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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

මහානිද්යදස-අට්ඨකථා 

ගන්ථාරම්භකථා 

අවිජ්ජාලඞ්ගිං ඝායතන්යතො, නන්දිරාගඤ්චමූලයතො; 
භායවන්තට්ඨඞ්ගකිංමග්ගිං, ඵුසියයොඅමතිංපදිං. 

පාපුණිත්වාජියනොයබ්යොධිං, මිගදායිංවිගාහිය; 
ධම්මචක්කිංපවත්යතත්වා, යථරිංයකොණ්ඩඤ්ඤමාදියතො. 

අට්ඨාරසන්නිංයකොටීනිං, යබ්යොයධසිතාපයසොතහිිං; 
වන්යදහිංසිරසාතඤ්ච, සබ්බ්යසත්තානමුත්තමිං. 

තථා ධම්මුත්තමඤ්යචව, සඞ්ඝඤ්චාපි අනුත්තරිං; 
සිංඛිත්යතනහියයොවුත්තිං, ධම්මචක්කිංවිභාගයසො. 

සාරිපුත්ය ො මහාපඤ්යඤො, සත්ථුකප්යපො ජිනත්රයජො; 
ධම්මචක්කිංවිභායජත්වා, මහානිද්යදසමබ්රවි; 
පායඨොවිසිට්යඨොනිද්යදයසො, තිංනාමවියසසියතොච. 

තිං සාරිපුත් ං ජිනරාජපුත්තිං, යථරිං ථිරායනකගුණාධවාසිං; 
පඤ්ඤාපභාවුග්ගතචාරුකිත්තිිං, සුනීචවුත්තිඤ්චඅයථො නමිත්වා. 

ඛමාදයාදියුත්යතන, යුත්තමුත්තාදිවාදිනා; 
බ්යහුස්සුයතනයථයරන, යදයවනඅභියාචියතො. 

මහාවිහාරවාසීනිං, සජ්ඣායම්හිපතිට්ඨියතො; 
ගයහතබ්බ්යිංගයහත්වාන, යපොරායණසුවිනිච්ඡයිං. 

අයවොක්කයමන්යතොසමයිංසකඤ්ච, අනාමසන්යතොසමයිංපරඤ්ච; 
පුබ්යබ්යොපයදසට්ඨකථානයඤ්ච, යථානුරූපිංඋපසිංහරන්යතො. 

ඤාණප්පයභදාවහනස්සතස්ස, යයොගීහියනයකහිනියසවිතස්ස; 
අත්ථිං අපුබ්බ්යිං අනුවණ්ණයන්යතො, සුත්තඤ්ච යුත්තිඤ්ච 
අනුක්කයමන්යතො. 
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ආරභිස්සිංසමායසන, මහානිද්යදසවණ්ණනං; 
සද්ධම්මබ්යහුමායනන, නාත්තුක්කිංසනකමයතා. 

වක්ඛාමහිංඅට්ඨකථිංජනස්ස, හිතායසද්ධම්මචිරට්ඨිතත්ථිං; 

සක්කච්ච සද්ධම්මපය ොතිකං තිං, සුණාථ ධායරථචසාධුසන්යතොති. 

තත්ථ ‘‘පායඨොවිසිට්යඨොනිද්යදයසො,  ංනාමවියසසිය ොචා’’තිවුත්තත්තා
දුවියධො පායඨො – බ්යයඤ්ජනපායඨො, අත්ථපායඨො ච. යතසු බ්යයඤ්ජනපායඨො
අක්ඛරපදබ්යයඤ්ජනආකාරනිරුත්තිනිද්යදසවයසන ඡබ්බියධො. අත්ථපායඨො 
සඞ්කාසනපකාසනවිවරණවිභජනඋත්තානීකරණපඤ්ඤත්තිවයසන ඡබ්බියධො.
තත්ථ තීසු ද්වායරසු පරිසුද්ධපයයොගභායවන විසුද්ධකරුණානිං චිත්යතන
පවත්තිතයදසනා වාචාහි අකථිතත්තා අයදසිතත්තා අක්ඛරමිතිසඤ්ඤිතා, තිං
පාරායනිකබ්රාහ්මණානිං මනසා පුච්ඡිතපඤ්හානිං වයසන භගවතා රතනඝයර
නිසීදිත්වා සම්මසිතපට්ඨානමහාපකරණවයසන ච අක්ඛරිං නාමාති 
ගයහතබ්බ්යිං. 

අථ වාඅපරිපුණ්ණිංපදිංඅක්ඛරමිතිගයහතබ්බ්යිං ‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානී’’ති 

එවමාදීසු(යප.ව.802; ජා.1.4.54; යනත්ති.120) විය.එත්ථහි සකාර නකාර 

යසොකාරාදීනිඅක්ඛරමිති, එකක්ඛරිංවා පදිංඅක්ඛරමිතිඑයක.‘‘යායිංතණ්හා
යපොයනොභවිකා’’ති එවමාදීසු (මහාව. 14; විභ. 203; ම. නි. 3.374; පටි. ම.
2.30) විභතයන්තිංඅත්ථයජොතකිංඅක්ඛරපිණ්ඩිංපදිං.‘‘නාමඤ්ච රූපඤ්චා’’ති
එවමාදීසු (ධ. ස. දුකමාතිකා 109; සු. නි. 878; මහානි. 107; චූළනි. 
අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො6; යනත්ති.45) බ්යහුඅක්ඛයරහියුත්තිංපදිංනාම. 
සිංඛිත්යතන වුත්තිං පදිං විභායවති. පයදන අභිහිතිං බ්යයඤ්ජයති බ්යයත්තිං
පාකටිං කයරොතීති බ්යයඤ්ජනිං, වාකයයමව. ‘‘චත්තායරො ඉද්ධපාදා’’ති
සඞ්යඛයපන කථිතමත්ථිං. ‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ඡන්දසමාධපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතිං ඉද්ධපාදිං භායවති.
වීරියචිත්තවීමිංසසමාධපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතිං ඉද්ධපාදිං භායවතී’’තිආදීසු
(විභ.431; සිං.නි.5.813; දී.නි. 3.306; අ.නි. 4.276) පාකටකරණභායවන
බ්යයඤ්ජනිං නාම. බ්යයඤ්ජනවිභාගපකායසො ආකායරො. ‘‘තත්ථ කතයමො
ඡන්යදො? යයො ඡන්යදො ඡන්දිකතා කත්තුකමයතා’’ති එවමාදීසු (විභ. 433) 
කථිතබ්යයඤ්ජනිං අයනකවියධන විභාගකරණිං ආකායරො නාම.
ආකාරාභිහිතස්සනිබ්බ්යචනිංනිරුත්ති. ‘‘ඵස්යසො, යවදනා’’ති එවමාදීසු(ධ.ස.
1) ආකායරන කථිතිං ‘‘ඵුසතීති ඵස්යසො. යවදියතීති යවදනා’’ති නීහරිත්වා 
වචනිංනිරුත්තිනාම.නිබ්බ්යචනවිත්ථායරොනිස්යසසයතොයදයසොතිනිද්යදයසො, 
යවදියතීති යවදනාතිනිබ්බ්යචනලද්ධපදිං ‘‘සුඛා දුක්ඛා අදුක්ඛමසුඛා, සුඛයතීති
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සුඛා, දුක්ඛයතීති දුක්ඛා, යනව දුක්ඛයති න සුඛයතීති අදුක්ඛමසුඛා’’ති
අත්ථවිත්ථායරොනිරවයසයසන කථිතත්තානිද්යදයසොනාම. 

එවිං ඡබ්බිධානිබ්යයඤ්ජනපදානිජානිත්වාච ඡසුඅත්ථපයදසුසඞ්යඛපයතො
කාසනා දීපනා සඞ්කාසනා, ‘‘මඤ්ඤමායනො යඛො, භික්ඛු, බ්යන්යධො මාරස්ස
අමඤ්ඤමායනො මුත්යතො පාපිමයතො’’ති එවමාදීසු සඞ්යඛයපන අත්ථදීපනා
සඞ්කාසනා නාම.එයසොපනයථයරො‘‘බුද්යධනභගවතා එවිංසඞ්යඛපිංකත්වා 
වුත්තමත්ථිං ‘අඤ්ඤාතිං භගවා, අඤ්ඤාතිං සුගතා’’’ති කයථතුිං සමත්යථො
පටිවිජ්ඣි. 

උපරි වත්තබ්බ්යමත්ථිං ආදියතො කාසනා දීපනා පකාසනා, ‘‘සබ්බ්යිං, 
භික්ඛයව, ආදිත්ත’’න්ති එවමාදීසු (මහාව. 54; සිං. නි. 4.28) පච්ඡා
කථිතබ්බ්යමත්ථිංපඨමවචයනනදීපනාපකාසනානාම.එවිංපඨමිංදීපිතිංඅත්ථිං
පුන පාකටිං කත්වා දීපයනන ‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බ්යිං ආදිත්තිං? චක්ඛුිං, 
භික්ඛයව, ආදිත්තිං, රූපා ආදිත්තා’’ති එවමාදීසු (මහාව. 54; සිං. නි. 4.28) 
කථියතසු ‘‘තික්ඛින්ද්රියයොසඞ්යඛයපනවුත්තිංපටිවිජ්ඣතී’’තිකථිතත්තාද්යව
අත්ථපදානි තික්ඛින්ද්රියස්සඋපකාරවයසනවුත්තානි. 

සිංඛිත්තස්ස විත්ථාරාභිධානිං සකිිං වුත්තස්ස ච පුනපි අභිධානිං විවරණිං, 
‘‘කුසලා ධම්මා’’ති (ධ. ස. 1) සඞ්යඛයපන නික්ඛිත්තස්ස. ‘‘කතයම ධම්මා 
කුසලා? යස්මිිංසමයයකාමාවචරිංකුසලිංචිත්තිංඋප්පන්නිංයහොතී’’ති(ධ.ස.
1) නිද්යදසවයසනවිත්ථාරණිංවිත්ථාරවයසනපුනකථනිංවිවරණිංනාම. 

තිංවිභාගකරණිංවිභජනිං, ‘‘යස්මිිංසමයය’’ති(ධ.ස.1) විවරියත කුසයල
ධම්යම ‘‘තස්මිිං සමයය ඵස්යසො යහොති, යවදනා යහොතී’’ති (ධ. ස. 1) 
විභාගකරණිං විභජනිං නාම. විවරස්ස විත්ථාරාභිධායනන විභත්තස්ස ච
උපමාභිධායනන පටිපාදනිං උත්තානීකරණිං, විවරයණන විවරිතත්ථස්ස
‘‘කතයමොතස්මිිං සමයයඵස්යසොයහොති? යයොතස්මිිංසමයයඵස්යසොඵුසනා
සම්ඵුසනා’’ති (ධ. ස. 2) අතිවිවරිත්වා කථනඤ්ච විභජයනන විභත්තස්ස
‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ගාවී නිච්චම්මා, එවයමව ඛ්වාහිං, භික්ඛයව, 
ඵස්සාහායරො දට්ඨබ්යබ්යොති වදාමී’’ති (සිං. නි. 2.63) එවමාදිඋපමාකථනඤ්ච
උත්තානීකරණිං නාම. ධම්මිං සුණන්තානිං ධම්මයදසයනන චිත්තස්ස
අයනකවියධන යසොමනස්සඋප්පාදනඤ්ච අතිඛිණබුද්ධීනිං අයනකවියධන
ඤාණස්ස තිඛිණභාවකරණඤ්ච පඤ්ඤත්ති නාම, යතසිං සුණන්තානිං
තිංචිත්තයතොසයනනතිංචිත්තනිසාමයනන චපඤ්ඤායතීතිපඤ්ඤත්ති.තත්ථ
භගවා අක්ඛයරහි සඞ්කාසයති, පයදහි පකාසයති, බ්යයඤ්ජයනහි විවරති, 
ආකායරහි විභජති, නිරුත්තීහි උත්තානීකයරොති, නිද්යදයසහි පඤ්ඤාපයතීති.
කිිංවුත්තිංයහොති? බුද්ධාභගවන්යතොඑකච්යචයවයනයයයඑකස්මිිං යදසයන
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අක්ඛයරහි අත්ථසඞ්කාසනිං කයරොන්ති…යප.… නිද්යදයසහි
අත්ථපඤ්ඤාපනිං කයරොන්තීතිඅයයමත්ථඅධප්පායයො. 

අථ වාඅක්ඛයරහිසඞ්කාසයිත්වාපයදහි පකාසයති, බ්යයඤ්ජයනහිවිවරිත්වා
ආකායරහි විභජති, නිරුත්තීහිඋත්තානීකත්වා නිද්යදයසහි පඤ්ඤාපයති. කිිං
වුත්තිං යහොති? එවරූයපන ධම්මයදසයනන එකච්යචසු ඨායනසු එකච්චානිං
යවයනයයානිංවිනයතීති. 

අථ වා අක්ඛයරහි උග්ඝාටයිත්වා පයදහි පකායසන්යතො විනයති 
උග්ඝටිතඤ්ඤිං, බ්යයඤ්ජයනහි විවරිත්වා ආකායරහි විභජන්යතො විනයති 
විපඤ්චිතඤ්ඤිං, නිරුත්තීහි උත්තානීකත්වා නිද්යදයසහි පඤ්ඤායපන්යතො
විනයති යනයයිං.ඉතියවයනයයවයසනපියයොයජතබ්බ්යයමව. 

අත්ථයතො පයනත්ථ කතයමො බ්යයඤ්ජනපායඨො, කතයමො අත්ථපායඨොති? 
බුද්ධානිං භගවන්තානිං ධම්මිං යදයසන්තානිං යයො අත්ථාවගමයකො
සවිඤ්ඤත්තිකසද්යදො, යසො බ්යයඤ්ජනපායඨො. යයො යතන අභිසයමතබ්යබ්යො
ලක්ඛණරසාදිසහියතො ධම්යමො, යසො අත්ථපායඨොති යවදිතබ්යබ්යො. පුනපි
සන්ධායභාසියතොබ්යයඤ්ජනභාසියතොසාවයසසපායඨො අනවයසසපායඨොනීයතො
යනයයයොති ඡබ්බියධො පායඨො. තත්ථ අයනකත්ථවත්තා සන්ධායභාසියතො 
‘‘මාතරිංපිතරිංහන්ත්වා, රාජායනොද්යවචඛත්තියය’’තිඑවමාදි(ධ.ප.294). 
එකත්ථවත්තාබ්යයඤ්ජනභාසියතො‘මයනොපුබ්බ්යඞ්ගමාධම්මා’’තිඑවමාදි(ධ.ප.
1.2; යනත්ති. 89, 92; යපටයකො. 14). සාවයසයසො ‘‘සබ්බ්යිං, භික්ඛයව, 
ආදිත්ත’’න්ති එවමාදි (මහාව. 54; සිං. නි. 4.28). විපරීයතො අනවයසයසො
‘‘සබ්යබ්ය ධම්මා සබ්බ්යාකායරන බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණමුයඛ ආපාථිං
ආගච්ඡන්තී’’තිඑවමාදි(මහානි.156; චූළනි. යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො
85; පටි. ම. 3.5). යථා වචනිං, තථා අවගන්තබ්යබ්යොනීයතො ‘‘අනිච්චිං දුක්ඛිං
අනත්තා’’ති එවමාදි. යුත්තියා අනුස්සරිතබ්යබ්යො යනයයයො ‘‘එකපුග්ගයලො
භික්ඛයව’’තිඑවමාදි(අ.නි.1.170). 

අත්යථො පන අයනකප්පකායරො පාඨත්යථො සභාවත්යථො ඤායත්යථො
පාඨානුරූයපො නපාඨානුරූයපො සාවයසසත්යථො නිරවයසසත්යථො නීතත්යථො
යනයයත්යථො ඉච්චාදි. තත්ථ යයො අප්පස්සත්ථස්ස ඤාපනත්ථමුච්චාරියයත, 
යසොපාඨත්යථො‘‘සාත්ථිං සබ්යයඤ්ජන’’න්තිආදීසු(පාරා.1; දී.නි.1.190) විය.
රූපාරූපධම්මානිං ලක්ඛණරසාදිසභාවත්යථො ‘‘සම්මාදිට්ඨිිං භායවතී’’තිආදීසු
(විභ.485; සිං.නි.5.3) විය.යයොඤායමායනොහිතායසිංවත්තති, යසොඤාතුිං
අරහතීතිඤායත්යථො–‘‘අත්ථවාදී ධම්මවාදී’’තිආදීසු(දී.නි.1.9, 194; 3.238; 
ම. නි. 1.411) විය. යථාපාඨිං භාසියතො පාඨානුරූයපො ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, 
පුරාණකම්ම’’න්ති(සිං.නි. 4.146) භගවතාවුත්තිං.තස්මාචක්ඛුමපිකම්මන්ති.
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පටුන 

බ්යයඤ්ජනච්ඡායායඅත්ථිං පටිබ්යාහයමායනනවුත්යතොඅත්යථොනපාඨානුරූයපො, 
යසො පාඨයතො අනනුඤ්ඤායතො අකතපටික්යඛයපො වියුත්යතො. යසො ච
සඞ්ගයහතබ්බ්යම්පි අසඞ්ගයහත්වා, පරිවජ්යජතබ්බ්යම්පි වා කිඤ්චි
අපරිවජ්යජත්වාපරියසසිංකත්වා වුත්යතොසාවයසසත්යථො‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්ච
රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණිං (සිං. නි. 4.60; මහානි. 107). සබ්යබ්ය
තසන්ති දණ්ඩස්ස, සබ්යබ්ය භායන්ති මච්චුයනො’’තිආදීසු (ධ. ප. 129) විය.
විපරීයතොනිරවයසසත්යථො‘‘සන්ධාවිතිංසිංසරිතිං මමඤ්යචවතුම්හාකඤ්ච(දී.
නි. 2.155; මහාව. 287; යනත්ති. 114). තත්ර, භික්ඛයව, යකො මන්තා යකො
සද්ධාතා…යප.… අඤ්ඤත්ර දිට්ඨපයදහී’’තිආදීසු (අ. නි. 7.66) විය. 
සද්දවයසයනවයවදිතබ්යබ්යොනීතත්යථො‘‘රූපාසද්දාරසාගන්ධා, යඵොට්ඨබ්බ්යා
ච මයනොරමා’’තිආදීසු (සිං. නි. 1.151, 165; මහාව. 33) විය. සම්මුතිවයසන
යවදිතබ්යබ්යො යනයයත්යථො ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, වලාහකූපමා
පුග්ගලා’’තිආදීසු(අ.නි. 4.101-102) විය.එවමිධපාඨඤ්චඅත්ථඤ්චවිවරිත්වා
ඨියතොඅසිංහීයරොභවතිපරවාදීහි දීඝරත්තිංතිත්ථවායසන. 

ඉති අසිංහීරභායවන යාව ආගමාධගමසම්පදිං, තාව වත්තුිං සක්යකොති. 
සඞ්යඛපවිත්ථාරනයයනයහතුදාහරණාදීහිඅවයබ්යොධයිතුිංසමත්යථො.එවිංවියධො
අත්තානඤ්ච පරඤ්ච යසොයධතුිං සමත්ථභායවන දුස්සීලයදිට්ඨිමලවිරහිතත්තා
සුචි. දුස්සීයලො හි අත්තානිං උපහනති, යතන නායදයයවායචො ච භවති
සයබ්යයොහාරමායනො ඉධ නිච්චාතුයරො යවජ්යජොව. දුද්දිට්ඨි පරිං උපහනති, 
නාවස්සයයොචභවතිවාළගහාකුයලොඉවකමලසණ්යඩො.උභයවිපන්යනො පන
සබ්බ්යථාපි අනුපාසනීයයො භවති ගූථගතමිව ඡවාලාතිං ගූථගයතො විය ච
කණ්හසප්යපො. උභයසම්පන්යනොපනසබ්බ්යථාපිඋපාසනීයයොයසවිතබ්යබ්යොච
විඤ්ඤූහි, නිරුපද්දයවො ඉව රතනාකයරො, එවිං භූයතො එවිං අමච්ඡයරො 
අහීනාචරියමුට්ඨි. සුත්තසුත්තානුයලොමආචරියවාදඅත්තයනොමතිසඞ්ඛාතානඤ්ච
චතුන්නිංඅපරිච්චාගී, යතසිං වයසනබ්යයාඛයායතො. 

‘‘එකිංසවචනිංඑකිං, විභජ්ජවචනිංපදිං; 
තතියිංපටිපුච්යඡයය, චතුත්ථිංපනඨාපයය’’ති. 

එයතසිං වා අපරිච්චාගී. තයතො එව යසොතූනිං හියත නියුත්තත්තා යනසිං
අවයබ්යොධනිංපතිඅකිලාසුභවතීති.ආහයචත්ථ– 

‘‘පාඨත්ථවිදසිංහීයරො, වත්තාසුචිඅමච්ඡයරො; 
චතුන්නිංඅපරිච්චාගී, යදසකස්සහිතාන්වියතො’’ති. 

එත්ථ යදසකස්සාති යදසයකො අස්ස, භයවයයාති අත්යථො. හි ාන්විය ොති
හියත අනුගයතො හිතචිත්යතො. යසො එයසො සුචිත්තා පියයො, චතුන්නිං
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අපරිච්චාගත්තා ගරු, අසිංහීරත්තා භාවනීයයො, යදසකත්තා වත්තා, 
හිතාන්විතත්තා වචනක්ඛයමො, පාඨත්ථවිදත්තා ගම්භීරකථිං කත්තා, 
අමච්ඡරත්තානචාට්ඨායනනියයොජයකොඉති– 

‘‘පියයොගරුභාවනීයයො, වත්තාචවචනක්ඛයමො; 
ගම්භීරඤ්ච කථිං කත්තා, යනො චාට්ඨායන නියයොජයකො’’ති. (අ. නි. 
7.37; යනත්ති.113); 

‘‘අභිහියතොයදසයකොයසො, තාවදානිඅභිධීයයත’’. 

තත්ථ ධම්මගරුත්තා කථිං න පරිභවති, ආචරියගරුත්තා කථිකිං න 
පරිභවති, සද්ධාපඤ්ඤාදිගුණපටිමණ්ඩිතත්තා අත්තානිං න පරිභවති, 
අසඨාමායාවිත්තා අමතාභිමුඛත්තා ච අවික්ඛිත්තචිත්යතො භවති, සුයමධත්තා
යයොනියසොමනසිකයරොතීති. වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොසුණන්යතොසද්ධම්මිං 
භබ්යබ්යො නියාමිං ඔක්කමිතුිං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තිං. කතයමහි
පඤ්චහි? නකථිං පරියභොති, නකථිකිංපරියභොති, නඅත්තානිංපරියභොති, 
අවික්ඛිත්තචිත්යතො ධම්මිං සුණාති එකග්ගචිත්යතො, යයොනියසො මනසි
කයරොතී’’ති(අ.නි. 5.151). 

තිංලක්ඛණප්පත්තත්තාභාවනිංභජතීති.ආහයචත්ථ– 

‘‘ධම්මාචරියගරුසද්ධාපඤ්ඤාදිගුණමණ්ඩියතො; 
අසඨාමායාවිකස්ස, සුයමයධොඅමතාභිමුයඛො’’.– 

ඉතිවත්තාචයසොතාච. 

එවිං වුත්තප්පකාරිං බ්යයඤ්ජනඤ්ච අත්ථඤ්ච දස්යසත්වා ඉදානි යයො
අතිඅග්ගිංකත්වාකථිතත්තාමහාසමුද්දමහාපථවීවියමහාචයසො නිද්යදයසො

චාතිමහානිද්යදයසො, තිං මහානිද්යදසං වණ්ණයිස්සාමි. 

තයදතිං මහානිද්යදසිං අත්ථසම්පන්නිං බ්යයඤ්ජනසම්පන්නිං ගම්භීරිං
ගම්භීරත්ථිං යලොකුත්තරප්පකාසකිං සුඤ්ඤතප්පටිසිංයුත්තිං
පටිපත්තිමග්ගඵලවියසසසාධනිංපටිපත්තිපටිපක්ඛපටියසධනිං යයොගාවචරානිං
ඤාණවරරතනාකරභූතිං ධම්මකථිකානිං ධම්මකථාවිලාසවියසසයහතුභූතිං
සිංසාරභීරුකානිං දුක්ඛනිස්සරණතදුපායදස්සයනන අස්සාසජනනත්ථිං
තප්පටිපක්ඛනාසනත්ථඤ්ච ගම්භීරත්ථානඤ්ච අයනයකසිං සුත්තන්තපදානිං
අත්ථවිවරයණන සුජනහදයපරියතොසජනනත්ථිං, තථාගයතන අරහතා
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සම්මාසම්බුද්යධනසබ්බ්යත්ථ අප්පටිහතසබ්බ්යඤ්ඤතඤ්ඤාණමහාදීයපොභායසන
සකලජනවිත්ථතමහාකරුණාසියනයහන 
යවයනයයජනහදයගතකියලසන්ධකාරවිධමනත්ථිං සමුජ්ජලිතස්ස
සද්ධම්මමහාපදීපස්ස තදධප්පායවිකාසනසියනහපරියසයකන
පඤ්චවස්සසහස්සමතිචිරසමුජ්ජලනමිච්ඡතා යලොකානුකම්පයකන
සත්ථුකප්යපන ධම්මරාජස්ස ධම්මයසනාපතිනා ආයස්මතා 
සාරිපුත්තත්යථයරන භාසිතිං සුත්වා ආයස්මා ආනන්යදො
පඨමමහාසඞ්ගීතිකායලයථාසුතයමව සඞ්ගහිංආයරොයපසි. 

යසොපයනසවිනයපිටකිංසුත්තන්තපිටකිංඅභිධම්මපිටකන්ති තීසුපිටයකසු
සුත්තන්තපිටකපරියාපන්යනො, දීඝනිකායයො මජ්ඣිමනිකායයො 
සිංයුත්තනිකායයො අඞ්ගුත්තරනිකායයො ඛුද්දකනිකායයොති පඤ්චසු
මහානිකායයසු ඛුද්දකමහානිකායපරියාපන්යනො, සුත්තිං යගයයිං
යවයයාකරණිංගාථාඋදානිං ඉතිවුත්තකිං ජාතකිං අබ්භුතධම්මිං යවදල්ලන්ති
නවසු සත්ථුසාසනඞ්යගසු යථාසම්භවිං 
ගාථඞ්ගයවයයාකරණඞ්ගද්වයසඞ්ගහියතො. 

‘‘ද්වාසීතිබුද්ධයතොගණ්හිිං, ද්යවසහස්සානිභික්ඛුයතො; 
චතුරාසීතිසහස්සානි, යයයමධම්මාපවත්තියනො’’ති.(යථරගා. 1027) 
– 

ධම්මභණ්ඩාගාරිකත්යථයරන පඤ්චසු ඨායනසු එතදග්ගිං ආයරොපියතන 
පටිඤ්ඤාතානිංචතුරාසීතියාධම්මක්ඛන්ධසහස්සානිංභික්ඛුයතොගහියතසුද්වීසු 
ධම්මක්ඛන්ධසහස්යසසු අයනකසතධම්මක්ඛන්ධසඞ්ගහියතො. තස්ස ද්යව
වග්ගා අට්ඨකවග්යගො පාරායනවග්යගො ඛග්ගවිසාණසුත්තඤ්ච, එයකකස්මිිං
වග්යගයසොළසයසොළස කත්වාඛග්ගවිසාණසුත්තඤ්චාතියතත්තිිංසසුත්තානි 
කාමසුත්තාදිඛග්ගවිසාණසුත්තපරියයොසානානි. එවිංඅයනකධා වවත්ථාපිතස්ස
ඉමස්ස මහානිද්යදසස්ස අනුපුබ්බ්යපදත්ථවණ්ණනිං කරිස්සාමි. අයඤ්හි 
මහානිද්යදයසො පාඨයතො අත්ථයතො ච උද්දිසන්යතන නිද්දිසන්යතන ච
සක්කච්චිං උද්දිසිතබ්යබ්යො නිද්දිසිතබ්යබ්යො ච, උග්ගණ්හන්යතනාපි සක්කච්චිං
උග්ගණ්හිතබ්යබ්යො ධායරතබ්යබ්යො ච. තිං කිස්ස යහතු? ගම්භීරත්තා ඉමස්ස
මහානිද්යදසස්සයලොකහිතායයලොයක චිරට්ඨිතත්ථන්ති. 
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1. අට්ඨකවග්යගො 

1. කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
තත්ථ කාමසුත්තිංආදි. තස්මිම්පි‘‘කාමිංකාමයමානස්සා’’තිගාථාආදි.සා

උද්යදසනිද්යදසපටිනිද්යදසවයසන තිධා ඨිතා. ‘‘කාමිං කාමයමානස්සා’’ති
එවමාදි උද්යදයසො. ‘‘කාමාති උද්දානයතො ද්යව කාමා – වත්ථුකාමා ච
කියලසකාමා චා’’ති නිද්යදයසො. ‘‘කතයම වත්ථුකාමා? මනාපිකා රූපා’’ති
එවමාදිපටිනිද්යදයසො. 

1. තත්ථ කාමන්ති මනාපියරූපාදියතභූමකධම්මසඞ්ඛාතිං වත්ථුකාමිං. 

කාමෙමානස්සාති ඉච්ඡමානස්ස.  ස්ස යච ං සමිජ්ඣතීති තස්ස
කාමයමානස්සසත්තස්සතිංකාමසඞ්ඛාතිංවත්ථුසමිජ්ඣති යච, සයචයසොතිං

ලභතීතිවුත්තිංයහොති. අද්ධාපීතිමයනොයහොතීති එකිංසිංතුට්ඨචිත්යතොයහොති. 

ලද්ධාති ලභිත්වා. මච්යචොති සත්යතො. ෙදිච්ඡතීති යිං ඉච්ඡති. ඉදිං පන
සඞ්යඛපයතො පදත්ථසම්බ්යන්ධමත්තයමව, විත්ථායරො පන උපරි පාළියිං
ආගතනයයයනව යවදිතබ්යබ්යො.යථාචඉමස්මිිං, එවිංඉයතොපරිංසබ්යබ්යසුපීති. 

කාමාති උද්දිසිතබ්බ්යපදිං. උද්දානය ොති නිද්දිසිතබ්බ්යපදිං. උද්දානය ොති
වග්ගවයසන‘‘මච්ඡුද්දානිංකියනයයා’’තිආදීසුවිය. අථවාඋපරූපරිදානයතො
උද්දානිං, උද්ධිං උද්ධිං යසොධනයතො බ්යයවදානට්යඨන යවොදානිං විය. 

විත්ථාරකරණභායවන වා. කාමා ඉති පාඨයසසිං කත්වා වත්තබ්බ්යිං. ද්යවති

ගණනපරිච්යඡයදො, න එකිං, න තයයො. වත්ථුකාමා චාති

මනාපියරූපාදිවත්ථුකාමාච.උපතාපනට්යඨන විබ්යාධනට්යඨනච කියලසකාමා

ච. යතසු වත්ථුකායමො පරිඤ්යඤයයයො, කියලසකායමො පහාතබ්යබ්යො. තත්ථ
වත්ථුකායමො කියලසකායමන පත්ථයිතබ්යබ්යොති කාමීයතීති කායමො.
කියලසකායමො වත්ථුකාමානිං පච්චාසීසනස්ස කාරණභායවන කාමීයයත
අයනනාති කායමො. තත්ථ රූපාදික්ඛන්යධ සඞ්ගහියතො වත්ථුකායමො, 
සඞ්ඛාරක්ඛන්යධ සඞ්ගහියතො කියලසකායමො. ඡහි විඤ්ඤායණහි
විජානිතබ්යබ්යොවත්ථුකායමො, මයනොවිඤ්ඤායණනජානිතබ්යබ්යොකියලසකායමො. 
කියලසානිංපතිට්ඨට්යඨනකාරණට්යඨනආරම්මණට්යඨනචවත්ථුකායමො. 

‘‘යනයත කාමා යානි චිත්රානි යලොයක, සඞ්කප්පරායගො පුරිසස්ස 
කායමො; 
තිට්ඨන්ති චිත්රානි තයථව යලොයක, අයථත්ථ ධීරා විනයන්ති 
ඡන්ද’’න්ති.(අ.නි.6.63); 

නන්දමාණවක- (ධ. ප. අට්ඨ. 1.68 උප්පලවණ්ණත්යථරීවත්ථු) 
යසොයරයයයසට්ඨිපුත්තාදීනිං (ධ. ප. 43) වත්ථූනි යචත්ථ නිදස්සනිං.
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කියලසකායමො තාපනට්යඨන බ්යාධනට්යඨන ච සයිං කායමතීති කායමො.
වුත්තම්පි යචතිං ‘‘රත්යතො යඛො, බ්රාහ්මණ, රායගන අභිභූයතො
පරියාදින්නචිත්යතො අත්තබ්යයාබ්යාධායපි යචයතති, පරබ්යයාබ්යාධායපි යචයතති, 
උභයබ්යයාබ්යාධායපි යචයතතී’’තිච ‘‘රත්යතො යඛො, බ්රාහ්මණ, පාණම්පිහනති, 
අදින්නම්පි ආදියති, පරදාරම්පි ගච්ඡති, මුසාපි භණතී’’ති (අ. නි. 3.54) ච
එවමාදිනිදස්සනිං. 

තයමව පටිනිද්යදසවයසන විත්ථායරත්වා වත්තුකායමො – ‘‘ක යම

වත්ථුකාමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ක යමති කයථතුකමයතාපුච්ඡා. පඤ්චවිධා හි
පුච්ඡා, තාසිං විභායගො උපරි පාළියිංයයව ආවි භවිස්සති. තාසු අයිං

කයථතුකමයතාපුච්ඡා. තත්ථ මනාපිකාති මනිං අප්පායන්ති වද්යධන්තීති

මනාපා, මනාපාඑව මනාපිකා. රූපාතිකම්මචිත්තඋතුආහාරසමුට්ඨානවයසන 
චතුසමුට්ඨානිකාරූපාරම්මණා.රූපයන්තීතිරූපා, වණ්ණවිකාරිංආපජ්ජමානා 
හදයඞ්ගතභාවිංපකායසන්තීතිඅත්යථො. 

තත්ථ යකනට්යඨනරූපන්ති? රුප්පනට්යඨන. වුත්තඤ්යහතිංභගවතා– 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, රූපිං වයදථ? රුප්පතීති යඛො, භික්ඛයව, තස්මා 
‘රූප’න්ති වුච්චති. යකන රුප්පති? සීයතනපි රුප්පති, උණ්යහනපි
රුප්පති, ජිඝච්ඡායපි රුප්පති, පිපාසායපි රුප්පති, 
ඩිංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්යසනපි රුප්පති. රුප්පතීති යඛො, 
භික්ඛයව, තස්මා ‘රූප’න්තිවුච්චතී’’ති(සිං.නි.3.79). 

තත්ථ රුප්පතීති කුප්පතිඝට්ටීයතිපීළීයති, භිජ්ජතීතිඅත්යථො. සීය න තාව 

රුප්පනං යලොකන්තරිකනිරයය පාකටිං. මහිිංසකරට්ඨාදීසුපි හිමපාතසීතයලසු
පයදයසසු එතිං පාකටයමව. තත්ථ හි සත්තා සීයතන භින්නඡින්නසරීරා 
ජීවිතක්ඛයම්පිපාපුණන්ති. 

උණ්යහන රුප්පනං අවීචිමහානිරයය පාකටිං. තත්ථ හි තත්තාය
යලොහපථවියා නිපජ්ජායපත්වා පඤ්චවිධබ්යන්ධනාදිකරණකායල සත්තා 
මහාදුක්ඛිංඅනුභවන්ති. 

ජිඝච්ඡාෙ රුප්පනං යපත්තිවිසයය යචව දුබ්භික්ඛකායල ච පාකටිං.
යපත්තිවිසයස්මිඤ්හි සත්තා ද්යව තීණි බුද්ධන්තරානි කිඤ්චියදව ආමිසිං
හත්යථන ගයහත්වා මුයඛ පක්ඛිපන්තා නාම න යහොන්ති, අන්යතොඋදරිං 
ආදිත්තසුසිරරුක්යඛො විය යහොති. දුබ්භික්යඛ කඤ්ජිකමත්තම්පි අලභිත්වා 
මරණසත්තානිංපමාණිංනත්ථි. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

පිපාසාෙරුප්පනං කාලකඤ්ජිකාදීසු පාකටිං. තත්ථ හි සත්තා ද්යවතීණි
බුද්ධන්තරානි හදයයතමනමත්තිං වා ජිව්හායතමනමත්තිං වා උදකබින්දුම්පි
ලද්ධුිංනසක්යකොන්ති.‘‘පානීයිංපිවිස්සාමා’’තිනදිිංගතානිංජලිං වාලුකාතලිං
සම්පජ්ජති.මහාසමුද්දිංපක්ඛන්තානම්පිසමුද්යදොපිට්ඨිපාසායණොයයව යහොති.

යත සුස්සන්තා බ්යලවදුක්ඛපීළිතා විරවන්ති. ඩංසාදීහි රුප්පනං 
ඩිංසමක්ඛිකාදිබ්යහුයලසු පයදයසසු පාකටිං. තිං පන – ‘‘කතමිං තිං රූපිං 
සනිදස්සනිං? සප්පටිඝ’’න්ති ආදිනා නයයන අභිධම්යම (ධ. ස. 656, 658) 
විත්ථාරිතයමව. 

සප්පන්තීති සද්දා, උදාහරීයන්තීති අත්යථො. උතුචිත්තවයසන

ද්විසමුට්ඨානිකාසද්දා. ගන්ධයන්තීති ගන්ධා, අත්තයනොවත්ථූනිසූචයන්තීති

අත්යථො. රසන්ති යත සත්තාති රසා, අස්සායදන්තීති අත්යථො. ඵුසීයන්තීති 

ය ොට්ඨබ්බා. එයතගන්ධාදයයො චතුසමුට්ඨානිකාව. යතසිංවිභායගොඅභිධම්යම
(ධ.ස.622-624) විත්ථාරියතොයයව. 

තයමවත්ථිං විත්ථාරවයසන දස්යසන්යතො ‘‘අත්ථරණා 

පාවුරණා’’තිආදිමාහ. තත්ථ අත්ථරිත්වා නිපජ්ජියන්තීති අත්ථරණා. සරීරිං

යවයඨත්වා පාරුපීයන්තීති පාවුරණා. අන්යතොජාතාදයයො චත්තායරො දාසී ච

දායසොච දාසිදාසා.යෙත් ං නාමයස්මිිංපුබ්බ්යණ්ණිංරුහති. වත්ථු නාමයස්මිිං
අපරණ්ණිං රුහති. යත්ථ වා උභයම්පි රුහති, තිං යඛත්තිං. තදත්ථාය
කතභූමිභායගො වත්ථු. යඛත්තවත්ථුසීයසන යචත්ථ වාපීතළාකාදීනිපි 

සඞ්ගහිතානි. හිරඤ්ඤන්ති කහාපයණො. සුවණ්ණන්ති ජාතරූපිං. යතසිං
ගහයණන යලොහමාසයකො ජතුමාසයකො දාරුමාසයකොති සබ්යබ්යපි සඞ්ගහිං

ගච්ඡන්ති. ගාමනිගමරා ධානියෙොති එකකුටිකාදි ගායමො. ආපණයුත්යතො 

නිගයමො. එකස්ස රඤ්යඤො ආණාපවත්තිට්ඨානිං රා ධානී. රට්ඨන්ති

ජනපයදකයදසිං.  නපයදොතිකාසියකොසලාදිජනපයදො. යකොයසොතිචතුබ්බියධො

යකොයසො–හත්ථීඅස්යසොරයථොපත්ති. යකොට්ඨාගාරන්තිතිවිධිංයකොට්ඨාගාරිං

– ධනයකොට්ඨාගාරිං ධඤ්ඤයකොට්ඨාගාරිං වත්ථයකොට්ඨාගාරිං. ෙං කිඤ්චීති 

අනවයසසපරියාදානවචනිං. ර නීෙන්තිරඤ්යජතුිං යුත්තට්යඨන. 

ඉයතො පරිං තිකවයසන දස්යසතුිං 
අතීතත්තිකඅජ්ඣත්තත්තිකහීනත්තිකඔකාසත්තිකසිංයයොගත්තිකකාමාවචරත්
තිකවයසන ඡත්තියක ආහ. තත්ථ අතීතත්තියක තාව අත්තයනො සභාවිං

උප්පාදාදික්ඛණිං වා පත්වා අතික්කන්තාති අතී ා. තදුභයම්පි න ආගතාති 

අනාග ා. තිං තිං කාරණිං පටිච්ච උප්පන්නාති පච්චුප්පන්නා. ඉදිං භයවන
පරිච්ඡන්නිං.පටිසන්ධයතොහිපට්ඨාය අතීතභයවසුනිබ්බ්යත්තාඅනන්තරභයව
වානිබ්බ්යත්තායහොන්තුකප්පයකොටිසතසහස්සමත්ථයක වා, සබ්යබ්යඅතීතායයව



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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නාම.චුතියතොපට්ඨායඅනාගතභයවසුනිබ්බ්යත්තනකාකාමාඅනන්තරභයව වා
නිබ්බ්යත්තන්තුකප්පයකොටිසතසහස්සමත්ථයකවා, සබ්යබ්ය අනාගතායයවනාම.
චුතිපටිසන්ධඅන්තයරපවත්තාකාමා පච්චුප්පන්නානාම. 

අජ්ඣත්තත්තියක‘‘එවිංපවත්තමානාමයිංඅත්තාතිගහණිං ගමිස්සාමා’’ති
ඉමිනා විය අධප්පායයන අත්තානිං අධකාරිං කත්වා පවත්තා අත්තයනො 

සන්තායන පවත්තා පාටිපුග්ගලිකා කාමා අජ්ඣත් ා කාමා නාම. තයතො

බ්යහිභූතා පන ඉන්ද්රියබ්යද්ධා වා අනින්ද්රියබ්යද්ධා වා බහිද්ධා නාම. තතියපදිං
තදුභයවයසන වුත්තිං. 

හීනත්තියක හීනාති ලාමකා. මජ්ඣිමාති හීනපණීතානිං මජ්යඣ භවාති

මජ්ඣිමා. අවයසසා උත්තමට්යඨන පණී ා. අපි ච උපාදායුපාදාය
හීනමජ්ඣිමපණීතතා යවදිතබ්බ්යා.යනරයිකානඤ්හිකාමායකොටිප්පත්තාහීනා
නාම. යත උපාදාය තිරච්ඡායනසු නාගසුපණ්ණානිං කාමා පණීතා නාම.
යසසතිරච්ඡානගතානිං කාමා මජ්ඣිමා නාම. යතසම්පි කාමා හීනා. යත
උපාදායමයහසක්ඛයපතානිංකාමාපණීතානාම.අවයසසානිංකාමාමජ්ඣිමා
නාම. යතසම්පි හීනා. යත උපාදාය ජානපදානිං කාමා පණීතා නාම.
පච්චන්තවාසීනිං කාමා මජ්ඣිමා නාම. යතසම්පි හීනා. යත උපාදාය
ගාමයභොජකානිං කාමා පණීතා නාම. යතසිං පරිචාරිකානිං කාමා මජ්ඣිමා
නාම.යතසම්පිහීනා.යතඋපාදායජනපදසාමිකානිංකාමාපණීතානාම.යතසිං 
පරිචාරිකානිංකාමාමජ්ඣිමානාම.යතසම්පිහීනා.යතඋපාදායපයදසරාජූනිං
කාමා පණීතා නාම. යතසිං අමච්චානිංකාමා මජ්ඣිමානාම. යතසම්පිහීනා.
යතඋපාදාය චක්කවත්තිරඤ්යඤො කාමාපණීතානාම.තස්සඅමච්චානිංකාමා 
මජ්ඣිමානාම.තස්සපිහීනා.යතඋපාදායභුම්මයදවානිංකාමාපණීතානාම.
යතසිං පරිචාරිකානිං යදවානිං කාමා මජ්ඣිමා නාම. යතසම්පි හීනා. යත
උපාදාය චාතුමහාරාජිකානිං යදවානිං කාමා පණීතාතිආදිනා නයයන යාව
අකනිට්ඨයදවානිං කාමා මත්ථකප්පත්තා පණීතා නාම. එවිං උපාදායුපාදාය
හීනමජ්ඣිමපණීතතායවදිතබ්බ්යා. 

ඔකාසත්තියක ආපායිකා කාමාති අවඩ්ඪිසඞ්ඛායතසු අපගතඅයයසු චතූසු

අපායයසු නිබ්බ්යත්තකාමා ආපායිකා. මනුස්යසසු නිබ්බ්යත්තකාමා මානුසිකා. 

යදයවසුනිබ්බ්යත්තකාමා දිබ්බා. 

සිංයයොගත්තියක පච්චුපට්ඨිතානිං කාමානිං පරිභුඤ්ජනයතො ඨයපත්වා 
යනරයියකයසසඅපායසත්තානිං මනුස්සානිං චාතුමහාරාජියකයදයවඋපාදාය

යාව තුසිතකායිකානඤ්ච යදවානිං කාමා පච්චුපට්ඨි ා කාමා නාම. 
පකතිපටියත්තාරම්මණයතො අතියරයකන රමිතුකාමතාකායල යථාරුචිතිං
ආරම්මණිංනිම්මිනිත්වා නිම්මිනිත්වාරමන්තීතිනිම්මානරතීනිංයදවානිංකාමා 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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නිම්මි ා කාමා නාම. අත්තයනො අජ්ඣාසයිං ඤත්වා පයරහි නිම්මියත

ආරම්මයණ යසවන්තීතිපරනිම්මිතවසවත්තීනිංකාමා පරනිම්මි ාකාමා නාම. 

පරිග්ගහි ාති ‘‘මය්හිං එත’’න්ති ගහිතා කාමා. අපරිග්ගහි ාති තථා 

අපරිග්ගහිතා උත්තරකුරුකානිං කාමා. මමායි ාති තණ්හාවයසන ‘‘මම

එත’’න්තිගහිතා. අමමායි ාතිවුත්තපටිපක්ඛා. 

සබ්යබපි කාමාවචරා ධම්මාති ‘‘යහට්ඨයතො අවීචිනිරයිං පරියන්තිං
කරිත්වා’’තිආදිනා (ධ. ස. 1287) නයයන වුත්යතසු කාමාවචරධම්යමසු
පරියාපන්නා.තත්රායිංවචනත්යථො–උද්දානයතොද්යවකාමා, වත්ථුකායමොච
කියලසකායමො චාති. තත්ථ කියලසකායමො අත්ථයතො ඡන්දරායගො.
වත්ථුකායමො යතභූමකිං වට්ටිං. කියලසකායමො යචත්ථ කායමතීති කායමො.
ඉතයරොකාමීයතීති.යස්මිිංපනපයදයස දුවියධොයපයසොකායමොපවත්තිවයසන
අවචරති, යසො චතුන්නිං අපායානිං මනුස්සානිං ඡන්නඤ්ච යදවයලොකානිං
වයසනඑකාදසවියධො පයදයසොකායමො එත්ථ අවචරතීතිකාමාවචයරො. තත්ථ 
පරියාපන්නධම්යම සන්ධාය ‘‘සබ්යබ්යපි කාමාවචරා ධම්මා’’ති වුත්තිං.

අත්තයනො සභාවිං ධායරන්තීති ධම්මා. රූපාවචරා ධම්මාති ‘‘යහට්ඨයතො 
බ්රහ්මයලොකිං පරියන්තිං කරිත්වා උපරියතො අකනිට්යඨ යදයව
අන්යතොකරිත්වා’’තිආදිනා (ධ.ස.1289) නයයනවුත්තානිංරූපාවචරධම්මානිං

වයසන සබ්යබ්යපි ධම්මා රූපාවචරා. අරූපාවචරා ධම්මාති ‘‘යහට්ඨයතො
ආකාසානඤ්චායතනුපයග යදයව පරියන්තිං කරිත්වා උපරියතො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනුපයග යදයව අන්යතොකරිත්වා’’තිආදිනා (ධ. ස. 
1291) නයයනවුත්තාසබ්යබ්යපිඅරූපාවචරාධම්මා. තත්ථරූයප අවචරන්තීති

රූපාවචරා.අරූයප අවචරන්තීතිඅරූපාවචරා.  ණ්හාවත්ථුකාතිපතිට්ඨට්යඨන

කාරණට්යඨනචතණ්හායවත්ථුභූතා.  ණ්හාරම්මණාතිතණ්හාපවත්තිවයසන

තණ්හාය ආරම්මණභූතා. කාමනීෙට්යඨනාති පච්චාසීසිතබ්බ්යට්යඨන. 

ර නීෙට්යඨනාති රඤ්යජතුිං යුත්තට්යඨන. මදනීෙට්යඨනාති කුලමදාදිමදිං
උප්පාදනීයට්යඨන. 

තත්ථ ‘‘කතයමවත්ථුකාමා? මනාපිකාරූපා’’තිආදිිංකත්වා ‘‘යිං කිඤ්චි
රජනීයිං වත්ථූ’’ති පරියයොසානිං සවිඤ්ඤාණකඅවිඤ්ඤාණකවයසන වුත්තිං.
අවයසසිං එකචතුක්කාදිකඡත්තිකන්තියවදිතබ්බ්යිං. 

එවිං වත්ථුකාමිං දස්යසත්වා කියලසකාමිං දස්යසතුිං ‘‘ක යම

කියලසකාමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඡන්යදොති දුබ්බ්යලරායගො. රායගොති තයතො 

බ්යලවතයරො. උපරි තයයොපි රාගා ඉයමහි බ්යලවතරා. කායමසූති පඤ්චසු

කාමගුයණසු. කාමච්ඡන්යදොති කාමසඞ්ඛායතො ඡන්යදො, න
කත්තුකමයතාඡන්යදො, න ධම්මච්ඡන්යදො. කාමනවයසන රජ්ජනවයසන ච
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පටුන 

කායමොයයවරායගො කාමරායගො. කාමනවයසනනන්දනවයසනචකායමොයයව

නන්දී කාමනන්දී. එවිං සබ්බ්යත්ථ කාමත්ථිං විදිත්වා තණ්හායනට්යඨන 

කාම ණ්හා. සියනහනට්යඨන කාමස්යනයහො. පරිඩය්හනට්යඨන 

කාමපරිළායහො. මුච්ඡනට්යඨන කාමමුච්ඡා. ගලිත්වා පරිනිට්ඨාපනට්යඨන 

කාමජ්යඣොසානං. වට්ටස්මිිං ඔයඝහි ඔසීදායපතීති කායමොයඝො. වට්ටස්මිිං

යයොයජතීති කාමයෙොයගො. දළ්හවයසනතණ්හාදිට්ඨිග්ගහණිං උපාදානං. චිත්තිං

නීවරති පරියයොනන්ධතීති නීවරණං. 

අද්දසන්ති අද්දක්ඛිිං. කාමාති ආලපනිං. ය ති තව. මූලන්ති පතිට්ඨිං. 

සඞ්කප්පාති පරිකප්යපන. න  ං සඞ්කප්පයිස්සාමීති තිං පරිකප්පනිං න 

කරිස්සාමි. නයහොහිසීතිනභවිස්සසි. 

ඉච්ඡමානස්සාති පච්චාසීසන්තස්ස. සාදිෙමානස්සාති අස්සාදියමානස්ස. 

පත්ථෙමානස්සාති පත්ථනිං උප්පායදන්තස්ස. පිහෙමානස්සාති පාපුණිතුිං

ඉච්ඡිං උප්පායදන්තස්ස. අභි ප්පමානස්සාති තණ්හාවයසන තිත්තිිං
උප්පායදන්තස්ස.අථ වාඅභිවදන්තස්ස. 

ෙත්තිෙස්ස වාතිආදිචතුජ්ජාතිවයසන වුත්තිං. ගහට්ඨස්ස වා පබ්බජි ස්ස

වාති ලිඞ්ගවයසන වුත්තිං. යදවස්ස වා මනුස්සස්ස වාති උපපත්තිවයසන 

වුත්තිං. ඉජ්ඣතීති නිප්ඵජ්ජති. සමිජ්ඣතීති සම්මා නිප්ඵජ්ජති. ඉජ්ඣති 

වියසසරූපපටිලාභවයසන. ලභති දස්සනීයරූපපටිලාභවයසන. පටිලභති 

පසාදනීයරූපපටිලාභවයසන. අධිගච්ඡති සණ්ඨානරූපපටිලාභවයසන. වින්දති 

ඡවිප්පසාදරූපපටිලාභවයසන. අථ වා පුඤ්ඤමහත්යතන ඉජ්ඣති. 

ජාතිමහත්යතන ලභති. ඉස්සරියමහත්යතන පටිලභති. සුඛමහත්යතන 

අධිගච්ඡති. සම්පත්තිමහත්යතන වින්දතීති. 

එකංසවචනන්තිඑකයකොට්ඨාසවචනිං.‘‘එකිංසිං චීවරිංකත්වා(පාරා.349, 
367), එකිංසබ්යයාකරණීයයොපඤ්යහො’’තිආදීසු(දී.නි.3.312; අ.නි.4.42) විය

අයනකිංසගහණපටික්යඛයපො. නිස්සංසෙවචනන්ති සිංසයවිරහිතවචනිං, 

සන්යදහපටික්යඛපවචනන්ති අත්යථො. නික්කඞ්ොවචනන්ති ‘‘කථමිදිං

කථමිද’’න්ති කඞ්ඛාපටික්යඛපවචනිං. අද්යවජ්ඣවචනන්ති ද්විධාභාවිං 
ද්යවජ්ඣිං, තිංඅභායවන අද්යවජ්ඣවචනිං. ද්විධාභාවවිරහිතිං 
‘‘අද්යවජ්ඣවචනා බුද්ධා’’තිආදීසු විය විමතිපටික්යඛයපො. 

අද්යවළ්හකවචනන්තිද්විහදයාභායවනඅද්යවළ්හකිං. ‘‘ඉතිහාස, ඉතිහාසා’’ති

ද්යවළ්හකපටික්යඛපවචනිං. නියෙොගවචනන්ති එකස්මිිං අත්යථ ද්යව න
යුජ්ජන්තීතිනියයොගවචනිංද්විධාපථපටික්යඛයපො. අඤ්ඤත්ථ පන ‘‘නියයොගා

අනාගතාරම්මණා නත්ථී’’ති ආගතිං. අපණ්ණකවචනන්ති පලාසරහිතිං



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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සාරවචනිං අවිරද්ධකාරණිං ‘‘අපණ්ණකිං ඨානයමයක’’තිආදීසු (ජා. 1.1.1) 

විය, අපණ්ණකමණි විය සප්පතිට්ඨවචනිං. අවත්ථාපනවචනයම න්ති එතිං
වචනිංඔතරිත්වාපතිට්ඨිතිං සන්තිට්ඨාපනිංඨපනිං. 

යානි ඉමස්මිිංමහානිද්යදයසවිභත්තිිං ආයරොපිතානිපදානි, තානිවිභත්තිිං
ගච්ඡන්තානි තීහි කාරයණහි විභත්තිිං ගච්ඡන්ති, නානා යහොන්තානි චතූහි
කාරයණහිනානාභවන්ති.අපරදීපනාපයනත්ථද්යවඨානානි ගච්ඡන්ති.කථිං? 
තානි හි බ්යයඤ්ජනවයසන උපසග්ගවයසන අත්ථවයසන වාති ඉයමහි තීහි 
කාරයණහි විභත්තිිං ගච්ඡන්ති. තත්ථ ‘‘යකොයධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්තිං, 
යදොයසො දුස්සනා දුස්සිතත්ත’’න්ති (ධ. ස. 1066) එවිං බ්යයඤ්ජනවයසන
විභත්තිගමනිං යවදිතබ්බ්යිං. තත්ථ හි එයකොව යකොයධො බ්යයඤ්ජනවයසන එවිං
විභත්තිිං ලභති. ‘‘ඉජ්ඣති සමිජ්ඣති ලභති පටිලභති ගච්ඡති අධගච්ඡතී’’ති
එවිංපනඋපසග්ගවයසනවිභත්තිගමනිංයවදිතබ්බ්යිං. ‘‘පණ්ඩිච්චිංයකොසල්ලිං
යනපුඤ්ඤිං යවභබ්යයා චින්තා උපපරික්ඛා’’ති (ධ. ස. 16) එවිං අත්ථවයසන
විභත්තිගමනිංයවදිතබ්බ්යිං. 

යතසු පීතිපදනිද්යදයස තාව ඉමා තිස්යසො විභත්තියයො ලබ්භන්ති. පීති

පායමොජ් න්තිහිබ්යයඤ්ජනවයසනවිභත්තිගමනිංයහොති. ආයමොදනාපයමොදනා

පහායසොතිඋපසග්ගවයසන. විත්තිතුට්ඨිඔදගයංඅත් මන ාතිඅත්ථවයසන.
ඉමිනානයයන සබ්බ්යපදනිද්යදයසසුවිභත්තිගමනිංයවදිතබ්බ්යිං. 

නානා යහොන්තානිපි නාමනානත්යතන ලක්ඛණනානත්යතන
කිච්චනානත්යතනපටික්යඛපනානත්යතනාතිඉයමහිචතූහිකාරයණහිනානා 
යහොන්ති. තත්ථ ‘‘කතයමො තස්මිිං සමයය බ්යයාපායදො යහොති? යයො තස්මිිං
සමයයයදොයසො දුස්සනා’’තිඑත්ථබ්යයාපායදොතිවායදොයසොතිවාද්යවපිඑයත
යකොයධො එව, නායමන පන නානත්තිං ගතාති එවිං නාමනානත්යතන
නානත්තිංයවදිතබ්බ්යිං. 

රාසට්යඨන ච පඤ්චපි ඛන්ධා එයකොව ඛන්යධො යහොති. එත්ථ පනරූපිං
රුප්පනලක්ඛණිං, යවදනා යවදයිතලක්ඛණා, සඤ්ඤා සඤ්ජානනලක්ඛණා, 
යචතනා යචතයිතලක්ඛණා, විඤ්ඤාණිං විජානනලක්ඛණන්ති ඉමිනා
ලක්ඛණනානත්යතන පඤ්චක්ඛන්ධා යහොන්ති. එවිං ලක්ඛණනානත්යතන
නානත්තිංයවදිතබ්බ්යිං. 

‘‘චත්තායරො සම්මප්පධානා – ඉධ භික්ඛු අනුප්පන්නානිං පාපකානිං 
අකුසලානිං ධම්මානිං අනුප්පාදාය…යප.… චිත්තිං පග්ගණ්හාති පදහතී’’ති
(විභ. 390; දී. නි. 2.402) එකයමව වීරියිං කිච්චනානත්යතන චතූසු ඨායනසු
ආගතිං.එවිංකිච්චනානත්යතනනානත්තිංයවදිතබ්බ්යිං. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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‘‘චත්තායරොඅසද්ධම්මායකොධගරුතා, නසද්ධම්මගරුතා, මක්ඛගරුතා, න
සද්ධම්මගරුතා, ලාභගරුතා, න සද්ධම්මගරුතා, සක්කාරගරුතා, න
සද්ධම්මගරුතා’’ති එවමාදීසු (අ. නි. 4.44) පන පටික්යඛපනානත්යතන
නානත්තිංයවදිතබ්බ්යිං. 

ඉමානි පන චත්තාරි නානත්තානි න පීතියායයව ලබ්භන්ති, සබ්යබ්යසුපි
යථාලාභවයසනලබ්භන්ති.පීතියාහිපීතීතිනාමිං, චිත්තස්සචිත්තන්ති නාමිං.
පීති ච ඵරණලක්ඛණා, යවදනා යවදයිතලක්ඛණා, සඤ්ඤා
සඤ්ජානනලක්ඛණා, යචතනා යචතයිතලක්ඛණා, විඤ්ඤාණිං
විජානනලක්ඛණිං. 

තථාපීතිඵරණකිච්චා, යවදනාඅනුභවනකිච්චා, සඤ්ඤා සඤ්ජානනකිච්චා, 
යචතනා යචතයිතකිච්චා, විඤ්ඤාණිං විජානනකිච්චන්ති එවිං 
කිච්චනානත්යතනනානත්තිංයවදිතබ්බ්යිං.පටික්යඛපනානත්තිංපීතිපයදනත්ථි. 

අයලොභාදිනිද්යදයසපන‘‘අයලොයභොඅලුබ්භනා අලුබ්භිතත්ත’’න්තිආදිනා
(ධ. ස. 35) නයයන ලබ්භතීති එවිං පටික්යඛපනානත්යතන නානත්තිං
යවදිතබ්බ්යිං.එවිංසබ්බ්යපදනිද්යදයසසුලබ්භමානවයසන චතුබ්බිධම්පිනානත්තිං
යවදිතබ්බ්යිං. 

අපරදීපනා පන පදත්ථුති වා යහොති දළ්හීකම්මිං වාති එවිං ද්යව ඨානානි
ගච්ඡති.යට්ඨියකොටියාඋප්පීයළන්යතනවියහිසකියමව‘‘පීතී’’තිවුත්යතඑතිං 
පදිං ඵුල්ලිතමණ්ඩිතවිභූසිතිං නාම න යහොති, පුනප්පුනිං බ්යයඤ්ජනවයසන
උපසග්ගවයසන අත්ථවයසන ‘‘පීතිපායමොජ්ජිංආයමොදනාපයමොදනාහායසො
පහායසොවිත්තී’’ති(ධ.ස.9) වුත්යතඵුල්ලිතමණ්ඩිතවිභූසිතිංනාමයහොති.යථා
හි දහරකුමාරිං නහායපත්වා මයනොරමිං වත්ථිං පරිදහායපත්වා පුප්ඵානි
පිළන්ධායපත්වා අක්ඛීනි අඤ්යජත්වා අථස්ස නලායට එකයමව 
මයනොසිලාබින්දුිං කයරයය, න තස්ස එත්තාවතා චිත්තතිලයකො නාම යහොති, 
නානාවණ්යණහිපනපරිවායරත්වාබින්දූසුකයතසුචිත්තතිලයකොනාමයහොති.
එවිං සම්පදමිදිංයවදිතබ්බ්යිං.අයිංපදත්ථුතිනාම. 

බ්යයඤ්ජනවයසන පන උපසග්ගවයසන අත්ථවයසන ච පුනප්පුනිං
භණනයමව දළ්හීකම්මිං නාම. යථා හි ‘‘ආවුයසො’’ති වා ‘‘භන්යත’’ති වා 
‘‘යක්යඛො’’ති වා ‘‘සප්යපො’’ති වා වුත්යත දළ්හීකම්මිං නාම න යහොති, 
‘‘ආවුයසො ආවුයසො, භන්යත භන්යත, යක්යඛො යක්යඛො, සප්යපො සප්යපො’’ති
වුත්යත පන දළ්හීකම්මිං නාම යහොති, එවයමව සකිිංයදව යට්ඨියකොටියා
උප්පීයළන්යතන විය ‘‘පීතී’’ති වුත්තමත්යත දළ්හීකම්මිං නාම න යහොති, 
පුනප්පුනිං බ්යයඤ්ජනවයසන උපසග්ගවයසන අත්ථවයසන ‘‘පීති පායමොජ්ජිං
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පටුන 

ආයමොදනාපයමොදනාහායසොපහායසොවිත්තී’’තිවුත්යතයයවදළ්හීකම්මිංනාම 
යහොතීති එවිං අපරදීපනා ද්යව ඨානානි ගච්ඡති. එතිස්සාපි වයසන
ලබ්භමානකපදනිද්යදයසසු සබ්බ්යත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 

තත්ථ පීනයතීති පීති. සා සම්පියායනලක්ඛණා, කායචිත්තපීණනරසා

ඵරණරසා වා, ඔදගයපච්චුපට්ඨානා. ො පඤ්චකාමගුණපටිසඤ්ඤුත් ාති යා 

රූපාදිපඤ්චකාමයකොට්ඨාසපටිසිංයුත්තාපීති, සාපීනයතීති පීති, ඉදිංසභාවපදිං.

පමුදිතස්සභායවො පායමොජ් ං. ආයමොදනාකායරො ආයමොදනා. පයමොදනාකායරො 

පයමොදනා. යථාවායභසජ්ජානිංවායතලානිංවාඋණ්යහොදකසීයතොදකානිං වා
එකයතො කරණිං ‘‘යමොදනා’’ති වුච්චති, එවමයම්පි පීතිධම්මානිං එකයතො
කරයණන යමොදනා. උපසග්ගවයසන පන මණ්යඩත්වා ‘‘ආයමොදනා
පයමොදනා’’තිවුත්තා. 

හායසතීති හායසො. පහායසතීති පහායසො, හට්ඨපහට්ඨාකාරානයමතිං

අධවචනිං. විත්තීති විත්තිං, ධනස්යසතිං නාමිං. අයිං පන 
යසොමනස්සපච්චයත්තාවිත්තිසරික්ඛතායවිත්ති.යථාහිධනියනොධනිංපටිච්ච 
යසොමනස්සිංඋප්පජ්ජති, එවිංපීතිමයතොපිපීතිිංපටිච්චයසොමනස්සිංඋප්පජ්ජති.

තස්මා ‘‘විත්තී’’තිවුත්තා. තුට්ඨීතිසභාවසණ්ඨිතායපීතියාඑතිං නාමිං.පීතිමා
පන පුග්ගයලො කායචිත්තානිං උග්ගතත්තා අබ්භුග්ගතත්තා ‘‘උදග්යගො’’ති 

වුච්චති, උදග්ගස්සභායවො ඔදගයං. 

අත්තයනො මනතා අත් මන ා. අනභිරද්ධස්ස හි මයනො
දුක්ඛපදට්ඨානත්තා න අත්තයනො මයනො නාම යහොති, අභිරද්ධස්ස
සුඛපදට්ඨානත්තා අත්තයනො මයනො නාම යහොති, ඉති අත්තයනො මනතා 
අත්තමනතා, සකමනතා, සකමනස්ස භායවොති අත්යථො. සා පන යස්මා න 
අඤ්ඤස්සකස්සචිඅත්තයනොමනතා, චිත්තස්යසවපයනසාභායවොයචතසියකො
ධම්යමො, තස්මා ‘‘අත්තමනතාචිත්තස්සා’’තිවුත්තා. 

චිත්තවිචිත්තතාය චිත් ං. ආරම්මණිං මිනමානිං ජානාතීති මයනො.

මානසන්තිමයනොඑව, ‘‘අන්තලික්ඛචයරො පායසො, ය්වායිංචරතිමානයසො’’ති
(මහාව.33; සිං.නි.1.151) හිඑත්ථපන සම්පයුත්තකධම්යමො‘‘මානයසො’’ති
වුත්යතො. 

‘‘කථඤ්හිභගවාතුය්හිං, සාවයකොසාසයනරයතො; 
අප්පත්තමානයසො යසක්යඛො, කාලිංකයිරා ජයන සුතා’’ති. (සිං. නි. 
1.159) – 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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එත්ථ අරහත්තිං ‘‘මානස’’න්ති වුත්තිං. ඉධ පන මයනො එව මානසිං, 
බ්යයඤ්ජනවයසනයහතිංපදිංවඩ්ඪිතිං. 

හදෙන්තිචිත්තිං.‘‘චිත්තිංවායත ඛිපිස්සාමි, හදයිංවායතඵායලස්සාමී’’ති
(සු.නි.ආළවකසුත්තිං; සිං.නි.1.237; 246) එත්ථඋයරො‘‘හදය’’න්තිවුත්තිං.
‘‘හදයා හදයිං මඤ්යඤ අඤ්ඤාය තච්ඡතී’’ති (ම. නි. 1.63) එත්ථ චිත්තිං.
‘‘වක්කිංහදය’’න්ති (ඛු. පා. 3.ද්වතිිංසාකායරො; දී.නි. 2.377; ම.නි. 1.110) 
එත්ථහදයවත්ථු.ඉධපනචිත්තයමවඅබ්භන්තරට්යඨන ‘‘හදය’’න්තිවුත්තිං.

තයමව පරිසුද්ධට්යඨන පණ්ඩරං, භවඞ්ගිං සන්ධායයතිං වුත්තිං. යථාහ –
‘‘පභස්සරමිදිං, භික්ඛයව, චිත්තිං, තඤ්චයඛො ආගන්තුයකහිඋපක්කියලයසහි
උපක්කිලිට්ඨ’’න්ති (අ. නි. 1.49). තයතො නික්ඛන්තත්තා පන අකුසලම්පි 
ගඞ්ගායනික්ඛන්තානදීගඞ්ගා වියයගොධාවරියතොනික්ඛන්තායගොධාවරීවියච
‘‘පණ්ඩර’’න්ත්යවවවුත්තිං. 

මයනො මනාෙ නන්ති ඉධ පන මයනොග්ගහණිං මනස්යසව
ආයතනභාවදීපනත්ථිං. යතයනතිං දීයපති ‘‘නයිදිං යදවායතනිං විය මනස්ස
ආයතනත්තා මනායතනිං, අථ යඛො මයනො එව ආයතනිං මනායතන’’න්ති.
තත්ථ නිවාසට්ඨානට්යඨන ආකරට්යඨන සයමොසරණට්ඨානට්යඨන 

සඤ්ජාතියදසට්යඨනකාරණට්යඨනච ආෙ නං යවදිතබ්බ්යිං.තථාහි යලොයක
‘‘ඉස්සරායතනිං, වාසුයදවායතන’’න්තිආදීසු නිවාසට්ඨානිං ‘‘ආයතන’’න්ති
වුච්චති. ‘‘සුවණ්ණායතනිං, රජතායතන’’න්තිආදීසු ආකයරො. සාසයන පන
‘‘මයනොරයම ආයතයන, යසවන්ති නිං විභඞ්ගමා’’තිආදීසු (අ. නි. 5.38) 
සයමොසරණට්ඨානිං. ‘‘දක්ඛිණාපයථො ගුන්නිං ආයතන’’න්තිආදීසු
සඤ්ජාතියදයසො. ‘‘තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බ්යතිං පාපුණාති සති
සතිආයතයන’’තිආදීසු(අ.නි.3.102; 5.23; ම.නි.3.158) කාරණිං.ඉධපන
සඤ්ජාතියදසට්යඨනසයමොසරණඨානට්යඨනකාරණට්යඨනාතිතිධාපිවට්ටති. 

ඵස්සාදයයො හි ධම්මා එත්ථ සඤ්ජායන්තීති සඤ්ජාතියදසට්යඨනපි එතිං
ආයතනිං. බ්යහිද්ධා රූපසද්දගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බ්යා ආරම්මණභායවයනත්ථ
ඔසරන්තීති සයමොසරණඨානට්යඨනපි ආයතනිං. ඵස්සාදීනිං පන
සහජාතාදිපච්චයට්යඨනකාරණත්තා කාරණට්යඨනපිආයතනන්තියවදිතබ්බ්යිං.
තයදව මනනලක්ඛයණ ඉන්දට්ඨිං කායරතීති ඉන්ද්රියිං, මයනො එව ඉන්ද්රියිං 

මනින්ද්රිෙං. 

විජානාතීති විඤ්ඤාණං. විඤ්ඤාණයමව ඛන්යධො විඤ්ඤාණක්ෙන්යධො. 
තස්ස රාසිආදිවයසන අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. ‘‘මහාඋදකක්ඛන්යධොත්යවව
සඞ්ඛිං ගච්ඡතී’’ති (අ. නි. 4.51) එත්ථ හි රාසට්යඨන ඛන්යධො වුත්යතො.
‘‘සීලක්ඛන්යධො සමාධක්ඛන්යධො’’තිආදීසු (දී. නි. 3.555) ගුණට්යඨන.



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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‘‘අද්දසා යඛො භගවාමහන්තිං දාරුක්ඛන්ධ’’න්ති (සිං.නි. 4.241-242) එත්ථ
පණ්ණත්තිමත්තට්යඨන.ඉධපනරුළ්හියතොඛන්යධොවුත්යතො.රාසට්යඨනහි 
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස එකයදයසො එකිං විඤ්ඤාණිං. තස්මා යථා රුක්ඛස්ස
එකයදසිං ඡින්දන්යතො ‘‘රුක්ඛිං ඡින්දතී’’ති වුච්චති, එවයමව
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස එකයදසභූතිං එකම්පි විඤ්ඤාණිං රූළ්හියතො
‘‘විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො’’තිවුත්තිං. 

 ජ් ා මයනොවිඤ්ඤාණධාතූති යතසිං ඵස්සාදීනිං ධම්මානිං අනුච්ඡවිකා 

මයනොවිඤ්ඤාණධාතු. ඉමස්මිඤ්හිපයදඑකයමවචිත්තිංමිනනට්යඨන මයනො, 

විජානනට්යඨන විඤ්ඤාණං, සභාවට්යඨන නිස්සත්තට්යඨන වා ධාතූති තීහි

නායමහි වුත්තිං. සහගය ොති අවිජහියතො. සහ ාය ොති සද්ධිං නිග්ගයතො. 

සංසට්යඨොතිසිංසග්යගොහුත්වාඨියතො. සම්පයුත්ය ොතිසමිංපකායරහියුත්යතො.
කතයමහි පකායරහීති? එකුප්පාදාදීහි. නත්ථි යකචි ධම්මා යකහිචි ධම්යමහි
සම්පයුත්තාති? ආමන්තා. ඉති හිඉමස්ස පඤ්හස්ස පටික්යඛයප ‘‘නනුඅත්ථි
යකචි ධම්මා යකහිචි ධම්යමහි සහගතා සහජාතා සිංසට්ඨා එකුප්පාදා
එකනියරොධාඑකවත්ථුකාඑකාරම්මණා’’ති(කථා.473) එවිං එකුප්පාදතාදීනිං
වයසනසම්පයයොගත්යථොවුත්යතො.ඉතිඉයමහිඑකුප්පාදතාදීහි සමිංපකායරහි

යුත්යතොසම්පයුත්යතො. එකුප්පායදොතිඑකයතොඋප්පන්යනො, නවිනාතිඅත්යථො. 

එකනියරොයධොති එකයතො නියරොයධො. එකවත්ථුයකොති හදයවත්ථුවයසන

එකවත්ථුයකො. එකාරම්මයණොතිරූපාදිවයසන එකාරම්මයණො. 

එත්ථ සහගතසද්යදො තබ්භායව, යවොකිණ්යණ, ආරම්මයණ, නිස්සයය, 
සිංසට්යඨති පඤ්චසු අත්යථසු දිස්සති ජිනවචයන. ‘‘යායිං තණ්හා
යපොයනොභවිකා නන්දිරාගසහගතා’’ති(මහාව.14; විභ.203; ම.නි.3.374; සිං.
නි. 5.1081; පටි. ම. 2.30) එත්ථ තබ්භායව යවදිතබ්යබ්යො, නන්දිරාගභූතාති
අත්යථො. ‘‘යා, භික්ඛයව, වීමිංසා යකොසජ්ජසහගතා යකොසජ්ජසම්පයුත්තා’’ති
(සිං. නි. 5.832) එත්ථ යවොකිණ්යණ, අන්තරන්තරා උප්පජ්ජමායනන
යකොසජ්යජනයවොකිණ්ණාතිඅයයමත්ථඅත්යථො.‘‘ලාභීයහොති රූපසහගතානිං
වා සමාපත්තීනිං අරූපසහගතානිං වා සමාපත්තීන’’න්ති (පු. ප. 3-6) එත්ථ 
ආරම්මයණ, රූපාරම්මණානිං අරූපාරම්මණානන්ති අත්යථො.
‘‘අට්ඨිකසඤ්ඤාසහගතිං සතිසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගිං භායවතී’’ති (සිං. නි. 5.238) 
එත්ථ නිස්සයය, අට්ඨිකසඤ්ඤිං නිස්සාය අට්ඨිකසඤ්ඤිං භායවත්වා
පටිලද්ධන්ති අත්යථො. ‘‘ඉදිං සුඛිං ඉමාය පීතියා සහගතිං යහොති සහජාතිං
සම්පයුත්ත’’න්ති(විභ.578) එත්ථසිංසට්යඨ, සිංමිස්සන්ති අත්යථො.ඉමස්මිම්පි
ඨායනසිංසට්යඨආගයතො. 
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පටුන 

සහජාතසද්යදො ‘‘සහජාතිං පුයරජාතිං පච්ඡාජාත’’න්ති (පට්ඨ. 1.1.435) 
එත්ථ විය සහජායත. සිංසට්ඨසද්යදො ‘‘ගහීහි සිංසට්යඨො’’ති ච, ‘‘එවිං
සිංසට්යඨො, භන්යත’’ති(සිං.නි.3.3) චාතිඑවමාදීසුසිංසග්යග. ‘‘කියසථූයල
විවජ්යජත්වාසිංසට්ඨායයොජිතාහයා’’ති(ජා.2.22.70) එත්ථසදියස. 

‘‘පුචිමන්දපරිවායරො, අම්යබ්යොයතදධවාහන; 
මූලිංමූයලනසිංසට්ඨිං, සාඛාසාඛානියසවයර’’ති.(ජා.1.2.72) – 

එත්ථ උපචියත. ‘‘චිත්තසිංසට්ඨා ධම්මා’’ති (ධ. ස. දුකමාතිකා 59) එත්ථ
චිත්තසම්පයුත්තධම්යම. ඉධ පන යයො ඵලප්පදායන අවියයොගධම්යමො
විනිබ්යභොගිං අකත්වා එකුප්පාදාදිධම්යමො හුත්වා ‘‘සම්පයුත්යතො’’ති වුච්චති.
තිංවිසයයො.අථවා ‘‘සහගයතො’’තිවත්වාපච්ඡයතොපච්ඡයතොආගතසුත්යතන

විය යසො න යහොතීති දස්යසතුිං ‘‘සහ ාය ො’’ති වුත්තිං. එකයතො

උප්පන්නරූපාරූපිංවියයසොපිනයහොතීතිදස්යසතුිං ‘‘සංසට්යඨො’’තිවුත්තිං. 

ඛීයරොදකිං විය ච යසොපින යහොතීති දස්යසතුිං ‘‘සම්පයුත්ය ො’’ති වුත්තිං.
විනිබ්යභොගිංකාතුිං අසක්කුයණයයට්යඨනහිසහුප්පන්නාධම්මාසම්පයුත්තාපි
අත්ථිඛීරයතලිංවිය. තථාවිප්පයුත්තාපිඛීරයතොඅපනීතිංනවනීතිංවිය. එවිං
ලක්ඛණසම්පයුත්යතො එකුප්පාදාදිලක්ඛයණොයයව යහොතීති දස්යසතුිං 

‘‘එකුප්පායදො’’තිආදි වුත්තිං. එත්ථ එකුප්පාදසහජාතානිං කිිං නානත්තිං? 

උප්පායද අන්තරවිරහියතො එකුප්පායදො. ඛීරකාලමුත්තස්සාපි දධයනො මථයන
මථයන පාකටිං නවනීතිං විය පුයරභත්තපච්ඡාභත්තවයසන එකදිවසයමව

ජායතොවියයසොනයහොතීතිදස්යසතුිංඑකක්ඛයණනිබ්බ්යත්යතොති සහ ාය ො.

එකවත්ථුයකොති පතිට්ඨට්යඨන එකපරිච්යඡයදන එකවත්ථුයකො, ද්වින්නිං 

භික්ඛූනිං එකවත්ථුකතා විය ඨානන්තරවිරහියතො. එකාරම්මයණොති
අනියයතකාරම්මයණොනචක්ඛුවිඤ්ඤාණිංවියාතිඑවයමයක වණ්ණයන්ති. 

මච්යචොති මූලපදිං. රූපාදීසු සත්යතො ලග්යගො ලග්ගයතොති සත්ය ො. 
වුත්තඤ්යහතිං ‘‘සත්යතො සත්යතොති, භන්යත, වුච්චති, කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, ‘සත්යතො’තිවුච්චතීති? රූයපයඛො, රාධ, යයොඡන්යදොයයොරායගොයා
නන්දීයාතණ්හා, තත්රසත්යතොතත්රවිසත්යතො, තස්මා ‘සත්යතො’තිවුච්චතී’’ති
(සිං.නි.3.161; මහානි.7). සත්තයයොයගනවාසත්යතො. සුගතිදුග්ගතිිංනරතීති 

නයරො. මනුයනොපුත්යතොති මානයවො. උපකරයණනසයිංයපොසයතීති යපොයසො. 

පුිං වුච්චති නිරයයො, තිං ගලතීති පුග්ගයලො. ජීවිතින්ද්රියිං ධායරතීති ජීයවො. 

චුතියතොජාතිිංගච්ඡතීති  ාගු. ජියතීති  න්තු. ඉන්ද්රියයන ගච්ඡතීති ඉන්දගු. අථ

වා ඉන්දභූයතන කම්මුනා ගච්ඡතීති ඉන්දගු. ‘‘හින්දගූ’’තිපි පාළි. හින්දන්ති

මරණිං, තිං ගච්ඡතීති හින්දගු. මනුයතො ජායතොති මනුය ො. ෙං සාදිෙතීති යිං
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රූපාදිිං අස්සාදියති. යසසිං වුත්තනයයමව. ඉයතො පරිං වුත්තමත්ථිං
නිගයමන්යතොයතනාහභගවා– 

‘‘කාමංකාමෙමානස්ස…යප.…ලද්ධාමච්යචො ෙදිච්ඡතී’’ති; 

ඉයතොපරිංඑත්තකම්පිඅවත්වාවියසසමත්තයමවවක්ඛාම. 

2.  ස්ස යච කාමොනස්සාති තස්ස පුග්ගලස්ස කායම ඉච්ඡමානස්ස, 

කායමන වා යායමානස්ස. ඡන්ද ා ස්සාති ජාතතණ්හස්ස.  න්තුයනොති

සත්තස්ස. ය කාමා පරිහාෙන්තීතියතකාමාපරිහායන්තියච. සල්ලවිද්යධොව 

රුප්පතීතිඅථයසො අයයොමයාදිනාසල්යලනවිද්යධොවියපීළීයති.ඉයතොපරිං
වුත්තිං වජ්යජත්වාඅවුත්යතසුයිංයිංඅනුත්තානිං, තිංතයදවකථයිස්සාමි. 

චක්ඛුපීණනිංආරම්මණිංපාපුණනවයසන ොෙති ගච්ඡති. දස්සනීයවයසන

පියත්තිං ආරම්මණවයසන අප්පායපතීති නිෙයති. සවනීයිං හුත්වා

කණ්ණයසොතපීණනිංආරම්මණවයසන පරිකඩ්ඪතීති වුය්හති. සරිතබ්බ්යිංහුත්වා

චිත්තපීණනිං ආරම්මණවයසන ගයහත්වා උපසිංහරීයතීති සංහරීෙති. ෙථාති 

ඔපම්මත්යථ නිපායතො. හත්ථිනා යායති ගච්ඡතීති හත්ථිොයනන වා, වාඉති

විකප්පත්යථ. අස්යසන යායති ගච්ඡතීති අස්සොයනන වා. යගොයුත්තිං

වය්හාදියානිං යගොයානිං, යතන යගොොයනන. අජයානාදීසුපි එයසව නයයො.

ඉට්ඨවයසනජායතො සඤ් ාය ො. 

ආරම්මණපියත්තවයසන නිබ්බ්යත්යතො අභිනිබ්බත්ය ො. 

ආරම්මණමනාපභායවන පාතුභූය ො. අථ වා කාමරාගවයසන ජායතො 

සඤ් ාය ො. කාමනන්දිවයසන නිබ්බ්යත්යතො අභිනිබ්බත්ය ො. 
කාමතණ්හාවයසන කාමසියනහවයසන කාමච්ඡන්දවයසන 

කාමපරිළාහවයසනච පාතුභූය ොතියවදිතබ්යබ්යො. 

ය වාකාමාපරිහාෙන්තීතියත වත්ථුකාමාදයයොපරිහායන්තිවිගච්ඡන්ති. 

යසො වා කායමහි පරිහාෙතීති එයසො ඛත්තියාදිපුග්ගයලො වත්ථුකාමාදිකායමහි
පරිහායතිවිගච්ඡති ‘‘පුබ්යබ්යවමච්චිංවිජහන්තියභොගා, මච්යචොධයනපුබ්බ්යතරිං

ජහාතී’’ති (ජා. 1.5.2) එවමාදීසු විය. කථන්ති යකන පකායරන. 

තිට්ඨන් ස්යසවාති ධරන්තස්යසව. ය  යභොයගති යත වත්ථුකාමාදයයො

යභොයග. රා ායනො වාති පථබ්යයාදිරාජායනො. හරන්තීති ගයහත්වා ගච්ඡන්ති, 

අපහරන්ති වා. යචොරා වාතිසන්ධච්යඡදාදිකා. අග්ගි වාති දාවග්ගආදි. දහතීති

ඣායපති භස්මිං කයරොති. උදකං වාති ඔඝාදිඋදකිං. වහතීති ගයහත්වා

මහාසමුද්දිං පායපති. අප්පිො වාති අකන්තා අමනාපා. දාොදා හරන්තීති 
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දායජ්ජවිරහිතා අස්සාමිකා හරන්ති. නිහි ං වාති නිධානිං කත්වා ඨපිතිං. 

නාධිගච්ඡතීති න වින්දති න පටිලභති, න පස්සතීති අත්යථො. දුප්පයුත් ාති

විසමපයයොයගන යයොජිතා කසිවාණිජ්ජාදිකම්මන්තා. භිජ් න්තීති යභදිං
පාපුණන්ති, න පවත්තන්තීති අත්යථො. ‘‘භඤ්ජන්ති රථිං අයානකා’’තිආදීසු
(ජා.2.21.296) සම්භයවොයවදිතබ්යබ්යො. 

කුයලවාකුලඞ්ගායරො උප්පජ් තීති ඛත්තියාදිකුයලකුලඣාපයකොකුයල

අන්තිමපුරියසො නිබ්බ්යත්තති. ‘‘කුලඞ්කයරො’’තිපි පාළි. යෙො ය  යභොයග

විකිරතීතියයොඑයසොකුයල පච්ඡිමයකොයතහිරඤ්ඤාදියකයභොයගයඛයපති. 

විධමතීති වියයොගිං කයරොති, දූයර ඛිපති. විද්ධංයසතීති නායසති අදස්සනිං

ගයමති. අථ වා ඉත්ථිධුත්යතො හුත්වා විකිරති. සුරාධුත්යතො හුත්වා විධමති. 

අක්ඛධුත්යතො හුත්වා විද්ධංයසති. විකිරති වා උප්පන්නිං ආයිං අජානයනන.
විධමති විස්සජ්ජනමුඛිං අජානයනන. විද්ධිංයසති ඨපිතට්ඨායන ආරක්ඛිං
අසිංවිධායනනාතිඑවමාදිනා යයොයජතබ්බ්යිං. 

අනිච්ච ායෙවඅට්ඨමීතිවිනාසභායවොඑව අට්ඨයමො. හාෙන්තීතිඅදස්සනිං

යන්ති. පරිහාෙන්තීති න පුන පඤ්ඤායන්ති. පරිධංයසන්තීති ඨානයතො

අපගච්ඡන්ති. පරිප න්තීති පග්ඝරන්ති. අන් රධාෙන්තීති අන්තරධානිං

අදස්සනිංගච්ඡන්ති. විප්පලුජ් න්තීතිචුණ්ණවිචුණ්ණාහුත්වාඅපගච්ඡන්ති. 

තිට්ඨන්ය ව ය  යභොයගති යතසිං ධනානිං ඨිතකායල ‘‘තිට්ඨන්යත

නිබ්බුයත චාපී’’ති එවමාදීසු (වි. ව. 806) විය. යසොති යසො යභොගසාමියකො

පුග්ගයලො. චවති යදවයලොකයතො. මරති මනුස්සයලොකයතො. විප්පලුජ් ති 

නාගසුපණ්ණාදියලොකයතො. අථ වා හාෙති ධඤ්ඤයකොට්ඨාගාරවයසන. 

පරිහාෙති ධනයකොට්ඨාගාරවයසන. පරිධංසති බ්යලිබ්යද්දහත්ථිඅස්සාදිවයසන. 

පරිප ති දාසිදාසවයසන. අන් රධාෙති දාරාභරණවයසන. නස්සති 
උදකාදිවයසනාතිඑයකවණ්ණයන්ති. 

අයෙොමයෙනාති කාළයලොහාදිනිබ්බ්යත්යතන. සල්යලනාති කණ්යඩන. 

අට්ඨිමයෙනාති මනුස්සට්ඨිිං ඨයපත්වා අවයසයසන. දන් මයෙනාති 

හත්ථිදන්තාදිනා. විසාණමයෙනාති යගොවිසාණාදිනා. කට්ඨමයෙනාති

යවළුකට්ඨාදිනා. විද්යධොති වුත්තප්පකාරසල්ලානිං අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන

පහයටො. රුප්පතීති විකිරති, විකාරිං ආපජ්ජති. කුප්පතීති චලති, යකොපිං 

උප්පායදති. ඝට්ටීෙතීති ඝට්ටියතො යහොති. පීළීෙතීති පීළියතො යහොති, 

ලද්ධප්පහායරො කුප්පති. ‘‘තතියදිවයස සලාකිං පයවයසත්වා යධොවනකායල 

ඝට්ටීෙති. ඛාරප්පදායන පීළීෙති. පහාරයධොවයන වා රුප්පති. තස්මිිං
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පටුන 

දුක්ඛුප්පාදයන කුප්පති. සලාකපයවසයන පීළීෙති. ඛාරප්පදායන ඝට්ටීෙතී’’ති
එවයමයකවණ්ණයන්ති. 

බයාධිය ොති ලද්ධප්පහායරො හුත්වා පීළියතො. යදොමනස්සිය ොති

යදොමනස්සප්පත්යතො. විපරිණාමඤ්ඤථාභාවාති පකතිභාවිං ජහිත්වා

අඤ්ඤථාභාවිං උපනීයතන, අන්යතොයසොසාදි යසොයකො ච වාචාවිප්පලායපො 

පරියදයවො ච කායපීළනාදි දුක්ෙඤ්ච චිත්තපීළනාදි යදොමනස්සඤ්ච භුයසො

ආයායසො උපාොයසො ච. එයත වුත්තප්පකාරා යසොකාදයයො උප්පජ්ජන්ති
සමුදාචාරිං ගච්ඡන්ති. 

3. තතියගාථායිං සඞ්යඛපත්යථො – යයො පන ඉයම කායම තත්ථ
ඡන්දරාගවික්ඛම්භයනනවා සමුච්යඡයදනවාඅත්තයනොපායදනසප්පස්සසිරිං
විය පරිවජ්යජති, යසො භික්ඛු සබ්බ්යයලොකිං විප්ඵායරත්වා ඨිතත්තා යලොයක
විසත්තිකාසඞ්ඛාතිං තණ්හිංසයතොහුත්වාසමතිවත්තතීති. 

යෙොතිවිභජිතබ්බ්යිංපදිං. යෙොොදියසොතිආදීනිතස්සවිභජනපදානි.එත්ථච

යස්මා යෙොතිඅත්ථපදිං.තඤ්චඅනියයමනපුග්ගලිංදීයපති.තස්මාතස්ස අත්ථිං
දස්යසන්යතො අනියයමන පුග්ගලදීපකිං යයො-සද්දයමව ආහ. තස්මා එත්ථ

එවමත්යථො යවදිතබ්යබ්යො– යෙොතියයොයකොචීති.යස්මායයොයයොයකොචිනාම, 
යසො අවස්සිං
යථාලිඞ්ගයථායුත්තයථාවිහිතයථාප්පකාරයිංඨානපත්තයිංධම්මසමන්නාගතව
යසන එයකනාකායරන පඤ්ඤායති, තස්මා තිං තත්ථ ඤායපතුිං තිං යභදිං

පකායසන්යතො ‘‘ොදියසො’’තිආදිමාහ. තත්ථ ොදියසොති ලිඞ්ගවයසන යාදියසො
වාතාදියසොවායහොතු, දීයඝොවාරස්යසොවාකායළොවාඔදායතොවා මඞ්ගුරච්ඡවි
වාකියසොවාථූයලොවාතිඅත්යථො. 

ෙථායුත්ය ොති යයොගවයසන යයන වා යතන වා යුත්යතො යහොතු, 
නවකම්මයුත්යතො වා උද්යදසයුත්යතො වා වාසධුරයුත්යතො වාති අත්යථො. 

ෙථාවිහිය ොති යථාඨපියතො නවකම්මාධට්ඨායිකාදිවයසන. ෙථාපකායරොති

යථාපකායරන පතිට්ඨියතො පදීපනායකාදිවයසන. ෙංඨානප්පත්ය ොති යිං
ඨානන්තරිං පත්යතො යසනාපතියසට්ඨිට්ඨානාදිවයසන. 

ෙංධම්මසමන්නාගය ොතියයන ධම්යමනඋපාගයතොධුතඞ්ගාදිවයසන. 

වික්ෙම්භනය ො වාතිඋපචාරප්පනාසමාධීති කියලසානිං දූරීකරණයතො වා

ඝටප්පහායරන යසවාලානිං විය. සමුච්යඡදය ො වාති පුන අප්පවත්තිිං කත්වා
අච්චන්තයතො මග්යගන කියලසානිං උච්ඡින්නමූලයතො පහානවයසන

සමුච්යඡදයතො වා. අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමාතිආදීනි එකාදස පදානි
විපස්සනාවයසනවුත්තානි. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
 

23 

පටුන 

බුද්ධානුස්සතිංභායවන්ය ොපීතිආදීනිඡ පදානි මරණස්සතිංභායවන්ය ොපි, 

උපසමානුස්සතිං භායවන්ය ොපීති ඉමානි ච උපචාරජ්ඣානවයසන වුත්තානි. 

ආනාපානස්සතිං භායවන්ය ොපි, කාෙග ාසතිං භායවන්ය ොපි, පඨමංඣානං 

භායවන්ය ොපීතිආදීනි යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙ නසමාපත්තිං 

භායවන්ය ොපීති පරියයොසානානි අප්පනාජ්ඣානවයසන වුත්තානි. තත්ථ 

අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමාති සුනික්කන්තිං නික්කන්තිං නිම්මිංසිං 
යලොහිතමක්ඛිතිංඅට්ඨිකඞ්කලිංඋපමාඑයතසිංකාමානන්තිඅට්ඨිකඞ්කලූපමා

කාමා. අප්පස්සාදට්යඨනාති ‘‘අප්පිං පරිත්තිං සුඛස්සාදිං ආදීනයවො එත්ථ 

භියයයො’’ති දස්සනට්යඨන. පස්සන්ය ොති ‘‘යාවයදව පන යසො කුක්කුයරො
කිලමථස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති ඤාණචක්ඛුනා පස්සන්යතො. 

පරිවජ්ය තීතිදූරඞ්ගයමති.වුත්තඤ්යහතිංභගවතා– 

‘‘යසයයථාපි, ගහපති, කුක්කුයරො ජිඝච්ඡාදුබ්බ්යලයපයරයතො
යගොඝාතකසූනිංපච්චුපට්ඨියතොඅස්ස, තයමනිංදක්යඛොයගොඝාතයකොවා 
යගොඝාතකන්යතවාසී වා අට්ඨිකඞ්කලිං සුනික්කන්තිං නික්කන්තිං
නිම්මිංසිං යලොහිතමක්ඛිතිංඋපසුම්යභයය.තිංකිිංමඤ්ඤසි, ගහපති, අපි
නුයඛොයසොකුක්කුයරො අම්හිංඅට්ඨිකඞ්කලිංසුනික්කන්තිංනික්කන්තිං
නිම්මිංසිං යලොහිතමක්ඛිතිං පයලහන්යතො ජිඝච්ඡාදුබ්බ්යලයිං
පටිවියනයයා’’ති? ‘‘යනො යහතිං, භන්යත’’. ‘‘තිං කිස්ස යහතු’’? 
‘‘අදුඤ්හි, භන්යත, අට්ඨිකඞ්කලිං සුනික්කන්තිං නික්කන්තිං නිම්මිංසිං 
යලොහිතමක්ඛිතිං, යාවයදව පන යසො කුක්කුයරො කිලමථස්ස විඝාතස්ස
භාගී අස්සා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති ‘අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමා වුත්තා භගවතා බ්යහුදුක්ඛා
බ්යහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො’ති. එවයමතිං යථාභූතිං 
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා යායිං උයපක්ඛා නානත්තා නානත්තසිතා, තිං
අභිනිවජ්යජත්වායායිංඋයපක්ඛාඑකත්තාඑකත්තසිතා, යත්ථසබ්බ්යයසො 
යලොකාමිසුපාදානාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති, තයමවූයපක්ඛිංභායවතී’’ති
(ම.නි. 2.42). 

ගජ්ඣාදීහිසාධාරණාමිංසයපසිඋපමා එයතසන්ති මංසයපසූපමා. බ්යහූනිං

සාධාරණට්යඨන බහුසාධාරණා. ආදිත්තිං තිණුක්කිං උපමා එයතසන්ති 

තිණුක්කූපමා. අනුදහනට්යඨනාති හත්ථාදිඣාපනට්යඨන. 
සාධකයපොරිසප්පමාණා වීතච්චිකානිංවීතධූමානිංඅඞ්ගාරානිංපූරා අඞ්ගාරකාසු

උපමා එයතසන්ති අඞ්ගාරකාසූපමා. මහාපරිළාහට්යඨනාති
මහන්තපරිතාපනට්යඨන. ආරාමරාමයණයයාදිකිං සුපිනිං උපමා එයතසන්ති 

සුපිනකූපමා. ඉත් රපච්චුපට්ඨානට්යඨනාති අප්පත්වා, න උපගන්ත්වා
තිට්ඨනට්යඨන. යාචියතන ලද්ධිං යානාදිභණ්ඩිං උපමා එයතසන්ති 
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ොචි කූපමා. ාවකාලිකට්යඨනාතිඅනිබ්යන්ධනට්යඨන. සම්පන්නඵලරුක්යඛො

උපමා එයතසන්ති රුක්ෙ ලූපමා. සම්භඤ් නපරිභඤ් නට්යඨනාති
සාඛාභඤ්ජනට්යඨනයචවසමන්තයතොභඤ්ජිත්වා රුක්ඛපාතනට්යඨනච.අසි

චසූනාචඋපමාඑයතසන්ති අසිසූනූපමා. අධිකුට්ටනට්යඨනාතිඡින්දනට්යඨන.

සත්තිසූලිං උපමා එයතසන්ති සත්තිසූලූපමා. විනිවිජ්ඣනට්යඨනාති
නිපයතත්වා ගමනට්යඨන. භයජනනට්යඨන සප්පසිරිං උපමා එයතසන්ති 

සප්පසිරූපමා. සප්පටිභෙට්යඨනාති සහ අභිමුයඛ භයට්යඨන. දුක්ඛජනනිං

අග්ගක්ඛන්ධිං උපමා එයතසන්ති අග්ගික්ෙන්ධූපමා. මහාභි ාපනට්යඨනාති 
මහන්තඅභිතාපකායපීළාඋප්පාදනට්යඨනාති කාමිං පරිවජ්යජතීති.
වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘යසයයථාපි, ගහපති, ගජ්යඣො වා කඞ්යකො වා කුලයලො වා
මිංසයපසිිං ආදාය උඩ්ඩීයයයය, තයමනිං ගජ්ඣාපි කඞ්කාපි කුලලාපි
අනුපතිත්වා අනුපතිත්වා විතච්යඡයයිං විස්සජ්යජයයිං. තිංකිිංමඤ්ඤසි, 
ගහපති, සයචයසොගජ්යඣොවා කඞ්යකොවාකුලයලොවාතිංමිංසයපසිිං
න ඛිප්පයමව පටිනිස්සජ්යජයය, යසො තයතොනිදානිං මරණිං වා
නිගච්යඡයය, මරණමත්තිං වා දුක්ඛ’’න්ති ‘‘එවිං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව
යඛො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති ‘මිංසයපසූපමා කාමා
වුත්තා භගවතා…යප.… තයමවූයපක්ඛිං භායවති. යසයයථාපි, ගහපති, 
පුරියසොආදිත්තිං තිණුක්කිංආදායපටිවාතිංගච්යඡයය.තිංකිිංමඤ්ඤසි, 
ගහපති, සයච යසො පුරියසො තිං ආදිත්තිං තිණුක්කිං න ඛිප්පයමව
පටිනිස්සජ්යජයය, තස්සසාආදිත්තාතිණුක්කාහත්ථිංවාදයහයය, බ්යාහුිං
වාදයහයය, අඤ්ඤතරිංවා අඤ්ඤතරිංවාඅඞ්ගපච්චඞ්ගිංදයහයය, යසො
තයතොනිදානිං මරණිං වා නිගච්යඡයය, මරණමත්තිං වා දුක්ඛ’’න්ති? 
‘‘එවිං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව යඛො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉති 
පටිසඤ්චික්ඛති ‘තිණුක්කූපමා කාමා වුත්තා භගවතා බ්යහුදුක්ඛා
බ්යහුපායාසා…යප.… තයමවූයපක්ඛිං භායවති. යසයයථාපි, ගහපති, 
අඞ්ගාරකාසු සාධකයපොරිසා පූරා අඞ්ගාරානිං වීතච්චිකානිං වීතධූමානිං.
අථ පුරියසො ආගච්යඡයය ජීවිතුකායමො අමරිතුකායමො සුඛකායමො 
දුක්ඛප්පටික්කූයලො, තයමනිං ද්යව බ්යලවන්යතො පුරිසා නානාබ්යාහාසු
ගයහත්වා අඞ්ගාරකාසුිංඋපකඩ්යඪයයිං.තිංකිිංමඤ්ඤසිගහපති, අපිනු
යසොපුරියසොඉතිචිතියචව කායිංසන්නායමයයා’’ති? ‘‘එවිං, භන්යත’’.
‘‘තිංකිස්සයහතු’’? ‘‘විදිතඤ්හි, භන්යත, තස්ස පුරිසස්ස ‘ඉමඤ්ච අහිං
අඞ්ගාරකාසුිං පපතිස්සාමි, තයතොනිදානිං මරණිං වා නිගච්ඡිස්සාමි
මරණමත්තිංවාදුක්ඛ’’’න්ති.‘‘එවයමවයඛොගහපතිඅරියසාවයකොඉති 
පටිසඤ්චික්ඛති ‘අඞ්ගාරකාසූපමා කාමා වුත්තා භගවතා…යප.…
තයමවූයපක්ඛිං භායවති. යසයයථාපි, ගහපති, පුරියසො සුපිනකිං
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පස්යසයය ආරාමරාමයණයයකිං වනරාමයණයයකිං භූමිරාමයණයයකිං
යපොක්ඛරණිරාමයණයයකිං, යසො පටිබුද්යධො න කිඤ්චි පටිපස්යසයය. 
එවයමවයඛො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති ‘සුපිනකූපමා
කාමා වුත්තා භගවතා…යප.… තයමවූයපක්ඛිං භායවති. යසයයථාපි, 
ගහපති, පුරියසො යාචිතකිං යභොගිං යාචිත්වා යානිං වා යපොරියසයයිං
පවරමණිකුණ්ඩලිං. යසො යතහි යාචිතයකහි යභොයගහි පුරක්ඛයතො 
පරිවුයතො අන්තරාපණිං පටිපජ්යජයය. තයමනිං ජයනො දිස්වා එවිං
වයදයය ‘යභොගී වත යභො පුරියසො, එවිං කිර යභො යභොගයනො යභොගානි
භුඤ්ජන්තී’ති.තයමනිංසාමිකායත්ථ යත්යථවතානිපස්යසයයිං, තත්ථ
තත්යථවතානිහයරයයිං.තිංකිිංමඤ්ඤසි, ගහපති, අලිංනුයඛොතස්ස
පුරිසස්ස අඤ්ඤථත්තායා’’ති? ‘‘එවිං, භන්යත’’. ‘‘තිං කිස්සයහතු’’? 
‘‘සාමියනො හි, භන්යත, තානි හරන්තී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, ගහපති, 
අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති ‘යාචිතකූපමා කාමා වුත්තා
භගවතා…යප.… තයමවූයපක්ඛිංභායවති.යසයයථාපි, ගහපති, ගාමස්ස
වා නිගමස්ස වා අවිදූයර තිබ්යබ්යො වනසණ්යඩො, තත්රස්ස රුක්යඛො
සම්පන්නඵයලො ච උපපන්නඵයලො ච. න චස්සු කානිචි ඵලානි භූමියිං
පතිතානි. අථ පුරියසො ආගච්යඡයය ඵලත්ථියකො ඵලගයවසී 
ඵලපරියයසනිං චරමායනො. යසො තිං වනසණ්ඩිං අජ්යඣොගායහත්වා තිං
රුක්ඛිං පස්යසයය සම්පන්නඵලඤ්ච උපපන්නඵලඤ්ච. තස්ස එවමස්ස
‘අයිං යඛො රුක්යඛො සම්පන්නඵයලො ච උපපන්නඵයලො ච, නත්ථි ච
කානිචිඵලානිභූමියිංපතිතානි, ජානාමියඛොපනාහිංරුක්ඛිං ආයරොපිතුිං.
යිංනූනාහිං ඉමිං රුක්ඛිං ආයරොහිත්වා යාවදත්ථඤ්ච ඛායදයයිං, 
උච්ඡඞ්ගඤ්ච පූයරයය’න්ති? යසොතිංරුක්ඛිංආයරොහිත්වායාවදත්ථඤ්ච
ඛායදයය, උච්ඡඞ්ගඤ්ච පූයරයය. අථ දුතියයො පුරියසො ආගච්යඡයය
ඵලත්ථියකො ඵලගයවසී ඵලපරියයසනිං චරමායනො තිණ්හිං කුඨාරිිං
ආදාය. යසො තිං වනසණ්ඩිං අජ්යඣොගායහත්වා තිං රුක්ඛිං පස්යසයය 
සම්පන්නඵලඤ්චඋපපන්නඵලඤ්ච.තස්සඑවමස්ස‘අයිංයඛොරුක්යඛො
සම්පන්නඵයලො ච උපපන්නඵයලො ච, නත්ථි ච කානිචි ඵලානි භූමියිං
පතිතානි, න යඛො පනාහිං ජානාමිරුක්ඛිං ආයරොහිතුිං. යිංනූනාහිං ඉමිං
රුක්ඛිං මූලයතො යඡත්වා යාවදත්ථඤ්ච ඛායදයයිං, උච්ඡඞ්ගඤ්ච
පූයරයය’න්ති. යසො තිංරුක්ඛිං මූලයතොව ඡින්යදයය. තිං කිිං මඤ්ඤසි, 
ගහපති, අමුයකොයසො පුරියසොපඨමිංරුක්ඛිංආරූළ්යහො, සයචයසොන 
ඛිප්පයමව ඔයරොයහයය, තස්ස යසො රුක්යඛො පපතන්යතො හත්ථිං වා
භඤ්යජයය පාදිං වා භඤ්යජයය අඤ්ඤතරිං වා අඤ්ඤතරිං වා
අඞ්ගපච්චඞ්ගිං භඤ්යජයය, යසො තයතොනිදානිං මරණිං වා නිගච්යඡයය, 
මරණමත්තිංවාදුක්ඛ’’න්ති? ‘‘එවිං, භන්යත’’.‘‘එවයමවයඛො, ගහපති, 
අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති‘රුක්ඛඵලූපමාකාමාවුත්තාභගවතා
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බ්යහුදුක්ඛා බ්යහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො’ති. එවයමතිං යථාභූතිං
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා යායිං උයපක්ඛා නානත්තා නානත්තසිතා, තිං
අභිනිවජ්යජත්වායායිංඋයපක්ඛාඑකත්තා එකත්තසිතා.යත්ථසබ්බ්යයසො
යලොකාමිසූපාදානාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති.තයමවූයපක්ඛිං භායවතී’’ති
(ම.නි.2.43-48). 

එවිං අට්ඨිකඞ්කලාදිකඅග්ගක්ඛන්ධූපමපරියයොසානයතො විපස්සනිං 

දස්යසත්වා ඉදානි උපචාරසමාධිං දස්යසන්යතො ‘‘බුද්ධානුස්සතිං 

භායවන්ය ො’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ පුනප්පුනිං උප්පජ්ජනයතො සති එව අනුස්සති. 
පවත්තිතබ්බ්යට්ඨානම්හියයව ච පවත්තත්තා සද්ධාපබ්බ්යජිතස්ස කුලපුත්තස්ස 
අනුරූපාසතීතිපිඅනුස්සති.බුද්ධිංආරබ්භඋප්පන්නාඅනුස්සතිබුද්ධානුස්සති. 

අරහතාදිබුද්ධගුණාරම්මණාය සතියා එතිං අධවචනිං, තිං බුද්ධානුස්සතිං.

භායවන්ය ොති වඩ්යඪන්යතො බ්යූයහන්යතො. ධම්මිං ආරබ්භ උප්පන්නා

අනුස්සති ධම්මානුස්සති, ස්වාක්ඛාතතාදිධම්මගුණාරම්මණාය සතියා එතිං

අධවචනිං. සඞ්ඝිං ආරබ්භ උප්පන්නා අනුස්සති සඞ්ඝානුස්සති, 
සුප්පටිපන්නතාදිසඞ්ඝගුණාරම්මණාය සතියා එතිං අධවචනිං. සීලිං ආරබ්භ

උප්පන්නා අනුස්සති සීලානුස්සති, අත්තයනො අඛණ්ඩතාදිසීලගුණාරම්මණාය

සතියා එතිං අධවචනිං. චාගිං ආරබ්භ උප්පන්නා අනුස්සති චාගානුස්සති, 
අත්තයනො මුත්තචාගතාදිචාගගුණාරම්මණාය සතියා එතිං අධවචනිං. යදවතා

ආරබ්භඋප්පන්නාඅනුස්සති යදව ානුස්සති, යදවතාසක්ඛිට්ඨායන ඨයපත්වා 
අත්තයනොසද්ධාදිගුණාරම්මණායසතියාඑතිංඅධවචනිං.ආනාපායනආරබ්භ

උප්පන්නා සති ආනාපානස්සති, ආනාපානනිමිත්තාරම්මණාය සතියා එතිං

අධවචනිං. මරණිං ආරබ්භ උප්පන්නා සති මරණස්සති, 
එකභවපරියාපන්නජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදසඞ්ඛාතමරණාරම්මණාය සතියා එතිං
අධවචනිං. 

කුච්ඡිතානිංයකසාදීනිංපටික්කූලානිංආයත්තාආකරත්තාකායයොති සඞ්ඛිං

ගයත සරීයර ගතා පවත්තා සති කාෙග ාසති, තාදිසිං වා කායිං ගතා සති
‘‘කායගතසතී’’ති වත්තබ්යබ්ය රස්සිං අකත්වා ‘‘කායගතාසතී’’ති වුත්තිං. 
යකසාදියකසු කායයකොට්ඨායසසු පටික්කූලනිමිත්තාරම්මණාය සතියා එතිං

අධවචනිං. උපසමිං ආරබ්භ උප්පන්නා අනුස්සති. උපසමානුස්සති, 
සබ්බ්යදුක්ඛූපසමාරම්මණායසතියාඑතිංඅධවචනිං. 

විතක්කවිචාරපීතිසුඛචිත්යතකග්ගතාසම්පයුත්තිං පඨමජ්ඣානිං 
භායවන්යතො. පීතිසුඛචිත්යතකග්ගතාසම්පයුත්තිං දුතියජ්ඣානිං භායවන්යතො. 
සුඛචිත්යතකග්ගතාසම්පයුත්තිං තතියජ්ඣානිං භායවන්යතො. 
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උයපක්ඛාචිත්යතකග්ගතාසම්පයුත්තිං චතුත්ථජ්ඣානිං භායවන්යතො…යප.… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනිංභායවන්යතොපිකායමපරිවජ්යජතීති. 

වික්ඛම්භනප්පහානිං දස්යසත්වා ඉදානි සමුච්යඡයදන කාමානිං පහානිං

දස්යසතුිං ‘‘යසො ාපත්තිමග්ගං භායවන්ය ොපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ
මග්ගයසොතස්ස ආපජ්ජනිං යසොතාපත්ති, යසොතාපත්තියා මග්යගො

යසොතාපත්තිමග්යගො. අපාෙගමනීයෙ කායමති යයහි අපායිං ගච්ඡන්ති, යත
අපායගමනීයය කායම සමුච්යඡදයතො යසොතාපත්තිමග්ගිං භායවන්යතො 
පරිවජ්යජති. පටිසන්ධවයසනසකිිංයයවඉමිං යලොකිංආගච්ඡතීතිසකදාගාමී, 

තස්ස මග්යගො සකදාගාමිමග්යගො. තිං මග්ගිං භායවන්යතො. ඔළාරියකති 
පරිළාහප්පත්යත. පටිසන්ධවයසයනව කාමභවිං නාගච්ඡතීති අනාගාමී, තස්ස

මග්යගො අනාගාමිමග්යගො. තිං මග්ගිං භායවන්යතො. අනුසහගය ති 
සුඛුමභාවප්පත්යත. කියලයසහි ආරකත්තා, කියලසාරීනිං හතත්තා, 
සිංසාරචක්කස්ස අරානිං හතත්තා, පාපකරයණ රහාභාවා, පච්චයාදීනිං
අරහත්තා ච අරහිං, අරහයතො භායවො අරහත්තිං. කිිං තිං? අරහත්තඵලිං.
අරහත්තස්ස මග්යගො අරහත්තමග්යගො. තිං අරහත්තමග්ගිං භායවන්යතො. 

සබ්යබන සබ්බන්ති සබ්යබ්යනාකායරන සබ්බ්යිං. සබ්බථා සබ්බන්ති

සබ්බ්යප්පකායරන සබ්බ්යිං. අයසසං නිස්යසසන්ති නිරවයසසිං ගන්ධමත්තම්පි

අට්ඨයපත්වා. අථ වා සබ්යබන සබ්බං මූලවයසන. සබ්බථා සබ්බං 

ආකාරනිප්පයදසවයසන. අයසසං නිස්යසසං භාවනානිප්පයදසවයසන. තථා
පුරියමන දුච්චරිතාභායවන. දුතියයන පරියුට්ඨානාභායවන. තතියයන
අනුසයාභායවන එවයමයකවණ්ණයන්ති. 

සප්යපො වුච්චති අහීති යයො යකොචි සරන්යතො ගච්ඡති. යකනට්යඨනාති

යකනඅත්යථන. සංසප්පන්ය ොගච්ඡතීතියස්මාසම්මාසිංසරන්යතොගච්ඡතීති 

සප්යපො. භු න්ය ොති වඞ්කවඞ්යකො හුත්වා. පන්නසියරොති නිපන්නසීයසො

හුත්වා. සියරන සුපතීතිසීසිංයභොගන්තයරකත්වාසුපනභායවනසිරසාසුපතීති 

සරීසයපො. බියල සයතීති බිලාසයෙො. ‘‘බිලසයයො’’තිපි පාළි, තිං සුන්දරිං.

ගුහායිං යසතීති ගුහාසයෙො. දාඨා  ස්සආවුයධොතිතස්ස සප්පස්ස දුයව දාඨා

පහරණසත්ථසඞ්ඛායතො ආවුයධො. විසං  ස්ස යඝොරන්ති තස්ස සප්පස්ස

බ්යයාපකසඞ්ඛාතිංවිසිංදාරුණිං කක්ඛළිං. ජිව්හා ස්සදුවිධාතිතස්සසප්පස්ස

ද්යවධා ජිව්හා. ද්වීහි ජිව්හාහි රසං සාෙතීති දුවිධාහි ජිව්හාහි රසිං ජානාති

අස්සාදිංවින්දතිසාදියතීති.ජීවිතුිංකාමයතීති ජීවිතුකායමො. අමරිතුිංකාමයතීති 

අමරිතුකායමො. සුඛිං කාමයතීති සුෙකායමො. දුක්ෙප්පටික්කූයලොති දුක්ඛිං 

අනිච්ඡමායනො. පායදනාති අත්තයනො පායදන. සප්පසිරන්ති සප්පස්ස සීසිං. 

වජ්ය ෙයාති දූරයතො වජ්යජයය. විවජ්ය ෙයාති තස්ස පමායණන. 

පරිවජ්ය ෙයාති සමන්තයතො. අභිනිවජ්ය ෙයාති චතුත්ථප්පමායණන. අථ වා
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පටුන 

පුරියමන සීසයතො. දුතියතතියයන ද්වීහි පස්යසහි. චතුත්යථන පච්ඡයතො.

‘‘කායම පන අප්පත්තස්ස පරියයසනමූලදුක්ඛවත්ථුභායවන වජ්ය ෙය. 

පත්තස්ස ආරක්ඛමූලදුක්ඛවත්ථුභායවන විවජ්ය ෙය. 

අඤ්ඤාණපරිළාහදුක්ඛවත්ථුභායවන පරිවජ්ය ෙය. විනාසමුයඛ

පියවිප්පයයොගදුක්ඛවත්ථුභායවන අභිනිවජ්ය ෙයා’’තිඑවයමයකවණ්ණයන්ති. 

රඤ්ජනවයසන රායගො. බ්යලවරඤ්ජනට්යඨන සාරායගො. විසයය සත්තානිං

අනු අනු නයනයතො අනුනයෙො. අනුරුජ්ඣතීති අනුයරොයධො, කායමතීති 

අත්යථො. යත්ථ කත්ථචි භයව සත්තා එතාය නන්දන්තීති නන්දී, සයිං වා

නන්දතීති නන්දී. නන්දී චසාරඤ්ජනට්යඨනරායගොචාති නන්දිරායගො. තත්ථ
එකස්මිිං ආරම්මයණසකිිංඋප්පන්නාතණ්හානන්දී, පුනප්පුනිංඋප්පජ්ජමානා

නන්දිරායගොති වුච්චති. චිත් ස්ස සාරායගොති යයො යහට්ඨා 
‘‘බ්යලවරඤ්ජනට්යඨනසාරායගො’’තිවුත්යතො, යසොනසත්තස්ස, චිත්තස්යසව
සාරායගොති අත්යථො. 

ඉච්ඡන්ති එතාය ආරම්මණානීති ඉච්ඡා. බ්යහලකියලසභායවන මුච්ඡන්ති

එතාය පාණියනොති මුච්ඡා. ගලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා ගහණවයසන 

අජ්යඣොසානං. ඉමිනා සත්තා ගජ්ඣන්ති යගධිං ආපජ්ජන්තීති යගයධො. 

බ්යහලට්යඨනවා යගයධො. ‘‘යගධිංවාපනපවනසණ්ඩ’’න්තිහිබ්යහලට්යඨයනව 
වුත්තිං. අනන්තරපදිං උපසග්ගවයසන වඩ්ඪිතිං, සබ්බ්යයතොභායගන වා 

යගයධොති පලියගයධො. සජ්ජන්ති එයතනාති සඞ්යගො. ලග්ගනට්යඨන වා 

සඞ්යගො. ඔසීදනට්යඨන පඞ්යකො. ආකඩ්ඪනවයසන එ ා. ‘‘එජා ඉමිං පුරිසිං
පරිකඩ්ඪති තස්ස තස්යසව භවස්ස අභිනිබ්බ්යත්තියා’’ති හි වුත්තිං.

වඤ්චනට්යඨන මාො. වට්ටස්මිිං සත්තානිං ජනනට්යඨන  නිකා. ‘‘තණ්හා
ජයනති පුරිසිං, චිත්තමස්ස විධාවතී’’ති (සිං. නි. 1.55) හි වුත්තිං. වට්ටස්මිිං

සත්යත දුක්යඛනසිංයයොජයමානාජයනතීති සඤ් නනී. ඝටනට්යඨන සිබ්බිනී. 
අයඤ්හි වට්ටස්මිිං සත්යත චුතිපටිසන්ධවයසන සිබ්බ්යති ඝයටති තුන්නකායරො
විය පියලොතිකාය පියලොතිකිං, තස්මා ‘‘ඝටනට්යඨන සිබ්බිනී’’ති වුත්තා.
අයනකප්පකාරිං විසයජාලිං තණ්හාවිප්ඵන්දිතනියවසසඞ්ඛාතිං වා ජාලමස්සා

අත්ථීති  ාලිනී. 

ආකඩ්ඪනට්යඨන සීඝයසොතාසරිතාවියාති සරි ා. අල්ලට්යඨනවා සරි ා. 
වුත්තඤ්යහතිං ‘‘සරිතානි සියනහිතානි ච යසොමනස්සානි භවන්ති
ජන්තුයනො’’ති (ධ. ප. 341). අල්ලානි යචව සිනිද්ධානි චාති අයඤ්යහත්ථ

අත්යථො. අනයබ්යයසනාපාදනට්යඨන කුම්මානුබ්යන්ධසුත්තකිං වියාති සුත් ං. 
වුත්තඤ්යහතිං ‘‘සුත්තන්තියඛො, භික්ඛයව, නන්දිරාගස්යසතිං අධවචන’’න්ති

(සිං. නි. 2.159). රූපාදීසු විත්ථතට්යඨන විස ා. තස්ස තස්ස පටිලාභත්ථාය 
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සත්යත ආයූහායපතීති ආයූහිනී. උක්කණ්ඨිතුිං අපදානයතො සහායට්යඨන 

දුතිො. අයඤ්හි සත්තානිං වට්ටස්මිිං උක්කණ්ඨිතුිං න යදති, ගතගතට්ඨායන
පියසහායයොවියඅභිරමායපති.යතයනවවුත්තිං– 

‘‘තණ්හාදුතියයොපුරියසො, දීඝමද්ධානසිංසරිං; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවිං, සිංසාරිං නාතිවත්තතී’’ති. (ඉතිවු. 15; අ. නි.
4.9; මහානි.191; චූළනි.පායායනානුගීතිගාථානිද්යදස107); 

පණිධානකවයසන පණිධි.භවයනත්තීති භවරජ්ජු.එතායහිසත්තාරජ්ජුයා
ගීවායිං බ්යද්ධා යගොණා විය ඉච්ඡිතිච්ඡිතට්ඨානිං නියයන්ති.තිංතිංආරම්මණිං

වනති භජති අල්ලීයතීති වනං, වනති යාචතීති වා වනං. වනයථොති
බ්යයඤ්ජයනන පදිං වඩ්ඪිතිං. අනත්ථදුක්ඛානිං වා සමුට්ඨාපනට්යඨන

ගහනට්යඨනචවනිංවියාති වනං. බ්යලවතණ්හායයතිංනාමිං.ගහනතරට්යඨන

පනතයතොබ්යලවතරා වනයථො නාම.යතනවුත්තිං– 

‘‘වනිංඡින්දථමාරුක්ඛිං, වනයතොජායයතභයිං; 
යඡත්වා වනඤ්ච වනථඤ්ච, නිබ්බ්යනා යහොථ භික්ඛයවො’’ති. (ධ. ප. 
283); 

සන්ථවනවයසන සන්ථයවො, සිංසග්යගොති අත්යථො. යසො දුවියධො –
තණ්හාසන්ථයවො මිත්තසන්ථයවොච.යතසුඉධතණ්හාසන්ථයවොඅධප්යපයතො.

සියනහවයසන ස්යනයහො. ආලයකරණවයසන කම්පමානා අයපක්ඛතීති 

අයපක්ො. වුත්තම්පි යචතිං ‘‘ඉමානි යත යදව චතුරාසීති නගරසහස්සානි
කුසාවතීරාජධානිප්පමුඛානි, එත්ථ යදව ඡන්දිං ජයනහි ජීවියත අයපක්ඛිං 
කයරොහී’’ති (දී. නි. 2.266). ආලයිං කයරොහීති අයඤ්යහත්ථ අත්යථො.

පාටියයක්යක පාටියයක්යකආරම්මයණබ්යන්ධතීති පටිබන්ධු, ඤාතකට්යඨන

වා පාටියයක්යකො බ්යන්ධූතිපි පටිබන්ධු. නිච්චසන්නිස්සිතට්යඨනපි සත්තානිං

තණ්හාසයමො බ්යන්ධු නාම නත්ථි. ආරම්මණානිං අසනයතො ආසා. 
අජ්යඣොත්ථරණයතො යචව තිත්තිිං අනුගන්ත්වාව පරිභුඤ්ජනයතො චාති

අත්යථො.ආසීසනවයසන ආසීසනා. ආසීසිතස්සභායවො ආසීසි ත් ං. 

ඉදානි තස්සා පවත්තිට්ඨානිං දස්යසතුිං ‘‘රූපාසා’’තිආදි වුත්තිං. තත්ථ

ආසීසනවයසනආසාතිආසායඅත්ථිං ගයහත්වාරූයපආසා රූපාසා. එවිංනවපි
පදානියවදිතබ්බ්යානි. එත්ථචපුරිමානිපඤ්චපඤ්චකාමගුණවයසනවුත්තානි, 
පරික්ඛාරයලොභවයසනඡට්ඨිං.තිං වියසසයතොපබ්බ්යජිතානිං, තයතොපරානිතීණි
අතිත්තියවත්ථුවයසන ගහට්ඨානිං. න හි යතසිං ධනපුත්තජීවියතහි අඤ්ඤිං
පියතරිංඅත්ථි. ‘‘ඉදිංමය්හිං, ඉදිංමය්හ’’න්තිවා ‘‘අසුයකනයමඉදිංදින්නිං, 

ඉදිං දින්න’’න්ති වා එවිං සත්යත ජප්පායපතීති  ප්පා. පරයතො ද්යව පදානි



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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උපසග්යගනවඩ්ඪිතානි, තයතොපරිං අඤ්යඤනාකායරනවිභජිතුිංආරද්ධත්තා

පුන ‘‘ජප්පා’’ති වුත්තිං. ජප්පනාකායරො  ප්පනා. ජප්පිතස්ස භායවො 

 ප්පි ත් ං. පුනප්පුනිං විසයය ලුම්පති ආකඩ්ඪතීති යලොලුයපො, යලොලුපස්ස

භායවො යලොලුප්පං. යලොලුප්පනාකායරො යලොලුප්පාෙනා. යලොලුප්පසමඞ්ගයනො

භායවො යලොලුප්පායි ත් ං. 

පුච්ඡඤ්ජික ාති යාය තණ්හාය ලාභට්ඨායනසු පුච්ඡිං චාලයමානා සුනඛා
විය කම්පමානා විචරන්ති, තිං තස්සා කම්පනතණ්හාය නාමිං. සාධු

මනාපමනායප විසයය කායමතීති සාධුකායමො, තස්ස භායවො සාධුකමය ා. 

මාතාමාතුච්ඡාතිආදියක අයුත්තට්ඨායන රායගොති අධම්මරායගො. 

යුත්තට්ඨායනපි බ්යලවා හුත්වා උප්පන්යනො යලොයභො විසමයලොයභො. ‘‘රායගො 
විසම’’න්තිආදිවචනයතො (විභ. 924) වා යුත්තට්ඨායන වා අයුත්තට්ඨායන වා
උප්පන්යනො ඡන්දරායගො අධම්මට්යඨන අධම්මරායගො. විසමට්යඨන

විසමයලොයභොති යවදිතබ්යබ්යො. ආරම්මණානිං නිකාමනවයසන නිකන්ති. 

නිකාමනාකායරො නිකාමනා. පත්ථයනවයසන පත්ථනා. පිහායනවයසන 

පිහනා. සුට්ඨුපත්ථනා සම්පත්ථනා. පඤ්චසුකාමගුයණසුතණ්හා කාම ණ්හා. 

රූපාරූපභයවසු තණ්හා භව ණ්හා. උච්යඡදසඞ්ඛායත විභයව තණ්හා 

විභව ණ්හා. සුද්යධ රූපභවස්මිිංයයවතණ්හා රූප ණ්හා. අරූපභයවතණ්හා 

අරූප ණ්හා. උච්යඡදදිට්ඨිසහගයතො රායගො, නියරොයධ තණ්හා 

නියරොධ ණ්හා. රූයප තණ්හා රූප ණ්හා. සද්යද තණ්හා සද්ද ණ්හා. 

ගන්ධ ණ්හාදීසුපිඑයසවනයයො. ඔඝාදයයො වුත්තත්ථාව. 

කුසලධම්යම ආවරතීති ආවරණං. ඡාදනවයසන ඡදනං. සත්යත වට්ටස්මිිං 

බ්යන්ධතීති බන්ධනං. චිත්තිං උපහන්ත්වා කිලිස්සති සිංකිලිට්ඨිං කයරොතීති 

උපක්කියලයසො. ථාමගතට්යඨන අනු අනු යසතීති අනුසයෙො. උප්පජ්ජමානිං

චිත්තිං පරියුට්ඨාතීති පරියුට්ඨානං, උප්පජ්ජිතුිං අපදායනන කුසලවාරිං
ගණ්හාතීති අත්යථො. ‘‘යචොරා මග්යග පරියුට්ඨිිංසු, ධුත්තා මග්යග
පරියුට්ඨිිංසූ’’තිආදීසු (චූළව. 430) හි මග්ගිං ගණ්හිිංසූති අත්යථො. එවමිධාපි

ගහණට්යඨන පරියුට්ඨානිං යවදිතබ්බ්යිං. පලියවඨනට්යඨන ලතා වියාති ල ා. 
‘‘ලතා උප්පජ්ජතිට්ඨතී’’ති(ධ.ප.340) ආගතට්ඨායනපිඅයිංතණ්හාලතාති

වුත්තා. විවිධානිවත්ථූනිඉච්ඡතීති යවවිච්ඡං. වට්ටදුක්ඛස්ස මූලන්ති දුක්ෙමූලං. 

තස්යසව දුක්ඛස්ස නිදානන්ති දුක්ෙනිදානං. තිං දුක්ඛිං ඉයතො පභවතීති 

දුක්ෙප්පභයවො. බ්යන්ධනට්යඨන පායසො වියාති පායසො, මාරස්ස පායසො 

මාරපායසො. දුරුග්ගලනට්යඨන බ්යළිසිං වියාති බ්යළිසිං, මාරස්ස බ්යළිසිං 

මාරබළිසං. තණ්හාභිභූතාමාරස්සවිසයිං නාතික්කමන්ති, යතසිංඋපරිමායරො

වසිං වත්යතතීති ඉමිනා පරියායයන මාරස්ස විසයයොති මාරවිසයෙො. 
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පටුන 

සන්දනට්යඨන තණ්හාව නදී  ණ්හානදී. අජ්යඣොත්ථරණට්යඨන තණ්හාව

ජාලිං  ණ්හා ාලං. යථා සුනඛා ගද්දූලබ්යද්ධා යදිච්ඡකිං නියයන්ති, එවිං 
තණ්හාබ්යද්ධා සත්තාති දළ්හබ්යන්ධනට්යඨන ගද්දූලිං වියාති ගද්දූලිං, තණ්හාව 

ගද්දූලිං  ණ්හාගද්දූලං. දුප්පූරණට්යඨන තණ්හාව සමුද්යදො  ණ්හාසමුද්යදො. 

අභිජ්ඣායනට්යඨන අභිජ්ඣා. ලුබ්භන්ති එයතන, සයිං වා ලුබ්භති, 

ලුබ්භනමත්තයමව වා තන්ති යලොයභො. සම්පයුත්තකානිං අකුසලානං 

පතිට්ඨට්යඨන මූලං. 

විසත්තිකාතීතිවිසත්තිකාඉති. යකනට්යඨනාතියකනසභායවන. විස ාති 

විත්ථටා රූපාදීසු. විසාලාති විපුලා. විසටාති යතභූමකබ්යයාපකවයසන විසටා.
පුරිමවචනයමව තකාරස්ස ටකාරිං කත්වා බ්යයඤ්ජනවිභාගිං කත්වා වුත්තිං. 

විසක්කතීති පරිසප්පති සහති වා. රත්යතො හි රාගවත්ථුනා පායදන
තාළියමායනොපිසහති.ඔසක්කනිං විප්ඵන්දනිංවා‘‘විසක්කන’’න්තිපිවදන්ති.

‘‘කුසලාකුසලානිංපතී’’තියකචි වණ්ණයන්ති. විසංහරතීතිතථාතථාකායමසු
ආනිසිංසිංපස්සන්තී විවියධහිආකායරහියනක්ඛම්මාභිමුඛප්පවත්තියතොචිත්තිං 

සිංහරති සඞ්ඛිපති, විසිං වා දුක්ඛිං, තිං හරති, වහතීති අත්යථො. විසංවාදිකාති
අනිච්චාදිිං නිච්චාදියතො ගණ්හන්තී විසිංවාදිකා යහොති. දුක්ඛනිබ්බ්යත්තකස්ස

කම්මස්ස යහතුභාවයතො විසමූලා, විසිං වා දුක්ඛදුක්ඛාදිභූතා යවදනා මූලිං

එතිස්සාති විසමූලා. දුක්ඛසමුදයත්තා විසිං ඵලිං එතිස්සාති විස ලා. යාය
තණ්හාය රූපාදිකස්ස දුක්ඛස්යසව පරියභොයගො යහොති, න අමතස්සාති සා
‘‘විසපරියභොගා’’තිවුත්තා.සබ්බ්යත්ථ නිරුත්තිවයසනපදසිද්ධයවදිතබ්බ්යා. 

තස්සා විසයිං දස්යසතුකායමො ‘‘විසාලා වා පන සා  ණ්හා

රූයප’’තිආදිමාහ. තත්ථ විසාලා වා පනාති මහන්තී එව තණ්හායනට්යඨන

තණ්හා, රූපාදයයො පඤ්ච පඤ්චකාමගුණිකරාගවයසන වුත්තා. කුයල

ගයණතිආදීනි එකාදස පදානි යලොලුප්පාදවයසන වුත්තානි. කාමධාතුත්තියකො
කම්මවට්ටවයසන විභත්යතො, කාමභවත්තියකො විපාකවට්ටවයසන විභත්යතො, 
සඤ්ඤාභවත්තියකො සඤ්ඤාවයසන විභත්යතො, එකයවොකාරභවත්තියකො
ඛන්ධවයසන විභත්යතො. අතීතත්තියකො කාලවයසන, දිට්ඨචතුක්යකො
ආරම්මණවයසන, අපායත්තියකො ඔකාසවයසන, ඛන්ධත්තියකො
නිස්සත්තනිජ්ජීවවයසන විභත්යතොති ඤාතබ්බ්යිං. තත්රායිං සඞ්යඛයපන 
අත්ථදීපනාවිභාවනාච– 

‘‘තත්ථ කතමා කාමධාතු? යහට්ඨයතො අවීචිනිරයිං පරියන්තිං කරිත්වා 
උපරියතො පරනිම්මිතවසවත්තියදයව අන්යතොකරිත්වා යිං එතස්මිිං අන්තයර
එත්ථාවචරා එත්ථ පරියාපන්නා ඛන්ධධාතුආයතනා රූපිං යවදනා සඤ්ඤා
සඞ්ඛාරාවිඤ්ඤාණිං, අයිං වුච්චතිකාමධාතු’’(ධ.ස.1287). 
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‘‘තත්ථ කතමා රූපධාතු? යහට්ඨයතො බ්රහ්මයලොකිං පරියන්තිං කරිත්වා 
උපරියතො අකනිට්යඨ යදයව අන්යතොකරිත්වා යිං එතස්මිිං අන්තයර 
එත්ථාවචරා එත්ථ පරියාපන්නා සමාපන්නස්ස වා උපපන්නස්ස වා 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්සවාචිත්තයචතසිකාධම්මා, අයිංවුච්චතිරූපධාතු’’ (ධ.
ස. 1289). 

‘‘තත්ථ කතමා අරූපධාතු? යහට්ඨයතො ආකාසානඤ්චායතනුපයග යදයව 
පරියන්තිං කරිත්වා උපරියතො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනුපයග යදයව
අන්යතොකරිත්වා යිං එතස්මිිං අන්තයර එත්ථාවචරා එත්ථ පරියාපන්නා
සමාපන්නස්සවාඋපපන්නස්සවා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්සවාචිත්තයචතසිකා
ධම්මා, අයිං වුච්චති අරූපධාතූ’’ති (ධ. ස. 1291). අට්ඨකථායිං පන 

‘‘කාමධාතූති කාමභයවො, පඤ්චක්ඛන්ධා ලබ්භන්ති. රූපධාතූති රූපභයවො, 

පඤ්චක්ඛන්ධා ලබ්භන්ති. අරූපධාතූති අරූපභයවො, චත්තායරො ඛන්ධා
ලබ්භන්තී’’තිවුත්තිං. 

අථ වාකාමරාගසඞ්ඛායතනකායමනයුත්තාධාතු කාමධාතු, කාමසඞ්ඛාතා

වාධාතු කාමධාතු. කාමිංපහායරූයපනයුත්තාධාතු රූපධාතු, රූපසඞ්ඛාතාවා

ධාතු රූපධාතු. කාමඤ්ච රූපඤ්ච පහාය අරූයපන යුත්තා ධාතු අරූපධාතු, 

අරූපසඞ්ඛාතාවාධාතු අරූපධාතු. තාඑවධාතුයයොපුනභවපරියායයනවුත්තා.
භවන්තීති හි භවාති වුච්චන්ති. සඤ්ඤාය යුත්යතො භයවො, සඤ්ඤාවතිං වා

භයවො, සඤ්ඤා වා එත්ථ භයව අත්ථීති සඤ්ඤාභයවො. යසො කාමභයවො ච
අසඤ්ඤාභවමුත්යතො රූපභයවො ච යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභවමුත්යතො
අරූපභයවොචයහොති. 

න සඤ්ඤාභයවො අසඤ්ඤාභයවො, යසො රූපභයවකයදයසො. 
ඔළාරිකත්තාභාවයතො යනවසඤ්ඤා, සුඛුමත්යතන සබ්භාවයතො නාසඤ්ඤාති

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා, තාය යුත්යතො භයවො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභයවො. 
අථවාඔළාරිකාය සඤ්ඤායඅභාවාසුඛුමායචභාවායනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා

අස්මිිං භයවති යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභයවො, යසො අරූපභයවකයදයසො.
එයකන රූපක්ඛන්යධන යවොකිණ්යණො භයවො, එයකො වා යවොකායරො, අස්ස

භවස්සාති එකයවොකාරභයවො, යසො අසඤ්ඤාභයවොව. චතූහි අරූපක්ඛන්යධහි 
යවොකිණ්යණො භයවො, චත්තායරො වා යවොකාරා අස්ස භවස්සාති 

චතුයවොකාරභයවො, යසො අරූපභයවො එව. පඤ්චහි ඛන්යධහි යවොකිණ්යණො

භයවො, පඤ්ච වා යවොකාරා අස්ස භවස්සාති පඤ්චයවොකාරභයවො, යසො
කාමභයවො ච රූපභයවකයදයසො ච යහොති. අතීතත්තියකො යහට්ඨා

වුත්තනයයොව. දිට්ඨන්ති චතුසමුට්ඨානිකිං රූපාරම්මණිං. සු න්ති

ද්විසමුට්ඨානිකිං සද්දාරම්මණිං. මු න්ති ඵුසිත්වා ගයහතබ්බ්යානි 
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චතුසමුට්ඨානිකානි ගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බ්යාරම්මණානි. විඤ්ඤා බ්බං නාම
මනසා ජානිතබ්බ්යිං ධම්මාරම්මණිං. යතසු දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ්යසු

ධම්යමසු. විසටාවිත්ථ ාති මහන්තාපත්ථටා. 

අපාෙයලොයකති වඩ්ඪිසඞ්ඛාතස්ස අයස්ස අභායවන අපායයො, තස්මිිං

අපායයලොයක. ෙන්ධයලොයකති රාසට්යඨන රූපාදයයො පඤ්චක්ඛන්ධා එව

යලොයකො. ධාතුයලොයකති සුඤ්ඤතට්යඨන චක්ඛුධාතුආදයයො අට්ඨාරස

ධාතුයයො එව යලොයකො. ආෙ නයලොයකති ආයතනාදීහි කාරයණහි
ද්වාදසායතනානි එව යලොයකො. සබ්යබ්යපි ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන යලොයකො, 

වුත්තප්පකායරයලොයකවිසටාවිත්ථටාතිවිසත්තිකා. සය ොති සරතීතිසයතො, 
පුග්ගයලනසතිවුත්තා. 

තත්ථ සරණලක්ඛණා සති. සරන්තිතාය, සයිංවාසරති, සරණමත්තයමව
වා එසාති සති. සා පයනසා අපිලාපනලක්ඛණා, අසම්යමොසනරසා, 
ආරක්ඛපච්චුපට්ඨානා, විසයාභිමුඛභාවපච්චුපට්ඨානාවා, ථිරසඤ්ඤාපදට්ඨානා, 
කායාදිසතිපට්ඨානපදට්ඨානා වා. ආරම්මයණ දළ්හපතිට්ඨිතත්තා පන එසිකා
විය, චක්ඛුද්වාරාදීනිංරක්ඛණයතො යදොවාරියකොවියචදට්ඨබ්බ්යා. 

තස්සා පවත්තිට්ඨානිං දස්යසන්යතො ‘‘කායෙ කාොනුපස්සනාසතිපට්ඨානං

භායවන්ය ො සය ො’’තිආදිනා නයයන චතුබ්බිධිං සතිපට්ඨානමාහ. තත්ථ 

කායෙති රූපකායය. රූපකායයො හි ඉධ අඞ්ගපච්චඞ්ගානිං යකසාදීනඤ්ච
ධම්මානිං සමූහට්යඨන හත්ථිකායරථකායාදයයො විය ‘‘කායයො’’ති
අධප්යපයතො. යථා ච සමූහට්යඨන, එවිං කුච්ඡිතානිං ආයට්යඨන.

කුච්ඡිතානඤ්හි පරමයජගුච්ඡානිං යසො ආයයොතිපි කායයො. ආයෙොති
උප්පත්තියදයසො. තත්රායිං වචනත්යථො – ආයන්ති තයතොති ආයයො. යක

ආයන්තීති? කුච්ඡිතායකසාදයයො.ඉතිකුච්ඡිතානිංයකසාදීනිංආයයොති කායෙො. 

කාොනුපස්සනාති කායස්ස අනුපස්සනා, කායිං වා අනුපස්සනා, 

‘‘කායෙ’’ති ච වත්වාපි පුන ‘‘කාොනුපස්සනා’’ති දුතියිං කායග්ගහණිං
අසම්මිස්සයතො වවත්ථානඝනවිනිබ්යභොගාදිදස්සනත්ථිංකතන්තියවදිතබ්බ්යිං. 

යතන න කායය යවදනානුපස්සනා චිත්තධම්මානුපස්සනා වා, අථ යඛො 
කායානුපස්සනායයවාති කායසඞ්ඛායත වත්ථුස්මිිං කායානුපස්සනාකාරස්යසව
දස්සයනන අසම්මිස්සයතො වවත්ථානිං දස්සිතිං යහොති, තථා න කායය 
අඞ්ගපච්චඞ්ගවිනිමුත්තඑකධම්මානුපස්සනා, නාපි 
යකසයලොමාදිවිනිමුත්තඉත්ථිපුරිසානුපස්සනා. යයොපි යචත්ථ
යකසයලොමාදියකො භූතුපාදායසමූහසඞ්ඛායතො කායයො, තත්ථාපි න
භූතුපාදායවිනිමුත්තඑකධම්මානුපස්සනා, අථ යඛොරථසම්භාරානුපස්සකස්සවිය
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අඞ්ගපච්චඞ්ගසමූහානුපස්සනා, නගරාවයවානුපස්සකස්ස විය
යකසයලොමාදිසමූහානුපස්සනා, කදලික්ඛන්ධපත්තවට්ටිවිනිභුජනකස්ස විය 
රිත්තමුට්ඨිවිනියවඨකස්ස විය ච භූතුපාදායසමූහානුපස්සනායයවාති
සමූහවයසයනව කායසඞ්ඛාතස්ස වත්ථුයනො නානප්පකාරයතො දස්යසන්යතන
ඝනවිනිබ්යභොයගො දස්සියතො යහොති. න යහත්ථ යථාවුත්තසමූහවිනිමුත්යතො
කායයො වා ඉත්ථී වා පුරියසො වා අඤ්යඤො වා යකොචි ධම්යමො දිස්සති, 
යථාවුත්තධම්මසමූහමත්යතයයව පන තථා තථා සත්තා මිච්ඡාභිනියවසිං
කයරොන්ති.යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘යිංපස්සතිනතිංදිට්ඨිං, යිංදිට්ඨිංතිංනපස්සති; 
අපස්සිංබ්යජ්ඣයතමූළ්යහො, බ්යජ්ඣමායනොනමුච්චතී’’ති.(දී.නි. අට්ඨ.
2.373; ම.නි.අට්ඨ.1.106); 

ඝනවිනිබ්යභොගාදිදස්සනත්ථන්ති වුත්තිං. ආදිසද්යදන යචත්ථ අයම්පි
අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. අයඤ්හි එතස්මිිං කායය කායානුපස්සනායයව, න
අඤ්ඤධම්මානුපස්සනා.යථාඅනුදකභූතායපිමරීචියා උදකානුපස්සනායහොති, 
න එවිං අනිච්චදුක්ඛානත්තාසුභභූයතයයව ඉමස්මිිං කායය 
නිච්චසුඛත්තසුභභාවානුපස්සනා, අථ යඛො කායානුපස්සනා 
අනිච්චදුක්ඛානත්තාසුභාකාරසමූහානුපස්සනායයවාතිවුත්තිංයහොති. 

අථ වා ය්වායිං මහාසතිපට්ඨායන ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අරඤ්ඤගයතො 
වා…යප.… යසො සයතොව අස්සසතී’’තිආදිනා (දී. නි. 2.374; ම. නි. 1.107) 
නයයන අස්සාසපස්සාසාදිචුණ්ණිකජාතඅට්ඨිකපරියයොසායනොකායයොවුත්යතො, 
යයො ච පටිසම්භිදායිං සතිපට්ඨානකථායිං ‘‘ඉයධකච්යචො පථවීකායිං
අනිච්චයතොඅනුපස්සති.ආයපොකායිං.යතයජොකායිං. වායයොකායිං.යකසකායිං.
යලොමකායිං. ඡවිකායිං. චම්මකායිං. මිංසකායිං. රුහිරකායිං. න්හාරුකායිං. 
අට්ඨිකායිං. අට්ඨිමිඤ්ජකාය’’න්ති කායයො වුත්යතො, තස්ස සබ්බ්යස්ස
ඉමස්මිිංයයව කායයඅනුපස්සනයතොකායයකායානුපස්සනාතිඑවම්පිඅත්යථො
දට්ඨබ්යබ්යො. 

අථ වා කායය ‘‘අහ’’න්ති වා ‘‘මම’’න්ති වා එවිං ගයහතබ්බ්යස්ස යස්ස
කස්සචි අනුපස්සනයතො තස්ස තස්යසව පන යකසයලොමාදිකස්ස
නානාධම්මසමූහස්ස අනුපස්සනයතො කායය
යකසාදිසමූහසඞ්ඛාතකායානුපස්සනාති එවමත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. අපි ච 
‘‘ඉමස්මිිංකායය අනිච්චයතො අනුපස්සති, යනොනිච්චයතො’’තිආදිනා (පටි. ම.
3.35) අනුක්කයමන පටිසම්භිදායිං ආගතනයස්ස සබ්බ්යස්යසව
අනිච්චලක්ඛණාදියනො ආකාරසමූහසඞ්ඛාතස්ස කායස්ස අනුපස්සනයතොපි
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කායය කායානුපස්සනාති එවම්පි අත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. අයිං පන
චතුසතිපට්ඨානසාධාරයණොඅත්යථො. 

සතිපට්ඨානන්ති තයයො සතිපට්ඨානා සතියගොචයරොපි, තිධා පටිපන්යනසු
සාවයකසුසත්ථුයනො පටිඝානුනයවීතිවත්තතාපි, සතිපි. ‘‘චතුන්නිං, භික්ඛයව, 
සතිපට්ඨානානිං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච යදසිස්සාමි, තිං සුණාථ සාධුකිං
මනසිකයරොථ…යප.…යකොච, භික්ඛයව, කායස්සසමුදයයො? ආහාරසමුදයා
කායසමුදයයො’’තිආදීසු (සිං. නි. 5.408) හි සතියගොචයරො ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති
වුච්චති. තථා ‘‘කායයො උපට්ඨානිං, යනො සති, සති උපට්ඨානඤ්යචව සති
චා’’තිආදීසුපි(පටි.ම.3.35). තස්සත්යථො–පතිට්ඨාති අස්මින්තිපට්ඨානිං.කා

පතිට්ඨාති? සති.සතියාපට්ඨානිං සතිපට්ඨානං, පධානට්ඨානන්තිවාපට්ඨානිං, 
සතියාපට්ඨානිං සතිපට්ඨානිං, හත්ථිට්ඨානඅස්සට්ඨානාදීනිවිය. 

‘‘තයයො සතිපට්ඨානා යදරියයො යසවති, යදරියයො යසවමායනො සත්ථා 
ගණමනුසාසිතුමරහතී’’ති (ම. නි. 3.304, 311) එත්ථ තිධා පටිපන්යනසු
සාවයකසු සත්ථුයනො පටිඝානුනයවීතිවත්තතා ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්තා.
තස්සත්යථො – පට්ඨයපතබ්බ්යයතො පට්ඨානිං, පවත්තයිතබ්බ්යයතොති අත්යථො.
යකන පට්ඨයපතබ්යබ්යොති? සතියා, සතියා පට්ඨානිං සතිපට්ඨානන්ති.
‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා භාවිතා බ්යහුලීකතා සත්ත යබ්යොජ්ඣඞ්යග
පරිපූයරන්තී’’තිආදීසු(ම.නි.3.147) පනසතියයව ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්තිවුච්චති.
තස්සත්යථො –පතිට්ඨාතීතිපට්ඨානිං, උපට්ඨාති ඔක්කන්තිත්වාපක්ඛන්දිත්වා
පවත්තතීතිඅත්යථො.සතියයවපට්ඨානන්ති සතිපට්ඨානිං.අථවාසරණට්යඨන
සති, උපට්ඨානට්යඨනපට්ඨානිං.ඉතිසතිචසා පට්ඨානඤ්චාතිපිසතිපට්ඨානිං.

ඉදමිධඅධප්යපතිං.තිං සතිපට්ඨානිං. භායවන්ය ොතිවඩ්යඪන්යතො.එත්ථචයිං
තිධා පටිපන්යනසු සාවයකසු සත්ථුයනො පටිඝානුනයවීතිවත්තතා
‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්තිං, තිං ඉමිනා සුත්යතන ගයහතබ්බ්යිං. වුත්තඤ්යහතිං
භගවතා– 

‘‘තයයො සතිපට්ඨානා යදරියයො යසවති, යදරියයො යසවමායනො සත්ථා 
ගණමනුසාසිතුමරහතී’’ති (ම. නි. 3.304, 311) ඉති යඛො පයනතිං වුත්තිං, 
කිඤ්යචතිං පටිච්ච වුත්තිං. ඉධ, භික්ඛයව, සත්ථා සාවකානිං ධම්මිං යදයසති
අනුකම්පයකො හියතසී අනුකම්පිං උපාදාය ‘‘ඉදිං යවො හිතාය ඉදිං යවො
සුඛායා’’ති. තස්ස සාවකා න සුස්සූසන්ති, න යසොතිං ඔදහන්ති, න අඤ්ඤා
චිත්තිංඋපට්ඨයපන්ති, යවොක්කම්මච සත්ථුසාසනාවත්තන්ති.තත්ර, භික්ඛයව, 
තථාගයතොනයචවඅනත්තමයනොයහොති, නච අනත්තමනතිංපටිසිංයවයදති, 
අනවස්සුයතො ච විහරති සයතො සම්පජායනො. ඉදිං, භික්ඛයව, පඨමිං
සතිපට්ඨානිං.යදරියයො…යප.…මරහති. 
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‘‘පුනචපරිං, භික්ඛයව, සත්ථා…යප.…ඉදිංයවොසුඛායාති.තස්ස එකච්යච
සාවකා න සුස්සූසන්ති…යප.… වත්තන්ති. එකච්යච සාවකා
සුස්සූසන්ති…යප.… න ච යවොක්කම්ම සත්ථු සාසනා වත්තන්ති. තත්ර, 
භික්ඛයව, තථාගයතො න යචව අනත්තමයනො යහොති, න ච අනත්තමනතිං
පටිසිංයවයදති, න ච අත්තමයනො යහොති, න ච අත්තමනතිං පටිසිංයවයදති. 
අනත්තමනතා ච අත්තමනතා ච තදුභයිං අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො
විහරතිසයතොසම්පජායනො. ඉදිංවුච්චති, භික්ඛයව, දුතියිං…යප.…. 

‘‘පුන චපරිං…යප.… ඉදිං යවො සුඛායාති. තස්ස සාවකා 
සුස්සූසන්ති…යප.…වත්තන්ති.තත්ර, භික්ඛයව, තථාගයතොඅත්තමයනොයචව
යහොති, අත්තමනතඤ්ච පටිසිංයවයදති, අනවස්සුයතො ච විහරති සයතො
සම්පජායනො.ඉදිංවුච්චති, භික්ඛයව, තතිය’’න්ති(දී.නි.3.311). 

එවිං පටිඝානුනයයහි අනවස්සුතතා නිච්චිං උපට්ඨිතසතිතාය තදුභයිං 
වීතිවත්තතා ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්තා. බුද්ධානයමව කිර නිච්චිං
උපට්ඨිතසතිතායහොති, නපච්යචකබුද්ධාදීනන්ති. 

යවදනාසු යවදනානුපස්සනාතිආදීසු යවදනාදීනිං පුන වචයන පයයොජනිං 
කායානුපස්සනායිං වුත්තනයයයනව යථායයොගිං යයොයජත්වා යවදිතබ්බ්යිං.
අයම්පි සාධාරණත්යථො. සුඛාදීසු අයනකප්පයභදාසු යවදනාසු විසුිං විසුිං
අනිච්චාදියතොඑයකකයවදනානුපස්සනා. සරාගාදියකයසොළසප්පයභයදචිත්යත
විසුිං විසුිං අනිච්චාදියතො එයකකචිත්තානුපස්සනා. කායයවදනාචිත්තානි
ඨයපත්වා යසසයතභූමකධම්යමසු විසුිං විසුිං අනිච්චාදියතො 
එයකකධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානසුත්තන්යත වුත්තනයයන
නීවරණාදිධම්මානුපස්සනාති. එත්ථචකායයතිඑකවචනිං, සරීරස්සඑකත්තා. 
චිත්යතතිඑකවචනිං, චිත්තස්සසභාවයභදාභාවයතොජාතිග්ගහයණනකතන්ති
යවදිතබ්බ්යිං.යථා චයවදනාදයයොඅනුපස්සිතබ්බ්යා, තථානුපස්සන්යතොයවදනාසු 
යවදනානුපස්සනා, චිත්යත චිත්තානුපස්සනා, ධම්යමසු ධම්මානුපස්සනාති
යවදිතබ්බ්යා. කථිංයවදනාඅනුපස්සිතබ්බ්යා? සුඛාතාවයවදනාදුක්ඛයතො, දුක්ඛා
යවදනාසල්ලයතො, අදුක්ඛමසුඛාඅනිච්චයතොඅනුපස්සිතබ්බ්යා.යථාහ– 

‘‘යයොසුඛිංදුක්ඛයතොඅද්ද, දුක්ඛමද්දක්ඛිසල්ලයතො; 
අදුක්ඛමසුඛිංසන්තිං, අද්දක්ඛිනිංඅනිච්චයතො; 
සයවසම්මද්දයසොභික්ඛු, පරිජානාතියවදනා’’ති.(සිං.නි. 4.253); 

සබ්බ්යාඑවයචතා දුක්ඛයතොපිඅනුපස්සිතබ්බ්යා.වුත්තඤ්යහතිං ‘‘යිං කිඤ්චි
යවදයිතිං, තිං දුක්ඛස්මින්ති වදාමී’’ති (සිං. නි. 4.259). සුඛදුක්ඛයතොපි ච 
අනුපස්සිතබ්බ්යා. යථාහ ‘‘සුඛා යවදනා ඨිතිසුඛා, විපරිණාමදුක්ඛා. දුක්ඛා
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යවදනා ඨිතිදුක්ඛා, විපරිණාමසුඛා. අදුක්ඛමසුඛා යවදනා ඤාණසුඛා, 
අඤ්ඤාණදුක්ඛා’’ති (ම. නි.1.465). අපිචඅනිච්චාදිසත්තවිපස්සනාවයසනාපි
අනුපස්සිතබ්බ්යා. චිත්තධම්යමසුපි චිත්තිං තාව 
ආරම්මණාධපතිසහජාතභූමිකම්මවිපාකකිරියාදිනානත්තයභදානිං 
අනිච්චාදිසත්තානුපස්සනානිං සරාගාදියසොළසයභදානඤ්ච වයසන
අනුපස්සිතබ්බ්යිං. ධම්මා සලක්ඛණසාමඤ්ඤලක්ඛණානිං සුඤ්ඤතධම්මස්ස
අනිච්චාදිසත්තානුපස්සනානිං සන්තාසන්තාදීනඤ්චවයසනඅනුපස්සිතබ්බ්යා. 

ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨානා පුබ්බ්යභායග නානාචිත්යතසු ලබ්භන්ති. 
අඤ්යඤයනව හි චිත්යතන කායිං පරිග්ගණ්හාති, අඤ්යඤන යවදනිං, 
අඤ්යඤන චිත්තිං, අඤ්යඤන ධම්යම පරිග්ගණ්හාති, 
යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ පන එකචිත්යතයයවලබ්භන්තීති.ආදියතොහිකායිං
පරිග්ගණ්හිත්වා ආගතස්ස විපස්සනාසම්පයුත්තා සති කායානුපස්සනා නාම, 
තාය සතියා සමන්නාගයතො පුග්ගයලො කායානුපස්සී නාම. විපස්සනිං
උස්සුක්කායපත්වා අරියමග්ගිං පත්තස්ස මග්ගක්ඛයණමග්ගසම්පයුත්තා සති
කායානුපස්සනා නාම, තාය සතියා සමන්නාගයතො පුග්ගයලො කායානුපස්සී
නාම. 

යවදනිං පරිග්ගණ්හිත්වා චිත්තිං පරිග්ගණ්හිත්වා ධම්යම පරිග්ගණ්හිත්වා
ආගතස්ස විපස්සනාසම්පයුත්තා සති ධම්මානුපස්සනා නාම, තාය සතියා
සමන්නාගයතො පුග්ගයලො ධම්මානුපස්සී නාම. විපස්සනිං උස්සුක්කායපත්වා 
අරියමග්ගිං පත්තස්ස මග්ගක්ඛයණ මග්ගසම්පයුත්තා සති ධම්මානුපස්සනා
නාම, තාය සතියා සමන්නාගයතො පුග්ගයලො ධම්මානුපස්සී නාම, එවිං තාව 
යදසනා පුග්ගයල තිට්ඨති, කායය පන ‘‘සුභ’’න්ති විපල්ලාසප්පහානා
කායපරිග්ගාහිකා සතිමග්යගනසමිජ්ඣතීතිකායානුපස්සනානාම.යවදනාය
‘‘සුඛ’’න්තිවිපල්ලාසප්පහානා යවදනාපරිග්ගාහිකාසතිමග්යගනසමිජ්ඣතීති
යවදනානුපස්සනා නාම. චිත්යත ‘‘නිච්ච’’න්ති විපල්ලාසප්පහානා
චිත්තපරිග්ගාහිකාසතිමග්යගනසමිජ්ඣතීති චිත්තානුපස්සනානාම.ධම්යමසු
‘‘අත්තා’’ති විපල්ලාසප්පහානා ධම්මපරිග්ගාහිකා සති මග්යගන සමිජ්ඣතීති
ධම්මානුපස්සනා නාම. ඉති එකාව මග්ගසම්පයුත්තා සති 
චතුකිච්චසාධකට්යඨන චත්තාරි නාමානි ලභති. යතන වුත්තිං
‘‘යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණපන එකචිත්යතයයවලබ්භන්තී’’ති. 

පුන උපකාරවයසන ච අපරිහීනවයසන ච ගුණවයසන ච අපයර තයයො

චතුක්කා වුත්තා.තත්ථ අසතිපරිවජ් නාොතිනසතිඅසති, සතිඑත්ථ නත්ථීති

වා අසති, මුට්ඨස්සතියා එතිං අධවචනිං. පරිවජ් නාොති සමන්තයතො
වජ්ජයනන. භත්තනික්ඛිත්තකාකසදියස හි මුට්ඨසතිපුග්ගයල පරිවජ්ජයනන
උපට්ඨිතසතිපුග්ගලයසවයනන ඨානනිසජ්ජාදීසු සතිසමුට්ඨාපනත්ථිං



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
 

38 

පටුන 

නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තතාය ච සති උප්පජ්ජති. සතිකරණීොනං

ධම්මානන්තිසතියාකාතබ්බ්යානිංධම්මානිං. ක ත් ාතිකතභායවන.චතුන්නිං

මග්ගානිං කතත්තා, භාවිතත්තාති අත්යථො. සතිපරිබන්ධානං ධම්මානං

හ ත් ාති කාමච්ඡන්දාදීනිං නාසිතභායවන. සතිනිමිත් ානං ධම්මානං 

අසම්මුට්ඨත් ාතිසතියාකාරණානිංකායාදිආරම්මණානිංඅනට්ඨභායවන. 

සතිො සමන්නාග ත් ාති සතියා සම්මා ආගතත්තා අපරිහීනත්තා ච. 

වසි ත් ාති වසිභාවප්පත්යතන. පාගුඤ්ඤ ාොති පගුණභායවන. 

අපච්යචොයරොහණ ාොතිඅනිවත්තනභායවනඅපච්යචොසක්කනභායවන. 

සත් ත් ාති සභායවන විජ්ජමානත්තා. සන් ත් ාති නිබ්බුතසභාවත්තා. 

සමි ත් ාති කියලසානිං වූපසමිතභාවත්තා. සන් ධම්මසමන්නාග ත් ාති
සප්පුරිසධම්යමහිඅපරිහීනත්තා. බුද්ධානුස්සතිආදයයොයහට්ඨාවුත්තනයාඑව.
සරණකවයසන සති, ඉදිං සතියා සභාවපදිං. පුනප්පුනිං සරණයතො

අනුස්සරණවයසන අනුස්සති. අභිමුඛිං ගන්ත්වා විය සරණයතො

පටිසරණවයසන පටිස්සති. උපසග්ගවයසන වා වඩ්ඪිතමත්තයමව.

සරණාකායරො සරණ ා. යස්මා පන සරණතාති තිණ්ණිං සරණානම්පි නාමිං, 
තස්මා තිං පටියසයධතුිං පුන සතිග්ගහණිං කතිං. සතිසඞ්ඛාතා සරණතාති

අයඤ්යහත්ථ අත්යථො. සුතපරියත්තස්ස ධාරණභාවයතො ධාරණ ා. 

අනුපවිසනසඞ්ඛායතන ඔගාහනට්යඨනඅපිලාපනභායවො අපිලාපන ා. යථාහි
උදයක ලාබුකටාහාදීනිපලවන්ති, නඅනුපවිසන්ති, නතථාආරම්මයණසති.
ආරම්මණඤ්හි එසා අනුපවිසති, තස්මා ‘‘අපිලාපනතා’’ති වුත්තා.

චිරකතචිරභාසිතානිං න සම්මුස්සනභාවයතො අසම්මුස්සන ා. 
උපට්ඨානලක්ඛයණ යජොතනලක්ඛයණ ච ඉන්දට්ඨිං කායරතීති ඉන්ද්රියිං, 

සතිසඞ්ඛාතිං ඉන්ද්රියිං සතින්ද්රිෙං. පමායද න කම්පතීති සතිබලං. යාථාවසති

නියයානසතිකුසලසතීති සම්මාසති. බුජ්ඣනකස්ස අඞ්යගොතියබ්යොජ්ඣඞ්යගො, 
පසට්යඨො සුන්දයරො වා යබ්යොජ්ඣඞ්යගො සම්යබ්යොජ්ඣඞ්යගො, සතියයව 

සම්යබ්යොජ්ඣඞ්යගො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. 

එකාෙනමග්යගොති එකමග්යගො, අයිං මග්යගො න ද්යවධාපථභූයතොති
එවමත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. අථ වා එයකනඅයිතබ්යබ්යොති එකායයනො. එයකනාති 
ගණසඞ්ගණිකිං පහාය වූපකට්යඨන පවිවිත්තචිත්යතන. අයිතබ්යබ්යො
පටිපජ්ජිතබ්යබ්යො, අයන්ති වා එයතනාති අයයනො, සිංසාරයතො නිබ්බ්යානිං
ගච්ඡතීති අත්යථො. එකස්ස අයයනො එකායයනො. එකස්සාති යසට්ඨස්ස.
සබ්බ්යසත්තානිං යසට්යඨොව භගවා, තස්මා ‘‘භගවයතො’’ති වුත්තිං යහොති.
කිඤ්චාපිහියතනඅඤ්යඤපිඅයන්ති, එවිංසන්යතපිභගවයතොව යසොඅයයනො
යතනඋප්පාදිතත්තා.යථාහ‘‘යසොහිබ්රාහ්මණභගවාඅනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස
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උප්පායදතා’’තිආදි (සිං. නි. 1.215; පටි. ම. 3.5; ම. නි. 3.79). අයතීති වා 
අයයනො, ගච්ඡති පවත්තතීති අත්යථො. එකස්මිිං අයයනො එකායයනො.
ඉමස්මිිංයයව ධම්මවිනයය පවත්තති, න අඤ්ඤත්ථාති වුත්තිං යහොති. යථාහ
‘‘ඉමස්මිිං යඛො, සුභද්ද, ධම්මවිනයය අරියයො අට්ඨඞ්ගයකො මග්යගො
උපලබ්භතී’’ති (දී. නි. 2.214). යදසනායභයදොයයව යහයසො, අත්ථයතො පන
එයකොව.අපිචඑකිංඅයතීතිඑකායයනො.පුබ්බ්යභායගනානාමුඛභාවනානයයන
පවත්යතොපි අපරභායග එකිං නිබ්බ්යානයමව ගච්ඡතීති වුත්තිං යහොති. යථාහ
බ්රහ්මාසහම්පති– 

‘‘එකායනිං ජාතිඛයන්තදස්සී, මග්ගිංපජානාතිහිතානුකම්පී; 
එයතනමග්යගනතරිිංසුපුබ්යබ්ය, තරිස්සන්තියයචතරන්ති ඔඝ’’න්ති.
(සිං.නි.5.384, 409); 

මග්යගොති යකනට්යඨන මග්යගො? නිබ්බ්යානිං ගමනට්යඨන, 

නිබ්බ්යානත්ථියකහි මග්ගනීයට්යඨන ච. උයපය ොති ආසන්නිං ගයතො. 

සමුයපය ොති තයතො ආසන්නතරිං ගයතො. උභයයනපි සතියා අපරිහීයනොති

අත්යථො. උපගය ොති උපගන්ත්වා ඨියතො. සමුපගය ොති සම්පයුත්යතො හුත්වා
ඨියතො.‘‘උපාගයතොසමුපාගයතො’’තිපි පාළි.උභයයනාපිසතිසමීපිංආගයතොති

අත්යථො. උපපන්යනොති අවියයොගාපන්යනො. සමුපපන්යනොති පරිපුණ්යණො. 

සමන්නාගය ොති අවිකයලො විජ්ජමායනො. ‘‘උයපයතො සමුයපයතොති ද්වීහි
පයදහි පවත්තිං කථිතිං. උපගයතො සමුපගයතොති ද්වීහි පයදහි පටියවයධො.
උපපන්යනො සමුපපන්යනො සමන්නාගයතොති තීහි පයදහි පටිලායභො
කථියතො’’තිඑවයමයකවණ්ණයන්ති. 

යලොයකවාසාවිසත්තිකාතියාඑසා අයනකප්පකායරනවුත්තාවිසත්තිකා, 

සාඛන්ධයලොයකඑව, නඅඤ්ඤත්රඛන්යධහි පවත්තතීති අත්යථො. යලොයකවා

 ං විසත්තිකන්තිඛන්ධයලොයකඑවපවත්තිංඑතිංවිසත්තිකසඞ්ඛාතිංතණ්හිං. 

 රති කායමපරිවජ්යජන්යතො. උත් රති කියලයසපජහන්යතො. ප රති යතසිං

පතිට්ඨායහතුිං ඡින්දන්යතො. සමතික්කමති සිංසාරිං අතික්කමන්යතො. 

වීතිවත් ති පටිසන්ධඅභබ්බුප්පත්තිකිං කයරොන්යතො. අථ වා  රති උත් රති 

කායානුපස්සයනන. ප රති යවදනානුපස්සයනන. සමතික්කමති 

චිත්තානුපස්සයනන. අථ වා  රති සීයලන. උත් රති සමාධනා. ප රති 

විපස්සනාය. සමතික්කමති මග්යගන. වීතිවත් ති ඵයලනාති එවමාදිනා
යයොයජතබ්බ්යිං. 

4. චතුත්ථගාථාය අයිංසඞ්යඛපත්යථො–යයොඑකිංසාලියඛත්තාදියඛත්තිං
වා ඝරවත්ථාදිවත්ථුිං වා කහාපණසඞ්ඛාතිං හිරඤ්ඤිං වා යගොඅස්සාදියභදිං
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ගවාස්සිං වා අන්යතොජාතාදිදායස වා භතකාදිකම්මකයර වා ඉත්ථිසඤ්ඤිතා
ථියයො වා ඤාතිබ්යන්ධවාදිබ්යන්ධූ වා අඤ්යඤ වා මනාපියරූපාදියක පුථුකායම 

අනුගජ්ඣතීති. සාලික්යෙත් න්ති යත්ථ සාලියයො විරුහන්ති. 

වීහික්යෙත් ාදීසුපිඑයසවනයයො. වීහීති අවයසසවීහයයො.යමොදයතීති මුග්යගො.

ඝරවත්ථුන්ති ඝරපතිට්ඨාපනත්ථිං කතාකතභූමිභායගො. යකොට්ඨකවත්ථාදීසුපි

එයසවනයයො. යකොට්ඨයකොතිද්වාරයකොට්ඨාදි. පුයරති ඝරස්සපුරයතො. පච්ඡාති

ඝරස්ස පච්ඡයතො. එත්ථ ආරායමන්ති චිත්තිං යතොයසන්තීති ආරායමො, 
පුප්යඵනපිඵයලනපිඡායායපි දයකනපිරමන්තීතිඅත්යථො. 

පසුකාදයෙොති එළකාදයයො. අන්ය ො ා යකොති අන්යතොඝරදාසියා

කුච්ඡිම්හිජායතො. ධනක්කී යකොතිධයනනකීණිත්වාපරිවත්යතත්වාගහියතො. 

සාමංවාතිසයිංවා. දාසබයන්තිදාසස්ස භායවොදාසබ්යයිං, තිංදාසබ්යයිං. උයපතීති

උපගච්ඡති. අකාමයකොවාතිඅත්තයනොඅරුචියාවාකරමරානීයතො. 

යත චත්තායරො පුනපි දස්යසතුිං ‘‘ආමාෙ දාසාපිභවන්තියහයක’’තිආහ. 

ආමාෙ දාසාති අන්යතොජාතදාසා. ‘‘යත්ථ දායසො ආමජායතො ඨියතො ථුල්ලානි

ගච්ඡතී’’ති එත්ථාපිඑයතවවුත්තා. ධයනනකී ාතිධනදාසා. සාමඤ්චඑයකති

සයිංදාසා. භොපණුන්නාති අකාමදාසා.භයයනපණුන්නාඛිපිතා. 

භ කාති භතියා ජීවනකා. කසිකම්මාදිකම්මිං කයරොන්තීති කම්මකරා.

උපජීවියනොති සම්මන්තනාදිනා උපගන්ත්වා නිස්සයිං කත්වා ජීවන්තීති
උපජීවියනො. 

ඉත්ථීතිථියතිඑතිස්සිං ගබ්යභොති ඉත්ථී. පරිග්ගයහොතිසහායීසස්සාමිකා.

මාතාපිතිබ්යන්ධවාපි ඤාතිබන්ධු. සයගොත්යතො යගොත් බන්ධු. එකාචරියකුයල

වා එකජාතිමන්තිං වා උග්ගහිතමන්යතො මන් බන්ධු. ධනුසිප්පාදිසද්ධිං

උග්ගහිතයකො සිප්පබන්ධු. ‘‘මිත්තබ්යන්ධවාතිපිබ්යන්ධූ’’තිකත්ථචියපොත්ථයක 
පායඨොදිස්සති. 

ගිජ්ඣතීති කියලසකායමන පත්යථති. අනුගිජ්ඣතීති අනු අනු ගජ්ඣති

පුනප්පුනිං පත්යථති. පලිගිජ්ඣතීති සමන්තයතො පත්යථති. පලිබජ්ඣතීති

වියසයසන පත්යථති. ‘‘ඔළාරිකත්යතන නිමිත්තග්ගාහවයසන ගිජ්ඣති, 

අනුගිජ්ඣති, අනුබ්යයඤ්ජනග්ගාහවයසන පලිගිජ්ඣති, පලිබජ්ඣතී’’ති
එවයමයක වණ්ණයන්ති. 

5. පඤ්චමගාථායිං අයිංසඞ්යඛපත්යථො –තිංපුග්ගලිංඅබ්යලඛයාකියලසා
බ්යලීයන්ති සහන්තිමද්දන්ති.සද්ධාබ්යලාදිවිරයහනවාඅබ්යලිංතිංපුග්ගලිංඅබ්යලා
කියලසා බ්යලීයන්ති, අබ්යලත්තා බ්යලීයන්තීති අත්යථො. අථ වා තිං කාමගද්ධිං



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
 

41 

පටුන 

කාමරත්තිං කාමපරියයසන්තඤ්ච සීහාදයයො ච පාකටපරිස්සයා, 
කායදුච්චරිතාදයයො ච අපාකටපරිස්සයා මද්දන්ති. තයතො අපාකටපරිස්සයයහි
අභිභූතිංතිංපුග්ගලිං ජාතිආදිදුක්ඛිංභින්නිංනාවිංඋදකිංවියඅන්යවති. 

අබලාති නත්ථි එයතසිං බ්යලන්ති අබ්යලා, බ්යලවිරහිතා. දුබ්බලාති

මන්දපයයොගාබ්යයලන කත්තබ්බ්යකිච්චවිරහිතා. අප්පබලාති අප්පිං පරිත්තිං

එයතසිං බ්යලන්ති අප්පබ්යලා, යුජ්ඣිතුිං අසමත්ථා. අප්පථාමකාති අප්යපො

පරිත්යතො ථායමො එයතසිං වායායමො උස්සායහොති අප්පථාමකා. හීනා නිහීනා 

පයයොගහීයනන. ඔමකා ථාමහීයනන. ලාමකා පච්චයහීයනන. ඡතුක්කා 

අජ්ඣාසයහීයනන. පරිත් ා පත්තිහීයනන. සහන්තීති මද්දන්ති ඝට්ටනිං

උප්පායදන්ති. පරිසහන්තීති සබ්බ්යයතො මද්දන්ති. අභිභවන්ති අපරාපරිං

උප්පත්තිවයසන. අජ්යඣොත්ථරන්ති පුනප්පුනිංඋප්පත්තිවයසන. පරිොදිෙන්ති 

සුස්යසොයසත්වාඨායනන. මද්දන්ති කුසලුප්පත්තිනිවාරයණන. 

සද්ධාබලන්තිසද්දහන්තිඑතාය, සයිංවා සද්දහති, සද්දහනමත්තයමවවා
එසාති සද්ධා. සා සද්දහනලක්ඛණා, ඔකප්පනලක්ඛණා වා, සම්පසාදනරසා
උදකප්පසාදකමණි විය. පක්ඛන්දනරසා වා ඔඝුත්තරයණො විය. 
අකාලුසියපච්චුපට්ඨානා, අධමුත්තිපච්චුපට්ඨානාවා.සද්යධයයවත්ථුපදට්ඨානා, 
යසොතාපත්තියඞ්ගපදට්ඨානාවා.සාහත්ථවිත්තබීජානිවියදට්ඨබ්බ්යා.අසද්ධයය

න කම්පතීති සද්ධාබලං.වීරිෙබලන්තිවීරස්සභායවොවීරියිං, වීරානිංවාකම්මිං
වීරියිං, විධනාවානයයනඋපායයනඊරයිතබ්බ්යිංපවත්තයිතබ්බ්යන්ති වීරියිං.තිං
පයනතිංඋපත්ථම්භනලක්ඛණඤ්චපග්ගහණලක්ඛණඤ්චවීරියිං, සහජාතානිං 
උපත්ථම්භනරසිං, අසිංසීදනභාවපච්චුපට්ඨානිං, ‘‘සිංවිග්යගො යයොනියසො
පදහතී’’ති වචනයතො (අ. නි. 4.113) සිංයවගපදට්ඨානිං, 
වීරියාරම්භවත්ථුපදට්ඨානිං වා. සම්මා ආරද්ධිං සබ්බ්යසම්පත්තීනිං මූලන්ති

දට්ඨබ්බ්යිං. යකොසජ්යජ න කම්පතීති වීරිෙබලං. සතියා ලක්ඛණාදීනි
වුත්තායනව. 

මුට්ඨස්සච්යච නකම්පතීති සතිබලං. සහජාතානිසම්මාආධීයතිඨයපතීති
සමාධ. යසො පායමොක්ඛලක්ඛයණො අවික්යඛපලක්ඛයණො වා, සහජාතානිං
ධම්මානිං ආරම්මයණ සම්පිණ්ඩනරයසො න්හානියචුණ්ණානිං උදකිං විය, 
උපසමපච්චුපට්ඨායනො, ඤාණපච්චුපට්ඨායනො වා. ‘‘සමාහියතො යථාභූතිං
පජානාති පස්සතී’’ති හි වුත්තිං. වියසසයතො සුඛපදට්ඨායනො නිවායත
පදීපච්චීනිං ඨිති විය යචතයසො ඨිතීති දට්ඨබ්යබ්යො. උද්ධච්යච න කම්පතීති 

සමාධිබලං. පජානාතීති පඤ්ඤා. කිිං පජානාති? ‘‘ඉදිං දුක්ඛ’’න්තිආදිනා
(මහාව. 15) නයයන අරියසච්චානි. සා යථාසභාවපටියවධලක්ඛණා, 
අක්ඛලිතපටියවධලක්ඛණා වා කුසලිස්සාසඛිත්තඋසුපටියවයධො විය, 
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විසයයොභාසනරසා පදීයපො විය, අසම්යමොහපච්චුපට්ඨානා

අරඤ්ඤගතසුයදසයකො විය. අවිජ්ජාය න කම්පතීති පඤ්ඤාබලං. හිරිබලං

ඔත් ප්පබලන්තිඅහිරියකනකම්පතීති හිරිබ්යලිං.අයනොත්තප්යපනකම්පතීති
ඔත්තප්පබ්යලිං. අයිං උභයවයසන අත්ථවණ්ණනා යහොති. කායදුච්චරිතාදීහි
හිරීයතීති හිරී, ලජ්ජායයතිං අධවචනිං. යතහි එව ඔත්තප්පතීති ඔත්තප්පිං, 
පාපයතොඋබ්යබ්යගස්යසතිංඅධවචනිං. 

යතසිං නානාකරණදීපනත්ථිං – ‘‘සමුට්ඨානිං අධපති, ලජ්ජාදිලක්ඛයණන
චා’’තිඉමිංමාතිකිංඨයපත්වාඅයිංවිත්ථාරකථාවුත්තා– අජ්ඣත්තසමුට්ඨානා
හිරී නාම, බ්යහිද්ධාසමුට්ඨානිං ඔත්තප්පිං නාම. අත්තාධපති හිරී නාම, 
යලොකාධපති ඔත්තප්පිං නාම. ලජ්ජාසභාවසණ්ඨිතා හිරී නාම, 
භයසභාවසණ්ඨිතිං ඔත්තප්පිං නාම. සප්පතිස්සවලක්ඛණා හිරී නාම, 
වජ්ජභීරුකභයදස්සාවිලක්ඛණිං ඔත්තප්පිංනාම. 

තත්ථ අජ්ඣත්තසමුට්ඨානිං හිරිිං චතූහි කාරයණහි සමුට්ඨායපති – ජාතිිං
පච්චයවක්ඛිත්වා, වයිංපච්චයවක්ඛිත්වා, සූරභාවිංපච්චයවක්ඛිත්වා, බ්යාහුසච්චිං
පච්චයවක්ඛිත්වා.කථිං? ‘‘පාපකරණිංනායමතිංනජාතිසම්පන්නානිංකම්මිං, 
හීනජච්චානිං යකවට්ටාදීනිං ඉදිං කම්මිං, මාදිසස්ස ජාතිසම්පන්නස්ස ඉදිං
කම්මිං කාතුිං න යුත්ත’’න්ති එවිං තාව ජාතිිං පච්චයවක්ඛිත්වා
පාණාතිපාතාදිපාපිං අකයරොන්යතො හිරිිං සමුට්ඨායපති. තථා ‘‘පාපකරණිං 
නායමතිංදහයරහිකත්තබ්බ්යිංකම්මිං, මාදිසස්සවයයඨිතස්සඉදිංකම්මිංකාතුිං
න යුත්ත’’න්තිඑවිංවයිංපච්චයවක්ඛිත්වාපාණාතිපාතාදිපාපිංඅකයරොන්යතො
හිරිිං සමුට්ඨායපති. තථා ‘‘පාපකම්මිං නායමතිං දුබ්බ්යලජාතිකානිං කම්මිං, 
මාදිසස්ස සූරභාවසම්පන්නස්ස ඉදිංකම්මිංකාතුිංනයුත්ත’’න්තිඑවිං සූරභාවිං
පච්චයවක්ඛිත්වා පාණාතිපාතාදිපාපිං අකයරොන්යතො හිරිිං සමුට්ඨායපති. තථා 
‘‘පාපකම්මිං නායමතිං අන්ධබ්යාලානිං කම්මිං, න පණ්ඩිතානිං. මාදිසස්ස
පණ්ඩිතස්ස බ්යහුස්සුතස්ස ඉදිං කම්මිං කාතුිං න යුත්ත’’න්ති එවිං බ්යාහුසච්චිං
පච්චයවක්ඛිත්වා පාණාතිපාතාදිපාපිං අකයරොන්යතො හිරිිං සමුට්ඨායපති. එවිං
අජ්ඣත්තසමුට්ඨානිං හිරිිං චතූහිකාරයණහි සමුට්ඨායපති. සමුට්ඨායපත්වා ච
පන අත්තයනො චිත්යත හිරිිං පයවයසත්වා පාපකම්මිං න කයරොති. එවිං
අජ්ඣත්තසමුට්ඨානා හිරී නාම යහොති. කථිං බ්යහිද්ධාසමුට්ඨානිං ඔත්තප්පිං
නාම? ‘‘සයච ත්විං පාපකම්මිං කරිස්සසි, චතූසු පරිසාසු ගරහප්පත්යතො
භවිස්සසි– 

‘‘ගරහිස්සන්තිතිංවිඤ්ඤූ, අසුචිිංනාගරියකොයථා; 
වජ්ජියතො සීලවන්යතහි, කථිං භික්ඛු කරිස්සසී’’ති. (ධ. ස. අට්ඨ. 1
කාමාවචරකුසලධම්මුද්යදසකථා)– 
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එවිං පච්චයවක්ඛන්යතො හි බ්යහිද්ධාසමුට්ඨියතන ඔත්තප්යපන පාපකම්මිං න
කයරොති, එවිංබ්යහිද්ධාසමුට්ඨානිංඔත්තප්පිංනාමයහොති. 

කථිංඅත්තාධපතිහිරීනාම? ඉයධකච්යචොකුලපුත්යතොඅත්තානිං අධපතිිං
යජට්ඨකිංකත්වා‘‘මාදිසස්ස සද්ධාපබ්බ්යජිතස්ස බ්යහුස්සුතස්සධුතඞ්ගධරස්සන
යුත්තිං පාපකම්මිං කාතු’’න්ති පාපිං න කයරොති. එවිං අත්තාධපති හිරී නාම
යහොති.යතනාහභගවා‘‘යසොඅත්තානිංයයවඅධපතිිං කරිත්වාඅකුසලිංපජහති, 
කුසලිං භායවති, සාවජ්ජිං පජහති, අනවජ්ජිං භායවති, සුද්ධිං අත්තානිං
පරිහරතී’’ති(ධ.ස.අට්ඨ.1කාමාවචරකුසලධම්මුද්යදසකථා; අ.නි. 3.40). 

කථිං යලොකාධපති ඔත්තප්පිං නාම? ඉයධකච්යචො කුලපුත්යතො යලොකිං 
අධපතිිංයජට්ඨකිංකත්වාපාපකම්මිංනකයරොති.යථාහ– 

‘‘මහා යඛො පනායිං යලොකසන්නිවායසො, මහන්තස්මිිං යඛො පන
යලොකසන්නිවායස සන්ති සමණබ්රාහ්මණා ඉද්ධමන්යතො දිබ්බ්යචක්ඛුකා
පරචිත්තවිදුයනො, යත දූරයතොපි පස්සන්ති, ආසන්නාපි න දිස්සන්ති, 
යචතසාපිචිත්තිංජානන්ති.යතපිමිංඑවිං ජායනයයිං‘පස්සථයභොඉමිං
කුලපුත්තිං සද්ධාය අගාරස්මා අනගාරියිං පබ්බ්යජියතො සමායනො 
යවොකිණ්යණොවිහරතිපාපයකහිඅකුසයලහිධම්යමහී’ති.යදවතාපියඛො
සන්ති ඉද්ධමන්තිනියයො දිබ්බ්යචක්ඛුකා පරචිත්තවිදුනියයො, තා දූරයතොපි
පස්සන්ති, ආසන්නාපි නදිස්සන්ති, යචතසාපිචිත්තිංජානන්ති.තාපිමිං 
එවිං ජායනයයිං ‘පස්සථ යභො ඉමිං කුලපුත්තිං සද්ධාය අගාරස්මා
අනගාරියිං පබ්බ්යජියතො සමායනො යවොකිණ්යණො විහරති පාපයකහි
අකුසයලහිධම්යමහී’ති.යසොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති ‘ආරද්ධිංයඛොපනයම
වීරියිං භවිස්සති අසල්ලීනිං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධො
කායයො අසාරද්යධො, සමාහිතිං චිත්තිං එකග්ග’න්ති. යසො යලොකිංයයව
අධපතිිං කරිත්වා අකුසලිං පජහති, කුසලිං භායවති, සාවජ්ජිං පජහති, 
අනවජ්ජිං භායවති, සුද්ධිං අත්තානිං පරිහරතී’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 1
කාමාවචරකුසලධම්මුද්යදසකථා; අ.නි. 3.40). 

එවිං යලොකාධපති ඔත්තප්පිං නාම යහොති. ‘‘ලජ්ජාසභාවසණ්ඨිතා හිරී, 
භයසභාවසණ්ඨිතිං ඔත්තප්ප’’න්තිඑත්ථපනලජ්ජාතිලජ්ජනාකායරො, යතන
සභායවන සණ්ඨිතා හිරී. භයන්ති අපායභයිං, යතන සභායවන සණ්ඨිතිං
ඔත්තප්පිං.තදුභයම්පි පාපපරිවජ්ජයනපාකටිංයහොති.එකච්යචොහියථානාම
එයකොකුලපුත්යතොඋච්චාරපස්සාවාදීනි කයරොන්යතොලජ්ජිතබ්බ්යයුත්තකිංඑකිං
දිස්වා ලජ්ජනාකාරප්පත්යතො භයවයය හීළියතො, එවයමව අජ්ඣත්තිං
ලජ්ජීධම්මිං ඔක්කමිත්වා පාපකම්මිං න කයරොති. එකච්යචො අපායභයභීයතො 
හුත්වාපාපකම්මිංනකයරොති. 
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පටුන 

තත්රිදිං ඔපම්මිං – යථා හි ද්වීසු අයයොගුයළසු එයකො සීතයලො භයවයය
ගූථමක්ඛියතො, එයකො උණ්යහො ආදිත්යතො. තත්ථ පණ්ඩියතො සීතලිං
ගූථමක්ඛිතත්තා ජිගුච්ඡන්යතො න ගණ්හාති, ඉතරිං ඩාහභයයන. තත්ථ
සීතලස්ස ගූථමක්ඛනජිගුච්ඡාය අගණ්හනිං විය අජ්ඣත්තිං ලජ්ජීධම්මිං 
ඔක්කමිත්වා පාපස්ස අකරණිං, උණ්හස්ස ඩාහභයයන අගණ්හනිං විය
අපායභයයනපාපස්ස අකරණිංයවදිතබ්බ්යිං. 

‘‘සප්පතිස්සවලක්ඛණා හිරී, වජ්ජභීරුකභයදස්සාවිලක්ඛණිං 
ඔත්තප්ප’’න්තිඉදම්පිද්වයිංපාපපරිවජ්ජයනඑවපාකටිංයහොති.එකච්යචොහි 
ජාතිමහත්තපච්චයවක්ඛණා සත්ථුමහත්තපච්චයවක්ඛණා
දායජ්ජමහත්තපච්චයවක්ඛණා සබ්රහ්මචාරිමහත්තපච්චයවක්ඛණාති චතූහි
කාරයණහි සප්පතිස්සවලක්ඛණිං හිරිිං සමුට්ඨායපත්වා පාපිං න කයරොති.
එකච්යචො අත්තානුවාදභයිං පරානුවාදභයිං දණ්ඩභයිං දුග්ගතිභයන්ති
චතූහාකායරහි වජ්ජභීරුකභාවදස්සාවිලක්ඛණිං ඔත්තප්පිං සමුට්ඨායපත්වා
පාපිං න කයරොති. තත්ථ ජාතිමහත්තපච්චයවක්ඛණාදීනි යචව
අත්තානුවාදභයාදීනි ච විත්ථායරත්වා කයථතබ්බ්යානි. එවිං වුත්තිං සත්තවිධිං
බ්යලිං යස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි, යත කියලසා තිං පුග්ගලිං සහන්ති…යප.…
පරියාදියන්ති මද්දන්තීති. 

ද්යව පරිස්සොති පාකටාපාකටවයසන ද්යව එව උපද්දවා, න එකිං, න

තීණි. යත විභාගයතො දස්යසතුිං ‘‘ක යම පාකටපරිස්සො’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

යකොකාති යකකා. අයයමව වා පායඨො. යචොරාති යචොරියකම්යමහි යුත්තා. 

මාණවාති සාහසිකකම්යමහි යුත්තා. ක කම්මාති

සන්ධච්යඡදාදිකතයචොරිකකම්මා. අක කම්මාතිතිංකම්මිංකාතුිංනික්ඛන්තා.

එත්ථ අස්සූති භයවයයන්ති අත්යථො. චක්ඛුයරොයගොති චක්ඛුස්මිිං
උප්පන්නයරොයගො, රුජතීති යරොයගො. චක්ඛුයරොයගොතිආදයයො වත්ථුවයසන

යවදිතබ්බ්යා. නිබ්බ්යත්තිතපසාදානඤ්හි යරොයගොනාමනත්ථි. කණ්ණයරොයගොති

බ්යහිකණ්ණයරොයගො. මුෙයරොයගොති මුයඛ උප්පන්නයරොයගො. දන් යරොයගොති

දන්තසූලිං. කායසොති ඛයයරොයගො. සායසොති ස්වායසො උග්ගාරයරොයගො. 

පිනායසොති බ්යහිනාසිකාය යරොයගො. ඩායහොති අබ්භන්තයර උප්පජ්ජනයකො

උණ්යහො. මුච්ඡාති සතිවිස්සජ්ජනකා. පක්ෙන්දිකාති යලොහිතපක්ඛන්දිකා

අතිසායරො. සූලාතිආමසූලාකුච්ඡිවායතො. විසූචිකාතිමහන්යතොවියරචනයකො. 

කිලායසොති සබ්යයලො. යසොයසොති සුක්ඛනයකො යසොසබ්යයාධ. අපමායරොති

අමනුස්සග්ගායහො යවරියක්ඛාබ්යායධො. දද්දූති දද්දුපීළකා. කණ්ඩූති 

ඛුද්දකපීළකා. කච්ඡූති මහාකච්ඡු. රෙසාති නයඛහි විලිඛිතට්ඨායන යරොයගො.

‘‘නඛසා’’තිපි පාළි. වි ච්ඡිකාති හත්ථතලපාදතයලසු හීරිං හීරිං කත්වා

ඵායලන්යතො උප්පජ්ජනකයරොයගො. යලොහි පිත් න්ති යසොණිතපිත්තිං, 
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රත්තපිත්තන්ති වුත්තිං යහොති. මධුයමයහොති සරීරබ්භන්තයර
උක්කට්ඨයරොයගො. වුත්තඤ්යහතිං ‘‘අපි ච මධුයමයහො ආබ්යායධො
උක්කට්යඨො’’ති(පාචි.15). 

අංසාතිඅරිසයරොයගො. පීළකාතියලොහිතපීළකා.භගිං දාලයතීති භගන්දලා, 

වච්චමග්ගිං ඵායලතීති අත්යථො. පිත් සමුට්ඨානාති පිත්යතන සමුට්ඨානිං
උප්පත්ති එයතසන්ති පිත්තසමුට්ඨානා. යත කිර ද්වත්තිිංස යහොන්ති. 

යසම්හසමුට්ඨානාදීසුපි එයසව නයයො. සන්නිපාතිකාති වාතපිත්තයසම්හානිං

සන්නිපායතන එකීභායවන උප්පන්නා. ආබ්යාධට්යඨන ආබාධා. 

උතුපරිණාම ාති උතුපරිණායමන. අච්චුණ්හාති සීයතන උප්පජ්ජනකයරොගා. 

විසමපරිහාර ාතිඅතිට්ඨානනිසජ්ජාදිනා විසමපරිහායරනජාතා. ඔපක්කමිකාති

වධබ්යන්ධනාදිනා උපක්කයමන ජාතා. කම්මවිපාක ාති

බ්යලවකම්මවිපාකසම්භූතා. සී ං උණ්හං…යප.… සම් ස්යසොති ඉයම පාකටා

එව. ඉති වාතිඑවිංවා. ඉයමවුච්චන්තීතිනිගයමන්යතොආහ. 

ක යම පටිච්ඡන්නපරිස්සොති අපාකටා අච්ඡාදිතඋපද්දවා කතයමති

පුච්ඡති. තත්ථ කාෙදුච්චරි න්ති පාණාතිපාතඅදින්නාදානමිච්ඡාචාරයචතනා 

යවදිතබ්බ්යා. වචීදුච්චරි න්ති මුසාවාදපිසුණවාචාඵරුසවාචාසම්ඵප්පලාපයචතනා

යවදිතබ්බ්යා. මයනොදුච්චරි න්ති අභිජ්ඣාබ්යයාපාදමිච්ඡාදිට්ඨියයො යවදිතබ්බ්යා. 
කායයපවත්තිං, කායයතොවාපවත්තිං, දුට්ඨුචරිතිං, කියලසපූතිකත්තාවාදුට්ඨු 
චරිතන්තිකායදුච්චරිතිං.වචීමයනොදුච්චරියතසුපිඑයසවනයයො. 

කාමීයන්තීති කාමා, පඤ්ච කාමගුණා. කායමසු ඡන්යදො කාමච්ඡන්යදො. 
කාමයතීති වා කායමො, කායමො එව ඡන්යදො, කාමච්ඡන්යදො න
කත්තුකමයතාඡන්යදො, න ධම්මච්ඡන්යදො වා. කාමතණ්හාව එවිංනාමිකා.
කුසලධම්යම නීවරතීති නීවරණිං, කාමච්ඡන්යදො එව නීවරණිං 

කාමච්ඡන්දනීවරණං. එවිං යසයසසුපි. බ්යයාපජ්ජති යතන චිත්තිං පූතිභාවිං

උපගච්ඡති, බ්යයාපාදයතිවා විනයාචාරරූපසම්පත්තිහිතසුඛාදීනීතිවා බයාපායදො. 
ථිනනතා ථිනිං.මිද්ධනතාමිද්ධිං, අනුස්සාහසිංහනනතාඅසත්තිවිඝාතතාචාති

අත්යථො. ථිනඤ්ච මිද්ධඤ්ච ථිනමිද්ධං. තත්ථ ථිනිං අනුස්සාහනලක්ඛණිං, 
වීරියවියනොදනරසිං, සිංසීදනපච්චුපට්ඨානිං. මිද්ධිං අකම්මඤ්ඤතාලක්ඛණිං, 
ඔනහනරසිං, ලීනභාවපච්චුපට්ඨානිං, පචලායිකානිද්දාපච්චුපට්ඨානිං වා.
උභයම්පි අරතිතන්දීවිජම්භිතාදීසුඅයයොනියසොමනසිකාරපදට්ඨානන්ති. 

උද්ධතස්ස භායවො උද්ධච්චං. තිං අවූපසමලක්ඛණිං වාතාභිඝාතචලජලිං
විය, අනවට්ඨානරසිං වාතාභිඝාතචලධජපටාකිං විය, භන්තත්තපච්චුපට්ඨානිං
පාසාණාභිඝාතසමුද්ධතභස්මිං විය, යචතයසො අවූපසයමො
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අයයොනියසොමනසිකාරපදට්ඨානිං.චිත්තවික්යඛයපොතිදට්ඨබ්බ්යිං.කුච්ඡිතිංකතිං 

කුකතිං, තස්ස භායවො කුක්කුච්චං. තිං පච්ඡානුතාපලක්ඛණිං, 
කතාකතානුයසොචනරසිං, විප්පටිසාරපච්චුපට්ඨානිං, කතාකතපදට්ඨානිං 

දාසබ්යයිංවියදට්ඨබ්බ්යිං. උද්ධච්චඤ්චකුක්කුච්චඤ්ච උද්ධච්චකුක්කුච්චං. විගතා

චිකිච්ඡාති විචිකිච්ඡා, සභාවිං වා විචිනන්යතො එතාය කිච්ඡති කිලමතීති 

විචිකිච්ඡා, සා සිංසයලක්ඛණා, සිංසප්පනරසා, අනිච්ඡයපච්චුපට්ඨානා, 
අයනකිංසග්ගාහපච්චුපට්ඨානා වා, අයයොනියසොමනසිකාරපදට්ඨානා. 
පටිපත්තිඅන්තරායකරාතිදට්ඨබ්බ්යා. 

රජ්ජනලක්ඛයණො රායගො. දුස්සනලක්ඛයණො යදොයසො. මුය්හනලක්ඛයණො 

යමොයහො. කුජ්ඣනලක්ඛයණො යකොයධො, චණ්ඩික්කලක්ඛයණො වා, 

ආඝාතකරණරයසො, දූසනපච්චුපට්ඨායනො. උපනන්ධනලක්ඛයණො උපනායහො, 
යවරඅප්පටිනිස්සජ්ජනරයසො, යකොධානුබ්යන්ධභාවපච්චුපට්ඨායනො.
වුත්තඤ්යචතිං ‘‘පුබ්බ්යකාලිං යකොයධො, අපරකාලිං උපනායහො’’තිආදි (විභ.
891). 

පරගුණමක්ඛනලක්ඛයණො මක්යෙො. යතසිං විනාසනරයසො, 

තදච්ඡාදනපච්චුපට්ඨායනො. යුගග්ගාහලක්ඛයණො පළායසො, පරගුයණහි
අත්තයනො ගුණානිං සමීකරණරයසො, පයරසිං ගුණප්පමායණන 
උපට්ඨානපච්චුපට්ඨායනො. 

පරසම්පත්තිඛීයනලක්ඛණා ඉස්සා, තස්ස අක්ඛමනලක්ඛණා වා, තත්ථ
අනභිරතිරසා, තයතො විමුඛභාවපච්චුපට්ඨානා. අත්තයනො 

සම්පත්තිනිගූහනලක්ඛණිං මච්ඡරිෙං, අත්තයනො සම්පත්තියා පයරහි
සාධාරණභාවිංඅක්ඛමනරසිං, සඞ්යකොචනපච්චුපට්ඨානිං. 

කතපාපපටිච්ඡාදනලක්ඛණා මාො, තස්ස නිගූහනරසා, 
තදාවරණපච්චුපට්ඨානා. අත්තයනො අවිජ්ජමානගුණප්පකාසනලක්ඛණිං 

සායඨෙයං, යතසිං සමුදාහරණරසිං, සරීරාකායරහිපි යතසිං 
විභූතකරණපච්චුපට්ඨානිං. 

චිත්තස්ස උද්ධුමාතභාවලක්ඛයණො ථම්යභො, අප්පතිස්සවවුත්තිරයසො, 

අමද්දවපච්චුපට්ඨායනො. කරණුත්තරියලක්ඛයණො සාරම්යභො, 
විපච්චනීකතාරයසො, අගාරවපච්චුපට්ඨායනො. 

උණ්ණතිලක්ඛයණො මායනො, අහිංකාරරයසො, 

උද්ධුමාතභාවපච්චුපට්ඨායනො. අබ්භුණ්ණතිලක්ඛයණො අතිමායනො, අතිවිය
අහිංකාරරයසො, අච්චුද්ධුමාතභාවපච්චුපට්ඨායනො. 
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පටුන 

මත්තභාවලක්ඛයණො මයදො, මදග්ගහණරයසො, උම්මාදපච්චුපට්ඨායනො. 

පඤ්චසු කාමගුයණසු චිත්තස්ස යවොස්සග්ගලක්ඛයණො පමායදො, 
යවොස්සග්ගානුප්පදනරයසො, සතිවිප්පවාසපච්චුපට්ඨායනොති එවිං ඉයමසිං
ධම්මානිං ලක්ඛණාදීනි යවදිතබ්බ්යානි. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන
‘‘තත්ථ කතයමො යකොයධො’’තිආදිනා විභඞ්යග (විභ. 891) වුත්තනයයයනව
යවදිතබ්යබ්යො. 

වියසසයතො යචත්ථ ආමිසගද්යධො අත්තනා අලභන්යතො අඤ්ඤස්ස
ලාභියනො කුජ්ඣති, තස්සසකිිංඋප්පන්යනොයකොයධොයකොයධොයයව.තදුත්තරි
උපනායහො. යසො එවිං කුද්යධො උපනය්හන්යතො ච සන්යතපි අඤ්ඤස්ස
ලාභියනො ගුණිං මක්යඛති ‘‘අහම්පි තාදියසො’’ති ච යුගග්ගාහිං ගණ්හාති.
අයමස්සමක්යඛොචපලායසොච, යසොඑවිංමක්ඛීපලාසීතස්ස ලාභසක්කාරාදීසු
‘‘කිිංඉමස්සඉමිනා’’තිඉස්සතිපදුස්සති, අයමස්සඉස්සා.සයච පනස්සකාචි
සම්පත්ති යහොති, තස්සා යතන සාධාරණභාවිං න සහති, ඉදමස්ස මච්යඡරිං. 
ලාභයහතුයඛොපනඅත්තයනොසන්යතපියදොයසපටිච්ඡායදති, අයමස්සමායා.
අසන්යතපිගුයණ පකායසති, ඉදමස්සසායඨයයිං.යසොඑවිංපටිපන්යනොසයච
පනයථාධප්පායිංලාභිංලභති, යතන ථද්යධොයහොතිඅමුදුචිත්යතො‘‘නඉදිංඑවිං
කාතබ්බ්ය’’න්ති ඔවදිතුිං අසක්කුයණයයයො, අයමස්ස ථම්යභො. සයච පන නිං
යකොචිකිඤ්චිවදති‘‘නඉදිංඑවිංකාතබ්බ්ය’’න්ති, යතන සාරද්ධචිත්යතොයහොති, 
භාකුටිකමුයඛො‘‘යකොයමත්ව’’න්තිපසය්හභාණී, අයමස්ස සාරම්යභො.තයතො
ථම්යභන ‘‘අහයමව යසයයයො’’ති අත්තානිං මඤ්ඤන්යතො මානී යහොති. 
සාරම්යභන‘‘යකඉයම’’තිපයරඅතිමඤ්ඤන්යතොඅතිමානී, අයමස්සමායනො
චඅතිමායනොච.යසො යතහිමානාතිමායනහිජාතිමදාදිඅයනකරූපිංමදිංජයනති, 
මත්යතො සමායනො කාමගුණාදියභයදසු වත්ථූසු පමජ්ජති, අයමස්ස මයදො ච
පමායදොචාතියවදිතබ්බ්යිං. 

සබ්යබ කියලසාති සබ්යබ්යපි අකුසලා ධම්මා. උපතාපනට්යඨන

විබ්යාධනට්යඨන ච කියලසා. කියලසපූතිකත්තා දුච්චරි ා. 

කියලසදරථකරණට්යඨන දරථා. අන්යතොඩාහාදිකරණට්යඨන පරිළාහා. සදා 

තාපනට්යඨන සන් ාපා. අයකොසල්ලසම්භූතට්යඨන අභිසඞ්ඛරණට්යඨන ච

සබ්යබ්ය අකුසලාභිසඞ්ොරා. 

යකනට්යඨනාති යකන අත්යථන. අභිභවනාදිතිවිධිං අත්ථිං දස්යසතුිං 

‘‘පරිසහන්තීති පරිස්සො’’තිආදිමාහ. පරිසහන්තීති දුක්ඛිං උප්පායදන්ති

අභිභවන්ති. පරිහානාෙ සංවත් න්තීති කුසලානිං ධම්මානිං පරිච්චජනාය

සිංවත්තන්ති.  ත්රාසොතිතස්මිිං සරීයර අකුසලා ධම්මාආසයන්තිනිවසන්ති

උප්පජ්ජන්තීති අත්යථො. ය  පරිස්සොති කායදුච්චරිතාදයයො උපද්දවා. 
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කුසලානං ධම්මානං අන් රාොොති උපරි වත්තබ්බ්යානිං සම්මාපටිපදාදියතො
යකොසල්ලසම්භූතානිං ධම්මානිං අන්තරධානාය අදස්සනත්ථාය සිංවත්තන්ති. 

සම්මාපටිපදාොති සුන්දරාය පසට්ඨාය වා පටිපදාය, න මිච්ඡාපටිපදාය. 

අනුයලොමපටිපදාොති අවිරුද්ධපටිපදාය, න පටියලොමපටිපදාය. 

අපච්චනීකපටිපදාොති න පච්චනීකපටිපදාය, අපච්චත්ථිකපටිපදාය. 

අන්වත්ථපටිපදාොති අත්ථඅනුගතාය පටිපදාය, උපරූපරි වඩ්ඪිතාය පටිපදාය.
යථා අත්යථො, තථා පටිපජ්ජිතබ්බ්යාය පටිපදායාති වුත්තිං යහොති. 

‘‘අත්තත්ථපටිපදායා’’තිපි පාළි, තිං න සුන්දරිං. ධම්මානුධම්මපටිපදාොති
ධම්යමො නාම නවයලොකුත්තරධම්යමො. අනුධම්යමො නාම විපස්සනාදි. තස්ස
ධම්මස්ස අනුරූපා ධම්මපටිපදා ධම්මානුධම්මපටිපදා, තස්සා 
ධම්මානුධම්මපටිපදාය. 

සීයලසු පරිපූරිකාරි ාොති පාතියමොක්ඛසීයලසු පාරිපූරිිං කත්වා ඨිතතාය. 

ඉන්ද්රියෙසු ගුත් ද්වාර ාොති‘‘චක්ඛුනාරූපිංදිස්වා’’තිආදිනා(දී.නි.1.213; 
අ. නි. 3.16; ම.නි. 2.24; චූළනි. යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදස 18) නයයන

වුත්යතසු මනච්ඡට්යඨසු ඉන්ද්රියයසු සුයගොපිතද්වාරභාවස්ස. යභො යන 

මත් ඤ්ඤු ාොතිපටිග්ගහණාදීසුපමාණයුත්තතාය.අලිංසාටකාදිිංමුඤ්චිත්වා 
මිතයභොජනතාය. 

 ාගරිොනුයෙොගස්සාති ‘‘දිවසිං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි
ධම්යමහී’’ති (අ. නි. 3.16; ම. නි. 2.24) එවමාදිනා නයයන පඤ්ච 

ජාගරණධම්යම අනුයයොගස්ස. සතිසම්ප ඤ්ඤස්සාති 
සබ්බ්යකම්මට්ඨානභාවනානුයුත්තානිං සබ්බ්යයයොගීනිං සබ්බ්යදා උපකාරකස්ස 
සතිසම්පජඤ්ඤස්ස. 

සතිපට්ඨානානන්ති ආරම්මයණසු ඔක්කන්තිත්වා පක්කන්දිත්වා
උපට්ඨානයතො පට්ඨානිං, සතියයව පට්ඨානිං සතිපට්ඨානිං.
කායයවදනාචිත්තධම්යමසුපනස්සාඅසුභදුක්ඛානිච්චානත්තාකාරගහණවයසන 
සුභසුඛනිච්චත්තසඤ්ඤාපහානකිච්චසාධනවයසන ච පවත්තියතො චතුධා 
පයභයදොයහොති, යතසිංචතුන්නිංසතිපට්ඨානානිං. 

චතුන්නං සම්මප්පධානානන්ති පදහන්ති එයතනාති පධානිං, යසොභනිං
පධානිංසම්මප්පධානිං, සම්මාවාපදහන්තිඑයතනාති සම්මප්පධානිං, යසොභනිං
වා තිං කියලසවිරූපත්තවිරහයතො, පධානඤ්ච හිතසුඛනිප්ඵාදකට්යඨන 
යසට්ඨභාවාවහනයතො, පධානභාවකරණයතොචාතිසම්මප්පධානිං, වීරියස්යසතිං
අධවචනිං. උප්පන්නුප්පන්නානිං අනුප්පන්නුප්පන්නානඤ්ච චතුන්නිං
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අකුසලකුසලානිං පහානානුප්පත්තිඋප්පාදට්ඨිතිකිච්චසාධනවයසනපවත්තියතො
පනස්සචතුධාපයභයදොයහොති, යතසිංචතුන්නිංසම්මප්පධානානිං. 

චතුන්නං ඉද්ධිපාදානන්ති එත්ථ ඡන්දවීරියචිත්තවීමිංසාසු එයකයකො
ඉජ්ඣතීතිඉද්ධ, සමිජ්ඣති නිප්ඵජ්ජතීතිඅත්යථො.ඉජ්ඣන්තිවාඑතායසත්තා
ඉද්ධා වුද්ධා උක්කිංසගතා යහොන්තීති ඉද්ධ. පඨයමන අත්යථන ඉද්ධයයව
පායදොතිඉද්ධපායදො, ඉද්ධයකොට්ඨායසොතිඅත්යථො.දුතියයනඅත්යථනඉද්ධයා
පායදොතිඉද්ධපායදො, පායදොති පතිට්ඨාඅධගමුපායයොතිඅත්යථො.යතනහියස්මා
උපරූපරිවියසසසඞ්ඛාතිංඉද්ධිං පජ්ජන්තිපාපුණන්ති, තස්මාපායදොතිවුච්චති.
යතසිංචතුන්නිංඉද්ධපාදානිං. 

සත් න්නං යබොජ්ඣඞ්ගානන්ති යබ්යොධයා, යබ්යොධස්ස වා අඞ්ගාති
යබ්යොජ්ඣඞ්ගා. ඉදිං වුත්තිං යහොති, යා එසා ධම්මසාමග්ගී යාය 
යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ උප්පජ්ජමානාය 
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනකාමසුඛත්තකිලමථානුයයොගඋච්යඡදසස්සතාභිනි
යවසාදීනිං අයනයකසිං උපද්දවානිං පටිපක්ඛභූතාය 
සතිධම්මවිචයවීරියපීතිපස්සද්ධසමාධඋයපක්ඛාසඞ්ඛාතාය ධම්මසාමග්ගයා

අරියසාවයකො බුජ්ඣතීති කත්වා ‘‘යබ්යොධී’’ති වුච්චති, බුජ්ඣතීති
කියලසසන්තානනිද්දාය උට්ඨහති, චත්තාරි වා අරියසච්චානි පටිවිජ්ඣති, 
නිබ්බ්යානයමව වා සච්ඡිකයරොති, තස්සා ධම්මසාමග්ගසඞ්ඛාතාය යබ්යොධයා
අඞ්ගාතිපි යබ්යොජ්ඣඞ්ගා ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගාදීනි විය. යයො පයනස
යථාවුත්තප්පකාරාය එතාය ධම්මසාමග්ගයා බුජ්ඣතීතිකත්වා අරියසාවයකො 
‘‘යබ්යොධී’’ති වුච්චති, තස්ස යබ්යොධස්ස අඞ්ගාතිපි යබ්යොජ්ඣඞ්ගා
යසනඞ්ගරථඞ්ගාදයයො විය. යතනාහු අට්ඨකථාචරියා ‘‘බුජ්ඣනකස්ස
පුග්ගලස්ස අඞ්ගාතියබ්යොජ්ඣඞ්ගා’’ති.යතසිංසත්තන්නිංයබ්යොජ්ඣඞ්ගානිං. 

අරිෙස්සඅට්ඨඞ්ගිකස්සමග්ගස්සාති අරියයොතිතිංතිංමග්ගවජ්ඣකියලයසහි
ආරකත්තාඅරියභාවකරත්තාඅරියඵලපටිලාභකරත්තාච අරියයො.අට්ඨඞ්ගානි
අස්සාති අට්ඨඞ්ගයකො. ස්වායිං චතුරඞ්ගකා විය යසනා, පඤ්චඞ්ගකිං විය ච
තූරියිං අඞ්ගමත්තයමව යහොති, අඞ්ගවිනිමුත්යතො නත්ථි. නිබ්බ්යානිං මග්ගති, 
කියලයස වා මායරන්යතො ගච්ඡතීති මග්යගො, තස්ස අරියස්ස අට්ඨඞ්ගකස්ස 

මග්ගස්ස භාවනානුයයොගස්ස. ඉයමසං කුසලානං ධම්මානන්ති 

වුත්තප්පකාරානිං යලොකියයලොකුත්තරකුසලධම්මානිං. අන් රාොොති
යලොකුත්තරකුසලධම්මානිං අන්තරායාය අන්තරධානාය 
යලොකියකුසලධම්මානිංපරිච්චාගාය. 

යතසු යලොකුත්තරකුසලධම්මානිං උප්පජ්ජිතුිං අප්පදානට්යඨන පරිස්සො 

නාම. යතහිඋප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣමානාඋපද්දවිං නාවහන්ති.  ත්යථය ති



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

තස්මිිං අත්තභායව එයත. පාපකාති ලාමකා. අත් භාවසන්නිස්සොති 
අත්තභාවිං උපනිස්සාය ආරම්මණිං කත්වා උප්පජ්ජන්තීති

අත්තභාවසන්නිස්සයා. දයකතිඋදයක. 

වුත් ං යහ න්ති කථිතඤ්හි එතිං. සාන්ය වාසියකොති 
අන්යතවාසිකසඞ්ඛායතන කියලයසන සහ වසතීති සාන්යතවාසියකො. 

සාචරිෙයකොතිසමුදාචරණසඞ්ඛායතනකියලයසනසහවසතීතිසාචරියයකො. 

චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපිං පස්සිත්වා. උපරි 

යසොය නසද්දං සුත්වාතිආදීසුපිඑයසවනයයො. උප්පජ් න්තීති සමුදාචරන්ති. 

සරසඞ්කප්පාති නානාරම්මයණ සිංසරණවයසන උප්පන්නා පරිකප්පා. 

සංයෙො නිොති ආරම්මණභාවිං උපගන්ත්වා සිංයයොජනසම්බ්යන්ධයනන

සිංයයොජනානිං හිතා.  යස්සාති යත පාපකා අස්ස පුග්ගලස්ස. අන්ය ො 

වසන්තීති අබ්භන්තයර චිත්යතනිවසන්ති. අන්වාසවන්තීතිකියලසසන්තානිං

අනුගන්ත්වා භුසිං සවන්ති අනුබ්යන්ධන්ති. ය  නන්ති තිං පුග්ගලිං එයත

අකුසලාධම්මා. සමුදාචරන්තීතිසම්මාආචරන්තිපවත්තන්තීතිඅත්යථො. 

කිලිස්සනට්යඨන මලා. සත්තුඅත්යථන අමිත් ා. යවරිඅත්යථන සපත් ා. 

හනනට්යඨන වධකා. පච්චාමිත්තට්යඨන පච්චත්ථිකා. අථ වා මලා 

සූරියස්යසොපක්කියලසවලාහකා විය. අමිත් ා සූරියස්ස ධූමිං විය. සපත්තා 

සූරියස්සහිමිංවිය. වධකා සූරියස්සරජිංවිය. පච්චත්ථිකා සූරියස්ස රාහුවිය. 

‘‘මලා සුවණ්ණස්සමලිංවියචිත්තප්පභානාසකා. අමිත් ා කාළයලොහමලිංවිය

චිත්යත සිනිද්ධභාවනාසකා, සපත් ා යුගනද්ධිං යුජ්ඣන්තා සපත්තා විය

චිත්යත පතිට්ඨිතධම්මධිංසකා. වධකා මනුස්සඝාතකා විය ධම්මඝාතකා. 

පච්චත්ථිකා රඤ්ඤාඋපගතස්සවිනායසොවියයමොක්ඛමග්ගස්ස පටියසධකා’’ති
එවයමයකවණ්ණයන්ති. 

අනත්ථ නයනොති න අත්ථිං අනත්ථිං, තිං අනත්ථිං උප්පායදතීති

අනත්ථජනයනො. යකො යසො? යලොයභො. චිත් ප්පයකොපයනොති චිත්තස්ස
පයකොපයනො චලයනො, කුසලිං නිවායරත්වා චිත්තිං රුන්ධතීති අත්යථො. 

භෙමන් රය ො  ා න්ති අබ්භන්තයර අත්තයනො චිත්යතයයව ජාතිං, 

අනත්ථජනනාදිභයයහතු.  ං  යනො නාවබුජ්ඣතීති තිං භයිං බ්යාලමහාජයනො

අවගන්ත්වා ඔතරිත්වා න ජානාති. අත්ථන්ති ලුද්යධො පුග්ගයලො

යලොකියයලොකුත්තරඅත්ථිංන ජානාති. ධම්මන්තිතස්ස යහතුිං. අන්ධ මන්ති

බ්යහලන්ධකාරිං. ෙන්තියස්මා, යිංනරිංවා. සහය තිඅභිභවති. 
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අජ්ඣත් න්තිසකසන්තායන. උප්පජ් මානාඋප්පජ් න්තීතිපුබ්බ්යන්තයතො
උද්ධිං උප්පජ්ජමානාඅහිතායඋප්පජ්ජන්තිදුක්ඛාය. තදුභයයන අඵාසුවිහාරාය. 

අහි ාොති යචතසිකදුක්ඛත්ථාය. දුක්ොොති කායිකදුක්ඛත්ථාය. 

අ ාසුවිහාරාොති තදුභයයන න සුඛවිහාරත්ථාය. අථ වා ‘‘උප්පජ් මානා

උප්පජ් න්තීති භවඞ්ගචලනයතො පට්ඨාය යාව යවොට්ඨබ්බ්යනා, තාව 
උප්පජ්ජමානා නාම. යවොට්ඨබ්බ්යනිං පන පත්වා අනිවත්තනභායවන
උප්පජ්ජන්තිනාමා’’තිඑවයමයකවණ්ණයන්ති. 

 චසාරංව සම් ලන්ති අත්තයනො ඵයලනනාසිතිං තචසාරසඞ්ඛාතිං යවළු

විය. අරතීති කුසයලසු ධම්යමසු උක්කණ්ඨිතතා. රතීති පඤ්චකාමගුයණ

අභිරති. යලොමහංයසොති කණ්ටකසදියසො හුත්වා උද්ධග්ගයලොයමො. 

ඉය ොනිදානාතිඅයිංඅත්තභායවොනිදානිංපච්චයයොඑයතසන්තිඉයතොනිදානා. 

ඉය ො ාතිඉයතොඅත්තභාවයතොජාතා. ඉය ො සමුට්ඨාෙමයනොවි ක්කාතියථා
දීඝසුත්තයකන පායද බ්යද්ධිං කාකිං කුමාරකා තස්ස සුත්තස්ස පරියන්තිං
අඞ්ගුලිිං යවයඨත්වා ඔස්සජ්ජන්ති, යසො දූරිං ගන්ත්වාපි පුන යතසිං
පාදමූයලයයව පතති, එවයමව ඉයතො අත්තභාවයතො සමුට්ඨාය පාපවිතක්කා
චිත්තිංඔස්සජ්ජන්ති. 

‘‘සාන්යතවාසියකො’’තිආදිකිං පඨමසුත්තිං කියලයසන සහවාසිං සන්ධාය 
වුත්තිං. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, අන්තරාමලා’’තිආදිකිං දුතියිං
කුසලධම්මමලීනකරණවයසන අත්ථානත්ථස්ස අජානනවයසන ච. ‘‘තයයො
යඛො, මහාරාජ, පුරිසස්ස ධම්මා අජ්ඣත්තිං උප්පජ්ජමානා’’තිආදිකිං තතියිං
අත්තයනො නිස්සයඝාතනවයසන. ‘‘රායගො ච යදොයසො ච 
ඉයතොනිදානා’’තිආදිකිංචතුත්ථිංකියලසානිංපතිට්ඨාදස්සනවයසනවුත්තන්ති 
ඤාතබ්බ්යිං. 

 ය ො  ය ො පරිස්සෙය ොති තම්හා තම්හා උපද්දවා.  ං පුග්ගලන්ති 

වුත්තප්පකාරකියලසසමඞ්ගීපුග්ගලිං. දුක්ෙං අන්යවතීති දුක්ඛිං අනු එති මාතු

පච්ඡයතො ඛීරපිවයකො විය. අනුගච්ඡතීති සමීපිං ගච්ඡති යචොරඝාතයකො විය

වජ්ඣප්පත්තස්ස. අන්වායිකං යහොතීති සම්පත්තිං යහොති ධම්මගන්ථිකාය

පරිච්යඡයදො විය.  ාතිදුක්ෙන්ති ජාතිසද්දස්ස තාව අයනයක අත්ථා පයවදිතා.
යථා– 

භයවොකුලිංනිකායයොච, සීලිංපඤ්ඤත්තිලක්ඛණිං; 
පසූතිසන්ධයචවාති, ජාතිඅත්ථාපයවදිතා. 

තථා හිස්ස ‘‘එකම්පි ජාතිිං ද්යවපි ජාතියයො’’තිආදීසු (පාරා. 12; දී. නි.
1.31; ම. නි. 2.257) භයවො අත්යථො. ‘‘අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො 
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ජාතිවායදනා’’ති(දී.නි.1.303) එත්ථකුලිං. ‘‘අත්ථි, විසායඛ, නිගණ්ඨානාම 
සමණජාතී’’ති (අ. නි. 3.71) එත්ථ නිකායයො. ‘‘යයතොහිං, භගනි, අරියාය
ජාතියාජායතො නාභිජානාමී’’ති (ම.නි.2.351) එත්ථඅරියසීලිං.‘‘තිරියානාම 
තිණජාතිනාභියාඋග්ගන්ත්වානභිංආහච්චඨිතාඅයහොසී’’ති (අ.නි.5.196) 
එත්ථ පඤ්ඤත්ති. ‘‘ජාති ද්වීහි ඛන්යධහි සඞ්ගහිතා’’ති (ධාතු. 71) එත්ථ 
සඞ්ඛතලක්ඛණිං.‘‘සම්පතිජායතො, ආනන්ද, යබ්යොධසත්යතො’’ති(දී.නි.2.31; ම.
නි. 3.207) එත්ථපසූති.‘‘භවපච්චයාජාතී’’ති(මහාව.1; උදා.1; ම.නි.1.403; 
සිං.නි. 2.53; විභ. 225; කථා. 450) ච, ‘‘ජාතිපි දුක්ඛා’’ති (මහාව. 14; විභ.
190; දී. නි. 2.387; ම. නි. 2.373; සිං. නි. 5.1081; පටි. ම. 2.30) ච එත්ථ
පරියායයතො පටිසන්ධක්ඛයණො, නිප්පරියායයතො පන තත්ථ තත්ථ
නිබ්බ්යත්තමානානිං සත්තානිං යය යය ඛන්ධා පාතුභවන්ති, යතසිං යතසිං
පඨමපාතුභායවොජාතිනාම. 

කස්මා පයනසා ජාති දුක්ඛාති යච? අයනයකසිං දුක්ඛානිං වත්ථුභාවයතො.
අයනකානිහිදුක්ඛානි.යසයයථිදිං–දුක්ඛදුක්ඛිං විපරිණාමදුක්ඛිංසඞ්ඛාරදුක්ඛිං
පටිච්ඡන්නදුක්ඛිංඅප්පටිච්ඡන්නදුක්ඛිං පරියායදුක්ඛිංනිප්පරියායදුක්ඛන්ති. 

තත්ථකායිකයචතසිකාදුක්ඛයවදනාසභාවයතොචනාමයතොචදුක්ඛත්තා 

‘‘දුක්ෙදුක්ෙ’’න්තිවුච්චති. 

සුඛයවදනා විපරිණායමන දුක්ඛුප්පත්තියහතුයතො විපරිණාමදුක්ෙං. 
උයපක්ඛායවදනා යචව අවයසසා ච යතභූමකා සඞ්ඛාරා උදයබ්බ්යයපීළිතත්තා 

සඞ්ොරදුක්ෙං. 

කණ්ණසූලදන්තසූලරාගජපරිළාහයදොසයමොහජපරිළාහාදි 
කායිකයචතසියකො ආබ්යායධො පුච්ඡිත්වා ජානිතබ්බ්යයතො උපක්කමස්ස ච 

අපාකටභාවයතො පටිච්ඡන්නදුක්ෙං. අපාකටදුක්ඛන්තිපි වුච්චති. 

ද්වත්තිිංසකම්මකාරණාදිසමුට්ඨායනො ආබ්යායධො අපුච්ඡිත්වාව 

ජානිතබ්බ්යයතො උපක්කමස්ස ච පාකටභාවයතො අප්පටිච්ඡන්නදුක්ෙං. 
පාකටදුක්ඛන්තිපිවුච්චති. 

ඨයපත්වාදුක්ඛදුක්ඛිංයසසිංදුක්ඛසච්චවිභඞ්යගආගතිංජාතිආදි සබ්බ්යම්පි

තස්ස තස්ස දුක්ඛස්ස වත්ථුභාවයතො පරිොෙදුක්ෙං. දුක්ඛදුක්ඛිං පන 

නිප්පරිොෙදුක්ෙන්තිවුච්චති. 

තත්රායිං ජාති යිං තිං බාලපණ්ඩි සුත් ාදීසු (ම. නි. 3.246 ආදයයො)
භගවතාපි උපමාවයසන පකාසිතිං ආපායිකිං දුක්ඛිං, යඤ්ච සුගතියම්පි
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මනුස්සයලොයක ගබ්යභොක්කන්තිමූලකාදියභදිං දුක්ඛිං උප්පජ්ජති, තස්ස
වත්ථුභාවයතොදුක්ඛා. 

තත්රිදිං ගබ්යභොක්කන්තිමූලකාදියභදිං දුක්ඛිං – අයඤ්හි සත්යතො 
මාතුකුච්ඡිම්හිනිබ්බ්යත්තමායනොනඋප්පලපදුමපුණ්ඩරිකාදීසුනිබ්බ්යත්තති, අථ
යඛො යහට්ඨා ආමාසයස්ස උපරි පක්කාසයස්ස උදරපටලපිට්ඨිකණ්ටකානිං
යවමජ්යඣ පරමසම්බ්යායධ තිබ්බ්යන්ධකායර නානාකුණපගන්ධපරිභාවියත
අසුචිපරමදුග්ගන්ධපවනවිචරියත අධමත්තයජගුච්යඡ කුච්ඡිප්පයදයස
පූතිමච්ඡපූතිකුම්මාසචන්දනිකාදීසු කිමි විය නිබ්බ්යත්තති. යසො තත්ථ
නිබ්බ්යත්යතො දස මායස මාතුකුච්ඡිසම්භයවන උස්මනා පුටපාකිං විය
පච්චමායනො පිට්ඨපිණ්ඩි විය යසදියමායනො සමිඤ්ජනපසාරණාදිවිරහියතො 

අධමත්තිංදුක්ඛිංපච්චනුයභොතීති, ඉදිංතාව ගබ්යභොක්කන්තිමූලකං දුක්ඛිං. 

යිං පන යසො මාතු සහසා උපක්ඛලනගමනනිසීදනවුට්ඨානපරිවත්තනාදීසු 
සුරාධුත්තහත්ථගයතො එළයකො විය අහිතුණ්ඩිකහත්ථගයතො සප්පයපොතයකො
විය ච ආකඩ්ඪනපරිකඩ්ඪනඔධුනනද්ධුනනාදිනා උපක්කයමන අධමත්තිං
දුක්ඛිං අනුභවති, යඤ්ච මාතු සීතුදකපානකායල සීතනරකුපපන්යනො විය
උණ්හයාගුභත්තාදිඅජ්යඣොහරණකායල අඞ්ගාරවුට්ඨිසම්පරිකිණ්යණො විය
යලොණම්බිලාදිඅජ්යඣොහරණකායල ඛාරාපටිච්ඡකාදිකම්මකාරණපත්යතො විය

තිබ්බ්යිංදුක්ඛිංඅනුයභොති, ඉදිං ගබ්භපරිහරණමූලකං දුක්ඛිං. 

යිං පනස්ස මූළ්හගබ්භාය මාතුයා මිත්තාමච්චසුහජ්ජාදීහිපි අදස්සනාරයහ
දුක්ඛුප්පත්තිට්ඨායන යඡදනඵාලනාදීහි දුක්ඛිං උප්පජ්ජති, ඉදිං 

ගබ්භවිපත්තිමූලකං දුක්ඛිං. 

යිංවිජායමානායමාතුයාකම්මයජහිවායතහිපරිවත්යතත්වානරකපපාතිං 
විය අතිභයානකිං යයොනිමග්ගිං පටිපාතියමානස්ස පරමසම්බ්යායධන ච
යයොනිමුයඛන තාළච්ඡිග්ගයළන විය මහානාගස්ස නිකඩ්ඪියමානස්ස
නරකසත්තස්සවියච සඞ්ඝාතපබ්බ්යයතහිවිචුණ්ණියමානස්සදුක්ඛිංඋප්පජ්ජති, 

ඉදිං වි ාෙනමූලකං දුක්ඛිං. 

යිං පන ජාතස්ස තරුණවණසදිසසුඛුමාලසරීරස්ස 
හත්ථග්ගහණන්හාපනයධොවනයචොළපරිමජ්ජනාදිකායල සූචිමුඛඛුරධාරාහි
විජ්ඣනඵාලනසදිසිං දුක්ඛිං උප්පජ්ජති, ඉදිං මාතුකුච්ඡියතො 

බහිනික්ෙමනමූලකං දුක්ඛිං. 

යිං පන තයතො පරිං පවත්තියිං අත්තනාව අත්තානිං වයධන්තස්ස
අයචලකවතාදිවයසන ආතාපනපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්තස්ස යකොධවයසන 
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අභුඤ්ජන්තස්ස උබ්බ්යන්ධන්තස්ස ච දුක්ඛිං යහොති, ඉදිං අත්තූපක්කමමූලකං 
දුක්ඛිං. 

යිං පන පරයතො වධබ්යන්ධනාදීනි අනුභවන්තස්ස දුක්ඛිං උප්පජ්ජති, ඉදිං 

පරූපක්කමමූලකං දුක්ඛන්ති. 

ඉති ඉමස්ස සබ්බ්යස්සාපි දුක්ඛස්ස අයිං ජාති වත්ථුයමව යහොති, ඉදිං 

 ාතිදුක්ෙං අන්යවති. 

 රාදුක්ෙන්ති දුවිධා ජරා – සඞ්ඛතලක්ඛණඤ්ච ඛණ්ඩිච්චාදිසම්මයතො
සන්තතියිං එකභවපරියාපන්යනොඛන්ධපුරාණභායවොච, සාඉධඅධප්යපතා.සා
පයනසා දුක්ඛා සඞ්ඛාරදුක්ඛභාවයතො යචව දුක්ඛවත්ථුයතො ච. යිං හිදිං
අඞ්ගපච්චඞ්ගසිථිලභාවයතො ඉන්ද්රියවිකාරවිරූපතා
යයොබ්බ්යනවිනාසබ්යලූපඝාතසතිමතිවිප්පවාසපරපරිභවාදිඅයනකපච්චයිං 
කායිකයචතසිකිංදුක්ඛමුප්පජ්ජති, ජරාතස්සවත්ථු.යතයනතිංවුච්චති– 

‘‘අඞ්ගානිං සිථිලභාවා, ඉන්ද්රියානිං විකාරයතො; 
යයොබ්බ්යනස්සවිනායසන, බ්යලස්සඋපඝාතයතො. 

‘‘විප්පවාසාසතාදීනිං, පුත්තදායරහිඅත්තයනො; 
අප්පසාදනීයයතොයචව, භියයයොබ්යාලත්තපත්තියා. 

‘‘පප්යපොතිදුක්ඛිංයිංමච්යචො, කායිකිංමානසිංතථා; 
සබ්බ්යයමතිං ජරායහතු, යස්මා තස්මා ජරා දුඛා’’ති. (විභ. අට්ඨ. 192; 
විසුද්ධ.2.542); 

ඉදිං ජරාදුක්ඛිං අන්යවතීති සම්බ්යන්යධො. බයාධීති විවිධිං දුක්ඛිං ආදහති

විදහතීතිබ්යයාධ.බ්යයාධයති තාපයතිකම්පයතීතිවා බයාධි. 

මරණදුක්ෙන්ති එත්ථාපි දුවිධිං මරණිං සඞ්ඛතලක්ඛණඤ්ච, යිං සන්ධාය
වුත්තිං ‘‘ජරාමරණිං ද්වීහි ඛන්යධහි සඞ්ගහිත’’න්ති (ධාතු. 71). 
එකභවපරියාපන්නජීවිතින්ද්රියපබ්යන්ධවිච්යඡයදොච, යිංසන්ධායවුත්තිං‘‘නිච්චිං 
මරණයතො භය’’න්ති (සු. නි. 581; ජා. 1.11.88). තිං ඉධ අධප්යපතිං.
ජාතිපච්චයා මරණිං උපක්කමමරණිං සරසමරණිං ආයුක්ඛයමරණිං
පුඤ්ඤක්ඛයමරණන්තිපි තස්යසව නාමිං. පුන ඛණිකමරණිං සම්මුතිමරණිං
සමුච්යඡදමරණන්ති අයම්පි යභයදො යවදිතබ්යබ්යො. පවත්යත රූපාරූපධම්මානිං

යභයදො ෙණිකමරණං නාම.තිස්යසොමයතොඵුස්යසො මයතොතිඉදිංපරමත්ථයතො
සත්තස්සඅභාවා, සස්සිංමතිං, රුක්යඛොමයතොතිඉදම්පි ජීවිතින්ද්රියස්සඅභාවා 

සම්මුතිමරණං නාම.ඛීණාසවස්ස අප්පටිසන්ධකාකාලකිරියා සමුච්යඡදමරණං 
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නාම. බ්යාහිරසම්මුතිමරණිං ඨයපත්වා ඉතරිං සම්මුතිමරණඤ්ච ඉධ 
යථාවුත්තප්පබ්යන්ධවිච්යඡදනභායවන සඞ්ගහිතිං, දුක්ඛස්ස පන වත්ථුභාවයතො
දුක්ඛිං. යතයනතිංවුච්චති– 

‘‘පාපස්ස පාපකම්මාදි-නිමිත්තමනුපස්සයතො; 
භද්දස්සාපසහන්තස්ස, වියයොගිංපියවත්ථුකිං; 
මීයමානස්සයිංදුක්ඛිං, මානසිංඅවියසසයතො. 

‘‘සබ්යබ්යසඤ්චාපි යිං සන්ධ-බ්යන්ධනච්යඡදනාදිකිං; 
විතුජ්ජමානමම්මානිං, යහොතිදුක්ඛිංසරීරජිං. 

‘‘අසය්හමප්පතිකාරිං, දුක්ඛස්යසතස්සිදිංයයතො; 
මරණිංවත්ථුයතයනතිං, දුක්ඛමිච්යචවභාසිත’’න්ති.(විභ.අට්ඨ. 193; 
විසුද්ධ.2.543); 

යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපාොසදුක්ෙන්ති එත්ථ යසොකාදීසු යසොයකො 
නාමඤාතිබ්යයසනාදීහිඵුට්ඨස්සඅන්යතොනිජ්ඣානලක්ඛයණො චිත්තසන්තායපො.
දුක්යඛො පනස්ස දුක්ඛදුක්ඛත්තා යචව දුක්ඛස්ස ච වත්ථුභාවයතො. යතයනතිං
වුච්චති– 

‘‘සත්තානිංහදයිංයසොයකො, සල්ලිංවියවිතුජ්ජති; 
අග්ගතත්යතොවනාරායචො, භුසඤ්චඩහයතපුන. 

‘‘සමාවහති චබ්යයාධ-ජරාමරණයභදනිං; 
දුක්ඛම්පිවිවිධිංයස්මා, තස්මාදුක්යඛොතිවුච්චතී’’ති. (විභ.අට්ඨ.194; 
විසුද්ධ.2.544); 

පරියදයවො නාම ඤාතිබ්යයසනාදීහි ඵුට්ඨස්ස වචීපලායපො. දුක්යඛො පනස්ස
සිංසාරදුක්ඛභාවයතොදුක්ඛවත්ථුයතොච.යතයනතිංවුච්චති – 

‘‘යිං යසොකසල්ලවිහයතො පරියදවමායනො, 
කණ්යඨොට්ඨතාලුතලයසොසජමප්පසය්හිං; 
භියයයොධමත්තමධගච්ඡතියයව දුක්ඛිං, දුක්යඛොති යතන භගවා 
පරියදවමාහා’’ති.(විභ.අට්ඨ.195; විසුද්ධ.2.545); 

දුක්ෙං නාම කායපීළනලක්ඛණිං කායිකිං දුක්ඛිං. දුක්ඛිං පනස්ස
දුක්ඛදුක්ඛත්තායචවමානසදුක්ඛාවහනයතොච.යතයනතිං වුච්චති– 

‘‘පීයළතිකායිකමිදිං, දුක්ඛිංදුක්ඛඤ්චමානසිංභියයයො; 
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ජනයතියස්මාතස්මා, දුක්ඛන්තිවියසසයතොවුත්ත’’න්ති. (විභ. අට්ඨ.
196-197; විසුද්ධ.2.546); 

යදොමනස්සං නාම චිත්තපීළනලක්ඛණිං මානසිං දුක්ඛිං. දුක්ඛිං පනස්ස 
දුක්ඛදුක්ඛත්තා යචව කායිකදුක්ඛාවහනයතො ච. යචයතොදුක්ඛසමප්පිතා හි
යකයස පකිරිය කන්දන්ති, උරානි පතිපියසන්ති, ආවට්ටන්ති, විවට්ටන්ති, 
ඡින්නපපාතිං පපතන්ති, සත්ථිං ආහරන්ති, විසිං ඛාදන්ති, රජ්ජුයා
උබ්බ්යන්ධන්ති, අග්ගිංපවිසන්ති, නානප්පකාරිං දුක්ඛිං අනුභවන්ති.යතයනතිං
වුච්චති– 

‘‘පීයළතියයතොචිත්තිං, කායස්සචපීළනිංසමාවහති; 
දුක්ඛන්ති යදොමනස්සම්පි, යදොමනස්සිං තයතො අහූ’’ති. (විභ. අට්ඨ.
196-197; විසුද්ධ.2.547); 

උපාොයසො නාම ඤාතිබ්යයසනාදීහි ඵුට්ඨස්ස 

අධමත්තයචයතොදුක්ඛප්පභාවියතොයදොයසොයයව. සඞ්ොරක්ෙන්ධපරිොපන්යනො 

එයකො ධම්යමොති එයක. දුක්යඛො පනස්ස සඞ්ඛාරදුක්ඛභාවයතො චිත්තිං
පරිදහනයතො කායස්සවිහනනයතොච.යතයනතිංවුච්චති– 

‘‘චිත්තස්ස චපරිදහනා, කායස්සවිහනනයතොච අධමත්තිං; 
යිං දුක්ඛමුපායායසො, ජයනතිදුක්යඛොතයතොවුත්යතො’’ති. (විභ. අට්ඨ.
198; විසුද්ධ.2.548); 

එත්ථචමන්දග්ගනාඅන්යතොභාජයනපායකොවිය යසොයකො, තික්ඛග්ගනා

පච්චමානස්ස භාජනයතො බ්යහි නික්ඛමනිං විය පරියදයවො, බ්යහි
නික්ඛන්තාවයසසස්ස නික්ඛමිතුම්පි අප්පයහොන්තස්ස අන්යතොභාජයනයයව

යාවපරික්ඛයාපායකොවිය උපාොයසො දට්ඨබ්යබ්යො. 

යනරයිකං දුක්ෙන්තිනිරයය පඤ්චවිධබ්යන්ධනාදිකිං දුක්ඛිං අන්යවති, තිං
යදවදූතසුත්යතනදීයපතබ්බ්යිං.යතයනතිං වුච්චති– 

‘‘ජායයථයනොයචනරයකසුසත්යතො, තත්ථග්ගදාහාදිකමප්පසය්හිං; 
ලයභථ දුක්ඛිං නු කුහිිං පතිට්ඨිං, ඉච්චාහ දුක්ඛාති මුනීධ ජාති’’න්ති.
(විභ.අට්ඨ.191; විසුද්ධ.2.541); 

තිරච්ඡානයෙොනිකං දුක්ෙන්ති තිරච්ඡායනසු 
කසාපයතොදතාළනවිජ්ඣනාදිකිං අයනකවිධිං දුක්ඛිං අන්යවති, තිං
බ්යාලපණ්ඩිතසුත්තයතො ගයහතබ්බ්යිං.යතයනතිංවුච්චති– 
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‘‘දුක්ඛිං තිරච්යඡසු කසාපයතොදදණ්ඩාභිඝාතාදිභවිංඅයනකිං; 
යිංතිංකථිංතත්ථභයවයයජාතිිං, විනාතහිිංජාතිතයතොපි දුක්ඛා’’ති.
(විභ.අට්ඨ.191; විසුද්ධ.2.541); 

යපත්තිවිසයිකං දුක්ෙන්ති යපයතසු පන ඛුප්පිපාස වාතාතපාදිනිබ්බ්යත්තිං
දුක්ඛඤ්ච යලොකන්තයර තිබ්බ්යන්ධකායර අසය්හසීතාදිදුක්ඛඤ්ච අන්යවති.
යතයනතිංවුච්චති– 

‘‘යපයතසුදුක්ඛිංපනඛුප්පිපාසාවාතාතපාදිප්පභවිංවිචිත්තිං; 
යස්මාඅජාතස්සනතත්ථඅත්ථි, තස්මාපිදුක්ඛිංමුනි ජාතිමාහ. 

‘‘තිබ්බ්යන්ධකායර චඅසය්හසීයත, යලොකන්තයරයිං අසුයරසුදුක්ඛිං; 
නතිංභයවතත්ථනචස්සජාති, යයතොඅයිංජාතිතයතොපිදුක්ඛා’’ති. 
(විභ.අට්ඨ.191; විසුද්ධ.2.541); 

මානුසිකං දුක්ෙන්ති මනුස්යසසු වධබ්යන්ධනාදිකිං දුක්ඛිං. 

ගබ්යභොක්කන්තිමූලකං දුක්ෙන්ති ‘‘අයඤ්හි සත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හි
නිබ්බ්යත්තමායනොන උප්පලපදුමපුණ්ඩරිකාදීසු නිබ්බ්යත්තතී’’තිආදිනා නයයන
යිං ජාතිදුක්ඛිං වුත්තිං, ඉදිං තාව ගබ්යභොක්කන්තිමූලකිං දුක්ඛිං අන්යවති. 

ගබ්යභ ඨිතිමූලකං දුක්ෙන්ති යිං පන ‘‘යසො මාතු සහසා
උපක්ඛලනගමනනිසීදනා’’තිආදිනා නයයන යිං තිබ්බ්යිං දුක්ඛිං වුත්තිං, ඉදිං 

ගබ්යභ ඨිතිමූලකිං දුක්ඛිං අන්යවති. ගබ්භා වුට්ඨානමූලකං දුක්ෙන්ති ‘‘යිං
පනස්ස මූළ්හගබ්භාය මාතුයා මිත්තාමච්චසුහජ්ජාදීහිපි අදස්සනාරයහ
දුක්ඛුප්පත්තිට්ඨායන’’තිආදිනානයයනයිං දුක්ඛිං වුත්තිං, ඉදිං මාතුකුච්ඡියතො
බ්යහිනික්ඛන්තමූලකිංදුක්ඛිංඅන්යවති.යතයනතිං වුච්චති– 

‘‘යඤ්චාපිගූථනරයකවියමාතුගබ්යභ, 
සත්යතොවසිංචිරමයතොබ්යහිනික්ඛමනඤ්ච; 
පප්යපොතිදුක්ඛමතියඝොරමිදම්පිනත්ථි, 
ජාතිිංවිනාඉතිපිජාතිඅයඤ්හිදුක්ඛා. 

‘‘කිිං භාසියතනබ්යහුනානනුයිංකුහිඤ්චි, 
අත්ථීධකිඤ්චිරපිදුක්ඛමිදිංකදාචි; 
යනවත්ථිජාතිවිරයහයදයතොමයහසි, 
දුක්ඛාති සබ්බ්යපඨමිං ඉමමාහ ජාති’’න්ති. (විභ. අට්ඨ. 191; විසුද්ධ.
2.541); 
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 ා ස්සූපනිබන්ධකං දුක්ෙන්ති ජාතස්ස උපනිබ්යන්ධනිං

න්හානයලපනඛාදනපිවනාදිජග්ගනදුක්ඛිං අන්යවති.  ා ස්ස පරායධෙයකං

දුක්ෙන්ති පරස්ස අඤ්ඤස්ස ආයත්තිං ඉස්සරියදුක්ඛිං අන්යවති. ‘‘සබ්බ්යිං

පරවසිංදුක්ඛ’’න්තිහිවුත්තිං. අත්තූපක්කමං දුක්ෙන්තියිංඅත්තනාවඅත්තානිං
වයධන්තස්ස අයචලකවතාදිවයසන ආතාපනපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්තස්ස
යකොධවයසන අභුඤ්ජන්තස්ස උබ්බ්යන්ධන්තස්ස ච දුක්ඛිං යහොති, ඉදිං

අත්තූපක්කමිං දුක්ඛිං අන්යවති. පරූපක්කමං දුක්ෙන්ති යිං පරයතො
වධබ්යන්ධනාදීනිඅනුභවන්තස්සඋප්පජ්ජති, ඉදිං පරූපක්කමිංදුක්ඛිංඅන්යවති. 

දුක්ෙදුක්ෙන්ති කායිකයචතසිකා දුක්ඛා යවදනා සභාවයතො ච නාමයතො ච

දුක්ඛත්තා දුක්ඛදුක්ඛිං, ඉදිං දුක්ඛදුක්ඛිං අන්යවති. සඞ්ොරදුක්ෙන්ති
උයපක්ඛායවදනා යචව අවයසසා ච යතභූමකසඞ්ඛාරා උදයබ්බ්යයපීළිතත්තා

සඞ්ඛාරදුක්ඛිං, ඉදිං සඞ්ඛාරදුක්ඛිං අන්යවති. විපරිණාමදුක්ෙන්ති සුඛයවදනා
විපරිණාමදුක්ඛස්සයහතුයතො විපරිණාමදුක්ඛිං, ඉදිංවිපරිණාමදුක්ඛිංඅන්යවති. 

මාතුමරණන්ති මාතුයා මරණිං. පිතුමරණන්ති පිතුයනො මරණිං. 

භාතුමරණන්ති යජට්ඨකනිට්ඨභාතූනිං මරණිං. භගිනිමරණන්ති

යජට්ඨකනිට්ඨභගනීනිං මරණිං. පුත් මරණන්ති පුත්තානිං මරණිං. 

ධීතුමරණන්ති ධීතූනිං මරණිං. ඤාතිබයසනං දුක්ෙන්ති ඤාතීනිං බ්යයසනිං, 
යචොරයරොගභයාදීහි ඤාතික්ඛයයො, ඤාතිවිනායසොති අත්යථො. යතන
ඤාතිබ්යයසයනන ඵුට්ඨස්ස අජ්යඣොත්ථටස්ස අභිභූතස්ස උප්පන්නිං දුක්ඛිං
ඤාතිබ්යයසනිං දුක්ඛිං, තිං ඤාතිබ්යයසනිං දුක්ඛිං අන්යවති. යසයසසුපි එයසව

නයයො. අයිං පන වියසයසො – යභොගානිං බ්යයසනිං යභොගබයසනං, 
රාජයචොරාදිවයසන යභොගක්ඛයයො, යභොගවිනායසොතිඅත්යථො.වුත්තනයයනතිං

යභොගබ්යයසනිං දුක්ඛිං අන්යවති. යරොගබයසනන්ති යරොයගො එව බ්යයසනිං
යරොගබ්යයසනිං. යරොයගො හි ආයරොගයිං බ්යයසති විනායසතීති බ්යයසනිං, 

වුත්තනයයනතිංයරොගබ්යයසනිංදුක්ඛිංඅන්යවති. සීලබයසනංදුක්ෙන්තිසීලස්ස
බ්යයසනිං සීලබ්යයසනිං, දුස්සීලයස්යසතිං නාමිං. වුත්තනයයන තිං සීලබ්යයසනිං
දුක්ඛිං අන්යවති. සම්මාදිට්ඨිිං විනාසයමානා උප්පන්නා දිට්ඨියයව බ්යයසනිං 

දිට්ඨිබයසනං, වුත්තනයයනතිංදිට්ඨිබ්යයසනිංදුක්ඛිංඅන්යවති. එත්ථචපුරිමානි
ද්යවඅනිප්ඵන්නානි, පච්ඡිමානිතීණිනිප්ඵන්නානි තිලක්ඛණාහතානි.පුරිමානි
චතීණියනවකුසලානිනාකුසලානි.සීලදිට්ඨිබ්යයසනද්වයිං අකුසලිං. 

ෙථාති ඔපම්යම. භින්නං නාවන්ති සිථිලබ්යන්ධනිං නාවිං, ජජ්ජරීභූතිං වා

පදරුග්ඝාටිමිං වා. දකයමසින්ති උදකදායිිං උදකප්පයවසනිිං.  ය ො  ය ො 

උදකංඅන්යවතීතිතයතොතයතොභින්නට්ඨානයතොඋදකිංපවිසති. පුරය ොපීති

නාවායපුරිමභාගයතොපි. පච්ඡය ොපීතිතස්සාපච්ඡිමභාගයතොපි. යහට්ඨය ොපීති
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අයධොභාගයතොපි. පස්සය ොපීති උභයපස්සයතොපි.යිංඅන්තරන්තරානවුත්තිං, 
තිංපාඨානුසායරනයවදිතබ්බ්යිං. 

තස්මා කායගතාසතිආදිභාවනාය ජන්තු, සදා සයතො හුත්වා
වික්ඛම්භනසමුච්යඡදවයසන රූපාදීසු වත්ථුකායමසු සබ්බ්යප්පකාරම්පි 
කියලසකාමිං පරිවජ්යජන්යතොකාමානි පරිවජ්යජයය. එවිං යතකායම පහාය 
තප්පහානකරමග්යගයනව චතුබ්බිධම්පි ඔඝිං තයරයය තරිතුිං සක්කුයණයය.
තයතො යථා පුරියසො ගරුකිං නාවිං උදකිං සිඤ්චිත්වා ලහුකාය නාවාය
අප්පකසියරයනව පාරගූ භයවයය පාරිං ගච්යඡයය, එවයමවිං අත්තභාවනාවිං
කියලසූදකගරුකිං සිඤ්චිත්වා ලහුයකන අත්තභායවන පාරගූ භයවයය.
සබ්බ්යධම්මපාරිං නිබ්බ්යානිං ගයතො භයවයය, අරහත්තප්පත්තියා ගච්යඡයය
අනුපාදියසසායනිබ්බ්යානධාතුයා පරිනිබ්බ්යායනනාතිඅරහත්තනිකූයටනයදසනිං
නිට්ඨායපසි. 

 ස්මාති යස්මා ජාතිආදිකිං දුක්ඛිං එතිං පුග්ගලිං අන්යවති, තස්මා. 

 ංකාරණා  ංයහතූතිආදීසුපි එයසව නයයො. යස්මා වුත්තප්පකාරදුක්ඛිං එතිං
අන්යවති, තිංයහතු.යස්මාඅන්යවති තප්පච්චයා, යස්මාඅන්යවතිතිංනිදානන්ති

එවිං පදයයොජනා කාතබ්බ්යා. යහතූතිආදීනි කාරණයවවචනානි. කාරණඤ්හි
යතන තස්ස ඵලිං හියනොති පවත්තතීති යහතු. තිං තිං පටිච්ච ඵලිං එති

පවත්තතීති පච්චයෙො. ‘‘හන්දනිංගණ්හථා’’තිදස්යසන්තිංවියඅත්තයනොඵලිං 

නියදතීති නිදානං. 

‘‘ ංකාරණාති අකාරණනික්කාරණපටියසයධො.  ංයහතූති

අයහතුමහාභූතයහතුපටියසයධො.  ප්පච්චොති අප්පච්චයයන සද්ධිං

අසාධාරණපච්චයපටියසයධො.  ංනිදානාති අනිදායනන සහ 

ආගමාධගමනිදානපටියසයධො’’ති එවයමයක වණ්ණයන්ති. එ ං ආදීනවං 

සම්පස්සමායනොති එතිං වුත්තප්පකාරිං උපද්දවිං විපස්සනාඤායණන සම්මා 
පස්සමායනොදක්ඛමායනො. 

සදාති මූලපදිං. පුන සදාති අත්ථපදිං. සදාති සබ්බ්යදිවයස. සබ්බදාති

සබ්බ්යස්මිිං කායල. සබ්බකාලන්ති පුබ්බ්යණ්හාදිසබ්බ්යකාලිං. නිච්චකාලන්ති

දිවයස දිවයස. ධුවකාලන්ති අබ්යබ්යොච්ඡින්නකාලිං. ස  න්ති නිරන්තරිං. 

සමි න්ති එකීභූතිං. අබ්යබොකිණ්ණන්ති අඤ්යඤන අසම්මිස්සිං. 

යපොඞ්ොනුයපොඞ්ෙන්ති පටිපාටියා ඝටිතිං ‘‘යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛිං අවිරාධතිං 

උපට්ඨාතී’’තිආදීසු (සිං. නි. 5.1115) විය. උදකූමික ා න්ති

නිබ්බ්යත්තඋදකඌමිතරඞ්ගිං විය. අවීචීති අවිරළිං. සන් තීති අනුපච්ඡින්නිං. 

සහි න්ති ඝටිතිං එකීභූතිං වා ‘‘සහිතිං යම, අසහිතිං යත’’තිආදීසු (දී. නි.
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පටුන 

1.202) විය.  ස්සි න්ති ඵුසිතිං ‘‘නිවායත ඵුසිතග්ගයල’’තිආදීසු විය. 

පුයරභත් ං පච්ඡාභත් න්ති ද්යව පදානි දිවාකාලවිභාගවයසන. පුරිමං ොමං

මජ්ඣිමං ොමං පච්ඡිමං ොමන්ති තීණි රත්තිවිභාගවයසන. කායළ ජුණ්යහති

අඩ්ඪමාසවයසන. වස්යස…යප.… ගිම්යහති තීණි උතුවයසන. පුරියම

වයෙොෙන්යධ…යප.… පච්ඡියම වයෙොෙන්යධති තීණි වයයොවිභාගවයසන
වුත්තානීතිඤාතබ්බ්යිං. 

සය ොති චතූහි කාරයණහි සයතො. ‘‘කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානිං
භායවන්යතො සයතො’’තිආදීනි ‘‘එවිං සමුච්යඡදයතො කායම පරිවජ්යජයයා’’ති

පරියයොසානානි වුත්තත්ථායනව. අපි ච සත් ත් ා සය ොති තීසු වත්ථූසු
සත්තභායවනවාතයයොකියලයස පටික්කමායපතුිංසත්තිභායවනවාසතත්තා 

සය ො. සන් ත් ාති කියලයසොපක්කියලයස පලායපත්වා ඨායනන ච

ආරම්මයණන ච පයමොයචත්වා සන්තත්තා සය ො. සමි ත් ාති

ඉට්ඨඵලදායකපුඤ්යඤන ච අනිට්ඨඵලදායකපායපන ච සමිතත්තා සය ො.

සන් ධම්මසමන්නාගය ොති සප්පුරිසධම්යම භජනයතො බුද්ධාදිඅරියපුග්ගයල

යසවනයතොසන්තධම්මසමන්නාගතත්තා සය ො. 

වත්ථුකායම පරි ානිත්වාති එයත වුත්තප්පකායර යතභූමයක වත්ථුකායම

තීරණපරිඤ්ඤාය ජානිත්වා. පහාොති කියලසකායම පහානපරිඤ්ඤාය 

පරිච්චජිත්වා. ප හිත්වාතිඡඩ්යඩත්වා. කිිංකචවරිංවියපිටයකනාති? නහි, අපි
ච යඛො තිං වියනොයදත්වා තරිත්වා විජ්ඣිත්වා නීහරිත්වා. කිිං බ්යලිබ්යද්දමිව

පයතොයදනාති? න හි, අථ යඛො තිං බයන්තිං කරිත්වා විගතන්තිං කරිත්වා.
යථාස්සඅන්යතොපි නාවසිස්සති, අන්තමයසොභඞ්ගමත්තම්පි, තථාතිංකරිත්වා.

කථිං පන තිං තථා කතන්ති? අනභාවං ගයහත්වා අනු අභාවිං ගයමත්වා.
සමුච්යඡදප්පහායනන යථාසමුච්ඡින්නායහොති, තථාකරිත්වාතිවුත්තිංයහොති.
එසනයයො කාමච්ඡන්දනීවරණාදීසු. 

කායමොඝන්තිආදීසු පඤ්චකාමගුණිකරායගො අවසීදනට්යඨන

‘‘කායමොයඝො’’ති වුච්චති. භයවොයඝොති රූපාරූපභයවසු ඡන්දරායගො

ඣානනිකන්ති ච. දිට්යඨොයඝොති සස්සතදිට්ඨාදිසහගතා භයව පත්ථනායයව, 
දිට්යඨොයඝො භයවොයඝ එව සයමොධානිං ගච්ඡති. අවිජ්යජොයඝො චතූසු සච්යචසු 
අඤ්ඤාණිං.තත්ථකාමගුයණඅස්සාදයතොමනසිකයරොයතොඅනුප්පන්යනොච
කායමොයඝොඋප්පජ්ජති, උප්පන්යනොචකායමොයඝොසිංවඩ්ඪති.මහග්ගතධම්යම
අස්සාදයතො මනසි කයරොයතො අනුප්පන්යනො ච භයවොයඝො උප්පජ්ජති, 
උප්පන්යනො ච සිංවඩ්ඪති. යතභූමකධම්යමසු චතුවිපල්ලාසපදට්ඨානභායවන
අනුප්පන්යනො ච අවිජ්යජොයඝො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච සිංවඩ්ඪතීති
යවදිතබ්යබ්යො.වුත්තනයපච්චනීකයතොසුක්කපක්යඛොවිත්ථායරතබ්යබ්යො. 
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අප්පණිහිතවියමොක්ඛිං පටිපන්යනො කායමොඝං, අනිමිත්තවියමොක්ඛිං

පටිපන්යනො භයවොඝං, සුඤ්ඤතවියමොක්ඛිං පටිපන්යනො අවිජ්ය ොඝඤ්ච 

තයරයය. පඨමමග්ගවයසන  යරෙය, දුතියමග්ගවයසන උත් යරෙය, 

තතියමග්ගවයසන ප යරෙය, චතුත්ථමග්ගවයසන සමතික්කයමෙය, 

ඵලවයසන වීතිවත්ය ෙයාති. අථ වා ‘‘කායමොඝවයසන  යරෙය, 

භයවොඝවයසන උත් යරෙය, දිට්යඨොඝවයසන ප යරෙය, අවිජ්යජොඝවයසන 

සමතික්කයමෙය, සබ්යබ්යොඝවයසන වීතිවත්ය ෙයා’’ති එවයමයක
වණ්ණයන්ති. 

ගරුකන්ති න සල්ලහුකිං. භාරිකන්ති භාරභණ්ඩිං එත්ථ ඨපයන්තීති

භාරිකිං. උදකං සිත්වාති උදකිං සිඤ්චිත්වා. ඔසිඤ්චිත්වාති අතියරකිං 

සිඤ්චිත්වා. ඡඩ්යඩත්වාතිපායතත්වා. ලහුකාොතිසල්ලහුකාය. ඛිප්පන්තිසීඝිං. 

ලහුන්ති තිංඛණිං. අප්පකසියරයනවාති නිදුක්යඛයනව. පාරං වුච්චති අම ං

නිබ්බානන්ති සක්කායඔරයතො පාරභූතිං පාරිං. තණ්හාවානයතො නික්ඛන්තිං

නිබ්බ්යානිං කථීයති. යෙොයසොති යයො එයසො. සබ්බසඞ්ොරසමයථොතිආදි සබ්බ්යිං
නිබ්බ්යානයමව. යස්මා හි තිං ආගම්ම සබ්බ්යසඞ්ඛාරවිප්ඵන්දිතානි සමන්ති
වූපසමන්ති, තස්මා ‘‘සබ්බ්යසඞ්ඛාරසමයථො’’ති වුච්චති. යස්මා යචතිං ආගම්ම
සබ්යබ්ය උපධයයො පටිනිස්සට්ඨා යහොන්ති, සබ්බ්යා තණ්හා ඛීයන්ති, සබ්යබ්ය
කියලසරජ්ජා විරජ්ජන්ති, සබ්බ්යිං දුක්ඛිං නිරුජ්ඣති, තස්මා 
‘‘සබ්බූපධපටිනිස්සග්යගො, තණ්හක්ඛයයො, විරායගො, නියරොයධො’’තිවුච්චති.යා
පයනසා තණ්හා භයවන භවිං, ඵයලන වා සද්ධිං කම්මිං විනති සිංසිබ්බ්යතීති

කත්වා වානන්ති වුච්චති, තයතො නික්ඛන්තිං වානයතොති නිබ්බ්යානිං. පාරං 

ගච්යඡෙය නිමිත්තවයසන එකයතො වුට්ඨානයගොත්රභුඤායණන නිබ්බ්යානපාරිං 

පාපුයණයය. අධිගච්යඡෙය නිමිත්තපවත්යතහි උභයතොවුට්ඨානමග්ගඤායණන

නිබ්බ්යානපාරිං වියසයසන පාපුයණයය. ඵුයසෙය 

නිබ්බ්යානාරම්මණඵලචිත්තවයසන නිබ්බ්යානපාරිං ඵුයසයය. සච්ඡිකයරෙය 
ගුණවයසන ඵුසිත්වා පච්චයවක්ඛණඤායණන නිබ්බ්යානපාරිං පච්චක්ඛිං

කයරයය. අථ වා ‘‘පඨමමග්යගන පාරං ගච්යඡෙය, දුතියයන අධිගච්යඡෙය, 

තතියයන ඵුයසෙය, චතුත්යථන සච්ඡි කයරෙයා’’ති එවයමයක වණ්ණයන්ති. 

යෙොපි පාරං ගන්තුකායමොති යයො යකොචි විපස්සනාඤායණ ඨියතො පුග්ගයලො

නිබ්බ්යානපාරිං ගන්තුකායමො, යසොපි අවස්සිං තත්ථ ගමිස්සතීති පාරගූ. 
වුත්තඤ්යහතිං – ‘‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි
පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහී’’තිආදි. පුබ්බ්යභායග

අජ්ඣාසයවයසන විපස්සනායයොයගන ච, යසොපි පාරගූ නාම. යෙොපි පාරං

ගච්ඡතීතියයොපිමග්ගසමඞ්ගීනිබ්බ්යානපාරිං ගච්ඡති, යසොපිපාරගූනාම. යෙොපි
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පාරං ගය ොති යයොපි මග්යගන කිච්චිං නිට්ඨායපත්වා ඵයල ඨියතො
නිබ්බ්යානපාරඞ්ගයතො, යසොපිපාරගූනාම. 

තිං ජිනවචයනන දස්යසතුිං ‘‘වුත් ම්පි යහ ං භගව ා – තිණ්යණො

පාරඞ්ගය ො ථයල තිට්ඨති බ්රාහ්මයණො’’තිආදිමාහ. අභිඤ්ඤාපාරගූති
අධගයතන ඤායණන ඤාතපරිඤ්ඤාය නිබ්බ්යානපාරිං ගන්තුකායමො ගච්ඡති, 

ගයතොති පාරගූ. පරිඤ්ඤාපාරගූති සබ්බ්යධම්මානිං තීරණපරිඤ්ඤාය

සමතික්කමිත්වා වුත්තනයයන පාරගූ. පහානපාරගූති සමුදයපක්ඛිකානිං
කියලසානිං පහානපරිඤ්ඤාය සමතික්කමිත්වා වුත්තනයයන පාරගූ. යයො හි
සබ්බ්යධම්මිං පරිජානාති, යසො තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානාති ඤාතපරිඤ්ඤාය
තීරණපරිඤ්ඤාය පහානපරිඤ්ඤායාති. තත්ථ කතමා ඤාතපරිඤ්ඤා? 
සබ්බ්යධම්මිං ජානාති ‘‘ඉයම අජ්ඣත්තිකා, ඉයම බ්යාහිරා, ඉදමස්ස ලක්ඛණිං, 

ඉමානි රසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානානී’’ති, අයිං ඤා පරිඤ්ඤා. කතමා
තීරණපරිඤ්ඤා? එවිං ඤාතිං කත්වා ලබ්භමානවයසන සබ්බ්යධම්මිං තීයරති
‘‘අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරොගයතො’’තිආදිනා (සිං. නි. 3.122), අයිං 

තීරණපරිඤ්ඤා. කතමා පහානපරිඤ්ඤා? එවිං තීරයිත්වා අග්ගමග්යගන

ධම්යමසු ඡන්දරාගිං පජහති, අයිං පහානපරිඤ්ඤාති. ඉමා පරිඤ්ඤායයො
සන්ධාය‘‘යසොඅභිඤ්ඤාපාරගූ පරිඤ්ඤාපාරගූපහානපාරගූ’’තිආහ. 

භාවනාපාරගූතිභාවනායයකොටිිංපත්වා මග්ගවයසනනිබ්බ්යානපාරිංගයතො. 

සච්ඡිකිරිොපාරගූති ඵලනිබ්බ්යානවයසන සච්ඡි කිරියාඵලනිබ්බ්යානපාරිං ගයතො. 

සමාපත්තිපාරගූති අට්ඨන්නිං සමාපත්තීනිං පාරිං පත්යතො. සබ්බධම්මානන්ති

පඤ්චක්ඛන්ධාදිසබ්බ්යධම්මානිං. සබ්බදුක්ොනන්ති ජාතිදුක්ඛාදිසබ්බ්යදුක්ඛානිං. 

සබ්බකියලසානන්ති කායදුච්චරිතාදිසබ්බ්යකියලසානිං. අරිෙමග්ගානන්ති

යසොතාපත්තිමග්ගාදිචතුන්නිං අරියමග්ගානිං. නියරොධස්සාති නිබ්බ්යානස්ස. 

සබ්බසමාපත්තීනන්ති සබ්බ්යාසම්පි අට්ඨන්නිං රූපාරූපසමාපත්තීනිං. යසොති

යසො අරියයො. වසිප්පත්ය ොති වසීභාවප්පත්යතො. අථ වා කන්තභාවිං

ඉස්සරියභාවිං නිප්ඵන්නභාවිං පත්යතො. පාරමිප්පත්ය ොති පාරමීති අවසානිං 

නිට්ඨානිං, උත්තමභාවිං වා තිං පත්යතො. කත්ථ පත්යතොති ආහ ‘‘අරිෙස්මිං

සීලස්මි’’න්තිආදි.තත්ථ අරිෙස්මිංසීලස්මින්තිනිද්යදොයසසීලස්මිිං. අරිෙස්මිං

සමාධිස්මින්ති නිද්යදොයස සමාධස්මිිං. අරිොෙ පඤ්ඤාොති නිද්යදොසාය

පඤ්ඤාය. අරිොෙ විමුත්තිොති නිද්යදොසාය ඵලවිමුත්තියා. පුරියමන
වාචාකම්මන්තාජීවා ගහිතා, දුතියයන වායාමසතිසමාධයයො ගහිතා, තතියයන
විතක්කසම්මාදිට්ඨියයොගහිතා, චතුත්යථන තිංසම්පයුත්තායසසධම්මාගහිතාති
යවදිතබ්බ්යා. 
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පටුන 

අන් ගය ොති මග්යගන සඞ්ඛාරයලොකන්තිං ගයතො. අන් ප්පත්ය ොති

තයමවයලොකන්තිංඵයලනපත්යතො. යකොටිගය ොතිමග්යගනසඞ්ඛාරයකොටිිං

ගයතො. යකොටිප්පත්ය ොතිතයමව යකොටිිං ඵයලන පත්යතො. පරිෙන් ගය ොති
මග්යගනඛන්ධායතනාදියලොකපරියන්තිං පරිච්යඡදිං පරිවටුමිංකත්වා ගයතො. 

පරිෙන් ප්පත්ය ොති තයමව යලොකිං ඵයලන පරියන්තිං කත්වා පත්යතො. 

යවොසානගය ොති මග්යගන අවසානිං ගයතො. යවොසානප්පත්ය ොති ඵයලන

අවසානිං පත්යතො.  ාණගය ොති මග්යගන තායනිං ගයතො.  ාණප්පත්ය ොති

ඵයලන තායනිං පත්යතො. යලණගය ොති මග්යගන නිලීයනිං ගයතො. 

යලණප්පත්ය ොති තිං ඵයලන නිලීයනිං පත්යතො. සරණගය ොති මග්යගන

පතිට්ඨිං ගයතො. සරණප්පත්ය ොති ඵයලන සරණිං පත්යතො. අභෙගය ොති

මග්යගන නිබ්භයිං ගයතො. අභෙප්පත්ය ොති ඵයලන නිබ්භයිං නිබ්බ්යානිං

පත්යතො. අච්චු ගය ොති චුතිවිරහිතිං නිබ්බ්යානිං මග්යගන ගයතො. 

අච්චු ප්පත්ය ොතිතිං ඵයලන පත්යතො. අම ගය ොති මරණරහිතිංනිබ්බ්යානිං

මග්යගන ගයතො. අම ප්පත්ය ොති තිං ඵයලන පත්යතො. නිබ්බානගය ොති

තණ්හාවානයතොනික්ඛන්තිංනිබ්බ්යානිංමග්යගනගයතො. නිබ්බානප්පත්ය ොති

තයමවඵයලනපත්යතො. යසො වුට්ඨවායසොතියසො අරහාදසසුඅරියවායසසුවසි

පරිවසිවුට්යඨොවුට්ඨාතිචවුට්ඨවායසො. චිණ්ණචරයණොතිසීයලනසහඅට්ඨසු

සමාපත්තීසු චිණ්ණවසීති චිණ්ණචරයණො. ග ද්යධොති සිංසාරද්ධානිං 

අතික්කන්යතො. ග දියසොති සුපිනන්යතනපි අගතපුබ්බ්යිං නිබ්බ්යානදිසිං ගයතො. 

ග යකොටියකොති අනුපාදියසසනිබ්බ්යානයකොටිිං ගයතො හුත්වා ඨියතො. 

පාලි බ්රහ්මචරියෙොති රක්ඛිතබ්රහ්මචරියයො. උත් මදිට්ඨිප්පත්ය ොති උත්තමිං

සම්මාදිට්ඨිිං පත්යතො. පටිවිද්ධාකුප්යපොති අකුප්පිං අචලනිං අරහත්තඵලිං

පටිවිජ්ඣිත්වා ඨියතො. සච්ඡික නියරොයධොති නියරොධිං නිබ්බ්යානිං සච්ඡිකත්වා 
ඨියතො. 

දුක්ෙං  ස්ස පරිඤ්ඤා න්ති තිවිධිං දුක්ඛිං යතන සමතික්කමිත්වා

පරිච්ඡින්නිං. අභිඤ්යඤෙයන්ති සභාවලක්ඛණාවයබ්යොධවයසන යසොභයනන

ආකායරන ජානිතබ්බ්යිං. අභිඤ්ඤා න්ති අධයකන ඤායණන ඤාතිං. 

පරිඤ්යඤෙයන්තිසාමඤ්ඤලක්ඛණාවයබ්යොධවයසනකිච්චසමාපන්නවයසනච 

බ්යයාපිත්වාපරිජානිතබ්බ්යිං. පරිඤ්ඤා න්තිසමන්තයතොඤාතිං. භායව බ්බන්ති

වඩ්යඪතබ්බ්යිං. සච්ඡිකා බ්බන්ති පච්චක්ඛිං කාතබ්බ්යිං. දුවිධා හි සච්ඡිකිරියා 
පටිලාභසච්ඡිකිරියාආරම්මණසච්ඡිකිරියාචාති. 

උක්ඛිත් පලියඝොති එත්ථ පලියඝොති වට්ටමූලිකා අවිජ්ජා. අයඤ්හි
දුක්ඛිපනට්යඨන ‘‘පලියඝො’’ති වුච්චති. යතයනස තස්සා උක්ඛිත්තත්තා

‘‘උක්ඛිත්තපලියඝො’’ති වුත්යතො. සංකිණ්ණපරියෙොති පරිඛා වුච්චති
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පුනබ්භවදායයකො භයවසු ජායනවයසන යචව සිංසරණවයසන ච
‘‘ජාතිසිංසායරො’’ති ලද්ධනාමානිං පුනබ්භවක්ඛන්ධානිං පච්චයයො
කම්මාභිසඞ්ඛායරො. යසො හි පුනප්පුනිං උප්පත්තිකරණවයසන පරික්ඛිපිත්වා 
ඨිතත්තා ‘‘පරිඛා’’ති වුච්චති. යතයනස තස්සා සිංකිණ්ණත්තා විකිණ්ණත්තා 

‘‘සිංකිණ්ණපරියඛො’’ති වුත්යතො. අබ්බූළ්යහසියකොති එසිකාති වට්ටමූලිකා
තණ්හා. අයඤ්හි ගම්භීරානුගතට්යඨන ‘‘එසිකා’’ති වුච්චති. යතයනස තස්සා
අබ්බූළ්හත්තා ලුඤ්චිත්වා ඡඩ්ඩිතත්තා ‘‘අබ්බූළ්යහසියකො’’ති වුච්චති. 

නිරග්ගයළොති අග්ගළිං වුච්චන්ති ඔරම්භාගජනකානි කාමභයව
උප්පත්තිපච්චයානි ඔරම්භාගයානි. එතානි හි මහාකවාටිං විය නගරද්වාරිං
චිත්තිං පිදහිත්වා ඨිතත්තා ‘‘අග්ගළ’’න්ති වුච්චන්ති. යතයනස යතසිං

නිරග්ගළත්තාභින්නත්තා ‘‘නිරග්ගයළො’’තිවුත්යතො. අරියෙොතිනික්කියලයසො

පරිසුද්යධො. පන්නද්ධය ොති පාතිතමානද්ධයජො. පන්නභායරොති
ඛන්ධභාරකියලසභාරඅභිසඞ්ඛාරභාරපඤ්චකාමගුණභාරා පන්නා ඔයරොපිතා
අස්සාති පන්නභායරො. අපි ච ඉධ මානභාරස්යසව ඔයරොපිතත්තා

‘‘පන්නභායරො’’ති අධප්යපයතො. විසංයුත්ය ොති චතූහි යයොයගහි
සබ්බ්යකියලයසහි ච විසිංයුත්යතො. ඉධ පන මානයයොයගයනව විසිංයුත්තත්තා
‘‘විසිංයුත්යතො’’තිඅධප්යපයතො. 

එත්තාවතා යථයරන මග්යගන කියලයස යඛයපත්වා
නියරොධසයනවරගතස්ස ඛීණාසවස්ස නිබ්බ්යානාරම්මණිං ඵලසමාපත්තිිං
අප්යපත්වා විහරණකායලොදස්සියතො.යථාහිද්යවනගරානිඑකිංයචොරනගරිං, 
එකිංයඛමනගරිං.අථඑකස්ස මහායයොධස්සඑවිංඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය‘‘යාවිමිං
යචොරනගරිංතිට්ඨති, තාවයඛමනගරිංභයයතො නමුච්චති.යචොරනගරිංඅනගරිං
කරිස්සාමී’’තිසන්නාහිංකත්වාඛග්ගිංගයහත්වායචොරනගරිං උපසඞ්කමිත්වා
නගරද්වායර උස්සාපියත එසිකත්ථම්යභ ඛග්යගන ඡින්දිත්වා සද්ධිං 
ද්වාරබ්යාහාහිකවාටිංභින්දිත්වාපලිඝිංඋක්ඛිපිත්වාපාකාරිංභින්දන්යතොපරිඛිං 
සිංකිරිත්වානගරයසොභනත්ථායඋස්සාපියතධයජපායතත්වානගරිං අග්ගනා
ඣායපත්වා යඛමනගරිං පවිසිත්වා උපරිපාසාදමාරුය්හ ඤාතිගණපරිවුයතො
සුරසයභොජනිංභුඤ්යජයය.එවිං යචොරනගරිංවියසක්කායයො, යඛමනගරිංවිය
නිබ්බ්යානිං, මහායයොයධො විය යයොගාවචයරො. තස්යසවිං යහොති ‘‘යාව
සක්කායවට්ටිං වට්ටති, තාව ද්වත්තිිංසකම්මකාරයණහි අට්ඨනවුතියරොයගහි 
පඤ්චවීසතිමහබ්භයයහි ච පරිමුච්චනිං නත්ථී’’ති. යසො මහායයොයධො විය
සන්නාහිං සීලසන්නාහිං කත්වා පඤ්ඤාතිණ්හඛග්ගිං ගයහත්වා ඛග්යගන
එසිකත්ථම්යභ විය අරහත්තමග්යගනතණ්යහසිකිං ඡින්දිත්වා, යසො යයොයධො
සද්වාරබ්යාහකිං නගරකවාටිං විය පඤ්යචොරම්භාගයසිංයයොජනග්ගළිං
උග්යඝොයටත්වා, යසො යයොයධො පලිඝිං විය අවිජ්ජාපලිඝිං උක්ඛිපිත්වා, යසො
යයොයධොපාකාරිංභින්දන්යතොපරිඛිං විය කම්මාභිසඞ්ඛාරපාකාරිංභින්දන්යතො
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ජාතිසිංසාරපරිඛිං සිංකිරිත්වා, යසො යයොයධො නගරයසොභනත්ථාය උස්සාපියත
ධයජ විය මානද්ධයජ පායතත්වා සක්කායනගරිංඣායපත්වා, යසො යයොයධො
යඛමනගරිං පවිසිත්වා උපරිපාසායද සුරසයභොජනිං භුඤ්ජන්යතො විය
නිබ්බ්යානනගරිං පවිසිත්වා අමතනියරොධාරම්මණිං ඵලසමාපත්තිසුඛිං 
අනුභවමායනොකාලිංවීතිනායමති.වුත්තඤ්යහතිංභගවතා(අ.නි.5.71) – 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු උක්ඛිත්තපලියඝො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අවිජ්ජා පහීනා යහොති උච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථුකතා අනභාවිංකතා ආයතිිං අනුප්පාදධම්මා. එවිං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඋක්ඛිත්තපලියඝොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සිංකිණ්ණපරියඛො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යපොයනොභවියකො ජාතිසිංසායරො පහීයනො
යහොති…යප.…එවිංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සිංකිණ්ණපරියඛොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅබ්බූළ්යහසියකොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො තණ්හා පහීනා යහොති…යප.… එවිං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
අබ්බූළ්යහසියකො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු නිරග්ගයළො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො පඤ්යචොරම්භාගයානි සිංයයොජනානි පහීනානි
යහොන්ති…යප.…එවිං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුනිරග්ගයළොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියයො පන්නද්ධයජො පන්නභායරො 
විසිංයුත්යතො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අස්මිමායනො පහීයනො
යහොති උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවිංකයතො ආයතිිං
අනුප්පාදධම්යමො. එවිං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියයො පන්නද්ධයජො
පන්නභායරොවිසිංයුත්යතොයහොති(අ.නි.5.71). 

‘‘එවිංවිමුත්තචිත්තිංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුිංසඉන්දායදවා සබ්රහ්මකා
සපජාපතිකා අන්යවසිං නාධගච්ඡන්ති ‘ඉදිංනිස්සිතිං තථාගතස්ස 
විඤ්ඤාණ’’’න්ති(ම.නි.1.246). 

පඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනොති කාමච්ඡන්දාදිපඤ්චඞ්ගානි විවියධහි උපායයහි
පජහිත්වාඨියතො.වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, භික්ඛු පඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනො යහොති? ඉධාවුයසො, 
භික්ඛුයනො කාමච්ඡන්යදො පහීයනො යහොති, බ්යයාපායදො පහීයනො යහොති, 
ථිනමිද්ධිං පහීනිං යහොති, උද්ධච්චකුක්කුච්චිං පහීනිං යහොති, විචිකිච්ඡා



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා කාමසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
 

66 

පටුන 

පහීනා යහොති.එවිංයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුපඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනොයහොතී’’ති
(දී. නි.3.348, 360). 

ඡළඞ්ගසමන්නාගය ොති ඡන්නිං අඞ්ගානිං පූයරත්වා ඡසු ද්වායරසු
රූපාදිආරම්මයණ පටිඝානුනයිං වජ්යජත්වා උයපක්ඛාවයසන සයතො 
සම්පජායනො හුත්වා විහරණවයසන ඡළඞ්ගානි පූයරත්වා පරිපුණ්ණිං කත්වා
ඨිතත්තා ‘‘ඡළඞ්ගසමන්නාගයතො’’තිවුත්යතො.වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, භික්ඛු ඡළඞ්ගසමන්නාගයතො යහොති? ඉධාවුයසො, 
භික්ඛු චක්ඛුනා රූපිං දිස්වා යනව සුමයනො යහොති න දුම්මයනො, 
උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො. යසොයතන සද්දිං
සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධිං ඝායිත්වා, ජිව්හාය රසිං සායිත්වා, 
කායයන යඵොට්ඨබ්බ්යිං ඵුසිත්වා, මනසා ධම්මිං විඤ්ඤාය යනවසුමයනො
යහොතිනදුම්මයනො, උයපක්ඛයකො විහරතිසයතොසම්පජායනො.එවිංයඛො, 
ආවුයසො, භික්ඛුඡළඞ්ගසමන්නාගයතොයහොතී’’ති(දී.නි. 3.348, 360). 

එකාරක්යෙොති සතිආරක්යඛන එයකො උත්තයමො ආරක්යඛො අස්සාති
එකාරක්යඛො. වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, භික්ඛු එකාරක්යඛො යහොති? ඉධාවුයසො, භික්ඛු 
සතාරක්යඛනයචතසාසමන්නාගයතොවිහරති.එවිංයඛො, ආවුයසො, භික්ඛු
එකාරක්යඛොයහොතී’’ති (දී.නි.3.348, 360). 

චතුරාපස්යසයනොති පඤ්ඤාය පටියසවනපරිවජ්ජනවියනොදනපජහනානිං
වයසන චතුන්නිං අපස්සයානිං ඉයතො චියතො ච අපරිවත්තමානානිං වයසන
චතුරාපස්යසයනො, යතසිංපාපුණිත්වාඨියතො.වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, භික්ඛුචතුරාපස්යසයනොයහොති? ඉධාවුයසො, භික්ඛු 
සඞ්ඛායයකිං පටියසවති, සඞ්ඛායයකිං පරිවජ්යජති. සඞ්ඛායයකිං 
වියනොයදති, සඞ්ඛායයකිංපජහතී’’තිආදිනා(දී.නි.3.348, 360) නයයන 
විත්ථායරතබ්බ්යිං. 

පණුන්නපච්යචකසච්යචොති ‘‘ඉදයමවදස්සනිං සච්චිං, ඉදයමවසච්ච’’න්ති
එවිං පාටිඑක්කිං ගහිතත්තා පච්යචකසඞ්ඛාතානි දිට්ඨිසච්චානි පණුන්නානි
නිහටානිපහීනානිඅස්සාතිපණුන්නපච්යචකසච්යචො. 

සමවෙසට්යඨසයනොති එත්ථ අවයාති අනූනා. සට්ඨාති විස්සට්ඨා. සම්මා
අවයා සට්ඨා එසනා අස්සාති සමවයසට්යඨසයනො. සම්මා 

විස්සට්ඨසබ්බ්යඑසයනොති අත්යථො. යකවලීති පරිපුණ්යණො. වුසි වාති 
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වුසිතබ්රහ්මචරියයො, ගරුසිංවායස අරියමග්යගපි දසසු අරියවායසසුපි

වුසිතවන්යතො. උත් මපුරියසොති ඛීණකියලසත්තා වියසසපුරියසො

ආජඤ්ඤපුරියසො. පරමපුරියසොතිඋත්තමපුරියසො, පරමිංවාපටිලාභිංපත්තත්තා
උත්තමිං පත්තබ්බ්යිංඅරහත්තපටිලාභිංපත්යතොඅනුත්තරපුඤ්ඤක්යඛත්තභූයතො
උත්තමපුරියසො, යතයනවත්යථන පරමපුරියසො. අනුත්තරිං සමාපත්තිිං

සමාපජ්ජිතුිං අමතිං පටිලාභිං පත්තත්තා පරමපත්තිප්පත්ය ො. අථ වා

‘‘ඝරාවායස ආදීනවිං සඤ්ජානිත්වා සාසනපවිසනවයසන උත් මපුරියසො. 

අත්තභායව ආදීනවිං සඤ්ජානිත්වා විපස්සනාපවිසනවයසන පරමපුරියසො. 
කියලයස ආදීනවිං සඤ්ජානිත්වා අරියභූමන්තරිං පවිට්යඨො 

පරමපත්තිප්පත්ය ොති එවයමයකවණ්ණයන්ති. 

යනවාචිනතීති කුසලාකුසලානිං පහීනත්තා යතසිං විපාකිං න වඩ්යඪති. 

නාපචිනතීති ඵයල ඨිතත්තා න විද්ධිංයසති. අපචිනිත්වා ඨිය ොති
පටිප්පස්සද්ධපහායන ඨිතත්තා කියලයස විද්ධිංයසත්වා ඨියතො. ඉයතො පරිං

තීහිපි පයදහි මග්ගඵලවයසයනව යයොයජතබ්බ්යිං. යනව ප හතීති

පහාතබ්බ්යාභායවන කියලයස න පජහති. න උපාදිෙතීති තණ්හාමානදිට්ඨීහි

ගයහතබ්බ්යාභාවයතො යතහි න ගණ්හාති. ප හිත්වා ඨිය ොති චජිත්වා ඨියතො. 

යනව සංසිබ්බතීති තණ්හාවයසන යනව සිංසිබ්බ්යති. න උස්සියනතීති

මානවයසන න උක්කිංසති. විසිනිත්වා ඨිය ොති තණ්හාසිංසීවනිං අකත්වා

ඨියතොති එවයමයක වණ්ණයන්ති. යනව විධූයපතීති කියලසග්ගිං න

නිබ්බ්යායපති. න සන්ධූයපතීතිකියලසග්ගිංනජාලායපති. විධූයපත්වා ඨිය ොති
තිංනිබ්බ්යායපත්වාඨියතො. 

අයසක්යෙන සීලක්ෙන්යධනාති සික්ඛිතබ්බ්යාභායවන අයසක්යඛන
වාචාකම්මන්තාජීවසීලක්ඛන්යධන සීලරාසිනා සමන්නාගතත්තා ඨියතො, 

අපරිහීනභායවන ඨියතො. සමාධික්ෙන්යධනාති වායාමසතීහි සම්පයුත්යතන

සමාධනා. විමුත්තික්ෙන්යධනාති ඵලවිමුත්තිසම්පයුත්තක්ඛන්යධන. 

විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්යධනාති පච්චයවක්ඛණඤායණන. සච්චං

සම්පටිපාදියිත්වාති චතුඅරියසච්චිං සභාවවයසනසකසන්තායන සම්පාදියිත්වා

පටිවිජ්ඣිත්වා ඨියතො. එ ං සමතික්කමිත්වාතිකම්පනතණ්හිං අතික්කමිත්වා. 

කියලසග්ගින්තිරාගාදිකියලසග්ගිං. පරිොදියිත්වාතියඛයපත්වානිබ්බ්යායපත්වා. 

අපරිගමන ාොති සිංසායර අගමනභායවන පුනාගමනාභායවනාති අත්යථො. 

කටං සමාදාොති ජයග්ගාහිං ගයහත්වා. මුත්තිපටියසවන ාොති
සබ්බ්යකියලයසහි මුච්චිත්වා රූපාදිආරම්මණයසවනවයසන. අථ වා

සබ්බ්යකියලයසහි මුත්තඵලසමාපත්තියසවනවයසන. යමත් ාෙ පාරිසුද්ධිොති

උපක්කියලසමුත්තාය පරිසුද්ධභායව ඨිතාය යමත්තාය ඨියතො. කරුණාදීසුපි
එයසවනයයො. 
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අච්චන් පාරිසුද්ධිොති අතික්කන්තපරිසුද්ධභායවන පරිසුද්ධයා අන්තිං

පාපුණිත්වාඨියතො. අ ම්මෙ ාොතිතණ්හාදිට්ඨිමානා‘‘තම්මයා’’තිවුච්චන්ති.
යතසිං අභායවො අතම්මයතා, තාය තණ්හාදිට්ඨිමානවිරහිතතාය ඨියතො.
වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘යසොතාදියසොයලොකවිදූසුයමයධො, සබ්යබ්යසුධම්යමසුඅතම්මයයො මුනී’’ති

(අ. නි. 3.40). එත්ථාපි තණ්හාමානදිට්ඨිවිරහියතොති අත්යථො. විමුත් ත් ාති

සබ්බ්යකියලයසහි මුත්තභායවන. සන්තුස්සි ත් ාති
යථාලාභයථාබ්යලයථාසාරුප්පසන්යතොසවයසන සන්තුට්ඨභායවනඨියතො. 

ෙන්ධපරිෙන්ය ති එකචතුපඤ්චක්ඛන්ධානිං තීහි පරිඤ්ඤග්ගීහි
ඣායපත්වාඅන්යත අවසායනඨියතො, නත්ථිඑතස්සඅන්යතොතිවාපරියන්තිං, 

තස්මිිං පරියන්යත. ධාතුපරිෙන් ාදීසුපි එයසව නයයො. අයිං පන වියසයසො – 

ධාතුපරිෙන්ය ති අට්ඨාරසන්නිං ධාතූනිං පරියන්යත. ආෙ නපරිෙන්ය ති

ද්වාදසන්නිං ආයතනානිං. ගතිපරිෙන්ය ති නිරයාදිපඤ්චන්නිං ගතීනිං. 

උපපත්තිපරිෙන්ය ති සුගතිදුග්ගතීසු නිබ්බ්යත්තියා. පටිසන්ධිපරිෙන්ය ති

කාමරූපාරූපභයවසු පටිසන්ධයා. භවපරිෙන්ය ති 
එකයවොකාරචතුපඤ්චසඤ්ඤාඅසඤ්ඤායනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාකාමරූපඅරූප

භවානිං. සංසාරපරිෙන්ය තිඛන්ධධාතුආයතනානිං අබ්යබ්යොච්ඡින්නපවත්තියා. 

වට්ටපරිෙන්ය ති කම්මවිපාකකියලසවට්ටානිං පරියන්යත. අන්තියම භයවති

අවසායනඋපපත්තිභයව. අන්තියම සමුස්සයෙඨිය ොති අවසායනසමුස්සයය

සරීයර ඨියතො. අන්තිමයදහධයරොති අන්තිමිං අවසානයදහිං සරීරිං ධායරතීති 

අන්තිමයදහධයරො. අරහාති ආරකත්තා අරීනිං, අරානඤ්ච හතත්තා, 
පච්චයාදීනිංඅරහත්තා, පාපකරයණරහාභාවාඅරහා. 

 ස්සාෙං පච්ඡිමයකොති තස්ස ඛීණාසවස්ස අයිං සමුස්සයයො අත්තභායවො

අවසායනො. චරියමොතිඅප්යපොමන්යදො චරියමොආයලොයපො, චරිමිංකබ්යළිංවිය.

පුන පටිසන්ධයා නත්ථිභාවිං සන්ධාය ‘‘ ාතිමරණසංසායරො, නත්ථි  ස්ස

පුනබ්භයවො’’ති ආහ. ජනනිං ජාති, මරන්ති යතනාති මරණිං, ඛන්ධාදීනිං
අබ්යබ්යොච්ඡින්නාසිංසාරපවත්තිචතස්සඛීණාසවස්ස පුනනත්ථීතිවුත්තිංගාථිං

නිගයමන්යතොආහ ය නාහභගවා – 

‘‘ ස්මා න්තු…යප.…නාවංසිත්වාව පාරගූ’’ති. 

ඉමස්මිිං සුත්යත යිං අන්තරන්තරා න වුත්තිං, තිං පාඨානුසායරන 
ගයහතබ්බ්යිං. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 
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2. ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

7. දුතියය – සත්ය ොතිලග්යගො. ගුහාෙන්තිකායය. කායයො හි රාගාදීනිං

වාළානිං වසයනොකාසයතො ‘‘ගුහා’’ති වුච්චති. බහුනාභිඡන්යනොති බ්යහුනා 
රාගාදිකියලසජායතන අභිච්ඡන්යනො. එයතන අජ්ඣත්තබ්යන්ධනිං වුත්තිං. 

තිට්ඨන්ති රාගාදිවයසන තිට්ඨන්යතො. යමොහනස්මිං පගාළ්යහොති යමොහනිං
වුච්චති කාමගුයණො. එත්ථ හි යදවමනුස්සා මුය්හන්ති යතසු අජ්යඣොගාළ්හා

හුත්වා; එයතනබ්යාහිරබ්යන්ධනිංවුත්තිං. දූයරවියවකාහි  ථාවියධොයසොතියසො
තථාරූයපො නයරො තිවිධාපි කායවියවකාදිවියවකා දූයර, අනාසන්යන.

කිිංකාරණා? කාමා හි යලොයක න හි සුප්පහාොති යස්මා යලොයක කාමා
සුප්පහායානයහොන්ති, තස්මාතිවුත්තිං යහොති. 

සත්ය ොති හි යෙො වුත් න්ති ‘‘සත්යතො, නයරො, මානයවො’’ති එවමාදිනා

නයයනකථියතොයයව. ගුහා ාව වත් බ්බාතිගුහාතාවකයථතබ්බ්යා. කායෙොති

වාතිආදීසු අයිං තාව පදයයොජනා – කායයො ඉති වා ගුහා ඉති වා…යප.…

කුම්යභො ඉති වාති. තත්ථ කායෙොති ‘‘කුච්ඡිතානිංආයයොතිකායයො’’තිආදිනා
යහට්ඨා සතිපට්ඨානකථායිංවුත්යතොයයව.රාගාදිවාළානිංවසයනොකාසට්යඨන 

ගුහා, ‘‘පටිච්ඡාදනට්යඨනා’’තිපි එයක. ‘‘දූරඞ්ගමිං එකචරිං, අසරීරිං 

ගුහාසය’’න්තිආදීසු (ධ. ප. 37) විය. රාගාදීහි ඣාපනට්යඨන යදයහො ‘‘යත
හිත්වා මානුසිං යදහ’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.332 යථොකිං විසදිසිං) විය.

පමත්තකරණට්යඨන සන්යදයහො ‘‘භිජ්ජති පූතිසන්යදයහො, මරණන්තඤ්හි

ජීවිත’’න්තිආදීසු (ධ.ප. 148) විය.සිංසායර සඤ්චරණට්යඨන නාවා ‘‘සිඤ්ච
භික්ඛු ඉමිං නාවිං, සිත්තා යත ලහුයමස්සතී’’තිආදීසු (ධ. ප. 369) විය.

ඉරියාපථස්ස අත්ථිභාවට්යඨන රයථො ‘‘රයථො සීලපරික්ඛායරො, ඣානක්යඛො 

චක්කවීරියයො’’තිආදීසු (සිං. නි. 5.4) විය. අච්චුග්ගතට්යඨන ධය ො ‘‘ධයජො
රථස්සපඤ්ඤාණ’’න්තිආදීසු(ජා.2.22.1841) විය. 

කිමිකුලානිං ආවාසභායවන වම්මියකො ‘‘වම්මියකොති යඛො, භික්ඛු, 
ඉමස්යසතිං චාතුමහාභූතිකස්ස කායස්ස අධවචන’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.251) 
විය. යයථව හි බ්යාහිරයකො වම්මියකො, වමති වන්තයකො වන්තුස්සයයො
වන්තසියනහසම්බ්යද්යධොති චතූහි කාරයණහි ‘‘වම්මියකො’’ති වුච්චති. යසො හි 
අහිනකුලඋන්දූරඝරයගොළිකාදයයොනානප්පකායරපාණයකවමතීතිවම්මියකො.
උපචිකාහි වන්තයකොති වම්මියකො. උපචිකාහි වමිත්වා මුඛතුණ්ඩයකහි
උක්ඛිත්තපිංසුචුණ්යණනකටිප්පමායණනපි යපොරිසප්පමායණනපිඋස්සියතොති
වම්මියකො. උපචිකාහි වන්තයඛළසියනයහන ආබ්යද්ධතාය සත්තසත්තාහිං
යදයව වස්සන්යතපි න විප්පකිරීයති, නිදායඝපි තයතො පිංසුමුට්ඨිිං ගයහත්වා 
තස්මිිං මුට්ඨිනා පීළියමායන සියනයහො නික්ඛමති, එවිං වන්තසියනයහන
සම්බ්යද්යධොතිවම්මියකො.එවමයිංකායයොපි‘‘අක්ඛිම්හා අග්ගගූථයකො’’තිආදිනා
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නයයන නානප්පකාරිං අසුචිකලිමලිං වමතීති වම්මියකො. 
බුද්ධපච්යචකබුද්ධඛීණාසවා ඉමස්මිිං අත්තභායව නිකන්තිපරියාදායනන
අත්තභාවිං ඡඩ්යඩත්වාගතාතිඅරියයහිවන්තයකොතිපිවම්මියකො. යයහිචායිං
තීහි අට්ඨිසයතහි උස්සියතො නහාරුසම්බ්යද්යධො මිංසාවයලපයනො
අල්ලචම්මපරියයොනද්යධොඡවිරඤ්ජියතොසත්යත වඤ්යචති, තිංසබ්බ්යිංඅරියයහි
වන්තයමවාති වන්තුස්සයයොතිපි වම්මියකො. ‘‘තණ්හා ජයනති පුරිසිං, 
චිත්තමස්සවිධාවතී’’ති (සිං.නි.1.55-57) එවිංතණ්හායජනිතත්තා අරියයහි
වන්යතයනව තණ්හාසියනයහන සම්බ්යද්යධො අයන්ති වන්තසියනයහන
සම්බ්යද්යධොතිපි වම්මියකො.යථාචවම්මිකස්සඅන්යතොනානප්පකාරාපාණකා
තත්යථව ජායන්ති, උච්චාරපස්සාවිං කයරොන්ති, ගලානා සයන්ති, මතා
නිපතන්ති.ඉති යසොයතසිංසූතිඝරිංවච්චකුටිගලානසාලාසුසානඤ්චයහොති.
එවිං ඛත්තියමහාසාලාදීනම්පි කායයො ‘‘අයිං යගොපිතරක්ඛියතො
මණ්ඩිතපසාදියතොමහානුභාවානිංකායයො’’තිඅචින්යතත්වා ඡවිනිස්සිතාපාණා
චම්මනිස්සිතාපාණාමිංසනිස්සිතාපාණානහාරුනිස්සිතාපාණා අට්ඨිනිස්සිතා
පාණා අට්ඨිමිඤ්ජනිස්සිතා පාණාති එවිං කුලගණනාය අසීතිමත්තානි 
කිමිකුලසහස්සානි අන්යතොකායස්මිිංයයව ජායන්ති, උච්චාරපස්සාවිං
කයරොන්ති, යගලඤ්යඤන ආතුරිතානි සයන්ති, මතාමතා නිපතන්ති. ඉති
අයම්පි යතසිං පාණානිං සූතිඝරිං වච්චකුටි ගලානසාලා සුසානඤ්ච යහොතීති
‘‘වම්මියකො’’තිසඞ්ඛිංගයතො. 

මනාපාමනාපපතනට්යඨන නගරං ‘‘සක්කායනගර’’න්තිආදීසු විය.

යරොගාදීනිං නීළභායවන කුලාවකභායවන නීළං ‘‘යරොගනීළිං

පභඞ්ගුර’’න්තිආදීසු (ධ. ප. 148) විය. පටිසන්ධයා නිවාසයගහට්යඨන කුටි 
‘‘පඤ්චද්වාරායිං කුටිකායිං පසක්කියා’’තිආදීසු (යථරගා. 125) විය.

පූතිභායවන ගණ්යඩො ‘‘යරොයගොතිභික්ඛයව, ගණ්යඩොතිභික්ඛයව, සල්යලොති
භික්ඛයව, කායස්යසතිං අධවචන’’න්තිආදීසු(අ.නි.9.15) විය.භිජ්ජනට්යඨන 

කුම්යභො ‘‘කුම්භූපමිංකායමිමිංවිදිත්වා’’තිආදීසු(ධ. ප.40) විය. කාෙස්යස ං

අධිවචනන්තිඑතිංවුත්තප්පකාරිංචතුමහාභූතමයස්ස කුච්ඡිතධම්මානිංආයස්ස

අධවචනිං, කථනන්ති අත්යථො. ගුහාෙන්ති සරීරස්මිිං. සත්ය ොති අල්ලීයනො. 

විසත්ය ොති වණ්ණරාගාදිවයසන විවියධො අල්ලීයනො. සණ්ඨානරාගවයසන 

ආසත්ය ො. තත්යථව ‘‘සුභිං සුඛ’’න්ති ගහණවයසන ලග්යගො. 

අත්තග්ගහණවයසන ලග්ගිය ො. පලිබුද්යධොති ඵස්සරාගවයසන අමුඤ්චිත්වා

ඨියතො. භිත්තිඛියලති භිත්තියිං ආයකොටිතඛාණුයක. නාගදන්ය ති තයථව

හත්ථිදන්තසදියස වඞ්කදණ්ඩයක. සත් න්ති භිත්තිඛියල ලග්ගිං. විසත් න්ති

නාගදන්යත ලග්ගිං. ආසත් න්ති චීවරවිංයස ලග්ගිං. ලග්ගන්ති චීවරරජ්ජුයා

ලග්ගිං. ලග්ගි න්ති පීඨපායද ලග්ගිං. පලිබුද්ධන්ති මඤ්චපායද ලග්ගන්ති
එවමාදිනානයයන යයොයජතබ්බ්යිං. 
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ලග්ගනාධිවචනන්ති වියසයසන අල්ලීයනකථනිං. ඡන්යනොති
වුත්තප්පකායරහි කියලයසහි ඡාදියතො. පුනප්පුනිං උප්පත්තිවයසන උපරූපරි

ඡන්යනොති උච්ඡන්යනො.ආවුය ොති ආවරියතො. නිවුය ොතිවාරියතො. ඔඵුය ොති 

අවත්ථරිත්වා ඡාදියතො. පිහිය ොතිභාජයනනඋක්ඛලිමුඛිං විය පලිගුණ්ඨියතො. 

පටිච්ඡන්යනොති ආවයටො. පටිකුජ්ජිය ොති අයධොමුඛිං ඨපියතො. තත්ථ
තිණපණ්ණාදීහි ඡාදිතිං විය ඡන්යනො. උච්ඡන්යනො නදිිං ආවරණයසතු විය.
ආවුයතොජනසඤ්චරණමග්ගාවරණිංවිය. 

විනිබද්යධො මානවයසනාති නානාවියධන මානාතිමානවයසන නානාවියධ

ආරම්මයණ බ්යද්යධො හුත්වා තිට්ඨති. පරාමට්යඨො දිට්ඨිවයසනාති

ද්වාසට්ඨිදිට්ඨීනිං වයසන පරාමට්යඨො ආමසිත්වා ගහියතො. වික්යෙපගය ො

උද්ධච්චවයසනාති ආරම්මයණ අසන්තිට්ඨනවයසන චිත්තවික්යඛපිං පත්යතො

උපගයතො. අනිට්ඨඞ්ගය ො විචිකිච්ඡාවයසනාති රතනත්තයාදීසු

කඞ්ඛාසඞ්ඛාතාය විචිකිච්ඡාය වයසන සන්නිට්ඨානිං අප්පත්යතො. ථාමගය ො

අනුසෙවයසනාති දුන්නීහරණඅප්පහීනානුසයවයසන ථිරභාවිං පත්යතො
උපගයතොහුත්වාතිට්ඨති. 

රූපූපෙන්තිතණ්හාදිට්ඨූපයවයසනරූපිං උපගන්ත්වාආරම්මණිංකත්වා. 

විඤ්ඤාණංතිට්ඨමානං තිට්ඨතීතිතස්මිිංආරම්මයණරූපාරම්මණිංවිඤ්ඤාණිං

තිට්ඨන්තිං තිට්ඨති. රූපාරම්මණං රූපපතිට්ඨන්ති රූපයමව ආරම්මණිං

ආලම්බිත්වා රූපයමව පතිට්ඨිං කත්වා. නන්දූපයසචනන්ති

සප්පීතිකතණ්යහොදයකන ආසිත්තිං විඤ්ඤාණිං. වුද්ධින්ති වුද්ධභාවිං. 

විරූළ්හින්ති ජවනවයසන උපරියතො විරූළ්හිභාවිං. යවපුල්ලන්ති
තදාරම්මණවයසනයවපුල්ලිං. 

අත්ථි රායගොතිආදීනියලොභස්යසවනාමානි.යසොහිරඤ්ජනවයසන රායගො, 

නන්දනවයසන නන්දී, තණ්හායනවයසන  ණ්හාතිවුච්චති. පතිට්ඨි ං ත්ථ 

විඤ්ඤාණං විරූළ්හන්ති කම්මිං ජවායපත්වා පටිසන්ධආකඩ්ඪනසමත්ථතාය 

පතිට්ඨිතඤ්යචව විරූළ්හඤ්ච. ෙත්ථාති යතභූමකවට්යට භුම්මිං. සබ්බ්යත්ථ වා

පුරිමපයද එතිං භුම්මිං. අත්ථි  ත්ථ සඞ්ොරානං වුද්ධීති ඉදිං ඉමස්මිිං

විපාකවට්යටඨිතස්සආයතිිං වට්ටයහතුයකසඞ්ඛායරසන්ධායවුත්තිං. ෙත්ථ 

අත්ථි ආෙතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තීති යස්මිිං ඨායන ආයතිිං 
පුනබ්භවාභිනිබ්බ්යත්තිඅත්ථි.තත්ථපුරිමසුත්තිංරූපාදිආරම්මණලග්ගනවයසන 
වුත්තිං, දුතියසුත්තිං තයදවාරම්මණිං අභිනන්දනවයසන වුත්තිං, තතියිං 
විඤ්ඤාණපතිට්ඨානවයසන වුත්තිං, චතුත්ථිං චතුබ්බිධආහාරවයසන, 
කුසලාකුසලවිඤ්ඤාණපතිට්ඨානවයසනවුත්තන්තිඤාතබ්බ්යිං. 
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පටුන 

යෙභුයෙයනාති පායයන. මුය්හන්තීති යමොහිංආපජ්ජන්ති. සම්මුය්හන්තීති

වියසයසන මුය්හන්ති. සම්පමුය්හන්තීති සබ්බ්යාකායරන මුය්හන්ති. අථ වා

රූපාරම්මණිං පටිච්ච මුය්හන්ති, සද්දාරම්මණිං පටිච්ච සම්මුය්හන්ති, 

මුතාරම්මණිං පටිච්ච සම්පමුය්හන්ති. අවිජ් ාෙ අන්ධීක ාති අට්ඨසු ඨායනසු 
අඤ්ඤාණායඅවිජ්ජායඅන්ධීකතා.‘‘ගතා’’තිවාපායඨො, අන්ධභාවිංඋපගතාති

අත්යථො. පගාළ්යහොති පවිට්යඨො. ඔගාළ්යහොති යහට්ඨාභාගිං පවිට්යඨො. 

අජ්යඣොගාළ්යහොති අධඔගාහිත්වා අවත්ථරිත්වා වියසයසන පවිට්යඨො 

නිමුග්යගොතිඅයධොමුඛිං හුත්වාපවිට්යඨො.අථවාදස්සනසිංසග්යගන ඔගාළ්යහො. 

සවනසිංසග්යගන අජ්යඣොගාළ්යහො. වචනසිංසග්යගන නිමුග්යගො. 

සප්පුරිසසිංසග්ගවිරහියතො වා ඔගාළ්යහො. සද්ධම්මයසවනවිරහියතො වා 

අජ්යඣොගාළ්යහො. ධම්මානුධම්මපටිපත්තිවිරහියතොවා නිමුග්යගො. 

වියවකාති විවිත්ති, විවිච්චනිං වා වියවයකො.  යෙොති ගණනපරිච්යඡයදො. 

කාෙවියවයකොති කායයන විවිත්ති, විනා අපසක්කනිං. චිත් වියවකාදීසුපි

එයසව නයයො. ඉධ භික්ඛූති ඉමස්මිිං සාසයන. සිංසායර භයිං ඉක්ඛනයතො

භික්ඛු. විවිත් න්තිසුඤ්ඤිං, අප්පසද්දිංඅප්පනිග්යඝොසන්තිඅත්යථො. එතයදවහි
සන්ධාය විභඞ්යග ‘‘විවිත්තන්ති සන්තියක යචපි යසනාසනිං යහොති, තඤ්ච 
අනාකිණ්ණිං ගහට්යඨහි පබ්බ්යජියතහි, යතන තිං විවිත්ත’’න්ති (විභ. 526) 
වුත්තිං. යසති යචව ආසති ච එත්ථාති යසනාසනිං, 
මඤ්චපීඨාදීනයමතමධවචනිං.යතනාහ– 

‘‘යසනාසනන්ති මඤ්යචොපි යසනාසනිං, පීඨම්පි… භිසිපි…
බිබ්යබ්යොහනම්පි… විහායරොපි… අඩ්ඪයයොයගොපි… පාසායදොපි…
අට්යටොපි… මායළොපි… යලණම්පි… ගුහාපි… රුක්ඛමූලම්පි…
යවළුගුම්යබ්යොපි… යත්ථ වා පන භික්ඛූ පටික්කමන්ති, සබ්බ්යයමතිං
යසනාසන’’න්ති(විභ.527). 

අපි ච විහායරො අඩ්ඪයයොයගො පාසායදො හම්මියිං ගුහාති ඉදිං 

විහාරයසනාසනං නාම. මඤ්යචො පීඨිං භිසි බිබ්යබ්යොහනන්ති ඉදිං 

මඤ්චපීඨයසනාසනං නාම. චිමිලිකා චම්මඛණ්යඩො තිණසන්ථායරො 

පණ්ණසන්ථායරොති ඉදිං සන්ථ යසනාසනං නාම. යත්ථ වා පන භික්ඛූ

පටික්කමන්ති, ඉදිං ඔකාසයසනාසනං නාමාති එවිං චතුබ්බිධිං යසනාසනිං
යහොති.තිංසබ්බ්යම්පි යසනාසනග්ගහයණනගහිතයමව. 

ඉධපනස්සසකුණසදිසස්සචාතුද්දිසස්සභික්ඛුයනො අනුච්ඡවිකයසනාසනිං

දස්යසන්යතො ‘‘අරඤ්ඤං රුක්ෙමූල’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ අරඤ්ඤන්ති 
‘‘නික්ඛමිත්වා බ්යහි ඉන්දඛීලා සබ්බ්යයමතිං අරඤ්ඤ’’න්ති (විභ. 529) ඉදිං
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භික්ඛුනීනිං වයසනආගතිං. ‘‘ආරඤ්ඤකිංනාමයසනාසනිංපඤ්චධනුසතිකිං
පච්ඡිම’’න්ති (පාරා. 654) ඉදිං පන ඉමස්ස භික්ඛුයනො අනුරූපිං. තස්ස
ලක්ඛණිං විසුද්ධමග්යග ධුතඞ්ගනිද්යදයස (විසුද්ධ. 1.31) වුත්තිං. 

රුක්ෙමූලන්තියිංකිඤ්චිසන්තච්ඡායිංවිවිත්තිංරුක්ඛමූලිං. පබ්බ න්තියසලිං.
තත්ථ හි උදකයසොණ්ඩීසු උදකකිච්චිං කත්වා සීතාය රුක්ඛච්ඡායාය
නිසින්නස්ස නානාදිසාසු ඛායමානාසු සීයතන වායතන බීජියමානස්ස චිත්තිං

එකග්ගිංයහොති. කන්දරන්තිකිංවුච්චතිඋදකිං, යතන දාරිතිං, උදයකනභින්නිං
පබ්බ්යතපයදසිං. යිං ‘‘නදීතුම්බ්ය’’න්තිපි ‘‘නදීකුඤ්ජ’’න්තිපි වදන්ති. තත්ථ හි
රජතපට්ටසදිසා වාලුකා යහොති, මත්ථයක මණිවිතානිං විය වනගහනිං, 
මණිඛන්ධසදිසිං උදකිං සන්දති. එවරූපිං කන්දරිං ඔරුය්හ පානීයිං පිවිත්වා
ගත්තානි සීතානිකත්වා වාලුකිංඋස්සායපත්වා පිංසුකූලචීවරිං පඤ්ඤයපත්වා

නිසින්නස්ස සමණධම්මිං කයරොයතො චිත්තිං එකග්ගිං යහොති. ගිරිගුහන්ති 
ද්වින්නිං පබ්බ්යතානිං අන්තරිං, එකස්මිිංයයව වා උමඞ්ගසදිසිං මහාවිවරිං.
සුසානලක්ඛණිං විසුද්ධමග්යග(විසුද්ධ.1.34) වුත්තිං. 

වනපත්ථන්තිගාමන්තිංඅතික්කමිත්වා මනුස්සානිංඅනුපචාරට්ඨානිංයත්ථ
නකසන්තිනවපන්ති.යතයනවාහ‘‘වනපත්ථන්ති දූරානයමතිංයසනාසනානිං

අධවචන’’න්තිආදි (විභ. 531). අබ්යභොකාසන්ති අච්ඡන්නිං. ආකඞ්ඛමායනො

පයනත්ථ චීවරකුටිිං කත්වා වසති. පලාලපුඤ් න්ති පලාලරාසිිං. 
මහාපලාලපුඤ්ජයතො හි පලාලිං නික්කඩ්ඪිත්වා පබ්භාරයලණසදියස ආලයය
කයරොන්ති, ගච්ඡගුම්බ්යාදීනම්පි උපරි පලාලිං පක්ඛිපිත්වා යහට්ඨා නිසින්නා
සමණධම්මිං කයරොන්ති. සබ්බ්යයමතිං සන්ධාය වුත්තිං ‘‘කායයන විවිත්යතො

විහරතී’’තිආදි.එයකොචඞ්කමිං අධට්ඨාතිපවත්තයතීතිවුත්තිංයහොති. ඉරිෙතීති

ඉරියාපථිං වත්තයති. වත් තීති ඉරියාපථවුත්තිිං උප්පායදති. පායලතීති

ඉරියාපථිංරක්ඛති. ෙයපතීති යපයති. ොයපතීතියාපයති. 

පඨමං ඣානං සමාපන්නස්සාති කුසලජ්ඣානසමඞ්ගස්ස. නීවරයණහි

චිත් ං විවිත් න්ති උපචායරන නීවරයණහි විවිත්තම්පි සමානිං
අන්යතොඅප්පනායිං සුට්ඨු විවිත්තිං නාම යහොතීති දස්යසතුිං ‘‘පඨමිං ඣානිං 
සමාපන්නස්ස නීවරයණහි චිත්තිං විවිත්තිං යහොතී’’ති වුත්තිං. එයසව නයයො 
විතක්කවිචාරපීතිසුඛදුක්යඛහි දුතියතතියචතුත්ථජ්ඣානානි සමාපන්නානන්ති. 

රූපසඤ්ඤාොතිකුසලවිපාකකිරියවයසන පඤ්චදසන්නිංරූපාවචරජ්ඣානානිං

සඤ්ඤාය. පටිඝසඤ්ඤාොති චක්ඛුරූපාදිසඞ්ඝට්ටයනන උප්පන්නාය
කුසලාකුසලවිපාකවයසන ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණසඞ්ඛාතාය පටිඝසඤ්ඤාය ච. 

නානත් සඤ්ඤාොති නානාරම්මයණ පවත්තාය 
චතුචත්තාලීසකාමාවචරසඤ්ඤායචචිත්තිංවිවිත්තිංයහොතිසුඤ්ඤිංයහොති. 
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ආකාසානඤ්චාෙ නංසමාපන්නස්සාතිඑත්ථ නාස්සඅන්යතොතිඅනන්තිං, 
ආකාසිං අනන්තිං ආකාසානන්තිං, ආකාසානන්තයමව ආකාසානඤ්චිං, තිං
ආකාසානඤ්චිං අධට්ඨානට්යඨන ආයතනමස්ස සසම්පයුත්තධම්මස්ස
ඣානස්ස යදවානිං යදවායතනමිවාති ආකාසානඤ්චායතනිං, 
කසිණුග්ඝාටිමාකාසාරම්මණඣානස්යසතිං අධවචනිං. තිං 
ආකාසානඤ්චායතනිං සමාපන්නස්ස කුසලකිරියඣානිං සමාපන්නස්ස. 

රූපසඤ්ඤාොති සඤ්ඤාසීයසන රූපාවචරජ්ඣානයතො යචව තදාරම්මණයතො
ච. රූපාවචරජ්ඣානම්පිහි ‘‘රූප’’න්තිවුච්චති ‘‘රූපීරූපානිපස්සතී’’තිආදීසු
(පටි. ම. 1.209), තස්ස ආරම්මණම්පි ‘‘බ්යහිද්ධා රූපානි පස්සති 
සුවණ්ණදුබ්බ්යණ්ණානී’’තිආදීසුපි (පටි. ම. 1.209). තස්මා ඉධ රූයප සඤ්ඤා 
රූපසඤ්ඤාතිඑවිංසඤ්ඤාසීයසනරූපාවචරජ්ඣානස්යසතිංඅධවචනිං.රූයප
සඤ්ඤා අස්සාති රූපසඤ්ඤිං, රූපමස්ස නාමන්ති වුත්තිං යහොති. එවිං
පථවීකසිණාදියභදස්සතදාරම්මණස්ස යචතිංඅධවචනන්තියවදිතබ්බ්යිං.එතාය
කුසලවිපාකකිරියාවයසන පඤ්චදසවිධාය ඣානසඞ්ඛාතාය රූපසඤ්ඤාය.
එතායචපථවීකසිණාදිවයසන අට්ඨවිධායආරම්මණසඞ්ඛාතායරූපසඤ්ඤාය. 

පටිඝසඤ්ඤාොති චක්ඛාදීනිං වත්ථූනිං රූපාදීනිං ආරම්මණානඤ්ච
පටිඝායතන සමුප්පන්නා සඤ්ඤා පටිඝසඤ්ඤා, රූපසඤ්ඤාදීනිං එතිං
අධවචනිං. යථාහ – ‘‘තත්ථ කතමා පටිඝසඤ්ඤා? රූපසඤ්ඤා සද්දසඤ්ඤා
ගන්ධසඤ්ඤා රසසඤ්ඤා යඵොට්ඨබ්බ්යසඤ්ඤා, ඉමා වුච්චන්ති
පටිඝසඤ්ඤායයො’’ති (විභ. 603). තා කුසලවිපාකා පඤ්ච අකුසලවිපාකා
පඤ්චාතිඑතායපටිඝසඤ්ඤාය. 

නානත් සඤ්ඤාොති නානත්යත යගොචයර පවත්තාය සඤ්ඤාය, 
නානත්තාය වා සඤ්ඤාය. යථාහ – ‘‘තත්ථ කතමා නානත්තසඤ්ඤා? 
අසමාපන්නස්ස මයනොධාතුසමඞ්ගස්ස වා මයනොවිඤ්ඤාණධාතුසමඞ්ගස්ස වා
සඤ්ඤා සඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තිං, ඉමාවුච්චන්තිනානත්තසඤ්ඤායයො’’ති
(විභ.604) එවිං විභඞ්යගවිභජිත්වාවුත්තා.තාඉධඅධප්යපතා.අසමාපන්නස්ස 
මයනොධාතුමයනොවිඤ්ඤාණධාතුසඞ්ගහිතා සඤ්ඤා රූපසද්දාදියභයද
නානත්යත නානාසභායව යගොචයර පවත්තන්ති. යස්මා යචසා අට්ඨ
කාමාවචරකුසලසඤ්ඤා, ද්වාදස අකුසලසඤ්ඤා, එකාදස 
කාමාවචරකුසලවිපාකසඤ්ඤා, ද්යව අකුසලවිපාකසඤ්ඤා, එකාදස 
කාමාවචරකිරියසඤ්ඤාති එවිං චතුචත්තාලීසම්පි සඤ්ඤා නානත්තා
නානාසභාවා අඤ්ඤමඤ්ඤිං අසදිසා, තස්මා ‘‘නානත්තසඤ්ඤා’’ති වුත්තා, 
තායනානත්තසඤ්ඤාය. 
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පටුන 

චිත් ං විවිත් ං යහොතීති ආකාසානඤ්චායතනිං සමාපන්නස්ස
රූපසඤ්ඤාපටිඝසඤ්ඤානානත්තසඤ්ඤාසඞ්ඛාතාහි සඤ්ඤාහි ඣානචිත්තිං

විවිත්තිං යහොති විනා යහොති අපසක්කනිං යහොති. විඤ්ඤාණඤ්චාෙ නන්ති
එතයදවවිඤ්ඤාණිංඅධට්ඨානට්යඨන ආයතනමස්සාතිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනිං, 
ආකායස පවත්තවිඤ්ඤාණාරම්මණස්සඣානස්යසතිං අධවචනිං. තිං ඣානිං
සමාපන්නස්සවුත්තප්පකාරායආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤායචිත්තිං විවිත්තිං
යහොති. 

ආකිඤ්චඤ්ඤාෙ නන්ති එත්ථ පන නාස්ස කිඤ්චනන්ති අකිඤ්චනිං, 
අන්තමයසො භඞ්ගමත්තම්පි අස්ස අවසිට්ඨිං නත්ථීති වුත්තිං යහොති.
අකිඤ්චනස්ස භායවො ආකිඤ්චඤ්ඤිං, 
ආකාසානඤ්චායතනවිඤ්ඤාණාපගමස්යසතිං අධවචනිං. තිං ආකිඤ්චඤ්ඤිං 
අධට්ඨානට්යඨන ආයතනමස්සාති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනිං, ආකායස 
පවත්තිතවිඤ්ඤාණාපගමාරම්මණඣානස්යසතිං අධවචනිං. තිං 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනිං සමාපන්නස්ස තාය විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාය
චිත්තිංවිවිත්තිං. 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙ නන්තිඑත්ථපනයාය සඤ්ඤායභාවයතොතිං
‘‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන’’න්ති වුච්චති, යථාපටිපන්නස්ස සා සඤ්ඤා
යහොති, තිං තාව දස්යසතුිං විභඞ්යග (විභ. 620) ‘‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’’ති 
උද්ධරිත්වා තඤ්යඤව ‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතනිං සන්තයතො මනසි කයරොති, 
සඞ්ඛාරාවයසසසමාපත්තිිං භායවති, යතන වුච්චති යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’’ති
වුත්තිං.තත්ථ සන්තයතොමනසිකයරොතීති‘‘සන්යතොවතායිංසමාපත්ති, යත්රහි
නාමනත්ථිභාවම්පි ආරම්මණිංකරිත්වාවසතී’’තිඑවිංසන්තාරම්මණතායනිං
‘‘සන්තා’’ති මනසි කයරොති. තිං යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනිං අප්යපත්වා
නිසින්නස්සතායආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය ඣානචිත්තිංසුඤ්ඤිංයහොති. 

යසො ාපන්නස්සාති යසොතාපත්තිඵලිං පත්තස්ස. සක්කාෙදිට්ඨිොති

වීසතිවත්ථුකාය සක්කායදිට්ඨියා. විචිකිච්ඡාොති අට්ඨසු ඨායනසු කඞ්ඛාය. 

සීලබ්බ පරාමාසාති ‘‘සීයලන සුද්ධ, වයතන සුද්ධී’’ති පරාමසිත්වා

උප්පජ්ජනකදිට්ඨි. දිට්ඨානුසොති අප්පහීනට්යඨන සන්තායන අනුසයකා

දිට්ඨානුසයා. තථා විචිකිච්ඡානුසො.  යදකට්යඨහි චාති යතහි
සක්කායදිට්ඨිආදීහි එකයතො ඨියතහි ච. උපතායපන්ති විබ්යායධන්ති චාති
කියලසා, යතහි සක්කායදිට්ඨියාදිකියලයසහි චිත්තිං විවිත්තිං සුඤ්ඤිං යහොති.
එත්ථ ‘‘තයදකට්ඨ’’න්ති දුවිධිං එකට්ඨිං පහායනකට්ඨිං සහයජකට්ඨඤ්ච.
අපායගමනීයා හි කියලසා යාව යසොතාපත්තිමග්යගන න පහීයන්ති, තාව
දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාහි සහ එකස්මිිං පුග්ගයල ඨිතාති පහායනකට්ඨා. දසසු හි
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කියලයසසු ඉධ දිට්ඨිවිචිකිච්ඡා එව ආගතා. අනුසයයසු
දිට්ඨානුසයවිචිකිච්ඡානුසයා ආගතා. යසසා පන අපායගමනීයයො යලොයභො
යදොයසො යමොයහො මායනො ථිනිං උද්ධච්චිං අහිරිකිං අයනොත්තප්පන්ති අට්ඨ 
කියලසා දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාහි සහ පහායනකට්ඨා හුත්වා ද්වීහි අනුසයයහි සද්ධිං 
යසොතාපත්තිමග්යගන පහීයන්ති. රාගයදොසයමොහපමුයඛසු වා දියඩ්යඪසු
කියලසසහස්යසසු යසොතාපත්තිමග්යගන දිට්ඨියා පහීයමානාය දිට්ඨියා සහ
විචිකිච්ඡා පහීනා, දිට්ඨානුසයවිචිකිච්ඡානුසයයහි සහ අපායගමනීයා
සබ්බ්යකියලසාපහායනකට්ඨවයසන පහීයන්ති.සහයජකට්ඨා පනදිට්ඨියාසහ
විචිකිච්ඡායචසහ එයකකස්මිිංචිත්යතඨිතාඅවයසසකියලසා. 

යසොතාපත්තිමග්යගන හි චත්තාරි දිට්ඨිසහගතානි විචිකිච්ඡාසහගතඤ්චාති
පඤ්ච චිත්තානි පහීයන්ති. තත්ථ ද්වීසු දිට්ඨිසම්පයුත්තඅසඞ්ඛාරිකචිත්යතසු
පහීයමායනසු යතහි සහජායතො යලොයභො යමොයහො උද්ධච්චිං අහිරිකිං
අයනොත්තප්පන්ති ඉයම කියලසා සහයජකට්ඨවයසන පහීයන්ති, ද්වීසු 
දිට්ඨිසම්පයුත්තසසඞ්ඛාරිකචිත්යතසු පහීයමායනසු යතහි සහජායතො යලොයභො
යමොයහො ථිනිං උද්ධච්චිං අහිරිකිං අයනොත්තප්පන්ති ඉයම කියලසා
සහයජකට්ඨවයසන පහීයන්ති, විචිකිච්ඡාසහගතචිත්යත පහීයමායන යතන
සහජායතො යමොයහො උද්ධච්චිං අහිරිකිං අයනොත්තප්පන්ති ඉයම කියලසා
සහයජකට්ඨවයසන පහීයන්ති. යතහි දුවියධකට්යඨහි කියලයසහි චිත්තිං
විවිත්තිං යහොතීති මග්ගචිත්තිං විවිච්චති, ඵලචිත්තිං විවිත්තිං වියුත්තිං
අපසක්කිතිංසුඤ්ඤිංයහොතීතිඅත්යථො. 

සකදාගාමිස්ස ඔළාරිකා කාමරාගසඤ්යඤො නාති ඔළාරිකභූතා
කායද්වායර වීතික්කමස්ස පච්චයභායවන ථූලභූතා යමථුනරාගසඞ්ඛාතා 
සඤ්යඤොජනා. යසො හි කාමභයව සඤ්යඤොයජතීති ‘‘සඤ්යඤොජන’’න්ති

වුච්චති. පටිඝසඤ්යඤො නාති බ්යයාපාදසඤ්යඤොජනා. යසො හි ආරම්මයණ
පටිහඤ්ඤතීති ‘‘පටිඝ’’න්ති වුච්චති. යත එව ථාමගතට්යඨන සන්තායන

අනුයසන්තීති අනුසො. අණුසහග ාති සුඛුමභූතා කාමරාගසඤ්යඤොජනා
පටිඝසඤ්යඤොජනා අණුසහගතා කාමරාගානුසයා පටිඝානුසයාති
අප්පහීනට්යඨනසන්තායනඅනුසයනවයසනසුඛුමභූතා කාමරාගපටිඝානුසයා. 

 යදකට්යඨහි චාති වුත්තත්යථහි දුවියධකට්යඨහිකියලයසහි චිත්තිං විවිත්තිං
සුඤ්ඤිංයහොති. 

අරහය ොති කියලසාරීනිං හතත්තා ‘‘අරහා’’ති ලද්ධනාමස්ස. රූපරාගාති

රූපභයව ඡන්දරාගා. අරූපරාගාති අරූපභයව ඡන්දරාගා. මානාති
අරහත්තමග්ගවජ්ඣා මානා එව. තථා උද්ධච්චඅවිජ්ජාමානානුසයාදයයො
අරහත්තමග්ගවජ්ඣා.එයතසුඋණ්ණතිලක්ඛයණොමායනො. අවූපසමලක්ඛණිං



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

 

78 

පටුන 

උද්ධච්චිං. අන්ධභාවලක්ඛණා අවිජ්ජා. රූපරාගඅරූපරාගවයසන පවත්තා 

භවරාගානුසයා.  යදකට්යඨහි චාති යතහි එකයතො ඨියතහි ච කියලයසහි. 

බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්ය හීති අජ්ඣත්තචිත්තසන්තායන අකුසලක්ඛන්යධ
උපාදාය ‘‘බ්යහිද්ධා’’ති සඞ්ඛිං ගයතහි අජ්ඣත්තිං මුඤ්චිත්වා බ්යහිද්ධා
පවත්යතහි සබ්බ්යසඞ්ඛාරනිමිත්යතහි මග්ගචිත්තිං විවිච්චති විනා යහොති
අපසක්කති, ඵලචිත්තිං විවිත්තිංවියුත්තිංඅපසක්කිතිංයහොති. 

තත්ථකියලසපටිපාටියා මග්ගපටිපාටියා චාති ද්විධා අනුසයානිං අභායවො
යවදිතබ්යබ්යො. කියලසපටිපාටියා හි කාමරාගානුසයපටිඝානුසයානිං
තතියමග්යගන අභායවො යහොති, මානානුසයස්ස චතුත්ථමග්යගන, 
දිට්ඨානුසයවිචිකිච්ඡානුසයානිං පඨමමග්යගන, භවරාගානුසයාවිජ්ජානුසයානිං
චතුත්ථමග්යගයනව. මග්ගපටිපාටියා පන පඨමමග්යගන 
දිට්ඨානුසයවිචිකිච්ඡානුසයානිං අභායවො යහොති, දුතියමග්යගන
කාමරාගානුසයපටිඝානුසයානිං තනුභායවො, තතියමග්යගනසබ්බ්යයසොඅභායවො, 
චතුත්ථමග්යගන මානානුසයභවරාගානුසයාවිජ්ජානුසයානිං අභායවො යහොති. 

චිත් වියවයකොති මහග්ගතයලොකුත්තරචිත්තානිං කියලයසහි සුඤ්ඤභායවො, 
තුච්ඡභායවොතිඅත්යථො. 

උපධිවියවයකොති කියලසක්ඛන්ධඅභිසඞ්ඛාරසඞ්ඛාතානිං උපධීනිං

සුඤ්ඤභායවො.උපධිංතාවදස්යසතුිං ‘‘උපධිවුච්චන්තිකියලසාචා’’තිආදිමාහ.

රාගාදයයො යස්ස උප්පජ්ජන්ති, තිං උපතායපන්ති විබ්යායධන්තීති කියලසා ච. 

උපාදානයගොචරා රූපාදයයො පඤ්චක්ෙන්ධා ච. උපාදානසම්භූතා 

පුඤ්ඤාපුඤ්ඤආයනඤ්ජාභිසඞ්ොරා ච. අම න්ති නත්ථි එතස්ස
මරණසඞ්ඛාතිං මතන්ති අමතිං, කියලසවිසපටිපක්ඛත්තා අගදන්තිපි අමතිං. 
සිංසාරයයොනිගතිඋපපත්තිවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවායසසු සිංසිබ්බ්යති විනතීති

තණ්හා ‘‘වාන’’න්ති වුච්චති, තිං තත්ථ නත්ථීති නිබ්බානං. 

වියවකට්ඨකාොනන්ති ගණසඞ්ගණිකාය අපගතසරීරානිං. 

යනක්ෙම්මාභිර ානන්ති යනක්ඛම්යම කාමාදියතො නික්ඛන්යත 

පඨමජ්ඣානාදියක අභිරතානිං තන්නින්නානිං. පරමයවොදානප්පත් ානන්ති
උත්තමපරිසුද්ධභාවඵලිං පාපුණිත්වා ඨිතානිං. ‘‘උපක්කියලසාභායවන

පරිසුද්ධචිත්තානිං, කියලයසහි මුත්තභායවන පරමයවොදානප්පත් ානං. 
වික්ඛම්භනප්පහායනන පරිසුද්ධචිත්තානිං, සමුච්යඡදප්පහායනන 

පරමයවොදානප්පත් ාන’’න්ති එවයමයක වණ්ණයන්ති. නිරූපධීනන්ති

විගතූපධීනිං. විසඞ්ොරග ානන්ති සඞ්ඛාරාරම්මණිං චජිත්වා විගතසඞ්ඛාරිං 

නිබ්බ්යානිං ආරම්මණවයසන උපගතානිං. විසඞ්ොරග ං චිත් න්ති එත්ථපි හි
නිබ්බ්යානයමව‘‘විසඞ්ඛාර’’න්තිවුත්තිං. 
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පටුන 

විදූයරති විවියධදූයර. සුවිදූයරතිසුට්ඨුවිදූයර. නසන්තියකතිනසමීයප. න

සාමන් ාති න එකපස්යස. අනාසන්යනති අනච්චන්තසමීයප. වියවකට්යඨති

අතිදූයර, විගයතති අත්යථො.  ාදියසොති තිංසදියසො.  ස්සණ්ඨිය ොති යතන 

ආකායරන ඨියතො.  ප්පකායරොති යතන පකායරන ඨියතො.  ප්පටිභායගොති

තිංයකොට්ඨාසියකො. අථ වා ‘‘අත්තභාවගුහාය ලග්ගභායවන  ාදියසො. 

කියලයසහි ඡන්නභායවන  ස්සණ්ඨිය ො. යමොහනස්මිිං පගාළ්හභායවන 

 ප්පකායරො. තීහි වියවයකහි දූරභායවන  ප්පටිභායගොති එවයමයක
වණ්ණයන්ති. 

දුප්පහාොතිසුයඛනපහාතබ්බ්යානයහොන්ති. දුච්චජ් ාතිසුයඛනජහිතුිංන

සක්කා. දුප්පරිච්චජ් ාති සබ්බ්යාකායරන ජහිතුිං න සක්කා. දුන්නිම්මදොති

නිම්මදිංඅමදිංකාතුිංනසක්කා. දුබ්බිනියවඨොතිවිනියවඨනිංයමොචනිංකාතුිං

න සක්කා. දුත් රාති උත්තරිත්වා අතික්කන්තුිං න සක්කා. දුප්ප රාති

වියසයසත්වා තරිතුිං න සක්කා. දුස්සමතික්කමාති දුක්යඛන අතික්කමිතබ්බ්යා. 

දුබ්බිනිවත් ාති නිවත්යතතුිං දුක්ඛා. අථ වා ‘‘පකතිවයසන දුප්පරිච්චජ්ජා.

යගොණපතාසිං විය දුන්නිම්මදො. නාගපාසිං විය දුබ්බිනියවඨො. ගම්හසමයය

මරුකන්තාරිං විය දුත් රා දුප්ප රා. බ්යයග්ඝපරිග්ගහිතා අටවී විය 

දුස්සමතික්කමා. සමුද්දවීචිවිය දුබ්බිනිවත් ාතිඑවයමයකවණ්ණයන්ති. 

8. එවිං පඨමගාථාය ‘‘දූයර වියවකා හි තථාවියධො’’ති සායධත්වා පුන
තථාවිධානිං සත්තානිං ධම්මතිං ආවි කයරොන්යතො 

‘‘ඉච්ඡානිදානා’’තිආදිගාථමාහ. තත්ථ ඉච්ඡානිදානාති තණ්හායහතුකා. 

භවසා බද්ධාති සුඛයවදනාදිම්හි භවසායතන බ්යද්ධා. ය  දුප්පමුඤ්චාති යත
භවසාතවත්ථුභූතා ධම්මා. යත වා තත්ථ බ්යද්ධා ඉච්ඡානිදානා සත්තා

දුප්පයමොචයා. නහි අඤ්ඤයමොක්ොතිඅඤ්යඤචයමොයචතුිංනසක්යකොන්ති.
කාරණවචනිං වා එතිං. යත සත්තා දුප්පමුඤ්චා. කස්මා? යස්මා අඤ්යඤන
යමොයචතබ්බ්යා න යහොන්ති. යදි සත්තා මුඤ්යචයයිං, සයකන ථායමන

මුඤ්යචයයන්තිඅයමස්සඅත්යථො. පච්ඡාපුයරවාපිඅයපක්ෙමානාතිඅනාගයත

අතීයතවාකායම අයපක්ඛමානා. ඉයමවකායමපුරියමව ප්පන්තිඉයමවා 
පච්චුප්පන්යන කායම පුරියම වා දුවියධපි අතීතානාගයත බ්යලවතණ්හාය
පත්ථයමානා. ඉයමසඤ්ච ද්වින්නිං පදානිං ‘‘යත දුප්පමුඤ්චා න හි
අඤ්ඤයමොක්ඛා’’ති ඉමිනාව සහ සම්බ්යන්යධො යවදිතබ්යබ්යො. ඉතරථා
අයපක්ඛමානාජප්පිංකිිං කයරොන්ති, කිිංවාකතාතිනපඤ්ඤායයයයිං. 

භවසා බද්ධාති භයව සාතිං භවසාතිං, යතන භවසායතන සුඛස්සායදන

බ්යද්ධා හුත්වා ඨිතා. තිං භායජත්වා දස්යසතුිං ‘‘එකං භවසා ං – සුො

යවදනා’’තිආදිමාහ.යයොබ්බ්යනභායවො යෙොබ්බඤ්ඤං. අයරොගභායවො ආයරොගයං. 
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පටුන 

ජීවිතින්ද්රියස්ස පවත්තභායවො ජීවි ං. ලායභොති චතුන්නිං පච්චයානිං ලායභො. 

ෙයසොතිපරිවායරො. පසංසාතිකිත්ති. සුෙන්තිකායිකයචතසිකිංසුඛිං. මනාපිකා 

රූපාතිමනවඩ්ඪනකාරූපා.යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

චක්ඛුසම්පදාතිචක්ඛුස්ස සම්පදා. ‘‘මය්හිං චක්ඛු සම්පන්නිං මණිවිමායන
උග්ඝාටිතසීහපඤ්ජරිං විය ඛායතී’’ති උප්පන්නිං සුඛස්සාදිං සන්ධාය

‘‘චක්ඛුසම්පදා’’තිවුත්තිං. යසො සම්පදාදීසුපිඑයසවනයයො. සුොෙයවදනාෙ 

සා බද්ධා…යප.… විබද්ධාති විවිධාකායරන බද්ධා. ආබද්ධාති වියසයසන

ආදියතොබ්යද්ධා. ලග්ගාතිආරම්මයණන සද්ධිංඅප්පිතා. ලග්ගි ාතිනාගදන්යත
ඵාණිතවාරයකො විය ලග්ගතා. යයමත්ථ ච අවුත්තිං, තිං සත්යතො
විසත්යතොතිආදිම්හිවුත්තනයයන ගයහතබ්බ්යිං. 

න හි අඤ්ඤයමොක්ොති න පයරහි යමොක්ඛා. ය  වා භවසා වත්ථූ

දුප්පමුඤ්චාතිභයවසුඛස්සාදවත්ථුභූතා ධම්මායතමුඤ්චිතුිංදුක්ඛා. සත් ාවා

එත්ය ො දුම්යමොචොති සත්තා එව වා එතස්මා භවසාතවත්ථුයතො යමොයචතුිං
දුක්ඛා. 

දුරුද්ධරාති උද්ධරිතුිං දුක්ඛා. දුස්සමුද්ධරාති සමන්තයතො ඡින්නතයට

නරකාවායට පතියතො විය උද්ධිං කත්වා උද්ධරිතුිං දුක්ඛා. දුබ්බුට්ඨාපොති

උට්ඨායපතුිං දුක්ඛා. දුස්සමුට්ඨාපොති සුඛුමඅත්තභාවිං පථවියිං පතිට්ඨාපනිං
වියඋස්සායපතුිංඅතිවියදුක්ඛා. 

ය අත් නාපලිපපලිපන්නාති ගම්භීරකද්දයමයාවසීසයතොනිමුග්ගාන

සක්යකොන්ති. පරං පලිපපලිපන්නං උද්ධරිතුන්ති අපරිං තයථව නිමුග්ගිං
හත්යථ වා සීයස වා ගයහත්වා උද්ධරිත්වා ථයල පතිට්ඨායපතුිං න

සක්යකොන්ති. යසොව  චුන්දාති යසොතිවත්තබ්බ්යාකාරපුග්ගලනිද්යදයසො. තස්ස
‘‘යයො’’තිඉමිංඋද්යදසවචනිංආහරිත්වායයොඅත්තනාපලිපපලිපන්යනො, යසො
වත, චුන්ද, පරිංපලිපපලිපන්නිංඋද්ධරිස්සතීති.එවිංයසසපයදසු සම්බ්යන්යධො

යවදිතබ්යබ්යො. පලිපපලිපන්යනොති ගම්භීරකද්දයම නිමුග්යගො වුච්චති. යථා, 
චුන්ද, යකොචිපුරියසොයාව සීසයතො ගම්භීරකද්දයමනිමුග්යගො, පරම්පිතයථව
නිමුග්ගිංහත්යථවාසීයසවාගයහත්වා උද්ධරිස්සතීතියනතිංඨානිංවිජ්ජති.න
හි තිං කාරණමත්ථි, යයන යසො තිං උද්ධරිත්වා ථයල පතිට්ඨායපයයාති. 

අදන්ය ොඅවිනීය ොඅපරිනිබ්බුය ොති එත්ථපනඅනිබ්බියසවනතාය අදන්ය ො. 

අසික්ඛිතවිනයතාය අවිනීය ො. අනිබ්බුතකියලසතාය අපරිනිබ්බුය ොති

යවදිතබ්යබ්යො. යසො තාදියසො පරිං දයමස්සති නිබ්බියසවනිං කරිස්සති, 

වියනස්සති තිස්යසොසික්ඛාසික්ඛායපස්සති. පරිනිබ්බායපස්සති තස්සකියලයස
නිබ්බ්යායපස්සති. 
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නත්ථඤ්යඤො යකොචීති අඤ්යඤො යකොචි පුග්ගයලො යමොයචතුිං සමත්යථො

නත්ථි. සයකන ථායමනාති අත්තයනො ඤාණථායමන. බයලනාති 

ඤාණබ්යයලන. වීරියෙනාති ඤාණසම්පයුත්තයචතසිකවීරියයන. 

පුරිසපරක්කයමනාතිපරිංපරිංඨානිංඅක්කමයනනමහන්තවීරියයන. 

නාහං සහිස්සාමීති අහිං න සහිස්සාමි න සක්යකොමි, න වායමිස්සාමීති

වුත්තිංයහොති. පයමොචනාොති පයමොයචතුිං. කථංකථින්තිසකඞ්ඛිං. යධො කාති

ආලපනිං.  යරසීතිතයරයයාසි. 

‘‘අත්තනාහිකතිංපාපිං, අත්තනාසිංකිලිස්සති; 
අත්තනාඅකතිංපාපිං, අත්තනාවවිසුජ්ඣති; 
සුද්ධී අසුද්ධ පච්චත්තිං, නාඤ්යඤො අඤ්ඤිං වියසොධයය’’ති. (ධ. ප.
165; කථා.743) – 

එත්ථායමත්යථො – යයන අත්තනා අකුසලිං කම්මිං කතිං යහොති, යසො චතූසු 
අපායයසු දුක්ඛිං අනුභවන්යතො අත්තනාව සිංකිලිස්සති. යයන පන අත්තනා
අකතිංපාපිං, යසො සුගතිඤ්යචව අගතිඤ්චගච්ඡන්යතො අත්තනාව විසුජ්ඣති.
කුසලකම්මසඞ්ඛාතා සුද්ධ අකුසලකම්මසඞ්ඛාතා ච අසුද්ධ පච්චත්තිං
කාරකසත්තානිංඅත්තනියයවවිපච්චති. අඤ්යඤොපුග්ගයලොඅඤ්ඤිංපුග්ගලිං
නවියසොධයයයනවවියසොයධති, නකියලයසතීතිවුත්තිං යහොති. 

තිට්ඨය ව නිබ්බානන්ති අමතමහානිබ්බ්යානිං තිට්ඨතියයව. 

නිබ්බානගාමිමග්යගොති පුබ්බ්යභාගවිපස්සනායතො පට්ඨාය අරියමග්යගො. 

තිට්ඨාමහං සමාදයප ාති අහිං ගණ්හායපතා පතිට්ඨායපතා තිට්ඨාමි. එවං 

ඔවදිෙමානා එවං අනුසාසිෙමානාති මයා එවිං ඔවදියමානා එවිං

අනුසාසියමානා. එත්ථ උප්පන්යන වත්ථුස්මිිං වදන්යතො ඔවදති නාම, 
අනුප්පන්යන වත්ථුස්මිිං අනුසාසන්යතො ‘‘අයයසොපි යත 

භවිස්සතී’’තිආදිවයසන අනාගතිං දස්යසන්යතො අනුසාසති නාම. සම්මුඛා

වදන්යතොපි ඔවදති නාම, පරම්මුඛා දූතසාසනිං වා යපයසන්යතො අනුසාසති 

නාම. සකිිං වදන්යතොපි ඔවදති නාම, පුනප්පුනිං වදන්යතො අනුසාසති නාම.

ඔවදන්යතො එව වා අනුසාසති නාම. අප්යපකච්යචති අපි එකච්යච, එයකති

අත්යථො. අච්චන් නිට්ඨං නිබ්බානං ආරායධන්තීති ඛයවයසඞ්ඛාතිං අන්තිං 
අතීතන්තිඅච්චන්තිං, අච්චන්තඤ්චතිංසබ්බ්යසඞ්ඛාරානිංඅප්පවත්තිට්ඨානත්තා 
නිට්ඨඤ්චාති අච්චන්තනිට්ඨිං, එකන්තනිට්ඨිං, සතතනිට්ඨන්ති අත්යථො. තිං 

අච්චන්තනිබ්බ්යානිංආරායධන්තිසම්පායදන්ති. නාරායධන්තීතිනසම්පායදන්ති, 

න පටිලභන්තීති අත්යථො. එත්ථ කයාහන්ති එයතසු කිිං අහිං, කිිං කයරොමීති
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අත්යථො. මග්ගක්ොයීති පටිපදාමග්ගක්ඛායී. ආචික්ෙති කයථති. අත් නා

පටිපජ් මානා මුඤ්යචෙුන්තිපටිපජ්ජන්තාමයිංමුඤ්යචයයිං. 

අතී ං උපාදාොති අතීතිං පටිච්ච. කථං පුයර අයපක්ෙංකයරොතීති යකන

පකායරන ඉක්ඛිං ඔයලොකනිං කයරොති. එවංරූයපො අයහොසින්ති

දීඝරස්සඅණුකථූලාදිවයසන එවිංජාතියකො එවරූයපො අභවිිං.  ත්ථ නන්දිං

සමන්නායනතීති තස්මිිං රූපාරම්මයණ තණ්හිං සම්මා ආනයති උපයනති. 

යවදනාදීසුපිඑයසවනයයො. 

‘‘ඉති යම චක්ඛූ’’තිආදයයො වත්ථුආරම්මණවයසන තණ්හුප්පත්තිිං

දස්යසන්යතොආහ. ඉති රූපාතීතිඑවිංරූපා ඉති.  ත්ථඡන්දරාගපටිබද්ධන්ති 
යතසු චක්ඛුරූයපසු දුබ්බ්යලසඞ්ඛායතො ඡන්යදො ච බ්යලවසඞ්ඛායතො රායගො ච, 

යතන ඡන්දරායගන පටිබ්යද්ධිං අල්ලීනිං. විඤ්ඤාණන්ති ජවනචිත්තිං. 

ඡන්දරාගපටිබද්ධත් ා විඤ්ඤාණස්සාති තස්ස ජවනවිඤ්ඤාණස්ස 

ඡන්දරායගන බ්යද්ධභාවා.  දභිනන්දතීති තිං ආරම්මණිං තණ්හාවයසන
අභිනන්දති. 

ොනිස්ස  ානීති යානි අස්ස තානි. පුබ්යබති අතීයත. සද්ධින්ති එකයතො. 

හසි ලපි කීළි ානීති දන්තවිදිංසාදිහසිතානි ච, වචීයභදිං කත්වා ලපිතානි ච, 

කායඛිඩ්ඩාදිකීළිතානි ච.  දස්සායදතීති තිං අස්සාදයති අස්සාදිං වින්දති

සාදියති.  ංනිකායමතීතිතිං නිකාමයතිපච්චාසීසති. විත්තිංආපජ් තීතිතුට්ඨිිං 
පාපුණාති. 

සිෙන්ති භයවයයිං. අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාභාොති අප්පත්තස්ස

පාපුණනත්ථාය. චිත් ං පණිදහතීති චිත්තිං ඨයපති. යච යසො 

පණිධානපච්චොතිචිත්තස්සඨපනකාරණා. 

සීයලනවාතිපඤ්චසීලාදිසීයලනවා. වය නවාතිධුතඞ්ගසමාදායනනවා. 

 යපන වාති වීරියසමාදායනන වා. බ්රහ්මචරියෙන වාති යමථුනවිරතියා වා. 

යදයවො වාති මහානුභායවො යදවරාජා වා. යදවඤ්ඤ යරො වාති යතසිං
අඤ්ඤතයරොවා. 

 ප්පන් ාතිගුණවයසනකයථන්තා. ප ප්පන් ාතිපකායරනකයථන්තා. 

අභි ප්පන් ාතිවියසයසනකයථන්තා, උපසග්ගවයසනවාවඩ්ඪිතිං. 

9. එවිං පඨමගාථාය ‘‘දූයර වියවකා හි තථාවියධො’’ති සායධත්වා
දුතියගාථායචතථාවිධානිං ධම්මතිංආවිකත්වාඉදානියතසිංපාපකරණිංආවි

කයරොන්යතො ‘‘කායමසුගිද්ධා’’තිගාථමාහ. 
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තස්සත්යථො – ය  සත්තා කායමසු පරියභොගතණ්හාය ගිද්ධා, 

පරියයසනාදිමනුයුත්තත්තා පසු ා, සම්යමොහමාපන්නත්තා පමූළ්හා, 

අවගමනතාය මච්ඡරියතාය බුද්ධාදීනිං වචනිං අනාදියතාය ච අවදානිො, 

කායවිසමාදිම්හි විසයම නිවිට්ඨා, අන්තකායල මරණදුක්ඛූපනී ා, ‘‘කිිංසු
භවිස්සාම ඉයතොචුතායස’’තිපරියදවයන්තීති. 

ගිද්ධාති කාමරායගන ගද්ධා. ගධි ාති සඞ්කප්පරායගන පච්චාසීසමානා

හුත්වා ගධතා. මුච්ඡි ාති කාමතණ්හාය මුච්ඡාපයරතා. අජ්යඣොසන්නාති

කාමනන්දියාඅධඔසන්නාඅජ්යඣොත්ථටා. ලග්ගාතිකාමසියනයහනඅල්ලීනා. 

ලග්ගි ාති කාමපරිළායහන එකීභූතා. පලිබුද්ධාති කාමසඤ්ඤාය ආවට්ටිතා. 

අථ වා ‘‘දිට්ඨිදස්සයන ගිද්ධා. අභිණ්හදස්සයන ගධි ා. සිංසග්ගකිරියස්මිිං 

මුච්ඡි ා. විස්සාසකිරියස්මිිං අජ්යඣොසන්නා. සියනහවළඤ්ජස්මිිං ලග්ගා. 

ද්වයිංද්වයසමාපත්තිම්හි ලග්ගි ා. අපරාපරිංඅමුඤ්චමානා හුත්වා පලිබුද්ධා’’ති
එවයමයකවණ්ණයන්ති. 

එසන්තීති පච්චාසීසන්ති. ගයවසන්තීති මග්ගයන්ති. පරියෙසන්තීති 
සබ්බ්යාකායරන ඉච්ඡන්ති පත්යථන්ති. අථ වා දිට්ඨාරම්මයණසුභාසුභිං අත්ථි, 

නත්ථීති එසන්ති. සුභාසුභාරම්මයණ පච්චක්ඛිං කත්වා වළඤ්ජනත්ථාය පියිං

කයරොන්තා ගයවසන්ති. චිත්තවයසන එසන්ති. පයයොගවයසන ගයවසන්ති. 

කරණවයසන පරියෙසන්ති. යත දුවියධ කායම පටිච්ච ඔතරිත්වා චරන්තීති 

 ච්චරි ා. යත ච කායම බ්යහුලිං යයභුයයයන වඩ්යඪන්ති පවත්තයන්තීති 

 බ්බහුලා. යත ච කායම ගරුිං කත්වා රහන්තීති  ග්ගරුකා. යතසු කායමසු

නින්නා නමිතා හුත්වා වසන්තීති  න්නින්නා. යතසු කායමසු සන්නින්නා

හුත්වා වසන්තීති  ප්යපොණා. යතසු කායමසු අවලම්බිතා හුත්වා යතසුයයව

නමිතා වසන්තීති  ප්පබ්භාරා. යතසු කායමසු අවත්ථරිත්වා 

මුච්ඡාපයරතප්පසඞ්ගා හුත්වා වදන්තීති  දධිමුත් ා. යත ච කායම අධපතිිං

යජට්ඨකිං කත්වා වසන්තීති  දධිපය ෙයා. අථ වා ‘‘ආරම්මණස්ස

ඉට්ඨභායවන  ච්චරි ා. ආරම්මණස්ස කන්තභායවන  බ්බහුලා. ආරම්මණස්ස

මනාපභායවන  ග්ගරුකා. ආරම්මණස්ස පියභායවන  න්නින්නා. 

ආරම්මණස්සකාමුපසිංහිතභායවන  ප්යපොණා. ආරම්මණස්සරජනීයභායවන 

 ප්පබ්භාරා. ආරම්මණස්ස මුච්ඡනීයභායවන  දධිමුත් ා. ආරම්මණස්ස

බ්යන්ධනීයභායවන  දධිපය ෙයා’’තිඑවයමයකවණ්ණයන්ති. 

රූයප පරියෙසන්තීතිආදීසු පරියෙසන්තීති අලද්ධස්සලාභායඑසනවයසන. 

පටිලභන්තීති හත්ථගතවයසන. පරිභුඤ් න්තීති වළඤ්ජනවයසන වුත්තන්ති

ඤාතබ්බ්යිං. කලහිං විවාදිං කයරොතීති කලහකාරයකො. තස්මිිං නියුත්යතොති 
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කලහපසුය ො. කම්මකාරකාදීසුපි එයසව නයයො. යගොචයර චරන්ය ොති
යවසියාදියගොචයර, සතිපට්ඨානාදියගොචයර වා චරමායනො. යතසු නියුත්යතො 

යගොචරපසුය ො. ආරම්මණූපනිජ්ඣානවයසන ඣානිං අස්ස අත්ථීති ඣායී. 

තස්මිිං නියුත්යතො ඣානපසුය ො. 

අවගච්ඡන්තීතිඅපායිං ගච්ඡන්ති. මච්ඡරියනොතිසකසම්පත්තිිංනිගුහන්තා. 

වචනන්ති කථනිං. බයපථන්ති වාකයපථිං. යදසනන්ති විස්සජ්ජනඔවාදිං. 

අනුසිට්ඨින්තිඅනුසාසනිිං. නාදිෙන්තීති නගණ්හන්තිනගරුිංකයරොන්ති.‘‘න
පටිස්සන්තී’’ති වා පායඨො, යසොයයව අත්යථො. වත්ථුයතො මච්ඡරියදස්සනත්ථිං 

‘‘පඤ්චමච්ඡරිොනි ආවාසමච්ඡරිෙ’’න්තිආදිවුත්තිං.තත්ථආවායසමච්ඡරියිං 

ආවාසමච්ඡරිෙං. යසසපයදසුපිඑයසවනයයො. 

ආවායසො නාම සකලාරායමොපි පරියවණම්පි එයකොවරයකොපි 
රත්තිට්ඨානාදීනිපි. යතසු වසන්තා සුඛිං වසන්ති, පච්චයය ලභන්ති. එයකො
භික්ඛු වත්තසම්පන්නස්යසවයපසලස්සභික්ඛුයනොතත්ථආගමනිංනඉච්ඡති, 

ආගයතොපි ‘‘ඛිප්පිං ගච්ඡතූ’’ති චින්යතසි, ඉදිං ආවාසමච්ඡරිෙං නාම. 
භණ්ඩනකාරකාදීනිං පන තත්ථ වාසිං අනිච්ඡයතො ආවාසමච්ඡරියිං නාම න
යහොති. 

කුලන්තිඋපට්ඨාකකුලම්පිඤාතිකුලම්පි. තත්ථඅඤ්ඤස්සඋපසඞ්කමනිං

අනිච්ඡයතො කුලමච්ඡරිෙං යහොති. පාපපුග්ගලස්ස පන උපසඞ්කමනිං
අනිච්ඡයතොපිමච්ඡරියිංනාමනයහොති.යසොහියතසිං පසාදයභදායපටිපජ්ජති.
පසාදිංරක්ඛිතුිංසමත්ථස්යසවපනභික්ඛුයනොතත්ථඋපසඞ්කමනිං අනිච්ඡයතො
මච්ඡරියිංනාමයහොති. 

ලායභොති චතුපච්චයලායභොව. තිං අඤ්ඤස්මිිං සීලවන්යතයයව ලභන්යත

‘‘මා ලභතූ’’ති චින්යතන්තස්ස ලාභමච්ඡරිෙං යහොති. යයො පන සද්ධායදයයිං
විනිපායතති, අපරියභොගදුප්පරියභොගාදිවයසන විනායසති, පූතිභාවිං
ගච්ඡන්තම්පි අඤ්ඤස්ස න යදති, තිං දිස්වා ‘‘සයච ඉමිං එස න ලයභයය, 
අඤ්යඤොසීලවාලයභයය, පරියභොගිංගච්යඡයයා’’ති චින්යතන්තස්සමච්ඡරියිං
නාමනත්ථි. 

වණ්යණො නාම සරීරවණ්යණොපි ගුණවණ්යණොපි. තත්ථ සරීරවණ්යණ
මච්ඡරී ‘‘පයරො පාසාදියකො රූපවා’’ති වුත්යත තිං න කයථතුකායමො යහොති.
ගුණවණ්ණමච්ඡරීපරස්සසීයලන ධුතඞ්යගනපටිපදායආචායරනවණ්ණිංන
කයථතුකායමොයහොති. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

ධම්යමොති පරියත්තිධම්යමො ච පටියවධධම්යමො ච. තත්ථ අරියසාවකා
පටියවධධම්මිං න මච්ඡරායන්ති, අත්තනා පටිවිද්ධධම්යම සයදවකස්ස
යලොකස්ස පටියවධිං ඉච්ඡන්ති. තිං පන පටියවධිං ‘‘පයර ජානන්තූ’’ති 

ඉච්ඡන්ති, තන්තිධම්යමයයව පන ධම්මමච්ඡරිෙං නාම යහොති. යතන
සමන්නාගයතො පුග්ගයලො යිං ගුළ්හිං ගන්ථිං වා කථාමග්ගිං වා ජානාති, තිං
අඤ්යඤ න ජානායපතුකායමො යහොති. යයො පන පුග්ගලිං උපපරික්ඛිත්වා
ධම්මානුග්ගයහනධම්මිංවා උපපරික්ඛිත්වාපුග්ගලානුග්ගයහනනයදති, අයිං
ධම්මමච්ඡරී නාම න යහොති. තත්ථ එකච්යචො පුග්ගයලො යලොයලො යහොති, 
කායලනසමයණොයහොති, කායලන බ්රාහ්මයණො, කායලනනිගණ්යඨො.යයොහි
භික්ඛු ‘‘අයිං පුග්ගයලො පයවණිආගතිං තන්තිිං සණ්හිං සුඛුමිං ධම්මන්තරිං
භින්දිත්වා ආලුයළස්සතී’’ති න යදති, අයිං පුග්ගලිං උපපරික්ඛිත්වා
ධම්මානුග්ගයහනනයදතිනාම. යයො පන ‘‘අයිං ධම්යමො සණ්යහො සුඛුයමො, 
සචායිං පුග්ගයලො ගණ්හිස්සති, අඤ්ඤිං බ්යයාකරිත්වා අත්තානිං ආවි කත්වා 
නස්සිස්සතී’’ති න යදති, අයිං ධම්මිං උපපරික්ඛිත්වා පුග්ගලානුග්ගයහන න
යදති නාම. යයො පන ‘‘සචායිං ඉමිං ධම්මිං ගණ්හිස්සති, අම්හාකිං සමයිං
භින්දිතුිංසමත්යථො භවිස්සතී’’තිනයදති, අයිංධම්මමච්ඡරීනාමයහොති. 

ඉයමසුපඤ්චසුමච්ඡරියයසුආවාසමච්ඡරියයනතාවයක්යඛො වා යපයතො
වා හුත්වා තස්යසව ආවාසස්ස සඞ්කාරිං සීයසන උක්ඛිපිත්වා විචරති.
කුලමච්ඡරියයන තස්මිිංකුයල අඤ්යඤසිං දානමානනාදීනිකයරොන්යත දිස්වා
‘‘භින්නිං වතිදිං කුලිං මමා’’ති චින්තයයතො යලොහිතම්පි මුඛයතො උග්ගච්ඡති, 
කුච්ඡිවියරචනම්පි යහොති, අන්තානිපි ඛණ්ඩාඛණ්ඩානි හුත්වා නික්ඛමන්ති.
ලාභමච්ඡරියයන සඞ්ඝස්ස වා ගණස්ස වා සන්තයක ලායභ මච්ඡරායිත්වා
පුග්ගලිකපරියභොගිංවියපරිභුඤ්ජිත්වායක්යඛොවායපයතො වාමහාඅජගයරොවා
හුත්වා නිබ්බ්යත්තති. සරීරවණ්ණගුණවණ්ණමච්ඡයරන පන
පරියත්තිධම්මමච්ඡරියයන ච අත්තයනොව වණ්ණිං වණ්යණති, පයරසිං 
වණ්යණ‘‘කිිංවණ්යණොඑයසො’’තිතිංතිංයදොසිංවදන්යතොපරියත්තිධම්මඤ්ච
කස්සචි කිඤ්චිඅයදන්යතොදුබ්බ්යණ්යණොයචවඑළමූයගොචයහොති. 

අපි ච ආවාසමච්ඡරියයන යලොහයගයහ පච්චති, කුලමච්ඡරියයන
අප්පලායභො යහොති, ලාභමච්ඡරියයන ගූථනිරයය නිබ්බ්යත්තති, 
වණ්ණමච්ඡරියයන භයව භයව නිබ්බ්යත්තස්ස වණ්යණො නාම න යහොති, 
ධම්මමච්ඡරියයනකුක්කුළනිරයය නිබ්බ්යත්තතීති. 

මච්ඡරායනවයසන මච්ඡරිෙං. මච්ඡරායනාකායරො මච්ඡරාෙනා. මච්ඡයරන

අයිතස්ස මච්යඡරසමඞ්ගයනො භායවො මච්ඡරායි ත් ං. ‘‘මය්හයමව යහොන්තු, 
මා අඤ්ඤස්සා’’ති සබ්බ්යාපි අත්තයනො සම්පත්තියයො බ්යයායපතුිං න ඉච්ඡතීති
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විවිච්යඡො, විවිච්ඡස්ස භායවො යවවිච්ඡං, මුදුමච්ඡරියස්යසතිං නාමිං. කදරියයො

වුච්චතිඅනාදයරො, තස්සභායවො කදරිෙං, ථද්ධමච්ඡරියස්යසතිංනාමිං.යතනහි
සමන්නාගයතොපුග්ගයලො පරම්පිපයරසිංදදමානිංනිවායරති.වුත්තම්පියචතිං– 

‘‘කදරියයො පාපසඞ්කප්යපො, මිච්ඡාදිට්ඨිඅනාදයරො; 
දදමානිංනිවායරති, යාචමානානයභොජන’’න්ති.(සිං.නි.1.132); 

යාචයක දිස්වා කටුකභායවන චිත්තිං අඤ්චති සඞ්යකොයචතීති 

කටුකඤ්චුයකො, තස්සභායවො කටුකඤ්චුක ා. අපයරොනයයො– කටුකඤ්චුකතා
වුච්චති කටච්ඡුග්ගායහො. සමතිත්තිකපුණ්ණාය හි උක්ඛලියා භත්තිං 
ගණ්හන්යතො සබ්බ්යයතොභායගන සඞ්කුටියතන අග්ගකටච්ඡුනා ගණ්හාති
පූයරත්වා ගයහතුිං න සක්යකොති, එවිං මච්ඡරිපුග්ගලස්ස චිත්තිං සඞ්කුචති, 
තස්මිිං සඞ්කුචියත කායයොපි තයථව සඞ්කුචති පටිකුටති පටිනිවට්ටති න
සම්පසාරීයතීතිමච්යඡරිං ‘‘කටුකඤ්චුකතා’’තිවුත්තිං. 

අග්ගහි ත් ං චිත් ස්සාති පයරසිං උපකාරකරයණ දානාදිනාආකායරන
යථා න සම්පසාරීයති, එවිං ආවරිත්වා ගහිතභායවො චිත්තස්ස. යස්මා පන
මච්ඡරිපුග්ගයලොඅත්තයනොසන්තකිංපයරසිං අදාතුකායමො යහොති, පරසන්තකිං
ගණ්හිතුකායමො.තස්මා ‘‘ඉදිං අච්ඡරියිංමය්හයමවයහොතු, මා අඤ්ඤස්සා’’ති
පවත්තිවයසනස්ස අත්තසම්පත්තිනිගූහනලක්ඛණතා 
පරසම්පත්තිග්ගහණලක්ඛණතාචයවදිතබ්බ්යා. 

ෙන්ධමච්ඡරිෙම්පි මච්ඡරිෙන්ති අත්තයනො පඤ්චක්ඛන්ධසඞ්ඛාතිං
උපපත්තිභවිං අඤ්යඤහි අසාධාරණිං ‘‘අච්ඡරියිං මය්හයමව යහොතු, මා
අඤ්ඤස්සා’’ති පවත්තිං මච්ඡරියිං ඛන්ධමච්ඡරියිං නාම. 

ධාතුආෙ නමච්ඡරියෙසුපිඑයසවනයයො. ගායහොති ගාහනිච්ඡයවයසනගහණිං. 

අවදඤ්ඤු ාොති සබ්බ්යඤ්ඤබුද්ධානම්පි කථිතිං අජානනභායවන. යාචකානිං

අදදමායනො හි යතහිකථිතිං න ජානාති නාම.  නා පමත් ාති සතිවිප්පවාසා

ජනා. වචනන්ති සඞ්යඛපවචනිං. බයප්පථන්ති විත්ථාරවචනිං. යදසනන්ති

උපමිං දස්යසත්වා අත්ථසන්දස්සනවචනිං. අනුසිට්ඨින්ති පුනප්පුනිං 

සිංලක්ඛාපනවචනිං. අථ වා දස්යසත්වා කථනිං වචනං නාම. ගණ්හායපත්වා

කථනිං බයප්පථං නාම. යතොයසත්වා කථනිං යදසනං නාම. පදස්යසත්වා

කථනිං අනුසිට්ඨි නාම.අථවාපරිතාපදුක්ඛිංනායසත්වාකථනිං වචනං නාම. 

පරිළාහදුක්ඛිං නායසත්වා කථනිං බයප්පථං නාම. අපායදුක්ඛිං නායසත්වා

කථනිං යදසනං නාම. භවදුක්ඛිං නායසත්වා කථනිං අනුසිට්ඨි නාම. අථ වා 

දුක්ඛසච්චපරිඤ්ඤාපටියවධයුත්තිං වචනං. සමුදයසච්චපහානපටියවධයුත්තිං 

බයප්පථං. නියරොධසච්චසච්ඡිකිරියපටියවධයුත්තිං යදසනං. 
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මග්ගසච්චභාවනාපටියවධයුත්තිං අනුසිට්ඨීති එවමාදිනා නයයන එයක
වණ්ණයන්ති. 

න සුස්සුසන්තීති න සුණන්ති. න යසො ං ඔදහන්තීති සවනත්ථිං

කණ්ණයසොතිංන ඨයපන්ති. නඅඤ්ඤා චිත් ංඋපට්ඨයපන්තීතිජානනත්ථිං

චිත්තිං න පතිට්ඨයපන්ති. අනස්සවාති ඔවාදිං අසුණමානා. අවචනකරාති 

සුණමානාපිවචනිංනකයරොන්තීතිඅවචනකරා. පටියලොමවුත්තියනොති පටාණී

හුත්වා පවත්තනකා. අඤ්යඤයනව මුෙං කයරොන්තීති කයරොන්තාපි මුඛිං න
යදන්තීතිඅත්යථො. 

විසයමති කායසුචරිතාදිසම්මතස්ස සමස්ස පටිපක්ඛත්තා විසමිං, තස්මිිං

විසයම. නිවිට්ඨාති පවිට්ඨා දුන්නීහරා. කාෙකම්යමති කායයතො පවත්යත, 

කායයනවාපවත්යත කායකම්යම. වචීකම්මාදීසුපිඑයසවනයයො. 

තත්ථ කායකම්මවචීකම්මමයනොකම්මානි දුච්චරිතවයසන විභත්තානි, 
පාණාතිපාතාදයයො දසඅකුසලකම්මපථවයසන විභත්තාති ඤාතබ්බ්යිං. අයිං
තායවත්ථ සාධාරණපදවණ්ණනා, අසාධාරයණසු පන පාණස්ස අතිපායතො 

පාණාතිපාය ො, පාණවයධො පාණඝායතොති වුත්තිං යහොති. පායණොති යචත්ථ 
යවොහාරයතො සත්යතො, පරමත්ථයතො ජීවිතින්ද්රියිං. තස්මිිං පන පායණ
පාණසඤ්ඤියනො ජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදකඋපක්කමසමුට්ඨාපිතා කායවචීද්වාරානිං
අඤ්ඤතරද්වාරපවත්තා වධකයචතනා පාණාතිපායතො. යසො ගුණවිරහියතසු
තිරච්ඡානගතාදීසු පායණසු ඛුද්දයක පායණ අප්පසාවජ්යජො, මහාසරීයර
මහාසාවජ්යජො. කස්මා? පයයොගමහන්තතාය, පයයොගසමත්යතපි 
වත්ථුමහන්තතාය. ගුණවන්යතසු මනුස්සාදීසු අප්පගුයණ පායණ
අප්පසාවජ්යජො, මහාගුයණ මහාසාවජ්යජො. සරීරගුණානිං පන සමභායව සති
කියලසානිං උපක්කමානඤ්ච මුදුතාය අප්පසාවජ්යජො, තිබ්බ්යතාය
මහාසාවජ්යජොතියවදිතබ්යබ්යො. 

තස්ස පඤ්ච සම්භාරා යහොන්ති – පායණො පාණසඤ්ඤිතා වධකචිත්තිං 
උපක්කයමො යතන මරණන්ති. ඡප්පයයොගා – සාහත්ථියකො ආණත්තියකො
නිස්සග්ගයයො ථාවයරො විජ්ජාමයයො ඉද්ධමයයොති. ඉමස්මිිං පනත්යථ
විත්ථාරියමායන අතිපපඤ්යචො යහොති, තස්මා නිං න විත්ථාරයිස්සාම.
අඤ්ඤඤ්ච එවරූපිං, අත්ථියකහි පන සමන්තපාසාදිකිං විනයට්ඨකථිං (පාරා.
අට්ඨ.2.172) ඔයලොයකත්වාගයහතබ්බ්යිං. 

අදින්නස්ස ආදානිං අදින්නාදානං, පරස්ස හරණිං යථයයිං යචොරිකාති

වුත්තිංයහොති.තත්ථ අදින්නන්තිපරපරිග්ගහිතිං, යත්ථපයරොයථාකාමකාරිතිං 
ආපජ්ජන්යතො අදණ්ඩාරයහො අනුපවජ්යජො ච යහොති, තස්මිිං පන
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පටුන 

පරපරිග්ගහියත පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤියනො තදාදායකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා
යථයයයචතනා අදින්නාදානිං.තිංහීයනපරසන්තයකවත්ථුස්මිිංඅප්පසාවජ්ජිං, 
පණීයත මහාසාවජ්ජිං. කස්මා? වත්ථුපණීතතාය, වත්ථුසමත්යත සති
ගුණාධකානිං සන්තයක වත්ථුස්මිිං මහාසාවජ්ජිං. තිං තිං ගුණාධකිං උපාදාය
තයතොතයතොහීනගුණස්සසන්තයක වත්ථුස්මිිංඅප්පසාවජ්ජිං. 

තස්ස පඤ්ච සම්භාරා යහොන්ති – පරපරිග්ගහිතිං පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤිතා
යථයයචිත්තිං උපක්කයමො යතන හරණන්ති. ඡප්පයයොගා සාහත්ථිකාදයයොව.
යතච යඛො යථානුරූපිං යථයයාවහායරො පසය්හාවහායරො පටිච්ඡන්නාවහායරො 
පරිකප්පාවහායරො කුසාවහායරොති ඉයමසිං පඤ්චන්නිං අවහාරානිං වයසන
පවත්තන්ති. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො. විත්ථායරො පන සමන්තපාසාදිකායිං
වුත්යතො. 

කායමසුමිච්ඡාචායරොති එත්ථ පන කායමසූති යමථුනසමාචායරසු. 

මිච්ඡාචායරොති එකන්තනින්දියතො ලාමකාචායරො. ලක්ඛණයතො පන
අසද්ධම්මයසවනාධප්පායයන කායද්වාරප්පවත්තා
අගමනීයට්ඨානවීතික්කමයචතනාකායමසුමිච්ඡාචායරො. 

තත්ථ අගමනීයට්ඨානිං නාම පුරිසානිං තාව මාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතා 
මාතාපිතුරක්ඛිතා භාතුරක්ඛිතා භගනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා යගොත්තරක්ඛිතා 
ධම්මරක්ඛිතා සාරක්ඛා සපරිදණ්ඩාති මාතුරක්ඛිතාදයයො දස, ධනක්කීතා
ඡන්දවාසිනී යභොගවාසිනීපටවාසිනීඔදපත්තකිනීඔභතචුම්බ්යටකාදාසීචභරියා
කම්මකාරීචභරියා ධජාහටාමුහුත්තිකාතිඑතාධනක්කීතාදයයො දසාතිවීසති
ඉත්ථියයො. ඉත්ථීසු පන ද්වීන්නිං සාරක්ඛසපරිදණ්ඩානිං දසන්නඤ්ච
ධනක්කීතාදීනන්තිද්වාදසන්නිං ඉත්ථීනිංඅඤ්යඤපුරිසා, ඉදිංඅගමනීයට්ඨානිං
නාම. 

යසො පයනස මිච්ඡාචායරො සීලාදිගුණරහියත අගමනීයට්ඨායන 
අප්පසාවජ්යජො, සීලාදිගුණසම්පන්යන මහාසාවජ්යජො. තස්ස චත්තායරො
සම්භාරා – අගමනීයවත්ථු තස්මිිං යසවනචිත්තිං යසවනපයයොයගො මග්යගන 
මග්ගපටිපත්තිඅධවාසනන්ති.එයකොපයයොයගොසාහත්ථියකොඑව. 

මුසාති විසිංවාදනපුයරක්ඛාරස්ස අත්ථභඤ්ජනයකො වචීපයයොයගො
කායපයයොයගො වා. විසිංවාදනාධප්පායයන පනස්ස

පරවිසිංවාදකකායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකායචතනා මුසාවායදො. අපයරොනයයො– 

මුසාතිඅභූතිං අතච්ඡිං වත්ථු. වායදොති තස්සභූතයතො තච්ඡයතො විඤ්ඤාපනිං.
ලක්ඛණයතො පන අතථිං වත්ථුිං තථයතො පරිං විඤ්ඤායපතුකාමස්ස 

තථාවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකායචතනා මුසාවායදො. යසොයමත්ථිං භඤ්ජති, තස්ස



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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අප්පතාය අප්පසාවජ්යජො, මහන්තතාය මහාසාවජ්යජො. අපි ච ගහට්ඨානිං 
අත්තයනො සන්තකිං අදාතුකාමතාය ‘‘නත්ථී’’තිආදිනයප්පවත්යතො
අප්පසාවජ්යජො, සක්ඛිනා හුත්වා අත්ථභඤ්ජනත්ථිං වුත්යතො මහාසාවජ්යජො.
පබ්බ්යජිතානිංඅප්පකම්පියතලිංවා සප්පිිංවාලභිත්වාහසාධප්පායයන ‘‘අජ්ජ
ගායම යතලිං නදී මඤ්යඤ සන්දතී’’ති පූරණකථානයයන පවත්යතො
අප්පසාවජ්යජො, අදිට්ඨිංයයව පන දිට්ඨන්තිආදිනා නයයන වදන්තානිං
මහාසාවජ්යජො. 

තස්ස චත්තායරො සම්භාරා යහොන්ති – අතථිං වත්ථු විසිංවාදනචිත්තිං 
තජ්යජො වායායමො පරස්ස තදත්ථවිජානනන්ති. එයකො පයයොයගො
සාහත්ථියකොව. යසො ච කායයන වා කායපටිබ්යද්යධන වා වාචාය වා
පරවිසිංවාදකකිරියාකරයණ දට්ඨබ්යබ්යො. තාය යච කිරියාය පයරො තමත්ථිං
ජානාති, අයිං කිරියසමුට්ඨාපිකා යචතනාක්ඛයණයයව මුසාවාදකම්මුනා 
බ්යජ්ඣති. 

පිසුණවාචාතිආදීසු යාය වාචාය යස්ස තිං වාචිං භාසති, තස්ස හදයය

අත්තයනොපියභාවිංපරස්සචසුඤ්ඤභාවිංකයරොති, සා පිසුණවාචා. යායපන
අත්තානම්පිපරම්පිඵරුසිංකයරොති, යාවාචා සයම්පිඵරුසායනවකණ්ණසුඛා

න හදයඞ්ගමා, අයිං  රුසවාචා. යයන සම්ඵිං පලපති නිරත්ථකිං, යසො 

සම් ප්පලායපො. යතසිං මූලභූතාපි යචතනා පිසුණවාචාදිනාමයමව ලභති, සා
එවඉධඅධප්යපතාති. 

තත්ථසිංකිලිට්ඨචිත්තස්සපයරසිංවායභදායඅත්තයනොපියකමයතාය වා

කායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකා යචතනා පිසුණවාචා. සා යස්ස යභදිං කයරොති, 
තස්සඅප්පගුණායඅප්පසාවජ්ජා, මහාගුණතාය මහාසාවජ්ජා. 

තස්සා චත්තායරො සම්භාරා යහොන්ති – භින්දිතබ්යබ්යො පයරො ‘‘ඉති ඉයම 
නානා භවිස්සන්ති විනා භවිස්සන්තී’’ති යභදපුයරක්ඛාරතා වා, ‘‘ඉති අහිං
පියයො භවිස්සාමි විස්සාසියකො’’ති වියකමයතා වා, තජ්යජො වායායමො, තස්ස 
තදත්ථවිජානනන්ති. 

පරස්ස මම්මච්යඡදකකායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකා එකන්තඵරුසයචතනා 

 රුසවාචා. මම්මච්යඡදයකොපි පයයොයගො චිත්තසණ්හතාය ඵරුසවාචා න
යහොති. මාතාපිතයරො හි කදාචි පුත්තයක එවම්පි වදන්ති ‘‘යචොරා යවො
ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකිංකයරොන්තූ’’ති, උප්පලපත්තම්පි චයනසිංඋපරි පතන්තිංන
ඉච්ඡන්ති. ආචරියුපජ්ඣායා ච කදාචි නිස්සිතයක එවිං වදන්ති ‘‘කිිං ඉයම
අහිරිකා අයනොත්තප්පියනො චරන්ති, නිද්ධමථ යන’’ති. අථ ච යනසිං 
ආගමාධගමසම්පත්තිිංඉච්ඡන්ති.යථාචචිත්තසණ්හතායඵරුසවාචානයහොති, 
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එවිං වචනසණ්හතායඅඵරුසවාචාපිනයහොති.නහිමාරායපතුකාමස්ස‘‘ඉමිං
සුඛිං සයායපථා’’ති වචනිං අඵරුසවාචා යහොති, චිත්තඵරුසතාය පයනසා
ඵරුසවාචාව, සා යිං සන්ධාය පවත්තිතා. තස්ස අප්පගුණතාය අප්පසාවජ්ජා, 
මහාගුණතායමහාසාවජ්ජා.තස්සාතයයොසම්භාරා– අක්යකොසිතබ්යබ්යොපයරො
කුපිතචිත්තිංඅක්යකොසනන්ති. 

අනත්ථවිඤ්ඤාපිකා කායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකා අකුසලයචතනා 

සම් ප්පලායපො. යසො ආයසවනමන්දතාය අප්පසාවජ්යජො, 
ආයසවනමහන්තතාය මහාසාවජ්යජො. තස්ස ද්යව සම්භාරා යහොන්ති – 
භාරතයුද්ධසීතාහරණාදිනිරත්ථකකථාපුයරක්ඛාරතා
තථාරූපීකථාකථනඤ්චාති. 

අභිජ්ඣායතීති අභිජ්ඣා, පරභණ්ඩාභිමුඛී හුත්වා තන්නින්නතාය
පවත්තතීති අත්යථො. සා ‘‘අයහො වත ඉදිං මමාස්සා’’ති එවිං 
පරභණ්ඩාභිජ්ඣායනලක්ඛණා. අදින්නාදානිං විය අප්පසාවජ්ජා මහාසාවජ්ජා
ච.තස්සා ද්යවසම්භාරා යහොන්ති – පරභණ්ඩිං අත්තයනො පරිණාමනඤ්චාති.
පරභණ්ඩවත්ථුයක හි යලොයභ උප්පන්යනපින තාව කම්මපථයභයදො යහොති, 
යාව‘‘අයහොවතිදිංමමාස්සා’’තිඅත්තයනොන පරිණායමති. 

හිතසුඛිං බ්යයාපාදයතීති බයාපායදො, යසො පරවිනාසාය
මයනොපයදොසලක්ඛයණො. ඵරුසවාචා විය අප්පසාවජ්යජො මහාසාවජ්යජො ච.
තස්ස ද්යව සම්භාරා යහොන්ති – පරසත්යතො ච තස්ස ච විනාසචින්තාති.
පරසත්තවත්ථුයක හි යකොයධ උප්පන්යනපි න තාව කම්මපථයභයදො යහොති, 
යාව ‘‘අයහො වතායිං උච්ඡිජ්යජයය විනස්යසයයා’’ති තස්ස විනාසිං න
චින්යතසි. 

යථාභුච්චගහණාභායවන මිච්ඡා පස්සතීති මිච්ඡාදිට්ඨි. සා ‘‘නත්ථි
දින්න’’න්තිආදිනා නයයන විපරීතදස්සනලක්ඛණා. සම්ඵප්පලායපො විය
අප්පසාවජ්ජාමහාසාවජ්ජාච. 

සඤ්ඤී, අසඤ්ඤී, යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්සාමාති රූපාදිවයසන

කඞ්ඛන්ති. භවිස්සාම නු යෙො මෙන්තිආදිනා අත්තානිං කඞ්ඛන්ති. තත්ථ 

භවිස්සාම නු යෙො. න නු යෙො භවිස්සාමාති තස්ස සස්සතාකාරඤ්ච 
උච්යඡදාකාරඤ්ච නිස්සාය අනාගයත අත්තානිං විජ්ජමානතඤ්ච

අවිජ්ජමානතඤ්ච කඞ්ඛන්ති. කිං නු යෙො භවිස්සාමාති ජාතිලිඞ්ගුපපත්තියයො 
නිස්සාය ‘‘ඛත්තියා නු යඛො භවිස්සාම, 
බ්රාහ්මණයවස්සසුද්දගහට්ඨපබ්බ්යජිතයදවමනුස්සානිංඅඤ්ඤතරා’’තිකඞ්ඛන්ති. 

කථංනුයෙොභවිස්සාමාතිසණ්ඨානාකාරිංනිස්සාය ‘‘දීඝානුයඛො භවිස්සාම, 
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පටුන 

රස්සඔදාතකණ්හපමාණිකඅප්පමාණිකාදීනිං අඤ්ඤතරා’’ති කඞ්ඛන්ති. යකචි
පන ‘‘ඉස්සරනිම්මානාදීනිනිස්සාය ‘යකනනුයඛොකාරයණනභවිස්සාමා’ති

යහතුයතො කඞ්ඛන්තී’’ති වදන්ති. කිං හුත්වා කිං භවිස්සාම නු යෙො මෙන්ති
ජාතිආදීනි නිස්සාය ‘‘ඛත්තියා හුත්වා නු යඛො බ්රාහ්මණා භවිස්සාම…යප.…
යදවා හුත්වා මනුස්සා’’ති අත්තයනො පරම්පරිං කඞ්ඛන්ති. සබ්බ්යත්යථව පන 

අද්ධානන්තිකාලාධවචනයමතිං. 

10. යස්මා එතයදව  ස්මා හි සික්යෙථ…යප.… ආහු ධීරාති. තත්ථ 

සික්යෙථාති තිස්යසො සික්ඛා ආවජ්යජයය. ඉයධවාති ඉමස්මිිංයයව සාසයන.

තත්ථ සික්ඛිතබ්බ්යාති සික්ො. තිස්යසොති ගණනපරිච්යඡයදො. අධිසීලසික්ොති
අධකිං උත්තමිං සීලන්ති අධසීලිං, අධසීලඤ්ච තිං සික්ඛිතබ්බ්යට්යඨන සික්ඛා
චාතිඅධසීලසික්ඛා.එසනයයො අධචිත්තඅධපඤ්ඤාසික්ඛාසු. 

කතමිංපයනත්ථසීලිං, කතමිංඅධසීලිං, කතමිංචිත්තිං, කතමිං අධචිත්තිං, 
කතමා පඤ්ඤා, කතමා අධපඤ්ඤාති? වුච්චයත – පඤ්චඞ්ගදසඞ්ගසීලිං තාව 
සීලයමව. තඤ්හි බුද්යධ උප්පන්යනපි අනුප්පන්යනපි යලොයක පවත්තති. 
උප්පන්යන බුද්යධ තස්මිිං සීයල බුද්ධාපි සාවකාපි මහාජනිං සමාදයපන්ති, 
අනුප්පන්යන බුද්යධ පච්යචකබුද්ධා ච කම්මවාදියනො ච ධම්මිකා 
සමණබ්රාහ්මණා ච චක්කවත්තී ච මහාරාජායනො මහායබ්යොධසත්තා ච
සමාදයපන්ති, සාමම්පි පණ්ඩිතාසමණබ්රාහ්මණාසමාදියන්ති.යතතිංකුසලිං
ධම්මිංපරිපූයරත්වායදයවසුච මනුස්යසසුචසම්පත්තිිංඅනුයභොන්ති. 

පාතියමොක්ඛසිංවරසීලිං පන ‘‘අධසීල’’න්ති වුච්චති. තඤ්හි සූරියයො විය
පජ්යජොතානිං සියනරු විය පබ්බ්යතානිං සබ්බ්යයලොකියසීලානිං අධකඤ්යචව
උත්තමඤ්ච, බුද්ධුප්පායදයයව ච පවත්තති, න විනා බුද්ධුප්පාදා. න හි තිං
පඤ්ඤත්තිිං උද්ධරිත්වාඅඤ්යඤොසත්යතොඨයපතුිංසක්යකොති.බුද්ධායයවපන
සබ්බ්යයසො කායවචීද්වාරඅජ්ඣාචාරයසොතිංඡින්දිත්වාතස්සතස්සවීතික්කමස්ස
අනුච්ඡවිකිං තිං සීලසිංවරිං පඤ්ඤයපන්ති. පාතියමොක්ඛසිංවරයතොපි ච
මග්ගඵලසම්පයුත්තයමවසීලිං අධසීලිං. 

කාමාවචරානි පනඅට්ඨකුසලචිත්තානි යලොකියඅට්ඨසමාපත්තිචිත්තානිච
එකජ්ඣිං කත්වා චිත්තයමවාති යවදිතබ්බ්යානි. බුද්ධුප්පාදානුප්පායද චස්ස
පවත්ති, සමාදපනිංසමාදානඤ්චසීයලවුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ්යිං. 

විපස්සනාපාදකිං අට්ඨසමාපත්තිචිත්තිං පන ‘‘අධචිත්ත’’න්ති වුච්චති.
තඤ්හිඅධසීලිංවියසීලානිං, සබ්බ්යයලොකියචිත්තානිංඅධකඤ්යචවඋත්තමඤ්ච, 
බුද්ධුප්පායදයයවචයහොති, නවිනාබුද්ධුප්පාදා.තයතොපිචමග්ගඵලචිත්තයමව 
අධචිත්තිං. 
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‘‘අත්ථි දින්නිං අත්ථි යිට්ඨ’’න්තිආදිනයප්පවත්තිං (ම. නි. 2.94) පන
කම්මස්සකතාඤාණිං පඤ්ඤා. සා හි බුද්යධ උප්පන්යනපි අනුප්පන්යනපි
යලොයක පවත්තති. උප්පන්යන බුද්යධ තස්සා පඤ්ඤාය බුද්ධාපි සාවකාපි
මහාජනිං සමාදයපන්ති, අනුප්පන්යනබුද්යධපච්යචකබුද්ධාචකම්මවාදියනො
චධම්මිකා සමණබ්රාහ්මණාචචක්කවත්තීචමහාරාජායනොමහායබ්යොධසත්තාච
සමාදයපන්ති, සාමම්පි පණ්ඩිතා සත්තා සමාදියන්ති. තථා හි අඞ්කුයරො
දසවස්සසහස්සානිමහාදානිංඅදාසි. යවලායමොයවස්සන්තයරොඅඤ්යඤචබ්යහූ
පණ්ඩිතමනුස්සා මහාදානානි අදිංසු. යත තිං කුසලිං ධම්මිං පරිපූයරත්වා
යදයවසුචමනුස්යසසුචසම්පත්තිිංඅනුභවිිංසු. 

තිලක්ඛණාකාරපරිච්යඡදකිං පන විපස්සනාඤාණිං ‘‘අධපඤ්ඤා’’ති
වුච්චති.සා හි අධසීලඅධචිත්තානිවියසීලචිත්තානිං, සබ්බ්යයලොකියපඤ්ඤානිං
අධකායචවඋත්තමාච, නච විනාබුද්ධුප්පාදායලොයකපවත්තති.තයතොපිච
මග්ගඵලපඤ්ඤාවඅධපඤ්ඤා. 

ඉදානි එයකකිං දස්යසන්යතො ‘‘ක මා අධිසීලසික්ො – ඉධ භික්ඛු සීලවා

යහොති, පාතියමොක්ෙසංවරසංවුය ො විහරතී’’තිආදිමාහ. ඉධාති වචනිං
පුබ්බ්යභාගකරණීයසම්පදාය සම්පන්නස්ස සබ්බ්යපකාරසීලපරිපූරකස්ස
පුග්ගලස්ස සන්නිස්සයභූතසාසනපරිදීපනිං, අඤ්ඤසාසනස්ස ච 
තථාභාවපටියසධනිං.වුත්තඤ්යහතිං – ‘‘ඉයධව, භික්ඛයව, සමයණො…යප.…

සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමයණභි අඤ්යඤහී’’ති (ම. නි. 1.139-140). භික්ඛූති

තස්ස සීලස්සපරිපූරකස්සපුග්ගලස්සපරිදීපනිං. පාතියමොක්ෙසංවරසංවුය ොති

ඉදමස්ස පාතියමොක්ඛසිංවයර පතිට්ඨිතභාවපරිදීපනිං. විහරතීති ඉදමස්ස 

තදනුරූපවිහාරසමඞ්ගීභාවපරිදීපනිං. ආචාරයගොචරසම්පන්යනොති ඉදමස්ස

පාතියමොක්ඛසිංවරස්ස උපකාරකධම්මපරිදීපනිං. අණුමත්ය සු වජ්ය සු

භෙදස්සාවීති ඉදමස්ස පාතියමොක්ඛයතො අචවනධම්මතාපරිදීපනිං. සමාදාොති

ඉදමස්ස සික්ඛාපදානිං අනවයසසයතො ආදානපරිදීපනිං. සික්ෙතීති ඉදමස්ස

සික්ඛාය සමඞ්ගීභාවපරිදීපනිං. සික්ොපයදසූති ඉදමස්ස 
සික්ඛිතබ්බ්යධම්මපරිදීපනිං. 

තත්ථ භික්ඛූතිසිංසායරභයිං ඉක්ඛතීති භික්ඛු. සීලමස්ස අත්ථීතිසීලවාති

එත්ථ සීලන්ති සීලනට්යඨන සීලිං. කිමිදිං සීලනිං නාම? සමාධානිං වා, 
කායකම්මාදීනිං සුසීලයවයසන අවිප්පකිණ්ණතාති අත්යථො. උපධාරණිං වා, 
කුසලානිංධම්මානිංපතිට්ඨාවයසනආධාරභායවොති අත්යථො.එතයදවහිඑත්ථ
අත්ථද්වයිං සද්දලක්ඛණවිදූ අනුජානන්ති. අඤ්යඤ පන ‘‘අධයසවනට්යඨන

ආචාරට්යඨන සීලනට්යඨන සිරට්යඨන සීතලට්යඨන සිවට්යඨන සීල’’න්ති
වණ්ණයන්ති. 
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සීලනිංලක්ඛණිංතස්ස, භින්නස්සාපිඅයනකධා; 
සනිදස්සනත්තිංරූපස්ස, යථාභින්නස්සයනකධා. 

යථා හි නීලපීතාදියභයදනයනකධා භින්නස්සාපි රූපායතනස්ස 
සනිදස්සනත්තිං ලක්ඛණිං නීලාදියභයදන භින්නස්සාපි
සනිදස්සනභාවානතික්කමනයතො. තථා සීලස්ස යචතනාදියභයදන අයනකධා
භින්නස්සාපියයදතිං කායකම්මාදීනිංසමාධානවයසන, කුසලානඤ්චධම්මානිං
පතිට්ඨාවයසන වුත්තිං සීලනිං, තයදව ලක්ඛණිං යචතනාදියභයදන
භින්නස්සාපි සමාධානපතිට්ඨාභාවානතික්කමනයතො.එවිංලක්ඛණස්සපනස්ස
– 

දුස්සීලයවිද්ධිංසනතා, අනවජ්ජගුයණොතථා; 
කිච්චසම්පත්තිඅත්යථන, රයසොනාමපවුච්චති. 

තස්මා ඉදිං සීලිං නාම කිච්චට්යඨන රයසන දුස්සීලයවිද්ධිංසනරසිං, 
සම්පත්තිඅත්යථනරයසනඅනවජ්ජරසන්තියවදිතබ්බ්යිං. 

යසොයචයයපච්චුපට්ඨානිං, තයිදිංතස්සවිඤ්ඤභි; 
ඔත්තප්පඤ්චහිරීයචව, පදට්ඨානන්තිවණ්ණිතිං. 

තඤ්හිදිං සීලිං ‘‘කායයසොයචයයිං වචීයසොයචයයිං මයනොයසොයචයය’’න්ති 
එවිං වුත්තයසොයචයයපච්චුපට්ඨානිං, යසොයචයයභායවන පච්චුපට්ඨාති
ගහණභාවිං ගච්ඡති. හියරොත්තප්පඤ්ච පන තස්ස විඤ්ඤූහි පදට්ඨානන්ති
වණ්ණිතිං, ආසන්නකාරණන්ති අත්යථො.හියරොත්තප්යපහිසතිසීලිංඋප්පජ්ජති 
යචව තිට්ඨති ච, අසති යනව උප්පජ්ජති යචව න තිට්ඨති චාති එවිංවියධන
සීයලන සීලවා යහොති. එතිං සීලිං නාම පාණාතිපාතාදීහි වා විරමන්තස්ස, 
වත්තපටිපත්තිිං වා පූයරන්තස්ස යචතනාදයයො ධම්මා යවදිතබ්බ්යා.
වුත්තඤ්යහතිං පටිසම්භිදායිං ‘‘කිිං සීලන්ති? යචතනා සීලිං, යචතසිකිං සීලිං, 
සිංවයරොසීලිං, අවීතික්කයමොසීල’’න්ති(පටි.ම.1.39). 

තත්ථ යච නාසීලං නාමපාණාතිපාතාදීහිවා විරමන්තස්සවත්තපටිපත්තිිං

වාපූයරන්තස්සයචතනා. යච සිකං සීලං නාමපාණාතිපාතාදීහිවිරමන්තස්ස
විරති. අපි ච යචතනා සීලිං නාම පාණාතිපාතාදීනි පජහන්තස්ස
සත්තකම්මපථයචතනා. යචතසිකිං සීලිං නාම ‘‘අභිජ්ඣිං පහාය 
විගතාභිජ්යඣන යචතසා විහරතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.217) නයයන

සිංයුත්තමහාවග්යග වුත්තා අනභිජ්ඣාබ්යයාපාදසම්මාදිට්ඨිධම්මා. සංවයරො 

සීලන්ති එත්ථ පඤ්චවියධන සිංවයරො යවදිතබ්යබ්යො – පාතියමොක්ඛසිංවයරො
සතිසිංවයරො ඤාණසිංවයරො ඛන්තිසිංවයරො වීරියසිංවයරො. තස්ස නානාකරණිං
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පටුන 

උපරි ආවි භවිස්සති. අවීතික්කයමො සීලන්ති සමාදින්නසීලස්ස
කායිකවාචසියකො අවීතික්කයමො. එත්ථ ච සිංවරසීලිං, අවීතික්කමසීලන්ති
ඉදයමවනිප්පරියායයතො සීලිං. යචතනාසීලිං, යචතසිකිං සීලන්ති පරියායයතො
සීලන්ති යවදිතබ්බ්යිං. 

පාතියමොක්ෙන්ති සික්ඛාපදසීලිං. තඤ්හි යයො නිං පාති රක්ඛති, තිං
යමොක්යඛති යමොයචති ආපායිකාදීහි දුක්යඛහි, තස්මා ‘‘පාතියමොක්ඛ’’න්ති

වුත්තිං. පාතියමොක්ෙසංවරසංවුය ොති පාතියමොක්ඛසිංවරසීයලන

සමන්නාගයතො. ආචාරයගොචරසම්පන්යනොති ආචායරන යචව යගොචයරන ච

සම්පන්යනො. අණුමත්ය සූති අප්පමත්තයකසු. වජ්ය සූති අකුසලධම්යමසු. 

භෙදස්සාවීතිභයදස්සී. සමාදාොතිසම්මා ආදියිත්වා. සික්ෙතිසික්ොපයදසූතිතිං
තිං සික්ඛාපදිං සමාදියිත්වා සික්ඛති. අපි ච සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසූති
යිංකිඤ්චි සික්ඛාපයදසු සික්ඛායකොට්ඨායසසු සික්ඛිතබ්බ්යිං කායිකිං වා
යචතසිකිංවා, තිංසබ්බ්යිං සමාදායසික්ඛති. 

ඛුද්දයකො සීලක්ෙන්යධොති සඞ්ඝාදියසසාදිසාවයසයසො සීලක්ඛන්යධො. 

මහන්ය ොති පාරාජිකාදිනිරවයසයසො. යස්මා පන පාතියමොක්ඛසීයලන භික්ඛු
සාසයනපතිට්ඨාතිනාම, තස්මාතිං‘‘පතිට්ඨා’’තිවුත්තිං.පතිට්ඨහතිවාඑත්ථ 
භික්ඛු, කුසලාධම්මාඑවවාඑත්ථපතිට්ඨහන්තීතිපතිට්ඨා.අයමත්යථො‘‘සීයල 
පතිට්ඨායනයරොසපඤ්යඤො’’ති(සිං.නි.1.23, 192) ච, ‘‘පතිට්ඨානලක්ඛණිං, 
මහාරාජ, සීලිං සබ්යබ්යසිංකුසලානිං ධම්මාන’’න්ති (මි. ප. 2.1.9) ච, ‘‘සීයල
පතිට්ඨියතො යඛො, මහාරාජ…යප.…සබ්යබ්යකුසලා ධම්මාන පරිහායන්තී’’ති
(මි.ප. 2.1.9) චආදිසුත්තවයසනයවදිතබ්යබ්යො. 

තයදතිං පුබ්බුප්පත්තිඅත්යථන ආදි. වුත්තම්පි යචතිං ‘‘තස්මාතිහ ත්විං
උත්තිය ආදියමව වියසොයධහි කුසයලසු ධම්යමසු. යකො චාදි කුසලානිං
ධම්මානිං, සීලඤ්ච සුවිසුද්ධිං දිට්ඨි ච උජුකා’’ති (සිං. නි. 5.382). යථා හි
නගරවඩ්ඪකී නගරිං මායපතුකායමො පඨමිං නගරට්ඨානිං යසොයධති, තයතො
අපරභායග වීථිචතුක්කසිඞ්ඝාටකාදිපරිච්යඡයදන විභජිත්වාව නගරිං මායපති.
එවයමව යයොගාවචයරො ආදියතො සීලිං වියසොයධති, තයතො අපරභායග
සමාධවිපස්සනාමග්ගඵලනිබ්බ්යානානිසච්ඡිකයරොති.යථාවා පනරජයකොපඨමිං
තීහි ඛායරහි වත්ථිං යධොවිත්වා පරිසුද්යධ වත්යථ යදිච්ඡකිං රඞ්ගජාතිං 
උපයනති, යථා වා පන යඡයකො චිත්තකායරො රූපිං ලිඛිතුකායමො ආදියතොව
භිත්තිපරිකම්මිං කයරොති, තයතො අපරභායග රූපිං සමුට්ඨායපති. එවයමව
යයොගාවචයරො ආදියතොව සීලිං වියසොයධත්වා අපරභායග සමථවිපස්සනාදයයො
ධම්යමසච්ඡිකයරොති.තස්මාසීලිං‘‘ආදී’’ති වුත්තිං. 
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තයදතිං චරණසරික්ඛතාය චරණං. චරණාති හි පාදා වුච්චන්ති. යථා හි
ඡින්නචරණස්ස පුරිසස්ස දිසිං ගමනාභිසඞ්ඛායරො න ජායති, 
පරිපුණ්ණපාදස්යසව ජායති, එවයමව යස්ස සීලිං භින්නිං යහොති ඛණ්ඩිං
අපරිපුණ්ණිං, තස්සනිබ්බ්යානගමනායඤාණගමනිංන සම්පජ්ජති. යස්ස පන
තිංඅභින්නිංයහොතිඅඛණ්ඩිං පරිපුණ්ණිං, තස්සනිබ්බ්යානගමනායඤාණගමනිං
සම්පජ්ජති.තස්මාසීලිං‘‘චරණ’’න්ති වුත්තිං. 

තයදතිංසිංයමනවයසන සංෙයමො. සිංවරණවයසන සංවයරොතිඋභයයනාපි
සීලසිංයයමො යචව සීලසිංවයරො ච කථියතො. වචනත්යථො පයනත්ථ සිංයයමති
වීතික්කමවිප්ඵන්දනිං, පුග්ගලිං වා සිංයයමති වීතික්කමවයසන තස්ස
විප්ඵන්දිතුිංනයදතීතිසිංයයමො.වීතික්කමස්සපයවසනද්වාරිං සිංවරතිපිදහතීති
සිංවයරො. 

යමොක්ෙන්තිඋත්තමිංමුඛභූතිංවා.යථාහි සත්තානිංචතුබ්බියධොආහායරො
මුයඛන පවිසිත්වා අඞ්ගමඞ්ගානි ඵරති, එවිං යයොගයනොපි චතුභූමකකුසලිං
සීලමුයඛනපවිසිත්වා අත්ථසිද්ධිංසම්පායදති.යතන ‘‘යමොක්ඛ’’න්ති. පමුයඛ

සාධූති පායමොක්ෙං, පුබ්බ්යඞ්ගමිං යසට්ඨිං පධානන්ති අත්යථො. කුසලානං

ධම්මානං සමාපත්තිොති චතුභූමකකුසලානිං පටිලාභත්ථාය පායමොක්ඛිං
පුබ්බ්යඞ්ගමිංයසට්ඨිංපධානන්තියවදිතබ්බ්යිං. 

විවිච්යචව කායමහීති කායමහි විවිච්ච විනා හුත්වා අපක්කමිත්වා. යයො 
පනායයමත්ථ එවකායරො, යසො නියමත්යථොති යවදිතබ්යබ්යො. යස්මා ච
නියමත්යථො, තස්මා තස්මිිං පඨමිං ඣානිං උපසම්පජ්ජ විහරණසමයය
අවිජ්ජමානානම්පි කාමානිං තස්ස පඨමජ්ඣානස්ස පටිපක්ඛභාවිං
කාමපරිච්චායගයනව චස්ස අධගමිං දීයපති. කථිං? ‘‘විවිච්යචව කායමහී’’ති 
එවඤ්හි නියයම කරියමායන ඉදිං පඤ්ඤායති, නූනිමස්ස ඣානස්ස කාමා
පටිපක්ඛභූතා, යයසු සතිඉදිංනපවත්තතිඅන්ධකායරසතිපදීයපොභායසොවිය, 
යතසිං පරිච්චායගයනව චස්ස අධගයමො යහොති ඔරිමතීරපරිච්චායගන
පාරිමතීරස්යසව.තස්මානියමිංකයරොතීති. 

තත්ථ සියා ‘‘කස්මා පයනසපුබ්බ්යපයදයයව වුත්යතොනඋත්තරපයද, කිිං
අකුසයලහි ධම්යමහි අවිවිච්චාපිඣානිං උපසම්පජ්ජ විහයරයයා’’ති? න යඛො
පයනතිං එවිං දට්ඨබ්බ්යිං. තිංනිස්සරණයතො හි පුබ්බ්යපයද එව එස වුත්යතො.
කාමධාතුසමතික්කමනයතො හි කාමරාගපටිපක්ඛයතො ච ඉදිං ඣානිං
කාමානයමව නිස්සරණිං. යථාහ – ‘‘කාමානයමතිං නිස්සරණිං යදිදිං
යනක්ඛම්ම’’න්ති (ඉතිවු. 72). උත්තරපයදපි පන යථා ‘‘ඉයධව, භික්ඛයව, 
සමයණො, ඉධදුතියයොසමයණො’’ති(ම.නි. 1.139) එත්ථඑවකායරොආයනත්වා
වුච්චති, එවිංවත්තබ්යබ්යො.නහිසක්කාඉයතො අඤ්යඤහිපිනීවරණසඞ්ඛායතහි
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අකුසයලහි ධම්යමහි අවිවිච්චඣානිං උපසම්පජ්ජ විහරිතුිං. තස්මා විවිච්යචව
කායමහි විවිච්යචව අකුසයලහි ධම්යමහීති එවිං පදද්වයයපි එස දට්ඨබ්යබ්යො.
පදද්වයයපි ච කිඤ්චාපි විවිච්චාති ඉමිනා සාධාරණවචයනන 
තදඞ්ගවියවකාදයයොකායවියවකාදයයොචසබ්යබ්යපිවියවකාසඞ්ගහිංගච්ඡන්ති, 
තථාපි පුබ්බ්යභායග කායවියවකචිත්තවියවකවික්ඛම්භනවියවකා දට්ඨබ්බ්යා.
යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ 
කායවියවකචිත්තවියවකසමුච්යඡදවියවකනිස්සරණවියවකා. 

කායමහීතිඉමිනා පනපයදනයයච ඉධ ‘‘කතයමවත්ථුකාමා මනාපිකා 
රූපා’’තිආදිනානයයනවත්ථුකාමාවුත්තා, යයචඉයධවවිභඞ්යග ‘‘ඡන්යදො
කායමොරායගො කායමොඡන්දරායගොකායමොසඞ්කප්යපොකායමොරායගොකායමො
සඞ්කප්පරායගොකායමො’’තිඑවිං කියලසකාමාවුත්තා, යතසබ්යබ්යපිසඞ්ගහිතා
ඉච්යචව දට්ඨබ්බ්යා. එවඤ්හි සති විවිච්යචව කායමහීති වත්ථුකායමහිපි
විවිච්යචවාතිඅත්යථොයුජ්ජති.යතනකායවියවයකො වුත්යතොයහොති. 

විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහීති කියලසකායමහි සබ්බ්යාකුසයලහි වා
විවිච්චාති අත්යථො යුජ්ජති. යතන චිත්තවියවයකො වුත්යතො යහොති. පුරියමන
යචත්ථ වත්ථුකායමහි වියවකවචනයතො එව කාමසුඛපරිච්චායගො, දුතියයන
කියලසකායමහිවියවකවචනයතොයනක්ඛම්මසුඛපරිග්ගයහොවිභාවියතොයහොති. 
එවිං වත්ථුකාමකියලසකාමවියවකවචනයතොයයව ච එයතසිං පඨයමන 
සිංකියලසවත්ථුප්පහානිං, දුතියයන සිංකියලසප්පහානිං. පඨයමන
යලොලභාවස්ස යහතුපරිච්චායගො, දුතියයන බ්යාලභාවස්ස. පඨයමන ච
පයයොගසුද්ධ, දුතියයනආසයයපොසනිංවිභාවිතිංයහොතීති ඤාතබ්බ්යිං. එසතාව
නයයො‘‘කායමහී’’තිඑත්ථවුත්තකායමසු වත්ථුකාමපක්යඛ. 

කියලසකාමපක්යඛපනඡන්යදොතිචරායගොතිචඑවමාදීහිඅයනකයභයදො 
කාමච්ඡන්යදොව ‘‘කායමො’’ති අධප්යපයතො. යසො ච අකුසලපරියාපන්යනොපි
සමායනො‘‘තත්ථකතයමො කාමච්ඡන්යදො, කායමො’’තිආදිනානයයනවිභඞ්යග
ඣානපටිපක්ඛයතො විසුිං වුත්යතො. කියලසකාමත්තා වා පුරිමපයද වුත්යතො, 
අකුසලපරියාපන්නත්තාදුතියපයද.අයනකයභදයතො චස්සකාමයතොතිඅවත්වා
කායමහීතිවුත්තිං.අඤ්යඤසම්පිචධම්මානිංඅකුසලභායව විජ්ජමායන‘‘තත්ථ
කතයමඅකුසලාධම්මා, කාමච්ඡන්යදො’’තිආදිනානයයනවිභඞ්යග(විභ. 564) 
උපරිඣානඞ්ගානිං පච්චනීකපටිපක්ඛභාවදස්සනයතොනීවරණායනවවුත්තානි.
නීවරණානි හි ඣානඞ්ගපච්චනීකානි යතසිං ඣානඞ්ගායනව පටිපක්ඛානි, 
විද්ධිංසකානි විඝාතකානීති වුත්තිං යහොති. තථා හි ‘‘සමාධ කාමච්ඡන්දස්ස
පටිපක්යඛො, පීති බ්යයාපාදස්ස, විතක්යකො ථිනමිද්ධස්ස, සුඛිං
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස, විචායරොවිචිකිච්ඡායා’’ති යපටයකවුත්තිං. 
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පටුන 

එවයමත්ථ විවිච්යචව කායමහීති ඉමිනා කාමච්ඡන්දස්ස 
වික්ඛම්භනවියවයකො වුත්යතො යහොති, විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහීති ඉමිනා 
පඤ්චන්නම්පි නීවරණානිං. අග්ගහිතග්ගහයණන පන පඨයමන
කාමච්ඡන්දස්ස, දුතියයන යසසනීවරණානිං.තථාපඨයමනතීසුඅකුසලමූයලසු
පඤ්චකාමගුණයභදවිසයස්ස යලොභස්ස, දුතියයන ආඝාතවත්ථුයභදාදිවිසයානිං
යදොසයමොහානිං. ඔඝාදීසු වා ධම්යමසු පඨයමන 
කායමොඝකාමයයොගකාමාසවකාමුපාදානඅභිජ්ඣාකායගන්ථකාමරාගසිංයයොජ
නානිං, දුතියයන අවයසසඔඝයයොගාසවඋපාදානගන්ථසිංයයොජනානිං.පඨයමන
ච තණ්හාය තිංසම්පයුත්තකානඤ්ච, දුතියයන අවිජ්ජාය
තිංසම්පයුත්තකානඤ්ච.අපිචපඨයමනයලොභසම්පයුත්තඅට්ඨචිත්තුප්පාදානිං, 
දුතියයන යසසානිං චතුන්නිං අකුසලචිත්තුප්පාදානිං වික්ඛම්භනවියවයකො
වුත්යතොයහොතීති යවදිතබ්යබ්යො. 

එත්තාවතා ච පඨමස්ස ඣානස්ස පහානඞ්ගිං දස්යසත්වා ඉදානි 

සම්පයයොගඞ්ගිං දස්යසතුිං ‘‘සවි ක්කං සවිචාර’’න්තිආදි වුත්තිං. තත්ථ
ආරම්මයණ චිත්තස්ස අභිනියරොපනලක්ඛයණො විතක්යකො, 
ආරම්මණානුමජ්ජනලක්ඛයණො විචායරො. සන්යතපි ච යනසිං කත්ථචි
අවියයොයග ඔළාරිකට්යඨනපුබ්බ්යඞ්ගමට්යඨන චඝණ්ඩාභිඝායතොවියයචතයසො 
පඨමාභිනිපායතො විතක්යකො, සුඛුමට්යඨන අනුමජ්ජනසභායවන ච 
ඝණ්ඩානුරයවො විය අනුපබ්යන්යධො විචායරො. විප්ඵාරවා යචත්ථ විතක්යකො
පඨමුප්පත්තිකායල පරිප්ඵන්දනභූයතො චිත්තස්ස, ආකායස උප්පතිතුකාමස්ස
පක්ඛියනො පක්ඛවික්යඛයපො විය, පදුමාභිමුඛපායතො විය ච
ගන්ධානුබ්යන්ධයචතයසො භමරස්ස. සන්තවුත්ති විචායරො 
නාතිපරිප්ඵන්දනභායවො චිත්තස්ස, ආකායස උප්පතිතස්ස පක්ඛියනො
පක්ඛප්පසාරණිංවිය, පරිබ්භමනිංවියචපදුමාභිමුඛපතිතස්සභමරස්සපදුමස්ස
උපරිභායග. 

දුකනිපාතට්ඨකථායිං පන ‘‘ආකායස ගච්ඡයතො මහාසකුණස්ස උයභොහි 
පක්යඛහි වාතිං ගයහත්වා පක්යඛ සන්නිසීදායපත්වා ගමනිං වියආරම්මයණ
යචතයසො අභිනියරොපනභායවන පවත්යතො විතක්යකො, වාතග්ගහණත්ථිං
පක්යඛ ඵන්දාපයමානස්ස ගමනිං විය අනුමජ්ජනභායවන පවත්යතො
විචායරො’’තිවුත්තිං.තිං අනුප්පබ්යන්යධනපවත්තියිංයුජ්ජති. යසො පනයනසිං
වියසයසො පඨමදුතියජ්ඣායනසු පාකයටො යහොති. අපි ච මලග්ගහිතිං
කිංසභාජනිං එයකන හත්යථන දළ්හිං ගයහත්වා ඉතයරන හත්යථන
චුණ්ණයතලවාලණ්ඩුපයකන පරිමජ්ජන්තස්ස දළ්හග්ගහණහත්යථො විය
විතක්යකො. පරිමජ්ජනහත්යථො විය විචායරො. තථා කුම්භකාරස්ස 
දණ්ඩප්පහායරන චක්කිං භමයිත්වා භාජනිං කයරොන්තස්ස උප්පීළනහත්යථො
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වියවිතක්යකො. ඉයතොචියතොචසඤ්චරණහත්යථොවියවිචායරො.තථාමණ්ඩලිං
කයරොන්තස්ස මජ්යඣ සන්නිරුම්භිත්වා ඨිතකණ්ටයකො විය අභිනියරොපයනො
විතක්යකො. බ්යහි පරිබ්භමනකණ්ටයකො විය අනුමජ්ජමායනො විචායරො. ඉති
ඉමිනාචවිතක්යකනඉමිනාචවිචායරනසහවත්තතිරුක්යඛො වියපුප්යඵනච
ඵයලනචාතිඉදිංඣානිං‘‘සවිතක්කිංසවිචාර’’න්තිවුච්චති. 

වියවක න්ති එත්ථ විවිත්ති වියවයකො, නීවරණවිගයමොති අත්යථො.
විවිත්යතොති වා වියවයකො, නීවරණවිවිත්යතො ඣානසම්පයුත්තධම්මරාසීති

අත්යථො.තස්මාවියවකා, තස්මිිංවාවියවයකජාතන්ති වියවකජිං. පීතිසුෙන්ති
එත්ථ පිණයතීති පීති, සා සම්පියායනලක්ඛණා. සා පයනසා ඛුද්දිකාපීති, 
ඛණිකාපීති, ඔක්කන්තිකාපීති, උබ්යබ්යගාපීති, ඵරණාපීතීති පඤ්චවිධායහොති. 

තත්ථ ඛුද්දිකාපීති සරීයර යලොමහිංසමත්තයමව කාතුිං සක්යකොති. 
ඛණිකාපීතිඛයණඛයණවිජ්ජුප්පාදසදිසායහොති.ඔක්කන්තිකාපීතිසමුද්දතීරිං
වීචි විය, කායිංඔක්කමිත්වාඔක්කමිත්වාභිජ්ජති.උබ්යබ්යගාපීතිබ්යලවතීයහොති, 
කායිං උද්ධග්ගිංකත්වාආකායසලඞ්ඝාපනප්පමාණපත්තා. 

ඵරණාපීති අතිබ්යලවතී යහොති. තාය හි උප්පන්නාය සකලසරීරිං ධමිත්වා
පූරිතවත්ථිවියමහතාඋදයකොයඝනපක්ඛන්දපබ්බ්යතකුච්ඡිවියච අනුපරිප්ඵුටිං
යහොති.සාපයනසාපඤ්චවිධාපීතිගබ්භිංගණ්හන්තීපරිපාකිංගච්ඡන්තී දුවිධිං
පස්සද්ධිං පරිපූයරති කායපස්සද්ධඤ්ච චිත්තපස්සද්ධඤ්ච, පස්සද්ධ ගබ්භිං
ගණ්හන්තීපරිපාකිංගච්ඡන්තීදුවිධම්පිසුඛිංපරිපූයරතිකායිකිං යචතසිකඤ්ච, 
සුඛිං ගබ්භිං ගණ්හන්තිං පරිපාකිං ගච්ඡන්තිං තිවිධිං සමාධිං පරිපූයරති 
ඛණිකසමාධිංඋපචාරසමාධිංඅප්පනාසමාධඤ්චාති.තාසුයාඅප්පනාසමාධස්ස
මූලිං හුත්වා වඩ්ඪමානා සමාධසම්පයයොගඞ්ගතා ඵරණාපීති, අයිං ඉමස්මිිං
අත්යථඅධප්යපතා පීතීති. 

ඉතරිංපනසුඛයතීති සුෙං, යස්ස උප්පජ්ජති, තිංසුඛිතිංකයරොතීතිඅත්යථො.
සුඛනිං වා සුඛිං, සුට්ඨු වා ඛාදති ඛණති ච කායචිත්තාබ්යාධන්ති සුඛිං, 
යසොමනස්සයවදනායයතිං නාමිං. තිං සාතලක්ඛණිං. සන්යතපි ච යනසිං 
කත්ථචි අවිප්පයයොයග ඉට්ඨාරම්මණපටිලාභතුට්ඨි පීති, පටිලද්ධරසානුභවනිං
සුඛිං. යත්ථ පීති, තත්ථ සුඛිං, යත්ථ සුඛිං, තත්ථ න නියමයතො පීති. 
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධසඞ්ගහිතා පීති, යවදනාක්ඛන්ධසඞ්ගහිතිං සුඛිං.
කන්තාරඛින්නස්ස වනන්යතොදකදස්සනසවයනසු විය පීති, 
වනච්ඡායප්පයවසනඋදකපරියභොයගසු විය සුඛිං. තස්මිිං තස්මිිං සමයය
පාකටභාවයතො යචතිං වුත්තන්ති යවදිතබ්බ්යිං. ඉති අයඤ්ච පීති ඉදඤ්ච සුඛිං 
අස්සඣානස්ස, අස්මිිංවාඣායන අත්ථීතිඉදිංඣානිං ‘‘පීතිසුඛ’’න්තිවුච්චති. 
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අථවාපීතිචසුඛඤ්චපීතිසුඛිංධම්මවිනයාදයයොවිය.වියවකජිං පීතිසුඛිං
අස්සඣානස්ස, අස්මිිංවාඣායනඅත්ථීතිඑවම්පිවියවකජිංපීතිසුඛිං.යයථව හි
ඣානිං, එවිං පීතිසුඛම්යපත්ථ වියවකජයමව යහොති, තඤ්චස්ස අත්ථි, තස්මා 
අයලොපසමාසිංකත්වාඑකපයදයනව‘‘වියවකජිංපීතිසුඛ’’න්තිපිවත්තුිං යුජ්ජති. 

පඨමන්ති ගණනානුපුබ්බ්යතා පඨමිං, ඉදිං පඨමිං උප්පන්නන්තිපි පඨමිං. 

ඣානන්ති දුවිධිං ඣානිං ආරම්මණූපනිජ්ඣානිං ලක්ඛණූපනිජ්ඣානඤ්චාති.
තත්ථ අට්ඨ සමාපත්තියයො පථවීකසිණාදිආරම්මණිං උපනිජ්ඣායන්තීති 

ආරම්මණූපනිජ්ඣානන්ති සඞ්ඛයිං ගතා. විපස්සනාමග්ගඵලානි පන 

ලක්ෙණූපනිජ්ඣානං නාම. තත්ථ විපස්සනා අනිච්චාදිලක්ඛණස්ස
උපනිජ්ඣානයතො ලක්ඛණූපනිජ්ඣානිං. විපස්සනාය කතකිච්චස්ස මග්යගන
ඉජ්ඣනයතො මග්යගො ලක්ඛණූපනිජ්ඣානිං, ඵලිං පන නියරොධසච්චිං
තථලක්ඛණිං උපනිජ්ඣායතීති ලක්ඛණූපනිජ්ඣානිං. යතසු ඉධ පුබ්බ්යභායග
ආරම්මණූපනිජ්ඣානිං, යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ ලක්ඛණූපනිජ්ඣානිං
අධප්යපතිං. තස්මා ආරම්මණූපනිජ්ඣානයතො ච ලක්ඛණූපනිජ්ඣානයතො ච
පච්චනීකඣාපනයතොචඣානන්තියවදිතබ්බ්යිං. 

උපසම්පජ් ාති උපගන්ත්වා, පාපුණිත්වාතිවුත්තිංයහොති.උපසම්පාදයිත්වා

වා, නිප්ඵායදත්වාති වුත්තිං යහොති. විහරතීතිතදනුරූයපන ඉරියාපථවිහායරන
ඉරියති, වුත්තප්පකාරඣානසමඞ්ගී හුත්වා අත්තභාවස්ස ඉරියනිං වුත්තිිං
අභිනිප්ඵායදති. 

තිං පයනතිං පඨමජ්ඣානිං පඤ්චඞ්ගවිප්පහීනිං පඤ්චඞ්ගසමන්නාගතිං 
තිවිධකලයාණිං, දසලක්ඛණසම්පන්නිං. තත්ථ කාමච්ඡන්යදො බ්යයාපායදො
ථිනමිද්ධිං උද්ධච්චකුක්කුච්චිං විචිකිච්ඡාති ඉයමසිං පඤ්චන්නිං නීවරණානිං
පහානවයසන පඤ්චඞ්ගවිප්පහීනතා යවදිතබ්බ්යා. න හි එයතසු අප්පහීයනසු
ඣානිං උප්පජ්ජති. යතනස්යසතානි පහානඞ්ගානීති වුච්චන්ති. කිඤ්චාපි හි
ඣානක්ඛයණ අඤ්යඤපි අකුසලා ධම්මා පහීයන්ති, තථාපි එතායනව
වියසයසන ඣානන්තරායකරානි. කාමච්ඡන්යදන හි නානාවිසයප්පයලොභිතිං
චිත්තිං න එකත්තාරම්මයණ සමාධයති, කාමච්ඡන්දාභිභූතිං වා, තිං න
කාමධාතුප්පහානාය පටිපදිං පටිපජ්ජති. බ්යයාපායදන වා ආරම්මයණ
පටිහඤ්ඤමානිංනනිරන්තරිංපවත්තති.ථිනමිද්ධාභිභූතිංඅකම්මඤ්ඤිංයහොති. 
උද්ධච්චකුක්කුච්චපයරතිං අවූපසන්තයමව හුත්වා පරිබ්භමති. විචිකිච්ඡාය
උපහතිං ඣානාධගමසාධකිං පටිපදිං නායරොහති. ඉති වියසයසන
ඣානන්තරායකරත්තාඑතායනව පහානඞ්ගානීතිවුත්තානි. 

යස්මා පන විතක්යකො ආරම්මයණ චිත්තිං අභිනියරොයපති, විචායරො 
අනුපබ්යන්ධති, යතහි අවික්යඛපාය සම්පාදිතපයයොගස්ස යචතයසො
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පටුන 

පයයොගසම්පත්තිසම්භවා පීති පීණනිං සුඛඤ්ච උපබූ්රහනිං කයරොති. අථස්ස 
යසසසම්පයුත්තධම්මා එයතහි අභිනියරොපනානුබ්යන්ධනපීණනුපබූ්රහයනහි
අනුග්ගහිතා එකග්ගතා එකත්තාරම්මයණ සමිං සම්මා ච ආධයති. තස්මා
විතක්යකො විචායරො පීති සුඛිං චිත්යතකග්ගතාති ඉයමසිං පඤ්චන්නිං
උප්පත්තිවයසනපඤ්චඞ්ගසමන්නාගතතා යවදිතබ්බ්යා.උප්පන්යනසුහිඑයතසු
පඤ්චසු ඣානිං උප්පන්නිං නාම යහොති. යතනස්ස එතානි
පඤ්චඞ්ගසමන්නාගතානීති වුච්චන්ති. තස්මා න එයතහි සමන්නාගතිං
අඤ්ඤයදව ඣානිංනාමඅත්ථීතිගයහතබ්බ්යිං.යථාපනඅඞ්ගමත්තවයසයනව
චතුරඞ්ගනී යසනා, පඤ්චඞ්ගකිං තූරියිං, අට්ඨඞ්ගයකො ච මග්යගොති වුච්චති, 
එවමිදම්පි අඞ්ගමත්තවයසයනවපඤ්චඞ්ගකන්තිවාපඤ්චඞ්ගසමන්නාගතන්ති
වාවුච්චතීති යවදිතබ්බ්යිං. 

එතානි ච පඤ්චඞ්ගානි කිඤ්චාපි උපචාරක්ඛයණපි අත්ථි, අථ යඛො 
උපචායර පකතිචිත්තයතො බ්යලවතරානි. ඉධ පන උපචාරයතොපි බ්යලවතරානි
රූපාවචරලක්ඛණප්පත්තානි නිප්ඵන්නානි. එත්ථ හි විතක්යකො සුවිසයදන
ආකායරනආරම්මයණචිත්තිංඅභිනියරොපයමායනො උප්පජ්ජති.විචායරොඅතිවිය
ආරම්මණිං අනුමජ්ජමායනො. පීතිසුඛිං සබ්බ්යාවන්තම්පි කායිං ඵරමානිං. 
යතයනවාහ – ‘‘නාස්සකිඤ්චිසබ්බ්යාවයතොකායස්ස වියවකයජනපීතිසුයඛන
අප්ඵුටිං යහොතී’’ති (දී. නි. 1.226). චිත්යතකග්ගතාපි යහට්ඨිමම්හි
සමුග්ගපටයල උපරිමිං සමුග්ගපටලිං විය ආරම්මයණසු ඵුසිතා හුත්වා
උප්පජ්ජති, අයයමයතසිංඉතයරහිවියසයසො.තත්ථචිත්යතකග්ගතා කිඤ්චාපි
‘‘සවිතක්කිංසවිචාර’’න්තිඉමස්මිිංපායඨනනිද්දිට්ඨා, තථාපිවිභඞ්යග (විභ.
565) ‘‘ඣානන්ති විතක්යකො විචායරො පීති සුඛිං චිත්යතකග්ගතා’’ති එවිං 
වුත්තත්තා අඞ්ගයමව. යයන හි අධප්පායයන භගවතා උද්යදයසො කයතො, 
යසොයයවයතනවිභඞ්යග පකාසියතොති. 

තිවිධකලයාණං 

තිවිධකලයාණං දසලක්ෙණසම්පන්නන්ති එත්ථ පන
ආදිමජ්ඣපරියයොසානවයසනතිවිධකලයාණතා. යතසිංයයව ච
ආදිමජ්ඣපරියයොසානානිං ලක්ඛණවයසන දසලක්ඛණසම්පන්නතා
යවදිතබ්බ්යා.තත්රායිංපාළි– 

‘‘පඨමස්ස ඣානස්ස පටිපදාවිසුද්ධ ආදි, උයපක්ඛානුබ්රහූනා 
මජ්යඣ, සම්පහිංසනා පරියයොසානිං, පඨමස්සඣානස්ස පටිපදාවිසුද්ධ
ආදි.ආදිස්සකති ලක්ඛණානි? ආදිස්සතීණිලක්ඛණානි – යයො තස්ස
පරිපන්යථො, තයතො චිත්තිං විසුජ්ඣති, විසුද්ධත්තා චිත්තිං මජ්ඣිමිං
සමථනිමිත්තිං පටිපජ්ජති, පටිපන්නත්තා තත්ථ චිත්තිං පක්ඛන්දති.
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යඤ්ච පරිපන්ථයතො චිත්තිං විසුජ්ඣති, යඤ්ච විසුද්ධත්තා චිත්තිං
මජ්ඣිමිංසමථනිමිත්තිංපටිපජ්ජති, යඤ්ච පටිපන්නත්තාතත්ථචිත්තිං
පක්ඛන්දති.පඨමස්සඣානස්සපටිපදාවිසුද්ධආදි, ආදිස්සඉමානිතීණි
ලක්ඛණානි.යතනවුච්චති–‘පඨමිංඣානිංආදිකලයාණඤ්යචවයහොති 
තිලක්ඛණසම්පන්නඤ්චා’ති. 

‘‘පඨමස්ස ඣානස්ස උයපක්ඛානුබ්රහූනා මජ්යඣ. මජ්ඣස්ස කති 
ලක්ඛණානි? මජ්ඣස්ස තීණි ලක්ඛණානි – විසුද්ධිං චිත්තිං
අජ්ඣුයපක්ඛති, සමථපටිපන්නිං අජ්ඣුයපක්ඛති, එකත්තුපට්ඨානිං
අජ්ඣුයපක්ඛති. යඤ්ච විසුද්ධිං චිත්තිං අජ්ඣුයපක්ඛති, යඤ්ච
සමථපටිපන්නිං අජ්ඣුයපක්ඛති, යඤ්ච එකත්තුපට්ඨානිං 
අජ්ඣුයපක්ඛති. පඨමස්ස ඣානස්ස උයපක්ඛානුබූ්රහනා මජ්යඣ, 
මජ්ඣස්ස ඉමානි තීණි ලක්ඛණානි. යතන වුච්චති – ‘පඨමිං ඣානිං
මජ්යඣකලයාණඤ්යචවයහොති තිලක්ඛණසම්පන්නඤ්චා’ති. 

‘‘පඨමස්ස ඣානස්ස සම්පහිංසනා පරියයොසානිං. පරියයොසානස්ස
කති ලක්ඛණානි? පරියයොසානස්ස චත්තාරිලක්ඛණානි–තත්ථ ජාතානිං
ධම්මානිංඅනතිවත්තනට්යඨනසම්පහිංසනා, ඉන්ද්රියානිං එකරාසට්යඨන
සම්පහිංසනා, තදුපගවීරියවාහනට්යඨන සම්පහිංසනා, ආයසවනට්යඨන
සම්පහිංසනා. පඨමස්ස ඣානස්ස සම්පහිංසනා පරියයොසානිං, 
පරියයොසානස්ස ඉමානි චත්තාරි ලක්ඛණානි. යතන වුච්චති ‘පඨමිං
ඣානිං පරියයොසානකලයාණඤ්යචව යහොති
චතුලක්ඛණසම්පන්නඤ්චා’’’ති (පටි.ම.1.158). 

‘‘තත්ර පටිපදාවිසුද්ධි නාම සසම්භාරියකො උපචායරො. උයපක්ොනුබූ්රහනා 

නාමඅප්පනා. සම්පහංසනා නාමපච්චයවක්ඛණා’’තිඑවයමයකවණ්ණයන්ති.
යස්මා පන ‘‘එකත්තගතිං චිත්තිං පටිපදාවිසුද්ධපක්ඛන්දඤ්යචව යහොති
උයපක්ඛානුබූ්රහිතඤ්ච ඤායණන ච සම්පහිංසිත’’න්ති පාළියිං වුත්තිං, තස්මා

අන්යතොඅප්පනායයමවආගමනවයසන පටිපදාවිසුද්ධි, තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාය

කිච්චවයසන උයපක්ොනුබ්රහූනා, ධම්මානිං අනතිවත්තනාදිභාවසාධයනන 

පරියයොදාපකස්සඤාණස්සකිච්චනිප්ඵත්තිවයසන සම්පහංසනා ච යවදිතබ්බ්යා. 

කථිං? යස්මිඤ්හිවායරඅප්පනාඋප්පජ්ජති, තස්මිිංයයොනීවරණසඞ්ඛායතො
කියලසගයණො තස්ස ඣානස්ස පරිපන්යථො, තයතො චිත්තිං විසුජ්ඣති.
විසුද්ධත්තා ආවරණවිරහිතිං හුත්වා මජ්ඣිමිං සමථනිමිත්තිං පටිපජ්ජති. 

මජ්ඣිමසමථනිමිත් ං නාම සමප්පවත්යතො අප්පනාසමාධයයව. තදනන්තරිං
පනපුරිමචිත්තිංඑකසන්තතිපරිණාමනයයනතථත්තිංඋපගච්ඡමානිංමජ්ඣිමිං 
සමථනිමිත්තිංපටිපජ්ජතිනාම, එවිංපටිපන්නත්තාතථත්තුපගමයනනතත්ථ
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පක්ඛන්දති නාම. එවිං තාව පුරිමචිත්යත විජ්ජමානාකාරනිප්ඵාදිකා පඨමස්ස
ඣානස්ස උප්පාදක්ඛයණයයවආගමනවයසනපටිපදාවිසුද්ධයවදිතබ්බ්යා. 

එවිං විසුද්ධස්ස පන තස්ස පුන වියසොයධතබ්බ්යාභාවයතො වියසොධයන 
බ්යයාපාරිං අකයරොන්යතො විසුද්ධිං චිත්තිං අජ්ඣුයපක්ඛති නාම.
සමථභාවූපගමයනන සමථපටිපන්නස්ස පුන සමාධායන බ්යයාපාරිං
අකයරොන්යතො සමථපටිපන්නිං අජ්ඣුයපක්ඛතිනාම. සමථපටිපන්නභාවයතො
එව චස්ස කියලසසිංසග්ගිං පහාය එකත්යතන උපට්ඨිතස්ස පුන 
එකත්තුපට්ඨායන බ්යයාපාරිං අකයරොන්යතො එකත්තුපට්ඨානිං අජ්ඣුයපක්ඛති
නාම. එවිං තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාය කිච්චවයසන උයපක්ඛානුබූ්රහනා 
යවදිතබ්බ්යා. 

යයපයනයතඑවිංඋයපක්ඛානුබූ්රහියතතත්ථජාතා සමාධපඤ්ඤාසඞ්ඛාතා
යුගනද්ධධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤිං අනතිවත්තමානා හුත්වා පවත්තා, යානි ච
සද්ධාදීනි ඉන්ද්රියානිනානාකියලයසහි විමුත්තත්තා විමුත්තිරයසන එකරසානි 
හුත්වා පවත්තානි, යඤ්යචස තදුපගිං යතසිං අනතිවත්තනඑකරසභාවානිං 
අනුච්ඡවිකිං වීරියිං වාහයති, යා චස්ස තස්මිිං ඛයණ පවත්තා ආයසවනා, 
සබ්යබ්යපි යත ආකාරා යස්මා ඤායණන සිංකියලසයවොදායනසු තිං තිං
ආදීනවඤ්ච ආනිසිංසඤ්ච දිස්වා තථා තථා සම්පහිංසිතත්තා වියසොධතත්තා
පරියයොදාපිතත්තා නිප්ඵන්නාව, තස්මා ‘‘ධම්මානිං
අනතිවත්තනාදිභාවසාධයනන පරියයොදාපකස්ස ඤාණස්ස 
කිච්චනිප්ඵත්තිවයසනසම්පහිංසනායවදිතබ්බ්යා’’තිවුත්තිං. 

වි ක්කවිචාරානංවූපසමාතිවිතක්කස්සච විචාරස්සචාතිඉයමසිංද්වින්නිං
වූපසමාසමතික්කමා, දුතියජ්ඣානක්ඛයණඅපාතුභාවාති වුත්තිංයහොති.තත්ථ
කිඤ්චාපිදුතියජ්ඣායනසබ්යබ්යපිපඨමජ්ඣානධම්මානසන්ති, අඤ්යඤයයව
හි පඨමජ්ඣායන ඵස්සාදයයො, අඤ්යඤ ඉධ. ඔළාරිකස්ස පන ඔළාරිකස්ස
අඞ්ගස්ස සමතික්කමා පඨමජ්ඣානයතො පයරසිං දුතියජ්ඣානාදීනිං අධගයමො
යහොතීති දස්සනත්ථිං ‘‘විතක්කවිචාරානිං වූපසමා’’ති එවිං වුත්තන්ති

යවදිතබ්බ්යිං. අජ්ඣත් න්ති ඉධ නියකජ්ඣත්තිං අධප්යපතිං, විභඞ්යග පන
‘‘අජ්ඣත්තිං පච්චත්ත’’න්ති (විභ. 573) එත්තකයමව වුත්තිං. යස්මා
නියකජ්ඣත්තිං අධප්යපතිං, තස්මා අත්තනි ජාතිං, අත්තයනො සන්තායන 
නිබ්බ්යත්තන්තිඅයයමත්ථඅත්යථො. 

සම්පසාදනන්ති සම්පසාදනිං වුච්චති සද්ධා. සම්පසාදනයයොගයතො
ඣානම්පි සම්පසාදනිං, නීලවණ්ණයයොගයතො නීලවත්ථිං විය. යස්මා වා තිං
ඣානිං සම්පසාදනසමන්නාගතත්තා විතක්කවිචාරක්යඛොභවූපසමයනන ච
යචයතො සම්පසාදයති, තස්මාපි ‘‘සම්පසාදන’’න්ති වුත්තිං. ඉමස්මිඤ්ච
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පටුන 

අත්ථවිකප්යප සම්පසාදනිං යචතයසොති එවිං පදසම්බ්යන්යධො යවදිතබ්යබ්යො. 
පුරිමස්මිිං පන අත්ථවිකප්යප යචතයසොති එතිං එයකොදිභායවන සද්ධිං
යයොයජතබ්බ්යිං. 

තත්රායිං අත්ථයයොජනා – එයකො උයදතීති එයකොදි, විතක්කවිචායරහි
අනජ්ඣාරූළ්හත්තාඅග්යගොයසට්යඨො හුත්වාඋයදතීතිඅත්යථො.යසට්යඨොපිහි
යලොයක එයකොති වුච්චති. විතක්කවිචාරවිරහියතො වා එයකො අසහායයො
හුත්වාතිපි වත්තුිං වට්ටති. අථ වා සම්පයුත්තධම්යම උදායතීති උදි, 

උට්ඨායපතීති අත්යථො. යසට්ඨට්යඨන එයකො ච යසො උදි චාති එයකොදි, 
සමාධස්යසතිං අධවචනිං. ඉති ඉමිං එයකොදිිං භායවති වඩ්යඪතීති ඉදිං

දුතියජ්ඣානිං එයකොදිභාවං. යසො පනායිං එයකොදි යස්මා යචතයසො, න

සත්තස්ස, නජීවස්ස.තස්මාඑතිං ‘‘යච යසො එයකොදිභාව’’න්තිවුත්තිං. 

නනුචායිංසද්ධාපඨමජ්ඣායනපිඅත්ථි, අයඤ්චඑයකොදිනාමයකොසමාධ, 
අථ කස්මා ඉදයමව ‘‘සම්පසාදනිං යචතයසො එයකොදිභාව’’න්ති වුත්තන්ති? 
වුච්චයත – අදුඤ්හි පඨමජ්ඣානිං විතක්කවිචාරක්යඛොයභන 
වීචිතරඞ්ගසමාකුලමිව ජලිං න සුප්පසන්නිං යහොති, තස්මා සතියාපි සද්ධාය 
සම්පසාදනන්තිනවුත්තිං.නසුප්පසන්නත්තායයවයචත්ථසමාධපිනසුට්ඨු
පාකයටො, තස්මා එයකොදිභාවන්තිපි න වුත්තිං. ඉමස්මිිං පන ඣායන
විතක්කවිචාරපලියබ්යොධාභායවන ලද්යධොකාසා බ්යලවතී සද්ධා, 
බ්යලවසද්ධාසහායපටිලායභයනව ච සමාධපි පාකයටො. තස්මා ඉදයමව එවිං
වුත්තන්තියවදිතබ්බ්යිං. 

අවි ක්කංඅවිචාරන්තිභාවනායපහීනත්තා එතස්මිිං, එතස්සවාවිතක්යකො
නත්ථීති අවිතක්කිං. ඉමිනාව නයයන අවිචාරිං. එත්ථාහ ‘‘නනු ච
‘විතක්කවිචාරානිං වූපසමා’ති ඉමිනාපි අයමත්යථො සිද්යධො. අථ කස්මා පුන
වුත්තිං‘අවිතක්කිංඅවිචාර’’’න්ති? වුච්චයත–එවයමතිං, සිද්යධොවායමත්යථො.
න පයනතිං තදත්ථදීපකිං, නනු අයවොචුම්හ ‘‘ඔළාරිකස්ස පන ඔළාරිකස්ස 
අඞ්ගස්සසමතික්කමාපඨමජ්ඣානයතොපයරසිංදුතියජ්ඣානාදීනිංසමධගයමො
යහොතීති දස්සනත්ථිං‘විතක්කවිචාරානිංවූපසමා’තිඑවිංවුත්ත’’න්ති. 

අපි ච විතක්කවිචාරානිං වූපසමා ඉදිං සම්පසාදනිං, න
කියලසකාලුස්සියස්ස. විතක්කවිචාරානඤ්ච වූපසමා එයකොදිභාවිං, න 
උපචාරජ්ඣානමිව නීවරණප්පහානා, න පඨමජ්ඣානමිව ච අඞ්ගපාතුභාවාති
එවිං සම්පසාදනඑයකොදිභාවානිං යහතුපරිදීපකමිදිං වචනිං. තථා
විතක්කවිචාරානිංවූපසමාඉදිං අවිතක්කිංඅවිචාරිං, නතතියචතුත්ථජ්ඣානානි
විය චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි විය ච අභාවාති, එවිං අවිතක්කඅවිචාරභාවස්ස
යහතුපරිදීපකඤ්ච, න විතක්කවිචාරාභාවමත්තපරිදීපකිං. 
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විතක්කවිචාරාභාවමත්තපරිදීපකයමව පන ‘‘අවිතක්කිං අවිචාර’’න්ති ඉදිං
වචනිං.තස්මා පුරිමිංවත්වාපිපුනවත්තබ්බ්යයමවාති. 

සමාධි න්ති පඨමජ්ඣානසමාධයතො සම්පයුත්තසමාධයතො වා ජාතන්ති
අත්යථො. තත්ථ කිඤ්චාපි පඨමම්පි සම්පයුත්තසමාධයතො ජාතිං, අථ යඛො
අයයමව සමාධ ‘‘සමාධී’’ති වත්තබ්බ්යතිං අරහති, 
විතක්කවිචාරක්යඛොභවිරයහන අතිවිය අචලත්තා සුප්පසන්නත්තා ච. තස්මා

ඉමස්ස වණ්ණභණනත්ථිං ඉදයමව ‘‘සමාධජ’’න්ති වුත්තිං. පීතිසුෙන්ති ඉදිං
වුත්තනයයමව. 

දුතිෙන්තිගණනානුපුබ්බ්යතාදුතියිං.ඉදිං දුතියිංඋප්පන්නන්තිපිදුතියිං. 

පීතිො ච විරාගාති විරායගො නාම වුත්තප්පකාරාය පීතියා ජිගුච්ඡනිං වා

සමතික්කයමො වා. උභින්නිං පන අන්තරා ච-සද්යදො සම්පිණ්ඩනත්යථො, යසො
වූපසමිං වා සම්පිණ්යඩති විතක්කවිචාරවූපසමිං වා. තත්ථ යදා වූපසමයමව
සම්පිණ්යඩති, තදා පීතියාවිරාගාච, කිඤ්චභියයයොවූපසමාචාතිඑවිංයයොජනා
යවදිතබ්බ්යා. ඉමිස්සා ච යයොජනාය විරායගො ජිගුච්ඡනත්යථො යහොති, තස්මා
පීතියා ජිගුච්ඡනා ච සමතික්කමා චාති අයමත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. යදා පන
විතක්කවිචාරවූපසමිං සම්පිණ්යඩති, තදා පීතියා ච විරාගා, කිඤ්ච භියයයො
විතක්කවිචාරානඤ්ච වූපසමාති එවිං යයොජනා යවදිතබ්බ්යා. ඉමිස්සා ච
යයොජනායවිරායගොසමතික්කමනත්යථොයහොති, තස්මාපීතියා චසමතික්කමා
විතක්කවිචාරානඤ්චවූපසමාතිඅයමත්යථොදට්ඨබ්යබ්යො. 

කාමඤ්යචයත විතක්කවිචාරා දුතියජ්ඣායනයයව වූපසන්තා, ඉමස්ස පන
ඣානස්ස මග්ගපරිදීපනත්ථිං වණ්ණභණනත්ථඤ්යචතිං වුත්තිං.
‘‘විතක්කවිචාරානිං වූපසමා’’ති හි වුත්යත ඉදිං පඤ්ඤායති ‘‘නූන
විතක්කවිචාරවූපසයමො මග්යගො ඉමස්ස ඣානස්සා’’ති. යථා ච තතියය 
අරියමග්යග අප්පහීනානම්පි සක්කායදිට්ඨාදීනිං ‘‘පඤ්චන්නිං ඔරම්භාගයානිං 
සිංයයොජනානිං පහානා’’ති (ම. නි. 2.132-133) එවිං පහානිං වුච්චමානිං
වණ්ණභණනිංයහොති, තදධගමායඋස්සුක්කානිංඋස්සාහජනකිං, එවයමවඉධ
අවූපසන්තානම්පි විතක්කවිචාරානිං වූපසයමො වුච්චමායනො වණ්ණභණනිං
යහොති, යතනායමත්යථොවුත්යතො‘‘පීතියාචසමතික්කමා විතක්කවිචාරානඤ්ච
වූපසමා’’ති. 

උයපක්ෙයකොචවිහරතීතිඑත්ථඋපපත්තියතො ඉක්ඛතීතිඋයපක්ඛා, සමිං
පස්සති, අපක්ඛපතිතා හුත්වා පස්සතීති අත්යථො. තාය විසදාය විපුලාය
ථාමගතායසමන්නාගතත්තාතතියජ්ඣානසමඞ්ගී‘‘උයපක්ඛයකො’’ති වුච්චති. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

 

105 

පටුන 

උයපක්ඛා පන දසවිධා යහොති – ඡළඞ්ගුයපක්ඛා බ්රහ්මවිහාරුයපක්ඛා 
යබ්යොජ්ඣඞ්ගුයපක්ඛා වීරියුයපක්ඛා සඞ්ඛාරුයපක්ඛා යවදනුයපක්ඛා
විපස්සනුයපක්ඛා තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාඣානුයපක්ඛාපාරිසුද්ධුයපක්ඛාති. 

තත්ථ යා ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපිං දිස්වා යනව සුමයනො
යහොතින දුම්මයනො, උයපක්ඛයකො ච විහරති සයතො සම්පජායනො’’ති (ම.නි.
6.1) එවමාගතා ඛීණාසවස්ස ඡසු ද්වායරසු ඉට්ඨානිට්ඨඡළාරම්මණාපායථ 

පරිසුද්ධපකතිභාවාවිජහනාකාරභූතාඋයපක්ඛා, අයිං ඡළඞ්ගුයපක්ො නාම. 

යා පන ‘‘උයපක්ඛාසහගයතනයචතසාඑකිංදිසිං ඵරිත්වාවිහරතී’’ති (දී.
නි.1.556; ම.නි.1.77) එවමාගතාසත්යතසු මජ්ඣත්තාකාරභූතාඋයපක්ඛා, 

අයිං බ්රහ්මවිහාරුයපක්ො නාම. 

යා පන‘‘උයපක්ඛාසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගිංභායවති වියවකනිස්සිත’’න්ති(ම.නි.
2.247) එවමාගතාසහජාතානිංධම්මානිංමජ්ඣත්තාකාරභූතා උයපක්ඛා, අයිං 

යබොජ්ඣඞ්ගුයපක්ො නාම. 

යා පන ‘‘කායලන කාලිං උයපක්ඛානිමිත්තිං මනසි කයරොතී’’ති (අ. නි. 
3.103) එවමාගතා අනච්චාරද්ධනාතිසිථිලවීරියසඞ්ඛාතා උයපක්ඛා, අයිං 

වීරියුයපක්ො නාම. 

යා පන ‘‘කති සඞ්ඛාරුයපක්ඛා සමථවයසන උප්පජ්ජන්ති, කති 
සඞ්ඛාරුයපක්ඛා විපස්සනාවයසන උප්පජ්ජන්ති? අට්ඨ සඞ්ඛාරුයපක්ඛා
සමථවයසන උප්පජ්ජන්ති, දස සඞ්ඛාරුයපක්ඛා විපස්සනාවයසන
උප්පජ්ජන්තී’’ති (පටි. ම. 1.57) එවමාගතා
නීවරණාදිපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාගහයණ මජ්ඣත්තභූතා උයපක්ඛා, අයිං 

සඞ්ොරුයපක්ො නාම. 

යා පන ‘‘යස්මිිං සමයය කාමාවචරිං කුසලිං චිත්තිං උප්පන්නිං යහොති 
උයපක්ඛාසහගත’’න්ති (ධ. ස. 150) එවමාගතා අදුක්ඛමසුඛසඞ්ඛාතා

උයපක්ඛා, අයිං යවදනුයපක්ො නාම. 

යා පන ‘‘යදත්ථි යිං භූතිං, තිං පජහති, උයපක්ඛිං පටිලභතී’’ති (ම. නි.
3.71-72; අ. නි. 7.55) එවමාගතා විචිනයන මජ්ඣත්තභූතා උයපක්ඛා, අයිං 

විපස්සනුයපක්ො නාම. 

යා පන ඡන්දාදීසු යයවාපනයකසු ආගතා සහජාතානිං සමවාහිතභූතා 

උයපක්ඛා, අයිං  ත්රමජ්ඣත්තුයපක්ො නාම. 
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යා පන ‘‘උයපක්ඛයකො ච විහරතී’’ති එවමාගතා අග්ගසුයඛපි තස්මිිං 

අපක්ඛපාතජනනීඋයපක්ඛා, අයිං ඣානුයපක්ො නාම. 

යාපන‘‘උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථිංඣාන’’න්ති(ධ.ස. 165; දී.නි.
1.232) එවමාගතා සබ්බ්යපච්චනීකපරිසුද්ධා පච්චනීකවූපසමයනපි

අබ්යයාපාරභූතාඋයපක්ඛා, අයිං පාරිසුද්ධුයපක්ො නාම. 

තත්ථ ඡළඞ්ගුයපක්ඛා ච බ්රහ්මවිහාරුයපක්ඛා ච යබ්යොජ්ඣඞ්ගුයපක්ඛා ච
තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාචඣානුයපක්ඛාචපාරිසුද්ධුයපක්ඛාච අත්ථයතොඑකා, 
තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාව යහොති. යතන යතන අවත්ථායභයදන පනස්සා අයිං 
යභයදො. එකස්සාපි සයතො සත්තස්ස කුමාරයුවයථරයසනාපතිරාජාදිවයසන 
යභයදො විය, තස්මා තාසු යත්ථ ඡළඞ්ගුයපක්ඛා, න තත්ථ
යබ්යොජ්ඣඞ්ගුයපක්ඛාදයයො. යත්ථ වා පන යබ්යොජ්ඣඞ්ගුයපක්ඛා, න තත්ථ
ඡළඞ්ගුයපක්ඛාදයයොයහොන්තීතියවදිතබ්බ්යා. 

යථා යචතාසිං අත්ථයතො එකීභායවො, එවිං 
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාවිපස්සනුයපක්ඛානම්පි. පඤ්ඤා එව හි එසා, කිච්චවයසන
ද්විධා භින්නා, යථා හි පුරිසස්ස සායිං යගහිං පවිට්ඨිං සප්පිං අජපදදණ්ඩිං 
ගයහත්වා පරියයසමානස්ස තිං ථුසයකොට්ඨයකනිපන්නිං දිස්වා ‘‘සප්යපො නු
යඛො යනො’’ති අවයලොයකන්තස්ස යසොවත්ථිකත්තයිං දිස්වා නිබ්යබ්යමතිකස්ස
‘‘සප්යපො න සප්යපො’’ති විචිනයන මජ්ඣත්තතා උප්පජ්ජති, එවයමව යා
ආරද්ධවිපස්සකස්ස විපස්සනාඤායණන ලක්ඛණත්තයය දිට්යඨ සඞ්ඛාරානිං
අනිච්චභාවාදිවිචිනයන මජ්ඣත්තතා උප්පජ්ජති, අයිං විපස්සනුයපක්ඛා. යථා
පන තස්ස පුරිසස්ස අජපදදණ්ඩයකන ගාළ්හිං සප්පිං ගයහත්වා ‘‘කින්තාහිං
ඉමිං සප්පිං අවියහයඨන්යතො අත්තානඤ්ච ඉමිනා අඩිංසායපන්යතො
මුඤ්යචයය’’න්ති මුඤ්චනාකාරයමව පරියයසයතො ගහයණ මජ්ඣත්තතා
යහොති, එවයමව යා ලක්ඛණත්තයස්ස දිට්ඨත්තා ආදිත්යත විය තයයො භයව
පස්සයතො සඞ්ඛාරග්ගහයණ මජ්ඣත්තතා, අයිං සඞ්ඛාරුයපක්ඛා. ඉති
විපස්සනුයපක්ඛායසිද්ධාය සඞ්ඛාරුයපක්ඛාපිසිද්ධාවයහොති.ඉමිනාපයනසා
විචිනනග්ගහයණසු මජ්ඣත්තතාසඞ්ඛායතන කිච්යචන ද්විධා භින්නාති.
වීරියුයපක්ඛාපනයවදනුයපක්ඛාච අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්චඅවයසසාහිචඅත්ථයතො
භින්නායයවාති.ආහයචත්ථ– 

‘‘මජ්ඣත්තබ්රහ්මයබ්යොජ්ඣඞ්ගඡළඞ්ගඣානසුද්ධයයො; 
විපස්සනාචසඞ්ඛාරයවදනාවීරියිංඉති. 

‘‘විත්ථාරයතොදයසොයපක්ඛා-ඡමජ්ඣත්තාදියතොතයතො; 
දුයවපඤ්ඤාතයතොද්වීහි, චතස්යසොවභවන්තිමා’’ති. 
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ඉති ඉමාසු උයපක්ඛාසු ඣානුයපක්ඛා ඉධ අධප්යපතා. සා 
මජ්ඣත්තලක්ඛණා, අනායභොගරසා, අබ්යයාපාරපච්චුපට්ඨානා, 
පීතිවිරාගපදට්ඨානාති. එත්ථාහ – ‘‘නනු චායිං අත්ථයතො
තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාව යහොති, සා ච පඨමදුතියජ්ඣායනසුපි අත්ථි. තස්මා
තත්රාපි ‘උයපක්ඛයකො ච විහරතී’ති එවමයිං වත්තබ්බ්යා සියා, සා කස්මා න
වුත්තා’’ති? අපරිබ්යයත්තකිච්චයතො. අපරිබ්යයත්තඤ්හි තස්සා තත්ථ කිච්චිං, 
විතක්කාදීහි අභිභූතත්තා. ඉධ පනායිං විතක්කවිචාරපීතීහි අනභිභූතත්තා
උක්ඛිත්තසිරාවියහුත්වා පරිබ්යයත්තකිච්චාජාතා, තස්මාවුත්තාති. 

සය ො චසම්ප ායනොතිඑත්ථසරතීති සය ො. සම්පජානාතීති සම්ප ායනො. 
ඉති පුග්ගයලන සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච වුත්තිං. තත්ථ සරණලක්ඛණා සති, 
අසම්මුස්සනරසා ආරක්ඛපච්චුපට්ඨානා. අසම්යමොහලක්ඛණිං සම්පජඤ්ඤිං, 
තීරණරසිං, පවිචයපච්චුපට්ඨානිං. 

තත්ථ කිඤ්චාපි ඉදිං සතිසම්පජඤ්ඤිං පුරිමජ්ඣායනසුපි අත්ථි, 
මුට්ඨස්සතිස්ස හි අසම්පජානස්ස උපචාරමත්තම්පි න සම්පජ්ජති, පයගව
අප්පනා. ඔළාරිකත්තාපනයතසිංඣානානිංභූමියිංවියපුරිසස්සචිත්තස්සගති
සුඛා යහොති, අබ්යයත්තිං තත්ථ සතිසම්පජඤ්ඤකිච්චිං. ඔළාරිකඞ්ගප්පහායනන
පන සුඛුමත්තා ඉමස්ස ඣානස්ස පුරිසස්ස ඛුරධාරායිං විය
සතිසම්පජඤ්ඤකිච්චපරිග්ගහිතා එව චිත්තස්ස ගති ඉච්ඡිතබ්බ්යාති ඉයධව
වුත්තිං. කිඤ්ච භියයයො – යථා යධනුපයගො වච්යඡො යධනුයතො අපනීයතො 
අරක්ඛියමායනොපුනයදවයධනුිංඋපගච්ඡති, එවමිදිංතතියජ්ඣානසුඛිංපීතියතො
අපනීතම්පි සතිසම්පජඤ්ඤාරක්යඛන අරක්ඛියමානිං පුනයදව පීතිිං
උපගච්යඡයය, පීතිසම්පයුත්තයමව සියා, සුයඛවාපිසත්තාසාරජ්ජන්ති.ඉදඤ්ච
අතිමධුරසුඛිං, තයතො පරිං සුඛාභාවා. සතිසම්පජඤ්ඤානුභායවන පයනත්ථ
සුයඛ අසාරජ්ජනා යහොති, යනො අඤ්ඤථාති ඉමම්පි අත්ථවියසසිං දස්යසතුිං
ඉදමියධවවුත්තන්තියවදිතබ්බ්යිං. 

ඉදානි සුෙඤ්ච කායෙන පටිසංයවයදතීති එත්ථ කිඤ්චාපි
තතියජ්ඣානසමඞ්ගයනො සුඛපටිසිංයවදනායභොයගො නත්ථි, එවිං සන්යතපි
යස්මා තස්සනාමකායයනසම්පයුත්තිංසුඛිං.යිංවාතිංනාමකායසම්පයුත්තිං
සුඛිං, තිංසමුට්ඨායනනස්ස යස්මා අතිපණීයතන රූයපන රූපකායයො ඵුයටො, 
යස්ස ඵුටත්තා ඣානා වුට්ඨියතොපි සුඛිං පටිසිංයවයදයය, තස්මා එතමත්ථිං
දස්යසන්යතො‘‘සුඛඤ්චකායයන පටිසිංයවයදතී’’තිආහ. 

ඉදානි ෙං  ං අරිොආචික්ෙන්තිඋයපක්ෙයකො සතිමා සුෙවිහාරීති එත්ථ
යිංඣානයහතු යිංඣානකාරණා තිං තතියජ්ඣානසමඞ්ගීපුග්ගලිං බුද්ධාදයයො
අරියාආචික්ඛන්තියදයසන්තිපඤ්ඤයපන්ති පට්ඨයපන්තිවිවරන්තිවිභජන්ති
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උත්තානීකයරොන්ති පකායසන්ති, පසිංසන්තීති අධප්පායයො. කින්ති? 
උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරීති. තිං තතියජ්ඣානිං උපසම්පජ්ජ විහරතීති
එවයමත්ථයයොජනායවදිතබ්බ්යා. 

කස්මා පන තිං යත එවිං පසිංසන්තීති? පසිංසාරහයතො. අයඤ්හි යස්මා 
අතිමධුරසුයඛ සුඛපාරමිප්පත්යතපි තතියජ්ඣායන උයපක්ඛයකො, න තත්ථ
සුඛාභිසඞ්යගන ආකඩ්ඪීයති.යථාචපීතිනඋප්පජ්ජති, එවිංඋපට්ඨිතසතිතාය
සතිමා. යස්මා ච අරියකන්තිං අරියජනයසවිතයමව ච අසිංකිලිට්ඨිං සුඛිං
නාමකායයන පටිසිංයවයදති, තස්මා පසිංසාරයහො. ඉති පසිංසාරහයතො නිං
අරියායතඑවිංපසිංසායහතුභූයතගුයණපකායසන්යතො ‘‘උයපක්ඛයකොසතිමා

සුඛවිහාරී’’ති එවිං පසිංසන්තීති යවදිතබ්බ්යිං.  තිෙන්ති ගණනානුපුබ්බ්යතා
තතියිං, ඉදිංතතියිංඋප්පන්නන්තිපි තතියිං. 

සුෙස්සචපහානාදුක්ෙස්සචපහානාති කායිකසුඛස්සචකායිකදුක්ඛස්සච

පහානා. පුබ්යබවාති තඤ්ච යඛො පුබ්යබ්යව, න චතුත්ථජ්ඣානක්ඛයණ. 

යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාතියචතසිකසුඛස්සචයචතසිකදුක්ඛස්ස
චාතිඉයමසම්පිද්වින්නිං පුබ්යබ්යවඅත්ථඞ්ගමා, පහානාඉච්යචවවුත්තිංයහොති. 

කදා පන යනසිං පහානිං යහොති? චතුන්නිං ඣානානිං උපචාරක්ඛයණ. 
යසොමනස්සඤ්හි චතුත්ථජ්ඣානස්ස උපචාරක්ඛයණයයව පහීයති, 
දුක්ඛයදොමනස්සසුඛානි පඨමදුතියතතියජ්ඣානානිං උපචාරක්ඛයණසු.

එවයමයතසිං පහානක්කයමන අවුත්තානිං, ඉන්ද්රිෙවිභඞ්යග පන ඉන්ද්රියානිං
උද්යදසක්කයමයනව ඉධාපි වුත්තානිං සුඛදුක්ඛයසොමනස්සයදොමනස්සානිං
පහානිංයවදිතබ්බ්යිං. 

යදිපයනතානිතස්සතස්සඣානස්සඋපචාරක්ඛයණයයවපහීයන්ති, අථ 
කස්මා‘‘කත්ථචුප්පන්නිංදුක්ඛින්ද්රියිංඅපරියසසිංනිරුජ්ඣති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු විවිච්යචවකායමහි…යප.… පඨමිංඣානිං උපසම්පජ්ජ විහරති, එත්ථ
චුප්පන්නිං දුක්ඛින්ද්රියිං අපරියසසිං නිරුජ්ඣති. කත්ථ චුප්පන්නිං
යදොමනස්සින්ද්රියිං… සුඛින්ද්රියිං… යසොමනස්සින්ද්රියිං අපරියසසිං නිරුජ්ඣති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු, සුඛස්සචපහානා…යප.…චතුත්ථිංඣානිංඋපසම්පජ්ජ
විහරති.එත්ථ චුප්පන්නිංයසොමනස්සින්ද්රියිංඅපරියසසිංනිරුජ්ඣතී’’ති(සිං.නි.
5.510) එවිං ඣායනස්යවව නියරොයධො වුත්යතොති. අතිසයනියරොධත්තා.
අතිසයනියරොයධො හි යනසිං පඨමජ්ඣානාදීසු, න නියරොයධොයයව.
නියරොයධොයයවපනඋපචාරක්ඛයණනාතිසයනියරොයධො. 

තථා හි නානාවජ්ජයන පඨමජ්ඣානූපචායර නිරුද්ධස්සාපි දුක්ඛින්ද්රියස්ස
ඩිංසමකසාදිසම්ඵස්යසනවාවිසමාසනුපතායපනවා සියාඋප්පත්ති, නත්යවව
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අන්යතොඅප්පනායිං. උපචායර වා නිරුද්ධම්යපතිං න සුට්ඨු නිරුද්ධිං යහොති, 
පටිපක්යඛන අවිහතත්තා. අන්යතොඅප්පනායිං පන පීතිඵරයණන සබ්යබ්යො
කායයො සුයඛොක්කන්යතො යහොති, සුයඛොක්කන්තකායස්ස ච සුට්ඨු නිරුද්ධිං
යහොති දුක්ඛින්ද්රියිං, පටිපක්යඛන විහතත්තා. නානාවජ්ජයනයයව ච
දුතියජ්ඣානූපචායර පහීනස්සාපි යදොමනස්සින්ද්රියස්ස යස්මා එතිං
විතක්කවිචාරපච්චයයපි කායකිලමයථ චිත්තුපඝායත ච සති උප්පජ්ජති, 
විතක්කවිචාරාභායව යනව උප්පජ්ජති. යත්ථ පන උප්පජ්ජති, තත්ථ
විතක්කවිචාරභායව. අප්පහීනායයව ච දුතියජ්ඣානූපචායර විතක්කවිචාරාති
තත්ථස්සසියාඋප්පත්ති, නත්යවව දුතියජ්ඣායන, පහීනප්පච්චයත්තා. තථා
තතියජ්ඣානූපචායර පහීනස්සාපි සුඛින්ද්රියස්ස 
පීතිසමුට්ඨානපණීතරූපඵුටකායස්සසියාඋප්පත්ති, නත්යවවතතියජ්ඣායන. 
තතියජ්ඣායන හි සුඛස්ස පච්චයභූතා පීති සබ්බ්යයසො නිරුද්ධාති. තථා 
චතුත්ථජ්ඣානූපචායර පහීනස්සාපි යසොමනස්සින්ද්රියස්ස ආසන්නත්තා, 
අප්පනාපත්තාය උයපක්ඛාය අභායවන සම්මා අනතික්කන්තත්තා ච සියා
උප්පත්ති, න ත්යවව චතුත්ථජ්ඣායන. තස්මා එව ච ‘‘එත්ථුප්පන්නිං
දුක්ඛින්ද්රියිං අපරියසසිං නිරුජ්ඣතී’’ති තත්ථ තත්ථ අපරියසසග්ගහණිං
කතන්ති. 

එත්ථාහ – ‘‘අයථවිංතස්සතස්සඣානස්සුපචායර පහීනාපි එතා යවදනා 

ඉධකස්මාසමාහටා’’ති? සුඛග්ගහණත්ථිං.යාහිඅයිං අදුක්ෙමසුෙන්තිඑත්ථ
අදුක්ඛමසුඛා යවදනා වුත්තා, සා සුඛුමා දුබ්බිඤ්යඤයයා, න සක්කා සුයඛන
ගයහතුිං, තස්මා යථානාම දුට්ඨස්සයථාවාතථාවාඋපසඞ්කමිත්වාගයහතුිං
අසක්කුයණයයස්ස යගොණස්ස සුඛගහණත්ථිං යගොයපො එකස්මිිං වයජ සබ්බ්යා
ගායවො සමාහරති, අයථයකකිං නීහරන්යතො පටිපාටියා ආගතිං ‘‘අයිං යසො
ගණ්හථ න’’න්ති තම්පි ගාහායපති, එවයමව භගවා සුඛග්ගහණත්ථිං සබ්බ්යා 
එතාසමාහරීති.එවඤ්හිසමාහටාඑතාදස්යසත්වා‘‘යිංයනවසුඛිං, නදුක්ඛිං, 
න යසොමනස්සිං, නයදොමනස්සිං, අයිංඅදුක්ඛමසුඛායවදනා’’තිසක්කායහොති
එසාගාහයිතුිං. 

අපි ච අදුක්ඛමසුඛාය යචයතොවිමුත්තියා පච්චයදස්සනත්ථඤ්චාපි එතා
වුත්තාති යවදිතබ්බ්යා. දුක්ඛප්පහානාදයයො හි තස්සා පච්චයා. යථාහ –
‘‘චත්තායරො යඛො, ආවුයසො, පච්චයා අදුක්ඛමසුඛාය යචයතොවිමුත්තියා 
සමාපත්තියා. ඉධාවුයසො, භික්ඛුසුඛස්ස ච පහානා …යප.…චතුත්ථිං ඣානිං
උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයම යඛො, ආවුයසො, චත්තායරො පච්චයා අදුක්ඛමසුඛාය 
යචයතොවිමුත්තියාසමාපත්තියා’’ති(ම.නි.1.458). යථාවාඅඤ්ඤත්ථපහීනාපි 
සක්කායදිට්ඨිආදයයො තතියමග්ගස්ස වණ්ණභණනත්ථිං ‘‘තත්ථ පහීනා’’ති
වුත්තා, එවිං වණ්ණභණනත්ථම්යපතස්ස ඣානස්යසතා ඉධ වුත්තාතිපි
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යවදිතබ්බ්යා. පච්චයඝායතන වා එත්ථ රාගයදොසානිං අතිදූරභාවිං
දස්යසතුම්යපතාවුත්තාතියවදිතබ්බ්යා.එතාසුහිසුඛිං යසොමනස්සස්සපච්චයයො, 
යසොමනස්සිං රාගස්ස, දුක්ඛිං යදොමනස්සස්ස, යදොමනස්සිං යදොසස්ස.
සුඛාදිඝායතනචයතසප්පච්චයාරාගයදොසාහතාතිඅතිදූයරයහොන්තීති. 

අදුක්ෙමසුෙන්තිදුක්ඛාභායවනඅදුක්ඛිං, සුඛාභායවනඅසුඛිං.එයතයනත්ථ
සුඛදුක්ඛපටිපක්ඛභූතිං තතියයවදනිං දීයපති, න දුක්ඛසුඛාභාවමත්තිං.
තතියයවදනා නාම අදුක්ඛමසුඛා, උයපක්ඛාතිපි වුච්චති. සා 
ඉට්ඨානිට්ඨවිපරීතානුභවනලක්ඛණා, මජ්ඣත්තරසා, අවිභූතපච්චුපට්ඨානා, 
සුඛනියරොධපදට්ඨානාතියවදිතබ්බ්යා. 

උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධින්ති උයපක්ඛාය ජනිතසතිපාරිසුද්ධිං. ඉමස්මිඤ්හි
ඣායනසුපරිසුද්ධාසති, යාචතස්සාසතියා පාරිසුද්ධ, සාඋයපක්ඛායකතා, න
අඤ්යඤන. තස්මා එතිං ‘‘උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධ’’න්ති වුච්චති. යාය ච
උයපක්ඛාය එත්ථ සති පාරිසුද්ධ යහොති, සා අත්ථයතො තත්රමජ්ඣත්තතාති
යවදිතබ්බ්යා.නයකවලඤ්යචත්ථතායසතියයව පරිසුද්ධා, අපිචයඛොසබ්යබ්යපි
සම්පයුත්තධම්මා, සතිසීයසනපනයදසනාවුත්තා. 

තත්ථකිඤ්චාපිඅයිංඋයපක්ඛායහට්ඨාපිතීසුඣායනසුවිජ්ජති, යථාපන
දිවා සූරියප්පභාභිභවා යසොම්මභායවන ච අත්තයනො උපකාරකත්යතන වා
සභාගාය රත්තියා අලාභා දිවා විජ්ජමානාපි චන්දයලඛා අපරිසුද්ධා යහොති
අපරියයොදාතා, එවමයම්පි තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාචන්දයලඛා
විතක්කාදිපච්චනීකධම්මයතජාභිභවා සභාගාය ච උයපක්ඛායවදනාරත්තියා
අපටිලාභා විජ්ජමානාපි පඨමජ්ඣානාදියභයදසු අපරිසුද්ධා යහොති. තස්සා ච
අපරිසුද්ධාය දිවා අපරිසුද්ධචන්දයලඛාය පභා විය සහජාතාපි සතිආදයයො 
අපරිසුද්ධාවයහොන්ති.තස්මා යතසුඑකම්පි ‘‘උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධ’’න්තින
වුත්තිං. ඉධ පන විතක්කාදිපච්චනීකධම්මයතජාභිභවාභාවා සභාගාය ච
උයපක්ඛායවදනාරත්තියා පටිලාභා අයිං තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාචන්දයලඛා
අතිවිය පරිසුද්ධා, තස්සා පරිසුද්ධත්තා පරිසුද්ධචන්දයලඛාය පභා විය
සහජාතාපි සතිආදයයො පරිසුද්ධා යහොන්ති පරියයොදාතා. තස්මා ඉදයමව

‘‘උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධ’’න්ති වුත්තන්ති යවදිතබ්බ්යිං. චතුත්ථන්ති
ගණනානුපුබ්බ්යතාචතුත්ථිං.ඉදිං චතුත්ථිංඋප්පන්නන්තිපිචතුත්ථිං. 

පඤ්ඤවා යහොතීති පඤ්ඤා අස්ස අත්ථීති පඤ්ඤවා. උදෙත්ථගාමිනිොති

උදයගාමිනියා යචව අත්ථගාමිනියා ච. සමන්නාගය ොති පරිපුණ්යණො. 

අරිොොති නිද්යදොසාය. නිබ්යබධිකාොති නිබ්යබ්යධපක්ඛිකාය. 

දුක්ෙක්ෙෙගාමිනිොති නිබ්බ්යානගාමිනියා. යසො ඉදං දුක්ෙන්ති එවමාදීසු
‘‘එත්තකිං දුක්ඛිං න ඉයතො භියයයො’’ති සබ්බ්යම්පි දුක්ඛසච්චිං
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සරසලක්ඛණපටියවයධන යථාභූතිං පජානාති පටිවිජ්ඣති. තස්ස ච දුක්ඛස්ස

නිබ්බ්යත්තිකිං තණ්හිං ‘‘අෙං දුක්ෙසමුදයෙො’’ති. තදුභයම්පි යිං ඨානිං පත්වා

නිරුජ්ඣති, තිංයතසිංඅප්පවත්තිිං නිබ්බ්යානිං ‘‘අෙං දුක්ෙනියරොයධො’’ති.තස්ස

ච සම්පාපකිං අරියමග්ගිං ‘‘අෙං දුක්ෙනියරොධගාමිනී පටිපදා’’ති
සරසලක්ඛණපටියවයධන යථාභූතිං පජානාති පටිවිජ්ඣතීති එවමත්යථො
යවදිතබ්යබ්යො. 

එවිං සරූපයතො සච්චානි දස්යසත්වා ඉදානි කියලසවයසන පරියායයතො 

දස්යසන්යතො ‘‘ඉයමආසවා’’තිආදිමාහ.යතවුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ්යා.එවිං

තිස්යසො සික්ඛායයො දස්යසත්වා ඉදානි තාසිං පාරිපූරික්කමිං දස්යසතුිං ‘‘ඉමා

තිස්යසො සික්ොයෙො ආවජ් න්ය ො සික්යෙෙයා’’තිආදිමාහ. තස්සත්යථො –
පච්යචකිං පරිපූයරතුිං ආවජ්ජන්යතොපි සික්යඛයය, ආවජ්ජිත්වාපි ‘‘අයිං නාම
සික්ඛා’’ති ජානන්යතොපි සික්යඛයය, ජානිත්වා පුනප්පුනිං පස්සන්යතොපි
සික්යඛයය, පස්සිත්වා යථාදිට්ඨිං පච්චයවක්ඛන්යතොපි සික්යඛයය, 
පච්චයවක්ඛිත්වාතත්යථවචිත්තිංඅචලිංකත්වා පතිට්ඨයපන්යතොපිසික්යඛයය, 
තිංතිංසික්ඛාසම්පයුත්තසද්ධාවීරියසතිසමාධපඤ්ඤාහි සකසකකිච්චිං
කයරොන්යතොපි සික්යඛයය, අභිඤ්යඤයයාභිජානනකායලපි තිං තිං කිච්චිං 
කයරොන්යතොපිතිස්යසොසික්ඛායයොසික්යඛයය, අධසීලිංආචයරයය, අධචිත්තිං
සම්මා චයරයය, අධපඤ්ඤිංසමාදායවත්යතයය. 

ඉධාති මූලපදිං. ඉමිස්සා දිට්ඨිොතිආදීහි දසහි පයදහි සික්ඛත්තයසඞ්ඛාතිං 

සබ්බ්යඤ්ඤබුද්ධසාසනයමවකථිතිං.තඤ්හිබුද්යධනභගවතාදිට්ඨත්තා දිට්ඨීති

වුච්චති. තස්යසව ඛමනවයසන ෙන්ති, රුච්චනවයසන රුචි, ගහණවයසන 

ආදායෙො, සභාවට්යඨන ධම්යමො, සික්ඛිතබ්බ්යට්යඨන විනයෙො, තදුභයයනපි 

ධම්මවිනයෙො, පවුත්තවයසන පාවචනං, යසට්ඨචරියට්යඨන බ්රහ්මචරිෙං, 

අනුසිට්ඨිදානවයසන සත්ථුසාසනන්ති වුච්චති. තස්මා ‘‘ඉමිස්සා
දිට්ඨියා’’තිආදීසු ඉමිස්සා බුද්ධදිට්ඨියා ඉමිස්සා බුද්ධඛන්තියා ඉමිස්සා
බුද්ධරුචියාඉමස්මිිං බුද්ධආදායයඉමස්මිිංබුද්ධධම්යමඉමස්මිිංබුද්ධවිනයය. 

‘‘යය යඛොත්විං, යගොතමි, ධම්යමජායනයයාසි ‘ඉයමධම්මාසරාගාය
සිංවත්තන්ති, යනො විරාගාය, සඤ්යඤොගාය සිංවත්තන්ති, යනො 
විසඤ්යඤොගාය, ආචයාය සිංවත්තන්ති, යනො අපචයාය, මහිච්ඡතාය
සිංවත්තන්ති, යනො අප්පිච්ඡතාය, අසන්තුට්ඨියා සිංවත්තන්ති, යනො
සන්තුට්ඨියා, සඞ්ගණිකාය සිංවත්තන්ති, යනොපවියවකාය, යකොසජ්ජාය
සිංවත්තන්ති, යනො වීරියාරම්භාය, දුබ්භරතාය සිංවත්තන්ති, යනො
සුභරතායා’ති. එකිංයසන, යගොතමි, ධායරයයාසි ‘යනයසො ධම්යමො, 
යනයසොවිනයයො, යනතිංසත්ථුසාසන’න්ති. 
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පටුන 

‘‘යය ච යඛො ත්විං, යගොතමි, ධම්යම ජායනයයාසි ‘ඉයම ධම්මා
විරාගාය සිංවත්තන්ති, යනො සරාගාය…යප.… සුභරතාය සිංවත්තන්ති, 
යනො දුබ්භරතායා’ති. එකිංයසන, යගොතමි, ධායරයයාසි ‘එයසො ධම්යමො, 
එයසොවිනයයො, එතිංසත්ථුසාසන’’’න්ති(අ.නි.8.53; චූළව.406) – 

එවිං වුත්යත ඉමස්මිිං බුද්ධධම්මවිනයය ඉමස්මිිං බුද්ධපාවචයන ඉමස්මිිං
බුද්ධබ්රහ්මචරියයඉමස්මිිංබුද්ධසාසයනතිඑවමත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 

අපි යචතිං සික්ඛත්තයසඞ්ඛාතිං සකලිං සාසනිං භගවතා දිට්ඨත්තා 
සම්මාදිට්ඨිපච්චයත්තා සම්මාදිට්ඨිපුබ්බ්යඞ්ගමත්තා ච දිට්ඨි. භගවයතො
ඛමනවයසන ඛන්ති. රුච්චනවයසනරුචි. ගහණවයසනආදායයො. අත්තයනො
කාරකිං අපායයසු අපතමානිං කත්වා ධායරතීති ධම්යමො. යසොව
සිංකියලසපක්ඛිං වියනතීති විනයයො. ධම්යමො ච යසො විනයයො චාති 
ධම්මවිනයයො. කුසලධම්යමහි වා අකුසලධම්මානිං එස විනයයොති
ධම්මවිනයයො.යතයනවවුත්තිං – 

‘‘යය ච යඛො ත්විං, යගොතමි, ධම්යම ජායනයයාසි ‘ඉයම ධම්මා
විරාගාය සිංවත්තන්ති, යනො සරාගාය…යප.… එකිංයසන යගොතමි
ධායරයයාසි‘එයසො ධම්යමො, එයසොවිනයයො, එතිංසත්ථුසාසන’’’න්ති(අ.
නි.8.53; චූළව.406). 

ධම්යමනවාවිනයයො, නදණ්ඩාදීහීතිධම්මවිනයයො.වුත්තම්පියචතිං – 

‘‘දණ්යඩයනයකදමයන්ති, අඞ්කුයසහිකසාහිච; 
අදණ්යඩන අසත්යථන, නායගො දන්යතො මයහසිනා’’ති. (චූළව. 342; 
ම. නි.2.352); 

තථා – 

‘‘ධම්යමනනීයමානානිං, කාඋසූයාවිජානත’’න්ති.(මහාව.63); 

ධම්මායවාවිනයයොධම්මවිනයයො.අනවජ්ජධම්මත්ථඤ්යහසවිනයයො, න 
භවයභොගාමිසත්ථිං. යතනාහ භගවා ‘‘නයිදිං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියිං වුස්සති 
ජනකුහනත්ථ’’න්ති (අ. නි. 4.25) විත්ථායරො. පුණ්ණත්යථයරොපි ආහ
‘‘අනුපාදාපරිනිබ්බ්යානත්ථිං යඛො, ආවුයසො, භගවතිබ්රහ්මචරියිං වුස්සතී’’ති (ම.
නි. 1.259). විසිට්ඨිං වා නයතීති විනයයො. ධම්මයතො විනයයො ධම්මවිනයයො.
සිංසාරධම්මයතො හි යසොකාදිධම්මයතො වා එස විසිට්ඨිං නිබ්බ්යානිං නයති.
ධම්මස්සවාවිනයයො, න තිත්ථකරානන්තිධම්මවිනයයො.ධම්මභූයතොහිභගවා, 
තස්යසවවිනයයො. 
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යස්මාවාධම්මාඑවඅභිඤ්යඤයයාපරිඤ්යඤයයාපහාතබ්බ්යා භායවතබ්බ්යා
සච්ඡිකාතබ්බ්යා ච, තස්මාඑසධම්යමසුවිනයයො, නසත්යතසුනජීයවසුචාති 
ධම්මවිනයයො. සාත්ථසබ්යයඤ්ජනතාදීහි අඤ්යඤසිං වචනයතො පධානිං
වචනන්ති පවචනිං, පවචනයමව පාවචනිං. සබ්බ්යචරියාහි විසිට්ඨචරියභායවන
බ්රහ්මචරියිං.යදවමනුස්සානිං සත්ථුභූතස්සභගවයතොසාසනන්තිසත්ථුසාසනිං.
සත්ථුභූතිංවාසාසනන්තිපි සත්ථුසාසනිං.‘‘යසොයවොමමච්චයයනසත්ථාති(දී.
නි. 2.216) හි ධම්මවිනයයොව සත්ථා’’ති වුත්යතොති එවයමයතසිං පදානිං
අත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 

යස්මා පන ඉමස්මිිංයයව සාසයන සබ්බ්යප්පකාරජ්ඣානනිබ්බ්යත්තයකො 
භික්ඛුදිස්සති, නඅඤ්ඤත්ර, තස්මාතත්ථතත්ථ‘‘ඉමිස්සා’’තිච ‘‘ඉමස්මි’’න්ති
චඅයිංනියයමොකයතොතියවදිතබ්යබ්යො. 

ජීවන්ති යතන තිංසම්පයුත්තකා ධම්මාති ජීවිතිං. අනුපාලනලක්ඛයණ

ඉන්දට්ඨිං කායරතීති ඉන්ද්රියිං. ජීවිතයමව ඉන්ද්රියිං ජීවිතින්ද්රිෙං. තිං
පවත්තසන්තතාධපයතයයිංයහොති. ලක්ඛණාදීහිපනඅත්තනාඅවිනිභුත්තානිං
ධම්මානිං අනුපාලනලක්ඛණිං ජීවිතින්ද්රියිං, යතසිං පවත්තනරසිං, යතසිංයයව
ඨපනපච්චුපට්ඨානිං, යාපයිතබ්බ්යධම්මපදට්ඨානිං. සන්යතපි ච 
අනුපාලනලක්ඛණාදිම්හි විධායන අත්ථික්ඛයණයයව තිං යත ධම්යම
අනුපායලති, උදකිං විය උප්පලාදීනි. යථාසකිං පච්චයයහි උප්පන්යනපි ච
ධම්යම පායලති, ධාති විය කුමාරිං, සයිංපවත්තිතධම්මසම්බ්යන්යධයනව ච
පවත්තති, නියාමයකොවියනාවිං. නභඞ්ගයතොඋද්ධිංපවත්තයති, අත්තයනොච
පවත්තයිතබ්බ්යානඤ්ච අභාවා. න භඞ්ගක්ඛයණ ඨයපති, සයිං භිජ්ජමානත්තා, 
ඛීයමායනො විය වට්ටිසියනයහො පදීපසිඛිං, න ච 
අනුපාලනපවත්තනට්ඨපනානුභාවවිරහිතිං, යථාවුත්තක්ඛයණ තස්ස තස්ස

සාධනයතොති දට්ඨබ්බ්යිං. ඨිතිපරිත්  ාෙ වාති ඨිතික්ඛණස්ස මන්දතාය

යථොකතාය. අප්පකන්ති මන්දිං ලාමකිං. සරසපරිත්  ාෙ වාති අත්තයනො
පච්චයභූතානිංකිච්චානිං සම්පත්තීනිංවාඅප්පතායදුබ්බ්යලතාය. 

යතසිං ද්වින්නිං කාරණිං විභාගයතො දස්යසතුිං ‘‘කථං 

ඨිතිපරිත්  ාො’’තිආදිමාහ.තත්ථ ‘‘අතීයතචිත්තක්ඛයණජීවිත්ථාතිඑවමාදි 
පඤ්චයවොකාරභයව පවත්තියිං චිත්තස්ස නිරුජ්ඣනකායල සබ්බ්යස්මිිං
රූපාරූපධම්යම අනිරුජ්ඣන්යතපි රූපයතො අරූපස්ස පට්ඨානභායවන
අරූපජීවිතිං සන්ධාය, චුතිචිත්යතන වා සද්ධිං සබ්යබ්යසිං රූපාරූපානිං
නිරුජ්ඣනභායවනපඤ්චයවොකාරභයවචුතිචිත්තිංසන්ධාය, චතුයවොකාරභයව

රූපස්ස අභායවන චතුයවොකාරභවිං සන්ධායකථිත’’න්ති යවදිතබ්බ්යිං. අතීය 

චිත් ක්ෙයණති අතීතචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛණසමඞ්ගීකායල තිංසමඞ්ගීපුග්ගයලො
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‘‘ජීවිත්ථ’’ඉතිවත්තුිංලබ්භති. න ජීවතීති‘‘ජීවතී’’තිපිවත්තුිංනලබ්භති. න 

ජීවිස්සතීති ‘‘ජීවිස්සතී’’තිපි වත්තුිං න ලබ්භති. අනාගය  චිත් ක්ෙයණ

ජීවිස්සතීති අනාගතචිත්තස්ස අනුප්පජ්ජනක්ඛණසමඞ්ගීකායල ‘‘ජීවිස්සතී’’ති

වත්තුිං ලබ්භති. න ජීවතීති ‘‘ජීවතී’’ති වත්තුිං න ලබ්භති. න ජීවිත්ථාති

‘‘ජීවිත්ථ’’ඉතිපි වත්තුිං න ලබ්භති. පච්චුප්පන්යන චිත් ක්ෙයණති 

පච්චුප්පන්නචිත්තක්ඛණසමඞ්ගීකායල. ජීවතීති ‘‘ඉදානි ජීවතී’’ති වත්තුිං

ලබ්භති. න ජීවිත්ථාති ‘‘ජීවිත්ථ’’ඉති වත්තුිං න ලබ්භති. න ජීවිස්සතීති
‘‘ජීවිස්සතී’’තිපි වත්තුිංනලබ්භති. 

ජීවි ං අත් භායවො ච සුෙදුක්ො චාති අයිං ගාථා පඤ්චයවොකාරභවිං 
අමුඤ්චිත්වාලබ්භමානායදුක්ඛායයවදනායගහිතත්තා පඤ්චයවොකාරභවයමව

සන්ධාය වුත්තාති යවදිතබ්බ්යා. කථිං? ජීවි න්ති ජීවිතසීයසන

සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො. අත් භායවොතිරූපක්ඛන්යධො.‘‘උයපක්ඛාපනසන්තත්තා, 
සුඛමිච්යචව භාසිතා’’ති (විභ. අට්ඨ. 232) වුත්තත්තා උයපක්ඛායවදනා

අන්යතොකරිත්වා සුෙදුක්ො චාති යවදනාක්ඛන්යධො, චිත්තිං ඉති
විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො වුත්යතො. ඉයමසිං චතුන්නිං ඛන්ධානිං කථිතත්තායයව
ඛන්ධලක්ඛයණන එකලක්ඛණභායවන ලක්ඛණාකාරවයසන
සඤ්ඤාක්ඛන්යධොපිකථියතොතියවදිතබ්යබ්යො.එවිංවුත්යතසුපඤ්චසු ඛන්යධසු
අරූපධම්මිං මුඤ්චිත්වා කම්මසමුට්ඨානාදිරූපස්ස අප්පවත්තනභායවන 

එකචිත් සමායුත් ාති අරූපපධානභායවො කථියතො යහොති. කථිං? 
අසඤ්ඤසත්යත රූපම්පි ඉධුපචිතකම්මබ්යලිං අමුඤ්චිත්වාව පවත්තති, 
නියරොධසමාපන්නානිං රූපම්පි පඨමසමාපන්නසමාපත්තිබ්යලිං අමුඤ්චිත්වාව
පවත්තති. එවිං අත්තයනො අප්පවත්තිට්ඨායනපි රූපපවත්තිිං අත්තයනො
සන්තකයමව කත්වා පවත්තනසභාවස්ස අරූපධම්මස්ස අත්තයනො
පවත්තිට්ඨායන රූපපවත්තියා පධානකාරණභායවන එකචිත්තසමායුත්තාති
චිත්තපධානභායවොකථියතොතියවදිතබ්යබ්යො. 

එවිං පඤ්චයවොකාරභයව පවත්තියිං රූපපවත්තියා 
පධානභූතචිත්තනියරොයධනරූයපධරමායනයයවපවත්තානිංනියරොයධොනාම

යහොතීතිඅරූපධම්මවයසනඑව ‘‘ලහුයසොවත් ය ෙයණො’’තිවුත්තිං.අථවා
පඤ්චයවොකාරභයව චුතිචිත්තිංසන්ධායකථිතාතියවදිතබ්බ්යා.එවිංකථියමායන
සුඛදුක්ඛා චාති කායිකයචතසිකසුඛයවදනා ච කායිකයචතසිකදුක්ඛයවදනා ච
චුතිචිත්තක්ඛයණ අයහොන්තීපි එකසන්තතිවයසන චුතිචිත්යතන සද්ධිං
නිරුජ්ඣතීති කථිතා. චතුයවොකාරභවිං වා සන්ධාය කථිතාතිපි යවදිතබ්බ්යා.
කථිං? අඤ්ඤස්මිිං ඨායන අත්තභායවොති සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස වුත්තභායවන
අත්තභායවොති සඤ්ඤාක්ඛන්යධොව ගහියතො. බ්රහ්මයලොයක 
කායිකසුඛදුක්ඛයදොමනස්සිං අයහොන්තම්පි සුඛදුක්ඛා චාති
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පටුන 

යවදනාසාමඤ්ඤයතො ලබ්භමායනො යවදනාක්ඛන්යධො ගහියතොති යවදිතබ්බ්යිං.

යසසිංවුත්තසදිසයමව.ඉයමසුචතීසුවිකප්යපසු යකවලාතිධුවසුඛසුභඅත්තා

නත්ථි, යකවලිං යතහි අයවොමිස්සා. ලහුයසො වත් ති ෙයණොති වුත්තනයයන
එකචිත්තක්ඛණිකතායලහුයකො අතිපරිත්යතොජීවිතාදීනිංඛයණොවත්තති. 

එකයතො ද්වින්නිං චිත්තානිං අප්පවත්තිිං දස්යසන්යතො 

‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානී’’තිගාථමාහ. චුල්ලාසීතිසහස්සානි, කප්පාතිට්ඨන්තියෙ

මරූති යය යදවගණා චතුරාසීති කප්පසහස්සානි ආයුිං ගයහත්වා

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන තිට්ඨන්ති. ‘‘යය නරා’’තිපි පාළි. න ත්යවව

ය පිජීවන්ති, ද්වීහි චිත් සයමොහි ාතියතපියදවාද්වීහිචිත්යතහිසයමොහිතා
එකයතො හුත්වා යුගනද්යධන චිත්යතන න තු එව ජීවන්ති, එයකයනයකන
චිත්යතනජීවන්තීතිඅත්යථො. 

ඉදානි මරණකාලිං දස්යසන්යතො ‘‘යෙ නිරුද්ධා’’ති ගාථමාහ. තත්ථ යෙ

නිරුද්ධාති යය ඛන්ධා නිරුද්ධා අත්ථඞ්ගතා. මරන් ස්සාති මතස්ස. 

තිට්ඨමානස්ස වාති ධරමානස්ස වා. සබ්යබපි සදිසා ෙන්ධාති චුතියතො උද්ධිං
නිරුද්ධක්ඛන්ධා වා පවත්යත නිරුද්ධක්ඛන්ධා වා පුන ඝයටතුිං

අසක්කුයණයයට්යඨන සබ්යබ්යපි ඛන්ධා සදිසා. ග ා අප්පටිසන්ධිකාති
නිරුද්ධක්ඛන්ධානිං පුන ආගන්ත්වා පටිසන්ධානාභායවන ගතා 
අප්පටිසන්ධකාතිවුච්චන්ති. 

ඉදානි තීසු කායලසු නිරුද්ධක්ඛන්ධානිං නානත්තිං නත්ථීති දස්යසතුිං 

‘‘අනන් රා’’ති ගාථමාහ. තත්ථ අනන් රා ච යෙ භග්ගා, යෙ ච භග්ගා

අනාග ාතියයඛන්ධා අනන්තරාතීතාහුත්වා භින්නානිරුද්ධා, යයචඅනාගතා

ඛන්ධා භිජ්ජිස්සන්ති.  දන් යරති යතසිං අන්තයර නිරුද්ධානිං 

පච්චුප්පන්නඛන්ධානිං. යවසමංනත්ථිලක්ෙයණතිවිසමස්ස භායවොයවසමිං, 
තිංයවසමිංනත්ථි, යතහිනානත්තිංනත්ථීතිඅත්යථො.ලක්ඛීයතීතිලක්ඛණිං, 
තස්මිිංලක්ඛයණ. 

ඉදානි අනාගතක්ඛන්ධානිං වත්තමානක්ඛන්යධහි අසම්මිස්සභාවිං

කයථන්යතො ‘‘අනිබ්බත්ය න න  ාය ො’’ති ගාථමාහ. අනිබ්බත්ය න න

 ාය ොති අජායතන අපාතුභූයතන අනාගතක්ඛන්යධන න ජායතො න
නිබ්බ්යත්යතො. එයතන අනාගතක්ඛන්ධස්ස වත්තමානක්ඛන්යධන 

අසම්මිස්සභාවිං කයථසි. පච්චුප්පන්යනන ජීවතීති ඛණපච්චුප්පන්යනන
වත්තමානක්ඛන්යධන ජීවති. එයතන එකක්ඛයණ ද්වීහි චිත්යතහින ජීවතීති

කථිතිං. චිත් භග්ගා මය ොති ද්වීහි චිත්යතහි එකක්ඛයණ අජීවනභායවන
චිත්තභඞ්යගන මයතො. ‘‘උපරියතො චිත්තභඞ්ගා’’තිපි පාළි, තිං උජුකයමව. 
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පඤ්ඤත්ති පරමත්ථිොති ‘‘රූපිං ජීරති මච්චානිං, නාමයගොත්තිං න ජීරතී’’ති
(සිං.නි.1.76) වචනක්කයමනපණ්ණත්තිමත්තිංනජීරණසභායවන පරමාඨිති
එතිස්සාති පරමත්ථියා, සභාවට්ඨිතිකාති අත්යථො. ‘‘දත්යතො මයතො, මිත්යතො

මයතො’’තිපණ්ණත්තිමත්තයමවහිතිට්ඨති.අථවා පරමත්ථිොතිපරමත්ථිකා.
පරයමො අත්යථො එතිස්සාති පරමත්ථිකා. අජටාකායසොති පඤ්ඤත්තියා
නත්ථිධම්මිං පටිච්ච කථනිං විය මයතොති පඤ්ඤත්ති නත්ථිධම්මිං පටිච්ච න
කථියති, ජීවිතින්ද්රියභඞ්ගසඞ්ඛාතිංධම්මිං පටිච්චකථියති. 

අනිධානග ා භග්ගාතියයඛන්ධාභින්නා, යතනිධානිංනිහිතිංනිචයිංන 

ගච්ඡන්තීති අනිධානගතා. පුඤ්ය ො නත්ථි අනාගය ති අනාගයතපි යනසිං

පුඤ්ජභායවො රාසිභායවො නත්ථි. නිබ්බත් ායෙව තිට්ඨන්තීති
පච්චුප්පන්නවයසන උප්පන්නා ඨිතික්ඛයණ වයධම්මාව හුත්වා තිට්ඨන්ති.

කිමිව? ආරග්යගසාසපූපමාතිසූචිමුයඛසාසයපො විය. 

ඉදානිඛන්ධානිංදස්සනභාවිංදස්යසන්යතො ‘‘නිබ්බත් ාන’’න්තිගාථමාහ.

තත්ථ නිබ්බත් ානංධම්මානන්තිපච්චුප්පන්නානිංඛන්ධානිං. භඞ්යගොයනසං

පුරක්ෙය ොති එයතසිං යභයදො පුරයතො කත්වා ඨපියතො. පයලොකධම්මාති

නස්සනසභාවා. පුරායණහි අධිස්සි ාති පුයර උප්පන්යනහි ඛන්යධහි න
මිස්සිතානසිංසග්ගා. 

ඉදානි ඛන්ධානිං අදස්සනභාවිං දස්යසන්යතො ‘‘අදස්සනය ො ආෙන්තී’’ති

ගාථමාහ. තත්ථ අදස්සනය ො ආෙන්තීති අදිස්සමානායයව ආගච්ඡන්ති

උප්පජ්ජන්ති. භඞ්ගාගච්ඡන්තිදස්සනන්තියභදාභඞ්ගයතොඋද්ධිංඅදස්සනභාවිං 

ගච්ඡන්ති. විජ්ජුප්පායදොව ආකායසති විවටාකායස විජ්ජුලතානිච්ඡරණිං විය. 

උප්පජ් න්තිවෙන්තිචාති පුබ්බ්යන්තයතොඋද්ධිංඋප්පජ්ජන්තිචභිජ්ජන්තිච, 
නස්සන්තීතිඅත්යථො.‘‘උයදති ආපූරතියවතිචන්යදො’’ති(ජා.1.5.3) එවමාදීසු
විය. 

එවිං ඨිතිපරිත්තතිං දස්යසත්වාඉදානි සරසපරිත්තතිං දස්යසන්යතො ‘‘කථං

සරසපරිත්  ාො’’තිආදිමාහ. තත්ථ අස්සාසූපනිබන්ධං ජීවි න්ති 

අබ්භන්තරපවිසනනාසිකවාතපටිබ්යද්ධිං ජීවිතින්ද්රියිං. පස්සායසොති

බ්යහිනික්ඛමනනාසිකවායතො. අස්සාසපස්සායසොති තදුභයිං. 

මහාභූතූපනිබන්ධන්තිචතුසමුට්ඨානිකානිංපථවීආපයතජවායානිං මහාභූතානිං

පටිබ්යද්ධිං ජීවිතිං. කබළීකාරාහාරූපනිබන්ධන්ති 

අසිතපීතාදිකබ්යළීකාරආහායරන උපනිබ්යන්ධිං. උස්මූපනිබන්ධන්ති 

කම්මජයතයජොධාතූපනිබ්යන්ධිං. විඤ්ඤාණූපනිබන්ධන්ති
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භවඞ්ගවිඤ්ඤාණූපනිබ්යන්ධිං.යිංසන්ධාය වුත්තිං ‘‘ආයුඋස්මාචවිඤ්ඤාණිං, 
යදාකායිංජහන්තිම’’න්ති(සිං.නි.3.95). 

ඉදානි යනසිං දුබ්බ්යලකාරණිං දස්යසන්යතො ‘‘මූලම්පි ඉයමසං

දුබ්බල’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ මූලම්පීති පතිට්ඨට්යඨන මූලභූතම්පි.
අස්සාසපස්සාසානඤ්හි කරජකායයො මූලිං. මහාභූතාදීනිං

අවිජ්ජාකම්මතණ්හාහාරා. ඉයමසන්ති වුත්තප්පකාරානිං අස්සාසාදීනිං 
ජීවිතින්ද්රියපවත්තිකාරණවයසන වුත්තානිං. එයතසු හි එයකකස්මිිං අසති 

ජීවිතින්ද්රියිං න තිට්ඨති. දුබ්බලන්ති අප්පථාමිං. පුබ්බයහතූපීති අතීතජාතියිං
ඉමස්ස විපාකවට්ටස්ස යහතුභූතා කාරණසඞ්ඛාතා

අවිජ්ජාසඞ්ඛාරතණ්හුපාදානභවාපි. ඉයමසං දුබ්බලා යෙ පච්චො ය පි

දුබ්බලාති යය ආරම්මණාදිසාධාරණපච්චයා. පභාවිකාති පධානිං හුත්වා

උප්පාදිකා භවතණ්හා. සහභූමීති සහභවිකාපිරූපාරූපධම්මා. සම්පයෙොගාපීති

එකයතොයුත්තාපිඅරූපධම්මා. සහ ාපීතිසද්ධිංඑකචිත්යතඋප්පන්නාපි. ොපි 

පයෙොජිකාති චුතිපටිසන්ධවයසන යයොයජතුිං නියුත්තාති පයයොජිකා, 
වට්ටමූලකා තණ්හා. වුත්තඤ්යහතිං ‘‘තණ්හාදුතියයො පුරියසො’’ති (ඉතිවු. 15, 

105). නිච්චදුබ්බලාති නිරන්තයරන දුබ්බ්යලා. අනවට්ඨි ාති න අවට්ඨිතා, 

ඔතරිත්වා න ඨිතා. පරිපා ෙන්ති ඉයමති ඉයම අඤ්ඤමඤ්ඤිං පාතයන්ති

යඛපයන්ති. අඤ්ඤමඤ්ඤස්සාති අඤ්යඤො අඤ්ඤස්ස, එයකො එකස්සාති

අත්යථො. හි-ඉතිකාරණත්යථනිපායතො. නත්ථි ායි ාති තායයනො රක්ඛයකො

නත්ථි. න චාපි ඨයපන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤන්ති අඤ්යඤ අඤ්ඤිං ඨයපතුිං න

සක්යකොන්ති. යෙොපි නිබ්බත් යකො යසො න විජ් තීති යයොපි ඉයමසිං 
උප්පාදයකොධම්යමො, යසොඉදානිනත්ථි. 

නචයකනචියකොචිහාෙතීතියකොචිඑයකොපි කස්සචිවයසනනපරිහායති. 

ගන්ධබ්බාචඉයමහිසබ්බයසොති සබ්යබ්යහිඉයමඛන්ධාසබ්බ්යාකායරනභඞ්ගිං

පාපුණිතුිං යුත්තා. පුරියමහි පභාවි ා ඉයමති පුබ්බ්යයහතුපච්චයයහි ඉයම

වත්තමානකා උප්පාදිකා. යෙපිපභාවිකාතියයපිඉයමවත්තමානකාඋප්පාදකා 

පුබ්බ්යයහතුපච්චයා. ය  පුයර ම ාති යත වුත්තප්පකාරපච්චයා වත්තමානිං

අපාපුණිත්වා පඨමයමව මරණිං පත්තා. පුරිමාපි ච පච්ඡිමාපි චාති පුරිමා
පුබ්බ්යයහතුපච්චයාපි ච පච්ඡිමා වත්තමායන පච්චයසමුප්පන්නා ච. 

අඤ්ඤමඤ්ඤං න කදාචි මද්දසංසූති අඤ්ඤමඤ්ඤිං කිස්මිඤ්චි කායල න

දිට්ඨපුබ්බ්යා. ම-කායරො පදසන්ධවයසනවුත්යතො. 

චාතුමහාරාජිකානං යදවානන්ති 
ධතරට්ඨවිරූළ්හකවිරූපක්ඛකුයවරසඞ්ඛාතා චතුමහාරාජා ඉස්සරා එයතසන්ති 

චාතුමහාරාජිකා. රූපාදීහි දිබ්බ්යන්ති කීළන්තීති යදවා. යත සියනරුපබ්බ්යතස්ස
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පටුන 

යවමජ්යඣ යහොන්ති. යතසු අත්ථි පබ්බ්යතට්ඨකාපි, අත්ථි ආකාසට්ඨකාපි.
යතසිං පරම්පරා චක්කවාළපබ්බ්යතිං පත්තා. ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා මයනොපයදොසිකා
සීතවලාහකා උණ්හවලාහකා චන්දිමා යදවපුත්යතො සූරියයො යදවපුත්යතොති
එයත සබ්යබ්යපි චාතුමහාරාජිකයදවයලොකට්ඨා එව යතසිං චාතුමහාරාජිකානිං 

ජීවිතිං. උපාදාොති පටිච්ච. පරිත් කන්ති වුද්ධපටියසයධො. යථොකන්ති 

මන්දකාලිං, දීඝදිවසපටියසයධො. ෙණිකන්තිමන්දකාලිං, කාලන්තරපටියසයධො. 

ලහුකන්ති සල්ලහුකිං, අලසපටියසයධො. ඉ රන්ති සීඝබ්යලවපටියසයධො. 

අනද්ධනීෙන්තිකාලවයසනනඅද්ධානක්ඛමිං. නචිරට්ඨිතිකන්තිදිවයසනචිරිං
නතිට්ඨතීතිනචිරට්ඨිතිකිං, දිවසපටියසයධො. 

 ාවතිංසානන්ති යතත්තිිංසජනා තත්ථ උපපන්නාති තාවතිිංසා. අපි ච
තාවතිිංසාතියතසිංයදවානිංනාමයමවාතිපිවුත්තිං.යතපි අත්ථිපබ්බ්යතට්ඨකා, 
අත්ථි ආකාසට්ඨකා, යතසිං පරම්පරා චක්කවාළපබ්බ්යතිං පත්තා. තථා 

ොමාදීනිං. එකයදවයලොයකපි හි යදවානිං පරම්පරා චක්කවාළපබ්බ්යතිං

අප්පත්තා නාම නත්ථි. දිබ්බ්යසුඛිං යාතා පයාතා සම්පත්තාති ොමා. තුට්ඨා

පහට්ඨාති තුසි ා. පකතිපටියත්තාරම්මණයතොඅතියරයකනනිම්මිතුකාමකායල

යථාරුචියතයභොයගනිම්මිනිත්වා රමන්තීති නිම්මානරතී. චිත්තාචාරිංඤත්වා

පයරහි නිම්මියතසු යභොයගසු වසිං වත්යතන්තීති පරනිම්මි වසවත්තී. 

බ්රහ්මකායය බ්රහ්මඝටාය නියුත්තාති බ්රහ්මකායිකා. සබ්යබ්යපි
පඤ්චයවොකාරබ්රහ්මායනොගහිතා. 

ගමනියෙොතිගන්ධබ්යබ්යො. සම්පරායෙොති පරයලොයකො. යෙො භික්ෙයව චිරං

ජීවති, යසො වස්සස න්තියයොචිරිංතිට්ඨමායනො, යසොවස්සසතමත්තිංතිට්ඨති. 

අප්පං වා භියෙයොති වස්සසතයතො උපරි තිට්ඨමායනො ද්යව වස්සසතානි 

තිට්ඨමායනො නාම නත්ථි. හීයළෙය නන්තිනිං ජීවිතිං අවඤ්ඤාතිං කයරයය, 

ලාමකයතො චින්යතයය. ‘‘හීයළයයාන’’න්ති ච පඨන්ති. අච්චෙන්තීති

අතික්කමන්ති. අයහොරත් ාති රත්තින්දිවපරිච්යඡදා. උපරුජ්ඣතීතිජීවිතින්ද්රියිං 

නිරුජ්ඣති, අභාවිං උපගච්ඡති. ආයු ඛිෙයති මච්චානන්ති සත්තානිං

ආයුසඞ්ඛායරො ඛයිං යාති. කුන්නදීනංව ඔදකන්ති යථා උදකච්ඡින්නාය
කුන්නදියා උදකිං, එවිං මච්චානිංආයුඛියයති. පරමත්ථයතො හි අතිපරිත්යතො
සත්තානිංජීවිතක්ඛයණොඑකචිත්තක්ඛණිකමත්යතොයයව.යථානාමරථචක්කිං 
පවත්තමානම්පි එයකයනව යනමිපයදයසන පවත්තති, තිට්ඨමානම්පි
එයකයනව තිට්ඨති, එවයමව එකචිත්තක්ඛණිකිං සත්තානිං ජීවිතිං තස්මිිං
චිත්යතනිරුද්ධමත්යතසත්යතොනිරුද්යධොති වුච්චති. 

ධීරාතිධීරාඉති.පුන ධීරාතිපණ්ඩිතා. ධිතිමාතිධතිඅස්ස අත්ථීතිධතිමා. 

ධිතිසම්පන්නාති පණ්ඩිච්යචන සමන්නාගතා. ධීක පාපාති ගරහිතපාපා.
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තිංයයවපරියායිංදස්යසතුිං ‘‘ධීවුච්චතිපඤ්ඤා’’තිආදිමාහ.තත්ථපජානාතීති 

පඤ්ඤා. කිිං පජානාති? ‘‘ඉදිං දුක්ඛ’’න්තිආදිනා නයයන අරියසච්චානි.
අට්ඨකථායිං පන ‘‘පඤ්ඤාපනවයසන පඤ්ඤා’’ති වුත්තා. කින්ති 
පඤ්ඤායපති? ‘‘අනිච්චිං දුක්ඛිං අනත්තා’’ති පඤ්ඤායපති. සාව අවිජ්ජාය
අභිභවනයතො අධපතියට්යඨන ඉන්ද්රියිං, දස්සනලක්ඛයණ වා ඉන්දට්ඨිං

කායරතීතිපි ඉන්ද්රියිං, පඤ්ඤාව ඉන්ද්රියිං පඤ්ඤින්ද්රිෙං. සා පයනසා 
ඔභාසනලක්ඛණා, පජානනලක්ඛණා ච; යථා හි චතුභිත්තියක යගයහ
රත්තිභායග දීයප ජලියත අන්ධකාරිං නිරුජ්ඣති, ආයලොයකො පාතුභවති, 
එවයමවඔභාසනලක්ඛණාපඤ්ඤා.පඤ්යඤොභාසසයමො ඔභායසොනාමනත්ථි.
පඤ්ඤවයතො හි එකපල්ලඞ්යකන නිසින්නස්ස දසසහස්සියලොකධාතු 
එකායලොකායහොති.යතනාහයථයරො– 

‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසො අන්ධකායර යගයහ යතලප්පදීපිං පයවයසයය, 
පවිට්යඨොපදීයපොඅන්ධකාරිංවිද්ධිංයසති, ඔභාසිංජයනති, ආයලොකිංවිදිංයසති, 
පාකටානිච රූපානිකයරොති; එවයමවයඛො, මහාරාජ, පඤ්ඤාඋප්පජ්ජමානා
අවිජ්ජන්ධකාරිං විද්ධිංයසති, විජ්යජොභාසිං ජයනති, ඤාණායලොකිං විදිංයසති, 
පාකටානි අරියසච්චානි කයරොති. එවිං යඛො, මහාරාජ, ඔභාසනලක්ඛණා
පඤ්ඤා’’ති(මි.ප.2.1.15). 

යථා පන යඡයකො භිසක්යකො ආතුරානිං සප්පායාසප්පායානි යභොජනාදීනි 
ජානාති, එවිං පඤ්ඤා උප්පජ්ජමානා කුසලාකුසයල යසවිතබ්බ්යායසවිතබ්යබ්ය 
හීනප්පණීතකණ්හසුක්කසප්පටිභාගඅප්පටිභායග ධම්යම පජානාති. වුත්තම්පි
යචතිං ධම්මයසනාපතිනා ‘‘පජානාති පජානාතීති යඛො, ආවුයසො, තස්මා
පඤ්ඤවාති වුච්චති. කිඤ්ච පජානාති? ඉදිං දුක්ඛන්ති පජානාතී’’ති (ම. නි.
1.449) විත්ථායරතබ්බ්යිං.එවමස්සා පජානනලක්ඛණතායවදිතබ්බ්යා. 

අපයරො නයයො – යථාසභාවපටියවධලක්ඛණා පඤ්ඤා, 
අක්ඛලිතපටියවධලක්ඛණා වා, කුසලිස්සාසඛිත්තඋසුපටියවයධො විය.
විසයයොභාසරසා, පදීයපො විය. අසම්යමොහපච්චුපට්ඨානා, 
අරඤ්ඤගතසුයදසයකොවිය. 

ෙන්ධධීරාති පඤ්චසු ඛන්යධසුඤාණිං පවත්යතන්තීති ඛන්ධධීරා.

අට්ඨාරසසුධාතූසුඤාණිංපවත්යතන්තීති ධාතුධීරා. යසයසසුපිඉමිනානයයන

අත්යථො යනතබ්යබ්යො. ය  ධීරා එවමාහංසූති එයත පණ්ඩිතා එවිං කථයිිංසු. 

කයථන්තීති ‘‘අප්පකිං පරිත්තක’’න්ති කථයන්ති. භණන්තීති ‘‘යථොකිං

ඛණික’’න්ති භාසන්ති. දීපෙන්තීති ‘‘ලහුකිං ඉත්තර’’න්ති පතිට්ඨයපන්ති. 

යවොහරන්තීති‘‘අනද්ධනිකිංනචිරට්ඨිතික’’න්තිනානාවියධන බ්යයවහරන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

 

120 

පටුන 

11. ඉදානි යය තථා නකයරොන්ති, යතසිං බ්යයසනුප්පත්තිිං දස්යසන්යතො 

‘‘පස්සාමී’’තිගාථමාහ.තත්ථ පස්සාමීති මිංසචක්ඛුආදීහියපක්ඛාමි. යලොයකති

අපායාදිම්හි. පරි න්දමානන්තිඉයතො චියතොචඵන්දමානිං. ප ං ඉමන්තිඉමිං

සත්තකායිං.  ණ්හාග න්තිතණ්හායගතිං අභිභූතිංනිපාතිතන්තිඅධප්පායයො. 

භයවසූතිකාමභවාදීසු. හීනානරාතිහීනකම්මන්තානරා. මච්චුමුයෙ ලපන්තීති

අන්තකායල සම්පත්යත මරණමුයඛ පරියදවන්ති. අවී  ණ්හායසති

අවිගතතණ්හා. භවාති කාමභවාදිකා. භයවසූති කාමභවාදියකසු. අථ වා 

භවාභයවසූතිභවභයවසු, පුනප්පුනභයවසූතිවුත්තිංයහොති. 

පස්සාමීති මංසචක්ඛුනාපි පස්සාමීති දුවිධිං මිංසචක්ඛු – සසම්භාරචක්ඛු
පසාදචක්ඛූති. තත්ථ යයොයිං අක්ඛිකූපයක පතිට්ඨියතො යහට්ඨා
අක්ඛිකූපකට්ඨියකන උපරි භමුකට්ඨියකන උභයතො අක්ඛිකූයටහි බ්යහිද්ධා
අක්ඛියලොයමහි පරිච්ඡින්යනො අක්ඛිකූපකමජ්ඣා නික්ඛන්යතන 
න්හාරුසුත්තයකන මත්ථලුඞ්යග ආබ්යද්යධො යසතකණ්හමණ්ඩලවිචිත්යතො

මිංසපිණ්යඩො, ඉදිං සසම්භාරචක්ඛු නාම. යයො පන එත්ථ සියතො එත්ථ

පටිබ්යද්යධො චතුන්නිං මහාභූතානිං උපාදාය පසායදො, ඉදිං පසාදචක්ඛු නාම.
ඉදමධප්යපතිං.තයදතිංතස්සසසම්භාරචක්ඛුයනො යසතමණ්ඩලපරික්ඛිත්තස්ස
කණ්හමණ්ඩලස්ස මජ්යඣ අභිමුයඛ ඨිතානිං සරීරසණ්ඨානුප්පත්තිපයදයස
දිට්ඨමණ්ඩයල සත්තසු පිචුපටයලසු ආසිත්තයතලිං පිචුපටලානි විය
සත්තක්ඛිපටලානි බ්යයායපත්වා පමාණයතො ඌකාසිරමත්තිං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනිංයථාරහිංවත්ථුද්වාරභාවිංසාධයමානිංතිට්ඨති. 

තිංචක්ඛතීතිචක්ඛු, යතනමිංසචක්ඛුනාපස්සාමි. දිබ්බචක්ඛුනාති‘‘අද්දසිං
යඛො අහිං, භික්ඛයව, දිබ්යබ්යන චක්ඛුනා විසුද්යධනා’’ති (ම. නි. 1.284) 

එවිංවියධන දිබ්බ්යචක්ඛුනා. පඤ්ඤාචක්ඛුනාති ‘‘විරජිං වීතමලිං ධම්මචක්ඛුිං
උදපාදී’’ති (ම. නි. 2.395; මහාව. 16) එවිං ආගයතන පඤ්ඤාචක්ඛුනා. 

බුද්ධචක්ඛුනාති ‘‘අද්දසිං යඛො අහිං, භික්ඛයව, බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං
යවොයලොයකන්යතො’’ති (ම. නි. 1.283) එවමාගයතන බුද්ධචක්ඛුනා. 

සමන් චක්ඛුනාති ‘‘සමන්තචක්ඛුවුච්චති සබ්බ්යඤ්ඤතඤ්ඤාණ’’න්ති (චූළනි.
යධොතකමාණවපුච්ඡාඉද්යදස 32; යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස 85) 

එවමාගයතන සමන්තචක්ඛුනා. පස්සාමීති මිංසචක්ඛුනා හත්ථතයල

ඨපිතාමලකිං විය රූපගතිං මිංසචක්ඛුනා. දක්ොමීති සඤ්ජානාමි දිබ්යබ්යන

චක්ඛුනා චුතූපපාතිං. ඔයලොයකමීති අවයලොයකමි පඤ්ඤාචක්ඛුනා චතුසච්චිං. 

නිජ්ඣාොමීති චින්යතමි බුද්ධචක්ඛුනා සද්ධාපඤ්චමකානි ඉන්ද්රියානි. 

උපපරික්ොමීති සමන්තයතො ඉක්ඛාමි පරියයසාමි සමන්තචක්ඛුනා පඤ්ච
යනයයපයථ. 
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පටුන 

 ණ්හා න්දනාෙ  න්දමානන්ති තණ්හාචලනාය චලමානිං. ඉයතො පරිං
දිට්ඨිඵන්දනාදිදිට්ඨිබ්යයසයනනදුක්යඛන ඵන්දමානපරියයොසානිංවුත්තනයත්තා

උත්තානයමව. සම් න්දමානන්ති පුනප්පුනිං ඵන්දමානිං. විප් න්දමානන්ති

නානාවියධනචලමානිං. යවධමානන්තිකම්පමානිං. පයවධමානන්ති පධායනන

කම්පමානිං. සම්පයවධමානන්ති පුනප්පුනිංකම්පමානිං. උපසග්යගන වා පදිං
වඩ්ඪිතිං. 

 ණ්හානුග න්ති තණ්හාය අනුපවිට්ඨිං.  ණ්හාොනුසටන්ති තණ්හාය

අනුපත්ථටිං.  ණ්හාොසන්නන්ති තණ්හාය නිමුග්ගිං.  ණ්හාෙ පාති න්ති

තණ්හාය ඛිත්තිං. ‘‘පරිපාතිත’’න්ති වා පායඨො. අභිභූ න්තිතණ්හාය මද්දිතිං

අජ්යඣොත්ථටිං. පරිොදින්නචිත් න්තියඛයපත්වාගහිතචිත්තිං.අථවාඔයඝන

ගතිං විය  ණ්හාග ං. උපාදිණ්ණකරූපපච්චයයහි පතිත්වා ගතිං විය 

 ණ්හානුග ං. උදකපිට්ඨිිං ඡායදත්වා පත්ථටනීලිකා උදකපිට්ඨි විය 

 ණ්හානුසටං. වච්චකූයප නිමුග්ගිං විය  ණ්හාොසන්නං. රුක්ඛග්ගයතො

පතිත්වානරයකපතිතිංවිය  ණ්හාපාති ං. උපාදිණ්ණකරූපිංසිංයයොගිං විය 

 ණ්හාෙ අභිභූ ං. උපාදිණ්ණකරූපපරිග්ගාහකස්ස උප්පන්නවිපස්සනිං විය

තණ්හාය පරිොදින්නචිත් ං. අථවාකාමච්ඡන්යදන  ණ්හාග ං. කාමපිපාසාය 

 ණ්හානුග ං. කාමාසයවන  ණ්හානුසටං. කාමපරිළායහන  ණ්හාොසන්නං. 

කාමජ්යඣොසායනන  ණ්හාෙ පාති ං. කායමොයඝන  ණ්හාෙ අභිභූ ං. 

කාමුපාදායනන තණ්හාය පරිොදින්නචිත් න්ති එවයමයක වණ්ණයන්ති. 

කාමභයවති කාමාවචයර. රූපභයවති රූපාවචයර. අරූපභයවති අරූපාවචයර.
යතසිංනානත්තිංයහට්ඨා පකාසිතිංයයව. 

භවාභයවසූති භවාභයවති භයවොතිකාමධාතු. අභයවොතිරූපාරූපධාතු. අථ

වා භයවොති කාමධාතු රූපධාතු. අභයවොති අරූපධාතු. යතසු භවාභයවසු. 

කම්මභයවති කම්මවට්යට. පුනබ්භයවති යපොයනොභවියක විපාකවට්යට. 

කාමභයවති කාමධාතුයා. කම්මභයවති කම්මවට්යට. තත්ථ කම්මභයවො

භාවයතීති භයවො. කාමභයව පුනබ්භයවති කාමධාතුයා උපපත්තිභයව

විපාකවට්යට.විපාකභයවොභවතීතිභයවො. රූපභවාදීසුපිඑයසවනයයො.එත්ථච
‘‘කාමභයව රූපභයව අරූපභයව’’ති ඔකාසභවිං සන්ධාය වුත්තිං. තීසුපි
‘‘කම්මභයව’’ති කම්මභවිං, තථා ‘‘පුනබ්භයව’’ති උපපත්තිභවිං සන්ධාය

වුත්තිං. පුනප්පුනබ්භයවති අපරාපරිං උප්පත්තියිං. ගතිොති පඤ්චගතියා

අඤ්ඤතරාය. අත් භාවාභිනිබ්බත්තිොති අත්තභාවානිං අභිනිබ්බ්යත්තියා. 

අවී  ණ්හාති මූලපදිං. අවිග  ණ්හාති ඛණිකසමාධ විය
ඛණිකප්පහානාභායවන න විගතා තණ්හා එයතසන්ති අවිගතතණ්හා. 

අචත්  ණ්හාතිතදඞ්ගප්පහානාභායවනඅපරිච්චත්තතණ්හා. අවන්  ණ්හාති
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පටුන 

වික්ඛම්භනප්පහානාභායවන න වන්තතණ්හාති අවන්තතණ්හා. 

අමුත්  ණ්හාති අච්චන්තසමුච්යඡදප්පහානාභායවන න මුත්තතණ්හා. 

අප්පහීන ණ්හාති පටිප්පස්සද්ධප්පහානාභායවන න පහීනතණ්හා. 

අප්පටිනිස්සට්ඨ ණ්හාති නිස්සරණප්පහානාභායවන භයව පතිට්ඨිතිං
අනුසයකියලසිංඅප්පටිනිස්සජ්ජිත්වාඨිතත්තා අප්පටිනිස්සට්ඨතණ්හා. 

12. ඉදානි යස්මා අවිගතතණ්හා එවිං ඵන්දන්ති ච ලපන්ති ච, තස්මා

තණ්හාවිනයය සමාදයපන්යතො ‘‘මමායිය ’’ති ගාථමාහ. තත්ථ මමායිය ති 

තණ්හාදිට්ඨිමමත්යතහි ‘‘මම’’න්ති පරිග්ගහියත වත්ථුස්මිිං. පස්සථාති

යසොතායරආලපන්යතොආහ. එ ම්පීති එතම්පිආදීනවිං.යසසිංපාකටයමව. 

ද්යව මමත් ාති ද්යව ආලයා. ොව ාති පරිච්යඡදනියමත්යථ නිපායතො. 

 ණ්හාසඞ්ොය නාති තණ්හායකොට්ඨායසන, සඞ්ඛා සඞ්ඛාතන්ති අත්ථයතො 

එකිං‘‘සඤ්ඤානිදානාහිපපඤ්චසඞ්ඛා’’තිආදීසු(සු.නි. 880) විය. සීමක න්ති
අපරිච්යඡදයදොසවිරහිතිංමරියාදකතිං ‘‘තියයොජනපරමිංසීමිංසම්මන්නිතු’’න්ති

ආදීසු (මහාව. 140) විය. ඔධික න්ති වචනපරිච්යඡදයදොසවිරහිතිං

පරිච්යඡදකතිං සීමන්තරිකරුක්යඛො විය. පරිෙන් ක න්ති පරිච්යඡදකතිං.
සීමන්තරිකරුක්යඛො පන ද්වින්නිං සාධාරණිං, අයිං පන එකාබ්යද්ධතාලපන්ති 

විය කතන්ති පරියන්තකතිං. පරිග්ගහි න්ති කාලන්තයරපි පරායත්තිං

මුඤ්චිත්වා සබ්බ්යාකායරන ගහිතිං. මමායි න්ති ආලයකතිං වස්සූපගතිං

යසනාසනිං විය. ඉදං මමන්ති සමීයප ඨිතිං. එ ං මමන්ති දූයර ඨිතිං. 

එත් කන්ති පරික්ඛාරනියමනිං ‘‘එත්තකම්පි නප්පටිභායසයයා’’ති විය. 

එත් ාව ාතිපරිච්යඡදත්යථපිනිපාතනියමනිං‘‘එත්තාවතායඛො මහානාමා’’ති

විය. යකවලම්පිමහාපථවින්තිසකලම්පි මහාපථවිිං. 

අට්ඨස ං  ණ්හාවිචරි න්ති අට්ඨුත්තරසතිං තණ්හාගමනවිත්ථාරිං.
අට්ඨුත්තරසතිං කථිං යහොතීති යච? රූපතණ්හා…යප.… ධම්මතණ්හාති එවිං
චක්ඛුද්වාරාදීසු ජවනවීථියා පවත්තා තණ්හා ‘‘යසට්ඨිපුත්යතො, 
බ්රාහ්මණපුත්යතො’’ති එවමාදීසු පිතියතො ලද්ධනාමා විය පිතුසදිසාරම්මයණ
භූතා.එත්ථ චරූපාරම්මණාරූයපතණ්හාතිරූපතණ්හා.සාකාමරාගභායවන
රූපිං අස්සායදන්තී පවත්තමානාකාමතණ්හා. සස්සතදිට්ඨිසහගතරාගභායවන
‘‘රූපිංනිච්චිං ධුවිංසස්සත’’න්තිඑවිං අස්සායදන්තීපවත්තමානාභවතණ්හා. 
උච්යඡදදිට්ඨිසහගතරාගභායවන ‘‘රූපිං උච්ඡිජ්ජති විනස්සති පච්යඡදිං
භවිස්සතී’’ති එවිංඅස්සායදන්තීපවත්තමානාවිභවතණ්හාතිඑවිංතිවිධායහොති.
යථා ච රූපතණ්හා, තථා සද්දතණ්හාදයයොපීති එතානි අට්ඨාරස
තණ්හාවිචරිතානියහොන්ති.තානි අජ්ඣත්තරූපාදීසුඅට්ඨාරස, බ්යහිද්ධාරූපාදීසු
අට්ඨාරසාති ඡත්තිිංස, ඉති අතීතානි ඡත්තිිංස, අනාගතානි ඡත්තිිංස, 
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පච්චුප්පන්නානි ඡත්තිිංසාති අට්ඨසතිං. අජ්ඣත්තිකස්ස උපාදාය ‘‘අස්මී’’ති
යහොති, ‘‘ඉත්ථස්මී’’ති යහොතීති වා එවමාදීනි අජ්ඣත්තිකරූපාදිනිස්සිතානි
අට්ඨාරස, බ්යාහිරස්සුපාදාය ඉමිනා ‘‘අස්මී’’ති යහොති, ඉමිනා ‘‘ඉත්ථස්මී’’ති
යහොතීති බ්යාහිරරූපාදිනිස්සිතානි අට්ඨාරසාති ඡත්තිිංස. ඉති අතීතානි ඡත්තිිංස, 
අනාගතානි ඡත්තිිංස, පච්චුප්පන්නානි ඡත්තිිංසාති එවම්පි 
අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතානියහොන්ති. 

වීසතිවත්ථුකා සක්කාෙදිට්ඨීතිරූපාදීනිංපඤ්චන්නිං ඛන්ධානිංඑයකකම්පි
‘‘රූපිංඅත්තයතොසමනුපස්සතී’’තිආදිනා(පටි.ම.1.130-131) නයයන චතුධා
ගාහවයසන පවත්තානි වත්ථූනි කත්වා උප්පන්නා විජ්ජමානට්යඨන සති 

ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛායතකායයදිට්ඨීතිසක්කායදිට්ඨි. දසවත්ථුකා මිච්ඡාදිට්ඨීති
‘‘නත්ථිදින්නිං, නත්ථියිට්ඨ’’න්තිආදිනයප්පවත්තා මිච්ඡාදිට්ඨි, අයාථාවදිට්ඨි
විරජ්ඣිත්වා ගහණයතො වා විතථා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි, අනත්ථාවහත්තා
පණ්ඩියතහිකුච්ඡිතාදිට්ඨීතිපිමිච්ඡාදිට්ඨි. සාඅයයොනියසොඅභිනියවසලක්ඛණා, 
පරාමාසරසා, මිච්ඡාභිනියවසපච්චුපට්ඨානා, 

අරියානමදස්සනකාමතාදිපදට්ඨානා, පරමවජ්ජාති දට්ඨබ්බ්යා. දසවත්ථුකා

අන් ග්ගාහිකා දිට්ඨීති සස්සයතො යලොයකො, අසස්සයතො යලොයකො, අන්තවා
යලොයකො’’ති ආදිනයප්පවත්තා එයකකිං යකොට්ඨාසිං පතිට්ඨිං කත්වා

ගහණවයසන එවිංපවත්තාදිට්ඨිදසවත්ථුකාඅන්තග්ගාහිකාදිට්ඨි. ොඑවරූපා 

දිට්ඨීති යා එවිංජාතිකා දිට්ඨි. දිට්ඨිග න්ති දිට්ඨීසු ගතිං. ඉදිං දස්සනිං
ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිඅන්යතොගධත්තාති දිට්ඨිගතිං, දිට්ඨියයව දුරතික්කමනට්යඨන

ගහනිං දිට්ඨිගහනං තිණගහනවනගහනපබ්බ්යතගහනානි විය.

සාසඞ්කසප්පටිභයට්යඨන දිට්ඨිකන් ාරං 
යචොරකන්තාරවාළකන්තාරනිරුදකකන්තාරදුබ්භික්ඛකන්තාරා විය.

සම්මාදිට්ඨියා විනිවිජ්ඣනට්යඨන වියලොමනට්යඨන ච දිට්ඨිවිසූකායිකං. 
මිච්ඡාදස්සනඤ්හිඋප්පජ්ජමානිං සම්මාදස්සනිං විනිවිජ්ඣතියචව වියලොයමති
ච. කදාචිසස්සතස්ස, කදාචිඋච්යඡදස්සගහණයතොදිට්ඨියාවිරූපිංඵන්දිතන්ති 

දිට්ඨිවිප් න්දි ං. දිට්ඨිගතියකො හි එකස්මිිං පතිට්ඨාතුිං න සක්යකොති. කදාචි
සස්සතිං අනුස්සරති, කදාචි උච්යඡදිං. දිට්ඨියයව බ්යන්ධනට්යඨන 

සිංයයොජනන්ති දිට්ඨිසංයෙො නං. සුසුමාරාදයයො විය පුරිසිං ආරම්මණිං දළ්හිං

ගණ්හාතීති ගායහො. පතිට්ඨහනයතො පතිට්ඨායහො. අයඤ්හි බ්යලවපවත්තිභායවන

පතිට්ඨහිත්වා ගණ්හාති. නිච්චාදිවයසන අභිනිවිසතීති අභිනියවයසො. 

ධම්මසභාවිං අතික්කමිත්වා නිච්චාදිවයසන පරයතො ආමසතීති පරාමායසො. 
අනත්ථාවහත්තා කුච්ඡියතො මග්යගො, කුච්ඡිතානිං වා අපායානිං මග්යගොති 

කුම්මග්යගො. අයාථාවපථයතො මිච්ඡාපයථො. යථා හි දිසාමූළ්යහන ‘‘අයිං
අසුකගාමස්ස නාම පයථො’’ති ගහියතොපි තිං ගාමිං න සම්පායපති, එවිං 
දිට්ඨිගතියකන ‘‘සුගතිපයථො’’ති ගහිතාපි දිට්ඨි සුගතිිං න පායපතීති
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අයාථාවපථයතො මිච්ඡාපයථො. මිච්ඡාසභාවයතො මිච්ඡත් ං. තත්යථව 
පරිබ්භමනයතො තරන්ති එත්ථ බ්යාලාති තිත්ථිං, තිත්ථඤ්ච තිං අනත්ථානඤ්ච

ආයතනන්ති තිත්ථාෙ නං, තිත්ථියානිං වා සඤ්ජාතියදසට්යඨන

නිවාසට්ඨානට්යඨනචආයතනන්තිපි තිත්ථාෙ නං. විපරියයසභූයතො ගායහො, 

විපරියයසයතො වා ගායහොති විපරියෙසග්ගායහො. අසභාවගායහොති 

විපරී ග්ගායහො. ‘‘අනිච්යච නිච්ච’’න්ති ආදිනයප්පවත්තවයසන 

පරිවත්යතත්වා ගායහො විපල්ලාසග්ගායහො. අනුපායගායහො මිච්ඡාගායහො. 
අයාථාවකස්මිිංවත්ථුස්මිිංනසභාවස්මිිං වත්ථුස්මිිංතථිංයාථාවකිංසභාවන්ති

ගායහො ‘‘අොථාවකස්මිං ොථාවක’’න්ති ගායහො. ොව ාති යත්තකා. 

ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිග ානීති බ්රහ්මජායල (දී. නි. 1.29 ආදයයො) ආගතානි
ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතානි. 

අච්යඡදසංකියනොපි  න්දන්තීති අච්ඡින්දිත්වා පසය්හ බ්යලක්කායරන

ගණ්හිස්සන්තීති උප්පන්නසිංකියනොපි චලන්ති. අච්ඡින්දන්ය පීති

වුත්තනයයන අච්ඡිජ්ජන්යතපි. අච්ඡින්යනපීති වුත්තනයයන අච්ඡින්දිත්වා

ගහියතපි. විපරිණාමසංකියනොපීති පරිවත්යතත්වා අඤ්ඤථාභායවන

ආසිංකියනොපි. විපරිණාමන්ය පීති විපරිවත්තනකායලපි. විපරිණය පීති

විපරිවත්තියතපි.  න්දන්තීතිචලන්ති. සම් න්දන්තීති සබ්බ්යාකායරනචලන්ති. 

විප් න්දන්තීති විවිධාකායරන ඵන්දන්ති. යවධන්තීති භයිං දිස්වා කම්පන්ති. 

පයවධන්තීති ඡම්භිතත්තා භයයන වියසයසන කම්පන්ති. සම්පයවධන්තීති

යලොමහිංසනභයයන සබ්බ්යාකායරන කම්පන්ති.  න්දමායනති

උපයයොගබ්යහුවචනිං. අප්යපොදයකති මන්යදොදයක. පරිත්ය ොදයකති

ලුළියතොදයක. උදකපරිොදායනතිඛීයණොදයක. බලාකාහිවාති වුත්තාවයසසාහි

පක්ඛිජාතීහි. පරිපාතිෙමානාති විහිිංසියමානා ඝට්ටියමානා. උක්ඛිපිෙමානාති

කද්දමන්තරයතො නීහරියමානා ගලියමානා වා. ෙජ් මානාති ඛාදියමානා. 

 න්දන්ති කායකහි. සම් න්දන්ති කුලයලහි. විප් න්දන්ති බ්යලාකාහි. යවධන්ති 

තුණ්යඩන ගහිතකායල මරණවයසන. පයවධන්ති විජ්ඣනකායල. 

සම්පයවධන්ති මරණසමීයප. 

පස්සිත්වාති අගුණිං පස්සිත්වා. තුලයිත්වාති ගුණාගුණිං තුලයිත්වා. 

තීරයිත්වාති ගුණාගුණිං විත්ථායරත්වා. විභාවයිත්වාති වත්ථුහානභාගිං

මුඤ්චිත්වා වජ්යජත්වා. විභූ ං කත්වාති නිප්ඵත්තිිං පායපත්වා ආයවණිකිං

කත්වා.අථවා සිංකිණ්ණයදොසිංයමොයචත්වාවත්ථුවිභාගකරයණන පස්සිත්වා. 

අපරිච්යඡදයදොසිං යමොයචත්වා පමාණකරණවයසන තුලයිත්වා. වත්ථුයදොසිං

යමොයචත්වා විභාගකරණවයසන තීරයිත්වා. සම්යමොහයදොසිං යමොචයිත්වා 

අග්ගවිභාගකරණවයසන විභාවයිත්වා. ඝනයදොසිං යමොයචත්වා
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පටුන 

පකතිවිභාගකරයණන විභූ ංකත්වා. පහාොති පජහිත්වා. පටිනිස්සජ්ජිත්වාති

නිස්සජ්ජිත්වා. අමමාෙන්ය ොති තණ්හාදිට්ඨීහි ආලයිං අකයරොන්යතො. 

අගණ්හන්ය ොති දිට්ඨියා පුබ්බ්යභායග පඤ්ඤාය තිං න ගණ්හන්යතො. 

අපරාමසන්ය ොති විතක්යකන ඌහනිං අකයරොන්යතො. අනභිනියවසන්ය ොති
නියායමොක්කන්තිදිට්ඨිවයසනනප්පවිසන්යතො. 

අකුබ්බමායනොතිපරිග්ගාහතණ්හාවයසන අකයරොන්යතො. අ නෙමායනොති

යපොයනොභවිකතණ්හාවයසන අජනයමායනො. අසඤ් නෙමායනොති වියසයසන

අසඤ්ජනයමායනො. අනිබ්බත් ෙමායනොති පත්ථනාතණ්හාවයසන න

නිබ්බ්යත්තයමායනො. අනභිනිබ්බත් ෙමායනොති සබ්බ්යාකායරන න
අභිනිබ්බ්යත්තයමායනො. උපසග්ගවයසන වා එතානි පදානි වඩ්ඪිතානි.
එවයමත්ථපඨමගාථායඅස්සාදිං. 

13. තයතො පරාහි චතූහි ගාථාහි ආදීනවඤ්ච දස්යසත්වා ඉදානි සඋපායිං
නිස්සරණිං නිස්සරණානිසිංසඤ්ච දස්යසතුිං, සබ්බ්යාහි වා එතාහි කාමානිං
ආදීනවිං ඔකාරිං සිංකියලසඤ්ච දස්යසත්වා ඉදානි යනක්ඛම්යම ආනිසිංසිං

දස්යසතුිං ‘‘උයභොසු අන්ය සූ’’ති ගාථාද්වයමාහ. තත්ථ උයභොසු අන්ය සූති

ඵස්සඵස්සසමුදයාදීසු ද්වීසු, ද්වීසුපරිච්යඡයදසු. වියනෙයඡන්දන්ති ඡන්දරාගිං

වියනත්වා.  ස්සං පරිඤ්ඤාොති චක්ඛුසම්ඵස්සාදිඵස්සිං, ඵස්සානුසායරන වා
තිංසම්පයුත්යත සබ්යබ්යපි අරූපධම්යම, යතසිං වත්ථුද්වාරාරම්මණවයසන
රූපධම්යම චාති සකලම්පි නාමරූපිං තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා. 

අනානුගිද්යධොති රූපාදීසු සබ්බ්යධම්යමසු අගද්යධො. ෙදත් ගරහී

 දකුබ්බමායනොති යිං අත්තනා ගරහති, තිං අකුරුමායනො. න ලිම්පතී

දිට්ඨසුය සුධීයරොතියසොඑවරූයපො ධතිසම්පන්යනොධීයරොදිට්යඨසුචසුයතසු
ච ධම්යමසු ද්වින්නිං යලපානිං එයකනාපි යලයපන න ලිම්පති, ආකාසමිව
නිරුපලිත්යතොඅච්චන්තයවොදානප්පත්යතොයහොති. 

 ස්යසො එයකො අන්ය ොති ඵස්යසො එකපරිච්යඡයදො. ඵුසතීති ඵස්යසො.
ස්වායිං ඵුසනලක්ඛයණො, සඞ්ඝට්ටනරයසො, සන්නිපාතපච්චුපට්ඨායනො, 
ආපාථගතවිසයපදට්ඨායනො. අයඤ්හි අරූපධම්යමොපි සමායනො ආරම්මයණ 
ඵුසනාකායරයනව පවත්තතීති ඵුසනලක්ඛයණො. එකයදයසයනව 
අනල්ලීයමායනොපි රූපිං විය චක්ඛුිං, සද්යදො විය ච යසොතිං චිත්තිං
ආරම්මණඤ්ච සඞ්ඝට්යටතීති සඞ්ඝට්ටනරයසො, වත්ථාරම්මණසඞ්ඝට්ටනයතො
වා උප්පන්නත්තා සම්පත්තිඅත්යථනපි රයසන ‘‘සඞ්ඝට්ටනරයසො’’ති

යවදිතබ්යබ්යො.වුත්තඤ්යහතිං අට්ඨකථාෙං – 
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‘‘චතුභූමකඵස්යසො යනො ඵුසනලක්ඛයණො නාම නත්ථි, 
සඞ්ඝට්ටනරයසො පන පඤ්චද්වාරියකොව යහොති. පඤ්චද්වාරිකස්ස හි
ඵුසනලක්ඛයණොතිපි සඞ්ඝට්ටනරයසොතිපි නාමිං. මයනොද්වාරිකස්ස
ඵුසනලක්ඛයණොත්යවවනාමිං, න සඞ්ඝට්ටනරයසො’’ති (ධ.ස.අට්ඨ.1, 
කාමාවචරකුසල, ධම්මුද්යදසකථා). 

ඉදඤ්චවත්වාඉදිංසුත්තිං(මි.ප.2.3.8) ආභතිං– 

‘‘යථා, මහාරාජ, ද්යවයමණ්ඩායුජ්යඣයයිං, යථාඑයකොයමණ්යඩො, 
එවිං චක්ඛුදට්ඨබ්බ්යිං.යථාදුතියයොයමණ්යඩො, එවිංරූපිංදට්ඨබ්බ්යිං.යථා
යතසිංසන්නිපායතො, එවිංඵස්යසො දට්ඨබ්යබ්යො. එවිං ඵුසනලක්ඛයණොච
ඵස්යසො සඞ්ඝට්ටනරයසො ච. යථා, මහාරාජ, ද්යව සම්මා වජ්යජයයිං, 
ද්යව පාණී වජ්යජයයිං. යථා එයකො පාණි, එවිං චක්ඛු දට්ඨබ්බ්යිං. යථා
දුතියයො පාණි, එවිං රූපිං දට්ඨබ්බ්යිං. යථා යතසිං සන්නිපායතො, එවිං 
ඵස්යසො දට්ඨබ්යබ්යො. එවිං ඵුසනලක්ඛයණො ච ඵස්යසො සඞ්ඝට්ටනරයසො
චා’’තිවිත්ථායරො. 

යථා වා ‘‘චක්ඛුනා රූපිං දිස්වා’’තිආදීසු (ධ. ස. 1352, 1354) 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි චක්ඛුආදිනායමන වුත්තානි, එවමිධාපි තානි
චක්ඛුආදිනායමයනව වුත්තානීති යවදිතබ්බ්යානි. තස්මා ‘‘එවිං චක්ඛු
දට්ඨබ්බ්ය’’න්තිආදීසු එවිං චක්ඛුවිඤ්ඤාණිං දට්ඨබ්බ්යන්ති ඉමිනා නයයන
අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. එවිං සන්යත චිත්තාරම්මණසඞ්ඝට්ටනයතො ඉමස්මිම්පි
සුත්යත කිච්චට්යඨයනව රයසන ‘‘සඞ්ඝට්ටනරයසො’’ති සිද්යධො යහොති.
තිණ්ණිං සන්නිපාතසඞ්ඛාතස්ස පන අත්තයනො කාරණස්ස වයසන
පයවදිතත්තා සන්නිපාතපච්චුපට්ඨායනො. අයඤ්හි තත්ථ තත්ථ ‘‘තිණ්ණිං 
සඞ්ගති ඵස්යසො’’ති එවිං කාරණස්යසව වයසන පයවදියතොති. ඉමස්ස ච
සුත්තපදස්ස තිණ්ණිං සඞ්ගතියා ඵස්යසොති අයමත්යථො, න සඞ්ගතිමත්තයමව
ඵස්යසො. 

එවිං පයවදිතත්තා පන යතයනවාකායරන පච්චුපට්ඨාතීති
‘‘සන්නිපාතපච්චුපට්ඨායනො’’තිවුත්යතො.ඵලට්යඨනපන පච්චුපට්ඨායනයනස
යවදනාපච්චුපට්ඨායනො නාම යහොති. යවදනිං යහස පච්චුපට්ඨායපති, 
උප්පායදතීතිඅත්යථො.උප්පාදයමායනොචයථාබ්යහිද්ධාඋණ්හපච්චයාපිසමානා 
ලාඛාසඞ්ඛාතධාතුනිස්සිතාඋස්මා අත්තයනොනිස්සයයමුදුභාවකාරීයහොති, න
අත්තයනො පච්චයභූයතපි බ්යහිද්ධා වීතච්චිතඞ්ගාරසඞ්ඛායත උණ්හභායව. එවිං 
වත්ථාරම්මණසඞ්ඛාතඅඤ්ඤපච්චයයොපිසමායනොචිත්තනිස්සිතත්තාඅත්තයනො
නිස්සයභූයත චිත්යත එව එස යවදනුප්පාදයකො යහොති, න අත්තයනො
පච්චයභූයතපි වත්ථුම්හි ආරම්මයණවාති යවදිතබ්යබ්යො. තජ්යජන 
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සමන්නාහායරන පන ඉන්ද්රියයන ච පරික්ඛයත විසයය අනන්තරායයන 
උප්පජ්ජනයතොඑස‘‘ආපාථගතවිසයපදට්ඨායනො’’තිවුච්චති. 

ඵස්යසො යයතො සමුයදති උප්පජ්ජති, යසො ‘‘ඵස්සසමුදයයො’’ති වුච්චති. 
වුත්තඤ්යහතිං – ‘‘සළායතනපච්චයා ඵස්යසො’’ති (මහාව. 1; විභ. 225). 
අතීතදුයකොකාලවයසන වුත්යතො. යවදනාදුයකො ‘‘උයපක්ඛා පනසන්තත්තා, 
සුඛමිච්යචව භාසිතා’’ති (විභ. අට්ඨ. 232) වුත්තත්තා උයපක්ඛායවදනිං
සුඛයමව කත්වා සුඛදුක්ඛවයසන, නාමරූපදුයකො රූපාරූපවයසන, 
ආයතනදුයකො සිංසාරපවත්තිවයසන, සක්කායදුයකො පඤ්චක්ඛන්ධවයසන

වුත්යතොති යවදිතබ්යබ්යො.තත්ථසුඛයතීති සුො. යවදයතීති යවදනා. දුක්ඛයතීති 

දුක්ො. නමනලක්ඛණිං නාමං. රුප්පනලක්ඛණිං රූපං. චක්ඛායතනාදීනි ඡ

අජ්ඣත්තිකානි. රූපායතනාදීනි ඡබාහිරානි. රූපක්ඛන්ධාදයයොපඤ්චක්ඛන්ධා

විජ්ජමානට්යඨන සක්කායෙො. අවිජ්ජාකම්මතණ්හාආහාරඵස්සනාමරූපා 

සක්කාෙසමුදයෙො. 

චක්ඛුසම් ස්යසොති චක්ඛතීති චක්ඛු, රූපිං අස්සායදති විභායවති චාති
අත්යථො.චක්ඛුයතොපවත්යතොසම්ඵස්යසො චක්ඛුසම්ඵස්යසො.යසොපනඅත්තනා
සම්පයුත්තාය යවදනාය 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකආහාරසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවයසන

අට්ඨධාපච්චයයොයහොති. සුණාතීති යසො ං. තිංසසම්භාරයසොතබිලස්සඅන්යතො 
තනුතම්බ්යයලොමාචියතඅඞ්ගුලියවඨකසණ්ඨායනපයදයසයසොතවිඤ්ඤාණාදීනිං
යථාරහිං වත්ථුද්වාරභාවිං සාධයමානිං තිට්ඨති. යසොතයතො පවත්යතො

සම්ඵස්යසො යසො සම් ස්යසො. ඝානසම් ස්සාදීසුපි එයසව නයයො. ඝායතීති
ඝානිං. තිං සසම්භාරබිලස්ස අන්යතො අජපදසණ්ඨායන පයදයස
ඝානවිඤ්ඤාණාදීනිං යථාරහිං වත්ථුද්වාරභාවිං සාධයමානිං තිට්ඨති.

ජීවිතමව්හායතීති ජිව්හා, සායනට්යඨන වා ජිව්හා. සා සසම්භාරජිව්හාය
අතිඅග්ගමූලපස්සානි වජ්යජත්වා උපරිමතලමජ්යඣ 
භින්නඋප්පලදලග්ගසණ්ඨායන පයදයස ජිව්හාවිඤ්ඤාණාදීනිං යථාරහිං 
වත්ථුද්වාරභාවිං සාධයමානා තිට්ඨති. කුච්ඡිතානිං සාසවධම්මානිං ආයයොති 

කායෙො. ආයයොතිඋප්පත්තියදයසො.යාවතාඉමස්මිිංකායය උපාදිණ්ණපවත්ති
නාම අත්ථි, තත්ථ යයභුයයයනකායප්පසායදො කායවිඤ්ඤාණාදීනිං යථාරහිං

වත්ථුද්වාරභාවිංසාධයමායනොතිට්ඨති.මුනාතීති මයනො, විජානාතීතිඅත්යථො. 

මයනොති සහාවජ්ජනභවඞ්ගිං; මනයතො පවත්යතො සම්ඵස්යසො 

මයනොසම් ස්යසො. 
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පටුන 

ඡබ්බිධම්පි ඵස්සිං දුවිධයමව යහොතීති දස්යසතුිං ‘‘අධිවචනසම් ස්යසො

පටිඝසම් ස්යසො’’ති ආහ. මයනොද්වාරියකො අධිවචනසම් ස්යසො. 

පඤ්චද්වාරියකො වත්ථාරම්මණාදිපටියඝනඋප්පජ්ජනයතො පටිඝසම් ස්යසො. 

සුඛයවදනාය ආරම්මයණ සුෙයවදනීයෙො. දුක්ඛයවදනාය ආරම්මයණ 

දුක්ෙයවදනීයෙො. අදුක්ඛමසුඛයවදනාය ආරම්මයණ අදුක්ෙමසුෙයවදනීයෙො. 
තත්ථසුඛයතීතිසුඛිං, යස්සුප්පජ්ජති, තිංසුඛිතිංකයරොතීතිඅත්යථො.සුට්ඨුවා
ඛනති, ඛාදතිච කායචිත්තාබ්යාධන්තිසුඛිං.දුක්ඛයතීතිදුක්ඛිං, යස්සුප්පජ්ජති, තිං

දුක්ඛිතිං කයරොතීති අත්යථො. න දුක්ඛිං න සුඛන්ති අදුක්ඛමසුඛිං, ම-කායරො 
පදසන්ධවයසනවුත්යතො. 

කුසයලොතිආදයයො ජාතිවයසන වුත්තා. තත්ථ කුසයලොති

එකවීසතිකුසලචිත්තසම්පයුත්යතො. අකුසයලොති

ද්වාදසාකුසලචිත්තසම්පයුත්යතො. අබයාකය ොති
අවයසසවිපාකකිරියාබ්යයාකතචිත්තසම්පයුත්යතො. 

පුන භවප්පයභදවයසන නිද්දිසන්යතො ‘‘කාමාවචයරො’’තිආදිමාහ.

චතුපඤ්ඤාසකාමාවචරචිත්තසම්පයුත්යතො කාමාවචයරො. කාමිං පහාය රූයප

අවචරතීති රූපාවචයරො, කුසලාබ්යයාකතවයසන
පඤ්චදසරූපාවචරචිත්තසම්පයුත්යතො. කාමඤ්ච රූපඤ්ච පහාය අරූයප

අවචරතීති අරූපාවචයරො, කුසලාබ්යයාකතවයසන
ද්වාදසාරූපාවචරචිත්තසම්පයුත්යතො. 

ඉදානි අභිනියවසවයසන දස්යසන්යතො ‘‘සුඤ්ඤය ො’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

සුඤ්ඤය ොති රාගයදොසයමොයහහි සුඤ්ඤත්තා සුඤ්ඤයතො.

රාගයදොසයමොහනිමිත්යතහි අනිමිත්තත්තා අනිමිත්ය ො. 

රාගයදොසයමොහපණිධීනිංඅභාවයතො අප්පණිහිය ොතිවුච්චති. 

ඉදානි වට්ටපරියාපන්නඅපරියාපන්නවයසන දස්යසන්යතො 

‘‘යලොකියෙො’’තිආදිමාහ. යලොයකො වුච්චති ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන වට්ටිං, 

තස්මිිංපරියාපන්නභායවනයලොයකනියුත්යතොති යලොකියෙො. උත්තිණ්යණොති
උත්තයරො, යලොයක අපරියාපන්නභායවන යලොකයතො උත්තයරොති 

යලොකුත් යරො. ඵුසනාති ඵුසනාකායරො. සම්ඵුසනා සම්ඵුසි ත් න්ති
උපසග්යගනපදිංවඩ්ඪිතිං. 

එවංඤා ංකත්වාතිඑවිංපාකටිංකත්වා ජානන්යතො තීයරති තීරයති, උපරි
වත්තබ්බ්යාකායරන චින්යතති. අනිච්චන්තිකතාය ආදිඅන්තවන්තතාය ච 
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අනිච්චය ො තීයරති. උප්පාදවයපටිපීළනතාය දුක්ඛවත්ථුතාය ච දුක්ෙය ො. 

පච්චයයාපනීයතාය යරොගමූලතාය ච යරොගය ො. දුක්ඛතාසූලයයොගතාය 
කියලසාසුචිපග්ඝරතායඋප්පාදජරාභඞ්යගහි උද්ධුමාතපරිපක්කපභින්නතාය ච 

ගණ්ඩය ො. පීළාජනකතාය අන්යතොතුදනතායදුන්නීහරණීයතායච සල්ලය ො. 

විගරහණීයතාය අවඩ්ඪිආවහනතාය අඝවත්ථුතාය ච අඝය ො. 

අයසරිභාවජනකතාය ආබ්යාධපදට්ඨානතාය ච ආබාධය ො. අවසතාය

අවියධයයතාය ච පරය ො. බ්යයාධජරාමරයණහි ලුජ්ජනපලුජ්ජනතාය 

පයලොකය ො. අයනකබ්යයසනාවහනතාය ඊතිය ො. අවිදිතානිංයයව විපුලානිං

අනත්ථානිං ආවහනයතො සබ්බූපද්දවවත්ථුතාය ච උපද්දවය ො. සබ්බ්යභයානිං
ආකරතාය ච දුක්ඛවූපසමසඞ්ඛාතස්ස පරමස්සාසස්ස පටිපක්ඛභූතතාය ච 

භෙය ො. අයනයකහි අනත්යථහි අනුබ්යද්ධතාය යදොසූපසට්ඨතාය, උපසග්යගො

වියඅනධවාසනාරහතායච උපසග්ගය ො. බ්යයාධජරාමරයණහියචවලාභාදීහිච

යලොකධම්යමහි පචලිතතාය චලය ො. උපක්කයමන යචව සරයසන ච

පභඞ්ගුපගමනසීලතාය පභඞ්ගුය ො. සබ්බ්යාවත්ථාවිනිපාතිතාය, ථිරභාවස්ස ච

අභාවතාය අධුවය ො. අතායනතාය යචව අලබ්භයනයයයඛමතාය ච 

අ ාණය ො. අල්ලීයිතුිං අනරහතාය, අල්ලීනානම්පි ච යලණකිච්චාකාරිතාය 

අයලණය ො. නිස්සිතානිං භයසාරකත්තාභායවන අසරණය ො. 

යථාපරිකප්පියතහි ධුවසුභසුඛත්තභායවහි රිත්තතාය රිත් ය ො. රිත්තතායයව 

තුච්ඡය ො, අප්පකත්තා වා. අප්පකම්පි හි යලොයක ‘‘තුච්ඡ’’න්ති වුච්චති.

සාමිනිවාසියවදක කාරකාධට්ඨායකවිරහිතතාය සුඤ්ඤය ො. 

සයඤ්ච අසාමිකභාවාදිතාය අනත් ය ො. පවත්තිදුක්ඛතාය, දුක්ඛස්ස ච

ආදීනවතාය ආදීනවය ො. අථ වා ආදීනිං වාති ගච්ඡති පවත්තතීතිආදීනයවො, 
කපණමනුස්සස්යසතිංඅධවචනිං.ඛන්ධාපිච කපණායයවාතිආදීනවසදිසතාය 

ආදීනවය ො. ජරාය යචව මරයණන චාති ද්යවධා පරිණාමපකතිතාය 

විපරිණාමධම්මය ො. දුබ්බ්යලතාය, යඵග්ගු විය සුඛභඤ්ජනීයතාය ච 

අසාරකය ො. අඝයහතුතාය අඝමූලය ො. මිත්තමුඛසපත්යතො විය

විස්සාසඝාතිතාය වධකය ො. විගතභවතාය විභවසම්භූතතාය ච විභවය ො. 

ආසවපදට්ඨානතාය සාසවය ො. යහතුපච්චයයහි අභිසඞ්ඛතතාය සඞ්ෙ ය ො. 

මච්චුමාරකියලසමාරානිං ආමිසභූතතාය මාරාමිසය ො. 

ජාතිජරාබ්යයාධමරණපකතිතාය  ාති රාබයාධිමරණධම්මය ො. 

යසොකපරියදවඋපායාසයහතුතාය යසොකපරියදවඋපාොසධම්මය ො. 

තණ්හාදිට්ඨිදුච්චරිතසිංකියලසානිං විසයධම්මතාය සංකියලසධම්මය ො. 

අවිජ්ජාකම්මතණ්හාසළායතනවයසන උප්පත්තියතො සමුදෙය ො. යතසිං 

අභායවන අත්ථඞ්ගමය ො. ඵස්යසඡන්දරාගවයසනමධුරස්සායදන අස්සාදය ො. 
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ඵස්සස්ස විපරිණායමන ආදීනවය ො. උභින්නිං නිස්සරයණන නිස්සරණය ො 

තීයරතීතිසබ්යබ්යසුචඉයමසු‘‘තීයරතී’’තිපාඨයසයසොදට්ඨබ්යබ්යො. 

ප හතීති සකසන්තානයතො නීහරති. වියනොයදතීති තුදති. බයන්තිං

කයරොතීති විගතන්තිං කයරොති. අනභාවං ගයමතීති අනු අනු අභාවිං ගයමති.
අරියමග්ගසත්යථන උච්ඡින්නිං තණ්හාඅවිජ්ජාමයිං මූලයමයතසන්ති 

උච්ඡින්නමූලා. තාලවත්ථුවියයනසිංවත්ථුකතන්ති  ාලාවත්ථුක ා. යථාහි
තාලරුක්ඛිං සමූලිං උද්ධරිත්වා තස්ස වත්ථුමත්යත තස්මිිං පයදයසකයතන
පුන තස්ස තාලස්ස උප්පත්ති පඤ්ඤායති, එවිං අරියමග්ගසත්යථන සමූයල
රූපාදිරයස උද්ධරිත්වා යතසිං පුබ්යබ්ය උප්පන්නපුබ්බ්යභායවන වත්ථුමත්යත
චිත්තසන්තායන කයත සබ්යබ්යපි යත ‘‘තාලාවත්ථුකතා’’ති වුච්චන්ති. 

ෙස්යසයසොති යස්ස පුග්ගලස්ස එයසො යගයධො. සමුච්ඡින්යනොති උච්ඡින්යනො. 

වූපසන්ය ොති ඵයලන වූපසන්යතො. පටිපස්සද්යධොති පටිපස්සද්ධප්පහායනන

පටිපස්සම්භියතො. උපසග්යගන වා පදිං වඩ්ඪිතිං. අභබ්බුප්පත්තියකොති පුන 

උප්පජ්ජිතුිං අභබ්යබ්යො. ඤාණග්ගිනා දඩ්ය ොති මග්ගඤාණග්ගනා ඣාපියතො.
අථ වා විසනික්ඛිත්තිං භාජයනන සහ ඡඩ්ඩිතිං විය වත්ථුනා සහ පහීයනො.

මූලච්ඡින්නවිසවල්ලි විය සමූලච්ඡින්යනොති සමුච්ඡින්යනො. උද්ධයන උදකිං

සිඤ්චිත්වා නිබ්බ්යාපිතඅඞ්ගාරිං විය වූපසන්ය ො. නිබ්බ්යාපිතඅඞ්ගායර

පතිතඋදකඵුසිතිංවිය පටිපස්සද්යධො. අඞ්කුරුප්පත්තියා යහතුච්ඡින්නබීජිං විය 

අභබ්බුප්පත්තියකො. අසනිපාතවිසරුක්යඛො විය ඤාණග්ගනා දඩ්ය ොති
එවයමයක වණ්ණයන්ති. 

වී යගයධොති ඉදිං සකභාවපරිච්චජනවයසන වුත්තිං. විග යගයධොති ඉදිං

ආරම්මයණ සාලයභාවපරිච්චජනවයසන. චත් යගයධොති ඉදිං පුන

අනාදියනභාවදස්සනවයසන. මුත් යගයධොති ඉදිං සන්තතියතො

විනියමොචනවයසන. පහීනයගයධොති ඉදිං මුත්තස්සාපි ක්වචි

අනවට්ඨානදස්සනවයසන. පටිනිස්සට්ඨයගයධොති ඉදිං ආදින්නපුබ්බ්යස්ස

නිස්සග්ගදස්සනවයසන වුත්තිං. වී රායගො විග රායගො චත් රායගොති

වුත්තනයයන යයොයජතබ්බ්යිං. තත්ථ ගජ්ඣනවයසන යගයධො. රඤ්ජනවයසන 

රායගො. නිච්ඡාය ොති නිත්තණ්යහො. ‘‘නිච්ඡයදො’’තිපි පායඨො, 

තණ්හාඡදනවිරහියතොති අත්යථො. නිබ්බුය ොති නිබ්බුතසභායවො. සීතිභූය ොති

සීතසභායවො. සුෙපටිසංයවදීති කායිකයචතසිකසුඛිං අනුභවනසභායවො. 

බ්රහ්මභූය නාතිඋත්තමසභායවන. අත් නාති චිත්යතන. 

ක ත් ා චාති පාපකම්මානිං කතභායවන ච. අක ත් ා චාති කුසලානිං

අකතභායවනච. ක ංයම කාෙදුච්චරි ං, අක ංයමකාෙසුචරි න්තිආදයයො

ද්වාරවයසන අවිරතිවිරතිවයසන කම්මපථවයසන ච වුත්තා. සීයලසුම්හි න
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පටුන 

පරිපූරකාරීතිආදයයො චතුපාරිසුද්ධසීලවයසන.  ාගරිෙමනනුයුත්ය ොති 

පඤ්චජාගරණවයසන. සතිසම්ප ඤ්යඤනාති සාත්ථකාදිසම්පජඤ්ඤවයසන. 

චත් ායරො සතිපට්ඨානාතිආදයයො යබ්යොධපක්ඛියධම්මා

යලොකියයලොකුත්තරවයසන. දුක්ෙං යම අපරිඤ්ඤා න්තිආදයයො චත්තායරො
අරියසච්චවයසන වුත්තාති යවදිතබ්බ්යිං. යත අත්ථයතො තත්ථ තත්ථ
වුත්තනයත්තාපාකටායයව. 

ධීයරො පණ්ඩිය ොති සත්ත පදා වුත්තත්ථායයව. අපි ච දුක්යඛ

අකම්පියට්යඨන ධීයරො. සුයඛ අනුප්පිලවට්යඨන පණ්ඩිය ො. 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකත්යථ කතපරිචයට්යඨන පඤ්ඤවා. අත්තත්ථපරත්යථ

නිච්චලට්යඨන බුද්ධිමා. ගම්භීරඋත්තානත්යථඅපච්යචොසක්කනට්යඨන ඤාණී. 

ගුළ්හපටිච්ඡන්නත්යථ ඔභාසනට්යඨන විභාවී. නික්කියලසබ්යයවදානට්යඨන

තුලාසදියසොති යමධාවී. නලිම්පතීතිසජාතියානලිම්පති ආකායසයලඛාවිය. 

නපලිම්පතීතිවියසයසනනලිම්පති. නඋපලිම්පතීතිසඤ්යඤොයගොහුත්වාපින

ලිම්පති හත්ථතයල යලඛා විය. අලිත්ය ොති සඤ්යඤොයගො හුත්වාපි න

කිලිස්සති කාසිකවත්යථ ඨපිතමණිරතනිං විය. අපලිත්ය ොති වියසයසන න

කිලිස්සති මණිරතයන පලියවඨිතකාසිකවත්ථිං විය. අනුපලිත්ය ොති

උපගන්ත්වාපි න අල්ලීයති යපොක්ඛරපත්යත උදකබින්දු විය. නික්ෙන්ය ොති

බ්යහි නික්ඛන්යතො බ්යන්ධනාගාරයතො පලායතො විය. නිස්සයටොති පාපපහීයනො 

අමිත්තස්ස පටිච්ඡාපිතකිලිට්ඨවත්ථු විය. විප්පමුත්ය ොති සුට්ඨු මුත්යතො

ගය්හූපයග වත්ථුම්හි රතිිං නායසත්වා පුන නාගමනිං විය. විසඤ්ඤුත්ය ොති

කියලයසහිඑකයතොන යුත්යතොබ්යයාධනාමුත්තගලායනොවිය. විමරිොදිකය න

යච සාති විගතමරියාදකයතන චිත්යතන, සබ්බ්යභයවන සබ්බ්යාරම්මයණන
සබ්බ්යකියලයසහි මුත්තචිත්යතනාතිඅත්යථො. 

14. සඤ්ඤංපරිඤ්ඤාතිගාථායපනඅයිංසඞ්යඛපත්යථො–නයකවලඤ්ච 
ඵස්සයමව, අපිචයඛොපනකාමසඤ්ඤාදියභදිංසඤ්ඤිං, සඤ්ඤානුසායරනවා
පුබ්යබ්ය වුත්තනයයයනව නාමරූපිං තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා ඉමාය

පටිපදාය චතුබ්බිධම්පි විතයරයය ඔඝං, තයතො යසො තිණ්යණොයඝො 
තණ්හාදිට්ඨිපරිග්ගයහසු තණ්හාදිට්ඨිකියලසප්පහායනන අනුපලිත්යතො

ඛීණාසවමුනි රාගාදිසල්ලානිං අබ්බූළ්හත්තා අබ්බූළ්හසල්යලො, 

සතියවපුල්ලප්පත්තියා අප්පමත්ය ො චරං, පුබ්බ්යභායග වා අප්පමත්යතො
චරන්යතො යතන අප්පමාදචායරන අබ්බූළ්හසල්යලො හුත්වා 

සකපරත්තභාවාදියභදිං නාසීසති යලොකමිමං පරඤ්ච, අඤ්ඤදත්ථු 
චරිමචිත්තනියරොධා නිරුපාදායනොව ජාතයවයදො පරිනිබ්බ්යාතීති
අරහත්තනිකූයටනයදසනිං නිට්ඨායපසි, ධම්මයනත්තිඨපනයමවකයරොන්යතො; 
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න තු ඉමාය යදසනාය මග්ගිං වා ඵලිං වා උප්පායදසි, ඛීණාසවස්ස
යදසිතත්තාති. 

නීලාදියභදිං ආරම්මණිං සඤ්ජානාතීති සඤ්ඤා. සා සඤ්ජානනලක්ඛණා
පච්චාභිඤ්ඤාණරසා. චතුභූමිකසඤ්ඤා හි යනොසඤ්ජානනලක්ඛණා නාම
නත්ථි, සබ්බ්යා සඤ්ජානනලක්ඛණාව. යා පයනත්ථ අභිඤ්ඤායණන 
සඤ්ජානාති, සාපච්චාභිඤ්ඤාණරසානාමයහොති.තස්සාවඩ්ඪකිස්ස දාරුම්හි 
අභිඤ්ඤාණිං කත්වා පුන යතන අභිඤ්ඤායණන තිං පච්චාභිජානනකායල, 
පුරිසස්ස කාළතිලකාදිඅභිඤ්ඤාණිං සල්ලක්යඛත්වා පුන යතන
අභිඤ්ඤායණන ‘‘අසුයකො නාම එයසො’’ති තස්ස පච්චාභිජානනකායල, 
රඤ්යඤො පිළන්ධනයගොපකභණ්ඩාගාරිකස්ස තස්මිිං තස්මිිං පිළන්ධයන
නාමපණ්ණකිං බ්යන්ධත්වා ‘‘අසුකිං පිළන්ධනිං නාම ආහරා’’ති වුත්යත දීපිං
ජායලත්වා සාරගබ්භිං පවිසිත්වා පණ්ණිං වායචත්වා තස්ස තස්යසව
පිළන්ධනස්සආහරණකායලචපවත්තියවදිතබ්බ්යා. 

අපයරොනයයො –සබ්බ්යසඞ්ගාහිකවයසනහිසඤ්ජානනලක්ඛණාසඤ්ඤා, 
පුනසඤ්ජානනපච්චයනිමිත්තකරණරසා දාරුආදීසු තච්ඡකාදයයො විය, 
යථාගහිතනිමිත්තවයසන අභිනියවසකරණපච්චුපට්ඨානා හත්ථිදස්සකඅන්යධො
විය, ආරම්මයණඅයනොගාළ්හවුත්තිතාය අචිරට්ඨානපච්චුපට්ඨානාවාවිජ්ජුවිය, 
යථාඋපට්ඨිතවිසයපදට්ඨානා තිණපුරිසයකසු මිගයපොතකානිං පුරිසාති
උප්පන්නසඤ්ඤාවිය.යාපයනත්ථඤාණසම්පයුත්තායහොති, සා ඤාණයමව
අනුවත්තති, සසම්භාරපථවීආදීසුයසසධම්මාපථවීආදීනිවියාතියවදිතබ්බ්යා. 

කාමපටිසඤ්ඤත්තාසඤ්ඤා කාමසඤ්ඤා. බ්යයාපාදපටිසඤ්ඤත්තාසඤ්ඤා 

බයාපාදසඤ්ඤා. විහිිංසාපටිසඤ්ඤත්තා සඤ්ඤා විහිංසාසඤ්ඤා. යතසු ද්යව
සත්යතසුපිසඞ්ඛායරසුපිඋප්පජ්ජන්ති.කාමසඤ්ඤා හිපියයමනායපසත්යත
වා සඞ්ඛායර වා විතක්යකන්තස්ස උප්පජ්ජති. බ්යයාපාදසඤ්ඤා අප්පියය
අමනායප සත්යත වා සඞ්ඛායර වා කුජ්ඣිත්වා ඔයලොකනකාලයතො පට්ඨාය
යාව විනාසනාඋප්පජ්ජති.විහිිංසාසඤ්ඤාසඞ්ඛායරසුනඋප්පජ්ජති.සඞ්ඛායරො
හි දුක්ඛායපතබ්යබ්යොනාමනත්ථි. ‘‘ඉයමසත්තාහඤ්ඤන්තුවා, උච්ඡිජ්ජන්තු
වා, විනස්සන්තු වා, මා වා අයහසු’’න්ති චින්තනකායල පන සත්යතසු

උප්පජ්ජති. යනක්ඛම්මපටිසඤ්ඤත්තා සඤ්ඤා යනක්ෙම්මසඤ්ඤා, සා 
අසුභපුබ්බ්යභායග කාමාවචරා යහොති, අසුභඣායන රූපාවචරා, තිං ඣානිං
පාදකිං කත්වා උප්පන්නමග්ගඵලකායල යලොකුත්තරා.

අබ්යයාපාදපටිසඤ්ඤත්තා සඤ්ඤා අබයාපාදසඤ්ඤා, සා යමත්තාපුබ්බ්යභායග
කාමාවචරා යහොති, යමත්තාඣායන රූපාවචරා, තිං ඣානිං පාදකිං කත්වා
උප්පන්නමග්ගඵලකායල යලොකුත්තරා. අවිහිිංසාපටිසඤ්ඤත්තා සඤ්ඤා 
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අවිහිංසාසඤ්ඤා, සා කරුණාපුබ්බ්යභායග කාමාවචරා, කරුණාඣායන 
රූපාවචරා, තිංඣානිංපාදකිංකත්වාඋප්පන්නමග්ගඵලකායලයලොකුත්තරා.
යදා අයලොයභො සීසිං යහොති, තදා ඉතයර ද්යව තදන්වායිකා භවන්ති. යදා
යමත්තාසීසිංයහොති, තදාඉතයරද්යව තදන්වායිකාභවන්ති.යදාකරුණාසීසිං
යහොති, තදා ඉතයර ද්යව තදන්වායිකා භවන්ති. රූපාරම්මණිං ආරබ්භ

උප්පන්නා සඤ්ඤා රූපසඤ්ඤා. සද්දසඤ්ඤාදීසුපි එයසව නයයො. ඉදිං
තස්සායයව ආරම්මණයතො නාමිං. ආරම්මණානිං වුත්තත්තා
චක්ඛුසම්ඵස්සජාදිවත්ථූනිපිවුත්තායනවයහොන්ති. 

ො එවරූපා සඤ්ඤාති අඤ්ඤාපි ‘‘පටිඝසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා
අධවචනසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා’’ති එවමාදිකා යවදිතබ්බ්යා. තත්ථ 
අධවචනසම්ඵස්සජා සඤ්ඤාතිපි පරියායයන ඡද්වාරිකායයව. තයයො හි 
අරූපියනො ඛන්ධා සයිං පිට්ඨිවට්ටකා හුත්වා අත්තනා සහජාතසඤ්ඤාය 
‘‘අධවචනසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා’’ති නාමිං කයරොන්ති, නිප්පරියායයන පන
පටිඝසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා නාම පඤ්චද්වාරිකා සඤ්ඤා, අධවචනසම්ඵස්සජා
සඤ්ඤා නාම මයනොද්වාරිකා සඤ්ඤා. එතා අතියරකසඤ්ඤා පරිග්ගහිතාති
යවදිතබ්බ්යා. 

සඤ්ඤාති සභාවනාමිං. සඤ් ානනාති සඤ්ජානනාකායරො. 

සඤ් ානි ත් න්තිසඤ්ජානිතභායවො. 

අවිජ්ය ොඝන්ති පූයරතුිං අයුත්තට්යඨන කායදුච්චරිතාදි අවින්දියිං නාම, 
අලද්ධබ්බ්යන්ති අත්යථො. තිං අවින්දියිං වින්දතීති අවිජ්ජා. තබ්බිපරීතයතො
කායසුචරිතාදි වින්දියිං නාම, තිං වින්දියිං න වින්දතීති අවිජ්ජා. ඛන්ධානිං
රාසට්ඨිං, ආයතනානිං ආයතනට්ඨිං, ධාතූනිං සුඤ්ඤට්ඨිං, ඉන්ද්රියානිං
අධපතියට්ඨිං, සච්චානිං තථට්ඨිං අවිදිතිං කයරොතීතිපි අවිජ්ජා. දුක්ඛාදීනිං
පීළනාදිවයසන වුත්තිං චතුබ්බිධිං අත්ථිං අවිදිතිං කයරොතීතිපි අවිජ්ජා. 
අන්තවිරහියත සිංසායර යයොනිගතිභවවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවායසසු සත්යත
ජවායපතීති අවිජ්ජා. පරමත්ථයතො අවිජ්ජමායනසු ඉත්ථිපුරිසාදීසු ජවති, 
විජ්ජමායනසු ඛන්ධාදීසු න ජවතීති අවිජ්ජා. අපි ච චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනිං
වත්ථාරම්මණානිං පටිච්චසමුප්පාදපටිච්චසමුප්පන්නානඤ්ච ධම්මානිං

ඡාදනයතොපි අවිජ්ජා, තිං අවිජ්යජොඝිං. කායමොඝවයසන උත් යරය්ෙ. 

භයවොඝවයසන ප යරෙය. දිට්යඨොඝවයසන සමතික්කයමෙය. 

අවිජ්යජොඝවයසන වීතිවත්ය ෙය. අථවායසොතාපත්තිමග්යගන පහානවයසන 

උත් යරෙය. සකදාගාමිමග්යගන පහානවයසන ප යරෙය. අනාගාමිමග්යගන

පහානවයසන සමතික්කයමෙය. අරහත්තමග්යගන පහානවයසන 
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වීතිවත්ය ෙය. අථ වා ‘‘ යරෙයාදිපඤ්චපදිං තදඞ්ගාදිපඤ්චපහායනන
යයොයජතබ්බ්ය’’න්තියකචි වදන්ති. 

‘‘යමොනංවුච්චතිඤාණ’’න්තිවත්වාතිං පයභදයතොදස්යසතුිං ‘‘ොපඤ්ඤා

ප ානනා’’තිආදිමාහ. තිං වුත්තනයයමව ඨයපත්වා ‘‘අයමොයහො

ධම්මවිචයයො’’ති පදිං. අයමොයහො කුසයලසු ධම්යමසු අභාවනාය පටිපක්යඛො
භාවනායහතු. අයමොයහන අවිපරීතිං ගණ්හාති මූළ්හස්ස විපරීතග්ගහණයතො.
අයමොයහනයාථාවිංයාථාවයතොධායරන්යතොයථාසභායවපවත්තති. මූළ්යහොහි
‘‘තච්ඡිංඅතච්ඡිං, අතච්ඡඤ්චතච්ඡ’’න්තිගණ්හාති; තථා ඉච්ඡිතාලාභදුක්ඛිංන
යහොති.අමූළ්හස්ස‘‘තිංකුයතත්ථලබ්භා’’ති එවමාදිපච්චයවක්ඛණසම්භවයතො
මරණදුක්ඛිංනයහොති.සම්යමොහමරණඤ්හිදුක්ඛිං, නචතිං අමූළ්හස්සයහොති.
පබ්බ්යජිතානිං සුඛසිංවායසො යහොති, තිරච්ඡානයයොනියිං නිබ්බ්යත්ති න යහොති.
යමොයහනහිනිච්චසම්මූළ්හාතිරච්ඡානයයොනිිංඋපපජ්ජන්ති. යමොහපටිපක්යඛො
ච අයමොයහො යමොහවයසන අමජ්ඣත්තභාවස්ස අභාවකයරො. අයමොයහන
අවිහිිංසාසඤ්ඤා ධාතුසඤ්ඤා මජ්ඣිමාය පටිපත්තියා පටිපජ්ජනිං, 
පච්ඡිමගන්ථද්වයස්ස පයභදනඤ්ච යහොති. පච්ඡිමානි ද්යව සතිපට්ඨානානි
තස්යසව ආනුභායවන ඉජ්ඣන්ති. අයමොයහො දීඝායුකතාය පච්චයයො යහොති. 
අමූළ්යහොහිහිතාහිතිංඤත්වාඅහිතිංපරිවජ්යජන්යතොහිතඤ්චපටියසවමායනො
දීඝායුයකො යහොති, අත්තසම්පත්තියාඅපරිහීයනොයහොති.අමූළ්යහොහිඅත්තයනො
හිතයමවකයරොන්යතො අත්තානිං සම්පායදති. අරියවිහාරස්ස පච්චයයො යහොති, 
උදාසිනපක්යඛසු නිබ්බුයතො යහොති අමූළ්හස්ස සබ්බ්යාභිසඞ්ගතාය අභාවයතො.
අයමොයහන අනත්තදස්සනිං යහොති. අසම්මූළ්යහො හි යාථාවගහණකුසයලො
අපරිණායකිං ඛන්ධපඤ්චකිං අපරිණායකයතො බුජ්ඣති. යථා ච එයතන 
අනත්තදස්සනිං, එවිං අත්තදස්සනිං යමොයහන. යකො හි නාම අත්තසුඤ්ඤතිං
බුජ්ඣිත්වාපුන සම්යමොහිංආපජ්යජයයාති. 

ය න ඤායණන සමන්නාගය ොති එයතන වුත්තප්පකායරන ඤායණන

සමඞ්ගීභූයතො යසක්ඛාදයයො මුනි. යමොනප්පත්ය ොති පටිලද්ධඤායණො

මුනිභාවිං පත්යතො. තීණීති ගණනපරිච්යඡයදො. යමොයනෙයානීති මුනිභාවකරා

යමොයනයයකරා පටිපදා ධම්මා. කාෙයමොයනෙයන්තිආදීසු

විඤ්ඤත්තිකායරූපකායවයසන පඤ්ඤායපතබ්බ්යිං කාෙයමොයනෙයං. 

විඤ්ඤත්තිවාචාසද්දවාචාවයසන පඤ්ඤායපතබ්බ්යිං වචීයමොයනෙයං. 

මයනොද්වාරිකචිත්තාදිවයසන පඤ්ඤායපතබ්බ්යිං මයනොයමොයනෙයං.

තිවිධකාෙදුච්චරි ානං පහානන්ති පාණාතිපාතාදිවිධානිංකායයතො පවත්තානිං

දුට්ඨු චරිතානිං පජහනිං. කාෙසුචරි න්ති කායයතො පවත්තිං සුට්ඨු චරිතිං. 

කාොරම්මයණඤාණන්තිකායිංආරම්මණිංකත්වාඅනිච්චාදිවයසන පවත්තිං

කායාරම්මයණඤාණිං. කාෙපරිඤ්ඤාතිකායිං ඤාතතීරණප්පහානපරිඤ්ඤාහි



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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ජානනවයසන පවත්තිං ඤාණිං. පරිඤ්ඤාසහගය ො මග්යගොති අජ්ඣත්තිකිං

කායිං සම්මසිත්වා උප්පාදිතමග්යගො පරිඤ්ඤාසහගයතො. කායෙ ඡන්දරාගස්ස

පහානන්ති කායය තණ්හාඡන්දරාගස්ස පජහනිං. කාෙසඞ්ොරනියරොයධොති 
අස්සාසපස්සාසානිං නියරොයධො ආවරයණො, 

චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්තිසමාපජ්ජනිං. වචීසඞ්ොරනියරොයධොති 
විතක්කවිචාරානිං නියරොයධො ආවරයණො, දුතියජ්ඣානසමාපත්තිසමාපජ්ජනිං. 

චිත් සඞ්ොරනියරොයධොති සඤ්ඤායවදනානිං නියරොයධො ආවරයණො, 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තිසමාපජ්ජනිං. 

පඨමගාථාය කාෙමුනින්තිආදීසු කායදුච්චරිතප්පහානවයසන කාෙමුනි. 

වචීදුච්චරිතප්පහානවයසන වාචාමුනි. මයනොදුච්චරිතප්පහානවයසන මයනොමුනි. 

සබ්බ්යාකුසලප්පහානවයසන අනාසවමුනි. යමොයනෙයසම්පන්නන්තිජානිතබ්බ්යිං

ජානිත්වා ඵයල ඨිතත්තා යමොයනයයසම්පන්නිං. ආහු සබ්බප්පහායිනන්ති
සබ්බ්යකියලයස පජහිත්වාඨිතත්තාසබ්බ්යප්පහායිනිංකථයන්ති. 

දුතියගාථාය නින්හා පාපකන්ති යයො අජ්ඣත්තබ්යහිද්ධසඞ්ඛායත
සබ්බ්යස්මිම්පි ආයතයන අජ්ඣත්තබ්යහිද්ධාරම්මණවයසන උප්පත්තිරහානි
සබ්බ්යපාපකානිමග්ගඤායණන නින්හායයධොවිත්වාඨිතත්තානින්හාතපාපකිං

ආහූති එවමත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. අගාරමජ්යඣ වසන්තා අගාරමුනියනො. 

පබ්බ්යජ්ජුපගතා අනගාරමුනියනො. තත්ථයසක්ඛා යසක්ෙමුනියනො. අරහන්යතො 

අයසක්ෙමුනියනො. පච්යචකබුද්ධා පච්යචකමුනියනො. සම්මාසම්බුද්ධා 

මුනිමුනියනො. 

පුන කයථතුකමයතාපුච්ඡාවයසන ‘‘ක යම අගාරමුනියනො’’ති ආහ. 

අගාරිකාති කසියගොරක්ඛාදිඅගාරිකකම්යමනියුත්තා. දිට්ඨපදාති දිට්ඨනිබ්බ්යානා. 

විඤ්ඤා සාසනාති විඤ්ඤාතිං සික්ඛත්තයසාසනිං එයතසන්ති

විඤ්ඤාතසාසනා. අනගාරාති කසියගොරක්ඛාදිඅගාරියකම්මිං එයතසිං නත්ථීති

පබ්බ්යජිතා ‘‘අනගාරා’’ති වුච්චන්ති. සත්  යසක්ොති යසොතාපන්නාදයයො 
සත්ත. තීසු සික්ඛාසු සික්ඛන්තීති යසක්ඛා. අරහන්යතො න සික්ඛන්තීති
අයසක්ඛා. තිං තිං කාරණිං පටිච්ච එකකාව අනාචරියකාව චතුසච්චිං

බුජ්ඣිතවන්යතොති පච්යචකබුද්ධාපච්යචකමුනියනො. 

මුනිමුනියනො වුච්චන්ති  ථාග ාති එත්ථ අට්ඨහි කාරයණහි භගවා
තථාගයතො – තථා ආගයතොති තථාගයතො, තථා ගයතොති තථාගයතො, 
තථලක්ඛණිං ආගයතොති තථාගයතො, තථධම්යම යාථාවයතො අභිසම්බුද්යධොති
තථාගයතො, තථදස්සිතාය තථාගයතො, තථවාදිතාය තථාගයතො, තථාකාරිතාය
තථාගයතො, අභිභවනට්යඨන තථාගයතොති. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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කථිං භගවා  ථා ආගය ොති  ථාගය ො? යථා සබ්බ්යයලොකහිතාය
උස්සුක්කමාපන්නා පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා ආගතා. කිිං වුත්තිං යහොති? 
යයනාභිනීහායරන පුරිමකා භගවන්යතොආගතා, යතයනව අම්හාකම්පි භගවා
ආගයතො. අථ වා යථා පුරිමකා භගවන්යතො 
දානසීලයනක්ඛම්මපඤ්ඤාවීරියඛන්තිසච්චාධට්ඨානයමත්තුයපක්ඛාසඞ්ඛාතා
දස පාරමියයො දස උපපාරමියයො දස පරමත්ථපාරමියයොති සමතිිංසපාරමියයො
පූයරත්වා අඞ්ගපරිච්චාගිං නයනධනරජ්ජපුත්තදාරපරිච්චාගන්ති ඉයම පඤ්ච
මහාපරිච්චායග පරිච්චජිත්වා 
පුබ්බ්යයයොගපුබ්බ්යචරියධම්මක්ඛානඤාතත්ථචරියාදයයො පූයරත්වා බුද්ධචරියාය
යකොටිිං පත්වා ආගතා, තථා අම්හාකම්පි භගවා ආගයතො. යථා ච පුරිමකා
භගවන්යතො චත්තායරො සතිපට්ඨායන, චත්තායරො සම්මප්පධායන, චත්තායරො
ඉද්ධපායද, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බ්යලානි, සත්ත යබ්යොජ්ඣඞ්යග, අරියිං
අට්ඨඞ්ගකිං මග්ගිං භායවත්වා පූයරත්වා ආගතා, තථා අම්හාකම්පි භගවා
ආගයතො.එවිංතථාආගයතොතිතථාගයතො. 

‘‘යථා චදීපඞ්කරබුද්ධආදයයො, සබ්බ්යඤ්ඤභාවිං මුනයයොඉධාගතා; 
තථාඅයිංසකයමුනීපිආගයතො, තථාගයතොවුච්චතියතන චක්ඛුමා’’ති. 

කථිං  ථා ගය ොති  ථාගය ො? යථා සම්පතිජාතා පුරිමකා භගවන්යතො
ගතා.කථඤ්චයතගතා? යතහි සම්පතිජාතාසයමහිපායදහිපථවියිංපතිට්ඨාය
උත්තරාභිමුඛාසත්තපදවීතිහායරනගතා. යථාහ– 

‘‘සම්පතිජායතො, ආනන්ද, යබ්යොධසත්යතො සයමහි පායදහි පථවියිං 
පතිට්ඨහිත්වා උත්තරාභිමුයඛො සත්තපදවීතිහායරන ගච්ඡති, යසතම්හි
ඡත්යත අනුධාරියමායනසබ්බ්යාචදිසාඅනුවියලොයකති, ආසභිඤ්චවාචිං
භාසති – ‘අග්යගොහමස්මි යලොකස්ස, යජට්යඨොහමස්මි යලොකස්ස, 
යසට්යඨොහමස්මි යලොකස්ස, අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි දානි
පුනබ්භයවො’’’ති(දී.නි.2.31; ම.නි.3.207). 

තඤ්චස්ස ගමනිං තථිං අයහොසි අවිතථිං අයනයකසිං වියසසාධගමානිං 
පුබ්බ්යනිමිත්තභායවන. යඤ්හි යසො සම්පතිජායතො සයමහි පායදහි පතිට්ඨාති, 
ඉදමස්ස චතුරිද්ධපාදපටිලාභස්ස පුබ්බ්යනිමිත්තිං. උත්තරමුඛභායවො පනස්ස
සබ්බ්යයලොකුත්තරභාවස්ස පුබ්බ්යනිමිත්තිං. සත්තපදවීතිහායරො 
සත්තයබ්යොජ්ඣඞ්ගරතනපටිලාභස්ස. ‘‘සුවණ්ණදණ්ඩා වීතිපතන්ති චාමරා’’ති
(සු. නි. 693) එත්ථ වුත්තචාමරුක්යඛයපො පන සබ්බ්යතිත්ථියනිම්මදනස්ස.
යසතච්ඡත්තධාරණිං අරහත්තවිමුත්තිවරවිමලයසතච්ඡත්තපටිලාභස්ස.
සබ්බ්යදිසානුවියලොකනිං සබ්බ්යඤ්ඤතානාවරණඤාණපටිලාභස්ස.
ආසභිවාචාභාසනිං පන අප්පටිවත්තියවරධම්මචක්කපවත්තනස්ස



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

 

137 

පටුන 

පුබ්බ්යනිමිත්තිං. තථා අයිං භගවාපි ගයතො. තඤ්චස්ස ගමනිං තථිං අයහොසි
අවිතථිං යතසිංයයව වියසසාධගමානිං පුබ්බ්යනිමිත්තභායවන. යතනාහු
යපොරාණා– 

‘‘මුහුත්තජායතොවගවම්පතීයථා, සයමහිපායදහිඵුසීවසුන්ධරිං; 
යසො වික්කමී සත්ත පදානි යගොතයමො, යසතඤ්ච ඡත්තිං අනුධාරයුිං 
මරූ. 

‘‘ගන්ත්වාන යසො සත්ත පදානි යගොතයමො, දිසා වියලොයකසි සමා 
සමන්තයතො; 
අට්ඨඞ්ගුයපතිං ගරමබ්භුදීරයි, සීයහො යථා පබ්බ්යතමුද්ධනිට්ඨියතො’’ති.
(පටි.ම.අට්ඨ.1.1.37; ඉතිවු.අට්ඨ.38); 

එවිං තථාගයතොති තථාගයතො. 

අථ වා යථා පුරිමකා භගවන්යතො, අයම්පි භගවා තයථව යනක්ඛම්යමන 
කාමච්ඡන්දිං…යප.… පඨමජ්ඣායනන නීවරයණ…යප.…
අනිච්චානුපස්සනාය නිච්චසඤ්ඤිං…යප.… අරහත්තමග්යගන සබ්බ්යකියලයස
පහායගයතො, එවම්පිතථාගයතොතිතථාගයතො. 

කථිං  ථලක්ෙණං ආගය ොති  ථාගය ො? පථවීධාතුයා 
කක්ඛළත්තලක්ඛණිං තථිං අවිතථිං, ආයපොධාතුයා පග්ඝරණලක්ඛණිං, 
යතයජොධාතුයා උණ්හත්තලක්ඛණිං, වායයොධාතුයා විත්ථම්භනලක්ඛණිං, 
ආකාසධාතුයාඅසම්ඵුට්ඨලක්ඛණිං, විඤ්ඤාණධාතුයාවිජානනලක්ඛණිං. 

රූපස්ස රුප්පනලක්ඛණිං, යවදනාය යවදයිතලක්ඛණිං, සඤ්ඤාය
සඤ්ජානනලක්ඛණිං, සඞ්ඛාරානිං අභිසඞ්ඛරණලක්ඛණිං, විඤ්ඤාණස්ස
විජානනලක්ඛණිං. 

විතක්කස්සඅභිනියරොපනලක්ඛණිං, විචාරස්සඅනුමජ්ජනලක්ඛණිං, පීතියා
ඵරණලක්ඛණිං, සුඛස්සසාතලක්ඛණිං, චිත්යතකග්ගතායඅවික්යඛපලක්ඛණිං, 
ඵස්සස්සඵුසනලක්ඛණිං. 

සද්ධන්ද්රියස්ස අධයමොක්ඛලක්ඛණිං, වීරියින්ද්රියස්ස පග්ගහලක්ඛණිං, 
සතින්ද්රියස්ස උපට්ඨානලක්ඛණිං, සමාධන්ද්රියස්ස අවික්යඛපලක්ඛණිං, 
පඤ්ඤින්ද්රියස්සපජානනලක්ඛණිං. 
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සද්ධාබ්යලස්ස අස්සද්ධයය අකම්පියලක්ඛණිං, වීරියබ්යලස්ස යකොසජ්යජ, 
සතිබ්යලස්ස මුට්ඨස්සච්යච, සමාධබ්යලස්ස උද්ධච්යච, පඤ්ඤාබ්යලස්ස අවිජ්ජාය
අකම්පියලක්ඛණිං. 

සතිසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගස්සඋපට්ඨානලක්ඛණිං, ධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගස්ස
පවිචයලක්ඛණිං, වීරියසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගස්ස පග්ගහලක්ඛණිං, 
පීතිසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගස්ස ඵරණලක්ඛණිං, පස්සද්ධසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගස්ස
උපසමලක්ඛණිං, සමාධසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගස්ස අවික්යඛපලක්ඛණිං, 
උයපක්ඛාසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගස්ස පටිසඞ්ඛානලක්ඛණිං. 

සම්මාදිට්ඨියාදස්සනලක්ඛණිං, සම්මාසඞ්කප්පස්ස අභිනියරොපනලක්ඛණිං, 
සම්මාවාචාය පරිග්ගහලක්ඛණිං, සම්මාකම්මන්තස්ස සමුට්ඨානලක්ඛණිං, 
සම්මාආජීවස්ස යවොදානලක්ඛණිං, සම්මාවායාමස්ස පග්ගහලක්ඛණිං, 
සම්මාසතියාඋපට්ඨානලක්ඛණිං, සම්මාසමාධස්ස අවික්යඛපලක්ඛණිං. 

අවිජ්ජාය අඤ්ඤාණලක්ඛණිං, සඞ්ඛාරානිං යචතනාලක්ඛණිං, 
විඤ්ඤාණස්ස විජානනලක්ඛණිං, නාමස්ස නමනලක්ඛණිං, රූපස්ස 
රුප්පනලක්ඛණිං, සළායතනස්සආයතනලක්ඛණිං, ඵස්සස්ස ඵුසනලක්ඛණිං, 
යවදනාය යවදයිතලක්ඛණිං, තණ්හාය යහතුලක්ඛණිං, උපාදානස්ස
ගහණලක්ඛණිං, භවස්සආයූහනලක්ඛණිං, ජාතියානිබ්බ්යත්තිලක්ඛණිං, ජරාය
ජීරණලක්ඛණිං, මරණස්සචුතිලක්ඛණිං. 

ධාතූනිං සුඤ්ඤතලක්ඛණිං, ආයතනානිං ආයතනලක්ඛණිං, 
සතිපට්ඨානානිං උපට්ඨානලක්ඛණිං, සම්මප්පධානානිං පදහනලක්ඛණිං, 
ඉද්ධපාදානිං ඉජ්ඣනලක්ඛණිං, ඉන්ද්රියානිං අධපතිලක්ඛණිං, බ්යලානිං
අකම්පියලක්ඛණිං, යබ්යොජ්ඣඞ්ගානිං නියයානලක්ඛණිං, මග්ගස්ස
යහතුලක්ඛණිං. 

සච්චානිං තථලක්ඛණිං, සමථස්ස අවික්යඛපලක්ඛණිං, විපස්සනාය 
අනුපස්සනාලක්ඛණිං, සමථවිපස්සනානිං එකරසලක්ඛණිං, යුගනද්ධානිං 
අනතිවත්තනලක්ඛණිං. 

සීලවිසුද්ධයා සිංවරණලක්ඛණිං, චිත්තවිසුද්ධයා අවික්යඛපලක්ඛණිං, 
දිට්ඨිවිසුද්ධයා දස්සනලක්ඛණිං, ඛයය ඤාණස්ස සමුච්යඡදලක්ඛණිං, 
අනුප්පායදඤාණස්සපස්සද්ධලක්ඛණිං, ඡන්දස්ස මූලලක්ඛණිං. 

මනසිකාරස්ස සමුට්ඨානලක්ඛණිං, ඵස්සස්ස සයමොධානලක්ඛණිං, 
යවදනාය සයමොසරණලක්ඛණිං, සමාධස්ස පමුඛලක්ඛණිං, සතියා
ආධපයතයයලක්ඛණිං, පඤ්ඤාය තතුත්තරියලක්ඛණිං, විමුත්තියා
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සාරලක්ඛණිං, අමයතොගධස්ස නිබ්බ්යානස්ස පරියයොසානලක්ඛණිං තථිං
අවිතථිං, එතිං තථලක්ඛණිං ඤාණගතියා ආගයතො අවිරජ්ඣිත්වා පත්යතො
අනුප්පත්යතොතිතථාගයතො.එවිංතථලක්ඛණිංආගයතොතිතථාගයතො. 

කථිං  ථධම්යමොථාවය ොඅභිසම්බුද්යධොති  ථාගය ො? තථධම්මානාම
චත්තාරිඅරියසච්චානි.යථාහ– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථානිඅවිතථානිඅනඤ්ඤථානි.කතමානි 
චත්තාරි? ‘ඉදිං දුක්ඛ’න්ති, භික්ඛයව, තථයමතිං අවිතථයමතිං 
අනඤ්ඤථයමත’’න්තිවිත්ථායරො(සිං.නි.5.1090). 

තානි ච භගවා අභිසම්බුද්යධොති තථානිං අභිසම්බුද්ධත්තා තථාගයතොති
වුච්චති.අභිසම්බුද්ධත්යථොහිඑත්ථගතසද්යදො. 

අපි ච ජරාමරණස්ස ජාතිපච්චයසම්භූතසමුදාගතට්යඨො තයථො අවිතයථො 
අනඤ්ඤයථො…යප.…සඞ්ඛාරානිංඅවිජ්ජාපච්චයසම්භූතසමුදාගතට්යඨොතයථො
අවිතයථො අනඤ්ඤයථො. තථා අවිජ්ජාය සඞ්ඛාරානිං පච්චයට්යඨො…යප.…
ජාතියා ජරාමරණස්ස පච්චයට්යඨොතයථො අවිතයථො අනඤ්ඤයථො. තිං සබ්බ්යිං
භගවා අභිසම්බුද්යධො, තස්සාපි තථානිං අභිසම්බුද්ධත්තා තථාගයතො. එවිං
තථධම්යමයාථාවයතොඅභිසම්බුද්යධොතිතථාගයතො. 

කථිං  ථදස්සි ාෙ  ථාගය ො? භගවා යිං සයදවයක යලොයක…යප.…
සයදවමනුස්සාය පජාය අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු අපරිමාණානිං සත්තානිං 
චක්ඛුද්වායරආපාථිංආගච්ඡන්තිංරූපාරම්මණිංනාමඅත්ථි, තිංසබ්බ්යාකායරන
ජානාති පස්සති. එවිං ජානතා පස්සතා ච යතන තිං ඉට්ඨානිට්ඨාදිවයසන වා 
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤායතසු ලබ්භමානකපදවයසන වා ‘‘කතමිං තිං රූපිං
රූපායතනිං? යිංරූපිං චතුන්නිංමහාභූතානිංඋපාදායවණ්ණනිභාසනිදස්සනිං
සප්පටිඝිංනීලිංපීතක’’න්තිආදිනා (ධ.ස. 616) නයයනඅයනයකහිනායමහි
යතරසහිවායරහිද්විපඤ්ඤාසායනයයහිවිභජ්ජමානිං තථයමවයහොති, විතථිං
නත්ථි.එසනයයොයසොතද්වාරාදීසුපිආපාථමාගච්ඡන්යතසු සද්දාදීසු.වුත්තම්පි
යචතිංභගවතා– 

‘‘යිං, භික්ඛයව, සයදවකස්ස යලොකස්ස…යප.… සයදවමනුස්සාය
පජාය දිට්ඨිංසුතිංමුතිංවිඤ්ඤාතිංපත්තිංපරියයසිතිංඅනුවිචරිතිංමනසා, 
තමහිංජානාමි…යප.… තමහිංඅබ්භඤ්ඤාසිිං.තිංතථාගතස්සවිදිතිං, තිං
තථාගයතොනඋපට්ඨාසී’’ති(අ.නි. 4.24). 
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එවිං තථදස්සිතාය තථාගයතො. තත්ථ තථදස්සීඅත්යථ තථාගයතොති 
පදසම්භයවොයවදිතබ්යබ්යො. 

කථිං  ථවාදි ාෙ  ථාගය ො? යිං රත්තිිං භගවා යබ්යොධමණ්යඩ
අපරාජිතපල්ලඞ්යක නිසින්යනො චතුන්නිං මාරානිං මත්ථකිං මද්දිත්වා 
අනුත්තරිං සම්මාසම්යබ්යොධිං අභිසම්බුද්යධො, යඤ්ච රත්තිිං
යමකසාලානමන්තයර අනුපාදියසසාය නිබ්බ්යානධාතුයා පරිනිබ්බ්යායි, 
එත්ථන්තයර පඤ්චචත්තාලීසවස්සපරිමායණ කායල පඨමයබ්යොධයම්පි 
මජ්ඣිමයබ්යොධයම්පි පච්ඡිමයබ්යොධයම්පි යිං භගවතා භාසිතිං සුත්තිං
යගයයිං…යප.… යවදල්ලිං.සබ්බ්යිංතිංඅත්ථයතොබ්යයඤ්ජනයතොචඅනුපවජ්ජිං
අනූනමනධකිං සබ්බ්යාකාරපරිපුණ්ණිං රාගමදනිම්මදනිං
යදොසයමොහමදනිම්මදනිං, නත්ථිතත්ථ වාලග්ගමත්තම්පිපක්ඛලිතිං, සබ්බ්යිංතිං
එකමුද්දිකාය ලඤ්ඡිතිං විය, එකනාළියා මිතිං විය, එකතුලාය තුලිතිං විය ච
තථයමවයහොතිඅවිතථිංඅනඤ්ඤථිං.යථාහ– 

‘‘යඤ්ච, චුන්ද, රත්තිිං තථාගයතො අනුත්තරිං සම්මාසම්යබ්යොධිං 
අභිසම්බුජ්ඣති, යඤ්ච රත්තිිං අනුපාදියසසාය නිබ්බ්යානධාතුයා
පරිනිබ්බ්යායති, යිං එතස්මිිං අන්තයර භාසති ලපතිනිද්දිසති, සබ්බ්යිං තිං
තයථවයහොතියනොඅඤ්ඤථා, තස්මා ‘තථාගයතො’තිවුච්චතී’’ති (දී.නි.
3.188). 

ගදඅත්යථොහිඑත්ථගතසද්යදො.එවිංතථවාදිතායතථාගයතො. 

අපි ච ආගදනිං ආගයදො, වචනන්ති අත්යථො. තයථො අවිපරීයතො ආගයදො
අස්සාති දකාරස්සතකාරිංකත්වාතථාගයතොතිඑවයමතස්මිිං අත්යථපදසිද්ධ
යවදිතබ්බ්යා. 

කථිං  ථාකාරි ාෙ ථාගය ො? භගවයතොහිවාචාය කායයොඅනුයලොයමති, 
කායස්සාපි වාචා. තස්මා යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී ච යහොති. 
එවිංභූතස්සචස්සයථාවාචා, කායයොපිතථාගයතොපවත්යතොතිඅත්යථො. යථාච
කායයො, වාචාපි තථා ගතා පවත්තාති තථාගයතො. යතයනවාහ – ‘‘යථාවාදී, 
භික්ඛයව, තථාගයතො තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී. ඉති යථාවාදී තථාකාරී, 
යථාකාරී තථාවාදී. ‘තස්මා තථාගයතො’ති වුච්චතී’’ති (අ. නි. 4.23). එවිං
තථාකාරිතායතථාගයතො. 

කථිං අභිභවනට්යඨන ථාගය ො? උපරිභවග්ගිං යහට්ඨාඅවීචිිංපරියන්තිං
කත්වා තිරියිං අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු සබ්බ්යසත්යත අභිභවති සීයලන
සමාධනා පඤ්ඤාය විමුත්තියා විමුත්තිඤාණදස්සයනන, න තස්ස තුලා වා
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පමාණිං වා අත්ථි, අථ යඛො අතුයලො අප්පයමයයයො අනුත්තයරො රාජාතිරාජා
යදවානිංඅතියදයවොසක්කානිං අතිසක්යකොබ්රහ්මානිංඅතිබ්රහ්මා.යතනාහ– 

‘‘සයදවයක, භික්ඛයව, යලොයක…යප.… සයදවමනුස්සාය පජාය
තථාගයතො අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤදත්ථුදයසො වසවත්තී, තස්මා 
‘තථාගයතො’තිවුච්චතී’’ති(අ.නි.4.23). 

තත්යථවිං පදසිද්ධ යවදිතබ්බ්යා – අගයදො විය අගයදො. යකො පයනස? 
යදසනාවිලායසොයචවපුඤ්ඤස්සයයොච.යතනයහසමහානුභායවොභිසක්යකො
දිබ්බ්යාගයදන සප්යප විය සබ්බ්යපරප්පවාදියනො සයදවකඤ්ච යලොකිං අභිභවති.
ඉති සබ්බ්යයලොකාභිභවයන තයථො අවිපරීයතො යදසනාවිලාසමයයො යචව
පුඤ්ඤමයයො ච අගයදො අස්සාති දකාරස්ස තකාරිං කත්වා තථාගයතොති 
යවදිතබ්යබ්යො.එවිංඅභිභවනට්යඨනතථාගයතො. 

අපි ච තථාය ගයතොතිපි තථාගයතො, තථිං ගයතොතිපි තථාගයතො. ගය ොති
අවගයතො, අතීයතො පත්යතො පටිපන්යනොති අත්යථො. තත්ථ සකලිං යලොකිං 
තීරණපරිඤ්ඤාය තථාය ගයතො අවගයතොති තථාගයතො, යලොකසමුදයිං
පහානපරිඤ්ඤාය තථාය ගයතො අතීයතොති තථාගයතො, යලොකනියරොධිං
සච්ඡිකිරියාය තථාය ගයතො පත්යතොති තථාගයතො, යලොකනියරොධගාමිනිිං
පටිපදිං තථිංගයතොපටිපන්යනොතිතථාගයතො.යතනයිංවුත්තිංභගවතා– 

‘‘යලොයකො, භික්ඛයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්යධො, යලොකස්මා
තථාගයතො විසිංයුත්යතො. යලොකසමුදයයො, භික්ඛයව, තථාගයතන
අභිසම්බුද්යධො, යලොකසමුදයයොතථාගතස්ස පහීයනො. යලොකනියරොයධො, 
භික්ඛයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්යධො, යලොකනියරොයධො තථාගතස්ස 
සච්ඡිකයතො. යලොකනියරොධගාමිනී පටිපදා, භික්ඛයව, තථාගයතන 
අභිසම්බුද්ධා, යලොකනියරොධගාමිනී පටිපදා තථාගතස්ස භාවිතා. යිං, 
භික්ඛයව, සයදවකස්ස යලොකස්ස…යප.…අනුවිචරිතිංමනසා, සබ්බ්යිංතිං
තථාගයතන අභිසම්බුද්ධිං. තස්මා ‘තථාගයතො’ති වුච්චතී’’ති (අ. නි.
4.23). 

තස්ස එවම්පි අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. ඉදම්පි ච තථාගතස්ස
තථාගතභාවදීයපන මුඛමත්තයමව. සබ්බ්යාකායරන පන තථාගයතොව
තථාගතස්ස තථාගතභාවිං වණ්යණයය. යස්මා පන සබ්බ්යබුද්ධා
තථාගතගුයණනාපිසමසමා, තස්මාසබ්යබ්යසිංවයසන ‘‘තථාගතා’’තිආහ. 

අරහන්ය ොති කියලයසහි ආරකත්තා, අරීනිං අරානඤ්ච හතත්තා, 
පච්චයාදීනිංඅරහත්තා, පාපකරයණරහාභාවාතථාගයතොඅරහිං.ආරකාහියසො 
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සබ්බ්යකියලයසහි සුවිදූරවිදූයර ඨියතො මග්යගන සවාසනානිං කියලසානිං
විද්ධිංසිතත්තාති ආරකත්තාඅරහිං. 

‘‘යසො තයතොආරකානාම, යස්සයයනාසමඞ්ගතා; 
අසමඞ්ගීචයදොයසහි, නායථොයතනාරහිංමයතො’’. 

යතචායනනකියලසාරයයොමග්යගනහතාතිඅරීනිංහතත්තාපිඅරහිං. 

‘‘යස්මාරාගාදිසඞ්ඛාතා, සබ්යබ්යපිඅරයයොහතා; 
පඤ්ඤාසත්යථනනායථන, තස්මාපිඅරහිංමයතො’’. 

යඤ්යචතිං අවිජ්ජාභවතණ්හාමයනාභිිං පුඤ්ඤාදිඅභිසඞ්ඛාරානිං 
ජරාමරණයනමිිං ආසවසමුදයමයයන අක්යඛන විජ්ඣිත්වා තිභවරයථ
සමායයොජිතිං අනාදිකාලප්පවත්තිං සිංසාරචක්කිං, තස්සායනන යබ්යොධමණ්යඩ
වීරියපායදහි සීලපථවියිං පතිට්ඨාය සද්ධාහත්යථන කම්මක්ඛයකරිං
ඤාණඵරසුිංගයහත්වාසබ්යබ්යඅරාහතාති අරහිං. 

‘‘අරාසිංසාරචක්කස්ස, හතාඤාණාසිනායයතො; 
යලොකනායථනයතයනස, ‘අරහ’න්තිපවුච්චති’’. 

අග්ගදක්ඛියණයයත්තා චචීවරාදිපච්චයය අරහතිපූජාවියසසඤ්ච, යතයනව
ච උප්පන්යන තථාගයත යය යකචි මයහසක්ඛා යදවමනුස්සා, න යත
අඤ්ඤත්ථ පූජිං කයරොන්ති. තථා හි බ්රහ්මා සහම්පති සියනරුමත්යතන
රතනදායමන තථාගතිං පූයජසි, යථාබ්යලඤ්ච අඤ්යඤ යදවා ච මනුස්සා ච
බිම්බිසාරයකොසලරාජාදයයො. පරිනිබ්බුතම්පි ච භගවන්තිං උද්දිස්ස
ඡන්නවුතියකොටිධනිං විස්සජ්යජත්වා අයසොකමහාරාජා සකලජම්බුදීයප
චතුරාසීතිවිහාරසහස්සානි පතිට්ඨායපසි. යකො පන වායදො අඤ්යඤසිං
පූජාවියසසානන්තිපච්චයාදීනිංඅරහත්තාපිඅරහිං. 

‘‘පූජාවියසසිං සහපච්චයයහි, යස්මාඅයිංඅරහති යලොකනායථො; 
අත්ථානුරූපිංඅරහන්තියලොයක, තස්මාජියනොඅරහතිනාමයමතිං’’. 

යථාචයලොයකයයයකචිපණ්ඩිතමානියනොබ්යාලාඅසියලොකභයයනරයහො
පාපිං කයරොන්ති, එවයමස න කදාචි පාපිං කයරොතීති පාපකරයණ
රහාභාවයතොපිඅරහිං. 

‘‘යස්මානත්ථිරයහොනාම, පාපකම්යමසුතාදියනො; 
රහාභායවනයතයනස, අරහිංඉතිවිස්සුයතො’’. 
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එවිං සබ්බ්යථාපි– 

‘‘ආරකත්තාහතත්තාච, කියලසාරීනයසොමුනි; 
හතසිංසාරචක්කායරො, පච්චයාදීනචාරයහො; 
නරයහොකයරොතිපාපානි, අරහිංයතනවුච්චතී’’ති. 

යස්මාපනසබ්යබ්යබුද්ධාඅරහත්තගුයණනාපිසමසමා, තස්මා සබ්යබ්යසම්පි

වයසන ‘‘අරහන්යතො’’ති ආහ. සම්මාසම්බුද්ධාති සම්මා සාමඤ්ච
සබ්බ්යධම්මානිං බුද්ධත්තා සම්මාසම්බුද්යධො. තථා යහස සබ්බ්යධම්යම 
සම්මාසම්බුද්යධො, අභිඤ්යඤයයය ධම්යම අභිඤ්යඤයයයතො, පරිඤ්යඤයයය
ධම්යම පරිඤ්යඤයයයතො, පහාතබ්යබ්ය ධම්යම පහාතබ්බ්යයතො, සච්ඡිකාතබ්යබ්ය
ධම්යම සච්ඡිකාතබ්බ්යයතො, භායවතබ්යබ්යධම්යමභායවතබ්බ්යයතො.යතයනවාහ– 

‘‘අභිඤ්යඤයයිං අභිඤ්ඤාතිං, භායවතබ්බ්යඤ්ච භාවිතිං; 
පහාතබ්බ්යිංපහීනිංයම, තස්මාබුද්යධොස්මිබ්රාහ්මණා’’ති.(සු. නි.563; 
ම.නි.2.399); 

අථ වා චක්ඛු දුක්ඛසච්චිං, තස්ස මූලකාරණභායවන සමුට්ඨාපිකා 
පුරිමතණ්හා සමුදයසච්චිං, උභින්නිං අප්පවත්ති නියරොධසච්චිං, 
නියරොධපජානනා පටිපදා මග්ගසච්චන්ති එවිං එයකකපදුද්ධායරනාපි
සබ්බ්යධම්යමසම්මාසාමඤ්චබුද්යධො.එස නයයොයසොතඝානජිව්හාකායමයනසු.
එයතයනව ච නයයන රූපාදීනි ඡ ආයතනානි, චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදයයො ඡ
විඤ්ඤාණකායා, චක්ඛුසම්ඵස්සාදයයොඡඵස්සා, චක්ඛුසම්ඵස්සජායවදනාදයයො
ඡ යවදනා, රූපසඤ්ඤාදයයො ඡ සඤ්ඤා, රූපසඤ්යචතනාදයයො ඡ යචතනා, 
රූපතණ්හාදයයො ඡ තණ්හාකායා, රූපවිතක්කාදයයො ඡ විතක්කා, 
රූපවිචාරාදයයොඡවිචාරා, රූපක්ඛන්ධාදයයොපඤ්චක්ඛන්ධා, දසකසිණානි, දස
අනුස්සතියයො, උද්ධුමාතකසඤ්ඤාදිවයසන දස සඤ්ඤා, යකසාදයයො
ද්වත්තිිංසාකාරා, ද්වාදසායතනානි, අට්ඨාරස ධාතුයයො, කාමභවාදයයො නව
භවා, පඨමාදීනි චත්තාරි ඣානානි, යමත්තාභාවනාදයයො චතස්යසො
අප්පමඤ්ඤායයො, චතස්යසොඅරූපසමාපත්තියයො, පටියලොමයතොජරාමරණාදීනි, 
අනුයලොමයතො අවිජ්ජාදීනිපටිච්චසමුප්පාදඞ්ගානිචයයොයජතබ්බ්යානි. 

තත්රායිං එකපදයයොජනා – ජරාමරණිං දුක්ඛසච්චිං, ජාති සමුදයසච්චිං, 
උභින්නිංනිස්සරණිංනියරොධසච්චිං, නියරොධපජානනා පටිපදා මග්ගසච්චන්ති
එවිං එයකකපදුද්ධායරන සබ්බ්යධම්යම සම්මා සාමඤ්ච බුද්යධො අනුබුද්යධො
පටිවිද්යධො. යිං වා පන කිඤ්චි අත්ථි යනයයිං නාම, සබ්බ්යස්ස සම්මා 
සම්බුද්ධත්තා වියමොක්ඛන්තිකඤාණවයසන සම්මාසම්බුද්යධො. යතසිං පන
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පටුන 

විභායගොඋපරිආවි භවිස්සති.යස්මාපනසබ්බ්යබුද්ධාසම්මාසම්බුද්ධගුයණනාපි
සමසමා, තස්මා සබ්යබ්යසම්පිවයසන‘‘සම්මාසම්බුද්ධා’’තිආහ. 

යමොයනනාති කාමඤ්හි යමොයනයයපටිපදාසඞ්ඛායතන
මග්ගඤාණයමොයනන මුනි නාම යහොති, ඉධ පන තුණ්හීභාවිං සන්ධාය ‘‘න

යමොයනනා’’ති වුත්තිං. මූළ්හරූයපොති තුච්ඡරූයපො. අවිද්දසූති අවිඤ්ඤූ.
එවරූයපොහි තුණ්හීභූයතොපිමුනිනාමනයහොති.අථවායමොයනයයමුනිනාමන

යහොති, තුච්ඡභායවො ච පන අඤ්ඤාණී ච යහොතීති අත්යථො. යෙො ච තුලංව

පග්ගය්හාතියථාහි තුලිංගයහත්වාඨියතොඅතියරකිංයචයහොති, හරති, ඌනිං
යච යහොති, පක්ඛිපති; එවයමව යසො අතියරකිං හරන්යතො විය පාපිං හරති
පරිවජ්යජති, ඌනයක පක්ඛිපන්යතො විය කුසලිං පරිපූයරති. එවඤ්ච පන

කයරොන්යතො සීලසමාධපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනසඞ්ඛාතිං වරං 

උත්තමයමව ආදාය පාපානි අකුසලකම්මානි පරිවජ්ය ති ස මුනි නාමාති

අත්යථො. ය න යසො මුනීති කස්මා පන යසො මුනීති යච? යිං යහට්ඨා

වුත්තකාරණිං, යතනයසොමුනීතිඅත්යථො. යෙොමුනාතිඋයභොයලොයකතියයො
පුග්ගයලො ඉමස්මිිංඛන්ධාදියලොයකතුලිංආයරොයපත්වාමිනන්යතොවිය‘‘ඉයම
අජ්ඣත්තිකා ඛන්ධා, ඉයම බ්යාහිරා’’තිආදිනා නයයන ඉයම උයභො අත්යථ

මුනාති. මුනිය නපවුච්චතීතියතනපනකාරයණන‘‘මුනී’’තිවුච්චතියයවාති 
අත්යථො. 

අස ඤ්චාතිගාථායඅයිංසඞ්යඛපත්යථො– ය්වායිංඅකුසලකුසලප්පයභයදො, 
අසතඤ්ච සතඤ්ච ධම්යමො, තිං ‘‘අජ්ඣත්තිං බ්යහිද්ධා’’ති ඉමස්මිිං
සබ්බ්යයලොයක පවිචයඤායණන අසතඤ්ච සතඤ්ච ඤත්වා ධම්මිං. තස්ස

ඤාතත්තා එව, රාගාදියභදයතො සත්තවිධිං සඞ්ගං තණ්හාදිට්ඨියභදයතො දුවිධිං 

 ාලඤ්ච අතිච්ච අතික්කමිත්වා ඨියතො, යසො යතන යමොනසඞ්ඛායතන

පවිචයඤායණනසමන්නාගතත්තා මුනි. යදවමනුස්යසහිපූජිය ොතිඉදිංපනස්ස
ථුතිවචනිං.යසොහිඛීණාසවමුනිත්තා යදවමනුස්සානිංපූජාරයහොයහොති, තස්මා
එවිංවුත්යතොති. 

සල්ලන්ති මූලපදිං. සත්  සල්ලානීති ගණනපරිච්යඡයදො. රාගසල්ලන්ති
රඤ්ජනට්යඨන රායගො ච පීළාජනකතාය අන්යතොතුදනතාය දුන්නීහරණතාය

සල්ලඤ්චාති රාගසල්ලිං. යදොසසල්ලාදීසුපි එයසවනයයො. අබ්බූළ්හසල්යලොති

මූලපදිං. අබ්බහි සල්යලොති නීහටසල්යලො. උද්ධ සල්යලොති උද්ධිං

හටසල්යලො උද්ධරිතසල්යලො. සමුද්ධ සල්යලොති උපසග්ගවයසන වුත්යතො. 

උප්පාටි සල්යලොති ලුඤ්චිතසල්යලො. සමුප්පාටි සල්යලොති
උපසග්ගවයසයනව. 
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සක්කච්චකාරීති දානාදීනිං කුසලධම්මානිං භාවනාය පුග්ගලස්ස වා
යදයයධම්මස්සවා සක්කච්චකරණවයසනසක්කච්චකාරී.සතතභාවකරයණන 

සා ච්චකාරී. අට්ඨිතකරයණන අට්ඨි කාරී. යථානාමකකණ්ටයකො යථොකිං
ගන්ත්වා යථොකිං තිට්ඨති, න නිරන්තරිං ගච්ඡති; එවයමව යයො පුග්ගයලො
එකදිවසිංදානිංදත්වාපූජිං වාකත්වාධම්මිංවාසුත්වාසමණධම්මිංවාකත්වා
පුන චිරස්සිං කයරොති, තිං න නිරන්තරිං පවත්යතති. යසො ‘‘අසාතච්චකාරී, 
අනට්ඨිතකාරී’’ති වුච්චති. අයිං එවිං න කයරොතීති අට්ඨිතකාරී. 

අයනොලීනවුත්තියකොති නිරන්තරකරණසඞ්ඛාතස්ස විප්ඵාරස්ස භායවන න

ලීනවුත්තියකොති අයනොලීනවුත්තියකො. අනික්ඛිත් ච්ඡන්යදොති කුසලකරයණ

වීරියච්ඡන්දස්ස අනික්ඛිත්තභායවනඅනික්ඛිත්තච්ඡන්යදො. අනික්ඛිත් ධුයරොති
වීරියධුරස්ස අයනොයරොපයනන අනික්ඛිත්තධුයරො, අයනොසක්කිතමානයසොති

අත්යථො. යෙො  ත්ථ ඡන්යදො ච වාොයමො චාති යයො යතසු කුසලධම්යමසු
කත්තුකමයතාධම්මච්ඡන්යදො ච පයත්තසඞ්ඛායතො වායායමො ච. 

උස්සහනවයසන උස්සායහො ච. අධමත්තුස්සහනවයසන උස්යසොළ්හී ච. 
වායායමොයචයසොපාරිං ගමනට්යඨන.උස්සායහොයචයසොපුබ්බ්යඞ්ගමනට්යඨන.

උස්යසොළ්හීයචයසොඅධමත්තට්යඨන. අප්පටිවානිචාතිඅනිවත්තනාච. සතිච 

සම්ප ඤ්ඤන්ති සරතීති සති. සම්පජානාතීති සම්පජඤ්ඤිං, සමන්තයතො
පකායරහි ජානාතීති අත්යථො. සාත්ථකසම්පජඤ්ඤිං සප්පායසම්පජඤ්ඤිං
යගොචරසම්පජඤ්ඤිං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්තිඉමස්සසම්පජානස්සවයසන

යභයදො යවදිතබ්යබ්යො. ආ ප්පන්ති කියලසතාපනවීරියිං. පධානන්ති 

උත්තමවීරියිං. අධිට්ඨානන්ති කුසලකරයණ පතිට්ඨාභායවො. අනුයෙොයගොති

අනුයුඤ්ජනිං. අප්පමායදොති නප්පමජ්ජනිං, සතියාඅවිප්පවායසො. 

ඉමං යලොකංනාසීසතීතිමූලපදිං. සකත් භාවන්ති අත්තයනො අත්තභාවිං. 

පරත් භාවන්ති පරයලොයක අත්තභාවිං. සකරූපයවදනාදයයො අත්තයනො 
පඤ්චක්ඛන්යධ, පරරූපයවදනාදයයො ච පරයලොයක පඤ්චක්ඛන්යධ. 

කාමධාතුන්තිකාමභවිං. රූපධාතුන්ති රූපභවිං. අරූපධාතුන්තිඅරූපභවිං.පුන
රූපාරූපවයසන දුකිං දස්යසතුිංකාමධාතුිංරූපධාතුිංඑකිංකත්වා, අරූපධාතුිං

එකිංකත්වා වුත්තිං. ගතිංවාතිපතිට්ඨානවයසනපඤ්චගතිවුත්තා. උපපත්තිං

වාති නිබ්බ්යත්තිවයසන චතුයයොනි වුත්තා. පටිසන්ධිං වාති තිණ්ණිං භවානිං

ඝටනවයසන පටිසන්ධ වුත්තා. භවං වාති කම්මභවවයසන. සංසාරං වාති 

ඛන්ධාදීනිංඅබ්යබ්යොච්ඡින්නවයසන. වට්ටංවාතියතභූමකවට්ටිං නාසීසතීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. දුට්ඨට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

15. දුට්ඨට්ඨයක පඨමගාථායිං තාව තත්ථ වදන්තීති භගවන්තිං

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච උපවදන්ති. දුට්ඨමනාපි එයක, අයථොපි යව සච්චමනාති
එකච්යචදුට්ඨචිත්තා, එකච්යචතථසඤ්ඤියනොපිහුත්වාතිත්ථියාතුට්ඨචිත්තා, 

යය යතසිං සුත්වා සද්දහිිංසු, යත සච්චමනාති අධප්පායයො. වාදඤ්ච  ා න්ති 

එතිං අක්යකොසවාදිං උප්පන්නිං. මුනි යනො උයපතීති අකාරකතාය ච 

අකුප්පනතාය ච බුද්ධමුනි න උයපති.  ස්මා මුනී නත්ථි ඛියලො කුහිඤ්චීති
යතන කාරයණන අයිං මුනි, රාගාදිඛියලහි නත්ථි ඛියලො කුහිඤ්චීති 
යවදිතබ්යබ්යො. 

දුට්ඨමනාති උප්පන්යනහි යදොයසහි දූසිතචිත්තා. විරුද්ධමනාති යතහි

කියලයසහි කුසලස්ස ද්වාරිං අදත්වා ආවරිතචිත්තා. පටිවිරුද්ධමනාති

උපසග්ගවයසන පදිං වඩ්ඪිතිං. ආහ මනාති පටියඝන ආහතිං චිත්තිං

එයතසන්තිආහතමනා. පච්චාහ මනාතිඋපසග්ගවයසයනව. ආඝාති මනාති 

විහිිංසාවයසන ආඝාතිතිං මනිං එයතසන්ති ආඝාතිතමනා. පච්චාඝාති මනාති

උපසග්ගවයසයනව. අථ වා ‘‘යකොධවයසන දුට්ඨමනා, උපනාහවයසන 

පදුට්ඨමනා, මක්ඛවයසන විරුද්ධමනා, පළාසවයසන පටිවිරුද්ධමනා, 

යදොසවයසන ආහ පච්චාහ මනා, බ්යයාපාදවයසන ආඝාති පච්චාඝාති මනා. 

පච්චයානිං අලායභන දුට්ඨමනා පදුට්ඨමනා, අයයසන විරුද්ධමනා 

පටිවිරුද්ධමනා, ගරයහන ආහ පච්චාහ මනා, දුක්ඛයවදනාසමඞ්ගීභායවන 

ආඝාති පච්චාඝාති මනා’’ති එවමාදිනා නයයන එයක වණ්ණයන්ති. 

උපවදන්තීතිගරහිංඋප්පායදන්ති. අභූය නාතිඅසිංවිජ්ජමායනන. 

සද්දහන් ාති පසාදවයසන සද්ධිං උප්පායදන්තා. ඔකප්යපන් ාති 

ගුණවයසන ඔතරිත්වා අවකප්පයන්තා. අධිමුච්චන් ාති සම්පසාදනවයසන 

සන්නිට්ඨානිං කත්වා යතසිං කථිං අධවායසන්තා. සච්චමනාති තච්ඡමනා. 

සච්චසඤ්ඤියනොති තච්ඡසඤ්ඤියනො.  ථමනාති අවිපරීතමනා. භූ මනාති

භූතත්ථමනා. ොථාවමනාති නිච්චලමනා. අවිපරී මනාති නිච්ඡයමනා. තත්ථ
‘‘සච්චමනා සච්චසඤ්ඤියනො’’තිසච්චවාදිගුණිං, ‘‘තථමනාතථසඤ්ඤියනො’’ති 
සච්චසද්ධාගුණිං, ‘‘භූතමනා භූතසඤ්ඤියනො’’ති ඨිතගුණිං, ‘‘යාථාවමනා
යාථාවසඤ්ඤියනො’’ති පච්චයිකගුණිං, ‘‘අවිපරීතමනා අවිපරීතසඤ්ඤියනො’’ති
අවිසිංවාදගුණිංකථිතන්ති ඤාතබ්බ්යිං. 

පරය ොයඝොයසොති අඤ්යඤසිං සන්තිකා උප්පන්නසද්යදො. අක්යකොයසොති

ජාතිආදීසුදසසුඅක්යකොයසසු අඤ්ඤතයරො. යෙොවාදංඋයපතීතියයොපුග්ගයලො

උපවාදිං උපගච්ඡති. කාරයකො වාතිකතයදොයසො වා. කාරක ාොති යදොසස්ස
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පටුන 

කතභායවන වුච්චමායනොති කථියමායනො. උපවදිෙමායනොති යදොසිං

උපවජ්ජමායනො. කුප්පතීතියකොපිංකයරොති. 

ඛීල ා  ාපි නත්ථීති චිත්තබ්යන්ධභාවචිත්තකචවරභාවසඞ්ඛාතිං පටිඝඛිලිං
ජාතිං අස්සාති ඛිලජායතො, තස්ස භායවො ඛිලජාතතා, තාපි නත්ථි න සන්ති. 

පඤ්චපි යචය ොඛිලාති කායම අවීතරායගො, කායය අවීතරායගො, රූයප
අවීතරායගො, යාවදත්ථිං උදරාවයදහකිං භුඤ්ජිත්වා යසයයසුඛිං පස්සසුඛිං
මිද්ධසුඛිං අනුයුත්යතො විහරති, අඤ්ඤතරිං යදවනිකායිං පණිධාය බ්රහ්මචරියිං
චරති‘‘ඉමිනාහිංසීයලනවාවයතනවා තයපනවාබ්රහ්මචරියයනවායදයවොවා
භවිස්සාමි, යදවඤ්ඤතයරො වා’’ති (ම. නි. 1.186) එවරූපා පඤ්චපි චිත්තස්ස
බ්යන්ධභාවකචවරභාවසඞ්ඛාතායචයතොඛිලානත්ථි. 

16. ඉමඤ්චගාථිං වත්වාභගවාආනන්දත්යථරිංපුච්ඡි–‘‘එවිංඛුිංයසත්වා
වම්යභත්වාවුච්චමානා භික්ඛූ, ආනන්ද, කිිං වදන්තී’’ති, ‘‘නකිඤ්චිභගවා’’ති.
‘‘න, ආනන්ද, ‘අහිං සීලවා’ති සබ්බ්යත්ථ තුණ්හී භවිතබ්බ්යිං. යලොයක හි
නාභාසමානිංජානන්ති, මිස්සිංබ්යායලහිපණ්ඩිත’’න්ති(සිං.නි.2.241) වත්වා
‘‘භික්ඛූ, ආනන්ද, යත මනුස්යස එවිං පටියචොයදන්තූ’’ති ධම්මයදසනත්ථාය
‘‘අභූතවාදීනිරයිංඋයපතී’’ති (ධ. ප. 306; උදා. 38; ඉතිවු. 48; සු.නි. 666) 
ඉමිංගාථිංඅභාසි.යථයරොතිංඋග්ගයහත්වා භික්ඛූආහ–‘‘මනුස්සාතුම්යහහි
ඉමායගාථායපටියචොයදතබ්බ්යා’’ති.භික්ඛූතථා අකිංසු.පණ්ඩිතමනුස්සාතුණ්හී
අයහසුිං. රාජාපි රාජපුරියස සබ්බ්යත්ථ යපයසත්වා යයසිං ධුත්තානිං ලඤ්ජිං
දත්වාතිත්ථියා තිං මාරායපසුිං, යතගයහත්වානිග්ගය්හතිං පවත්තිිංඤත්වා
තිත්ථියය පරිභාසි. මනුස්සාපි තිත්ථියය දිස්වා යලඩ්ඩුනා හනන්ති, පිංසුනා
ඔකිරන්ති ‘‘භගවයතො අයසිං උප්පායදසු’’න්ති. ආනන්දත්යථයරො තිං දිස්වා

භගවයතො ආයරොයචසි, භගවා යථරස්ස ඉමිං ගාථමභාසි ‘‘සකඤ්හි 

දිට්ඨිං…යප.…වයදෙයා’’ති. 

තස්ස අත්යථො–යායිංදිට්ඨිතිත්ථියජනස්ස ‘‘සුන්දරිිංමායරත්වාසමණානිං
සකයපුත්තියානිං අවණ්ණිං පකායසත්වා එයතනුපායයන ලද්ධිං සක්කාරිං
සාදියිස්සාමා’’ති යසො තිං දිට්ඨිිංකථිං අතික්කයමයය? අථ යඛො යසො අයයසො
තයමවතිත්ථියජනිංපච්චාගයතොතිංදිට්ඨිිංඅච්යචතුිංඅසක්යකොන්තිං.යයොවා 

සස්සතාදිවාදී, යසොපි සකං දිට්ඨිං කථමච්චයෙෙය, යතන දිට්ඨිඡන්යදන

අනුනීය ො තාය ච දිට්ඨිරුචිො නිවිට්යඨො, අපි ච යඛො පන සෙං සමත් ානි 

පකුබ්බමායනො අත්තනාව පරිපුණ්ණානි තානි දිට්ඨිගතානි කයරොන්යතො ෙථා

 ායනෙය,  යථවවයදෙයාති. 
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අවණ්ණං පකාසයිත්වාති අගුණිං පාකටිං කත්වා. සක්කාරන්ති චතුන්නිං

පච්චයානිං සක්කච්චකරණිං. සම්මානන්ති චිත්යතන බ්යහුමානනිං. 

පච්චාහරිස්සාමාතිඑතිංලාභාදිිංනිබ්බ්යත්යතස්සාම. එවංදිට්ඨිකාතිඑවිංලද්ධකා.
යථා තිං ‘‘ලාභාදිිං නිබ්බ්යත්යතස්සාමා’’ති එවිං අයිං ලද්ධ යතසිං අත්ථි, තථා
‘‘අත්ථි යම වුත්තප්පකායරො ධම්යමො’’ති එයතසිං ඛමති යචව රුච්චති ච, 
එවිංසභාවයමවවායතසිංචිත්තිං ‘‘අත්ථියමචිත්ත’’න්ති.තදායතසිංදිට්ඨිවා, 
දිට්ඨියා සහ ඛන්ති වා, දිට්ඨිඛන්තීහි සද්ධිං රුචි වා, දිට්ඨිඛන්තිරුචීහි සද්ධිං
ලද්ධ වා, දිට්ඨිඛන්තිරුචිලද්ධීහි සද්ධිං අජ්ඣාසයයො වා, 
දිට්ඨිඛන්තිරුචිලද්ධඅජ්ඣාසයයහිසද්ධිංඅධප්පායයොවායහොතීතිදස්යසන්යතො 

‘‘එවංදිට්ඨිකා…යප.… එවංඅධිප්පාො’’ති ආහ. සකං දිට්ඨින්ති අත්තයනො

දස්සනිං. සකං ෙන්තින්ති අත්තයනො සහනිං. සකංරුචින්ති අත්තයනො රුචිිං. 

සකංලද්ධින්තිඅත්තයනොලද්ධිං. සකංඅජ්ඣාසෙන්තිඅත්තයනොඅජ්ඣාසයිං. 

සකං අධිප්පාෙන්තිඅත්තයනොභාවිං. අතික්කමිතුන්ති සමතික්කමිතුිං. අථයෙො

ස්යවව අෙයසොති යසො එව අයයසො එකිංයසන. ය  පච්චාගය ොති යතසිං

පතිආගයතො. ය ති සාමිඅත්යථඋපයයොගවචනිං. 

අථ වාති අත්ථන්තරදස්සනිං. සස්සය ොති නිච්යචො ධුයවො. යලොයකොති 

අත්තභායවො. ඉදයමවසච්චං, යමොඝමඤ්ඤන්තිඉදිංඑවතච්ඡිංතථිං, අඤ්ඤිං

තුච්ඡිං. සමත් ාති සම්පුණ්ණා. සමාදින්නාති සම්මා ආදින්නා. ගහි ාති 
උපගන්ත්වාගහිතා. 

පරාමට්ඨාති සබ්බ්යාකායරන පරාමසිත්වා ගහිතා. අභිනිවිට්ඨාති වියසයසන

ලද්ධප්පතිට්ඨා. අසස්සය ොතිවුත්තවිපරියායයනයවදිතබ්යබ්යො. 

අන් වාතිසඅන්යතො. අනන් වාතිවුද්ධඅනන්තවා.  ංජීවන්ති යසොජීයවො, 

ලිඞ්ගවිපල්ලායසො කයතො. ජීයවොති ච අත්තායයව.  ථාගය ොති සත්යතො, 

‘‘අරහ’’න්තිඑයක. පරං මරණාතිමරණයතොඋද්ධිං, පරයලොයකතිඅත්යථො. න

යහොති  ථාගය ො පරං මරණාතිමරණයතො උද්ධිංන යහොති. යහොති චන ච

යහොති ථාගය ොපරංමරණාතිමරණයතොඋද්ධිංයහොතිචනයහොතිච. යනව

යහොති න න යහොති  ථාගය ො පරං මරණාති උච්යඡදවයසන යනව යහොති, 
තක්කිකවයසනනනයහොති. 

සකාෙ දිට්ඨිොතිආදයයොකරණවචනිං. අල්ලීයනොති එකීභූයතො. 

සෙං සමත් ං කයරොතීති අත්තනා ඌනභාවිං යමොයචත්වා සම්මා අත්තිං

සමත්තිං කයරොති. පරිපුණ්ණන්ති අතියරකයදොසිං යමොයචත්වා සම්පුණ්ණිං. 

අයනොමන්ති හීනයදොසිං යමොයචත්වා අලාමකිං. අග්ගන්ති ආදිිං. යසට්ඨන්ති
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පධානිංනිද්යදොසිං. වියසසන්ති යජට්ඨකිං. පායමොක්ෙන්තිඅධකිං. උත් මන්ති

වියසසිංනයහට්ඨිමිං. පවරං කයරොතීතිඅතියරයකනඋත්තමිංකයරොති.අථවා

‘‘ආසයයදොසයමොචයනන අග්ගං, සිංකියලසයදොසයමොචයනන යසට්ඨං, 

උපක්කියලසයදොසයමොචයනන වියසසං, පමත්තයදොසයමොචයනන පායමොක්ෙං, 

මජ්ඣිමයදොසයමොචයනන උත් මං, උත්තමමජ්ඣිමයදොසයමොචයනන පවරං

කයරොතී’’තිඑවයමයකවණ්ණයන්ති. අෙංසත්ථාසබ්බඤ්ඤූතිඅයිංඅම්හාකිං

සත්ථා සබ්බ්යජානනවයසන සබ්බ්යඤ්ඤූ. අෙං ධම්යමො ස්වාක්ොය ොති අයිං

අම්හාකිං ධම්යමො සුට්ඨු අක්ඛායතො. අෙං ගයණො සුප්පටිපන්යනොති අයිං

අම්හාකිං ගයණොසුට්ඨුපටිපන්යනො. අෙංදිට්ඨිභද්දිකාතිඅයිං අම්හාකිංලද්ධ

සුන්දරා. අෙං පටිපදා සුපඤ්ඤත් ාති අයිං අම්හාකිං පුබ්බ්යභාගා අත්තන්ත

පාදිපටිපදා සුට්ඨු පඤ්ඤත්තා. අෙං මග්යගො නිෙයානියකොති අයිං අම්හාකිං

නියයායමොක්කන්තියකොමග්යගො නියයානියකොති සෙංසමත් ංකයරොති. 

කයථෙය ‘‘සස්සයතො යලොයකො’’ති. භයණෙය ‘‘ඉදයමව සච්චිං

යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. දීයපෙය ‘‘අන්තවා යලොයකො’’ති. යවොහයරෙය 
නානාවියධනගණ්හායපයය‘‘යහොතිචනචයහොතී’’ති. 

17. අථ රාජා සත්තාහච්චයයනතිංකුණපිංඡඩ්ඩායපත්වාසායන්හසමයිං
විහාරිංගන්ත්වාභගවන්තිං අභිවායදත්වාආහ–‘‘නනු, භන්යත, ඊදියසඅයයස
උප්පන්යන මය්හම්පි ආයරොයචතබ්බ්යිං සියා’’ති? එවිං වුත්යත භගවා ‘‘න, 
මහාරාජ, ‘අහිං සීලවා ගුණසම්පන්යනො’ති පයරසිං ආයරොයචතුිං අරියානිං

පටිරූප’’න්ති වත්වා තස්සා අට්ඨුප්පත්තියා ‘‘යෙො අත් යනො සීලව ානීති
අවයසසගාථායයොඅභාසි. 

තත්ථ සීලව ානීතිපාතියමොක්ඛාදීනි සීලානි, ආරඤ්ඤිකාදීනිධුතඞ්ගවතානි

ච. අනානුපුට්යඨොති අපුච්ඡියතො. පාවාතිවදති. අනරිෙධම්මං කුසලා මාහු, යෙො

ආතුමානංසෙයමවපාවාති යයොඑවිංඅත්තානිං සයයමවවදති, තස්සතිංවාදිං
‘‘අනරියධම්යමොඑයසො’’තිකුසලාඑවිං කයථන්ති. 

අත්ථි සීලඤ්යචව ව ඤ්චාති සීලනට්යඨන සීලඤ්යචව අත්ථි, 

සමාදානට්යඨනවතඤ්චඅත්ථි, ව ංන සීලන්තිවුත්තත්යථනවතිංඅත්ථි, තිං

න සීලිං. ක මන්ති කයථතුකමයතාපුච්ඡා. ඉධ භික්ඛු සීලවාතිආදයයො

වුත්තනයා එව. සංවරට්යඨනාති සිංවරණට්යඨන, වීතික්කමද්වාරිං

පිදහනට්යඨන. සමාදානට්යඨනාති තිං තිං සික්ඛාපදිං සම්මා ආදානට්යඨන. 

ආරඤ්ඤිකඞ්ගන්ති අරඤ්යඤ නිවායසො සීලිං අස්සාති ආරඤ්ඤියකො, තස්ස 

අඞ්ගිං ආරඤ්ඤිකඞ්ගිං. පිණ්ඩපාතිකඞ්ගන්ති භික්ඛාසඞ්ඛාතානිං
පරආමිසපිණ්ඩානිංපායතොපිණ්ඩපායතො, පයරහිදින්නානිංපිණ්ඩානිං පත්යත
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පටුන 

නිපතනන්ති වුත්තිං යහොති. තිං පිණ්ඩපාතිං උඤ්ඡති තිං තිං කුලිං
උපසඞ්කමන්යතො ගයවසතීති පිණ්ඩපාතියකො, පිණ්ඩාය වා පතිතුිං

වතයමතස්සාති පිණ්ඩපාතී. පතිතුන්ති චරිතුිං. පිණ්ඩපාතී එව පිණ්ඩපාතියකො, 

තස්ස අඞ්ගිං පිණ්ඩපාතිකඞ්ගිං. අඞ්ගන්ති කාරණිං වුච්චති. තස්මා යයන 
සමාදායනනයසොපිණ්ඩපාතියකොයහොති, තස්යසතිංඅධවචනන්තියවදිතබ්බ්යිං.
එයතයනවනයයන රථිකාසුසානසඞ්කාරකූටාදීනිංයත්ථකත්ථචිපිංසූනිංඋපරි
ඨිතත්තා අබ්භුග්ගතට්යඨන යතසු පිංසුකූලමිවාති පිංසුකූලිං. අථ වා පිංසු විය
කුච්ඡිතභාවිං උලතීති පිංසුකූලිං, කුච්ඡිතභාවිං ගච්ඡතීති වුත්තිං යහොති. එවිං
ලද්ධනිබ්බ්යචනස්ස පිංසුකූලස්ස ධාරණිං පිංසුකූලිං, පිංසුකූලිං සීලමස්සාති

පිංසුකූලියකො, පිංසුකූලිකස්ස අඞ්ගිං පංසුකූලිකඞ්ගං. 
සඞ්ඝාටිඋත්තරාසඞ්ගඅන්තරවාසකසඞ්ඛාතිංතිචීවරිං සීලමස්සාතියතචීවරියකො, 

යතචීවරිකස්ස අඞ්ගිං ය චීවරිකඞ්ගං. සපදානචාරිකඞ්ගන්ති දානං වුච්චති
අවඛණ්ඩනිං, අයපතිං දානයතො අපදානිං, අනවඛණ්ඩනන්ති අත්යථො. සහ
අපදායනනසපදානිං, අවඛණ්ඩනවිරහිතිං, අනුඝරන්තිවුත්තිංයහොති.සපදානිං
චරිතුිංඉදමස්සසීලන්තිසපදානචාරී, සපදානචාරීයයව සපදානචාරියකො, තස්ස

අඞ්ගිං සපදානචාරිකඞ්ගිං. ෙලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගන්ති ෙලූති පටියසධනත්යථ
නිපායතො. පවාරියතන සතා පච්ඡා ලද්ධිං භත්තිං පච්ඡාභත්තිං නාම, තස්ස 
පච්ඡාභත්තස්ස යභොජනිං පච්ඡාභත්තයභොජනිං, තස්මිිං පච්ඡාභත්තයභොජයන 
පච්ඡාභත්තසඤ්ඤිං කත්වා පච්ඡාභත්තිං සීලමස්සාති පච්ඡාභත්තියකො, න 
පච්ඡාභත්තියකො ඛලුපච්ඡාභත්තියකො, සමාදානවයසන 
පටික්ඛිත්තාතිරිත්තයභොජනස්යසතිංනාමිං, තස්සඅඞ්ගිංඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගිං. 

යනසජ්ජිකඞ්ගන්ති සයනිං පටික්ඛිපිත්වා නිසජ්ජාය විහරිතුිං සීලමස්සාති

යනසජ්ජියකො, තස්ස අඞ්ගිං යනසජ්ජිකඞ්ගිං. ෙථාසන්ථතිකඞ්ගන්ති යයදව
සන්ථතිං යථාසන්ථතිං, ‘‘ඉදිං තුය්හිං පාපුණාතී’’ති එවිං පඨමිං
උද්දිට්ඨයසනාසනස්යසතිං අධවචනිං. තස්මිිං යථාසන්ථයත විහරිතුිං
සීලමස්සාති යථාසන්ථතියකො, තස්ස අඞ්ගිං යථාසන්ථතිකඞ්ගිං. සබ්බ්යායනව
පයනතානි යතන යතන සමාදායනන ධුතකියලසත්තා ධුතස්ස භික්ඛුයනො
අඞ්ගානි, කියලසධුනනයතො වා ධුතන්ති ලද්ධයවොහාරිං ඤාණිං අඞ්ගිං

එයතසන්ති ධු ඞ්ගානි. අථ වාධුතානිචතානි පටිපක්ඛානිංධුනනයතොඅඞ්ගානි

ච පටිපත්තියාතිපි ධු ඞ්ගානි. එවිං තායවත්ථ අත්ථයතො විඤ්ඤාතබ්යබ්යො
විනිච්ඡයයො. සබ්බ්යායනව යචතානි සමාදානයචතනාලක්ඛණානි. වුත්තම්පි
යචතිං– 

‘‘යයො සමාදියති, යසො පුග්ගයලො. යයන සමාදියති, චිත්තයචතසිකා
එයත ධම්මා. යා සමාදානයචතනා, තිං ධුතඞ්ගිං. යිං පටික්ඛිපති, තිං
වත්ථු’’න්ති (විසුද්ධ.1.23). 
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සබ්බ්යායනව ච යලොලුප්පවිද්ධිංසනරසානි, 
නිල්යලොලුප්පභාවපච්චුපට්ඨානානි, අප්පිච්ඡතාදිඅරියධම්මපදට්ඨානානි.
එවයමත්ථ ලක්ඛණාදීහිවිනිච්ඡයයොයවදිතබ්යබ්යො. 

වීරිෙසමාදානම්පීති වීරියග්ගහණම්පි. කාමන්ති එකිංසත්යථ නිපායතො. 

 යචොචන්හාරු චාතිඡවිචන්හාරුවල්ලියයොච. අට්ඨිචාතිසබ්බ්යා අට්ඨියයොච. 

අවසිස්සතූති තිට්ඨතු. උපසුස්සතු මංසයලොහි න්ති සබ්බ්යිං මිංසඤ්ච
යලොහිතඤ්චසුක්ඛතු. ‘‘තයචො’’තිඑකිංඅඞ්ගිං, ‘‘න්හාරූ’’තිඑකිං, ‘‘අට්ඨී’’ති

එකිං, ‘‘උපසුස්සතු මිංසයලොහිත’’න්ති එකිං අඞ්ගිං. ෙං  න්ති උපරි

වත්තබ්බ්යපයදන සම්බ්යන්යධො. පුරිසථායමනාති පුරිසස්ස කායියකන බ්යයලන, 

බයලනාති ඤාණබ්යයලන. වීරියෙනාති යචතසිකඤාණවීරියයතයජන. 

පරක්කයමනාති පරිං පරිං ඨානිං අක්කමයනන උස්සාහප්පත්තවීරියයන. 

පත් බ්බන්ති යිං තිං පාපුණිතබ්බ්යිං. න  ං අපාපුණිත්වාති තිං පත්තබ්බ්යිං

අප්පත්වා. වීරිෙස්ස සණ්ඨානං භවිස්සතීති වුත්තප්පකාරස්ස වීරියස්ස
සිථිලත්තිං ඔසීදනිං න භවිස්සති. ‘‘පට්ඨාන’’න්තිපි පායඨො, අයයමවත්යථො. 

චිත් ංපග්ගණ්හාතීතිචිත්තිංඋස්සාහිං ගණ්හායපති. පදහතීතිපතිට්ඨායපති. 

නාසිස්සන්ති න ඛාදිස්සාමිනභුඤ්ජිස්සාමි. නපිවිස්සාමීති යාගුපානාදීනින

පිවිස්සාමි. විහාරය ොනනික්ෙයමතියසනාසනයතො බ්යහිනනික්ඛයමයයිං. නපි

පස්සංනිපාය ස්සන්තිපස්සිං මඤ්යචවාපීයඨවාභූමියිංවාකටසන්ථරයකවා

පාතනිං ඨපනිං න කරිස්සාමි.  ණ්හාසල්යල අනූහය ති තණ්හාසඞ්ඛායත
කණ්යඩඅනුද්ධයට, අවිගයතති අත්යථො. 

ඉමං පල්ලඞ්කන්ති සමන්තයතො ආභුජිතිං ඌරුබ්යද්ධාසනිං. න

භින්දිස්සාමීති න විජහිස්සාමි. ොව යම න අනුපාදාොති චතූහි උපාදායනහි

ගහණිංඅග්ගයහත්වා. ආසයවහීතිකාමාසවාදීහිචතූහිආසයවහි. විමුච්චිස්සතීති

සමුච්යඡදවිමුත්තියානමුච්චිස්සති. න ාවාහංඉමම්හාආසනාවුට්ඨහිස්සාමීති

ආදිිං කත්වා යාව රුක්ෙමූලා නික්ෙමිස්සාමීති ඔකාසවයසන වුත්තා. 

ඉමස්මිඤ්යඤව පුබ්බණ්හසමෙං අරිෙධම්මං ආහරිස්සාමීති ආදිිං කත්වා යාව 

ගිම්යහති කාලවයසන වුත්තා. පුරියම වයෙොෙන්යධතිආදයයො වයවයසන

වුත්තා. තත්ථ ආසනා න වුට්ඨහිස්සාමීති නිසින්නාසනා න උට්ඨහිස්සාමි. 

අඩ් යෙොගාති නිකුණ්ඩයගහා. පාසාදාති දීඝපාසාදා. හම්මිොති 

මුණ්ඩච්ඡදනයගහා. ගුහාොති පිංසුගුහාය. යලණාති මරියාදඡින්නච්ඡිද්දා

පබ්බ්යතයලණා. කුටිොති උල්ලිත්තාදිකුටියා. කූටාගාරාති කණ්ණිකිං

ආයරොයපත්වා කතයගහයතො. අට්ටාති ද්වාරට්ටාලකා. මාළාති වට්ටයගහා.
උද්දණ්යඩො නාම එයකො පතිස්සයවියසයසො. ‘‘තිඡදනයගයහො’’තිපි එයක. 

උපට්ඨානසාලාති සන්නිපාතසාලා යභොජනසාලා වා. මණ්ඩපාදයයො
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පාකටායයව. අරිෙධම්මන්ති අනවජ්ජධම්මිං, අරියානිං වා 

බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකානිං ධම්මිං. ආහරිස්සාමීති මම චිත්තසමීපිං

ආනයිස්සාමි සීයලන. සමාහරිස්සාමීති වියසයසන ආනයිස්සාමි සමාධනා. 

අධිගච්ඡිස්සාමීති පටිලාභවයසන ගමිස්සාමි තදඞ්යගන.  ස්සයිස්සාමීති

ඵුසිස්සාමි මග්යගන. සච්ඡිකරිස්සාමීති පච්චක්ඛිං කරිස්සාමි ඵයලන. අථ වා

යසොතාපත්තිමග්යගන ආහරිස්සාමි. සකදාගාමිමග්යගන සමාහරිස්සාමි, 

අනාගාමිමග්යගන අධිගච්ඡිස්සාමි, අරහත්තමග්යගන  ස්සයිස්සාමි, 

පච්චයවක්ඛයණන සච්ඡිකරිස්සාමි. ද්වීසුපි නයයසු ඵස්සයිස්සාමීති
නාමකායයන නිබ්බ්යානිංඵුසිස්සාමීතිඅත්යථො. 

අපුට්යඨොති මූලපදිං, තස්ස අපුච්ඡියතොති අත්යථො. අපුච්ඡිය ොති

අජානාපියතො. අොචිය ොති අනායාචියතො. අනජ්යඣසිය ොති අනාණාපියතො, 

‘‘න ඉච්ඡියතො’’ති එයක. අපසාදිය ොති න පසාදාපියතො. පාවදතීති කථයති. 

අහමස්මීති අහිං අස්මි භවාමි.  ාතිො වාති ඛත්තියබ්රාහ්මණජාතියා වා. 

යගොත්ය න වාති යගොතමාදියගොත්යතන වා. යකොලපුත්තියෙන වාති

කුලපුත්තභායවනවා. වණ්ණයපොක්ෙර ාෙවාතිසරීරසුන්දරතායවා. ධයනන

වාති ධනසම්පත්තියා වා. අජ්යඣයනන වාති අජ්ඣායකරයණන වා. 

කම්මාෙ යනන වාති කම්මයමව කම්මායතනිං, යතන කම්මායතයනන, 

කසියගොරක්ඛකම්මාදිනා වා. සිප්පාෙ යනන වාති ධනුසිප්පාදිනා වා. 

විජ් ාට්ඨායනන වාති අට්ඨාරසවිජ්ජාට්ඨායනන වා. සුය න වාති

බ්යහුස්සුතගුයණන වා. පටිභායනන වාති

කාරණාකාරණපටිභානසඞ්ඛාතඤායණන වා. අඤ්ඤ රඤ්ඤ යරන වා 

වත්ථුනාතිජාතිආදීනිංඑයකයකනවත්ථුනාවා. 

උච්චාකුලාතිඛත්තියබ්රාහ්මණකුලා, එයතනජාතියගොත්තමහත්තිංදීයපති. 

මහායභොගකුලාති ගහපතිමහාසාලකුලා, එයතන අඩ්ඪමහත්තිං දීයපති. 

උළාරයභොගකුලාති අවයසසයවස්සාදිකුලා, එයතන පහූතජාතරූපරජතාදිිං

දීයපති.චණ්ඩාලාපිහිඋළාරයභොගා යහොන්ති. ඤාය ොතිපාකයටො. ෙස්සස්සීති

පරිවාරසම්පන්යනො. සුත් න්තියකොති සුත්තන්යත නියුත්යතො. විනෙධයරොති

විනයපිටකධයරො. ධම්මකථියකොති ආභිධම්මියකො. ආරඤ්ඤියකොතිආදයයො

ධුතඞ්ගපුබ්බ්යඞ්ගමපටිපත්තිදස්සනත්ථිං වුත්තා. පඨමස්ස ඣානස්ස

ලාභීතිආදයයො රූපාරූපඅට්ඨසමාපත්තියයො දස්යසත්වා පටියවධදස්සනවයසන

වුත්තා. පාවදතීතිමූලපදිං. කයථතීති‘‘පිටකාචරියයොස්මී’’තිකථයති. භණතීති

‘‘ධුතඞ්ගයකොම්හී’’ති පාකටිං කයරොති. දීපෙතීති ‘‘රූපජ්ඣානිං ලාභීම්හී’’ති

පරිදීපයති. යවොහරතීති‘‘අරූපජ්ඣානිංලාභීම්හී’’තිවාකයයභදිංකයරොති. 
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ෙන්ධකුසලාති පඤ්චසු ඛන්යධසු සලක්ඛණසාමඤ්ඤලක්ඛයණසු යඡකා, 

ඤාතතීරණපහානවයසනකුසලාතිඅත්යථො. ධාතුආෙ නපටිච්චසමුප්පාදාදීසුපි

එයසව නයයො. නිබ්බානකුසලාති නිබ්බ්යායන යඡකා. අනරිොනන්ති න

අරියානිං. එයසො ධම්යමොති එයසො සභායවො. බාලානන්ති අපණ්ඩිතානිං. 

අසප්පුරිසානන්තිනයසොභනපුරිසානිං. අත් ාතිඅත්තානිං. 

18. සන්ය ොති රාගාදිකියලසූපසයමන සන්යතො. තථා අභිනිබ්බු ත්ය ො.

ඉති’හන්ති සීයලසු අකත්ථමායනොති ‘‘අහමස්මි සීලසම්පන්යනො’’තිආදිනා 
නයයන ඉති සීයලසු අකත්ථමායනො, සීලනිමිත්තිං අත්තුපනායිකිං වාචිං

අභාසමායනොති වුත්තිං යහොති.  මරිෙධම්මං කුසලා වදන්තීති තස්ස තිං
අකත්ථනිං ‘‘අරියධම්යමො එයසො’’ති බුද්ධාදයයො ඛන්ධාදිකුසලා වදන්ති. 

ෙස්සුස්සදා නත්ථි කුහිඤ්චි යලොයකති යස්ස ඛීණාසවස්ස රාගාදයයො
සත්තුස්සදා කුහිඤ්චි යලොයක නත්ථි. තස්ස තිං අකත්ථනිං ‘‘අරියධම්යමො
එයසො’’තිඑවිංකුසලාවදන්තීති සම්බ්යන්යධො. 

සන්ය ොති මූලපදිං. රාගස්ස සමි ත් ාති රඤ්ජනලක්ඛණස්ස රාගස්ස

සමිතභායවන. යදොසාදීසුපි එයසව නයයො. විජ්ඣා ත් ාති සබ්බ්යපරිළාහානිං

ඣාපිතත්තා. නිබ්බු ත් ාති සබ්බ්යසන්තාපානිංනිබ්බ්යාපිතභායවන. විග ත් ාති 

සබ්බ්යාකුසලාභිසඞ්ඛාරානිං විගතභායවන දූරභායවන. පටිපස්සද්ධත් ාති

සබ්බ්යාකායරන අභබ්බුප්පත්තිකභායවන. සත් න්නං ධම්මානං භින්නත් ා

භික්ඛූති උපරි වත්තබ්බ්යානිං සත්තධම්මානිං භින්දිත්වා ඨිතභායවන භික්ඛු.
සක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බ්යතපරාමායසොති ඉයම තයයො කියලසා 
යසොතාපත්තිමග්යගනභින්නා, රායගොයදොයසොතිඉයමද්යවකියලසාඔළාරිකා
සකදාගාමිමග්යගන භින්නා, යත එව අණුසහගතා අනාගාමිමග්යගනභින්නා, 
යමොයහොමායනොතිඉයමද්යවකියලසා අරහත්තමග්යගනභින්නා. අවයසයස

කියලයස දස්යසතුිං ‘‘භින්නාස්ස යහොන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා’’ති ආහ. 

සංකියලසිකාති කියලසපච්චයා. යපොයනොභවිකාති පුනබ්භවදායිකා. සදරාති
කියලසදරථාඑත්ථසන්තීතිසදරා.‘‘සද්දරා’’තිපිපායඨො, සහදරථාතිඅත්යථො. 

දුක්ෙවිපාකාති ඵලකායල දුක්ඛදායිකා. ආෙතිං  ාති රාමරණිොති අනාගයත
ජාතිජරාමරණස්සපච්චයා. 

පජ්ය න කය න අත් නාති ගාථාය අයිං පිණ්ඩත්යථො – යයො අත්තනා
භාවියතන මග්යගන පරිනිබ්බ්යානිං ගයතො, කියලසපරිනිබ්බ්යානිං පත්යතො, 

පරිනිබ්බ්යානගතත්තා එව ච විතිණ්ණකඞ්යෙො, 

විපත්තිසම්පත්තිහානිවුද්ධඋච්යඡදසස්සතඅපුඤ්ඤපුඤ්ඤප්පයභදිං භවඤ්ච

විභවඤ්ච විප්පහාෙ මග්ගවාසිං වුසි වා ඛීණපුනබ්භයවොති එයතසිං

ථුතිවචනානිංඅරයහො යසො භික්ඛූති. 
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පටුන 

ඉතිහන්ති, ඉදහන්තීති දුවියධො පායඨො. ඉතීති පදසන්ධිආදයයො සන්ධාය

‘‘ඉදහ’’න්තිපාඨිංනයරොයචන්ති.තත්ථ ඉතීතියිංවුත්තිං. පදසන්ධීතිපදානිං 

සන්ධ පදසන්ධ, පදඝටනන්ති අත්යථො. පදසංසග්යගොති පදානිං එකීභායවො. 

පදපාරිපූරීතිපදානිංපරිපූරණිංද්වින්නිංපදානිං එකීභායවො. අක්ෙරසමවායෙොති
එකීභූයතොපි අපරිපුණ්යණොපි යහොති, අයිං න එවිං. අක්ඛරානිං සමවායයො
සන්නිපායතො යහොතීති දස්සනත්ථිං ‘‘අක්ඛරසමවායයො’’ති ආහ. 

බයඤ් නසිලිට්ඨ ාති බ්යයඤ්ජනසමුච්චයයො පදමීති වුත්තානිං බ්යයඤ්ජනානිං
අත්ථබ්යයඤ්ජනානිං අත්ථබ්යයත්තිකාරණානිං වා මධුරභාවත්තා පාඨස්ස 

මුදුභායවො. පදානුපුබ්බ ා යම න්ති පදානිං අනුපුබ්බ්යභායවො පදානුපුබ්බ්යතා, 

පදපටිපාටිභායවොති අත්යථො. යම න්ති එතිං. කතමන්ති යච? ඉතීති ඉදිං. 

යම න්තිඑත්ථම-කායරො පදසන්ධවයසනවුත්යතො. කත්ථීයහොතීති‘‘අහමස්මි 

සීලසම්පන්යනො’’ති අත්තානිං උක්කිංයසත්වා කථනසීයලො යහොති. කත්ථතීති

වුත්තනයයන කථයති. විකත්ථතීති විවිධා කථයති. කත්ථනාති කථනා. 

ආරය ොති දූරයතො රයතො. විරය ොති ඨානසඞ්කන්තිවයසන විගතභායවන

රයතො. පටිවිරය ොති තයතො නිවත්තිත්වා සබ්බ්යාකායරන වියුත්යතො හුත්වා
රයතො. තත්ථ පිසාචිං විය දිස්වා පලායතො ආරයතො. හත්ථිම්හි මද්දන්යත විය
පරිධාවිත්වා ගයතො විරයතො. යයොධසම්පහාරිං විය යපොයථත්වා මද්යදත්වා
ගයතොපටිවිරයතො. 

ඛීණාසවස්සාති ඛීණකියලසාසවස්ස. කම්මුස්සයදොති 
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරඅපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරසඞ්ඛාතානිංකම්මානිං

උස්සයදො උස්සන්නතා. ෙස්සියමතියස්සඛීණාසවස්සඉයමඋස්සදා. 

19. එවිං ඛීණාසවපටිපත්තිිං දස්යසත්වාඉදානිදිට්ඨිගතිකානිංතිත්ථියානිං

පටිපත්තිඤ්ච දස්යසන්යතො ආහ ‘‘පකප්පි ා සඞ්ෙ ා’’ති. තත්ථ පකප්පි ාති

පරිකප්පිතා. සඞ්ෙ ාති පච්චයාභිසඞ්ඛතා. ෙස්සාති යස්ස කස්සචි

දිට්ඨිගතිකස්ස. ධම්මාති දිට්ඨියයො. පුරක්ෙ ාති පුරයතො කතා. සන්තීති

සිංවිජ්ජන්ති. අවීවදා ාති අයවොදාතා. ෙදත් නි පස්සති ආනිසංසං,  ං

නිස්සිය ොකුප්පපටිච්චසන්තින්තියස්යසයතදිට්ඨිධම්මා‘පුරක්ඛතා අයවොදාතා
සන්ති, යසො එවිංවියධො යස්මා අත්තනි තස්සා දිට්ඨියා දිට්ඨධම්මිකඤ්ච 
සක්කාරාදිිං, සම්පරායිකඤ්ච ගතිවියසසාදිිං ආනිසිංසිං සම්පස්සති, තස්මා
තඤ්ච ආනිසිංසිං, තඤ්ච කුප්පතාය ච පටිච්චසමුප්පන්නතාය ච 
සම්මුතිසන්තිතාය ච කුප්පපටිච්චසන්තිසඞ්ඛාතිං දිට්ඨිිං නිස්සියතො ච යහොති.
යසො තිං නිස්සිතත්තා අත්තානිං වා උක්කිංයසයය, පයර වා වම්යභයය
අභූයතහිපිගුණයදොයසහි. 
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සඞ්ෙ ාති මූලපදිං. සඞ්ෙ ාති පච්චයයහි සමාගන්ත්වා කතා.

උපසග්ගවයසනපදිංවඩ්ඪිතිං. අභිසඞ්ෙ ාති පච්චයයහිඅභිකතා. සණ්ඨපි ාති

පච්චයවයසයනව සම්මා ඨපිතා. අනිච්චාති හුත්වා අභායවන. 

පටිච්චසමුප්පන්නාති වත්ථාරම්මණිං පටිච්ච උප්පන්නා. ෙෙධම්මාති කයමන

ඛයසභාවා. වෙධම්මාති පවත්තිවයසන පරිහායනසභාවා. විරාගධම්මාති

අනිවත්තී හුත්වා විගච්ඡනසභාවා. නියරොධධම්මාති නිරුජ්ඣනසභාවා, 

අනුප්පත්තිධම්මා හුත්වා නිරුජ්ඣනසභාවාති අත්යථො. දිට්ඨිගතිකස්සාති
ද්වාසට්ඨිදිට්ඨියයොගයහත්වා ඨිතපුග්ගලස්ස. 

පුයරක්ොරාතිපුයරකතා.  ණ්හාධය ොතිඋස්සාපිතට්යඨනතණ්හාධයජො, 
තණ්හාපටාකා අස්ස අත්ථීති තණ්හාධයජො. පුයරචාරිකට්යඨන තණ්හා එව

යකතු අස්සාති  ණ්හායකතු.  ණ්හාධිපය යෙයොති ඡන්දාධපතිවයසන, 
තණ්හාඅධපතියතො ආගතාතිවාතණ්හාධපයතයයයො, තණ්හාධපතිවාඑතස්ස

අත්ථීති තණ්හාධපයතයයයො. දිට්ඨිධ ාදීසුපි එයසව නයයො. අයවොදා ාති

අපරිසුද්ධා. සංකිලිට්ඨාතිසයිං කිලිට්ඨා. සංකියලසිකාතිතපනීයා. 

ද්යව ආනිසංයස පස්සතීති ද්යව ගුයණ දක්ඛති. දිට්ඨධම්මිකඤ්ච

ආනිසංසන්ති ඉමස්මිිංයයව අත්තභායව පච්චක්ඛධම්මානිසිංසඤ්ච. 

සම්පරායිකන්ති පරයලොයක පත්තබ්බ්යිං ආනිසිංසඤ්ච. ෙංදිට්ඨියකො සත්ථා

යහොතීති සත්ථා යථාලද්ධයකො භවති.  ංදිට්ඨිකා සාවකා යහොන්තීති තස්ස

වචනිං සුණන්තා සාවකාපි තථාලද්ධකා යහොන්ති. සක්කයරොන්තීති

සක්කාරප්පත්තිං කයරොන්ති. ගරුං කයරොන්තීති ගරුකාරප්පත්තිං කයරොන්ති. 

මායනන්තීති මනසාපියායන්ති. පූය න්තීතිචතුපච්චයාභිහාරපූජාය පූයජන්ති. 

අපචිතිං කයරොන්තීති අපචිතිප්පත්තිං කයරොන්ති. තත්ථ යස්ස චත්තායරො
පච්චයයසක්කරිත්වාසුඅභිසඞ්ඛයතපණීයතකත්වායදන්ති, යසො සක්කයතො.
යස්මිිංගරුභාවිංපට්ඨයපත්වායදන්ති, යසොගරුකයතො.යිංමනසාපියායන්ති, 
යසො මානියතො. යස්ස සබ්බ්යම්යපතිං කයරොන්ති, යසො පූජියතො. යස්ස 
අභිවාදනපච්චුපට්ඨානඅඤ්ජලිකම්මාදිවයසන පරමනිපච්චකාරිං කයරොන්ති, 

යසො අපචියතො. යකචි ‘‘සක්කයරොන්ති කායයන, ගරුං කයරොන්ති වාචාය, 

මායනන්ති චිත්යතන, පූය න්ති ලායභනා’’ති වණ්ණයන්ති. අලංනාගත් ාෙ 

වාති නාගභාවාය නාගරාජභාවාය වා අලිං පරියත්තිං. සුපණ්ණත් ාෙ වාති

සුපණ්ණරාජභාවාය. ෙක්ෙත් ාෙ වාති යක්ඛයසනාපතිභාවාය. අසුරත් ාෙ 

වාති අසුරභාවාය. ගන්ධබ්බත් ාෙ වාති ගන්ධබ්බ්යයදවඝයටනිබ්බ්යත්තභාවාය. 

මහාරා ත් ාෙවාති චතුන්නිංමහාරාජානිංඅඤ්ඤතරභාවාය. ඉන්දත් ාෙවාති 

සක්කභාවාය. බ්රහ්මත් ාෙ වාති බ්රහ්මකායිකාදීනිං අඤ්ඤතරභාවාය. 

යදවත් ාෙවාතිසම්මුතියදවාදීනිං අඤ්ඤතරභාවාය. සුද්ධිොතිපරිසුද්ධභාවාය
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අලිං පරියත්තිං. විසුද්ධිොති සබ්බ්යමලරහිතඅච්චන්තපරිසුද්ධභාවාය. 

පරිසුද්ධිොතිසබ්බ්යාකායරනපරිසුද්ධභාවාය. 

තත්ථ තිරච්ඡානයයොනියිං අධපච්චත්තිං සුද්ධයා. යදවයලොයක 
අධපච්චත්තිං විසුද්ධයා. බ්රහ්මයලොයක අධපච්චත්තිං පරිසුද්ධයා. 

චතුරාසීතිකප්පසහස්සානි අතික්කමිත්වා මුච්චනත්ථිං මුත්තිො. 

අන්තරායාභායවන මුච්චනත්ථිං විමුත්තිො. සබ්බ්යාකායරන මුත්තියා 

පරිමුත්තිො. සුජ්ඣන්තීතිතස්මිිංසමයයපබ්බ්යජිතභායවනසුද්ධිං පාපුණන්ති. 

විසුජ්ඣන්තීති පබ්බ්යජ්ජිං ගයහත්වා පටිපත්තියා යුත්තභායවන විවියධන

සුජ්ඣන්ති. පරිසුජ්ඣන්තීතිනිප්ඵත්තිිං පායපත්වා සබ්බ්යාකායරන සුජ්ඣන්ති. 

මුච්චන්ති යතසිංසමයන්තරධම්යමන. විමුච්චන්ති එතස්සසත්ථුයනොඔවායදන. 

පරිමුච්චන්ති එතස්ස සත්ථුයනො අනුසාසයනන. සුජ්ඣිස්සාමීතිආදයයො

අනාගතවයසන වුත්තා. ආෙතිං  ලපාටිකඞ්ඛීති අනාගයත
විපාකඵලමාකඞ්ඛමායනො. ඉදිං දිට්ඨිගතිකානිං ඉච්ඡාමත්තිං. දිට්ඨිගතඤ්හි
ඉජ්ඣමානිංනිරයිංවාතිරච්ඡානයයොනිිංවා නිප්ඵායදති. 

අච්චන් සන්තීති අතිඅන්තනිස්සරණසන්ති.  දඞ්ගසන්තීති 
පඨමජ්ඣානාදිගුණඞ්යගන නීවරණාදිඅගුණඞ්ගිං සයමතීති ඣානිං

තදඞ්ගසන්ති. සම්මුතිසන්තීති සමාහාරවයසන දිට්ඨිසන්ති. තා විභාගයතො

දස්යසතුිං ‘‘ක මාඅච්චන් සන්තී’’තිආදිමාහ. අම ං නිබ්බානන්ති එවමාදයයො

යහට්ඨා වුත්තත්ථායයව. පඨමං ඣානං සමාපන්නස්ස නීවරණා සන් ා

යහොන්තීති එවමාදයයො අන්යතො අප්පනායිං අතිසයවයසන වුත්තා. අපි ච 
සම්මුතිසන්ති ඉමස්මිිං අත්යථ අධප්යපතා, සන්තීති ඉතයර ද්යව සන්තියයො 

පටික්ඛිපිත්වා සම්මුතිසන්තියමව දීයපති. කුප්පසන්තින්ති විපාකජනකවයසන

පරිවත්තනවයසන චලසන්තිිං. පකුප්පසන්තින්ති වියසයසන චලසන්තිිං. 

එරි සන්තින්තිකම්පනසන්තිිං. සයමරි සන්තින්තිවියසයසනකම්පිතසන්තිිං. 

චලි සන්තින්ති තස්යසව යවවචනිං. ඝට්ටි සන්තින්ති පීළිතසන්තිිං. සන්තිං 

නිස්සිය ොතිදිට්ඨිසඞ්ඛාතිංසන්තිිංනිස්සියතො. අස්සිය ොතිආසියතොවියසයසන

නිස්සියතො. අල්ලීයනොතිඑකීභූයතො. 

20. එවිං නිස්සියත තාව ‘‘දිට්ඨීනියවසා…යප.… ආදිෙතී ච ධම්ම’’න්ති 

තත්ථ දිට්ඨීනියවසාති ඉදිංසච්චාභිනියවසසඞ්ඛාතානි දිට්ඨිනියවසනානි. න හි

ස්වාතිවත් ාති සුයඛන අතිවත්තිතබ්බ්යා න යහොන්ති. ධම්යමසු නිච්යඡෙය 

සමුග්ගහී න්ති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගයතසු තිං තිං සමුග්ගහිතිං අභිනිවිට්ඨධම්මිං

නිච්ඡිනිත්වාපවත්තාදිට්ඨිනියවසානහි ස්වාතිවත්තාතිවුත්තිංයහොති.  ස්මා

නයරො ය සු නියවසයනසු, නිරස්සතී ආදිෙතී ච ධම්මන්ති යස්මා න හි
ස්වාතිවත්තා, තස්මා නයරො යතසුයයව දිට්ඨිනියවසයනසු 
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පටුන 

අජසීලයගොසීලකුක්කුරසීලපඤ්චාතපමරුප්පපාතඋක්කුටිකප්පධානකණ්ටකාප
ස්සයාදියභදිං සත්ථාරිංධම්මක්ඛානිංගණාදියභදඤ්චතිංතිංධම්මිංනිරස්සතිච
ආදියති ච ජහති ච ගණ්හාති ච වනමක්කයටො විය තිං තිං සාඛන්ති වුත්තිං
යහොති. 

එවිං නිරස්සන්යතො ච ආදියන්යතො ච අනවට්ඨිතචිත්තත්තා අසන්යතහිපි 

ගුණයදොයසහි අත්තයනො වා පරස්ස වා යසායසිං උප්පායදයය. දුරතිවත් ාති

අතික්කමිතුිං දුක්ඛා. දුත් රාති දුඋත්තරා. දුප්ප රා දුස්සමතික්කමා 

දුබ්බිනිවත් ාතිඋපසග්යගනවඩ්ඪිතා. 

නිච්ඡිනිත්වාති සස්සතවයසන නිච්ඡයිං කත්වා. විනිච්ඡිනිත්වාති

අත්තවයසන නානාවියධන විනිච්ඡයිං කත්වා. විචිනිත්වාති පරියයසිත්වා. 

පවිචිනිත්වාති අත්තනියවයසන සබ්බ්යාකායරන පරියයසිත්වා. ‘‘නිචිනිත්වා

විච්චිනිත්වා’’තිපි පායඨො. ඔධිග්ගායහොති අවධයිත්වා ගායහො. බිලග්ගායහොති
යකොට්ඨාසවයසනගායහො ‘‘බිලයසො විභජිත්වා’’තිආදීසු (දී.නි.2.378; ම.නි.

1.111) විය. වරග්ගායහොතිඋත්තමගායහො. යකොට්ඨාසග්ගායහොතිඅවයවවයසන

ගායහො. උච්චෙග්ගායහොති රාසිවයසන ගායහො. සමුච්චෙග්ගායහොති

යකොට්ඨාසවයසන රාසිවයසන ච ගායහො. ඉදං සච්චන්ති ඉදයමව සභාවිං. 

 ච්ඡන්ති තථභාවිං අවිපරීතසභාවිං.  ථන්ති විපරිණාමරහිතිං. භූ න්ති

විජ්ජමානිං. ොථාවන්ති යථාසභාවිං. අවිපරී න්තිනවිපරීතිං. 

නිරස්සතීති නිඅස්සති වික්ඛිපති. පරවිච්ඡින්දනාෙ වාති පයරහි

විස්සජ්ජාපයනන. අනභිසම්භුණන්ය ො වාති අසම්පාපුණන්යතො වා

අසක්යකොන්යතො වා විස්සජ්යජති. පයරො විච්ඡින්යදතීති අඤ්යඤො වියයොගිං

කයරොති. නත්යථත්ථාති නත්ථි එත්ථ. සීලං අනභිසම්භුණන්ය ොති සීලිං

අසම්පායදන්යතො. සීලං නිරස්සතීතිසීලිං විස්සජ්යජති. ඉයතො පයරසුපිඑයසව
නයයො. 

21. යයො පනායිං සබ්බ්යදිට්ඨිගතාදියදොසධුනනාය පඤ්ඤාය

සමන්නාගතත්තා යධොයනො, තස්ස යධොනස්ස හි…යප.… අනූපයෙො යසො. කිිං

වුත්තිංයහොති? යධොනධම්මසමන්නාගමා යධොනස්ස ධුතසබ්බ්යපාපස්සඅරහයතො

කත්ථචි යලොයක යතසු යතසු භයවසු සිංකප්පනා දිට්ඨි නත්ථි. යසො තස්සා 
දිට්ඨියා අභාවා, යාය ච අත්තනා කතිං පාපකම්මිං පටිච්ඡායදන්තා තිත්ථියා

මායායවා මායනනවාඑවිංඅගතිිංගච්ඡන්ති, තම්පි මාෙඤ්චමානඤ්චපහාෙ 

යධොයනො රාගාදීනිං යදොසානිං යකන ගච්යඡෙය, දිට්ඨධම්යම සම්පරායය වා

නිරයාදීසු ගතිවියසයසසු යකන සඞ්ඛිං ගච්යඡයය, අනූපයෙො යසො, යසො හි
තණ්හාදිට්ඨිඋපයානිං ද්වින්නිංඅභායවනඅනූපයයොති. 
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කිං කාරණාති යකනකාරයණන. යධොනා වුච්චති පඤ්ඤාති යධොනා ඉති

කිිංකාරණා පඤ්ඤා කථීයති.  ාෙ පඤ්ඤාෙ කාෙදුච්චරි න්ති තාය
වුත්තප්පකාරාය පඤ්ඤාය කායයතො පවත්තිං දුට්ඨු කියලසපූතිකත්තා වා

චරිතන්ති කායදුච්චරිතිං. ධූ ඤ්ච යධො ඤ්චාති කම්පිතඤ්ච යධොවිතඤ්ච. 

සන්යධො ඤ්චාති සම්මා යධොවිතඤ්ච. නිද්යධො ඤ්චාති වියසයසන සුට්ඨු

නිද්යධොතඤ්ච. රායගො ධුය ො චාතිආදයයො චතුන්නිං මග්ගානිං වයසන
යයොයජතබ්බ්යා. 

සම්මාදිට්ඨිො මිච්ඡාදිට්ඨි ධු ා චාති මග්ගසම්පයුත්තාය සම්මාදිට්ඨියා

මිච්ඡාදිට්ඨි කම්පිතා චලිතා යධොවිතා. සම්මාසඞ්කප්පාදීසුපි එයසව නයයො.
වුත්තඤ්යහතිං ‘‘සම්මාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨිනිජ්ජිණ්ණායහොතී’’ති

සුත්තිං (අ. නි. 10.106; දී. නි. 3.360) විත්ථායරතබ්බ්යිං. සම්මාඤායණනාති

මග්ගසම්පයුත්තඤායණන, පච්චයවක්ඛණඤායණන වා. මිච්ඡාඤාණන්ති
විපරීතඤාණිං අයාථාවඤාණිං, පාපකිරියාසු උපචින්තාවයසන පාපිං කත්වා
‘‘සුකතිං මයා’’ති පච්චයවක්ඛණාකායරන ච උප්පන්යනො යමොයහො. 

සම්මාවිමුත්තිො මිච්ඡාවිමුත්තීති සමුච්යඡදවිමුත්තියා විපරීතා
අයාථාවවිමුත්තියයව යචයතොවිමුත්තිසඤ්ඤිතා. 

අරහා ඉයමහි යධොයනයෙයහිධම්යමහීති රාගාදීහිකියලයසහි දූයර ඨියතො
අරහාඉයමහිවුත්තප්පකායරහිකියලසයධොවයනහිධම්යමහි උයපයතොයහොති. 

යධොයනොතියධොයනොපුග්ගයලො, යතයනව ‘‘යසොධු රායගො’’තිආදයයොආහ. 

මාො වුච්චති වඤ්චනිකාචරිොති වඤ්චනකිරියිං වඤ්චනකරණිං අස්සා

අත්ථීති වඤ්චනිකාචරියා.  ස්ස පටිච්ඡාදනයහතූති යතසිං දුච්චරිතානිං

අප්පකාසනකාරණා. පාපිකංඉච්ඡංපණිදහතීතිලාමකිංපත්ථනිංපතිට්ඨායපති. 

‘‘මා මං  ඤ්ඤා’’ති ඉච්ඡතීති ‘‘මය්හිං කතිං පාපිං පයර මා ජානිිංසූ’’ති

පච්චාසීසති. සඞ්කප්යපතීති විතක්කිං උප්පායදති. වාචං භාසතීති ජානිංයයව
පණ්ණත්තිිං වීතික්කමන්යතො භික්ඛු භාරියිං කයරොති. ‘‘අම්හාකිං

වීතික්කමට්ඨානිං නාම නත්ථී’’ති උපසන්යතො විය භාසති. කායෙන

පරක්කමතීති‘‘මයාකතිංඉදිං පාපකම්මිංමායකචිජානිිංසූ’’තිකායයනවත්තිං
කයරොති. විජ්ජමානයදොසපටිච්ඡාදනයතො චක්ඛුයමොහනමායා අස්සාති මායාවී, 

මායාවියනො භායවො මාොවි ා. කත්වා පාපිං පුන පටිච්ඡාදනයතො අතිච්ච

අස්සරතිඑතායසත්යතොති අච්චසරා. කායවාචාකිරියාහිඅඤ්ඤථා දස්සනයතො

වඤ්යචතීති වඤ්චනා. එතායසත්තානිකයරොන්තීති නිකති, මිච්ඡාකයරොන්තීති

අත්යථො. ‘‘නාහිං එවිංකයරොමී’’ති පාපානිං වික්ඛිපනයතො නිකිරණා. ‘‘නාහිං

එවිං කයරොමී’’ති පරිවජ්ජනයතො පරිහරණා. කායාදීහි සිංහරණයතො ගූහනා. 

සමභායගනගූහනා පරිගූහනා. තිණපණ්යණහිවියගූථිං කායවචීකම්යමහිපාපිං
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ඡායදතීති ඡාදනා. සබ්බ්යයතොභායගනඡාදනා පරිච්ඡාදනා. නඋත්තානිිංකත්වා

දස්යසතීති අනුත් ානිකම්මං. නපාකටිංකත්වාදස්යසතීති අනාවිකම්මං. සුට්ඨු

ඡාදනා යවොච්ඡාදනා. කතපටිච්ඡාදනවයසන පුනපි පාපස්ස කරණයතො 

පාපකිරිො. අෙං වුච්චතීති අයිං කතපටිච්ඡාදනලක්ඛණා මායා නාම වුච්චති, 
යාය සමන්නාගයතො පුග්ගයලො භස්මපටිච්ඡන්යනො විය අඞ්ගායරො, 
උදකපටිච්ඡන්යනොවියඛාණු, පියලොතිකපලියවඨිතිංවියචසත්ථිංයහොති. 

එකවියධන මායනොති එකපරිච්යඡයදන එකයකොට්ඨායසන මායනො. ො 

චිත් ස්සඋන්නතීතියාචිත්තස්සඅබ්භුස්සාපනා, අයිංමායනොතිඅත්යථො. එත්ථ
පුග්ගලිංඅනාමසිත්වානිබ්බ්යත්තිතමායනොවවුත්යතො. 

අත්තුක්කංසනමායනොතිඅත්තානිංඋපරි ඨපනමායනො. පරවම්භනමායනොති
පයර ලාමකකරණමායනො. ඉයම ද්යව මානා යයභුයයයන තථා
පවත්තාකාරවයසනවුත්තා. 

‘‘යසයෙයොහමස්මී’’ති මායනොති ජාතිආදීනි නිස්සාය ‘‘අහමස්මි

යසයයයො’’ති උප්පන්යනො මායනො. සදිසමානාදීසුපි එයසවනයයො. එවමියමපි
තයයොමානාපුග්ගලවියසසිං අනිස්සායතථාපවත්තාකාරවයසනවුත්තා.යතසු
එයකයකො තිණ්ණම්පි යසයයසදිසහීනානිං උප්පජ්ජති. තත්ථ
‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති මායනො යසයයස්යසව යාථාවමායනො, යසසානිං 
අයාථාවමායනො. ‘‘සදියසොහමස්මී’’ති මායනො සදිසස්යසව යාථාවමායනො, 
යසසානිං අයාථාවමායනො. ‘‘හීයනොහමස්මී’’ති මායනො හීනස්යසව
යාථාවමායනො, යසසානිංඅයාථාවමායනො. 

චතුබ්බියධන මායනො යලොකධම්මවයසන වුත්යතො. පඤ්චවියධන මායනො 
පඤ්චකාමගුණවයසන වුත්යතො. ඡබ්බියධන මායනො චක්ඛාදිසම්පත්තිවයසන

වුත්යතො.තත්ථ මානං යනතීතිමානිංඋප්පායදති. 

සත්තවියධන මානනිද්යදයස මායනොති උන්නයමො. අතිමායනොති
‘‘ජාතිආදීහි මයා සදියසො නත්ථී’’ති අතික්කමිත්වා මඤ්ඤනවයසන

උප්පන්යනොමායනො. මානාතිමායනොති‘‘අයිංපුබ්යබ්ය මයාසදියසො, ඉදානිඅහිං
යසට්යඨො, අයිං හීනතයරො’’ති උප්පන්යනො මායනො. අයිං භාරාතිභායරො විය 
පුරිමිං සදිසමානිං උපාදාය මානාතිමායනො නාමාති දස්යසතුිං 

‘‘මානාතිමායනො’’ති ආහ. ඔමායනොති හීනමායනො. යයො ‘‘හීයනොහමස්මී’’ති
මායනො නාම වුත්යතො, අයිං ඔමායනො නාම. අපි යචත්ථ ‘‘ත්විං ජාතිමා, 
කාකජාතිවියයතජාති.ත්විංයගොත්තවා, චණ්ඩාලයගොත්තිංවියයතයගොත්තිං.
තුය්හිං සයරො අත්ථි, කාකසයරො විය යත සයරො’’ති එවිං අත්තානිං යහට්ඨා
කත්වාපවත්තනවයසනඅයිං ‘‘ඔමායනො’’තියවදිතබ්යබ්යො. 
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අධිමායනොතිචත්තාරිසච්චානිඅප්පත්වා පත්තසඤ්ඤිස්ස, චතූහිමග්යගහි
කත්තබ්යබ්ය කිච්යච අකයතයයව කතසඤ්ඤිස්ස, චතුසච්චධම්යම අනධගයත
අධගතසඤ්ඤිස්ස, අරහත්යත අසච්ඡිකයත සච්ඡිකතසඤ්ඤිස්ස උප්පන්යනො
අධගතමායනො අධමායනො නාම. අයිං පන කස්ස උප්පජ්ජති, කස්ස න
උප්පජ්ජතීති? අරියසාවකස්ස තාව න උප්පජ්ජති. යසො හි 
මග්ගඵලනිබ්බ්යානපහීනකියලසාවසිට්ඨකියලසපච්චයවක්ඛයණන
සඤ්ජාතයසොමනස්යසො අරියගුණපටියවයධ නික්කඞ්යඛො, තස්මා
යසොතාපන්නාදීනිං ‘‘අහිං සකදාගාමී’’තිආදිවයසන මායනො න උප්පජ්ජති, 
දුස්සීලස්සචනඋප්පජ්ජති. යසො හි අරියගුණාධගයමනිරායසොව. සීලවයතොපි
පරිච්චත්තකම්මට්ඨානස්ස නිද්දාරාමතාදිමනුයුත්තස්ස න උප්පජ්ජති, 
පරිසුද්ධසීලස්ස පන කම්මට්ඨායන අප්පමත්තස්ස නාමරූපිං වවත්ථයපත්වා
පච්චයපරිග්ගයහන විතිණ්ණකඞ්ඛස්ස තිලක්ඛණිං ආයරොයපත්වා සඞ්ඛායර 
සම්මසන්තස්සආරද්ධවිපස්සකස්ස උප්පජ්ජති, උප්පන්යන ච සුද්ධසමථලාභී 
සුද්ධවිපස්සනාලාභීවාඅන්තරාඨයපති.යසොහිදසපිවස්සානිවීසම්පිවස්සානි 
තිිංසම්පි වස්සානි අසීතිපි වස්සානි කියලසසමුදාචාරිං අපස්සන්යතො ‘‘අහිං 
යසොතාපන්යනො’’ති වා ‘‘සකදාගාමී’’ති වා ‘‘අනාගාමී’’ති වා මඤ්ඤති, 
සමථවිපස්සනාලාභී පන අරහත්යතයයව ඨයපති. තස්ස හි සමාධබ්යයලන
කියලසාවික්ඛම්භිතා, විපස්සනාබ්යයලන සඞ්ඛාරාසුපරිග්ගහිතා, තස්මාසට්ඨිපි
වස්සානි අසීතිපි වස්සානි වස්සසතම්පි කියලසා න සමුදාචරන්ති, 
ඛීණාසවස්යසව චිත්තාචායරො යහොති. යසො එවිං දීඝරත්තිං කියලසසමුදාචාරිං
අපස්සන්යතොඅන්තරාඅට්ඨත්වාව‘‘අරහාඅහ’’න්තිමඤ්ඤති. 

අස්මිමායනොති රූයප අස්මීතිආදිනා නයයන පඤ්චසු ඛන්යධසු ‘‘අහිං

රූපාදයයො’’ති උප්පන්යනො මායනො. මිච්ඡාමායනොති පාපයකහි 
කම්මායතනසිප්පායතනවිජ්ජාට්ඨානසුතපටිභානසීලබ්බ්යයතහි, පාපිකාය ච

දිට්ඨියා උප්පන්යනො මායනො. තත්ථ පාපකං කම්මාෙ නං නාම 

යකවට්ටමච්ඡබ්යන්ධයනසාදානිං කම්මිං. පාපකං සිප්පාෙ නං නාම 
මච්ඡජාලඛිපකුමීනකරයණසු යචව පාසඔඩ්ඩනසූලායරොපනාදීසු ච යඡකතා. 

පාපකං විජ් ාට්ඨානං නාම යා කාචි පරූපඝාතවිජ්ජා. පාපකං සු ං නාම

භාරතයුද්ධසීතාහරණාදිපටිසිංයුත්තිං. පාපකං පටිභානං නාම දුබ්භාසිතයුත්තිං

කප්පනාටකවිලප්පනාදිපටිභානිං. පාපකංසීලං නාමඅජසීලිංයගොසීලිං. ව ම්පි 

අජවතයගොවතයමව. පාපිකාදිට්ඨි පන ද්වාසට්ඨියාදිට්ඨිගයතසුයාකාචිදිට්ඨි. 

අට්ඨවිධමායනො උත්තානත්යථොයයව. 

නවවියධන මානනිද්යදයස යසෙයස්ස ‘‘යසයෙයොහමස්මී’’තිආදයයො නව

මානා පුග්ගලිං නිස්සාය වුත්තා. එත්ථ පන යසෙයස්ස ‘‘යසයෙයොහමස්මී’’ති

මායනො රාජානඤ්යචව පබ්බ්යජිතානඤ්ච උප්පජ්ජති. රාජා හි ‘‘රට්යඨන වා
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ධනවාහයනහි වා යකො මයා සදියසො අත්ථී’’ති එතිං මානිං කයරොති.
පබ්බ්යජියතොපි ‘‘සීලධුතඞ්ගාදීහි යකො මයා සදියසො අත්ථී’’ති එතිං මානිං
කයරොති. 

යසෙයස්ස ‘‘සදියසොහමස්මී’’තිමායනොපි එයතසිංයයවඋප්පජ්ජති.රාජාහි
‘‘රට්යඨන වා ධනවාහයනහි වා අඤ්ඤරාජූහි සද්ධිං මය්හිං කිිං
නානාකරණ’’න්ති එතිං මානිං කයරොති. පබ්බ්යජියතොපි ‘‘සීලධුතඞ්ගාදීහි
අඤ්යඤන භික්ඛුනාමය්හිංකිිංනානාකරණ’’න්තිඑතිංමානිංකයරොති. 

යසෙයස්ස ‘‘හීයනොහමස්මී’’තිමායනොපි එයතසිංයයවඋප්පජ්ජති.යස්සහි
රඤ්යඤො රට්ඨිං වා ධනවාහනාදීනි වා නාතිසම්පන්නානි යහොන්ති, යසො
‘‘මය්හිංරාජාතියවොහාරසුඛමත්තකයමව, කිිංරාජානාමඅහ’’න්තිඑතිංමානිං 
කයරොති.පබ්බ්යජියතොපිඅප්පලාභසක්කායරො‘‘අහිංධම්මකථියකො, බ්යහුස්සුයතො, 
මහායථයරොති කථාමත්තයමව, කිිං ධම්මකථියකො නාමාහිං, කිිං බ්යහුස්සුයතො
නාමාහිං, කිිංමහායථයරොනාමාහිං, යස්සයමලාභසක්කායරොනත්ථී’’තිඑතිං
මානිංකයරොති. 

සදිසස්ස ‘‘යසය්යෙොහමස්මී’’ති මානාදයයො අමච්චාදීනිං උප්පජ්ජන්ති.
අමච්යචො වා හි රට්ඨියයො වා ‘‘යභොගයානවාහනාදීහි යකො මයා සදියසො
අඤ්යඤො රාජපුරියසො අත්ථී’’ති වා, ‘‘මය්හිං අඤ්යඤහි සද්ධිං කිිං 
නානාකරණ’’න්ති වා, ‘‘අමච්යචොති නාමයමව මය්හිං, ඝාසච්ඡාදනමත්තම්පි
යමනත්ථි, කිිංඅමච්යචොනාමාහ’’න්තිවාඑයතමායනකයරොති. 

හීනස්ස‘‘යසයෙයොහමස්මී’’තිමානාදයයො දාසාදීනිංඋප්පජ්ජන්ති.දායසොහි
‘‘මාතියතො වා පිතියතො වා යකො මයා සදියසො අඤ්යඤො දායසො නාම අත්ථි, 
අඤ්යඤ ජීවිතුිං අසක්යකොන්තා කුච්ඡියහතු දාසා නාම ජාතා, අහිං පන 
පයවණීආගතත්තා යසයයයො’’ති වා, ‘‘පයවණීආගතභායවන
උභයතොසුද්ධකදාසත්යතන අසුකදායසන නාම සද්ධිං කි මය්හිං
නානාකරණ’’න්තිවා, ‘‘කුච්ඡිවයසනාහිංදාසබ්යයිංඋපගයතො, මාතාපිතුයකොටියා
පනයමදාසට්ඨානිංනත්ථි, කිිංදායසොනාම අහ’’න්තිවාඑයතමායනකයරොති.
යථාචදායසො, එවිංපුක්කුසචණ්ඩාලාදයයොපිඑයතමායන කයරොන්තියයව. 

එත්ථ ච යසයයස්ස ‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති උප්පන්නමායනොව
යාථාවමායනො, ඉතයරද්යවඅයාථාවමානා.තථාසදිසස්ස ‘‘සදියසොහමස්මී’’ති, 
හීනස්ස ‘‘හීයනොහමස්මී’’ති උප්පන්නමායනොව යාථාවමායනො, ඉතයර ද්යව
අයාථාවමානා. තත්ථ යාථාවමානා අරහත්තමග්ගවජ්ඣා, අයාථාවමානා 
යසොතාපත්තිමග්ගවජ්ඣා. 
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එත්ථ ච යසයයස්ස ‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති මායනො උත්තමස්ස
උත්තමට්යඨන ‘‘අහිං යසයයයො’’ති එවිං උප්පන්නමායනො, යසයයස්ස 
‘‘සදියසොහමස්මී’’ති මායනො උත්තමස්ස සමට්යඨන ‘‘අහිං සදියසො’’ති එවිං
උප්පන්නමායනො. යසයයස්ස ‘‘හීයනොහමස්මී’’ති මායනො උත්තමස්ස
ලාමකට්යඨන ‘‘අහිං හීයනො’’ති එවිං උප්පන්නමායනො. එවිං යසයයමායනො
සදිසමායනො හීනමායනොති ඉයම තයයො මානා යසයයස්ස උප්පජ්ජන්ති.
සදිසස්සාපි අහිං යසයයයො, සදියසො, හීයනොති තයයො මානා උප්පජ්ජන්ති. 
හීනස්සාපිඅහිංහීයනො, සදියසො, යසයයයොතිතයයොමානාඋප්පජ්ජන්ති. 

දසවිධමානනිද්යදයස ඉයධකච්යචො මානං  යනතීති එකච්යචො පුග්ගයලො

මානිං ජනයති.  ාතිො වාති ඛත්තියභාවාදිජාතිසම්පත්තියා වා. යගොත්ය න

වාති යගොතමයගොත්තාදිනා උක්කට්ඨයගොත්යතන වා. යකොලපුත්තියෙන වාති 

මහාකුලභායවනවා. වණ්ණයපොක්ෙර ාෙවාති වණ්ණසම්පන්නසරීරතායවා.
සරීරඤ්හි ‘‘යපොක්ඛර’’න්ති වුච්චති, තස්ස වණ්ණසම්පත්තියා

අභිරූපභායවනාති අත්යථො. ධයනන වාති ධනසම්පන්නභායවන වා, මය්හිං

නිධානගතස්ස ධනස්ස පමාණිං නත්ථීති අත්යථො. අජ්යඣයනන වාති

අජ්ඣායනවයසන වා. කම්මාෙ යනන වාති ‘‘අවයසසා සත්තා
ඡින්නපක්ඛකාකසදිසා, අහිංපනමහිද්ධයකොමහානුභායවො’’ති වා, ‘‘අහිංයිං
යිං කම්මිං කයරොමි, තිං තිං සමිජ්ඣතී’’ති වා එවමාදිනයප්පවත්යතන 

කම්මායතයනන වා. සිප්පාෙ යනන වාති ‘‘අවයසසා සත්තා නිසිප්පා, අහිං

සිප්පවා’’තිඑවමාදිනයප්පවත්යතනසිප්පායතයනනවා. විජ් ාට්ඨායනනවාති

ඉදිංයහට්ඨාවුත්තනයයමව. සුය නවාති‘‘අවයසසාසත්තාඅප්පස්සුතා, අහිං

පන බ්යහුස්සුයතො’’ති එවමාදිසුයතන වා. පටිභායනන වාති ‘‘අවයසසා සත්තා 
අප්පටිභානා, මය්හිං පන පටිභානප්පමාණිංනත්ථී’’ති එවමාදිපටිභායනන වා. 

අඤ්ඤ රඤ්ඤ යරනවාවත්ථුනාතිඅවුත්යතනඅඤ්යඤනවත්ථුනාවා. යෙො

එවරූයපො මායනොති මානකරණවයසන මායනො. මඤ්ඤනා මඤ්ඤි ත් න්ති

ආකාරභාවනිද්යදයසො. උස්සිතට්යඨන උන්නති. යස්සුප්පජ්ජති, තිං පුග්ගලිං 

උන්නායමති උක්ඛිපිත්වා ඨයපතීති උන්නායමො. සමුස්සිතට්යඨන ධය ො. 

උක්ඛිපනට්යඨනචිත්තිං සම්පග්ගණ්හාතීති සම්පග්ගායහො. යකතු වුච්චතිබ්යහූසු
ධයජසු අච්චුග්ගතධයජො. මායනොපි පුනප්පුනිං උප්පජ්ජමායනො අපරාපයර
උපාදාය අච්චුග්ගතට්යඨන යකතු වියාති යකතු, තිං යකතුිං ඉච්ඡතීති

යකතුකමයිං, තස්ස භායවො යකතුකමය ා. සා පන චිත්තස්ස, න අත්තයනො.
යතන වුත්තිං ‘‘යකතුකමයතා චිත්තස්සා’’ති. මානසම්පයුත්තඤ්හි චිත්තිං

යකතුිං ඉච්ඡති, තස්ස භායවො, යකතුසඞ්ඛායතො මායනොති. යධොයනො මාෙඤ්ච

මානඤ්ච පහාෙ ප හිත්වා යයො යසො යධොයනො අරහා යහට්ඨා වුත්තනයයන
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පටුන 

වියනොදනබ්යයන්තිකරණාදිවයසන කියලයස පජහිත්වා ඨියතො, යසො යතන 
රාගාදිනාකියලයසනගච්යඡයය. 

යනරයියකොති වාති නිරයය නිබ්බ්යත්තකසත්යතොති වා. 

තිරච්ඡානයෙොනිකාදීසුපි එයසව නයයො. යසො යහතු නත්ථීති යයන

ජනකයහතුනා ගතියාදීසු නිබ්බ්යත්යතයය, යසො යහතු නත්ථි. පච්චයෙොති

තස්යසව යවවචනිං. කාරණන්ති ඨානිං. කාරණඤ්හි තදායත්තවුත්තිතාය
අත්තයනො ඵලස්ස ඨානන්ති වුච්චති. තස්මා යයනයහතුනා යයන පච්චයයන
ගතියාදීසුනිබ්බ්යත්යතයය, තිං කාරණිංනත්ථි. 

22. යයො පන යනසිං ද්වින්නිං උපයානිං භායවන උපයයො යහොති, යසො 

උපයෙො හි…යප.… දිට්ඨිමියධව සබ්බන්ති. තත්ථ උපයෙොති

තණ්හාදිට්ඨිනිස්සියතො. ධම්යමසු උයපති වාදන්ති ‘‘රත්යතො’’ති වා

‘‘දුට්යඨො’’තිවා එවිංයතසුයතසුධම්යමසුඋයපතිවාදිං. අනූපෙංයකනකථං 

වයදෙයාතිතණ්හාදිට්ඨිප්පහායනනපනඅනූපයිංඛීණාසවිංයකනරායගනවා
යදොයසනවා කථිං‘‘රත්යතො’’තිවා‘‘දුට්යඨො’’තිවාවයදයය.එවිංඅනුපවජ්යජො

ච යසො කිිං තිත්ථියා විය කතපටිච්ඡාදයකො භවිස්සතීති අධප්පායයො. අත් ා

නිරත් ානහි  ස්ස අත්ථීතිතස්සහි අත්තදිට්ඨි වා උච්යඡදදිට්ඨි වානත්ථි, 
ගහණමුඤ්චනිංවාපිඅත්තනිරත්තසඤ්ඤිතිංනත්ථි.කිිංකාරණානත්ථීතියච? 

අයධොසි යසො දිට්ඨිමියධව සබ්බන්ති. යස්මා යසො ඉයධව අත්තභායව 
ඤාණම්බුනා සබ්බ්යදිට්ඨිගතිං අයධොසි පජහි වියනොයදසීති අරහත්තනිකූයටන
යදසනිං නිට්ඨායපසි. තිං සුත්වා රාජා අත්තමයනො භගවන්තිං අභිවායදත්වා
පක්කාමීති. 

රත්ය ොතිවාතිරායගනරත්යතොතිවා. දුට්යඨොතිවාතිආදීසුපිඑයසව නයයො. 

ය  අභිසඞ්ොරා අප්පහීනාති යය පුඤ්ඤාපුඤ්ඤආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරා, යත 

අප්පහීනා. අභිසඞ්ොරානං අප්පහීනත් ාති යතසිං වුත්තප්පකාරානිං

කම්මාභිසඞ්ඛාරානිං න පහීනභායවන. ගතිො වාදං උයපතීති පඤ්චන්නිං

ගතීනිං අඤ්ඤතරාය කථනිං උපගච්ඡති. යතයනවාහ – ‘‘යනරයියකොති

වා…යප.…වාදංඋයපති උපගච්ඡතී’’ති. වයදෙයාතිකයථයය. ගහි ංනත්ථීති

ගයහතබ්බ්යිං නත්ථි. මුඤ්චි බ්බං නත්ථීති මුඤ්චිත්වා ඨිතත්තා යමොයචතබ්බ්යිං
නත්ථි. 

ෙස්සත්ථි ගහි න්ති යස්ස පුග්ගලස්ස ‘‘අහිං මමා’’ති ගහිතිං අත්ථි. 

 ස්සත්ථිමුඤ්චි බ්බන්තිතස්සපුග්ගලස්සයමොයචතබ්බ්යිං අත්ථි.උපරිපදානි

පරිවත්යතත්වා යයොයජතබ්බ්යානි. ගහණං මුඤ්චනා සමතික්කන්ය ොති

ගහණයමොචනා අරහා අතික්කන්යතො. බුද්ධිපරිහානිවීතිවත්ය ොති වඩ්ඪිඤ්ච
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පරිහානිඤ්ච අතික්කමිත්වා පවත්යතො. යසො වුට්ඨවායසොතිආදිිං කත්වා 

ඤාණග්ගිනා දඩ් ානීති පරියයොසානිං යහට්ඨා වුත්තනයයමව. අයධොසීති

කන්යතසි. ධුනිසන්ධුනි නිද්ධුනීතිඋපසග්යගනපදිංවඩ්ඪිතිං. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

දුට්ඨට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා සුද්ධට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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4. සුද්ධට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

23. චතුත්යථ සුද්ධට්ඨයක පඨමගාථාය තාවත්යථො – න, භික්ඛයව, 
එවරූයපන දස්සයනන සුද්ධ යහොති, අපි ච යඛො කියලසමලීනත්තා අසුද්ධිං, 
කියලසයරොගානිං අධගමා සයරොගයමව චන්දාභිං බ්රාහ්මණිං, අඤ්ඤිං වා

එවරූපිං දිස්වා දිට්ඨිගතියකො බ්යායලො අභිජානාති ‘‘පස්සාමි සුද්ධං පරමං 

අයරොගං, යතනචදිට්ඨිසඞ්ඛායතනදස්සයනන සංසුද්ධිනරස්ස යහොතී’’ති, යසො

එවිං අභිජානන්යතො තිං දස්සනිං ‘‘පරම’’න්ති ඤත්වා තස්මිිං දස්සයන 

සුද්ධානුපස්සී සමායනො තිං දස්සනිං ‘‘මග්ගඤාණ’’න්ති පච්යචති. තිං පන
මග්ගඤාණිංන යහොති. 

පරමං ආයරොගයප්පත් න්ති උත්තමිං නිබ්යයාධිං පාපුණිත්වා ඨිතිං. 

 ාණප්පත් න්ති තථා පාලනප්පත්තිං. යලණප්පත් න්ති

නිලීයනප්පත්තිං.සරණප්පත් න්ති පතිට්ඨාපත්තිං, දුක්ඛනාසනිං වා පත්තිං. 

අභෙප්පත් න්තිනිබ්භයභාවප්පත්තිං. අච්චු ප්පත් න්තිනිච්චලභාවිංපත්තිං. 

අම ප්පත් න්ති අමතිං මහානිබ්බ්යානිං පත්තිං. නිබ්බානප්පත් න්ති
වානවිරහිතිංපත්තිං. 

අභි ානන්ය ොති වියසයසන ජානන්යතො. ආ ානන්ය ොති ආජානමායනො. 

වි ානන්ය ොතිඅයනකවියධනජානමායනො. පටිවි ානන්ය ොතිතිංතිංපටිච්ච

විජානමායනො. පටිවිජ්ඣන්ය ොතිහදයයකුරුමායනො. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං රූපදස්සයනනාති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපදස්සනිං. 

ඤාණන්ති පච්යචතීති පඤ්ඤා ඉති සද්දහති. මග්යගොති පච්යචතීති

‘‘උපායයො’’ති සද්දහති. පයථොති සඤ්චායරො. නීොනන්ති ගයහත්වා යාතීති
නීයානිං.‘‘නියයාන’’න්තිවාපායඨො. 

24. ‘‘දිට්යඨන යච සුද්ධී’’ති දුතියගාථා. තස්සත්යථො – යතන

රූපදස්සනසඞ්ඛායතන දිට්යඨන යදි කියලසසුද්ධි නරස්ස යහොති, යතන වා

ඤායණන යසො යදි ජාතිආදිදුක්ෙං ප හාති, එවිං සන්යත අරියමග්ගයතො 

අඤ්යඤන අසුද්ධමග්යගයනව යසොසුජ්ඣති, රාගාදීහිඋපධීහිසඋපධයකොඑව
සමායනොසුජ්ඣතීතිවත්තබ්බ්යතිංආපන්යනොයහොති, නච එවිංවියධොසුජ්ඣති.

තස්මා දිට්ඨී හි නං පාව  ථා වදානං, සා නිං දිට්ඨියයව ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨියකො
අය’’න්තිකයථති, දිට්ඨිඅනුරූපිං‘‘සස්සයතො යලොයකො’’තිආදිනානයයනතථා
තථාවදතීති. 

රායගන සහ වත්තතීති සරායගො, රාගවාති අත්යථො. සයදොයසොතිආදීසුපි
එයසවනයයො. 
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25. නබ්රාහ්මයණොතිතතියගාථා.තස්සත්යථො –යයොපනබ්යාහිතපාපත්තා 

බ්රාහ්මයණො යහොති, යසො මග්යගන අධගතාසවක්ඛයයො ඛීණාසවබ්රාහ්මයණො

අරියමග්ගඤාණයතො අඤ්යඤන අභිමඞ්ගලසම්මතරූපසඞ්ඛායත දිට්යඨ, 

තථාවිධසද්දසඞ්ඛායත සුය , අවීතික්කමසඞ්ඛායත සීයල, හත්ථිවතාදියභයද 

වය , පථවිආදියභයද මුය  චඋප්පන්යනන මිච්ඡාඤායණන සුද්ධිංන ආහාති.

යසසමස්ස බ්රාහ්මණස්ස වණ්ණභණනාය වුත්තිං. යසො හි යතධාතුකපුඤ්යඤ 

සබ්බ්යස්මිඤ්ච පායප අනූපලිත්ය ො, කස්මා? තස්ස පහීනත්තා තස්ස 

අත්තදිට්ඨියා, යස්ස කස්සචි වා ගහණස්ස පහීනත්තා අත් ඤ් යහො, 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීනිංඅකරණයතො ‘‘නයිධපකුබ්බමායනො’’තිවුච්චති.තස්මා
නිං එවිං පසිංසන්යතො ආහ. සබ්බ්යස්යසව චස්ස පුරිමපායදන සම්බ්යන්යධො
යවදිතබ්යබ්යො – පුඤ්යඤ ච පායප ච අනූපලිත්යතො අත්තඤ්ජයහො නයිධ

පකුබ්බ්යමායනොනබ්රාහ්මයණො අඤ්ඤයතොසුද්ධමාහාති. නාතිපටික්යෙයපොතින
ඉති පටියසයධො. 

බාහිත්වාසබ්බපාපකානීතිගාථායත්යථො– යයොචතුත්ථමග්යගනබ්යාහිත්වා

සබ්බ්යපාපකානි ඨි ත්ය ො ඨියතොඉච්යචවවුත්තිංයහොති.බ්යාහිතපාපත්තාඑවච 

විමයලො විමලභාවිං බ්රහ්මභාවිං යසට්ඨභාවිං පත්යතො, 
පටිනිස්සට්ඨසමාධවික්යඛපකරකියලසමයලන අග්ගමග්ගඵලසමාධනා 

සාධුසමාහිය ො, සිංසාරයහතුසමතික්කයමන සංසාරමතිච්ච 

පරිනිට්ඨිතකිච්චතාය යකවලීතිච, තණ්හාදිට්ඨීහි අනිස්සිතත්තා අනිස්සිය ොති

ච, යලොකධම්යමහිනිබ්බිකාරත්තා  ාදීතිචපවුච්චති.එවිංථුතිරයහො ස බ්රහ්මා 
යසොබ්රාහ්මයණොති. 

අඤ්ඤත්ර සතිපට්ඨායනහීති චත්තායරො සතිපට්ඨායන මුඤ්චිත්වා. 

සම්මප්පධානාදීසුපිඑයසව නයයො. 

සන්ය යක සමණබ්රාහ්මණාති එකච්යච යලොකසඞ්යකයතන

‘‘සමණබ්රාහ්මණා’’ති ලද්ධයවොහාරා සිංවිජ්ජන්ති. දිට්ඨසුද්ධිකාති දිට්යඨන

සුද්ධිං ඉච්ඡමානා. ය  එකච්චානං රූපානං දස්සනන්ති එයත දිට්ඨසුද්ධකා 

එයතසිං රූපාරම්මණානිං ඔයලොකනිං. මඞ්ගලං පච්යචන්තීති ඉද්ධකාරණිං

බුද්ධකාරණිං සබ්බ්යසම්පත්තිකාරණිං පතිට්ඨායපන්ති. අමඞ්ගලං පච්යචන්තීති

අනිද්ධකාරණිං න බුද්ධකාරණිං න සම්පත්තිකාරණිං පතිට්ඨායපන්ති. ය 

කාලය ො වුට්ඨහිත්වාති එයත දිට්ඨාදිමඞ්ගලිකා පුයරතරයමව උට්ඨහිත්වා. 

අභිමඞ්ගලග ානීති වියසයසන වුඩ්ඪිකාරණගතානි. රූපානි පස්සන්තීති

නානාවිධානි රූපාරම්මණානි දක්ඛන්ති. චාටකසකුණන්ති එවිංනාමකිං. 

ඵුස්සයවළුවලට්ඨින්ති ඵුස්සනක්ඛත්යතන උප්පන්නිං තරුණයබ්යළුවලට්ඨිිං. 

ගබ්භිනිත්ථින්ති සගබ්භිං ඉත්ථිිං. කුමාරකං ෙන්යධ ආයරොයපත්වා



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා සුද්ධට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

ගච්ඡන් න්ති තරුණදාරකිං අිංයස උස්සායපත්වා ගච්ඡමානිං. පුණ්ණඝටන්ති

උදකපුණ්ණඝටිං. යරොහි මච්ඡන්ති රත්තයරොහිතමච්ඡිං. ආ ඤ්ඤරථන්ති

සින්ධවයුත්තරථිං. උසභන්ති මඞ්ගලඋසභිං. යගොකපිලන්තිකපිලගාවිිං. 

පලාලපුඤ් න්ති ථුසරාසිිං.  ක්කඝටන්ති යගොතක්කාදිපූරිතචාටිිං. 

රිත් ඝටන්ති තුච්ඡඝටිං. නටන්ති නටකාදිිං. ‘‘ධුත්තකිරිය’’න්ති එයක. 

නග්ගසමණකන්තිනිච්යචොළසමණිං. ෙරන්තිගද්රභිං. ෙරොනන්ති ගද්රභයුත්තිං

වය්හාදිකිං. එකයුත් ොනන්තිඑයකනවාහයනන සිංයුත්තිංයානිං. කාණන්ති

එකක්ඛිඋභයක්ඛිකාණිං. කුණින්ති හත්ථකුණිිං. ෙඤ් න්ති ඛඤ්ජපාදිං

තිරියගතපාදිං. පක්ෙහ න්ති පීඨසප්පිිං. ජිණ්ණකන්ති ජරාජිණ්ණිං. 

බයාධිකන්ති බ්යයාධපීළිතිං. ම න්තිකාලඞ්කතිං. 

සු සුද්ධිකාති යසොතවිඤ්ඤායණන සුයතන සුද්ධිං ඉච්ඡමානා. සද්දානං

සවනන්ති සද්දාරම්මණානිං සවනිං. වඩ් ාති වාතිආදයයො යලොයක

පවත්තසද්දමත්තානි ගයහත්වා වුත්තා. අමඞ්ගලිං පන ‘‘කායණො’’තිආදිනා

යතන යතන නායමන වුත්තසද්දායයව. ‘‘ඡින්ද’’න්ති වාති 

හත්ථපාදාදිච්ඡින්නන්තිවා. ‘‘භින්ද’’න්තිවාති සීසාදිභින්නන්තිවා. ‘‘දඩ් ’’න්ති

වාති අග්ගනා ඣාපිතන්ති වා. ‘‘නට්ඨ’’න්ති වාති යචොරාදීහි විනාසිතන්ති වා. 

‘‘නත්ථී’’තිවාතිනවිජ්ජතීතිවා. 

සීලසුද්ධිකාති සීයලන විසුද්ධිං ඉච්ඡනකා. සීලමත්ය නාති

සිංවරණමත්යතන. සංෙමමත්ය නාති උපරමමත්යතන. සංවරමත්ය නාති

ද්වාරථකනමත්යතන. අවීතික්කමමත්ය නාති න අතික්කමිතමත්යතන. 

සමයණො මුණ්ඩිකාපුත්ය ොති මාතියතො ලද්ධනාමිං. සම්පන්නකුසලන්ති

පරිපුණ්ණකුසලිං. පරමකුසලන්ති උත්තමකුසලිං. උත් මපත්තිප්පත් න්ති

උත්තමිං අරහත්තිං පාපුණිතබ්බ්යතිං පත්වා ඨිතිං. අයෙොජ් න්ති පරායජතුිං
අසක්කුයණයයිංසමණිං. 

ව සුද්ධිකාති සමාදායනන වයතන සුද්ධිං ඉච්ඡනකා. හත්ථිවතිකා වාති
සමාදින්නිං හත්ථිවතිං එයතසිං අත්ථීති හත්ථිවතිකා, සබ්බ්යහත්ථිකිරියිං
කයරොන්තීති අත්යථො.කථිං? ‘‘අජ්ජ පට්ඨායහත්ථීහිකාතබ්බ්යිං කරිස්සාමී’’ති
එවිං උප්පන්නචිත්තා හත්ථීනිං ගමනාකාරිං තිට්ඨනාකාරිං නිසීදනාකාරිං 
සයනාකාරිං උච්චාරපස්සාවකරණාකාරිං, අඤ්යඤ හත්ථී දිස්වා යසොණ්ඩිං

උස්සායපත්වා ගමනාකාරඤ්ච සබ්බ්යිං කයරොන්තීති හත්ථිවතිකා. 

අස්සවතිකාදීසුපිලබ්භමානවයසනයථායයොගිංයයොයජතබ්බ්යිං.යතසුඅවසායන 

දිසාවතිකා වාති පුරත්ථිමාදිදිසානිං නමස්සනවයසන සමාදින්නදිසාවතිකා, 
එයතසිං වුත්තප්පකාරානිං සමණබ්රාහ්මණානිං වතසමාදානිං සම්පජ්ජමානිං



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා සුද්ධට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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හත්ථිආදීනිං සහබ්යයතිං උපයනති. සයච යඛො පනස්ස මිච්ඡාදිට්ඨි යහොති 
‘‘ඉමිනාහිං සීලවතසමාදානබ්රහ්මචරියයන යදයවො වා යදවඤ්ඤතයරො වා
යහොමී’’ති චින්තයන්තස්ස නිරයතිරච්ඡානයයොනීනිං අඤ්ඤතයරො යහොතීති
ඤාතබ්බ්යිං.වුත්තඤ්යහතිං භගවතා(ම.නි.2.79) – 

‘‘ඉධ, පුණ්ණ, එකච්යචො කුක්කුරවතිං භායවති පරිපුණ්ණිං
අබ්යබ්යොකිණ්ණිං, කුක්කුරසීලිං භායවති පරිපුණ්ණිං අබ්යබ්යොකිණ්ණිං, 
කුක්කුරචිත්තිං භායවති පරිපුණ්ණිං අබ්යබ්යොකිණ්ණිං, කුක්කුරාකප්පිං
භායවති පරිපුණ්ණිං අබ්යබ්යොකිණ්ණිං. යසො කුක්කුරවතිං භායවත්වා
පරිපුණ්ණිං අබ්යබ්යොකිණ්ණිං, කුක්කුරසීලිං භායවත්වා පරිපුණ්ණිං
අබ්යබ්යොකිණ්ණිං, කුක්කුරචිත්තිංභායවත්වා පරිපුණ්ණිංඅබ්යබ්යොකිණ්ණිං, 
කුක්කුරාකප්පිං භායවත්වා පරිපුණ්ණිං අබ්යබ්යොකිණ්ණිං කායස්ස යභදා
පරිං මරණා කුක්කුරානිං සහබ්යයතිං උපපජ්ජති. සයච යඛො පනස්ස
එවිංදිට්ඨි යහොති ‘ඉමිනාහිං සීයලන වා වයතන වා තයපන වා
බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා භවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’ති, සාස්ස
යහොති මිච්ඡාදිට්ඨි. මිච්ඡාදිට්ඨිස්ස යඛො අහිං, පුණ්ණ, ද්වින්නිං ගතීනිං
අඤ්ඤතරිංගතිිංවදාමිනිරයිංවාතිරච්ඡානයයොනිිංවා.ඉතියඛො, පුණ්ණ, 
සම්පජ්ජමානිං කුක්කුරවතිං කුක්කුරානිං සහබ්යයතිං උපයනති, 
විපජ්ජමානිං නිරය’’න්ති. 

ගන්ධබ්බවතිකාදයයොගන්ධබ්බ්යාදීනිං සහබ්යයතිංඋපගච්ඡන්තීතිඅත්යථොන
ගයහතබ්යබ්යො, මිච්ඡාදිට්ඨියා ගහිතත්තා නිරයතිරච්ඡානයයොනියමව
උපගච්ඡන්තීතිගයහතබ්යබ්යො. 

මු සුද්ධිකාති ඵුසියතන සුද්ධකා. පථවිං ආමසන්තීති සසම්භාරිකිං

මහාපථවිිං කායයන ඵුසන්ති. හරි න්ති අල්ලනීලසද්දලිං. යගොමෙන්ති

ගවාදියගොමයිං. කච්ඡපන්ති අට්ඨිකච්ඡපාදිඅයනකවිධිං.  ාලං අක්කමන්තීති

අයඵාලිංමද්දන්ති. තිලවාහන්ති තිලසකටිංතිලරාසිිංවා. ඵුස්සතිලංොදන්තීති 

මඞ්ගලපටිසිංයුත්තිං තිලිං ඛාදන්ති. ඵුස්සය ලං මක්යෙන්තීති තථාරූපිං

තිලයතලිං සරීරබ්භඤ්ජනිං කයරොන්ති. දන් කට්ඨන්ති දන්තයපොණිං. 

මත්තිකාෙ න්හාෙන්තීති කුඞ්කුට්ඨාදිකාය සණ්හමත්තිකාය සරීරිං 

උබ්බ්යට්යටත්වාන්හායන්ති. සාටකංනිවායසන්තීති මඞ්ගලපටිසිංයුත්තිංවත්ථිං

පරිදහන්ති. යවඨනං යවයඨන්තීති සීසයවඨනිං පත්තුණ්ණාදිපටිං සීයස
ඨයපන්තිපටිමුච්චන්ති. 

ය ධාතුකං කුසලාභිසඞ්ොරන්ති කාමධාතුරූපධාතුඅරූපධාතූසු

පටිසන්ධදායකිං යකොසල්ලසම්භූතිං පච්චයාභිසඞ්ඛාරිං. සබ්බං අකුසලන්ති
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ද්වාදසවිධිං අයකොසල්ලසම්භූතිං අකුසලිං. ෙය ොති යදා. යත දසවියධො 
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො ච, ද්වාදසවියධො අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො ච, චතුබ්බියධො
ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො ච යථානුරූපිං සමුච්යඡදප්පහායනන පහීනා යහොන්ති. 

අත් දිට්ඨි යහොති ‘‘එයසො යම අත්තා’’ති ගහිතදිට්ඨිිං ජයහො. ගාහං  යහොති 

‘‘එයසොහමස්මී’’තිමානසම්පයුත්තගහණිංජයහො. පුන අත් ඤ් යහොති ‘‘එතිං
මමා’’ති තණ්හාගහණවයසන ච දිට්ඨිගහණවයසන ච පරාමසිත්වා ගහිතිං, 
පරයතො ආමට්ඨඤ්ච, තස්මිිං අභිනිවිට්ඨඤ්ච, බ්යලවතණ්හාවයසන ගලිත්වා

අජ්යඣොසිතඤ්ච, බ්යලවමුච්ඡිතඤ්ච. සබ්බං  ං චත් ං යහොතීතිආදයයො
වුත්තනයායයව. 

26. එවිං ‘‘න බ්රාහ්මයණො අඤ්ඤයතො සුද්ධමාහා’’ති වත්වා ඉදානි යය
දිට්ඨිගතිකාඅඤ්ඤයතො සුද්ධිංබ්රවුන්ති, යතසිංතස්සාදිට්ඨියාඅනිබ්බ්යාහකභාවිං 

දස්යසන්යතො ‘‘පුරිමං පහාො’’ති ගාථමාහ. තස්සත්යථො – යතහි අඤ්ඤයතො
සුද්ධවාදාසමානාපියස්සාදිට්ඨියාඅප්පහීනත්තා ගහණමුඤ්චනිංයහොති, තාය 

පුරිමං සත්ථාරාදිිං පහාෙ අපරං නිස්සිතා, එ ාසඞ්ඛාතාය තණ්හාය අනුග ා 

අභිභූතා රාගාදියභදිං න  රන්ති සඞ්ගං, තඤ්ච අතරන්තා තිං තිං ධම්මිං

උග්ගණ්හන්තිච නිරස්ස න්ති චමක්කයටොව සාෙන්ති. 

පුරිමං සත්ථාරං පහාොති පුරිමගහිතිං සත්ථුපටිඤ්ඤිං වජ්යජත්වා. පරං

සත්ථාරං නිස්සි ාති අඤ්ඤිං සත්ථුපටිඤ්ඤිං නිස්සිතා අල්ලීනා. පුරිමං

ධම්මක්ොනං පහාොතිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

එ ානුගාතිතණ්හායඅනුගා. එ ානුග ාතිතණ්හායඅනුගතා. එ ානුසටාති 

තණ්හායඅනුසටාපක්ඛන්දාවා. එ ාෙපන්නාපති ාතිතණ්හාය නිමුග්ගාච
නික්ඛිපිතාච. 

මක්කයටොති වානයරො. අරඤ්යඤති විපියන. පවයනති මහාවයන. 

චරමායනොති ගච්ඡමායනො. එවයමවාති ඔපම්මසිංසන්දනිං. පුථූති නානා. 

පුථුදිට්ඨිග ානීති නානාවිධානි දිට්ඨිගතානි. ගණ්හන්ති ච මුඤ්චන්ති චාති

ගහණවයසන ගණ්හන්ති ච චජනවයසන මුඤ්චන්ති ච. ආදිෙන්ති ච

නිරස්ස න්තිචාතිපලියබ්යොධිං කයරොන්තිචවිස්සජ්යජන්තිචඛිපන්තිච. 

27. පඤ්චමගාථාය චසම්බ්යන්යධො–යයොචයසො ‘‘දිට්ඨීහිනිංපාවතථා

වදාන’’න්ති වුත්යතො, යසොසයිංසමාදායාති.තත්ථ සෙන්තිසාමිං. සමාදාොති

ගයහත්වා. ව ානීති හත්ථිවතාදීනි. උච්චාවචන්ති අපරාපරිං, හීනපණීතිං වා

සත්ථාරයතොසත්ථාරාදිිං. සඤ්ඤසත්ය ොති කාමසඤ්ඤාදීසුලග්යගො. විද්වා ච
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යවයදහිසයමච්චධම්මන්ති පරමත්ථවිද්වාචඅරහාචතූහිමග්ගඤාණයවයදහි
චතුසච්චධම්මිංඅභිසයමච්චාති.යසසිං පාකටයමව. 

සාමං සමාදාොති සයයමව ගයහත්වා. ආදාොති ආදියිත්වා ගණ්හිත්වා. 

සමාදාොතිසම්මාආදාය. ආදියිත්වාති පලියබ්යොධිං කත්වා. සමාදියිත්වාතිසම්මා 

පලියබ්යොධිං කත්වා. ගණ්හිත්වාති අවිස්සජ්යජත්වා. පරාමසිත්වාති දස්සිත්වා. 

අභිනිවිසිත්වාතිපතිට්ඨහිත්වා. කාමසඤ්ඤාදයෙො වුත්තනයාඑව. 

විද්වාති යමධාවී. විජ් ාගය ොති විජානනභාවිං ගයතො. ඤාණීති 

පඤ්ඤාසම්පන්යනො. විභාවීති ඤායණන වීමිංසයකො. යමධාවීති අනිච්චාදීහි

තුලිතඤායණො. පඤ්ඤාතිආදයයො යහට්ඨා වුත්තනයායයව. චතුසච්චධම්මිං

විචිනාතීති ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. යබ්යොජ්ඣඞ්ගත්යථො යහට්ඨා 

වුත්යතොව. වීමංසාති චතුසච්චධම්මවිචිනනා පඤ්ඤාව. ‘‘වීමිංසා 

ධම්මචින්තනා’’ති හි වුත්තා. විපස්සනාති මග්ගසම්පයුත්තා විවිධාකායරන

පස්සනා පඤ්ඤාව. සම්මාදිට්ඨීතියසොභනා පසට්ඨා සුන්දරා මග්ගසම්පයුත්තා 

සම්මාදිට්ඨි. ය හි යවයදහීති එයතයහව චතූහි මග්ගඤායණහි. අන් ගය ොති

ජාතිජරාමරණස්ස පරියයොසානිං ගයතො. යකොටිගය ොතිආදයයො යහට්ඨා

වුත්තනයාව. යවදානං වා අන් ගය ොති ජානිතබ්බ්යානිං අවසානප්පත්යතො. 

යවයදහි වා අන් ගය ොති චතූහි මග්ගඤාණයවයදහි වට්ටදුක්ඛස්ස

පරියන්තභායවන අන්තසඞ්ඛාතිං නිබ්බ්යානිං ගයතො. විදි ත් ාති විදිතභායවන 
ජානිතභායවන. 

යවදානි වියචෙය යකවලානීති ගාථාය අයමත්යථො – යයො චතූහි
මග්ගඤාණයවයදහි කියලසක්ඛයිං කයරොන්යතො ගයතො, යසො පරමත්ථයතො

යවදගූ නාමයහොති. යසොව සබ්බ්යසමණබ්රාහ්මණානං සත්ථසඤ්ඤිතානි යවදානි 

තායයව මග්ගභාවනාය කිච්චයතො අනිච්චාදිවයසන වියචෙය. තත්ථ 

ඡන්දරාගප්පහායනන තයමව සබ්බං යවදමතිච්ච යාපි යවදපච්චයා, අඤ්ඤථා

වා උප්පජ්ජන්ති යවදනා, තාසු සබ්බයවදනාසු වී රායගො යහොති. තස්මා
තමත්ථිං දස්යසන්යතො ‘‘කිිං පත්තිනමාහු යවදගු’’න්ති (සු. නි. 533) පුට්යඨො
‘‘ඉදිංපත්තින’’න්තිඅවත්වා ‘‘යවදානි වියචයය…යප.…යවදගූයසො’’තිආහ.

යස්මාවායයොපවිචයපඤ්ඤාය යවදානි වියචෙය, තත්ථඡන්දරාගප්පහායනන 

සබ්බං යවදමතිච්ච වත්තති. යසො සත්ථසඤ්ඤිතානි යවදානි ගයතො ඤායතො

අතික්කන්යතොවයහොති.යයො යවදනාසු වී රායගො, යසොපියවදනාසඤ්ඤිතානි 

යවදානි ගයතො අතික්කන්යතො, අතියවදනිං ගයතොතිපි යවදගූ. තස්මා තම්පි 
අත්ථිංදස්යසන්යතො ‘‘ඉදිංපත්තින’’න්තිඅවත්වා ‘‘යවදානිවියචයය…යප.…
යවදගූ යසො’’තිආහ. 
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සයමච්චාති ඤායණන සමාගන්ත්වා. අභිසයමච්චාති ඤායණන

පටිවිජ්ඣිත්වා. ධම්මන්ති චතුසච්චධම්මිං. සබ්යබ සඞ්ොරාති සබ්යබ්ය
සප්පච්චයා ධම්මා. යත හි සඞ්ඛතසඞ්ඛාරා නාම. පච්චයයහි සඞ්ගම්ම
කරීයන්තීති සඞ්ඛාරා, යත එවිං පච්චයයහි සඞ්ගම්ම කතත්තා ‘‘සඞ්ඛතා’’ති 
වියසයසත්වා වුත්තා. ‘‘කම්මනිබ්බ්යත්තා යතභූමකරූපාරූපධම්මා 
අභිසඞ්ඛතසඞ්ඛාරා’’ති (විසුද්ධ. 2.587) අට්ඨකථාසු වුත්තා. යතපි ‘‘අනිච්චා
වත සඞ්ඛාරා’’තිආදීසු (දී.නි.2.221, 272; සිං.නි.1.186) සඞ්ඛතසඞ්ඛායරසු
සඞ්ගහිං ගච්ඡන්ති. ‘‘අවිජ්ජාගයතොයිං, භික්ඛයව, පුරිසපුග්ගයලො පුඤ්ඤඤ්යච
සඞ්ඛාරිං අභිසඞ්ඛයරොතී’’තිආදීසු (සිං. නි. 2.51) අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාව
ආගතා. යතභූමිකකුසලාකුසලයචතනා අභිසඞ්ඛරණකසඞ්ඛාරා නාම.
‘‘යාවතිකා අභිසඞ්ඛාරස්ස ගති, තාවතිකිං ගන්ත්වා අක්ඛාහතිං මඤ්යඤ
අට්ඨාසී’’තිආදීසු (අ. නි. 3.15) ආගතිං කායිකයචතසිකවීරියිං
පයයොගාභිසඞ්ඛායරො නාම. ‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධිං සමාපන්නස්ස යඛො, 
ආවුයසො විසාඛ, භික්ඛුයනො පඨමිං නිරුජ්ඣති වචීසඞ්ඛායරො, තයතො
කායසඞ්ඛායරො, තයතො චිත්තසඞ්ඛායරො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.464) ආගතා
විතක්කවිචාරා වාචිං සඞ්ඛයරොන්තීති වචීසඞ්ඛාරා, අස්සාසපස්සාසා කායයන
සඞ්ඛරීයන්තීතිකායසඞ්ඛාරා, සඤ්ඤා ච යවදනා ච චිත්යතනසඞ්ඛරීයන්තීති

චිත්තසඞ්ඛාරා. ඉධ පන සඞ්ඛතසඞ්ඛාරා අධප්යපතා. අනිච්චා හුත්වා

අභාවට්යඨන. දුක්ො පටිපීළනට්යඨන. සබ්යබ ධම්මාති නිබ්බ්යානම්පි

අන්යතොකත්වා වුත්තා. අනත් ා අවසවත්තනට්යඨන. අවිජ් ාපච්චො

සඞ්ොරාති එත්ථ යිං පටිච්ච ඵලයමති, යසො පච්චයයො. පටිච්චාති න විනා, 

අපච්චක්ඛිත්වාතිඅත්යථො. එතීතිඋප්පජ්ජතියචවපවත්තතිචාතිඅත්යථො.අපිච
උපකාරකට්යඨො පච්චයට්යඨො. අවිජ්ජා ච සා පච්චයයො චාති අවිජ්ජාපච්චයයො, 

තස්මා අවිජ්ජාපච්චයා. සඞ්ඛාරා සම්භවන්තීති නිබ්බ්යත්තන්ති, එවිං
සම්භවන්තිසද්දස්සයසසපයදහිපියයොජනාකාතබ්බ්යා. 

තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? දුක්යඛ අඤ්ඤාණිං, දුක්ඛසමුදයය අඤ්ඤාණිං, 
දුක්ඛනියරොයධ අඤ්ඤාණිං, දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපදාය අඤ්ඤාණිං, 
පුබ්බ්යන්යත අඤ්ඤාණිං, අපරන්යත අඤ්ඤාණිං, පුබ්බ්යන්තාපරන්යත
අඤ්ඤාණිං, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යනසුධම්යමසුඅඤ්ඤාණිං.කතයම
සඞ්ඛාරා? පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො, 
කායසඞ්ඛායරො වචීසඞ්ඛායරො චිත්තසඞ්ඛායරො, අට්ඨකාමාවචරකුසලයචතනා, 
පඤ්ච රූපාවචරකුසලයචතනා පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො, ද්වාදස අකුසලයචතනා 
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො, චතස්යසො අරූපාවචරකුසලයචතනා
ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො, කායසඤ්යචතනා කායසඞ්ඛායරො, වචීසඤ්යචතනා
වචීසඞ්ඛායරො, මයනොසඤ්යචතනාචිත්තසඞ්ඛායරො. 
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තත්ථ සියා – කථිං පයනතිං ජානිතබ්බ්යිං ‘‘ඉයම සඞ්ඛාරා අවිජ්ජාපච්චයා
යහොන්තී’’ති? අවිජ්ජාභායව භාවයතො. යස්ස හි දුක්ඛාදීසු අවිජ්ජාසඞ්ඛාතිං
අඤ්ඤාණිංඅප්පහීනිංයහොති, යසොදුක්යඛතාවපුබ්බ්යන්තාදීසුච අඤ්ඤායණන
සිංසාරදුක්ඛිංසුඛසඤ්ඤායගයහත්වාතස්යසවයහතුභූයතතිවියධපිසඞ්ඛායර 
ආරභති.සමුදයයඅඤ්ඤායණනදුක්ඛයහතුභූයතපිතණ්හාපරික්ඛායරසඞ්ඛායර
සුඛයහතුයතො මඤ්ඤමායනොආරභති.නියරොයධපනමග්යගචඅඤ්ඤායණන
දුක්ඛස්සඅනියරොධභූයතපිගතිවියසයස දුක්ඛනියරොධසඤ්ඤීහුත්වානියරොධස්ස
ච අමග්ගභූයතසුපි යඤ්ඤාමරතපාදීසු නියරොධමග්ගසඤ්ඤී හුත්වා
දුක්ඛනියරොධිං පත්ථයමායනො යඤ්ඤාමරතපාදිමුයඛන තිවියධපි සඞ්ඛායර
ආරභති. 

අපි ච යසො තාය චතූසු සච්යචසු අප්පහීනාවිජ්ජතාය වියසසයතො 
ජාතිජරායරොගමරණාදිඅයනකාදීනවයවොකිණ්ණම්පි පුඤ්ඤඵලසඞ්ඛාතිං දුක්ඛිං
දුක්ඛයතො අජානන්යතො තස්ස අධගමාය කායවචීචිත්තසඞ්ඛාරයභදිං
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරිං ආරභති යදවච්ඡරකාමයකො විය මරුප්පපාතිං.
සුඛසම්මතස්සාපි ච තස්ස පුඤ්ඤඵලස්ස අන්යත මහාපරිළාහජනිකිං
විපරිණාමදුක්ඛතිං අප්පස්සාදතඤ්ච අපස්සන්යතොපි තප්පච්චයිං 
වුත්තප්පකාරයමව පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරිං ආරභති සලයභො විය දීපසිඛාභිනිපාතිං, 
මධුබින්දුගද්යධොවියචමධුලිත්තසත්ථධාරායලහනිං. 

කාමුපයසවනාදීසු චසවිපායකසුආදීනවිං අපස්සන්යතොසුඛසඤ්ඤායයචව
කියලසාභිභූතතාය ච ද්වාරත්තයප්පවත්තම්පි අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරිං ආරභති
බ්යායලො වියගූථකීළනිං, මරිතුකායමොවියච විසඛාදනිං.ආරුප්පවිපායකසුචාපි
සඞ්ඛාරවිපරිණාමදුක්ඛතිං අනවබුජ්ඣමායනො සස්සතාදිවිපල්ලායසන
චිත්තසඞ්ඛාරභූතිං ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරිං ආරභති දිසාමූළ්යහො විය 
පිසාචනගරාභිමුඛමග්ගගමනිං.එවිංයස්මාඅවිජ්ජාභාවයතොවසඞ්ඛාරභායවො, න
අභාවයතො. තස්මා ජානිතබ්බ්යයමතිං ‘‘ඉයම සඞ්ඛාරා අවිජ්ජාපච්චයා
යහොන්තී’’ති. 

එත්ථාහ – ගණ්හාම තාව එතිං ‘‘අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානිං පච්චයයො’’ති, කිිං
පනායයමකාව අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානිං පච්චයයො, උදාහු අඤ්යඤපි පච්චයා
සන්තීති? කිිං පයනත්ථ යදි තාව එකාව, එකකාරණවායදො ආපජ්ජති. අථ
අඤ්යඤපි සන්ති, ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’ති එකකාරණනිද්යදයසො
නුපපජ්ජතීති? නනුපපජ්ජති.කස්මා? යස්මා– 

‘‘එකිං නඑකයතොඉධ, නායනකමයනකයතොපියනොඑකිං; 
ඵලමත්ථිඅත්ථිපනඑක-යහතුඵලදීපයනඅත්යථො’’. (විභ.අට්ඨ.226, 
සඞ්ඛාරපදනිද්යදස; පටි.ම.අට්ඨ.1.1.105; විසුද්ධ.2.617); 
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භගවාහිකත්ථචිපධානත්තා, කත්ථචිපාකටත්තා, කත්ථචි අසාධාරණත්තා
යදසනාවිලාසස්සචයවයනයයානඤ්චඅනුරූපයතොඑකයමවයහතුිංවාඵලිංවා 
දීයපති. තස්මා අයමිධ අවිජ්ජා විජ්ජමායනසුපි අඤ්යඤසු 
වත්ථාරම්මණසහජාතධම්මාදීසු සඞ්ඛාරකාරයණසු ‘‘අස්සාදානුපස්සියනො
තණ්හා පවඩ්ඪතී’’ති(සිං.නි.2.52) ච, ‘‘අවිජ්ජාසමුදයාආසවසමුදයයො’’ති(ම.
නි. 1.104) ච වචනයතො අඤ්යඤසම්පි තණ්හාදීනිං සඞ්ඛාරයහතූනිං යහතූති
පධානත්තා, ‘‘අවිද්වා, භික්ඛයව, අවිජ්ජාගයතො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරම්පි
අභිසඞ්ඛයරොතී’’ති පාකටත්තා, අසාධාරණත්තා ච සඞ්ඛාරානිං යහතුභායවන
දීපිතාති යවදිතබ්බ්යා. එයතයනව ච එයකකයහතුඵලදීපනපරිහාරවචයනන
සබ්බ්යත්ථඑයකකයහතුඵලදීපයනපයයොජනිංයවදිතබ්බ්යන්ති. 

එත්ථාහ – එවිංසන්යතපිඑකන්තානිට්ඨඵලායසාවජ්ජායඅවිජ්ජාය කථිං
පුඤ්ඤායනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරපච්චයත්තිං යුජ්ජති? න හි නිම්බ්යබීජයතො උච්ඡු 
උප්පජ්ජතීති.කථිංනයුජ්ජිස්සති? යලොකස්මිඤ්හි– 

‘‘විරුද්යධො චාවිරුද්යධොච, සදිසාසදියසො තථා; 
ධම්මානිංපච්චයයොසිද්යධො, විපාකාඑවයතචන’’. 

ඉති අයිං අවිජ්ජා විපාකවයසන එකන්තානිට්ඨඵලා, සභාවවයසන ච
සාවජ්ජාපි සමානා සබ්යබ්යසම්පි එයතසිං පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීනිං යථානුරූපිං
ඨානකිච්චසභාවවිරුද්ධාවිරුද්ධපච්චයවයසන, සදිසාසදිසපච්චයවයසන ච
පච්චයයොයහොතීතියවදිතබ්බ්යා.අපිචඅයිංඅඤ්යඤොපිපරියායයො – 

‘‘චුතූපපායතසිංසායර, සඞ්ඛාරානඤ්චලක්ඛයණ; 
යයොපටිච්චසමුප්පන්න-ධම්යමසුචවිමුය්හති. 

‘‘අභිසඞ්ඛයරොතියසොඑයත, සඞ්ඛායරතිවියධයයතො; 
අවිජ්ජාපච්චයයොයතසිං, තිවිධානම්පයිංතයතො. 

‘‘යථාපි නාමජච්චන්යධො, නයරොඅපරිණායයකො; 
එකදායාතිමග්යගන, උම්මග්යගනාපිඑකදා. 

‘‘සිංසායරසිංසරිංබ්යායලො, තථාඅපරිණායයකො; 
කයරොතිඑකදාපුඤ්ඤිං, අපුඤ්ඤමපිඑකදා. 

‘‘යදාචඤත්වායසොධම්මිං, සච්චානිඅභිසයමස්සති; 
තදාඅවිජ්ජූපසමා, උපසන්යතොචරිස්සතී’’ති. 
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සඞ්ොරපච්චො විඤ්ඤාණන්ති ඡවිඤ්ඤාණකායා චක්ඛුවිඤ්ඤාණිං
යසොතවිඤ්ඤාණිං ඝානවිඤ්ඤාණිං ජිව්හාවිඤ්ඤාණිං කායවිඤ්ඤාණිං
මයනොවිඤ්ඤාණිං. තත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණිං කුසලවිපාකිං අකුසලවිපාකන්ති 
දුවිධිං. තථා යසොතඝානජිව්හාකායවිඤ්ඤාණානි. මයනොවිඤ්ඤාණිං පන ද්යව
විපාකමයනොධාතුයයො, තිස්යසොඅයහතුකවිපාකමයනොවිඤ්ඤාණධාතුයයො, අට්ඨ
සයහතුකවිපාකචිත්තානි, පඤ්ච රූපාවචරවිපාකචිත්තානි, චත්තාරි
අරූපාවචරවිපාකචිත්තානීති බ්යාවීසතිවිධිං. ඉති සබ්බ්යානි
බ්යාත්තිිංසයලොකියවිපාකවිඤ්ඤාණානි. 

තත්ථසියා –කථිංපයනතිංජානිතබ්බ්යිං ‘‘ඉදිං වුත්තප්පකාරිං විඤ්ඤාණිං
සඞ්ඛාරපච්චයා යහොතී’’ති? උපචිතකම්මාභායව විපාකාභාවයතො.
විපාකඤ්යහතිං, විපාකඤ්ච න උපචිතකම්මාභායව උප්පජ්ජති, යදි
උප්පජ්යජයය, සබ්යබ්යසිං සබ්බ්යවිපාකානි උප්පජ්යජයයිං, න ච උප්පජ්ජන්තීති 
ජානිතබ්බ්යයමතිං ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා ඉදිං විඤ්ඤාණිං යහොතී’’ති. සබ්බ්යයමව හි
ඉදිං පවත්තිපටිසන්ධවයසන ද්යවධා පවත්තති. තත්ථ ද්යව 
පඤ්චවිඤ්ඤාණානි, ද්යව මයනොධාතුයයො, යසොමනස්සසහගතා
අයහතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතූති ඉමානි යතරස පඤ්චයවොකාරභයව
පවත්තියිංයයව පවත්තන්ති. යසසානි එකූනවීසති තීසු භයවසු යථානුරූපිං
පවත්තියම්පිපටිසන්ධයම්පිපවත්තන්ති. 

‘‘ලද්ධප්පච්චයමිතිධම්ම-මත්තයමතිංභවන්තරමුයපති; 
නාස්සතයතොසඞ්කන්ති, නතයතොයහතුිංවිනායහොති’’. 

ඉති යහතිං ලද්ධප්පච්චයිං රූපාරූපධම්මමත්තිං උප්පජ්ජමානිං 
‘‘භවන්තරමුයපතී’’ති වුච්චති, න සත්යතො න ජීයවො. තස්ස ච නාපි
අතීතභවයතොඉධ සඞ්කන්තිඅත්ථි, නාපිතයතො යහතුිං විනාඉධ පාතුභායවො.
එත්ථච පුරිමිංචවනයතොචුති, පච්ඡිමිංභවන්තරාදිපටිසන්ධානයතොපටිසන්ධීති
වුච්චති. 

එත්ථාහ – නනු එවිං අසඞ්කන්තිපාතුභායව සති යය ඉමස්මිිං 
මනුස්සත්තභායව ඛන්ධා, යතසිං නිරුද්ධත්තා, ඵලපච්චයස්ස ච කම්මස්ස
තත්ථ අගමනයතො, අඤ්ඤස්ස අඤ්ඤයතො ච තිං ඵලිං සියා, උපභුඤ්ජයක ච
අසතිකස්සතිංඵලිංසියා, තස්මානසුන්දරමිදිංවිධානන්ති? තත්රිදිංවුච්චති– 

‘‘සන්තායනයිංඵලිංඑතිං, නාඤ්ඤස්සනචඅඤ්ඤයතො; 
බීජානිංඅභිසඞ්ඛායරො, එතස්සත්ථස්සසාධයකො. 

‘‘ඵලස්සුප්පත්තියාඑව, සිද්ධාභුඤ්ජකසම්මුති; 
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ඵලුප්පායදනරුක්ඛස්ස, යථාඵලතිසම්මුතී’’ති. 

යයොපි වයදයය ‘‘එවිං සන්යතපි එයත සඞ්ඛාරා විජ්ජමානා වා ඵලස්ස 
පච්චයාසියුිං, අවිජ්ජමානාවා.යදිචවිජ්ජමානා, පවත්තික්ඛයණයයවයනසිං
විපායකන භවිතබ්බ්යිං. අථ අවිජ්ජමානා, පවත්තියතො පුබ්යබ්ය පච්ඡා ච නිච්චිං
ඵලාවහා සියු’’න්ති.යසොඑවිංවත්තබ්යබ්යො– 

‘‘කතත්තාපච්චයාඑයත, නචනිච්චිංඵලාවහා; 
පාටියභොගාදිකිංතත්ථ, යවදිතබ්බ්යිංනිදස්සන’’න්ති. 

විඤ්ඤාණපච්චො නාමරූපන්ති ඉධ යවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධා
නාමිං, චත්තාරි මහාභූතානි චතුන්නඤ්ච මහාභූතානිං උපාදායරූපිං රූපිං.
අභාවකගබ්භයසයයකානිං අණ්ඩජානඤ්ච පටිසන්ධක්ඛයණ වත්ථුදසකිං 
කායදසකන්තිවීසතිරූපරූපානි, තයයොචඅරූපියනොඛන්ධාතිඑයතයතවීසති
ධම්මා ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූප’’න්තියවදිතබ්බ්යා.සභාවකානිංභාවදසකිං
පක්ඛිපිත්වා යතත්තිිංස, ඔපපාතිකසත්යතසු බ්රහ්මකායිකාදීනිං
පටිසන්ධක්ඛයණ චක්ඛුයසොතවත්ථුදසකානි ජීවිතින්ද්රියනවකඤ්චාති
එකූනචත්තාලීසරූපරූපානි, තයයොච අරූපියනොඛන්ධාතිඑයතබ්යාචත්තාලීස
ධම්මා ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්ති යවදිතබ්බ්යා. කාමභයව පන
යසසඔපපාතිකානිං, සිංයසදජානිං වා සභාවකපරිපුණ්ණායතනානිං 
පටිසන්ධක්ඛයණ චක්ඛුයසොතඝානජිව්හාකායවත්ථුභාවදසකානීති සත්තති
රූපරූපානි, තයයො ච අරූපියනො ඛන්ධාති එයත යතසත්තති ධම්මා
‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්ති යවදිතබ්බ්යා. එස උක්කිංයසො, අවකිංයසන
පන තිංතිංදසකවිකලානිං තස්ස තස්ස වයසන හායපත්වා හායපත්වා
පටිසන්ධයිං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපසඞ්ඛා යවදිතබ්බ්යා. අරූපීනිං පන
තයයොවඅරූපියනොඛන්ධා.අසඤ්ඤීනිංරූපයතොජීවිතින්ද්රියනවකයමවාති.එස
තාව පටිසන්ධයිංනයයො. 

පවත්යතපනසබ්බ්යත්ථරූපපවත්තියදයසපටිසන්ධචිත්තස්ස ඨිතික්ඛයණ
පටිසන්ධචිත්යතනසහපවත්තඋතුයතොඋතුසමුට්ඨානිංසුද්ධට්ඨකිංපාතුභවති. 
පඨමභවඞ්ගයතො පභුති චිත්තසමුට්ඨානිං සුද්ධට්ඨකිං, සද්දපාතුභාවකායල
උතුයතො යචව චිත්තයතො ච සද්දනවකිං, කබ්යළීකාරාහාරූපජීවීනිං
ආහාරසමුට්ඨානිං සුද්ධට්ඨකන්ති එවිං ආහාරසමුට්ඨානස්ස, සුද්ධට්ඨකස්ස, 
උතුචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච ද්වින්නිං නවකානිං වයසන ඡබ්බීසතිවිධිං, 
එයකකචිත්යත තික්ඛත්තුිං උප්පජ්ජමානිං වුත්තකම්මසමුට්ඨානඤ්ච
සත්තතිවිධන්ති ඡන්නවුතිවිධිං රූපිං, තයයො ච අරූපියනො ඛන්ධාති
නවනවුතිධම්මායථාසම්භවිං‘‘විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූප’’න්ති යවදිතබ්බ්යා. 
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තත්ථ සියා – කථිං පයනතිං ජානිතබ්බ්යිං ‘‘පටිසන්ධනාමරූපිං 
විඤ්ඤාණපච්චයා යහොතී’’ති? සුත්තයතො යුත්තියතො ච. සුත්යත හි 
‘‘චිත්තානුපරිවත්තියනො ධම්මා’’තිආදිනා (ධ. ස. දුකමාතිකා 62) නයයන
බ්යහුධායවදනාදීනිං විඤ්ඤාණපච්චයතාසිද්ධා.යුත්තියතොපන– 

‘‘චිත්තයජන හිරූයපන, ඉධදිට්යඨන සිජ්ඣති; 
අදිට්ඨස්සාපිරූපස්ස, විඤ්ඤාණිංපච්චයයොඉතී’’ති. 

නාමරූපපච්චොසළාෙ නන්තිනාමිං වුත්තයමව.ඉධපනරූපිංනියමයතො
චත්තාරිමහාභූතානි, ඡවත්ථූනි, ජීවිතින්ද්රියන්තිඑකාදසවිධිං.සළායතනිංපන
චක්ඛායතනිං යසොතඝානජිව්හාකායමනායතනිං. 

තත්ථ සියා – කථිං පයනතිං ජානිතබ්බ්යිං ‘‘නාමරූපිං සළායතනස්ස 
පච්චයයො’’ති? නාමරූපභායව භාවයතො. තස්ස තස්ස හි නාමස්ස රූපස්ස ච
භායවතිංතිංආයතනිං යහොති, නඅඤ්ඤථාති. 

සළාෙ නපච්චො ස්යසොති– 

‘‘ඡයළව ඵස්සාසඞ්යඛපා, චක්ඛුසම්ඵස්සආදයයො; 
විඤ්ඤාණමිවබ්යාත්තිිංස, විත්ථායරනභවන්තියත’’. 

 ස්සපච්චොයවදනාති– 

‘‘ද්වාරයතොයවදනාවුත්තා, චක්ඛුසම්ඵස්සජාදිකා; 
ඡයළවතාපයභයදන, ඉධබ්යාත්තිිංසයවදනා’’. 

යවදනාපච්චො ණ්හාති– 

‘‘රූපතණ්හාදියභයදන, ඡතණ්හාඉධදීපිතා; 
එයකකාතිවිධාතත්ථ, පවත්තාකාරයතොමතා. 

‘‘දුක්ඛීසුඛිංපත්ථයති, සුඛීභියයයොපිඉච්ඡති; 
උයපක්ඛාපනසන්තත්තා, සුඛමිච්යචවභාසිතා. 

‘‘තණ්හායපච්චයාතස්මා, යහොන්තිතිස්යසොපියවදනා; 
යවදනාපච්චයාතණ්හා, ඉතිවුත්තාමයහසිනා’’ති. 

 ණ්හාපච්චොඋපාදානන්තිචත්තාරි උපාදානානිකාමුපාදානිංදිට්ඨුපාදානිං

සීලබ්බ්යතුපාදානිං අත්තවාදුපාදානිං. උපාදානපච්චො භයවොති ඉධ කම්මභයවො
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අධප්යපයතො, උපපත්තිභයවොපන පදුද්ධාරවයසනවුත්යතො. භවපච්චො ාතීති
කම්මභවපච්චයා ජාතිපටිසන්ධඛන්ධානිංපාතුභයවො. 

තත්ථ සියා–කථිංපයනතිංජානිතබ්බ්යිං‘‘භයවො ජාතියාපච්චයයො’’තියච? 
බ්යාහිරපච්චයසමත්යතපි හීනපණීතතාදිවියසසදස්සනයතො. බ්යාහිරානඤ්හි
ජනකජනනිසුක්කයසොණිතාහාරාදීනිං පච්චයානිං සමත්යතපි සත්තානිං
යමකානම්පි සතිං හීනපණීතතාදිවියසයසො දිස්සති. යසො ච න අයහතුයකො
සබ්බ්යදා ච සබ්යබ්යසඤ්ච අභාවයතො, න කම්මභවයතො අඤ්ඤයහතුයකො
තදභිනිබ්බ්යත්තකසත්තානිං අජ්ඣත්තසන්තායන අඤ්ඤස්ස කාරණස්ස
අභාවයතොති කම්මභවයහතුයකොව. කම්මඤ්හි සත්තානිං
හීනපණීතතාදිවියසසස්ස යහතු. යතනාහ භගවා – ‘‘කම්මිං සත්යත විභජති
යදිදිං හීනපණීතතායා’’ති (ම. නි. 3.289). තස්මා ජානිතබ්බ්යයමතිං ‘‘භයවො
ජාතියාපච්චයයො’’ති. 

 ාතිපච්චො  රාමරණන්තිආදීසු යස්මා අසති ජාතියා ජරාමරණඤ්යචව
යසොකාදයයො ච ධම්මා න යහොන්ති, ජාතියා පන සති ජරාමරණඤ්යචව 
ජරාමරණසඞ්ඛාතදුක්ඛධම්මඵුට්ඨස්සබ්යාලස්සජරාමරණාදිසම්බ්යන්ධාවායතන
යතන දුක්ඛධම්යමන ඵුට්ඨස්ස අනභිසම්බ්යන්ධා වා යසොකාදයයො ච ධම්මා

යහොන්ති. තස්මා ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති. සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මන්ති 
ඤායණනසමාගන්ත්වාචතුසච්චධම්මිංපටිවිජ්ඣිත්වා. 

එවිං ද්වාදසපදිකිං පච්චයාකාරප්පවත්තිිං දස්යසත්වා ඉදානි විවට්ටවයසන

අවිජ්ජාදීනිං නියරොධදස්සනත්ථිං ‘‘අවිජ් ානියරොධා සඞ්ොරනියරොයධොති

සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්ම’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ අවිජ් ානියරොධාති අවිජ්ජාය

අනුප්පාදනියරොධාපුන අප්පවත්තිනියරොයධන. සඞ්ොරනියරොයධොතිසඞ්ඛාරානිං 

අනුප්පාදනියරොයධො යහොති. එවිං යසසපයදසුපි. ඉදං දුක්ෙන්තිආදයයො පුබ්යබ්ය

වුත්තනයා එව. ඉයම ධම්මා අභිඤ්යඤෙයාති ඉයම යතභූමකා ධම්මා
සභාවලක්ඛණාවයබ්යොධවයසන යසොභනාකායරන, අධයකන ඤායණන වා

සභාවයතො ජානිතබ්බ්යා. පරිඤ්යඤෙයාති සාමඤ්ඤලක්ඛණාවයබ්යොධවයසන, 

කිච්චසමාපනවයසනචබ්යයාපිත්වාජානිතබ්බ්යා. ඉයමධම්මා පහා බ්බාතිඉයම

සමුදයපක්ඛිකා ධම්මා යතන යතන ගුණඞ්යගන පහාතබ්බ්යා. භායව බ්බාති 

වඩ්යඪතබ්බ්යා. සච්ඡිකා බ්බාති පච්චක්ඛිං කාතබ්බ්යා. දුවිධා සච්ඡිකිරියා 

පටිලාභසච්ඡිකිරියා ච ආරම්මණසච්ඡිකිරියා ච. ඡන්නං  ස්සාෙ නානන්ති

චක්ඛාදීනිං ඡන්නිං ආයතනානිං. සමුදෙඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්චාති උප්පාදඤ්ච
නියරොධඤ්ච. 
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පටුන 

භූරිපඤ්යඤොති භූරි වියාති භූරි, තාය භූරිපඤ්ඤාය සමන්නාගයතො

භූරිපඤ්යඤො. මහාපඤ්යඤොතිආදීසු මහාපඤ්ඤාදීහිසමන්නාගයතොතිඅත්යථො. 

තත්රිදිං මහාපඤ්ඤාදීනිංනානත්තිං–කතමා මහාපඤ්ඤා? මහන්යතඅත්යථ
පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා. මහන්යත ධම්යම…යප.… මහන්තා
නිරුත්තියයො…මහන්තානිපටිභානානිපරිග්ගණ්හාතීතිමහාපඤ්ඤා.මහන්යත 
සීලක්ඛන්යධ පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා. මහන්යත
සමාධක්ඛන්යධ…යප.… පඤ්ඤාක්ඛන්යධ… විමුත්තික්ඛන්යධ…
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධ පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා. මහන්තානි
ඨානාඨානානි…යප.…මහාවිහාරසමාපත්තියයො… මහන්තානිඅරියසච්චානි…
මහන්යත සතිපට්ඨායන… සම්මප්පධායන… ඉද්ධපායද… මහන්තානි
ඉන්ද්රියානි … බ්යලානි… යබ්යොජ්ඣඞ්ගානි… මහන්යත අරියමග්යග…
මහන්තානි සාමඤ්ඤඵලානි… මහාඅභිඤ්ඤායයො… මහන්තිං පරමත්ථිං
නිබ්බ්යානිං පරිග්ගණ්හාතීතිමහාපඤ්ඤා. 

කතමා පුථුපඤ්ඤා? පුථුනානාඛන්යධසු ඤාණිං පවත්තතීති පුථුපඤ්ඤා. 
පුථුනානාධාතූසු…යප.… පුථුනානාආයතයනසු…
පුථුනානාපටිච්චසමුප්පායදසු… පුථුනානාසුඤ්ඤතමනුපලබ්යභසු…
පුථුනානාඅත්යථසු… ධම්යමසු… නිරුත්තීසු… පටිභායනසු… 
පුථුනානාසීලක්ඛන්යධසු… 
පුථුනානාසමාධපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධසු…
පුථුනානාඨානාඨායනසු… පුථුනානාවිහාරසමාපත්තීසු…
පුථුනානාඅරියසච්යචසු… පුථුනානාසතිපට්ඨායනසු… සම්මප්පධායනසු…
ඉද්ධපායදසු… ඉන්ද්රියයසු… බ්යයලසු… යබ්යොජ්ඣඞ්යගසු… 
පුථුනානාඅරියමග්යගසු… සාමඤ්ඤඵයලසු… අභිඤ්ඤාසු…
පුථුනානාජනසාධාරයණ ධම්යම සමතික්කම්ම පරමත්යථ නිබ්බ්යායන ඤාණිං
පවත්තතීතිපුථුපඤ්ඤා. 

කතමා හාසපඤ්ඤා? ඉයධකච්යචොහාසබ්යහුයලො යවදබ්යහුයලොතුට්ඨිබ්යහුයලො
පායමොජ්ජබ්යහුයලො සීලිං පරිපූයරති. ඉන්ද්රියසිංවරිං පරිපූයරති. යභොජයන
මත්තඤ්ඤතිං…යප.…ජාගරියානුයයොගිං…සීලක්ඛන්ධිං…සමාධක්ඛන්ධිං… 
පඤ්ඤාක්ඛන්ධිං… විමුත්තික්ඛන්ධිං… විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධිං
පරිපූයරතීති හාසපඤ්ඤා.හාසබ්යහුයලො…යප.…පායමොජ්ජබ්යහුයලොඨානාඨානිං
පටිවිජ්ඣතීති හාසපඤ්ඤා. හාසබ්යහුයලො විහාරසමාපත්තියයො පරිපූයරතීති
හාසපඤ්ඤා. හාසබ්යහුයලො අරියසච්චානි පටිවිජ්ඣතීති හාසපඤ්ඤා.
සතිපට්ඨායනභායවතිසම්මප්පධායන…ඉද්ධපායද… ඉන්ද්රියානි…බ්යලානි…
යබ්යොජ්ඣඞ්යග… අරියමග්ගිං භායවතීති හාසපඤ්ඤා, හාසබ්යහුයලො 
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සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකයරොතීති හාසපඤ්ඤා, අභිඤ්ඤායයො පටිවිජ්ඣතීති
හාසපඤ්ඤා, හාසබ්යහුයලොපරමත්ථිංනිබ්බ්යානිංසච්ඡිකයරොතීතිහාසපඤ්ඤා. 

කතමා ජවනපඤ්ඤා? යිං කිඤ්චි රූපිං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං
අජ්ඣත්තිංවාබ්යහිද්ධාවාඔළාරිකිංවාසුඛුමිංවාහීනිංවා පණීතිංවායිංදූයර
සන්තියකවා, සබ්බ්යිංරූපිංඅනිච්චයතොඛිප්පිංජවතීතිජවනපඤ්ඤා. දුක්ඛයතො, 
අනත්තයතො ඛිප්පිං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. යාකාචි යවදනා…යප.…යාකාචි
සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ඛාරා… යිං කිඤ්චි විඤ්ඤාණිං
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං…යප.…යිංදූයර සන්තියකවා, සබ්බ්යිංවිඤ්ඤාණිං
අනිච්චයතො… දුක්ඛයතො… අනත්තයතො ඛිප්පිං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා.
චක්ඛුිං…යප.… ජරාමරණිං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං අනිච්චයතො…
දුක්ඛයතො… අනත්තයතොඛිප්පිංජවතීතිජවනපඤ්ඤා. 

රූපිං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං අනිච්චිං ඛයට්යඨන, දුක්ඛිං භයට්යඨන, 
අනත්තා අසාරකට්යඨනාති තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතිං කත්වා
රූපනියරොයධ නිබ්බ්යායන ඛිප්පිං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. යවදනා… සඤ්ඤා…
සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණිං… චක්ඛුිං…යප.… ජරාමරණිං
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං අනිච්චිං ඛයට්යඨන, දුක්ඛිං භයට්යඨන, අනත්තා
අසාරකට්යඨනාති තුලයිත්වා…යප.… විභූතිං කත්වා ජරාමරණනියරොයධ
නිබ්බ්යායනඛිප්පිංජවතීතිජවනපඤ්ඤා. 

රූපිං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං අනිච්චිං සඞ්ඛතිං පටිච්චසමුප්පන්නිං
ඛයධම්මිංවයධම්මිංවිරාගධම්මිංනියරොධධම්මන්ති තුලයිත්වා…යප.… විභූතිං
කත්වාරූපනියරොයධනිබ්බ්යායනඛිප්පිං ජවතීතිජවනපඤ්ඤා.යවදනා…යප.…
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණිං… චක්ඛුිං…යප.… ජරාමරණිං 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං අනිච්චිං…යප.… නියරොධධම්මන්ති
තුලයිත්වා…යප.… විභූතිං කත්වා ජරාමරණනියරොයධ නිබ්බ්යායන ඛිප්පිං
ජවතීතිජවනපඤ්ඤා. 

කතමාතික්ඛපඤ්ඤා? ඛිප්පිංකියලයසඡින්දතීතිතික්ඛපඤ්ඤා. උප්පන්නිං
කාමවිතක්කිං නාධවායසති. උප්පන්නිං බ්යයාපාදවිතක්කිං… උප්පන්නිං 
විහිිංසාවිතක්කිං…උප්පන්නුප්පන්යනපාපයකඅකුසයලධම්යම…උප්පන්නිං
රාගිං… උප්පන්නිං යදොසිං… යමොහිං… යකොධිං… උපනාහිං… මක්ඛිං…
පළාසිං… ඉස්සිං… මච්ඡරියිං… මායිං… සායඨයයිං… ථම්භිං… සාරම්භිං…
මානිං…අතිමානිං…මදිං…පමාදිං…සබ්යබ්යකියලයස…සබ්යබ්ය දුච්චරියත…
සබ්යබ්යඅභිසඞ්ඛායර…සබ්යබ්යභවගාමිකම්යමනාධවායසතිපජහතිවියනොයදති 
බ්යයන්තීකයරොතිඅනභාවිංගයමතීතිතික්ඛපඤ්ඤා.එකම්හිආසයනචත්තායරො



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා සුද්ධට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

 

180 

පටුන 

අරියමග්ගා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤඵලානි, චතස්යසො ච පටිසම්භිදායයො, ඡ
අභිඤ්ඤායයොඅධගතායහොන්ති සච්ඡිකතාඵස්සිතාපඤ්ඤායාතිතික්ඛපඤ්ඤා. 

කතමා නිබ්යබ්යධකපඤ්ඤා? ඉයධකච්යචො සබ්බ්යසඞ්ඛායරසු
උබ්යබ්යගබ්යහුයලො යහොති උත්තාසබ්යහුයලො උක්කණ්ඨනබ්යහුයලො අරතිබ්යහුයලො 
අනභිරතිබ්යහුයලො බ්යහිමුයඛො න රමති සබ්බ්යසඞ්ඛායරසු, අනිබ්බිද්ධපුබ්බ්යිං
අපදාලිතපුබ්බ්යිං යලොභක්ඛන්ධිං නිබ්බිජ්ඣති පදායලතීති නිබ්යබ්යධකපඤ්ඤා.
අනිබ්බිද්ධපුබ්බ්යිං අපදාලිතපුබ්බ්යිං යදොසක්ඛන්ධිං…යප.… යමොහක්ඛන්ධිං…
යකොධිං…උපනාහිං…යප.…සබ්යබ්ය භවගාමිකම්යමනිබ්බිජ්ඣතිපදායලතීති
නිබ්යබ්යධකපඤ්ඤා. 

28. සසබ්බධම්යමසු වියසනිභූය ො, ෙංකිඤ්චි දිට්ඨං ව සු ං මු ං වාති 
යසො භූරිපඤ්යඤො ඛීණාසයවො යිං කිඤ්චි දිට්ඨිං වා සුතිං වා මුතිං වා යතසු

සබ්බ්යධම්යමසු මාරයසනිං විනායසත්වා ඨිතභායවන වියසනිභූයතො.  යමව

දස්සින්ති තිං එව විසුද්ධදස්සිිං. විවටං චරන් න්ති තණ්හාඡදනාදිවිගයමන

විවටිංහුත්වාචරන්තිං. යකනීධයලොකස්මිවිකප්පයෙෙයාති යකනඉධයලොයක 
තණ්හාකප්යපනවාදිට්ඨිකප්යපනවායකොචිවිකප්යපයය, යතසිංවාපහීනත්තා
රාගාදිනා පුබ්යබ්යවුත්යතනාති. 

කාමා ය  පඨමා යසනාතිආදීසු චතූසු ගාථාසු අයමත්යථො – යස්මා

ආදියතොවඅගාරියභූයතසත්යතවත්ථුකායමසුකියලසකාමා යමොහයන්ති, යත
අභිභුයය අනගාරියභාවිං උපගතානිං පන්යතසු වා යසනාසයනසු, 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසු වා අධකුසයලසු ධම්යමසු අරති උප්පජ්ජති.
වුත්තඤ්යචතිං – ‘‘පබ්බ්යජියතන යඛො, ආවුයසො, අභිරති දුක්කරා’’ති (සිං. නි.

4.331). තයතොයතපරපටිබ්යද්ධජීවිකත්තා ඛුප්පිපාසා බ්යායධති, තායබ්යාධතානිං

පරියයසන ණ්හා චිත්තිං කිලමයති, අථ යනසිංකිලන්තචිත්තානිං ථිනමිද්ධං 
ඔක්කමති තයතො වියසසමනධගච්ඡන්තානිං දුරභිසම්භයවසු

අරඤ්ඤවනපත්යථසු යසනාසයනසු විහරතිං උත්රාසසඤ්ඤිතා භීරු ජායති, 
යතසිං උස්සඞ්කිතපරිසඞ්කිතානිං දීඝරත්තිං වියවකරසමනස්සාදයමානානිං

විහරතිං ‘‘නසියානුයඛොඑසමග්යගො’’තිපටිපත්තියිං විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, 

තිංවියනොයදත්වාවිහරතිං අප්පමත්තයකනවියසසාධගයමන මානමක්ෙථම්භා 
ජායන්ති, යතපි වියනොයදත්වාවිහරතිංතයතොඅධකතරිංවියසසාධගමිංනිස්සාය 

ලාභසක්කාරසියලොකා උප්පජ්ජන්ති, ලාභාදිමුච්ඡිතා ධම්මපටිරූපකානි

පකායසන්තා මිච්ඡාෙසං අධගන්ත්වා තත්ථ ඨිතා ජාතිආදීහි අත් ානං

උක්කංයසන්ති, පරං වම්යභන්ති. තස්මා කාමාදීනිං පඨමයසනාදිභායවො
යවදිතබ්යබ්යො. 
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පටුන 

එවයමතිං දසවිධිං යසනිං උද්දිසිත්වා යස්මා සා 
කණ්හධම්මසමන්නාගතත්තා කණ්හස්ස නමුචියනො උපකාරාය සිංවත්තති, 

තස්මා නිං ‘‘තව යසනා’’ති නිද්දිසන්යතො ආහ – ‘‘එසා නමුචි ය  යසනා, 

කණ්හස්සාභිප්පහාරිනී’’ති. තත්ථ අභිප්පහාරිනීති සමණබ්රාහ්මණානිං ඝාතිනී

නිප්යපොථිනී, අන්තරායකරීතිඅත්යථො. නනං අසූයරොජිනාති, ය ත්වාවලභය 

සුෙන්තිඑවිංතවයසනිංඅසූයරොකායයචජීවියතච සායපක්යඛොපුරියසොන
ජිනාති, සූයරොපනජිනාති, යජත්වාවමග්ගසුඛිංඵලසුඛඤ්ච අධගච්ඡති. 

ෙය ො චතූහි අරිෙමග්යගහීති යදා චතූහි

නිද්යදොසනිබ්බ්යානමග්ගනසඞ්ඛායතහි මග්යගහි. මාරයසනාති මාරස්ස යසනා

වචනකරා කියලසා. පටියසනිකරාති පටිපක්ඛකරා. ජි ා චාති පරාජයමානා

හනිතා ච. පරාජි ා චාති නිග්ගහිතා ච. භග්ගාති භින්නා. විප්පලුග්ගාති 

චුණ්ණවිචුණ්ණා. පරම්මුොති විමුඛභාවිං පාපිතා. වියසනිභූය ොති
නික්කියලයසොහුත්වාඨියතො. 

යවොදා දස්සින්ති බ්යයවදාතදස්සිිං.  ානි ඡදනානීති එතානි 

තණ්හාදිකියලසඡදනානි. විවටානීති පාකටීකතානි. විද්ධංසි ානීති

ඨිතට්ඨානයතො අපහතානි. උග්ඝාටි ානීති උප්පාටිතානි. සමුග්ඝාටි ානීති
වියසයසනඋප්පාටිතානි. 

29. නකප්පෙන්තීතිගාථායසම්බ්යන්යධොඅත්යථොච–කිඤ්චභියයයො? යත 

හි තාදිසා සන්යතො ද්වින්නිං කප්පානිං පුයරක්ඛාරානඤ්ච යකනචි න 

කප්පෙන්ති, න පුයරක්ෙයරොන්ති. පරමත්ථිං අච්චන්තසුද්ධිං අධගතත්තා 

අනච්චන්තසුද්ධිංයයවඅකිරියසස්සතදිට්ඨිිං ‘‘අච්චන් සුද්ධී’’තිනය වදන්ති.

ආදානගන්ථං ගති ං විසජ් ාති චතුබ්බිධම්පි රූපාදීනිං ආදායකත්තා
ආදානගන්ථිං අත්තයනො චිත්තසන්තායන ගථිතිං බ්යද්ධිං අරියමග්ගසත්යථන
විස්සජ්ජඡින්දිත්වා.යසසිං පාකටයමව. 

අච්චන් සුද්ධින්ති අච්චන්තිං පරමත්ථිං සුද්ධිං. සංසාරසුද්ධින්ති

සිංසාරයතො සුද්ධිං. අකිරිෙදිට්ඨින්ති කයරොයතො න කරීයති පාපන්ති 

අකිරියදිට්ඨිිං. සස්ස වාදන්ති‘‘නිච්යචොධුයවොසස්සයතො’’ති වචනිං. නවදන්ති 
නකයථන්ති. 

ගන්ථාති නාමකායිං ගන්යථන්ති, චුතිපටිසන්ධවයසන වට්ටස්මිිං
ඝයටන්තීති ගන්ථා. අභිජ්ඣා ච සා නාමකායඝටනවයසන ගන්යථො චාති 

අභිජ්ඣාකාෙගන්යථො. හිතසුඛිං බ්යයාපාදයතීති බයාපායදො. බ්යයාපායදො ච යසො

වුත්තනයයන ගන්යථො චාති බයාපායදො කාෙගන්යථො. සීලබ්බ පරාමායසොති
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‘‘ඉයතො බ්යහිද්ධා සමණබ්රාහ්මණානිං සීයලන සුද්ධ වයතන සුද්ධී’’ති (ධ. ස.

1143, 1222) පරයතො ආමායසො. ඉදංසච්චාභිනියවයසොති සබ්බ්යඤ්ඤභාසිතම්පි 
පටික්ඛිපිත්වා‘‘සස්සයතොයලොයකො, ඉදයමවසච්චිං, යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති (ධ.ස.

1144) ඉමිනා ආකායරන අභිනියවයසො ඉදිංසච්චාභිනියවයසො. අත් යනො

දිට්ඨිො රායගොති අත්තනා අභිනිවිසිත්වා ගහිතාය දිට්ඨියා ඡන්දරායගො. 

පරවායදසු ආඝාය ොති පරස්ස වචයනසු යකොයපො. අප්පච්චයෙොති

අතුට්ඨාකායරො. අත් යනොසීලං වාතිඅත්තනාසමාදින්නිංයගොසීලාදිසීලිංවා. 

අත් යනො දිට්ඨීතිඅත්තනාගහිතාපරාමට්ඨා දිට්ඨි. ය හි ගන්යථහීතිඑයතහි

වුත්යතහිනාමකායඝටයනහි. රූපං ආදිෙන්තීතිචතුසමුට්ඨානිකිංරූපාරම්මණිං

ආදියන්තිගණ්හන්ති. උපාදිෙන්තීතිඋපගන්ත්වාගණ්හන්තිතණ්හාගහයණන. 

පරාමසන්ති දිට්ඨිගහයණන. අභිනිවිසන්ති මානගහයණන. වට්ටන්ති

යතභූමකවට්ටිං. ගන්යථතිබ්යන්ධයන. 

යවොසජ්ජිත්වා වාති සම්මා විස්සජ්ජිත්වා වා. ගථිය ති බ්යන්ධයන. 

ගන්ථිය ති ගන්ථයනන ගන්ථියත. විබන්යධති වියසයසන බ්යන්යධ. 

ආබන්යධති අයනකවියධන බ්යන්යධ. පලිබුද්යධති අමුඤ්චියත. බන්ධයන 

යපොටයිත්වාතිතණ්හාමානදිට්ඨිබ්යන්ධනානිපප්යපොටයිත්වා. විසජ් ාතිචජිත්වා. 

ඉයම පන චත්තායරො ගන්යථ කියලසපටිපාටියාපි ආහරිතුිං වට්ටති, 
මග්ගපටිපාටියාපි–කියලසපටිපාටියාඅභිජ්ඣාකායගන්යථො අරහත්තමග්යගන
පහීයති, බ්යයාපායදො කායගන්යථො අනාගාමිමග්යගන, සීලබ්බ්යතපරාමායසො 
කායගන්යථො ඉදිංසච්චාභිනියවයසො කායගන්යථො යසොතාපත්තිමග්යගන.
මග්ගපටිපාටියා සීලබ්බ්යතපරාමායසො කායගන්යථො ඉදිංසච්චාභිනියවයසො
කායගන්යථො යසොතාපත්තිමග්යගන, බ්යයාපායදො කායගන්යථො
අනාගාමිමග්යගන, අභිජ්ඣාකායගන්යථො අරහත්තමග්යගනාති. එයත 
චත්තායරො ගන්ථා යස්ස සිංවිජ්ජන්ති, තිං චුතිපටිසන්ධවයසන වට්ටස්මිිං 
ගන්යථන්තිඝයටන්තීතිගන්ථා.යතචතුප්පයභදාඅභිජ්ඣායන්තිඑතාය, සයිං

වා අභිජ්ඣායති, අභිජ්ඣායනමත්තයමව වා එසාති අභිජ්ඣා. යලොයභොයයව 

නාමකායිං ගන්යථති චුතිපටිසන්ධවයසන වට්ටස්මිිං ඝයටතීති කාෙගන්යථො. 
බ්යාපජ්ජති යතන චිත්තිං පූතිභාවිං ගච්ඡති, බ්යයාපාදයති වා

විනයාචාරරූපසම්පත්තිහිතසුඛාදීනීති බයාපායදො. ‘‘ඉයතො බ්යහිද්ධා
සමණබ්රාහ්මණානිං සීයලන සුද්ධ වයතන සුද්ධී’’ති පරාමසනිං
සීලබ්බ්යතපරාමායසො, සබ්බ්යඤ්ඤභාසිතම්පිපටික්ඛිපිත්වා ‘‘සස්සයතොයලොයකො, 
ඉදයමව සච්චිං, යමොඝමඤ්ඤ’’න්තිආදිනා ආකායරන අභිනිවිසතීති 

ඉදිංසච්චාභිනියවයසො. ෙථා වය්හං වාතිආදිිං වය්හාදිවිසඞ්ඛරණිං ගන්ථානිං
වියයොගකරයණඋපමිංදස්යසන්යතොආහ. 
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න  යනන්තීති න උප්පායදන්ති. න සඤ් යනන්තීතින නිබ්බ්යත්යතන්ති. 

නාභිනිබ්බත්ය න්තීති උපසග්ගවයසන පදිං වඩ්ඪිතිං. න සඤ්ජයනන්තීති
උප්පාදක්ඛණිං. න නිබ්බ්යත්යතන්ති නාභිනිබ්බ්යත්යතන්තීති පවත්තික්ඛණිං
සන්ධායවුත්තිං. 

30. සීමාතියගොති ගාථා එකපුග්ගලාධට්ඨානාය යදසනාය වුත්තා. 
පුබ්බ්යසදියසො එව පනස්සා සම්බ්යන්යධො, යසො එවිං අත්ථවණ්ණනාය සද්ධිං
යවදිතබ්යබ්යො – කිඤ්ච භියයයො? යසො ඊදියසො භූරිපඤ්යඤො චතුන්නිං

කියලසසීමානිං අතීතත්තා සීමාතියගො, බ්යාහිතපාපත්තා ච බ්රාහ්මයණො, 

ඉත්ථම්භූතස්ස ච  ස්ස නත්ථි, පරචිත්තපුබ්යබ්යනිවාසඤායණහි ඤත්වා වා

මිංසදිබ්බ්යචක්ඛූහි දිස්වා වාකිඤ්චි සමුග්ගහී ං, අභිනිවිට්ඨන්තිවුත්තිංයහොති.

යසොචකාමරාගාභාවයතො න රාගරාගී රූපාරූපරාගාභාවයතො නවිරාගරත්ය ො, 

යයතො එවිංවිධස්ස  ස්ස ‘‘ඉදිං පරම’’න්ති කිඤ්චි ඉධ උග්ගහී ං නත්ථීති
අරහත්තනිකූයටනයදසනිංනිට්ඨායපසි. 

ච ස්යසො සීමායෙොති චත්තායරො පරිච්යඡදා. දිට්ඨානුසයෙොති දිට්ඨි ච සා

අප්පහීනට්යඨන අනුසයයො චාති දිට්ඨානුසයයො. විචිකිච්ඡානුසොදීසුපි එයසව
නයයො. යකනට්යඨන අනුසයා? අනුසයනට්යඨන. යකො එස අනුසයට්යඨො
නාමාති? අප්පහීනට්යඨො. එයත හි අප්පහීනට්යඨන තස්ස තස්ස සන්තායන

අනුයසන්ති නාම, තස්මා ‘‘අනුසයා’’ති වුච්චන්ති. අනුයසන්තීති අනුරූපිං
කාරණිං ලභිත්වා උප්පජ්ජන්තීති අත්යථො. අථාපි සියා – අනුසයට්යඨො නාම
අප්පහීනාකායරො, අප්පහීනාකායරොච‘‘උප්පජ්ජතී’’තිවත්තුිංනයුජ්ජති, තස්මා
න අනුසයා උප්පජ්ජන්තීති. තත්රිදිං පටිවචනිං – අප්පහීනාකායරො අනුසයයො, 
අනුසයයොති පන අප්පහීනට්යඨන ථාමගතා කියලසා වුච්චන්ති. යසො
චිත්තසම්පයුත්යතො සාරම්මයණො සප්පච්චයට්යඨන සයහතුයකො
එකන්තාකුසයලො අතීයතොපි යහොති අනාගයතොපි පච්චුප්පන්යනොපි, තස්මා
‘‘උප්පජ්ජතී’’තිවත්තුිංයුජ්ජති. 

තත්රිදිං පමාණිං – පටිසම්භිදාෙං තාව අභිසමයකථායිං (පටි. ම. 3.21) 
‘‘පච්චුප්පන්යන කියලයස පජහතී’’ති පුච්ඡිත්වා අනුසයානිං
පච්චුප්පන්නභාවස්ස අත්ථිතාය ‘‘ථාමගයතො අනුසයිං පජහතී’’ති වුත්තිං. 

ධම්මසඞ්ගණිෙං යමොහස්ස පදභාජයන (ධ. ස. 390) ‘‘අවිජ්ජානුසයයො
අවිජ්ජාපරියුට්ඨානිං, අවිජ්ජාලඞ්ගී යමොයහො අකුසලමූලිං, අයිං තස්මිිං සමයය
යමොයහොයහොතී’’තිඅකුසලචිත්යතනසද්ධිංඅවිජ්ජානුසයස්ස උප්පන්නභායවො

වුත්යතො. කථාවත්ථුස්මිං ‘‘අනුසයා අබ්යයාකතා අනුසයා අයහතුකා අනුසයා

චිත්තවිප්පයුත්තා’’ති (කථා. 605) සබ්යබ්ය වාදා පටියසධතා. අනුසෙෙමයක 
සත්තන්නිං මහාවාරානිං අඤ්ඤතරස්මිිං උප්පජ්ජනවායර ‘‘යස්ස
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කාමරාගානුසයයො උප්පජ්ජති තස්ස පටිඝානුසයයො උප්පජ්ජතී’’තිආදි වුත්තිං.
තස්මා ‘‘අනුයසන්තීතිඅනුරූපිංකාරණිංලභිත්වා උප්පජ්ජන්තී’’තියිංවුත්තිං, 
තිං ඉමිනා තන්තිප්පමායණන සුවුත්තන්ති යවදිතබ්බ්යිං. යම්පි
‘‘චිත්තසම්පයුත්යතො සාරම්මයණො’’තිආදි වුත්තිං, තම්පි සුවුත්තයමව.
අනුසයයො හි නායමස පරිනිප්ඵන්යනො චිත්තසම්පයුත්යතො අකුසලධම්යමොති 
නිට්ඨයමත්ථගන්තබ්බ්යිං. 

තත්ථ දිට්ඨානුසයයො චතූසු දිට්ඨිසම්පයුත්යතසු, විචිකිච්ඡානුසයයො
විචිකිච්ඡාසහගයත, අවිජ්ජානුසයයො ද්වාදසසුඅකුසලචිත්යතසු සහජාතවයසන
ආරම්මණවයසන ච; තයයොපි අවයසසයතභූමකධම්යමසු ආරම්මණවයසන 
දිට්ඨිවිචිකිච්ඡායමොහා. කාමරාගානුසයයො යචත්ථ යලොභසහගතචිත්යතසු
සහජාතවයසන ආරම්මණවයසන ච, මනායපසු අවයසසකාමාවචරධම්යමසු
ආරම්මණවයසන උප්පජ්ජමායනො යලොයභො. පටිඝානුසයයො
යදොමනස්සසහගතචිත්යතසු සහජාතවයසන ආරම්මණවයසන ච, අමනායපසු 
අවයසසකාමාවචරධම්යමසු ආරම්මණවයසයනව උප්පජ්ජමායනො යදොයසො.
මානානුසයයො දිට්ඨිවිප්පයුත්තයලොභසහගතචිත්යතසු සහජාතවයසන
ආරම්මණවයසන ච, දුක්ඛයවදනාවජ්යජසු අවයසසකාමාවචරධම්යමසු
රූපාරූපාවචරධම්යමසු ච ආරම්මණවයසයනව උප්පජ්ජමායනො මායනො. 
භවරාගානුසයයො චතූසු දිට්ඨිවිප්පයුත්යතසු උප්පජ්ජමායනොපි සහජාතවයසන
වුත්යතො. ආරම්මණවයසයනව පන රූපාරූපාවචරධම්යමසු උප්පජ්ජමායනො
යලොයභොවුත්යතො. 

තත්ථ දිට්ඨානුසයෙොති ද්වාසට්ඨිවිධා දිට්ඨි. විචිකිච්ඡානුසයෙොති

අට්ඨවත්ථුකාවිචිකිච්ඡා.  යදකට්ඨාචකියලසාතිසහයජකට්ඨවයසනදිට්ඨියා

විචිකිච්ඡාය, සහයජකට්ඨවයසන එකයතො ඨිතා. මානානුසයෙොති

නවවිධමායනො. පරමත්ථඤායණන වා ඤත්වාති පයරසිං
චිත්තාචාරජානනපඤ්ඤාය ජානිත්වා, යචයතොපරියඤායණන ජානිත්වාති

වුත්තිං යහොති. පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණන වාති අතීයත 

නිවුට්ඨක්ඛන්ධානුස්සරණඤායණන ජානිත්වා. මංසචක්ඛුනා වාති

පකතිචක්ඛුනා. දිබ්බචක්ඛුනාවාති දිබ්බ්යසදියසනදිබ්බ්යවිහාරසන්නිස්සියතනවා

දිබ්බ්යචක්ඛුනා පස්සිත්වා. රාගරත් ාති රායගන රඤ්ජිතා. යෙ පඤ්චසු 

කාමගුයණසූති යය පඤ්චසු රූපාදිවත්ථුකාමයකොට්ඨායසසු. විරාගරත් ාති

විරාගසඞ්ඛාතාසු රූපාරූපසමාපත්තීසු අතිරත්තා අල්ලීනා. ෙය ො කාමරායගො

චාතියදාකාමභයවරායගොච. රූපාරූපරායගසුපිඑයසවනයයො. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා සුද්ධට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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සුද්ධට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා පරමට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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5. පරමට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

31. පඤ්චයම පරමට්ඨකසුත්යත පරමන්ති දිට්ඨීසු පරිබ්බසායනොති ඉදිං

පරමන්තිගයහත්වාසකායසකායදිට්ඨියාවසමායනො. ෙදුත් රිංකුරුය තියිං

අත්තයනොසත්ථාරාදිිං යසට්ඨිංකයරොති. හීනාතිඅඤ්යඤ ය ොසබ්බමාහාති
තිං අත්තයනොසත්ථාරාදිිං ඨයපත්වාතයතො අඤ්යඤසබ්යබ්ය ‘‘හීනාඉයම’’ති

ආහ.  ස්මා විවාදානි අවීතිවත්ය ොති යතන කාරයණන යසො දිට්ඨිකලයහ
අවීතිවත්යතොවයහොති. 

වසන්තීති පඨමුප්පන්නදිට්ඨිවයසන වසන්ති. පවසන්තීති පවිසිත්වා

වසන්ති. ආවසන්තීතිවියසයසනවසන්ති. පරිවසන්තීති සබ්බ්යභායගනවසන්ති.

තිං උපමාය සායධන්යතො ‘‘ෙථා ආගාරිකා වා’’තිආදිමාහ. ආගාරිකා වාති

ඝරසාමිකා. ඝයරසු වසන්තීති අත්තයනො ඝයරසු ආසඞ්කවිරහිතා හුත්වා

නිවසන්ති. සාපත්තිකා වාති ආපත්තිබ්යහුලා. සකියලසා වාති 

රාගාදිකියලසබ්යහුලා. උත් රිං කයරොතීති අතියරකිං කයරොති. අෙං සත්ථා

සබ්බඤ්ඤූති ‘අයිංඅම්හාකිංසත්ථාසබ්බ්යිංජානාති’. 

සබ්යබ පරප්පවායද ඛිපතීති සබ්බ්යා පරලද්ධයයො ඡඩ්යඩති. උක්ඛිපතීති

නීහරති. පරික්ඛිපතීතිපරම්මුයඛකයරොති. දිට්ඨියමධගානීතිදිට්ඨිවියහසකානි. 

32. දුතියගාථායත්යථො – එවිං අවීතිවත්යතො ච ෙං දිට්යඨසුය සීලවය  

මුය ති එයතසු චතූසු වත්ථූසු උප්පන්නදිට්ඨිසඞ්ඛායත අත් නි පුබ්යබ්ය

වුත්තප්පකාරිං ආනිසංසංපස්සති,  යදවයසො ත්ථ සකායදිට්ඨියාආනිසිංසිං

‘‘ඉදිං යසට්ඨ’’න්ති අභිනිවිසිත්වා අඤ්ඤංසබ්බං පරසත්ථාරාදිකිං නිහීනය ො 

පස්සති. 

ද්යව ආනිසංයස පස්සතීති ද්යව ගුයණ ඔයලොයකති. දිට්ඨධම්මිකඤ්චාති 

දිට්යඨ පච්චක්යඛඅත්තභායව විපච්චනකරණිං. සම්පරායිකඤ්චාතිපරයලොයක

පටිලභිතබ්බ්යගුණඤ්ච. ෙංදිට්ඨියකො සත්ථාති යිංලද්ධයකො

තිත්ථායතනසාමියකො. අලං නාගත් ාෙ වාති නාගරාජභාවාය වා පරියත්තිං. 

සුපණ්ණත් ාදීසුපි එයසව නයයො. යදවත් ාෙ වාති සම්මුතියදවාදිභාවාය. 

ආෙතිං  ලපාටිකඞ්ඛී යහොතීති අනාගයත විපාකඵලිං පත්ථයායනො යහොති. 

දිට්ඨසුද්ධිොපි ද්යව ආනිසංයස පස්සතීති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන
දිට්ඨරූපායතනස්ස වයසන සුද්ධයා යහතුත්තාපි අත්තයනො ගහිතගහයණන

ද්යවගුයණඔයලොයකති. සු සුද්ධිොදීසුපිඑයසවනයයො. 

33. තතියගාථායත්යථො – එවිං පස්සයතො ච ෙං අත්තයනො සත්ථාරාදිිං 

නිස්සිය ො අඤ්ඤං පරසත්ථාරාදිිං හීනං පස්සති,  ං පන දස්සනිං ගන්ථයමව 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා පරමට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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කුසලාවදන්ති, බ්යන්ධනන්තිවුත්තිංයහොති.යස්මාඑතයදව,  ස්මාහිදිට්ඨංව

සු ං මු ං වා, සීලබ්බ ං භික්ඛුන නිස්සයෙෙය, නාභිනියවයසයයාති වුත්තිං
යහොති. 

කුසලාති ඛන්ධාදිජානයන යඡකා. ෙන්ධකුසලාති රූපාදීසු පඤ්චසු
ඛන්යධසු කුසලා. 

ධාතුආෙ නපටිච්චසමුප්පාදසතිපට්ඨානසම්මප්පධානඉද්ධිපාදඉන්ද්රිෙබලයබොජ්

ඣඞ්ගමග්ග ලනිබ්බායනසුපි එයසව නයයො. තත්ථ මග්ගකුසලාති චතූසු

මග්යගසු.  ලකුසලාති චතූසු ඵයලසු. නිබ්බානකුසලාති දුවියධ නිබ්බ්යායන

යඡකා. ය කුසලාතියතඑයතසු වුත්තප්පකායරසු යඡකා. එවංවදන්තීති එවිං

කයථන්ති. ගන්යථො එයසොති පස්සයතො ච අත්තයනො සත්ථාරාදිනිස්සිතඤ්ච
අඤ්ඤිං පරසත්ථාරාදිිං හීනයතො දස්සනඤ්ච ගන්යථො බ්යන්ධයනො එයසොති

වදන්ති. ලග්ගනං එ න්ති එතිං වුත්තප්පකාරිං නාගදන්යත ලග්ගතිං විය

අයධොලම්බ්යනිං. බන්ධනං එ න්ති නිච්ඡින්දිතුිං දුක්ඛට්යඨන

සඞ්ඛලිකාදිබ්යන්ධනිං විය එතිං බ්යන්ධනිං. පලියබොයධො එයසොති සිංසාරයතො
නික්ඛමිතුිංඅප්පදානට්යඨන එයසොපලියබ්යොයධො. 

34. චතුත්ථගාථායත්යථො–නයකවලිංදිට්ඨසුතාදීසුනනිස්සයයයය, අපිච

යඛො පන අසඤ්ජාතිං උපරූපරි දිට්ඨිම්පි යලොකස්මිං න කප්පයෙෙය, න 

ජයනයයාති වුත්තිං යහොති. කීදිසිං? ඤායණන වා සීලවය න වාපි, 
සමාපත්තිඤාණාදිඤායණන වා සීලවයතන වා යා කප්පියති, එතිං දිට්ඨිිං න
කප්යපයය.න යකවලඤ්ච දිට්ඨිිංනකප්පයයයය, අපිච යඛො පන මායනනපි

ජාතිආදීහිවත්ථූහි සයමොතිඅත් ානමනූපයනෙය, හීයනොනමඤ්යඤථවියසසි

වාපීති. 

අට්ඨසමාපත්තිඤායණනවාතිපඨමජ්ඣානාදීනිං අට්ඨන්නිංසමාපත්තීනිං

සම්පයුත්තපඤ්ඤාය වා. පඤ්චාභිඤ්ඤාඤායණන වාති යලොකියානිං

පඤ්චන්නිං අභිඤ්ඤානිං සම්පයුත්තපඤ්ඤාය වා. මිච්ඡාඤායණන වාති 
විපරීතසභායවන පවත්තාය පඤ්ඤාය අමුත්යත මුත්තිං පස්සාති එවිං
උප්පන්යනනමිච්ඡාඤායණනවා. 

35. පඤ්චමගාථායත්යථො–එවඤ්හිදිට්ඨිිංඅකප්යපන්යතොඅමඤ්ඤමායනො

ච අත් ං පහාෙ අනුපාදිොයනො යිං පුබ්යබ්ය ගහිතිං, තිං පහාය පරිං 

අග්ගණ්හන්යතො තස්මිම්පි වුත්තප්පකායර ඤායණ දුවිධිං නිස්සෙං යනො

කයරොති, අකයරොන්යතො ච ස යව විෙත්ය සු නානාදිට්ඨිවයසන භින්යනසු

සත්යතසු න වග්ගසාරී ඡන්දාදිවයසන අගච්ඡනධම්යමො හුත්වා ද්වාසට්ඨියා

දිට්ඨීසු කිඤ්චිදිට්ඨිංනපච්යචති, නපච්චාගච්ඡතීතිවුත්තිං යහොති. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා පරමට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

චතූහි උපාදායනහීති කාමුපාදානාදීහි චතූහි භුසිං ගහයණහි ස යව

විෙත්ය සූතියසොපුග්ගයලොනිච්ඡියතසු. භින්යනසූතිද්විධාභින්යනසු. 

36. ඉදානි යයො යසො ඉමාය ගාථාය වුත්යතො ඛීණාසයවො, තස්ස

වණ්ණභණනත්ථිං ‘‘ෙස්සූභෙන්ය ’’තිආදිකා තිස්යසො ගාථායයො ආහ. තත්ථ

පඨමගාථාය ෙස්සූභෙන්ය තිපුබ්යබ්යවුත්යතඵස්සාදියභයද. පණිධීති තණ්හා. 

භවාභවාොති පුනප්පුනභවාය. ඉධ වා හුරං වාති සකත්තභාවාදියභයද ඉධ වා
පරත්තභාවාදියභයදපරත්ථ වා. 

 ස්යසො එයකො අන්ය ොති චක්ඛුසම්ඵස්සාදියකො එයකො යකොට්ඨායසො. 

 ස්සසමුදයෙොති වත්ථාරම්මයණො. යයතො සමුයදතිඋප්පජ්ජති, යසො සමුදයයො. 

දුතියෙො අන්ය ොති දුතියයො යකොට්ඨායසො. අතී න්ති අති ඉතිං අතීතිං, 

අතික්කන්තන්තිවුත්තිංයහොති. අනාග න්තිනආගතිං, අනුප්පන්නන්තිවුත්තිං

යහොති. සුොයවදනාදයයොවිසභාගවයසන. නාමරූපදුකිංනමනරුප්පනවයසන. 

අජ්ඣත්තිකාදයයො අජ්ඣත්තබ්යාහිරවයසන. සක්කාොදයයො ඛන්ධපඤ්චකානිං
පවත්තිසමුදයවයසනවුත්තාති යවදිතබ්බ්යා. 

සකත් භායවොති අත්තයනො අත්තභායවො. පරත් භායවොති පරස්ස
අත්තභායවො. 

37. දුතියගාථාය දිට්යඨ වාති දිට්ඨසුද්ධයා වා. එස නයයො සු ාදීසු. 

සඤ්ඤාතිසඤ්ඤාසමුට්ඨාපිකා දිට්ඨි. 

අපරාමසන් න්ති තණ්හාමානදිට්ඨීහි න පරාමසන්තිං. 

අනභිනියවසන් න්තියතයහවඅනභිනිවිසන්තිං. 

‘‘විනිබද්යධො’’ති වාති මායනන විනිබ්යද්යධොති වා. ‘‘පරාමට්යඨො’’ති වාති

පරයතො නිච්චසුඛසුභාදීහිපරාමට්යඨොතිවා. වික්යෙපගය ොති උද්ධච්චවයසන. 

අනිට්ඨඞ්ගය ොති විචිකිච්ඡාවයසන. ථාමගය ොති අනුසයවයසන. ගතිොති 
ගන්තබ්බ්යවයසන. 

38. තතියගාථාය ධම්මාපි ය සං න පටිච්ඡි ායසති 
ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතධම්මාපි යතසිං ‘‘ඉදයමව සච්චිං, යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති (උදා.

54) එවිං න පටිච්ඡිතා. පාරඞ්ගය ො න පච්යචති  ාදීති නිබ්බ්යානපාරිං ගයතො
යතනයතනමග්යගනපහීයනකියලයසපුනනාගච්ඡතිපඤ්චහිචආකායරහි
තාදීයහොතීති. යසසිංපාකටයමව. 
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වීසතිවත්ථුකා සක්කාෙදිට්ඨීති ‘‘රූපිං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’තිආදිනා
(පටි. ම. 1.132) නයයන එයකකස්මිිං ඛන්යධ චතූහි චතූහි ආකායරහි

පඤ්චක්ඛන්යධපතිට්ඨිංකත්වාපවත්තාවිජ්ජමායනකායයදිට්ඨි. දසවත්ථුකා 

මිච්ඡාදිට්ඨීති ‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිනයප්පවත්තා (ධ. ස. 1221) දිට්ඨි. 

අන් ග්ගාහිකාදිට්ඨීති ‘‘සස්සයතො යලොයකො ඉදයමව සච්චිං, 
යමොඝමඤ්ඤ’’න්තිආදිනයප්පවත්තා (ම. නි. 3.27) එයකකිං අන්තිං අත්ථීති

ගයහත්වා පවත්තා දිට්ඨි. ො එවරූපා දිට්ඨීති ඉදානි වුච්චමානානිං 

එකූනවීසපදානිං සාධාරණිං මූලපදිං. යා දිට්ඨි, තයදව දිට්ඨිග ං; යා දිට්ඨි, 

තයදව දිට්ඨිගහනන්ති සබ්යබ්යසිං සම්බ්යන්යධො කාතබ්යබ්යො. යා
අයාථාවදස්සනට්යඨන දිට්ඨි, තයදව දිට්ඨීසු ගතිං දස්සනිං ද්වාසට්ඨිදිට්ඨියා

අන්යතොගතත්තාති දිට්ඨිග ං. යහට්ඨාපිස්සඅත්යථොවුත්යතොයයව. 

ද්වින්නිං අන්තානිං එකන්තගතත්තාතිපි දිට්ඨිග ං. තත්ථ සස්සය ොති

නිච්යචො. යලොයකොතිඅත්තා.‘‘ඉධසරීරිංයයවනස්සති, අත්තාපනඉධපරත්ථ 
ච යසොයයවා’’ති මඤ්ඤන්ති. යසො හි සාමඤ්යඤව ආයලොයකතීති කත්වා

යලොයකොති මඤ්ඤති. අසස්සය ොති අනිච්යචො. අත්තා සරීයරයනව සහ

නස්සතීතිමඤ්ඤන්ති. අන් වාතිපරිත්යතකසියණඣානිංඋප්පායදත්වාතිං 
පරිත්තකසිණාරම්මණිං යචතනිං ‘‘සපරියන්යතො අත්තා’’ති මඤ්ඤන්ති. 

අනන්  වාති න අන්තවා අප්පමායණ කසියණ ඣානිං උප්පායදත්වා තිං 

අප්පමාණකසිණාරම්මණිංයචතනිං ‘‘අපරියන්යතොඅත්තා’’තිමඤ්ඤන්ති.  ං

ජීවං  ං සරීරන්ති ජීයවො ච සරීරඤ්ච තිංයයව. ජීයවොති අත්තා, 

ලිඞ්ගවිපල්ලායසන නපුිංසකවචනිං කතිං. සරීරන්ති රාසට්යඨන 

ඛන්ධපඤ්චකිං. අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති අඤ්යඤො ජීයවො අඤ්ඤිං

ඛන්ධපඤ්චකිං. යහොති  ථාගය ො පරං මරණාති ඛන්ධා ඉයධව විනස්සන්ති, 

සත්යතො මරණයතො පරිං යහොති විජ්ජති න නස්සති,  ථාගය ොති යචතිං

සත්තාධවචනන්ති. යකචි පන ‘‘ ථාගය ොති අරහා’’ති වදන්ති. ඉයම න 

යහොතීති පක්යඛ යදොසිං දිස්වා එවිං ගණ්හන්ති. න යහොති  ථාගය ො පරං

මරණාතිඛන්ධාපි ඉයධවනස්සන්ති, තථාගයතො චමරණයතො පරිංන යහොති

උච්ඡිජ්ජති.ඉයම යහොතීතිපක්යඛයදොසිංදිස්වා එවිංගණ්හන්ති. යහොතිචනච

යහොතීති ඉයම එයකකපක්ඛපරිග්ගයහ යදොසිං දිස්වා උභයපක්ඛිං ගණ්හන්ති. 

යනව යහොති න න යහොතීති ඉයම උභයපක්ඛපරිග්ගයහ උභයයදොසාපත්තිිං
දිස්වා ‘‘යහොති ච න යහොතී’’ති ච ‘‘යනව යහොති න න යහොතී’’ති ච
අමරාවික්යඛපපක්ඛිංගණ්හන්ති. 

අයිං පයනත්ථ අට්ඨකථානයයො (පටි. ම. අට්ඨ. 2.1.113) – ‘‘සස්සයතො 
යලොයකො’’ති වාතිආදීහි දසහාකායරහි දිට්ඨිපයභයදොව වුත්යතො. තත්ථ 
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සස්සය ො යලොයකොති ච ඛන්ධපඤ්චකිංයලොයකොතිගයහත්වා‘‘අයිංයලොයකො
නිච්යචො ධුයවො සබ්බ්යකාලියකො’’ති ගණ්හන්තස්ස සස්සතන්ති

ගහණාකාරප්පවත්තා දිට්ඨි. අසස්සය ොති තයමව යලොකිං ‘‘උච්ඡිජ්ජති

විනස්සතී’’ති ගණ්හන්තස්ස උච්යඡදග්ගහණාකාරප්පවත්තා දිට්ඨි. අන් වාති 
පරිත්තකසිණලාභියනො සුප්පමත්යත වා සරාවමත්යත වා කසියණ
සමාපන්නස්ස අන්යතොසමාපත්තියිංපවත්තිතරූපාරූපධම්යම‘‘යලොයකො’’තිච
කසිණපරිච්යඡදන්යතන ‘‘අන්තවා’’ති ච ගණ්හන්තස්ස ‘‘අන්තවා
යලොයකො’’ති ගහණාකාරප්පවත්තා දිට්ඨි. සා සස්සතදිට්ඨිපි යහොති
උච්යඡදදිට්ඨිපි. විපුලකසිණලාභියනො පන තස්මිිං කසියණ සමාපන්නස්ස
අන්යතොසමාපත්තියිං පවත්තිතරූපාරූපධම්යම ‘‘යලොයකො’’ති ච 
කසිණපරිච්යඡදන්යතන ච ‘‘අනන්යතො’’ති ගණ්හන්තස්ස ‘‘අනන්තවා
යලොයකො’’ති ගහණාකාරප්පවත්තා දිට්ඨි. සා සස්සතදිට්ඨි යහොති, 

උච්යඡදදිට්ඨිපි.  ංජීවං ංසරීරන්තියභදනධම්මස්සසරීරස්යසව‘‘ජීව’’න්ති 
ගහිතත්තා ‘‘සරීයර උච්ඡිජ්ජමායන ජීවම්පි උච්ඡිජ්ජතී’’ති 
උච්යඡදග්ගහණාකාරප්පවත්තාදිට්ඨි.දුතියපයදනසරීරයතොඅඤ්ඤස්සජීවස්ස 
ගහිතත්තා ‘‘සරීයර ච උච්ඡිජ්ජමායනපි ජීවිං න උච්ඡිජ්ජතී’’ති 

සස්සතගහණාකාරප්පවත්තා දිට්ඨි. යහොති  ථාගය ොතිආදීසු ‘‘සත්යතො
තථාගයතොනාම, යසො පරිංමරණායහොතී’’තිගණ්හයතො පඨමා සස්සතදිට්ඨි.
‘‘න යහොතී’’ති ගණ්හයතො දුතියා උච්යඡදදිට්ඨි. ‘‘යහොති ච න ච යහොතී’’ති
ගණ්හයතො තතියා එකච්චසස්සතදිට්ඨි. ‘‘යනව යහොති න න යහොතී’’ති
ගණ්හයතො චතුත්ථා අමරාවික්යඛපදිට්ඨීති වුත්තප්පකාරා දසවිධා දිට්ඨි.
යථායයොගිං භවදිට්ඨි ච විභවදිට්ඨි චාති ද්විධා යහොති. තාසු එකාපි යතසිං
ඛීණාසවානිංනපටිච්ඡිතාති අත්යථො. 

යෙකියලසාතියයකියලසා යසො ාපත්තිමග්යගනපහීනා, යතකියලයස. 

න පුයනතීතින පුන එති. න පච්යචතීති පුන නිබ්බ්යත්යතත්වා න පටිඑති, න 

පච්චාගච්ඡතීති පච්චභයව නාගච්ඡති. පඤ්චහාකායරහි  ාදීති පඤ්චහි

කාරයණහියකොට්ඨායසහි වා සදියසො. ඉට්ඨානිට්යඨ ාදීතිඉට්ඨාරම්මයණච
අනිට්ඨාරම්මයණ ච අනුනයපටිඝිං මුඤ්චිත්වා ඨිතත්තා ද්වීසු සදියසො. 

චත් ාවීති කියලයස චජිතවා. තිණ්ණාවීති සිංසාරිං අතික්කමිතවා. මුත් ාවීති

රාගාදියතොමුත්තවා.  ංනිද්යදසා ාදීතියතනයතනසීලසද්ධාදිනානිද්දිසිත්වා 
නිද්දිසිත්වාකයථතබ්බ්යයතොසදියසො. 

තිං පඤ්චවිධිං විත්ථායරත්වා කයථතුකායමො ‘‘කථං අරහා ඉට්ඨානිට්යඨ

 ාදී’’තිආදිමාහ. තත්ථ ලායභපීති චතුන්නිං පච්චයානිං ලායභපි. අලායභපීති

යතසිං අලායභපි. ෙයසපීති පරිවායරපි. අෙයසපීති පරිවාරවිපත්තියාපි. 

පසංසාෙපීති වණ්ණභණනායපි. නින්දාෙපීති ගරහායපි. සුයෙපීති
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කායිකසුයඛපි. දුක්යෙපීති කායිකදුක්යඛපි. එකඤ්යච බාහං ගන්යධන

ලිම්යපෙුන්තිසයචඑකිංබ්යාහිංචතුජාතියගන්යධනයලපිංඋපරූපරි දයදයයිං. 

වාසිො ච්යඡෙුන්තියදිඑකිංබ්යාහිංවඩ්ඪකී වාසියාතච්යඡත්වාතච්යඡත්වා

තනුිං කයරයයිං. අමුස්මිං නත්ථි රායගොති අමුස්මිිං ගන්ධයලපයන සියනයහො

නත්ථි න සිංවිජ්ජති. අමුස්මිං නත්ථි පටිඝන්ති අමුස්මිිං වාසියා තච්ඡයන 
පටිහනනසඞ්ඛාතිං පටිඝිං යකොපිං නත්ථි න සිංවිජ්ජති. 

අනුනෙපටිඝවිප්පහීයනොති සියනහඤ්ච යකොපඤ්ච පජහිත්වා ඨියතො. 

උග්ඝාතිනිඝාතිවීතිවත්ය ොති අනුනයවයසන අනුග්ගහඤ්ච පටිඝවයසන 

නිග්ගහඤ්ච අතික්කමිත්වා ඨියතො. අනුයරොධවියරොධසමතික්කන්ය ොති
අනුනයඤ්චපටිඝඤ්චසම්මා අතික්කන්යතො. 

සීයල සතීති සීයල සිංවිජ්ජමායන. සීලවාති සීලසම්පන්යනො. යතන

නිද්යදසිං කථනිං ලභතීති  ාදී. සද්ධාෙ සති සද්යධොති එවමාදීසුපි එයසව
නයයො. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

පරමට්ඨකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. ජරාසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

39. ඡට්යඨ ජරාසුත්යත අප්පං ව  ජීවි ං ඉදන්ති ඉදිං වත මනුස්සානිං
ජීවිතිංඅප්පකිංපරිත්තිංඨිතිපරිත්තතාය සරසපරිත්තතායාතිගුහට්ඨකසුත්යතපි

වුත්තනයයමතිං. ඔරං වස්සස ාපි මිෙයතීති වස්සසතා ඔරිං කලලාදිකායලපි

මියයති. අතිච්චාති වස්සසතිං අතික්කමිත්වා.  රසාපි මිෙයතීති ජරාය මියයති.
ඉයතොපරිංගුහට්ඨකසුත්තවණ්ණනායවුත්තනයයයනව ගයහතබ්බ්යිං. 

අප්පන්ති මන්දිං. ගමනීයෙො සම්පරායෙොති පරයලොයකො ගන්තබ්යබ්යො. 

කලලකායලපීති එත්ථ කලලකාලිං නාම පටිසන්ධක්ඛයණ තීහි 
ජාතිඋණ්ණිංසූහි කතසුත්තග්යග ඨිතයතලබින්දුප්පමාණිං අච්ඡිං
විප්පසන්නකලලිංයහොති. යිංසන්ධායවුත්තිං– 

‘‘තිලයතලස්සයථාබින්දු, සප්පිමණ්යඩොඅනාවියලො; 
එවිං වණ්ණප්පටිභාගිං, කලලිං සම්පවුච්චතී’’ති. (සිං. නි. අට්ඨ. 
1.1.235; විභ.අට්ඨ.26පකිණ්ණකකථා); 

තස්මිිං කලලකායලපි. චවතීති ජීවිතිං ගළති. මරතීති ජීවිතවියයොගිං 

ආපජ්ජති. අන් රධාෙතීති අදස්සනිං පාපුණාති. විප්පලුජ් තීති ඡිජ්ජති.

‘‘අණ්ඩජයයොනියා චවති. ජලාබුජයයොනියා මරති. සිංයසදජයයොනියා 

අන් රධාෙති. ඔපපාතිකයයොනියා විප්පලුජ් තී’’ති එවයමයක වණ්ණයන්ති. 

අබ්බුදකායලපීති අබ්බුදිං නාම කලලයතො සත්තාහච්චයයන 
මිංසයධොවනඋදකවණ්ණිං යහොති, කලලන්ති නාමිං අන්තරධායති. වුත්තම්පි
යචතිං– 

‘‘සත්තාහිං කලලිංයහොති, පරිපක්කිංසමූහතිං; 
විවට්ටමානිං තබ්භාවිං, අබ්බුදිං නාම ජායතී’’ති. (සිං. නි. අට්ඨ. 
1.1.235); 

තස්මිිං අබ්බුදකායලපි. යපසිකායලපීති තස්මාපි අබ්බුදා සත්තාහච්චයයන
විලීනතිපුසදිසා යපසි නාම සඤ්ජායති. සා මරිචඵාණියතන දීයපතබ්බ්යා.
ගාමදාරිකා හි සුපක්කානි මරිචානි ගයහත්වා සාටකන්යත භණ්ඩිකිං කත්වා
පීයළත්වා මණ්ඩිං ආදාය කපායල පක්ඛිපිත්වා ආතයප ඨයපන්ති, තිං 
සුක්ඛමානිං සබ්බ්යභායගහි මුච්චති. එවරූපා යපසි යහොති, අබ්බුදන්ති නාමිං 
අන්තරධායති.වුත්තම්පියචතිං– 

‘‘සත්තාහිංඅබ්බුදිංයහොති, පරිපක්කිංසමූහතිං; 
විවට්ටමානිං තබ්භාවිං, යපසි නාම පජායතී’’ති. (සිං. නි. අට්ඨ. 
1.1.235); 
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තස්මිිං යපසිකායලපි. ඝනකායලපීති තයතොපි යපසියතො සත්තාහච්චයයන
කුක්කුටණ්ඩසණ්ඨායනොඝයනොනාමමිංසපිණ්යඩොනිබ්බ්යත්තති, යපසීතිනාමිං
අන්තරධායති.වුත්තම්පියචතිං– 

‘‘සත්තාහිං යපසිභවති, පරිපක්කිංසමූහතිං; 
විවට්ටමානිංතබ්භාවිං, ඝයනොතිනාමජායති. 

‘‘යථාකුක්කුටියාඅණ්ඩිං, සමන්තාපරිමණ්ඩලිං; 
එවිංඝනස්සසණ්ඨානිං, නිබ්බ්යත්තිංකම්මපච්චයා’’ති. (සිං.නි. අට්ඨ.
1.1.235); 

තස්මිිං ඝනකායලපි. පසාෙකායලපීති පඤ්චයම සත්තායහ ද්වින්නිං
ද්වින්නිං හත්ථපාදානිං සීසස්ස චත්ථාය පඤ්ච පීළකා ජායන්ති, යිං සන්ධාය
වුත්තිං – ‘‘පඤ්චයම, භික්ඛයව, සත්තායහ පඤ්ච පීළකා සණ්ඨහන්ති 
කම්මයතො’’ති.තස්මිිංපසාඛකායලපි.තයතොපරිංඡට්ඨසත්තමාදීනිසත්තාහානි
අතික්කම්ම යදසනිං සඞ්ඛිපිත්වා ද්වාචත්තාලීසසත්තායහ පරිණතකායල
යකසයලොමනඛාදීනිං උප්පත්තිකාලඤ්ච.තස්සචනාභියතොඋට්ඨියතොනායළො
මාතු උදරපටයලන එකාබ්යද්යධො යහොති, යසො උප්පලදණ්ඩයකො විය ඡිද්යදො, 
යතන ආහාරරයසො සිංසරිත්වා ආහාරසමුට්ඨානරූපිං සමුට්ඨායපති. එවිං යසො

දසමායසයායපති, තිං සබ්බ්යිංඅවත්වා ‘‘සූතිඝයර’’තිආහ.යිංසන්ධායවුත්තිං– 

‘‘යකසා යලොමානඛානිච’’; 
‘‘යඤ්චස්සභුඤ්ජතීමාතා, අන්නිංපානඤ්චයභොජනිං; 
යතනයසොතත්ථයායපති, මාතුකුච්ඡිගයතොනයරො’’ති.(සිං.නි.1.235; 
කථා.692); 

තත්ථ සූතිඝයරතිසූතිකඝයර, විජායනඝයරති අත්යථො.‘‘සූතිකාඝයර’’තිවා

පායඨො, සූතිකායාති පදච්යඡයදො. අද්ධමාසියකොපීති ජාතදිවසයතො පට්ඨාය

අද්ධමායසො එතස්ස අත්ථීති අද්ධමාසියකො. ද්යවමාසිකාදීසුපි එයසව නයයො.
ජාතදිවසයතො පට්ඨාය එකිං සිංවච්ඡරිං එතස්ස අත්ථීති සිංවච්ඡරියකො. උපරි 

ද්යවවස්සිකාදීසුපිඑයසවනයයො. 

ෙදා ජිණ්යණො යහොතීති යස්මිිං කායල ජරාජිණ්යණො භවති ජජ්ජරීභූයතො. 

වුද්යධොතිවයයොවුද්යධො. මහල්ලයකොතිජාතිමහල්ලයකො. අද්ධගය ොතිතයයො 

අද්යධ අතික්කන්යතො. වයෙොඅනුප්පත්ය ොති තතියිං වයිං අනුප්පත්යතො. 

ෙණ්ඩදන්ය ොතිඅන්තරන්තරාපතිතාදන්තා ඵාලිතාචජරානුභායවනඛණ්ඩා

දන්තා ජාතා අස්සාති ඛණ්ඩදන්යතො. පලි යකයසොති පණ්ඩරයකයසො. 

විලූනන්ති ලුඤ්චිත්වා ගහිතයකසා විය ඛල්ලාටසීයසො. ෙලි සියරොති
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මහාඛල්ලාටසීයසො. වලිනන්ති සඤ්ජාතවලි. තිලකාහ ගත්ය ොති

යසතතිලකකාළතිලයකහි විකිණ්ණසරීයරො. යභොග්යගොතිභග්යගො, ඉමිනාපිස්ස

වඞ්කභාවිං දීයපති. දණ්ඩපරාෙයණොති දණ්ඩපටිස්සරයණො දණ්ඩදුතියයො. යසො

 රාෙපීති යසො පුග්ගයලො ජරායපි අභිභූයතො මරති. නත්ථි මරණම්හා

යමොක්යෙොතිමරණයතොමුඤ්චනුපායයොනත්ථි නුපලබ්භති. 

 ලානමිව පක්කානං, පාය ො ප නය ො භෙන්ති පරිපාකගතානිං
සිථිලවණ්ටානිං පනසඵලාදිපක්කානිං පච්චූසකායල අවස්සිං පතිස්සන්තීති 

ඵලසාමිකානිං භායමානානිං විය. එවං  ා ාන මච්චානං, නිච්චං මරණය ො 

භෙන්ති එවයමව උප්පන්නානිං සත්තානිං මච්චුසඞ්ඛාතමරණයතො සතතිං
කාලිංභයිං. 

ෙථාපි කුම්භකාරස්සාති යථා නාම මත්තිකාභාජනිං කයරොන්තස්ස. ක ං

මත්තිකභා නන්ති (සු. නි. 582) යතන නිට්ඨාපිතභාජනිං. සබ්බං

යභදනපරිෙන් න්ති පක්කාපක්කිං සබ්බ්යිං යභදනිං භිජ්ජපරියන්තිං අවසානිං

අස්සාති යභදනපරියන්තිං. එවං මච්චාන ජීවි න්ති එවයමව සත්තානිං
ආයුසඞ්ඛාරිං. 

දහරා චමහන් ාචාතිතරුණාචමහල්ලකාච. යෙබාලායෙච පණ්ඩි ාති
යයචඅස්සාසපස්සාසායත්තාජීවිතාබ්යාලායයචපණ්ඩිච්යචන සමන්නාගතා

බුද්ධාදයයො. සබ්යබමච්චුවසංෙන්තීතිඑයත වුත්තප්පකාරාදහරාදයයොසබ්යබ්ය
මච්චුයනොඉස්සරියිංඋපගච්ඡන්ති. 

ය සං මච්චුපයර ානන්ති එයතසිං මච්චුනා පරිවාරිතානිං. ගච්ඡ ං

පරයලොකය ොති ඉයතො මනුස්සයලොකයතො පරයලොකිං ගච්ඡන්තානිං. න පි ා

 ාෙය  පුත් න්ති පිතා පුත්තිං න රක්ඛති. ඤාතී වා පන ඤා යකති
මාතාපිතිපක්ඛිකාඤාතීවා යතයයවඤාතයකරක්ඛිතුිංනසක්යකොන්ති. 

යපක්ෙ ඤ්යඤව ඤාතීනන්ති වුත්තවිධානිංයයව ඤාතීනිං

යපක්ඛන්තානිංයයවඔයලොයකන්තානිංයයව. පස්ස ලාලප්ප ං පුථූති පස්සාති

ආලපනිං.ලාලපන්තානිං විලපන්තානිංපුථූනිංනානප්පකාරානිං. එකයමයකොව

මච්චානං, යගොවජ්යඣො විෙ නිෙයතීති සත්තානිං එකයමයකො වධාය

නියයමානයගොයණො විය මරණාය නියයති පාපුණීයති. එවමබ්භාහය ො

යලොයකොති එවයමව සත්තයලොයකො භුසිං ආහයතො. මච්චුනා ච  රාෙ චාති
මරයණනචජරායච අභිභූයතො. 
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40. මමායිය තිමමායිතවත්ථුකාරණා. විනාභාවං සන් යමවිදන්තිසන්තිං
විජ්ජමානිං විනාභාවයමව ඉදිං, න සක්කා අවිනාභායවන භවිතුන්ති වුත්තිං
යහොති. 

යසොචන්තීතිචිත්යතනයසොචනිංකයරොන්ති. කිලමන්තීතිකායයනකිලමථිං

පාපුණන්ති. පරියදවන්තීති නානාවිධිං වාචාවිලාපිං භණන්ති. උරත් ාළිං

කන්දන්තීතිඋරිං තායළත්වා තායළත්වාකන්දන්ති. සම්යමොහංආපජ් න්තීති
සම්යමොහභාවිංපාපුණන්ති. 

අනිච්යචොතිහුත්වාඅභාවට්යඨන. සඞ්ෙය ොතිපච්චයයහිසඞ්ගම්මකයතො. 

පටිච්චසමුප්පන්යනොති පච්චයසාමග්ගිං පටිච්ච න පච්චක්ඛාය සහ සම්මා ච

උප්පන්යනො. ෙෙධම්යමොති ඛයිං ගමනසභායවො. වෙධම්යමොති වයිං

ගමනසභායවො, භඞ්ගවයසන භඞ්ගගමනසභායවොති අත්යථො. විරාගධම්යමොති

විරජ්ජනසභායවො. නියරොධධම්යමොතිනිරුජ්ඣනසභායවො. ය්වාෙං පරිග්ගයහොති
යයො අයිං පරිග්ගයහො. ‘‘යාය පරිග්ගයහො’’තිපි පායඨො, අයයමව පදච්යඡයදො. 

නිච්යචොති සතතකාලියකො. ධුයවොති ථියරො. සස්සය ොති අචවයනො. 

අවිපරිණාමධම්යමොති පකතිඅජහනසභායවො. සස්සති සමං  යථව ඨස්සතීති
චන්දසූරියසියනරුමහාසමුද්දපථවීපබ්බ්යතාදයයොවිය තිට්යඨයය. 

නානාභායවොති ජාතියා නානාභායවො. විනාභායවොති මරයණන

වියයොගභායවො. අඤ්ඤථාභායවොති සබ්භාවයතො අඤ්ඤථාභායවො. පුරිමානං

පුරිමානං ෙන්ධානන්ති අනන්තයර පුයර උප්පන්නානිං ඛන්ධානිං. 

විපරිණාමඤ්ඤථාභාවාති පකතිභාවිං ජහිත්වා අඤ්ඤථාභායවන. පච්ඡිමා
පච්ඡිමාඛන්ධාදයයොපවත්තන්තිඋප්පජ්ජන්තීති සම්බ්යන්යධො. 

සබ්බං ඝරාවාසපලියබොධන්ති සකලිං ගහිභාවජටිං. 

ඤාතිමිත් ාමච්චපලියබොධන්ති මාතාපිතුපක්ඛිකා ඤාතී, මිත් ා සහායා, 

අමච්චා භච්චා. සන්නිධිපලියබොධන්ති නිධානජටිං ඡින්දිත්වා. යකසමස්සුං

ඔහායරත්වාති යකයස ච මස්සූනි ච ඔයරොපයිත්වා. කාසාොනි වත්ථානීති
කසායරසපීතානිවත්ථානි. 

41. මාමයකොති මම උපාසයකො භික්ඛු වාති සඞ්ඛිං ගයතො, බුද්ධාදීනි වා
වත්ථූනිමමායමායනො. 

ය සං ය සං සත් ානන්ති අයනයකසිං සත්තානිං සාධාරණනිද්යදයසො.
‘‘යඤ්ඤදත්තස්ස මරණිං, යසොමදත්තස්ස මරණ’’න්ති එවඤ්හි දිවසම්පි
කථියමායන යනව සත්තා පරියාදානිං ගච්ඡන්ති, න සබ්බ්යිං අපරත්තදීපනිං 
සිජ්ඣති.ඉයමහිපනද්වීහිපයදහිනයකොචිසත්යතොඅපරියාදින්යනොයහොති, න
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කිඤ්චි අපරත්තාදීපනිං න සිජ්ඣති.  ම්හා  ම්හාති අයිං ගතිවයසන 

අයනයකසිං නිකායානිං සාධාරණනිද්යදයසො. සත් නිකාොති සත්තානිං 

නිකායා, සත්තඝටා සත්තසමූහාති අත්යථො. චුතීති චවනවයසන වුත්තිං.

එකචතුපඤ්චක්ඛන්ධායචුතියාසාමඤ්ඤවචනයමතිං. චවන ාතිභාවවචයනන

ලක්ඛණනිදස්සනිං. යභයදොති චුතිඛන්ධානිං භඞ්ගුප්පත්තිපරිදීපනිං. 

අන් රධානන්ති ඝටස්ස විය භින්නස්ස භින්නානිං ඛන්ධානිං යයන යකනචි

පරියායයන ඨානාභාවපරිදීපනිං. මච්චුමරණන්ති මච්චුසඞ්ඛාතිං මරණිං, න

ඛණිකමරණිං. කායලො නාම අන්තයකො, තස්ස කිරියාති කාලංකිරිො. 

එත්තාවතා සම්මුතිමරණිං දීපිතිං. ඉදානි පරමත්යථන දීයපතුිං ‘‘ෙන්ධානං

යභයදො’’තිආදිමාහ. පරමත්යථන හි ඛන්ධායයව භිජ්ජන්ති, න සත්යතො නාම
යකොචි මරති. ඛන්යධසු පන භිජ්ජමායනසු සත්යතො මරති, භින්යනසු
‘‘මයතො’’තියවොහායරොයහොති. 

එත්ථ ච චතුයවොකාරපඤ්චයවොකාරවයසන ඛන්ධානිං යභයදො, 
එකයවොකාරවයසන කයළවරස්ස නික්යඛයපො. චතුයවොකාරවයසන වා
ඛන්ධානිං යභයදො, යසසද්වයවයසන කයළවරස්ස නික්යඛයපො යවදිතබ්යබ්යො.
කස්මා? කාමරූපභවද්වයයපි රූපකායසඞ්ඛාතස්ස කයළවරස්ස සබ්භාවයතො.
යස්මා වා චාතුමහාරාජිකාදීසු ඛන්ධා භිජ්ජන්යතව, න කිඤ්චි නික්ඛිපන්ති, 
තස්මායතසිංවයසනඛන්ධානිංයභයදො, මනුස්සාදීසුකයළවරස්ස නික්යඛයපො.
එත්ථ ච කයළවරස්ස නික්යඛපකරණයතො මරණිං ‘‘කයළවරස්ස 

නික්යඛයපො’’ති වුත්තිං. ජීවිතින්ද්රිෙස්සුපච්යඡයදොති ඉමිනා ඉන්ද්රියබ්යද්ධස්යසව
මරණිංනාමයහොති, අනින්ද්රියබ්යද්ධස්සමරණිංනාම නත්ථීතිදස්යසති.‘‘සස්සිං
මතිං, රුක්යඛො මයතො’’ති ඉදිං පන යවොහාරමත්තයමව. අත්ථයතො පන

එවරූපානි වචනානි සස්සාදීනිං ඛයවයභාවයමව දීයපන්ති. රූපග න්ති

රූපයමවරූපගතිං. යවදනාග න්තිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

තත්ථ පුබ්යබව මච්චන්ති මච්චිං වා යභොගා පුබ්යබ්යව පඨමතරඤ්යඤව

විජහන්ති.මච්යචොවායත යභොයගපුබ්බ්යතරිංජහති. කාමකාමීතියචොරරාජානිං
ආලපති. අම්යභො කායම කාමයමාන කාමකාමි යභොගයනො නාම යලොයක
අසස්සතා, යභොයගසුවානට්යඨසුජීවමානාච අයභොගයනොයහොන්ති.යභොයග
වාපහායසයිංනස්සන්ති, තස්මාඅහිංමහාජනස්සයසොකකායලපින යසොචාමීති
අත්යථො. 

විදි ා මො සත්තුක යලොකධම්මාති යචොරරාජානිං ආලපන්යතො ආහ.
අම්යභො සත්තුක මයා ලායභො අලායභො යයසො අයයසොතිආදයයො යලොකධම්මා
විදිතා. යයථව හි චන්යදො උයදති ච පූරති ච පුන ච ඛීයති, යථා ච සූරියයො
අන්ධකාරිංවිධයමන්යතොමහන්තිංයලොකප්පයදසිංතපිත්වානපුන සායිංඅත්ථිං



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා ජරාසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

 

197 

පටුන 

පයලතිඅත්ථිංගච්ඡතිනදිස්සති, එවයමවයභොගාඋප්පජ්ජන්තිච විනස්සන්ති
ච, තත්ථකිිංයසොයකන, තස්මානයසොචාමීතිඅත්යථො. 

 ණ්හාමඤ්ඤනාෙමඤ්ඤතීතිතණ්හාය ජනිතමානමඤ්ඤනායමඤ්ඤති. 

මානං කයරොති දිට්ඨිමඤ්ඤනාොති දිට්ඨිිං උපනිස්සයිං කත්වා උප්පන්නාය

මඤ්ඤනාය. මානමඤ්ඤනාොති සහජාතමානමඤ්ඤනාය. 

කියලසමඤ්ඤනාොති වුත්තප්පකාරාය උපතාපනට්යඨන කියලසමඤ්ඤනාය 
මඤ්ඤති. 

කුහාති විම්හාපකා. ථද්ධාති ඛාණු විය ථද්ධා. ලපාති පච්චයනිමිත්යතන
ලපනකා. 

42. සඞ්ග න්තිසමාගතිං, දිට්ඨිංඵුට්ඨිංවා. පිොයි න්තිපියකතිං. 

සඞ්ග න්ති සම්මුඛීභූතිං. සමාග න්ති සමීපිං ආගතිං. සමාහි න්ති 

එකීභූතිං. සන්නිපති න්ති පිණ්ඩිතිං. සුපිනගය ොති සුපිනිං පවිට්යඨො. 

යසනාබූහං පස්සතීති යසනාසන්නියවසිං දක්ඛති. ආරාමරාමයණෙයකන්ති

පුප්ඵාරාමාදීනිංරමණීයභාවිං. වනරාමයණෙයකාදීසුපිඑයසවනයයො. යප න්ති 

ඉයතොපරයලොකිංගතිං. කාලඞ්ක න්තිමතිං. 

43. නාමංයෙවාවසිස්සති, අක්යෙෙයන්තිසබ්බ්යිංරූපාදිධම්මජාතිංපහීයති, 
නාමමත්තයමව තු අවසිස්සති ‘‘බුද්ධරක්ඛියතො ධම්මරක්ඛියතො’’ති එවිං
අක්ඛාතුිංකයථතුිං. 

යෙ චක්ඛුවිඤ්ඤාණාභිසම්භූ ාතියයසයිංචක්ඛුවිඤ්ඤායණනඅභිසම්භූතා 

රාසිකතා දිට්ඨා චතුසමුට්ඨානිකා රූපා. යසො විඤ්ඤාණාභිසම්භූ ාති
පරයතොයඝොයසනයසොතවිඤ්ඤායණනරාසිකතාසුතා ද්විසමුට්ඨානිකාසද්දා. 

44. මුනයෙොතිඛීණාසවමුනයයො. යෙමදස්සියනොති නිබ්බ්යානදස්සියනො. 

යසොයකොති යසොකනිද්යදයස – බ්යයසතීති බ්යයසනිං, හිතසුඛිං ඛිපති 
විද්ධිංයසතීති අත්යථො. ඤාතීනිං බ්යයසනිං ඤාතිබ්යයසනිං, යචොරයරොගභයාදීහි

ඤාතික්ඛයයො ඤාතිවිනායසොති අත්යථො. යතන ඤාතිබයසයනන. ඵුට්ඨස්සාති
අජ්යඣොත්ථටස්ස, අභිභූතස්ස සමන්නාගතස්සාති අත්යථො. යසයසසුපි එයසව

නයයො. අයිං පන වියසයසො – යභොගානිං බ්යයසනිං යභොගබයසනං, 
රාජයචොරාදිවයසන යභොගක්ඛයයො යභොගවිනායසොති අත්යථො. යරොයගොයයව 

බ්යයසනිං යරොගබයසනං. යරොයගො හිආයරොගයිං බ්යයසති විනායසතීති බ්යයසනිං.

සීලස්ස බ්යයසනිං සීලබයසනං, දුස්සිලයස්යසතිං නාමිං. සම්මාදිට්ඨිිං
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පටුන 

විනාසයමානා උප්පන්නා දිට්ඨියයව බ්යයසනිං දිට්ඨිබයසනං. එත්ථ ච පුරිමානි
ද්යව අනිප්ඵන්නානි, පච්ඡිමානි තීණි නිප්ඵන්නානි තිලක්ඛණබ්භාහතානි.
පුරිමානිචතීණියනවකුසලානි නාකුසලානි, සීලදිට්ඨිබ්යයසනද්වයිංඅකුසලිං. 

අඤ්ඤ රඤ්ඤ යරනාති ගහියතසු වා යයන යකනචි අග්ගහියතසු වා

මිත්තාමච්චබ්යයසනාදීසු යයන යකනචි. සමන්නාග ස්සාති සමනුබ්යන්ධස්ස

අපරිමුච්චමානස්ස. අඤ්ඤ රඤ්ඤ යරන දුක්ෙධම්යමනාති යයන යකනචි

යසොකදුක්ඛස්ස උප්පත්තියහතුනා. යසොයකොතියසොචනකවයසනයසොයකො.ඉදිං

යතහි කාරයණහි උප්පජ්ජනකයසොකස්ස සභාවපච්චත්තිං. යසොචනාති

යසොචනාකායරො. යසොචි ත් න්ති යසොචිතභායවො. අන්ය ොයසොයකොති
අබ්භන්තරයසොයකො. දුතියපදිං උපසග්යගන වඩ්ඪිතිං. යසො හි අබ්භන්තරිං
සුක්ඛායපන්යතොවියපරිසුක්ඛායපන්යතොවියඋප්පජ්ජතීති‘‘අන්යතොයසොයකො 

අන්යතොපරියසොයකො’’ති වුච්චති. අන්ය ොදායහොති අබ්භන්තරදායහො. දුතියපදිං

උපසග්යගන වඩ්ඪිතිං. යච යසො පරිජ්ඣාෙනාති චිත්තස්ස ඣානනාකායරො.
යසොයකො හි උප්පජ්ජමායනො අග්ග විය චිත්තිංඣායපති දහති, ‘‘චිත්තිං යම
ඣාමිං, නයමකිඤ්චිපටිභාතී’’තිවදායපති. දුක්ඛියතොමයනොදුම්මයනො, තස්ස

භායවො යදොමනස්සං. අනුපවිට්ඨට්යඨනයසොයකොවසල්ලන්ති යසොකසල්ලං. 

පරියදවනිද්යදයස – ‘‘මය්හිංධීතා, මය්හිං පුත්යතො’’තිඑවිංආදිස්සආදිස්ස

යදවන්ති යරොදන්ති එයතනාති ආයදයවො. තිං තිං වණ්ණිං පරිකිත්යතත්වා

පරිකිත්යතත්වායදවන්ති එයතනාති පරියදයවො. තයතොපරානිද්යවද්යවපදානි 

පුරිමද්වයස්යසව ආකාරභාවනිද්යදසවයසන වුත්තානි. වාචාති වචනිං. 

පලායපොති තුච්ඡිං නිරත්ථකවචනිං. උප්පඩ්ඪභණිතඅඤ්ඤභණිතාදිවයසන

විරූයපො පලායපො විප්පලායපො. ලාලප්යපොති පුනප්පුනිං ලපනිං.

ලාලප්පනාකායරො ලාලප්පනා. ලාලප්පිතස්ස භායවො ලාලප්පි ත් ං. 
මච්ඡරියාදීනිවුත්තත්ථායනව. 

45. සත්තමගාථා එවිං මරණබ්භාහයත යලොයක

අනුරූපපටිපත්තිදස්සනත්ථිං වුත්තා. තත්ථ පතිලීනචරස්සාති තයතො තයතො

පතිලීනිං චිත්තිං කත්වා චරන්තස්ස. භික්ඛුයනොති කලයාණපුථුජ්ජනස්ස වා

යසක්ඛස්සවා. සාමග්ගිෙමාහු ස්ස ං, යෙොඅත් ානංභවයනනදස්සයෙති
තස්යසතිං පතිරූපමාහු, යයොඑවිංපටිපන්යනොනිරයාදියභයදභවයනඅත්තානිං
නදස්සයය.එවඤ්හියසො ඉමම්හාමරණාමුච්යචයයාතිඅධප්පායයො. 

පතිලීනචරා වුච්චන්තීති තයතො තයතො ලීනචිත්තාචාරා කථීයන්ති. සත් 

යසක්ොති අධසීලාදීසු තීසු සික්ඛාසු සික්ඛන්තීති යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨිං ආදිිං

කත්වා යාව අරහත්තමග්ගට්ඨා සත්ත යසක්ඛා. අරහාති ඵලට්යඨො. යසො 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා ජරාසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

 

199 

පටුන 

නිට්ඨිතචිත්තත්තා පතිලීයනො. යසක්ඛානිං පතිලීනචරණභායව කාරණිං

දස්යසන්යතො ‘‘කිංකාරණා’’තිආදිමාහ. ය  ය ො ය ොතියතසත්තයසක්ඛා

යතහි යතහි ආරම්මයණහි චිත් ං පතිලීයනන් ාති අත්තයනො චිත්තිං

නිලීයනන්තා. පතිකුයටන් ාතිසඞ්යකොයචන්තා. පතිවට්යටන් ාතිකටසාරකිං

විය ආභුයජන්තා. සන්නිරුද්ධන් ාති සන්නිරුජ්ඣන්තා. සන්නිගණ්හන් ාති

නිග්ගහිං කුරුමානා. සන්නිවායරන් ාති වාරයමානා. රක්ෙන් ාති රක්ඛිං

කුරුමානා. යගොයපන් ාතිචිත්තමඤ්ජූසාය යගොපයමානා. 

ඉදානි ද්වාරවයසන දස්යසන්යතො ‘‘චක්ඛුද්වායර’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

චක්ඛුද්වායරති චක්ඛුවිඤ්ඤාණද්වායර. යසො ද්වාරාදීසුපි එයසව නයයො. 

භික්ඛුයනොති පුථුජ් නකලයාණකස්ස වා භික්ඛුයනො, යසක්ෙස්ස වා

භික්ඛුයනොති භික්ඛුසද්දස්ස වචනත්ථිං අවත්වා ඉධාධප්යපතභික්ඛුයයව
දස්සියතො.තත්ථ පුථුජ්ජයනොචයසොකියලසානිංඅසමුච්ඡින්නත්තා, කලයායණො
ච සීලාදිපටිපත්තියුත්තත්තාති පුථුජ්ජනකලයායණොව පුථුජ්ජනකලයාණයකො, 

තස්ස පුථුජ් නකලයාණකස්ස. අධසීලාදීනි සික්ඛතීති යසක්යෙො, තස්ස
යසක්ඛස්සවා යසොතාපන්නස්සවාසකදාගාමියනොවාඅනාගාමියනොවා. 

ආසන්ති නිසීදන්ති එත්ථාති ආසනං. ෙත්ථාති යයසු මඤ්චපීඨාදීසු. 

මඤ්යචොතිආදීනි ආසනස්ස පයභදවචනානි. මඤ්යචොපි හි නිසජ්ජායපි 
ඔකාසත්තා ඉධ ආසයනසු වුත්යතො, යසො පන

මසාරකබුන්දිකාබ්යද්ධකුළීරපාදකආහච්චපාදකානිං අඤ්ඤතයරො. පීඨම්පියතසිං

අඤ්ඤතරයමව. භිසීති උණ්ණභිසි යචොළභිසි වාකභිසි තිණභිසි පණ්ණභිසීනිං

අඤ්ඤතරා.  ට්ටිකාති තාලපණ්ණාදීහි විනිත්වා කතා. චම්මෙණ්යඩොති

නිසජ්ජාරයහො යයො යකොචි චම්මඛණ්යඩො. තිණසන්ථාරාදයයො තිණාදීනි

ගුම්යබ්යත්වා කතා. අසප්පාෙරූපදස්සයනනාති අසප්පායානිං ඉට්ඨරූපානිං

ඔයලොකයනන. රිත් න්ති අබ්භන්තරයතො තුච්ඡිං. විවිත් න්ති

බ්යහිද්ධාපයවසයනන සුඤ්ඤිං. පවිවිත් න්ති යකොචි ගහට්යඨො තත්ථ නත්ථීති

අතියරයකන සුඤ්ඤිං. අසප්පාෙසද්දස්සවයනපි එයසව නයයො. පඤ්චහි 

කාමගුයණහීති ඉත්ථිරූපසද්දගන්ධරසයඵොට්ඨබ්යබ්යහි පඤ්චහි
කාමයකොට්ඨායසහි. වුත්තම්පියචතිං– 

‘‘රූපාසද්දාරසාගන්ධා, යඵොට්ඨබ්බ්යාචමයනොරමා; 
පඤ්චකාමගුණායලොයක, ඉත්ථිරූපස්මිිංදිස්සයර’’ති.(අ.නි. 5.55); 

භ ය ොති චිත්යතන යසවනිං කයරොන්තස්ස. සම්භ ය ොති සම්මා

යසවන්තස්ස. යසවය ොති උපසඞ්කමන්තස්ස. නියසවය ොති නිස්සයිං කත්වා
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යසවන්තස්ස. සංයසවය ොති සුට්ඨු යසවන්තස්ස. පටියසවය ොති පුනප්පුනිං
උපසඞ්කමන්තස්ස. 

ගණසාමග්ගීති සමණානිං එකීභායවො සමග්ගභායවො. ධම්මසාමග්ගීති

සත්තතිිංසයබ්යොධපක්ඛියධම්මානිං සමූහභායවො. අනභිනිබ්බත්තිසාමග්ගීති
අනිබ්බ්යත්තමානානිං අනුප්පජ්ජමානානිං අනුපාදියසසාය නිබ්බ්යානධාතුයා

පරිනිබ්බුතානිං අරහන්තානිං සමූයහො. සමග්ගාති කායයන අවියයොගා. 

සම්යමොදමානාතිචිත්යතනසුට්ඨුයමොදමානාතුස්සමානා. අවිවදමානාතිවාචාය 

විවාදිංඅකුරුමානා. ඛීයරොදකීභූ ාතිඛීයරනසිංසට්ඨඋදකසදිසා. 

ය  එකය ො පක්ෙන්දන්තීති යත යබ්යොධපක්ඛියධම්මා එකිං ආරම්මණිං

පවිසන්ති. පසීදන්තීති තස්මිිංයයව ආරම්මයණ පසාදමාපජ්ජන්ති. 

අනුපාදියසසාොති උපාදිවිරහිතාය. 

නිබ්බානධාතුොති අමතමහානිබ්බ්යානධාතුයා. ඌනත් ං වාති එත්ථ

උනභායවො ඌනත්තිං, අපරිපුණ්ණභායවොති අත්යථො. පුණ්ණත් ං වාති
පරිපුණ්ණභායවො පුණ්ණත්තිං, පුණ්ණභායවො වා න පඤ්ඤායති නත්ථීති
අත්යථො. 

යනරයිකානන්ති නිරයය නිබ්බ්යත්තනකකම්මානිං අත්ථිභායවන. නිරයිං

අරහන්තීති යනරයිකා, යතසිං යනරයිකානිං. නිරයෙො භවනන්තිනිරයයො එව

යතසිං වසනට්ඨානිං ඝරිං. තිරච්ඡානයෙොනිකානන්තිආදීසුපි එයසව නයයො. 

 ස්යසසා සාමග්ගීතිතස්සඛීණාසවස්සඑසානිබ්බ්යානසාමග්ගී. එ ං ඡන්නන්ති

එතිංඅනුච්ඡවිකිං. පතිරූපන්තිසදිසිං පටිභාගිං, අසදිසිංඅප්පටිභාගිංනයහොති. 

අනුච්ඡවිකන්ති එතිං සමණබ්රාහ්මණානිං වා ධම්මානිං, 
මග්ගඵලනිබ්බ්යානසාසනධම්මානිං වා අනුච්ඡවිකිං. යතසිං ඡවිිං ඡායිං
සුන්දරභාවිං අන්යවති අනුගච්ඡති, අථ යඛො සන්තිකාව යතහි ධම්යමහි 
අනුච්ඡවිකත්තා එව ච අනුයලොමිං. යතසඤ්ච අනුයලොයමති, අථ යඛො න
වියලොමිංනපච්චනීකභායව ඨිතිං. 

46. ඉදානි ‘‘යයො අත්තානිං භවයන න දස්සයය’’ති එවිං ඛීණාසයවො
විභාවියතො, තස්සවණ්ණභණනත්ථිංඉයතොපරා තිස්යසොගාථායයොආහ.තත්ථ

පඨමගාථාය සබ්බත්ථාති ද්වාදසසු ආයතයනසු. න පියිං කුබ්බ්යති යනොපි

අප්පියන්ති නිද්යදයස පිොති චිත්යත පීතිකරා. යත විභාගයතො දස්යසන්යතො 

‘‘ක යමසත් ාපිො, ඉධෙස්සය යහොන්තී’’තිආහ.තත්ථ ෙස්සය තියය

අස්සයත. යහොන්තීති භවන්ති. අත්ථකාමාතිවඩ්ඪිකාමා. හි කාමාතිසුඛකාමා. 

 ාසුකාමාති සුඛවිහාරකාමා. යෙොගක්යෙමකාමාති චතූහි යයොයගහි යඛමිං



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදස-අට්ඨකථා ජරාසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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නිබ්භයිං කාමා. මමායතීති මා ා. පියායතීති පි ා. භජතීති භා ා. භගිනීති 

එත්ථාපිඑයසවනයයො.පුිංතායති රක්ඛතීති පුත්ය ො. කුලවිංසිංධායරතීති ධී ා. 

මිත් ා සහායා. අමච්චා භච්චා. ඤාතී පිතුපක්ඛිකා. සායලොහි ා මාතිපක්ඛිකා. 

ඉයම සත් ා පිොති ඉයම සත්තා පීතිජනකා. වුත්තවිපරියායයන අප්පියා
යවදිතබ්බ්යා. 

47. ෙදිදංදිට්ඨසු මුය සුවාතිඑත්ථපනයදිදිංදිට්ඨසුතිං, එත්ථවා මුයතසු
වාධම්යමසු; එවිංමුනිනඋපලිම්පතීතිඑවිංසම්බ්යන්යධොයවදිතබ්යබ්යො. 

උදකයථයවොති උදකස්ස යථයවො. ‘‘උදකත්යථවයකො’’තිපි පායඨො. 

පදුමපත්ය තිපදුමිනිපත්යත. 

48. යධොයනොනහිය නමඤ්ඤති, ෙදිදංදිට්ඨසු මුය සුවාතිඅත්රාපි යදිදිං
දිට්ඨසුතිං, යතන වත්ථුනා න මඤ්ඤති, මුයතසු වා ධම්යමසු න මඤ්ඤතීති

එවයමව සම්බ්යන්යධො යවදිතබ්යබ්යො. න හි යසො රජ් ති, යනො විරජ් තීති 
බ්යාලපුථුජ්ජයනො විය න රජ්ජති, කලයාණපුථුජ්ජනයසක්ඛා විය න විරජ්ජති, 
රාගස්ස ඛීණත්තා‘‘විරත්යතො’’ත්යවවසඞ්ඛිංගච්ඡති.යසසිංපාකටයමවාති. 

 ාෙ පඤ්ඤාෙ කාෙදුච්චරි න්ති සම්පයුත්තාය පුබ්බ්යභාගායයව වා 
පඤ්ඤාය පරිග්ගයහතබ්යබ්ය පරිග්ගණ්හන්යතො යයොගී තිවිධිං කායදුච්චරිතිං
සමුච්යඡදවයසන ධුනාති. අයඤ්ච පුග්ගයලො විපන්නධම්මිං යදසනාධම්යමසු
ධුනන්යතසු තිංධම්මසමඞ්ගීපුග්ගයලොපිධුනාතිනාම.යතචධම්යමපඤ්ඤාය
අත්තයනො පවත්තික්ඛයණ ධුනිතුමාරද්යධො ධුතාති වුච්චති, යථා
භුඤ්ජිතුමාරද්යධො භුත්යතොති වුච්චති. ලක්ඛණිං පයනත්ථ සද්දසත්ථයතො

යවදිතබ්බ්යිං. ධු න්ති කත්තුසාධනිං. ධු ං පඨමමග්යගන. යධො ං 

දුතියමග්යගන. සන්යධො ං තතියමග්යගන. නිද්යධො ං චතුත්ථමග්යගන. 

යධොයනො දිට්ඨං න මඤ්ඤතීති අරහා මිංසචක්ඛුනා දිට්ඨිං දිබ්බ්යචක්ඛුනා
දිට්ඨිං රූපායතනිං න මඤ්ඤති තීහි මඤ්ඤනාහි, කථිං? රූපායතනිං
සුභසඤ්ඤායසුඛසඤ්ඤායචපස්සන්යතොනතත්ථ ඡන්දරාගිංජයනතිනතිං
අස්සායදතිනාභිනන්දති, එවිංදිට්ඨිංතණ්හාමඤ්ඤනායන මඤ්ඤති.‘‘ඉතියම
රූපිං සියා අනාගතමද්ධාන’’න්ති වා පයනත්ථ නන්දිිං න සමන්නායනති.
රූපසම්පදිං වා ආකඞ්ඛමායනො දානිං න යදති, සීලිං න සමාදියති, 
උයපොසථකම්මිං න කයරොති. එවම්පි දිට්ඨිං තණ්හාමඤ්ඤනාය න මඤ්ඤති, 
අත්තයනො පන පරස්ස ච රූපසම්පත්තිවිපත්තිිං නිස්සාය මානිං න ජයනති.
‘‘ඉමිනාහිං යසයයයොස්මීතිවා, සදියසොස්මීතිවා, හීයනොස්මීතිවා’’තිඑවිංදිට්ඨිං
මානමඤ්ඤනායන මඤ්ඤති.රූපායතනිංපන‘‘නිච්චිංධුවිංසස්සත’’න්තින
මඤ්ඤති.අත්තානිං ‘‘අත්තනිය’’න්තිනමඤ්ඤති.මඞ්ගලිං ‘‘අමඞ්ගල’’න්ති
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නමඤ්ඤති.එවිංදිට්ඨිං දිට්ඨිමඤ්ඤනායනමඤ්ඤති. දිට්ඨස්මිංනමඤ්ඤතීති 
රූපස්මිිංඅත්තානිංසමනුපස්සනනයයනඅමඤ්ඤන්යතොදිට්ඨස්මිිංනමඤ්ඤති.
යථාවාථයන ථඤ්ඤිං, එවිංරූපස්මිිංරාගාදයයොතිඅමඤ්ඤන්යතොපිදිට්ඨස්මිිං
න මඤ්ඤති. තස්මිිංයයව පනස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනාය අමඤ්ඤියත වත්ථුස්මිිං
සියනහිං මානඤ්ච න උප්පාදයයතො තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි නත්ථීති

යවදිතබ්බ්යා. එවිං දිට්ඨස්මිිං න මඤ්ඤති. දිට්ඨය ො න මඤ්ඤතීති එත්ථ පන 

දිට්ඨය ොති නිස්සක්කවචනිං.තස්මාසඋපකාරණස්සඅත්තයනොවාපරස්සවා
යථාවුත්තප්පයභදයතො දිට්ඨයතො උපපත්ති වා නිග්ගමනිං වා දිට්ඨයතො වා
අඤ්යඤො අත්තාති අමඤ්ඤමායනො දිට්ඨයතො න මඤ්ඤතීති යවදිතබ්යබ්යො.
අයමස්සනදිට්ඨිමඤ්ඤනා.තස්මිිංයයවපනස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනායඅමඤ්ඤියත
වත්ථුස්මිිං සියනහිං මානඤ්ච න උප්පාදයයතො න තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි
යවදිතබ්බ්යා. 

දිට්ඨා යමති න මඤ්ඤතීති එත්ථ පන ‘‘එතිං මමා’’ති තණ්හාවයසන

අමමායමායනො දිට්ඨිං තණ්හාමඤ්ඤනාය න මඤ්ඤති. සු න්ති 
මිංසයසොයතනපි සුතිං, දිබ්බ්යයසොයතනපි සුතිං, සද්දායතනස්යසතිං අධවචනිං. 

මු න්තිමුත්වා මුනිත්වාචගහිතිංආහච්චඋපගන්ත්වාතිඅත්යථො.ඉන්ද්රියානිං
ආරම්මණානඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤිං සිංකියලයස විඤ්ඤාතන්ති වුත්තිං යහොති.

ගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බ්යායතනානිං එතිං අධවචනිං. විඤ්ඤා න්ති මනසා 
විඤ්ඤාතිං, යසසානිංසත්තානිංආයතනානයමතිංඅධවචනිං, ධම්මාරම්මණස්ස
වා, ඉධපන සක්කායපරියාපන්නයමවලබ්භති.විත්ථායරොපයනත්ථදිට්ඨවායර
වුත්තනයයන යවදිතබ්යබ්යො. 

ඉදානි භගවතා වුත්තසුත්තවයසන දස්යසන්යතො ‘‘අස්මීති

භික්ෙයව’’තිආදිමාහ. තත්ථ අස්මීති භවාමි, නිච්චස්යසතිං අධවචනිං. 

මඤ්ඤි යම න්තිදිට්ඨිකප්පනිංඑතිං. අෙමහමස්මීතිඅයිංඅහිංඅස්මිභවාමි. 

අඤ්ඤත්රසතිපට්ඨායනහීතිඨයපත්වා චතුසතිපට්ඨායන. 

සබ්යබ බාලපුථුජ් නා රජ් න්තීති සකලා අන්ධබ්යාලා නානාජනා

ලග්ගන්ති. සත්  යසක්ො විරජ් න්තීති යසොතාපන්නාදයයො සත්ත අරියජනා

විරාගිං ආපජ්ජන්ති. අරහා යනව රජ් ති යනො විරජ් තීති කියලසානිං

පරිනිබ්බ්යාපිතත්තා උභයම්පි න කයරොති. ෙො රාගස්සාතිආදයයො තිවිධාපි
නිබ්බ්යානයමව. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

ජරාසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. තිස්සයමත්යතයයසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

49. සත්තයම තිස්සයමත්යතයයසුත්යත යමථුනමනුයුත් ස්සාති

යමථුනධම්මිං සමායුත්තස්ස. ඉතීති එවමාහ. ආෙස්මාති පියවචනයමතිං. 

තිස්යසොතිනාමිංතස්සයථරස්ස.යසොපිහිතිස්යසොතිනායමන. යමත්ය යෙයොති
යගොත්තිං, යගොත්තවයසයනවඑසපාකයටොඅයහොසි.තස්මා අට්ඨුප්පත්තියිං(සු.
නි. අට්ඨ. 2.821) වුත්තිං – ‘‘තිස්සයමත්යතයයා නාම ද්යව සහායා’’ති. 

විඝා න්ති උපඝාතිං. බූ්රහීති ආචික්ඛ. මාරිසාති පියවචනයමතිං, නිද්දුක්ඛාති

වුත්තිං යහොති. සුත්වාන  ව සාසනන්ති තව වචනිං සුත්වා. වියවයක

සික්ඛිස්සාමයසති සහායිං ආරබ්භ ධම්මයදසනිං යාචන්යතො භණති, යසො පන
සික්ඛිතසික්යඛොයයව. 

යමථුනධම්යමොනාමාතිඉදිං නිද්දිසිතබ්බ්යස්සයමථුනධම්මස්සඋපයදසපදිං. 

අසද්ධම්යමොති අසතිං නීචජනානිං ධම්යමො. ගාමධම්යමොති ගාමවාසීනිං

යසවනධම්යමො. වසලධම්යමොති වසලානිං ධම්යමො, කියලසවස්සනයතො වා

සයයමවවසයලො ධම්යමොතිවසලධම්යමො. දුට්ඨුල්යලොතිදුට්යඨොචකියලයසහි 
දුට්ඨත්තා, ථූයලො ච අනිපුණභාවයතොති දුට්ඨුල්යලො. යස්මා චතස්ස ධම්මස්ස 
පරිවාරභූතිංදස්සනම්පිගහණම්පිආමසනම්පිඵුසනම්පිඝට්ටනම්පිදුට්ඨුල්ලිං, 

තස්මාපිදුට්ඨුල්යලොයසොයමථුනධම්යමො. ඔදකන්තියකොතිඋදකිං අස්සඅන්යත
සුද්ධත්ථිං ආදියතීති උදකන්යතො, උදකන්යතොයයව ඔදකන්තියකො. රයහො 

පටිච්ඡන්යන ඔකායස කත්තබ්බ්යතාය රහස්යසො. විනයය පන ‘‘දුට්ඨුල්ලිං

ඔදකන්තිකිං රහස්ස’’න්ති (පාරා. 39) පායඨො. තත්ථ තීසු පයදසු යෙො යසොති
පදිං පරිවත්යතත්වායිංතන්ති කත්වා යයොයජතබ්බ්යිං ‘‘යිංතිං දුට්ඨුල්ලිං, යසො
යමථුනධම්යමො, යිංතිංඔදකන්තිකිංයසො යමථුනධම්යමො, යිංතිංරහස්සිං, යසො
යමථුනධම්යමො’’ති. ඉධ පන ‘‘යයො යසො අසද්ධම්යමො, යසො
යමථුනධම්යමො…යප.… යයො යසො රහස්යසො, යසො යමථුනධම්යමො’’ති එවිං
යයොජනා යවදිතබ්බ්යා. ද්වයයන ද්වයයන සමාපජ්ජිතබ්බ්යයතො 

ද්වෙංද්වෙසමාපත්ති. තත්ථ යයොජනා – යා සා ද්වයිංද්වයසමාපත්ති, යසො

යමථුනධම්යමො නාමාති. කිංකාරණා වුච්චති යමථුනධම්යමොති යකන
කාරයණන යකන පරියායයන යමථුනධම්යමොති කථීයති. තිං කාරණිං

දස්යසන්යතො ‘‘උභින්නංරත් ාන’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ උභින්නං රත් ානන්ති 

ද්වින්නිංඉත්ථිපුරිසානිංරායගන රඤ්ජිතානිං. සාරත් ානන්තිවියසයසනසුට්ඨු

රඤ්ජිතානිං. අවස්සු ානන්ති කියලයසන තින්තානිං. පරියුට්ඨි ානන්ති
කුසලාචාරිං පරියාදියිත්වා මද්දිත්වා ඨිතානිං ‘‘මග්යග යචොරා

පරියුට්ඨිතා’’තිආදීසු විය. පරිොදින්නචිත් ානන්තිකුසලචිත්තිං පරියාදියිත්වා

යඛයපත්වා ඨිතචිත්තානිං. උභින්නං සදිසානන්ති ද්වින්නිං කියලයසන 

සදිසානිං. ධම්යමොති සභායවො.  ං කාරණාති යතන කාරයණන. තිං උපමාය
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සායධන්යතො ‘‘උයභො කලහකාරකා’’තිආදිමාහ. තත්ථ උයභො කලහකාරකාති 

පුබ්බ්යභායග කලහකාරකා ද්යව. යමථුනකාති වුච්චන්තීති සදිසාති වුච්චන්ති. 

භණ්ඩනකාරකාතිතත්ථතත්ථගන්ත්වා භණ්ඩනිංකයරොන්තා. භස්සකාරකාති

වාචාකලහිං කයරොන්තා. විවාදකාරකාති නානාවචනිං කයරොන්තා. 

අධිකරණකාරකාති විනිච්ඡයපාපුණනවියසසකාරණිං කයරොන්තා. වාදියනොති

වාදපටිවාදියනො. සල්ලාපකාතිවාචිං කයථන්තා එවයමවන්තිඋපමාසිංසන්දනිං. 

යුත් ස්සාති සඤ්ඤත්තස්ස. පයුත් ස්සාති ආදයරන යුත්තස්ස. 

ආයුත් ස්සාති වියසයසන යුත්තස්ස. සමායුත් ස්සාති එකයතො යුත්තස්ස. 

 ච්චරි ස්සාති තිංචරිතිං කයරොන්තස්ස.  බ්බහුලස්සාති තිංබ්යහුලිං

කයරොන්තස්ස.  ග්ගරුකස්සාති තිංගරුිං කයරොන්තස්ස.  න්නින්නස්සාති

තස්මිිංනතචිත්තස්ස.  ප්යපොණස්සාතිතස්මිිංනතකායස්ස.  ප්පබ්භාරස්සාති 

තස්මිිං අභිමුඛකායස්ස.  දධිමුත් ස්සාති තස්මිිං අධහරිතස්ස. 

 දධිපය ෙයස්සාතිතිංඅධපතිිංයජට්ඨකිංකත්වාපවත්තස්ස. 

විඝා න්ති නිද්යදසස්ස උද්යදසවචනිං. විඝා න්ති පීළනිං. උපඝා න්ති

සමීපිං කත්වා පීළනිං. පීළනන්ති ඝට්ටනිං. ඝට්ටනන්ති පීළනිං. සබ්බ්යිං

අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනිං. උපද්දවන්ති හිිංසනිං. උපසග්ගන්ති තත්ථ තත්ථ

උපගන්ත්වා පීළනාකාරිං. බූ්රහීති කයථහි. ආචික්ොති විස්සජ්යජහි. යදයසහීති

දස්යසහි. පඤ්ඤයපහීති ඤායපහි. පට්ඨයපහීති ඨයපහි. විවරාති පාකටිං 

කයරොහි. විභ ාති භායජහි. උත් ානීකයරොහීති තීරිං පායපහි. පකායසහීති 
පාකටිංකයරොහි. 

තුය්හංවචනන්තිතවවාචිං. බයප්පථන්තිවචනිං. යදසනන්ති ආචික්ඛනිං. 

අනුසාසනන්ති ඔවාදිං. අනුසිට්ඨන්ති අනුසාසනිං. සුත්වාති යසොයතන සුත්වා. 

සුණිත්වාති තස්යසව යවවචනිං. උග්ගයහත්වාති සම්මා ගයහත්වා. 

උපධාරයිත්වාතිඅනායසත්වා. උපලක්ෙයිත්වාතිසල්ලක්යඛත්වා. 

50. මුස්සය  වාපි සාසනන්ති පරියත්තිපටිපත්තියතො දුවිධම්පි සාසනිං 

නස්සති. වාපීතිපදපූරණමත්තිං. එ ං ස්මිං අනරිෙන්තිතස්මිිංපුග්ගයලඑතිං

අනරියිං, යදිදිං මිච්ඡාපටිපදා. ගාරවාධිවචනන්ති
ගුණවිසිට්ඨසබ්බ්යසත්තුත්තමගරුගාරවාධවචනිං. යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘භගවාති වචනිංයසට්ඨිං, භගවාති වචනමුත්තමිං; 

ගරුගාරවයුත්යතොයසො, භගවා යතන වුච්චතී’’ති.(විසුද්ධ.1.142); 
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චතුබ්බිධිං වා නාමිං ආවත්ථිකිං, ලිඞ්ගකිං, යනමිත්තිකිං, 
අධච්චසමුප්පන්නන්ති. අධච්චසමුප්පන්නිං නාම යලොකියයවොහායරන
‘‘යදිච්ඡක’’න්ති වුත්තිංයහොති.තත්ථවච්යඡො, දම්යමො, බ්යලීබ්යද්යධොතිඑවමාදි 

ආවත්ථිකං, දණ්ඩී, ඡත්තී, සිඛී, කරීති එවමාදි ලිඞ්ගිකං, යතවිජ්යජො, 

ඡළභිඤ්යඤොති එවමාදි යනමිත්තිකං, සිරිවඩ්ඪයකො, ධනවඩ්ඪයකොති එවමාදි 

වචනත්ථිං අනයපක්ඛිත්වා පවත්තිං අධිච්චසමුප්පන්නං. ඉදිං පන භගවාති
නාමිං යනමිත්තිකිං, න මහාමායාය, න සුද්යධොදනමහාරායජන, න අසීතියා
ඤාතිසහස්යසහිකතිං, න සක්කසන්තුසිතාදීහියදවතාවියසයසහිකතිං.වක්ඛති
ච‘‘භගවාතියනතිංනාමිංමාතරා කතිං…යප.…පටිලාභාසච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති
යදිදිංභගවා’’ති(මහානි.84). 

‘‘භාගයවාභග්ගවායුත්යතො, භයගහිචවිභත්තවා; 

භත්තවාවන්තගමයනො, භයවසු භගවා තයතො’’ති. (විසුද්ධ.1.144); 

තත්ථ– 

‘‘වණ්ණාගයමොවණ්ණවිපරියායයො, ද්යවචාපයරවණ්ණවිකාරනාසා; 
ධාතූනමත්ථාතිසයයනයයොයගො, තදුච්චයතපඤ්චවිධිංනිරුත්ති’’න්ති. 
– 

එවිං වුත්තනිරුත්තිලක්ඛණිං ගයහත්වා පදසිද්ධ යවදිතබ්බ්යා. තත්ථ
‘‘නක්ඛත්තරාජාරිව තාරකාන’’න්ති එත්ථ රකාරාගයමො විය අවිජ්ජමානස්ස

අක්ඛරස්ස ආගයමො වණ්ණාගයමො නාම. ‘‘හිිංසනා, හිිංයසො’’ති වත්තබ්යබ්ය
‘‘සීයහො’’ති විය විජ්ජමානක්ඛරානිං යහට්ඨුපරියවයසන පරිවත්තනිං 

වණ්ණවිපරිොයෙො නාම. ‘‘නයවඡන්නයකදානිං දියයතී’’තිඑත්ථ අකාරස්ස

එකාරාපජ්ජනතා විය අඤ්ඤක්ඛරස්ස අඤ්ඤක්ඛරාපජ්ජනතා වණ්ණවිකායරො 
නාම. ‘‘ජීවනස්ස මූයතො ජීවනමූයතො’’ති වත්තබ්යබ්ය ‘‘ජීමූයතො’’ති

වකාරනකාරානිංවිනායසොවියවිජ්ජමානක්ඛරවිනායසො වණ්ණවිනායසො නාම.
‘‘ඵරුසාහි වාචාහි පකු්රබ්බ්යමායනො ආසජ්ජ මිං ත්විං වදසි කුමාරා’’ති එත්ථ
පකු්රබ්බ්යමායනොති පදස්ස අභිභවමායනොති අත්ථපටිපාදනිං විය තත්ථ තත්ථ

යථායයොගිංවියසසත්ථයයොයගො ධාතූනංඅත්ථාතිසයෙන යෙොයගො නාම. 

එවිං නිරුත්තිලක්ඛණිං ගයහත්වා සද්දනයයන වා පියසොදරාදිනිස්සියතො
පතිට්ඨානීති පියසොදරාදිපක්යඛපලක්ඛණිං ගයහත්වා යස්මා 
යලොකියයලොකුත්තරසුඛාභිනිබ්බ්යත්තකිං දානසීලාදිපාරප්පත්තිං භාගයමස්ස
අත්ථි, තස්මා‘‘භාගයවා’’තිවත්තබ්යබ්ය‘‘භගවා’’තිවුච්චතීති ඤාතබ්බ්යිං. 
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යස්මා පන 
යලොභයදොසයමොහවිපරීතමනසිකාරඅහිරිකායනොත්තප්පයකොධූපනාහමක්ඛපළාස
ඉස්සා- 
මච්ඡරියමායාසායඨයයථම්භසාරම්භමානාතිමානමදපමාදතණ්හාඅවිජ්ජාතිවිධා
කුසලමූලදුච්චරිත- 
සිංකියලසමලවිසමසඤ්ඤාවිතක්කපපඤ්චචතුබ්බිධවිපරියයසආසවගන්ථඔඝ
යයොගඅගති- 
තණ්හුප්පාදුපාදානපඤ්චයචයතොඛීලවිනිබ්යන්ධනීවරණාභිනන්දනඡවිවාදමූලතණ්
හාකායසත්තානුසය- 
අට්ඨමිච්ඡත්තනවතණ්හාමූලකදසාකුසලකම්මපථද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතඅට්ඨසතත
ණ්හාවිචරිතප්පයභසබ්බ්යදරථ- පරිළාහකියලසසතසහස්සානි, සඞ්යඛපයතො වා
පඤ්ච කියලසඛන්ධඅභිසඞ්ඛාරයදවපුත්තමච්චුමායරඅභඤ්ජි, තස්මාභග්ගත්තා

එයතසිං පරිස්සයානිං‘‘භග්ගවා’’තිවත්තබ්යබ්ය ‘‘භගවා’’තිවුච්චති. ආහයචත්ථ
– 

‘‘භග්ගරායගොභග්ගයදොයසො, භග්ගයමොයහොඅනාසයවො; 

භග්ගාස්සපාපකාධම්මා, භගවා යතන වුච්චතී’’ති.(පාරා.අට්ඨ.1.96; 
විසුද්ධ.1.144); 

භාගයවන්තතාය චස්ස සතපුඤ්ඤජලක්ඛණවරස්ස රූපකායසම්පත්ති 
දීපිතායහොති.භග්ගයදොසතායධම්මකායසම්පත්ති.තථායලොකියසරික්ඛකානිං
බ්යහුමතභායවො, ගහට්ඨපබ්බ්යජියතහි අභිගමනීයතා, අභිගතානඤ්ච යනසිං 
කායචිත්තදුක්ඛාපනයයන පටිබ්යලභායවො, ආමිසදානධම්මදායනහි උපකාරිතා, 
යලොකියයලොකුත්තරසුයඛහිචසඤ්යඤොජනසමත්ථතාදීපිතායහොති. 

යස්මා ච යලොයක ඉස්සරියධම්මයසසිරිකාමපයත්යතසු ඡසු ධම්යමසු 

භගසද්යදො පවත්තති, පරමඤ්චස්සසකචිත්යත ඉස්සරිෙං, අණිමාලඞ්ඝිමාදිකිං

වා යලොකියසම්මතිං සබ්බ්යාකාරපරිපූරිං අත්ථි, තථා යලොකුත්තයරො ධම්යමො, 

යලොකත්තයබ්යයාපයකො යථාභුච්චගුණාධගයතො අතිවිය පරිසුද්යධො ෙයසො, 
රූපකායදස්සනබ්යයාවටජනනයනප්පසාදජනනසමත්ථා සබ්බ්යාකාරපරිපූරා

සබ්බ්යඞ්ගපච්චඞ්ගසිරී, යිංයිංඑයතන ඉච්ඡිතිංපත්ථිතිංඅත්තහිතිංපරහිතිංවා, 
තස්ස තස්ස තයථව අභිනිප්ඵන්නත්තා ඉච්ඡිතිච්ඡිතත්ථනිප්ඵත්තිසඤ්ඤියතො 

කායමො, සබ්බ්යයලොකගරුභාවප්පත්තියහතුභූයතො සම්මාවායාමසඞ්ඛායතො 

පෙත්ය ො ච අත්ථි, තස්මා ඉයමහි භයගහි යුත්තත්තාපි භගා අස්ස සන්තීති

ඉමිනාඅත්යථන ‘‘භගවා’’තිවුච්චති. 

යස්මා පන කුසලාදීහි යභයදහි සබ්බ්යධම්යම, 
ඛන්ධායතනධාතුසච්චඉන්ද්රියපටිච්චසමුප්පාදාදීහි වා කුසලාදිධම්යම, 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතිස්සයමත්යතයයසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

 

207 

පටුන 

පීළනසඞ්ඛතසන්තාපවිපරිණාමට්යඨන වා දුක්ෙමරිෙසච්චං, 

ආයූහනනිදානසිංයයොගපලියබ්යොධට්යඨන සමුදෙං, 
නිස්සරණවියවකාසඞ්ඛතඅමතට්යඨන නියරොධිං, 

නියයානිකයහතුදස්සනාධපයතයයට්යඨන මග්ගං විභත්තවා, විභජිත්වා

විවරිත්වා යදසිතවාති වුත්තිං යහොති, තස්මා ‘‘විභත් වා’’ති වත්තබ්යබ්ය 

‘‘භගවා’’තිවුච්චති. 

යස්මා ච එස දිබ්බ්යබ්රහ්මඅරියවිහායර කායචිත්තඋපධවියවයක 
සුඤ්ඤතප්පණිහිතානිමිත්තවියමොක්යඛ අඤ්යඤ ච යලොකියයලොකුත්තයර

උත්තරිමනුස්සධම්යම භජියසවිබ්යහුලමකාසි, තස්මා ‘‘භත් වා’’තිවත්තබ්යබ්ය 

‘‘භගවා’’තිවුච්චති. 

යස්මා පන තීසු භයවසු තණ්හාසඞ්ඛාතිං ගමනිං අයනන වන්තිං, තස්මා 
‘‘භයවසු වන්තගමයනො’’ති වත්තබ්යබ්ය භවසද්දයතො භකාරිං ගමනසද්දයතො

ගකාරිංවන්තසද්දයතො වකාරඤ්චදීඝිංකත්වාආදාය ‘‘භගවා’’තිවුච්චති, යථා
යලොයක ‘‘යමහනස්සඛස්සමාලා’’තිවත්තබ්යබ්ය‘‘යමඛලා’’තිවුච්චති. 

පුන අපරම්පි පරියායිං නිද්දිසන්යතො ‘‘අපි ච භග්ගරායගොති

භගවා’’තිආදිමාහ. තත්ථ භග්යගො රායගො අස්සාති භග්ගරායගො. 

භග්ගයදොසාදීසුපි එයසව නයයො. කණ්ඩයකොති විනිවිජ්ඣනට්යඨන කියලසා

එව. භජීති උද්යදසවයසන විභාගිං කත්වා භායජසි. විභජීති නිද්යදසවයසන

විවිධාභායජසි. පවිභජීතිපටිනිද්යදසවයසනපකායරනවිභජි.උග්ඝටිතඤ්ඤූනිං

වයසන භජි. විපඤ්චිතඤ්ඤූනිංවයසන විභජි. යනයයානිංවයසන පවිභජි. 

ධම්මර නන්ති– 

‘‘චිත්තීකතිංමහග්ඝඤ්ච, අතුලිංදුල්ලභදස්සනිං; 
අයනොමසත්තපරියභොගිං, රතනිංයතනවුච්චතී’’ති. (ඛු.පා.අට්ඨ.6.3; 
දී.නි.අට්ඨ.2.33) – 

එවිං වණ්ණිතිං ධම්මරතනිං තිවියධන භායජසි. භවානං අන් කයරොති 
කාමභවාදීනිං නවන්නිං භවානිං පරිච්යඡදිං පරියන්තිං පරිවටුමිං කාරයකො. 

භාවි කායෙොති වඩ්ඪිතකායයො. තථා ඉතයරසුපි. භජීති යසවි. 

අරඤ්ඤවනපත්ථානීති ගාමස්ස වා නගරස්ස වා ඉන්දඛීලයතො බ්යහි අරඤ්ඤිං.

වනපත්ථානි මනුස්සූපචාරාතික්කන්තානි වනසණ්ඩානි. පන් ානීති යත්ථ
මනුස්සා න කසන්ති න වපන්ති දූරානි යසනාසනානි. යකචි පන
‘‘වනපත්තානීති යස්මා යත්ථ බ්යයග්ඝාදයයො අත්ථි, තිං වනිං යත පාලයන්ති

රක්ඛන්ති, තස්මායතහිරක්ඛිතත්තා වනපත්තානී’’තිවදන්ති. යසනාසනානීති
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යසති යචව ආසති ච එත්ථාති යසනාසනානි. අප්පසද්දානීති වචනසද්යදන 

අප්පසද්දානි. අප්පනිග්යඝොසානීති ගාමනගරනිග්යඝොසසද්යදන 

අප්පනිග්යඝොසානි. වි නවා ානීති අන්යතොසඤ්චරණජනස්ස සරීරවායතන
විරහිතානි. ‘‘විජනවාදානී’’තිපි පායඨො, ‘‘අන්යතොජනවායදන විරහිතානී’’ති 
අත්යථො. ‘‘විජනපාතානී’’තිපි පායඨො, ‘‘ජනසඤ්චාරවිරහිතානී’’ති අත්යථො. 

මනුස්සරාහස්යසෙයකානීති මනුස්සානිං රහස්සකරණට්ඨානානි. 

පටිසල්ලානසාරුප්පානීති වියවකානුරූපානි. භාගී වාති ‘‘භායගො
චීවරාදියකොට්ඨායසො අස්ස අත්ථී’’තිභාගී. ‘‘පටිලාභවයසන අත්ථරසාදිභායගො

අස්ස අත්ථී’’ති භාගී. අත්ථරසස්සාති යහතුඵලසම්පත්තිසඞ්ඛාතස්ස

අත්ථරසස්ස. ධම්මරසස්සාති යහතුසම්පත්තිසඞ්ඛාතස්ස ධම්මරසස්ස.
වුත්තඤ්යහතිං ‘‘යහතුඵයල ඤාණිං අත්ථපටිසම්භිදා, යහතුම්හි ඤාණිං

ධම්මපටිසම්භිදා’’ති (විභ. 720). විමුත්තිරසස්සාති ඵලසම්පත්තිසඞ්ඛාතස්ස
විමුත්තිරසස්ස. වුත්තම්පි යචතිං ‘‘කිච්චසම්පත්තිඅත්යථන, රයසො නාම
පවුච්චතී’’ති(පටි.ම. අට්ඨ.1.1.2මාතිකාවණ්ණනා; විසුද්ධ.1.8). 

චතුන්නං ඣානානන්ති පඨමජ්ඣානාදීනිං චතුන්නිංඣානානිං. චතුන්නං

අප්පමඤ්ඤානන්ති යමත්තාදීනිං ඵරණප්පමාණවිරහිතානිං චතුන්නිං

බ්රහ්මවිහාරානිං. චතුන්නං අරූපසමාපත්තීනන්ති ආකාසානඤ්චායතනාදීනිං

චතුන්නිං අරූපජ්ඣානානිං. අට්ඨන්නං වියමොක්ොනන්ති ‘‘රූපී රූපානි
පස්සතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 248) නයයන වුත්තානිං ආරම්මණවිමුත්තානිං

අට්ඨන්නිං වියමොක්ඛානිං. අභිභාෙ නානන්ති එත්ථ අභිභූතානි ආයතනානි 

එයතසිං ඣානානන්ති අභිභායතනානි, ඣානානි. ආෙ නානීති 
අධට්ඨානට්යඨන ආයතනසඞ්ඛාතානි කසිණාරම්මණානි. ඤාණුත්තරියකො හි
පුග්ගයලො විසදඤායණොති කිිං එත්ථ ආරම්මයණ සමාපජ්ජිතබ්බ්යිං, න මයි
චිත්යතකග්ගතාකරයණ භායරො අත්ථීති තානි ආරම්මණානි අභිභවිත්වා
සමාපජ්ජති. සහ නිමිත්තුප්පායදයනයවත්ථ අප්පනිං නිබ්බ්යත්යතතීති අත්යථො.
එවිං උප්පාදිතානි ඣානානි අභිභායතනානීති වුච්චන්ති, යතසිං අට්ඨන්නිං

අභිභායතනානිං. නවන්නං අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනන්ති පුබ්බ්යිං පුබ්බ්යිං අනු
අනුපුබ්බ්යිං, අනුපුබ්බ්යිං විහරිතබ්බ්යයතො සමාපජ්ජිතබ්බ්යයතො
අනුපුබ්බ්යවිහාරසමාපත්ති, අනුපටිපාටියා සමාපජ්ජිතබ්බ්යාති අත්යථො, තාසිං

නවන්නිං අනුපුබ්බ්යවිහාරසමාපත්තීනිං. දසන්නං සඤ්ඤාභාවනානන්ති
ගරිමානන්දසුත්යත (අ. නි. 10.60) ආගතානිං අනිච්චසඤ්ඤාදීනිං දසන්නිං

සඤ්ඤාභාවනානිං. දසන්නං කසිණසමාපත්තීනන්ති සකලට්යඨන
කසිණසඞ්ඛාතානිං පථවීකසිණජ්ඣානාදීනිං දසන්නිං ඣානානිං. 

ආනාපානස්සතිසමාධිස්සාති ආනාපානස්සතිසම්පයුත්තසමාධස්ස. 

අසුභසමාපත්තිොති අසුභජ්ඣානසමාපත්තියා. දසන්නං  ථාග බලානන්ති
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පටුන 

දසබ්යලබ්යලානිංදසන්නිං. චතුන්නංයවසාරජ් ානන්තිවිසාරදභාවානිංචතුන්නිං

යවසාරජ්ජානිං. චතුන්නං පටිසම්භිදානන්ති පටිසම්භිදාඤාණානිං චතුන්නිං. 

ඡන්නං අභිඤ්ඤාණානන්ති ඉද්ධවිධාදීනිං ඡන්නිං අභිඤ්ඤාණානිං. ඡන්නං

බුද්ධධම්මානන්ති ‘‘සබ්බ්යිං කායකම්මිං ඤාණානුපරිවත්තී’’තිආදිනා (චූළනි.
යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස 85; යනත්ති. 15) නයයන උපරි ආගතානිං
ඡන්නිංබුද්ධධම්මානිං. 

තත්ථ චීවරාදයයො භාගයසම්පත්තිවයසන වුත්තා. අත්ථරසතියකො 
පටියවධවයසන වුත්යතො. අධසීලතියකො පටිපත්තිවයසන. ඣානත්තියකො 
රූපාරූපජ්ඣානවයසන. වියමොක්ඛත්තියකො සමාපත්තිවයසන.
සඤ්ඤාචතුක්යකො උපචාරප්පනාවයසන. සතිපට්ඨානාදයයො

සත්තතිිංසයබ්යොධපක්ඛියධම්මවයසන.  ථාග බලානන්තිආදයයො
ආයවණිකධම්මවයසනවුත්තාතියවදිතබ්බ්යා. 

ඉයතො පරිං භගවාති යන ං නාමන්තිආදි ‘‘අත්ථමනුගතා අයිං

පඤ්ඤත්තී’’ති ඤාපනත්ථිං වුත්තිං. තත්ථ සමණා පබ්බ්යජ්ජුපගතා. බ්රාහ්මණා 

යභොවාදියනො සමිතපාපබ්යාහිතපාපා වා. යදව ා සක්කාදයයො බ්රහ්මායනො ච. 

වියමොක්ෙන්තිකන්ති වියමොක්යඛො අරහත්තමග්යගො, වියමොක්ඛස්ස අන්යතො
අරහත්තඵලිං, තස්මිිං වියමොක්ඛන්යත භවිං වියමොක්ඛන්තිකිං නාමිං. 
සබ්බ්යඤ්ඤභායවො හි අරහත්තමග්යගන සිජ්ඣති, අරහත්තඵලාධගයමන
සිද්යධො යහොති. තස්මා සබ්බ්යඤ්ඤභායවො වියමොක්ඛන්යත භයවො යහොති. තිං
යනමිත්තිකම්පි නාමිං වියමොක්ඛන්යත භවිං නාම යහොති. යතන වුත්තිං –

‘‘වියමොක්ඛන්තිකයමතිං බුද්ධානිං භගවන්තාන’’න්ති. යබොධිො මූයල සහ

සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණස්ස පටිලාභාති මහායබ්යොධරුක්ඛමූයල යථාවුත්තක්ඛයණ

සබ්බ්යඤ්ඤතඤ්ඤාණස්ස පටිලායභන සහ. සච්ඡිකා පඤ්ඤත්තීති

අරහත්තඵලසච්ඡිකිරියාය සබ්බ්යධම්මසච්ඡිකිරියාය වා ජාතා පඤ්ඤත්ති. ෙදිදං

භගවාති යාඅයිංභගවාතිපඤ්ඤත්ති. 

ද්වීහි කාරයණහීති ද්වීහි යකොට්ඨායසහි. පරිෙත්තිසාසනන්ති යතපිටකිං

බුද්ධවචනිං. පටිපත්තීතිපටිපජ්ජතිඑතායාතිපටිපත්ති. ෙං  ස්සපරිොපුටන්ති
යතන පුග්ගයලන යිං පරියාපුටිං සජ්ඣායිතිං කරණත්යථ සාමිවචනිං.

‘‘පරියාපුට්ට’’න්තිපි පායඨො. සුත් න්ති 
උභයතොවිභඞ්ගනිද්යදසඛන්ධකපරිවාරා, සුත්තනිපායත මඞ්ගලසුත්ත- (ඛු. පා.
5.1 ආදයයො; සු. නි. 261 ආදයයො) රතනසුත්ත- (ඛු. පා. 6.1 ආදයයො)
තුවටකසුත්තානි (සු. නි. 921 ආදයයො), අඤ්ඤම්පි ච සුත්තනාමකිං

තථාගතවචනිං සුත්තන්ති යවදිතබ්බ්යිං. යගෙයන්ති සබ්බ්යම්පි සගාථකිං සුත්තිං
යගයයන්ති යවදිතබ්බ්යිං, වියසයසන සිංයුත්තයක සකයලොපි සගාථාවග්යගො. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතිස්සයමත්යතයයසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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යවෙයාකරණන්ති සකලිංඅභිධම්මපිටකිංනිග්ගාථකිංසුත්තිං, යඤ්චඅඤ්ඤම්පි
අට්ඨහි අඞ්යගහිඅසඞ්ගහිතිංබුද්ධවචනිං, තිං‘‘යවයයාකරණ’’න්ති යවදිතබ්බ්යිං. 

ගාථාති ධම්මපදිං, යථරගාථා, යථරීගාථා, සුත්තනිපායත යනොසුත්තනාමිකා

සුද්ධකගාථා ච ‘‘ගාථා’’ති යවදිතබ්බ්යා. උදානන්ති
යසොමනස්සඤාණමයිකගාථාපටිසිංයුත්තාද්යවඅසීති සුත්තන්තා ‘‘උදාන’’න්ති

යවදිතබ්බ්යිං. ඉතිවුත් කන්ති ‘‘වුත්තඤ්යහතිං භගවතා’’තිආදිනයප්පවත්තා
(ඉතිවු. 1 ආදයයො) දසුත්තරසතසුත්තන්තා ‘‘ඉතිවුත්තක’’න්ති යවදිතබ්බ්යිං. 

 ා කන්ති අපණ්ණකජාතකාදීනි (ජා. 1.1.1) පණ්ණාසාධකානි

පඤ්චජාතකසතානි ‘‘ජාතක’’න්ති යවදිතබ්බ්යිං. අබ්භු ධම්මන්ති
‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අච්ඡරියා අබ්භුතධම්මා
ආනන්යද’’තිආදිනයප්පවත්තා (දී. නි. 2.209; අ. නි. 4.129) සබ්යබ්යපි
අච්ඡරියඅබ්භුතධම්මපටිසිංයුත්තා සුත්තන්තා ‘‘අබ්භුතධම්ම’’න්ති යවදිතබ්බ්යිං. 

යවදල්ලන්තිචූළයවදල්ල-(ම.නි.1.460ආදයයො)මහායවදල්ල-(ම. නි.1.449
ආදයයො) සම්මාදිට්ඨි- (ම. නි. 1.89 ආදයයො) සක්කපඤ්හ- (දී. නි. 2.344 
ආදයයො) සඞ්ඛාරභාජනියමහාපුණ්ණමසුත්තාදයයො (ම. නි. 3.85 ආදයයො)
සබ්යබ්යපියවදඤ්ච තුට්ඨිඤ්චලද්ධාලද්ධාපුච්ඡිතසුත්තන්තා ‘‘යවදල්ල’’න්ති

යවදිතබ්බ්යිං. ඉදංපරිෙත්තිසාසනන්තිඉදිංවුත්තප්පකාරිංයතපිටකිංබුද්ධවචනිං 
පරියාපුණිතබ්බ්යට්යඨන පරියත්ති, අනුසාසනට්යඨන සාසනන්ති කත්වා

පරියත්තිසාසනිං.  ම්පිමුස්සතීතිතම්පිපරියත්තිසාසනිංනස්සති. සම්මුස්සතීති

ආදියතොනස්සති. පරිබාහියරො යහොතීතිපරම්මුයඛොයහොති. 

ක මං පටිපත්තිසාසනන්ති යලොකුත්තරධම්මයතො පුබ්බ්යභායගො තදත්ථිං
පටිපජ්ජීයතීති පටිපත්ති. සාසීයන්ති එත්ථ යවයනයයාති සාසනිං. 

සම්මාපටිපදාතිආදයයොවුත්තනයාඑව. 

පාණම්පි හනතීති ජීවිතින්ද්රියම්පි ඝායතති. අදින්නම්පි ආදිෙතීති

පරපරිග්ගහිතම්පි වත්ථුිං ගණ්හාති. සන්ධිම්පි ඡින්දතීති ඝරසන්ධම්පි ඡින්දති. 

නිල්යලොපම්පිහරතීතිගායමපහරිත්වාමහාවියලොපම්පිකයරොති. එකාගාරිකම්පි 

කයරොතීති පණ්ණාසමත්යතහිපි සට්ඨිමත්යතහිපි පරිවායරත්වා ජීවග්ගාහිං

ගයහත්වාපි ධනිං ආහරායපති. පරිපන්යථපි තිට්ඨතීති පන්ථදූහනකම්මිං

කයරොති. පරදාරම්පි ගච්ඡතීති පරදායරසු චාරිත්තිං ආපජ්ජති. මුසාපි භණතීති

අත්ථභඤ්ජනකිංමුසාපිවදති. අනරිෙධම්යමොති අනරියසභායවො. 

51. එයකො පුබ්යබ චරිත්වානාති පබ්බ්යජ්ජාසඞ්ඛායතන වා 

ගණාවවස්සග්ගට්යඨන වා පුබ්යබ්ය යලොයක විහරිත්වා. ොනං භන් ංව  ං 

යලොයක, හීනමාහු පුථුජ් නන්ති තිං විබ්භන්තකිං පුග්ගලිං යථා 
හත්ථියානාදියානිං අදන්තිං විසමම්පි ආයරොහති, ආයරොහනකම්පි භඤ්ජති, 
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පපායතපි පපතති, එවිං කායදුච්චරිතාදිවිසමායරොහයනන නිරයාදීසු, 
අත්ථභඤ්ජයනන ජාතිපපාතාදීසු පපතයනන ච යානිං භන්තිංව හීනිං
පුථුජ්ජනඤ්චආහූති. 

පබ්බජ් ාසඞ්ොය න වාති පබ්බ්යජ්ජායකොට්ඨායසන වා ‘‘පබ්බ්යජියතො

සමයණො’’ති ගණනායරොපයනන වා. ගණාවවස්සග්ගට්යඨන වාති
ගණසඞ්ගණිකාරාමතිංවිස්සජ්යජත්වා වස්සග්ගට්යඨනවා. 

එයකො පටික්කමතීති එකයකොව ගාමයතො නිවත්තති. යෙො නියසවතීති

නිද්යදසස්සඋද්යදසපදිං. අපයරනසමයෙනාති අඤ්ඤස්මිිංකායලඅපරභායග. 

බුද්ධන්ති සබ්බ්යඤ්ඤබුද්ධිං. ධම්මන්ති ස්වාක්ඛාතතාදිගුණයුත්තිං ධම්මිං. 

සඞ්ඝන්තිසුප්පටිපන්නතාදිගුණයුත්තිංසඞ්ඝිං. සික්ෙන්තිඅධසීලාදිසික්ඛිතබ්බ්යිං

සික්ඛිං. පච්චක්ොොතිබුද්ධාදිිංපටික්ඛිපිත්වා. හීනාොතිහීනත්ථායගහිභාවාය. 

ආවත්තිත්වාතිනිවත්තිත්වා. යසවති එකවාරිංයසවති. නියසවති අයනකවියධන

යසවති. සංයසවති අල්ලීයිත්වායසවති. පටියසවති පුනප්පුනිංයසවති. 

භන් න්ති විබ්භන්තිං. අදන් න්ති දන්තභාවිං අනුපනීතිං. අකාරි න්ති

සුසික්ඛිතකිරියිං අසික්ඛාපිතිං. අවිනී න්ති න විනීතිං ආචාරසම්පත්තියා

අසික්ඛිතිං. උප්පථංගණ්හාතීතිවුත්තප්පකාරිංයානිං අදන්තාතියුත්තිංභන්තිං 

විසමමග්ගිංඋයපති. විසමංොණුම්පිපාසාණම්පිඅභිරුහතීති විසමිංහුත්වාඨිතිං

ඛරඛාණුම්පි තථා පබ්බ්යතපාසාණම්පි ආයරොහති. ොනම්පි ආයරොහනකම්පි

භඤ් තීතිවය්හාදියානිංආයරොහන්තස්ස පායජන්තස්සහත්ථපාදාදිම්පිභින්දති. 

පපාය පි පප තීති එකයතොච්ඡින්නපබ්භාරපපායතපි පායතති. යසො

විබ්භන් යකොති යසො පටික්කන්තයකො. භන් ොනපටිභායගොති

අනවට්ඨිතයානසදියසො. උප්පථංගණ්හාතීතිකුසලකම්මපථයතොපටික්කමිත්වා

අපායපථභූතිං උප්පථිං මිච්ඡාමග්ගිං උයපති. විසමං කාෙකම්මං අභිරුහතීති 
සමස්ස පටිපක්ඛිං කායදුච්චරිතසඞ්ඛාතිං විසමිං කායකම්මිං ආයරොහති.

යසයසසුපි එයසව නයයො. නිරයෙ අත් ානං භඤ් තීති නිරස්සාදසඞ්ඛායත

නිරයය අත්තභාවිං චුණ්ණවිචුණ්ණිං කයරොති. මනුස්සයලොයක අත් ානං 

භඤ් තීති විවිධකම්මකාරණවයසන භඤ්ජති. යදවයලොයක අත් ානං 

භඤ් තීතිපියවිප්පයයොගාදිදුක්ඛවයසන.  ාතිපපා ම්පි පප තීතිජාතිපපායතපි

පායතති.  රාපපා ාදීසුපි එයසව නයයො. මනුස්සයලොයකති ඉධ
අධප්යපතයලොකයමවදස්යසති. 

පුථුජ් නාතිනිද්යදසස්සඋද්යදසපදිං. තත්ථපුථුජ්ජනාති– 

පුථූනිං ජනනාදීහි, කාරයණහිපුථුජ්ජයනො; 
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පුථුජ්ජනන්යතොගධත්තා, පුථුවායිංජයනොඉති. 

යසො හි පුථූනිං නානප්පකාරානිං කියලසාදීනිං ජනනාදීහිපි කාරයණහි

පුථුජ්ජයනො. තිං විභාගයතො දස්යසතුිං ‘‘පුථු කියලයස  යනන්තී’’තිආදිමාහ.
තත්ථබ්යහූනිංනානප්පකාරානිංසක්කායදිට්ඨීනිං අවිහතත්තාවාතාජයනන්ති, 

තාහි ජනිතාති වා පුථුජ්ජනා. අවිහතයමවත්ථිං ජනසද්යදො වදති. පුථු

සත්ථාරානංමුඛුල්යලොකිකාතිඑත්ථපුථූනානාජනා සත්ථුපටිඤ්ඤාඑයතසන්ති

පුථුජ්ජනාති වචනත්යථො. පුථු සබ්බගතීහි අවුට්ඨි ාති එත්ථ ජයනතබ්බ්යා
ජනයන්තිඑත්ථාතිජනා, ගතියයො.පුථූජනා එයතසන්තිපුථුජ්ජනා.ඉයතොපයර
ජායන්තිඑයතහීතිජනා, අභිසඞ්ඛාරාදයයො.යතඑයතසිං විජ්ජන්තීතිපුථුජ්ජනා.

අභිසඞ්ඛරණාදිඅත්යථො එව වා ජනසද්යදො දට්ඨබ්යබ්යො. නානාසන් ායපහි

සන් පන්තීති රාගග්ගආදයයො සන්තාපා. යත එව වා සබ්යබ්යපි වා කියලසා

පරිළාහා. පුථු පඤ්චසුකාමගුයණසූතිඑත්ථජායතීතිජයනො, රායගොයගයධොති
එවමාදියකො, පුථු ජයනො එයතසන්ති පුථුජ්ජනා. පුථු ජාතා රත්තාති එවිං 

රාගාදිඅත්යථොඑවවාජනසද්යදො දට්ඨබ්යබ්යො. පලිබුද්ධාති සම්බ්යද්ධා. ආවු ාති

ආවරිතා. නිවු ාතිවාරිතා. ඔවු ාතිඋපරියතොපිහිතා. පිහි ාතියහට්ඨාභායගන

පිහිතා. පටිච්ඡන්නාතිඅපාකටා. පටිකුජ්ජි ාති අයධොමුඛගතා. 

අථ වා පුථූනිං වා ගණනපථමතීතානිං අරියධම්මපරම්මුඛානිං 
නීචධම්මසමාචාරානිං ජනානිං අන්යතොගධත්තාපි පුථුජ්ජනා. පුථු වා අයිං
විසුිංයයව සඞ්ඛිං ගයතො, විසිංසට්යඨො සීලසුතාදිගුණයුත්යතහි අරියයහි
ජයනොතිපිපුථුජ්ජයනො. 

එවිංයයයත– 

‘‘දුයවපුථුජ්ජනාවුත්තා, බුද්යධනාදිච්චබ්යන්ධුනා; 
අන්යධොපුථුජ්ජයනොඑයකො, කලයායණයකොපුථුජ්ජයනො’’ති.– 

ද්යවව පුථුජ්ජනා වුත්තා, යතසු අන්ධපුථුජ්ජයනො වුත්යතො යහොතීති
යවදිතබ්යබ්යො. 

52. ෙයසොකිත්තිචාතිලාභසක්කායරොපසිංසාච. පුබ්යබතිපබ්බ්යජිතභායව. 

හාෙය  වාපි  ස්ස සාති තස්ස විබ්භන්තකස්ස සයතො යසො ච යයසො සා ච

කිත්ති හායති. එ ම්පි දිස්වාති එතම්පි පුබ්යබ්ය යසකිත්තීනිං ලාභිං පච්ඡා ච

හානිිංදිස්වා. සික්යෙථයමථුනං විප්පහා යවතිතිස්යසොසික්ඛායයොසික්යඛථ.

කිිංකාරණා? යමථුනංවිප්පහා යව, යමථුනප්පහානත්ථායාතිවුත්තිංයහොති. 
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කිත්තිවණ්ණගය ොතිභගවාකිත්තිවණ්යණො, කිත්තිසද්දඤ්යචවගුණඤ්ච
උක්ඛිපිත්වා වදන්යතො යහොතීති අත්යථො. චිත්තිං නානානයයන කථනිං අස්ස

අත්ථීති චිත් කථී.කලයාණපටිභායනොති සුන්දරපඤ්යඤො. 

හාෙතීති නිද්යදසස්ස උද්යදසපදිං. පරිහාෙතීති සමන්තයතො හායති. 

පරිධංසතීති අයධොපථවිිං පතති. පරිප තීති සමන්තයතො අපගච්ඡති. 

අන් රධාෙතීතිඅදස්සනිංයාති. විප්පලුජ් තීතිඋච්ඡිජ්ජති. 

ඛුද්දයකො සීලක්ෙන්යධොති ථුල්ලච්චයාදි. මහන්ය ො සීලක්ෙන්යධොති
පාරාජිකසිංඞ්ඝාදියසයසො. 

යමථුනධම්මස්ස පහානාොති තදඞ්ගාදිපහායනන පජහනත්ථාය. 

වූපසමාොති මලානිං වූපසමනත්ථාය. පටිනිස්සග්ගාොති 

පක්ඛන්දනපරිච්චාගපටිනිස්සග්ගත්ථාය. පටිපස්සද්ධිොති 
පටිපස්සද්ධසඞ්ඛාතස්සඵලස්සඅත්ථාය. 

53. යයොහියමථුනිං නවිප්පජහති සඞ්කප්යපහි…යප.… ථාවියධො. තත්ථ 

පයරය ොති සමන්නාගයතො. පයරසං නිග්යඝොසන්ති උපජ්ඣායාදීනිං

නින්දාවචනිං. මඞ්කුයහොතීතිදුම්මයනො යහොති. 

කාමසඞ්කප්යපනාතිකාමපටිසිංයුත්යතන විතක්යකන.උපරිට්යඨපිඑයසව

නයයො. ඵුට්යඨොතිවිතක්යකහි ඵුසියතො. පයරය ොතිඅපරිහීයනො. සයමොහිය ොති

සම්මා ඔහියතො අන්යතො පවිට්යඨො. කපයණො විොති දුග්ගතමනුස්යසො විය. 

මන්යදො විොති අඤ්ඤාණී විය. යමොමූයහො විොති සම්යමොහභූයතො විය. 

ඣාෙතීතිචින්යතති. පජ්ඣාෙතීතිභුසිං චින්යතති. නිජ්ඣාෙතීතිඅයනකවියධන

චින්යතති. අපජ්ඣාෙතීති තයතො අපගන්ත්වා චින්යතති. උලූයකොති

උලූකසකුයණො. රුක්ෙසාොෙන්ති රුක්යඛඋට්ඨිතසාඛාය, විටයප වා. මූසිකං

මගෙමායනොති මූසිකිං ගයවසමායනො, ‘‘මග්ගයමායනො’’තිපි පඨන්ති. 

යකොත්ථූති සිඞ්ගායලො. බිළායරොති බ්යබ්බු. සන්ධිසමලසඞ්කටියරති ද්වින්නිං
ඝරානිං අන්තයර ච උදකනිද්ධමනචික්ඛල්ලකචවරනික්ඛිපනට්ඨායන ච

ථණ්ඩියල ච. වහච්ඡින්යනොති පිට්ඨිගීවමිංසච්ඡින්යනො. ඉයතො පරා ගාථා 
පාකටසම්බ්යන්ධාඑව. 

54. තාසු සත්ථානීති කායදුච්චරිතාදීනි. තානි හි අත්තයනො පයරසඤ්ච
යඡදනට්යඨන ‘‘සත්ථානී’’ති වුච්චන්ති. යතසු වායිං වියසයසනතාව ආදියතො
මුසාවචනසත්ථායනව කයරොති, ‘‘ඉමිනා කාරයණනාහිං විබ්භන්යතො’’ති

භණන්යතො.යතයනවාහ – ‘‘එසඛ්වස්සමහායගයධො, යමොසවජ් ංපගාහතී’’ති.
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තත්ථ එස ඛ්වස්සාතිඑසයඛො අස්ස. මහායගයධොතිමහාබ්යන්ධනිං. කතයමොති
යච? යදිදිං යමොසවජ්ජිං පගාහති, ස්වායිං මුසාවාදජ්යඣොගායහො
‘‘මහායගයධො’’ති යවදිතබ්යබ්යො. 

තීණිසත්ථානීතිතයයොයඡදකා. කායදුච්චරිතිං කාෙසත්ථං.වචීසත්ථාදීසුපි

එයසවනයයො.තිං විභාගයතොදස්යසතුිං ‘‘තිවිධංකාෙදුච්චරි ංකාෙසත්ථ’’න්ති 

ආහ. සම්ප ානමුසා භාසතීති ජානන්යතො තුච්ඡිං වාචිං භාසති. අභිරය ො අහං

භන්ය  අයහොසිං පබ්බජ් ාොති සාසයන පබ්බ්යජ්ජාය අනභිරතිවිරහියතො අහිං

ආසිිං. මා ා යම යපොයස බ්බාති මාතා මයා යපොයසතබ්බ්යා. ය නම්හි

විබ්භන්ය ොති භණතීති යතන කාරයණන පටික්කන්යතො අස්මීතිපි කයථති. 

පි ායම යපොයස බ්යබොතිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

එයසො  ස්ස මහායගයධොති තස්ස පුග්ගලස්ස එයසො මහාබ්යන්යධො. 

මහාවනන්ති මහන්තිං දුට්ඨවනිං. ගහනන්ති දුරතික්කමිං. කන් ායරොති 

යචොරකන්තාරාදිසදියසො. විසයමොති කණ්ටකවිසයමො. කුටියලොති

වඞ්කකටකසදියසො. පඞ්යකොති පල්ලලසදියසො. පලියපොති කද්දමසදියසො. 

පලියබොයධොතිමහාදුක්යඛො. මහාබන්ධනන්ති මහන්තිංදුයමොචයබ්යන්ධනිං. ෙදිදං

සම්ප ානමුසාවායදොතියයොඅයිං සම්පජානමුසාවායදො. 

සභග්ගය ොවාතිසභායිංඨියතොවා. පරිසග්ගය ොවාතිගාමපරිසායිංඨියතො

වා. ඤාතිමජ්ඣගය ොවාතිදායාදානිංමජ්යඣඨියතොවා. පූගමජ්ඣගය ොවාති

යසනීනිං මජ්යඣ ඨියතො වා. රා කුලමජ්ඣගය ො වාති රාජකුලස්ස මජ්යඣ

මහාවිනිච්ඡයය ඨියතො වා. අභිනීය ොති පුච්ඡනත්ථාය නීයතො. සක්ඛිපුට්යඨොති

සක්ඛිිං කත්වා පුච්ඡියතො. එහම්යභො පුරිසාති ආලපනයමතිං. අත් යහතු වා

පරයහතු වාති අත්තයනො වා පරස්ස වා හත්ථපාදාදියහතු වා ධනයහතු වා. 

ආමිසකිඤ්චික්ෙයහතු වාති එත්ථ ආමිසන්ති ලායභො අධප්යපයතො. 

කිඤ්චික්ෙන්ති යිං වා තිං වා අප්පමත්තකිං, අන්තමයසො 
තිත්තිරවට්ටකසප්පිපිණ්ඩනවනීතපිණ්ඩාදිමත්තකස්සපි ලාභස්ස යහතූති 

අත්යථො. සම්ප ානමුසාභාසතීතිජානන්යතොයයව මුසාවාදිංකයරොති. 

පුනඅඤ්ඤිංපරියායිංදස්යසන්යතො ‘‘අපිච තීහාකායරහිමුසාවායදොයහොති, 

පුබ්යබවස්ස යහොතී’’තිආදිමාහ. තත්ථ තීහාකායරහීති සම්පජානමුසාවාදස්ස

අඞ්ගභූයතහි තීහි කාරයණහි. පුබ්යබවස්ස යහොතීති පුබ්බ්යභායගයයව අස්ස

පුග්ගලස්ස එවිං යහොති ‘‘මුසා භණිස්ස’’න්ති. භණන් ස්ස යහොතීති

භණමානස්ස යහොති. භණි ස්ස යහොතීතිභණියත අස්ස යහොති. යිං වත්තබ්බ්යිං

තස්මිිං වුත්යත යහොතීති අත්යථො. අථ වා භණි ස්සාති වුත්තවයතො 
නිට්ඨිතවචනස්ස යහොතීති. යයො එවිං පුබ්බ්යභායගපි ජානාති, භණන්යතොපි
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ජානාති, පච්ඡාපි ජානාති ‘‘මුසා මයා භණිත’’න්ති, යසො එවිං වදන්යතො
මුසාවාදකම්මුනාබ්යජ්ඣතීතිඅයයමත්ථ අත්යථොදස්සියතො.කිඤ්චාපිදස්සියතො, 
අථ යඛො අයයමත්ථ වියසයසො – පුච්ඡා තාව යහොති, ‘‘මුසා භණිස්ස’’න්ති
පුබ්බ්යභායගො අත්ථි, ‘‘මුසා මයා භණිත’’න්ති පච්ඡාභායගො නත්ථි.
වුත්තමත්තයමවහියකොචිපමුස්සතිකිිංතස්සමුසාවායදොයහොති, නයහොතීති? 

සා එවිං අට්ඨකථාසු විස්සජ්ජිතා – පුබ්බ්යභායග ‘‘මුසා භණිස්ස’’න්ති ච, 
භණන්තස්ස ‘‘මුසා භණාමී’’ති ච ජානයතො පච්ඡාභායග ‘‘මුසා මයා 
භණිත’’න්තිනසක්කානභවිතුිං, සයචපිනයහොති, මුසාවායදොයයව.පුරිමයමව
හි අඞ්ගද්වයිං පමාණිං. යස්සාපි පුබ්බ්යභායග ‘‘මුසා භණිස්ස’’න්තිආයභොයගො
නත්ථි, භණන්යතො පන ‘‘මුසා භණාමී’’ති ජානාති. භණියතපි ‘‘මුසා මයා
භණිත’’න්ති ජානාති. යසො මුසාවායදන න කායරතබ්යබ්යො. පුබ්බ්යභායගො හි
පමාණතයරො.තස්මිිංඅසතිදවාභණිතිංවා, රවා භණිතිංවායහොතීති. 

එත්ථ චතිංඤාණතා චඤාණසයමොධානඤ්ච පරිච්චජිතබ්බ්යිං.  ංඤාණ ා

පරිච්චජි බ්බාති යයන චිත්යතන ‘‘මුසා භණිස්ස’’න්ති ජානාති, යතයනව
‘‘මුසා භණාමී’’ති ච, ‘‘මුසා මයා භණිත’’න්ති ච ජානාතීති එවිං 
එකචිත්යතයනවතීසුඛයණසුජානාතීතිඅයිංතිංඤාණතාපරිච්චජිතබ්බ්යා.න හි
සක්කායතයනවචිත්යතනතිංචිත්තිංජානිතුිං, යථානසක්කායතයනව අසිනා
යසොඅසිඡින්දිතුන්ති.පුරිමිංපුරිමිංපනචිත්තිංපච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්ස චිත්තස්ස
තථාඋප්පත්තියාපච්චයයොහුත්වානිරුජ්ඣති.යතයනතිංවුච්චති– 

‘‘පමාණිං පුබ්බ්යභායගොව, තස්මිිංසතින යහස්සති; 
යසසද්වයන්ති නත්යථත, මිති වාචා තිවඞ්ගකා’’ති. (පාරා. අට්ඨ.
2.200); 

ඤාණසයමොධානිං පරිච්චජිතබ්බ්යන්ති එතානි තීණි චිත්තානි එකක්ඛයණ 
උප්පජ්ජන්තීතිනගයහතබ්බ්යානි.ඉදඤ්හිචිත්තිංනාම– 

‘‘අනිරුද්ධම්හිපඨයම, නඋප්පජ්ජතිපච්ඡිමිං; 
නිරන්තරුප්පජ්ජනයතො, එකිංවියපකාසතී’’ති.(පාරා.අට්ඨ. 2.200); 

ඉයතො පරිං පන ය්වායිං අජානිංයයව ‘‘ජානාමී’’තිආදිනා නයයන
සම්පජානමුසා භණති, යස්මා යසො ‘‘ඉදිං අභූත’’න්ති එවිංදිට්ඨියකො යහොති, 
තස්ස හි අත්යථව අයිං ලද්ධ. තථා ‘‘ඉදිං අභූත’’න්ති එවමස්ස ඛමති යචව
රුච්චතිච.එවමස්සසඤ්ඤා, එවිංසභාවයමවචස්සචිත්තිං ‘‘ඉදිංඅභූත’’න්ති. 
යදාපනමුසාවත්තුකායමොයහොති, තදාතිං දිට්ඨිිංවා දිට්ඨියාසහඛන්තිිංවා 
දිට්ඨිඛන්තීහි සද්ධිං රුචිිං වා දිට්ඨිඛන්තිරුචීහි සද්ධිං සඤ්ඤිං වා 
දිට්ඨිඛන්තිරුචිසඤ්ඤාහිසද්ධිංභාවිංවාවිනිධායනික්ඛිපිත්වාපටිච්ඡායදත්වා 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතිස්සයමත්යතයයසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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අභූතිං කත්වා භණති. තස්මා යතසම්පිවයසන අඞ්ගයභදිං දස්යසතුිං ‘‘අපි ච

චතූහාකායරහී’’තිආදිවුත්තිං. 

එත්ථච විනිධාෙදිට්ඨින්ති බ්යලවධම්මවිනිධානවයසයනතිංවුත්තිං. විනිධාෙ

ෙන්තින්තිආදීනි තයතොදුබ්බ්යලදුබ්බ්යලානිංවිනිධානවයසන. විනිධාෙසඤ්ඤන්ති
ඉදිං පයනත්ථ සබ්බ්යදුබ්බ්යලධම්මවිනිධානවයසන. සඤ්ඤාමත්තම්පි නාම
අවිනිධායසම්පජානමුසා භාසිස්සතීතියනතිංඨානිංවිජ්ජති. 

55. මන්යදොව පරිකිස්සතීති පාණවධාදීනි කයරොන්යතො තයතොනිදානඤ්ච 
දුක්ඛමනුයභොන්යතො යභොගපරියයසනාරක්ඛණානි ච කයරොන්යතො යමොමූයහො
වියපරිකිලිස්සති. 

 යමනං රා ායනො ගයහත්වා විවිධා කම්මකාරණා කායරන්තීති න
රාජායනොකයරොන්ති, රාජාධීනපුරිසානානාවිධානිකම්මකාරණානි කයරොන්ති. 

කසාහිපි  ායළන්තීති කසාදණ්ඩයකහිපි විතජ්යජන්ති. යවත්ය හීති

යවත්තලතාහි. අද්ධදණ්ඩයකහීති මුග්ගයරහි, පහාරසාධනත්ථිං වා

චතුහත්ථදණ්ඩිං ද්යවධා යඡත්වා ගහිතදණ්ඩයකහි. බිලඞ්ගථාලිකන්ති
කඤ්ජියඋක්ඛලිකකම්මකාරණිං. තිං කයරොන්තා සීසකපාලිං උප්පායටත්වා
තත්තිං අයයොගුළිං සණ්ඩායසන ගයහත්වා තත්ථ පක්ඛිපන්ති, යතන

මත්ථලුඞ්ගිං පක්කුට්ඨිත්වා උපරි උත්තරති. සඞ්ෙමුණ්ඩිකන්ති
සඞ්ඛමුණ්ඩකම්මකාරණිං. තිං කයරොන්තා 
උත්තයරොට්ඨඋභයතොකණ්ණචූළිකගලවාටකපරිච්යඡයදන චම්මිං ඡින්දිත්වා
සබ්බ්යයකයස එකයතො ගණ්ඨිිං කත්වා දණ්ඩයකන යවයඨත්වා උප්පායටන්ති, 
සහ යකයසහි චම්මිං උට්ඨහති. තයතො සීසකටාහිං ථූලසක්ඛරාහි ඝිංසිත්වා

යධොවන්තා සඞ්ඛවණ්ණිං කයරොන්ති. රාහුමුෙන්ති රාහුමුඛකම්මකාරණිං. තිං
කයරොන්තා සඞ්කුනා මුඛිං විවරිත්වා අන්යතොමුයඛ දීපිං ජායලන්ති, 
කණ්ණචූළිකාහිවා පට්ඨායමුඛිංනිඛාදයනන ඛනන්ති, යලොහිතිංපග්ඝරිත්වා
මුඛිංපූයරති. 

ය ොතිමාලිකන්තිසකලසරීරිංයතලපියලොතිකාය යවයඨත්වාආලිම්යපන්ති. 

හත්ථපජ්ය ොතිකන්ති හත්යථ යතලපියලොතිකාය යවයඨත්වා දීපිං විය

පජ්ජායලන්ති. එරකවත්තිකන්ති එරකවත්තකම්මකාරණිං. තිං කයරොන්තා
යහට්ඨාගීවයතො පට්ඨාය චම්මවට්යට කන්තිත්වා යගොප්ඵයක පායතන්ති. අථ
නිංයයොත්යතහිබ්යන්ධත්වා කඩ්ඪන්ති.යසොඅත්තයනොචම්මවට්යටඅක්කමිත්වා

අක්කමිත්වාපතති. චිරකවාසිකන්තිචිරකවාසිකකම්මකාරණිං.තිංකයරොන්තා
තයථව චම්මවට්යටකන්තිත්වාකටියිංඨයපන්ති, කටියතොපට්ඨායකන්තිත්වා
යගොප්ඵයකසු ඨයපන්ති, උපරියමහියහට්ඨිමසරීරිං චිරකනිවාසනනිවත්ථිං විය



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතිස්සයමත්යතයයසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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යහොති. එයණෙයකන්ති එයණයයකකම්මකාරණිං. තිං කයරොන්තා උයභොසු
කප්පයරසු ච උයභොසු ජණ්ණුයකසු ච අයවලයානි දත්වා අයසූලානි
යකොට්යටන්ති, යසොචතූහිඅයසූයලහි භූමියිංපතිට්ඨහති.අථනිංපරිවායරත්වා
අග්ගිංකයරොන්ති. ‘‘එයණයයයකො යජොතිපරිග්ගයහොයථා’’තිආගතට්ඨායනපි
ඉදයමව වුත්තිං. තිං සන්ධයතො සන්ධයතො සූලානි අපයනත්වා චතූහි
අට්ඨියකොටීහියයවඨයපන්ති.එවරූපාකම්මකාරණානාමනත්ථි. 

බළිසමංසිකන්ති උභයතොමුයඛහි බ්යළියසහි පහරිත්වා චම්මමිංසන්හාරූනි

උප්පායටන්ති. කහාපණිකන්තිසකලසරීරිංතිණ්හාහිවාසීහියකොටියතොපට්ඨාය 

කහාපණමත්තිංකහාපණමත්තිංපායතන්තායකොට්යටන්ති. ොරාප ච්ඡිකන්ති
සරීරිං තත්ථ තත්ථ ආවුයධහි පහරිත්වා යකොච්යඡහි ඛාරිං ඝිංයසන්ති, 
චම්මමිංසන්හාරූනි පග්ඝරිත්වා පසවන්ති, අට්ඨිකසඞ්ඛලිකාව තිට්ඨති. 

පලිඝපරිවත්තිකන්ති එයකන පස්යසන නිපජ්ජායපත්වා කණ්ණච්ඡිද්යදන
අයසූලිංයකොට්යටත්වාපථවියාඑකාබ්යද්ධිං කයරොන්ති.අථනිංපායදගයහත්වා

ආවිඤ්ඡන්ති. පලාලපීඨකන්ති යඡකා කාරණිකා ඡවිචම්මිං අච්ඡින්දිත්වා
නිසදයපොතකාහි අට්ඨීනි ඡින්දිත්වා යකයසසු ගයහත්වා උක්ඛිපන්ති, 
මිංසරාසියයව යහොති. අථ නිං යකයසයහව පරියයොනන්ධත්වා ගණ්හන්ති, 

පලාලපීඨිංවියකත්වාපලියවයඨන්ති. සුනයෙහිපීති කතිපයානිදිවසානිආහාරිං
අදත්වා ඡාතසුනයඛහි ඛාදායපන්ති. යත මුහුත්යතන අට්ඨිසඞ්ඛලිකයමව

කයරොන්ති. එවම්පි කිස්සතීති එවම්පි විඝාතිං පාපුණාති. පරිකිස්සතීති

සබ්බ්යභායගනවිඝාතිං පාපුණාති. පරිකිලිස්සතීතිඋපතාපිංපාපුණාති. 

පුන අඤ්ඤිං කාරණිං දස්යසන්යතො ‘‘අථ වා කාම ණ්හාෙ

අභිභූය ො’’තිආදිමාහ. තත්ථ කාම ණ්හාොති පඤ්චකාමගුණිකයලොයභන. 

අභිභූය ොති යතන මද්දියතො. පරිොදින්නචිත්ය ොති කුසලාචාරිං යඛයපත්වා

ගහිතචිත්යතො. යභොයග පරියෙසන්ය ොති ධනිං ගයවසමායනො. නාවාෙ 

මහාසමුද්දං පක්ෙන්දතීති තරණීසඞ්ඛාතාය නාවාය මහන්තිං යලොණසාගරිං

පවිසති. සී ස්ස පුරක්ෙය ොතිසීතිං පුරයතොකත්වා. උණ්හස්ස පුරක්ෙය ොති

උණ්හිං පුරයතො කත්වා. ඩංසාති පිඞ්ගලමක්ඛිකා. මකසාති මකසා එව. 

පීළිෙමායනොතිඩිංසාදිසම්ඵස්යසහිවියහසියමායනො. ඛුප්පිපාසාෙමිෙයමායනොති

ඛුද්දාපිපාසාය මරමායනො. තිගුම්බං ගච්ඡතීතිආදීනි මූලපදං 

ගච්ඡතීතිපරියයොසානානිචතුවීසතිපදානිරට්ඨනායමනවුත්තානි. මරුකන් ාරං 

ගච්ඡතීති වාලුකකන්තාරිං තාරකසඤ්ඤාය ගච්ඡති.  ණ්ණුපථන්ති ජාණූහි

ගන්තබ්බ්යමග්ගිං. අ පථන්ති අයජහි ගන්තබ්බ්යමග්ගිං. යමණ්ඩපයථපි එයසව
නයයො. 
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පටුන 

සඞ්කුපථන්තිඛාණුයකයකොට්යටත්වායතහි උග්ගමිතබ්බ්යිංඛාණුමග්ගිං, තිං
ගච්ඡන්යතොපබ්බ්යතපායදඨත්වාඅයසිඞ්ඝාටකිංයයොත්යතන බ්යන්ධත්වාඋද්ධිං
ඛිපිත්වා පබ්බ්යයත ලග්ගායපත්වා යයොත්යතනාරුය්හ වජිරග්යගන 
යලොහදණ්යඩන පබ්බ්යතිං විජ්ඣිත්වා ඛාණුකිං යකොට්යටත්වා තත්ථ ඨත්වා
සිඞ්ඝාටකිං ආකඩ්ඪිත්වාපුනඋපරිලග්ගායපත්වාතත්ථඨියතොචම්මයයොත්තිං
ඔලම්යබ්යත්වාතිංආදාය ඔතරිත්වායහට්ඨිමඛාණුයකබ්යන්ධත්වාවාමහත්යථන
යයොත්තිං ගයහත්වා දක්ඛිණහත්යථන මුග්ගරිං ආදාය යයොත්තිං පහරිත්වා
ඛාණුකිංනීහරිත්වා පුන අභිරුහති. එයතනුපායයනපබ්බ්යතමත්ථකිං අභිරුය්හ
පරයතො ඔතරන්යතො පුරිමනයයයනව පඨමිං පබ්බ්යතමත්ථයක ඛාණුකිං
යකොට්යටත්වාචම්මපසිබ්බ්යයකයයොත්තිං බ්යන්ධත්වාඛාණුයකයවයඨත්වාසයිං
අන්යතොපසිබ්බ්යයක නිසීදිත්වා මක්කටකානිං සුත්තවිස්සජ්ජනාකායරන
යයොත්තිං විනියවයඨත්වා ඔතරති. යතන වුත්තිං – ‘‘ඛාණුයක යකොට්යටත්වා

යතහි උග්ගමිතබ්බ්යිං ඛාණුමග්ග’’න්ති. ඡත් පථන්ති චම්මඡත්යතන වාතිං

ගාහායපත්වා සකුයණහි විය ඔතරිතබ්බ්යිං මග්ගිං. වංසපථන්ති
යවණුගුම්බ්යයඡදනසත්යථන ඡින්දිත්වා රුක්ඛිං ඵරසුනා යකොට්යටත්වා මග්ගිං
කයරොන්යතො යවළුවයන නිස්යසණිිං කත්වා යවළුගුම්යබ්ය ආරුය්හ යවළුිං
ඡින්දිත්වා අපරස්ස යවළුගුම්බ්යස්ස උපරි පායතත්වා යවළුගුම්බ්යමත්ථයකයනව
ගන්තබ්බ්යිංමග්ගිංසන්ධාය‘‘විංසපථිංගච්ඡතී’’ති වුත්තන්තියවදිතබ්බ්යිං. 

ගයවසන්ය ො න වින්දති, අලාභමූලකම්පි දුක්ෙං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදතීතිඅවින්දනමූලකම්පිකායිකයචතසිකිංදුක්ඛිං පටිලභති. 

ලද්ධාති ලභිත්වා. ආරක්ෙමූලකන්ති රක්ඛණමූලකම්පි. කින්ති යම 

යභොයගතියකනඋපායයනමමයභොයග. යනවරා ායනොහයරෙුං…යප.…න 

අප්පිො දාොදා හයරෙුන්ති. යගොපෙය ොති මඤ්ජූසාදීහි යගොපයන්තස්ස. 

විප්පලුජ් න්තීති විනස්සන්ති. 

56. එ මාදීනවං ඤත්වා, මුනි පුබ්බාපයරඉධාතිඑතිං‘‘යයසොකිත්තිචයා
පුබ්යබ්ය, හායයතවාපිතස්සසා’’ති ඉයතොපභුතිවුත්යතපුබ්බ්යාපයරඉධඉමස්මිිං
සාසයන පුබ්බ්යයතො අපයර සමණභාවයතො විබ්භන්තකභායව ආදීනවිං මුනි
ඤත්වා. 

දළ්හං කයරෙයාති නිද්යදසපදස්ස උද්යදසපදිං. ථිරං කයරෙයාති අසිථිලිං

කයරයය. දළ්හං සමාදායනො අස්සාති ථිරපටිඤ්යඤො භයවයය. 

අවට්ඨි සමාදායනොතිසන්නිට්ඨානපටිඤ්යඤො. 

57. එ ං අරිොනමුත් මන්තියදිදිංවියවකචරියා, එතිංබුද්ධාදීනිංඅරියානිං 

උත්තමිං. තස්මා වියවකිංයයව සික්යඛථාති අධප්පායයො. න ය න යසට්යඨො 
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මඤ්යඤථාති යතන ච වියවයකන අත්තානිං ‘‘යසට්යඨො අහ’’න්ති න
මඤ්යඤයය, යතන මානථද්යධොනභයවයයාතිවුත්තිංයහොති. 

උන්නතින්ති උස්සාපනිං. උන්නමන්ති උග්ගන්ත්වා පට්ඨපනිං. මානන්ති

අහිංකාරිං. ථාමන්තිබ්යලක්කාරිං. ථම්භන්ති ථද්ධකරණිං. ථද්යධොතිඅමද්දයවො. 

පත්ථද්යධොති වියසයසන අමද්දයවො. පග්ගහි සියරොති උට්ඨිතසීයසො. 

සාමන් ාතින ආරකා. ආසන්යනතින දූයර. අවිදූයරති සමීයප. උපකට්යඨති
සන්තියක. 

58. රිත් ස්සාති විවිත්තස්ස, කායදුච්චරිතාදීහි විරහිතස්ස. ඔඝතිණ්ණස්ස

පිහෙන්ති, කායමසු ගධි ා ප ාති වත්ථුකායමසු ලග්ගා සත්තා තස්ස
චතුයරොඝතිණ්ණස්ස පිහයන්ති ඉණායිකා විය ආණණයස්සාති
අරහත්තනිකූයටන යදසනිංනිට්ඨායපසි. 

රිත් ස්සාති සබ්බ්යකියලයසහි තුච්ඡස්ස. විවිත් ස්සාති සුඤ්ඤස්ස. 

පවිවිත් ස්සාති එකකස්ස. ඉදානි යයහි රිත්යතො යහොති, යත දස්යසන්යතො 

‘‘කාෙදුච්චරිය න රිත් ස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ කියලසපටිපාටියා
මග්ගපටිපාටියාති ද්විධා රිත්තතා යවදිතබ්බ්යා. කියලසපටිපාටියා තාව රායගො
යමොයහො ථම්යභො සාරම්යභො මායනො මයදොති, ඉයමහි ඡහි කියලයසහි
අරහත්තමග්යගන රිත්යතො යහොති; යදොයසො යකොයධො උපනායහො පමායදොති, 
ඉයමහි චතූහි කියලයසහි අනාගාමිමග්යගන රිත්යතො යහොති; අතිමායනො
මක්යඛො පළායසො ඉස්සා මච්ඡරියිං මායා සායඨයයන්ති, ඉයමහි සත්තහි
යසොතාපත්තිමග්යගනරිත්යතොයහොති. 

මග්ගපටිපාටියා පන යසොතාපත්තිමග්යගන අතිමායනො මක්යඛො පළායසො 
ඉස්සා මච්ඡරියිං මායා සායඨයයන්ති; ඉයමහි සත්තහි රිත්යතො යහොති, 
අනාගාමිමග්යගන යදොයසො යකොයධො උපනායහො පමායදොති, ඉයමහි චතූහි
රිත්යතොයහොති; අරහත්තමග්යගනරායගොයමොයහො ථම්යභොසාරම්යභොමායනො
මයදොති, ඉයමහිඡහිරිත්යතොයහොති.තීණිදුච්චරිතානි සබ්බ්යකියලයසහීතිආදිනා
නයයනඅවයසසාපියථායයොගිංයයොයජතබ්බ්යා. 

වත්ථුකායම පරි ානිත්වාතියතභූමයකවත්ථුකායමඤාතතීරණපරිඤ්ඤාහි

සමාපනවයසන ජානිත්වා. කියලසකායම පහාොති ඡන්දාදයයොකියලසකායම 

පහානපරිඤ්ඤාය ජහිත්වා. බයන්තිං කරිත්වාති විගතන්තිං විගතයකොටිිං
කරිත්වා. 

කායමොඝං තිණ්ණස්සාති අනාගාමිමග්යගන අවසානසඞ්ඛාතිං කායමොඝිං

තරිත්වා ඨිතස්ස. භයවොඝන්ති අරහත්තමග්යගන. දිට්යඨොඝන්ති
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යසොතාපත්තිමග්යගන. අවිජ්ය ොඝන්ති අරහත්තමග්යගන. සබ්බං 

සංසාරපථන්ති සබ්බ්යඛන්ධධාතුආයතනපටිපාටිසඞ්ඛාතිං පථිං

අරහත්තමග්යගයනව තරිත්වා ඨිතස්ස. යසොතාපත්තිමග්යගන උත්තිණ්ණස්ස. 

සකදාගාමිමග්යගන නිත්තිණ්ණස්ස. අනාගාමිමග්යගන කාමධාතුිං 

අතික්කන් ස්ස. අරහත්තමග්යගන සබ්බ්යභවිං සමතික්කන් ස්ස. 

ඵලසමාපත්තිවයසන වීතිවත් ස්ස. පාරංග ස්සාතිආදීනි නිබ්බ්යානවයසන

වුත්තානි. ෙථා ඉණායිකා ආණණයන්ති පවඩ්ඪකඉණිං ආදාය විචරන්තා

ආණණයිං. පත්යථන්තීති පත්ථනිං උප්පායදන්ති. ආබාධිකා ආයරොගයන්ති

පිත්තාදියරොගාතුයරො යභසජ්ජකිරියාය තිංයරොගවූපසමනත්ථිංආයරොගයිං. ෙථා

බන්ධනබද්ධාති නක්ඛත්තදිවයස බ්යන්ධනාගායර බ්යද්ධපුරිසා. ෙථා දාසා 

භුජිස්සන්තියස්මාභුජිස්සාපුරිසායිංඉච්ඡන්ති, තිංකයරොන්ති, නනිං යකොචි

බ්යලක්කායරනතයතොනිවත්යතති, තස්මා දාසාභුජිස්සභාවිංපත්යථන්ති. ෙථා

කන් ාරද්ධානපක්ෙන්දාති යස්මා බ්යලවන්යතො පුරිසා හත්ථභාරිං ගයහත්වා
සජ්ජාවුධා සපරිවාරා කන්තාරිං පටිපජ්ජන්ති, යත යචොරා දූරයතොව දිස්වා
පලායන්ති. යත යසොත්ථිනා කන්තාරිං නිත්ථරිත්වා යඛමන්තිං පත්වා 
හට්ඨතුට්ඨා යහොන්ති. තස්මා කන්තාරපක්ඛන්දා යඛමන්තභූමිිං පත්යථන්ති. 
යදසනාපරියයොසායන තිස්යසො යසොතාපත්තිඵලිං පත්වා පච්ඡා පබ්බ්යජිත්වා
අරහත්තිං සච්ඡාකාසි. 

සද්ධම්මපජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

තිස්සයමත්යතයයසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. පසූරසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

59. අට්ඨයම පසූරසුත්තනිද්යදයස පඨමගාථාය තාව සඞ්යඛයපො – ඉයම
දිට්ඨිගතිකා අත්තයනො දිට්ඨිිං සන්ධාය ‘‘ඉයධව සුද්ධී’’ති වදන්ති. අඤ්යඤසු 
පනධම්යමසුවිසුද්ධිංනාහු, එවිංයිංඅත්තයනොසත්ථාරාදිිංනිස්සිතා, තත්යථව
‘‘එස වායදො සුයභො’’ති එවිං සුභවාදා හුත්වා පුථූසමණබ්රාහ්මණා ‘‘සස්සයතො
යලොයකො’’තිආදීසු පච්යචකසච්යචසුනිවිට්ඨා. 

සබ්යබ පරවායදඛිපන්තීතිසබ්බ්යාපරලද්ධයයොඡඩ්යඩන්ති. උක්ඛිපන්තීති

දූරයතො ඛිපන්ති. පරික්ඛිපන්තීතිසමන්තයතො ඛිපන්ති. සුභවාදාතිනිද්යදසස්ස

උද්යදසපදිං. යසොභනවාදාති ‘‘එතිං සුන්දර’’න්ති කයථන්තා. පණ්ඩි වාදාති

‘‘පණ්ඩිතා මය’’න්ති එවිං කයථන්තා. ථිරවාදාති ‘‘නිද්යදොසවාදිං වදාමා’’ති

කයථන්තා. ඤාෙවාදාති ‘‘යුත්තවාදිං වදාමා’’ති කයථන්තා. යහතුවාදාති

‘‘කාරණසහිතිං වදාමා’’ති කයථන්තා. ලක්ෙණවාදාති ‘‘සල්ලක්යඛතබ්බ්යිං

වදාමා’’තිවදන්තා. කාරණවාදාති‘‘උදාහරණයුත්තවාදිංවදාමා’’තිකයථන්තා. 

ඨානවාදාති‘‘පක්කමිතුිංඅසක්කුයණයයවාදිංවදාමා’’තිවදන්තා. 

නිවිට්ඨාතිඅන්යතොපවිට්ඨා. පතිට්ඨි ාතිතත්යථවඨිතා. 

60. එවිං නිවිට්ඨාච ‘‘ය වාදකාමා’’තිදුතියගාථා.තත්ථ බාලංදහන්තීමිථු

අඤ්ඤමඤ්ඤන්ති ‘‘අයිං බ්යායලො, අයිං බ්යායලො’’ති එවිං ද්යවපි ජනා

අඤ්ඤමඤ්ඤිං බ්යාලිං දහන්ති, බ්යාලයතො පස්සන්ති. වදන්ති ය  අඤ්ඤසි ා

කයථොජ් න්ති යත අඤ්ඤමඤ්ඤසත්ථාරාදිනිස්සිතා කලහිං වදන්ති. 

පසංසකාමා කුසලාවදානාති පසිංසත්ථිකා උයභොපි ‘‘මයිං කුසලාවදානා 
පණ්ඩිතවාදා’’තිඑවිංසඤ්ඤියනොහුත්වා. 

වාදත්ථිකාති වායදන අත්ථිකා. වාදාධිප්පාොති වාදජ්ඣාසයා. 

වාදපුයරක්ොරාතිවාදයමවපුරයතො කත්වා චරමානා. වාදපරියෙසනංචරන් ාති

වාදයමව ගයවසනිං චරමානා. විගය්හාති පවිසිත්වා. ඔගය්හාති ඔතරිත්වා. 

අජ්යඣොගායහත්වාති නිමුජ්ජිත්වා. පවිසිත්වාතිඅන්යතොකත්වා. 

අයනො වන්තීති නිහීනඔජවතී, යතජවිරහිතාති අත්යථො. සා කථාති එසා

වාචා. කයථොජ් ං වදන්තීතිනිත්යතජිංභණන්ති.එවිංවදායනසුචයතසුඑයකො
නියමයතොඑව. 

61. යුත්ය ො කථාෙන්ති ගාථා. තත්ථ යුත්ය ො කථාෙන්ති වාදකථාය

උස්සුක්යකො. පසංසමිච්ඡං විනිඝාති යහොතීති අත්තයනො පසිංසිං ඉච්ඡන්යතො
‘‘කථිං නු යඛො නිග්ගයහස්සාමී’’තිආදිනා නයයන පුබ්යබ්යව වාදා කථිංකථී
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විනිඝාතීයහොති. අපාහ ස්මින්ති පඤ්හවීමිංසයකහි‘‘අත්ථාපගතිංයතභණිතිං, 

බ්යයඤ්ජනාපගතිං යත භණිත’’න්තිආදිනා නයයන අපහරියත වායද. නින්දාෙ

යසොකුප්පතීති එවිංඅපාහතස්මිඤ්චවායදඋප්පන්නායනින්දායයසොකුප්පති. 

රන්ධයමසීතියස්සරන්ධයමවගයවසන්යතො. 

යථොමනන්ති වණ්ණභණනිං. කිත්තින්ති පාකටකරණිං. වණ්ණහාරිෙන්ති 

ගුණවඩ්ඪනිං. පුබ්යබව සල්ලාපාති සල්ලාපයතො පුයරතරයමව. ‘‘කථමිදිං

කථමිද’’න්ති කථිංකථා අස්ස අත්ථීති කථංකථී.  යෙො නු යෙො යමති මම

ජයයො. කථං නිග්ගහන්ති යකන පකායරන නිග්ගණ්හනිං. පටිකම්මං

කරිස්සාමීති මම ලද්ධිං පරිසුද්ධිං කරිස්සාමි. වියසසන්ති අතියරකිං. 

පටිවියසසන්ති පුනප්පුනිං වියසසිං. ආයවඨිෙං කරිස්සාමීති පරියවඨනිං

කරිස්සාමි. නිබ්යබඨිෙන්ති මම නිබ්යබ්යඨනිං යමොචනිං නික්ඛමනිං. යඡදන්ති

වාදඡින්දනිං. මණ්ඩලන්ති වාදසඞ්ඝාතිං. පාරිසජ් ාති පරිචාරිකා. පාසාරිකාති 

කාරණිතා. අපහරන්තීතිපටිබ්යාහන්ති. 

අත්ථාපග න්ති අත්ථයතො අපගතිං, අත්යථො නත්ථීති. අත්ථය ො

අපහරන්තීති අත්ථම්හාපටිබ්යාහන්ති. අත්යථොය දුන්නිය ොතිතවඅත්යථොන 

සම්මාඋපනීයතො. බයඤ් නංය දුයරොපි න්තිතවබ්යයඤ්ජනිං දුප්පතිට්ඨාපිතිං. 

නිග්ගයහොය අකය ොතිතයානිග්ගයහොනකයතො. පටිකම්මංය දුක්කටන්ති

තයා අත්තයනො ලද්ධපතිට්ඨාපනිං දුට්ඨු කතිං. විසමකථං දුක්කථි න්ති න

සම්මා කථිතිං. දුබ්භණි න්ති භණන්යතනපි දුට්ඨු භණිතිං. දුල්ලපි න්ති න

සම්මා විස්සජ්ජිතිං. දුරුත් න්ති අඤ්ඤථා භණිතිං. දුබ්භාසි න්ති විරූපිං
භාසිතිං. 

නින්දාොති ගරහයණන. ගරහාොති යදොසකථයනන. අකිත්තිොති 

අගුණකථයනන. අවණ්ණහාරිකාොතිඅගුණවඩ්ඪයනන. 

කුප්පතීති පකතිභාවිං ජයහත්වාචලති. බයාපජ් තීතියදොසවයසනපූතිභාවිං

ආපජ්ජති. පතිට්ඨීෙතීති යකොධවයසන ගණභාවිං ගච්ඡති. යකොපඤ්චාති

කුපිතභාවිං. යදොසඤ්චාති දූසනිං. අපච්චෙඤ්චාති අතුට්ඨාකාරඤ්ච. 

පාතුකයරොතීති පාකටිං කයරොති. රන්ධයමසීති අන්තරගයවසී. විරන්ධයමසීති

ඡිද්දගයවසී. අපරද්ධයමසීතිගුණිංඅපයනත්වායදොසයමවගයවසී. ෙලි යමසීති

පක්ඛලනගයවසී. ගළි යමසීති පතනගයවසී.‘‘ඝට්ටිතයමසී’’තිපිපායඨො, තස්ස

පීළනගයවසීතිඅත්යථො. විවරයමසීතියදොසගයවසී. 

62. න යකවලඤ්චයසොකුප්පති, අපිචයඛොපන ‘‘ෙමස්ස වාද’’න්තිගාථා.

තත්ථ පරිහීනමාහු, අපාහ න්ති අත්ථබ්යයඤ්ජනාදියතො අපාහතිං පරිහීනිං
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වදන්ති. පරියදවතීති තයතොනිමිත්තිංයසො ‘‘අඤ්ඤිංමයාආවජ්ජිත’’න්තිආදීහි

විප්පලපති. යසොචතීති ‘‘තස්ස ජයයො’’තිආදීනි ආරබ්භ යසොචති. ‘‘උපච්චගා

ම’’න්ති අනුත්ථුනාතීති ‘‘යසො මිං වායදන වාදිං අතික්කන්යතො’’තිආදිනා
නයයනසුට්ඨුතරිංවිප්පලපති. 

පරිහාපි න්ති න වඩ්ඪිතිං. අඤ්ඤං මො ආවජ්ජි න්ති අඤ්ඤිං කාරණිං

මයාඅවනමිතිං. චින්ති න්තිවීමිංසිතිං. මහාපක්යෙොති මහන්යතොඤාතිපක්යඛො

එතස්සාති මහාපක්යඛො. මහාපරියසොති මහාපරිචාරිකපරියසො. මහාපරිවායරොති

මහාදාසදාසිපරිවායරො. පරිසාචාෙංවග්ගාතිඅයඤ්චපරිසාවග්ගා, නඑකා. පුන

භඤ්ජිස්සාමීතිපුනභින්දිස්සාමි. 

63. එය  විවාදා සමයණසූති එත්ථ පන සමණා වුච්චන්ති

බ්යාහිරපරිබ්බ්යාජකා. එය සු උග්ඝාතිනිඝාති යහොතීති එයතසු වායදසු
ජයපරාජයාදිවයසනචිත්තඋග්ඝාතනිඝාතිංවාපාපුණන්යතො උග්ඝාතිචනිඝාති

ච යහොති. විරයම කයථොජ් න්ති පජයහයය කලහිං. න හඤ්ඤදත්ථත්ථි

පසංසලාභාතිනහිඑත්ථපසිංසලාභයතො අඤ්යඤොඅත්යථොඅත්ථි. උත් ායනො

වාතිනගම්භීයරොතිඅත්යථො ‘‘පඤ්චියමකාමගුණා’’තිආදීසු(අ.නි.6.63) විය. 

ගම්භීයරො වාති දුප්පයවයසො අප්පතිට්යඨො පටිච්චසමුප්පායදො විය. ගූළ්යහො

වාති පටිච්ඡන්යනො හුත්වා ඨියතො ‘‘අභිරම නන්ද අහිං යත

පාටියභොයගො’’තිආදීසු (උදා.22) විය. පටිච්ඡන්යනොවාතිඅපාකයටො ‘‘මාතරිං

පිතරිං හන්ත්වා’’තිආදීසු (ධ. ප. 294; යනත්ති. 113) විය. යනයෙයො වාති
නීහරිත්වා කයථතබ්යබ්යො ‘‘අසද්යධො අකතඤ්ඤූචා’’තිආදීසු (ධ. ප. 97) විය. 

නීය ො වාති පාළියා ඨිතනියායමන කයථතබ්යබ්යො ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, 

අරියවිංසා’’තිආදීසු (අ. නි. 4.28) විය. අනවජ්ය ො වාති නිද්යදොසත්යථො

‘‘කුසලා ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. තිකමාතිකා 1) විය. නික්කියලයසො වාති

කියලසවිරහියතොවිපස්සනාවිය. යවොදායනො වාති පරිසුද්යධොයලොකුත්තරිංවිය. 

පරමත්යථො වාති උත්තමත්යථො උත්තමත්ථභූයතො අත්යථො
ඛන්ධධාතුආයතනනිබ්බ්යානානිවිය. 

64. ඡට්ඨගාථායත්යථො–යස්මාචනහඤ්ඤදත්ථත්ථිපසිංසලාභා, තස්මා

පරමිං ලාභිං ලභන්යතොපි ‘‘සුන්දයරො අය’’න්ති  ත්ථ දිට්ඨියා පසංසිය ො වා

පනයහොතීතිතිං වාදංපරිසාෙ මජ්යඣ දීයපත්වාතයතොයසොයතනජයත්යථන

තුට්ඨිිංවාදන්තවිදිංසකිංවා ආපජ්ජන්යතො හස්සති, මායනනච උන්නමති. කිිං

කාරණිං? යස්මාතිංජයත්ථිං පප්පුෙයෙථාමයනො ජායතො. 
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ථම්භයිත්වාති පූයරත්වා. බූ්රහයිත්වාති වඩ්යඪත්වා. ඉමිස්සා ගාථාය
නිද්යදයසො උත්තානත්යථො. 

65. එවිං උන්නමයතො ච ‘‘ො උන්නතී’’ති ගාථා. තත්ථ මානාතිමානං 

වදය  පයනයසොති එයසො පන තිං උන්නතිිං ‘‘විඝාතභූමී’’ති අබුජ්ඣමායනො
මානඤ්ච අතිමානඤ්චවදති.එවිංඉමිස්සාපිගාථායනිද්යදයසොඋත්තානත්යථො. 

66. එවිං වායද යදොසිං දස්යසත්වා ඉදානි තස්ස වාදිං අසම්පටිච්ඡන්යතො 

‘‘සූයරො’’තිගාථමාහ.තත්ථ රා ොදාොති රාජඛාදනීයයන, භත්තයවතයනනාති

වුත්තිං යහොති. අභිගජ් යමති පටිසූරමිච්ඡන්ති යථා යසො පටිසූරිං ඉච්ඡන්යතො

අභිගජ්ජන්යතොඑති, එවිං දිට්ඨිගතියකොදිට්ඨිගතිකන්තිදස්යසති. යෙයනවයසො

ය න පයලහීතියයනයසොතුය්හිංපටිසූයරො, යතනගච්ඡ. පුබ්යබව නත්ථිෙදිදං

යුධාොති යිං පන කියලසජාතිං යුද්ධාය සියා, තිං ඉධ පුබ්යබ්යව නත්ථි, 
යබ්යොධමූයලයයවස්සපහීනන්තිදස්යසති. 

සූයරොති නිද්යදසස්ස උද්යදසපදිං. සුට්ඨු උයරො සූයරො, විස්සට්ඨඋයරො

නින්නඋයරොති අත්යථො. වීයරොති පරක්කමවන්යතො. වික්කන්ය ොති සඞ්ගාමිං

පවිසන්යතො. අභීරූතිආදයයො වුත්තනයා එව. පුට්යඨොති නිද්යදසස්ස

උද්යදසපදිං. යපොසිය ොතිථූලකයතො. ආපාදිය ොතිඋපඩ්ඪබ්යලියතොපටිපාදියතො. 

වඩ්ඪිය ොතිතයතොතයතොභාවියතො. 

ගජ් න්ය ොති අබ්යයත්තසයරන ගජ්ජන්යතො. උග්ගජ් න්ය ොති උක්කුට්ඨිිං

කයරොන්යතො. අභිගජ් න්ය ොති සීහනාදිං කයරොන්යතො. එතීති ආගච්ඡති. 

උයපතීති තයතො සමීපිං ගච්ඡති. උපගච්ඡතීති තයතො සමීපිං ගන්ත්වා න 

නිවත්තති. පටිසූරන්තිනිබ්භයිං. පටිපුරිසන්තිසත්තුපුරිසිං. පටිසත්තුන්තිසත්තු

හුත්වා අභිමුයඛ ඨිතිං. පටිමල්ලන්ති පටියසධිං හුත්වා යුජ්ඣන්තිං. 

ඉච්ඡන්ය ොතිආකඞ්ඛමායනො. 

පයලහීතිගච්ඡ. ව ාතිමාතිට්ඨ. ගච්ඡාතිසමීපිං උපසඞ්කම. අභික්කමාති
පරක්කමිංකයරොහි. 

යබොධිොමූයලතිමහායබ්යොධරුක්ඛස්සසමීයප. යෙපටියසනිකරාකියලසාති

යය කියලසා පටිපක්ඛකරා. පටියලොමකරාති පටාණීකරා. පටිකණ්ටකකරාති 

විනිවිජ්ඣනකරා. පටිපක්ෙකරාතිසත්තුකරා. 

67. ඉයතො පරිං යසසගාථා පාකටසම්බ්යන්ධා එව. තත්ථ විවාදෙන්තීති

විවදන්ති. පටියසනිකත් ාති පටියලොමකාරකා. ‘‘න ත්විං ඉමිං ධම්මවිනයිං 
ආජානාසී’’තිආදිනානයයනවිරුද්ධවචනිංවිවායදො. 
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සහි ං යමති මම වචනිං අත්ථසිංහිතිං. අසහි ං ය ති තව වචනිං

අනත්ථසිංහිතිං. අධිචිණ්ණං ය  විපරාවත් න්ති යිං තිං අධචිණ්ණිං

චිරකාලයසවනවයසන පගුණිං, තිං මම වාදිං ආගම්ම නිවත්තිං. ආයරොපිය ො

ය වායදොති තුය්හිංඋපරිමයායදොයසොආයරොපියතො. චරවාදප්පයමොක්ොොති 
භත්තපුටිං ආදාය තිං තිං උපසඞ්කමිත්වා වාදා පයමොක්ඛත්ථාය උත්තරිං

පරියයසමායනො විචර. නිබ්යබයඨහි වාති අථ වා මයා ආයරොපිතයදොසයතො

අත්තානිංයමොයචහි. සයචපයහොසීතිසයචසක්යකොසි. 

ආයවඨිොෙ ආයවඨිෙන්ති ආයවයඨත්වා නිවත්තයනන නිවත්තනිං. 

නිබ්යබඨිොෙ නිබ්යබඨිෙන්ති යදොසයතො යමොචයනන යමොචනිං. යඡයදන

යඡදන්තිඑවමාදියහට්ඨාවුත්තනයත්තා යථායයොගිංයයොයජතබ්බ්යිං. 

68. වියසනිකත්වාතිකියලසයසනිංවිනායසත්වා. කිං ලයභථාතිපටිමල්ලිං

කිිං ලභිස්සසි. පසූරාති තිං පරිබ්බ්යාජකිං ආලපති. යෙසීධ නත්ථීති යයසිං ඉධ
නත්ථි.ඉමායපි ගාථායනිද්යදයසොඋත්තානත්යථොයයව. 

69. පවි ක්කන්ති ‘‘ජයයොනුයඛොයම භවිස්සතී’’තිආදීනිවිතක්යකන්යතො. 

යධොයනන යුගං සමාගමාති ධුතකියලයසන බුද්යධන සද්ධිං යුගග්ගාහිං

සමාපන්යනො. නහිත්වං සක්ෙසිසම්පො යවති යකොත්ථුආදයයොවියසීහාදීහි
යධොයනන සහ යුගිං ගයහත්වා එකපදම්පි සම්පයාතුිං යුගග්ගාහයමව වා
සම්පායදතුිංන සක්ඛිස්සසීති. 

මයනොති නිද්යදසස්ස උද්යදසපදිං. චිත් න්ති චිත්තතාය චිත්තිං.

‘‘ආරම්මණිං මිනමානිං ජානාතී’’ති මයනො. මානසන්ති මයනො එව.
‘‘අන්තලික්ඛචයරො පායසො, ය්වායිං චරති මානයසො’’ති (මහාව. 33; සිං. නි.
1.151) හිඑත්ථපනසම්පයුත්තකධම්යමොමානයසොති වුත්යතො. 

‘‘කථඤ්හිභගවාතුය්හිං, සාවයකොසාසයනරයතො; 
අප්පත්තමානයසො යසක්යඛො, කාලිංකයිරා ජයනසුතා’’ති. (සිං. නි. 
1.159) – 

එත්ථ අරහත්තිංමානසන්තිවුත්තිං.ඉධපන මයනොවමානසිං, බ්යයඤ්ජනවයසන
යහතිංපදිංවඩ්ඪිතිං. 

හදෙන්තිචිත්තිං.‘‘චිත්තිංවායත ඛිපිස්සාමි, හදයිංවායතඵායලස්සාමී’’ති
(සු.නි.ආළවකසුත්ත; සිං.නි.1.237) එත්ථඋයරොහදයන්තිවුත්තිං. ‘‘හදයා
හදයිං මඤ්යඤ අඤ්ඤාය තච්ඡතී’’ති (ම. නි. 1.63) එත්ථ චිත්තිං. ‘‘වක්කිං
හදය’’න්ති (දී. නි. 2.377; ම. නි. 1.110; ඛු. පා. 3.ද්වත්තිිංසාකාර) එත්ථ
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හදයවත්ථු.ඉධපනචිත්තයමවඅබ්භන්තරට්යඨන ‘‘හදය’’න්තිවුත්තිං.තයමව

පරිසුද්ධට්යඨන පණ්ඩරං, භවඞ්ගිංසන්ධායයතිංවුත්තිං.යථාහ‘‘පභස්සරමිදිං, 
භික්ඛයව, චිත්තිං, තඤ්ච යඛො ආගන්තුයකහි උපක්කියලයසහි
උපක්කිලිට්ඨ’’න්ති (අ. නි. 1.49). තයතො නික්ඛන්තත්තා පන අකුසලම්පි
ගඞ්ගායනික්ඛන්තානදීගඞ්ගාවියයගොධාවරියතො නික්ඛන්තායගොධාවරිවියච
‘‘පණ්ඩර’’න්ත්යවවවුත්තිං. 

මයනො මනාෙ නන්ති ඉධ පන මයනොගහණිං මනස්යසව 
ආයතනභාවදීපනත්ථිං. යතයනතිං දීයපති ‘‘නයිදිං යදවායතනිං විය මනස්ස
ආයතනත්තා මනායතනිං, අථ යඛො මයනො එව ආයතනිං මනායතන’’න්ති.
තත්ථ නිවාසට්ඨානට්යඨන ආකරට්යඨන සයමොසරණට්ඨානට්යඨන

සඤ්ජාතියදසට්යඨනකාරණට්යඨනච ආෙ නං යවදිතබ්බ්යිං.තථාහියලොයක
‘‘ඉස්සරායතනිං වාසුයදවායතන’’න්තිආදීසු නිවාසට්ඨානිං ආයතනන්ති
වුච්චති. ‘‘සුවණ්ණායතනිං රජතායතන’’න්තිආදීසු ආකයරො. සාසයන පන
‘‘මයනොරයම ආයතයන, යසවන්ති නිං විහඞ්ගමා’’තිආදීසු (අ. නි. 5.38) 
සයමොසරණට්ඨානිං. ‘‘දක්ඛිණාපයථො ගුන්නිං ආයතන’’න්තිආදීසු
සඤ්ජාතියදයසො. ‘‘තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බ්යතිං පාපුණාති සති
සතිආයතයන’’තිආදීසු (අ. නි. 3.102; ම. නි. 3.158) කාරණිං. ඉධ පන
සඤ්ජාතියදසට්යඨන සයමොසරණට්ඨානට්යඨන කාරණට්යඨනාති තිධාපි
වට්ටති. 

ඵස්සාදයයො හි ධම්මා එත්ථ සඤ්ජායන්තීති සඤ්ජාතියදසට්යඨනපි එතිං
ආයතනිං. බ්යහිද්ධා රූපසද්දගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බ්යා ආරම්මණභායවයනත්ථ
ඔසරන්තීති සයමොසරණට්ඨානට්යඨනපි ආයතනිං. ඵස්සාදීනිං පන 
සහජාතාදිපච්චයට්යඨන කාරණත්තා කාරණට්යඨනාපි ආයතනන්ති

යවදිතබ්බ්යිං. මනින්ද්රිෙං වුත්තත්ථයමව. 

විජානාතීති විඤ්ඤාණං. විඤ්ඤාණයමව ඛන්යධො විඤ්ඤාණක්ෙන්යධො. 
තස්ස රාසිආදිවයසන අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. ‘‘මහාඋදකක්ඛන්යධොත්යවව
සඞ්ඛිං ගච්ඡතී’’ති (අ. නි. 4.51) එත්ථ හි රාසට්යඨන ඛන්යධො වුත්යතො.
‘‘සීලක්ඛන්යධොසමාධක්ඛන්යධො’’තිආදීසු(දී.නි.3.355) ගුණට්යඨන.‘‘අද්දස
යඛො භගවා මහන්තිං දාරුක්ඛන්ධ’’න්ති (සිං. නි. 4.241) එත්ථ 
පණ්ණත්තිමත්තට්යඨන.ඉධපනරූළ්හියතොඛන්යධොවුත්යතො.රාසට්යඨනහි 
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස එකයදයසො එකිං විඤ්ඤාණිං. තස්මා යථා රුක්ඛස්ස
එකයදසිං ඡින්දන්යතො රුක්ඛිං ඡින්දතීති වුච්චති, එවයමව
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස එකයදසභූතිං එකම්පි විඤ්ඤාණිං රූළ්හියතො
විඤ්ඤාණක්ඛන්යධොතිවුත්තිං. 
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 ජ් ා මයනොවිඤ්ඤාණධාතූති යතසිං ඵස්සාදීනිං ධම්මානිං අනුච්ඡවිකා
මයනොවිඤ්ඤාණධාතු.ඉමස්මිඤ්හිපයදඑකයමවචිත්තිං මිනනට්යඨනමයනො, 
විජානනට්යඨන විඤ්ඤාණිං, සභාවට්යඨන නිස්සත්තට්යඨන වා ධාතූති තීහි
නායමහිවුත්තිං. 

සද්ධිං යුගං සමාගමන්ති එකප්පහායරන සද්ධිං. සම්මාගන්ත්වාති

පාපුණිත්වා. යුගග්ගාහංගණ්හිත්වාතියුගපටිභාගිංගයහත්වා. සාකච්යඡතුන්ති

සද්ධිං කයථතුිං. සල්ලපිතුන්ති අල්ලාපසල්ලාපිං කාතුිං. සාකච්ඡං 

සමාපජ්ජිතුන්තිසද්ධිංකථනිංපටිපජ්ජිතුිං.නපටිබ්යලභායවකාරණිංදස්යසතුිං 

‘‘ ං කිස්සයහතු, පසූයරො පරිබ්බා යකො හීයනො’’තිආදිමාහ. යසො හි භගවා

අග්යගො චාති අසදිසදානඅග්ගත්තා අසමානපඤ්ඤත්තා අග්යගො ච. යසට්යඨො

චාතිසබ්බ්යගුයණහිඅප්පටිසමට්යඨනයසට්යඨොච. යමොක්යෙොචාතිසවාසයනහි

කියලයසහි මුත්තත්තා යමොක්යඛො ච. උත් යමො චාති අත්තයනො

උත්තරිතරවිරහිතත්තා උත්තයමො ච. පවයරො චාති සබ්බ්යයලොයකන

අභිපත්ථනීයත්තා පවයරො ච. මත්ය න මා ඞ්යගනාති පභින්නමයදන
හත්ථිනා. 

යකොත්ථුයකොති ජිරණසිඞ්ගායලො. සීයහන මිගරඤ්ඤා සද්ධින්ති

යකසරසීයහන මිගරායජන සහ.  රුණයකොති ඡාපයකො. යධනුපයකොති

ඛීරපයකො. උසයභනාති මඞ්ගලසම්මයතන උසයභන. චලකකුනා සද්ධින්ති

චලමානකකුනා සද්ධිං. ධඞ්යකොති කායකො. ගරුයළන යවනය යෙයන

සද්ධින්ති එත්ථ ගරුයළනාති ජාතිවයසන නාමිං. යවනය යෙයනාති

යගොත්තවයසන. චණ්ඩායලොති ඡවචණ්ඩායලො. රඤ්ඤා චක්කවත්තිනාති

චාතුද්දීපිකචක්කවත්තිනා. පංසුපිසාචයකොති කචවරඡඩ්ඩනට්ඨායන

නිබ්බ්යත්තයකො යක්යඛො. ඉන්යදන යදවරඤ්ඤා සද්ධින්ති සක්යකන

යදවරායජන සහ. යසො හි භගවා මහාපඤ්යඤොතිආදීනි ඡප්පදානි යහට්ඨා

විත්ථාරිතානි. තත්ථ පඤ්ඤාපයභදකුසයලොති අත්තයනො අනන්තවිකප්යප

පඤ්ඤායභයද යඡයකො. පභින්නඤායණොති අනන්තප්පයභදපත්තඤායණො.
එයතන පඤ්ඤාපයභදකුසලත්යතපි සති තාසිං පඤ්ඤානිං අනන්තයභදත්තිං

දස්යසති. අධිග පටිසම්භියදොති පටිලද්ධඅග්ගචතුපටිසම්භිදඤායණො. 

චතුයවසාරජ් ප්පත්ය ොති චත්තාරි විසාරදභාවසඞ්ඛාතානි ඤාණානි පත්යතො.
යථාහ– 

‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත පටිජානයතො ‘ඉයම ධම්මා 
අනභිසම්බුද්ධා’ති, තත්ර වත මිං සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා
මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා යලොකස්මිිං සහධම්යමන
පටියචොයදස්සතීතිනිමිත්තයමතිං, භික්ඛයව, න සමනුපස්සාමි, එතමහිං, 
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භික්ඛයව, නිමිත්තිං අසමනුපස්සන්යතො යඛමප්පත්යතො අභයප්පත්යතො
යවසාරජ්ජප්පත්යතොවිහරාමි. 

‘‘ඛීණාසවස්ස යත පටිජානයතො ‘ඉයම ආසවා
අපරික්ඛීණා’ති…යප.…‘යයයඛොපන යතඅන්තරායිකාධම්මාවුත්තා, 
යතපටියසවයතොනාලිං අන්තරායායා’’ති…යප.…යස්ස යඛො පන යත
අත්ථාය ධම්යමො යදසියතො, යසො න නියයාති තක්කරස්ස සම්මා 
දුක්ඛක්ඛයායාති, තත්ර වත මිං සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා
මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා යලොකස්මිිං සහධම්යමන
පටියචොයදස්සතීතිනිමිත්තයමතිං, භික්ඛයව, න සමනුපස්සාමි, එතමහිං, 
භික්ඛයව, නිමිත්තිං අසමනුපස්සන්යතො යඛමප්පත්යතො අභයප්පත්යතො
යවසාරජ්ජප්පත්යතොවිහරාමී’’ති(අ.නි.4.8; ම.නි.1.150). 

දසබලබලධාරීති දස බ්යලානි එයතසන්ති දසබ්යලා, දසබ්යලානිං බ්යලානි
දසබ්යලබ්යලානි, තානි දසබ්යලබ්යලානි ධාරයතීති දසබ්යලබ්යලධාරී, 
දසබ්යලඤාණබ්යලධාරීති අත්යථො. එයතහි තීහි වචයනහි අනන්තප්පයභදානිං
යනයයානිං පයභදමුඛමත්තිං දස්සිතිං. යසොයයව පඤ්ඤාපයයොගවයසන

අභිමඞ්ගලසම්මතට්යඨන පුරිසාසයභො. අසන්තාසට්යඨන පුරිසසීයහො. 

මහන්තට්යඨන පුරිසනායගො. පජානනට්යඨන පුරිසා ඤ්යඤො. 

යලොකකිච්චධුරවහනට්යඨන පුරිසයධොරය්යහො. 

අථ යතජාදිකිං අනන්තඤාණයතො ලද්ධිං ගුණවියසසිං දස්යසතුකායමො

යතසිං යතජාදීනිං අනන්තඤාණමූලභාවිං දස්යසන්යතො ‘‘අනන් ඤායණො’’ති

වත්වා ‘‘අනන් ය ය ො’’තිආදිමාහ.තත්ථ අනන් ඤායණොතිගණනවයසනච

පභාවවයසනචඅන්තවිරහිතඤායණො. අනන් ය ය ොතියවයනයයසන්තායන

යමොහතමවිධමයනන අනන්තඤාණයතයජො. අනන් ෙයසොති

පඤ්ඤාගුයණයහව යලොකත්තයවිත්ථතානන්තකිත්තියඝොයසො. අඩ්ය ොති

පඤ්ඤාධනසමිද්ධයා සමිද්යධො. මහද්ධයනොති පඤ්ඤාධනවඩ්ඪත්යතපි
පභාවමහත්යතන මහන්තිං පවත්තපඤ්ඤාධනමස්සාති මහද්ධයනො.

‘‘මහාධයනො’’ති වා පායඨො. ධනවාති පසිංසිතබ්බ්යපඤ්ඤාධනවත්තා
නිච්චයුත්තපඤ්ඤාධනවත්තා අතිසයභායවන පඤ්ඤාධනවත්තා ධනවා.
එයතසුපිහිතීසුඅත්යථසුඉදිංවචනිංසද්දවිදූ ඉච්ඡන්ති. 

එවිං පඤ්ඤාගුයණන භගවයතො අත්තසම්පත්තිසිද්ධිං දස්යසත්වා පුන 
පඤ්ඤාගුයණයනව යලොකහිතසම්පත්තිසිද්ධිං දස්යසන්යතො 

‘‘යන ා’’තිආදිමාහ. තත්ථ යවයනයයය සිංසාරසඞ්ඛාතභයට්ඨානයතො 

නිබ්බ්යානසඞ්ඛාතිං යඛමට්ඨානිං යන ා. තත්ථ නයනකායල එව
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සිංවරවිනයපහානවිනයවයසන යවයනයයය වියන ා. ධම්මයදසනාකායල එව

සිංසයච්යඡදයනන අනුයන ා. සිංසයිං ඡින්දිත්වා සඤ්ඤායපතබ්බ්යිං අත්ථිං 

පඤ්ඤායප ා. තථා පඤ්ඤාපිතානිං නිච්ඡයකරයණන නිජ්ඣායප ා. තථා

නිජ්ඣාපිතස්ස අත්ථස්ස පටිපත්තිපයයොජනවයසන යපක්යෙ ා. 

තථාපටිපන්යනපටිපත්තිබ්යයලන පසායද ා. යසොහිභගවාතිඑත්ථ හි-කායරො
අනන්තරිංවුත්තස්සඅත්ථස්සකාරයණොපයදයසනිපායතො. 

අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පායද ාති සකසන්තායන
නඋප්පන්නපුබ්බ්යස්සඡඅසාධාරණඤාණයහතුභූතස්සඅරියමග්ගස්සයබ්යොධමූයල 

යලොකහිතත්ථිං සකසන්තායන උප්පායදතා. අසඤ් ා ස්ස මග්ගස්ස 

සඤ් යන ාති යවයනයයසන්තායන අසඤ්ජාතපුබ්බ්යස්ස
සාවකපාරමීඤාණයහතුභූතස්ස අරියමග්ගස්සධම්මචක්කප්පවත්තනයතොපභුති
යාවජ්ජකාලා යවයනයයසන්තායන සඤ්ජයනතා. සාවකයවයනයයානම්පි හි
සන්තායන භගවතා වුත්තවචයනයනව අරියමග්ගස්ස සඤ්ජනනයතො භගවා

සඤ්ජයනතා නාම යහොති. අනක්ො ස්ස මග්ගස්ස අක්ො ාති
අට්ඨධම්මසමන්නාගතානිං බුද්ධභාවාය කථාභිනීහාරානිං යබ්යොධසත්තානිං 
බුද්ධභාවායබ්යයාකරණිංදත්වාඅනක්ඛාතපුබ්බ්යස්සපාරමිතාමග්ගස්ස‘‘බුද්යධො 
භවිස්සතී’’ති බ්යයාකරණමත්යතයනව යබ්යොධමූයල උප්පජ්ජිතබ්බ්යස්ස
අරියමග්ගස්ස අක්ඛාතා. අයිං නයයො පච්යචකයබ්යොධසත්තබ්යයාකරයණපි

ලබ්භතියයව. මග්ගඤ්ඤූති පච්චයවක්ඛණාවයසන අත්තයනො උප්පාදිතස්ස 

අරියමග්ගස්ස ඤාතා. මග්ගවිදූති යවයනයයසන්තායන ජයනතබ්බ්යස්ස

අරියමග්ගස්සකුසයලො. මග්ගයකොවියදොති යබ්යොධසත්තානිං අක්ඛාතබ්බ්යමග්යග

විචක්ඛයණො. අථ වා අභිසම්යබ්යොධපටිපත්ති මග්ගඤ්ඤූ, 

පච්යචකයබ්යොධපටිපත්ති මග්ගවිදූ, සාවකයබ්යොධපටිපත්ති මග්ගයකොවියදො. අථ
වා– 

‘‘එයතන මග්යගනතරිිංසුපුබ්යබ්ය, 
තරිස්සන්තියයචතරන්තිඔඝ’’න්ති.(සිං.නි.5.409) – 

වචනයතො යථායයොගිං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නබුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකානිං
මග්ගවයසන ච සුඤ්ඤතානිමිත්තඅප්පණිහිතමග්ගවයසන ච 
උග්ඝටිතඤ්ඤූවිපඤ්චිතඤ්ඤූයනයයපුග්ගලානිං මග්ගවයසන ච

යථාක්කයමයනත්ථ යයොජනිං කයරොන්ති. මග්ගානුගා ච පනස්සාති භගවයතො

ගතමග්ගානුගාමියනොහුත්වා.එත්ථ ච-සද්යදොයහතුඅත්යථ නිපායතො, එයතනච

භගවතා මග්ගුප්පාදනාදිගුණාධගමාය යහතු වුත්යතො යහොති. පන-සද්යදො

කතත්යථ නිපායතො, යතන භගවතා කතමග්ගකරණිං වුත්තිං යහොති. පච්ඡා

සමන්නාග ාති පඨමිං ගතස්ස භගවයතො පච්ඡා සීලාදිගුයණන සමන්නාගතා.
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ඉති යථයරො ‘‘අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පායදතා’’තිආදීහි යස්මා සබ්යබ්යපි
භගවයතො සීලාදයයො ගුණා අරහත්තමග්ගයමව නිස්සාය ආගතා, තස්මා 
අරහත්තමග්ගයමවනිස්සායගුණිංකයථසි. 

 ානං  ානාතීති ජානිතබ්බ්යිං ජානාති, සබ්බ්යඤ්ඤතාය යිංකිඤ්චි පඤ්ඤාය
ජානිතබ්බ්යිං නාම අත්ථි, තිං සබ්බ්යිං පඤ්චයනයයපථභූතිං පඤ්ඤාය ජානාතීති

අත්යථො. පස්සං පස්සතීති පස්සිතබ්බ්යිං පස්සති, සබ්බ්යදස්සාවිතාය තිංයයව
යනයයපථිං චක්ඛුනා දිට්ඨිං විය කයරොන්යතො පඤ්ඤාචක්ඛුනා පස්සතීති
අත්යථො. යථා වා එකච්යචො විපරීතිං ගණ්හන්යතො ජානන්යතොපි න ජානාති, 
පස්සන්යතොපිනපස්සති, නඑවිංභගවා.භගවාපන යථාසභාවිංගණ්හන්යතො
ජානන්යතො ජානාතියයව, පස්සන්යතො පස්සතියයව. ස්වායිං නයන 

පරිණායකට්යඨන චක්ඛුභූය ො. විදිතතාදිඅත්යථන ඤාණභූය ො. 
අවිපරීතසභාවට්යඨන වා පරියත්තිධම්මපවත්තනයතො හදයයන චින්යතත්වා

වාචායනිච්ඡාරිතධම්මමයයොතිවා ධම්මභූය ො. යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මභූය ො. අථ

වා චක්ඛු විය භූයතොති චක්ඛුභූය ො. ඤාණිං විය භූයතොති ඤාණභූය ො. 

අවිපරීතධම්යමො විය භූයතොති ධම්මභූය ො. බ්රහ්මා විය භූයතොති බ්රහ්මභූය ො. 

ය්වායිංධම්මස්සවචනයතොවත්තනයතොවා වත් ා. නානප්පකායරහිවචනයතො

වත්තනයතොවා පවත් ා. අත්ථිංනීහරිත්වා දස්සනයතො අත්ථස්ස නින්යන ා. 
අමතාධගමාය පටිපත්තියදසනයතො, අමතප්පකාසනාය වා ධම්මයදසනාය 

අමතස්ස අධගමාපනයතො අම ස්ස දා ා. යලොකුත්තරස්ස ධම්මස්ස
උප්පාදිතත්තායවයනයයානුරූයපනයථාසුඛිං යලොකුත්තරධම්මස්සදායනනච

ධම්යමසුඉස්සයරොති ධම්මස්සාමී. තථාගතපදිංයහට්ඨාවුත්තත්ථිං. 

ඉදානි ‘‘ජානිං ජානාතී’’තිආදීහි වුත්තගුණිං සබ්බ්යඤ්ඤතාය වියසයසත්වා

දස්යසතුකායමොසබ්බ්යඤ්ඤතිංසායධන්යතො ‘‘නත්ථී’’තිආදිමාහ.එවිංභූතස්සහි 
තස්ස භගවයතො පාරමිතාපුඤ්ඤඵලප්පභාවනිප්ඵන්යනන
අරහත්තමග්ගඤායණන සබ්බ්යධම්යමසු සවාසනස්ස සම්යමොහස්ස විහතත්තා

අසම්යමොහයතො සබ්බ්යධම්මානිං ඤාතත්තා අඤ්ඤා ං නාම නත්ථි. තයථව ච

සබ්බ්යධම්මානිං චක්ඛුනා විය ඤාණචක්ඛුනා දිට්ඨත්තා අදිට්ඨං නාම නත්ථි. 

ඤායණන පත්තත්තා අවිදි ං නාම නත්ථි. අසම්යමොහසච්ඡිකිරියාය

සච්ඡිකතත්තා අසච්ඡික ං නාම නත්ථි. අසම්යමොහපඤ්ඤාය ඵුට්ඨත්තා

පඤ්ඤාය අ ස්සි ං නාම නත්ථි. 

පච්චුප්පන්නන්ති පච්චුප්පන්නිං කාලිං වා ධම්මිං වා. උපාදාොති ආදාය, 
අන්යතොකත්වාති අත්යථො. උපාදායවචයනයනව කාලවිනිමුත්තිං නිබ්බ්යානම්පි
ගහිතයමව යහොති. ‘‘අතීතා’’දිවචනානි ච ‘‘නත්ථී’’තිආදිවචයනයනව

ඝටියන්ති, ‘‘සබ්යබ්ය’’තිආදිවචයනන වා. සබ්යබ ධම්මාති
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පටුන 

සබ්බ්යසඞ්ඛතාසඞ්ඛතධම්මපරියාදානිං. සබ්බාකායරනාති සබ්බ්යධම්යමසු

එයකකස්යසව ධම්මස්ස අනිච්චාකාරාදිසබ්බ්යාකාරපරියාදානිං. ඤාණමුයෙති

ඤාණාභිමුයඛ. ආපාථංආගච්ඡන්තීතිඔසරණිංඋයපන්ති.  ානි බ්බන්තිපදිං 

යනෙයන්තිපදස්ස අත්ථවිවරණත්ථිංවුත්තිං. 

අත් ත්යථොවාතිආදීසු වා-සද්යදොසමුච්චයත්යථො. අත් ත්යථොති අත්තයනො

අත්යථො. පරත්යථොති පයරසිං තිණ්ණිං යලොකානිං අත්යථො. උභෙත්යථොති

අත්තයනො ච පයරසඤ්චාති සකිිංයයව උභින්නිං අත්යථො. දිට්ඨධම්මියකොති
දිට්ඨධම්යම නියුත්යතො, දිට්ඨධම්මප්පයයොජයනො වා අත්යථො. සම්පරායය

නියුත්යතො, සම්පරායප්පයයොජයනො වා සම්පරායියකො. උත් ායනොතිආදීසු
යවොහාරවයසන වත්තබ්යබ්යො සුඛපතිට්ඨත්තා උත්තායනො. යවොහාරිං
අතික්කමිත්වා වත්තබ්යබ්යො සුඤ්ඤතාපටිසිංයුත්යතො දුක්ඛපතිට්ඨත්තා 

ගම්භීයරො. යලොකුත්තයරො අච්චන්තතියරොක්ඛත්තා ගූළ්යහො. අනිච්චතාදියකො 

ඝනාදීහි පටිච්ඡන්නත්තා පටිච්ඡන්යනො. අපචුරයවොහායරන වත්තබ්යබ්යො

යථාරුතිං අග්ගයහත්වා අධප්පායස්ස යනතබ්බ්යයතො යනයෙයො. 

පචුරයවොහායරනවත්තබ්යබ්යොවචනමත්යතයනවඅධප්පායස්ස නීතත්තා නීය ො. 
සුපරිසුද්ධසීලසමාධවිපස්සනත්යථො තදඞ්ගවික්ඛම්භනවයසනවජ්ජවිරහිතත්තා 

අනවජ්ය ො. කියලසසමුච්යඡදනයතො අරියමග්ගත්යථො නක්කියලයසො. 

කියලසපටිප්පස්සද්ධත්තා අරියඵලත්යථො යවොදායනො. සඞ්ඛතාසඞ්ඛයතසු

අග්ගධම්මත්තා නිබ්බ්යානිං පරමත්යථො. පරිවත් තීති බුද්ධඤාණස්ස
විසයභාවයතො අබ්යහිභූතත්තා අන්යතොබුද්ධඤායණ බ්යයාපිත්වා වා සමන්තා වා
අලඞ්කරිත්වාවාවියසයසනවාවත්තති. 

‘‘සබ්බං කාෙකම්ම’’න්තිආදීහි භගවයතො ඤාණවිසයතිං දස්යසති. 

ඤාණානුපරිවත්තීතිඤාණිං අනුපරිවත්ති, ඤාණවිරහිතිංනයහොතීති අත්යථො. 

අප්පටිහ න්ති නිරාවරණතිං දස්යසති. පුන සබ්බ්යඤ්ඤතිං උපමාය

සායධතුකායමො ‘‘ොව ක’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ජානිතබ්බ්යන්ති යනෙයං. 

යනයයපරියන්යතො යනයයාවසානමස්ස අත්ථීති යනෙයපරිෙන්තිකං. 

අසබ්බ්යඤ්ඤූනිං පන යනයයාවසානයමව නත්ථි. ඤාණපරිෙන්තියකපි එයසව
නයයො. පුරිමයමයක වුත්තත්ථයමව ඉමිනා යමයකන වියසයසත්වා දස්යසති, 
තතියයමයකන පටියසධවයසන නියයමත්වා දස්යසති. එත්ථ ච යනයයිං

ඤාණස්ස පථත්තා යනෙයපයථො. අඤ්ඤමඤ්ඤපරිෙන් ට්ඨායියනොති
යනයයඤ්ච ඤාණඤ්ච යඛයපත්වා ඨානයතො අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පරියන්යත
ඨානසීලා. 

ආවජ් නපටිබද්ධාති මයනොද්වාරාවජ්ජනායත්තා, ආවජ්ජිතානන්තරයමව

ජානාතීති අත්යථො. ආකඞ්ෙපටිබද්ධාති රුචිආයත්තා, ආවජ්ජනානන්තරිං
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ජවනඤායණන ජානාතීති අත්යථො. ඉතරානි ද්යව පදානි ඉයමසිං ද්වින්නිං 

පදානිං යථාක්කයමන අත්ථප්පකාසනත්ථිං වුත්තානි. ආසෙං  ානාතීති එත්ථ
ආසයන්තිනිස්සයන්තිඑත්ථාතිආසයයො, මිච්ඡාදිට්ඨියා සම්මාදිට්ඨියාකාමාදීහි
යනක්ඛම්මාදීහි වා පරිභාවිතස්සසන්තානස්යසතිං අධවචනිං. සත්තසන්තානිං
අනුයසන්ති අනුපවත්යතන්තීති අනුසයා, ථාමගතානිං කාමරාගාදීනිංව එතිං 

අධවචනිං. අනුසෙං ානාතීතිඅනුසයකථායහට්ඨාවුත්තායයව. 

චරි න්ති පුබ්යබ්ය කතකුසලාකුසලකම්මිං. අධිමුත්තින්ති සම්පති කුසයල

අකුසයලවාචිත්තයවොසග්යගො. අප්පර ක්යෙතිපඤ්ඤාමයයඅක්ඛිම්හිඅප්පිං
රාගාදිරයජො එයතසන්ති අප්පරජක්ඛා. අප්පිං රාගාදිරයජො එයතසන්ති වා

අප්පරජක්ඛා, යත අප්පරජක්යඛ. මහාර ක්යෙති ඤාණමයය අක්ඛිම්හි
මහන්තිං රාගාදිරයජො එයතසන්ති මහාරජක්ඛා. මහන්තිං රාගාදිරයජො

එයතසන්ති වා මහාරජක්ඛා, යත මහාරජක්යඛ. තික්ඛින්ද්රියෙ මුදින්ද්රියෙති
තික්ඛානි සද්ධාදීනි ඉන්ද්රියානි එයතසන්ති තික්ඛින්ද්රියා. මුදූනි සද්ධාදීනි 

ඉන්ද්රියානිඑයතසන්තිමුදින්ද්රියා. ස්වාකායර ද්වාකායරතිසුන්දරා සද්ධාදයයො
ආකාරා යකොට්ඨාසා එයතසන්ති ස්වාකාරා. කුච්ඡිතා ගරහිතා අසද්ධාදයයො

ආකාරායකොට්ඨාසාඑයතසන්තිද්වාකාරා. සුවිඤ්ඤාපයෙදුවිඤ්ඤාපයෙතියය
කථිතිංකාරණිංසල්ලක්යඛන්ති සුයඛනසක්කා යහොන්තිවිඤ්ඤායපතුිං, යත

සුවිඤ්ඤාපයා.තබ්බිපරීතා දුවිඤ්ඤාපයා. භබ්බාභබ්යබතිභබ්යබ්යචඅභබ්යබ්යච.

අරියාය ජාතියාභවන්තිජායන්තීති භබ්බා. වත්තමානසමීයප වත්තමානවචනිං.
භවිස්සන්ති ජායිස්සන්ති වාති භබ්බ්යා, භාජනභූතාති අත්යථො. යය 
අරියමග්ගපටියවධස්ස අනුච්ඡවිකා උපනිස්සයසම්පන්නා, යත භබ්බ්යා.

වුත්තපටිපක්ඛා අභබ්බා. 

සත්ය  ප ානාතීති රූපාදියක ආරම්මයණ ලග්යග ලග්ගයත සත්යත

පජානාති. සයදවයකො යලොයකොති සහ යදයවහි සයදවයකො. සහ මායරන 

සමාරයකො. සහ බ්රහ්මුනා සබ්රහ්මයකො. සහ සමණබ්රාහ්මයණහි 

සස්සමණබ්රාහ්මණී. පජාතත්තා ප ා. සහ යදවමනුස්යසහි සයදවමනුස්සා. 
‘‘පජා’’ති සත්තයලොකස්ස පරියායවචනයමතිං. තත්ථ සයදවකවචයනන
පඤ්චකාමාවචරයදවග්ගහණිං, සමාරකවචයනන ඡට්ඨකාමාවචරයදවග්ගහණිං.
සබ්රහ්මකවචයනන බ්රහ්මකායිකාදිබ්රහ්මග්ගහණිං. සස්සමණබ්රාහ්මණීවචයනන
සාසනස්ස පච්චත්ථිකපච්චාමිත්තසමණබ්රාහ්මණග්ගහණිං 
සමිතපාපබ්යාහිතපාපසමණබ්රාහ්මණග්ගහණඤ්ච. පජාවචයනන
සත්තයලොකග්ගහණිං. සයදවමනුස්සවචයනන
සම්මුතියදවඅවයසසමනුස්සග්ගහණිං. එවයමත්ථ තීහි පයදහි ඔකාසයලොයකො. 
ද්වීහිපජාවයසනසත්තයලොයකොගහියතොතියවදිතබ්යබ්යො. 
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අපයරො නයයො – සයදවකග්ගහයණන අරූපාවචරයලොයකො ගහියතො, 
සමාරකග්ගහයණන ඡකාමාවචරයලොයකො, සබ්රහ්මකග්ගහයණන
රූපාවචරබ්රහ්මයලොයකො, සස්සමණබ්රාහ්මණාදිග්ගහයණන චතුපරිසවයසන
සම්මුතියදයවහිවාසහමනුස්සයලොයකො, අවයසසසබ්බ්යසත්තයලොයකොවා.අපි
යචත්ථ සයදවකවචයනන උක්කට්ඨපරිච්යඡදයතො සබ්බ්යස්සපි යලොකස්ස
අන්යතොබුද්ධඤායණ පරිවත්තනභාවිං සායධති. තයතො යයසිං සියා ‘‘මායරො
මහානුභායවො ඡකාමාවචරිස්සයරො වසවත්තී, කිිං යසොපි අන්යතොබුද්ධඤායණ
පරිවත්තතී’’ති.යතසිංවිමතිිං විධයමන්යතො ‘‘සමාරයකො’’තිආහ.යයසිංපන
සියා ‘‘බ්රහ්මා මහානුභායවො, එකඞ්ගුලියා එකස්මිිං චක්කවාළසහස්යස
ආයලොකිං ඵරති. ද්වීහි…යප.… දසහි අඞ්ගුලීහි දසසු චක්කවාළසහස්යසසු
ආයලොකිංඵරති, අනුත්තරඤ්චඣානසමාපත්තිසුඛිංපටිසිංයවයදති, කිිං යසොපි
අන්යතොබුද්ධඤායණ පරිවත්තතී’’ති. යතසිං විමතිිං විධයමන්යතො
‘‘සබ්රහ්මයකො’’ති ආහ. තයතො යයසිං සියා ‘‘පුථූ සමණබ්රාහ්මණා
සාසනපච්චත්ථිකා, කිිං යතපි අන්යතොබුද්ධඤායණ පරිවත්තන්තී’’ති. යතසිං
විමතිිංවිධයමන්යතො ‘‘සස්සමණබ්රාහ්මණීපජා’’තිආහ. 

එවිංඋක්කට්ඨානිංඅන්යතොබුද්ධඤායණපරිවත්තනභාවිංපකායසත්වාඅථ 
සම්මුතියදයව අවයසසමනුස්යස ච උපාදාය උක්කට්ඨපරිච්යඡදවයසන
යසසසත්තයලොකස්ස අන්යතොබුද්ධඤායණ පරිවත්තනභාවිං පකායසන්යතො
‘‘සයදවමනුස්සා’’ති ආහ. අයයමත්ථ අනුසන්ධක්කයමො. යපොරාණා පනාහු 

‘‘සයදවයකොති යදවතාහිසද්ධිංඅවයසසයලොයකො. සමාරයකොතිමායරනසද්ධිං 

අවයසසයලොයකො. සබ්රහ්මයකොති බ්රහ්යමහි සද්ධිං අවයසසයලොයකො. එවිං
සබ්යබ්යපි තිභවූපයග සත්යත තීහාකායරහි තීසු පයදසු පක්ඛිපිත්වා පුන 

ද්වීහාකායරහි පරියාදාතුිං ‘සස්සමණබ්රාහ්මණී ප ා සයදවමනුස්සා’ති වුත්තිං.
එවිං පඤ්චහි පයදහි යතන යතන ආකායරන යතධාතුකයමව පරියාදින්නිං
යහොතී’’ති. 

අන් මයසොති උපරිමන්යතන. තිමිතිමිඞ්ගලන්ති එත්ථ තිමි නාම එකා
මච්ඡජාති, තිමිිං ගලිතුිං සමත්ථා තයතො මහන්තසරීරා තිමිඞ්ගලා නාම එකා
මච්ඡජාති, තිමිඞ්ගලම්පි ගලිතුිං සමත්ථා පඤ්චයයොජනසතිකසරීරා
තිමිතිමිඞ්ගලානාම එකාමච්ඡජාති. ඉධජාතිග්ගහයණන එකවචනිං කතන්ති

යවදිතබ්බ්යිං. ගරුළං යවනය ෙයන්ති එත්ථ ගරුයළොති ජාතිවයසන නාමිං. 

යවනය යෙයොති යගොත්තවයසන. පයදයසති එකයදයස. සාරිපුත් සමාති
සබ්බ්යබුද්ධානිං ධම්මයසනාපතිත්යථයර ගයහත්වා වුත්තන්ති යවදිතබ්බ්යිං.
යසසසාවකාහිපඤ්ඤායධම්මයසනාපතිත්යථයරනසමා නාමනත්ථි.යථාහ–
‘‘එතදග්ගිං, භික්ඛයව, මම සාවකානිං භික්ඛූනිං මහාපඤ්ඤානිං යදිදිං 
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සාරිපුත්යතො’’ති(අ.නි.1.188-189). අට්ඨකථායඤ්ච(විසුද්ධ.1.171; පටි.ම. 
අට්ඨ.2.3.5) වුත්තිං– 

‘‘යලොකනාථිංඨයපත්වාන, යයචඤ්යඤසන්තිපාණියනො; 
පඤ්ඤායසාරිපුත්තස්ස, කලිංනාග්ඝන්තියසොළසි’’න්ති. 

 රිත්වාති බුද්ධඤාණිං සබ්බ්යයදවමනුස්සානම්පි පඤ්ඤිං පාපුණිත්වා

ඨානයතො යතසිං පඤ්ඤිං ඵරිත්වා බ්යයාපිත්වා තිට්ඨති. අභිභවිත්වාති 
සබ්බ්යයදවමනුස්සානම්පි පඤ්ඤිං අතික්කමිත්වා, යතසිං අවිසයභූතම්පි සබ්බ්යිං
යනයයිං අභිභවිත්වාතිට්ඨතීතිඅත්යථො. 

පටිසම්භිදායිං (පටි. ම. 3.5) පන ‘‘අතිඝිංසිත්වා’’ති පායඨො, ඝිංසිත්වා

තුදිත්වාති අත්යථො. යෙපි ය තිආදීහි එවිං ඵරිත්වා අභිභවිත්වා ඨානස්ස

පච්චක්ඛකාරණිං දස්යසති. තත්ථ පණ්ඩි ාති පණ්ඩිච්යචන සමන්නාගතා. 

නිපුණාති සණ්හසුඛුමබුද්ධයනො සුඛුයම අත්ථන්තයර පටිවිජ්ඣනසමත්ථා. 

ක පරප්පවාදාති විඤ්ඤාතපරප්පවාදා යචව පයරහි සද්ධිං කතවාදපරිචයා ච. 

වාලයවධිරූපාති වාලයවධධනුග්ගහසදිසා. යවො භින්දන් ා මඤ්යඤ චරන්ති

පඤ්ඤාගය න දිට්ඨිග ානීති වාලයවධී විය වාලිං සුඛුමානිපි පයරසිං
දිට්ඨිගමනානි අත්තයනො පඤ්ඤාගමයනනභින්දන්තා වියචරන්තීති අත්යථො.
අථ වා ‘‘ගූථගතිං මුත්තගත’’න්තිආදීසු (අ. නි. 9.11) විය පඤ්ඤා එව 

පඤ්ඤාග ං. දිට්ඨියයො එව දිට්ඨිග ානි. පඤ්යහ අභිසඞ්ෙරිත්වා

අභිසඞ්ෙරිත්වාති ද්විපදම්පි තිපදම්පි චතුපදම්පි පුච්ඡිං රචයිත්වා යතසිං

පඤ්හානිං අතිබ්යහුකත්තා සබ්බ්යසඞ්ගහත්ථිං ද්වික්ඛත්තුිං වුත්තිං. ගූළ්හානි ච

පටිච්ඡන්නානි ච අත්ථජාතානීති පාඨයසයසො. යතසිං තථා විනයිං දිස්වා
අත්තනාඅභිසඞ්ඛතිංපඤ්හිංපුච්ඡන්තීතිඑවිං භගවතාඅධප්යපතත්තාපඤ්හිං
පුච්ඡන්ති. අඤ්යඤසිං පන පුච්ඡාය ඔකාසයමව අදත්වා භගවා
උපසඞ්කමන්තානිංධම්මිංයදයසති.යථාහ– 

‘‘යතපඤ්හිං අභිසඞ්ඛයරොන්ති ‘ඉමිංමයිංපඤ්හිංසමණිංයගොතමිං 
උපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡිස්සාම, සයචයනොසමයණොයගොතයමොඑවිංපුට්යඨො
එවිංබ්යයාකරිස්සති, එවමස්සමයිංවාදිං ආයරොයපස්සාම, එවිංයචපියනො
පුට්යඨො එවිං බ්යයාකරිස්සති, එවම්පිස්ස මයිං වාදිං ආයරොයපස්සාමා’ති.
යතසුණන්ති‘සමයණොඛලුයභො යගොතයමොඅමුකිංනාමගාමිංවානිගමිං
වා ඔසයටො’ති. යත යයනසමයණො යගොතයමො යතනුපසඞ්කමන්ති. යත 
සමයණො යගොතයමො ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති
සමුත්යතයජතිසම්පහිංයසති.යත සමයණනයගොතයමනධම්මියාකථාය
සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්යතජිතා සම්පහිංසිතා න යචව සමණිං
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යගොතමිං පඤ්හිං පුච්ඡන්ති, කුයතොස්ස වාදිං ආයරොයපස්සන්ති, 
අඤ්ඤදත්ථු සමණස්යසව යගොතමස්ස සාවකා සම්පජ්ජන්තී’’ති (ම. නි.
1.289). 

කස්මා පඤ්යහ න පුච්ඡන්තීති යච? භගවා කිර පරිසමජ්යඣ ධම්මිං 
යදයසන්යතොපරිසායඅජ්ඣාසයිංඔයලොයකති, තයතොපස්සති‘‘ඉයමපණ්ඩිතා
ගූළ්හිං රහස්සිං පඤ්හිං ඔවට්ටිකසාරිං කත්වා ආගතා’’ති. යසො යතහි
අපුට්යඨොයයව ‘‘පඤ්හපුච්ඡායඑත්තකායදොසා, විස්සජ්ජයනඑත්තකා, අත්යථ, 
පයද, අක්ඛයර එත්තකාති; ඉමිං පඤ්හිං පුච්ඡන්යතො එවිං පුච්යඡයය, 
විස්සජ්යජන්යතො එවිං විස්සජ්යජයයා’’ති; ඉති ඔවට්ටිකසාරිං කත්වා ආනීයත 
පඤ්යහධම්මකථායඅන්තයරපක්ඛිපිත්වා දස්යසති. යතපණ්ඩිතා ‘‘යසයයා
වත යනො, යය මයිං ඉයම පඤ්යහ න පුච්ඡිම්හා. සයචපි මයිං පුච්යඡයයාම, 
අප්පතිට්ඨියත යනො කත්වා සමයණො යගොතයමො ඛියපයයා’’ති අත්තමනා
භවන්ති. 

අපි ච බුද්ධා නාම ධම්මිං යදයසන්තා පරිසිං යමත්තාය ඵරන්ති. 
යමත්තාඵරයණන දසබ්යයලසු මහාජනස්ස චිත්තිං පසීදති. බුද්ධා නාම
රූපග්ගප්පත්තා යහොන්ති දස්සනසම්පන්නා මධුරස්සරා මුදුජිව්හා
සුඵුසිතදන්තාවරණා, අමයතන හදයිං සිඤ්චන්තා විය ධම්මිං කයථන්ති. තත්ර
යනසිං යමත්තාඵරයණන පසන්නචිත්තානිං එවිං යහොති – ‘‘එවරූපිං
අද්යවජ්ඣකථිංඅයමොඝකථිංනියයානිකකථිංකයථන්යතනභගවතාසද්ධිංන 
සක්ඛිස්සාම පච්චනීකග්ගාහිං ගණ්හිතු’’න්ති අත්තයනො පසන්නභායවයනව
පඤ්යහන පුච්ඡන්තීති. 

කථි ා විස්සජ්ජි ා වාති ‘‘එවිං තුම්යහ පුච්ඡථා’’ති අපුච්ඡිතපඤ්හානිං
උච්චාරයණන යත පඤ්හා භගවතා කථිතා එව යහොන්ති. යථා ච යත

විස්සජ්යජතබ්බ්යා, තථා විස්සජ්ජිතා එව යහොන්ති. නිද්දිට්ඨකාරණාති ඉමිනා
කාරයණන ඉමිනා යහතුනා එවිං යහොන්තීති එවිං සයහතුකිං කත්වා
විස්සජ්ජයනන භගවතා නිද්දිට්ඨකාරණා එව යහොන්ති යත පඤ්හා. 

උපක්ඛිත් කා ච ය  භගවය ො සම්පජ් න්තීති ඛත්තියපණ්ඩිතාදයයො 
භගවයතො පඤ්හවිස්සජ්ජයනයනව භගවයතො සමීයප ඛිත්තකා පක්ඛිත්තකා
සම්පජ්ජන්ති; සාවකා වා සම්පජ්ජන්ති, උපාසකා වාති අත්යථො; 

සාවකසම්පත්තිිංවා පාපුණන්ති, උපාසකසම්පත්තිිංවාතිවුත්තිංයහොති. අථාති
අනන්තරත්යථ, යතසිං උපක්ඛිත්තකසම්පත්තිසමනන්තරයමවාති අත්යථො. 

 ත්ථාති තස්මිිං ඨායන, තස්මිිං අධකායර වා. අතියරොචතීති අතිවිය යජොතති

පකාසති. ෙදිදං පඤ්ඤාොතියායිංභගවයතොපඤ්ඤා, තායපඤ්ඤායභගවාව
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අතියරොචතීති අත්යථො. ඉති-සද්යදො කාරණත්යථො, ඉමිනා කාරයණනාති
අත්යථො.යසසිංසබ්බ්යත්ථ පාකටයමවාති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

පසූරසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාමාගණ්ඩියසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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9. මාගණ්ඩියසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

70. නවයම මාගණ්ඩියසුත්තනිද්යදයස පඨමගාථාය තාව
අජපාලනියරොධමූයල නානාරූපානි නිම්මිනිත්වා අභිකාමිං ආගතිං මාරධීතරිං 

දිස්වාන ණ්හං අරතිංරගඤ්ච ඡන්දමත්තම්පි යමථුනස්මිංනායහොසි, කියමවිදං 

ඉමිස්සාදාරිකාය මුත් කරීසපුණ්ණං රූපිං දිස්වාභවිස්සති, සබ්බ්යථා පාදාපිනං

සම්ඵුසිතුංන ඉච්යඡ, කුයතොයනනසිංවසිතුන්ති. 

මුත් පුණ්ණන්ති ආහාරඋතුවයසන වත්ථිපුටන්තරිං පූයරත්වා

ඨිතමුත්යතන පූරිතිං. කරීසපුණ්ණන්ති පක්කාසයසඞ්ඛායත
යහට්ඨානාභිපිට්ඨිකණ්ටකමූලානිං අන්තයර උබ්යබ්යයධන අට්ඨඞ්ගුලමත්යත

අන්තාවසායන ඨිතවච්යචන පුණ්ණිං. යසම්හපුණ්ණන්ති උදරපටයල

ඨිතඑකපත්තප්පමායණන යසම්යහන පූරිතිං. රුහිරපුණ්ණන්ති යකනස්ස
යහට්ඨාභාගිං පූයරත්වා හදයවක්කපප්ඵාසානිං උපරි යථොකිං යථොකිං
පග්ඝරන්යතන වක්කහදයයකනපප්ඵායස යතමයමායනන ඨියතන
එකපත්තස්ස පූරණමත්යතන සන්නිචිතයලොහිතසඞ්ඛායතන ච
යකසයලොමනඛදන්තානිං මිංසවිනිමුත්තට්ඨානඤ්යචව ථද්ධසුක්ඛචම්මඤ්ච
ඨයපත්වා ධමනීජාලානුසායරන සබ්බ්යිං උපාදිණ්ණකසරීරිං ඵරිත්වා
ඨිතසිංසරණයලොහිතසඞ්ඛායතනචදුවියධනරුහියරනපුණ්ණිං. 

අට්ඨිසඞ්ඝා න්ති සකලසරීයර යහට්ඨා අට්ඨීනිං උපරිට්ඨිතානි සාධකානි

තීණි අට්ඨිසතානි, යතහි අට්ඨීහි ඝටිතිං. න්හාරුසම්බන්ධන්ති සකලසරීයර
අට්ඨීනි ආබ්යන්ධත්වා ඨිතානි නව න්හාරුසතානි, යතහි න්හාරූහි සම්බ්යන්ධිං

ආබ්යන්ධිං. රුධිරමංසාවයලපනන්ති සිංසරණයලොහියතන ච සාධකානි තීණි
අට්ඨිසතානි අනුලිම්යපත්වාඨියතනනවමිංසයපසිසයතනචඅනුලිත්තිංසරීරිං. 

චම්මවිනද්ධන්ති සකලසරීරිං පරියයොනන්ධත්වා පාකටකියලොමකස්ස උපරි 
ඡවියා යහට්ඨා ඨිතිං චම්මිං, යතන චම්යමන විනද්ධිං පරියයොනද්ධිං. 

‘‘චම්මාවනද්ධ’’න්තිපිපාළි. ඡවිොපටිච්ඡන්නන්ති අතිසුඛුමඡවියාපටිච්ඡන්නිං

ඡායදත්වා ඨිතිං. ඡිද්දාවඡිද්දන්ති අයනකඡිද්දිං. උග්ඝරන් න්ති අක්ඛිමුඛාදීහි

උග්ඝරන්තිං. පග්ඝරන් න්ති අයධොභායගන පග්ඝරන්තිං. 

කිමිසඞ්ඝනියසවි න්ති සූචිමුඛාදීහි නානාපාණකුලසමූයහහි ආයසවිතිං. 

නානාකලිමලපරිපූරන්තිඅයනකවියධහිඅසුචියකොට්ඨායසහිපූරිතිං. 

71. තයතො මාගණ්ඩියයො ‘‘පබ්බ්යජිතා නාම මානුසයක කායම පහාය
දිබ්බ්යකාමත්ථාය පබ්බ්යජන්ති, අයඤ්ච දිබ්යබ්යපි කායම න ඉච්ඡති, ඉදම්පි

ඉත්ථිරතනිං, කානුඅස්ස දිට්ඨී’’තිපුච්ඡිතුිංදුතියිංගාථමාහ.තත්ථ එ ාදිසංයච 

ර නන්ති දිබ්බිත්ථිරතනිං සන්ධාය භණති. නාරින්ති අත්තයනො ධීතරිං



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාමාගණ්ඩියසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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සන්ධාය. දිට්ඨිග ංසීලව ංනුජීවි න්ති දිට්ඨිඤ්චසීලඤ්චවතඤ්චජීවිතඤ්ච. 

භවූපපත්තිඤ්චවයදසි කීදිසන්තිඅත්තයනොභවූපපත්තිිංවාතුවිංකීදිසිංවයදසි. 

72. ඉයතො පරා ද්යව ගාථා විස්සජ්ජනපුච්ඡානයයන පවත්තත්තා

පාකටසම්බ්යන්ධායයව. තාසු පඨමගාථාය සඞ්යඛපත්යථො –  ස්ස මය්හිං

මාගණ්ඩිය ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතධම්යමසු නිච්ඡිනිත්වා ‘‘ඉදයමව සච්චිං, 

යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති(ම.නි.3.27, 301) එවිං ඉදංවදාමීති සමුග්ගහී ංනයහොති 

නත්ථින විජ්ජති, කිිංකාරණා? අහඤ්හි පස්සන්යතො දිට්ඨීසු ආදීනවිංකඤ්චි
දිට්ඨිිං අග්ගයහත්වා සච්චානි පවිචිනන්යතො අජ්ඣත්තිං රාගාදීනිං

සන්තිභායවන අජ්ඣත් සන්තිසඞ්ඛාතිංනිබ්බ්යානයමවඅද්දසන්ති. 

ආදීනවන්ති උපද්දවිං. සදුක්ෙන්ති කායිකදුක්යඛන සදුක්ඛිං. සවිඝා න්ති

යචතසිකදුක්යඛන සහිතිං. සඋපාොසන්ති උපායාසසහිතිං. සපරිළාහන්ති 

සදරථිං. නනිබ්බිදාොතිනවට්යටනිබ්බින්දනත්ථාය. නවිරාගාොතිනවට්යට

විරාගත්ථාය. න නියරොධාොතිනවට්ටස්සනියරොධත්ථාය. නඋපසමාොතින 

වට්ටස්ස උපසමත්ථාය. න අභිඤ්ඤාොති න වට්ටස්ස අභිජානනත්ථාය. න

සම්යබොධාොති න කියලසනිද්දාවිගයමන වට්ටයතො සම්බුජ්ඣනත්ථාය. න 

නිබ්බානාොතිනඅමතනිබ්බ්යානත්ථාය.එත්ථපන ‘‘නිබ්බිදායා’’තිවිපස්සනා. 
‘‘විරාගායා’’ති මග්යගො. ‘‘නියරොධාය උපසමායා’’ති නිබ්බ්යානිං. ‘‘අභිඤ්ඤාය 
සම්යබ්යොධායා’’ති මග්යගො. ‘‘නිබ්බ්යානායා’’ති නිබ්බ්යානයමව. එවිං එකස්මිිං
ඨායන විපස්සනා, තීසුමග්යගො, තීසුනිබ්බ්යානිංවුත්තන්තිඑවිංවවත්ථානකථා
යවදිතබ්බ්යා. පරියායයන පන සබ්බ්යානියපතානි මග්ගයවවචනානිපි
නිබ්බ්යානයවවචනානිපියහොන්තියයව. 

අජ්ඣත් ං රාගස්ස සන්තින්ති අජ්ඣත්තරාගස්ස සන්තභායවන

නිබ්බුතභායවන අජ්ඣත්තසන්තිසඞ්ඛාතිං නිබ්බ්යානිං ඔයලොයකසිිං. යදොසස්ස

සන්තින්තිආදීසුපි එයසව නයයො. පචිනන්ති නිද්යදසස්ස උද්යදසපදිං. 

විචිනන්ය ොතිසච්චානිවඩ්යඪන්යතොවිභායවන්යතො. පවිචිනන්ය ොතිතායනව

පච්යචකිං විභායවන්යතො. යකචි ‘‘ගයවසන්යතො’’ති වණ්ණයන්ති. අදස්සන්ති

ඔයලොයකසිිං. අදක්ඛින්ති විනිවිජ්ඣිිං. අ ස්සින්ති පඤ්ඤාය ඵුසිිං. 

පටිවිජ්ඣින්තිඤායණනපච්චක්ඛිංඅකාසිිං. 

73. දුතියගාථාය සඞ්යඛපත්යථො – ොනිමානි දිට්ඨිගතානි යතහි යතහි

සත්යතහි විනිච්ඡිනිත්වා ගහිතත්තා ‘‘විනිච්ඡො’’ති ච අත්තයනො පච්චයයහි

අභිසඞ්ඛතභාවාදිනා නයයන ‘‘පකප්පි ානී’’ති ච වුච්චන්ති, ය  යව මුනී 

දිට්ඨිගතධම්යම අග්ගයහත්වා අජ්ඣත් සන්තීති ෙයම මත්ථං බ්රූසි, ආචික්ඛ

යම, කථංනුධීයරහිපයවදි ං ං කථිංපකාසිතිංධීයරහීතිවදති. 
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239 

පටුන 

ඉමිස්සාගාථායනිද්යදයසොඋත්තානත්යථොඨයපත්වාපරමත්ථපදිං. තත්ථ 

ෙංපරමත්ථන්තියිංඋත්තමිංනිබ්බ්යානිං. 

74. අථස්ස භගවා යථා යයන උපායයන තිං පදිං ධීයරහි පකාසිතිං, තිං

උපායිං සපටිපක්ඛිං දස්යසන්යතො ‘‘න දිට්ඨිො’’ති ගාථමාහ. තත්ථ න 

දිට්ඨිොතිආදීහි දිට්ඨිසුතිඅට්ඨසමාපත්තිඤාණබ්යාහිරසීලබ්බ්යතානි පටික්ඛිපති. 

‘‘සුද්ධිමාහා’’ති එත්ථ වුත්තිං ආහ-සද්දිං සබ්බ්යත්ථ නකායරන සද්ධිං
යයොයජත්වා පුරිමපදත්තයිං යනත්වා ‘‘දිට්ඨියා සුද්ධිං නාහ න කයථමී’’ති

එවමත්යථො යවදිතබ්යබ්යො.යථායචත්ථ, එවිංඋත්තරපයදසුපි.තත්ථච අදිට්ඨිො 

නාහාති දසවත්ථුකිං සම්මාදිට්ඨිිං විනානකයථමි. තථා අස්සුතිොතිනවඞ්ගිං

සවනිංවිනා. අඤාණාති කම්මස්සකතසච්චානුයලොමිකඤාණිංවිනා. අසීල ාති 

පාතියමොක්ඛසිංවරිං විනා. අබ්බ ාතිධුතඞ්ගවතිං විනා. යනොපි ය නාතියතසු

එකයමයකනදිට්ඨිආදිමත්යතනාපිනකයථමීති එවමත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. එය 

ච නිස්සජ්  අනුග්ගහාොති එයත ච පුරිමදිට්ඨිආදියභයද කණ්හපක්ඛියක
ධම්යම සමුග්ඝාතකරයණන නිස්සජ්ජ, පච්ඡියම අදිට්ඨිආදියභයද

සුක්කපක්ඛියකපිඅතම්මයතාපජ්ජයනනඅනුග්ගහාය. සන්ය ොඅනිස්සාෙභවං

න  ප්යපති ඉමාය පටිපත්තියා රාගාදිවූපසයමන සන්යතො චක්ඛාදීසු කඤ්චි
ධම්මිංඅනිස්සායඑකම්පිභවිංනජප්යප, අපියහතුිං අපත්යථතුිංසමත්යථොසියා, 
අයමස්සඅජ්ඣත්තසන්තීතිඅධප්පායයො. 

සවනම්පි ඉච්ඡි බ්බන්ති සුත්තාදිවයසන සුණනම්පි ආකඞ්ඛිතබ්බ්යිං. 

සම්භාරාඉයමධම්මාති සම්මාදිට්ඨිආදිකාඉයමධම්මාඋපකාරට්යඨනසම්භාරා

යහොන්ති. කණ්හපක්ඛිකානන්තිඅකුසලපක්යඛභවානිං. සමුග්ඝා ය ොපහානං

ඉච්ඡි බ්බන්ති සම්මා හනනයතො සමුච්යඡදයතො පහානිං ආකඞ්ඛිතබ්බ්යිං. 

ය ධාතුයකසු කුසයලසු ධම්යමසූති කාමරූපාරූපසඞ්ඛායතසු යතභූමයකසු

යකොසල්ලසම්භූයතසු. අ ම්මෙ ාතිනිත්තණ්හභායවො. 

75. එවිං වුත්යතවචනත්ථිං අසල්ලක්යඛන්යතොමාගණ්ඩියයො ‘‘යනො යච

කිරා’’ති ගාථමාහ. තත්ථ දිට්ඨාදීනි වුත්තනයායනව. කණ්හපක්ඛිකානියයව

පන සන්ධාය උභයත්රාපි ආහ. ආහ-සද්දිං පන ‘‘යනො යච’’ති සද්යදන

යයොයජත්වා යනො යච කිර ආහ යනො යච කිර කයථසීති එවිං අත්යථො

දට්ඨබ්යබ්යො. යමොමූහන්ති අතිමූළ්හිං, යමොහනිං වා. පච්යචන්තීති ජානන්ති.
ඉමිස්සාපිගාථාය නිද්යදයසොඋත්තායනො. 

76. අථස්ස භගවා තිං දිට්ඨිිං නිස්සාය පුච්ඡිං පටික්ඛිපන්යතො ‘‘දිට්ඨිඤ්ච

නිස්සාො’’ති ගාථමාහ. තස්සත්යථො – ත්විං මාගණ්ඩිය දිට්ඨිං නිස්සාෙ 
පුනප්පුනිං පුච්ඡමායනො යානි යත දිට්ඨිගතානි සමුග්ගහිතානි, යතස්යවව 
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සමුග්ගහීය සුපයමොහං ආගයතොත්විං ඉය ො චමයාවුත්තඅජ්ඣත්තසන්තියතො

පටිපත්තියතො ධම්මයදසනයතො වා අණුම්පි යුත්තසඤ්ඤං න පස්සසි, යතන

කාරයණනත්විංඉමිංධම්මිං යමොමූහය ො පස්සසීති. 

ලග්ගනං නිස්සාෙ ලග්ගනන්ති දිට්ඨිලග්ගනිං අල්ලීයිත්වා දිට්ඨිලග්ගනිං. 

බන්ධනන්ති දිට්ඨිබ්යන්ධනිං. පලියබොධන්තිදිට්ඨිපලියබ්යොධිං. 

අන්ධකාරං පක්ෙන්යදොසීති බ්යහලන්ධකාරිං පවිට්යඨොසි. යුත් සඤ්ඤන්ති

සමණධම්යමයුත්තසඤ්ඤිං. පත් සඤ්ඤන්තිසමණධම්යමපටිලද්ධසඤ්ඤිං. 

ලග්ගනසඤ්ඤන්ති සඤ්ජානිතසඤ්ඤිං. කාරණසඤ්ඤන්ති යහතුසඤ්ඤිං. 

ඨානසඤ්ඤන්ති කාරණසඤ්ඤිං. නපටිලභසීතිනවින්දසි. කුය ො ඤාණන්ති

මග්ගඤාණිං පන යකන කාරයණන ලභිස්සසි. අනිච්චං වාති හුත්වා

අභාවට්යඨන පඤ්චක්ඛන්ධා අනිච්චිං. අනිච්චසඤ්ඤානුයලොමං වාති
‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා අනිච්චා’’ති උප්පන්නා සඤ්ඤා අනිච්චසඤ්ඤා, තාය
සඤ්ඤාය අනුයලොමිං අප්පටික්කූලිං අනිච්චසඤ්ඤානුයලොමිං. කිිං තිං? 
විපස්සනාඤාණිං. ද්වින්නිං විපස්සනාඤාණානිං 
දුක්ඛානත්තසඤ්ඤානුයලොමානම්පිඑයසවනයයො. 

77. එවිං සමුග්ගහියතසු පයමොයහන මාගණ්ඩියස්ස විවාදාපත්තිිං
දස්යසත්වා ඉදානි යතසු අඤ්යඤසු ච ධම්යමසු විගතප්පයමොහස්ස අත්තයනො

නිබ්බිවාදතිං දස්යසන්යතො ‘‘සයමො වියසසී’’ති ගාථමාහ. තස්සත්යථො – යෙො 

එවිංතිධාමායනනවාදිට්ඨියාවාපුග්ගයලනවා මඤ්ඤති, යසොය න මායනන
තායවාදිට්ඨියායතනවාපුග්ගයලන විවයදයය.යයොපනඅම්හාදියසොඉමාසු 

තීසුවිධාසු අවිකම්පමායනො, සයමො වියසසීති න ස්ස යහොති, නචහීයනොති
පාඨයසයසො. ඉමිස්සාපිගාථායනිද්යදයසොඋත්තායනොව. 

78. කිඤ්ච භියයයො – ‘‘සච්චන්ති යසො’’ති ගාථා. තස්සත්යථො – යසො 
එවරූයපො පහීනමානදිට්ඨියකො ‘‘මාදියසො ‘බ්යාහිතපාපත්තා’දිනා නයයන 

බ්රාහ්මයණො, ඉදයමවසච්ච’’න්ති කිංවයදෙය කිිංවත්ථුිංභයණයය, යකන වා

කාරයණන භයණයය, ‘‘මය්හිං සච්චිං, තුය්හිං මුසා’’ති වා යකන මායනන

දිට්ඨියා පුග්ගයලන වා විවයදයය. ෙස්මිං මාදියස ඛීණාසයව

‘‘සදියසොහමස්මී’’තිපවත්තියා සමං වා, ඉතරද්වයභායවනපවත්තියා විසමංවා 

මඤ්ඤිතිං නත්ථි, සමානාදීසු යකන වාදං පටිසංයුය ෙය පටිප්ඵයරයයාති.
ඉමිස්සාපිගාථායනිද්යදයසොඋත්තායනො. 

79. නනු එකිංයසයනව එවරූයපො පුග්ගයලො? ‘‘ඔකං පහාො’’ති ගාථා.

තත්ථ ඔකං පහාොති රූපධාත්වාදිවිඤ්ඤාණස්යසොකාසිං තත්ර 

ඡන්දරාගප්පහායනන ඡඩ්යඩත්වා. අනියක සාරීති රූපනිමිත්තනියකතාදීනි



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාමාගණ්ඩියසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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තණ්හාවයසන අසරන්යතො. ගායම අකුබ්බං මුනි සන්ථවානීති ගායම

ගහිසන්ථවානි අකයරොන්යතො. කායමහි රිත්ය ොතිකායමසු ඡන්දරාගාභායවන

සබ්බ්යකායමහි පුථුභූයතො. අපුරක්ෙරායනොති ආයතිිං අත්තභාවිං

අනභිනිබ්බ්යත්යතන්යතො. කථං න විග්ගය්හ  යනන කයිරාති ජයනන සද්ධිං
විග්ගාහිකකථිංන කයථයය. 

හාලිද්දකානීති එවිංනාමයකො ගහපති. යෙනාෙස්මා මහාකච්චායනො

ය නුපසඞ්කමීති යෙනාති භුම්මත්යථ කරණවචනිං. තස්මා යත්ථ
මහාකච්චායනො, තත්ථ උපසඞ්කමීතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබ්යො.යයනවා
කාරයණන මහාකච්චායනො යදවමනුස්යසහි උපසඞ්කමිතබ්යබ්යො, යතන
කාරයණනඋපසඞ්කමීතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබ්යො.යකනචකාරයණන 
මහාකච්චායනො උපසඞ්කමිතබ්යබ්යො? 
නානප්පකාරගුණවියසසාධගමාධප්පායයන, සාදුඵලූපයභොගාධප්පායයන
දිජගයණහි නිච්චඵලිතමහාරුක්යඛො විය. උපසඞ්කමීති ච ගයතොති වුත්තිං

යහොති. උපසඞ්කමිත්වාතිඋපසඞ්කමනපරියයොසානදීපනිං. අථ වා එවිං ගයතො
තයතො ආසන්නතරිංඨානිංමහාකච්චානස්සසමීපසඞ්ඛාතිංගන්ත්වාතිපිවුත්තිං
යහොති. 

අභිවායදත්වාති පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා. ඉදානි යයනත්යථන
මහාකච්චානස්ස උපට්ඨානිං ආගයතො, තිං පුච්ඡිතුකායමො 
දසනඛසයමොධානසමුජ්ජලිං අඤ්ජලිිං සිරසි පතිට්ඨායපත්වා එකමන්තිං නිසීදි. 

එකමන් න්ති භාවනපුිංසකනිද්යදයසො ‘‘විසමිං චන්දිමසූරියා
පරිවත්තන්තී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.7) විය. තස්මා යථා නිසින්යනො එකමන්තිං
නිසින්යනොයහොති, එවිංනිසීදීතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබ්යො.භුම්මත්යථවා 

එතිං උපයයොගවචනිං. නිසීදීති නිසජ්ජිං කප්යපසි. පණ්ඩිතා හි යදවමනුස්සා
ගරුට්ඨානියිංඋපසඞ්කමිත්වාආසනකුසලතායඑකමන්තිංනිසීදන්ති. අයඤ්ච 
ගහපතියතසිංඅඤ්ඤතයරො, තස්මාඑකමන්තිංනිසීදි. 

කථිං නිසින්යනොචපනඑකමන්තිංනිසින්යනො යහොතීති? ඡනිසජ්ජයදොයස
වජ්යජත්වා. යසයයථිදිං? අතිදූරිං අච්චාසන්නිං උපරිවාතිං උන්නතප්පයදසිං
අතිසම්මුඛිං අතිපච්ඡාති. අතිදූයර නිසින්යනො හි සයච කයථතුකායමො යහොති, 
උච්චාසද්යදන කයථතබ්බ්යිං යහොති. අච්චාසන්යන නිසින්යනො සඞ්ඝට්ටනිං
කයරොති. උපරිවායත නිසින්යනො සරීරගන්යධන බ්යාධති. උන්නතප්පයදයස
නිසින්යනො අගාරවිං පකායසති. අතිසම්මුඛා නිසින්යනො සයච දට්ඨුකායමො
යහොති, චක්ඛුනා චක්ඛුිංආහච්ච දට්ඨබ්බ්යිං යහොති. අතිපච්ඡානිසින්යනොසයච
දට්ඨුකායමොයහොති, ගීවිංපසායරත්වාදට්ඨබ්බ්යිංයහොති. තස්මාඅයම්පිඑයතඡ
නිසජ්ජයදොයසවජ්යජත්වානිසීදි.යතනවුත්තිං–‘‘එකමන්තිං නිසීදී’’ති. 
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පටුන 

එ දයවොචාති එතිං අයවොච. වුත් මිදං භන්ය  කච්චාන භගව ා

අට්ඨකවග්ගියෙ මාගණ්ඩිෙපඤ්යහති අට්ඨකවග්ගයම්හි මාගණ්ඩියපඤ්යහො
නාමඅත්ථි, තස්මිිං පඤ්යහ. 

රූපධාතූති රූපක්ඛන්යධො අධප්යපයතො. රූපධාතුරාගවිනිබන්ධන්ති

රූපධාතුම්හි රායගන විනිබ්යද්ධිං. විඤ්ඤාණන්ති කම්මවිඤ්ඤාණිං. ඔකසාරීති
යගහසාරී ආලයසාරී. කස්මා පයනත්ථ ‘‘විඤ්ඤාණධාතු යඛො ගහපතී’’ති න
වුත්තන්ති? සම්යමොහවිඝාතත්ථිං. ‘‘ඔයකො’’ති හි අත්ථයතො පච්චයයො වුච්චති, 
පුයරජාතඤ්ච කම්මවිඤ්ඤාණිං පච්ඡාජාතස්ස කම්මවිඤ්ඤාණස්සපි
විපාකවිඤ්ඤාණස්සපි, විපාකවිඤ්ඤාණඤ්ච විපාකවිඤ්ඤාණස්සපි 
කම්මවිඤ්ඤාණස්සපි පච්චයයො යහොති, තස්මා ‘‘කතරිං නු යඛො ඉධ
විඤ්ඤාණ’’න්ති සම්යමොයහො භයවයය. තස්ස විඝාතත්ථිං තිං අග්ගයහත්වා
අසම්භින්නාව යදසනා කතාති. අපිච විපාකආරම්මණවයසන චතස්යසො
අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයොති වුත්තාතිතා දස්යසතුම්පි ඉධවිඤ්ඤාණිංන
ගහිතිං. 

උපයුපාදානාති තණ්හූපයදිට්ඨූපයවයසන ද්යව උපයා, කාමුපාදානාදීනි

චත්තාරි උපාදානානි ච. යච යසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසොති 
අකුසලචිත්තස්ස අධට්ඨානභූතා යචව අභිනියවසභූතා ච අනුසයභූතා ච. 

 ථාග ස්සාතිසම්මාසම්බුද්ධස්ස.සබ්යබ්යසම්පිහිඛීණාසවානිං එයතපහීනාව, 
සත්ථුපනඛීණාසවභායවොයලොයකඅතිපාකයටොතිඋපරිමයකොටියාඑවිංවුත්තිං. 

විඤ්ඤාණධාතුොති ඉධ විඤ්ඤාණිං කස්මා ගහිතිං? 
කියලසප්පහානදස්සනත්ථිං. කියලසා හි න යකවලිං චතූසුයයව ඛන්යධසු
පහීනා පහීයන්ති, පඤ්චසුපි පහීයන්තියයවාති කියලසප්පහානදස්සනත්ථිං

ගහිතිං. එවංයෙො ගහපතිඅයනොකසාරීයහොතීතිඑවිංකම්මවිඤ්ඤායණනඔකිං
අසරන්යතනඅයනොකසාරීනාම යහොති. 

රූපනිමිත් නියක විසාරවිනිබන්ධාති රූපයමවකියලසානිංපච්චයට්යඨන
නිමිත්තිං, ආරම්මණකිරියසඞ්ඛායතන නිවාසට්යඨන නියකතන්ති
රූපනිමිත්තනියකතිං.විසායරොචවිනිබ්යන්යධොච විසාරවිනිබ්යන්ධා.උභයයනපි
හි කියලසානිං පත්ථටභායවො ච විනිබ්යන්ධනභායවො ච වුත්යතො, 
රූපනිමිත්තනියකයත විසාරවිනිබ්යන්ධාති රූපනිමිත්තනියකතවිසාරවිනිබ්යන්ධා, 
තස්මා රූපනිමිත්තනියකතම්හි උප්පන්යනන කියලසවිසායරන යචව

කියලසවිනිබ්යන්ධයනන චාති අත්යථො. නියක සාරීති වුච්චතීති

ආරම්මණකරණවයසන නිවාසට්ඨානට්යඨන නියකතසාරීති වුච්චති. පහීනාති
යත රූපනිමිත්තනියකයතකියලසවිසාරවිනිබ්යන්ධාපහීනා. 
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කස්මා පයනත්ථ පඤ්චක්ඛන්ධා ච ‘‘ඔකා’’ති වුත්තා, ඡ ආරම්මණානි
‘‘නියකත’’න්ති? ඡන්දරාගස්ස බ්යලවදුබ්බ්යලතාය. සමායනපි හි එයතසිං 

ආලයට්යඨන විසයභායව ඔයකොති නිප්පරියායයන සුද්ධිං යගහයමව වුච්චති, 

නියක න්ති ‘‘අජ්ජ අසුකට්ඨායන කීළිස්සාමා’’ති කතසඞ්යකතානිං
නිවාසනට්ඨානිං උයයානාදි. තත්ථ යථා පුත්තදාරධනධඤ්ඤපුණ්ණයගයහ
ඡන්දරායගො බ්යලවා යහොති, එවිං අජ්ඣත්තියකසු ඛන්යධසු. යථා පන
උයයානට්ඨානාදීසු තයතො දුබ්බ්යලතයරො යහොති, එවිං බ්යාහියරසු ඡසු 
ආරම්මයණසූතිඡන්දරාගස්සබ්යලවදුබ්බ්යලතායඑවිංයදසනාකතාතියවදිතබ්බ්යා. 

සුඛිය සු සුඛිය ොති උපට්ඨායකසු ධනධඤ්ඤලාභාදිවයසන සුඛියතසු
‘‘ඉදානාහිං මනාපිං චීවරිං මනාපිං යභොජනිං ලභිස්සාමී’’ති යගහස්සිතසුයඛන
සුඛියතො යහොති, යතහි පත්තසම්පත්තිිං අත්තනා අනුභවමායනො විය චරති. 

දුක්ඛිය සුදුක්ඛිය ොතියතසිංයකනචියදවකාරයණනදුක්යඛ උප්පන්යනසයිං

ද්විගුයණන දුක්යඛන දුක්ඛියතො යහොති. කිච්චකරණීයෙසූති කිච්චසඞ්ඛායතසු

කරණීයයසු. යවොයෙොගං ආපජ් තීති උපයයොගිං සයිං යතසිං කිච්චානිං
කත්තබ්බ්යතිං ආපජ්ජති. 

කායමසූති වත්ථුකායමසු. එවං යෙො ගහපති කායමහි අරිත්ය ො යහොතීති
එවිංකියලසකායමහිඅරිත්යතො යහොති. 

අන්යතො කාමානිං භායවන අතුච්යඡො. සුක්කපක්යඛො යතසිං අභායවන
රිත්යතො තුච්යඡොතියවදිතබ්යබ්යො. 

පුරක්ෙරායනොති වට්ටිං පුරයතො කුරුමායනො. එවංරූයපො සිෙන්තිආදීසු
දීඝරස්සකායළොදාතාදීසු රූයපසු එවිංරූයපො නාම භයවයයන්ති පත්යථති.

සුඛාදීසුයවදනාසු එවංයවදයනො නාම. නීලසඤ්ඤාදීසුසඤ්ඤාසු එවංසඤ්යඤො 

නාම. පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීසු සඞ්ඛායරසු එවංසඞ්ොයරො නාම. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීසු විඤ්ඤායණසු එවංවිඤ්ඤායණො නාම භයවයයන්ති
පත්යථති. 

අපුරක්ෙරායනොති වට්ටිංපුරයතොඅකුරුමායනො. සහි ංයම, අසහි ං ය ති
තුය්හිංවචනිංඅසහිතිංඅසිලිට්ඨිං, මය්හිංසහිතිංසිලිට්ඨිංමධුරිං මධුරපානසදිසිං. 

අධිචිණ්ණං ය  විපරාවත් න්ති යිං තුය්හිං දීයඝන කායලන පරිචිතිං
සුප්පගුණිං, තිං මම වාදිං ආගම්ම සබ්බ්යිං ඛයණන විපරාවත්තිං නිවත්තිං. 

ආයරොපිය ො ය  වායදොති තුය්හිං යදොයසො මයා ආයරොපියතො. චර

වාදප්පයමොක්ොොතිතිංතිංආචරියිංඋපසඞ්කමිත්වාඋත්තරිං පරියයසන්යතො

ඉමස්සවාදස්සයමොක්ඛායචරආහිණ්ඩ. නිබ්යබයඨහිවා සයචපයහොසීතිඅථ
සයයමවපයහොසි, ඉයධවනිබ්යබ්යයඨහීති. 
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80. යසො එවරූයපො ‘‘යෙහි විවිත්ය ො’’ති ගාථා. තත්ථ යෙහීති යයහි

දිට්ඨිගතාදීහි. විවිත්ය ො විචයරෙයාති රිත්යතො චයරයය. න  ානි උග්ගය්හ

වයදෙය නායගොති ‘‘ආගුිං න කයරොතී’’තිආදිනා (චූළනි.
භද්රාවුධමාණවපුච්ඡානිද්යදස70; පාරායනානුගීතිනිද්යදස 102) නයයනනායගො

තානි දිට්ඨිගතානි උග්ගයහත්වා න චයරයය. එලම්බු න්ති එලසඤ්ඤියත

අම්බුම්හි ජාතිං කණ්ටකනාළිං වාරිජිං, පදුමන්ති වුත්තිං යහොති. ෙථා  යලන

පඞ්යකනචනූපලිත් න්ති තිංපදුමිංයථාජයලනචපඞ්යකනචඅනුපලිත්තිං

යහොති. එවං මුනි සන්තිවායදො අගිද්යධොති එවිං අජ්ඣත්තසන්තිවායදො මුනි

යගධාභායවනඅගද්යධො. කායමචයලොයකචඅනූපලිත්ය ොතිදුවියධපිකායම
අපායාදියකච යලොයකද්වීහිසියලයසහිඅනුපලිත්යතොයහොති. 

ආගුංනකයරොතීතිඅකුසලාදියදොසිංනකයරොති. නගච්ඡතීතිඅගතිවයසන

න ගච්ඡති. නාගච්ඡතීති පහීනකියලයස න උයපති. පාපකාති ලාමකා. 

අකුසලාති අයකොසල්ලසම්භූතා. ය  කියලයස න පුයනතීති යය කියලසා

පහීනා, යත කියලයස පුන න එති. න පච්යචතීති පටි න උයපති. න

පච්චාගච්ඡතීතිපුනන නිවත්තති. 

ෙරදණ්යඩොති ඛරපත්තදණ්යඩො ඵරුසදණ්යඩො. චත් යගයධොති

විස්සට්ඨයගයධො. වන් යගයධොති වමිතයගයධො. මුත් යගයධොති 

ඡින්නබ්යන්ධනයගයධො. පහීනයගයධොති පජහිතයගයධො. පටිනිස්සට්ඨයගයධොති

යථාන පුනචිත්තිංආරුහති, එවිං පටිවිස්සජ්ජිතයගයධො. උපරි වී රාගාදීසුපි
එයසවනයයො. සබ්බ්යායනවතානිගහිතග්ගහණස්සවිස්සට්ඨභාවයවවචනානි. 

81. කිඤ්ච භියයයො– ‘‘නයවදගූ’’තිගාථා.තත්ථ න යවදගූදිට්ඨිොෙයකොති
චතුමග්ගයවදගූමාදියසොදිට්ඨියායයකොනයහොති, දිට්ඨියා ගච්ඡන්යතොවා, තිං
සාරයතොපච්යචන්යතොවානයහොති.තත්ථවචනත්යථො –යායතීතියායයකො. 
කරණවචයනන දිට්ඨියා යායතීති දිට්ඨියායයකො. උපයයොගත්යථ

සාමිවචයනනපි දිට්ඨියා යාතීතිපි දිට්ඨියායයකො. න මුතිො ස මානයමතීති 

මුතරූපාදියභදාය මුතියාපි යසො මානිං න එති. න හි  ම්මයෙො යසොති

තණ්හාදිට්ඨිවයසනතම්මයයොයහොතිතප්පරායයණො, අයිංපනනතාදියසො. න

කම්මුනා යනොපි සුය න යනයෙයොති පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදිනා කම්මුනා වා, 

සුතසුද්ධආදිනා සුයතන වා යසො යනතබ්යබ්යො න යහොති. අනූපනීය ො ස 

නියවසයනසූති යසො ද්වින්නම්පි උපයානිං පහීනත්තා සබ්යබ්යසු 
තණ්හාදිට්ඨිනියවසයනසුඅනුපනීයතො. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාමාගණ්ඩියසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

මු රූයපන වාති එත්ථ මුතරූපිං නාම ගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බ්යානි. මානං

යනතීති අස්මිමානිං න එති. න උයපතීති සමීපිං න එති. න උපගච්ඡතීති 

උපගන්ත්වානතිට්ඨති.  ම්මයෙොතිතප්පකයතො. 

82. තස්ස ච එවිංවිධස්ස ‘‘සඤ්ඤාවිරත් ස්සා’’ති ගාථා. තත්ථ 

සඤ්ඤාවිරත් ස්සාති යනක්ඛම්මසඤ්ඤාපුබ්බ්යඞ්ගමාය භාවනාය 
පහීනකාමාදිසඤ්ඤස්ස. ඉමිනා පයදන උභයතොභාගවිමුත්යතො සමථයානියකො

අධප්යපයතො. පඤ්ඤාවිමුත් ස්සාති විපස්සනාපුබ්බ්යඞ්ගමාය භාවනාය 
සබ්බ්යකියලයසහි විමුත්තස්ස. ඉමිනා සුක්ඛවිපස්සයකො අධප්යපයතො. 

සඤ්ඤඤ්චදිට්ඨිඤ්චයෙඅග්ගයහසුං, ය ඝට්ටමානාවිචරන්ති යලොයකතියය
පන කාමසඤ්ඤාදිකිං සඤ්ඤිං අග්ගයහසුිං, යත වියසසයතො ගහට්ඨා 
කාමාධකරණිං, යය ච දිට්ඨිිං අග්ගයහසුිං, යත වියසසයතො පබ්බ්යජිතා
ධම්මාධකරණිං අඤ්ඤමඤ්ඤිංඝට්යටන්තාවිචරන්තීති. 

යෙො සමථපුබ්බඞ්ගමං අරිෙමග්ගං භායවතීති යයො පුග්ගයලො
සමථපුබ්බ්යඞ්ගමිංපුයරචාරිකිංකත්වාසහවිපස්සනිංඅරියමග්ගිංභායවති, පඨමිං
සමාධිං උප්පායදත්වා පච්ඡා සහවිපස්සනිං අරියමග්ගිං උප්පායදතීති අත්යථො. 

 ස්ස ආදිය ොති තස්ස පුග්ගලස්ස පඨමජ්ඣානාදියතො. උපාදාොති පටිච්ච

ආගම්ම. ගන්ථා වික්ෙම්භී ා යහොන්තීති ගන්ථා දූරීකතා භවන්ති. අරහත්ය  

පත්ය තිඅරහත්තඵලිංපත්යත. අරහය ොතිඅරහත්තඵයල ඨිතස්ස. ගන්ථා ච

යමොහාචාතිආදයයොසබ්යබ්යකියලසාපහීනා යහොන්ති. 

යෙොවිපස්සනාපුබ්බඞ්ගමංඅරිෙමග්ගං භායවතීතියයොපුග්ගයලොවිපස්සනිං
පුබ්බ්යඞ්ගමිං පුයරචාරිකිං කත්වා අරියමග්ගිං භායවති, පඨමිං විපස්සනිං

උප්පායදත්වා පච්ඡා අරියමග්ගසම්පයුත්තිං සමාධිං භායවතීති අත්යථො.  ස්ස

ආදිය ොඋපාදාොතිතස්සපුග්ගලස්ස විපස්සනයතොපට්ඨායවිපස්සනිං පටිච්ච. 

යමොහා වික්ෙම්භි ා යහොන්තීති එත්ථ වික්ෙම්භි ාති දූරිං පාපිතා

සඤ්ඤාවයසන. ඝට්යටන්තීති යය කාමසඤ්ඤාදිිං ගණ්හන්ති, යත

සඤ්ඤාවයසන පීයළන්ති. සඞ්ඝට්යටන්තීති තයතො තයතො පීයළන්ති. ඉදානි

ඝට්යටන්යත දස්යසතුිං ‘‘රා ායනොපි රාජූහි විවදන්තී’’තිආදිනා නයයන

විත්ථායරො වුත්යතො. අඤ්ඤමඤ්ඤං පාණීහිපි උපක්කමන්තීති එත්ථ

අඤ්ඤමඤ්ඤිං හත්යථහි පහරන්ති. යලඩ්ඩූහීති කපාලඛණ්යඩහි. දණ්යඩහීති 

අඩ්ඪදණ්ඩයකහි. සත්යථහීතිඋභයතොධායරහිසත්යථහි. 

අභිසඞ්ොරානං අප්පහීනත් ාති පුඤ්ඤාදිඅභිසඞ්ඛාරානිං අප්පහීනභායවන. 

ගතිො ඝට්යටන්තීති ගන්තබ්බ්යාය පතිට්ඨාභූතාය ගතියා පීයළන්ති ඝට්ටනිං
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ආපජ්ජන්ති. නිරොදීසුපි එයසව නයයො. යසසයමත්ථ වුත්තනයත්තා
උත්තානයමව. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

මාගණ්ඩියසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. පුරායභදසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

83. දසයම පුරායභදසුත්තනිද්යදයස කථංදස්සීති ඉමස්ස සුත්තස්ස ඉයතො
පයරසඤ්ච පඤ්චන්නිං 
කලහවිවාදචූළබ්යූහමහාබ්යූහතුවටකඅත්තදණ්ඩසුත්තානිං 
සම්මාපරිබ්බ්යාජනීයසුත්තවණ්ණනායිං (සු. නි. අට්ඨ. 2.362 ආදයයො)
වුත්තනයයයනව සාමඤ්ඤයතොඋප්පත්තියවදිතබ්බ්යා.වියසසයතොපනයයථව
තස්මිිං මහාසමයය රාගචරිතයදවතානිං සප්පායවයසන ධම්මිං යදයසතුිං
නිම්මිතබුද්යධන අත්තානිං පුච්ඡායපත්වා සම්මාපරිබ්බ්යාජනීයසුත්තන්ත- (සු.
නි. 361 ආදයයො) මභාසි, එවිං තස්මිිංයයව මහාසමයය ‘‘කිිං නු යඛො පුරා
සරීරයභදාකත්තබ්බ්ය’’න්තිඋප්පන්නචිත්තානිංයදවතානිංචිත්තිං ඤත්වාතාසිං
අනුග්ගහත්ථිං අඩ්ඪයතළසභික්ඛුසතපරිවාරිං නිම්මිතබුද්ධිං ආකායසන 
ආයනත්වායතනඅත්තානිංපුච්ඡායපත්වාඉමිංසුත්තමභාසි. 

කථිං? බුද්ධානාමමහන්තාඑයතසත්තවියසසා, යිංසයදවකස්සයලොකස්ස 
දිට්ඨිංසුතිංමුතිං විඤ්ඤාතිං පත්තිං පරියයසිතිං අනුවිචරිතිංමනසානකිඤ්චි
කත්ථචි නීලාදිවයසන විභත්තරූපාරම්මයණසු විභත්තරූපාරම්මණිං වා, 
යභරිසද්දාදිවයසන විභත්තසද්දාරම්මණාදීසු සද්දාදිආරම්මණිං වා අත්ථි, යිං
එයතසිංඤාණමුයඛආපාථිං නාගච්ඡති.යථාහ–‘‘යිං, භික්ඛයව, සයදවකස්ස
යලොකස්ස…යප.… සයදවමනුස්සාය දිට්ඨිං සුතිං මුතිං විඤ්ඤාතිං පත්තිං
පරියයසිතිංඅනුවිචරිතිං මනසා, තමහිං ජානාමිතමහිං අබ්භඤ්ඤාසි’’න්ති (අ.
නි. 4.24). එවිං සබ්බ්යත්ථ අප්පටිහතඤායණො භගවා සබ්බ්යාපි තා යදවතා
භබ්බ්යාභබ්බ්යවයසන ද්යව යකොට්ඨායස අකාසි. ‘‘කම්මාවරයණන වා 
සමන්නාගතා’’තිආදිනා(පු.ප.12) හිනයයනවුත්තාසත්තාඅභබ්බ්යානාම.යත
එකවිහායර වසන්යතපිබුද්ධානඔයලොයකන්ති.විපරීතාපනභබ්බ්යානාම.යත
දූයර වසන්යතපි ගන්ත්වා සඞ්ගණ්හන්ති. තස්මිිං යදවතාසන්නිපායත යය
අභබ්බ්යා, යත පහාය භබ්යබ්ය පරිග්ගයහසි. පරිග්ගයහත්වා ‘‘එත්තකා එත්ථ 
රාගචරිතා, එත්තකායදොසාදිචරිතා’’තිචරියවයසනඡයකොට්ඨායසඅකාසි.අථ
යනසිං සප්පායධම්මයදසනිං උපධායරන්යතො ‘‘රාගචරිතානිං යදවානිං
සම්මාපරිබ්බ්යාජනීයසුත්තිං (සු. නි. 361 ආදයයො) කයථස්සාමි, යදොසචරිතානිං
කලහවිවාදසුත්තිං (සු. නි.868ආදයයො), යමොහචරිතානිංමහාබ්යූහසුත්තිං (සු.
නි. 901 ආදයයො), විතක්කචරිතානිං චූළබ්යූහසුත්තිං (සු. නි. 884 ආදයයො), 
සද්ධාචරිතානිං තුවටකසුත්තිං (සු. නි. 921 ආදයයො), බුද්ධචරිතානිං
පුරායභදසුත්තිං(සු.නි.854ආදයයො)කයථස්සාමී’’තියදසනිං වවත්ථායපත්වා
පුන තිං පරිසිං මනසාකාසි ‘‘අත්තජ්ඣාසයයන නු යඛො ජායනයය, 
පරජ්ඣාසයයන, අට්ඨුප්පත්තියකන, පුච්ඡාවයසනා’’ති.තයතො ‘‘පුච්ඡාවයසන 
ජායනයයා’’තිඤත්වා‘‘අත්ථිනුයඛොයකොචියදවතානිංඅජ්ඣාසයිංගයහත්වා
චරියවයසන පඤ්හිං පුච්ඡිතුිං සමත්යථො’’ති ‘‘යතසු පඤ්චසයතසු භික්ඛූසු
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එයකොපිනසක්යකොතී’’ති අද්දස.තයතොඅසීතිමහාසාවයක, ද්යවඅග්ගසාවයක
ච සමන්නාහරිත්වා ‘‘යතපි න සක්යකොන්තී’’ති දිස්වා චින්යතසි – ‘‘සයච
පච්යචකබුද්යධො භයවයය, සක්කුයණයය නු යඛො’’ති. ‘‘යසොපි න
සක්කුයණයයයො’’ති ඤත්වා ‘‘සක්කසුයාමාදීසු යකොචි සක්කුයණයයා’’ති
සමන්නාහරි.සයචහියතසුයකොචිසක්කුයණයය, තිංපුච්ඡායපත්වා අත්තනා
විස්සජ්යජයය. න පන යතසුපි යකොචි සක්යකොති. අථස්ස එතදයහොසි –
‘‘මාදියසො බුද්යධොයයව සක්කුයණයය, අත්ථි පන කත්ථචි අඤ්යඤො
බුද්යධො’’ති අනන්තාසු යලොකධාතූසු අනන්තඤාණිං පත්ථරිත්වා යලොකිං
ඔයලොයකන්යතොනඅඤ්ඤිංබුද්ධිංඅද්දස. අනච්ඡරියඤ්යචතිං, ඉදානිඅත්තනා
සමිංනපස්යසයය, යයොජාතදිවයසපි බ්රහ්මජාලවණ්ණනායිං(දී.නි.අට්ඨ.1.7) 
වුත්තනයයනඅත්තනාසමිංඅපස්සන්යතො ‘‘අග්යගොහමස්මියලොකස්සා’’ති(දී.
නි.2.31) අප්පටිවත්තියිංසීහනාදිංනදි.එවිං අඤ්ඤිංඅත්තනාසමිංඅපස්සිත්වා
චින්යතසි ‘‘සයච අහිං පුච්ඡිත්වා අහයමවවිස්සජ්යජයයිං, එවිංතා යදවතාන
සක්ඛිස්සන්ති පටිවිජ්ඣිතුිං. අඤ්ඤස්මිිං පන බුද්යධයයව පුච්ඡන්යත මයි ච
විස්සජ්ජන්යත අච්යඡරකිං භවිස්සති, සක්ඛිස්සන්ති ච යදවතා පටිවිජ්ඣිතුිං, 
තස්මා නිම්මිතබුද්ධිං මායපස්සාමී’’ති අභිඤ්ඤාපාදකිං ඣානිං සමාපජ්ජිත්වා
වුට්ඨාය ‘‘පත්තචීවරග්ගහණිංආයලොකිතිංවියලොකිතිංසමිඤ්ජිතිංපසාරිතඤ්ච
මම සදිසිංයයව යහොතූ’’ති කාමාවචරචිත්යතහි පරිකම්මිං කත්වා 
‘‘පාචීනයුගන්ධරපරික්යඛපයතො උල්ලඞ්ඝයමානිං චන්දමණ්ඩලිං භින්දිත්වා
නික්ඛමන්යතො විය ආගච්ඡතූ’’ති රූපාවචරචිත්යතන අධට්ඨාසි. යදවසඞ්යඝො
තිං දිස්වා ‘‘අඤ්යඤොපිනු යඛො යභො, චන්යදො උග්ගයතො’’තිආහ. අථ චන්දිං
ඔහාය ආසන්නතයර ජායත ‘‘න චන්යදො, සූරියයො උග්ගයතො’’ති. පුන
ආසන්නතයරජායත ‘‘නසූරියයො, යදවවිමානිං එත’’න්ති. පුනආසන්නතයර
ජායත‘‘න යදවවිමානිං, යදවපුත්යතොඑයසො’’ති.පුනආසන්නතයරජායත‘‘න
යදවපුත්යතො, මහාබ්රහ්මා එයසො’’ති.පුනආසන්නතයරජායත‘‘නමහාබ්රහ්මා, 
අපයරොපියභොබුද්යධොආගයතො’’තිආහ. 

තත්ථ පුථුජ්ජනයදවතා චින්තයිිංසු – ‘‘එකබුද්ධස්ස තාව අයිං 
යදවතාසන්නිපායතො. ද්වින්නිං කීවමහන්යතො භවිස්සතී’’ති. අරියයදවතා
චින්තයිිංසු – ‘‘එකිස්සා යලොකධාතුයා ද්යවබුද්ධානාම නත්ථි, අද්ධා භගවා 
අත්තනා සදිසිං අඤ්ඤිං එකිං බුද්ධිං නිම්මිනී’’ති. අථස්ස යදවසඞ්ඝස්ස 
පස්සන්තස්යසව නිම්මිතබුද්යධො ආගන්ත්වා දසබ්යලිං අවන්දිත්වාව
සම්මුඛට්ඨායන සමසමිං කත්වා මාපියත ආසයන නිසීදි. භගවයතො
බ්යාත්තිිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි, නිම්මිතස්සාපි, භගවයතො සරීරා
ඡබ්බ්යණ්ණරස්මියයො නික්ඛමන්ති, නිම්මිතස්සාපි, භගවයතො සරීරරස්මියයො
නිම්මිතසරීයර පටිහඤ්ඤන්ති, නිම්මිතස්ස රස්මියයො භගවයතො කායය 
පටිහඤ්ඤන්ති.තා ද්වින්නම්පිබුද්ධානිංසරීරයතොඋග්ගම්මභවග්ගිංආහච්ච
තයතො තයතො පටිනිවත්තිත්වා යදවතානිං මත්ථකමත්ථකපරියන්යතන
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පටුන 

ඔතරිත්වා චක්කවාළමුඛවට්ටියිං පතිට්ඨහිිංසු. සකලචක්කවාළගබ්භිං 
සුවණ්ණමයවඞ්කයගොපානසිවිනද්ධමිව යචතියඝරිං වියරොචිත්ථ.
දසසහස්සචක්කවාළයදවතා එකචක්කවායළ රාසිභූතා ද්වින්නිං බුද්ධානිං

රස්මිඅබ්භන්තරිං පවිසිත්වා අට්ඨිංසු. නිම්මියතො නිසීදන්යතොයයව ‘‘කථංදස්සී

කථංසීයලො, උපසන්ය ොති වුච්චතී’’තිආදිනා නයයන අධපඤ්ඤාදිකිං
පුච්ඡන්යතොගාථමාහ. 

තත්ථපුච්ඡායතාවයසොනිම්මියතො කථංදස්සීතිඅධපඤ්ඤිං, කථංසීයලොති 

අධසීලිං, උපසන්ය ොතිඅධචිත්තිංපුච්ඡති.යසසිං පාකටයමව. 

නිම්මිතබුද්ධාදිවිභාවනත්ථිං යපටයක– 

‘‘උයපතිධම්මිංපරිපුච්ඡමායනො, කුසලිංඅත්ථුපසඤ්හිතිං; 
නජීවතිනනිබ්බුයතොනමයතො, තිං පුග්ගලිංකතමිං වදන්තිබුද්ධා. 
(පරි.479); 

‘‘සිංසාරඛීයණො න ච වන්තරායගො, න චාපි යසක්යඛො න ච
දිට්ඨධම්යමො; 
අඛීණාසයවොඅන්තිමයදහධාරී, තිංපුග්ගලිංකතමිංවදන්ති බුද්ධා. 

‘‘නදුක්ඛසච්යචනසමඞ්ගභූයතො, නමග්ගසච්යචනකුයතොනියරොයධො; 
සමුදයසච්චයතොසුවිදූරවිදූයරො, තිංපුග්ගලිංකතමිංවදන්ති බුද්ධා. 

‘‘අයහතුයකො යනොපි ච රූපනිස්සියතො, අපච්චයයො යනොපි ච යසො
අසඞ්ඛයතො; 
අසඞ්ඛතාරම්මයණො යනොපි ච රූපී, තිං පුග්ගලිං කතමිං වදන්ති 
බුද්ධා’’ති.– 

වුත්තිං. 

තත්ථ පඨමගාථා නිම්මිතබුද්ධිං සන්ධාය, දුතියගාථා
පච්ඡිමභවිකයබ්යොධසත්තිං සන්ධාය, තතියගාථා අරහත්තඵලට්ඨිං සන්ධාය, 
චතුත්ථගාථා අරූයප
නිබ්බ්යානපච්චයවක්ඛණමයනොද්වාරපුයරචාරිකචිත්තසමඞ්ගිං සන්ධාය වුත්තාති

ඤාතබ්බ්යා. කීදියසනදස්සයනනාතිකීදිසවයසන දස්සයනන. කිංසණ්ඨිය නාති

කිිංසරික්යඛන. කිංපකායරනාතිකිිංවියධන. කිංපටිභායගනාති කිිංආකායරන. 

ෙං පුච්ඡාමීති යිං පුග්ගලිං පුච්ඡාමි, තිං මය්හිං වියාකයරොහි. ොචාමීති

ආයාචාමි. අජ්යඣසාමීතිආණායපමි. පසායදමීතිතව සන්තායනයසොමනස්සිං

උප්පායදමි. බූ්රහීති නිද්යදසස්ස උද්යදසපදිං. ආචික්ොති යදයසතබ්බ්යානිං
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‘‘ඉමානිනාමානී’’ති නාමවයසනකයථහි. යදයසහීති දස්යසහි. පඤ්ඤයපහීති
ජානායපහි.ඤාණමුඛවයසනහිඅප්පනිංඨයපන්යතො ‘‘පඤ්ඤයපහී’’ති වුච්චති. 

පට්ඨයපහීති පඤ්ඤායපහි, පවත්තායපහීති අත්යථො.ඤාණමුයඛ ඨයපහීති වා. 

විවරාතිවිවටිංකයරොහි, විවරිත්වා දස්යසහීතිඅත්යථො. විභ ාතිවිභාගකිරියාය

විභායවන්යතොදස්යසහීතිඅත්යථො. උත් ානීකයරොහීතිපාකටභාවිංකයරොහි. 

අථවා ආචික්ොතියදසනාදීනිංඡන්නිංපදානිං මූලපදිං.යදසනාදීනිඡපදානි

එතස්ස අත්ථස්ස විවරණත්ථිං වුත්තානි. තත්ථ යදයසහීති උග්ඝටිතඤ්ඤූනිං
වයසන සඞ්යඛපයතො පඨමිං උද්යදසවයසන යදයසහි. උග්ඝටිතඤ්ඤූ හි

සඞ්යඛයපන වුත්තිං පඨමිං වුත්තඤ්ච පටිවිජ්ඣන්ති. පඤ්ඤයපහීති
විපඤ්චිතඤ්ඤූනිංවයසනයතසිංචිත්තයතොසයනන බුද්ධනිසායනනචපඨමිං

සිංඛිත්තස්ස විත්ථාරයතො නිද්යදසවයසයනව පඤ්ඤයපහි. පට්ඨයපහීති
යතසිංයයව නිද්දිට්ඨස්ස නිද්යදසස්ස පටිනිද්යදසවයසන විත්ථාරිතවයසන

ඨයපතිපට්ඨයපහි. විවරාති නිද්දිට්ඨස්සපිපුනප්පුනිංවචයනනවිවරාහි. විභ ාති 

පුනප්පුනිං වුත්තස්සාපි විභාගකරයණනවිභජාහි. උත් ානීකයරොහීතිවිවටස්ස
විත්ථාරතරවචයනනවිභත්තස්සච නිදස්සනවචයනනඋත්තානිිංකයරොහි.අයිං
යදසනායනයයානම්පිපටියවධායයහොතීති. 

84. විස්සජ්ජයන පන භගවා සරූයපන අධපඤ්ඤාදීනි අවිස්සජ්යජත්වාව
අධපඤ්ඤාදිප්පභායවනයයසිං කියලසානිංඋපසමා ‘‘උපසන්යතො’’තිවුච්චති, 
නානායදවතානිං ආසයානුයලොයමන යතසිං උපසමයමව දීයපන්යතො 

‘‘වී  ණ්යහො’’තිආදිකාගාථායයො අභාසි.තත්ථආදියතො අට්ඨන්නිංගාථානිං
‘‘තිං බ්රූමි උපසන්යතො’’ති ඉමාය ගාථාය සම්බ්යන්යධො යවදිතබ්යබ්යො, තයතො
පරාසිං‘‘සයවසන්යතොතිවුච්චතී’’තිඉමිනාසබ්බ්යපච්ඡියමනපයදන. 

අනුපදවණ්ණනානයයො – වී  ණ්යහො පුරායභදාති යයො සරීරයභදා

පුබ්බ්යයමව පහීනතණ්යහො. පුබ්බමන් මනිස්සිය ොති අතීතද්ධාදියභදිං

පුබ්බ්යඅන්තිං අනිස්සියතො. යවමජ්යඣ නුපසඞ්යෙයෙයොති පච්චුප්පන්යනපි

අද්ධනි ‘‘රත්යතො’’තිආදිනා නයයන න උපසඞ්ඛාතබ්යබ්යො.  ස්ස නත්ථි

පුරක්ෙ න්ති තස්ස අරහයතො ද්වින්නිං පුයරක්ඛාරානිං අභාවා අනාගයත
අද්ධනි පුරක්ඛතමපි නත්ථි, තිං බ්රමූි උපසන්යතොති එවයමත්ථ යයොජනා 
යවදිතබ්බ්යා.එසනයයොසබ්බ්යත්ථ. 

පුරාකාෙස්සයභදාතිකරජකායස්සයභදයතො පුබ්යබ්යයයව. අත් භාවස්සාති

සකලත්තභාවස්ස. කයළවරස්ස නික්යෙපාති කයළවරස්ස නික්යඛපයතො 

සරීරස්ස ඨපනයතො. ජීවිතින්ද්රිෙස්ස උපච්යඡදාති දුවිධස්ස ජීවිතින්ද්රියස්ස
උපච්යඡදයතොපුබ්බ්යයමව. 
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පුබ්බන්ය ො වුච්චති අතීය ො අද්ධාති පුබ්බ්යසඞ්ඛායතො අන්යතො

යකොට්ඨායසො ‘‘අතීයතො අද්ධාති, අතික්කන්යතො කායලො’’ති කථීයති. අතී ං

අද්ධානංආරබ්භාතිඅතීතකාලිංපටිච්චතණ්හා පහීනා. 

අපරම්පිභද්යදකරත්තපරියායිං(ම.නි.3.272ආදයයො)දස්යසන්යතො ‘‘අථ

වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ එවංරූයපො අයහොසින්ති කායළොපි සමායනො
ඉන්දනීලමණිවණ්යණො අයහොසින්ති එවිං මනුඤ්ඤරූපවයසයනව එවිංරූයපො

අයහොසිිං. කුසලසුඛයසොමනස්සයවදනාවයසයනව එවංයවදයනො. තිං 

සම්පයුත්තානිංයයව සඤ්ඤාදීනිං වයසන එවංසඤ්යඤො. එවංසඞ්ොයරො. 

එවංවිඤ්ඤායණොඅයහොසිංඅතී මද්ධානන්ති ත්ථනන්දිංනසමන්නායනතීති
යතසු රූපාදීසු තණ්හිං වා තණ්හාසම්පයුත්තදිට්ඨිිං වා නානුපවත්තයති.

අපයරනපරියායයන මහාකච්චානභද්යදකරත්තපරියායිංදස්යසන්යතො ‘‘අථවා

ඉති යම චක්ඛු අයහොසී’’තිආදිමාහ. තත්ථ චක්ඛූති චක්ඛුපසායදො. රූපාති
චතුසමුට්ඨානිකරූපා. ඉමිනා නයයන යසසායතනානිපි යවදිතබ්බ්යානි. 

විඤ්ඤාණන්තිනිස්සයවිඤ්ඤාණිං. න දභිනන්දතීතිතිංචක්ඛුඤ්යචවරූපඤ්ච

තණ්හාදිට්ඨිවයසන නාභිනන්දති. ඉතියමමයනො අයහොසි ඉතිධම්මාතිඑත්ථ

පන මයනොති භවඞ්ගචිත්තිං. ධම්මාති යතභූමකධම්මාරම්මණිං. 

හසි ලපි කීළි ානීති දන්තවිදිංසකහසිතඤ්ච වාචාලපිතඤ්ච

කායකීළාදිකීළිතඤ්චාතිහසිතලපිතකීළිතානි. න දස්සායදතීතිතානිහසිතාදීනි

නාභිනන්දති. න  ං නිකායමතීති කන්තිං න කයරොති. න ච ය න විත්තිං 

ආපජ් තීතියතනචතුට්ඨිිංනපාපුණාති. 

තිං තිං පච්චයිං පටිච්ච උප්පන්යනොති පච්චුප්පන්යනො. රත්ය ොති

නුපසඞ්යෙයෙයොති රායගන රත්යතොති ගණනිං න උපයනතබ්යබ්යො. උපරිපි

එයසව නයයො. එවරූයපො සිෙන්තිආදීසු පණීතමනුඤ්ඤරූපාදිවයසයනව 

තණ්හාදිට්ඨිපවත්තනසඞ්ඛාතා නන්දී සමන්නානයනා යවදිතබ්බ්යා. න

පණිදහතීති පත්ථනාවයසන න ඨයපති. අප්පණිධානපච්චොති න
පත්ථනාඨපනකාරයණන. 

85. අසන් ාසීති යතන යතන අලාභයතො අසන්තසන්යතො. අවිකත්ථීති

සීලාදීහි අවිකත්ථනසීයලො. අකුක්කුයචොති හත්ථකුක්කුච්චාදිවිරහියතො. 

මන් භාණීති මන්තාය පරිග්ගයහත්වා වාචිං භාසිතා. අනුද්ධය ොති 

උද්ධච්චවිරහියතො. ස යව වාචාෙය ොති යසො වාචාය යයතො සිංයයතො
චතුයදොසවිරහිතිංවාචිංභාසිතා යහොති. 

අක්යකොධයනොති ෙඤ්හි යෙො වුත් න්ති ‘‘න යකොධයනො අයකොධයනො

යකොධවිරහියතො’’තියිංකථිතිං, තිංපඨමිංතාවයකොධිංකයථතුකායමො ‘‘අපිච
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පටුන 

යකොයධො  ාව වත් බ්යබො’’ති ආහ. යකොයධො  ාව වත් බ්යබොති පඨමිං

යකොයධො කයථතබ්යබ්යො. දසහාකායරහි යකොයධො  ාෙතීති දසහි කාරයණහි

යකොයධොඋප්පජ්ජති. අනත්ථංයම අචරීතිඅවඩ්ඪිිංයමඅකාසි, ඉමිනාඋපායයන

සබ්බ්යපයදසු අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. අට්ඨායන වා පන යකොයධො  ාෙතීති
අකාරයණයකොයධොඋප්පජ්ජති. එකච්යචොහි‘‘යදයවොඅතිවස්සතී’’තිකුප්පති, 
‘‘න වස්සතී’’ති කුප්පති, ‘‘සූරියයො තප්පතී’’ති කුප්පති, ‘‘න තප්පතී’’ති
කුප්පති, වායත වායන්යතපි කුප්පති, අවායන්යතපි කුප්පති, සම්මජ්ජිතුිං
අසක්යකොන්යතො යබ්යොධපණ්ණානිංකුප්පති, චීවරිං පාරුපිතුිං අසක්යකොන්යතො
වාතස්ස කුප්පති, උපක්ඛලිත්වා ඛාණුකස්ස කුප්පති. ඉදිං සන්ධාය වුත්තිං –
‘‘අට්ඨායනවාපනයකොයධොජායතී’’ති.තත්ථයහට්ඨානවසුඨායනසු සත්යත
ආරබ්භඋප්පන්නත්තාකම්මපථයභයදොයහොති. 

අට්ඨානඝායතො පන සඞ්ඛායරසු උප්පන්යනො කම්මපථයභදිං න කයරොති. 

චිත්තිංආඝායතන්යතො උප්පන්යනොති චිත් ස්සආඝාය ො. තයතො බ්යලවතයරො 

පටිඝාය ො. පටිහඤ්ඤනවයසන පටිඝං. පටිවිරුජ්ඣතීති පටිවියරොයධො. 

කුප්පනවයසන යකොයපො. පයකොයපො සම්පයකොයපොති උපසග්ගවයසන පදිං 

වඩ්ඪිතිං. දුස්සනවයසන යදොයසො. පයදොයසො සම්පයදොයසොති උපසග්ගවයසන 

පදිංවඩ්ඪිතිං. චිත් ස්ස බයාපත්තීතිචිත්තස්සවිපන්නතාවිපරිවත්තනාකායරො.

මනිං පදූසයමායනො උප්පජ්ජතීති මයනොපයදොයසො. කුජ්ඣනවයසන යකොයධො. 

කුජ්ඣනාකායරො කුජ්ඣනා. කුජ්ඣිතස්ස භායවො කුජ්ඣි ත් ං. දුස්සතීති 

යදොයසො. දුස්සනාති දුස්සනාකායරො. දුස්සි ත් න්ති දුස්සිතභායවො.

පකතිභාවවිජහනට්යඨන බ්යයාපජ්ජනිං බයාපත්ති. බයාපජ් නාති

බ්යයාපජ්ජනාකායරො. විරුජ්ඣතීති වියරොයධො. පුනප්පුනිං විරුජ්ඣතීති 

පටිවියරොයධො. විරුද්ධාකාරපටිවිරුද්ධාකාරවයසනවා ඉදිං වුත්තිං. චණ්ඩියකො

වුච්චති චණ්යඩො, ථද්ධපුග්ගයලො, තස්ස භායවො චණ්ඩික්කං. න එයතන

සුයරොපිතිං වචනිං යහොති, දුරුත්තිං අපරිපුණ්ණයමව යහොතීති අසුයරොයපො. 
කුද්ධකායල හි පරිපුණ්ණවචනිං නාම නත්ථි, සයචපි කස්සචි යහොති, තිං
අප්පමාණිං. අපයර පන ‘‘අස්සුජනනට්යඨන අස්සුයරොපනයතො 
අස්සුයරොයපො’’ති වදන්ති, තිං අකාරණිං යසොමනස්සස්සාපි අස්සුජනනයතො. 

යහට්ඨාවුත්තඅත්තමනතාපටිපක්ඛයතො න අත්තමනතාති අනත් මන ා. සා

පනයස්මාචිත්තස්යසව, නසත්තස්ස, තස්මා ‘‘චිත් ස්සා’’තිවුත්තිං. 

අධිමත් පරිත්  ා යවදි බ්බාති අධමත්තභායවො පරිත්තභායවො ච, 

බ්යලවභායවො මන්දභායවොති අත්යථො. කඤ්චි කායලති එකදා. ‘‘කඤ්චි

කාල’’න්තිපි පායඨො. චිත් ාවිලකරණමත්ය ො යහොතීති චිත්තස්ස
ආවිලකරණප්පමායණො, චිත්තකිලිට්ඨකරණප්පමායණොති අත්යථො.
‘‘චිත්තාලසකරණමත්යතො’’තිපි පායඨො, තිං න සුන්දරිං. තස්ස



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාපුරායභදසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

253 

පටුන 

චිත්තකිලමථකරණමත්යතොති අත්යථො. න ච  ාව මුෙකුලානවිකුලායනො

යහොතීති මුඛස්ස සඞ්යකොචනවිසඞ්යකොචයනො න ච තාව යහොති. න ච  ාව

හනුසඤ්යචොපයනො යහොතීති ද්වින්නිං හනූනිං අපරාපරිං චලයනො න ච තාව

යහොති. න ච  ාව  රුසවාචං නිච්ඡාරයණො යහොතීති පයරසිං මම්මච්යඡදකිං

ඵරුසවාචිංමුඛයතොනීහරයණනබ්යහිනික්ඛමයනොනචතාවයහොති. නච ාව

දිසාවිදිසානුවියලොකයනො යහොතීති පරස්ස අබ්භුක්කිරණත්ථිං දණ්ඩාදිඅත්ථාය
දිසඤ්චඅනුදිසඤ්චපුනප්පුනිංවියලොකයනොනචතාවයහොති. 

න ච  ාව දණ්ඩසත්ථපරාමසයනො යහොතීති ආඝාතනත්ථිං දණ්ඩඤ්ච

එකයතොධාරාදිසත්ථඤ්ච ආදියයනො න ච තාව යහොති. න ච  ාව

දණ්ඩසත්ථඅබ්භුක්කිරයණො යහොතීති වුත්තප්පකාරිං දණ්ඩසත්ථිං උක්ඛිපිත්වා

පහරයණොනචතාවයහොති. නච ාව දණ්ඩසත්ථඅභිනිපා යනොයහොතීතිඑතිං

දුවිධිං පරස්ස පහරණත්ථිං න ච තාව ඛිපයනො යහොති. න ච  ාව 

ඡින්නවිච්ඡින්නකරයණො යහොතීති දණ්ඩසත්ථාදිඛිපයනන පරසරීරිං
ද්විධාකරයණො ච විවිධාකායරන වණකරයණො ච න තාව යහොති.

‘‘ඡිද්දවිච්ඡිද්දකරයණො’’තිපි පායඨො. න ච  ාව සම්භඤ් නපලිභඤ් යනො

යහොතීතිසරීරිංභඤ්ජිත්වා චුණ්ණවිචුණ්ණකරයණොනචතාවයහොති. නච ාව

අඞ්ගමඞ්ගඅපකඩ් යනො යහොතීතිඅඞ්ගපච්චඞ්ගිංසම්පග්ගයහත්වා අපයනත්වා

කඩ්ඪයනො න ච තාව යහොති. න ච  ාව ජීවි ා යවොයරොපයනො යහොතීති

ජීවිතින්ද්රියයතො යවොයරොපයනො න ච තාව යහොති. න ච  ාව

සබ්බචාගපරිච්චාගාෙ සණ්ඨිය ො යහොතීති සබ්බ්යිං පරස්ස ජීවිතිං නායසත්වා
අත්තයනොජීවිතනාසනත්ථාය සණ්ඨියතොනචතාවයහොති.ඉදිංවුත්තිංයහොති–
යදාඅඤ්ඤිංජීවිතායවොයරොයපත්වාඅත්තානිං ජීවිතායවොයරොපනත්ථායඨියතො, 
තදාසබ්බ්යචාගපරිච්චාගානාමයහොති.වුත්තඤ්යහතිංභගවතා – 

‘‘යකොධිං යඡත්වාසුඛිංයසති, යකොධිංයඡත්වාන යසොචති; 
යකොධස්සවිසමූලස්ස, මධුරග්ගස්සබ්රාහ්මණ; 
වධිංඅරියාපසිංසන්ති, තඤ්හියඡත්වානයසොචතී’’ති.(සිං.නි. 1.187, 
267); 

ෙය ොතියදා. පරපුග්ගලං ඝායටත්වාතිපරපුග්ගලිංනායසත්වා. අත් ානං 

ඝායටතීති අත්තානිං මායරති. පරමුස්සදගය ොති අතිබ්යලවභාවිං ගයතො. 

පරමයවපුල්ලප්පත්ය ොති අතිවිපුලභාවිං පත්යතො. යකොධස්ස පහීනත් ාති

අනාගාමිමග්යගන වුත්තප්පකාරස්සයකොධස්සපහීනභායවන. යකොධවත්ථුස්ස 

පරිඤ්ඤා ත් ාති යකොධස්ස පතිට්ඨාභූතස්ස කාරණභූතස්ස 
පියාපියඅට්ඨානසඞ්ඛාතස්ස වත්ථුස්ස ඤාතතීරණපරිඤ්ඤාහි බ්යයායපත්වා
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ඤාතභායවන. යකොධයහතුස්ස උපච්ඡින්නත් ාති යකොධස්ස ජනකයහතුයනො 
යදොමනස්සසහගතචිත්තුප්පාදස්සඋච්ඡින්නභායවන. 

 ාසීති භායනසීයලො යහොති. උත් ාසීති අතිභායනසීයලො. පරිත් ාසීති 

සමන්තයතො භායනසීයලො. භාෙතීති භයිං උප්පජ්ජති. සන් ාසං ආපජ් තීති

විරූපභාවිං පාපුණාති. කත්ථී යහොතීති අත්තයනො වණ්ණභණනසීයලො යහොති. 

විකත්ථීති විවිධා නානප්පකාරයතො වණ්ණභණනසීයලො.  ාතිො වාති

ඛත්තියභාවාදිජාතිසම්පත්තියා වා. යගොත්ය න වාති යගොතමයගොත්තාදිනා

උක්කට්ඨයගොත්යතන වා. යකොලපුත්තියෙන වාති මහාකුලභායවන වා. 

වණ්ණයපොක්ෙර ාෙ වාති වණ්ණසම්පන්නසරීරතාය වා. සරීරඤ්හි 
‘‘යපොක්ඛර’’න්ති වුච්චති, තස්ස වණ්ණසම්පත්තියා අභිරූපභායවනාති

අත්යථො. ධයනනවාතිආදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

කුක්කුච්චන්ති නිද්යදසස්ස උද්යදසපදිං. තත්ථ කුක්කුච්චන්ති කුච්ඡිතිං
කතිං කුකතිං, තස්ස භායවො කුක්කුච්චිං. තිං පච්ඡානුතාපලක්ඛණිං, 
කතාකතානුයසොචනරසිං, විප්පටිසාරපච්චුපට්ඨානිං, කතාකතපදට්ඨානිං, 

දාසබ්යයිංවියදට්ඨබ්බ්යිං. හත්ථකුක්කුච්චම්පීතිහත්යථහිකුච්ඡිතිංකතිංකුකතිං, 

තස්ස භායවොහත්ථකුක්කුච්චිං. පාදකුක්කුච්චාදීසුපිඑයසව නයයො. 

අකප්පියෙ කප්පිෙසඤ්ඤි ාති අච්ඡමිංසිං සූකරමිංසන්ති ඛාදති, දීපිමිංසිං 
මිගමිංසන්ති ඛාදති, අකප්පියයභොජනිං කප්පියයභොජනන්ති භුඤ්ජති, විකායල
කාලසඤ්ඤිතාය භුඤ්ජති, අකප්පියපානකිං කප්පියපානකන්ති පිවති. අයිං 

අකප්පියය කප්පියසඤ්ඤිතා. කප්පියෙ අකප්පිෙසඤ්ඤි ාති සූකරමිංසිං
අච්ඡමිංසන්ති ඛාදති, මිගමිංසිං දීපිමිංසන්ති ඛාදති, කප්පියයභොජනිං 
අකප්පියයභොජනන්ති භුඤ්ජති, කායල විකාලසඤ්ඤිතාය භුඤ්ජති, 
කප්පියපානකිං අකප්පියපානකන්ති පිවති. අයිං කප්පියය අකප්පියසඤ්ඤිතා. 

අවජ්ය  වජ් සඤ්ඤි ාති නිද්යදොයස යදොසසඤ්ඤිතා. වජ්ය  

අවජ් සඤ්ඤි ාති සයදොයස නිද්යදොසසඤ්ඤිතා. කුක්කුච්චාෙනාති

කුක්කුච්චායනාකායරො. කුක්කුච්චායි ත් න්තිකුක්කුච්චායිතභායවො. යච යසො

විප්පටිසායරොති චිත්තස්ස විරූයපො පටිසරණභායවො. මයනොවියලයෙොති
චිත්තස්සවියලයඛො. 

ක ත් ා ච අක ත් ා චාති කායදුච්චරිතාදීනිං කතභායවන ච

කායසුචරිතාදීනිං අකතභායවන ච. ක ං යම කාෙදුච්චරි න්තිමයාකායයන

කියලසපූතිකත්තාදුට්ඨුචරිතිංකායයනකතිං. අක ංයමකාෙසුචරි න්තිමයා

කායයන සුට්ඨු චරිතිං න කතිං. වචීදුච්චරි වචීසුචරි ාදීසුපි එයසව නයයො 

නියරොධපරියයොසායනසු. 
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පටුන 

චිත් ස්සාති න සත්තස්ස න යපොසස්ස. උද්ධච්චන්ති උද්ධතාකායරො. 

අවූපසයමොති න වූපසයමො. යචයතො වික්ඛිපතීති යච යසො වික්යෙයපො, 

භන් ත් ං චිත් ස්සාති චිත්තස්ස භන්තභායවො භන්තයානභන්තයගොණාදීනිං
විය. ඉමිනා එකාරම්මණස්මිිංයයව විප්ඵන්දනිං කථිතිං. උද්ධච්චඤ්හි

එකාරම්මයණ විප්ඵන්දති, විචිකිච්ඡා නානාරම්මයණති. ඉදං වුච්චති

උද්ධච්චන්තිඅයිංඋද්ධතභායවොකථීයති. 

මුසාවාදංපහාොතිඑත්ථ මුසාතිවිසිංවාදනපුයරක්ඛාරස්සඅත්ථභඤ්ජයකො
වචීපයයොයගො කායපයයොයගො වා. විසිංවාදනාධප්පායයන පනස්ස
පරවිසිංවාදකකායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකායචතනා මුසාවායදො. 

අපයරො නයයො – මුසාති අභූතිං අතච්ඡිං වත්ථු. වායදොති තස්ස භූතයතො
තච්ඡයතො විඤ්ඤාපනිං. ලක්ඛණයතො පන අතථිං වත්ථුිං තථයතො පරිං
විඤ්ඤායපතුකාමස්ස තථාවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකා යචතනා මුසාවායදො, තිං 

මුසාවාදං. පහාොති ඉමිං මුසාවාදයචතනාසඞ්ඛාතිං දුස්සීලයිං පජහිත්වා. 

පටිවිරය ොති පහීනකාලයතො පට්ඨාය තයතො දුස්සීලයයතො ඔරයතො විරයතොව.
නත්ථි තස්ස වීතික්කමිස්සාමීති චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයා ධම්මා, පයගව
කායවිඤ්යඤයයාති ඉමිනා නයයන අඤ්යඤසුපි එවරූයපසු පයදසු අත්යථො
යවදිතබ්යබ්යො. 

සච්චිංවදතීති සච්චවාදී. සච්යචනසච්චිං සන්දහතිඝයටතීතිසච්චසන්යධො, 
නඅන්තරන්තරාමුසාවදතීතිඅත්යථො.යයොහිපුරියසො කදාචිමුසාවදති, කදාචි
සච්චිං, තස්ස මුසාවායදන අන්තරිතත්තා සච්චිං සච්යචන න ඝටියති, තස්මා
යසො න සච්චසන්යධො, අයිං පන න තාදියසො, ජීවිතයහතුපි මුසා අවත්වා
සච්යචනසච්චිංසන්දහතියයවාතිසච්චසන්යධො. 

යථය ොති ථියරො, ථිරකයථොති අත්යථො. එයකො හි පුග්ගයලො හලිද්දිරායගො
විය, ථුසරාසිම්හි නිඛාතඛාණු විය, අස්සපිට්යඨ ඨපිතකුම්භණ්ඩමිව ච න
ථිරකයථොයහොති, එයකොපාසාණයලඛාවිය, ඉන්දඛීලාවියචථිරකයථො යහොති, 
අසිනාසීසිංඡින්දන්යතපිද්යවකථානකයථති, අයිංවුච්චතියථයතො. 

පච්චයියකොතිපත්තියායිතබ්බ්යයකො, සද්ධායිතබ්බ්යයකොතිඅත්යථො.එකච්යචො
හි පුග්ගයලොනපච්චයියකො යහොති, ‘‘ඉදිංයකනවුත්තිං, අසුයකනා’’තිවුත්යත
‘‘මා තස්ස වචනිං සද්දහථා’’ති වත්තබ්බ්යතිං ආපජ්ජති. එයකො පච්චයියකො
යහොති, ‘‘ඉදිංයකනවුත්තිං, අසුයකනා’’තිවුත්යත ‘‘යදියතනවුත්තිං, ඉදයමව
පමාණිං, ඉදානි උපපරික්ඛිතබ්බ්යිං නත්ථි, එවයමව ඉද’’න්ති වත්තබ්බ්යතිං
ආපජ්ජති, අයිංවුච්චතිපච්චයියකො. 
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අවිසංවාදයකො යලොකස්සාති තාය සච්චවාදිතාය යලොකිං න විසිංවායදතීති
අත්යථො. 

පිසුණං වාචං පහාොතිආදීසු යාය වාචාය යස්ස තිං වාචිං භාසති, තස්ස

හදයයඅත්තයනො පියභාවිං පරස්ස චසුඤ්ඤභාවිංකයරොති, සා පිසුණාවාචා. 
යායපනඅත්තානම්පිපරම්පිඵරුසිංකයරොති, යා වාචාසයම්පිඵරුසා, යනව

කණ්ණසුඛානහදයඞ්ගමා, අයිං  රුසා වාචා. යයනසම්ඵිංපලපතිනිරත්ථකිං, 

යසො සම් ප්පලායපො. යා යතසිං මූලභූතා යචතනාපි පිසුණවාචාදිනාමයමව
ලභති, සාඑවචඉධඅධප්යපතා. 

ඉයමසං යභදාොතියයසිංඉයතොවුත්තානිංසන්තියකසුතිං, යතසිංයභදාය. 

භින්නානං වා සන්ධා ාති ද්වින්නිං මිත්තානිං වා සමානුපජ්ඣායකාදීනිං වා
යකනචියදව කාරයණන භින්නානිං එකයමකිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘තුම්හාකිං
ඊදියස කුයල ජාතානිං එවිං බ්යහුස්සුතානිං ඉදිං න යුත්ත’’න්තිආදීනි වත්වා 
සන්ධානිංකත්තාඅනුකත්තා. 

අනුප්පදා ාතිසන්ධානානුප්පදාතා.ද්යව ජයනසමග්යගදිස්වා‘‘තුම්හාකිං
එවරූයප කුයල ජාතානිං එවරූයපහි ගුයණහි සමන්නාගතානිං 
අනුච්ඡවිකයමත’’න්තිආදීනි වත්වා දළ්හීකම්මිං කත්තාති අත්යථො. සමග්යගො

ආරායමො අස්සාති සමග්ගාරායමො, යත්ථ සමග්ගා නත්ථි, තත්ථ වසිතුම්පි න 
ඉච්ඡතීති අත්යථො. ‘‘සමග්ගරායමො’’තිපි පාළි, අයයමයවත්ථ අත්යථො. 

සමග්ගරය ොතිසමග්යගසුරයතො, යතපහාය අඤ්ඤත්රගන්තුම්පිනඉච්ඡතීති

අත්යථො. සමග්යග දිස්වාපි සුත්වාපි නන්දතීති සමග්ගනන්දී. සමග්ගකරණිං

වාචං භාසි ාති යා වාචා සත්යත සමග්යගයයව කයරොති, තිං
සාමග්ගගුණපරිදීපිකයමවවාචිංභාසති, නඉතරන්ති. 

පරස්ස මම්මච්යඡදකකායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකා එකන්තඵරුසයචතනා 

 රුසා වාචා, යනලාති එලිං වුච්චති යදොයසො, නස්සා එලන්ති යනලා, 
නිද්යදොසාති අත්යථො ‘‘යනලඞ්යගො යසතපච්ඡායදො’’ති එත්ථ (උදා. 65; 

යපටයකො. 25) වුත්තයනලිං විය. කණ්ණසුොති බ්යයඤ්ජනමධුරතාය 
කණ්ණානිං සුඛා, සූචිවිජ්ඣනිං විය කණ්ණසූලිං න ජයනති. අත්ථමධුරතාය 

සකලසරීයර යකොපිං අජයනත්වා යපමිං ජයනතීති යපමනීො. හදයිං ගච්ඡති

අපටිහඤ්ඤමානා සුයඛන චිත්තිං පවිසතීති හදෙඞ්ගමා. ගුණපරිපුණ්ණතාය

පුයරභවාති යපොරී, පුයරසිංවඩ්ඪනාරීවිය සුකුමාරාතිපි යපොරී, පුරස්සඑසාතිපි 

යපොරී, නගරවාසීනිං කථාති අත්යථො. නගරවාසියනො හි යුත්තකථා යහොන්ති, 
පිතිමත්තිං පිතාති භාතිමත්තිං භාතාති වදන්ති. එවරූපීකථා බ්යහුයනො ජනස්ස
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කන්තා යහොතීති බහු නකන් ා. කන්තභායවයනව බ්යහුයනො ජනස්ස මනාපා 

චිත්තවුඩ්ඪිකරාති බහු නමනාපා. 

අනත්ථවිඤ්ඤාපිකා කායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකා අකුසලයචතනා 

සම් ප්පලායපො. කායලන වදතීති කාලවාදී, වත්තබ්බ්යයුත්තකාලිං

සල්ලක්යඛත්වාවදතීතිඅත්යථො.භූතිංතථිංතච්ඡිංසභාවයමව වදතීති භූ වාදී. 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකත්ථසන්නිස්සිතයමව කත්වා වදතීති අත්ථවාදී. 

නවයලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සිතිං කත්වා වදතීති ධම්මවාදී. 

සිංවරවිනයපහානවිනයසන්නිස්සිතිංකත්වාවදතීති විනෙවාදී. 

නිධානිං වුච්චති ඨපයනොකායසො, නිධානමස්ස අත්ථීති නිධානවතී, හදයය

නිධාතබ්බ්යයුත්තකිංවාචිංභාසිතාතිඅත්යථො. කායලනාතිඑවරූපිිංභාසමායනොපි
ච ‘‘අහිං නිධානවතිිං වාචිං භාසිස්සාමී’’ති න අකායලන භාසති, යුත්තකාලිං

පන අයපක්ඛිත්වාව භාසතීති අත්යථො. සාපයදසන්ති සඋපමිං, සකාරණන්ති

අත්යථො. පරිෙන් වතින්ති පරිච්යඡදිං දස්යසත්වා යථාස්සා පරිච්යඡයදො 

පඤ්ඤායති, එවිං භාසතීති අත්යථො. අත්ථසංහි න්ති අයනයකහිපි නයයහි
විභජන්යතන පරියාදාතුිං අසක්කුයණයයතාය අත්ථසම්පන්නිං භාසති. යිං වා
යසො අත්ථවාදී අත්ථිං වදති, යතන අත්යථන සහිතත්තා අත්ථසිංහිතිං වාචිං
භාසති, න අඤ්ඤිං නික්ඛිපිත්වා අඤ්ඤිං භාසතීති වුත්තිං යහොති. 

චතුද්යදොසාපග ං වාචං භාසතීති මුසාවාදාදීහි චතූහි යදොයසහි අපගතිං වාචිං

භාසති. ද්වත්තිංසාෙ තිරච්ඡානකථාොති ද්වත්තිිංසාය සග්ගයමොක්ඛානිං 
තිරච්ඡානභූතායකථාය. 

දස කථාවත්ථූනීතිඅප්පිච්ඡතාදීනිදසවිවට්ටනිස්සිතායකථාය වත්ථුභූතානි

කාරණානි. අප්පිච්ඡකථන්ති එත්ථ අප්පිච්යඡොති ඉච්ඡාවිරහියතො අනිච්යඡො
නිත්තණ්යහො.එත්ථහි බ්යයඤ්ජනිංසාවයසසිංවිය, අත්යථොපනනිරවයසයසො.
නහිඛීණාසවස්සඅණුමත්තාපිඉච්ඡා නාමඅත්ථි. 

අපියචත්ථ අත්රිච්ඡතා පාපිච්ඡතා මහිච්ඡතා අප්පිච්ඡතාති අයිං යභයදො

යවදිතබ්යබ්යො –තත්ථසකලායභඅතිත්තස්සපරලාභපත්ථනා අත්රිච්ඡ ා නාම, 
තායසමන්නාගතස්සඑකභාජයනපක්කපූයවපිඅත්තයනො පත්යතපතියතන
සුපක්යකොවියඛුද්දයකොවියචඛායති, ස්යවවපනපරස්සපත්යත පක්ඛිත්යතො
සුපක්යකො විය මහන්යතො විය ච ඛායති. අසන්තගුණසම්භාවනතා පන

පටිග්ගහයණ චඅමත්තඤ්ඤතා පාපිච්ඡ ා නාම, සා ‘‘ඉයධකච්යචොඅසද්යධො 
සමායනො සද්යධොති මිං ජයනො ජානාතූ’’තිආදිනා (විභ. 851) නයයන අයත්රව
ආගතායයව. තාය ච සමන්නාගයතො පුග්ගයලො යකොහඤ්යඤ පතිට්ඨාති.

සන්තගුණසම්භාවනතා පන පටිග්ගහයණ ච අමත්තඤ්ඤතා මහිච්ඡ ා නාම, 
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සාපි ‘‘ඉයධකච්යචොසද්යධොසමායනොසද්යධොතිමිංජයනොජානාතූතිඉච්ඡති, 
සීලවා සමායනො සීලවාති මිං ජයනො ජානාතූ’’ති (විභ. 851) ඉමිනා නයයන
ආගතායයව. තාය සමන්නාගයතො පුග්ගයලො දුස්සන්තප්පයයො යහොති, 
විජාතමාතාපිස්සචිත්තිංගයහතුිංනසක්යකොති.යතයනතිං වුච්චති– 

‘‘අග්ගක්ඛන්යධොසමුද්යදොච, මහිච්යඡොචාපිපුග්ගයලො; 
සකයටන පච්චයය යදතු, තයයොයපයත අතප්පයා’’ති. (ම. නි. අට්ඨ. 
1.252; අ.නි.අට්ඨ.1.1.63; උදා.අට්ඨ.31); 

සන්තගුණනිගූහනතාපනපටිග්ගහයණචමත්තඤ්ඤතා අප්පිච්ඡ ා නාම, 
තාය සමන්නාගයතො පුග්ගයලො අත්තනි විජ්ජමානම්පි ගුණිං
පටිච්ඡායදතුකාමතායසද්යධොසමායනො ‘‘සද්යධොතිමිං ජයනො ජානාතූ’’ති න
ඉච්ඡති. සීලවා… පවිවිත්යතො… බ්යහුස්සුයතො… ආරද්ධවීරියයො…
සමාධසම්පන්යනො… පඤ්ඤවා… ඛීණාසයවො සමායනො ‘‘ඛීණාසයවොති මිං

ජයනො ජානාතූ’’ති න ඉච්ඡති යසයයථාපි මජ්ඣන්තිකත්යථයරො. එවිං
අප්පිච්යඡො ච පන භික්ඛු අනුප්පන්නිං ලාභිං උප්පායදති, උප්පන්නිං ථාවරිං
කයරොති, දායකානිං චිත්තිං ආරායධති, යථා යථා හි යසො අත්තයනො
අප්පිච්ඡතායඅප්පිංගණ්හාති, තථාතථාතස්සවත්යත පසන්නාමනුස්සාබ්යහූ
යදන්ති. 

අපයරොපි චතුබ්බියධො අප්පිච්යඡො පච්චයඅප්පිච්යඡො ධුතඞ්ගඅප්පිච්යඡො
පරියත්තිඅප්පිච්යඡො අධගමඅප්පිච්යඡොති. තත්ථ චතූසු පච්චයයසු අප්පිච්යඡො 

පච්චෙඅප්පිච්යඡො. යසො දායකස්ස වසිං ජානාති, යදයයධම්මස්ස වසිං ජානාති, 
අත්තයනො ථාමිං ජානාති. යදි හි යදයයධම්යමො බ්යහු යහොති, දායයකො අප්පිං
දාතුකායමො, දායකස්සවයසනඅප්පිංගණ්හාති. යදයයධම්යමොඅප්යපො, දායයකො
බ්යහුිංදාතුකායමො, යදයයධම්මස්සවයසනඅප්පිංගණ්හාති. යදයයධම්යමොපිබ්යහු, 
දායයකොපිබ්යහුිංදාතුකායමො, අත්තයනොථාමිංඤත්වාපමායණයනව ගණ්හාති. 

ධුතඞ්ගසමාදානස්ස අත්තනි අත්ථිභාවිං න ජානායපතුකායමො 

ධු ඞ්ගඅප්පිච්යඡො නාම. යයො පන බ්යහුස්සුතභාවිං න ජානායපතුකායමො, අයිං 

පරිෙත්තිඅප්පිච්යඡො නාම. යයො පන යසොතාපන්නාදීසු අඤ්ඤතයරො හුත්වා

යසොතාපන්නාදිභාවිං ජානායපතුිං න ඉච්ඡති, අෙං අධිගමඅප්පිච්යඡො නාම.
ඛීණාසයවො පන අත්රිච්ඡතිං පාපිච්ඡතිං මහිච්ඡතිං පහාය සබ්බ්යයසො
ඉච්ඡාපටිපක්ඛභූතාය අයලොභසඞ්ඛාතාය පරිසුද්ධාය අප්පිච්ඡතාය
සමන්නාගතත්තා අප්පිච්යඡො නාම. ‘‘ආවුයසො, අත්රිච්ඡතා පාපිච්ඡතා 
මහිච්ඡතාති, ඉයම ධම්මා පහාතබ්බ්යාති, යතසු ආදීනවිං දස්යසත්වා එවරූපිං
අප්පිච්ඡතිං සමාදායවත්තිතබ්බ්ය’’න්තිවදන්යතොඅප්පිච්ඡකථිංකයථතිනාම. 
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සන්තුට්ඨීකථන්තිආදීසු වියසසත්ථයමව දීපයිස්සාම, යයොජනා පන

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ්යා. සන්තුට්ඨීකථන්ති ඉතරීතරපච්චයසන්යතොසිං
නිස්සිතිං කථිං. යසො පයනස සන්යතොයසො ද්වාදසවියධො යහොති. යසයයථිදිං –
චීවයර යථාලාභසන්යතොයසො, යථාබ්යලසන්යතොයසො, 
යථාසාරුප්පසන්යතොයසොතිතිවියධො.එවිංපිණ්ඩපාතාදීසුපි. 

තස්සායිංපයභදවණ්ණනා–ඉධභික්ඛුචීවරිංලභතිසුන්දරිංවා අසුන්දරිං
වා. යසො යතයනව යායපති, අඤ්ඤිං න පත්යථති, ලභන්යතොපි න ගණ්හාති.

අයමස්ස චීවයර ෙථාලාභසන්ය ොයසො. අථපනයයො පකතිදුබ්බ්යයලොවායහොති, 
ආබ්යාධජරාභිභූයතො වා, ගරුචීවරිං පාරුපන්යතො කිලමති. යසො සභායගන 
භික්ඛුනා සද්ධිං තිං පරිවත්යතත්වා ලහුයකන යායපන්යතොපි සන්තුට්යඨොව

යහොති. අයමස්සචීවයර ෙථාබලසන්ය ොයසො. අපයරොපණීතපච්චයලාභීයහොති.
යසො පත්තුණ්ණචීවරාදීනිං අඤ්ඤතරිං මහග්ඝචීවරිං, බ්යහූනි වා පන චීවරානි
ලභිත්වා ‘‘ඉදිං යථරානිං චිරපබ්බ්යජිතානිං, ඉදිං බ්යහුස්සුතානිං අනුරූපිං, ඉදිං
ගලානානිං, ඉදිං අප්පලාභීනිං යහොතූ’’ති දත්වා යතසිං පුරාණචීවරිං වා
සඞ්කාරකූටාදියතො වා නන්තකානි උච්චිනිත්වා යතහි සඞ්ඝාටිිං කත්වා

ධායරන්යතොපිසන්තුට්යඨොවයහොති.අයමස්සචීවයර ෙථාසාරුප්පසන්ය ොයසො. 

ඉධ පන භික්ඛු පිණ්ඩපාතිං ලභති ලූඛිං වා පණීතිං වා, යසො යතයනව 
යායපති, අඤ්ඤිංන පත්යථති, ලභන්යතොපිනගණ්හාති.අයමස්ස පිණ්ඩපායත 

ෙථාලාභසන්ය ොයසො. යයොපනඅත්තයනොපකතිවිරුද්ධිංවා බ්යයාධවිරුද්ධිංවා
පිණ්ඩපාතිං ලභති, යයනස්ස පරිභුත්යතන අඵාසු යහොති, යසො තිං සභාගස්ස
භික්ඛුයනො දත්වා තස්ස හත්ථයතො සප්පායයභොජනිං භුඤ්ජිත්වා සමණධම්මිං 
කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. අයමස්ස පිණ්ඩපායත 

ෙථාබලසන්ය ොයසො. අපයරොබ්යහුිං පණීතිංපිණ්ඩපාතිං ලභති, යසොතිංචීවරිං
විය යථරචිරපබ්බ්යජිතබ්යහුස්සුතඅප්පලාභීගලානානිං දත්වා යතසිං වා යසසකිං
පිණ්ඩාය වා චරිත්වා මිස්සකාහාරිං භුඤ්ජන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති.

අයමස්සපිණ්ඩපායත ෙථාසාරුප්පසන්ය ොයසො. 

ඉධපනභික්ඛුයසනාසනිංලභතිමනාපිංවාඅමනාපිංවා, යසොයතනයනව 
යසොමනස්සිං න යදොමනස්සිං උප්පායදති, අන්තමයසො තිණසන්ථාරයකනාපි

යථාලද්යධයනව තුස්සති. අයමස්ස යසනාසයන ෙථාලාභසන්ය ොයසො. යයො
පනඅත්තයනො පකතිවිරුද්ධිංවාබ්යයාධවිරුද්ධිංවායසනාසනිංලභති, යත්ථස්ස
වසයතො අඵාසු යහොති, යසො තිං සභාගස්ස භික්ඛුයනො දත්වා තස්ස සන්තයක
සප්පායයසනාසයන වසන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. අයමස්ස යසනාසයන 

ෙථාබලසන්ය ොයසො. 
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අපයරො මහාපුඤ්යඤො යලණමණ්ඩපකූටාගාරාදීනි බ්යහූනි
පණීතයසනාසනානි ලභති, යසො තිං චීවරිං විය
යථරචිරපබ්බ්යජිතබ්යහුස්සුතඅප්පලාභීගලානානිං දත්වා යත්ථ කත්ථචි
වසන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. අයමස්ස යසනාසයන 

ෙථාසාරුප්පසන්ය ොයසො. යයොපි ‘‘උත්තමයසනාසනිං නාම පමාදට්ඨානිං, 
තත්ථ නිසින්නස්ස ථිනමිද්ධිං ඔක්කමති, නිද්දාභිභූතස්ස පුන පටිබුජ්ඣයතො
පාපවිතක්කා පාතුභවන්තී’’ති පටිසඤ්චික්ඛිත්වා තාදිසිං යසනාසනිං පත්තම්පි
නසම්පටිච්ඡති, යසොතිංපටික්ඛිපිත්වාඅබ්යභොකාසරුක්ඛමූලාදීසු වසන්යතොපි

සන්තුට්යඨොවයහොති.අයමස්සයසනාසයන ෙථාසාරුප්පසන්ය ොයසො. 

ඉධ පන භික්ඛු යභසජ්ජිං ලභති ලූඛිං වා පණීතිං වා, යසො යිං ලභති, 
යතයනව තුස්සති, අඤ්ඤිං න පත්යථති, ලභන්යතොපි න ගණ්හාති. අයමස්ස

ගලානපච්චයය ෙථාලාභසන්ය ොයසො. යයො පනයතයලනඅත්ථියකොඵාණිතිං
ලභති, යසොතිං සභාගස්සභික්ඛුයනොදත්වාතස්සහත්ථයතොයතලිංගයහත්වා
අඤ්ඤයදව වා පරියයසිත්වා යභසජ්ජිං කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති.

අයමස්සගලානපච්චයය ෙථාබලසන්ය ොයසො. 

අපයරො මහාපුඤ්යඤොබ්යහුිං යතලමධුඵාණිතාදිපණීතයභසජ්ජිංලභති, යසො
තිං චීවරිං විය යථරචිරපබ්බ්යජිතබ්යහුස්සුතඅප්පලාභීගලානානිං දත්වා යතසිං
ආභයතන යයන යකනචි යායපන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. යයො පන
එකස්මිිං භාජයන චතුමධුරිං ඨයපත්වා එකස්මිිං මුත්තහරීතකිං ‘‘ගණ්හ, 
භන්යත, යදිච්ඡසී’’ති වුච්චමායනො ‘‘සචස්ස යතසු අඤ්ඤතයරනපි යරොයගො
වූපසම්මති, අථ මුත්තහරීතකිං නාම බුද්ධාදීහි වණ්ණිත’’න්ති චතුමධුරිං
පටික්ඛිපිත්වා මුත්තහරීතයකන යභසජ්ජිං කයරොන්යතො පරමසන්තුට්යඨොව

යහොති. අයමස්ස ගලානපච්චයය ෙථාසාරුප්පසන්ය ොයසො. ඉයමසිං පන 
පච්යචකපච්චයයසු තිණ්ණිං තිණ්ණිං සන්යතොසානිං
යථාසාරුප්පසන්යතොයසොවඅග්යගො.අරහා එයකකස්මිිංපච්චයයඉයමහිතීහිපි
සන්තුට්යඨොව. 

පවියවකකථන්තිපවියවකනිස්සිතිංකථිං.තයයො හිවියවකාකායවියවයකො
චිත්තවියවයකොඋපධවියවයකොති.තත්ථඑයකොගච්ඡති, එයකොතිට්ඨති, එයකො
නිසීදති, එයකො යසයයිං කප්යපති, එයකො ගාමිං පිණ්ඩාය පවිසති, එයකො
පටික්කමති, එයකො අභික්කමති, එයකොචඞ්කමිංඅධට්ඨාති, එයකොචරති, එයකො

විහරතීති අයිං කාෙවියවයකො නාම. අට්ඨ සමාපත්තියයො පන චිත් වියවයකො 

නාම.නිබ්බ්යානිං උපධිවියවයකො නාම. 

වුත්තම්පි යහතිං – ‘‘කායවියවයකො ච වියවකට්ඨකායානිං
යනක්ඛම්මාභිරතානිං. චිත්තවියවයකො ච පරිසුද්ධචිත්තානිං 
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පටුන 

පරමයවොදානප්පත්තානිං. උපධවියවයකො ච නිරුපධීනිං පුග්ගලානිං
විසඞ්ඛාරගතාන’’න්ති (මහානි.57). 

අසංසග්ගකථන්ති එත්ථ පන සවනසිංසග්යගො දස්සනසිංසග්යගො
සමුල්ලපනසිංසග්යගො සම්යභොගසිංසග්යගො කායසිංසග්යගොති පඤ්චවියධො 
සිංසග්යගො.යතසුඉධභික්ඛුසුණාති‘‘අමුකස්මිිංගායමවානිගයමවාඉත්ථීවා
කුමාරී වා අභිරූපා දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය
සමන්නාගතා’’ති, යසො තිං සුත්වා සිංසීදති විසීදති, න සක්යකොති බ්රහ්මචරියිං
සන්ධායරතුිං, සික්ඛාදුබ්බ්යලයිං අනාවිකත්වා හීනායාවත්තති. එවිං පයරහි
කථියමානරූපාදිසම්පත්තිිං අත්තනා වා හසිතලපිතගීතසද්දිං සුණන්තස්ස

යසොතවිඤ්ඤාණවීථිවයසනඋප්පන්යනොරායගො සවනසංසග්යගො නාම. 

‘‘ඉධ භික්ඛු න යහව යඛො සුණාති, අපි ච යඛො සාමිං පස්සති ඉත්ථිිං වා
කුමාරිිං වා අභිරූපිං දස්සනීයිං පාසාදිකිං පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය
සමන්නාගතිං, යසො තිං දිස්වා සිංසීදති විසීදති, න සක්යකොති බ්රහ්මචරියිං
සන්ධායරතුිං, සික්ඛාදුබ්බ්යලයිංඅනාවිකත්වාහීනායාවත්තති.එවිං විසභාගරූපිං
ඔයලොයකන්තස්ස පන චක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථිවයසන උප්පන්නරායගො 

දස්සනසංසග්යගො නාම. 

අඤ්ඤමඤ්ඤිං අල්ලාපසල්ලාපවයසන උප්පන්නරායගො පන 

සමුල්ලපනසංසග්යගො නාම. භික්ඛුයනො භික්ඛුනියා සන්තකිං භික්ඛුනියා වා
භික්ඛුස්ස සන්තකිං ගයහත්වා පරියභොගකරණවයසන උප්පන්නරායගො 

සම්යභොගසංසග්යගො නාම. හත්ථග්ගාහාදිවයසන උප්පන්නරායගො පන 

කාෙසංසග්යගො නාම.අරහාඉයමහිපඤ්චහි සිංසග්යගහිචතූහිපිපරිසාහිසද්ධිං
අසිංසට්යඨො, ගාහමුත්තයකොයචවසිංසග්ගමුත්තයකොච. අසිංසග්ගස්සවණ්ණිං
භණන්යතොඅසිංසග්ගකථිංකයථතිනාම. 

වීරිොරම්භකථන්ති එත්ථ යයො පග්ගහිතවීරියයො
පරිපුණ්ණකායිකයචතසිකවීරියයො යහොති, ගමයන උප්පන්නිං කියලසිං ඨානිං 
පාපුණිතුිංනයදති, ඨායනඋප්පන්නිංකියලසිංනිසජ්ජිං, නිසජ්ජාය උප්පන්නිං
කියලසිං සයනිං පාපුණිතුිං න යදති, දණ්යඩන කණ්හසප්පිං උප්පීයළත්වා 
ගණ්හන්යතො විය අමිත්තිං ගීවාය අක්කමන්යතො විය ච විචරති, තාදිසස්ස 
ආරද්ධවීරියස්සවණ්ණිංභණන්යතොවීරියාරම්භකථිංකයථතිනාම. 

සීලකථන්තිආදීසු සීලන්ති චතුපාරිසුද්ධසීලිං. සමාධීති විපස්සනාපාදකා

අට්ඨ සමාපත්තියයො. පඤ්ඤාති යලොකියයලොකුත්තරඤාණිං. විමුත්තීති

අරහත්තඵලවිමුත්ති. විමුත්තිඤාණදස්සනන්ති එකූනවීසතිවිධිං



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාපුරායභදසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පච්චයවක්ඛණඤාණිං. සීලාදීනිං ගුණිං පකායසන්යතො සීලාදිකථිං කයථති
නාම. 

සතිපට්ඨානකථන්තිආදීනි සඞ්ග ාලමතිච්ච යසො මුනීතිපරියයොසානානි
පුබ්යබ්යවුත්තානුසායරන යවදිතබ්බ්යානි. 

86. නිරාසත්තීති නිත්තණ්යහො. වියවකදස්සී  ස්යසසූති පච්චුප්පන්යනසු

චක්ඛුසම්ඵස්සාදීසු අත්තාදිභාවවියවකිං පස්සති. දිට්ඨීසු ච න නීෙතීති
ද්වාසට්ඨියාදිට්ඨීසු කායචිදිට්ඨියානනීයති. 

විපරිණ ං වාවත්ථුංනයසොචතීතිපකතිභාවිංජහිත්වානට්යඨකිස්මිඤ්චි 

වත්ථුස්මිිංනයසොකිංආපජ්ජති. විපරිණ ස්මිංවාති විනස්සමායනවත්ථුම්හි. 

චක්ඛුසම් ස්යසොති චක්ඛුිං වත්ථුිං කත්වා චක්ඛුවිඤ්ඤාණසහජායතො
ඵස්යසො චක්ඛුසම්ඵස්යසො. යසයසසුපි එයසව නයයො. එත්ථ ච පුරිමා
චක්ඛුපසාදාදිවත්ථුකාව, මයනොසම්ඵස්යසො හදයවත්ථුයකොපි අවත්ථුයකොපි

සබ්යබ්යො චතුභූමයකොඵස්යසො. අධිවචනසම් ස්යසොතිපරියායයනඑතස්සනාමිං 
යහොතියයව. තයයොහිඅරූපියනොඛන්ධාසයිංපිට්ඨිවට්ටකාහුත්වා අත්තයනො
සහජාතසම්ඵස්සස්ස අධවචනසම්ඵස්යසොති නාමිං කයරොන්ති. 

පටිඝසම් ස්යසොති නිප්පරියායයන පන පටිඝසම්ඵස්යසො නාම 
පඤ්චද්වාරිකඵස්යසො. අධවචනසම්ඵස්යසො නාම මයනොද්වාරිකඵස්යසො. 

සුෙයවදනීයෙො  ස්යසොති සුඛයවදනාය හියතො උප්පාදයකො ඵස්යසො. 

ඉතරද්වයයපි එයසව නයයො. කුසයලො  ස්යසොති 

එකවීසතිකුසලචිත්තසහජායතො ඵස්යසො. අකුසයලොති ද්වාදසඅකුසලසහජායතො

ඵස්යසො. අබයාකය ොති ඡප්පඤ්ඤාසඅබ්යයාකතසහජායතො ඵස්යසො. 

කාමාවචයරොති චතුපඤ්ඤාසකාමාවචරසහජායතො ඵස්යසො. රූපාවචයරොති 

කුසලාදිපඤ්චදසරූපාවචරසම්පයුත්යතො. අරූපාවචයරොති
කුසලාබ්යයාකතවයසනද්වාදසඅරූපාවචරසම්පයුත්යතො. 

සුඤ්ඤය ොති අනත්තානුපස්සනාවයසන විපස්සන්තස්ස උප්පන්යනො
මග්යගො සුඤ්ඤයතො, යතන සහජායතො ඵස්යසො සුඤ්ඤයතො ඵස්යසො. 

ඉතරද්වයයපි එයසව නයයො. අනිමිත්ය ොති එත්ථ අනිච්චානුපස්සනාවයසන

විපස්සන්තස්ස උප්පන්යනො මග්යගො අනිමිත්යතො. අප්පණිහිය ොති
දුක්ඛානුපස්සනාවයසන විපස්සන්තස්ස උප්පන්යනො මග්යගො අප්පණිහියතො. 

යලොකියෙොති යලොයකො වුච්චති ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන වට්යටො, තස්මිිං
පරියාපන්නභායවන යලොයක නියුත්යතොති යලොකියයො, යතභූමයකො ධම්යමො. 

යලොකුත් යරොති යලොකයතො උත්තයරො උත්තිණ්යණොති යලොකුත්තයරො, 
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යලොයකඅපරියාපන්නභායවනපියලොකුත්තයරො. අත්ය න වාතිඅත්තභායවන

වා. අත් නියෙනවාතිඅත්තායත්යතන වා. 

87. පතිලීයනොති රාගාදීනිං පහීනත්තා තයතො අපගයතො. අකුහයකොති

අවිම්හාපයකො තීහි කුහනවත්ථූහි. අපිහාලූති අපිහනසීයලො, පත්ථනාතණ්හාය 

රහියතොති වුත්තිං යහොති. අමච්ඡරීති පඤ්චමච්යඡරවිරහියතො. අප්පගබ්යභොති

කායපාගබ්භියාදිවිරහියතො. අය ගුච්යඡොතිසම්පන්නසීලාදිතායඅයජගුච්ඡනීයයො

අයසචනයකො මනායපො. යපසුයණයෙය ච යනො යුය ොති ද්වීහි ආකායරහි
උපසිංහරිතබ්යබ්ය පිසුණකම්යමඅයුත්යතො. 

රාගස්ස පහීනත් ාති අරහත්තමග්යගන රාගකියලසස්ස පහීනභායවන. 

අස්මිමායනො පහීයනො යහොතීති අස්මීති උන්නතිමායනො සමුච්යඡදවයසන
පහීයනොයහොති. 

තීණිකුහනවත්ථූනීතිතීණි විම්හාපනකාරණානි. පච්චෙපටියසවනසඞ්ො ං

කුහනවත්ථූතිආදීසු චීවරාදීහිනිමන්තිතස්ස තදත්ථිකස්යසවසයතො පාපිච්ඡතිං
නිස්සායපටික්ඛිපයනනයතච ගහපතියකඅත්තනිසුප්පතිට්ඨිතපසායදඤත්වා
පුන යතසිං ‘‘අයහො අයයයො අප්පිච්යඡො, න කිඤ්චි පටිග්ගණ්හිතුිං ඉච්ඡති, 
සුලද්ධිං වත යනො අස්ස, සයච අප්පමත්තකම්පි කිඤ්චි පටිග්ගණ්යහයයා’’ති
නානාවියධහි උපායයහි පණීතානි චීවරාදීනි උපයනන්තානිං
තදනුග්ගහකාමතිංයයව අවිකත්වා පටිග්ගහයණන ච තයතො පභුති අපි 

සකටභායරහි උපනාමනයහතුභූතිං විම්හාපනිං පච්චෙපටියසවනසඞ්ො ං 

කුහනවත්ථූති යවදිතබ්බ්යිං. පාපිච්ඡස්යසව පන සයතො සම්භාවනාධප්පායයන

කයතන ඉරියාපයථන විම්හාපනිං ඉරිොපථසඞ්ො ං කුහනවත්ථූතියවදිතබ්බ්යිං.
පාපිච්ඡස්යසවපනසයතො උත්තරිමනුස්සධම්මාධගමපරිදීපනවාචායතථාතථා

විම්හාපනිං සාමන්  ප්පනසඞ්ො ංකුහනවත්ථූතියවදිතබ්බ්යිං. 

ක මං පච්චෙපටියසවනසඞ්ො න්ති එත්ථ පච්චයපටියසවනන්ති එවිං

සඞ්ඛාතිං පච්චයපටියසවනසඞ්ඛාතිං. නිමන්ය න්තීතිඉධගහපතිකා ‘‘භික්ඛිං
ගණ්හථා’’ති භික්ඛූ නිමන්යතන්ති. අයයමව වා පායඨො. ‘‘නිමන්යතතී’’ති වා
‘‘වදන්තී’’ති වා යකචි පඨන්ති. තාදියස නිමන්තායපන්ති. නිමන්යතන්තීති

පාඨස්ස සම්භයවො දට්ඨබ්යබ්යො. චීවරං පච්චක්ොතීති චීවරිං පටික්ඛිපති. එ ං 

සාරුප්පං, ෙං සමයණොති යිං චීවරධාරණිං සමයණො කයරොති, එතිං සාරුප්පිං

අනුච්ඡවිකිං. පාපණිකා වා නන් කානීති ආපණද්වායර පතිකානි

අන්තවිරහිතානි පියලොතිකානි. උච්චිනිත්වාති සිංකඩ්ඪිත්වා. උඤ්ඡාචරිොොති

භික්ඛාචරයණන. පිණ්ඩිොයලොයපනාති පිණ්ඩිං කත්වා ලද්ධආයලොයපන. 

පූතිමුත්ය න වාති යගොමුත්යතන වා. ඔසධං කයරෙයාති යභසජ්ජකිච්චිං



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාපුරායභදසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

කයරයය.  දුපාදාොති තයතො පට්ඨාය. ධු වායදොති ධුතගුණවාදී. භියෙයො

භියෙයො නිමන්ය න්තීති උපරූපරි නිමන්යතන්ති. සම්මුඛීභාවාති

සම්මුඛීභායවන, විජ්ජමානතායාති අත්යථො. පසවතීති පටිලභති. සද්ධාය 

සම්මුඛීභායවන සක්කා කාතුන්ති ‘‘සද්ධාෙ සම්මුඛීභාවා’’තිආදිමාහ.
යදයයධම්මාසුලභාදක්ඛියණයයාච, සද්ධාපන දුල්ලභා.පුථුජ්ජනස්සහිසද්ධා
අථාවරා, පදවායර පදවායර නානා යහොති. යතයනවස්ස 
මහායමොග්ගල්ලානසදියසොපි අග්ගසාවයකො පාටියභොයගො භවිතුිං
අසක්යකොන්යතොආහ‘‘ද්වින්නිං යඛොයනසිංආවුයසොධම්මානිංපාටියභොයගො
යභොගානඤ්චජීවිතස්සච, සද්ධායපනත්විං පාටියභොයගො’’ති. 

එවං තුම්යහ පුඤ්යඤන පරිබාහිරා භවිස්සථාති එත්ථ පුඤ්යඤනාති 
නිස්සක්කත්යථ කරණවචනිං. පුඤ්ඤයතො පරිහීනා පරම්මුඛා භවිස්සථ. 

භාකුටිකාති මුඛානිං පධානපුරිමට්ඨිතභාවදස්සයනන භාකුටිකරණිං, 

මුඛසඞ්යකොයචොති වුත්තිං යහොති. භාකුටිකරණිං සීලමස්සාති භාකුටියකො, 

භාකුටිකස්සභායවො භාකුටිෙං. කුහනාතිවිම්හාපනා.කුහස්සආයනා කුහාෙනා. 

කුහිතස්සභායවො කුහි ත් ං. 

පාපිච්යඡොති අසන්තගුණදීපනකායමො. ඉච්ඡාපකය ොතිඉච්ඡාය අපකයතො, 

උපද්දුයතොති අත්යථො. සම්භාවනාධිප්පායෙොති බ්යහුමානජ්ඣාසයයො. ගමනං

සණ්ඨයපතීති අභික්කමාදිගමනිං අභිසඞ්ඛයරොති, පාසාදිකභාවිං කයරොතීති

වුත්තිංයහොති.ඉතයරසුපිඑයසවනයයො. පණිධාෙගච්ඡතීතිපත්ථනිංඨයපත්වා

ගච්ඡති. යසයසසුපිඑයසවනයයො. සමාහිය ොවිෙගච්ඡතීතිඋපචාරප්පත්යතො
වියගච්ඡති. යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

ආපාථකජ්ඣායීව යහොතීති සම්මුඛා ආගතානිං මනුස්සානිං ඣානිං

සමාපජ්ජන්යතො විය සන්තභාවිං දස්යසති. ඉරිොපථස්සාති චතුඉරියාපථස්ස. 

ආඨපනාති ආදිට්ඨපනා, ආදයරන වා ඨපනා. ඨපනාති ඨපනාකායරො. 

සණ්ඨපනාති අභිසඞ්ඛරණිං, පාසාදිකභාවකරණන්ති වුත්තිං යහොති. 

අරිෙධම්මසන්නිස්සි න්ති යලොකුත්තරධම්මපටිබ්යද්ධිං. කුඤ්චිකන්ති

අවාපුරණිං. මිත් ාති සියනහවන්යතො. සන්දිට්ඨාති දිට්ඨමත්තා. සම්භත් ාති

දළ්හමිත්තා. උද්දණ්යඩති එයකොපතිස්සයවියසයසො. 

යකොරජිකයකොරජියකොති සඞ්යකොචසඞ්යකොචයකො, අතිසඞ්යකොචයකොති

වුත්තිං යහොති. ‘‘යකොරචකයකොරචයකො’’ති වා පායඨො. භාකුටිකභාකුටියකොති

අතිවිය මුඛසඞ්යකොචනසීයලො. කුහකකුහයකොති අතිවිය විම්හාපයකො. 

ලපකලපයකොතිඅතිවියසල්ලාපයකො. මුෙසම්භාවියකොතිඅත්තයනොමුඛවයසන

අඤ්යඤහි සහ සම්භාවියකො, අප්පිතචිත්යතොති එයක. සන් ානන්ති
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කියලසසන්තතාය සන්තානිං. සමාපත්තීනන්තිසමාපජ්ජිතබ්බ්යානිං. ගම්භීරන්ති

නින්නපතිට්ඨානිං. ගූළ්හන්ති දස්යසතුිං දුක්ඛිං. නිපුණන්ති සුඛුමිං. 

පටිච්ඡන්නන්ති පදත්යථන දුප්පටිවිජ්ඣාධප්පායිං. යලොකුත් රන්ති 

ධම්මදීපකිං. සුඤ්ඤ ාපටිසඤ්ඤුත් න්ති නිබ්බ්යානපටිසඤ්ඤත්තිං. අථ වා 

යලොකුත් රසුඤ්ඤ ාපටිසඤ්ඤුත් න්ති 
යලොකුත්තරධම්මභූතනිබ්බ්යානපටිසඤ්ඤත්තිං. 

කායිකංපාගබ්භිෙන්තිකායයභවිංකායිකිං. වාචසිකයචතසියකසුපිඑයසව

නයයො. අචිත්තීකාරකය ොති බ්යහුමානකිරියරහියතො. අනුපාහනානං

චඞ්කමන් ානන්ති උපාහනවිරහිතානිං චඞ්කමන්තානිං සමීයප, අනාදයර වා

සාමිවචනිං. සඋපාහයනොතිඋපාහනාරූළ්යහොහුත්වාචඞ්කමති. නීයච චඞ්කයම

චඞ්කමන් ානන්ති අකතපරිච්යඡදාය භූමියා චඞ්කමන්යත පරිච්යඡදිං කත්වා
වාලුකිං ආකිරිත්වා ආලම්බ්යනිං යයොයජත්වා කතචඞ්කයම නීයචපි චඞ්කයම 

චඞ්කමන්යත. උච්යච චඞ්කයම චඞ්කමතීති ඉට්ඨකචයනසම්පන්යන
යවදිකාපරික්ඛිත්යත උච්යච චඞ්කයම චඞ්කමති. සයච පාකාරපරික්ඛිත්යතො
යහොති ද්වාරයකොට්ඨකයුත්යතො, පබ්බ්යතන්තරවනන්තරභූමන්තරස්ස වා 
සුප්පටිච්ඡන්යනො, තාදියස චඞ්කයම චඞ්කමිතුිං වට්ටති, අප්පටිච්ඡන්යනපි

උපචාරිං මුඤ්චිත්වා වට්ටති. ඝට්ටෙන්ය ොපි තිට්ඨතීති අතිසමීයප තිට්ඨති. 

පුරය ොපි තිට්ඨතීතිපුරත්ථිමයතොපිතිට්ඨති. ඨි යකොපි භණතීතිඛාණුයකොවිය

අයනොනමිත්වාභණති. බාහාවික්යෙපයකොතිබ්යාහුිංඛිපිත්වාඛිපිත්වාභණති. 

අනුපෙජ් ාති සබ්යබ්යසිං නිසින්නට්ඨානිං පවිසිත්වා. නයවපි භික්ඛූ

ආසයනනපටිබාහතීතිඅත්තයනො පත්තාසයනඅනිසීදිත්වාපුයරවා පච්ඡා වා
පවිසන්යතොආසයනනපටිබ්යාහතිනාම. 

අනාපුච්ඡම්පිකට්ඨංපක්ඛිපතීති අනාපුච්ඡිත්වාඅනපයලොයකත්වාඅග්ගම්හි

දාරුිංඛිපති. ද්වාරං පිදහතීතිජන්තාඝයරපිදහති. 

ඔ රතීති උදකතිත්ථිං පවිසති. න්හාෙතීති සරීරිං සියනයහති. උත් රතීති
උදකතිත්ථයතොතීරිංඋග්ගච්ඡති. 

යවොක්කම්මාපීති අතික්කමිත්වාපි. ඔවරකානීති ගබ්යභ
පතිට්ඨිතසයනඝරානි. 

ගූළ්හානීති පටිච්ඡන්නානි. පටිච්ඡන්නානීති අඤ්යඤහිපටිච්ඡාදිතානි. 

අනජ්ඣිට්යඨො වාති යථයරහි ‘‘ධම්මිං භණාහී’’ති අනාණත්යතො
අනායාචියතොච. 
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පාපධම්යමොතිලාමකධම්යමො. අසුචිසඞ්කසරසමාචායරොතිඅඤ්යඤහි‘‘අයිං
දුස්සීයලො’’ති සඞ්කාය සරිතබ්යබ්යො ආචායරො සිංයයොයගො එතස්සාති
අසුචිසඞ්කසරසමාචායරො. සඞ්කස්සරසමාචායරොති සකාරිං සිංයයොගිං කත්වාපි

පඨන්ති. පටිච්ඡන්නකම්මන්ය ොති පටිච්ඡාදිතකායවචීකම්මන්යතො. 

අස්සමයණොති න සමයණො. සමණපටිඤ්යඤොති ‘‘අහිං සමයණො’’ති

පටිජානන්යතො. අබ්රහ්මචාරීති යසට්ඨචරියා විරහියතො. බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤොති

වුත්තපටිපක්යඛො. අන්ය ොපූතීති අබ්භන්තයර කුසලධම්මවිරහිතත්තා 

අන්යතොපූතිභාවමාපන්යනො. අවස්සුය ොති රායගන තින්යතො. කසම්බු ාය ොති

සඞ්කාරසභායවො. ආචාරයගොචරසම්පන්යනොති එත්ථ භික්ඛු සගාරයවො
සප්පතිස්යසො හියරොත්තප්පසම්පන්යනො සුනිවත්යථො සුපාරුයතො පාසාදියකන
අභික්කන්යතන පටික්කන්යතන ආයලොකියතන වියලොකියතන සමිඤ්ජියතන
පසාරියතන ඔක්ඛිත්තචක්ඛු ඉරියාපථසම්පන්යනො ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො
යභොජයනමත්තඤ්ඤූජාගරියමනුයුත්යතොසතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො
අප්පිච්යඡො සන්තුට්යඨො ආරද්ධවීරියයො ආභිසමාචාරියකසු සක්කච්චකාරී 
ගරුචිත්තීකාරබ්යහුයලො විහරති, අයිං වුච්චති ආචායරො. එවිං තාව ආචායරො
යවදිතබ්යබ්යො. 

යගොචයරො පන තිවියධො උපනිස්සයයගොචයරො ආරක්ඛයගොචයරො 

උපනිබ්යන්ධයගොචයරොති. තත්ථ කතයමො උපනිස්සෙයගොචයරො? 
දසකථාවත්ථුගුණසමන්නාගයතො කලයාණමිත්යතො, යිං නිස්සාය අස්සුතිං
සුණාති, සුතිං පරියයොදායපති, කඞ්ඛිං විතරති, දිට්ඨිිං උජුිං කයරොති, චිත්තිං
පසායදති; යස්ස වා පන අනුසික්ඛමායනො සද්ධාය වඩ්ඪති, සීයලන, සුයතන, 
චායගන, පඤ්ඤායවඩ්ඪති.අයිං වුච්චතිඋපනිස්සයයගොචයරො. 

කතයමො ආරක්ෙයගොචයරො? ඉධ භික්ඛු අන්තරඝරිං පවිට්යඨො වීථිිං
පටිපන්යනො ඔක්ඛිත්තචක්ඛු යුගමත්තදස්සාවී සුසිංවුයතො ගච්ඡති, න හත්ථිිං
ඔයලොයකන්යතො, න අස්සිං, න රථිං, න පත්තිිං, න ඉත්ථිිං, න පුරිසිං
ඔයලොයකන්යතො, නඋද්ධිංඋල්යලොයකන්යතො, න අයධොඔයලොයකන්යතො, න
දිසාවිදිසිංයපක්ඛමායනොගච්ඡති.අයිංවුච්චතිආරක්ඛයගොචයරො. 

කතයමො උපනිබන්ධයගොචයරො? චත්තායරො සතිපට්ඨානා යත්ථ චිත්තිං
උපනිබ්යන්ධති. වුත්තඤ්යහතිං භගවතා – ‘‘යකො ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
යගොචයරොසයකොයපත්තියකොවිසයයො? යදිදිංචත්තායරොසතිපට්ඨානා’’ති(සිං.
නි. 5.372), අයිං වුච්චති උපනිබ්යන්ධයගොචයරොති. ඉති ඉමිනා ච ආචායරන
ඉමිනා ච යගොචයරන උයපයතො…යප.… සමන්නාගයතො. යතනපි වුච්චති
ආචාරයගොචරසම්පන්යනොති. 
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පටුන 

අණුමත්ය සු වජ්ය සු භෙදස්සාවීති අණුප්පමායණසු අසඤ්චිච්ච
ආපන්නයසඛියඅකුසලචිත්තුප්පාදාදියභයදසු වජ්යජසු භයදස්සනසීයලො. 

සමාදාෙසික්ෙතිසික්ොපයදසූතියිංකිඤ්චි සික්ඛාපයදසුසික්ඛිතබ්බ්යිං, තිංසබ්බ්යිං
සම්මාආදායසික්ඛති.එත්ථච ‘‘පාතියමොක්ඛසිංවරසිංවුයතො’’තිඑත්තාවතාච
පුග්ගලාධට්ඨානාය යදසනාය පාතියමොක්ඛසිංවරසීලිං දස්සිතිං.
‘‘ආචාරයගොචරසම්පන්යනො’’තිආදි පන සබ්බ්යිං යථාපටිපන්නස්ස තිං සීලිං
සම්පජ්ජති, තිංපටිපත්තිිංදස්යසතුිංවුත්තන්ති යවදිතබ්බ්යිං. 

88. සාතියෙසු අනස්සාවීති සාතවත්ථූසු කාමගුයණසු

තණ්හාසන්ථවවිරහියතො. සණ්යහොතිසණ්යහහිකායකම්මාදීහිසමන්නාගයතො. 

පටිභානවාති පරියත්තිපරිපුච්ඡාධගමපටිභායනහි සමන්නාගයතො. න සද්යධොති

සාමිං අධගතධම්මිං න කස්සචි සද්දහති. න විරජ් තීති ඛයා රාගස්ස
විරත්තත්තාඉදානිනවිරජ්ජති. 

යෙසං එසාතියයසිංපුග්ගලානිංසාතවත්ථූසු කාමගුයණසුඉච්ඡාතණ්හා. 

අප්පහීනාති සන්ථවසම්පයුත්තා තණ්හා අරහත්තමග්යගන අප්පහීනා. ය සං 

චක්ඛුය ො රූප ණ්හා සවතීති එයතසිං චක්ඛුද්වාරයතො

පවත්තජවනවීථිසම්පයුත්තා රූපාරම්මණා තණ්හා උප්පජ්ජති. ආසවතීති

ඔකාසයතොයාව භවග්ගාධම්මයතොයාවයගොත්රභූසවති. සන්දතීතිනදීයසොතිං

විය අයධොමුඛිං සන්දති. පවත් තීති පුනප්පුනිං උප්පත්තිවයසන පවත්තති.
යසසද්වායරසුපි එයසව නයයො. සුක්කපක්යඛ වුත්තවිපරියායයන තණ්හා
අරහත්තමග්යගනසුප්පහීනා.යතසිංචක්ඛුයතොරූපතණ්හාන සවති. 

සණ්යහන කාෙකම්යමන සමන්නාගය ොති අඵරුයසන මුදුනා

කායකම්යමන සමඞ්ගීභූයතො එකීභූයතො. වචීකම්මාදීසුපි එයසව නයයො. 

සණ්යහහි සතිපට්ඨායනහීතිආදීසු සතිපට්ඨානාදයයො 
යලොකියයලොකුත්තරමිස්සකා.
පරියාපුණනඅත්ථාදිපරිපුච්ඡායලොකියයලොකුත්තරධම්මාධගමවයසන 
සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථා තිස්යසො

පටිභානප්පයභදසඞ්ඛාතා පඤ්ඤා යස්ස අත්ථි, යසො පටිභානවා.  ස්ස

පරිෙත්තිං නිස්සාෙ පටිභාෙතීති තස්ස පුග්ගලස්ස පරියාපුණනිං අල්ලීයිත්වා

ඤාණිං ජායති ඤාණිං අභිමුඛිං යහොති. චත් ායරො සතිපට්ඨානාති සත්තතිිංස
යබ්යොධපක්ඛියධම්මා යලොකියයලොකුත්තරමිස්සකවයසන වුත්තා. මග්ගඵලානි
නිබ්බ්යත්තිතයලොකුත්තරවයසන. චතස්යසො පටිසම්භිදායයො ඡ ච අභිඤ්ඤායයො
වියමොක්ඛන්තිකවයසනවුත්තාතිඤාතබ්බ්යා. 
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තත්ථ ච ස්යසො පටිසම්භිදායෙොති චත්තායරො ඤාණප්පයභදාති අත්යථො.

ඉද්ධවිධාදිආසවක්ඛයපරියයොසානානි අධකානි ඡ ඤාණානි.  ස්සාති පරස්ස, 

අත්යථො පටිභායතීති සම්බ්යන්යධො. අත්යථොති සඞ්යඛපයතො යහතුඵලිං. තඤ්හි
යස්මා යහතුඅනුසායරන අරීයති අධගමීයති පාපුණීයති, තස්මා අත්යථොති
වුච්චති. පයභදයතො පන යිංකිඤ්චි පච්චයුප්පන්නිං නිබ්බ්යානිං භාසිතත්යථො
විපායකො කිරියාති ඉයම පඤ්ච ධම්මා අත්යථොති යවදිතබ්බ්යා, තිං අත්ථිං
පච්චයවක්ඛන්තස්ස යසො අත්යථො පයභදයතො ඤායතො පාකයටො යහොති. 

ධම්යමොති සඞ්යඛපයතො පච්චයයො. යසො හි යස්මා තිං තිං විදහති පවත්යතති
යචව පායපති ච, තස්මා ධම්යමොති වුච්චති. පයභදයතො පන යයො යකොචි 
ඵලනිබ්බ්යත්තයකොයහතුඅරියමග්යගොභාසිතිංකුසලිංඅකුසලන්තිඉයමපඤ්ච
ධම්මා ධම්යමොති යවදිතබ්බ්යා, තිං ධම්මිං පච්චයවක්ඛන්තස්ස යසො ධම්යමො
පයභදයතො ඤායතො පාකයටො යහොති, තස්මිිං අත්යථ ච ධම්යම ච යා
සභාවනිරුත්ති අබ්යයභිචාරී යවොහායරො, තස්ස අභිලායප භාසයනඋදීරයණතිං
ලපිතිං භාසිතිං උදීරිතිං සභාවනිරුත්තිසද්දිං ආරම්මණිං කත්වා 
පච්චයවක්ඛන්තස්සසානිරුත්තිඤාතාපාකටායහොති. 

එත්ථ අත්යථඤාය  අත්යථො පටිභාෙතීති ඉදානි තස්ස සද්දිං ආහරිත්වා
වුත්තප්පයභයදඅත්යථපාකටීභූයත වුත්තප්පයභයදො අත්යථොතස්සපුග්ගලස්ස

පටිභායති ඤාණාභිමුයඛො යහොති. ධම්යම ඤාය  ධම්යමො පටිභාෙතීති
වුත්තප්පයභයද ධම්යම පාකටීභූයත වුත්තප්පයභයදො ධම්යමො පටිභායති. 

නිරුත්තිොඤා ාෙනිරුත්ති පටිභාෙතීතිවුත්තප්පයභදායනිරුත්තියාපාකටාය

වුත්තප්පයභදා නිරුත්ති පටිභායති. ඉයමසු තීසු ඤායණසු ඤාණන්ති 
අත්ථධම්මනිරුත්තීසු ඉයමසු තීසු සබ්බ්යත්ථකඤාණමාරම්මණිං කත්වා 
පච්චයවක්ඛන්තස්සයතසුතීසුඤායණසුපයභදගතිංඤාණිං, යථාවුත්යතසුවා
යතසු තීසු ඤායණසු යගොචරකිච්චාදිවයසන විත්ථාරගතිං ඤාණිං

පටිභානපටිසම්භිදා. ඉමාෙ පටිභානපටිසම්භිදාොති ඉමාය වුත්තප්පකාරාය 

යථාවුත්තවිත්ථාරපඤ්ඤාය උයපයතො යහොති. යසො වුච්චති පටිභානවාති

නිගයමන්යතොආහ. ෙස්සපරිෙත්තිනත්ථීති පරියත්තිනාමබුද්ධවචනිං.තඤ්හි
උග්ගණ්හන්තස්ස පටිසම්භිදා විසදා යහොන්ති. යස්ස පුග්ගලස්ස එවරූපා

පරියත්ති නත්ථි. පරිපුච්ඡා නත්ථීති පරිපුච්ඡා නාම පාළිඅට්ඨකථාදීසු
ගණ්ඨිපදඅත්ථපදවිනිච්ඡයකථා. උග්ගහිතපාළිආදීසු හි අත්ථිං කයථන්තස්ස

පටිසම්භිදාවිසදායහොන්ති. අධිගයමොනත්ථීතිඅධගයමොනාමඅරහත්තප්පත්ති.
අරහත්තඤ්හි පත්තස්සපටිසම්භිදාවිසදායහොන්ති.යස්සවුත්තප්පකාරාතිවිධා

සම්පත්ති නත්ථි. කිං ස්සපටිභායිස්සතීතියකනකාරයණනතස්ස පුග්ගලස්ස
පයභදගතිංඤාණිංඋපට්ඨහිස්සති. 
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සාමන්ති සයයමව. සෙං අභිඤ්ඤා න්ති සයයමව යතන ඤායණන

අවගමිතිං. අත් පච්චක්ෙං ධම්මන්ති අත්තනා පටිවිජ්ඣිතිං පච්චයවක්ඛිතිං

ධම්මිං. න කස්සචිසද්දහතීතිඅත්තපච්චක්ඛතායපයරසිංනසද්දහති, සද්ධාය

න ගච්ඡති. අවිජ් ාපච්චො සඞ්ොරාතිආදිකිං 

ද්වාදසපදිකපච්චයාකාරදස්සනවයසන වුත්තිං. අවිජ් ානියරොධාතිආදයයො

සිංසාරනිවත්තිිංසන්ධායවුත්තා. ඉදං දුක්ෙන්තිආදිසච්චදස්සනවයසන. ඉයම 

ආසවාතිආදයයො අපයරන පරියායයන කියලසවයසන පච්චයදස්සනවයසන. 

ඉයම ධම්මා අභිඤ්යඤෙයාතිආදයයො 
අභිඤ්යඤයයපරිඤ්යඤයයපහාතබ්බ්යභායවතබ්බ්යසච්ඡිකාතබ්බ්යධම්මානිං

දස්සනවයසන. ඡන්නං  ස්සාෙ නානන්තිආදයයො ඵස්සායතනානිං
උප්පත්තිඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච උපද්දවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච 

දස්සනවයසන. පඤ්චන්නං උපාදානක්ෙන්ධානං පඤ්චවීසතිවියධන උදයඤ්ච
වයඤ්ච, යතසු ඡන්දරාගවයසන අස්සාදඤ්ච, යතසිං විපරිණාමිං ආදීනවඤ්ච, 

නිස්සරණසඞ්ඛාතිං නිබ්බ්යානඤ්ච. චතුන්නං මහාභූ ානං අවිජ්ජාදිසමුදයඤ්ච, 
අවිජ්ජාදිනියරොයධ අත්ථඞ්ගමඤ්ච එවමාදිදස්සනවයසන වුත්තා. එයත ධම්මා
තත්ථතත්ථවුත්තනයයනයවදිතබ්බ්යා. 

අමය ොගධන්ති නත්ථි එතස්ස මරණසඞ්ඛාතිං මතන්ති අමතිං.

කියලසවිසපටිපක්ඛත්තා අගදන්තිපි අමතිං. තස්මිිං නින්නතාය අමය ොගධං.

අම පරාෙනන්ති වුත්තප්පකාරිං අමතිං පරිං අයනිං ගති පතිට්ඨා අස්සාති

අමතපරායනිං. අම පරියෙොසානන්ති තිං අමතිං සිංසාරස්ස නිට්ඨාභූතත්තා 
පරියයොසානමස්සාතිඅමතපරියයොසානිං. 

89. ලාභකමයා න සික්ෙතීති ලාභපත්ථනාය සුත්තන්තාදීනි න සික්ඛති. 

අවිරුද්යධොච ණ්හාෙ, රයසසුනානුගිජ්ඣතීතිවියරොධාභායවනච අවිරුද්යධො
හුත්වාතණ්හායමූලරසාදීසුයගධිංනාපජ්ජති. 

යකන නු යෙොති ලාභපත්ථනාය කාරණචින්යතන පිහස්ස පරියයසයන

නිපායතො. ලාභාභිනිබ්බත්තිොතිචතුන්නිං පච්චයානිං වියසයසනඋප්පත්තියා. 

ලාභංපරිපායචන්ය ොති පච්චයයපරිපාචයන්යතො. 

අත් දමත්ථාොති විපස්සනාසම්පයුත්තාය පඤ්ඤාය අත්තයනො

දමනත්ථාය. අත් සමත්ථාොති සමාධසම්පයුත්තාය පඤ්ඤාය අත්තයනො

සමාධානත්ථාය. අත් පරිනිබ්බාපනත්ථාොතිදුවියධනාපිඤායණනඅත්තයනො 
අනුපාදාපරිනිබ්බ්යානත්ථාය. වුත්තඤ්යහතිං ‘‘අනුපාදාපරිනිබ්බ්යානත්ථිං යඛො

ආවුයසො භගවති බ්රහ්මචරියිං වුස්සතී’’ති (ම. නි. 1.259). අප්පිච්ඡඤ්යඤව 

නිස්සාොති එත්ථ පච්චයඅප්පිච්යඡො අධගමඅප්පිච්යඡො පරියත්තිඅප්පිච්යඡො 
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පටුන 

ධුතඞ්ගඅප්පිච්යඡොතිචත්තායරොඅප්පිච්ඡා, යතසිංනානත්ථිංයහට්ඨාවිත්ථාරිතිං

එව, තිංඅප්පිච්ඡිංඅල්ලීයිත්වා. සන්තුට්ඨිඤ්යඤවාතිචතූසු පච්චයයසුචතිවිධිං
සන්යතොසිං අල්ලීයිත්වා, එයතසිං විභායගො යහට්ඨා විත්ථාරියතොයයව. 

සල්යලෙඤ්යඤවාති කියලසයලඛනිං. ඉදමත්ථි ඤ්යඤවාති ඉයමහි
කුසලධම්යමහි අත්ථිඉදමත්ථි, තස්සභායවොඉදමත්ථිතා, තිංඉදමත්ථිතිංයයව 
නිස්සායඅල්ලීයිත්වා. 

රයසොති නිද්යදසස්ස උද්යදසපදිං. මූලරයසොති යිංකිඤ්චි මූලිං පටිච්ච

නිබ්බ්යත්තරයසො. ෙන්ධරසාදීසුපි එයසව නයයො. අම්බිලන්ති තක්කම්බිලාදි. 

මධුරන්ති එකන්තයතො යගොසප්පිආදි. මධු පන කසාවයුත්තිං චිරනික්ඛිත්තිං
කසාවිං යහොති, ඵාණිතිං ඛාරියුත්තිං චිරනික්ඛිත්තිං ඛාරියිං යහොති. සප්පි පන
චිරනික්ඛිත්තිං වණ්ණගන්යධ ජහන්තම්පි රසිං න ජහතීති තයදව

එකන්තමධුරිං. තිත් කන්ති නිම්බ්යපණ්ණාදි. කටුකන්ති සිඞ්ගයවරමරිචාදි. 

යලොණිකන්ති සාමුද්දිකයලොණාදි. ොරිකන්ති වාතිඞ්ගණකළීරාදි. ලම්බිකන්ති

බ්යදරාමලකකපිට්ඨසාලවාදි. කසාවන්ති හරීතකාදි. ඉයම සබ්යබ්යපි රසා
වත්ථුවයසනවුත්තා. තිංතිංවත්ථුයකොපයනත්ථරයසොචඅම්බිලාදීනිනායමහි

වුත්යතොති යවදිතබ්යබ්යො. සාදූති ඉට්ඨරයසො. අසාදූති අනිට්ඨරයසො. ඉමිනා

පදද්වයයන සබ්යබ්යොපි රයසො පරියාදින්යනො. සී න්ති සීතරයසො. උණ්හන්ති 
උණ්හරයසො. එවමයිං මූලරසාදිනා යභයදන භින්යනොපි රයසො ලක්ඛණාදීහි
අභින්යනොයයව. සබ්යබ්යොපි යහස ජිව්හාපටිහනනලක්ඛයණො, 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස විසයභාවරයසො, තස්යසව යගොචරපච්චුපට්ඨායනො. ය 

ජිව්හග්යගන රසග්ගානීති එයත සමණබ්රාහ්මණා පසාදජිව්හග්යගන

උත්තමරසානි. පරියෙසන් ාති ගයවසමානා. ආහිණ්ඩන්තීති තත්ථ තත්ථ

විචරන්ති. ය  අම්බිලං ලභිත්වා අනම්බිලං පරියෙසන්තීති තක්කාදිඅම්බිලිං
ලද්ධා අනම්බිලිං ගයවසන්ති. එවිං සබ්බ්යිං පරිවත්යතත්වා පරිවත්යතත්වා
යයොජිතිං. 

පටිසඞ්ො යෙොනියසොආහාරංආහායරතීති පටිසඞ්ඛානපඤ්ඤායජානිත්වා

උපායයන ආහාරිං ආහායරති. ඉදානි උපායිං දස්යසතුිං ‘‘යනව දවාො’’තිආදි
වුත්තිං. 

තත්ථ යනව දවාොති දවත්ථාය න ආහායරති. තත්ථ නටලඞ්ඝකාදයයො
දවත්ථාය ආහායරන්ති නාම. යඤ්හි යභොජනිං භුත්තස්ස 
නච්චගීතකබ්බ්යසියලොකසඞ්ඛායතොදයවොඅතියරකතයරනපටිභාති, තිංයභොජනිං
අධම්යමන විසයමන පරියයසිත්වා යත ආහායරන්ති. අයිං පන භික්ඛු න
එවමාහායරති. 
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න මදාොති මානමදපුරිසමදානිං වඩ්ඪනත්ථාය න ආහායරති. තත්ථ 
රාජරාජමහාමත්තා මදත්ථාය ආහායරන්ති නාම. යත හි අත්තයනො
මානමදපුරිසමදානිං වඩ්ඪනත්ථාය පිණ්ඩරසයභොජනාදීනි පණීතයභොජනානි
භුඤ්ජන්ති.අයිංපනභික්ඛුඑවිං නාහායරති. 

න මණ්ඩනාොතිසරීරමණ්ඩනත්ථායනආහායරති.තත්ථරූපූපජීවිනියයො 
මාතුගාමා අන්යතපුරිකාදයයො ච සප්පිඵාණිතාදීනි පිවන්ති, 
සිනිද්ධමුදුමද්දවයභොජනිං ආහායරන්ති. එවිං යනො අඞ්ගලට්ඨි සුසණ්ඨිතා
භවිස්සති, සරීයරඡවිවණ්යණොපසන්යනො භවිස්සතීති.අයිංපනභික්ඛුඑවිංන
ආහායරති. 

න විභූසනාොති සරීයර මිංසවිභූසනත්ථාය න ආහායරති. තත්ථ
නිබ්බුද්ධමල්ලමුට්ඨිකමල්ලයචටකාදයයො සුසිනිද්යධහි මච්ඡමිංසාදීහි සරීරිං
පීයණන්ති ‘‘එවිං යනො මිංසිං උස්සදිං භවිස්සති පහාරසහනත්ථායා’’ති. අයිං
පන භික්ඛුඑවිංසරීයරමිංසවිභූසනත්ථායනආහායරති. 

ොවයදවාති ආහාරාහරණපයයොජනස්ස පරිච්යඡදනියමදස්සනිං. ඉමස්ස

කාෙස්ස ඨිතිොති ඉමස්ස චතුමහාභූතිකස්ස කරජකායස්ස ඨපනත්ථාය

ආහායරති, ඉදමස්ස ආහාරාහරයණ පයයොජනන්ති අත්යථො. ොපනාොති

ජීවිතින්ද්රියයාපනත්ථාය ආහායරති. විහිංසූපරතිොති විහිිංසා නාම
අභුත්තපච්චයා උප්පජ්ජනකඛුද්දා, තස්සාඋපරතියාවූපසමනත්ථායආහායරති. 

බ්රහ්මචරිොනුග්ගහාොතිබ්රහ්මචරියිංනාමතිස්යසොසික්ඛා සකලසාසනිං, තස්ස
අනුග්ගණ්හත්ථායආහායරති. 

ඉතීතිඋපායනිදස්සනිං, ඉමිනා උපායයනාති අත්යථො. පුරාණඤ්ච යවදනං

පටිහඞ්ොමීති පුරාණයවදනිං නාම අභුත්තපච්චයා උප්පජ්ජනකයවදනා, තිං

පටිහනිස්සාමීතිආහායරති. නවඤ්ච යවදනං න උප්පායදස්සාමීතිනවයවදනා
නාම අතිභුත්තපච්චයයන උප්පජ්ජනකයවදනා, න තිං උප්පායදස්සාමීති
ආහායරති. අථ වා නවයවදනා නාම භුත්තපච්චයා න උප්පජ්ජනකයවදනා, 
තස්සාඅනුප්පන්නායඅනුප්පජ්ජනත්ථයමව ආහායරති. 

ොත්රා ච යමභවිස්සතීතියාපනා චයම භවිස්සති. අනවජ්  ා චාතිඑත්ථ
අත්ථි සාවජ්ජිං, අත්ථි අනවජ්ජිං. තත්ථ අධම්මිකපරියයසනා
අධම්මිකපටිග්ගහණිං අධම්යමන පරියභොයගොති ඉදිං සාවජ්ජිංනාම. ධම්යමන
පන පරියයසිත්වා ධම්යමන පටිග්ගයහත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජනිං
අනවජ්ජිංනාම.එකච්යචොඅනවජ්යජයයවසාවජ්ජිංකයරොති, ‘‘ලද්ධිංයම’’ති
කත්වා පමාණාතික්කන්තිං භුඤ්ජති, තිං ජීරායපතුිං අසක්යකොන්යතො
උද්ධිංවියරචනඅයධොවියරචනාදීහි කිලමති, සකලවිහායර භික්ඛූ තස්ස
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සරීරපටිජග්ගනයභසජ්ජපරියයසනාදීසුඋස්සුක්කිංආපජ්ජන්ති, ‘‘කිිංඉද’’න්ති 
වුත්යත ‘‘අසුකස්ස නාම උදරිං උද්ධුමාත’’න්තිආදිිං වදන්ති. ‘‘එස
නිච්චකාලම්පි එවිං පකතියකොයයව, අත්තයනො කුච්ඡිප්පමාණිං නාම න
ජානාතී’’තිනින්දන්තිගරහන්ති. අයිංඅනවජ්යජයයවසාවජ්ජිංකයරොතිනාම.
එවිංඅකත්වා‘‘අනවජ්ජතාචයමභවිස්සතී’’ති ආහායරති. 

 ාසුවිහායරොචාතිඑත්ථාපිඅත්ථි ඵාසුවිහායරො, අත්ථිනඵාසුවිහායරො.තත්ථ
ආහරහත්ථයකො අලිංසාටයකො තත්රවට්ටයකොකාකමාසයකො භුත්තවමිතයකොති
ඉයමසිං පඤ්චන්නිං බ්රාහ්මණානිං යභොජනිං න ඵාසුවිහායරො නාම. එයතසු හි 

ආහරහත්ථයකො නාම බ්යහුිං භුඤ්ජිත්වා අත්තයනො ධම්මතාය උට්ඨාතුිං

අසක්යකොන්යතො ‘‘ආහර හත්ථ’’න්ති වදති. අලංසාටයකො නාම
අච්චුද්ධුමාතකුච්ඡිතාය උට්ඨියතොපි සාටකිං නිවායසතුිං න සක්යකොති. 

 ත්රවට්ටයකො නාම උට්ඨාතුිං අසක්යකොන්යතො තයත්රව පරිවට්ටති. 

කාකමාසයකො නාම යථාකායකහිආමසිතුිං සක්යකොති, එවිං යාව මුඛද්වාරා

ආහායරති. භුත් වමි යකො නාම මුයඛන සන්ධායරතුිං අසක්යකොන්යතො
තත්යථව වමති. එවිං අකත්වා ‘‘ඵාසුවිහායරො ච යම භවිස්සතී’’තිආහායරති.
ඵාසුවිහායරො නාම චතූහි පඤ්චහි ආයලොයපති ඌනූදරතා. එත්තකඤ්හි 
භුඤ්ජිත්වා පානීයිංපිවයතො චත්තායරො ඉරියාපථාසුයඛනපවත්තන්ති.තස්මා 
ධම්මයසනාපතිඑවමාහ– 

‘‘චත්තායරොපඤ්චආයලොයප, අභුත්වාඋදකිංපියව; 
අලිංඵාසුවිහාරාය, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’ති. (යථරගා.983; මි. ප.
6.5.10); 

ඉමස්මිිංපනඨායනඅඞ්ගානිසයමොධායනතබ්බ්යානි.යනවදවායාතිහිඑකිං 
අඞ්ගිං, න මදායාති එකිං, න මණ්ඩනායාති එකිං, න විභූසනායාති එකිං, 
යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා යාපනායාති එකිං, විහිිංසූපරතියා
බ්රහ්මචරියානුග්ගහායාති එකිං, ඉති පුරාණඤ්ච යවදනිං පටිහඞ්ඛාමි නවඤ්ච 
යවදනිං න උප්පායදස්සාමීති එකිං, යාත්රා ච යම භවිස්සතීති එකිං අඞ්ගිං, 
අනවජ්ජතාචඵාසුවිහායරොචාතිඅයයමත්ථ යභොජනානිසිංයසො. 

මහාසිවත්යථයරො පනාහ–‘‘යහට්ඨාචත්තාරි අඞ්ගානිපටික්යඛයපොනාම, 
උපරි පන අට්ඨඞ්ගානි සයමොධායනතබ්බ්යානී’’ති. තත්ථ යාවයදව ඉමස්ස
කායස්ස ඨිතියාති එකිං අඞ්ගිං, යාපනායාති එකිං, විහිිංසූපරතියාති එකිං, 
බ්රහ්මචරියානුග්ගහායාති එකිං, ඉති පුරාණඤ්ච යවදනිං පටිහඞ්ඛාමීති එකිං, 
නවඤ්ච යවදනිං න උප්පායදස්සාමීති එකිං, යාත්රා ච යම භවිස්සතීති එකිං, 
අනවජ්ජතා චාති එකිං, ඵාසුවිහායරො පන යභොජනානිසිංයසොති. එවිං
අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතිංආහාරිංආහායරති. 
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90. උයපක්ෙයකොති ඡළඞ්ගුයපක්ඛාය සමන්නාගයතො. සය ොති
කායානුපස්සනාදිසතියුත්යතො. 

උයපක්ෙයකොති ඡළඞ්ගුයපක්ොෙ සමන්නාගය ොති එත්ථ
ඡළඞ්ගුයපක්ඛාධම්යමො නාම යකොති? ඤාණාදයයො. ‘‘ඤාණ’’න්ති වුත්යත
කිරියයතොචත්තාරිඤාණසම්පයුත්තානිලබ්භන්ති, ‘‘සතතවිහායරො’’තිවුත්යත 
අට්ඨමහාචිත්තානිලබ්භන්ති, ‘‘රජ්ජනදුස්සනිංනත්ථී’’තිවුත්යතදසචිත්තානි 

ලබ්භන්ති. යසොමනස්සිං ආයසවනවයසන ලබ්භති. චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති
කාරණවයසන චක්ඛූති ලද්ධයවොහායරන රූපදස්සනසමත්යථන 
චක්ඛුවිඤ්ඤායණනරූපිං දිස්වා. යපොරාණා පනාහු – චක්ඛු රූපිං න පස්සති 
අචිත්තකත්තා, චිත්තම්පි න පස්සති අචක්ඛුකත්තා.
ද්වාරාරම්මණසඞ්ඝට්ටයනනපන පසාදවත්ථුයකනචිත්යතනපස්සති.ඊදියසසු
පනඨායනසු‘‘ධනුනාවිජ්ඣතී’’තිආදීසු වියසසම්භාරකථානාමයහොති.තස්මා
චක්ඛුවිඤ්ඤායණනරූපිං දිස්වාතිඅයයමයවත්ථඅත්යථො. 

යනව සුමයනො යහොතීති යලොභුප්පත්තිවයසන ඡන්දරාගුප්පත්තිවයසන

යසොමනස්යසොන යහොති. න දුම්මයනොති පටිඝුප්පත්තිවයසන දුට්ඨචිත්යතොන

යහොති. උයපක්ෙයකොති උපපත්තියතොඉක්ඛයකොයහොති, අපක්ඛපතියතොහුත්වා

ඉරියාපථිංපවත්යතති. සය ොසම්ප ායනොතිසතිමාඤාණසම්පන්යනො. මනාපං 

නාභිගිජ්ඣතීති මනවඩ්ඪනකිං ඉට්ඨාරම්මණිං නාභිගජ්ඣති න පත්යථති. 

නාභිහංසතීති න තුස්සති. න රාගං  යනතීති තත්ථ තත්ථ රඤ්ජනිං න

උප්පායදති.  ස්ස ඨිය ොවකායෙොයහොතීතිතස්සඛීණාසවස්ස චක්ඛාදිකායයො

කම්පාරහිතත්තා ඨියතො නිච්චයලො යහොති. අමනාපන්ති අනිට්ඨාරම්මණිං. න

මඞ්කුයහොතීතියදොමනස්සියතොනයහොති. අප්පතිට්ඨි චිත්ය ොතියකොධවයසන

ඨිතමයනො න යහොති. අලීනමනයසොති අලීනචිත්යතො. අබයාපන්නයච යසොති
බ්යයාපාදරහිතචිත්යතො. 

ර නීයෙ න රජ් තීති රජනීයස්මිිං වත්ථුස්මිිං න රාගිං උප්පායදති. 

දුස්සනීයෙ න දුස්සතීති යදොසුප්පායද වත්ථුස්මිිං න යදොසිං උප්පායදති. 

යමොහනීයෙ න මුය්හතීති යමොහනීයස්මිිං වත්ථුස්මිිං න යමොහිං උප්පායදති. 

යකොපනීයෙ න කුප්පතීති යකොධනීයස්මිිං වත්ථුස්මිිං න චලති. මදනීයෙ න

මජ් තීති මදනීයස්මිිං වත්ථුස්මිිං න සිංසීදති. කියලසනීයෙ න කිලිස්සතීති

උපතපනීයස්මිිංවත්ථුස්මිිංන උපතප්පති. දිට්යඨදිට්ඨමත්ය ොතිරූපාරම්මයණ 

චක්ඛුවිඤ්ඤායණන දිට්යඨ දිට්ඨමත්යතො. සුය  සු මත්ය ොති සද්දායතයන

යසොතවිඤ්ඤායණන සුයත සුතමත්යතො. මුය  මු මත්ය ොති 

ඝානජිව්හාකායවිඤ්ඤායණන පාපුණිත්වා ගහියත ගහිතමත්යතො. විඤ්ඤාය  

විඤ්ඤා මත්ය ොති මයනොවිඤ්ඤායණන ඤායත ඤාතමත්යතො. දිට්යඨ න 
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ලිම්පතීති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන දිට්යඨ රූපාරම්මයණ තණ්හාදිට්ඨියලයපන න 

ලිම්පති. දිට්යඨ අනූපයෙොතිරූපාරම්මයණනිත්තණ්යහො යහොති. අනපායෙොති
අපදුට්ඨචිත්යතො. 

සංවිජ් තීති ලබ්භති. පස්සතීති ඔයලොයකති. ඡන්දරායගොති සියනයහො. 

රූපාරාමන්තිරූපිංආරාමිං අස්සාතිරූපාරාමිං.රූයපරතන්ති රූපර ං. රූයප

සන්තුට්ඨීති රූපසම්මුදි ං. 

දන් ං නෙන්ති සමිතින්ති උයයානකීළාමණ්ඩලාදීසු මහාජනමජ්ඣිං
ගච්ඡන්තා දන්තයමව යගොණජාතිිං වා අස්සජාතිිං වා යායන යයොයජත්වා

නයන්ති. රා ාති තථාරූපායනව ඨානානි ගච්ඡන්යතො රාජාපි දන්තයමව

අභිරුහති. මනුස්යසසූති මනුස්යසසුපි චතූහි අරියමග්යගහි දන්යතො

නිබ්බියසවයනොව යසට්යඨො. යෙොතිවාකයන්ති යයො එවරූපිං අතික්කමවචනිං
පුනප්පුනිං වුච්චමානම්පි තිතික්ඛති න පටිප්ඵන්දති න විහඤ්ඤති, එවරූයපො
දන්යතොයසට්යඨොතිඅත්යථො. 

අස්ස රාති වළවාය ගද්රයභන ජාතා. ආ ානීොති යිං අස්සදම්මසාරථි

කාරණිංකායරති, තස්සඛිප්පිංජානනසමත්ථා. සින්ධවාතිසින්ධවරට්යඨජාතා 

අස්සා. මහානාගාති කුඤ්ජරසඞ්ඛාතා මහාහත්ථියනො. අත් දන්ය ොති එයත
අස්සතරා වාආජානීයා වා සින්ධවා වාකුඤ්ජරා වා වරා දන්තා, නඅදන්තා.
යයො පන චතුමග්ගසඞ්ඛායතන අත්තදන්යතන දන්තතාය අත්තදන්යතො
නිබ්බියසවයනො, අයිංතයතොපිවරිං, සබ්යබ්යහිපිඑයතහි උත්තරිතයරොතිඅත්යථො. 

න හි එය හි ොයනහීති යානි එතානි හත්ථියානාදියානානි, න හි එයතහි

යායනහි යකොචි පුග්ගයලො සුපිනන්යතනපි අගතපුබ්බ්යත්තා ‘‘අග ’’න්ති

සඞ්ඛාතිං නිබ්බ්යානදිසං, තිං ඨානිං ගච්යඡයය. යථා පුබ්බ්යභායග ඉන්ද්රියදයමන 

දන්ය න අපරභායග අරියමග්ගභාවනාය සුදන්ය න දන්ය ො නිබ්බියසවයනො
සප්පඤ්යඤො පුග්ගයලො තිං අගතපුබ්බ්යිං දිසිං ගච්ඡති, දන්තභූමිිං පාපුණාති.
තස්මාඅත්තදමනයමවවරන්තිඅත්යථො. 

විධාසුන විකම්පන්තීතියසයයස්ස යසයයයොහමස්මීතිආදීසුමානවිධාසුන

චලන්ති නප්පයවධන්ති. විප්පමුත් ා පුනබ්භවාති පුනබ්භවපටිසන්ධයා

පුනප්පුනිං උප්පත්තියතොසුට්ඨුමුත්තාමුඤ්චිත්වාඨිතා. දන් භූමිමනුප්පත් ාති

එකන්තදමනිංඅරහත්තඵලභූමිිංපාපුණිත්වා ඨිතා. ය යලොයකවිජි ාවියනොති
යතඅරහන්යතොසත්තයලොයක විජිතවිජයාවිජිතවන්යතොනාමයහොන්ති. 

යස්මා ච භාවිතින්ද්රියයො නිබ්භයයො නිබ්බිකායරො දන්යතො යහොති, තස්මා

තමත්ථිං දස්යසන්යතො ‘‘ෙස්සින්ද්රිොනී’’ති ගාථමාහ. තස්සත්යථො – ෙස්ස 
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චක්ඛාදීනි ඡළින්ද්රිොනි යගොචරභාවනාය අනිච්චාදිතිලක්ඛණිං ආයරොයපත්වා 

වාසනාභාවනාය සතිසම්පජඤ්ඤගන්ධිං ගාහායපත්වා භාවි ානි, තානිච යඛො 

අජ්ඣත් යගොචරභාවනාය, එවිං පන බහිද්ධා ච සබ්බයලොයකතියත්ථ යත්ථ
ඉන්ද්රියානිංයවකල්ලතා යවකල්ලයතොවාසම්භයවො, තත්ථනාභිජ්ඣාදිවයසන 

භාවි ානීති එවිං නිබ්බිජ්ඣ ඤත්වා පටිවිජ්ඣිත්වා ඉමං පරඤ්ච යලොකං 
සකසන්තතිඛන්ධයලොකිං පරසන්තතිඛන්ධයලොකඤ්ච දන්තමරණිං

මරිතුකායමො කාලංකඞ්ෙති, ජීවිතක්ඛයකාලිංආගයමතිපතිමායනති, නභායති
මරණස්ස.යථාහ– 

‘‘මරයණයමභයිංනත්ථි, නිකන්තිනත්ථීජීවියත’’.(යථරගා. 20); 

‘‘නාභිකඞ්ඛාමි මරණිං, නාභිකඞ්ඛාමි ජීවිතිං; 
කාලඤ්චපතිමායනමි, නිබ්බිසිංභතයකොයථා’’ති.(යථරගා.606, 654, 
1002; මි.ප.2.2.4 යථොකිංවිසදිසිං); 

භාවිය ො සදන්ය ොතිඑවිංභාවිතින්ද්රියයොයසොදන්යතො. 

91. නිස්සෙ ාති තණ්හාදිට්ඨිනිස්සයා. ඤත්වා ධම්මන්ති අනිච්චාදීහි

ආකායරහිධම්මිංජානිත්වා. අනිස්සිය ොතිඑවිංයතහිනිස්සයයහිඅනිස්සියතො.

යතන අඤ්ඤත්ර ධම්මඤාණා නත්ථි නිස්සයානිං අභායවොති දීයපති. භවාෙ

විභවාෙ වාතිසස්සතායඋච්යඡදායවා.ඉමිස්සාගාථායනිද්යදයසොඋත්තායනො. 

92.  ං බ්රමූි උපසන්ය ොති තිං එවරූපිං එයකකගාථාය වුත්තිං

උපසන්යතොති කයථමි. අ රී යසො විසත්තිකන්ති යසො ඉමිං විසතාදිභායවන 
විසත්තිකාසඞ්ඛාතිංමහාතණ්හිංඅතරි. 

අත් යනො දිට්ඨිො රායගො අභිජ්ඣාකාෙගන්යථොති සයිං ගහිතදිට්ඨියා

රඤ්ජනසඞ්ඛායතො රායගො අභිජ්ඣාකායගන්යථො. පරවායදසු ආඝාය ො

අප්පච්චයෙොතිපයරසිං වාදපටිවායදසුයකොයපොචඅතුට්ඨාකායරොචබ්යයාපායදො

කායගන්යථො. අත් යනො සීලං වා ව ං වාතිසයිං ගහිතයමථුනවිරතිසඞ්ඛාතිං

සීලිං වා යගොවතාදිවතිං වා. සීලබ්බ ං වාතිතදුභයිං වා. පරාමායසොති ඉමිනා

සුද්ධීතිආදිවයසන පරයතො ආමසති. අත් යනො දිට්ඨි ඉදංසච්චාභිනියවයසො

කාෙගන්යථොතිසයිංගහිතදිට්ඨිිං‘‘ඉදයමවසච්චිං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති(උදා.54; 
ම. නි. 3.27, 301) අයයොනියසො අභිනියවයසො ඉදිංසච්චාභිනියවයසො 

කායගන්යථො. ගන්ථා ස්සනවිජ් න්තීතිතස්සඛීණාසවස්ස ද්යවදිට්ඨිගන්ථා
යසොතාපත්තිමග්යගන න සන්ති. බ්යයාපායදො කායගන්යථො අනාගාමිමග්යගන.
අභිජ්ඣාකායගන්යථොඅරහත්තමග්යගන. 
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93. ඉදානි තයමව උපසන්තිං පසිංසන්යතො ආහ ‘‘න  ස්ස පුත් ා’’ති
එවමාදි. තත්ථ පුත්තා අත්රජාදයයො චත්තායරො. එත්ථ ච පුත්තපරිග්ගහාදයයො
පුත්තාදිනායමන වුත්තාති යවදිතබ්බ්යා. යත හිස්ස න විජ්ජන්ති, යතසිං වා

අභායවන පුත්තාදයයො න විජ්ජන්තීති. අත් ාති ‘‘අත්තා අත්ථී’’ති ගහිතා 

සස්සතදිට්ඨිිංනත්ථි. නිරත් ාති‘‘උච්ඡිජ්ජතී’’ති ගහිතාඋච්යඡදදිට්ඨි. 

නත්ථීති ගයහතබ්බ්යිං නත්ථි. මුඤ්චි බ්බං නත්ථීති යමොයචතබ්බ්යිං නත්ථි. 

ෙස්සනත්ථිගහි න්තියස්ස පුග්ගලස්ස තණ්හාදිට්ඨිවයසනගහිතිංනවිජ්ජති. 

 ස්ස නත්ථි මුඤ්චි බ්බන්ති තස්ස පුග්ගලස්ස මුඤ්චිතබ්බ්යිං න විජ්ජති. 

ගාහමුඤ්චනසමතික්කන්ය ොති ගහණඤ්ච යමොචනඤ්ච වීතිවත්යතො. 

වුද්ධිපරිහානිවීතිවත්ය ොතිවුඩ්ඪිඤ්චහානිඤ්ච අතික්කන්යතො. 

94. යෙන නං වජ්ජුං පුථුජ් නා, අයථො සමණබ්රාහ්මණාති යයන තිං
රාගාදිනා වජ්යජන පුථුජ්ජනා සබ්යබ්යපි යදවමනුස්සා ඉයතොව බ්යහිද්ධා

සමණබ්රාහ්මණා ච රත්යතොති වා දුට්යඨොති වා වයදයයිං.  ං  ස්ස

අපුරක්ෙ න්ති තිං රාගාදිවජ්ජිං තස්ස අරහයතො අපුරක්ඛතිං.  ස්මා වායදසු 

යන තීතිතිංකාරණානින්දාවචයනසුනකම්පති. 

යන තීති නිද්යදසස්ස උද්යදසපදිං. න ඉඤ් තීති චලනිං න කයරොති. න

චලතීතින තත්ථනමති. නයවධතීතිකම්යපතුිංඅසක්කුයණයයතායන ඵන්දති. 

නප්පයවධතීතිනකම්පති. න සම්පයවධතීතිනපරිවත්තති. 

95. න උස්යසසු වදය ති විසිට්යඨසු අත්තානිං අන්යතොකත්වා ‘‘අහිං 

විසිට්යඨො’’තිඅතිමානවයසනනවදති.එසනයයොඉතයරසුද්වීසු. කප්පං යනති

අකප්පියෙොති යසො එවරූයපො දුවිධම්පි කප්පිං න එති. කස්මා? යස්මා 
අකප්පියයො, පහීනකප්යපොති වුත්තිං යහොති. ඉමිස්සාපි ගාථාය නිද්යදයසො
උත්තායනොව. 

96. සකන්තිමය්හන්තිපරිග්ගහිතිං. අස ාචන යසොචතීතිඅවිජ්ජමානාදිනා

අසතාචනයසොචති. ධම්යමසුචන ගච්ඡතීතිසබ්බ්යධම්යමසුඡන්දාදිවයසනන

ගච්ඡති. සයව සන්ය ොතිවුච්චතීතියසොඑවරූයපොනරුත්තයමො‘‘සන්යතො’’ති
වුච්චති.ඉමිස්සාපි ගාථායනිද්යදයසොඋත්තායනොව.අරහත්තනිකූයටනයදසනිං
නිට්ඨායපසි.යදසනාපරියයොසායන යකොටිසතසහස්සයදවතානිංඅරහත්තප්පත්ති
අයහොසි, යසොතාපන්නාදීනිංගණනානත්ථීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

පුරායභදසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. කලහවිවාදසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

97. එකාදසයම කලහවිවාදසුත්තනිද්යදයස කුය ොපහූ ා කලහා විවාදාති

කලයහොචතස්සපුබ්බ්යභායගොවිවායදො චාතිඉයමකුයතොජාතා. පරියදවයසොකා

සහමච්ඡරාචාතිපරියදවයසොකා චසහමච්ඡරාචකුයතොපහූතා. මානාතිමානා

සහයපසුණා චාතිමානා ච අතිමානා ච යපසුණා චකුයතො පහූතා. ය තියත

සබ්යබ්යපි අට්ඨ කියලසධම්මා.  දිඞ්ඝ බූහීති තිං මයා පුච්ඡිතමත්ථිං බූ්රහි, 

යාචාමිතිංඅහන්ති.යාචනත්යථොහි ඉඞ්ඝාති නිපායතො. 

එයකන ආකායරනාති එයකන කාරයණන. අපයරන ආකායරනාති

අපයරන කාරයණන. ආගාරිකා දණ්ඩපසු ාති ගහපතියනො වියහසමානා. 

පබ්බජි ා ආපත්තිං ආපජ් න් ාති අනගාරිකා සත්තසු ආපත්තික්ඛන්යධසු
අඤ්ඤතරිං ආපජ්ජමානා. 

කුය ොපහූ ාති කුයතොභූතා. කුය ො ා ාති කුයතො පටිලද්ධභාවා. 

කුය ොසඤ් ා ාති උපසග්යගන පදිං වඩ්ඪිතිං. කුය ොනිබ්බත් ාති කුයතො
නිබ්බ්යත්තලක්ඛණිං පත්තා. උපසග්යගන පදිං වඩ්යඪත්වා 

‘‘කුය ොඅභිනිබ්බත් ා’’ති වුත්තිං. කුය ොපාතුභූ ාති කුයතොපාකටීභූතා. කිං 

නිදානාතිආදීසු අත්තයනො ඵලිං නියදතීති නිදානං. එතස්මා ඵලිං සමුයදතීති 

සමුදයෙො. එතස්මා ඵලිං ජායතීති  ාති. එතස්මා ඵලිං පභවතීති පභයවො. මූලං 

පුච්ඡතීති කලහස්ස කාරණිං පුච්ඡති. කාරණඤ්හි පතිට්ඨට්යඨන මූලිං.

අත්තයනො ඵලනිප්ඵාදනත්ථිං හියනොති පවත්තතීති යහතු. ‘‘හන්ද නිං 

ගණ්හථා’’තිදස්යසන්තිංවියඅත්තයනොඵලිංනියදතීති නිදානං. එතස්මාඵලිං

සම්භවතීති සම්භයවො. පභවතිඵලිං එතස්මාති පභයවො. සමුට්ඨාතිඑත්ථඵලිං, 

එයතන වා සමුට්ඨාතීති සමුට්ඨානං. අත්තයනො ඵලිං ආහරතීති ආහායරො. 

අපටික්ඛිපිතබ්බ්යට්යඨන අත්තයනො ඵලිං ආරයමතීති ආරම්මණං. එතිං පටිච්ච

අපටික්ඛිපිත්වා ඵලිං එති පවත්තතීති පච්චයෙො. එතස්මා ඵලිං සමුයදතීති 

සමුදයෙොති එවයමයතසිං පදානිං වචනත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. තිං සන්ධාය
‘‘කලහස්සචවිවාදස්සචමූලිං පුච්ඡතී’’තිආදිනානයයනයදසනාවුත්තා. 

98. පිෙප්පහූ ාති පියවත්ථුයතො ජාතා. මච්යඡරයුත් ා කලහා විවාදාති
ඉමිනා කලහවිවාදාදීනිං න යකවලිං පියවත්ථුයමව, මච්ඡරියම්පි පච්චයිං 
දස්යසති.කලහවිවාදසීයසන යචත්ථසබ්යබ්යපියතධම්මාවුත්තාතියවදිතබ්බ්යා.

යථාචඑයතසිංමච්ඡරියිං, තථා යපසුණානඤ්චවිවාදිං.යතනාහ ‘‘විවාද ාය සු

චයපසුණානී’’ති. ඉමිස්සාගාථායනිද්යදයසොඋත්තානත්යථොයයව. 

99. පිොසුයලොකස්මිංකුය ොනිදානා, යෙචාපියලොභාවිචරන්තියලොයකති 
‘‘පියප්පහූතාකලහා’’තියයඑත්ථවුත්තා, යතපියායලොකස්මිිංකුයතොනිදානා, 
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න යකවලඤ්ච පියා, යය චාපි ඛත්තියාදයයො යලොයක විචරන්ති යලොභයහතු
යලොයභනාභිභූතා විචරන්ති, යතසිං යසො යලොයභො ච කුයතොනිදායනොති ද්යව

අත්යථ එකාය පුච්ඡාය පුච්ඡති. කුය ොනිදානාති යචත්ථ කිිංනිදානා
කිිංයහතුකාති පච්චත්තවචනස්ස යතොආයදයසො යවදිතබ්යබ්යො, සමායස චස්ස

යලොපාභායවො. අථ වා නිදානාති ජාතා, උප්පන්නාති අත්යථො. තස්මා කුයතො

ජාතාකුයතො උප්පන්නාතිවුත්තිංයහොති. ආසාචනිට්ඨාචාතිආසාච තස්සා

ආසායසමිද්ධච. යෙසම්පරාොෙනරස්සයහොන්තීතියය නරස්සසම්පරායාය
යහොන්ති, පරායනායහොන්තීතිවුත්තිංයහොති.එකාඑවායම්පි පුච්ඡා. 

දීපායහොන්තීතිපතිට්ඨාභවන්ති. සරණායහොන්තීතිදුක්ඛනාසනායහොන්ති. 

නිට්ඨාපරාෙනායහොන්තීතිසමිද්ධපරායනායහොන්ති. 

100. ඡන්දානිදානානීති කාමච්ඡන්දාදිඡන්දනිදානානි. යෙ චාපි යලොභා

විචරන්තීති යය චාපි ඛත්තියාදයයො යලොභා විචරන්ති, යතසිං යලොයභොපි

ඡන්දනිදායනොති ද්යවපි අත්යථ එකයතො විස්සජ්යජති. ඉය ොනිදානාති
ඡන්දනිදානා එවාති වුත්තිං යහොති. ‘‘ඉයතොනිදානා’’ති හි ඡන්දිං සන්ධායාහ.
ඡන්දනිදානා හි යලොභාදයයො. ‘‘ඉයතොනිදානා’’ති සද්දසිද්ධ යචත්ථ
‘‘කුයතොනිදානා’’ති එත්ථ වුත්තනයයන යවදිතබ්බ්යා. ආසාය සමිද්ධ වුච්චති 

නිට්ඨාතිඅජ්ඣාසයනිබ්බ්යත්තිපටිලායභො කථීයති. 

101. විනිච්ඡොති තණ්හාදිට්ඨිවිනිච්ඡයා. යෙ චාපි ධම්මා සමයණන

වුත් ාතියයචඅඤ්යඤපියකොධාදීහිසම්පයුත්තා, තථාරූපාවා අකුසලාධම්මා

බුද්ධසමයණනවුත්තා, යත කුය ොපහූ ාති. 

අඤ්ඤ ාතිකාති අඤ්ඤසභාවා. අඤ්ඤවිහි කාති අඤ්යඤනාකායරන 

ඨිතා. සමි පායපනාති නිබ්බ්යාපිතපායපන. බාහි පාපධම්යමනාති

පහීනලාමකධම්යමන. භින්නකියලසමූයලනාති කියලසමූලානි භින්දිත්වා

ඨියතන. සබ්බාකුසලමූලබන්ධනා පමුත්ය නාති ද්වාදසඅකුසලබ්යන්ධනිං

යමොයචත්වාඨියතන. වුත් ාතිකථිතා. පවුත් ාතිපකායරන කථිතා. 

102.  මූපනිස්සාෙ පයහොති ඡන්යදොති තිං සුඛදුක්ඛයවදනිං 
තදුභයවත්ථුසඞ්ඛාතිං සාතාසාතිං උපනිස්සාය සිංයයොගවියයොගපත්ථනාවයසන
ඡන්යදොපයහොති. එත්තාවතා‘‘ඡන්යදොනුයලොකස්මිිංකුයතොනිදායනො’’තිඅයිං

පඤ්යහොවිස්සජ්ජියතොයහොති. රූයපසුදිස්වාවිභවංභවඤ්චාතිරූයපසුවයඤ්ච

උප්පාදඤ්ච දිස්වා. විනිච්ඡෙංකුබ්බති  න්තු යලොයකති අපායාදියක යලොයක 
අයිං ජන්තු යභොගාධගමත්ථිං තණ්හාවිනිච්ඡයිං ‘‘අත්තා යම
උප්පන්යනො’’තිආදිනා නයයන දිට්ඨිවිනිච්ඡයඤ්ච කුරුයත. එත්තාවතා
‘‘විනිච්ඡයාචාපිකුයතොපභූතා’’තිඅයිං පඤ්යහොවිස්සජ්ජියතොයහොති. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාකලහවිවාදසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

සා ාසා ං නිස්සාොති මධුරඤ්ච අමධුරඤ්ච උපනිස්සයිං කත්වා. 

ඉට්ඨානිට්ඨන්තිඉට්ඨාරම්මණඤ්ච අනිට්ඨාරම්මණඤ්ච. 

සුරායමරෙමජ් ප්පමාදට්ඨානානුයෙොගන්ති එත්ථ සුරාති පිට්ඨසුරා පූවසුරා

ඔදනසුරා කිණ්ණපක්ඛිත්තා සම්භාරසිංයුත්තාති පඤ්ච සුරා. යමරෙන්ති
පුප්ඵාසයවො ඵලාසයවො මධ්වාසයවො ගුළාසයවො සම්භාරසිංයුත්යතොති පඤ්ච

ආසවා. තිං සබ්බ්යම්පි මදකරණවයසන මජ්ජිං. පමාදට්ඨානන්ති පමාදකාරණිං, 

යාය යචතනාය තිං මජ්ජිං පිවති, තස්යසතිං අධවචනිං. අනුයෙොගන්ති තිං 
සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානානුයයොගිං අනුආයයොගිං පුනප්පුනිං කරණිං. 
යස්මා ච පන තිං අනුයුත්තස්ස යම උප්පන්නා යචව යභොගා පරිහායන්ති, 
අනුප්පන්නා ච නුප්පජ්ජන්ති, තස්මා ‘‘යම යභොගා පරික්ඛයිං ඛීණභාවිං

ගච්ඡන්තී’’තිජානාති.එවිං සබ්බ්යත්ථ. විකාලවිසිොචරිොනුයෙොගන්තිඅයවලාය

විසිඛාසු චරියානුයුත්තිං. සමජ් ාභිචරණන්ති නච්චාදිදස්සනවයසන 

සමජ්ජාභිගමනිං. ආලසයානුයෙොගන්ති කායාලසියතාය යුත්තප්පයුත්තතිං. 

අපාෙමුොනිනයසවතීතියභොගානිං විනාසද්වාරානිනයසවති. 

කසිොවාතිකසිකම්යමනවා. වණිජ් ාෙවාතිධම්මිකවණිජ්ජකම්යමනවා. 

යගොරක්යෙනවාතියගොපාලකම්යමනවා. ඉස්සත්යථන වාතිධනුසිප්යපන වා. 

රා යපොරියසන වාති රාජයසවකකම්යමන වා. සිප්පඤ්ඤ යරන වාති 

කුම්භකාරාදිසිප්පානිං අඤ්ඤතයරන වා. පටිපජ් තීති පයයොගිං කයරොති. 

චක්ඛුස්මිං උප්පන්යන  ානාතීති සසම්භාරචක්ඛුස්මිිං උප්පන්යන ජානාති. 

‘‘අත් ායම උප්පන්යනො’’තිදිට්ඨිිංගණ්හාති. චක්ඛුස්මිං අන් රහිය තිතස්මිිං

විනට්යඨ. අත් ා යම අන් රහිය ොති ‘‘මම අත්තා විනට්යඨො’’ති දිට්ඨිිං

ගණ්හාති. විගය ො යම අත් ාති වීතික්කන්යතො මම අත්තා. 

යසො ස්මින්තිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

103. එය පි ධම්මා ද්වෙයමව සන්ය ති එයත යකොධාදයයො ධම්මා
සාතාසාතද්වයය සන්යත එව යහොන්ති උප්පජ්ජන්ති. එත්තාවතා
තතියපඤ්යහොපි විස්සජ්ජියතො යහොති. ඉදානි යයො එවිං විස්සජ්ජියතසු එයතසු
පඤ්යහසු කථිංකථී භයවයය, තස්ස කථිංකථාපහානූපායිං දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘කථංකථීඤාණපථාෙ සික්යෙ’’ති, ඤාණදස්සනඤාණාධගමනත්ථිං තිස්යසො

සික්ඛා සික්යඛයයාති වුත්තිං යහොති. කිිංකාරණා? ඤත්වා පවුත් ා සමයණන

ධම්මා. බුද්ධසමයණන හි ඤත්වා ධම්මා වුත්තා, නත්ථි තස්ස ධම්යමසු
අඤ්ඤාණිං, අත්තයනොපන ඤාණානුභායවනයතඅජානන්යතොනජායනයය, 

න යදසනායදොයසන. තස්මා කථංකථී ඤාණපථාෙ සික්යෙ, ඤත්වා පවුත් ා

සමයණනධම්මාති. 
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පක්යෙපබන්ධයනන වා බද්යධොති නාගරිකබ්යන්යධන බ්යද්යධො. 

පරික්යෙපබන්ධයනන වාති වතිපරික්යඛපබ්යන්ධයනන වා. 

ගාමබන්ධයනනාතිආදීසු තස්මා තස්මා ඨානයතො නික්ඛමිතුිං අලභන්යතො

ගාමබ්යන්ධනාදීහි බ්යද්යධො නාම යහොති.  ස්ස බන්ධනස්ස යමොක්ෙත්ථාොති
එතස්ස වුත්තප්පකාරස්සබ්යන්ධනස්සයමොචනත්ථිං. 

ඤාණම්පි ඤාණපයථොති පුයර උප්පන්නිං ඤාණිං අපරාපරුප්පන්නස්ස

ඤාණම්පි ඤාණස්ස සඤ්චරණමග්යගොති ඤාණම්පි ඤාණපයථො. ඤාණස්ස

ආරම්මණම්පි ඤාණපයථොති ඤාණස්ස පච්චයයොපි තිං ආලම්බිත්වා 

උප්පජ්ජනයතොඤාණපයථො. ඤාණසහභුයනොපිධම්මාඤාණපයථොතිඤායණන 
සහුප්පන්නා අවයසසා චිත්තයචතසිකා ධම්මාපි ඤාණපයථො. ඉදානි උපමාය

සායධන්යතො ‘‘ෙථාඅරිෙමග්යගොඅරිෙපයථො’’තිආදිමාහ. 

කථංකථී පුග්ගයලොති විචිකිච්ඡාවන්යතො පුග්ගයලො. සකඞ්යෙොති

සද්යවළ්හයකො. සවියලයෙොති චිත්තරාජිවන්යතො. සද්යවළ්හයකොති

කඞ්ඛාවන්යතො. සවිචිකිච්යඡොති සන්යදහවන්යතො. ඤාණාධිගමාොති

ඤාණපටිලාභත්ථාය. ඤාණඵුසනාොති ඤාණපටිවිජ්ඣනත්ථාය. අථ වා

ඤාණවින්දනත්ථාය. ඤාණසච්ඡිකිරිොොති ඤාණස්ස පච්චක්ඛකරණත්ථාය. 

සනිදානාහන්ති අහිං සනිදානිං සපච්චයිං කත්වා ධම්මයදසනිං කයරොමි. 

සප්පාටිහාරිෙන්ති නියයානිකිං කත්වා. යනො අප්පාටිහාරිෙන්ති අනියයානිකිං
අකත්වාධම්මයදසනිංකයරොමි. 

104. සා ං අසා ඤ්ච කුය ොනිදානාති එත්ථ සාතාසාතන්ති

සුඛදුක්ඛයවදනාඑව අධප්යපතා. නභවන්තියහය තින භවන්තිඑයත. විභවං

භවඤ්චාපිෙයම මත්ථං, එ ංයමපබූ්රහි ෙය ොනිදානන්තිසාතාසාතානිංවිභවිං
භවඤ්ච එතම්පි යිං අත්ථිං. ලිඞ්ගබ්යයත්තයයො එත්ථ කයතො. ඉදිං පන වුත්තිං
යහොති–සාතාසාතානිංවිභයවොභයවොචාතියයොඑසඅත්යථො, එතිංයම පබූ්රහි
යයතොනිදානන්ති. එත්ථ ච සාතාසාතානිං විභවභවවත්ථුකා විභවභවදිට්ඨියයො
එව විභවභවාති අත්ථයතො යවදිතබ්බ්යා. තථා හි ඉමස්ස පඤ්හස්ස
විස්සජ්ජනපක්යඛ ‘‘භවදිට්ඨිපිඵස්සනිදානා, විභවදිට්ඨිපිඵස්සනිදානා’’තිඋපරි
නිද්යදයස(මහානි. 105) වක්ඛති.ඉමායගාථායනිද්යදයසවත්තබ්බ්යිංනත්ථි. 

105. ඉය ොනිදානන්තිඵස්සනිදානිං.ඉමායපිවත්තබ්බ්යිංනත්ථි. 

106. කිස්මිං විභූය  න ඵුසන්ති  ස්සාති කිස්මිිං වීතිවත්යත
චක්ඛුසම්ඵස්සාදයයොපඤ්චඵස්සානඵුසන්ති. ඉමායපිවත්තබ්බ්යිංනත්ථි. 
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107. නාමඤ්ච රූපඤ්ච පටිච්චාති සම්පයුත්තකනාමඤ්ච 

වත්ථාරම්මණරූපඤ්ච පටිච්ච. රූයප විභූය  න ඵුසන්ති  ස්සාති රූයප
වීතිවත්යතපඤ්චඵස්සානඵුසන්ති. 

තිණ්ණංසඞ්ගති ස්යසොති චක්ඛුරූපවිඤ්ඤාණානිංතිණ්ණන්නිංසඞ්ගතියා

ඵස්යසොජායති. චක්ඛු චරූපාචරූපස්මින්තිපසාදචක්ඛුඤ්චරූපාරම්මණානිච

රූපභායග රූපයකොට්ඨායස කත්වා. චක්ඛුසම් ස්සං ඨයපත්වාති තිණ්ණිං 

සඞ්ගතියා උප්පන්නඵස්සිං මුඤ්චිත්වා. සම්පයුත් කා ධම්මා නාමස්මින්ති

අවයසසා යවදනාදයයො ඵස්යසන සහජාතා ධම්මා නාමභායග. යසො ඤ්ච

පටිච්චාතිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

චතූහාකායරහි රූපං විභූ ං යහොතීති චතූහි කාරයණහි රූපිං වීතිවත්තිං

යහොති. ඤා විභූය නාති පාකටිං කත්වා වීතිවත්යතන. තීරණවිභූය නාති

අනිච්චාදියතොතීරයිත්වා වීතිවත්යතන. පහානවිභූය නාතිඡන්දරාගපහානයතො

වීතිවත්යතන. සමතික්කමවිභූය නාති චතුන්නිං අරූපසමාපත්තීනිං
පටිලාභවයසන වීතිවත්යතන. 

108. කථං සයම ස්සාති කථිං පටිපන්නස්ස. වියභොති රූපන්ති රූපිං

විභවති, නභයවයයවා. සුෙං දුෙඤ්චාතිඉට්ඨානිට්ඨරූපයමවපුච්ඡති. 

 ායනෙයාමාති ජානිස්සාම. ආ ායනෙයාමාති වියසයසන ජානිස්සාම. 

වි ායනෙයාමාති අයනකවියධන ජානිස්සාම. පටිවි ායනෙයාමාති සම්මා

ජානිස්සාම. පටිවිජ්යඣෙයාමාතිචිත්යතනබුජ්ඣිස්සාම. 

109. න සඤ්ඤසඤ්ඤීති යථා සයමතස්ස වියභොති රූපිං, යසො

පකතිසඤ්ඤාය සඤ්ඤීපිනයහොති. නවිසඤ්ඤසඤ්ඤීතිවිසඤ්ඤායපිවිරූපාය 

සඤ්ඤාය විසඤ්ඤී න යහොති උම්මත්තයකො වා ඛිත්තචිත්යතො වා. යනොපි 

අසඤ්ඤීති සඤ්ඤාවිරහියතොපි න යහොති නියරොධසමාපන්යනො වා

අසඤ්ඤසත්යතොවා. නවිභූ සඤ්ඤීති‘‘සබ්බ්යයසොරූපසඤ්ඤාන’’න්තිආදිනා

(විභ. 508) නයයනසමතික්කන්තසඤ්ඤීපින යහොති අරූපජ්ඣානලාභී. එවං

සයම ස්ස වියභොති රූපන්ති එතස්මිිං සඤ්ඤසඤ්ඤිතාදිභායව අට්ඨත්වා
යයදතිං වුත්තිං ‘‘යසො එවිං සමාහියත චිත්යත…යප.… 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිපටිලාභත්ථාය චිත්තිං අභිනීහරතී’’ති, එවිං

සයමතස්ස අරූපමග්ගසමඞ්ගයනො වියභොති රූපිං. සඤ්ඤානිදානා හි 

පපඤ්චසඞ්ොති එවිං පටිපන්නස්සාපි ච යා සඤ්ඤා, තිංනිදානා 
තණ්හාදිට්ඨිපපඤ්චාස්සඅප්පහීනාවයහොන්තීතිදස්යසති. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාකලහවිවාදසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

අසඤ්ඤියනො වුච්චන්ති නියරොධසමාපන්නාති සඤ්ඤායවදනා
නියරොයධත්වානියරොධසමාපන්නාසඤ්ඤාභායවනඅසඤ්ඤියනොතිකථීයන්ති. 

අසඤ්ඤසත් ාතිසබ්යබ්යනසබ්බ්යිංසඤ්ඤාභායවනඅසඤ්ඤභයව නිබ්බ්යත්තා. 

යසො එවං සමාහිය  චිත්ය ති තත්ථ යසොති යසො භික්ඛු. එවන්ති 
චතුත්ථජ්ඣානක්කමනිදස්සනයමතිං, ඉමිනා කයමන චතුත්ථජ්ඣානිං

පටිලභිත්වාති වුත්තිං යහොති. සමාහිය ති ඉමිනා චතුත්ථජ්ඣානසමාධනා

සමාහියත. පරිසුද්යධතිආදීසු පන උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධභායවන පරිසුද්යධ.

පරිසුද්ධත්තායයව පරියෙොදාය , පභස්සයරති වුත්තිං යහොති. සුඛාදීනිං

පච්චයානිංඝායතන විහතරාගාදිඅඞ්ගණත්තා අනඞ්ගයණ. අනඞ්ගණත්තාඑවච 

විගතූපක්කියලයස. අඞ්ගයණන හි චිත්තිං උපක්කිලිස්සති. සුභාවිතත්තා 

මුදුභූය , වසීභාවප්පත්යතතිවුත්තිංයහොති. වයසවත්තමානඤ්හිචිත්තිංමුදූති

වුච්චති. මුදුත්තායයව ච කම්මනියෙ, කම්මක්ඛයම කම්මයයොග්යගති වුත්තිං
යහොති.මුදුහි චිත්තිංකම්මනියිංයහොතිසුද්ධන්තමිවසුවණ්ණිං.තදුභයම්පිච
සුභාවිතත්තායයව. යථාහ ‘‘නාහිං, භික්ඛයව, අඤ්ඤිං එකධම්මම්පි
සමනුපස්සාමි, යිං එවිං භාවිතිං කම්මනියිං යහොති යථයිදිං, භික්ඛයව, 
චිත්ත’’න්ති(අ.නි.1.22). 

එයතසු හි පරිසුද්ධභාවාදීසු ඨිතත්තා ඨිය . ඨිතත්තායයව 

ආයනඤ් ප්පත්ය  අචයල නිරිඤ්ජයනතිවුත්තිං යහොති.මුදුකම්මඤ්ඤභායවන

වා අත්තයනො වයස ඨිතත්තා ඨිය . සද්ධාදීහි පරිග්ගහිතත්තා 

ආයනඤ් ප්පත්ය . සද්ධාපරිග්ගහිතඤ්හි චිත්තිං අස්සද්ධයයන න ඉඤ්ජති, 
වීරියපරිග්ගහිතිං යකොසජ්යජන න ඉඤ්ජති, සතිපරිග්ගහිතිං පමායදන න
ඉඤ්ජති, සමාධපරිග්ගහිතිං උද්ධච්යචන න ඉඤ්ජති, පඤ්ඤාපරිග්ගහිතිං
අවිජ්ජායනඉඤ්ජති, ඔභාසගතිංකියලසන්ධකායරනනඉඤ්ජති.ඉයමහිඡහි
ධම්යමහි පරිග්ගහිතුිං ආයනඤ්ජප්පත්තිං යහොති. එවිං අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතිං
චිත්තිං අභිනීහාරක්ඛමිංයහොතිආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිපටිලාභත්ථාය. 

අපයරො නයයො – චතුත්ථජ්ඣානසමාධනා සමාහිය . නීවරණදූරීභායවන 

පරිසුද්යධ. විතක්කාදිසමතික්කයමන පරියෙොදාය . ඣානපටිලාභපච්චනිකානිං 

පාපකානිංඉච්ඡාවචරානඤ්චඅභායවන අනඞ්ගයණ. ඉච්ඡාවචරානන්ති ඉච්ඡාය
අවචරානිං, ඉච්ඡාවයසන ඔතිණ්ණානිං පවත්තානිං නානප්පකාරානිං 
යකොපඅප්පච්චයානන්තිඅත්යථො.අභිජ්ඣාදීනිංචිත්තූපක්කියලසානිංවිගයමන 

විගතූපක්කියලයස. උභයම්පියචතිං අඞ්ගණසුත්තවත්ථසුත්තානුසායරයනව(ම.

නි. 1.57 ආදයයො, 70 ආදයයො) යවදිතබ්බ්යිං. වසිප්පත්තියා මුදුභූය . 

ඉද්ධපාදභාවූපගමයනන කම්මනියෙ. භාවනාපාරිපූරියා පණීතභාවූපගයමන 

ඨිය  ආයනඤ් ප්පත්ය , යථා ආයනඤ්ජභාවිං ආයනඤ්ජප්පත්තිං යහොති, 
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එවිංඨියතති අත්යථො.එවම්පිඅට්ඨඞ්ගසමන්නාගයමනචිත්තිංඅභිනීහාරක්ඛමිං
යහොති ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිපටිලාභත්ථායපාදකිංපදට්ඨානභූතිං. 

ආරුප්පමග්ගසමඞ්ගීති අරූපසමාපත්තියා ගමනමග්යගන අපරිහීයනො. 

පපඤ්චායෙව පපඤ්චසඞ්ොතිතණ්හාදිපපඤ්චායයවපපඤ්චසඞ්ඛා. 

110. එත් ාව ග්ගංනුවදන්තියහයක, ෙක්ෙස්සසුද්ධිංඉධපණ්ඩි ායස.

උදාහු අඤ්ඤම්පි වදන්ති එත්ය ොති එත්තාවතා නු ඉධ පණ්ඩිතා
සමණබ්රාහ්මණා අග්ගිං සුද්ධිං සත්තස්ස වදන්ති, උදාහු අඤ්ඤම්පි එත්යතො
අරූපසමාපත්තියතො අධකඤ්චවදන්තීතිපුච්ඡති. 

එත්ය ොඅරූපසමාපත්තිය ොතිඑතස්මා අරූපසමාපත්තියතො. 

111. එත් ාව ග්ගම්පි වදන්ති යහයකති එයක සස්සතවාදා

සමණබ්රාහ්මණා පණ්ඩිතමානියනො එත්තාවතාපි අග්ගිං සුද්ධිං වදන්ති. ය සං

පයනයක සමෙං වදන්තීතියතසඤ්යඤවඑයකඋච්යඡදවාදා සමයිං උච්යඡදිං

වදන්ති. අනුපාදියසයසකුසලාවදානාතිඅනුපාදියසයසකුසලවාදාසමානා. 

භව ජ්ජි ාති භවයතො භීතා. විභවං අභිනන්දන්තීති උච්යඡදිං පටිච්ච

තුස්සන්ති. ය  සත් ස්ස සමන්ති යත උච්යඡදවාදියනො පුග්ගලස්ස සමිං

අනුප්පත්තිිංවදන්ති. උපසමන්තිඅතීවසමිං. වූපසමන්තිසන්තිං. නියරොධන්ති

අනුප්පාදිං. පටිපස්සද්ධින්තිඅපුනුප්පත්තිිං. 

112. එය  ච ඤත්වා උපනිස්සි ාති එයත ච දිට්ඨිගතියක 

සස්සතුච්යඡදදිට්ඨියයොනිස්සිතාතිඤත්වා. ඤත්වාමුනීනිස්සයෙ යසොවීමංසීති

නිස්සයය ච ඤත්වා යසො වීමිංසී පණ්ඩියතො බුද්ධමුනි. ඤත්වා විමුත්ය ොති

දුක්ඛානිච්චාදියතොධම්යමඤත්වාවිමුත්යතො. භවාභවාෙනසයමතීතිපුනප්පුනිං

උපපත්තියා න සමාගච්ඡති. අපරාමසන්ති අපරාමසන්යතො. පරාමාසිං
නාපජ්ජන්යතොති අත්යථො. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

කලහවිවාදසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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12. චූළබ්යූහසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

ද්වාදසයම චූළබ්යූහසුත්තනිද්යදයස සකංසකංදිට්ඨිපරිබ්බසානාති ඉදම්පි
තස්මිිංයයවමහාසමයය ‘‘සබ්යබ්යපියමදිට්ඨිගතිකා‘සාධුරූපාම්හා’තිභණන්ති, 
කිිං නු යඛො සාධුරූපාව ඉයම අත්තයනො එව දිට්ඨියා පතිට්ඨහන්ති, උදාහු
අඤ්ඤම්පි දිට්ඨිිං ගණ්හන්තී’’ති උප්පන්නචිත්තානිං එකච්චානිං යදවතානිං
තමත්ථිංපකායසතුිංපුරිමනයයයනව නිම්මිතබුද්යධනඅත්තානිංපුච්ඡායපත්වා
වුත්තිං. 

113. තත්ථ ආදියතො ද්යවපි ගාථා පුච්ඡාගාථායයව. තාසු සකං සකං 

දිට්ඨිපරිබ්බසානාති අත්තයනො අත්තයනො දිට්ඨියා වසමානා. විග්ගය්හ නානා

කුසලා වදන්තීති තිං දිට්ඨිිං බ්යලවග්ගාහිං ගයහත්වා ‘‘තත්ථ කුසලාම්හා’’ති

පටිජානමානා පුථු පුථු වදන්ති, එකිං න වදන්ති. යෙො එවං  ානාති ස යවදි

ධම්මං, ඉදං පටික්යකොසමයකවලී යසොති තඤ්ච දිට්ඨිිං සන්ධාය යයො එවිං
ජානාති, යසො ධම්මිං යවදියි. ඉදිං පන පටික්යකොසන්යතො හීයනො යහොතීති ච
වදන්ති. 

නානා වදන්තීති නානාකාරණිං භණන්ති. විවිධං වදන්තීති නානාවිධිං

භණන්ති. අඤ්යඤොඤ්ඤං වදන්තීතිඑකිං අවත්වා අඤ්ඤිං අඤ්ඤිං ගයහත්වා

වදන්ති. අයකවලී යසොති යයො අකුසයලො අයිං. අසමත්ය ොති න පරිපූයරො. 

අපරිපුණ්යණොතිනසම්පුණ්යණො. 

114. බායලොතිහීයනො. අක්කුසයලොතිඅවිද්වා. 

115. ඉදානි තිස්යසො විස්සජ්ජනගාථා යහොන්තීති. තා පුරිමඩ්යඪන
වුත්තමත්ථිං පච්ඡිමඩ්යඪන පටිබ්යූහිත්වා ඨිතා. යතන බ්යූයහන
උත්තරසුත්තයතොචඅප්පකත්තාඉදිංසුත්තිං ‘‘චූළබ්යූහ’’න්තිනාමිංලභි.තත්ථ

පඨමගාථායිං තාව පරස්ස යච ධම්මන්ති පරස්ස දිට්ඨිිං. සබ්යබවියම බාලාති
එවිං සන්යත සබ්යබ්යව ඉයම බ්යාලා යහොන්තීති අධප්පායයො. කිිංකාරණා? 

සබ්යබවියමදිට්ඨිපරිබ්බසානාති. 

116. සන්දිට්ඨිො යචවන වීවදා ා, සංසුද්ධපඤ්ඤාකුසලාමුතීමාතිසකාය
දිට්ඨියාඅනවීවදාතාඅයවොදාතා සිංකිලිට්ඨාවසමානාසිංසුද්ධපඤ්ඤාචකුසලා
චමුතිමන්යතොචයතයහොන්තියච.අථවා ‘‘සන්දිට්ඨියායචවදාතා’’තිපායඨො, 
තස්සත්යථො – සකාය පන දිට්ඨියා යවොදාතා සිංසුද්ධපඤ්ඤා කුසලා

මුතිමන්යතො යහොන්ති යච, න ය සං යකොචීති එවිං සන්යත යතසිං එයකොපි

නිහීනපඤ්යඤොනයහොති, කිිංකාරණා? දිට්ඨීහිය සම්පි ථාසමත් ා, යථා
ඉතයරසන්ති. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාචූළබ්යූහසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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117. න වාහයම න්ති ගාථාය සඞ්යඛපත්යථො – ෙං යත මිථු ද්යව ද්යව

ජනා අඤ්ඤමඤ්ඤං ‘‘බ්යායලො’’තිආහු, අහිං එ ං  ථිෙන්තිතච්ඡන්ති යනව

බූ්රමි. කිිංකාරණා? යස්මා සබ්යබ්යව යත සකං සකං දිට්ඨිං ‘‘ඉදයමව සච්චං 

යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති අකංසු, යතන ච කාරයණන පරං ‘‘බායලො’’ති දහන්ති. 
එත්ථචතථියිං, තයථවන්ති(සු.නි.අට්ඨ.2.889) ද්යවපිපාඨා. 

 ච්ඡන්ති අතුච්ඡිං.  ථන්ති අවිපරීතිං, භූ න්ති සන්තිං. ොථාවන්ති

සිංවිජ්ජමානිං. අවිපරි න්තින විසඞ්යකතිං. 

118. ෙමාහූතිපුච්ඡාගාථාය ‘‘ෙං දිට්ඨිසච්චං ථිෙ’’න්තිඑයකආහු. 

119. එකඤ්හිසච්චන්තිවිස්සජ්ජනගාථායඑකිංසච්චිංනියරොයධොමග්යගො 

වා. ෙස්මිං ප ා යනොවිවයදප ානන්තියම්හිසච්යච පජානන්යතොපජා යනො

විවයදයයිං. සෙංථුනන්තීතිඅත්තනා වදන්ති. 

120. කස්මා නූති පුච්ඡාගාථාය පවාදිොයසති වාදියනො. උදාහු ය 

 ක්කමනුස්සරන්තීති යත වාදියනො උදාහු අත්තයනො තක්කමත්තිං
අනුගච්ඡන්ති. 

 ක්කපරිොහ න්ති විතක්යකන සමන්තයතො ආහතිං. වීමංසානුචරි න්ති

අත්තයනොඋපට්ඨිතපඤ්ඤායවිචරිතිං. සෙංපටිභානන්තිඅත්තයනොපටිභානිං. 

121. න යහවාති විස්සජ්ජනගාථාය අඤ්ඤත්ර සඤ්ඤාෙ නිච්චානීති

ඨයපත්වා සඤ්ඤාමත්යතන නිච්චන්ති ගහිතග්ගහණානි.  ක්කඤ්ච දිට්ඨීසු 

පකප්පයිත්වාතිඅත්තයනොනිච්චසඞ්කප්පමත්තිංදිට්ඨීසුජයනත්වා. 

යස්මා පන දිට්ඨීසු විතක්කිං ජයනන්තා දිට්ඨියයො සඤ්ජයනන්ති, තස්මා

වුත්තිං ‘‘දිට්ඨිගතානි ජයනන්ති සඤ්ජයනන්තී’’තිආදි.  යනන්තීති උපරූපරි

දිට්ඨිිං උප්පායදන්තා ජයනන්ති. සඤ් යනන්තීතිආදීනි උපසග්ගවයසන පදිං

වඩ්යඪත්වාවුත්තානි. මය්හංසච්චන්තිමමවචනිං තච්ඡිං. 

122. ඉදානි එවිංනානාසච්යචසුඅසන්යතසුතක්කමත්තිංඅනුස්සරන්තානිං 

දිට්ඨිගතිකානිං විප්පටිපත්තිිං දස්යසතුිං ‘‘දිට්යඨ සුය ’’තිආදිකා ගාථායයො

අභාසි.තත්ථ දිට්යඨති දිට්ඨිං, දිට්ඨසුද්ධන්තිඅධප්පායයො.එසනයයොසුතාදීසු. 

එය  ච නිස්සාෙ විමානදස්සීති එයත දිට්ඨිධම්යම නිස්සයිත්වා

සුද්ධභාවසඞ්ඛාතිං විමානිං අසම්මානිං පස්සන්යතොපි. විනිච්ඡයෙ ඨත්වා

පහස්සමායනො, බායලොපයරොඅක්කුසයලොතිචාහාතිඑවිංවිමානදස්සීපිතස්මිිං



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාචූළබ්යූහසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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දිට්ඨිවිනිච්ඡයය ඨත්වා තුට්ඨිජායතො හාසජායතො හුත්වා පයරො ‘‘හීයනො ච
අවිද්වාචා’’තිඑවිංවදතියයව. 

නසම්මායනතීතිපිවිමානදස්සීතින බ්යහුමානිංකයරොතීතිඑවම්පිවිමානදස්සී

න බ්යහුමානදස්සී. යදොමනස්සං  යනතීති පඨමිං දිට්ඨිනිස්සයිං අල්ලීයිත්වා
යදොමනස්සිංපත්වාපච්ඡා දිට්ඨිවිනිච්ඡයයඨිතකායලයසොමනස්සිංඋප්පායදතීති
අත්යථො. 

විනිච්ඡෙදිට්ඨිොඨත්වාති සන්නිට්ඨානිංකත්වාගහිතදිට්ඨියාඨත්වා. 

123. එවිං සන්යත යෙයනවාති ගාථා. තත්ථ සෙමත් නාති සයයමව

අත්තානිං. විමායනතීතිගරහති.  යදව පාවාතිතයදවවචනිංදිට්ඨිිංවදති, තිංවා
පුග්ගලිං. 

124. අතිසාරදිට්ඨිොතිගාථායත්යථො– යසො එවිං තායලක්ඛණාතිසාරිනියා 

අතිසාරදිට්ඨිො සමත්ය ො පරිපුණ්යණො උද්ධුමායතො, යතන ච දිට්ඨිමායනන

මත්ය ො ‘‘පරිපුණ්යණො අහිං යකවලී’’ති එවිං පරිපුණ්ණමානී. සෙයමව 

අත්තානිං මනසා ‘‘අහිං පණ්ඩියතො’’ති අභිසිඤ්චති. කිිංකාරණා? දිට්ඨී හි සා

 ස්ස ථාසමත් ාති. 

සබ්බා  ා දිට්ඨියෙො ලක්ෙණාතික්කන් ාති තා සබ්බ්යා ද්වාසට්ඨිදිට්ඨියයො

ලක්ඛණිංඅතීතා අතිසරන්තීතිඅතික්කන්තා. අයනොයමොතිඅනූයනො. 

125. පරස්සයචතිගාථායසම්බ්යන්යධොඅත්යථොච–කිඤ්චභියයයො? යයො
යසො විනිච්ඡයය ඨත්වා පහස්සමායනො ‘‘බ්යායලො පයරො අක්කුසයලො’’ති චාහ, 

තස්ස පරස්සයචහිවචසා යසොයතනවුච්චමායනො නිහීයනො යහොති, තුයමොසහා

යහොතිනිහීනපඤ්යඤො, යසොපියතයනවසහනිහීනපඤ්යඤොයහොති.යසොපිහි

තිං‘‘බ්යායලො’’තිවදති.අථතස්ස වචනිංඅප්පමාණිං, යසොපන සෙයමවයවදගූ 

ච ධීයරො ච යහොති. එවිංසන්යත නයකොචිබායලොසමයණසුඅත්ථි. සබ්යබ්යපිහි
යතඅත්තයනොඉච්ඡාය පණ්ඩිතා. 

වාචාොති කථයනන. වචයනනාති භාසියතන. නින්දි කාරණාති 

ගරහයහතුනා. ගරහි කාරණාති අවඤ්ඤාතයහතුනා. උපවදි කාරණාති
උපවාදයහතුනා. 

126. අඤ්ඤං ඉය ොති ගාථාය සම්බ්යන්යධො අත්යථො ච – ‘‘අථ යච සයිං
යවදගූයහොති ධීයරො.නයකොචිබ්යායලොසමයණසුඅත්ථී’’තිඑවඤ්හිවුත්යතපි

සියාකස්සචි‘‘කස්මා’’ති. තත්ථවුච්චයත–යස්මා අඤ්ඤංඉය ොොභිවදන්ති
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ධම්මං, අපරද්ධා සුද්ධිමයකවලී ය . එවම්පි තිත්ථයා පුථුයසො වදන්ති, යය
ඉයතො අඤ්ඤිං දිට්ඨිිං අභිවදන්ති, යත අපරද්ධා විරද්ධා සුද්ධමග්ගිං, 
අයකවලියනොචයතතිඑවිං පුථුතිත්ථියායස්මාවදන්තීතිවුත්තිංයහොති.කස්මා

පයනවිං වදන්තීති යච? සන්දිට්ඨිරායගන හි ය භිරත් ා, යස්මා සයකන
දිට්ඨිරායගනයත අභිරත්තාතිවුත්තිංයහොති. 

ය සුද්ධිමග්ගන්තියත අඤ්ඤතිත්ථියා අකිලිට්ඨමග්ගිං. විසුද්ධිමග්ගන්ති

නිද්යදොසමග්ගිං. පරිසුද්ධිමග්ගන්ති සුක්කමග්ගිං. යවොදා මග්ගන්ති

පණ්ඩරමග්ගිං. පරියෙොදා මග්ගන්ති පභාවන්තමග්ගිං. විරද්ධාති වුත්තවිධනා

මග්යගනවිරජ්ඣිත්වාඨිතා. අපරද්ධාතිඅපරජ්ඣිත්වාඨිතා. ෙලි ාති පරිහීනා. 

ගලි ාති තයතො භට්ඨා. අඤ්ඤාොති අඤ්ඤායණන. අපරද්ධාති 
පරාජයමාපන්නා. අථ වා ‘‘ඤායාපරද්ධා’’තිපි පායඨො. ඤායයන මග්යගන
විරද්ධාති අත්යථො. 

127. එවිං අභිරත්තා ච – ඉයධව සුද්ධින්ති ගාථා. තත්ථ සකාෙයනති

සකමග්යග. දළ්හංවදානාති දළ්හවාදා. 

ථිරවාදාති සන්නිට්ඨානවාදා. බලිකවාදාති බ්යලවන්තවාදා. අවට්ඨි වාදාති 
පතිට්ඨහිත්වාකථිතවාදා. 

128. යයඑවඤ්ච දළ්හවාදා, යතසුයයොයකොචිතිත්ථියයොසකායයනවාපි

දළ්හිං වදායනො කයමත්ථ බායලොති පරං දයහෙය, සඞ්යඛපයතො තත්ථ 
සස්සතුච්යඡදසඞ්ඛායත විත්ථාරයතො නත්ථිකඉස්සරකාරකනියතිආදියභයද
සයකඅයයන‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්තිදළ්හිංවදායනොකිංපරිංඑත්ථදිට්ඨිගයත 
‘‘බ්යායලො’’ති සහධම්යමනපස්යසයය, නනුසබ්යබ්යොපිතස්සමයතනපණ්ඩියතො 

එව සුප්පටිපන්යනොඑවච.එවිංසන්යත සෙයමවයසොයමධගමාවයහෙය, පරං

වදං බාලමසුද්ධිධම්මං. යසොපි පරිං ‘‘බ්යායලො ච අසුද්ධධම්යමො ච අය’’න්ති
වදන්යතො අත්තනාව කලහිං ආවයහයය. කස්මා? යස්මා සබ්යබ්යොපි තස්ස
මයතනපණ්ඩියතොයයව සුප්පටිපන්යනොයයවච. 

129. එවිං සබ්බ්යථාපි විනිච්ඡයෙඨත්වාසෙංපමාෙ, උද්ධංසයලොකස්මිං 

විවාදයමතීති දිට්ඨියා ඨත්වා සයඤ්ච සත්ථාරාදිිං මිනිත්වා යසො භියයයො 

විවාදයමතීති. එවිං පනවිනිච්ඡයයසුආදීනවිංඤත්වා අරියමග්යගන හිත්වාන

සබ්බානිවිනිච්ඡොනි, නයමධගංකුබ්බති න්තුයලොයකති අරහත්තනිකූයටන
යදසනිංනිට්ඨායපසි. 

සෙං පමාොති අත්තනා මිනිත්වා. පමිනිත්වාති පමාණිං කත්වා.

‘‘පවියනත්වා’’තිපිපායඨො, තිංන සුන්දරිං. උද්ධංවායදනසද්ධින්තිඅත්තයනො
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උපරිකයථන්යතන සහ. යදසනාපරියයොසායන පුරායභදසුත්යත (මහානි. 83) 
වුත්තසදියසොඑවඅභිසමයයො අයහොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

චූළබ්යූහසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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13. මහාබ්යූහසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

130. යතරසයම මහාබ්යූහසුත්තනිද්යදයස යෙ යකචියමදිට්ඨිපරිබ්බසානාති
ඉදම්පි ‘‘කිිං නු යඛො ඉයම දිට්ඨිපරිබ්බ්යසානා විඤ්ඤූනිං සන්තිකා නින්දයමව
ලභන්ති, උදාහු පසිංසම්පී’’ති උප්පන්නචිත්තානිං එකච්චානිං යදවතානිං
තමත්ථිංආවිකාතුිං පුරිමනයයයනවනිම්මිතබුද්යධනඅත්තානිං පුච්ඡායපත්වා

වුත්තිං.තත්ථ අන්වානෙන්තීතිඅනු ආනයන්තිපුනප්පුනිංආහරන්ති. 

නින්දයමවඅන්යවන්තීතිගරහයමව උපගච්ඡන්ති. 

131. ඉදානි යස්මායත‘‘ඉදයමවසච්ච’’න්තිවදන්තාපිදිට්ඨිගතිකවාදියනො
කදාචිකත්ථචි පසිංසම්පිලභන්ති, යිංඑතිංපසිංසාසඞ්ඛාතිංවාදඵලිං, තිංඅප්පිං, 
රාගාදීනිං සමාය සමත්ථිං න යහොති, යකො පන වායදො දුතියය නින්දාඵයල, 

තස්මා එතමත්ථිං දස්යසන්යතොඉමිංතාවවිස්සජ්ජනගාථිංආහ ‘‘අප්පඤ්හිඑ ං

නඅලං සමාෙ, දුයවවිවාදස්ස ලානිබ්රූමී’’ති.තත්ථ දුයව විවාදස්ස ලානීති

නින්දා ච පසිංසා චජයපරාජයාදීනිවාතිංසභාගානි. එ ම්පි දිස්වාති ‘‘නින්දා
අනිට්ඨා එව, පසිංසා නාලිං සමායා’’ති එතම්පි විවාදඵයල ආදීනවිං දිස්වා. 

යෙමාභිපස්සං අවිවාදභූමින්තිඅවිවාදභූමිිංනිබ්බ්යානිංයඛමන්තිපස්සමායනො. 

අප්පකන්ති මන්දිං. පරිත් කන්ති යථොකිං. ඔමකන්ති යහට්ඨිමකිං. 

ලාමකන්ති පාපකිං. සමාොති රාගාදීනිං සමනත්ථාය. උපසමාොති උපරූපරි

සමනත්ථාය. වූපසමාොති සන්නිසීදාපනත්ථාය. නිබ්බානාොති

අමතමහානිබ්බ්යානත්ථාය. පටිනිස්සග්ගාොති මග්යගන කියලසානිං

නිස්සජ්ජනත්ථාය. පටිපස්සද්ධිොති ඵයලන පටිපස්සද්ධානිං
අනුප්පජ්ජනත්ථාය නාලිං. 

132. එවඤ්හි අවිවාදමායනො – ො කාචිමාති ගාථා. තත්ථ සම්මුතියෙොති

දිට්ඨියයො. පුථුජ් ාති පුථුජ්ජනසම්භවා. යසො උපෙං කියමෙයාති යසො
උපගන්තබ්බ්යට්යඨන උපයිං රූපාදීසු එකම්පි ධම්මිං කිිං උයපයය, යකන වා

කාරයණන උයපයය. දිට්යඨ සුය  ෙන්තිමකුබ්බමායනොති දිට්ඨසුතසුද්ධීසු
යපමිං අකයරොන්යතො. 

පුථුජ් යනහි නි ාතිපුථුජ්ජයනහි උප්පාදිතා. සම්මුතියෙොතිදිට්ඨියයො. පුථු 

නානා යනහි නි ාවාතිඅයනකවියධහිදිට්ඨිගතියකහිඋප්පාදිතාවා. යනතීති

නඑති. නඋයපතීතිසමීපිංනඑති. නඋපගච්ඡතීතිනිවත්තති. නාභිනිවිසතීති
පවිසිත්වානප්පතිට්ඨති. 

133. ඉයතො බ්යාහිරා පන – සීලුත් මාති ගාථා තස්සත්යථො – සීලිංයයව 

‘‘උත්තම’’න්ති මඤ්ඤමානා සීලුත් මාති එයක යභොන්යතො සිංයමමත්යතන 
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සුද්ධිං වදන්ති, හත්ථිවතාදිඤ්ච ව ං සමාදාෙ උපට්ඨි ායස. ඉයධව දිට්ඨියිං 

අස්ස සත්ථුයනො සුද්ධිංභවූපනී ා භවජ්යඣොසිතාසමානාවදන්ති, අපිචයත 

කුසලාවදානා ‘‘කුසලා මය’’න්තිඑවිංවාදා. 

134. එවිං සීලුත්තයමසු ච යතසු තථා පටිපන්යනො යයො යකොචි – සයච

චුය ොති ගාථා. තස්සත්යථො – සයච තයතො සීලව ය ො පරවිච්ඡින්දයනන වා

අනභිසම්භුණන්යතො වා චුය ො යහොති, යසො තිං සීලබ්බ්යතකම්මිං

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදිකම්මිංවා විරාධයිත්වා යවධතී. නයකවලඤ්චයවධති, අපි

ච යඛො තිං සීලබ්බ්යතසුද්ධිං ප ප්පතී ච විප්පලපති ච පත්ථෙතී ච. කිමිව? 

සත්ථාවහීයනොපවසංඝරම්හා, ඝරම්හාපවසන්යතො සත්ථයතොහීයනොයථාතිං
ඝරිංවාසත්ථිංවාපත්ථයතීති. 

පරවිච්ඡින්දනාෙ වාතිපයරන වාරියමායනො වා. අනභිසම්භුණන්ය ො වාති
තිංපටිපත්තිිංඅසම්පායදන්යතො වා. 

අඤ්ඤාෙඅපරද්යධොතිනිබ්බ්යායනනපරිහීයනො මග්ගයතොවා.  ංවාසත්ථං

අනුබන්ධතීතිතිංවාසත්ථිං සබ්බ්යත්ථපච්ඡයතොගච්ඡති. 

135. එවිං පන සීලුත්තමානිං පයවධනකාරණිං අරියසාවයකො සීලබ්බ ං

වාපි පහාෙ සබ්බන්ති ගාථා. තත්ථ සාවජ් ානවජ් න්ති සබ්බ්යාකුසලිං

යලොකියකුසලඤ්ච. එ ං සුද්ධිං අසුද්ධින්ති අපත්ථොයනොති
පඤ්චකාමගුණාදියභදිං සුද්ධිං අකුසලාදියභදිං අසුද්ධඤ්ච අපත්ථයමායනො. 

විරය ො චයරති සුද්ධයා අසුද්ධයා ච විරයතො චයරයය. සන්ති මනුග්ගහාොති
දිට්ඨිිංඅග්ගයහත්වා. 

කණ්හං කණ්හවිපාකන්ති අකුසලකම්මිං අකුසලවිපාකදායකිං. සුක්කං

සුක්කවිපාකන්තියලොකියකුසලිංඅත්තනාසදිසිං සුක්කවිපාකදායකිං. 

නිොමාවක්කන්තින්ති මග්ගපවිසනිං. යසක්ොති සත්ත යසක්ඛා. 

අග්ගධම්මන්තිඋත්තමධම්මිං, අරහත්තඵලිං. 

136. එවිං ඉයතො බ්යාහිරයකසීලුත්තයමසිංයයමනවිසුද්ධවායද යතසඤ්ච
විපාකිං සීලබ්බ්යතපහායියනො අරහයතො ච පටිපත්තිිං දස්යසත්වා ඉදානි

අඤ්ඤථාපි සුද්ධවායද බ්යාහිරයක දස්යසන්යතො ‘‘ මූපනිස්සාො’’ති ගාථමාහ.

තස්සත්යථො – සන්තඤ්යඤපි සමණබ්රාහ්මණා, යත ජිගුච්ඡි ං අමරන්තපිං වා 

දිට්ඨසුද්ධආදීසු වා අඤ්ඤතරඤ්ඤතරිං උපනිස්සාෙඅකිරියදිට්ඨියා වා 

උද්ධංසරා හුත්වා භවාභයවසු අවී  ණ්හා සුද්ධි’මනුත්ථුනන්ති වදන්ති
කයථන්තීති. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාමහාබ්යූහසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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 යපොජිගුච්ඡවාදාති කායපීළනාදිතයපන පාපහිරීයනවාදා. 

 යපොජිගුච්ඡසාරාති යතයනව තයපන හිරීයනසාරවන්යතො. උද්ධංසරාවාදාති
සිංසායරනසුද්ධිං කථයන්තා. 

137. එවිං යතසිං අවීතතණ්හානිං සුද්ධිං අනුත්ථුනන්තානිං යයොපි 
සුද්ධප්පත්තයමවඅත්තානිංමඤ්යඤයය, තස්සාපිඅවීතතණ්හත්තාභවාභයවසු

තිං තිං වත්ථුිං පත්ථෙමානස්ස හි  ප්පි ානි පුනප්පුනිං යහොන්තියයවාති
අධප්පායයො. තණ්හා හි ආයසවිතා තණ්හිං වඩ්ඪයයතව, න යකවලඤ්ච 

ජප්පිතානි, පයවධි ං වාපි පකප්පිය සු, තණ්හාදිට්ඨීහි චස්ස පකප්පියතසු
වත්ථූසු පයවධතම්පි යහොතීති වුත්තිං යහොති. භවාභයවසු පන වීතතණ්හත්තා

ආයතිිං චුතූපපාය ො ඉධ ෙස්ස නත්ථි, ස යකන යවයධෙය කුහිං ව  ප්යපති
අයයමතිස්සාගාථායසම්බ්යන්යධො. 

ආගමනන්ති පුන ආගමනිං. ගමනන්ති ඉයතො අඤ්ඤත්ථ ගමනිං. 

ගමනාගමනන්ති ඉයතො ගන්ත්වා පුන නිවත්තනිං. කාලන්ති මරණිං. ගතීති
ගමනවයසනගතියා ගන්තබ්බ්යිං. 

138. ෙමාහුධම්මන්තිපුච්ඡාගාථා. 

139. ඉදානි යස්මා එයකොපි එත්ථ වායදො සච්යචො නත්ථි, යකවලිං

දිට්ඨිමත්තයකන හි යත වදන්ති, තස්මා තමත්ථිං දස්යසන්යතො ‘‘සකං හී’’ති

ඉමිංතාව විස්සජ්ජනගාථමාහ.තත්ථ සම්මුතින්තිදිට්ඨිිං. අයනොමන්තිඅනූනිං. 

140. එවයමයතසු සකිං ධම්මිං පරිපුණ්ණිං බ්රූවන්යතසු අඤ්ඤස්ස ධම්මිං

පන හීනන්ති වදන්යතසු යස්ස කස්සචි – පරස්ස යච වම්භයිය න හීයනොති

ගාථා. තස්සත්යථො – යදි පරස්ස නින්දිතකාරණා හීයනො භයවයය, න යකොචි

ධම්යමසු වියසසි අග්යගො භයවයය. කිිංකාරණා? පුථූ හි අඤ්ඤස්ස වදන්ති

ධම්මංනිහීනය ො සබ්යබ්යවයත සම්හිදළ්හං වදානාසකධම්යමදළ්හවාදාඑව. 

වම්භයි කාරණාති ධිංසිතකාරණා. ගරහි කාරණාති ලාමකකතකාරණා. 

උපවදි කාරණාති අක්යකොසිතකාරණා. සකාෙනන්තිසකමග්ගිං. 

141. කිඤ්ච භියයයො– සද්ධම්මපූ ාතිගාථා.තස්සත්යථො–යතච තිත්ථියා 

ෙථා පසංසන්ති සකාෙනානි, සද්ධම්මපූ ාපි යනසං  යථව වත්තති. යත හි
අතිවියසත්ථාරාදීනිසත්තයරොන්ති.තත්ථයදියතපමාණා සියුිං, එවිංසන්යත 

සබ්යබවවාදා ථිොභයවෙුං. කිිංකාරණා? සුද්ධීහියනසං පච්චත් යමව. න
සාඅඤ්ඤත්ථසිජ්ඣති, නාපිපරමත්ථයතො.අත්තනි දිට්ඨිගාහමත්තයමවහිතිං

යතසිංපරපච්චයයනයයබුද්ධීනිං. පච්චත් යමවාතිපායටක්කයමව. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාමහාබ්යූහසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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142. යයො පන විපරීතයතො බ්යාහිතපාපත්තා බ්රාහ්මයණො, තස්ස න

බ්රාහ්මණස්ස පරයනෙයමත්ථීතිගාථා.තස්සත්යථො– බ්රාහ්මණස්ස හි ‘‘සබ්යබ්ය
සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිආදිනා නයයන සුදිට්ඨත්තා පයරන යනතබ්බ්යිං ඤාණිං 

නත්ථි.දිට්ඨිධම්යමසු ‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්තිනිච්ඡිනිත්වා සුමග්ගහී ම්පිනත්ථි.

තිංකාරණායසො දිට්ඨිකලහානි අතික්කන්යතො, නහි යසො යසට්ඨය ො පස්සති 

ධම්මමඤ්ඤං අඤ්ඤත්රසතිපට්ඨානාදීහි. 

න පරයනයෙයොති පයරන යනතබ්යබ්යො ජානායපතබ්යබ්යො න යහොති. න

පරපත්තියෙො න පරපච්චයෙොති පයරසිං පච්යචතබ්යබ්යො න යහොති. න

පරපටිබද්ධගූතිපයරසිංපටිබ්යද්ධගමයනො නයහොති. 

143.  ානාමීති ගාථාය සම්බ්යන්යධො අත්යථො ච – එවිං තාව
පරමත්ථබ්රාහ්මයණො න හි යසට්ඨයතො පස්සති ධම්මමඤ්ඤිං, අඤ්යඤ පන

තිත්ථියාපරචිත්තඤාණාදීහි ජානන්තාපිපස්සන්තාපි ‘‘ ානාමිපස්සාමි යථව

එ ’’න්ති එවිං වදන්තාපි ච දිට්ඨිො සුද්ධිං පච්යචන්ති. කස්මා? යස්මා යතසු

එයකොපි අදක්ඛි යච අද්දස යචපි ය න පරචිත්තඤාණාදිනා යථාභූතමත්ථිං, 

කිඤ්හි තුමස්ස ය න තස්ස යතන දස්සයනන කිිං කතිං, කිිං දුක්ඛපරිඤ්ඤා
සාධතා, උදාහුසමුදයප්පහානාදීනිං අඤ්ඤතරිං, යයතොසබ්බ්යථාපිඅතික්කමිත්වා

අරියමග්ගිංයතතිත්ථියාඅඤ්යඤයනව වදන්තිසුද්ධිං, අතික්කමිත්වාවායත 
තිත්ථියයබුද්ධාදයයොඅඤ්යඤයනවවදන්තිසුද්ධන්ති. 

144. පස්සං නයරොති ගාථාය සම්බ්යන්යධො අත්යථො ච – කිඤ්ච භියයයො? 

ය්වායිංපරචිත්තඤාණාදීහිඅද්දක්ඛි, යසො පස්සංනයරො දක්ෙති නාමරූපං, න

තයතොපරිං, දිස්වානවාඤස්සති ානියමව නාමරූපානිනිච්චයතොසුඛයතොවා, 

නඅඤ්ඤථා; යසොඑවිංපස්සන්යතො කාමං බහුංපස්සතුඅප්පකංවා නාමරූපිං

නිච්චයතොසුඛයතොචඅථස්සඑවරූයපනදස්සයනන නහිය නසුද්ධිංකුසලා

වදන්ති. 

145. නිවිස්සවාදීති ගාථායසම්බ්යන්යධොඅත්යථොච– යතනච දස්සයනන
සුද්ධයා අසතියාපියයො ‘‘ජානාමිපස්සාමිතයථවඑත’’න්තිඑවිං නිවිස්සවාදී, 
එතිංවාදස්සනිංපටිච්චදිට්ඨියාසුද්ධිංපච්යචන්යතො‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්තිඑවිං

නිවිස්සවාදී, යසො සුබ්බිනයෙො නයහොතිතිං තථා පකප්පි ං අභිසඞ්ඛතිං දිට්ඨිං 

පුරක්ෙරායනො. යසො හි ෙං සත්ථාරාදිිං නිස්සිය ො,  ත්යථව සුභං වදායනො

සුද්ධිං වයදො, ‘‘පරිසුද්ධවායදො පරිසුද්ධදස්සයනො වා අහ’’න්ති අත්තානිං

මඤ්ඤමායනො  ත්ථ ථද්දසායසො, තත්ථසකායදිට්ඨියාඅවිපරීතයමවයසො
අද්දස. යථා සා දිට්ඨි පවත්තති, තයථව තිං අද්දස, න අඤ්ඤථා පස්සිතුිං
ඉච්ඡතීති අධප්පායයො. 
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පටුන 

නිවිස්සවාදීති පතිට්ඨහිත්වා කයථන්යතො. දුබ්බිනයෙොති වියනතුිං දුක්යඛො. 

දුප්පඤ්ඤාපයෙොති ඤායපතුිං චිත්යතන ලබ්භායපතුිං දුක්යඛො. 

දුන්නිජ්ඣාපයෙොතිචිත්යතනවීමිංසිත්වාගහණත්ථිංපුනප්පුනිං නිජ්ඣාපයිතුිං

දුක්යඛො. දුප්යපක්ොපයෙොති ඉක්ඛාපයිතුිං දුක්යඛො. දුප්පසාදයෙොති චිත්යත
පසාදිංඋප්පායදතුිං දුක්යඛො. 

අප්පස්සීතිඤායණන පටියවධිං පාපුණි. පටිවිජ්ඣීති චිත්යතන අවයබ්යොධිං
පාපුණි. 

146. එවිං පකප්පිතිං දිට්ඨිිං පුරක්ඛරායනසු තිත්ථියයසු – න බ්රාහ්මයණො 

කප්පමුයපතිසඞ්ොතිගාථා.තත්ථ සඞ්ොතිසඞ්ඛාය, ජානිත්වාතිඅත්යථො. නපි

ඤාණබන්ධූතිසමාපත්තිඤාණාදිනා අකතතණ්හාදිට්ඨිබ්යන්ධු.තත්ථ විග්ගයහො

–නාපිඅස්සඤායණනකයතොබ්යන්ධුඅත්ථීති නපිඤාණබ්යන්ධු. සම්මුතියෙොති

දිට්ඨිසම්මුතියයො. පුථුජ් ාති පුථුජ්ජනසම්භවා. උග්ගහණන්ති මඤ්යඤති
උග්ගහණන්ති අඤ්යඤ, අඤ්යඤ තා සම්මුතියයො උග්ගණ්හන්තීති වුත්තිං
යහොති. 

උයපක්ෙතීති උපපත්තියතොඅපක්ඛපතියතොහුත්වාපස්සති. 

147. කිඤ්ච භියයයො – විස්සජ්  ගන්ථානීති ගාථා. තත්ථ අනුග්ගයහොති
උග්ගහණවිරහියතො, යසොපි නාස්ස උග්ගයහොති අනුග්ගයහො. න වා
උග්ගණ්හාතීතිඅනුග්ගයහො. 

ගන්යථයවොස්සජ්ජිත්වාතිඅභිජ්ඣාදියක ගන්යථචජිත්වා. විස්සජ් ාතිපුන

අනාදියනවයසනජහිත්වා. ගධිය තිඝටියත. ගන්ථිය තිසුත්යතන සඞ්ගහියත

විය ගන්ථියත. බන්යධති සුට්ඨු බ්යන්යධ. විබන්යධති විවිධා බ්යන්යධ. 

පලිබුද්යධති සමන්තයතොබ්යන්ධයනනබ්යන්යධ. බන්ධයනති කියලසබ්යන්ධයන. 

ය ොටයිත්වාති පප්යඵොයටත්වා. සච්චං විස්සජ් ං කයරොන්තීති විසඞ්ඛරිත්වා

අපරියභොගිංකයරොන්ති. වියකොයපන්තීතිචුණ්ණවිචුණ්ණිංකයරොන්ති. 

148. කිඤ්ච භියයයො – යසො එවරූයපො – පුබ්බාසයවති ගාථා. තත්ථ 

පුබ්බාසයවති අතීතරූපාදීනි ආරබ්භ උප්පජ්ජනධම්මකියලයස. නයවති

පච්චුප්පන්නරූපාදීනිආරබ්භ උප්පජ්ජනධම්යම. නඡන්දගූතිඡන්දාදිවයසනන

ගච්ඡති. අනත් ගරහීතිකතාකතවයසනඅත්තානිංඅගරහන්යතො. 

149. එවිං අනත්තගරහී ච – ස සබ්බධම්යමසූති ගාථා. තත්ථ 

සබ්බධම්යමසූති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිධම්යමසු ‘‘යිං කිඤ්චි දිට්ඨිං වා’’ති

එවිංපයභයදසු. පන්නභායරොති පතිතභායරො. න කප්යපතීති න කප්පියෙො, 
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දුවිධම්පි කප්පිං න කයරොතීති අත්යථො. නූපරය ොති

පුථුජ්ජනකලයාණකයසක්ඛාවියඋපරතිසමඞ්ගීපියනොයහොති. නපත්ථියෙොති
නිත්තණ්යහො.තණ්හාහිපත්ථයතීතිපත්ථියා, නාස්සපත්ථියාතිනපත්ථියයො.
ඉයතොපරඤ්චයහට්ඨාචතත්ථතත්ථවුත්තනයත්තා උත්තානත්ථයමව.එවිං
අරහත්තනිකූයටයනව යදසනිං නිට්ඨායපසි, යදසනාපරියයොසායන 
පුරායභදසුත්යත(මහානි.83) වුත්තසදියසොඑවඅභිසමයයොඅයහොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

මහාබ්යූහසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතුවටකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

295 

පටුන 

14. තුවටකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

150. චුද්දසයම තුවටකසුත්තනිද්යදයස පුච්ඡාමි න්තිඉදම්පිතස්මිිංයයව
මහාසමයය ‘‘කානුයඛො අරහත්තප්පත්තියාපටිපත්තී’’තිඋප්පන්නචිත්තානිං
එකච්චානිං යදවතානිං තමත්ථිං පකායසතුිං පුරිමනයයයනවනිම්මිතබුද්යධන
අත්තානිංපුච්ඡායපත්වාවුත්තිං. 

තත්ථආදිපුච්ඡාගාථායතාව පුච්ඡාමීති එත්ථඅදිට්ඨයජොතනාදිවයසනපුච්ඡා

විභජිතා. ආදිච්චබන්ධූති ආදිච්චස්ස යගොත්තබ්යන්ධු. වියවකං සන්තිපදඤ්චාති

වියවකඤ්ච සන්තිපදඤ්ච. කථං දිස්වාති යකන කාරයණන දිස්වා, කථිං
පවත්තදස්සයනො හුත්වාතිවුත්තිංයහොති. 

තිස්යසො පුච්ඡාති ගණනපරිච්යඡයදො. අදිට්ඨය ො නාති යිං න දිට්ඨිං න

පටිවිද්ධිං, තස්ස පාකටකරණත්ථාය පුච්ඡා. දිට්ඨසංසන්දනාති යිං

ඤාණචක්ඛුනා දිට්ඨිං, තස්ස ඝටනත්ථාය. විමතිච්යඡදනාති යා කඞ්ඛා, 

තස්සාච්යඡදනත්ථිං. පකතිොලක්ෙණංඅඤ්ඤා න්තිධම්මානිංතථලක්ඛණිං

පකතියාන ඤාතිං. අදිට්ඨන්තිනදිට්ඨිං.‘‘නනිට්ඨ’’න්තිපිපායඨො. අතුලි න්ති

තුලායතුලිතිං වියනතුලිතිං. අතීරි න්තිතීරණායනතීරිතිං. අවිභූ න්ති න

පාකටිං. අවිභාවි න්තිපඤ්ඤායනවඩ්ඪිතිං.  ස්සඤාණාොතිතස්සධම්මස්ස

ලක්ඛණජානනත්ථාය. දස්සනාොති දස්සනත්ථාය. තුලනාොති තුලනත්ථාය. 

තීරණාොති තීරණත්ථාය. විභාවනාොති විභාගකරණත්ථාය. අඤ්යඤහි 

පණ්ඩිය හීති අඤ්යඤහි බුද්ධසම්පන්යනහි. සංසෙපක්ෙන්යදොති සන්යදහිං
පවිට්යඨො. 

මනුස්සපුච්ඡාති මනුස්සානිං පුච්ඡා. අමනුස්සපුච්ඡාති නාගසුපණ්ණාදීනිං

පුච්ඡා. ගහට්ඨාති අවයසසගහට්ඨා. පබ්බජි ාති ලිඞ්ගවයසන වුත්තා. නාගාති

සුඵස්සාදයයො නාගා. සුපණ්ණාති සුපණ්ණසිංයුත්තවයසන (සිං. නි. 3.392

ආදයයො). ෙක්ොති යක්ඛසිංයුත්තවයසන (සිං. නි. 10.235 ආදයයො) ච

යවදිතබ්බ්යා. අසුරාති පහාරාදාදයයො. ගන්ධබ්බාති

පඤ්චසිඛගන්ධබ්බ්යපුත්තාදයයො. මහාරා ායනොති චත්තායරො මහාරාජායනො. 

අහීනින්ද්රිෙන්තිසණ්ඨානවයසනඅවිකලින්ද්රියිං. යසොනිම්මිය ොතියසොභගවතා
නිම්මියතොබුද්යධො. 

යවොදානත්ථපුච්ඡාති වියසසධම්මපුච්ඡා. අතී පුච්ඡාති අතීයත ධම්යම

ආරබ්භ පුච්ඡා. අනාග ාදීසුපි එයසව නයයො. කුසලපුච්ඡාති 

අනවජ්ජධම්මපුච්ඡා. අකුසලපුච්ඡාති සාවජ්ජධම්මපුච්ඡා. අබයාක පුච්ඡාති
තදුභයවිපරීතධම්මපුච්ඡා. 
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අජ්යඣසාමි  න්ති තිං ආණායපමි. කථෙස්සු යමති මය්හිං කයථහි. 

යගොත් ඤා යකොති යගොත්යතන ඤාතයකො. යගොත් බන්ධූති

යගොත්තජ්ඣත්තියකො. එයකනාකායරනාතිඑයකනයකොට්ඨායසන. 

සන්තිපදන්ති සන්තිසඞ්ඛාතිං නිබ්බ්යානපදිං. යෙ ධම්මා සන් ාධිගමාොති

යය සතිපට්ඨානාදයයො ධම්මා නිබ්බ්යානපටිලාභත්ථාය. සන්තිඵුසනාොති

ඤාණඵස්යසන නිබ්බ්යානඵුසනත්ථාය. සච්ඡිකිරිොොති පච්චක්ඛකරණත්ථාය. 

මහන් ං සීලක්ෙන්ධන්ති මහන්තිං සීලරාසිිං. සමාධික්ෙන්ධාදීසුපි එයසව
නයයො. සීලක්ඛන්ධාදයයො යලොකියයලොකුත්තරා, විමුත්තිඤාණදස්සනිං
යලොකියයමව. 

 යමොකාෙස්ස පදාලනන්ති අවිජ්ජාරාසිස්ස විද්ධිංසනිං. විපල්ලාසස්ස

යභදනන්ති චතුබ්බිධවිපල්ලාසස්ස යභදනිං.  ණ්හාසල්ලස්ස අබ්බුහනන්ති

තණ්හාකණ්ටකස්ස ලුඤ්චනිං. අභිසඞ්ොරස්ස වූපසමන්ති

පුඤ්ඤාදිඅභිසඞ්ඛාරස්ස නිබ්බ්යාපනිං. භාරස්ස නික්යෙපනන්ති

පඤ්චක්ඛන්ධභාරස්ස ඨපනිං. සංසාරවට්ටස්ස උපච්යඡදනන්ති

සිංසාරපවත්තස්ස යඡදනිං. සන් ාපස්ස නිබ්බාපනන්ති කියලසසන්තාපස්ස

නිබ්බුති. පරිළාහස්ස පටිපස්සද්ධින්ති කියලසදරථස්ස සන්නිසීදනිං. 

යදවයදයවොතියදවානිංඅතියදයවො. 

151. අථභගවා යස්මායථාපස්සන්යතොකියලයසඋපරුන්ධති, තථාදිස්වා
තථා පවත්තදස්සයනො හුත්වා පරිනිබ්බ්යාති, තස්මා තමත්ථිං ආවිකයරොන්යතො

නානප්පකායරන තිං යදවපරිසිං කියලසප්පහායන නියයොයජන්යතො ‘‘මූලං

පපඤ්චසඞ්ොො’’ති ආරභිත්වාපඤ්චගාථාඅභාසි. 

තත්ථ ආදිගාථාය තාව සඞ්යඛපත්යථො – පපඤ්චසඞ්ොති පපඤ්චාති
සඞ්ඛාතත්තා පපඤ්චා එව පපඤ්චසඞ්ඛා. තස්සා අවිජ්ජාදයයොකියලසා මූලිං, 

තිංපපඤ්චසඞ්ඛායමූලිං අස්මීතිපවත්තමානඤ්ච සබ්බ්යිංමන්තාය උපරුන්යධ.

ො කාචි අජ්ඣත් ං  ණ්හා උප්පජ්යජයයිං.  ාසං විනොෙ පහානාය සදා

සය ොසික්යෙ උපට්ඨිතස්සතිහුත්වාසික්යඛයයාති. 

අජ්ඣත් සමුට්ඨානා වාති චිත්යත උප්පන්නා වා. පුයරභත් න්ති
දිවාභත්තයතො පුයරකාලිං. අච්චන්තසිංයයොගත්යථඋපයයොගවචනිං, අත්ථයතො

පන භුම්මයමව පුයරභත්යතති, එස නයයො පච්ඡාභත්තාදීසු. පච්ඡාභත් න්ති

දිවාභත්තයතො පච්ඡාකාලිං. පුරිමං ොමන්ති රත්තියා පඨමයකොට්ඨාසිං. 

මජ්ඣිමං ොමන්ති රත්තියා දුතියයකොට්ඨාසිං. පච්ඡිමං ොමන්ති රත්තියා

තතියයකොට්ඨාසිං. කායළති කාළපක්යඛ. ජුණ්යහති සුක්කපක්යඛ. වස්යසති
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චත්තායරො වස්සානමායස. යහමන්ය තිචත්තායරො යහමන්තමායස. ගිම්යහති

චත්තායරො ගම්හානමායස. පුරියම වයෙොෙන්යධති පඨයම වයයොයකොට්ඨායස, 
පඨමවයයති අත්යථො. තීසු ච වයයසු වස්සසතායුකස්ස පුරිසස්ස එයකකස්මිිං
වයයචතුමාසාධකානියතත්තිිංසවස්සානි යහොන්ති. 

152. එවිං පඨමගාථාය තාව තීහි සික්ඛාහි යුත්තිං යදසනිං

අරහත්තනිකූයටන යදයසත්වා පුන මානප්පහානවයසන යදයසතුිං ‘‘ෙං

කිඤ්චී’’ති ගාථමාහ. තත්ථ ෙං කිඤ්චි ධම්මමභි ඤ්ඤා අජ්ඣත් න්ති යිං 

කිඤ්චිඋච්චාකුලීනතාදිකිංඅත්තයනොගුණිංජායනයය. අථවාපි බහිද්ධාතිඅථ

වා බ්යහිද්ධාපි ආචරියුපජ්ඣායානිං වා ගුණිං ජායනයය. න ය න ථාමං

කුබ්යබථාතියතනගුයණනමානිංනකයරයය. 

ස ානන්ති සන්තගුණවන්තානිං. සන් ානන්ති නිබ්බුතසන්තානිං. න 

වුත් ාතිනකථිතා. නප්පවුත් ාතින විස්සජ්ජිතා. 

153. ඉදානිස්ස අකරණවිධිං දස්යසන්යතො ‘‘යසයෙයො න ය නා’’ති

ගාථමාහ. තස්සත්යථො – ය න ච මායනන ‘‘යසයයයොහ’’න්ති වා 

‘‘නීයචොහ’’න්ති වා ‘‘සරික්යඛොහ’’න්ති වාපි න මඤ්යඤෙය. යතහි ච

උච්චාකුලීනතාදීහි ගුයණහි ඵුට්යඨො අයනකරූයපහි ‘‘අහිං උච්චා කුලා
පබ්බ්යජියතො’’තිආදිනානයයනඅත්තානිං විකප්යපන්යතොනතිට්යඨයයාති. 

154. එවිං මානප්පහානවයසනපි යදයසත්වා ඉදානි

සබ්බ්යකියලසූපසමවයසන යදයසතුිං ‘‘අජ්ඣත් යමවා’’ති ගාථමාහ. තත්ථ 

අජ්ඣත් යමවුපසයමති අත්තනි එව රාගාදිසබ්බ්යකියලයස උපසයමයය. න

අඤ්ඤය ොභික්ඛුසන්තියමයසෙයාතිඨයපත්වාච සතිපට්ඨානාදීනිඅඤ්යඤන

උපායයනසන්තිිංනපරියයයසයය. කුය ො නිරත් ාවාතිනිරත්තාකුයතොයයව. 

න එයසෙයාති සීලබ්බ්යතාදීහි න මග්යගයය. න ගයවයසෙයාති න

ඔයලොයකයය. නපරියෙයසෙයාති පුනප්පුනිංනඉක්යඛයය. 

155. ඉදානි අජ්ඣත්තිංඋපසන්තස්සඛීණාසවස්සතාදිභාවිංදස්යසන්යතො 

‘‘මජ්යඣ ෙථා’’ති ගාථමාහ. තස්සත්යථො – ෙථා මහාසමුද්දස්ස 
උපරියහට්ඨිමභාගානිං යවමජ්ඣසඞ්ඛායත චතුයයොජනසහස්සප්පමායණ 

මජ්යඣ පබ්බ්යතන්තයර ඨිතස්ස වා මජ්යඣ සමුද්දස්ස ඌමි යනො  ාෙති, 

ඨිය ොව යසො යහොති අවිකම්පමායනො, එවං අයනයජො ඛීණාසයවො ලාභාදීසු 

ඨිය ො අස්සඅවිකම්පමායනො, යසොතාදියසොරාගාදිඋස්සදංභික්ඛුනකයරෙය

කුහිඤ්චීති. 
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උබ්යබයධනාති යහට්ඨාභායගන. ගම්භීයරොති උදකපිට්ඨියතො පට්ඨාය 

චතුරාසීතියෙො නසහස්සානි ගම්භීයරො. ‘‘උබ්යබ්යයධො’’තිපි පායඨො, තිං න 

සුන්දරිං. යහට්ඨාතිඅන්යතොඋදකිං. උපරීතිඋද්ධිංඋදකිං. මජ්යඣතියවමජ්යඣ. 

නකම්පතීතිඨිතට්ඨානයතොනචලති. න විකම්පතීතිඉයතොචියතොචනචලති. 

න චලතීති නිච්චලිං යහොති. න යවධතීති න ඵන්දති. නප්පයවධතීති න

පරිවත්තති. න සම්පයවධතීති න පරිබ්භමති. අයනරිය ොති න එරියතො. 

අඝට්ටිය ොති අක්යඛොයභො. අචලිය ොති න කම්පියතො. අලුළිය ොති න

කලලීභූයතො.  ත්රඌමි යනො ාෙතීතිතස්මිිංඨායනවීචිනඋප්පජ්ජති. 

සත් න්නං පබ්බ ානං අන් රිකාසූති යුගන්ධරාදීනිං සත්තන්නිං

පබ්බ්යතානිං අන්තරන්තරා. සීදන් රාති අන්තමයසො සිම්බ්යලීතූලම්පි යතසු
පතිතපතිතිංසීදතීති සීදා, පබ්බ්යතන්තයරජාතත්තාඅන්තරා. ‘‘අන්තරසීදා’’තිපි
පායඨො. 

156. ඉදානි එවිං අරහත්තනිකූයටන යදසිතිං ධම්මයදසනිං
අබ්භානුයමොයදන්යතො තස්ස ච අරහත්තස්ස ආදිපටිපදිං පුච්ඡන්යතො

නිම්මිතබුද්යධො ‘‘අකිත් යී’’ති ගාථමාහ. තත්ථ අකිත් යීති ආචික්ඛි. 

විවටචක්ඛූති විවයටහි අනාවරයණහි පඤ්චහි චක්ඛූහි සමන්නාගයතො. 

සක්ඛිධම්මන්ති සකායත්තිං සයිං අභිඤ්ඤාතිං අත්තපච්චක්ඛධම්මිං. 

පරිස්සෙවිනෙන්තිපරිස්සයවිනයනිං. පටිපදං වයදහීතිඉදානිපටිපත්තිිංවයදහි. 

භද්දන්ය ති භද්දිං තව අත්ථූති භගවන්තිං ආලපන්යතො ආහ. අථ වා භද්දිං

සුන්දරිංතවපටිපදිං වයදහීතිපිවුත්තිංයහොති. පාතියමොක්ෙංඅථවාපිසමාධින්ති 
තයමව පටිපදිං භින්දිත්වා පුච්ඡති. පටිපදන්ති එයතන වා මග්ගිං පුච්ඡති.
ඉතයරහි සීලිංසමාධඤ්චපුච්ඡති. 

මංසචක්ඛුනාපීති සසම්භාරිකමිංසචක්ඛුනාපි. දිබ්බචක්ඛුනාපීති
දිබ්බ්යසදිසත්තා දිබ්බ්යිං. යදවානඤ්හි සුචරිතකම්මනිබ්බ්යත්තිං
පිත්තයසම්හරුහිරාදීහි අපලිබුද්ධිං උපක්කියලසවිනිමුත්තතාය දූයරපි
ආරම්මණසම්පටිච්ඡනසමත්ථිං දිබ්බ්යිං පසාදචක්ඛු යහොති. ඉදඤ්චාපි
වීරියභාවනාබ්යලනිබ්බ්යත්තිං ඤාණචක්ඛු තාදිසයමවාති දිබ්බ්යසදිසත්තා දිබ්බ්යිං.
දිබ්බ්යවිහාරවයසන පටිලද්ධත්තා, අත්තනා ච දිබ්බ්යවිහාරසන්නිස්සිතත්තාපි 
දිබ්බ්යිං. ආයලොකපරිග්ගයහන මහාජුතිකත්තාපි දිබ්බ්යිං.
තියරොකුට්ටාදිගතරූපදස්සයනන මහාගතිකත්තාපි දිබ්බ්යිං. තිං සබ්බ්යිං
සද්දසත්ථානුසායරන යවදිතබ්බ්යිං. දස්සනට්යඨන චක්ඛු, චක්ඛුකිච්චකරයණන
චක්ඛුමිවාතිපිචක්ඛු, දිබ්බ්යඤ්චතිංචක්ඛුචාති දිබ්බ්යචක්ඛු.යතනදිබ්බ්යචක්ඛුනාපි

විවටචක්ඛු. ඉදානි පඤ්චවිධිං චක්ඛුිං විත්ථායරන කයථතුිං ‘‘කථං භගවා

මංසචක්ඛුනාපි විවටචක්ඛූ’’තිආදිමාහ. මංසචක්ඛුම්හි භගවය ො පඤ්චවණ්ණා
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සංවිජ් න්තීති එත්ථ සසම්භාරාදිකචක්ඛුම්හි බුද්ධස්ස භගවයතො පඤ්ච
යකොට්ඨාසාපච්යචකිංපච්යචකිං උපලබ්භන්ති. 

නීයලො ච වණ්යණොති උමාපුප්ඵවණ්යණො. පී යකො ච වණ්යණොති

කණිකාරපුප්ඵවණ්යණො. යලොහි යකො ච වණ්යණොති ඉන්දයගොපකවණ්යණො. 

කණ්යහො ච වණ්යණොති අඤ්ජනවණ්යණො. ඔදාය ො ච වණ්යණොති

ඔසධතාරකවණ්යණො. ෙත්ථ ච අක්ඛියලොමානි පතිට්ඨි ානීති යස්මිිං ඨායන

අක්ඛියලොමානි පතිට්ඨහිත්වා උට්ඨිතානි.  ං නීලං යහොති සුනීලන්ති එත්ථ 

නීලන්තිසබ්බ්යසඞ්ගාහකවයසන වුත්තිං. සුනීලන්තිඅන්තරවිරහිතිංසුට්ඨුනීලිං. 

පාසාදිකන්ති පසාදජනකිං. දස්සයනෙයන්ති දස්සනීයිං. උමාපුප් සමානන්ති

දකසීතලපුප්ඵසදිසිං.  ස්ස පරය ොතිතස්ස සමන්තාබ්යාහිරපස්යස. පී කන්ති

සබ්බ්යසඞ්ගාහකිං. සුපී කන්ති අන්තරවිරහිතිං සුට්ඨු පීතකිං. උභෙය ො ච

අක්ඛිකූටානීතිද්යව චඅක්ඛියකොටියයො. යලොහි කානීතිසබ්බ්යසඞ්ගාහකවයසන

වුත්තිං. සුයලොහි කානීතිඅපඤ්ඤායමානවිවරානිසුට්ඨුයලොහිතකානි. මජ්යඣ

කණ්හන්ති අක්ඛීනිං මජ්ඣිමට්ඨානිං අඤ්ජනසදිසිං කණ්හිං. සුකණ්හන්ති

අන්තරවිරහිතිං සුට්ඨු කණ්හිං. අලූෙන්ති පාසාදිකිං. සිනිද්ධන්ති පණීතිං. 

භද්දාරිට්ඨකසමානන්ති අපනීතතචභද්දාරිට්ඨකඵලසදිසිං. 
‘‘අද්දාරිට්ඨකසමාන’’න්තිපි පාළි, තස්සා තින්තකාකසදිසන්ති අත්යථො. 

ඔදා න්ති සබ්බ්යසඞ්ගාහකවයසන වුත්තිං. සුඔදා න්ති අන්තරවිරහිතිං

රජතමණ්ඩලසදිසිං සුට්ඨු ඔදාතිං. යස ං පණ්ඩරන්ති ද්වීහිපි අතිඔදාතතිං

දස්යසති. පාකතියකන මංසචක්ඛුනාති පකතිමිංසචක්ඛුනා. 

අත් භාවපරිොපන්යනනාති අත්තභාවසන්නිස්සියතන. 

පුරිමසුචරි කම්මාභිනිබ්බත්ය නාති පුරියමසු තත්ථ තත්ථුප්පන්යනසු

අත්තභායවසු කායසුචරිතාදිකම්මුනා උප්පාදියතන. සමන් ා යෙො නං

පස්සතීතිසමන්තයතොචතුගාවුතප්පමායණයයොජයන තියරොකුට්ටාදිගතිංරූපිං
ආවරණවිරහිතිංපකතිමිංසචක්ඛුනාදක්ඛති. 

දිවා යචව රත්තිඤ්චාති දිවසභායග ච රත්තිභායග ච. 

චතුරඞ්ගසමන්නාගය ොති චතූහි අඞ්යගහි සමන්නාගයතො 

පරිපුණ්ණඅන්ධකායරොආයලොකවිරහියතො. සූරියෙොවාඅත්ථඞ්ගය ොති සූරභාවිං

ජනයන්යතො උට්ඨියතො සූරියයො විගයතො. කාළපක්යෙො ච උයපොසයථොති

කාළපක්යඛචාතුද්දසීඋයපොසථදිවයසොච. තිබ්යබොචවනසණ්යඩොතිගහයනොච

රුක්ඛරාසි. මහා ච කාළයමයඝො අබ්භුට්ඨිය ොති මහන්යතො කාළයමයඝො

අබ්භපටයලොචඋට්ඨියතොයහොති. කුට්යටොවාතිඉට්ඨකාචයයොවා. කවාටංවාති 

ද්වාරවාතපානාදිකවාටිංවා. පාකායරොවාතිමත්තිකාදිපාකායරොවා. පබ්බය ො

වාතිපිංසුපබ්බ්යතාදිපබ්බ්යයතොවා. ගච්ඡංවාතිතරුණගච්ඡාදිගච්ඡිංවා. ල ාවාති

කරවින්දාදි ලතා වා. ආවරණං රූපානං දස්සනාොති රූපාරම්මණානිං



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතුවටකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

300 

පටුන 

දස්සනත්ථාය පටියසධිං නත්ථි. එකඤ්යච තිල ලං නිමිත් ං කත්වාති සයච

එකිං තිලබීජිං සඤ්ඤාණිං කත්වා. තිලවායහ පක්ඛියපෙයාති ද්යව සකයට
තිලරාසිම්හි ඛියපයය.යකචිපන‘‘වායහොනාමකුම්භාතියරකද්යවසකට’’න්ති

වදන්ති.  ඤ්යඤව තිල ලං උද්ධයරෙයාති තිංනිමිත්තකතිං තිලබීජිංයයව 
උද්ධරිත්වාගණ්යහයය. 

දිබ්යබන චක්ඛුනාති ඉදිං වුත්තත්ථයමව. විසුද්යධනාති
චුතූපපාතදස්සයනන දිට්ඨිවිසුද්ධයහතුත්තා විසුද්යධන. යයො හි චුතිමත්තයමව
පස්සතිනඋපපාතිං, යසොඋච්යඡදදිට්ඨිිංගණ්හාති.යයො උපපාතයමවපස්සතින
චුතිිං, යසොනවසත්තපාතුභාවසස්සතදිට්ඨිිංගණ්හාති.යයොපනතදුභයිං පස්සති, 
යසො යස්මා දුවිධම්පි තිං දිට්ඨිගතිං අතිවත්තති, තස්මාස්ස තිං දස්සනිං 
දිට්ඨිවිසුද්ධයහතුයහොති, උභයඤ්යචතිංබුද්ධපුත්තාපස්සන්ති.යතනවුත්තිං– 
‘‘චුතූපපාතදස්සයනන දිට්ඨිවිසුද්ධයහතුත්තා විසුද්ධ’’න්ති. මනුස්සූපචාරිං 
අතික්කමිත්වාරූපදස්සයනනඅතික්කන්තමානුසකිං, මානුසකිංවාමිංසචක්ඛුිං 
අතික්කන්තත්තාඅතික්කන්තමානුසකන්තියවදිතබ්බ්යිං. 

යතන දිබ්යබ්යන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන් මානුසයකන සත්ය 

පස්සතීති මනුස්සමිංසචක්ඛුනා විය සත්යත ඔයලොයකති. චවමායන

උපපජ් මායනතිඑත්ථචුතික්ඛයණ උපපත්තික්ඛයණවා දිබ්බ්යචක්ඛුනාදට්ඨුිං
නසක්කා. යය පනආසන්නචුතිකා ඉදානි චවිස්සන්ති, යතචවමානා. යය ච
ගහිතපටිසන්ධකා සම්පතිනිබ්බ්යත්තාව, යත උපපජ්ජමානාති අධප්යපතා. යත

එවරූයප චවමායන උපපජ්ජමායන ච පස්සතීති දස්යසති. හීයනති

යමොහනිස්සන්දයුත්තත්තා හීයන. තබ්බිපරීයත පණීය . සුවණ්යණති
අයදොසනිස්සන්දයුත්තත්තා ඉට්ඨකන්තමනාපවණ්ණයුත්යත. තබ්බිපරීයත 

දුබ්බණ්යණ, අභිරූයප විරූයපති අත්යථො. සුගය ති සුගතිගයත, 

අයලොභනිස්සන්දයුත්තත්තා වා අඩ්යඪ මහද්ධයන. දුග්ගය ති දුග්ගතිගයත, 

යලොභනිස්සන්දයුත්තත්තාවාදලිද්යද අප්පන්නපායන. ෙථාකම්මූපයගතියිංයිං
කම්මිං උපචිතිං, යතන යතනඋපගයත. තත්ථ පුරියමහි ‘‘චවමායන’’තිආදීහි 
දිබ්බ්යචක්ඛුකිච්චිංවුත්තිං. ඉමිනාපනපයදන යථාකම්මූපගඤාණකිච්චිං. 

තස්සචඤාණස්සඅයමුප්පත්තික්කයමො–ඉධභික්ඛු යහට්ඨානිරයාභිමුඛිං
ආයලොකිංවඩ්යඪත්වායනරයියකසත්යතපස්සතිමහාදුක්ඛිං අනුභවමායන, තිං
දස්සනිං දිබ්බ්යචක්ඛුකිච්චයමව.යසොඑවිංමනසිකයරොති ‘‘කිිංනුයඛො කම්මිං
කත්වාඉයමසත්තාඑතිංදුක්ඛිංඅනුභවන්තී’’ති, අථස්ස‘‘ඉදිංනාමකත්වා’’ති 
තිංකම්මාරම්මණිංඤාණිංඋප්පජ්ජති.තථාඋපරියදවයලොකාභිමුඛිංආයලොකිං
වඩ්යඪත්වා නන්දනවන මිස්සකවන ඵාරුසකවනාදීසු සත්යත පස්සති
මහාසම්පත්තිිං අනුභවමායන. තම්පි දස්සනිං දිබ්බ්යචක්ඛුකිච්චයමව. යසො එවිං
මනසි කයරොති ‘‘කිිං නු යඛො කම්මිං කත්වා ඉයම සත්තා එතිං සම්පත්තිිං
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අනුභවන්තී’’ති. අථස්ස ‘‘ඉදිං නාම කත්වා’’ති තිං කම්මාරම්මණිං
ඤාණමුප්පජ්ජති.ඉදිංයථාකම්මූපගඤාණිංනාම.ඉමස්සවිසුිංපරිකම්මිං නාම
නත්ථි.යථාචඉමස්ස, එවිංඅනාගතිංසඤාණස්සාපි.දිබ්බ්යචක්ඛුපාදකායනවහි
ඉමානි දිබ්බ්යචක්ඛුනාසයහවඉජ්ඣන්ති. 

ඉයම ව  යභොන්ය ොතිආදීසු ඉයමති දිබ්බ්යචක්ඛුනා දිට්ඨානිං

නිදස්සනවචනිං. ව ාති අනුයසොචනත්යථ නිපායතො. යභොන්ය ොති භවන්යතො.
දුට්ඨුචරිතිං, දුට්ඨුිංවාචරිතිංකියලසපූතිකත්තාතිදුච්චරිතිං; කායයන දුච්චරිතිං, 

කායයතොවාඋප්පන්නිංදුච්චරිතන්ති කාෙදුච්චරි ං. ඉතයරසුපිඑයසවනයයො. 

සමන්නාග ාතිසමඞ්ගීභූතා. 

අරිොනං උපවාදකාති බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකානිං අරියානිං
අන්තමයසො ගහියසොතාපන්නානම්පි අනත්ථකාමා හුත්වා අන්තිමවත්ථුනා වා
ගුණපරිධිංසයනනවාඋපවාදකා, අක්යකොසකාගරහකාති වුත්තිංයහොති.තත්ථ
‘‘නත්ථි ඉයමසිං සමණධම්යමො, අස්සමණා එයත’’ති වදන්යතො 
අන්තිමවත්ථුනාඋපවදති.‘‘නත්ථිඉයමසිංඣානිංවාවියමොක්යඛොවාමග්යගො
වාඵලිං වා’’තිආදීනිවදන්යතොගුණපරිධිංසයනනඋපවදතීතියවදිතබ්යබ්යො.යසො
ච ඣානිං වා උපවයදයය අඣානිං වා, උභයථාපි අරියූපවායදොව යහොති; 
අතිභාරියිං කම්මිං, අනන්තරියකම්මසදිසිං, සග්ගාවරණිං මග්ගාවරණඤ්ච, 
සයතකිච්ඡිං පන යහොති. තස්මා යයො අරියිං උපවදති, යතන ගන්ත්වා සයච
අත්තනා වුඩ්ඪතයරො යහොති, උක්කුටිකිං නිසීදිත්වා ‘‘අහිං ආයස්මන්තිං 
ඉදඤ්චිදඤ්චඅවචිං, තිංයමඛමාහී’’ති ඛමායපතබ්යබ්යො.සයචපනනවකතයරො
යහොති, වන්දිත්වා උක්කුටිකිං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිිං පග්ගයහත්වා ‘‘අහිං, 
භන්යත, තුම්යහඉදඤ්චිදඤ්චඅවචිං, තිංයමඛමථා’’ති ඛමායපතබ්යබ්යො.සයච
යසොනක්ඛමති, දිසාපක්කන්යතොවායහොති, සයිංවාගන්ත්වා සද්ධවිහාරියක
වා යපයසත්වාඛමායපතබ්යබ්යො.සයචනාපිගන්තුිංන යපයසතුිංසක්කායහොති, 
යයතස්මිිංවිහායරභික්ඛූවසන්ති, යතසිංසන්තිකිංගන්ත්වා සයචනවකතරා
යහොන්ති, උක්කුටිකිං නිසීදිත්වා සයච වුඩ්ඪතරා, වුඩ්යඪ වුත්තනයයයනව 
පටිපජ්ජිත්වා‘‘අහිං, භන්යත, අසුකිංනාමආයස්මන්තිංඉදඤ්චිදඤ්චඅවචිං, තිං
ඛමතු යම යසො ආයස්මා’’ති වත්වා ඛමායපතබ්යබ්යො. සම්මුඛා අඛමන්යතපි
එතයදවකාතබ්බ්යිං.සයච එකචාරිකභික්ඛුයහොති, යනවතස්සවසනට්ඨානිංන
ගතට්ඨානිං පඤ්ඤායති, එකස්ස පණ්ඩිතස්ස භික්ඛුයනො සන්තිකිං ගන්ත්වා
‘‘අහිං, භන්යත, අසුකිං නාම ආයස්මන්තිං ඉදඤ්චිදඤ්ච අවචිං, තිං යම
අනුස්සරයතො අනුස්සරයතො විප්පටිසායරො යහොති, කිිං කයරොමී’’ති වත්තබ්බ්යිං.
යසො වක්ඛති ‘‘තුම්යහ මා චින්තයිත්ථ, යථයරො තුම්හාකිං ඛමති, චිත්තිං 
වූපසයමථා’’ති. යතනපි අරියස්ස ගතදිසාභිමුයඛන අඤ්ජලිිං පග්ගයහත්වා
‘‘ඛමථා’’ති වත්තබ්බ්යිං.යදියසොපරිනිබ්බුයතොයහොති, පරිනිබ්බුතමඤ්චට්ඨානිං
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ගන්ත්වා යාව සිවථිකිං ගන්ත්වාපි ඛමායපතබ්යබ්යො. එවිං කයත යනව
සග්ගාවරණිංනමග්ගාවරණිංයහොති, පාකතිකයමවයහොතීති. 

මිච්ඡාදිට්ඨිකාති විපරීතදස්සනා. මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානාති
මිච්ඡාදිට්ඨිවයසන සමාදින්නනානාවිධකම්මා, යය ච මිච්ඡාදිට්ඨිමූලයකසු
කායකම්මාදීසු අඤ්යඤපි සමාදයපන්ති. එත්ථ ච වචීදුච්චරිතග්ගහයණයනව
අරියූපවායද, මයනොදුච්චරිතග්ගහයණනච මිච්ඡාදිට්ඨියාසඞ්ගහිතායපිඉයමසිං
ද්වින්නිංපුනවචනිං මහාසාවජ්ජභාවදස්සනත්ථන්තියවදිතබ්බ්යිං.මහාසාවජ්යජො
හිඅරියූපවායදො ආනන්තරියසදියසො.වුත්තම්පියචතිං– 

‘‘යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො සමාධසම්පන්යනො 
පඤ්ඤාසම්පන්යනො දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤිං ආරායධයය, 
එවිංසම්පදමිදිං, සාරිපුත්ත, වදාමි.තිංවාචිංඅප්පහායතිංචිත්තිංඅප්පහාය
තිං දිට්ඨිිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වා යථාභතිං නික්ඛිත්යතො එවිං නිරයය’’ති
(ම.නි. 1.149). 

මිච්ඡාදිට්ඨියතොචමහාසාවජ්ජතරිංනාමඅඤ්ඤිංනත්ථි.යථාහ– 

‘‘නාහිං, භික්ඛයව, අඤ්ඤිං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි, යිං
එවිංමහාසාවජ්ජිං යථයිදිං, භික්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨි. මිච්ඡාදිට්ඨිපරමානි
භික්ඛයව, මහාසාවජ්ජානී’’ති(අ.නි.1.310). 

කාෙස්ස යභදාති උපාදින්නක්ඛන්ධපරිච්චාගා. පරං මරණාති 

තදනන්තරාභිනිබ්බ්යත්තක්ඛන්ධග්ගහයණ. අථ වා කාෙස්ස යභදාති

ජීවිතින්ද්රියස්සුපච්යඡදා. පරංමරණාතිචුතිචිත්තයතොඋද්ධිං. අපාෙන්තිඑවමාදි
සබ්බ්යිංනිරයයවවචනයමව.නිරයයොහි සග්ගයමොක්ඛයහතුභූතාපුඤ්ඤසම්මතා
අයා අයපතත්තා, සුඛානිං වා ආයස්ස අභාවා අපායයො. දුක්ඛස්ස ගති

පටිසරණන්ති දුග්ගති, යදොසබ්යහුලතායවා දුට්යඨනකම්මුනානිබ්බ්යත්තාගතීති 

දුග්ගති. විවසා නිපතන්තිතත්ථදුක්කටකාරියනොති විනිපාය ො, විනස්සන්තාවා 

එත්ථ නිපතන්ති සම්භිජ්ජමානඞ්ගපච්චඞ්ගාතිපි විනිපාය ො. නත්ථි එත්ථ

අස්සාදසඤ්ඤියතොඅයයොති නිරයෙො. 

අථ වා අපායග්ගහයණන තිරච්ඡානයයොනිිං දීයපති, තිරච්ඡානයයොනි හි 
අපායයො සුගතියතො අයපතත්තා. න දුග්ගති, මයහසක්ඛානිං නාගරාජාදීනිං
සම්භවයතො. දුග්ගතිග්ගහයණන යපත්තිවිසයිං දීයපති, යසො හි අපායයො යචව
දුග්ගති ච සුඛයතො අයපතත්තා දුක්ඛස්ස ච ගතිභූතත්තා, න තු විනිපායතො, 
අසුරකායසදිසිං අවිනිපතිතත්තා. විනිපාතග්ගහයණනඅසුරකායිං දීයපති. යසො
හි යථාවුත්යතන අත්යථන අපායයො යචව දුග්ගති ච සබ්බ්යසමුස්සයයහි ච
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විනිපතිතත්තාවිනිපායතොතිවුච්චති.නිරයග්ගහයණන අවීචිආදිඅයනකප්පකාරිං

නිරයයමවදීයපතීති. උපපන්නාතිඋපගතා, තත්ථඅභිනිබ්බ්යත්තාතිඅධප්පායයො.
වුත්තවිපරියායයන සුක්කපක්යඛො යවදිතබ්යබ්යො. අයිං පන වියසයසො – තත්ථ
සුගතිග්ගහයණන මනුස්සගතිපි සඞ්ගය්හති. සග්ගග්ගහයණන යදවගතියයව.

තත්ථසුන්දරා ගතීති සුගති. රූපාදීහි විසයයහි සුට්ඨු අග්යගොති සග්යගො. යසො

සබ්යබ්යොපි ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන යලොයකොතිඅයිංවචනත්යථො. ඉතිදිබ්යබන

චක්ඛුනාතිආදිසබ්බ්යිංනිගමනවචනිං. 

එවිං දිබ්යබ්යන චක්ඛුනා පස්සතීති අයයමත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – 
දිබ්බ්යචක්ඛුඤාණිං පරිත්තපච්චුප්පන්නඅජ්ඣත්තබ්යහිද්ධාරම්මණවයසන චතූසු 
ආරම්මයණසු පවත්තති. යථාකම්මූපගඤාණිං 
පරිත්තමහග්ගතාතීතඅජ්ඣත්තබ්යහිද්ධාරම්මණවයසන පඤ්චසු ආරම්මයණසු
පවත්තති. අනාගතිංසඤාණිං 
පරිත්තමහග්ගතඅප්පමාණමග්ගඅනාගතඅජ්ඣත්තබ්යහිද්ධානවත්තබ්බ්යාරම්මණ
වයසනඅට්ඨසු ආරම්මයණසුපවත්තතීති. 

ආකඞ්ෙමායනො ච භගවාති භගවා ඉච්ඡමායනො. එකම්පි යලොකධාතුං

පස්යසෙයාති එකිං චක්කවාළිං ඔයලොයකයය. සහස්සිම්පි චූළනිකන්ති එත්ථ
යාවතා චන්දිමසූරියා පරිහරන්ති, දිසා භාන්ති වියරොචමානා, තාව සහස්සධා

යලොයකො, එසා සහස්සිචූළනිකා නාම. චූළනිකන්ති ඛුද්දකිං. ද්විසහස්සිම්පි 

මජ්ඣිමිකං යලොකධාතුන්ති එත්ථ සහස්සචක්කවාළානිං සහස්සභායගන
ගයණත්වා දසසතසහස්සචක්කවාළපරිමාණා ද්විසහස්සී මජ්ඣිමිකා
යලොකධාතු නාම. එත්තයකන බුද්ධානිං ජාතික්යඛත්තිං නාම දස්සිතිං.
යබ්යොධසත්තානඤ්හි පච්ඡිමභයව යදවයලොකයතො චවිත්වා මාතුකුච්ඡියිං
පටිසන්ධග්ගහණදිවයස ච මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛමනදිවයස ච
මහාභිනික්ඛමනදිවයස ච 
සම්යබ්යොධධම්මචක්කපවත්තනආයුසඞ්ඛායරොස්සජ්ජනපරිනිබ්බ්යානදිවයසසු ච
එත්තකිංඨානිං කම්පති. 

තිසහස්සිම්පි.මහාසහස්සිම්පි යලොකධාතුන්තිසහස්සියතොපට්ඨායතතියාති
තිසහස්සී, පඨමසහස්සිිංසහස්සධා කත්වාගණිතිංමජ්ඣිමිකිංසහස්සධාකත්වා
ගණිතත්තා මහන්යතහි සහස්යසහි ගණිතාති මහාසහස්සී. එත්තාවතා
යකොටිසතසහස්සචක්කවාළපරිමායණො යලොයකො දස්සියතො යහොති. 
ගණකපුත්තතිස්සත්යථයරො පන එවමාහ – ‘‘න හි
තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතුයා එතිං පරිමාණිං. ඉදඤ්හි ආචරියානිං
සජ්ඣායමූලකිං වාචාය පරිහීනට්ඨානිං, 
දසයකොටිසතසහස්සචක්කවාළපරිමාණිං පන ඨානිං
තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතු නාමා’’ති. එත්තාවතා හි භගවයතො
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පටුන 

ආණාක්යඛත්තිං නාම දස්සිතිං. එතස්මිඤ්හි අන්තයර ආටානාටියපරිත්ත- (දී.
නි. 3.275 ආදයයො) ඉසිගලිපරිත්ත- (ම. නි. 3.133 ආදයයො) ධජග්ගපරිත්ත-
(සිං.නි.1.249) යබ්යොජ්ඣඞ්ගපරිත්තඛන්ධපරිත්ත-(අ.නි.4.67) යමොරපරිත්ත-
(ජා. 1.2.17-18) යමත්තපරිත්ත- (ඛු. පා. 9.1 ආදයයො; සු. නි. 143 ආදයයො) 
රතනපරිත්තානිං(ඛු.පා.6.1ආදයයො; සු.නි.224ආදයයො)ආණාඵරති. 

ොව කං වා පන ආකඞ්යෙෙයාති යත්තකිං වා ඉච්යඡයය. ඉමිනා
විසයක්යඛත්තිං දස්සිතිං. බුද්ධානඤ්හි විසයක්යඛත්තස්ස පමාණපරිච්යඡයදො
නාම නත්ථි, නත්ථිකභායව චස්ස ඉමිං උපමිං ආහරන්ති –
යකොටිසතසහස්සචක්කවාළම්හි යාව බ්රහ්මයලොකා සාසයපහි පූයරත්වා සයච
යකොචි පුරත්ථිමාය දිසාය එකචක්කවායළ එකිං සාසපිං පක්ඛිපන්යතො
ආගච්යඡයය, සබ්යබ්යපි යත සාසපා පරික්ඛයිං ගච්යඡයයිං. න ත්යවව
පුරත්ථිමායදිසායචක්කවාළානි. දක්ඛිණාදීසුපිඑයසවනයයො.තත්ථබුද්ධානිං

අවිසයයො නාම නත්ථි.  ාව කං පස්යසෙයාති තත්තකිං ඔයලොයකයය. එවිං
පරිසුද්ධිංභගවයතො දිබ්බ්යචක්ඛූතිදිබ්බ්යචක්ඛුකථිංනිට්ඨායපසි. 

කථං භගවා පඤ්ඤාචක්ඛුනාපි විවටචක්ඛූති යකනප්පකායරන

පඤ්ඤාචක්ඛුනා අපිහිතචක්ඛු? මහාපඤ්යඤො පුථුපඤ්යඤොතිආදිකිං  ත්ථ

අතියරොචතිෙදිදංපඤ්ඤාොති පරියයොසානිංයහට්ඨාවුත්තත්ථයමව. 

බුද්ධචක්ඛුනාති ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤායණන ච ආසයානුසයඤායණන
ච. ඉයමසිං ද්වින්නිංඤාණානිං බුද්ධචක්ඛූතිනාමිං, සබ්බ්යඤ්ඤතඤ්ඤාණස්ස

සමන්තචක්ඛූති, තිණ්ණිං මග්ගඤාණානිං ධම්මචක්ඛූති. යලොකං

යවොයලොයකන්ය ො අද්දස සත්ය ති සත්යත අද්දක්ඛි. අප්පර ක්යෙතිආදීසු 

යයසිංවුත්තනයයයනවපඤ්ඤාචක්ඛුම්හිරාගාදිරජිංඅප්පිං, යත අප්පර ක්ො. 

යයසිං තිං මහන්තිං, යත මහාර ක්ො. යයසිං සද්ධාදීනි ඉන්ද්රියානිතික්ඛානි, 

යත තික්ඛින්ද්රිො. යයසිංතානිමුදූනි, යත මුදින්ද්රිො. යයසිංයතයයවසද්ධාදයයො

ආකාරා සුන්දරා, යත ස්වාකාරා. යය කථිතකාරණිං සල්ලක්යඛන්ති, සුයඛන

සක්කා යහොන්ති විඤ්ඤායපතුිං යත සුවිඤ්ඤාපො. යය පරයලොකඤ්යචව

වජ්ජඤ්ච භයයතොපස්සන්ති, යත පරයලොකවජ් භෙදස්සාවියනො නාම. 

උප්පලිනිෙන්ති උප්පලවයන. ඉතයරසුපි එයසව නයයො. 

අන්ය ොනිමුග්ගයපොසීනීති යානි අන්යතොනිමුග්ගායනව යපොසියන්ති. උදකං

අච්චුග්ගම්ම තිට්ඨන්තීති උදකිං අතික්කමිත්වා තිට්ඨන්ති. තත්ථ යානි යානි
අච්චුග්ගම්ම ඨිතානි, තානි තානි සූරියරස්මිසම්ඵස්සිං ආගමයමානානි ඨිතානි
අජ්ජ පුප්ඵනකානි. යානි සයමොදකිං ඨිතානි, තානි ස්යව පුප්ඵනකානි. යානි
උදකාඅනුග්ගතානිඅන්යතොනිමුග්ගයපොසීනි, තානි තතියදිවයසවපුප්ඵනකානි.
උදකාපනඅනුග්ගතානිඅඤ්ඤානිපිසයරොගඋප්පලානිනාමඅත්ථි, යානියනව
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පුප්ඵිස්සන්ති, මච්ඡකච්ඡපභක්ඛායනව භවිස්සන්ති, තානි පාළිිං නාරූළ්හානි, 
ආහරිත්වාපනදීයපතබ්බ්යානීතිදීපිතානි. 

යයථව හිතානි චතුබ්බිධපුප්ඵානි, එවයමව උග්ඝටිතඤ්ඤූවිපඤ්චිතඤ්ඤූ
යනයයයො පදපරයමොති චත්තායරො පුග්ගලා. යස්ස පුග්ගලස්ස උදාහටයවලාය

ධම්මාභිසමයයො යහොති, අයිං වුච්චති පුග්ගයලො උග්ඝටි ඤ්ඤූ. යස්ස
පුග්ගලස්ස සිංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්යථ විභජීයමායන

ධම්මාභිසමයයො යහොති, අයිං වුච්චති පුග්ගයලො විපඤ්චි ඤ්ඤූ. යස්ස
පුග්ගලස්ස උද්යදසයතො පරිපුච්ඡයතො යයොනියසො මනසිකයරොයතො
කලයාණමිත්යතයසවයතොභජයතොපයිරුපාසයතොධම්මාභිසමයයොයහොති, අයිං

වුච්චති පුග්ගයලො යනයෙයො. යස්ස පුග්ගලස්ස බ්යහුම්පි සුණයතො බ්යහුම්පි
භණයතොබ්යහුම්පිධාරයයතොබ්යහුම්පිවාචයතොනතායජාතියාධම්මාභිසමයයො

යහොති, අයිං වුච්චති පුග්ගයලො පදපරයමො. තත්ථ භගවා උප්පලවනාදිසදිසිං 
දසසහස්සියලොකධාතුිං ඔයලොයකන්යතො අජ්ජ පුප්ඵනකානි උග්ඝටිතඤ්ඤූ, 
ස්යව පුප්ඵනකානි විපඤ්චිතඤ්ඤූති එවිං සබ්බ්යාකාරයතො ච අද්දස. තත්ථ
තිණ්ණිං පුග්ගලානිං ඉමස්මිිංයයව අත්තභායවභගවයතො ධම්මයදසනා අත්ථිං
සායධති, පදපරමානිංඅනාගතත්ථායවාසනායහොති. 

රාගචරිය ොතිආදීසු රජ්ජනවයසන ආරම්මයණ චරණිං එතස්ස අත්ථීති

රාගචරියතො. දුස්සනවයසනආරම්මයණචරණිංඑතස්සඅත්ථීති යදොසචරිය ො. 

මුය්හනවයසන ආරම්මයණ චරණිං එතස්ස අත්ථීති යමොහචරිය ො. 
විතක්කනවයසන ඌහනවයසන ආරම්මයණ චරණිං එතස්ස අත්ථීති 

වි ක්කචරිය ො. ඔකප්පනසද්ධාවයසන ආරම්මයණ චරණිං එතස්ස අත්ථීති 

සද්ධාචරිය ො. ඤාණයමවචරණිං, ඤායණනවාචරණිං, ඤාණස්සවාචරණිං, 

ඤාණයතො වා චරණිං එතස්ස අත්ථීති ඤාණචරිය ො. රාගචරි ස්සාති 
රාගුස්සදස්ස රාගබ්යහුලස්ස.පරයතොපිඑයසවනයයො. 

අසුභකථං කයථතීති උද්ධුමාතකාදිදසවිධිං අසුභපටිසිංයුත්තකථිං
ආචික්ඛති.වුත්තඤ්යහතිං–‘‘අසුභාභායවතබ්බ්යාරාගස්ස පහානායා’’ති(අ.නි.

9.1). යමත් ාභාවනං ආචික්ෙතීති යමත්තාභාවනිං චිත්තසියනහනිං කයථති.
වුත්තඤ්යහතිං – ‘‘යමත්තා භායවතබ්බ්යා බ්යයාපාදස්ස පහානායා’’ති. 

උද්යදයසති සජ්ඣායයන. පරිපුච්ඡාොති අට්ඨකථාය. කායලන 

ධම්මස්සවයනති යුත්තප්පත්තකායල උත්තරි පරියත්තිධම්මස්සවයන. 

ධම්මසාකච්ඡාොති අඤ්යඤහි සද්ධිං සාකච්ඡාය. ගරුසංවායසති ගරූනිං

පයිරුපාසයන. නියවයසතීති ආචරියානිං සන්තියක පතිට්ඨායපති. 

ආනාපානස්සතිංආචික්ෙතීති ආනාපානස්සතිසම්පයුත්තකම්මට්ඨානිංකයථති.
වුත්තඤ්යහතිං– ‘‘ආනාපානස්සතිභායවතබ්බ්යාවිතක්කුපච්යඡදායා’’ති(අ.නි.
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9.1). පසාදනීෙං නිමිත් ං ආචික්ෙතීති චූළයවදල්ල- (ම. නි. 1.460 ආදයයො) 
මහායවදල්ලා- (ම. නි. 1.449 ආදයයො) දිපසාදජනකිං සුත්තිං කයථති. 

බුද්ධසුයබොධින්ති බුද්ධස්ස භගවයතො බුද්ධත්තපටියවධිං. ධම්මසුධම්ම න්ති

නවවිධයලොකුත්තරධම්මස්ස ස්වාක්ඛාතතිං. සඞ්ඝසුප්පටිපත්තින්ති

අට්ඨවිධඅරියසඞ්ඝස්ස සුප්පටිපන්නතාදිසුට්ඨුපටිපත්තිිං. සීලානිචඅත් යනොති 

අත්තයනො සන්තකසීලානි ච. ආචික්ෙති විපස්සනානිමිත් න්ති 

උදයබ්බ්යයාදිපටිසිංයුත්තිං කයථති. අනිච්චාකාරන්ති හුත්වා අභාවාකාරිං. 

දුක්ොකාරන්ති උදයබ්බ්යයපටිපීළනාකාරිං. අනත් ාකාරන්ති
අවසවත්තනාකාරිං. 

යසයල ෙථා පබ්බ මුද්ධනිට්ඨිය ොති යසලමයය එකග්ඝයන
පබ්බ්යතමුද්ධනි ඨියතොව, න හි තත්ථ ඨිතස්ස දස්සනත්ථිං අභිමුයඛ 

ගීවුක්ඛිපනපසාරණාදිකිච්චිංඅත්ථි.  ථූපමන්තිතප්පටිභාගිං යසලපබ්බ්යතූපමිං.
අයිංපයනත්ථසඞ්යඛපත්යථො–යථායසලපබ්බ්යතමුද්ධන්තිඨියතොව චක්ඛුනා

පුරියසො සමන් ය ො  න ං පස්යසයය. සුයමධ සුන්දරපඤ්ඤ

සබ්බ්යඤ්ඤතඤ්ඤායණන සමන් චක්ඛු භගවා ධම්මමෙං පඤ්ඤාමයිං 

පාසාදමාරුය්හ සයිං අයප යසොයකො යසොකාවතිණ්ණං  ාති රාභිභූ ඤ්ච 

 න ංඅයවක්ෙස්සු උපධාරයතුඋපපරික්ඛතු. 

අයිං පයනත්ථ අධප්පායයො – යථා හි පබ්බ්යතපාදසාමන්තා මහන්තිං 
යඛත්තිංකත්වාතත්ථයකදාරපාළීසුකුටියයොකත්වාරත්තිිංඅග්ගිංජායලයය, 
චතුරඞ්ගසමන්නාගතඤ්ච අන්ධකාරිං අස්ස, අථ තස්ස පබ්බ්යතස්ස මත්ථයක
ඨත්වා චක්ඛුමයතො පුරිසස්ස භූමිිං ඔයලොකයයතො යනව යඛත්තිං න
යකදාරපාළියයො නකුටියයොනතත්ථසයිතමනුස්සාපඤ්ඤායයයයිං, කුටිකාසු
පන අග්ගජාලමත්තයමව පඤ්ඤායයයය. එවිං ධම්මපාසාදිං ආරුය්හ
සත්තකායිං ඔයලොකයයතො තථාගතස්ස යය යත අකතකලයාණා සත්තා, යත
එකවිහායර දක්ඛිණජාණුපස්යස නිසින්නාපි බුද්ධචක්ඛුස්ස ආපාථිං
නාගච්ඡන්ති, රත්තිිං ඛිත්තසරා විය යහොන්ති. යය පන කතකලයාණා
යවයනයයපුග්ගලා, යතඑවස්ස දූයරපිඨිතාආපාථිං ගච්ඡන්ති, යතඑව අග්ග
වියහිමවන්තපබ්බ්යයතොවියච.වුත්තම්පියචතිං– 

‘‘දූයරසන්යතොපකායසන්ති, හිමවන්යතොවපබ්බ්යයතො; 
අසන්යතත්ථන දිස්සන්ති, රත්තිිංඛිත්තායථා සරා’’ති. (ධ. ප. 304; 
යනත්ති.11); 

සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණන්ති එත්ථ පඤ්චයනයයපථප්පයභදිං සබ්බ්යිං
අඤ්ඤාසීති සබ්බ්යඤ්ඤූ. සඞ්ඛතාසඞ්ඛතාදියභදා සබ්බ්යධම්මා හි සඞ්ඛායරො
විකායරො ලක්ඛණිං නිබ්බ්යානිං පඤ්ඤත්තීති පඤ්යචව යනයයපථා යහොන්ති.
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පටුන 

සබ්බ්යඤ්ඤස්ස භායවො සබ්බ්යඤ්ඤතා, සබ්බ්යඤ්ඤතා එව ඤාණිං
‘‘සබ්බ්යඤ්ඤතාඤාණ’’න්ති වත්තබ්යබ්ය ‘‘සබ්බ්යඤ්ඤතඤ්ඤාණ’’න්ති වුත්තිං.
සබ්බ්යඤ්ඤූති ච කමසබ්බ්යඤ්ඤූ සකිිංසබ්බ්යඤ්ඤූ සතතසබ්බ්යඤ්ඤූ
සත්තිසබ්බ්යඤ්ඤූ ඤාතසබ්බ්යඤ්ඤූති පඤ්චවිධා සබ්බ්යඤ්ඤයනො සියුිං. යතසු
කයමන සබ්බ්යජානනකාලාසම්භවයතො කමසබ්බ්යඤ්ඤතා න යහොති, සකිිං 
සබ්බ්යාරම්මණග්ගහණාභාවයතො සකිිංසබ්බ්යඤ්ඤතා න යහොති, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනිං යථාරම්මණචිත්තසම්භවයතො භවඞ්ගචිත්තවියරොධයතො
යුත්තිඅභාවයතො ච සතතසබ්බ්යඤ්ඤතා න යහොති, පරියසසයතො
සබ්බ්යජානනසමත්ථතාය සත්තිසබ්බ්යඤ්ඤතා වා සියා, විදිතසබ්බ්යධම්මත්තා
ඤාතසබ්බ්යඤ්ඤතා වා, සත්තිසබ්බ්යඤ්ඤයනො සබ්බ්යජානනත්තිං නත්ථීති තම්පි
න යුජ්ජති, ‘‘න තස්ස අදිට්ඨමිධත්ථි කිඤ්චි…යප.… සමන්තචක්ඛූ’’ති
වුත්තත්තා ඤාතසබ්බ්යඤ්ඤතා එව යුජ්ජති. එවඤ්හි සති කිච්චයතො 
අසම්යමොහයතො කාරණසිද්ධයතො ආවජ්ජනපටිබ්යද්ධයතො සබ්බ්යඤ්ඤතයමව

යහොතීති. ය නඤායණනාතියතනසබ්බ්යජානනඤායණන. 

පුන අපයරන පරියායයන සබ්බ්යඤ්ඤභාවසාධනත්ථිං ‘‘න  ස්සා’’ති

ගාථමාහ. තත්ථ න  ස්ස අද්දිට්ඨමිධත්ථි කිඤ්චීති තස්ස තථාගතස්ස ඉධ
ඉමස්මිිංයතධාතුයකයලොයකඉමස්මිිං පච්චුප්පන්නකායලවාපඤ්ඤාචක්ඛුනා

අදිට්ඨිං නාම කිඤ්චි අප්පමත්තකම්පි න අත්ථි න සිංවිජ්ජති. අත්ථීති ඉදිං
වත්තමානකාලිකිං ආඛයාතපදිං, ඉමිනාපච්චුප්පන්නකාලිකස්සසබ්බ්යධම්මස්ස

ඤාතභාවිංදස්යසති. ගාථාබ්යන්ධසුඛත්ථිංපයනත්ථ ද-කායරොපයුත්යතො. අයථො

අවිඤ්ඤා න්ති එත්ථ අයථොති වචයනොපාදායන නිපායතො. අවිඤ්ඤා න්ති 
අතීතකාලිකිං අවිඤ්ඤාතිං නාම කිඤ්චි ධම්මජාතිං නායහොසීති පාඨයසයසො.

අබ්යයයභූතස්ස අත්ථි-සද්දස්ස ගහයණ පාඨයසසිං විනාපි යුජ්ජතියයව. ඉමිනා 

අතීතකාලිකස්ස සබ්බ්යධම්මස්ස ඤාතභාවිං දස්යසති. අ ානි බ්බන්ති
අනාගතකාලිකිං අජානිතබ්බ්යිං නාම ධම්මජාතිං න භවිස්සති නත්ථීති. ඉමිනා
අනාගතකාලිකස්ස සබ්බ්යධම්මස්ස ඤාතභාවිං දස්යසති. 

ජානනකිරියාවියසසමත්තයමවවාඑත්ථ අ-කායරො. සබ්බංඅභිඤ්ඤාසිෙදත්ථි

යනෙයන්තිඑත්ථයිං යතකාලිකිංවා කාලවිනිමුත්තිං වා යනයයිං ජානිතබ්බ්යිං
කිඤ්චි ධම්මජාතිං අත්ථි, තිං සබ්බ්යිං තථාගයතො අභිඤ්ඤාසි අධයකන

සබ්බ්යඤ්ඤතඤ්ඤායණන ජානිපටිවිජ්ඣි, එත්ථ අත්ථි-සද්යදනයතකාලිකස්ස

කාලවිමුත්තස්ස ච ගහණා අත්ථි-සද්යදො අබ්යයයභූයතොයයව දට්ඨබ්යබ්යො. 

 ථාගය ො ය නසමන් චක්ඛූතිකාලවයසනඔකාසවයසනචනිප්පයදසත්තා
සමන්තා සබ්බ්යයතො පවත්තිං ඤාණචක්ඛු අස්සාති සමන්තචක්ඛු, යතන
යථාවුත්යතනකාරයණනතථාගයතො සමන්තචක්ඛුසබ්බ්යඤ්ඤූතිවුත්තිංයහොති. 
ඉමිස්සාගාථාය පුග්ගලාධට්ඨානායයදසනායසබ්බ්යඤ්ඤතඤ්ඤාණිංසාධතිං. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතුවටකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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න ඉතිහිතිහන්ති ‘‘එවිං කිර ආසි, එවිං කිර ආසී’’ති න යහොති. න

ඉතිකිරාොති‘‘එවිංකිරඑත’’න්තිනයහොති. නපරම්පරාොතිපරම්පරකථායාපි

න යහොති. න පිටකසම්පදාොති අම්හාකිං පිටකතන්තියා සද්ධිං සයමතීති න

යහොති. න  ක්කයහතූති තක්කග්ගායහනපි න යහොති. න 

ආකාරපරිවි ක්යකනාති ‘‘සුන්දරමිදිං කාරණ’’න්ති එවිං

කාරණපරිවිතක්යකනපි න යහොති. න දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ෙන්තිොති අම්හාකිං 
නිජ්ඣායිත්වාඛමිත්වාගහිතදිට්ඨියාසද්ධිංසයමතීතිපිනයහොති. 

අථ වාපි සමාධින්ති එත්ථ සමාධින්ති කුසලචිත්යතකග්ගතා සමාධ.
යකනට්යඨන සමාධීති? සමාධානට්යඨන. කිමිදිං සමාධානිං නාම? 
එකාරම්මයණ චිත්තයචතසිකානිං සමිං සම්මා ච ආධානිං, ඨපනන්ති වුත්තිං
යහොති.තස්මායස්සධම්මස්සආනුභායවනඑකාරම්මයණචිත්තයචතසිකා සමිං
සම්මා ච අවික්ඛිප්පමානා අවිප්පකිණ්ණා ච හුත්වා තිට්ඨන්ති, ඉදිං 
සමාධානන්තියවදිතබ්බ්යිං.තස්සයඛොපනසමාධස්ස– 

‘‘ලක්ඛණිංතුඅවික්යඛයපො, වික්යඛපද්ධිංසනිංරයසො; 
අකම්පනමුපට්ඨානිං, පදට්ඨානිංසුඛිංපන’’.(පටි.ම.අට්ඨ. 1.1.3); 

සමාධඅනාවිලඅචලභායවනආරම්මයණතිට්ඨතීති ඨිති. පරයතොපදද්වයිං
උපසග්ගවයසන වඩ්ඪිතිං. අපි ච සම්පයුත්තධම්යම ආරම්මණම්හි

සම්පිණ්යඩත්වා තිට්ඨතීති සණ්ඨිති. ආරම්මණිං ඔගායහත්වා අනුපවිසිත්වා

තිට්ඨතීති අවට්ඨිති. කුසලපක්ඛස්මිඤ්හි චත්තායරොව ධම්මා ආරම්මණිං 
ඔගාහන්ති සද්ධා සති සමාධ පඤ්ඤාති. යතයනව සද්ධා ‘‘ඔකප්පනා’’ති
වුත්තා, සති ‘‘අපිලාපනතා’’ති, සමාධ ‘‘අවට්ඨිතී’’ති, පඤ්ඤා
‘‘පරියයොගාහනා’’ති.අකුසලපක්යඛපන තයයොධම්මාආරම්මණිංඔගාහන්ති
තණ්හා දිට්ඨි අවිජ්ජාති. යතයනයවයත ‘‘ඔඝා’’ති වුත්තා. චිත්යතකග්ගතා
පයනත්ථ න බ්යලවතී යහොති. යථා හි රජුට්ඨානට්ඨායන උදයකන සිඤ්චිත්වා
සම්මට්යඨයථොකයමවකාලිං රයජොසන්නිසීදති, සුක්ඛන්යතසුක්ඛන්යතපුන
පකතිභායවයනවවුට්ඨාති, එවයමව අකුසලපක්යඛචිත්යතකග්ගතානබ්යලවතී
යහොති. 

උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාවයසන පවත්තස්ස විසාහාරස්ස පටිපක්ඛයතො 

අවිසාහායරො. උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාවයසයනව ගච්ඡන්තිං චිත්තිං වික්ඛිපති නාම.

අයිං පන තථාවියධො වික්යඛයපො න යහොතීති අවික්යෙයපො. 
උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාවයසයනව චිත්තිං විසාහටිං නාම යහොති, ඉයතො චියතො ච

හරීයති, අයිං පන එවිං අවිසාහටමානසස්ස භායවොති අවිසාහටමානස ා.

සමයථොති තිවියධො සමයථො චිත්තසමයථො අධකරණසමයථො 
සබ්බ්යසඞ්ඛාරසමයථොති. තත්ථ අට්ඨසු සමාපත්තීසු චිත්යතකග්ගතා 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතුවටකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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චිත් සමයථො නාම. තඤ්හි ආගම්ම චිත්තචලනිං චිත්තවිප්ඵන්දිතිං සම්මති
වූපසම්මති, තස්මායසො‘‘චිත්තසමයථො’’තිවුච්චති. සම්මුඛාවිනයාදිසත්තවියධො

සමයථො අධිකරණසමයථො නාම. තඤ්හි ආගම්ම තානි තානි අධකරණානි
සම්මන්තිවූපසම්මන්ති, තස්මායසො‘‘අධකරණසමයථො’’ති වුච්චති.යස්මාපන
සබ්යබ්ය සඞ්ඛාරා නිබ්බ්යානිං ආගම්ම සම්මන්ති වූපසම්මන්ති වූපසම්මන්ති, 
තස්මා තිං ‘‘සබ්බ්යසඞ්ඛාරසමයථො’’ති වුච්චති. ඉමස්මිිං අත්යථ චිත්තසමයථො

අධප්යපයතො.සමාධලක්ඛයණඉන්දට්ඨිංකායරතීති සමාධින්ද්රිෙං. උද්ධච්යචන

කම්පතීති සමාධිබලං.සම්මාසමාධීතියාථාවසමාධනියයානිකසමාධ. 

157. අථස්ස භගවා යස්මා ඉන්ද්රියසිංවයරො සීලස්ස රක්ඛා, යස්මා වා
ඉමිනානුක්කයමනයදසියමානා අයිංයදසනාතාසිංයදවතානිංසප්පායා, තස්මා

ඉන්ද්රියසිංවරයතොපභුතිපටිපදිං දස්යසන්යතො ‘‘චක්ඛූහී’’තිආදිආරද්යධො.තත්ථ 

චක්ඛූහියනවයලොලස්සාතිඅදිට්ඨදක්ඛිතබ්බ්යාදිවයසනචක්ඛූහියලොයලො යනව

අස්ස. ගාමකථාෙආවරයෙයසො න්තිතිරච්ඡානකථායයසොතිං ආවයරයය. 

චක්ඛුයලොලියෙනාති චක්ඛුද්වායර උප්පන්නයලොලවයසන

චක්ඛුයලොලියයන. අදිට්ඨං දක්ඛි බ්බන්ති අදිට්ඨපුබ්බ්යිංරූපාරම්මණිංපස්සිතුිං

යුත්තිං. දිට්ඨං සමතික්කමි බ්බන්ති දිට්ඨපුබ්බ්යරූපාරම්මණිං අතික්කමිතුිං 

යුත්තිං. ආරායමන ආරාමන්ති පුප්ඵාරාමාදිආරායමන ඵලාරාමාදිිං වා 

පුප්ඵාරාමාදිිං වා. දීඝචාරිකන්ති දීඝචරණිං. අනවට්ඨි චාරිකන්ති

අසන්නිට්ඨානචරණිං. අනුයුත්ය ො යහොති රූපදස්සනාොති
රූපාරම්මණදස්සනත්ථාය පුනප්පුනිංයුත්යතොයහොති. 

අන් රඝරං පවිට්යඨොති උම්මාරබ්භන්තරිං පවිට්යඨො. වීථිං පටිපන්යනොති

අන්තරවීථිිං ඔතිණ්යණො. ඝරමුොනි ඔයලොයකන්ය ොති ඝරද්වාරානි

අවයලොයකන්යතො. උද්ධං උල්යලොයකන්ය ොති උපරිදිසිං උද්ධිංමුයඛො හුත්වා 
වියලොයකන්යතො. 

චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති කාරණවයසන චක්ඛූති ලද්ධයවොහායරන
රූපදස්සනසමත්යථන චක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපිං දිස්වා. යපොරාණා පනාහු –
‘‘චක්ඛු රූපිං න පස්සති අචිත්තකත්තා, චිත්තිං න පස්සති අචක්ඛුකත්තා. 
ද්වාරාරම්මණසඞ්ඝට්යටපනපසාදවත්ථුයකනචිත්යතනපස්සති.ඊදිසීපයනසා
‘ධනුනා විජ්ඣතී’තිආදීසු විය සසම්භාරකථා නාම යහොති. තස්මා

චක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපිං දිස්වාති අයයමත්ථ අත්යථො’’ති. නිමිත් ග්ගාහීති 
ඉත්ථිපුරිසනිමිත්තිං වා සුභනිමිත්තාදිකිං වා කියලසවත්ථුභූතිං නිමිත්තිං 
ඡන්දරාගවයසන ගණ්හාති, දිට්ඨමත්යතයයව න සණ්ඨාති. 

අනුබයඤ් නග්ගාහීතිකියලසානිංඅනුඅනුබ්යයඤ්ජනයතොපාකටභාවකරණයතො 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතුවටකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

අනුබ්යයඤ්ජනන්ති ලද්ධයවොහාරිං
හත්ථපාදසිතහසිතකථිතආයලොකිතවියලොකිතාදියභදිං ආකාරිං ගණ්හාති. 

ෙත්වාධිකරණයමනන්තිආදිම්හි යිංකාරණා යස්ස චක්ඛුන්ද්රියාසිංවරස්ස යහතු

එතිං පුග්ගලිං සතිකවායටන චක්ඛුන්ද්රියිං අසංවු ං අපිහිතචක්ඛුද්වාරිං හුත්වා

විහරන්තිං එයත අභිජ්ඣාදයයො ධම්මා අන්වාස්සයවෙුං අනුප්පබ්යන්යධයයිං 

අජ්යඣොත්ථයරයයිං.  ස්ස සංවරාෙ න පටිපජ් තීති තස්ස චක්ඛුන්ද්රියස්ස

සතිකවායටන පිදහනත්ථාය න පටිපජ්ජති. එවිංභූයතොයයව ච න රක්ෙති

චක්ඛුන්ද්රිෙං. න චක්ඛුන්ද්රියෙ සංවරං ආපජ් තීතිපි වුච්චති. තත්ථ කිඤ්චාපි
චක්ඛුන්ද්රියයසිංවයරොවාඅසිංවයරො වානත්ථි.නහිචක්ඛුපසාදිංනිස්සායසති
වා මුට්ඨස්සච්චිං වා උප්පජ්ජති. අපිච යදා රූපාරම්මණිං චක්ඛුස්ස ආපාථිං
ආගච්ඡති, තදාභවඞ්යගද්වික්ඛත්තුිං උප්පජ්ජිත්වානිරුද්යධකිරියාමයනොධාතු 
ආවජ්ජනකිච්චිං සාධයමානාඋප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣති, තයතොචක්ඛුවිඤ්ඤාණිං
දස්සනකිච්චිං, තයතො මයනොධාතු සම්පටිච්ඡනකිච්චිං, තයතො
විපාකායහතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු සන්තීරණකිච්චිං, තයතො 
කිරියායහතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු යවොට්ඨබ්බ්යනකිච්චිං සාධයමානා 
උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣති, තදනන්තරිංජවනිංජවති. 

තත්රාපි යනව භවඞ්ගසමයය නආවජ්ජනාදීනිං අඤ්ඤතරසමයය සිංවයරො
වා අසිංවයරොවාඅත්ථි.ජවනක්ඛයණපනසයචදුස්සීලයිංවාමුට්ඨස්සච්චිංවා
අඤ්ඤාණිං වාඅක්ඛන්තිවායකොසජ්ජිං වාඋප්පජ්ජති, අසිංවයරොයහොති.එවිං 
යහොන්යතො පන යසො ‘‘චක්ඛුන්ද්රියය අසිංවයරො’’ති වුච්චති. කස්මා? යස්මා
තස්මිිං අසිංවයර සති ද්වාරම්පි අගුත්තිං යහොති, භවඞ්ගම්පි ආවජ්ජනාදීනිපි
වීථිචිත්තානි. යථා කිිං? යථා නගයර චතූසු ද්වායරසු අසිංවුයතසු කිඤ්චාපි 
අන්යතොඝරද්වාරයකොට්ඨකගබ්භාදයයො සිංවුතා, තථාපි අන්යතොනගයර සබ්බ්යිං
භණ්ඩිං අරක්ඛිතිං අයගොපිතයමව යහොති. නගරද්වායරන හි පවිසිත්වා යචොරා
යදිච්ඡන්ති තිං කයරයයිං, එවයමව ජවයන දුස්සීලයාදීසු උප්පන්යනසු තස්මිිං
අසිංවයරසතිද්වාරම්පිඅගුත්තිංයහොති භවඞ්ගම්පිආවජ්ජනාදීනිපිවීථිචිත්තානි. 

සද්ධායදෙයානීති කම්මඤ්ච ඵලඤ්ච ඉධයලොකඤ්ච පරයලොකඤ්ච
සද්දහිත්වා දින්නානි. ‘‘අයිං යම ඤාතීති වා, මිත්යතොති වා, ඉදිං වා
පටිකරිස්සති, ඉදිංවායනනකතපුබ්බ්ය’’න්තිවාඑවිංනදින්නානීතිඅත්යථො.එවිං 

දින්නානි හි න සද්ධායදයයානි නාම යහොන්ති. යභො නානීති ච 
යදසනාසීසමත්තයමතිං, අත්ථයතොපනසද්ධායදයයානියභොජනානිභුඤ්ජිත්වා
චීවරානි පාරුපිත්වා යසනාසනානි යසවමානා ගලානපච්චයයභසජ්ජිං
පරිභුඤ්ජමානාතිසබ්බ්යයමතිං වුත්තයමවයහොති. 

යසෙයථිදන්ති නිපායතො. තස්සත්යථො, කතයමො යහොති. නච්චං නාම
යිංකිඤ්චිනච්චිං, තිංමග්ගිං ගච්ඡන්යතනාපිගීවිංපසායරත්වාදට්ඨුිංනවට්ටති. 
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පටුන 

ගී න්තියිංකිඤ්චිගීතිං. වාදි න්ති යිංකිඤ්චිවාදිතිං. යපක්ෙන්තිනටසමජ්ජිං. 

අක්ොනන්තිභාරතරාමායනාදිකිං.යස්මිිංඨායනකථීයති, තත්ථ ගන්තුම්පින

වට්ටති. පාණිස්සරන්ති කිංසතාළිං, ‘‘පාණිතාළ’’න්තිපි වදන්ති. යව ාළන්ති

ඝනතාළිං, ‘‘මන්යතන මතසරීරුට්ඨාපන’’න්තිපි එයක. කුම්භථූණන්ති 

චතුරස්සඅම්බ්යණකතාළිං, ‘‘කුම්භසද්ද’’න්තිපි එයක. යසොභනකන්ති නටානිං
අබ්යභොක්කිරණිං; යසොභනකරිං වා, පටිභානචිත්තන්ති වුත්තිං යහොති. 

චණ්ඩාලන්ති අයයොගුළකීළා, ‘‘චණ්ඩාලානිං සාණයධොවනකීළා’’තිපි වදන්ති. 

වංසන්තියවණුිංඋස්සායපත්වා කීළනිං. 

යධොවනන්ති අට්ඨියධොවනිං, එකච්යචසු කිර ජනපයදසු කාලඞ්කයත
ඤාතයක න ඣායපන්ති, නිඛණිත්වා ඨයපන්ති. අථ යතසිං පූතිභූතිං කායිං
ඤත්වා නීහරිත්වා අට්ඨීනි යධොවිත්වා ගන්යධහි මක්යඛත්වා ඨයපන්ති. යත
නක්ඛත්තකායල එකස්මිිං ඨායන අට්ඨීනි ඨයපත්වා එකස්මිිං ඨායන සුරාදීනි
ඨයපත්වා යරොදන්තා පරියදවන්තා සුරිං පිවන්ති. වුත්තම්පි යචතිං ‘‘අත්ථි
භික්ඛයව දක්ඛියණසු ජනපයදසු යධොවනිං නාම, තත්ථ යහොති අන්නම්පි 
පානම්පිඛජ්ජම්පියභොජ්ජම්පියලයයම්පියපයයම්පිනච්චම්පිගීතම්පි වාදිතම්පි.
අත්යථකිං භික්ඛයව යධොවනිං, යනතිං නත්ථීති වදාමී’’ති (අ. නි. 10.107). 
එකච්යච පන ‘‘ඉන්දජායලන අට්ඨියධොවනිං යධොවන’’න්ති වදන්ති. 

හත්ථියුද්ධාදීසු භික්ඛුයනො යනව හත්ථිආදීහි සද්ධිං යුජ්ඣිතුිං, න යත

යුජ්ඣායපතුිං, න යුජ්ඣන්යත දට්ඨුිං වට්ටති. නිබ්බුද්ධන්ති මල්ලයුද්ධිං. 

උයෙයොධිකන්ති යත්ථ සම්පහායරො දියයති. බලග්ගන්ති බ්යලගණනට්ඨානිං. 

යසනාබූහන්ති යසනානියවයසො, සකටබ්යූහාදිවයසන යසනාය නියවසනිං. 

අනීකදස්සනන්ති ‘‘තයයො හත්ථී පච්ඡිමිං හත්ථානීක’’න්තිආදිනා (පාචි. 324) 
නයයනවුත්තස්සඅනීකස්සදස්සනිං. 

න නිමිත් ග්ගාහී යහොතීති ඡන්දරාගවයසන වුත්තප්පකාරිං නිමිත්තිං න
ගණ්හාති. එවිං යසසපදානිපි වුත්තපටිපක්ඛනයයන යවදිතබ්බ්යානි. යථා ච
යහට්ඨා ජවයන දුස්සීලයාදීසු උප්පන්යනසු තස්මිිං අසිංවයර සති ද්වාරම්පි
අගුත්තිං යහොති, භවඞ්ගම්පි ආවජ්ජනාදීනිපි වීථිචිත්තානීති වුත්තිං, එවමිධ
තස්මිිං සීලාදීසු උප්පන්යනසු ද්වාරම්පි ගුත්තිං යහොති, භවඞ්ගම්පි
ආවජ්ජනාදීනිපිවීථිචිත්තානි.යථාකිිං? යථානගරද්වායරසුසිංවුයතසු කිඤ්චාපි
අන්යතොඝරාදයයො අසිංවුතා යහොන්ති, තථාපි අන්යතොනගයර සබ්බ්යිං භණ්ඩිං 
සුරක්ඛිතිංසුයගොපිතයමවයහොති, නගරද්වායරසුපිහියතසුයචොරානිංපයවයසො 
නත්ථි. එවයමව ජවයන සීලාදීසු උප්පන්යනසු ද්වාරම්පි ගුත්තිං යහොති, 
භවඞ්ගම්පි ආවජ්ජනාදීනිපි වීථිචිත්තානි. තස්මා ජවනක්ඛයණ
උප්පජ්ජමායනොපි ‘‘චක්ඛුන්ද්රියයසිංවයරො’’තිවුත්යතො.ඉයතොපරිංයහට්ඨාච
උපරිචවුත්තපරියායයන අත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 
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විසූකදස්සනාති පටාණීදස්සනයතො. ගාමකථාති ගාමවාසීනිං කථා. 

බාත්තිංසාති ද්වත්තිිංස. අනියයානිකත්තා සග්ගයමොක්ඛමග්ගානිං

තිරච්ඡානභූතාකථාති තිරච්ඡානකථා. තත්ථරාජානිංආරබ්භ ‘‘මහාසම්මයතො 
මන්ධාතාධම්මායසොයකොඑවිංමහානුභායවො’’තිආදිනානයයනපවත්තාකථා 

රා කථා. එස නයයො යචොරකථාදීසු. යතසු ‘‘අසුයකො රාජා අභිරූයපො
දස්සනීයයො’’තිආදිනානයයනයගහස්සිතකථාවතිරච්ඡානකථායහොති. ‘‘යසොපි
නාමඑවිංමහානුභායවොඛයිංගයතො’’තිඑවිං පවත්තා පනකම්මට්ඨානභායව
තිට්ඨති. යචොයරසුපි ‘‘මූලයදයවො එවිං මහානුභායවො, යමඝමායලො එවිං
මහානුභායවො’’ති යතසිං කම්මිං පටිච්ච ‘‘අයහො සූරා’’ති යගහස්සිතකථාව
තිරච්ඡානකථා.යුද්යධපිභාරතයුද්ධාදීසු‘‘අසුයකන අසුයකොඑවිංමාරියතොඑවිං
විද්යධො’’ති කාමස්සාදවයසයනව කථා තිරච්ඡානකථා. ‘‘යතපි නාම ඛයිං
ගතා’’තිඑවිංපවත්තාපනසබ්බ්යත්ථකම්මට්ඨානයමවයහොති. 

අපි ච අන්නාදීසු ‘‘එවිං වණ්ණවන්තිං ගන්ධවන්තිං රසවන්තිං 
ඵස්සසම්පන්නිංඛාදිම්හභුඤ්ජිම්හපිවිම්හපරිභුඤ්ජිම්හා’’තිකාමස්සාදවයසන 
කයථතුිංනවට්ටති, සාත්ථකිංපනකත්වා ‘‘පුබ්යබ්යඑවිංවණ්ණාදිසම්පන්නිං
අන්නිං පානිං වත්ථිං සයනිං මාලිං ගන්ධිං සීලවන්තානිං අදම්හ, යචතියපූජිං

අකරිම්හා’’ති කයථතුිං වට්ටති. ඤාතිකථාදීසු පන ‘‘අම්හාකිං ඤාතකා සූරා
සමත්ථා’’ති වා, ‘‘පුබ්යබ්ය මයිං එවිං විචියත්රහි යායනහි විචරිම්හා’’ති වා
අස්සාදවයසනවත්තුිංනවට්ටති, සාත්ථකිංපනකත්වා‘‘යතපියනො ඤාතකා
ඛයිං ගතා’’ති වා, ‘‘පුබ්යබ්ය මයිං එවරූපා උපාහනා සඞ්ඝස්ස අදම්හා’’ති වා 
කයථතුිං වට්ටති. ගාමකථාපි සුනිවිට්ඨදුන්නිවිට්ඨසුභික්ඛදුබ්භික්ඛාදිවයසන 
‘‘අසුකගාමවාසියනො සූරා සමත්ථා’’ති වා එවිං අස්සාදවයසන වත්තුිං න
වට්ටති, සාත්ථකිං පනකත්වා ‘‘සද්ධාපසන්නා’’තිවා, ‘‘ඛයවයිංගතා’’තිවා 
වත්තුිංවට්ටති. 

නිගමනගර නපදකථාසුපි එයසව නයයො. ඉත්ථිකථාපි
වණ්ණසණ්ඨානාදීනි පටිච්ච අස්සාදවයසන න වට්ටති, ‘‘සද්ධා පසන්නා, 

ඛයවයිං ගතා’’ති එවයමව වට්ටති. සූරකථාපි ‘‘නන්දිමිත්යතො නාම යයොයධො
සූයරො අයහොසී’’ති අස්සාදවයසන න වට්ටති. ‘‘සද්යධො අයහොසි, ඛයවයිං

ගයතො’’තිඑවයමව වට්ටති. විසිොකථාපි‘‘අසුකාවිසිඛාසුනිවිට්ඨා දුන්නිවිට්ඨා
සූරා සමත්ථා’’ති අස්සාදවයසන න වට්ටති. ‘‘සද්ධා පසන්නා, ඛයවයිං 
ගතා’’ඉච්යචවවට්ටති. 

කුම්භට්ඨානකථාති උදකට්ඨානකථා, ‘‘උදකතිත්ථකථා’’තිපි වුච්චති, 
කුම්භදාසිකථාවා. සාපි‘‘පාසාදිකා, නච්චිතුිංගායිතුිංයඡකා’’තිඅස්සාදවයසන

න වට්ටති, ‘‘සද්ධා පසන්නා’’තිආදිනා නයයන වට්ටති. පුබ්බයප කථාති 
අතීතඤාතිකථා.තත්ථවත්තමානඤාතිකථාසදියසොවවිනිච්ඡයයො. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතුවටකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

313 

පටුන 

නානත් කථාති පුරිමපච්ඡිමකථාහි විමුත්තා අවයසසා නානාසභාවා

නිරත්ථකකථා. යලොකක්ොයිකාති ‘‘අයිංයලොයකොයකනනිම්මියතො? අසුයකන
නාම නිම්මියතො. කායකො යසයතො අට්ඨීනිං යසතත්තා, බ්යලාකා රත්තා
යලොහිතස්සරත්තත්තා’’තිඑවමාදිකායලොකායතවිතණ්ඩසල්ලාපකථා. 

සමුද්දක්ොයිකා නාමකස්මා සමුද්යදො සාගයරො? සාගරයදයවන ඛතත්තා
සාගයරො, ‘‘ඛයතො යම’’ති හත්ථමුද්දාය සයිං නියවදිතත්තා සමුද්යදොති

එවමාදිකානිරත්ථකා සමුද්දක්ඛානකථා. භයවොති වුද්ධ. අභයවොතිහානි. ඉති
භයවො ඉති අභයවොති යිං වා තිං වා නිරත්ථකකාරණිං වත්වා පවත්තිතකථා 

ඉතිභවාභවකථා. 

ආවයරෙයාතිආවරණිංකයරයය. නිවායරෙයාතිආරම්මණයතො වායරයය. 

සංවයරෙයාති සම්මා නිස්යසසිං කත්වා වායරයය. රක්යෙෙයාති රක්ඛිං

කයරයය. යගොයපෙයාති සිංයගොයපයය. පිදයහෙයාති පිදහනිං කයරයය. 

පච්ඡින්යදෙයාතියසොතිංඡින්යදයය. 

ය න ය න න තුස්සන්තීති යතන යතන අම්බිලාදිනා රයසන න

සන්යතොසිං ආපජ්ජන්ති. අපරාපරංපරියෙසන්තීතිඋපරූපරිගයවසන්ති. 

158.  ස්යසනාති යරොගඵස්යසන. භවඤ්ච නාභි ප්යපෙයාති තස්ස

ඵස්සස්ස වියනොදනත්ථාය කාමභවාදිභවඤ්ච න පත්යථයය. යභරයවසු ච න

සම්පයවයධෙයාතිතස්සඵස්සස්ස පච්චයභූයතසුසීහබ්යයග්ඝාදීසුයභරයවසුචන
සම්පයවයධයය, අවයසයසසු වා ඝානින්ද්රියමනින්ද්රියවිසයයසු න
සම්පයවයධයය.එවිංපරිපූයරොඉන්ද්රියසිංවයරොච වුත්යතොයහොති.පුරියමහිවා
ඉන්ද්රියසිංවරිං දස්යසත්වාඉමිනා ‘‘අරඤ්යඤවසතායභරවිං දිස්වා වා සුත්වා
වානප්පයවධතබ්බ්ය’’න්තිදස්යසති. 

එයකනාකායරනාති එයකන කාරයණන. භෙම්පි යභරවම්පි  ඤ්යඤවාති
භයන්ති ච යභරවන්ති ච ඛුද්දකම්පි මහන්තම්පි උත්තාසනිමිත්තයමව.

තයමවත්ථිං දස්යසතුිං ‘‘වුත් ං යහ ’’න්තිආදිමාහ. භෙන්ති තප්පච්චයා

උප්පන්නභයිං. භොනකන්ති ආකාරනිද්යදයසො. ඡම්භි ත් න්ති භයවයසන

ගත්තචලනිං. යලොමහංයසොති යලොමානිං හිංසනිං උද්ධග්ගභායවො. ඉමිනා

පදද්වයයන කිච්චයතො භයිං දස්යසත්වා පුන ‘‘යච යසො උබ්යබයගො

උත්රායසො’’ති සභාවයතො දස්යසති. උබ්යබග්යගොති භීරුයකො, උත්රායසොති

චිත්තක්යඛොයභො.  ාතිභෙන්ති ජාතිිංපටිච්චඋප්පන්නභයිං. යසයසසුපිඑයසව

නයයො. රාජයතො උප්පන්නභයිං රා භෙං. යසයසසුපි එයසව නයයො. 

අත් ානුවාදභෙන්තිපාපකම්මියනොඅත්තානිංඅනුවදන්තස්ස උප්පජ්ජනකභයිං. 

පරානුවාදභෙන්තිපරස්සඅනුවාදයතො උප්පජ්ජනකභයිං. 
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පටුන 

දණ්ඩභෙන්ති ආගාරිකස්ස රඤ්ඤා පවත්තිතදණ්ඩිං, අනාගාරිකස්ස

විනයදණ්ඩිං පටිච්ච උප්පජ්ජනකභයිං. දුග්ගතිභෙන්ති චත්තායරො අපායය

පටිච්ච උප්පජ්ජනකභයිං. ඌමිභෙන්ති මහාසමුද්යද උදකිං ඔයරොහන්තස්ස
පවත්තභයිං. මහාසමුද්යද කිර මහින්දවීචිනාම සට්ඨි යයොජනානිඋග්ගච්ඡති, 
තරඞ්ගවීචිනාමපණ්ණාසයයොජනානි, යරොහණවීචිනාමචත්තාලීසයයොජනානි
උග්ගච්ඡති.එවරූපාඌමියයොපටිච්චපවත්තිං ඌමිභයිං. කුම්භීලයතොපවත්තිං

භයිං කුම්භීලභෙං. උදකාවට්ටයතො භයිං ආවට්ටභෙං. සුසුකා වුච්චති

චණ්ඩමච්යඡො, තයතො භයිං සුසුකාභෙං. ආජීවිකභෙන්ති ජීවිතවුත්තියතො භයිං

ආජීවිකභයිං. අසියලොකභෙන්තිගරහයතොභයිං. 

159. ලද්ධා නසන්නිධිං කයිරාතිඑයතසිංඅන්නාදීනිංයිංකිඤ්චිධම්යමන
ලභිත්වා‘‘අරඤ්යඤචයසනාසයන වසතාදුල්ලභ’’න්තිචින්යතත්වාසන්නිධිං
නකයරයය. 

ඔදයනොති සාලි වීහි යයවො යගොධුයමො කඞ්ගු වරයකො කුද්රසූයකොති
සත්තන්නිං ධඤ්ඤානිං ධඤ්ඤානුයලොමානඤ්ච තණ්ඩුයලහි නිබ්බ්යත්යතො. 

කුම්මායසොති යයවහි නිබ්බ්යත්යතො. සත්තූති සාලිආදීහි කතසත්තු. මච්යඡො 

දකසම්භයවො. මංසං පාකටයමව. අම්බපානන්ති ආයමහි වා පක්යකහි වා
අම්යබ්යහි කතපානිං. තත්ථ ආයමහි කයරොන්යතන අම්බ්යතරුණානි භින්දිත්වා 
උදයක පක්ඛිපිත්වා ආතයප ආදිච්චපායකන පචිත්වා පරිස්සායවත්වා තදහු

පටිග්ගහියතහි මධුසක්කරකප්පූරාදීහි යයොයජත්වා කාතබ්බ්යිං.  ම්බුපානන්ති

ජම්බුඵයලහි කතපානිං. යචොචපානන්ති අට්ඨියකහි කදලිඵයලහි කතපානිං. 

යමොචපානන්තිඅනට්ඨියකහිකදලිඵයලහිකතපානිං. මධුකපානන්තිමධුකානිං
ජාතිරයසන කතපානිං. තිං පන උදකසම්භින්නිං වට්ටති, සුද්ධිං න වට්ටති. 

මුද්දිකපානන්ති මුද්දිකා උදයක මද්දිත්වා අම්බ්යපානිං විය කතපානිං. 

සාලූකපානන්ති රත්තුප්පලනීලුප්පලාදීනිං සාලූයක මද්දිත්වා කතපානිං. 

 ාරුසකපානන්ති ඵාරුසයකහි අම්බ්යපානිං විය කතපානිං. යකොසම්බපානන්ති

යකොසම්බ්යඵයලහි කතපානිං. යකොලපානන්ති යකොලඵයලහි කතපානිං. 

බදරපානන්ති මහායකොලඵයලහි අම්බ්යපානිං විය කතපානිං. ඉමානි එකාදස
පානානි, තානිපිආදිච්චපාකානි වට්ටන්ති. 

ඝ පානන්ති සප්පිපානිං. ය ලපානන්ති තිලයතලාදීනිං පානිං. 

පයෙොපානන්ති ඛීරපානිං. ොගුපානන්ති සීතලාදියාගුපානිං. රසපානන්ති

සාකාදිරසපානිං. පිට්ඨෙජ් කන්ති සත්තන්නිං තාව ධඤ්ඤානිං
ධඤ්ඤානුයලොමානිං අපරණ්ණානඤ්ච පිට්ඨිං පනසපිට්ඨිං ලබුජපිට්ඨිං 
අම්බ්යාටකපිට්ඨිං සාලපිට්ඨිං ඛීරවල්ලිපිට්ඨඤ්චාති එවමාදීනිං පිට්යඨහි කතිං

පිට්ඨඛජ්ජකිං. පූවෙජ් කම්පි එයතහියයව කතිං. මූලෙජ් කන්ති මූලකමූලිං
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ඛාරකමූලිං චුච්චුමූලන්ති එවමාදි.  චෙජ් කන්ති උච්ඡුතචාදයයො. 

පත් ෙජ් කන්ති නිම්බ්යපණ්ණකුටජපණ්ණපයටොලපණ්ණසුලසපණ්ණාදයයො. 

පුප් ෙජ් කන්ති මූලකපුප්ඵඛාරකපුප්ඵයසතවරණසිග්ගුඋප්පලපදුමකාදයයො. 

 ලෙජ් කන්ති 
පනසලබුජතාලනාළියකරඅම්බ්යාටකතින්තිණිකමාතුලුඞ්ගකපිට්ඨඵලඅලාබුකුම්
භණ්ඩඵුස්ස- ඵලතිම්බ්යරූසකතිලවාතිඞ්ගණයචොචයමොචමධුකාදීනිං ඵලානිං
ඛජ්ජකිං. 

න කුහනාොති න විම්හාපනාය. න ලපනාොති පච්චයත්ථිං න ලපනාය.
විහාරිං ආගයත මනුස්යස දිස්වා ‘‘කිමත්ථාය යභොන්යතො ආගතා’’ති භික්ඛූ
නිමන්යතතුන්ති. ‘‘යදි එවිං ගච්ඡථ, අහිං පච්ඡයතො ගයහත්වා ආගච්ඡාමී’’ති
එවිං න ලපනාය. අථ වා අත්තානිං උපයනත්වා ‘‘අහිං තිස්යසො, මයි රාජා
පසන්යනො, මයිඅසුයකොරාජාඅසුයකොචරාජමහාමත්යතො පසන්යනො’’තිඑවිං

න ලපනාය. න යනමිත්තික ාොති යයන යකනචි පයරසිං

පච්චයදානසඤ්ඤාජනයකන කායවචීකම්යමන න යනමිත්තිකතාය. න 

නිප්යපසික ාොති යා පයරසිං අක්යකොසනාදිකිරියා යස්මා යවළුයපසිකා විය 
අබ්භඞ්ගිං පරස්ස ගුණිං නිප්යපයසති නිපුඤ්ඡති, යස්මා වා ගන්ධජාතිං
නිපිසිත්වා ගන්ධමග්ගනා විය පරගුයණ නිපිසිත්වා විචුණ්යණත්වා එසා 
ලාභමග්ගනා යහොති, තස්මා ‘‘නිප්යපසිකතා’’ති වුච්චති. න එවරූපාය

නිප්යපසිකතාය. න ලායභන ලාභං නිජිගීසන ාොති එත්ථ නිජිගීසන ාති
මග්ගනා, අඤ්ඤයතො ලද්ධඤ්හි අඤ්ඤත්ථ හරණවයසන ලායභන
ලාභමග්ගනානාමයහොති.නඑවරූපායලායභනලාභමග්ගනාය. 

නදාරුදායනනාතිනපච්චයයහතුයකන දාරුදායනනවිහායරඋට්ඨිතඤ්හි
අරඤ්ඤයතො වා ආහරිත්වා රක්ඛිතයගොපිතදාරුිං ‘‘එවිං යම පච්චයිං
දස්සන්තී’’ති උපට්ඨාකානිං දාතුිං න වට්ටති. එවඤ්හි ජීවිකිං කප්යපන්යතො 
අයනසනාය මිච්ඡාජීයවන ජීවති, යසො දිට්යඨව ධම්යම ගරහිං පාපුණාති, 
සම්පරායය ච අපායපරිපූරයකො යහොති. අත්තයනො පුග්ගලිකිං දාරුිං
කුසලඞ්ගහත්ථාය දදන්යතො කුලදූසකදුක්කටිං ආපජ්ජති, පරපුග්ගලිකිං
යථයයචිත්යතන දදන්යතො භණ්ඩග්යඝන කායරතබ්යබ්යො. සඞ්ඝියකපි එයසව
නයයො.සයචපනතිංඉස්සරතායයදති, ගරුභණ්ඩවිස්සජ්ජනිංආපජ්ජති.කතරිං
පනදාරුගරුභණ්ඩිංයහොති, කතරිංනයහොතීති? යිං තාවඅයරොපිමිංසයිංජාතිං, 
තිංසඞ්යඝනපරිච්ඡින්නට්ඨායනයයවගරුභණ්ඩිං, තයතොපරිංන ගරුභණ්ඩිං.
යරොපිමට්ඨායන ච සබ්යබ්යන සබ්බ්යිං ගරුභණ්ඩිං, පමාණයතො
සූචිදණ්ඩකප්පමාණිං ගරුභණ්ඩිං. 

න යවළුදායනනාතිආදීසුපි න යවළුදායනනාති න පච්චයයහතුයකන
යවළුදායනනාතිආදි සබ්බ්යිං න දාරුදායනනාති එත්ථ වුත්තනයයයනව
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යවදිතබ්බ්යිං.යවළුපනපමාණයතොයතලනාළිප්පමායණොගරුභණ්ඩිං, නතයතො 
යහට්ඨා.මනුස්සාවිහාරිංගන්ත්වායවළුිංයාචන්ති, භික්ඛූ‘‘සඞ්ඝියකො’’තිදාතුිං 
න විසහන්ති, මනුස්සා පුනප්පුනිං යාචන්ති වා තජ්යජන්ති වා, තදා භික්ඛූහි 
‘‘දණ්ඩකම්මිංකත්වාගණ්හථා’’තිවත්තුිංවට්ටති, යවළුදානිංනාමනයහොති.
සයච යත දණ්ඩකම්මත්ථාය වාසිඵරසුආදීනි වා ඛාදනීයිං වා යභොජනීයිං වා
යදන්ති, ගයහතුිංන වට්ටති. 

විනයට්ඨකථායිං පන ‘‘දඩ්ඪයගහා මනුස්සා ගණ්හිත්වා ගච්ඡන්තා න 
වායරතබ්බ්යා’’තිවුත්තිං.සයචසඞ්ඝස්සයවළුගුම්යබ්යයවළුදූසිකාඋප්පජ්ජති, තිං 
අයකොට්ටායපන්තානිං යවළු නස්සති. ‘‘කිිං කාතබ්බ්ය’’න්ති භික්ඛාචායර
මනුස්සානිං ආචික්ඛිතබ්බ්යිං. සයච යකොට්යටතුිං න ඉච්ඡන්ති, ‘‘සමිං භාගිං
ලභිස්සථා’’ති වත්තබ්බ්යා.නඉච්ඡන්තියයව, ‘‘ද්යවයකොට්ඨායසලභිස්සථා’’ති 
වත්තබ්බ්යා.එවම්පිඅනිච්ඡන්යතසුනට්යඨනඅත්යථොනත්ථි, ‘‘තුම්හාකිංඛයණ
සති දණ්ඩකම්මිංකරිස්සථ, යකොට්යටත්වාගණ්හථා’’ති වත්තබ්බ්යා, යවළුදානිං
නාමනයහොති.යවළුගුම්යබ්යඅග්ගම්හිඋට්ඨියතපිඋදයකනවුය්හමානයවළූසුපි 
එයසවනයයො. 

පත් දායන ගරුභණ්ඩතාය අයිං විනිච්ඡයයො – පත්තම්පි හි යත්ථ
වික්කායති, ගන්ධකාරාදයයො ගන්ධපලියවඨනාදීනිං අත්ථාය ගණ්හන්ති, 
තාදියස දුල්ලභට්ඨායනයයව ගරුභණ්ඩිං යහොති. එස තාව 
කිිංසුකපත්තකණ්ණපිළන්ධනතාලපත්තාදීසු විනිච්ඡයයො. තාලපණ්ණම්පි
ඉමස්මිිංයයව ඨායන කයථතබ්බ්යිං – තාලපණ්ණම්පි හි සයිංජායත තාලවයන 
සඞ්යඝනපරිච්ඡින්නට්ඨායනයයවගරුභණ්ඩිං, නතයතොපරිං, යරොපිමතායලසු
සබ්බ්යම්පි ගරුභණ්ඩිං, තස්සපමාණිංයහට්ඨිමයකොටියාඅට්ඨඞ්ගුලප්පමායණොපි
රිත්තයපොත්ථයකො. තිණම්පි එත්යථව පක්ඛිපිත්වා කයථතබ්බ්යිං. යත්ථ පන
තිණිං නත්ථි, තත්ථ තාලනාළියකරපණ්ණාදීහිපි ඡායදන්ති. තස්මා තානිපි
තියණයනවසඞ්ගහිතානි.ඉති මුඤ්ජපලාලාදීසුයිංකිඤ්චිමුට්ඨිප්පමාණිංතිණිං.
නාළියකරපණ්ණාදීසු ච එකපණ්ණම්පි සඞ්ඝස්ස දින්නිං වා තත්ථ ජාතිං වා
බ්යහිආරායම සඞ්ඝස්ස තිණවත්ථුම්හි ජාතතිණිං වා රක්ඛිතයගොපිතිං වා
ගරුභණ්ඩිංයහොති.තිංපනසඞ්ඝකම්යමචයචතියකම්යමචකයතඅතියරකිං 
පුග්ගලිකකම්යමදාතුිංවට්ටති.යහට්ඨාවුත්තදාරුයවළූසුපිඑයසවනයයො. 

පුප් දායන ‘‘එත්තයකසුරුක්යඛසු පුප්ඵානිවිස්සජ්ජිත්වායාගුභත්තත්ථාය
උපයනන්තු, එත්තයකසු යසනාසනපටිසඞ්ඛරයණ උපයනන්තූ’’ති එවිං
නියමිතට්ඨායනයයවපුප්ඵානිගරුභණ්ඩානි යහොන්ති.යදිසාමයණරාපුප්ඵානි
ඔචිනිත්වා රාසිිං කයරොන්ති, පඤ්චඞ්ගසමන්නාගයතො පුප්ඵභාජයකො භික්ඛු
භික්ඛුසඞ්ඝිං ගයණත්වා යකොට්ඨායස කයරොති. යසො සම්පත්තපරිසාය සඞ්ඝිං
අනාපුච්ඡිත්වාවදාතුිංලභති.අසම්මයතනපනආපුච්ඡිත්වාදාතබ්බ්යිං. භික්ඛුයනො
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පන කස්ස පුප්ඵානි දාතුිං ලබ්භති, කස්ස න ලබ්භතීති? මාතාපිතූනිං යගහිං 
හරිත්වාපි යගහයතො පක්යකොසායපත්වාපි ‘‘වත්ථුපූජිං කයරොථා’’ති දාතුිං
ලබ්භති, පිළන්ධනත්ථායනලබ්භති.යසසඤාතීනිංපනහරිත්වානදාතබ්බ්යිං, 
පක්යකොසායපත්වා පූජනත්ථාය දාතබ්බ්යිං. යසසජනස්ස පූජනට්ඨානිං
සම්පත්තස්සඅපච්චාසීසන්යතන දාතබ්බ්යිං, පුප්ඵදානිංනාමනයහොති. 

විහායර බ්යහූනිපුප්ඵානිපුප්ඵන්ති, භික්ඛුනාපිණ්ඩායචරන්යතනමනුස්යස
දිස්වා ‘‘විහායර බ්යහූනි පුප්ඵානි පූයජථා’’ති වත්තබ්බ්යිං, වචනමත්යත යදොයසො
නත්ථි, ‘‘මනුස්සාඛාදනීයයභොජනීයිංආදාය ආගමිස්සන්තී’’තිචිත්යතනපනන
වත්තබ්බ්යිං. සයච වදති, ඛාදනීයයභොජනීයිං න පරිභුඤ්ජිතබ්බ්යිං. මනුස්සා
අත්තයනො ධම්මතාය ‘‘විහායර පුප්ඵානි අත්ථී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අසුකදිවයස
විහාරිං ආගමිස්සාම, සාමයණරානිං පුප්ඵානි ඔචිනිතුිං මා යදථා’’ති වදන්ති. 
භික්ඛු සාමයණරානිං කයථතුිං පමුට්යඨො, සාමයණයරහි පුප්ඵානි ඔචිතානි, 
මනුස්සා භික්ඛුිංඋපසඞ්කමිත්වාමයිංතුම්හාකිංඅසුකදිවයසඑවිංආයරොචයිම්හ
‘‘සාමයණරානිං පුප්ඵානිඔචිනිතුිංමායදථා’’ති, කස්මානවාරයිත්ථාති? ‘‘සති
යම පමුට්ඨා, පුප්ඵානි ඔචිනිතමත්තායනව, නතාව පූජා කතා’’ති වත්තබ්බ්යිං, 
‘‘ගණ්හථ පූයජථා’’ති න වත්තබ්බ්යිං. සයච වදති, ආමිසිං න පරිභුඤ්ජිතබ්බ්යිං.
අපයරො භික්ඛු සාමයණරානිං ආචික්ඛති ‘‘අසුකගාමවාසියනො ‘පුප්ඵානි මා
ඔචිනිත්ථා’ති ආහිංසූ’’ති මනුස්සාපි ආමිසිං ආහරිත්වා දානිං දත්වා වදන්ති
‘‘අම්හාකිං මනුස්සා න බ්යහුකා, සාමයණයර අම්යහහි සහ පුප්ඵානි ඔචිනිතුිං
ආණායපථා’’ති. ‘‘සාමයණයරහිභික්ඛාලද්ධා.යයභික්ඛාචාරිංනගච්ඡන්ති, 
යත සයයමව ජානිස්සන්ති උපාසකා’’ති වත්තබ්බ්යිං. එත්තකිං නයිං ලභිත්වා
සාමයණයර පුත්යත වා භාතියක වා කත්වා පුප්ඵානි ඔචිනායපතුිං යදොයසො
නත්ථි, පුප්ඵදානිංනාමන යහොති. 

 ලදායන ඵලම්පි පුප්ඵිං විය නියමිතයමව ගරුභණ්ඩිං යහොති. විහායර
බ්යහුකස්මිිං ඵලාඵයල සති අඵාසුකමනුස්සා ආගන්ත්වා යාචන්ති, භික්ඛූ
‘‘සඞ්ඝික’’න්ති දාතුිංනඋස්සහන්ති, මනුස්සා විප්පටිසාරියනො අක්යකොසන්ති
පරිභාසන්ති, තත්ථකිිංකාතබ්බ්යන්ති? ඵයලහිවාරුක්යඛහිවා පරිච්ඡින්දිත්වා
කථිකාකාතබ්බ්යා ‘‘අසුයක චරුක්යඛ අසුයක චරුක්යඛ එත්තකානි ඵලානි
ගණ්හන්තා, එත්තයකසුවාරුක්යඛසුඵලානිගණ්හන්තානවායරතබ්බ්යා’’ති.
යචොරා වාඉස්සරාවාබ්යලක්කායරනගණ්හන්තානවායරතබ්බ්යා.කුද්ධාහියත
සකලවිහාරම්පි නායසයයිං, ආදීනයවොපනකයථතබ්යබ්යොති. 

සිනානදායන සිනානචුණ්ණානි යකොට්ටිතානි න ගරුභණ්ඩානි, 
අයකොට්ටියතො රුක්යඛ ඨියතොව රුක්ඛතයචො ගරුභණ්ඩිං, චුණ්ණිං පන
අගලානස්ස රජනනිපක්කිං වට්ටති. ගලානස්ස යිංකිඤ්චි චුණ්ණිං දාතුිං
වට්ටතියයව. 
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පටුන 

න චුණ්ණදායනනාති වුත්තනයයන සිරීසචුණ්ණාදීනිං දායනන. 

මත්තිකාදායනමත්තිකා හි යත්ථ දුල්ලභා යහොති, තත්යථව ගරුභණ්ඩිං. සාපි
යහට්ඨිමයකොටියා තිිංසපලගුළපිණ්ඩප්පමාණාව, තයතො යහට්ඨා න
ගරුභණ්ඩන්ති. 

දන් කට්ඨදායන දන්තකට්ඨිං අච්ඡින්නකයමව ගරුභණ්ඩිං. යයසිං
සාමයණරානිං සඞ්ඝයතො දන්තකට්ඨවායරො පාපුණාති, යත අත්තයනො
ආචරියුපජ්ඣායානිං පාටියයක්කිං දාතුිං න ලභන්ති. යයහි පන ‘‘එත්තකානි
දන්තකට්ඨානිආහරිතබ්බ්යානී’’තිපරිච්ඡින්දිත්වා වාරාගහිතා, යතඅතියරකානි
ආචරියුපජ්ඣායානිං දාතුිං ලභන්ති. එයකන භික්ඛුනා දන්තකට්ඨමාළකයතො
බ්යහූනි දන්තකට්ඨානි න ගයහතබ්බ්යානි, යදවසිකිං එයකකයමව ගයහතබ්බ්යිං.
පාටියයක්කිං වසන්යතනාපි භික්ඛුසඞ්ඝිං ගණයිත්වා යත්තකානි අත්තයනො
පාපුණන්ති, තත්තකායනව ගයහත්වා ගන්තබ්බ්යිං. අන්තරා ආගන්තුයකසු වා 
ආගයතසුදිසිංවාපක්කමන්යතසුආහරිත්වාගහිතට්ඨායනයයවඨයපතබ්බ්යානි. 

නමුයෙොදකදායනනාතිනමුඛයධොවනඋදකදායනන. 

න චාටුකමය ාොතිආදීසු චාටුකමයතා වුච්චති අත්තානිං දාසිං විය
නීචට්ඨායන ඨයපත්වා පරස්ස ඛලිතවචනම්පි සණ්ඨයපත්වා පියකාමතාය

පග්ගය්හවචනිං. න මුග්ගසූපය ාොති න මුග්ගසූපසමානතාය.
මුග්ගසූපසමානතාතිසච්චාලියකනජීවිකිංකප්පනතායඑතිංඅධවචනිං. යථාහි
මුග්ගසූයප පච්චන්යත බ්යහූ මුග්ගා පාකිං ගච්ඡන්ති යථොකා න ගච්ඡන්ති, 
එවයමව සච්චාලියකන ජීවිකකප්පයක පුග්ගයල බ්යහු අලිකිං යහොති, අප්පකිං
සච්චිං. යථා වා මුග්ගසූපස්ස අපවිසනට්ඨානිං නාම නත්ථි, එවයමව
සච්චාලිකවුත්තියනො පුග්ගලස්ස අප්පතිට්ඨානිං නාම නත්ථි. සිඞ්ඝාටකිං විය
ඉච්ඡිතිච්ඡිතට්ඨානස්සපතිට්ඨාති. යතනස්සසාමුසාවාදිතා ‘‘මුග්ගසූපයතා’’ති

වුත්තා. න පාරිභට්ෙ ාොති න පරිභටකම්මභායවන. පරිභටස්ස හි කම්මිං
පාරිභටයිං, තස්ස භායවො පාරිභටයතා, අලඞ්කාරකරණාදීහි

දාරකකීළාපනස්යසතිං අධවචනිං. න පීඨමද්දික ාොති න සහසා ඝරිං
පවිසිත්වාපීඨයකනිසීදනකතාය. 

න වත්ථුවිජ් ාොතිආදීසු වත්ථුවිජ් ා නාම ගාමනිගමනගරාදීනිං 

සුනිවිට්ඨදුන්නිවිට්ඨජානනසත්ථිං. තිරච්ඡානවිජ් ා නාම අනියයානිකත්තා
සග්ගයමොක්ඛමග්ගානිං තිරච්ඡානභූතා අඞ්ගසත්ථනිමිත්තාදිකා අවයසසවිජ්ජා. 

අඞ්ගවිජ් ා නාම ඉත්ථිපුරිසානිං සුභගදුබ්භගලක්ඛණජානනිං. නක්ෙත් විජ් ා 
නාමනක්ඛත්තානිංයයොගජානනසත්ථිං. 

නදූ ගමයනනාතිනදූයතයයිංකත්වාගමයනන. නපහිණගමයනනාතින

ගහීනිං සාසනිං ගයහත්වා ඝරා ඝරිං පහිතස්ස ගමයනන. න
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 ඞ්ඝයපසනියෙනාති ගාමන්තරයදසන්තරාදීසු යතසිං යතසිං ගහීනිං
සාසනපටිසාසනිං හරයණන. ඉදඤ්හි ජඞ්ඝයපසනියිං නාම අත්තයනො
මාතාපිතූනිං, යය චාස්සමාතාපිතයරොඋපට්ඨහන්ති, යතසිංසාසනිංගයහත්වා
කත්ථචිගමනවයසනවට්ටති. යචතියස්සවාසඞ්ඝස්සවාඅත්තයනොවාකම්මිං
කයරොන්තානිං වඩ්ඪකීනම්පිසාසනිං හරිතුිං වට්ටති.මනුස්සා ‘‘දානිං දස්සාම, 
පූජිං කරිස්සාම, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආචික්ඛථා’’ති ච වදන්ති; ‘‘අසුකත්යථරස්ස
නාමයදථා’’තිපිණ්ඩපාතිංවා යභසජ්ජිංවා චීවරිංවායදන්ති, ‘‘විහායරපූජිං
කයරොථා’’ති මාලාගන්ධවියලපනාදීනි වා ධජපටාකාදීනි වා නියයායතන්ති.
සබ්බ්යිංහරිතුිංවට්ටති, ජඞ්ඝයපසනියිංනාමනයහොති.යසසසාසනිංගයහත්වා
ගච්ඡන්තස්සපදවායරපදවායරයදොයසො. 

න යවජ් කම්යමනාති න යවජ්යජන හුත්වා 
කායතිකිච්ඡනාදියභසජ්ජකරයණන.යභසජ්ජිංපනපඤ්චන්නිංසහධම්මිකානිං
කාතබ්බ්යිං භික්ඛුස්ස භික්ඛුනියා සික්ඛමානාය සාමයණරස්ස සාමයණරියා. 
සමසීලසද්ධාපඤ්ඤානඤ්හිඑයතසිංතීසුසික්ඛාසුයුත්තානිංයභසජ්ජිංඅකාතුිං
න ලබ්භති. මාතාපිතූනිං තදුපට්ඨාකානිං අත්තයනො යවයයාවච්චකරස්ස
පණ්ඩුපලාසස්සාති එයතසිං පඤ්චන්නම්පි කාතුිං වට්ටති. යජට්ඨභාතු, 
කනිට්ඨභාතු, යජට්ඨභගනියා, කනිට්ඨභගනියා, චූළමාතුයා, මහාමාතුයා, 
චූළපිතුයනො, මහාපිතුයනො, පිතුච්ඡාය, මාතුච්ඡායාති එයතසිං පන දසන්නම්පි
කයරොන්යතනයතසිංයයවසන්තකිංයභසජ්ජිංගයහත්වා යකවලිංයයොයජත්වා
දාතබ්බ්යිං. සයච නප්පයහොති, අත්තයනො සන්තකිං තාවකාලිකිං දාතබ්බ්යිං. 
එයතසිංපුත්තපරම්පරායාවසත්තමාකුලපරිවට්ටා, තාවචත්තායරො පච්චයය 
ආහරායපන්තස්ස අකතවිඤ්ඤත්තිවා, යභසජ්ජිංකයරොන්තස්සයවජ්ජකම්මිං
වා, කුලදූසකාපත්තිවානයහොති. 

න පිණ්ඩපටිපිණ්ඩයකනාතිඑත්ථපිණ්ඩපායතොකස්සදාතබ්යබ්යො, කස්සන 
දාතබ්යබ්යො? මාතාපිතූනිං තදුපට්ඨාකානිං යවයයාවච්චකරස්ස පණ්ඩුපලාසස්ස 
සම්පත්තස්ස දාමරිකයචොරස්ස ඉස්සරස්සාපි දාතබ්යබ්යො. එයතසිං දත්වා පච්ඡා 

ලද්ධම්පිපිණ්ඩපටිපිණ්ඩිංනාමනයහොති. න දානානුප්පදායනනාතිඅත්තයනො 

දින්නකානිං න පුන දායනන. ධම්යමනාති ධම්යමන උප්පන්නිං. සයමනාති

කායසුචරිතාදිනා. ලද්ධාතිකායයන ලද්ධා. ලභිත්වාති චිත්යතන පාපුණිත්වා. 

අධිගන්ත්වාතිසම්පාපුණිත්වා. වින්දිත්වාතිඤායණනවින්දිත්වා. පටිලභිත්වාති
පුනප්පුනිංලභිත්වා. 

අන්නසන්නිධින්ති එත්ථ දුවිධා අන්නකථා විනයවයසන ච
සල්යලඛවයසන ච. විනයවයසන තාව යිංකිඤ්චි අන්නිං අජ්ජ පටිග්ගහිතිං
අපරජ්ජුසන්නිධකාරකිංයහොති, තස්සපරියභොයගපාචිත්තියිං.අත්තනා ලද්ධිං
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පන සාමයණරානිං දත්වා යතහි ලද්ධිං ඨපායපත්වා දුතියදිවයස භුඤ්ජිතුිං
වට්ටති, සල්යලයඛොපනනයහොති. 

පානසන්නිධිම්හිපි එයසව නයයො. එත්ථ පානිං නාම අම්බ්යපානාදීනි අට්ඨ
පානානි, යානියචයතසිංඅනුයලොමානි. 

වත්ථසන්නිධින්තිආදිම්හි අනධට්ඨිතාවිකප්පිතිං සන්නිධ ච යහොති
සල්යලඛඤ්ච යකොයපති. අයිං පරියාය කථාව, නිප්පරියායයතො පන
තිචීවරසන්තුට්යඨන භවිතබ්බ්යිං, චතුත්ථිං ලභිත්වා අඤ්ඤස්ස දාතබ්බ්යිං. සයච
යස්ස කස්සචි දාතුිං න සක්යකොති, යස්ස පන දාතුකායමො යහොති, යසො
උද්යදසත්ථායවාපරිපුච්ඡත්ථායවාගයතො, ආගතමත්යත දාතබ්බ්යිං, අදාතුිංන
වට්ටති. චීවයර පන අප්පයහොන්යත සතියා පච්චාසාය අනුඤ්ඤාතකාලිං 
ඨයපතුිංවට්ටති.සූචිසුත්තචීවරකාරකානිංඅලායභනතයතොපරම්පිවිනයකම්මිං
කත්වා ඨයපතුිං වට්ටති. ‘‘ඉමස්මිිං ජිණ්යණ පුන ඊදිසිංකුයතො ලභිස්සාමී’’ති
පනඨයපතුිංන වට්ටති, සන්නිධචයහොති, සල්යලඛඤ්චවියකොයපති. 

ොනසන්නිධිම්හි යානිං නාම වය්හිං රයථො සකටිං සන්දමානිකා සිවිකා
පාටඞ්කීතියනතිංපබ්බ්යජිතස්සයානිං.උපාහනාපන පබ්බ්යජිතස්සයානිංයයව.
එකභික්ඛුස්ස හි එයකො අරඤ්ඤත්ථාය, එකා යධොතපාදකත්ථායාති 
උක්කිංසයතො ද්යව උපාහනසඞ්ඝාටා වට්ටන්ති, තතියිං ලභිත්වා අඤ්ඤස්ස
දාතබ්යබ්යො, ‘‘ඉමස්මිිං ජිණ්යණ අඤ්ඤිං කුයතො ලභිස්සාමී’’ති හි ඨයපතුිං න 
වට්ටති, සන්නිධචයහොති, සල්යලඛඤ්චවියකොයපති. 

සෙනසන්නිධිම්හි සයනන්ති මඤ්යචො. එකස්ස භික්ඛුයනො එයකො ගබ්යභ
එයකො දිවාට්ඨායනති උක්කිංසයතො ද්යව මඤ්චා වට්ටන්ති, තයතො උත්තරි
ලභිත්වා අඤ්ඤස්ස භික්ඛුයනො වා ගණස්ස වා දාතබ්යබ්යො, අදාතුිං න වට්ටති, 
සන්නිධයචවයහොති, සල්යලඛඤ්චයකොයපති. 

ගන්ධසන්නිධිම්හි භික්ඛුයනොකණ්ඩුකච්ඡුඡවියදොසාදිආබ්යායධසතිගන්යධො
වට්ටති. යතන ගන්යධන තස්මිිං යරොයග වූපසන්යත අඤ්යඤසිං වා
ආබ්යාධකානිං දාතබ්යබ්යො. ද්වායර පඤ්චඞ්ගුලඝරධූපනාදීසු වා උපයනතබ්යබ්යො.
‘‘පුනයරොයගසතිභවිස්සතී’’තිඨයපතුිංන වට්ටති, ගන්ධසන්නිධච යහොති, 
සල්යලඛඤ්චයකොයපති. 

ආමිසන්ති අන්නාදිවුත්තාවයසසිංව දට්ඨබ්බ්යිං. යසයයථිදිං – ඉයධකච්යචො
භික්ඛු ‘‘තථාරූයප කායල උපකාරාය භවිස්සන්තී’’ති
තිලතණ්ඩුලමුග්ගමාසනාළියකරයලොණමච්ඡමිංසවල්ලූරසප්පියතලගුළ- 
භාජනාදීනිආහරායපත්වාඨයපති.යසොවස්සකායලකාලස්යසවසාමයණයරහි



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතුවටකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

යාගුිංපචායපත්වා භුඤ්ජිත්වා‘‘සාමයණරඋදකකද්දයමදුක්ඛිංගාමිංපවිසිතුිං, 
ගච්ඡ අසුකකුලිං ගන්ත්වා මය්හිං විහායර නිසින්නභාවිං ආයරොයචහි, 
අසුකකුලයතො දධආදීනි ආහරා’’ති යපයසති. භික්ඛූහි ‘‘කිිං, භන්යත, ගාමිං
පවිසථා’’ති වුත්යතපි ‘‘දුප්පයවයසො ආවුයසො ඉදානි ගායමො’’ති වදති. යත
‘‘යහොතු, භන්යත, අච්ඡථතුම්යහ, මයිං භික්ඛිං පරියයසිත්වා ආහරිස්සාමා’’ති
ගච්ඡන්ති. අථ සාමයණයරොපි දධආදීනි ආහරිත්වා භත්තඤ්ච බ්යයඤ්ජනඤ්ච
සම්පායදත්වා උපයනති, තිං භුඤ්ජන්තස්යසව උපට්ඨාකා භත්තිං පහිණන්ති, 
තයතොපි මනාපිං මනාපිං භුඤ්ජති. අථ භික්ඛූ පිණ්ඩපාතිං ගයහත්වා
ආගච්ඡන්ති, තයතොපි මනාපිං මනාපිං ගීවායාමකිං භුඤ්ජතියයව. එවිං
චතුමාසම්පිවීතිනායමති.අයිංවුච්චතිභික්ඛු ‘‘මුණ්ඩකුටුම්බිකජීවිකිංජීවති, න
සමණජීවික’’න්ති.එවරූයපොආමිසසන්නිධනාම යහොති. 

භික්ඛුයනො පන වසනට්ඨායන එකා තණ්ඩුලනාළි එයකො ගුළපිණ්යඩො 
චතුභාගමත්තිං සප්පීති එත්තකිංනියධතුිං වට්ටති අකායල සම්පත්තයචොරානිං
අත්ථාය. යත හි එත්තකම්පි ආමිසපටිසන්ථාරිං අලභන්තා ජීවිතාපි
යවොයරොයපයයිං, තස්මා සයචපි එත්තකිං නත්ථි, ආහරායපත්වාපි ඨයපතුිං
වට්ටති.අඵාසුකකායල චයයදත්ථකප්පියිං, තිංඅත්තනාපිපරිභුඤ්ජිතුිංවට්ටති.
කප්පියකුටියිංපනබ්යහුිං ඨයපන්තස්සාපිසන්නිධනාමනත්ථි. 

160. ඣායීනපාදයලොලස්සාතිඣානාභිරයතොචනචපාදයලොයලොඅස්ස. 

විරයම කුක්කුච්චා නප්පමජ්ය ෙයාති හත්ථකුක්කුච්චාදිකුක්කුච්චිං
වියනොයදයය, සක්කච්චකාරිතායයචත්ථ නප්පමජ්යජයය. 

එකත් මනුයුත්ය ොති එකීභාවිං අනුයුත්යතො. පරමත්ථගරුයකොති 
උත්තමත්ථගරුයකො.‘‘සකත්ථගරුයකො’’තිවාපායඨො. 

පටිසල්ලානාරායමොති ආරමණිං ආරායමො, තයතො තයතො ආරම්මණයතො
පටිසිංහරිත්වා එකීභායව පටිසල්ලායන ආරායමො යස්ස යසො

පටිසල්ලානාරායමො. අස්සාති භයවයය. තස්මිිං රයතොති පටිසල්ලානරය ො. 
එයතහි සීයලසු පරිපූරකාරිතිං දස්යසති. තිං කිස්ස යහතු? සීලවිපන්නස්ස

එකග්ගතාපින සම්පජ්ජති. අජ්ඣත් ං යචය ොසමථමනුයුත්ය ොති අත්තයනො
චිත්තසමයථ යුත්යතො. එත්ථ හි අජ්ඣත්තන්ති වා අත්තයනොති වා එතිං

එකත්ථිං, බ්යයඤ්ජනයමවනානිං. භුම්මත්යථ පයනතිං උපයයොගවචනිං. අනූති
ඉමිනාඋපසග්යගනයයොයගසිද්ධිං. 

අනිරාක ජ්ඣායනොති බ්යහි අනිහතජ්ඣායනො අවිනාසිතජ්ඣායනො වා.
නීහරණවිනාසත්ථඤ්හි ඉදිං නිරාකරණිං නාම. ‘‘ථම්භිං නිරිංකත්වා 

නිවාතවුත්තී’’තිආදීසු (සු. නි. 328) චස්ස පයයොයගො දට්ඨබ්යබ්යො. විපස්සනාෙ



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතුවටකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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සමන්නාගය ොති සත්තවිධාය අනුපස්සනාය යුත්යතො. සත්තවිධා අනුපස්සනා
නාමඅනිච්චානුපස්සනාදුක්ඛානුපස්සනාඅනත්තානුපස්සනා නිබ්බිදානුපස්සනා
විරාගානුපස්සනා නියරොධානුපස්සනා පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාති. තා 

විසුද්ධමග්යග (විසුද්ධ. 2.741 ආදයයො, 849 ආදයයො) විත්ථාරිතා. බූයහ ා

සුඤ්ඤාගාරානන්තිවඩ්යඪතා සුඤ්ඤාගාරානිං.එත්ථචසමථවිපස්සනාවයසන
කම්මට්ඨානිංගයහත්වාරත්තින්දිවිං සුඤ්ඤාගාරිංපවිසිත්වානිසීදමායනොභික්ඛු
‘‘බූ්රයහතා සුඤ්ඤාගාරාන’’න්ති යවදිතබ්යබ්යො. එකභූමකාදියභයද පාසායද
කුරුමායනොපිසුඤ්ඤාගාරානිං බූ්රයහතාතිදට්ඨබ්යබ්යො. 

සක්කච්චකාරීතිආදීසු දානාදීනිං කුසලධම්මානිං භාවනාය පුග්ගලස්ස වා

යදයයධම්මස්ස වා සක්කච්චකාරිතාවයසන සක්කච්චකාරී. අස්සාති භයවයය.

සතතභායවොසාතච්චිං, සාතච්චකාරිතාවයසන සා ච්චකාරී. නිරන්තරකාරිතාය 

අට්ඨි කාරී. යථා නාම කකණ්ටයකො යථොකිං ගන්ත්වා යථොකිං තිට්ඨති, න 
නිරන්තරිං ගච්ඡති, එවයමව යයො පුග්ගයලො එකදිවසිං දානිං දත්වා පූජිං වා
කත්වාධම්මිං වාසුත්වාසමණධම්මිංවාකත්වාපුනචිරස්සිංකයරොති, තිංන
නිරන්තරිං පවත්යතති. යසො ‘‘අසාතච්චකාරී, ඨිතකාරී’’ති වුච්චති. යයො පන

එවිං න යහොති, යසො අට්ඨිතකාරී. අයනොලීනවුත්තියකොති
නිරන්තරකරණසඞ්ඛාතස්ස විප්ඵාරස්ස අත්ථිතාය න ඔලීනවුත්තියකො. 

අනික්ඛිත් ච්ඡන්යදොති කුසලකිරියාය වීරියච්ඡන්දස්ස අනික්ඛිත්තභායවන

අනික්ඛිත්තච්ඡන්යදො. අනික්ඛිත් ධුයරොති වීරියධුරස්ස අයනොයරොපයකො, 
අයනොසක්කිතමානයසොති අත්යථො. 

අප්පටිවානීති අනිවත්තනිං. අධිට්ඨානන්ති කුසලකරයණ පතිට්ඨාභායවො. 

අනුයෙොයගොතිඅනුයුඤ්ජනිං. අප්පමායදොතිසතියා අවිප්පවායසො. 

161.  න්දිං මාෙං හස්සං ඛිඩ්ඩන්ති ආලසියඤ්ච මායඤ්ච හස්සඤ්ච 

කායිකිංවාචසිකිංඛිඩ්ඩඤ්ච. සවිභූසන්තිසද්ධිං විභූසාය. 

රත්තින්දිවං ඡයකොට්ඨාසං කරිත්වාති 
පුරිමයාමමජ්ඣිමයාමපච්ඡිමයාමවයසන රත්තිිං තයයො තථා දිවාති ඡබ්බිධිං

යකොට්ඨාසිං කත්වා. පඤ්චයකොට්ඨාසං පටි ග්යගෙයාති රත්තිිං මජ්ඣිමයාමිං
විස්සජ්යජත්වා අවයසසපඤ්චයකොට්ඨායසසු න නිද්දිං ඔක්කයමයය. 

එකයකොට්ඨාසං නිපජ්ය ෙයාති එකිං මජ්ඣිමයාමයකොට්ඨාසිං සයතො 
සම්පජායනොනිපජ්ජිත්වානිද්දිංඔක්කයමයය. 

ඉධ භික්ඛු දිවසම්පි පුබ්බ්යණ්යහ මජ්ඣන්යහ සායන්යහති තයයොපි 

දිවසයකොට්ඨාසා ගහිතා. චඞ්කයමන නිසජ් ාොති සකලිං දිවසිං ඉමිනා

ඉරියාපථද්වයයයනව විහරන්යතො චිත්තස්ස ආවරණයතො ආවරණීයෙහි 
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ධම්යමහි පඤ්චහි නීවරයණහි සබ්බ්යාකුසලධම්යමහි වා. චිත් ං 

පරියසොයධෙයාති යතහි ධම්යමහි චිත්තිං වියසොයධයය. ඨානිං පයනත්ථ
කිඤ්චාපිනගහිතිං, චඞ්කමනිසජ්ජාසන්නිස්සිතිංපනකත්වාගයහතබ්බ්යයමව. 

පඨමං ොමන්තිසකලස්මිම්පිපඨමයායම. 

යසෙයන්ති එත්ථ කාමයභොගීයසයයා යපතයසයයා සීහයසයයා
තථාගතයසයයාති චතස්යසො යසයයා. තත්ථ ‘‘යයභුයයයන, භික්ඛයව, 
කාමයභොගී වායමන පස්යසන යසන්තී’’ති (අ. නි. 1.4246) අයිං 

කාමයභොගීයසෙයා. යතසු හි යයභුයයයන දක්ඛිණපස්යසන සයායනො නාම 
නත්ථි. ‘‘යයභුයයයන, භික්ඛයව, යපතාඋත්තානායසන්තී’’ති(අ.නි.4.246) 

අයිං යප යසෙයා. අප්පමිංසයලොහිතත්තා හි අට්ඨිසඞ්ඝාටඝට්ටිතා එයකන
පස්යසන සයිතුිං න සක්යකොන්ති, උත්තානාව යසන්ති. ‘‘සීයහො, භික්ඛයව, 
මිගරාජා දක්ඛියණන පස්යසන යසයයිං කප්යපති…යප.… අත්තමයනො

යහොතී’’ති (අ.නි.4.246) අයිං සීහයසෙයා. යතජුස්සදත්තාහිසීයහොමිගරාජා
ද්යව පුරිමපායද එකස්මිිං පච්ඡිමපායද එකස්මිිං ඨායන ඨයපත්වා නඞ්ගුට්ඨිං
අන්තරසත්ථිම්හි පක්ඛිපිත්වා පුරිමපාදපච්ඡිමපාදනඞ්ගුට්ඨානිං ඨියතොකාසිං
සල්ලක්යඛත්වා ද්වින්නිං පුරිමපාදානිං මත්ථයක සීසිං ඨයපත්වා සයති. 
දිවසම්පි සයිත්වා පබුජ්ඣමායනො න උත්රස්යතො පබුජ්ඣති, සීසිං පන
උක්ඛිපිත්වා පුරිමපාදාදීනිං ඨියතොකාසිං සල්ලක්යඛති. සයච කිඤ්චි ඨානිං
විජහිත්වා ඨිතිං යහොති, ‘‘නයිදිං තුය්හිං ජාතියා, න සූරභාවස්ස අනුරූප’’න්ති
අනත්තමයනො හුත්වා තත්යථව සයති, න යගොචරාය පක්කමති. අවිජහිත්වා
ඨියත පන ‘‘තුය්හිං ජාතියා ච සූරභාවස්ස ච අනුරූපමිද’’න්ති හට්ඨතුට්යඨො
උට්ඨායසීහවිජම්භිතිංවිජම්භිත්වායකසරභාරිං විධුනිත්වාතික්ඛත්තුිංසීහනාදිං

නදිත්වා යගොචරාය පක්කමති. චතුත්ථජ්ඣානයසයයා පන  ථාග යසෙයාති
වුච්චති. තාසු ඉධ සීහයසයයා ආගතා. අයඤ්හි යතජුස්සදඉරියාපථත්තා
උත්තමයසයයානාම. 

පායද පාදන්ති දක්ඛිණපායද වාමපාදිං. අච්චාධාොති අතිආධාය ඊසකිං
අතික්කම්ම ඨයපත්වා. යගොප්ඵයකන හි යගොප්ඵයක, ජාණුනා වා ජාණුම්හි
සඞ්ඝට්ටියමායන අභිණ්හිං යවදනා උප්පජ්ජති, චිත්තිං එකග්ගිං න යහොති, 
යසයයා අඵාසු යහොති. යථා පන න සඞ්ඝට්යටති, එවිං අතික්කම්ම ඨපියත
යවදනානුප්පජ්ජති, චිත්තිංඑකග්ගිංයහොති, යසයයා ඵාසුයහොති.යතනවුත්තිං

– ‘‘පායද පාදිං අච්චාධායා’’ති. සය ො සම්ප ායනොති සතියා යචව
සම්පජානපඤ්ඤාය ච සමන්නාගයතො හුත්වා. ඉමිනා සුපරිග්ගාහකිං

සතිසම්පජඤ්ඤිං කථිතිං. උට්ඨානසඤ්ඤං මනසිකරිත්වාති ‘‘අසුකයවලාය
නාම උට්ඨහිස්සාමී’’ති එවිං උට්ඨානයවලාපරිච්යඡදකිං උට්ඨානසඤ්ඤිං
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චිත්යත ඨයපත්වා. එවිං කත්වා නිපන්යනො හි යථාපරිච්ඡින්නකායලයයව
උට්ඨාති. 

වීරියින්ද්රියනිද්යදයස යච සියකොති ඉදිං වීරියස්ස නියමයතො
යචතසිකභාවදීපනත්ථිං වුත්තිං, ඉදඤ්හි වීරියිං ‘‘යදපි, භික්ඛයව, කායිකිං
වීරියිං, තදපි වීරියසම්යබ්යොජ්ඣඞ්යගො, යදපි යචතසිකිං වීරියිං, තදපි
වීරියසම්යබ්යොජ්ඣඞ්යගොති. ඉතිහිදිං උද්යදසිං ගච්ඡතී’’ති එවමාදීසු සුත්යතසු 
(සිං. නි. 5.233) චඞ්කමාදීනි කයරොන්තස්ස උප්පජ්ජනතාය කායිකන්ති
වුච්චමානම්පි කායවිඤ්ඤාණිං විය කායිකිං නාම නත්ථි, යචතසිකයමව

පයනතන්තිදීයපතුිං ‘‘යචතසියකො’’ති වුත්තිං. වීරිොරම්යභොතිවීරියසඞ්ඛායතො
ආරම්යභො.අයඤ්හි ආරම්භසද්යදොකම්යමආපත්තියිංකිරියායිංවීරියයහිිංසායිං
වියකොපයනතිඅයනයකසුඅත්යථසු ආගයතො. 

‘‘යිං කිඤ්චිදුක්ඛිංසම්යභොති, සබ්බ්යිං ආරම්භපච්චයා; 
ආරම්භානිංනියරොයධන, නත්ථිදුක්ඛස්සසම්භයවො’’ති.(සු.නි. 749) – 

එත්ථහිකම්මිංආරම්යභොතිආගතිං.‘‘ආරම්භතිචවිප්පටිසාරීච යහොතී’’ති(අ.
නි. 5.142; පු. ප. 191) එත්ථ ආපත්ති. ‘‘මහායඤ්ඤා මහාරම්භා, න යත 
යහොන්තිමහප්ඵලා’’ති(අ.නි.4.39; සිං.නි.1.120) එත්ථයූපුස්සාපනාදිකිරියා. 
‘‘ආරම්භථනික්කමථ, යුඤ්ජථබුද්ධසාසයන’’ති (සිං.නි.1.185; කථා.333; 
යනත්ති. 29; යපටයකො. 38; මි. ප. 5.1.4) එත්ථ වීරියිං. ‘‘සමණිං යගොතමිං
උද්දිස්ස පාණිං ආරම්භන්තී’’ති (ම. නි. 2.51) එත්ථ හිිංසා.
‘‘බීජගාමභූතගාමසමාරම්භාපටිවිරයතො යහොතී’’ති(දී.නි.1.10; ම.නි.1.293) 
එත්ථ යඡදනභඤ්ජනාදිකිං වියකොපනිං. ඉධ පන වීරියයමව අධප්යපතිං.
යතනාහ ‘‘වීරියාරම්යභොති වීරියසඞ්ඛායතො ආරම්යභො’’ති. වීරියඤ්හි
ආරම්භනවයසන ආරම්යභොති වුච්චති. ඉදමස්ස සභාවපදිං. යකොසජ්ජයතො 

නික්ඛමනවයසන නික්කයමො. පරිං පරිං ඨානිං අක්කමනවයසන පරක්කයමො. 

උග්ගන්ත්වා යමනවයසන උෙයායමො. වායමනවයසන වාොයමො. 

උස්සහනවයසන උස්සායහො. අධමත්තුස්සහනවයසන උස්යසොළ්හී. 

ථිරභාවට්යඨන ථායමො. චිත්තයචතසිකානිං ධාරණවයසන අවිච්යඡදයතො වා

පවත්තනවයසනකුසලසන්තානිංධායරතීති ධිති. 

අපයරො නයයො – නික්කයමො යචයසො කාමානිං පනුදනාය. පරක්කයමො 

යචයසොබ්යන්ධනච්යඡදාය. උෙයායමො යචයසො ඔඝස්සනිත්ථරණාය. වාොයමො 

යචයසොපාරිංගමනට්යඨන. උස්සායහො යචයසොපුබ්බ්යඞ්ගමට්යඨන. උස්යසොළ්හී 

යචයසො අධමත්තට්යඨන. ථායමො යචයසො පලිඝුග්ඝාටනතාය. ධිති යචයසො 
අට්ඨිතකාරිතායාති. 
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‘‘කාමිං තයචො ච න්හාරු ච, අට්ඨි ච අවසිස්සතූ’’ති (අ. නි. 2.5) එවිං

පවත්තිකායල අසිථිලපරක්කමවයසන අසිථිලපරක්කම ා, ථිරපරක්කයමො
දළ්හපරක්කයමොති අත්යථො. යස්මා පයනතිං වීරියිංකුසලකම්මකරණට්ඨායන
ඡන්දිං න නික්ඛිපති, ධුරිං න නික්ඛිපති, න ඔතායරති න විස්සජ්යජති, 

අයනොසක්කිතමානසතිං ආවහති, තස්මා ‘‘අනික්ඛිත් ච්ඡන්ද ා

අනික්ඛිත් ධුර ා’’ති වුත්තිං. යථා පන තජ්ජාතියක උදකසම්භින්නට්ඨායන
ධුරවාහයගොණිං‘‘ගණ්හථා’’තිවදන්ති, යසොජාණුනා භූමිිංඋප්පීයළත්වාපිධුරිං
වහති, භූමියිංපතිතුිංනයදති, එවයමව වීරියිංකුසලකම්මකරණට්ඨායනධුරිංන

නික්ඛිපති පග්ගණ්හාති, තස්මා ‘‘ධුරසම්පග්ගායහො’’ති වුත්තිං.

පග්ගහලක්ඛයණ ඉන්දට්ඨිං කායරතීති වීරියින්ද්රිෙං. යකොසජ්යජ න කම්පතීති 

වීරිෙබලං. යාථාවනියයානිකකුසලවායාමතාය සම්මාවාොයමො. 

 න්දීති ජාතිආලසියිං.  න්දිෙනාති තන්දියනාකායරො.  න්දිමනක ාති 

තන්දියා අභිභූතචිත්තතා. අලසස්ස භායවො ආලසයං, ආලසයායනාකායරො 

ආලසයාෙනා. ආලසයායිතස්සභායවො ආලසයායි ත් ං. ඉතිසබ්යබ්යහිඉයමහි
පයදහිකියලසවයසනකායාලසියිං කථිතිං. 

වඤ්චනිකා චරිොති වඤ්චනිකා කිරියා. මා මං  ඤ්ඤාති වාචං භාසතීති
ජානිංයයවපණ්ණත්තිිං වීතික්කමන්යතොභික්ඛුභාරියිංකයරොති, අම්හාකිංපන

වීතික්කමට්ඨානිංනාමනත්ථීති උපසන්යතොවියභාසති. කායෙනපරක්කමතීති 
‘‘මයා කතිං ඉදිං පාපකම්මිං මා යකචි ජානිිංසූ’’තිකායයන වත්තිං කයරොති. 
විජ්ජමානයදොසපටිච්ඡාදනයතො චක්ඛුයමොහනමායා වියාති මායා, මායාවියනො

භායවො මාොවි ා. කත්වා පාපිං පුන පටිච්ඡාදනයතො අති අස්සරති එතාය 

සත්යතොති අච්චසරා. කායවාචාකිරියාහි අඤ්ඤථා දස්සනයතො වඤ්යචතීති 

වඤ්චනා. එතාය සත්තා නිකයරොන්තීති නිකති, මිච්ඡා කයරොන්තීති අත්යථො.

‘‘නාහිං එවිං කයරොමී’’ති පාපානිං නික්ඛිපනයතො නිකිරණා. ‘‘නාහිං එවිං

කයරොමී’’ති පරිවජ්ජනයතො පරිහරණා. කායාදීහි සිංවරණයතො ගූහනා. 

සබ්බ්යයතො භායගන ගූහනා පරිගූහනා. තිණපණ්යණහි විය ගූථිං 

කායවචීකම්යමහි පාපිං ඡාදියතීති ඡාදනා. සබ්බ්යයතො භායගන ඡාදනා 

පරිච්ඡාදනා. න උත්තානිං කත්වා දස්යසතීති අනුත් ානීකම්මං. න පාකටිං

කත්වා දස්යසතීති අනාවිකම්මං. සුට්ඨු ඡාදනා යවොච්ඡාදනා. 

කතපාපපටිච්ඡාදනවයසනපුනපිපාපස්සකරණයතො පාපකිරිො.අෙං වුච්චතීති
අයිං කතපටිච්ඡාදනලක්ඛණා මායා නාම වුච්චති. යාය සමන්නාගයතො 
පුග්ගයලො භස්මාපටිච්ඡන්යනො විය අඞ්ගායරො, උදකපටිච්ඡන්යනො විය ඛාණු, 

පියලොතිකාය පලියවඨිතිංවියචසත්ථිංයහොති. අතියවලංදන් විදංසකංහසතීති 
පමාණාතික්කන්තිං දන්තිං විවරිත්වා පයරසිං දස්යසත්වා හාසිං යසොමනස්සිං 
උප්පායදත්වාහසති. 
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කායිකා ච ඛිඩ්ඩාතිකායයන පවත්තා කීළා. එයසවනයයො වාචසිකාෙපි. 

හත්ථීහිපි කීළන්තීති හත්ථීහි කීළිතත්ථාය පුරයතො

ධාවනආධාවනපිට්ඨනිසීදනාදිකීට්ඨාය කීළන්ති. එයසව නයයො අස්සරයථසුපි. 

අට්ඨපයදපි කීළන්තීතිඑයකකායපන්තියාඅට්ඨඅට්ඨපදානිඅස්සාතිඅට්ඨපදිං, 

තස්මිිං අට්ඨපයද. දසපයදපිඑයසවනයයො. ආකායසපීතිඅට්ඨපදදසපයදසුවිය

ආකායසයයව කීළන්ති. පරිහාරපයථපීති භූමියිං නානාපථමණ්ඩලිං කත්වා

තත්ථ පරිහරිතබ්බ්යපථිං පරිහරන්තා කීළන්ති. සන්තිකාෙපි කීළන්තීති
සන්තිකකීළාය කීළන්ති, එකජ්ඣිංඨපිතා සාරියයොවාපාසාණසක්ඛරායයොවා 
අචායලන්තානයඛයනවඅපයනන්තිචඋපයනන්තිච.සයචතත්ථකාචිචලති, 
පරාජයයො යහොතීති. 

ෙලිකාොතිජූතඵලයකපාසකකීළායකීළන්ති. ඝටිකාොතිඝටිකාවුච්චති

දීඝදණ්ඩයකනරස්සදණ්ඩකිං පහරණකීළා, තායකීළන්ති. සලාකහත්යථනාති
ලාඛායවා මඤ්ජට්ඨියාවාපිට්යඨොදයකනවාසලාකහත්ථිංයතයමත්වා ‘‘කිිං
යහොතූ’’තිභූමියිංවා භිත්තියිංවාතිංපහරිත්වාහත්ථිඅස්සාදිරූපානිදස්යසන්තා

කීළන්ති. අක්යෙනාති ගුයළන. පඞ්කචීයරනාති පඞ්කචීරිං වුච්චති

පණ්ණනාළිකා, තිං ධමන්තා කීළන්ති. වඞ්කයකනාති ගාමදාරකානිං

කීළනයකන ඛුද්දකනඞ්ගයලන. යමොක්ෙචිකාොති සම්පරිවත්තකකීළාය, 
ආකායස වා දණ්ඩිං ගයහත්වා භූමියිං වා සීසිං ඨයපත්වා යහට්ඨුපරියභායවන

පරිවත්තන්තා කීළන්තීති වුත්තිං යහොති. චිඞ්ගුලයකනාති චිඞ්ගුලකිං වුච්චති
තාලපණ්ණාදීහි කතිං වාතප්පහායරන පරිබ්භමනචක්කිං, යතන කීළන්ති. 

පත් ාළ්හයකනාති පත්තාළ්හකිං වුච්චති පණ්ණනාළි, තාය වාලිකාදීනි

මිනන්තා කීළන්ති. රථයකනාති ඛුද්දකරයථන. ධනුයකනාති ඛුද්දකධනුනා. 

අක්ෙරිකාොති අක්ඛරිකාවුච්චතිආකායසවාපිට්ඨියිංවාඅක්ඛරජානනකීළා, 

තායකීළන්ති. මයනසිකාොතිමයනසිකා වුච්චති මනසා චින්තිතජානනකීළා, 

තාය කීළන්ති. ෙථාවජ්ය නාතියථාවජ්ජිංවුච්චති කාණකුණිඛුජ්ජාදීනිංයිංයිං

වජ්ජිං, තිං තිං පයයොයජත්වා දස්සනකීළා, තාය කීළන්ති. මුෙයභරිකන්ති

මුඛසද්යදන යභරී විය වාදනිං. මුොලම්බරන්ති මුඛානුලිත්තයභරිසද්දකරණිං. 

මුෙඩිණ්ඩිමකන්ති මුයඛන පහතයභරිසද්දකරණිං. මුෙවලිමකන්ති ඔට්ඨමිංසිං
ජිම්හිං කත්වා සද්දකරණිං. ‘‘මුඛතලික’’න්තිපි පායඨො, මුඛිං පරිවත්යතත්වා

ධමනිං. මුෙයභරුළකන්තිමුයඛනයභරිවාදනිං. නාටකන්තිඅභිනයිංදස්යසත්වා

උග්ගණ්හාපනිං. ‘‘නට්ටක’’න්තිපි පායඨො. ලාපන්ති උක්කුට්ඨිතකරණිං. 

ගී න්තිගායනිං. දවකම්මන්ති හස්සකීළාකරණිං. අෙංවාචසිකාඛිඩ්ඩාතිඅයිං 
කීළාවාචායජාතාවචීද්වායරඋප්පන්නා. 

යකසාචමස්සුචාතිආදීසුයකසානිං කත්තරිකායඨානාතිරිත්තානිඅකත්වා
කත්තරිකාය යඡදනිං මස්සූනිං දාඨිකිං ඨයපත්වා කප්පාසනඤ්ච
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පටුන 

එකයතොවණ්ඩිකාදිමාලා ච මූලගන්ධාදිගන්ධා චඡවිකරණවියලපනා ච.ගීවාදීසු

පිළන්ධනආභරණා ච සීයස පටිමුඤ්චනපසාධනපිළන්ධනා ච

සරීරනිවාසනවිචිත්රවත්ථා ච සිංයවල්ලියබ්යන්ධනපසාධනඤ්ච.‘‘පරාසන’’න්තිපි

පායඨො.සීසයවඨනපටසඞ්ඛාතයවඨනඤ්ච. 

උච්ඡාදනාදීසු මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛන්තදාරකානිං සරීරගන්යධො
ද්වාදසමත්තවස්සකායල නස්සති, යතසිං සරීරගන්ධහරණත්ථාය

ගන්ධචුණ්ණාදීහිඋච්ඡායදන්ති, එවරූපිං උච්ඡාදනං නවට්ටති.පුඤ්ඤවන්යත
පන දාරයක ඌරූසු නිපජ්ජායපත්වා යතයලන මක්යඛත්වා
හත්ථපාදඌරුනාභිආදීනිං සණ්ඨානසම්පාදනත්ථිං පරිමද්දන්ති, එවරූපිං 

පරිමද්දනං නවට්ටති. 

න්හාපනන්ති යතසිංයයව දාරකානිං ගන්ධාදීහි න්හාපනිං. සම්බාහනන්ති

මහාමල්ලානිං විය හත්ථපායද මුග්ගරාදීහි පහරිත්වා බ්යාහුවඩ්ඪනිං. ආදාසන්ති

යිංකිඤ්චි ආදාසිංපරිහරිතුිංනවට්ටති. අඤ් නං අලඞ්කාරඤ්ජනයමව. මාලාති

බ්යද්ධමාලා වා අබ්යද්ධමාලා වා. වියලපනන්ති යිංකිඤ්චි ඡවිරාගකරණිං. 

මුෙචුණ්ණකං මුෙයලපනන්ති මුයඛ කාළපීළකාදීනිං හරණත්ථාය
මත්තිකාකක්කිංයදන්ති.යතන යලොහියතචලියතසාසපකක්කිංයදන්ති, යතන
යදොයස ඛාදියත තිලකක්කිං යදන්ති, යතන යලොහියත සන්නිසින්යන
හලිද්දිකක්කිං යදන්ති, යතන ඡවිවණ්යණ ආරූළ්යහ මුඛචුණ්ණයකන මුඛිං 
චුණ්යණන්ති, තිංසබ්බ්යිංනවට්ටති. 

හත්ථබන්ධාදීසුහත්යථ විචිත්රසඞ්ඛකපාලාදීනිබ්යන්ධත්වාවිචරන්ති, තිංවා
අඤ්ඤිංවාසබ්බ්යම්පි හත්ථාභරණිංනවට්ටති.අපයරසිඛිංබ්යන්ධත්වාවිචරන්ති, 
සුවණ්ණචීරකමුත්තාවළිආදීහිචතිංපරික්ඛිපන්ති, තිංසබ්බ්යිංනවට්ටති.අපයර 
චතුහත්ථදණ්ඩිං වා අඤ්ඤිං වා පන අලඞ්කතදණ්ඩකිං ගයහත්වා විචරන්ති, 
තථා ඉත්ථිපුරිසරූපාදිවිචිත්තිං යභසජ්ජනාළිකිං සුපරික්ඛිත්තිං වාමපස්යස
ඔලග්යගන්ති, අපයර අයනකචිත්රයකොසිං අතිතිඛිණිං අසිිං, 
පඤ්චවණ්ණසුත්තසිබ්බිතිං මකරදන්තකාදිවිචිත්තිං ඡත්තිං, 
සුවණ්ණරජතාදිවිචිත්රා යමොරපිඤ්ඡාදිපරික්ඛිත්තා උපාහනා, යකචි
රතනමත්තායාමිං චතුරඞ්ගුලවිත්ථතිං යකසන්තපරිච්යඡදිං දස්යසත්වා
යමඝමුයඛ විජ්ජුලතිං විය නලායට උණ්හීසපට්ටිං බ්යන්ධත්වා චූළාමණිිං
ධායරන්ති, චාමරවාලබීජනිිංධායරන්ති, තිංසබ්බ්යිංන වට්ටති. 

ඉමස්ස වා පූතිකාෙස්සාති ඉමස්ස චාතුමහාභූතමයස්ස කුණපසරීරස්ස. 

යකළනාතිකීළාපනා. පරියකළනාතිසබ්බ්යයතොභායගනකීළාපනා. යගධි  ාති

අභිකඞ්ඛිතතා. යගධි ත් න්ති ගද්ධභායවො අභිකඞ්ඛිතභායවො. චපල ාති

අලඞ්කාරකරණිං. චාපලයන්ති චපලභාවිං. 
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සවිභූසන්තිආදීසු විභූසාය සහ සවිභූසිං. ඡවිරාගකරණසඞ්ඛායතන

පරිවායරනසහ සපරිවාරං. පරිභණ්යඩනසහ සපරිභණ්ඩං. පරික්ඛායරනසහ 

සපරික්ොරං. 

162. ආථබ්බණන්තිආථබ්බ්යණිකමන්තප්පයයොගිං. සුපිනන්තිසුපිනසත්ථිං. 

ලක්ෙණන්ති මණිලක්ඛණාදිිං. යනො විදයහති නප්පයයොයජයය. විරු ඤ්චාති
මිගාදීනිංවට්යටත්වාවස්සිතිං. 

ආථබ්බණිකාති පරූපඝාතමන්තජානනකා. ආථබ්බණං පයෙොය න්තීති
ආථබ්බ්යණිකාකිරසත්තාහිංඅයලොණකිං භුඤ්ජිත්වාදබ්යබ්යඅත්ථරිත්වාපථවියිං
සයමානාතපිංචරිත්වාසත්තයමදිවයස සුසානභූමිිංසජ්යජත්වාසත්තයමපයද
ඨත්වාහත්ථිංවට්යටත්වාවට්යටත්වාමුයඛන විජ්ජිංපරිජප්පන්ති, අථයතසිං

කම්මිංසමිජ්ඣති.එවරූපිංසන්ධාය ‘‘ආථබ්බණංපයෙොය න්තී’’තිආහ.තත්ථ 

පයෙොය න්තීති යුත්තප්පයුත්තා යහොන්ති. නගයර වා රුද්යධති නගයර

සමන්තයතොරුන්ධත්වාආවරිත්වාගහියත. සඞ්ගායමවාපච්චුපට්ඨිය තිරයණ

උපගන්ත්වාඨියත. පච්චත්ථියකසුපච්චාමිත්ය සූතිපටාණීභූයතසුයවරීසු. ඊතිං

උප්පායදන්තීතිසරීරචලනිංකම්පනිං, තස්සඋප්පාදනිං කයරොන්ති. උපද්දවන්ති

කායපීළනිං කයරොන්ති. යරොගන්ති බ්යයාධිං. පජ් රකන්ති ජරිං. සූලන්ති

උද්ධුමාතකිං. විසූචිකන්ති විජ්ඣනිං. පක්ෙන්දිකන්ති යලොහිතපක්ඛන්දිකිං. 

කයරොන්තීතිඋප්පායදන්ති. 

සුපිනපාඨකාති සුපිනබ්යයාකරණකා. ආදිසන්තීති බ්යයාකයරොන්ති. යෙො

පුබ්බණ්හසමෙං සුපිනං පස්සතීතිආදීසු අච්චන්තසිංයයොයග උපයයොගවචනිං, 

පුබ්බ්යණ්හසමයයති අත්යථො. එවං විපායකො යහොතීති ඉට්ඨානිට්ඨවයසන

එවරූයපො විපායකො යහොති. අවකුජ්  නිපන්යනොති අයධොමුයඛො හුත්වා
නිපන්යනොපස්සති.එවිංසුපිනපාඨකාසුපිනිංආදිසන්ති. 

තඤ්චපනසුපිනිංපස්සන්යතොචතූහිකාරයණහිපස්සතිධාතුක්යඛොභයතො 
වාඅනුභූතපුබ්බ්යයතොවායදවයතොපසිංහාරයතොවාපුබ්බ්යනිමිත්තයතොවාති.තත්ථ

පිත්තාදීනිං යඛොභකරණපච්චයයයොයගන ඛුභිතධාතුයකො ධාතුක්යෙොභය ො 

සුපිනිං පස්සති, පස්සන්යතො ච නානාවිධිං සුපිනිං පස්සති. අනුභූ පුබ්බය ො 

පස්සන්යතො පුබ්යබ්ය අනුභූතපුබ්බ්යිං ආරම්මණිං පස්සති. යදවය ොපසංහාරය ො 

පස්සන්යතො යදවතානිං ආනුභායවන ආරම්මණානි පස්සති. පුබ්බනිමිත් ය ො 
පස්සන්යතො පුඤ්ඤාපුඤ්ඤවයසනඋප්පජ්ජිතුකාමස්සඅත්ථස්සවාඅනත්ථස්ස
වා පුබ්බ්යනිමිත්තභූතිං සුපිනිං පස්සති. තත්ථ යිං ධාතුක්යඛොභයතො 
අනුභූතපුබ්බ්යයතො ච සුපිනිං පස්සති, න තිං සච්චිං යහොති. යිං
යදවයතොපසිංහාරයතොපස්සති, තිං සච්චිංවායහොතිඅලිකිංවා.කුද්ධාහියදවතා
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උපායයන විනායසතුකාමා විපරීතම්පි කත්වා දස්යසන්ති. යිං පන
පුබ්බ්යනිමිත්තයතො පස්සති, තිං එකන්තසච්චයමව යහොති. එයතසිං චතුන්නිං
මූලකාරණානිං සිංසග්ගයභදයතොපි සුපිනයභයදො යහොතියයව. තඤ්ච පයනතිං
චතුබ්බිධිං සුපිනිං යසක්ඛපුථුජ්ජනාව පස්සන්ති අප්පහීනවිපල්ලාසත්තා.
අයසක්ඛාන පස්සන්තිපහීනවිපල්ලාසත්තා. 

කිිංපයනතිංපස්සන්යතොසුත්යතොපස්සති, උදාහුපටිබුද්යධො, උදාහු යනව
සුත්යතො න පටිබුද්යධොති? කිඤ්යචත්ථ – යදි තාව සුත්යතො පස්සති, 
අභිධම්මවියරොයධො ආපජ්ජති. භවඞ්ගචිත්යතන හි සුපති, තිං
රූපනිමිත්තාදිආරම්මණිං රාගාදිසම්පයුත්තිංවානයහොති, සුපිනිංපස්සන්තස්ස
ච ඊදිසානි චිත්තානි උප්පජ්ජන්ති. අථ පටිබුද්යධො පස්සති, විනයවියරොයධො
ආපජ්ජති. යඤ්හි පටිබුද්යධො පස්සති, තිං සබ්යබ්යොහාරිකචිත්යතන පස්සති, 
සබ්යබ්යොහාරිකචිත්යතන ච කයත වීතික්කයම අනාපත්ති නාම නත්ථි, සුපිනිං
පස්සන්යතන පන කයත වීතික්කයම එකන්තිං අනාපත්ති එව. අථ යනව
සුත්යතො න පටිබුද්යධො පස්සති, යකො නාම පස්සති. එවඤ්ච සති සුපිනස්ස
අභායවොවආපජ්ජති, න අභායවො. කස්මා? යස්මාකපිනිද්දාපයරයතො පස්සති.
වුත්තඤ්යහතිං – ‘‘මජ්ඣූපගයතො, මහාරාජ, කපිනිද්දාපයරයතො සුපිනිං 
පස්සතී’’ති(මි.ප.5.3.5). 

කපිනිද්දාපයරය ොති මක්කටනිද්දාය යුත්යතො. යථා හි මක්කටස්සනිද්දා
ලහුපරිවත්තා යහොති, එවිංයානිද්දාපුනප්පුනිංකුසලාදිචිත්තයවොකිණ්ණත්තා
ලහුවිපරිවත්තා. යස්සා පවත්තියිං පුනප්පුනිං භවඞ්ගයතො උත්තරණිං යහොති, 
තායයුත්යතොසුපිනිංපස්සති. යතනායිංසුපියනොකුසයලොපියහොතිඅකුසයලොපි
අබ්යයාකයතොපි. තත්ථ සුපිනන්යත යචතියවන්දනධම්මස්සවනධම්මයදසනාදීනි
කයරොන්තස්ස කුසයලො, පාණාතිපාතාදීනි කයරොන්තස්ස අකුසයලො, ද්වීහි
අන්යතහි මුත්යතො ආවජ්ජනතදාරම්මණක්ඛයණ අබ්යයාකයතොති යවදිතබ්යබ්යො.
ස්වායිං දුබ්බ්යලවත්ථුකත්තා යචතනාය පටිසන්ධිං ආකඩ්ඪිතුිං අසමත්යථො, 
පවත්යතපනඅඤ්යඤහිකුසලාකුසයලහිඋපත්ථම්භියතොවිපාකිංයදති. 

මණිලක්ෙණාදීසු එවරූයපො මණි පසත්යථො, එවරූයපො අපසත්යථො, 
සාමියනො ආයරොගයඉස්සරියාදීනිං යහතු යහොති, න යහොතීති එවිං 
වණ්ණසණ්ඨානාදිවයසන මණිආදීනිං ලක්ඛණිං ආදිසන්තීති අත්යථො. තත්ථ 

ආවුධලක්ෙණන්තිඨයපත්වා අසිආදීනිඅවයසසිංආවුධිං. ඉත්ථිලක්ෙණාදීනිපි
යම්හි කුයල ඉත්ථිපුරිසාදයයො වසන්ති, තස්ස වුද්ධහානිවයසයනව

යවදිතබ්බ්යානි. අ ලක්ෙණාදීසු පන ‘‘එවරූපානිං අජාදීනිං මිංසිං ඛාදිතබ්බ්යිං, 
එවරූපානිංන ඛාදිතබ්බ්ය’’න්තිඅයම්පිවියසයසොයවදිතබ්යබ්යො. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාතුවටකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

330 

පටුන 

අපි යචත්ථ යගොධාය ලක්ඛයණ චිත්තකම්මපිළන්ධනාදීසුපි ‘‘එවරූපාය 
යගොධාය සති ඉදිං නාම යහොතී’’ති අයම්පි වියසයසො යවදිතබ්යබ්යො. 

කණ්ණිකාලක්ෙණං පිළන්ධනකණ්ණිකායපි යගහකණ්ණිකායපි වයසන 

යවදිතබ්බ්යිං. කච්ඡපලක්ෙණම්පි යගොධලක්ඛණසදිසයමව. මිගලක්ෙණං 

සබ්බ්යසඞ්ගාහිකිං සබ්බ්යචතුප්පදානිං ලක්ඛණවයසන වුත්තිං. එවං

ලක්ෙණපාඨකා ලක්ෙණං ආදිසන්තීති එවිං ලක්ඛණසත්ථවාචකා ලක්ඛණිං
ආදිසන්තිකයථන්ති. 

නක්ෙත් ානීති කත්තිකාදීනි අට්ඨවීසති නක්ඛත්තානි. ඉමිනා 

නක්ෙත්ය න ඝරප්පයවයසො කා බ්යබොති යගහප්පයවසමඞ්ගලිං කාතබ්බ්යිං. 

මකුටං බන්ධි බ්බන්ති පසාධනමඞ්ගලිං කාතබ්බ්යිං. වායරෙයන්ති ‘‘ඉමස්ස
දාරකස්ස අසුකකුලයතො අසුකනක්ඛත්යතන දාරිකිං ආයනථා’’ති
ආවාහකරණඤ්ච ‘‘ඉමිං දාරිකිං අසුකස්සනාම දාරකස්ස අසුකනක්ඛත්යතන 
යදථ, එවිං එයතසිං වුඩ්ඪි භවිස්සතී’’ති විවාහකරණඤ්ච වත්වා

වායරයයසඞ්ඛාතිං ආවාහවිවාහමඞ්ගලිංකාතබ්බ්යන්තිආදිසන්ති. බී නීහායරොති 

බීජානිං වප්පත්ථාය බ්යහි නීහරණිං. ‘‘නිහයරො’’තිපි පාළි. මිගවාක්කන්ති ඉදිං
සබ්බ්යසඞ්ගාහිකනාමිං, සබ්බ්යසකුණචතුප්පදානිං රුතඤාණවයසයනව වුත්තිං. 

මිගවාක්කපාඨකාති සකුන්තචතුප්පදානිං සද්දබ්යයාකරණකා. මිගවාක්කං

ආදිසන්තීතියතසිංසද්දිං සුත්වාබ්යයාකයරොන්ති. රු න්තිසද්දිං.‘‘රුද’’න්තිවා 

පාළි. වස්සි න්ති වාචිං. ගබ්භකරණීොති විනස්සමානස්ස ගබ්භස්ස පුන
අවිනාසාය ඔසධදායනන ගබ්භසණ්ඨානකාරකා. ගබ්යභො හි වායතන
පාණයකහි කම්මුනා චාති තීහි කාරයණහි විනස්සති. තත්ථ වායතන
විනස්සන්යත වාතවිනාසනිං සීතලිං යභසජ්ජිං යදති. පාණයකහිවිනස්සන්යත 
පාණකානිංපටිකම්මිංකයරොති.කම්මුනාවිනස්සන්යතපනබුද්ධාපිපටිබ්යාහිතුිං

න සක්යකොන්ති.තස්මානතිංඉධගහිතිං. සාලාකිෙන්ති සලාකයවජ්ජකම්මිං. 

සල්ලකත්තිෙන්ති සල්ලකත්තයවජ්ජකම්මිං. කාෙතිකිච්ඡන්තිමූලයභසජ්ජාදීනි 

යයොයජත්වා කායතිකිච්ඡයවජ්ජකම්මිං. භූතිෙන්ති භූතයවජ්ජකම්මිං. 

යකොමාරභච්චන්ති යකොමාරකයවජ්ජකම්මිං. කුහාති විම්හාපකා. ථද්ධාති 

දාරුක්ඛන්ධිං විය ථද්ධසරීරා. ලපාති පච්චයපටිබ්යද්ධවචනකා. සිඞ්ගිති

මණ්ඩනපකතිකා. උන්නළාති උග්ගතමානනළා. අසමාහි ාති
උපචාරප්පනාසමාධවිරහිතා. 

න ගණ්යහෙයාතිආදීසු උද්යදසග්ගහණවයසන න ගණ්යහෙය. 

සජ්ඣායවයසන න උග්ගණ්යහෙය. චිත්යත ඨපනවයසන න ධායරෙය. සමීපිං

කත්වා ඨපනවයසන න උපධායරෙය. උපපරික්ඛාවයසන න උපලක්යෙෙය. 

අඤ්යඤසිංවාචනවයසන නප්පයෙොය ෙය. 
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163. යපසුණිෙන්ති යපසුඤ්ඤිං.යසසනිද්යදයසොච වුත්තත්යථොයයව. 

164. කෙවික්කයෙති පඤ්චහි සහධම්මියකහි සද්ධිං වඤ්චනවයසන වා 

උදයපත්ථනාවයසන වා න තිට්යඨයය. උපවාදං භික්ඛු න කයරෙයාති
උපවාදකයරකියලයසඅනිබ්බ්යත්යතන්යතොඅත්තනිපයරහි සමණබ්රාහ්මයණහි

උපවාදිං න ජයනයය. ගායම ච නාභිසජ්ය ෙයාති ගායම ච ගහිසිංසග්ගාදීහි

නාභිසජ්යජයය. ලාභකමයා  නං න ලපයෙෙයාති ලාභකාමතාය ජනිං න
ලපයයයය. 

යෙ කෙවික්කො විනයෙ පටික්ඛිත් ාති යය දානපටිග්ගහණවයසන
කයවික්කයසික්ඛාපයද (පාරා. 593 ආදයයො) න වට්ටතීති පටික්ඛිත්තා, 

ඉධාධප්යපතිං කයවික්කයිං දස්යසතුිං ‘‘පඤ්චන්නං සද්ධිං පත් ං වා චීවරං

වා’’තිආදිමාහ.තත්ථ පඤ්චන්නංසද්ධින්ති පඤ්චහිසහධම්මියකහිසහ.පඤ්ච

සහධම්මිකානාම භික්ඛුභික්ඛුනීසික්ඛමානසාමයණරසාමයණරියයො. වඤ්චනිෙං

වාති පටිරූපකිං දස්යසත්වා වඤ්චනියිං වා. උදෙං වා පත්ථෙන්ය ොති වුඩ්ඪිිං

පත්යථන්යතොවා. පරිවත්ය තීතිපරිවත්තනිං කයරොති. 

ඉද්ධිමන්ය ොති ඉජ්ඣනපභාවවන්යතො. දිබ්බචක්ඛුකාති
දිබ්බ්යසදිසඤාණචක්ඛුකා. අථ වා දිබ්බ්යවිහාරසන්නිස්සයයන

ලද්ධඤාණචක්ඛුකා. පරචිත් විදුයනොති අත්තයනො චිත්යතන පයරසිං

චිත්තජානනකා. ය දූරය ොපිපස්සන්තීතිඑකයයොජනයතොපියයොජනසතයතොපි
යයොජනසහස්සයතොපි යයොජනසතසහස්සයතොපි චක්කවාළයතොපි
ද්යවතීණිචත්තාරිපඤ්චදසවීසතිචත්තාලීසසහස්සයතොපි තයතො අතියරකයතොපි

චක්කවාළයතො පස්සන්ති දක්ඛන්ති. ආසන්නාපින දිස්සන්තීතිසමීයපඨිතාපි

නිසින්නාපි න පඤ්ඤායන්ති. යච සාපි චිත් ං ප ානන්තීති අත්තයනො

චිත්යතනාපි පයරසිං චිත්තිං පජානන්ති. යදව ාපි යෙො සන්ති

ඉද්ධිමන්තිනියෙොති යදවතාපි එවිං සිංවිජ්ජන්ති ඉජ්ඣනපභාවවන්තිනියයො. 

පරචිත් විදුනියෙොතිපයරසිංචිත්තිංජානන්තියයො. ඔළාරියකහිවාකියලයසහීති

කායදුච්චරිතාදියකහිවාඋපතායපහි. මජ්ඣියමහිවාතිකාමවිතක්කාදියකහිවා. 

සුඛුයමහි වාතිඤාතිවිතක්කාදියකහි වා. කායදුච්චරිතාදයයො කම්මපථවයසන, 
කාමවිතක්කාදයයොවට්ටමූලකකියලසවයසනයවදිතබ්බ්යා. 

ඤාතිවි ක්කාදීසු ‘‘මය්හිංඤාතයයොසුඛජීවියනොසම්පත්තියුත්තා’’තිඑවිං 
පඤ්චකාමගුණසන්නිස්සියතන යගහසන්නිස්සිතයපයමන ඤාතයක ආරබ්භ

උප්පන්නවිතක්යකො ඤාතිවි ක්යකො. ‘‘මය්හිංඤාතයයොඛයිංගතාවයිංගතා
සද්ධා පසන්නා’’තිඑවිංපවත්යතොපනඤාතිවිතක්යකොනාමනයහොති. 
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‘‘අම්හාකිං ජනපයදො සුභික්යඛො සම්පන්නසස්යසො’’ති තුට්ඨමානසස්ස 

යගහස්සිතයපමවයසන උප්පන්නවිතක්යකො  නපදවි ක්යකො. ‘‘අම්හාකිං
ජනපයදමනුස්සාසද්ධාපසන්නාඛයිංගතාවයිංගතා’’තිඑවිංපවත්යතොපන 
ජනපදවිතක්යකොනාමනයහොති. 

අමරත්තාය විතක්යකො, අමයරො වා විතක්යකොති අමරවි ක්යකො. තත්ථ
උක්කුටිකප්පධානාදීහි දුක්යඛ නිජිණ්යණ සම්පරායය අත්තා සුඛී යහොති. 

අමයරොති දුක්කරකාරිකිං කයරොන්තස්ස තාය දුක්කරකාරිකාය පටිසිංයුත්යතො 
විතක්යකො අමරත්තාය විතක්යකො නාම. දිට්ඨිගතියකො පන ‘‘සස්සතිං
වයදසී’’තිආදීනි පුට්යඨො‘‘එවන්තිපියමයනො, තථාතිපියමයනො, අඤ්ඤථාතිපි
යමයනො, යනොතිපියමයනො, යනො යනොතිපියමයනො’’තිවික්යඛපිංආපජ්ජති, 
තස්ස යසො දිට්ඨිගතපටිසිංයුත්යතො විතක්යකො, යථා අමයරො නාම මච්යඡො
උදයකගයහත්වාමායරතුිංනසක්කා, ඉයතොචියතොචධාවතිගාහිංන ගච්ඡති, 
එවයමවඑකස්මිිංපක්යඛඅසණ්ඨහනයතොනමරතීතිඅමයරොනාමයහොති, තිං
දුවිධම්පි එකයතොකත්වා‘‘අමරවිතක්යකො’’තිවුත්තිං. 

පරානුද්දෙ ාපටිසඤ්ඤුත්ය ොති අනුද්දයතාපටිරූපයකන
යගහස්සිතයපයමනපටිසිංයුත්යතො.උපට්ඨායකසුනන්දයකසු යසොචන්යතසුච
යතහිසද්ධිං දිගුණිංනන්දති දිගුණිංයසොචති, යතසුසුඛියතසුදිගුණිං සුඛියතො
යහොති, දුක්ඛියතසු දිගුණිං දුක්ඛියතො යහොති. උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසු 
අත්තනායවොයයොගිංආපජ්ජති.තානිතානිකිච්චානි සායධන්යතොපඤ්ඤත්තිිං
වීතික්කමති, සල්යලඛිං යකොයපති. යයො තස්මිිං සිංසට්ඨවිහායර තස්මිිං වා
යවොයයොගාපජ්ජයන යගහස්සියතො විතක්යකො, අයිං
පරානුද්දයතාපටිසඤ්ඤත්යතොවිතක්යකොනාම. 

ලාභසක්කාරසියලොකපටිසඤ්ඤුත්ය ොති චීවරාදිලායභනයචවසක්කායරන
ච කිත්තිසද්යදන ච සද්ධිං ආරම්මණකරණවයසන පටිසඤ්ඤත්යතො. 

අනවඤ්ඤත්තිපටිසඤ්ඤුත්ය ොති ‘‘අයහො වත මිං පයර න අවජායනයයිං, න
යසොයධත්වා වියසොයධත්වා කයථයය’’න්ති එවිං අනවඤ්ඤාතභාවපත්ථනාය
සද්ධිං උප්පජ්ජනකවිතක්යකො. යසො තස්මිිං ‘‘මා මිං පයර අවජානිිංසූ’’ති
උප්පන්යන විතක්යක පඤ්චකාමගුණසඞ්ඛාතයගහනිස්සියතො හුත්වා
උප්පන්නවිතක්යකො අනවඤ්ඤත්තිපටිසඤ්ඤත්යතොවිතක්යකො. 

 ත්ර ත්රසජ් තීතියතසුයතසු ආරම්මයණසුලග්ගති.  ත්ර ත්රගණ්හාතීති

වුත්තප්පකාරිං ආරම්මණිංපවිසති. බජ්ඣතීතියතහියතහිආරම්මයණහිසද්ධිං 

බ්යජ්ඣතිඑකීභවති. අනෙබයසනන්තිතත්ථතත්ථඅවඩ්ඪිිං විනාසිං. ආපජ් තීති
පාපුණාති. 
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පටුන 

ආමිසචක්ඛුකස්සාති චීවරාදිආමිසයලොලස්ස. යලොකධම්මගරුකස්සාති 
යලොකුත්තරධම්මිංමුඤ්චිත්වාරූපාදියලොකධම්මයමවගරුිංකත්වාචරන්තස්ස. 

ආලපනාතිවිහාරිංආගතමනුස්යසදිස්වා ‘‘කිමත්ථායයභොන්යතොආගතා, කිිං
භික්ඛූ නිමන්යතතුිං, යදි එවිං ගච්ඡථ, අහිං පච්ඡයතො භික්ඛූ ගයහත්වා 
ආගච්ඡාමී’’ති එවිං ආදියතොව ලපනා. අථ වා අත්තානිං උපයනත්වා ‘‘අහිං
තිස්යසො, මයි රාජා පසන්යනො, මයි අසුයකො ච අසුයකො ච රාජමහාමත්යතො

පසන්යනො’’ති එවිං අත්තුපනායිකා ලපනාති ආලපනා. ලපනාති පුට්ඨස්ස
සයතොවුත්තප්පකාරයමවලපනිං. 

සල්ලපනාති ගහපතිකානිං උක්කණ්ඨයන භීතස්ස ඔකාසිං දත්වා සුට්ඨු

ලපනා. උල්ලපනාති ‘‘මහාකුටුම්බියකො මහානාවියකො මහාදානපතී’’ති එවිං

උද්ධිංකත්වාලපනා. සමුල්ලපනාතිසබ්බ්යයතොභායගනඋද්ධිංකත්වාලපනා. 

උන්නහනාති ‘‘උපාසකා පුබ්යබ්ය ඊදියසකායලනවදානිං යදථ, ඉදානිකිිංන 
යදථා’’ති එවිං යාව ‘‘දස්සාම භන්යත, ඔකාසිං න ලභාමා’’තිආදීනි වදන්ති, 
තාවඋද්ධිං උද්ධිංනහනා, යවඨනාතිවුත්තිංයහොති.අථවාඋච්ඡුහත්ථිංදිස්වා
‘‘කුයතොආභතිං උපාසකා’’තිපුච්ඡති.උච්ඡුයඛත්තයතොභන්යතති.කිිංතත්ථ
උච්ඡු මධුරන්ති. ඛාදිත්වා භන්යත ජානිතබ්බ්යන්ති. න උපාසකා ‘‘භික්ඛුස්ස
උච්ඡුිං යදථා’’ති වත්තුිං වට්ටතීති යා එවරූපා නිබ්යබ්යයඨන්තස්සපි

නියවඨනකකථා, සා උන්නහනා. සබ්බ්යයතො භායගන පුනප්පුනිං උන්නහනා 

සමුන්නහනා. උක්කාචනාති ‘‘එතිං කුලිං මිංයයව ජානාති, සයච එත්ථ
යදයයධම්යමො උප්පජ්ජති, මය්හිංයයව යදතී’’ති එවිං උක්ඛිපිත්වා කාචනා
උක්කාචනා, උද්දීපනාති වුත්තිං යහොති. සබ්බ්යයතො භායගන පන පුනප්පුනිං

උක්කාචනා සමුක්කාචනා. අනුප්පිෙභාණි ාති පච්චයවයසන පුනප්පුනිං 

පියවචනභණනා. සණ්හවාච ාති මුදුවචනතා. සඛිලවාච ාති

මන්දපමාණයුත්තවචනතා සිථිලවචනතා වා. සිථිලවාච ාති අල්ලීයවචනතා. 

අ රුසවාච ාති මධුරවචනතා. 

පුරාණං මා ායපත්තිකන්ති පුයර උප්පන්නිං මාතාපිතූනිං සන්තකිං. 

අන් රහි න්ති පටිච්ඡන්නිංතියරොභූතිං. ඤාොමීතිපාකයටො යහොමි. අසුකස්ස

කුලූපයකොති අසුකස්ස අමච්චස්ස කුලපයිරුපාසයකො. අසුකාොති අසුකාය

උපාසිකාය. මංඋජ්ඣිත්වාතිමිංවිස්සජ්ජිත්වා. 

165. පයුත් න්ති චීවරාදීහි සම්පයුත්තිං, තදත්ථිං වා පයයොජිතිං. ඉමිස්සා

ගාථාෙනිද්යදයසොසබ්යබොයහට්ඨා වුත් නයෙොව. 

166. යමොසවජ්යජ න නියයයථාති මුසාවායද න නියෙයථ.ජීවියතනාති

ජීවිකාෙ. 
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සයඨොතිඅසන්තගුණදීපනයතොනසම්මාභාසිතා. සබ්බ්යයතොභායගනසයඨො 

පරිසයඨො. ෙං  ත්ථාති යිං තස්මිිං පුග්ගයල. සඨන්ති අසන්තගුණදීපනිං

යකරාටියිං. සඨ ාති සඨාකායරො. සායඨෙයන්ති සඨභායවො. කක්කර ාති

පදුමනාළස්ස විය අපරාමසනක්ඛයමො ඵරුසභායවො. කක්කරිෙන්තිපිතස්යසව

යවවචනිං. පරික්ෙත්  ා පාරික්ෙත්තිෙන්තිපදද්වයයනනිඛණිත්වාඨපිතිංවිය

දළ්හයකරාටියිං වුත්තිං. යකචි පන ‘‘කක්කර ාති සම්භාවයිත්වා වචනිං. 

කක්කරිෙන්ති සම්භාවයිත්වා වචනභායවො. පරික්ෙත්  ාති

අලඞ්කරණාකායරො. පාරික්ෙත්තිෙන්ති අලඞ්කරණභායවො’’ති අත්ථිං

වණ්ණයන්ති. ඉදංවුච්චතීතිඉදිංඅත්තයනොඅවිජ්ජමානගුණප්පකාසනලක්ඛණිං 
සායඨයයිංනාමවුච්චති.යයනසමන්නාගතස්සපුග්ගලස්සකුච්ඡිිංවාපිට්ඨිිංවා 
ජානිතුිංනසක්කා. 

‘‘වායමන සූකයරොයහොති, දක්ඛියණනඅජාමියගො; 
සයරන යනලයකො යහොති, විසායණන ජරග්ගයවො’’ති. (දී. නි. අට්ඨ.
2.296; විභ.අට්ඨ.894) – 

එවිංවුත්තයක්ඛසූකරසදියසොයහොති. අතිමඤ්ඤතීතිඅතික්කමිත්වාමඤ්ඤති. 

කිංපනාෙංබහුලාජීයවොතිඅයිං පනපුග්ගයලො යකොනාමබ්යහුලාජීවයකො. 

සබ්බං සංභක්යෙතීති ලද්ධිං සබ්බ්යිං ඛාදති. අප්පපුඤ්යඤොති මන්දපුඤ්යඤො. 

අප්යපසක්යෙොති පරිවාරවිරහියතො. පඤ්ඤාසම්පන්යනොති සම්පන්නපඤ්යඤො

පරිපුණ්ණපඤ්යඤො. පඤ්හංවිස්සජ්ය තීතිපඤ්හිංකයථතිබ්යයාකයරොති. 

167. සුත්වා රුසිය ො බහුං වාචං, සමණානං වා පුථු නානන්ති රුසියතො 
ඝට්ටියතො පයරහි යතසිං සමණානිං වා ඛත්තියාදියභදානිං වා අඤ්යඤසිං 

පුථුජනානිං බ්යහුම්පි අනිට්ඨිං වාචිං සුත්වා. න පටිවජ් ාති න පටිවයදයය. කිිං

කාරණා? නහිසන්ය ොපටියසනිංකයරොන්ති. 

කක්ෙයළනාති දාරුයණන. සන්ය ොති නිබ්බුතකියලසා. පටියසනින්ති

පටිසත්තුිං. පටිමල්ලන්ති පටියයොධිං. පටිකණ්ටකන්තිපටියවරිිං. පටිපක්ෙන්ති
කියලසපටිපක්ඛිං, කියලසවයසනසඞ්ගිංනකයරොන්තීති අත්යථො. 

168. එ ඤ්ච ධම්මමඤ්ඤාොති සබ්බ්යයමතිං යථාවුත්තිං ධම්මිං ඤත්වා. 

විචිනන්තිවිචිනන්යතො. සන්තීති නිබ්බුතිංඤත්වාතිනිබ්බුතිිංරාගාදීනිංසන්තීති
ඤත්වා. 

සමඤ්චාති කායසුචරිතාදිිං. විසමඤ්චාති කායදුච්චරිතාදිිං. පථඤ්චාති 

දසකුසලකම්මපථිං. විපථඤ්චාති දසඅකුසලකම්මපථිං. සාවජ් ඤ්චාති
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අකුසලඤ්ච. අනවජ් ඤ්චාති කුසලඤ්ච. 

හීනපණී කණ්හසුක්කවිඤ්ඤූගරහි විඤ්ඤූපසත්ථන්ති ඉදම්පි 

කුසලාකුසලයමව. තත්ථ කායසුචරිතාදි සමකරණයතො සමං. කායදුච්චරිතාදි

විසමකරණයතො විසමං. දසකුසලකම්මපථා සුගතිගමනපථත්තා පථං. 

දසඅකුසලකම්මපථා සුගතිගමනපටිපක්ඛත්තා අපායගමනපථත්තා විපථං. 

අකුසලිං සයදොසත්තා සාවජ් ං. කුසලිං නිද්යදොසත්තා අනවජ් ං. තථා

යමොයහන වා යදොසයමොයහන වා යලොභයමොයහන වා සම්පයුත්තත්තා හීනං. 

අයලොභඅයදොසඅයමොහසම්පයුත්තත්තා පණී ං. කණ්හවිපාකත්තා කණ්හං. 

සුක්කවිපාකත්තා සුක්කං. බුද්ධාදීහි විඤ්ඤූහි ගරහිතත්තා විඤ්ඤූගරහි ං. 

යතහිඑවයථොමිතත්තා විඤ්ඤූපසත්ථන්තිඤාතබ්බ්යිං. 

169. කිිංකාරණා නප්පමජ්යජයයඉතියච– අභිභූහියසොතිගාථා.තත්ථ 

අභිභූති රූපාදීනිං අභිභවිතා. අනභිභූය ොති යතහි අනභිභූයතො. 

සක්ඛිධම්මමනීතිහමද්දසීති පච්චක්ඛයමව අනීතිහිං ධම්මිං අද්දක්ඛි. සදා

නමස්ස’මනුසික්යෙතිසදා නමස්සන්යතොතිස්යසොසික්ඛායයොසික්යඛයය. 

යකහිචිකියලයසහීතියකහිචි රාගාදිඋපතාපකයරහිකියලයසහි. අභියභොසි

යනතියතකියලයසඅභිභවි. යසසිංසබ්බ්යත්ථපාකටයමව. 

යකවලිං පන එත්ථ ‘‘චක්ඛූහි යනව යලොයලො’’තිආදීහි ඉන්ද්රියසිංවයරො, 
‘‘අන්නානමයථො පානාන’’න්තිආදීහි සන්නිධපටික්යඛපමුයඛන
පච්චයපටියසවනසීලිං, යමථුනයමොසවජ්ජයපසුණියාදීහි
පාතියමොක්ඛසිංවරසීලිං, ‘‘ආථබ්බ්යණිං සුපිනිං ලක්ඛණ’’න්තිආදීහි
ආජීවපාරිසුද්ධසීලිං, ‘‘ඣායී න පාදයලොලස්සා’’ති ඉමිනා සමාධ, ‘‘විචිනිං
භික්ඛූ’’ති ඉමිනා පඤ්ඤා, ‘‘සදා සයතො සික්යඛ’’ති ඉමිනා පුනසඞ්යඛපයතො
තිස්යසොපි සික්ඛා, ‘‘අථ ආසයනසු සයයනසු, අප්පසද්යදසු භික්ඛු විහයරයය, 
නිද්දිං න බ්යහුලීකයරයයා’’තිආදීහි සීලසමාධපඤ්ඤානිං
උපකාරානුපකාරසඞ්ගණ්හනවියනොදනානි වුත්තානීති. එවිං භගවා නිම්මිතස්ස
පරිපුණ්ණපටිපදිං වත්වා අරහත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි, 
යදසනාපරියයොසායන පුරායභදසුත්යත (මහානි. 83 ආදයයො)
වුත්තසදියසොයයවාභිසමයයො අයහොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

තුවටකසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාඅත්තදණ්ඩසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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15. අත්තදණ්ඩසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

170. පන්නරසයම අත්තදණ්ඩසුත්තනිද්යදයස අත් දණ්ඩාභෙං ා න්ති
පඨමගාථාය අත්යථො – යිං යලොකස්ස දිට්ඨධම්මිකිං වා සම්පරායිකිං වා භයිං

ජාතිං, තිංසබ්බ්යිං අත් දණ්ඩා භෙං ා ං අත්තයනොදුච්චරිතකාරණාජාතිං, එවිං

සන්යතපි  නං පස්සථ යමධගං, ඉමිං සාකියාදිජනිං පස්සථ අඤ්ඤමඤ්ඤිං
යමධගිං හිිංසකිං බ්යාධකන්ති. එවිං තිං පටිවිරුද්ධිං විප්පටිපන්නිං ජනිං
පරිභාසිත්වා අත්තයනො සම්මා පටිපත්තිදස්සයනන තස්ස සිංයවගිං ජයනතුිං

ආහ ‘‘සංයවගං කිත් යිස්සාමි, ෙථා සංවිජි ං මො’’ති. පුබ්යබ්ය
යබ්යොධසත්යතයනවසතාති අධප්පායයො. 

 යෙොති ගණනපරිච්යඡයදො. දණ්ඩාති දුච්චරිතා. කාෙදණ්යඩොති 

කායදුච්චරිතිං. වචීදණ්ඩාදීසුපි එයසව නයයො. තිවිධං කාෙදුච්චරි න්ති
පාණාතිපාතාදිකායයතො පවත්තිං දුට්ඨුිං චරිතිං, කියලසපූතිකත්තා වා දුට්ඨු

චරිතන්ති ලද්ධනාමිං තිවිධිං දුච්චරිතිං කායදුච්චරිතිං. චතුබ්බිධන්ති

මුසාවාදාදිචතුබ්බිධිං. තිවිධන්ති අභිජ්ඣාදිතිවිධිං. දිට්ඨධම්මිකන්ති දිට්යඨව

ධම්යම ඉමස්මිිංයයව අත්තභායව පටිසිංයවදනීයිං. සම්පරායිකන්ති අනාගයත

අත්තභායව පටිසිංයවදනීයිං. ආගුචාරීති පාපකාරී අපරාධකාරී.  යමනං රා ා

පරිභාසතීති පාපකාරිිං රාජා පරිභාසති, භයිං උප්පායදති. දුක්ෙං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදතීති කායිකිං දුක්ඛිං යචතසිකිං යදොමනස්සිං වින්දති. එ ං භෙං

දුක්ෙං යදොමනස්සන්ති එවරූපිං භයඤ්ච දුක්ඛඤ්ච යදොමනස්සඤ්ච. කුය ො

 ස්සාති තස්සයචොරස්සකුයතොඋප්පන්නිං. අත් දණ්ඩය ො  ා න්තිඅත්තනා
කතදුච්චරිතයතොඋප්පන්නිං. 

අන් මයසොතියහට්ඨිමයතො. සවචනීෙම්පිකයරොති ‘‘න ය  ලබ්භා ඉය ො

පක්කමිතු’’න්ති ඉයතො ඉමම්හා ගාමාදිනා ගන්තුිං න ලබ්භා. න සක්කා බ්යහි

නික්ඛමිතුන්ති පලියබ්යොධිං සඞ්ගිං කයරොති. ධන ානිපච්චොපීති

ධනපරිහානිකාරණාපි. රාජා තස්ස විවිධා කම්මකාරණා කාරායපති. කසාහිපි

 ායළතීති කසාදණ්ඩයකහි යපොයථති. යවත්ය හිපි  ායළතීති

සකණ්ටකයවත්තලතාහි යපොයථති. අඩ් දණ්ඩයකහීතිආදයයො යහට්ඨා

වුත්තනයායයව. සුනයෙහිපි ොදායපතීති කතිපයානි දිවසානිආහායර අදත්වා

ඡාතසුනයඛහිඛාදායපති.යත මුහුත්යතනඅට්ඨිකසඞ්ඛලිකයමවකයරොති. සූයල

උත් ායසතීති සූලිංආයරොයපති. රා ාඉයමසංචතුන්නංදණ්ඩානංඉස්සයරොති 
ඉමාසිංචතුන්නිංආණානිංකාතුිංරාජාසමත්යථො. 

සයකනකම්යමනාතිසයිංකයතනකම්යමන.  යමනංනිරෙපාලාතිඑත්ථ
එකච්යචයථරා ‘‘නිරයපාලානාමනත්ථි, යන්තරූපිංවියකම්මයමවකාරණිං
කායරතී’’තිවදන්ති.යතසිංතිං‘‘අත්ථිනිරයයසු නිරයපාලාති, ආමන්තා.අත්ථි
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ච කාරණිකා’’තිආදිනා නයයන අභිධම්යම (කථා. 866 ආදයයො) 
පටියසධතයමව.යථාහිමනුස්සයලොයකකම්මකාරණකාරකාඅත්ථි, එවයමව

නිරයයසු නිරයපාලා අත්ථීති.  ත් ං අයෙොඛිලන්ති තිගාවුතිං අත්තභාවිං 
සම්පජ්ජලිතාය යලොහපථවියා උත්තානකිං නිපජ්ජායපත්වා දක්ඛිණහත්යථ
තාලප්පමාණිං අයසූලිංපයවයසන්ති, තථාවාමහත්ථාදීසු.යථාචඋත්තානකිං
නිපජ්ජායපත්වා එවිං උයරනපි වාමපස්යසනපි දක්ඛිණපස්යසනපි
නිපජ්ජායපත්වාතිංකම්මකාරණිංකයරොන්තියයව. 

සංයවයසත්වාති ජලිතාය යලොහපථවියා තිගාවුතිං අත්තභාවිං

නිපජ්ජායපත්වා. කුඨාරීහීතිමහතීහි යගහච්ඡාදනස්සඑකපක්ඛමත්තාහිකුඨාරීහි
තච්යඡන්ති, යලොහිතිං නදී හුත්වා සන්දති, යලොහපථවියතො ජාලා උට්ඨහිත්වා
තච්ඡිතට්ඨානිං ගණ්හාති, මහාදුක්ඛිං උප්පජ්ජති, තච්ඡන්තා පන සුත්තාහතිං

කරිත්වා දාරු විය අට්ඨිංසම්පි ඡළිංසම්පි කයරොන්ති. වාසීහීති

මහාසුප්පපමාණාහි වාසීහි. රයථ යෙොය ත්වාති සද්ධිං 
යුගයයොත්තඋපක්ඛරචක්කකුබ්බ්යරපාජයනහි සබ්බ්යයතො පජ්ජලියත රයථ 

යයොයජත්වා. මහන් න්ති මහාකූටාගාරප්පමාණිං. ආයරොයපන්තීති

සම්පජ්ජලියතහි අයමුග්ගයරහි යපොයථන්තා ආයරොයපන්ති. සකිම්පි උද්ධන්ති
සුපක්කුත්ථිතාය උක්ඛලියා පක්ඛිත්තතණ්ඩුලිං විය උද්ධිං අයධො තිරියඤ්ච

ගච්ඡති. මහානිරයෙතිඅවීචිමහානිරයම්හි. 

චතුක්කණ්යණොති චතුරස්සමඤ්ජූසාසදියසො. විභත්ය ොති චතුද්වාරවයසන

විභත්යතො. භාගයසො මිය ොතිද්වාරවීථීනිංවයසනභායගඨයපත්වාඨයපත්වා

විභත්යතො. පරිෙන්ය ොති පරික්ඛිත්යතො. අෙසාති උපරි නවයයොජනියකන

අයපත්යතනඡාදියතො. සමන් ා යෙො නස ං  රිත්වා තිට්ඨතීතිඑවිං ඵරිත්වා
තිට්ඨති, යථා සමන්තා යයොජනසයත ඨත්වා ඔයලොයකන්තස්ස අක්ඛීනි

යමකයගොළකා විය නික්ඛමන්ති. කදරිො පනාති සබ්යබ්යපි යත උස්සයදහි
සද්ධිං අට්ඨ මහානිරයා කදරියා නිච්චිං තපන්තීති කදරියාතපනා.

බ්යලවදුක්ඛතාය යඝොරා. කප්පට්ඨිකානිං අච්චීනිං අත්ථිතාය අච්චිමන්ය ො. 

ආසායදතුිං ඝට්යටතුිං දුක්කරතාය දුරාසදා. දිට්ඨමත්තා වා සුතමත්තා වා

යලොමානි හිංයසන්තීති යලොමහංසනරූපා. භීසනතාය භිස්මා. භයජනනතාය 

පටිභො. සුඛාභායවන දුො. 

පුරත්ථිමාෙ භිත්තිොතිආදිගාථානිං එවිං අවීචිනිරයයොති පරියන්තිං කත්වා
අයිං සඞ්යඛපත්යථො–අග්ගජාලානිංවාපනසත්තානිංවායතසිංදුක්ඛස්සවා
වීචි අන්තරිං නත්ථි එත්ථාති අවීචි. තත්ර හි පුරත්ථිමාදීහි භිත්තීහි ජාලාරාසි
උට්ඨහිත්වා පාපකම්මියනො පුග්ගයල ඣායපන්යතො පච්ඡිමාදීසු භිත්තීසු
පටිහඤ්ඤති පහරති, තා ච භිත්තියයො විනිවිජ්ඣිත්වා පරයතො යයොජනසතිං
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ගණ්හාති, යහට්ඨා උට්ඨිතා උපරි පටිහඤ්ඤති, උපරි උට්ඨිතා යහට්ඨා
පටිහඤ්ඤති. එවිං තායවත්ථ ජාලානිං වීචි නාම නත්ථි. තස්ස පන අන්යතො
යයොජනසතට්ඨානිං ඛීරවල්ලිපිට්ඨස්ස පූරිතනාළි විය සත්යතහි නිරන්තරිං
පූරිතිං චතූහි ඉරියාපයථහි පච්චන්තානිං සත්තානිං පමාණිං නත්ථි, න ච 
අඤ්ඤමඤ්ඤිං බ්යයාබ්යායධන්ති, සකසකට්ඨායනයයව පච්චන්ති. එවයමත්ථ
සත්තානිං වීචි නාම නත්ථි. යථා පන ජිව්හග්යග ඡ මධුබින්දූනි සත්තමස්ස
තම්බ්යයලොහබින්දුයනො අනුදහනබ්යලවතාය අබ්යබ්යොහාරිකානි යහොන්ති, තථා
තත්ථ අනුදහනබ්යලවතාය යසසා ඡ අකුසලවිපාකුයපක්ඛා අබ්යබ්යොහාරිකා
යහොන්ති, දුක්ඛයමව නිරන්තරිං පඤ්ඤායති. එවයමත්ථ දුක්ඛස්ස වීචි නාම

නත්ථි.නිරස්සාදට්යඨන නිරයෙො. 

 ත්ථ සත් ා මහාලුද්දාති තස්මිිං නිබ්බ්යත්තා සත්තා මහන්තා ලුද්දා. 

මහාකිබ්බිසකාරියනොති මහන්තදාරුණකම්මකාරියනො. 

අච්චන් පාපකම්මන් ාතිඑකිංයසන පාපකම්මියනො. පච්චන්තිනචමිෙයයරති

ඡන්නිං ජාලානමන්තයර පච්චන්ති, නච මියයන්ති.  ා යවදසයමො කායෙොති

යතසිං සරීරිං අග්ගසදිසිං. ය සං නිරෙවාසිනන්ති යතසිං පාපකම්මානිං

නිරයවාසීනිං. පස්ස කම්මානං දළ්හත් න්ති පාපකම්මානිං ථිරභාවිං

ඔයලොයකහි. න භස්මා යහොති නපී මසීති ඡාරිකාපි න යහොති අඞ්ගායරොපි. 

පුරත්ථියමනාතියදාතිංද්වාරිංඅපාරුතිංයහොති, අථතදභිමුඛා ධාවන්ති, යතසිං
තත්ථ ඡවිආදීනි ඣායන්ති. ද්වාරසමීපිං පත්තානඤ්ච යතසිං තිං පීධීයති, 

පච්ඡිමිං අපාරුතිං විය ඛායති. එස නයයො සබ්බ්යත්ථ. අභිනික්ෙමි ාසා ය ති

නිරයා නික්ඛමිතුිං ආසා එයතසන්ති නික්ඛමිතාසා. යමොක්ෙගයවසියනොති

මුඤ්චනුපායිං එසන්තා ගයවසන්තාපි. න ය   ය ො නික්ෙමිතුං, ලභන්ති

කම්මපච්චොති යත සත්තා නිරයයතො නික්ඛමනද්වාරිං පාපකම්මපච්චයා

නාධගච්ඡන්ති. ය සඤ්ච පාපකම්මන් ං, අවිපක්කංක ංබහුන්තියතසඤ්ච
සත්තානිං ලාමකිං දාරුණකම්මිං අවිපාකිං බ්යහුවිධිං නානප්පකාරිං
අදින්නවිපාකිංකතිංඋපචිතිංඅත්ථි. 

සංයවගන්ති විනිලනිං. උබ්යබගන්ති ඨිතට්ඨානයතො ගමනිං. උත්රාසන්ති

උබ්යබ්යජනිං අසන්නිට්ඨානිං. භෙන්ති චිත්තුත්රාසනිං. පීළනන්ති ඝට්ටනිං. 

ඝට්ටනන්තිපීළාකරණිං. උපද්දවන්තිඊතිිං. උපසග්ගන්ති රුන්ධනිං. 

171. ඉදානි යථායනන සිංවිජිතිං, තිං පකාරිං දස්යසන්යතො 

‘‘ න්දමාන’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ  න්දමානන්ති තණ්හාදිට්ඨීහි කම්පමානිං. 

අප්යපොදයකති අප්යප උදයක. අඤ්ඤමඤ්යඤහි බයාරුද්යධ දිස්වාති 

නානාසත්යත ච අඤ්ඤමඤ්යඤහිසද්ධිං විරුද්යධ දිස්වා. මං භෙමාවිසීතිමිං
භයිංපවිට්ඨිං. 
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පටුන 

කියලස න්දනාෙ  න්දමානන්ති රාගාදිකියලසචලනාය චලමානිං. 

පයෙොයගොතිකායවචීමයනොපයයොයගො. 

විරුද්ධාති වියරොධමාපන්නා. පටිවිරුද්ධාති පටිමුඛිං හුත්වා

වියරොධමාපන්නා, සුට්ඨු විරුද්ධා වා. ආහ ාති යකොයධන ආහතා පහතා. 

පච්චාහ ාති පටිමල්ලා හුත්වා ආහතා. ආඝාති ාති ඝට්ටිතා. පච්චාඝාති ාති 

වියසයසනඝට්ටිතා. පාණීහිපිඋපක්කමන්තීතිහත්යථහිපි පහරන්ති. 

172. සමන් මසායරො යලොයකොති නිරයිං ආදිිං කත්වා සමන්තයතො

යලොයකො අසායරො නිච්චසාරාදිරහියතො. දිසා සබ්බා සයමරි ාති සබ්බ්යා දිසා 

අනිච්චතායකම්පිතා. ඉච්ඡංභවනමත් යනොතිඅත්තයනොතාණිං ඉච්ඡන්යතො. 

නාද්දසාසිංඅයනොසි න්තිකිඤ්චිඨානිංජරාදීහි අනජ්ඣාවුට්ඨිංනාද්දක්ඛින්ති. 

අසායරොති න සායරො, සාරවිරහියතො වා. නිස්සායරොති සබ්යබ්යන සබ්බ්යිං

සාරවිරහියතො. සාරාපගය ොති සාරයතො අපගයතො. නිච්චසාරසායරන වාති

සතතසාරසඞ්ඛායතන සායරන වා. උපරිපදද්වයයපි එයසව නයයො. යෙ

පුරත්ථිමාෙ දිසාෙ සඞ්ොරාති යය පුරත්ථිමාය දිසාය පච්චයයහි සඞ්ගම්ම

සමාගම්මකතාසඞ්ඛාරා. ය පිඑරි ාතියතපි සඞ්ඛාරාකම්පිතා. සයමරි ාති

සම්මා කම්පිතා. චලි ාති චලනිං ගතා. ඝට්ටි ාති උදයබ්බ්යයයන පීළිතා. 

අනිච්ච ාොතිහුත්වාඅභාවතාය.  ාතිොඅනුග ාතිනිබ්බ්යත්තියා අනුපවිට්ඨා. 

 රාෙ අනුසටාතිපරිපක්කතායඅනුපත්ථටා. බයාධිනා අභිභූ ාතිචාතුවිසයමන

උප්පන්නබ්යයාධනාඅජ්යඣොත්ථටා. මරයණනඅබ්භාහ ාතිමච්චුනාඅභිආහතා

පහතා. අ ාණාති රක්ඛවිරහිතා. අයලණාති යලණවිරහිතා. අසරණාති නත්ථි

එයතසිංසරණන්තිඅසරණා. අසරණීභූ ාතිසයිංසරණකිච්චිංනකයරොන්තීති
අසරණීභූතා. 

අත් යනො භවනන්ති නිද්යදසපදස්ස උද්යදසපදිං.  ාණන්ති පාලනිං. 

යලණන්ති යලණට්ඨානිං. සරණන්ති දුක්ඛනාසනිං. ගතින්ති පතිට්ඨිං. 

පරාෙනන්ති පරිං අයනිං. අජ්යඣොසි ංයෙව අද්දසන්ති ජරාදීහි මද්දිතිංයයව 

අද්දක්ඛිිං. සබ්බං යෙොබ්බඤ්ඤන්ති යයොබ්බ්යනභායවො යයොබ්බ්යඤ්ඤිං, 

සයචතනානිංසබ්බ්යිංයයොබ්බ්යඤ්ඤිං.  රාෙඔසි න්ති පරිපාකායජරායඅවසිතිං
මද්දිතිං.එවිංසබ්බ්යත්ථ. 

173. ඔසායන ත්යවව බයාරුද්යධ, දිස්වා යම අරතී අහූති 
යයොබ්බ්යඤ්ඤාදීනිං ඔසායනයයව අන්තගමයක එව විනාසයක එව ජරාදීහි

බ්යයාරුද්යධආහතචිත්යත සත්යතදිස්වාඅරතියමඅයහොසි. අයථත්ථ සල්ලන්ති

අථඑයතසුසත්යතසුරාගාදිසල්ලිං. හදෙස්සි න්තිචිත්තනිස්සිතිං. 
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යෙොබ්බඤ්ඤං  රා ඔසායපතීති ජරා අත්ථඞ්ගයමති විනායසති. එවිං
සබ්බ්යත්ථ. 

174. ‘‘කථිං ආනුභාවිං සල්ල’’න්ති යච? යෙන සල්යලන ඔතිණ්යණොති

ගාථා. තත්ථ දිසා සබ්බා විධාවතීති සබ්බ්යා දුච්චරිතදිසාපි පුරත්ථිමාදිදිසාපි

විදිසාපි ධාවති.  යමව සල්ලමබ්බුය්හ, න ධාවති න සීදතීති තයමව සල්ලිං
උද්ධරිත්වාතාචදිසානධාවති, චතුයරොයඝචන සීදති. 

අඤ්ඤාණන්තිආදීසු ඤාණදස්සනපටිපක්ඛයතො අඤ්ඤාණිං අදස්සනිං.

අභිමුයඛො හුත්වා ධම්යමන න සයමති න සමාගච්ඡතීති අනභිසමයෙො. 

අනුරූපයතොධම්යමබුජ්ඣතීති අනුයබොයධො. තප්පටිපක්ඛතාය අනනුයබොයධො. 

අනිච්චාදීහිසද්ධිංයයොයජත්වානබුජ්ඣතීති අසම්යබොයධො. අසන්තිංඅසමඤ්ච

බුජ්ඣතීතිපි අසම්යබොයධො. චතුසච්චධම්මිං න පටිවිජ්ඣතීති අප්පටියවයධො. 

රූපාදීසුඑකධම්මම්පි අනිච්චාදිසාමඤ්ඤයතොනසඞ්ගණ්හාතීති අසඞ්ගාහණා. 

තයමව ධම්මිං න පරියයොගාහතීති අපරියෙොගාහණා. න සමිං යපක්ඛතීති 

අසමයපක්ෙනා. ධම්මානිංසභාවිංපතිනඅයපක්ඛතීති අපච්චයවක්ෙණා. 

කුසලාකුසලකම්යමසු විපරීතවුත්තියා සභාවගහණාභායවන වා එකම්පි 
කම්මිං එතස්ස පච්චක්ඛිං නත්ථි, සයිං වා කස්සචි ධම්මස්ස පච්චක්ඛකරණිං

නාම න යහොතීති අපච්චක්ෙකම්මං. යිං එතස්මිිං අනුප්පජ්ජමායන 
චිත්තසන්තානිංයමජ්ඣිංභයවයයසුචියවොදානිං, තිංදුට්ඨුිංයමජ්ඣිංඉමිනාති 

දුම්යමජ්ඣං. බ්යාලානිංභායවො බාලයං. මුය්හතීති යමොයහො. බ්යලවතයරොයමොයහො 

පයමොයහො. සමන්තයතො මුය්හතීති සම්යමොයහො. විජ්ජාය පටිපක්ඛභාවයතො න

විජ්ජාති අවිජ් ා. ඔඝයෙොගත්යථො වුත්යතොයයව. ථාමගතට්යඨන අනුයසතීති 

අනුසයෙො. චිත්තිං පරියුට්ඨාති අභිභවතීති පරියුට්ඨානං. හිතග්ගහණාභායවන

හිතාභිමුඛිංගන්තුිංනසක්යකොති අඤ්ඤදත්ථුලඞ්ගතියයවාති ලඞ්ගී, ඛඤ්ජතීති 

අත්යථො. දුරුග්ඝාටනට්යඨන වා ලඞ්ගී. යථා හි මහාපලිඝසඞ්ඛාතා ලඞ්ගී

දුරුග්ඝාටායහොති, එවමයම්පිලඞ්ගීවියාති ලඞ්ගී. යසසිංඋත්තානත්ථයමව. 

ො එවරූපා කඞ්ොති එත්ථ කඞ්ඛනවයසන කඞ්ො. කඞ්ඛිං ආනයතීති 

කඞ්ොෙනා. පුරිමකඞ්ඛා හි උත්තරකඞ්ඛිං ආනයති නාම. ආකාරවයසන වා
එතිංවුත්තිං.කඞ්ඛාසමඞ්ගචිත්තිංකඞ්ඛායආයිතත්තා කඞ්ඛායිතිංනාම.තස්ස

භායවො කඞ්ොයි ත් ං.විමතීතිවිගතා මතිවිමති. විචිකිච්ඡාතිවිගතාචිකිච්ඡා

විචිකිච්ඡා, සභාවිං වා විචිනන්යතො කිච්ඡති කිලමති එතායාති විචිකිච්ඡා. සා
සිංසයලක්ඛණා, කම්පනරසා, අනිච්ඡයපච්චුපට්ඨානා, 
අයනකිංසග්ගාහපච්චුපට්ඨානා වා, අයයොනියසොමනසිකාරපදට්ඨානා, 
පටිපත්තියාඅන්තරායකරාතිදට්ඨබ්බ්යා. 
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කම්පනට්යඨන ද්විධා එළයතීති ද්යවළ්හකං. පටිපත්තිනිවාරයණන

ද්විධාපයථොවියාති ද්යවධාපයථො. ‘‘නිච්චිංවාඉදිංඅනිච්චිංවා’’තිආදිපවත්තියා 

එකස්මිිං ආකායර සණ්ඨාතුිං අසමත්ථතාය සමන්තයතො යසතීති සංසයෙො. 

එකිංසිං ගයහතුිං අසමත්ථතාය න එකිංසග්ගායහොති අයනකංසග්ගායහො. 

නිච්යඡතුිං අසක්යකොන්තී ආරම්මණයතො ඔසක්කතීති ආසප්පනා. ඔගාහිතුිං

අසක්යකොන්තී පරිසමන්තයතො සප්පතීති පරිසප්පනා. පරියයොගාහිතුිං

අසමත්ථතාය අපරියෙොගාහණා. නිච්ඡයවයසන ආරම්මයණ පවත්තිතුිං

අසමත්ථතාය ඡම්භි ත් ං චිත් ස්ස, ථද්ධභායවොති අත්යථො. විචිකිච්ඡා හි 
උප්පජ්ජිත්වාචිත්තිංථද්ධිංකයරොති, යස්මාපනසාඋප්පජ්ජමානාආරම්මණිං 

ගයහත්වාමනිංවිලිඛන්තීවිය, තස්මා මයනොවියලයෙොති වුත්තා. 

විද්යධොති සල්යලන ලද්ධප්පහායරො. ඵුට්යඨොති ඝට්ටියතො. පයරය ොති

පීළියතො. ධාවතීති පුරයතො ගච්ඡති. විධාවතීති අයනකවියධන ගච්ඡති. 

සන්ධාවතීතියවයගන ධාවති. සංසරතීතිඉයතොචියතොචචරති. 

අයචලයකොති නිච්යචොයලො, නග්යගොති අත්යථො. මුත් ාචායරොති
විසට්ඨාචායරො, උච්චාරකම්මාදීසු යලොකියකුලපුත්තාචායරන විරහියතො
ඨිතයකොව උච්චාරිං කයරොති, පස්සාවිං කයරොති, ඛාදති භුඤ්ජති. 

හත්ථාපයලෙයනොතිහත්යථපිණ්ඩම්හිඨියතජිව්හාය හත්ථිංඅපලිඛති, උච්චාරිං
වාකත්වාහත්ථම්හියයව දණ්ඩකසඤ්ඤීහුත්වාහත්යථන අපලිඛති.යතකිර
දණ්ඩකිං ‘‘සත්යතො’’ති පඤ්ඤයපන්ති. භික්ඛාගහණත්ථිං ‘‘එහි භදන්යත’’ති

වුත්යතොනඑතීති නඑහිභදන්තියකො. යතනහි ‘‘තිට්ඨ භදන්යත’’තිවුත්යතොපි

න තිට්ඨතීති නතිට්ඨභදන්තියකො. තදුභයම්පි කිරයසො ‘‘එතස්සවචනිංකතිං
භවිස්සතී’’තිනකයරොති. 

අභිහටන්ති පුයරතරිං ගයහත්වා ආහටිං භික්ඛිං. උද්දිස්සක න්ති ‘‘ඉදිං

තුම්යහඋද්දිස්ස කත’’න්තිඑවිංආයරොචිතිංභික්ඛිං. නනිමන් නන්ති‘‘අසුකිං 
නාමකුලිංවාවීථිිංවාගාමිංවාපවියසයයාථා’’තිඑවිංනිමන්තිතභික්ඛම්පින

සාදියති නගණ්හාති. නකුම්භිමුොතිකුම්භියතොඋද්ධරිත්වා දියයමානිංභික්ඛිං

න ගණ්හාති. නකයළොපිමුොතිකයළොපීති උක්ඛලි වා පච්ඡි වා, තයතොපි න
ගණ්හාති.කස්මා? කුම්භිකයළොපියයොමිංනිස්සාය කටච්ඡුනාපහාරිංලභන්තීති. 

න එළකමන් රන්ති උම්මාරිං අන්තරිං කරිත්වා දියයමානිං න ගණ්හාති.

කස්මා? අයිං මිං නිස්සාය අන්තරකරණිං ලභතීති. දණ්ඩමුසයලසුපි එයසව
නයයො. 

න ද්වින්නන්ති ද්වීසු භුඤ්ජමායනසු එකස්මිිං උට්ඨාය යදන්යත න

ගණ්හාති. කස්මා? කබ්යළන්තරායයො යහොතීති. න ගබ්භිනිොතිආදීසු පන
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‘‘ගබ්භිනියාකුච්ඡියිංදාරයකොකිලමතී’’ති, පායන්තියාදාරකස්සඛීරන්තරායයො

යහොතී’’ති, ‘‘පුරිසන්තරගතාය රතිඅන්තරායයො යහොතී’’ති න ගණ්හාති. න

සංකිත්තීසූති සිංකිත්යතත්වා කතභත්යතසු. දුබ්භික්ඛසමයය කිර
අයචලකසාවකාඅයචලකානමත්ථායතයතොතයතොතණ්ඩුලාදීනිසමාදයපත්වා 

භත්තිංපචන්ති, උක්කට්යඨොඅයචලයකොතයතොපිනපටිග්ගණ්හාති. න ෙත්ථ

සාතියත්ථ සුනයඛො ‘‘පිණ්ඩිං ලභිස්සාමී’’තිඋපට්ඨියතො යහොති, තත්ථ තස්ස
අදත්වා ආහටිං න ගණ්හාති. කස්මා? එතස්ස පිණ්ඩන්තරායයො යහොතීති. 

සණ්ඩසණ්ඩචාරිනීති සමූහසමූහචාරිනී. සයච හි අයචලකිං දිස්වා ‘‘ඉමස්ස
භික්ඛිං දස්සාමා’’ති මනුස්සා භත්තයගහිං පවිසන්ති, යතසු ච පවිසන්යතසු
කයළොපිමුඛාදීසු නිලීනා මක්ඛිකා උප්පතිත්වා සණ්ඩසණ්ඩා චරන්ති. තයතො
ආහටිං භික්ඛිං න ගණ්හාති. කස්මා? මිං නිස්සාය මක්ඛිකානිං

යගොචරන්තරායයො ජායතොති. ථුයසොදකන්ති සබ්බ්යසස්සසම්භායරහි කතිං
යසොවීරකිං. එත්ථ ච සුරාපානයමව සාවජ්ජිං, අයිං පන සබ්යබ්යසුපි
සාවජ්ජසඤ්ඤී. 

එකාගාරියකොති යයො එකස්මිිංයයව යගයහ භික්ඛිං ලභිත්වා නිවත්තති. 

එකායලොපියකොති යයො එයකයනව ආයලොයපන යායපති. ද්වාගාරිකාදීසුපි

එයසව නයයො. එකිස්සාපි දත්තිොති එකාය දත්තියා. දත්ති නාම එකා

ඛුද්දකපාති යහොති, යත්ථ අග්ගභික්ඛිං පක්ඛිපිත්වා ඨයපන්ති. එකාහිකන්ති 

එකදිවසන්තරිකිං. අඩ් මාසිකන්ති අඩ්ඪමාසන්තරිකිං. 

පරිොෙභත් යභො නන්ති වාරභත්තයභොජනිං, එකාහවායරන ද්වීහවායරන
සත්තාහවායරනඅඩ්ඪමාසවායරනාතිඑවිං දිවසවායරනආභතිංභත්තයභොජනිං. 

සාකභක්යෙොතිආදීනි වුත්තත්ථායනව. උබ්භට්ඨයකොති උද්ධිං ඨිතයකො. 

උක්කුටිකප්පධානමනුයුත්ය ොතිඋක්කුටිකිංවීරියිංඅනුයුත්යතො. ගච්ඡන්යතොපි

උක්කුටියකොවහුත්වාඋප්පතිත්වාඋප්පතිත්වාගච්ඡති. කණ්ටකාපස්සයියකොති
අයකණ්ටයක වා පකතිකණ්ටයක වා භූමියිං යකොට්යටත්වා තත්ථ චම්මිං

අත්ථරිත්වා ඨානචඞ්කමාදීනි කයරොති. යසෙයන්ති සයන්යතොපි තත්යථව

යසයයිංකප්යපති.  ලකයසෙයන්තිරුක්ඛඵලයකයසයයිං. ථණ්ඩිලයසෙයන්ති

ථණ්ඩියල උච්යච භූමිට්ඨායන යසයයිං. එකපස්සයියකොති එකපස්යසයනව

සයති. රය ො ල්ලධයරොති සරීරිං යතයලන මක්යඛත්වා රජුට්ඨානට්ඨායන 

තිට්ඨති, අථස්සසරීයර රයජොජල්ලිං ලග්ගති, තිංධායරති. ෙථාසන්ථතියකොති
ලද්ධිං ආසනිං අයකොයපත්වා යයදව ලභති, තත්යථව නිසීදනසීයලො. 

යවකටියකොති විකටඛාදනසීයලො, විකටන්ති ගූථිං වුච්චති. අපානයකොති

පටික්ඛිත්තසීතුදකපායනො. සායිං තතියිං අස්සාති සාෙ තිෙකං. පායතො
මජ්ඣන්හියක සායන්ති දිවසස්ස තික්ඛත්තුිං ‘‘පාපිං පවායහස්සාමී’’ති 

උදයකොයරොහනානුයෙොගංඅනුයුත්ය ොවිහරති. 
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ය  සල්යල අභිසඞ්ෙයරොතීති යත රාගාදිසත්තසල්යල අභිනිබ්බ්යත්යතති. 

අභිසඞ්ෙයරොන්ය ොති අභිනිබ්බ්යත්යතන්යතො. සල්ලාභිසඞ්ොරවයසනාති 

සල්ලාභිනිබ්බ්යත්තාපනකාරණා. පුරත්ථිමංදිසංධාවතීති පුරිමිංදිසිංගච්ඡති. ය 

සල්ලාභිසඞ්ොරා අප්පහීනාති එයත රාගාදිසල්ලා පයයොගා නප්පහීනා. 

සල්ලාභිසඞ්ොරානං අප්පහීනත් ාති සල්ලපයයොගානිං අප්පහීනභායවන. 

ගතිො ධාවතීතිගතියිංධාවති. ගතිොගතින්තිගතියතො ගතිිං. 

නසීදතීතිනනිමුජ්ජති. නසංසීදතීතිනසමන්තයතොමුජ්ජති. න ඔසීදතීති

න ඔසක්කති. න අවසීදතීති න පච්යචොසක්කති. න අවගච්ඡතීති න යහට්ඨා
ගච්ඡති. 

175. එවිං මහානුභායවන සල්යලන ඔතිණ්යණසු ච සත්යතසු –  ත්ථ 

සික්ොනුගීෙන්ති, ොනියලොයකගධි ානීතිගාථා.තස්සත්යථො–යය යලොයක 
පඤ්ච කාමගුණා පටිලාභාය ගජ්ඣන්තීති කත්වා ‘‘ගධතානී’’ති වුච්චන්ති, 

චිරකාලයසවිතත්තා වා ‘‘ගධතානී’’ති වුච්චන්ති.  ත්ථ තිං නිමිත්තිං

හත්ථිසික්ඛාදිකා අයනකා සික්ො කථීයන්ති, උග්ගය්හන්ති වා. පස්සථ යාව

සමත්යථො වායිං යලොයකො, යයතො පණ්ඩියතොකුලපුත්යතො ය සු වා ගධයතසු

තාසු වා සික්ඛාසු අධමුත්යතො න සිො, අඤ්ඤදත්ථු අනිච්චාදිදස්සයනන 

නිබ්බිජ්ඣසබ්බයසොකායම.අත් යනො නිබ්බානයමවසික්යෙති. 

පටිවිජ්ඣිත්වාතිඤායණනනික්ඛයමත්වා වානිබ්බිජ්ඣිත්වාවා. 

176. ඉදානි යථා නිබ්බ්යානාය සික්ඛිතබ්බ්යිං, තිං දස්යසන්යතො ‘‘සච්යචො 

සිො’’තිආදිමාහ.තත්ථ සච්යචොතිවාචාසච්යචන ඤාණසච්යචනමග්ගසච්යචන

චසමන්නාගයතො. රිත් යපසුයණොති පහීනයපසුයණො. යවවිච්ඡන්තිමච්ඡරියිං. 

177. නිද්දං  න්දිං සයහ ථීනන්ති පචලායිකඤ්ච කායාලසියඤ්ච 

චිත්තාලසියඤ්චාති ඉයම තයයො ධම්යම අභිභයවයය. නිබ්බානමානයසොති
නිබ්බ්යානනින්නචිත්යතො. 

කාෙස්ස අකලය ාති ඛන්ධත්තයසඞ්ඛාතස්සනාමකායස්ස ගලානභායවො.
ගලායනො හි අකල්ලයකොති වුච්චති. විනයයපි (පාරා. 151) වුත්තිං – ‘‘නාහිං, 

භන්යත, අකල්ලයකො’’ති. අකම්මඤ්ඤ ාති කායයගලඤ්ඤසඞ්ඛායතො 

අකම්මඤ්ඤතාකායරො. යමයඝො විය ආකාසිං කායිං ඔනය්හතීති ඔනායහො. 

සබ්බ්යයතො භායගන ඔනායහො පරියෙොනායහො. අබ්භන්තයර සයමොරුන්ධතීති 

අන්ය ොසයමොයරොයධො. යමධතීති මිද්ධං, අකම්මඤ්ඤභායවන විහිිංසතීති

අත්යථො. සුපන්ති යතනාති සුප්පං. අක්ඛිදලාදීනිං පචලභාවිං කයරොතීති 

පචලායිකා. සුප්පනා සුප්පි ත් න්ති ආකාරභාවනිද්යදසා. ඔලීෙනාති



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාඅත්තදණ්ඩසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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ඔලීයනාකායරො. දුතියිං උපසග්ගවයසන වඩ්ඪිතිං. ලීනන්ති අවිප්ඵාරිකතාය

පටිකුටිකිං. ඉතයර ද්යව ආකාරභාවනිද්යදසා. ථිනන්ති සප්පිපිණ්යඩො විය

අවිප්ඵාරිකතාය ඝනභායවන ඨිතිං. ථිෙනාති ආකාරනිද්යදයසො. ථියිතස්ස

භායවො ථියි ත් ං, අවිප්ඵාරවයසනථද්ධතාතිඅත්යථො. 

සබ්බසඞ්ොරධාතුොති නිබ්බ්යානනින්නමානයසො

සබ්බ්යයතභූමිකසඞ්ඛාතධාතුයා. චිත් ංපටිවායපත්වාතිචිත්තිංනිවත්තායපත්වා. 

එ ං සන් න්ති එතිං නිබ්බ්යානිං. කියලසසන්තතාය සන් ං. අතප්පකට්යඨන 

පණී ං. 

නපණ්ඩි ාඋපධිසුෙස්සයහතූති දබ්බ්යජාතිකාකාමසුඛස්සකාරණාදානානි

න යදන්ති. කාමඤ්ච ය  උපධිපරික්ෙොොති එකිංයසන යත පණ්ඩිතා

කාමක්ඛයාය කාමක්යඛපනත්ථිං දානානි යදන්ති. අපුනබ්භවාොති 

නිබ්බ්යානත්ථාය. ඣානානි භායවන්තීති පඨමජ්ඣානාදීනි වඩ්යඪන්ති. 

පුනබ්භවාොතිපුනබ්භවකාරණා. ය  පණ්ඩිතානිබ්බ්යානිංඅභිමුඛිංහුත්වාදානිං
දදන්ති. 

178. සාහසාති රත්තස්ස රාගචරිතාදියභදා සාහසාකාරණා. නිද්යදයසො 
උත්තානත්යථොයයව. 

179. පුරාණං නාභිනන්යදෙයාති අතීතිං රූපාදිිං නාභිනන්යදයය. නයවති

පච්චුප්පන්යන. හීෙමායනති විනස්සමායන. ආකාසං න සිය ො සිොති
තණ්හානිස්සියතො න භයවයය. තණ්හා හි රූපාදීනිං ආකාසනයතො
‘‘ආකායසො’’තිවුච්චති. 

යවමායනති අභවමායන. විගච්ඡමායනතිඅපගච්ඡමායන. 

‘‘ආකාසතී’’ති‘‘ආකස්සතී’’තිචදුවියධො පායඨො. 

180. කිිං කාරණා ආකාසිං න සියතො සියාති යච? යගධං බ්රූමීති ගාථා.
තස්සත්යථො – අහඤ්හි ඉමිං ආකාසසඞ්ඛාතිං තණ්හිං රූපාදීසු ගජ්ඣනයතො 

යගධං බූ්රමි ‘‘යගයධො’’තිවදාමි.කිඤ්චභියයයො–අවහනනට්යඨන ‘‘ඔයඝො’’ති

ච ආජවනට්යඨන ‘‘ආ ව’’න්ති ච ‘‘ඉදිං මය්හිං, ඉදිං මය්හ’’න්ති

ජප්පකාරණයතො ‘‘ ප්පන’’න්ති ච දුම්මුඤ්චනට්යඨන ‘‘ආරම්මණ’’න්ති ච

කම්පකරණට්යඨන ‘‘කම්පන’’න්තිචබ්රූමි, එසාවයලොකස්සපලියබ්යොධට්යඨන 

දුරතික්කමනීයට්යඨනච ‘‘කාමපඞ්යකොදුරච්චයෙො’’ති. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාඅත්තදණ්ඩසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

345 

පටුන 

ආ වන්තිආපටිසන්ධයතොජවතිධාවතීති ආජවිං, වට්ටමූලතායපුනබ්භයව

පටිසන්ධදානතණ්හායයතිං අධවචනිං.  ප්පනන්ති පත්ථනා, තණ්හායයතිං

අධවචනිං. ආරම්මණම්පි වුච්චති  ණ්හාති රූපාදීසු ආරම්මයණසු 
උප්පන්නතණ්හා මුච්චිතුිං අසක්කුයණයයට්යඨන ආරම්මණාති කථීයති. 

කාමපඞ්යකොති ඔසීදනට්යඨන කලලිං. කද්දයමොති සඞ්ගට්යඨන කද්දයමො.

තාපනට්යඨන කියලයසො. නියයාසිංවියලග්ගාපනට්යඨන පලියපො. රුන්ධත්වා

ධාරණට්යඨන පලියරොයධො. එවයමතිංයගධාදිපරියායිං ආකාසිංඅනිස්සියතො. 

181. සච්චා අයවොක්කමන්තිගාථා.තස්සත්යථො –පුබ්යබ්යවුත්තා තිවිධාපි

සච්චා අයවොක්කමිං යමොයනයයපත්තියා මුනීති සඞ්ඛිං ගයතො නිබ්බ්යානථයල 

තිට්ඨති බ්රාහ්මයණො, ස යවඑවරූයපො සබ්බ්යානි ආයතනානි නිස්සජ්ජිත්වා 

‘‘සන්ය ො’’තිවුච්චති.නිද්යදයස වත්තබ්බ්යිංනත්ථි. 

182. කිඤ්ච භියයයො – ස යව විද්වාති ගාථා. තත්ථ ඤත්වා ධම්මන්ති

අනිච්චාදිනයයන සඞ්ඛතධම්මිං අඤ්ඤාය. සම්මා යසො යලොයක ඉරිොයනොති
අසම්මාඉරියනකරානිංකියලසානිංපහානා සම්මායසොයලොයකඉරියමායනො. 

183. එවිං අපියහන්යතො ච – යෙොධ කායමති ගාථා. තත්ථ සඞ්ගන්ති

සත්තවිධිංසඞ්ගිංයයොඅච්චතරි. නාජ්යඣතීතිනඅභිජ්ඣායති. 

184. තස්මා තුම්යහසුපි යයො එවරූයපො යහොතුිං ඉච්ඡති, තිං වදාමි – ෙං 

පුබ්යබතිගාථා.තත්ථ ෙංපුබ්යබතිඅතීයතසඞ්ඛායර ආරබ්භඋප්පජ්ජනධම්මිං

කියලසජාතිං අතීතිං කම්මඤ්ච. පච්ඡා ය  මාහු කිඤ්චනන්ති අනාගයතපි

සඞ්ඛායරආරබ්භඋප්පජ්ජනධම්මිං රාගාදිකිඤ්චනිංමාඅහු. මජ්යඣයචයනො

ගයහස්සසීති පච්චුප්පන්නරූපාදිධම්යමපිනගයහස්සසියච. එවිංඋපසන්යතො
චරිස්සසි. 

අබී ං කයරොහීති මග්ගඤායණන න බීජිං කයරොහි. රාගකිඤ්චනන්ති

රාගඵන්දනිං. යදොසකිඤ්චනාදීසුපිඑයසවනයයො. 

185. එවිං අරහත්තප්පත්තිිංදස්යසත්වාඉදානිඅරහයතොථුතිවයසනඉයතො

පරාගාථායයොඅභාසි.තත්ථ සබ්බයසොතිගාථාය මමායි න්ති මමත්තකරණිං.

‘‘මම ඉද’’න්ති ගහිතිං වා වත්ථු. අස ා ච න යසොචතීති අවිජ්ජමානකාරණා

අසන්තකාරණානයසොචති. න ජීෙතීතිජානිිංනාධගච්ඡති. 

අහු ව යමතිමය්හිංඅයහොසිවත.  ංව යම නත්ථීතියිංඅතීයතඅයහොසි, 

තිංමය්හිංඉදානිනසන්ති. සිො ව යමතියිංමය්හිංභවිස්සති,  ංව ාහංන

ලභාමීති ඉදානිඅහිංඑකිංයසනනපාපුණාමි. 
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186. කිඤ්ච භියයයො – ෙස්ස නත්ථීති ගාථා. තත්ථ කිඤ්චනන්තිකිඤ්චි
රූපාදිධම්මජාතිං. 

අභිසඞ්ෙ න්ති කම්යමන සඞ්ඛරිතිං. අභිසඤ්යච යි න්ති චිත්යතන

රාසිකතිං. අවිජ් ාෙ ත්යවවාති අවිජ්ජාය තු එව. අයසසවිරාගනියරොධාති 
විරාගසඞ්ඛායතනමග්යගනනිරවයසසනියරොධා. 

සුඤ්ඤය ො යලොකං අයවක්ෙස්සූති අවසවත්තිසල්ලක්ඛණවයසන වා 
තුච්ඡසඞ්ඛාරසමනුපස්සනවයසන වාති ද්වීහාකායරහි සුඤ්ඤයතො යලොකිං

පස්ස. අත් ානුදිට්ඨිංඌහච්චාති සක්කායදිට්ඨිිං උද්ධරිත්වා. එවං මච්චු යරො

සිොතිඑවිංමරණස්ස තරයණො භයවයය. එවංයලොකං අයවක්ෙන් න්තිඑවිං

ඛන්ධයලොකිං පස්සන්තිං. මච්චුරා ානපස්සතීතිමරණරාජානඔයලොයකතින 
දක්ඛති. 

නාඤ්ඤං පත්ථෙය  කිඤ්චීති අඤ්ඤිං අප්පමත්තකම්පි න පත්ථයති න

පිහයති. අඤ්ඤත්ර අප්පටිසන්ධිොති නිබ්බ්යානිං ඨයපත්වා.
‘‘අඤ්ඤත්රප්පටිසන්ධයා’’තිඑකපදිං කත්වාපිපඨන්ති. 

187. කිඤ්ච භියයයො – අනිට්ඨුරීති ගාථා. තත්ථ අනිට්ඨුරීති අනිස්සුකී.

‘‘අනිට්ඨරී’’තිපි යකචි පඨන්ති. සබ්බධී සයමොති සබ්බ්යත්ථ සයමො, 
උයපක්ඛයකොතිඅධප්පායයො.කිිං වුත්තිංයහොති? යයොයසො‘‘නත්ථියම’’තින
යසොචති, තමහිංඅවිකම්පිනිංපුග්ගලිංපුට්යඨො සමායනොඅනිට්ඨුරීඅනනුගද්යධො, 

අයනයජො සබ්බධීසයමොතිඉමිං තස්මිිංපුග්ගයලචතුබ්බිධිංආනිසිංසිංබූ්රමීති. 

නිට්ඨුරියෙොති ඉස්සුකී. නිට්ඨුරභායවො නිට්ඨුරිෙං, තිංනිස්සාය එත්තකම්පි

නත්ථීතියඛළපාතන්ති අත්යථො. නිට්ඨුරිෙකම්මන්තිනිට්ඨුරියකරණිං.ගහට්යඨො
වා හි ගහට්ඨිං භික්ඛු වා භික්ඛුිං නිස්සාය වසන්යතො අප්පමත්තයකයනව
කුජ්ඣිත්වා තිං නිස්සාය එත්තකම්පි නත්ථීති යඛළිං පායතත්වා පායදන
මද්දන්යතො විය නිට්ඨුරියිං නාම කයරොති. තස්ස තිං කම්මිං

‘‘නිට්ඨුරියකම්ම’’න්ති වුච්චති. ඉස්සාති සභාවනිද්යදයසො. තයතො පරා ද්යව 
ආකාරභාවනිද්යදසා. ඉතරත්තයිං පරියායවචනිං. ලක්ඛණාදියතො පයනසා
පරසම්පත්තීනිං උසූයනලක්ඛණා ඉස්සා; තත්ථ ච අනභිරතිරසා; තයතො
විමුඛභාවපච්චුපට්ඨානා; පරසම්පත්තිපදට්ඨානා. 

ලායභපි න ඉඤ් තීති පච්චයලායභ න චලති. අලායභපීති පච්චයානිං
අලායභපි. 
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188. කිඤ්ච භියයයො – අයන ස්සාති ගාථා. තත්ථ නිසඞ්ෙතීති
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීසු යයො යකොචි සඞ්ඛායරො. යසො හි යස්මා නිසඞ්ඛරියති, 

නිසඞ්ඛයරොති වා, තස්මා ‘‘නිසඞ්ඛතී’’ති වුච්චති. විොරම්භාති විවිධා

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදිකාආරම්භා. යෙමංපස්සතිසබ්බධීතිසබ්බ්යත්ථඅභයයමව
පස්සති. 

ආරම්භාති කම්මානිං පඨමාරම්භා. විොරම්භාති උපරූපරි 
විවිධආරම්භනවයසනවීරියාරම්භා.තීසුභයවසුපටිසන්ධජනකකම්මානිං එතිං
අධවචනිං.තස්මාවියාරම්භාආරයතො. 

189. එවිං පස්සන්යතො න සයමසූති ගාථා. තත්ථ න වදය ති
‘‘සදියසොහමස්මී’’තිආදිනා මානවයසන සයමසුපි අත්තානිං න වදති ඔයමසුපි 

උස්යසසුපි. නායදති න නිරස්සතීති රූපාදීසු කඤ්චි ධම්මිං න ගණ්හාති න
නිස්සජ්ජති. යසසිං සබ්බ්යත්ථ තත්ථ තත්ථ වුත්තනයත්තා පාකටයමව. එවිං 
අරහත්තනිකූයටයනවයදසනිංනිට්ඨායපසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

අත්තදණ්ඩසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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16. සාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

190. යසොළසයම නයමදිට්යඨොති සාරිපුත්තසුත්තනිද්යදයසො.තත්ථ ඉය ො

පුබ්යබති ඉයතො සඞ්කස්සනගයර ඔතරණයතො පුබ්යබ්ය. වග්ගුවයදොති

සුන්දරවයදො. තුසි ාගණිමාගය ොතිතුසිතකායාචවිත්වාමාතුකුච්ඡිිං ආගතත්තා

තුසිතා ආගයතො. ගණාචරියත්තා ගණී. සන්තුට්ඨට්යඨන වා තුසිතසඞ්ඛාතා
යදවයලොකාගණිිංආගයතො, තුසිතානිං වාඅරහන්තානිංගණිිංආගයතොති. 

ඉමිනා චක්ඛුනාති ඉමිනා අත්තභාවපරියාපන්යනන පකතිමිංසචක්ඛුනා. 

ඉමිනා අත් භායවනාති ඉමිනා පච්ඡියමන අත්තභායවන.  ාවතිංසභවයනති

තාවතිිංසයදවයලොයක. පාරිච්ඡත් කමූයලති යකොවිළාරරුක්ඛස්ස යහට්ඨා. 

පණ්ඩුකම්බලසිලාෙන්ති රත්තකම්බ්යලසදිසපාසාණපිට්යඨ. වස්සං වුට්යඨොති

වුට්ඨවස්යසො. යදවගණපරිවුය ොති යදවසඞ්යඝන පරිවාරියතො. ඔතිණ්යණොති

අවතිණ්යණො. ඉමං දස්සනං පුබ්යබති අඤ්ඤත්ර ඉමම්හා දස්සනා පුබ්යබ්ය. න 

දිට්යඨොතිඅඤ්ඤදානදිට්ඨපුබ්යබ්යො. 

ෙත්තිෙස්ස වාතිඛත්තියස්ස වදන්තස්ස නසුයතො. බ්රාහ්මණාදීසුපි එයසව
නයයො. 

මධුරවයදොතිආදීසු බ්යයඤ්ජනසම්පන්නිං මධුරිං වදතීති මධුරවයදො. 

යපමජනකිංයපමාරහිංවදතීති යපමනීෙවයදො. හදයඞ්ගමචිත්යතඨපනයයොගයිං

වදතීති හදෙඞ්ගමවයදො. කරවීකසකුණසද්යදො විය මධුරයඝොයසො අස්සාති 

කරවීකරු මඤ්ජුයඝොයසො. විස්සට්යඨො චාති අපලිබුද්යධො තත්ථ තත්ථ 

අපක්ඛලයනො. විඤ්යඤයෙයොචාතිසුවිජායනයයයොච. මඤ්ජුචාතිමධුයරොච. 

සවනීයෙො චාති කණ්ණසුයඛො ච. බින්දු චාති ඝයනො ච. අවිසාරී චාති න

පත්ථයටොච. ගම්භීයරොචාතිනඋත්තායනොච. නින්නාදිචාතියඝොසවන්යතොච. 

අස්සාතිඅස්සසත්ථුයනො. බහිද්ධා පරිසාොතිපරිසයතොබ්යහි. නනිච්ඡරතීතින
නික්ඛමති. කිිංකාරණා? එවරූයපො මධුරසද්යදො නික්කාරණා මා විනස්සතූති. 

බ්රහ්මස්සයරොති අඤ්යඤ ඡින්නස්සරාපි භින්නස්සරාපි කාකස්සරාපි යහොන්ති, 
අයිංපනමහාබ්රහ්මුයනොසරසදියසනසයරන සමන්නාගයතො.මහාබ්රහ්මුයනොහි
පිත්තයසම්යහහිඅපලිබුද්ධත්තාසයරොවිසුද්යධො යහොති, භගවතාපිකතකම්මිං
වත්ථුිං යසොයධති, වත්ථුයනො සුද්ධත්තා නාභියතො පට්ඨාය සමුට්ඨහන්යතො
සයරො විසුද්යධො අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතාව සමුට්ඨාති. කරවීයකො විය භණතීති 

කරවීකභාණී, මත්තකරවීකරුතමඤ්ජුයඝොයසොති අත්යථො. 

 ායරතීති අයඛමන්තට්ඨානිං අතික්කායමති. උත් ායරතීති යඛමන්තභූමිිං

උපයනන්යතොතායරති. නිත් ායරතීතිඅයඛමන්තට්ඨානයතොනික්ඛායමන්යතො

තායරති. ප ායරතීති පරිග්ගයහත්වා තායරති, හත්යථන පරිග්ගයහත්වා විය



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාසාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

තායරතීති අත්යථො. සබ්බ්යම්යපතිං තාරණුත්තාරණාදියඛමන්තට්ඨායන

ඨපනයමවාති ආහ – ‘‘යෙමන් භූමිං සම්පායපතී’’ති. සත්ය ති
යවයනයයසත්යත. මහාගහනතාය මහානත්ථතාය දුන්නිත්තරියතාය ච

ජාතියයවකන්තායරොජාතිකන්තායරො, තිං  ාතිකන් ාරං. 

ගණස්ස සුස්සූසතීතිගයණො අස්ස වචනිං සුස්සූසතිසුණාතිඋපලක්යඛති. 

යසො ංඔදහතීතියසොතුකාමතාය යසොතිංඅවදහතිපතිට්ඨායපති. අඤ්ඤාචිත් ං

උපට්ඨයපතීති ඤාතුකාමිං චිත්තිං පණිදහති. ගණං අකුසලා වුට්ඨායපත්වාති 

ජනසමූහිංඅයකොසල්ලසම්භූතාඅකුසලාඋට්ඨායපත්වා. කුසයල පතිට්ඨායපතීති

යකොසල්ලසම්භූයතකුසයලඨයපති. සඞ්ඝීතිරාසිවයසනසඞ්යඝොඅස්සඅත්ථීති

සඞ්ඝී. පරිසවයසන ගයණො අස්ස අත්ථීති ගණී. ගණස්ස ආචරියයොති 

ගණාචරියෙො. 

191. දුතියගාථාය සයදවකස්ස යලොකස්ස, ෙථා දිස්සතීති සයදවකස්ස
යලොකස්සවිය මනුස්සානම්පිදිස්සති.යථාවාදිස්සතීතිතච්ඡයතොඅවිපරීතයතො

දිස්සති. චක්ඛුමාති උත්තමචක්ඛුමා. එයකොති පබ්බ්යජ්ජාසඞ්ඛාතාදීහි එයකො. 

රතින්ති යනක්ඛම්මරතිආදිිං. 

පතිරූපයකොති සුවණ්ණපතිරූපයකො කුණ්ඩයලො. මත්තිකාකුණ්ඩයලොවාති

මත්තිකාය කතකුණ්ඩයලො විය. යලොහඩ් මායසොව සුවණ්ණඡන්යනොති

සුවණ්යණන පටිච්ඡන්යනො යලොහමාසයකො විය. පරිවාරඡන්නාති පරිවායරන

ඡාදිතා. අන්ය ො අසුද්ධාති අබ්භන්තරයතො රාගාදීහි අපරිසුද්ධා. බහි

යසොභමානාතිචීවරාදීහිබ්යාහිරයතො සුන්දරා. 

අකප්පි ඉරිොපථා චාති අසජ්ජිතඉරියාපථා. පණිධිසම්පන්නාති
පරිපුණ්ණපත්ථනා. 

විසුද්ධසද්යදොති පරිසුද්ධකිත්තිසද්යදො, යථාභූතථුතියඝොයසොති අත්යථො. 

ග කිත්තිසද්දසියලොයකොති කිත්තිසද්දඤ්ච සියලොකඤ්ච ගයහත්වා 

චරණසීයලො. කත්ථ විසුද්ධසද්යදොති යච? ‘‘නාගභවයන ච සුපණ්ණභවයන 

චා’’තිආදිනා නයයනවිත්ථායරත්වාවුත්තට්ඨායන.  ය ොච භියෙයොතිතයතො
වුත්තප්පකාරයතොචයවයනයයවයසනඅතියරකතයරොපිදිස්සති. 

සබ්බං රාග මන්ති සකලිං රාගන්ධකාරිං. යදොස මාදීසුපි එයසව නයයො. 

අන්ධකරණන්ති පඤ්ඤායලොකනිවාරණකරණිං. අචක්ඛුකරණන්ති

පඤ්ඤාචක්ඛුයනො අකරණිං. අඤ්ඤාණකරණන්තිඤායණනඅජානනකරණිං. 

පඤ්ඤානියරොධිකන්ති පඤ්ඤානයනනාසකිං. විඝා පක්ඛිකන්ති



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාසාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පීළායකොට්ඨාසිකිං. අනිබ්බානසංවත් නිකන්තිඅපච්චයඅමතනිබ්බ්යානත්ථායන 
සිංවත්තනිකිං. 

සබ්බං  ං ය න යබොධිඤායණන බුජ්ඣීති තිං සකලිං යතන

චතුමග්ගඤාණවයසන බුජ්ඣි. පඨමමග්ගවයසන ජානි අනුබුජ්ඣි. 

දුතියමග්ගවයසන පුන අඤ්ඤාසි පටිවිජ්ඣි. තතියමග්ගවයසන පටියවධිං

පාපුණි සම්බුජ්ඣි. චතුත්ථමග්ගවයසන නිස්යසසපටියවයධන සම්මාබුජ්ඣි.

අධිගච්ඡි  ස්යසසි සච්ඡාකාසීති එතිං තයිං ඵලවයසන යයොයජතබ්බ්යිං.
පඨමදුතියවයසන පටිලභි. තතියවයසන ඤාණඵස්යසන ඵුසි. චතුත්ථවයසන 
පච්චක්ඛිංඅකාසි.අථවාඑයකකඵලස්සතයයොපිලබ්භන්තිඑව. 

යනක්ෙම්මරතින්ති පබ්බ්යජ්ජාදීනි නිස්සාය උප්පන්නරතිිං. වියවකරතින්ති

කායවියවකාදිම්හි උප්පන්නරතිිං. උපසමරතින්ති කියලසවූපසයම රතිිං. 

සම්යබොධිරතින්තිමග්ගිංපච්චයවක්ඛන්තස්සඋප්පන්නරතිිං. 

192. තතියගාථාය බහූනමිධ බද්ධානන්ති ඉධ බ්යහූනිං ඛත්තියාදීනිං

සිස්සානිං. සිස්සා හි ආචරියපටිබ්යද්ධවුත්තිත්තා ‘‘බ්යද්ධා’’ති වුච්චන්ති. අත්ථි

පඤ්යහන ආගමන්ති අත්ථියකො පඤ්යහන ආගයතොම්හි, අත්ථිකානිං වා
පඤ්යහනආගමනිං, පඤ්යහනඅත්ථිආගමනිංවාති. 

බුද්යධොති පදස්ස අභායවපි  ං බුද්ධන්ති පයද යයො යසො බුද්යධො, තිං

නිද්දිසිතුකායමන ‘‘බුද්යධො’’ති වුත්තිං. සෙම්භූති උපයදසිං විනා සයයමව

භූයතො. අනාචරිෙයකොති සයම්භූපදස්ස අත්ථවිවරණිං. යයො හි ආචරියිං විනා 

සච්චානිපටිවිජ්ඣති, යසොසයම්භූනාමයහොතීති. පුබ්යබ අනනුස්සුය සූතිආදි

අනාචරියකභාවස්ස අත්ථප්පකාසනිං. අනනුස්සුය සූති ආචරියයතො

අනනුස්සුයතසු. සාමන්ති සයයමව. අභිසම්බුජ්ඣීති භුසිං සම්මා පටිවිජ්ඣි. 

 ත්ථචසබ්බඤ්ඤු ංපාපුණීතියතසුච සච්යචසුසබ්බ්යඤ්ඤභාවිංපාපුණි.යථා
සච්චානිපටිවිජ්ඣන්තාසබ්බ්යඤ්ඤයනො යහොන්ති, තථාසච්චානිංපටිවිද්ධත්තා

එවිංවුත්තිං. ‘‘සබ්බ්යඤ්ඤතිංපත්යතො’’තිපිපායඨො. බයලසු චවසීභාවන්තිදසසු
චතථාගතබ්යයලසු ඉස්සරභාවිං පාපුණි. යයො යසො එවිංභූයතො, යසොබුද්යධොති
වුත්තිං යහොති. තත්ථ සබ්බ්යධම්යමසු
අප්පටිහතඤාණනිමිත්තානුත්තරවියමොක්ඛාධගමපරිභාවිතඛන්ධසන්තානිං 
උපාදායපණ්ණත්තියකො, සබ්බ්යඤ්ඤතපදට්ඨානිං වාසච්චාභිසම්යබ්යොධමුපාදාය 
පණ්ණත්තියකො සත්තවියසයසො බුද්යධො. එත්තාවතා අත්ථයතො බුද්ධවිභාවනා
කතායහොති. 

ඉදානි බ්යයඤ්ජනයතො විභායවන්යතො ‘‘බුද්යධොති යකනට්යඨන

බුද්යධො’’තිආදිමාහ. තත්ථ යථා යලොයක අවගන්තා ‘‘අවගයතො’’ති වුච්චති, 
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එවිං බුජ්ඣි ාසච්චානීතිබුද්යධො. යථාපණ්ණයසොසා වාතා ‘‘පණ්ණසුසා’’ති

වුච්චන්ති, එවිං යබොයධ ා ප ාොති බුද්යධො. සබ්බඤ්ඤු ාෙ බුද්යධොති
සබ්බ්යධම්මබුජ්ඣනසමත්ථාය බුද්ධයා බුද්යධොති වුත්තිං යහොති. 

සබ්බදස්සාවි ාෙබුද්යධොතිසබ්බ්යධම්මානිං ඤාණචක්ඛුනාදිට්ඨත්තාබුද්යධොති

වුත්තිං යහොති. අනඤ්ඤයනෙය ාෙ බුද්යධොති අඤ්යඤන අයබ්යොධනීයයතො

සයයමව බුද්ධත්තා බුද්යධොති වුත්තිං යහොති. විසවි ාෙ බුද්යධොති
නානාගුණවිකසනයතො පදුමමිව විකසනට්යඨන බුද්යධොති වුත්තිං යහොති. 

ඛීණාසවසඞ්ොය න බුද්යධොතිආදීහි ඡහි පරියායයහි
චිත්තසඞ්යකොචකරධම්මප්පහායනන නිද්දාය විබුද්යධො පුරියසො විය 
සබ්බ්යකියලසනිද්දායවිබුද්ධත්තාබුද්යධොතිවුත්තිංයහොති.සඞ්ඛා සඞ්ඛාතන්ති

අත්ථයතො එකත්තා සඞ්ොය නාති වචනස්ස යකොට්ඨායසනාති අත්යථො. 
තණ්හායලපදිට්ඨියලපාභායවන නිරුපයලපසඞ්ඛායතන සවාසනානිං
සබ්බ්යකියලසානිං පහීනත්තා එකන්තවචයනන වියසයසත්වා වුත්තිං. 

එකන් නික්කියලයසොති රාගයදොසයමොහාවයසයසහි සබ්බ්යකියලයසහි
නික්කියලයසො. 

එකාෙනමග්ගංගය ොතිබුද්යධොතිගමනත්ථානිං ධාතූනිංබුජ්ඣනත්ථත්තා
බුජ්ඣනත්ථාපි ධාතුයයො ගමනත්ථා යහොන්යතව, තස්මා එකායනමග්ගිං
ගතත්තාබුද්යධොතිවුත්තිංයහොති.එකායනමග්යගොයචත්ථ– 

‘‘මග්යගොපන්යථොපයථොපජ්යජො, අඤ්ජසිංවටුමායනිං; 
නාවා උත්තරයසතූ ච, කුල්යලො ච භිසි සඞ්කයමො’’ති. (චූළනි. 
පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදස101) – 

මග්ගස්ස බ්යහූසු නායමසු අයනනායමන වුත්තමග්ගනායමන වුත්යතො. තස්මා
එකමග්ගභූයතො මග්යගො, න ද්යවධාපථභූයතොති අත්යථො. අථ වා එයකන
අයිතබ්යබ්යො මග්යගොති එකායනමග්යගො. එයකනාති ගණසඞ්ගණිකිං පහාය
පවිවිත්යතන. අයිතබ්යබ්යොති පටිපජ්ජිතබ්යබ්යො, අයන්ති වා එයතනාති අයයනො, 
සිංසාරයතො නිබ්බ්යානිං ගච්ඡන්තීති අත්යථො. එයකසිං අයයනොති එකායයනො. 

එයකසන්ති යසට්ඨානිං.සබ්බ්යසත්තයසට්ඨාචසම්මාසම්බුද්ධා, තස්මාඑයකසිං
මග්ගභූයතො සම්මාසම්බුද්ධානිං අයනභූයතො මග්යගොති වුත්තිං යහොති. අයතීති
වා අයයනො, ගච්ඡති පවත්තතීති අත්යථො. එකස්මිිං අයයනො මග්යගොති
එකායනමග්යගො. එකස්මිිංයයව බුද්ධසාසයන පවත්තමායනො මග්යගො, න
අඤ්ඤත්ථාති වුත්තිං යහොති. අපි ච එකිං අයතීති එකායයනො. පුබ්බ්යභායග
නානාමුඛභාවනානයප්පවත්යතොපි අපරභායග එකිං නිබ්බ්යානයමව ගච්ඡතීති 

වුත්තිංයහොති, තස්මා එකාෙනමග්යගොතිඑකනිබ්බ්යානගමනමග්යගොති අත්යථො. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාසාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

එයකො අනුත් රං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොතින පයරහි බුද්ධත්තා
බුද්යධො, කින්තු සයයමව අනුත්තරිං සම්මාසම්යබ්යොධිං අභිසම්බුද්ධත්තා

බුද්යධොති වුත්තිං යහොති. අබුද්ධිවිහ ත් ා බුද්ධිපටිලාභත් ා බුද්යධොති බුද්ධ
බුද්ධිං යබ්යොයධොති පරියායවචනයමතිං. තත්ථ යථා ‘‘නීලරත්තගුණයයොගා
නීයලො පයටො, රත්යතො පයටො’’තිවුච්චති, එවිං බුද්ධගුණයයොගා ‘‘බුද්යධො’’ති
ඤායපතුිංවුත්තිං. 

තයතො පරිං බුද්යධොති යන ං නාමන්තිආදි ‘‘අත්ථමනුගතා අයිං

පඤ්ඤත්තී’’තිඤාපනත්ථිංවුත්තිං.තත්ථ මිත් ා සහායා. අමච්චා භච්චා. ඤාතී 

පිතුපක්ඛිකා. සායලොහි ා මාතුපක්ඛිකා. සමණා පබ්බ්යජ්ජුපගතා. බ්රාහ්මණා 

යභොවාදියනො, සමිතපාපබ්යාහිතපාපා වා. යදව ා සක්කාදයයො බ්රහ්මායනො ච. 

වියමොක්ෙන්තිකන්ති වියමොක්යඛො අරහත්තමග්යගො, වියමොක්ඛස්ස අන්යතො
අරහත්තඵලිං, තස්මිිං වියමොක්ඛන්යත භවිං වියමොක්ඛන්තිකිං නාමිං. 
සබ්බ්යඤ්ඤභායවො හි අරහත්තමග්යගන සිජ්ඣති, අරහත්තඵයලොදයය සිද්ධිං
යහොති. තස්මා සබ්බ්යඤ්ඤභායවො වියමොක්ඛන්යත භයවො යහොති. තිං
යනමිත්තිකම්පි නාමිං වියමොක්ඛන්යත භවිං නාම යහොති. යතන වුත්තිං –

‘‘වියමොක්ඛන්තිකයමතිං බුද්ධානිං භගවන්තාන’’න්ති. යබොධිො මූයල සහ

සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණස්ස පටිලාභාති මහායබ්යොධරුක්ඛමූයල යථාවුත්තක්ඛයණ

සබ්බ්යඤ්ඤතඤ්ඤාණස්ස පටිලායභන සහ. සච්ඡිකා පඤ්ඤත්තීති

අරහත්තඵලසච්ඡිකිරියාය සබ්බ්යධම්මසච්ඡිකිරියාය වා ජාතා පඤ්ඤත්ති. ෙදිදං

බුද්යධොති පඤ්ඤත්ති. අයිං බ්යයඤ්ජනයතො බුද්ධවිභාවනා. ඉයතො පරිං 

වහස්යස ං භාරන්තිපරියයොසානිංතත්ථතත්ථ වුත්තනයත්තා යථාපාළියමව
නියයාති. 

193. චතුත්ථගාථාය විජිගුච්ඡය ොතිජාතිආදීහිඅට්ටීයයතො. රිත් මාසනන්ති

විවිත්තිං මඤ්චපීඨිං. පබ්බ ානං ගුහාසු වාති පබ්බ්යතගුහාසු වා රිත්තමාසනිං
භජයතොතිසම්බ්යන්ධතබ්බ්යිං. 

 ාතිො විජිගුච්ඡය ොති ජාතිිං විජිගුච්ඡයතො.  රාෙ. බයාධිනාතිආදීසුපි

එයසව නයයො. භ ය ොති එවමාදීසු භ ය ොති භජන්තස්ස. යසවය ොති

යසවන්තස්ස. නියසවය ොති සම්මා යසවන්තස්ස. සංයසවය ොති පුනප්පුනිං 

යසවන්තස්ස. පටියසවය ොති උපගන්ත්වා යසවන්තස්ස. පබ්බ පබ්භාරාති
පබ්බ්යතකුච්ඡියයො. 

194. පඤ්චමගාථාය උච්චාවයචසූති හීනපණීයතසු. සෙයනසූති විහාරාදීසු

යසනාසයනසු. කීවන්ය ො  ත්ථ යභරවාති කිත්තකා තත්ථ භයකාරණා.
‘‘කුවන්යතො’’තිපිපායඨො, කූජන්යතොතිචස්ස අත්යථො. 
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කුවන්ය ොති සද්දායන්යතො. කූ න්ය ොති අබ්යයත්තසද්දිං කයරොන්යතො. 

නදන්ය ොතිඋක්කුට්ඨිිංකයරොන්යතො. සද්දංකයරොන්ය ොතිවාචිංභාසන්යතො. 

කතීති පුච්ඡා. කිත් කාති පමාණපුච්ඡා. කීව කාති පරිච්යඡදපුච්ඡා. 

කීවබහුකාති පමාණපරිච්යඡදපුච්ඡා. ය  යභරවාති එයත භයජනනුපද්දවා 

භයාරම්මණා. කීවබහුකාති පුච්ඡියත ආරම්මයණ දස්යසතුිං ‘‘සීහා බයග්ඝා

දීපී’’තිආදීහිවිස්සජ්යජති. 

195. ඡට්ඨගාථාය කති පරිස්සොති කිත්තකා උපද්දවා. අග ං දිසන්ති
නිබ්බ්යානිං. තඤ්හි අගතපුබ්බ්යත්තා අගතිං, නිද්දිසිතබ්බ්යයතො දිසා චාති. යතන

වුත්තිං – ‘‘අගතිං දිස’’න්ති. අමතිං දිස’’න්තිපි පායඨො. අභිසම්භයවති

අභිසම්භයවයය. පන් ම්හීතිපරියන්යත. 

අග පුබ්බා සා දිසාති යා දිසා සුපිනන්යතනපි න ගතපුබ්බ්යා. න සා දිසා

ග පුබ්බාති එසා දිසා වුත්තනයයන න ගතපුබ්බ්යා. ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනාති
අයනන දීඝකායලන. 

සමතිත්තිකන්ති අන්යතොමුඛවට්ටියලඛිං පායපත්වා සමභරිතිං. 

අනවයසකන්ති අනවසිඤ්චනකිං අපරිසිඤ්චනකිං කත්වා. ය ලපත් න්ති

පක්ඛිත්තයතලිං යතලපත්තිං. පරිහයරෙයාති හයරයය ආදාය ගච්යඡයය. එවං 

සචිත් මනුරක්යෙතිතිංයතලභරිතිංපත්තිංවියඅත්තයනොචිත්තිංකායගතාය
සතියා යගොචයරයචවසම්පයුත්තසතියා චාතිඋභින්නිං අන්තයර පක්ඛිපිත්වා
යථාමුහුත්තම්පි බ්යහිද්ධායගොචයරනවික්ඛිපති, තථාපණ්ඩියතොයයොගාවචයරො
රක්යඛයයයගොපයයයය. කිිංකාරණා? එතස්සහි– 

‘‘දුන්නිග්ගහස්සලහුයනො, යත්ථකාමනිපාතියනො; 
චිත්තස්සදමයථොසාධු, චිත්තිංදන්තිංසුඛාවහිං’’.(ධ.ප. 35); 

තස්මා – 

‘‘සුදුද්දසිංසුනිපුණිං, යත්ථකාමනිපාතිනිං; 
චිත්තිංරක්යඛථයමධාවී, චිත්තිංගුත්තිංසුඛාවහිං’’.(ධ.ප. 36); 

ඉදඤ්හි– 

‘‘දූරඞ්ගමිංඑකචරිං, අසරීරිංගුහාසයිං; 
යයචිත්තිංසිංයයමස්සන්ති, යමොක්ඛන්තිමාරබ්යන්ධනා’’.(ධ.ප. 37); 

ඉතරස්සපන– 
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‘‘අනවට්ඨිතචිත්තස්ස, සද්ධම්මිං අවිජානයතො; 
පරිප්ලවපසාදස්ස, පඤ්ඤානපරිපූරති’’.(ධ.ප.38); 

ථිරකම්මට්ඨානසහායස්සපන– 

‘‘අනවස්සුතචිත්තස්ස, අනන්වාහතයචතයසො; 
පුඤ්ඤපාපපහීනස්ස, නත්ථිජාගරයතොභයිං’’.(ධ.ප.39); 

තස්මාඑතිං– 

‘‘ඵන්දනිංචපලිංචිත්තිං, දූරක්ඛිංදුන්නිවාරයිං; 
උජුිංකයරොතියමධාවී, උසුකායරොවයතජනිං’’.(ධ.ප.33); 

එවිංඋජුිංකයරොන්යතොසචිත්තමනුරක්යඛ. 

පත්ථොයනො දිසං අග පුබ්බන්ති ඉමස්මිිං කායගතාසතිකම්මට්ඨායන
කම්මිං ආරභිත්වා අනමතග්යග සිංසායර අගතපුබ්බ්යිං දිසිං පත්යථන්යතො
වුත්තනයයනසකිංචිත්තිං රක්යඛයයාතිඅත්යථො.කාපයනසාදිසානාම– 

‘‘මාතාපිතා දිසාපුබ්බ්යා, ආචරියාදක්ඛිණා දිසා; 
පුත්තදාරාදිසාපච්ඡා, මිත්තාමච්චාචඋත්තරා. 

‘‘දාසකම්මකරායහට්ඨා, උද්ධිංසමණබ්රාහ්මණා; 
එතාදිසානමස්යසයය, අලමත්යතොකුයලගහී’’ති.(දී.නි.3.273) – 

එත්ථතාවමාතාපිතාදයයො‘‘දිසා’’තිවුත්තා. 

‘‘දිසාචතස්යසොවිදිසාචතස්යසො, උද්ධිංඅයධොදසදිසාඉමායයො; 
කතමිංදිසිංතිට්ඨතිනාගරාජා, යමද්දසාසුපියනඡබ්බිසාණ’’න්ති. (ජා.
1.16.104) – 

එත්ථපුරත්ථිමාදියභදාදිසාව‘‘දිසා’’තිවුත්තා. 

‘‘අගාරියනොඅන්නදපානවත්ථදා, අව්හායිකාතම්පිදිසිංවදන්ති; 
එසාදිසාපරමායසතයකතු, යිංපත්වාදුක්ඛීසුඛියනොභවන්තී’’ති . (ජා.
1.6.9) – 

එත්ථ නිබ්බ්යානිං ‘‘දිස’’න්ති වුත්තිං. ඉධාපි තයදව අධප්යපතිං. තණ්හක්ඛයිං
විරාගන්තිආදීහිදිස්සතිඅපදිස්සතිතස්මා ‘‘දිසා’’තිවුච්චති. අනමතග්යගපන
සිංසායර යකනචි බ්යාලපුථුජ්ජයනන සුපියනනපි අගතපුබ්බ්යතාය ‘‘අගතපුබ්බ්යා 
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දිසා නාමා’’ති වුච්චති. තිං පත්ථයන්යතන කායගතාසතියා යයොයගො

කරණීයයොති. ව ය ොතිආදීසු එත්ථ මග්ගුප්පාදයතො සමීපිං වජයතො.

ඨිතික්ඛයණ ගච්ඡය ො. ඵයලොදයයතො අතික්කමය ො. 

අන්ය තිඅන්තම්හිඨියත. පන්ය තිවනගහනගම්භීයරඨියත. පරිෙන්ය ති 

දූරභායවන පරියන්යත ඨියත. යසලන්ය ති පබ්බ්යතානිං අන්යත. වනන්ය ති

වනඝටානිං අන්යත. නදන්ය ති නදීනිං අන්යත. උදකන්ය ති උදකානිං

පරියන්යත. ෙත්ථ න කසීෙති න වපීෙතීති යස්මිිං කසනඤ්ච වපනඤ්ච න

කරීයති.  නන් ං අතික්කමිත්වා ඨියත. මනුස්සානං අනුපචායරති
කසනවපනවයසනමනුස්යසහිඅනුපචරිතබ්යබ්ය යසනාසයන. 

196. සත්තමගාථාය කයාස්සබයප්පථයෙො අස්සූතිකිදිසානිතස්සවචනානි
අස්සු. 

මුසාවාදං පහාොති එත්ථ මුසාති විසිංවාදනපුයරක්ඛාරස්ස
අත්ථභඤ්ජනයකො වචීපයයොයගො කායපයයොයගො වා. විසිංවාදනාධප්පායයන 

පනස්සපරවිසිංවාදකකායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකායචතනා මුසාවායදො. අපයරො

නයයො – මුසාති අභූතිං අතච්ඡිං වත්ථු, වායදොති තස්ස භූතයතො තච්ඡයතො
විඤ්ඤාපනිං. ලක්ඛණයතො පන අතථිං වත්ථුිං තථයතො පරිං

විඤ්ඤායපතුකාමස්ස තථාවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකා යචතනා මුසාවායදො. යසො
යමත්ථිංභඤ්ජති, තස්සඅප්පතායඅප්පසාවජ්යජො, මහන්තතායමහාසාවජ්යජො.
අපි ච ගහට්ඨානිං අත්තයනො සන්තකිං අදාතුකාමතාය 
‘‘නත්ථී’’තිආදිනයප්පවත්යතො අප්පසාවජ්යජො, සක්ඛිනා හුත්වා
අත්ථභඤ්ජනත්ථිං වුත්යතොමහාසාවජ්යජො.පබ්බ්යජිතානිංඅප්පකම්පියතලිංවා
සප්පිිං වා ලභිත්වා හසාධප්පායයන ‘‘අජ්ජ ගායම යතලිං නදී මඤ්යඤ
සන්දතී’’ති පූරණකථානයයන පවත්යතො අප්පසාවජ්යජො, අදිට්ඨිංයයව පන
දිට්ඨන්තිආදිනානයයනවදන්තානිංමහාසාවජ්යජො. 

තස්ස චත්තායරො සම්භාරා යහොන්ති – අතථිං වත්ථු විසිංවාදනචිත්තිං
තජ්යජො වායායමො පරස්ස තදත්ථවිජානනන්ති. එයකො පයයොයගො
සාහත්ථියකොව. යසො ච කායයන වා කායපටිබ්යද්යධන වා වාචාය වා
පරවිසිංවාදකකිරියාකරයණ දට්ඨබ්යබ්යො. තාය යච කිරියාය පයරො තමත්ථිං
ජානාති, අයිං කිරියසමුට්ඨාපිකා යචතනාක්ඛයණයයව මුසාවාදකම්මුනා
බ්යජ්ඣති. 

සච්චිංවදතීති සච්චවාදී. සච්යචනසච්චිං සන්දහතිඝයටතීති සච්චසන්යධො, 
නඅන්තරන්තරාමුසාවදතීති අත්යථො.යයොහිපුරියසොකදාචිමුසාවදති, කදාචි
සච්චිං, තස්සමුසාවායදනඅන්තරිකතාය සච්චිංසච්යචනනඝටියති, තස්මාන
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යසොසච්චසන්යධො.අයිංපනනතාදියසො, ජීවිතයහතුපි මුසාඅවත්වාසච්යචන
සච්චිංසන්දහතියයවාතිසච්චසන්යධො. 

යථය ොතිථියරො, ථිරකයථොතිඅත්යථො.එයකො පුග්ගයලොහලිද්දිරායගොවිය
ථුසරාසිම්හි නිඛාතඛාණු විය අස්සපිට්යඨ ඨපිතකුම්භණ්ඩමිව ච නථිරකයථො
යහොති.එයකො පාසාණයලඛාවිය ඉන්දඛීයලො වියචථිරකයථොයහොති, අසිනා
සීසිංඡින්දන්යතපිද්යවකථානකයථති.අයිං වුච්චතියථයතො. 

පච්චයියකොතිපත්තියායිතබ්යබ්යො, සද්ධායිතබ්බ්යයකොතිඅත්යථො.එකච්යචොහි
පුග්ගයලොන පච්චයියකො යහොති, ‘‘ඉදිං යකන වුත්තිං, අසුයකනා’’ති වුත්යත
‘‘මා තස්ස වචනිං සද්දහථා’’ති වත්තබ්බ්යතිං ආපජ්ජති. එයකො පච්චයියකො
යහොති, ‘‘ඉදිංයකනවුත්තිං, අසුයකනා’’ති වුත්යත‘‘යදියතනවුත්තිං, ඉදයමව
පමාණිං, ඉදානි උපපරික්ඛිතබ්බ්යිං නත්ථි, එවයමව ඉද’’න්ති වත්තබ්බ්යතිං

ආපජ්ජති, අයිං වුච්චති පච්චයියකො. අවිසංවාදයකො යලොකස්සාති තාය
සච්චවාදිතායයලොකිංනවිසිංවායදතීති අත්යථො. 

පිසුණං වාචං පහාොතිආදීසු යාය වාචාය යස්ස තිං වාචිං භාසති, තස්ස
හදයයඅත්තයනොපියභාවිංපරස්සචසුඤ්ඤභාවිංකයරොති, සා පිසුණවාචා.යාය
පන අත්තානම්පි පරම්පි ඵරුසිං කයරොති, යා වාචා සයම්පි ඵරුසා, යනව 

කණ්ණසුඛානහදයඞ්ගමා, අයිං  රුසවාචා. යයනසම්ඵිංපලපති නිරත්ථකිං, 

යසො සම් ප්පලායපො. යතසිංමූලභූතාපි යචතනාපිසුණවාචාදිනාමයමවලභති, 
සාඑවඉධඅධප්යපතාති. 

තත්ථසිංකිලිට්ඨචිත්තස්සපයරසිංවායභදායඅත්තයනොපියකමයතාය වා

කායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකා යචතනා පිසුණවාචා. සා යස්ස යභදිං කයරොති, 
තස්සඅප්පගුණතායඅප්පසාවජ්ජා, මහාගුණතායමහාසාවජ්ජා. 

තස්සා චත්තායරො සම්භාරා යහොන්ති – භින්දිතබ්යබ්යො පයරො, ‘‘ඉති ඉයම
නානා භවිස්සන්ති විනා භවිස්සන්තී’’ති යභදපුයරක්ඛාරතා වා, ‘‘ඉති අහිං
පියයො භවිස්සාමි විස්සාසියකො’’ති පියකමයතා වා, තජ්යජො වායායමො, තස්ස 
තදත්ථවිජානනන්ති. 

ඉයමසං යභදාොති යයසිං ඉයතොති වුත්තානිං සන්තියක සුතිං, යතසිං

යභදාය. භින්නානං වා සන්ධා ාති ද්වින්නිං මිත්තානිං වා
සමානුපජ්ඣායකාදීනිං වා යකනචියදව කාරයණන භින්නානිං එකයමකිං 
උපසඞ්කමිත්වා ‘‘තුම්හාකිං ඊදියසකුයල ජාතානිං එවිං බ්යහුස්සුතානිං ඉදිං න 

යුත්ත’’න්තිආදීනිවත්වාසන්ධානිංකත්තා. අනුප්පදා ාති සන්ධානානුප්පදාතා, 
ද්යව ජයන සමග්යග දිස්වා ‘‘තුම්හාකිං එවරූයප කුයල ජාතානිං එවරූයපහි



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාසාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

ගුයණහි සමන්නාගතානිං අනුච්ඡවිකයමත’’න්තිආදීනි වත්වා දළ්හීකම්මිං
කත්තාතිඅත්යථො. 

සමග්යගොආරායමොඅස්සාති සමග්ගාරායමො, යත්ථසමග්ගානත්ථි, තත්ථ
වසිතුම්පි න ඉච්ඡතීති අත්යථො. ‘‘සමග්ගරායමො’’තිපි පාළි, අයයමවත්යථො. 

සමග්ගරය ොතිසමග්යගසුරයතො, යතපහාය අඤ්ඤත්රගන්තුම්පිනඉච්ඡතීති

අත්යථො. සමග්යග දිස්වාපි සුත්වාපි නන්දතීති සමග්ගනන්දී. සමග්ගකරණිං

වාචං භාසි ාති යා වාචා සත්යත සමග්යගයයව කයරොති, තිං 
සාමග්ගගුණපරිදීපකයමවවාචිංභාසති, නඉතරන්ති. 

පරස්ස මම්මච්යඡදකකායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකා එකන්තඵරුසයචතනා 

 රුසවාචා. මම්මච්යඡදයකොපි පයයොයගො චිත්තසණ්හතාය ඵරුසවාචා න 
යහොති. මාතාපිතයරො හි කදාචි පුත්තයක එවම්පි වදන්ති ‘‘යචොරා යවො
ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකිං කයරොන්තූ’’ති, උප්පලපත්තම්පිචයනසිංඋපරි පතන්තිංන
ඉච්ඡන්ති. ආචරියුපජ්ඣායා ච කදාචි නිස්සිතයක එවිං වදන්ති ‘‘කිිං ඉයම
අහිරිකා අයනොත්තප්පියනො චරන්ති, නිද්ධමථ යන’’ති. අථ ච යනසිං
ආගමාධගමසම්පත්තිිංඉච්ඡන්ති.යථාචචිත්තසණ්හතාය ඵරුසවාචානයහොති, 
එවිං වචනසණ්හතායඅඵරුසවාචාපිනයහොති.නහි මාරායපතුකාමස්ස‘‘ඉමිං
සුඛිං සයායපථා’’ති වචනිං අඵරුසවාචා යහොති, චිත්තඵරුසතාය පයනසා 
ඵරුසවාචාව, සා යිං සන්ධාය පවත්තිතා. තස්ස අප්පගුණතාය අප්පසාවජ්ජා, 
මහාගුණතාය මහාසාවජ්ජා.තස්සාතයයොසම්භාරා–අක්යකොසිතබ්යබ්යොපයරො
කුපිතචිත්තිං අක්යකොසනාති. 

යනලාති එලිං වුච්චති යදොයසො, නාස්සා එලන්ති යනලා, නිද්යදොසාති
අත්යථො. ‘‘යනලඞ්යගො යසතපච්ඡායදො’’ති (උදා. 65; යපටයකො. 25) එත්ථ

වුත්තයනලිං විය. කණ්ණසුොති බ්යයඤ්ජනමධුරතාය කණ්ණානිං සුඛා, 
සූචිවිජ්ඣනිංවියකණ්ණසූලිංනජයනති.අත්ථමධුරතායසකලසරීයරයකොපිං 

අජයනත්වා යපමිං ජයනතීති යපමනිො. හදයිං ගච්ඡති අපටිහඤ්ඤමානා

සුයඛන චිත්තිං පවිසතීති හදෙඞ්ගමා. ගුණපරිපුණ්ණතාය පුයර භවාති යපොරී. 

පුයරසිංවද්ධනාරීවිය සුකුමාරාතිපි යපොරී. පුරස්සඑසාතිපි යපොරී, නගරවාසීනිං
කථාති අත්යථො. නගරවාසියනො හි යුත්තකථා යහොන්ති, පිතිමත්තිං පිතාති
භාතිමත්තිං භාතාති වදන්ති. එවරූපී කථා බ්යහුයනො ජනස්ස කන්තා යහොතීති 

බහු නකන් ා. කන්තභායවයනව බ්යහුයනො ජනස්ස මනාපා චිත්තවුඩ්ඪිකරාති 

බහු නමනාපා. 

අනත්ථවිඤ්ඤාපිකා කායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකා අකුසලයචතනා 

සම් ප්පලායපො. යසො ආයසවනමන්දතාය අප්පසාවජ්යජො, 
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ආයසවනමහන්තතාය මහාසාවජ්යජො. තස්ස ද්යව සම්භාරා –
භාරතයුද්ධසීතාහරණාදිනිරත්ථකකථා පුයරක්ඛාරතා, තථාරූපීකථාකථනඤ්ච. 

කායලන වදතීති කාලවාදී, වත්තබ්බ්යයුත්තකාලිං සල්ලක්යඛත්වා වදතීති

අත්යථො. භූතිං තච්ඡිං සභාවයමව වදතීති භූ වාදී. 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකත්ථසන්නිස්සිතයමව කත්වා වදතීති අත්ථවාදී. 

නවයලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සිතිං කත්වා වදතීති ධම්මවාදී. 

සිංවරවිනයපහානවිනයසන්නිස්සිතිංකත්වාවදතීති විනෙවාදී. නිධානිංවුච්චති

ඨපයනොකායසො, නිධානමස්සා අත්ථීති නිධානවතී, හදයය නිධාතබ්බ්යයුත්තිං

වාචිං භාසිතාති අත්යථො. කායලනාති එවරූපිිං භාසමායනොපි ච ‘‘අහිං
නිධානවතිිං වාචිං භාසිස්සාමී’’ති න අකායලන භාසති, යුත්තකාලිං පන

අයපක්ඛිත්වාව භාසතීති අත්යථො. සාපයදසන්ති සඋපමිං, සකාරණන්ති

අත්යථො. පරිෙන් වතින්ති පරිච්යඡදිං දස්යසත්වා යථාස්සා පරිච්යඡයදො 

පඤ්ඤායති, එවිං භාසතීති අත්යථො. අත්ථසංහි න්ති අයනයකහි නයයහි
විභජන්යතන පරියාදාතුිං අසක්කුයණයයතාය අත්ථසම්පන්නිං. යිං වා යසො
අත්ථවාදී අත්ථිංවදති, යතනඅත්යථනසහිතත්තාඅත්ථසිංහිතිංවාචිංභාසති, න
අඤ්ඤිං නික්ඛිපිත්වාඅඤ්ඤිංභාසතීතිවුත්තිංයහොති. 

චතූහිවචීසුචරිය හීති‘‘මුසාවාදිං පහායා’’තිආදිනානයයනවුත්යතහිචතූහි

වාචාහියුත්යතහිසුට්ඨුචරියතහි. සමන්නාගය ොතිඅපරිහීයනො. චතුයදොසාපග ං

වාචං භාසතීතිඅප්පියාදීහිචතූහියදොයසහිඅපගතිංපරිහීනිංවාචිංභාසති. 

අත්ථි අයගොචයරොති කිඤ්චාපි යථයරො සමණාචාරිං සමණයගොචරිං
කයථතුකායමො‘‘අත්ථිඅයගොචයරො, අත්ථියගොචයරො’’තිපදිංඋද්ධරි, යථාපන 
මග්ගකුසයලො පුරියසො මග්ගිං ආචික්ඛන්යතො ‘‘වාමිං මුඤ්ච, දක්ඛිණිං
ගණ්හා’’ති පඨමිං මුඤ්චිතබ්බ්යිං සභයමග්ගිං උප්පථමග්ගිං ආචික්ඛති, පච්ඡා
ගයහතබ්බ්යිං යඛමමග්ගිං උජුමග්ගිං, එවයමව මග්ගකුසලපුරිසසදියසො
ධම්මයසනාපතිපඨමිංපහාතබ්බ්යිං බුද්ධපටිකුට්ඨිංඅයගොචරිංආචික්ඛිත්වාපච්ඡා

යගොචරිං ආචික්ඛිතුකායමො ‘‘ක යමො අයගොචයරො’’තිආදිමාහ. පුරියසන හි 
ආචික්ඛිතමග්යගො සම්පජ්යජයය වා න වා, තථාගයතන ආචික්ඛිතමග්යගො
අපණ්ණයකො ඉන්දවිස්සට්ඨිං වජිරිං විය අවිරජ්ඣනයකොනිබ්බ්යානනගරිංයයව
සයමොසරති. යතන වුත්තිං – ‘‘පුරියසො මග්ගකුසයලොති යඛො තිස්ස
තථාගතස්යසතිංඅධවචනිංඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති(සිං.නි.3.84). 

යස්මා වා සසීසිං න්හායනන පහීනයසදමලජල්ලිකස්ස පුරිසස්ස 
මාලාගන්ධවියලපනාදිවිභූසනවිධානිං විය පහීනපාපධම්මස්ස
කලයාණධම්මසමායයොයගො සම්පන්නරූයපො යහොති, තස්මා යසදමලජල්ලිකිං
විය පහාතබ්බ්යිං පඨමිං අයගොචරිං ආචික්ඛිත්වා පහීනයසදමලජල්ලිකස්ස
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මාලාගන්ධවියලපනාදිවිභූසනවිධානිං විය පච්ඡා යගොචරිං ආචික්ඛිතුකායමොපි 

‘‘ක යමොඅයගොචයරො’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ යගොචයරොති පිණ්ඩපාතාදීනිං අත්ථාය උපසඞ්කමිතුිං යුත්තට්ඨානිං. 

අයුත්තට්ඨානිං අයගොචයරො. යවසියා යගොචයරො අස්සාති යවසිොයගොචයරො, 
මිත්තසන්ථවවයසනඋපසඞ්කමිතබ්බ්යට්ඨානන්තිඅත්යථො. තත්ථයවසියානාම
රූපූපජීවිනියයො යයන යකනචියදව සුලභජ්ඣාචාරතා
මිත්තසන්ථවසියනහවයසන උපසඞ්කමන්යතො යවසියායගොචයරොනාම යහොති.
තස්මා එවිං උපසඞ්කමිතුිං න වට්ටති. කිිංකාරණා? ආරක්ඛවිපත්තියතො. එවිං
උපසඞ්කමන්තස්ස හි චිරරක්ඛිතයගොපියතොපි සමණධම්යමො කතිපායහයනව
නස්සති. සයචපි න නස්සති, ගරහිං ලභති. දක්ඛිණාවයසන පන
උපසඞ්කමන්යතන සතිිංඋපට්ඨයපත්වාඋපසඞ්කමිතබ්බ්යිං. 

විධවා වුච්චන්ති මතපතිකා වා පවුට්ඨපතිකා වා. ථුල්ලකුමාරියෙොති

මහල්ලිකා අනිබ්බිද්ධකුමාරියයො. පණ්ඩකාති යලොකාමිසනිස්සිතකථාබ්යහුලා 
උස්සන්නකියලසා අවූපසන්තපරිළාහා නපුිංසකා. යතසිං සබ්යබ්යසම්පි

උපසඞ්කමයන ආදීනයවො වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබ්යො. භික්ඛුනීසුපි එයසව
නයයො. අපි ච භික්ඛූනාම උස්සන්නබ්රහ්මචරියා යහොන්ති, තථා භික්ඛුනියයො.
යතඅඤ්ඤමඤ්ඤිං සන්ථවවයසනකතිපායහයනවරක්ඛිතයගොපිතසමණධම්මිං
නායසන්ති.ගලානපුච්ඡයකනපනගන්තුිං වට්ටති.භික්ඛුනාපුප්ඵානිලභිත්වා
පූජනත්ථායපිඔවාදදානත්ථායපිගන්තුිං වට්ටතියයව. 

පානාගාරන්ති සුරාපානඝරිං, තිංබ්රහ්මචරියන්තරායකයරහිසුරායසොණ්යඩහි 
අවිවිත්තිං යහොති. තත්ථ යතහි සද්ධිං සහයසොණ්ඩවයසන උපසඞ්කමිතුිං න

වට්ටති, බ්රහ්මචරියන්තරායයො යහොති. සංසට්යඨො විහරති රාජූහීතිආදීසු 

රා ායනොති අභිසිත්තා වා යහොන්තු අනභිසිත්තා වා, යය රජ්ජමනුසාසන්ති. 

රා මහාමත් ාති රාජූනිං ඉස්සරියසදිසාය මහතියා ඉස්සරියමත්තාය

සමන්නාගතා. තිත්ථිොති විපරීතදස්සනා බ්යාහිරපරිබ්බ්යාජකා. තිත්ථිෙසාවකාති 
භත්තිවයසන යතසිං පච්චයදායකා, එයතහි සද්ධිං සිංසග්ගජායතො යහොතීති
අත්යථො. 

අනනුයලොමියකන සංසග්යගනාති අනනුයලොමිකසිංසග්යගො නාම
තිස්සන්නිං සික්ඛානිං අනනුයලොයමො පච්චනීකසිංසග්යගො. යයන 
බ්රහ්මචරියන්තරායිං පඤ්ඤත්තිවීතික්කමිං සල්යලඛපරිහානිඤ්ච පාපුණාති. 
යසයයථිදිං? රාජරාජමහාමත්යතහි සද්ධිං සහයසොකිතා සහනන්දිතා
සමසුඛදුක්ඛතා උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසු අත්තනා යයොගිං ආපජ්ජනතා 
තිත්ථියතිත්ථියසාවයකහි සද්ධිං එකච්ඡන්දරුචිසමාචාරතා 
එකච්ඡන්දරුචිසමාචාරභාවාවයහො වා සියනහබ්යහුමානසන්ථයවො. තත්ථ



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාසාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

360 

පටුන 

රාජරාජමහාමත්යතහි සද්ධිං සිංසග්යගො බ්රහ්මචරියන්තරායකයරො, ඉතයරහි
තිත්ථියසාවයකහියතසිං ලද්ධග්ගහණිං. යතසිංපනවාදිංභින්දිත්වාඅත්තයනො
ලද්ධිං ගණ්හායපතුිංසමත්යථනඋපසඞ්කමිතුිංවට්ටති. 

ඉදානි අපයරනපි පරියායයන අයගොචරිං දස්යසතුිං ‘‘ොනි වා පන  ානි

කුලානී’’තිආදිආරද්ධිං. තත්ථ අස්සද්ධානීතිබුද්ධාදීසු සද්ධාවිරහිතානි. තානි
‘‘බුද්යධො සබ්බ්යඤ්ඤූ, ධම්යමො නියයානියකො, සඞ්යඝො සුප්පටිපන්යනො’’ති න

සද්දහන්ති. අප්පසන්නානීතිචිත්තිංපසන්නිංඅනාවිලිංකාතුිංනසක්යකොන්ති. 

අක්යකොසකපරිභාසකානීතිඅක්යකොසකානියචවපරිභාසකානිච. ‘‘යචොයරොසි, 
බ්යායලොසි, මූළ්යහොසි, ඔට්යඨොසි, යගොයණොසි, ගද්රයභොසි, ආපායියකොසි, 
යනරයියකොසි, තිරච්ඡානගයතොසි, නත්ථි තුය්හිං සුගති, දුග්ගතියයව තුය්හිං
පාටිකඞ්ඛා’’තිඑවිං දසහිඅක්යකොසවත්ථූහිඅක්යකොසන්ති.‘‘යහොතු, ඉදානිතිං
පහරිස්සාම, බ්යන්ධස්සාම, වධස්සාමා’’තිඑවිංභයදස්සයනනපරිභාසන්තිචාති
අත්යථො. 

අනත්ථකාමානීති අත්ථිං න ඉච්ඡන්ති, අනත්ථයමව ඉච්ඡන්ති. 

අහි කාමානීති අහිතයමව ඉච්ඡන්ති, හිතිං න ඉච්ඡන්ති. අ ාසුකාමානීති

ඵාසුකිංන ඉච්ඡන්ති, අඵාසුකයමව ඉච්ඡන්ති. අයෙොගක්යෙමකාමානීති චතූහි

යයොයගහි යඛමිං නිබ්භයිං න ඉච්ඡන්ති, සභයයමව ඉච්ඡන්ති. භික්ඛූනන්ති

එත්ථ සාමයණරාපි සඞ්ගහිං ගච්ඡන්ති. භික්ඛුනීනන්ති එත්ථ
සික්ඛමානාසාමයණරියයොපි. සබ්යබ්යසම්පි හි භගවන්තිං උද්දිස්ස
පබ්බ්යජිතානඤ්යචව සරණගතානඤ්ච චතුන්නම්පි පරිසානිං තානි

අනත්ථකාමානියයව.  ථාරූපානිකුලානීතිඑවරූපානි ඛත්තියකුලාදීනිකුලානි. 

යසවතීති නිස්සාය ජීවති. භ තීති උපසඞ්කමති. පයිරුපාසතීති පුනප්පුනිං

උපසඞ්කමති. අෙං වුච්චතීති අයිං යවසියාදියගොචරස්ස යවසියාදියකො
රාජාදිසිංසට්ඨස්ස රාජාදියකො අස්සද්ධකුලාදියසවකස්ස අස්සද්ධකුලාදියකො
චාතිතිප්පකායරොපිඅයුත්තයගොචයරො‘‘අයගොචයරො’’තියවදිතබ්යබ්යො. 

තස්ස ඉමිනාපි පරියායයන අයගොචරතා යවදිතබ්බ්යා – යවසියාදියකො තාව 
පඤ්චකාමගුණනිස්සයයතො අයගොචයරො යවදිතබ්යබ්යො. යථාහ – ‘‘යකො ච, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අයගොචයරො පරවිසයයො, යදිදිං පඤ්ච කාමගුණා’’ති. 
රාජාදියකො ඣානානුයයොගස්ස අනුපනිස්සයයතො
ලාභසක්කාරාසනිචක්කනිප්ඵාදනයතො දිට්ඨිවිපත්තියහතුයතො ච, 
අස්සද්ධකුලාදියකොසද්ධාහානිචිත්තපයදොසාවහනයතොඅයගොචයරො. 

අන්තරඝරප්පයවසාදියකොචචක්ඛුනාරූපිං දිස්වා නිමිත්තග්ගාහාදියකොච
සද්ධායදයයානි යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා විසූකදස්සනානුයයොයගො ච පඤ්ච



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාසාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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කාමගුණා චාති චතුබ්බියධොපි පන කියලසුප්පත්තිවයසන අයගොචයරොති
යවදිතබ්යබ්යො. 

මා භික්ෙයව අයගොචයර චරථාති චරිතුිං අයුත්තට්ඨායන මා චරථ. 

පරවිසයෙති සත්තුවිසයය. අයගොචයර භික්ෙයව චර න්ති අයුත්තට්ඨායන

චරන්තානිං. ‘‘චර’’න්තිපි පායඨො. ලච්ඡතීති ලභිස්සති පස්සිස්සති. මායරොති

යදවපුත්තමායරොපිමච්චුමායරොපි. ඔ ාරන්තිරන්ධිංඡිද්දිංවිවරිං. 

යගොචරනිද්යදයස න යවසිොයගොචයරො යහොතීතිආදීනි 

වුත්තපටිපක්ඛවයසන යවදිතබ්බ්යානි. අයිං පන වියසයසො – චත් ායරො 

සතිපට්ඨානා යගොචයරොති චරිතුිං යුත්තට්ඨානවයසන චතුසතිපට්ඨානා

යගොචයරො. සයකති අත්තයනො සන්තයක. යපත්තියක විසයෙති පිතියතො
ආගතවිසයය. 

ආරද්ධවීරිෙස්සාති සම්මාඋපට්ඨිතචතුසම්මප්පධානවීරියවන්තස්ස. 

ථාමග ස්සාති බ්යලප්පත්තස්ස. දළ්හපරක්කමස්සාති ථිරවීරියස්ස. ෙස්සත්ථාෙ

යපසිය ොතියයනඅරහත්තත්ථායඅත්තභායවොපරිච්චත්යතො. අත් ත්යථචාති

අත්තයනොඅත්යථඅරහත්තඵයලච. ඤායෙචාතිඅරියයඅට්ඨඞ්ගයකමග්යගච. 

ලක්ෙයණ චාති අනිච්චාදිලක්ඛණපටියවයධ ච. කාරයණ චාති යහතුම්හි ච. 

ඨානාඨායනචාතිඨායනචඅට්ඨායනච, කාරණාකාරයණ චාතිඅත්යථො.ඉදානි

විත්ථායරත්වාදස්යසතුිං ‘‘සබ්යබසඞ්ොරා අනිච්චා’’තිආදිමාහ. 

197. අට්ඨමගාථාය එයකොදිනිපයකොතිඑකග්ගචිත්යතොපණ්ඩියතො. 

 ා රූපස්ස ඔළාරිකම්පි මලං ධමතීති සුවණ්ණස්ස ථූලිං ජල්ලිං

අග්ගසිංයයොයගන නීහරති. සන්ධමතීති සම්මා නීහරති. නිද්ධමතීති
අපුනභවප්පත්තිකිං කත්වා නීහරති. ‘‘ඣායපතී’’ති යකචි වදන්ති. 

මජ්ඣිමකම්පීතිතයතො සුඛුමතරම්පි. සුඛුමකම්පීතිඅතිසුඛුමතරම්පි. එවයමවාති 

ඔපම්මසම්පටිපාදනිං. අත් යනො ඔළාරියකපි කියලයස ධමතීති

කායදුච්චරිතාදියක ථූලකියලයස වීරියාතයපන නීහරති. මජ්ඣිමයකපි

කියලයසති කාමවිතක්කාදියක ඔළාරිකසුඛුමානිං මජ්ඣිමයකපි. සුඛුමයකපීති

ඤාතිවිතක්කාදියක අතිසණ්හයකපි කියලයස. සම්මාදිට්ඨිො මිච්ඡාදිට්ඨිං 

ධමතීති සහ විපස්සනාය මග්ගසම්පයුත්තාය සම්මාදිට්ඨියා විපරීතසඞ්ඛාතිං 

මිච්ඡාදිට්ඨිිංනීහරති. සම්මාසඞ්කප්පාදීසුපිඑයසව නයයො. 

198. එවිං ආයස්මතා සාරිපුත්යතන තීහි ගාථාහි භගවන්තිං යථොයමත්වා
පඤ්චහිගාථාහිපඤ්චසතානිං සිස්සානමත්ථායචයසනාසනයගොචරසීලවතාදීනි

පුච්ඡියතො තමත්ථිං පකායසතුිං ‘‘විජිගුච්ඡමානස්සා’’තිආදිනා නයයන 
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විස්සජ්ජනමාරද්ධිං.තත්ථපඨමගාථායතාවත්යථො–ජාතිආදීහි ජිගුච්ඡමානස්ස

රිත් ාසනංසෙනංයසවය ොයවසම්යබොධිකාමස්ස සාරිපුත්තභික්ඛුයනො ෙදිදං

 ාසු යයො ඵාසුවිහායරො ෙථානුධම්මං යයො ච අනුධම්යමො,  ං ය  පවක්ොමි

ෙථා ප ානං යථා පජානන්යතො වයදයය, එවිං වදාමීති. ෙං  ාසුවිහාරන්ති යිං

සුඛවිහාරිං. අසප්පාෙරූපදස්සයනනාති

ඉත්ථිරූපාදිසමණාසප්පායරූපදස්සයනන.  ං යබොධිං බුජ්ඣිතුකාමස්සාති තිං
චතුමග්ගඤාණසඞ්ඛාතිං යබ්යොධිං බුජ්ඣිතුිං ඉච්ඡන්තස්ස. 

අනුබුජ්ඣිතුකාමස්සාති අනුරූපාය පටිපත්තියා බුජ්ඣිතුකාමස්ස. 

පටිවිජ්ඣිතුකාමස්සාති අභිමුයඛ කත්වා නිබ්බිජ්ඣිතුකාමස්ස. 

සම්බුජ්ඣිතුකාමස්සාති පහීනකියලයස අපච්චාගමනවයසන සම්මා බුජ්ඣිතුිං

ඉච්ඡන්තස්ස. අධිගන්තුකාමස්සාති පාපුණිතුකාමස්ස. සච්ඡිකාතුකාමස්සාති

පටිලාභසච්ඡිකිරියාය පත්තුකාමස්ස. අථ වා බුජ්ඣිතුකාමස්සාති 

යසොතාපත්තිමග්ගඤාණිං ඤාතුකාමස්ස. අනුබුජ්ඣිතුකාමස්සාති 

සකදාගාමිමග්ගඤාණිං පුන ඤාතුකාමස්ස. පටිවිජ්ඣිතුකාමස්සාති 

අනාගාමිමග්ගඤාණිං පටියවධවයසන ඤාතුකාමස්ස. සම්බුජ්ඣිතුකාමස්සාති

අරහත්තමග්ගඤාණිං සම්මාඤාතුකාමස්ස. අධිගන්තුකාමස්සාති චතුබ්බිධම්පි

අධගන්තුකාමස්ස.  ස්සිතුකාමස්සාති ඤාණඵුසනාය ඵුසිතුකාමස්ස. 

සච්ඡිකාතුකාමස්සාතිපච්චයවක්ඛණායපච්චක්ඛිං කත්තුකාමස්ස. 

චතුන්නං මග්ගානං පුබ්බභායග විපස්සනාති චතුන්නිං අරියමග්ගානිං
පුරිමයකොට්ඨායස උප්පන්නඋදයබ්බ්යයාදිවිපස්සනාඤාණානි. 

199. දුතියගාථාය සපරිෙන් චාරීතිසීලාදීසුචතූසුපරියන්යතසුචරමායනො. 

ඩංසාධිපා ානන්තිපිඞ්ගලමක්ඛිකානඤ්චයසසමක්ඛිකානඤ්ච. යතහි තයතො
තයතො අධපතිත්වා ඛාදන්ති, තස්මා ‘‘අධපාතා’’ති වුච්චන්ති. 

මනුස්ස ස්සානන්තියචොරාදිඵස්සානිං. 

චත් ායරො පරිෙන් ාති චත්තායරො මරියාදා පරිච්යඡදා. අන්ය ොපූතිභාවං

පච්චයවක්ෙමායනොති අබ්භන්තයර කුච්ඡිතභාවිං සීලවිරහිතභාවිං

ඔයලොකයමායනො. අන්ය ො සීලසංවරපරිෙන්ය  චරතීති

සීලසිංවරපරිච්යඡදබ්භන්තයරචරතිවිචරති. මරිොදංන භින්දතීතිසීලමරියාදිං
සීලපරිච්යඡදිංනයකොයපති. 

ආදිත් පරිොෙංපච්චයවක්ෙමායනොති ආදිත්තයදසනිං(මහාව.54; සිං.නි.

3.61; 4.28) ඔයලොයකන්යතො. අක්ෙබ්භඤ් නවණපටිච්ඡාදනපුත් මංසූපමං

පච්චයවක්ෙමායනොති සාකටිකස්ස අක්ඛබ්භඤ්ජනඋපමඤ්ච, කුට්ඨබ්යයාධයනො
වණානිං පටිච්ඡාදනයතලපියලොතිකඋපමඤ්ච, කන්තාරපටිපන්නානිං 
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පටුන 

ජායම්පතිකානිං පුත්තමිංසඛාදනඋපමඤ්ච (සිං. නි. 2.63; මි. ප. 6.1.2) 

ඔයලොයකන්යතො. භද්යදකරත් විහාරංපච්චයවක්ෙමායනොති– 

‘‘අතීතිංනාන්වාගයමයය, නප්පටිකඞ්යඛඅනාගතිං; 
තිං යව ‘භද්යදකරත්යතො’ති, සන්යතො ආචික්ඛයත මුනී’’ති. (ම. නි. 
3.280; යනත්ති.103) – 

එවිංවුත්තිංභද්යදකරත්තවිහාරිංඔයලොයකන්යතො.  ාඋප්පතිත්වාඋප්පතිත්වා

ොදන්තීතිනිප්පතිත්වා නිප්පතිත්වාඛාදන්ති. 

200. තතියගාථාය පරධම්මිකා නාම සත්තසහධම්මිකවජ්ජා සබ්යබ්යපි යත

බ්යාහිරකා. කුසලානුඑසීතිකුසලධම්යමඅන්යවසමායනො. 

සත්  සහධම්මියක ඨයපත්වාති 
භික්ඛුභික්ඛුනීසික්ඛමානාසාමයණරසාමයණරීඋපාසකඋපාසිකායයො

වජ්යජත්වා. අථාපරානිපි අත්ථි අභිසම්යභො බ්බානීති අපරානිපි මද්දිතබ්බ්යානි
අත්ථිසිංවිජ්ජන්ති. 

201. චතුත්ථගාථාය ආ ඞ්ක ස්යසනාතියරොගඵස්යසන. සී ංඅථුණ්හන්ති

සීතඤ්ච උණ්හඤ්ච. යසො ය හි ඵුට්යඨො බහුධාති යසො යතහි ආතඞ්කාදීහි

අයනයකහි ආකායරහි ඵුට්යඨො සමායනො. අයනොයකොති

අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණාදීනිං අයනොකාසභූයතො. අබ්භන් රධාතුපයකොපවයසන

වාතිසරීරබ්භන්තයරආයපොධාතුක්යඛොභවයසනවා අඤ්ඤධාතුක්යඛොභවයසන

වා. උණ්හන්ති සරීරබ්භන්තයර යතයජොධාතුක්යඛොභවයසන උණ්හිං භවති. 

අභිසඞ්ොරසහග විඤ්ඤාණස්සාති කුසලාකුසලයචතනාසම්පයුත්තචිත්තස්ස. 

ඔකාසං න කයරොතීති අවකාසිං පතිට්ඨිං න කයරොති. අවත්ථි සමාදායනොති
ඔතරිත්වා ගාහයකො. 

202. එවිං ‘‘භික්ඛුයනො විජිගුච්ඡයතො’’තිආදීහි තීහි ගාථාහි පුට්ඨමත්ථිං
විස්සජ්යජත්වා ඉදානි ‘‘කයාස්ස බ්යයප්පථයයො’’තිආදිනා නයයන පුට්ඨිං

විස්සජ්යජන්යතො ‘‘යථෙයං න කායර’’තිආදිමාහ. තත්ථ  ස්යසති ඵුයසයය. 

ෙදාවිලත් ං මනයසො වි ඤ්ඤාති යිං චිත්තස්ස ආවිලත්තිං විජායනයය, තිං

සබ්බ්යිං ‘‘කණ්හස්සපක්යෙො’’තිවියනොදයයයය. 

අදින්නාදානං පහාොති එත්ථ අදින්නස්ස ආදානිං අදින්නාදානිං, 

පරසිංහරණිං, යථයයිං යචොරිකාති වුත්තිං යහොති. තත්ථ අදින්නන්ති
පරපරිග්ගහිතිං, යත්ථ පයරො යථාකාමකාරිතිං ආපජ්ජන්යතො අදණ්ඩාරයහො
අනුපවජ්යජො ච යහොති; තස්මිිං පරපරිග්ගහියත පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤියනො 
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තදාදායකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා යථයයයචතනා අදින්නාදානිං. තිං හීයන
පරස්ස සන්තයක අප්පසාවජ්ජිං, පණීයත මහාසාවජ්ජිං. කස්මා? 
වත්ථුපණීතතාය. වත්ථුසමත්යත සති ගුණාධකානිං සන්තයක වත්ථුස්මිිං
මහාසාවජ්ජිං, තිංතිංගුණාධකිංඋපාදායතයතොතයතො හීනගුණස්සසන්තයක
වත්ථුස්මිිංඅප්පසාවජ්ජිං. 

තස්සපඤ්චසම්භාරායහොන්ති–පරපරිග්ගහිතිං, පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤිතා, 

යථයයචිත්තිං, උපක්කයමො, යතන හරණන්ති. පහාොති ඉමිං

අදින්නාදානයචතනාසඞ්ඛාතිං දුස්සීලයිං පජහිත්වා. පටිවිරය ොති
පහීනකාලයතො පට්ඨාය තයතො දුස්සීලයයතො ඔරයතො විරයතොව. දින්නයමව

ආදියතීති දින්නාදායී. චිත්යතනපි දින්නයමව පටිකඞ්ඛතීති දින්නපාටිකඞ්ඛී. 

යථයනතීති යථයනො, න යථයනන අයථයනන. අයථනත්තායයව සුචිභූය න.

අත් නාතිඅත්තභායවන, අයථනිංසුචිභූතිංඅත්තභාවිං කත්වාවිහරතීතිවුත්තිං
යහොති.ඉයතොපරිංවුත්තනයයමව. 

යමත්තායනවයසන යමත්ති. යමත්තාකායරො යමත් ාෙනා. යමත්තාය

අයිතස්ස යමත්තාසමඞ්ගයනො චිත්තස්ස භායවො යමත් ායි ත් ං. අනුදයතීති 

අනුදො, රක්ඛතීති අත්යථො. අනුදයාකායරො අනුදෙනා. අනුදයිතස්ස භායවො 

අනුදයි ත් ං. හිතස්සඑසනවයසන හිය සි ා. අනුකම්පනවයසන අනුකම්පා. 

සබ්යබ්යහිපිඉයමහිපයදහිඋපචාරප්පනාප්පත්තාවයමත්තා වුත්තා. විපුයලනාති

එත්ථ ඵරණවයසන විපුලතා දට්ඨබ්බ්යා. භූමිවයසන පන තිං මහග්ග ං. 

පගුණවයසන අප්පමාණං. සත්තාරම්මණවයසන ච අප්පමාණං. 

බ්යයාපාදපච්චත්ථිකප්පහායනන අයවරං. යදොමනස්සප්පහානයතො අබයාපජ් ං, 
නිද්දුක්ඛන්තිවුත්තිංයහොති. 

ආවිලන්ති අප්පසන්නිං. ලුළි න්ති කලලිං. එරි න්ති අසන්නිට්ඨානිං. 

ඝට්ටි න්තිආරම්මයණනඝට්ටනමාපාදිතිං. චලි න්තිකම්පමානිං. භන් න්ති 

විබ්භන්තිං. අවූපසන් න්තිඅනිබ්බුතිං. 

යෙො යසොමායරොතිඑවමාදීසුමහාජනිංඅනත්යථනියයොයජත්වාමායරතීති 

මායරො. කණ්හකම්මත්තා කණ්යහො. කාමාවචරිස්සරත්තා අධිපති. මරණිං

පාපනයතො අන් ගූ. මුඤ්චිතුිං අප්පදානට්යඨන නමුචි. මාරස්ස බ්යළිසන්ති 

මාරබළිසං. වට්ටසන්නිස්සිතට්යඨන මාරස්ස ආමිසන්ති මාරාමිසං. 

වසවත්තනට්යඨන මාරස්ස විසයයොති මාරවිසයෙො. යගොචරට්යඨන මාරස්ස

නිවායසොති මාරනිවායසො. කාමචාරිං චරට්යඨන මාරස්ස යගොචයරොති 

මාරයගොචයරො. දුප්පමුඤ්චනට්යඨන මාරස්ස බ්යන්ධනන්ති මාරබන්ධනං.

දුක්ඛුද්දයෙොති දුක්ඛබ්යන්ධයනො. 
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203. මූලම්පි ය සං පලිෙඤ්ඤ තිට්යඨති යතසිං යකොධාතිමානානිං යිං 

අවිජ්ජාදිකිං මූලිං, තම්පි පලිඛණිත්වා තිට්යඨයය. අද්ධා භවන්ය ො

අභිසම්භයවෙයාතිඑතිං පියාපියිං අභිභවන්යතො එකිංයසයනව අභිභයවයය, න 
තත්ථසිථිලිංපරක්කයමයයාතිඅධප්පායයො. 

අවිජ් ා මූලන්තිආදයයො අවිජ්ජා යකොධස්ස උපනිස්සයසහජාතාදිවයසන
මූලිං යහොති. අනුපායමනසිකායරො ච අස්මිමායනො ච ඉයම ද්යව
උපනිස්සයවයසයනව. අහිරිකඅයනොත්තප්පඋද්ධච්චා ඉයම තයයො
උපනිස්සයසහජාතාදිවයසනමූලානියහොන්ති, තථා අතිමානස්සාපි. 

204. පඤ්ඤං පුරක්ෙත්වාති පඤ්ඤිං පුබ්බ්යඞ්ගමිං කත්වා. කලයාණපීතීති

කලයාණපීතියා සමන්නාගයතො. චතුයරො සයහථ පරියදවධම්යමති
අනන්තරගාථායවුච්චමායනපරියදවනීයධම්යමසයහයය. 

විචෙබහුයලොති පරිවීමිංසනබ්යහුයලො. පවිචෙබහුයලොති වියසයසන

වීමිංසනබ්යහුයලො. යපක්ොෙනබහුයලොති ඉක්ඛණබ්යහුයලො. 

සයමක්ොෙනබහුයලොති එසනබ්යහුයලො. විභූ විහාරීති පාකටිං කත්වා
ඤාතවිහාරී. 

අභික්කන්ය  පටික්කන්ය ති එත්ථ තාව අභික්කන්තිං වුච්චති ගමනිං.
පටික්කන්තිංනිවත්තනිං.තදුභයම්පිචතූසුඉරියාපයථසු ලබ්භති.ගමයනතාව
පුරයතොකායිංඅභිහරන්යතොඅභික්කමතිනාම.පටිනිවත්යතන්යතො පටික්කමති
නාම. ඨායනපි ඨිතයකොව කායිං පුරයතො ඔනයමන්යතො අභික්කමති නාම.
පච්ඡයතො අපනායමන්යතො පටික්කමති නාම. නිසජ්ජායපි නිසින්නයකොව
ආසනස්ස පුරිමඅඞ්ගාභිමුයඛො සිංසරන්යතො අභික්කමති නාම.
පච්ඡිමඅඞ්ගප්පයදසිංපච්ඡාසිංසරන්යතොපටික්කමතිනාම. නිපජ්ජායපිඑයසව
නයයො. 

සම්ප ානකාරී යහොතීතිසම්පජඤ්යඤනසබ්බ්යකිච්චකාරී, සම්පජඤ්ඤයමව
වාකාරී යහොති.යසොහිඅභික්කන්තාදීසුසම්පජඤ්ඤිංකයරොයතව, නකත්ථචි

සම්පජඤ්ඤවිරහියතො යහොති. ආයලොකිය  වියලොකිය ති එත්ථ පන
ආයලොකිතිං නාම පුරයතො යපක්ඛනිං. වියලොකිතිං නාම අනුදිසායපක්ඛනිං.
අඤ්ඤානිපි යහට්ඨා උපරි පච්ඡයතො යපක්ඛනවයසන
ඔයලොකිතඋල්යලොකිතඅපයලොකිතානි නාම යහොන්ති. තානි ඉධ න ගහිතානි.
සාරුප්පවයසන පන ඉමායනව ද්යව ගහිතානි, ඉමිනා වා මුයඛන සබ්බ්යානි 
ගහිතායනවාති. 
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සමිඤ්ජිය  පසාරිය ති පබ්බ්යානිං සමිඤ්ජනපසාරයණ. 

සඞ්ඝාටිපත් චීවරධාරයණති එත්ථ සඞ්ඝාටිචීවරානිං නිවාසනපාරුපනවයසන, 

පත්තස්ස භික්ඛාපටිග්ගහණාදිවයසන පරියභොයගො ධාරණිං නාම. අසි ාදීසු 

අසිය ති පිණ්ඩපාතයභොජයන. පීය ති යාගුආදිපායන. ොයිය ති

පිට්ඨඛජ්ජකාදිඛාදයන. සායිය ති මධුඵාණිතාදිසායයන. 

උච්චාරපස්සාවකම්යමතිඋච්චාරස්සචපස්සාවස්සචකරයණ. ග ාදීසු ගය ති

ගමයන. ඨිය තිඨායන. නිසින්යනතිනිසජ්ජාය. 

සුත්ය ති සයයන.  ාගරිය ති ජාගරයණ. භාසිය ති කථයන. තත්ථ 
උපාදාරූපස්සසද්දායතනස්සඅප්පවත්යතසතිභාසිතානාමනයහොති, තස්මිිං 
පවත්තන්යත යහොතීති පරිග්ගාහයකො භික්ඛු භාසියත සම්පජානකාරී නාම
යහොති. විමුත්තායතනසීයසන ධම්මිං යදයසන්යතොපි බ්යාත්තිිංසතිරච්ඡානකථිං
පහාය දසකථාවත්ථුනිස්සිතිංකථිංකයථන්යතොපිභාසියතසම්පජානකාරීනාම. 

තුණ්හීභායවති අකථයන. තත්ථ උපාදාරූපස්ස සද්දායතනස්ස පවත්තියිං 
තුණ්හීභායවො නාම නත්ථි, අප්පවත්තියිං යහොතීති පරිග්ගාහයකො භික්ඛු
තුණ්හීභායව සම්පජානකාරීනාම යහොති. අට්ඨතිිංසආරම්මයණසුචිත්තරුචියිං
කම්මට්ඨානිං ගයහත්වා නිසින්යනොපි දුතියජ්ඣානිං සමාපන්යනොපි
තුණ්හීභායව සම්පජානකාරීනාම. එත්ථ ච එයකො ඉරියාපයථො ද්වීසු ඨායනසු
ආගයතො. යසො යහට්ඨා අභික්කන්යත පටික්කන්යතති එත්ථ භික්ඛාචාරගාමිං
ගච්ඡයතො ආගච්ඡයතො ච අද්ධානගමනවයසනකථියතො. ගයත ඨියතති එත්ථ
විහායර චුණ්ණිකපාදුද්ධාරවයසන කථියතොති යවදිතබ්යබ්යො. 

බුද්ධානුස්සතිවයසනාතිආදයයොයහට්ඨාතත්ථතත්ථපකාසිතාඑව. 

අරතීති රතිපටික්යඛයපො. අරති ාති අරමනාකායරො. අනභිරතීති

අනභිරතභායවො. අනභිරමනාති අනභිරමනාකායරො. උක්කණ්ඨි ාති

උක්කණ්ඨනාකායරො. පරි ස්සි ාතිඋක්කණ්ඨනවයසයනවපරිතස්සනා. 

205. කිං සූ අසිස්සන්ති කිිං භුඤ්ජිස්සාමි. කුව වා අසිස්සන්ති කුහිිං වා

අසිස්සාමි. දුක්ෙංව යසත්ථ කුවජ් යසස්සන්තිඉමිංරත්තිිංදුක්ඛිංසයිිං, අජ්ජ

ආගමනරත්තිිං කත්ථ සයිස්සිං. එය  වි ක්යකති එයත පිණ්ඩපාතනිස්සියත

ද්යව, යසනාසනනිස්සියත ද්යවති චත්තායරො විතක්යක. අනියක චාරීති 
අපලියබ්යොධචාරීනිත්තණ්හචාරී. 

 ලයක වාති වඞ්කාදිඵලකපීයඨ ච. ආගාමිරත්තින්ති ආගමනිරත්තියිං. 

ආයදවයනයෙයති වියසයසන යදවනියයය. පරියදවයනයෙයති සමන්තයතො
යදවනියයය. 
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206. කායලති පිණ්ඩපාතකායල පිණ්ඩපාතසඞ්ඛාතිං අන්නිං වා, 
චීවරකායල චීවරසඞ්ඛාතිං වසනිංවාලද්ධාධම්යමනසයමනාතිඅධප්පායයො. 

මත් ංස  ඤ්ඤාතිපරිග්ගයහචපරියභොයගචයසොපමාණිංජායනයය. ඉධාති

සාසයන, නිපාතමත්තයමව වා එතිං. ය ොසනත්ථන්ති සන්යතොසත්ථිං, 

එතදත්ථිංමත්තිංජායනයයාතිවුත්තිං යහොති. යසොය සුගුත්ය ොතියසොභික්ඛු

යතසු පච්චයයසු ගුත්යතො. ෙ චාරීති සඤ්ඤතවිහායරො, රක්ඛිතඉරියාපයථො 
රක්ඛිතකායවචීමයනොද්වායරො චාති වුත්තිං යහොති. ‘‘යතිචාරී’’තිපි පායඨො, 

එයසොයයවත්යථො. රුසිය ොතියරොසියතො.ඝට්ටියතොතිවුත්තිංයහොති. 

ද්වීහි කාරයණහි මත් ං  ායනෙයාති ද්වීහි භායගහි පමාණිං ජායනයය. 

පටිග්ගහණය ොවාතිපයරහි දියයමානග්ගහණකාලයතොවා. පරියභොගය ොවාති

පරිභුඤ්ජනකාලයතො වා. යථොයකපි දිෙයමායනති අප්පයකපි දියයමායන. 

කුලානුදොොති කුලානිං අනුදයතාය. කුලානුරක්ොොති කුලානිං

අනුරක්ඛණත්ථාය. පටිග්ගණ්හාතීති යථොකම්පි ගණ්හාති. බහුයකපි 

දිෙයමායනතිඅනප්පයකපිදියයමායන. කාෙපරිහාරිකංචීවරං පටිග්ගණ්හාතීති

එත්ථ කායිං පරිහරති යපොයසතීතිකායපරිහාරිකිං. කුච්ඡිපරිහාරිකන්තිකුච්ඡිිං
පරිහරති යපොයසතීති කුච්ඡිපරිහාරිකිං. ඉතරීතරපච්චයසන්යතොයසන
සමන්නාගතස්සභික්ඛුයනො අට්ඨ පරික්ඛාරා වට්ටන්තිතීණිචීවරානිපත්යතො
දන්තකට්ඨච්යඡදනවාසි එකා සූචි කායබ්යන්ධනිං පරිස්සාවනන්ති. වුත්තම්පි
යචතිං– 

‘‘තිචීවරඤ්ච පත්යතොච, වාසිසූචිච බ්යන්ධනිං; 
පරිස්සාවයනන අට්යඨයත, යුත්තයයොගස්ස භික්ඛුයනො’’ති. (දී. නි. 
අට්ඨ.1.215; ම.නි.අට්ඨ.1.294; 2.349; අ.නි.අට්ඨ.2.4.198); 

යත සබ්යබ්ය කායපරිහාරිකාපි යහොන්ති කුච්ඡිපරිහාරිකාපි. කථිං? තිචීවරිං
තාවනිවායසත්වා ච පාරුපිත්වා ච විචරණකායලකායිං පරිහරතියපොයසතීති
කායපරිහාරිකිං යහොති. චීවරකණ්යණන උදකිං පරිස්සායවත්වා පිවනකායල
ඛාදිතබ්බ්යඵලාඵලග්ගහණකායලචකුච්ඡිිංපරිහරතියපොයසතීති කුච්ඡිපරිහාරිකිං
යහොති. 

පත්යතොපි යතන උදකිං උද්ධරිත්වා න්හානකායල
කුටිපරිභණ්ඩකරණකායල ච කායපරිහාරියකො යහොති. ආහාරිං ගයහත්වා
භුඤ්ජනකායල කුච්ඡිපරිහාරියකො. වාසිපි තාය දන්තකට්ඨච්යඡදනකායල
මඤ්චපීඨානිං අඞ්ගපාදචීවරකුටිදණ්ඩකසජ්ජනකායලචකායපරිහාරිකායහොති. 
උච්ඡුච්යඡදනනාළියකරාදිතච්ඡනකායල කුච්ඡිපරිහාරිකා. සූචි
චීවරසිබ්බ්යනකායල කායපරිහාරිකා යහොති. පූවිං වා ඵලිං වා විජ්ඣිත්වා
ඛාදනකායල කුච්ඡිපරිහාරිකා. කායබ්යන්ධනිං බ්යන්ධත්වා විචරණකායල
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368 

පටුන 

කායපරිහාරිකිං. උච්ඡුආදීනි බ්යන්ධත්වා ගහණකායල කුච්ඡිපරිහාරිකිං.
පරිස්සාවනිං යතන උදකිං පරිස්සායවත්වා න්හානකායල 
යසනාසනපරිභණ්ඩකරණකායල ච කායපරිහාරිකිං, 
පානීයපාණකපරිස්සාවනකායල යතයනව තිලතණ්ඩුලපුථුකාදීනි ගයහත්වා
ඛාදනකායලචකුච්ඡිපරිහාරිකිං. 

පටිසඞ්ොයෙොනියසොති උපායයන පයථන පටිසඞ්ඛාය ඤත්වා, 
පච්චයවක්ඛිත්වාති අත්යථො. එත්ථච ‘‘සීතස්ස පටිඝාතායා’’තිආදිනානයයන

වුත්තපච්චයවක්ඛණයමවයයොනියසොපටිසඞ්ඛාතියවදිතබ්බ්යිං. තත්ථ චීවරන්ති

අන්තරවාසකාදීසු යිංකිඤ්චි. පටියසවතීති පරිභුඤ්ජති නිවායසති වා පාරුපති

වා. ොවයදවාති පයයොජනාවධපරිච්යඡදනියමවචනිං. එත්තකයමව හි
යයොගයනො චීවරපටියසවයන පයයොජනිං, යදිදිං සීතස්ස පටිඝාතායාතිආදි, න

ඉයතො භියයයො. සී ස්සාති අජ්ඣත්තධාතුක්යඛොභවයසන වා බ්යහිද්ධා
උතුපරිණාමනවයසන වාඋප්පන්නස්සයස්සකස්සචිසීතස්ස. 

පටිඝා ාොති පටිහනනත්ථිං. යථා සරීයර ආබ්යාධිං න උප්පායදති, එවිං
තස්ස වියනොදනත්ථිං. සීතබ්භාහයත හි සරීයර වික්ඛිත්තචිත්යතො යයොනියසො
පදහිතුිංනසක්යකොති.තස්මාසීතස්සපටිඝාතායචීවරිං යසවිතබ්බ්යන්ති භගවා

අනුඤ්ඤාසි. එස නයයො සබ්බ්යත්ථ. යකවලඤ්යහත්ථ උණ්හස්සාති
අග්ගසන්තාපස්ස, තස්ස වනදාහාදීසු සම්භයවො යවදිතබ්යබ්යො. 

ඩංසමකසවා ා පසරීසපසම් ස්සානන්ති එත්ථ පන ඩංසාති ඩිංසනමක්ඛිකා.

‘‘අන්ධමක්ඛිකා’’තිපි වුච්චන්ති. මකසාති මකසා එව. වා ාති

සරජඅරජාදියභදා. ආ යපොති සූරියාතයපො. සරීසපාති යය යකචි සරන්තා
ගච්ඡන්ති දීඝජාතිකා සප්පාදයයො, යතසිං දට්ඨසම්ඵස්යසො ච ඵුට්ඨසම්ඵස්යසො
චාතිදුවියධොසම්ඵස්යසො; යසොපිචීවරිං පාරුපිත්වානිසින්නිංනබ්යාධති.තස්මා

තාදියසසු ඨායනසු යතසිං පටිඝාතත්ථාය පටියසවති. ොවයදවාති පුන එතස්ස
වචනිං නියතපයයොජනාවධපරිච්යඡදදස්සනත්ථිං. 

හිරියකොපීනපටිච්ඡාදනත්ථන්ති නියතපයයොජනිං, ඉතරානි කදාචි යහොන්ති. 

තත්ථ හිරියකොපීනන්ති තිං තිං සම්බ්යාධට්ඨානිං. යස්මිිං යස්මිඤ්හි අඞ්යග
විවරියමායනහිරීකුප්පතිවිනස්සති, තිංතිංහිරිිංයකොපනයතො හිරියකොපීනන්ති
වුච්චති. තස්ස ච හිරියකොපීනස්ස පටිච්ඡාදනත්ථන්ති 
හිරියකොපීනපටිච්ඡාදනත්ථිං.‘‘හිරියකොපීනිංපටිච්ඡාදනත්ථ’’න්තිපිපායඨො. 

පිණ්ඩපා න්ති යිංකිඤ්චි ආහාරිං. යයො හි යකොචි ආහායරො භික්ඛුයනො
පිණ්යඩොයලයන පත්යත පතිතත්තා ‘‘පිණ්ඩපායතො’’ති වුච්චති. පිණ්ඩානිං වා
පායතොපිණ්ඩපායතො, තත්ථ තත්ථලද්ධානිංභික්ඛානිංසන්නිපායතො, සමූයහොති
වුත්තිංයහොති.යසසිංයහට්ඨා වුත්තනයයමව. 
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යසනාසනන්ති සයනඤ්ච ආසනඤ්ච. යත්ථ යත්ථ හි යසති විහායර වා
අඩ්ඪයයොගාදිම්හිවා, තිංයසනිං.යත්ථයත්ථආසතිනිසීදති, තිංආසනිං, තිං
එකයතො කත්වා ‘‘යසනාසන’’න්ති වුච්චති. 

උතුපරිස්සෙවියනොදනපටිසල්ලානාරාමත්ථන්ති පරිසහනට්යඨන උතුයයව 
උතුපරිස්සයයො. උතුපරිස්සයස්ස වියනොදනත්ථඤ්ච පටිසල්ලානාරාමත්ථඤ්ච.
යයො සරීරාබ්යාධචිත්තවික්යඛපකයරොඅසප්පායයොඋතුයසනාසනපටියසවයනන
වියනොයදතබ්යබ්යො යහොති, තස්ස වියනොදනත්ථිං එකීභාවසුඛත්ථඤ්චාති වුත්තිං
යහොති. කාමඤ්ච සීතපටිඝාතාදිනාව උතුපරිස්සයවියනොදනිං වුත්තයමව. යථා
පන චීවරපටියසවයන ‘‘හිරියකොපීනපටිච්ඡාදනිං නියතපයයොජනිං, ඉතරානි
කදාචි කදාචි භවන්තී’’ති වුත්තිං, එවමිධාපි නියතඋතුපරිස්සයවියනොදනිං
සන්ධායඉදිංවුත්තන්තියවදිතබ්බ්යිං.අථවාඅයිං වුත්තප්පකායරොඋතුඋතුයයව.
පරිස්සයයො පන දුවියධො පාකටපරිස්සයයො ච පටිච්ඡන්නපරිස්සයයො ච. තත්ථ 

පාකටපරිස්සයෙො සීහබ්යයග්ඝාදයයො, පටිච්ඡන්නපරිස්සයෙො රාගයදොසාදයයො.
යතයත්ථඅපරිගුත්තියාච අසප්පායරූපදස්සනාදිනාචආබ්යාධිංනකයරොන්ති, 
තිං යසනාසනිං එවිං ජානිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා පටියසවන්යතො භික්ඛු
පටිසඞ්ඛා යයොනියසො යසනාසනිං උතුපරිස්සයවියනොදනත්ථිං පටියසවතීති
යවදිතබ්යබ්යො. 

ගිලානපච්චෙයභසජ් පරික්ොරන්ති එත්ථ යරොගස්ස පටිඅයනට්යඨන
පච්චයයො, පච්චනීකගමනට්යඨනාති අත්යථො. යස්ස කස්සචි සප්පායස්යසතිං
අධවචනිං. භිසක්කස්ස කම්මිං යතන අනුඤ්ඤාතත්තාති යභසජ්ජිං. 
ගලානපච්චයයොව යභසජ්ජිං ගලානපච්චයයභසජ්ජිං, යිං කිඤ්චි ගලානස්ස
සප්පායිං භිසක්කකම්මිංයතලමධුඵාණිතාදීතිවුත්තිංයහොති.පරික්ඛායරොතිපන
‘‘සත්තහි නගරපරික්ඛායරහි සුපරික්ඛත්තිං යහොතී’’තිආදීසු (අ. නි. 7.67) 
පරිවායරො වුච්චති. ‘‘රයථො සීලපරික්ඛායරො, ඣානක්යඛො
චක්කවීරියයො’’තිආදීසු (සිං. නි. 5.4) අලඞ්කායරො. ‘‘යය ච යඛො ඉයම
පබ්බ්යජියතන ජීවිතපරික්ඛාරා සමුදායනතබ්බ්යා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.191-192) 
සම්භායරො. ඉධ පන සම්භායරොපි පරිවායරොපි වට්ටති. තඤ්ච
ගලානපච්චයයභසජ්ජිං ජීවිතස්ස පරිවායරොපි යහොති, 
ජීවිතනාසකාබ්යාධුප්පත්තියා අන්තරිං අදත්වා රක්ඛණයතො සම්භායරොපි.
යථාචිරිංපවත්තති, එවමස්සකාරණභාවයතො; තස්මා‘‘පරික්ඛායරො’’ති වුච්චති.
එවිං ගලානපච්චයයභසජ්ජඤ්ච තිං පරික්ඛායරො චාති 
ගලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරො, තිං ගලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරිං.
ගලානස්ස යිං කිඤ්චි සප්පායිං භිසක්කානුඤ්ඤාතිං
යතලමධුඵාණිතාදිජීවිතපරික්ඛාරන්තිවුත්තිංයහොති. 

උප්පන්නානන්ති ජාතානිං භූතානිං නිබ්බ්යත්තානිං. යවෙයාබාධිකානන්ති
එත්ථ බ්යයාබ්යායධොති ධාතුක්යඛොයභො තිංසමුට්ඨානා චකුට්ඨගණ්ඩපීළකාදයයො, 
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බ්යයාබ්යාධයතො උප්පන්නත්තා යවයයාබ්යාධකා. යවදනානන්ති දුක්ඛයවදනා, 
අකුසලවිපාකයවදනා, තාසිං යවයයාබ්යාධකානිං යවදනානිං. 

අබයාබජ්ඣපරම ාොති නිද්දුක්ඛපරමතාය. යාව තිං දුක්ඛිං සබ්බ්යිං පහීනිං
යහොති, තාවාතිඅත්යථො. 

සන්තුට්යඨො යහොතීති පච්චයසන්යතොයසන සන්තුට්යඨො යහොති. 

ඉ රී යරනචීවයරනාති ථූලසුඛුමලූඛපණීතථිරජිණ්ණානිංයයනයකනචි.අථ
යඛොයථාලද්ධාදීනිංඉතරීතයරනයයනයකනචි සන්තුට්යඨොයහොතීති අත්යථො.
චීවරස්මිඤ්හි තයයො සන්යතොසා යථාලාභසන්යතොයසො යථාබ්යලසන්යතොයසො
යථාසාරුප්පසන්යතොයසොති. පිණ්ඩපාතාදීසුපිඑයසවනයයො. 

වණ්ණවාදීතිඑයකොසන්තුට්යඨොයහොති, සන්යතොසස්සවණ්ණිංනකයථති, 
එයකො න සන්තුට්යඨො යහොති, සන්යතොසස්ස වණ්ණිං කයථති, එයකො යනව
සන්තුට්යඨොයහොති, නසන්යතොසස්සවණ්ණිංකයථති, එයකොසන්තුට්යඨොච
යහොති, සන්යතොසස්ස වණ්ණිං කයථති, තිං දස්යසතුිං 

‘‘ඉ රී රචීවරසන්තුට්ඨිො ච වණ්ණවාදී’’ති වුත්තිං. අයනසනන්ති 

දූයතයයපහීනගමනානුයයොගප්පයභදිංනානප්පකාරිංඅයනසනිං. අප්පතිරූපන්ති

අයුත්තිං. අලද්ධා චාති අලභිත්වා. යථා එකච්යචො ‘‘කථිං නු යඛො චීවරිං
ලභිස්සාමී’’ති පුඤ්ඤවන්යතහි භික්ඛූහි සද්ධිං එකයතො හුත්වා යකොහඤ්ඤිං

කයරොන්යතොඋත්තස්සතිපරිතස්සති, සන්තුට්යඨො භික්ඛුඑවිං අලද්ධාචචීවරං

න පරි ස්සති. ලද්ධා චාති ධම්යමන සයමන ලභිත්වා. අගධිය ොති

විගතයලොභවන්යතො. අමුච්ඡිය ොති අධමත්තතණ්හාය මුච්ඡිං අනාපන්යනො. 

අනජ්ඣාපන්යනොති තණ්හාය අයනොත්ථයටො අපරියයොනද්යධො. 

ආදීනවදස්සාවීති අයනසනාපත්තියඤ්ච ගධතපරියභොයග ච ආදීනවිං 

පස්සමායනො. නිස්සරණපඤ්යඤොති‘‘යාවයදවසීතස්ස පටිඝාතායා’’ති (ම.නි.

1.23) වුත්තිංනිස්සරණිංඑවපජානන්යතො. ඉ රී රචීවරසන්තුට්ඨිොතියයන

යකනචිචීවයරනසන්තුට්ඨියා. යනවත් ානුක්කංයසතීති ‘‘අහිං පිංසුකූලියකො, 
මයාඋපසම්පදමායළයයව පිංසුකූලිකඞ්ගිංගහිතිං, යකොමයාසදියසොඅත්ථී’’ති

අත්තුක්කිංසනිංනකයරොති. නපරං වම්යභතීති ‘‘ඉයම පනඤ්යඤභික්ඛූන
පිංසුකූලිකා’’ති වා ‘‘පිංසුකූලිකමත්තම්පි එයතසිං නත්ථී’’ති වා එවිං පරිං න
වම්යභති. 

යෙො හි ත්ථදක්යෙොතියයොතස්මිිංචීවරසන්යතොයසවණ්ණවාදී, තාසුවා 

දක්යඛො යඡයකො බ්යයත්යතො. අනලයසොති සාතච්චකිරියාය ආලසියවිරහියතො. 

සම්ප ායනො පටිස්සය ොති සම්පජානපඤ්ඤාය යචව සතියා ච යුත්යතො. 

යපොරායණති න අධුනුප්පත්තියක. අග්ගඤ්යඤති ‘‘අග්යගො’’ති ජානිතබ්යබ්ය. 

අරිෙවංයස ඨිය ොති අරියානිං විංයස පතිට්ඨියතො. අරියවිංයසොති ච යථා හි
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ඛත්තියවිංයසො බ්රාහ්මණවිංයසො යවස්සවිංයසො සුද්දවිංයසො සමණවිංයසො
කුලවිංයසො රාජවිංයසො, එවිං අයම්පි අට්ඨයමො අරියවිංයසො අරියතන්ති
අරියපයවණී නාම යහොති. යසො යඛො පනායිං අරියවිංයසො ඉයමසිං විංසානිං
මූලගන්ධාදීනිං කාළානුසාරිගන්ධාදයයො විය අග්ගමක්ඛායති. යක පන යත
අරියා යයසිං එයසො විංයසොති? අරියා වුච්චන්ති බුද්ධා ච පච්යචකබුද්ධා ච 
තථාගතසාවකා ච, එයතසිං අරියානිං විංයසොති අරියවිංයසො. ඉයතො පුබ්යබ්ය හි
සතසහස්සකප්පාදිකානිං චතුන්නිං අසඞ්යඛයයයානිං මත්ථයකතණ්හඞ්කයරො
යමඞ්යකයරො සරණඞ්කයරො දීපඞ්කයරොති චත්තායරො බුද්ධා උප්පන්නා, යත
අරියා, යතසිංඅරියානිංවිංයසොති අරියවිංයසො.යතසිංබුද්ධානිංපරිනිබ්බ්යානයතො
අපරභායගඑකිංඅසඞ්යඛයයයිං අතික්කමිත්වායකොණ්ඩඤ්යඤොනාමබුද්යධො
උප්පන්යනො…යප.…ඉමස්මිිංකප්යපකකුසන්යධො යකොණාගමයනොකස්සයපො
අම්හාකිං භගවා යගොතයමොති චත්තායරො බුද්ධා උප්පන්නා, යතසිං අරියානිං 
විංයසොති අරියවිංයසො. අපි ච අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානිං 
සබ්බ්යබුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකානිං අරියානිං විංයසොති අරියවිංයසො, තස්මිිං
අරියවිංයස පතිට්ඨියතො. 

ඉ රී යරන පිණ්ඩපාය නාති යයන යකනචි පිණ්ඩපායතන. 

යසනාසනාදීසුපිඑයසවනයයො. ආෙ යනසූතිචක්ඛාදීසුආයතයනසු. 

ෙය ොතිසඤ්ඤයතො. ෙත්ය ොතියත්තවා. පටිෙත්ය ොති අතිවිය යත්තවා. 

ගුත්ය ොති රක්ඛියතො. යගොපිය ොති මඤ්ජූසාය විය පට්ඨපියතො. රක්ඛිය ොති

පටිසාමියතො. සංවුය ොති ද්වාරසිංවරයණන පිහියතො. ඛුංසිය ොති ගරහියතො. 

වම්භිය ොති අපසාදියතො. ඝට්ටිය ොති ඝට්ටනමාපාදියතො. ගරහිය ොති

අවමඤ්ඤියතො. උපවදිය ොතිඅක්යකොසියතො. 

 රුයසනාති මම්මච්යඡදනවචයනන. කක්ෙයළනාති දාරුයණන. 

නප්පටිවජ් ාති පටිප්ඵරිත්වානකයථයය. 

207. ඣානානුයුත්ය ොති අනුප්පන්නුප්පාදයනන උප්පන්නයසවයනන ච

ඣායනන අනුයුත්යතො. උයපක්ෙමාරබ්භ සමාහි ත්ය ොති 

චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛිං උප්පායදත්වා සමාහිතචිත්යතො.  ක්කාසෙං 

කුක්කුච්චඤ්චුපච්ඡින්යදති කාමවිතක්කාදිවිතක්කඤ්ච කාමසඤ්ඤාදිකිං
විතක්කස්සආසයඤ්ච හත්ථකුක්කුච්චාදිකුක්කුච්චඤ්චඋපච්ඡින්යදයය. 

අනුප්පන්නස්ස වා පඨමස්ස ඣානස්ස උප්පාදාොති තස්මිිං අත්තභායව
අනුප්පන්නස්සවාඋප්පජ්ජිත්වාපරිහීනස්සවාපඨමජ්ඣානස්ස උප්පාදනත්ථිං

අත්තයනො සන්තායන පටිලාභත්ථිං. උප්පන්නං වා පඨමං ඣානං
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ආයසවතීතිආදීසු එත්ථ ආදයරන යසවති පගුණිං කයරොති භායවති වඩ්යඪති 

බහුලීකයරොති පුනප්පුනිං කයරොති. 

උයපක්ොති චතුත්ථජ්ඣායන උප්පන්නා තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛා. 

උයපක්ොති සභාවපදිං. උයපක්ෙනාති උපපත්තියතො ඉක්ඛනාකායරො. 

අජ්ඣුයපක්ෙනාති අධකා හුත්වා ඉක්ඛනා. චිත් සම ාති චිත්තස්ස සමතා

චිත්තස්ස ඌනාතිරිත්තතිං වජ්යජත්වා සමභායවො. චිත් ප්පස්සද්ධ ාති 

චිත්තස්සඅප්පගබ්භතා, අථද්ධභායවොතිඅත්යථො. මජ්ඣත්  ා චිත් ස්සාතින

සත්තස්ස න යපොසස්ස, චිත්තස්ස මජ්ඣත්තභායවොති අත්යථො. චතුත්යථ

ඣායන උයපක්ෙං ආරබ්භාති චතුත්ථස්මිිං ඣානස්මිිං උප්පන්නිං

තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛිං පටිච්ච. එකග්ගචිත්ය ොති එකාරම්මයණ

පවත්තචිත්යතො. අවික්ඛිත් චිත්ය ොතිඋද්ධච්චවිරහියතොන වික්ඛිත්තචිත්යතො. 

නව විතක්කා වුත්තනයා එව. කාමවි ක්කානං කාමසඤ්ඤාසයෙොති
කාමවිතක්කිං විතක්යකන්තස්ස උප්පන්නා කාමසඤ්ඤා යතසිං විතක්කානිං

ආසයයො වසයනොකායසොති කාමසඤ්ඤාසයයො. බයාපාදවි ක්කාදීසුපි එයසව
නයයො. 

208. චුදිය ො වචීභි සතිමාභිනන්යදති උපජ්ඣායාදීහි වාචාහි යචොදියතො

සමායනො සතිමාහුත්වාතිංයචොදනිංඅභිනන්යදයය. වාචංපමුඤ්යච කුසලන්ති

ඤාණසමුට්ඨිතිං වාචිං පමුඤ්යචයය. නාතියවලන්ති අතියවලිං පන වාචිං

කාලයවලඤ්චසීලයවලඤ්චඅතික්කන්තිං නප්පමුඤ්යචයය.  නවාදධම්මාොති

ජනපරිවාදකථාය. නයච යෙෙයාතියචතනිංනඋප්පායදයය. 

ඉදං ය  අප්පත් න්ති ඉදිං තව න පත්තිං. අසාරුප්පන්ති තව පයයොගිං

අසාරුප්පිං. අසීලට්ඨන්තිතවපයයොගිංනසීයලපතිට්ඨන්තිඅසීලට්ඨිං, සීයල 
ඨිතස්ස පයයොගිං න යහොතීති වුත්තිං යහොති. යකචි ‘‘අසිලිට්ඨ’’න්ති පඨන්ති, 
අමට්ඨවචනන්තිඅත්ථිංවණ්ණයන්ති. 

නිධීනන්ති තත්ථ තත්ථ නිදහිත්වා ඨපිතානිං හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිපූරානිං

නිධකුම්භීනිං. පවත් ාරන්ති කිච්ඡජීවියක දුග්ගතමනුස්යස අනුකම්පිං කත්වා
‘‘එහි සුයඛන යත ජීවනුපායිං දස්යසස්සාමී’’ති නිධට්ඨානිං යනත්වා හත්ථිං 

පසායරත්වා‘‘ඉමිංගයහත්වාසුඛිංජීවා’’තිආචික්ඛිතාරිංවිය. වජ් දස්සිනන්ති
ද්යවවජ්ජදස්සියනො‘‘ඉමිනානිංඅසාරුප්යපනවා ඛලියතනවාසඞ්ඝමජ්යඣ
නිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති රන්ධගයවසයකො ච අඤ්ඤාතිං ඤාපනත්ථාය ඤාතිං
අනුග්ගණ්හත්ථායසීලාදිනාචස්සවුද්ධකාමතායතිංතිංවජ්ජිංඔයලොකයනන 
උල්ලපනසභාවසණ්ඨියතොච.අයිංඉධඅධප්යපයතො.යථාහිදුග්ගතමනුස්යසො
‘‘ඉමිං ගණ්හාහී’’තිතජ්යජත්වායපොට්යඨත්වාපිනිධිං දස්යසන්යතයකොපිංන
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කයරොති, පමුදියතොව යහොති, එවයමවඑවරූයපපුග්ගයලඅසාරුප්පිංවාඛලිතිං
වා දිස්වා ආචික්ඛන්යත යකොයපො න කාතබ්යබ්යො, තුට්යඨයනව භවිතබ්බ්යිං.
‘‘භන්යතමහන්තිං යවොකතිංකම්මිං, මය්හිං ආචරියුපජ්ඣායට්ඨායනඨත්වා

ඔවදන්යතහි පුනපි මිං වයදයයාථා’’ති පවායරතබ්බ්යයමව. නිග්ගය්හවාදින්ති
එකච්යචො හි සද්ධවිහාරිකාදීනිං අසාරුප්පිං වා ඛලිතිං වා දිස්වා ‘‘අයිං යම
මුයඛොදකදානාදීහි සක්කච්චිං උපට්ඨහති, සයච නිං වක්ඛාමි, න මිං
උපට්ඨහිස්සති, එවිං මම පරිහානි භවිස්සතී’’ති වත්තුිං අවිසහන්යතො න
නිග්ගය්හවාදීනාමයහොති, යසොඉමස්මිිංසාසයනකචවරිංආකිරති.යයොපන 
තථාරූපිං වජ්ජිං දිස්වා වජ්ජානුරූපිං තජ්යජත්වා පණායමන්යතො දණ්ඩකම්මිං
කයරොන්යතො විහාරා නීහරන්යතො සික්ඛායපති, අයිං නිග්ගය්හවාදී නාම
යසයයථාපි සම්මාසම්බුද්යධො. වුත්තඤ්යහතිං – ‘‘නිග්ගය්හ නිග්ගය්හාහිං, 
ආනන්ද, වක්ඛාමි, පවය්හ පවය්හාහිං, ආනන්ද, වක්ඛාමි, යයො සායරො යසො

ඨස්සතී’’ති (ම. නි. 3.196). යමධාවින්ති ධම්යමොජපඤ්ඤාය සමන්නාගතිං. 

 ාදිසන්ති එවරූපිං පණ්ඩිතිං භයජයය පයිරුපායසයය. තාදිසඤ්හි ආචරියිං
භජමානස්ස අන්යතවාසිකස්ස යසයයයොව යහොති, න පාපියයො, වුඩ්ඪියයව
යහොති, යනො පරිහානීති. 

ඔවයදෙයාති උප්පන්යන වත්ථුස්මිිං වදන්යතො ඔවදතිනාම, අනුප්පන්යන
‘‘අයයසොපි යත සියා’’තිආදිවයසන අනාගතිං දස්යසන්යතො අනුසාසති නාම.
සම්මුඛාවදන්යතොපිඔවදතිනාම, පරම්මුඛා දූතිං වාසාසනිංවායපයසන්යතො
අනුසාසතිනාම.සකිිංවදන්යතොපිඔවදතිනාම, පුනප්පුනිංවදන්යතො අනුසාසති
නාම. ඔවදන්යතො එව වා අනුසාසති නාමාති එවිං ඔවයදයය අනුසායසයය. 

අසබ්භාති අකුසලධම්මා නිවායරයය, කුසලධම්යම පතිට්ඨයපයයාති අත්යථො. 

ස ඤ්හියසොපියෙොයහොතීතියසොඑවරූයපොපුග්ගයලො බුද්ධාදීනිංසප්පුරිසානිං
පියයො යහොති. යය පන අදිට්ඨධම්මා අවිතිණ්ණපරයලොකා ආමිසචක්ඛුකා
ජීවිකත්ථාය පබ්බ්යජිතා, යතසිං අසතිං යසො ඔවාදයකො අනුසාසයකො ‘‘නත්විං
අම්හාකිං උපජ්ඣායයො, න ආචරියයො, කස්මා අම්හාකිං ඔවදසී’’ති එවිං 
මුඛසත්තීහිවිජ්ඣන්තානිංඅප්පියයොයහොතීති. 

එකකම්මන්ති අපයලොකනකම්මාදිකිං එකකම්මිං. එකුද්යදයසොති 

නිදානුද්යදසාදියකො එකුද්යදයසො. සමසික්ෙ ාති සමානසික්ඛතා. 

ආහ චිත්  න්ති යකොයධන පහතචිත්තභාවිං. ඛිල ා  න්ති ථද්ධභාවිං. 

පඤ්චපි යචය ොඛියලතිබුද්ධධම්මසඞ්ඝසික්ඛාසබ්රහ්මචාරීසුපඤ්චසුපිචිත්තස්ස 
ථද්ධභායව. 

ඤාණසමුට්ඨි ං වාචන්ති ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතන උප්පාදිතිං වාකයිං. 

මුඤ්යචෙයාති විස්සජ්යජයය. අත්ථූපසංහි න්ති අත්ථසහිතිං කාරණසහිතිං. 

ධම්මූපසංහි න්ති ධම්යමන යුත්තිං. කාලාතික්කන් ං වාචං න භායසෙයාති



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාසාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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කාලාතීතිං වාචිං න කයථයය තස්ස කාලස්ස අතික්කන්තත්තා. 

යවලාතික්කන් න්ති මරියාදාතීතිං වචනිං න භයණයය වචනමරියාදස්ස
අතික්කන්තත්තා.උභයවයසනකාලයවලා. 

යෙො යව කායල අසම්පත්ය ති අත්තයනො වචනකායල අසම්පත්යත. 

අතියවලන්ති යවලාතික්කන්තිං කත්වා අතියරකප්පමාණිං භාසති. නිහය ො

යසතීති නිග්ඝාතියතො සයති. යකොකිලායෙව අත්රය ොති කාකියා පටිජග්ගයතො
යකොකිලාය අබ්භන්තයරජායතොයකොකිලයපොතයකොවිය. 

209. අථාපරන්ති අථ ඉදානි ඉයතො පරම්පි. පඤ්ච ර ානීති රූපරාගාදීනි

පඤ්චරජානි. යෙසංසතීමාවිනොෙ සික්යෙතියයසිංඋපට්ඨිතස්සතිහුත්වාව

විනයනත්ථිංතිස්යසො සික්ඛා සික්යඛයය.එවිංසික්ඛන්යතොහි රූයපසු…යප.…

 ස්යසසුසයහථ රාගං, නඅඤ්යඤති. 

රූපරය ොති රූපාරම්මණිං පටිච්ච උප්පන්යනො රාගාදිරයජො. සද්දර ාදීසුපි
එයසවනයයො. 

210. තයතො යසො යතසිං විනයාය සික්ඛන්යතො අනුක්කයමන – එය සු

ධම්යමසූති ගාථා. තත්ථ එය සූති රූපාදීසු. කායලන යසො සම්මා ධම්මං

පරිවීමංසමායනොති යසො භික්ඛු ය්වායිං ‘‘උද්ධයත චිත්යත සමථස්ස 
කායලො’’තිආදිනා (සිං.නි. 5.234) නයයනකායලො වුත්යතො, යතනකායලන 

සබ්බ්යිංසඞ්ඛතධම්මිංඅනිච්චාදිනයයනපරිවීමිංසමායනො. එයකොදිභූය ොවිහයන 

 මංයසොතියසොඑකග්ගචිත්යතොසබ්බ්යිංයමොහාදිතමිංවිහයනයය, නත්ථිඑත්ථ 
සිංසයයො. 

උද්ධය චිත්ය තිවීරියින්ද්රියවයසන චිත්යතඅවූපසන්යත.බ්යලවවීරියඤ්හි
මන්දසමාධිං වීරියස්ස උද්ධච්චපක්ඛත්තා උද්ධච්චිං අභිභවති. එවිං උද්ධයත

චිත්යත. සමථස්සකායලොති සමාධස්සභාවනායකායලො. සමාහිය චිත්ය ති
උපචාරප්පනාහි චිත්යත සමාහියත. බ්යලවසමාධ හි මන්දවීරියිං සමාධස්ස
යකොසජ්ජපක්ඛත්තා යකොසජ්ජිං අභිභවති. සමාධ වීරියයන සඤ්යඤොජියතො
යකොසජ්යජපතිතුිංනලභති.වීරියිංසමාධනා සඤ්යඤොජිතිංඋද්ධච්යචපතිතුිං
න ලභති. තස්මා තදුභයිං සමිං කාතබ්බ්යිං. උභයසමතාය හි අප්පනා යහොති. 

විපස්සනාෙ කායලොති එවිං සමාහියත අනිච්චාදිවයසන විවිධාය පස්සනාය
කායලො, සමාධකම්මිකස්ස බ්යලවතීපි සද්ධා වට්ටති. එවිං සද්දහන්යතො
ඔකප්යපන්යතො අප්පනිං පාපුණාති. සමාධපඤ්ඤාසු පන සමාධකම්මිකස්ස
බ්යලවතී එකග්ගතා වට්ටති. එවඤ්හි යසො අප්පනිං පාපුණාති. 
විපස්සනාකම්මිකස්ස පන පඤ්ඤා බ්යලවතී වට්ටති. එවඤ්හි යසො
ලක්ඛණප්පටියවධිං පාපුණාති.උභින්නිංපනසමත්යතපිඅප්පනායහොතිඑව. 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාසාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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පටුන 

කායල පග්ගණ්හති චිත් න්ති යස්මිිං සමයය අතිසිථිලවීරියතාදීහි ලීනිං
චිත්තිං යහොති, තස්මිිං සමයය 
ධම්මවිචයවීරියපීතිසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගසමුට්ඨාපයනන තිං චිත්තිං පග්ගණ්හාති. 

නිග්ගණ්හතීති යස්මිිං සමයය අච්චාරද්ධවීරියතාදීහි උද්ධතිං චිත්තිං යහොති, 
තස්මිිං සමයය පස්සද්ධසමාධඋයපක්ඛාසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගසමුට්ඨාපයනන තිං 

චිත්තිං නිග්ගණ්හාති. සම්පහංසති කායලනාති යස්මිිං සමයය චිත්තිං
පඤ්ඤාපයයොගමන්දතාය වා උපසමසුඛානිං විගයමන වා නිරස්සාදිං යහොති, 
තස්මිිං සමයය අට්ඨසිංයවගවත්ථුපච්චයවක්ඛයණන සිංයවයජති. අට්ඨ 
සිංයවගවත්ථූනිනාම–ජාතිජරාබ්යයාධමරණානිචත්තාරි, අපායදුක්ඛිංපඤ්චමිං, 
අතීයත වට්ටමූලකිං දුක්ඛිං අනාගයත වට්ටමූලකිං දුක්ඛිං, පච්චුප්පන්යන 
ආහාරපරියයට්ඨිමූලකිං දුක්ඛන්ති. රතනත්තයගුණානුස්සරයණනාස්ස පසාදිං

ජයනති. අයිං වුච්චති ‘‘සම්පහිංසති කායලනා’’ති. කායල චිත් ං සමාදයහති 
යස්මිිං සමයය සද්ධාපඤ්ඤානිං සමාධවීරියානඤ්ච සමභායවො, තස්මිිං කායල
චිත්තිංසමාදයහයය. 

අජ්ඣුයපක්ෙතිකායලනාතියස්මිිංසමයය සම්මාපටිපත්තිිංආගම්මඅලීනිං
අනුද්ධතිං අනිරස්සාදිං ආරම්මයණ සමප්පවත්තිං සමථවීථිපටිපන්නිං චිත්තිං
යහොති, තදාස්සපග්ගහනිග්ගහසම්පහිංසයනසුනබ්යයාපාරිං ආපජ්ජතිසාරථිවිය

සමප්පවත්යතසු අස්යසසු. අයිං වුච්චති ‘‘අජ්ඣුයපක්ඛති කායලනා’’ති. යසො

යෙොගීකාලයකොවියදොතිඑයසොවුත්තප්පකායරො කම්මට්ඨානයයොයගනියුත්යතො
පග්ගහනිග්ගහසම්පහිංසනසමාදහනඅජ්ඣුයපක්ඛනකායලසු යඡයකො 

බ්යයත්යතො. කිම්හිකාලම්හීතිආදිනාපග්ගහාදිකාලිං පුච්ඡති. 

ඉදානි පග්ගහාදිකාලිං විස්සජ්යජන්යතො ‘‘ලීයන චිත් ම්හී’’තිආදිමාහ.
අතිසිථිලවීරියතාදීහි චිත්යත ලීනභාවිං ගයත 

ධම්මවිචයවීරියපීතිසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගසමුට්ඨාපයනන පග්ගයහො. උද්ධ ස්මිං

විනිග්ගයහොති අච්චාරද්ධවීරියතාදීහි උද්ධයත චිත්යත
පස්සද්ධසමාධඋයපක්ඛාසම්යබ්යොජ්ඣඞ්ගසමුට්ඨාපයනන නිග්ගයහො. 

නිරස්සාදග ං චිත් ං, සම්පහංයසෙය  ාවයදති පඤ්ඤාපයයොගමන්දතාය වා
උපසමසුඛානිං විගයමන වා අස්සාදවිරහිතිං ගතිං 
අට්ඨසිංයවගවත්ථුපච්චයවක්ඛයණන වා රතනත්තයගුණානුස්සරයණන වා
තස්මිිංඛයණචිත්තිං සම්පහිංයසයය. 

සම්පහට්ඨං ෙදා චිත් න්ති යස්මිිං කායල වුත්තනයයයනව සම්පහිංසිතිං

චිත්තිං යහොති. අලීනං භවති නුද්ධ න්ති වීරියසමාධීහි සඤ්යඤොජිතත්තා

ලීනුද්ධච්චවිරහිතඤ්ච යහොති. සමථනිමිත් ස්සාති සමයථො ච නිමිත්තඤ්ච

සමථනිමිත්තිං, තස්ස සමථනිමිත්තස්ස. යසො කායලොති යයො යසො 



ඛුද්දකනිකායයමහානිද්යදස-අට්ඨකථාසාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 
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ලීනුද්ධච්චවිරහිතකායලො වුත්යතො, යසො කායලො. අජ්ඣත් ං රමයෙ මයනොති
ඣානසම්පයුත්තිං චිත්තිං කසිණාදියගොචරජ්ඣත්යත යතොයසයය 
අභිරමායපයය. 

එය න යමවුපායෙනාති එයතන වුත්තඋපායයන එව. ම-කායරො

පදසන්ධවයසනවුත්යතො. අජ්ඣුයපක්යෙෙය  ාවයදතියදාඋපචාරප්පනාහිතිං
චිත්තිං සමාහිතිං, තදා ‘‘සමාහිතිං චිත්ත’’න්ති ජානිත්වා
පග්ගහනිග්ගහසම්පහිංසයනසු බ්යයාපාරිං අකත්වා තස්මිිං ඛයණ 
අජ්ඣුයපක්ඛනයමවකයරයය. 

ඉදානි ‘‘කිම්හි කාලම්හි පග්ගායහො’’ති පුට්ඨගාථිං නිගයමන්යතො ‘‘එවං

කාලවිදූ ධීයරො’’තිආදිමාහ. කායලන කාලං චිත් ස්ස, නිමිත් මුපලක්ෙයෙති
කාලානුකාලිං සමාධසම්පයුත්තචිත්තස්ස ආරම්මණිං සල්ලක්යඛයය, 
උපපරික්යඛයයාති අත්යථො. යසසිං සබ්බ්යත්ථ පාකටයමව. එවිං
අරහත්තනිකූයටනයදසනිංනිට්ඨායපසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායමහානිද්යදසට්ඨකථාය 

සාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අට්ඨකවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකානාමමහානිද්යදස-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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