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නයමොතස්සභගෙයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

යෙටයකොෙයදසොළි 

1. අරිෙසච්චප්ෙකාසනෙඨමභූමි 

නයමොසම්මාසම්බුද්ධානංෙරමත්ථදස්සීනං 

සීලාදිගුණොරමිප්ෙත්තානං. 

1. දුයෙ යහතූදුයෙෙච්චයාසාෙකස්සසම්මාදිට්ඨියාඋප්ොදාය–ෙරයතො
ච ය ොයසො සච්චානුසන්ධි, අජ්ඣත්තඤ්ච යයොනියසො මනසිකායරො. තත්ථ
කතයමො ෙරයතො ය ොයසො? යා ෙරයතො යදසනා ඔොයදො අනුසාසනී
සච්චකථාසච්චානුයලොයමො.චත්තාරිසච්චානි–දුක්ඛං සමුදයයොනියරොයධො
මග්යගො. ඉයමසං චතුන්නං සච්චානං යා යදසනා සන්දස්සනා විෙරණා
විභජනා උත්තානීකිරියා [උත්තානිකිරියා (ක.)] ෙකාසනා – අයං වුච්චති
සච්චානුයලොයමොය ොයසොති. 

2. තත්ථකතයමොඅජ්ඣත්තංයයොනියසොමනසිකායරො? 

අජ්ඣත්තං යයොනියසො මනසිකායරො නාම යයො යථායදසියත ධම්යම
බහිද්ධා ආරම්මණංඅනභිනීහරිත්ොයයොනියසොමනසිකායරො–අයංවුච්චති
යයොනියසොමනසිකායරො. 

තංආකායරො යයොනියසො ද්ොයරො විධි උොයයො. යථා පුරියසො සුක්යඛ
කට්යඨ විගතස්යනයහ සුක්ඛාය උත්තරාරණියා ථයල අභිමන්ථමානං
භබ්යබො යජොතිස්ස අධිගමාය. තං කිස්ස යහතු. යයොනියසො අග්ගිස්ස
අධිගමාය. එෙයමෙස්ස යමිදං දුක්ඛසමුදයනියරොධමග්ගානං
අවිෙරීතධම්මයදසනංමනසිකයරොති–අයංවුච්චතියයොනියසො මනසිකායරො. 

යථා තිස්යසොඋෙමාපුබ්යබඅස්සුතාච අස්සුතපුබ්බාචෙටිභන්ති.යයොහි
යකොචිකායමසු අවීතරායගොති…යෙ.… දුයෙ උෙමා අයයොනියසො කාතබ්බා
ෙච්ඡියමසු වුත්තං. තත්ථ යයො ච ෙරයතො ය ොයසො යයො ච අජ්ඣත්තං
යයොනියසො මනසිකායරො – ඉයම ද්යෙ ෙච්චයා. ෙරයතො ය ොයසන යා
උප්ෙජ්ජති ෙඤ්ඤා – අයං වුච්චති සුතමයී ෙඤ්ඤා. යා අජ්ඣත්තං
යයොනියසො මනසිකායරන උප්ෙජ්ජති ෙඤ්ඤා – අයං වුච්චති චින්තාමයී
ෙඤ්ඤාති. ඉමා ද්යෙ ෙඤ්ඤා යෙදිතබ්බා. පුරිමකා ච ද්යෙ ෙච්චයා. ඉයම 
ද්යෙයහතූද්යෙෙච්චයාසාෙකස්සසම්මාදිට්ඨියාඋප්ොදාය. 
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3. තත්ථ ෙරයතො ය ොසස්ස සච්චානුසන්ධිස්ස යදසිතස්ස අත්ථං 
අවිජානන්යතො අත්ථප්ෙටිසංයෙදී භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. න ච 
අත්ථප්ෙටිසංයෙදී යයොනියසො මනසිකරිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති.
ෙරයතො ය ොසස්ස සච්චානුසන්ධිස්ස යදසිතස්ස අත්ථං විජානන්යතො
අත්ථප්ෙටිසංයෙදී භවිස්සතීති ඨානයමතං විජ්ජති. අත්ථප්ෙටිසංයෙදී ච
යයොනියසොමනසිකරිස්සතීතිඨානයමතංවිජ්ජති. එසයහතුඑතංආරම්මණං
එයසො උොයයො සාෙකස්ස නියයානස්ස, නත්ථඤ්යඤො. යසොයං න ච 
සුත්තස්ස අත්ථවිජානනාය සහ යුත්යතො නාපි ය ොසානුයයොයගන ෙරයතො
ය ොසස්ස අත්ථං අවිජානන්යතන සක්කා උත්තරිමනුස්සධම්මං
අලමරියඤාණදස්සනං අධිගන්තුං, තස්මා නිබ්බායිතුකායමන සුතමයයන
අත්ථා ෙරියයසිතබ්බා. තත්ථ ෙරියයසනාය අයං අනුපුබ්බී භෙති යසොළස
හාරා, ෙඤ්චනයා, අට්ඨාරස මූලෙදානි. 

තත්ථාෙං උද්දානගාථා 

යසොළසහාරායනත්තී, ෙඤ්චනයාසාසනස්සෙරියයට්ඨි; 
අට්ඨාරසමූලෙදා, කච්චායනයගොත්තනිද්දිට්ඨා. 

4. තත්ථකතයමයසොළසහාරා? 

යදසනා විචයයො යුත්ති ෙදට්ඨානං ලක්ඛණං චතුබූයහො ආෙට්යටො 
විභත්ති ෙරිෙත්තයනො යෙෙචයනො ෙඤ්ඤත්ති ඔතරයණො යසොධයනො
අධිට්ඨායනොෙරික්ඛායරොසමායරොෙයනො – ඉයමයසොළසහාරා. 

තත්ථඋද්දානගාථා 

යදසනා විචයයො යුත්ති, ෙදට්ඨායනො ච ලක්ඛයණො [ෙදට්ඨානඤ්ච
ලක්ඛණං(පී.)]; 
චතුබූයහොචආෙට්යටො, විභත්තිෙරිෙත්තයනො. 

යෙෙචයනොචෙඤ්ඤත්ති, ඔතරයණොචයසොධයනො; 
අධිට්ඨායනො ෙරික්ඛායරො, සමායරොෙයනො යසොළයසො – [යසොළස
හාරා(පී.ක.)]; 

5. තත්ථකතයමෙඤ්චනයා? 

නන්දියාෙට්යටො තිපුක්ඛයලො සීහවික්කීළියතො දිසායලොචයනො 
අඞ්කුයසොති. 

තත්ථඋද්දානගාථා 

ෙඨයමොනන්දියාෙට්යටො, දුතියයොචතිපුක්ඛයලො; 
සීහවික්කීළියතොනාම, තතියයොයහොතියසොනයයො. 
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දිසායලොචනමාහංසු, චතුත්යථොනයලඤ්ජයකො; 
ෙඤ්චයමොඅඞ්කුයසොනාම [ෙඤ්චමංඅඞ්කුසංආහු (පී.ක.)], සබ්යබ
ෙඤ්චනයාගතා. 

6. තත්ථකතමානිඅට්ඨාරසමූලෙදානි? 

අවිජ්ජා තණ්හා යලොයභො යදොයසො යමොයහො සුභසඤ්ඤා සුඛසඤ්ඤා
නිච්චසඤ්ඤා අත්තසඤ්ඤා සමයථො විෙස්සනා අයලොයභො අයදොයසො
අයමොයහො අසුභසඤ්ඤා දුක්ඛසඤ්ඤා අනිච්චසඤ්ඤා අනත්තසඤ්ඤා, 
ඉමානි අට්ඨාරස මූලෙදානි. තත්ථ නෙ ෙදානි අකුසලානි යත්ථ සබ්බං
අකුසලංසයමොසරති.නෙෙදානිකුසලානි යත්ථසබ්බංකුසලංසයමොසරති. 

කතමානිනෙෙදානිඅකුසලානියත්ථසබ්බංඅකුසලංසයමොසරති? 

අවිජ්ජායාෙඅත්තසඤ්ඤා, ඉමානිනෙෙදානිඅකුසලානි, යත්ථ සබ්බං
අකුසලංසයමොසරති. 

කතමානිනෙෙදානිකුසලානියත්ථසබ්බංකුසලංසයමොසරති? 

සමයථොයාෙඅනත්තසඤ්ඤා, ඉමානිනෙෙදානිකුසලානියත්ථසබ්බං 
කුසලංසයමොසරති.ඉමානිඅට්ඨාරසමූලෙදානි. 

තත්ථඉමාඋද්දානගාථා 

තණ්හා චඅවිජ්ජායලොයභො, යදොයසොතයථෙයමොයහො ච; 
චත්තායරොචවිෙල්ලාසා, කියලසභූමිනෙෙදානි. 

යයචසතිෙට්ඨානාසමයථො, විෙස්සනාකුසලමූලං; 
එතංසබ්බංකුසලං, ඉන්ද්රියභූමිනෙෙදානි. 

සබ්බංකුසලංනෙහිෙයදහියුජ්ජති, නෙහියචෙඅකුසලං; 
එකයකනෙමූලෙදානි, උභයයතොඅට්ඨාරසමූලෙදානි. 

ඉයමසං අට්ඨාරසන්නං මූලෙදානං යානි නෙ ෙදානි අකුසලානි, අයං 
දුක්ඛසමුදයයො; යානිනෙෙදානිකුසලානි, අයංදුක්ඛනියරොධගාමිනීෙටිෙදා.
ඉතිසමුදයස්ස දුක්ඛංඵලං, දුක්ඛනියරොධගාමිනියාෙටිෙදායනියරොධංඵලං.
ඉමානි චත්තාරිඅරියසච්චානිභගෙතාබාරාණසියංයදසිතානි. 

7. තත්ථ දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස අෙරිමාණානි අක්ඛරානි ෙදානි
බයඤ්ජනානි ආකාරානි නිරුත්තියයො නිද්යදසා යදසිතා එතස්යසෙත්ථස්ස
සඞ්කාසනාය ෙකාසනාය විෙරණාය විභජනාය උත්තානීකම්මතාය 
ෙඤ්ඤාෙනායාති යා එෙං සබ්යබසං සච්චානං. ඉති එකයමකං සච්චං
අෙරිමායණහි අක්ඛරෙදබයඤ්ජනආකාරනිරුත්තිනිද්යදයසහි
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ෙරියයසිතබ්බං, තඤ්ච බයඤ්ජනං අත්ථපුථුත්යතන ෙන අත්යථෙ
බයඤ්ජනපුථුත්යතන. 

යයො හි යකොචි සමයණො ො බ්රාහ්මයණො ො එෙං ෙයදයය ‘‘අහං ඉදං 
දුක්ඛං ෙච්චක්ඛාය අඤ්ඤං දුක්ඛං ෙඤ්ඤයෙස්සාමී’’ති තස්ස තං 
ොචාෙත්ථුකයමෙස්ස පුච්ඡියතො ච න සම්ොයිස්සති. එෙං සච්චානි. යඤ්ච
රත්තිං භගො අභිසම්බුද්යධො, යඤ්ච රත්තිං අනුොදාය ෙරිනිබ්බුයතො, 
එත්ථන්තයර යං කිඤ්චි භගෙතා භාසිතං සුත්තං යගයයං යෙයයාකරණං
ගාථා උදානං ඉතිවුත්තකං ජාතකං අබ්භුතධම්මං යෙදල්ලං, සබ්බං තං
ධම්මචක්කං ෙෙත්තිතං. න කිඤ්චි බුද්ධානං භගෙන්තානං ධම්මයදසනාය
ධම්මචක්කයතොබහිද්ධා, තස්සසබ්බං සුත්තංඅරියධම්යමසුෙරියයසිතබ්බං.
තත්ථ ෙරිග්ගණ්හනාය ආයලොකසභානි චත්තාරි අරියසච්චානි ථාෙරානි
ඉමානි. 

තත්ථ කතමං දුක්ඛං? ජාති ජරා බයාධි මරණං සංතත්යතන 
ෙඤ්චුොදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා. තත්ථායං ලක්ඛණනිද්යදයසො, 
ොතුභාෙලක්ඛණා ජාති, ෙරිොකලක්ඛණා ජරා, දුක්ඛදුක්ඛතාලක්ඛයණො
බයාධි, චුතිලක්ඛණං මරණං, පියවිප්ෙයයොගවිෙරිණාමෙරිතාෙනලක්ඛයණො
යසොයකො, ලාලප්ෙනලක්ඛයණො ෙරියදයෙො, කායසම්පීළනලක්ඛණං දුක්ඛං, 
චිත්තසම්පීළනලක්ඛණං යදොමනස්සං, කියලසෙරිදහනලක්ඛයණො
උොයායසො, අමනාෙසයමොධානලක්ඛයණො අප්පියසම්ෙයයොයගො, 
මනාෙවිනාභාෙලක්ඛයණො පියවිප්ෙයයොයගො, අධිප්ොයවිෙත්තනලක්ඛයණො
අලායභො, අෙරිඤ්ඤාලක්ඛණා ෙඤ්චුොදානක්ඛන්ධා, ෙරිොකචුතිලක්ඛණං
ජරාමරණං, ොතුභාෙචුතිලක්ඛණං චුයතොෙෙත්ති, 
ෙටිසන්ධිනිබ්බත්තනලක්ඛයණො සමුදයයො, සමුදයෙරිජහනලක්ඛයණො
නියරොයධො, අනුසයසමුච්යෙදලක්ඛයණො මග්යගො. බයාධිලක්ඛණං දුක්ඛං, 
සඤ්ජානනලක්ඛයණො සමුදයයො, නියයානිකලක්ඛයණො මග්යගො, 
සන්තිලක්ඛයණො නියරොයධො. අප්ෙටිසන්ධිභාෙනියරොධලක්ඛණා
අනුොදියසසානිබ්බානධාතු, දුක්ඛඤ්චසමුදයයොච, දුක්ඛඤ්චනියරොයධොච, 
දුක්ඛඤ්ච මග්යගො ච, සමුදයයො ච දුක්ඛඤ්ච, සමුදයයො ච නියරොයධො ච, 
සමුදයයොචමග්යගොච, නියරොයධොචසමුදයයොච, නියරොයධොචදුක්ඛඤ්ච, 
නියරොයධොචමග්යගොච, මග්යගොචනියරොයධොච, මග්යගොචසමුදයයොච, 
මග්යගොචදුක්ඛඤ්ච. 

8. තත්ථිමානිසුත්තානි. 

‘‘යයමකරත්තිං [ජාතක 1 වීසතිනිොයතඅයයො රජාතයක] ෙඨමං, 
ගබ්යභෙසතිමාණයෙො; 
අබ්භුට්ඨියතොෙයසොයාති, සගච්ෙංනනිෙත්තතී’’ති. 

අට්ඨිමා, ආනන්ද, දානුෙෙත්තියයොඑකුත්තරියකසුත්තං–අයං ජාති. 
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තත්ථකතමාජරා? 

අචරිත්ො [ධ.ෙ. 155] බ්රහ්මචරියං, අලද්ධායයොබ්බයනධනං; 
ජිණ්ණයකොඤ්චාෙඣායන්ති, ඛීණමච්යෙෙෙල්ලයල. 

ෙඤ්චපුබ්බනිමිත්තානියදයෙසු–අයංජරා. 

තත්ථ කතයමොබයාධි? 

සාමංයතනකුයතොරාජ, තුෙම්පිජරායන්තියෙයදසි; 
ඛත්තියකම්මස්සඵයලො, යලොයකොනහිකම්මංෙනයති. 

තයයොගිලානා–අයංබයාධි. 

තත්ථකතමංමරණං? 

යථාපි [දී නිකායය අයධොලිතතගාථා] කුම්භකාරස්ස, කතං
මත්තිකභාජනං; 
ඛුද්දකඤ්චමහන්තඤ්ච, යංෙක්කංයඤ්චආමකං; 
සබ්බංයභදනෙරියන්තං, එෙංමච්චානජීවිතං. 

මමායියතෙස්සථඵන්දමායන [හඤ්ඤමායන(පී)ෙස්ස සු.නි.783], 
මච්යෙෙඅප්යෙොදයකඛීණයසොයත; 
එතම්පිදිස්ොඅමයමොචයරයය, භයෙසුආසත්තිමකුබ්බමායනො. 

උදකප්ෙනසුත්තං–ඉදංමරණං. 

තත්ථකතයමොයසොයකො? 

ඉධ යසොචතියෙච්චයසොචති, ොෙකාරීඋභයත්ථ යසොචති; 
යසො යසොචති යසො විහඤ්ඤති, දිස්ො කම්මකිලිට්ඨමත්තයනො 
[කම්මකිලිට්ඨංඅත්ථයනො(පී.)ෙස්සධ.ෙ.15]. 

තීණිදුච්චරිතානි–අයංයසොයකො. 

තත්ථකතයමොෙරියදයෙො? 

කායමසු [සු.නි.780] ගිද්ධාෙසුතා ෙමූළ්හා, අෙදානියායතවිසයම
නිවිට්ඨා; 
දුක්ඛූෙනීතා ෙරියදෙයන්ති, කිංසු භවිස්සාමඉයතොචුතායස. 

තිස්යසොවිෙත්තියයො–අයංෙරියදයෙො. 

තත්ථ කතමංදුක්ඛං? 
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සතංආසිඅයයොසඞ්කූ [අයයොසඞ්කු (පී.ක.)ෙස්ස යථරගා.1197], 
සබ්යබෙච්චත්තයෙදනා; 
ජලිතාජාතයෙදාෙ, අච්චිසඞ් සමාකුලා. 

මහා ෙත යසො ෙරිළායහො [ෙරිදාය ො (පී. ක.) ෙස්ස සං. නි. 5.1113] 
සංයුත්තයකසුත්තංසච්චසංයුත්යතසු–ඉදංදුක්ඛං. 

තත්ථකතමංයදොමනස්සං? 

සඞ්කප්යෙහි ෙයරයතො [ෙරයතො (ක.) ෙස්ස සු. නි. 824] යසො, 
කෙයණොවියඣායති; 
සුත්ොෙයරසංනිග්ය ොසං, මඞ්කුයහොතිතථාවියධො. 

ද්යෙයමතෙනීයාධම්මා–ඉදංයදොමනස්සං. 

තත්ථකතයමොඋොයායසො? 

කම්මාරානංයථාඋක්කා, අන්යතොඩය්හතියනොබහි; 
එෙංඩය්හතියමහදයං, සුත්ොනිබ්බත්තමම්බුජං. 

තයයොඅග්ගී–අයංඋොයායසො. 

තත්ථකතයමොඅප්පියසම්ෙයයොයගො? 

අයසාෙ [ධ.ෙ.240] මලංසමුට්ඨිතං, තතුට්ඨායතයමෙඛාදති; 
එෙංඅතියධොනචාරිනං, සානිකම්මානිනයන්තිදුග්ගතිං. 

ද්යෙයමතථාගතංඅබ්භාචික්ඛන්ති, එකුත්තරියකසුත්තංදුයකසු– අයං
අප්පියසම්ෙයයොයගො. 

තත්ථ කතයමොපියවිප්ෙයයොයගො? 

සුපියනනයථාපිසඞ්ගතං, ෙටිබුද්යධොපුරියසොනෙස්සති; 
එෙම්පිපියායිතං [මමායිතං(පී.ක.)ෙස්සසු. නි.813] ජනං, යෙතං
කාලඞ්කතං [කාලකතං(පී.)] න ෙස්සති. 

යත යදො චෙනධම්මං විදිත්ො තීහි ොචාහි අනුසාසන්ති. අයං 
පියවිප්ෙයයොයගො. 

යම්පිච්ෙං නලභති, තිස්යසොමාරධීතයරො; 
තස්ස යච කාමයානස්ස [කාමයමානස්ස (ක.) ෙස්ස සු. නි. 773], 
ෙන්දජාතස්සජන්තුයනො; 
යතකාමාෙරිහායන්ති, සල්ලවිද්යධොෙරුප්ෙති. 
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සංතත්යතනෙඤ්චුොදානක්ඛන්ධාදුක්ඛා. 

චක්ඛුයසොතඤ්ච ානඤ්ච, ජිව්හාකායයොතයතොමනං; 
එයතයලොකාමිසාය ොරා, යත්ථසත්තාපුථුජ්ජනා. 

ෙඤ්චියමභික්ඛයෙඛන්ධා–ඉදංදුක්ඛං. 

තත්ථකතමාජරාචමරණඤ්ච? 

අප්ෙං ෙත ජීවිතං ඉදං, ඔරං ෙස්සසතාපි මීයයත [මීයති (සු. නි.
810)]; 
අථොපිඅකිච්ෙංජීවිතං, අථයඛොයසොජරසාපිමීයයත. 

සංයුත්තයක ෙයසනදිසංයුත්තයක සුත්තං අයයිකා යම කාලඞ්කතා – 
අයංජරාචමරණඤ්ච. 

තත්ථකතමාචුතිචඋෙෙත්තිච? 

‘‘සබ්යබ සත්තාමරිස්සන්ති, මරණන්තංහි ජීවිතං; 
යථාකම්මං ගමිස්සන්ති, අත්තකම්මඵලූෙගා’’ති 
[පුඤ්ඤොෙඵලූෙගාති(සං.නි.1.133)]. – 

අයංචුතිචඋෙෙත්තිච. 

ඉයමහි සුත්යතහි එකසදියසහි ච අඤ්යඤහි නෙවිධං සුත්තං තං 
අනුෙවිට්යඨහි ලක්ඛණයතො දුක්ඛං ඤත්ො සාධාරණඤ්ච අසාධාරණඤ්ච 
දුක්ඛංඅරියසච්චංනිද්දිසිතබ්බං.ගාථාහිගාථාඅනුමිනිතබ්බා, බයාකරයණහි
ො බයාකරණං–ඉදංදුක්ඛං. 

9. තත්ථකතයමොදුක්ඛසමුදයයො? 

කායමසු සත්තා කාමසඞ්ගසත්තා [කාමෙසඞ්ගසත්තා (පී.) ෙස්ස
උදා.63], සංයයොජයනෙජ්ජමෙස්සමානා; 
නහිජාතුසංයයොජනසඞ්ගසත්තා, ඔ ංතයරයයංවිපුලං මහන්තං. 

චත්තායරොආසොසුත්තං–අයංදුක්ඛසමුදයයො. 

තත්ථ කතයමොදුක්ඛනියරොයධො? 

යම්හිනමායාෙසතීනමායනො, 
යයොවීතයලොයභොඅමයමොනිරායසො, 
ෙනුණ්ණයකොයධො [ෙනුන්නයකොයධො (පී.) ෙස්ස උදා. 26] 
අභිනිබ්බුතත්යතො; 
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යසොබ්රාහ්මයණොයසොසමයණොසභික්ඛු. 

ද්යෙමා විමුත්තියයො, රාගවිරාගා ච යචයතොවිමුත්ති; අවිජ්ජාවිරාගා ච
ෙඤ්ඤාවිමුත්ති–අයංනියරොයධො. 

තත්ථකතයමොමග්යගො? 

එයසෙමග්යගොනත්ථඤ්යඤො, දස්සනස්සවිසුද්ධියා; 
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො, මාරස්යසතංෙයමොහනං. 

සත්තියම, භික්ඛයෙ, යබොජ්ඣඞ්ගා–අයංමග්යගො. 

තත්ථ කතමානිචත්තාරිඅරියසච්චානි? 

‘‘යය ධම්මා [මහාෙ. 60] යහතුප්ෙභො, යතසං යහතුං තථාගයතො
ආහ; 
යතසඤ්චයයොනියරොයධො, එෙංොදීමහාසමයණො’’ති. 

යහතුප්ෙභො ධම්මා දුක්ඛං, යහතුසමුදයයො, යං භගෙයතො ෙචනං. අයං
ධම්යමො යයො නියරොයධො, යය හි යකචි සංයයොජනියයසු ධම්යමසු 
අස්සදානුෙස්සියනො විහරන්ති. කියලසා තණ්හා ෙෙඩ්ඪති, තණ්හාෙච්චයා
උොදානං…යෙ.… එෙයමතස්ස යකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො
යහොති.තත්ථයංසංයයොජනං–අයං සමුදයයො.යයසංයයොජනියාධම්මායය
ච යසොකෙරියදෙදුක්ඛයදොමනස්සුොයාසා සම්භෙන්ති – ඉදං දුක්ඛං. යා
සංයයොජනියයසු ධම්යමසු ආදීනොනුෙස්සනා – අයං මග්යගො. ෙරිමුච්චති 
ජාතියාජරායබයාධීහිමරයණහියසොයකහිෙරියදයෙහියාෙඋොයායසහි –
ඉදංනිබ්බානං. ඉමානිචත්තාරිසච්චානි. 

තත්ථකතමාඅනුොදියසසානිබ්බානධාතු? 

අත්ථඞ්ගතස්ස න ෙමාණමත්ථි, තං හි ො නත්ථි යයන නං 
ෙඤ්ඤයෙයය; 
සබ්බසඞ්ගානං සමූහතත්තා විදූ, සිතා ොදසතස්සු [ොදසතස්ස (පී.
ක.)] සබ්යබ. 

සංයුත්තයකයගොධිකසංයුත්තං. 

ඉමානි අසාධාරණානි සුත්තානි. යහිං යහිං සච්චානි නිද්දිට්ඨානි, තහිං
තහිං සච්චලක්ඛණයතො ඔතායරත්ො [ඔහායරත්ො (පී. ක.)] අෙරිමායණහි
බයඤ්ජයනහි යසො අත්යථො ෙරියයසිතබ්යබො. තත්ථ අත්ථානුෙරිෙත්ති
බයඤ්ජයනන පුන බයඤ්ජනානුෙරිෙත්ති අත්යථන තස්ස එකයමකස්ස
අෙරිමාණානි බයඤ්ජනානි ඉයමහි සුත්යතහි යථානික්තත්යතහි චත්තාරි
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අරියසච්චානි නිද්දිසිතබ්බානි. ෙඤ්චනිකායය අනුෙවිට්ඨාහි ගාථාහි ගාථා
අනුමිනිතබ්බා, බයාකරයණනබයාකරණං.ඉමානිඅසාධාරණානි සුත්තානි. 

යතසං ඉමාඋද්දානගාථා 

යයමකරත්තිංෙඨමං, අට්ඨදානූෙෙත්තියයො; 
ෙඤ්චපුබ්බනිමිත්තානි, ඛීණමච්ෙංෙෙල්ලලං. 

සාමං යතනකුයතොරාජ, තයයොයදොගිලානකා; 
යථාපිකුම්භකාරස්ස, යථානදිදකප්ෙනං. 

ඉධයසොචතියෙච්චයසොචති, තීණිදුච්චරිතානිච; 
කායමසුගිද්ධාෙසුතා, යාෙතිස්යසොවිෙත්තියයො. 

සතං ආසි [සතමායු (සී.), සතධාතු (පී.)] අයයොසඞ්කූ, ෙරිළායහො
මහත්තයරො; 
සඞ්කප්යෙහිෙයරයතොයසො, තත්ථතෙනියයහිච. 

කම්මාරානංයථාඋක්කා, තයයොඅග්ගීෙකාසිතා; 
අයයතොමලමුප්ෙන්නං, අබ්භක්ඛානංතථාගයත. 

තිවිධංයදොනුසාසන්ති, සුපියනනසඞ්ගයමොයථා; 
තිස්යසොයචෙමාරධීතා, සල්ලවිද්යධොෙරුප්ෙති. 

චක්ඛුයසොතඤ්ච ානඤ්ච, ෙඤ්චක්ඛන්ධාෙකාසිතා; 
අප්ෙංෙතජීවිතංඉදං, අයයිකායමමහල්ලිකා. 

සබ්යබසත්තාමරිස්සන්ති, උෙෙත්තිචුතිචයං; 
කායමසුසත්තාෙසුතා, ආසයෙහිචතූහිච. 

යම්හිනමායාෙසති, ද්යෙමායචයතොවිමුත්තියයො; 
එයසෙමග්යගොනත්ථඤ්යඤො, යබොජ්ඣඞ්ගාචසුයදසිතා. 

අත්ථඞ්ගතස්ස නෙමාණමත්ථි, යගොධියකො ෙරිනිබ්බුයතො; 
යයධම්මායහතුප්ෙභො, සංයයොජනානුෙස්සියනො. 

ඉමාදසයතසංඋද්දානගාථා. 

10. තත්ථිමානි සාධාරණානි සුත්තානි යයසු සුත්යතසු සාධාරණානි
සච්චානි යදසිතානි අනුයලොමම්පි ෙටියලොමම්පි යෙොමිස්සකම්පි. තත්ථ අයං
ආදි. 

අවිජ්ජාය නිවුයතොයලොයකො, [අජිතාතිභගො] 
විවිච්ොෙමාදානප්ෙකාසති; 



ඛුද්දකනිකායය  යෙටයකොෙයදසොළි 
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ජප්ොභියලෙනං [ජප්ොනුයලෙනං (ක.) ෙස්ස සු. නි. 1039] බූ්රමි, 
දුක්ඛමස්සමහබ්භයං. 

තත්ථයාඅවිජ්ජාචවිවිච්ොච, අයංසමුදයයො.යංමහබ්භයං, ඉදං දුක්ඛං.
ඉමානිද්යෙසච්චානි–දුක්ඛඤ්චසමුදයයොච.‘‘සංයයොජනංසංයයොජනියාච 
ධම්මා’’ති සංයුත්තයක චිත්තසංයුත්තයකසු බයාකරණං. තත්ථ යං
සංයයොජනං, අයං සමුදයයො. යය සංයයොජනියා ධම්මා, ඉදං දුක්ඛං. ඉමානි
ද්යෙසච්චානි–දුක්ඛඤ්ච සමුදයයොච. 

තත්ථකතමංදුක්ඛඤ්චනියරොයධොච? 

උච්ඡින්නභෙතණ්හස්ස, යනත්තිච්ඡින්නස්ස [සන්තචිත්තස්ස(සු.නි.
751)] භික්ඛුයනො; 
වික්ඛීයණොජාතිසංසායරො, නත්ථිදානිපුනබ්භයෙො. 

යං චිත්තං, ඉදං දුක්ඛං. යයො භෙතණ්හාය උෙච්යෙයදො, අයං 
දුක්ඛනියරොයධො. වික්ඛීයණො ජාතිසංසායරො, නත්ථි දානි පුනබ්භයෙොති
නිද්යදයසො. ඉමානි ද්යෙ සච්චානි – දුක්ඛඤ්ච නියරොයධො ච. ද්යෙමා, 
භික්ඛයෙ, විමුත්තියයො; රාගවිරාගා ච යචයතොවිමුත්ති, අවිජ්ජාවිරාගා ච
ෙඤ්ඤාවිමුත්ති.යංචිත්තං, ඉදංදුක්ඛං.යා විමුත්ති, අයංනියරොයධො.ඉමානි
ද්යෙසච්චානි–දුක්ඛඤ්චනියරොයධොච. 

තත්ථ කතමංදුක්ඛඤ්චමග්යගොච? 

කුම්භූෙමං [ධ. ෙ. 40] කායමිමං විදිත්ො, නගරූෙමං චිත්තමිදං
ඨයෙත්ො; 
යයොයධථමාරංෙඤ්ඤාවුයධන, ජිතඤ්චරක්යඛඅනියෙසයනොසියා. 

තත්ථ යඤ්චකුම්භූෙයමොකායයොයඤ්චනගරූෙමං චිත්තං, ඉදංදුක්ඛං.
යං ෙඤ්ඤාවුයධනමාරං යයොයධථාති අයං මග්යගො. ඉමානි ද්යෙ සච්චානි.
යං, භික්ඛයෙ, නතුම්හාකං, තංෙජහිතබ්බං.යාසංයයොජනා, අයංමග්යගො.
යය යත ධම්මා අනත්තනියා ෙහාතබ්බා, රූෙං යාෙ විඤ්ඤාණං, ඉදං
දුක්ඛඤ්චමග්යගොච. 

තත්ථකතමංදුක්ඛඤ්චසමුදයයොචනියරොයධොච? 

යය යකචියසොකාෙරියදවිතාො, දුක්ඛාච [දුක්ඛඤ්ච(පී.ක.)ෙස්ස
උදා.70] යලොකස්මිමයනකරූො; 
පියංෙටිච්චප්ෙභෙන්තිඑයත, පියයඅසන්යතනභෙන්තිඑයත. 

යයයසොකෙරියදො, යංචඅයනකරූෙංදුක්ඛං, යංයෙමයතොභෙති, ඉදං 
දුක්ඛං. යං යෙමං, අයං සමුදයයො. යයො තත්ථ ෙන්දරාගවිනයයො පියස්ස
අකිරියා, අයං නියරොයධො.ඉමානිතීණිසච්චානි.තිම්බරුයකොෙරිබ්බාජයකො
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11 

ෙටුන 

ෙච්යචති ‘‘සයංකතං ෙරංකත’’න්ති.යයථසාවීමංසා, ඉදං දුක්ඛං.යා එයත
ද්යෙ අන්යත අනුෙගම්ම මජ්ඣිමා ෙටිෙදා අවිජ්ජාෙච්චයා සඞ්ඛාරා යාෙ
ජාතිෙච්චයාජරාමරණං, ඉදම්පිදුක්ඛඤ්චසමුදයයොච.විඤ්ඤාණංනාමරූෙං
සළායතනං ඵස්යසො යෙදනා භයෙො ජාති ජරාමරණං, ඉදං දුක්ඛං. අවිජ්ජා
සඞ්ඛාරාතණ්හාඋොදානං, අයංසමුදයයො.ඉතිඉදං සයංකතංවීමංයසයයාති 
[වීමංසීයති (පී. ක.)] යඤ්ච ෙටිච්චසමුප්ොයද දුක්ඛං, ඉදං එයසො සමුදයයො
නිද්දිට්යඨො. අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො ච යාෙ ච
ජරාමරණනියරොයධොති අයං නියරොයධො. ඉමානි තීණි සච්චානි දුක්ඛඤ්ච 
සමුදයයොචනියරොයධොච. 

11. තත්ථකතමංදුක්ඛඤ්චසමුදයයොචමග්යගොච? 

‘‘යයො දුක්ඛමද්දක්ත [සං. නි. 1.157] යයතොනිදානං, කායමසු යසො
ජන්තුකථංනයමයය; 
කාමා හි යලොයක සඞ්ගාති ඤත්ො, යතසං සතීමා විනයාය 
සික්යඛ’’ති. 

යයො දුක්ඛමද්දක්ත, ඉදංදුක්ඛං.යයතො භෙති, අයංසමුදයයො.සන්දිට්ඨං
යයතොභෙතියාෙතස්සවිනයායසික්ඛා, අයංමග්යගො. ඉමානිතීණිසච්චානි. 

එකාදසඞ්ගුත්තයරසුයගොොලයකොෙමසුත්තං. 

තත්ථයාෙරූෙසඤ්ඤුත්තායඤ්චසළායතනංයථාෙණංෙටිච්ොයදති 
යඤ්ච තිත්ථං යථා ච ලභති ධම්මූෙසඤ්හිතං උළාරං පීතිොයමොජ්ජං
චතුබ්බිධං ච අත්තභාෙයතො ච ෙත්ථු, ඉදං දුක්ඛං. යාෙආසාටිකං හායරතා 
[සායටතා (සී. පී.) ෙස්ස අඞ්ගුත්තරනිකායය] යහොති, අයං සමුදයයො. 
රූෙසඤ්ඤුත්තා ආසාටකහරණං [ආසාටිකසාටනා (පී.)] ෙණෙටිච්ොදනං
වීථිඤ්ඤුතා යගොචරකුසලඤ්ච, අයං මග්යගො. අෙයසසා ධම්මා අත්ථි යහතූ 
අත්ථි ෙච්චයා අත්ථි නිස්සයා සාෙයසසයදොහිතා අයනකපූජා ච
කලයාණමිත්තතප්ෙච්චයා ධම්මාවීථිඤ්ඤුතාචයහතු, ඉමානිතීණිසච්චානි. 

තත්ථ කතමංදුක්ඛඤ්චමග්යගොචනියරොයධො ච? 

සතිකායගතාඋෙට්ඨිතා, ෙසුඵස්සායතයනසුසංවුයතො [සංෙයරො(පී.
ක.)ෙස්සඋදා.25]; 
සතතං භික්ඛු සමාහියතො, ජඤ්ඤා [ජායනයය (පී. ක.)] 
නිබ්බානමත්තයනො. 

තත්ථ යා ච කායගතා සති යඤ්ච සළායතනං යත්ථ සබ්බඤ්යචතං 
දුක්ඛං.යාචකායගතාසතියයොචසීලසංෙයරොයයොචසමාධියත්ථයාසති, 
අයං ෙඤ්ඤාක්ඛන්යධො. සබ්බම්පි සීලක්ඛන්යධො සමාධික්ඛන්යධො, අයං
මග්යගො. එෙංවිහාරිනා ඤාතබ්බං නිබ්බානං. අයං නියරොයධො, ඉමානි තීණි



ඛුද්දකනිකායය  යෙටයකොෙයදසොළි 
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සච්චානි.සීයලෙතිට්ඨායද්යෙධම්මා භායෙතබ්බාසමයථොචවිෙස්සනාච.
තත්ථයංචිත්තසහජාතාධම්මා, ඉදංදුක්ඛං.යයොච සමයථො යාචවිෙස්සනා, 
අයං මග්යගො. රාගවිරාගා ච යචයතොවිමුත්ති, අවිජ්ජාවිරාගා ච
ෙඤ්ඤාවිමුත්ති, අයංනියරොයධො.ඉමානිතීණිසච්චානි. 

තත්ථ කතයමොසමුදයයොචනියරොයධොච? 

ආසාචපීහාඅභිනන්දනාච, අයනකධාතූසුසරාෙතිට්ඨිතා; 
අඤ්ඤාණමූලප්ෙභොෙජප්පිතා, සබ්බාමයාබයන්තිකතා සමූලිකා. 

අඤ්ඤාණමූලප්ෙභොති පුරිමයකහි සමුදයයො. සබ්බා මයා බයන්තිකතා 
සමූලිකාති නියරොයධො. ඉමානි ද්යෙ සච්චානි. චතුන්නං ධම්මානං
අනනුයබොධා අප්ෙටියෙධා විත්ථායරන කාතබ්බං. අරියස්ස සීලස්ස
සමාධියනො ෙඤ්ඤාය විමුත්තියා. තත්ථ යයො ඉයමසං චතුන්නං ධම්මානං
අනනුයබොධා අප්ෙටියෙධා, අයං සමුදයයො. ෙටියෙයධො භෙයනත්තියා, අයං
නියරොයධො.අයංසමුදයයොචනියරොයධොච. 

තත්ථකතයමොසමුදයයොචමග්යගොච? 

යානි [සු.නි.1041] යසොතානියලොකස්මිං, [අජිතාතිභගො] 
සතියතසංනිොරණං; 
යසොතානංසංෙරංබූ්රමි, ෙඤ්ඤායයයතපිධීයයර. 

යානි යසොතානීති අයං සමුදයයො. යා ච ෙඤ්ඤා යා ච සති නිොරණං
පිධානඤ්ච, අයං මග්යගො. ඉමානි ද්යෙ සච්චානි. සඤ්යචතනියං සුත්තං 
දළ්හයනමියානාකායරොෙහිමායසහිනිද්දිට්යඨො.තත්ථයංකායංකායකම්මං
සෙඞ්කං සයදොසං සකසාෙං යා සෙඞ්කතා සයදොසතා සකසාෙතා, අයං
සමුදයයො. එෙං ෙචීකම්මං මයනොකම්මං අෙඞ්කං අයදොසං අකසාෙං, යා
අෙඞ්කතාඅයදොසතාඅකසාෙතා, අයංමග්යගො.එෙං ෙචීකම්මංමයනොකම්මං.
ඉමානිද්යෙසච්චානිසමුදයයොචමග්යගොච. 

තත්ථකතයමොසමුදයයොචනියරොයධොචමග්යගොච? 

‘‘නිස්සිතස්සචලිතං, අනිස්සිතස්සචලිතංනත්ථි, චලියතඅසති ෙස්සද්ධි, 
ෙස්සද්ධියාසතිනතිනයහොති, නතියාඅසති [අසතියා (පී.)ෙස්සඋදා.74] 
ආගතිගතිනයහොති, ආගතිගතියාඅසතිචුතූෙොයතොනයහොති, චුතූෙොයත
අසතියනවිධනහුරංනඋභයමන්තයරන.එයසෙන්යතොදුක්ඛස්සා’’ති. 

තත්ථ ද්යෙනිස්සයා, අයංසමුදයයො.යයොච අනිස්සයයො, යාචඅනති, 
අයං මග්යගො. යා ආගතිගති න යහොති චුතූෙොයතො ච යයො එයසෙන්යතො 
දුක්ඛස්සාති, අයං නියරොයධො. ඉමානි තීණි සච්චානි. අනුෙට්ඨිතකායගතා
සති…යෙ.…යං විමුත්තිඤාණදස්සනං, අයංසමුදයයො.එකාරසඋෙනිස්සයා
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විමුත්තියයො යාෙ උෙනිස්සයඋෙසම්ෙදා උෙට්ඨිතකායගතාසතිස්ස විහරති.
සීලසංෙයරො යසොසානියයො යහොති, යඤ්ච විමුත්තිඤාණදස්සනං, අයං
මග්යගො.යාචවිමුත්ති, අයංනියරොයධො.ඉමානිතීණි සච්චානි.සමුදයයොච
නියරොයධොචමග්යගොච. 

12. තත්ථකතයමොනියරොයධොචමග්යගොච? 

සයං කයතන සච්යචන, යතන අත්තනා අභිනිබ්බානගයතො 
විතිණ්ණකඞ්යඛො; 
විභෙඤ්චඤත්ොයලොකස්මිං, තාෙඛීණපුනබ්භයෙොසභික්ඛු. 

යංසච්යචන, අයංමග්යගො.යංඛීණපුනබ්භයෙො, අයංනියරොයධො.ඉමානි 
ද්යෙ සච්චානි. ෙඤ්ච විමුත්තායතනානි සත්ථා ො ධම්මං යදයසසි
අඤ්ඤතයරො ො විඤ්ඤූ සබ්රහ්මචාරීති විත්ථායරන කාතබ්බා. තස්ස
අත්ථප්ෙටිසංයෙදිස්ස ොයමොජ්ජං ජායති, ෙමුදිතස්ස පීති ජායති, යාෙ
නිබ්බින්දන්යතො විරජ්ජති, අයංමග්යගො.යා විමුත්ති, අයංනියරොයධො. එෙං
ෙඤ්ච විමුත්තායතනානි විත්ථායරන. ඉමානි ද්යෙ සච්චානි නියරොයධො ච
මග්යගොච. 

ඉමානි සාධාරණානි සුත්තානි. ඉයමහි සාධාරයණහි සුත්යතහි 
යථානික්තත්යතහි ෙටියෙධයතො ච ලක්ඛණයතො ච ඔතායරත්ො අඤ්ඤානි
සුත්තානි නිද්දිසිතබ්බානි අෙරිහායන්යතන. ගාථාහි ගාථා අනුමිනිතබ්බා, 
බයාකරයණහි බයාකරණං. ඉයම ච සාධාරණා දස ෙරිෙඩ්ඪකා එයකො ච
චතුක්යකො නිද්යදයසො සාධාරයණො. අයඤ්ච ෙකිණ්ණකනිද්යදයසො. එකං
ෙඤ්ච ෙ ච සයෙකයදයසො සබ්බං. ඉයම ද්යෙ ෙරිෙජ්ජනා පුරිමකා ච දස.
ඉයම ද්ොදස ෙරිෙඩ්ඪකා සච්චානි. එත්තාෙතා සබ්බං සුත්තං නත්ථි, තං 
බයාකරණං ො ගාථා විය. ඉයමහි ද්ොදසහි ෙරිෙඩ්ඪයකහි න ඔතරිතුං
අප්ෙමත්යතන ෙරියයසිත්ොනිද්දිසිතබ්බා. 

තත්ථායංසඞ්යඛයෙො.සබ්බංදුක්ඛංසත්තහිෙයදහිසයමොසරණං ගච්ෙති.
කතයරහිසත්තහි? අප්පියසම්ෙයයොයගොචපියවිප්ෙයයොයගොච, ඉයමහිද්වීහි 
ෙයදහි සබ්බං දුක්ඛං නිද්දිසිතබ්බං. තස්ස ද්යෙ නිස්සයා – කායයො ච
චිත්තඤ්ච. යතන වුච්චති ‘‘කායිකං දුක්ඛං යචතසිකඤ්යච’’ති, නත්ථි තං
දුක්ඛං න කායිකං ො න යචතසිකං, සබ්බං දුක්ඛං ද්වීහි දුක්යඛහි
නිද්දිසිතබ්බං කායියකන ච යචතසියකන ච. තීහි දුක්ඛතාහි සඞ්ගහිතං 
දුක්ඛදුක්ඛතායසඞ්ඛාරදුක්ඛතායවිෙරිණාමදුක්ඛතාය.ඉතිතංසබ්බංදුක්ඛං
තීහි දුක්ඛතාහිසඞ්ගහිතං.ඉතිඉදඤ්චදුක්ඛංතිවිධං.දුවිධංදුක්ඛංකායිකඤ්ච 
යචතසිකඤ්ච. දුවිධං අප්පියසම්ෙයයොයගො ච පියවිප්ෙයයොයගො ච. ඉදං
සත්තවිධං දුක්ඛං. 

තත්ථ තිවියධො සමුදයයො අචතුත්යථො අෙඤ්චයමො. කතයමො තිවියධො? 
තණ්හාච දිට්ඨිචකම්මං.තත්ථතණ්හාචභෙසමුදයයොකම්මං.තථා [තත්ථ 
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(පී.)] නිබ්බත්තස්සහීනෙණීතතා [හීනෙණීතතාය (පී.)], අයංසමුදයයො.ඉති
යාපිභෙගතීසුහීනතාචෙණීතතාච, යාපිතීහි දුක්ඛතාහිසඞ්ගහිතා, යයොපි
ද්වීහි මූයලහි සමුදානීයතො අවිජ්ජාය නිවුතස්ස භෙතණ්හාසංයුත්තස්ස
සවිඤ්ඤාණයකොකායයො, යසොපිතීහිදුක්ඛතාහිසඞ්ගහියතො. 

තථා විෙල්ලාසයතො දිට්ඨිභෙගන්තබ්බා. සා සත්තවිධා නිද්දිසිතබ්බා.
එයකො විෙල්ලායසො තීණි නිද්දිසීයති, චත්තාරි විෙල්ලාසෙත්ථූනි. තත්ථ
කතයමොඑයකොවිෙල්ලායසො? යයොවිෙරීතග්ගායහොෙටික්යඛයෙන, ඔතරණං
යථා ‘‘අනිච්යච නිච්ච’’මිතිවිෙරීතංගණ්හාති.එෙංචත්තායරොවිෙල්ලාසා.
අයයමයකො විෙල්ලාසීයති සඤ්ඤා චිත්තං දිට්ඨි. කතමානි චත්තාරි
විෙල්ලාසෙත්ථූනි? කායයො යෙදනා චිත්තං ධම්මා. එෙං විෙල්ලාසගතස්ස
අකුසලඤ්ච ෙෙඩ්යඪති. තත්ථ සඤ්ඤාවිෙල්ලායසො යදොසං අකුසලමූලං
ෙෙඩ්යඪති. චිත්තවිෙල්ලායසො යලොභං අකුසලමූලං ෙෙඩ්යඪති.
දිට්ඨිවිෙල්ලායසො යමොහං අකුසලමූලං ෙෙඩ්යඪති. තත්ථ යදොසස්ස
අකුසලමූලස්ස තීණි මිච්ෙත්තානි ඵලං – මිච්ොොචා මිච්ොකම්මන්යතො 
මිච්ොආජීයෙො; යලොභස්ස අකුසලමූලස්ස තීණි මිච්ෙත්තානි ඵලං –
මිච්ොසඞ්කප්යෙො මිච්ොොයායමො මිච්ොසමාධි; යමොහස්ස අකුසලමූලස්ස
ද්යෙමිච්ෙත්තානිඵලං– මිච්ොදිට්ඨිචමිච්ොසතිච.එෙංඅකුසලංසයහතු
සප්ෙච්චයං විෙල්ලාසා ච ෙච්චයයො, අකුසලමූලානි සයහතූ එයතයයෙ
ෙටිෙක්යඛන අනූනා අනධිකා ද්වීහි ෙච්චයයහි නිද්දිසිතබ්බා. නියරොයධ ච
මග්යගචවිෙල්ලාසමුොදායෙරයතො [ෙරියතො (පී.)] ෙටිෙක්යඛනචතස්යසො. 

තත්ථිමාඋද්දානගාථා 

අවිජ්ජාය නිවුයතොයලොයකො, චිත්තං සංයයොජනම්පි; 
සාෙච්ඡින්නභෙතණ්හා, ද්යෙමායචෙවිමුත්තියයො. 

කුම්භූෙමංකායමිමං, යංනතුම්හාකංතංෙජහ [ජහා (පී.ක.)]; 
යයයකචියසොකෙරියදො, තිම්බරුයකොචසයංකතං. 

දුක්ඛංදිට්ඨිචඋප්ෙන්නං, යඤ්චයගොොලයකොෙමං; 
සතිකායගතාමාහු, සමයථොචවිෙස්සනා. 

ආසාපිහාචඅභිනන්දනාච, චතුන්නමනනුයබොධනා; 
යානි යසොතානියලොකස්මිං, දළ්හං යනමියානාකායරො. 

යංනිස්සිතස්සචලිතං, අනුෙට්ඨිතකායගතාසති; 
සයංකයතනසච්යචන, විමුත්තායතයනහිච. 

යෙටයකොෙයදයස මහාකච්චායයනන භාසියත ෙඨමභූමි
අරියසච්චප්ෙකාසනා නාතං ජීෙතා භගෙතා මාදියසන සමුද්දයනන
තථාගයතනාති. 
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2. සාසනෙට්ඨානදුතිෙභූමි 

13. තත්ථ කතමං සාසනප්ෙට්ඨානං? සංකියලසභාගියංසුත්තං, ොසනා
භාගියං සුත්තං, නිබ්යබධභාගියං සුත්තං, අයසක්ඛභාගියං සුත්තං, 
සංකියලසභාගියඤ්ච ොසනාභාගියඤ්ච, සංකියලසභාගියඤ්ච
නිබ්යබධභාගියඤ්ච, සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච 
අයසක්ඛභාගියඤ්ච, ොසනාභාගියඤ්චනිබ්යබධභාගියඤ්ච.ආණත්ති, ඵලං, 
උොයයො, ආණත්ති ච ඵලඤ්ච, ඵලඤ්ච උොයයො ච, ආණත්ති ච ඵලඤ්ච
උොයයො ච. අස්සායදො, ආදීනයෙො, නිස්සරණං, අස්සායදො ච ආදීනයෙො ච, 
අස්සායදො ච නිස්සරණඤ්ච, ආදීනයෙො ච නිස්සරණඤ්ච, අස්සායදො ච 
ආදීනයෙො ච නිස්සරණඤ්ච. යලොකිකං, යලොකුත්තරං, යලොකිකඤ්ච
යලොකුත්තරඤ්ච. කම්මං, විොයකො, කම්මඤ්ච විොයකො ච. නිද්දිට්ඨං, 
අනිද්දිට්ඨං, නිද්දිට්ඨඤ්ච අනිද්දිට්ඨඤ්ච. ඤාණං, යඤයයං, ඤාණඤ්ච
යඤයයඤ්ච. දස්සනං, භාෙනා, දස්සනඤ්ච භාෙනා ච. විොකකම්මං, න
විොකකම්මං, යනෙවිොකනවිොකකම්මං. සකෙචනං, ෙරෙචනං, 
සකෙචනඤ්ච ෙරෙචනඤ්ච. සත්තාධිට්ඨානං, ධම්මාධිට්ඨානං, 
සත්තාධිට්ඨානඤ්ච ධම්මාධිට්ඨානඤ්ච. ථයෙො, සකෙචනාධිට්ඨානං, 
ෙරෙචනාධිට්ඨානං, සකෙචනාධිට්ඨානඤ්ච ෙරෙචනාධිට්ඨානඤ්ච. කිරියං, 
ඵලං, කිරියඤ්ච ඵලඤ්ච. අනුඤ්ඤාතං, ෙටික්තත්තං, අනුඤ්ඤාතඤ්ච
ෙටික්තත්තඤ්ච.ඉමානිෙ ෙටික්තත්තානි. 

14. තත්ථ කතමංසංකියලසභාගියං සුත්තං? 

කාමන්ධාජාලසඤ්ෙන්නා, තණ්හාෙදනොදිතා; 
ෙමත්තබන්ධුනාබද්ධා, මච්ොෙකුමිනාමුයඛ; 
ජරාමරණමන්යෙන්ති, ෙච්යෙොඛීරෙයකොෙ [ඛීරූෙයකොෙ (ක.)ෙස්ස
උදා.64] මාතරං. 

ෙඤ්චියම, භික්ඛයෙ, නීෙරණා. 

තත්ථකතමංොසනාභාගියංසුත්තං? 

මයනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා, මයනොයසට්ඨා මයනොමයා; 
මනසායචෙසන්යනන, භාසතිොකයරොතිො; 
තයතොනංසුඛමන්යෙති, ොයාෙඅනොයිනී. 

සංයුත්තයකසුත්තං. 

මහානාමස්ස සක්කස්ස ඉදං භගො සකයානං කපිලෙත්ථුම්හි නගයර 
නයවිත්ථායරන සද්ධාසීලෙරිභාවිතං සුත්තං භාෙඤ්යඤන ෙරිභාවිතං තං
නාමෙච්ඡියම කායල. 

තත්ථකතමංනිබ්යබධභාගියංසුත්තං? 
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උද්ධං අයධො [උදා. 61] සබ්බධි විප්ෙමුත්යතො, අයං අහස්මීති
අනානුෙස්සී; 
එෙංවිමුත්යතොඋදතාරිඔ ං, අතිණ්ණපුබ්බංඅපුනබ්භොය. 

සීලානිනුයඛොභෙන්තිකිමත්ථියානිආනන්යදොපුච්ෙති සත්ථාරං. 

තත්ථ කතමංඅයසක්ඛභාගියංසුත්තං? 

‘‘යස්සයසලූෙමංචිත්තං, ඨිතංනානුෙකම්ෙති; 
විරත්තං රජනීයයසු, යකොෙයනයයය [යකොෙනීයය (ක.) ෙස්ස උදා.
34] නකුප්ෙති; 
යස්යසෙංභාවිතංචිත්තං, කුයතොතංදුක්ඛයමස්සතී’’ති. 

සාරිපුත්යතො නාම භගො යථරඤ්ඤතයරො යසො මං ආසජ්ජ
අප්ෙටිනිස්සජ්ජ චාරිකං ෙක්කමති, සාරිපුත්තස්ස බයාකරණං කාතබ්බං.
යස්ස නූන භගො කායගතා සති අභාවිතා අස්ස අබහුලීකතා විත්ථායරන
කාතබ්බං. 

15. තත්ථකතමංසංකියලසභාගියඤ්චොසනාභාගියඤ්ච? 

ෙන්නමතිෙස්සති [උදා.45], විෙටං නාතිෙස්සති; 
තස්මාෙන්නංවිෙයරථ, එෙංතංනාතිෙස්සති. 

ෙන්නමතිෙස්සතීති සංකියලයසො. විෙටං නාතිෙස්සතීති ොසනා. තයමො
තමෙරායයනොති විත්ථායරන. තත්ථ යයො ච තයමො යයො ච තමෙරායයනො, 
අයංසංකියලයසො.යයොචයජොතියයොචයජොතිෙරායයනො, අයංොසනා. 

තත්ථකතමංසංකියලසභාගියඤ්චනිබ්යබධභාගියඤ්චසුත්තං? 

නතං දළ්හංබන්ධනමාහුධීරා, යදායසං දාරුජෙබ්බජඤ්ච [දාරුජං
ෙබ්බජඤ්ච(පී.)ධ.ෙ.345; සං.නි.1.121]; 
සාරත්තරත්තාමණිකුණ්ඩයලසු, පුත්යතසුදායරසුචයා අයෙක්ඛා. 

නතංදළ්හංබන්ධනමාහුධීරා, යදාපුත්යතසුදායරසුචයා අයෙක්ඛා, 
අයං සංකියලයසො. එතම්පි යෙත්ො ෙරිබ්බජන්ති ධීරා අනයෙක්තයනො
සබ්බකායම ෙහායාති, අයං නිබ්යබයධො. යං යචතයිතං ෙකප්පිතං යා ච 
නාමරූෙස්ස අෙක්කන්ති යහොති. ඉයමහි චතූහි ෙයදහි සංකියලයසො.
ෙච්ඡිමයකහිචතූහි නිබ්යබයධො. 

තත්ථ කතමං සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච
අයසක්ඛභාගියඤ්ච සුත්තං? 
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අයං යලොයකො සන්තාෙජායතො, ඵස්සෙයරයතො යරොගං [යරොදං (පී.)
ෙස්සඋදා.30] ෙදතිඅත්තයතො; 
යයනයයනහිමඤ්ඤන්ති, තයතොතංයහොතිඅඤ්ඤථා. 

අඤ්ඤථාභාවී භෙසත්යතො යලොයකො, භෙෙයරයතො
භෙයමොභිනන්දති; 
යදභිනන්දතිතංභයං, යස්සභායතිතංදුක්ඛං; 
භෙවිප්ෙහානායයඛොෙනිදංබ්රහ්මචරියංවුස්සති. 

යය හි යකචි සමණා ො බ්රාහ්මණා ො භයෙන භෙස්ස 
විප්ෙයමොක්ඛමාහංසු, සබ්යබයත ‘‘අවිප්ෙමුත්තා භෙස්මා’’ති ෙදාමි. යය ො
ෙන යකචි සමණා ො බ්රාහ්මණා ො විභයෙන භෙස්ස නිස්සරණමාහංසු, 
සබ්යබයත ‘‘අනිස්සටා භෙස්මා’’ති ෙදාමි. උෙධිං හි ෙටිච්ච දුක්ඛමිදං
සම්යභොති, සබ්බුොදානක්ඛයා නත්ථිදුක්ඛස්සසම්භයෙො, යලොකමිමං ෙස්ස, 
පුථූ අවිජ්ජාය ෙයරතා භූතා භූතරතා භො අෙරිමුත්තා. යය හි යකචි භො
සබ්බධිසබ්බත්ථතායසබ්යබයත භොඅනිච්චාදුක්ඛාවිෙරිණාමධම්මාති. 

‘‘එෙයමතං යථාභූතං, සම්මප්ෙඤ්ඤාය ෙස්සයතො; 
භෙතණ්හාෙහීයති, විභෙංනාභිනන්දති; 
සබ්බයසොතණ්හානංඛයා, අයසසවිරාගනියරොයධොනිබ්බානං. 

‘‘තස්සනිබ්බුතස්සභික්ඛුයනො, අනුොදාපුනබ්භයෙොනයහොති; 
අභිභූයතොමායරොවිජිතසඞ්ගායමො, උයෙච්චගාසබ්බභොනි තාදී’’ති. 

අයංයලොයකොසන්තාෙජායතොයාෙදුක්ඛන්තියංතණ්හාසංකියලයසො. 

යංපුනග්ගහණංයයහියකචිසමණාොබ්රාහ්මණාොභයෙනභෙස්ස 
වියමොක්ඛමාහංසු, සබ්යබයත ‘‘අවිමුත්තා භෙස්මා’’ති ෙදාමි. යය ො ෙන
යකචි සමණා ො බ්රාහ්මණා ො විභයෙන භෙස්ස නිස්සරණමාහංසු
‘‘අනිස්සටාභෙස්මා’’තිෙදාමි.අයං දිට්ඨිසංකියලයසො, තංදිට්ඨිසංකියලයසො 
ච තණ්හාසංකියලයසො ච, උභයයමතං සංකියලයසො. යං පුනග්ගහණං
භෙවිප්ෙහානායබ්රහ්මචරියංවුස්සති, යාෙ සබ්බයසොඋොදානක්ඛයාසම්භො, 
ඉදං නිබ්යබධභාගියං. තස්ස නිබ්බුතස්ස භික්ඛුයනො යාෙ උෙච්චගා
සබ්බභොනිතාදීතිඉදං අයසක්ඛභාගියං.චත්තායරොපුග්ගලාඅනුයසොතගාමී
සංකියලයසො ඨිතත්යතො ච ෙටියසොතගාමී ච නිබ්යබයධො. ථයල තිට්ඨතීති
අයසක්ඛභූමි. 

16. තත්ථකතමංොසනාභාගියඤ්චනිබ්යබධභාගියඤ්ච සුත්තං? 

‘‘දදයතො [උදා. 75; දී. නි. 2.197] පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪති, සංයමයතො
යෙරංනචීයති; 
කුසයලොචජහාතිොෙකං, රාගයදොසයමොහක්ඛයාසනිබ්බුයතො’’ති. 
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‘‘දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪති, සංයමයතො යෙරං න චීයතී’’ති ොසනා. 
‘‘කුසයලො ච ජහාති ොෙකං, රාගයදොසයමොහක්ඛයා සනිබ්බුයතො’’ති
නිබ්යබයධො. 

යසොතානුගයතසු ධම්යමසු ෙචසා ෙරිචියතසු මනසානුයෙක්තයතසු 
දිට්ඨියාසුප්ෙටිවිද්යධසුෙඤ්චානිසංසාොටිකඞ්ඛා.ඉයධකච්චස්සබහුස්සුතා 
ධම්මා යහොන්තිධාතා අෙමුට්ඨා ෙචසා ෙරිචිතා මනසානුයෙක්තතා දිට්ඨියා 
සුප්ෙටිවිද්ධා, යසො යුඤ්ජන්යතො  යටන්යතො ොයමන්යතො දිට්යඨෙධම්යම
වියසසං ෙප්යෙොති. යනො යච දිට්යඨෙ ධම්යම වියසසං ෙප්යෙොති, ගිලායනො
ෙප්යෙොති.යනොයචගිලායනො ෙප්යෙොති, මරණකාලසමයයෙප්යෙොති.යනො
යචමරණකාලසමයයෙප්යෙොති, යදෙභූයතොොපුණාති.යනොයචයදෙභූයතො
ොපුණාති, යතන ධම්මරායගන තාය ධම්මනන්දියා ෙච්යචකයබොධිං
ොපුණාති. 

තත්ථායං දිට්යඨෙධම්යම ොපුණාති, අයංනිබ්යබයධො. යං සම්ෙරායය
ෙච්යචකයබොධිං ොපුණාති, අයං ොසනා. ඉමානි යසොළස සුත්තානි
සබ්බසාසනං අතිග්ගණ්හන්යතො තිට්ඨන්ති. ඉයමහි යසොළසහි සුත්යතහි
නෙවියධො සුත්තන්යතො විභත්යතො භෙති. යසො ච ෙඤ්ඤෙයතො යනො
දුප්ෙඤ්ඤස්ස, යුත්තස්ස යනො අයුත්තස්ස, අකම්මස්ස විහාරිස්ස ෙකතියා
යලොයක සංකියලයසො චරති. යසො සංකියලයසො තිවියධො –
තණ්හාසංකියලයසො දිට්ඨිසංකියලයසො දුච්චරිතසංකියලයසො. තයතො
සංකියලසයතො උට්ඨහන්යතො සංකියලයසො ධම්යමසු ෙතිට්ඨහති, 
යලොකියයසු ෙතිට්ඨහතීති. තත්ථාකුසයලො දිට්ඨයතො සයච තං සීලඤ්ච
දිට්ඨිඤ්ච ෙරාමසති, තස්ස යසො තණ්හාසංකියලයසො යහොති. සයච ෙනස්ස
එෙංයහොති‘‘ඉමිනාහංසීයලනොෙයතනො බ්රහ්මචරියයනොයදයෙොො
භවිස්සං [භවිස්සාමි (පී.)] යදෙඤ්ඤතයරො ො’’ති යස්ස යහොති මිච්ොදිට්ඨි, 
එතස්ස මිච්ොදිට්ඨිසංකියලයසො භෙති. සයච ෙන සීයල ෙතිට්ඨියතො
අෙරාමට්ඨස්ස හි සීලෙතං යහොති, තස්ස තං සීලෙයතො යයොනියසො ගහිතං
අවිප්ෙටිසාරං ජයනති යාෙ විමුත්තිඤාණදස්සනං, තඤ්ච තස්ස දිට්යඨෙ
ධම්යම කාලඞ්කතස්සොතම්හියයෙොෙනඅෙරාෙරියායයනො, අඤ්යඤසු
ඛන්යධසුඑෙංසුතං ‘‘සුචරිතංොසනායසංෙත්තතී’’තිොසනාභාගියංසුත්තං
වුච්චති. තත්ථ සීයලසු ඨිතස්ස විනීෙරණං චිත්තං, තං තයතො
සක්කායදිට්ඨිප්ෙහානාය භගො ධම්මං යදයසති. යසො අච්චන්තනිට්ඨං
නිබ්බානංොපුණාති; යදිොසාසනන්තයර, අච්චන්තංනිබ්බානං ොපුණාති, 
යදිොඑකාසයනෙඅභිඤ්යඤ.තත්ථ ද්යෙපුග්ගලා අරියධම්යමොපුණන්ති
සද්ධානුසාරී ච ධම්මානුසාරී ච. තත්ථ ධම්මානුසාරී උග් ටිතඤ්ඤූ, 
සද්ධානුසාරීයනයයයො.තත්ථඋග් ටිතඤ්ඤූදුවියධො–යකොචි තික්තන්ද්රියයො
යකොචිමුදින්ද්රියයො.තත්ථයනයයයොපිදුවියධො–යකොචි තික්තන්ද්රියයොයකොචි
මුදින්ද්රියයො. තත්ථ යයො ච උග් ටිතඤ්ඤූ මුදින්ද්රියයො, යයො ච යනයයයො
තික්තන්ද්රියයො, ඉයම පුග්ගලා අසමින්ද්රියා යහොන්ති. තත්ථ ඉයම පුග්ගලා



ඛුද්දකනිකායය  යෙටයකොෙයදසොළි 
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ෙටුන 

සමින්ද්රියා ෙරිහායන්ති ච උග් ටිතඤ්ඤුයතො, විෙඤ්චිතඤ්ඤූ යනයයයතො, 
ඉයමමජ්ඣිමාභූමිගතාවිෙඤ්චිතඤ්ඤූයහොති.ඉයමතයයොපුග්ගලා. 

17. තත්ථ චතුත්ථා ෙන ෙඤ්චමා උග් ටිතඤ්ඤූ විෙඤ්චිතඤ්ඤූ 
යනයයයො ච, තත්ථ උග් ටිතඤ්ඤූ පුග්ගයලො ඉන්ද්රියානි ෙටිලභිත්ො
දස්සනභූමියං ඨියතොයසොතාෙත්තිඵලඤ්චොපුණාති, එකබීජීයහොතිෙඨයමො
යසොතාෙන්යනො. තත්ථ විෙඤ්චිතඤ්ඤූ පුග්ගයලො ඉන්ද්රියානි ෙටිලභිත්ො
දස්සනභූමියං ඨියතො යසොතාෙත්තිඵලඤ්ච ොපුණාති, යකොලංයකොයලො ච
යහොති දුතියයො යසොතාෙන්යනො. තත්ථ යනයයයො පුග්ගයලො ඉන්ද්රියානි
ෙටිලභිත්ො දස්සනභූමියං ඨියතො යසොතාෙත්තිඵලඤ්ච ොපුණාති, 
සත්තක්ඛත්තුෙරයමොචයහොති, අයංතතියයොයසොතාෙන්යනො.ඉයමතයයො
පුග්ගලාඉන්ද්රියයෙමත්තතායයසොතාෙත්තිඵයල ඨිතා. 

උග් ටිතඤ්ඤූ එකබීජී යහොති, විෙඤ්චිතඤ්ඤූ යකොලංයකොයලො යහොති, 
යනයයයොසත්තක්ඛත්තුෙරයමො යහොති. ඉදංනිබ්යබධභාගියංසුත්තං. සයච 
ෙන තදුත්තරි ොයමති, අච්චන්තනිට්ඨං නිබ්බානං ොපුණාති. තත්ථ 
උග් ටිතඤ්ඤූපුග්ගයලොයයොතික්තන්ද්රියයො, යතද්යෙපුග්ගලායහොන්ති– 
අනාගාමිඵලං ොපුණිත්ො අන්තරාෙරිනිබ්බායී ච උෙහච්චෙරිනිබ්බායී ච.
තත්ථ විෙඤ්චිතඤ්ඤූ පුග්ගයලො යයො තික්තන්ද්රියයො, යත ද්යෙ පුග්ගලා
යහොන්ති – අනාගාමිඵලං ොපුණන්ති අසඞ්ඛාරෙරිනිබ්බායී ච
සසඞ්ඛාරෙරිනිබ්බායී ච. තත්ථ යනයයයො අනාගාමිඵලං ොපුණන්යතො
උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨගාමී යහොති, උග් ටිතඤ්ඤූ ච විෙඤ්චිතඤ්ඤූ ච, 
ඉන්ද්රියනානත්යතන උග් ටිතඤ්ඤූ පුග්ගයලො තික්තන්ද්රියයො 
අන්තරාෙරිනිබ්බායී යහොති, උග් ටිතඤ්ඤූ මුදින්ද්රියයො උද්ධංයසොයතො
අකනිට්ඨගාමී යහොති. උග් ටිතඤ්ඤූ ච විෙඤ්චිතඤ්ඤූ ච
ඉන්ද්රියනානත්යතන උග් ටිතඤ්ඤූ පුග්ගයලො තික්තන්ද්රියයො
සසඞ්ඛාරෙරිනිබ්බායී යහොති, තික්තන්ද්රියයො අන්තරාෙරිනිබ්බායී යහොති, 
උග් ටිතඤ්ඤූ මුදින්ද්රියයො උෙහච්චෙරිනිබ්බායී යහොති. විෙඤ්චිතඤ්ඤූ
තික්තන්ද්රියයො අසඞ්ඛාරෙරිනිබ්බායී යහොති, විෙඤ්චිතඤ්ඤූ මුදින්ද්රියයො
සසඞ්ඛාරෙරිනිබ්බායී යහොති, යනයයයො උෙහච්චෙරිනිබ්බායී යහොති, 
විෙඤ්චිතඤ්ඤූ තික්තන්ද්රියයො අසඞ්ඛාරෙරිනිබ්බායී යහොති. විෙඤ්චිතඤ්ඤූ 
මුදින්ද්රියයො සසඞ්ඛාරෙරිනිබ්බායී යහොති, යනයයයො උද්ධංයසොයතො
අකනිට්ඨගාමීයහොති. ඉතිෙඤ්චඅනාගාමියනො, ෙට්යඨොසකදාගාමී, තයයොච
යසොතාෙන්නාතිඉයමනෙයසක්ඛා. 

තත්ථඋග් ටිතඤ්ඤූපුග්ගයලොතික්තන්ද්රියයො අරහත්තං ොපුණන්යතො
ද්යෙ පුග්ගලා යහොන්ති උභයතොභාගවිමුත්යතො ෙඤ්ඤාවිමුත්යතො ච. තත්ථ 
උග් ටිතඤ්ඤූපුග්ගයලොමුදින්ද්රියයොඅරහත්තංොපුණන්යතොද්යෙපුග්ගලා 
යහොන්ති, ඨිතකප්පී [ඨිතකප්පි(පී.ක.)ෙස්සපු.ෙ.17] චෙටියෙධනභායෙො
පුග්ගයලො ච තික්තන්ද්රියයො යසො අරහත්තං ොපුණන්යතො ද්යෙ පුග්ගලා 
යහොන්ති යචතනාභබ්යබො ච රක්ඛණාභබ්යබො ච. තත්ථ විෙඤ්චිතඤ්ඤූ
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මුදින්ද්රියයො අරහත්තංොපුණන්යතොද්යෙපුග්ගලායහොන්ති, සයචයචයතති
න ෙරිනිබ්බායී, යනො යච යචයතති ෙරිනිබ්බායීති. සයච අනුරක්ඛති න
ෙරිනිබ්බායී, යනොයචඅනුරක්ඛති ෙරිනිබ්බායීති.තත්ථයනයයයොපුග්ගයලො
භාෙනානුයයොගමනුයුත්යතො ෙරිහානධම්යමො යහොති කම්මනියයතො ො
සමසීසිො, ඉයමනෙඅරහන්යතොඉදංචතුබ්බිධං සුත්තංසංකියලසභාගියං
අයසක්ඛභාගියං.ඉයමසුපුග්ගයලසුතථාගතස්සදසවිධංබලං ෙෙත්තති. 

18. කතමං දසවිධං? ඉධ බුද්ධානං භගෙන්තානං අප්ෙෙත්තියත
ධම්මචක්යකමයහසක්ඛායදෙපුත්තායාචනායඅභියාතා [අතියාතා(පී.ක.)] 
යහොන්ති ‘‘යදයසතු සුගයතො ධම්ම’’න්ති. යසො අනුත්තයරන බුද්ධචක්ඛුනා
යෙොයලොයකන්යතො අද්දසාසි සත්තානං තයයො රාසීනං සම්මත්තනියයතො
මිච්ෙත්තනියයතො අනියයතො. තත්ථ සම්මත්තනියයතො රාසි මිච්ොසතිං 
ආෙජ්යජයයාති යනතං ඨානං විජ්ජති, අසත්ථුයකො ෙරිනිබ්බායයයයාති
යනතංඨානං විජ්ජති, සමාෙත්තිංආෙජ්යජයයාතිඨානයමතංවිජ්ජති.තත්ථ
මිච්ෙත්තනියයතො රාසි අරියසමාෙත්තිං ෙටිෙජ්ජිස්සතීති යනතං ඨානං
විජ්ජති, අනරියමිච්ොෙටිෙත්තිං ෙටිෙජ්ජිස්සතීති ඨානයමතං විජ්ජති. තත්ථ 
අනියයතො රාසි සම්මාෙටිෙජ්ජමානං සම්මත්තනියතරාසිං ගමිස්සතීති
ඨානයමතං විජ්ජති, මිච්ොෙටිෙජ්ජමායනො සම්මත්තනියතරාසිං ගමිස්සතීති
යනතංඨානංවිජ්ජති. සම්මාෙටිෙජ්ජමානංසම්මත්තනියතරාසිංගමිස්සතීති
ඨානයමතං විජ්ජති, මිච්ොෙටිෙජ්ජමානං මිච්ෙත්තනියතරාසිං ගමිස්සතීති
ඨානයමතං විජ්ජති. ඉයම තයයො අනුත්තයරන බුද්ධචක්ඛුනා
යෙොයලොයකන්තස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස යම සයතො ඉයම ධම්මා 
අනභිසම්බුද්ධාතිඑත්තෙතාමංයකොචිසහධම්යමනෙටියචොදිස්සතීතියනතං
ඨානං විජ්ජති, වීතරාගස්ස යත ෙටිජානයතො අඛීණාසෙතාය සහධම්යමන
යකොචිෙටියචොදිස්සතීතියනතංඨානං විජ්ජති.යයතොෙනඉමස්සඅනියතස්ස
රාසිස්ස ධම්මයදසනා, සා න දිස්සති තක්කරස්ස සම්මාදුක්ඛක්ඛයායාති
යනතං ඨානං විජ්ජති, තථා ඔෙදියතො යං ෙන යම අනියතරාසි සාෙයකො 
පුබ්යබනාෙරංවියසසංනසච්ඡිකරිස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

19. යං යඛො මුනි නානප්ෙකාරස්ස නානානිරුත්තියයො 
යදෙනාගයක්ඛානංදයමතිධම්යමෙෙත්ථායනනෙත්ොකාරණයතොඅඤ්ඤං
ොරං ගමිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. ධම්මෙටිසම්භිදා. යයතො ෙනිමා
නිරුත්තියතො සත්ත සත්ත නිරුත්තියයො නාභිසම්භුයනයයාති යනතං ඨානං
විජ්ජති.නිරුත්තිෙටිසම්භිදා. නිරුත්තියඛොෙනඅභිසමග්ගරතානංසාෙකානං
තමත්ථමවිඤ්ඤාෙයයතියනතංඨානංවිජ්ජති. අත්ථෙටිසම්භිදා. මයහසක්ඛා
යදෙපුත්තාඋෙසඞ්කමිත්ොෙඤ්යහ පුච්ඡිංසු. කායියකනොමානසියකනො
ෙරිපීළිතස්සහත්ථකුණීති ොොයදොඛඤ්යජදන්ධස්ස [දන්තස්ස(පී.ක.)] 
යසො අත්යථො න ෙරිභාජියතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. ෙටිභානෙටිසම්භිදා.
යම්හිතංයතසංයහොති තම්හිඅසන්තංභෙතීතියනතංඨානංවිජ්ජති.යංහි
නාසංයතසංනභෙති, තම්හිනාසං යතසංභවිස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති.
එෙං සමුදයස්ස නියරොධාය දස අකුසලකම්මෙථා. මායරො ො ඉන්යදො ො
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බ්රහ්මා ො තථාගයතො ො චක්කෙත්තී ො යසො ෙත නාම මාතුගායමො 
භවිස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති, පුරියසොඅස්සරාජාචක්කෙත්තීසක්යකො 
යදොනමින්යදො භවිස්සතීති ඨානයමතං විජ්ජති. ඉතිස්ස එෙරූෙං බලං
එෙරූෙං ඤාණං, ඉදං වුච්චති ඨානාට්ඨානඤාණං ෙඨමං තථාගතබලං තං
නිද්දිසිතබ්බං. තීහි රාසීහි චතූහි යෙසාරජ්යජහි චතූහි ෙටිසම්භිදාහි 
ෙටිච්චසමුප්ොදස්ස ෙෙත්තියංනිෙත්තියංභාගියඤ්ච.කුසලංකුසලවිොයකසු
චඋෙෙජ්ජතියඤ්ච ඉත්ථිපුරිසානං.ඉදංෙඨමංබලංතථාගයතොඑෙංජානාති. 

යයසං ෙන සම්මත්තනියයතො රාසි, නායං සබ්බත්ථගාමිනී ෙටිෙදා, 
නිබ්බානගාමිනීයයොයං ෙටිෙදා. තත්ථ සියා මිච්ෙත්තනියයතො රාසි, එසාපි
න සබ්බත්ථගාමිනී ෙටිෙදා. සක්කායසමුදයගාමිනීයයොයං ෙටිෙදා යහොතු, 
අයං තත්ථ තත්ථ ෙටිෙත්තියා ඨියතො ගච්ෙති නිබ්බානං, ගච්ෙති අොයං, 
ගච්ෙතියදෙමනුස්සස්ස.යංයංොෙටිෙදංෙටිෙජ්යජයයසබ්බත්ථ ගච්යෙයය, 
අයං සබ්බත්ථගාමිනී ෙටිෙදා. යං එත්ථ ඤාණං යථාභූතං, ඉදං වුච්චති 
සබ්බත්ථගාමිනීෙටිෙදාඤාණංදුතියංතථාගතබලං. 

සායඛොෙනායංසබ්බත්ථගාමිනීෙටිෙදානානාධිමුත්තායකචිකායමසු 
යකචි දුක්කරකාරියං යකචි අත්තකිලමථානුයයොගමනුයුත්තා යකචි
සංසායරනසුද්ධිං ෙච්යචන්තියකචිඅනජ්ජාභාෙනාති.යතනයතනචරියතන
විනිබන්ධානං සත්තානං යං ඤාණං යථාභූතං නානාගතං යලොකස්ස
අයනකාධිමුත්තගතංයථාභූතංෙජානාති.ඉදංතතියං තථාගතබලං. 

තත්ථ සත්තානං අධිමුත්තා භෙන්ති ආයසෙන්ති භායෙන්ති 
බහුලීකයරොන්ති. යතසං කම්මුෙසයානං තදාධිමුත්තානං. සා යචෙ ධාතු
සංෙහති.කතරාෙයනසා ධාතුයනක්ඛම්මධාතුබලධාතුකාචිසම්ෙත්තිකාචි
මිච්ෙත්තඤ්ච ධාතු අධිමුත්තා භෙන්ති. අඤ්ඤතරා උත්තරි න
සමනුෙස්සන්ති. යත තයදෙට්ඨානං මයා ජරාමරණස්ස අභිනිවිස්ස
යෙොහරන්ති ‘‘ඉදයමෙ සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති. යථා භගො සක්කස්ස
යදොනමින්දස්සභාසිතං.යංතත්ථයථාභූතං ඤාණං.ඉදං වුච්චතිචතුත්ථං
තථාගතබලං. 

තත්ථයංයයෙධාතු [යංයයදෙධාතුං(ක.)] යසට්ඨන්තිතංතංකායයන
ච ොචාය ච ආරම්භන්ති යචතසියකො. ආරම්යභො යචතනා කම්මං කායිකා 
ොචසිකා ආරම්යභො යචතසිකත්තා කම්මන්තරං තථාගයතො එෙං ෙජානාති
‘‘ඉමිනාසත්යතනඑෙංධාතුයකනඑෙරූෙංකම්මංකතං, තංඅතීතමද්ධානං
ඉමිනා යහතුනාතස්සඑෙරූයෙොවිොයකොවිෙච්චතිඑතරහිවිෙච්චිස්සතිො 
අනාගතමද්ධාන’’න්ති. එෙං ෙච්චුප්ෙන්නමද්ධානං ෙජානාති ‘‘අයං
පුග්ගයලොඑෙංධාතුයකො ඉදංකම්මංකයරොති’’.තණ්හායචදිට්ඨියාචඉමිනා
යහතුනානතස්සවිොයකොදිට්යඨයයෙ ධම්යමනිබ්බත්තිස්සති, උෙෙජ්යජ
ො’’තිඅෙරම්හිොෙරියායයඑෙංෙජානාති‘‘අයං පුග්ගයලොඑෙරූෙංකම්මං
කරිස්සති අනාගතමද්ධානං, ඉමිනා යහතුනා තස්ස එෙරූයෙො විොයකො 
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නිබ්බත්තිස්සති, ඉමිනා යහතුනා යානි චත්තාරි කම්මට්ඨානානි ඉදං
කම්මට්ඨානං ෙච්චුප්ෙන්නසුඛංආයතිං ච සුඛවිොකං’’…යෙ.… ඉති අයං 
අතීතානාගතෙච්චුප්ෙන්නානං කම්මසමාදානානං යහතුයසො ඨානයසො
විොකයෙමත්තතං ෙජානාති උච්චාෙචා හීනෙණීතතා, ඉදං වුච්චති
කම්මවිොකඤාණංෙඤ්චමංතථාගතබලං. 

තථා සත්තා යං ො කම්මසමාදානං සමාදියන්තා තත්ථ එෙං ෙජානාති 
ඉමස්ස පුග්ගලස්ස කම්මාධිමුත්තස්ස රාගචරිතස්ස යනක්ඛම්මධාතූනං
ොරිපූරිං ගච්ෙන්ති, තස්ස රාගානුගයත සුඤ්ඤමානස්ස ෙඨමං ඣානං
සංකිලිස්සති, සයච පුන උත්තරි ොයාමයතො ඣානයෙොදානගයත මානයස
වියසසභාගියං ෙටිෙදං අනුයුඤ්ජියති. තස්ස හි ඣානභාගියංයයෙ
ෙඨමජ්ඣායන ඨිතස්ස දුතියංඣානං යෙොදානං ගච්ෙති, තතියඤ්ච ඣානං
සමාෙජ්ජිතුකාමස්ස යසොමනස්සින්ද්රියං චිත්තං ෙරියාදාය තිට්ඨති, තස්ස සා
පීතිඅවියසසභාගියංතතියංඣානංආදිස්සතිට්ඨති.සයචතස්ස නිස්සරණං
යථාභූතං ෙජානාති. තථාගතස්ස චතුත්ථජ්ඣානං යෙොදානං ගච්ෙතියයෙ, 
චතුත්ථස්සඣානස්ස හානභාගියා ධම්මා, යත ච ධම්මා යත්ථ ෙජායන්ති
යයහි චතුත්ථජ්ඣානං යෙොදානං දිස්සති. එෙං අජ්ඣාසයසමාෙත්තියා යා
චතස්යසො සමාෙත්තියයො තීණිවියමොක්ඛමුඛානි අට්ඨ වියමොක්ඛඣානානීති
චත්තාරිඣානානිවියමොක්ඛාති.අට්ඨච වියමොක්ඛාතීණිචවියමොක්ඛමුඛානි.
සමාධීති චත්තායරො සමාධී – ෙන්දසමාධි වීරියසමාධි චිත්තසමාධි
වීමංසාසමාධීති. සමාෙත්තියයො චතස්යසො අජ්ඣාසයසමාෙත්තියයො ඉති
ඉයමසං ඣානානං වියමොක්ඛසමාෙත්තීති එෙරූයෙො සංකියලයසො 
රාගචරිතස්ස පුග්ගලස්ස. එෙං යදොසචරිතස්ස. යමොහචරිතස්ස. රාගචරිතස්ස
පුග්ගලස්ස එෙරූෙං යෙොදානං ඉතියං එත්ථඤාණංයථාභූතං අසාධාරණං
සබ්බසත්යතහි.ඉදංවුච්චති ෙට්ඨංතථාගතබලං. 

තත්ථතථාගයතො එෙං ෙජානාති යලොකිකා ධම්මා යලොකුත්තරා ධම්මා 
භාෙනාභාගියං ඉන්ද්රියං නාමං ලභන්ති. ආධිෙයතයයභූමිං උොදාය බලං
නාමං ලභන්ති ථාමගතං මයනො මනින්ද්රියං තං උොදාය. වීරියං නාමං
ලභන්ති ආරම්භධාතුං උොදාය. ඉතිස්ස යදෙ එෙරූෙං ඤාණං ඉයමහි ච
ධම්යමහිඉයමපුග්ගලාසමන්නාගතාතිපිධම්මයදසනං අකාසි.ආකාරයතො
චයෙොකාරයතොචආසයජ්ඣාසයස්ස අධිමුත්තිසමන්නාගතානං.ඉදංවුච්චති
ෙරසත්තානං ෙරපුග්ගලානං ඉන්ද්රියබලවීරියයෙමත්තතං ඤාණං සත්තමං
තථාගතබලං. 

තත්ථචතථාගයතොයලොකාදීසුචභූමීසුසංයයොජනානඤ්ච යසක්ඛානං 
ද්වීහි බයලහි ගතිං ෙජානාති, පුබ්යබනිොසානුස්සතියා අතීයත සංසායර
එතරහිච ෙච්චුප්ෙන්යනදිබ්බචක්ඛුනාචුතූෙොතංඉතිඉමානිද්යෙබලානි
දිබ්බචක්ඛුයතො අභිනීහිතානි. යසො අතීතමද්ධානං දිබ්බස්ස චක්ඛුයනො
යගොචයරො යසො එතරහි සති යගොචයරො ඉති අත්තයනො ච ෙයරසං ච
පුබ්යබනිොසඤාණං අයනකවිධං නානප්ෙකාරකං ෙච්චුප්ෙන්නමද්ධානං
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දිබ්යබන චක්ඛුනා ඉමානි ද්යෙ තථාගතබලානි, අට්ඨමං පුබ්යබනිොයසො, 
නෙමංදිබ්බචක්ඛු. 

පුන චෙරං තථාගයතො අරියපුග්ගලානං ඣානං යෙොදානං
නිබ්යබධභාගියං ෙජානාතිඅයංපුග්ගයලොඉමිනාමග්යගනඉමායෙටිෙදාය
ආසොනංඛයා අනාසෙං යචයතොවිමුත්තිං ෙඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨෙධම්යම
සච්ඡිකත්ොඋෙසම්ෙජ්ජවිහරතීතිඉතිඅත්තයනොච ආසොනංඛයංඤාණං
දිට්යඨකට්ඨානංචතුභූමිමුොදායයාෙනෙන්නංඅරහන්තානංආසෙක්ඛයයො 
ඔධියසොයසක්ඛානංඅයනොධියසොඅරහන්තානං.තත්ථයචයතොවිමුත්තිද්වීහි
ආසයෙහි අනාසො කාමාසයෙන ච භොසයෙන ච, ෙඤ්ඤාවිමුත්ති ද්වීහි
ආසයෙහි අනාසො දිට්ඨාසයෙන ච අවිජ්ජාසයෙන ච, ඉමාසං ද්වින්නං
විමුත්තීනං යථාභූතං ඤාණං, ඉදං වුච්චති ආසෙක්ඛයය ඤාණං. දසමං
තථාගතබලං. 

20. ඉයමසු දසසුබයලසුඨියතොතථාගයතො ෙඤ්චවිධංසාසනංයදයසති
සංකියලසභාගියං ොසනාභාගියං දස්සනභාගියං භාෙනාභාගියං 
අයසක්ඛභාගියං. තත්ථ යයො තණ්හාසංකියලයසො, ඉමස්ස අයලොයභො
නිස්සරණං. යයො දිට්ඨිසංකියලයසො, ඉමස්ස අයමොයහො නිස්සරණං. යයො
දුච්චරිතසංකියලයසො, ඉමස්සතීණි කුසලානිනිස්සරණං.කිංනිදානං? තීණි
ඉමානි [තීණි හි ඉමානි (පී.)] මයනොදුච්චරිතානි – අභිජ්ඣා බයාොයදො
මිච්ොදිට්ඨි. තත්ථ අභිජ්ඣා මයනොදුච්චරිතං කායකම්මං උෙට්ඨයෙති, 
අදින්නාදානං සබ්බඤ්ච තදුෙනිබ්බද්ධං ොචාකම්මං උෙට්ඨයෙති, 
මුසාොදඤ්ච සබ්බවිතථං සබ්බං ොචමභාෙං සබ්බමක්ඛං ෙලාසං අභිජ්ඣා
අකුසලමූලන්ති, සුචරියත සුචරිතං මුසාොදා අදින්නාදානා අභිජ්ඣාය
යචතනා, තත්ථ බයාොයදො මයනොදුච්චරිතං කායකම්මං උෙට්ඨයෙති, 
ොණාතිොතං සබ්බඤ්චයමතංආකඩ්ඪනංෙරිකඩ්ඪනංනිබ්බද්ධංයරොචනං
ොචාකම්මං උෙට්ඨයෙති, පිසුණොචං ඵරුසොචං මිච්ොදිට්ඨි
මයනොදුච්චරිතඤ්ච අභිජ්ඣං බයාොදං මිච්ොදිට්ඨිං ෙයයොයජති, තස්ස යයො
යකොචි මිච්ොදිට්ඨි චායගො රාගයජො ො යදොසයජො ො සබ්බයසො මිච්ොදිට්ඨි
සම්භූයතො ඉමිනා කාරයණන මිච්ොදිට්ඨිං උෙට්ඨයෙති, කායමසුමිච්ොචාරං
ෙචීකම්මං උෙට්ඨයෙති සම්ඵප්ෙලාෙං. ඉමානි තීණි දුච්චරිතානි
අකුසලමූලානි. 

යා අභිජ්ඣා, යසො යලොයභො. යයො බයාොයදො, යසො යදොයසො. යා 
මිච්ොදිට්ඨි, යසො යමොයහො. තානි අට්ඨ මිච්ෙත්තානි උෙට්ඨයෙන්ති. යතසු
ගහියතසු තීසු අකුසලමූයලසු දසවිධං අකුසලමූලං ොරිපූරිං ගච්ෙති, තස්ස
තිවිධස්ස දුච්චරිතසංකියලසස්සොසනාභාගියඤ්චසුත්තංනිස්සරණං.තත්ථ 
යයොබහුසියතොනිද්යදයසොයථායලොයභොයදොයසොයමොයහොපි, තත්ථඅසිතුං
එත්ථ යලොයභො උස්සයදො යතන කාරයණන යතසු ො ධම්යමසු යලොයභො
ෙඤ්ඤපියති. තත්ථායං යමොයහො අකුසලං යමොයහො අයං අවිජ්ජා, සා
චතුබ්බිධා රූයෙ අභිනිවිට්ඨා, රූෙං අත්තයතො සමනුෙස්සති, අවිජ්ජාගයතො
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රූෙෙන්තංඅත්තානං, අත්තනිොරූෙං, රූෙස්මිංොඅත්තානං.තත්ථ කතමං
ෙදංසක්කායදිට්ඨියාඋච්යෙදංෙදති‘‘තංජීෙංතංසරීර’’න්තිනත්ථිකදිට්ඨි 
අධිච්චසමුප්ෙන්නදිට්ඨි ච අඤ්යඤො ච කයරොති, අඤ්යඤො ෙටිසංයෙදියති. 
ෙච්ඡිමසට්ඨිකප්ොනං තීණි ෙදානි සක්කායදිට්ඨියා සස්සතං භජන්ති
‘‘අඤ්ඤංජීෙං අඤ්ඤංසරීර’’න්තිඅකිරියඤ්චතංදුක්ඛමිච්ෙයතොඅයහතුකා
ච ෙතන්ති අනජ්ඣාභායෙො ච කම්මානං සබ්බඤ්ච මානයි [මානති (පී.)]. 
තත්ථ ‘‘ඉදයමෙ සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති සංසායරන සුද්ධි ආජීෙකා
ෙළාසීති ෙඤ්ඤයෙන්ති. යථාරූයෙ සක්කායදිට්ඨියා චතුෙත්ථුකා, එෙං
ෙඤ්චසු ඛන්යධසු වීසතිෙත්ථුකා සක්කායදිට්ඨියා සස්සතං භජති.
අඤ්ඤාජීෙකා ච සස්සතොදියක ච සීලබ්බතං භජන්ති ෙරාමසන්ති ඉමිනා
භවිස්සාමි යදයෙො ො යදෙඤ්ඤතයරො ො, අයං සීලබ්බතෙරාමායසො. තත්ථ
සක්කායදිට්ඨියායසොරූෙංඅත්තයතො සමනුෙස්සති, ‘‘තංජීෙංතංසරීර’’මිති
තං කඞ්ඛති විචිකිච්ෙති නාධිමුච්චති නාභිප්ෙසීදති පුබ්බන්යත අෙරන්යත
පුබ්බන්තාෙරන්යත…යෙ.… ඉති ොසනාභාගියයසු ඨිතස්ස අයං
උෙක්කියලයසො. 

21. තත්ථ සද්ධින්ද්රියයන සබ්බං විචිකිච්ඡිතං ෙජහති, ෙඤ්ඤින්ද්රියයන
උදයබ්බයංෙස්සති, සමාධින්ද්රියයනචිත්තංඑයකොදිකයරොති වීරියින්ද්රියයන
ආරභති. යසො ඉයමහි ෙඤ්චහි ඉන්ද්රියයහි සද්ධානුසාරී අයෙච්චප්ෙසායද
නිරයතොඅනන්තරියංසමාධිංඋප්ොයදති.ඉන්ද්රියයහිසුද්යධහි ධම්මානුසාරී
අප්ෙච්චයතාය අනන්තරියං සමාධිං උප්ොයදති. යසො ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති 
යථාභූතං ෙජානාති. සච්චානි ඉදං දස්සනභාගියං සුත්තං. තස්ස ෙඤ්චන්නං 
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං තීණි සංයයොජනානි දස්සනෙහාතබ්බානි
සබ්යබන සබ්බං ෙහීනානි ද්යෙ පුග්ගලකතානි. තත්ථ තීණි අකුසලමූලානි
භාෙනාෙහාතබ්බානිඋෙරික්තත්තානිෙ භයෙනිබ්බත්යතන්ති.තත්ථයතසු
අභිජ්ඣායචබයාොයදසුතනුකයතසුෙභො ෙරික්ඛයාමරියාදංගච්ෙන්ති, 
ද්යෙ භො අෙසිට්ඨා. තස්ස අභිජ්ඣා ච බයාොයදො ච සබ්යබන සබ්බං
ෙරික්ඛීණා යහොන්ති. එයකොභයෙො අෙසිට්යඨො යහොති. යසො ච මානෙයසන 
නිබ්බත්යතති. කිඤ්චාපි එත්ථ අඤ්යඤපි චත්තායරො කියලසා රූෙරායගො
භෙරායගො අවිජ්ජා උද්ධච්චං යකතුස්මිමානභූතා නප්ෙටිබලා අස්මිමානං
විනිෙත්යතතුං, සබ්යබපි යතඅස්මිමානස්සෙහානංආරභයත.ඛීයණසුනච
යතසු ඉදමුත්තරිදස්සනභූමියං ෙඤ්චසු යසක්ඛපුග්ගයලසු තීසු ච
ෙටිප්ෙන්නයකසු ද්වීසු ච ඵලට්යඨසු භාෙනාභාගියං සුත්තං. තදුත්තරි
අයසක්ඛභාගියසුත්තං, කත්ථචි භූමි නිපීළියති. ඉදඤ්ච ෙඤ්චමං සුත්තං.
තිණ්ණං පුග්ගලානං යදසිතං පුථුජ්ජනස්ස යසක්ඛස්ස අයසක්ඛස්ස
සංකියලසභාගියංොසනාභාගියං.පුථුජ්ජනස්ස දස්සනභාගියං.භාෙනාභාගියං
ෙඤ්චන්නං යසක්ඛානං. යං ෙඨමනිද්දිට්ඨං අයසක්ඛභාගියං සබ්යබසං
අරහන්තානං. සා ෙන ෙඤ්චවිධා සත්තවීසආකායර [සත්තවීසං ආකායර
(පී.)] ෙරියයසිතබ්බං. එයතසු තස්ස ගතීනං තයතො උත්තරි. තඤ්ච යඛො
සඞ්යඛයෙන ෙඤ්ඤාසාය ආකායරහි සම්ෙතති, යය ෙඤ්ඤාස ආකාරා
සාසයන නිද්දිට්ඨා, යත සඞ්තපියන්තා දසහි ආකායරහි ෙතන්ති. යය 
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අරියසච්චං නික්යඛයෙන ඨියත සඞ්තපියත්තා අට්ඨසු ආකායරසු ෙතන්ති.
චතූසුච සාධාරයණසුසුත්යතසුයාහාරසම්ොතස්සභූමි, යතසඞ්තපියන්තා
ෙඤ්චසු සුත්යතසු ෙතන්ති. සංකියලසභාගියය ොසනාභාගියය
භාෙනාභාගියය නිබ්යබධභාගියය අයසක්ඛභාගියය ච. යත සඞ්තපියන්තා
චතූසු සුත්යතසු ෙතන්ති. සංකියලසභාගියය ොසනාභාගියය 
නිබ්යබධභාගියය අයසක්ඛභාගියය ච. යත සඞ්තපියමානා තීසු සුත්යතසු
ෙතන්ති, පුථුජ්ජනභාගියය යසක්ඛභාගියය අයසක්ඛභාගියය ච. යත
සඞ්තපියන්තා ද්වීසු සුත්යතසු ෙතන්ති නිබ්යබධභාගියය ච
පුබ්බයයොගභාගියයච.යථාවුත්තං භගෙතාද්යෙඅත්ථෙයසසම්ෙස්සමානා
තථාගතා අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා ධම්මං යදයසන්ති සුත්තං
යගයයං…යෙ.… සත්ථා පුබ්බයයොගසමන්නාගයත අප්ෙකසියරන
මඤ්ඤමානා ෙසියන්ති පුබ්බයයොගා ච භවිස්සන්ති සන්තානං
මඤ්ඤමානාධරාය. තත්ථ ෙඤ්ඤායෙමත්තතං අත්තයනො
සමනුෙස්සමායනන අට්ඨවියධ සුත්තසඞ්යඛයෙ, යත්ථ යත්ථ සක්යකොති, 
තත්ථ තත්ථ යයොයජතබ්බං. තත්ථ තත්ථ යයොයජත්ො සුත්තස්ස අත්යථො
නිද්දිසිතබ්යබො.නහිසතියෙදනාමයනොධායරත්ොසක්කා යයනයකනචි
සුත්තස්සඅත්යථොයථාභූතංනිද්දිසිතුං. 

තත්ථපුරිමකානංසුත්තානංඉමා උද්දානගාථා 

කාමන්ධාජාලසඤ්ෙන්නා, ෙඤ්චනීෙරණානිච; 
මයනොපුබ්බඞ්ගමාධම්මා, මහානායමොචසාකියයො. 

උද්ධංඅයධොවිප්ෙමුත්යතො, යඤ්චසීලකිමත්ථියා; 
යස්සයසලූෙමංචිත්තං, උෙතිස්සපුච්ොදිකා. 

යස්සකායගතාසති, ෙන්නංතයමොෙරායයණො; 
නතංදළ්හංයචතසිකං, අයංයලොයකොතිආදිකං. 

චත්තායරොයචෙපුග්ගලා, දදයතොපුඤ්ඤංෙෙඩ්ඪිතං; 
යසොතානුගතධම්යමසු, ඉමායතසංඋද්දානගාථා. 

22. තත්ථ කතමාආණත්ති? 

සයචභායථ [උදා.44] දුක්ඛස්ස, සයචයෙො දුක්ඛමප්පියං; 
මාකත්ථොෙකංකම්මං, ආවිොයදිොරයහො. 

‘‘අතීයත, රාධ, රූයෙ අනයෙක්යඛො යහොහී’’ති විත්ථායරන කාතබ්බා.
‘‘සීලෙන්යතන, ආනන්ද, පුග්ගයලන සදා කරණීයා කින්තියම
අවිප්ෙටිසායරොඅස්සා’’ති.අයංවුච්චතිආණත්ති. 

තත්ථකතමංඵලං? 
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ධම්යමොහයෙරක්ඛතිධම්මචාරිං, ෙත්තංමහන්තංයථෙස්සකායල; 
එසානිසංයසොධම්යමසුචිණ්යණ, නදුග්ගතිංගච්ෙති ධම්මචාරී. 

ඉදංඵලං. 

තත්ථකතයමොඋොයයො? 

‘‘සබ්යබධම්මා [ධ.ෙ.279] අනත්තා’’ති, යදාෙඤ්ඤායෙස්සති; 
අථනිබ්බින්දතිදුක්යඛ, එසමග්යගොවිසුද්ධියා. 

‘‘සත්තහඞ්යගහි සමන්නාගයතො යඛො, භික්ඛු, අපි හිමෙන්තං 
ෙබ්බතරාජානං චායලයය, යකො ෙන ොයදො ෙෙං අවිජ්ජං සත්තයකසු’’
යෙයයාකරණංකාතබ්බං. අයංඋොයයො. 

තත්ථකතමාආණත්තිචඵලඤ්ච? 

සයචභායථදුක්ඛස්ස, සයචයෙොදුක්ඛමප්පියං; 
මාකත්ථොෙකංකම්මං, ආවිොයදිොරයහො. 

සයචහිොෙකංකම්මං, කයරොථොකරිස්සථ; 
නයෙොදුක්ඛාෙයමොක්ඛාත්ථි, උෙච්චාපිෙලායතං [ෙලායයතො(පී.)]. 

පුරිමිකාය ගාථාය ආණත්ති ෙච්ඡිමිකාය ඵලං. සීයල ෙතිට්ඨාය ද්යෙ
ධම්මාභායෙතබ්බායාචචිත්තභාෙනායාචෙඤ්ඤාභාෙනායාච ආණත්ති
රාගවිරාගාචඵලං. 

තත්ථ කතමංඵලඤ්චඋොයයොච? 

සීයල ෙතිට්ඨාය [සං. නි. 1.23] නයරො සෙඤ්යඤො, චිත්තං
ෙඤ්ඤඤ්චභාෙයං; 
ආතාපීනිෙයකොභික්ඛු, යසොඉමංවිජටයයජටං. 

පුරිමිකාය අඩ්ඪගාථාය උොයයො, ෙච්ඡිමිකාය අඩ්ඪගාථාය ඵලං. 
නන්දියයො [නන්දියකො (පී. ක.)] සක්යකො ඉසිවුත්ථපුරිරිකාමඑකරක්යඛ 
[ඉසිවුත්ත… (පී.)] සුත්තං මූලයතො උොදාය යාෙ ෙසු ධම්යමසු. උත්තරි
ෙඤ්චසු ධම්යමසු යාචයයොයගො [යයො ච යයොයගො (පී.)] කරණීයයො, අයං
උොයයො.අසහගතස්ස කාමාසොපිචිත්තංමුච්චතීති.සබ්බාසුෙසුතීසු.අයං
උොයයොචඵලඤ්ච. 

තත්ථකතමාආණත්තිචඵලඤ්චඋොයයොච? 

සුඤ්ඤයතොයලොකංඅයෙක්ඛස්සු, යමො රාජසදාසයතො; 
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අත්තානුදිට්ඨිං උහච්ච [ඌහච්ච (සු. නි. 1125)], එෙං මච්චුතයරො
සියා. 

‘‘සුඤ්ඤයතො යලොකං අයෙක්ඛස්සු, යමො රාජා’’ති ආණත්ති. ‘‘සදා 
සයතො’’තිඋොයයො.‘‘අත්තානුදිට්ඨිංඋහච්ච, එෙංමච්චුතයරොසියා’’තිඵලං.
සමාධිං, භික්ඛයෙ, භායෙථ, සමාහියතො, භික්ඛයෙ, භික්ඛුරූෙං අනිච්චන්ති
ෙජානාති. එෙං ෙස්සං අරියසාෙයකො ෙරිමුච්චති ජාතියාපි…යෙ.…
උොයායසහිපිඉධතීණිපි’’. 

23. තත්ථකතයමොඅස්සායදො? 

කාමංකාමයමානස්ස, තස්සයචතංසමිජ්ඣති.අයංඅස්සායදො. 

‘‘ධම්මචරියා සමචරියාකුසලචරියා යහතූහි, බ්රාහ්මණ, එෙමියධකච්යච
සත්තාකායස්සයභදාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋෙෙජ්ජන්ති’’. අයංඅස්සායදො. 

තත්ථ කතයමොආදීනයෙො? 

කායමසු යෙ හඤ්ඤයත සබ්බා මුච්යචෙ – අයං ආදීනයෙො. 
ෙයසනදිසංයුත්තයකසුත්යතෙබ්බයතොෙමා–අයංආදීනයෙො. 

තත්ථකතමංනිස්සරණං? 

යයොකායමෙරිෙජ්යජති, සප්ෙස්යසෙෙදාසියරො; 
යසොමංවිසත්තිකංයලොයක, සයතොසමතිෙත්තති. 

සංයුත්තයක සුත්තං ොරිච්ෙත්තයකො ෙණ්ඩුෙලායසො සන්නිෙලායසො – 
ඉදංනිස්සරණං. 

තත්ථ කතයමොඅස්සායදොචආදීනයෙොච? 

යානි [ජා. 1.2.144 දුකනිොයත] කයරොති පුරියසො, තානි අත්තනි
ෙස්සති; 
කලයාණකාරීකලයාණං, ොෙකාරීචොෙකං. 

තත්ථ යං ොෙකාරී ෙච්චනුයභොති අයං අස්සායදො. ලාභාලාභඅට්ඨයකසු 
බයාකරණං, තත්ථඅලායභොඅයයසොනින්දාදුක්ඛං, අයංආදීනයෙො.ලායභො
යයසොසුඛංෙසංසා, අයංඅස්සායදො. 

තත්ථකතමංඅස්සායදොචනිස්සරණඤ්ච? 

‘‘සුයඛොවිොයකොපුඤ්ඤානං, අධිප්ොයයොචඉජ්ඣති; 
තප්ෙඤ්චෙරමංසන්තිං, නිබ්බානමධිගච්ෙතී’’ති. 
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යයො ච විොයකො පුඤ්ඤානං යා ච අධිප්ොයස්ස ඉජ්ඣනා, අයං 
අස්සායදො.යංතප්ෙඤ්චෙරමංසන්තිංනිබ්බානමධිගච්ෙති, ඉදංනිස්සරණං. 

බාත්තිංසාය යචෙ මහාපුරිසලක්ඛයණහි සමන්නාගතස්ස මහාපුරිසස්ස 
ද්යෙයයෙ ගතියයො යහොන්ති, සයච අගාරං අජ්ඣාෙසති, රාජා යහොති
චක්කෙත්තීයාෙඅභිවිජිනිත්ොඅජ්ඣාෙසතිඅයංඅස්සායදො. සයචඅගාරස්මා
අනගාරියංෙබ්බජතිසබ්යබනඔය න [ඔසයධන(පී. ක.)] නිස්සරණංඅයං
අස්සායදොචනිස්සරණඤ්ච. 

තත්ථකතයමොආදීනයෙොචනිස්සරණඤ්ච? 

ආදානස්ස [ආදින්නස්ස(ක.)] භයංඤත්ො, ජාතිමරණසම්භෙං; 
අනාදාතුංනිබ්බත්තති, ජාතිමරණසඞ්ඛයා. 

පුරිමිකාය අඩ්ඪගාථාය ජාතිමරණසම්භයෙො ආදීනයෙො. අනාදාතුං 
නිබ්බත්තතිජාතිමරණසඞ්ඛයාතිනිස්සරණං. 

කිච්ෙං ෙතායං යලොයකොආෙන්යනො යමිදං ජායයත ච මීයයත ච. යාෙ 
කුදස්සුනාමස්ස දුක්ඛස්ස අන්යතො භවිස්සති ෙරයතො ොති එත්ථ යා
උෙරික්ඛා, අයං ආදීනයෙො. යයො යගධං ඤත්ො අභිනික්ඛමති යාෙ
පුරාණකායරාජධානියා, ඉදංනිස්සරණං.අයං ආදීනයෙොචනිස්සරණඤ්ච. 

තත්ථ කතයමොඅස්සායදොචආදීනයෙොච නිස්සරණඤ්ච? 

කාමා හි චිත්රා විවිධා [මධුරා (යථරගා. 787)] මයනොරමා, 
විරූෙරූයෙහිමයථන්තිචිත්තං; 
තස්මා අහං [යථරගා. 787] ෙබ්බජියතොම්හි රාජ, අෙණ්ණකං
සාමඤ්ඤයමෙයසයයයො. 

යං ‘‘කාමා හි චිත්රා විවිධා මයනොරමා’’ති අයං අස්සායදො. යං 
‘‘විරූෙරූයෙහි මයථන්ති චිත්ත’’න්ති අයං ආදීනයෙො. යං අහං අගාරස්මා
ෙබ්බජියතොම්හිරාජඅෙණ්ණකංසාමඤ්ඤයමෙයසයයයොතිඉදං නිස්සරණං. 

බලෙං බායලොෙමසුත්තං යං ආසාය ො යෙදනීයං කම්මං ගාහති, තථා
යචපි යං යං ොෙකම්මං අනුයභොති, තත්ථ දුක්ඛයෙදනීයයන කම්යමන
අභාවිතකායයන ච යාෙ ෙරිත්තයචතයසො ච ආදීනෙං දස්යසති
සුඛයෙදනීයයනකම්යමනඅස්සායදති.යංපුරාසදියසො යහොති.භාවිතචිත්යතො
භාවිතකායයො භාවිතෙඤ්යඤො මහානායමො අෙරිත්තයචතයසො, ඉදං 
නිස්සරණං. 

24. තත්ථ කතමංයලොකිකංසුත්තං? 

නහිොෙංකතංකම්මං, සජ්ජුඛීරංෙමුච්චති; 
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29 

ෙටුන 

ඩහන්තං බාලමන්යෙති, භස්මච්ෙන්යනොෙ [භස්මාෙන්යනොෙ (ක.)
ෙස්සධ.ෙ.71] ොෙයකො. 

චත්තාරිඅගතිගමනානි, ඉදංයලොකිකංසුත්තං. 

තත්ථකතමංයලොකුත්තරංසුත්තං? 

‘‘යස්සින්ද්රියානිසමථඞ්ගතානි [සමථංගතානි (පී.)ෙස්සධ.ෙ.94], 
අස්සායථාසාරථිනාසුදන්තා; 
ෙහීනමානස්සඅනාසෙස්ස, යදොපිතස්සපිහයන්තිතාදියනො’’ති. 

‘‘අරියංයෙො, භික්ඛයෙ, සම්මාසමාධිංයදයසස්සාමී’’තිඉදං යලොකුත්තරං
සුත්තං. 

තත්ථ කතමංයලොකිකංයලොකුත්තරඤ්ච සුත්තං? 

සත්තියාවියඔමට්යඨො, දය්හමායනොෙමත්ථයක; 
කාමරාගප්ෙහානාය, සයතොභික්ඛුෙරිබ්බයජ. 

‘‘සත්තියාවියඔමට්යඨො, දය්හමායනොෙමත්ථයක’’තියලොකිකං; 
‘‘කාමරාගප්ෙහානාය, සයතොභික්ඛුෙරිබ්බයජ’’තියලොකුත්තරං; 

කබළීකායර ආහායර අත්ථි ෙන්යදොති යලොකිකං. නත්ථි ෙන්යදොති
යලොකුත්තරංසුත්තං. 

තත්ථකතමංකම්මං? 

යයොොණමතිොයතති, මුසාොදඤ්චභාසති; 
යලොයක අදින්නං ආදියති [ආදියි (ක.) ෙස්ස අ. නි. 5.174], 
ෙරදාරඤ්චගච්ෙති. 

සුරායමරයොනඤ්ච, යයොනයරොඅනුයුඤ්ජති; 
අප්ෙහාය ෙඤ්චයෙරානි, දුස්සීයලොඉති වුච්චති. 

තීණිමානි, භික්ඛයෙ, දුච්චරිතානි.ඉදංකම්මං. 

තත්ථකතයමොවිොයකො? 

සට්ඨිෙස්සසහස්සානි, යථාරූපීවිෙච්චගා. 

‘‘දිට්ඨාමයා, භික්ඛයෙ [සං.නි. 4.135], ෙඵස්සායතනිකානාමනිරයා.
දිට්ඨාමයා, භික්ඛයෙ, ෙඵස්සායතනිකා නාමසග්ගා’’.අයංවිොයකො. 

තත්ථකතමංකම්මඤ්චවිොයකොච? 
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අයසාෙමලංසමුට්ඨිතං, තතුට්ඨායතයමෙඛාදති; 
එෙංඅතියධොනචාරිනං, සානිකම්මානිනයන්තිදුග්ගතිං. 

අයසාෙ මලං සමුට්ඨිතං, යාෙ සානි කම්මානීති ඉදං කම්මං. නයන්ති 
දුග්ගතින්තිවිොයකො. 

චතූසුසම්මාෙටිෙජ්ජමායනොමාතරිපිතරිතථාගයතතථාගතසාෙයක යා
සම්මාෙටිෙත්ති, ඉදං කම්මං. යං යදයෙසු උෙෙජ්ජති, අයං විොයකො. ඉදං
කම්මඤ්චවිොයකොච. 

25. තත්ථ කතමංනිද්දිට්ඨං සුත්තං? 

යනලඞ්යගොයසතෙච්ොයදො, එකායරොෙත්තතී [ෙත්තයත (ක.)උදා.
65] රයථො; 
අනී ංෙස්සආයන්තං, ඡින්නයසොතංඅබන්ධනං; 
යංොචිත්තංසමයණසු, චිත්තාගහෙතිදිස්සති. 

එෙංඉමායගාථායනිද්දිට්යඨොඅත්යථො. 

යගොොලයකොෙයම එකාදසෙදානි.එෙංයඛො, භික්ඛයෙ, භික්ඛුරූෙඤ්ඤූ
යහොති. යා ච අතියරකපූජාය පූයජතා යහොතීති. ඉමානි එකාදස ෙදානි 
යථාභාසිතානිනිද්දිට්යඨොඅත්යථො. 

තත්ථකතයමොඅනිද්දිට්යඨොඅත්යථො? 

සුයඛොවියෙයකොතුට්ඨස්ස, සුතධම්මස්සෙස්සයතො; 
අබයාෙජ්ජං [අබයාෙජ්ඣං (පී. ක.) ෙස්ස උදා. 11] සුඛං යලොයක, 
ොණභූයතසුසංයයමොති. 

සුඛාවිරාගතායලොයක, කාමානංසමතික්කයමො; 
අස්මිමානස්සයයොවිනයයො, එතංයෙෙරමංසුඛන්ති. 

ඉදංඅනිද්දිට්ඨං.අට්ඨමහාපුරිසවිතක්කා.ඉදං අනිද්දිට්ඨං. 

තත්ථකතමංනිද්දිට්ඨඤ්චඅනිද්දිට්ඨඤ්ච? 

ෙසන්නයනත්යතො [සු.නි.555] සුමුයඛො, බ්රහාඋජුෙතාෙො; 
මජ්යඣසමණසඞ් ස්ස, ආදිච්යචොෙවියරොචසි. 

ෙසන්නයනත්යතො යාෙ ආදිච්යචොෙ වියරොචසීති නිද්දිට්යඨො.
ෙසන්නයනත්යතො යයො භගො කථඤ්ච ෙන ෙසන්නයනත්තතා, කථං
සුමුඛතා, කථං බ්රහකායතා, කථං උජුකතා, කථං ෙතාෙෙතා, කථං
වියරොචතාති අනිද්දිට්යඨො. යඵණපිණ්යඩොෙමං යෙයයාකරණං යථා
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යඵණපිණ්යඩො එෙං රූෙං යථා පුබ්බුයළො එෙං යෙදනා මායා විඤ්ඤාණං 
ෙඤ්චක්ඛන්ධා ෙඤ්චහි උෙමාහි නිද්දිට්ඨා. යකන කාරයණන
යඵණපිණ්යඩොෙමං රූෙං සබ්බඤ්ච චක්ඛුවිඤ්යඤයයං යං ො චතූහි
ආයතයනහි? කථංයෙදනාපුබ්බුළූෙමා? කතරා ච සායෙදනාසුඛා දුක්ඛා
අදුක්ඛමසුඛා? එෙයමසාඅනිද්දිට්ඨා.එෙංනිද්දිට්ඨඤ්ච අනිද්දිට්ඨඤ්ච. 

26. තත්ථ කතමංඤාණං? 

ෙඤ්ඤාහියසට්ඨායලොකස්මිං, යායංනිබ්යබධගාමිනී; 
යාය [යායං (ක.) ෙස්ස ඉතිවු. 41] සම්මා ෙජානාති, 
ජාතිමරණසඞ්ඛයං. 

තීණිමානි ඉන්ද්රියානි අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං අඤ්ඤින්ද්රියං
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං, ඉදං ඤාණං. 

තත්ථකතමංයනයයං? 

කායමසු [උදා. 63] සත්තා කාමසඞ්ගසත්තා, සංයයොජයන
ෙජ්ජමෙස්සමානා; 
නහිජාතුසංයයොජනසඞ්ගසත්තා, ඔ ංතයරයයංවිපුලං මහන්තං. 

චතූහි අඞ්යගහි සමන්නාගතා කායස්ස යභදා යදයෙසු උප්ෙජ්ජන්ති.
උදායනකාපියංසුත්තංඅෙණ්ණකෙසාදනීයං–ඉදංයනයයං. 

තත්ථකතමංඤාණඤ්චයනයයඤ්ච? 

සබ්යබධම්මාඅනත්තාති, යදාෙඤ්ඤායෙස්සති; 
අථනිබ්බින්දතිදුක්යඛ, එසමග්යගොවිසුද්ධියා. 

යදාෙස්සතීතිඤාණං.යයොසබ්බධම්යමඅනත්තාකායරනඋෙට්ඨයෙති
ඉදං යනයයං. 

චත්තාරිඅරියසච්චානි, තත්ථතීණියනයයානිමග්ගසච්චං සීලක්ඛන්යධො
චෙඤ්ඤාක්ඛන්යධොච, ඉදංඤාණඤ්චයනයයඤ්ච. 

27. තත්ථකතමංදස්සනං? 

එයසෙ මග්යගො [ධ. ෙ. 274 ධම්මෙයද] නත්ථඤ්යඤො, දස්සනස්ස
විසුද්ධියා; 
එතඤ්හිතුම්යහෙටිෙජ්ජථ, මාරස්යසතංෙයමොහනං. 

චතූහිඅඞ්යගහිසමන්නාගයතොඅරියසාෙයකොඅත්තනාෙ [අත්තනායයෙ
(ක.) සං. නි. 5.1003] අත්තානං බයාකයරයය ‘‘ඛීණනිරයයොම්හි යාෙ
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යසොතාෙන්යනොහමස්මිඅවිනිොතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිෙරායයණො’’ති. 
ඉදංදස්සනං. 

තත්ථ කතමාභාෙනා? 

යස්සින්ද්රියානිසුභාවිතානි, අජ්ඣත්තංබහිද්ධාච සබ්බයලොයක; 
යසො පුග්ගයලො මති ච රූෙසඤ්ඤී, සුයමොහගතා න ජානාති [කිංසු
යමොහගතානුජානාති(ක.)]. 

චත්තාරිධම්මෙදානි – අනභිජ්ඣා අබයාොයදො සම්මාසති සම්මාසමාධි.
අයං භාෙනා. 

තත්ථකතමංදස්සනඤ්චභාෙනාච? 

ෙචසා මනසාථකම්මුනා ච, අවිරුද්යධොසම්මා විදිත්ො [විදිත්ොන
(ක.)සු.නි.367] ධම්මං; 
නිබ්බානෙදාභිෙත්ථයායනො, සම්මායසොයලොයකෙරිබ්බයජයය. 

යසොතාෙත්තිඵලං සච්ඡිකාතුකායමන කතයම ධම්මා මනසිකාතබ්බා, 
භගො ආහෙඤ්චුොදානක්ඛන්ධා.ඉදංදස්සනඤ්චභාෙනාච. 

28. තත්ථකතයමවිොකධම්මධම්මා? 

යානි කයරොති පුරියසොති විත්ථායරො. තීණිමානි, භික්ඛයෙ, සුචරිතානි. 
ඉයමවිොකධම්මධම්මා. 

තත්ථකතයමනවිොකධම්මධම්මා? 

රූෙංයෙදයිතංසඤ්ඤා, විඤ්ඤාණංයායචෙයචතනා; 
යනයසොහමස්මිනයමයසොඅත්තා, ඉතිදිට්යඨොවිරජ්ජති. 

ෙඤ්චියම, භික්ඛයෙ, ඛන්ධා–ඉයමනවිොකධම්මධම්මා. 

තත්ථකතයමොයනෙවිොයකොනවිොකධම්මධම්යමො? 

‘‘යය එෙංෙටිෙජ්ජන්ති, නයංබුද්යධන යදසිතං; 
යතදුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්ති, සත්ථුසාසනකාරකා’’ති. 

ඉතියාචසම්මාෙටිෙත්තියයොචනියරොයධො, උභයයමතංයනෙවිොයකො 
නවිොකධම්යමො.බ්රහ්මචරියං යෙො, භික්ඛයෙ, යදයසස්සාමි, බ්රහ්මචරියඵලානි
ච බ්රහ්මචරියඤ්ච අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො බ්රහ්මචරියඵලානි 
යසොතාෙත්තිඵලංයාෙඅරහත්තං. 

29. තත්ථ කතමංසකෙචනං? 



ඛුද්දකනිකායය  යෙටයකොෙයදසොළි 

33 

ෙටුන 

සබ්බොෙස්සඅකරණං, කුසලස්සඋෙසම්ෙදා; 
සචිත්තෙරියයොදෙනං, එතංබුද්ධානසාසනං. 

තීණිමානි, භික්ඛයෙ, වියමොක්ඛමුඛානි.ඉදංසකෙචනං. 

තත්ථකතමංෙරෙචනං? 

නත්ථිපුත්තසමංයෙමං, නත්ථියගොණසමිතංධනං; 
නත්ථිසූරියසමාආභා, සමුද්දෙරමාසරා. 

යහතුනා මාරිසා යකොසියා සුභාසියතන සඞ්ගාමවිජයයො යසොපි නාම, 
භික්ඛයෙ, සක්යකො යදොනමින්යදො සකං ඵලං ෙරිභුඤ්ජමායනොති
විත්ථායරනකාතබ්බං.ඉදං ෙරෙචනං. 

තත්ථකතමංසකෙචනඤ්චෙරෙචනඤ්ච? 

‘‘යංෙත්තංයඤ්චෙත්තබ්බං, උභයයමතංරජානුකිණ්ණං; 
යයඑෙංොදියනොනත්ථි, යතසංකායමසුයදොයසො’’ති. 

ඉදංෙරෙචනං.යයචයඛොයතඋයභොඅන්යතඅනුෙගම්මෙට්ටංයතසං
නත්ථි ෙඤ්ඤාෙනාය.ඉදංසකෙචනං. 

‘‘නන්දති පුත්යතහි පුත්තිමා, යගොමා යගොහි [යභොගියකො යභොයගහි
(පී.)සං.නි.1.12] තයථෙනන්දති; 
උෙධී හිනරස්ස නන්දනා, නහි යසො නන්දති යයොනිරූෙධී’’ති – 
ෙරෙචනං. 

‘‘යසොචතිපුත්යතහිපුත්තිමා, යගොමායගොහිතයථෙයසොචති; 
උෙධීහිනරස්ස යසොචනා, නහි යසො යසොචති යයොනිරූෙධී’’ති – 
සකෙචනං. 

ඉදංසකෙචනංෙරෙචනඤ්ච. 

30. තත්ථ කතමංසත්තාධිට්ඨානං? 

යය යකචි භූතා භවිස්සන්ති යය ොපි, සබ්යබ ගමිස්සන්ති ෙහාය 
යදහං; 
තං සබ්බජානිං කුසයලො විදිත්ො, ධම්යම [ආතාපියයො (උදා. 42)] 
ඨියතොබ්රහ්මචරියංචයරයය. 

තයයොයම, භික්ඛයෙ, සත්ථායරො, තථාගයතොඅරහංයසක්යඛොෙටිෙයදො.
ඉදං සත්තාධිට්ඨානං. 
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තත්ථකතමංධම්මාධිට්ඨානං? 

යඤ්චකාමසුඛං [උදා.12] යලොයක, යඤ්චිදං දිවියංසුඛං; 
තණ්හක්ඛයසුඛස්යසයත, කලංනාග් න්තියසොළසිං. 

සත්තියම, භික්ඛයෙ, යබොජ්ඣඞ්ගා, ඉදං ධම්මාධිට්ඨානං. 

තත්ථ කතමං සත්තාධිට්ඨානඤ්ච ධම්මාධිට්ඨානඤ්ච? දුද්දසමන්තං
සච්චං දුද්දයසො ෙටියෙයධො බායලහි, ජානයතො ෙස්සයතො නත්ථි නන්දීති 
ෙදාමි. දුද්දසමන්තං සච්චං දුද්දයසො ෙටියෙයධො බායලහීති ධම්මාධිට්ඨානං.
ජානයතො ෙස්සයතො නත්ථි නන්දීති සත්තාධිට්ඨානං. දාරුක්ඛන්යධොෙමං
ගඞ්ගාය තීරියා ඔරිමඤ්ච තීරං ොරිමඤ්ච තීරං ථයල ො [ථයලෙ ච (ක.) 
සංයුත්තනිකායය] නචඋස්සීදනං, මජ්යඣචනසංසීදනංමනුස්සග්ගායහො
ච අමනුස්සග්ගායහොචඅන්යතොපූතිභායෙොච, ඉදංධම්මාධිට්ඨානං.එෙංෙන
භික්ඛු නිබ්බානනින්යනො භවිස්සති නිබ්බානෙරායයණොති සත්තාධිට්ඨානං.
ඉදං සත්තාධිට්ඨානඤ්චධම්මාධිට්ඨානඤ්ච. 

තත්ථකතයමොථයෙො? 

මග්ගානට්ඨඞ්ගියකො යසට්යඨො, සච්චානංචතුයරො ෙදා; 
විරායගොයසට්යඨොධම්මානං, ද්විෙදානඤ්චචක්ඛුමා. 

තීණිමානි, භික්ඛයෙ, අග්ගානි–බුද්යධොසත්තානං, විරායගො ධම්මානං, 
සඞ්ය ොගණානං.අයංථයෙො. 

31. තත්ථ කතමංඅනුඤ්ඤාතං? 

කායයන [ධ.ෙ.361] සංෙයරොසාධු, සාධුොචායසංෙයරො; 
මනසාසංෙයරොසාධු, සාධුසබ්බත්ථසංවුයතො; 
සබ්බත්ථසංවුයතොභික්ඛු, සබ්බදුක්ඛාෙමුච්චති. 

ඉදංභගෙතාඅනුඤ්ඤාතං. 

තීණිමානි, භික්ඛයෙ, කරණීයානි – කායසුචරිතං ෙචීසුචරිතං 
මයනොසුචරිතං.ඉදංඅනුඤ්ඤාතං. 

තත්ථකතමංෙටික්තත්තං? 

නත්ථිපුත්තසමංයෙමං.විත්ථායරොඉදංෙටික්තත්තං. 

තීණිමානි, භික්ඛයෙ, අකරණීයානිසයංඅභිඤ්ඤායයදසිතානි.කතමානි 
තීණි? කායදුච්චරිතංෙචීදුච්චරිතංමයනොදුච්චරිතං.ඉදංෙටික්තත්තං. 
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තත්ථකතමංඅනුඤ්ඤාතඤ්චෙටික්තත්තඤ්ච? 

කායයනකුසලංකයර, අස්සකායයනසංවුයතො; 
කායදුච්චරිතංහිත්ො, කායසුචරිතංචයර. 

ද්වීහි ෙඨමෙයදහි චතුත්යථන ච ෙයදන අනුජානාති. කායදුච්චරිතං 
හිත්ොතිතතියයනෙයදනෙටික්තත්තන්ති.මහාවිභඞ්යගොඅචිරතොනායදො. 

තත්ථිමාඋද්දානගාථා 

සයච භායසිදුක්ඛස්ස, මාභිනන්දිඅනාගතං; 
ෙස්සකායලයථාෙත්තං, කුසලානිකමත්ථයක. 

සබ්යබ ධම්මාඅනත්තාති, සමාගතංවිචාලයය; 
නයෙොදුක්ඛාෙයමොක්ඛාත්ථි, සමයථොචවිෙස්සනා. 

කාමච්ෙන්දංඋොදාය, යයොයසොවිතක්යකහිඛජ්ජති; 
සුභාවිතත්යතයබොජ්ඣඞ්යග, යසොඉමංවිජටයයජටං. 

සුඤ්ඤයතොයලොකංඅයෙක්ඛස්සු, සමාධිභාවිභාෙයස; 
කාමංකාමයමානස්ස, ධම්මචරියායසුගතිං. 

හඤ්ඤයතසබ්බාමුච්යචෙ, නිප්යෙොයඨන්යතොචතුද්දිසා; 
යයොකායමෙරිෙජ්යජති, ොරිෙත්යතොෙයමෙච. 

යානි කයරොතිපුරියසො, යලොකධම්මාෙකාසිතා; 
සුයඛොවිොයකොපුඤ්ඤානං, තතියංඅඤ්ඤංනවිජ්ජති. 

ආදානස්සභයංඤත්ො, ජායයතජීයයතපිච; 
කාමාහිචිත්රාවිවිධා, අථයලොණසල්යලොෙමං. 

නහිොෙංකතංකම්මං, අගතීහිචගච්ෙති; 
යස්සින්ද්රියානිසමථඞ්ගතානි, තයථෙෙඤ්චඤාණියකො. 

සත්තියාවියඔමට්යඨො, විඤ්ඤාණඤ්චෙතිට්ඨිතා; 
යයොොණමතිොයතති, තීණිදුච්චරිතානිච. 

සට්ඨිෙස්සසහස්සානි, ඛණංලද්ධානදුල්ලභං; 
අයසාෙමලංසමුට්ඨිතං, චතූසුෙටිෙත්තිසු. 

යනලඞ්යගො යසතෙච්ොයදො, අථයගොොලයකොෙමං; 
සුයඛොවියෙයකොතුට්ඨස්ස, විතක්කාචසුයදසිතා. 

යඵණපිණ්යඩොෙමංරූෙං, බ්රහාඋජුෙතාෙො; 
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ෙඤ්ඤාහියසට්ඨායලොකස්මිං, අනඤ්ඤාතීණිඉන්ද්රියානි. 

කායමසු සත්තාකාමසඞ්ගසත්තා, අථෙණ්යණො රහස්සො; 
සබ්යබධම්මාඅනත්තාති, අරියසච්චඤ්චයදසිතං. 

එයසෙමග්යගොනත්ථඤ්යඤො, යසොතාෙන්යනොතිබයාකයර; 
යස්සින්ද්රියානිසුභාවිතානි, අථධම්මෙයදහිච. 

ෙචසාමනසායචෙ, ෙඤ්චක්ඛන්ධාඅනිච්චයතො; 
යානිකයරොතිපුරියසො, තීණිසුචරිතානිච. 

රූෙංයෙදයිතංසඤ්ඤා, ෙඤ්චක්ඛන්ධාෙකාසිතා; 
යයොඑෙංෙටිෙජ්ජති, බ්රහ්මායචෙඵලානිච. 

සබ්බොෙස්සඅකරණං, වියමොක්ඛාතංහියදසිතා; 
නත්ථිපුත්තසමංයෙමං, යදොනංඅසුරානච. 

යංෙත්තංයඤ්චෙත්තබ්බං, නන්දතියසොචතිනිච්චං; 
යයයකචිභූතාභවිස්සන්ති, සත්ථායරොචෙකාසිතා. 

යඤ්ච කාමසුඛංයලොයක, යබොජ්ඣඞ්ගාච සුයදසිතා; 
මග්ගානට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො, තයයොචඅග්ගෙත්තියයො. 

කායයනසංෙයරොසාධු, කරණීයඤ්චයදසිතං; 
නත්ථිඅත්තසමංයෙමං, අරියාතීණිචයදසිතා. 

කායයන කුසලංඅභිරයතො, විනයඤ්චකාමසුඛං යලොයක; 
යබොජ්ඣඞ්ගාචසුයදසිතා, දුද්දසංඅනතංයචෙෙරාෙරංච; 

යෙටයකොෙයදයසසාසනප්ෙට්ඨානංනාමදුතියභූමිසමත්තා. 

3. සුත්තාධිට්ඨානතතිෙභූමි 

32. තත්ථ කතමං සුත්තාධිට්ඨානං? 

යලොභාධිට්ඨානං යදොසාධිට්ඨානං යමොහාධිට්ඨානං අයලොභාධිට්ඨානං 
අයදොසාධිට්ඨානං අයමොහාධිට්ඨානං කායකම්මාධිට්ඨානං
ොචාකම්මාධිට්ඨානං මයනොකම්මාධිට්ඨානං සද්ධින්ද්රියාධිට්ඨානං
වීරියින්ද්රියාධිට්ඨානං සතින්ද්රියාධිට්ඨානං සමාධින්ද්රියාධිට්ඨානං
ෙඤ්ඤින්ද්රියාධිට්ඨානං. 

තත්ථකතමංයලොභාධිට්ඨානං? 
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විතක්කමථිතස්ස [විතක්කනිම්මථිතස්ස (ක.) ධ. ෙ. 349] 
ජන්තුයනො, තිබ්බරාගස්සසුභානුෙස්සියනො; 
භියයයොතණ්හාෙෙඩ්ඪති, එසයඛොගාළ්හංකයරොතිබන්ධනං. 

විතක්කමථිතස්සාති කාමරායගො. සුභානුෙස්සියනොති කාමරාගෙත්ථු. 
භියයයොතණ්හාෙෙඩ්ඪතීතිකාමතණ්හා.එසගාළ්හංකයරොතිබන්ධනන්ති
රාගං, ඉති යයො යයො ධම්යමො මූලනික්තත්යතො, යසො යයයෙත්ථ ධම්යමො
උග්ගාෙහිතබ්යබො [උග්ගාෙයිතබ්යබො (පී. ක.)]. න භගො එකං ධම්මං
ආරබ්භඅඤ්ඤං ධම්මංයදයසති.යස්සවිතක්යකතිකාමවිතක්යකොතයමෙ
විතක්කංකාමවිතක්යකන නිද්දිසීයති.තිබ්බරාගස්සාතිතස්යසෙවිතක්කස්ස
ෙත්ථුංනිද්දිසති. සුභානුෙස්සියනොභියයයොතණ්හාෙෙඩ්ඪතීතිතයමෙරාගං
කාමතණ්හාති නිද්දිසති. එස ගාළ්හං කයරොති බන්ධනන්ති තයමෙ
තණ්හාසංයයොජනං නිද්දිසති. එෙං ගාථාසු අනුමිනිතබ්බං. එෙං
සයෙයයාකරයණසු. 

තත්ථ භගො එකං ධම්මං තිවිධං නිද්දිසති, නිස්සන්දයතො යහතුයතො
ඵලයතො. 

දදං පියයො [ෙස්ස සංයුත්තනිකායය] යහොති භජන්ති නං බහූ, 
කිත්තිඤ්චෙප්යෙොතියයසොචෙඩ්ඪති; 
අමඞ්කුභූයතොෙරිසංවිගාහති, විසාරයදොයහොතිනයරොඅමච්ෙරී. 

දදන්ති යං යං දානං, ඉදං දානමයිකං පුඤ්ඤක්රියං. තත්ථ යහතු. යං
යචතං. භජන්ති නං බහූ, කිත්තින්ති යයො ච කලයායණො කිත්තිසද්යදො
යලොයක අබ්භුග්ගච්ෙති, යං බහුකස්ස ජනස්ස පියයො භෙති මනායෙො ච.
යඤ්ච අවිප්ෙටිසාරී කාලඞ්කයරොති අයං නිස්සන්යදො. යං කායස්ස යභදා
යදයෙසුඋෙෙජ්ජතීති ඉදංඵලං.ඉදංයලොභාධිට්ඨානං. 

33. තත්ථකතමංයදොසාධිට්ඨානං? 

යයොොණමතිොයතති, මුසාොදඤ්චභාසති; 
යලොයකඅදින්නංආදියති, ෙරදාරඤ්චගච්ෙති; 
සුරායමරයොනඤ්ච, යයොනයරොඅනුයුඤ්ජති [අභිගිජ්ඣති (පී.ක.)
ෙස්සඅ.නි.5.174]. 

අප්ෙහායෙඤ්චයෙරානි, දුස්සීයලොඉතිවුච්චති; 
කායස්සයභදාදුප්ෙඤ්යඤො, නිරයංයසොෙෙජ්ජති. 

යයොොණමතිොයතතීතිදුට්යඨොොණමතිොයතති.මුසාොදඤ්චභාසතීති 
යදොයසොෙ ාතාය මුසාොදඤ්ච භාසති. සුරායමරයොනඤ්ච, යයො නයරො
අනුයුඤ්ජතීති යදොයසො නිදානං. යයො ච සුරායමරයොනං අනුයුඤ්ජති
යථාෙරදාරවිහාරී [යථාෙමුදිතවිහාරී(ක.)] අමිත්තාජනයන්ති. 
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ෙටුන 

ෙඤ්ච යෙරානි අප්ෙහායාති ෙඤ්චන්නං භික්ඛාෙදානං සමතික්කමනං 
සබ්යබසං යදොසජානං සා ෙණ්ණත්ති, යතයනෙ යදොසජනියතන කම්යමන
දුස්සීයලොඉතිවුච්චති යසොපිධම්යමොයහතුනානිද්දිසිතබ්යබො, නිස්සන්යදන
ඵයලනච. 

තීණි බාලස්ස බාලලක්ඛණානි – දුබ්භාසිතභාසී [දුබ්භාසිතභාසිතා (පී.
ක.) ෙස්ස අ. නි. 3.3] ච යහොති, දුච්චින්තිතචින්තී ච දුක්කටකම්මකාරී ච.
තත්ථ යං කායයන ච ොචාය ච ෙරක්කමති, ඉදමස්ස දුක්කටකම්මකාරී.
තායං යථා ච මුසාොදං භාසති යථා පුබ්බනිද්දිට්ඨං, ඉදමස්ස දුබ්භාසිතා.
යඤ්චසඞ්කප්යෙතිමයනොදුච්චරිතං බයාොදං, ඉදමස්ස දුච්චින්තිතචින්තිතා.
යංයසොඉයමහිතීහිබාලලක්ඛයණහි සමන්නාගයතොතීණිතජ්ජානිදුක්ඛානි
යදොමනස්සානි අනුභෙති, යසො ච යහොති සභග්ගයතො ො ෙරිසග්ගයතො ො
තජ්ජංකථංකථන්ති.යදාභෙතියසොචොණාතිොතාදිදසඅකුසලකම්මෙථා, 
යසො තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං ෙටිසංයෙයදතීති. පුන චෙරං යදා
ෙස්සතියචොරංරාජාෙරාධිකං රඤ්ඤාගහිතංජීවිතායෙොයරොයෙතං, තස්යසෙං
භෙති සයච මමම්පි රාජා ජායනයය මමම්පි රාජා ගාහායෙත්ො ජීවිතා
යෙොයරොයෙයයාති, යසො තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං ෙටිසංයෙයදති.
පුනචෙරංබායලොයදාභෙතිආසනා සමාරූළ්යහොයාෙයායමගතිභවිස්සති
ඉයතො යෙච්ච ෙරං මරණාති යසො තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං
ෙටිසංයෙයදතිඉතිබාලලක්ඛණංයහතු.තීණිතජ්ජානිදුක්ඛානිනිස්සන්යදො. 
කායස්සයභදානිරයයසුඋෙෙජ්ජති, ඉදංඵලං.ඉදංයදොසාධිට්ඨානං. 

34. තත්ථකතමංයමොහාධිට්ඨානං? 

සතඤ්යචෙසහස්සානං, කප්ොනංසංසරිස්සති; 
අථොපිතයතොභියයයො, ගබ්භාගබ්භංගමිස්සථ. 

අනුොදායබුද්ධෙචනං, සඞ්ඛායරඅත්තයතොඋොදාය; 
දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්ති, ඨානයමතංනවිජ්ජති. 

යයො යං අනමතග්ගසංසාරං සමාෙන්යනො ජායයත ච මීයයත ච, අයං 
අවිජ්ජායහතුකා. යානිපි ච සඞ්ඛාරානං ෙයයොජනානි, තානිපි
අවිජ්ජාෙච්චයානි, යං අදස්සනං බුද්ධෙචනස්ස, අයං අවිජ්ජාසුත්යතයයෙ
නිද්දිට්ඨං.යයොචසඞ්ඛායර අත්තයතොහරතිෙඤ්චක්ඛන්යධෙඤ්චදිට්ඨියයො
උෙගච්ෙති. ‘‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’ති ඉදං සුත්තං
අවිජ්ජාය නික්තත්තං, අවිජ්ජාය නික්තපිතං. එෙං සත්ථා සුත්යත නයයන 
[සුතනයයන (පී.)] ධම්යමන නිද්දිසති. අසාධාරයණන තංයයෙ තත්ථ
නිද්දිසිතබ්බං.නඅඤ්ඤං. 

යය හි යකචි, භික්ඛයෙ, සමණා ො බ්රාහ්මණා ො ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති
නප්ෙජානන්ති චත්තාරි සච්චානි විත්ථායරන, යං තත්ථ අප්ෙජානනා, ඉදං
දුක්ඛං, අයං යහතු. අප්ෙජානන්යතො විවියධ සඞ්ඛායර අභිසඞ්ඛයරොති, අයං 
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නිස්සන්යදො. යඤ්ච දිට්ඨිගතානි ෙරාමසති ‘‘ඉදයමෙ සච්චං
යමො මඤ්ඤ’’න්තිඅයං නිස්සන්යදො.යං පුනබ්භෙං නිබ්බත්යතති, ඉදංඵලං.
අයම්පිධම්යමොසනිද්දිට්යඨොයහතුයතොචඵලයතොචනිස්සන්දයතොච. 

එත්ථ ෙන යකචි ධම්මා සාධාරණා භෙන්ති. යහතු ඛලු ආදියතොයයෙ 
සුත්යත නික්තපිස්සන්ති. යථා කිං භයෙ චත්තාරිමානි, භික්ඛයෙ, 
අගතිගමනානි. තත්ථයඤ්චෙන්දාගතිංගච්ෙතියඤ්චභයාගතිංගච්ෙති, අයං
යලොයභො අකුසලමූලං. යං යදොසා, අයං යදොයසොයයෙ. යං යමොහා, අයං
යමොයහොයයෙ. එෙං ඉමානි තීණි අකුසලමූලානි ආදියතොයයෙ
උෙෙරික්තතබ්බානි.යත්ථඑකංනිද්දිසිතබ්බං, තත්ථඑකං නිද්දිසීයති.තථා
ද්යෙයථාතීණි, නහිආදීහිඅනික්තත්යතයහතුොනිස්සන්යදො ොඵලංො
නිද්දිසිතබ්බං. 

අයඤ්යචත්ථගාථා– 

ෙන්දායදොසාභයායමොහා, යයොධම්මංඅතිෙත්තති; 
නිහීයති [නිහීයයත (පී. ක.) ෙස්ස අ. නි. 4.17] තස්ස යයසො, 
කාළෙක්යඛෙචන්දිමා. 

කත්ථ ෙන්දා ච අයං යලොයභො යථා නිද්දිට්ඨං පුබ්යබ. ඉදං 
යමොහාධිට්ඨානං. 

35. තත්ථකතමංඅයලොභාධිට්ඨානං? 

‘‘අසුභානුෙස්සිං [අසුභානුෙස්සී (පී.) ෙස්ස ධ. ෙ. 8] විහරන්තං, 
ඉන්ද්රියයසුසුසංවුතං; 
යභොජනම්හිචමත්තඤ්ඤුං, සද්ධංආරද්ධවීරියං; 
තංයෙනප්ෙසහතිමායරො, ොයතොයසලංෙෙබ්බත’’න්ති. 

තත්ථ යා අසුභාය උෙෙරික්ඛා, අයං කායමසු ආදීනෙදස්සයනන 
ෙරිච්චායගො. ඉන්ද්රියයසු සුසංවුයතො තස්යසෙ අයලොභස්ස ොරිපූරියං මම
ආයතනයසොචිතං අනුොදාය. යභොජනම්හි ච මත්තඤ්ඤුන්ති
රසතණ්හාෙහානං. ඉති අයං අයලොයභො අසුභානුෙස්සිතාය ෙත්ථුයතො
ධාරයති, යසො අයලොයභො යහතු. ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්ොරතාය යගොචරයතො
ධාරයති, යභොජයනමත්තඤ්ඤුතාය ෙරයතො ධාරයති, අයං නිස්සන්යදො. තං
යෙ නප්ෙසහති මායරො, ොයතො යසලං ෙ ෙබ්බතන්ති, ඉදං ඵලං. ඉති
යයොයයෙ ධම්යමොආදිම්හිනික්තත්යතො, යසොයයෙමජ්යඣයචෙඅෙසායන
ච. 

නාහං, භික්ඛයෙ, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුෙස්සාමි අසමුප්ෙන්නස්ස
කාමච්ෙන්දස්ස අනුප්ොදායඋප්ෙන්නස්ස ො ෙහානාය, යථයිදං [යදිදං (පී.
ක.) ෙස්ස අ. නි. 1.17] අසුභනිමිත්තං. තත්ථ අසුභනිමිත්තං 
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40 

ෙටුන 

මනසිකයරොන්තස්ස අනුප්ෙන්යනො යචෙ කාමච්ෙන්යදො න උප්ෙජ්ජති, 
උප්ෙන්යනො ච කාමච්ෙන්යදො ෙහීයති. ඉදං අයලොභස්ස ෙත්ථු. යං පුන 
අනුප්ෙන්යනො කාමරායගො ෙරියාදියතිරූෙරාගං අරූෙරාගං, ඉති ඵලං. ඉති
අයම්පිචධම්යමො නිද්දිට්යඨොයහතුයතොචනිස්සන්දයතොචඵලයතොච.ඉදං
අයලොභාධිට්ඨානං. 

තත්ථ කතමංඅයදොසාධිට්ඨානං? 

එකම්පියචොණමදුට්ඨචිත්යතො, යමත්තායතිකුසයලො [කුසලී(ක.)
ෙස්සඉතිවු.27] යතනයහොති; 
සබ්යබ ච ොයණ මනසානුකම්ෙං [අනුකම්ෙමායනො (පී.)], 
ෙහූතමරියයොෙකයරොතිපුඤ්ඤං. 

එකම්පි යච ොණමදුට්ඨචිත්යතො යමත්තායතීති අයං අයදොයසො. 
නිග් ායතනඅස්සායදො, කුසයලොයතනයහොතීතියතනකුසයලනධම්යමන
සංයුත්යතො ධම්මෙඤ්ඤත්තිං ගච්ෙති. කුසයලොති යථා ෙඤ්ඤාය ෙඤ්යඤො
ෙණ්ඩිච්යචන ෙණ්ඩියතො. ෙහූතමරියයො ෙකයරොති පුඤ්ඤන්ති තස්සායයෙ
විොයකො අයංයලොකියස්ස, නහියලොකුත්තරස්ස. තත්ථ යායමත්තායනා, 
අයං යහතු. යංකුසයලො භෙති අයං නිස්සන්යදො. යාෙ අබයාෙජ්යජො භූමියං
බහුපුඤ්ඤං ෙසෙති, ඉදං ඵලං. ඉති අයදොයසො නිද්දිට්යඨො යහතුයතො ච
නිස්සන්දයතොචඵලයතොච. 

එකාදසානිසංසා යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා. තත්ථ යා 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති, අයං අරියධම්යමසු රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති, 
යලොකිකායභූමිකා යහතු, යංසුඛංආයතිංමනායෙොයහොතිමනුස්සානං, ඉයම
එකාදස ධම්මා නිස්සන්යදො. යඤ්ච අකතාවී බ්රහ්මකායය උෙෙජ්ජති. ඉදං
ඵලං.ඉදංඅයදොසාධිට්ඨානං. 

36. තත්ථකතමංඅයමොහාධිට්ඨානං? 

ෙඤ්ඤා හි යසට්ඨා යලොකස්මිං, යායං නිබ්යබධගාමිනී 
[නිබ්යබධභාගිනී(පී.ක.)ෙස්සඉතිවු.41]; 
යායසම්මාෙජානාති, ජාතිමරණසඞ්ඛයං. 

ෙඤ්ඤා හි යසට්ඨාති ෙත්ථුං. නිබ්යබධගාමිනීති නිබ්බානගාමිනියං
යථාභූතං ෙටිවිජ්ඣති. සම්මා ෙජානාති, ජාතිමරණසඞ්ඛයන්ති අයමොයහො.
ෙඤ්ඤාතියහතු.යං ෙජානාති අයංනිස්සන්යදො. යයො ජාතිමරණසඞ්ඛයයො, 
ඉදංඵලං.ඉතිඅයමොයහොනිද්දිට්යඨොයහතුනාචනිස්සන්යදනචඵයලන ච. 

තීණිමානි, භික්ඛයෙ [ඉතිවු. 62 තිකනිොයත], ඉන්ද්රියානි
අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං අඤ්ඤින්ද්රියං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. තත්ථ
කතමං අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයෙ, භික්ඛු
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අනභිසයමතස්සදුක්ඛස්ස අරියසච්චස්සඅභිසමයායෙන්දංජයනතිොයමති, 
වීරියං ආරභති, චිත්තං ෙග්ගණ්හාති ෙදහති. එෙං චතුන්නං අරියසච්චානං
කාතබ්බං.තත්ථකතමං අඤ්ඤින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයෙ, භික්ඛු ‘‘ඉදං දුක්ඛං 
අරියසච්ච’’න්ති යථාභූතං ෙජානාති, යා ච මග්යගො, ඉදං අඤ්ඤින්ද්රියං.
ආසෙක්ඛයා අනාසයෙො යහොති, ඉදං වුච්චති අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. තථායං
ෙඤ්ඤා, අයං යහතු. යං ෙන්දං ජයනති ොයමති, යා ෙජානාති, අයං
නිස්සන්යදො. යයන සබ්බයසො ආසොනං ඛයා යහතු, යං ඛයය
ඤාණමුප්ෙජ්ජති, අනුප්ොයද ඤාණඤ්ච, අයං නිස්සන්යදො. යං අරහත්තං, 
ඉදං ඵලං.තත්ථඛීණායමජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයන්ති, ඉදං
ඛයයඤාණං. නාෙරං ඉත්ථත්තායාති ෙජානාමීති ඉදං අනුප්ොයද ඤාණං.
ඉති ඉමානි ඉන්ද්රියානි අයමොයහො නිද්දිට්යඨො යහතුනා ච නිස්සන්යදන ච
ඵයලනච.ඉමානිඅසාධාරණානි නිද්දිට්ඨානි. 

තත්ථකතමානිකුසලමූලානිසාධාරණානි? කුසලඤ්ච යෙො, භික්ඛයෙ, 
යදයසස්සාමි කුසලමූලඤ්යචෙ. තත්ථ කතමං කුසලමූලං? අයලොයභො
අයදොයසො අයමොයහො.තත්ථකතමං කුසලං? අට්ඨසම්මත්තානිසම්මාදිට්ඨි
යාෙ සම්මාසමාධි. තත්ථ යානිකුසලමූලානි, අයං යහතු. යඤ්ච අයලොයභො
තීණිකම්මානිසමුට්ඨායෙතිසඞ්කප්ෙංොයාමංසමාධිඤ්ච, අයංඅයලොභස්ස
නිස්සන්යදො.තත්ථයයොඅයදොයසො, අයංයහතු.යංතයයොධම්යමෙට්ඨයෙති 
සම්මාොචංසම්මාකම්මන්තංසම්මාආජීෙඤ්ච, අයංනිස්සන්යදො.තත්ථ යයො
අයමොයහො යහතු, යං ද්යෙ ධම්යම උෙට්ඨයෙති අවිෙරීතදස්සනම්පි ච 
අනභිලාෙනං, අයං නිස්සන්යදො. ඉමස්ස බ්රහ්මචරියස්ස යං ඵලං, තා ද්යෙ
විමුත්තියයො රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති අවිජ්ජා විරාගා ච ෙඤ්ඤාවිමුත්ති, 
ඉදං ඵලං. ඉති ඉමානි තීණි කුසලමූලානි නිද්දිට්ඨානි යහතුයතො ච
නිස්සන්දයතොචඵලයතො ච.එෙංසාධාරණානිකුසලානිෙටිවිජ්ඣිතබ්බානි. 

යත්ථදුයෙයත්ථතීණි.අයඤ්යචත්ථගාථා. 

‘‘තුලමතුලඤ්චසම්භෙං, භෙසඞ්ඛාරමෙස්සජිමුනි; 
අජ්ඣත්තරයතොසමාහියතො, අභින්දිකෙචමිෙත්තසම්භෙ’’න්ති. 

තුලමතුලඤ්ච සම්භෙන්ති තුලසඞ්ඛතං අතුලසඞ්ඛතං. තත්ථ යය 
සඞ්ඛතාතුලං, යත ද්යෙධම්මා අස්සායදො චආදීනයෙො චතුලිතා භෙන්ති.
එත්තයකො කායමසු අස්සායදො. එත්තයකො ආදීනයෙො ඉමස්ස, ඉදං
නිස්සරණන්තිඉතිනිබ්බානංෙජානාති. ද්වීහිකාරයණහිඅතුලංනචසක්කා
තුලයිතුං.එත්තකංඑතංයනතංෙරමත්ථීතියතන අතුලං.අථොපුණාරතනං
කරිත්ො අච්ෙරියභායෙන අතුලං. තත්ථ කුසලස්ස ච අභිසම්භො ජානනා
ෙස්සනා, අයං අයමොයහො. යං තත්ථඤාතා ඔසිරණා භෙසඞ්ඛාරානං, අයං
අයලොයභො. යං අජ්ඣත්තරයතො සමාහියතොති වික්යඛෙෙටිසංහරණා, අයං
අයදොයසො. ඉති ඉමානි තීණි කුසලමූලානි. තුලමතුලසම්භෙන්ති අයං
අයමොයහො. යයො භෙසඞ්ඛාරානං සයමොසරණං යලොයභො සම්මාසමාධීනං
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අස්සායදො, අයං යහතු. යං අජ්ඣත්තරයතො අවිජ්ජණ්ඩයකොසං සම්යභයදො, 
අයං නිස්සන්යදො. සා ෙෙත්ති ඉමානි තීණි නිද්දිට්ඨානි කුසලමූලානි
යහතුයතොචනිස්සන්දයතොචඵලයතොච. 

එත්තාෙතා එසා ෙෙත්ති ච නිෙත්ති ච අකුසලමූයලහි ෙෙත්තති, 
කුසලමූයලහි නිෙත්තතීති ඉයමහි ච තීහි සබ්බං අකුසලමූලං සයමොසරණං
ගච්ෙති.යසොධම්යම ොෙචනයතොනිද්දිට්යඨොතණ්හාතිොයකොයධොතිො
අසම්ෙජඤ්ඤන්තිොඅනුසයයොතිො මක්යඛොතිොෙළායසොතිොඅස්සතීති
ො ඉස්සාති ො මච්ෙරියන්ති ො අඤ්ඤාණන්ති ො, යතහි යය ච ෙත්ථූහි
නිද්දිසිතබ්බං. යස්සිමානි ද්යෙ ෙචනානි ධම්මෙදානි නිද්දිට්ඨානි න යසො
අත්ථිකියලසා, යයොඉයමසුනෙසුෙයදසුසයමොධානංසයමොසරණංගච්ෙති. 
අයංකියලයසො, නචයලොයභො, නචයදොයසො, නචයමොයහො. 

යථාඅකුසලමූලානි, එෙංකුසලානිෙටික්යඛයෙන නිද්දිසිතබ්බානි. 

ඉදංඅයමොහාධිට්ඨානං. 

37. තත්ථ කතමංකායකම්මාධිට්ඨානං? 

කායයනකුසලංකයර, අස්සකායයනසංවුයතො; 
කායදුච්චරිතංහිත්ො, කායයනසුචරිතංචයර. 

තීණිමානි, භික්ඛයෙ, සුචරිතානි [ඉතිවු.69 සුචරිතසුත්යත]. ොණාතිොතා
යෙරමණී, අදින්නාදානා යෙරමණී, කායමසුමිච්ොචාරා යෙරමණී, ඉදං
කායකම්මාධිට්ඨානං. 

තත්ථකතමංොචාකම්මාධිට්ඨානං? 

සුභාසිතං [සු.නි.452 සුත්තනිොයත] උත්තමමාහුසන්යතො, ධම්මං
භයණනාධම්මංතංදුතියං; 
පියංභයණනාප්පියංතංතතියං, සච්චංභයණනාලිකංතංචතුත්ථං. 

චත්තාරිමානි චෙචීසුචරිතානිඉදං ොචාකම්මාධිට්ඨානං. 

තත්ථකතමංමයනොකම්මාධිට්ඨානං? 

මයනනකුසලංකම්මං, මනසාසංවුයතොභයෙ; 
මයනොදුච්චරිතංහිත්ො, මනසාසුචරිතංචයර. 

තීණිමානි මයනොසුචරිතානි, අනභිජ්ඣා, අබයාොයදො, සම්මාදිට්ඨි, ඉදං
මයනොකම්මාධිට්ඨානං.ඉමානිඅසාධාරණානිසුත්තානි. 

තත්ථකතමානිසාධාරණානිසුත්තානි? 
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ොචානුරක්ඛී මනසා සුසංවුයතො, කායයන ච නාකුසලං කයිරා 
[අකුසලංනකයිරා(පී.ක.)ෙස්සධ.ෙ.281]; 
එයතතයයොකම්මෙයථවියසොධයය, ආරාධයයමග්ගමිසිප්ෙයෙදිතං. 

තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයෙ, ොරිසුද්ධියයො – කායකම්මොරිසුද්ධි, 
ොචාකම්මොරිසුද්ධි, මයනොකම්මොරිසුද්ධි. 

තත්ථ කතමා කායකම්මොරිසුද්ධි? ොණාතිොතා යෙරමණී, 
අදින්නාදානා යෙරමණී, කායමසුමිච්ොචාරා යෙරමණී. තත්ථ කතමා
ෙචීකම්මොරිසුද්ධි? මුසාොදා යෙරමණී…යෙ.… සම්ඵප්ෙලාො යෙරමණී.
තත්ථ කතමා මයනොකම්මොරිසුද්ධි? අනභිජ්ඣා අබයාොයදො සම්මාදිට්ඨි.
ඉදංසාධාරණසුත්තං. 

ඉති සාධාරණානි ච සුත්තානි අසාධාරණානි ච සුත්තානි
ෙටිවිජ්ඣිතබ්බානි. ෙටිවිජ්ඣිත්ො ොචාය කායයන ච සුත්තස්ස අත්යථො 
නිද්දිසිතබ්යබො. 

38. තත්ථකතමංසද්ධින්ද්රියාධිට්ඨානං? 

යස්ස සද්ධා [සං. නි. 1.260; යථරගා. 507 අට්ඨකනිොයත ච
ෙස්සිතබ්බං] තථාගයත, අචලාසුප්ෙතිට්ඨිතා; 
සීලඤ්චයස්සකලයාණං, අරියකන්තංෙසංසිතං. 

සඞ්ය ෙසායදොයස්සත්ථි, උජුභූතඤ්චදස්සනං; 
අදලිද්යදොතිතංආහු, අයමො ංතස්සජීවිතං. 

සද්ධායෙනන්දිකාආරාධියකො, යනොතස්සසද්යධොති; 
සබ්බංසියාතිභගෙන්තං, තථාරූයෙොධම්මසම්ෙසායදො. 

ඉදංසද්ධින්ද්රියාධිට්ඨානං. 

තත්ථකතමංවීරියාධිට්ඨානං? 

ආරම්භථ [ආරභථ (පී.) ෙස්ස සං. නි. 1.185] නික්කමථ, යුඤ්ජථ
බුද්ධසාසයන; 
ධුනාථමච්චුයනොයසනං, නළාගාරංෙකුඤ්ජයරො. 

චත්තායරොයම, භික්ඛයෙ, සම්මප්ෙධානා, ඉදංවීරියාධිට්ඨානං. 

තත්ථකතමංසතින්ද්රියාධිට්ඨානං? 

සතීමයතොසදාභද්දං, භද්දමත්ථුසතීමයතො; 
සතීමයතොසදා [සුයෙ(සං.නි.1.238)] යසයයයො, සතීමාසුඛයමධති. 
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චත්තායරොසතිෙට්ඨානාවිත්ථායරනකාතබ්බා, ඉදං සතින්ද්රියාධිට්ඨානං. 

තත්ථකතමංසමාධින්ද්රියාධිට්ඨානං? 

ආකඞ්ඛයතොයතනරදම්මසාරථි, යදොමනුස්සාමනසාවිචින්තිතං; 
සබ්යබන ජඤ්ඤා කසිණාපි ොණියනො, සන්තං සමාධිං අරණං 
නියසෙයතො. 

තයයොයම, භික්ඛයෙ, සමාධී – සවිතක්යකො සවිචායරො, අවිතක්යකො
විචාරමත්යතො, අවිතක්යකොඅවිචායරො.ඉදං සමාධින්ද්රියාධිට්ඨානං. 

තත්ථ කතමං ෙඤ්ඤින්ද්රියාධිට්ඨානං? 

ෙඤ්ඤාහියසට්ඨායලොකස්මින්තිවිත්ථායරන. 

තිස්යසොඉමා, භික්ඛයෙ, ෙඤ්ඤා–සුතමයී, චින්තාමයී, භාෙනාමයී, ඉදං
ෙඤ්ඤින්ද්රියාධිට්ඨානං සුත්තං, ඉමානි ඉන්ද්රියාධිට්ඨානානි අසාධාරණානි 
සුත්තානි. 

39. තත්ථකතමානිසාධාරණානිඉන්ද්රියාධිට්ඨානානි සුත්තානි? 

අවීතරායගො [අ.නි.6.54] කායමසු, යස්ස ෙඤ්චින්ද්රියාමුදූ; 
සද්ධාසතිචවීරියං, සමයථොචවිෙස්සනා; 
තාදිසංභික්ඛුමාසජ්ජ, පුබ්යබෙඋෙහඤ්ඤති. 

ෙඤ්චිමානි ඉන්ද්රියානි. සද්ධින්ද්රියාදිඉන්ද්රියං දට්ඨබ්බං. තීසු
අයෙච්චප්ෙසායද විත්ථායරන සුත්තං කාතබ්බං. ඉමානි සාධාරණානි 
ඉන්ද්රියාධිට්ඨානානිසුත්තානි.යංයස්සසම්බන්ධංකුසලස්සොඅකුසලස්ස
ො යතන යතන අධිට්ඨායනන තං සුත්තං නිද්දිසිතබ්බං, නත්ථඤ්යඤො
ධම්යමො නිද්දිසිතබ්යබො.තත්ථසාධාරණංකුසලංනාපිකුසලංඅකුසලංයථා
සාධාරණානි ච කුසලමූලානි සාධාරණානි ච අකුසලමූලානි උප්ෙන්නං
කාමවිතක්කං ෙජහති…යෙ.… චත්තායරො සම්මප්ෙධානා කුසලං
අකුසලඤ්ච. 

තත්ථිමාඋද්දානගාථා 

විතක්යකොහිමමත්ථියකො [ෙමත්ථියකො(පී.)], දදංපියයොනයරොඉති; 
යයො ොණමතිොයතති, තීණිතස්ස බාලලක්ඛණං. 

සතඤ්යචෙසහස්සානං, යයචසමණබ්රාහ්මණා; 
ෙන්දායදොසාභයායමොහා, චතූහිඅගතීහිච. 

අසුභානුෙස්සිංවිහරන්තං, නිමිත්යතසුඅසුභාච; 
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එකම්පියචපියංොණං, මිත්තාසයචසුභාසිතා. 

ෙඤ්ඤාහියසට්ඨායලොකස්මිං, අනුඤ්ඤාතීණිඉන්ද්රියානි; 
කුසලාකුසලමූලානිච, තුලමතුලඤ්චසම්භෙං. 

කායයනකුසලංකයර, තීණිසුචරිතානිච; 
සුභාසිතංඋත්තමමාහු, සන්යතොෙචීසුචරිතානිච. 

කායයන චකුසලංකයිරා, මයනොදුච්චරිතානිච; 
කායානුරක්ඛීචසදා, තිස්යසොචොරිසුද්ධියයො. 

යස්සසද්ධාතථාගයත, සමුප්ොයදචයදසියතො; 
ආරම්භථනික්කමථ, යාචසම්මප්ෙධානතා. 

සතීමයතොසදාභද්දං, සතිෙට්ඨානභාෙනා; 
ආකඞ්ඛයතොචඅනඤ්ඤාණං, යයචතීණිසමාධයයො. 

ෙඤ්ඤා හියසට්ඨායලොකස්මිං, තිස්යසොෙඤ්ඤා ෙකාසිතා; 
අවීතරායගොකායමසු, තයථෙෙඤ්චින්ද්රියා. 

ඉතියථරස්සමහාකච්චායනස්ස 

ජම්බුෙනොසියනොයෙටයකොෙයදයස 

තතියභූමිසුත්තාධිට්ඨානංනාම. 

4. සුත්තවිචෙචතුත්ථභූමි 

40. තත්ථ කතයමොසුත්තවිචයයො? 

තත්ථ කුසයලහි ධම්යමහි අකුසයලහි ධම්යමහි පුබ්බාෙරයසො සාධුකං
උෙෙරික්තයති.කිංනුයඛොඉදංසුත්තංආරභි…යෙ.…යතහිසුත්යතහි සහ
අධිසන්නට්යඨහියුජ්ජතිඋදාහුනයුජ්ජතීති? 

යථා භගො කියලයස ආදිම්හි තත්ථ යදයසති. කිං යදසිතං? යතසං 
කියලසානංෙහානංඋදාහුයනොයදසිතන්තිඋෙෙරික්තතබ්බං.යදිනයදසිතං
භගෙතියතසං කියලසානංෙහානංකුසලාධම්මාෙරියයසිතබ්බායත්ථයත
අකුසලා ෙහානං ගච්ෙන්ති. සයච සමන්යනහමායනො න ලභති. තත්ථ
අකුසලා ධම්මා අෙකඩ්ඪිතබ්බා වීමංසිතබ්බා, සංකියලසභාගියසුත්තං, යදි
කියලසා අෙකඩ්ඪියන්තා. යය ො න යදන්ති තත්ථ උෙෙරික්තතබ්බා
අරියමග්ගධම්මා තාසු භූමීසු කියලසා ෙහානං ගච්ෙන්ති, උදාහු න 
ගච්ෙන්තීති.යත්තකාෙනකියලසායදසිතා.නතත්තකාඅරියධම්මායදසිතා.
යත්ථ කියලසා ෙහානං ගච්ෙන්ති, තත්ථ යය කියලසා අරියධම්මානං
ෙටිෙක්යඛන න යුජ්ජන්ති, යත අෙකඩ්ඪිතබ්බා, සයච අෙකඩ්ඪියන්තා
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46 

ෙටුන 

යයොජනංයදති.තත්ථඑෙංවීමංසිතබ්බං.ද්යෙ තීණිොතදුත්තරිොකියලසා
එයකන අරියමග්යගන ෙහානං ගච්ෙන්තීති. සයච එෙං වීමංසියන්තා
යයොජනං යදති, තත්ථඋෙෙරික්තතබ්බං. ෙරම්ෙරාය ො පිටකසම්ෙදායනන
ො සුත්තස්සඅත්යථොචනත්යථොච.යංොනසක්කාසුත්තං නිද්දිසිතුංයනෙ
සුත්තං විචිකිච්ඡිතබ්බං. එෙං යථා ආදිම්හි කුසලා ධම්මා යහොන්ති. යය
කියලසා යත ෙහීයනයයාති. යත උෙෙරික්තතබ්බා. පුයරො ො කුසයලො
ෙටිෙක්යඛන ො පුයරො යදසනා, අනූනා අනධිකා උග්ගයහතබ්බා. යථා
ෙඨයමො උත්තියලො යයසමිදානි කියලසානං යය අරියධම්මා යදසිතා ඉයම 
කියලසාඉයමහිඅරියධම්යමහිෙහීයන්ති, උදාහුනප්ෙහීයන්තීතිවිචිනිතබ්බා.
යදි උෙෙරික්තයමානායුජ්ජන්ති, ගයහතබ්බා.අථනයුජ්ජන්ති, යයකියලසා
අෙටිෙක්ඛා යහොන්ති, යත කියලසා අෙරිෙක්තතබ්බා. යය ච අරියධම්මා
ෙටිෙක්ඛා යහොන්ති, යත අරියධම්මා අෙකඩ්ඪිතබ්බා. න හි අරියධම්මා 
අනාගාමිකියලසප්ෙහානං ගච්ෙන්ති, නාපි අරියධම්මා සබ්බකියලසානං
ෙහානාය සංෙත්තන්ති.යථාකුසලායමත්තාඅකුසයලොරායගොනතුකුසලා
යමත්තාති කායරත්ො අකුසලස්ස රාගස්ස ෙහානාය සම්භෙති බයාොයදො
යමත්තාය ෙහානං ගච්ෙති. තස්මා උයභො කියලසා උෙෙරික්තතබ්බා. යයො
යයොචධම්යමොඋෙදිසියතිකුසයලොොඅකුසයලොොයසො අෙකඩ්ඪිතබ්යබො.
සයච යත යුජ්ජන්ති අෙකඩ්ඪියමායනො නත්ථි උෙෙරික්තතබ්බං. ද්යෙ ො
කියලසාඑයකනඅරියධම්යමනෙහීයනයයාතිද්වීහිොඅරියධම්යමහිඑයකො
ොකියලයසො ෙහීයතීති. 

අථ ො එෙම්පි උෙෙරික්තයමානං යුජ්ජති, තත්ථ වීමංසිතබ්බං ො යථා
යුජ්ජතිතත්ථ වීමංසිතබ්බං ො, යථා නනුසක්කා සුත්තංනිද්දිසිතුං, නහි 
සුත්යත විචිකිච්ඡිතබ්බං. කියලයසො මං අරියධම්යමසු යදසියතසු උභයයතො
උෙෙරික්තතබ්බං. කිර යය ො ඉයම කියලසා යදසිතා යය ච අරියධම්මා
යදසිතා ගාථාය ො බයාකරයණන ො, කිං නු යඛො ඉයම කියලසා ඉයමහි
අරියධම්යමහිෙහීයන්ති, උදාහු නප්ෙහීයන්ති? ඉයමොඅරියධම්මාඉයමසං
කියලසානංෙහානායසංෙත්තන්තීති.කිඤ්චාපි කුසයලහිධම්යමහිඅකුසලා
ධම්මාෙහානංගච්ෙන්ති.නතුසබ්යබහිඅරියධම්යමහි සබ්බාකුසලාෙහානං
ගච්ෙන්ති.යථායමත්තාකුසයලොඅකුසයලොචරායගොනතුකුසලායමත්තා 
අකුසයලො රායගොති කායරත්ො යමත්තාය රායගො ෙහානං, බයාොයදො
යමත්තායෙහානං ගච්ෙන්ති.එෙංකියලයසොතිකායරත්ොසුත්යතනෙහානං
ගච්ෙති. න සුත්යතො ධම්යමොති කායරත්ො සබ්බං කියලසස්ස ෙහානාය
සංෙත්තති.යංතුසුත්තස්සඅරියධම්යමො සංකියලසෙටිෙක්යඛො, යසොයතන
ෙහානංගච්ෙතීති. 

41. තත්ථ කුසයල යදසියත සුත්යත බයාකරයණ ො සංකියලසා න 
යුජ්ජන්ති අරියධම්මා ො, යත මහාෙයදයස නිද්දිසිතබ්බාෙයයෙන
අෙකඩ්ඪිතබ්බා. තත්ථකියලයසහිචයදසියතහිඅරියධම්යමසුචයදිපියතන 
අරියධම්යමන යත කියලසා ෙහානං ගච්ෙන්ති. තත්ථපි උත්තරි
උෙෙරික්තතබ්බං. යකන කාරයණන එයත කියලසා ෙජහිතබ්බා, යකන
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47 

ෙටුන 

කාරයණන අරියධම්මා යදසිතාති? යයන යයන ො ආකායරන අරියධම්මා
යදසිතා, යතන යතන ෙකායරන අයං කියලයසො ඨියතො. අත්ථි හි එයකො
කියලයසො, යතනො අරියධම්මානඅඤ්ඤථාඅඤ්ඤථාෙහාතබ්යබො, යථා
දිට්ඨි රායගො අවිජ්ජා ච දස්සයනන ෙහාතබ්බා. සා යච එෙඤ්ච අවිජ්ජා
භාෙනාය භූමි ො ධම්මා භාෙනාය ෙහාතබ්බා. සායයෙ උද්ධංභාගියං
අසඞ්ඛතදස්සනාය විමුත්තියා අනිමිත්යතන යචයතොසමාධිනා 
අමනසිකායරන ෙහීයති. එෙං සාත්ථං සබයඤ්ජනං උෙෙරික්තතබ්බං. යය 
දස්සයනන ෙහාතබ්බා කියලසා දස්සනාකායරන අරියධම්යමො යදසියතො, 
භාෙනාය ෙහාතබ්බා භාෙනාකායරන අරියධම්යමො යදසියතො, ෙතියසෙනා
ෙහාතබ්බා ෙතියසෙනාකායරන අරියධම්යමො යදසියතො, එෙං
වියනොදනෙහාතබ්බා යාෙ සත්ත ආසො කාතබ්බා, යාෙඤ්ඤථා. අඤ්ඤථා
යහසධම්යමොෙහාතබ්යබොඅඤ්යඤනාකායරනඅරියධම්යමොයදසියතො, යසො 
අරියධම්යමොඅඤ්ඤථාෙරියයසිතබ්යබො.යදිඅයංධම්යමොෙරියයසයතොයයො
ච යදයසති යයන යයනාකායරන, යසො අරියධම්යමො ෙරියයසිතබ්යබො, 
යතනාකායරන කියලයසො ෙහීයති. යසො තත්ථ උෙෙරික්තතබ්යබො. අථ න
යුජ්ජති යදි හි යතන සුත්යතන විහිතං සුත්තං වීමංසිතබ්බං. යථා යුජ්ජති, 
තථාගයහතබ්බං.යථානයුජ්ජති, තථානගයහතබ්බං, අද්ධාඑතංභගෙතා
න භාසිතං, ආයස්මතා ො දුග්ගහිතං, යථා මහාෙයදයස නිද්දිසිතබ්බං, 
භගෙතායථාභූතං යදසිතං, යයොචධම්යමොයදසියතොකුසයලොචඅකුසයලොච
තස්ස ධම්මස්ස ෙච්චයයො ෙරියයසිතබ්යබො. න හි ෙච්චයා විනා ධම්යමො
අප්ෙච්චයයොඋප්ෙජ්ජති.තත්ථයකොආකායරො ෙරියයසනාය? 

තත්ථ තථාරූෙං සයහතු සප්ෙච්චයං යසොයං ධම්යමො වුත්යතොති ඉදං 
වීමංසිතබ්බං.යසොචෙච්චයයොතිවියධො –මුදුමජ්යඣොඅධිමත්යතො.තත්ථ
මුදුම්හි ෙච්චයය මුදුධම්යමො ගයහතබ්යබො, එෙං සයතයස ෙච්චයයො දුවියධො
ෙරංෙරාෙච්චයයො ච සමනන්තරෙච්චයයො ච. යසො ෙච්චයයො මුදුයතන
බයාධිමත්තං ෙරියයසිතබ්බං. කිං කාරණං? අඤ්ඤතයරොපි ෙච්චයයො
අඤ්යඤහිෙච්චයයහිෙරියත්තිංොොරිපූරිංොගච්ෙති. තත්ථයයොධම්යමො
යදසියතො, තස්සධම්මස්ස එයතනොකාරයණනොයහතුෙරියයසිතබ්යබො.
යථා ෙච්චයයො යහතුනා ෙච්චයයන ච, යසො තස්ස ධම්මස්ස නිස්සන්යදො
ෙරියයසිතබ්යබො. යථා නිද්දිට්යඨො අධිට්ඨායන ෙධානං ෙරියයසති, යසො
ෙච්චයයො ෙරියයසිතබ්යබො.න හිමුදුස්ස ධම්මස්ස අධිමත්යතොනිස්සන්යදො
අධිමත්තස්සොනිස්සන්දස්සමුදුධම්යමො, අථමුදුස්ස මුදුමජ්ඣායමජ්යඣො
අධිමත්තස්ස අධිමත්යතො යුජ්ජති, තං ගයහතබ්බං, අථ න යුජ්ජති න
ගයහතබ්බං. යඤ්ච භගො ආරභති ධම්මං යදයසතුං, තංයයෙ ධම්මං
මජ්ඣන්තෙරියයොසානං යදයසති, යථා සුත්තාධිට්ඨායන ධම්මා ආදිම්හි
නිද්දිසති, තංයයෙ බහු තස්ස සුත්තස්ස ෙරියයොසානං. තස්ස හි ධම්මස්ස
ෙයසනතංසුත්තං යහොතිගාථා ොබයාකරණං ඛුද්දකංමහන්තංො, යථා
ෙන දුවිධා අනුරූෙන්ති ො ථෙනා ච යදසනාථෙනා. රූෙන්තිපි ධම්මස්ස
ෙරියයසිතබ්බා. යථා ච භගෙතා ෙඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සංෙරණං යදසිතං 
තණ්හාය නිග්ගහණත්ථං ඉච්ොෙ යහොති. යදයසති යථා යගොොලයකොෙයම
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48 

ෙටුන 

සුත්යතඅඤ්යඤහිපි සුත්යතහිභගොභාසතිඉච්ොෙයහොතිමජ්ඣිමනිකායය
විතක්යකොඅයංභගෙයතො යදසනානුරූෙන්තිඉතියසොධම්යමොඅඤ්යඤසුපි
යෙයයාකරයණසු ෙරියයසිතබ්යබො. න හි එකං හි සුත්යත දට්ඨබ්යබො.
යුජ්ජනංතංගයහතබ්බං. 

42. තත්ථකතමංඅනුඤ්ඤාතං? යංකිඤ්චිසුත්තංභගෙතාන භාසිතං
තඤ්ච සුත්යතසුයයෙ න්දිස්සති, එෙයමතං ධායරතබ්බං. යථා අසුයකන
භාසිතන්ති, තංසුත්තංවීමංසිතබ්බං.කිංනුයඛොඉමංසුත්තං අනුඤ්ඤාතං
ඛමංභගෙයතොඋදාහුනානුඤ්ඤාතංඛමං, කිඤ්චිරූෙඤ්ච සුත්තංභගෙයතො
අනුඤ්ඤාතං ඛමං කිඤ්චි රූෙඤ්ච නානුඤ්ඤාතං ඛමං? යං සබ්බයසො 
අයනොතායරත්ො දසබයලො යගොචරං යදයසති, තං සබ්බං සුත්තං භගෙයතො
නානුඤ්ඤාතං ඛමං. අත්ථිපි යසො සාෙයකො දසබලානං යගොචරං ජානාති
ඔධියසො අයනොධියසො, තං ෙන බලං සබ්බයසො න ජානාති අඤ්ඤථා නාම
සෙයනන, යථාආයස්මතාසාරිපුත්යතනයයනබ්රාහ්මයණොඔෙදියතො, තස්ස 
ආයස්මයතො නත්ථි ඉන්ද්රියබලයෙමත්තඤාණං, යතන පුග්ගලෙයරො 
[පුග්ගයලො ෙයරොෙරඤ්ච (පී.)] ෙරඤ්ච තං අජානන්යතො සති 
උත්තරිකරණීයය උප්ොදියතො, යසො භගෙතා අෙසාදියතො. යථාෙ ආයස්මා
මහාකස්සයෙො භාගියනයයං ඔෙදති අනන්තරියසමන්නාගයතො
ඉද්ධිොටිහීයරන අඞ්ගුලියයො අදීයෙත්ො යං සබ්යබසං ධම්මානං
කම්මසමාදානානංයහතුයසොඨානයසොයථාභූතංඤාණං, තස්සආයස්මයතො
සංවිජ්ජයත, යතනනංඔෙදති, තංභගොකයරොති. 

‘‘සයචපිදසෙජ්යජොයත, ධාරයිස්සසිකස්සෙ; 
යනෙදක්ඛතිරූොනි, චක්ඛුතස්සනවිජ්ජතී’’ති. 

අපිචයඛොයථාදූයතොරාජෙචයනනසත්තමනුසාසති, එෙංයසසානුයගො 
අඤ්ඤාතකං ය ොසං ෙයරසං යදයසති. අනුඤ්ඤාතඛමසුත්තං ගයහතබ්බං.
අනනුඤ්ඤාතඛමංන ගයහතබ්බං. 

තත්ථ කතයමො සුත්තසඞ්කයරො? ෙඤ්චවිධං සුත්තං, සංකියලසභාගියං
ොසනාභාගියං දස්සනභාගියං භාෙනාභාගියං අයසක්ඛභාගියං. අඤ්ඤං
ආරායධයය අඤ්ඤං යදයසති අඤ්ඤස්ස ච සුත්තස්ස අත්ථං අඤ්ඤම්හි
සුත්යත නිද්දිසති. සුත්තස්ස ො හි අයනකාකාරං අත්ථං නිද්දිසති. 
අරියධම්මසාධයනඅත්ථංවිෙරති.ොසනාභාගියස්සඅත්ථංදස්සනභාගියයසු
නිද්දිසති. ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං අත්ථං උද්ධංභාගියයසු නිද්දිසති.
මුදුමජ්ඣානං ඉන්ද්රියානංඅධිමත්යතසුසුත්යතසුනිද්දිසති.ඉතිඅයංසුත්තං
සම්යභදං යහතුනා ච නිස්සන්යදන ච ඵයලන ච නිද්යදයසන ච
මුදුමජ්ඣාධිමත්තතායපි ච අත්යථන ච බයඤ්ජයනන ච යයො සම්යභයදො, 
අයංවුච්චතිසුත්තසඞ්කයරො.යයොඅසම්යභයදො, අයං වුච්චතිසුත්තවිචයයො. 

තත්ථාෙංඋද්දානගාථා 
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49 

ෙටුන 

පුරිමානං අක්ඛණ්ඩං, යථාභූතස්සෙච්චයයො; 
නිස්සන්යදොොසනාසද්ධි, අනුඤ්ඤාසුත්තසඞ්කයරො. 

යථරස්සමහාකච්චායනස්ස 

සුත්තවිචයයොනාමචතුත්ථභූමි. 

5. ෙඤ්චමභූමි 

43. තත්ථ කතයමො හාරවිභඞ්යගො? යත්ථ යසොළස හාරා අක්ඛරයසො
යභදංගච්ෙන්ති.තත්ථආදිම්හියදසනාහායරො. තත්ථඅයංගාථාකුසලාො
අකුසලාොසච්චානිොසච්යචකයදයසොො.කිංයදසිතන්ති? සුත්යතවීමංසා
යදසනාහායරො. යථා අරියසච්චානි නික්යඛයෙො චත්තාරි සච්චානි 
සාධාරණානි අසාධාරණානි ච. යානි ච අට්ඨාරස ෙදානි දුක්ඛයතො සත්ත 
ෙදානි සඞ්යඛයෙන කායියකන යචතසියකන දුක්යඛන, 
අප්පියසම්ෙයයොයගන පියවිප්ෙයයොයගන ච තීහි ච සඞ්ඛතාහි. තත්ථ තීණි
සඞ්ඛතලක්ඛණානි තිස්යසො දුක්ඛතා උප්ොයදො සඞ්ඛතලක්ඛණං, 
සඞ්ඛාරදුක්ඛතාය දුක්ඛතා ච සඞ්ඛතලක්ඛණං, විෙරිණාමදුක්ඛතාය 
දුක්ඛතාති අඤ්ඤථත්ථං ච සඞ්ඛතලක්ඛණං, දුක්ඛදුක්ඛතාය ච දුක්ඛතා, 
ඉයමසං තිණ්ණං සඞ්ඛතලක්ඛණානං තීසු යෙදනාභූමීසු අදුක්ඛමසුඛා
යෙදනා උප්ොයදො සඞ්ඛතලක්ඛණං, සඞ්ඛාරදුක්ඛතාය ච දුක්ඛතා තයයො
සඞ්ඛතලක්ඛණං, සුඛා යෙදනාය ච විෙරිණාමදුක්ඛතාය ච දුක්ඛතාති
අඤ්ඤථත්තං සඞ්ඛතලක්ඛණං, දුක්ඛායෙදනා දුක්ඛදුක්ඛතා ච දුක්ඛතා
ඉමම්හිඉයමසුනෙෙයදසුෙඨමයකසුසත්තසුෙයදසුයසොළසසු ෙයදසුදුක්ඛා
ෙරියයසිතබ්බා, එකාදස දුක්ඛතාය ච ලක්ඛණං නිද්යදයස නිද්දිට්ඨං.
ොතුභාෙලක්ඛණා ජාතියා ච ොතුභාෙචුතිලක්ඛයණො චුයතොති විත්ථායරන
ෙන්නරසෙදානි කත්තබ්බානි, එෙං සාධාරණානි අසාධාරණානි ච සත්තසු
දසසු ෙයදසු සඤ්ඤාස තිවියධ ච සාසනප්ෙට්ඨායන අට්ඨාරසවියධසු ච
සුත්තාධිට්ඨායනසුදසවියධසුචසුත්තවියධයයයසුයසොළසවියධසුචහායරසු 
එකවීසතිවිධායචෙවිචයවීමංසායාතිඉදංයදසිතං.යථාභූතඤ්චයදසිතන්ති, 
අයංවුච්චති යදසනාහායරො. 

44. තත්ථකතයමොවිචයයොහායරො? 

ෙදංෙඤ්හාචපුච්ොච, කිංපුබ්බංකිඤ්චෙච්ඡිමං; 
අනුගීතිසාචවිචයයො, හායරොවිචයයොතිනිද්දිට්යඨො. 

ෙදන්ති ෙඨමංෙදං.තස්සයකොඅත්යථො? යංභගො පුට්යඨොආයස්මතා
අජියතන තං ගයහතබ්බං, කතිෙදානි පුට්ඨානි යථාකිං යකනස්සු නිවුයතො 
යලොයකොති ගාථා, ඉමානි කතිෙදානි චත්තාරි ඉති විසජ්ජනාය පුච්ො.
යත්තයකහි ෙයදහි භගෙතා විසජ්ජිතානි ෙදානි ඉති පුච්ොය ච යා ෙදානං
සඞ්කාසනා, ඉදංවුච්චති ෙදන්ති. 
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ෙටුන 

ෙඤ්හාති ඉමානි චත්තාරි ෙදානි. කති ෙඤ්හා? එයකො ො ද්යෙ ො 
තදුත්තරි ො ඉමානි චත්තාරි ෙදානි එයකො ෙඤ්යහො, අත්ථානුෙරිෙත්ති
බයඤ්ජනං යහොති, සම්බහුලානිපි ෙදානි එකයමෙත්ථං පුච්ෙති. ඉමානි
චත්තාරි ෙදානි අනුෙරිෙත්තීනි තං බයඤ්ජයනන එයකො ෙඤ්යහොෙ යහොති.
යකනස්සු නිවුයතො යලොයකොති යලොකං සන්ධාය පුච්ෙති, යකනස්සු
නප්ෙකාසති කිස්සාභියලෙනං බූ්රසීති තංයයෙ පුච්ෙති. කිංසු තස්ස
මහබ්භයන්ති තංයයෙ පුච්ෙති. එෙං අත්ථානුෙරිෙත්ති බයඤ්ජනං එයකො
ෙඤ්යහො යහොති, යසො ෙඤ්යහො චතුබ්බියධො එකංසබයාකරණීයයො
විභජ්ජබයාකරණීයයො ෙටිපුච්ොබයාකරණීයයො ඨෙනියයොති. තත්ථ චක්ඛු 
අනිච්චන්ති එකංසබයාකරණීයයො, යං අනිච්චං තං දුක්ඛන්ති
විභජ්ජබයාකරණීයයො, සියා අනිච්චං න චක්ඛු, යානිපි ආයතනානි ච න
චක්ඛු, තානිපි අනිච්චන්ති න චක්ඛුයයෙ, අයං විභජ්ජබයාකරණීයයො, යං
චක්ඛුතංචක්ඛුන්ද්රියංයනති ෙටිපුච්ොබයාකරණීයයො, තංචක්ඛුතථාගයතොති
ඨෙනියයො.අඤ්ඤත්රචක්ඛුනාතිඨෙනියයො ෙඤ්යහො.ඉදංෙඤ්හංභගොකිං
පුච්ඡියතො, යලොකස්ස සංකියලයසො පුච්ඡියතො. කිං කාරණං? තිවියධො හි
සංකියලයසො තණ්හාසංකියලයසො ච දිට්ඨිසංකියලයසො ච
දුච්චරිතසංකියලයසො ච. තත්ථ අවිජ්ජාය නිවුයතොති අවිජ්ජං දස්යසති, 
ජප්ොති තණ්හං දස්යසති, මහබ්භයන්ති අකුසලස්ස කම්මස්ස විොකං
දස්යසති, යසොතංනාමසුඛයෙදනීයස්සකම්මස්ස දුක්ඛයෙදනීයයොවිොයකො
භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජතීති භගො විසජ්යජති, චතූහි යයො ෙයදහි
අවිජ්ජායනිවුයතොයලොයකොති…යෙ.…එෙංවුච්චති. 

45. තදුත්තරිෙටිපුච්ෙති, සෙන්තිසබ්බධියසොතාතිගාථා, චත්තාරිෙදානි
පුච්ෙතිතංභගොද්වීහිෙයදහිවිසජ්යජති. 

යානි යසොතානියලොකස්මිං, සතියතසංනිොරණං; 
යසොතානංසංෙරංබූ්රමි, ෙඤ්ඤායයයතපිධීයයර. 

ඉමානි චත්තාරි ෙදානි ද්වීහි ෙයදහි විසජ්යජති. ඉදං ෙදන්ති පුච්ඡියතො, 
තස්ස සංකිලිට්ඨස්ස යලොකස්ස යෙොදානං පුච්ඡියතො, යසොතානි ෙ
තණ්හාකායා බහුලාධිෙචයනන නිද්දිට්ඨා භෙන්ති සබ්යබහි ආයතයනහි.
තානි යසොතානි යකන නිොරියන්තීති ෙරියුට්ඨානෙහානං පුච්ෙති, යකන
යසොතා පිධීයයරති අනුසයසමුග් ාතං පුච්ෙති. තත්ථ භගො ෙසු ද්ොයරසු
සතියා යදයසති, යයො හි සම්ෙජායනො විහරති සතියදොොරියක ච තස්ස
ඉන්ද්රියානි ගුත්තානි සම්භෙන්ති. තත්ථ ගුත්යතසු ඉන්ද්රියයසු යා යා
විෙස්සනා, සාසායතසංයතසංයසොතානංතස්සාචඅවිජ්ජායයයොයලොයකො 
නිවුයතො අච්චන්තෙහානාය සංෙත්තති. එෙං යසොතානි පිහිතානිපි භෙන්ති
තයතොඋත්තරි පුච්ෙති. 
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ෙඤ්ඤා ච සති ච නාමරූෙස්ස යඛො තස්ස භගෙන්තං පුට්ඨුමාගම්ම
කත්යථතං උෙසම්මති ඉමානි චත්තාරි ෙදානි භගො එයකන ෙයදන 
විසජ්යජති. 

යයමතං ෙඤ්හං අපුච්ඡි [පුච්ෙයස ෙඤ්හං (පී. ක.) ෙස්ස සු. නි.
1043], අජිතතංෙදාමියත…යෙ.…; 
විඤ්ඤාණස්සනියරොයධන, එත්යථතංඋෙසම්මති. 

ඉමිනා ෙඤ්යහන කිං පුච්ෙති? අනුොදියසසනිබ්බානධාතුං පුච්ෙති, තං
භගො අනුොදියසසාය නිබ්බානධාතුයා විසජ්යජති. තත්ථ ෙඨයමන 
ෙඤ්යහන සංකියලසං පුච්ෙති. දුතියයන ෙඤ්යහන යෙොදානං පුච්ෙති.
තතියයන ෙඤ්යහන යසොොදියසසනිබ්බානධාතුං පුච්ෙති. චතුත්යථන
ෙඤ්යහනඅනුොදියසසනිබ්බානධාතුං ෙටිපුච්ෙතිතයතොඋත්තරිෙටිපුච්ෙති. 

යයචසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසඛා [යසක්ඛා(ක.) ෙස්සසු.නි.
1044] පුථූඉධ; 
යතසංයමනිෙයකොඉරියං, පුට්යඨොෙබූ්රහිමාරිස. 

ඉමානිචත්තාරිෙදානිපුච්ෙති.කතිචෙනයතෙඤ්යහ සඞ්ඛාතධම්මාච
අරහන්තා යසක්ඛා ච? කිං පුබ්බං කිඤ්ච ෙච්ඡිමන්ති අයමත්යථො. තත්ථ
කතරං ෙඨමං පුච්ෙති, කතරං ෙච්ො? අරහන්තං ෙඨමං පුච්ෙති.
යසක්ඛධම්යම තත්ථ යකන ෙයදන සඞ්ඛාතධම්මාති අරහන්යතො ගහිතා, 
පුථූති යසක්ඛා ගහිතා. යතසං යම නිෙයකොති සාධාරණං ෙදං භගෙන්තං
පුච්ෙති.තස්සසාධාරණානිචඅසාධාරණානිචෙඤ්යහසු පුච්ඡිතබ්බානි.තං
භගො විසජ්යජති.නතථා පුට්ඨං, ෙඨමං පුට්ඨං, තං ෙච්ො විසජ්යජති. යං
ෙච්ො පුච්ඡිතං ෙඨමං විසජ්යජති. කිඤ්ච ඉදං පුච්ඡිතං විසුද්ධානං
විසුජ්ඣන්තානඤ්ච කා ඉරියාති ඉදං පුච්ඡි, තං කායමසු නාභිගිජ්යඣයය.
මනසානාවියලොසියාතිෙරියුට්ඨානානිවිතක්යකනචභගොනිොයරති, ද්යෙ
ෙනවිතක්කඅනාවිලතාය ෙරියුට්ඨානං, යථානීෙරයණසු නිද්දිට්ඨං.කුසලා
සබ්බධම්යමසූතිඅරහන්තංවිසජ්යජති. 

යකනස්සුතරතිඔ න්තිගාථා, ඉමානිචත්තාරි ෙදානි. චත්තායරොයයෙ 
ෙඤ්හා. කිං කාරණං, න හි එත්ථ අත්ථානුෙරිෙත්ති බයඤ්ජනං 
[යථානුෙරිෙත්ථිෙජ්ජං (පී. ක.)] යථා ෙඨමං අජිතෙඤ්යහසු, තස්ස න
එකංයසන බහූනි විසජ්ජනානි, බහුකා ෙඤ්හා, එයකොෙ න චාපි, සබ්යබ
පුච්ෙති, පුබ්යබ විසජ්ජියතො, යථා චතුත්යථො අජියතොෙඤ්යහ, යං එත්ථ 
යථාභූතං ෙරියයසනාෙදබන්යධනවිසජ්ජනායයො එෙං යථාභූතං ෙරියයසති.
යයොපුනඑත්ථයංඑෙං පුච්ෙතිතත්ථඅයමාකායරොපුච්ෙනායංඅන්යතොජටා
බහිජටාති ගාථා [සං. නි. 1.29] පුච්ඡිතවිසජ්ජනාය මග්ගිතබ්බා. කථං
විසජ්ජිතාතිභගොති විසජ්යජති? සීයලෙතිට්ඨායනයරොසෙඤ්යඤොතිගාථා.
තත්ථ චිත්තභාෙනාය සමථා, ෙඤ්ඤාභාෙනාය විෙස්සනා. තත්ථ එෙං
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අනුමීයති, යය ධම්මා සමයථන ච විෙස්සනාය ච ෙහීයන්ති, යත ඉයම
අන්යතොජටාබහිජටා.තත්ථවිසජ්ජනංසමයථනරායගොෙහීයති, විෙස්සනාය
අවිජ්ජා. අජ්ඣත්තෙත්ථුයකො රායගො අන්යතොජටා, බාහිරෙත්ථුයකො රායගො 
බහිජටා. අජ්ඣත්තෙත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි, අයං අන්යතොජටා. එකසට්ඨි
දිට්ඨිගතානි ච බාහිරෙත්ථුකානි බහිජටා, යා හි අජ්ඣත්තෙත්ථුකා යා
දිට්ඨිභාගියයන භවිස්සති, අයං ජටා. තථා සංතත්යතන යා කාචි
අජ්ඣත්තෙත්ථුකා තණ්හා ච දිට්ඨි ච, අයං අන්යතොජටා. යා කාචි
බාහිරෙත්ථුකාතණ්හාචදිට්ඨිච, අයංබහිජටා. 

යථා යදෙතා භගෙන්තං පුච්ෙති ‘‘චතුචක්කං නෙද්ොර’’න්ති ගාථා 
[සංයුත්තනිකායය]. තත්ථ භගො විසජ්යජති ‘‘යෙත්ො නද්ධිං ෙරත්තං
චා’’ති ගාථා, ඉදං භගො දුක්ඛනියරොධගාමිනිං ෙටිෙදං විසජ්යජති. ඉමාය 
විසජ්ජනාය භගො අනුමීයති කියලයස එත්ථ පුරිමාය ගාථාය 
නිද්දිසිතබ්යබන. තං හි චතුචක්කන්ති චත්තායරො ො හත්ථොදා.
නෙද්ොරන්ති නෙ ෙණමුඛානි. යථා චතුචක්කන්ති චත්තායරො උොදානා, 
උොදානප්ෙච්චයා භයෙො, උොදානනියරොධා භෙනියරොයධො. නෙද්ොරන්ති
නෙමානවිධා, මානජාතිකායහිදුක්ඛංයසයයයනම්හිෙරයසො තීණිතිකානි
පුණ්ණං. තියකන සංයුත්තං හි ෙඤ්චකාමගුණියකො රායගො. තත්ථ නද්ධීති 
තණ්හා විසජ්ජීයති. ෙරත්තන්ති මානං විසජ්යජති, ඉච්ො යලොයභො ච
ොෙයකොති ෙඤ්චකාමගුණියකො රායගො. තත්ථ විසමයලොයභො ොෙයකොති
නිද්දිසියති සමූලතණ්හන්ති. අඤ්ඤාණමූලකා තණ්හාති අඤ්ඤාණමූලකා
තණ්හා, තණ්හාය ච දිට්ඨියා ච ෙහානං. යය ච පුන අඤ්යඤපි යකචි
චතුචක්කයයොයගන යතයනෙ කාරයණන ච යුජ්ජන්ති, සංසාරගාමියනො
ධම්මා සබ්යබ නිද්දිසිතබ්බා. තත්ථායං ගාථා විසජ්ජනා පුච්ොය ච 
විසජ්ජනායසයමති [සමංති(පී.)]. යංයදිසන්යදනඅථසහ බයාකරයණන
අනුගීතියංචයසොවිචයයොතිභගොයත්තකානිෙදානිනික්තෙති, තත්තයකහි 
අනුගායති. 

46. අට්ඨහි, භික්ඛයෙ, අඞ්යගහි සමන්නාගයතො භික්ඛු දූයතයයං
ගන්තුමරහති [කාතුමරහති(පී.ක.) ෙස්සඅ.නි.8.16]. ඉමානිඅට්ඨෙදානි
නික්තත්තානි.ෙහිෙයදහිභගො අනුගායති. 

‘‘යයොයෙනබයථති [බයාථති(ක.)] ෙත්ො, ෙරිසංඋග්ගොදිනිං; 
නචහායෙතිෙචනං, නචොයදතිසාසනං. 

‘‘අසන්දිද්ධිංචභණති, පුච්ඡියතොනචකුප්ෙති; 
සයෙතාදිසයකොභික්ඛු, දූයතයයංගන්තුමරහතී’’ති. 

තත්ථෙනභගොයත්තකානිෙදානිනික්තෙති, තත්තයකහිඅනුගායති. 
සත්තහි, භික්ඛයෙ, අඞ්යගහි සමන්නාගයතො කලයාණමිත්යතො පියයො
ගරුභාෙනීයයොති විත්ථායරන, ඉදං භගො සත්තහි ෙයදහි අනුගායති. ඉති
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බහුස්සුතොඅනුගායති, අප්ෙතරකථංෙදංොනික්යඛයෙො, බහුස්සුතොනෙ
ෙදානිනික්යඛයෙො, අප්ෙතරිකා අනුගීතියාබහුතරිකාඅනුගායති.අයංවුච්චති
යතඅනුගීතිචවිචයයො, අයං විචයයොනාමහායරො. 

තත්ථකතයමොයුත්තිහායරො? 

සබ්යබසංහාරානං, යාභූමීයයොචයගොචයරොයතසං; 
යුත්තායුත්තිෙරික්ඛා, හායරොයුත්තීතිනිද්දිට්යඨො. 

හාරානං යසොළසන්නං යථා යදසනා යථා විචයයො යයො ච නිද්දිසියති, 
අයං නිද්යදයසො. අයංපුච්ොසුත්යතසුනයුජ්ජතීතියාතත්ථවීමංසා, අයං
යුත්ති. 

යථා හි සයහතූ සප්ෙච්චයා සත්තා සංකිලිස්සන්ති, අත්ථි යහතු අත්ථි
ෙච්චයයොසත්තානංසංකියලසාය, සයහතූසප්ෙච්චයාසත්තා විසුජ්ඣන්ති, 
අත්ථි යහතු අත්ථි ෙච්චයයො සත්තානං විසුද්ධියා. සීලෙතා, ආනන්ද, 
පුග්ගයලන න යෙයයාකරණියා කින්ති යම විප්ෙටිසායරො
උප්ොයදයය…යෙ.… අබයාකරණං කත්තබ්බං, අයං විසුද්ධියා මග්යගො.
තස්ස යහතු යකො ෙච්චයයො, සීලක්ඛන්ධස්ස චත්තාරි චත්තාරි යහතු ච
ෙච්චයයො ච. සප්පුරිසසංයසයෙො යයො ච ෙතිරූෙයදසොයසො ච, අයං
උොදාෙච්චයතාසප්ෙච්චයයො.යංයෙොරාණකම්මංඅස්සවිොයකො ෙච්චයයො, 
තාය ෙච්චයාය අත්තසම්මාෙණිධි, අයං යහතු. ඉති සීලක්ඛන්යධො සයහතු
සප්ෙච්චයයොතිඉදංයලොකිකංසීලං. 

යං ෙන යලොකුත්තරං සීලං, තස්ස තීණි ඉන්ද්රියානි ෙච්චයයො – 
සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං – අයං ෙච්චයයො. සතින්ද්රියඤ්ච
ෙඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච යහතු. ෙඤ්ඤාය නිබ්යබධගාමිනියා, යං සීලං ජායති.
යසොතාෙන්නස්සචසීලංයතනායංයහතුඅයංෙච්චයයො.යංපුනසමාධියනො
ෙස්සද්ධි ච පීති ච ොයමොජ්ජං ෙච්චයයො. යං සුඛං යහතු යතන
සමාධික්ඛන්යධො සයහතු සප්ෙච්චයයො. යං සමාහියතො යථාභූතං ෙජානාති, 
අයංෙඤ්ඤා.තස්සෙරයතොය ොයසො අජ්ඣත්තංචයයොනියසොමනසිකායරො
යහතුචෙච්චයයොච, ඉතිඉයමතයයොඛන්ධාසයහතූ සප්ෙච්චයාඑෙංසත්ත
ෙඤ්ඤා.සත්තබයාකරණීසුචසුත්යතසුනයුජ්ජති.අයං යුත්තිහායරො.යසො
චතූසුමහාෙයදයසසුදට්ඨබ්යබො. 

47. තත්ථකතමංෙදට්ඨානං? 

ධම්මංයදයසතිජියනො, තස්සචධම්මස්සයංෙදට්ඨානං; 
ඉතියාෙසබ්බධම්මා, එයසොහායරොෙදට්ඨායනො. 

තත්ථ ෙඤ්චකාමගුණා කාමරාගස්ස ෙදට්ඨානං. යයසං යකසඤ්චි
කාමරායගො උප්ෙජ්ජති උප්ෙන්යනො ො උප්ෙජ්ජිස්සති ො, එයතසු යයපි
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ෙඤ්චසුරූයෙසුආයතයනසු නාඤ්ඤත්රඑයතහිකාමරාගස්සෙදට්ඨානන්ති.
වුච්චයත, යතන ෙඤ්ච කාමගුණා කාමරාගස්ස ෙදට්ඨානං. ෙඤ්චින්ද්රියානි
රූෙරාගස්ස ෙදට්ඨානං. මනින්ද්රියං භෙරාගස්ස ෙදට්ඨානං. ෙඤ්චක්ඛන්ධා
සක්කායදිට්ඨියා ෙදට්ඨානං. එකසට්ඨි දිට්ඨිගතානි දිට්ඨිරාගස්ස ෙදට්ඨානං.
කාමධාතු කාමරාගස්ස ෙදට්ඨානං. අරූෙධාතු අරූෙරාගස්ස ෙදට්ඨානං.
සුඛසඤ්ඤාකාමරාගස්සෙදට්ඨානං.බයාොදසඤ්ඤා බයාොදස්සෙදට්ඨානං.
අසම්ෙජඤ්ඤතා සම්යමොහස්ස ෙදට්ඨානං. නෙ ආ ාතෙත්ථූනි බයාොදස්ස
ෙදට්ඨානං. නෙවිධං මානං [නෙමානං විධමානස්ස (පී. ක.)] මානස්ස
ෙදට්ඨානං. සුඛා යෙදනා රාගානුසයස්ස ෙදට්ඨානං. දුක්ඛා යෙදනා 
ෙටි ානුසයස්ස ෙදට්ඨානං. අදුක්ඛමසුඛා යෙදනා අවිජ්ජානුසයස්ස
ෙදට්ඨානං. අත්තොදුොදානඤ්ච මුසාොයදො ච යලොභස්ස ෙදට්ඨානං.
ොණාතිොයතො ච පිසුණොචා ච ඵරුසොචා ච බයාොදස්ස ෙදට්ඨානං.
මිච්ෙත්තඤ්ච සම්ඵප්ෙලායෙො ච යමොහස්ස ෙදට්ඨානං. භෙං යභොගඤ්ච 
යෙොකායරො අහංකාරස්ස ෙදට්ඨානං. බාහිරානං ෙරිග්ගයහො මමංකාරස්ස 
ෙදට්ඨානං. කායස්ස සඞ්ගං [කායෙඞ්කං (පී.)] දිට්ඨියා ෙදට්ඨානං.
කායිකයදොයසො යදොසස්සෙදට්ඨානං.කායිකකාසායෙොයලොභස්සෙදට්ඨානං.
යයො යයො ො ෙන ධම්යමො යයන යයන ආරම්මයණන උප්ෙජ්ජති
සච්චාධිට්ඨායනනොධම්මාධිට්ඨායනනොඅනුසයයනනො, යසො ධම්යමො
තස්සෙදට්ඨානං.යතනසාරම්මයණනයසොධම්යමොඋප්ෙජ්ජති. 

යථා මනුස්යසො පුරිමස්ස ෙදස්ස ෙදට්ඨානං අලභන්යතො දුතියං ෙදං 
උද්ධරති, යසොෙච්ොනුෙදංසංහරති.යදිෙනයයොනදුතියෙදස්සෙදට්ඨානං
ලභති, අෙරං ෙදංඋද්ධරති.තස්සයයොයචයසොෙච්චයයොභෙති.එෙංධම්යමො
කුසයලො ො අකුසයලො ො අබයාකයතො ො ෙදට්ඨානං අලභන්යතො න
ෙෙත්තති. යථා ෙයුත්තස්ස ධම්මස්ස යයොනිලායභො [යයොනියසො ලායභො
(පී.)], අයංවුච්චතිෙදට්ඨායනොහායරො. 

48. තත්ථකතයමොලක්ඛයණොහායරො? 

වුත්තම්හිඑකධම්යම, යයධම්මාඑකලක්ඛණායතන; 
සබ්යබභෙන්තිවුත්තා, යසොහායරොලක්ඛයණොනාම. 

යයසඤ්ච සුසමාරද්ධා, නිච්චං කායගතාසතීති ගාථාය වුත්තාය 
කායගතාසතියා වුත්තා යෙදනාගතා චිත්තගතා ධම්මගතා ච සති චතුන්නං
සතිෙට්ඨානානං එයකන සතිෙට්ඨායනන. න හි චිත්තං එකස්මිං
විඤ්ඤාණට්ඨිතියා ෙෙත්තති, නානාසු ගතීසු ෙෙත්තති, කායගතාසතියා
වුත්තාය වුත්තා යෙදනාගතා චිත්තධම්මගතා ච. න හි කායගතාසතියා
භාවිතාය සතිෙට්ඨානා චත්තායරො භාෙනාොරිපූරිං න ගච්ෙන්ති. එෙං 
තස්සදියසසුධම්යමසුවුත්යතසුසබ්බධම්මාවුත්තාච භෙන්ති. 
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සචිත්තෙරියයොදාෙනං, එතංබුද්ධානසාසනන්තිගාථායචතසිකාධම්මා 
වුත්තා, චිත්යත රූෙං වුත්තං. ඉදං නාමරූෙං දුක්ඛං අරියසච්චං. තයතො 
සචිත්තෙරියයොදාෙනා යං යං ඔදයෙති, තං දුක්ඛං. යයන ඔදයෙති, යසො
මග්යගො. යයතො ඔදෙනා, යසො නියරොයධො. චක්ඛුං ච ෙටිච්ච රූයෙ ච
උප්ෙජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තත්ථ සහජාතා යෙදනා සඤ්ඤා යචතනා
ඵස්යසො මනසිකායරො එයත යත ධම්මා එකලක්ඛණා උප්ොදලක්ඛයණන.
යයො ච රූයෙ නිබ්බින්දති, යෙදනාය යසො නිබ්බින්දති, 
සඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤායණසුපි යසො නිබ්බින්දති. ඉති යය එකලක්ඛණා
ධම්මා, යතසංඑකම්හිධම්යම නිද්දිට්යඨසබ්යබධම්මානිද්දිට්ඨායහොන්ති, 
අයංවුච්චතිලක්ඛයණොහායරො. 

තත්ථ කතයමොචතුබූයහොහායරො? 

නිරුත්තිඅධිප්ොයයොච, බයඤ්ජනායදසනායච; 
සුත්තත්යථොපුබ්බාෙරසන්ධි, එයසොහායරොචතුබූයහො. 

තත්ථකතමානිරුත්ති, සාකථංෙරියයසිතබ්බා [ෙස්සිතබ්බා(පී.ක.)]? 
යථා වුත්තං භගෙතා එකාදසහි අඞ්යගහි සමන්නාගයතො භික්ඛු තප්ෙං
ධම්යමසු මහත්තං ොපුණාති, අත්ථකුසයලො ච යහොති, ධම්මකුසයලො ච
යහොති, නිරුත්තිකුසයලො ච යහොති, ඉත්ථාධිෙචනකුසයලො ච යහොති, 
පුරිසාධිෙචනකුසයලො ච, විපුරිසාධිෙචනකුසයලො ච, අතීතාධිෙචනකුසයලො
ච, අනාගතාධිෙචනකුසයලො ච, ෙච්චුප්ෙන්නාධිෙචනකුසයලො ච.
එකාධිප්ොයයන කුසයලො නානාධිප්ොයයන කුසයලො. කිම්හි යදසිතං, 
අතීතානාගතෙච්චුප්ෙන්නං. ඉත්ථාධිෙචයනන පුරිසාධිෙචයනන
විපුරිසාධිෙචයනන සබ්බං යථාසුත්තං නිද්දිට්ඨං. තං බයඤ්ජනයතො 
නිරුත්තියකොසල්ලයතො යයො යං සුත්තස්ස සුනිරුත්තිදුන්නිරුත්තිතං
අයෙක්ඛති, ඉදං එෙං නියරොෙයිතබ්බං. ඉදම්පි න නියරොෙයිතබ්බං. ඉදං
වුච්චයතනිරුත්තියකොසල්ලං. 

49. තත්ථ කතමං අධිප්ොයයකොසල්ලං? යථායදසිතස්ස සුත්තස්ස 
සබ්බස්සොරංගච්ෙතිඉයමනභගෙතායදසිතබ්බන්ති.යථාකිංඅප්ෙමායදො
අමතං ෙදං, ෙමායදො මච්චුයනො ෙදන්ති ගාථා. එත්ථ භගෙයතො යකො
අධිප්ොයයො? යයඅසීතියමෙආකඞ්ඛන්ති යතඅප්ෙමත්තාවිහරිස්සන්ති, අයං
අධිප්ොයයො. 

යයොගස්ස කාලං න නිෙත්තති යා ච, යසො න තත්ථ ොපින්තයෙ 
භෙන්ති; 
යෙදනාමග්ගඉසිනා [යෙදනාමග්ගං ඉසිනා (පී.)] ෙයෙදිතං, 
ධුතරජාසොදුක්ඛාෙයමොක්ඛාතා. 

එත්ථ භගෙයතො යකො අධිප්ොයයො? යය දුක්යඛනාස්සාදකා [දුක්යඛන
සාධකා (පී.)], යත වීරියමාරභිස්සන්ති දුක්ඛක්ඛයායාති. අයං තත්ථ



ඛුද්දකනිකායය  යෙටයකොෙයදසොළි 
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ෙටුන 

භගෙයතො අධිප්ොයයො. ඉති ගාථාය ො බයාකරයණන ො යදසියත ඉමිනා
සුත්යතනසාධකා, යයො එෙංධම්මානුධම්මංෙටිෙජ්ජතීතියසො අධිප්ොයයො, 
අයංවුච්චතියදසනාධිප්ොයයො. 

තත්ථකතයමොපුබ්බාෙරසන්ධි? යං ගාථායංො සුත්යතසුොෙදානිඅසීති
තානිභෙන්තිඑෙං ො එෙයමතිතස්සා ගාථායසුත්තස්ස ො යානිපුරිමානි
ෙදානි යානි ච ෙච්ඡිමකානි, තානි සයමොසායරතබ්බානි. එෙං යසො
පුබ්බාෙයරනසන්ධිඤායති.යාඑකාසමාරද්ධාගාථාද්යෙ තීණිොතස්ස
යමකයදයස භාසිතානං අභාසිතාහි ගාථාහි අනිද්දිට්යඨො අත්යථො භෙති 
තදුෙධාරිතබ්බං. යංෙසබ්බා [යං ෙත්තබ්බං (පී.)] ඉතිස්ස ෙරියයසමානස්ස
ෙරියයසනා කඞ්ඛා, තස්ස ො පුග්ගලස්ස ෙඤ්ඤත්තීනං අෙයර 
ෙරියයසිතබ්බං.ඉදංවුච්චයතපුබ්බාෙයරනසන්ධි.යකොසල්ලන්තිෙත්ථුයතො 
නිදානයකොසල්ලං. බයඤ්ජනයතො නිරුත්තියකොසල්ලං.
යදසනාධිප්ොයයකොසල්ලං. පුබ්බාෙයරන සන්ධියකොසල්ලං. තත්ථ තස්ස
ගාථා ෙරියයසිතා නිදානං ො. උෙලබ්භිතුං න අත්යථො නිද්දිසිතබ්යබො
ෙත්ථුයතොනිදානයකොසල්ලංඅත්ථයකොසල්ලංඉයමහිචතූහිෙයදහිඅත්යථො 
ෙරියයසියන්යතොයථාභූතංෙරියිට්යඨොයහොති.අථචසබ්යබොෙත්ථුයතොො
නිදායනනොයයො අධිප්ොයයොබයඤ්ජයනොනිරුත්තිසන්ධිචඅනුත්තයරො
එයසොපුබ්බාෙයරනඑෙං සුත්තත්යථනයදසිතබ්බං.අයංචතුබූයහොහායරො. 

50. තත්ථකතයමොආෙට්යටොහායරො? 

එකම්හිෙදට්ඨායන, ෙරියයසතියසසකංෙදට්ඨානං; 
ආෙට්ටතිෙටිෙක්යඛ, ආෙට්යටොනාමයසොහායරො. 

යථාකිංඋන්නළානංෙමත්තානන්තිගාථායයො.යංෙමායදො, ඉදංකිස්ස 
ෙදට්ඨානං? කුසලානං ධම්මානං ඔසග්ගස්ස. කුසලධම්යමොසග්යගො ෙන
කිස්ස ෙදට්ඨානං? අකුසලධම්මෙටියසෙනාය. කිස්ස ෙදට්ඨානං, 
කුසලධම්මෙටියසෙනාය? කිස්සෙදට්ඨානං, කියලසෙත්ථුෙටියසෙනාය? ඉති
ෙමායදන යමොහෙක්තයා දිට්ඨි අවිජ්ජා ෙන්දරාගෙක්තයා. තත්ථ තණ්හා ච
දිට්ඨිචත්තායරොආසොතණ්හාකාමාසයෙොචභොසයෙොච දිට්ඨාසයෙොච
අවිජ්ජාසයෙොච.තත්ථචිත්යතඅත්ථීතිදිට්ඨියචතසියකසුනිච්චන්ති ෙඤ්චසු
කාමගුයණසුඅජ්ඣාෙහයනනකාමාසයෙො, උෙෙත්තීසුආසත්තිභොසයෙො.
තත්ථ රූෙකායයො කාමාසෙස්ස භොසෙස්ස ච ෙදට්ඨානං. නාමකායයො
දිට්ඨාසෙස්ස අවිජ්ජාසෙස්සචෙදට්ඨානං. 

තත්ථ අල්ලියනාය අජ්ඣත්තොහනං කාමාසෙස්ස ලක්ඛණං. 
ෙත්ථනගන්ථනඅභිසඞ්ඛාරකායසඞ්ඛාරණං භොසෙස්ස ලක්ඛණං, 
අභිනියෙයසො ච ෙරාමායසො ච දිට්ඨාසෙස්ස ලක්ඛණං. අප්ෙටියෙයධො
ධම්යමසුඅසම්ෙජඤ්ඤාචඅවිජ්ජාසෙස්ස ලක්ඛණං.ඉයමචත්තායරොආසො
චත්තාරි උොදානානි. කාමාසයෙො කාමුොදානං, භොසයෙො භවුොදානං, 
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57 

ෙටුන 

දිට්ඨාසයෙො දිට්ඨුොදානං, අවිජ්ජාසයෙො අත්තොදුොදානං, ඉයමහි චතූහි 
උොදායනහිෙඤ්චක්ඛන්ධා.තත්ථඅවිජ්ජාසයෙොචිත්යතෙහාතබ්යබො, යසො
චිත්යත චිත්තානුෙස්සිස්ස ෙහීයති. දිට්ඨාසයෙො ධම්යමසු ෙහාතබ්යබො, යසො
ධම්යමසු ධම්මානුෙස්සිස්සෙහීයති.භොසයෙොආසත්තියාෙහාතබ්යබො, යසො 
යෙදනාසු යෙදනානුෙස්සිස්ස ෙහීයති. කාමාසයෙො ෙඤ්චසු කාමගුයණසු
ෙහාතබ්යබො, යසොකායය කායානුෙස්සිස්ස ෙහීයති. තත්ථකායානුෙස්සනා
දුක්ඛමරියසච්චංභජති. යෙදනානුෙස්සනාෙඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංෙච්චයයො
සුතන්ද්රියස්ස දුක්තන්ද්රියස්ස යසොමනස්සින්ද්රියස්ස යදොමනස්සින්ද්රියස්ස
උයෙක්තන්ද්රියස්ස, සත්තකියලයසොෙචායරො යතන සමුදයං භජති. චිත්යත
චිත්තානුෙස්සනා නියරොධං භජති. ධම්යමසු ධම්මානුෙස්සනා මග්ගං භජති. 
යතනස්සචතූසුච දස්සයනනතස්යසෙසබ්යබෙහීයන්ති, යයනනිද්දිට්ඨා
ෙඨමං උන්නළානං ෙමත්තානං යතසං ෙඩ්ඪන්ති ආසො. ජානයතො හි
ෙස්සයතොආසොනංඛයයොදුක්ඛං සමුදයයොනියරොයධොමග්යගොහිඅකුසලා
ධම්මා.එෙංෙරියයසිතබ්බා.යාෙතස්සඅකුසලස්ස ගතිතයතොෙටිෙක්යඛන
අකුසයල ධම්යම ෙරියයසති යතසං කියලසානං හායරන ආෙට්ටති. අයං 
වුච්චයත ආෙට්යටො හායරො. එෙං සුක්කාපි ධම්මා ෙරියයසිතබ්බා.
අකුසලධම්යම ආගමිස්ස. 

තත්ථ ආෙට්ටස්ස හාරස්ස අයං භූමි සති උෙට්ඨානා ච විෙල්ලාසා ච 
චත්තාරි ඤාණානි සක්කායසමුප්ොදායගාමිනී ච ෙටිෙදා
සක්කායනියරොධගාමිනීෙටිෙදා. 

51. තත්ථ කතයමො විභත්ති හායරො? යං කිඤ්චි විභජ්ජබයාකරණීයං 
වුච්චතිවිභත්තිහායරො.යථාකිංආගන්ත්ොචපුනපුග්ගයලොයහොති, යනො
ොගතං නෙරිභාසති [යනොොනෙරිභාසති(පී.), නතාොයං ෙරිභාසි(ක.)] 
ෙරිපුච්ෙතාය ෙඤ්හාය අතියනං එකස්ස කිඤ්චි – අයං වුච්චයත විභත්ති
හායරො. 

තත්ථ කතයමො ෙරිෙත්තයනො හායරො. යං කිඤ්චි ෙටිෙක්ඛනිද්යදයසො, 
අයං වුච්චති ෙරිෙත්තයනො හායරො. යථා වුත්තං භගෙතා සම්මාදිට්ඨිකස්ස
පුරිසපුග්ගලස්ස මිච්ොදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා යහොතීති විත්ථායරන සබ්බානි
මග්ගඞ්ගානි.අයංවුච්චයතෙරිෙත්තයනොහායරො. 

තත්ථකතයමොයෙෙචයනොහායරො? 

යෙෙචයනහිඅයනයකහි, එකංධම්මංෙකාසිතං; 
සුත්යතයයොජානාතිසුත්තවිදූ, යෙෙචයනොනාමයසොහායරො. 

යථා ආයස්මා සාරිපුත්යතො එකම්හි ෙත්ථුම්හි යෙෙචයනන 
නානාවුත්යතන භගෙතා ෙසංසියතො ‘‘මහාෙඤ්යඤො සාරිපුත්යතො
හාසෙඤ්යඤො ජෙනෙඤ්යඤො’’ති ඉදං ෙඤ්ඤාය යෙෙචනං. යථා ච
මග්ගවිභඞ්යග නියයානත්යථොඑකයමකං මග්ගඞ්ගංයෙෙචයනහිනිද්දිට්ඨං.
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එෙං අවිජ්ජාය යෙෙචනා. එකං අකුසලමූලං තයදෙ සන්තං යතසු යතසු
ජනෙයදසු යතන යතන ෙජානන්ති. න හි අයනන තයදෙපි ආලපියන්ති
අඤ්ඤං භජති. සබ්බකාමජහස්ස භික්ඛුයනොති කාමා ආලපිතා. යස්ස
නිත්ථිණ්යණො සඞ්යකොති යතයයෙ කායම සඞ්කාති ආලෙති. සුණමානස්ස
පුයරතරංරජ්ජන්තියතයයෙකායමරජ්ජන්තිආලෙති. එෙංසුත්තම්හියයො
ධම්යමොයදසියතිතස්සෙරියයට්ඨි‘‘කතමස්සධම්මස්සඉදංනාමං කතමස්ස
ඉදං යෙෙචන’’න්ති. සබ්බඤ්ඤූ හි යයසං යයසං යා නිරුත්ති යහොති, 
යථාගාමි යතන යතන යදයසතීති තස්ස යෙෙචනං ෙරියයසිතබ්බං. අයං
යෙෙචයනොහායරො. 

52. තත්ථකතයමොෙඤ්ඤත්තිහායරො? චත්තාරි අරියසච්චානීතිසුත්තං
නිද්දිසති, නික්යඛෙෙඤ්ඤත්ති.යා සමුදයෙඤ්ඤත්ති.කබළීකායරආහායර
අත්ථි ෙන්යදො අත්ථි රායගො යාෙ ෙතිට්ඨිතං. තත්ථ විඤ්ඤාණං
ෙභෙෙඤ්ඤත්තිංෙඤ්ඤයෙති.කබළීකායරආහායරනත්ථිෙන්යදො…යෙ.…
සමුග් ාති ෙඤ්ඤත්ති. 

තස්ස කාමාසොපි චිත්තං විමුච්චති, භොසොපි චිත්තං විමුච්චති, 
අවිජ්ජාසොපි චිත්තං විමුච්චතීති ෙහානෙඤ්ඤත්තිං ෙඤ්ඤයෙති. තණ්හා 
යස්ස පුරක්ඛතා ෙඤ්ඤා ෙරිෙත්තතිගාථා මනාෙෙඤ්ඤත්තිං ෙඤ්ඤයෙති.
එෙං ෙනමනාෙෙඤ්ඤත්තීති එකධම්මං භගො ෙඤ්ඤයෙති.න හි තණ්හා 
දුක්ඛසමුදයයොතිකායරත්ොසබ්බත්ථතණ්හාසමුදයයොනිද්දිසිතබ්යබො.යථා
උප්ෙන්නං කාමවිතක්කං නාධිොයසති වියනොයදති ෙජහතීති
ෙටික්යඛෙෙඤ්ඤත්ති. එෙං සබ්යබසං ධම්මානං කුසලානඤ්ච
අකුසලානඤ්චයඤ්චස්සධම්මක්යඛත්තංභෙති, යසො යචෙධම්යමො තත්ථ
ෙෙත්තති. තදෙසිට්ඨා ධම්මා තස්සානුෙත්තකා යහොන්ති. සා දුවිධා
ෙඤ්ඤත්ති – ෙරාධීනෙඤ්ඤත්ති ච සාධීනෙඤ්ඤත්ති ච. කතමා
සාධීනෙඤ්ඤත්ති? සමාධිං, භික්ඛයෙ [ෙස්ස සං. නි. 3.5], භායෙථ, 
සමාහියතො, භික්ඛයෙ, භික්ඛු යථාභූතං ෙජානාති. ‘‘රූෙං අනිච්ච’’න්ති
යථාභූතං ෙජානාති, අයං සාධීනෙඤ්ඤත්ති ෙරාධීනෙඤ්ඤත්ති ච, සා
ෙඤ්ඤත්තිෙඤ්ඤායචසීලස්සච, යථාචත්තාරිඣානානි භායෙථ.තස්ස
අත්ථි සමාධින්ද්රියං මුදූනි චත්තාරි ඉන්ද්රියානි තානි චතුෙරාධීනානි, තීණි
අයෙච්චප්ෙසායදති ෙරාධීනං සමාධින්ද්රියං චත්තාරි ඉන්ද්රියානි ෙරාධීනාති
චතූසු අරියසච්යචසු අෙරාධීනං ෙඤ්ඤින්ද්රියං සතිෙට්ඨායනසු
සම්මප්ෙධායනසුවීරියින්ද්රියං.ඉතිසයකෙදට්ඨායනසයක යඛත්තසාධීයනො
යසොධම්යමො, යසොචතත්ථෙඤ්ඤායෙතබ්යබො.තස්සෙටිෙක්ඛානි ායතො 
නිද්දිසිතබ්යබො. එත්ථායං අයනකාකාරෙඤ්ඤත්ති යකන කාරයණන අයං
ධම්යමොෙඤ්ඤත්යතොති. අයංවුච්චයතෙඤ්ඤත්ති. 

53. තත්ථ කතයමො ඔතරයණො හායරො? ෙසු ධම්යමසු ඔතායරතබ්බං.
කතයමසු ෙසු? ඛන්යධසු ධාතූසු ආයතයනසු ඉන්ද්රියයසු සච්යචසු 
ෙටිච්චසමුප්ොයදසු.නත්ථිතං සුත්තං ො ගාථා ො බයාකරණං ො. ඉයමසු
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ෙටුන 

ෙන්නං ධම්මානං අඤ්ඤතරස්මිං න සන්දිස්සති. එත්තාෙතා එස සබ්බා
යදසනා යා තා ඛන්ධා ො ධාතුයයො ො ආයතනානි ො සච්චානි ො
ෙටිච්චසමුප්ොයදො ො, තත්ථ ෙඤ්චන්නං ඛන්ධානං යෙදනාක්ඛන්යධො
රාගයදොසයමොහානං ෙදට්ඨානං. තත්ථ තිස්යසො යෙදනායයො තස්ස සුඛාය
යෙදනාය යසොමනස්යසො සවිචායරො, දුක්ඛාය යෙදනාය යදොමනස්යසො
සවිචායරො, අදුක්ඛමසුඛාය යෙදනාය උයෙක්යඛොසවිචායරො. යං පුනතත්ථ
යෙදයිතං ඉදං දුක්ඛසච්චං, ඛන්යධසු සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො තත්ථ කායයො
ෙමත්තං සඋෙෙත්තති, තඤ්ච සඞ්ඛාරගයතො ද්විධා ච භෙඞ්යගොතරණං
කම්මංතීණිචසඞ්ඛාරානි පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාො අපුඤ්ඤාොආයනඤ්ජාො
යහතු සබ්බසරාගස්ස යනො වීතරාගස්ස, යදොසස්ස අභිසඞ්ඛාරානි ච
අවීතරායගො යචයතති ච ෙකප්යෙති ච, වීතරායගො ෙන යචයතති ච යනො 
අභිසඞ්ඛයරොති, යං උණ්හං ෙජිරං කට්යඨ ො රුක්යඛ ො අඤ්ඤත්ථ ො
ෙතන්තංභින්දති චඩහතිච, එෙංසරාගයචතනායචයතතිචඅභිසඞ්ඛයරොති
ච.යථාසතංෙජිරංනභින්දතිනච ඩහති, එෙංවීතරාගයචතනායචයතතින
ච අභිසඞ්ඛයරොති. තත්ථ ෙඤ්චන්නං ඛන්ධානං එයකො ඛන්යධො
අනින්ද්රියසරීරංසඤ්ඤාක්ඛන්යධො. 

තත්ථ ධාතූනං අට්ඨාරස ධාතුයයො. තත්ථ යා රූපී දස ධාතුයයො, තාසු 
යදසියමානාසුරූෙක්ඛන්යධොනිද්දිසිතබ්යබො, දුක්ඛංඅරියසච්චං.යයපිචෙ 
විඤ්ඤාණකායා මයනොධාතුසත්තමා, තත්ථ විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො ච
නිද්දිසිතබ්යබො, දුක්ඛං අරියසච්චං. ධම්මධාතු ෙනධම්මසයමොසරණා, යසො
ධම්යමොයහතුනාචනිස්සන්යදනචඵයලනච කිච්යචනචයෙෙචයනනච
යයනයයනඋෙලබ්භති, යතනයතනනිද්දිසිතබ්යබො.යදිොකුසලා යදිො
අකුසලායදිොඅබයාකතායදිොඅසඞ්ඛතා.ද්ොදසන්නංආයතනානංදස
ආයතනානි රූොනි තං දුක්ඛං අරියසච්චං නිද්දිසිතබ්බං. රූෙක්ඛන්යධො ච
මනායතනඤ්ච විඤ්ඤාණක්ඛන්යධන නිද්දිසිතබ්බං, දුක්ඛං අරියසච්චං.
ධම්මායතනං නානාධම්මසයමොසරණං. තත්ථ යය ධම්මා ඉන්ද්රියානං
ඉන්ද්රියයසු නිද්දිසිතබ්බා, යය අනින්ද්රියානං අනින්ද්රියයසු නිද්දිසිතබ්බා.
ෙරියායයතො ච ඔතායරතබ්බා. යථා සා ධම්මධාතු තථා ධම්මායතනං
ෙරියයසිතබ්බං. යායයෙහිධම්මධාතුතයදෙධම්මායතනංඅනූනංඅනධිකං. 

තත්ථ ෙටිච්චසමුප්ොයදො අත්ථි තිවියධො, අත්ථි චතුබ්බියධො, අත්ථි
දුවියධො. තත්ථ තිවියධො ෙටිච්චසමුප්ොයදො යහතුඵලනිස්සන්යදො. අවිජ්ජා 
සඞ්ඛාරාතණ්හාඋොදානංචඅයංයහතු, විඤ්ඤාණං නාමරූෙං සළායතනං
ඵස්යසොයෙදනාචඅයංෙච්චයයො, යයොභයෙොඅයංවිොයකො, යාජාතිමරණං
අයං නිස්සන්යදො. 

කථං චතුබ්බියධො යහතු ෙච්චයයො විොයකො නිස්සන්යදො ච? අවිජ්ජා ච 
තණ්හාසඞ්ඛාරා ච උොදානං ච – අයං යහතු. විඤ්ඤාණං නාමරූෙස්ස
ෙච්චයයො. නාමරූෙං උෙෙජ්ජති, තථා උෙෙන්නස්ස සළායතනං ඵස්යසො
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යෙදනා ච – අයං ෙච්චයයො. යයො භයෙො අයං විොයකො. යා ජාති යා ච
ජරාමරණං–අයංනිස්සන්යදො. 

කථං දුවියධො ෙටිච්චසමුප්ොයදො? අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාතණ්හාඋොදානං – 
අයං සමුදයයො. විඤ්ඤාණං නාමරූෙං සළායතනං ඵස්යසො යෙදනා භයෙො
ජාති මරණඤ්ච – ඉදං දුක්ඛං. යං ෙන අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො
ඉමානි තප්ෙටිෙක්යඛන ද්යෙ සච්චානි. තස්මා ෙටිච්චසමුප්ොයදො යයන
ආකායරනනිද්දිට්යඨො, යතනයතනනිද්දිසිතබ්යබො. 

තථාබාවීසතිඉන්ද්රියානි. ද්ොදසඉන්ද්රියානි චක්ඛුන්ද්රියානිචක්ඛුන්ද්රියං
යයන යදොමනස්සින්ද්රියං, ඉදං දුක්ඛං. පුරිසින්ද්රියං ච දිට්ඨියා ච
තණ්හාෙදට්ඨානං. යයතො පුරියසො පුරිසකානං තං එෙං කාතබ්බතා. අථ
අජ්ඣත්තං සාරජ්ජති. අයං අහංකායරො තං යසා සාරත්යතො බහිද්ධා 
ෙරියයසති, අයං මමංකායරො එෙං ඉත්ථී, තත්ථ සුතන්ද්රියං ච 
යසොමනස්සින්ද්රියං ච පුරිසින්ද්රියස්සානුෙත්තකා යහොන්ති. තස්ස 
අධිප්ොයෙරිපුණ්ණා යලොභධම්මා කුසලමූයල ෙෙඩ්යඪන්ති. තස්ස යච
අයමධිප්ොයයොන ොරිපූරිංගච්ෙති.තස්සදුක්තන්ද්රියංචයදොමනස්සින්ද්රියංච
ෙත්තති. යදොයසො ච අකුසලමූලං ෙෙඩ්ඪති. සයච ෙන උයෙක්ඛා භායෙති
උයෙක්තන්ද්රියස්සඅනුෙත්තකාමා භෙති.අයමොයහොචකුසලමූලංෙෙඩ්ඪති.
ඉතිසත්තඉන්ද්රියානිකියලසෙත්ථුමුොදාය අනන්යෙමානිඅෙමානිසබ්බස්ස
යෙදනා ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං. තත්ථ අට්ඨ ඉන්ද්රියානි සද්ධින්ද්රියං යාෙ
අඤ්ඤාතාවියනො ඉන්ද්රියං, අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී ෙටිෙදා. දසන්නං
ෙඤ්ඤින්ද්රියානංකාමරාගස්සෙදට්ඨානං. මනින්ද්රියංභෙරාගස්සෙදට්ඨානං.
ෙඤ්ඤින්ද්රියානිරූෙරාගස්සෙදට්ඨානං. ඉත්ථින්ද්රියංචපුරිසින්ද්රියංචසත්ත
ෙඤ්ඤත්තියාෙදට්ඨානං.තත්ථයයන යයනඉන්ද්රියයනයුත්තංොගාථාය
ඔතායරතුං සක්යකොති, යතන යතනනිද්දිසිතබ්යබො. එෙං ඛන්යධසු ධාතූසු
ආයතයනසුසච්යචසුෙටිච්චසමුප්ොයදසුඅයංඔතරයණොහායරො. 

54. තත්ථකතයමො යසොධයනො හායරො? යයො ගාථා එයකනආරම්යභො 
භාසිස්සන්ති.තත්ථඑකිස්සාභාසිතායඅෙසිට්ඨාසුභාසිතාසුයසොඅත්යථොන 
නිද්දිසිතබ්යබො. කිං කාරණං? න හි තාෙ යසො අත්යථො භාසියතො, යසො 
අභාසියතොනසක්කානිද්දිසිතුං. යථා කිං අප්ෙමායදො අමතං ෙදන්තිගාථා
අයයමකා ගාථා නිද්දිසිතබ්බා. කිං කාරණං, අත්ථික්ඛාතාෙ ඉමස්ස 
ආරම්භස්සඅනභාසිතං? 

එෙං [එතං (පී.) ෙස්ස ධ. ෙ. 22] වියසසයතො ඤත්ො, අප්ෙමාදම්හි
ෙණ්ඩිතා; 
අප්ෙමායදෙයමොදන්ති, අරියානංයගොචයරරතාති. 

ඉදං අභාසිතං. ඉමිස්සාපිගාථායභාසිතාය අත්යථොනිද්දිසිතබ්යබො.කිං
කාරණං, අත්ථි තත්ථ අෙසිට්ඨං? යත ඣායියනො [ධ. ෙ. 23] සාතතිකා, 
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නිච්චංදළ්හෙරක්කමාතිගාථා, එෙංඉමා ගාථායයොඋෙධාරිතායදාභෙන්ති, 
තදා අත්යථොනිද්දිසිතබ්යබො. එෙං අස්සුතපුබ්යබසු සුත්යතසුබයාකරයණසු
ොඑකුද්යදයසොභාසියතො.යාවීමංසාතුලනාඉදංඅත්ථිකිච්චං, ඉදංසුත්තං
භාසිතං තස්ස යෙෙචනං නිද්දිට්ඨං ො න ොති. තත්ථ යා වීමංසා, අයං 
වුච්චයතයසොධයනොහායරො. 

55. තත්ථකතයමොඅධිට්ඨායනොහායරො? එකත්තතාචයෙමත්තතාච. 
තත්ථකිතෙඤ්ඤත්තිචකිච්චෙඤ්ඤත්තිච.සාඑකත්තතාචයෙමත්තතාච
යථා ෙඤ්ඤත්ති එකයෙෙචයනන යෙමත්තතා ෙජානාතීති ෙඤ්ඤා, සා ච
ආධිෙයතයයට්යඨන ෙඤ්ඤත්ති. යං අයනොමත්තියට්යඨන ෙඤ්ඤත්තන්ති.
තං අයනොමත්තියට්යඨන ෙඤ්ඤාබලං. තනුභූතා යගොචරත්තෙසා යසෙසති
තීසු රතයනසු අනුස්සති බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති සඞ් ානුස්සති
අවිෙරීතානුස්සරණතාය. සම්මාදිට්ඨි ධම්මානං ෙවිචයයන
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගොඅභිනීහාරයතොඅභිඤ්ඤාති.සඞ්යඛයෙන මග්ගා
කාෙත්ථුඅවියකොෙනතායඑකත්තා, යථාඋණ්යහනසංසට්ඨංඋණ්යහොදකං, 
සීයතන සංසට්ඨං සීයතොදකං ඛායරොදකං ගුළ්යහොදකන්ති, ඉදං එකත්තතා
යෙමත්තතාච. 

අත්ථි පුනධම්යමොනානාධම්මසඞ් යතො එකයතො යථාරූෙං චත්තායරො
ොයරතබ්බා, තඤ්ච රූෙන්ති එකත්තතා. ෙථවීධාතු ආයෙො යතයජො 
ොයයොධාතූති යෙමත්තතා. එෙං සබ්බා චතස්යසො ධාතුයයො රූෙන්ති
එකත්තතා, ෙථවීධාතුආයෙො යතයජොොයයොධාතූතියෙමත්තතා.ෙථවීධාතූති
ලක්ඛණයතො එකත්තතා, සංකිණ්ණෙත්ථුයතො යෙමත්තතා. යං කිඤ්චි
කක්ඛළලක්ඛණං, සබ්බං තං ෙථවීධාතූති එකත්තතා. යකසා යලොමා නඛා
දන්තාෙවිචම්මන්තියෙමත්තතා.එෙංසබ්බංචතස්යසොධාතුයයොරූෙන්ති
එකත්තං. සද්දාගන්ධාරසායඵොට්ඨබ්බාතියෙමත්තතා. 

අත්ථි පුන ධම්යමො යෙමත්තතා අඤ්යඤො නාමං ලභති. යථා 
කායානුෙස්සනාය නෙසඤ්ඤා විනීලකසඤ්ඤා උද්ධුමාතකසඤ්ඤා, අයං
අසුභසඤ්ඤා, යා එකත්තතා ආරම්මණයතො යෙමත්තයතො, සා එෙං
සඤ්ඤායෙදනාසු ආදීනෙං සමනුෙස්සයතො තථාධිට්ඨානං සමාධින්ද්රියං ච
සායයෙ ධම්යමසු තත්ථ සඤ්ඤාභාෙනා වීරියින්ද්රියං ච ධම්යමසු
ධම්මානුෙස්සනා චිත්යත අත්තසඤ්ඤං ෙජහයතො ෙඤ්ඤින්ද්රියං ච චිත්යත
චිත්තානුෙස්සනා. (ඉති) [( ) නත්ථි පී. යෙොත්ථයක] යයො යකොචි
ඤාණෙචායරො සබ්බයසො ෙඤ්ඤාය යගොචයරො ෙඤ්ඤා, අයං යෙමත්තතා, 
යථා කාමරායගො භෙරායගො දිට්ඨිරායගොති යෙමත්තතා තණ්හාය. ඉති යං
එකත්තතායචයෙමත්තතායචඤාණංවීමංසනාතුලනා.අයංඅධිට්ඨායනො
හායරො. 

56. තත්ථ කතයමො ෙරික්ඛායරො හායරො? සයහතු සප්ෙච්චයං
යෙොදානඤ්ච සංකියලයසොච, යංතදුභයංෙරියයට්ඨි, සෙරික්ඛායරොහායරො.
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62 

ෙටුන 

ඉතිධම්මානංසයහතුකානංයහතු ෙරියයසිතබ්යබො, සප්ෙච්චයානංෙච්චයයො
ෙරියයසිතබ්යබො. 

තත්ථ කිං නානාකරණං, යහතුස්ස ච ෙච්චයස්ස ච? සභායෙො යහතු, 
ෙරභායෙො ෙච්චයයො. ෙරභාෙස්ස ෙච්චයයො යහතුපි, සභාෙස්ස යහතුයා
ෙරභාෙස්ස කස්සචි ෙච්චයයො අවුත්යතො යහතු, වුත්යතො ෙච්චයයො.
අජ්ඣත්තියකො යහතු, බාහියරො ෙච්චයයො. සභායෙො යහතු, ෙරභායෙො
ෙච්චයයො. නිබ්බත්තයකො යහතු, ෙටිග්ගාහයකො [ෙරිග්ගාහයකො (ක.)] 
ෙච්චයයො.යනොසියකොයහතු, ආගන්තුයකොෙච්චයයො. අසාධාරයණොයහතු, 
සාධාරයණොෙච්චයයො.එයකොයයෙයහතු, අෙරාෙයරොෙච්චයයො. 

යහතුස්ස උෙකරණං සමුදායනතබ්යබො. සමුදානං යහතු, තත්ථ දුවියධො 
යහතු. දුවියධො ෙච්චයයො – සමනන්තරෙච්චයයො ච ෙරම්ෙරෙච්චයයො ච.
යහතුපි දුවියධො – සමනන්තරයහතු ච ෙරම්ෙරයහතු ච. තත්ථ කතයමො
ෙරම්ෙරෙච්චයයො? අවිජ්ජා නාමරූෙස්ස ෙරම්ෙරෙච්චයයො, විඤ්ඤාණං
සමනන්තරෙච්චයතාය ෙච්චයයො. යදි ආදිම්හි අවිජ්ජානියරොයධො භෙති
නාමරූෙස්සනියරොයධොපි.තත්ථසමනන්තරංකිංකාරණංෙරම්ෙරෙච්චයයො 
සමනන්තරෙච්චයයො සමුද්දානියතො, අයං ෙච්චයයතො. තත්ථ කතයමො 
ෙරම්ෙරයහතු? විජානන්තස්ස ෙරම්ෙරයහතුතාය යහතු, අඤ්ඤාකායරො
සමනන්තරයහතුතාය යහතු. යස්ස හි යං සමනන්තරං නිබ්බත්තති, යසො
තස්ස යහතුපි ජාතිනියරොධා බහි ආකාරනියරොයධො, ආකාරනියරොධා
දණ්ඩනියරොයධො, දණ්ඩනියරොධාඛණ්ඩනියරොයධො. එෙං යහතුපි ද්විධා යසො
තාහි ෙස්සිතබ්යබො. 

ෙටිච්චසමුප්ොයදො යථා අවිජ්ජාෙච්චයයො තස්ස පුන කිංෙච්චයයො, 
අයයොනියසොමනසිකායරො.යසොකස්සෙච්චයයොසඞ්ඛාරානං, ඉතිෙච්චයයො 
චසමුප්ෙන්නං චතස්ස යකොයහතුඅවිජ්ජායයෙ. තථාහි පුරිමා යකොටින
ෙඤ්ඤායති.තත්ථඅවිජ්ජානුසයයොඅවිජ්ජාෙරියුට්ඨානස්සයහතුපුරිමායහතු 
ෙච්ො ෙච්චයයො, සාපි අවිජ්ජාසඞ්ඛාරානං ෙච්චයයො චතූහි කාරයණහි
සහජාතෙච්චයතාය සමනන්තරෙච්චයතාය අභිසන්දනෙච්චයතාය
ෙතිට්ඨානෙච්චයතාය. 

57. කථංසහජාතෙච්චයතායඅවිජ්ජාසඞ්ඛාරානං ෙච්චයයො? යං චිත්තං
රාගෙරියුට්ඨං, තත්ථ අවිජ්ජාෙරියුට්ඨායනන සබ්බං ෙඤ්ඤාය යගොචරං
හන්ති. තත්ථ සඞ්ඛාරා තිෙච්චයට්ඨිකා අද්ධාභූමිකාරමහත්තස්ස [ලද්ධා 
භූමිකරමහත්තස්ස (පී. ක.)] අයං අවිජ්ජාසහසමුප්ෙන්නං වුද්ධිං විරූළ්හිං 
යෙපුල්ලතමාෙජ්ජන්තීචතූහිකාරයණහිෙඤ්ඤාෙහීයති.කතයමහිචතූහි? 
අනුසයයො ෙරියුට්ඨානංසංයයොජනංඋොදානං.තත්ථඅනුසයයොෙරියුට්ඨානං
ජාතිෙරියුට්ඨිතා සංයුජ්ජතිසංයුත්තාඋොදියතිඋොදානෙච්චයාභයෙො.එෙං 
යත සඞ්ඛාරා තිවිධා උප්ෙන්නා භූමිගතා නාසඤ්ඤත්ථ අයං මග්යගන
විනීතත්තායාති [විනිභත්තාය (පී.), විනිභත්තතාය (ක.)] යත ථාමගතා 
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අෙතිවිනීතාතිපියතසඞ්ඛාරාතිවුච්චති, එෙංසයහතුසමුප්ෙන්නට්යඨනඅත්ථි
යමෙ ෙච්චයාසඞ්ඛාරානංෙච්චයයොනිද්දිට්ඨංඅෙයනත්ොකුසලංඅකුසලං
කුසයලොචඅකුසයලොච ෙක්තපිතබ්යබො, විොකධම්මාඅෙයනත්ොෙචනීයං
අෙචනීයං ෙචනීයඤ්ච අෙචනීයඤ්ච ෙක්තපිතබ්බං, භෙඅයෙවිරිත්තා, 
සබ්බසුත්තංෙරික්තපිතබ්බං. 

දස තථාගතබලානි චත්තාරි යෙසාරජ්ජානි පුඤ්ඤානි අනඤ්ඤාකතං 
අවිජ්ජා සමනන්තරෙච්චයතාය සඞ්ඛාරානං ෙච්චයයො යයන චිත්යතන සහ
සමුප්ෙන්නා අවිජ්ජා තස්ස චිත්තස්ස සමනන්තරචිත්තං සමුප්ෙන්නන්ති, 
තස්ස යං සමනන්තරචිත්තං සමුප්ෙන්නන්ති, තස්ස ෙච්ඡිමස්ස චිත්තස්ස
පුරිමචිත්තං යහතුෙච්චයතායෙච්චයයො, යතනඅවිජ්ජායහතුයතනචිත්යතන
උොදානංඅයනොකාසකතාඤාණංන උප්ෙජ්ජන්ති.යාතස්සඅප්ෙමාදාධාතු
අභිජ්ඣාභිසන්දිතා තහිං විෙල්ලාසා උප්ෙජ්ජන්ති ‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති
‘‘දුක්යඛ සුඛ’’න්ති, තත්ථ සඞ්ඛාරා උප්ෙජ්ජන්ති රත්තා දුට්ඨා මූලස්ස
යචතනා රාගෙරියුට්ඨායනන බයාොදෙරියුට්ඨායනන අවිජ්ජාෙරියුට්ඨායනන
දිට්ඨිවිෙල්ලායසො ෙත්ථුනිද්යදයස නිද්දිසිතබ්යබො, යං විෙරීතචිත්යතො
විජානාති අයං චිත්තවිෙල්ලායසො, යා විෙරීතසඤ්ඤා උෙග්ගණ්හාති අයං
සඤ්ඤාවිෙල්ලායසො. යං විෙරීතදිට්ඨි අභිනිවිසති අයං දිට්ඨිවිෙල්ලායසො.
අට්ඨ මිච්ෙත්තානි ෙඩ්ඪන්ති, තීණි අකුසලානි අයයොනියසො මනසිකායර 
උප්ෙන්නං විඤ්ඤාණඤ්ච විජ්ජඤ්ච කයරොන්ති. ඉති පුබ්බාෙරන්යත
අකුසලානාතරිතයරො සඞ්ඛාරාවුද්ධිංයෙපුල්ලතංගච්ෙන්ති.යතචමහතාච
අප්ෙටිවිදිතායෙොයනොභවිකා [යෙොයනොබ්භවිකා(ක.)] සඞ්ඛාරාභෙන්ති.ඉති
එෙං අවිජ්ජා සහජාතෙච්චයතාය සඞ්ඛාරානං ෙච්චයයො
සමනන්තරෙච්චයතායච. 

58. කථං අභිසන්දනාකායරනඅවිජ්ජා සඞ්ඛාරානංෙච්චයයො? සාඅවිජ්ජා
යතසඞ්ඛායරඅභිසන්යනතිෙරිප්ඵරති.යසයයථාපි නාමඋප්ෙලංොෙදුමං
ො තං උදයක ෙඩ්ඪං අස්ස, සීයතනොරිනා අභිසන්නං ෙරිසන්දනං වුද්ධිං
විරූළ්හිංයෙපුල්ලතංආෙජ්ජති.එෙංඅභිසන්දනට්යඨනඅවිජ්ජාසඞ්ඛාරානං 
ෙච්චයයො. 

කථං ෙතිට්ඨහනට්යඨන අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං ෙච්චයයො? යත සඞ්ඛාරා 
අවිජ්ජායං නිස්සාය වුද්ධිං විරූළ්හිං යෙපුල්ලතං ආෙජ්ජන්ති. යසයයථාපි
නාම උප්ෙලංොෙදුමංොෙථවිංනිස්සායෙථවිංෙතිට්ඨායවුද්ධිංවිරූළ්හිං 
යෙපුල්ලතං ආෙජ්ජති. එයත සඞ්ඛාරා අවිජ්ජායං ෙතිට්ඨිතා අවිජ්ජායං
නිස්සාය වුද්ධිං විරූළ්හිං යෙපුල්ලතං ගච්ෙන්ති. එෙං ෙතිට්ඨහනට්යඨන
අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානංෙච්චයයො. 

පුන රාගසහගතස්ස කම්මස්ස විොයකන ෙටිසන්ධිම්හි භයෙො 
නිබ්බත්තති, තං කම්මස්ස [කාමස්ස (පී.)] සබ්බං අභිනිවිට්ඨං
අඤ්ඤාණෙයසන යෙොයනොභවිකා සඞ්ඛාරාති වුච්චන්ති, එෙම්පි 
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අවිජ්ජාෙච්චයාසඞ්ඛාරාඅත්ථි.පුන ෙඤ්චසුයයචයසක්ඛා පුග්ගලා, යයච
අසඤ්ඤිසමාෙත්තිං සමාෙන්නා, යය ච භෙගතා, යය ච අන්යතොගතායයෙ 
සංයසදජා, යයචොෙනඅඤ්යඤොහියකොචිඅනාගාමිභූතානයචයතන්තින
ච ෙත්යථන්ති, යතසං කිං ෙච්චයා සඞ්ඛාරා. පුන රාගා අත්ථි යතසං
සඞ්ඛාරානි උොදානානි චිත්තමනුස්සරන්තියයෙ අවිෙක්කවිොකසමූහතා
අසමුච්ඡින්නෙච්චයා යතසං පුන ච ගයතො භෙති. එෙම්පි හි අවිජ්ජාෙච්චයා
සඞ්ඛාරා. පුනසායතනඋොදානානපිසඞ්ඛාරා අත්ථි, පුනයතසංසත්ත
අනුසයා අසමූහතා අසමුච්ඡින්නා තදාරම්මණං භෙති. විඤ්ඤාණස්ස
ෙතිට්ඨායවිඤ්ඤාණෙච්චයානාමරූෙං.එෙම්පිඅවිජ්ජාෙච්චයා සඞ්ඛාරා.පුන
සා යං කිඤ්චි කම්මං ආචයගාමි සබ්බං තං අවිජ්ජාෙයසන අභිසඞ්ඛරියති 
තණ්හාෙයසන ච අල්ලීයති අඤ්ඤාණෙයසන ච තත්ථ ආදීනෙම්පි න 
ජානාති. තයදෙ විඤ්ඤාණබීජං භෙති, සායයෙ තණ්හාසියනයහො භෙති.
සායයෙඅවිජ්ජා සම්යමොයහොති.එෙම්පිඅවිජ්ජාෙච්චයාසඞ්ඛාරා ෙත්තබ්බා.
ඉතිඉයමහිආකායරහි අවිජ්ජාසඞ්ඛාරානංෙච්චයයො. 

තත්ථඅවිජ්ජායයහතුඅයයොනියසොමනසිකායරොෙච්චයයොයහොති.තත්ථ 
අභිච්යෙයදො අයං තත්ථ තතියං බලං [ඵලං (පී.)] නිෙත්ති, අයං ෙටිසන්ධි.
තත්ථපුනබ්භයෙොයයොඅයෙච්යෙයදොඅසමුග් ාතනට්යඨනඅයංඅනුසයයො.
යථා ෙටාකං ො සාටකං ො ද්යෙ ජනා පීයළසු ච එකා ො බලං ො අස්ස 
නිොටස්යසසු, න ෙන පීයළසු යසොයසයය. තත්ථ යං සියනහා ආයෙොධාතු
අනුපුල්ලනා යසොයසතබ්බා. උණ්හධාතුමාගම්ම සයච පුන තං ආකායස
නික්තයෙයය තං උස්සායෙන යයභුයයතරං සියනහමාෙජ්යජයය, න හි
අනාගම්ම යතයජොධාතුං ෙරියසසං ගච්යෙයය. එෙයමෙ භෙග්ගෙරමාපි
සමාෙත්ති න අනුරූෙස්ස සමුග් ාතාය සංෙත්තති. යත හි ආලයන්ති
සම්මසන්ති, න ච තණ්හාය තණ්හාෙහානං ගච්ෙන්ති. තත්ථ යසො
අසමුග් ායතො. අවිජ්ජාය අනුසයයො ච චිත්තස්ස සම්ෙලියබොයධො, ඉදං
ෙරියුට්ඨානං. යථාභූතං විඤ්ඤාණස්ස අප්ෙටියෙයධො අයං අවිජ්ජාආසයෙො
අවිජ්ජාවිඤ්ඤාණබීජං භෙති. යං බීජං යසො යහතු න සමුච්ඡිජ්ජති, 
අසමුච්ඡිජ්ජන්යතො ෙටිසන්යදහති. ෙටිසන්දහන්යතොන සමුග් ාතං ගච්ෙති.
අසමුග් ාතං චිත්තං ෙරියයොනහති, ෙරියයොනද්ධචිත්යතො යථාභූතං 
නප්ෙජානාති, ඉතිසඤ්ඤාණස්සසාසෙත්යථො, අවිජ්ජත්යථො, යහතුඅත්යථො, 
අෙච්යෙදත්යථො, අනිෙත්තිඅත්යථො, ඵලත්යථො ෙටිසන්ධිඅත්යථො, 
පුනබ්භෙත්යථො, අසමුග් ාතත්යථො, අනුසයත්යථො, ෙරියුට්ඨානත්යථො, 
අෙටියෙධනත්යථො. එත්තාෙතා අවිජ්ජාය යඛත්තං නිද්දිට්ඨං භෙති. අයං
වුච්චයතෙරික්ඛායරොනාමහායරො. 

59. තත්ථ කතයමො සමායරොෙයනො හායරො? උග් ටිතම්හි තම්හි
සන්තඤ්යචෙචනංවිත්ථාරංෙනෙත්තබ්බං.විත්ථාරවිධං චිත්තඤ්ඤාඅයං
සමායරොෙයනො හායරො. තත්ථ නාමනිද්යදයසො උෙ ටකා [උග් ටකා (පී.)] 
ෙත්ථුනිද්යදයසො යෙෙචනං ෙත්ථුභූයතො විත්ථායරො. යථා කිං, යා භික්ඛූනං
ෙත්තයතො [නිෙත්තයතො(පී.)] ෙහාතබ්යබො, අයංඋෙ ටනා. 
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තත්ථ කතයමො සමායරොෙයනො? කිඤ්චි න ෙත්තබ්බං, රූෙරාගං ො
නාමෙන්තෙහාතබ්බං [නාමමන්තෙහාතබ්බං (ක.)]. යාෙ විඤ්ඤාණන්ති
විත්ථායරන කාතබ්බානි. අවිජ්ජා තා ඔෙම්යමන ෙඤ්ඤායෙතබ්බා, අයං
සමායරොෙයනො.නිස්සිතචිත්තස්සචමත්තියකොචනිස්සයයොතණ්හාචදිට්ඨි
ච.තත්ථ දිට්ඨිඅවිජ්ජාතණ්හාසඞ්ඛාරා.තත්ථදිට්ඨිෙච්චයාතණ්හාඉයම 
අවිජ්ජාෙච්චයා සඞ්ඛාරා. තත්ථ නිස්සිතං විඤ්ඤාණං ඉදං සඞ්ඛාරෙච්චයා
විඤ්ඤාණං යාෙ ජරාමරණං, ඉදං සංතත්යතන භාසියත අෙසිට්ඨං
ෙයරොෙයති. 

අනිස්සිතස්ස [ෙස්ස උදා. 74] චලිතං නත්ථීති තස්ස එෙං දිට්ඨියා
තණ්හාය ච ෙහානං තත්ථ දිට්ඨිඅවිජ්ජානියරොධාය භූතං විඤ්ඤාණං
සරාගට්ඨානියයසු ධම්යමසු තං තං ධම්මං උයෙච්ච අඤ්ඤං ධම්මං ධාෙති 
මක්කයටොෙමතාය, අථ ඛ්ෙස්ස ෙරිත්යතසු ධම්යමසු සරාගට්ඨානියයසු
ෙන්දරායගො නත්ථි කුයතො තයතො චලනා, අධිමත්යතසු සත්යතසු චිත්තං
නියෙස්සයති තං අෙතිට්ඨිතං විඤ්ඤාණං අනාහාරං නිරුජ්ඣති
විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූෙනියරොයධො යාෙ ජරාමරණනියරොයධො. අයං 
සමායරොෙයනො. 

තත්ථ රාගෙයසන විඤ්ඤාණස්ස චලිතං සෙරිග්ගයහො, තස්මිං චලියත
අසති යයො ෙරිකියලයසොෙචායරො තිවියධො අග්ගි ෙටිප්ෙස්සද්යධො භෙති.
යතනාහ චලියත අසන්යත ෙස්සද්ධි යහොති. තත්ථ යං සමායරොෙනා
ෙස්සද්ධකායයොසුඛංයෙයදති, සුතයනොචිත්තංසමාධියති.යාෙවිමුත්තිතමිති 
ඤාණදස්සනංභෙති.යසොආසොනංඛයාචවිමුත්තියනොඋෙෙජ්ජති.තස්ස
උෙෙත්තිස්ස ආගතිගතියා අසන්තියා යනවිධන හුරංනඋභයමන්තයරන.
එයසෙන්යතො දුක්ඛස්සාති අනුොදියසසා නිබ්බානධාතු. ඉදමස්ස සුත්තස්ස
මජ්යඣසමායරොපිතංෙටිච්චසමුප්ොයද චවිමුත්තියංචයයොයගොනචඑතං
තස්සසංතත්යතනභාසිතස්සවිත්ථායරනඅත්ථං විභජ්ජන්ති.අයංවුච්චයත
සමායරොෙයනො හායරො. න ච සංකියලසභාගියයන සුත්යතන 
සංකියලසභාගියයො යය ච ධම්මා සමායරොෙයිතබ්බා නාඤ්යඤ. එෙං
ොසනාභාගියය නිබ්යබධභාගියය, අයංසමායරොෙයනොහායරො.ඉයමයසොළස
හාරා. 

සුවීරස්සමහාකච්චායනස්සජම්බුෙනොසියනොයෙටයකොෙයදයස 

ෙඤ්චමා භූමි.  

6. සුත්තත්ථසමුච්චෙභූමි 

60. බුද්ධානං භගෙන්තානංසාසනංතිවියධනසඞ්ගහංගච්ෙති, ඛන්යධසු
ධාතූසු ආයතයනසු ච. තත්ථ ෙඤ්චක්ඛන්ධා රූෙක්ඛන්යධො යාෙ
විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො. දස රූෙආයතනානි චක්ඛු රූො ච යාෙ කායයො
යඵොට්ඨබ්බා ච, අයං රූෙක්ඛන්යධො. තත්ථ ෙ යෙදනාකායා
යෙදනාක්ඛන්යධොචක්ඛුසම්ඵස්සජායෙදනායාෙමයනොසම්ඵස්සජායෙදනා, 
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අයං යෙදනාක්ඛන්යධො. තත්ථ ෙ සඤ්ඤාකායා සඤ්ඤාක්ඛන්යධො, 
රූෙසඤ්ඤා යාෙ ධම්මසඤ්ඤා ඉයම ෙ සඤ්ඤාකායා, අයං
සඤ්ඤාක්ඛන්යධො. තත්ථ ෙ යචතනාකායා සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො, 
රූෙසඤ්යචතනා යාෙ ධම්මසඤ්යචතනා ඉයම ෙ යචතනාකායා, අයං
සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො. තත්ථ ෙ විඤ්ඤාණකායා විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යාෙ මයනොවිඤ්ඤාණං ඉයම ෙ විඤ්ඤාණකායා, අයං
විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො.ඉයමෙඤ්චක්ඛන්ධා. 

යතසංකාෙරිඤ්ඤා? අනිච්චං දුක්ඛංසඤ්ඤාඅනත්තාතිඑසාඑයතසං 
ෙරිඤ්ඤා. තත්ථ කතයමො ඛන්ධත්යථො? සමූහත්යථො ඛන්ධත්යථො, 
පුඤ්ජත්යථොඛන්ධත්යථො, රාසත්යථොඛන්ධත්යථො.තං යථාදබ්බක්ඛන්යධො
ෙනක්ඛන්යධො දාරුක්ඛන්යධො අග්ගික්ඛන්යධො උදකක්ඛන්යධො
ොයුක්ඛන්යධොඉතිඑෙංඛන්යධසු සබ්බසඞ්ගයහොෙඑෙංඛන්ධත්යථො. 

තත්ථ අට්ඨාරස ධාතුයයො චක්ඛුධාතු රූෙධාතු 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු…යෙ.… මයනොධාතු ධම්මධාතු මයනොවිඤ්ඤාණධාතු.
එතායයො අට්ඨාරස ධාතුයයො. තාසං ෙරිඤ්ඤා අනිච්චං දුක්ඛං සඤ්ඤා
අනත්තාති එසා එතාසං ෙරිඤ්ඤා. තත්ථ යකො ධාතුඅත්යථො? වුච්චයත
අෙයෙත්යථොධාතුඅත්යථො.අෙයයෙොතිචක්ඛුයනොෙසායදො චක්ඛුධාතු.එෙං
ෙඤ්චසු ධාතූසු පුන රාගෙෙච්යෙදත්යථො ධාතුඅත්යථො. ෙෙච්ඡින්නා හි 
චක්ඛුධාතු. එෙං ෙඤ්චසු පුනරාහ එකන්තිෙකතයත්යථන ධාතුඅත්යථොති
වුච්චයත.තං යථා, ෙකතියා අයංපුරියසොපිත්තියකොයසම්හියකොොතියකො
සන්නිොතියකොති එෙං ෙකතිචක්ඛුධාතු දසන්නං පියා ච සබ්යබසු
ඉන්ද්රියයසු…යෙ.…විසභාගත්යථො ධාතුඅත්යථො. 

තත්ථ ද්ොදසායතනානි කතමානි? ෙ අජ්ඣත්තිකානි ෙ බාහිරානි.
චක්ඛායතනං යාෙ මනායතනන්ති අජ්ඣත්තිකං, රූොයතනං යාෙ 
ධම්මායතනන්තිබාහිරං.එතානිද්ොදසආයතනානි.එයතසංකාෙරිඤ්ඤා? 
අනිච්චං දුක්ඛං සඤ්ඤා අනත්තාති, එසා එයතසං ෙරිඤ්ඤා. අපි ච ද්විධා
ෙරිඤ්ඤාඤාතෙරිඤ්ඤා ච ෙහානෙරිඤ්ඤා ච. තත්ථ ඤාතෙරිඤ්ඤානාම
අනිච්චං දුක්ඛං සඤ්ඤා අනත්තාති, එසා ඤාතෙරිඤ්ඤා. ෙහානෙරිඤ්ඤා 
ෙන ෙන්දරාගප්ෙහානා, එසා ෙහානෙරිඤ්ඤා. තත්ථ කතයමො
ආයතනත්යථො? වුච්චයතආකාරත්යථො ආයතනත්යථො.යථාසුෙණ්ණාකයරො
දුබ්බණ්ණාකයරො, යථාද්වීහියතහිආකායරහියතයතගාො උත්තිට්ඨන්ති.
එෙංඑයතහිචිත්තයචතසිකාගාොඋත්තිට්ඨන්තිකම්මකියලසා දුක්ඛධම්මා
ච. පුනරාහ ආයදානත්යථො ආයතනත්යථො. යථා රඤ්යඤො ආයදායනහි
ආයයොභෙති, එෙං ආයදානත්යථොආයතනත්යථො. 

61. චත්තාරිඅරියසච්චානිදුක්ඛංසමුදයයොනියරොයධොමග්යගොච. දුක්ඛං
යථා සමායසන ධම්මාචරියං මානසඤ්ච, සමුදයයො සමායසන අවිජ්ජා ච
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තණ්හා ච, නියරොයධො සමායසන විජ්ජා ච විමුත්ති ච, මග්යගො සමායසන
සමයථොචවිෙස්සනාච. 

තත්ථ සත්තතිංස යබොධිෙක්තකා ධම්මා කතයම? චත්තායරො
සතිෙට්ඨානා යාෙ අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, එෙයමයත සත්තතිංස
යබොධිෙක්තකා ධම්මා. යය ධම්මා අතීතානාගතෙච්චුප්ෙන්නානං බුද්ධානං
භගෙන්තානං ෙච්යචකබුද්ධානං සාෙකානං ච නිබ්බානාය සංෙත්තන්තීති, 
යසොමග්යගොචත්තායරොසතිෙට්ඨානා.කතයමචත්තායරො? ඉධ භික්ඛුකායය
කායානුෙස්සී විහරති, සම්මප්ෙධානං…යෙ.… ඉද්ධිොදං…යෙ.… 
ඉන්ද්රියානි…යෙ.…බලානි…යෙ.…තත්ථයකොඉන්ද්රියත්යථො? ඉන්දත්යථො 
ඉන්ද්රියත්යථො, ආධිෙයතයයත්යථො ඉන්ද්රියත්යථො, ෙසාදත්යථො 
ඉන්ද්රියත්යථො, අසාධාරණං කස්ස කිරියත්යථො ඉන්ද්රියත්යථො
අනෙෙරියත්යථො බලත්යථො, ථාමත්යථො බලත්යථො, උොදායත්යථො
බලත්යථො, උෙත්ථම්භනත්යථොබලත්යථො. 

තත්ථ කතයම සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො යාෙ 
උයෙක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. තත්ථ කතයමො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො? 
සම්මාදිට්ඨි යාෙ සම්මාසමාධි. තත්ථ අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොති ඛන්යධො
සීලක්ඛන්යධො ච සමාධික්ඛන්යධො ච ෙඤ්ඤාක්ඛන්යධො ච. තත්ථ යා ච
සම්මාොචා යයො ච සම්මාකම්මන්යතො යයො ච සම්මාආජීයෙො, අයං
සීලක්ඛන්යධො.යාචසම්මාසතියයොචසම්මාොයායමොයයොචසම්මාසමාධි, 
අයං සමාධික්ඛන්යධො. යයො ච සම්මාසඞ්කප්යෙො යා ච සම්මාදිට්ඨි, අයං
ෙඤ්ඤාක්ඛන්යධො. එෙං තායයො තිස්යසො සික්ඛා. එෙං තීහාකායරහි දස
ෙදානි…යෙ.…. 

තත්ථ යයොගාෙචයරො සීලක්ඛන්යධඨියතොයදොසංඅකුසලංනඋොදියති, 
යදොසානුසයං සමූහනති, යදොසසල්ලං උද්ධරති, දුක්ඛයෙදනං ෙරිජානාති, 
කාමධාතුං සමතික්කමති. සමාධික්ඛන්යධ ඨියතො යලොභං අකුසලං න 
උොදියති, රාගානුසයං සමූහනති, යලොභසල්ලං උද්ධරති, සුඛයෙදනං
ෙරිජානාති, රූෙධාතුං සමතික්කමති. ෙඤ්ඤාක්ඛන්යධ ඨියතො යමොහං
අකුසලංනඋොදියති, අවිජ්ජානුසයංසමූහනති, යමොහසල්ලංදිට්ඨිසල්ලඤ්ච
උද්ධරති, අදුක්ඛමසුඛයෙදනං ෙරිජානාති, අරූෙධාතුංසමතික්කමති.ඉතිතීහි
ඛන්යධහි තීණි අකුසලමූලානි න උොදියති, චත්තාරි සල්ලානි උද්ධරති, 
තිස්යසොයෙදනාෙරිජානාති, යතධාතුකංසමතික්කමති. 

62. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං චතූසු අරියසච්යචසු අඤ්ඤාණන්ති 
විත්ථායරන යථා යසො ොණසජ්යජසු කථංකථා කාතබ්බං. තත්ථ කතමං
විඤ්ඤාණං? ෙ විඤ්ඤාණකායා යෙදනා සඤ්ඤා යචතනා ඵස්යසො
මනසිකායරො, ඉදං නාමං. තත්ථ කතමං රූෙං? චාතුමහාභූතිකං චතුන්නං
මහාභූතානං උොදායරූෙස්ස ෙඤ්ඤත්තිං. ඉති පුරිමකඤ්ච නාමං ඉදඤ්ච
රූෙංතදුභයංනාමරූෙන්තිවුච්චති.තත්ථෙළායතනන්තිෙඅජ්ඣත්තිකානි 
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ෙටුන 

ආයතනානි, චක්ඛු අජ්ඣත්තිකං ආයතනං යාෙ මයනො අජ්ඣත්තිකං
ආයතනං. ඵස්යසොති ෙ ඵස්සකායා චක්ඛුසම්ඵස්යසො යාෙ
මයනොසම්ඵස්යසොති ඵස්යසො. ෙ යෙදනාකායා යෙදනා. තණ්හාති ෙ
තණ්හාකායා තණ්හා. උොදානන්ති චත්තාරි උොදානානි කාමුොදානං 
දිට්ඨුොදානං සීලබ්බතුොදානං අත්තොදුොදානන්ති උොදානං. භයෙොති
තයයොභොකාමභයෙො රූෙභයෙොඅරූෙභයෙො.තත්ථකතමාජාති? යාෙඨමං
ඛන්ධානං ෙඨමං ධාතූනං ෙඨමං ආයතනානං උප්ෙත්ති ජාති සඤ්ජාති
ඔක්කන්ති අභිනිබ්බත්ති ඛන්ධානං ොතුභායෙො, අයං ජාති. තත්ථ කතමා
ජරා? ජරානාමයංතංඛණ්ඩිච්චංොලිච්චං ෙලිත්තචතාෙවිවිත්තංචතුන්නං
මහාභූතානං විෙණ්ණතං භග්යගො තං ජරා හීයනා ෙහීයනා ආයුයනො හානි
සංහානි ඉන්ද්රියානං ෙරියභයදො උෙනායහො ෙරිොයකො, අයං ජරා. තත්ථ
කතමං මරණං? මරණංනාමයංතස්මිංතස්මිංසත්තනිකායයයතසංයතසං
සත්තානං චුති චෙනතා මරණං කාලඞ්කිරියා උද්ධුමාතකානං යභයදො
කායස්ස ජීවිතින්ද්රියස්ස උෙච්යෙයදො, ඉදං මරණං. ඉති පුරිමිකා ච ජරා
ඉදඤ්චමරණංතදුභයංජරාමරණං. 

තත්ථ අන්ධකාරතිමිසා යථාභූතං අප්ෙජානනලක්ඛණා අවිජ්ජා
සඞ්ඛාරානං ෙදට්ඨානං හ. අභිසඞ්ඛරණලක්ඛණා සඞ්ඛාරා, 
උෙචයපුනබ්භොභියරොෙනෙච්චුෙට්ඨානා. යත විඤ්ඤාණස්ස ෙදට්ඨානං.
ෙත්ථු සවිඤ්ඤත්තිලක්ඛණං විඤ්ඤාණං, තං නාමරූෙස්ස ෙදට්ඨානං.
අයනකසන්නිස්සයලක්ඛණං නාමරූෙං, තං සළායතනස්ස ෙදට්ඨානං.
ඉන්ද්රියෙෙත්ථාෙනලක්ඛණං සළායතනං, තං ඵස්සස්ස ෙදට්ඨානං. 
සන්නිොතලක්ඛයණො ඵස්යසො, යසො යෙදනාය ෙදට්ඨානං.
අනුභෙනලක්ඛණායෙදනා, සාතණ්හායෙදට්ඨානං.අජ්යඣොසානලක්ඛණා
තණ්හා, සාඋොදානස්සෙදට්ඨානං.ආදානෙරිහනනලක්ඛණංඋොදානං, තං
භෙස්ස ෙදට්ඨානං. නානාගතිවික්යඛෙලක්ඛයණො භයෙො, යසො ජාතියා
ෙදට්ඨානං. ඛන්ධානං ොතුභාෙලක්ඛණා ජාති, සා ජරාය ෙදට්ඨානං.
උෙනයෙරිොකලක්ඛණා ජරා, සා මරණස්ස ෙදට්ඨානං.
ආයුක්ඛයජීවිතඋෙයරොධලක්ඛණං මරණං, තං දුක්ඛස්ස ෙදට්ඨානං. 
කායසම්පීළනලක්ඛණං දුක්ඛං, තං යදොමනස්සස්ස ෙදට්ඨානං.
චිත්තසම්පීළනලක්ඛණං යදොමනස්සං, තං යසොකස්ස ෙදට්ඨානං.
යසොචනලක්ඛයණො යසොයකො, යසො ෙරියදෙස්ස ෙදට්ඨානං. 
ෙචීනිච්ොරණලක්ඛයණො ෙරියදයෙො, යසො උොයාසස්ස ෙදට්ඨානං. යය
ආයාසායතඋොයාසා. 

නෙෙදානියත්ථසබ්යබොඅකුසලෙක්යඛොසඞ්ගහංසයමොසරණංගච්ෙති. 
කතමානි නෙ ෙදානි? ද්යෙ මූලකියලසා, තීණි අකුසලමූලානි, චත්තායරො
විෙල්ලාසා. තත්ථ ද්යෙ මූලකියලසා අවිජ්ජා ච භෙතණ්හා ච, තීණි
අකුසලමූලානියලොයභොයදොයසොයමොයහොච. චත්තායරොවිෙල්ලාසා [අ.නි.
4.49] – ‘‘අනිච්යච නිච්ච’’න්ති සඤ්ඤාවිෙල්ලායසො චිත්තවිෙල්ලායසො
දිට්ඨිවිෙල්ලායසො, ‘‘දුක්යඛ සුඛ’’න්ති සඤ්ඤාවිෙල්ලායසො
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චිත්තවිෙල්ලායසො දිට්ඨිවිෙල්ලායසො, ‘‘අනත්තනි අත්තා’’ති
සඤ්ඤාවිෙල්ලායසො චිත්තවිෙල්ලායසො දිට්ඨිවිෙල්ලායසො, ‘‘අසුයභ 
සුභ’’න්තිසඤ්ඤාවිෙල්ලායසොචිත්තවිෙල්ලායසොදිට්ඨිවිෙල්ලායසො. 

63. තත්ථඅවිජ්ජානාමචතූසුඅරියසච්යචසුයථාභූතංඅඤ්ඤාණං, අයං
අවිජ්ජා. භෙතණ්හා නාම යයො භයෙසු රායගො සාරායගො ඉච්ො මුච්ො
ෙත්ථනානන්දී අජ්යඣොසානංඅෙරිච්චායගො, අයංභෙතණ්හා. 

තත්ථ කතයමොයලොයභොඅකුසලමූලං? 

යලොයභො නාම යසො යතසු යතසු ෙරෙත්ථූසු ෙරදබ්යබසු ෙරට්ඨායනසු 
ෙරසාෙයතයයයසුෙරෙරිග්ගහියතසු යලොයභොලුබ්භනාඉච්ොමුච්ො ෙත්ථනා
නන්දී අජ්යඣොසානං අෙරිච්චායගො, අයං යලොයභො අකුසලමූලං.කස්යසතං
මූලං? යලොයභො යලොභජස්ස අකුසලස්ස කායකම්මස්ස ෙචීකම්මස්ස
මයනොකම්මස්ස ච, තථා යථා තංසම්ෙයුත්තානං චිත්තයචතසිකානං
ධම්මානංමූලං. 

තත්ථ කතයමොයදොයසොඅකුසලමූලං? 

යසො සත්යතසු ආ ායතො අක්ඛන්ති අප්ෙච්චයයො බයාොයදො ෙයදොයසො 
අනත්ථකාමතායචතයසොෙටි ායතො, අයංයදොයසොඅකුසලමූලං. 

කස්යසතංමූලං? 

යදොසජස්ස කායකම්මස්ස ෙචීකම්මස්ස මයනොකම්මස්ස 
සම්ෙයුත්තානඤ්චචිත්තයචතසිකානංධම්මානංමූලං. 

තත්ථකතයමොයමොයහොඅකුසලමූලං? 

යංචතූසුඅරියසච්යචසුඅනභිසමයයොඅසම්ෙජ්ජග්ගායහොඅප්ෙටියෙයධො 
යමොයහො මුය්හනා සම්යමොයහො සම්මුය්හනා අවිජ්ජා තයමො අන්ධකායරො
ආෙරණංනීෙරණංෙදනං අච්ෙදනං [අයෙච්ෙදනං(පී.ක.)] අෙසච්ොගමනං
කුසලානං ධම්මානං, අයංයමොයහොඅකුසලමූලං. 

කස්යසතංමූලං? 

යමොහජස්ස අකුසලස්ස කායකම්මස්ස ෙචීකම්මස්ස මයනොකම්මස්ස ච 
තංසම්ෙයුත්තකානඤ්චචිත්තයචතසිකානංධම්මානංමූලං. 

තත්ථ විෙල්ලාසා ජානිතබ්බා, විෙල්ලාසානං ෙත්ථු ජානිතබ්බං. යං
විෙල්ලාසං සියා, තං ජානිතබ්බං. තත්ථ එයකො විෙල්ලායසො තීණි 
විෙල්ලාසානි චත්තාරි විෙල්ලාසෙත්ථූනි. කතයමො එයකො විෙල්ලායසො ච, 
යයනෙටිෙක්යඛන විෙල්ලාසිතංගණ්හාති? 
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‘‘අනිච්යච නිච්ච’’න්ති, ‘‘දුක්යඛ සුඛ’’න්ති, ‘‘අනත්තනි අත්තා’’ති, 
‘‘අසුයභසුභ’’න්ති, අයංඑයකොවිෙල්ලායසො. 

කතමානිචත්තාරිවිෙල්ලාසෙත්ථූනි? 

කායයොයෙදනාචිත්තංධම්මාච.ඉමානිචත්තාරි විෙල්ලාසෙත්ථූනි. 

කතමානිතීණිවිෙල්ලාසානි? 

සඤ්ඤාචිත්තංදිට්ඨිච.ඉමානිතීණිවිෙල්ලාසානි. 

තත්ථ මනාපියක ෙත්ථුම්හි ඉන්ද්රියෙත්යථ ෙණ්ණායතයන ො යයො
නිමිත්තස්ස උග්ගායහො, අයං සඤ්ඤාවිෙල්ලායසො. තත්ථ විෙරීතචිත්තස්ස
ෙත්ථුම්හි සති විඤ්ඤත්ති, අයං චිත්තවිෙල්ලායසො. තත්ථ විෙරීතචිත්තස්ස
තම්හිරූයෙ‘‘අසුයභසුභ’’න්තියාඛන්තිරුචිඋයෙක්ඛනා නිච්ෙයයොදිට්ඨි
නිදස්සනංසන්තීරණා, අයංදිට්ඨිවිෙල්ලායසො.තත්ථෙත්ථුයභයදන කායයසු
ද්ොදස විෙල්ලාසා භෙන්ති. තයයො කායයතයයො යෙදනායතයයො චිත්යත
තයයො ධම්යම, චත්තායරො සඤ්ඤාවිෙල්ලාසා චත්තායරො චිත්තවිෙල්ලාසා
චත්තායරො දිට්ඨිවිෙල්ලාසා, ආයතනූෙචයයතො
චක්ඛුවිඤ්ඤාණසඤ්ඤාසමඞ්ගිස්ස රූයෙසු ද්ොදස විෙල්ලාසා යාෙ මයනො
සඤ්ඤාසමඞ්ගිස්ස, ධම්යමසු ද්ොදස විෙල්ලාසා ෙ ද්ොදසකා චත්තාරි
විෙල්ලාසා භෙන්ති. ආරම්මණනානත්තයතො හි අෙරිමිතසඞ්යඛයයානං
සත්තානං [අත්තානං (ක.)] අෙරිමිතමසඞ්යඛයයා විෙල්ලාසා භෙන්ති
හීනුක්කට්ඨමජ්ඣිමතාය. 

64. තත්ථ ෙඤ්චක්ඛන්ධා චත්තාරි අත්තභාෙෙත්ථූනි භෙන්ති. යයො
රූෙක්ඛන්යධො, යසොකායයො අත්තභාෙෙත්ථු. යයො යෙදනාක්ඛන්යධො, යසො
යෙදනා අත්තභාෙෙත්ථු. යයො සඤ්ඤාක්ඛන්යධො ච සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො ච, 
යත ධම්මා අත්තභාෙෙත්ථු. යයො විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, යසො චිත්තං
අත්තභාෙෙත්ථු. ඉති ෙඤ්චක්ඛන්ධා චත්තාරි අත්තභාෙෙත්ථූනි. තත්ථ
කායය ‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති විෙල්ලායසො භෙති. එෙං යෙදනාසු…යෙ.…
චිත්යත…යෙ.… ධම්යමසු ච අත්තවිෙල්ලායසො භෙති. තත්ථ චතුන්නං
විෙල්ලාසානං සමුග් ාතනත්ථං භගො චත්තායරො සතිෙට්ඨායන යදයසති 
ෙඤ්ඤයෙතිකායයකායානුෙස්සී විහරයතො ‘‘අසුයභසුභ’’න්ති විෙල්ලාසං
සමුග් ායතති, එෙංයෙදනාසු, චිත්යත, ධම්යමසුචකාතබ්බං. 

තත්ථ අන්ධකාරතිමිසා අප්ෙටියෙධලක්ඛණා අවිජ්ජා, තස්සා 
විෙල්ලාසෙදට්ඨානං. අජ්යඣොසානලක්ඛණා තණ්හා, තස්සා
පියරූෙසාතරූෙංෙදට්ඨානං. අත්තාසයෙඤ්චනාලක්ඛයණො යලොයභො, තස්ස
අදින්නාදානං ෙදට්ඨානං. ඉධ විොදලක්ඛයණො යදොයසො, තස්ස
ොණාතිොයතො ෙදට්ඨානං. ෙත්ථුවිප්ෙටිෙත්තිලක්ඛයණො යමොයහො, තස්ස 
මිච්ොෙටිෙත්ති ෙදට්ඨානං. සඞ්ඛතානං ධම්මානං අවිනාසග්ගහණලක්ඛණා



ඛුද්දකනිකායය  යෙටයකොෙයදසොළි 
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ෙටුන 

නිච්චසඤ්ඤා, තස්සා සබ්බසඞ්ඛාරා ෙදට්ඨානං.
සාසෙඵස්යසොෙගමනලක්ඛණාසුඛසඤ්ඤා, තස්සා මමඞ්කායරො ෙදට්ඨානං.
ධම්යමසුඋෙගමනලක්ඛණා අත්තසඤ්ඤා, තස්සා අහඞ්කායරො ෙදට්ඨානං.
ෙණ්ණසඞ්ගහණලක්ඛණාසුභසඤ්ඤා, තස්සා ඉන්ද්රියඅසංෙයරොෙදට්ඨානං.
එයතහිනෙහිෙයදහිඋද්දිට්යඨහිසබ්යබොඅකුසලෙක්යඛො නිද්දිට්යඨොභෙති, 
යසොචයඛොබහුස්සුයතනසක්කාජානිතුංයනොඅප්ෙස්සුයතන, ෙඤ්ඤෙතා 
යනොදුප්ෙඤ්යඤන, යුත්යතනයනොඅයුත්යතන. 

නෙ ෙදානි කුසලානි යත්ථ සබ්යබො කුසලෙක්යඛො සඞ්ගයහො
සයමොසරණංගච්ෙන්ති.කතමානිනෙෙදානි? සමයථොවිෙස්සනා අයලොයභො
අයදොයසො අයමොයහො අනිච්චසඤ්ඤා දුක්ඛසඤ්ඤා අනත්තසඤ්ඤා
අසුභසඤ්ඤාච. 

තත්ථ කතයමො සමයථො? යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති අෙට්ඨිති ඨානං 
ෙට්ඨානං උෙට්ඨානං සමාධි සමාධානං අවික්යඛයෙො අවිප්ෙටිසායරො
වූෙසයමොමානයසොඑකග්ගං චිත්තස්ස, අයංසමයථො. 

තත්ථ කතමා විෙස්සනා? ඛන්යධසු ො ධාතූසු ො ආයතයනසු ො 
නාමරූයෙසු ො ෙටිච්චසමුප්ොයදසු ො ෙටිච්චසමුප්ෙන්යනසු ො ධම්යමසු
දුක්යඛසු ො සමුදයයසු ො නියරොයධ ො මග්යග ො කුසලාකුසයලසු ො
ධම්යමසු සාෙජ්ජඅනෙජ්යජසු ො කණ්හසුක්යකසු ො
යසවිතබ්බඅයසවිතබ්යබසු ො යසො යථාභූතං විචයයො ෙවිචයයො වීමංසා 
ෙරවීමංසා ගාහනා අග්ගාහනා ෙරිග්ගාහනා චිත්යතන ෙරිචිතනා තුලනා
උෙෙරික්ඛා ඤාණං විජ්ජා ො චක්ඛු බුද්ධි යමධා ෙඤ්ඤා ඔභායසො
ආයලොයකො ආභා ෙභා ඛග්යගො නාරායචො [නාරජ්යජො (පී. ක.)] 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො සම්මාදිට්ඨි මග්ගඞ්ගං, අයං විෙස්සනා.
යතයනසා විෙස්සනා ඉති වුච්චති විවිධා ො එසා විෙස්සනාති, තස්මා එසා
විෙස්සනාති වුච්චති. ද්විධා යචසා හි විෙස්සනා ධම්මවිෙස්සනාති වුච්චති, 
ද්විධා ඉමාය ෙස්සති සුභඤ්ච අසුභඤ්ච කණ්හඤ්ච සුක්කඤ්ච
යසවිතබ්බඤ්ච අයසවිතබ්බඤ්ච කම්මඤ්ච විොකඤ්ච බන්ධඤ්ච
වියමොක්ඛඤ්ච ආචයඤ්ච අෙචයඤ්ච ෙෙත්තිඤ්ච නිෙත්තිඤ්ච
සංකියලසඤ්ච යෙොදානඤ්ච, එෙං විෙස්සනාති වුච්චති. අථ ො විඉති
උෙසග්යගොෙස්සනාතිඅත්යථො තස්මාවිෙස්සනාතිවුච්චයත, අයංවිෙස්සනා. 

65. තත්ථ ද්යෙ යරොගා සත්තානං අවිජ්ජා ච භෙතණ්හා ච, එයතසං 
ද්වින්නංයරොගානංනි ාතායභගෙතාද්යෙයභසජ්ජානිවුත්තානිසමයථොච
විෙස්සනා ච. ඉමානි ද්යෙ යභසජ්ජානි ෙටියසයෙන්යතො ද්යෙ අයරොයග
සච්ඡිකයරොති රාගවිරාගං යචයතොවිමුත්තිං අවිජ්ජාවිරාගඤ්ච
ෙඤ්ඤාවිමුත්තිං. තත්ථ තණ්හායරොගස්ස සමයථො යභසජ්ජං, රාගවිරාගා
යචයතොවිමුත්තිඅයරොගං.අවිජ්ජායරොගස්සවිෙස්සනායභසජ්ජං අවිජ්ජාවිරාගා
ෙඤ්ඤාවිමුත්තිඅයරොගං.එෙඤ්හිභගොචාහ, ‘‘ද්යෙධම්මා ෙරිඤ්යඤයයා 
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[ෙස්සදී.නි.3.352] නාමඤ්චරූෙඤ්ච, ද්යෙධම්මාෙහාතබ්බාඅවිජ්ජාච
භෙතණ්හාච, ද්යෙධම්මාභායෙතබ්බාසමයථොච විෙස්සනා ච, ද්යෙධම්මා
සච්ඡිකාතබ්බා විජ්ජා ච විමුත්ති චා’’ති. තත්ථ සමථං භායෙන්යතො රූෙං
ෙරිජානාති, රූෙං ෙරිජානන්යතො තණ්හං ෙජහති, තණ්හං ෙජහන්යතො
රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්තිං සච්ඡිකයරොති, විෙස්සනං භායෙන්යතො නාමං
ෙරිජානාති, නාමං ෙරිජානන්යතො අවිජ්ජං ෙජහති, අවිජ්ජං ෙජහන්යතො
අවිජ්ජාවිරාගා ෙඤ්ඤාවිමුත්තිං සච්ඡිකයරොති. යදා භික්ඛුයනො ද්යෙ ධම්මා
ෙරිඤ්ඤාතාභෙන්තිනාමඤ්චරූෙඤ්ච, තථාස්සද්යෙධම්මා ෙහීනාභෙන්ති
අවිජ්ජාචභෙතණ්හාච.ද්යෙධම්මාභාවිතාභෙන්තිසමයථොච විෙස්සනා
ච, ද්යෙධම්මාසච්ඡිකාතබ්බාභෙන්තිවිජ්ජාචවිමුත්තිච. එත්තාෙතාභික්ඛු
කතකිච්යචොභෙති.එසායසොොදියසසානිබ්බානධාතු.තස්ස ආයුෙරියාදානා
ජීවිතින්ද්රියස්ස උෙයරොධා ඉදඤ්ච දුක්ඛංනිරුජ්ඣති, අඤ්ඤඤ්ච දුක්ඛං න
උප්ෙජ්ජති. තත්ථ යයො ඉයමසං ඛන්ධානං ධාතුආයතනානං නියරොයධො
වූෙසයමො අඤ්යඤසඤ්ච ඛන්ධධාතුආයතනානං අප්ෙටිසන්ධි අොතුභායෙො, 
අයංඅනුොදියසසා නිබ්බානධාතු. 

තත්ථකතමංඅයලොයභොකුසලමූලං? යංධාතුයකොඅයලොයභොඅලුබ්භනා 
අලුබ්භිතත්තංඅනිච්ොඅෙත්ථනාඅකන්තාඅනජ්යඣොසානං.අයංඅයලොයභො
කුසලමූලං. කස්යසතං මූලං? අයලොභජස්ස කුසලස්ස කායකම්මස්ස
ෙචීකම්මස්ස මයනොකම්මස්ස තංසම්ෙයුත්තානඤ්ච චිත්තයචතසිකානං
ධම්මානං මූලං. අථ ො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො කුසලන්ති වුච්චති, 
යසො තිණ්ණං මග්ගඞ්ගානං මූලං. කතයමසං තිණ්ණං, සම්මාසඞ්කප්ෙස්ස
සම්මාොයාමස්සසම්මාසමාධිස්සචඉයමසංමූලන්ති, තස්මා කුසලමූලන්ති
වුච්චති. 

තත්ථ කතමං අයදොයසො කුසලමූලං? යා සත්යතසු ො සඞ්ඛායරසු ො
අන ායතො අප්ෙටි ායතො අබයාෙත්ති අබයාොයදො අයදොයසො යමත්තා 
යමත්තායනා අත්ථකාමතා හිතකාමතා යචතයසො ෙසායදො, අයං අයදොයසො
කුසලමූලං. කස්යසතං මූලං? අයදොසජස්ස කුසලස්ස කායකම්මස්ස
ෙචීකම්මස්ස මයනොකම්මස්ස තංසම්ෙයුත්තානඤ්ච චිත්තයචතසිකානං
ධම්මානං මූලං. අථ ො තිණ්ණං මග්ගඞ්ගානං මූලං. කතයමසං තිණ්ණං? 
සම්මාොචාය සම්මාකම්මන්තස්ස සම්මාආජීෙස්ස ච ඉයමසං තිණ්ණං
මග්ගඞ්ගානං මූලං, තස්මාකුසලමූලන්තිවුච්චති. 

තත්ථකතමං අයමොයහොකුසලමූලං? යං චතූසු අරියසච්යචසුයථාභූතං 
ඤාණදස්සනං අභිසමයයො සම්මා ච ෙච්චාගයමො ෙටියෙයධො අයමොයහො
අසම්මුය්හනා අසම්යමොයහො විජ්ජාෙකායසො ආයලොයකො අනාෙරණං 
යසක්ඛානං කුසලානං ධම්මානං, අයං අයමොයහො කුසලමූලං. කස්යසතං
මූලං? අයමොහජස්ස කුසලස්ස කායකම්මස්ස ෙචීකම්මස්ස මයනොකම්මස්ස
තංසම්ෙයුත්තානඤ්ච චිත්තයචතසිකානං ධම්මානං මූලං. අථ ො ද්වින්නං 
මග්ගඞ්ගානංඑතංමූලං.කතයමසංද්වින්නං? සම්මාදිට්ඨියාචසම්මාසතියා
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චඉයමසං ද්වින්නංමග්ගඞ්ගානංමූලං, තස්මාකුසලමූලන්තිවුච්චති.එෙං 
ඉයමසංතීහිකුසලමූයලහිඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොයයොයජතබ්යබො. 

66. තත්ථ කතමා අනිච්චසඤ්ඤා? ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
උප්ොදෙයධම්මියනො’’තිචයාසඤ්ඤාසඤ්ජානනාෙෙත්ථෙනාඋග්ගායහො, 
අයං අනිච්චසඤ්ඤා. තස්සා යකො නිස්සන්යදො? අනිච්චසඤ්ඤාය භාවිතාය
බහුලීකතාය අට්ඨසු යලොකධම්යමසු චිත්තං නානුසන්ධති න සන්ධති න
සණ්ඨහති, උයෙක්ඛාොෙටික්කූලතාො සණ්ඨහති, අයමස්සානිස්සන්යදො. 

තත්ථකතමා දුක්ඛසඤ්ඤා? ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති යා සඤ්ඤා
සඤ්ජානනා ෙෙත්ථෙනා උග්ගායහො, අයං දුක්ඛසඤ්ඤා. තස්සා යකො
නිස්සන්යදො? දුක්ඛසඤ්ඤාය භාවිතාය බහුලීකතාය ආලස්යස සංෙමායද
විම්හයය ච චිත්තං නානුසන්ධති න සන්ධති න සණ්ඨහති, උයෙක්ඛා ො
ෙටික්කූලතාොසණ්ඨහති, අයමස්සා නිස්සන්යදො. 

තත්ථ කතමා අනත්තසඤ්ඤා? ‘‘සබ්යබසු ධම්යමසු අනත්තා’’ති යා 
සඤ්ඤාසඤ්ජානනා ෙෙත්ථෙනාඋග්ගායහො, අයං අනත්තසඤ්ඤා. තස්සා
යකො නිස්සන්යදො, අනත්තසඤ්ඤාය භාවිතාය බහුලීකතාය අහඞ්කායරො
චිත්තංනානුසන්ධතිනසන්ධති, මමඞ්කායරොනසණ්ඨහති, උයෙක්ඛා ො
ෙටික්කූලතාොසණ්ඨහති, අයමස්සා නිස්සන්යදො. 

තත්ථ කතමා අසුභසඤ්ඤා? ‘‘සත්ත සඞ්ඛාරා අසුභා’’ති යා සඤ්ඤා
සඤ්ජානනා ෙෙත්ථෙනා උග්ගායහො, අයං අසුභසඤ්ඤා. තස්සා යකො
නිස්සන්යදො? අසුභසඤ්ඤාය භාවිතාය බහුලීකතාය සුභනිමිත්යත චිත්තං
නානුසන්ධති න සන්ධති න සණ්ඨහති, උයෙක්ඛා ො ෙටික්කූලතා ො
සණ්ඨහති, අයමස්සානිස්සන්යදො. 

තත්ථ ෙඤ්චන්නං ඛන්ධානං ෙරිඤ්ඤා භගෙතා යදසිතා, යයො තත්ථ 
අසුභසඤ්ඤා රූෙක්ඛන්ධස්ස ෙරිඤ්ඤත්තං, දුක්ඛසඤ්ඤා
යෙදනාක්ඛන්ධස්ස ෙරිඤ්ඤත්තං, අනත්තසඤ්ඤා සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස ෙරිඤ්ඤත්තං, අනිච්චසඤ්ඤා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස
ෙරිඤ්ඤත්තං. තත්ථ සමයථන තණ්හං සමුග් ායතති, විෙස්සනා අවිජ්ජං 
සමුග් ායතති, අයදොයසන යදොසං සමුග් ායතති, අයමොයහන යමොහං
සමුග් ායතති, අනිච්චසඤ්ඤායනිච්චසඤ්ඤං සමුග් ායතති, දුක්ඛසඤ්ඤාය
සුඛසඤ්ඤං සමුග් ායතති, අනත්තසඤ්ඤාය අත්තසඤ්ඤං සමුග් ායතති, 
අසුභසඤ්ඤායසුභසඤ්ඤංසමුග් ායතති. 

චිත්තවික්යඛෙෙටිසංහරණලක්ඛයණො සමයථො, තස්ස ඣානානි
ෙදට්ඨානං. සබ්බධම්මං යථාභූතං ෙටියෙධලක්ඛණා විෙස්සනා, තස්සා
සබ්බයනයයං ෙදට්ඨානං. ඉච්ොෙටිසංහරණලක්ඛයණො අයලොයභො, තස්ස
අදින්නාදානා යෙරමණී ෙදට්ඨානං. අබයාොදලක්ඛයණො අයදොයසො, තස්ස
ොණාතිොතා යෙරමණී ෙදට්ඨානං. ෙත්ථුඅප්ෙටිහතලක්ඛයණො අයමොයහො, 
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74 

ෙටුන 

තස්ස සම්මාෙටිෙත්ති ෙදට්ඨානං. සඞ්ඛතානං ධම්මානං
විනාසග්ගහණලක්ඛණා අනිච්චසඤ්ඤා, තස්සා උදයබ්බයයො ෙදට්ඨානං. 
සාසෙඵස්සසඤ්ජානනලක්ඛණා දුක්ඛසඤ්ඤා, තස්සා යෙදනා ෙදට්ඨානං. 
සබ්බධම්මඅනුෙගමනලක්ඛණා අනත්තසඤ්ඤා, තස්සා ධම්මසඤ්ඤා 
ෙදට්ඨානං.විනීලකවිපුබ්බකඋද්ධුමාතකසමුග්ගහණලක්ඛණා අසුභසඤ්ඤා, 
තස්සා නිබ්බිදා ෙදට්ඨානං. ඉයමසු නෙසු ෙයදසු උෙදිට්යඨසු සබ්යබො 
කුසලෙක්යඛොඋෙදිට්යඨොභෙති, යසො චබහුස්සුයතනසක්කාජානිතුංයනො
අප්ෙස්සුයතන, ෙඤ්ඤෙතා යනො දුප්ෙඤ්යඤන, යුත්යතන යනො
අයුත්යතනාති. 

67. තත්ථ නිච්චසඤ්ඤාධිමුත්තස්ස අෙරාෙරං චිත්තං ෙණායමන්යතො
සතිමෙච්චයෙක්ඛයතො අනිච්චසඤ්ඤා න උෙට්ඨාති, ෙඤ්චසු කාමගුයණසු 
සුඛස්සාදාධිමුත්තස්සඉරියාෙථස්සඅගතිමෙච්චයෙක්ඛයතොදුක්ඛසඤ්ඤාන
උෙට්ඨාති, ඛන්ධධාතුආයතයනසු අත්තාධිමුත්තස්ස
නානාධාතුඅයනකධාතුවිනිබ්යභොගමෙච්චයෙක්ඛයතො අනත්තසඤ්ඤා න
උෙට්ඨාති, ෙණ්ණසණ්ඨානාභිරතස්ස කායය සුභාධිමුත්තස්ස ච 
විප්ෙටිච්ෙන්නාඅසුභසඤ්ඤානඋෙට්ඨාති. 

අවිප්ෙටිසාරලක්ඛණා සද්ධා, සද්දහනා ෙච්චුෙට්ඨානං. තස්ස චත්තාරි
යසොතාෙත්තියඞ්ගානි ෙදට්ඨානං. එෙඤ්හි වුත්තං භගෙතා [ෙස්ස
සංයුත්තනිකායය] සද්ධින්ද්රියං භික්ඛයෙ, කුහිං දට්ඨබ්බං, චතූසු
යසොතාෙත්තියඞ්යගසුකුසයලසුධම්යමසු. 

සූරාඅෙටික්යඛෙනලක්ඛණං වීරියින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියාරම්යභො
ෙච්චුෙට්ඨානං. තස්ස අතීතා චත්තායරො සම්මප්ෙධානා ෙදට්ඨානං. යථා
වුත්තං භගෙතා [ෙස්ස සංයුත්තනිකායය] වීරියින්ද්රියං, භික්ඛයෙ, කුහිං
දට්ඨබ්බං, චතූසුසම්මප්ෙධායනසු. 

සති සරණලක්ඛණා, අසම්යමොහෙච්චුෙට්ඨානා. තස්සඅතීතාචත්තායරො
සතිෙට්ඨානා ෙදට්ඨානං. යථා වුත්තං භගෙතා සතින්ද්රියං භික්ඛයෙ, කුහිං
දට්ඨබ්බං, චතූසු සතිෙට්ඨායනසු. 

එකග්ගලක්ඛයණො සමාධි, අවික්යඛෙෙච්චුෙට්ඨායනො, තස්ස චත්තාරි 
ඤාණානි ෙදට්ඨානං. යථා වුත්තං භගෙතා සමාධින්ද්රියං, භික්ඛයෙ, කුහිං
දට්ඨබ්බං, චතූසුඣායනසු. 

ෙජානනලක්ඛණා ෙඤ්ඤා, භූතත්ථසන්තීරණා ෙච්චුෙට්ඨානා, තස්ස 
චත්තාරි අරියසච්චානි ෙදට්ඨානං. යථා වුත්තං භගෙතා [ෙස්ස 
සංයුත්තනිකායය] ෙඤ්ඤින්ද්රියං, භික්ඛයෙ, කුහිං දට්ඨබ්බං, චතූසු 
අරියසච්යචසු. 
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චත්තාරි චක්කානි [ෙස්ස අ. නි. 4.31] ෙතිරූෙයදසොයසො චක්කං, 
සප්පුරිසූෙනිස්සයයො චක්කං, අත්තසම්මාෙණිධානං චක්කං, පුබ්යබ
කතපුඤ්ඤතා චක්කං. තත්ථ අරියසන්නිස්සයලක්ඛයණො
ෙතිරූෙයදසොයසො, යසො සප්පුරිසූෙනිස්සයස්ස ෙදට්ඨානං. 
අරියසන්නිස්සයලක්ඛයණො සප්පුරිස්සූෙනිස්සයයො, යසො
අත්තසම්මාෙණිධානස්ස ෙදට්ඨානං. සම්මාෙටිෙත්තිලක්ඛණං
අත්තසම්මාෙණිධානං, තං පුඤ්ඤානං ෙදට්ඨානං. 
කුසලධම්යමොෙචයලක්ඛණංපුඤ්ඤං, තංසබ්බසම්ෙත්තීනංෙදට්ඨානං. 

එකාදසසීලමූලකාධම්මාසීලෙයතොඅවිප්ෙටිසායරොභෙති…යෙ.…යසො 
විමුත්තිඤාණදස්සනං ‘‘නාෙරං ඉත්ථත්තායා’’ති ෙජානනා. තත්ථ
යෙරමණිලක්ඛණං සීලං, තං අවිප්ෙටිසාරස්ස ෙදට්ඨානං. න
අත්තානුොදලක්ඛයණො අවිප්ෙටිසායරො, යසො ොයමොජ්ජස්ස ෙදට්ඨානං.
අභිප්ෙයමොදනලක්ඛණං ොයමොජ්ජං, තං පීතියා ෙදට්ඨානං. 
අත්තමනලක්ඛණා පීති, සා ෙස්සද්ධියා ෙදට්ඨානං. කම්මනියලක්ඛණා
ෙස්සද්ධි, සා සුඛස්ස ෙදට්ඨානං. අබයාොදලක්ඛණං සුඛං, තං සමාධියනො
ෙදට්ඨානං. අවික්යඛෙනලක්ඛයණො සමාධි, යසො යථාභූතඤාණදස්සනස්ස
ෙදට්ඨානං. අවිෙරීතසන්තීරණලක්ඛණා ෙඤ්ඤා, සා නිබ්බිදාය ෙදට්ඨානං
අනාලයනලක්ඛණා නිබ්බිදා, සා විරාගස්ස ෙදට්ඨානං.
අසංකියලසලක්ඛයණො විරායගො, යසො විමුත්තියා ෙදට්ඨානං. 
අකුසලධම්මවියෙකලක්ඛණා විමුත්ති, සා විමුත්තියනො යෙොදානස්ස
ෙදට්ඨානං. 

68. චතස්යසො අරියභූමියයො චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි. තත්ථ යයො 
යථාභූතං ෙජානාති, එසා දස්සනභූමි. යසොතාෙත්තිඵලඤ්ච යසො යථාභූතං 
ෙජානිත්ො නිබ්බින්දති, ඉදං තනුකාමරාගස්ස ෙදට්ඨානං බයාොදානං.
සකදාගාමිඵලඤ්ච සණ්හං විරජ්ජති, අයං රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති. 
අනාගාමිඵලඤ්ච යං අවිජ්ජාවිරාගා විමුච්චති, අයං කතාභූමි. අරහත්තඤ්ච 
සාමඤ්ඤඵලානීති යකො ෙචනත්යථො, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො
සාමඤ්ඤං, තස්යසතානි ඵලානි සාමඤ්ඤඵලානීති වුච්චති. කිස්ස
බ්රහ්මඤ්ඤඵලානීති වුච්චන්යත? බ්රහ්මඤ්ඤඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, 
තස්සතානිඵලානීතිබ්රහ්මඤ්ඤඵලානීති වුච්චන්යත. 

තත්ථයසොතාෙන්යනොකථං යහොති? සහසච්චාභිසමයා අරියසාෙකස්ස
තීණි සංයයොජනානි ෙහීයන්ති සක්කායදිට්ඨි විචිකිච්ො සීලබ්බතෙරාමායසො
ච, ඉයමසංතිණ්ණං සංයයොජනානංෙහානාෙරික්ඛයාඅරියසාෙයකොයහොති
යසොතාෙන්යනොඅවිනිොතධම්යමොයාෙ දුක්ඛස්සන්තංකයරොති. 

තත්ථ කතමා සක්කායදිට්ඨි? අස්සුතො බායලො පුථුජ්ජයනො යාෙ
අරියධම්යම අයකොවියදො, යසො රූෙං අත්තයතො සමනුෙස්සති යාෙ
විඤ්ඤාණස්මිංඅත්තානං, යසොඉයමසුෙඤ්චසුඛන්යධසු අත්තග්ගායහොො
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අත්තනියග්ගායහොොඑයසොහමස්මිඑකස්මිංෙසෙත්තියකො [අෙත්තියතො(පී.
ක.)] ෙක්තත්යතො අනුග්ගයහො අනුසයන්යතො අඞ්ගමඞ්ගන්ති ෙරති. යා
තථාභූතස්ස ඛන්ති රුචි යෙක්ඛනා ආකාරෙරිවිතක්යකො දිට්ඨිනිජ්ඣායනා
අභිප්ෙසන්නා, අයංවුච්චයතසක්කායදිට්ඨීති. 

තත්ථ ෙඤ්ච දිට්ඨියයො උච්යෙදං භජන්ති. කතමායයො ෙඤ්ච? රූෙං 
අත්තයතොසමනුෙස්සති, යාෙවිඤ්ඤාණංඅත්තයතොසමනුෙස්සති, ඉමායයො
ෙඤ්ච උච්යෙදං භජන්ති, අෙයසසායයො ෙන්නරස සස්සතං භජන්ති. ඉති
සක්කායදිට්ඨිෙහානා ද්ොසට්ඨිදිට්ඨිගතානි ෙහීයන්ති. ෙහානා උච්යෙදං
සස්සතඤ්චනභජති.ඉති උච්යෙදසස්සතප්ෙහානාඅරියසාෙකස්සනකිඤ්චි
දිට්ඨිගතං භෙති, අඤ්ඤා ො යලොකුත්තරාය සම්මාදිට්ඨියා. කථං ෙන
සක්කායදිට්ඨි න භෙති? ඉධ අරියසාෙයකො සුතො යහොති, සබ්යබො
සුක්කෙක්යඛොකාතබ්යබො, යාෙඅරියධම්යමසුයකොවියදොරූෙංඅනත්තයතො 
සමනුෙස්සති, යාෙ විඤ්ඤාණං…යෙ.… එෙමස්ස සමනුෙස්සන්තස්ස
සක්කායදිට්ඨින භෙති. 

කථං විචිකිච්ො න භෙති? ඉධ අරියසාෙයකො බුද්යධ න කඞ්ඛති, න
විචිකිච්ෙති අභිප්ෙසීදති, ඉතිපි යසො භගොති සබ්බං. ධම්යමන කඞ්ඛතින
විචිකිච්ෙති සබ්බං. යාෙ තණ්හක්ඛයයො විරායගො නියරොයධො නිබ්බානන්ති, 
ඉමිනා දුතියයනආකඞ්තයයනධම්යමන සමන්නාගයතොයහොති.සඞ්ය න 
කඞ්ඛති…යෙ.…යාෙපූජායදොනඤ්චමනුස්සානඤ්චාති, ඉමිනාතතියයන
ආකඞ්තයයන ධම්යමනසමන්නාගයතොයහොති. 

සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛාති න කඞ්ඛති න විචිකිච්ෙති අධිමුච්චති 
අභිප්ෙසීදති. තණ්හා දුක්ඛසමුදයයොති න කඞ්ඛති න විචිකිච්ෙති.
තණ්හානියරොධා දුක්ඛනියරොයධොති න කඞ්ඛති න විචිකිච්ෙති. අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො දුක්ඛනියරොධගාමිනී ෙටිෙදාති න කඞ්ඛති න
විචිකිච්ෙති අධිමුච්චති අභිප්ෙසීදති. යාෙ බුද්යධ ො ධම්යම ො සඞ්ය  ො
දුක්යඛොසමුදයයොනියරොයධොමග්යගො කඞ්ඛායනාවිමතිවිචිකිච්ො
ද්යෙධාෙථා ආසප්ෙනා [අප්ෙනා (පී. ක.) ධ. ස. 1008 නික්යඛෙකණ්යඩ
ෙස්සිතබ්බං] ෙරිසප්ෙනාඅනෙට්ඨානං අධිට්ඨාගමනං [අනිට්ඨාගමනං(ක.)] 
අයනකංයසො අයනකංසිකතා, යත තස්ස ෙහීනා භෙන්ති ෙණුන්නා
උච්ඡින්නමූලාතාලාෙත්ථුකතාඅනභාෙංකතාආයතිං අනුප්ොදධම්මා. 

69. තත්ථසීලබ්බතෙරාමායසොද්විධා–සීලස්සොසුද්ධස්ස ො.තත්ථ
සීලස්ස සීලබ්බතෙරාමායසො ඉමිනාහං සීයලන ො ෙයතන ො තයෙන ො
බ්රහ්මචරියයන ො යදයෙො ො භවිස්සාමි යදෙඤ්ඤතයරො ො තත්ථ
කයෙොතොදාහි අච්ෙරාහි සද්ධිං කීළිස්සාමි රමිස්සාමි ෙරිචරිස්සාමීති.
යථාභූතදස්සනන්ති රුචිවිමුත්තිරායගොරාගෙරිෙත්තකාදිට්ඨිරූෙනාෙස්සනා
අසන්තුස්සිතස්ස සීලබ්බතෙරාමායසො. තත්ථ කතයමො සුද්ධස්ස
සීලබ්බතෙරාමායසො? ඉයධකච්යචො සීලං ෙරාමසති, සීයලන සුජ්ඣති, 
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සීයලන නීයති, සීයලන මුච්චති, සුඛං වීතික්කමති, දුක්ඛං වීතික්කමති, 
සුඛදුක්ඛං වීතික්කමතිඅනුොපුණාතිඋෙරියමන. තදුභයංසීලෙතංෙරාමසති
තදුභයයනසීලෙයතනසුජ්ඣන්ති මුච්චන්තිනීයන්ති, සුඛං වීතික්කමන්ති, 
දුක්ඛංවීතික්කමන්ති, සුඛදුක්ඛංවීතික්කමන්ති, අනුොපුණන්තීතිඅවිසුචිකරං
ධම්මං අවිමුත්තිකරං ධම්මං විසුචියතො විමුත්තියතො ෙච්චාගච්ෙන්තස්ස යා
තථාභූතස්ස ඛන්ති රුචි මුත්ති යෙක්ඛනා ආකාරෙරිවිතක්යකො 
දිට්ඨිනිජ්ඣායනාෙස්සනා, අයංසුද්ධස්සසීලබ්බතෙරාමායසො.එයතඋයභො
ෙරාමාසා අරියසාෙකස්සෙහීනා භෙන්තියාෙආයතිංඅනුප්ොදධම්මා, යසො 
සීලො භෙති අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නාගයතො අක්ඛණ්යඩහි යාෙ
උෙසමසංෙත්තනියකහි. ඉයමසං තිණ්ණං සංයයොජනානං ෙහානා සුතො
අරියසාෙයකොභෙතියසොතාෙන්යනොඅවිනිොතධම්යමො, සබ්බං. 

සහසච්චාභිසමයා, ඉති යකො ෙචනත්යථො? චත්තායරො අභිසමයා, 
ෙරිඤ්ඤාභිසමයයොෙහානාභිසමයයොසච්ඡිකිරියාභිසමයයොභාෙනාභිසමයයො. 

තත්ථ අරියසාෙයකො දුක්ඛං ෙරිඤ්ඤාභිසමයයන අභිසයමති, සමුදයං 
ෙහානාභිසමයයන අභිසයමති, නියරොධං සච්ඡිකිරියාභිසමයයන අභිසයමති, 
මග්ගං භාෙනාභිසමයයන අභිසයමති. කිං කාරණං? දුක්ඛස්ස
ෙරිඤ්ඤාභිසමයයො, සමුදයස්ස ෙහානාභිසමයයො, නියරොධස්ස 
සච්ඡිකිරියාභිසමයයො, මග්ගස්ස භාෙනාභිසමයයො. සමථවිෙස්සනාය කථං
අභිසයමති? ආරම්මයණ චිත්තංඋෙනිබන්යධත්ොෙඤ්චක්ඛන්යධදුක්ඛයතො
ෙස්සති. තත්ථ යයො උෙනිබන්යධො, අයං සමයථො. යා ෙරියයොගාහනා, අයං
විෙස්සනා. ෙඤ්චක්ඛන්යධ දුක්ඛාති ෙස්සයතො යයො ෙඤ්චක්ඛන්යධසු
ආලයයො නිකන්ති උෙගමනං අජ්යඣොසානා ඉච්ො මුච්ො ෙණිධි ෙත්ථනා
ෙහීයති. තත්ථ ෙඤ්චක්ඛන්ධා දුක්ඛං. යයො තත්ථ ආලයයො නිකන්ති
උෙගමනංඅජ්යඣොසානං ඉච්ොමුච්ො ෙණිධිෙත්ථනා, අයංසමුදයයො. යං
තස්ස ෙහානං, යසොනියරොයධො සමයථො විෙස්සනා ච මග්යගො, එෙං යතසං
චතුන්නං අරියසච්චානංඑකකායලඑකක්ඛයණඑකචිත්යතඅපුබ්බංඅචරිමං
අභිසමයයොභෙති. යතනාහභගො ‘‘සහසච්චාභිසමයා අරියසාෙකස්සතීණි
සංයයොජනානිෙහීයන්තී’’ති. 

70. තත්ථ සමථවිෙස්සනායුගනද්ධා ෙත්තමානාඑකකායලඑකක්ඛයණ
එකචිත්යත චත්තාරි කිච්චානි කයරොති, දුක්ඛං ෙරිඤ්ඤාභිසමයයන
අභිසයමති, යාෙමග්ගංභාෙනාභිසමයයනඅභිසයමති.කිංකාරණා? දුක්ඛං 
ෙරිඤ්ඤාභිසමයයො, යාෙ මග්ගං භාෙනාභිසමයයො. එෙං දිට්ඨන්යතො යථා
නාොජලංගච්ෙන්තී චත්තාරිකිච්චානිකයරොති, ොරිමංතීරංොයෙති, ඔරිමං
තීරංජහති, භාරංෙහති, යසොතං ඡින්දති; එෙයමෙසමථවිෙස්සනායුගනද්ධා
ෙත්තමානාඑකකායලඑකක්ඛයණඑකචිත්යත චත්තාරිකිච්චානිකයරොති, 
දුක්ඛං ෙරිඤ්ඤාභිසමයයන අභිසයමති, යාෙ මග්ගං භාෙනාභිසමයයන
අභිසයමති.යථාොසූරියයොඋදයන්යතොඑකකායලඅපුබ්බංඅචරිමං චත්තාරි
කිච්චානි කයරොති, අන්ධකාරං විධමති, ආයලොකං ොතුකයරොති, රූෙං
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නිදස්සීයති, සීතංෙරියාදියති; එෙයමෙසමථවිෙස්සනායුගනද්ධාෙත්තමානා
එකකායල…යෙ.… යථා ෙදීයෙො ජලන්යතො එකකායල අපුබ්බං අචරිමං
චත්තාරි කිච්චානි කයරොති, අන්ධකාරං විධමති, ආයලොකං ොතුකයරොති, 
රූෙං නිදස්සීයති, උොදානංෙරියාදියති; එෙයමෙ සමථවිෙස්සනායුගනද්ධා
ෙත්තමානාඑකකායල…යෙ.…. 

යදා අරියසාෙයකො යසොතාෙන්යනො භෙති අවිනිොතධම්යමො නියයතො
යාෙ දුක්ඛස්සන්තං කයරොති, අයං දස්සනභූමි. යසොතාෙත්තිඵලඤ්ච
යසොතාෙත්තිඵයල ඨියතො උත්තරි සමථවිෙස්සනං භායෙන්යතො යුගනද්ධා
ෙත්තමානාකාමරාගබයාොදානංයයභුයයයන ෙහානාඅරියසාෙයකොයහොති.
සකදාගාමිෙරිනිට්ඨිතත්තාසකියදෙඉමංයලොකංආගන්ත්ො දුක්ඛස්සන්තං
කයරොති, අයංතනුභූමි. 

සකදාගාමිඵලඤ්ච යයො සකදාගාමිඵයල ඨියතො විෙස්සනං භායෙන්යතො 
කාමරාගබයාොයද සානුසයය අනෙයසසං ෙජහති, කාමරාගබයාොයදසු
අනෙයසසංෙහීයනසු ෙඤ්යචොරම්භාගියානිසංයයොජනානිෙහීනානිභෙන්ති
සක්කායදිට්ඨි සීලබ්බතෙරාමායසො විචිකිච්ො කාමච්ෙන්යදො බයාොයදො ච, 
ඉයමසං ෙඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං ෙහානා [ෙහානාය (පී.
ක.)] අරියසාෙයකො යහොති අනාගාමී තත්ථ ෙරිනිබ්බායී අනාෙත්තිධම්යමො
තස්මායලොකා, අයංවීතරාගභූමි. 

අනාගාමිඵලඤ්ච අනාගාමිඵයල ඨියතො උත්තරි සමථවිෙස්සනං
භායෙන්යතො ෙඤ්ච උද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි ෙජහති
රූෙරාගඅරූෙරාගමානඋද්ධච්චඅවිජ්ජඤ්ච. ඉයමසං ෙඤ්චන්නං
උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං ෙහානා අරියසාෙයකො අරහා භෙති, 
ඛීණාසයෙො වුසිතො සම්මදඤ්ඤා [සම්ෙජඤ්යඤො (පී. ක.)] විමුත්යතො 
ෙරික්ඛීණභෙසංයයොජයනොඅනුප්ෙත්තසදත්යථො, අයංකතාභූමි. 

අරහන්යතොෙ අයං යසොොදියසසා නිබ්බානධාතු. තස්ස ආයුක්ඛයා
ජීවිතින්ද්රියාෙයරොධා ඉදඤ්ච දුක්ඛං නිරුජ්ඣති, අඤ්ඤඤ්ච දුක්ඛං න
උප්ෙජ්ජති. යයො ඉමස්ස දුක්ඛස්ස නියරොයධො වූෙසයමො, අඤ්ඤස්ස ච
අොතුභායෙො, අයං අනුොදියසසානිබ්බානධාතු.ඉමා ද්යෙනිබ්බානධාතුයයො.
ඉතිසච්චානිවුත්තානි.සච්චාභිසමයයොවුත්යතො, කියලසෙෙත්ථානංවුත්තං, 
ෙහානංවුත්තං, භූමියයොවුත්තා, ඵලානිවුත්තානි, නිබ්බානධාතුයයොවුත්තා.
එෙමියමසුවුත්යතසුසබ්බයබොධිවුත්තාභෙති.එත්ථයයොයගො කරණීයයො. 

71. තත්ථකතමායයො නෙ අනුපුබ්බසමාෙත්තියයො? චත්තාරිඣානානි 
චතස්යසො ච අරූෙසමාෙත්තියයො නියරොධසමාෙත්ති ච. තත්ථ චත්තාරි
ඣානානි කතමානි? ඉධ, භික්ඛයෙ, [ෙස්ස දී නිකායය] භික්ඛු විවිච්යචෙ
කායමහීති විත්ථායරන කාතබ්බානි. තත්ථ කතමා චත්තායරො
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අරූෙසමාෙත්තියයො? විරාගියනො ෙත ෙත්තබ්යබො, යාෙ නියරොධසමාෙත්ති
විත්ථායරනකාතබ්බා.ඉමායයොනෙ අනුපුබ්බසමාෙත්තියයො. 

තත්ථ කතමං ෙඨමං ඣානං? ෙඤ්චඞ්ගවිප්ෙයුත්තං 
ෙඤ්චඞ්ගසමන්නාගතං. කතයමහි ෙඤ්චහි අඞ්යගහි විප්ෙයුත්තං? ෙඤ්චහි
නීෙරයණහි. තත්ථ කතමානි ෙඤ්ච නීෙරණානි? කාමච්ෙන්යදොති
විත්ථායරතබ්යබො.තත්ථකතයමො කාමච්ෙන්යදො? යයොෙඤ්චසුකාමගුයණසු
ෙන්දරායගො යෙමං නිකන්ති අජ්යඣොසානං ඉච්ො මුච්ො ෙත්ථනා
අෙරිච්චායගො අනුසයයො ෙරියුට්ඨානං, අයං කාමච්ෙන්දනීෙරණං. තත්ථ 
කතමං බයාොදනීෙරණං? යයො සත්යතසු සඞ්ඛායරසු චආ ායතො…යෙ.…
යථා යදොයස තථා නිඔට්ඨානා, අයං බයාොයදො නීෙරණං. තත්ථ කතමං
මිද්ධං? යා චිත්තස්ස ජළතා චිත්තස්ස ගරුත්තං චිත්තස්ස අකම්මනීයතා
චිත්තස්ස නික්යඛයෙො නිද්දායනා ෙචලිකතා ෙචලායනා ෙචලායනං, ඉදං
මිද්ධං.තත්ථකතමංථිනං [ථීනං (පී.)]? යාකායස්සථිනතාජළතාකායස්ස
ගරුත්තා කායස්ස අප්ෙස්සද්ධි, ඉදං ථිනං. ඉති ඉදඤ්ච ථිනං පුරිමකඤ්ච
මිද්ධංතදුභයංථිනමිද්ධනීෙරණන්ති වුච්චති.තත්ථකතමංඋද්ධච්චං? යයො
අවූෙසයමො චිත්තස්ස, ඉදං උද්ධච්චං. තත්ථ කතමං කුක්කුච්චං? යයො
යචතයසොවියලයඛොඅලඤ්චනාවිලඤ්චනාහදයයලයඛොවිප්ෙටිසායරො, ඉදං 
කුක්කුච්චං. ඉති ඉදඤ්ච කුක්කුච්චං පුරිමකඤ්ච උද්ධච්චං තදුභයං 
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීෙරණන්ති වුච්චති. තත්ථ කතමං විචිකිච්ොනීෙරණං? 
යයො බුද්යධොධම්යමොසඞ්ය ො…යෙ.…අයංවිචිකිච්ො. අපි ච යඛො
ෙන ෙඤ්ච විචිකිච්ොයයො සමනන්තරායිකා යදසන්තරායිකා
සමාෙත්තන්තරායිකා මග්ගන්තරායිකා සග්ගන්තරායිකා, ඉමායයො ෙඤ්ච 
විචිකිච්ොයයො. ඉධ ෙන සමාෙත්තන්තරායිකා විචිකිච්ො අධිප්යෙතා. ඉයම
ෙඤ්ච නීෙරණා. 

තත්ථනීෙරණානීතියකොෙචනත්යථො, කුයතොනිොරයන්තීති? සබ්බයතො 
කුසලෙක්තකා නිොරයන්ති. කථං [කිං කං (පී. ක.)] නිොරයන්ති? 
කාමච්ෙන්යදොඅසුභයතොනිොරයති, බයාොයදොයමත්තාය [යමත්තයතො(පී.)] 
නිොරයති, ථිනංෙස්සද්ධියතොනිොරයති, මිද්ධං වීරියාරම්භයතොනිොරයති, 
උද්ධච්චං සමථයතො නිොරයති, කුක්කුච්චං අවිප්ෙටිසාරයතො නිොරයති, 
විචිකිච්ොෙඤ්ඤායතොෙටිච්චසමුප්ොදයතොනිොරයති. 

අෙයරොෙරියායයො.කාමච්ෙන්යදොඅයලොභයතොකුසලමූලයතොනිොරයති, 
බයාොයදො අයදොසයතො නිොරයති, ථිනමිද්ධං සමාධියතො නිොරයති, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චං සතිෙට්ඨායනහි නිොරයති, විචිකිච්ො අයමොහයතො
කුසලමූලයතොනිොරයති. 

අෙයරො ෙරියායයො. තයයො විහාරා දිබ්බවිහායරො බ්රහ්මවිහායරො 
අරියවිහායරො. දිබ්බවිහායරො චත්තාරි ඣානානි, බ්රහ්මවිහායරො චත්තාරි
අප්ෙමාණානි, අරියවිහායරො සත්තතිංස යබොධිෙක්තයා ධම්මා. තත්ථ
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කාමච්ෙන්යදො උද්ධච්චං කුක්කුච්චඤ්ච දිබ්බවිහාරං නිොරයති, බයාොයදො
බ්රහ්මවිහාරංනිොරයති, ථිනමිද්ධංවිචිකිච්ොචඅරියවිහාරංනිොරයති. 

අෙයරො ෙරියායයො. කාමච්ෙන්යදො බයාොයදො උද්ධච්චකුක්කුච්චඤ්ච 
සමථංනිොරයන්ති, ථිනමිද්ධං විචිකිච්ො චවිෙස්සනංනිොරයන්ති, අයතො
නීෙරණන්ති වුච්චන්යත. ඉයමහි ෙඤ්චහි අඞ්යගහි විප්ෙයුත්තං ෙඨමං 
ඣානං. 

කතයමහි ෙඤ්චහි අඞ්යගහි සම්ෙයුත්තං ෙඨමං ඣානං? 
විතක්කවිචායරහිපීතියාසුයඛනචචිත්යතකග්ගතායච.ඉයමසංෙඤ්චන්නං
අඞ්ගානං උප්ොදෙටිලාභසමන්නාගයමො සච්ඡිකිරියං ෙඨමං ඣානං
ෙටිලද්ධන්තිවුච්චති.ඉමානි ෙඤ්චඅඞ්ගානිඋප්ොයදත්ොවිහරතීති, යතන
වුච්චයතෙඨමංඣානංඋෙසම්ෙජ්ජ විහරතීතිදිබ්යබනවිහායරන. 

තත්ථ දුතියං ඣානං චතුරඞ්ගසමන්නාගතං පීතිසුයඛන
චිත්යතකග්ගතාය අජ්ඣත්තං සම්ෙසාදයනන ඉමානි චත්තාරි අඞ්ගානි
උප්ොයදත්ොසම්ොයදත්ො විහරති, යතනවුච්චතිදුතියංඣානංඋෙසම්ෙජ්ජ
විහරතීති. 

තත්ථ ෙඤ්චඞ්ගසමන්නාගතං තතියං ඣානං සතියා සම්ෙජඤ්යඤ
සුයඛන චිත්යතකග්ගතාය උයෙක්ඛාය ඉමානි ෙඤ්චඞ්ගානි උප්ොයදත්ො
සම්ොයදත්ොවිහරති, යතනවුච්චතිතතියංඣානංඋෙසම්ෙජ්ජවිහරතීති. 

තත්ථ චතුත්ථං ඣානං චතුරඞ්ගසමන්නාගතං උයෙක්ඛාය 
සතිොරිසුද්ධියා අදුක්ඛමසුඛාය යෙදනාය චිත්යතකග්ගතා ච, ඉයමහි
චතූහඞ්යගහි සමන්නාගතංචතුත්ථංඣානං.ඉතිඉයමසංචතුන්නංඅඞ්ගානං
උප්ොයදො ෙටිලායභො සමන්නාගයමො සච්ඡිකිරියා චතුත්ථං ඣානං
ෙටිලද්ධන්තිවුච්චති.ඉමානිචත්තාරි ඣානානිඋප්ොයදත්ොසම්ොයදත්ො
උෙසම්ෙජ්ජවිහරති, යතනවුච්චතිදිබ්යබන විහායරනවිහරතීති. 

තත්ථ කතයමො අනිච්චට්යඨො? පීළනට්යඨො අනිච්චට්යඨො ෙභඞ්ගට්යඨො
සම්ොෙනට්යඨොවියෙකට්යඨොඅනිච්චට්යඨො, අයං අනිච්චට්යඨො. 

තත්ථ කතයමො දුක්ඛට්යඨො? පීළනට්යඨො දුක්ඛට්යඨො සම්පීළනට්යඨො 
සංයෙගට්යඨොබයාධිනට්යඨො, අයංදුක්ඛට්යඨො. 

තත්ථ කතයමො සුඤ්ඤට්යඨො? අනුෙලිත්යතො සුඤ්ඤට්යඨො, 
අසම්භාජනට්යඨො ගතෙට්යඨො [අප්ෙට්යඨො (පී.)] විෙට්ටට්යඨො, අයං
සුඤ්ඤට්යඨො. 

තත්ථ කතයමො අනත්තට්යඨො? අනිස්සරියට්යඨො අනත්තට්යඨො, 
අෙසෙත්තනට්යඨො, අකාමකාරිට්යඨොෙරිවිදට්යඨො, අයංඅනත්තට්යඨොති. 
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සුත්තත්ථසමුච්චයයොනාමසංෙත්තිසන්තිකායෙටකභූමි සමත්තා. 

7. හාරසම්ොතභූමි 

72. ඣානං විරායගො. චත්තාරිඣානානිවිත්ථායරනකාතබ්බානි.තානි
දුවිධානි; යබොජ්ඣඞ්ගවිප්ෙයුත්තානි ච යබොජ්ඣඞ්ගසම්ෙයුත්තානි ච. තත්ථ
යබොජ්ඣඞ්ගවිප්ෙයුත්තානි බාහිරකානි, යබොජ්ඣඞ්ගසම්ෙයුත්තානි
අරියපුග්ගලානි. තත්ථ යයන ෙ පුග්ගලමූලානි යතසං නික්තයෙත්ො
රාගචරියතො, යදොසචරියතො, යමොහචරියතො, රාගයදොසචරියතො, 
රාගයමොහචරියතො, යදොසයමොහචරියතො, සමභාගචරියතො, ඉති ඉයමසං
පුග්ගලානං ඣානං සමාෙජ්ජිතානං ෙඤ්ච නීෙරණානි ෙටිෙක්යඛො යතසං
ෙටි ාතාය යථා අසමත්යථො තීණි අකුසලමූලානි නිග්ගණ්හාති. යලොයභන
අකුසලමූයලන අභිජ්ඣා ච උද්ධච්චඤ්ච උප්පිලෙතං අයලොයභන
කුසලමූයලනනිග්ගණ්හාති, කුක්කුච්චඤ්චවිචිකිච්ොච යමොහෙක්යඛො, තං
අයමොයහන නිග්ගණ්හාති. යදොයසො ච ථිනමිද්ධඤ්ච යදොසෙක්යඛො, තං
අයදොයසන නිග්ගණ්හාති. 

තත්ථ අයලොභස්ස ොරිපූරියා යනක්ඛම්මවිතක්කං විතක්යකති. තත්ථ 
අයදොසස්ස ොරිපූරියා අබයාොදවිතක්කං විතක්යකති. තත්ථ අයමොහස්ස
ොරිපූරියා අවිහිංසාවිතක්කං විතක්යකති. තත්ථ අයලොභස්ස ොරිපූරියා
විවිත්යතොයහොතිකායමහි. තත්ථඅයදොසස්සොරිපූරියාඅයමොහස්සොරිපූරියා
ච විවිත්යතො යහොති ොෙයකහි අකුසයලහි ධම්යමහි, සවිතක්කං සවිචාරං
වියෙකජංපීතිසුඛංෙඨමංඣානං උෙසම්ෙජ්ජවිහරති. 

විතක්කාතිතයයොවිතක්කා–යනක්ඛම්මවිතක්යකොඅබයාොදවිතක්යකො 
අවිහිංසාවිතක්යකො. තත්ථ ෙඨමාභිනිොයතො විතක්යකො, ෙටිලද්ධස්ස
විචරණං විචායරො. යථා පුරියසො දූරයතො පුරිසං ෙස්සතිආගච්ෙන්තං, න ච
තාෙ ජානාති එයසො ඉත්ථීති ො පුරියසොති ො යදා තු ෙටිලභති ඉත්ථීති ො
පුරියසොති ො එෙං ෙණ්යණොති ො එෙං සණ්ඨායනොති ො ඉයම 
විතක්කයන්යතො උත්තරි උෙෙරික්ඛන්ති කිං නු යඛො අයං සීලො උදාහු
දුස්සීයලො අඩ්යඪො ො දුග්ගයතොති ො. එෙං විචායරො විතක්යක අප්යෙති, 
විචායරොචරියතිචඅනුෙත්තතිච. යථාෙක්ඛීපුබ්බංආයූහතිෙච්ොනායූහති
යථා ආයූහනා එෙං විතක්යකො, යථා ෙක්ඛානං ෙසාරණං එෙං විචායරො
අනුොලතිවිතක්යකතිවිචරතිවිචායරති. විතක්කයතිවිතක්යකති, අනුවිචරති
විචායරති. කාමසඤ්ඤාය ෙටිෙක්යඛො විතක්යකො, බයාොදසඤ්ඤාය
විහිංසසඤ්ඤාය ච ෙටිෙක්යඛො විචායරො. විතක්කානං කම්මං අකුසලස්ස 
අමනසිකායරො, විචාරානං කම්මං යජට්ඨානං සංොරණා. යථා ෙලියකො
තුණ්හියකො සජ්ඣායං කයරොති එෙං විතක්යකො, යථා තංයයෙ අනුෙස්සති
එෙංවිචායරො.යථාඅෙරිඤ්ඤාඑෙංවිතක්යකො.යථා ෙරිඤ්ඤාඑෙංවිචායරො.
නිරුත්තිෙටිසම්භිදායඤ්ච ෙටිභානෙටිසම්භිදායඤ්ච විතක්යකො, 
ධම්මෙටිසම්භිදායඤ්ච අත්ථෙටිසම්භිදායඤ්ච විචායරො. කල්ලිතා
යකොසල්ලත්තං චිත්තස්ස විතක්යකො, අභිනීහාරයකොසල්ලං චිත්තස්ස
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82 

ෙටුන 

විචායරො. ඉදං කුසලං ඉදං අකුසලං ඉදං භායෙතබ්බං ඉදං ෙහාතබ්බං ඉදං
සච්ඡිකාතබ්බන්තිවිතක්යකො, යථාෙහානඤ්චභාෙනාචසච්ඡිකිරියාචඑෙං
විචායරො. ඉයමසු විතක්කවිචායරසු ඨිතස්ස දුවිධං දුක්ඛං න උප්ෙජ්ජති
කායිකඤ්චයචතසිකඤ්ච; දුවිධංසුඛංඋප්ෙජ්ජති කායිකඤ්ච යචතසිකඤ්ච.
ඉති විතක්කජනිතං යචතසිකං සුඛං පීති කායිකං සුඛං කායියකොයයෙ. යා
තත්ථ චිත්තස්ස එකග්ගතා, අයං සමාධි. ඉති ෙඨමං ඣානං 
ෙඤ්චඞ්ගවිප්ෙහීනංෙඤ්චඞ්ගසමන්නාගතං. 

යතසංයයෙ විතක්කවිචාරානං අභික්ඛණං ආයසෙනාය තස්ස
තප්යෙොණමානසං යහොති. තස්ස විතක්කවිචාරා ඔළාරිකා ඛායන්ති. යඤ්ච
පීතිසුඛඤ්ච යනක්ඛම්මඤ්ච ඔළාරිකං භෙති. අපි ච සමාධිජා පීති රති ච
ජායති.තස්සවිචාරාරම්මණං.යතසංවූෙසමා අජ්ඣත්තංයචයතොසම්ෙසීදති.
යය විතක්කවිචාරා ද්යෙ ධම්මානුස්සරිතබ්බා. ෙච්චුප්ෙන්නා දරණිතබ්බං.
යතසංවූෙසමාඑයකොදිභාෙංචිත්යතකග්ගතංයහොති.තස්ස එයකොදිභායෙන
පීතිොරිපූරිංගච්ෙති.යාපීති, තංයසොමනස්සින්ද්රියං, යංසුඛං, තං සුතන්ද්රියං.
යා චිත්යතකග්ගතා, අයං සමාධි. තං දුතියංඣානං චතුරඞ්ගසමන්නාගතං. 
යසොපීතියාවිරාගායාතිඔජහිජල්ලසහගතං. 

73. තත්ථ යසොමනස්සචිත්තමුොදානන්ති ච යසො තං විචිනන්යතො 
උයෙක්ඛයමෙමනසිකයරොති.යසොපීතියාවිරාගාඋයෙක්ඛයකොවිහරති.යථා
චපීතියාසුඛමානිතං, තංකායයනෙටිසංයෙයදතිසම්ෙජායනොවිහරති.යයන
සතිසම්ෙජඤ්යඤන උයෙක්ඛාොරිපූරිං ගච්ෙති. ඉදං තතියං ඣානං
චතුරඞ්ගසමන්නාගතං. 

තථා කායිකස්ස සුඛස්ස ෙහානාය ෙඨයම ඣායන යසොමනස්සින්ද්රියං
නිරුජ්ඣති.දුතියයඣායනදුක්තන්ද්රියංනිරුජ්ඣති.යසො සුඛස්සචෙහානා
දුක්ඛස්ස ච ෙහානා පුබ්යබෙ යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා 
අදුක්ඛමසුඛංඋයෙක්ඛාසතිොරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋෙසම්ෙජ්ජවිහරති. 
තත්ථ චතූහි ඉන්ද්රියයහි උයෙක්ඛා ෙසාදා යහොති, දුක්තන්ද්රියයන
යදොමනස්සින්ද්රියයනසුතන්ද්රියයනයසොමනස්සින්ද්රියයනච. යතසංනියරොධා
උයෙක්ඛාසම්ෙජඤ්ඤංයහොති, තත්ථසුතන්ද්රියයනයසොමනස්සින්ද්රියයන ච
අසති යහොති, යතසං නියරොධා සතිමා යහොති, දුක්තන්ද්රියයන
යදොමනස්සින්ද්රියයනච අසම්ෙජඤ්ඤං, යතසංනියරොධාසම්ෙජඤ්ඤංයහොති, 
ඉති උයෙක්ඛාය ච සඤ්ඤා, සයතො සම්ෙජායනො චිත්යතකග්ගතා ච ඉදං
වුච්චයතචචතුත්ථංඣානං. 

තත්ථ යයො රාගචරියතො පුග්ගයලො තස්ස සුතන්ද්රියඤ්ච 
යසොමනස්සින්ද්රියඤ්ච; යයො යදොසචරියතො පුග්ගයලො තස්ස දුක්තන්ද්රියඤ්ච 
යදොමනස්සින්ද්රියඤ්ච; යයො යමොහචරියතො පුග්ගයලො තස්ස අසති ච
අසම්ෙජඤ්ඤඤ්ච. 
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ෙටුන 

තත්ථ රාගචරිතස්සපුග්ගලස්සතතියයඣායන චතුත්යථචඅනුනයයො
නිරුජ්ඣති, යදොසචරිතස්ස ෙඨයම ඣායන දුතියය ච ෙටි ං නිරුජ්ඣති, 
යමොහචරිතස්ස පුග්ගලස්ස ෙඨයම ඣායන දුතියය ච අසම්ෙජඤ්ඤං
නිරුජ්ඣති.තතියයඣායන චතුත්යථචඅසතිනිරුජ්ඣති, එෙයමෙයතසං
තිණ්ණංපුග්ගලානංචත්තාරිඣානානියෙොදානං ගමිස්සන්ති. 

තත්ථ රාගයදොසචරිතස්ස පුග්ගලස්ස අසම්ෙජඤ්ඤඤ්ච අනුනයයො ච 
ෙටි ඤ්ච, යතනහානභාගියං [ෙහානභාගියං(පී.ක.)] ඣානංයහොති. තත්ථ 
රාගයමොහචරිතස්ස පුග්ගලස්ස අනුනයත්තං චආදීනෙං දස්සිතා, තං තස්ස
හානභාගියංඣානංයහොති.තත්ථයදොසයමොහචරිතස්සපුග්ගලස්සෙටිය ොච 
අසතිචඅසම්ෙජඤ්ඤඤ්චආදීනෙංදස්සිතායතනතස්සහානභාගියංඣානං
යහොති. 

තත්ථරාගයදොසයමොහසමභාගචරිතස්සපුග්ගලස්සවියසසභාගියංඣානං 
යහොති, ඉමානිචත්තාරිඣානානිසත්තසුපුග්ගයලසුනිද්දිසිතබ්බානි.චතූසු
ච සමාධීසු ෙන්දසමාධිනා ෙඨමං ඣානං, වීරියසමාධිනා දුතියං ඣානං, 
චිත්තසමාධිනා තතියං ඣානං, වීමංසාසමාධිනා චතුත්ථං ඣානං.
අප්ෙණිහියතන ෙඨමං ඣානං, සුඤ්ඤතාය දුතියං ඣානං, අනිමිත්යතන
තතියං ඣානං, ආනාොනස්සතියා චතුත්ථං ඣානං. 
කාමවිතක්කබයාොදානඤ්ච තං තං වූෙසයමන ෙඨමං ඣානං යහොති, 
විතක්කවිචාරානං වූෙසයමන දුතියංඣානං, සුතන්ද්රියයසොමනස්සින්ද්රියානං
වූෙසයමනතතියංඣානං, කායසඞ්ඛාරානංවූෙසයමනචතුත්ථංඣානඤ්ච.
චාගාධිට්ඨායනන ෙඨමං ඣානං, සච්චාධිට්ඨායනන දුතියං ඣානං, 
ෙඤ්ඤාධිට්ඨායනන තතියං ඣානං, උෙසමාධිට්ඨායනන චතුත්ථංඣානං.
ඉමානි චත්තාරි ඣානානි සඞ්යඛෙනිද්යදයසන නිද්දිට්ඨානි, තත්ථ 
සමාධින්ද්රියංොරිපූරිංගච්ෙති.අනුෙත්තනකානිචත්තාරි, තත්ථයයොෙඨමං
ඣානං නිස්සාය ආසෙක්ඛයං ොපුණාති, යසො සුඛාය ෙටිෙදාය
දන්ධාභිඤ්ඤාය යදොමනස්සින්ද්රියෙටිෙක්යඛන.යයො දුතියංඣානංනිස්සාය
ආසොනං ඛයං ොපුණාති, යසො සුඛාය ෙටිෙදාය තප්ොභිඤ්ඤාය
දුක්තන්ද්රියෙටිෙක්යඛන. යයො තතියං ඣානං නිස්සාය ආසොනං ඛයං
ොපුණාති, යසො සුඛාය ෙටිෙදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය 
යසොමනස්සින්ද්රියෙටිෙක්යඛන. යයො චතුත්ථං ඣානං නිස්සාය ආසොනං
ඛයංොපුණාති, යසොසුඛායෙටිෙදායතප්ොභිඤ්ඤායසුතන්ද්රියෙටිෙක්යඛන 
ගයතො. 

ෙකිණ්ණකනිද්යදයසො. 

74. යානි චත්තාරිඣානානි, යතසංඣානානං ඉමානි අඞ්ගානි, යතසං
අඞ්ගානංසමූයහො [සම්යමොයහො(පී.ක.)] අස්සඅඞ්ගා, අයංඣානභූමියකො
වියසයසොති අස්ස වියසයසො. ඉයම සම්භාරා යතහි අයං සමුදාගයමො, තස්ස
සමුදාගමස්සඅයංඋෙනිසා, තායඋෙනිසායඅයංභාෙනා.තස්සාභාෙනාය
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ෙටුන 

අයං ආදීනයෙො. යතන අයං ෙරිහානි. කස්ස ෙරිහානීති තදුෙගජ්ඣායියනො 
[තදුෙකජ්ඣායියනො (පී. ක.)]. තං යථා භණිතං ෙච්චයෙක්ඛන්යතො අයං 
වියසයසො.යතනවියසයසනඅයංඅස්සායදො, යසොකස්සඅස්සායදොඅඣානියා
ඣායියනො, තස්සා අඣානියා ඣායියනො, ඉදං කල්ලිතා යකොසල්යල
ඨිතජ්ඣානං අයනොමද්දියතං ගච්ෙතිඣානබලං, ඣානබයල ඨිතස්ස අයං
ොරමිප්ෙත්තස්ස ඉමානි ඣානඞ්ගානි අනාවිලසඞ්කප්යෙො ෙඨයම ඣායන 
ඣානඞ්ගානි භාවී. යසො පීති තදනුසාරිත්තාෙ ෙඨයම ඣායන ඣානඞ්ගං
තස්සඞ්ගුයනො ච ධම්මා තදභිසන්නිතාය ච. පීති දුතියය ඣායන
ඣානඞ්ගධම්මතා යඛො ෙන තථා ෙෙත්තස්ස සහගතං ඣානඞ්ගධම්මං
සසුඛතාය අජ්ඣත්තං සම්ෙසායදො දුතියය ඣායන ඣානඞ්ගං
මයනොසම්ෙසාදනතාය තදභිසන්නිතාය ච. පීති දුතියය ඣායන ඣානඞ්ගං
අජ්ඣත්තං සම්ෙසාදනං සමාධිතා [සමාධිකා (පී.)] පීති දුතියය ඣායන 
ඣානඞ්ගං, යචතයසොඑයකොදිභායෙො දුතියයඣායනඣානඞ්ගං, උයෙක්ඛා
ඵස්සතා තතියය ඣායන ඣානඞ්ගං, සුඛං තස්ස අඞ්ගන්ති ච. යචතයසො
එයකොදිභායෙො චතුත්යථ ඣායන ඣානඞ්ගං, උයෙක්ඛා අදුක්ඛමසුඛා
චතුත්යථඣායනඣානඞ්ගං, අභිනිසාභූමිඋයෙක්ඛාසතිොරිසුද්ධි චතුත්යථ
ඣායනඣානඞ්ගං.සතිොරිසුද්ධිචඅයනකජ්ඣාභූමීසුඣානඞ්ගසමායුත්තා
පීති යචතයසොඑයකොදිභායෙොචතුත්යථඣායනඣානඞ්ගං. 

තත්ථකතමාඣානභූමි? සවිතක්යකසවිචායරවියෙකාඅනුගතාෙඨයම
ඣායන ඣානභූමි. අවිතක්යක අවිචායර අජ්ඣත්තං සම්ෙසාදනං ජනිතං
පීතිමනුගතා දුතියය ඣායන ඣානභූමි. සුඛසාතසයමොහිතා සප්පීතිකා
තතියය ඣායන ඣානභූමි. තස්ස සුඛදුක්ඛසහගතා අභිනීහාරසහගතා
චතුත්යථ ඣායන ඣානභූමි. අප්ෙමාණසහගතා සත්තාරම්මණා ෙඨයම
ඣායන ඣානභූමි. අභිභූමිආයතනසහගතා රූෙසඤ්ඤීසු දුතියය ඣායන
ඣානභූමි. වියමොක්ඛසහගතානං වියමොක්යඛසු තතියයඣායනඣානභූමි.
අනුෙස්සනාසහගතාකායසඞ්ඛාරා සම්මාචතුත්ථස්සඣානස්සභූමි. 

75. තත්ථ කතයමඣානවියසසා? විවිච්යචෙ කායමහිවිවිච්චොෙයකහි
අකුසයලහි ධම්යමහි චිත්තයචතසිකසහගතා කාමධාතුසමතික්කමනතාපි, 
අයංඣානවියසයසො.අවිතක්කායචෙඅවිචාරාචසප්පීතිකාය සතිසහගතාය
පීතිසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති. අයං ඣානවියසයසො.
අවිතක්කාය භූමියා අවිචායරයයෙ සති අනුගතා උයෙක්ඛාසහගතා
මනසිකාරාසමුදාචරන්ති.තදනුධම්මතායචසතිසණ්ඩහති [සන්දහති(පී.)]. 
තඤ්චභූමිංඋෙසම්ෙජ්ජවිහරති, අයං ඣානවියසයසො.සතිොරිසුද්ධිසහගතා
සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති, තඤ්ච භූමිං උෙසම්ෙජ්ජ විහරති, අයං
ඣානවියසයසො. විඤ්ඤාණඤ්චායතනසහගතාය භූමියං 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසහගතාසඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති, තඤ්චභූමිං
උෙසම්ෙජ්ජ විහරති, අයංඣානවියසයසො. 
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ඣානසම්භාරා යනක්ඛම්මවිතක්යකො සම්භායරො 
කාමවිතක්කවියනොදනාධිප්ොයතා. අබයාොදවිතක්යකො සම්භායරො 
බයාොදවිතක්කෙටිවියනොදනාධිප්ොයතා. අවිහිංසාවිතක්යකො සම්භායරො 
විහිංසාවිතක්කෙටිවියනොදනාධිප්ොයතා. ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්ොරතා
අප්පිච්ෙතා සම්භායරො ෙරිසුද්ධාජීයෙො චතුන්නං සමාෙත්තීනං සම්භායරො
අකම්මස්ස විහාරිතා. මග්ගසම්භායරො සමාෙත්තිෙජ්ජනතා. ඵලසම්භායරො
ඣානනිබ්බත්තිතාය ඣානසමුදාගයමො. කුසලයහතු යං ඣානං සමුදයං
ගච්ෙන්ති යකො ච [යකොචි (ක.)] න කුයතොචි යනක්ඛම්මප්ෙත්තා
සමුදාගච්ෙන්ති. ආලම්බනියරොධසමාධි සන්යතො සමුදාගච්ෙන්ති.
අවීතික්කන්තාසමුදාගච්ෙන්ති.සුතන්ද්රියං යසොමනස්සින්ද්රියංෙහානායයතච
අබයාෙජ්ජතාය සමුදාගච්ෙන්ති. තං ෙන සන්ධාය සමුදාගච්ෙන්ති.
අෙරිදාහනායසමුදාගච්ෙන්ති.අයංඤාණසමුදාගයමො. 

76. තත්ථ කතමා උෙනිසා? කලයාණමිත්තතා ඣානස්ස උෙනිසා.
කලයාණසම්ෙෙඞ්කතා ඣානස්ස උෙනිසා. ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්ොරතා
ඣානස්ස උෙනිසා. අසන්තුට්ඨිතා කුසයලසු ධම්යමසු ඣානස්ස උෙනිසා.
සද්ධම්මස්සෙනං ඣානස්ස උෙනිසා. සංයෙජනියය ඨායන සංවිග්ගස්ස 
යයොනියසොෙධානං.අයංඣායනොෙනිසා. 

තත්ථ කතමා භාෙනා? යමත්තායසෙනා අබයාොදවිතක්කභාෙනා.
කරුණායසෙනාඅවිහිංසාවිතක්කභාෙනා.මුදිතාභාෙනා පීතිසුඛසම්ෙජඤ්ඤා
කාරිතා.උයෙක්ඛාභාෙනාෙස්සෙතා උයෙක්ඛාභාෙනාඅෙස්සෙතාඋයෙක්ඛා
ච අජ්ඣුයෙක්ඛා ච, අසුභසඤ්ඤාභාෙනා දුක්ඛාෙටිෙදා දන්ධාභිඤ්ඤා
භෙසන්ධාභිඤ්ඤා භෙසන්ධානං, සා ෙබ්බිධා භාෙනා භාවිතා බහුලීකතා
අනුට්ඨිතාෙත්ථුකතායානීකතාෙරිචිතාසුසමාරද්ධා. අයංභාෙනා. 

එෙං භාෙයන්තස්ස අයං ආදීනයෙො. ෙඨයම ඣායන
සඞ්ඛාරසමන්නාගයතොඑයසො ධම්යමොඅස්සුයතොසාසයෙො.සයචඑසධම්යමො
අයං සීයලො ආසන්නෙටිෙක්යඛො ච එස ධම්යමො කායමො ෙතිචායරො
ෙතිවිචායරොසමාෙත්තීනංචසබ්යබොළාරියකොඑසධම්යමොවිතක්කවිචායරො
ච. තත්ථ චිත්තං යඛොයභන්ති, කායයො යචත්ථ කිලමති, කායම්හි යචත්ථ
කිලන්යත චිත්තං විහඤ්ඤති. අනභිනීහාරක්ඛයමොෙ අභිඤ්ඤානං ඉයම
ආදීනොෙඨයමඣායන. 

දුතියය ඣායනඉයමආදීනොපීතිඵරණසහගයතොචඑයසො ධම්යමො, න
සමුදාචාරස්යසති චිත්තං. අයසොධයං උෙගයමො යචස ධම්යමො
උෙගමිෙරිස්සයයො [උෙගමිෙරිචයයො (පී.)] යදොමනස්සෙච්චත්ථියකො යචස
ධම්යමො. තත්ථ තත්ථ යුත්තීනං පීති ෙරජ්ජයතො යචස ධම්යමො දුක්කරං
යහොති, අෙත්තසන්තාසභූමිෙරිෙජ්ජයන්යතො චතූසු දුක්ඛතාසු එස ධම්යමො
අනුවිද්ධාෙනසද්ධාය [අනුවිද්ධා ෙස්සතියා (පී.)] දුක්ඛතාය ච න 
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ෙලියබොධදුක්ඛතාය ච අභිඤ්ඤාදුක්ඛතාය ච යරොගදුක්ඛතාය ච, ඉයම
ආදීනොදුතියය ඣායන. 

තත්ථකතයමආදීනොතතියයඣායන? උයෙක්ඛාසුඛසහගතායතත්ථ
සාතාවීනං ෙඤ්චන්නං උයෙක්ඛාසුඛං ෙරිෙත්තියතො එස ධම්යමො යතන
නිච්චසඤ්ඤිතානඤ්චයංයහොති. දුක්යඛොෙනියංසුඛංචිත්තස්සසඞ්යඛොභතං
උොදාය සුඛදුක්ඛාය ගයතො සෙති. සුඛදුක්ඛානුකතඤ්ච උොදාය
අනභිහාරක්ඛමං චිත්තං යහොති. අභිඤ්ඤාය සච්ඡිකිරියාසු සබ්යබපි යචයත
ධම්මා තීසු ඣානසමාෙත්තීසු චතූහි ච දුක්ඛතාහි අනුවිද්ධානං සා භයා 
දුක්ඛතාය ෙලියබොධදුක්ඛතාය ච අභිඤ්ඤාය දුක්ඛතාය ච ඉයම ආදීනො
තතියයඣායන. 

තත්ථ කතයම ආදීනො චතුත්යථඣායන? ආකිඤ්චඤ්ඤාසමාෙත්තිකා
යත ධම්මානුසමාෙත්තිකා එතිස්සා ච භූමියං සාතානං බාලපුථුජ්ජනානං
අයනකවිධානිදිට්ඨිගතානිඋප්ෙජ්ජන්ති.ඔළාරිකාසුඛුයමහි චරූෙසඤ්ඤාහි
අනුවිධානි එතානි ඣානානි සදා අනුදයයමත්තාඣානකලානුදනුකලාය
සාධාරණා, දුක්කරා ච සබ්යබ චත්තායරො මහාසම්භාරා සමුදාගතානි ච
එතානිඣානානිඅඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සායසමුදාගච්ෙන්ති.එත්ථසමුදාගතාච
එයත ධම්මා න සමත්තා යහොන්ති. අසමුග්ගහිතනිමිත්තා ච එයත ධම්මා
ෙරිහායන්ති.නිරුජ්ඣන්තිචඑයතධම්මාන උොදියන්තිනිරුජ්ඣඞ්ගානිච, 
එයතසංධම්මානංඣානානිනිමිත්තානින ඣානනිමිත්තසඤ්ඤා යෙොකිරති.
අප්ෙටිලද්ධපුබ්බා චඣායීෙයසන ච භෙති [ඣායී ච ෙයසන ච භෙති (පී.
ක.)]. ඉයමහිආදීනයෙහිඅයං ඣානෙරිහානි. 

77. නියරොධසමාෙත්තියා අෙටිසඞ්ඛාය අෙයසසසඤ්ඤියනො 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති, යසො
නියරොධසමාෙත්තියතො ෙරිහායති. ආයනඤ්ජසඤ්ඤියනො අසඤ්ඤායතනං
සමාෙන්නස්ස ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසහගතා මනසිකාරා සමුදාචරන්ති, 
තඤ්ච භූමිං න ෙජානාති, යසො තයතො ෙරිහායති. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමාෙන්නස්ස විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා මනසිකාරා සමුදාචරන්ති, 
තඤ්ච භූමිං න ෙජානාති, යසො තයතො ෙරිහායති. විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
සමාෙන්නස්ස රූෙසඤ්ඤාසහගතා. විත්ථායරන…යෙ.… යාෙ ෙඨයම
ඣායන කාමසඤ්ඤාසහගතා කාතබ්බා. සකස්ස [සා තස්ස (පී. ක.)] 
ෙරිහායති, කලඞ්කජ්ඣායන කලඞ්කං ඣායති, ෙරිසමන්තයතො ඣායති, 
භින්දන්යතො ඣායති, න සජ්ඣායති, ආයූහන්යතො ඣායති, කිඤ්චි ච
නිෙරිචියතො ඣායති. අතිවිධාෙන්යතො ඣායති, අතිමඤ්ඤන්යතො ඣායති, 
කායසඞ්ඛායර අප්ෙටිසම්භායර ඣායති, ෙරියුට්ඨානස්ස නිස්සරණං
අජානන්යතො ඣායති, නීෙරණාභිභූයතො ඣායති, 
අස්සාෙත්තිමනසිකයරොන්යතො ඣානස්ස අස්සායදො කාමරාගෙරියුට්ඨානං
ෙහානං ඣානස්ස අස්සායදො කාමරාගයහතූනං ධම්මානං උදයන්ති, 
නිරුජ්ඣඞ්ගානි එයතසං ධම්මානං ඣානානි උෙරිමා සුඛුයෙක්ඛා
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ෙටුන 

කාමකම්මකියලසානංෙහානං අස්සායදො, එෙංයඛොපුනඣානස්සඅස්සායදො
මහාසංොසමප්පීළියත යලොකසංනිොයස අසම්යබොයධොකාසා විගයමස්සමිදං
ඣානප්ෙහානා. අයං ෙලියරොධමප්ෙලියරොධයලොකසන්නිොයස එසනිධමිදං
ඣානං අනමතග්ගසංසාරසමාෙන්නානං සත්තානං සංසාරප්ෙහානනා
ආනිසංයසො, යමිදං ඣානස්ස අස්සායදොකායස්සඅඣානියඣායියනොභෙති. 
අඣානියඣානියඣායීහි අෙරාමසන්යතො අඣානියඣායිතංඣායති, යානි
කලඞ්කජ්ඣායියනොෙදානි, තානිඅනුධිතානිෙටිෙක්යඛ. 

78. තත්ථ කතමං ඣානයකොසල්ලං? සමාෙත්තියකොසල්ලං
ඣානයකොසල්ලං, ඣානවියසසයකොසල්ලං ඣානයකොසල්ලං, 
ඣානන්තරිකයකොසල්ලං ඣානයකොසල්ලං, සමාෙත්තිවුට්ඨානයකොසල්ලං
ඣානයකොසල්ලං, ඣායන සභාෙයකොසල්ලං ඣානයකොසල්ලං, ඣායන 
ආදීනෙයකොසල්ලං ඣානයකොසල්ලං, ඣායන නිස්සරණයකොසල්ලං
ඣානයකොසල්ලං, ඣානඵයලන උොදාය යකොසල්ලං, ඣානඵයලන
ෙටිසඞ්ඛානඵයල අෙරිහානධම්මතා නිබ්බත්තිඣායන ච කීළිතාපි
වියසසභාගියං ඣානං ෙටිලබ්භති. ඉදං ෙනස්සාති භෙහාරිතා ච 
ආරම්මණානිමිත්තග්ගායහො අනභිනීහාරබලං, චිත්යතකග්ගතා නිමිත්තාසු
ගතිසහිතා සමථබයලන අසංසීදනඤ්චඣායන මග්ගඵලං සමථං ෙෙත්යත
සමාධියනො උයෙක්ඛාෙලිපුබ්බාෙරනිමිත්තාසයයො ෙග්ගාහියනො 
[මග්ගාහියනො (පී.)] සතිබලං තං ෙෙත්තිතානඤ්ච විෙස්සනානං
සමඤ්ඤාබයල. 

තත්ථ කතමා ඣානොරමිතා? සුොරමිතා යමත්තා කායමසු සත්තා
කාමසඞ්ගසත්තාති [උදා.63 උදායන ෙස්සිතබ්බං] යම්හිසුත්යතයදසනාය
යෙොහායරන ද්යෙ සච්චානි නිද්දිට්ඨානි, දුක්ඛඤ්ච සමුදයයො ච, විචයයන
හායරන යය සංයයොජනීයයසු ධම්යමසු ෙජ්ජං න ෙස්සන්ති, යත ඔ ං
තරිස්සන්තීති යනතං ඨානං විජ්ජති. න තරිස්සන්තීති අත්ථි එසා යුත්ති ච
විචයයොචඉදංනුකිස්සෙදට්ඨානං, කායමසුසත්තාතිෙඤ්චකාමගුණා, තං 
කාමතණ්හාය ෙදට්ඨානං. සංයයොජයන ෙජ්ජමෙස්සමානාති අවිජ්ජාය
ෙදට්ඨානං, න හි ජාතු සංයයොජනසඞ්ගසත්තා ඔ ං තයරයයං විපුලං
මහන්තන්ති උොදානස්ස ෙදට්ඨානං. කායමසු සත්තාති කාමා ද්විධා –
ෙත්ථුකාමා ච කියලසකාමා ච, තත්ථ කියලසකාමා කාමතණ්හා
කාමතණ්හායයුත්තාභෙන්තිරූෙතණ්හා භෙතණ්හාලක්ඛයණනහායරන, 
සංයයොජයන ෙජ්ජමෙස්සමානාති සංයයොජනස්ස. යයො තත්ථ ෙන්දරායගො
තස්ස කිං ෙදට්ඨානං? සුඛා යෙදනා ද්යෙ ච ඉන්ද්රියානි – සුතන්ද්රියඤ්ච
යසොමනස්සින්ද්රියඤ්ච.ඉතිසුඛායයෙදනායගහිතායතයයොපියෙදනා ගහිතා
යහොන්ති.යෙදනාක්ඛන්යධගහියතසබ්යබෙඤ්චක්ඛන්ධාගහිතායහොන්ති. 
රූෙසද්දගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බා ගහිතා, ෙත්ථුකායමසු ගහියතසු සබ්බානි ෙ
බාහිරානිආයතනානිගහිතානියහොන්ති. අජ්ඣත්තිකබාහියරසුආයතයනසු
යයො සයතො, අයං වුච්චයත ලක්ඛයණො හායරො, තත්ථ යයො ඔළාරිකම්හි
කියලයස අජ්ඣාෙසියතො සබ්බකියලයසසු යයො න තයතො සුඛුමතයරසු න
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වීතරායගො භෙති. තත්ථ බාහිරසංයයොජනං මමන්ති අජ්ඣත්තසංයයොජනං 
අහන්ති. තත්ථ භගෙයතො යකො අධිප්ොයයො? යය ඔ ං තරිතුකාමා යත
සංයයොජනීයයසු ධම්යමසු ආදීනොනුෙස්සියනො විහරිස්සන්තීති අයයමත්ථ
භගෙයතො අධිප්ොයයො. කායමසු සත්තාති යයසු ච සත්තා යයන ච සත්තා
යයසඤ්චසත්තාඅයංචතුබ්බියධොආකායරොසබ්යබසං හාරභාගියයො. 

79. තත්ථ කතමානි තීණි විෙල්ලාසානි ෙදට්ඨානානි ච? 
චිත්තවිෙල්ලාසස්ස දිට්ඨිවිෙල්ලාසස්ස සඤ්ඤාවිෙල්ලාසස්ස තයයො
විෙල්ලාසා තීණි අකුසලමූලානි ෙදට්ඨානං. තීණි අකුසලමූලානි 
හීනප්ෙණීතකාරියකම්මස්ස ෙදට්ඨානං. චතුන්නඤ්ච උොදානානං යදොයසො 
අකුසලමූලංදිස්සති.හීනප්ෙණීතකාරියකම්මස්සෙදට්ඨානං.යථාමාතුයාො
පිතුයනොො අඤ්ඤතරස්සොපුනඋළාරස්සභික්ඛුයනොඅභයංයදති.තත්ථ
අඤ්යඤො මිච්ො ෙටිෙජ්යජයය කායයන ො ොචාය ො. තත්ථ යසො
බයාොදමුොදාය යතසං උළාරානං රක්ඛාෙරණගුත්තියා අනුොලයන්යතො
යයො උළාරානං අභයං යදති. යතසං අභයය දින්යන යයො තත්ථ මිච්ො
ෙටිෙජ්යජයය.තත්ථයසොබයාොදංඋොදායන්යතොයදොසජංකම්මංකයරොති.
යයො තත්ථඅසාධුඉන්ද්රියානීෙරණංයංයතසංඅභයංදක්තණයතොසඤ්ඤං
ඉදං ෙණීතං කාරණං මයා පුන තත්ථ මිච්ොෙටිෙත්ති අයං බයාොයදො
හීනගමිෙකම්මං යලොයභො යමොයහො ච ඉමානි නීෙරණානි ෙචනානි තානි
චත්තාරිඋොදානානි යතහිචතූහිඋොදායනහි යයොයසොඋොදායනොඉත්ථීො
පුරියසො ො යතසං ෙඤ්චක්ඛන්ධානං යතයයෙ උොදායනො සමුදයයො ඉදං 
දුක්ඛඤ්චසමුදයයොචයසොයයෙයදසනාහායරො. 

තත්ථ කායමසු යය න ෙජ්ජන්ති, යත ආදීනොනුෙස්සනාය ෙජ්ජන්ති. 
ඉතිස්සා කාමධාතුයා නික්ඛමිතුකාමතා, අයං වුච්චති යනක්ඛම්මච්ෙන්යදො.
යයො තත්ථ අනභිසඞ්ඛාරානං කිඤ්චි වියසොයධති තස්ස ධාෙරා ො, අයං
අබයාොදච්ෙන්යදො. කිඤ්චි විහිංසති, අයං විහිංසාෙන්යදො. ඉති
යනක්ඛම්මාභිනීහතා තයයො ෙන්දා – යනක්ඛම්මච්ෙන්යදො
අබයාොදච්ෙන්යදොඅවිහිංසාෙන්යදො.තත්ථ යනක්ඛම්මච්ෙන්යදොඅයලොයභො; 
අබයාොදච්ෙන්යදො අයදොයසො; අවිහිංසාෙන්යදො අයමොයහො. ඉමානි තීණි
කුසලමූලානි අට්ඨසු සම්ෙත්යතසු ෙරහිතානි, යතසංයයෙ චතුන්නං
උොදානානංනියරොධායසංෙත්තන්ති.සයචො පුනකම්මංකයරයයකණ්හං
ො සුක්කං ො තස්ස විොකහානාය සංෙත්තන්ති. ඉදං කම්මං අකණ්හං
අසුක්කං කම්මක්ඛයාය සංෙත්තති. තත්ථ යයො තිණ්ණං අකුසලමූලානං 
නියරොයධො, අයංනියරොයධො.යසොයයෙමග්යගොතත්ථෙටිෙදානිඉමානිද්යෙ
සච්චානිඉමානි චත්තාරිසච්චානිආෙට්යටොහායරො. 

කායමසු සත්තාති යය යසක්ඛා, යත එයකයනොකායරන සත්තා. යය 
පුථුජ්ජනා, යත ද්වීහාකායරහි සත්තා, තස්සායං ෙඤ්යහො
විභජ්ජබයාකරණීයයො ෙත්තබ්යබො.කිඤ්චාපියසොතාෙන්යනොෙටියසෙනාය, 
යනොචයඛො අභිනියෙයසසත්යතොයයොහි අෙචයායෙදහති, නඋෙචයාය.
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යසක්යඛො හි කියලසෙයසන කායම ෙටියසෙති. පුථුජ්ජයනො ෙන 
කියලසසමුට්ඨානාය කායම ෙටියසෙති. තත්ථ කායමසු සත්තානං චතුඔ ං
තරිස්සතීති විභජ්ජබයාකරණීයයො, අයංවිභත්ති. 

80. ෙරිෙත්තයනොති කායම යය යනෙ සජ්ජන්ති න ච සංයයොජයනහි 
සංයුත්තා, යත ඔ ං තරිස්සන්ති විපුලං මහන්තන්ති. අයං සුත්තස්ස
ෙටිෙක්යඛො. 

යෙෙචනන්ති යයො කායමසු සත්යතො යයො ච තත්ථ කාමානං ගුයණො, 
තත්ථවියසො සත්යතො.යයපිකාමානංආහාරාධම්මා, තත්ථවියසොසත්යතො.
තත්ථිමං කාමානං යෙෙචනං ොයකො රයජො සල්ලං ගණ්යඩො ඊති
උෙද්දයෙොති. යානි ො ෙන අඤ්ඤානි යෙෙචනානිතත්ථ වියසො සත්යතොති
යෙෙචනං. සත්යතො බන්යධො මුච්ඡියතො ගධියතො අජ්යඣොසියතො කායම
අජ්ඣාෙන්නා ෙරිමුත්යතො තබ්බහුලවිහාරීති. යානි ො ෙන අඤ්ඤානි
යෙෙචනානි, අයං යෙෙචයනො නාම. කාමප්ෙචාරෙඤ්ඤත්තියා
කියලසයගොචරෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තා චිත්තන්ති යෙෙචනං. සත්යතො
තබ්බහුලවිහාරීති යානි ො ෙන අඤ්ඤානි. ඉයම කාමප්ෙචාරෙඤ්ඤත්තියා
කියලසයගොචර ෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තා, බීජෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තා, 
සඞ්ඛාරාසංයයොජනෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්තා, උොදානං යහතුෙඤ්ඤත්තියා
ෙඤ්ඤත්තං, පුග්ගයලොපුථුෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්යතො. 

ඔතරයණොති ඉමාය ෙටිච්චසමුප්ොයදො දුක්ඛඤ්ච සමුදයයො ච. යය
කියලසා යයසඞ්ඛාරාසංයයොජනානිචෙඤ්චසුඛන්යධසුසඞ්ඛාරක්ඛන්යධො
ධම්මායතයනසු අකුසලා ධම්මායතනානි ඉන්ද්රියයසු සුතන්ද්රියඤ්ච, 
යසොමනස්සින්ද්රියඤ්ච, අයංඉන්ද්රියයොතරයණො. 

යසොධයනොතිඑත්තයකො.එයසෙආරම්යභොනිද්දිසිතබ්යබොසුත්තත්යථො. 

අධිට්ඨායනොති ඉයම ධම්මා අත්ථි එකත්තතාය ෙඤ්ඤත්තා අත්ථි 
යෙමත්තතාය.යයසඤ්ඤාබාහියරොකායම, යතයෙමත්තතායෙඤ්ඤත්තා.
ෙඤ්චසු කාමගුයණසු සත්තාති ෙරියුට්ඨානවිෙල්ලාසා යෙමත්තතාය
ෙඤ්ඤත්තා ඔ ං තයරයයං. විපුලං මහන්තන්ති අවිජ්ජා එකත්තතාය
ෙඤ්ඤත්තා. 

ෙරික්ඛායරොතිතස්ස යකො යහතු යකො ෙච්චයයො? ආරම්මණෙච්චයතාය 
ෙච්චයයො. අයයොනියසො ච මනසිකායරො සන්නිස්සයස්ස ෙච්චයතාය
ෙච්චයයො. අවිජ්ජා සමනන්තරෙච්චයතාය ෙච්චයයො. රාගානුසයයො
යහතුෙච්චයතායෙච්චයයො.අයංයහතු, අයං ෙච්චයයො. 

සමායරොෙයනො ෙච්චයයොති යය කායමසු සත්තා සුගතා සුරූොති අයං
කාමධාතුයා ෙන්යදො රායගො යත අපුඤ්ඤමයා සඞ්ඛාරා. යතකිං ෙච්චයා? 
අවිජ්ජා ෙච්චයා. යත කිස්ස ෙච්චයා? විඤ්ඤාණස්ස ෙච්චයා. ඉති
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අවිජ්ජාෙච්චයා සඞ්ඛාරා. සඞ්ඛාරෙච්චයා විඤ්ඤාණං යාෙ ජරාමරණං
එෙයමතස්ස යකෙලස්ස මහයතො දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොති එකං
සුත්තංගතං.ෙඤ්චනීෙරණිකංසුත්තං කාතබ්බං. 

81. තත්ථ කතයමො යදසනාහායරො නාම? යා ච අභිජ්ඣා යයො ච
බයාොයදො යඤ්ච උද්ධච්චං, අයං තණ්හා. යඤ්ච ථිනමිද්ධං, යඤ්ච
කුක්කුච්චං යා ච විචිකිච්ො, අයං දිට්ඨි. යා ෙන කායස්ස අකම්මනියතා
කිඤ්චාපි තං මිද්ධං යනො තු සභාෙකියලසතාය කියලයසො, ඉති යා ච
චිත්තසල්ලීයනා යා ච කායාකම්මනියතා, අයං ෙක්යඛොෙකියලයසො න තු
සභාෙකියලයසො. තත්ථ අත්තසඤ්ඤානුෙචිත්තං කිලමයථො 
කුක්කුච්චානුෙචිත්තංථිනංයාචිත්තස්සලීයනා, ඉතිඉයමෙඤ්චනීෙරණා
චත්තාරි නීෙරණානි සභාෙකියලසා ථිනමිද්ධං නීෙරණෙක්යඛොෙකියලයසො.
යථා චත්තායරො ආසො සභාෙආසෙතාය ආසො යනො තු චිත්තසාසෙතාය 
ආසො.සභාෙතායආසො.ෙක්යඛආසෙතාය ආසො.අථෙනාහසුත්තන්තං
යයනයතසම්ෙයුත්තාොවිප්ෙයුත්තාොආසො, යතයයෙ එයතෙත්තබ්බා
සාසොොඅනාසොො. 

තත්ථ කතයමො විචයයො. අභිජ්ඣාකාමතණ්හාරූෙතණ්හා භෙතණ්හා.
යංොෙනකිඤ්චිඅජ්යඣොසානගතංසාසො අභිජ්ඣිතස්සයමත්තානුෙස්සිය
යයොඅනත්ථංචරති.තත්ථයයොබයාොදංඋප්ොයදති, අචරිචරිස්සතීති.එෙං
නෙආ ාතෙත්ථූනිකත්තබ්බානි, තස්යසෙං බයාොදානුෙස්සිස්සකියලයසො
යයො ෙරිදායහො කායකිලමයථො අකම්මනියතා මිද්ධං. චිත්තානුෙස්සිස්ස
ෙටි ායතන තයනා, ඉදං ථිනමිද්ධං. තත්ථ අධිකරණඅවූෙසයමො, ඉදං 
උද්ධච්චං. යංකිංකසථමීති [කරථමීති (පී.ක.)] ඉදං කුක්කුච්චං. යං යථා
ඉදං සන්තීරණං, අයං විචිකිච්ො. තත්ථ අවිජ්ජා ච තණ්හා ච අත්ථි, ඉදං
ෙරියුට්ඨානං. ආෙරණං නීෙරණං ෙදනං උෙක්කියලයසො ච අත්ථි, ඉදං 
කාමච්ෙන්යදො කාමරාගෙරියුට්ඨානස්ස ෙදට්ඨානං. බයාොයදො
බයාොදෙරියුට්ඨානස්ස ෙදට්ඨානං. ථිනමිද්ධං ථිනමිද්ධෙරියුට්ඨානස්ස
ෙදට්ඨානං.උද්ධච්චකුක්කුච්චං අවිජ්ජාෙරියුට්ඨානස්සෙදට්ඨානං.විචිකිච්ො
විචිකිච්ොෙරියුට්ඨානස්ස ෙදට්ඨානං. කාමරාගෙරියුට්ඨානං
අනුසයසංයයොජනස්ස ෙදට්ඨානං. බයාොදෙරියුට්ඨානං ෙටි සංයයොජනස්ස
ෙදට්ඨානං. ථිනමිද්ධෙරියුට්ඨානං මානසංයයොජනස්ස ෙදට්ඨානං. 
අවිජ්ජාෙරියුට්ඨානඤ්ච විචිකිච්ොෙරියුට්ඨානඤ්ච දිට්ඨිසංයයොජනස්ස 
ෙදට්ඨානං. 

තත්ථ කතයමො ලක්ඛයණො හායරො? කාමරාගෙරියුට්ඨායන වුත්යත
සබ්බානි ෙරියුට්ඨානානි වුත්තානි යහොන්තීති. සංයයොජයනසු වුත්යතසු
සබ්බසංයයොජනානිවුත්තානි යහොන්ති.අයංලක්ඛයණොහායරො. 

82. තත්ථ කතයමො චතුබූයහො හායරො? යය ඉයම ෙඤ්ච නීෙරණා 
ඣානෙටිෙක්යඛො යසො දුක්ඛසමුදයයො. යං ඵලං, ඉදං දුක්ඛං. තත්ථ
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කාමච්ෙන්දස්ස යනක්ඛම්මවිතක්යකො ෙටිෙක්යඛො; බයාොදස්ස
අබයාොදවිතක්යකො ෙටිෙක්යඛො; තිණ්ණං නීෙරණානං අවිහිංසාවිතක්යකො
ෙටිෙක්යඛො. ඉති ඉයම තයයො විතක්කා. යනක්ඛම්මවිතක්යකො
සමාධික්ඛන්ධං භජති. අබයාොදවිතක්යකො සීලක්ඛන්ධං භජති. 
අවිහිංසාවිතක්යකො ෙඤ්ඤාක්ඛන්ධං භජති. ඉයම තයයො ඛන්ධා. අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො නීෙරණප්ෙහානායසංෙත්තති.යංනීෙරණප්ෙහානං, 
අයංනියරොයධො.ඉමානිචත්තාරිසච්චානි. අයංචතුබූයහොහායරො. 

තත්ථකතයමොආෙට්යටොහායරො? ෙඤ්චනීෙරණානිදසභෙන්ති.යදපි 
අජ්ඣත්තං සාරජ්ජති, තදපි නීෙරණං. යදපි බහිද්ධා සාරජ්ජති, තදපි
නීෙරණං, එෙං යාෙ විචිකිච්ො ඉයම දස නීෙරණා. අජ්ඣත්තබහිද්ධා
කියලසා ඉමානි ද්යෙ සංයයොජනානි අජ්ඣත්තසංයයොජනඤ්ච 
බහිද්ධාසංයයොජනඤ්ච. තත්ථ අහන්ති අජ්ඣත්තං, මමන්ති බහිද්ධා.
සක්කායදිට්ඨි අජ්ඣත්තං, එකසට්ඨි දිට්ඨිගතානි බහිද්ධා. යයො අජ්ඣත්තං
ෙන්දරායගො රූයෙසු අවීතරායගො භෙති අවීතච්ෙන්යදො. එෙං යාෙ
විඤ්ඤායණ, අයංඅජ්ඣත්තාතණ්හා.යංෙසු බාහියරසුආයතයනසුතීසුච
භයෙසු අජ්යඣොසානං, අයං බහිද්ධා තණ්හා. ඉමානි ද්යෙ සච්චානි
සංයයොජනානි සංයයොජනීයා ච ධම්මා. තත්ථ සංයයොජයනසු ධම්යමසු යා 
නිබ්බිදානුෙස්සනාච, අයංමග්යගො.යංසංයයොජනප්ෙහානං, අයංනියරොයධො.
අයංආෙට්යටො හායරො. 

තත්ථ කතයමො විභත්තිහායරො? සංයයොජනන්ති න එතං එකංයසන.
මානසංයයොජනං දිට්ඨිභාගියන්ති න තං එකංයසන අදිට්ඨමානං
නිස්සායමානං න ෙජහති.යයොෙඤ්චඋද්ධම්භාගියයොමායනොකිඤ්චාපියසො
දිට්ඨිෙක්යඛ සියා. න තු ඔරම්භාගියං සංයයොජනං තස්ස ෙහානාය
සංෙත්තතීති.යයොචඅහංකායරොනෙවිද්යධොයංෙනස්ස එෙංයහොති.කදාසු
නාමාහංතංසන්තංආයතනංසච්ඡිකත්ොඋෙසම්ෙජ්ජවිහරිස්සාමි, යං අරියා
සන්තං ආයතනං උෙසම්ෙජ්ජ විහරිස්සන්තීති, අයං අභිජ්ඣා න ච තං
නීෙරණං. අත්ථි ෙන අරහයතො කායකියලසමිද්ධඤ්ච ඔක්කමති න ච තං
නීෙරණංතස්සථිනමිද්ධං නීෙරණන්ති.නඑකංයසන.අයංවිභත්තිහායරො. 

ෙරිෙත්තයනොති ෙඤ්ච නීෙරණා ෙඤ්චඞ්ගියකන ඣායනන ෙහානං 
ගච්ෙන්ති. අයං යතසං ෙටිෙක්යඛො නීෙරයණො අසුකස්ස ෙහීනාති න
අඤ්ඤානුමිනිතබ්බං, ෙරමත්ථමජ්ඣත්තං, අයංෙරිෙත්තනා. 

තත්ථ කතයමො යෙෙචයනො? කාමච්ෙන්යදො ෙන්දරායගො යෙමං
නිකන්තීති යෙෙචනං. නීෙරණං ෙදනං උෙක්කියලයසො ෙරියුට්ඨානන්ති
යෙෙචනං. 

ෙඤ්ඤත්තීති අවිජ්ජාෙච්චයා කිච්චෙඤ්ඤත්තියා [ෙච්චාෙඤ්ඤත්තියා
(ක.)] ෙඤ්ඤත්ති, බයාොයදො වික්යඛෙෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්ති, ථිනමිද්ධං
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අසමුග් ාතෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්ති. එෙං සබ්යබපි එයත ෙඤ්ච නීෙරණා
ඉමම්හිසුත්යතවික්යඛෙෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්ති. 

තත්ථකතයමොඔතරයණො? ඉයමෙඤ්චනීෙරණාඅවිජ්ජාචතණ්හාච
තත්ථ අවිජ්ජාමූලා නීෙරණා.යාතණ්හාඉයමසඞ්ඛාරා, යත අවිජ්ජාෙච්චයා 
ඉයම ද්යෙ ධම්මා ෙඤ්චසු ඛන්යධසු සඞ්ඛාරක්ඛන්ධෙරියාෙන්නා, 
ආයතයනසු ධම්මායතනං, ධාතූසු ධම්මධාතු, ඉන්ද්රියයසු ඉයමසං ධම්මානං
ෙදට්ඨානං සුතන්ද්රියස්ස ච යසොමනස්සින්ද්රියස්ස ච ඉත්ථින්ද්රියස්ස ච
පුරිසින්ද්රියස්සච. 

තත්ථකතයමොයසොධයනොහායරො? ඉදංසුත්තංයථාආරබ්භනික්තත්තං
යසො අත්යථොභාසියතොඉයමහිෙඤ්චහිෙයදහි. 

තත්ථ කාමච්ෙන්යදො ච බයාොයදො ච විචිකිච්ො ච න එකත්තතාය 
ෙඤ්ඤත්තා, කාමාති න එකත්තතාය ෙඤ්ඤත්තා, අථ ඛලු යෙමත්තතාය
ෙඤ්ඤත්තා.අයං අධිට්ඨායනොහායරො. 

තත්ථකතයමොෙරික්ඛායරො? කාමච්ෙන්දස්සඅයයොනියසොමනසිකායරො 
සුභාරම්මණෙච්චයයො; සුභනිමිත්තඤ්ච යහතු. බයාොදස්ස අයයොනියසො
මනසිකායරො ආ ාතෙත්ථූනිචෙච්චයයො; ෙටි ානුසයයොයහතු.ථිනමිද්ධස්ස
ෙටිසංහායරො ෙච්චයයො; ෙෙත්තියා කිලමථා චලනා තඤ්ච යහතු.
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස රජනීයං ආරම්මණියං අස්සාදියාකින්ද්රියං තාෙ
අෙරිපුණ්ණඤ්චඤාණංෙච්චයයො; කාමසඤ්ඤාච දිට්ඨිඅනුසයයොචයහතු.
විචිකිච්ොය නෙ මානවිධා ආරම්මණං මානානුසයයො, යසොෙ ෙච්චයයො; 
විචිකිච්ොනුසයයො යහතු. එයත ෙඤ්ච ධම්මා සයහතු සප්ෙච්චයා
උප්ෙජ්ජන්ති. 

තත්ථ කතයමො සමායරොෙයනො හායරො? ඉයම ෙඤ්ච නීෙරණා
චත්තායරොපි එයත ආසො ගණ්ඩාපි [තණ්හාපි (පී.)] එයත සල්ලාපි එයත
උොදානානි එයත.යතසුඑෙබාහියරසුධම්යමසුසංකියලසභාගියංසුත්තන්ති
ෙඤ්ඤත්තිංගච්ෙති. අයංසමායරොෙයනොහායරො. 

නිද්දිට්ඨං සංකියලසිකභාගියංසුත්තං. 

83. මයනොපුබ්බඞ්ගමාධම්මාතිගාථා. 

තත්ථ කතයමො යදසනා හායරො? ඉමම්හි සුත්යත යකො අත්යථො 
ඛන්ධෙෙත්ථායනන විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං යදයසති, ධාතුෙෙත්ථායනන
මයනොවිඤ්ඤාණධාතුං, ආයතනෙෙත්ථායනන මනායතනං, 
ඉන්ද්රියෙෙත්ථායනනමනින්ද්රියං.තස්සකිං පුබ්බඞ්ගමාධම්මා? සංතත්යතන
ෙ ධම්මා පුබ්බඞ්ගමා ධම්මා කුසලමූලානි ච අකුසලමූලානි ච අනිමිත්තං
ඉමම්හිසුත්යතකුසලමූලංයදසිතං.තත්ථ කතමාමයනොපුබ්බඞ්ගමාධම්මා? 
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ෙටුන 

මයනො යතසං පුබ්බඞ්ගමං, යථාපි බලස්ස රාජා පුබ්බඞ්ගයමො, එෙයමෙ 
ධම්මානං මයනොපුබ්බඞ්ගමා. තත්ථ තිවිධානං පුබ්බඞ්ගමානං
යනක්ඛම්මච්ෙන්යදන අබයාොදච්ෙන්යදන අවිහිංසාෙන්යදන. අයලොභස්ස
යනක්ඛම්මච්ෙන්යදන පුබ්බඞ්ගමා. අයදොසස්ස අබයාොදච්ෙන්යදන 
පුබ්බඞ්ගමා. අයමොහස්ස අවිහිංසාෙන්යදන පුබ්බඞ්ගමා. තත්ථ 

මයනොයසට්ඨාතිමනසාඉයමධම්මාඋස්සටාමයනනොනිම්මිතා.මයනොෙ 
ඉයමසංධම්මානංයසට්යඨොතිමයනොෙඉයමසංධම්මානංයසට්ඨයජට්යඨොති

මයනොෙඉයමසංධම්මානං ආධිෙච්චංකයරොතීතිමයනොයසට්ඨා. මයනොජවාති 
යත්ථ මයනො ගච්ෙති. තත්ථ ඉයම ධම්මා ගච්ෙන්තීති මයනොජො. යථා 
ොයතොසී ංගච්ෙතිඅඤ්යඤොොයකොචිසී ංගාමයකොවුච්චයතොතජයෙොති
ෙක්තගාමියකොති, එෙයමෙ ඉයම ධම්මා මයනනසම්ෙජායමානා ගච්ෙන්ති, 
තත්ථ ඉයම ධම්මා ගච්ෙන්තීති මයනොජොති. යත තිවිධා ෙන්දසමුදානිතා
අනාවිලතාචසඞ්කප්යෙො.සත්තවිධාචකායිකං සුචරිතංොචසිකංසුචරිතං, 

යත දස කුසලකම්මෙථා. තත්ථ මනසා යච ෙසන්යනනාති මයනොකම්මං. 

භාසතිවාතිෙචීකම්මං. කයරොතිවාතිකායකම්මං.ඉයමහිඉමස්මිංසුත්යත
දසකුසලකම්මෙථා ෙරමාපිසන්තාසීලෙතාෙරමා.යසොභෙතිවිෙත්තියංන
යලොකනියයානායොසනාභාගියං සුත්තංභෙති.අයංයදසනා. 

තත්ථකතයමොවිචයයොහායරො? මයනොපුබ්බඞ්ගමාධම්මාතිකුසලමූලානි
ච අට්ඨඞ්ගසම්මත්තානි.ඉදංසුත්තං. 

යුත්තීතිදසන්නංකුසලකම්මෙථානංයයොවිොයකො, යසොසුඛයෙදනීයයො 

අබයාොදස්සඞ්ගමායනො. ඡාොවඅනොයිනීතිඅනුගච්ෙතිඅත්ථි එසායුත්ති. 

ෙදට්ඨානන්ති අට්ඨාරසන්නං මයනොෙවිචාරානං ෙදට්ඨානං. 
මයනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මාති සබ්බකුසලෙක්ඛස්ස ඉයම ධම්මා ෙදට්ඨානං. 

මනසා යච ෙසන්යනනාති යයො යචතයසො ෙසායදො, ඉදං සද්ධින්ද්රියස්ස 

ෙදට්ඨානං. භාසති වාතිසම්මාොචාය. කයරොති වාතිසම්මාකම්මන්තස්සච
සම්මාොයාමස්සචෙදට්ඨානං. 

ලක්ඛයණොති ඉති පුබ්බඞ්ගමා ධම්මාති යෙදනාපුබ්බඞ්ගමාපි එයත, 
සඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමාපි එයත, සඞ්ඛාරපුබ්බඞ්ගමාපි එයත. යය යකචි ධම්මා

සහජාතාසබ්යබපුබ්බඞ්ගමාඑයතසංධම්මානං. තයතොනං සුඛමන්යවතීති
යසොමනස්සමපිනංඅන්යෙතියංසුසුඛච්ොයාතදාපිනංසුඛංතදපි අන්යෙති. 

84. තත්ථ කතයමො චතුබූයහො හායරො? මයනොපුබ්බඞ්ගමාති න ඉදං
එකාදිෙචනං. කිං කාරණා? සබ්යබ යයෙ ඉයම ෙවිඤ්ඤාණකායා, ඉමම්හි
භගෙයතොයකොඅධිප්ොයයො? යයසුයඛනඅත්ථිකා, යතමනං ෙසායදන්තීති
අයං ඉමම්හි සුත්යත භගෙයතො අධිප්ොයයො. අත්යථො පුබ්යබයයෙ 
නිද්දිට්යඨො. 
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යානිහිකුසලමූලානි, තානිඅට්ඨානිසංසමත්තායහතු, අයං අට්ඨඞ්ගියකො
මග්යගො. දසඨානානියදසනායහතූනියදසනාෙච්චයානිද්යදසනාච.තත්ථ
යං මඤ්යඤ දුක්යඛන සහ නාමරූෙං විඤ්ඤාණසච්චන්ති අඞ්යගන
කුසලමූලංෙහීයති, අයං අප්ෙහීනභූමියංසමුදයයො.යංයතසංෙහානා, අයං
නියරොයධො.ඉමානිචත්තාරිසච්චානි.අයං ආෙට්යටොහායරො. 

විභත්තීති– 

මයනොපුබ්බඞ්ගමාධම්මා, මයනොයසට්ඨාමයනොමයා; 
මනසායචෙසන්යනන, භාසතිොකයරොතිො; 
තයතොනංසුඛමන්යෙති, ොයාෙඅනොයිනීති. 

තං නඑකංයසනසමණස්ස ො බ්රාහ්මණස්ස ො ෙනයහොති. තස්ස ො
මිච්ොදිට්ඨිකස්ස සකසත්යථ චිත්තං ෙසායදති, යතන ච ෙසන්යනන 
චිත්යතන භාසති බයාකයරොති න තං සුඛමන්යෙති න ොයාෙ අනුගාමිනී, 
දුක්ඛයමෙ තං අන්යෙති. යථා ෙහන්තං චක්කං ෙදමන්යෙති, ඉදං තං
විභජ්ජබයාකරණීයං. මනසා යච ෙසන්යනන කායකම්මං ෙචීකම්මං
සුඛයෙදනීයන්තිසමග්ගයතසුඛයෙදනීයංමිච්ෙග්ගයත දුක්ඛයෙදනීයං, අයං
විභත්ති. 

තත්ථ කතයමො ෙරිෙත්තයනො හායරො? මයනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මාති යං
මනසා ෙදුට්යඨන භාසති ො කයරොති ො දුක්ඛමස්සානුගාමිනී, එතානියයෙ
ද්යෙ සුත්තානි භාසිතානි එස එෙ ච ෙටිෙක්යඛො. යෙෙචනන්ති යදිදං
මයනොචිත්තංවිඤ්ඤාණංමනින්ද්රියං මයනොවිඤ්ඤාණධාතු. 

ෙඤ්ඤත්තීති මයනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මාති අයං මයනො කිඤ්චි 
ෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. ධම්මාති කුසලකම්මෙථෙඤ්ඤත්තියා
ෙඤ්ඤත්තං. මයනොයසට්ඨාති විසිට්ඨෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං.
මයනොජොති සහෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. චිත්තන්ති
යනක්ඛම්මෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. මනසා යච ෙසන්යනනාති 
සද්ධින්ද්රියෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. මනසා යච ෙසන්යනනාති 
අනාවිලසඞ්කප්ෙදුතියජ්ඣානෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. මනසා යච 
ෙසන්යනනාති අස්සද්ධානංෙටිෙක්ඛෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්තං. භාසතිොති
සම්මාොචාෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. කයරොති ොති 
සම්මාකම්මන්තෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. තයතො නං සුඛමන්යෙතීති 
ඣානසමාධානං. ඉන්ද්රියයසු මනින්ද්රියං. ෙටිච්චසමුප්ොයද විඤ්ඤාණං. 
මයනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මාති යමත්තා ච මුදුතා ච ඣායනසු දුතියං ඣානං
තතියඤ්ච. ඛන්යධසු සඞ්ඛාරක්ඛන්ධෙරියාෙන්යනො. ධාතූසු ධම්මධාතු, 
ආයතයනසු ධම්මායතනං. යං කුසලං ඉන්ද්රියයසු සුතන්ද්රියඤ්ච
යසොමනස්සින්ද්රියඤ්ච ෙදට්ඨානං. ඉයමසං ධම්මානං ෙටිච්චසමුප්ෙන්නානං
ඵස්සෙච්චයා සුඛයෙදනීයයො ඵස්යසො සුඛයෙදනා මයනොෙවිචායරසු
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යසොමනස්සවිචායරො ෙත්තිංයසසු ෙඨමෙයදසු ෙ
යසොමනස්සයනක්ඛම්මස්සිතා. ඉතිඅයංඔතරයණොහායරො. 

තත්ථ කතයමො යසොධයනො හායරො? යං අත්ථං ආරබ්භ ඉදං සුත්තං
භාසිතං.යසො අත්යථොනියුත්යතොඑතමත්ථංආරබ්භසුත්තං.අයංයසොධයනො
හායරො. 

85. තත්ථ කතයමො අධිට්ඨායනො හායරො? මයනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මාති 
යෙෙචනෙඤ්ඤත්ති, න එකත්තෙඤ්ඤත්ති. ධම්මාති එකයතො න
යෙෙචනෙඤ්ඤත්ති. මනසා යච ෙසන්යනනාති යසො ෙසායදො ද්වියධො
අජ්ඣත්තඤ්ච අබයාොදාවික්ඛම්භනබහිද්ධා ච ඔකප්ෙනයතො. යසො
අජ්ඣත්තෙසායදො ද්වියධො. සමුග් ාතෙසායදො ච වික්ඛම්භනෙසායදො ච 
බයාොදෙරියුට්ඨානං. වි ායතො න මූලෙසායදො ජාතමූලම්පි ො. ෙසායදො
සබයාොදං වි ායතන. තයතො නං සුඛමන්යෙතීති සුඛං කායිකඤ්ච
යචතසිකඤ්ච අප්පියවිප්ෙයයොයගොපි පියසම්ෙයයොයගොපි යනක්ඛම්මසුඛම්පි
පුථුජ්ජනසුඛම්පි පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගම්පි යචතසිකං සුඛං. යම්පි
ෙස්සද්ධකායයො සුඛං යෙයදති, තම්පි කායිකං සුඛං යබොජ්ඣඞ්ගා ච
යචතසිකං සුඛං. යම්පි ෙස්සද්ධකායයො සුඛං යෙයදසි, තම්පි තඤ්ච
සුඛෙදට්ඨානංෙඤ්ඤත්තියායථාවුත්තංතංඅෙරාමට්ඨංකුසලානංධම්මානං. 
අන්යෙතීති අප්ෙනා සන්දිස්සති න චායං ො ෙත්තභූයතො අන්යෙති. තදිදං
සුත්තං ද්වීහි ආකායරහි අධිට්ඨාතබ්බං. යහතුනා ච යයො ෙසන්නමානයසො
විොයකනචයයො දුක්ඛයෙදනීයයො. 

ෙරික්ඛායරොති භගො ෙඤ්චසයතන භික්ඛුසඞ්ය න නගරං ෙවිසති
රාජගහං. තත්ථ මනුස්යසො පුග්ගයලො භගෙන්තං ෙරිවිසති, තස්ස ෙසායදො
උප්ෙන්යනො කුසලමූලපුබ්බයයොගාෙචයරොපි. යසො අඤ්යඤසඤ්ච අක්ඛාති, 
ඉදංොචංභාසති ලාභායතසං, යයසංනියෙසනංභගොෙවිසති, අම්හාකම්පි
යදි භයෙයය මයම්පි භගෙයතො සංෙසාදං ලච්ෙම්හාති. යයන භගො
යතනඤ්ජලිං ෙණායමත්ො ‘‘නයමො භගෙයතො නයමො භගෙයතො’’ති
අබයාොදමායනො එකමන්යත අට්ඨාසි. තදනන්තයර භගො ඉමං සුත්තං 
අභාසිත්ථ ‘‘මයනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා’’ති. සබ්බං සුත්තං තථා යං ෙයරසං
භාසති ඉදං ොචාකම්මං. යං අඤ්ජලිං ෙණායමති, ඉදං කායකම්මං. යයො
මයනොෙසායදො, ඉදං මයනොකම්මං. තත්ථ යං ෙයරසං ෙකායසති භාසති
ෙණ්ණං. යයසං භගො නියෙසනං ගච්ෙතීති. සබ්බං තස්ස අයලොයභො
කුසලමූලං. යං භගෙති යමත්තචිත්යතො, තස්ස අයදොයසො කුසලමූලං. යං
අඤ්ජලිංෙණායමතිමානඤ්චනිග්ගණ්හාති, තත්ථස්සඅයමොයහො කුසලමූලං
ොතුභෙති.යංඋළාරෙඤ්ඤංෙටිලභති, ඉදමස්සදිට්ඨිවිෙල්ලාසප්ෙහානං.යං 
තථායයෙසංෙයරොයහොති, ඉදමස්සසඤ්ඤාවිෙල්ලාසප්ෙහානං.යංමනස්ස
ෙසාදනං, ඉදමස්ස චිත්තවිෙල්ලාසප්ෙහානන්ති අකුසලවිෙල්ලාසානං
වික්ඛම්භනං ෙහානං ෙච්චයයො. තීණි කුසලමූලානි යයො
අනාවිලචිත්තසඞ්කප්යෙො, යසොතස්සමනසිකායරොතිවුච්චති.යංකියලයසහි 
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වික්ඛම්භනං ඉති විෙල්ලාසා ච ආරම්මණා සප්ෙච්චයතාය ෙච්චයයො
කුසලමූලානි ච සන්දිස්සයතාය ෙච්චයයො, යසො ච මනසිකායරො යහතුනා
ඉමිනා ෙච්චයයන චිත්තං උප්ෙන්නං. තත්ථ යං සසත්ථාරම්මණං චිත්තං
ෙෙත්තංඅයංබුද්ධානුස්සති.යම්පිභගෙයතොගුයණ මනසිකයරොති, අයමස්ස
ධම්මානුස්සති. තත්ථ සතිසම්ෙජඤ්ඤං යහතු, අයඤ්ච ෙච්චයයො. ොචා
ෙඤ්ඤා යහතු විතක්කවිචාරා ෙච්චයයො. කායසඞ්ඛාරා කම්මස්ස
අභිසඞ්ඛායරො නාම යහතු ො අප්ෙච්චයයො සුඛයෙදනීයස්ස කම්මස්ස
උෙචයයොයහතුකාකම්මස්සෙච්චයයො. 

86. තත්ථ කතයමො සමායරොෙයනො හායරො? මනසායයෙ ෙසන්යනන
සයතොයයයෙත්ථ ෙසන්යනො අපි ච චිත්තයෙොදානා සත්තා විමුච්චන්තීති
යතන සත්තා චිත්තපුබ්බඞ්ගමා චිත්යතන ෙසන්යනන යචතනාපි තත්ථ
චිත්තභූතා භෙන්තීති ෙටි ා අයං යචතනානං ෙසායදන කායයො චස්ස
ෙසායදො, යසොචආරභතිෙසායදනෙසන්යනොසඤ්ඤානන්ති චස්සඅවිෙරීතා, 
යසො ෙඤ්චවියධො වික්ඛම්භනා, කායෙස්සම්භනායයො ෙසායදො චිත්තසියතො 
චිත්තං ෙන පුබ්බංයයෙ ෙසන්නං. අයං සමායරොෙනා. එෙං ෙඤ්චන්නම්පි
ෙසායදො. තයතො නං සුඛමන්යෙතීති කතමං භගො නිද්දිසති? න හි
අත්තසච්චංතස්සකම්මස්සවිොයකො අන්යෙති.තස්සඋොයයොඅනුගච්ෙති
යදා සිතෙච්චයාඋප්ෙජ්ජයත යසොමනස්සං අවිප්ෙටිසායරොපි අන්යෙති. අයං
සමායරොෙයනොහායරො. 

මහානාමසක්කස්සසුත්තං [ෙස්සසං.නි. 5.1017]. තස්මිංයචසමයය
අස්සයතො අසම්ෙජායනො කාලං කයරයය කායම භෙති. අස්සයතො
අභිසමාහායරො යයො මා භායි, මහානාම, යං තං චිත්තං දී රත්තං
සද්ධාෙරිභාවිතං සීලෙරිභාවිතංසුතචාගෙරිභාවිතන්තිවිත්ථායරනකාතබ්බං.
චායගනචෙඤ්ඤායචකිං දස්යසති? යාසද්ධා, සායචතයසොෙසායදො.යා
අනාවිලසඞ්කප්පිතා, සා සද්ධා. කිං කාරණා? අනාවිලලක්ඛණා.
අනාවිලලක්ඛණාහිසද්ධා.අෙයර ආහු ගුණෙරිසුද්ධිනිට්ඨාගමනලක්ඛණා, 
යඤ්චඅෙයරොෙචනෙටිග්ගහලක්ඛණාසද්ධා.අෙයරො ෙරියායයො අත්තානං
යදිඑෙංඔකප්යෙති‘‘නාහංකිඤ්චිජානාමීති එසාඅහංතත්ථඅනුඤ්ඤත්තා
අනඤ්ඤතා’’ති. අයංසද්ධාති. අෙයරො ෙරියායයො එකසට්ඨියා දිට්ඨිගතානං
ආදීනොනුෙස්සනා අනිච්චං දුක්ඛමනත්තාති. යතන ච ෙදිට්ඨං භෙති යථා 
ගම්භීයර උදොයන උදකං චක්ඛුනා ෙස්සති න ච කායයන අභිසම්භුනාති.
එෙමස්ස අරියා නිජ්ඣානක්ඛන්තියා දිට්ඨි භෙති, න ච සච්ඡිකතා. අයං
වුච්චති සද්ධා. සා ච යලොකිකා. අෙයරො ෙරියායයො ඛමති පුථුජ්ජනභූතස්ස
වීසතිචාතියකොසක්කායාධීනානනියෙයසො. නඑතංඑකන්තිනයසඤ්ඤා
යථාභූතං දිට්ඨියා තු ඛලුමුදූහි ෙඤ්චහි ඉන්ද්රියයහි දස්සනමග්යගන ෙහීනා
භෙන්ති.දිට්යඨකට්ඨාචකියලසා, අයංසද්ධා. 

යසොතාෙත්තඞ්ගමදුක්ඛායං භූමියං ෙරිපුණ්ණා වුච්චති. තස්මිංයයෙ 
භූමියං යසක්ඛසීලං අරියා ධාරන්ති වුච්චති. තස්මිංයයෙ භූමියං මුදුෙඤ්ඤා 
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97 

ෙටුන 

ෙඤ්ඤින්ද්රියන්ති වුච්චති. තස්මිංයයෙ භූමියං ඛන්යධහි අනත්ථිකතා, අයං
චායගො. තස්මා සද්ධා චාගාධිට්ඨායනන නිද්දිසිතබ්බා. යතියකන [යතන 
(ක.)] භියයයොමයනනසාහිස්සවිෙරීතාදිට්ඨිකාඅස්සද්ධා, සානයනඋෙධීසු 
ෙමත්තා සමාදින්නා. තත්ථ සද්ධින්ද්රියං යයො කාමං ෙරිවිස්සන්ති ඉති 
සන්තොෙෙටිනිස්සග්ගා න චාගාධිට්ඨානං ෙඤ්ඤින්ද්රියයන
ෙඤ්ඤාධිට්ඨානං, සීයලන උෙසමාධිට්ඨානං. ඉයම චත්තායරො ධම්මා සීලං
ෙරිභාෙයන්තිසද්ධා සීලංචායගොචෙඤ්ඤාති.තත්ථසද්ධායඔ ංතරති.යං
සීලං, අයංඅප්ෙමායදො.යයොචායගො, ඉදංෙඤ්ඤායකම්මං.යාෙඤ්ඤා, ඉදං
ෙඤ්ඤින්ද්රියං, තත්ථයංසද්ධින්ද්රියං. තංතීසුඅයෙච්චප්ෙසායදසු.යංසීලං, 
තං සද්ධින්ද්රියයසු. යයො චායගො, යසො චතූසු ඣායනසු. යා ෙඤ්ඤා, සා
සච්යචසු, සති සබ්බත්ථගාමිනී. තස්ස යසක්ඛස්ස භද්දිකා භති, භද්දියකො
අභිසම්ෙරායයො. තස්ස සම්මුට්ඨස්සතිකස්ස සීලං කයරොන්තස්ස න
කායසම්මුට්ඨස්සතිතායතානිොඉන්ද්රියානිතංොකුසලමූලං කම්මවිොකං
භෙති. තස්ස තිකස්ස අත්ථනිද්යදයසො. තත්ථ සද්ධා සීලං චායගො ෙඤ්ඤා 
චත්තායරොධම්මා.යාසද්ධායාචෙඤ්ඤා, ඉදංමයනොසුචරිතං.යංසීලං, ඉදං
කායිකං ොචසිකංසුචරිතං.යයොචායගො, ඉදංයචතසිකංඅයලොයභොසුචරිතං.
ඉතිචිත්යතගහියත ෙඤ්චක්ඛන්ධාගහිතාභෙන්ති.ඉයමහිධම්යමහිසුචරිතං
ඉදංදුක්ඛඤ්චඅරියසච්චං ෙදට්ඨානංමග්ගස්ස. 

87. තත්ථකතයමොවිචයයොහායරො? යාචසද්ධායඤ්චසීලං.තං කිස්ස
කයරොති? යා සද්ධා තාය භගෙන්තං අනුස්සරති මත්යතනපි හත්ථිනා
සමාගතා, අස්ස යභො කුක්කුරා සබ්බං සීයලන නප්ෙටිෙජ්ජති කායයන ො
ොචායොඨානංවිසාරයදොභෙතීති අවිප්ෙටිසාරීෙඤ්ඤායස්සෙඤ්ඤත්තං
උෙට්ඨයෙති. තස්ස අඛණ්ඩස්ස සීලං යං න ෙච්ඡි තස්සං යමොහස්ස
අකුසලචිත්තං උප්ෙජ්ජති මිච්ොදිට්ඨිසහගතං ො, අයං විචයයො හායරො.
ධම්මොදියනො භද්දිකාරාතිභවිස්සතිඅත්ථිඑසායුත්ති. 

තත්ථකතයමොෙදට්ඨායනොහායරො? යමිදංචිත්තංදී රත්තංෙරිභාවිතං 
සද්ධාය සීයලන චායගන ෙඤ්ඤාය සමාධිනා ෙඨමජ්ඣානස්ස ෙදට්ඨානං.
යාසද්ධාඅස්ස අනාවිලසඞ්කප්යෙො, තංදුතියජ්ඣානස්සෙදට්ඨානං.තීණිච
අයෙච්චප්ෙසාදා යං සීලං, තං අරියකන්තං, තං සීලක්ඛන්ධස්ස ෙදට්ඨානං.
යාෙඤ්ඤා, සාෙඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස ෙදට්ඨානං.ඉයමචධම්මාඉදඤ්චචිත්තං
එයකොදිභූතසමාධිස්ස ෙදට්ඨානං. සද්ධා සද්ධින්ද්රියස්ස ෙදට්ඨානං. චායගො
සමාධින්ද්රියස්ස ෙදට්ඨානං. ෙඤ්ඤා ෙඤ්ඤින්ද්රියස්ස ෙදට්ඨානං. සද්ධා ච
ෙඤ්ඤා ච විෙස්සනා ෙදට්ඨානං. සීලඤ්ච චායගො ච සමථස්ස ෙදට්ඨානං.
සද්ධාචෙඤ්ඤාචඅවිජ්ජාවිරාගායෙඤ්ඤාවිමුත්තියා ෙදට්ඨානං.සීලඤ්ච
චායගොචරාගවිරාගායයචයතොවිමුත්තියාෙදට්ඨානං. 

තත්ථ කතයමො ලක්ඛයණො හායරො? විඤ්ඤායණ වුත්යත
සද්ධාසතිභාවියත සබ්යබෙඤ්චක්ඛන්ධාවුත්තාභෙන්ති.සද්ධායභණිතාය
සබ්බානි සත්ත ධනානි භණිතානි යහොන්ති සද්ධාධනං…යෙ.…
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සීලක්ඛන්යධ වුත්යත සමාධික්ඛන්යධො ච ෙඤ්ඤාක්ඛන්යධො ච වුත්තා
භෙන්ති. යං තං චිත්තං දී රත්තං ෙරිභාවිතං ෙච්ඡිමයක කායල න
තදනුෙරිෙත්ති භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. තත්ථ සඤ්ඤාපි
තදනුෙරිෙත්තිනී භෙති. යයපි තජ්ජාතිකා ධම්මා, යතපි තදනුෙරිෙත්තියනො
භෙන්ති. රූෙසඤ්ඤා රූෙසඤ්යචතනානුෙස්සනමනසිකායරො එෙං ෙන්නං 
ආයතනානංවිඤ්ඤාණකායය, අයංලක්ඛයණොහායරො. 

තත්ථ කතයමො චතුබූයහො හායරො? ඉධ සුත්යත භගෙයතො යකො
අධිප්ොයයො? යය භද්දිකංභතිංආකඞ්යඛයයභද්දිකඤ්චඅභිසම්ෙරායං, යත
සද්ධං සීලං චාගං ෙඤ්ඤඤ්ච මනසි කරිස්සන්ති, අයං අධිප්ොයයො. යය
චඤ්යඤපි සත්තා තථාගතස්ස සම්මුඛං න ෙටියුජ්ඣන්යත, ඉමං ධම්මං
යසොතාඅවිප්ෙටිසාරයතොකාලංකරිස්සන්තීති, අයංඅධිප්ොයයො. 

88. තත්ථකතයමොආෙට්යටොහායරො? ඉදම්පිචත්තායරොධම්මාසද්ධා ච
ෙඤ්ඤාචඅස්සද්ධියඤ්චඅවිජ්ජඤ්චහනන්ති.සීලඤ්චචායගොචතණ්හාච
යදොසඤ්ච හනන්ති. තස්ස ද්යෙ මූලානි ෙහීයන්ති. දුක්ඛං නිෙත්යතති
අප්ෙහීනභූමියඤ්ච ද්විමූලානිෙඤ්චක්ඛන්ධා.ද්යෙඅරියසච්චානිසමයථොච
විෙස්සනාච.ද්වින්නං මූලානංෙහානං.ඉමානිද්යෙසච්චානිනියරොයධොච
මග්යගොච.අයංආෙට්යටොහායරො. 

තත්ථ කතයමොවිභත්ති? යංතංචිත්තං සද්ධාෙරිභාවිතං…යෙ.…සයච
පුථුජ්ජනස්ස තස්සපි භද්දිකා භති භවිස්සතීති න එකංයසන තස්ස කම්මං
දිට්යඨයයෙධම්යමවිොකන්තිෙච්යචස්සති, අෙරම්හිොෙරියායය භවිස්සති.
යං ො අතීතං විොකාය ෙච්චුෙට්ඨිතං, තප්ෙච්චයානි යචතානි, යය යථා
මහාකම්මවිභඞ්යග ‘‘යතනායං විභජ්ජබයාකරණියයො නිද්යදයසො 
ධම්මචාරියනොයාභද්දිකාභතී’’ති. 

තත්ථ කතමා ෙරිෙත්තනා? අස්සද්ධියං දුස්සීලයං යං මච්යෙරං 
දුප්ෙඤ්ඤංච [දුප්ෙඤ්ඤියං(ක.)] යඤ්චෙටිෙක්යඛන ෙහීනාභෙන්ති, අයං
ෙරිෙත්තනා. 

තත්ථ කතමං යෙෙචනං? යං තං චිත්තං දී රත්තං ෙරිභාවිතං චිත්තං 
මයනොවිඤ්ඤාණං…යෙ.…යංසද්ධාබලංසද්ධින්ද්රියං, යංසීලංතංසුචරිතං, 
සංයයමො නියයමො දයමො ඛන්ධතා ඉමානි තස්ස යෙෙචනානි. යයො චායගො
යසොෙටිනිස්සග්යගොඅයලොයභොයෙොසග්යගො චායගොයිට්ඨානං.යාෙඤ්ඤාසා
ෙඤ්ඤත්තාෙඤ්ඤප්ෙභාෙඤ්ඤින්ද්රියං ෙඤ්ඤාබලං. 

තත්ථ කතමාෙඤ්ඤත්ති? යංතංචිත්තංබීජං ෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්තං.
ෙරිභාෙනා ොසනා ෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්ති. සද්ධා ෙසාදෙඤ්ඤත්තියා
ෙඤ්ඤත්තා. සීලං සුචරිතෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. චායගො 
පුඤ්ඤකිරියෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්යතො. ෙඤ්ඤා වීමංසෙඤ්ඤත්තියා
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ෙටුන 

ෙඤ්ඤත්තා.ඉයමතයයො ධම්මාසද්ධාසීලංචායගොෙඤ්ඤෙයතොොරිසුද්ධිං
ගච්ෙන්ති. 

තත්ථ කතයමො ඔතරයණො? යං චිත්තං, තං ඛන්යධසු
විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, ධාතූසු මයනොවිඤ්ඤාණධාතු, ආයතයනසු
මනායතනං. යය චත්තායරො ධම්මා, යත ඛන්යධසු සඞ්ඛාරක්ඛන්යධ
ෙරියාෙන්නා…යෙ.…ධාතූසුආයතයනසු. 

තත්ථ කතයමොයසොධයනොහායරො? ඉදංභගෙයතොභාසිතං මහානායමන
සක්යකනපුච්ඡියතනසබ්බංතංනියුත්තං. 

තත්ථ කතයමො අධිට්ඨායනො? ඉදං චිත්තං යෙමත්තතාය ෙඤ්ඤත්තං 
අකුසයලහි චිත්යතහි අෙරිභාවියතහි ෙරිභාවිතන්ති යානි පුන ෙරිභාවිතානි
අඤ්යඤසම්පි තත්ථ උොදාය ෙඤ්ඤත්තං සබ්යබපියම චත්තායරො ධම්මා
එකත්තතාය ෙඤ්ඤත්තා. භද්දිකා භතීති කාමයභොගියනො යතෙ රූෙධාතු
අරූෙධාතු මනුස්සාති සබ්බා භද්දිකා භති තයදෙකථාය ෙඤ්ඤත්තං, අයං
ෙඤ්ඤත්ති. 

තත්ථ කතයමො ෙරික්ඛායරො? චිත්තස්ස ඉන්ද්රියානි ෙච්චයයො
ආධිෙයතයයෙච්චයතාය මනසිකායරො. යහතුෙච්චයතාය ෙච්චයයො. සද්ධාය
යලොකිකා ෙඤ්ඤා යහතුෙච්චයතාය ෙච්චයයො. යයොනියසො ච මනසිකායරො
ෙච්චයයො. සීලස්ස ෙතිරූෙයදසොයසො ෙච්චයයො. අත්තසම්මාෙණිධානඤ්ච
යහතු.චාගස්සඅයලොයභොයහතු. අවිප්ෙටිසායරොචයහතුෙච්චයයො.ෙඤ්ඤා
ෙරයතො චය ොයසො අජ්ඣත්තඤ්චයයොනියසොමනසිකායරො යහතුෙච්චයයො
ච. 

තත්ථකතයමොසමායරොෙයනො? යංතං චිත්තං දී රත්තංෙරිභාවිතන්ති 
යචතසිකාපි. එත්ථ සබ්යබ ධම්මා ෙරිභාවිතා භද්දිකා යත භති භවිස්සති, 
භද්දිකා උෙෙත්තියකො අභිසම්ෙරායයො. ඉති යය යකචි මනුස්සකා
උෙයභොගෙරියභොගාසබ්යබභද්දිකා භතියයෙ, අයංසමායරොෙයනො. 

89. උද්ධං අයධො සබ්බධි වීතරායගොති ගාථා [ෙස්සඋදා. 61 උදායන]. 
තත්ථකිං උද්ධං නාම? යං ඉයතො උද්ධං භවිස්සති අනාගාමී, ඉදං උද්ධං.
අයධො නාම යමතික්කන්තමතීතං, ඉදමයෙොච අෙදානතන්ති උද්ධං. තත්ථ
අතීයතන සස්සතදිට්ඨි පුබ්බන්තාකප්පිකානං අෙරන්තදිට්ඨි යකසඤ්චි, 
උච්යෙදදිට්ඨිං යං [උච්යෙදදිට්ඨියං (ක.)] වුත්තකප්පිකානං ඉමා යචෙ
දිට්ඨියයො උච්යෙදදිට්ඨි ච සස්සතදිට්ඨි ච. තත්ථායං සස්සතදිට්ඨි ඉමානි
ෙන්නරස ෙදානි සක්කායදිට්ඨි සස්සතං භජන්ති. රූෙෙන්තං යම අත්තා, 
අත්තනි යම රූෙං, රූෙං යම අත්තාති යදුච්චයත ෙඤ්ඤං ෙරිදහන්ති. යා
උච්යෙදදිට්ඨි සා ෙඤ්චසතානි උච්යෙදං භජන්ති. යත ‘‘තං ජීෙං තං
සරීර’’න්තිෙස්සන්ති, රූෙංයමඅත්තාතිතථාරූො චතුබ්බිධාසක්කායදිට්ඨි
උච්යෙයදන ච සස්සයතන ච. එෙං ෙඤ්චසු ඛන්යධසු වීසතිෙත්ථුකාය
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දිට්ඨියා ෙන්නරස ෙදානි පුබ්බන්තං භජන්ති. සස්සතදිට්ඨියා ෙඤ්ච ෙදානි
අෙරන්තංභජන්තිඋච්යෙදදිට්ඨියා.තත්ථ‘‘අයමහමස්මී’’තිෙස්සන්තා රූෙං
අත්තයතොසමනුෙස්සති, යසොඋච්යෙදොදීරූෙෙන්තඤ්චඅත්තානං, අත්තනි
ච රූෙං, රූෙස්මිං ො අත්තාති යසො ෙස්සති චාති ඉති උච්යෙදදිට්ඨි ච, 
අත්තයතො ෙටිස්සරති සස්සතදිට්ඨි පුබ්බන්තයතො ච ෙටිස්සරති.
‘‘අයමහමස්මී’’තිනසමනුෙස්සති.තස්ස දිට්ඨාසොෙහානංගච්ෙන්ති.යයො
තීසුඅද්ධාසුපුබ්බන්යතචඅෙරන්යතචයතනයතන නිද්දිට්ඨායනනඋද්ධං
අයධො සබ්බධි වීතරායගො ‘‘අහමස්මී’’ති න අනුෙස්සතීති ඉමිනා ද්ොයරන
ඉමිනාෙයයොයගනඉමිනාඋොයයනඉදංදස්සනභූමිචයසොතාෙත්තිඵලඤ්ච
යසො අරියයො ෙයයොයගො අනභාෙංගයතන සංසායරන අපුනබ්භොති යයො
යකොචි අරියයො ෙයයොයගො පුනබ්භොය මුදූනි ො ෙඤ්චින්ද්රියානි මජ්ඣානි
අධිමත්තානි ො සබ්බං අපුනබ්භෙප්ෙහානාය සංෙත්තන්ති. අහන්ති
දිට්යඨොය ො කායමොය ො භයෙොය ො අවිජ්යජොය ො ච ඔධියසො. තත්ථ
යදසනාහායරනචත්තාරිසච්චානිෙඤ්චහිඉන්ද්රියයහි යසොතාෙත්තිඵයලනච
ද්යෙ සච්චානි මග්යගො ච නියරොයධො ච. සක්කායසමුදයයන ද්යෙ සච්චානි 
දුක්ඛඤ්චසමුදයයොච, අයංයදසනාහායරො. 

තත්ථ කතයමො විචයයො? ‘‘අයමහමස්මී’’ති අසමනුෙස්සන්යතො තීණි
දස්සනප්ෙහාතබ්බානිසංයයොජනානිෙජහති.අයංවිචයයො. 

තත්ථ කතමා යුත්ති? තිවිධා පුග්ගලා යකොචි උග් ටිතඤ්ඤූ යකොචි 
විෙඤ්චිතඤ්ඤූ යකොචි යනයයයො. උග් ටිතඤ්ඤූ තික්තන්ද්රියයො ච තයතො 
විෙඤ්චිතඤ්ඤූ මුදින්ද්රියයො තයතො මුදින්ද්රියයහි යනයයයො. තත්ථ
උග් ටිතඤ්ඤූ තික්තන්ද්රියතාය දස්සනභූමිමාගම්ම යසොතාෙත්තිඵලං 
ොපුණාති, එකබීජයකොභෙති.අයංෙඨයමොයසොතාෙන්යනො.විෙඤ්චිතඤ්ඤූ
මුදූහි ඉන්ද්රියයහි දස්සනභූමිමාගම්ම යසොතාෙත්තිඵලං ොපුණාති, 
යකොලංයකොයලො ච යහොති. අයං දුතියයො යසොතාෙන්යනො.තත්ථයනයයයො
දස්සනභූමිමාගම්ම යසොතාෙත්තිඵලං ොපුණාති, සත්තක්ඛත්තුෙරයමො ච
භෙති.අයංතතියයොයසොතාෙන්යනො. 

අත්ථි එසා යුත්ති මුදුමජ්ඣාධිමත්යතහි ඉන්ද්රියයහි මුදුමජ්ඣාධිමත්තං
භූමිං සච්ඡිකයරයය සක්කායදිට්ඨිප්ෙහායනන ො දිට්ඨිගතානි ෙජහති. අයං 
යුත්ති. 

තත්ථ කතයමො ෙදට්ඨායනො? තත්ථ සක්කායදිට්ඨි සබ්බමිච්ොදිට්ඨියා
ෙදට්ඨානං. සක්කායයොනාමරූෙස්ස ෙදට්ඨානං.නාමරූෙං සක්කායදිට්ඨියා
ෙදට්ඨානං. ෙඤ්ච ඉන්ද්රියානි රූපීනි රූෙරාගස්ස ෙදට්ඨානං. සළායතනං
අහංකාරස්සෙදට්ඨානං.තත්ථකතයමොලක්ඛයණො? ද්වීසුදිට්ඨීසුෙහීනාසු 
තත්ථඑකාදිට්ඨිදිට්ඨිගතානිෙහානංගච්ෙන්ති.උද්ධංචඅයධොචවීතරායගො 
සබ්බරජනීයයසු වීතරායගො යහොති. තජ්ජා ෙරභූමියං, ඉදං ෙච්චයන්ති
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යථාභූතං ෙස්සති. යසො සබ්බෙටිච්චසමුප්ොදං ආමසති. අයං ලක්ඛයණො
හායරො. 

90. තත්ථකතයමොචතුබූයහොහායරො? ඉමම්හිසුත්යතභගෙයතොයකො 
අධිප්ොයයො? යය සත්තා යය නාභිරමිස්සන්ති, යත දිට්ඨිප්ෙහානාය
ොයමිස්සන්ති. අයයමත්ථභගෙයතොඅධිප්ොයයො.අයංචතුබූයහොහායරො. 

තත්ථකතයමොආෙට්යටොහායරො? යානිමානිමුදූනිෙඤ්චින්ද්රියානි තානි
ඔරම්භාගියානි ෙඤ්චින්ද්රියානි. සබ්යබන සබ්බං සමූහනන්ති 
අභිජ්ඣාබයාොයදො ච භාෙනාකායරන යසක්ඛාය විමුත්තියා බලං සද්ධා, 
උද්ධම්භාගියානි දිට්ඨිෙයසන බලං සද්ධා, වීරියින්ද්රියං ආරභිතත්තා
සතින්ද්රියංෙග්ගහිතත්තා අච්චන්තංනිට්ඨංගච්ෙන්ති.තත්ථයානිඉන්ද්රියානි, 
අයංමග්යගො සංකියලසප්ෙහානං.අයංනියරොයධොආයතිංඅනුප්ොදධම්යමො, 
ඉදංදුක්ඛං.අයංආෙට්යටො හායරො. 

තත්ථ කතයමො විභත්ති හායරො? ‘‘අයමහමස්මී’’ති යයො සමනුෙස්සති, 
යසො චයඛො අධිමත්යතනයලොකිකායංභූමියංනතු අරියයනෙයයොයගන
යසො සක්කායදිට්ඨි ෙජහති. යං වුච්චති තජ්ජාය භූමියා අධිමත්තාය. තත්ථ
තජ්ජාය භූමියං ෙඤ්චහි ආකායරහි අධිමත්තතං ෙටිලභති සීයලන ෙයතන 
බාහුස්සච්යචනසමාධිනායනක්ඛම්මසුයඛන.තත්ථඅප්ෙත්යතෙත්තසඤ්ඤී 
අධිමානංගණ්හාති.එතස්මිංයයෙෙත්ථුප්ෙත්තියංභගොඉදං සුත්තංභාසති.
සීලො ෙතමත්යතනාති. තත්ථ යයො අප්ෙත්යත ෙත්තසඤ්ඤී තස්ස යයො 
සමාධි, යසො සාමියසො කාපුරිසයසවියතො ෙන යසො කාපුරිසා වුච්චන්ති
පුථුජ්ජනා.ආමිසං යඤ්චඅරියමග්ගමාගම්මයලොකිකාඅනරියංයතනසමාධි
යහොති අනරියයො කාපුරිසයසවියතො. යයො ෙන අරියාකායරන යථාභූතං න
ජානාති න ෙස්සති [ජානාති ෙස්සති (පී.)], යසො අධිගමනං ෙජහති යයො
අරියයන සමාධිනා අකාපුරිසයසවියතන නිරාමියසන නීයති, තත්ථ
අකාපුරිසා වුච්චන්ති අරියපුග්ගලා. යයො යතහි යසවියතො සමාධි, යසො 
අකාපුරිසයසවියතො. තස්මා එකං විභජ්ජබයාකරණීයං ‘‘අයමහමස්මී’’ති
අසමනුෙස්සන්යතො තථාොයතති. 

තත්ථ කතමා ෙරිෙත්තනා? ඉමාය දස්සනභූමියා කියලසා ෙහාතබ්බා, 
යතහිෙහීයන්තිඅනිද්දිට්ඨාපිභගෙතානිද්දිසිතබ්බායයො. 

තත්ථකතමං යෙෙචනං? යා සක්කායදිට්ඨියා අත්තදිට්ඨියා. අයං භූමි.
යයකියලසාෙහාතබ්බා.යතඅප්ෙහීයන්තිඅනිද්දිට්ඨාපි භගෙතාසස්සතදිට්ඨි
ච උච්යෙදදිට්ඨි ච, සා ෙරියන්තදිට්ඨි ච. යා අෙරියන්තදිට්ඨි ච, සා
සස්සතදිට්ඨි ච. යා උච්යෙදදිට්ඨි, සා නත්ථිකා දිට්ඨි. යා සස්සතදිට්ඨි, සා
අකිරියදිට්ඨි.ඉදංයෙෙචනං. 

තත්ථකතමාෙඤ්ඤත්ති? තණ්හාසංයයොජනෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්තා. 
මග්යගොෙටිලාභෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්යතො.ඉන්ද්රියාෙටිලාභෙඤ්ඤත්තියා 
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ෙඤ්ඤත්තාති. තත්ථ කතයමො ඔතරයණො? සක්කායයො දුක්ඛං
දස්සනප්ෙහාතබ්යබො. සමුදයයො මග්යගො. ඉන්ද්රියානි තානි ච නිද්දිට්ඨානි
ඛන්ධධාතුආයතයනසු. 

තත්ථකතයමොයසොධයනොහායරො? යඤ්හිආරබ්භභගෙතාඉදංසුත්තං
භාසිතං, යසොආරබ්භනිද්දිට්යඨො.තත්ථකතයමොෙරික්ඛායරො? නාමරූෙස්ස
යහතුෙච්චයයොපි විඤ්ඤාණං යහතු බීජං. යතන අවිජ්ජා ච සඞ්ඛාරා ච
ෙච්චයයො. නිෙත්තිනයයො න අෙයරො ෙරියායයො සබ්බභයෙො, යය ච
සබ්බභෙස්ස යහතු ෙරභණ්ඩෙච්චයයො ඉති සම්මාදිට්ඨි ෙරයතො ච ය ොයසො
යයොනියසො ච මනසිකායරො ෙච්චයයො. යා ෙඤ්ඤා උප්ොයදති, එසා යහතු
සම්මාදිට්ඨියා සම්මාසඞ්කප්යෙො භෙති, යා සම්මාසමාධි [සම්මාදිට්ඨි (පී.)], 
අයංෙරික්ඛායරො. 

තත්ථ කතයමො සමායරොෙයනො? ‘‘අයමහමස්මී’’ති අසමනුෙස්සී
දුක්ඛයතොයරොගයතො…යෙ.…ෙන්නරසෙදානි.සීලානිභගො කිමත්ථියානි
කිමානිසංසානි. සීලානි, ආනන්ද, අවිප්ෙටිසාරත්ථානි යාෙ විමුත්ති. තත්ථ
දුවියධොඅත්යථො–පුරිසත්යථොචෙචනත්යථොච. 

91. තත්ථ කතයමො පුරිසත්යථො? යායං න ෙච්ොනුතාපිතා අයං 
අවිප්ෙටිසායරො, අයංපුරිසත්යථො.යථායකොචිබ්රූහයතිඉමත්ථමායසෙතියසො
භයණයය, කිඤ්චිමයමත්ථඅධීනංතස්සත්ථායඉදංකිරියංආරභාමීති.අයං
පුරිසත්යථො. 

තත්ථකතයමො ෙචනත්යථො? සීලානිකායිකං ො ොචසිකං ො සුචරිතං 
අවිප්ෙටිසායරොති. තත්ථ සීලස්ස ෙතස්ස ච භායසොයයෙ. අනඤ්ඤා
සුගතකම්මතා සුචරිතං අයං අවිප්ෙටිසායරො. එෙං යාෙ විමුත්තීති
එකයමකස්මිංෙයදද්යෙඅත්ථා–පුරිසත්යථොච ෙචනත්යථොච, යථාඉමම්හි
සුත්යත එෙං සබ්යබසු සුත්යතසු ද්යෙ ද්යෙ අත්ථා. අයං හි ෙරමත්යථො
උත්තමත්යථො ච. යං නිබ්බානසච්ඡිකං නිස්සාය යං සකං සච්ඡිකාතබ්බං 
භෙති, යසොවුච්චතිකතස්ස [සතස්ස (ක.)] කත්යථොති.අයංපුන යෙෙචනං
සම්ෙජානාති.ඉමිනානියුත්තත්ථමභිලබ්භන්තිෙචනත්යථො.තත්ථයංඅත්ථං 
සාෙයකොඅභිකඞ්ඛති.තස්සයයොෙටිලායභො, අයංපුරිසත්යථො.යංයංභගො
ධම්මං යදයසති, තස්ස තස්ස ධම්මස්ස යා අත්ථවිඤ්ඤත්ති. අයං අත්යථො, 
තත්ථ සීලානංඅවිප්ෙටිසායරොඅත්යථොපිආනිසංයසොපි.එයසොචආනිසංයසො
යං දුග්ගතිංනගච්ෙති.යථාතංභගෙතාඑසානිසංයසොධම්යමසුචිණ්යණන
දුග්ගතිංගච්ෙති ධම්මචාරී, අයංඅත්යථො. 

යංපුරියසොභාෙනාභූමියංසීලානිආරබ්භසීයලනසංයුත්යතොයහොතිඑෙං 
යාෙ විමුත්ති තථා සීලක්ඛන්යධො. තත්ථ යයො ච අවිප්ෙටිසායරො
අනුසයෙයසන නිද්දිට්යඨො, තඤ්ච සීලං අයං සීලක්ඛන්යධො.
ොයමොජ්ජපීතිෙස්සද්ධීති ච සමාධින්ද්රියයන, අයං සමාධික්ඛන්යධො. යං
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103 

ෙටුන 

සමාහියතොයථාභූතංෙජානාති, අයංෙඤ්ඤාක්ඛන්යධො.ඉයමතයයොඛන්ධා 
සීලං සමාධි ෙඤ්ඤා ච තථා සීලං ෙරිපූයරති යං වීරියින්ද්රියං යතන
කාරයණනයසොසීලං ෙරිපූයරති, අනුප්ෙන්නස්සචඅකුසලස්සඅනුප්ොදාය
ොයමති, උප්ෙන්නස්සච ෙහානායඅනුප්ෙන්නස්සචකුසලස්සඋප්ොදාය, 
උප්ෙන්නස්සචකුසලස්ස භියයයොභාොය ඉතිවීරියින්ද්රියංනිද්දිට්ඨං.තත්ථ
යයො සමාධික්ඛන්යධො, ඉදං සමාධින්ද්රියං. ෙඤ්ඤාක්ඛන්යධො ෙඤ්ඤින්ද්රියං, 
තං චතූසු සම්මප්ෙධායනසු දට්ඨබ්බං. තථා යයො අනුප්ෙන්නස්ස ච 
අකුසලස්ස අනුප්ොදාය ොයමති, ඉදං ෙඨමං සම්මප්ෙධානං. යං
උප්ෙන්නස්ස, ඉදං දුතියං. චත්තාරි සම්මප්ෙධානානි චතූසු ඣායනසු
ෙස්සිතබ්බානි.තථා සීලක්ඛන්යධනයනක්ඛම්මධාතුචඅධිකා [ආදිකා (පී.)], 
තයයො ච විතක්කා යනක්ඛම්මවිතක්යකො අබයාොදවිතක්යකො 
අවිහිංසාවිතක්යකොච.සාධාරණභූතා.යාපියායමානස්සොයමොජ්යජනඉදං
කායිකං සුඛං ආනිතං අනියමීතියෙයමන, ඉදං දුක්ඛං. යයො තත්ථ
අවික්යඛයෙො, අයං සමාධි. ඉදං ෙඤ්චඞ්ගිකං ෙඨමංඣානං. යා යචතසිකා
ෙස්සද්ධිසවිතක්කංසවිචාරංවියරොධනං, යයොකියලයසොචෙරිදායහො, යසො
ෙඨයම ඣායන නිරුද්යධො. තථා යා ච කියලසෙස්සද්ධි යා ච
විතක්කවිචාරානං ෙස්සද්ධි, උභයයපි එයත ධම්යම ෙස්සද්ධායං. තත්ථ
කායස්ස චිත්තස්ස ච සුඛං සුඛායනා, ඉදං පීතිසුතයනො ෙස්සද්ධි. යයොපි
එයකොදිභායෙො චිත්තස්ස, යතන එයකොදිභායෙන යං චිත්තස්ස අජ්ඣත්තං
සම්ෙසාදනං, ඉදං චතුත්ථං ඣානඞ්ගං. ඉති අජ්ඣත්තඤ්ච සම්ෙසායදො
යචතයසොචඑයකොදිභායෙොපීතිචසුඛඤ්ච, ඉදංදුතියංඣානංචතුරඞ්ගිකං.
යයො ෙස්සද්ධකායයො සුඛං යෙයදති, යතන අධිමත්යතන සුයඛන ඵරිත්ො
සුඛං යචතසිකං යං, යසො පීතිවීතරායගො එෙං තස්ස පීතිවීතරාගතාය
උයෙක්ඛං ෙටිලභති. යසො පීතියා ච විරාගා උයෙක්ඛං ෙටිලභති. සුඛඤ්ච
ෙටිසංයෙයදති.සතිචසම්මාෙඤ්ඤායෙටිලභති.සයචසති එකග්ගතාඉදං
ෙඤ්චඞ්ගිකංතතියංඣානං.යං සුතයනොචිත්තං සමාධියති, අයංඑකග්ගතාය
ෙරාවිධානභාගියා, ෙඨයම ඣායන අත්ථි චිත්යතකග්ගතා යනො චක්ඛුස්ස
යෙදනාසබ්බංොරිපූරිංගච්ෙති.යථාචතුත්යථඣායන, තථායාඋයෙක්ඛා 
ෙස්සම්භයංසතිසම්ෙජඤ්ඤංචිත්යතකග්ගතාච, ඉදංචතුත්ථංඣානං. 

92. යථාසමාධිදස්සයිතබ්බං, තථාෙඤ්ඤින්ද්රියංතංචතූසු අරියසච්යචසු
ෙස්සිතබ්බං. යං සමාහියතො යථාභූතං ෙජානාති, සා ෙජානනා චතුබ්බිධා 
අසුභයතොදුක්ඛයතොඅනත්තයතොච, යදාරම්මණංතංදුක්ඛංඅරියසච්චං, යං
ෙජානන්යතො නිබ්බින්දතිවිමුච්චතිතථායංකාමාසෙස්සෙහානංභොසෙස්ස
දිට්ඨාසෙස්ස අවිජ්ජාසෙස්ස, අයංනියරොයධොඅප්ෙහීනභූමියං ආසෙසමුදයයො.
ඉමානි චත්තාරි අරියසච්චානි යථා ෙඤ්ඤින්ද්රියං ෙස්සිතබ්බං. යථායං
සමාහියතො යථාභූතං ෙජානාති, අයං දස්සනභූමි. යසොතාෙත්තිඵලඤ්ච
යථාභූතං ෙජානන්යතො නිබ්බින්දතීති, ඉදං තනුකඤ්ච. කාමරාගබයාොදං
සකදාගාමිඵලඤ්චයංනිබ්බින්දතිවිරජ්ජති, අයං ෙඨමජ්ඣානභාෙනාභූමිච
රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති අනාගාමිඵලඤ්ච. යං විමුත්ති විමුච්චති, අයං
අවිජ්ජාවිරාගා ෙඤ්ඤාවිමුත්ති අරහත්තඤ්ච. ඉයම අවිප්ෙටිසාරා ච 
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වීරියින්ද්රියඤ්ච චත්තායරො සම්මප්ෙධානා අවිප්ෙටිසාරා තඤ්ච උෙරි යාෙ 
සමාධි, එෙංයතචත්තාරිඣානානිසමාධින්ද්රියඤ්චයංසමාහියතො යථාභූතං
ෙජානාති. ඉයමචත්තායරොසතිෙට්ඨානාසීලොරිපූරිමුොදායචාගසංහියතන
ච නිබ්යබධිකානඤ්චනිමිත්තානං අනාවිලමනා, ඉදංසතින්ද්රියං චත්තායරො
සතිෙට්ඨානා. යං පුන ඉමාය ධම්මයදසනාය තීසු ඨායනසු
දිට්යඨොගමනකින්ද්රියං කියලසෙහායනන ච යසක්ඛසීලං, ඉදං සද්ධින්ද්රියං.
චත්තාරි ච යසොතාෙත්තියඞ්ගානි ඵලානි. සමාධින්ද්රියානි යසොෙනියාහාරීනි
සබ්බසුත්යතසු නිද්දිසිතබ්බානි. යං ඣානං ෙටිලභනං වීරියගහිතංයයෙ
ඤාණං ෙටිස්සරයතො, අයං සුතමයී ෙඤ්ඤා. යයො සමාධි 
පුබ්බාෙරනිමිත්තාභායසො අයනොමගතිතාය යථාකායමො, අයං චින්තාමයී
ෙඤ්ඤා, යං තථාසමාහියතො යථාභූතං ෙජානාති, අයං භාෙනාමයී ෙඤ්ඤා.
අයංසුත්තනිද්යදයසො. 

ඉමං සුත්තං නිබ්යබධභාගියං බුජ්ඣකාරධිකං බුජ්ඣිතබ්බං. යයහි 
අඞ්යගහි සමන්නාගතං තං බුජ්ඣිස්සන්ති තස්ස අඞ්ගානි බුජ්ඣිස්සන්ති, 
යතන යබොජ්ඣඞ්ගා.තථාආදියතොයාෙසීලංෙතංයචතනාකරණීයා, කිස්ස
සීලානිොරිපූයරති. අනුප්ෙන්නස්සචඅකුසලස්සඅනුප්ොදායඋප්ෙන්නස්ස
චඅකුසලස්සෙහානාය අනුප්ෙන්නස්සකුසලස්සඋප්ොදායඋප්ෙන්නස්සච
කුසලස්ස භියයයොභාොය, ඉදං වීරියං තස්ස තස්ස බුජ්ඣිතස්ස අඞ්ගන්ති.
අයං වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. ඉමිනා වීරියයන ද්යෙ ධම්මා ආදියතො
අවිප්ෙටිසායරො ොයමොජ්ජඤ්ච යා පුන පීති අවිප්ෙටිසාරෙච්චයා
ොයමොජ්ජෙච්චයා, අයං පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. යං පීතිමනස්ස කායයො 
ෙස්සම්භති. අයං ෙස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. යතන කායිකසුඛමානිතං යං
සුතයනො චිත්තං සමාධියති, අයං සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. යං සමාහියතො
යථාභූතං ෙජානාති, අයං ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. යා සීලමුොදාය
ෙඤ්චන්නං යබොජ්ඣඞ්ගානං උොදායානුයලොමතා නිමිත්තායනා 
පීතිභාගියානඤ්ච වියසසභාගියානඤ්ච අපිලාෙනතා සහගතා යහොති 
අනෙමග්යගො, අයං සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. යං යථාභූතං ෙජානාති, 
අච්චාරද්ධවීරියං කයරොති. උද්ධච්චභූමීති කතා අභිෙත්ථිතං යෙයසති.
යකොසජ්ජභූමීතිගරහියතොරහියතහිඅඞ්යගහි බුජ්ඣතියංචක්ඛුසමථෙථං, සා
උයෙක්ඛාති.යතනසාඋයෙක්ඛාතස්සයබොජ්ඣඞ්ගස්ස අඞ්ගන්තිකරිත්ො
උයෙක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගොතිවුච්චයත.එයසොසුත්තනිද්යදයසො. 

93. තත්ථ කතමා යදසනා? අස්මිං සුත්යත චත්තාරි අරියසච්චානි 
යදසිතානි.තත්ථකතයමොවිචයයො? සීලෙයතොඅවිප්ෙටිසායරොයාෙවිමුත්ති
ඉමිස්සාය පුච්ොය මිනිකිමත්ථස්සමීති ද්යෙ ෙදානි පුච්ො ද්යෙ ෙදානි
විසජ්ජනානි ද්වීහි ෙයදහි ද්යෙ අභිඤ්ඤං ද්වීහි යචෙ ෙයදහි විසජ්ජනාකිං
පුච්ෙතිනිබ්බාධිකං කායභූමිංකම්මස්සතථාහිෙතිට්ඨාචඅයසක්යඛධම්යම
උප්ොයදති. තත්ථ කතමා යුත්ති? සීලෙයතො අවිප්ෙටිසායරො භෙති කිං
නිච්ෙන්දස්ස චවිරායගොඅත්ථිඑසායුත්ති.තත්ථකතමංෙදට්ඨානං? වීරියං 
වීරියින්ද්රියස්ස ෙදට්ඨානං. සමාධි සමාධින්ද්රියස්ස ෙදට්ඨානං. ෙඤ්ඤා 
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ෙඤ්ඤින්ද්රියස්සෙදට්ඨානං.වීරියංඅයදොසස්සෙදට්ඨානං.සමාධිඅයලොභස්ස 
ෙදට්ඨානං. ෙඤ්ඤා අයමොහස්ස ෙදට්ඨානං. වීරියින්ද්රියං තිණ්ණං
මග්ගඞ්ගානං ෙදට්ඨානං, සම්මාොචායසම්මාකම්මන්තස්සසම්මාආජීෙස්ස.
සමාධින්ද්රියං තිණ්ණං මග්ගඞ්ගානං ෙදට්ඨානං, සම්මාසඞ්කප්ෙස්ස
සම්මාොචාය සම්මාසමාධියනො. ෙඤ්ඤින්ද්රියං ද්වින්නං මග්ගඞ්ගානං
ෙදට්ඨානං, සම්මාසතියාසම්මාදිට්ඨියා ච. 

තත්ථකතයමොලක්ඛයණො? සීලක්ඛන්යධවුත්යතසබ්යබතයයොඛන්ධා 
වුත්තාභෙන්ති, සීලයමෙහියසයලොෙමතායථායසයලොසබ්බෙච්චත්ථියකහි
අකරණීයයොඑෙංතං චිත්තංසබ්බකියලයසහිනකම්ෙතීති, අයංඅයමොයහො.
විරත්තං [ෙස්ස උදා. 34 උදානොළියං] රජනීයයසූති අයං අයලොයභො.
යකොෙයනයයය න කුප්ෙතීති අයං අයදොයසො. තත්ථ ෙඤ්ඤා අයමොයහො
කුසලමූලං, අයලොයභොඅයලොයභොයයෙ, අයදොයසොඅයදොයසොයයෙ.ඉයමහිතීහි 
කුසලමූයලහි යසක්ඛභූමියං ඨියතො අයසක්ඛමග්ගං උප්ොයදති. යසක්ඛභූමි 
සම්ෙත්තිකම්මධම්යම උප්ොයදති, සා ච සම්මාවිමුත්ති, යඤ්ච 
විමුත්තිරසඤාණදස්සනං ඉයම දස අයසක්ඛානං අරහත්තං ධම්මා. තත්ථ
අට්ඨඞ්ගියකන මග්යගන චතුබ්බිධා භාෙනාපි ලබ්භති. සීලභාෙනා
කායභාෙනා චිත්තභාෙනා ෙඤ්ඤාභාෙනා ච. තත්ථ සම්මාකම්මන්යතන
සම්මාආජීයෙනචකායයො භාවියතො.සම්මාොචායසම්මාොයායමනචසීලං
භාවිතං.සම්මාසඞ්කප්යෙනසම්මාසමාධිනා චචිත්තංභාවිතං.සම්මාදිට්ඨියා
සම්මාසතියා ච ෙඤ්ඤා භාවිතා. ඉමාය චතුබ්බිධාය භාෙනාය ද්යෙ ධම්මා
භාෙනාොරිපූරිං ගච්ෙන්ති චිත්තං ෙඤ්ඤඤ්ච. චිත්තං භාෙනාය සමයථො, 
ෙඤ්ඤා භාෙනාය විෙස්සනා. තත්ථ ෙඤ්ඤා අවිජ්ජාෙහායනන චිත්තං
උෙක්කියලයසහි අමිස්සීකතන්ති. ෙඤ්ඤා භාෙනාය චිත්තභාෙනංයයෙ
ෙරිපූයරති. එෙං යස්ස සුභාවිතං චිත්තං කුයතො තං දුක්ඛයමස්සතීති. අපි ච
යඛො ෙන තස්ස ආයස්මයතො අබයාොදධාතු අධිමුත්තා, න යසො යෙතං
සමාෙන්යනොතස්සසඞ්ඛාෙහාරංයදති, සඞ්ඛාවිතක්කියතසරීයර දුක්ඛංන
යෙදියති, අයංසුත්තත්යථො. 

94. තත්ථකතමායදසනා? ඉමම්හිසුත්යතදසඅයසක්ඛා අරහත්තධම්මා
යදසිතා අප්ෙමාණා ච සම්මා විභාෙනා. තත්ථ කතයමො විචයයො? 
යසයලොෙමතායය යයධම්මායෙදනීයසුඛදුක්යඛොෙගතා, යතසබ්යබනිරූෙං
ොනුෙස්සන්තානං වූෙගතා කායයතො යෙදයිතෙරික්ඛායරො අප්ෙෙත්තියතො
දුක්ඛංනයෙදියති.තත්ථකතමායුත්ති, යස්යසෙං භාවිතංචිත්තංකුයතොතං 
[නං (ක.)] දුක්ඛයමස්සතීති. තීසු භාෙනාසු දුක්ඛං නක්ඛමති චිත්තං
චිත්තභාෙනායච.නියරොධභාෙනායච ආනන්තරිකාසමාධිභාෙනායච.ඉති
යස්යසෙංභාවිතංචිත්තන්තිසමාධි ඵලස්සෙදට්ඨානං. 

තත්ථ කතයමො ලක්ඛයණො? යස්යසෙං භාවිතං [ෙස්ස උදා. 34 
උදානොළියං] චිත්තන්තිචිත්තානිභාවිතානියථාෙඨමං නිද්දිට්ඨානිෙඤ්ඤා
සීලං කායයො චිත්තං, සීලම්පි සුභාවිතං කායිකයචතසිකඤ්ච ඨිතත්තා
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ෙටුන 

නානුෙකම්ෙතීති යෙදනාපි තථා සඤ්ඤාපි සඞ්ඛාරාපි. කුයතො තං 
දුක්ඛයමස්සතීතිසුඛම්පිනානුගච්ෙති, අදුක්ඛමසුඛම්පිනාගතන්ති. 

තත්ථකතයමොචතුබූයහොහායරො? ඉධභගෙයතොයකොඅධිප්ොයයො? යය 
දුක්යඛන අධිකා භවිස්සන්ති, යත එෙරූොහි සමාෙත්තීහි විරහිස්සන්ති.
අයයමත්ථ භගෙයතො අධිප්ොයයො. යය ච අප්ෙසන්නා, යතහි භවිස්සන්ති, 
ෙසන්නානඤ්ච පීතිොයමොජ්ජංභවිස්සති, අයංතත්ථභගෙයතොඅධිප්ොයයො.
ආෙට්යටොති නත්ථිආෙට්ටනස්සභූමි. 

විභත්තීතියස්යසෙංභාවිතං චිත්තංකුයතොතං දුක්ඛයමස්සතීති දුවියධො
නිද්යදයසො – දුක්ඛයහතුනිද්යදයසො ච ෙටිෙක්ඛනිද්යදයසො ච. යකො යසො
දුක්ඛයහතු? යයතොදුක්ඛංආගච්ෙතිෙටිෙක්යඛවුත්යතයසසධම්මානංසීලං
යහතුචෙච්චයයොච, යත සබ්යබධම්මාවුත්තායහොන්ති.එකයබොධිෙක්තයය
ධම්යමවුත්යතසබ්යබයබොධගමනීයා ධම්මාවුත්තාභෙන්ති. 

තත්ථ කතයමො චතුබූයහො හායරො? ඉමම්හි සුත්යත භගෙයතො යකො 
අධිප්ොයයො? යය අවිප්ෙටිසායරන ෙන්දිකා, යත සීලොරිපූරී භෙන්ති
ොයමොජ්ජෙන්දිකා අවිප්ෙටිසාරීොරිපූරී, අයයමත්ථ භගෙයතො
අධිප්ොයයො…යෙ.…අයංචතුබූයහොහායරො. 

තත්ථ කතයමො ආෙට්යටො? ඉදං සුත්තං නිබ්යබධභාගියං. යයො
නිබ්යබයධො, අයං නියරොයධො. යයන නිබ්බිජ්ඣති, යසො මග්යගො. යං 
නිබ්බිජ්ඣති, තංදුක්ඛං.යංනිබ්යබධගාමිනාමග්යගනෙහීයති, සමුදයයොයං 
වුත්යතො. 

තත්ථකතමාවිභත්ති? සීලෙයතොඅවිප්ෙටිසායරොති විභජ්ජබයාකරණීයං, 
ෙරාමසන්තස්සනත්ථිඅවිප්ෙටිසායරොයාෙයදොසකතංකායයනොොචාය ො
අකුසලංආරභති.කිඤ්චිපිස්සඑෙංයහොති‘‘සුකතයමතංසුචරිතයමතංයනො
චස්ස යතන අවිප්ෙටිසායරන ොයමොජ්ජං ජායති යාෙ විමුත්ති, තස්ස
සීලෙයතො අවිප්ෙටිසායරො’’තිවිභජ්ජබයාකරණීයං, අයංවිභත්තිහායරො. 

තත්ථකතමාෙරිෙත්තනා? ඉයමහිසත්තහිඋෙනිසාසම්ෙත්තීහිඑකාදස 
උෙනිසාවිභත්තියංෙජහානංෙජහන්ති, අයංෙරිෙත්තනා. 

තත්ථ කතමා යෙෙචනා? ඉයමසං අරියධම්මානං 
බලයබොජ්ඣඞ්ගවියමොක්ඛසමාධිසමාෙත්තීනංඉමානියෙෙචනානි. 

තත්ථ කතමා ෙඤ්ඤත්ති? සීලෙයතො අවිප්ෙටිසායරොති සීලක්ඛන්යධ 
යනක්ඛම්මෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං, නිසජ්ජෙඤ්ඤත්ති ච එෙං දස
අඞ්ගානිද්වීහි ද්වීහිඅඞ්යගහිෙඤ්ඤත්තානි. 
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තත්ථ කතයමො ඔතරයණො? ඉදං නිබ්යබධභාගියසුත්තං ෙඤ්චසු
ඔතිණ්ණං යථා යං ෙඨමං නිද්දිට්ඨං එෙමින්ද්රියාදිඛන්ධධාතුආයතයනසු
නිද්දිසිතබ්බානි. 

තත්ථ කතයමොයසොධයනොහායරො? සීලෙයතො අවිප්ෙටිසායරොතිනතාෙ
සුද්යධො ආරම්යභො අවිප්ෙටිසාරියනො ොයමොජ්ජන්ති න තාෙ සුද්යධො
ආරම්යභොයානිඑකාදසෙදානියදසිතානියදාතදාසුද්යධොආරම්යභො, අයං 
යසොධයනො. 

තත්ථ කතයමො අධිට්ඨායනො? සීලයෙමත්තතාය ෙඤ්ඤත්තං එෙං දස
ෙදානි සබ්බානි සීලක්ඛන්ධස්ස ආනිසංයසො, යත ච ෙතිරූෙයදසොයසො ච 
ෙච්චයයො අත්තසම්මාෙණිධානඤ්ච යහතු, සමාධික්ඛන්ධස්ස සුඛං යහතු
ෙස්සද්ධි ෙච්චයයො, යයන ඣානසහජාති ච ඨානන්ති ඣානඞ්ගා අෙයරො
ෙරියායයො කායමසු ආදීනොනුෙස්සනා සමාධියනො ෙච්චයයො යනක්ඛම්යම
ආනිසංසදස්සාවිතායහතු. 

තත්ථ කතමා සමායරොෙනා? යං වීරියින්ද්රියං, යසො සීලක්ඛන්යධො. යං 
සීලං, යත චත්තායරො ධම්මා ෙධානා. යං ධම්මානුධම්මෙටිෙත්ති, යසො 
ොතියමොක්ඛසංෙයරො. 

95. යස්ස යසයලොෙමං චිත්තන්ති ගාථා [ෙස්ස උදා. 34 උදායන], 
යසයලොෙමන්තිඋෙමා යථා යසයලො ොයතනනකම්ෙතිනඋණ්යහනන 
සීයතන සංකම්ෙති. යථා අයනකා අයචතනා, යත උණ්යහන මිලායන්ති, 
සීයතනඅෙසුස්සන්ති, ොයතනභජන්ති.නඑෙංයසයලොවිරත්තංරජනීයයසු
යදොසනීයයන දුස්සතීති කාරණං යදොසනීයයයදොමනස්සන්තං, න දුට්යඨන
ොකම්ෙතිඋණ්යහනො, යසොමිලායතිසීයතනොඅෙසුස්සති, එෙංචිත්තං
රායගන නානුස්සති සීයතන කම්ෙතීති. කිං කාරණං? විරත්තං රජනීයයසු
යදොසනීයය න දුස්සති. කිං කාරණං? යදොසනීයය ෙනස්සන්ති න දුස්සති, 
අදුට්ඨං තං න යකොසිස්සන්ති, යතන කුප්ෙනීයය න කුප්ෙති, යස්යසෙං
භාවිතං චිත්තං කුයතො තං දුක්ඛනිද්යදයසො ච කුයතො එෙරූෙස්ස දුක්ඛං
ආගමිස්සතීතිනිද්දිට්ඨං. 

ෙරිෙත්තනාති කුයතො තං දුක්ඛයමස්සතීති යං යචතසිකං සුඛං 
අනුොදියසසා අයං නත්ථි යසොොදියසසා අයං අත්ථි. පුන එෙමාහංසු තං
ඛණංතංමුහුත්තං උභයයමෙඅයෙදයිතංයසොොදියසසංයඤ්චඅනුොදියසසං
යඤ්ච තං ඛණං තං මුහුත්තං අනුොදියසසං යඤ්ච යසොොදියසසං ච
අයෙදයිතං. සුඛමාෙන්නස්ස අනාෙත්තිකන්ති අයයමත්ථ වියසයසො
ෙරිෙත්තනා. 

තත්ථ කතයමො යෙෙචයනො? යස්යසෙං භාවිතං චිත්තං ො භාවිතං
සුභාවිතං අනුට්ඨිතං ෙත්ථුකතං සුසමාරද්ධං. චිත්තන්ති මයනො විඤ්ඤාණං 
මනින්ද්රියංමයනොවිඤ්ඤාණධාතු. 
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තත්ථ කතමාෙඤ්ඤත්ති? චිත්තංමයනො සඞ්ඛාරාවූෙසමෙඤ්ඤත්තියා
ෙඤ්ඤත්තං. සමාධි අයසක්ඛෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්යතො. දුක්ඛං
උච්ඡින්නෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්තං. 

තත්ථකතයමොඔතරයණො? චිත්යතනිද්දිට්යඨෙඤ්චක්ඛන්ධා නිද්දිට්ඨා
යහොන්ති, අයං ඛන්යධසු ඔතරයණො, මයනොවිඤ්ඤාණධාතුයා නිද්දිට්ඨාය 
අට්ඨාරසධාතුයයොනිද්දිට්ඨායහොන්ති, අයංධාතූසුඔතරයණො.මනායතයන
නිද්දිට්යඨ සබ්බානි ආයතනානි නිද්දිට්ඨානි යහොන්ති. තත්ථ මනායතනං
නාමරූෙස්ස ෙදට්ඨානං. නාමරූෙෙච්චයා සළායතනං. තථා
ෙටිච්චසමුප්ොයද.අයංඔතරයණො.තත්ථකතයමොයසොධයනො සුද්යධොයයෙ
ආරම්යභො. 

තත්ථකතයමොඅධිට්ඨායනො? ෙළින්ද්රියංභාෙනාඑකත්තායං ෙඤ්ඤත්ති
ෙට්ඨියතනකායයොඑකත්තායෙඤ්ඤත්යතො. 

තත්ථ කතයමො ෙරික්ඛායරො? චිත්තස්ස පුබ්බයහතු සමුප්ොදාය 
මනසිකායරො ච තප්යෙොණතා ච යං අසමාහිතභූමියං ච වියසසධම්මානං
අභාවිතත්තා චිත්තසතතං ගච්ෙති, සයච සමාධියනො සුඛං යහතු
අවිප්ෙටිසායරොෙච්චයයො, අයංයහතුඅයංෙච්චයයො ෙරික්ඛායරො. 

තත්ථ කතමා සමායරොෙනා? යස්යසෙං භාවිතන්ති තස්ස ධම්මා
සමායරොෙයිතබ්බා. කායයො සීලං ෙඤ්ඤා භාවිතචිත්තන්ති අනභිරතං
අනෙණතං අයනකංඅනුතංඅනාෙජ්ජාසත්තංඅයංසමඤ්ඤායතනානතස්ස
යසක්ඛස්ස සම්මාසමාධි සබ්යබ අයසක්ඛා දස අරහන්තධම්මා නිද්දිට්ඨා
යහොන්ති.අයසක්ඛභාගියානි සුත්තානි. 

96. යස්ස නූන, භන්යත, කායගතාසති අභාවිතා, අයංයසොඅඤ්ඤතරං
සබ්රහ්මචාරිං [සබ්රහ්මචාරීනං (ක.)] ආසජ්ජ සමාෙජ්ජ අප්ෙටිනිසජ්ජ
ජනෙදචාරිකං ෙක්කයමයය, යසො ආයස්මා ඉමස්මිං විප්ෙටිජානාති ද්යෙ
ෙජානි ෙටිජානාති චිත්තභාෙනායඤ්ච දිට්ඨියා ෙහානං, කායභාෙනායඤ්ච
දිට්ඨිප්ෙහානං, කායභාෙනායඤ්චතණ්හාෙහානං, යංෙඨමංඋෙමංකයරොති. 
අසුචිනාපි සුචිනාපි ෙථවී යනෙ අට්ටියති න ජිගුච්ෙති න පීතිොයමොජ්ජං
ෙටිලභති, එෙයමෙ හි ෙථවීසයමන යසො යචතසා අන්ෙයයන අප්ෙයකන
අයෙයරන අබයාෙජ්යජන විහරාමීති. ඉති යසො ආයස්මා කිං ෙටිජානාති, 
කායභාෙනාය සුතන්ද්රියෙහානං ෙටිජානාති, චිත්තභාෙනාය
යසොමනස්සින්ද්රියෙහානංෙටිජානාති. කායිකායෙදනාරාගානුසයමනුගතානං
සුතන්ද්රියං ෙටික්තෙති. න හි යෙදනාක්ඛන්ධං යා යචතසිකා සුඛයෙදනා
තත්ථ අයං ෙටිලාභෙච්චයා උප්ෙජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං. යසොතං 
ෙටික්තෙති, න හි මයනොසම්ඵස්සජං යෙදනං. තත්ථ චතූසු මහාභූයතසු
රූෙක්ඛන්ධස්ස අනුසයෙටි ෙහානං භණති. කායම රූෙඤ්ච තඤ්ච
අයසක්ඛභූමියං.කායයකායානුෙස්සනා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරඤ්ච.බයලනච
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ෙටුන 

උස්සායහන ච සබ්බං මනසි කතත්තානං ෙහානං යමදං කතාලිකාය ච
පුරියසන ච මණ්ඩනකජාතියකන ච, එයතහි ඉමස්ස මාතාපිතුසම්භූතං
ෙච්චයෙක්ඛණං, යසො කායයන ච කායානුෙස්සනාය ච චිත්යතන ච 
චිත්තානුෙස්සනායචද්යෙධම්යමධායරති.කායකියලසෙත්ථුංචිත්යතනච 
චිත්තසන්නිස්සයය චිත්යතන සුභාවියතන සත්තන්නං ච සමාෙත්තීනං
විහරිතුං ෙටිජානාති. 

ගහෙතිපුත්යතොෙමතාය ච යථා ගහෙතිපුත්තස්ස නානාරඞ්ගානං 
ෙත්ථකරණ්ඩයකො පුණ්යණො භයෙයය, යසො යං යයදෙ ෙත්ථයුගං
පුබ්බණ්හසමයය ආකඞ්ඛති, පුබ්බණ්හසමයය නිබ්බායෙති, එෙං
මජ්ඣන්හිකසමයය, සායන්හසමයය, එෙයමෙ යසො ආයස්මා චිත්තස්ස
සුභාවිතත්තා යථාරූයෙන විහායරන ආකඞ්ඛති පුබ්බණ්හසමයං විහරිතුං, 
තථාරූයෙන [යථාරූයෙන (පී. ක.)] පුබ්බණ්හසමයං විහරති, 
මජ්ඣන්හිකසමයය, සායන්හසමයය. යතන යෙස ආයස්මතා උෙමාය යම
ආසිතාය ෙථවී ො අනුත්තරා ඉන්ද්රියභාෙනා භාවිතචිත්යතන. යතන යසො
ආයස්මාඉදං අට්ඨවිධංභාෙනංෙටිජානාති චතූසුමහාභූයතසු, කායභාෙනං
උෙකචණ්ඩාලං පුරිසයමතකං භෙතලාකාසු චිත්තභාෙනං, ඉමාහි භාෙනාහි
තාය භාෙනාය ච සමථා ොරිපූරිමන්යතහි. ඉයමහි චතූහි 
ෙඤ්ඤාොරිපූරිමන්යතහි. 

97. කථං උෙකචණ්ඩාලං ෙටිකූයලසු ධම්යමසු අප්ෙටිකූලසඤ්ඤී
විහරති? කායයො ෙකතියා අප්ෙටිකූලං කායය උද්ධුමාතකසඤ්ඤා
සංතත්යතන නෙ සඤ්ඤා ඉයම ෙටිකූලා ධම්මා යචයසො ආයස්මා
ෙටිකූලයතො අජිගුච්ඡියතො කායගතාසතියා භාෙනානුයයොගමනුයුත්යතො
විහරති, නහිතස්සජිගුච්ෙප්ෙහාය චිත්තංෙටිකූලති. 

කථං අප්ෙටිකූයලසු ධම්යමසු ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරතීති? කායයො
සබ්බයලොකස්සඅප්ෙටිකූයලොතංයසොආයස්මාඅසුභසඤ්ඤායවිහරති.එෙං 
අප්ෙටිකූයලසුධම්යමසුෙටිකූලසඤ්ඤීවිහරති. 

කථං ෙටිකූයලසු ච අප්ෙටිකූයලසු ච අප්ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරතීති අපි 
සබ්යබොයංයලොකස්සයමිදංමුණ්යඩොෙත්තොණීකුයලසුපිණ්ඩායවිචරති, 
යතනචයසො ආයස්මාසුෙණ්ණදුබ්බණ්යණනඅප්ෙටිකූලසඤ්ඤීචිත්යතන
ච කායයන නිබ්බිදාසහගයතන අප්ෙටිකූලසඤ්ඤී, එෙං ෙටිකූයලසු
අප්ෙටිකූයලසුචධම්යමසුඅප්ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරති. 

කථං ෙටිකූයලසු ච ධම්යමසු අප්ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරති? ෙටිකූයලසු ච 
ධම්යමසු සුභසඤ්ඤියනො ඉත්ථිරූයෙ ෙටිකූයලසු ච ජිගුච්ඡියනො
විනීලකවිපුබ්බයකතත්ථ යසොආයස්මාෙටිකූලසඤ්ඤීවිහරති. 

කථං ෙටිකූයලසු ධම්යමසු තදුභයං අභිනිෙජ්ජයිත්ො උයෙක්ඛයකො 
විහරතිසයතොචසම්ෙජායනොච? අප්ෙටිකූයලසුචධම්යමසුසුභසඤ්ඤියනො
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ඉත්ථිරූයෙ ෙටිකූයලසු ච ජිගුච්ඡියනො විනීලකවිපුබ්බයක තදුභයං
අභිනිෙජ්ජයිත්ො ‘යනතං මම’‘යනයසොහමස්මි’‘යනයසො යම’ අත්තාති
විහරති. එෙං තදුභයං අභිනිෙජ්ජයිත්ො උයෙක්ඛයකො විහරති සයතො
සම්ෙජායනො. 

අෙයරො ෙරියායයො. යතධාතුයකො යලොකසන්නිොයසො
සබ්බබාලපුථුජ්ජනානං අප්ෙටිකූලසඤ්ඤා. තත්ථ ච ආයස්මා සාරිපුත්යතො
අප්ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරති. එෙං අප්ෙටිකූයලසු ධම්යමසු ෙටිකූලසඤ්ඤී
විහරති. 

කථං ෙටිකූයලසු ධම්යමසු අප්ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරති? 
ෙටිකූලසඤ්ඤියනො සබ්බයසක්ඛාඉධකායතධාතුයකසබ්බයලොයක.තත්ථ
කතයමො භූමිප්ෙත්යතො සමාධිඵයල සච්ඡිකයතො අප්ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරති? 
කිං කාරණං? න හි තං අත්ථි යස්ස යලොකස්ස ෙහානාය ෙටිකූලසඤ්ඤී
උප්ොයදයය. 

කථං ෙටිකූයලසු ච අප්ෙටිකූයලසු ච ධම්යමසු ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරති? 
යතධාතුයක යලොකසන්නිොයස යාෙ කාමයලොකභූමතා හි රාගානං
වීතරාගානං ෙටිකූලසමතා රූොරූෙධාතුං අප්ෙටිකූලසමතා. තත්ථ ච
ආයස්මා සාරිපුත්යතො ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරති. එෙං ෙටිකූයලසු ච
අප්ෙටිකූයලසුචධම්යමසුෙටිකූලසඤ්ඤීවිහරති. 

කථං ෙටිකූයලසුචඅප්ෙටිකූයලසුචධම්යමසු අප්ෙටිකූලසඤ්ඤීවිහරති? 
යං කිඤ්චි ෙරයතො දුරුත්තානං දුරාගතානං ෙචනෙථානං තං ෙචනං 
අප්ෙටිකූලං යාෙතා ොචයසො අප්ෙතිරූො තථා ජනස්ස අප්ෙටිකූලසඤ්ඤා.
තත්ථ ආයස්මා සාරිපුත්යතො අභිඤ්ඤාය සච්ඡිකයතො අප්ෙටිකූලසඤ්ඤී
විහරති, එෙං ෙටිකූයලසු ච අප්ෙටිකූයලසු ච ධම්යමසු අප්ෙටිකූලසඤ්ඤී
විහරති. 

98. කථං ෙටිකූයලසු ච අප්ෙටිකූයලසු ච ධම්යමසු තදුභයං
අභිනිෙජ්ජයිත්ො උයෙක්ඛයකො ච විහරති සයතො ච සම්ෙජායනො? යඤ්ච
යනසං සමනුෙස්සති යය ධම්මා දුච්චරිතා, යත ධම්මා අප්ෙටිකූලා. තත්ථ
ආයස්මා සාරිපුත්යතොඉතිෙටිසඤ්චික්ඛතියයධම්මා දුච්චරිතා, යතධම්මා
අනිට්ඨවිොකා. යය ධම්මා සුචරිතා, යත ආචයගාමියනො. යසො ච සුචරිතං
ආචයගාමිනිං කරිත්ො දුච්චරිතං අනිට්ඨවිොකං කරිත්ො තදුභයං
අභිනිෙජ්ජයිත්ොඋයෙක්ඛයකොවිහරති. 

අථ ෙටිකූයලසු ච ධම්යමසු අප්ෙටිකූයලසු ච ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරති. 
තණ්හාෙටිකූලධම්මාකිංකාරණං? තණ්හාෙයසනහිසත්තාද්වීහිධම්යමහි
සත්තා, කබළීකායර ආහායර රසතණ්හාය සත්තා, ඵස්යස සුඛසඤ්ඤාය
සත්තා. තත්ථායස්මා සාරිපුත්යතො කබළීකායර ච ආහායර ෙටිකූලසඤ්ඤී
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විහරති, ඵස්යසචදුක්ඛසඤ්ඤීවිහරති. එෙංෙටිකූයලසුචඅප්ෙටිකූයලසුච
ෙටිකූලසඤ්ඤීවිහරති. 

කථං ෙටිකූයලසු ච ධම්යමසු අප්ෙටිකූයලසු ච ධම්යමසු 
අප්ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරති? තණ්හාක්ඛයං අනුත්තරං නිබ්බානං තථා
බාලපුථුජ්ජනානං ෙටිකූලසඤ්ඤා ෙහතසඤ්ඤා ච. තත්ථායස්මයතො 
සාරිපුත්තස්ස අප්ෙටිකූලසඤ්ඤා අබයාොදසඤ්ඤා ච සාමං ෙඤ්ඤාය
ෙස්සිත්ොඑෙංෙටිකූයලසුච ධම්යමසුඅප්ෙටිකූලසඤ්ඤීවිහරති. 

කථංෙටිකූයලසුචඅප්ෙටිකූයලසුචධම්යමසුඅප්ෙටිකූලසඤ්ඤී විහරති? 
තතියය ච නිබ්බායන ෙටිකූලසඤ්ඤියනො යයසන ච කිත්තිනි ච 
අප්ෙටිකූලසඤ්ඤියනො. තත්ථායස්මා සාරිපුත්යතො අස්සාදඤ්ච ආදීනෙඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං සම්මාෙඤ්ඤාය ෙටිජානන්යතො ෙටිකූලඤ්ච
අප්ෙටිකූලඤ්චධම්මංතදුභයං අභිනිෙජ්ජයිත්ොඅප්ෙටිකූලසඤ්ඤීවිහරති. 

කථං ෙටිකූලං අප්ෙටිකූලඤ්ච ධම්මං තදුභයං අභිනිෙජ්ජයිත්ො
උයෙක්ඛයකො විහරති? සයතො ච සම්ෙජායනො ච, යඤ්ච සමනුෙස්සති
අනුනයයො අප්ෙටිකූයලොධම්යමොෙටිය ොචෙටිකූයලොධම්යමො, තත්ථායස්මා
සාරිපුත්යතො අනුනයස්ස ෙටි ප්ෙහීනත්තා උයෙක්ඛයකො විහරති සයතො
සම්ෙජායනො ච. යඤ්චස්ස සමනුෙස්සති අයං ෙඤ්චවිධා අනුත්තරා
ඉන්ද්රියභාෙනා.අයංසුත්තනිද්යදයසො. 

99. තත්ථ කතයමො යදසනාහායරො? ඉමම්හි සුත්යත කිං යදසිතබ්බං? 
තත්ථ වුච්චයත, ඉමම්හි සුත්යත දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරො යදසියතො, තථා
විමුත්තං චිත්තංෙච්චයෙක්ඛණාචඅධිෙඤ්ඤාධම්මංයදසිතං. 

තත්ථකතයමොවිචයයො? යයකායයකායානුෙස්සියනොවිහරන්ති, යතසං 
චිත්තං අනුනයප්ෙටිය න න විහරති අනුනයප්ෙටිය න චාභිරමමානස්ස
චිත්තංසමග්ගතං භවිස්සතීතිභාෙනායබලයමතං, අයංවිචයයොහායරො. 

තත්ථ කතයමො යුත්තිහායරො? කායභාෙනාය ච චිත්තභාෙනාය ච න
කිඤ්චි සබ්රහ්මචාරීඅතිමඤ්ඤිස්සතීති.අත්ථිඑසායුත්ති, අයංයුත්තිහායරො. 

තත්ථ කතයමො ෙදට්ඨායනො හායරො? කායභාෙනාය ෙඨමස්ස සති
උෙට්ඨානස්ස ෙදට්ඨානං. යා ෙථවීසමචිත්තතා, සා අනිච්චානුෙස්සනාය
ෙදට්ඨානං. 

තත්ථ කතයමො ලක්ඛයණො? යං ෙථවීසයමන යචතසා විහරති
අත්තානුෙස්සී ෙථවීසයමනගිහී විහරති.යකොඅත්යථොෙථවීසයමනාති? යථා
යය ච යසයලොෙමතාය අකම්මයුත්තා එෙයමෙ ෙථවීසයමො අයං හිරියතාය.
අයංලක්ඛයණො. 
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තත්ථ කතයමො චතුබූයහො හායරො? ඉමම්හි බයාකරයණ යකො තස්ස 
ආයස්මයතො අධිප්ොයයො? යය යකචි අරහන්තා ඉන්ද්රියභාෙනං
ආකඞ්තයන්ති, යතෙථවීසමතං උප්ොදයිස්සන්තීති.අයංඅධිප්ොයයො. 

තත්ථකතයමොආෙට්යටොති? නත්ථිආෙට්ටස්සභූමි. 

තත්ථ කතයමො විභත්ති? යයො කායානුෙස්සී විහරති, යසො
ෙථවීසමචිත්තතං ෙටිලභිස්සතීති න එකංයසන. කිං කාරණං? යය 
ඛණ්ඩකාදිඡින්නකාදියනො, න යත ෙථවීසමචිත්තතං ෙටිලභන්ති. සබ්බා
කායගතාසති යසක්ඛභාෙනායනිබ්බානංඵලං, අයංවිභත්ති. 

තත්ථ කතයමො ෙරිෙත්තයනො හායරො? යය කායානුෙස්සියනො
විහරිස්සන්ති, යතසංයයෙකායෙච්චයාඋප්ෙජ්යජයයආසොවි ාතෙරිළාහා, 
අයංෙරිෙත්තයනොහායරො. 

තත්ථකතයමොඔතරයණො? ෙඤ්චක්ඛන්ධා [සත්යතසුච ෙඤ්චක්ඛන්ධා
(පී.)] අවිතිණ්ණා [අෙතිණ්ණා (පී.)] බාවීසතින්ද්රියානි, තථායංමනින්ද්රියං, 
තං මයනොධාතු මනායතනඤ්ච. යං සමාධින්ද්රියං, තං ධම්මධාතු
ධම්මායතනඤ්ච.අයංඔතරයණොහායරො. 

තත්ථ කතයමො යසොධයනො හායරො? යය ච මනසා චත්තායරො 
භායෙතබ්බා, යත සබ්යබ භාවිතා යං තං මයනන ෙහීයන ෙත්තබ්බතං
සබ්බත්ථ එතස්ස ච අත්ථාය ආරම්යභො, යසො අත්යථො සුද්යධො. අයං
යසොධයනොහායරො. 

තත්ථකතයමොඅධිට්ඨායනො? අයංසමාධිඑකත්තතායෙඤ්ඤත්යතො, ෙ
කායා එකත්තතාය ෙඤ්ඤත්තා. ෙඤ්චින්ද්රියානි රූපීනි රූෙකායයො. ෙ
යෙදනාකායා යෙදනාකායයො. ෙ සඤ්ඤාකායා සඤ්ඤාකායයො. ෙ
යචතනාකායා යචතනාකායයො. ෙ විඤ්ඤාණකායා විඤ්ඤාණකායයො. 
සබ්යබපි එයත ධම්මා ධම්මකායයොතියයෙ සඞ්ඛං ගච්ෙන්ති. අයං
අධිට්ඨායනො. 

ෙරික්ඛායරොති සමාෙත්තියකොසල්ලඤ්ච වීථියකොසල්ලඤ්ච 
[ධීතියකොසල්ලඤ්ච(පී.)] යහතු.යඤ්ච යගොචරයකොසල්ලංයඤ්චකල්ලංතං
යකොසල්ලං ෙච්චයයො. යෙොදානයකොසල්ලං යහතු, කල්ලං ෙච්චයයො. සුඛං
යහතු, අබයාෙජ්ජංෙච්චයයො.අයංෙරික්ඛායරො. 

තත්ථ කතයමො සමායරොෙයනොති? යථා ෙථවී සුචිම්පි නික්ඛීෙන්යත 
අසුචිම්පි නික්තත්යත තාදියසයයෙ එෙං කායයො මනාපියකහිපි ඵස්යසහි
අමනාපියකහිපි ඵස්යසහි තාදියසොයයෙ ෙටි සම්ඵස්යසන ො සුඛාය
යෙදනාය තාදිසං යයො චිත්තං. ඉදං සුත්තං විභත්තං සඔෙම්මං
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උග් ටිතඤ්ඤුස්ස පුග්ගලස්ස විභායගන. තත්ථ සමායරොෙනාය අෙකායසො
නත්ථි. 

100. තත්ථ කතමං සුත්තං සංකියලසභාගියං? යයතො ච කුසයලහි
ධම්යමහි න වියරොධති, න ෙඩ්ඪති, ඉමං ආදීනෙං භගො යදයසති, තස්මා 
ෙන්නංවිෙයරයය, විෙටංනාතිෙස්සති, තයතොආදීනෙයතොවිෙයරයයාතිතං 
තීහි ධම්යමහි නාභිධංසිතාති අසුභසඤ්ඤාය රායගන නාභිධංසියති. 
යමත්තාය යදොයසන නාභිධංසියති. විෙස්සනා යමොයහන නාභිධංසියති.
එෙඤ්චස්සයයොයයොධම්යමො ෙටිෙක්යඛොතම්හිතම්හිධම්යමෙරිපූරිස්සති.
යයොතස්සධම්මස්සඅකුසයලොධම්යමො ෙටිෙක්යඛො, යතනනාධිොසියති. 

අෙයරො ෙරියායයො. යය ඉයමධම්මා අත්තනාන සක්යකොති වුට්ඨානං, 
යත එයතධම්මායදසිතා.ෙන්නමතිෙස්සතීතියතහිවිතක්කංයයනචසක්කා
පුන යදසිතං චිත්තං විභායෙතුං ෙරියයොදායෙතුං වියෙකනින්නස්ස
වියෙකයෙොණස්ස වියෙකෙබ්භාරස්ස වුද්ධිං විරූළ්හිං යෙපුල්ලතංආෙජ්ජති
කුසයලසුධම්යමසු, යසයයථාපිනාමඋප්ෙලං ොකුමුදංොෙදුමංොඋදයක
සුක්කෙක්යඛ චන්යදො යාෙරත්ති යාෙදිෙයසො ආගච්ෙති, තස්ස වුද්ධියයෙ
ොටිකඞ්තතබ්බා, න ෙරිහානි, එෙංවිධං තං චිත්තං නාභිධංසියති. 
අෙයරොයෙත්ථ යයො අකූයටො අසයඨො අමායාවී උජු පුරියසො යථාභූතං
අත්තානං ආවිකයරොති. තත්ථ යයො ොයදති තස්ස අකුසලා ධම්මා චිත්තං
අනුධාෙන්ති.ෙන්නමතිෙස්සතීතියයොෙනයහොති අසයඨොඅකූයටොඅමායාවී
උජු පුරියසො යථාභූතං අත්තානං ආවිකයරොති. තස්ස චිත්තං අකුසයලහි 
ධම්යමහිනවිද්ධංසියති, අයංසුත්තත්යථො. 

101. තත්ථ කතමා යදසනා? ඉධ යදසිතා දස අකුසලකම්මෙථා 
අධිෙස්සනතාය දස කුසලකම්මෙථා අනධිෙස්සනතාය අකුසයලහි න 
විසුජ්ඣති. යථා වුත්තං භගෙතා ‘‘චිත්තසංකියලසා, භික්ඛයෙ, සත්තා
සංකිලිස්සන්තී’’ති. 

තත්ථ කතයමො විචයයො? යස්යසෙං චිත්තං අධිොසියති, තස්ස
බුජ්ඣිතස්ස යං භයෙයය කූයටයය, තං ආනන්තරියයනපි සත්ථරි ො 
ගුණානුකම්ෙනතාය, අයංවිචයයො. 

තත්ථකතමා යුත්තීති? එෙං අනධිෙසියන්තං චිත්තං වුට්ඨාති. වුට්ඨිතං
ෙතිට්ඨහතිකුසයලසුධම්යමසූතිඅත්ථිඑසායුත්ති. 

ෙදට්ඨානන්ති ෙන්නමතිෙස්සතීතිෙන්නං අසංෙරානංෙදට්ඨානං, විෙටං
නාතිෙස්සතීති අෙන්නං සංෙරණානං. තස්මා ෙන්නං විෙයරයය විෙටං
නාතිෙස්සතීතියදසනායෙදට්ඨානං. 

ලක්ඛයණොති ෙන්නමතිෙස්සතීති යය යකචි විචිත්යතන ෙන්යනන 
එකලක්ඛණාධම්මාසබ්යබයතඅවිද්ධංසියන්ති.තස්මාෙන්නංවිෙයරයය.
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ෙටුන 

විෙටං නාතිෙස්සතීති යය යකචි යතන අච්ෙන්යනන එකලක්ඛණා ධම්මා
සබ්යබයත නාතිෙස්සන්තීතිලක්ඛයණොහායරො. 

තත්ථ කතයමො චතුබූයහො හායරො? ඉමම්හි සුත්යත භගෙයතො යකො 
අධිප්ොයයො? යයසං යකසඤ්චි චිත්තං අකුසලා ධම්මා අධිෙටියදසිතා යත
යථාධම්මං ෙටිකරිස්සන්තීති අයං තත්ථ භගෙයතො අධිප්ොයයො. අයං
චතුබූයහොහායරො. 

ආෙට්යටොති යං ෙන්නං තං දුවිධං කම්ෙමානං සමුච්ඡිතබ්යබො.
ආනන්තරියසමාධීනං. තත්ථ ෙස්සද්ධියඤ්ච මායනො ආසයෙ ෙඩ්යඪති, 
අස්සද්ධියයන ච ෙමාදං ගච්ෙති, ෙමායදන ඔනමති, උන්නළභාෙං ගච්ෙති.
වුත්තං යචතං භගෙතා ‘‘උන්නළානං ෙමත්තානං යතසං ෙඩ්ඪන්ති
ආසො’’ති චත්තාරි තානි උොදානානි, යානි චත්තාරි උොදානානි, යත
ෙඤ්චුොදානක්ඛන්ධාභෙන්ති.ඉමානිසච්චානි දුක්ඛඤ්චසමුදයයොච.තස්මා
ෙන්නං විෙයරයයාති යයන යහතුනා, යත ආසො ෙඩ්ඪන්ති. යතසං
ෙහීනත්තා ආසො ෙහීයන්යත. තත්ථ අප්ෙමායදන අස්සද්ධියං ෙහීයති 
උද්ධච්චකුක්කුච්චප්ෙහායනනඔළාරිකතාතස්සද්යෙධම්මානසමයථොච
භාෙනාච ොරිපූරිංගච්ෙන්ති.යයොයතසංආසොනංඛයයො, අයංනියරොයධො.
ඉමානිචත්තාරිසච්චානි, අයංආෙට්යටො. 

තත්ථ කතයමො විභත්ති හායරො? ෙන්නමතිෙස්සතීති න එකංයසො. කිං 
කාරණං? යස්සඅස්සානිෙත්තනායථාපියසක්ඛානං.යථාවුත්තංභගෙතා– 

‘‘කිඤ්චාපි යසක්යඛොෙකයරයයොෙං, කායයන ොචායඋදයචතසා
ො; 
අභබ්යබොහිතස්සෙරිගුහනාය, අභබ්බතාදිට්ඨෙදස්ස යහොතී’’ති. 

කිඤ්චාපි යතසංනිොරණංචිත්තංයහොති.අපි තුඅප්ෙච්චයාසමායයච
යතනිද්දිසිතබ්බා, අයංවිභත්තිහායරො. 

තත්ථ කතයමො ෙරිෙත්තයනො හායරො. ෙන්නමතිෙස්සතීති යස්ස යය
ධම්මා සබ්බං අනවිෙටං අතිෙස්සියති, විෙටං නාතිෙස්සති, අෙගුණන්තං
නාතිෙස්සති.අයං ෙරිෙත්තයනොහායරො. 

තත්ථ කතයමො යෙෙචයනො හායරො. ෙන්නන්ති ආවුතං නිවුතං පිහිතං 
ෙටිකුජ්ජිතං සඤ්ෙන්නං ෙයරොධං, විෙටං නාතිෙස්සතීති යස්ස යත ධම්මා
ෙබ්බජ්ජිතා වියනොදංනාධිෙස්සිතාෙන්තිකතාති, අයංයෙෙචයනොහායරො. 

තත්ථ කතයමො ෙඤ්ඤත්ති හායරො. ෙන්නමතිෙස්සතීති 
කියලසභාගියෙඤ්ඤත්තං විෙටං නාතිෙස්සතීති සධම්මකිච්චං යං ෙටිෙදා
ෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං, තස්මා හි ෙන්නං විෙයරයයාති
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අනුසාසනෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං, විෙටං නාතිෙස්සතීති
නිද්ධානෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්තං, අයංෙඤ්ඤත්තිහායරො. 

තත්ථකතයමො ඔතරයණො හායරො? ෙන්නමතිෙස්සතීතිතයයොකියලසා
රායගොයදොයසො යමොයහො, යතඛන්යධසුසඞ්ඛාරක්ඛන්යධො…යෙ.…යතපුරා
යථානිද්දිට්ඨං ඛන්ධධාතුආයතයනසු, අයංඔතරයණොහායරො. 

තත්ථකතයමො යසොධයනො හායරො? යයනාරම්යභන ඉදං සුත්තං භාසති
යසො ආරම්යභොනියුත්යතො. 

අධිට්ඨායනොති ෙන්නමතිෙස්සතීති එකත්තතාය ෙඤ්ඤත්තං.
කිංකාරණං? ඉදංහිඅතිෙස්සතීතිඉමස්සචඅතිෙස්සතිඑෙඤ්චඅතිෙස්සතීති
අයං යෙමත්තතාය යා සුණසාධාරයණහි ලක්ඛයණහි ෙඤ්ඤාපියති, සා
එකත්තෙඤ්ඤත්ති. 

තත්ථ කතයමො ෙරික්ඛායරො? යඤ්ච තං අතිෙස්සියන්ති, තස්ස ද්යෙ 
යහතූ ද්යෙ ෙච්චයා අකුසලෙසුයතෙ ොචකත්තාභිරති ච. ඉයම ද්යෙ 
අයයොනියසොමනසිකායරො ච කුසලා ධම්මා යෙොෙසග්ගා ච, ඉයම ද්යෙ
ෙච්චයා. 

තත්ථ කතයමො සමායරොෙයනො? ෙන්නමතිෙස්සතීති යෙමති ෙස්සතීති
ෙන්නං යං ෙරිග්ගහිතුං යං අයදසිතුං අප්ෙස්සුතං යං කථංකථා විභූයතන 
අකුසලමූයලන යං තණ්හාය ච යත ෙඩ්ඪති යදොසාති සන්නිත්ො යත 
අප්ෙසක්ඛයයනසඞ්ඛාරා.සඞ්ඛාරෙච්චයාවිඤ්ඤාණංයාෙජරාමරණං, අයං
සමායරොෙයනො. යං පුන තථා යදසනා, තස්යසෙ අකුසලා ධම්මා වුද්ධිං
විරූළ්හිං යෙපුල්ලතමාෙජ්ජතිතස්සසඞ්ඛාරානියරොධා, අයංසමායරොෙයනො. 

102. චත්තායරො පුග්ගලා [ෙස්ස අ. නි. 4.85] තයමො
තමෙරායයනොති…යෙ.…තත්ථකතයමොවුච්චයතතයමොනාම? යයොතයමො
අන්ධකායරො, යථා වුත්තං භගෙතා ‘‘යථා අන්ධකායර තස්මිං භයානයක
සකම්පිධාතුපුරියසො න ෙස්සති, එෙයමෙ අඤ්ඤාණයතො
තයමොෙනන්ධකායරො ොෙකසකම්මසවිොකං න සද්යධො යහොති. ඉති එෙං
ලක්ඛණතා අඤ්ඤාණං තයමො අවිජ්ජා යමොයහො, යයන සත්තා යථාභූතං
නප්ෙජානන්ති, ඉති වුච්චති තයමොති. යසො තිණ්ණං චක්ඛූනං තයමො
මංසචක්ඛුයනො දිබ්බචක්ඛුයනො ෙඤ්ඤාචක්ඛුයනො, ඉයමසං චක්ඛූනං ඉධ
තයමොනිද්දිසියතිඅඤ්ඤාණන්ති.තත්ථකතමංඅඤ්ඤාණංඅදස්සනං? අථ 
නිස්සයය යං පුබ්බන්යත අඤ්ඤාණං අෙරන්යත අඤ්ඤාණං
පුබ්බන්තාෙරන්යතඅඤ්ඤාණං යහතුම්හිඅඤ්ඤාණංෙච්චයම්හිඅඤ්ඤාණං
තස්සඅඤ්ඤාණියනොසමාධිභූතස්සඑයසො නිස්සන්යදො.යංනජානාතිඉදං
යසවිතබ්බං ඉදං න මනසිකාතබ්බන්ති. යසො යතන තයමන නිද්දිසියති
තයමොපියථාවුච්චති.මූළ්යහොතිඑෙංයචතනා.යතනතයමනයසොපුග්ගයලො 
වුච්චති. තයමොති යසො යතන තයමන අසමූහයතන අසමුච්ඡින්යනන 
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තප්ෙරයමො භෙති තප්ෙරායයනො, අයං වුච්චති පුග්ගයලො තයමො
තමෙරායයනොති.ෙරායයනොයයෙධම්යමො මනසිකාතබ්යබොයසොතයමොදහති
අඤ්ඤචිත්තං උෙට්ඨයෙති. යත චස්ස ධම්මා නිජ්ඣානක්ඛමන්ති. යසො
සුතමයායෙඤ්ඤායසමනුෙස්සති. 

තත්ථ කතයමො තයමො යජොතිෙරායයනො? යසො යතන ෙඤ්ඤාෙයසන
ඉරියති එෙං තස්යසෙ ඉරියන්තස්ස ෙරායයනො භෙති. අයං වුච්චයත
පුග්ගයලොතයමොයජොතිෙරායයනො. 

තත්ථ කතයමො පුග්ගයලො යජොති යජොතිෙරායයනො [යජොතිෙරායයනො
(පී.)]? තත්ථවුච්චතියජොතිනාමයංතස්සයචතමස්ස ෙටිෙක්යඛනයයච
ධම්යම අන්තමයසො ඤාණායලොයකො, යසො සුණධම්යමො පුග්ගයලො තයමො
යජොතිෙරායයනො, තත්ථවුච්චයත, යයොයංපුග්ගයලොතයමොයජොතිෙරායයනො, 
යසො යදි තථාරූෙං කලයාණමිත්තං ෙටිලභති, යයො නං අකුසලයතො ච
නිොයරති භාවිතකුසලතාෙභාවී නියයොයජතීති. එෙඤ්චසද්ධම්මංයදයසති.
ඉයම ධම්මා කුසලා, ඉයම ධම්මා අකුසලා. ඉයම ධම්මා සාෙජ්ජා, ඉයම
ධම්මාඅනෙජ්ජා.ඉයමධම්මායසවිතබ්බා, ඉයමධම්මානයසවිතබ්බා.ඉයම
ධම්මා භජිතබ්බා, ඉයම ධම්මා න භජිතබ්බා. ඉයම ධම්මා උෙසම්ෙජ්ජ
විහාතබ්බා, ඉයම ධම්මා න උෙසම්ෙජ්ජ විහාතබ්බා. ඉයම ධම්මා 
මනසිකාතබ්බා, ඉයමධම්මානමනසිකාතබ්බාති.ෙච්චයතසඤ්ඤායයථා
සඤ්ඤායති සතින්ද්රියානි, යසො එෙං ෙජානාති. ඉයම ධම්මා කුසලා, ඉයම
ධම්මාඅකුසලා.ඉයමධම්මා සාෙජ්ජා, ඉයමධම්මාඅනෙජ්ජා.ඉයමධම්මා
යසවිතබ්බා, ඉයම ධම්මා න යසවිතබ්බා. ඉයම ධම්මා භායෙතබ්බා, ඉයම
ධම්මාන භායෙතබ්බා.ඉයමධම්මාඋෙසම්ෙජ්ජවිහාතබ්බා, ඉයමධම්මාන
උෙසම්ෙජ්ජ විහාතබ්බා. ඉයම ධම්මා මනසිකාතබ්බා, ඉයම ධම්මා න
මනසිකාතබ්බාති.යසොයතධම්යම සුසුයයති, යසොතංඔදහති, අඤ්ඤංචිත්තං
උෙට්ඨයෙති, යත චස්ස ධම්මා නිජ්ඣානක්ඛමන්ති, යසො සුතමයාය
ෙඤ්ඤාය සමන්නාගයතො යසො යතන ෙච්චයෙයසන ඉරියති එෙං තස්යසෙ
ඉරියන්තිතප්ෙරයමො භෙතිතප්ෙරායයනො. අයං වුච්චයත පුග්ගයලොතයමො 
තමෙරායයනො. 

තත්ථ කතයමො පුග්ගයලො යජොති තමෙරායයනො? යජොති නාම යා
තස්යසෙතමස්ස ෙටිෙක්යඛනයයධම්මාඅන්තමයසොඤාණායලොයකො, යසො
පුනධම්යමො.කතමාඋච්චයත? ෙඤ්ඤායයතො ෙණ්ඩියතොතිවුච්චයත, යසො
එෙං ෙජානාති. ඉයම ධම්මා කුසලා, ඉයම ධම්මා අකුසලා. ඉයම ධම්මා
සාෙජ්ජා, ඉයමධම්මා අනෙජ්ජා. ඉයමධම්මායසවිතබ්බා, ඉයමධම්මාන 
යසවිතබ්බා.ඉයමධම්මාභාවිතබ්බා, ඉයමධම්මානභාවිතබ්බා.ඉයමධම්මා 
උෙසම්ෙජ්ජවිහාතබ්බා, ඉයමධම්මානඋෙසම්ෙජ්ජවිහාතබ්බා.ඉයමධම්මා 
මනසිකාතබ්බා, ඉයම ධම්මා න මනසිකාතබ්බා. ඉධ ෙන
ොෙමිත්තසංයසෙයනො ොෙමිත්තෙසානුයගො අකුසයල ධම්යම අභිෙඩ්යඪති, 
කුසයලධම්යමෙජහති.යසොයතනෙමායදනෙච්චයසඤ්ඤා අමනසිකත්ො
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අස්සතිඅසම්ෙජඤ්ඤං ආයසෙති. තයා යයො ෙටිෙක්යඛො තයමො, යසො
ෙෙඩ්යඪති. යසො තමාභිභූයතො ෙරායයනො තමෙරයමො යචෙ භෙති. අයං 
වුච්චතිපුග්ගයලොයජොති තමෙරායයනො. 

103. තත්ථකතයමොපුග්ගයලොයජොතියජොතිෙරායයනො? තත්ථවුච්චයත 
යසොයංපුග්ගයලොකලයාණමිත්තස්සසන්නිස්සියතොභෙතිසක්කාසංයයොගී
කුසලං ගයෙසී, යසො කලයාණමිත්යත උෙසඞ්කමිත්ො ෙරිපුච්ෙති, 
ෙරිෙඤ්හයති? කිංකුසලං, කිං අකුසලං? කිං සාෙජ්ජං, කිං අනෙජ්ජං? කිං
යසවිතබ්බං, කිං න යසවිතබ්බං? කිං භාවිතබ්බං, කිං න භාවිතබ්බං? කිං
උෙසම්ෙජ්ජවිහාතබ්බං, කිංනඋෙසම්ෙජ්ජවිහාතබ්බං? කිංමනසිකාතබ්බං, 
කිංන මනසිකාතබ්බං? කථං සංකියලයසො යහොති, කථං යෙොදානං යහොති? 
කථං ෙෙත්ති යහොති, කථං නිෙත්ති යහොති? කථං බන්යධො යහොති, කථං
යමොක්යඛොයහොති? කථංසක්කායසමුදයයොයහොති, කථංසක්කායනියරොයධො 
යහොති? යසොඑත්ථයදසිතංයථාඋෙට්ඨිතංතථාසම්ෙටිෙජ්ජන්යතොයසොඑෙං
ෙජානාති. ඉයම ධම්මා කුසලා, ඉයම ධම්මා අකුසලා. එෙං…යෙ.… යාෙ
කථං සක්කායසමුදයයො යහොති, කථං සක්කායනියරොයධො යහොතීති
විත්ථායරන කාතබ්බං. යසො යත ධම්යම අධිොටිකඞ්ඛාති එෙං ලක්ඛණං
ඤාණං විජ්ජා ආයලොකං ෙඩ්යඪති. යසො පුග්ගයලො තප්ෙරයමො භෙති
තප්ෙරායයනො, අයං වුච්චයතපුග්ගයලොයජොතියජොතිෙරායයනො. 

තත්ථ කතයමො පුග්ගයලො තයමො තමෙරායයනො? යයො අකුසලං ධම්මං
දීයෙති. තං භාෙනාය හීනාසු ගතීසු උෙෙත්තිං දස්යසති, තප්ෙරයමො භෙති
තප්ෙරායයනො.අයංවුච්චයත පුග්ගයලොතයමොතමෙරායයනො. 

තත්ථයයොපුග්ගයලොතයමොයජොතිෙරායයනො? යසොතයමනඅකුසලස්ස
කම්මස්ස විොකං දස්යසති. තයමති යං චක්ඛු කලයාණමිත්තස්ස යයන
අකුසයලධම්යමෙජහති, කුසයලධම්යමඅභිෙඩ්ඪති. 

තත්ථ යයො ච ෙණීතාසු ගතීසු උෙෙත්තිං දස්යසති, තප්ෙරයමො යතන
වුච්චයතතයමොයජොතිෙරායයනො. 

තත්ථ යයො පුග්ගයලො යජොති තමෙරායයනො? කුසලස්ස කම්මවිොකං 
දස්යසති. යං චක්ඛු ොෙමිත්තසංසග්යගන ොෙමිත්තුෙයසයෙන
ොෙමිත්තෙසානුයගොඅකුසලං ධම්මංඅභිෙඩ්ඪති, තංභාෙනායහීනාසුගතීසු
උෙෙත්තිංදස්යසති.තප්ෙරයමොයතන වුච්චයතයජොතිතමෙරායයනො. 

තත්ථ යයො පුග්ගයලො යජොති යජොතිෙරායයනො යසො යජොතිතා ෙභාතා 
[යජොතිතභාෙතාය(පී.)] යාෙෙණීතාසුගතීසුඋෙෙත්තිංදස්යසති. තප්ෙරයමො
යතනාහයජොතියජොතිෙරායයනො. 

යජොතිතමෙරායයනන දසඅකුසලානංකම්මානංඋදයං දස්යසති.තයමන
පුග්ගයලනඅකුසලානංකම්මානංවිොකංදස්යසති.නඅකුසලානංධම්මානං 



ඛුද්දකනිකායය  යෙටයකොෙයදසොළි 
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විොකං දස්යසති. තයමන අට්ඨ මිච්ෙත්තානි දස්යසති. යජොතිනා අට්ඨ
සම්මත්තානි දස්යසති. යජොතිනා තමෙරායයනන දස අකුසලකම්මෙයථ
දස්යසති. යජොතිනා ෙණීතත්තං දස්යසති. තයමන යජොතිෙරායයනන
අතෙනීයං ධම්මං දස්යසති. යජොතිනා තමෙරායයනන තෙනීයං ධම්මං 
දස්යසති.අයංසුත්තත්යථො. 

104. තත්ථ කතයමො යදසනා හායරො? ඉමම්හි සුත්යත කිං යදසිතං? 
තත්ථ වුච්චයත ඉමම්හි සුත්යත කුසලාකුසලා ධම්මා යදසිතා. 
කුසලාකුසලානඤ්ච ධම්මානං විොයකො යදසියතො. හීනප්ෙණීතානඤ්ච
සත්තානංගතිනානාකාරණං යදසිතං.අයංයදසනාහායරො. 

තත්ථ කතයමො විචයයො හායරො? අකුසලස්ස කම්මස්ස යයො විොකං
ෙච්චනුයභොති.තත්ථඨියතොඅකුසයලධම්යමඋප්ොදියතිවිචයන්තංයුජ්ජති. 
කුසලස්සකම්මස්සයයොවිොකංෙච්චනුයභොති.තත්ථඨියතොකුසයලධම්යම
උප්ොදියති විචයන්තංයුජ්ජති.අයංවිචයයොයුත්තිච. 

තත්ථ කතයමො ෙදට්ඨායනො හායරො? යයො පුග්ගයලො යජොති, යසො
ෙච්චයෙක්ඛණාය ෙදට්ඨානං. යයො පුග්ගයලො තයමො, යසො තමාදින්නං
ොනුෙස්සනාය ෙදට්ඨානන්ති දස්යසති. තයමන යජොතිෙරායයනන
අප්ෙමාදස්ස ෙදට්ඨානං දස්යසති, තයමො අවිජ්ජාය ච දිට්ඨියා ච ෙදට්ඨානං
දස්යසති. යජොතිනා තමෙරායයනන ෙමාදස්ස ච දිට්ඨියා ච ෙදට්ඨානං
දස්යසති. අයංෙදට්ඨායනො. 

තත්ථ කතයමො ලක්ඛයණො හායරො? තයමන තමෙරායයනන තයමොති
අවිජ්ජාය නිද්දිට්ඨාය සබ්බකියලසධම්මා නිද්දිට්ඨා යහොන්ති. තයමන
යජොතිෙරායයනන යජොතිවිජ්ජාය නිද්දිට්ඨාය සබ්යබ යබොධිෙක්තයධම්මා
නිද්දිට්ඨා යහොන්ති. යජොතිතමෙරායයනන ෙමායදො නිද්දිට්යඨො යහොති.
තයමන යජොතිෙරායයනන අප්ෙමායදො නිද්දිට්යඨො යහොති. අයං ලක්ඛයණො
හායරො. 

තත්ථ කතයමො චතුබූයහො හායරො? ඉමම්හි සුත්යත භගෙයතො යකො 
අධිප්ොයයො? යයසත්තානීචකුලියනො, නයතඉමංසුත්ොකුසයලධම්යම
සමාදාය ෙත්තිස්සන්ති. යය සත්තා උච්චකුලියනො, යත ඉමං ධම්මයදසනං
සුත්ො භියයයොයසොමත්තායකුසයලධම්යමසමාදායෙත්තිස්සන්තීති.අයං 
චතුබූයහොහායරො.භූමියංඋෙයදයසො. 

තත්ථකතයමොආෙට්යටො හායරො? යා අවිජ්ජායතො ෙභූතිතණ්හා, අයං 
සමුදයයො. යයො තයමො තමෙරායයනො, ඉදං දුක්ඛං. ඉමානි ද්යෙ සච්චානි
දුක්ඛඤ්චසමුදයයොච යජොතියයනසුත්යතනධම්යමනෙඤ්ඤාපියති, යසො 
ධම්යමො ෙඤ්ඤින්ද්රියස්ස ෙදට්ඨානං. යතන අයමොයහන තීණි කුසලමූලානි
ොරිපූරිංගච්ෙන්ති සග්ගස්සෙදට්ඨානං. 
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තත්ථ කතමා විභත්ති? තයමො තමෙරායයනොති න එකංයසන. කිං
කාරණං? අත්ථි තයමො ච භයෙො අෙරාෙරියයෙදනීයයන ච කුසයලන
යජොතිනා පුග්ගයලන සයහොෙත්තිභායෙ. අත්ථි යජොති ච භයෙො
අෙරාෙරියයෙදනීයයනචඅකුසයලනතයමනපුග්ගයලන සයහොෙත්තිභායෙ
ෙරිෙත්තනාතයමසුෙටිෙක්යඛොතියජොතිනාතමෙරායයනො. 

තත්ථ කතයමො යෙෙචයනො? යයො තයමො, යසො එෙං අත්තබයාොදාය
ෙටිෙන්යනො, යසොඅස්සද්ධායබායලොඅකුසයලොඅබයත්යතොඅනාදීනෙදස්සී.
යයො යජොති, යසො අත්තහිතාය ෙටිෙන්යනො ෙණ්ඩියතො කුසයලො බයත්යතො
ආදීනෙදස්සී.අයංයෙෙචයනො. 

තත්ථ කතමා ෙඤ්ඤත්ති? යසො පුග්ගයලො විොකෙඤ්ඤත්තියා 
ෙඤ්ඤාපියති, අකුසයල ෙරියාදින්නතා ෙඤ්ඤාපියති.
යජොතිකුසලධම්මුෙෙත්තිෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤාපියති
කුසලධම්මවිොකෙඤ්ඤත්තියාචාති. 

ඔතරයණොති යය අවිජ්ජාෙච්චයා සඞ්ඛාරා යඤ්ච ජරාමරණං යා ච 
අවිජ්ජා, තං ෙදට්ඨානං, නිද්යදයසන විජ්ජුප්ොයදො අවිජ්ජානියරොයධො යයො
යාෙ ජරාමරණනියරොයධො, ඉයම ද්යෙ ධම්මා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධෙරියාෙන්නා.
ධම්මධාතු ධම්මායතනඤ්චෙදට්ඨානංනිද්යදයසනධාතූසු. 

තත්ථ කතයමො යසොධයනො? ඉමස්ස සුත්තස්ස යදසිතස්ස ආරම්යභො. 
අධිට්ඨායනොති තයමොති භගො බ්රවීති, න එකං පුග්ගලං යදයසති. යාෙතා
සත්තානං ගති, තත්ථ යය දුච්චරිතධම්යමන උෙෙන්නා, යත
බහුලාධිෙචයනන තයමො නිද්දිසති. යා යජොති සබ්බසත්යතසු
කුසලධම්යමොෙෙත්ති සබ්බං තං යජොතීති අභිලෙති අයයමකතා ෙච්චයයො
යයොනියසොමනසිකාරෙඤ්ඤත්තිචතුන්නංමහාභූතානංපුග්ගලානං. 

තත්ථ කතයමො ෙරික්ඛායරො? අකුසලස්ස ොෙමිත්තතා ෙච්චයයො, 
අයයොනියසො මනසිකායරො යහතු. කුසලස්ස කලයාණමිත්තතා ෙච්චයයො, 
යයොනියසොමනසිකායරොයහතු. 

තත්ථකතමා සමායරොෙනාති? ඉයධකච්යචො නීයචකුයල ෙච්චාජායතො
යහොතීති නීයච කුයල ෙච්චාජායතො රූයෙසු සද්යදසු ගන්යධසු රයසසු
ඵස්යසසු, යසො උෙෙන්යනො සබ්බම්හි මානුස්සයක උෙයභොගෙරියභොයග.
යජොති ෙණීයතසු කුසයලසු උෙෙන්යනො සබ්බම්හි මානුස්සයක
උෙයභොගෙරියභොයගඋෙෙන්යනොති. 

105. තත්ථ කතමංසංකියලසභාගියං නිබ්යබධභාගියංචසුත්තං? නතං
දළ්හං බන්ධනමාහු ධීරාති ගාථා. යකන කාරයණන තං බන්ධනං දළ්හං? 
චතූහිකාරයණහිඉස්සරියයනසක්කායමොයචතුංධයනනොඅඤ්යඤනො 
යාචනායොෙරායයනනො.යයසුචඅයංරායගොමණිකුණ්ඩයලසුපුත්යතසු
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දායරසු ච යා අයෙක්ඛා, ඉදමස්ස යචතසිකබන්ධනං. තං න සක්කා
ඉස්සරියයන ො ධයනන ො අඤ්යඤන ො යාචනාය ො ෙරායයනන ො
යමොයචතුං. න ච තත්ථ යකොචි අත්ථි ොටියභොයගො. ඉමිනා බන්ධනයතො
යමොචයිත්ථාතියදයෙොොමනුස්යසොොතදිදං බන්ධනංරාගානුසයයනචෙසු
බාහියරසු ච ආයතයනසු බන්ධති. රූයෙසු රූෙතණ්හා බන්ධති, යාෙ
ධම්යමසුධම්මතණ්හා. යයො ඉධයලොයකබන්යධො ෙරයලොකස්මිංබන්යධො
නීයති. යසො බන්යධො ජායති, බන්යධො මීයති. බන්යධො අස්මා යලොකා ෙරං
යලොකං ගච්ෙති. න සක්කා යමොයචතුං අඤ්ඤත්ර අරියමග්යගන ඉමඤ්ච
බන්ධනං. මරණභාෙඤ්ච උෙෙත්තිභාෙඤ්ච භයයතො විදිත්ො ෙන්දරාගං
ෙජහති.යසොඉමංෙන්දරාගංෙජහිත්ොඅතික්කමති.අයඤ්චයලොයකොඉයතො
ෙරං දුතියයො. 

තත්ථ යං බන්ධනාසඞ්ඛාරානං ෙහානං ඉදං වුච්චති උභයයසු ඨායනසු 
වීරියං, ගන්ධෙරිොයතො [ගන්ථෙරිෙයසො (පී.) ගන්ථෙරිවුයතො (ක.)] සුමුනි
යනොෙලිම්ෙති.තයථෙෙරිග්ගයහසුපුත්යතසුදායරසුචඅවූළ්යහො සල්යලොති
තස්යසෙ තණ්හාය ෙහානං දස්යසති. අයං තණ්හාමූලස්ස ෙහානා ෙයර 
[අහනාෙයර (පී.), අහනාෙයරො (ක.)] අප්ෙමත්යතොතිකායමො ෙමාදෙත්තති 
ෙහානායයනක්ඛම්මාභිරයතොඅප්ෙමාදවිහාරීභෙති.තස්සආසයංෙහානාය
යනෙඉමංයලොකං ආසීසතිනෙරයලොකං.නඉධයලොකංනිස්සිතං, පියරූෙං
සාතරූෙං ආකඞ්ඛති. නාපි ෙරයලොකං නිස්සිතං පියරූෙං සාතරූෙං 
ආකඞ්ඛති, යතනවුච්චයත‘‘නාසීසයත යලොකමිමංෙරංයලොකඤ්චා’’ති.යං
තස්ස ෙහානං තං යෙදනං අට්ඨකෙග්ගියයසු මුනි නිද්දිට්යඨො. යසො ඉධ
වියරොයධොඅට්ඨකෙග්ගියයසුනාසීසනංඉධඅනාථා.තථායංතණ්හාය තස්ස
ෙරිග්ගහස්ස ෙත්ථුකාමස්ස එකගාථාය එයත සබ්යබකාමා දස්සිතා. යතන
භගො යදයසති ‘‘එතම්පි යෙත්ොන ෙරිබ්බජන්ති අනයෙක්තයනො
සබ්බකායම ෙහායා’’ති. ඉමිස්සා ගාථාය ද්විධා නිද්යදයසො
සංසන්දනනිද්යදයසො ච සමයනිද්යදයසො ච, යථා අයං ගාථා
සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච, එෙං තාය ගාථාය
සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්චවිසජ්ජනා.එෙංගාථාසබ්බගාථාසු
බයාකරයණසුොනිද්දිට්ඨං සුත්තං. 

106. තත්ථ කතමා යදසනා? ඉමං සුත්තං යකනාධිප්ොයයන යදසිතං. 
යය රාගචරිතා සත්තා, යත කායම ෙජහිස්සන්තීති අයං තත්ථ භගෙයතො
අධිප්ොයයො. 

තත්ථකතයමොවිචයයො? යස්සදසෙත්ථුකාකියලසාඋත්තිණ්ණාෙන්තා 
විදිතා. කතයම දසවිධාති, කියලසකාමා ච ඔරම්භාගියඋද්ධම්භාගියා ච
සංයයොජනාදසෙත්ථුකානිආයතනානි, අයංවිචයයො. 

තත්ථ කතමා යුත්ති? යය සාරත්තා යත ගාළ්හබන්ධයනන බන්ධන්ති 
අත්ථිඑසායුත්ති. 
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තත්ථකතයමො ෙදට්ඨායනො? සාරත්යතො මණිකුණ්ඩයලසුමමංකාරස්ස 
ෙදට්ඨානං. අයෙක්ඛාති අතීතෙත්ථුස්ස සරාගස්ස ෙදට්ඨානං. එතම්පි
යෙත්ොති භාෙනායෙදට්ඨානං. 

තත්ථ කතයමො ලක්ඛයණො? සාරත්තචිත්යතො මණිකුණ්ඩයලසු යයො
අහංකායර විසත්යතො මමංකායර විසත්යතො, යයො පුත්තදායර සාරත්යතො.
යඛත්තෙත්ථුස්මිංසාරත්යතො. අයං ලක්ඛයණොහායරො. 

තත්ථ කතයමො චතුබූයහො හායරො? ඉධ සුත්යත භගෙයතො යකො
අධිප්ොයයො.යය නිබ්බායනනෙන්දිකාභවිස්සන්ති, යතපුත්තදායරතණ්හං
ෙජහිස්සන්ති.අයංතත්ථ භගෙයතොඅධිප්ොයයො.ඉමානිචත්තාරිසච්චානි. 

තත්ථකතයමොආෙට්යටො? යා පුත්තදායරතණ්හා, අයංසමුදයයො. යය 
උොදින්නක්ඛන්ධා, යත යය ච බාහියරසු රූයෙසු රූෙෙරිග්ගයහො, ඉදං
දුක්ඛං, යං තත්ථ යෙදනීයං, අයංනියරොයධො. යයනභිජ්ජති, අයං මග්යගො.
විභත්තීති නත්ථිවිභත්තියාභූමි, ෙරිෙත්තයනොතිෙටිෙක්යඛොනිද්දිට්යඨො. 

තත්ථ කතයමො යෙෙචයනො? නිද්දිට්යඨො යෙෙචයනො. තත්ථ කතයමො
ඔතරයණො? අත්ථි තණ්හා එයකො සත්යතො ඔතිණ්යණො තප්ෙච්චයා
විඤ්ඤාණං යාෙ ජරාමරණං. යා තත්ථ යෙදනා, අයං අවිජ්ජා විජ්ජුප්ොදා
අවිජ්ජානියරොයධොයාෙජරාමරණනියරොයධො. 

තත්ථකතයමොයසොධයනො? සුද්යධොගාථායආරම්යභො.තත්ථකතයමො 
අධිට්ඨායනො? නතංදළ්හංබන්ධනමාහුධීරාතිඑකත්තතායෙඤ්ඤත්තා, න
යෙමත්තතාය. චත්තායරො රාගා කාමරායගො රූෙරායගො භෙරායගො
දිට්ඨිරායගොචාතිඑකත්තතායෙඤ්ඤත්තා. 

තත්ථ කතයමො ෙරික්ඛායරො? යයසං රායගො මණිකුණ්ඩයලසු තස්ස
සුභසඤ්ඤා යහතු, අනුබයඤ්ජනයසො චනිමිත්තග්ගාහිතාෙච්චයයො.යායයත 
ඡින්නානි තස්ස අසුභසඤ්ඤා යහතු, 
නිමිත්තග්ගහණඅනුබයඤ්ජනග්ගහණවියනොදනං ෙච්චයයො. 

තත්ථ කතයමො සමායරොෙයනො? සාරත්යතො මණිකුණ්ඩයලසු
සම්මූළ්හවියධොදුට්ඨාතිපිඑතම්පි [එෙම්පි(පී. ක.)] යෙත්ොනෙරිබ්බජන්තීති
තංෙරිඤ්ඤාතත්ථංෙරිෙජ්ජිතත්ථංෙජහිතා, අයංසමායරොෙයනො. 

107. යං යචතසිකං යං ෙකප්පිතං විත්ථායරන ෙච්චයයො, යං ො 
යචතසිකං කායිකං යචතසිකං කම්මං. කිංකාරණා? යචතසිකා හි යචතනා
මයනොකම්මාතිවුච්චයත, සායචතනාකම්මං, යංයචතසිකංඉමංකායිකඤ්ච
ොචසිකඤ්ච ඉමානි තීණි කම්මානි නිද්දිට්ඨානි. කායකම්මං ෙචීකම්මඤ්ච
තානිකුසලානි පියංකායයනච ොචාය චආරභති ෙරාමසති, අයං වුච්චති
සීලබ්බතෙරාමායසො. සඞ්කප්ෙනා යත තිවිධා සඞ්ඛාරා පුඤ්ඤමයා 
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අපුඤ්ඤමයාආයනඤ්ජමයා, තප්ෙච්චයා විඤ්ඤාණං යතආරම්මණයමතං
යහොති විඤ්ඤාණස්ස ඨිතියා. යා සුභසඤ්ඤා සුඛසඤ්ඤා අත්තසඤ්ඤා ච.
ඉදංයචතසිකං.යංරූපූෙගංවිඤ්ඤාණං තිට්ඨතිරූොරම්මණංරූෙෙතිට්ඨිතං
නන්දූෙයසචනංවුද්ධිංවිරූළ්හිංයෙපුල්ලතං ගච්ෙති, අයංසඞ්කප්ෙනා, ඉති
යං විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු ඨිතං ෙඨමාභිනිබ්බත්තිආරම්මණෙයසන උොදානං, 
ඉදංවුච්චතියචතසිකන්ති. 

තත්ථඨිතස්ස අරූෙස්සයානිකන්ති අජ්යඣොසානං, ඉදම්පි සකම්පිතං
මනාපියකසු රූයෙසු පියරූෙසාතරූයෙසු ආයභොයගො, ඉදං යචතසිකං. යං
යචයතති සත්යතසු [සත්තසු (පී.)] මනාපියකසු අභිජ්ඣාකායගන්යථො 
ෙටි ානුසයයසු බයාොදකායගන්යථො සබ්යබ චත්තායරො ගන්ථා, අයං 
ෙඤ්චසුකාමගුයණසු ෙඨමාභිනිොයතො චිත්තස්ස යා යචතනා යස්ස තත්ථ 
අස්සාදානුෙස්සිස්ස අයනකා ොෙකා අකුසලා ධම්මා චිත්තං අරූෙෙතියයො
යහොන්ති. පුග්ගයලො රාගානුබන්ධිභූයතො යතහි කියලසකායමහි යථා
කාමකරණීයයො, අයංවුච්චයතකායමසු ෙකප්ෙනා.එෙංසබ්යබචත්තායරො
ඔ ා.යංයතහිකායමහිසංයුත්යතොවිහරතිභාවියතො අජ්යඣොසන්යනො, අයං
යචතනා. යස්ස තථායං අවීතරාගස්ස අධිගතයෙමස්ස තස්ස 
විෙරිණාමඤ්ඤථාභාො උප්ෙජ්ජන්ති යසොකෙරියදෙදුක්ඛයදොමනස්සුොයාසා 
දුක්ඛානුෙරිෙත්තිතංවිඤ්ඤාණංයහොතිසරිතස්සෙයධම්මසමුප්ොයදොචිත්තං 
ෙරියාදියති, ඉදංවුච්චතිෙකප්පිතන්ති. 

එකයමකස්සයචයතතිචෙකප්යෙතිචවිඤ්ඤාණස්සඨිතියායහොති, සා
ච ඨිතිද්විධාආරම්මණට්ඨිතිචආහාරට්ඨිතිච.තත්ථයාආරම්මණට්ඨිති, 
අයං නාමරූෙස්සෙච්චයයො. යාආහාරට්ඨිතියා පුනබ්භොභිනිබ්බත්තිකාඨිති
යාචයෙොයනොභවිකාඨිති, අයංවුච්චතිආරම්මණං.තං යහොතිවිඤ්ඤාණස්ස
ඨිතියාතස්සවිඤ්ඤාණෙච්චයානාමරූෙංයාෙජරාමරණඤ්චයචයතති, අථ 
ච පුන ෙත්ථයයත යයතො න යෙොයනොභවිකා අනාගතෙත්ථුම්හි, අයං
ෙටිෙක්යඛො නිද්දිට්යඨො. න යචයතතින ෙත්ථයති අථ ච දූයසතීති දුවියධො
නිද්යදයසො. අස්ස පුබ්යබ යහොති තං යචතසිකං තං ෙකප්පිතං අසමූහතං
තප්ෙච්චයා, අයංවිඤ්ඤාණස්සඨිතියහොති. 

108. අථ ොතස්ස අනුසයාආවිභෙන්ති තප්ෙච්චයාතස්සපුනබ්භයෙො
නිබ්බත්තති.අථොනංසංකියයතඅප්යෙතුආගායරො, සුඛුමාොසන්තිො
නසංකියයතකායමතංඑෙංනිච්යචසුපිආගායරසුජායතොයහොති.තංනයති 
යං යනො කප්යෙතුං එෙං සඞ්ඛාරා යචතිතා ෙකප්පිතා ච ආරම්මණභූතා 
යහොන්ති, යාචයචතනායාචෙකප්ෙනායඤ්චෙත්ථුනිබ්බත්තං, උයභොපි
එයත ආරම්මණං විඤ්ඤාණස්ස තථා යචතනාය ච සඞ්කප්ෙනාය ච
ෙත්ථනායචභූතා සත්තායචයතතිචසඞ්කප්යෙතිච.යංගයෙසනානච
යචයතති න ච සඞ්කප්යෙති. කතයම ච සත්තා භූතා? යය ච
තනුජාතඅණ්ඩජාපි අණ්ඩකා අනුභින්නා සංයසදජා න ච සම්භින්නා ඉයම 
භූතා. කතයම සම්භයෙසියනො ගබ්භගතා අණ්ඩගතා සංසරන්යතො ඉයම න
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යචයතති න ෙත්යථති න ච සඞ්කප්යෙති. අනුසයය න ච පුනබ්භයෙො
නිබ්බත්තීති? යයභූතාසත්තායයසම්භයෙසියනො, යතථාෙරා.යයොසයතො
යචයතන්ති ෙත්යථන්ති ච යය ථාෙරා. යත න ච යචයතන්ති, න ච 
ෙත්යථන්ති, නචසඞ්කප්යෙන්ති, අනුසයයනචසංසරන්ති. 

අෙයරො ෙරියායයො. යය අරියපුග්ගලා යසක්ඛා, තත්ථ යත න ච
යචයතන්ති, නචසඞ්කප්යෙන්ති, අනුසයයනපුනඋප්ෙජ්ජන්ති. 

අෙයරොෙරියායයො.සුඛුමාොණාභූමිගතාඋදකගතාචක්ඛුයනොආොථං 
නාගච්ෙන්ති, යත න ච යචයතන්ති, න ච සඞ්කප්යෙන්ති, අනුසයයන ච
සංසරන්ති. 

අෙයරො ෙරියායයො. බාහිකා සබ්යබ භික්ඛූ අභිමානිකා, යත න ච 
යචයතන්ති, නචෙත්ථයන්ති, අනුසයයනචසංසරන්ති, නචයචයතන්ති, න
ච සඞ්කප්යෙන්ති, න ච අනුයසන්ති. ආරම්මණම්යෙතං න යහොති 
විඤ්ඤාණස්සඨිතියා. 

න ච යචයතතීති ෙරියුට්ඨානසමුග් ාතං දස්යසති. න ච අනුයසතීති 
අනුසයසමුග් ාතං දස්යසති. න ච යචයතතීති ඔළාරිකානං කියලසානං 
ෙහානං දස්යසති.නචඅනුයසතීතිසුඛුමානංකියලසානංෙහානං දස්යසති.
නචයචයතතීතියයන භූමිචනචෙත්ථයන්තීතිසකදාගාමීඅනාගාමී, නච
අනුයසතීති අරහං, න ච යචයතතීති සීලක්ඛන්ධස්ස ෙටිෙක්යඛන ෙහානං
දස්යසති, නචෙත්ථයතීතිසමාධික්ඛන්ධස්ස ෙටිෙක්යඛනෙහානංදස්යසති, 
නච අනුසයතීති ෙඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස ෙටිෙක්යඛන ෙහානං දස්යසති, නච
යචයතතීතිඅපුඤ්ඤමයානංසඞ්ඛාරානංෙහානං දස්යසති, නචෙත්ථයතීති 
පුඤ්ඤමයානං සඞ්ඛාරානං ෙහානං දස්යසති, න ච අනුයසතීති
ආයනඤ්ජමයානං සඞ්ඛාරානං ෙහානං දස්යසති, න ච යචයතතීති
අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං, න ච ෙත්ථයතීති අඤ්ඤින්ද්රියං, න ච
අනුසයතීති අඤ්ඤාතාවියනො ඉන්ද්රියං. න ච යචයතතීති මුදුකා 
ඉන්ද්රියභාෙනා, න ච ෙත්ථයතීති මජ්ඣඉන්ද්රියභාෙනා, න ච අනුයසතීති
අධිමත්තාඉන්ද්රියභාෙනා.අයංසුත්තත්යථො. 

109. තත්ථකතමා යදසනා? ඉධ සුත්යත චත්තාරි සච්චානි යදසිතානි.
යඤ්චයචතයිතංයඤ්චෙකප්පිතං අත්ථිඑතංආරම්මණංචිත්තංෙතිට්ඨති 
විචිනති [විචිනයති(පී.ක.)] යුජ්ජති.නචයචයතතීතිනච ෙත්ථයතීතිඅත්ථි
එෙංආරම්මණංඅනුසයයවිඤ්ඤාණමිතිවිචිනියතියුජ්ජතිනචයචයතති න
ච ෙත්ථයති. අනුසයප්ෙහානා විඤ්ඤාණට්ඨිතිං න ගයෙසන්ති, විචියන්තං
යුජ්ජති. අයංයුත්තිවිචයයො. 

තත්ථ කතයමො ෙදට්ඨායනො? යචතනා ෙරියුට්ඨානං 
යචතනාෙරියුට්ඨානස්ස ෙදට්ඨානං. සඞ්කප්ෙනං උොදානස්ස ෙදට්ඨානං.
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124 

ෙටුන 

අනුසයයො ෙරියුට්ඨානස්ස ෙදට්ඨානං. යතසං ෙන්දරාගවිනාසාය භාෙනා
භෙරාගස්සෙහානං. 

තත්ථ කතයමො ලක්ඛයණො? යං යචතසිකන්ති යෙදයිතං ෙකප්පිතං
උග්ගහිතං විඤ්ඤාතංතබ්බිඤ්ඤාණංආරම්මණම්පිෙච්චයයොපි. 

තත්ථකතයමො චතුබූයහො? ඉධ සුත්යත භගෙයතො යකො අධිප්ොයයො? 
යය පුනබ්භෙංනඉච්ෙන්ති, යතනයචතයිස්සන්තිනචෙත්ථයිස්සන්තීති, 
අයං අධිප්ොයයො. 

ආෙට්යටොති යා ච යචතනා ෙත්ථනා ච අනුසයයො ච
විඤ්ඤාණට්ඨිතිෙහානා ච, ඉමානිද්යෙසච්චානි.විභත්තීතිනත්ථිවිභත්තියා
භූමි.ෙරිෙත්තනාෙන ෙටිෙක්ඛංසුත්තං. 

තත්ථ කතයමො යෙෙචයනො? යචතනා රූෙසඤ්යචතනා 
යාෙධම්මසඤ්යචතනා.යයොඅනුසයයො, යතසත්තඅනුසයා. 

ෙඤ්ඤත්තීති යචතනාෙරියුට්ඨානං ෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තා. 
සඞ්කප්ෙනං උොදානෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. අනුසයයො
යහතුෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්යතො. විඤ්ඤාණට්ඨිති
උෙෙත්තියහතුෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තා. යචතනා සඞ්කප්ෙනා අනුසයයො 
සමුච්යෙයදොෙන්දරාගවිනයෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්යතො.ෙඨයමයකචිද්වීහි
ෙරිෙත්තයකහි ෙටිච්චසමුප්ොයදොඉදප්ෙච්චයතායමජ්ඣෙඤ්ඤත්ති. 

ඔතරයණොති ද්වීහි ෙරිෙත්තයකහි දුක්ඛඤ්ච සමුදයයො ච මජ්ඣිමයකහි
මග්යගොචනියරොයධොච.යසොධයනොතිසුත්යතසුත්තස්සආරම්යභො. 

අධිට්ඨායනොති යඤ්යචතයිතං සබ්බං අධිට්ඨායනන එකත්තාය
ෙඤ්ඤත්තං. සඞ්කප්පිතන්ති උොදායනකත්තාය ෙඤ්ඤත්තං. විඤ්ඤාණං
එකත්තායෙඤ්ඤත්තං. 

ෙරික්ඛායරොති සුභඤ්ච ආරම්මණං අයයොනියසො මනසිකායරො යචතනා 
යහතුෙච්චයතාය ෙච්චයයො. විඤ්ඤාණස්ස ෙතිට්ඨායනො ධම්යමො
ආරම්මණෙච්චයතාය ෙච්චයයො. තස්ස මනසිකායරො යහතුෙච්චයතාය
ෙච්චයයො. 

තත්ථකතයමොසමායරොෙයනො? ඉදංසුත්තං සඤ්ඤිතංතත්ථයචයතති 
විසජ්ජනාඉතිනිද්දිසිතබ්බා.තස්සදිට්ඨියාවිඤ්ඤාණෙච්චයානාමරූෙංයාෙ 
ජරාමරණං, අයං සමායරොෙයනො.ආරම්මණයමතංන යහොති විඤ්ඤාණස්ස
ඨිතියා, විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූෙනියරොයධො, නාමරූෙනියරොධා යාෙ
ජරාමරණනියරොයධො. 
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110. තත්ථ කතමං සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච 
අයසක්ඛභාගියඤ්ච සුත්තං? අයං යලොයකො [ෙස්ස උදා. 30 උදායන] 
සන්තාෙජායතොයාෙයයහියකචිසමණාොබ්රාහ්මණාොභයෙනභෙස්ස 
විප්ෙයමොක්ඛමාහංසු.සංකියලසභාගියංඋෙධිංහිෙටිච්චදුක්ඛමිදංසම්යභොති, 
යාතාෙන තණ්හාෙහීයන්ති, භෙංනාභිනන්දතීතිනිබ්යබධස්සනිබ්බුතස්ස 
[නිච්චුතස්ස(පී.ක.)] භික්ඛුයනොඅනුොදායපුනබ්භයෙොනයහොති. උෙච්චගා
සබ්බභොනිතාදීතිඅයසක්ඛභාගියං. 

තත්ථ සන්තාෙජායතොති රාගයජො සන්තායෙො යදොසයජො යමොහයජොති.
යතසං සත්තානං ඨානං දස්යසති. යලොයකො සන්තාෙජායතොති ඵස්යසො
තිවියධො සුඛයෙදනීයයො දුක්ඛයෙදනීයයො අදුක්ඛමසුඛයෙදනීයයො. තත්ථ
සුඛයෙදනීයයො ඵස්යසො රාගසන්තායෙො, දුක්ඛයෙදනීයයො යදොසසන්තායෙො, 
අදුක්ඛමසුඛයෙදනීයයො යමොහසන්තායෙො. යථා ච භගො ආහ ෙඨමකස්ස
ෙලාහකස්ස යගොමග්යග [යකොමග්යග (පී. ක.) ෙස්ස අ. නි. 3.35] යයහි
ගහෙතිපුත්තරාගයජහි යදොසයජහියමොහයජහිසන්තායෙහිදුක්ඛංසුෙති, යත
මමසන්තාොනසන්ති. 

යරොගං ෙදති අත්තයතොති යතහි සන්තායෙහි සන්තාපියතො තිවිධං
විෙල්ලාසං ෙටිලභති සඤ්ඤාවිෙල්ලාසං චිත්තවිෙල්ලාසං දිට්ඨිවිෙල්ලාසං.
තත්ථ අසුයභ සුභන්ති සඤ්ඤාවිෙල්ලායසො. දුක්යඛ සුඛන්ති 
චිත්තවිෙල්ලායසො. අනිච්යච නිච්චන්ති අනත්තනි අත්තාති
දිට්ඨිවිෙල්ලායසො. 

යථා චිත්තස්ස විෙල්ලායසො සඤ්ඤාදිට්ඨියත තිවිධා විතක්කා – 
චිත්තවිතක්යකො විෙල්ලායසො සඤ්ඤාවිතක්යකො විෙල්ලායසො
දිට්ඨිවිතක්යකො විෙල්ලායසොපි. තත්ථ අවිජ්ජා විෙල්ලායසො යගොචරා
ගතිෙයතයයභූමි, යථාහිතං සඤ්ජානාතියථාවිජානාතියථාසඤ්ජානාතිච
විජානාතිච.යථාඛන්තියචයතතිඉයම චත්තායරොවිෙල්ලාසාසත්තායයහි
චතුබ්බිධං අත්තභාෙෙත්ථුං යරොගභූතං ගණ්ඩභූතං ‘‘අත්තා’’ති ෙදන්ති.
යරොගංෙදතිඅත්තයතොතිඅයංආෙට්යටො.යයනයයනහිමඤ්ඤතිතයතොතං 
යහොති අඤ්ඤථාති සුභන්ති මඤ්ඤතිනතථා යහොති. එෙං සුඛන්තිනිච්චං
අත්තාති යසො අඤ්ඤථා භෙයමෙ සන්තං අනාගතං භෙං ෙත්ථයති, යතන
වුච්චති ‘‘භෙරායගො’’ති. භෙයමොභිනන්දති, යං අභිනන්දති, තං දුක්ඛන්ති
ෙඤ්චක්ඛන්යධනිද්දිසියති. යඤ්චතප්ෙච්චයායසොකෙරියදෙදුක්ඛංතස්සහි
භායෙස්සති. එත්තාෙතා සංකියලයසො යහොති. ෙහානත්ථං යඛො ෙන
බ්රහ්මචරියං වුස්සති.තිණ්ණංසන්තාොනං ෙන්දරාගවිනයයොයහොති. 

උෙධිං හි ෙටිච්ච දුක්ඛමිදං භෙතීති යය භෙයමොභිනන්දන්ති යස්ස 
භායෙස්සති, තං දුක්ඛංතස්ස දුක්ඛස්සෙහානමාහ.සබ්බයසොඋොදානඤ්ච
යං නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයෙොති චත්තායරො විෙල්ලාසා යථා
නිද්දිට්ඨඋොදානමාහ. තස්ස ෙඨයමො විෙල්ලායසො කාමුොදානං, දුතියං
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දිට්ඨුොදානං, තතියං සීලබ්බතුොදානං, චතුත්ථං අත්තොදුොදානං, යතසං
යයො ඛයයො නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයෙො උෙධි නිදානං දුක්ඛනියරොධමාහ.
එෙයමතං යථාභූතං සම්මප්ෙඤ්ඤාය ෙස්සයතො විභෙතණ්හා න යහොති.
විභෙං නාභිනන්දතීති දස්සනභූමිං මන්යතති සබ්බයසො තණ්හක්ඛයං
නිබ්බානන්ති ද්යෙ විමුත්තියයො කයථති රාගවිරාගඤ්ච අවිජ්ජාවිරාගඤ්ච.
තස්ස භික්ඛුයනොති අනුොදියසසනිබ්බානධාතුං මන්යතති. අයං සුත්තස්ස
අත්ථනිද්යදයසො. 

111. තත්ථ කතයමො විචයයො? යස්ස යත්ථ ෙරිළායහති තස්ස
ෙරිඩය්හන්තස්සයසොයථාභූතංනත්ථිනිබ්බින්දතිච, අයංවිචයයොච යුත්ති
ච. ෙදට්ඨායනො රාගයජො ෙරිළායහො සුතන්ද්රියස්ස යදොමනස්සින්ද්රියස්ස ච
ෙදට්ඨානං. යදොසයජො ෙරිළායහො සුතන්ද්රියස්ස යදොමනස්සින්ද්රියස්ස ච
ෙදට්ඨානං. යමොහයජො ෙරිළායහොඋයෙක්තන්ද්රියස්ස යදොමනස්සින්ද්රියස්ස ච
ෙදට්ඨානං. 

තත්ථ කතයමො ලක්ඛයණො හායරො? ඵස්සෙයරයතො යෙදනාෙයරයතො
සඤ්ඤාෙයරයතොපි සඞ්ඛාරෙයරයතොපි යයන යයන මඤ්ඤති යදි
සුභනිමිත්යතන යදි සුඛනිමිත්යතන යදි නිච්චනිමිත්යතන යදි
අත්තනිමිත්යතන අසුයභ සුභන්ති මඤ්ඤති, එෙං සබ්බං රාගයජ ෙරිළායහ
වුත්යතචත්තායරො ෙරිළාහා වුත්තා භෙන්ති. රාගයජො යදොසයජො යමොහයජො
දිට්ඨියජො චරාගංෙදාමීතිඅත්තයතොෙදති.සබ්බානිෙන්නරසෙදානිඅනිච්චං 
දුක්ඛන්ති. 

තත්ථකතයමො චතුබූයහො? ඉධ සුත්යත භගෙයතො යකො අධිප්ොයයො? 
යය ෙරිළායහන න අච්ෙන්ති යත භෙං නාභිනන්දන්ති. යය භෙං
නාභිනන්දන්ති, යත ෙරිනිබ්බායිස්සන්ති.අයංඅධිප්ොයයො. 

තත්ථ කතයමො ආෙට්යටො? සංකියලසභාගියයන දුක්ඛඤ්ච සමුදයඤ්ච 
නිද්දිසති.නිබ්යබධභාගියයනමග්ගඤ්චනියරොධඤ්ච. 

තත්ථ කතමා විභත්ති? සන්තාෙජායතො යරොගජායතො යරොගං ෙදති
අත්තයතොතං නඑකංයසනයහොතිඅමනසිකාරාසන්තාෙජායතොයඛොනච
යරොගංඅත්තයතොෙදති. 

තත්ථ කතයමො ෙරිෙත්තයනො? ෙක්ඛෙටිෙක්ඛනිදස්සනත්ථං භූමි 
ෙරිෙත්තනාය. 

තත්ථකතයමො යෙෙචයනො හායරො? යරොගඤ්ච අත්තයතො ෙදති සල්ලං
අත්තයතො ෙදති.ෙන්නරසෙදානිසබ්බානිෙත්තබ්බානි. 

තත්ථ කතමා ෙඤ්ඤත්ති? සන්තාෙජායතොති යදොමනස්සෙදට්ඨානං.
සබ්යබ ෙචනෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤයෙති. යරොගං ෙදති අත්තයතො
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විෙල්ලායසො සංකියලසෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤයෙති. යං නාභිනන්දති, තං 
දුක්ඛන්ති විෙල්ලාසනික්යඛෙෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තා. යත අකතසත්තා
යලොකාමජ්යඣනයෙමත්තතාය ෙඤ්ඤත්තා. 

තත්ථකතයමොඔතරයණො? සන්තාෙජායතොතිතීණිඅකුසලමූලානි, යත
සඞ්ඛාරා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධෙරියාෙන්නා, ධාතූසු ධම්මධාතු, ආයතයනසු 
ධම්මායතනං.ඉන්ද්රියයසුඉත්ථින්ද්රියංපුරිසින්ද්රියඤ්ච ෙදට්ඨානං. 

තත්ථ කතයමොයසොධයනො? සුද්යධොසුත්තස්ස ආරම්යභො. 

තත්ථ කතයමො අධිට්ඨායනො හායරො? ෙරිළායහොති යය සත්තා යලොකා 
එකත්තෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තා, යත අකතසත්තා යලොකා මජ්යඣන
යෙමත්තතාය ෙඤ්ඤත්තා. 

තත්ථ කතයමො ෙරික්ඛායරො? සන්තාෙජායතොති අයයොනියසො
මනසිකායරො යහතු, විෙල්ලාසඤ්ච ෙච්චයයො. තත්ථ ද්වීහි ධම්යමහි අත්තා
අභිනිවිට්ඨා චිත්තඤ්ච යචතසිකඤ්ච ධම්යම උභයානි තස්ස විෙරීයතන
ෙරාමසයතො. අෙයරො ෙරියායයො, යචතසියකහි ධම්යමහි අත්තසඤ්ඤා
අනත්තසඤ්ඤා සමුග් ායතති. අෙයරො ෙරියායයො. අනිච්චසඤ්ඤා 
යචතසියකසු ධම්යමසු, න තු අත්තසඤ්ඤා. ඉදං වුච්චති චිත්තන්ති ො
මයනොති ො විඤ්ඤාණන්ති ො ඉදං දී රත්තං අබ්භුග්ගතං එතං මම, 
එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තාති. තත්ථයචතසිකාධම්මානුෙස්සනාඑසාපි
ධම්මසඤ්ඤා. තස්ස යකො යහතු, යකො ෙච්චයයො? අහංකායරො යහතු, 
මමංකායරොෙච්චයයො. 

තත්ථ කතයමො සමායරොෙයනො? අයං යලොයකො සන්තාෙජායතොති
අකුසලං මන්යතති විඤ්ඤාණංනාමරූෙස්ස ෙච්චයයො යාෙ ජරාමරණන්ති, 
අයංසමායරොෙයනො. 

112. එෙයමතං යථාභූතං, සම්මප්ෙඤ්ඤාය ෙස්සති අකුසලමූලානං 
ෙහානං.තත්ථඅවිජ්ජානියරොයධොඅවිජ්ජානියරොධායාෙජරාමරණනියරොයධො, 
අයංසමායරොෙයනො. 

චත්තායරො පුග්ගලා [ෙස්ස අ.නි. 4.5] – අනුයසොතගාමී ෙටියසොතගාමී
ඨිතත්යතො, තිණ්යණොොරඞ්ගයතොථයල තිට්ඨතිබ්රාහ්මයණොති. 

තත්ථයයොඅනුයසොතගාමීඅයංකායමයසෙති.ොෙඤ්චකම්මංකයරොති
යාෙ කායමෙටියසෙති. ඉදංයලොයභොඅකුසලමූලං, යසොයයෙතණ්හා, යසො
යතහි කායමහිවුය්හතිඅනුයසොතගාමීතිවුච්චති.යයොපුග්ගයලොතාහිගමියතො
තප්ෙච්චයාතස්ස යහතුඅකුසලකම්මංකයරොතිකායයනචොචායච, අයං
වුච්චතිොෙකම්මංකයරොතීති.තස්ස තීණියසොතානිසක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ො
සීලබ්බතෙරාමායසො. ඉයමහි තීහි යසොයතහි තිවිධධාතුයං උප්ෙජ්ජති
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කාමධාතුයං රූෙධාතුයං අරූෙධාතුයං. යතන ෙටිෙක්යඛන යයො කායම න
ෙටියසෙති. යයො සීලෙතං න ෙරාමසති. යයො සක්කායදිට්ඨීනං ෙහානාය 
කායමසුයථාභූතංආදීනෙංෙස්සති.යයනචයතධම්යමෙටියසෙති.යඤ්ච
තප්ෙච්චයා තිට්ඨතිබ්රාහ්මයණොතිඅරහංකිර.තත්ථඅරහංතස්සොරඞ්ගයතො
යහොති, ොරඞ්ගතස්ස ථයල තිට්ඨති යසොොදියසසා නිබ්බානධාතු.
අනුයසොතගාමිනීති දස්සනප්ෙහාතබ්බානං සංයයොජනානං අප්ෙහානමාහ.
ෙටියසොතගාමිනීති ඵයල දිට්යඨකට්ඨානඤ්ච කියලසානං ෙහානමාහ, 
ඨිතත්යතන ෙඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං ෙහානමාහ. තත්ථ
අනුයසොතගාමිනා මග්ගරූපිමාහ. ෙටියසොතගාමිනා ඨිතත්යතන ච
මග්ගමිතිමාහ.ොරඞ්ගයතනසාෙකාඅයසක්ඛා චසම්මාසම්බුද්ධාචවුත්තා.
අනුයසොතගාමිනා සක්කායසමුදයගාමිනිං ෙටිෙදමාහ. ෙටියසොතගාමිනා
ඨිතත්යතනසක්කායනියරොධගාමිනිං ෙටිෙදමාහ.ොරඞ්ගයතනදසඅයසක්ඛා
අරහන්තාධම්මාවුත්තා.අයංසුත්තත්යථො. 

113. තත්ථකතමායදසනා? ඉමස්මිංහිසුත්යතචත්තාරි අරියසච්චානි
යදසිතානි.යතධාතුකයලොකසමතික්කමනඤ්ච. 

තත්ථකතයමො විචයයො හායරො? යයොකායම ෙටියසෙති ොෙං [ොෙකං
(පී.)] කයරයයාති යයො ච කායම න ෙටියසෙති යසො ොෙකම්මං න 
කයරයයාති යයො ච ඉයමහි ද්වීහි භූමීහි උත්තිණ්යණො ොරඞ්ගයතොති යා
වීමංසාඅයං විචයයො. 

යුත්තීති යුජ්ජති සුත්යතසු, නායුජ්ජතීති යා වීමංසාය, අයං යුත්ති.
ෙදට්ඨායනොති අනුයසොතගාමිනා සත්තන්නං සංයයොජනානං ෙදට්ඨානං.
අකුසලස්ස කිරියා අකුසලස්ස මූලානං ෙදට්ඨානං. ෙටියසොතගාමිනා
යථාභූතදස්සනස්සෙදට්ඨානං. ඨිතත්යතනඅසංහාරියාය [අසහාරියාය (පී.)] 
ෙදට්ඨානං. ොරඞ්ගයතොතිකදාචිභූමියාෙදට්ඨානං. 

තත්ථ කතයමො ලක්ඛයණො හායරො? යයො අනුයසොතං ගච්ෙති
තණ්හාෙයසන. සබ්යබසම්පි කියලසානං ෙයසන ගච්ෙති. යයො ෙටියසොතං
ොයමති.තණ්හායසබ්යබසම්පියසො කියලසානං ොයමති ෙටියසොතං. යයො 
අත්තනා ඨියතො කායයනපි යසො ඨියතො ොචාචිත්යතනපි යසො ඨියතො. අයං
ලක්ඛයණොහායරො. 

තත්ථකතයමො චතුබූයහො? ඉධ සුත්යත භගෙයතො යකො අධිප්ොයයො? 
යය අනුයසොතගාමිනියා ෙටිෙදාය නාභිරමිස්සන්ති, යත ෙටියසොතං
ොයමිස්සන්තීති යාෙ කදාචි භූමියං, අයං අධිප්ොයයො. ආෙට්යටොති ඉධ
සුත්යතචත්තාරි සුත්තානියදසිතානි. 

තත්ථකතයමොවිභත්තිහායරො? යයොකායමෙටියසෙතිොෙඤ්චකම්මං 
කයරොති. යසො අනුයසොතගාමීති න එකංයසන යසොතාෙන්යනොපි කායම
ෙටියසෙති. තං භාගියඤ්ච ොෙකම්මං කයරොති. කිඤ්චාපි යසක්යඛොපි
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කයරයය ොෙං යථා සුත්යත නිද්දිට්යඨො න ච යසො අනුයසොතගාමී, ඉදං
විභජ්ජබයාකරණීයං. න ච කායම ෙටියසෙති න ච ොෙකම්මං කයරොති 
ෙටියසොතගාමීනචඑකංයසනසබ්යබබාහිරයකොකායමසුවීතරායගොනච
කායම ෙටියසෙති, යතන ච ොෙකම්මං කයරොති අනුයසොතගාමී
ෙටියසොතගාමී, අයංවිභත්ති. 

තත්ථ කතයමො ෙරිෙත්තයනො හායරො? නිද්දිට්යඨො ෙටිෙක්යඛො.
යෙෙචයනොති කායමසු ෙත්ථුකාමාපි කියලසකාමාපි
රූෙසද්දගන්ධරසඵස්සපුත්තදාරදාසකම්මකරයෙොරිසඤ්ච ෙරිග්ගහා. 

ෙඤ්ඤත්තීතිසබ්යබපුථුජ්ජනාඑකත්තායෙඤ්ඤත්තා. අනුයසොතගාමීති
කියලසසමුදාචාරෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්තා.යයෙනයසක්ඛාපුග්ගලා, යත 
නිබ්බානෙඤ්ඤත්තියා [නිට්ඨානෙඤ්ඤත්තියා (ක.)] ෙඤ්ඤත්තා. යය ෙන
අනාගාමී, යතඅසංහාරියෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්තා, අයං ෙඤ්ඤත්ති. 

ඔතරයණොති යයො අනුයසොතගාමී, යසො දුක්ඛං. යය තස්ස ධම්මා, යත 
දුක්ඛස්ස සමුදයයො. යං රූෙං, අයං රූෙක්ඛන්යධො, එෙං ෙඤ්චපි ඛන්ධා 
ෙටිච්චසමුප්ොයදො, යතකියලසා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධෙරියාෙන්නා ධම්මායතනං
ධම්මධාතු ඉන්ද්රියයසුචෙඤ්ඤත්තා. 

යසොධයනොති යයනාරම්යභන ඉදං සුත්තං යදසිතං, යසො ආරම්යභො
සබ්යබො සුද්යධො. 

අධිට්ඨායනොති ෙටියසොතගාමිනා සබ්යබ යසොතාෙන්නා එකත්යතන ො
නිද්දිට්ඨා රාගානුසයෙටියසොතගාමියනො යසක්ඛාෙ මග්යගො ච යසක්යඛො ච
පුග්ගයලොඨිතත්යතොති. 

වීතරායගො එකත්තාය ෙඤ්ඤත්යතො. ොරඞ්ගයතොති සබ්යබ අරහන්යතො
සබ්යබෙච්යචකබුද්ධාසම්මාසම්බුද්ධාචඑකත්තාය ෙඤ්ඤත්තා. 

ෙරික්ඛායරොති අනුයසොතගාමියනො ොෙමිත්තෙච්චයයො කාමෙරියුට්ඨානං 
යහතු. ෙටියසොතගාමියනො ද්යෙ යහතූ ද්යෙ ෙච්චයා ච යාෙ සම්මාදිට්ඨියා 
උප්ොදායදිට්ඨි [උොදායදිට්ඨි(පී.)], තස්ස ෙටිලද්ධමග්යගොයහතුආරම්යභො
ෙච්චයයොකායියකොයචතසිකස්සයකොට්ඨායසොච.සමායරොෙයනොති විභත්ති
ඉදංසුත්තංනත්ථිසමායරොෙනායභූමි. 

114. ෙඤ්චානිසංසා යසොතානුගතානං ධම්මානං [ෙස්ස අ. නි. 4.191] 
යාෙ දිට්ඨියා සුප්ෙටිවිද්ධානං සුත්තං විත්ථායරන කාතබ්බං. යුඤ්ජයතො
 යටන්තස්සොයමයතොගිලායනොමරණකායලයදෙභූයතො ෙච්යචකයබොධිං
ොපුණාති. යසොතානුගතාති සද්ධම්මස්සෙයනන කතං යහොති. න ච 
අධිෙඤ්ඤාධම්මවිෙස්සනාය තස්ස චිත්තං තසිතං යහොති, න ච
අනිබ්බිද්ධත්තං, ඉදං ච සුත්තං ෙඤ්චන්නං පුග්ගලානං යදසිතං, 
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සද්ධානුසාරියනො මුදින්ද්රියස්ස තික්තන්ද්රියස්ස ච ධම්මානුසාරියනො
තික්තන්ද්රියස්ස මුදින්ද්රියස්ස ච. යයො ෙන යමොහචරියතො පුග්ගයලො න
සක්යකොති යුඤ්ජිතුං  ටිතුං ොයමිතුං යථාභූතං යථාසමාධිකා විමුත්ති තං
ඛණංතංලයංතංමුහුත්තංඵලංදස්යසති.සාධුෙරිහායතිෙයරොතං දුය්හති, 
යනො තු සුඛඅවිොකිනී භෙති. තස්ස දිට්යඨ යයෙ ච ධම්යම
උෙෙජ්ජඅෙරාෙරියයෙදනීයං. තත්ථ යයො පුග්ගයලො ධම්මානුසාරී තස්ස යදි 
යසොතානුගතා ධම්මා යහොන්ති යසො යුඤ්ජන්යතො ොපුණාති. යයො
ධම්මානුසාරී මුදින්ද්රියයො, යසො ගිලායනො ොපුණාති. යයො සද්ධානුසාරී
තික්තන්ද්රියයො, යසො මරණකාලසමයය ොපුණාති. යයො මුදින්ද්රියයො, යසො
යදෙභූයතො ොපුණාති. යදා යදෙභූයතො න ොපුණාති, න යසො යතයනෙ
ධම්මරායගන තාය ධම්මනන්දියා ෙච්යචකයබොධිං ොපුණාති. යයො 
යසොතානුගයතසු යුඤ්ජති  යටති ොයමති, යසො පුබ්බාෙන්යනන වියසසං
සඤ්ජානාති, සඤ්ජානන්යතොොපුණාති.සයචෙනගිලානස්සමනසිකායරො
යහොති, තත්ථයුඤ්ජන්යතො ොපුණාති.සයචෙනස්සමරණකායලසංවිග්යගො
යහොති, තත්ථ යුඤ්ජන්යතොොපුණාති.සයචෙනනකත්ථචි [කත්ථ (පී.ක.), 
තත්ථ (ක.)] සංයෙයගොයහොති, තස්සයදෙභූතස්සසුතයනොධම්මභූතාොදා 
එෙං අවිලෙති. යසො එෙං ජානාති ‘‘අයං යසො ධම්මවිනයයො යත්ථ මයං
පුබ්යබ මනුස්සභූතා බ්රහ්මචරියං චරිම්හා’’ති. අථ යදෙභූයතො ොපුණාති.
දිබ්යබසු ො ෙඤ්චසු කාමගුයණසු අජ්යඣොසියතො යහොති ෙමාදවිහාරී, යසො
යතනකුසලමූයලනෙච්යචකයබොධිංොපුණාති. 

යා ෙරයතොය ොයසන ෙචසා සුෙරිචිතා, අයං සුතමයී ෙඤ්ඤා. යය ෙන
ධම්මා යහොන්තිමනසාඅනුයෙක්තතා, අයංචින්තාමයීෙඤ්ඤා.යංදිට්ඨියා
සුප්ෙටිවිද්ධා, අයං භාෙනාමයී ෙඤ්ඤා. යං යසොතානුගතා ෙචසා ෙරිචිතා
යහොන්ති, යසො ච දිට්යඨ යයෙ ධම්යම ෙරිනිබ්බායී, අයං අරහං පුග්ගයලො.
යයොඋෙෙජ්ජතියදෙභූයතො ොපුණාති, තත්ථචෙරිනිබ්බායති, අයංඅනාගාමී.
යයො යතන කුසලමූයලන ෙච්යචකයබොධිං ොපුණාති, අයං
පුබ්බයයොගසම්භාරසම්භූයතොපුග්ගයලො. 

යසොතානුගතා ධම්මාති ෙඨමං විමුත්තායතනං, ෙචසා ෙරිචිතාති දුතියං
තතියඤ්ච විමුත්තායතනං, මනසාඅනුයෙක්තතාතිචතුත්ථං විමුත්තායතනං
දිට්ඨියාසුප්ෙටිවිද්ධාතිෙඤ්චමංවිමුත්තායතනං. 

යසොතානුගතාය විමුත්තියා ෙචසා යා ොචා සුප්ෙටිවිද්ධා 
අනුපුබ්බධම්මස්ස යසොයතන සුත්ො සීලක්ඛන්යධ ෙරිපූයරති, මනසා
අනුයෙක්තතා සමාධික්ඛන්ධං ෙරිපූයරති, දිට්ඨියා සුප්ෙටිවිද්ධා
ෙඤ්ඤාක්ඛන්ධං ෙරිපූයරති. 

යසොතානුගතා ධම්මා බහුස්සුතා යහොන්තීති විත්ථායරනකාතබ්බං. ඉදං 
ෙඨමං සද්ධාෙදානං මනසා අනුයෙක්තතාති ෙටිසල්ලානබහුයලො විහරති, 
විත්ථායරන කාතබ්බං. ඉදං දුතියං සද්ධාෙදානං දිට්ඨියා සුප්ෙටිවිද්ධාති
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අනාසො යචයතොවිමුත්තියානාෙරංඉත්ථත්තායාතිෙජානාතීති.ඉදංතතියං
සද්ධාෙදානං. 

යසොතානුගතාධම්මාතියසක්ඛංසත්ථාදස්යසති.මනසා අනුයෙක්තතාති
අරහත්තං සත්ථා දස්යසති. දිට්ඨියා සුප්ෙටිවිද්ධාති තථාගතං අරහන්තං
සම්මාසම්බුද්ධංසත්ථාදස්යසති. 

යසොතානුගතා ධම්මාති කාමානං නිස්සරණං දස්යසති. මනසා
අනුයෙක්තතාති රූෙධාතුයා නිස්සරණං දස්යසති. දිට්ඨියා සුප්ෙටිවිද්ධාති
යතධාතුකානංනිස්සරණංදස්යසති.අයංසුත්තත්යථො. 

115. තත්ථ කතයමො යදසනාහායරො? ඉමම්හි සුත්යත තයයො එසනා
යදසිතා යසොතානුගයතහි ධම්යමහි ෙචසා ෙරිචියතහි කායමසනාය
සමථමග්යගො.දිට්ඨියා සුප්ෙටිවිද්යධහිබ්රහ්මචරියයසනායසමථමග්යගො. 

විචයයොති යථා සුත්තං මනසිකයරොන්යතො විචිනන්යතො සුතමයිෙඤ්ඤං 
ෙටිලභති. යථා ච යසො මනසිකයරොතීති යථා සුතධම්මා තදා 
චින්තාමයිෙඤ්ඤං ෙටිලභති. යථා දිට්යඨෙ ධම්යම මනසිකයරොති තදා 
භාෙනාමයිෙඤ්ඤංෙටිලභති.අයංවිචයයො. 

සුයතනසුතමයිෙඤ්ඤංෙටිලභති.චින්තායචින්තාමයිෙඤ්ඤංභාෙනාය 
භාෙනාමයිෙඤ්ඤංෙටිලභති.අත්ථිඑසායුත්ති. 

ෙදට්ඨායනොතියසොතානුගතාධම්මාතිධම්මස්සෙනස්සෙදට්ඨානං.ෙචසා 
ෙරිචිතාති යුඤ්ජනාය ෙදට්ඨානං. මනසා අනුයෙක්තතාති ධම්මානුධම්මාය
විෙස්සනාය ෙදට්ඨානං. දිට්ඨියා අනුයෙක්තතාති ෙඤ්ඤායපි අනුයෙක්තතා
දිට්ඨියාපි අනුයෙක්තතා. 

චතුබූයහොති ඉමම්හි සුත්යත භගෙයතො යකො අධිප්ොයයො? යය ඉමාහි 
ද්වීහිෙඤ්ඤාහිසමන්නාගතායතහි…. 

ස නිබ්බුයතොති මග්ගඵලං අනුොදියසසඤ්ච නිබ්බානධාතුං මන්යතති, 
දායනනඔළාරිකානංකියලසානං ෙහානං මන්යතති. සීයලනමජ්ඣිමානං, 
ෙඤ්ඤායසුඛුමකියලසානං මන්යතති, රාගයදොසයමොහක්ඛයාසනිබ්බුයතොති
කතාචභූමි. 

දදයතොපුඤ්ඤංෙෙඩ්ඪති, සංයමයතොයෙරංනචීයති; 
කුසයලොචජහාතිොෙකන්තිමග්යගොවුත්යතො; 
රාගයදොසයමොහක්ඛයාසනිබ්බුයතොතිමග්ගඵලමාහ. 
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දදයතො පුඤ්ඤංෙෙඩ්ඪති, සංයමයතොතිතීහිෙයදහි යලොකිකංකුසලමූලං
වුත්තං. රාගයදොසයමොහක්ඛයා ස නිබ්බුයතොති යලොකුත්තරං කුසලමූලං 
වුත්තං. 

දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪති, සංයමයතො යෙරං න චීයතීති පුථුජ්ජනභූමිං 
මන්යතති. කුසයලො ච ජහාති ොෙකන්ති යසක්ඛභූමිං මන්යතති.
රාගයදොසයමොහක්ඛයාස නිබ්බුයතොතිඅයසක්ඛභූමිවුත්තා. 

දදයතො පුඤ්ඤංෙෙඩ්ඪති, සංයමයතොයෙරංන චීයතීතිමග්ගනියාෙටිෙදා
වුත්තා.කුසයලො චජහාතිොෙකන්ති යසක්ඛවිමුත්ති.රාගයදොසයමොහක්ඛයා
සනිබ්බුයතොතිඅයසක්ඛවිමුත්ති. 

දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪති, සංයමයතො යෙරං න චීයතීති දානකථං
සීලකථං මග්ගකථංයලොකිකානංධම්මානංයදසනමාහ.කුසයලො ච ජහාති
ොෙකන්ති යලොයක ආදීනොනුෙස්සනා. රාගයදොසයමොහක්ඛයා ස
නිබ්බුයතොතිසාමුක්කංසිකායධම්මයදසනායපි ෙටිවිද්ධා. 

දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪතීති ොණානං අභයදායනන ොණාතිොතා 
යෙරමණිසත්තානං අභයං යදති. එෙං සබ්බානි සික්ඛාෙදානි කාතබ්බානි.
සංයමයතො යෙරං න චීයතීති සීයල ෙතිට්ඨාය චිත්තං සංයයමති, තස්ස
සංයමයතො ොරිපූරිං ගච්ෙති. රාගයදොසයමොහක්ඛයා ස නිබ්බුයතොති ද්යෙ
විමුත්තියයො.අයංසුත්තනිද්යදයසො. 

116. තත්ථ කතමා යදසනා? ඉමම්හි සුත්යත කිං යදසිතං? ද්යෙ 
සුගතියයො යදො ච මනුස්සා ච, දිබ්බා ච ෙඤ්චකාමගුණා, මානුස්සකා ච.
ද්වීහි ෙයදහි නිද්යදයසො. දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪති, සංයමයතො යෙරං න
චීයති, කුසයලොචජහාතිොෙකන්ති මග්යගොවුත්යතො.රාගයදොසයමොහක්ඛයා
ස නිබ්බුයතොති ද්යෙ නිබ්බානධාතුයයො යදසිතා යසොොදියසසා ච
අනුොදියසසාච.අයංයදසනා. 

විචයයොති දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪතීති ඉමිනා ෙඨයමන ෙයදන 
දානමයිකපුඤ්ඤකිරියෙත්ථු වුත්තං. යතනස්ස ආනන්තරියානං කුසලානං
ධම්මානං. දුතියයන ෙයදන… යන්ති, නියයානිකං සාසනන්ති, අයං
අධිප්ොයයො. අස්සෙයනන ච අමනසිකායරන ච අප්ෙටියෙයධන ච
සක්කායසමුදයගාමිනී ෙටිෙදා වුත්තා. සෙයනන ච මනසිකායරන ච
ෙටියෙයධනචසක්කායනියරොධගාමිනී ෙටිෙදාවුත්තා.අයංආෙට්යටො. 

විභත්තීති එකංසබයාකරණීයයො. නත්ථි තත්ථ විභත්තියා භූමි. 
ෙරිෙත්තනාති යය ෙඤ්චානිසංසා, යත ෙඤ්චාදිනා ෙටිෙක්යඛන යතයනෙ
දිට්යඨෙධම්යම ොපුණාති, තංඋෙෙජ්ජමානාඅෙයරොෙරියායයො. 
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යෙෙචනන්ති යසොතානුගතා ධම්මාති යං සුත්තං දිට්ඨම්පි ෙඤ්ඤින්ද්රියං
විඤ්ඤත්තම්පිදිට්ඨියාසුප්ෙටිවිද්ධම්පිවිභාවිතම්පි. 

ෙඤ්ඤත්තීති යසොතානුගතාධම්මාති යදසනා අවිජ්ජාෙඤ්ඤත්තියා
ෙඤ්ඤත්තං. මනසිකායරො ොයමොජ්ජෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්යතො, 
දිට්ඨධම්මාපිආනිසංසෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්තා. 

ඔතරයණොතිතිස්යසො ෙඤ්ඤා ෙචසා ෙරිචියතසු සුතමයීෙඤ්ඤා මනසා 
අනුයෙක්තයතසු චින්තාමයීෙඤ්ඤා දිට්ඨියා සුප්ෙටිවිද්ධාසු
භාෙනාමයීෙඤ්ඤා. ඉමානි අරියසච්චානි ඉන්ද්රියානි විජ්ජුප්ොදා
අවිජ්ජානියරොයධො ෙටිච්චසමුප්ොයදො ඉන්ද්රියයසු තීණි ඉන්ද්රියානි, 
ආයතයනසු ධම්මායතනෙරියාෙන්නා ධාතූසු ධම්මධාතුෙරියාෙන්නාති.
යසොධයනොතියයොආරම්යභොසුත්තස්සෙයෙයසොනියුත්යතො. 

අධිට්ඨායනොති ෙඤ්චානිසංසාති යෙමත්තතාය ෙඤ්ඤත්තා ආනිසංසා
යසොතා අනුගතාති යෙමත්තතාය අරියයෙොහායරො ෙඤ්ඤත්යතො, ධම්යම ච
සෙනන්තිඑකත්තතාය ෙඤ්ඤත්තං. 

ෙරික්ඛායරොති ධම්මස්සෙනස්ස ෙයිරුොසනා ෙච්චයයො, සද්ධා යහතු. 
මනසාඅනුයෙක්තතාතිඅත්ථප්ෙටිසංයෙදිතාෙච්චයයො, ධම්මප්ෙටිසංයෙදිතා
යහතු, දිට්ඨියාසුප්ෙටිවිද්ධාති සද්ධම්මස්සෙනඤ්චමනසිකායරොච ෙච්චයයො, 
සුතමයීචින්තාමයීෙඤ්ඤායහතු.සමායරොෙයනොතිවිභත්තංසුත්තංඅෙයරො
ෙරියායයො නිබ්බත්තිබයලනත්ථි.තත්ථසමායරොෙනායභූමි. 

117. තත්ථ කතමං ොසනාභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච සුත්තං? 
දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪතීති ගාථා. දදයතොති දානමයිකපුඤ්ඤකිරියෙත්ථු
වුත්තං. සංයමයතො යෙරං න චීයතීති සීලමයිකපුඤ්ඤකිරියෙත්ථු වුත්තං.
කුසයලො ච ජහාති ොෙකන්ති යලොභස්ස ච යමොහස්ස ච බයාොදස්ස ච
ෙහානමාහ.රාගයදොසයමොහක්ඛයාසනිබ්බුයතොතියලොභස්සච යමොහස්සච
බයාොදස්ස ච ෙන්දරාගවිනයමාහාති. දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪතීති ගාථා
අයලොයභො කුසලමූලං භෙති. සංයමයතො යෙරං න චීයතීති අයදොයසො
කුසලමූලං භෙති. සංයමයතො යෙරං න චීයතීති අයෙරා අසෙත්තා
අබයාොදතාය සදා. කුසයලො ච ජහාති ොෙකන්ති ඤාණුප්ොදා
අඤ්ඤාණනියරොයධො. චතුත්ථෙයදන රාගයදොසයමොහක්ඛයයන රාගවිරාගා 
යචයතොවිමුත්තියමොහක්ඛයයනඅවිජ්ජාවිරාගාෙඤ්ඤාවිමුත්ති, අයංවිචයයො. 

යුත්තීති දායන ඨියතො උභයං හි ෙරිපූයරති. මච්ෙරියඤ්ච ෙජහති. 
පුඤ්ඤඤ්චෙෙඩ්ඪති.අත්ථිඑසායුත්ති. 

ෙදට්ඨානන්ති දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪතීති චාගාධිට්ඨානස්ස ෙදට්ඨානං.
සංයමයතො යෙරං න චීයතීති ෙඤ්ඤාධිට්ඨානස්ස ෙදට්ඨානං කුසයලො ච
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ජහාති ොෙකන්ති සච්චාධිට්ඨානස්ස ෙදට්ඨානං. රාගයදොසයමොහක්ඛයා ස 
නිබ්බුයතොතිඋෙසමාධිට්ඨානස්සෙදට්ඨානං.අයංෙදට්ඨායනො. 

තත්ථ කතයමොලක්ඛයණො? දදයතොපුඤ්ඤංෙෙඩ්ඪති සංයමයතොයෙරං
න චීයති. දදයතොපි යෙරං න කරියාති කුසයලො ච ජහාති ොෙකං
රාගයදොසයමොහක්ඛයා ස නිබ්බුයතො රූෙක්ඛයාපි යෙදනක්ඛයාපි, යයන
රූයෙන දිට්ඨං, යතන තථාගයතො ෙඤ්ඤයෙන්යතො ෙඤ්ඤයෙයය රූෙස්ස
ඛයාවිරාගනියරොධාතිඑෙංෙඤ්චක්ඛන්ධා. 

චතුබූයහො ඉධ භගෙයතො යකො අධිප්ොයයො? යය මහායභොගානං 
ෙත්ථයිස්සන්ති? යත දානං දස්සන්ති ෙරිස්සයෙහානාය, යය
අයෙරාභිෙන්දකා, යත ෙඤ්ච යෙරානි ෙජහිස්සන්ති, යය කුසලාභිෙන්දකා, 
යත අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භායෙස්සන්ති අට්ඨන්නං මිච්ෙත්තානං ෙහානාය.
යය නිබ්බායිතුකාමා, යත රාගයදොසයමොහං ෙජහිස්සන්තීති අයං භගෙයතො
අධිප්ොයයො. 

ආෙට්යටොතියඤ්චඅදදයතොමච්ෙරියංයඤ්චඅසංයමයතොයෙරංයඤ්ච 
අකුසලස්ස ොෙස්ස අප්ෙහානං, අයං දුක්ඛනිද්යදයසො න සමුදයයො.
අයලොයභන ච අයදොයසන ච අයමොයහන ච කුසයලන ඉමානි තීණි
කුසලමූලානි. යතසං ෙච්චයයො අට්ඨ සම්මත්තානි, අයං මග්යගො. යතසං
රාගයදොසයමොහානංඛයා, අයංනියරොයධො. 

විභත්තීති දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪතීති න එකංයසන යයො
රාජදණ්ඩභයයන යදති, යයො ච අකප්පියස්ස ෙරියභොයගන සීලෙන්යතසු
යදති, න තස්ස පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪතීති යසො යචතං දානං අකුසයලන යදති, 
දණ්ඩදානංසත්ථදානං අපුඤ්ඤමයංෙෙඩ්ඪති, නපුඤ්ඤං.සංයමයතොයෙරං
නචීයතීතිනඑකංයසනකිංකාරණංයඤ්ච යයොෙදංදිට්ඨධම්මිකංෙස්සති
යදි මම රාජායනො ගයහත්ො හත්ථං ො ඡින්යදයය…යෙ.… න යතන
සංයයමන යෙරං න කයරොති. යයො තු එෙං සමාදියති ොණාතිොතස්ස 
ොෙයකො විොයකොති, දිට්යඨ යයෙධම්යම අභිසම්ෙරායය ච එෙං සබ්බස්ස 
අකුසලස්සයහතුයතොආරති.ඉමිනාසංයයමනයෙරංනචීයති. 

ෙරිෙත්තනාතිදදයතොපුඤ්ඤංෙෙඩ්ඪතීතිඅදදයතොපුඤ්ඤංනෙෙඩ්ඪති. 
යං දානමයං, තං සංයමයතො යෙරං න චීයති, අසංයමයතො යෙරං කරීයති.
කුසයලො ච ජහාති ොෙකං අකුසයලො න ජහාති. රාගයදොසයමොහක්ඛයා
සනිබ්බුයතොති දූතංයෙයසත්ොෙණීතංයෙයසත්ොපින ෙක්යකොසාමි, යසො 
සයයමෙෙනමහාභික්ඛුසඞ් ෙරිොයරො අම්හාකං ෙසනට්ඨානංසම්ෙත්යතො
අම්යහහි ච සන්ථාගාරසාලා [සන්ධාගාරසාලා (ක.)] කාරිතා, එත්ථ මයං
දසබලංආයනත්ොමඞ්ගලංභණායෙමාතිචින්යතත්ො උෙසඞ්කමිංසු.යයන
සන්ථාගාරං යතනුෙසඞ්කමිංසූති තං දිෙසං කිර සන්ථාගායර චිත්තකම්මං
නිට්ඨායෙත්ො අට්ටකා මුත්තමත්තා යහොන්ති. බුද්ධා නාම 
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ෙටුන 

අරඤ්ඤජ්ඣාසයා අරඤ්ඤාරාමා අන්යතොගායම ෙයසයයං ො යනො ොති
තස්මා භගෙයතො මනං ජානිත්ොෙ ෙටිජග්ගිස්සාමාති චින්යතත්ො යත
භගෙන්තංඋෙසඞ්කමිංසු.ඉදානිෙන මනංලභිත්ොෙටිජග්ගිතුකාමායයන
සන්ථාගාරං, යතනුෙසඞ්කමිංසු. සබ්බසන්ථරින්ති යථා සබ්බං සන්ථතං
යහොතිඑෙංයයනභගොයතනුෙසඞ්කමිංසූති.එත්ථෙනයතමල්ලරාජායනො 
සන්ථාගාරං ෙටිජග්ගිත්ො නගරවීථියයොපි සම්මජ්ජායෙත්ො ධයජ
උස්සායෙත්ො සුෙණ්ණ ටිකදලියයොචඨොයෙත්ොසකලනගරංදීෙමාලාහි
විප්ෙකිණ්ණතාරකංවියකත්ො ඛීරෙයක [ඛීරුෙයක(පී.ක.)] දාරයකඛීරං
ොයයථ, දහයර කුමායර ලහුං ලහුං යභොජායෙත්ො සයායෙථ, උච්චාසද්දං
මාකරි, අජ්ජ එකරත්තිං සත්ථා අන්යතොගායමෙ ෙසිස්සති, බුද්ධා නාම
අප්ෙසද්දකාමා යහොන්තීති යභරිං චරායෙත්ො සයං දණ්ඩකදීපිකා ආදාය
යයන භගො යතනුෙසඞ්කමිංසු. භගෙන්තං යයෙ පුරක්ඛත්ොති භගෙන්තං 
පුරයතො කත්ො, තත්ථ භගො භික්ඛූනඤ්යචෙ උොසකානඤ්ච මජ්යඣ 
නිසින්යනො අතිවිය වියරොචති. සමන්තොසාදියකො සුෙණ්ණෙණ්යණො
අභිරූයෙොදස්සනීයයො පුරත්ථිමකායයතො සුෙණ්ණෙණ්ණාරස්මිඋට්ඨහිත්ො
ගගනතයල අසීතිහත්ථංඨානංගණ්හාති.ෙච්ඡිමකායයතොදක්තණහත්ථයතො
ොමහත්ථයතො සුෙණ්ණෙණ්ණා යහට්ඨා ොදතයලහි ෙොළෙණ්ණරස්මි
උට්ඨහිත්ො  නෙථවියං අසීතිහත්ථං ඨානං ගණ්හාති, එෙං සමන්තා
අසීතිහත්ථමත්තං ඨානං ෙබ්බණ්ණබුද්ධරස්මියයො විජ්යජොතමානා 
විතණ්ඩමානා විධාෙන්ති, සබ්යබ දිසාභාගා සුෙණ්ණචම්ෙකපුප්යඵහි
විකිරියමානා විය සුෙණ්ණ ටයතො නික්ඛන්තසුෙණ්ණරසධාරාහි
සිඤ්චමානා විය ෙසාරිතසුෙණ්ණෙටෙරික්තත්තා ව්විය 
යෙරම්භොතසමුට්ඨිතකිංසුකකිංසුකාරකණිකාරපුප්ඵචුණ්ණසයමොකිණ්ණා
විය විප්ෙකසන්තං අසීතිඅනුබයඤ්ජනබයාමප්ෙභා
ද්ෙත්තිංසෙරලක්ඛණසමුජ්ජලං සරීරං සමුග්ගතතාරකං විය ගගනතලං
විකසිතමිෙ ෙදුමෙනං සබ්බඵාලිඵුල්යලො විය යයොජනසතියකො
ොරිච්ෙත්තයකො ෙටිොටියාඨපිතානංද්ෙත්තිංසචන්දානංද්ෙත්තිංසසූරියානං 
ද්ෙත්තිංසචක්කෙත්තීනං ද්ෙත්තිංසයදෙරාජානං ද්ෙත්තිංසමහාබ්රහ්මානං 
නිබ්බුයතොඅයසක්ඛස්සනත්ථිනිබ්බුති. 

යෙෙචනන්ති දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪති, අනුයමොදයතොපි පුඤ්ඤං
ෙෙඩ්ඪති. චිත්තස්ස සමාදහයතොපි යෙයයාෙච්චකිරියායපි පුඤ්ඤං
ෙෙඩ්ඪතීති. 

ෙඤ්ඤත්තීති දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪති, අයලොභස්ස 
ෙටිනිස්සය ාතෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. සංයමයතො යෙරං න චීයතීති 
අයදොසස්ස ෙටිනිස්සය ාතෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං කුසයලො ච ජහාති
ොෙකන්තිඅයමොහස්ස ෙටිනිස්සය ාතෙඤ්ඤත්තියාෙඤ්ඤත්තං. 

ඔතරයණොති ෙඤ්චසු ඉන්ද්රියයසු දදයතො පුඤ්ඤං ෙෙඩ්ඪති, සංයමයතො
යෙරං න චීයති සංයයමන සීලක්ඛන්යධො. ඔතිණ්යණො ෙසු ඉන්ද්රියයසු 
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සංෙයරො, අයං සමාධික්ඛන්යධො, යං කුසයලො ච ජහාති ොෙකං, අයං
ෙඤ්ඤාක්ඛන්යධො, රාගයදොසයමොහක්ඛයාසනිබ්බුයතොතිවිමුත්තික්ඛන්යධො.
ධාතූසුධම්මධාතු, ආයතයනසු මනායතනං. 

යසොධයනොති යයනාරම්යභන ඉදං සුත්තං යදසිතං යසො ආරම්යභො
සුද්යධො. 

අධිට්ඨායනො දානන්ති එකත්තතාය ෙඤ්ඤත්තං. චායගො ෙරිච්චායගො 
ධම්මදානං ආමිසදානං, අට්ඨ දානානි විත්ථායරන කාතබ්බානි, අයං
යෙමත්තතා. න ච දදයතො එකත්තෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. ඛන්තී
අනෙජ්ජන්ති ෙඤ්ඤත්තියා ෙඤ්ඤත්තං. රාගයදොසයමොහක්ඛයා ස
නිබ්බුයතොති යරොධවීරියෙඤ්ඤත්තියා [යයොධ වීරියෙඤ්ඤත්තියා (පී. ක.)] 
ෙඤ්ඤත්තා. 

ෙරික්ඛායරොති දානස්ස ොයමොජ්ජං ෙච්චයයො, අයලොයභො යහතු.
සංයමයතො යයොනියසොමනසිකායරොයහතු, ෙරිච්චායගොෙච්චයයො.කුසයලොච
ජහාති ොෙකන්ති යථාභූතදස්සනං ෙච්චයයො, ඤාණප්ෙටිලායභො යහතු.
රාගයදොසයමොහක්ඛයා ස නිබ්බුයතොති ෙරයතො ච ය ොයසො අජ්ඣත්තඤ්ච
යයොනියසොමනසිකායරොමග්යගොචයහතුචෙච්චයයොච. 

සමායරොෙයනොතිදදයතොපුඤ්ඤංෙෙඩ්ඪතීතිගාථාතස්සසීලම්පි ෙඩ්ඪති.
සංයයමොපි ෙඩ්ඪති. සංයමයතො යෙරං න චීයතීති. අඤ්යඤපි කියලසා න
චීයන්ති යයපිස්ස තප්ෙච්චයා උප්ෙජ්යජයයං ආසො වි ාතා, යතපිස්ස න
උප්ෙජ්ජන්ති. රාගයදොසයමොහක්ඛයා ස නිබ්බුයතොති රාගයදොසස්සාපි ඛයා
රාගානුසයස්සපි ඛයා යදොසස්ස යමොහස්සාපි ස නිබ්බුයතොති යසොොදියසසා
නිබ්බානධාතුඅනුොදියසසාපි.අයං සමායරොෙයනො. 

යථරස්සමහාකච්චායනස්සයෙටයකොෙයදයස 

හාරස්සසම්ොතභූමිසමත්තා. 

8. සුත්තයවභඞ්ගිෙං 

118. පුබ්බා යකොටින ෙඤ්ඤායති අවිජ්ජාය ච භෙතණ්හාය ච. තත්ථ
අවිජ්ජානීෙරණානං තණ්හාසංයයොජනානං සත්තානං පුබ්බයකොටි න
ෙඤ්ඤායති.තත්ථයයසත්තාතණ්හාසංයයොජනා, යත අජ්යඣොසානබහුලා
මන්දවිෙස්සකා. යය ෙන උස්සන්නදිට්ඨිකා සත්තා, යත විෙස්සනාබහුලා
මන්දජ්යඣොසානා. 

තත්ථ තණ්හාචරිතා සත්තා සත්තසඤ්ඤාභිනිවිට්ඨා 
අනුප්ොදෙයදස්සියනො. යත ෙඤ්චසු ඛන්යධසු අත්තානං සමනුෙස්සන්ති
‘‘රූෙෙන්තං ො අත්තානං, අත්තනි ො රූෙං, රූෙස්මිං ො අත්තාන’’න්ති.
එෙං ෙඤ්චක්ඛන්ධා. අඤ්යඤහි ඛන්යධහි අත්තානං සමනුෙස්සන්ති තස්ස
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උස්සන්නදිට්ඨිකා සත්තා විෙස්සමානා ඛන්යධ උජුං අත්තයතො
සමනුෙස්සන්ති.යතරූෙංඅත්තයකොසමනුෙස්සන්ති. යංරූෙං, යසොඅත්තා.
යයො අහං, තං රූෙං. යසො රූෙවිනාසං ෙස්සති, අයං උච්යෙදොදී. ඉති
ෙඤ්චන්නං ඛන්ධානං ෙඨමාභිනිොතා සක්කායදිට්ඨියයො ෙඤ්ච උච්යෙදං
භජන්ති ‘‘තං ජීෙං තං සරීර’’න්ති. එකයමකම්හි ඛන්යධ තීහි ෙයදහි 
ෙච්ඡිමයකහි සස්සතං භජති ‘‘අඤ්ඤං ජීෙං අඤ්ඤං සරීර’’න්ති. ඉයතො
බහිද්ධායත ෙබ්බජිතා තණ්හාචරිතා කාමසුඛල්ලිකානුයයොගමනුයුත්තා
විහරන්ති. යතන යය ච නිස්සන්යදන දිට්ඨිචරිතා
අත්තකිලමථානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති. යතන යයෙ දිට්ඨිසුයඛන
එත්තාෙතාබාහිරයකොෙයයොයගො. 

තත්ථ දිට්ඨිචරිතා සත්තා යය අරියධම්මවිනයං ඔතරන්ති, යත 
ධම්මානුසාරියනො යහොන්ති. යය තණ්හාචරිතා සත්තා අරියං ධම්මවිනයං
ඔතරන්ති, යත සද්ධානුසාරියනොයහොන්ති. 

තත්ථයයදිට්ඨිචරිතාසත්තා, යතකායමසුයදොසදිට්ඨී, නචයය කායමසු
අනුසයා සමූහතා, යත අත්තකිලමථානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති. යතසං
සත්ථා ධම්මංයදයසති.අඤ්යඤොොසාෙයකොකායමහිනත්ථිඅත්යථොතියත
ච පුබ්යබයයෙ කායමහි අනත්ථිකා ඉති කායම අප්ෙකසියරන
ෙටිනිස්සජ්ජන්ති.යතයචතසියකනදුක්යඛන අනජ්යඣොසිතා.යතනවුච්චති
‘‘සුඛාෙටිෙදා’’ති. යයෙන තණ්හාචරිතාසත්තා, යතකායමසුඅජ්යඣොසිතා, 
යතසං සත්ථා ො ධම්මං යදයසති. අඤ්ඤතයරො ො භික්ඛු කායමහි නත්ථි
අත්යථොති, යතපියරූෙං දුක්යඛනෙටිනිස්සජ්ජන්ති. යතන වුච්චති ‘‘දුක්ඛා
ෙටිෙදා’’ති. ඉති ඉයම සබ්බසත්තා ද්වීසු ෙටිෙදාසු සයමොසරණං ගච්ෙන්ති
දුක්ඛායඤ්චසුඛායඤ්ච. 

තත්ථ යය දිට්ඨිචරිතා සත්තා, යත ද්විධා මුදින්ද්රියා ච තික්තන්ද්රියා ච.
තත්ථ යය දිට්ඨිචරිතා සත්තා තික්තන්ද්රියා සුයඛන ෙටිනිස්සජ්ජන්ති, 
තප්ෙඤ්ච අභිසයමන්ති, යතන වුච්චති ‘‘තප්ොභිඤ්ඤා සුඛා ෙටිෙදා’’ති.
තත්ථ යය දිට්ඨිචරිතා සත්තා මුදින්ද්රියා ෙඨමං තික්තන්ද්රියං උොදාය
දන්ධතරං අභිසයමන්ති, යත සුයඛන ෙටිනිස්සජ්ජන්ති, දන්ධඤ්ච
අභිසයමන්ති. යතන වුච්චති ‘‘සුඛා ෙටිෙදා දන්ධාභිඤ්ඤා’’ති. තත්ථ
තණ්හාචරිතා සත්තා ද්විධා තික්තන්ද්රියා ච මුදින්ද්රියා ච. තත්ථ යය
තණ්හාචරිතා සත්තා තික්තන්ද්රියා දුක්යඛන ෙටිනිස්සජ්ජන්ති, තප්ෙඤ්ච
අභිසයමන්ති. යතන වුච්චති ‘‘දුක්ඛා ෙටිෙදා තප්ොභිඤ්ඤා’’ති. තත්ථ යය
තණ්හාචරිතා සත්තා මුදින්ද්රියා ෙඨමං තික්තන්ද්රියං උොදාය දන්ධතරං
අභිසයමන්ති, යතදුක්යඛන ෙටිනිස්සජ්ජන්ති, දන්ධඤ්චඅභිසයමන්ති.යතන
වුච්චති ‘‘දුක්ඛා ෙටිෙදා දන්ධාභිඤ්ඤා’’ති. ඉමා චතස්යසො ෙටිෙදායයො
අෙඤ්චමාඅෙට්ඨා.යයහියකචිනිබ්බුතා නිබ්බායිස්සන්ති ොඉමාහිචතූහි
ෙටිෙදාහි අනඤ්ඤාහි අයං ෙටිෙදාචතුක්යකන කියලයස නිද්දිසති. යා
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චතුක්කමග්යගනඅරියධම්යමසු නිද්දිසිතබ්බා, අයංවුච්චතිසීහවික්කීළියතො
නාමනයයො. 

119. තත්රියම චත්තායරො ආහාරා. චත්තායරො විෙල්ලාසා උොදානා 
යයොගාගන්ථාආසොඔ ාසල්ලාවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයොඅගතිගමනාති, එෙං
ඉමානිසබ්බානිදස ෙදානි.අයංසුත්තස්සසංසන්දනා. 

චත්තායරොආහාරා.තත්ථයයොචකබළීකායරොආහායරොයයොචඵස්යසො
ආහායරො, ඉයම තණ්හාචරියතන ෙහාතබ්බා. තත්ථ යයො ච
මයනොසඤ්යචතනාහායරො යයො ච විඤ්ඤාණාහායරො, ඉයම දිට්ඨිචරියතන
ෙහාතබ්බා. 

ෙඨයමො ආහායරො ෙඨයමො විෙල්ලායසො, දුතියයො ආහායරො දුතියයො
විෙල්ලායසො, තතියයොආහායරොතතියයො විෙල්ලායසො, චතුත්යථොආහායරො
චතුත්යථො විෙල්ලායසො. ඉයම චත්තායරො විෙල්ලාසා අෙඤ්චමා අෙට්ඨා.
ඉදඤ්චෙමාණාචත්තායරොආහාරා. 

තත්ථ ෙඨයම විෙල්ලායස ඨියතො කායම උොදියති, ඉදං කාමුොදානං.
දුතියයවිෙල්ලායසඨියතො අනාගතංභෙංඋොදියති, ඉදං සීලබ්බතුොදානං. 
තතියය විෙල්ලායස ඨියතො විෙරීයතො දිට්ඨිං උොදියති, ඉදං දිට්ඨුොදානං.
චතුත්යථ විෙල්ලායස ඨියතො ඛන්යධ අත්තයතො උොදියති, ඉදං 
අත්තොදුොදානං. 

තත්ථ කාමුොදායන ඨියතො කායම අභිජ්ඣායති ගන්ථති, අයං 
අභිජ්ඣාකායගන්යථො. සීලබ්බතුොදායන ඨියතො බයාොදං ගන්ථති, අයං 
බයාොදකායගන්යථො. දිට්ඨුොදායන ඨියතො ෙරාමාසං ගන්ථති, අයං
ෙරාමාසකායගන්යථො. අත්තොදුොදායනඨියතොෙෙඤ්චන්යතොගන්ථති, අයං
ඉදංසච්චාභිනියෙයසොකායගන්යථො. 

තස්ස ගන්ථිතා කියලසා ආසෙන්ති. කිඤ්චි ෙන වුච්චති විප්ෙටිසායරො.
යය විප්ෙටිසාරා [යයො විප්ෙටිසායරො (පී. ක.)] යත අනුසයා. තත්ථ
අභිජ්ඣාකායගන්යථන කාමාසයෙො, බයාොදකායගන්යථන භොසයෙො, 
ෙරාමාසකායගන්යථන දිට්ඨාසයෙො, ඉදං සච්චාභිනියෙසකායගන්යථන
අවිජ්ජාසයෙො. 

යත චත්තායරො ආසො යෙපුල්ලභාෙං ගතා ඔ ා යහොන්ති, යතන
වුච්චන්ති ‘‘ඔ ා’’ති.තත්ථකාමාසයෙොකායමොය ො, භොසයෙොභයෙොය ො, 
අවිජ්ජාසයෙොඅවිජ්යජොය ො, දිට්ඨාසයෙොදිට්යඨොය ො. 

යත චත්තායරො ඔ ා ආසයමනුෙවිට්ඨා අනුසයසහගතා වුච්චන්ති. 
සල්ලාතිහදයමාහච්චතිට්ඨන්තා.තත්ථකායමොය ොරාගසල්ලං, භයෙොය ො
යදොසසල්ලං, අවිජ්යජොය ොයමොහසල්ලං, දිට්යඨොය ොදිට්ඨිසල්ලං. 
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ඉයමහිචතූහිසල්යලහිෙරියාදින්නංවිඤ්ඤාණංචතූසුධම්යමසු තිට්ඨති
රූයෙයෙදනායසඤ්ඤායසඞ්ඛායරසු.ඉමාචතස්යසොවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයො.
තත්ථ රාගසල්යලන නන්දූෙයසචනං රූපූෙගං විඤ්ඤාණං තිට්ඨති.
යදොසසල්යලන යෙදනූෙගං යමොහසල්යලන සඤ්ඤූෙගං දිට්ඨිසල්යලන
නන්දූෙයසචනංසඞ්ඛාරූෙගං විඤ්ඤාණංතිට්ඨති. 

චතූහි විඤ්ඤාණට්ඨිතීහිචතුබ්බිධං අගතිං ගච්ෙන්ති ෙන්දා යදොසා භයා
යමොහා. රායගන ෙන්දා අගතිං ගච්ෙති, යදොයසන යදොසා අගතිං ගච්ෙති, 
යමොයහනයමොහා අගතිංගච්ෙති, දිට්ඨියා භයා අගතිං ගච්ෙති. ඉති ඉදඤ්ච
කම්මංඉයමචකියලසා.අයං සංසාරස්සයහතු. 

120. තත්ථිමා චතස්යසො දිසා කබළීකාරාහායරො ‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති
විෙල්ලායසො කාමුොදානං කාමයයොයගො අභිජ්ඣාකායගන්යථො කාමාසයෙො 
කායමොය ො රාගසල්ලං රූපූෙගා විඤ්ඤාණට්ඨිති ෙන්දා අගතිගමනං. අයං
ෙඨමාදිසා. 

ඵස්යසො ආහායරො ‘‘දුක්යඛ සුඛ’’න්ති විෙල්ලායසො සීලබ්බතුොදානං 
භෙයයොයගොබයාොයදො කායගන්යථො භොසයෙො භයෙොය ො යදොසසල්ලං
යෙදනූෙගාවිඤ්ඤාණට්ඨිතියදොසා අගතිගමනං, අයංදුතියාදිසා. 

මයනොසඤ්යචතනාහායරො ‘‘අනත්තනි අත්තා’’ති විෙල්ලායසො 
දිට්ඨුොදානං දිට්ඨියයොයගො ෙරාමාසකායගන්යථො දිට්ඨාසයෙො දිට්යඨොය ො
දිට්ඨිසල්ලං සඤ්ඤූෙගාවිඤ්ඤාණට්ඨිතිභයාඅගතිගමනං.අයංතතියාදිසා. 

විඤ්ඤාණාහායරො‘‘අනිච්යචනිච්ච’’න්තිවිෙල්ලායසො අත්තොදුොදානං
අවිජ්ජායයොයගො ඉදංසච්චාභිනියෙයසො කායගන්යථො අවිජ්ජාසයෙො
අවිජ්යජොය ො යමොහසල්ලං සඞ්ඛාරූෙගා විඤ්ඤාණට්ඨිති යමොහා
අගතිගමනං, අයං චතුත්ථී දිසා. ඉති ඉයමසං දසන්නං සුත්තානං ෙඨයමන
ෙයදනෙඨමාය දිසායආයලොකනං.අයංවුච්චතිදිසායලොකනා. 

චතූහි විෙල්ලායසහි අකුසලෙක්යඛ දිසාවියලොකනා කියලසං
සංයයොයජත්ො අයං අකුසලෙක්යඛ දිසාවියලොකනාය භූමි ෙඤ්චන්නං
දසන්නං සුත්තානං යානි ෙඨමානිෙදානිඉයමසං ධම්මානං යකො අත්යථො? 
එයකොඅත්යථො, බයඤ්ජනයමෙ නානං.එෙංදුතියාඑෙංතතියාඑෙංචතුත්ථී.
අයංෙඨමාසංසන්දනා. 

ඉමිනායෙයයායලනසබ්යබකියලසාචතූසුෙයදසුෙක්තපිතබ්බා.තයතො 
කුසලෙක්යඛ චතස්යසො ෙටිෙදා චත්තාරිඣානානිචත්තායරො සතිෙට්ඨානා
චත්තායරො විහාරා දිබ්යබො බ්රහ්මා අරියයො ආයනඤ්යජො චත්තායරො
සම්මප්ෙධානා චත්තායරො අච්ෙරියා අබ්භුතධම්මා චත්තායරො අධිට්ඨානා
චත්තායරො සමාධයයො ෙන්දසමාධි වීරියසමාධි චිත්තසමාධි වීමංසාසමාධි.
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චත්තායරො ධම්මා සුඛභාගියා නාඤ්ඤත්ර යබොජ්ඣඞ්ගා නාඤ්ඤත්ර තෙසා
නාඤ්ඤතින්ද්රියසංෙරානාඤ්ඤත්රසබ්බනිස්සග්ගාචත්තාරි අප්ෙමාණානි. 

තත්ථදුක්ඛාෙටිෙදාදන්ධාභිඤ්ඤාභාවියමානාබහුලීකරියමානා ෙඨමං
ඣානංෙරිපූයරති, ෙඨමංඣානංෙරිපුණ්ණංෙඨමංසතිෙට්ඨානංෙරිපූයරති, 
ෙඨමංසතිෙට්ඨානංෙරිපුණ්ණංෙඨමං විහාරං ෙරිපූයරති, ෙඨයමො විහායරො
ෙරිපුණ්යණො ෙඨමං සම්මප්ෙධානං ෙරිපූයරති, ෙඨමං සම්මප්ෙධානං
ෙරිපුණ්ණං ෙඨමං අච්ෙරියං අබ්භුතධම්මං ෙරිපූයරති, ෙඨයමො අච්ෙරියයො
අබ්භුයතො ධම්යමො ෙරිපුණ්යණො ෙඨමං අධිට්ඨානං ෙරිපූයරති, ෙඨමං
අධිට්ඨානං ෙරිපුණ්ණං ෙන්දසමාධිං ෙරිපූයරති, ෙන්දසමාධි ෙරිපුණ්යණො
ඉන්ද්රියසංෙරං ෙරිපූයරති, ඉන්ද්රියසංෙයරො ෙරිපුණ්යණො ෙඨමං
යමත්තාඅප්ෙමාණං ෙරිපූයරති. එෙං යාෙ සබ්බනිස්සග්යගො චතුත්ථං 
අප්ෙමාණංෙරිපූයරති. 

තත්ථෙඨමාචෙටිෙදාෙඨමඤ්චඣානංෙඨමඤ්චසතිෙට්ඨානංෙඨයමො
ච විහායරොෙඨමඤ්චසම්මප්ෙධානං ෙඨයමොචඅච්ෙරියයොඅබ්භුයතො ධම්යමො
සච්චාධිට්ඨානඤ්චෙන්දසමාධිචඉන්ද්රියසංෙයරොචයමත්තාචඅප්ෙමාණං. 
අයංෙඨමාදිසා. 

දුක්ඛාච [දුතියාච(ක.)] ෙටිෙදා තප්ොභිඤ්ඤාදුතියංඣානංදුතියඤ්ච
සතිෙට්ඨානං දුතියයො ච විහායරො දුතියඤ්ච සම්මප්ෙධානං දුතියයො ච
අච්ෙරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො චාගාධිට්ඨානං චිත්තසමාධි චත්තායරො
ඉද්ධිොදාකරුණාචඅප්ෙමාණං, අයංදුතියා දිසා. 

සුඛා ච [තතියා ච (ක.)] ෙටිෙදා දන්ධාභිඤ්ඤා තතියඤ්ච ඣානං
තතියඤ්ච සතිෙට්ඨානං තතියයො ච විහායරො තතියඤ්ච සම්මප්ෙධානං
තතියයොචඅච්ෙරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොෙඤ්ඤාධිට්ඨානඤ්චවීරියසමාධිච 
යබොජ්ඣඞ්ගාචමුදිතාචඅප්ෙමාණං.අයංතතියාදිසා. 

සුඛා ච [චතුත්ථී ච (ක.)] ෙටිෙදා තප්ොභිඤ්ඤා චතුත්ථං ඣානං
චතුත්ථඤ්චසතිෙට්ඨානං චතුත්යථො චවිහායරො චතුත්ථඤ්චසම්මප්ෙධානං
චතුත්යථො ච අච්ෙරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො උෙසමාධිට්ඨානඤ්ච 
වීමංසාසමාධිචසබ්බනිස්සග්යගොචඋයෙක්ඛාඅප්ෙමාණඤ්ච.අයංචතුත්ථී
දිසා.ඉමාසං චතස්සන්නංදිසානංආයලොකනා.අයංවුච්චතිදිසායලොකයනො
නාමනයයො. 

තත්ථායං යයොජනා. චත්තායරො ච ආහාරා චතස්යසො ච ෙටිෙදා, 
චත්තායරොච විෙල්ලාසාචත්තායරොචසතිෙට්ඨානා, චත්තාරිචඋොදානානි
චත්තාරිචඣානානි චත්තායරොචයයොගාවිහාරාච, ගන්ථාචසම්මප්ෙධානා
ච, ආසො ච අච්ෙරියා අබ්භුතධම්මා ච, ඔ ා ච අධිට්ඨානානිච, සල්ලා ච
සමාධයයො, විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො චත්තායරොචසුඛභාගියාධම්මා, චත්තාරිච
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ෙටුන 

අගතිගමනානි චත්තාරි ච අප්ෙමාණානි ඉති කුසලාකුසලානං
ෙටිෙක්ඛෙයසනයයොජනා, අයංවුච්චතිදිසායලොකයනොනයයො. 

තස්ස චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි ෙරියයොසානං, යයො ච ධම්යමො
කුසලාකුසලනිද්යදයස ෙඨයමො දිසානිද්යදයසො, ඉමස්ස යසොතාෙත්තිඵලං
ෙරියයොසානං දුතියං සකදාගාමිඵලං, තතියං අනාගාමිඵලං, චතුත්ථං
අරහත්තඵලං. 

තත්ථ කතයමො තිපුක්ඛයලො නයයො? යය ච දුක්ඛාය ෙටිෙදාය 
දන්ධාභිඤ්ඤාය තප්ොභිඤ්ඤාය චනියයන්ති ද්යෙ පුග්ගලා, යය ච සුඛාය
ෙටිෙදාය දන්ධාභිඤ්ඤායතප්ොභිඤ්ඤායචනියයන්තිද්යෙපුග්ගලා. 

ඉයමසං චතුන්නං පුග්ගලානං යයො පුග්ගයලො සුඛාය ෙටිෙදාය 
දන්ධාභිඤ්ඤාය නියයාති, යයො ච පුග්ගයලො දුක්ඛාය ෙටිෙදාය
තප්ොභිඤ්ඤාය නියයාති. ඉයම ද්යෙ පුග්ගලා භෙන්ති. තත්ථ යයො සුඛාය
ෙටිෙදාය තප්ොභිඤ්ඤාය නියයාති, අයං උග් ටිතඤ්ඤූ. යයො ෙච්ඡියමො
පුග්ගයලොසාධාරයණො, අයංවිෙඤ්චිතඤ්ඤූ.යයොපුග්ගයලොදන්ධාභිඤ්ඤාය
දුක්ඛායෙටිෙදායනියයාති, අයං යනයයයො. ඉයමචත්තායරොභවිත්ොතීණි
යහොන්ති, තත්ථඋග් ටිතඤ්ඤුස්ස සමථපුබ්බඞ්ගමා විෙස්සනා, යනයයස්ස
විෙස්සනාපුබ්බඞ්ගයමො සමයථො, විෙඤ්චිතඤ්ඤුස්ස සමථවිෙස්සනා
යුගනද්ධා. උග් ටිතඤ්ඤුස්ස මුදුකා යදසනා, යනයයස්ස තික්ඛා යදසනා, 
විෙඤ්චිතඤ්ඤුස්සතික්ඛමුදුකායදසනා. 

උග් ටිතඤ්ඤුස්ස අධිෙඤ්ඤාසික්ඛා, යනයයස්ස අධිචිත්තසික්ඛා, 
විෙඤ්චිතඤ්ඤුස්ස අධිසීලසික්ඛා. ඉති ඉයමසං පුග්ගලානං චතූහි ෙටිෙදාහි
නියයානං. 

තත්ථ අයං සංකියලයසො, තීණි අකුසලමූලානි තයයො ඵස්සා තිස්යසො
යෙදනාතයයොඋෙවිචාරාතයයොසංකියලසාතයයොවිතක්කාතයයොෙරිළාහා
තීණි සඞ්ඛතලක්ඛණානිතිස්යසොදුක්ඛතාති. 

තීණි අකුසලමූලානීති යලොයභො අකුසලමූලං, යදොයසො අකුසලමූලං, 
යමොයහො අකුසලමූලං. තයයො ඵස්සාති සුඛයෙදනීයයො ඵස්යසො, 
දුක්ඛයෙදනීයයොඵස්යසො, අදුක්ඛමසුඛයෙදනීයයොඵස්යසො.තිස්යසොයෙදනාති
සුඛා යෙදනා දුක්ඛා යෙදනා අදුක්ඛමසුඛා යෙදනා. තයයො උෙවිචාරාති
යසොමනස්යසොෙවිචායරො යදොමනස්යසොෙවිචායරො උයෙක්යඛොෙවිචායරො.
තයයො සංකියලසාති රායගො යදොයසො යමොයහො. තයයො විතක්කාති
කාමවිතක්යකො බයාොදවිතක්යකො විහිංසාවිතක්යකො. තයයො ෙරිළාහාති 
රාගයජො යදොසයජො යමොහයජො. තීණි සඞ්ඛතලක්ඛණානීති උප්ොයදො ඨිති
ෙයයො.තිස්යසොදුක්ඛතාතිදුක්ඛදුක්ඛතා විෙරිණාමදුක්ඛතාසඞ්ඛතදුක්ඛතා. 
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තත්ථ යලොයභො අකුසලමූලං කුයතො සමුට්ඨිතං? තිවිධං ආරම්මණං
මනාපිකං අමනාපිකං උයෙක්ඛාඨානියඤ්ච. තත්ථ මනාපියකන
ආරම්මයණනයලොයභො අකුසලමූලංසමුට්ඨහති. ඉතිමනාපිකාආරම්මණා
සුඛයෙදනීයයොඵස්යසො, සුඛයෙදනීයංඵස්සංෙටිච්චඋප්ෙජ්ජයත සුඛයෙදනා, 
සුඛයෙදනං ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයත යසොමනස්සූෙවිචායරො, යසොමනස්සූෙවිචාරං 
ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයත රායගො, රාගං ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයත කාමවිතක්යකො, 
කාමවිතක්කං ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයත රාගයජො ෙරිළායහො රාගජං ෙරිළාහං
ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයතඋප්ොයදොසඞ්ඛතලක්ඛයණො, උප්ොදංසඞ්ඛතලක්ඛණං
ෙටිච්චඋප්ෙජ්ජයත විෙරිණාමදුක්ඛතා. 

යදොයසො අකුසලමූලං කුයතො සමුට්ඨිතං? අමනාපියකන ආරම්මයණන
යදොයසොඅකුසලමූලංසමුට්ඨිතං.ඉතිඅමනාපිකාආරම්මණාදුක්ඛයෙදනීයයො
ඵස්යසො, දුක්ඛයෙදනීයං ඵස්සං ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයත දුක්ඛයෙදනා, 
දුක්ඛයෙදනං ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයතයදොමනස්සූෙවිචායරො, යදොමනස්සූෙවිචාරං
ෙටිච්චඋප්ෙජ්ජයතයදොයසො, යදොසං ෙටිච්චඋප්ෙජ්ජයතබයාොදවිතක්යකො, 
බයාොදවිතක්කංෙටිච්චඋප්ෙජ්ජයතයදොසයජො ෙරිළායහො, යදොසජංෙරිළාහං
ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයත ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං සඞ්ඛතලක්ඛණං, ඨිතස්ස
අඤ්ඤථත්තංසඞ්ඛතලක්ඛණංෙටිච්චඋප්ෙජ්ජයතදුක්ඛදුක්ඛතායෙදනා. 

යමොයහො අකුසලමූලං කුයතො සමුට්ඨිතං? උයෙක්ඛාඨානියයන
ආරම්මයණන යමොයහො අකුසලමූලං සමුට්ඨිතං. ඉති උයෙක්ඛාඨානියා
ආරම්මණා අදුක්ඛමසුඛයෙදනීයයො ඵස්යසො, අදුක්ඛමසුඛයෙදනීයං ඵස්සං
ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයත අදුක්ඛමසුඛා යෙදනා, අදුක්ඛමසුඛයෙදනං ෙටිච්ච
උප්ෙජ්ජයත උයෙක්ඛූෙවිචායරො, උයෙක්ඛූෙවිචාරං ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයත
යමොයහො, යමොහං ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයත විහිංසාවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්කං 
ෙටිච්ච උප්ෙජ්ජයත යමොහයජො ෙරිළායහො, යමොහජං ෙරිළාහං ෙටිච්ච
උප්ෙජ්ජයත ෙයයො සඞ්ඛතලක්ඛණං, ෙයං සඞ්ඛතලක්ඛණං ෙටිච්ච
උප්ෙජ්ජයතසඞ්ඛතදුක්ඛතා, ඉතිඅයං තිණ්ණංකියලසානංනිද්යදයසො, අයං
වුච්චයතකුසලෙක්යඛතිපුක්ඛයලොනයයො. 

ඉති තීණි අකුසලමූලානි න චතුත්ථානි න ෙඤ්චමානි, තයයො ඵස්සාති 
තිස්යසො යෙදනා යාෙ සඞ්ඛතදුක්ඛතාති, යයො යකොචි අකුසලෙක්යඛො, 
සබ්යබොයසොතීසුඅකුසලමූයලසුසයමොසරති. 

තත්ථ කතයමො කුසලෙක්යඛො? තීණි කුසලමූලානි, තිස්යසො ෙඤ්ඤා
සුතමයී ෙඤ්ඤා චින්තාමයී ෙඤ්ඤා භාෙනාමයී ෙඤ්ඤා. තයයො සමාධී 
සවිතක්කසවිචායරො…යෙ.…තිස්යසොසික්ඛාඅධිසීලසික්ඛා…යෙ.…සික්ඛා.
තීණි නිමිත්තානිසමථනිමිත්තංෙග්ගහනිමිත්තංඋයෙක්ඛානිමිත්තං.තයයො
විතක්කා යනක්ඛම්මවිතක්යකො…යෙ.… අවිහිංසාවිතක්යකො. තීණි
ඉන්ද්රියානි අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියන්ති විත්ථායරො. තයයො උෙවිචාරා
යනක්ඛම්මූෙවිචායරො අබයාොදූෙවිචායරොඅවිහිංසූෙවිචායරො.තිස්යසොඑසනා
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කායමසනා භයෙසනා බ්රහ්මචරියයසනා. තයයො ඛන්ධා සීලක්ඛන්යධො
සමාධික්ඛන්යධොෙඤ්ඤාක්ඛන්යධො. 

තත්ථ යංඅයලොයභොකුසලමූලං, තංසුතමයිෙඤ්ඤං ෙරිපූයරති, සුතමයී
ෙඤ්ඤා ෙරිපුණ්ණා සවිතක්කං සවිචාරං සමාධිං ෙරිපූයරති, සවිතක්යකො
සවිචායරො සමාධි ෙරිපුණ්යණො අධිචිත්තසික්ඛං ෙරිපූයරති, අධිචිත්තසික්ඛා 
ෙරිපුණ්ණා සමථනිමිත්තං ෙරිපූයරති, සමථනිමිත්තං ෙරිපුණ්ණං
යනක්ඛම්මවිතක්කං ෙරිපූයරති, යනක්ඛම්මවිතක්යකො ෙරිපුණ්යණො
අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං ෙරිපූයරති, අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං
ෙරිපුණ්ණං යනක්ඛම්මූෙවිචාරං ෙරිපූයරති, යනක්ඛම්මූෙවිචායරො
ෙරිපුණ්යණො කායමසනං ෙජහති, කායමසනප්ෙහානං සමාධික්ඛන්ධං
ෙරිපූයරති. 

අයදොයසො කුසලමූලං චින්තාමයිෙඤ්ඤං ෙරිපූයරති, චින්තාමයී ෙඤ්ඤා 
ෙරිපුණ්ණාඅවිතක්කවිචාරමත්තංසමාධිංෙරිපූයරති. අවිතක්කවිචාරමත්යතො
සමාධි ෙරිපුණ්යණො අධිසීලසික්ඛං ෙරිපූයරති, අධිසීලසික්ඛා ෙරිපුණ්ණා
උයෙක්ඛානිමිත්තං ෙරිපූයරති, උයෙක්ඛානිමිත්තං ෙරිපුණ්ණං 
අබයාොදවිතක්කං ෙරිපූයරති, අබයාොදවිතක්යකො ෙරිපුණ්යණො
අඤ්ඤින්ද්රියං ෙරිපූයරති, අඤ්ඤින්ද්රියං ෙරිපුණ්ණං අබයාොදූෙවිචාරං
ෙරිපූයරති, අබයාොදූෙවිචායරො ෙරිපුණ්යණො භයෙසනං ෙජහති, 
භයෙසනප්ෙහානංසීලක්ඛන්ධං ෙරිපූයරති. 

අයමොයහොකුසලමූලංභාෙනාමයිෙඤ්ඤංෙරිපූයරති, භාෙනාමයීෙඤ්ඤා 
ෙරිපුණ්ණා අවිතක්කඅවිචාරං සමාධිං ෙරිපූයරති, අවිතක්යකො අවිචායරො
සමාධි ෙරිපුණ්යණො අධිෙඤ්ඤාසික්ඛං ෙරිපූයරති, අධිෙඤ්ඤාසික්ඛා
ෙරිපුණ්ණා ෙග්ගහනිමිත්තං ෙරිපූයරති, ෙග්ගහනිමිත්තං ෙරිපුණ්ණං
අඤ්ඤාතාවියනො ඉන්ද්රියං ෙරිපූයරති, අඤ්ඤාතාවියනො ඉන්ද්රියං ෙරිපුණ්ණං
අවිහිංසූෙවිචාරංෙරිපූයරති, අවිහිංසූෙවිචායරො ෙරිපුණ්යණොබ්රහ්මචරියයසනං
ෙරිපූයරති, බ්රහ්මචරියයසනාෙරිපුණ්ණා ෙඤ්ඤාක්ඛන්ධංෙරිපූයරති. 

ඉති ඉයම තයයො ධම්මා කුසලෙක්තකා සබ්යබ කුසලා ධම්මා තීහි 
තිකනිද්යදයසහි නිද්දිසියන්ති තීණි වියමොක්ඛමුඛානි තස්ස ෙරියයොසානං.
තත්ථෙඨයමනඅප්ෙණිහිතං, දුතියයනසුඤ්ඤතං, තතියයනඅනිමිත්තං.අයං 
වුච්චතිදුතියයොතිපුක්ඛයලොනාමනයයො. 

තත්ථ යය ඉයම තයයො පුග්ගලා උග් ටිතඤ්ඤූ විෙඤ්චිතඤ්ඤූ 
යනයයයොති. ඉයමසං තිණ්ණං පුග්ගලානං යය ච පුග්ගලා සුඛාය ෙටිෙදාය
තප්ොභිඤ්ඤාය, සුඛාය ෙටිෙදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය ච නියයන්ති, යත ද්යෙ
පුග්ගලා. යය ච ද්යෙ පුග්ගලා දුක්ඛාය ෙටිෙදාය තප්ොභිඤ්ඤාය, දුක්ඛාය
ෙටිෙදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය චනියයන්ති, ඉයම චත්තායරො යතන වියසයසන
ද්යෙ භෙන්ති දිට්ඨිචරියතො ච තණ්හාචරියතො ච. ඉයම චත්තායරො භවිත්ො
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තයයොභෙන්ති, තයයො භවිත්ොද්යෙභෙන්ති.ඉයමසංද්වින්නංපුග්ගලානං
අයං සංකියලයසො, අවිජ්ජා ච තණ්හා ච, අහිරිකඤ්ච අයනොත්තප්ෙඤ්ච, 
අස්සති ච අසම්ෙජඤ්ඤඤ්ච, නීෙරණානි ච සංයයොජනානි ච, 
අජ්යඣොසානඤ්ච අභිනියෙයසො ච, අහංකායරො ච මමංකායරො ච, 
අස්සද්ධියඤ්ච යදොෙචස්සඤ්ච, යකොසජ්ජඤ්ච අයයොනියසො චමනසිකායරො, 
විචිකිච්ොචඅභිජ්ඣාච, අසද්ධම්මස්සෙනඤ්චඅසමාෙත්තිච. 

තත්ථඅවිජ්ජාචඅහිරිකඤ්චඅස්සතිචනීෙරණානිචඅජ්යඣොසානඤ්ච 
අහංකායරො ච අස්සද්ධියඤ්ච යකොසජ්ජඤ්ච විචිකිච්ො ච
අසද්ධම්මස්සෙනඤ්ච, අයං එකාදිසා. 

තණ්හා ච අයනොත්තප්ෙඤ්ච අසම්ෙජඤ්ඤඤ්ච සංයයොජනානි ච
අභිනියෙයසො චමමංකායරොචයදොෙචස්සතාචඅයයොනියසොමනසිකායරොච
අභිජ්ඣා ච අසමාෙත්ති ච, අයං දුතියා දිසා. දසන්නං දුකානං දස ෙදානි
ෙඨමානි කාතබ්බානි. සංතත්යතන අත්ථං ඤායෙන්ති ෙටිෙක්යඛ
කණ්හෙක්ඛස්සසබ්යබසංදුකානංදසෙදානිදුතියකානි, අයංදුතියා දිසා. 

ඉතිඅකුසලානංධම්මානංදුක්ඛනිද්යදයසො, අයංසමුදයයො.යංතං ධම්මං
අජ්ඣාෙසතිනාමඤ්චරූෙඤ්ච ඉදං දුක්ඛං ඉති අයඤ්ච සමුදයයො, ඉදඤ්ච
දුක්ඛං, ඉමානිද්යෙසච්චානිදුක්ඛඤ්චසමුදයයොචනන්දියාෙට්ටස්සනයස්ස 
ෙඨමනිද්යදයසො. 

තත්ථ කතයමො කුසලෙක්යඛො? සමයථො ච විෙස්සනා ච, විජ්ජා ච
චරණඤ්ච, සති ච සම්ෙජඤ්ඤඤ්ච, හිරී ච ඔත්තප්ෙඤ්ච, 
අහංකාරප්ෙහානඤ්ච මමංකාරප්ෙහානඤ්ච, සම්මාොයායමොචයයොනියසොච
මනසිකායරො, සම්මාසති චසම්මාසමාධිච, ෙඤ්ඤාචනිබ්බිදාච, සමාෙත්ති
චසද්ධම්මස්සෙනඤ්ච, යසොමනස්සඤ්චධම්මානුධම්මප්ෙටිෙත්තිච. 

තත්ථ සමයථො ච විජ්ජා ච සති ච හිරී ච අහංකාරප්ෙහානඤ්ච
සම්මාොයායමො ච සම්මාසති ච ෙඤ්ඤා ච සමාෙත්ති ච යසොමනස්සඤ්ච, 
ඉයම ධම්මා එකා දිසා. විෙස්සනා ච චරණඤ්ච සම්ෙජඤ්ඤඤ්ච
ඔත්තප්ෙඤ්ච මමංකාරප්ෙහානඤ්චයයොනියසොමනසිකායරොචසම්මාසමාධි
ච නිබ්බිදා ච සද්ධම්මස්සෙනඤ්ච ධම්මානුධම්මප්ෙටිෙත්ති ච, අයං දුතියා
දිසා. ඉතිකුසලෙක්යඛ ච අකුසලෙක්යඛචනන්දියාෙට්ටස්ස ෙනනයස්ස
චතස්යසොදිසා. 

තාසු යානිඅකුසලෙක්ඛස්සෙඨමානිෙදානි අකුසලානිකුසයලහිෙහානං
ගච්ෙන්ති, තානි කුසලෙක්යඛ දුතියයහි ෙයදහි ෙහානං ගච්ෙන්ති. යතසං
ෙහානා රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති යානි අකුසලෙක්ඛස්ස දුතියානි 
අකුසලෙදානි ෙහානං ගච්ෙන්ති, තානි කුසලෙක්ඛස්ස ෙඨයමහි ෙයදහි
ෙහානං ගච්ෙන්ති. යතසං ෙහානා අවිජ්ජාවිරාගා ෙඤ්ඤාවිමුත්ති
ෙරියයොසානං. ඉයමසං තිණ්ණං නයානං ෙඨයමො නයයො සීහවික්කීළියතො
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නාම.අට්ඨෙදානිචත්තාරිචකුසලානිචත්තාරිචඅකුසලානිඉමානි අට්ඨ
ෙදානි මූලෙදානි, අත්ථනයයන දුතියයො තිපුක්ඛයලො. යසො ෙහි ධම්යමහි
යනති කුසලමූලානි ච යනති අකුසලමූලානි ච, ඉති ඉමානි ෙ ෙදානි
පුරිමකානිචඅට්ඨමූලෙදානි ඉමානිචුද්දසෙදානිඅට්ඨාරසන්නංමූලෙදානං.
තත්ථ යයො ෙච්ඡිමයකොනයයොනන්දියාෙට්යටො, යසොචතූහිධම්යමහියනති.
අවිජ්ජායචතණ්හායච සමයථනචවිෙස්සනායච, ඉයමචත්තායරොධම්මා
ඉමානිඅට්ඨාරසමූලෙදානිතීසුනයයසු නිද්දිට්ඨානි. 

තත්ථ යානි නෙ ෙදානි කුසලානි, තත්ථ සබ්බං කුසලං සයමොසරති. 
යතසඤ්ච නෙන්නං මූලානං චත්තාරි ෙදානි සීහවික්කීළිතනයය තීණි
තිපුක්ඛයලද්යෙ නන්දියාෙට්යට, ඉච්යචයතකුසලස්සෙක්ඛා.තත්ථයානි
නෙ ෙදානි කුසලානි, තත්ථ සබ්බං කුසලං යුජ්ජති. තත්ථ සීහවික්කීළියත
නයය චත්තාරි ෙදානි තීණි තිපුක්ඛයල ද්යෙ නන්දියාෙට්යට ඉමානි නෙ
ෙදානිකුසලානිනිද්දිට්ඨානි. 

තත්ථ යානි නන්දියාෙට්යට නයය චත්තාරි ෙදානි, තත්ථ අට්ඨාරස 
මූලෙදානි සයමොසරන්ති. යථා කථං, සමයථො ච අයලොයභො ච අයදොයසො ච
අසුභසඤ්ඤා ච දුක්ඛසඤ්ඤා ච ඉමානි කුසලෙක්යඛ ෙඤ්ච ෙදානි සමථං
භජන්ති. විෙස්සනා ච අයමොයහො ච අනිච්චසඤ්ඤා ච අනත්තසඤ්ඤා ච
ඉමානිචත්තාරිෙදානිවිෙස්සනංභජන්ති.ඉමානිනෙෙදානිකුසලානි ද්වීසු
ෙයදසුයයොජිතානි, තත්ථඅකුසලෙක්යඛනෙන්නංඅකුසලමූලෙදානංයාච
තණ්හායයොච යලොයභොයයොචයදොයසොයාචසුභසඤ්ඤායාචසුඛසඤ්ඤා, 
ඉමානිෙඤ්චෙදානිතණ්හංභජන්ති. යාචඅවිජ්ජායයොචයමොයහොයාච
නිච්චසඤ්ඤා යා ච අත්තසඤ්ඤා, ඉමානි චත්තාරි ෙදානි අවිජ්ජං භජන්ති.
එතානිනෙෙදානිඅකුසලානිසුසංතත්තානි. ඉතිතයයොනයාඑකංනයංන
ෙවිට්ඨා.එෙංඅට්ඨාරසමූලෙදානිනන්දියාෙට්ටනයය නිද්දිසිතබ්බානි. 

කථං අට්ඨාරසමූලෙදානි, තිපුක්ඛයල නයයයුජ්ජන්ති? නෙන්නංෙදානං
කුසලානං, විෙස්සනාචඅයමොයහොච අනිච්චසඤ්ඤාචඅනත්තසඤ්ඤාච, 
ඉමානිචත්තාරිෙදානි; අයමොයහොචසමයථොචඅයලොයභොච අසුභසඤ්ඤාච, 
ඉමානිචත්තාරිෙදානි; යලොයභොචයදොයසොච, එෙංඉමානිනෙෙදානිතීසු 
කුසයලසු යයොයජතබ්බානි. තත්ථ නෙන්නං ෙදානං අකුසලානං තණ්හා ච
යලොයභො ච සුභසඤ්ඤා ච සුඛසඤ්ඤා ච, ඉමානි චත්තාරි ෙදානි යලොයභො
අකුසලමූලං; අවිජ්ජා ච යමොයහො චනිච්චසඤ්ඤා ච අත්තසඤ්ඤා ච අයං
යමොයහොඅයංයදොයසො, යයචඉමානිනෙෙදානිතීසුඅකුසයලසුයයොජිතානි. 
එෙංඅට්ඨාරසමූලෙදානිකුසලමූයලසුචයයොයජත්ොතිපුක්ඛයලනනයයන 
නිද්දිසිතබ්බානි. 

කථං අට්ඨාරස මූලෙදානි සීහවික්කීළියත නයය යුජ්ජන්ති? තණ්හා ච 
සුභසඤ්ඤා ච, අයංෙඨයමො විෙල්ලායසො. යලොයභො චසුඛසඤ්ඤා ච, අයං
දුතියයොවිෙල්ලායසො. අවිජ්ජාචනිච්චසඤ්ඤාච, අයංතතියයොවිෙල්ලායසො.
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යමොයහො ච අත්තසඤ්ඤා ච, අයං චතුත්යථො විෙල්ලායසො. ඉතිනෙ ෙදානි
අකුසලමූලානි චතූසු ෙයදසු යයොජිතානි. තත්ථ නෙන්නං මූලෙදානං
කුසලානංසමයථොචඅසුභසඤ්ඤාච, ඉදංෙඨමංසතිෙට්ඨානං.අයලොයභොච 
දුක්ඛසඤ්ඤා ච, ඉදං දුතියං සතිෙට්ඨානං. විෙස්සනා ච අනිච්චසඤ්ඤා ච, 
ඉදං තතියං සතිෙට්ඨානං. අයමොයහො ච අනත්තසඤ්ඤා ච, ඉදං චතුත්ථං
සතිෙට්ඨානං. ඉමානි අට්ඨාරස මූලෙදානිසීහවික්කීළිතනයං අනුෙවිට්ඨානි.
ඉයමසංතිණ්ණංනයානංයාභූමිචයයොරායගොච යයොයදොයසොචඑකංනයං
ෙවිසති.එකස්සනයස්සඅකුසයලොධම්යමකුසයලොධම්යම විඤ්ඤායත
ෙටිෙක්යඛො අන්යෙසිතබ්යබො, ෙටිෙක්යඛ අන්යෙසිත්ො යසො නයයො 
නිද්දිසිතබ්යබො, තම්හිනයය නිද්දිට්යඨො. යථා එකම්හිනයය සබ්යබනයා
ෙවිට්ඨාතථානිද්දිසිතබ්බා.එකම්හිචනයයඅට්ඨාරසමූලෙදානි ෙවිට්ඨානි, 
තම්හි ධම්යම විඤ්ඤායත සබ්යබ ධම්මා විඤ්ඤාතා යහොන්ති. ඉයමසං 
තිණ්ණං නයානං සීහවික්කීළිතනයස්ස චත්තාරි ඵලානි ෙරියයොසානං.
ෙඨමායදිසායෙඨමං ඵලං, දුතියායදිසායදුතියංඵලං, තතියායදිසායතතියං
ඵලං, චතුත්ථාය දිසාය චතුත්ථං ඵලං. තිපුක්ඛලස්ස නයස්ස තීණි
වියමොක්ඛමුඛානි ෙරියයොසානං. ෙඨමාය දිසාය අප්ෙණිහිතං, දුතියාය දිසාය
සුඤ්ඤතං, තතියායදිසායඅනිමිත්තං.නන්දියාෙට්ටස්ස නයස්සරාගවිරාගා
යචයතොවිමුත්ති අවිජ්ජාවිරාගා ච ෙඤ්ඤාවිමුත්ති ෙරියයොසානං. ෙඨමාය
දිසාය රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති, දුතියාය දිසාය අවිජ්ජාවිරාගා
ෙඤ්ඤාවිමුත්ති.ඉයමතයයොනයාඉයමසංතිණ්ණංනයානං අට්ඨාරසන්නං
මූලෙදානංආයලොකනා, අයංවුච්චතිදිසායලොකයනො [දිසායලොචයනො (ක.)] 
නයයො. ආයලොයකත්ොන ජානාති ‘‘අයං ධම්යමො ඉමං ධම්මං භජතී’’ති
සම්මා යයොජනා. කුසලෙක්යඛ අකුසලෙක්යඛ ච අයං නයයො අඞ්කුයසො
නාම.ඉයම ෙඤ්චනයා. 

තත්ථිමාඋද්දානගාථා 

තණ්හාචඅවිජ්ජාපිච, යලොයභොයදොයසොතයථෙයමොයහොච; 
චත්තායරොචවිෙල්ලාසා, කියලසභූමීනෙෙදානි. 

යය චසතිෙට්ඨානා, සමයථොචවිෙස්සනා කුසලමූලා; 
එතංසබ්බංකුසලං, ඉන්ද්රියභූමීනෙෙදානි. 

සබ්බකුසලංනෙහිෙයදහියුජ්ජති, නෙහියචෙඅකුසලං; 
එයතයතමූලෙදා, උභයතොඅට්ඨාරසෙදානි. 

තණ්හායචෙඅවිජ්ජාච, සමයථොචවිෙස්සනා; 
යයොයනතිසබ්යබසුයයොගයුත්යතො, අයංනයයොනන්දියාෙට්යටො. 

යංකුසලමූයලහි, නයතිකුසලඅකුසලමූයලහි; 
භූතංතථංඅවිතථං, තිපුක්ඛලංතංනයංආහු. 
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යසොයනතිවිෙල්ලායසහි, කියලසඉන්ද්රියයහිච; 
ධම්යමතංනයංවිනයමාහු, සීහවික්කීළිතංනාම. 

යෙයයාකරයණවුත්යත, කුසලතාහිඅකුසලතාහිච; 
තයයොආයලොකයති, අයංනයයොදිසායලොචයනොනාම. 

ඔයලොයකත්ොදිසායලොචයනන, උක්තපියයංසමායනති; 
සබ්යබකුසලාකුසයල, අයංනයයොඅඞ්කුයසොනාම. 

නයසමුට්ඨානං. 

යෙටයකොෙයදයස මහාකච්චායනස්සයථරස්ස සුත්තවිභඞ්ගස්ස 

[යෙභඞ්ගිස්ස(පී.ක.)] දස්සනං සමත්තං. 

යානි චතුක්කානි අකුසලානි කුසලානි ච සීහවික්කීළියත නයය
නිද්දිට්ඨානි, තිකානිකුසලානිචඅකුසලානිචතිපුක්ඛයලනයය නිද්දිට්ඨානි, 
දුකානිකුසලානි ච අකුසලානි ච නන්දියාෙට්යටනයයනිද්දිට්ඨානි. යයසු 
ද්වීසු ධම්යමසු [විසුද්ධීසු (ක.)] කුසයලසු යසො අත්යථො තියකසු
විභජ්ජමානස්ස භෙභූමි, අථ ච සබ්යබො [පුබ්යබො (ක.)] ච අත්යථො තීහි
බයඤ්ජයනහි නිද්දිසති. තත්තකානි වුච්චති. යයො අත්යථො චතූහි ෙයදහි
අට්ඨවීසතිභායගහි නත්ථිභූමි නිද්දිසිතුං, අෙචරන්යතොෙ චතූහි ෙයදහි
නිද්දිසති.ඉතියංයථානිද්දිට්ඨස්ස අවියකොසනාඉදංෙමාණං.යථාසබ්යබ
සමාධයයො තීසු සමාධීසු ෙරියයසිතබ්බා, සවිතක්කසවිචායර
අවිතක්කවිචාරමත්යත අවිතක්කඅවිචායර ඉදං ෙමාණං, නත්ථි චතුත්යථො 
සමාධි. තථා තිස්යසො ෙඤ්ඤා චින්තාමයී සුතමයී භාෙනාමයී සබ්බාසු
ෙඤ්ඤාසු නිද්දිසති, නත්ථි චතුත්ථී ෙඤ්ඤා න චින්තාමයී න සුතමයී න
භාෙනාමයී, ෙඤ්ඤා නාස්සඅත්ථිඉයමසංධම්මානංයාඅවික්යඛෙනා, ඉදං
වුච්චතිෙමාණන්ති. 

යථරස්සමහාකච්චායනස්සජම්බුෙනොසියනොයෙටයකොෙයදයසො 

සමත්යතො. 

යෙටයකොෙයදසෙකරණංනිට්ඨිතං. 
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