චත්තායරො සතිපට්ඨාො භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති. යකෙ
කාරයණෙ? එකලක්ෙණත්තා චතුන්ෙං ඉන්ද්රියාෙං. චතූසු සතිපට්ඨායෙසු
භාවියමායෙසු චත්තායරො සම්මප්පධාො භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති. චතූසු
සම්මප්පධායෙසු භාවියමායෙසු චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවොපාරිපූරිං 
ගච්ඡන්ති.චතූසුඉද්ධිපායදසුභාවියමායෙසුපඤ්චින්ද්රියානිභාවොපාරිපූරිං 
ගච්ඡන්ති. එවං සබ්යබ්ය. යකෙකාරයණෙ? සබ්යබ්ය හි යබ්යොධඞ්ගමා ධම්මා
යබ්යොධිපක්ඛියානියයානිකලක්ෙයණෙඑකලක්ෙණා, යත එකලක්ෙණත්තා
භාවොපාරිපූරිංගච්ඡන්ති.අයංභාවොයසමායරොපො. 

තත් කතමාපහායෙෙසමායරොපො? කායයකායානුපස්සීවිහරන්යතො 
‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති විපල්ලාසං පජහති, කබ්යළීකායරො චස්ස ආහායරො
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පරිඤ්ඤංගච්ඡති, කාමුපාදායෙෙච අනුපාදායෙොභවති, කාමයයොයගෙච
විසංයුත්යතොභවති, අභිජ්ොකායගන්ය ෙච විප්පයුජ්ජති, කාමාසයවෙච
අොසයවො භවති, කායමොඝඤ්ච උත්තිණ්යණො භවති, රාගසල්යලෙ ච 
විසල්යලොභවති, රූපූපිකා [රූබපිකා(ක.)එවමුපරිපි] චස්ස විඤ්ඤාණට්ඨිති
පරිඤ්ඤංගච්ඡති, රූපධාතුයංචස්සරායගොපහීයෙොභවති, ෙච ඡන්දාගතිං
ගච්ඡති. 

යවදොසු යවදොනුපස්සී විහරන්යතො ‘‘දුක්යෙ සුෙ’’න්ති විපල්ලාසං
පජහති, ඵස්යසො චස්ස ආහායරො පරිඤ්ඤං ගච්ඡති, භවූපාදායෙෙ ච
අනුපාදායෙො භවති, භවයයොයගෙ ච විසංයුත්යතො භවති, 
බ්යයාපාදකායගන්ය ෙ ච විප්පයුජ්ජති, භවාසයවෙ ච අොසයවො භවති, 
භයවොඝඤ්ච උත්තිණ්යණො භවති, යදොසසල්යලෙ ච විසල්යලො භවති, 
යවදනූපිකා චස්ස විඤ්ඤාණට්ඨිති පරිඤ්ඤං ගච්ඡති, යවදොධාතුයං චස්ස
රායගොපහීයෙොභවති, ෙචයදොසාගතිංගච්ඡති. 

චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහරන්යතො ‘‘අනිච්යච නිච්ච’’න්ති විපල්ලාසං
පජහති, විඤ්ඤාණං චස්ස ආහායරො පරිඤ්ඤං ගච්ඡති, දිට්ඨුපාදායෙෙ ච 
අනුපාදායෙො භවති, දිට්ඨියයොයගෙ ච විසංයුත්යතො භවති, 
සීලබ්බ්යතපරාමාසකායගන්ය ෙච විප්පයුජ්ජති, දිට්ඨාසයවෙච අොසයවො
භවති, දිට්යඨොඝඤ්චඋත්තිණ්යණොභවති, මාෙසල්යලෙචවිසල්යලොභවති, 
සඤ්ඤූපිකා චස්සවිඤ්ඤාණට්ඨිතිපරිඤ්ඤංගච්ඡති, සඤ්ඤාධාතුයං චස්ස
රායගොපහීයෙොභවති, ෙචභයාගතිංගච්ඡති. 

ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරන්යතො ‘‘අෙත්තනි [අෙත්තනියය (සී.)
පස්සඅ.නි.4.49] අත්තා’’තිවිපල්ලාසං පජහති, මයෙොසඤ්යචතොචස්ස
ආහායරො පරිඤ්ඤං ගච්ඡති, අත්තවාදුපාදායෙෙ ච අනුපාදායෙො භවති, 
අවිජ්ජායයොයගෙචවිසංයුත්යතොභවති, ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්ය ෙච 
විප්පයුජ්ජති, අවිජ්ජාසයවෙ ච අොසයවො භවති, අවිජ්යජොඝඤ්ච
උත්තිණ්යණොභවති, යමොහසල්යලෙචවිසල්යලොභවති, සඞ්ොරූපිකාචස්ස 
විඤ්ඤාණට්ඨිති පරිඤ්ඤං ගච්ඡති, සඞ්ොරධාතුයං චස්ස රායගො පහීයෙො
භවති, ෙච යමොහාගතිංගච්ඡති.අයංපහායෙෙසමායරොපො. 

යතොහ ආයස්මාමහාකච්චායයෙො– 

‘‘යයධම්මායංමූලා, යයයචකත් ාපකාසිතාමුනිො; 
යතසමායරොපයිතබ්බ්යා, එසසමායරොපයෙොහායරො’’ති. 

නියුත්යතොසමායරොපයෙොහායරො. 

නිට්ඨියතොචහාරවිභඞ්යගො. 
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1. යදසොහාරසම්පායතො 

52. 
‘‘යසොළස හාරාපඨමං, දිසයලොචෙයතොදිසාවියලොයකත්වා; 
සඞ්ඛිපියඅඞ්කුයසෙහි, ෙයයහිතීහිනිද්දියස සුත්ත’’න්ති. 

වුත්තා, තස්සා නිද්යදයසො කුහිං දට්ඨබ්යබ්යො? හාරසම්පායත. තත්  
කතයමොයදසොහාරසම්පායතො? 

‘‘අරක්ඛියතෙ චිත්යතෙ [කායයෙ (උදා. 32)], මිච්ඡාදිට්ඨිහයතෙ
ච; 
ථිෙමිද්ධාභිභූයතෙ, වසංමාරස්සගච්ඡතී’’ති. 

අරක්ඛියතෙ චිත්යතොති කිං යදසයති, පමාදං තං මච්චුයෙො පදං. 

මිච්ඡාදිට්ඨිහයතෙ චාති මිච්ඡාදිට්ඨිහතං ොම වුච්චති යදා ‘‘අනිච්යච
නිච්ච’’න්ති පස්සති, යසො විපල්ලායසො. යසො පෙ විපල්ලායසො
කිංලක්ෙයණො? විපරීතග්ගාහලක්ෙයණො විපල්ලායසො. යසො කිං 
විපල්ලාසයති? තයයො ධම්යම සඤ්ඤං චිත්තං දිට්ඨිමිති. යසො කුහිං
විපල්ලාසයති? චතූසු අත්තභාවවත්ථූසු, රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, 
රූපවන්තං වා අත්තාෙං, අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා අත්තාෙං. එවං
යවදෙං…යප.… සඤ්ඤං…යප.… සඞ්ොයර…යප.… විඤ්ඤාණං
අත්තයතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තාෙං, අත්තනි වා
විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තාෙං. 

තත්  රූපං පඨමං විපල්ලාසවත්ථ ‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති. යවදො දුතියං
විපල්ලාසවත්ථ ‘‘දුක්යෙ සුෙ’’න්ති. සඤ්ඤා සඞ්ොරා ච තතියං
විපල්ලාසවත්ථ‘‘අෙත්තනිඅත්තා’’ති.විඤ්ඤාණංචතුත් ංවිපල්ලාසවත්ථ 
‘‘අනිච්යච නිච්ච’’න්ති. ද්යව ධම්මා චිත්තස්ස සංකියලසා – තණ්හා ච
අවිජ්ජාච.තණ්හානිවුතංචිත්තංද්වීහිවිපල්ලායසහිවිපල්ලාසීයති ‘‘අසුයභ
සුභ’’න්ති ‘‘දුක්යෙ සුෙ’’න්ති. දිට්ඨිනිවුතං චිත්තං ද්වීහි විපල්ලායසහි
විපල්ලාසීයති‘‘අනිච්යචනිච්ච’’න්ති‘‘අෙත්තනිඅත්තා’’ති. 

තත් යයොදිට්ඨිවිපල්ලායසො, යසොඅතීතංරූපංඅත්තයතොසමනුපස්සති, 
අතීතංයවදෙං…යප.…අතීතංසඤ්ඤං, අතීයතසඞ්ොයර…යප.…අතීතං
විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති. තත්  යයො තණ්හාවිපල්ලායසො, යසො
අොගතංරූපං අභිෙන්දති, අොගතං යවදෙං…යප.… අොගතං සඤ්ඤං, 
අොගයත සඞ්ොයර, අොගතං විඤ්ඤාණං අභිෙන්දති. ද්යව ධම්මා
චිත්තස්ස උපක්කියලසා–තණ්හාචඅවිජ්ජාච.තාහි විසුජ්ෙන්තංචිත්තං
විසුජ්ෙති. යතසං අවිජ්ජානීවරණාෙං තණ්හාසංයයොජොෙං බබ්බ්යා යකොටි
ෙ පඤ්ඤායති සන්ධාවන්තාෙං සංසරන්තාෙං සකිං නිරයං සකිං
තිරච්ඡාෙයයොනිං සකිං යපත්තිවිසයං සකිං අසුරකායං සකිං යදයව සකිං
මනුස්යස. 
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ථිෙමිද්ධාභිභූයතොති.ථිෙං [ථීෙං (සී.)] ොමයාචිත්තස්සඅකල්ලතා

අකම්මනියතා; මිද්ධං ොම යං කායස්ස ලීෙත්තං. වසඋ මාරස්ස ගච්ඡතීති 
කියලසමාරස්ස ච සත්තමාරස්ස ච වසං ගච්ඡති, යසො හි නිවුයතො
සංසාරාභිමුයෙො යහොති. ඉමානි භගවතා ද්යව සච්චානි යදසිතානි දුක්ෙං
සමුදයයො ච. යතසං භගවා පරිඤ්ඤාය ච පහාොය ච ධම්මං යදයසති
දුක්ෙස්ස පරිඤ්ඤාය සමුදයස්ස පහාොය. යයෙ ච පරිජාොති යයෙ ච 
පජහති, අයං මග්යගො. යං තණ්හාය අවිජ්ජාය ච පහාෙං, අයං නියරොයධො.
ඉමානි චත්තාරි සච්චානි. යතොහ භගවා ‘‘අරක්ඛියතෙ චිත්යතො’’ති.
යතොහායස්මාමහාකච්චායයෙො ‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’ති. 

නියුත්යතොයදසොහාරසම්පායතො. 

2. විචෙහාරසම්පායතො 

53. තත්  කතයමො විචයයො හාරසම්පායතො? තත්  තණ්හා දුවිධා
කුසලාපි අකුසලාපි. අකුසලා සංසාරගාමිනී, කුසලා අපචයගාමිනී
පහාෙතණ්හා.මායෙොපි දුවියධොකුසයලොපිඅකුසයලොපි.යංමාෙංනිස්සාය 
මාෙංපජහති, අයංමායෙොකුසයලො.යයොපෙමායෙොදුක්ෙංනිබ්බ්යත්තයති, 
අයං මායෙො අකුසයලො. තත්  යං යෙක්ෙම්මසිතං යදොමෙස්සං
කුදාස්සුොමාහංතංආයතෙංසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරිස්සංයංඅරියා
සන්තංආයතෙංසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරන්තීතිතස්සඋප්පජ්ජතිපිහා, 
පිහාපච්චයා යදොමෙස්සං, අයං තණ්හා කුසලා රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති, 
තදාරම්මණාකුසලාඅවිජ්ජාවිරාගාපඤ්ඤාවිමුත්ති. 

තස්සායකොපවිචයයො? අට්ඨමග්ගඞ්ගානිසම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති 
සම්මාසමාධි. යසො කත්  දට්ඨබ්යබ්යො? චතුත්ය  ොයෙ පාරමිතාය.
චතුත්ය  හි ොයෙ අට්ඨඞ්ගසමන්ොගතං චිත්තං භාවයති පරිසුද්ධං
පරියයොදාතං අෙඞ්ගණං විගතූපක්කියලසං මුදු කම්මනියං ඨිතං
ආයෙඤ්ජප්පත්තං. යසො තත්  අට්ඨවිධං අධිගච්ඡති ඡ අභිඤ්ඤා ද්යව ච
වියසයස, තං චිත්තං යයතො පරිසුද්ධං, තයතො පරියයොදාතං, යයතො
පරියයොදාතං, තයතො අෙඞ්ගණං, යයතො අෙඞ්ගණං, තයතො
විගතූපක්කියලසං, යයතො විගතූපක්කියලසං, තයතොමුදු, යයතො මුදු, තයතො
කම්මනියං, යයතො කම්මනියං, තයතො ඨිතං, යයතො ඨිතං, තයතො
ආයෙඤ්ජප්පත්තං. තත්  අඞ්ගණා ච උපක්කියලසා ච තදුභයං
තණ්හාපක්යෙො.යාචඉඤ්ජොයාචචිත්තස්සඅට්ඨිති, අයං දිට්ඨිපක්යෙො. 

චත්තාරි ඉන්ද්රියානි දුක්ඛින්ද්රියං යදොමෙස්සින්ද්රියං සුඛින්ද්රියං
යසොමෙස්සින්ද්රියඤ්චචතුත් ජ්ොයෙනිරුජ්ෙන්ති, තස්ස උයපක්ඛින්ද්රියං
අවසිට්ඨං භවති. යසො උපරිමං සමාපත්තිං සන්තයතො මෙසිකයරොති, තස්ස 
උපරිමංසමාපත්තිංසන්තයතොමෙසිකයරොයතො චතුත් ජ්ොයෙඔළාරිකා
සඤ්ඤා සණ්ඨහති උක්කණ්ඨා ච පටිඝසඤ්ඤා, යසො සබ්බ්යයසො
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පටුෙ 

රූපසඤ්ඤාෙං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤාෙං අත් ඞ්ගමා
ොෙත්තසඤ්ඤාෙං අමෙසිකාරා ‘‘අෙන්තං ආකාස’’න්ති 
ආකාසාෙඤ්චායතෙසමාපත්තිං සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති.
අභිඤ්ඤාභිනීහායරො රූපසඤ්ඤායවොකායරොොෙත්තසඤ්ඤාසමතික්කමති
පටිඝසඤ්ඤා චස්ස අබ්භත් ං ගච්ඡති, එවං සමාධි තස්ස සමාහිතස්ස
ඔභායසො අන්තරධායති දස්සෙඤ්ච රූපාෙං, යසො සමාධි 
ඡළඞ්ගසමන්ොගයතොපච්චයවක්ඛිතබ්යබ්යො. අෙභිජ්ොසහගතංයමමාෙසං 
සබ්බ්යයලොයක, අබ්යයාපන්ෙංයමචිත්තංසබ්බ්යසත්යතසු, ආරද්ධංයමවීරියං
පග්ගහිතං, පස්සද්යධො යම කායයො අසාරද්යධො, සමාහිතං යම චිත්තං
අවික්ඛිත්තං, උපට්ඨිතා යම සති අසම්මුට්ඨා [අප්පම්මුට්ඨා (සී.)], තත් 
යඤ්ච අෙභිජ්ොසහගතංමාෙසංසබ්බ්යයලොයකයඤ්චඅබ්යයාපන්ෙංචිත්තං
සබ්බ්යසත්යතසු යඤ්ච ආරද්ධං වීරියං පග්ගහිතං යඤ්ච සමාහිතං චිත්තං
අවික්ඛිත්තං, අයං සමය ො. යයො පස්සද්යධො කායයො අසාරද්යධො, අයං
සමාධිපරික්ොයරො.යාඋපට්ඨිතාසතිඅසම්මුට්ඨා අයංවිපස්සො. 

54. යසො සමාධි පඤ්චවියධෙ යවදිතබ්යබ්යො. අයං සමාධි 
‘‘පච්චුප්පන්ෙසුයෙො’’තිඉතිස්ස පච්චත්තයමවඤාණදස්සෙං පච්චුපට්ඨිතං
භවති, අයං සමාධි ‘‘ආයතිං සුෙවිපායකො’’ති ඉතිස්ස පච්චත්තයමව
ඤාණදස්සෙං පච්චුපට්ඨිතං භවති, අයං සමාධි ‘‘අරියයො නිරාමියසො’’ති
ඉතිස්ස පච්චත්තයමව ඤාණදස්සෙං පච්චුපට්ඨිතං භවති, අයං සමාධි
‘‘අකාබරිසයසවියතො’’තිඉතිස්ස පච්චත්තයමවඤාණදස්සෙංපච්චුපට්ඨිතං
භවති, අයං සමාධි ‘‘සන්යතො යචව පණීයතො ච පටිප්පස්සද්ධිලද්යධො ච
එයකොදිභාවාධිගයතො ච ෙ සසඞ්ොරනිග්ගය්හවාරිතගයතො 
[සසඞ්ොරනිග්ගය්හවාරිතවයතො (සී.), සසඞ්ොරනිග්ගය්හවාරිවාවයටො (ක.)] 
චා’’ති ඉතිස්ස පච්චත්තයමව ඤාණදස්සෙං පච්චුපට්ඨිතං භවති. තං යෙො 
පනිමං සමාධිං ‘‘සයතො සමාපජ්ජාමි සයතො වුට්ඨහාමී’’ති ඉතිස්ස
පච්චත්තයමව ඤාණදස්සෙං පච්චුපට්ඨිතං භවති. තත්  යයො ච සමාධි
පච්චුප්පන්ෙසුයෙොයයොචසමාධි ආයතිංසුෙවිපායකොඅයංසමය ො.යයොච
සමාධිඅරියයොනිරාමියසො, යයොචසමාධිඅකාබරිසයසවියතො, යයොචසමාධි
සන්යතොයචවපණීයතොපටිප්පස්සද්ධිලද්යධො ච එයකොදිභාවාධිගයතොචෙ
සසඞ්ොරනිග්ගය්හවාරිතගයතො චයඤ්චාහංතං යෙො පනිමංසමාධිංසයතො 
සමාපජ්ජාමිසයතොවුට්ඨහාමීති, අයංවිපස්සො. 

යසො සමාධි පඤ්චවියධෙ යවදිතබ්යබ්යො පීතිඵරණතා සුෙඵරණතා
යචයතොඵරණතා ආයලොකඵරණතා පච්චයවක්ෙණානිමිත්තං. තත්  යයො ච
පීතිඵරයණොයයොචසුෙඵරයණොයයොච යචයතොඵරයණො, අයංසමය ො.යයො
චආයලොකඵරයණොයඤ්චපච්චයවක්ෙණානිමිත්තං.අයං විපස්සො. 

55. දස කසිණායතොනි ප වීකසිණං ආයපොකසිණං යතයජොකසිණං
වායයොකසිණං නීලකසිණං පීතකසිණං යලොහිතකසිණං ඔදාතකසිණං
ආකාසකසිණං විඤ්ඤාණකසිණං. තත්  යඤ්ච ප වීකසිණං යඤ්ච
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ආයපොකසිණං එවං සබ්බ්යං, යඤ්ච ඔදාතකසිණං. ඉමානි අට්ඨ කසිණානි
සමය ො. යඤ්ච ආකාසකසිණං යඤ්ච විඤ්ඤාණකසිණං, අයං විපස්සො. 
එවංසබ්යබ්යොඅරියයොමග්යගොයයෙයයෙආකායරෙවුත්යතො, යතෙයතෙ
සම විපස්සයෙෙ යයොජයිතබ්යබ්යො.යත තීහිධම්යමහිසඞ්ගහිතාඅනිච්චතාය
දුක්ෙතාය අෙත්තතාය. යසො සම විපස්සෙං භාවයමායෙො තීණි
වියමොක්ෙමුොනි භාවයති. තීණි වියමොක්ෙමුොනි භාවයන්යතො තයයො
ෙන්යධ භාවයති. තයයො ෙන්යධ භාවයන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං
භාවයති. 

රාගචරියතොබග්ගයලොඅනිමිත්යතෙවියමොක්ෙමුයෙෙනියයාති [නීයාති
(සී.)] අධිචිත්තසික්ොය සික්ෙන්යතො යලොභං අකුසලමූලං පජහන්යතො
සුෙයවදනීයංඵස්සංඅනුපගච්ඡන්යතොසුෙංයවදෙංපරිජාෙන්යතොරාගමලං 
පවායහන්යතො රාගරජං නිද්ධුෙන්යතො රාගවිසං වයමන්යතො රාගග්ගිං
නිබ්බ්යායපන්යතො රාගසල්ලං උප්පායටන්යතො රාගජටං විජයටන්යතො.
යදොසචරියතො බග්ගයලො අප්පණිහියතෙ වියමොක්ෙමුයෙෙ නියයාති
අධිසීලසික්ොයසික්ෙන්යතොයදොසංඅකුසලමූලංපජහන්යතො දුක්ෙයවදනීයං
ඵස්සං අනුපගච්ඡන්යතො දුක්ෙයවදෙං පරිජාෙන්යතො යදොසමලං
පවායහන්යතො යදොසරජං නිද්ධුෙන්යතො යදොසවිසං වයමන්යතො යදොසග්ගිං
නිබ්බ්යායපන්යතො යදොසසල්ලං උප්පායටන්යතො යදොසජටං විජයටන්යතො.
යමොහචරියතො බග්ගයලො සුඤ්ඤතවියමොක්ෙමුයෙෙ නියයාති
අධිපඤ්ඤාසික්ොය සික්ෙන්යතො යමොහං අකුසලමූලං පජහන්යතො 
අදුක්ෙමසුෙයවදනීයං ඵස්සං අනුපගච්ඡන්යතො අදුක්ෙමසුෙං යවදෙං
පරිජාෙන්යතො යමොහමලං පවායහන්යතො යමොහරජං නිද්ධුෙන්යතො
යමොහවිසං වයමන්යතො යමොහග්ගිං නිබ්බ්යායපන්යතො යමොහසල්ලං
උප්පායටන්යතොයමොහජටංවිජයටන්යතො. 

තත්  සුඤ්ඤතවියමොක්ෙමුෙං පඤ්ඤාක්ෙන්යධො, 
අනිමිත්තවියමොක්ෙමුෙං සමාධික්ෙන්යධො, අප්පණිහිතවියමොක්ෙමුෙං 
සීලක්ෙන්යධො. යසො තීණි වියමොක්ෙමුොනි භාවයන්යතො තයයො ෙන්යධ 
භාවයති, තයයො ෙන්යධ භාවයන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භාවයති.
තත්  යා ච සම්මාවාචා යයො ච සම්මාකම්මන්යතො යයො ච සම්මාආජීයවො, 
අයං සීලක්ෙන්යධො, යයො ච සම්මාවායායමො යා ච සම්මාසති යයො ච 
සම්මාසමාධි, අයං සමාධික්ෙන්යධො, යා ච සම්මාදිට්ඨි යයො ච
සම්මාසඞ්කප්යපො, අයං පඤ්ඤාක්ෙන්යධො. 

තත් සීලක්ෙන්යධොචසමාධික්ෙන්යධොචසමය ො, පඤ්ඤාක්ෙන්යධො 
විපස්සො. යයො සම විපස්සෙං භායවති, තස්ස ද්යව භවඞ්ගානි භාවෙං
ගච්ඡන්ති කායයො චිත්තඤ්ච, භවනියරොධගාමිනී පටිපදා ද්යව පදානි සීලං
සමාධි ච. යසො යහොති භික්ඛු භාවිතකායයො භාවිතසීයලො භාවිතචිත්යතො
භාවිතපඤ්යඤො. කායය භාවියමායෙ ද්යව ධම්මා භාවෙං ගච්ඡන්ති
සම්මාකම්මන්යතො සම්මාවායායමො ච, සීයල භාවියමායෙ ද්යව ධම්මා
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භාවෙං ගච්ඡන්තිසම්මාවාචා සම්මාආජීයවො ච, චිත්යතභාවියමායෙ ද්යව
ධම්මාභාවෙං ගච්ඡන්තිසම්මාසතිසම්මාසමාධිච, පඤ්ඤායභාවියමාොය
ද්යවධම්මාභාවෙං ගච්ඡන්තිසම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්යපොච. 

තත් යයොචසම්මාකම්මන්යතොයයොචසම්මාවායායමොසියාකායියකො
සියා යචතසියකො, තත්  යයොකායසඞ්ගයහො, යසොකායයභාවියතභාවෙං
ගච්ඡති, යයො චිත්තසඞ්ගයහො, යසො චිත්යත භාවියත භාවෙං ගච්ඡති. යසො
සම විපස්සෙං භාවයන්යතො පඤ්චවිධං අධිගමං ගච්ඡති [අධිගච්ඡති (සී.)] 
ඛිප්පාධිගයමො ච යහොති, විමුත්තාධිගයමො ච යහොති, මහාධිගයමො ච යහොති, 
විබලාධිගයමො ච යහොති, අෙවයසසාධිගයමො ච යහොති. තත්  සමය ෙ 
ඛිප්පාධිගයමො ච මහාධිගයමො ච විබලාධිගයමො ච යහොති, විපස්සොය
විමුත්තාධිගයමොච අෙවයසසාධිගයමොචයහොති. 

56. තත්  යයො යදසයති, යසො දසබ්යලසමන්ොගයතො සත් ා ඔවායදෙ
සාවයක ෙවිසංවාදයති.යසොතිවිධංඉදංකයරො  ඉමිොඋපායයෙකයරො 
ඉදං යවො කුරුමාොෙං හිතාය සුොය භවිස්සති, යසො ත ා ඔවදියතො
ත ානුසිට්යඨො ත ාකයරොන්යතො ත ාපටිපජ්ජන්යතො තං භූමිං ෙ
පාබණිස්සතීති යෙතං ඨාෙං විජ්ජති. යසො ත ා ඔවදියතො ත ානුසිට්යඨො
සීලක්ෙන්ධං අපරිපූරයන්යතො තං භූමිං අනුපාබණිස්සතීති යෙතං ඨාෙං 
විජ්ජති.යසොත ාඔවදියතොත ානුසිට්යඨොසීලක්ෙන්ධංපරිපූරයන්යතොතං
භූමිං අනුපාබණිස්සතීතිඨාෙයමතංවිජ්ජති. 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත සයතො ඉයම ධම්මා අෙභිසම්බුද්ධාති යෙතං 
ඨාෙංවිජ්ජති.සබ්බ්යාසවපරික්ඛීණස්සයතසයතොඉයමආසවාඅපරික්ඛීණාති
යෙතං ඨාෙංවිජ්ජති.යස්සයත අත් ායධම්යමො යදසියතො, යසොෙනියයාති
තක්කරස්සසම්මාදුක්ෙක්ෙයායාතියෙතංඨාෙංවිජ්ජති. සාවයකොයෙොපෙ
යත ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යෙො සාමීචිප්පටිපන්යෙො අනුධම්මචාරී යසො 
බබ්යබ්යෙ අපරං උළාරං වියසසාධිගමං ෙ සච්ඡිකරිස්සතීති යෙතං ඨාෙං
විජ්ජති. 

යය යෙො පෙ ධම්මා අන්තරායිකා, යත පටියසවයතො ොලං
අන්තරායායාති යෙතංඨාෙංවිජ්ජති.යයයෙොපෙධම්මාඅනියයානිකා, යත
නියයන්ති තක්කරස්ස සම්මා දුක්ෙක්ෙයායාති යෙතං ඨාෙං විජ්ජති. යය
යෙො පෙ ධම්මා නියයානිකා, යත නියයන්ති තක්කරස්ස සම්මා
දුක්ෙක්ෙයායාතිඨාෙයමතංවිජ්ජති.සාවයකොයෙොපෙයත සඋපාදියසයසො
අනුපාදියසසංනිබ්බ්යාෙධාතුංඅනුපාබණිස්සතීතියෙතංඨාෙංවිජ්ජති. 

දිට්ඨිසම්පන්යෙොමාතරංජීවිතායවොයරොයපයයහත්ය හිවාපායදහි වා
සුහතං කයරයයාති යෙතං ඨාෙං විජ්ජති, බථජ්ජයෙො මාතරං ජීවිතා
යවොයරොයපයය හත්ය හි වා පායදහි වා සුහතං කයරයයාති ඨාෙයමතං
විජ්ජති.එවංපිතරං, අරහන්තං, භික්ඛුං. දිට්ඨිසම්පන්යෙොබග්ගයලොසඞ්ඝං
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භින්යදයය සඞ්යඝ වා සඞ්ඝරාජිං ජයෙයයාති යෙතං ඨාෙං විජ්ජති, 
බථජ්ජයෙොසඞ්ඝං භින්යදයය සඞ්යඝවාසඞ්ඝරාජිංජයෙයයාතිඨාෙයමතං
විජ්ජති, දිට්ඨිසම්පන්යෙො ත ාගතස්ස දුට්ඨචිත්යතො යලොහිතං උප්පායදයය, 
පරිනිබ්බුතස්සවාත ාගතස්සදුට්ඨචිත්යතො ථූපංභින්යදයයාතියෙතංඨාෙං
විජ්ජති. බථජ්ජයෙො ත ාගතස්ස දුට්ඨචිත්යතො යලොහිතං උප්පායදයය, 
පරිනිබ්බුතස්ස වා ත ාගතස්ස දුට්ඨචිත්යතො ථූපං භින්යදයයාති ඨාෙයමතං
විජ්ජති. දිට්ඨිසම්පන්යෙො අඤ්ඤං සත් ාරං අපදියසයය අපි ජීවිතයහතූති
යෙතං ඨාෙං විජ්ජති, බථජ්ජයෙො අඤ්ඤං සත් ාරං අපදියසයයාති 
ඨාෙයමතංවිජ්ජති.දිට්ඨිසම්පන්යෙොඉයතොබ්යහිද්ධාඅඤ්ඤංදක්ඛියණයයං 
පරියයයසයයාති යෙතං ඨාෙං විජ්ජති, බථජ්ජයෙො ඉයතො බ්යහිද්ධා අඤ්ඤං
දක්ඛියණයයං පරියයයසයයාති ඨාෙයමතං විජ්ජති, දිට්ඨිසම්පන්යෙො
කුතූහලමඞ්ගයලෙ සුද්ධිං පච්යචයයාති යෙතං ඨාෙං විජ්ජති. බථජ්ජයෙො
කුතූහලමඞ්ගයලෙසුද්ධිං පච්යචයයාතිඨාෙයමතංවිජ්ජති. 

57. ඉත්ථීරාජාචක්කවත්තීසියාතියෙතංඨාෙංවිජ්ජති, බරියසොරාජා
චක්කවත්තී සියාති ඨාෙයමතං විජ්ජති; ඉත්ථී සක්යකො යදවාෙමින්යදො 
සියාති යෙතං ඨාෙං විජ්ජති, බරියසො සක්යකො යදවාෙමින්යදො සියාති
ඨාෙයමතං විජ්ජති; ඉත්ථී මායරො පාපිමා සියාති යෙතං ඨාෙං විජ්ජති, 
බරියසො මායරො පාපිමා සියාතිඨාෙයමතංවිජ්ජති; ඉත්ථීමහාබ්රහ්මාසියාති
යෙතංඨාෙං විජ්ජති, බරියසොමහාබ්රහ්මාසියාතිඨාෙයමතංවිජ්ජති; ඉත්ථී
ත ාගයතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො සියාති යෙතං ඨාෙං විජ්ජති, බරියසො
ත ාගයතො අරහංසම්මාසම්බුද්යධොසියාතිඨාෙයමතංවිජ්ජති. 

ද්යව ත ාගතා අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා අබබ්බ්යං අචරිමං එකිස්සා
යලොකධාතුයා උප්පජ්යජයයං වා ධම්මං වා යදයසයයන්ති යෙතං ඨාෙං 
විජ්ජති, එයකොවත ාගයතොඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොඑකිස්සායලොකධාතුයා
උප්පජ්ජිස්සති වාධම්මංවායදයසස්සතීතිඨාෙයමතංවිජ්ජති. 

තිණ්ණං දුච්චරිතාෙං ඉට්යඨො කන්යතො පියයො මොයපො විපායකො 
භවිස්සතීතියෙතංඨාෙංවිජ්ජති, තිණ්ණංදුච්චරිතාෙංඅනිට්යඨොඅකන්යතො
අප්පියයො අමොයපො විපායකො භවිස්සතීති ඨාෙයමතං විජ්ජති. තිණ්ණං 
සුචරිතාෙං අනිට්යඨො අකන්යතො අප්පියයො අමොයපො විපායකො භවිස්සතීති
යෙතංඨාෙං විජ්ජති, තිණ්ණංසුචරිතාෙංඉට්යඨොකන්යතොපියයොමොයපො
විපායකොභවිස්සතීතිඨාෙයමතං විජ්ජති. 

අඤ්ඤතයරො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා කුහයකො ලපයකො
යෙමිත්තයකො කුහෙලපෙයෙමිත්තකත්තං බබ්බ්යඞ්ගමං කත්වා පඤ්ච
නීවරයණ අප්පහාය යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්බ්යලීකරයණ
චතූසු සතිපට්ඨායෙසු අනුපට්ඨිතස්සති [අනුපට්ඨිතසති (සී.)] විහරන්යතො
සත්ත යබ්යොජ්ෙඞ්යග අභාවයිත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබ්යොධිං
අභිසම්බුජ්ඣිස්සතීති යෙතං ඨාෙං විජ්ජති, අඤ්ඤතයරො සමයණො වා
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බ්රාහ්මයණො වා සබ්බ්යයදොසාපගයතො පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතයසො
උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්බ්යලීකරයණ චතූසු සතිපට්ඨායෙසු
උපට්ඨිතස්සති විහරන්යතො සත්ත යබ්යොජ්ෙඞ්යග භාවයිත්වා අනුත්තරං
සම්මාසම්යබ්යොධිංඅභිසම්බුජ්ඣිස්සතීතිඨාෙයමතංවිජ්ජති.යං එත් ඤාණං
යහතුයසො ඨාෙයසො අයෙොධියසො ඉදං වුච්චති ඨාොට්ඨාෙඤාණං පඨමං
ත ාගතබ්යලං. 

ඉති ඨාොට්ඨාෙගතා සබ්යබ්ය ෙයධම්මා වයධම්මා විරාගධම්මා 
නියරොධධම්මා යකචි සග්ගූපගා යකචි අපායූපගා යකචිනිබ්බ්යානූපගා, එවං
භගවාආහ– 

58. 
සබ්යබ්ය සත්තා [පස්ස සං. නි. 1.133] මරිස්සන්ති, මරණන්තං හි
ජීවිතං; 
ය ාකම්මංගමිස්සන්ති, බඤ්ඤපාපඵලූපගා; 
නිරයංපාපකම්මන්තා, බඤ්ඤකම්මාචසුග්ගතිං; 
අපයර ච මග්ගං භායවත්වා, පරිනිබ්බ්යන්තිොසවාති [පරිනිබ්බ්යන්ති
අොසවාති(සී.ක.)]. 

සබ්යබ්ය සත්තාති අරියා ච අෙරියා ච සක්කායපරියාපන්ො ච 

සක්කායවීතිවත්තා ච. මරිස්සන්තීති ද්වීහි මරයණහි දන්ධමරයණෙ ච
අදන්ධමරයණෙ ච, සක්කායපරියාපන්ොෙං අදන්ධමරණං

සක්කායවීතිවත්තාෙං දන්ධමරණං. මරණන්තඋ හි ජීවිතන්ති ෙයා ආයුස්ස 

ඉන්ද්රියාෙං උපයරොධා ජීවිතපරියන්යතො මරණපරියන්යතො. ෙථාකම්මඋ 

ගමිස්සන්තීතිකම්මස්සකතා. පුඤ්ඤපාපඵලූපගාති කම්මාෙං ඵලදස්සාවිතා
චඅවිප්පවායසොච. 

නිරෙඋපාපකම්මන්තාතිඅබඤ්ඤසඞ්ොරා. පුඤ්ඤකම්මාචසුග්ගතින්ති

බඤ්ඤසඞ්ොරා සුගතිං ගමිස්සන්ති. අපයර ච මග්ගඋ භායවත්වා, 

පරිනිබ්බ්යන්තිොසවාති සබ්බ්යසඞ්ොරාෙං සමතික්කමෙං. යතොහ භගවා – 
‘‘සබ්යබ්ය…යප.…ොසවා’’ති. 

‘‘සබ්යබ්ය සත්තා මරිස්සන්ති, මරණන්තං හි ජීවිතං. ය ාකම්මං 
ගමිස්සන්ති, බඤ්ඤපාපඵලූපගා. නිරයං පාපකම්මන්තා’’ති ආගාළ්හා ච
නිජ්ොමාච පටිපදා.‘‘අපයරචමග්ගංභායවත්වා, පරිනිබ්බ්යන්තිොසවා’’ති
මජ්ඣිමා පටිපදා. ‘‘සබ්යබ්ය සත්තා මරිස්සන්ති, මරණන්තං හි ජීවිතං, 
ය ාකම්මංගමිස්සන්ති, බඤ්ඤපාපඵලූපගා, නිරයංපාපකම්මන්තා’’තිඅයං
සංකියලයසො. එවං සංසාරං නිබ්බ්යත්තයති. ‘‘සබ්යබ්ය සත්තා
මරිස්සන්ති…යප.… නිරයං පාපකම්මන්තා’’ති ඉයම තයයො වට්ටා 
දුක්ෙවට්යටො කම්මවට්යටො කියලසවට්යටො. ‘‘අපයර ච මග්ගං භායවත්වා, 
පරිනිබ්බ්යන්තිොසවා’’ති තිණ්ණං වට්ටාෙං විවට්ටො. ‘‘සබ්යබ්ය සත්තා 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණපාළි 

68 

පටුෙ 

මරිස්සන්ති…යප.… නිරයං පාපකම්මන්තා’’ති ආදීෙයවො, ‘‘බඤ්ඤකම්මා
ච සුග්ගති’’න්ති අස්සායදො, ‘‘අපයර ච මග්ගං භායවත්වා, 
පරිනිබ්බ්යන්තිොසවා’’ති නිස්සරණං. ‘‘සබ්යබ්ය සත්තා මරිස්සන්ති…යප.…
නිරයං පාපකම්මන්තා’’ති යහතු ච ඵලඤ්ච, පඤ්චක්ෙන්ධා ඵලං, තණ්හා
යහතු, ‘‘අපයර ච මග්ගං භායවත්වා, පරිනිබ්බ්යන්තිොසවා’’ති මග්යගො ච
ඵලඤ්ච. ‘‘සබ්යබ්ය සත්තා මරිස්සන්ති, මරණන්තං හි ජීවිතං. ය ාකම්මං
ගමිස්සන්ති, බඤ්ඤපාපඵලූපගා, නිරයං පාපකම්මන්තා’’ති අයං 
සංකියලයසො, යසො සංකියලයසො තිවියධො තණ්හාසංකියලයසො
දිට්ඨිසංකියලයසො දුච්චරිතසංකියලයසොති. 

59. තත්  තණ්හාසංකියලයසො තීහි තණ්හාහි නිද්දිසිතබ්යබ්යො –
කාමතණ්හාය භවතණ්හාය විභවතණ්හාය. යයෙ යයෙ වා පෙ වත්ථො 
අජ්යෙොසියතො, යතෙ යතයෙව නිද්දිසිතබ්යබ්යො, තස්සා විත් ායරො
ඡත්තිංසාය තණ්හාය ජාලිනියා විචරිතානි. තත්  දිට්ඨිසංකියලයසො
උච්යඡදසස්සයතෙ නිද්දිසිතබ්යබ්යො, යයෙ යයෙ වා පෙ වත්ථො
දිට්ඨිවයසෙ අභිනිවිසති, ‘‘ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති යතෙ
යතයෙව නිද්දිසිතබ්යබ්යො, තස්සා විත් ායරො ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිගතානි. තත් 
දුච්චරිතසංකියලයසො යචතො යචතසිකකම්යමෙ නිද්දිසිතබ්යබ්යො, තීහි 
දුච්චරියතහි කායදුච්චරියතෙ වචීදුච්චරියතෙ මයෙොදුච්චරියතෙ, තස්සා
විත් ායරො දස අකුසලකම්මප ා. අපයර ච මග්ගං භායවත්වා, 
පරිනිබ්බ්යන්තිොසවාතිඉදංයවොදාෙං. 

තයිදං යවොදාෙංතිවිධං; තණ්හාසංකියලයසොසමය ෙවිසුජ්ෙති, යසො
සමය ො සමාධික්ෙන්යධො, දිට්ඨිසංකියලයසො විපස්සොය විසුජ්ෙති, සා
විපස්සො පඤ්ඤාක්ෙන්යධො, දුච්චරිතසංකියලයසො සුචරියතෙ විසුජ්ෙති, 
තංසුචරිතං සීලක්ෙන්යධො. 

‘‘සබ්යබ්ය සත්තා මරිස්සන්ති, මරණන්තං හි ජීවිතං, ය ාකම්මං 
ගමිස්සන්ති, බඤ්ඤපාපඵලූපගා, නිරයං පාපකම්මන්තා’’ති
අබඤ්ඤප්පටිපදා, ‘‘බඤ්ඤකම්මාචසුග්ගති’’න්තිබඤ්ඤප්පටිපදා, ‘‘අපයර
ච මග්ගං භායවත්වා, පරිනිබ්බ්යන්තිොසවා’’ති
බඤ්ඤපාපසමතික්කමප්පටිපදා, තත්  යා ච බඤ්ඤප්පටිපදා යා ච
අබඤ්ඤප්පටිපදා, අයං එකා පටිපදා සබ්බ්යත් ගාමිනී එකා අපායයසු, එකා
යදයවසු, යා ච බඤ්ඤපාපසමතික්කමා පටිපදා අයං තත්  තත්  ගාමිනී
පටිපදා. 

තයයොරාසී–මිච්ඡත්තනියයතොරාසි, සම්මත්තනියයතොරාසි, අනියයතො 
රාසි, තත්  යයො ච මිච්ඡත්තනියයතො රාසි යයො ච සම්මත්තනියයතො රාසි
එකා පටිපදා තත්  තත්  ගාමිනී, තත්  යයො අනියයතො රාසි, අයං
සබ්බ්යත් ගාමිනී පටිපදා. යකෙ කාරයණෙ? පච්චයං ලභන්යතො නිරයය
උපපජ්යජයය, පච්චයංලභන්යතොතිරච්ඡාෙයයොනීසු උපපජ්යජයය, පච්චයං
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ලභන්යතො යපත්තිවිසයයසු උපපජ්යජයය, පච්චයං ලභන්යතො අසුයරසු
උපපජ්යජයය, පච්චයංලභන්යතොයදයවසුඋපපජ්යජයය, පච්චයංලභන්යතො
මනුස්යසසු උපපජ්යජයය, පච්චයං ලභන්යතො පරිනිබ්බ්යායයයය, තස්මායං
සබ්බ්යත් ගාමිනීපටිපදා, යංඑත් ඤාණංයහතුයසොඨාෙයසොඅයෙොධියසො, 
ඉදං වුච්චතිසබ්බ්යත් ගාමිනීපටිපදාඤාණංදුතියංත ාගතබ්යලං. 

ඉති සබ්බ්යත් ගාමිනීපටිපදාඅයෙකධාතුයලොයකො, තත් තත් ගාමිනී
පටිපදා ොොධාතුයලොයකො. තත්  කතයමො අයෙකධාතුයලොයකො? 
චක්ඛුධාතු රූපධාතු චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, යසොතධාතු සද්දධාතු
යසොතවිඤ්ඤාණධාතු, ඝාෙධාතුගන්ධධාතු ඝාෙවිඤ්ඤාණධාතු, ජිව්හාධාතු
රසධාතු ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු, කායධාතු යඵොට්ඨබ්බ්යධාතු 
කායවිඤ්ඤාණධාතු, මයෙොධාතුධම්මධාතුමයෙොවිඤ්ඤාණධාතු, ප වීධාතු, 
ආයපොධාතු, යතයජොධාතු, වායයොධාතු, ආකාසධාතු, විඤ්ඤාණධාතු, 
කාමධාතු, බ්යයාපාදධාතු, විහිංසාධාතු, යෙක්ෙම්මධාතු, අබ්යයාපාදධාතු, 
අවිහිංසාධාතු, දුක්ෙධාතු, යදොමෙස්සධාතු, අවිජ්ජාධාතු, සුෙධාතු, 
යසොමෙස්සධාතු, උයපක්ොධාතු, රූපධාතු, අරූපධාතු, නියරොධධාතු, 
සඞ්ොරධාතු, නිබ්බ්යාෙධාතු, අයංඅයෙකධාතුයලොයකො. 

තත්  කතයමො ොොධාතුයලොයකො? අඤ්ඤා චක්ඛුධාතු, අඤ්ඤා
රූපධාතු, අඤ්ඤාචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු.එවංසබ්බ්යා.අඤ්ඤානිබ්බ්යාෙධාතු.
යංඑත් ඤාණංයහතුයසො ඨාෙයසොඅයෙොධියසො, ඉදංවුච්චතිඅයෙකධාතු
ොොධාතුඤාණංතතියංත ාගතබ්යලං. 

60. ඉතිඅයෙකධාතුොොධාතුකස්සයලොකස්සයංයයදවධාතුංසත්තා 
අධිමුච්චන්ති, තං තයදව අධිට්ඨහන්ති අභිනිවිසන්ති, යකචි රූපාධිමුත්තා, 
යකචි සද්දාධිමුත්තා, යකචි ගන්ධාධිමුත්තා, යකචි රසාධිමුත්තා, යකචි 
යඵොට්ඨබ්බ්යාධිමුත්තා, යකචි ධම්මාධිමුත්තා, යකචි ඉත් ාධිමුත්තා, යකචි 
බරිසාධිමුත්තා, යකචි චාගාධිමුත්තා, යකචි හීොධිමුත්තා, යකචි
පණීතාධිමුත්තා, යකචි යදවාධිමුත්තා, යකචි මනුස්සාධිමුත්තා, යකචි 
නිබ්බ්යාොධිමුත්තා.යංඑත් ඤාණංයහතුයසොඨාෙයසොඅයෙොධියසො, අයං
යවයෙයයයො, අයංෙ යවයෙයයයො, අයංසග්ගගාමී, අයංදුග්ගතිගාමීති, ඉදං
වුච්චතිසත්තාෙං ොොධිමුත්තිකතාඤාණංචතුත් ංත ාගතබ්යලං. 

ඉති යත ය ාධිමුත්තා ච භවන්ති, තං තං කම්මසමාදාෙං සමාදියන්ති. 
යතඡබ්බිධංකම්මංසමාදියන්ති–යකචියලොභවයසෙ, යකචියදොසවයසෙ, 
යකචි යමොහවයසෙ, යකචි සද්ධාවයසෙ, යකචි වීරියවයසෙ, යකචි
පඤ්ඤාවයසෙ.තංවිභජ්ජමාෙංදුවිධං–සංසාරගාමිච නිබ්බ්යාෙගාමිච. 

තත් යංයලොභවයසෙයදොසවයසෙයමොහවයසෙචකම්මංකයරොති, 
ඉදංකම්මං කණ්හංකණ්හවිපාකං.තත් යංසද්ධාවයසෙකම්මංකයරොති, 
ඉදං කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං. තත්  යං යලොභවයසෙ යදොසවයසෙ
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පටුෙ 

යමොහවයසෙ සද්ධාවයසෙ ච කම්මං කයරොති, ඉදං කම්මං කණ්හසුක්කං
කණ්හසුක්කවිපාකං. තත්  යං වීරියවයසෙ පඤ්ඤාවයසෙ ච කම්මං
කයරොති, ඉදං කම්මං අකණ්හං අසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං 
කම්මුත්තමංකම්මයසට්ඨංකම්මක්ෙයායසංවත්තති. 

චත්තාරි කම්මසමාදාොනි. අත්ථි කම්මසමාදාෙං පච්චුප්පන්ෙසුෙං
ආයතිං දුක්ෙවිපාකං, අත්ථි කම්මසමාදාෙං පච්චුප්පන්ෙදුක්ෙං ආයතිං
සුෙවිපාකං, අත්ථි කම්මසමාදාෙං පච්චුප්පන්ෙදුක්ෙඤ්යචව ආයතිං ච 
දුක්ෙවිපාකං, අත්ථි කම්මසමාදාෙං පච්චුප්පන්ෙසුෙඤ්යචව ආයතිං ච
සුෙවිපාකං. යං එවං ජාතියං කම්මසමාදාෙං, ඉමිො බග්ගයලෙ
අකුසලකම්මසමාදාෙං උපචිතං අවිපක්කං විපාකාය පච්චුපට්ඨිතං ෙ ච
භබ්යබ්යො අභිනිබ්බිධා ගන්තුන්ති තං භගවා ෙ ඔවදති. ය ා යදවදත්තං
යකොකාලිකං සුෙක්ෙත්තං ලිච්ඡවිබත්තං, යය වා පෙඤ්යඤපි සත්තා
මිච්ඡත්තනියතාඉයමසඤ්ච බග්ගලාෙංඋපචිතංඅකුසලංෙචතාවපාරිපූරිං
ගතං, බරා පාරිපූරිං ගච්ඡති. බරා ඵලං නිබ්බ්යත්තයති, බරා මග්ගමාවාරයති, 
බරා යවයෙයයත්තං සමතික්කමතීති යත භගවා අසමත්යත ඔවදති. ය ා
බණ්ණඤ්චයගොවතිකංඅයචලඤ්චකුක්කුරවතිකං. 

61. ඉමස්ස ච බග්ගලස්ස අකුසලකම්මසමාදාෙං පරිපූරමාෙං මග්ගං
ආවාරයිස්සති බරා පාරිපූරිං ගච්ඡති, බරා ඵලං නිබ්බ්යත්තයති, බරා 
මග්ගමාවාරයති, බරා යවයෙයයත්තංසමතික්කමතීතිතං භගවා අසමත්තං
ඔවදති.ය ා ආයස්මන්තංඅඞ්ගුලිමාලං. 

සබ්යබ්යසංමුදුමජ්ොධිමත්තතා.තත් මුදුආයෙඤ්ජාභිසඞ්ොරා මජ්ෙං
අවයසසකුසලසඞ්ොරා, අධිමත්තං අකුසලසඞ්ොරා, යං එත්  ඤාණං
යහතුයසො ඨාෙයසො අයෙොධියසො, ඉදං දිට්ඨධම්මයවදනීයං, ඉදං
උපපජ්ජයවදනීයං, ඉදං අපරාපරියයවදනීයං, ඉදං නිරයයවදනීයං, ඉදං
තිරච්ඡාෙයවදනීයං, ඉදං යපත්තිවිසයයවදනීයං, ඉදං අසුරයවදනීයං, ඉදං 
යදවයවදනීයං, ඉදං මනුස්සයවදනීයන්ති, ඉදං වුච්චති
අතීතාොගතපච්චුප්පන්ොෙං කම්මසමාදාොෙං යහතුයසො ඨාෙයසො
අයෙොධියසොවිපාකයවමත්තතාඤාණංපඤ්චමංත ාගතබ්යලං. 

62. ඉති ත ා සමාදින්ොෙං කම්මාෙං සමාදින්ොෙං ොොෙං 
වියමොක්ොෙංසමාධීෙංසමාපත්තීෙංඅයංසංකියලයසො, ඉදංයවොදාෙං, ඉදං
වුට්ඨාෙං, එවං සංකිලිස්සති, එවං යවොදායති, එවං වුට්ඨහතීති ඤාණං
අොවරණං. 

තත්  කතිොොනි? චත්තාරි ොොනි.කති වියමොක්ො? එකාදස ච
අට්ඨචසත්තචතයයොචද්යවච. කතිසමාධී? තයයොසමාධී–සවිතක්යකො
සවිචායරොසමාධි, අවිතක්යකොවිචාරමත්යතොසමාධි, අවිතක්යකොඅවිචායරො
සමාධි. කති සමාපත්තියයො? පඤ්ච සමාපත්තියයො – සඤ්ඤාසමාපත්ති 
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අසඤ්ඤාසමාපත්ති යෙවසඤ්ඤාොසඤ්ඤාසමාපත්ති
විභූතසඤ්ඤාසමාපත්ති [විභූතසමාපත්ති(සී.ක.)] නියරොධසමාපත්ති. 

තත්  කතයමො සංකියලයසො? පඨමජ්ොෙස්ස කාමරාගබ්යයාපාදා
සංකියලයසො. යය ච කුක්කුටොයී ද්යව පඨමකා යයො වා පෙ යකොචි
හාෙභාගියයො සමාධි, අයං සංකියලයසො. තත්  කතමං යවොදාෙං, 
නීවරණපාරිසුද්ධි, පඨමස්සොෙස්සයයච කුක්කුටොයීද්යවපච්ඡිමකා
යයො වා පෙ යකොචි වියසසභාගියයො සමාධි, ඉදං යවොදාෙං. තත්  කතමං
වුට්ඨාෙං? යං සමාපත්තිවුට්ඨාෙයකොසල්ලං, ඉදං වුට්ඨාෙං. යං එත් 
ඤාණං යහතුයසො ඨාෙයසො අයෙොධියසො, ඉදං වුච්චති සබ්යබ්යසං
ොෙවියමොක්ෙසමාධිසමාපත්තීෙං සංකියලසයවොදාෙවුට්ඨාෙඤාණංඡට්ඨං
ත ාගතබ්යලං. 

63. ඉති තස්යසව සමාධිස්ස තයයො ධම්මා පරිවාරා ඉන්ද්රියානි බ්යලානි
වීරියමිති, තානියයව ඉන්ද්රියානි වීරියවයසෙ බ්යලානි භවන්ති, 
ආධිපයතයයට්යඨෙ ඉන්ද්රියානි, අකම්පියට්යඨෙ බ්යලානි, ඉති යතසං
මුදුමජ්ොධිමත්තතා අයං මුදින්ද්රියයො අයං මජ්ඣින්ද්රියයො අයං
තික්ඛින්ද්රියයොති. තත්  භගවා තික්ඛින්ද්රියං සංඛිත්යතෙ ඔවායදෙ ඔවදති, 
මජ්ඣින්ද්රියං භගවා සංඛිත්තවිත් ායරෙ ඔවදති, මුදින්ද්රියං භගවා
විත් ායරෙ ඔවදති. තත්  භගවා තික්ඛින්ද්රියස්ස මුදුකං ධම්මයදසෙං
උපදිසති, මජ්ඣින්ද්රියස්ස භගවා මුදුතික්ෙධම්මයදසෙං උපදිසති, 
මුදින්ද්රියස්ස භගවා තික්ෙං ධම්මයදසෙං උපදිසති. තත්  භගවා
තික්ඛින්ද්රියස්ස සම ං උපදිසති, මජ්ඣින්ද්රියස්ස භගවා සම විපස්සෙං
උපදිසති, මුදින්ද්රියස්ස භගවා විපස්සෙං උපදිසති. තත්  භගවා
තික්ඛින්ද්රියස්ස නිස්සරණං උපදිසති, මජ්ඣින්ද්රියස්ස භගවා ආදීෙවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච උපදිසති, මුදින්ද්රියස්ස භගවා අස්සාදඤ්ච ආදීෙවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච උපදිසති. තත්  භගවා තික්ඛින්ද්රියස්ස අධිපඤ්ඤාසික්ොය
පඤ්ඤාපයති, මජ්ඣින්ද්රියස්ස භගවා අධිචිත්තසික්ොය පඤ්ඤාපයති, 
මුදින්ද්රියස්සභගවාඅධිසීලසික්ොයපඤ්ඤාපයති. 

යං එත්  ඤාණං යහතුයසො ඨාෙයසො අයෙොධියසො අයං ඉමං භූමිං
භාවෙඤ්චගයතො, ඉමායයවලායඉමායඅනුසාසනියාඑවංධාතුයකොචායං
අයං චස්ස ආසයයො අයඤ්ච අනුසයයො ඉති, ඉදං වුච්චති පරසත්තාෙං
පරබග්ගලාෙං ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තයවමත්තතා ඤාණං සත්තමං
ත ාගතබ්යලං. 

ඉති තත්  යං අයෙකවිහිතං බබ්යබ්යනිවාසං අනුස්සරති. යසයයථිදං, 
එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො
පඤ්චපි ජාතියයො දසපි ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො
චත්තාරීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි
ජාතිසතසහස්සම්පි අයෙකානිපි ජාතිසතානි අයෙකානිපි ජාතිසහස්සානි
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අයෙකානිපි ජාතිසතසහස්සානි අයෙයකපි සංවට්ටකප්යප අයෙයකපි 
විවට්ටකප්යප අයෙයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප. අමුත්රාසිං එවංොයමො
එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුෙදුක්ෙප්පටිසංයවදී
එවමායුපරියන්යතො, යසොතයතොචුයතොඅමුත්ර උදපාදිං.තත්රාපාසිංඑවංොයමො 
එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුෙදුක්ෙප්පටිසංයවදී
එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො ඉධූපපන්යෙොති, ඉති සාකාරං
සඋද්යදසංඅයෙකවිහිතංබබ්යබ්යනිවාසංඅනුස්සරති. 

64. තත්  සග්ගූපයගසු ච සත්යතසු මනුස්සූපයගසු ච සත්යතසු 
අපායූපයගසු ච සත්යතසු ඉමස්ස බග්ගලස්ස යලොභාදයයො උස්සන්ො
අයලොභාදයයො මන්දා, ඉමස්ස බග්ගලස්ස අයලොභාදයයො උස්සන්ො
යලොභාදයයො මන්දා, යය වා පෙ උස්සන්ො යය වා පෙ මන්දා ඉමස්ස
බග්ගලස්සඉමානිඉන්ද්රියානිඋපචිතානිඉමස්සබග්ගලස්ස ඉමානිඉන්ද්රියානි
අනුපචිතානිඅමුකායවාකප්පයකොටියංකප්පසතසහස්යසවා කප්පසහස්යස
වාකප්පසයතවාකප්යපවාඅන්තරකප්යපවාඋපඩ්ඪකප්යපවාසංවච්ඡයර 
වාඋපඩ්ඪසංවච්ඡයරවාමායසවාපක්යෙවාදිවයසවාමුහුත්යතවාඉමිො
පමායදෙ වා පසායදෙ වාති. තං තං භවං භගවා අනුස්සරන්යතො අයසසං
ජාොති, තත්  යං දිබ්යබ්යෙ චක්ඛුො විසුද්යධෙ අතික්කන්තමානුසයකෙ
සත්යත පස්සති චවමායෙ උපපජ්ජමායෙ හීයෙ පණීයත සුවණ්යණ
දුබ්බ්යණ්යණ සුගයත දුග්ගයත ය ාකම්මූපයග සත්යත පජාොති ඉයම වත 
යභොන්යතො සත්තා කායදුච්චරියතෙ සමන්ොගතා වචීදුච්චරියතෙ
සමන්ොගතා මයෙොදුච්චරියතෙ සමන්ොගතා අරියාෙං උපවාදකා
මිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදාො, යත කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්ො. 

ඉයම වා පෙ යභොන්යතො සත්තා කායසුචරියතෙ සමන්ොගතා
වචීසුචරියතෙ සමන්ොගතා මයෙොසුචරියතෙ සමන්ොගතා අරියාෙං
අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදාො, යත කායස්ස යභදා
පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපන්ො, තත්  සග්ගූපයගසු ච
සත්යතසු මනුස්සූපයගසු ච සත්යතසු අපායූපයගසු ච සත්යතසු ඉමිො
බග්ගයලෙ එවරූපං කම්මං අමුකාය කප්පයකොටියං උපචිතං
කප්පසතසහස්යස වා කප්පසහස්යස වා කප්පසයත වා කප්යප වා
අන්තරකප්යප වා උපඩ්ඪකප්යප වා සංවච්ඡයර වා උපඩ්ඪසංවච්ඡයර වා
මායසවාපක්යෙවාදිවයසවා මුහුත්යතවාඉමිොපමායදෙවාපසායදෙ
වාති. ඉමානි භගවයතො ද්යව ඤාණානි – බබ්යබ්යනිවාසානුස්සතිඤාණඤ්ච
දිබ්බ්යචක්ඛුචඅට්ඨමංෙවමංත ාගතබ්යලං. 

ඉති තත්  යං සබ්බ්යඤ්ඤුතා පත්තා විදිතා සබ්බ්යධම්මා විරජං වීතමලං
උප්පන්ෙංසබ්බ්යඤ්ඤුතඤාණංනිහයතොමායරොයබ්යොධිමූයල, ඉදංභගවයතො
දසමං බ්යලං සබ්බ්යාසවපරික්ෙයං ඤාණං. දසබ්යලසමන්ොගතා හි බුද්ධා
භගවන්යතොති. 
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නියුත්යතොවිචයයොහාරසම්පායතො. 

3. යුත්තිහාරසම්පායතො 

65. 
තත්  කතයමොයුත්තිහාරසම්පායතො? 
‘‘තස්මාරක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො; 
සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරො, ඤත්වාෙඋදයබ්බ්යයං; 
ථිෙමිද්ධාභිභූභික්ඛු, සබ්බ්යාදුග්ගතියයොජයහ’’ති. 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති 
රක්ඛිතචිත්තස්ස සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො භවිස්සතීති යුජ්ජති, 
සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො සම්මාදිට්ඨි භවිස්සතීති යුජ්ජති, 
සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරො විහරන්යතො උදයබ්බ්යයං පටිවිජ්ඣිස්සතීති යුජ්ජති, 
උදයබ්බ්යයං පටිවිජ්ෙන්යතො සබ්බ්යා දුග්ගතියයො ජහිස්සතීති යුජ්ජති. සබ්බ්යා 
දුග්ගතියයො ජහන්යතො සබ්බ්යානි දුග්ගතිවිනිපාතභයානි සමතික්කමිස්සතීති 
යුජ්ජතීති. 

නියුත්යතොයුත්තිහාරසම්පායතො. 

4. පදට්ඨාෙහාරසම්පායතො 

66. තත්  කතයමො පදට්ඨායෙොහාරසම්පායතො? 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’තිගා ා. ‘‘තස්මා
රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති තිණ්ණං සුචරිතාෙං පදට්ඨාෙං. 
‘‘සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති සම ස්ස පදට්ඨාෙං.
‘‘සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරො’’ති විපස්සොය පදට්ඨාෙං. ‘‘ඤත්වාෙ
උදයබ්බ්යය’’න්ති දස්සෙභූමියා පදට්ඨාෙං. ‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූ භික්ඛූ’’ති
වීරියස්සපදට්ඨාෙං.‘‘සබ්බ්යාදුග්ගතියයොජයහ’’ති භාවොයපදට්ඨාෙං. 

නියුත්යතොපදට්ඨායෙොහාරසම්පායතො. 

5. ලක්ෙණහාරසම්පායතො 

67. තත්  කතයමොලක්ෙයණොහාරසම්පායතො? 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’තිගා ා. ‘‘තස්මා
රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති ඉදං සතින්ද්රියං, සතින්ද්රියය
ගහියත ගහිතානි භවන්ති පඤ්චින්ද්රියානි. ‘‘සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරො’’ති
සම්මාදිට්ඨියා ගහිතාය ගහියතො භවති අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො. තං
කිස්ස යහතු? සම්මාදිට්ඨියතො හි සම්මාසඞ්කප්යපො පභවති, 
සම්මාසඞ්කප්පයතොසම්මාවාචාපභවති, සම්මාවාචායතොසම්මාකම්මන්යතො
පභවති, සම්මාකම්මන්තයතො සම්මාආජීයවො පභවති, සම්මාආජීවයතො
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සම්මාවායායමොපභවති, සම්මාවායාමයතොසම්මාසතිපභවති, සම්මාසතියතො
සම්මාසමාධි පභවති, සම්මාසමාධියතො සම්මාවිමුත්ති පභවති, 
සම්මාවිමුත්තියතොසම්මාවිමුත්තිඤාණදස්සෙංපභවති. 

නියුත්යතොලක්ෙයණොහාරසම්පායතො. 

6. චතුබ්යූහහාරසම්පායතො 

68. තත්  කතයමොචතුබ්යූයහො හාරසම්පායතො. 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’තිගා ා. ‘‘තස්මා
රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති රක්ඛිතං පරිපාලීයතීති එසා නිරුත්ති. ඉධ භගවයතො
යකො අධිප්පායයො? යය දුග්ගතීහි පරිමුච්චිතුකාමා භවිස්සන්ති, යත
ධම්මචාරියෙො භවිස්සන්තීති අයං එත්  භගවයතො අධිප්පායයො.
යකොකාලියකොහිසාරිබත්තයමොග්ගල්ලායෙසු ය යරසුචිත්තංපයදොසයිත්වා
මහාපදුමනිරයය උපපන්යෙො. භගවා ච සතිආරක්යෙෙ යචතසා
සමන්ොගයතො, සුත්තම්හිවුත්තං‘‘සතියාචිත්තං රක්ඛිතබ්බ්ය’’න්ති. 

නියුත්යතොචතුබ්යූයහොහාරසම්පායතො. 

7. ආවට් හාරසම්පායතො 

69. තත්  කතයමොආවට්යටොහාරසම්පායතො? 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’තිගා ා. ‘‘තස්මා
රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති සමය ො [අයං සමය ො (සී.
ක.)]. ‘‘සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරො’’තිවිපස්සො.‘‘ඤත්වාෙ උදයබ්බ්යය’’න්ති
දුක්ෙපරිඤ්ඤා. ‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූ භික්ඛූ’’ති සමුදයපහාෙං. ‘‘සබ්බ්යා
දුග්ගතියයොජයහ’’තිනියරොයධො [අයංනියරොයධො(සී. ක.)]. ඉමානිචත්තාරි
සච්චානි. 

නියුත්යතොආවට්යටොහාරසම්පායතො. 

8. විභත්තිහාරසම්පායතො 

70. තත් කතයමොවිභත්තිහාරසම්පායතො? 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති ගා ා. 
කුසලපක්යෙො කුසලපක්යෙෙ නිද්දිසිතබ්යබ්යො. අකුසලපක්යෙො
අකුසලපක්යෙෙ නිද්දිසිතබ්යබ්යො. 

නියුත්යතොවිභත්තිහාරසම්පායතො. 

9. පරිවත්තෙහාරසම්පායතො 

71. තත්  කතයමොපරිවත්තයෙො හාරසම්පායතො? 
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‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති ගා ා. 
සම විපස්සොය භාවිතාය නියරොයධො ඵලං, පරිඤ්ඤාතං දුක්ෙං, සමුදයයො
පහීයෙො, මග්යගො භාවියතොපටිපක්යෙෙ. 

නියුත්යතොපරිවත්තයෙොහාරසම්පායතො. 

10. යවවචෙහාරසම්පායතො 

72. තත්  කතයමො යවවචයෙොහාරසම්පායතො? 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’තිගා ා. ‘‘තස්මා
රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති චිත්තං මයෙො විඤ්ඤාණං මනින්ද්රියං මොයතෙං 
විජාෙො විජානිතත්තං, ඉදං යවවචෙං. ‘‘සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති 
යෙක්ෙම්මසඞ්කප්යපො අබ්යාපාදසඞ්කප්යපො අවිහිංසාසඞ්කප්යපො, ඉදං
යවවචෙං. ‘‘සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරො’’ති සම්මාදිට්ඨි ොම පඤ්ඤාසත් ං
පඤ්ඤාෙග්යගො පඤ්ඤාරතෙං පඤ්ඤාපජ්යජොයතො පඤ්ඤාපයතොයදො
පඤ්ඤාපාසායදො, ඉදංයවවචෙං. 

නියුත්යතොයවවචයෙොහාරසම්පායතො. 

11. පඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතො 

73. තත් කතයමොපඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතො? 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’තිගා ා. ‘‘තස්මා
රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති පදට්ඨාෙපඤ්ඤත්ති සතියා. 
‘‘සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති භාවොපඤ්ඤත්ති සම ස්ස.
‘‘සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරො, ඤත්වාෙ උදයබ්බ්යය’’න්ති දස්සෙභූමියා
නික්යෙපපඤ්ඤත්ති. ‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූ භික්ඛූ’’ති සමුදයස්ස
අෙවයසසප්පහාෙපඤ්ඤත්ති, ‘‘සබ්බ්යා දුග්ගතියයො ජයහ’’ති 
භාවොපඤ්ඤත්තිමග්ගස්ස. 

නියුත්යතොපඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතො. 

12. ඔතරණහාරසම්පායතො 

74. තත්  කතයමොඔතරයණොහාරසම්පායතො? 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’තිගා ා. ‘‘තස්මා
රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’. ‘‘සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරො’’ති
සම්මාදිට්ඨියා ගහිතාය ගහිතානි භවන්ති පඤ්චින්ද්රියානි, අයං ඉන්ද්රියයහි
ඔතරණා. 
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තානියයව ඉන්ද්රියානි විජ්ජා, විජ්ජුප්පාදා අවිජ්ජානියරොයධො, 
අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ොරනියරොයධො, සඞ්ොරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො, 
එවංසබ්බ්යං, අයං පටිච්චසමුප්පායදෙඔතරණා. 

තානියයවපඤ්චින්ද්රියානිතීහිෙන්යධහිසඞ්ගහිතානි– සීලක්ෙන්යධෙ
සමාධික්ෙන්යධෙපඤ්ඤාක්ෙන්යධෙ.අයංෙන්යධහිඔතරණා. 

තානි යයවපඤ්චින්ද්රියානි සඞ්ොරපරියාපන්ොනි.යයසඞ්ොරාඅොසවා
යෙොචභවඞ්ගා, යතසඞ්ොරා ධම්මධාතුසඞ්ගහිතා, අයංධාතූහිඔතරණා. 

සාධම්මධාතුධම්මායතෙපරියාපන්ො, යංආයතෙං අොසවං යෙො ච 
භවඞ්ගං, අයංආයතයෙහිඔතරණා. 

නියුත්යතොඔතරයණොහාරසම්පායතො. 

13. යසොධෙහාරසම්පායතො 

75. තත් කතයමොයසොධයෙොහාරසම්පායතො? 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති ගා ා. යත් 
ආරම්යභොසුද්යධො, යසොපඤ්යහොවිසජ්ජියතොභවති.යත් පෙආරම්යභොෙ
සුද්යධො, ෙ තාවයසොපඤ්යහොවිසජ්ජියතොභවති. 

නියුත්යතොයසොධයෙොහාරසම්පායතො. 

14. අධිට්ඨාෙහාරසම්පායතො 

76. තත් කතයමොඅධිට්ඨායෙොහාරසම්පායතො? 

තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරොති ගා ා. තස්මා
රක්ඛිතචිත්තස්සාතිඑකත්තතා.චිත්තංමයෙො විඤ්ඤාණං, අයංයවමත්තතා.
සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරොති එකත්තතා. යෙක්ෙම්මසඞ්කප්යපො 
අබ්යයාපාදසඞ්කප්යපො අවිහිංසාසඞ්කප්යපො අයං යවමත්තතා. 
සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරොති එකත්තතා. සම්මාදිට්ඨිොම යං දුක්යෙඤාණං 
දුක්ෙසමුදයය ඤාණං දුක්ෙනියරොයධ ඤාණං දුක්ෙනියරොධගාමිනියා
පටිපදාය ඤාණං මග්යග ඤාණං යහතුම්හි ඤාණං යහතුසමුප්පන්යෙසු
ධම්යමසුඤාණං පච්චයයඤාණං පච්චයසමුප්පන්යෙසු ධම්යමසුඤාණං, 
යං තත්  තත්  ය ාභූතං ඤාණදස්සෙං අභිසමයයො සම්පටියවයධො
සච්චාගමෙං, අයං යවමත්තතා. ඤත්වාෙ උදයබ්බ්යයන්ති එකත්තතා, 
උදයයෙ අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ොරා, සඞ්ොරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, එවංසබ්බ්යං
සමුදයයො භවති. වයයෙ අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ොරනියරොයධො, එවං සබ්බ්යං
නියරොයධොයහොති, අයංයවමත්තතා. ථිෙමිද්ධාභිභූභික්ඛූතිඑකත්තතා, ථිෙං
ොම යා චිත්තස්ස අකල්ලතා අකම්මනියතා, මිද්ධං ොම යං කායස්ස
ලීෙත්තං, අයං යවමත්තතා. සබ්බ්යා දුග්ගතියයො ජයහති එකත්තතා, 
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යදවමනුස්යසවාඋපනිධාය අපායා දුග්ගති, නිබ්බ්යාෙං වාඋපනිධායසබ්බ්යා
උපපත්තියයොදුග්ගති, අයංයවමත්තතා. 

නියුත්යතොඅධිට්ඨායෙොහාරසම්පායතො. 

15. පරික්ොරහාරසම්පායතො 

77. තත් කතයමොපරික්ොයරොහාරසම්පායතො? 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති ගා ා. අයං 
සම විපස්සොයපරික්ොයරො. 

නියුත්යතොපරික්ොයරොහාරසම්පායතො. 

16. සමායරොපෙහාරසම්පායතො 

78. තත් කතයමොසමායරොපයෙොහාරසම්පායතො? 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො; 
සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරො, ඤත්වාෙඋදයබ්බ්යයං; 
ථිෙමිද්ධාභිභූභික්ඛු, සබ්බ්යාදුග්ගතියයොජයහ’’ති. 

තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සාති තිණ්ණං සුචරිතාෙං පදට්ඨාෙං, චිත්යත
රක්ඛියත තං රක්ඛිතං භවති කායකම්මං වචීකම්මං මයෙොකම්මං.
සම්මාදිට්ඨිබයරක්ොයරොති සම්මාදිට්ඨියා භාවිතාය භාවියතො භවති අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො. යකෙ කාරයණෙ? සම්මාදිට්ඨියතො හි
සම්මාසඞ්කප්යපො පභවති, සම්මාසඞ්කප්පයතො සම්මාවාචා පභවති, 
සම්මාවාචායතො සම්මාකම්මන්යතො පභවති, සම්මාකම්මන්තයතො
සම්මාආජීයවො පභවති, සම්මාආජීවයතො සම්මාවායායමො පභවති, 
සම්මාවායාමයතො සම්මාසති පභවති, සම්මාසතියතො සම්මාසමාධි පභවති, 
සම්මාසමාධියතො සම්මාවිමුත්ති පභවති, සම්මාවිමුත්තියතො
සම්මාවිමුත්තිඤාණදස්සෙං පභවති. අයං අනුපාදියසයසො බග්ගයලො
අනුපාදියසසාචනිබ්බ්යාෙධාතු. 

නියුත්යතොසමායරොපයෙොහාරසම්පායතො. 

යතොහ ආයස්මාමහාකච්චායයෙො– 

‘‘යසොළසහාරාපඨමං, දිසයලොචෙයතොදිසාවියලොයකත්වා; 
සඞ්ඛිපියඅඞ්කුයසෙහි, ෙයයහිතීහිනිද්දියස සුත්ත’’න්ති. 

නියුත්යතොහාරසම්පායතො. 
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ෙෙසමුට්ඨාෙඋ 

79. තත්  කතමං ෙයසමුට්ඨාෙං? බබ්බ්යා යකොටි ෙ පඤ්ඤායති 
අවිජ්ජායච භවතණ්හාය ච, තත්  අවිජ්ජානීවරණං තණ්හාසංයයොජෙං.
අවිජ්ජානීවරණා සත්තා අවිජ්ජාසංයුත්තා [අවිජ්ජාය සංයුත්තා (සී. ක.)] 
අවිජ්ජාපක්යෙෙවිචරන්ති, යතවුච්චන්තිදිට්ඨිචරිතාති.තණ්හාසංයයොජො
සත්තා තණ්හාසංයුත්තා තණ්හාපක්යෙෙ විචරන්ති, යත වුච්චන්ති
තණ්හාචරිතාති. දිට්ඨිචරිතා ඉයතො බ්යහිද්ධා පබ්බ්යජිතා 
අත්තකිලම ානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති. තණ්හාචරිතා ඉයතො බ්යහිද්ධා
පබ්බ්යජිතාකායමසු කාමසුෙල්ලිකානුයයොගමනුයුත්තාවිහරන්ති. 

තත්  කිංකාරණං යං දිට්ඨිචරිතා ඉයතො බ්යහිද්ධා පබ්බ්යජිතා
අත්තකිලම ානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති, තණ්හාචරිතා ඉයතො බ්යහිද්ධා
පබ්බ්යජිතා කායමසු කාමසුෙල්ලිකානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති? ඉයතො
බ්යහිද්ධා ෙත්ථි සච්චවවත් ාෙං, කුයතො චතුසච්චප්පකාසො වා
සම විපස්සොයකොසල්ලං වා උපසමසුෙප්පත්ති වා! යත උපසමසුෙස්ස
අෙභිඤ්ඤා විපරීතයචතා එවමාහංසු ‘‘ෙත්ථිසුයෙෙ සුෙං, දුක්යෙෙොම
සුෙං අධිගන්තබ්බ්ය’’න්ති. යයො කායම පටියසවති, යසො යලොකං වඩ්ඪයති, 
යයො යලොකං වඩ්ඪයති, යසො බ්යහුං බඤ්ඤං පසවතීති යත එවංසඤ්ඤී
එවංදිට්ඨී දුක්යෙෙ සුෙං පත් යමාො කායමසු බඤ්ඤසඤ්ඤී
අත්තකිලම ානුයයොගමනුයුත්තා ච විහරන්ති 
කාමසුෙල්ලිකානුයයොගමනුයුත්තා ච, යත තදභිඤ්ඤා සන්තා යරොගයමව
වඩ්ඪයන්ති, ගණ්ෙයමව වඩ්ඪයන්ති, සල්ලයමව වඩ්ඪයන්ති, යත
යරොගාභිතුන්ො ගණ්ෙපටිපීළිතා සල්ලානුවිද්ධා
නිරයතිරච්ඡාෙයයොනියපතාසුයරසු උම්මුජ්ජනිමුජ්ජානි කයරොන්තා 
උග්ඝාතනිග්ඝාතං පච්චනුයභොන්තා යරොගගණ්ෙසල්ලයභසජ්ජං ෙ
වින්දන්ති. තත්  අත්තකිලම ානුයයොයගො කාමසුෙල්ලිකානුයයොයගො ච
සංකියලයසො, සම විපස්සො යවොදාෙං. අත්තකිලම ානුයයොයගො
කාමසුෙල්ලිකානුයයොයගො ච යරොයගො, සම විපස්සො
යරොගනිග්ඝාතකයභසජ්ජං. අත්තකිලම ානුයයොයගො
කාමසුෙල්ලිකානුයයොයගො ච ගණ්යෙො, සම විපස්සො 
ගණ්ෙනිග්ඝාතකයභසජ්ජං. අත්තකිලම ානුයයොයගො 
කාමසුෙල්ලිකානුයයොයගො ච සල්යලො, සම විපස්සො
සල්ලුද්ධරණයභසජ්ජං. 

තත්  සංකියලයසො දුක්ෙං, තදභිසඞ්යගො තණ්හා සමුදයයො, 
තණ්හානියරොයධො දුක්ෙනියරොයධො, සම විපස්සො දුක්ෙනියරොධගාමිනී
පටිපදා, ඉමානි චත්තාරි සච්චානි. දුක්ෙං පරිඤ්යඤයයං, සමුදයයො
පහාතබ්යබ්යො, මග්යගොභායවතබ්යබ්යො, නියරොයධොසච්ඡිකාතබ්යබ්යො. 

80. තත්  දිට්ඨිචරිතා රූපං අත්තයතො උපගච්ඡන්ති. යවදෙං…යප.…
සඤ්ඤං…යප.… සඞ්ොයර…යප.… විඤ්ඤාණං අත්තයතො උපගච්ඡන්ති.



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණපාළි 
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පටුෙ 

තණ්හාචරිතා රූපවන්තංඅත්තාෙංඋපගච්ඡන්ති.අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිං
වා අත්තාෙං, යවදොවන්තං…යප.… සඤ්ඤාවන්තං…යප.…
සඞ්ොරවන්තං…යප.… විඤ්ඤාණවන්තං අත්තාෙං උපගච්ඡන්ති, අත්තනි
වා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තාෙං, අයං වුච්චති වීසතිවත්ථකා
සක්කායදිට්ඨි. 

තස්සා පටිපක්යෙො යලොකුත්තරා සම්මාදිට්ඨි, අන්වායිකා 
සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො
සම්මාවායායමොසම්මාසති සම්මාසමාධි, අයංඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො.
යත තයයො ෙන්ධා සීලක්ෙන්යධො සමාධික්ෙන්යධො පඤ්ඤාක්ෙන්යධො.
සීලක්ෙන්යධො සමාධික්ෙන්යධො ච සමය ො, පඤ්ඤාක්ෙන්යධො විපස්සො.
තත්  සක්කායයො දුක්ෙං, සක්කායසමුදයයො දුක්ෙසමුදයයො, 
සක්කායනියරොයධො දුක්ෙනියරොයධො, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො 
දුක්ෙනියරොධගාමිනීපටිපදා, ඉමානිචත්තාරිසච්චානි.දුක්ෙංපරිඤ්යඤයයං, 
සමුදයයො පහාතබ්යබ්යො, මග්යගොභායවතබ්යබ්යො, නියරොයධොසච්ඡිකාතබ්යබ්යො. 

තත්  යය රූපං අත්තයතො උපගච්ඡන්ති. යවදෙං…යප.…
සඤ්ඤං…යප.… සඞ්ොයර…යප.… විඤ්ඤාණං අත්තයතො උපගච්ඡන්ති.
ඉයම වුච්චන්ති ‘‘උච්යඡදවාදියෙො’’ති. යය රූපවන්තං අත්තාෙං
උපගච්ඡන්ති. අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා අත්තාෙං. යය
යවදොවන්තං…යප.… යය සඤ්ඤාවන්තං…යප.… යය 
සඞ්ොරවන්තං…යප.… යය විඤ්ඤාණවන්තං අත්තාෙං උපගච්ඡන්ති, 
අත්තනි වා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තාෙං. ඉයම වුච්චන්ති
‘‘සස්සතවාදියෙො’’ති, තත්  උච්යඡදසස්සතවාදා උයභො අන්තා, අයං
සංසාරපවත්ති. තස්ස පටිපක්යෙො මජ්ඣිමා පටිපදා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්යගො, අයං සංසාරනිවත්ති. තත්  පවත්ති දුක්ෙං, තදභිසඞ්යගො තණ්හා
සමුදයයො, තණ්හානියරොයධො දුක්ෙනියරොයධො, අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො
දුක්ෙනියරොධගාමිනී පටිපදා, ඉමානිචත්තාරිසච්චානි.දුක්ෙංපරිඤ්යඤයයං, 
සමුදයයො පහාතබ්යබ්යො, මග්යගොභායවතබ්යබ්යො, නියරොයධොසච්ඡිකාතබ්යබ්යො. 

තත්  උච්යඡදසස්සතං සමාසයතො වීසතිවත්ථකා සක්කායදිට්ඨි, 
විත් ාරයතො ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිගතානි, යතසං පටිපක්යෙො යතචත්තාලීසං
යබ්යොධිපක්ඛියා ධම්මා අට්ඨ වියමොක්ො දස කසිණායතොනි. ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨිගතානියමොහජාලං අොදිඅනිධෙප්පවත්තං.යතචත්තාලීසං [යතතාලීසං
(සී.)] යබ්යොධිපක්ඛියා ධම්මා ඤාණවජිරං යමොහජාලප්පදාලෙං. තත් 
යමොයහො අවිජ්ජා, ජාලං භවතණ්හා, යතෙ වුච්චති ‘‘බබ්බ්යා යකොටි ෙ
පඤ්ඤායතිඅවිජ්ජායචභවතණ්හාය චා’’ති. 

81. තත්  දිට්ඨිචරියතො අස්මිං සාසයෙ පබ්බ්යජියතො 
සල්යලොනුසන්තතවුත්ති භවති සල්යලයෙ තිබ්බ්යගාරයවො. තණ්හාචරියතො
අස්මිං සාසයෙ පබ්බ්යජියතො සික්ොනුසන්තතවුත්ති භවති සික්ොය
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තිබ්බ්යගාරයවො. දිට්ඨිචරියතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමන්යතො ධම්මානුසාරී
භවති. තණ්හාචරියතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමන්යතො සද්ධානුසාරී භවති, 
දිට්ඨිචරියතො සුොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය ච නියයාති.
තණ්හාචරියතො දුක්ොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය ච
නියයාති. 

තත් කිංකාරණං, යංතණ්හාචරියතොදුක්ොයපටිපදායදන්ධාභිඤ්ඤාය 
ඛිප්පාභිඤ්ඤාය ච නියයාති, තස්ස හි කාමා අපරිච්චත්තා භවන්ති, යසො 
කායමහිවියවචියමායෙොදුක්යෙෙපටිනිස්සරති දන්ධඤ්චධම්මංආජාොති? 
යයො පොයං දිට්ඨිචරියතො අයං ආදියතොයයව කායමහි අෙත්ථියකො භවති.
යසො තයතො වියවචියමායෙො ඛිප්පඤ්ච පටිනිස්සරති, ඛිප්පඤ්ච ධම්මං
ආජාොති. දුක්ොපිපටිපදා දුවිධා දන්ධාභිඤ්ඤාචඛිප්පාභිඤ්ඤාච.සුොපි 
පටිපදා දුවිධා දන්ධාභිඤ්ඤාචඛිප්පාභිඤ්ඤාච.සත්තාපිදුවිධාමුදින්ද්රියාපි 
තික්ඛින්ද්රියාපි.යයමුදින්ද්රියා, යතදන්ධඤ්චපටිනිස්සරන්තිදන්ධඤ්ච ධම්මං
ආජාෙන්ති. යය තික්ඛින්ද්රියා, යත ඛිප්පඤ්ච පටිනිස්සරන්ති, ඛිප්පඤ්ච
ධම්මං ආජාෙන්ති, ඉමා චතස්යසො පටිපදා. යය හි යකචි නියයිංසු වා 
නියයන්තිවානියයිස්සන්තිවා, යතඉමාහිඑවචතූහිපටිපදාහි.එවං අරියා 
චතුක්කමග්ගං පඤ්ඤායපන්ති අබුධජෙයසවිතාය බ්යාලකන්තාය
රත්තවාසිනියා ෙන්දියා භවතණ්හාය අවට්ටෙත් ං [ආවට්ටෙත් ං (සී.
ක.)]. අයං වුච්චති ෙන්දියාවට්ටස්ස ෙයස්ස භූමීති, යතොහ ‘‘තණ්හඤ්ච
අවිජ්ජම්පිච සමය ො’’ති. 

82. යවයයාකරයණසු හියයකුසලාකුසලාතියත දුවිධාඋපපරික්ඛිතබ්බ්යා
– යලොකවට්ටානුසාරී ච යලොකවිවට්ටානුසාරී ච. වට්ටං ොම සංසායරො.
විවට්ටංනිබ්බ්යාෙං.කම්මකියලසා යහතුසංසාරස්ස.තත් කම්මංයචතො 
යචතසිකඤ්ච නිද්දිසිතබ්බ්යං. තං ක ං දට්ඨබ්බ්යං? උපචයයෙ සබ්යබ්යපි
කියලසා චතූහි විපල්ලායසහි නිද්දිසිතබ්බ්යා. යත කත්  දට්ඨබ්බ්යා? දස
වත්ථයක කියලසබඤ්යජ. කතමානි දස වත්ථූනි? චත්තායරො ආහාරා, 
චත්තායරොවිපල්ලාසා, චත්තාරිඋපාදාොනි, චත්තායරොයයොගා, චත්තායරො
ගන් ා, චත්තායරො ආසවා, චත්තායරො ඔඝා, චත්තායරො සල්ලා, චතස්යසො
විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො චත්තාරි අගතිගමොනි. පඨයම ආහායර පඨයමො 
විපල්ලායසො, දුතියයආහායරදුතියයොවිපල්ලායසො, තතියයආහායරතතියයො
විපල්ලායසො, චතුත්ය ආහායරචතුත්ය ොවිපල්ලායසො.පඨයමවිපල්ලායස
පඨමංඋපාදාෙං. දුතියය විපල්ලායස දුතියංඋපාදාෙං, තතියයවිපල්ලායස
තතියං උපාදාෙං, චතුත්ය  විපල්ලායස චතුත් ං උපාදාෙං. පඨයම
උපාදායෙ පඨයමො යයොයගො, දුතියය උපාදායෙ දුතියයො යයොයගො, තතියය 
උපාදායෙ තතියයො යයොයගො, චතුත්ය  උපාදායෙ චතුත්ය ො යයොයගො.
පඨයමයයොයගපඨයමොගන්ය ො, දුතියයයයොයගදුතියයොගන්ය ො, තතියය
යයොයග තතියයො ගන්ය ො, චතුත්ය  යයොයග චතුත්ය ො ගන්ය ො, පඨයම
ගන්ය පඨයමොආසයවො, දුතියයගන්ය දුතියයොආසයවො, තතියයගන්ය 
තතියයො ආසයවො, චතුත්ය  ගන්ය  චතුත්ය ො ආසයවො. පඨයම ආසයව
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පඨයමො ඔයඝො, දුතියය ආසයව දුතියයො ඔයඝො, තතියය ආසයව තතියයො
ඔයඝො, චතුත්ය ආසයවචතුත්ය ොඔයඝො.පඨයමඔයඝපඨයමොසල්යලො, 
දුතියය ඔයඝ දුතියයො සල්යලො, තතියය ඔයඝ තතියයො සල්යලො, චතුත්ය 
ඔයඝ චතුත්ය ො සල්යලො. පඨයම සල්යල පඨමා විඤ්ඤාණට්ඨිති, දුතියය
සල්යල දුතියා විඤ්ඤාණට්ඨිති, තතියය සල්යල තතියා විඤ්ඤාණට්ඨිති, 
චතුත්ය  සල්යල චතුත්ථී [චතුත් ා (සී.)] විඤ්ඤාණට්ඨිති, පඨමායං
විඤ්ඤාණට්ඨිතියං පඨමං අගතිගමෙං. දුතියායං විඤ්ඤාණට්ඨිතියං දුතියං
අගතිගමෙං. තතියායං විඤ්ඤාණට්ඨිතියං තතියං අගතිගමෙං, චතුත්ථියං 
[චතුත් ායං(සී.)] විඤ්ඤාණට්ඨිතියංචතුත් ංඅගතිගමෙං. 

83. තත්  යයො ච කබ්යළීකායරො ආහායරො ඵස්යසො ආහායරො, ඉයම
තණ්හාචරිතස්සබග්ගලස්සඋපක්කියලසා.යයොචමයෙොසඤ්යචතොහායරො
යයො ච විඤ්ඤාණාහායරො, ඉයම දිට්ඨිචරිතස්ස බග්ගලස්ස උපක්කියලසා.
තත් යයොච ‘‘අසුයභ සුභ’’න්තිවිපල්ලායසො, යයොච ‘‘දුක්යෙසුෙ’’න්ති
විපල්ලායසො, ඉයම තණ්හාචරිතස්ස බග්ගලස්ස උපක්කියලසා. යයො ච
‘‘අනිච්යච නිච්ච’’න්ති විපල්ලායසො, යයො ච ‘‘අෙත්තනි අත්තා’’ති
විපල්ලායසො, ඉයම දිට්ඨිචරිතස්ස බග්ගලස්ස උපක්කියලසා. තත්  යඤ්ච
කාමුපාදාෙං යඤ්ච භවුපාදාෙං, ඉයම තණ්හාචරිතස්ස බග්ගලස්ස
උපක්කියලසා. යඤ්ච දිට්ඨුපාදාෙං යඤ්ච අත්තවාදුපාදාෙං, ඉයම 
දිට්ඨිචරිතස්සබග්ගලස්සඋපක්කියලසා.තත් යයොචකාමයයොයගො, යයොච
භවයයොයගො, ඉයම තණ්හාචරිතස්ස බග්ගලස්ස උපක්කියලසා. යයො ච
දිට්ඨියයොයගො, යයො ච අවිජ්ජායයොයගො, ඉයම දිට්ඨිචරිතස්ස බග්ගලස්ස
උපක්කියලසා. තත්  යයො ච අභිජ්ොකායගන්ය ො, යයො ච බ්යයාපායදො
කායගන්ය ො, ඉයම තණ්හාචරිතස්ස බග්ගලස්ස උපක්කියලසා. යයො ච 
පරාමාසකායගන්ය ො, යයො ච ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්ය ො, ඉයම
දිට්ඨිචරිතස්සබග්ගලස්ස උපක්කියලසා.තත් යයොචකාමාසයවො, යයොච
භවාසයවො, ඉයම තණ්හාචරිතස්ස බග්ගලස්ස උපක්කියලසා. යයො ච
දිට්ඨාසයවො, යයො ච අවිජ්ජාසයවො, ඉයම දිට්ඨිචරිතස්ස බග්ගලස්ස 
උපක්කියලසා. තත්  යයො ච කායමොයඝො, යයො ච භයවොයඝො, ඉයම
තණ්හාචරිතස්ස බග්ගලස්ස උපක්කියලසා. යයො ච දිට්යඨොයඝො, යයො ච
අවිජ්යජොයඝො, ඉයමදිට්ඨිචරිතස්සබග්ගලස්ස උපක්කියලසා.තත් යයොච
රාගසල්යලො, යයො ච යදොසසල්යලො, ඉයම තණ්හාචරිතස්ස බග්ගලස්ස
උපක්කියලසා. යයො ච මාෙසල්යලො, යයො ච යමොහසල්යලො, ඉයම
දිට්ඨිචරිතස්ස බග්ගලස්ස උපක්කියලසා. තත්  යා ච රූපූපගා
විඤ්ඤාණට්ඨිති, යා ච යවදනූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති, ඉයම තණ්හාචරිතස්ස
බග්ගලස්ස උපක්කියලසා. යා ච සඤ්ඤූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති, යා ච
සඞ්ොරූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති, ඉයම දිට්ඨිචරිතස්ස බග්ගලස්ස
උපක්කියලසා.තත් යඤ්චඡන්දා අගතිගමෙංයඤ්චයදොසාඅගතිගමෙං, 
ඉයම තණ්හාචරිතස්ස බග්ගලස්ස උපක්කියලසා. යඤ්ච භයා අගතිගමෙං, 
යඤ්චයමොහාඅගතිගමෙං, ඉයමදිට්ඨිචරිතස්සබග්ගලස්සඋපක්කියලසා. 
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84. තත් කබ්යළීකායරආහායර‘‘අසුයභසුභ’’න්තිවිපල්ලායසො, ඵස්යස
ආහායර ‘‘දුක්යෙසුෙ’’න්තිවිපල්ලායසො, විඤ්ඤායණආහායර ‘‘අනිච්යච 
නිච්ච’’න්ති විපල්ලායසො, මයෙොසඤ්යචතොය ආහායර ‘‘අෙත්තනි 
අත්තා’’ති විපල්ලායසො. පඨයම විපල්ලායස ඨියතො කායම උපාදියති, ඉදං
වුච්චති කාමුපාදාෙං; දුතියය විපල්ලායස ඨියතො අොගතං භවං උපාදියති, 
ඉදංවුච්චතිභවුපාදාෙං; තතියයවිපල්ලායසඨියතො සංසාරාභිෙන්දිනිංදිට්ඨිං
උපාදියති, ඉදංවුච්චතිදිට්ඨුපාදාෙං; චතුත්ය  විපල්ලායසඨියතොඅත්තාෙං
කප්පියංඋපාදියති, ඉදංවුච්චතිඅත්තවාදුපාදාෙං. 

කාමුපාදායෙෙ කායමහි සංයුජ්ජති, අයං වුච්චති කාමයයොයගො; 
භවුපාදායෙෙභයවහිසංයුජ්ජති, අයං වුච්චතිභවයයොයගො; දිට්ඨුපාදායෙෙ
පාපිකාය දිට්ඨියාසංයුජ්ජති, අයංවුච්චතිදිට්ඨියයොයගො; අත්තවාදුපාදායෙෙ
අවිජ්ජාය සංයුජ්ජති, අයංවුච්චතිඅවිජ්ජායයොයගො. 

පඨයම යයොයග ඨියතො අභිජ්ොය කායං ගන් ති, අයං වුච්චති 
අභිජ්ොකායගන්ය ො; දුතියය යයොයග ඨියතො බ්යයාපායදෙ කායං ගන් ති, 
අයංවුච්චති බ්යයාපාදකායගන්ය ො; තතියයයයොයගඨියතොපරාමායසෙකායං
ගන් ති, අයං වුච්චති පරාමාසකායගන්ය ො; චතුත්ය  යයොයග ඨියතො
ඉදංසච්චාභිනියවයසෙ කායං ගන් ති, අයං වුච්චති
ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්ය ො. 

තස්සඑවංගන්ථිතාකියලසාආසවන්ති.කුයතොචවුච්චතිආසවන්තීති? 
අනුසයයතො වා පරියුට්ඨාෙයතො වා. තත්  අභිජ්ොකායගන්ය ෙ
කාමාසයවො, බ්යයාපාදකායගන්ය ෙ භවාසයවො, පරාමාසකායගන්ය ෙ
දිට්ඨාසයවො, ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්ය ෙඅවිජ්ජාසයවො. 

තස්ස ඉයම චත්තායරො ආසවා යවබල්ලං ගතා ඔඝා භවන්ති. ඉති 
ආසවයවබල්ලාඔඝයවබල්ලං.තත් කාමාසයවෙකායමොයඝො, භවාසයවෙ
භයවොයඝො, දිට්ඨාසයවෙ දිට්යඨොයඝො, අවිජ්ජාසයවෙඅවිජ්යජොයඝො. 

තස්ස ඉයම චත්තායරො ඔඝා අනුසයසහගතා අජ්ොසයං අනුපවිට්ඨා
හදයං ආහච්ච තිට්ඨන්ති, යතෙ වුච්චන්ති සල්ලාඉති. තත්  කායමොයඝෙ
රාගසල්යලො, භයවොයඝෙ යදොසසල්යලො, දිට්යඨොයඝෙ මාෙසල්යලො, 
අවිජ්යජොයඝෙයමොහසල්යලො. 

තස්ස ඉයමහි චතූහි සල්යලහි පරියාදින්ෙං [පරියාදිණ්ණං (ක.)] 
විඤ්ඤාණංචතූසුධම්යමසුසණ්ඨහති රූයපයවදොයසඤ්ඤායසඞ්ොයරසු.
තත්  රාගසල්යලෙ ෙන්දූපයසචයෙෙ විඤ්ඤායණෙ රූපූපගා 
විඤ්ඤාණට්ඨිති, යදොසසල්යලෙ ෙන්දූපයසචයෙෙ විඤ්ඤායණෙ 
යවදනූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති, මාෙසල්යලෙ ෙන්දූපයසචයෙෙ 
විඤ්ඤායණෙ සඤ්ඤූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති, යමොහසල්යලෙ
ෙන්දූපයසචයෙෙ විඤ්ඤායණෙසඞ්ොරූපගාවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 
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පටුෙ 

තස්ස ඉමාහි චතූහි විඤ්ඤාණට්ඨිතීහි උපත් ද්ධං විඤ්ඤාණං චතූහි
ධම්යමහිඅගතිංගච්ඡතිඡන්දායදොසාභයායමොහා.තත් රායගෙඡන්දාගතිං 
ගච්ඡති, යදොයසෙයදොසාගතිංගච්ඡති, භයයෙභයාගතිංගච්ඡති, යමොයහෙ
යමොහාගතිං ගච්ඡති. ඉති යෙො තඤ්ච කම්මං ඉයම ච කියලසා, එස යහතු
සංසාරස්ස, එවංසබ්යබ්යකියලසාචතූහි විපල්ලායසහිනිද්දිසිතබ්බ්යා. 

85. තත් ඉමාචතස්යසොදිසාකබ්යළීකායරොආහායරො‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති
විපල්ලායසො, කාමුපාදාෙං, කාමයයොයගො, අභිජ්ොකායගන්ය ො, 
කාමාසයවො, කායමොයඝො, රාගසල්යලො, රූපූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති, ඡන්දා
අගතිගමෙන්තිපඨමාදිසා. 

ඵස්යසො ආහායරො, ‘‘දුක්යෙ සුෙ’’න්ති විපල්ලායසො, භවුපාදාෙං, 
භවයයොයගො, බ්යයාපාදකායගන්ය ො, භවාසයවො, භයවොයඝො, යදොසසල්යලො, 
යවදනූපගාවිඤ්ඤාණට්ඨිති, යදොසාඅගතිගමෙන්තිදුතියාදිසා. 

විඤ්ඤාණාහායරො ‘‘අනිච්යච නිච්ච’’න්ති විපල්ලායසො, දිට්ඨුපාදාෙං, 
දිට්ඨියයොයගොපරාමාසකායගන්ය ො, දිට්ඨාසයවො, දිට්යඨොයඝො, මාෙසල්යලො, 
සඤ්ඤූපගාවිඤ්ඤාණට්ඨිති, භයාඅගතිගමෙන්තිතතියාදිසා. 

මයෙොසඤ්යචතොහායරො ‘‘අෙත්තනි අත්තා’’ති විපල්ලායසො, 
අත්තවාදුපාදාෙං, අවිජ්ජායයොයගො, ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්ය ො, 
අවිජ්ජාසයවො, අවිජ්යජොයඝො, යමොහසල්යලො, සඞ්ොරූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති, 
යමොහාඅගතිගමෙන්තිචතුත්ථී දිසා. 

තත්  යයො ච කබ්යළීකායරො ආහායරො යයො ච ‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති
විපල්ලායසො, කාමුපාදාෙං, කාමයයොයගො, අභිජ්ොකායගන්ය ො, 
කාමාසයවො, කායමොයඝො, රාගසල්යලො, රූපූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති ඡන්දා
අගතිගමෙන්ති, ඉයමසංදසන්ෙංසුත්තාෙං එයකොඅත්ය ො, බ්යයඤ්ජෙයමව
ොෙං.ඉයමරාගචරිතස්සබග්ගලස්සඋපක්කියලසා. 

තත්  යයොචඵස්යසොආහායරොයයොච‘‘දුක්යෙ සුෙ’’න්තිවිපල්ලායසො, 
භවුපාදාෙං, භවයයොයගො, බ්යයාපාදකායගන්ය ො, භවාසයවො, භයවොයඝො, 
යදොසසල්යලො, යවදනූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති, යදොසා අගතිගමෙන්ති ඉයමසං 
දසන්ෙං සුත්තාෙං එයකො අත්ය ො බ්යයඤ්ජෙයමව ොෙං, ඉයම
යදොසචරිතස්සබග්ගලස්ස උපක්කියලසා. 

තත්  යයො ච විඤ්ඤාණාහායරො යයො ච ‘‘අනිච්යච නිච්ච’’න්ති 
විපල්ලායසො, දිට්ඨුපාදාෙං, දිට්ඨියයොයගො, පරාමාසකායගන්ය ො, 
දිට්ඨාසයවො, දිට්යඨොයඝො, මාෙසල්යලො, සඤ්ඤූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති, භයා
අගතිගමෙන්තිඉයමසංදසන්ෙංසුත්තාෙං එයකොඅත්ය ො, බ්යයඤ්ජෙයමව
ොෙං.ඉයමදිට්ඨිචරිතස්සමන්දස්සඋපක්කියලසා. 
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තත් යයොචමයෙොසඤ්යචතොහායරොයයොච ‘‘අෙත්තනිඅත්තා’’ති 
විපල්ලායසො, අත්තවාදුපාදාෙං, අවිජ්ජායයොයගො, 
ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්ය ො, අවිජ්ජාසයවො, අවිජ්යජොයඝො, 
යමොහසල්යලො, සඞ්ොරූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති, යමොහා අගතිගමෙන්ති, 
ඉයමසං දසන්ෙං සුත්තාෙං එයකො අත්ය ො, බ්යයඤ්ජෙයමව ොෙං. ඉයම 
දිට්ඨිචරිතස්සඋදත්තස්ස [උදත් ස්ස(සී.ක.)] උපක්කියලසා. 

තත්  යයො ච කබ්යළීකායරො ආහායරො යයො ච ඵස්යසො ආහායරො, ඉයම
අප්පණිහියතෙ වියමොක්ෙමුයෙෙ පරිඤ්ඤං ගච්ඡන්ති, විඤ්ඤාණාහායරො
සුඤ්ඤතාය, මයෙොසඤ්යචතොහායරො අනිමිත්යතෙ, තත් යයොච‘‘අසුයභ
සුභ’’න්ති විපල්ලායසො, යයො ච ‘‘දුක්යෙ සුෙ’’න්ති විපල්ලායසො, ඉයම
අප්පණිහියතෙ වියමොක්ෙමුයෙෙ පහාෙං අබ්භත් ං ගච්ඡන්ති. ‘‘අනිච්යච
නිච්ච’’න්ති විපල්ලායසො සුඤ්ඤතාය, ‘‘අෙත්තනි අත්තා’’ති විපල්ලායසො 
අනිමිත්යතෙ. තත්  කාමුපාදාෙඤ්ච භවුපාදාෙඤ්ච අප්පණිහියතෙ
වියමොක්ෙමුයෙෙ පහාෙං ගච්ඡන්ති. දිට්ඨුපාදාෙං සුඤ්ඤතාය, 
අත්තවාදුපාදාෙං අනිමිත්යතෙ. තත්  කාමයයොයගො ච භවයයොයගො ච
අප්පණිහියතෙ වියමොක්ෙමුයෙෙ පහාෙං ගච්ඡන්ති, දිට්ඨියයොයගො
සුඤ්ඤතාය, අවිජ්ජායයොයගොඅනිමිත්යතෙ.තත් අභිජ්ොකායගන්ය ොච
බ්යයාපාදකායගන්ය ොච අප්පණිහියතෙ වියමොක්ෙමුයෙෙපහාෙංගච්ඡන්ති, 
පරාමාසකායගන්ය ො සුඤ්ඤතාය, ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්ය ො
අනිමිත්යතෙ. 

තත්  කාමාසයවො ච භවාසයවො ච අප්පණිහියතෙ වියමොක්ෙමුයෙෙ
පහාෙං ගච්ඡන්ති, දිට්ඨාසයවො සුඤ්ඤතාය, අවිජ්ජාසයවො අනිමිත්යතෙ.
තත් කායමොයඝොචභයවොයඝො චඅප්පණිහියතෙවියමොක්ෙමුයෙෙපහාෙං
ගච්ඡන්ති, දිට්යඨොයඝො සුඤ්ඤතාය, අවිජ්යජොයඝො අනිමිත්යතෙ. තත් 
රාගසල්යලො ච යදොසසල්යලො ච අප්පණිහියතෙ වියමොක්ෙමුයෙෙ පහාෙං 
ගච්ඡන්ති, මාෙසල්යලො සුඤ්ඤතාය, යමොහසල්යලො අනිමිත්යතෙ. තත් 
රූපූපගා ච විඤ්ඤාණට්ඨිති යවදනූපගා ච විඤ්ඤාණට්ඨිති අප්පණිහියතෙ 
වියමොක්ෙමුයෙෙපරිඤ්ඤංගච්ඡන්ති, සඤ්ඤූපගාසුඤ්ඤතාය, සඞ්ොරූපගා 
අනිමිත්යතෙ. 

තත්  ඡන්දා ච අගතිගමෙං යදොසා ච අගතිගමෙං අප්පණිහියතෙ 
වියමොක්ෙමුයෙෙපහාෙංගච්ඡන්ති, භයා අගතිගමෙංසුඤ්ඤතාය, යමොහා
අගතිගමෙං අනිමිත්යතෙවියමොක්ෙමුයෙෙපහාෙංගච්ඡන්ති.ඉතිසබ්යබ්ය
යලොකවට්ටානුසාරියෙොධම්මා නියයන්ති.යතයලොකාතීහිවියමොක්ෙමුයෙහි. 

86. තත්රිදංනියයාෙං– 

චතස්යසො පටිපදා, චත්තායරො සතිපට්ඨාො, චත්තාරි ොොනි, 
චත්තායරොවිහාරා, චත්තායරොසම්මප්පධාො, චත්තායරො අච්ඡරියා අබ්භුතා
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ධම්මා, චත්තාරි අධිට්ඨාොනි, චතස්යසො සමාධිභාවො, චත්තායරො
සුෙභාගියාධම්මා, චතස්යසො අප්පමාණා. 

පඨමා පටිපදා පඨමං සතිපට්ඨාෙං, දුතියා පටිපදා දුතියං සතිපට්ඨාෙං, 
තතියාපටිපදාතතියංසතිපට්ඨාෙං, චතුත්ථීපටිපදාචතුත් ං සතිපට්ඨාෙං.
පඨමංසතිපට්ඨාෙංපඨමංොෙං, දුතියංසතිපට්ඨාෙංදුතියංොෙං, තතියං 
සතිපට්ඨාෙංතතියංොෙං.චතුත් ංසතිපට්ඨාෙංචතුත් ංොෙං.පඨමං
ොෙං පඨයමො විහායරො, දුතියං ොෙං දුතියයො විහායරො, තතියං ොෙං
තතියයො විහායරො, චතුත් ං ොෙං චතුත්ය ො විහායරො. පඨයමො විහායරො
පඨමං සම්මප්පධාෙං, දුතියයො විහායරො දුතියං සම්මප්පධාෙං, තතියයො
විහායරොතතියංසම්මප්පධාෙං, චතුත්ය ොවිහායරොචතුත් ං සම්මප්පධාෙං.
පඨමංසම්මප්පධාෙංපඨයමොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතො ධම්යමො, දුතියංදුතියයො, 
තතියං තතියයො, චතුත් ං සම්මප්පධාෙං චතුත්ය ො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො
ධම්යමො. පඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො පඨමං අධිට්ඨාෙං, දුතියයො
අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො දුතියං අධිට්ඨාෙං, තතියයො අච්ඡරියයො
අබ්භුයතො ධම්යමො තතියං අධිට්ඨාෙං, චතුත්ය ො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො 
ධම්යමොචතුත් ංඅධිට්ඨාෙං.පඨමංඅධිට්ඨාෙංපඨමාසමාධිභාවො, දුතියං
අධිට්ඨාෙං දුතියා සමාධිභාවො, තතියං අධිට්ඨාෙං තතියා සමාධිභාවො, 
චතුත් ං අධිට්ඨාෙං චතුත්ථී සමාධිභාවො. පඨමා සමාධිභාවො පඨයමො
සුෙභාගියයො ධම්යමො, දුතියා සමාධිභාවො දුතියයො සුෙභාගියයො ධම්යමො, 
තතියා සමාධිභාවො තතියයො සුෙභාගියයො ධම්යමො, චතුත්ථී සමාධිභාවො
චතුත්ය ො සුෙභාගියයො ධම්යමො. පඨයමො සුෙභාගියයො ධම්යමො පඨමං
අප්පමාණං, දුතියයො සුෙභාගියයො ධම්යමො දුතියං අප්පමාණං, තතියයො
සුෙභාගියයො ධම්යමො තතියං අප්පමාණං, චතුත්ය ො සුෙභාගියයො ධම්යමො
චතුත් ං අප්පමාණං. පඨමා පටිපදා භාවිතා බ්යහුලීකතා [බ්යහුලිකතා (ක.)] 
පඨමං සතිපට්ඨාෙං පරිපූයරති, දුතියා පටිපදා භාවිතා බ්යහුලීකතා දුතියං
සතිපට්ඨාෙං පරිපූයරති, තතියා පටිපදා භාවිතා බ්යහුලීකතා තතියං
සතිපට්ඨාෙං පරිපූයරති, චතුත්ථී පටිපදා භාවිතා බ්යහුලීකතා චතුත් ං
සතිපට්ඨාෙංපරිපූයරති.පඨයමොසතිපට්ඨායෙොභාවියතො බ්යහුලීකයතොපඨමං
ොෙං පරිපූයරති, දුතියයො සතිපට්ඨායෙො භාවියතො බ්යහුලීකයතො දුතියං
ොෙං පරිපූයරති, තතියයො සතිපට්ඨායෙො භාවියතො බ්යහුලීකයතො තතියං
ොෙංපරිපූයරති, චතුත්ය ො සතිපට්ඨායෙොභාවියතොබ්යහුලීකයතොචතුත් ං
ොෙංපරිපූයරති. 

පඨමංොෙංභාවිතංබ්යහුලීකතංපඨමංවිහාරංපරිපූයරති, දුතියංොෙං 
භාවිතං බ්යහුලීකතං දුතියං විහාරං පරිපූයරති, තතියං ොෙං භාවිතං
බ්යහුලීකතං තතියං විහාරං පරිපූයරති, චතුත් ං ොෙං භාවිතං බ්යහුලීකතං 
චතුත් ං විහාරං පරිපූයරති. පඨයමො විහායරො භාවියතො බ්යහුලීකයතො
අනුප්පන්ොෙං පාපකාෙං අකුසලාෙං ධම්මාෙං අනුප්පාදං පරිපූයරති, 
දුතියයොවිහායරොභාවියතොබ්යහුලීකයතොඋප්පන්ොෙංපාපකාෙං අකුසලාෙං
ධම්මාෙං පහාෙං පරිපූයරති, තතියයො විහායරො භාවියතො බ්යහුලීකයතො
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පටුෙ 

අනුප්පන්ොෙං කුසලාෙංධම්මාෙංඋප්පාදංපරිපූයරති, චතුත්ය ොවිහායරො
භාවියතො බ්යහුලීකයතො උප්පන්ොෙංකුසලාෙංධම්මාෙංඨිතිං අසම්යමොසං
භියයයොභාවං පරිපූයරති. පඨමං සම්මප්පධාෙං භාවිතං බ්යහුලීකතං
මාෙප්පහාෙං පරිපූයරති, දුතියං සම්මප්පධාෙං භාවිතං බ්යහුලීකතං
ආලයසමුග්ඝාතං පරිපූයරති, තතියං සම්මප්පධාෙං භාවිතං බ්යහුලීකතං
අවිජ්ජාපහාෙං පරිපූයරති, චතුත් ං සම්මප්පධාෙං භාවිතං බ්යහුලීකතං 
භවූපසමං පරිපූයරති. මාෙප්පහාෙං භාවිතං බ්යහුලීකතං සච්චාධිට්ඨාෙං
පරිපූයරති, ආලයසමුග්ඝායතො භාවියතො බ්යහුලීකයතො චාගාධිට්ඨාෙං
පරිපූයරති, අවිජ්ජාපහාෙං භාවිතං බ්යහුලීකතං පඤ්ඤාධිට්ඨාෙං පරිපූයරති, 
භවූපසයමො භාවියතො බ්යහුලීකයතො උපසමාධිට්ඨාෙං පරිපූයරති.
සච්චාධිට්ඨාෙං භාවිතං බ්යහුලීකතං ඡන්දසමාධිං පරිපූයරති, චාගාධිට්ඨාෙං 
භාවිතං බ්යහුලීකතං වීරියසමාධිං පරිපූයරති, පඤ්ඤාධිට්ඨාෙං භාවිතං
බ්යහුලීකතං චිත්තසමාධිං පරිපූයරති, උපසමාධිට්ඨාෙං භාවිතං බ්යහුලීකතං
වීමංසාසමාධිං පරිපූයරති. ඡන්දසමාධි භාවියතො බ්යහුලීකයතො ඉන්ද්රියසංවරං
පරිපූයරති, වීරියසමාධි භාවියතො බ්යහුලීකයතො තපං පරිපූයරති, චිත්තසමාධි
භාවියතොබ්යහුලීකයතොබුද්ධිංපරිපූයරති, වීමංසාසමාධි භාවියතොබ්යහුලීකයතො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ගං පරිපූයරති. ඉන්ද්රියසංවයරො භාවියතො බ්යහුලීකයතො
යමත්තංපරිපූයරති, තයපොභාවියතොබ්යහුලීකයතොකරුණංපරිපූයරති, බුද්ධි
භාවිතා බ්යහුලීකතා මුදිතං පරිපූයරති, සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො භාවියතො
බ්යහුලීකයතොඋයපක්ෙං පරිපූයරති. 

87. තත්  ඉමා චතස්යසො දිසා පඨමා පටිපදා පඨයමො සතිපට්ඨායෙො 
පඨමංොෙංපඨයමො විහායරොපඨයමොසම්මප්පධායෙොපඨයමොඅච්ඡරියයො 
අබ්භුයතොධම්යමොසච්චාධිට්ඨාෙංඡන්දසමාධිඉන්ද්රියසංවයරොයමත්තාඉති
පඨමා දිසා. 

දුතියා පටිපදා දුතියයො සතිපට්ඨායෙො දුතියයො විහායරො දුතියයො 
සම්මප්පධායෙො දුතියයො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො භවාධිට්ඨාෙං
වීරියසමාධිතයපොකරුණා ඉතිදුතියාදිසා. 

තතියාපටිපදාතතියයොසතිපට්ඨායෙොතතියංොෙංතතියයොවිහායරො
තතියයො සම්මප්පධායෙො තතියයො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො
පඤ්ඤාධිට්ඨාෙංචිත්තසමාධි බුද්ධිමුදිතාඉතිතතියාදිසා. 

චතුත්ථී පටිපදා චතුත්ය ො සතිපට්ඨායෙො චතුත් ං ොෙං චතුත්ය ො 
විහායරොචතුත්ය ොසම්මප්පධායෙොචතුත්ය ොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො
උපසමාධිට්ඨාෙං වීමංසාසමාධි සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො උයපක්ො ඉති
චතුත්ථීදිසා. 

තත්  පඨමා පටිපදා පඨයමො සතිපට්ඨායෙො පඨමං ොෙං පඨයමො
විහායරො පඨයමො සම්මප්පධායෙො පඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො 
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සච්චාධිට්ඨාෙංඡන්දසමාධිඉන්ද්රියසංවයරො, යමත්තාඉතිඉයමසං දසන්ෙං
සුත්තාෙං එයකො අත්ය ො, බ්යයඤ්ජෙයමව ොෙං. ඉදං රාගචරිතස්ස
බග්ගලස්සයභසජ්ජං. 

දුතියා පටිපදා දුතියයො සතිපට්ඨායෙො දුතියං ොෙං දුතියයො විහායරො 
දුතියයො සම්මප්පධායෙො දුතියයො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො
චාගාධිට්ඨාෙං වීරියසමාධි තයපොකරුණා ඉති ඉයමසං දසන්ෙං සුත්තාෙං
එයකො අත්ය ො, බ්යයඤ්ජෙයමව ොෙං. ඉදං යදොසචරිතස්ස බග්ගලස්ස
යභසජ්ජං. 

තතියාපටිපදාතතියයොසතිපට්ඨායෙොතතියංොෙංතතියයොවිහායරො
තතියයො සම්මප්පධායෙො තතියයො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො
පඤ්ඤාධිට්ඨාෙංචිත්තසමාධි බුද්ධිමුදිතා ඉතිඉයමසං දසන්ෙංසුත්තාෙං
එයකො අත්ය ො, බ්යයඤ්ජෙයමව ොෙං. ඉදං දිට්ඨිචරිතස්ස මන්දස්ස
යභසජ්ජං. 

චතුත්ථී පටිපදා චතුත්ය ො සතිපට්ඨායෙො චතුත් ං ොෙං චතුත්ය ො 
විහායරොචතුත්ය ොසම්මප්පධායෙොචතුත්ය ොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො
උපසමාධිට්ඨාෙං වීමංසාසමාධි සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො උයපක්ො ඉති
ඉයමසං දසන්ෙං සුත්තාෙං එයකො අත්ය ො, බ්යයඤ්ජෙයමව ොෙං. ඉදං 
දිට්ඨිචරිතස්සඋදත්තස්සයභසජ්ජං. 

තත්  දුක්ො ච පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා දුක්ො ච පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා
අප්පණිහිතං වියමොක්ෙමුෙං, සුො පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා සුඤ්ඤතං 
වියමොක්ෙමුෙං, සුොපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤාඅනිමිත්තංවියමොක්ෙමුෙං. 

තත්  කායය කායානුපස්සිතා සතිපට්ඨාෙඤ්ච යවදොසු 
යවදොනුපස්සිතා සතිපට්ඨාෙඤ්ච අප්පණිහිතං වියමොක්ෙමුෙං, චිත්යත 
චිත්තානුපස්සිතා සුඤ්ඤතං වියමොක්ෙමුෙං. ධම්යමසු ධම්මානුපස්සිතා
අනිමිත්තං වියමොක්ෙමුෙං. 

තත්  පඨමඤ්චොෙං දුතියඤ්චොෙං අප්පණිහිතං වියමොක්ෙමුෙං, 
තතියං ොෙං සුඤ්ඤතං වියමොක්ෙමුෙං, චතුත් ං ොෙං අනිමිත්තං
වියමොක්ෙමුෙං. 

තත්  පඨයමො ච විහායරො දුතියයො ච විහායරො අප්පණිහිතං
වියමොක්ෙමුෙං, තතියයො විහායරො සුඤ්ඤතං වියමොක්ෙමුෙං, චතුත්ය ො
විහායරොඅනිමිත්තංවියමොක්ෙමුෙං. 

යත්  පඨමඤ්ච සම්මප්පධාෙං දුතියඤ්ච සම්මප්පධාෙං අප්පණිහිතං
වියමොක්ෙමුෙං, තතියං සම්මප්පධාෙං සුඤ්ඤතං වියමොක්ෙමුෙං, චතුත් ං
සම්මප්පධාෙංඅනිමිත්තංවියමොක්ෙමුෙං. 
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තත්  මාෙප්පහාෙඤ්ච ආලයසමුග්ඝායතො ච අප්පණිහිතං
වියමොක්ෙමුෙං, අවිජ්ජාපහාෙං සුඤ්ඤතං වියමොක්ෙමුෙං, භවූපසයමො
අනිමිත්තංවියමොක්ෙමුෙං. 

තත් සච්චාධිට්ඨාෙඤ්චචාගාධිට්ඨාෙඤ්චඅප්පණිහිතං වියමොක්ෙමුෙං, 
පඤ්ඤාධිට්ඨාෙං සුඤ්ඤතං වියමොක්ෙමුෙං, උපසමාධිට්ඨාෙං අනිමිත්තං 
වියමොක්ෙමුෙං. 

තත්  ඡන්දසමාධි ච වීරියසමාධි ච අප්පණිහිතං වියමොක්ෙමුෙං, 
චිත්තසමාධි සුඤ්ඤතං වියමොක්ෙමුෙං, වීමංසාසමාධි අනිමිත්තං
වියමොක්ෙමුෙං. 

තත්  ඉන්ද්රියසංවයරො ච තයපො ච අප්පණිහිතං වියමොක්ෙමුෙං, බුද්ධි
සුඤ්ඤතංවියමොක්ෙමුෙංසබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගොඅනිමිත්තං වියමොක්ෙමුෙං. 

තත්  යමත්තා ච කරුණා ච අප්පණිහිතං වියමොක්ෙමුෙං, මුදිතා
සුඤ්ඤතංවියමොක්ෙමුෙංඋයපක්ොඅනිමිත්තංවියමොක්ෙමුෙං. 

යතසං වික්කීළිතං. චත්තායරො ආහාරා යතසං පටිපක්යෙො චතස්යසො 
පටිපදා…යප.… චත්තායරො විපල්ලාසා යතසං පටිපක්යෙො චත්තායරො
සතිපට්ඨාො. චත්තාරි උපාදාොනි යතසං පටිපක්යෙො චත්තාරි ොොනි.
චත්තායරොයයොගායතසංපටිපක්යෙොචත්තායරො විහාරා.චත්තායරොගන් ා
යතසං පටිපක්යෙො චත්තායරො සම්මප්පධාො. චත්තායරො ආසවා යතසං
පටිපක්යෙො චත්තායරො අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා. චත්තායරො ඔඝා යතසං
පටිපක්යෙො චත්තාරි අධිට්ඨාොනි. චත්තායරො සල්ලා යතසං පටිපක්යෙො
චතස්යසො සමාධිභාවො. චතස්යසො විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො තාසං පටිපක්යෙො
චත්තායරො සුෙභාගියා ධම්මා. චත්තාරි අගතිගමොනි යතසං පටිපක්යෙො
චතස්යසොඅප්පමාණා. 

සීහා බුද්ධා පච්යචකබුද්ධා සාවකා ච හතරාගයදොසයමොහා, යතසං 
වික්කීළිතං භාවො සච්ඡිකිරියා බ්යයන්තීකිරියා ච. වික්කීළිතං 
ඉන්ද්රියාධිට්ඨාෙං වික්කීළිතං විපරියාසාෙධිට්ඨාෙඤ්ච. ඉන්ද්රියානි 
සද්ධම්මයගොචයරො විපරියාසා කියලසයගොචයරො. අයං වුච්චති
සීහවික්කීළිතස්ස ච ෙයස්ස දිසායලොචෙස්ස ච ෙයස්ස භූමීති. යතොහ
‘‘යයො යෙති විපල්ලායසහි සංකියලයස’’ති. යවයයාකරයණසු හි යය
‘‘කුසලාකුසලා’’තිච. 

තත්  යය දුක්ොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය ච
නියයන්ති, ඉයම ද්යව බග්ගලා; යය සුොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය
ඛිප්පාභිඤ්ඤාය ච නියයන්ති, ඉයම ද්යව බග්ගලා. යතසං චතුන්ෙං
බග්ගලාෙං අයං සංකියලයසො, චත්තායරො ආහාරා, චත්තායරො විපල්ලාසා, 
චත්තාරි උපාදාොනි, චත්තායරො යයොගා, චත්තායරො ගන් ා, චත්තායරො
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ආසවා, චත්තායරොඔඝා, චත්තායරො සල්ලා, චතස්යසොවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයො, 
චත්තාරි අගතිගමොනීති. යතසං චතුන්ෙං බග්ගලාෙං ඉදං යවොදාෙං, 
චතස්යසො පටිපදා, චත්තායරො සතිපට්ඨාො, චත්තාරිොොනි, චත්තායරො
විහාරා, චත්තායරො සම්මප්පධාො, චත්තායරො අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා, 
චත්තාරි අධිට්ඨාොනි, චතස්යසො සමාධිභාවො, චත්තායරො සුෙභාගියා
ධම්මා, චතස්යසොඅප්පමාණාඉති. 

88. තත්  යය දුක්ොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය ච
නියයන්ති ඉයම ද්යව බග්ගලා. යය සුොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය
ඛිප්පාභිඤ්ඤාය ච නියයන්ති, ඉයම ද්යව බග්ගලා. තත්  යයො සුොය 
පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤායනියයාති, අයං උග්ඝටිතඤ්ඤූ. යයො සාධාරණාය, 
අයං විපඤ්චිතඤ්ඤූ.යයො දුක්ොයපටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤායනියයාති, අයං
යෙයයයො. 

තත් භගවාඋග්ඝටිතඤ්ඤුස්සබග්ගලස්සසම ංඋපදිසති, යෙයයස්ස
විපස්සෙං, සම විපස්සෙං විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස. තත්  භගවා 
උග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස බග්ගලස්ස මුදුකං ධම්මයදසෙං උපදිසති, තික්ෙං
යෙයයස්ස, මුදුතික්ෙං විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස, තත්  භගවා උග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස
බග්ගලස්ස සංඛිත්යතෙ ධම්මං යදසයති, සංඛිත්තවිත් ායරෙ
විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස, විත් ායරෙ යෙයයස්ස.තත් භගවාඋග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස
බග්ගලස්ස නිස්සරණං උපදිසති, විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස ආදීෙවඤ්ච
නිස්සරණඤ්චඋපදිසති, යෙයයස්සඅස්සාදඤ්ච ආදීෙවඤ්චනිස්සරණඤ්ච
උපදිසති. තත්  භගවා උග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස අධිපඤ්ඤාසික්ෙං පඤ්ඤාපයති, 
අධිචිත්තංවිපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස, අධිසීලංයෙයයස්ස. 

තත්  යය දුක්ොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය ච 
නියයන්ති, ඉයම ද්යව බග්ගලා. යය සුොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය
ඛිප්පාභිඤ්ඤාය චනියයන්ති.ඉයමද්යවබග්ගලා.ඉතියෙොචත්තාරිහුත්වා
තීණිභවන්ති උග්ඝටිතඤ්ඤූවිපඤ්චිතඤ්ඤූයෙයයයොති. 

යතසං තිණ්ණං බග්ගලාෙං අයං සංකියලයසො, තීණි අකුසලමූලානි
යලොයභො අකුසලමූලං යදොයසො අකුසලමූලං යමොයහො අකුසලමූලං, තීණි 
දුච්චරිතානි – කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං මයෙොදුච්චරිතං; තයයො 
අකුසලවිතක්කා – කාමවිතක්යකො බ්යයාපාදවිතක්යකො විහිංසාවිතක්යකො; 
තිස්යසො අකුසලසඤ්ඤා – කාමසඤ්ඤා බ්යයාපාදසඤ්ඤා විහිංසාසඤ්ඤා; 
තිස්යසොවිපරීතසඤ්ඤා– නිච්චසඤ්ඤාසුෙසඤ්ඤාඅත්තසඤ්ඤා; තිස්යසො
යවදො – සුො යවදො දුක්ො යවදො අදුක්ෙමසුො යවදො; තිස්යසො
දුක්ෙතා – දුක්ෙදුක්ෙතාසඞ්ොරදුක්ෙතා විපරිණාමදුක්ෙතා; තයයොඅග්ගී –
රාගග්ගි යදොසග්ගි යමොහග්ගි; තයයො සල්ලා – රාගසල්යලො යදොසසල්යලො
යමොහසල්යලො; තිස්යසො ජටා – රාගජටා යදොසජටා යමොහජටා; තිස්යසො 
අකුසලූපපරික්ො – අකුසලං කායකම්මං අකුසලං වචීකම්මං අකුසලං
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මයෙොකම්මං. තිස්යසො විපත්තියයො – සීලවිපත්ති දිට්ඨිවිපත්ති
ආචාරවිපත්තීති. යතසං තිණ්ණං බග්ගලාෙං ඉදං යවොදාෙං. තීණි
කුසලමූලානි – අයලොයභො කුසලමූලං අයදොයසො කුසලමූලං අයමොයහො
කුසලමූලං.තීණි සුචරිතානි–කායසුචරිතංවචීසුචරිතංමයෙොසුචරිතං.තයයො
කුසලවිතක්කා – යෙක්ෙම්මවිතක්යකො අබ්යයාපාදවිතක්යකො 
අවිහිංසාවිතක්යකො. තයයො සමාධී – සවිතක්යකො සවිචායරො සමාධි
අවිතක්යකො විචාරමත්යතො සමාධි අවිතක්යකො අවිචායරො සමාධි. තිස්යසො
කුසලසඤ්ඤා – යෙක්ෙම්මසඤ්ඤා අබ්යයාපාදසඤ්ඤා අවිහිංසාසඤ්ඤා. 
තිස්යසො අවිපරීතසඤ්ඤා – අනිච්චසඤ්ඤා දුක්ෙසඤ්ඤා අෙත්තසඤ්ඤා.
තිස්යසො කුසලූපපරික්ො – කුසලං කායකම්මං කුසලං වචීකම්මං කුසලං
මයෙොකම්මං. තීණි යසොයචයයානි – කායයසොයචයයං වචීයසොයචයයං
මයෙොයසොයචයයං; තිස්යසො සම්පත්තියයො – සීලසම්පත්ති සමාධිසම්පත්ති
පඤ්ඤාසම්පත්ති. තිස්යසො සික්ො – අධිසීලසික්ො අධිචිත්තසික්ො
අධිපඤ්ඤාසික්ො; තයයො ෙන්ධා – සීලක්ෙන්යධො සමාධික්ෙන්යධො 
පඤ්ඤාක්ෙන්යධො. තීණි වියමොක්ෙමුොනි – සුඤ්ඤතං අනිමිත්තං
අප්පණිහිතන්ති. 

ඉති යෙො චත්තාරි හුත්වා තීණි භවන්ති, තීණි හුත්වා ද්යව භවන්ති
තණ්හාචරියතොචදිට්ඨිචරියතොච. 

යතසං ද්වින්ෙං බග්ගලාෙං අයං සංකියලයසො, තණ්හා ච අවිජ්ජා ච 
අහිරිකඤ්ච අයෙොත්තප්පඤ්ච අස්සති ච අසම්පජඤ්ඤඤ්ච අයයොනියසො 
මෙසිකායරො චයකොසජ්ජඤ්චයදොවචස්සඤ්ච අහංකායරො චමමංකායරොච
අස්සද්ධා ච පමායදො ච අසද්ධම්මස්සවෙඤ්ච අසංවයරො ච අභිජ්ො ච
බ්යයාපායදොචනීවරණඤ්චසංයයොජෙඤ්චයකොයධොච උපොයහොචමක්යෙො
චපලායසොචඉස්සාචමච්යඡරඤ්චමායාචසායඨයයඤ්චසස්සතදිට්ඨි ච
උච්යඡදදිට්ඨිචාති. 

යතසං ද්වින්ෙංබග්ගලාෙංඉදංයවොදාෙං, සමය ොචවිපස්සොචහිරීච
ඔත්තප්පඤ්ච සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච යයොනියසො මෙසිකායරො ච 
වීරියාරම්යභො ච යසොවචස්සඤ්ච ධම්යම ඤාණඤ්ච අන්වයය ඤාණඤ්ච
ෙයය ඤාණඤ්ච අනුප්පායද ඤාණඤ්ච සද්ධා ච අප්පමායදො ච
සද්ධම්මස්සවෙඤ්චසංවයරොචඅෙභිජ්ොච අබ්යයාපායදොචරාගවිරාගාච
යචයතොවිමුත්තිඅවිජ්ජාවිරාගාචපඤ්ඤාවිමුත්තිඅභිසමයයො චඅප්පිච්ඡතාච
සන්තුට්ඨි ච අක්යකොයධො ච අනුපොයහො ච අමක්යෙො ච අපලායසො ච 
ඉස්සාපහාෙඤ්චමච්ඡරියප්පහාෙඤ්චවිජ්ජාචවිමුත්තිචසඞ්ෙතාරම්මයණො
ච වියමොක්යෙො අසඞ්ෙතාරම්මයණො ච වියමොක්යෙො සඋපාදියසසා ච
නිබ්බ්යාෙධාතුඅනුපාදියසසාච නිබ්බ්යාෙධාතූති. 
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අයං වුච්චති තිබක්ෙලස්ස ච ෙයස්ස අඞ්කුසස්ස ච ෙයස්ස භූමීති.
යතොහ ‘‘යයො අකුසයල සමූයලහි යෙතී’’ති ‘‘ඔයලොයකත්වා
දිසයලොචයෙො’’තිච. 

නියුත්තංෙයසමුට්ඨාෙං. 

සාසෙපට්ඨාෙඋ 

89. තත්  අට්ඨාරස මූලපදා කුහිං දට්ඨබ්බ්යා? සාසෙපට්ඨායෙ. තත් 
කතමං සාසෙපට්ඨාෙං? සංකියලසභාගියං සුත්තං, වාසොභාගියං සුත්තං, 
නිබ්යබ්යධභාගියං සුත්තං, අයසක්ෙභාගියං සුත්තං, සංකියලසභාගියඤ්ච
වාසොභාගියඤ්චසුත්තං, සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබ්යධභාගියඤ්චසුත්තං, 
සංකියලසභාගියඤ්ච අයසක්ෙභාගියඤ්ච සුත්තං, සංකියලසභාගියඤ්ච
නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච අයසක්ෙභාගියඤ්ච සුත්තං, සංකියලසභාගියඤ්ච 
වාසොභාගියඤ්ච නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච සුත්තං, වාසොභාගියඤ්ච
නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච සුත්තං, තණ්හාසංකියලසභාගියං සුත්තං, 
දිට්ඨිසංකියලසභාගියං සුත්තං, දුච්චරිතසංකියලසභාගියං සුත්තං, 
තණ්හායවොදාෙභාගියං සුත්තං, දිට්ඨියවොදාෙභාගියං සුත්තං, 
දුච්චරිතයවොදාෙභාගියංසුත්තං. 

තත්  සංකියලයසො තිවියධො – තණ්හාසංකියලයසො දිට්ඨිසංකියලයසො 
දුච්චරිතසංකියලයසො.තත් තණ්හාසංකියලයසොසමය ෙවිසුජ්ෙති, යසො
සමය ො සමාධික්ෙන්යධො. දිට්ඨිසංකියලයසො විපස්සොය විසුජ්ෙති, සා 
විපස්සො පඤ්ඤාක්ෙන්යධො. දුච්චරිතසංකියලයසො සුචරියතෙ විසුජ්ෙති, 
තංසුචරිතංසීලක්ෙන්යධො.තස්සසීයලපතිට්ඨිතස්සයදිආසත්ති උප්පජ්ජති
භයවසු, එවං සායං සම විපස්සො භාවොමයං බඤ්ඤක්රියවත්ථ භවති 
තතූ්රපපත්තියා සංවත්තති. ඉමානි චත්තාරි සුත්තානි, සාධාරණානි කතානි
අට්ඨ භවන්ති, තානියයව අට්ඨ සුත්තානි සාධාරණානි කතානි යසොළස
භවන්ති. 

ඉයමහි යසොළසහි සුත්යතහි භින්යෙහි ෙවවිධං සුත්තං භින්ෙං භවති. 
ගා ාය ගා ා අනුමිනිතබ්බ්යා, යවයයාකරයණෙ යවයයාකරණං
අනුමිනිතබ්බ්යං.සුත්යතෙ සුත්තංඅනුමිනිතබ්බ්යං. 

90. තත් කතමංසංකියලසභාගියංසුත්තං? 

‘‘කාමන්ධාජාලසඤ්ඡන්ො, තණ්හාඡදෙඡාදිතා; 
පමත්තබ්යන්ධො [පමත්තබ්යන්ධුො (උදා. 74)] බ්යද්ධා, මච්ඡාව
කුමිොමුයෙ; 
ජරාමරණමන්යවන්ති, වච්යඡොඛීරපයකොව [ඛීරූපයකොව (ක.)පස්ස
උදා.64] මාතර’’න්ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 
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චත්තාරිමානි, භික්ෙයව, අගතිගමොනි. කතමානි චත්තාරි? ඡන්දාගතිං 
[ඡන්දා අගතිං (සී. ක.) පස්ස අ. නි. 4.17] ගච්ඡති, යදොසාගතිං ගච්ඡති, 
යමොහාගතිං ගච්ඡති, භයාගතිං ගච්ඡති. ඉමානි යෙො, භික්ෙයව, චත්තාරි
අගතිගමොනි.ඉදමයවොචභගවා, ඉදංවත්වාෙසුගයතො, අ ාපරංඑතදයවොච 
සත් ා– 

‘‘ඡන්දායදොසාභයායමොහා, යයොධම්මංඅතිවත්තති; 
නිහීයතිතස්සයයසො, කාළපක්යෙවචන්දිමා’’ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘මයෙොබබ්බ්යඞ්ගමාධම්මා, මයෙොයසට්ඨාමයෙොමයා; 
මෙසායචපදුට්යඨෙ, භාසතිවාකයරොතිවා; 
තයතොෙංදුක්ෙමන්යවති, චක්කංවවහයතොපද’’න්ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘මිද්ධී [පස්ස ධ. ප. 325] යදා යහොති මහග්ඝයසො ච, නිද්දායිතා
සම්පරිවත්තසායී; 
මහාවරායහොවනිවාපබට්යඨො, බෙප්බෙංගබ්භමුයපති මන්යදො’’ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘අයසාව මලං සමුට්ඨිතං, තතුට්ඨාය [තදුට්ඨාය (සී.) පස්ස ධ. ප.
240] තයමවොදති; 
එවංඅතියධොෙචාරිෙං, සානි [තානි(සී.)පස්සධ. ප.240] කම්මානි
ෙයන්තිදුග්ගති’’න්ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘යචොයරො ය ාසන්ධිමුයෙගහීයතො, සකම්මුො හඤ්ඤතිබ්යජ්ෙයත
ච; 
එවං අයං යපච්ච පජා පරත් , සකම්මුො හඤ්ඤති බ්යජ්ෙයත 
චා’’ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘සුෙකාමානිභූතානි, යයොදණ්යෙෙවිහිංසති; 
අත්තයෙොසුෙයමසායෙො, යපච්චයසොෙලභයත [ලයභ (ක.)පස්ස
ධ.ප.131] සුෙ’’න්ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 
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‘‘ගුන්ෙං යචතරමාොෙං, ජිම්හංගච්ඡති බඞ්ගයවො; 
සබ්බ්යාතාජිම්හංගච්ඡන්ති, යෙත්යතජිම්හංගයත [ජිම්හගයත(සී.
ක.)පස්සඅ.නි.4.70] සති. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, යයොයහොතියසට්ඨසම්මයතො; 
යසොයචඅධම්මංචරති, පයගවඉතරාපජා; 
සබ්බ්යංරට්ඨංදුක්ෙංයසති, රාජායචයහොතිඅධම්මියකො’’ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘සුකිච්ඡරූපාවතියමමනුස්සා, කයරොන්තිපාපංඋපධීසුරත්තා; 
ගච්ඡන්ති යත බ්යහුජෙසන්නිවාසං, නිරයං අවීචිං කටුකං 
භයාෙක’’න්ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘ඵලං යව [පස්සඅ.නි. 4.68] කදලිංහන්ති, ඵලංයවළංඵලංෙළං; 
සක්කායරොකාබරිසංහන්ති, ගබ්යභොඅස්සතරිංය ා’’ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘යකොධමක්ෙගරු භික්ඛු, ලාභසක්කාරගාරයවො 
[ලාභසක්කාරකාරණා(සී.ක.) පස්සඅ.නි.4.43]; 
සුයෙත්යතපූතිබීජංව, සද්ධම්යමෙවිරූහතී’’ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

91. ‘‘ඉධාහං, භික්ෙයව, එකච්චං බග්ගලං පදුට්ඨචිත්තං එවං යචතසා
යචයතොපරිච්චපජාොමි, (ය ායෙොඅයංබග්ගයලොඉරියති, යඤ්චපටිපදං
පටිපන්යෙො, යඤ්චමග්ගංසමාරූළ්යහො) [( ) ෙත්ථිඅ.නි. 1.43-44; ඉතිවු.
20]. ඉමම්හි චායං සමයය කාලං කයරයය, ය ාභතං නික්ඛිත්යතො, එවං
නිරයය.තංකිස්ස යහතු? චිත්තං හිස්ස, භික්ෙයව, පදුට්ඨං [පයදොසිතං (සී.
ක.) අ. නි. 1.43; ඉතිවු. 20 පස්සිතබ්බ්යං], යචයතොපයදොසයහතු 
[චිත්තපයදොසයහතු (සී. ක.)] යෙො පෙ, භික්ෙයව, එවමියධකච්යච සත්තා
කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං 
උපපජ්ජන්තී’’ති.එතමත් ංභගවාඅයවොච, තත්ය තංඉතිවුච්චති– 

‘‘පදුට්ඨචිත්තංඤත්වාෙ, එකච්චංඉධබග්ගලං; 
එතමත් ඤ්ච බ්යයාකාසි, බුද්යධො [සත් ා (සී. ක.)] භික්ඛූෙ
සන්තියක; 

ඉමම්හි චායංසමයය, කාලංකයිරා බග්ගයලො; 
නිරයංඋපපජ්යජයය, චිත්තංහිස්සපදූසිතං; 
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යචයතොපයදොසයහතුහි, සත්තාගච්ඡන්තිදුග්ගතිං. 

ය ාභතංනික්ඛියපයය, එවයමවත ාවියධො; 
කායස්සයභදාදුප්පඤ්යඤො, නිරයංයසොපපජ්ජතී’’ති. 

අයම්පිඅත්ය ොවුත්යතොභගවතාඉතියමසුතන්ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘සයචභාය දුක්ෙස්ස, සයචයවොදුක්ෙමප්පියං; 
මාකත් පාපකංකම්මං, ආවි [ආවී(සී.)පස්ස උදා.44] වායදිවා
රයහො. 

‘‘සයච චපාපකංකම්මං, කරිස්ස කයරො වා; 
ෙයවොදුක්ොපමුතයත්ථි, උයපච්චපිපලායත’’න්ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘අධම්යමෙධෙංලද්ධා, මුසාවායදෙචූභයං; 
මයමතිබ්යාලාමඤ්ඤන්ති, තංක ංනුභවිස්සති. 

‘‘අන්තරායාසුභවිස්සන්ති, සම්භතස්සවිෙස්සති; 
මතාසග්ගංෙගච්ඡන්ති, ෙනුඑත්තාවතාහතා’’ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘ක ංෙණතිඅත්තාෙං, ක ංමිත්යතහිජීරති; 
ක ංවිවට්ටයතධම්මා, ක ංසග්ගංෙගච්ඡති. 

‘‘යලොභා ෙණතිඅත්තාෙං, ලුද්යධොමිත්යතහි ජීරති; 
යලොභාවිවට්ටයතධම්මා, යලොභාසග්ගංෙගච්ඡතී’’ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘චරන්තිබ්යාලාදුම්යමධා, අමිත්යතයෙවඅත්තො; 
කයරොන්තා පාපකං කම්මං, යං යහොති කටුකප්ඵලං [කටකං ඵලං
(ක.)පස්සධ.ප.66]. 

‘‘ෙ තංකම්මංකතංසාධු, යංකත්වා අනුතප්පති; 
යස්සඅස්සුමුයෙොයරොදං, විපාකංපටියසවතී’’ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 
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‘‘දුක්කරං දුත්තිතික්ෙඤ්ච, අබ්යයත්යතෙ ච [අවියත්යතෙ (සී. ක.)
පස්සසං.නි.1.17] සාමඤ්ඤං; 
බ්යහූහිතත් සම්බ්යාධා, යත් බ්යායලොවිසීදති. 

‘‘යයොහිඅත් ඤ්චධම්මඤ්ච, භාසමායෙත ාගයත; 
මෙංපයදොසයයබ්යායලො, යමොඝංයෙොතස්සජීවිතං. 

‘‘එතඤ්චාහංඅරහාමි, දුක්ෙඤ්චඉයතොචපාපියතරංභන්යත; 
යයොඅප්පයමයයයසුත ාගයතසු, චිත්තංපයදොයසමිඅවීතරායගො’’ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘අප්පයමයයං පමිෙන්යතො, යකොධවිද්වා විකප්පයය; 
අප්පයමයයංපමායිෙං [පමායන්තං (සී.ක.) පස්සසං.නි. 1.179], 
නිවුතංතංමඤ්යඤඅකිස්සව’’න්ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘බරිසස්ස හි ජාතස්ස, කුඨාරී [කුධාරී (ක.) පස්ස සං. නි. 1.180] 
ජායයතමුයෙ; 
යායඡින්දතිඅත්තාෙං, බ්යායලොදුබ්භාසිතංභණං. 

‘‘ෙ හිසත් ංසුනිසිතං, විසංහලාහලංඉව; 
එවංවිරද්ධංපායතති, වාචාදුබ්භාසිතාය ා’’ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

92. 
‘‘යයොනින්දියංපසංසති, තංවානින්දතියයොපසංසියයො; 
විචිොතිමුයෙෙයසොකලිං, කලිොයතෙසුෙංෙවින්දති. 

‘‘අප්පමත්යතොඅයංකලි, යයොඅක්යෙසුධෙපරාජයයො; 
සබ්බ්යස්සාපි සහාපි අත්තො, අයයමව මහන්තතයරො [මහත්තයරො
(ක.)පස්සඅ.නි.4.3; සං.නි.1.180] කලි; 
යයොසුගයතසුමෙංපයදොසයය. 

‘‘සතංසහස්සාෙංනිරබ්බුදාෙං, ඡත්තිංසතීපඤ්චචඅබ්බුදානි; 
යමරියගරහී නිරයංඋයපති, වාචංමෙඤ්චපණිධාය පාපක’’න්ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

‘‘යයොයලොභගුයණඅනුයුත්යතො, යසොවචසා [වචසාච(ක.) පස්සසු.
නි.668] පරිභාසතිඅඤ්යඤ; 
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අස්සද්යධො කදරියයො [අෙරියයො (සී. ක.)] අවදඤ්ඤූ, මච්ඡරි
යපසුණියංඅනුයුත්යතො. 

‘‘මුෙදුග්ග විභූතඅෙරිය, භූෙහුපාපක දුක්කටකාරි; 
බරිසන්තකලීඅවජාතබත්ත [අවජාතකබත්ත(සී. ක.)පස්සසු.නි.
669], මාබ්යහුභාණිධයෙරයියකොසි. 

‘‘රජමාකිරසීඅහිතාය, සන්යතගරහසිකිබ්බිසකාරී; 
බ්යහූනිදුච්චරිතානිචරිත්වා, ගච්ඡසියෙොපපතං චිරරත්ත’’න්ති. 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

තත් කතමංවාසොභාගියංසුත්තං? 

‘‘මයෙොබබ්බ්යඞ්ගමා ධම්මා, මයෙොයසට්ඨා මයෙොමයා; 
මෙසායචපසන්යෙෙ, භාසතිවාකයරොතිවා; 
තයතො ෙං සුෙමන්යවති, ඡායාව අෙපායිනී’’ති [අනුපායිනීති (ක.)
පස්සධ.ප.2]. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

93. මහාොයමො සක්යකො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉදං, භන්යත, 
කපිලවත්ථඉද්ධඤ්යචවඵීතඤ්චබ්යාහුජඤ්ඤං [බ්යහුජෙං (සී.ක.) පස්සසං.
නි. 5.1018] ආකිණ්ණමනුස්සං සම්බ්යාධබ්යූහං, යසො යෙො අහං, භන්යත, 
භගවන්තං වා පයිරුපාසිත්වා මයෙොභාවනීයය වා භික්ඛූ සායන්හසමයං
කපිලවත්ථං පවිසන්යතො භන්යතෙපි හත්ථිො සමාගච්ඡාමි, භන්යතෙපි
අස්යසෙ සමාගච්ඡාමි, භන්යතෙපි රය ෙ සමාගච්ඡාමි, භන්යතෙපි
සකයටෙ සමාගච්ඡාමි, භන්යතෙපි බරියසෙ සමාගච්ඡාමි, තස්ස මය්හං, 
භන්යත, තස්මිංසමයයමුස්සයතවභගවන්තංආරබ්භසති, මුස්සතිධම්මං
ආරබ්භසති, මුස්සතිසඞ්ඝංආරබ්භසති.තස්සමය්හං, භන්යත, එවංයහොති
‘ඉමම්හිචාහංසායන්හසමයයකාලංකයරයයං, කාමය්හං [මමස්ස(සී.ක.)
පස්සසං.නි.5.1018] ගති, යකො අභිසම්පරායයො’’’ති. 

‘‘මා භායි, මහාොම, මාභායි, මහාොම, අපාපකං යතමරණංභවිස්සති, 
අපාපිකා [අපාපිකායත(සී.)] කාලඞ්කිරියා.චතූහියෙො, මහාොම, ධම්යමහි
සමන්ොගයතො අරියසාවයකො නිබ්බ්යාෙනින්යෙො යහොති නිබ්බ්යාෙයපොයණො
නිබ්බ්යාෙපබ්භායරො. කතයමහි චතූහි? ඉධ, මහාොම, අරියසාවයකො බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදෙසමන්ොගයතොයහොති, ඉතිපියසොභගවාඅරහං…යප.…
බුද්යධො භගවාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්ොගයතො යහොති අෙණ්යෙහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි.
යසයය ාපි, මහාොම, රුක්යෙො පාචීෙනින්යෙො පාචීෙයපොයණො
පාචීෙපබ්භායරො, යසොමූලච්ඡින්යෙො [මූයලහිඡින්යෙො (සී.ක.)] කතයමෙ
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පපයතයයා’’ති? ‘‘යයෙ, භන්යත, නින්යෙො යයෙ යපොයණො යයෙ
පබ්භායරො’’ති. ‘‘එවයමව යෙො, මහාොම, ඉයමහි චතූහි ධම්යමහි 
සමන්ොගයතො අරියසාවයකො නිබ්බ්යාෙනින්යෙො යහොති නිබ්බ්යාෙයපොයණො
නිබ්බ්යාෙපබ්භායරො. මා භායි, මහාොම, මා භායි, මහාොම, අපාපකං යත
මරණංභවිස්සති, අපාපිකා කාලඞ්කිරියා’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

‘‘සුෙකාමානිභූතානි, යයොදණ්යෙෙෙහිංසති; 
අත්තයෙොසුෙයමසායෙො, යපච්චයසොලභයතසුෙ’’න්ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

‘‘ගුන්ෙඤ්යච තරමාොෙං, උජුංගච්ඡති බඞ්ගයවො; 
සබ්බ්යාතා උජුංගච්ඡන්ති, යෙත්යතඋජුංගයතසති. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, යයොයහොතියසට්ඨසම්මයතො; 
යසො සයච [යසො යචව (සී.) පස්ස (සී.) පස්ස අ. නි. 4.70] ධම්මං
චරති, පයගවඉතරාපජා; 
සබ්බ්යංරට්ඨංසුෙංයසති, රාජායචයහොතිධම්මියකො’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

94. භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයෙ අො පිණ්ඩිකස්ස ආරායම. 
යතෙයෙොපෙසමයයෙසම්බ්යහුලාභික්ඛූභගවයතො චීවරකම්මංකයරොන්ති 
‘‘නිට්ඨිතචීවයරො භගවා යතමාසච්චයයෙ චාරිකං පක්කමිස්සතී’’ති. යතෙ
යෙොපෙසමයයෙ ඉසිදත්තබරාණා පතයයොසායකයත [සාධුයක(සං.නි.
5.1002)] පටිවසන්ති යකෙචි යදව කරණීයයෙ. අස්යසොසුං යෙො
ඉසිදත්තබරාණා  පතයයො ‘‘සම්බ්යහුලා කිර භික්ඛූ භගවයතො චීවරකම්මං
කයරොන්ති. නිට්ඨිතචීවයරො භගවා යතමාසච්චයයෙ චාරිකං 
පක්කමිස්සතී’’ති. 

අ  යෙොඉසිදත්තබරාණා පතයයොමග්යගබරිසං ඨයපසුං ‘‘යදාත්වං
අම්යභො බරිස පස්යසයයාසි භගවන්තං ආගච්ඡන්තං අරහන්තං 
සම්මාසම්බුද්ධං, අ  අම්හාකං ආයරොයචයයාසී’’ති. ද්වීහතීහං ඨියතො යෙො
යසො බරියසො අද්දස භගවන්තං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං, දිස්වාෙ යයෙ
ඉසිදත්තබරාණා පතයයො යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වාඉසිදත්තබරායණ
 පතයයොඑතදයවොච ‘‘අයංයසොභන්යත [අයංභන්යත (සී.ක.)පස්සසං.
නි. 5.1002] භගවා ආගච්ඡති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො, යස්සදානි කාලං
මඤ්ඤ ා’’ති. 
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අ  යෙො ඉසිදත්තබරාණා  පතයයො යයෙ භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු, 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා භගවන්තං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො
අනුබ්යන්ධිංසු. අ යෙොභගවාමග්ගාඔක්කම්මයයෙඅඤ්ඤතරංරුක්ෙමූලං
යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයෙ නිසීදි.
ඉසිදත්තබරාණා  පතයයො භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු, 
එකමන්තංනිසින්ොයෙොඉසිදත්තබරාණා පතයයොභගවන්තංඑතදයවොචුං
– 

‘‘යදාමයංභන්යතභගවන්තංසුයණොම‘සාවත්ථියායකොසයලසුචාරිකං 
පක්කමිස්සතී’ති, යහොති යෙො තස්මිං සමයය අෙත්තමෙතා යහොති
යදොමෙස්සං ‘දූයර යෙො භගවා භවිස්සතී’ති. යදා පෙ මයං භන්යත
භගවන්තංසුයණොම‘සාවත්ථියා යකොසයලසුචාරිකංපක්කන්යතො’ති, යහොති
යෙො තස්මිං සමයය අෙත්තමෙතා යහොති යදොමෙස්සං ‘දූයර යෙො
භගවා’ති…යප.…. 

‘‘යදාපෙමයංභන්යතභගවන්තංසුයණොම ‘කාසීසුමගයධසු [කාසීහි
මාගයධ (සං. නි. 5.1002)] චාරිකං පක්කමිස්සතී’ති, යහොති යෙො තස්මිං
සමයය අෙත්තමෙතා යහොති යදොමෙස්සං ‘දූයර යෙො භගවා භවිස්සතී’ති. 
යදා පෙ මයං භන්යත භගවන්තං සුයණොම ‘කාසීසු මගයධසු චාරිකං 
පක්කන්යතො’ති, අෙප්පකා යෙො තස්මිං සමයය අෙත්තමෙතා යහොති
අෙප්පකංයදොමෙස්සං‘දූයර යෙොභගවා’ති. 

‘‘යදා පෙමයංභන්යතභගවන්තංසුයණොම ‘මගයධසුකාසීසුචාරිකං 
පක්කමිස්සතී’ති, යහොති යෙො තස්මිං සමයය අත්තමෙතා යහොති
යසොමෙස්සං ‘ආසන්යෙ යෙො භගවා භවිස්සතී’ති. යදා පෙ මයං භන්යත
භගවන්තංසුයණොම ‘මගයධසුකාසීසුචාරිකං පක්කන්යතො’ති, යහොතියෙො 
තස්මිං සමයය අත්තමෙතා යහොති යසොමෙස්සං ‘ආසන්යෙ යෙො
භගවා’ති…යප.…. 

‘‘යදා පෙ මයං භන්යත භගවන්තං සුයණොම ‘යකොසයලසු සාවත්ථිං 
[සාවත්ථියං (සී.ක.)] චාරිකං පක්කමිස්සතී’ති. යහොතියෙොතස්මිං සමයය
අත්තමෙතායහොතියසොමෙස්සං‘ආසන්යෙයෙොභගවාභවිස්සතී’ති. 

‘‘යදා පෙ මයං භන්යත භගවන්තං සුයණොම ‘සාවත්ථියං විහරති
යජතවයෙ අො පිණ්ඩිකස්ස ආරායම’ති යහොති අෙප්පකා යෙො තස්මිං
සමයය අත්තමෙතා, යහොති අෙප්පකං යසොමෙස්සං ‘ආසන්යෙ යෙො
භගවා’’’ති. 

‘‘තස්මාතිහ,  පතයයො, සම්බ්යායධො ඝරාවායසො රජාපය ො, 
අබ්යභොකායසො පබ්බ්යජ්ජා, අලඤ්ච පෙ යවො,  පතයයො, අප්පමාදායා’’ති.
‘‘අත්ථි යෙො යෙො, භන්යත, එතම්හා සම්බ්යාධා අඤ්යඤො සම්බ්යායධො
සම්බ්යාධතයරො යචව සම්බ්යාධසඞ්ොතතයරො චා’’ති? ‘‘කතයමො පෙ යවො, 
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 පතයයො, එතම්හා සම්බ්යාධා අඤ්යඤො සම්බ්යායධො සම්බ්යාධතයරො යචව
සම්බ්යාධසඞ්ොතතයරො චා’’ති? 

‘‘ඉධ මයං, භන්යත, යදා රාජා පයසෙදි යකොසයලො උයයාෙභූමිං 
නියයාතුකායමො [ගන්තුකායමො (සී.ක.) පස්සසං.නි. 5.1002] යහොති, යය
යතරඤ්යඤොපයසෙදිස්සයකොසලස්සොගාඔපවය්හා, යතකප්යපත්වායා
තා රඤ්යඤොපයසෙදිස්සයකොසලස්සපජාපතියයොපියාමොපා, තා [තාසං
(සී. ක.)] එකංබරයතොඑකංපච්ඡයතොනිසීදායපම, තාසංයෙොපෙ, භන්යත, 
භගිනීෙං එවරූයපො ගන්යධො යහොති. යසයය ාපි ොම ගන්ධකරණ්ෙකස්ස
තාවයදව විවරියමාෙස්ස, ය ා තං රාජකඤ්ඤාෙං [රාජාරයහෙ (සී. ක.)] 
ගන්යධෙ විභූසිතාෙං. තාසං යෙො පෙ, භන්යත, භගිනීෙං එවරූයපො 
කායසම්ඵස්යසො යහොති, යසයය ාපි ොම තූලපිචුයෙො වා කප්පාහපිචුයෙො
වා, ය ාතංරාජකඤ්ඤාෙංසුයෙධිතාෙං.තස්මිංයෙොපෙ, භන්යත, සමයය 
ොයගොපිරක්ඛිතබ්යබ්යොයහොති.තාපිභගිනියයොරක්ඛිතබ්බ්යායහොති.අත්තාපි
රක්ඛිතබ්බ්යා යහොති. ෙ යෙො පෙ මයං, භන්යත, අභිජාොම තාසු භගීනිසු
පාපකංචිත්තංඤප්පායදන්තා, අයං යෙොයෙො, භන්යත, එතම්හාසම්බ්යාධා
අඤ්යඤොසම්බ්යායධොසම්බ්යාධතයරොයචව සම්බ්යාධසඞ්ඝාතතයරොචාති. 

‘‘තස්මාතිහ,  පතයයො, සම්බ්යායධො ඝරාවායසො රජාපය ො, 
අබ්යභොකායසො පබ්බ්යජ්ජා. අලඤ්ච පෙ යවො,  පතයයො, අප්පමාදාය. චතූහි
යෙො  පතයයො, ධම්යමහි සමන්ොගයතො අරියසාවයකො යසොතාපන්යෙො
යහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්යබ්යොධිපරායයණො. 

‘‘කතයමහි චතූහි? ඉධ,  පතයයො, සුතවා අරියසාවයකො බුද්යධ 
අයවච්චප්පසායදෙසමන්ොගයතොයහොතිඉතිපියසොභගවාඅරහං…යප.…
බුද්යධො භගවාති, ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… විගතමලමච්යඡයරෙ
යචතසා අගාරං අජ්ොවසති, මුත්තචායගො පයතපාණි යවොස්සග්ගරයතො
යාචයයොයගො දාෙසංවිභාගරයතො අප්පටිවිභත්තං. ඉයමහි යෙො,  පතයයො, 
චතූහි ධම්යමහි සමන්ොගයතො අරියසාවයකො යසොතාපන්යෙො යහොති
අවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්යබ්යොධිපරායයණො. 

‘‘තුම්යහ යෙො,  පතයයො, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදෙ සමන්ොගතා
ඉතිපි යසො භගවා අරහං…යප.… බුද්යධො භගවාති, ධම්යම…යප.…
සඞ්යඝ…යප.… යං යෙො පෙ කිඤ්චි කුයල යදයයධම්මං, සබ්බ්යං තං
අප්පටිවිභත්තංසීලවන්යතහිකලයාණධම්යමහි, තංකිං මඤ්ඤ ,  පතයයො, 
කතිවිධා යත යකොසයලසු මනුස්සා යය තුම්හාකං සමසමා යදිදං 
දාෙසංවිභායගහී’’ති? ‘‘ලාභායෙො, භන්යත, සුලද්ධංයෙො, භන්යත, යයසං
යෙොභගවාඑවං පජාොතී’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

95. 
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‘‘එකබප්ඵං චජිත්වාෙ [යජිත්වාෙ(ක.)පස්සය රගා.96], සහස්සං
කප්පයකොටියයො; 
යදයවයචවමනුස්යසච, යසයසෙපරිනිබ්බුයතො’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

‘‘අස්සත්ය  හරියතොභායස, සංවිරූළ්හම්හි පාදයප; 
එකං බුද්ධගතං [බුද්ධකතං (ක.) පස්ස ය රගා. 217] සඤ්ඤං, 
අලභිංත් ං [අලභිංහං(සී.ක.)] පතිස්සයතො. 

‘‘අජ්ජතිංසංතයතොකප්පා, ොභිජාොමිදුග්ගතිං; 
තිස්යසොවිජ්ජාසච්ඡිකතා, තස්සාසඤ්ඤායවාසො’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

‘‘පිණ්ොය යකොසලංබරං, පාවිසි අග්ගබග්ගයලො; 
අනුකම්පයකොබයරභත්තං, තණ්හානිඝාතයකොමුනි. 

‘‘බරිසස්සවටංසයකොහත්ය , සබ්බ්යබප්යඵහිලඞ්කයතො; 
යසොඅද්දසාසිසම්බුද්ධං, භික්ඛුසඞ්ඝබරක්ෙතං. 

‘‘පවිසන්තංරාජමග්යගෙ, යදවමානුසපූජිතං; 
හට්යඨොචිත්තංපසායදත්වා, සම්බුද්ධමුපසඞ්කමි. 

‘‘යසොතංවටංසකංසුරභිං, වණ්ණවන්තංමයෙොරමං; 
සම්බුද්ධස්සුපොයමසි, පසන්යෙොයසහිපාණිභි. 

‘‘තයතොඅග්ගිසිොවණ්ණා, බුද්ධස්සලපෙන්තරා; 
සහස්සරංසිවිජ්ජුරිව, ඔක්කානික්ෙමිආෙො. 

‘‘පදක්ඛිණංකරිත්වාෙ, සීයසආදිච්චබ්යන්ධුයෙො; 
තික්ෙත්තුංපරිවට්යටත්වා, මුද්ධෙන්තරධාය . 

‘‘ඉදංදිස්වාඅච්ඡරියං, අබ්භුතංයලොමහංසෙං; 
එකංසංචීවරංකත්වා, ආෙන්යදොඑතදබ්රවි. 

‘‘‘යකොයහතුසිතකම්මස්ස, බ්යයාකයරොහිමහාමුයෙ; 
ධම්මායලොයකොභවිස්සති, කඞ්ෙංවිතරයෙොමුයෙ. 

‘‘‘යස්ස තංසබ්බ්යධම්යමසු, සදාඤාණං පවත්තති; 
කඞ්ඛිං යවමතිකංය රං, ආෙන්දං එතදබ්රවි. 

‘‘‘යයොයසොආෙන්දබරියසො, මයිචිත්තංපසාදයි; 
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චතුරාසීතිකප්පානි, දුග්ගතිංෙගමිස්සති. 

‘‘‘යදයවසුයදවයසොභග්ගං, දිබ්බ්යංරජ්ජංපසාසිය; 
මනුයජසුමනුජින්යදො, රාජාරට්යඨභවිස්සති. 

‘‘‘යසො චරිමං පබ්බ්යජිත්වා, සච්ඡිකත්වාෙ [සච්ඡිකත්වා ච (ක.)] 
ධම්මතං; 
පච්යචකබුද්යධොධුතරායගො, වටංසයකොොමභවිස්සති. 

‘‘‘ෙත්ථි චිත්යත [පස්ස වි. ව. 804] පසන්ෙම්හි, අප්පකා ොම
දක්ඛිණා; 
ත ාගයතවාසම්බුද්යධ, අ වාතස්සසාවයක. 

‘‘‘එවං අචින්තියා [පස්ස අප. ය ර 1.1.82] බුද්ධා, බුද්ධධම්මා
අචින්තියා; 
අචින්තියයපසන්ොෙං, විපායකොයහොතිඅචින්තියයො’’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

96. ‘‘ඉධාහං, භික්ෙයව, එකච්චංබග්ගලංපසන්ෙචිත්තංඑවං යචතසා
යචයතොපරිච්චපජාොමි‘‘(ය ායෙොඅයංබග්ගයලොඉරියති, යඤ්චපටිපදං 
පටිපන්යෙො, යඤ්චමග්ගංසමාරූළ්යහො) [( ) ෙත්ථිඅ.නි.1.43-44; ඉතිවු.
21]. ඉමම්හි චායං සමයය කාලං කයරයය, ය ාභතං නික්ඛිත්යතො එවං 
සග්යග. තං කිස්ස යහතු? චිත්තං හිස්ස, භික්ෙයව, පසන්ෙං, 
යචයතොපසාදයහතු [චිත්තප්පසාදයහතු (සී. ක.)] යෙො පෙ එවමියධකච්යච
සත්තාකායස්ස යභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති.
එතමත් ංභගවාඅයවොච, තත්ය තං ඉතිවුච්චති– 

‘‘පසන්ෙචිත්තංඤත්වාෙ, එකච්චංඉධබග්ගලං; 
එතමත් ඤ්චබ්යයාකාසි, බුද්යධො [සත් ා (සී. ක.) පස්ස ඉතිවු. 21] 
භික්ඛූෙසන්තියක. 

‘‘ඉමම්හි චායංසමයය, කාලංකයිරා  බග්ගයලො; 
සග්ගම්හිඋපපජ්යජයය, චිත්තංහිස්සපසාදිතං. 

‘‘යචයතොපසාදයහතුහි, සත්තාගච්ඡන්තිසුග්ගතිං; 
ය ාභතංනික්ඛියපයය, එවයමවංත ාවියධො; 
කායස්සයභදාසප්පඤ්යඤො, සග්ගංයසොඋපපජ්ජතී’’ති. 

‘‘අයම්පිඅත්ය ොවුත්යතොභගවතාඉතියමසුත’’න්ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

‘‘සුවණ්ණච්ඡදෙං ොවං, ොරිආරුය්හ තිට්ඨසි; 
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ඔගාහසි [ඔගාහයස (සී.ක.) පස්ස වි. ව. 53] යපොක්ෙරණිං, පද්මං
ඡින්දසිපාණිො. 

‘‘යකෙයතතාදියසොවණ්යණො, ආනුභායවොජුතිචයත; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභොගා, යයයකචිමෙසිච්ඡිතා. 

‘‘බච්ඡිතායදවයතසංස, කිස්සකම්මස්සිදංඵලං; 
සායදවතාඅත්තමො, යදවරායජෙබච්ඡිතා. 

‘‘පඤ්හං බට්ඨාවියාකාසි, සක්කස්සඉතියම සුතං; 
අද්ධාෙංපටිපන්ොහං, දිස්වාථූපංමයෙොරමං. 

‘‘තත් චිත්තංපසායදසිං, කස්සපස්සයසස්සියෙො; 
පද්ධබප්යඵහිපූයජසිං, පසන්ොයසහිතස්යසව; 
කම්මස්සඵලංවිපායකො, එතාදිසංකතබඤ්ඤාලභන්තී’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

‘‘දාෙක ාසීලක ාසග්ගක ාබඤ්ඤක ාබඤ්ඤවිපාකක ා’’ති; 
ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

‘‘අපිචාපි පංසුථූයපසු උද්දිස්සකයතසු දසබ්යලධරාෙං තත් පි කාරං
කත්වාසග්යගසුෙරාපයමොදන්තී’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

97. 
‘‘යදවබත්තසරීරවණ්ණා, සබ්යබ්යසුභගසණ්ඨිතී; 
උදයකෙපංසුංයතයමත්වා, ථූපංවඩ්යඪ කස්සපං. 

‘‘අයංසුගත්යතසුගතස්සථූයපො, මයහසියෙොදසබ්යලධම්මධාරියෙො; 
තස්මිං [යස්මිං (සී.)] ඉයමයදවමනුජා පසන්ො, කාරංකයරොන්තා
ජරාමරණාපමුච්චයර’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

‘‘උළාරංවතතංආසි, යාහංථූපංමයහසියෙො; 
උප්පලානි චචත්තාරි, මාලඤ්ච අභියරොපයිං. 

‘‘අජ්ජතිංසංතයතොකප්පා, ොභිජාොමිදුග්ගතිං; 
විනිපාතංෙගච්ඡාමි, ථූපංපූයජත්ව [පූයජත්වා(ක.)] සත්ථයෙො’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 
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‘‘බ්යාත්තිංසලක්ෙණධරස්ස, විජිතවිජයස්සයලොකො ස්ස; 
සතසහස්සංකප්යප, මුදියතොථූපංඅපූයජසි. 

‘‘යං මයාපසුතංබඤ්ඤං, යතෙචබඤ්යඤෙයදව යසොභග්ගං; 
රජ්ජානිචකාරිතානි, අොගන්තුෙවිනිපාතං. 

‘‘යංචක්ඛුඅදන්තදමකස්ස, සාසයෙපණිහිතංත ා; 
චිත්තංතංයමසබ්බ්යං, ලද්ධංවිමුත්තචිත්තම්හි විධූතලයතො’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

98. 
‘‘සාමාකපත්ය ොදෙමත්තයමව හි, පච්යචකබුද්ධම්හි අදාසි 
දක්ඛිණං; 
විමුත්තචිත්යතඅඛියලඅොසයව, අරණවිහාරිම්හිඅසඞ්ගමාෙයස. 

‘‘තස්මිඤ්ච ඔකප්පයි ධම්මමුත්තමං, තස්මිඤ්ච ධම්යම පණියධසිං
මාෙසං; 
එවංවිහාරීහියමසඞ්ගයමොසියා, භයවකුදාසුපිචමා අයපක්ෙවා. 

‘‘තස්යසව කම්මස්ස විපාකයතො අහං, සහස්සක්ෙත්තුං
කුරුසූපපජ්ජ  [කුරූසූපපජ්ජ (සී.)]; 
දීඝායුයකසුඅමයමසුපාණිසු, වියසසගාමීසුඅහීෙගාමිසු. 

‘‘තස්යසව කම්මස්ස විපාකයතො අහං, සහස්සක්ෙත්තුං 
තිදයසොපපජ්ජ ; 
විචිත්රමාලාභරණානුයලපිසු, විසිට්ඨකායූපගයතොයසස්සිසු. 

‘‘තස්යසව කම්මස්ස විපාකයතො අහං, විමුත්තචිත්යතො අඛියලො 
අොසයවො; 
ඉයමහියමඅන්තිමයදහධාරිභි, සමාගයමො ආසිහි තාහිතාසිහි. 

‘‘පච්චක්ෙං ඛ්විමං අවචත ාගයතො ජියෙො, සමිජ්ෙයතසීලවයතො
යදිච්ඡති; 
ය ා ය ා යම මෙසා විචින්තිතං, ත ා සමිද්ධං අයමන්තියමො 
භයවො’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

‘‘එකතිංසම්හිකප්පම්හිජියෙොඅයෙයජො, අෙන්තදස්සීභගවා සිඛීති; 
තස්සාපි රාජා භාතා සිඛිද්යධ [සිෙණ්ඩි (සී.)], බුද්යධ චධම්යම ච
අභිප්පසන්යෙො. 
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‘‘පරිනිබ්බුයතයලොකවිොයකම්හි, ථූපංසකාසිවිබලංමහන්තං; 
සමන්තයතොගාවුතිකංමයහසියෙො, යදවාතියදවස්සෙරුත්තමස්ස. 

‘‘තස්මිංමනුස්යසොබ්යලිමාභිහාරී, පග්ගය්හජාතිසුමෙංපහට්යඨො; 
වායතෙබප්ඵංපතිතස්සඑකං, තාහංගයහත්වාෙතස්යසවදාසි. 

‘‘යසොමංඅයවොචාභිපසන්ෙචිත්යතො, තුය්හයමවඑතංබප්ඵංදදාමි; 
තාහංගයහත්වාඅභියරොපයයසිං, බෙප්බෙං බුද්ධමනුස්සරන්යතො. 

‘‘අජ්ජ තිංසංතයතොකප්පා, ොභිජාොමි දුග්ගතිං; 
විනිපාතඤ්චෙගච්ඡාමි, ථූපපූජායිදංඵල’’න්ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

‘‘කපිලංොමෙගරං, සුවිභත්තංමහාප ං; 
ආකිණ්ණමිද්ධංඵීතඤ්ච, බ්රහ්මදත්තස්සරාජියෙො. 

‘‘කුම්මාසං වික්කිණිංතත් , පඤ්චාලාෙං බරුත්තයම; 
යසොහං අද්දසිංසම්බුද්ධං, උපරිට්ඨං යසස්සිෙං. 

‘‘හට්යඨොචිත්තංපසායදත්වා, නිමන්යතසිංෙරුත්තමං; 
අරිට්ඨංධුවභත්යතෙ, යංයමයගහම්හිවිජ්ජ . 

‘‘තයතො ච කත්තියකො බණ්යණො [කත්තිකා බණ්ණා (ක.)], 
බණ්ණමාසීඋපට්ඨිතා; 
ෙවංදුස්සයුගංගය්හ, අරිට්ඨස්යසොපොමයිං. 

‘‘පසන්ෙචිත්තංඤත්වාෙ, පටිග්ගණ්හිෙරුත්තයමො; 
අනුකම්පයකොකාරුණියකො, තණ්හානිඝාතයකොමුනි. 

‘‘තාහංකම්මංකරිත්වාෙ, කලයාණංබුද්ධවණ්ණිතං; 
යදයවයචවමනුස්යසච, සන්ධාවිත්වාතයතොචුයතො. 

‘‘බ්යාරාණසියංෙගයර, යසට්ඨිස්සඑකබත්තයකො; 
අඩ්යඪකුලස්මිංඋප්පජ්ජිං, පායණහිචපියතයරො. 

‘‘තයතොචවිඤ්ඤුතංපත්යතො, යදවබත්යතෙයචොදියතො; 
පාසාදාඔරූහිත්වාෙ, සම්බුද්ධමුපසඞ්කමිං. 

‘‘යසොයමධම්මමයදසයි, අනුකම්පායයගොතයමො; 
දුක්ෙංදුක්ෙසමුප්පාදං, දුක්ෙස්සචඅතික්කමං. 

‘‘අරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං, දුක්ඛූපසමගාමිෙං; 
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චත්තාරිඅරියසච්චානි, මුනිධම්මමයදසයි. 

‘‘තස්සාහංවචෙංසුත්වා, විහරිංසාසයෙරයතො; 
සම ංපටිවිජ්ොහං, රත්තින්දිවමතන්දියතො. 

‘‘අජ්ෙත්තඤ්ච බ්යහිද්ධා ච, යය යම විජ්ජිංසු [විජ්ඣිංසු (සී.)] 
ආසවා; 
සබ්යබ්යආසුංසමුච්ඡින්ො, ෙචඋප්පජ්ජයරබෙ. 

‘‘පරියන්තකතංදුක්ෙං, චරියමොයංසමුස්සයයො; 
ජාතිමරණසංසායරො, ෙත්ථිදානිබෙබ්භයවො’’ති. 

ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

99. තත්  කතමංනිබ්යබ්යධභාගියං සුත්තං? 

‘‘උද්ධංඅයධොසබ්බ්යධිවිප්පමුත්යතො, අයංඅහස්මීති [අයමහමස්මීති
(සී.)පස්සඋදා.61] අොනුපස්සී; 
එවංවිමුත්යතොඋදතාරිඔඝං, අතිණ්ණබබ්බ්යං අබෙබ්භවායා’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘සීලවයතො, ආෙන්ද, ෙයචතො [යචතොය (අ.නි. 11.2)] කරණීයා
‘කින්ති යම අවිප්පටිසායරො ජායයයයා’ති. ධම්මතා එසා, ආෙන්ද, යං
සීලවයතො අවිප්පටිසායරො ජායයයය. අවිප්පටිසාරිො, ආෙන්ද, ෙ යචතො
කරණීයා ‘කින්තියමපායමොජ්ජංජායයයයා’ති. ධම්මතාඑසා, ආෙන්ද, යං
අවිප්පටිසාරියෙො පායමොජ්ජං ජායයයය. පමුදියතෙ, ආෙන්ද, ෙ යචතො
කරණීයා ‘කින්ති යම පීති ජායයයයා’ති. ධම්මතා එසා, ආෙන්ද, යං
පමුදිතස්ස පීතිජායයයය.පීතිමෙස්ස, ආෙන්ද, ෙයචතොකරණීයා‘කින්ති
යම කායයො පස්සම්යභයයා’ති. ධම්මතා එසා, ආෙන්ද, යං පීතිමෙස්ස
කායයො පස්සම්යභයය. පස්සද්ධකායස්ස ආෙන්ද, ෙ යචතො කරණීයා
‘කින්තාහං සුෙං යවදියයයය’න්ති. ධම්මතා එසා, ආෙන්ද, යං
පස්සද්ධකායයො සුෙං යවදියයයය. සුඛියෙොආෙන්ද, ෙයචතො කරණීයා
‘කින්තියමසමාධිජායයයයා’ති.ධම්මතාඑසා, ආෙන්ද, යංසුඛියෙොසමාධි 
ජායයයය.සමාහිතස්සආෙන්ද, ෙයචතොකරණීයා ‘කින්තාහංය ාභූතං
පජායෙයය’න්ති. ධම්මතා එසා, ආෙන්ද, යං සමාහියතො ය ාභූතං
පජායෙයය.ය ාභූතංපජාෙතා, ආෙන්ද, ෙයචතොකරණීයා‘කින්තියම
නිබ්බිදා ජායයයයා’ති. ධම්මතා එසා, ආෙන්ද, යං ය ාභූතං පජාෙන්යතො
නිබ්බින්යදයය. නිබ්බින්දන්යතෙ, ආෙන්ද, ෙ යචතො කරණීයා ‘කින්ති
යම විරායගො ජායයයයා’ති. ධම්මතා එසා, ආෙන්ද, යං නිබ්බින්දන්යතො
විරජ්යජයය. විරජ්ජන්යතෙ ආෙන්ද ෙ යචතො කරණීයා ‘කින්ති යම 
විමුත්තිජායයයයා’ති.ධම්මතාඑසා, ආෙන්ද, යංවිරජ්ජන්යතොවිමුච්යචයය. 
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විමුත්යතෙ, ආෙන්ද, ෙ යචතො කරණීයා ‘කින්ති යම
විමුත්තිඤාණදස්සෙං උප්පජ්යජයයා’ති. ධම්මතා එසා, ආෙන්ද, යං
විමුත්තස්සවිමුත්තිඤාණදස්සෙං උප්පජ්යජයයා’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

100. 
‘‘යදා හයවපාතුභවන්ති ධම්මා, ආතාපියෙොොයයතොබ්රාහ්මණස්ස; 
අ ස්සකඞ්ොවපයන්තිසබ්බ්යා, යයතොපජාොති සයහතුධම්ම’’න්ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘යදාහයවපාතුභවන්තිධම්මා, ආතාපියෙොොයයතොබ්රාහ්මණස්ස; 
අ ස්සකඞ්ොවපයන්තිසබ්බ්යා, යයතොෙයංපච්චයාෙං අයවදී’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘කිංනු [පස්ස සං. නි. 2.243] කුජ්ෙසි මා කුජ්ඣි, අක්යකොයධො
තිස්සයතවරං; 
යකොධමාෙමක්ෙවිෙයත් ංහි, තිස්සබ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘කදාහංෙන්දං පස්යසයයං, ආරඤ්ඤං [අරඤ්ඤං (ක.) පස්ස සං.
නි.2.242] පංසුකූලිකං; 
අඤ්ඤාතුඤ්යඡෙයායපන්තං, කායමසුඅෙයපක්ඛිෙ’’න්ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘කිංසුයඡත්වාසුෙංයසති, කිංසුයඡත්වාෙයසොචති; 
කිස්සස්සු [කිස්සස්ස (සී. ක.) පස්ස සං. නි. 1.187] එකධම්මස්ස, 
වධංයරොයචසියගොතමාති. 

‘‘යකොධං යඡත්වාසුෙංයසති, යකොධංයඡත්වාෙ යසොචති; 
යකොධස්සවිසමූලස්ස, මධුරග්ගස්සබ්රාහ්මණ; 
වධංඅරියාපසංසන්ති, තංහියඡත්වාෙයසොචතී’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘කිංසුහයෙඋප්පතිතං, කිංසුජාතංවියෙොදයය; 
කිඤ්චස්සුපජයහධීයරො, කිස්සාභිසමයයොසුයෙො. 

‘‘යකොධං හයෙඋප්පතිතං, රාගංජාතංවියෙොදයය; 
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අවිජ්ජංපජයහධීයරො, සච්චාභිසමයයොසුයෙො’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

101. 
‘‘සත්තියාවියඔමට්යඨො, ෙය්හමායෙොව [දය්හමායෙව (ක.)සං.නි.
1.21; ය රගා.39පස්සිතබ්බ්යං] මත් යක; 
කාමරාගප්පහාොය, සයතොභික්ඛුපරිබ්බ්යයජ. 

‘‘සත්තියාවියඔමට්යඨො, ෙය්හමායෙොවමත් යක; 
සක්කායදිට්ඨිප්පහාොය, සයතොභික්ඛුපරිබ්බ්යයජ’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘සබ්යබ්යෙයන්තානිචයා, පතෙන්තාසමුස්සයා; 
සබ්යබ්යසංමරණමාගම්ම, සබ්යබ්යසංජීවිතමද්ධුවං; 
එතං භයං මරයණ [මරණං (ක.) පස්ස සං. නි. 1.100] 
යපක්ෙමායෙො, බඤ්ඤානිකයිරා සුොවහානි. 

‘‘සබ්යබ්යෙයන්තානිචයා, පතෙන්තාසමුස්සයා; 
සබ්යබ්යසංමරණමාගම්ම, සබ්යබ්යසංජීවිතමද්ධුවං; 
එතං භයං මරයණ යපක්ෙමායෙො, යලොකාමිසං පජයහ
සන්තියපක්යෙො’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘සුෙං සයන්තිමුෙයයො, ෙයතයසොචන්ති මාවිධ; 
යයසංොෙරතංචිත්තං, පඤ්ඤවාසුසමාහියතො; 
ආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතො, ඔඝංතරතිදුත්තරං. 

‘‘විරයතො කාමසඤ්ඤාය, සබ්බ්යසංයයොජොතීයතො 
[සබ්බ්යසංයයොජොතියගො(සී.)පස්සසං.නි.1.96]; 
ෙන්දිභවපරික්ඛීයණො [ෙන්දීරාගපරික්ඛීයණො (ක.) සං. නි. 1.96], 
යසොගම්භීයරෙසීදතී’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘සද්දහායෙොඅරහතං, ධම්මංනිබ්බ්යාෙපත්තියා; 
සුස්සූසංලභයතපඤ්ඤං, අප්පමත්යතොවිචක්ෙයණො. 

පතිරූපකාරී ධුරවා, උට්ඨාතාවින්දයතධෙං; 
සච්යචෙකිත්තිංපප්යපොති, දදංමිත්තානිගන් ති; 
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අස්මායලොකාපරංයලොකං, එවං [සයව (සී.)පස්ස සං.නි.1.246] 
යපච්චෙයසොචතී’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘සබ්බ්යගන් පහීෙස්ස, විප්පමුත්තස්සයතසයතො; 
සමණස්සෙතංසාධු, යදඤ්ඤමනුසාසසීති. 

‘‘යයෙයකෙචිවණ්යණෙ, සංවායසොසක්කජායති; 
ෙතංඅරහතිසප්පඤ්යඤො, මෙසාඅනුකම්පිතුං [අෙනුකම්පිතං(සී.
ක.)පස්සසං.නි.1.236]. 

‘‘මෙසායචපසන්යෙෙ, යදඤ්ඤමනුසාසති; 
ෙයතෙයහොතිසංයුත්යතො, යානුකම්පාඅනුද්දයා’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

102. 
‘‘රායගොචයදොයසොචකුයතොනිදාො, අරතීරතී [අරතිරති (ක.)සං.
නි.1.237; සු.නි.273පස්සිතබ්බ්යං] යලොමහංයසොකුයතොජා; 
කුයතොසමුට්ඨායමයෙොවිතක්කා, කුමාරකාධඞ්කමියවොස්සජන්ති. 

‘‘රායගො ච යදොයසො ච ඉයතොනිදාො, අරතී රතී යලොමහංයසො 
ඉයතොජා; 
ඉයතොසමුට්ඨායමයෙොවිතක්කා, කුමාරකාධඞ්කමියවොස්සජන්ති. 

‘‘ස්යෙහජාඅත්තසම්භූතා, නියරොධස්යසවෙන්ධජා; 
බථවිසත්තාකායමසු, මාලුවාවවිතතාවයෙ. 

‘‘යයෙංපජාෙන්තියයතොනිදාෙං, යතෙංවියෙොයදන්තිසුයණොහි
යක්ෙ; 
යතදුත්තරංඔඝමිමංතරන්ති, අතිණ්ණබබ්බ්යං අබෙබ්භවායා’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘දුක්කරං භගවා සුදුක්කරංභගවා’’ති; 

‘‘දුක්කරංවාපිකයරොන්ති, [කාමදාතිභගවා] 
යසක්ොසීලසමාහිතා; 
ඨිතත්තාඅෙගාරියුයපතස්ස, තුට්ඨියහොතිසුොවහා’’ති. 

‘‘දුල්ලභා [දුල්ලභං (සී. ක.) පස්ස සං. නි. 1.87] භගවා යදිදං
තුට්ඨී’’ති; 
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‘‘දුල්ලභංවාපිලභන්ති, [කාමදාතිභගවා] 
චිත්තවූපසයමරතා; 
යයසංදිවාචරත්යතොච, භාවොයරයතොමයෙො’’ති. 

‘‘දුස්සමාදහංභගවායදිදංචිත්ත’’න්ති; 
‘‘දුස්සමාදහංවාපිසමාදහන්ති, [කාමදාතිභගවා] 
ඉන්ද්රියූපසයමරතා; 
යතයඡත්වාමච්චුයෙොජාලං, අරියාගච්ඡන්තිකාමදා’’ති. 

‘‘දුග්ගයමොභගවාවිසයමොමග්යගො’’ති; 
‘‘දුග්ගයම විසයමවාපි, අරියාගච්ඡන්තිකාමද [කාමදා (ක.)පස්ස
සං.නි.1.87]; 
අෙරියාවිසයමමග්යග, පපතන්තිඅවංසිරා; 
අරියාෙංසයමොමග්යගො, අරියාහිවිසයමසමා’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

103. 
‘‘ඉදංහි [පස්සසං.නි.1.101] තං යජතවෙං, ඉසිසඞ්ඝනියසවිතං; 
ආවුත් ංධම්මරායජෙ, පීතිසඤ්ජෙෙංමම. 

‘‘කම්මංවිජ්ජාචධම්යමොච, සීලංජීවිතමුත්තමං; 
එයතෙමච්චාසුජ්ෙන්ති, ෙයගොත්යතෙධයෙෙවා. 

‘‘තස්මාහිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සංඅත් මත්තයෙො; 
යයොනියසොවිචියෙධම්මං, එවංතත් විසුජ්ෙති. 

‘‘සාරිබත්යතොව පඤ්ඤාය, සීයලෙඋපසයමෙච; 
යයොපිපාරඞ්ගයතොභික්ඛු, එතාවපරයමොසියා’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘අතීතංොන්වාගයමයය, ෙප්පටිකඞ්යෙඅොගතං; 
යදතීතංපහීෙං [පහීණං(සී.)පස්සම.නි. 3.272] තං, අප්පත්තඤ්ච
අොගතං. 

‘‘පච්චුප්පන්ෙඤ්ච යයොධම්මං, තත් තත්  විපස්සති; 
අසංහීරංඅසංකුප්පං, තංවිද්වාමනුබ්රහූයය. 

‘‘අජ්යජව කිච්චමාතප්පං [කිච්චං ආතප්පං (සී.)], යකො ජඤ්ඤා
මරණංසුයව; 
ෙහියෙොසඞ්ගරංයතෙ, මහායසයෙෙමච්චුො. 
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‘‘එවංවිහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 
තංයව‘‘භද්යදකරත්යතො’’ති, සන්යතොආචික්ෙයතමුනී’’ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ෙයව, සච්ඡිකාතබ්බ්යානි. කතමානි චත්තාරි? අත්ථි, 
භික්ෙයව, ධම්මාචක්ඛුොපඤ්ඤායච සච්ඡිකාතබ්බ්යා, අත්ථිධම්මාසතියා
පඤ්ඤාය ච සච්ඡිකාතබ්බ්යා, අත්ථි ධම්මා කායයෙ පඤ්ඤාය ච
සච්ඡිකාතබ්බ්යා, අත්ථි ධම්මා පඤ්ඤාය යවදිතබ්බ්යා, පඤ්ඤාය ච 
සච්ඡිකාතබ්බ්යා. 

‘‘කතයම ච, භික්ෙයව, ධම්මා චක්ඛුො පඤ්ඤාය ච සච්ඡිකාතබ්බ්යා? 
දිබ්බ්යචක්ඛු සුවිසුද්ධං අතික්කන්තමානුසකං චක්ඛුො පඤ්ඤාය ච 
සච්ඡිකාතබ්බ්යං. 

‘‘කතයම ච, භික්ෙයව, ධම්මා සතියා පඤ්ඤාය ච සච්ඡිකාතබ්බ්යා? 
බබ්යබ්යනිවාසානුස්සතිසතියාපඤ්ඤායචසච්ඡිකාතබ්බ්යා. 

‘‘කතයම ච, භික්ෙයව, ධම්මා කායයෙ පඤ්ඤාය ච සච්ඡිකාතබ්බ්යා? 
ඉද්ධිවිධානියරොධාකායයෙපඤ්ඤායචසච්ඡිකාතබ්බ්යා. 

‘‘කතයම ච, භික්ෙයව, ධම්මා පඤ්ඤාය යවදිතබ්බ්යා, පඤ්ඤාය 
සච්ඡිකාතබ්බ්යා? ආසවාෙංෙයයඤාණංපඤ්ඤායයවදිතබ්බ්යං, පඤ්ඤායච 
සච්ඡිකාතබ්බ්ය’’න්ති. 

ඉදංනිබ්යබ්යධභාගියංසුත්තං. 

104. තත්  කතමංඅයසක්ෙභාගියං සුත්තං? 

‘‘යස්සයසලූපමංචිත්තං, ඨිතංොනුපකම්පති; 
විරත්තංරජනීයයසු, යකොපයෙයයයෙකුප්පති; 
යස්යසවං භාවිතං චිත්තං, කුයතො ෙං [තං (උදා. 34)] 
දුක්ෙයමස්සතී’’ති. 

ඉදං අයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

ආයස්මයතොචසාරිබත්තස්සචාරිකාදසමංයවයයාකරණං කාතබ්බ්යන්ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

‘‘යයො බ්රාහ්මයණො බ්යාහිතපාපධම්යමො, නිහුංහුඞ්යකො [නිහුහුඞ්යකො
(සී.)පස්සඋදා.4] නික්කසායවො යතත්යතො; 
යවදන්තගූවූසිතබ්රහ්මචරියයො, ධම්යමෙයසොබ්රහ්මවාදං වයදයය; 
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යස්සුස්සදාෙත්ථිකුහිඤ්චියලොයක’’ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

‘‘බ්යාහිත්වාපාපයකධම්යම, යයචරන්තිසදාසතා; 
ඛීණසංයයොජො බුද්ධා, යත යව යලොකස්මි [යලොකස්මිං (සී. ක.)
පස්සඋදා.5] බ්රාහ්මණා’’ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

‘‘යත් ආයපොචප වී, යතයජොවායයොෙගාධති; 
ෙතත් සුක්කායජොතන්ති, ආදිච්යචොෙප්පකාසති; 
ෙතත් චන්දිමාභාති, තයමොතත් ෙවිජ්ජති. 

‘‘යදා ච අත්තොයවදි [යවදී (සී.) පස්සඋදා. 10], මුනියමොයෙෙ
බ්රාහ්මයණො; 
අ රූපාඅරූපාච, සුෙදුක්ොපමුච්චතී’’ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

‘‘යදාසයකසු [පස්සඋදා.7] ධම්යමසු, පාරගූයහොතිබ්රාහ්මයණො; 
අ එතංපිසාචඤ්ච, පක්කුලඤ්චාතිවත්තතී’’ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

‘‘ොභිෙන්දති ආයන්තිං [ආයන්තිං ොභිෙන්දති (උදා. 8)], 
පක්කමන්තිංෙයසොචති; 
සඞ්ගාසඞ්ගාමජිංමුත්තං, තමහංබ්රූමි බ්රාහ්මණ’’න්ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

‘‘ෙ උදයකෙසුචී [සුචි (සී. ක.) පස්සඋදා. 9] යහොති, බ්යහ්යවත් 
න්හායතී [ෙහායති (සී.)] ජයෙො; 
යම්හිසච්චඤ්චධම්යමොච, යසොසුචීයසොචබ්රාහ්මයණො’’ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

‘‘යදා හයවපාතුභවන්තිධම්මා, ආතාපියෙොොයයතො බ්රාහ්මණස්ස; 
විධූපයංතිට්ඨතිමාරයසෙං, සූරියයොව ඔභාසයමන්තලික්ෙ’’න්ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

‘‘සන්තින්ද්රියංපස්ස ඉරියමාෙං, යතවිජ්ජපත්තං අපහාෙධම්මං; 
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සබ්බ්යානි යයොගානි උපාතිවත්යතො, අකිඤ්චයෙො ඉරියති
පංසුකූලියකො. 

‘‘තංයදවතාසම්බ්යහුලාඋළාරා, බ්රහ්මවිමාෙංඋපසඞ්කමිත්වා; 
ආජානියංජාතිබ්යලංනියසධං, නිධෙමස්සන්තිපසන්ෙචිත්තා. 

‘‘ෙයමොයතබරිසාජඤ්ඤ, ෙයමොයතබරිසුත්තම; 
යස්සයතොභිජාොම, කිංත්වංනිස්සායොයසී’’ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

‘‘සහායාවතියමභික්ඛූ, චිරරත්තංසයමතිකා; 
සයමතියෙසංසද්ධම්යමො, ධම්යමබුද්ධප්පයවදියත’’. 

‘‘සුවිනීතා කප්පියෙෙ, ධම්යම අරියප්පයවදියත; 
ධායරන්ති අන්තිමං යදහං, යජත්වා මාරං සවාහිනි’’න්ති 
[සවාහෙ’’න්ති(ක.)පස්සසං.නි.2.246]. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

‘‘ෙයිදංසිථිලමාරබ්භ, ෙයිදංඅප්යපෙ ාමසා; 
නිබ්බ්යාෙං අධිගන්තබ්බ්යං, සබ්බ්යදුක්ෙප්පයමොචෙං 
[සබ්බ්යගන්තපයමොචෙං(ක.)පස්සසං.නි.2.238]. 

‘‘අයඤ්ච දහයරොභික්ඛු, අයමුත්තමබරියසො; 
ධායරතිඅන්තිමංයදහං, යජත්වාමාරංසවාහිනි’’න්ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

‘‘දුබ්බ්යණ්ණයකොලූෙචීවයරො, යමොඝරාජාසදාසයතො; 
ඛීණාසයවොවිසංයුත්යතො, කතකිච්යචොඅොසයවො. 

‘‘යතවිජ්යජො ඉද්ධිප්පත්යතො ච, යචයතොපරියයකොවියදො 
[යචයතොපරියායයකොවියදො(සී.)]; 
ධායරතිඅන්තිමංයදහං, යජත්වාමාරංසවාහිනි’’න්ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

105. ‘‘ත ාගයතො, භික්ෙයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධොරූපස්ස නිබ්බිදා
විරාගා නියරොධා අනුපාදා විමුත්යතො සම්මාසම්බුද්යධොති වුච්චති. භික්ඛුපි, 
භික්ෙයව, පඤ්ඤාවිමුත්යතො රූපස්ස නිබ්බිදා විරාගා නියරොධා අනුපාදා 
විමුත්යතොපඤ්ඤාවිමුත්යතොති වුච්චති. 
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‘‘ත ාගයතො, භික්ෙයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො යවදොය…යප.… 
සඤ්ඤාය…යප.… සඞ්ොරාෙං…යප.… විඤ්ඤාණස්ස නිබ්බිදා විරාගා
නියරොධාඅනුපාදා විමුත්යතොසම්මාසම්බුද්යධොතිවුච්චති.භික්ඛුපි, භික්ෙයව, 
පඤ්ඤාවිමුත්යතො විඤ්ඤාණස්ස නිබ්බිදා විරාගා නියරොධා අනුපාදා
විමුත්යතොපඤ්ඤාවිමුත්යතොති වුච්චති. 

‘‘තත්රයෙො, භික්ෙයව, යකොවියසයසො යකො අධිප්පයායසො [අධිප්පායයො
(ක.) පස්ස සං. නි. 3.58] කිං ොොකරණං ත ාගතස්ස අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස පඤ්ඤාවිමුත්යතෙ භික්ඛුොති? භගවංමූලකා යෙො, 
භන්යත, ධම්මා…යප.… 

‘‘ත ාගයතො, භික්ෙයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අනුප්පන්ෙස්ස 
මග්ගස්සඋප්පායදතා, අසඤ්ජාතස්සමග්ගස්සසඤ්ජයෙතා, අෙක්ොතස්ස
මග්ගස්ස අක්ොතා, මග්ගඤ්ඤූ මග්ගවිදූ මග්ගයකොවියදො, මග්ගානුගා ච, 
භික්ෙයව, එතරහිසාවකාවිහරන්තිපච්ඡාසමන්ොගතා.අයංයෙො, භික්ෙයව, 
වියසයසො, අයං අධිප්පයායසො, ඉදං ොොකරණං ත ාගතස්ස අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්සපඤ්ඤාවිමුත්යතෙ භික්ඛුො’’ති. 

ඉදංඅයසක්ෙභාගියංසුත්තං. 

106. තත් කතමංසංකියලසභාගියඤ්චවාසොභාගියඤ්ච සුත්තං? 

‘‘ඡන්ෙමතිවස්සති [පස්ස උදා.45], විවටංොතිවස්සති; 
තස්මාඡන්ෙංවිවයර , එවංතංොතිවස්සතී’’ති. 

‘‘ඡන්ෙමතිවස්සතී’’ති සංකියලයසො, ‘‘විවටං ොතිවස්සතී’’ති වාසො, 
‘‘තස්මා ඡන්ෙං විවයර , එවං තං ොතිවස්සතී’’ති අයං සංකියලයසො ච
වාසොච.ඉදංසංකියලසභාගියඤ්චවාසොභාගියඤ්චසුත්තං. 

‘‘චත්තායරොයම, මහාරාජ [භික්ෙයව (අ. නි. 4.85)], බග්ගලා සන්යතො
සංවිජ්ජමාොයලොකස්මිං.කතයමචත්තායරො? තයමො තමපරායයණොතයමො
යජොතිපරායයණො යජොති තමපරායයණො යජොති යජොතිපරායයණො’’ති. තත් 
යයො ච බග්ගයලො යජොති තමපරායයණො යයො ච බග්ගයලො තයමො
තමපරායයණො, ඉයම ද්යව බග්ගලා සංකියලසභාගියා, යයො ච බග්ගයලො
තයමො යජොතිපරායයණො යයො ච බග්ගයලො යජොති යජොතිපරායයණො, ඉයම
ද්යව බග්ගලා වාසොභාගියා. ඉදං සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච
සුත්තං. 

තත් කතමංසංකියලසභාගියඤ්චනිබ්යබ්යධභාගියඤ්චසුත්තං? 

‘‘ෙතංදළ්හංබ්යන්ධෙමාහුධීරා, යදායසංදාරුජපබ්බ්යජඤ්ච [දාරුජං
පබ්බ්යජඤ්ච(සං.නි.1.121)]; 
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සාරත්තරත්තා මණිකුණ්ෙයලසු, බත්යතසු දායරසු ච යා 
අයපක්ො’’ති; 
අයංසංකියලයසො. 

‘‘එතංදළ්හංබ්යන්ධෙමාහුධීරා, ඔහාරිෙංසිථිලංදුප්පමුඤ්චං; 
එතම්පි යඡත්වාෙ පරිබ්බ්යජන්ති, අෙයපක්ඛියෙො කාමසුෙං 
පහායා’’ති. 

අයංනිබ්යබ්යයධො. ඉදංසංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබ්යධභාගියඤ්චසුත්තං. 

107. ‘‘යඤ්ච, භික්ෙයව, යචයතති, යඤ්චපකප්යපති, යඤ්ච අනුයසති.
ආරම්මණයමතං යහොති විඤ්ඤාණස්ස ඨිතියා, ආරම්මයණ සති පතිට්ඨා 
විඤ්ඤාණස්ස යහොති, තස්මිං පතිට්ඨියත විඤ්ඤායණ විරූළ්යහ ආයතිං 
[ආයති (සී.ක.) පස්ස සං.නි. 2.38] බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති යහොති, ආයතිං
බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්තියා සති ආයතිං [ආයති (සී. ක.) පස්ස සං. නි. 2.38] 
ජාතිජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමෙස්සුපායාසා සම්භවන්ති, 
එවයමතස්සයකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්සසමුදයයොයහොති. 

‘‘යෙොයච, භික්ෙයව, යචයතති, යෙොයචපකප්යපති, අ යචඅනුයසති. 
ආරම්මණයමතං යහොති විඤ්ඤාණස්ස ඨිතියා, ආරම්මයණ සති පතිට්ඨා
විඤ්ඤාණස්ස [තස්ස විඤ්ඤාණස්ස (සී. ක.) පස්ස සං. නි. 2.38] යහොති, 
තස්මිං පතිට්ඨියත විඤ්ඤායණ විරූළ්යහ ආයතිං බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති
යහොති, ආයතිං බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්තියා සති ආයතිං ජාතිජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමෙස්සුපායාසා සම්භවන්ති, එවයමතස්ස යකවලස්ස 
දුක්ෙක්ෙන්ධස්සසමුදයයොයහොතී’’ති.අයංසංකියලයසො. 

‘‘යයතො ච යෙො, භික්ෙයව, යෙො යචව [ච (සී. ක.)] යචයතති, යෙො ච
පකප්යපති, යෙො ච අනුයසති. ආරම්මණයමතං ෙ යහොති විඤ්ඤාණස්ස
ඨිතියා, ආරම්මයණ අසති පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස ෙ යහොති, තස්මිං 
අප්පතිට්ඨියත විඤ්ඤායණ අවිරූළ්යහ ආයතිං බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති ෙ
යහොති, ආයතිං බෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්තියා අසති ආයතිං ජාතිජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමෙස්සුපායාසා නිරුජ්ෙන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස නියරොයධො යහොතී’’ති, අයං නිබ්යබ්යයධො. ඉදං
සංකියලසභාගියඤ්චනිබ්යබ්යධභාගියඤ්චසුත්තං. 

108. තත් කතමංසංකියලසභාගියඤ්චඅයසක්ෙභාගියඤ්ච සුත්තං? 

‘‘‘සමුද්යදො සමුද්යදො’ති යෙො, භික්ෙයව, අස්සුතවා බථජ්ජයෙො භාසති, 
යෙයසො, භික්ෙයව, අරියස්ස විෙයය සමුද්යදො, මහා එයසො භික්ෙයව, 
උදකරාසි මහාඋදකණ්ණයවො. චක්ඛු, භික්ෙයව, බරිසස්ස සමුද්යදො, තස්ස
රූපමයයොයවයගො.අයං සංකියලයසො. 
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‘‘යයො තංරූපමයංයවගංසහතිඅයංවුච්චති, භික්ෙයව, අතරි [අතාරි(සී.
ක.)පස්සසං.නි.4.228] චක්ඛුසමුද්දංසඌමිංසාවට්ටංසගහං [සගාහං(සං.
නි. 4.228)] සරක්ෙසං තිණ්යණොපාරඞ්ගයතො යලතිට්ඨති බ්රාහ්මයණො’’ති.
අයංඅයසක්යෙො. 

‘‘‘යසොතං, භික්ෙයව…යප.… ඝාෙං…යප.… ජිව්හා…යප.…
කායයො…යප.… මයෙො, භික්ෙයව, බරිසස්ස සමුද්යදො තස්ස ධම්මමයයො
යවයගොති.අයංසංකියලයසො. 

‘‘යයො තං ධම්මමයං යවගං සහති, අයං වුච්චති, භික්ෙයව, අතරි 
මයෙොසමුද්දං සඌමිං සාවට්ටං සගහං සරක්ෙසං තිණ්යණො පාරඞ්ගයතො
 යල තිට්ඨති බ්රාහ්මයණො’’ති. අයං අයසක්යෙො. ඉදමයවොච භගවා, ඉදං
වත්වාෙසුගයතො, අ ාපරංඑතදයවොච සත් ා– 

‘‘යයොඉමංසමුද්දංසගහංසරක්ෙසං, 
සඌමිංසාවට්ටංසභයංදුත්තරංඅච්චතරි; 
ස යවදන්තගූ වුසිතබ්රහ්මචරියයො, යලොකන්තගූ පාරගයතොති 
වුච්චතී’’ති. 

අයං අයසක්යෙො.ඉදංසංකියලසභාගියඤ්ච අයසක්ෙභාගියඤ්චසුත්තං. 

‘‘ඡයියම, භික්ෙයව, බ්යළිසා යලොකස්මිං අෙයාය සත්තාෙං බ්යයාබ්යාධාය 
[වධාය (සං. නි. 4.230)] පාණීෙං. කතයම ඡ? සන්ති, භික්ෙයව, 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මොපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා, තඤ්යච භික්ඛු අභිෙන්දති අභිවදති අජ්යෙොසාය තිට්ඨති, අයං
වුච්චති, භික්ෙයව, භික්ඛු ගිලිතබ්යළියසො [ගිලබ්යළියසො (සී.ක.)පස්සසං.නි.
4.230] මාරස්ස අෙයං ආපන්යෙො, බ්යයසෙං ආපන්යෙො, ය ාකාමං
කරණීයයොපාපිමයතො. 

‘‘සන්ති, භික්ෙයව, යසොතවිඤ්යඤයයාසද්දා…යප.… ඝාෙවිඤ්යඤයයා
ගන්ධා…යප.… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… කායවිඤ්යඤයයා 
යඵොට්ඨබ්බ්යා…යප.… මයෙොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මොපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා, තඤ්යච භික්ඛු අභිෙන්දති අභිවදති 
අජ්යෙොසාය තිට්ඨති.අයංවුච්චති, භික්ෙයව, භික්ඛුගිලිතබ්යළියසොමාරස්ස
අෙයං ආපන්යෙො, බ්යයසෙං ආපන්යෙො, ය ාකාමං කරණීයයො 
[ය ාකාමකරණීයයො(සී.)සං.නි. 4.230] පාපිමයතො’’ති.අයංසංකියලයසො. 

‘‘සන්ති ච, භික්ෙයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මොපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා, තඤ්යච භික්ඛු ොභිෙන්දති ොභිවදති
ොජ්යෙොසාය තිට්ඨති, අයං වුච්චති, භික්ෙයව, භික්ඛු ෙ ගිලිතබ්යළියසො 
මාරස්ස, අයභදිබ්යළිසං, පරියභදිබ්යළිසං, ෙඅෙයංආපන්යෙො, ෙබ්යයසෙං
ආපන්යෙො, ෙ ය ාකාමංකරණීයයොපාපිමයතො. 
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‘‘සන්ති ච, භික්ෙයව, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.… 
මයෙොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මොපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා, තඤ්යච භික්ඛුොභිෙන්දතිොභිවදති, ොජ්යෙොසායතිට්ඨති.අයං
වුච්චති, භික්ෙයව, භික්ඛුෙගිලිතබ්යළියසොමාරස්ස, අයභදිබ්යළිසං, පරියභදි
බ්යළිසං, ෙ අෙයං ආපන්යෙො, ෙ බ්යයසෙං ආපන්යෙො, ෙ ය ාකාමං
කරණීයයො පාපිමයතො’’ති. අයං අයසක්යෙො. ඉදං සංකියලසභාගියඤ්ච
අයසක්ෙභාගියඤ්චසුත්තං. 

109. තත්  කතමං සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච 
අයසක්ෙභාගියඤ්චසුත්තං? 

‘‘අයං යලොයකො සන්තාපජායතො, ඵස්සපයරයතො යරොගං වදති
අත්තයතො [අත්තයෙො(සී.ක.)පස්සඋදා.30]; 
යයෙ යයෙහි මඤ්ඤති [මඤ්ඤන්ති (සී. ක.)], තයතො තං යහොති
අඤ්ඤ ා. 

‘‘අඤ්ඤ ාභාවී භවසත්යතො යලොයකො, භවපයරයතො 
භවයමවාභිෙන්දති; 
යදභිෙන්දතිතංභයං; 
යස්සභායතිතංදුක්ෙ’’න්ති; අයංසංකියලයසො. 

‘‘භවවිප්පහාොය යෙො පනිදං බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති; අයං 
නිබ්යබ්යයධො; 

‘‘යය හි යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා භයවෙ භවස්ස
විප්පයමොක්ෙමාහංසු, සබ්යබ්ය යත ‘අවිප්පමුත්තා භවස්මා’ති වදාමි. යය වා
පෙ යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා විභයවෙ භවස්ස නිස්සරණමාහංසු, 
සබ්යබ්යයත‘අනිස්සටා භවස්මා’තිවදාමි.උපධිං [උපධි(සී.ක.)පස්සඋදා.
30] හි පටිච්චදුක්ෙමිදංසම්යභොතී’’ති.අයංසංකියලයසො. 

‘‘සබ්බුපාදාෙක්ෙයා ෙත්ථිදුක්ෙස්ස සම්භයවො’’ති.අයංනිබ්යබ්යයධො. 

‘‘යලොකමිමං පස්ස, බථූ අවිජ්ජාය පයරතා භූතා භූතරතා, භවා 
අපරිමුත්තා, යය හි යකචි භවා සබ්බ්යධි සබ්බ්යත් තාය, සබ්යබ්ය යත භවා
අනිච්චාදුක්ො විපරිණාමධම්මා’’ති.අයංසංකියලයසො. 

‘‘එවයමතංය ාභූතං, සම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතො; 
භවතණ්හාපහීයති, විභවංොභිෙන්දති; 
සබ්බ්යයසොතණ්හාෙංෙයා, අයසසවිරාගනියරොයධොනිබ්බ්යාෙ’’න්ති; 
අයංනිබ්යබ්යයධො. 

‘‘තස්සනිබ්බුතස්සභික්ඛුයෙො, අනුපාදාබෙබ්භයවොෙයහොති; 
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අභිභූයතොමායරොවිජිතසඞ්ගායමො, උපච්චගාසබ්බ්යභවානිතාදී’’ති. 

අයං අයසක්යෙො. ඉදං සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච 
අයසක්ෙභාගියඤ්චසුත්තං. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ෙයව [පස්ස අ. නි. 4.5], බග්ගලා. කතයම
චත්තායරො? අනුයසොතගාමීපටියසොතගාමීඨිතත්යතොතිණ්යණො පාරඞ්ගයතො
 යලතිට්ඨතිබ්රාහ්මයණො’’ති.තත් යයොයංබග්ගයලොඅනුයසොතගාමී, අයං 
බග්ගයලොසංකියලසභාගියයො.තත් යයොයංබග්ගයලොපටියසොතගාමීයයොච
ඨිතත්යතො, ඉයම ද්යව බග්ගලා නිබ්යබ්යධභාගියා. තත්  යයොයං බග්ගයලො
තිණ්යණො පාරඞ්ගයතො  යල තිට්ඨති බ්රාහ්මයණො, අයං අයසක්යෙො. ඉදං 
සංකියලසභාගියඤ්චනිබ්යබ්යධභාගියඤ්චඅයසක්ෙභාගියඤ්චසුත්තං. 

110. තත්  කතමං සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච 
නිබ්යබ්යධභාගියඤ්චසුත්තං? 

ඡළාභිජාතියකො අත්ථි බග්ගයලො කණ්යහො කණ්හාභිජාතියකො කණ්හං 
ධම්මං අභිජායති, අත්ථි බග්ගයලො කණ්යහො කණ්හාභිජාතියකො සුක්කං
ධම්මං අභිජායති, අත්ථි බග්ගයලො කණ්යහො කණ්හාභිජාතියකො අකණ්හං
අසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං අච්චන්තදිට්ඨං [අන්තං නිට්ඨං (සී.)] 
නිබ්බ්යාෙං ආරායධති, අත්ථි බග්ගයලො සුක්යකො සුක්කාභිජාතියකොකණ්හං 
ධම්මංඅභිජායති, අත්ථිබග්ගයලොසුක්යකොසුක්කාභිජාතියකොසුක්කංධම්මං 
අභිජායති, අත්ථි බග්ගයලො සුක්යකො සුක්කාභිජාතියකො අකණ්හං අසුක්කං 
අකණ්හඅසුක්කවිපාකංඅච්චන්තදිට්ඨංනිබ්බ්යාෙංආරායධති. 

තත්  යයො ච බග්ගයලො කණ්යහො කණ්හාභිජාතියකො කණ්හං ධම්මං 
අභිජායති, යයො ච බග්ගයලො සුක්යකො සුක්කාභිජාතියකො කණ්හං ධම්මං
අභිජායති, ඉයම ද්යවබග්ගලාසංකියලසභාගියා. 

තත්  යයො ච බග්ගයලො කණ්යහො කණ්හාභිජාතියකො සුක්කං ධම්මං 
අභිජායති, යයො ච බග්ගයලො සුක්යකො සුක්කාභිජාතියකො සුක්කං ධම්මං
අභිජායති, ඉයම ද්යවබග්ගලාවාසොභාගියා. 

තත් යයොචබග්ගයලොකණ්යහොකණ්හාභිජාතියකොඅකණ්හංඅසුක්කං 
අකණ්හඅසුක්කවිපාකං අච්චන්තදිට්ඨං නිබ්බ්යාෙං ආරායධති, යයො ච
බග්ගයලො සුක්යකො සුක්කාභිජාතියකො අකණ්හං අසුක්කං
අකණ්හඅසුක්කවිපාකං අච්චන්තදිට්ඨං නිබ්බ්යාෙං ආරායධති, ඉයම ද්යව
බග්ගලා නිබ්යබ්යධභාගියා, ඉදං සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච 
නිබ්යබ්යධභාගියඤ්චසුත්තං. 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ෙයව [පස්සඅ.නි. 4.232-233], කම්මානි.කතමානි
චත්තාරි? අත්ථි කම්මං කණ්හං කණ්හවිපාකං, අත්ථි කම්මං සුක්කං
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සුක්කවිපාකං, අත්ථි කම්මං කණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකං, අත්ථි
කම්මං අකණ්හං අසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මුත්තමං
කම්මයසට්ඨංකම්මක්ෙයායසංවත්තති’’. 

තත්  යඤ්චකම්මංකණ්හංකණ්හවිපාකං, යඤ්චකම්මංකණ්හසුක්කං
කණ්හසුක්කවිපාකං, අයංසංකියලයසො.යඤ්චකම්මංසුක්කං සුක්කවිපාකං, 
අයං වාසො. යඤ්ච කම්මං අකණ්හං අසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං 
කම්මුත්තමංකම්මයසට්ඨංකම්මක්ෙයායසංවත්තති, අයංනිබ්යබ්යයධො.ඉදං 
සංකියලසභාගියඤ්චවාසොභාගියඤ්චනිබ්යබ්යධභාගියඤ්චසුත්තං. 

111. තත් කතමංවාසොභාගියඤ්ච, නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච සුත්තං? 

‘‘ලද්ධාෙමානුසත්තංද්යව, කිච්චංඅකිච්චයමවච; 
සුකිච්චංයචවබඤ්ඤානි, සංයයොජෙවිප්පහාෙංවා’’ති. 

‘‘සුකිච්චං යචව බඤ්ඤානී’’ති වාසො. ‘‘සංයයොජෙවිප්පහාෙං වා’’ති
නිබ්යබ්යයධො. 

‘‘බඤ්ඤානිකරිත්වාෙ, සග්ගාසග්ගංවජන්තිකතබඤ්ඤා; 
සංයයොජෙප්පහාො, ජරාමරණාවිප්පමුච්චන්තී’’ති. 

‘‘බඤ්ඤානිකරිත්වාෙ, සග්ගාසග්ගංවජන්තිකතබඤ්ඤා’’ති වාසො.
‘‘සංයයොජෙප්පහාො ජරාමරණා විප්පමුච්චන්තී’’ති නිබ්යබ්යයධො. ඉදං 
වාසොභාගියඤ්චනිබ්යබ්යධභාගියඤ්චසුත්තං. 

‘‘ද්යවමානි, භික්ෙයව, පධාොනි [පස්ස අ. නි. 2.2]. කතමානි ද්යව? 
යයො ච අගාරස්මා අෙගාරියං පබ්බ්යජියතසු 
චීවරපිණ්ෙපාතයසොසෙගිලාෙපච්චයයභසජ්ජපරික්ොරං පරිච්චජති, යයො
චඅගාරස්මා අෙගාරියංපබ්බ්යජියතසුසබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගොතණ්හක්ෙයයො
විරායගො නියරොයධො නිබ්බ්යාෙ’’න්ති. තත්  යයො අගාරස්මා අෙගාරියං
පබ්බ්යජියතසු චීවරපිණ්ෙපාතයසොසෙගිලාෙපච්චයයභසජ්ජපරික්ොරං
පරිච්චජති, අයංවාසො. 

යයො අගාරස්මා අෙගාරියං පබ්බ්යජියතසු සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො 
තණ්හක්ෙයයො විරායගො නියරොයධො නිබ්බ්යාෙං, අයං නිබ්යබ්යයධො. ඉදං
වාසොභාගියඤ්ච නිබ්යබ්යධභාගියඤ්චසුත්තං. 

තත්  තණ්හාසංකියලසභාගියං සුත්තං තණ්හාපක්යෙයෙව 
නිද්දිසිතබ්බ්යං තීහි තණ්හාහි – කාමතණ්හාය භවතණ්හාය විභවතණ්හාය.
යයෙයයෙවාපෙ වත්ථොඅජ්යෙොසිතා, යතෙයතයෙවනිද්දිසිතබ්බ්යං, 
තස්සාවිත් ායරො ඡත්තිංසතණ්හාජාලිනියාවිචරිතානි. 
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තත්  දිට්ඨිසංකියලසභාගියං සුත්තං දිට්ඨිපක්යෙයෙව නිද්දිසිතබ්බ්යං
උච්යඡදසස්සයතෙ, යයෙයයෙවා පෙවත්ථො දිට්ඨිවයසෙ අභිනිවිසති
‘‘ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති, යතෙයතයෙව නිද්දිසිතබ්බ්යං, තස්සා
විත් ායරොද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතානි. 

තත්  දුච්චරිතසංකියලසභාගියං සුත්තං යචතොය යචතසිකකම්යමෙ 
නිද්දිසිතබ්බ්යං තීහි දුච්චරියතහි – කායදුච්චරියතෙ වචීදුච්චරියතෙ 
මයෙොදුච්චරියතෙ, තස්සවිත් ායරොදසඅකුසලකම්මප ා. 

තත්  තණ්හායවොදාෙභාගියං සුත්තං සමය ෙ නිද්දිසිතබ්බ්යං, 
දිට්ඨියවොදාෙභාගියංසුත්තංවිපස්සොනිද්දිසිතබ්බ්යං, දුච්චරිතයවොදාෙභාගියං
සුත්තං සුචරියතෙ නිද්දිසිතබ්බ්යං. තීණි අකුසලමූලානි. තං කිස්ස යහතු? 
සංසාරස්ස නිබ්බ්යත්තියා. ත ා නිබ්බ්යත්යත සංසායර කායදුච්චරිතං 
කායසුචරිතංවචීදුච්චරිතංවචීසුචරිතංමයෙොදුච්චරිතංමයෙොසුචරිතංඉමිො
අසුයභෙ කම්මවිපායකෙ ඉදං බ්යාලලක්ෙණං නිබ්බ්යත්තතීති. ඉදං 
සංකියලසභාගියංසුත්තං. 

ඉමිො සුයභෙකම්මවිපායකෙ ඉදං මහාබරිසලක්ෙණං නිබ්බ්යත්තතීති. 
ඉදංවාසොභාගියංසුත්තං. 

තත්  සංකියලසභාගියං සුත්තං චතූහි කියලසභූමීහි නිද්දිසිතබ්බ්යං – 
අනුසයභූමියා පරියුට්ඨාෙභූමියා සංයයොජෙභූමියා උපාදාෙභූමියා.
සානුසයස්ස පරියුට්ඨාෙං ජායති, පරියුට්ඨියතො සංයුජ්ජති, සංයුජ්ජන්යතො
උපාදියති, උපාදාෙපච්චයාභයවො, භවපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමෙස්සුපායාසා සම්භවන්ති, එවයමතස්ස යකවලස්ස 
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. ඉමාහි චතූහි කියලසභූමීහි සබ්යබ්ය
කියලසාසඞ්ගහං සයමොසරණංගච්ඡන්ති, ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තං. 

වාසොභාගියං සුත්තං තීහි සුචරියතහි නිද්දිසිතබ්බ්යං, නිබ්යබ්යධභාගියං
සුත්තංචතූහිසච්යචහිනිද්දිසිතබ්බ්යං, අයසක්ෙභාගියංසුත්තං තීහිධම්යමහි
නිද්දිසිතබ්බ්යං – බුද්ධධම්යමහි පච්යචකබුද්ධධම්යමහි සාවකභූමියා. 
ොයිවිසයයනිද්දිසිතබ්බ්යන්ති. 

112. තත්  කතයම අට්ඨාරස මූලපදා? යලොකියං යලොකුත්තරං 
යලොකියඤ්ච යලොකුත්තරඤ්ච, සත්තාධිට්ඨාෙං ධම්මාධිට්ඨාෙං
සත්තාධිට්ඨාෙඤ්ච ධම්මාධිට්ඨාෙඤ්ච, ඤාණං යඤයයං ඤාණඤ්ච
යඤයයඤ්ච, දස්සෙං භාවො දස්සෙඤ්ච භාවො ච, සකවචෙං පරවචෙං
සකවචෙඤ්ච පරවචෙඤ්ච, විසජ්ජනීයං අවිසජ්ජනීයං විසජ්ජනීයඤ්ච
අවිසජ්ජනීයඤ්ච, කම්මං විපායකොකම්මඤ්ච විපායකො ච, කුසලං අකුසලං
කුසලඤ්ච අකුසලඤ්ච, අනුඤ්ඤාතං පටික්ඛිත්තං අනුඤ්ඤාතඤ්ච
පටික්ඛිත්තඤ්ච,  යවොචාති. 
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පටුෙ 

තත්  කතමංයලොකියං? 

‘‘ෙහිපාපංකතංකම්මං, සජ්ජුඛීරංවමුච්චති; 
ෙහන්තං [දහන්තං (සී. ක.) පස්ස ධ. ප. 71] බ්යාලමන්යවති, 
භස්මච්ඡන්යෙොව [භස්මාඡන්යෙොව (ක.)] පාවයකොති. 

ඉදං යලොකියං. 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ෙයව, අගතිගමොනි සබ්බ්යං…යප.… නිහීයයත
තස්ස යයසොකාළපක්යෙවචන්දිමා’’ති.ඉදංයලොකියං. 

‘‘අට්ඨියම, භික්ෙයව, යලොකධම්මා [පස්ස අ. නි. 8.6]. කතයම අට්ඨ? 
ලායභො අලායභො, යයසො අයයසො, නින්දා පසංසා, සුෙං දුක්ෙං. ඉයම යෙො, 
භික්ෙයව, අට්ඨයලොකධම්මා’’ති.ඉදංයලොකියං. 

තත් කතමංයලොකුත්තරං? 

‘‘යස්සින්ද්රියානිසම ඞ්ගතානි [සම ංගතානි (සී.)පස්සධ.ප.94]; 
අස්සාය ාසාරථිොසුදන්තා; 
පහීෙමාෙස්සඅොසවස්ස, යදවාපිතස්සපිහයන්තිතාදියෙො’’ති. 

ඉදංයලොකුත්තරං. 

‘‘පඤ්චිමානි, භික්ෙයව, ඉන්ද්රියානි යලොකුත්තරානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියංවීරියින්ද්රියංසතින්ද්රියංසමාධින්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියං.ඉමානියෙො, 
භික්ෙයව, පඤ්චින්ද්රියානියලොකුත්තරානී’’ති.ඉදං යලොකුත්තරං. 

තත් කතමංයලොකියඤ්චයලොකුත්තරඤ්ච? 

‘‘ලද්ධාෙමානුසත්තංද්යව, කිච්චංඅකිච්චයමවචා’’තිද්යව ගා ා.යං
ඉහ‘‘සුකිච්චංයචව බඤ්ඤානී’’තිච‘‘බඤ්ඤානි කරිත්වාෙ, සග්ගාසග්ගං
වජන්තිකතබඤ්ඤා’’තිච.ඉදංයලොකියං. 

යං ඉහ ‘‘සංයයොජෙවිප්පහාෙං වා’’ති ච ‘‘සංයයොජෙප්පහාො, 
ජරාමරණා විප්පමුච්චන්තී’’ති ච, ඉදං යලොකුත්තරං. ඉදං යලොකියඤ්ච
යලොකුත්තරඤ්ච. 

‘‘විඤ්ඤායණ යච, භික්ෙයව, ආහායර සති ොමරූපස්ස අවක්කන්ති
යහොති, ොමරූපස්සඅවක්කන්තියාසති බෙබ්භයවොයහොති, බෙබ්භයවසති
ජාති යහොති, ජාතියා සති ජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමෙස්සුපායාසා
සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස සමුදයයො යහොති.
යසයය ාපි, භික්ෙයව [පස්සසං. නි.2.55], මහාරුක්යෙො, තස්සයානියචව
මූලානි අයධොගමානි යානි ච තිරියං ගමානි, සබ්බ්යානි තානි උද්ධං ඔජං
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අභිහරන්ති. එවං හි යසො, භික්ෙයව, මහාරුක්යෙො තදාහායරො තදුපාදායෙො
චිරංදීඝමද්ධාෙංතිට්යඨයය.එවයමවයෙො, භික්ෙයව, විඤ්ඤායණ ආහායර
සති ොමරූපස්ස අවක්කන්ති යහොති සබ්බ්යං…යප.… එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්සසමුදයයොයහොතී’’ති.ඉදංයලොකියං. 

‘‘විඤ්ඤායණයච, භික්ෙයව, ආහායරඅසතිොමරූපස්සඅවක්කන්තිෙ 
යහොති, ොමරූපස්සඅවක්කන්තියාඅසතිබෙබ්භයවොෙයහොති, බෙබ්භයව
අසති ජාති ෙ යහොති, ජාතියා අසති ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමෙස්සුපායාසා නිරුජ්ෙන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. යසයය ාපි, භික්ෙයව, 
මහාරුක්යෙො අ  බරියසො ආගච්යඡයය කුද්දාලපිටකං [කුදාලපිටකං (ක.)] 
ආදාය, යසො තං රුක්ෙං මූයල ඡින්යදයය, මූයල [මූලං (සං. නි. 2.55)] 
යඡත්වා පලිෙයණයය, පලිෙණිත්වා මූලානි උද්ධයරයය අන්තමයසො
උසීරොළිමත්තානිපි. යසො තං රුක්ෙං ෙණ්ොෙණ්ඩිකං ඡින්යදයය, 
ෙණ්ොෙණ්ඩිකංඡින්දිත්වා [ඡිත්වා(සී.ක.)] ඵායලයය, ඵායලත්වාසකලිකං
සකලිකං කයරයය, සකලිකං සකලිකං කරිත්වා වාතාතයප වියසොයසයය, 
වාතාතයප වියසොයසත්වා අග්ගිො ෙයහයය, අග්ගිො ෙයහත්වා මසිං
කයරයය, මසිං කරිත්වා මහාවායත වා ඔඵුයෙයය, ෙදියා වා සීඝයසොතාය
පවායහයය, එවං හි යසො, භික්ෙයව, මහාරුක්යෙො උච්ඡින්ෙමූයලො අස්ස
තාලාවත්ථකයතො අෙභාවංකයතො [අෙභාවංගයතො (සී.)] ආයතිං
අනුප්පාදධම්යමො. එවයමව යෙො, භික්ෙයව, විඤ්ඤායණ ආහායර අසති
ොමරූපස්ස අවක්කන්ති ෙ යහොති, ොමරූපස්ස අවක්කන්තියා අසති
සබ්බ්යං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස නියරොයධො
යහොතී’’ති.ඉදංයලොකුත්තරං.ඉදංයලොකියඤ්චයලොකුත්තරඤ්ච. 

113. තත්  කතමං සත්තාධිට්ඨාෙං? 

‘‘සබ්බ්යා දිසා අනුපරිගම්ම යචතසා, යෙවජ්ෙගා පියතරමත්තො 
ක්වචි; 
එවංපියයොබථඅත්තාපයරසං, තස්මාෙහිංයසපරමත්තකායමො’’ති 
[පරංඅත්තකායමොති(සී.)සං.නි.1.119; උදා.41 පස්සිතබ්බ්යං]. 

ඉදංසත්තාධිට්ඨාෙං. 

‘‘යයයකචිභූතාභවිස්සන්තියයවාපි [ච(සී.ක.) පස්සඋදා.42], 
සබ්යබ්යගමිස්සන්තිපහායයදහං; 
තංසබ්බ්යජානිංකුසයලොවිදිත්වා, ආතාපියයො [ආතාපීයසො (සී.ක.)
පස්සඋදා.42] බ්රහ්මචරියං චයරයයා’’ති. 

ඉදංසත්තාධිට්ඨාෙං. 
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‘‘සත්තහි, භික්ෙයව, අඞ්යගහි සමන්ොගතං කලයාණමිත්තං අපි 
වියවචියමායෙෙ පණාමියමායෙෙ ගයල පිසෙමජ්ජමායෙෙ [ගයලපි
පමජ්ජමායෙෙ (සී.)] යාවජීවංෙවිජහිතබ්බ්යං.කතයමහිසත්තහි? පියයොච
යහොති මොයපො ච ගරු ච භාවනීයයො ච වත්තා ච වචෙක්ෙයමො ච
ගම්භීරඤ්චක ංකත්තායහොති, යෙොචඅට්ඨායෙ [ෙචඅට්ඨායෙ(සී.ක.)
පස්සඅ.නි.7.37] නියයොයජති.ඉයමහියෙො, භික්ෙයව, සත්තහි…යප.…ෙ
විජහිතබ්බ්යං. ඉදමයවොච භගවා, ඉදං වත්වාෙ සුගයතො. අ ාපරං එතදයවොච
සත් ා– 

‘‘පියයොගරුභාවනීයයො, වත්තාචවචෙක්ෙයමො; 
ගම්භීරඤ්චක ංකත්තා, ෙචට්ඨායෙනියයොජයකො; 
තංමිත්තංමිත්තකායමෙ, යාවජීවම්පියසවිය’’න්ති. 

ඉදංසත්තාධිට්ඨාෙං. 

තත්  කතමංධම්මාධිට්ඨාෙං? 

‘‘යඤ්චකාමසුෙංයලොයක, යඤ්චිදංදිවියංසුෙං; 
තණ්හක්ෙයසුෙස්යසයත [තණ්හක්ෙයාසුෙස්යසයත (සී.)පස්සඋදා.
12], කලංොග්ඝන්තියසොළසි’’න්ති. 

ඉදංධම්මාධිට්ඨාෙං. 

‘‘සුසුෙං [පස්සය රගා. 227] වතනිබ්බ්යාෙං, සම්මාසම්බුද්ධයදසිතං; 
අයසොකංවිරජංයෙමං, යත් දුක්ෙංනිරුජ්ෙතී’’ති. 

ඉදංධම්මාධිට්ඨාෙං. 

තත්  කතමංසත්තාධිට්ඨාෙඤ්ච ධම්මාධිට්ඨාෙඤ්ච 

‘‘මාතරංපිතරංහන්ත්වා, රාජායෙොද්යවචෙත්තියය; 
රට්ඨංසානුචරංහන්ත්වා’’තිඉදංධම්මාධිට්ඨාෙං. 

‘‘අනීයඝොයාතිබ්රාහ්මයණො’’ති; ඉදංසත්තාධිට්ඨාෙං; 
ඉදංසත්තාධිට්ඨාෙඤ්චධම්මාධිට්ඨාෙඤ්ච. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ෙයව, ඉද්ධිපාදා [පස්ස ඉද්ධිපාදසංයුත්යත]. 
කතයම චත්තායරො? ඡන්දසමාධිපධාෙසඞ්ොරසමන්ොගයතො ඉද්ධිපායදො, 
වීරිය…යප.… චිත්ත. වීමංසාසමාධිපධාෙසඞ්ොරසමන්ොගයතො
ඉද්ධිපායදො’’ති. ඉදංධම්මාධිට්ඨාෙං. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණපාළි 

123 

පටුෙ 

යසො කායයපි චිත්තං සයමොදහති, චිත්යතපි කායං සයමොදහති, කායය 
සුෙසඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්ච ඔක්කමිත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං
සත්තාධිට්ඨාෙං, ඉදංසත්තාධිට්ඨාෙඤ්චධම්මාධිට්ඨාෙඤ්ච. 

114. තත් කතමංඤාණං? 

‘‘යංතංයලොකුත්තරංඤාණං, සබ්බ්යඤ්ඤූයයෙවුච්චති; 
ෙතස්සපරිහාෙත්ථි, සබ්බ්යකායලපවත්තතී’’ති. 

ඉදංඤාණං. 

‘‘පඤ්ඤා හි යසට්ඨා යලොකස්මිං, යායං නිබ්බ්යාෙගාමිනී 
[නිබ්යබ්යධගාමිනී(ඉතිවු.41)]; 
යායසම්මාපජාොති, ජාතිමරණසඞ්ෙය’’න්ති. 

ඉදංඤාණං. 

තත් කතමංයඤයයං? 

‘‘කිත්තයිස්සාමි යත [යවො (සී. ක.) පස්ස සු. නි. 1072] සන්තිං, 
[යධොතකාතිභගවා,] 
දිට්යඨධම්යමඅනීතිහං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං. 

‘‘තඤ්චාහං අභිෙන්දාමි, මයහසි සන්තිමුත්තමං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං. 

‘‘යංකිඤ්චිසම්පජාොසි, [යධොතකාතිභගවා] 
උද්ධංඅයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යෙ; 
එතංවිදිත්වාසඞ්යගොතියලොයක, 
භවාභවායමාකාසිතණ්හ’’න්ති. 

ඉදංයඤයයං. 

‘‘චතුන්ෙං, භික්ෙයව, අරියසච්චාෙංඅෙනුයබ්යොධාඅප්පටියවධාඑවමිදං 
දීඝමද්ධාෙංසන්ධාවිතංසංසරිතංමමඤ්යචවතුම්හාකඤ්ච…යප.…තයිදං, 
භික්ෙයව, දුක්ෙං අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, දුක්ෙසමුදයං 
[දුක්ෙසමුදයයො(සී.ක.)පස්සදී.නි.2.155] අරියසච්චං අනුබුද්ධංපටිවිද්ධං, 
දුක්ෙනියරොධං [දුක්ෙනියරොයධො (සී. ක.)] අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, 
දුක්ෙනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං. උච්ඡින්ො
භවතණ්හා, ඛීණා භවයෙත්ති, ෙත්ථි දානි බෙබ්භයවො’’ති. ඉදමයවොච
භගවා, ඉදංවත්වාෙසුගයතො, අ ාපරංඑතදයවොචසත් ා– 
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‘‘චතුන්ෙංඅරියසච්චාෙං, ය ාභූතංඅදස්සො; 
සංසිතං [සංසරිතං(සී.)] දීඝමද්ධාෙං, තාසුතාස්යවවජාතිසු. 

‘‘තානිඑතානිදිට්ඨානි, භවයෙත්තිසමූහතා; 
උච්ඡින්ෙංමූලංදුක්ෙස්ස, ෙත්ථිදානිබෙබ්භයවො’’ති. 

ඉදං යඤයයං. 

තත් කතමංඤාණඤ්චයඤයයඤ්ච? රූපංඅනිච්චං, යවදොඅනිච්චා, 
සඤ්ඤාඅනිච්චා, සඞ්ොරාඅනිච්චා, විඤ්ඤාණංඅනිච්චන්ති.ඉදංයඤයයං. 

එවං ජාෙං එවං පස්සං අරියසාවයකො ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්ති පස්සති, 
‘‘යවදො අනිච්චා’’ති පස්සති, ‘‘සඤ්ඤං…යප.… සඞ්ොයර…යප.…
විඤ්ඤාණංඅනිච්ච’’න්තිපස්සතීති.ඉදංඤාණං. 

යසො පරිමුච්චති රූයපෙ, පරිමුච්චති යවදොය, පරිමුච්චති සඤ්ඤාය, 
පරිමුච්චති සඞ්ොයරහි, පරිමුච්චති විඤ්ඤාණම්හා, පරිමුච්චති දුක්ෙස්මාති 
වදාමීති.ඉදංඤාණඤ්චයඤයයඤ්ච. 

‘‘සබ්යබ්ය සඞ්ොරාඅනිච්චා’’තිඉදං යඤයයං.‘‘යදාපඤ්ඤායපස්සතී’’ති
ඉදං ඤාණං. ‘‘අ  නිබ්බින්දති දුක්යෙ එස මග්යගො විසුද්ධියා’’ති ඉදං
ඤාණඤ්චයඤයයඤ්ච. 

‘‘සබ්යබ්යසඞ්ොරාදුක්ො’’තිඉදංයඤයයං. ‘‘යදාපඤ්ඤාය පස්සතී’’ති
ඉදං ඤාණං. ‘‘අ  නිබ්බින්දති දුක්යෙ එස මග්යගො විසුද්ධියා’’ති ඉදං 
ඤාණඤ්චයඤයයඤ්ච. 

‘‘සබ්යබ්යධම්මාඅෙත්තා’’තිඉදංයඤයයං.‘‘යදාපඤ්ඤාය පස්සතී’’ති
ඉදං ඤාණං. ‘‘අ  නිබ්බින්දති දුක්යෙ එස මග්යගො විසුද්ධියා’’ති ඉදං 
ඤාණඤ්චයඤයයඤ්ච. 

‘‘යය හියකචි, යසොණ [පස්ස සං.නි. 3.49], සමණාවාබ්රාහ්මණාවා
අනිච්යචෙ රූයපෙ දුක්යෙෙ විපරිණාමධම්යමෙ ‘යසයයයොහමස්මී’ති වා
සමනුපස්සන්ති, ‘සදියසොහමස්මී’තිවා සමනුපස්සන්ති, ‘හීයෙොහමස්මී’තිවා
සමනුපස්සන්ති. කිමඤ්ඤත්ර ය ාභූතස්ස අදස්සො. අනිච්චාය
යවදොය…යප.… අනිච්චාය සඤ්ඤාය…යප.… අනිච්යචහි 
සඞ්ොයරහි…යප.… අනිච්යචෙ විඤ්ඤායණෙ දුක්යෙෙ
විපරිණාමධම්යමෙ ‘යසයයයොහමස්මී’ති වා සමනුපස්සන්ති, 
‘සදියසොහමස්මී’තිවාසමනුපස්සන්ති, ‘හීයෙොහමස්මී’තිවා සමනුපස්සන්ති, 
කිමඤ්ඤත්රය ාභූතස්සඅදස්සො’’ති.ඉදංයඤයයං. 

‘‘යයචයෙොයකචි, යසොණ, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාඅනිච්යචෙරූයපෙ 
දුක්යෙෙ විපරිණාමධම්යමෙ ‘යසයයයොහමස්මී’තිපි ෙ සමනුපස්සන්ති, 
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‘සදියසොහමස්මී’තිපි ෙ සමනුපස්සන්ති, ‘හීයෙොහමස්මී’තිපි ෙ
සමනුපස්සන්ති, කිමඤ්ඤත්ර ය ාභූතස්ස දස්සො. අනිච්චාය
යවදොය…යප.… අනිච්චාය සඤ්ඤාය…යප.… අනිච්යචහි
සඞ්ොයරහි…යප.… අනිච්යචෙ විඤ්ඤායණෙ දුක්යෙෙ
විපරිණාමධම්යමෙ ‘යසයයයොහමස්මී’තිපි ෙ සමනුපස්සන්ති, 
‘සදියසොහමස්මී’තිපි ෙ සමනුපස්සන්ති, ‘හීයෙොහමස්මී’තිපි ෙ
සමනුපස්සන්ති, කිමඤ්ඤත්රය ාභූතස්ස දස්සොති.ඉදංඤාණං. 

ඉදංඤාණඤ්චයඤයයඤ්ච. 

තත් කතමංදස්සෙං? 

115. 
‘‘යයඅරියසච්චානිවිභාවයන්ති, ගම්භීරපඤ්යඤෙසුයදසිතානි; 
කිඤ්චාපියතයහොන්තිභුසංපමත්තා [භුසප්පමත්තා (සී.) පස්සඛු.
පා.609], ෙයතභවං අට්ඨමමාදියන්තී’’ති. 

ඉදංදස්සෙං. 

‘‘යථින්දඛීයලො ප විස්සියතො සියා, චතුබ්භි වායතහි
අසම්පකම්පියයො; 
තථූපමං සප්බරිසංවදාමි, යයොඅරියසච්චානි අයවච්චපස්සතී’’ති. 

ඉදංදස්සෙං. 

‘‘චතූහි, භික්ෙයව, යසොතාපත්තියඞ්යගහි සමන්ොගයතො අරියසාවයකො 
ආකඞ්ෙමායෙො අත්තොව අත්තාෙං බ්යයාකයරයය ‘ඛීණනිරයයොම්හි, 
ඛීණතිරච්ඡාෙයයොනි, ඛීණයපත්තිවිසයයො, ඛීණාපායදුග්ගතිවිනිපායතො, 
යසොතාපන්යෙොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබ්යොධිපරායයණො, 
සත්තක්ෙත්තුපරමං [සත්තක්ෙත්තුපරයමො (සී.)] යදයව ච මනුස්යස ච
සන්ධාවිත්වාසංසරිත්වාදුක්ෙස්සන්තං කරිස්සාමී’ති.කතයමහිචතූහි? ඉධ, 
භික්ෙයව, අරියසාවකස්ස ත ාගයත සද්ධා නිවිට්ඨා පතිට්ඨිතා විරූළ්හා
මූලජාතාඅසංහාරියාසමයණෙවාබ්රාහ්මයණෙවායදයවෙවාමායරෙ වා
බ්රහ්මුොවායකෙචිවායලොකස්මිංසහධම්යමෙ, ධම්යමයෙොපෙනිට්ඨං
ගයතො යහොති, ස්වාක්ොයතො භගවතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො
එහිපස්සියකො ඔපයෙයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබ්යො විඤ්ඤූහි, යදිදං
මදනිම්මදයෙො…යප.… නියරොයධො නිබ්බ්යාෙං, සහ ධම්මියා යෙො පෙස්ස
යහොන්තිඉට්ඨාකන්තාපියාමොපාගිහීයචවපබ්බ්යජිතාච. අරියකන්යතහි
යෙොපෙසීයලහිසමන්ොගයතොයහොතිඅෙණ්යෙහිඅච්ඡිද්යදහිඅසබ්යයලහි 
අකම්මායසහි භුජිස්යසහි විඤ්ඤුප්පසට්යඨහි අපරාමට්යඨහි
සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහියෙො, භික්ෙයව, චතූහියසොතාපත්තියඞ්යගහි
සමන්ොගයතො අරියසාවයකො ආකඞ්ෙමායෙො අත්තොව අත්තාෙං
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බ්යයාකයරයය ‘ඛීණනිරයයොම්හි, ඛීණතිරච්ඡාෙයයොනි, ඛීණයපත්තිවිසයයො, 
ඛීණාපායදුග්ගතිවිනිපායතො, යසොතාපන්යෙොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො 
නියයතො සම්යබ්යොධිපරායයණො, සත්තක්ෙත්තුපරමං යදයව ච මනුස්යස ච 
සන්ධාවිත්වාසංසරිත්වාදුක්ෙස්සන්තංකරිස්සාමී’’’ති. 

ඉදං දස්සෙං. 

තත්  කතමාභාවො? 

‘‘යස්සින්ද්රියානිභාවිතානි [සුභාවිතානි (සී. ක.)පස්සසු.නි.512], 
අජ්ෙත්තංබ්යහිද්ධාචසබ්බ්යයලොයක; 
නිබ්බිජ්ෙ ඉමං පරඤ්ච යලොකං, කාලං කඞ්ෙති භාවියතො 
සදන්යතො’’ති. 

අයංභාවො. 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ෙයව, ධම්මපදානි [පස්ස අ. නි. 4.29]. කතමානි
චත්තාරි? අෙභිජ්ොධම්මපදං, අබ්යයාපායදොධම්මපදං, සම්මාසතිධම්මපදං, 
සම්මාසමාධිධම්මපදං, ඉමානියෙො, භික්ෙයව, චත්තාරි ධම්මපදානී’’ති.අයං
භාවො. 

තත් කතමං දස්සෙඤ්ච භාවො ච? ‘‘පඤ්ච ඡින්යද පඤ්ච ජයහ’’ති 
ඉදං දස්සෙං. ‘‘පඤ්ච චුත්තරි භාවයය. පඤ්ච සඞ්ගාතියගො භික්ඛු, 
ඔඝතිණ්යණොති වුච්චතී’’තිඅයංභාවො.ඉදංදස්සෙඤ්චභාවොච. 

‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, ඉන්ද්රියානි [පස්ස සං.නි.5.493]. කතමානිතීණි, 
අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං අඤ්ඤින්ද්රියං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං.
කතමඤ්ච, භික්ෙයව, අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං? ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු
අෙභිසයමතස්සදුක්ෙස්ස අරියසච්චස්සඅභිසමයායඡන්දංජයෙතිවායමති
වීරියංආරභතිචිත්තංපග්ගණ්හාති පදහති, අෙභිසයමතස්සදුක්ෙසමුදයස්ස 
අරියසච්චස්ස…යප.… දුක්ෙනියරොධස්ස…යප.… දුක්ෙනියරොධගාමිනියා
පටිපදාය අරියසච්චස්ස අභිසමයාය ඡන්දං ජයෙති වායමති වීරියං ආරභති
චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහති. ඉදං, භික්ෙයව, 
අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිය’’න්ති.ඉදංදස්සෙං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ෙයව, අඤ්ඤින්ද්රියං? ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු ‘ඉදං
දුක්ෙ’න්ති ය ාභූතං පජාොති, ‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’ති ය ාභූතං පජාොති, 
‘අයං දුක්ෙනියරොයධො’ති…යප.… ‘අයං දුක්ෙනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති
ය ාභූතංපජාොති.ඉදං, භික්ෙයව, අඤ්ඤින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ෙයව, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු
ආසවාෙංෙයා අොසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම
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සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති, ඛීණා ජාති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං ොපරංඉත් ත්තායාතිපජාොති.ඉදං, භික්ෙයව, 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රිය’’න්ති.අයංභාවො. 

ඉදංදස්සෙඤ්චභාවොච. 

116. තත් කතමංසකවචෙං? 

‘‘සබ්බ්යපාපස්සඅකරණං, කුසලස්සඋපසම්පදා; 
සචිත්තපරියයොදාපෙං, එතංබුද්ධාෙසාසෙ’’න්ති. 

ඉදංසකවචෙං. 

‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, බ්යාලස්ස බ්යාලලක්ෙණානි බ්යාලනිමිත්තානි 
බ්යාලාපදාොනි, යයහි බ්යාලං බ්යායලොති පයර සඤ්ජාෙන්ති. කතමානි තීණි? 
බ්යායලො, භික්ෙයව, දුච්චින්තිතචින්තී ච යහොති, දුබ්භාසිතභාසී ච යහොති, 
දුක්කටකම්මකාරී [දුක්කතකම්මකාරී (සී.) ම. නි. 3.246; අ. නි. 3.3
පස්සිතබ්බ්යං] චයහොති.ඉමානියෙො, භික්ෙයව, තීණිබ්යාලස්සබ්යාලලක්ෙණානි
බ්යාලනිමිත්තානි බ්යාලාපදාොනි. 

‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, පණ්ඩිතස්ස පණ්ඩිතලක්ෙණානි
පණ්ඩිතනිමිත්තානි පණ්ඩිතාපදාොනි, යයහි පණ්ඩිතං පණ්ඩියතොති පයර
සඤ්ජාෙන්ති. කතමානි තීණි? පණ්ඩියතො, භික්ෙයව, සුචින්තිතචින්තී ච
යහොති, සුභාසිතභාසී ච යහොති, සුකතකම්මකාරී ච යහොති. ඉමානි යෙො, 
භික්ෙයව, තීණි පණ්ඩිතස්ස පණ්ඩිතලක්ෙණානි පණ්ඩිතනිමිත්තානි
පණ්ඩිතාපදාොනී’’ති. 

ඉදංසකවචෙං. 

තත් කතමංපරවචෙං? 

‘‘ප වීසයමොෙත්ථිවිත් යතො, නින්යෙොපාතාලසයමොෙවිජ්ජති; 
යමරුසයමො ෙත්ථි උන්ෙයතො, චක්කවත්තිසදියසො ෙත්ථි 
යපොරියසො’’ති. 

ඉදංපරවචෙං. 

‘‘‘යහොතු, යදවාෙමින්ද, සුභාසියතෙ ජයයොති. යහොතු, යවපචිත්ති
සුභාසියතෙ ජයයොති. භණ, යවපචිත්ති, ගා ’න්ති. අ  යෙො, භික්ෙයව, 
යවපචිත්තිඅසුරින්යදොඉමංගා ංඅභාසි– 

‘‘භියයයො බ්යාලාපභිජ්යජයයං [පකුජ්යෙයයං(සී.ක.)පස්සසං.නි.
1.251], යෙොචස්ස පටියසධයකො; 
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තස්මාභුයසෙදණ්යෙෙ, ධීයරොබ්යාලංනියසධයය’’ති. 

‘‘භාසිතායයෙොපෙ, භික්ෙයව, යවපචිත්තිොඅසුරින්යදෙගා ාය අසුරා
අනුයමොදිංසු, යදවා තුණ්හී අයහසුං. අ  යෙො, භික්ෙයව, යවපචිත්ති
අසුරින්යදො සක්කංයදවාෙමින්දංඑතදයවොච‘භණ, යදවාෙමින්ද, ගා ’න්ති.
එවංවුත්යත, භික්ෙයව, සක්යකොයදවාෙමින්යදොඉමංගා ංඅභාසි– 

‘‘එතයදවඅහංමඤ්යඤ, බ්යාලස්සපටියසධෙං; 
පරංසඞ්කුපිතංඤත්වා, යයොසයතොඋපසම්මතී’’ති. 

‘‘භාසිතාය යෙො පෙ, භික්ෙයව, සක්යකෙ යදවාෙමින්යදෙ ගා ාය
යදවා අනුයමොදිංසු, අසුරා තුණ්හී අයහසුං. අ  යෙො, භික්ෙයව, සක්යකො
යදවාෙමින්යදො යවපචිත්තිං අසුරින්දං එතදයවොච ‘භණ, යවපචිත්ති, 
ගා ’න්ති.එවංවුත්යත, භික්ෙයව, යවපචිත්තිඅසුරින්යදොඉමංගා ංඅභාසි– 

‘‘එතයදව තිතික්ොය, වජ්ජංපස්සාමි වාසව; 
යදාෙංමඤ්ඤති [මඤ්ඤතී(සී.)පස්සසං.නි. 1.251] බ්යායලො, භයා
මයායංතිතික්ෙති; 
අජ්ොරුහතිදුම්යමයධො, යගොවභියයයොපලායිෙ’’න්ති. 

‘‘භාසිතායයෙොපෙ, භික්ෙයව, යවපචිත්තිොඅසුරින්යදෙගා ාය අසුරා
අනුයමොදිංසු, යදවාතුණ්හීඅයහසුං.අ යෙොයවපචිත්තිඅසුරින්යදොසක්කං 
යදවාෙමින්දං එතදයවොච ‘භණ, යදවාෙමින්ද, ගා ’න්ති. එවං වුත්යත, 
භික්ෙයව, සක්යකො යදවාෙමින්යදොඉමාගා ායයොඅභාසි– 

‘‘කාමංමඤ්ඤතුවාමාවා, භයාමයායංතිතික්ෙති; 
සදත් පරමාඅත් ා, ෙන්තාභියයයොෙවිජ්ජති. 

‘‘යයො හයවබ්යලවාසන්යතො, දුබ්බ්යලස්ස තිතික්ෙති; 
තමාහුපරමංෙන්තිං, නිච්චංෙමතිදුබ්බ්යයලො. 

‘‘අබ්යලංතංබ්යලංආහු, යස්සබ්යාලබ්යලංබ්යලං; 
බ්යලස්සධම්මගුත්තස්ස, පටිවත්තාෙවිජ්ජති. 

‘‘තස්යසවයතෙපාපියයො, යයොකුද්ධංපටිකුජ්ෙති; 
කුද්ධංඅප්පටිකුජ්ෙන්යතො, සඞ්ගාමංයජතිදුජ්ජයං. 

‘‘උභින්ෙමත් ං චරති, අත්තයෙොචපරස්ස ච; 
පරංසඞ්කුපිතංඤත්වා, යයොසයතොඋපසම්මති. 

‘‘උභින්ෙංතිකිච්ඡන්තාෙං, අත්තයෙොචපරස්සච; 
ජොමඤ්ඤන්තිබ්යායලොති, යයධම්මස්සඅයකොවිදා’’ති. 
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‘‘භාසිතාසු යෙො පෙ, භික්ෙයව, සක්යකෙ යදවාෙමින්යදෙ ගා ාසු
යදවා අනුයමොදිංසු, අසුරාතුණ්හීඅයහසු’’න්ති.ඉදංපරවචෙං. 

117. තත් කතමංසකවචෙඤ්චපරවචෙඤ්ච? 

යඤ්ච පත්තං යඤ්ච පත්තබ්බ්යං උභයයමතං රජානුකිණ්ණං 
ආතුරස්සානුසික්ෙයතො. යය ච සික්ොසාරා සීලං වතං ජීවිතං බ්රහ්මචරියං 
උපට්ඨාෙසාරා, අයයමයකො අන්යතො. යය ච එවංවාදියෙො එවංදිට්ඨියෙො
‘‘ෙත්ථි කායමසු යදොයසො’’ති, අයං දුතියයො අන්යතො. ඉච්යචයත උයභො
අන්තා කටසිවඩ්ඪො කටසියයො දිට්ඨිං වඩ්යඪන්ති. එයත උයභො අන්යත
අෙභිඤ්ඤායඔලීයන්තිඑයකඅතිධාවන්ති එයකති.ඉදංපරවචෙං. 

යයචයෙොයතඋයභොඅන්යතඅභිඤ්ඤායතත්රචෙඅයහසුං, යතෙච 
අමඤ්ඤිංසු, වට්ටං යතසං ෙත්ථි පඤ්ඤාපොයාති. ඉදං සකවචෙං. අයං
උදායෙොසකවචෙඤ්ච පරවචෙඤ්ච. 

රාජා පයසෙදි [පස්යසෙදි (ක.) පස්ස සං. නි. 1.113] යකොසයලො
භගවන්තං එතදයවොච – ඉධ මය්හං, භන්යත, රයහොගතස්ස පටිසල්ලීෙස්ස 
එවංයචතයසොපරිවිතක්යකොඋදපාදි‘‘යකසංනුයෙො පියයොඅත්තා, යකසං
අප්පියයොඅත්තා’’ති.තස්සමය්හං, භන්යත, එතදයහොසි‘‘යයචයෙො යකචි
කායයෙ දුච්චරිතං චරන්ති, වාචාය දුච්චරිතං චරන්ති, මෙසා දුච්චරිතං 
චරන්ති, යතසංඅප්පියයොඅත්තා.කිඤ්චාපියතඑවංවයදයයං ‘පියයොයෙො
අත්තා’ති, අ  යෙොයතසංඅප්පියයොඅත්තා.තංකිස්සයහතු? යංහිඅප්පියයො
අප්පියස්සකයරයය, තං යතඅත්තොවඅත්තයෙොකයරොන්ති, තස්මායතසං
අප්පියයො අත්තා. යය ච යෙො යකචි කායයෙ සුචරිතං චරන්ති, වාචාය
සුචරිතංචරන්ති, මෙසාසුචරිතංචරන්ති, යතසංපියයොඅත්තා. කිඤ්චාපියත
එවංවයදයයං ‘අප්පියයොයෙොඅත්තා’ති, අ යෙොයතසංපියයොඅත්තා.තං 
කිස්ස යහතු? යංහිපියයො පියස්සකයරයය. තංයත අත්තොව අත්තයෙො
කයරොන්ති.තස්මායතසංපියයොඅත්තා’’ති. 

‘‘එවයමතං, මහාරාජ, එවයමතං, මහාරාජ, යය හි යකචි, මහාරාජ, 
කායයෙ දුච්චරිතං චරන්ති, වාචාය දුච්චරිතං චරන්ති, මෙසා දුච්චරිතං
චරන්තිතස්මා යතසංඅප්පියයොඅත්තා.කිඤ්චාපියතඑවංවයදයයං‘පියයො
යෙො අත්තා’ති, අ යෙොයතසං අප්පියයො අත්තා.තංකිස්ස යහතු? යංහි, 
මහාරාජ, අප්පියයො අප්පියස්ස කයරයය, තං යත අත්තොව අත්තයෙො
කයරොන්ති, තස්මා යතසං අප්පියයො අත්තා. යය ච යෙො යකචි මහාරාජ 
කායයෙසුචරිතංචරන්ති, වාචායසුචරිතංචරන්ති, මෙසාසුචරිතංචරන්ති, 
යතසංපියයො අත්තා.කිඤ්චාපියතඑවංවයදයයං‘අප්පියයොයෙොඅත්තා’ති, 
අ  යෙො යතසං පියයො අත්තා. තං කිස්ස යහතු? යං හි, මහාරාජ, පියයො
පියස්ස කයරයය, තං යත අත්තොව අත්තයෙො කයරොන්ති, තස්මා යතසං
පියයොඅත්තාති.ඉදමයවොචභගවා…යප.… සත් ා– 
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‘‘අත්තාෙඤ්යචපියංජඤ්ඤා, ෙෙංපායපෙසංයුයජ; 
ෙහිතංසුලභංයහොති, සුෙංදුක්කටකාරිො. 

‘‘අන්තයකොධිපන්ෙස්ස [මරයණොභිභූතස්ස (ක.) පස්ස සං.නි.
1.115], ජහයතොමානුසංභවං; 
කිංහිතස්සසකංයහොති, කිඤ්චආදායගච්ඡති; 
කිඤ්චස්සඅනුගංයහොති, ඡායාවඅෙපායිනී. 

‘‘උයභොබඤ්ඤඤ්චපාපඤ්ච, යංමච්යචොකුරුයතඉධ; 
තඤ්හිතස්සසකංයහොති, තංවආදායගච්ඡති; 
තංවස්සඅනුගංයහොති, ඡායාවඅෙපායිනී. 

‘‘තස්මා කයරයයකලයාණං, නිචයං සම්පරායිකං; 
බඤ්ඤානිපරයලොකස්මිං, පතිට්ඨායහොන්තිපාණිෙ’’න්ති. 

ඉදං සුත්තං පරවචෙං. අනුගීති සකවචෙං. ඉදං සකවචෙඤ්ච 
පරවචෙඤ්ච. 

118. තත් කතමංවිසජ්ජනීයං? 

පඤ්යහ බච්ඡියත ඉදං අභිඤ්යඤයයං, ඉදං පරිඤ්යඤයයං, ඉදං 
පහාතබ්බ්යං, ඉදං භායවතබ්බ්යං, ඉදං සච්ඡිකාතබ්බ්යං, ඉයම ධම්මා එවංගහිතා
ඉදං ඵලං නිබ්බ්යත්තයන්ති. යතසං එවංගහිතාෙං අයමත්ය ො ඉති ඉදං 
විසජ්ජනීයං.‘‘උළායරොබුද්යධොභගවා’’තිබුද්ධඋළාරතංධම්මස්වාක්ොතතං 
සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිඤ්ච එකංයසයෙව නිද්දියස. ‘‘සබ්යබ්ය සඞ්ොරා
අනිච්චා’’ති ‘‘සබ්යබ්ය සඞ්ොරා දුක්ො’’ති ‘‘සබ්යබ්ය ධම්මා අෙත්තා’’ති
එකංයසයෙවනිද්දියස.යං වාපෙඤ්ඤම්පිඑවංජාතියං.ඉදංවිසජ්ජනීයං. 

තත්  කතමංඅවිසජ්ජනීයං? 

‘‘ආකඞ්ෙයතො යත ෙරදම්මසාරථි [ෙරදම්මසාරථී (සී.)], යදවා
මනුස්සාමෙසාවිචින්තිතං; 
සබ්යබ්ය ෙ ජඤ්ඤා කසිණාපි පාණියෙො, සන්තං සමාධිං අරණං
නියසවයතො; 
කින්තංභගවාආකඞ්ෙතී’’ති. 

ඉදංඅවිසජ්ජනීයං. 

එත්තයකො භගවා සීලක්ෙන්යධ සමාධික්ෙන්යධ පඤ්ඤාක්ෙන්යධ 
විමුත්තික්ෙන්යධ විමුත්තිඤාණදස්සෙක්ෙන්යධ ඉරියායං පභායව
හියතසිතායංකරුණායං ඉද්ධියන්ති.ඉදංඅවිසජ්ජනීයං. 
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‘‘ත ාගතස්ස, භික්ෙයව, අරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සයලොයක උප්පාදා
තිණ්ණං රතොෙං උප්පායදො බුද්ධරතෙස්ස ධම්මරතෙස්ස
සඞ්ඝරතෙස්ස’’.කිං පමාණානිතීණිරතොනීති? ඉදංඅවිසජ්ජනීයං. 

බුද්ධවිසයයො අවිසජ්ජනීයයො. බග්ගලපයරොපරඤ්ඤුතා අවිසජ්ජනීයා. 
‘‘බබ්බ්යා, භික්ෙයව, යකොටි ෙ පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණාෙං සත්තාෙං
තණ්හාසංයයොජොෙං සකිං නිරයං සකිං තිරච්ඡාෙයයොනිං සකිං
යපත්තිවිසයං සකිං අසුරයයොනිං සකිං යදයව සකිං මනුස්යස සන්ධාවිතං
සංසරිතං’’. කතමා බබ්බ්යා යකොටීති අවිසජ්ජනීයං. ෙ පඤ්ඤායතීති
සාවකාෙං ඤාණයවකල්යලෙ. දුවිධා බුද්ධාෙං භගවන්තාෙං යදසො
අත්තූපොයිකා ච පරූපොයිකා ච. ෙ පඤ්ඤායතීති පරූපොයිකා. ෙත්ථි
බුද්ධාෙං භගවන්තාෙංඅවිජාෙොති [අප්පජාෙොති (සී.)] අත්තූපොයිකා.
ය ාභගවායකොකාලිකංභික්ඛුංආරබ්භඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංඑවමාහ– 

‘‘යසයය ාපි, භික්ඛු, වීසතිොරියකො යකොසලයකො තිලවායහො…යප.…
ෙත්යවවඑයකොඅබ්බුයදොනිරයයො.යසයය ාපිභික්ඛු, වීසතිඅබ්බුදානිරයා, 
එවයමයකො නිරබ්බුයදො නිරයයො [නිරබ්බුදනිරයයො (සං. නි. 1.181)]. 
යසයය ාපි, භික්ඛු, වීසති නිරබ්බුදා නිරයා, එවයමයකො අබ්යයබ්යො නිරයයො.
යසයය ාපි, භික්ඛු, වීසති අබ්යබ්යා නිරයා, එවයමයකො අටයටො නිරයයො. 
යසයය ාපි, භික්ඛු, වීසති අටටා නිරයා, එවයමයකො අහයහො නිරයයො.
යසයය ාපි, භික්ඛු, වීසති අහහා නිරයා, එවයමයකො කුමුයදො නිරයයො.
යසයය ාපි, භික්ඛු, වීසතිකුමුදානිරයා, එවයමයකොයසොගන්ධියකොනිරයයො.
යසයය ාපි, භික්ඛු, වීසති යසොගන්ධිකා නිරයා, එවයමයකො උප්පලයකො
නිරයයො [උප්පලනිරයයො (සං. නි. 1.181)]. යසයය ාපි, භික්ඛු, වීසති
උප්පලකා නිරයා, එවයමයකො බණ්ෙරීයකො නිරයයො. යසයය ාපි, භික්ඛු, 
වීසති බණ්ෙරීකානිරයා, එවයමයකො පදුයමොනිරයයො. පදුයම පෙ, භික්ඛු, 
නිරයය යකොකාලියකො භික්ඛු උපපන්යෙො සාරිබත්තයමොග්ගල්ලායෙසු
චිත්තංආඝායතත්වා’’ති.යං වාපෙකිඤ්චිභගවාආහ‘‘අයංඅප්පයමයයයො
අසඞ්යෙයයයො’’ති.සබ්බ්යංතං අවිසජ්ජනීයං.ඉදංඅවිසජ්ජනීයං. 

119. තත් කතමංවිසජ්ජනීයඤ්චඅවිසජ්ජනීයඤ්ච, යදායසොඋපයකො 
ආජීවයකො භගවන්තං ආහ ‘‘කුහිං, ආවුයසො යගොතම, ගමිස්සසී’’ති. භගවා
ආහ– 

‘‘බ්යාරාණසිංගමිස්සාමි, අහංතංඅමතදුන්දුභිං; 
ධම්මචක්කංපවත්යතතුං, යලොයකඅප්පටිවත්තිය’’න්ති. 

උපයකො ආජීවයකො ආහ ‘‘‘ජියෙො’ති යෙො ආවුයසො, යභො යගොතම, 
පටිජාොසී’’ති. භගවාආහ– 

‘‘මාදිසා යව ජිො [ජිො යව මාදිසා (සී.ක.) පස්ස ම.නි. 2.341] 
යහොන්ති, යයපත්තාආසවක්ෙයං; 
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ජිතායමපාපකාධම්මා, තස්මාහංඋපකාජියෙො’’ති. 

ක ං ජියෙො යකෙ ජියෙොති විසජ්ජනීයං. කතයමො ජියෙොති
අවිසජ්ජනීයං. කතයමො ආසවක්ෙයයො, රාගක්ෙයයො යදොසක්ෙයයො
යමොහක්ෙයයොතිවිසජ්ජනීයං.කිත්තයකො ආසවක්ෙයයොතිඅවිසජ්ජනීයං.ඉදං 
විසජ්ජනීයඤ්ච අවිසජ්ජනීයඤ්ච. 

අත්ථි ත ාගයතොති විසජ්ජනීයං. අත්ථි රූපන්ති විසජ්ජනීයං. රූපං
ත ාගයතොති අවිසජ්ජනීයං. රූපවා ත ාගයතොති අවිසජ්ජනීයං. රූයප
ත ාගයතොති අවිසජ්ජනීයං. ත ාගයත රූපන්ති අවිසජ්ජනීයං. එවං අත්ථි
යවදො…යප.… සඤ්ඤා…යප.…සඞ්ොරා…යප.… අත්ථි විඤ්ඤාණන්ති
විසජ්ජනීයං. විඤ්ඤාණං ත ාගයතොති අවිසජ්ජනීයං. විඤ්ඤාණවා
ත ාගයතොති අවිසජ්ජනීයං. විඤ්ඤායණ ත ාගයතොති අවිසජ්ජනීයං. 
ත ාගයත විඤ්ඤාණන්ති අවිසජ්ජනීයං. අඤ්ඤත්ර රූයපෙ ත ාගයතොති
අවිසජ්ජනීයං. අඤ්ඤත්ර යවදොය…යප.… සඤ්ඤාය…යප.…
සඞ්ොයරහි…යප.… විඤ්ඤායණෙ ත ාගයතොති අවිසජ්ජනීයං. අයං යසො
ත ාගයතො අරූපයකො…යප.… අයවදෙයකො…යප.…
අසඤ්ඤයකො…යප.… අසඞ්ොරයකො…යප.… අවිඤ්ඤාණයකොති
අවිසජ්ජනීයං.ඉදංවිසජ්ජනීයඤ්ච අවිසජ්ජනීයඤ්ච. 

පස්සති භගවා දිබ්යබ්යෙ චක්ඛුො විසුද්යධෙ අතික්කන්තමානුසයකෙ 
සත්යත චවමායෙ උපපජ්ජමායෙ එවං සබ්බ්යං…යප.… ය ාකම්මූපයග
සත්යත පජාොතීති විසජ්ජනීයං. කතයම සත්තා, කතයමො ත ාගයතොති
අවිසජ්ජනීයං.ඉදංවිසජ්ජනීයඤ්ච අවිසජ්ජනීයඤ්ච. 

අත්ථි ත ාගයතොති විසජ්ජනීයං. අත්ථි ත ාගයතො පරං මරණාති 
අවිසජ්ජනීයං.ඉදංවිසජ්ජනීයඤ්චඅවිසජ්ජනීයඤ්ච. 

120. තත් කතමංකම්මං? 

‘‘අන්තයකොධිපන්ෙස්ස, ජහයතොමානුසංභවං; 
කිංහිතස්සසකංයහොති, කිඤ්චආදායගච්ඡති; 
කිඤ්චස්සඅනුගංයහොති, ඡායාවඅෙපායිනී. 

‘‘උයභොබඤ්ඤඤ්චපාපඤ්ච, යංමච්යචොකුරුයතඉධ; 
තඤ්හිතස්සසකංයහොති, තංව [තඤ්ච(සී.ක.) පස්සසං.නි.1.115] 
ආදායගච්ඡති; 
තංවස්සඅනුගංයහොති, ඡායාවඅෙපායිනී’’ති. 

ඉදංකම්මං. 
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පටුෙ 

‘‘බෙ චපරං, භික්ෙයව, බ්යාලං පීඨසමාරූළ්හං වා මඤ්චසමාරූළ්හං වා
ඡමායං [ඡමාය (සී.ක.)පස්සම.නි. 3.248] වායසමාෙංයානිස්සබබ්යබ්ය
පාපකානිකම්මානිකතානිකායයෙ දුච්චරිතානිවාචාය දුච්චරිතානිමෙසා
දුච්චරිතානි, තානිස්ස තම්හි සමයය ඔලම්බ්යන්ති අජ්යෙොලම්බ්යන්ති 
අභිප්පලම්බ්යන්ති. යසයය ාපි, භික්ෙයව, මහතං පබ්බ්යතකූටාෙං ඡායා
සායන්හසමයං ප වියං ඔලම්බ්යන්ති අජ්යෙොලම්බ්යන්ති අභිප්පලම්බ්යන්ති.
එවයමව යෙො, භික්ෙයව, බ්යාලං පීඨසමාරූළ්හං වා මඤ්චසමාරූළ්හං වා 
ඡමායං වා යසමාෙං යානිස්ස බබ්යබ්ය පාපකානිකම්මානිකතානිකායයෙ
දුච්චරිතානි වාචාය දුච්චරිතානි මෙසා දුච්චරිතානි, තානිස්ස තම්හි සමයය
ඔලම්බ්යන්ති අජ්යෙොලම්බ්යන්ති අභිප්පලම්බ්යන්ති. තත්ර, භික්ෙයව, බ්යාලස්ස
එවංයහොති‘අකතංවත යමකලයාණං, අකතංකුසලං, අකතංභීරුත්තාණං.
කතං පාපං, කතං ලුද්දං, කතං කිබ්බිසං, යාවතා යභො අකතකලයාණාෙං
අකතකුසලාෙං අකතභීරුත්තාණාෙං කතපාපාෙං කතලුද්දාෙං 
කතකිබ්බිසාෙං ගති, තං ගතිං යපච්ච ගච්ඡාමී’ති, යසො යසොචති කිලමති
පරියදවති උරත්තාළිංකන්දතිසම්යමොහංආපජ්ජතී’’ති. 

‘‘බෙචපරං, භික්ෙයව, පණ්ඩිතංපීඨසමාරූළ්හංවා මඤ්චසමාරූළ්හංවා
ඡමායංවායසමාෙංයානිස්සබබ්යබ්යකලයාණානිකම්මානිකතානි කායයෙ
සුචරිතානි වාචාය සුචරිතානි මෙසා සුචරිතානි, තානිස්ස තම්හි සමයය
ඔලම්බ්යන්ති අජ්යෙොලම්බ්යන්ති අභිප්පලම්බ්යන්ති. යසයය ාපි, භික්ෙයව, 
මහතං පබ්බ්යතකූටාෙං ඡායා සායන්හසමයං ප වියං ඔලම්බ්යන්ති
අජ්යෙොලම්බ්යන්ති අභිප්පලම්බ්යන්ති. එවයමව යෙො, භික්ෙයව, පණ්ඩිතං
පීඨසමාරූළ්හංවාමඤ්චසමාරූළ්හංවාඡමායංවායසමාෙංයානිස්ස බබ්යබ්ය
කලයාණානිකම්මානිකතානිකායයෙසුචරිතානිවාචායසුචරිතානිමෙසා 
සුචරිතානි, තානිස්ස තම්හි සමයය ඔලම්බ්යන්ති අජ්යෙොලම්බ්යන්ති
අභිප්පලම්බ්යන්ති. තත්ර, භික්ෙයව, පණ්ඩිතස්ස ‘එවං යහොති අකතං වත යම
පාපං, අකතං ලුද්දං, අකතංකිබ්බිසං.කතංකලයාණං, කතංකුසලං, කතං
භීරුත්තාණං, යාවතා යභො අකතපාපාෙං අකතලුද්දාෙං අකතකිබ්බිසාෙං
කතකලයාණාෙං කතකුසලාෙං කතභීරුත්තාණාෙං ගති, තං ගතිං යපච්ච
ගච්ඡාමී’ති, යසොෙයසොචතිෙකිලමතිෙපරියදවති ෙඋරත්තාළිංකන්දති
ෙසම්යමොහංආපජ්ජති, ‘කතංයමබඤ්ඤං, අකතංපාපං, යා භවිස්සතිගති
අකතපාපස්ස අකතලුද්දස්ස අකතකිබ්බිසස්සකතබඤ්ඤස්සකතකුසලස්ස 
කතභීරුත්තාණස්ස, තංයපච්චභයවගතිංපච්චනුභවිස්සාමී’තිවිප්පටිසායරො
ෙජායති. අවිප්පටිසාරියෙොයෙො, භික්ෙයව, ඉත්ථියාවාබරිසස්සවාගිහියෙො
වා පබ්බ්යජිතස්ස වා භද්දකං මරණං භද්දිකාකාලඞ්කිරියාති වදාමී’’ති. ඉදං
කම්මං. 

‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, දුච්චරිතානි. කතමානි තීණි, කායදුච්චරිතං
වචීදුච්චරිතං මයෙොදුච්චරිතං. ඉමානි යෙො, භික්ෙයව, තීණි දුච්චරිතානි.
තීණිමානි, භික්ෙයව, සුචරිතානි. කතමානි තීණි? කායසුචරිතං වචීසුචරිතං 
මයෙොසුචරිතං.ඉමානියෙො, භික්ෙයව, තීණිසුචරිතානි.ඉදංකම්මං. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණපාළි 

134 

පටුෙ 

තත් කතයමොවිපායකො? 

‘‘ලාභායවො, භික්ෙයව, සුලද්ධංයවො, භික්ෙයව, ෙයණොයවො, භික්ෙයව, 
පටිලද්යධොබ්රහ්මචරියවාසාය.දිට්ඨාමයා, භික්ෙයව, ඡඵස්සායතනිකාොම
නිරයා. තත්  යං කිඤ්චි චක්ඛුොරූපං පස්සති අනිට්ඨරූපංයයව පස්සති, 
යෙො ඉට්ඨරූපං. අකන්තරූපංයයව පස්සති, යෙො කන්තරූපං.
අමොපරූපංයයවපස්සති, යෙොමොපරූපං. 

යං කිඤ්චි යසොයතෙ සද්දං සුණාති…යප.… ඝායෙෙ…යප.…
ජිව්හාය…යප.… කායයෙ…යප.… යං කිඤ්චි මෙසා ධම්මං විජාොති
අනිට්ඨධම්මංයයව විජාොති, යෙො ඉට්ඨධම්මං. අකන්තධම්මංයයව
විජාොති, යෙො කන්තධම්මං. අමොපධම්මංයයව විජාොති, යෙො
මොපධම්මං. ලාභා යවො, භික්ෙයව, සුලද්ධං යවො, භික්ෙයව, ෙයණො යවො, 
භික්ෙයව, පටිලද්යධො බ්රහ්මචරියවාසාය. 

‘‘දිට්ඨාමයා, භික්ෙයව, ඡඵස්සායතනිකාොමසග්ගා.තත් යං කිඤ්චි
චක්ඛුො රූපං පස්සති ඉට්ඨරූපංයයව පස්සති, යෙො අනිට්ඨරූපං.
කන්තරූපංයයව පස්සති, යෙොඅකන්තරූපං.මොපරූපංයයවපස්සති, යෙො
අමොපරූපං. යං කිඤ්චි යසොයතෙ සද්දං සුණාති…යප.… ඝායෙෙ 
…යප.… ජිව්හාය…යප.… කායයෙ…යප.… මෙසා ධම්මං විජාොති
ඉට්ඨධම්මංයයවවිජාොති, යෙොඅනිට්ඨධම්මං.කන්තධම්මංයයව විජාොති, 
යෙොඅකන්තධම්මං.මොපධම්මංයයවවිජාොති, යෙොඅමොපධම්මං.ලාභා
යවො, භික්ෙයව, සුලද්ධංයවො, භික්ෙයව, ෙයණොයවො, භික්ෙයව, පටිලද්යධො 
බ්රහ්මචරියවාසායා’’ති.අයංවිපායකො. 

‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානි, පරිබණ්ණානිසබ්බ්යයසො; 
නිරයයපච්චමාොෙං [පච්චමාෙස්ස(ක.)පස්ස යප.ව.802], කදා
අන්යතොභවිස්සති. 

‘‘ෙත්ථිඅන්යතොකුයතොඅන්යතො, ෙඅන්යතොපටිදිස්සති [පතිදිස්සති
(සී.)ජා.1.4.55]; 
තදාහිපකතංපාපං, තුය්හංමය්හඤ්චමාරිසා’’ති. 

අයංවිපායකො. 

121. තත්  කතමංකම්මඤ්චවිපායකොච? 

‘‘අධම්මචාරීහිෙයරොපමත්යතො, යහිංයහිංගච්ඡතිදුග්ගතිංයයො; 
යසො ෙං අධම්යමො චරියතො හොති, සයං ගහීයතො ය ා
කණ්හසප්යපො. 
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‘‘ෙ හි [පස්ස ය රගා. 304] ධම්යමො අධම්යමො ච, උයභො
සමවිපාකියෙො; 
අධම්යමොනිරයංයෙති, ධම්යමොපායපතිසුග්ගති’’න්ති. 

ඉදංකම්මඤ්චවිපායකොච. 

‘‘මා, භික්ෙයව, බඤ්ඤාෙංභායිත් , සුෙස්යසතං, භික්ෙයව, අධිවචෙං
ඉට්ඨස්ස කන්තස්ස පියස්ස මොපස්ස යදිදං බඤ්ඤානි. අභිජාොමි යෙො
පොහං, භික්ෙයව, දීඝරත්තං කතාෙං බඤ්ඤාෙං ඉට්ඨං [දීඝරත්තං ඉට්ඨං
(සී.ක.)පස්සඉතිවු. 22] කන්තංපියංමොපංවිපාකංපච්චනුභූතං, සත්ත
වස්සානියමත්තචිත්තං භායවත්වාසත්තසංවට්ටවිවට්ටකප්යපෙඉමං [ෙ
යිමං (ඉතිවු. 22)] යලොකං බෙරාගමාසිං. සංවට්ටමායෙ සුදාහං, භික්ෙයව, 
කප්යපආභස්සරූපයගො යහොමි.විවට්ටමායෙකප්යපසුඤ්ඤංබ්රහ්මවිමාෙං
උපපජ්ජාමි. තත්ර සුදාහං [සුදං (ඉතිවු. 22)], භික්ෙයව, බ්රහ්මා යහොමි
මහාබ්රහ්මා අභිභූඅෙභිභූයතොඅඤ්ඤදත්ථදයසොවසවත්තී.ඡත්තිංසක්ෙත්තුං
යෙො පොහං, භික්ෙයව, සක්යකො අයහොසිං යදවාෙමින්යදො, 
අයෙකසතක්ෙත්තුං රාජා අයහොසිං චක්කවත්තී [චක්කවත්ති (ක.)] 
ධම්මියකො ධම්මරාජා චාතුරන්යතො විජිතාවී ජෙපදත් ාවරියප්පත්යතො
සත්තරතෙසමන්ොගයතො, යකො පෙවායදො පයදසරජ්ජස්ස? තස්ස මය්හං, 
භික්ෙයව, එතදයහොසි ‘කිස්ස නු යෙො යම ඉදං කම්මස්ස ඵලං, කිස්ස
කම්මස්සවිපායකො, යයොහංඑතරහිඑවංමහිද්ධියකො එවංමහානුභායවො’ති.
තස්සමය්හං, භික්ෙයව, එතදයහොසි‘තිණ්ණංයෙොයමඉදංකම්මාෙං ඵලං, 
තිණ්ණං කම්මාෙං විපායකො. යයොහං එතරහි එවංමහිද්ධියකො
එවංමහානුභායවො’ති. යසයයථිදං, දාෙස්ස දමස්ස සංයමස්සා’’ති. තත් 
යඤ්ච දාෙං යයො ච දයමො යයො ච සංයයමො, ඉදංකම්මං. යයො තප්පච්චයා
විපායකොපච්චනුභූයතො, අයංවිපායකො.ත ාචූළකම්මවිභඞ්යගො වත්තබ්යබ්යො. 

යං සුභස්ස මාණවස්ස යතොයදයයබත්තස්ස යදසිතං. තත්  යය ධම්මා
අප්පායුකදීඝායුකතාය සංවත්තන්ති බ්යහ්වාබ්යාධඅප්පාබ්යාධතාය 
අප්යපසක්ෙමයහසක්ෙතාය දුබ්බ්යණ්ණසුවණ්ණතාය
නීචකුලිකඋච්චකුලිකතාය අප්පයභොගමහායභොගතාය
දුප්පඤ්ඤපඤ්ඤවන්තතාය ච සංවත්තන්ති, ඉදං කම්මං. යා තත් 
අප්පායුකදීඝායුකතා…යප.…දුප්පඤ්ඤපඤ්ඤවන්තතා, අයංවිපායකො. ඉදං
කම්මඤ්චවිපායකොච. 

122. තත් කතමංකුසලං? 

‘‘වාචානුරක්ඛී මෙසා සුසංවුයතො, කායයෙ ච ොකුසලං කයිරා 
[අකුසලංෙකයිරා(සී.)පස්සධ.ප.281]; 
එයත තයයො කම්මපය  වියසොධයය, ආරාධයය 
මග්ගමිසිප්පයවදිත’’න්ති. 
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ඉදංකුසලං. 

‘‘යස්සකායයෙවාචාය, මෙසාෙත්ථිදුක්කටං; 
සංවුතංතීහිඨායෙහි, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

ඉදංකුසලං. 

‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, කුසලමූලානි. කතමානි තීණි? අයලොයභො
කුසලමූලං, අයදොයසො කුසලමූලං, අයමොයහො කුසලමූලං. ඉමානි යෙො, 
භික්ෙයව, තීණිකුසලමූලානි.ඉදංකුසලං. ‘‘විජ්ජා, භික්ෙයව [විජ්ජාචයෙො
භික්ෙයව (සංයුත්තනිකායය)], බබ්බ්යඞ්ගමාකුසලාෙංධම්මාෙංසමාපත්තියා
අනුයදව [අන්වයදව (සී.ක.), සයාදිකණ්යෙ (යමොග්ගල්ලායෙ) 11 සුත්තං 
පස්සිතබ්බ්යං] හිරීඔත්තප්පඤ්චා’’ති.ඉදංකුසලං. 

තත් කතමංඅකුසලං? 

‘‘යස්ස අච්චන්තදුස්සීලයං, මාලුවා සාලමියවොත් තං; 
කයරොතියසොත ත්තාෙං, ය ාෙංඉච්ඡතීදියසො’’ති. 

ඉදංඅකුසලං. 

‘‘අත්තොහිකතංපාපං, අත්තජංඅත්තසම්භවං; 
අභිමත් ති [අභිමන් ති (සී.) පස්ස ධ. ප. 161] දුම්යමධං, 
වජිරංවස්මමයංමණි’’න්ති. 

ඉදංඅකුසලං. 

‘‘දස කම්මපය නියසවිය, අකුසලාකුසයලහිවිවජ්ජිතා; 
ගරහාචභවන්තියදවයත, බ්යාලමතීනිරයයසුපච්චයර’’ති. 

ඉදංඅකුසලං. 

‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, අකුසලමූලානි [පස්ස අ. නි. 3.70], කතමානි
තීණි? යලොයභො අකුසලමූලං, යදොයසො අකුසලමූලං, යමොයහො අකුසලමූලං. 
ඉමානියෙො, භික්ෙයව, තීණිඅකුසලමූලානි’’.ඉදංඅකුසලං. 

තත් කතමංකුසලඤ්චඅකුසලඤ්ච? 

‘‘යාදිසං [සං.නි.1.256] වපයතබීජං, තාදිසංහරයතඵලං; 
කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපක’’න්ති. 

තත්  යං ආහ ‘‘කලයාණකාරී කලයාණ’’න්ති, ඉදං කුසලං. යං ආහ 
‘‘පාපකාරීචපාපක’’න්ති, ඉදංඅකුසලං.ඉදංකුසලඤ්චඅකුසලඤ්ච. 
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‘‘සුයභෙකම්යමෙවජන්තිසුග්ගතිං, අපායභූමිංඅසුයභෙ කම්මුො; 
ෙයා ච කම්මස්ස විමුත්තයචතයසො, නිබ්බ්යන්ති යත 
යජොතිරිවින්ධෙක්ෙයා’’. 

තත් යංආහ ‘‘සුයභෙකම්යමෙවජන්තිසුග්ගති’’න්ති, ඉදං කුසලං.
යංආහ ‘‘අපායභූමිං අසුයභෙකම්මුො’’ති, ඉදං අකුසලං. ඉදංකුසලඤ්ච 
අකුසලඤ්ච. 

123. තත්  කතමංඅනුඤ්ඤාතං? 

‘‘ය ාපි භමයරො බප්ඵං, වණ්ණගන්ධමයහඨයං [වණ්ණගන්ධං
අයහඨයං(සී.)පස්සධ.ප.49]; 
පයලති [පයළති(ක.)] රසමාදාය, එවංගායම මුනීචයර’’ති. 

ඉදංඅනුඤ්ඤාතං. 

‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, භික්ඛූෙං කරණීයානි. කතමානි තීණි, ඉධ, 
භික්ෙයව, භික්ඛු පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො විහරති
ආචාරයගොචරසම්පන්යෙො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදාය
සික්ෙති සික්ොපයදසු, කායකම්මවචීකම්යමෙ සමන්ොගයතො කුසයලෙ
පරිසුද්ධාජීයවො. ආරද්ධවීරියයො යෙො පෙ යහොති  ාමවා දළ්හපරක්කයමො
අනික්ඛිත්තධුයරො අකුසලාෙං ධම්මාෙං පහාොය කුසලාෙං ධම්මාෙං
භාවොය සච්ඡිකිරියාය. පඤ්ඤවා යෙො පෙ යහොති උදයත් ගාමිනියා
පඤ්ඤාය සමන්ොගයතොඅරියායනිබ්යබ්යධිකායසම්මාදුක්ෙක්ෙයගාමිනියා.
ඉමානියෙො, භික්ෙයව, භික්ඛූෙංතීණිකරණීයානී’’ති.ඉදංඅනුඤ්ඤාතං. 

‘‘දසයියම [දස ඉයම (සී. ක.) පස්ස අ. නි. 10.48], භික්ෙයව, ධම්මා
පබ්බ්යජියතෙ අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බ්යා. කතයම දස? ‘යවවණ්ණියම්හි
අජ්ඣුපගයතො’ති පබ්බ්යජියතෙ අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බ්යං…යප.… ඉයම
යෙො භික්ෙයවදසධම්මාපබ්බ්යජියතෙඅභිණ්හංපච්චයවක්ඛිතබ්බ්යා’’ති.ඉදං 
අනුඤ්ඤාතං. 

‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, කරණීයානි. කතමානි තීණි? කායසුචරිතං 
වචීසුචරිතංමයෙොසුචරිතන්ති.ඉමානියෙො, භික්ෙයව, තීණිකරණීයානී’’ති.
ඉදං අනුඤ්ඤාතං. 

තත් කතමංපටික්ඛිත්තං? 

‘‘ෙත්ථිබත්තසමංයපමං, ෙත්ථියගොසමිතං [යගොණසමං (ක.)පස්ස
සං.නි.1.13] ධෙං; 
ෙත්ථිසූරියසමා [සුරියසමා(සී.)] ආභා, සමුද්දපරමාසරා’’ති. 
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භගවාආහ– 

‘‘ෙත්ථි අත්තසමංයපමං, ෙත්ථිධඤ්ඤසමං ධෙං; 
ෙත්ථිපඤ්ඤාසමාආභා, වුට්ඨියවපරමාසරා’’ති. 

එත් යංබරිමකං, ඉදංපටික්ඛිත්තං. 

‘‘තීණිමානි, භික්ෙයවऋ අකරණීයානි. කතමානි තීණි? කායදුච්චරිතං

වචීදුච්චරිතං මයෙොදුච්චරිතන්ති. ඉමානි යෙො, භික්ෙයව, තීණි 
අකරණීයානී’’ති.ඉදංපටික්ඛිත්තං. 

124. තත්  කතමංඅනුඤ්ඤාතඤ්ච පටික්ඛිත්තඤ්ච? 

‘‘කිංසූධභීතාජෙතාඅයෙකා, මග්යගොචයෙකායතයෙොපවුත්යතො 
[චයෙකායතෙප්පවුත්තා(සං.නි.1.75)]; 
බච්ඡාමි තං යගොතම භූරිපඤ්ඤ, කිස්මිං ඨියතො පරයලොකං ෙ 
භායයති. 

‘‘වාචංමෙඤ්චපණිධායසම්මා, කායයෙපාපානිඅකුබ්බ්යමායෙො; 
බ්යහ්වන්ෙපාෙංඝරමාවසන්යතො, සද්යධොමුදූසංවිභාගීවදඤ්ඤූ; 
එයතසු ධම්යමසු ඨියතො චතූසු, ධම්යම ඨියතො පරයලොකං ෙ
භායය’’ති. 

තත් යංආහ ‘‘වාචංමෙඤ්ච පණිධායසම්මා’’ති, ඉදං අනුඤ්ඤාතං. 
‘‘කායයෙ පාපානි අකුබ්බ්යමායෙො’’ති, ඉදං පටික්ඛිත්තං. ‘‘බ්යහ්වන්ෙපාෙං
ඝරමාවසන්යතො, සද්යධො මුදූ සංවිභාගී වදඤ්ඤූ. එයතසු ධම්යමසු ඨියතො
චතූසු, ධම්යම ඨියතො පරයලොකං ෙ භායය’’ති, ඉදං අනුඤ්ඤාතං. ඉදං
අනුඤ්ඤාතඤ්චපටික්ඛිත්තඤ්ච. 

‘‘සබ්බ්යපාපස්සඅකරණං, කුසලස්සඋපසම්පදා; 
සචිත්තපරියයොදාපෙං, එතංබුද්ධාෙසාසෙං’’. 

තත් යංආහ‘‘සබ්බ්යපාපස්සඅකරණ’’න්ති, ඉදංපටික්ඛිත්තං, යං ආහ
‘‘කුසලස්ස උපසම්පදා’’ති, ඉදං අනුඤ්ඤාතං. ඉදං අනුඤ්ඤාතඤ්ච 
පටික්ඛිත්තඤ්ච. 

‘‘කායසමාචාරම්පාහං, යදවාෙමින්ද, දුවියධෙ වදාමි යසවිතබ්බ්යම්පි 
අයසවිතබ්බ්යම්පි. වචීසමාචාරම්පාහං, යදවාෙමින්ද, දුවියධෙ වදාමි
යසවිතබ්බ්යම්පිඅයසවිතබ්බ්යම්පි. මයෙොසමාචාරම්පාහංයදවාෙමින්ද, දුවියධෙ
වදාමි…යප.… පරියයසෙම්පාහං, යදවාෙමින්ද, දුවියධෙ වදාමි
යසවිතබ්බ්යම්පිඅයසවිතබ්බ්යම්පි’’. 
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‘‘කායසමාචාරම්පාහං, යදවාෙමින්ද, දුවියධෙ වදාමි යසවිතබ්බ්යම්පි 
අයසවිතබ්බ්යම්පී’’ති ඉති යෙො පයෙතං වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං.
ය ාරූපඤ්ච යෙො කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, 
කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, එවරූයපො කායසමාචායරො ෙ යසවිතබ්යබ්යො.
තත් යංජඤ්ඤාකායසමාචාරං ‘‘ඉමං [ඉදං(ක.)පස්සදී.නි.2.364] යෙො 
යම කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා
අභිවඩ්ඪන්තී’’ති, එවරූයපො කායසමාචායරො යසවිතබ්යබ්යො.
‘‘කායසමාචාරම්පාහං යදවාෙමින්ද, දුවියධෙ වදාමි යසවිතබ්බ්යම්පි
අයසවිතබ්බ්යම්පී’’ති ඉති යං තං වුත්තං, ඉදයමතං පටිච්ච වුත්තං. 
‘‘වචීසමාචාරං…යප.… ‘‘පරියයසෙම්පාහං, යදවාෙමින්ද, දුවියධෙ වදාමි
යසවිතබ්බ්යම්පි අයසවිතබ්බ්යම්පී’’ති ඉති යෙො පයෙතං වුත්තං, කිඤ්යචතං
පටිච්ච වුත්තං. ය ාරූපඤ්ච යෙො පරියයසෙං යසවයතො අකුසලා ධම්මා
අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, එවරූපා පරියයසො ෙ
යසවිතබ්බ්යා. තත්  යං ජඤ්ඤා පරියයසෙං ‘‘ඉමං යෙො යම පරියයසෙං
යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්තී’’ති, 
එවරූපා පරියයසො යසවිතබ්බ්යා. ‘‘පරියයසෙම්පාහං, යදවාෙමින්ද, 
දුවියධෙ වදාමි යසවිතබ්බ්යම්පි අයසවිතබ්බ්යම්පී’’ති ඉති යං තං වුත්තං, 
ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

තත්  යං ආහ ‘‘යසවිතබ්බ්යම්පී’’ති, ඉදං අනුඤ්ඤාතං. යං ආහ ‘‘ෙ 
යසවිතබ්බ්යම්පී’’ති, ඉදංපටික්ඛිත්තං.ඉදංඅනුඤ්ඤාතඤ්චපටික්ඛිත්තඤ්ච. 

170. තත්  කතයමො යවො? 

‘‘මග්ගාෙට්ඨඞ්ගියකො [පස්ස ධ. ප. 273] යසට්යඨො, සච්චාෙං
චතුයරොපදා; 
විරායගොයසට්යඨොධම්මාෙං, ද්විපදාෙඤ්චචක්ඛුමා’’ති. 

අයං යවො. 

‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, අග්ගානි. කතමානි තීණි? යාවතා, භික්ෙයව, 
සත්තාඅපදාවාද්විපදාවාචතුප්පදාවාබ්යහුප්පදාවාරූපියෙොවාඅරූපියෙො
වා සඤ්ඤියෙො වා අසඤ්ඤියෙො වා යෙවසඤ්ඤීොසඤ්ඤියෙො වා, 
ත ාගයතො යතසං අග්ගමක්ොයති යසට්ඨමක්ොයති පවරමක්ොයති, යදිදං
අරහංසම්මාසම්බුද්යධො. යාවතා, භික්ෙයව, ධම්මාෙං [අ.නි.4.34; ඉතිවු.81 
පස්සිතබ්බ්යං] පණ්ණත්තිසඞ්ෙතාෙං වා අසඞ්ෙතාෙං වා, විරායගො යතසං
ධම්මාෙං අග්ගමක්ොයති යසට්ඨමක්ොයති පවරමක්ොයති, යදිදං
මදනිම්මදයෙො…යප.…නියරොයධො නිබ්බ්යාෙං.යාවතා, භික්ෙයව, සඞ්ඝාෙං
පණ්ණත්ති ගණාෙං පණ්ණත්ති මහාජෙසන්නිපාතාෙං පණ්ණත්ති, 
ත ාගතසාවකසඞ්යඝො යතසං අග්ගමක්ොයති යසට්ඨමක්ොයති
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පවරමක්ොයති, යදිදං චත්තාරි බරිසයුගානි අට්ඨ බරිසබග්ගලා…යප.…
බඤ්ඤක්යෙත්තංයලොකස්සාති. 

‘‘සබ්බ්යයලොකුත්තයරො සත් ා, ධම්යමො ච කුසලක්ෙයතො 
[කුසලමක්ෙයතො(ක.)]; 
ගයණොචෙරසීහස්ස, තානිතීණිවිස්සිස්සයර. 

‘‘සමණපදුමසඤ්චයයොගයණො, ධම්මවයරොචවිදූෙංසක්කයතො; 
ෙරවරදමයකොචචක්ඛුමා, තානිතීණියලොකස්සඋත්තරි. 

‘‘සත් ාචඅප්පටිසයමො, ධම්යමොචසබ්යබ්යොනිරුපදායහො; 
අරියයොචගණවයරො, තානි ෙලුවිස්සිස්සයර තීණි. 

‘‘සච්චොයමො ජියෙො යෙයමො සබ්බ්යාභිභූ, සච්චධම්යමො
ෙත් ඤ්යඤොතස්ස උත්තරි; 
අරියසඞ්යඝො නිච්චං විඤ්ඤූෙං පූජියතො, තානි තීණි යලොකස්ස 
උත්තරි. 

‘‘එකායෙංජාතිෙයන්තදස්සී, මග්ගංපජාොතිහිතානුකම්පී; 
එයතෙමග්යගෙතරිංසු බබ්යබ්ය, තරිස්සන්ති යය ච [යයචාපි (සී.
ක.)පස්සසං.නි.5.384] තරන්තිඔඝං. 

‘‘තංතාදිසංයදවමනුස්සයසට්ඨං; 
සත්තාෙමස්සන්තිවිසුද්ධියපක්ො’’ති. 

අයං යවොති. 

තත්  යලොකියං සුත්තං ද්වීහි සුත්යතහි නිද්දිසිතබ්බ්යං 
සංකියලසභාගියයෙ ච වාසොභාගියයෙ ච. යලොකුත්තරංපි සුත්තං තීහි
සුත්යතහි නිද්දිසිතබ්බ්යං දස්සෙභාගියයෙ ච භාවොභාගියයෙ ච
අයසක්ෙභාගියයෙච.යලොකියඤ්ච යලොකුත්තරඤ්ච.යස්මිංසුත්යතයංයං
පදං දිස්සති සංකියලසභාගියං වා වාසොභාගියං වා, යතෙ යතෙ
යලොකියන්ති නිද්දිසිතබ්බ්යං, දස්සෙභාගියං වා භාවොභාගියං වා
අයසක්ෙභාගියං වා යං යං පදං දිස්සති යතෙ යතෙ යලොකුත්තරන්ති
නිද්දිසිතබ්බ්යං. 

වාසොභාගියං සුත්තං සංකියලසභාගියස්ස සුත්තස්ස නිග්ඝාතාය, 
දස්සෙභාගියං සුත්තං වාසොභාගියස්ස සුත්තස්ස නිග්ඝාතාය, 
භාවොභාගියං සුත්තං දස්සෙභාගියස්ස සුත්තස්ස පටිනිස්සග්ගාය, 
අයසක්ෙභාගියං සුත්තං භාවොභාගියස්ස සුත්තස්ස පටිනිස්සග්ගාය, 
අයසක්ෙභාගියං සුත්තංදිට්ඨධම්මසුෙවිහාරත් ං. 
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යලොකුත්තරං සුත්තං සත්තාධිට්ඨාෙං ඡබ්බීසතියා බග්ගයලහි 
නිද්දිසිතබ්බ්යං, යත තීහි සුත්යතහි සමන්යවසිතබ්බ්යා දස්සෙභාගියයෙ
භාවොභාගියයෙ අයසක්ෙභාගියයෙචාති. 

තත් දස්සෙභාගියංසුත්තංපඤ්චහිබග්ගයලහිනිද්දිසිතබ්බ්යං එකබීජිො
යකොලංයකොයලෙ සත්තක්ෙත්තුපරයමෙ සද්ධානුසාරිො ධම්මානුසාරිො
චාති, දස්සෙභාගියං සුත්තං ඉයමහි පඤ්චහි බග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බ්යං.
භාවොභාගියං සුත්තං ද්වාදසහි බග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බ්යං
සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යෙෙ, සකදාගාමිො, 
අොගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යෙෙ, අොගාමිො, අන්තරා
පරිනිබ්බ්යායිො, උපහච්ච පරිනිබ්බ්යායිො, අසඞ්ොරපරිනිබ්බ්යායිො, 
සසඞ්ොරපරිනිබ්බ්යායිො, උද්ධංයසොයතෙ අකනිට්ඨගාමිො, 
සද්ධාවිමුත්යතෙ, දිට්ඨිප්පත්යතෙ, කායසක්ඛිො චාති, භාවොභාගියං
සුත්තං ඉයමහි ද්වාදසහි බග්ගයලහිනිද්දිසිතබ්බ්යං. අයසක්ෙභාගියං සුත්තං
ෙවහි බග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බ්යං සද්ධාවිමුත්යතෙ, පඤ්ඤාවිමුත්යතෙ, 
සුඤ්ඤතවිමුත්යතෙ, අනිමිත්තවිමුත්යතෙ, අප්පණිහිතවිමුත්යතෙ, 
උභයතොභාගවිමුත්යතෙ සමසීසිො පච්යචකබුද්ධසම්මාසම්බුද්යධහි චාති, 
අයසක්ෙභාගියං සුත්තං ඉයමහි ෙවහි බග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බ්යං. එවං
යලොකුත්තරං සුත්තං සත්තාධිට්ඨාෙං ඉයමහි ඡබ්බීසතියා බග්ගයලහි
නිද්දිසිතබ්බ්යං. 

යලොකියං සුත්තං සත්තාධිට්ඨාෙං එකූෙවීසතියා බග්ගයලහි 
නිද්දිසිතබ්බ්යං. යත චරියතහි නිද්දිට්ඨා සමන්යවසිතබ්බ්යා යකචි රාගචරිතා, 
යකචි යදොසචරිතා, යකචි යමොහචරිතා, යකචි රාගචරිතා ච යදොසචරිතා ච, 
යකචිරාගචරිතාචයමොහචරිතාච, යකචියදොසචරිතාචයමොහචරිතාච, යකචි
රාගචරිතා ච යදොසචරිතා ච යමොහචරිතා ච, රාගමුයෙ ඨියතො රාගචරියතො, 
රාගමුයෙ ඨියතො යදොසචරියතො, රාගමුයෙ ඨියතො යමොහචරියතො, රාගමුයෙ
ඨියතො රාගචරියතො ච යදොසචරියතො ච යමොහචරියතො ච, යදොසමුයෙ ඨියතො
යදොසචරියතො, යදොසමුයෙ ඨියතො යමොහචරියතො, යදොසමුයෙ ඨියතො
රාගචරියතො, යදොසමුයෙඨියතොරාගචරියතොචයදොසචරියතො චයමොහචරියතො 
ච, යමොහමුයෙ ඨියතො යමොහචරියතො, යමොහමුයෙ ඨියතො රාගචරියතො
යමොහමුයෙ ඨියතො යදොසචරියතො, යමොහමුයෙ ඨියතො රාගචරියතො ච
යදොසචරියතොචයමොහචරියතොචාති, යලොකියංසුත්තං සත්තාධිට්ඨාෙංඉයමහි
එකූෙවීසතියාබග්ගයලහිනිද්දිසිතබ්බ්යං. 

වාසොභාගියං සුත්තං සීලවන්යතහි නිද්දිසිතබ්බ්යං, යත සීලවන්යතො 
පඤ්චබග්ගලාපකතිසීලංසමාදාෙසීලංචිත්තප්පසායදොසමය ො විපස්සො
චාති, වාසොභාගියංසුත්තංඉයමහිපඤ්චහිබග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බ්යං. 

යලොකුත්තරං සුත්තං ධම්මාධිට්ඨාෙං තීහි සුත්යතහි නිද්දිසිතබ්බ්යං
දස්සෙභාගියයෙභාවොභාගියයෙඅයසක්ෙභාගියයෙච. 
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පටුෙ 

යලොකියඤ්ච යලොකුත්තරඤ්ච සත්තාධිට්ඨාෙඤ්ච ධම්මාධිට්ඨාෙඤ්ච 
උභයයෙ නිද්දිසිතබ්බ්යං, ඤාණං පඤ්ඤාය නිද්දිසිතබ්බ්යං පඤ්ඤින්ද්රියයෙ
පඤ්ඤාබ්යයලෙ අධිපඤ්ඤාසික්ොය ධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ෙඞ්යගෙ
සම්මාදිට්ඨියාතීරණායසන්තීරණාය ධම්යමඤායණෙඅන්වයයඤායණෙ
ෙයය ඤායණෙ අනුප්පායද ඤායණෙ අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියයෙ
අඤ්ඤින්ද්රියයෙ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියයෙ චක්ඛුො විජ්ජාය බුද්ධියා භූරියා
යමධාය, යං යං වා පෙ ලබ්භති, යතෙ යතෙ පඤ්ඤාධිවචයෙෙ
නිද්දිසිතබ්බ්යං. 

යඤයයං අතීතාොගතපච්චුප්පන්යෙහි අජ්ෙත්තිකබ්යාහියරහි 
හීෙප්පණීයතහිදූරසන්තියකහිසඞ්ෙතාසඞ්ෙයතහිකුසලාකුසලාබ්යයාකයතහි
සඞ්යෙපයතො වා ඡහි ආරම්මයණහි නිද්දිසිතබ්බ්යං. ඤාණඤ්ච යඤයයඤ්ච
තදුභයයෙ නිද්දිසිතබ්බ්යං, පඤ්ඤාපි ආරම්මණභූතා යඤයයං, යං කිඤ්චි
ආරම්මණභූතං අජ්ෙත්තිකං වා බ්යාහිරං වා, සබ්බ්යං තං සඞ්ෙයතෙ
අසඞ්ෙයතෙචනිද්දිසිතබ්බ්යං. 

දස්සෙංභාවො [දස්සොභාවො(සී.)] සකවචෙංපරවචෙංවිසජ්ජනීයං
අවිසජ්ජනීයංකම්මංවිපායකොතිසබ්බ්යත් තදුභයංසුත්යත ය ානිද්දිට්ඨං, 
ත ාඋපධාරයිත්වාලබ්භමාෙයතොනිද්දිසිතබ්බ්යං, යංවාපෙකිඤ්චි භගවා
අඤ්ඤතරවචෙංභාසති, සබ්බ්යංතංය ානිද්දිට්ඨංධාරයිතබ්බ්යං. 

දුවියධොයහතුයඤ්චකම්මංයයචකියලසා, සමුදයයොකියලසා.තත්  
කියලසා සංකියලසභාගියයෙ සුත්යතෙ නිද්දිසිතබ්බ්යා. සමුදයයො 
සංකියලසභාගියයෙ චවාසොභාගියයෙචසුත්යතෙනිද්දිසිතබ්යබ්යො. තත් 
කුසලං චතූහි සුත්යතහි නිද්දිසිතබ්බ්යං වාසොභාගියයෙ දස්සෙභාගියයෙ 
භාවොභාගියයෙ අයසක්ෙභාගියයෙ ච. අකුසලං සංකියලසභාගියයෙ
සුත්යතෙනිද්දිසිතබ්බ්යං. කුසලඤ්චඅකුසලඤ්චතදුභයයෙ [තදුභයයහි (සී.)] 
නිද්දිසිතබ්බ්යං. අනුඤ්ඤාතං භගවයතො අනුඤ්ඤාතාය නිද්දිසිතබ්බ්යං, තං 
පඤ්චවිධං සංවයරො පහාෙං භාවො සච්ඡිකිරියා කප්පියානුයලොයමොති, යං
දිස්සතිතාසුතාසු භූමීසු, තංකප්පියානුයලොයමෙනිද්දිසිතබ්බ්යං.පටික්ඛිත්තං
භගවතා පටික්ඛිත්තකාරයණෙ නිද්දිසිතබ්බ්යං. අනුඤ්ඤාතඤ්ච
පටික්ඛිත්තඤ්ච තදුභයයෙ නිද්දිසිතබ්බ්යං.  යවො පසංසාය නිද්දිසිතබ්යබ්යො.
යසො පඤ්චවියධෙ යවදිතබ්යබ්යො භගවයතො ධම්මස්ස අරියසඞ්ඝස්ස
අරියධම්මාෙංසික්ොයයලොකියගුණසම්පත්තියාති.එවං යවො පඤ්චවියධෙ
නිද්දිසිතබ්යබ්යො. 

ඉන්ද්රියභූමි ෙවහි පයදහි නිද්දිසිතබ්බ්යා, කියලසභූමි ෙවහි පයදහි
නිද්දිසිතබ්බ්යා, එවයමතානි අට්ඨාරස පදානි යහොන්ති ෙව පදානි කුසලානි
ෙවපදානි අකුසලානීති, ත ාහිවුත්තං ‘‘අට්ඨාරසමූලපදාකුහිං දට්ඨබ්බ්යා, 
සාසෙප්පට්ඨායෙ’’ති.යතොහආයස්මාමහාකච්චායයෙො– 
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‘‘ෙවහිචපයදහිකුසලා, ෙවහිචයුජ්ජන්තිඅකුසලප්පක්ො; 
එයතෙලුමූලපදා, භවන්තිඅට්ඨාරසපදානී’’ති. 

නියුත්තංසාසෙප්පට්ඨාෙං. 

එත්තාවතා සමත්තා යෙත්තියාආයස්මතා මහාකච්චායයෙෙභාසිතා
භගවතාඅනුයමොදිතාමූලසඞ්ගීතියංසඞ්ගීතාති. 

යෙත්තිප්පකරණංනිට්ඨිතං. 
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