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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරෙයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා 

පාරාෙනවග්ගනිද්යදයසො 
1. අජිතමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

පාරායනවග්ගස්ස පඨයමඅජිතසුත්තනිද්යදයස– 

1.‘‘යකනස්සුනිවුධමයතොයලොයකො, (ඉච්චායස්මාඅජියතො,) 

යකනස්සුනප්පකාසති; 

කිස්සාභියලපනංබ්රූසි, කිංසුතස්සමෙබ්භය’’න්ති.– 

අජිතමාණවස්සපුච්ඡියතපඨමපඤ්යෙචඋපරූපරිපඤ්යෙච නිද්යදයසසුච

වුධමත්තඤ්චඋත්තානඤ්චවජ්යජත්වාවියසසයමවවක්ඛාම.තත්ථ නිවුයතොති

පටිච්ඡාදියතො. කිස්සාභියෙපනං බූ්රසීති කිං අස්ස යලොකස්ස අභියලපනං

වයදසි? 

ආවුයතොති ආවරියතො. නිවුයතොති පටිච්ඡාදියතො. ඔවුයතොති යෙට්ඨා

පටිච්ඡාදියතො. පිහියතොතිඋපරිභායගන ඡාදියතො. පටිච්ඡන්යනොති අවිවය ො. 

පටිකුජ්ජියතොති අයධොමුඛංඡාදියතො. 

නප්පකාසතීති නප්පකායසො යෙොති. නප්පභාසතීති ඤාණප්පභාසං න

කයරොති. න තපතීතිඤාණතපංනකයරොති. නවියරොචතීතිඤාණවියරොචනං

න කයරොති. නඤාෙතීතිනජානීයති. න පඤ්ඤාෙතීතිනප්පඤ්ඤායයත. 

යකන ලිත්යතොති යකන ලිම්පියතො. සංලිත්යතො උපලිත්යතොති

උපසග්යගන පදං වඩ්ඪිතං. ආචික්ඛසි නිද්යදසවයසන. යදයසසි 

පටිනිද්යදසවයසන. පඤ්ඤයපසි යතන යතන පකායරන. අත්ථං

ය ොයධන්යතො පට්ඨයපසි. තස්සත්ථස්ස කාරණං දස්යසන්යතො විවරසි. 

 යඤ්ජනභාවං දස්යසන්යතො විභජසි. නිකුජ්ජිතභාවං ගම්භීරභාවඤ්ච

ෙරිත්වා යසොතූනං ඤාණස්ස පතිට්ඨං ජනයන්යතො උත්තානීකයරොසි. 
සබ්ය හිපි ඉයමහි ආකායරහි යසොතූනං අඤ්ඤාණන්ධකාරං විධයමන්යතො 

පකායසසීතිඑවංඅත්යථො දට්ඨබ්ය ො. 

2. යවවිච්ඡා පමාදා නප්පකාසතීති මච්ඡරියයෙතු ච පමාදයෙතු ච 

නප්පකාසති.මච්ඡරියංහිස්ස දානාදීහිගුයණහිපකාසිතුංනයදති, පමායදො

සීලාදීහි. ජප්පාභියෙපනන්ති තණ්ො අස්ස යලොකස්ස මක්ක යලයපො විය 

මක්ක ස්සඅභියලපනං. දුක්ඛන්තිජාතිආදිකංදුක්ඛං. 
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යෙසං ධම්මානන්ති යයසං රූපාදිධම්මානං. ආදියතො සමුදාගමනං

පඤ්ඤාෙතීති පඨමයතො උප්පායදො පඤ්ඤායති. අත්ථඞ්ගමයතො නියරොයධො

පඤ්ඤාෙතීති භඞ්ගයතො නිරුජ්ඣනං පඤ්ඤායති. කම්මසන්නිස්සියතො

විපායකොති කුසලාකුසලවිපායකො කම්මං අමුඤ්චිත්වා පවත්තනයතො

කම්මසන්නිස්සියතො විපායකොති වුධමච්චති. විපාකසන්නිස්සිතං කම්මන්ති
කුසලාකුසලංකම්මංවිපාකස්සඔකාසං කත්වාඨිතත්තාවිපාකසන්නිස්සිතං

කම්මන්ති වුධමච්චති. නාමසන්නිස්සිතංරූපන්ති පඤ්චයවොකායරරූපංනාමං
අමුඤ්චිත්වා පවත්තනයතො නාමසන්නිස්සිතං රූපන්ති වුධමච්චති. 

රූපසන්නිස්සිතං නාමන්ති පඤ්චයවොකායර නාමං රූපං අමුඤ්චිත්වා
පවත්තනයතොරූපසන්නිස්සිතං නාමන්තිවුධමච්චති. 

3. සවන්ති සබ්බධි යසොතාති සබ්ය සු රූපාදිආයතයනසු තණ්ොදිකා

යසොතා සන්දන්ති. කිංනිවාරණන්තියතසංකිංආවරණංකාරක්ඛා. සංවරං

බූ්රහීතිතංයතසංනිවාරණසඞ්ඛාතංසංවරංබ්රූහි. එයතනසාවයසසප්පොනං

පුච්ඡති. යකනයසොතා පිධීෙයරතියකන ධම්යමනඑයතයසොතා පිධීයන්ති
පච්ඡිජ්ජන්ති.එයතනඅනවයසසප්පොනංපුච්ඡති. 

සවන්තීති උප්පජ්ජන්ති. ආසවන්තීති අයධොගාමියනො හුත්වා සවන්ති. 

සන්දන්තීතිනිරන්තරගාමියනොහුත්වා සන්දමානාපවත්තන්ති. පවත්තන්තීති
පුනප්පුනං වත්තන්ති. 

4. සති යතසං නිවාරණන්ති විපස්සනායුත්තා කුසලාකුසලධම්මානං

ගතියයො සමන්යවසමානා සති යතසං යසොතානං නිවාරණං. යසොතානං

සංවරං බ්රූමීති තයමවාෙං සතිං යසොතානං සංවරං බ්රූමීතිති අපප්පායයො. 

පඤ්ඤායෙයත පිධීෙයරති රූපාදීසු පන අනිච්චතාදිපටියවධසාපකාය
මග්ගපඤ්ඤායඑයතයසොතාසබ් යසො පිධීයන්ති. 

පච්ඡිජ්ජන්තීති උච්ඡිජ්ජන්ති. සමුදෙඤ්චාති පච්චයඤ්ච. 

අත්ථඞ්ගමඤ්චාතිඋප්පන්නානංඅභාවගමනඤ්ච, අනුප්පන්නානං අනුප්පාදං

වා. අස්සාදඤ්චාතිආනිසංසඤ්ච. ආදීනවඤ්චාතියදොසඤ්ච. නිස්සරණඤ්චාති 
නික්ඛමනඤ්ච. 

5. පඤ්ඤායචවාතිපඤ්ොගාථායයාචායංතයාවුධමත්තා පඤ්ඤා, යාච 

සති, යඤ්ච තදවයසසං නාමරූපං, එතං සබ් ම්පි කත්ථ නිරුජ්ඣති. එතං

යම පඤ්ෙං පුට්යඨො පබූ්රහීතිඑවංසඞ්යඛපත්යථොයවදිතබ්ය ො. 

කත්යථතංඋපරුජ්ඣතීතිඑතංනාමරූපංකත්ථ නභවති. වූපසම්මතීති

නිබ් ාති. අත්ථං ගච්ඡතීතිඅභාවංගච්ඡති. පටිප්පස්සම්භතීති සන්නිසීදති. 

6. විස්සජ්ජනගාථාය පනස්ස යස්මා පඤ්ඤාසතියයො නායමයනව

සඞ්ගෙංගච්ඡන්ති, තස්මාතා විසුංනවුධමත්තා.අයයමත්ථසඞ්යඛපත්යථො– 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 
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පටුන 

ෙං මං ත්වං, අජිත, එතං පඤ්හං අපුච්ඡි – ‘‘කත්යථතං උපරුජ්ඣතී’’ති, 

තයදතං ෙත්ථනාමඤ්චරූපඤ්චඅයසසංඋපරුජ්ඣති, තංයත වදාමි. තස්ස

තස්ස හි විඤ්ඤාණස්ස නියරොයධන සයෙව අපුබ් ං අචරිමං එත්යථතං

උපරුජ්ඣති, එත්යථව විඤ්ඤාණනියරොයධන නිරුජ්ඣති එතං, 

විඤ්ඤාණනියරොධාතස්සතස්සනියරොයධොයෙොති, තංනාතිවත්තතීතිවුධමත්තං
යෙොති. 

යසොතාපත්තිමග්ගඤායණන අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස නියරොයධනාති
යසොතාපත්තිමග්ගසම්පයුත්තපඤ්ඤාය 
කුසලාකුසලයචතනාසම්පයුත්තචිත්තස්ස අභබ්බුප්පත්තිකවයසන
නිරුජ්ඣයනන. තත්ථ දුවියධො නියරොයධො අනුපාදින්නකනියරොයධො

උපාදින්නකනියරොයධොති. යසොතාපත්තිමග්යගන හි චත්තාරි

දිට්ඨිසම්පයුත්තානි විචිකිච්ඡාසෙගතන්ති පඤ්ච චිත්තානි නිරුජ්ඣන්ති, 

තානිරූපංසමුට්ඨායපන්ති. තංඅනුපාදින්නකරූපක්ඛන්යධො, තානි චිත්තානි

විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, තංසම්පයුත්තා යවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා තයයො 
අරූපක්ඛන්ධා. තත්ථ සයච යසොතාපන්නස්ස යසොතාපත්තිමග්යගො

අභාවියතො අභවිස්සා, තානි පඤ්ච චිත්තානිඡසුආරම්මයණසුපරියුට්ඨානං
පාපුයණයයං. යසොතාපත්තිමග්යගො පන යනසං පරියුට්ඨානුප්පත්තිං
වාරයමායනො යසතුසමුග්ඝාතං අභබ්බුප්පත්තිකභාවං කුරුමායනො

අනුපාදින්නකං නියරොයධති නාම. සකදාගාමිමග්යගන චත්තාරි
දිට්ඨිවිප්පයුත්තානි ද්යව යදොමනස්සසෙගතානීති
ඔළාරිකකාමරාග යාපාදවයසන ඡ චිත්තානි නිරුජ්ඣන්ති. 

අනාගාමිමග්යගන අණුසෙගතකාමරාග යාපාදවයසනතානිඑවඡචිත්තානි 

නිරුජ්ඣන්ති. අරහත්තමග්යගන චත්තාරි දිට්ඨිවිප්පයුත්තානි
උද්ධච්චසෙගතඤ්චාති පඤ්ච අකුසලචිත්තානි නිරුජ්ඣන්ති. තත්ථ සයච

යතසංඅරියානංයතමග්ගාඅභාවිතාඅස්සු, තානිචිත්තානිඡසුආරම්මයණසු 
පරියුට්ඨානං පාපුයණයයං. යත පන යතසං මග්ගා පරියුට්ඨානුප්පත්තිං
වාරයමානා යසතුසමුග්ඝාතං අභබ්බුප්පත්තිකභාවං කුරුමානා
අනුපාදින්නකං නියරොයධන්ති නාම. එවං අනුපාදින්නකනියරොයධො
යවදිතබ්ය ො. 

සයච පන යසොතාපන්නස්ස යසොතාපත්තිමග්යගො අභාවියතො අභවිස්සා, 
ඨයපත්වා සත්ත භයව අනමතග්යග සංසාරවට්ය 

උපාදින්නකක්ඛන්ධප්පවත්තං පවත්යතයය. කස්මා? තස්ස පවත්තියා
යෙතූනං අත්ථිතාය.තීණිසංයයොජනානි දිට්ඨානුසයයො විචිකිච්ඡානුසයයොති
ඉයම පන පඤ්ච කියලයස යසො මග්යගො උප්පජ්ජමායනොව සමුග්ඝායතති.
ඉදානි කුයතො යසොතාපන්නස්ස සත්ත භයව ඨයපත්වා අනමතග්යග
සංසාරවට්ය  උපාදින්නකප්පවත්තං පවත්තිස්සති. එවං
යසොතාපත්තිමග්යගො උපාදින්නකප්පවත්තං අප්පවත්තං කුරුමායනො
උපාදින්නකංනියරොයධතිනාම. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 
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සයචසකදාගාමිස්සසකදාගාමිමග්යගො අභාවියතො අභවිස්සා, ඨයපත්වා 

ද්යව භයව පඤ්චසු භයවසු උපාදින්නකප්පවත්තං පවත්යතයය. කස්මා? 
තස්ස පවත්තියා යෙතූනං අත්ථිතාය. ඔළාරිකානි
කාමරාගපටිඝසංයයොජනානි ඔළාරියකො කාමරාගානුසයයො පටිඝානුසයයොති
ඉයම පන චත්තායරො කියලයස යසො මග්යගො උප්පජ්ජමායනොව
සමුග්ඝායතති. ඉදානි කුයතො සකදාගාමිස්ස ද්යව භයව ඨයපත්වා පඤ්චසු

භයවසු උපාදින්නකප්පවත්තං පවත්තිස්සති. එවං සකදාගාමිමග්යගො
උපාදින්නකප්පවත්තං අප්පවත්තං කුරුමායනො උපාදින්නකං නියරොයධති
නාම. 

සයච අනාගාමිස්ස අනාගාමිමග්යගො අභාවියතො අභවිස්සා, ඨයපත්වා

එකං භවං දුතියභයව උපාදින්නකප්පවත්තං පවත්යතයය. කස්මා? තස්ස 
පවත්තියා යෙතූනං අත්ථිතාය. අණුසෙගතානි
කාමරාගපටිඝසඤ්යඤොජනානි අණුසෙගයතො කාමරාගානුසයයො
පටිඝානුසයයොති ඉයම පන චත්තායරො කියලයස යසො මග්යගො 
උප්පජ්ජමායනොව සමුග්ඝායතති. ඉදානි කුයතො අනාගාමිස්ස එකං භවං 
ඨයපත්වා දුතියභයව උපාදින්නකප්පවත්තං පවත්තිස්සති. එවං
අනාගාමිමග්යගො උපාදින්නකප්පවත්තං අප්පවත්තං කුරුමායනො
උපාදින්නකංනියරොයධතිනාම. 

සයච අරෙයතො අරෙත්තමග්යගො අභාවියතො අභවිස්සා, රූපාරූපභයවසු 

උපාදින්නකප්පවත්තං පවත්යතයය. කස්මා? තස්ස පවත්තියා යෙතූනං
අත්ථිතාය. රූපරායගොඅරූපරායගොමායනොඋද්ධච්චංඅවිජ්ජාමානානුසයයො
භවරාගානුසයයොඅවිජ්ජානුසයයොති ඉයමපනඅට්ඨකියලයසයසොමග්යගො
උප්පජ්ජමායනොව සමුග්ඝායතති. ඉදානි කුයතො ඛීණාසවස්ස පුනබ්භයව

උපාදින්නකප්පවත්තං පවත්තිස්සති? එවං අරෙත්තමග්යගො 
උපාදින්නකප්පවත්තං අප්පවත්තං කුරුමායනො උපාදින්නකං නියරොයධති
නාම. 

යසොතාපත්තිමග්යගොයචත්ථඅපායභවංනියරොයධති.සකදාගාමිමග්යගො 
සුගතිකාමභයවකයදසං. අනාගාමිමග්යගො කාමභවං. අරෙත්තමග්යගො

රූපාරූපභවං, සබ් භයවපි නියරොයධති එවාති වදන්ති. එවං
උපාදින්නකනියරොයධොයවදිතබ්ය ො. 

තත්ථ ‘‘අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස නියරොයධනා’’ති එයතන 

අනුපාදින්නකනියරොධං දස්යසති. ‘‘යය උප්පජ්යජයයං නාමඤ්ච රූපඤ්ච, 
එත්යථයත නිරුජ්ඣන්තී’’තිඉමිනාපනඋපාදින්නකනියරොධංදස්යසති. 

තත්ථ සත්ත භයව ඨයපත්වාති කාමභවයතො කාමභවං සංසරන්තස්ස

සත්තභයවවජ්යජත්වා. අනමතග්යග සංසායරති– 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 
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‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආයතනානච; 

අබ්ය ොච්ඡින්නං වත්තමානා, ‘සංසායරො’ති පවුධමච්චතී’’ති. (විසුද්ප.

2.619; ධ. ස. අට්ඨ. නිදානකථා; අ. නි. අට්ඨ. 2.4.199; පටි. ම.

අට්ඨ. 2.1.117; ඉතිවුධම.අට්ඨ.14, 58; උදා.අට්ඨ.39) – 

එවං වණ්ණියත සංසාරවට්ය . යෙ උප්පජ්යජෙයං නාමඤ්ච රූපඤ්චාති
නමනලක්ඛණං චතුක්ඛන්ධසඞ්ඛාතං නාමඤ්ච රුප්පනලක්ඛණං

භූයතොපාදායසඞ්ඛාතං රූපඤ්ච එයත ධම්මා උප්පජ්යජයයං. එත්යථයත

නිරුජ්ඣන්තීති එතස්මිං යසොතාපත්තිමග්යග එයත නාමරූපධම්මා

අභබ්බුප්පත්තිකවයසන නියරොධං ගච්ඡන්ති. සකදාගාමිමග්ගඤායණනාති

එත්ථ පටිසන්පවයසනසකිංයයවඉමංයලොකංආගච්ඡතීතිසකදාගාමීති, තස්ස 

මග්යගො සකදාගාමිමග්යගො. යතන මග්යගන සම්පයුත්තඤායණන. ද්යව

භයව ඨයපත්වාතිකාමධාතුයායයවපටිසන්පවයසනද්යවභයවවජ්යජත්වා. 

පඤ්චසුභයවසූතිතදවසිට්යඨසුපඤ්චසුභයවසු. එත්යථයතනිරුජ්ඣන්තීති

එත්ථසකදාගාමිමග්යගඑයතධම්මා වුධමත්තනයයනනිරුජ්ඣන්ති. එකංභවං

ඨයපත්වාති උක්කට්ඨවයසන රූපධාතුයා වා අරූපධාතුයා වා එකං භවං

වජ්යජත්වා. රූපධාතුොවාඅරූපධාතුොවාතිදුතියකභයවරූපධාතුයායචව

අරූපධාතුයා ච. නාමඤ්චරූපඤ්චාතිඑත්ථරූපභයවනාමරූපං, අරූපභයව 

නාමයමව. එත්යථයත නිරුජ්ඣන්තීති එත්ථ අනාගාමිමග්යග එයත 

නාමරූපධම්මාවුධමත්තනයයනනිරුජ්ඣන්ති. 

අරහයතොති කියලයසහි ආරකත්තා ‘‘අරො’’ති ලද්ධනාමස්ස

ඛීණාසවස්ස. අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුොති දුවිධා හි නිබ් ානධාතු
සඋපාදියසසා ච අනුපාදියසසා ච. තත්ථ උපාදීයති ‘‘අෙං මමා’’ති භුසං

ගණ්හීයතීති උපාදි, ඛන්ධපඤ්චකස්යසතං අපවචනං. උපාදියයව යසයසො

අවසිට්යඨො උපාදියසයසො, සෙ උපාදියසයසන වත්තතීති සඋපාදියසසා. 

නත්යථත්ථ උපාදියසයසොති අනුපාදියසසා. තාය අනුපාදියසසාය

නිබ් ානධාතුයා. පරිනිබ්බාෙන්තස්සාති නිරින්ධනස්ස විය ජාතයවදස්ස 

නිබ් ායන්තස්ස අප්පවත්තං පවිසන්තස්ස. චරිමවිඤ්ඤාණස්ස 

නියරොයධනාති එත්ථ අස්සාසපස්සාසානං නියරොධවයසන. තයයො චරිමා
භවචරියමො ඣානචරියමො චුතිචරියමොති. භයවසු හි කාමභයව

අස්සාසපස්සාසා පවත්තන්ති, රූපාරූපභයවසු නප්පවත්තන්ති. තස්මා යසො 

භවචරියමො. ඣායනසු පුරිමඣානත්තයයව පවත්තන්ති, චතුත්යථ

නප්පවත්තන්ති. තස්මා යසො ඣානචරියමො. යය පන චුතිචිත්තස්ස පුරයතො

යසොළසයමනචිත්යතන සහුප්පන්නා, යතචුතිචිත්යතනසෙනිරුජ්ඣන්ති.

යසො චුතිචරියමො නාම.අෙංඉධචරියමොතිඅධිප්යපයතො.යෙහියකචි බුද්ධා
වා පච්යචකබුද්ධාවාඅරියසාවකාවාඅන්තමයසොකුන්ථකිපිල්ලිකංඋපාදාය
සබ්ය  භවඞ්ගචිත්යතයනවඅ යාකයතනදුක්ඛසච්යචනකාලංකයරොන්ති.



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 

6 

පටුන 

තස්මා චරිමවිඤ්ඤාණස්ස නියරොයධනාති චුතිචිත්තස්ස නියරොයධනාති 
අත්යථො. 

පඤ්ඤා ච සති ච නාමඤ්චාති එයතහි චතුන්නං අරූපක්ඛන්ධානං

ගෙණං පච්යචතබ් ං. රූපඤ්චාති එයතන චතුන්නං මොභූතානං 
චතුවීසතිඋපාදාරූපානඤ්ච ගෙණං පච්යචතබ් ං. ඉදානි තස්ස

නිරුජ්ඣනූපායං දස්යසන්යතො ‘‘විඤ්ඤාණස්ස නියරොයධන, එත්යථතං

උපරුජ්ඣතී’’ති ආෙ. තත්ථ විඤ්ඤාණන්ති චරිමවිඤ්ඤාණම්පි
අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණම්පි. අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස පහීනනියරොයධන

එත්යථතං උපරුජ්ඣතිනිරුජ්ඣති දීපසිඛා විය අපණ්ණත්තිකභාවං යාති, 
චරිමවිඤ්ඤාණස්ස අනුප්පාදපච්චයත්තා අනුප්පාදනියරොයධන 

අනුප්පාදවයසයනවඋපරුජ්ඣතීති(දී.නි.අට්ඨ.1.499). 

7. එත්තාවතා ච ‘‘දුක්ඛමස්ස මෙබ්භය’’න්ති ඉමිනා පකාසිතං

දුක්ඛසච්චං, ‘‘යානි යසොතානී’’ති ඉමිනා සමුදයසච්චං, ‘‘පඤ්ඤායයයත

පිධීයයර’’ති ඉමිනා මග්ගසච්චං, ‘‘අයසසං උපරුජ්ඣතී’’ති ඉමිනා
නියරොධසච්චන්තිඑවංචත්තාරිසච්චානිසුත්වාපි අරියභූමිංඅනපගයතොපුන

යසක්ඛායසක්ඛපටිපදංපුච්ඡන්යතො ‘‘යෙච සඞ්ඛාතධම්මායස’’තිගාථමාෙ.

තත්ථ සඞ්ඛාතධම්මාති අනිච්චාදිවයසන පරිවීමංසිතධම්මා, 

අරෙන්තානයමතං අපවචනං. යසක්ඛාති සීලාදීනි සික්ඛමානා අවයසසා

අරියපුග්ගලා. පුථූති  හූ සත්තජනා. යතසං යම නිපයකො ඉරිෙං පුට්යඨො

පබූ්රහීති යතසං යම යසක්ඛායසක්ඛානං නිපයකො පණ්ඩියතො ත්වං පුට්යඨො 
පටිපත්තිංබ්රහූීති. 

යතසංඛන්ධාසඞ්ඛාතාතියතසං පඤ්චක්ඛන්ධාඅප්පටිසන්පකංකත්වා

යදසිතා, සඞ්යඛපංකත්වාඨපිතාවා. ධාතුආදීසුපිඑයසවනයයො. ඉරිෙන්ති

පයයොගං. චරිෙන්ති කිරියං. වුත්තින්ති පවත්තිං. ආචරන්ති චරණං. 

යගොචරන්තිපච්චයං. විහාරන්තිඉරියාපථපවත්තනං. පටිපදන්තිවිපස්සනං. 

8. අථස්ස භගවා යස්මා යසක්යඛනකාමච්ඡන්දනීවරණං ආදිං කත්වා

සබ් කියලසා පොතබ් ා එව, තස්මා ‘‘කායමසූති උපඩ්ඪගාථාය

යසක්ඛපටිපදං දස්යසති. තස්සත්යථො – වත්ථුකායමසු කියලසකායමන 

නාභිගිජ්යඣෙය, කායදුච්චරිතාදයයො ච මනයසො ආවිලභාවකයර ධම්යම 

පජෙන්යතො මනසානාවියෙොසිොති.යස්මාපනඅයසක්යඛො අනිච්චාදිවයසන

සබ් සඞ්ඛාරාදීනං පරිතුලිතත්තා කුසයෙො සබ් ධම්යමසු

කායානුපස්සනාසතිආදීහි ච සයතො සක්කායදිට්ඨිආදීනං භින්නත්තා 

භික්ඛුභාවං පත්යතො හුත්වා සබ් ඉරියාපයථසු පරිබ්බජති, තස්මා
‘‘කුසයලො’’ති උපඩ්ඪගාථායඅයසක්ඛපටිපදංදස්යසති. 
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නාභිගිජ්යඣෙයාති යගධං නාපජ්යජයය. න පලිගිජ්යඣෙයාති යලොභං

නාපජ්යජයය. නපලිබුන්යධෙයාතියලොභවයසනන අල්ලීයයයය. 

ආවිෙකයර කියෙයස ජයහෙයාති චිත්තාලුළකයර උපතාපසඞ්ඛායත
කියලයසජයෙයය. 

සබ්යබධම්මාඅනත්තාතිනිබ් ානං අන්යතොකරිත්වාවුධමත්තං. ෙංකිඤ්චි

සමුදෙධම්මන්තියං කිඤ්චිසප්පච්චයසභාවං. 

සහගාථාපරියෙොසානාතිගාථාවසායනයනව සද්පං. යෙයතබ්රාහ්මයණන

සද්ධිං එකච්ඡන්දාති යය එයත අජිතමාණයවන කලයාණඡන්යදන

එකජ්ඣාසයා. එකප්පයෙොගාති කායවචීමයනොපයයොයගහි එකප්පයයොගා. 

එකාධිප්පාොති එයකො අපප්පායයො රුචි එයතසන්ති එකාපප්පායා, 

එකරුචිකාති අත්යථො. එකවාසනවාසිතාති අතීතබුද්ධසාසයන යතන සද්පං

භාවිතභාවනා. අයනකපාණසහස්සානන්ති අයනයකසං 

යදවමනුස්සසඞ්ඛාතානං පාණසෙස්සානං. විරජං වීතමෙන්ති 
රාගාදිරජවිරහිතංරාගාදිමලවිරහිතඤ්ච. 

ධම්මචක්ඛුන්ති ඉධ යසොතාපත්තිමග්යගො අපප්යපයතො. අඤ්ඤත්ථ

යෙට්ඨාමග්ගත්තයං. තස්ස උප්පත්තිකාරණදස්සනත්ථං ‘‘ෙං කිඤ්චි

සමුදෙධම්මං, සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති ආෙ. තඤ්හි නියරොධං
ආරම්මණං කත්වා කිච්චවයසන එවං සබ් සඞ්ඛතං පටිවිජ්ඣන්තං 

උප්පජ්ජති. තස්සබ්රාහ්මණස්සඅනුපාදාෙආසයවහිචිත්තං විමුච්චීතිතස්සච
අජිතබ්රාේමණස්ස අන්යතවාසිකසෙස්සානඤ්ච තණ්ොදීහි අග්ගයෙත්වා

කාමාසවාදීහි මග්ගක්ඛයණ චිත්තං විමුච්චමානං ඵලක්ඛයණ විමුච්චි. සහ

අරහත්තප්පත්තාති අරෙත්තප්පත්තියා ච සයෙව ආයස්මයතො අජිතස්ස ච
අන්යතවාසිකසෙස්සස්ස ච අජිනජ ාවාකචීරතිදණ්ඩකමණ්ඩලුආදයයො 
අන්තරධායංසු. සබ්ය ව ඉද්පමයපත්තචීවරධරා ද්වඞ්ගුලයකසා එහිභික්ඛූ
හුත්වා භගවන්තං නමස්සමානා පඤ්ජලිකා නිසීදිංසු. පාළියං පන 

අජිතත්යථයරොව පඤ්ඤායති. තත්ථ අන්වත්ථපටිපත්තිොති සයං 

පච්චාසීසිතලද්ධපටිපත්තියා, නිබ් ානලද්ධභායවනාති අත්යථො. යසසං
සබ් ත්ථ පාක යමව.එවංභගවාඅරෙත්තනිකූය නයදසනංනිට්ඨායපසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

අජිතමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. තිස්සයමත්යතෙයමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

9. දුතියය තිස්සයමත්යතයයසුත්තනිද්යදයස – යකොධ සන්තුසියතොති

නිට්ඨියත පන අජිතසුත්යත ‘‘කථං යලොකං අයවක්ඛන්තං, මච්චුරාජා න

පස්සතී’’ති (සු. නි. 1124; චූළනි. යමොඝරාජමාණවපුච්ඡා 143) එවං
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යමොඝරාජා පුච්ඡිතුං ආරභි. ‘‘න තාවස්ස ඉන්ද්රියානි පරිපාකං ගතානී’’ති 

ඤත්වා භගවා ‘‘තිට්ඨ ත්වං, යමොඝරාජ, අඤ්යඤො පුච්ඡතූ’’ති පටික්ඛිපි.

තයතො තිස්සයමත්යතයයයො අත්තයනො සංසයං පුච්ඡන්යතො ‘‘යකොධාති 

ගාථමාෙ. තත්ථ යකොධ සන්තුසියතොති යකො ඉධ සත්යතො තුට්යඨො. 

ඉඤ්ජිතාතිතණ්ොදිට්ඨිවිප්ඵන්දිතානි. උභන්තමභිඤ්ඤාොතිඋයභොඅන්යත

අභිජානිත්වා. මන්තානලිප්පතීතිපඤ්ඤායනලිප්පති. 

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපොති යනක්ඛම්මාදිවිතක්යකහි
පරිපුණ්ණසඞ්කප්පත්තා පරිපුණ්ණමයනොරයථො. 

තණ්හිඤ්ජිතන්ති තණ්ොය චලිතං. දිට්ඨිඤ්ජිතාදීසුපි එයසව නයයො. 

කාමිඤ්ජිතන්ති කියලසකායමහි ඉඤ්ජිතං ඵන්දිතං. ‘‘කම්මිඤ්ජිත’’න්තිපි

පායඨො, තංනසුන්දරං. 

මෙන්යතො පුරියසොති මහාපුරියසො. උත්තයමො පුරියසොති අග්ගපුරියසො. 

පධායනො පුරියසොති යසට්ඨපුරියසො. අලාමයකො පුරියසොති විසිට්ඨපුරියසො. 

යජට්ඨයකො පුරියසොති පායමොක්ඛපුරියසො. න යෙට්ඨිමයකො පුරියසොති 

උත්තමපුරියසො. පුරිසානං යකොටිප්පත්යතො පුරියසොති පධානපුරියසො. 

සබ්ය සංඉච්ඡියතොපුරියසොති පවරපුරියසො. 

සිබ්බිනිමච්චගාති තණ්ෙං අතිඅගා, අතික්කමිත්වා ඨියතො. උපච්චගාති
භුසංඅතිඅගා. 

10. තස්යසතමත්ථං භගවා  යාකයරොන්යතො ‘‘කායමසූ’’ති 

ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ කායමසු බ්රහ්මචරිෙවාතිකාමනිමිත්තං බ්රේමචරියවා, 
කායමසුආදීනවංදිස්වාමග්ගබ්රේමචරියයනසමන්නාගයතොතිවුධමත්තං යෙොති.
එත්තාවතා සන්තුසිතතං දස්යසති. ‘‘වීතතණ්යෙො’’තිආදීහි අනිඤ්ජිතතං.

තත්ථ සඞ්ඛාෙ නිබ්බුයතොති අනිච්චාදිවයසන ධම්යම වීමංසිත්වා 
රාගාදිනිබ් ායනනනිබ්බුයතො. 

අසද්ධම්මසමාපත්තිොති නීචධම්මසමායයොගයතො. ආරතීති ආරකා

රමනං. විරතීති තාය විනා රමනං. පටිවිරතීති පටිනිවත්තිත්වා තාය විනා

රමනං. යවරමණීති යවරවිනාසනං. අකිරිොති කිරියාපච්ඡින්දනං. 

අකරණන්ති කරණපරිච්ඡින්දනං. අනජ්ඣාපත්තීති අනාපජ්ජනතා. 

යවොඅනතික්කයමොති සීමාඅනතික්කයමො. යසසං තත්ථ තත්ථ
වුධමත්තනයත්තා පාක යමව. 

එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි. 
යදසනාපරියයොසායන අයම්පි බ්රාේමයණො අරෙත්යත පතිට්ඨාසි සද්පං 

අන්යතවාසිකසෙස්යසන, අඤ්යඤසඤ්ච අයනකසෙස්සානං ධම්මචක්ඛුං
උදපාදි.යසසං පුබ් සදිසයමව. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 
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සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

තිස්සයමත්යතයයමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පුණ්ණකමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

12. තතියය පුණ්ණකසුත්තනිද්යදයස – අයනජන්ති ඉදම්පි

පුරිමනයයයනවයමොඝරාජානංපටික්ඛිපිත්වා වුධමත්තං.තත්ථ මූෙදස්සාවින්ති

අකුසලමූලාදිදස්සාවිං. ඉසයෙොති ඉසිනාමකා ජටිලා. ෙඤ්ඤන්ති 

යදයයධම්මං. අකප්පයංසූතිපරියයසිංසු. 

යහතුදස්සාවීතිආදීනිසබ් ානි කාරණයවවචනායනව.කාරණඤ්හියස්මා

අත්තයනොඵලත්ථායහියනොතිපවත්තති, තස්මා යහතූතිවුධමච්චති.යස්මාතං

ඵලං නියදති ‘ෙන්ද, ගණ්ෙථ න’න්ති අප්යපති විය, තස්මා නිදානන්ති

වුධමච්චති. සම්භවදස්සාවීතිආදීනි පඤ්ච පදානි යෙට්ඨා දස්සිතනයානි එව. 

යස්මා තං පටිච්ච එති පවත්තති, තඤ්ච ඵලං තයතො සමුයදති උප්පජ්ජති, 

තස්මා පච්චයෙොතිච සමුදයෙොතිචවුධමච්චති. 

ො වා පනඤ්ඤාපි කාචි සුගතියෙොති චතුඅපායවිනිමුත්තකා
උත්තරමාතාදයයො අප්යපසක්ඛා කපණමනුස්සා ච දුල්ලභඝාසච්ඡාදනා 

දුක්ඛපීළිතා යවදිතබ් ා. ො වා පනඤ්ඤාපි කාචි දුග්ගතියෙොති
යමරාජනාගසුපණ්ණයපතමහිද්පකාදයයො පච්යචතබ් ා. 

අත්තභාවාභිනිබ්බත්තිොති තීසු ඨායනසු පටිසන්පවයසන

අත්තභාවපටිලාභත්ථාය. ජානාතීති සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤායණන ජානාති. 

පස්සතීතිසමන්තචක්ඛුනාපස්සති. 

අකුසොති අයකොසල්ලසම්භූතා. අකුසලං භජන්තීති අකුසෙභාගිො. 

අකුසලපක්යඛ භවාති අකුසෙපක්ඛිකා. සබ්ය  යත අවිජ්ජා මූලං කාරණං

එයතසන්ති අවිජ්ජාමූෙකා. අවිජ්ජාය සයමොසරන්ති සම්මා ඔසරන්ති 

ගච්ඡන්තීති අවිජ්ජාසයමොසරණා. අවිජ්ජාසමුග්ඝාතාති අරෙත්තමග්යගන

අවිජ්ජාය ෙතාය. සබ්යබ යත සමුග්ඝාතං ගච්ඡන්තීති වුධමත්තප්පකාරා

අකුසලධම්මා, යතසබ්ය ෙතභාවංපාපුණන්ති. 

අප්පමාදමූෙකාති සතිඅවිප්පවායසො අප්පමායදො මූලං කාරණං
එයතසන්ති අප්පමාදමූලකා. අප්පමායදසු සම්මා ඔසරන්ති ගච්ඡන්තීති 

අප්පමාදසයමොසරණා. අප්පමායදො යතසං ධම්මානං අග්ගමක්ඛායතීති සෙං

කාමාවචයරොපි සමායනො චතුභූමකධම්මානං පතිට්ඨාභායවන අග්යගො නාම

ජායතො. 
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අෙමත්යතොතිසමත්ථචිත්යතො. මොපුච්ඡිතන්තිමයාපුට්ඨං. වහස්යසතං 

භාරන්ති එතං ආභතභාරං වෙස්සු. යෙ යකචි ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිතා. 

‘‘ඉසිපබ් ජ්ජාපබ් ජිතා’’තිපිපායඨො. 

ආජීවකසාවකානං ආජීවකා යදවතාති යය ආජීවකවචනං සුණන්ති

සුස්සුසන්ති, යත ආජීවකසාවකා, යතසං ආජීවකසාවකානං. ආජීවකා ච 

යතසං යදයයධම්මං පටිග්ගණ්ෙන්ති, යත එව ආජීවකා යදවතා. එවං

සබ් ත්ථ. යෙ යෙසං දක්ඛියණෙයාති යයආජීවකාදයයො දිසාපරියයොසානා

යයසං ඛත්තියාදීනං යදයයධම්මානුච්ඡවිකා. යත යතසං යදවතාති යත 

ආජීවකාදයයොයතසංඛත්තියාදීනංයදවතා. 

යෙපි ෙඤ්ඤං එසන්තීති යදයයධම්මං ඉච්ඡන්ති. ගයවසන්තීති

ඔයලොයකන්ති. පරියෙසන්තීති උප්පායදන්ති. ෙඤ්ඤා වා එයත පුථූති

යඤ්ඤාඑවවාඑයතපුථුකා. ෙඤ්ඤොජකාවාඑයත පුථූතියදයයධම්මස්ස

යාජනකා එව වා එයත පුථුකා. දක්ඛියණෙයා වා එයත පුථූති
යදයයධම්මානුච්ඡවිකා එව වා එයත පුථුකා. යත විත්ථාරයතො දස්යසතුං 

‘‘කථංෙඤ්ඤාවාඑයත පුථූ’’තිආදිනානයයනවිත්ථායරනදස්යසති. 

13. ආසීසමානාති රූපාදීනි පත්ථයමානා. ඉත්ථත්තන්ති ඉත්ථභාවඤ්ච

පත්ථයමානා, මනුස්සාදිභාවං ඉච්ඡන්තාති වුධමත්තං යෙොති. ජරං සිතාති ජරං
නිස්සිතා. ජරාමුයඛන යචත්ථ සබ් ං වට් දුක්ඛං වුධමත්තං. යතන
වට් දුක්ඛනිස්සිතාතයතො අපරිමුච්චමානායයවකප්පයංසූතිදීයපති. 

රූපපටිොභං ආසීසමානාති වණ්ණායතනසම්පත්තිලාභං පත්ථයමානා. 

සද්දාදීසුපි එයසව නයයො. ඛත්තිෙමහාසාෙකුයෙ අත්තභාවපටිොභන්ති
සාරප්පත්යත ඛත්තියානං මොසාලකුයල අත්තභාවලාභං පටිසන්පං

පත්ථයමානා. බ්රාහ්මණමහාසාෙකුොදීසුපි එයසව නයයො. බ්රහ්මකායයකසු

යදයවසූතිඑත්ථපුබ් භවංසන්ධායවුධමත්තං. එත්ථාතිඛත්තියකුලාදීසු. 

ජරානිස්සිතාති ජරං අස්සිතා. බයාධිනිස්සිතාතිආදීසුපි එයසව නයයො.
එයතහි සබ් ංවට් දුක්ඛංපරියාදියත්වාදස්සිතංයෙොති. 

14. කච්චිසු යත භගවා ෙඤ්ඤපයථ අප්පමත්තා, අතාරු ජාතිඤ්ච

ජරඤ්ච මාරිසාති එත්ථ යඤ්යඤො එව යඤ්ඤපයථො. ඉදං වුධමත්තං යෙොති –
කච්චි යත යඤ්යඤ අප්පමත්තා හුත්වා යඤ්ඤං කප්පයන්තා
වට් දුක්ඛමුත්තරිංසූති. 

යෙපි ෙඤ්ඤං යදන්ති ෙජන්තීති යදයයධම්මදානවයසන යජන්ති. 

පරිච්චජන්තීතිවිස්සජ්යජන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 
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15. ආසීසන්තීති රූපපටිලාභාදයයො පත්යථන්ති. යථොමෙන්තීති ‘‘සුචිං

දින්න’’න්තිආදිනා නයයන යඤ්ඤාදීනි පසංසන්ති. අභිජප්පන්තීති

රූපාදිපටිලාභායවාචංගීරන්ති. ජුහන්තීතියදන්ති. කාමාභිජප්පන්ති පටිච්ච

ොභන්තිරූපාදිලාභංපටිච්චපුනප්පුනංකායමඑවඅභිජප්පන්ති, ‘‘අයෙොවත

අම්ොකම්පි සියය’’න්ති වදන්ති, තණ්ෙඤ්ච තත්ථ වඩ්යඪන්තීති වුධමත්තං

යෙොති. ොජයෙොගාතියාගාපමුත්තා. භවරාගරත්තාතිඑවමියමහිආසීසනාදීහි

භවරායගයනව රත්තා, භවරාගරත්තා වා හුත්වා එතානි ආසීසනාදීනි

කයරොන්තා නාතරිංසු ජාතිආදිවට් දුක්ඛංනඋත්තරිංසු. 

ෙඤ්ඤං වා යථොයමන්තීති දානං වා වණ්යණන්ති. ඵෙං වාති

රූපාදිපටිලාභං. දක්ඛියණයෙයවාතිජාතිසම්පන්නාදීසු. සුචිං දින්නන්තිසුචිං

කත්වා දින්නං. මනාපන්ති මනවඩ්ඪනකං. පණීතන්ති ඔජවන්තං. 

කායෙනාතිතත්ථතත්ථසම්පත්තකායල. කප්පිෙන්තිඅකප්පියංවජ්යජත්වා

දින්නං. අනවජ්ජන්ති නිද්යදොසං. අභිණ්හන්ති පුනප්පුනං. දදං චිත්තං

පසාදිතන්තිදදයතොමුඤ්චනචිත්තං පසාදිතන්ති. යථොයමන්තිකිත්යතන්තීති

ගුණං පාක ං කයරොන්ති. වණ්යණන්තීති වණ්ණං භණන්ති. පසංසන්තීති
පසාදංපායපන්ති. 

ඉයතො නිදානන්ති ඉයතො මනුස්සයලොකයතො දින්නකාරණා. 

අජ්ඣාෙකාති මන්යත පරිවත්යතන්තා. මන්තධරාති මන්යත ධායරන්තා. 

තිණ්ණං යවදානන්තිඉරුයවදයජුයවදසාමයවදානං.ඔට්ඨපෙ කරණවයසන

පාරංගතාති පාරගූ. සෙනිඝණ්ඩුනාචයකටුයභනච සනිඝණ්ඩුයකටුභානං.

නිඝණ්ඩූති නිඝණ්ඩුරුක්ඛාදීනං යවවචනප්පකාසකං සත්ථං. යකටුභන්ති

කිරියාකප්පවිකප්යපො කවීනංඋපකාරාවෙං සත්ථං. සෙ අක්ඛරප්පයභයදන 

සාක්ඛරප්පයභදානං. අක්ඛරප්පයභයදොති සික්ඛා ච නිරුත්ති ච. 

ඉතිහාසපඤ්චමානන්තිආථබ් ණයවදංචතුත්ථංකත්වා‘‘ඉතිෙ ආස, ඉතිෙ
ආසා’’ති ඊදිසවචනපටිසංයුත්තපුරාණකථාසඞ්ඛායතො ඉතිොයසො පඤ්චයමො

එයතසන්ති ඉතිොසපඤ්චමා, යතසංඉතිොසපඤ්චමානං යවදානං. 

පදං තදවයසසඤ්ච  යාකරණං අපයන්ති, යවයදන්ති වාති පදකා

යවෙයාකරණා. යෙොකාෙතං වුධමච්චති විතණ්ඩවාදසත්ථං. 

මහාපුරිසෙක්ඛණන්ති මොපුරිසානං බුද්ධාදීනං ලක්ඛණදීපකං 
ද්වාදසසෙස්සගන්ථප්පමාණං සත්ථං. යත්ථ
යසොළසසෙස්සගාථාපදපරිමාණා බුද්ධමන්තා නාම අයෙසුං. යයසං වයසන

‘‘ඉමිනා ලක්ඛයණන සමන්නාගතා බුද්ධා නාම යෙොන්ති, ඉමිනා 

පච්යචකබුද්ධා, අග්ගසාවකා, අසීතිමොසාවකා (යථරගා. අට්ඨ. 2.1288), 

බුද්ධමාතා, බුද්ධපිතා, අග්ගුපට්ඨායකො, අග්ගුපට්ඨායකා, රාජා 

චක්කවත්තී’’ති අයං වියසයසො ඤායති. අනවොති ඉයමසු 

යලොකායතමොපුරිසලක්ඛයණසු අනූනා පරිපූරකාරියනො, අවයා න
යෙොන්තීතිවුධමත්තංයෙොති.අවයා නාමයයතානිඅත්ථයතොචගන්ථයතොච



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 
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සන්ධායරතුං න සක්යකොන්ති. වීතරාගාති පහීනරාගා. එයතන

අරෙත්තඵලට්ඨා වුධමත්තා. රාගවිනොෙ වා පටිපන්නාති එයතන

අරෙත්තමග්ගට්ඨා. වීතයදොසාති අනාගාමිඵලට්ඨා. යදොසවිනොෙ වා 

පටිපන්නාති එයතන අනාගාමිමග්ගට්ඨා. වීතයමොහාති අරෙත්තඵලට්ඨා. 

යමොහවිනොෙ වා පටිපන්නාති අරෙත්තමග්ගට්ඨා. 

සීෙසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිසම්පන්නාති එයතහි චතූහි
යලොකියයලොකුත්තරමිස්සයකහි සීලාදීහි සම්පන්නා. 

විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නාති එයතන පච්චයවක්ඛණඤාණසම්පන්නා 

වුධමත්තාතිඤාතබ් ං, තඤ්ච යඛො යලොකියයමව. අභිජප්පන්තීති පත්යථන්ති. 

ජප්පන්තීතිපච්චාසීසන්ති. පජප්පන්තීතිඅතීවපච්චාසීසන්ති. ොජයෙොයගසු 

යුත්තාතිඅනුයයොයගයදයයධම්යමදියයමායනඅභියයොගවයසනයුත්තා. 

16. අථයකොචරහීතිඅථඉදානියකොඅඤ්යඤොඅතාරි. 

17. සඞ්ඛාොතිඤායණනවීමංසිත්වා. පයරොපරානීති පරානිචඔපරානි

ච, පරත්තභාවසකත්තභාවාදීනි පරානි ච ඔපරානි චාති වුධමත්තං යෙොති. 

විධූයමොතිකායදුච්චරිතාදිධූමවිරහියතො. අනීයඝොතිරාගාදිඊඝවිරහියතො. අතාරි 

යසොතියසොඑවරූයපොඅරොජාතිජරංඅතාරි. 

සකරූපාති අත්තයනො රූපා. පරරූපාති පයරසං රූපා. කාෙදුච්චරිතං 

විධූමිතන්තිතිවිධකායදුච්චරිතංවිධූමංකතං. විධමිතන්තිනාසිතං. 

මායනො හි යත, බ්රාහ්මණ, ඛාරිභායරොති යථා ඛාරිභායරො ඛන්යධන
වය්ෙමායනො උපරිට්ඨියතොපි අක්කන්තක්කන්තට්ඨානං පථවියා සද්පං 

ඵස්යසතිවිය, එවංජාතියගොත්තකුලාදීනිමානවත්ථූනිනිස්සායඋස්සාපියතො

මායනො, තත්ථ තත්ථ ඉස්සං උප්පායදන්යතො චතූසු අපායයසු සංසීදායපති.

යතනාෙ–‘‘මායනොහියත, බ්රාේමණ, ඛාරිභායරො’’ති. යකොයධොධූයමොතිතව
ඤාණග්ගිස්ස උපක්කියලසට්යඨන යකොයධො ධූයමො. යතන හි යත

උපක්කිලිට්යඨො ඤාණග්ගි න වියරොචති. භස්මනි යමොසවජ්ජන්ති
නියරොජට්යඨන මුසාවායදො ඡාරිකා නාම. යථා හි ඡාරිකාය පටිච්ඡන්යනො

අග්ගින යජොතති, එවං යත මුසාවායදන පටිච්ඡන්නංඤාණන්ති දස්යසති. 

ජිව්හා සුජාති යථා තුය්ෙං සුවණ්ණරජතයලොෙකට්ඨමත්තිකාසු

අඤ්ඤතරමයා යාගයජනත්ථාය සුජා යෙොති, එවං මය්ෙං 
ධම්මයාගයජනත්ථාය පහුතජිව්ො සුජාති වදති. යථා තුය්ෙං නදීතීයර

යජනට්ඨානං, එවං ධම්මයාගයජනට්ඨානට්යඨන හදෙං යජොතිට්ඨානං.

අත්තාතිචිත්තං. 

ජාතීති ජායනකවයසන ජාති. ඉදයමත්ථ සභාවපච්චත්තං.

සඤ්ජායනවයසන සඤ්ජාති, උපසග්යගන පදං වඩ්ඪිතං. ඔක්කමනවයසන 

ඔක්කන්ති. ජායනට්යඨන වා ජාති. සා අපරිපුණ්ණායතනවයසන යුත්තා. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 
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සඤ්ජායනට්යඨන සඤ්ජාති. සා පරිපුණ්ණායතනවයසන යුත්තා.

ඔක්කමනට්යඨන ඔක්කන්ති. සා අණ්ඩජජලාබුජවයසන යුත්තා. යත හි
අණ්ඩයකොසඤ්ච වත්ථියකොසඤ්ච ඔක්කමන්ති පවිසන්ති ඔක්කමන්තා

පවිසන්තාවියපටිසන්පං ගණ්ෙන්ති.අභිනිබ් ත්තනට්යඨන අභිනිබ්බත්ති. 
සා සංයසදජඔපපාතිකවයසන යුත්තා. යත හි පාක ා එව හුත්වා
නිබ් ත්තන්ති.අයංතාව සම්මුතිකථා. 

ඉදානිපරමත්ථකථායෙොති.ඛන්ධාඑවහිපරමත්ථයතොපාතුභවන්ති, න 

සත්තා.තත්ථච ඛන්ධානන්තිඑකයවොකාරභයවඑකස්ස, චතුයවොකාරභයව

චතුන්නං, පඤ්චයවොකාරභයව පඤ්චන්නම්පි ගෙණං යවදිතබ් ං. 

පාතුභායවොති උප්පත්ති. ආෙතනානන්ති එත්ථ තත්ර තත්ර

උපපජ්ජමානායතනානං සඞ්ගයෙො යවදිතබ්ය ො. පටිොයභොති සන්තතියා
පාතුභායවොයයව. පාතුභවන්තායනවහිතානිපටිලද්ධානිනාමයෙොන්ති.සා

පයනසාතත්ථතත්ථභයව පඨමාභිනිබ් ත්තිලක්ඛණාජාති, නියයාතනරසා, 

අතීතභවයතො ඉධ උම්මුජ්ජනපච්චුපට්ඨානා, ඵලවයසන
දුක්ඛවිචිත්තතාපච්චුපට්ඨානාවා. 

ජරාති සභාවපච්චත්තං. ජීරණතාති ආකාරභාවනිද්යදයසො. 

ඛණ්ඩිච්චන්තිආදයයොතයයොකාලාතික්කයමකිච්චනිද්යදසා, පච්ඡිමා ද්යව

පකතිනිද්යදසා. අයඤ්හි ජරාතිඉමිනාපයදනසභාවයතො දීපිතා.යතනස්සා

ඉදං සභාවපච්චත්තං. ජීරණතාති ඉමිනා ආකාරයතො, යතනස්සායං

ආකාරනිද්යදයසො. ඛණ්ඩිච්චන්ති ඉමිනා කාලාතික්කයම දන්තනඛානං

ඛණ්ඩිතභාවකරණකිච්චයතො. පාලිච්චන්ති ඉමිනා යකසයලොමානං

පලිතභාවකරණකිච්චයතො. වලිත්තචතාති ඉමිනා මංසං මිලායපත්වා තයච
වලිභාවකරණකිච්චයතො. යතනස්සා ඉයම ඛණ්ඩිච්චන්තිආදයයො තයයො
කාලාතික්කයම කිච්චනිද්යදසා. යතහි ඉයමසං විකාරානං දස්සනවයසන
පාකටීභූතාපාක ජරාදස්සිතා.යයථවහිඋදකස්සවාවාතස්සවා අග්ගියනො
වා තිණරුක්ඛාදීනං සංභග්ගපලිභග්ගතාය වා ඣාමතාය වා ගතමග්යගො

පාකය ොයෙොති, නචයසොගතමග්යගොතායනවඋදකාදීනි, එවයමවජරාය

දන්තාදීනංඛණ්ඩිච්චාදිවයසනගතමග්යගො පාකය ො, චක්ඛුංඋම්මීතියලත්වාපි

ගය්ෙති, නචඛණ්ඩිච්චාදීයනවජරා.නහිජරා චක්ඛුවිඤ්යඤයයායෙොති. 

ආයුයනො සංහානි ඉන්ද්රිොනං පරිපායකොති ඉයමහි පන පයදහි
කාලාතික්කයමයයව අභි යත්තාය

ආයුක්ඛයචක්ඛාදිඉන්ද්රියපරිපාකසඞ්ඛාතාය පකතියා දීපිතා, යතනස්සියම
පච්ඡිමාද්යවපකතිනිද්යදසාතියවදිතබ් ා.තත්ථ යස්මාජරංපත්තස්සආයු

ොයති, තස්මා ජරා ‘‘ආයුයනො සංොනී’’ති ඵලූපචායරන වුධමත්තා. යස්මා ච
දෙරකායල සුප්පසන්නානි සුඛුමම්පි අත්තයනො විසයං සුයඛයනව
ගණ්ෙනසමත්ථානි චක්ඛාදීනි ඉන්ද්රියානි ජරං පත්තස්ස පරිපක්කානි
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පටුන 

ආලුළිතානි අවිසදානි, ඔළාරිකම්පි අත්තයනො විසයං ගයෙතුං අසමත්ථානි
යෙොන්ති.තස්මා‘‘ඉන්ද්රියානං පරිපායකො’’තිඵලූපචායරයනවවුධමත්තා. 

සා පයනසා එවං නිද්දිට්ඨා සබ් ාපි ජරා පාක ා පටිච්ඡන්නාති දුවිධා
යෙොති. තත්ථ දන්තාදීසු ඛණ්ඩාදිභාවදස්සනයතො රූපධම්යමසු ජරා 

පාකටජරා නාම.අරූපධම්යමසුපනජරාතාදිසස්සවිකාරස්ස අදස්සනයතො 

පටිච්ඡන්නජරා නාම.තත්ථය්වායංඛණ්ඩාදිභායවො දිස්සති, යසොතාදිසානං
දන්තාදීනං සුවිඤ්යඤයයත්තා වණ්යණොයයව. තඤ්ච චක්ඛුනා දිස්වා
මයනොද්වායරන චින්යතත්වා ‘‘ඉයම දන්තා ජරාය පෙ ා’’ති ජරං ජානාති. 
උදකට්ඨායන  ද්ධානි යගොසිඞ්ගාදීනි ඔයලොයකත්වා යෙට්ඨා උදකස්ස
අත්ථිභාවජානනං විය. 

පුන අවීචි සවීචීති එවම්පි අයං ජරා දුවිධා යෙොති. තත්ථ 

මණිකනකරජතපවාළචන්දසූරියාදීනං මන්දදසකාදීසු පාණීනං විය ච
පුප්ඵඵලපල්ලවාදීසු අපාණීනං විය ච අන්තරන්තරා වණ්ණවියසසාදීනං

දුබ්බිඤ්යඤයයත්තා ජරා අවීචිජරා නාම, නිරන්තරජරාති අත්යථො. තයතො
අඤ්යඤසු පන යථාවුධමත්යතසු අන්තරන්තරා වණ්ණවියසසාදීනං

සුවිඤ්යඤයයත්තාජරා සවීචිජරා නාම. 

තත්ථ සවීචිජරා උපාදින්නකඅනුපාදින්නකවයසන එවං දීයපතබ් ා – 

දෙරකුමාරකානඤ්හි පඨමයමව ඛීරදන්තා නාම උට්ඨෙන්ති, න යත ථිරා.

යතසුපනපතියතසු පුනදන්තාඋට්ඨෙන්ති, යතපඨමයමවයසතායෙොන්ති, 
ජරාවායතන පන පෙ කායල කාළකා යෙොන්ති. යකසා පන පඨමයමව
තම් ාපි යෙොන්ති කාළකාපි යසතකාපි. ඡවි පන සයලොහිතකා යෙොති. 

වඩ්ඪන්තානං වඩ්ඪන්තානං ඔදාතානං ඔදාතභායවො, කාළකානං
කාළකභායවො පඤ්ඤායති. ජරාවායතන පෙ කායල ච වලිං ගණ්ොති.

සබ් ම්පි සස්සං වපිතකායල යසතං යෙොති, පච්ඡා නීලං. ජරාවායතන පන
පෙ කායල පණ්ඩරං යෙොති. අම් ඞ්කුයරනාපි දීයපතුං වට් ති එව. සා

පයනසා ඛන්ධපරිපාකලක්ඛණා ජරා, මරණූපනයනරසා, 
යයොබ් නවිනාසපච්චුපට්ඨානා. යසසං සබ් ත්ථ පාක යමව. එවං භගවා

ඉදම්පිසුත්තං අරෙත්තනිකූය යනවයදයසසි, යදසනාපරියයොසායනඅයම්පි
බ්රාේමයණො අරෙත්යත පතිට්ඨාසි සද්පං අන්යතවාසිකසෙස්යසන.
අඤ්යඤසඤ්ච අයනකසෙස්සානං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි. යසසං
වුධමත්තසදිසයමව. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

පුණ්ණකමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. යමත්තගූමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

18. චතුත්යථ යමත්තගූසුත්යත – මඤ්ඤාමි තං යවදගූ භාවිතත්තන්ති
‘‘අයංයවදගූ’’තිච‘‘භාවිතත්යතො’’තිචඑවංතංමඤ්ඤාමි. 

අපරිත්යතොති න අප්යපො. මහන්යතොති න ඛුද්දයකො. ගම්භීයරොති න 

උත්තායනො. අප්පයමයෙයොති මිනිතුං න සක්කුයණයයයො. 

දුප්පරියෙොගාළ්යහොති අවගාහිතුං ඔතරිතුං දුක්යඛො. බහුරතයනො

සාගරූපයමොති  හූනං ධම්මරතනානං ආකරත්තා 
අයනකවිධරතනසම්පන්යනොමොසමුද්යදොවිය හුරතයනොසාගරසදියසො. 

න මඞ්කු යහොතීති න විකුණිතමුයඛො යෙොති. අප්පතිට්ඨිතචිත්යතොති

යදොසවයසන න ඝනීභූතචිත්යතො. අලීනමනයසොති න සඞ්කුචිතචිත්යතො. 

අබයාපන්නයචතයසොතිනපූතිචිත්යතො. 

දිට්යඨදිට්ඨමත්යතොතිචක්ඛුවිසයය රූපාරම්මයණදිට්ඨමත්යතොයයවතං

ආරම්මණං භවිස්සති, කත්තා වා කායරතා වා නත්ථි. යං චක්ඛුනා දිට්ඨං

වණ්ණායතනයමව. සුතාදීසුපි එයසව නයයො. අපි ච දිට්යඨති

දස්සනයයොයගන වණ්ණායතනං, සවනයයොයගන සද්දායතනං, 

මුතයයොයගන ඝානජිව්ොකායායතනානි දස්යසති. ඝානස්ස ගන්ධායතනං, 

ජිව්ොය රසායතනං, කායස්ස පථවී යතයජො වායූති යඵොට්ඨබ් ායතනං, 

විඤ්ඤාතයයොයගන ධම්මායතනං දස්යසති. දිට්යඨ අනූපයෙොති

චක්ඛුවිඤ්ඤායණන දිට්යඨ රාගූපයවිරහියතො. අනපායෙොතියකොධවිරහියතො

අප්පටියඝො. අනිස්සියතොතිතණ්ොයඅනල්ලීයනො. අප්පටිබද්යධොතිමායනන

න  ද්යධො. විප්පමුත්යතොති සබ් ාරම්මණයතො මුත්යතො. විසඤ්ඤුත්යතොති
කියලයසහිවියුත්යතොහුත්වාඨියතො. 

සංවිජ්ජති භගවයතො චක්ඛූති බුද්ධස්ස භගවයතො පකතිමංසචක්ඛු 

උපලබ්භති. පස්සතීති දක්ඛති ඔයලොයකති. චක්ඛුනා රූපන්ති

චක්ඛුවිඤ්ඤායණනරූපාරම්මණං. ඡන්දරායගොතිතණ්ොඡන්යදො. 

දන්තංනෙන්තිසමිතින්ති උයයානළාළාමණ්ඩලාදීසුහිමොජනමජ්ඣං
ගච්ඡන්තා දන්තයමව යගොණං වා දන්තං අස්සාජානීයං වා යායන

යයොයජත්වා නයන්ති. රාජාති තථාරූපායනව ඨානානි ගච්ඡන්යතො රාජාපි

දන්තයමව අභිරුෙති. මනුස්යසසූති මනුස්යසසුපි චතූහි අරියමග්යගහි

දන්යතො නිබ්බියසවයනොව යසට්යඨො. යෙොතිවාකයන්ති එවරූපං
අතික්කම්මවචනං පුනප්පුනං වුධමච්චමානම්පි තිතික්ඛති නප්පතිප්ඵරති න

විෙඤ්ඤති, එවරූයපොදන්යතොයසට්යඨොති අත්යථො. 

අස්සතරාති වළවාය ගද්රයභන ජාතා. ආජානීොති යං අස්සදම්මසාරථි

කාරණං කායරති, තස්ස ඛිප්පං ජානනසමත්ථා. සින්ධවාති සින්ධවරට්යඨ
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ජාතාඅස්සා. මහානාගාතිකුඤ්ජරසඞ්ඛාතාමොෙත්ථියනො. අත්තදන්යතොති

එයතඅස්සතරාවාසින්ධවාවාකුඤ්ජරාවාදන්තාව, නඅදන්තා.යයොපන

චතුමග්ගසඞ්ඛායතන අත්තයනො දන්තතාය අත්තදන්යතො නිබ්බියසවයනො, 

අයංතයතොපිවරං, සබ්ය හිපිඑයතහිඋත්තරිතයරොතිඅත්යථො. 

න හි එයතහි ොයනහීති යානි එතානි ෙත්ථියානාදීනි උත්තමයානානි, 

එයතහි යායනහි යකොචි පුග්ගයලො සුපිනන්යතනපි අගතපුබ් ත්තා
‘‘අගත’’න්ති සඞ්ඛාතං නිබ් ානදිසං තථා න ගච්යඡයය. යථා පුබ් භායග

ඉන්ද්රියදයමනදන්යතන, අපරභායගඅරියමග්ගභාවනායසුදන්යතනදන්යතො 

නිබ්බියසවයනො සප්පඤ්යඤො පුග්ගයලො තං අගතපුබ් ං දිසං ගච්ඡති, 

දන්තභූමිං පාපුණාති, තස්මා අත්තදමනයමව වරතරන්ති අත්යථො (ධ. ප.

අට්ඨ.2.322; මොනි.අට්ඨ. 90). 

විධාසු න විකම්පන්තීති නවවිධමානයකොට්ඨායසසු න චලන්ති න

යවයධන්ති. විප්පමුත්තා පුනබ්භවාතිකම්මකියලසයතොසමුච්යඡදවිමුත්තියා

සුට්ඨුමුත්තා. දන්තභූමිංඅනුප්පත්තාති අරෙත්තඵලං පාපුණිත්වාඨිතා. යත

යෙොයක විජිතාවියනොති යත වුධමත්තප්පකාරා ඛීණාසවා සත්තයලොයක

විජිතවිජයානාම(සං.නි. අට්ඨ.2.3.76; මොනි.අට්ඨ.90). 

ෙස්සින්ද්රිොනි භාවිතානීති යස්ස ඛීණාසවස්ස සද්ධාදිපඤ්චින්ද්රියානි

අරෙත්තඵලං පායපත්වා වඩ්ඪිතානි. අජ්ඣත්තඤ්ච බහිද්ධා චාති
චක්ඛාදිඅජ්ඣත්තායතනානි ච රූපාදි හිද්ධායතනානි ච නිබ්බියසවනානි

කතානි. සබ්බයෙොයකති සකලයතධාතුයක යලොයක ච. නිබ්බිජ්ඣ ඉමං

පරඤ්ච යෙොකන්ති ඉමඤ්ච අත්තභාවං පරයලොයක ච අත්තභාවං

අතික්කමිත්වාඨියතොඛීණාසයවො. කාෙංකඞ්ඛතිභාවියතොසදන්යතොතියසො 
ඛීණාසයවොචක්ඛාදියතොදන්යතොවඩ්ඪිතචිත්යතොමරණකාලංපත්යථති(සු.

නි.අට්ඨ.2.522; මොනි.අට්ඨ.90). 

යෙසං ධම්මානං ආදියතො සමුදාගමනං පඤ්ඤාෙතීති යයසං

ඛන්ධාදිධම්මානං උප්පත්ති පඤ්ඤායති. අත්ථඞ්ගමයතො නියරොයධොති

අත්ථඞ්ගමනවයසන යතසංයයව අභායවො පඤ්ඤායති. කම්මසන්නිස්සියතො

විපායකොති කුසලාකුසලකම්මනිස්සියතො විපායකො කම්මං අමුඤ්චිත්වා

පවත්තනයතො විපායකොපි කම්මසන්නිස්සියතොව නාම. නාමසන්නිස්සිතං

රූපන්තිසබ් රූපංනාමං ගයෙත්වා පවත්තනයතො නාමසන්නිස්සිතංනාම

ජාතං. ජාතිො අනුගතන්ති සබ් ං කම්මාදිකං ජාතියා අනුපවිට්ඨං. ජරාෙ

අනුසටන්ති ජරාය පත්ථ ං. බයාධිනා අභිභූතන්ති  යාපදුක්යඛන 

අභිමද්දිතං. මරයණන අබ්භාහතන්ති මච්චුනා අභිෙ ං පෙ ං. අතාණන්ති
පුත්තාදීහිපි තායනස්ස අභාවයතො අතායනං අනාරක්ඛං අලබ්භයණයයං

යඛමං වා. අයෙණන්ති අල්ලීයතුං නිස්සයතුං අනරෙං, අල්ලීනානම්පි න

යලණකිච්චකරණං. අසරණන්ති නිස්සිතානං න භයොරකං, න
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භයවිනාසකං. අසරණීභූතන්ති පුයර උප්පත්තියා අත්තයනො අභායවයනව

අසරණං, උප්පත්තිසමකාලයමවඅසරණභූතන්තිඅත්යථො. 

19. අපුච්ඡසීති එත්ථ අ-ඉති පදපූරණමත්යත නිපායතො, පුච්ඡසිත්යවව

අත්යථො. පවක්ඛාමි ෙථා පජානන්ති යථා පජානන්යතො ආචික්ඛති, එවං

ආචික්ඛිස්සාමි. උපධිනිදානා පභවන්ති දුක්ඛාති තණ්ොදිඋපපනිදානා
ජාතිආදිදුක්ඛවියසසාපභවන්ති. 

තණ්හූපධීති තණ්ො එව තණ්හූපප. සස්සතුච්යඡදදිට්ඨි එව දිට්ඨූපධි. 

රාගාදිකියලසා එව කියෙසූපධි. පුඤ්ඤාදිකම්මානි එව කම්මූපධි. 

තිවිධදුච්චරිතානියයව දුච්චරිතූපධි. ක ළීකාරාදයයොආොරාඑව ආහාරූපධි. 

යදොසපටියඝො එව පටිඝූපධි. කම්මසමුට්ඨානා කම්යමයනව ගහිතා

පථවාදයයො චතස්යසො ධාතුයයොව චතස්යසො උපාදින්නධාතුයෙො උපධී. 

චක්ඛාදිඡඅජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි එව ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආෙතනානි

උපධී. චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිඡවිඤ්ඤාණකායාව ඡ විඤ්ඤාණකාො උපධී.

සබ්බම්පිදුක්ඛංදුක්ඛමනට්යඨනාති සබ් යතභූමකංදුක්ඛංදුස්සෙනට්යඨන
උපප. 

20. එවං උපපනිදානයතො පභවන්යතසු දුක්යඛසු – යෙො යව අවිද්වාති

ගාථා. තත්ථ පජානන්ති සඞ්ඛායර අනිච්චාදිවයසන ජානන්යතො. දුක්ඛස්ස

ජාතිප්පභවානුපස්සීති වට් දුක්ඛස්ස ජාතිකාරණං ‘‘උපධී’’ති
අනුපස්සන්යතො.ඉමිස්සාගාථායනිද්යදයසවත්තබ් ංනත්ථි. 

21. යසොකපරිද්දවඤ්චාති යසොකඤ්ච පරියදවඤ්ච. තථාහියතවිදියතො

එසධම්යමොතියථායථාසත්තාජානන්ති, තථා තථාඤාපනවයසනවිදියතො
එසතයාධම්යමොති. 

තත්ථ තරන්තීති පඨමමග්යගන දිට්යඨොඝං තරන්ති. උත්තරන්තීති
දුතියමග්යගන කායමොඝං තනුකරණවයසන උග්ගන්ත්වා තරන්ති. 

පතරන්තීති තයමව නිරවයසසප්පොනවයසන තතියමග්යගන වියසයසන

තරන්ති. සමතික්කමන්තීති භයවොඝඅවිජ්යජොඝප්පොනවයසන

චතුත්ථමග්යගන සම්මා අතික්කමන්ති. වීතිවත්තන්තීති ඵලං පාපුණිත්වා
තිට්ඨන්ති. 

22. කිත්තයස්සාමි යත ධම්මන්ති නිබ් ානධම්මං 

නිබ් ානගාමිනිපටිපදාධම්මඤ්චයතයදසයස්සාමි. දිට්යඨ ධම්යමතිදිට්යඨව

දුක්ඛාදිධම්යම, ඉමස්මිංයයව වා අත්තභායව. අනීතිහන්ති අත්තපච්චක්ඛං. 

ෙං විදිත්වාතියංධම්මං ‘‘සබ්ය සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිආදිනා (ධ. ප. 277; 

යථරගා.676; කථා.753) නයයනසම්මසන්යතොවිදිත්වා. 
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තත්ථ ආදිකෙයාණන්ති හිත්වාපි අනුත්තරං වියවකසුඛං ධම්මං තව

කිත්තයස්සාමි, තඤ්ච යඛො අප්පං වා  හුං වා කිත්තයන්යතො
ආදිකලයාණාදිප්පකාරයමව කිත්තයස්සාමි. ආදිම්හි කලයාණං භද්දකං 

අනවජ්ජයමව කත්වා කිත්තයස්සාමි. මජ්යඣපි. පරියයොසායනපි භද්දකං
අනවජ්ජයමව කත්වා කිත්තයස්සාමීතිති වුධමත්තං යෙොති. යස්මිඤ්හි භගවා

එකගාථම්පි යදයසසි, සා සමන්තභද්දකත්තා ධම්මස්ස පඨමපායදන 

ආදිකලයාණා, දුතියතතියපායදහි මජ්යඣකලයාණා, පච්ඡිමපායදන

පරියයොසානකලයාණා. එකානුසන්පකං සුත්තං නිදායනන ආදිකලයාණං, 

නිගමයනන පරියයොසානකලයාණං, යසයසන මජ්යඣකලයාණං.

නානානුසන්පකං සුත්තං පඨමානුසන්පනා ආදිකලයාණං, පච්ඡියමන 

පරියයොසානකලයාණං, යසයසහිමජ්යඣකලයාණං. 

අපිචසනිදානඋප්පත්තිත්තාආදිකලයාණං, යවයනයයානංඅනුරූපයතො 

අත්ථස්ස අවිපරීතතාය ච යෙතුදාෙරණයුත්තයතො ච මජ්යඣකලයාණං, 
යසොතූනං සද්ධාපටිලාභජනයනනනිගමයනනචපරියයොසානකලයාණං. 

සකයලො හි සාසනධම්යමො අත්තයනො අත්ථභූයතන සීයලන

ආදිකලයායණො, සමථවිපස්සනාමග්ගඵයලහි මජ්යඣකලයායණො, 

නිබ් ායනන පරියයොසානකලයායණො. සීලසමාධීහි වා ආදිකලයායණො, 

විපස්සනාමග්යගහි මජ්යඣකලයායණො, ඵලනිබ් ායනහි 

පරියයොසානකලයායණො. බුද්ධසුය ොපතාය වා ආදිකලයායණො, 

ධම්මසුධම්මතාය මජ්යඣකලයායණො, සඞ්ඝසුප්පටිපත්තියා

පරියයොසානකලයායණො. තං සුත්වාතථත්තායපටිපන්යනනඅපගන්තබ් ාය

අභිසම්ය ොපයා වා ආදිකලයායණො, පච්යචකය ොපයා මජ්යඣකලයායණො, 
සාවකය ොපයාපරියයොසානකලයායණො. 

සුයයමායනො යචස නීවරණවික්ඛම්භනයතො භවයනනපි කලයාණයමව

ආවෙතීති ආදිකලයායණො, පටිපජ්ජියමායනො සමථවිපස්සනාසුඛාවෙනයතො

පටිපත්තියාපි කලයාණයමව ආවෙතීති මජ්යඣකලයායණො, 

තථාපටිපන්යනො (පාරා. අට්ඨ. 1.1) ච පටිපත්තිඵයල නිට්ඨියත 
තාදිභාවාවෙනයතො පටිපත්තිඵයලනපි කලයාණයමව ආවෙතීති
පරියයොසානකලයායණොති. 

යං පයනස භගවා ධම්මං යදයසන්යතො සාසනබ්රේමචරියං 

මග්ගබ්රේමචරියඤ්ච පකායසති, නානානයයහි දීයපති. තං යථානුරූපං

අත්ථසම්පත්තියා සාත්ථං.  යඤ්ජනසම්පත්තියා සබයඤ්ජනං. 
සඞ්කාසනපකාසනවිවරණවිභජනඋත්තානීකරණපඤ්ඤත්තිඅත්ථපදසමා

යයොගයතො සාත්ථං. අක්ඛරපද යඤ්ජනාකාරනිරුත්තිනිද්යදසසම්පත්තියා 

සබයඤ්ජනං. අත්ථගම්භීරතාපටියවධගම්භීරතාහි සාත්ථං. 

ධම්මගම්භීරතායදසනාගම්භීරතාහි සබයඤ්ජනං. 
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අත්ථපටිභානපටිසම්භිදාවිසයයතො සාත්ථං. 

ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාවිසයයතො සබයඤ්ජනං. පණ්ඩිතයවදනීයයතො 

සරික්ඛකජනප්පසාදකන්ති සාත්ථං. සද්යධයයයතො 

යලොකියජනප්පසාදකන්ති සබයඤ්ජනං. ගම්භීරාපප්පායයතො සාත්ථං. 

උත්තානපදයතො සබයඤ්ජනං. උපයනතබ් ස්ස අභාවයතො

සකලපරිපුණ්ණභායවන යකවෙපරිපුණ්ණං. අපයනතබ් ස්ස අභාවයතො

නිද්යදොසභායවන පරිසුද්ධං. 

අපි ච – පටිපත්තියා අපගම යත්තියතො සාත්ථං. පරියත්තියා

ආගම යත්තියතො සබයඤ්ජනං. සීලාදිපඤ්චධම්මක්ඛන්ධයුත්තයතො 

යකවෙපරිපුණ්ණං. නිරුපක්කියලසයතො නිත්ථරණත්ථාය පවත්තියතො 

යලොකාමිසනිරයපක්ඛයතො ච පරිසුද්ධං. සික්ඛත්තයපරිග්ගහිතත්තා

බ්රේමභූයතහි යසට්යඨහි චරිතබ් යතො, යතසඤ්ච චරියභාවයතො බ්රහ්මචරිෙං 

(පාරා.අට්ඨ.1.1). 

එවං පරියත්තිධම්මං දස්යසත්වා ඉදානි යලොකුත්තරධම්මං දස්යසතුං 

‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨායන’’ති ආෙ. සත්තතිංසය ොපපක්ඛියධම්යම

දස්යසත්වා නිබ් ත්තිතයලොකුත්තරං දස්යසතුං ‘‘නිබ්බානඤ්චා’’ති ආෙ. 

නිබ්බානගාමිනිඤ්ච පටිපදන්ති පුබ් භාගසීලසමාපවිපස්සනාධම්මඤ්ච
කිත්තයස්සාමි. 

දුක්යඛ දිට්යඨති දුක්ඛසච්යච සරසලක්ඛයණන දිට්යඨ දුක්ඛසච්චං

පකායසස්සාමි. සමුදොදීසුපිඑයසවනයයො. 

23. තඤ්චාහං අභිනන්දාමීතිතංවුධමත්තප්පකාරධම්මයජොතකංතවවචනං

අෙංපත්ථයාමි. ධම්මමුත්තමන්තිතඤ්චධම්මමුත්තමංඅභිනන්දාමි. 

තත්ථ මහයතො තයමොකාෙස්ස පදාෙනන්ති මෙයතො අවිජ්ජාරාසිස්ස

යඡදනං. අනිච්චලක්ඛණවයසන එසී. දුක්ඛලක්ඛණවයසන ගයවසී. 

අනත්තලක්ඛණවයසන සමන්තයතො පරියෙසී. මහයතො විපල්ොසස්ස

පයභදනන්ති මෙන්තස්ස අසුයභ සුභන්තිආදිද්වාදසවිධස්ස විපල්ලාසස්ස

යභදනං. මහයතො තණ්හාසල්ෙස්ස අබ්බහනන්ති මෙන්තස්ස

අන්යතොතුදනට්යඨන තණ්ොකණ් කස්ස ලුඤ්චනං. දිට්ඨිසඞ්ඝාටස්ස

විනියවඨනන්ති දිට්ඨියයව අබ්ය ොච්ඡින්නප්පවත්තියතො සඞ්ඝටිතට්යඨන

සඞ්ඝාය ො, තස්ස දිට්ඨිසඞ්ඝා ස්ස නිවත්තනං. මානධජස්ස පාතනන්ති

උස්සිතට්යඨන උන්නතිලක්ඛණස්ස මානද්ධජස්ස පාතනං. අභිසඞ්ඛාරස්ස 

වූපසමන්ති පුඤ්ඤාදිඅභිසඞ්ඛාරස්ස උපසමනං. ඔඝස්ස නිත්ථරණන්ති

වට්ය  ඔසීදාපනස්ස කායමොඝාදිඔඝස්ස නිත්ථරණං නික්ඛමනං. භාරස්ස 

නික්යඛපනන්ති රූපාදිපඤ්චක්ඛන්ධභාරස්ස ඛිපනං ඡඩ්ඩනං. 

සංසාරවට්ටස්ස උපච්යඡදන්ති ඛන්ධාදිපටිපාටිසංසාරවට් ස්ස 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 
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පටුන 

යෙතුනස්සයනන උච්ඡිජ්ජනං. සන්තාපස්ස නිබ්බාපනන්ති 

කියලසසන්තාපස්ස නිබ්බුතිං. පරිළාහස්ස පටිපස්සද්ධන්ති 

කියලසපරිළාෙස්ස වූපසමං පටිපස්සම්භනං. ධම්මධජස්ස උස්සාපනන්ති

නවවිධයලොකුත්තරධම්මස්ස උස්සායපත්වා ඨපනං. පරමත්ථං අමතං

නිබ්බානන්ති උත්තමට්යඨන පරමත්ථං. නත්ථි එතස්ස මරණසඞ්ඛාතං
මතන්ති අමතං. කියලසවිසපටිපක්ඛත්තා අගදන්තිපි අමතං. 

සංසාරදුක්ඛපටිපක්ඛභූතත්තා නිබ්බුතන්ති නිබ්බානං. නත්යථත්ථ

තණ්ොසඞ්ඛාතංවානන්තිපි නිබ්බානං. 

මයහසක්යඛහි සත්යතහීති මොනුභායවහි සක්කාදීහි සත්යතහි. 

පරියෙසියතොති පරියට්යඨො. කහං යදවයදයවොති යදවානං අතියදයවො කුහිං. 

කහං නරාසයභොතිඋත්තමපුරියසො. 

24. උද්ධං අයධොතිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣතිඑත්ථ උද්ධන්ති අනාගතද්ධා

වුධමච්චති. අයධොති අතීතද්ධා. තිරිෙඤ්චාපිමජ්යඣතිපච්චුප්පන්නද්ධා. එයතසු

නන්දිඤ්ච නියවසනඤ්ච, පනුජ්ජ විඤ්ඤාණන්ති එයතසු උද්ධාදීසු
තණ්ෙඤ්ච දිට්ඨිනියවසනඤ්ච අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණඤ්ච පනුයදහි. 

පනුදිත්වා ච භයවනතිට්යඨතිඑවං සන්යත දුවියධපිභයවන තිට්යඨයය.
එවං තාව පනුජ්ජසද්දස්ස පනුයදහීති ඉමස්මිං අත්ථවිකප්යප සම් න්යධො.
පනුදිත්වාති එතස්මිං පන අත්ථවිකප්යප භයව න තිට්යඨති අයයමව 

සම් න්යධො. එතානිනන්දීනියවසනවිඤ්ඤාණානි පනුදිත්වා දුවියධපි භයව
න තිට්යඨයයාති. 

සයෙොකාසවයසන යදවයලොයකො උද්ධං. අපායයලොයකො අයධො.

මනුස්සයලොයකො මජ්යඣ. තත්ථ කුසො ධම්මාති අපායං මුඤ්චිත්වා උපරි 

පටිසන්පදානයතො කුසලා ධම්මා උද්ධන්ති වුධමච්චන්ති. අකුසො ධම්මා 

අපායයසුපටිසන්පදානයතො අයධොති.තදුභයවිමුත්තත්තා අබයාකතාධම්මා

තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති වුධමච්චන්ති. සබ්ය ොපරිවයසන අරූපධාතු උද්ධං.
සබ් අයධොවයසනකාමධාතුඅයධො. තදුභයන්තරවයසනරූපධාතු මජ්යඣ.

කායචිත්තා ාධඛනනවයසන සුඛා යවදනා උද්ධං. දුක්ඛමනවයසන දුක්ඛා
යවදනාඅයධො. අදුක්ඛමසුඛායවදනාමජ්යඣ.අත්තභාවවයසනපරිච්යඡදං 

දස්යසන්යතො ‘‘උද්ධන්ති උද්ධං පාදතො’’තිආදිමාෙ. තත්ථ උද්ධං

පාදතොති පාදතලයතො උපරි. අයධො යකසමත්ථකාති යකසමත්ථකයතො

අයධො. මජ්යඣතිද්වින්නං අන්තරං. 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරසහගතං විඤ්ඤාණන්ති 
යතරසවිධපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරසම්පයුත්තං කම්මවිඤ්ඤාණං. 

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරසහගතං විඤ්ඤාණන්ති 

ද්වාදසවිධඅපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරසම්පයුත්තං කම්මවිඤ්ඤාණං. 

ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරසහගතං විඤ්ඤාණන්ති චතුබ්බිධං 
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ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරසෙගතං කම්මවිඤ්ඤාණං. නුජ්ජාති ඛිප. පනුජ්ජාති

අතීව ඛිප. නුදාති ලුඤ්ච. පනුදාති අතීව ලුඤ්ච. පජහාති ඡඩ්යඩහි. 

වියනොයදහීතිදූරං කයරොහි. 

කම්මභවඤ්චාති පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරයචතනාව. පටිසන්ධිකඤ්ච

පුනබ්භවන්තිපටිසන්පයා රූපාදිපුනබ්භවඤ්ච. පජහන්යතො පඨමමග්යගන, 

වියනොයදන්යතො දුතියමග්යගන, බයන්තී කයරොන්යතො තතියමග්යගන, 

අනභාවං ගයමන්යතො චතුත්ථමග්යගන. කම්මභයව න තිට්යඨෙයාති 
පුඤ්ඤාදිඅභිසඞ්ඛායරනතිට්යඨයය. 

25. එතානි වියනොයදත්වා භයව අතිට්ඨන්යතො එයසො – එවං විහාරීති

ගාථා. තත්ථ ඉයධවාතිඉමස්මිංයයවසාසයන, ඉමස්මිංයයවවා අත්තභායව.
ඉමිස්සාගාථායනිද්යදයසොඋත්තානත්යථොව. 

26. සුකිත්තිතංයගොතමනූපධීකන්තිඑත්ථ අනූපධීකන්තිනිබ් ානං, තං

සන්ධායභගවන්තංආලපන්යතොආෙ– ‘‘සුකිත්තිතංයගොතමනූපධීක’’න්ති. 

නිද්යදයස කියෙසා චාති උපතාපනට්යඨන රාගාදයයො කියලසා ච
රාසට්යඨන විපාකභූතා පඤ්චක්ඛන්ධා ච කුසලාදිඅභිසඞ්ඛාරා යචතනා ච 

‘‘උපධී’’ති වුධමච්චන්ති කථීයන්ති. උපධිප්පහානං තදඞ්ගප්පොයනන, 

උපධිවූපසමං වික්ඛම්භනප්පොයනන, උපධිපටිනිස්සග්ගං 

සමුච්යඡදප්පොයනන උපධිපටිපස්සද්ධං ඵයලනාති. 

27. නයකවලං දුක්ඛයමවපොසි– යතචාපීතිගාථා.තත්ථ අට්ඨිතන්ති

සක්කච්චං, සදා වා. තංතංනමස්සාමීතිතස්මා තංනමස්සාමි. සයමච්චාති

උපගන්ත්වා. නාගාති භගවන්තංආලපන්යතොආෙ. 

නිද්යදයස සයමච්චාති ජානිත්වා, එකයතො හුත්වා වා. අභිසයමච්චාති

පටිවිජ්ඣිත්වා. සමාගන්ත්වාති සම්මුඛා හුත්වා. අභිසමාගන්ත්වාති සමීතිපං

ගන්ත්වා. සම්මුඛාතිසම්මුයඛ. ආගංනකයරොතීතිපාපං නකයරොති. 

28. ඉදානිනං භගවා ‘‘අද්ධා හි භගවා පොසි දුක්ඛ’’න්ති එවං යතන
බ්රාේමයණනවිදියතොපිඅත්තානං අනුපයනත්වාවපහීනදුක්යඛනපුග්ගයලන

ඔවදන්යතො ‘‘ෙං බ්රාහ්මණ’’න්ති ගාථමාෙ. තස්සත්යථො – ෙං තං

අභිජානන්යතො‘‘අයං ාහිතපාපත්තා බ්රාහ්මයණො, යවයදහිගතත්තා යවදගූ, 

කිඤ්චනාභාවා අකිඤ්චයනො, කායමසු ච භයවසු ච අසත්තත්තා කාමභයව

අසත්යතො’’තිජඤ්ඤාජායනයයාසි. අද්ධාහියසොඔඝමිමංඅතාරි, තිණ්යණො

චපාරංඅඛියෙොඅකඞ්යඛො. 

නිද්යදයස රාගකිඤ්චනන්ති රාගපලිය ොධං. යදොසකිඤ්චනන්තිආදිපි

එයසවනයයො. කායමොඝං තිණ්යණො අනාගාමිමග්යගන. භයවොඝංතිණ්යණො 
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අරෙත්තමග්යගන. දිට්යඨොඝංතිණ්යණො යසොතාපත්තිමග්යගන. අවිජ්යජොඝං

තිණ්යණො අරෙත්තමග්යගන. සංසාරපථං තිණ්යණො

කුසොකුසෙකම්මප්පයභයදනාති. උත්තිණ්යණො පඨමමග්යගන. 

නිත්තිණ්යණො දුතියමග්යගන. අතික්කන්යතො තතියමග්යගන. 

සමතික්කන්යතො චතුත්ථමග්යගන.වීතිවත්යතොඵයලන. 

29. කිඤ්ච භියයයො – විද්වා ච යෙොති ගාථා. තත්ථ ඉධාති ඉමස්මිං

සාසයන, අත්තභායවවා. විසජ්ජාතියවොසජ්ජිත්වා. 

නිද්යදයස සජ්ජන්තිමුඤ්චනං. විසජ්ජන්තියවොසජ්ජනං.යසසංසබ් ත්ථ
පාක යමව. එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි.
යදසනාපරියයොසායනචවුධමත්තසදියසොඑව ධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

යමත්තගූමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. යධොතකමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

30. පඤ්චයම යධොතකසුත්යත – වාචාභිකඞ්ඛාමීති වාචං අභිකඞ්ඛාමි. 

සික්යඛ නිබ්බානමත්තයනොති අත්තයනො රාගාදීනං නිබ් ානත්ථාය
අපසීලාදීනි සික්යඛයය.නිද්යදයසඅපුබ් ංනත්ථි. 

31. 

ඉයතොතිමමමුඛයතො. 

නිද්යදයස ආතප්පන්ති කියලසතාපනං. උස්සාහන්ති අසඞ්යකොචං. 

උස්යසොළ්හීන්ති  ලවවීරියං. ථාමන්ති අසිථිලං. ධිතින්ති ධාරණං. වීරිෙං

කයරොහීතිපරක්කමං කයරොහි. ඡන්දංජයනහීතිරුචිංඋප්පායදහි. 

32. එවං වුධමත්යත අත්තමයනො යධොතයකො භගවන්තං අභිත්ථවමායනො

කථංකථාපයමොක්ඛං යාචන්යතො ‘‘පස්සාමහ’’න්ති ගාථමාෙ. තත්ථ 

පස්සාමහංයදවමනුස්සයෙොයකතිපස්සාමිඅෙංයදවමනුස්සයලොයක. තංතං

නමස්සාමීතිතංඑවරූපංතංනමස්සාමි. පමුඤ්චාතිපයමොයචහි. 

නිද්යදයස පච්යචකබුද්ධාතිතං තං ආරම්මණං පාටියයක්කං චතුසච්චං

සයයමව බුද්ධා පටියවධප්පත්තාති පච්යචකබුද්ධා. සීහසීයහොති

අඡම්භිතට්යඨන සීොනං අතිසීයෙො. නාගනායගොති නික්කියලසට්යඨන, 

මෙන්තට්යඨන වා නාගානං අතිනායගො. ගණිගණීති ගණවන්තානං අතීව

ගණවා. මුනිමුනීතිඤාණවන්තානංඅතීවඤාණවා. රාජරාජාතිඋත්තමරාජා. 

මුඤ්ච මන්ති යමොයචහි මං. පමුඤ්ච මන්ති නානාවියධන මුඤ්යචහි මං. 

යමොයචහිමන්තිසිථිලංකයරොහිමං. පයමොයචහි මන්තිඅතීවසිථිලංකයරොහි



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 
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මං. උද්ධරමන්තිමං සංසාරපඞ්කාඋද්ධරිත්වාථයලපතිට්ඨායපහි. සමුද්ධර 

මන්ති සම්මා උද්ධරිත්වා ථයල පතිට්ඨායපහි මං. වුට්ඨායපහීති
විචිකිච්ඡාසල්ලයතොඅපයනත්වාවිසුංකරණවයසන උට්ඨායපහි. 

33. අථස්ස භගවා අත්තාධීනයමව කථංකථාපයමොක්ඛං

ඔඝතරණමුයඛන දස්යසන්යතො ‘‘නාහ’’න්ති ගාථමාෙ. තත්ථ නාහං

සහිස්සාමීති අෙං න සහිස්සාමි න සක්යකොමි. න වායමිස්සාමීතිති වුධමත්තං

යෙොති. පයමොචනාොති පයමොයචතුං. කථංකථින්ති සකඞ්ඛං. තයරසීති 
තයරයයාසි. 

නිද්යදයස නඊහාමීති පයයොගංනකයරොමි.නසමීතිොමීතිතිඅතීවපයයොගං

න කයරොමි. අස්සද්යධ පුග්ගයෙති රතනත්තයය සද්ධාවිරහියත පුග්ගයල. 

අච්ඡන්දියකති මග්ගඵලත්ථං රුචිවිරහියත. කුසීයතති සමාපවිරහියත. 

හීනවීරියෙති නිබ්බීරියය. අප්පටිපජ්ජමායනතිපටිපත්තියාන පටිපජ්ජමායන. 

34. එවංවුධමත්යත අත්තමනතයරොයධොතයකොභගවන්තංඅභිත්ථවමායනො

අනුසාසනිං යාචන්යතො ‘‘අනුසාස බ්රහ්යම’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ බ්රහ්යමති
යසට්ඨවචනයමතං. යතන භගවන්තං ආමන්තයමායනො ආෙ ‘‘අනුසාස 

බ්රේයම’’ති. වියවකධම්මන්ති සබ් සඞ්ඛාරවියවකං නිබ් ානධම්මං. 

අබයාපජ්ජමායනොති නානප්පකාරකං අනාපජ්ජමායනො. ඉයධව සන්යතොති

ඉයධවසමායනො. අසියතොතිඅනිස්සියතො. 

35-7. ඉයතො පරා ද්යව ගාථා යමත්තගූසුත්යත වුධමත්තනයා එව.

යකවලඤ්හි තත්ථ ධම්මං, ඉධ සන්තින්ති අයං වියසයසො. තතියගාථායපි

පුබ් ඩ්ඪං තත්ථ වුධමත්තනයයමව. අපරඩ්යඪ සඞ්යගොති සජ්ජනට්ඨානං, 
ලග්ගනන්තිවුධමත්තං යෙොති.යසසංසබ් ත්ථපාක යමව. 

එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායනචවුධමත්තසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

යධොතකමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. උපසීවමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

38. ඡට්යඨ උපසීවසුත්යත – මහන්තයමොඝන්ති මෙන්තං ඔඝං. 

අනිස්සියතොති පුග්ගලං වා ධම්මං වා අනල්ලීයනො. යනො විසහාමීති න

සක්යකොමි. ආරම්මණන්ති නිස්සයං. ෙංනිස්සියතොතියංධම්මංවාපුග්ගලං
වා නිස්සියතො. 
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නිද්යදයස කායමොඝන්ති අනාගාමිමග්යගන කායමොඝං.

අරෙත්තමග්යගන භයවොඝං. යසොතාපත්තිමග්යගන දිට්යඨොඝං. 

අරෙත්තමග්යගන අවිජ්යජොඝං තයරයයං. සකයකුොපබ්බජියතොතිභගවයතො 

උච්චාකුලපරිදීපනවයසන වුධමත්තං. ආෙම්බණන්ති අවත්ථරිත්වා ඨානං. 

නිස්සෙන්තිඅල්ලීයනං. උපනිස්සෙන්තිඅපස්සයනං. 

39. ඉදානි යස්මාබ්රාේමයණොආකිඤ්චඤ්ඤායතනලාභීතඤ්චසන්තම්පි 
නිස්සයං න ජානාති. යතනස්ස භගවා තඤ්ච නිස්සයං උත්තරිඤ්ච

නියයානපථං දස්යසන්යතො ‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤ’’න්ති ගාථමාෙ. තත්ථ 

යපක්ඛමායනොති තං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං සයතො සමාපජ්ජිත්වා 

වුධමට්ඨහිත්වා ච අනිච්චාදිවයසන පස්සමායනො. නත්ථීති නිස්සාොති තං

‘‘නත්ථිකිඤ්චී’’තිපවත්තංසමාපත්තිංආරම්මණංකත්වා. තරස්සුඔඝන්ති
තයතො පභුතිපවත්තාය විපස්සනායයථානුරූපං චතුබ්බිධම්පිඔඝංතරස්සු. 

කථාහීති කථංකථාහි. තණ්හක්ඛෙං නත්තමහාභිපස්සාති රත්තින්දිවං
නිබ් ානංවිභූතං කත්වාපස්ස.එයතනස්සදිට්ඨධම්මසුඛවිොරංකයථසි. 

නිද්යදයස තඤ්යඤව විඤ්ඤාණං අභායවතීතිආකාසාලම් ණංකත්වා

පවත්තමෙග්ගතවිඤ්ඤාණං අභායවති අභාවං ගයමති. විභායවතීති විවිධා

අභාවං ගයමති. අන්තරධායපතීති අදස්සනං ගයමති. නත්ථි කිඤ්චීති 

පස්සතීතිඅන්තමයසොභඞ්ගමත්තම්පිස්සනත්ථීතිපස්සති. 

40. ඉදානි ‘‘කායම පොයා’’ති සුත්වා වික්ඛම්භනවයසන අත්තනා

පහීයන කායම සම්පස්සමායනො ‘‘සබ්යබසූ’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ හිත්වා 

මඤ්ඤන්ති අඤ්ඤං තයතො යෙට්ඨා ඡබ්බිධම්පි සමාපත්තිං හිත්වා. 

සඤ්ඤාවියමොක්යඛ පරයමති සත්තසු සඤ්ඤාවියමොක්යඛසු උත්තයම

ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන. තිට්යඨනු යසොතත්ථඅනානුොයීතියසොපුග්ගයලො
තත්ථ ආකිඤ්චඤ්ඤායතනබ්රේමයලොයක අවිගච්ඡමායනො තිට්යඨයය නූති
පුච්ඡති. 

නිද්යදයස අවිච්චමායනොති අවියුජ්ජමායනො. අවිගච්ඡමායනොති වියයොගං

අනාපජ්ජමායනො. අනන්තරධාෙමායනොති අන්තරධානං අනාපජ්ජමායනො. 

අපරිහාෙමායනොතිඅනන්තරාපරිොනංඅනාපජ්ජමායනො. 

41-2. අථස්ස භගවා සට්ඨිකප්පසෙස්සමත්තකංයයව ඨානං
අනුජානන්යතොචතුත්ථංගාථමාෙ.එවංතස්ස තත්ථඨානංසුත්වාඉදානිස්ස

සස්සතුච්යඡදභාවං පුච්ඡන්යතො ‘‘තිට්යඨ යච’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ පූගම්පි 

වස්සානන්තිඅයනකසඞ්ඛයම්පිවස්සානං, ගණනරාසින්තිඅත්යථො.‘‘පූගම්පි 

වස්සානී’’තිපි පායඨො. තත්ථ විභත්ති යත්තයයන සාමිවචනස්ස

පච්චත්තවචනං කාතබ් ං, පූගන්තිවාඑතස්ස හූනීතිඅත්යථොවත්තබ්ය ො.

‘‘පූගානී’’ති වාපි පඨන්ති, පුරිමපායඨොයයව සබ් සුන්දයරො. තත්යථව යසො
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පටුන 

සීති සිො විමුත්යතොති යසො පුග්ගයලො තත්යථවාකිඤ්චඤ්ඤායතයන

නානාදුක්යඛහි විමුත්යතො සීතිභාවප්පත්යතො භයවයය, නිබ් ානප්පත්යතො

සස්සයතො හුත්වා තිට්යඨයයාති අපප්පායයො. චයවථ විඤ්ඤාණං

තථාවිධස්සාති ‘‘උදාහු තථාවිධස්ස විඤ්ඤාණං අනුපාදාය

පරිනිබ් ායයයයා’’ති උච්යඡදං පුච්ඡති, ‘‘පටිසන්පග්ගෙණත්ථං වාපි
භයවයයා’’තිපටිසන්පම්පිතස්ස පුච්ඡති. 

තස්ස විඤ්ඤාණං චයවෙයාති තස්ස ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන

උප්පන්නස්ස විඤ්ඤාණං චුතිං පාපුයණයය. උච්ඡිජ්යජෙයාති උච්යඡදං

භයවයය. විනස්යසෙයාති විනාසං පාපුයණයය. න භයවෙයාති අභාවං

ගයමයය. උපපන්නස්සාති පටිසන්පවයසනඋපපන්නස්ස. 

43. අථස්ස භගවා උච්යඡදසස්සතං අනුපගම්ම තත්ථුපපන්නස්ස

අරියසාවකස්ස අනුපාදාය පරිනිබ් ානං දස්යසන්යතො ‘‘අච්චී ෙථා’’ති 

ගාථමාෙ. තත්ථ අත්ථං පයෙතීති අත්ථං ගච්ඡති. න උයපති සඞ්ඛන්ති

‘‘අසුකං නාම දිසං ගයතො’’ති යවොොරං න ගච්ඡති. එවං මුනී නාමකාො 

විමුත්යතොතිඑවංතත්ථඋප්පන්යනොයසක්ඛමුනිපකතියාපුබ්ය වරූපකායා 

විමුත්යතො, තත්ථ චතුත්ථමග්ගං නිබ් ත්යතත්වා ධම්මකායස්ස
පරිඤ්ඤාතත්තා පුන නාමකායාපි විමුත්යතො උභයතොභාගවිමුත්යතො
ඛීණාසයවො හුත්වා අනුපාදානිබ් ානසඞ්ඛාතං අත්ථං පයලති න උයපති
සඞ්ඛං‘‘ඛත්තියයොවාබ්රාේමයණොවා’’තිඑවමාදිකං. 

නිද්යදයස ඛිත්තාති චලිතා. උක්ඛිත්තාති අතිචලිතා. නුන්නාති 

පප්යඵොටියා. පණුන්නාතිදූරීකතා. ඛම්භිතාතිපටික්කමාපිතා. වික්ඛම්භිතාති
නසන්තියකකතා. 

44. ඉදානි ‘‘අත්ථං පයලතී’’ති සුත්වා තස්ස යයොනියසො

අත්ථමසල්ලක්යඛන්යතො ‘‘අත්ථඞ්ගයතො යසො’’තිගාථමාෙ. තස්සත්යථො –

යසො අත්ථඞ්ගයතො උදාහු නත්ථි, උදාහු යව සස්සතිො සස්සතභායවන 

අයරොයගො අවිපරිණාමධම්යමො යසොති එවං තං යම මුනී සාධු  යාකයරොහි.

කිංකාරණා? තථාහියතවිදියතොඑස ධම්යමොති. 

නිද්යදයස නිරුද්යධොති නියරොධං පත්යතො. උච්ඡින්යනොති

උච්ඡින්නසන්තායනො. විනට්යඨොතිවිනාසංපත්යතො. 

45. අථස්සභගවා තථාඅවත්තබ් තංදස්යසන්යතො ‘‘අත්ථඞ්ගතස්සා’’ති 

ගාථමාෙ.තත්ථ අත්ථඞ්ගතස්සාතිඅනුපාදාපරිනිබ්බුතස්ස. නපමාණමත්ථීති

රූපාදිපමාණං නත්ථි. යෙන නං වජ්ජුන්ති යයන රාගාදිනා නං වයදයයං. 

සබ්යබසු ධම්යමසූතිසබ්ය සුඛන්ධාදිධම්යමසු. 
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නිද්යදයස අධිවචනානි චාති සිරිවඩ්ඪයකො ධනවඩ්ඪයකොතිආදයයො හි
වචනමත්තංයයව අපකාරං කත්වා පවත්තා අපවචනා නාම. අපවචනානං

පථා අධිවචනපථා නාම. ‘‘අභිසඞ්ඛයරොන්තීති යඛො, භික්ඛයව, තස්මා

සඞ්ඛාරා’’ති(සං.නි.3.79) එවං නිද්ධාරිත්වාසයෙතුකංකත්වාවුධමච්චමානා

අභිලාපා නිරුත්ති නාම. නිරුත්තීනං පථා නිරුත්තිපථා නාම. ‘‘තක්යකො

විතක්යකො සඞ්කප්යපො’’ති (ධ. ස. 7) එවං යතන යතන පකායරන

පඤ්ඤාපනයතො පඤ්ඤත්ති නාම.පඤ්ඤත්තීනංපථා පඤ්ඤත්තිපථා (ධ.ස.

අට්ඨ.101-108) නාම.යසසංසබ් ත්ථ පාක යමව. 

එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායනචවුධමත්තසදියසොවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

උපසීවමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නන්දමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

46. සත්තයම නන්දසුත්යත – පඨමගාථායත්යථො – යෙොයක 

ඛත්තිොදයෙොජනා ආජීවකනිගණ්ඨාදියක සන්ධාය ‘‘සන්ති යලොයක

මුනයයො’’තිවදන්ති. තයදංකථංසූතිකිංනුයඛොයතසමාපත්තිඤාණාදිනා

ඤායණන උපපන්නත්තා ඤාණූපපන්නං මුනි යනො වදන්ති, එවංවිධං නු 

වදන්ති, උදාහු යව නානප්පකාරයකන ලූඛජීවිතසඞ්ඛායතන 

ජීවියතනූපපන්නන්ති. 

නිද්යදයස අට්ඨසමාපත්තිඤායණන වාති 
පඨමජ්ඣානාදිඅට්ඨසමාපත්තිසම්පයුත්තඤායණන වා. 

පඤ්චාභිඤ්ඤාඤායණනවාතිපුබ්ය නිවාසාදිජානනඤායණනවා. 

47. අථස්ස භගවා තදුභයම්පි පටික්ඛිපිත්වා මුනිං දස්යසන්යතො ‘‘න

දිට්ඨිො’’ති ගාථමාහ. 

48. ඉදානි ‘‘දිට්ඨාදීහි සුද්ධී’’ති වදන්තානං වායද කඞ්ඛාපොනත්ථං 

‘‘යෙ යකචියම’’ති පුච්ඡති. තත්ථ අයනකරූයපනාති 

යකොතූෙලමඞ්ගලාදිනාපි. තත්ථ ෙතා චරන්තාති තත්ථ සක්කායදිට්ඨියා
ගුත්තාවිෙරන්තා. 

49. අථස්ස තථාසුද්පඅභාවංදීයපන්යතොභගවාචතුත්ථංගාථමාෙ. 

50. එවං ‘‘නාතරිංසූ’’තිසුත්වාඉදානියයොඅතරි, තංයසොතුකායමො ‘‘යෙ 

යකචියම’’ති පුච්ඡති. අථස්ස භගවා ඔඝතිණ්ණමුයඛන ජාතිජරාතිණ්යණ
දස්යසන්යතො ඡට්ඨංගාථමාෙ. 
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51. තත්ථ නිවුතාතිඔවුධම ාපරියයොනද්ධා. යෙසීධාතියයසුඉධ, එත්ථච

සු-ඉති නිපාතමත්තං. තණ්හං පරිඤ්ඤාොති තීහි පරිඤ්ඤාහි තණ්ෙං
පරිජානිත්වා.යසසං සබ් ත්ථපුබ්ය වුධමත්තනයත්තාපාක යමව. 

52. එවං භගවා අරෙත්තනිකූය යනව යදසනං නිට්ඨායපසි, 
යදසනාපරියයොසායන පන නන්යදො භගවයතො භාසිතං අභිනන්දමායනො 

එතාභිනන්දාමීති ගාථමාෙ. ඉධාපි ච පුබ්ය  වුධමත්තසදියසො එව
ධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

නන්දමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. යහමකමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

53. අට්ඨයම යෙමකසුත්යත – යෙ යම පුබ්යබ විොකංසූති යය

 ාවරිආදයයො පුබ්ය මය්ෙං සකංලද්පං වියාකංසු. හුරං යගොතමසාසනාති

යගොතමසාසනයතො පුබ් තරං. සබ්බං තං තක්කවඩ්ඪනන්ති සබ් ං තං
කාමවිතක්කාදිවඩ්ඪනං. 

යෙචඤ්යඤතස්සආචරිොතියයචඅඤ්යඤ තස්ස ාවරියස්සආචායර

සික්ඛාපකා ආචරියා. යත සකං දිට්ඨින්ති යත ආචරියා අත්තයනො දිට්ඨිං. 

සකං ඛන්තින්ති අත්තයනො ඛමනං. සකං රුචින්ති අත්තයනො යරොචනං. 

විතක්කවඩ්ඪනන්ති කාමවිතක්කාදිවිතක්කානං උප්පාදනං පුනප්පුනං

පවත්තනං. සඞ්කප්පවඩ්ඪනන්ති කාමසඞ්කප්පාදීනං වඩ්ඪනං. ඉමානි ද්යව
පදානිසබ් සඞ්ගාහිකවයසනවුධමත්තානි.ඉදානි කාමවිතක්කාදියකසරූපයතො

දස්යසතුං ‘‘කාමවිතක්කවඩ්ඪන’’න්තිආදිනා නයයන නවවිතක්යක
දස්යසසි. 

54. තණ්හානිග්ඝාතනන්ති තණ්ොවිනාසනං. 

55-6. අථස්ස භගවාතංධම්මංආචික්ඛන්යතො ‘‘ඉධා’’තිගාථාද්වයමාෙ.

තත්ථ එතදඤ්ඤාෙයෙසතාතිඑතංනිබ් ානංපදමච්චුතං‘‘සබ්ය  සඞ්ඛාරා

අනිච්චා’’තිආදිනා (ධ. ප. 277; යථරගා. 676; කථා. 753) නයයන
විපස්සන්තා අනුපුබ්ය න ජානිත්වා යය කායානුපස්සනාසතිආදීහි සතා. 

දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතාතිවිදිතධම්මත්තා දිට්ඨධම්මා ච රාගාදිනිබ් ායනනච
අභිනිබ්බුතා.යසසංසබ් ත්ථපාක යමව. 

එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ් සදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 
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යෙමකමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. යතොයදෙයමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

57. නවයම යතොයදයයසුත්යත – වියමොක්යඛො තස්ස කීදියසොති තස්ස
ළාදියසොවියමොක්යඛොඉච්ඡිතබ්ය ොතිපුච්ඡති. 

58. ඉදානිස්ස අඤ්ඤවියමොක්ඛාභාවං දස්යසන්යතො භගවා දුතියං

ගාථමාෙ.තත්ථ වියමොක්යඛොතස්සනාපයරොතිතස්සඅඤ්යඤොවියමොක්යඛො
නත්ථි. 

59. එවං ‘‘තණ්ෙක්ඛයයො එව වියමොක්යඛො’’ති වුධමත්යතපි තමත්ථං

අසල්ලක්යඛන්යතො ‘‘නිරාසයසොයසොඋදආසසායනො’’තිපුනපුච්ඡති.තත්ථ 

උදපඤ්ඤකප්පීතිඋදාහුසමාපත්තිඤාණාදිනාඤායණනතණ්ොකප්පංවා 
දිට්ඨිකප්පංවාකප්පයති. 

60. අථස්ස භගවා තං ආචික්ඛන්යතො චතුත්ථං ගාථමාෙ. තත්ථ 

කාමභයවතිකායමච භයවච. 

රූයප නාසීසතීති චතුසමුට්ඨානියක රූපාරම්මයණ ඡන්දරාගවයසන න

පත්යථති. සද්ධාදීසුපිඑයසව නයයො.පලිය ොධට්යඨනරායගොඑවකිඤ්චනං 

රාගකිඤ්චනං මදනට්යඨන වා. යදොසකිඤ්චනාදීසුපි එයසව නයයො. යසසං
සබ් ත්ථපාක යමව. 

එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ් සදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

යතොයදයයමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. කප්පමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

61. දසයම කප්පසුත්තනිද්යදයස – මජ්යඣ සරස්මින්ති
පුරිමපච්ඡිමයකොටිපඤ්ඤාණාභාවයතොමජ්ඣභූයත සංසායරතිවුධමත්තංයෙොති. 

තිට්ඨතන්තිතිට්ඨමානානං. ෙථායදංනාපරංසිොතියථාඉදංදුක්ඛංපුනන
භයවයය. 

ආගමනන්ති පුබ් න්තයතො ඉධාගමනං. ගමනන්ති ඉයතො

පරයලොකගමනං. ගමනාගමනන්ති තදුභයවයසන වුධමත්තං. කාෙන්ති

මරණකාලං. ගතීතිනිබ් ත්ති. භවාභයවොතිභවයතොභයවො. චුතිචාතිභවයතො

චවනඤ්ච. උපපත්ති චාති චුතස්සඋපපත්තිච. නිබ්බත්තිචාතිපාතුභායවො ච. 

යභයදො චාති ඛන්ධයභයදො ච. ජාති චාති ජනනඤ්ච. ජරා චාති ොනි ච. 
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මරණඤ්චාති ජීවිතින්ද්රියස්ස චායගො ච. පුරිමාපි යකොටි න පඤ්ඤාෙතීති

පුබ් ාපියකොටිනත්ථිනසංවිජ්ජති.තථා පච්ඡිමාපියකොටි. 

එත්තකාජාතියෙොතිඑතපරමා ජාතියයො. වට්ටං වත්තීතිසංසාරපවත්ති. 

තයතො පරං න වත්තතීතිතයතො උද්ධංනප්පවත්තති. යහවංනත්ථීති එවං

නත්ථි න සංවිජ්ජති. හි-ඉති නිපායතො. අනමතග්යගොෙන්ති අයං සංසායරො
අවිදිතග්යගො. 

අවිජ්ජානීවරණානන්ති අවිජ්ජාය ආවරිතානං. තණ්හාසංයෙොජනානන්ති 

කාමරාගසඞ්ඛාතතණ්ො න්ධන ද්ධානං. සන්ධාවතන්ති කාමධාතුයා

පුනප්පුනංධාවන්තානං. සංසරතන්තිරූපාරූපධාතුයා සංසරන්තානං. දුක්ඛං

පච්චනුභූතන්තිකායකයචතසිකදුක්ඛං අනුභූතංවින්දිතං. තිබ්බන්ති ෙලං. 

බයසනන්ති අවඩ්ඪි විනායසො. කටසී වඩ්ඪිතාතිසුසානවඩ්ඪිතං. අෙයමවාති

යුත්තයමව. සබ්බසඞ්ඛායරසූති යතභූමකසඞ්ඛායරසු. නිබ්බින්දිතුන්ති

උක්කණ්ඨිතුං. විරජ්ජිතුන්ති විරාගං උප්පායදතුං. විමුච්චිතුන්ති යමොයචතුං. 

වට්ටං වත්තිස්සතීතිසංසාරපවත්තංයතභූමකවට් ංඅනාගයතපවත්තිස්සති. 

තයතො පරං න වත්තිස්සතීති තයතො උද්ධං අනාගයත සංසාරපවත්තං 

නප්පවත්තිස්සති. ජාතිභයෙතිජාතිංපටිච්ච උප්පජ්ජනකභයය. ජරාභොදීසුපි
එයසවනයයො. 

62-3. අථස්ස භගවා තමත්ථං  යාකයරොන්යතො උපරූපරිගාථායයො

අභාසි. දුතියගාථා වුධමත්තත්ථායයව. තතියගාථාය අකිඤ්චනන්ති

කිඤ්චනපටිපක්ඛං. අනාදානන්තිආදානපටිපක්ඛං, කිඤ්චනාදානවූපසමන්ති

වුධමත්තං යෙොති. අනාපරන්ති අපරපටිභාගදීපවිරහිතං, යසට්ඨන්ති වුධමත්තං 
යෙොති. 

64. චතුත්ථගාථාය න යත මාරස්ස පද්ධගූති යත මාරස්ස පද්ධචරා
පරිචාරිකාසිස්සානයෙොන්ති. 

මහාජනං පායස නියෙොයජත්වා මායරතීති මායරො. අකුසලකම්යම

නියුත්තත්තා කණ්යහො. ඡසුයදවයලොයකසු අපපතිත්තා අධිපති. අකුසලානං

ධම්මානං අන්තං ගතත්තා අන්තගූ. පාපජනං න මුඤ්චතීති නමුචි. 

සතිවිප්පවාසප්පමත්තපුග්ගලානං ඤාතයකොති පමත්තබන්ධු. යසසං
සබ් ත්ථපාක යමව. 

එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ් සදියසොවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

කප්පමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. ජතුකණ්ණිමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

65. එකාදසයම ජතුකණ්ණිසුත්යත – සුත්වානහං වීර අකාමකාමින්ති

අෙං‘‘ඉතිපියසොභගවා’’තිආදිනා(පාරා.1; දී.නි.1.157, 255, 301; අ.නි.

6.10; සං.නි.5.997) නයයනවීරකාමානංඅකාමනයතොඅකාමකාමිංබුද්ධං 

සුත්වා. අකාමමාගමන්ති නික්කාමං භගවන්තං පුච්ඡිතුං ආගයතොම්හි. 

සහජයනත්තාති සෙජාතසබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණචක්ඛු. ෙථාතච්ඡන්ති

යථාතථං. බූ්රහි යමති පුන යාචන්යතො භණති. යාචන්යතො හි 

සෙස්සක්ඛත්තුම්පිභයණයය, යකොපනවායදොද්වික්ඛත්තුං. 

ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධොති ඉයමසං පදානං අත්යථො
යෙට්ඨා වුධමත්යතොව. විජ්ජාහි පන චරයණන ච සම්පන්නත්තා 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො. තත්ථ විජ්ජාති තිස්යසොපි විජ්ජා අට්ඨපි විජ්ජා.

තිස්යසො විජ්ජා භයයභරවසුත්යත (ම. නි. 1.34 ආදයයො) වුධමත්තනයයන

යවදිතබ් ා, අට්ඨ අම් ට්ඨසුත්යත (දී. නි. 1.254 ආදයයො). තත්ථ හි
විපස්සනාඤායණන මයනොමයද්පයා ච සෙ ඡ අභිඤ්ඤා පරිග්ගයෙත්වා

අට්ඨ විජ්ජා වුධමත්තා. චරණන්ති සීලසංවයරො ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා 
යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා ජාගරියානුයයොයගො සත්ත සද්ධම්මා චත්තාරි
රූපාවචරජ්ඣානානීති ඉයම පන්නරස ධම්මා යවදිතබ් ා. ඉයමයයව හි

පන්නරස ධම්මා යස්මා එයතහි චරති අරියසාවයකො ගච්ඡති අමතං දිසං, 

තස්මා‘‘චරණ’’න්තිවුධමත්තා. යථාෙ–‘‘ඉධ, මොනාම, අරියසාවයකොසීලවා

යෙොතී’’ති (ම. නි. 2.24) සබ් ං මජ්ඣිමපණ්ණාසයක වුධමත්තනයයන

යවදිතබ් ං.භගවාඉමාහිවිජ්ජාහිඉමිනාචචරයණන සමන්නාගයතො, යතන
වුධමච්චති විජ්ජාචරණසම්පන්යනොති. තත්ථ විජ්ජාසම්පදා භගවයතො 

සබ් ඤ්ඤුතං පූයරත්වා ඨිතා, චරණසම්පදා මොකාරුණිකතං. යසො
සබ් ඤ්ඤුතාය සබ් සත්තානං අත්ථානත්ථං ඤත්වා මොකාරුණිකතාය

අනත්ථං පරිවජ්යජත්වා අත්යථ නියයොයජති, යථා තං

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො. යතනස්ස සාවකා සුප්පටිපන්නා යෙොන්ති, යනො

දුප්පටිපන්නා, විජ්ජාචරණවිපන්නානඤ්හි සාවකා අත්තන්තපාදයයො විය

(පාරා.අට්ඨ.1.1). 

යසොභනගමනත්තා සුන්දරං ඨානං ගතත්තා සම්මා ගතත්තා සම්මා ච 

ගදත්තා සුගයතො. ගමනම්පිහිගතන්ති වුධමච්චති. තඤ්ච භගවයතො යසොභනං

පරිසුද්ධමනවජ්ජං. කිං පන තන්ති? අරියමග්යගො. යතන යෙස ගමයනන

යඛමං දිසං අසජ්ජමායනො ගයතොති යසොභනගමනත්තා සුගයතො. 

සුන්දරඤ්යචසඨානං ගයතොඅමතංනිබ් ානන්ති සුන්දරංඨානංගතත්තාපි

සුගයතො. සම්මා ච ගයතො යතන යතන මග්යගන පහීයන කියලයස පුන

අපච්චාගච්ඡන්යතො.වුධමත්තඤ්යෙතං – 

‘‘යසොතාපත්තිමග්යගන යය කියලසා පහීනා, යත කියලයස න
පුයනති න පච්යචති න පච්චාගච්ඡතීති සුගයතො…යප.…
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අරෙත්තමග්යගනයයකියලසා පහීනා, යතකියලයස නපුයනතින

පච්යචති න පච්චාගච්ඡතීති සුගයතො’’ති (මොනි. 38; චූළනි. 

යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදස27). 

සම්මා වා ගයතො දීපඞ්කරපාදමූලයතො පභුති යාව ය ොපමණ්ඩා තාව 
සමතිංසපාරමීතිපූරිකාය සම්මා පටිපත්තියා සබ් යලොකස්ස හිතසුඛයමව 

කයරොන්යතොසස්සතංඋච්යඡදංකාමසුඛංඅත්තකිලමථන්තිඉයමචඅන්යත

අනුපගච්ඡන්යතො ගයතොති සම්මා ගතත්තාපි සුගයතො. සම්මා යචස ගදති 

යුත්තට්ඨායනසුයුත්තයමවවාචංභාසතීති සම්මාගදත්තාපි සුගයතො. 

තත්රිදංසාධකසුත්තං– 

‘‘යංතථාගයතොවාචංජානාතිඅභූතංඅතච්ඡංඅනත්ථසංහිතං, සා

ච පයරසං අප්පියා අමනාපා, න තං තථාගයතො වාචං භාසති. යම්පි

තථාගයතො වාචං ජානාති භූතං තච්ඡං අනත්ථසංහිතං, සා ච පයරසං

අප්පියා අමනාපා, තම්පි තථාගයතො වාචං න භාසති. යඤ්ච යඛො

තථාගයතො වාචං ජානාති භූතං තච්ඡං අත්ථසංහිතං, සා ච පයරසං 

අප්පියා අමනාපා, තත්ර කාලඤ්ඤූ තථාගයතො යෙොති තස්සා වාචාය
යවයයාකරණාය. යං තථාගයතො වාචං ජානාති අභූතං අතච්ඡං

අනත්ථසංහිතං. සා ච පයරසං පියා මනාපා, නතං තථාගයතො වාචං 

භාසති.යම්පිතථාගයතොවාචංජානාතිභූතංතච්ඡංඅනත්ථසංහිතං, සා

චපයරසංපියා මනාපා, තම්පිතථාගයතොවාචංනභාසති.යඤ්චයඛො

තථාගයතොවාචංජානාතිභූතංතච්ඡං අත්ථසංහිතං, සාචපයරසංපියා

මනාපා, තත්ර කාලඤ්ඤූ තථාගයතො යෙොති තස්සා වාචාය

යවයයාකරණායා’’ති(ම.නි.2.86). 

එවං සම්මාගදත්තාපිසුගයතොති යවදිතබ්ය ො. 

සබ් ථා විදිතයලොකත්තා පන යෙොකවිදූ. යසො හි භගවා සභාවයතො
සමුදයයතො නියරොධයතො නියරොධූපායයතොති සබ් ථා යලොකං අයවදි
අඤ්ඤාසි පටිවිජ්ඣි.යථාෙ– 

‘‘යත්ථයඛො, ආවුධමයසො, නජායතිනජීයතිනමීතියතිනචවතින

උපපජ්ජති, නාෙං තං ගමයනන යලොකස්ස අන්තං ඤායතයයං

දට්යඨයයං පත්යතයයන්ති වදාමි. න චාෙං, ආවුධමයසො, අප්පත්වාව

යලොකස්ස අන්තං දුක්ඛස්ස අන්තකිරියං වදාමි. අපි චාෙං, ආවුධමයසො, 
ඉමස්මිංයයව  යාමමත්යත කයළවයර සසඤ්ඤිම්හි සමනයක
යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපමි යලොකසමුදයඤ්ච යලොකනියරොධඤ්ච

යලොකනියරොධගාමිනිඤ්චපටිපදං(සං.නි.1.107; අ.නි. 4.45). 

‘‘ගමයනන නපත්තබ්ය ො, යලොකස්සන්යතො කුදාචනං; 
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නචඅප්පත්වායලොකන්තං, දුක්ඛාඅත්ථිපයමොචනං. 

‘‘තස්මාෙයවයලොකවිදූසුයමයධො, යලොකන්තගූවුධමසිතබ්රේමචරියයො; 

යලොකස්ස අන්තං සමිතාවි ඤත්වා, නාසීසතී යලොකමිමං

පරඤ්චා’’ති. (සං.නි.1.107; අ.නි.4.45); 

අපි ච – තයයො යලොකා සඞ්ඛාරයලොයකො සත්තයලොයකො 
ඔකාසයලොයකොති. තත්ථ ‘‘එයකො යලොයකො සබ්ය  සත්තා

ආොරට්ඨිතිකා’’ති (පටි. ම. 1.112) ආගතට්ඨායන සඞ්ඛාරයලොයකො

යවදිතබ්ය ො. ‘‘සස්සයතොයලොයකොතිවාඅසස්සයතොයලොයකොතිවා’’ති (දී.

නි. 1.421; ම. නි. 1.269; සං. නි. 4.416; විභ. 937) ආගතට්ඨායන
සත්තයලොයකො. 

‘‘යාවතාචන්දිමසූරියාපරිෙරන්ති, දිසාභන්තිවියරොචමානා; 

තාව සෙස්සධා යලොයකො, එත්ථ යත වත්තතී වයසො’’ති. (ම. නි.
1.503) – 

ආගතට්ඨායන ඔකාසයලොයකො. තම්පි භගවා සබ් ථා අයවදි. තථා හිස්ස 

‘‘එයකො යලොයකො සබ්ය  සත්තා ආොරට්ඨිතිකා. ද්යව යලොකා නාමඤ්ච
රූපඤ්ච. තයයො යලොකා තිස්යසො යවදනා. චත්තායරො යලොකා චත්තායරො
ආොරා.පඤ්චයලොකාපඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා.ඡ යලොකාඡඅජ්ඣත්තිකානි
ආයතනානි.සත්තයලොකාසත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො. අට්ඨයලොකාඅට්ඨ
යලොකධම්මා. නව යලොකා නව සත්තාවාසා. දස යලොකා දසායතනානි.
ද්වාදස යලොකා ද්වාදසායතනානි. අට්ඨාරසයලොකා අට්ඨාරස ධාතුයයො’’ති

(පටි. ම.1.112) අයංසඞ්ඛාරයලොයකොපිසබ් ථාවිදියතො. 

යස්මාපයනසසබ්ය සම්පිසත්තානංආසයංජානාති, අනුසයංජානාති, 

චරිතංජානාති, අපමුත්තිංජානාති, අප්පරජක්යඛමොරජක්යඛතික්ඛින්ද්රියය 

මුදින්ද්රියය, ස්වාකායර ද්වාකායර, සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය, භබ්ය 
අභබ්ය  සත්යතජානාති.තස්මාස්සසත්තයලොයකොපිසබ් ථාවිදියතො.යථා

ච සත්තයලොයකො, එවං ඔකාසයලොයකොපි. තථා යෙස එකං චක්කවාළං
ආයාමයතො ච විත්ථාරයතො ච යයොජනානං ද්වාදස සතසෙස්සානි චතුතිංස
සතානිචපඤ්ඤාසඤ්චයයොජනානි.පරික්යඛපයතො– 

සබ් ං සතසෙස්සානි, ඡත්තිංසපරිමණ්ඩලං; 

දසයචවසෙස්සානි, අඩ්ඪුඩ්ඪානිසතානිච. 

තත්ථ – 

දුයවසතසෙස්සානි, චත්තාරිනහුතානිච; 

එත්තකං ෙලත්යතන, සඞ්ඛාතායංවසුන්ධරා. 
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තස්සායයවසන්ධාරකං– 

චත්තාරිසතසෙස්සානි, අට්යඨවනහුතානිච; 

එත්තකං ෙලත්යතන, ජලංවායතපතිට්ඨිතං. 

තස්සාපිසන්ධාරයකො– 

නවසතසෙස්සානි, මාලුයතොනභමුග්ගයතො; 

සට්ඨියචවසෙස්සානි, එසායලොකස්සසණ්ඨිති. 

එවං සණ්ඨියතයචත්ථයයොජනානං– 

චතුරාසීතිසෙස්සානි, අජ්යඣොගාළ්යෙොමෙණ්ණයව; 

අච්චුග්ගයතොතාවයදව, සියනරුපබ් තුත්තයමො. 

තයතොඋපඩ්ඪුපඩ්යඪන, පමායණනයථාක්කමං; 

අජ්යඣොගාළ්හුග්ගතාදිබ් ා, නානාරතනචිත්තිතා. 

යුගන්ධයරොඊසධයරො, කරවීයකොසුදස්සයනො; 

යනමින්ධයරොවිනතයකො, අස්සකණ්යණොගිරිබ්රො. 

එයත සත්තමොයසලා, සියනරුස්සසමන්තයතො; 

මොරාජානමාවාසා, යදවයක්ඛනියසවිතා. 

යයොජනානංසතානුච්යචො, හිමවාපඤ්චපබ් යතො; 

යයොජනානංසෙස්සානි, තීණිආයතවිත්ථයතො. 

චතුරාසීතිසෙස්යසහි, කූය හිපටිමණ්ඩියතො; 
තිපඤ්චයයොජනක්ඛන්ධ-පරික්යඛපානගව්ෙයා. 

පඤ්ඤාසයයොජනක්ඛන්ධ-සාඛායාමාසමන්තයතො; 

සතයයොජනවිත්ථිණ්ණා, තාවයදවචඋග්ගතා; 

ජම්බූයස්සානුභායවන, ජම්බුදීයපොපකාසියතො. (විසුද්ප.1.137; ධ.

ස.අට්ඨ.584); 

යඤ්යචතං ජම්බුයා පමාණං, එතයදව අසුරානං චිත්තපා ලියා, 

ගරුළානං සිම් ලිරුක්ඛස්ස, අපරයගොයායන කදම් ස්ස, උත්තරකුරූසු 

කප්පරුක්ඛස්ස, පුබ් වියදයෙ සිරීසස්ස, තාවතිංයසසු පාරිච්ඡත්තකස්සාති.
යතනාහු යපොරාණා– 

‘‘පා ලී සිම් ලීජම්බූ, යදවානං පාරිච්ඡත්තයකො; 

කදම්ය ොකප්පරුක්යඛොච, සිරීයසනභවතිසත්තමං. 
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‘‘ද්යවඅසීතිසෙස්සානි, අජ්යඣොගාළ්යෙොමෙණ්ණයව; 

අච්චුග්ගයතොතාවයදව, චක්කවාළසිලුච්චයයො; 

පරික්ඛිපිත්වා තං සබ් ං, යලොකධාතුමයං ඨියතො’’ති. (විසුද්ප. 

1.137; ධ.ස.අට්ඨ.584); 

තත්ථ චන්දමණ්ඩලං එකූනපඤ්ඤාසයයොජනං, සූරියමණ්ඩලං 

පඤ්ඤාසයයොජනං, තාවතිංසභවනං දසසෙස්සයයොජනං, තථා අසුරභවනං
අවීචිමොනිරයයොජම්බුදීයපො ච.අපරයගොයානංසත්තසෙස්සයයොජනං.තථා
පුබ් වියදයෙො. උත්තරකුරු අට්ඨසෙස්සයයොජයනො. එකයමයකො යචත්ථ
මොදීයපො පඤ්චසතපඤ්චසතපරිත්තදීපපරිවායරො. තං සබ් ම්පි එකං 

චක්කවාළං එකා යලොකධාතු. තදන්තයරසු යලොකන්තරිකනිරයා. එවං 
අනන්තානි චක්කවාළානි අනන්තා යලොකධාතුයයො භගවා අනන්යතන
බුද්ධඤායණන අයවදි අඤ්ඤාසි පටිවිජ්ඣි. එවමස්ස ඔකාසයලොයකොපි

සබ් ථාවිදියතො.එවම්පි සබ්බථා විදිතයෙොකත්තායෙොකවිදූ. 

අත්තයනොපනගුයණහිවිසිට්ඨතරස්සකස්සචිඅභාවයතොනත්ථිඑතස්ස 

උත්තයරොති අනුත්තයරො. තථායෙසසීලගුයණනපිසබ් ංයලොකං අභිභවති
සමාප…යප.… පඤ්ඤා… විමුත්ති… විමුත්තිඤාණදස්සනගුයණනපි.
සීලගුයණනපි අසයමො අසමසයමො අප්පටියමො අප්පටිභායගො
අප්පටිපුග්ගයලො…යප.…විමුත්තිඤාණදස්සනගුයණනපි. යථාෙ–‘‘නයඛො
පනාෙං පස්සාමි සයදවයක යලොයක…යප.… සයදවමනුස්සාය අත්තනා 

සීලසම්පන්නතර’’න්ති(සං.නි.1.173; අ.නි.4.21) විත්ථායරො. 

එවං අග්ගපසාදසුත්තාදීනි (අ.නි.4.34; ඉතිවුධම.90) ‘‘නයම ආචරියයො

අත්ථී’’තිආදිකා (ම. නි. 1.285; මොව. 11; කථා. 405; මි. ප. 4.5.11) 
ගාථායයො චවිත්ථායරතබ් ා. 

පුරිසදම්යම සායරතීති පුරිසදම්මසාරථි, දයමතිවියනතීතිවුධමත්තංයෙොති.

තත්ථ පුරිසදම්මාතිඅදන්තාදයමතුංයුත්තාතිරච්ඡානපුරිසාපි මනුස්සපුරිසාපි

අමනුස්සපුරිසාපි. තථා හි භගවතා තිරච්ඡානපුරිසාපි අපලායලො නාගරාජා
චූයළොදයරො මයෙොදයරො අග්ගිසියඛො ධූමසියඛො අරවායළො නාගරාජා

ධනපාලයකොෙත්ථීතිඑවමාදයයොදමිතානිබ්බිසාකතා, සරයණසුචසීයලසු
ච පතිට්ඨාපිතා. මනුස්සපුරිසාපි 
සච්චකනිගණ්ඨපුත්තඅම් ට්ඨමාණවයපොක්ඛරසාතියසොණදන්තකූ දන්තාද
යයො. අමනුස්සපුරිසාපිආළවකසූචියලොමඛරයලොමයක්ඛසක්කයදවරාජාදයයො
දමිතා විනීතා විචියත්රහි විනයනූපායයහි. ‘‘අෙං යඛො යකසි පුරිසදම්යම

සණ්යෙනපිවියනමි, ඵරුයසනපිවියනමි, සණ්ෙඵරුයසනපිවියනමීති’’ති (අ.

නි. 4.111) ඉදඤ්යචත්ථ සුත්තං විත්ථායරතබ් ං. අපි ච භගවා
විසුද්ධසීලාදීනං පඨමජ්ඣානාදීනි යසොතාපන්නාදීනඤ්ච
උත්තරිමග්ගපටිපදං ආචික්ඛන්යතොදන්යතපිදයමතියයව. 
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අථ වා අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථීති එකයමවිදං අත්ථපදං. භගවා හි

තථා පුරිසදම්යම සායරති, යථා එකපල්ලඞ්යකයනව නිසින්නා අට්ඨ දිසා
අසජ්ජමානා ධාවන්ති. තස්මා ‘‘අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථී’’ති වුධමච්චති. 

‘‘ෙත්ථිදමයකන, භික්ඛයව, ෙත්ථි දම්යමො සාරියතො එකංයයව දිසං

ධාවතී’’තිඉදඤ්යචත්ථ සුත්තං(ම.නි.3.312) විත්ථායරතබ් ං. 

වීරිෙවාති අරියමග්යගන සබ් පාපයකහි විරයතො. පහූති පභූ. විසවීති

පරසන්තායනවීරියුප්පාදයකො. අෙමත්යතොතිසමත්ථචිත්යතො. 

විරයතොති අරියමග්යගන විරතත්තා ආයතිං අප්පටිසන්පයකො. 

සබ්බපාපයකහිනිරෙදුක්ඛංඅතිච්චාති ආයතිංඅප්පටිසන්පතායනිරයදුක්ඛං

අතිච්ච ඨියතො. වීරිෙවායසොති වීරියනියකයතො. යසො වීරිෙවාති යසො 

ඛීණාසයවො‘‘වීරියවා’’තිවත්තබ් තංඅරෙති. පධානවාවීයරො තාදීතිඉමානි

පනස්ස ථුතිවචනානි. යසො හි පධානවා මග්ගජ්ඣානපධායනන, වීයරො 

කියලසාරිවිද්ධංසනසමත්ථතාය, තාදි නිබ්බිකාරතාය පවුච්චයත තථත්තාති
තථාරූයපො‘‘වීරියවා’’තිපවුධමච්චති. 

යතකාමකාමියනොතිඑයතරූපාදිවත්ථුකායම ඉච්ඡන්තා. රාගරාගියනොති

රායගන රඤ්ජිතා. සඤ්ඤාසඤ්ඤියනොති රාගසඤ්ඤාය සඤ්ඤියනො. න 

කායම කායමතීති රූපාදිවත්ථුකායම න පත්යථති. අකායමොති කායමහි

විරහියතො. නික්කායමොතිනික්කන්තකායමො. 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණන්ති තියද්ධගතං සබ් යනයයපථං ජානාතීති

සබ් ඤ්ඤූ, තස්ස භායවො සබ් ඤ්ඤුතා, සබ් ඤ්ඤුතා එව ඤාණං

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණසඞ්ඛාතං යනත්තඤ්ච වාසනාය

සෙ කියලයස පරායජත්වා ජිතත්තා ජිනභායවො ච අපුබ්බං අචරිමං අපුයර

අපච්ඡා එකස්මිං ඛයණ එකස්මිංකායල උප්පන්යනො පුබ් න්තයතො උද්ධං
පන්යනොතිඋප්පන්යනො. 

66. යතජීයතජසාතියතයජනසමන්නාගයතොයතජසාඅභිභුයය. ෙමහං

විජඤ්ඤං ජාතිජරාෙ ඉධ විප්පහානන්ති යං අෙං ජාතිජරාය පොනභූතං
ධම්මංඉයධවජායනයයං. 

ජගතීතිපථවී. සබ්බං ආකාසගතන්තිසකලංආකායසපවත්තංපත්ථ ං. 

තමගතන්ති තමයමව තමගතං අන්ධකාරං යථා ගූථගතං මුත්තගතන්ති. 

අභිවිහච්චාති නායසත්වා. අන්ධකාරං විධමිත්වාති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණුප්පත්තිනිවාරකං අන්ධකාරං පලායපත්වා. ආයෙොකං

දස්සයත්වාති සූරියායලොකං දස්සයත්වා. ආකායසති අජ ාකායස. 

අන්තලික්යඛති අන්තරධාතුසමත්ථතුච්යඡොකායස. ගගනපයථති යදවතානං

ගමනමග්යග ගච්ඡති. සබ්බං අභිසඞ්ඛාරසමුදෙන්ති සකලං කම්මං සමුදයං 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 

36 

පටුන 

උප්පාදං, තණ්ෙන්ති අත්යථො. කියෙසතමං අවිජ්ජන්ධකාරං විධමිත්වාති
කියලසතමසඞ්ඛාතං අඤ්ඤාණං අවිජ්ජන්ධකාරං නීෙරිත්වා නායසත්වා. 

ඤාණායෙොකං පඤ්ඤායලොකං දස්සයත්වා. වත්ථුකායම පරිජානිත්වාති 

රූපාදිවත්ථුකායම ඤාතතීරණපරිඤ්ඤායජානිත්වා. කියෙසකායමපහාොති 
උපතාපනසඞ්ඛායතකියලසකායමපොනපරිඤ්ඤායපජහිත්වා. 

67. අථස්සභගවා තංධම්මංආචික්ඛන්යතොඋපරූපරිගාථායයො අභාසි.

තත්ථ යනක්ඛම්මං දට්ඨු යඛමයතොති නිබ් ානඤ්ච නිබ් ානගාමිනිඤ්ච

පටිපදං ‘‘යඛම’’න්ති දිස්වා. උග්ගහිතන්ති තණ්ොවයසන දිට්ඨිවයසන

ගහිතං. නිරත්තංවාතිනිරස්සිතබ් ංවා, මුඤ්චිතබ් න්ති වුධමත්තංයෙොති. මා

යතවිජ්ජිත්ථාතිමා යතඅයෙොසි. කිඤ්චනන්ති රාගාදිකිඤ්චනං, තම්පියත
මාවිජ්ජිත්ථ. 

මුඤ්චිතබ්බන්ති මුඤ්චිත්වා න පුන ගයෙතබ් ං. විජහිතබ්බන්ති

චජිතබ් ං. වියනොයදතබ්බන්ති ඛිපිතබ් ං. බයන්තීකාතබ්බන්ති විගතන්තං

කාතබ් ං. අනභාවංගයමතබ්බන්තිඅනුඅනුඅභාවංගයමතබ් ං. 

68-9. පුබ්යබති අතීයත සඞ්ඛායර ආරබ්භ උප්පන්නකියලසා. 

බ්රාහ්මණාතිභගවාජතුකණ්ණිංආලපති. යසසංසබ් ත්ථපාක යමව. 

එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ් සදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

ජතුකණ්ණිමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. භද්රාවුධමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

70. ද්වාදසයම භද්රාවුධමධසුත්යත – ඔකඤ්ජහන්ති ආලයං ජෙං. 

තණ්හච්ඡිදන්ති තණ්ොකායච්ඡිදං. අයනජන්ති යලොකධම්යමසු නික්කම්පං. 

නන්දිඤ්ජහන්ති අනාගතරූපාදිපත්ථනාජෙං. එකා එව හි සා තණ්ො, 

ථුතිවයසනඉධනානප්පකාරයතොවුධමත්තා. කප්පඤ්ජහන්තිදුවිධං කප්පජෙං. 

අභිොයචති අතිවිය යාචාමි. සුත්වාන නාගස්ස අපනමිස්සන්ති ඉයතොති
නාගස්සතවභගවයතොවචනං සුත්වාඉයතොපාසාණකයචතියයතො හුජනා
පක්කමිස්සන්තීතිඅපප්පායයො. 

යෙ උපයුපාදානාති තණ්ොදිට්ඨීහි උපගන්ත්වා ගහිතා. යචතයසො

අධිට්ඨානාති චිත්යත පතිට්ඨිතා. අභිනියවසානුසොති පතිට්ඨහිත්වා
ආගන්ත්වාසයතා. 
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71. ජනපයදහි සඞ්ගතාති අඞ්ගාදීහි ජනපයදහි ඉධ සමාගතා. 

විොකයරොහීතිධම්මංයදයසහි. 

සඞ්ගතාති එයත ඛත්තියාදයයො එළාභූතා. සමාගතාති වුධමත්තප්පකායරහි

ජනපයදහිආගතා. සයමොහිතාතිරාසීභූතා. සන්නිපතිතාති අපයයොගා. 

72. අථස්ස ආසයානුයලොයමන ධම්මං යදයසන්යතො භගවා

උපරූපරිගාථායයො අභාසි. තත්ථ ආදානතණ්හන්ති රූපාදීනං ආදායකං

ගෙණතණ්ෙං, තණ්හුපාදානන්ති වුධමත්තං යෙොති. ෙං ෙඤ්හි

යෙොකස්මිමුපාදිෙන්තීතිඑයතසු උද්ධාදියභයදසුයංයංගණ්ෙන්ති. යතයනව

මායරො අන්යවති ජන්තුන්ති යතයනව 

උපාදානපච්චයනිබ් ත්තකම්මාභිසඞ්ඛාරනිබ් ත්තවයසන
පටිසන්පක්ඛන්ධමායරොතං සත්තංඅනුගච්ඡති. 

73. තස්මාපජානන්තිතස්මාඑතමාදීනවංඅනිච්චාදිවයසනවාසඞ්ඛායර 

පජානන්යතො. ආදානසත්යත ඉති යපක්ඛමායනො, පජං ඉමං මච්චුයධයෙය 

විසත්තන්තිආදාතබ් ට්යඨනආදායනසුරූපාදීසුසත්යතසබ් යලොයකඉමං

පජං මච්චුයධයයය ලග්ගං යපක්ඛමායනො, ආදානසත්යත වා 
ආදානාභිනිවිට්යඨ පුග්ගයලආදානසඞ්ගයෙතුඤ්චඉමං පජංමච්චුයධයයය
ලග්ගං තයතො වීතික්කමිතුං අසමත්ථං ඉති යපක්ඛමායනො කිඤ්චනං
සබ් යලොයකනඋපාදියයථාති.යසසං සබ් ත්ථපාක යමව. 

එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ් සදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

භද්රාවුධමධසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. උදෙමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

74. යතරසයම උදයසුත්යත – අඤ්ඤාවියමොක්ඛන්ති
පඤ්ඤානුභාවනිජ්ඣානංතංවියමොක්ඛං පුච්ඡති. 

පඨයමනපි ඣායනන ඣායීති 

විතක්කවිචාරපීතිසුඛචිත්යතකග්ගතාසම්පයුත්යතන පඤ්චඞ්ගියකන

පඨමජ්ඣායනන ඣායතීති ඣායී. දුතියෙනාති

පීතිසුඛචිත්යතකග්ගතාසම්පයුත්යතන. තතියෙනාති

සුඛචිත්යතකග්ගතාසම්පයුත්යතන. චතුත්යථනාති

උයපක්ඛාචිත්යතකග්ගතාසම්පයුත්යතන. සවිතක්කසවිචායරනපිඣායනන

ඣායීතිචතුක්කනයපඤ්චකනයයසු පඨමජ්ඣායනනසවිතක්කසවිචායරනපි

ඣායනන ඣායතීති ඣායී. අවිතක්කවිචාරමත්යතනාති පඤ්චකනයය
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දුතියයනඣායනන. අවිතක්කඅවිචායරනාතිදුතියතතියාදිඅවයසසඣායනන. 

සප්පීතියකනාති පීතිසම්පයුත්යතන දුකතිකඣායනන. නිප්පීතියකනාති

පීතිවිරහියතන තදවයසසඣායනන. සාතසහගයතනාති සුඛසෙගයතන

තිකචතුක්කඣායනන. උයපක්ඛාසහගයතනාති චතුක්කපඤ්චයකන. 

සුඤ්ඤයතනපීති සුඤ්ඤතවියමොක්ඛසම්පයුත්යතන. අනිමිත්යතනපීති
අනිච්චනිමිත්තං ධුවනිමිත්තං අනිමිත්තඤ්ච උග්ඝාය ත්වා පටිලද්යධන 

අනිමිත්යතනපි ඣායනන ඣායතීති ඣායී. අප්පණිහියතනපීති
මග්ගාගමනවයසනපණිපංයසොයධත්වා පරියාදියත්වාඵලසමාපත්තිවයසන

අප්පණිහියතනපි. යෙොකියෙනපීතියලොකියයනපඨමදුතියතතියචතුත්යථන. 

යෙොකුත්තයරනපීතියතයනව යලොකුත්තරසම්පයුත්යතන. ඣානරයතොති

ඣායනසුඅභිරයතො. එකත්තමනුයුත්යතොතිඑකත්තං එළාභාවං අනුයුත්යතො

පයුත්යතො. සදත්ථගරුයකොති සකත්ථගරුයකො, ක-කාරස්සායං ද-කායරො
කයතො. සදත්යථොති ච අරෙත්තං යවදිතබ් ං. තඤ්හි අත්තූපනි ද්ධට්යඨන
අත්තානං අවිජෙනට්යඨන අත්තයනො පරමත්ථට්යඨන ච අත්තයනො 
අත්ථත්තා සකත්යථොති වුධමච්චති. ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනවයසන

සකත්ථගරුයකො, ‘‘නිබ් ානගරුයකො’’ති එයක. අරයජොති නික්කියලයසො. 

විරයජොති විගතකියලයසො. නිරයජොති අපනීතකියලයසො, ‘‘විතරයජො’’තිපි

පායඨො, යසොයයවත්යථො. රජාපගයතොති කියලයසහි දූරීභූයතො. 

රජවිප්පහීයනොතිකියලසප්පහීයනො. රජවිප්පයුත්යතොති කියලයසහිමුත්යතො. 

පාසාණයක යචතියෙති පාසාණපිට්යඨ 

පාරායනසුත්තන්තයදසිතට්ඨායන. සබ්යබොස්සුක්කපටිප්පස්සද්ධත්තාති

සබ්ය සං කියලසඋස්සුක්කානංපටිප්පස්සද්ධත්තා, නාසිතත්තා ආසීයනො. 

කිච්චාකිච්චන්ති ‘‘ඉදංකත්තබ් ං, ඉදංනකත්තබ් ’’න්තිඑවංමනසා 

චින්යතතබ් ං. කරණීොකරණීෙන්තිකායද්වායරනඅවස්සංඉදං කරණීයං, 

ඉදං න කරණීයන්ති එවං කරණීයාකරණීයං. පහීනන්ති විස්සට්ඨං. 

වසිප්පත්යතොතිපගුණභාවප්පත්යතො. 

75. අථ භගවා යස්මා උදයයො චතුත්ථජ්ඣානලාභී, තස්මාස්ස
පටිලද්ධඣානවයසන නානප්පකාරයතො අඤ්ඤාවියමොක්ඛං දස්යසන්යතො

උපරූපරිගාථමාෙ. තත්ථ පහානං කාමච්ඡන්දානන්ති යදිදං පඨමං ඣානං

නිබ් ත්යතන්තස්ස කාමච්ඡන්දපොනං, තම්පි අඤ්ඤාවියමොක්ඛන්ති පබ්රූමි.
එවංසබ් පදානියයොයජතබ් ානි. 

ො චිත්තස්ස අකෙයතාති චිත්තස්ස ගිලානභායවො. ගිලායනො හි

අකල්ලයකොතිවුධමච්චති.විනයයපිවුධමත්තං–‘‘නාෙං, භන්යත, අකල්ලයකො’’ති

(පාරා. 151). අකම්මඤ්ඤතාති චිත්තයගලඤ්ඤසඞ්ඛායතොව

අකම්මඤ්ඤතාකායරො. ඔලීෙනාති ඔලීයනාකායරො. ඉරියාපථිකචිත්තඤ්හි



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 

39 

පටුන 

ඉරියාපථං සන්ධායරතුං අසක්යකොන්තං රුක්යඛ වග්ගුලි විය ඛීයල

ලග්ගිතඵාණිතවාරයකො විය ච ඔලීයති, තස්ස තං ආකාරං සන්ධාය

‘‘ඔලීයනා’’ති වුධමත්තං. දුතියපදං උපසග්ගවයසන වඩ්ඪිතං. ලීනාති

අවිප්ඵාරිකතාය පටිකුටිතං. ඉතයර ද්යව ආකාරභාවනිද්යදසා. ථිනන්ති

සප්පිපිණ්යඩො විය අවිප්ඵාරිකතාය ඝනභායවන ඨිතං. ථිෙනාති

ආකාරනිද්යදයසො. ථියතභායවො ථියතත්තං, අවිප්ඵාරවයසයනව ථද්ධතාති

අත්යථො(ධ.ස.අට්ඨ. 1162). 

76. උයපක්ඛාසතිසංසුද්ධන්ති චතුත්ථජ්ඣානඋයපක්ඛාසතීහි සංසුද්ධං. 

ධම්මතක්කපුයරජවන්ති ඉමිනා තස්මිං චතුත්ථජ්ඣානවියමොක්යඛ ඨත්වා
ඣානඞ්ගානි විපස්සිත්වා අපගතං අරෙත්තවියමොක්ඛං වදති.
අරෙත්තවියමොක්ඛස්ස හි මග්ගසම්පයුත්තසම්මාසඞ්කප්පාදියභයදො

ධම්මතක්යකො පුයරජයවො යෙොති. යතනාෙ ‘‘ධම්මතක්කපුයරජව’’න්ති. 

අවිජ්ජාෙ පයභදනන්ති එතයමව ච අඤ්ඤාවියමොක්ඛං
අවිජ්ජාපයභදනසඞ්ඛාතං නිබ් ානං නිස්සාය ජාතත්තා කාරයණොපචායරන 

‘‘අවිජ්ජායපයභදන’’න්තිබූ්රමීතිති. 

ො චතුත්යථ ඣායන උයපක්ඛාති එත්ථ උපපත්තියතො ඉක්ඛතීති

උයපක්ඛා, සමං පස්සති අපක්ඛපතිතා හුත්වා පස්සතීති අත්යථො. 

උයපක්ඛනාති ආකාරනිද්යදයසො. අජ්ඣුයපක්ඛනාති උපසග්ගවයසන පදං

වඩ්ඪිතං. චිත්තසමතාති චිත්තස්යසකග්ගභායවො. චිත්තප්පස්සද්ධතාති

චිත්තස්ස ඌනාතිරිත්තවජ්ජිතභායවො. මජ්ඣත්තතාති චිත්තස්ස මජ්යඣ
ඨිතභායවො. 

77. එවං අවිජ්ජාපයභදවචයනන වුධමත්තං නිබ් ානං සුත්වා ‘‘තං කිස්ස 

විප්පොයනන වුධමච්චතී’’ති පුච්ඡන්යතො ‘‘කිංසු සංයෙොජයනො’’ති ගාථමාෙ.

තත්ථ කිංසුසංයෙොජයනොතිකිංසංයයොජයනො. විචාරණන්තිවිචාරණකාරණං. 

කිස්සස්ස විප්පහායනනාතිකිංනාමකස්සඅස්සධම්මස්සවිප්පොයනන. 

78. අථස්ස භගවා තමත්ථං  යාකයරොන්යතො ‘‘නන්දිසංයෙොජයනො’’ති

ගාථමාෙ.තත්ථ විතක්කස්සාතිකාමවිතක්කාදියකොවිතක්යකොඅස්ස. 

79. ඉදානි තස්ස නිබ් ානස්ස මග්ගං පුච්ඡන්යතො ‘‘කථං සතස්සා’’ති

ගාථමාෙ.තත්ථ විඤ්ඤාණන්ති අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං. 

80. 

අථස්සමග්ගංකයථන්යතොභගවා ‘‘අජ්ඣත්තඤ්චා’’තිගාථමාෙ.තත්ථ 

එවං සතස්සාතිඑවංසතස්සසම්පජානස්ස.යසසංසබ් ත්ථපාක යමව. 

එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ් සදියසොවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 
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සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

උදයමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. යපොසාෙමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

81. චුද්දසයම යපොසාලසුත්යත – යෙො අතීතං ආදිසතීති යයො භගවා 
අත්තයනොචපයරසඤ්ච‘‘එකම්පිජාති’’න්තිආදියභදංඅතීතංආදිසති. 

එකම්පි ජාතින්ති එකම්පි පටිසන්පමූලකං චුතිපරියයොසානං

එකභවපරියාපන්නං ඛන්ධසන්තානං. එස නයයො ද්යවපි ජාතියෙොතිආදීසු. 

අයනයකපි සංවට්ටකප්යපතිආදීසු පන පරිොයමායනො කප්යපො

සංවට් කප්යපො, තදා සබ්ය සං බ්රේමයලොයක සන්නිපතනයතො.

වඩ්ඪමායනො කප්යපො විවට් කප්යපො, තදා බ්රේමයලොකයතො සත්තානං
විවට් නයතො. තත්ථ සංවට්ය න සංවට් ට්ඨායී ගහියතො යෙොති

තංමූලකත්තා, විවට්ය න ච විවට් ට්ඨායී. එවඤ්හි සති යානි තානි

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, කප්පස්ස අසඞ්යඛයයයානි. කතමානි චත්තාරි? 
සංවට්ය ො සංවට් ට්ඨායී විවට්ය ො විවට් ට්ඨායී’’ති වුධමත්තානි (අ. නි.

4.156), තානි පරිග්ගහිතානි යෙොන්ති. සංවට්ටකප්යප විවට්ටකප්යපති ච 

කප්පස්ස අද්ධං ගයෙත්වා වුධමත්තං. සංවට්ටවිවට්ටකප්යපති සකලං කප්පං

ගයෙත්වා වුධමත්තං. කථං අනුස්සරතීති යච? අමුත්රාසින්තිආදිනා නයයන.

තත්ථ අමුත්රාසින්තිඅමුම්හිසංවට් කප්යපඅෙංඅමුම්හිභයවවා යයොනියාවා
ගතියා වා විඤ්ඤාණට්ඨිතියා වා සත්තාවායස වා සත්තනිකායය වා ආසිං. 

එවංනායමොති තිස්යසො වා ඵුස්යසො වා. එවංයගොත්යතොති කච්චායනො වා

කස්සයපොවා. ඉදමස්සඅතීතභයවඅත්තයනොනාමයගොත්තානුස්සරණවයසන
වුධමත්තං. සයච පන තස්මිං කායල අත්තයනො වණ්ණසම්පත්තිං වා
ලූඛපණීතජීවිතභාවං වා සුඛදුක්ඛ හුලතං වා අප්පායුකදීඝායුකභාවං වා

අනුස්සරිතුකායමො, තම්පි අනුස්සරතියයව. යතනාෙ – ‘‘එවංවණ්යණො

එවමායුපරිෙන්යතො’’ති. තත්ථ එවංවණ්යණොති ඔදායතො වා සායමො වා. 

එවමාහායරොති සාලිමංයසොදනාොයරො වා පවත්තඵලයභොජයනො වා. එවං 

සුඛදුක්ඛපටිසංයවදීති අයනකප්පකායරන කායකයචතසිකානං 
සාමිසනිරාමිසාදිප්පයභදානං වා සුඛදුක්ඛානං පටිසංයවදී. 

එවමායුපරිෙන්යතොති එවං වස්සසතපරමායුපරියන්යතො වා චතුරාසීති 

කප්පසෙස්සපරමායුපරියන්යතොවා. 

යසො තයතො චුයතො අමුත්ර උදපාදින්ති යසො අෙං තයතො භවයතො
යයොනියතො ගතියතො විඤ්ඤාණට්ඨිතියතො සත්තාවාසයතො සත්තනිකායයතො
වා චුයතො පුන අමුකස්මිං නාම භයව යයොනියා ගතියා විඤ්ඤාණට්ඨිතියා

සත්තාවායස සත්තනිකායය වා උදපාදිං. තත්රාපාසින්ති අථ තත්රාපි භයව
යයොනියා ගතියා විඤ්ඤාණට්ඨිතියා සත්තාවායස සත්තනිකායය වා පුන

අයෙොසිං. එවංනායමොතිආදිවුධමත්තනයයමව. 
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අපි ච – යස්මා අමුත්රාසින්ති ඉදං අනුපුබ්ය න ආයරොෙන්තස්ස

යාවදිච්ඡකං අනුස්සරණං. යසො තයතො චුයතොති පටිනිවත්තන්තස්ස

පච්චයවක්ඛණං. තස්මා ඉධූපපන්යනොති ඉමිස්සා ඉධූපපත්තියා
අනන්තරයමවස්ස උපපත්තිට්ඨානං සන්ධාය අමුත්ර උදපාදින්ති ඉදං

වුධමත්තන්ති යවදිතබ් ං. තත්රාපාසින්ති එවමාදි පනස්ස තත්රා ඉමිස්සා
උපපත්තියා අන්තයර උපපත්තිට්ඨායන නාමයගොත්තාදීනං

අනුස්සරණදස්සනත්ථං වුධමත්තං. යසො තයතො චුයතො ඉධූපපන්යනොතිස්වාෙං
තයතොඅනන්තරූපපත්තිට්ඨානයතො චුයතොඉධඅසුකස්මිංනාමඛත්තියකුයල
වාබ්රාේමණකුයලවානිබ් ත්යතො. 

ඉතිති එවං. සාකාරං සඋද්යදසන්ති නාමයගොත්තවයසන සඋද්යදසං, 
වණ්ණාදිවයසන සාකාරං. නාමයගොත්යතන හි සත්යතො ‘‘තිස්යසො

කස්සයපො’’ති උද්දිසියති, වණ්ණාදීහි ‘‘ඔදායතො සායමො’’ති නානත්තයතො

පඤ්ඤායති. තස්මා නාමයගොත්තං උද්යදයසො, ඉතයර ආකාරාති. 

පුබ්යබනිවාසන්ති පුබ්ය  අතීතජාතීසු නිවුධමට්ඨක්ඛන්ධා පුබ්ය නිවායසො.
නිවුධමට්ඨාති අජ්ඣාවුධමට්ඨා අනුභූතා අත්තයනො සන්තායන උප්පජ්ජිත්වා

නිරුද්ධා, නිවුධමට්ඨධම්මා වා. නිවුධමට්ඨාති යගොචරනිවායසන නිවුධමට්ඨා, 

අත්තයනො විඤ්ඤායණන විඤ්ඤාතා පරිච්ඡින්නා, පරවිඤ්ඤායණන
විඤ්ඤාතාපිවාඡින්නවටුමකානුස්සරණාදීසු.යතබුද්ධානංයයව ලබ්භන්ති.

තං පුබ්ය නිවාසං ආදිසති කයථති. පයරසං අතීතන්ති අඤ්යඤසං
පරපුග්ගලානංපුබ්ය නිවාසංඑකම්පිජාතින්තිආදිනානයයන ආදිසති. 

මහාපදානිෙසුත්තන්තන්ති මොපුරිසානං අපදානනියුත්තං

මොපදානසුත්තං (දී. නි. 2.1 ආදයයො). මහාසුදස්සනිෙසුත්තන්තන්ති

මොසුදස්සනස්ස සම්පත්තියුත්තං මොසුදස්සනසුත්තං (දී. නි. 2.241

ආදයයො). මහායගොවින්දිෙසුත්තන්තන්ති මොයගොවින්දබ්රාේමණස්ස 

අපදානනියුත්තං මොයගොවින්දසුත්තං (දී. නි. 2.293 ආදයයො). 

මාඝයදවිෙසුත්තන්තන්තිමඝයදවරඤ්යඤො අපදානනියුත්තං මඝයදවසුත්තං 

(ම. නි. 2.308 ආදයයො). සතානුසාරිඤ්ඤාණං යහොතීති 

පුබ්ය නිවාසානුස්සතිසම්පයුත්තඤාණංයෙොති. 

ොවතකංආකඞ්ඛතීතියත්තකංඤාතුං ඉච්ඡති, තත්තකං ජානිස්සාමීතිති
ඤාණං යපයසති. අථස්ස දුබ් ලපත්තපුය  පක්ඛන්දනාරායධො විය

අප්පටිෙතංඅනිවාරිතංඤාණංගච්ඡති.යතනයාවතකංආකඞ්ඛති, තාවතකං

අනුස්සරති. යබොධිජන්ති ය ොපයා මූයල ජාතං. ඤාණං උප්පජ්ජතීති

චතුමග්ගඤාණං උප්පජ්ජති. අෙමන්තිමා ජාතීති යතන ඤායණන

ජාතිමූලස්සපහීනත්තාපුන ‘‘අයමන්තිමාජාති, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’ති

(දී. නි. 2.31) අපරම්පිඤාණං උප්පජ්ජති. ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තඤාණන්ති

එත්ථ උපරි ‘‘සත්තාන’’න්ති පදං ඉයධව ආෙරිත්වා සත්තානං
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණන්ති යයොයජතබ් ං. පරානි ච අපරානි ච
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‘‘පරාපරානී’’ති වත්තබ්ය  සන්පවයසන යරො-කාරං කත්වා

‘‘පයරොපරානී’’තිවුධමච්චති.පයරොපරානංභායවොපයරොපරියං, පයරොපරියයමව

පයරොපරියත්තං, යවයනයයසත්තානං සද්ධාදීනං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං 

පයරොපරියත්තං ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං, ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තස්ස ඤාණං 

ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණං, ඉන්ද්රියානං උත්තමානුත්තමභාවඤාණන්ති

අත්යථො. ‘‘ඉන්ද්රියවයරොවරියත්තඤාණ’’න්තිපිපායඨො, වරානිචඅවරානිච

වයරොවරියානි, වයරොවරියානං භායවො වයරොවරියත්තන්ති යයොයජතබ් ං. 

අවරිොනීති ච උත්තමානීති අත්යථො. අථ වා – පරානි ච ඔපරානි ච

පයරොපරානි, යතසං භායවොපයරොපරියත්තන්තියයොයජතබ් ං. ඔපරානීතිච

ඔරානීති වුධමත්තං යෙොති, ලාමකානීති අත්යථො ‘‘පයරොපරායස්ස සයමච්ච

ධම්මා’’තිආදීසු (අ. නි. 4.5; සු. නි. 479) විය. ‘‘ඉන්ද්රියපයරොපරියත්යත

ඤාණ’’න්තිභුම්මවචයනනපිපායඨො (පටි.ම.අට්ඨ.1.1.68). 

තථාගතස්සාති යථා විපස්සිආදයයො පුබ් කා ඉසයයො ආගතා, තථා

ආගතස්ස. යථා ච යත ගතා, තථා ගතස්ස. තථාගතබෙන්ති අඤ්යඤහි
අසාධාරණං තථාගතස්යසව  ලං. යථා වා පුබ් බුද්ධානං  ලං

පුඤ්ඤුස්සයසම්පත්තියාආගතං, තථාආගත ලන්තිපි අත්යථො.තත්ථදුවිධං
තථාගතස්ස  ලං කාය ලඤ්ච ඤාණ ලඤ්ච. යතසු කාය ලං 
ෙත්ථිකුලානුසායරනයවදිතබ් ං.වුධමත්තඤ්යෙතංයපොරායණහි– 

‘‘කාළාවකඤ්චගඞ්යගයයං, පණ්ඩරංතම් පිඞ්ගලං; 

ගන්ධමඞ්ගලයෙමඤ්ච, උයපොසථඡද්දන්තියම දසා’’ති. (ම. නි.

අට්ඨ. 1.148; සං. නි. අට්ඨ. 2.2.22; අ. නි. අට්ඨ. 3.10.21; විභ.

අට්ඨ.760; උදා. අට්ඨ.75; පටි.ම.අට්ඨ.2.2.44); 

යයදතං පකතිෙත්ථිග්ගණනාය ෙත්ථීනං යකොටිසෙස්සස්ස, 

පුරිසගණනාය දසන්නං පුරිසයකොටිසෙස්සානං  ලං යෙොති, ඉදං තාව

තථාගතස්ස කාය ලං. ඤාණ ලං පන මොසීෙනායද (ම. නි. 1.146
ආදයයො) ආගතං දස ලඤාණං චතුයවසාරජ්ජඤාණං අට්ඨසු පරිසාසු 

අකම්පනඤාණං චතුයයොනිපරිච්යඡදකඤාණං පඤ්චගතිපරිච්යඡදකඤාණං

සංයුත්තයක(සං.නි. 2.33-34) ආගතානියතසත්තතිඤාණානිසත්තසත්තති

ඤාණානීති එවං අඤ්ඤානිපි අයනකානි ඤාණසෙස්සානි, එතංඤාණ ලං

නාම. ඉධාපි ඤාණ ලයමව අපප්යපතං, ඤාණඤ්හි අකම්පියට්යඨන 

උපථම්භකට්යඨනච ලන්ති(පටි.ම.අට්ඨ.2.2.44) වුධමත්තං. 

සත්තානං ආසොනුසයෙ ඤාණන්ති එත්ථ රූපාදීසු ඛන්යධසු
ඡන්දරායගනසත්තාවිසත්තාතිසත්තා.වුධමත්තඤ්යෙතංභගවතා– 

‘‘රූයපයඛො, රාධ, යයොඡන්යදොයයොරායගොයානන්දීයාතණ්ො, 

තත්ර සත්යතොතත්රවිසත්යතො, තස්මා‘සත්යතො’තිවුධමච්චති. යවදනාය… 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 

43 

පටුන 

සඤ්ඤාය…සඞ්ඛායරසු…විඤ්ඤායණයයොඡන්යදොයයොරායගොයා

නන්දී යා තණ්ො, තත්ර සත්යතො තත්ර විසත්යතො, තස්මා ‘සත්යතො’ති

වුධමච්චතී’’ති(සං.නි.3.161; මොනි. 7). 

අක්ඛරචින්තකා පන අත්ථං අවිචායරත්වා ‘‘නාමමත්තයමත’’න්ති 

ඉච්ඡන්ති.යයපිඅත්ථංවිචායරන්ති, යතසත්වයයොයගනසත්තාතිඉච්ඡන්ති.

යතසං සත්තානං ආසයන්ති නිස්සයන්ති එත්ථාති ආසයයො, මිච්ඡාදිට්ඨියා
සම්මාදිට්ඨියා වා කාමාදීහි යනක්ඛම්මාදීහි වා පරිභාවිතස්ස 
චිත්තසන්තානස්යසතං අපවචනං. සත්තසන්තායන අනුයසන්ති

අනුපවත්තන්තීති අනුසයා, ථාමගතානං කාමරාගාදීනං එතං අපවචනං.
ආසයයො ච අනුසයයො ච ආසයානුසයයො. ජාතිග්ගෙයණන ච
ද්වන්දසමාසවයසන ච එකවචනං යවදිතබ් ං. යස්මා චරිතාපමුත්තියයො 

ආසයානුසයසඞ්ගහිතා, තස්මා උද්යදයස චරිතාපමුත්තීසු ඤාණානි
ආසයානුසයඤායණයනව සඞ්ගයෙත්වා ‘‘ආසයානුසයය ඤාණ’’න්ති
වුධමත්තං. 

ෙමකපාටිහීයර ඤාණන්ති එත්ථ අග්ගික්ඛන්ධඋදකධාරාදීනං අපුබ් ං

අචරිමං සකිංයයව පවත්තියතො යමකං, අස්සද්පයාදීනං පටිපක්ඛධම්මානං

ෙරණයතොපාටිහීරං, යමකඤ්චතංපාටිහීරඤ්චාති යමකපාටිහීරං. 

මහාකරුණාසමාපත්තිො ඤාණන්ති එත්ථ පරදුක්යඛ සති සාධූනං

ෙදයකම්පනංකයරොතීතිකරුණා, කිනාතිවාපරදුක්ඛංහිංසති විනායසතීති

කරුණා, කිරීයති වා දුක්ඛියතසු ඵරණවයසන පසාරීයතීති කරුණා, 

ඵරණකම්මවයසන කම්මගුණවයසන ච මෙතී කරුණා මොකරුණා, 

සමාපජ්ජන්ති එතං මොකාරුණිකාති සමාපත්ති, මොකරුණා ච සා

සමාපත්තිචාතිමොකරුණාසමාපත්ති, තස්සංමොකරුණාසමාපත්තියං.තං 
සම්පයුත්තංවාඤාණං. 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අනාවරණඤාණන්ති එත්ථ 

පඤ්චයනයයපථප්පයභදං සබ් ං අඤ්ඤාසීති සබ් ඤ්ඤූ, සබ් ඤ්ඤුස්ස

භායවො සබ් ඤ්ඤුතා, සබ් ඤ්ඤුතා එව ඤාණං සබ් ඤ්ඤුතාඤාණන්ති
වත්තබ්ය  සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණන්ති වුධමත්තං. සඞ්ඛතාසඞ්ඛතාදියභදා
සබ් ධම්මා හි සඞ්ඛායරො විකායරො ලක්ඛණං නිබ් ානං පඤ්ඤත්තීති
පඤ්යචවයනයයපථායෙොන්ති. ආවජ්ජනපටි ද්ධත්තා එවහිනත්ථිතස්ස

ආවරණන්තිතයදව අනාවරණඤාණන්තිවුධමච්චති(පටි.ම.අට්ඨ.1.1.68). 

සබ්බත්ථ අසඞ්ගමප්පටිහතමනාවරණඤාණන්ති එත්ථ
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු අසඞ්ගං සඞ්ගවිරහිතං අප්පටිෙතං
පටිපක්ඛවිරහිතංහුත්වාපවත්තංආවරණවිරහිතං ඤාණං. 

අනාගතම්පිආදිසතීති– 
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‘‘ඉමස්මිංභද්දයකකප්යප, තයයොආසිංසුනායකා; 

අෙයමතරහිසම්බුද්යධො, යමත්යතයයයොචාපියෙස්සතී’’ති.ච– 

‘‘අසීතිවස්සසෙස්සායුයකසු, භික්ඛයව, මනුස්යසසුයමත්යතයයයො
නාම භගවා යලොයක උප්පජ්ජිස්සති අරෙං සම්මාසම්බුද්යධො

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො’’තිච(දී.නි. 3.107) – 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, සඞ්යඛොනාමරාජායයොයසොයූයපොරඤ්ඤා

මොපනායදන කාරාපියතො, තංයූපංඋස්සායපත්වාඅජ්ඣාවසිත්වාතං
දත්වා විස්සජ්ජිත්වා සමණබ්රාේමණකපණද්පකවණිබ් කයාචකානං
දානං දත්වා යමත්යතයයස්ස භගවයතො අරෙයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
සන්තියකයකසමස්සුංඔොයරත්වාකාසායානිවත්ථානි අච්ඡායදත්වා

අගාරස්මාඅනගාරියංපබ් ජිස්සතී’’තිච(දී.නි.3.108) – 

‘‘අනාගයත අට්ඨිස්සයරො නාම පච්යචකසම්බුද්යධො භවිස්සතී’’ති

(මි. ප. 4.1.3) ච, ‘‘සුමනිස්සයරො නාම පච්යචකසම්බුද්යධො
භවිස්සතී’’තිච– 

ආදිනා නයයන යදවදත්තාදීනං අනාගතං ආචික්ඛති. පච්චුප්පන්නම්පි

ආදිසතීතිඉදංපාක යමව. 

82. විභූතරූපසඤ්ඤිස්සාති සමතික්කන්තරූපසඤ්ඤිස්ස. 

සබ්බකාෙප්පහායයනොතිතදඞ්ගවික්ඛම්භනවයසනසබ් රූපකායපොයයනො, 

පහීනරූපභවපටිසන්පකස්සාති අපප්පායයො. නත්ථි කිඤ්චීති පස්සයතොති

විඤ්ඤාණාභාවදස්සයනන ‘‘නත්ථි කිඤ්චී’’ති පස්සයතො, 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනලාභියනොති වුධමත්තං යෙොති. ඤාණං සක්කානුපුච්ඡාමීති

සක්කාති භගවන්තං ආලපන්යතො ආෙ. තස්ස පුග්ගලස්සඤාණං පුච්ඡාමි, 

ළාදිසංඉච්ඡිතබ් න්ති. කථංයනෙයාතිකථඤ්ච යසොයනතබ්ය ො, කථමස්ස
උත්තරිඤාණංඋප්පායදතබ් න්ති. 

කතමා රූපසඤ්ඤාති එත්ථ රූපසඤ්ඤාති සඤ්ඤාසීයසන
වුධමත්තරූපාවචරඣානඤ්යචව තදාරම්මණඤ්ච. රූපාවචරඣානම්පි හි

රූපන්ති වුධමච්චති‘‘රූපීරූපානිපස්සතී’’තිආදීසු(ධ.ස.248; පටි.ම.1.209). 
තස්ස ආරම්මණම්පි ‘‘ හිද්ධා රූපානි පස්සති

සුවණ්ණදුබ් ණ්ණානී’’තිආදීසු (ධ. ස. 223). තස්මා ඉධ රූයප සඤ්ඤා
රූපසඤ්ඤාතිඑවංසඤ්ඤාසීයසනරූපාවචරඣානස්යසතං අපවචනං.රූපං

සඤ්ඤා අස්සාති රූපසඤ්ඤා, රූපමස්ස නාමන්ති වුධමත්තං යෙොති. එවං 
පථවීකසිණාදියභදස්සතදාරම්මණස්සයචතංඅපවචනන්තියවදිතබ් ං.ඉධ
පන කුසලවිපාකකිරියවයසන පඤ්චදසඣානසඞ්ඛාතා රූපසඤ්ඤා එව

අපප්යපතා. රූපාවචරසමාපත්තිං සමාපන්නස්ස වාති 

රූපාවචරකුසලජ්ඣානසමාපත්තිං සමාපන්නස්ස. උපපන්නස්ස වාති
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විපාකජ්ඣානවයසන තස්මිං භයව උපපන්නස්ස. දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්ස

වාති ඉමස්මිංයයව අත්තභායව කිරියාඣානං සමාපජ්ජිත්වා සුඛං

උප්පායදත්වා විෙරන්තස්ස. අරූපසමාපත්තියෙොති

ආකාසානඤ්චායතනාදීනි. පටිෙද්ධස්සාති උප්පායදත්වා ඨිතස්ස. 

රූපසඤ්ඤා විභූතා යහොන්තීති රූපසඤ්ඤා අපගතා යෙොන්ති. විගතාති

විනාසිතා.‘‘අභාවිතා’’තිපිපායඨො, සුන්දයරො. 

තදඞ්ගසමතික්කමාති තදඞ්ගප්පොනවයසන අතික්කයමන. 

වික්ඛම්භනප්පහායනනපහීයනොති අරූපජ්ඣානපටිලායභනවික්ඛම්භයනන

පහීයනො. තස්ස රූපකායෙොති තස්ස අරූපසමාපත්තිපටිලාභියනො
අරූපපුග්ගලස්සරූපාවචරකායයො. 

ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනන්ති එත්ථ නාස්ස කිඤ්චනන්ති අකිඤ්චනං, 
අන්තමයසො සඞ්ගමත්තම්පි අස්ස අවසිට්ඨං නත්ථීති වුධමත්තං යෙොති.

අකිඤ්චනස්ස භායවො ආකිඤ්චඤ්ඤං, 

ආකාසානඤ්චායතනවිඤ්ඤාණාපගමස්යසතං අපවචනං, තංආකිඤ්චඤ්ඤං

අපට්ඨානට්යඨන ඉමිස්සා සඤ්ඤාය ආයතනන්ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, 
ආකායස පවත්තිතවිඤ්ඤාණාපගමාරම්මණස්ස ඣානස්යසතං අපවචනං. 

විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනසමාපත්තිං සයතො සමාපජ්ජිත්වාති තං 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සයතොකාරී හුත්වා සමාපජ්ජිත්වා. තයතො 

වුට්ඨහිත්වාති සයතොකාරී හුත්වා තාය සමාපත්තියා වුධමට්ඨාය. තඤ්යඤව

විඤ්ඤාණන්ති තං ආකායස පවත්තිතං මෙග්ගතවිඤ්ඤාණං. අභායවතීති

විනායසති. විභායවතීති විවිධානායසති. අන්තරධායපතීතිඅදස්සනංගයමති. 

කථං යසොයනතබ්යබොතියසොපුග්ගයලොයකනප්පකායරනජානිතබ්ය ො. 

වියනතබ්යබොති නානාවියධන ජානිතබ්ය ො. අනුයනතබ්යබොති පුනප්පුනං
චිත්යතනකථංගමයතබ්ය ො. 

83. 
අථස්ස භගවා තාදියස පුග්ගයල අත්තයනො අප්පටිෙතඤාණතං

පකායසත්වා තං ඤාණං  යාකාතුං ගාථමාෙ. තත්ථ විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙො

සබ්බා, අභිජානංතථාගයතොතිඅභිසඞ්ඛාරවයසනචතස්යසොපටිසන්පවයසන
සත්තාති එවං සබ් ා විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො අභිජානන්යතො තථාගයතො. 

තිට්ඨන්තයමනං ජානාතීති කම්මාභිසඞ්ඛාරවයසන තිට්ඨයමතං පුග්ගලං

ජානාති – ‘‘ආයතිං අයං එවංගතියකො භවිස්සතී’’ති. ධිමුත්තන්ති

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනාදීසුඅපමුත්තං. තප්පරාෙණන්තිතම්මයං. 

විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙොති පටිසන්පවිඤ්ඤාණස්ස ඨානානි සවිඤ්ඤාණකා

ඛන්ධා එව. තත්ථ යසෙයථාපීති නිදස්සනත්යථ නිපායතො යථා මනුස්සාති
අත්යථො. අපරිමායණසුපි හි චක්කවායළසු අපරිමාණානං මනුස්සානං
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වණ්ණසණ්ඨානාදිවයසන ද්යවපි එකසදිසා නත්ථි. යයපි හි කත්ථචි
යමකභාතයරො වණ්යණන වා සණ්ඨායනන වා සදිසා යෙොන්ති. යතපි

ආයලොකිතවියලොකිතාදීහි විසදිසාව යෙොන්ති. තස්මා ‘‘නානත්තකාො’’ති
වුධමත්තා. පටිසන්පසඤ්ඤා පන යනසං තියෙතුකාපි දුයෙතුකාපි අයෙතුකාපි

යෙොති. තස්මා ‘‘නානත්තසඤ්ඤියනො’’ති වුධමත්තා. එකච්යච ච යදවාති ඡ

කාමාවචරයදවා. යතසු හි යකසඤ්චි කායයො නීයලො යෙොති, යකසඤ්චි

පීතකාදිවණ්යණො. සඤ්ඤා පන යනසං තියෙතුකාපි දුයෙතුකාපි යෙොති, 

අයෙතුකා න යෙොති. එකච්යච ච විනිපාතිකාති චතුඅපායවිනිමුත්තා
පුනබ් සුමාතා යක්ඛිනී පියඞ්කරමාතා ඵුස්සමිත්තා ධම්මගුත්තාති
එවමාදයයො අඤ්යඤ ච යවමානිකා යපතා. එයතසඤ්හි 
ඔදාතකාළමඞ්ගුරච්ඡවිසාමවණ්ණාදිවයසන යචව කිසථූලරස්සදීඝවයසන ච

කායයො නානා යෙොති, මනුස්සානං විය තියෙතුකදුයෙතුකායෙතුකවයසන

සඤ්ඤාපි. යත පන යදවා විය න මයෙසක්ඛා, කපණමනුස්සා විය
අප්යපසක්ඛා දුල්ලභඝාසච්ඡාදනා දුක්ඛපීළිතා විෙරන්ති. එකච්යච 

කාළපක්යඛදුක්ඛිතාජුණ්ෙපක්යඛසුඛිතායෙොන්ති, තස්මාසුඛසමුස්සයයතො 

විනිපතිතත්තා විනිපාතිකාති වුධමත්තා. යය පයනත්ථ තියෙතුකා, යතසං
ධම්මාභිසමයයොපියෙොතිපියඞ්කරමාතාදීනංවිය. 

බ්රහ්මකායකාති බ්රේමපාරිසජ්ජබ්රේමපුයරොහිතමොබ්රේමායනො. 

පඨමාභිනිබ්බත්තාති යත සබ්ය පි පඨමජ්ඣායනන නිබ් ත්තා. 

බ්රේමපාරිසජ්ජා පන පරිත්යතන, බ්රේමපුයරොහිතා මජ්ඣියමන, කායයොව

යනසං විප්ඵාරිකතයරො යෙොති. මොබ්රේමායනො පණීයතන, කායයො පන

යනසං අතිවිප්ඵාරිකතයරො යෙොති. ඉති යත කායස්ස නානත්තා, 

පඨමජ්ඣානවයසන සඤ්ඤාය එකත්තා නානත්තකාො

එකත්තසඤ්ඤියනොති වුධමත්තා. යථා ච යත, එවං චතූසු අපායයසු සත්තා.

නිරයයසු හි යකසඤ්චි ගාවුධමතං, යකසඤ්චි අඩ්ඪයයොජනං, යකසඤ්චි 

තිගාවුධමතං අත්තභායවො යෙොති, යදවදත්තස්ස පන යයොජනසතියකො ජායතො. 

තිරච්ඡායනසුපි යකචි ඛුද්දකා යෙොන්ති, යකචි මෙන්තා. යපත්තිවිසයයසුපි

යකචි සට්ඨිෙත්ථා, යකචි අසීතිෙත්ථා යෙොන්ති, යකචි සුවණ්ණා, යකචි
දුබ් ණ්ණා. තථා කාලකඤ්චිකා අසුරා. අපි යචත්ථ දීඝපිට්ඨිකයපතානාම
සට්ඨියයොජනිකාපි යෙොන්ති. සඤ්ඤා පන සබ්ය සම්පි

අකුසලවිපාකායෙතුකාව යෙොති. ඉති ආපායකාපි නානත්තකාො

එකත්තසඤ්ඤියනොතිසඞ්ඛංගච්ඡන්ති. 

ආභස්සරාතිදණ්ඩඋක්කායඅච්චිවිය එයතසංසරීරයතොආභාඡිජ්ජිත්වා
ඡිජ්ජිත්වා පතන්තී විය සරති විසරතීති ආභස්සරා. යතසු පඤ්චකනයය

දුතියතතියජ්ඣානද්වයං පරිත්තං භායවත්වා උපපන්නා පරිත්තාභා නාම

යෙොන්ති. මජ්ඣිමං භායවත්වා උපපන්නා අප්පමාණාභා නාම යෙොන්ති. 
පණීතං භායවත්වා උපපන්නා ආභස්සරා නාම යෙොන්ති. ඉධ පන
උක්කට්ඨපරිච්යඡදවයසන සබ්ය  ගහිතා. සබ්ය සඤ්හි යතසං කායයො
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පටුන 

එකවිප්ඵායරොව යෙොති, සඤ්ඤා පන අවිතක්කවිචාරමත්තා ච
අවිතක්කඅවිචාරාචාතිනානා. 

සුභකිණ්හාති සුයභන යවොකිණ්ණා, සුයභන සරීරප්පභාවණ්යණන
එකග්ඝනාතිඅත්යථො.එයතසඤ්හිනආභස්සරානංවියඡිජ්ජිත්වා ඡිජ්ජිත්වා
පභා ගච්ඡතීති. චතුක්කනයය තතියස්ස පඤ්චකනයය චතුක්කස්ස 
පරිත්තමජ්ඣිමපණීතස්ස ඣානස්ස වයසන
පරිත්තසුභඅප්පමාණසුභසුභකිණ්ො නාම හුත්වා නිබ් ත්තන්ති. ඉති

සබ්ය පි යත එකත්තකාො යචව චතුත්ථජ්ඣානසඤ්ඤාය 

එකත්තසඤ්ඤියනො චාති යවදිතබ් ා. යවහප්ඵොපි

චතුත්ථවිඤ්ඤාණට්ඨිතියමවභජන්ති. අසඤ්ඤසත්තා විඤ්ඤාණාභාවාඑත්ථ

සඞ්ගෙංනගච්ඡන්ති, සත්තාවායසසුගච්ඡන්ති. 

සුද්ධාවාසා විවට් පක්යඛ ඨිතා, න සබ් කාලිකා, කප්පසතසෙස්සම්පි 

අසඞ්යඛයයයම්පි බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක න උප්පජ්ජන්ති. 
යසොළසකප්පසෙස්සබ්භන්තයර බුද්යධසු උප්පන්යනසුයයව උප්පජ්ජන්ති. 

ධම්මචක්කපවත්තිස්ස(සං.නි.5.1081; මොව.13; පටි.ම.2.30) භගවයතො 

ඛන්ධාවාරසදිසායෙොන්ති.තස්මායනවවිඤ්ඤාණට්ඨිතිං, නචසත්තාවාසං

භජන්ති. මොසීවත්යථයරො පන ‘‘න යඛො පන යසො, සාරිපුත්ත, ආවායසො

සුලභරූයපො, යයො මයා අනාවුධමට්ඨපුබ්ය ො ඉමිනා දීයඝනඅද්ධුනා අඤ්ඤත්ර

සුද්ධාවායසහි යදයවහීති ඉමිනා සුත්යතන (ම. නි. 1.160) සුද්ධාවාසාපි

චතුත්ථවිඤ්ඤාණට්ඨිතිං චතුත්ථසත්තාවාසඤ්ච භජන්තී’’ති වදති, තං

අප්පටි ාහිතත්තාසුත්තස්ස අනුඤ්ඤාතං(අ.නි.අට්ඨ.3.7.44-45; පටි.ම.

අට්ඨ.1.1.21). 

සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමාති එත්ථ සබ්බයසොති

සබ් ාකායරන, සබ් ාසංවා අනවයසසානන්තිඅත්යථො. රූපසඤ්ඤානන්ති
සඤ්ඤාසීයසන වුධමත්තරූපාවචරජ්ඣානානඤ්යචව තදාරම්මණානඤ්ච.
රූපාවචරජ්ඣානම්පිහිරූපන්තිවුධමච්චති ‘‘රූපීරූපානි පස්සතී’’තිආදීසු(ධ.

ස. 248; පටි. ම. 1.209), තස්ස ආරම්මණම්පි ‘‘ හිද්ධා රූපානි පස්සති

සුවණ්ණදුබ් ණ්ණානී’’තිආදීසු (ධ. ස. 223). තස්මා ඉධ ‘‘රූයප සඤ්ඤා
රූපසඤ්ඤා’’ති එවං සඤ්ඤාසීයසන වුධමත්තරූපාවචරජ්ඣානස්යසතං

අපවචනං. රූපං සඤ්ඤා අස්සාති රූපසඤ්ඤා, රූපමස්ස නාමන්ති වුධමත්තං
යෙොති. එවං පථවීකසිණාදියභදස්ස තදාරම්මණස්ස යචතං අපවචනන්ති
යවදිතබ් ං. 

සමතික්කමාති විරාගා නියරොධා ච. කිං වුධමත්තං යෙොති? එතාසං
කුසලවිපාකකිරියවයසන පඤ්චදසන්නං ඣානසඞ්ඛාතානං රූපසඤ්ඤානං
එයතසඤ්ච පථවීකසිණාදිවයසන අට්ඨන්නං ආරම්මණසඞ්ඛාතානං
රූපසඤ්ඤානං සබ් ාකායරන අනවයසසානං වා විරාගා ච නියරොධා ච
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විරාගයෙතු යචව නියරොධයෙතු ච ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ
විෙරති. න හි සක්කා සබ් යසො අනතික්කන්තරූපසඤ්යඤන එතං
උපසම්පජ්ජ විෙරිතුන්ති. තත්ථ යස්මා ආරම්මයණ අවිරත්තස්ස 

සඤ්ඤාසමතික්කයමොනයෙොති, සමතික්කන්තාසුචසඤ්ඤාසුආරම්මණං
සමතික්කන්තයමව යෙොති.තස්මාආරම්මණසමතික්කමංඅවත්වා– 

‘‘තත්ථකතමාරූපසඤ්ඤා? රූපාවචරසමාපත්තිං සමාපන්නස්ස
වා උපපන්නස්ස වා දිට්ඨධම්මසුඛවිොරිස්ස වා සඤ්ඤා සඤ්ජානනා

සඤ්ජානිතත්තං, ඉමාවුධමච්චන්තිරූපසඤ්ඤායයො.ඉමාරූපසඤ්ඤායයො

අතික්කන්යතොයෙොති වීතික්කන්යතොසමතික්කන්යතො, යතනවුධමච්චති

සබ් යසොරූපසඤ්ඤානංසමතික්කමා’’ති – 

එවං විභඞ්යග (විභ. 602) සඤ්ඤානංයයව සමතික්කයමො වුධමත්යතො. යස්මා

පන ආරම්මණසමතික්කයමන පත්තබ් ා එතා සමාපත්තියයො, න 

එකස්මිංයයව ආරම්මයණ පඨමජ්ඣානාදීනි විය, තස්මා අයං
ආරම්මණසමතික්කමවයසනාපි අත්ථවණ්ණනාකතාතියවදිතබ් ා. 

පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමාති චක්ඛාදීනං වත්ථූනං රූපාදීනං

ආරම්මණානඤ්ච පටිඝායතන උප්පන්නා සඤ්ඤා පටිඝසඤ්ඤා, 

රූපසඤ්ඤාදීනං එතං අපවචනං. යථාෙ – ‘‘තත්ථ කතමා පටිඝසඤ්ඤා? 

රූපසඤ්ඤාසද්දසඤ්ඤාගන්ධසඤ්ඤාරසසඤ්ඤායඵොට්ඨබ් සඤ්ඤා, ඉමා

වුධමච්චන්ති පටිඝසඤ්ඤායයො’’ති (විභ. 603). තාසං කුසලවිපාකානං
පඤ්චන්නං අකුසලවිපාකානං පඤ්චන්නන්ති සබ් යසො දසන්නං

පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා පොනා අසමුප්පාදා, අප්පවත්තිං කත්වාති
වුධමත්තංයෙොති. 

කාමඤ්යචතාපඨමජ්ඣානාදීනිසමාපන්නස්සාපිනසන්ති, නහි තස්මිං

සමයය පඤ්චද්වාරවයසන චිත්තං පවත්තති, එවං සන්යතපි අඤ්ඤත්ථ
පහීනානං සුඛදුක්ඛානං චතුත්ථජ්ඣායන විය සක්කායදිට්ඨාදීනං
තතියමග්යග විය ච ඉමස්මිංයයව ඣායන උස්සාෙජනනත්ථං ඉමස්ස

ඣානස්ස පසංසාවයසන එතාසං එත්ථ වචනං යවදිතබ් ං. අථ වා – 

කිඤ්චාපිතාරූපාවචරංසමාපන්නස්සනසන්ති, අථයඛොනපහීනත්තාන

සන්ති, නහි රූපවිරාගායරූපාවචරභාවනාසංවත්තති, රූපායත්තාචඑතාසං

පවත්ති, අයං පන භාවනා රූපවිරාගාය සංවත්තති. තස්මා තා එත්ථ

‘‘පහීනා’’ති වත්තුං වට් ති. න යකවලඤ්ච වත්තුං, එකංයසයනව එවං
ධායරතුම්පි වට් ති. තාසඤ්හි ඉයතො පුබ්ය  අප්පහීනත්තායයව

‘‘පඨමජ්ඣානං සමාපන්නස්ස සද්යදො කණ් යකො’’ති (අ. නි. 10.72) 
වුධමත්යතො භගවතා. ඉධ ච පහීනත්තායයව අරූපසමාපත්තීනං ආයනඤ්ජතා 
සන්තවියමොක්ඛතාචවුධමත්තා–‘‘ආළායරොචකාලායමොඅරූපංසමාපන්යනො
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පඤ්චමත්තානි සක සතානිනිස්සායනිස්සායඅතික්කන්තානියනවඅද්දස, 

නපනසද්දංඅස්යසොසී’’ති (දී.නි.2.192). 

නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරාති නානත්යත යගොචයර පවත්තානං

සඤ්ඤානං, නානත්තානංවාසඤ්ඤානං.යස්මාහිඑතා– 

‘‘තත්ථ කතමා නානත්තසඤ්ඤා? අසමාපන්නස්ස 
මයනොධාතුසමඞ්ගිස්සවාමයනොවිඤ්ඤාණධාතුසමඞ්ගිස්සවාසඤ්ඤා

සඤ්ජානනා සඤ්ජානිතත්තං, ඉමාවුධමච්චන්තිනානත්තසඤ්ඤායයො’’ති

(විභ.604) – 

එවං විභඞ්යග විභජිත්වා වුධමත්තාව ඉධ අපප්යපතා අසමාපන්නස්ස
මයනොධාතුමයනොවිඤ්ඤාණධාතුසඞ්ගහිතා සඤ්ඤා රූපසද්දාදියභයද 
නානත්යත නානාසභායව යගොචයර පවත්තන්ති. යස්මා යචතා අට්ඨ
කාමාවචරකුසලසඤ්ඤා ද්වාදස අකුසලසඤ්ඤා එකාදස 
කාමාවචරකුසලවිපාකසඤ්ඤා ද්යව අකුසලවිපාකසඤ්ඤා එකාදස
කාමාවචරකිරියසඤ්ඤාති එවං චතුචත්තාලීසම්පි සඤ්ඤා නානත්තා

නානාසභාවාඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅසදිසා, තස්මා ‘‘නානත්තසඤ්ඤා’’තිවුධමත්තා.
තාසං සබ් යසො නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා අනාවජ්ජනා
අසමන්නාොරාඅපච්චයවක්ඛණා.යස්මා තානාවජ්ජතිනමනසිකයරොතින

පච්චයවක්ඛති, තස්මාතිවුධමත්තංයෙොති. 

යස්මා යචත්ථ පුරිමා රූපසඤ්ඤා පටිඝසඤ්ඤා ච ඉමිනා ඣායනන 

නිබ් ත්යත භයවපි න විජ්ජන්ති, පයගව තස්මිං භයව ඉමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විෙරණකායල, තස්මා තාසං ‘‘සමතික්කමා අත්ථඞ්ගමා’’ති
ද්යවධාපි අභායවොයයව වුධමත්යතො. නානත්තසඤ්ඤාසු පන යස්මා අට්ඨ

කාමාවචරකුසලසඤ්ඤා නව කිරියසඤ්ඤා දස අකුසලසඤ්ඤාති, ඉමා

සත්තවීසති සඤ්ඤා ඉමිනාඣායනන නිබ් ත්යත භයව විජ්ජන්ති, තස්මා
තාසං ‘‘අමනසිකාරා’’ති වුධමත්තන්ති යවදිතබ් ං. තත්රාපි හි ඉමං ඣානං 

උපසම්පජ්ජ විෙරන්යතො තාසං අමනසිකාරායයව උපසම්පජ්ජ විෙරති, තා
පන මනසිකයරොන්යතො අසමාපන්යනො යෙොතීති. සඞ්යඛපයතො යචත්ථ
‘‘රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා’’ති ඉමිනා සබ් රූපාවචරධම්මානං පොනං
වුධමත්තං.‘‘පටිඝසඤ්ඤානංඅත්ථඞ්ගමානානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා’’ති 
ඉමිනාසබ්ය සංකාමාවචරචිත්තයචතසිකානඤ්චපොනං අමනසිකායරොච

වුධමත්යතොතියවදිතබ්ය ො(පටි.ම.අට්ඨ.2.1.213). 

ඉති භගවා පන්නරසන්නං රූපසඤ්ඤානං සමතික්කයමන දසන්නං 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගයමන චතුචත්තාලීසාය නානත්තසඤ්ඤානං
අමනසිකායරනාති තීහි පයදහි ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා වණ්ණං

කයථසි. කිං කාරණාති යච? යසොතූනං උස්සාෙජනනත්ථඤ්යචව
පයලොභනත්ථඤ්ච. සයච හි යකචි අපණ්ඩිතා වයදයයං – ‘‘සත්ථා
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ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිංනිබ් ත්යතථාතිවදති, යකොනුයඛො එතාය

නිබ් ත්තිතාය අත්යථො, යකො ආනිසංයසො’’ති. ‘‘යත එවං වත්තුං මා
ලභන්තූ’’ති ඉයමහිආකායරහිසමාපත්තියාවණ්ණංකයථසි.තඤ්හියනසං

සුත්වා එවං භවිස්සති – ‘‘එවං සන්තා කිර අයං සමාපත්ති එවං පණීතා, 

නිබ් ත්යතස්සාම න’’න්ති, අථස්සා නිබ් ත්තනත්ථාය උස්සාෙං
කරිස්සන්තීති. 

පයලොභනත්ථඤ්චාපි යතසං එතිස්සා වණ්ණං කයථසි 

විසකණ් කවාණියජොවිය, විසකණ් කවාණියජොනාමගුළවාණියජොවුධමච්චති.
යසො කිර ගුළඵාණිතඛණ්ඩසක්කරාදීනි සකය න ආදාය පච්චන්තගාමං

ගන්ත්වා ‘‘විසකණ් කංගණ්ෙථ, විසකණ් කංගණ්ෙථා’’තිඋග්යඝොයසසි.

තං සුත්වා ගාමිකා ‘‘විසං නාම කක්ඛළං, යයො නං ඛාදති, යසො මරති, 

කණ් යකොපි විජ්ඣිත්වා මායරති, උයභොයපයත කක්ඛළා, යකො එත්ථ

ආනිසංයසො’’ති යගෙද්වාරානි ථයකසුං, දාරයක ච පලායපසුං. තං දිස්වා 

වාණියජො ‘‘අයවොොරකුසලා ඉයම ගාමිකා, ෙන්ද යන උපායයන

ගණ්ොයපමීති’’ති ‘‘අතිමධුරං ගණ්ෙථ, අතිසාදුං ගණ්ෙථ, ගුළං ඵාණිතං

සක්කරං සමග්ඝං ලබ්භති, කූ මාසකකූ කොපණාදීහිපි ලබ්භතී’’ති
උග්යඝොයසසි. තං සුත්වා ගාමිකා ෙට්ඨපෙට්ඨා නික්ඛන්තා  හුම්පි මූලං
දත්වාගයෙසුං. 

තත්ථ වාණිජස්ස ‘‘විසකණ් කං ගණ්ෙථා’’ති උග්යඝොසනං විය

භගවයතො ‘‘ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිං නිබ් ත්යතථා’’ති වචනං.

‘‘උයභොයපයත කක්ඛළා, යකො එත්ථ ආනිසංයසො’’ති ගාමිකානං චින්තනං

විය ‘‘භගවා ‘ආකාසානඤ්චායතනං නිබ් ත්යතථා’ති ආෙ, යකො නු යඛො

එත්ථ ආනිසංයසො, නාස්ස ගුණං ජානාමා’’ති යසොතූනං චින්තනං. අථස්ස

වාණිජස්ස ‘‘අතිමධුරං ගණ්ෙථා’’තිආදිවචනං විය භගවයතො
රූපසඤ්ඤාසමතික්කමනාදිකං ආනිසංසප්පකාසනං. ඉදඤ්හි සුත්වා යත
 හුම්පිමූලංදත්වාගාමිකාවියගුළං‘‘ඉමිනා ආනිසංයසනපයලොභිතචිත්තා
මෙන්තම්පි උස්සාෙං කත්වා ඉමං සමාපත්තිං නිබ් ත්යතස්සන්තී’’ති
උස්සාෙජනනත්ථංපයලොභනත්ථඤ්චකයථසි. 

ආකාසානඤ්චාෙතනූපගාති එත්ථනාස්සඅන්යතොතිඅනන්තං, ආකාසං 

අනන්තං ආකාසානන්තං, ආකාසානන්තං එව ආකාසානඤ්චං, තං
ආකාසානඤ්චං අපට්ඨානට්යඨන ආයතනමස්ස සසම්පයුත්තධම්මස්ස
ඣානස්ස යදවානං යදවායතනමිවාති ආකාසානඤ්චායතනං. 
කසිණුග්ඝාටිමාකාසස්යසතං අපවචනං. තත්ථ ඣානං නිබ් ත්යතත්වා
පටිසන්පවයසන ආකාසානඤ්චායතනභවං උපගතා
ආකාසානඤ්චායතනූපගා. ඉයතො පයරසු වියසසමත්තයමව වණ්ණයස්සාම

(ධ.ස.අට්ඨ.265, 1436-7). 
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ආකාසානඤ්චාෙතනංසමතික්කම්මාතිඑත්ථ තාවපුබ්ය වුධමත්තනයයන
ආකාසානඤ්චං ආයතනමස්ස අපට්ඨානට්යඨනාති ඣානම්පි 

ආකාසානඤ්චායතනං, වුධමත්තනයයයනවආරම්මණම්පි.එවයමතංඣානඤ්ච
ආරම්මණඤ්චාති උභයම්පි අප්පවත්තිකරයණන ච අමනසිකරයණන ච
සමතික්කමිත්වාව යස්මා ඉදං විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ

විෙරිතබ් ං, තස්මාඋභයම්යපතංඑකජ්ඣං කත්වා ‘‘ආකාසානඤ්චායතනං
සමතික්කම්මා’’තිඉදංවුධමත්තන්තියවදිතබ් ං. 

විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනූපගාති එත්ථ පන ‘‘අනන්ත’’න්ති

මනසිකාතබ් වයසනනාස්සඅන්යතොතිඅනන්තං, අනන්තයමවආනඤ්චං, 
විඤ්ඤාණං ආනඤ්චං ‘‘විඤ්ඤාණානඤ්ච’’න්ති අවත්වා
‘‘විඤ්ඤාණඤ්ච’’න්ති වුධමත්තං. අයඤ්යෙත්ථ රුළ්හීසද්යදො. තයදව
විඤ්ඤාණඤ්චං අපට්ඨානට්යඨන ආයතනන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං.
තත්ථ ඣානං නිබ් ත්යතත්වා විඤ්ඤාණඤ්චායතනභවං උපගතා 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගා. 

විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනංසමතික්කම්මාති එත්ථපිපුබ්ය වුධමත්තනයයයනව
විඤ්ඤාණඤ්චං ආයතනමස්ස අපට්ඨානට්යඨනාති ඣානම්පි 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, වුධමත්තනයයයනව ච ආරම්මණම්පි. එවයමතං
ඣානඤ්ච ආරම්මණඤ්චාති උභයම්පි අප්පවත්තිකරයණන ච
අමනසිකරයණන ච සමතික්කමිත්වාව යස්මා ඉදං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

උපසම්පජ්ජ විෙරිතබ් ං, තස්මා උභයම්යපතං එකජ්ඣං කත්වා 

‘‘විඤ්ඤාණඤ්චායතනංසමතික්කම්මා’’තිඉදංවුධමත්තන්තියවදිතබ් ං. 

ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනූපගාතිඑත්ථපනනාස්ස කිඤ්චනන්තිඅකිඤ්චනං, 
අන්තමයසො භඞ්ගමත්තම්පි අස්ස අවසිට්ඨං නත්ථීති වුධමත්තං යෙොති.

අකිඤ්චනස්ස භායවො ආකිඤ්චඤ්ඤං, 
ආකාසානඤ්චායතනවිඤ්ඤාණාපගමස්යසතං අපවචනං.තංආකිඤ්චඤ්ඤං
අපට්ඨානට්යඨන ආයතනන්ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං. තත්ථ ඣානං 
නිබ් ත්යතත්වා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනභවං උපගතා

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගා. අෙං සත්තමවිඤ්ඤාණට්ඨිතීති ඉමං සත්තමං 

පටිසන්පවිඤ්ඤාණස්ස ඨානං ජානාති. යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

යයථව සඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණස්සාපි සුඛුමත්තා යනව විඤ්ඤාණං

නාවිඤ්ඤාණං, තස්මා විඤ්ඤාණට්ඨිතීසුනවුධමත්තං. 

අභූතන්තිඅභූතත්ථං‘‘රූපං අත්තා’’තිආදිවචනං.තංවිපල්ලාසභාවයතො 

අතච්ඡං. දිට්ඨිනිස්සයයතො අනත්ථසඤ්හිතං. අථ වා අභූතන්ති අසන්තං

අවිජ්ජමානං. අයචොරස්යසව ‘‘ඉදං යත යචොරිකාය ආභතං, න ඉදං තුය්ෙං

ඝයර ධන’’න්තිආදිවචනං. අතච්ඡන්ති අතථාකාරං අඤ්ඤථා සන්තං. 

අනත්ථසඤ්හිතන්තිනඉධයලොකත්ථං වාපරයලොකත්ථං වානිස්සිතං. නතං
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තථාගයතො බයාකයරොතීතිතංඅනියයානිකකථංතථාගයතොනකයථති. භූතං 

තච්ඡං අනත්ථසඤ්හිතන්ති රාජකථාදිතිරච්ඡානකථං. භූතං තච්ඡං

අත්ථසඤ්හිතන්ති අරියසච්චසන්නිස්සිතං. තත්ර කාෙඤ්ඤූ තථාගයතො

යහොතීති තස්මිං තතිය යාකරයණ තස්ස පඤ්ෙස්ස  යාකරණත්ථාය
තථාගයතො කාලඤ්ඤූ යෙොති. මොජනස්ස ආදානකාලං ගෙණකාලං
ජානිත්වා සයෙතුකං සකාරණං කත්වා යුත්තපත්තකායලයයව
 යාකයරොතීතිඅත්යථො. 

යුත්තපත්තකායල වදතීති කාෙවාදී. භූතං සභාවං වදතීති භූතවාදී. 

පරමත්ථං නිබ් ානං වදතීති අත්ථවාදී. මග්ගඵලධම්මං වදතීති ධම්මවාදී. 

සංවරාදිවිනයංවදතීති විනෙවාදී. තත්ථදිට්ඨන්තිඅපරිමාණාසුයලොකධාතූසු
අපරිමාණානංසත්තානංචක්ඛුද්වායරසුආපාථං ආගච්ඡන්තංරූපාරම්මණං

නාම අත්ථි, තං සබ් ාකාරයතො ජානාති පස්සති. එවං ජානතා පස්සතා ච
යතන තං ඉට්ඨානිට්ඨාදිවයසන වා දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤායතසු

ලබ්භමානකපදවයසන වා‘‘කතමංතංරූපංරූපායතනං? යංරූපංචතුන්නං
මොභූතානං උපාදාය වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නීලං

පීතක’’න්තිආදිනා(ධ.ස.617-618) නයයනඅයනයකහිනායමහි යතරසහි
වායරහිද්විපඤ්ඤාසායනයයහිවිභජ්ජමානංතථයමවයෙොතිවිතථංනත්ථි.
එසනයයො යසොතද්වාරාදීසුපි.ආපාථමාගච්ඡන්යතසුසද්දාදීසුයතසංවිවිධං

දස්යසතුං ‘‘දිට්ඨං සුත’’න්ති ආෙ. තත්ථ දිට්ඨන්ති රූපායතනං. සුතන්ති 

සද්දායතනං. මුතන්ති පත්වා ගයෙතබ් යතො ගන්ධායතනං රසායතනං 

යඵොට්ඨබ් ායතනං. විඤ්ඤාතන්ති සුඛදුක්ඛාදිධම්මාරම්මණං. පත්තන්ති

පරියයසිත්වාවාඅපරියයසිත්වාවාපත්තං. පරියෙසිතන්ති පත්තංවාඅපත්තං

වා පරියයසිතං. අනුවිචරිතංමනසාතිචිත්යතනඅනුසඤ්චරිතං. 

තථාගයතනඅභිසම්බුද්ධන්තිඉමිනාඑතං දස්යසති–යඤ්හිඅපරිමාණාසු
යලොකධාතූසු ඉමස්ස සයදවකස්ස යලොකස්ස නීලං පීතකන්තිආදි

රූපාරම්මණං චක්ඛුද්වායර ආපාථං ආගච්ඡති, ‘‘අයං සත්යතො ඉමස්මිං
ඛයණ ඉමංනාමරූපාරම්මණංදිස්වාසුමයනො වාදුම්මයනොවාමජ්ඣත්යතො 
වා ජායතො’’ති සබ් ං තං තථාගතස්ස එවං අභිසම්බුද්ධං. තථා යං 
අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු ඉමස්ස සයදවකස්ස යලොකස්ස යභරිසද්යදො

මුදිඞ්ගසද්යදොතිආදි සද්දාරම්මණං යසොතද්වායර ආපාථං ආගච්ඡති, 
මූලගන්යධො තචගන්යධොතිආදි ගන්ධාරම්මණං ඝානද්වායර ආපාථං

ආගච්ඡති, මූලරයසො ඛන්ධරයසොතිආදි රසාරම්මණං ජිව්ොද්වායර ආපාථං 

ආගච්ඡති, කක්ඛළං මුදුකන්තිආදි පථවීධාතුයතයජොධාතුවායයොධාතුයභදං

යඵොට්ඨබ් ාරම්මණං කායද්වායරආපාථංආගච්ඡති, ‘‘අයංසත්යතොඉමස්මිං
ඛයණ ඉමං නාම යඵොට්ඨබ් ාරම්මණං ඵුසිත්වා සුමයනො වා දුම්මයනො වා
මජ්ඣත්යතොවාජායතො’’තිසබ් ංතංතථාගතස්සඑවං අභිසම්බුද්ධං.තථා
යං අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු ඉමස්ස සයදවකස්ස යලොකස්ස 

සුඛදුක්ඛාදියභදං ධම්මාරම්මණං මයනොද්වාරස්ස ආපාථං ආගච්ඡති, ‘‘අයං
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පටුන 

සත්යතො ඉමස්මිං ඛයණඉමංනාමධම්මාරම්මණං විජානිත්වා සුමයනො වා
දුම්මයනො වා මජ්ඣත්යතො වා ජායතො’’ති සබ් ං තං තථාගතස්ස එවං
අභිසම්බුද්ධං. 

යඤ්හි, චුන්ද, ඉයමසං සත්තානං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං, තත්ථ

තථාගයතනඅදිට්ඨංවාඅසුතංවාඅමුතංවාඅවිඤ්ඤාතංවානත්ථි, ඉමස්ස

පන මොජනස්සපරියයසිත්වා අපත්තම්පිඅත්ථි, අපරියයසිත්වා අපත්තම්පි

අත්ථි, පරියයසිත්වා පත්තම්පි අත්ථි, අපරියයසිත්වා පත්තම්පි අත්ථි, 

සබ් ම්පි තථාගතස්සඅසම්පත්තංනාමනත්ථිඤායණනඅසච්ඡිකතං. තස්මා 

තථාගයතොති වුච්චතීති යං තථා යලොයකන ගතං, තස්ස තයථව ගතත්තා

තථාගයතොති වුධමච්චතීති. පාළියං පන ‘‘අභිසම්බුද්ධ’’න්ති වුධමත්තං, තං
ගතසද්යදනඑකත්ථං. ඉමිනානයයනසබ් වායරසුතථාගයතොතිනිගමස්ස

අත්යථොයවදිතබ්ය ො(දී.නි.අට්ඨ. 3.188; අ.නි.අට්ඨ.2.4.23). 

‘‘යඤ්ච, චුන්ද, රත්තිං තථාගයතො අනුත්තරං සම්මාසම්ය ොපං 

අභිසම්බුජ්ඣති, යඤ්ච රත්තිං අනුපාදියසසාය නිබ් ානධාතුයා

පරිනිබ් ායති, යං එතස්මිං අන්තයර භාසති ලපති නිද්දිසති, සබ් ං තං

තයථවයෙොති, යනො අඤ්ඤථා, තස්මාතථාගයතොතිවුධමච්චතී’’ති– 

එත්ථයංරත්තිංභගවාය ොපමණ්යඩඅප්පරාජිතපල්ලඞ්යක නිසින්යනො
තිණ්ණං මාරානං මත්ථකං මද්දිත්වා අනුත්තරසම්මාසම්ය ොපං

අභිසම්බුද්යධො, යඤ්ච රත්තිං යමකසාලානමන්තයර අනුපාදියසසාය

නිබ් ානධාතුයා පරිනිබ් ාය, එත්ථන්තයර පඤ්චචත්තාලීසවස්සපරිමායණ 
කායල පඨමය ොපයාපි මජ්ඣිමය ොපයාපි පච්ඡිමය ොපයාපි යං භගවතා

භාසිතං සුත්තං යගයයං…යප.… යවදල්ලං, තං සබ් ං අත්ථයතො ච
 යඤ්ජනයතො ච අනුපවජ්ජං අනූනමනපකං සබ් ාකාරපරිපුණ්ණං

රාගමදනිම්මදනං යදොසයමොෙමදනිම්මදනං නත්ථි, තත්ථ වාළග්ගමත්තම්පි

අවක්ඛලිතං, සබ් ංතංඑකමුද්දිකායලඤ්ඡිතංවිය, එකනාළියාමිතං විය, 

එකතුලායතුලිතංවියචතථයමවයෙොති විතථංනත්ථි.යතනාෙ– ‘‘යඤ්ච, 

චුන්ද, රත්තිංතථාගයතො…යප.…සබ් ංතංතථයමවයෙොති, යනොඅඤ්ඤථා
තස්මා තථාගයතොතිවුධමච්චතී’’ති.ගදඅත්යථොහිඑත්ථගතසද්යදො. 

අපිච–ආගදනංආගයදො, වචනන්තිඅත්යථො.තයථොඅවිපරීයතොආගයදො 
අස්සාති ද-කාරස්සත-කාරංකත්වාගයතොතිඑවයමතස්මිං අත්යථපදසිද්ප 

යවදිතබ් ා. 

‘‘යථාවාදී, චුන්ද…යප.… වුධමච්චතී’’ති එත්ථ භගවයතො වාචාය කායයො 

අනුයලොයමති කායස්සපි වාචා, තස්මා භගවා යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී

තථාවාදී ච යෙොති, එවංභූතස්ස චස්ස යථා වාචා, කායයොපි තථා ගයතො
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පවත්යතොති අත්යථො. යථා ච කායයො, වාචාපි තථා ගතා පවත්තාති
තථාගයතොතිඑවයමත්ථපදසිද්පයවදිතබ් ා. 

අභිභූඅනභිභූයතොතිඋපරිභවග්ගංයෙට්ඨා අවීචිපරියන්තංඅපරිමාණාසු
යලොකධාතූසු සබ් සත්යත අභිභවති සීයලනපි සමාපනාපි පඤ්ඤායපි
විමුත්තියාපි න තස්ස තුලා වා පමාණං වා අත්ථි. අතුයලො අප්පයමයයයො 
අනුත්තයරො රාජරාජා යදවයදයවො සක්කානං අතිසක්යකො බ්රේමානං

අතිබ්රේමා. අඤ්ඤදත්ථූති එකංසත්යථ නිපායතො. දක්ඛතීති දයසො. වසං
වත්යතතීතිවසවත්තී. 

තත්රායං පදසිද්ප යවදිතබ් ා – අගයදො විය අගයදො, යකො පයනස? 

යදසනාවිලායසො යචව පුඤ්ඤුස්සයයො ච. යතන යෙස මොනුභායවො
භිසක්යකො දිබ් ාගයදන සප්යප විය සබ් පරප්පවාදියනො සයදවකඤ්ච
යලොකං අභිභවති. ඉති සබ් යලොකාභිභවයන තයථො අවිපරීයතො
යදසනාවිලාසමයයො යචවපුඤ්ඤුස්සයයො ච අගයදො අස්සාති ද-කාරස්සත-

කාරංකත්වාතථාගයතොතියවදිතබ්ය ො(දී.නි.අට්ඨ.1.7). 

ඉධත්ථඤ්යඤව ජානාති කම්මාභිසඞ්ඛාරවයසනාති

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරවයසන ඉධත්ථඤ්යඤව ජානාති. කාෙස්ස යභදා පරං

මරණාති උපාදින්නඛන්ධයභදා මරණයතො පරං. අපාෙන්තිආදීසු
වුධමඩ්ඪිසඞ්ඛාතසුඛසාතයතො අයා අයපතත්තා අපායයො. දුක්ඛස්ස ගති

පටිසරණන්ති දුග්ගති. දුක්කරකාරියනො එත්ථ විනිපතන්තීති විනිපායතො. 

නිරතිඅට්යඨන නිරස්සාදට්යඨන නිරයෙො. තං අපාෙං…යප.… නිරෙං. 

උපපජ්ජිස්සතීතිපටිසන්පවයසනඋප්පජ්ජිස්සති. තිරච්ඡානයෙොනින්තිතිරියං

අඤ්චන්තීති තිරච්ඡානා, යතසං යයොනි තිරච්ඡානයයොනි, තං

තිරච්ඡානයයොනිං. යපත්තිවිසෙන්ති පච්චභාවං පත්තානං විසයයොති

යපත්තිවිසයයො, තං යපත්තිවිසයං. මනයසො උස්සන්නතාය මනුස්සා, යතසු 

මනුස්යසසු. ඉයතො පරං කම්මාභිසඞ්ඛාරවයසනාති එත්ථ
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරවයසනඅත්යථො ගයෙතබ්ය ො. 

ආසවානං ඛොති ආසවානං විනායසන. අනාසවං යචයතොවිමුත්තින්ති

ආසවවිරහිතංඅරෙත්තඵලසමාපං. පඤ්ඤාවිමුත්තින්තිඅරෙත්තඵලපඤ්ඤං.

අරෙත්තඵලසමාප රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති, අරෙත්තඵලපඤ්ඤා
අවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤාවිමුත්තීති යවදිතබ් ා. තණ්ොචරියතන වා
අප්පනාඣාන යලන කියලයස වික්ඛම්යභත්වා අපගතං අරෙත්තඵලං 

රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති, දිට්ඨිචරියතන උපචාරජ්ඣානමත්තං
නිබ් ත්යතත්වා විපස්සිත්වා අපගතං අරෙත්තඵලං අවිජ්ජාවිරාගා
පඤ්ඤාවිමුත්ති. අනාගාමිඵලං වා කාමරාගං සන්ධාය රාගවිරාගා

යචයතොවිමුත්ති, අරෙත්තඵලං සබ් ප්පකාරයතො අවිජ්ජාවිරාගා
පඤ්ඤාවිමුත්ති. 
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ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනං ධිමුත්තන්ති වියමොක්යඛනාති යකනට්යඨන

වියමොක්යඛොයවදිතබ්ය ොති? අපමුච්චනට්යඨන.යකොඅයං අපමුච්චනට්යඨො 

නාම? පච්චනීකධම්යමහි ච සුට්ඨු විමුච්චනට්යඨො, ආරම්මයණ ච

අභිරතිවයසනසුට්ඨුවිමුච්චනට්යඨො, පිතු අඞ්යකවිස්සට්ඨඅඞ්ගපච්චඞ්ගස්ස
දාරකස්ස සයනං විය අනිග්ගහිතභායවන නිරාසඞ්කතාය ආරම්මයණ

පවත්තීති වුධමත්තං යෙොති. එවරූයපන වියමොක්යඛන ධිමුත්තන්ති.
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං මුඤ්චිත්වා ආකිඤ්චඤ්ඤායතයනනිරාසඞ්කවයසන

පමුත්තං අල්ලීනං. තත්රාධිමුත්තන්ති තස්මිං සමාපම්හි අල්ලීනං. 

තදධිමුත්තන්ති තස්මිං ඣායන අපමුත්තං. තදාධිපයතෙයන්ති තං ඣානං

යජට්ඨකං. රූපාධිමුත්යතොතිආදීනි පඤ්ච කාමගුණගරුකවයසන වුධමත්තානි. 

කුොධිමුත්යතොතිආදීනි තීණි ඛත්තියාදිකුලගරුකවයසන වුධමත්තානි. 

ොභාධිමුත්යතොතිආදීනි අට්ඨ යලොකධම්මවයසන වුධමත්තානි. 

ධීවරාධිමුත්යතොතිආදීනි චත්තාරි පච්චයවයසන වුධමත්තානි. 

සුත්තන්තාධිමුත්යතොතිආදීනි පි කත්තයවයසන වුධමත්තානි. 

ආරඤ්ඤකඞ්ගාධිමුත්යතොතිආදීනි ධුතඞ්ගසමාදානවයසන වුධමත්තානි. 

පඨමජ්ඣානාධිමුත්යතොතිආදීනිපටිලාභවයසනවුධමත්තානි. 

කම්මපරාෙණන්ති අභිසඞ්ඛාරවයසන. විපාකපරාෙණන්ති

පවත්තිවයසන. කම්මගරුකන්ති යචතනාගරුකං. පටිසන්ධිගරුකන්ති
උපපත්තිගරුකං. 

84. ආකිඤ්චඤ්ඤාසම්භවං ඤත්වාති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියතො වුධමට්ඨහිත්වා
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනජනකකම්මාභිසඞ්ඛාරං ඤත්වා ‘‘කින්ති පලිය ොයධො 

අය’’න්ති. නන්දිසංයෙොජනං ඉතීති යා චතුත්ථඅරූපරාගසඞ්ඛාතා නන්දී

තඤ්ච සංයයොජනං ඤත්වා. තයතො තත්ථ විපස්සතීති අථ තත්ථ
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියතො වුධමට්ඨහිත්වා තං සමාපත්තිං 

අනිච්චාදිවයසනවිපස්සති. එතංඤාණංතථංතස්සාතිඑතංතස්ස පුග්ගලස්ස
එවං විපස්සයතො අනුක්කයමන උප්පන්නං අරෙත්තඤාණං අවිපරීතං. 

වුසීමයතොතිවුධමසිතවන්තස්ස.යසසංසබ් ත්ථපාක යමව. 

එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ් සදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

යපොසාලමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

15. යමොඝරාජමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

85. පන්නරසයම යමොඝරාජසුත්යත– ද්වාහන්තිද්යවවායරඅෙං.යසො

හි පුබ්ය  අජිතසුත්තස්ස (සු. නි. 1038 ආදයයො) ච

තිස්සයමත්යතයයසුත්තස්ස(සු.නි.1046ආදයයො)චඅවසායන ද්වික්ඛත්තුං

භගවන්තං පුච්ඡි, භගවා පනස්ස ඉන්ද්රියපරිපාකං ආගමයමායනො න 

 යාකාසි. යතනාෙ – ‘‘ද්වාෙං සක්කං අපුච්ඡිස්ස’’න්ති. ොවතතිෙඤ්ච

යදවීසි, බයාකයරොතීති යම සුතන්ති යාවතතියඤ්ච සෙධම්මිකං පුට්යඨො
විසුද්පයදවභූයතොඉසිභගවාසම්මාසම්බුද්යධො යාකයරොතීතිඑවං යමසුතං.
යගොධාවරීතීයරයයවකිරයසොඑවමස්යසොසි.යතනාෙ–‘‘ යාකයරොතීතියම

සුත’’න්ති. ඉමිස්සා ගාථාය නිද්යදයස යං වත්තබ් ං සියා, තං යෙට්ඨා
වුධමත්තනයංඑව. 

86. අෙං යෙොයකොතිමනුස්සයලොයකො. පයරොයෙොයකොතිතං ඨයපත්වා

අවයසයසො. සයදවයකොති බ්රේමයලොකං ඨයපත්වා අවයසයසො 
උපපත්තියදවසම්මුතියදවයුත්යතො. ‘‘බ්රේමයලොයකො සයදවයකො’’ති එතං වා
‘‘සයදවයකො යලොයකො’’තිආදිනයනිදස්සනමත්තං. යතන සබ්ය ොපි
තථාවුධමත්තප්පකාරයලොයකොයවදිතබ්ය ො. 

87. එවං අභික්කන්තදස්සාවින්ති එවං අග්ගදස්සාවිං, සයදවකස්ස 
යලොකස්ස අජ්ඣාසයාපමුත්තිගතිපරායණාදීනි පස්සිතුං සමත්ථන්ති
දස්යසති. 

88. සුඤ්ඤයතො යෙොකං අයවක්ඛස්සූති
අවසියපවත්තසල්ලක්ඛණවයසන වා තුච්ඡසඞ්ඛාරසමනුපස්සනාවයසන 

වාති ද්වීොකායරහි සුඤ්ඤයතො යලොකං පස්ස. අත්තානුදිට්ඨිං ඌහච්චාති
සක්කායදිට්ඨිං උද්ධරිත්වා. 

ලුජ්ජතීති භිජ්ජති. චක්ඛතීති චක්ඛු. තයදතං සසම්භාරචක්ඛුයනො
යසතමණ්ඩලපරික්ඛිත්තස්ස කණ්ෙමණ්ඩලස්ස මජ්යඣ අභිමුයඛ ඨිතානං
සරීරසණ්ඨානුප්පත්තියදසභූයත දිට්ඨමණ්ඩයල චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං

යථාරෙං වත්ථුද්වාරභාවං සාධයමානං තිට්ඨති. රූපයන්තීති රූපා, 
වණ්ණවිකාරමාපජ්ජන්තා ෙදයඞ්ගතභාවං පකායසන්තීති අත්යථො. 

චක්ඛුයතො පවත්තං විඤ්ඤාණං, චක්ඛුස්ස වා චක්ඛුසන්නිස්සිතං වා

විඤ්ඤාණං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. චක්ඛුයතො පවත්යතො සම්ඵස්යසො 

චක්ඛුසම්ඵස්යසො. චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චොති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තඵස්සපච්චයා. යවදයතන්ති වින්දනං, යවදනාති

අත්යථො. තයදව සුඛයතීති සුඛං, යස්ස උප්පජ්ජති, තං සුඛිතං කයරොතීති 

අත්යථො. සුට්ඨු වා ඛාදති, ඛනති ච කායචිත්තා ාධන්ති සුඛං. දුක්ඛයතීති 

දුක්ඛං. යස්ස උප්පජ්ජති, තං දුක්ඛිතං කයරොතීති අත්යථො. න දුක්ඛං න

සුඛන්ති අදුක්ඛමසුඛං. ම-කායරො සන්පපදවයසන වුධමත්යතො. යසො පන
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චක්ඛුසම්ඵස්යස අත්තනා සම්පයුත්තාය යවදනාය 
සෙජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකආොරසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවයසන

අට්ඨධා පච්චයයො යෙොති, සම්පටිච්ඡනසම්පයුත්තාය

අනන්තරසමනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවිගතවයසන පඤ්චධා, 
සන්තීරණාදිසම්පයුත්තානංඋපනිස්සයවයසයනවපච්චයයොයෙොති. 

සුණාතීති යසොතං, තං සසම්භාරයසොතබිලස්ස අන්යතො
තනුතම් යලොමාචියත අඞ්ගුලියවධකසණ්ඨායන පයදයස
යසොතවිඤ්ඤාණාදීනං යථාරෙං වත්ථුද්වාරභාවං සාධයමානං තිට්ඨති.

සද්දීයන්තීති සද්දා, උදාෙරීයන්තීති අත්යථො. ඝායතීති ඝානං, තං
සසම්භාරඝානබිලස්ස අන්යතො අජපදසණ්ඨායන පයදයස 

ඝානවිඤ්ඤාණාදීනං යථාරෙං වත්ථුද්වාරභාවං සාධයමානං තිට්ඨති.

ගන්පයන්තීති ගන්ධා, අත්තයනො වත්ථුං සූචියන්තීති අත්යථො. ජීවිතං

අව්ොයතීති ජිව්හා, සායනට්යඨන වා ජිව්හා. සා සසම්භාරජිව්ොය
අතිඅග්ගමූලපස්සානි වජ්යජත්වා උපරිමතලමජ්යඣ 
භින්නඋප්පලදලග්ගසණ්ඨායන පයදයස ජිව්ොවිඤ්ඤාණාදීනං යථාරෙං

වත්ථුද්වාරභාවං සාධයමානා තිට්ඨති. රසන්ති යත සත්තාති රසා, 
අස්සායදන්තීතිඅත්යථො. 

කුච්ඡිතානංආසවධම්මානංආයයොති කායෙො. ආයයොතිඋප්පත්තියදයසො.

යසො යාවතා ඉමස්මිං කායය උපාදින්නපවත්ති නාම අත්ථි, තත්ථ 
යයභුයයයනකායප්පසායදො කායවිඤ්ඤාණාදීනං යථාරෙං වත්ථුද්වාරභාවං

සාධයමායනො තිට්ඨති.ඵුසියන්තීති යඵොට්ඨබ්බා. මනතීති මයනො, විජානාතීති

අත්යථො. අත්තයනො ලක්ඛණං ධායරන්තීති ධම්මා. මයනොති

සොවජ්ජනභවඞ්ගං. ධම්මාති නිබ් ානං මුඤ්චිත්වා අවයසසා

ධම්මාරම්මණධම්මා. මයනොවිඤ්ඤාණන්ති ජවනමයනොවිඤ්ඤාණං. 

මයනොසම්ඵස්යසොතිතංසම්පයුත්යතොඵස්යසො, යසොසම්පයුත්තායයවදනාය 
විපාකපච්චයවජ්යජහි යසයසහි සත්තහි පච්චයයහි පච්චයයො යෙොති.
අනන්තරායයතයෙව යසසානංඋපනිස්සයයයනවපච්චයයොයෙොති. 

අවසිෙපවත්තසල්ෙක්ඛණවයසනවාතිඅවයසො හුත්වාපවත්තසඞ්ඛායර

පස්සනවයසන ඔයලොකනවයසනාති අත්යථො. රූයප වයසො න ෙබ්භතීති

රූපස්මිං වසවත්තිභායවො ඉස්සරභායවො න ලබ්භති. යවදනාදීසුපි එයසව
නයයො. 

නාෙං, භික්ඛයව, කායෙො තුම්හාකන්ති අත්තනි සති අත්තනියං නාම

යෙොති, අත්තායයව ච නත්ථි. තස්මා ‘‘නායං, භික්ඛයව, කායයො

තුම්ොක’’න්ති ආෙ. නාපි අඤ්යඤසන්ති අඤ්යඤො නාම පයරසං අත්තා.

තස්මිං සති අඤ්යඤසං නාම සියා, යසොපි නත්ථි. තස්මා ‘‘නාපි 

අඤ්යඤස’’න්ති ආෙ. පුරාණමිදං, භික්ඛයව, කම්මන්ති නයදං 
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පුරාණකම්මයමව, පුරාණකම්මනිබ් ත්යතො පයනස කායයො. තස්මා

පච්චයයවොොයරන එවං වුධමත්යතො. අභිසඞ්ඛතන්තිආදි කම්මයවොොරස්යසව
වයසන පුරිමලිඞ්ගසභාවතාය වුධමත්තං. අයං පයනත්ථ අත්යථො – 

අභිසඞ්ඛතන්ති පච්චයයහි කයතොති දට්ඨබ්ය ො. අභිසඤ්යචතයතන්ති

යචතනාවත්ථුයකො, යචතනාමූලයකොති දට්ඨබ්ය ො. යවදනිෙන්ති යවදනාය
වත්ථූතිදට්ඨබ්ය ො. 

රූයප සායරො න ෙබ්භතීති රූපස්මිං නිච්චාදිසායරො න ලබ්භති. 

යවදනාදීසුපි එයසව නයයො. රූපං අස්සාරං නිස්සාරන්ති රූපං අස්සාරං

සාරවිරහිතඤ්ච. සාරාපගතන්ති සාරයතො අපගතං. නිච්චසාරසායරන වාති
භඞ්ගං අතික්කමිත්වා පවත්තමායනන නිච්චසායරන වා. කස්සචි 

නිච්චසාරස්ස අභාවයතොනිච්චසායරනසායරොනත්ථි. සුඛසාරසායරන වාති
ඨිතිසුඛං අතික්කමිත්වා පවත්තමානස්ස කස්සචි සුඛසාරස්ස අභාවයතො 

සුඛසාරසායරන වා. අත්තසාරසායරන වාති අත්තත්තනියසාරසායරන වා. 

නිච්යචන වාති භඞ්ගං අතික්කමිත්වා පවත්තමානස්ස කස්සචි නිච්චස්ස

අභාවයතො නිච්යචන වා. ධුයවන වාති විජ්ජමානකායලපි

පච්චයායත්තවුධමත්තිතාය ථිරස්ස කස්සචි අභාවයතො ධුයවන වා. සස්සයතන

වාති අබ්ය ොච්ඡින්නස්ස සබ් කායල විජ්ජමානස්ස කස්සචි අභාවයතො

සස්සයතන වා. අවිපරිණාමධම්යමන වාති ජරාභඞ්ගවයසන
අවිපරිණාමපකතිකස්සකස්සචිඅභාවයතොඅවිපරිණාමධම්යමනවා. 

චක්ඛු සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියෙන වාති ‘‘කාරයකො යවදයකො
සයංවසී’’තිඑවං පරිකප්පියකනඅත්තනාවාඅත්තාභාවයතොයයවඅත්තයනො
සන්තයකන පරික්ඛායරන ච සුඤ්ඤං. සබ් ං චක්ඛාදියලොකියධම්මජාතං 

යස්මා අත්තා ච එත්ථ නත්ථි, අත්තනියඤ්ච එත්ථ නත්ථි, තස්මා

‘‘සුඤ්ඤ’’න්ති වුධමච්චතීති අත්යථො. යලොකුත්තරාපි ධම්මා අත්තත්තනියයහි

සුඤ්ඤායයව, සුඤ්ඤාතීතධම්මා නත්ථීති වුධමත්තං යෙොති. තස්මිං ධම්යම
අත්තත්තනියසාරස්ස නත්ථිභායවො වුධමත්යතො යෙොති. යලොයක ච ‘‘සුඤ්ඤං

ඝරංසුඤ්යඤොඝය ො’’තිවුධමත්යතොඝරස්ස ඝ ස්සචනත්ථිභායවොනයෙොති, 

තස්මිංඝය චඅඤ්ඤස්සනත්ථිභායවොවුධමත්යතොයෙොති. භගවතාචඉතියම්පි

යකොචිතත්ථනයෙොති, යතනතංසුඤ්ඤං.යංපනතත්ථඅවසිට්ඨං යෙොති, 
තං සන්තං ඉදමත්ථීති පජානාතීති අයයමවත්යථො වුධමත්යතො. තථා 

ඤාෙගන්යථ සද්දගන්යථ ච අයයමවත්යථො. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත 

අනත්තලක්ඛණයමව කථිතං. අනිස්සරිෙයතොති අත්තයනො ඉස්සරියය 

අවසවත්තනයතො. අකාමකාරිෙයතොති අත්තයනො අකාමං

අරුචිකරණවයසන. අපාපුණිෙයතොති ඨාතුං පතිට්ඨාභාවයතො. 

අවසවත්තනයතොති අත්තයනො වයස අවත්තනයතො. පරයතොති අනිච්චයතො

පච්චයායත්තවුධමත්තියතො. විවිත්තයතොතිනිස්සරයතො. 
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පටුන 

සුද්ධන්ති යකවලං ඉස්සරකාලපකතීහි විනා යකවලං
පච්චයායත්තපවත්තිවයසන පවත්තමානං සුද්ධං නාම. අත්තනියවිරහියතො 

සුද්ධධම්මපුඤ්යජොති ච. සුද්ධං ධම්මසමුප්පාදං, සුද්ධං සඞ්ඛාරසන්තතින්ති
සුද්ධං පස්සන්තස්ස ජානන්තස්ස සඞ්ඛාරානං සන්තතිං 

අබ්ය ොච්ඡින්නසඞ්ඛාරසන්තතිං. තයථව සුද්ධං පස්සන්තස්ස සඞ්ඛාරාදීනි, 
එකට්ඨානි ආදයරන ද්වත්තික්ඛත්තුං වුධමත්තානි. එවං පස්සන්තස්ස

මරණමුයඛභයංන යෙොති. ගාමණීතිආලපනං. තිණකට්ඨසමං යෙොකන්ති
ඉමං උපාදින්නක්ඛන්ධසඞ්ඛාතං යලොකං. යදා තිණකට්ඨසමං පඤ්ඤාය 
පස්සති. යථා අරඤ්යඤ තිණකට්ඨාදීසු ගණ්ෙන්යතසු අත්තානං වා

අත්තනියං වා ගණ්ොතීති න යෙොති, යතසු වා තිණකට්ඨාදීසු සයයමව

නස්සන්යතසුපි විනස්සන්යතසුපිඅත්තානස්සති, අත්තනියයොනස්සතීතින
යෙොති. එවං ඉමස්මිං කායයපි නස්සන්යත වා විනස්සන්යත වා අත්තා වා
අත්තනියං වා භිජ්ජතීති අපස්සන්යතො පඤ්ඤාය තිණකට්ඨසමං පස්සතීති

වුධමච්චති. නාඤ්ඤං පත්ථෙයත කිඤ්චි, අඤ්ඤත්රප්පටිසන්ධිොති 

පටිසන්පවිරහිතං නිබ් ානං ඨයපත්වා අඤ්ඤං භවං වා අත්තභාවං වා න
පත්යථති. 

රූපං සමන්යනසතීති රූපස්ස සාරං පරියයසති. අහන්ති වාති

දිට්ඨිවයසන. මමන්තිවාතිතණ්ොවයසන. අස්මීතිවාති මානවයසන. තම්පි

තස්සනයහොතීතිතංතිවිධම්පිතස්ස පුග්ගලස්සනයෙොති. 

ඉධාති යදසාපයදයස නිපායතො, ස්වායංකත්ථචියලොකංඋපාදායවුධමච්චති.

යථාෙ – ‘‘ඉධ තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජතී’’ති (සං. නි. 3.78; අ. නි.

4.33). කත්ථචිසාසනං. යථාෙ–‘‘ඉයධව, භික්ඛයව, සමයණො, ඉධදුතියයො

සමයණො’’ති(ම.නි.1.139; දී.නි.2.214). කත්ථචිඔකාසං.යථාෙ– 

‘‘ඉයධවතිට්ඨමානස්ස, යදවභූතස්සයමසයතො; 

පුනරායුචයමලද්යධො, එවංජානාහිමාරිසා’’ති.(දී.නි. 2.369); 

කත්ථචි පදපූරණමත්තයමව. යථාෙ – ‘‘ඉධාෙං, භික්ඛයව, භුත්තාවී 

අස්සං පවාරියතො’’ති (ම. නි. 1.30). ඉධ පන යලොකං උපාදාය වුධමත්යතොති

යවදිතබ්ය ො. අස්සුතවා පුථුජ්ජයනොති එත්ථ පන ආගමාපගමාභාවා

යඤයයයො ‘‘අස්සුතවා’’ඉති. යස්ස හි
ඛන්ධධාතුආයතනපච්චයාකාරසතිපට්ඨානාදීසු 

උග්ගෙපරිපුච්ඡාවිනිච්ඡයරහිතත්තා දිට්ඨිපටියසධයකො යනව ආගයමො, 

පටිපත්තියා අපගන්තබ් ස්ස අනපගතත්තා යනව අපගයමො අත්ථි, යසො

ආගමාපගමාභාවායඤයයයො ‘‘අස්සුතවා’’ඉති.ස්වායං– 

පුථූනංජනනාදීහි, කාරයණහිපුථුජ්ජයනො; 
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පුථුජ්ජනන්යතොගධත්තා, පුථුවායංජයනොඉති.(දී.නි.අට්ඨ.1.7; ම.

නි.අට්ඨ.1.2; අ.නි.අට්ඨ.1.1.51; පටි.ම.අට්ඨ.2.1.130); 

යසො හි පුථූනං නානප්පකාරානං කියලසාදීනං ජනනාදීහිපි කාරයණහි 

පුථුජ්ජයනො. යථාෙ – පුථු කියලයස ජයනන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු

අවිෙතසක්කායදිට්ඨිකාති පුථුජ්ජනා, පුථු සත්ථාරානං මුඛුල්යලොකිකාති

පුථුජ්ජනා, පුථු සබ් ගතීහි අවුධමට්ඨිතාති පුථුජ්ජනා, පුථු නානාභිසඞ්ඛායර

අභිසඞ්ඛයරොන්තීතිපුථුජ්ජනා, පුථුනානාඔයඝහිවුධමය්ෙන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු

නානාසන්තායපහි සන්තප්යපන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු නානාපරිළායෙහි 

පරිඩය්ෙන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු පඤ්චසු කාමගුයණසු රත්තා ගිද්ධා ගපතා 

මුඤ්ඡිතා අජ්යඣොසන්නා ලග්ගා ලග්ගිතා පලිබුද්ධාති පුථුජ්ජනා, පුථු
පඤ්චහි නීවරයණහිආවුධම ානිවුධම ාඔවුධම ාපිහිතාපටිච්ඡන්නාපටිකුජ්ජිතාති

පුථුජ්ජනා (මොනි. 51, 94), පුථූනං වා ගණනපථමතීතානං
අරියධම්මපරම්මුඛානං නීචධම්මසමාචාරානං ජනානං අන්යතොගධත්තාපි

පුථුජ්ජනා, පුථුව අයං විසුංයයව සඞ්ඛයං ගයතො, විසංසට්යඨො 
සීලසුතාදිගුණයුත්යතහි අරියයහි ජයනොතිපි පුථුජ්ජයනො. එවයමයතහි 

‘‘අස්සුතවාපුථුජ්ජයනො’’තිද්වීහිපයදහියයයත– 

‘‘දුයව පුථුජ්ජනාවුධමත්තා, බුද්යධනාදිච්ච න්ධුනා; 

අන්යධොපුථුජ්ජයනොඑයකො, කලයායණයකොපුථුජ්ජයනො’’ති.(දී.නි. 

අට්ඨ. 1.7; ම.නි. අට්ඨ. 1.2; සං.නි. අට්ඨ. 2.2.61; අ.නි. අට්ඨ.

1.1.51; පටි. ම.අට්ඨ.2.1.130; ධ.ස.අට්ඨ.1007) – 

ද්යව පුථුජ්ජනා වුධමත්තා, යතසු අන්ධපුථුජ්ජයනො වුධමත්යතො යෙොතීති
යවදිතබ්ය ො. 

අරිොනං අදස්සාවීතිආදීසු අරිොති ආරකත්තා කියලයසහි, අනයය න

ඉරියනයතො, අයයඉරියනයතො, සයදවයකන චයලොයකනඅරණීයයතොබුද්ධා

ච පච්යචකබුද්ධා ච බුද්ධසාවකා ච වුධමච්චන්ති, බුද්ධා එව වා ඉධ අරියා.

යථාෙ – ‘‘සයදවයක, භික්ඛයව, යලොයක…යප.… තථාගයතො අරියයොති

වුධමච්චතී’’ති (සං.නි.5.1098). 

සප්පුරිසාතිඑත්ථපනපච්යචකබුද්ධා තථාගතසාවකාච‘‘සප්පුරිසා’’ති
යවදිතබ් ා. යතහි යලොකුත්තරගුණයයොයගනයසොභනා පුරිසාති සප්පුරිසා.
සබ්ය ව වා එයත ද්විධාපි වුධමත්තා. බුද්ධාපි හි අරියා ච සප්පුරිසා ච 
පච්යචකබුද්ධාපිබුද්ධසාවකාපි.යථාෙ– 

‘‘යයොයවකතඤ්ඤූකතයවදිධීයරො, කලයාණමිත්යතොදළ්ෙභත්තිච 

යෙොති; 
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දුඛිතස්සසක්කච්චකයරොතිකිච්චං, තථාවිධංසප්පුරිසං වදන්තී’’ති.

(ම.නි.අට්ඨ.1.2; පටි.ම.අට්ඨ.2.1.130; ධ.ස.අට්ඨ.1007); 

‘‘කලයාණමිත්යතො දළ්ෙභත්තිචයෙොතී’’ති එත්තාවතාහිබුද්ධසාවයකො

වුධමත්යතො. කතඤ්ඤුතාදීහි පච්යචකබුද්ධා බුද්ධාති, යයො ඉයමසං අරියානං

අදස්සනසීයලො, න ච දස්සයන සාධුකාරී, යසො අරිොනං අදස්සාවීති

යවදිතබ්ය ො.යසොචක්ඛුනාඅදස්සාවී, ඤායණනඅදස්සාවීති දුවියධො, යතසු
ඤායණන අදස්සාවී ඉධ අපප්යපයතො. මංසචක්ඛුනා හි දිබ් චක්ඛුනා වා

අරියා දිට්ඨාපිඅදිට්ඨාවයෙොන්තියතසංචක්ඛුනාවණ්ණමත්තගෙණයතො, න

අරියභාවයගොචරයතො. යසොණසිඞ්ගාලාදයයොපිචක්ඛුනාඅරියයපස්සන්ති, න
චයතඅරියානංදස්සාවියනො. 

තත්රිදං වත්ථු – චිත්තලපබ් තවාසියනො කිර ඛීණාසවත්යථරස්ස
උපට්ඨායකො වුධමඩ්ඪපබ් ජියතො එකදිවසං යථයරන සද්පං පිණ්ඩාය චරිත්වා
යථරස්ස පත්තචීවරං ගයෙත්වා පිට්ඨියතො ආගච්ඡන්යතො යථරං පුච්ඡි –

‘‘අරියා නාම, භන්යත, ළාදිසා’’ති? යථයරො ආෙ – ‘‘ඉයධකච්යචො
මෙල්ලයකො අරියානං පත්තචීවරං ගයෙත්වා වත්තපටිපත්තිං කත්වා සෙ

චරන්යතොපියනවඅරියය ජානාති, එවං දුජ්ජානා, ආවුධමයසො, අරියා’’ති. එවං

වුධමත්යතපි යසො යනව අඤ්ඤාසි. තස්මා චක්ඛුනා දස්සනං න දස්සනං, 

ඤායණන දස්සනයමව දස්සනං. යථාෙ – ‘‘අලං යත, වක්කලි, කිං යත

ඉමිනාපූතිකායයන දිට්යඨන, යයො යඛො, වක්කලි, ධම්මං පස්සති, යසොමං 

පස්සතී’’ති (සං. නි. 3.87). තස්මා චක්ඛුනා පස්සන්යතොපි ඤායණන

අරියයහි දිට්ඨං අනිච්චාදිලක්ඛණං අපස්සන්යතො, අරියානං අපගතඤ්ච

ධම්මං අනපගච්ඡන්යතො, අරියකරධම්මානං අරියභාවස්ස ච අදිට්ඨත්තා
‘‘අරියානංඅදස්සාවී’’ති යවදිතබ්ය ො. 

අරිෙධම්මස්ස අයකොවියදොති සතිපට්ඨානාදියභයද අරියධම්යම

අකුසයලො. අරිෙධම්යමඅවිනීයතොති එත්ථපන– 

දුවියධොවිනයයොනාම, එකයමයකත්ථපඤ්චධා; 

අභාවයතොතස්සඅයං, ‘‘අවිනීයතො’’තිවුධමච්චති.(ම.නි.අට්ඨ.1.2; සු.

නි. අට්ඨ. 1.උරගසුත්තවණ්ණනා; පටි. ම. අට්ඨ. 2.1.130; ධ. ස.

අට්ඨ. 1007); 

අයඤ්හි සංවරවිනයයො පොනවිනයයොති දුවියධො විනයයො. එත්ථ ච

දුවියධපිවිනයයඑකයමයකොපිවිනයයොපඤ්චධාභිජ්ජති. සංවරවිනයෙොපිහි
සීලසංවයරො සතිසංවයරො ඤාණසංවයරො ඛන්තිසංවයරො වීරියසංවයරොති

පඤ්චවියධො. පහානවිනයෙොපි තදඞ්ගප්පොනං වික්ඛම්භනප්පොනං
සමුච්යඡදප්පොනං පටිප්පස්සද්පප්පොනං නිස්සරණප්පොනන්ති
පඤ්චවියධො. 
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පටුන 

තත්ථ ‘‘ඉමිනාපාතියමොක්ඛසංවයරනඋයපයතො යෙොතිසමුයපයතො’’ති

(විභ. 511) අයං සීෙසංවයරො. ‘‘රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං

ආපජ්ජතී’’ති(ම.නි.1.295; සං.නි.4.239; අ.නි.3.16) අයං සතිසංවයරො. 

‘‘යානි යසොතානියලොකස්මිං, (අජිතාතිභගවා,) 

සතියතසංනිවාරණං; 

යසොතානංසංවරංබ්රූමි, පඤ්ඤායයයතපිපයයයර’’ති.(සු.නි. 1041; 

චූළනි.අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස4; යනත්ති.11, 45; ධ.ස.අට්ඨ.
1007) – 

අයං ඤාණසංවයරො. ‘‘ඛයමොයෙොතිසීතස්සඋණ්ෙස්සා’’ති(ම.නි.1.24; අ.

නි. 4.114; 6.58) අයං ඛන්තිසංවයරො. ‘‘උප්පන්නං කාමවිතක්කං

නාපවායසතී’’ති (ම. නි. 1.26; අ. නි. 4.114; 6.58) අයං වීරිෙසංවයරො. 
සබ්ය ොපි චායං සංවයරො යථාසකං සංවරිතබ් ානං වියනතබ් ානඤ්ච

කායදුච්චරිතාදීනං සංවරණයතො ‘‘සංවයරො’’, විනයනයතො ‘‘විනයයො’’ති
වුධමච්චති.එවංතාවසංවරවිනයයොපඤ්චධාභිජ්ජතීති යවදිතබ්ය ො. 

තථා යං නාමරූපපරිච්යඡදාදීසු විපස්සනාඤායණසු පටිපක්ඛභාවයතො 

දීපායලොයකයනව තමස්ස, යතන යතන විපස්සනාඤායණන තස්ස තස්ස

අනත්ථස්ස පොනං. යසයයථිදං – නාමරූපවවත්ථායනන සක්කායදිට්ඨියා, 

පච්චයපරිග්ගයෙන අයෙතුවිසමයෙතුදිට්ඨීනං, තස්යසව අපරභායගන

කඞ්ඛාවිතරයණන කථංකථීභාවස්ස, කලාපසම්මසයනන ‘‘අෙං මමා’’ති

ගාෙස්ස, මග්ගාමග්ගවවත්ථායනන අමග්යග මග්ගසඤ්ඤාය, 

උදයදස්සයනන උච්යඡදදිට්ඨියා, වයදස්සයනන සස්සතදිට්ඨියා, 

භයදස්සයනනසභයය අභයසඤ්ඤාය, ආදීනවදස්සයනනඅස්සාදසඤ්ඤාය, 

නිබ්බිදානුපස්සනාය අභිරතිසඤ්ඤාය, මුඤ්චිතුකමයතාඤායණන

අමුඤ්චිතුකාමතාය, උයපක්ඛාඤායණන අනුයපක්ඛාය, අනුයලොයමන

ධම්මට්ඨිතියං නිබ් ායන ච පටියලොමභාවස්ස, යගොත්රභුනා 

සඞ්ඛාරනිමිත්තග්ගාෙස්සපොනං.එතං තදඞ්ගප්පහානං නාම. 

යං පන උපචාරප්පනායභයදන සමාපනා පවත්තිභාවනිවාරණයතො 
ඝ ප්පොයරයනව උදකපිට්යඨ යසවාලස්ස යතසං යතසං

නීවරණාදිධම්මානං පොනං, එතං වික්ඛම්භනප්පහානං නාම. යං චතුන්නං
අරියමග්ගානං භාවිතත්තා තංතංමග්ගවයතො අත්තයනො අත්තයනො

සන්තායන ‘‘දිට්ඨිගතානං පොනායා’’තිආදිනා (ධ. ස. 277; විභ. 628) 
නයයන වුධමත්තස්ස සමුදයපක්ඛියස්ස කියලසගණස්ස 

අච්චන්තඅප්පවත්තිභායවනපොනං, ඉදං සමුච්යඡදප්පහානං නාම. යං පන

ඵලක්ඛයණ පටිප්පස්සද්ධත්තං කියලසානං, එතං පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං 

නාම. යං සබ් සඞ්ඛතනිස්ස ත්තා පහීනසබ් සඞ්ඛතං නිබ් ානං, එතං 

නිස්සරණප්පහානං නාම. සබ් ම්පි යචතං පොනං යස්මා චාගට්යඨන 
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පොනං, විනයනට්යඨනවිනයයො, තස්මා‘‘පොනවිනයයො’’තිවුධමච්චති.තංතං
පොනවයතො වා තස්ස තස්ස විනයස්ස සම්භවයතොයපතං
‘‘පොනවිනයයො’’ති වුධමච්චති. එවං පොනවිනයයොපි පඤ්චධා භිජ්ජතීති

යවදිතබ්ය ො (ම.නි.අට්ඨ.1.2; සු.නි.අට්ඨ. 1.උරගසුත්තවණ්ණනා; පටි.

ම.අට්ඨ.2.1.130). 

එවමයං සඞ්යඛපයතො දුවියධො යභදයතො ච දසවියධො විනයයො

භින්නසංවරත්තා, පොතබ් ස්ස ච අප්පහීනත්තා යස්මා එතස්ස

අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස නත්ථි, තස්මා අභාවයතො තස්ස අයං

‘‘අවිනීයතො’’ති වුධමච්චතීති. එයසව නයයො සප්පුරිසානං අදස්සාවී

සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියදො, සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතොති එත්ථපි.

නින්නානාකරණඤ්හිඑතමත්ථයතො.යථාෙ– ‘‘යයවයතඅරියා, යතවයත

සප්පුරිසා. යයව යත සප්පුරිසා, යතව යත අරියා. යයො එව යසො අරියානං

ධම්යමො, යසො එව යසො සප්පුරිසානං ධම්යමො. යයො එව යසො සප්පුරිසානං

ධම්යමො, යසො එවයසොඅරියානංධම්යමො.යයවයතඅරියවිනයා, යතවයත

සප්පුරිසවිනයා. යයව යත සප්පුරිසවිනයා, යතව යත අරියවිනයා. අරියයති

වා, සප්පුරියසතිවා, අරියධම්යමති වා, සප්පුරිසධම්යමතිවා, අරියවිනයයති

වා, සප්පුරිසවිනයයතිවා එයසයසඑයකඑකට්යඨසයමසමභායගතජ්ජායත

තඤ්යඤවාති(ධ.ස.අට්ඨ.1007; පටි.ම. අට්ඨ.2.1.130). 

රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතීති ඉයධකච්යචො රූපං අත්තයතො

සමනුපස්සති, ‘‘යං රූපං, යසො අෙං, යයො අෙං, තං රූප’’න්ති රූපඤ්ච 
අත්තානඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති. යසයයථාපි යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො

‘‘යා අච්චි, යසො වණ්යණො. යයො වණ්යණො, සා අච්චී’’ති අච්චිඤ්ච

වණ්ණඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති, එවයමව ඉයධකච්යචො රූපං

අත්තයතො…යප.… සමනුපස්සතීති (පටි. ම. 1.130-131) එවං රූපං 

‘‘අත්තා’’ති දිට්ඨිපස්සනාය පස්සති. රූපවන්තං වා අත්තානන්ති අරූපං
‘‘අත්තා’’තිගයෙත්වාඡායාවන්තංරුක්ඛංවියතං රූපවන්තං ‘‘අත්තා’’ති

සමනුපස්සති. අත්තනි වා රූපන්ති අරූපයමව ‘‘අත්තා’’ති ගයෙත්වා

පුප්ඵස්මිංගන්ධංවියඅත්තනිරූපංසමනුපස්සති. රූපස්මිංවාඅත්තානන්ති
අරූපයමව ‘‘අත්තා’’ති ගයෙත්වා කරණ්ඩයක මණිං විය තං අත්තානං

රූපස්මිංසමනුපස්සති. යවදනාදීසුපිඑයසවනයයො. 

තත්ථ ‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති සුද්ධරූපංයයව ‘‘අත්තා’’ති

කථිතං.‘‘රූපවන්තංවාඅත්තානං, අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිංවාඅත්තානං.
යවදනං අත්තයතො… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො 

සමනුපස්සතී’’ති (පටි. ම. 1.131) ඉයමසු සත්තසු ඨායනසු අරූපං

‘‘අත්තා’’ති කථිතං, ‘‘යවදනාවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා යවදනා, 
යවදනායවාඅත්තාන’’න්තිඑවංචතූසු ඛන්යධසුතිණ්ණංතිණ්ණංවයසන
ද්වාදසසුඨායනසුරූපාරූපමිස්සයකොඅත්තාකථියතො. තත්ථරූපංඅත්තයතො



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 

64 

පටුන 

සමනුපස්සති. යවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො 
සමනුපස්සතීති පඤ්චසු ඨායනසු උච්යඡදදිට්ඨි කථිතා. අවයසයසසු
සස්සතදිට්ඨි. එවයමත්ථ පන්නරස භවදිට්ඨියයො පඤ්ච විභවදිට්ඨියයො

යෙොන්ති. තා සබ් ාපි මග්ගාවරණා, න සග්ගාවරණා, පඨමමග්ගවජ්ඣාති
යවදිතබ් ා. 

ආරඤ්ඤියකොති අරඤ්යඤ නිවාසං. පවයනති මෙන්යත ගම්භීරවයන. 

චරමායනොති තහිං තහිං විචරමායනො. විස්සත්යථො ගච්ඡතීති නිබ්භයයො

නිරාසඞ්යකොචරති. අනාපාථගයතො ලුද්දස්සාති මිගලුද්දස්සපරම්මුඛගයතො. 

අන්තමකාසි මාරන්ති කියලසමාරං වා යදවපුත්තමාරං වා අන්තං අකාසි. 

අපදං වධිත්වාති කියලසපදං ෙන්ත්වා නායසත්වා. මාරචක්ඛුං අදස්සනං

ගයතොති මාරස්ස අදස්සනවිසයං පත්යතො. අනාපාථගයතොති මාරස්ස
පරම්මුඛංපත්යතො.යසසංසබ් ත්ථ පාක යමව. 

එවං භගවා ඉදම්පි සුත්තං අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායනචවුධමත්තසදියසොයයවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

යමොඝරාජමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

16. පිඞ්ගිෙමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

89. යසොළසයම පිඞ්ගියසුත්තනිද්යදයස – ජිණ්යණොහමස්මි අබයෙො 

වීතවණ්යණොතියසොකිරබ්රාේමයණොජරාභිභූයතොවීසවස්සසතියකොජාතියා, 

දුබ් යලො ච ‘‘ඉධ පාදං කරිස්සාමීති’’ති අඤ්ඤයත්රව කයරොති, 

විනට්ඨපුරිමඡවිවණ්යණො ච. යතනාෙ – ‘‘ජිණ්යණොෙමස්මි අ යලො

වීතවණ්යණො’’ති. මාහං නස්සංයමොමුයහොඅන්තරාවාතිමාෙංතුය්ෙං ධම්මං

අසච්ඡිකත්වා අන්තරා එව අවිද්වා හුත්වා අනස්සිං. ජාතිජරාෙ ඉධ

විප්පහානන්ති ඉයධව තව පාදමූයල පාසාණයක යචතියය වා ජාතිජරාය 

විප්පොනංනිබ් ානංධම්මරසංඅෙංවිජඤ්ඤං, තංයමආචික්ඛ. 

අබයෙොති  ලවිරහියතො. දුබ්බයෙොති දුබ් ල යලො. අප්පබයෙොති 

පරිත්ත යලො. අප්පථායමොති පරිත්තවීරියයො. වීතවණ්යණොති

පරිවත්තිතඡවිවණ්යණො. විගතවණ්යණොති අපගතඡවිවණ්යණො. 

විගච්ඡිතවණ්යණොති දූරීභූතඡවිවණ්යණො. ො සා පුරිමා සුභා වණ්ණනිභාති

යා සා සුභා සුන්දරා පුරිමකායල සති, සා වණ්ණනිභා එතරහි අන්තරහිතා

විගතා. ආදීනයවොපාතුභූයතොතිඋපද්දයවො පාතුරයෙොසි.‘‘යාසාපුරිමාසුභා
වණ්ණනිභා’’තිපාඨංඨයපත්වා‘‘යාසුභාඅස්සා’’ති එයකවණ්ණයන්ති. 

අසුද්ධාති ප ලාදීහි අසුද්ධා. අවිසුද්ධාති තිමිරාදීහි අවිසුද්ධා. 

අපරිසුද්ධාති සමන්තයතො යඵො ප ලාදීහි පරියයොනද්ධත්තා අපරිසුද්ධා. 
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අයවොදාතාති නප්පසන්නා පසන්නසදිසා. යනො තථා චක්ඛුනා රූයප

පස්සාමීතියථා යපොරාණචක්ඛුනාරූපාරම්මණංපස්සාමිඔයලොයකමි, තථා 

යතන පකායරන ඉදානි න පස්සාමි. යසොතං අසුද්ධන්තිආදීසුපි එයසව

නයයො. මාහංනස්සන්තිඅෙං මාවිනස්සං. 

90. ඉදානි යස්මා පිඞ්ගියයො කායය සායපක්ඛතාය

‘‘ජිණ්යණොෙමස්මීති’’තිආදිමාෙ. යතනස්සභගවාකායයසියනෙප්පොනත්ථං 

‘‘දිස්වාන රූයපසු විහඤ්ඤමායන’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ රූයපසූති රූපයෙතු 

රූපපච්චයා. විහඤ්ඤමායනතිකම්මකාරණාදීහිඋපෙඤ්ඤමායන. රුප්පන්ති

රූයපසූතිචක්ඛුයරොගාදීහිචරූපයෙතුයයවජනා රුප්පන්ති ාපයන්ති. 

හඤ්ඤන්තීති ඝටීයන්ති. විහඤ්ඤන්තීති වියෙසියන්ති. 

උපවිහඤ්ඤන්තීති ෙත්ථපාදච්යඡදාදිං ලභන්ති. උපඝාතිෙන්තීති මරණං

ලභන්ති. කුප්පන්තීති පරිවත්තන්ති. පීළෙන්තීති විඝාතං ආපජ්ජන්ති. 

ඝට්ටෙන්තීති ඝට් නං පාපුණන්ති. බයාධිතාති භීතා. යදොමනස්සිතාති 

චිත්තවිඝාතංපත්තා. යවමායනතිනස්සමායන. 

91. එවං භගවතා යාව අරෙත්තං, තාව කථිතං පටිපත්තිං සුත්වා

පිඞ්ගියයො ජරාදුබ් ලතායවියසසංඅනපගන්ත්වාචපුන ‘‘දිසා චතස්යසො’’ති
ඉමායගාථායභගවන්තංයථොයමන්යතොයදසනංයාචති. 

92. අථස්ස භගවා පුනපි යාව අරෙත්තං, තාව පටිපදං දස්යසන්යතො 

‘‘තණ්හාධිපන්යන’’තිගාථමාෙ. 

තණ්හාධිපන්යනති තණ්ොය විමුච්චිත්වා ඨියත. තණ්හානුයගති

තණ්ොය සෙ ගච්ඡන්යත. තණ්හානුගයතති තණ්ොය අනු න්ධන්යත. 

තණ්හානුසයටති තණ්ොය සෙ ධාවන්යත. තණ්හාෙ පන්යනති තණ්ොය

නිමුග්යග. පටිපන්යනති තණ්ොය අවත්ථය . අභිභූයතති මද්දියත. 

පරිොදින්නචිත්යතතිපරියාදියත්වාගහිතකුසලචිත්යත. 

සන්තාපජායතති සඤ්ජාතචිත්තසන්තායප. ඊතිජායතති යරොගුප්පන්යන. 

උපද්දවජායතතිආදීනවජායත. උපසග්ගජායතති උප්පන්නදුක්ඛජායත. 

විරජං වීතමෙන්ති එත්ථ විරජන්ති විගතරාගාදිරජං. වීතමෙන්ති 

වීතරාගාදිමලං. රාගාදයයො හි අජ්යඣොත්ථරණට්යඨන රයජො නාම, 

දූසට්යඨන මලං නාම. ධම්මචක්ඛුන්ති කත්ථචි පඨමමග්ගඤාණං, කත්ථචි

ආදීනි තීණි මග්ගඤාණානි, කත්ථචි චතුත්ථමග්ගඤාණම්පි. ඉධ පන 

ජටිලසෙස්සස්සචතුත්ථමග්ගඤාණං.පිඞ්ගියස්සතතියමග්ගඤාණයමව. ෙං

කිඤ්චි සමුදෙධම්මං, සබ්බං තං නියරොධධම්මන්ති විපස්සනාවයසන එවං
පවත්තස්සධම්මචක්ඛුංඋදපාදීතිඅත්යථො.යසසංසබ් ත්ථපාක යමව. 
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එවං ඉදම්පි සුත්තං භගවා අරෙත්තනිකූය යනව යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායන ච පිඞ්ගියයො අනාගාමිඵයල පතිට්ඨාසි. යසො කිර
අන්තරන්තරා චින්යතසි – ‘‘එවං විචිත්රපටිභානං නාම යදසනං න ලභති
මය්ෙංමාතුයලො ාවරී සවනායා’’ති. යතනසියනෙවික්යඛයපනඅරෙත්තං
පාපුණිතුං නාසක්ඛි. අන්යතවාසිකා පනස්ස සෙස්සජටිලා අරෙත්තං
පාපුණිංසු.සබ්ය වඉද්පමයපත්තචීවරධරාඑහිභික්ඛුයනො අයෙසුන්ති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

පිඞ්ගියමාණවසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

17. පාරාෙනත්ථුතිගාථානිද්යදසවණ්ණනා 

93. ඉයතො පරං සඞ්ගීතිකාරා යදසනං යථොයමන්තා ‘‘ඉදමයවොච

භගවා’’තිආදිමාෙංසු. තත්ථ ඉදමයවොචාති ඉදං පාරායනං අයවොච. 

පරිචාරකයසොළසානන්ති  ාවරිස්ස පරිචාරයකන පිඞ්ගියයන සෙ

යසොළසානං, බුද්ධස්ස වා භගවයතො පරිචාරකානං යසොළසානන්ති
පරිචාරකයසොළසානං.යතඑවචබ්රාේමණා තත්ථයසොළසසුදිසාසුපුරයතොච
පච්ඡයතොචවාමපස්සයතොච දක්ඛිණපස්සයතොචඡඡයයොජනා නිසින්නා

උජුයකනද්වාදසයයොජනිකාඅයෙොසි. අජ්ඣිට්යඨොති යාචියතො. 

94-97. අත්ථමඤ්ඤාොති පාළිඅත්ථමඤ්ඤාය. ධම්මමඤ්ඤාොති

පාළිමඤ්ඤාය. පාරාෙනන්ති එවං ඉමස්ස ධම්මපරියායස්ස අපවචනං
ආයරොයපත්වා යතසං බ්රාේමණානං නාමානි කිත්තයන්යතො 

‘‘අජියතො…යප.… බුද්ධයසට්ඨමුපාගමු’’න්ති ආෙංසු. තත්ථ 

සම්පන්නචරණන්ති නිබ් ානපදට්ඨානභූයතන පාතියමොක්ඛසීලාදිනා

සම්පන්නං. ඉසින්තිමයෙසිං. 

නිද්යදයස උපාගමිංසූති සමීතිපං ගමිංසු. උපසඞ්කමිංසූති අවිදූරට්ඨානං

ගමිංසු. පයරුපාසිංසූති සමීතියප නිසීදිංසු. පරිපුච්ඡිංසූති පරිපුච්ඡං ආෙරිංසු. 

පරිගණ්හිංසූතිතුලයංසු.‘‘යචොදයංසූ’’තියකචි. 

සීොචාරනිබ්බත්තීති උත්තමසීලාචාරනිබ් ත්ති, මග්යගන
නිප්ඵන්නසීලන්තිඅත්යථො. 

ගම්භීයරති උත්තානභාවපටික්යඛපවචනං. දුද්දයසති ගම්භීරත්තා

දුද්දයස, දුක්යඛන දට්ඨබ්ය , න සක්කා සුයඛන දට්ඨුං. දුද්දසත්තාව 

දුරනුයබොයධ, දුක්යඛන අවබුජ්ඣිතබ්ය , න සක්කා සුයඛන අවබුජ්ඣිතුං. 

සන්යතති නිබ්බුයත. පණීයතති අතප්පයක. ඉදං ද්වයං යලොකුත්තරයමව 

සන්ධාය වුධමත්තං. අතක්කාවචයරති තක්යකන න අවචරිතබ්ය  න

ඔගාහිතබ්ය  ඤායණයනව අවචරිතබ්ය . නිපුයණති සණ්යෙ. 

පණ්ඩිතයවදනීයෙතිසම්මා පටිපන්යනහිපණ්ඩියතහියවදිතබ්ය . 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 
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පටුන 

98. යතොයසසීති තුට්ඨිං ආපායදසි. වියතොයසසීති විවිධා යතසං

යසොමනස්සං උප්පායදසි. පසායදසීති යතසං චිත්තප්පසාදං අකාසි. 

ආරායධසීති ආරාධය සිද්පං පායපසි. අත්තමයන අකාසීති
යසොමනස්සවයසන සකමයනඅකාසි. 

99. තයතොපරං බ්රහ්මචරිෙමචරිංසූතිමග්ගබ්රේමචරියංඅචරිංසු. 

101. තස්මා පාරාෙනන්තිතස්ස පාරභූතස්සනිබ් ානස්සආයතනන්ති 
වුධමත්තංයෙොති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

18. පාරාෙනානුගීතිගාථානිද්යදසවණ්ණනා 

102. පාරාෙනමනුගායස්සන්ති අස්ස අයං සම් න්යධො – භගවතා හි

පාරායයන යදසියත යසොළසසෙස්සජටිලා අරෙත්තං පාපුණිංසු, 
අවයසසානඤ්ච චුද්දසයකොටිසඞ්ඛානං යදවමනුස්සානං ධම්මාභිසමයයො
අයෙොසි.වුධමත්තඤ්යෙතංයපොරායණහි– 

‘‘තයතො පාසාණයකරම්යම, පාරායනසමාගයම; 

අමතං පාපයී බුද්යධො, චුද්දස පාණයකොටියයො’’ති. (සු. නි. අට්ඨ. 
2.1138); 

නිට්ඨිතායපනධම්මයදසනායතයතොතයතොආගතාමනුස්සාභගවයතො
ආනුභායවන අත්තයනොඅත්තයනොගාමනිගමාදීස්යවවපාතුරයෙසුං.භගවාපි
සාවත්ථියමව අගමාසි පරිචාරකයසොළසාදීහි අයනයකහි භික්ඛුසෙස්යසහි

පරිවුධමයතො. තත්ථ පිඞ්ගියයො භගවන්තං වන්දිත්වා ආෙ – ‘‘ගච්ඡාමෙං, 

භන්යත,  ාවරිස්ස බුද්ධුප්පාදං ආයරොයචතුං, පටිස්සුතඤ්හි තස්යසව
මයා’’ති. අථ භගවතා අනුඤ්ඤායතො ඤාණගමයනයනව යගොධාවරීතීරං 
ගන්ත්වාපාදගමයනනඅස්සමාභිමුයඛොඅගමාසි.තයමනං ාවරීබ්රාේමයණො
මග්ගං ඔයලොයකන්යතො නිසින්යනො දූරයතොව තං ඛාරිජ ාදිවිරහිතං

භික්ඛුයවයසනාගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘බුද්යධො යලොයක උප්පන්යනො’’ති

නිට්ඨමගමාසි.සම්පත්තඤ්චාපිනංපුච්ඡි– ‘‘කිං, පිඞ්ගිය, බුද්යධොයලොයක

උප්පන්යනො’’ති? ‘‘ආම, බ්රාේමණ, උප්පන්යනො, පාසාණයක යචතියය

නිසින්යනොඅම්ොකංධම්මංයදයසසි, තමෙංතුය්ෙංයදයසස්සාමීති’’ති.තයතො
 ාවරී මෙතා සක්කායරන සපරියසො තං පූයජත්වා ආසනං පඤ්ඤායපසි.

තත්ථනිසීදිත්වාපිඞ්ගියයො ‘‘පාරාෙනමනුගායස්ස’’න්තිආදිමාෙ. 

තත්ථ අනුගායස්සන්තිභගවයතොගීතං අනුගායස්සං. ෙථාද්දක්ඛීතියථා

සාමංසච්චාභිසම්ය ොයධන අසාධාරණඤායණනචඅද්දක්ඛි. නික්කායමොති
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පහීනකායමො. ‘‘නික්කයමො’’තිපිපායඨො, වීරියවාතිඅත්යථො.නික්ඛන්යතොවා

අකුසලපක්ඛා. නිබ්බයනොතිකියලසවනවිරහියතො, තණ්ොවිරහියතොඑවවා. 

කිස්ස යහතු මුසා භයණති යයහි කියලයසහි මුසා භයණයය, එයත තස්ස 
පහීනාති දස්යසති. එයතන බ්රාේමණස්ස සවයන උස්සාෙං ජයනති (සු. නි.

අට්ඨ. 2.1138). 

අමයෙොති කියලසමලවිරහියතො. විමයෙොති විගතකියලසමයලො. 

නිම්මයෙොති කියලසමලසුද්යධො. මොපගයතොතිකියලසමලාදූරීභූයතොහුත්වා

චරති. මෙවිප්පහීයනොති කියලසමලප්පහීයනො. මෙවිමුත්යතොති කියලයසහි

විමුත්යතො. සබ්බමෙවීතිවත්යතොති වාසනාදිසබ් කියලසමලං

අතික්කන්යතො. යතවනාතිඑයතවුධමත්තප්පකාරාකියලසා. 

103. වණ්ණූපසංහිතන්තිගුණූපසංහිතං. 

104. සච්චව්හයෙොති බුද්යධො හි සච්යචයනව අව්ොයනන නායමන

යුත්යතො. බ්රහ්යමතිතංබ්රාේමණං ආලපති. 

තත්ථ යෙොයකොති ලුජ්ජනට්යඨන යලොයකො. එයකො යෙොයකො

භවයෙොයකොති යතභූමකවිපායකො. යසො හි භවතීති භයවො, භයවො එව

යලොයකො භවයලොයකො. භවයෙොයකො ච සම්භවයෙොයකො චාති එත්ථ
එයකයකොද්යවද්යව යෙොති.භවයලොයකොහිසම්පත්තිභවවිපත්තිභවවයසන
දුවියධො. සම්භවයලොයකොපි සම්පත්තිසම්භවවිපත්තිසම්භවවයසන දුවියධො.

තත්ථ සම්පත්තිභවයෙොයකොති සුගතියලොයකො. යසො හි ඉට්ඨඵලත්තා

සුන්දයරො යලොයකොති සම්පත්ති, භවතීති භයවො, සම්පත්ති එව භයවො

සම්පත්තිභයවො, යසො එව යලොයකො සම්පත්තිභවයලොයකො. 

සම්පත්තිසම්භවයෙොයකොති සුගතූපගං කම්මං. තඤ්හි සම්භවති එතස්මා

ඵලන්ති සම්භයවො, සම්පත්තියා සම්භයවො සම්පත්තිසම්භයවො, 
සම්පත්තිසම්භයවොඑවයලොයකොසම්පත්තිසම්භවයලොයකොති. 

විපත්තිභවයෙොයකොති අපායයලොයකො. යසො හි අනිට්ඨඵලත්තා විරූයපො

යලොයකොති විපත්ති, භවතීති භයවො, විපත්ති එව භයවො විපත්තිභයවො, 

විපත්තිභයවො එව යලොයකො විපත්තිභවයලොයකො. විපත්තිසම්භවයෙොයකොති

අපායූපගංකම්මං. තඤ්හි සම්භවති එතස්මා ඵලන්ති සම්භයවො, විපත්තියා

සම්භයවො විපත්තිසම්භයවො, විපත්තිසම්භයවො එව යලොයකො 

විපත්තිසම්භවයලොයකොති. තිස්යසො යවදනාතිසුඛා යවදනා, දුක්ඛා යවදනා, 

අදුක්ඛමසුඛායවදනායලොකියාඑව. ආහාරාතිපච්චයා. පච්චයාහිඅත්තයනො
ඵලං ආෙරන්තීති ආොරා. ක ළීකාරාොයරො ඵස්සාොයරො 
මයනොසඤ්යචතනාොයරො විඤ්ඤාණාොයරොති චත්තායරො. වත්ථුවයසන

ක ළීකත්තබ් ත්තා ක ළීකායරො, අජ්යඣොෙරිතබ් ත්තා ආොයරො, 
ඔදනකුම්මාසාදිවත්ථුකාය ඔජායයතං නාමං. සා හි ඔජට්ඨමකරූපානි
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ආෙරතීති ආොයරො. චක්ඛුසම්ඵස්සාදියකො ඡබ්බියධො ඵස්යසො තිස්යසො
යවදනා ආෙරතීති ආොයරො. මනයසො සඤ්යචතනා න සත්තස්සාති

මයනොසඤ්යචතනා යථා චිත්යතකග්ගතා, මනසා වා සම්පයුත්තා

සඤ්යචතනා මයනොසඤ්යචතනා යථා ආජඤ්ඤරයථො, 
යතභූමකකුසලාකුසලයචතනා. සා හි තයයො භයව ආෙරතීති ආොයරො.
විඤ්ඤාණන්ති එකූනවීසතියභදං පටිසන්පවිඤ්ඤාණං. තඤ්හි
පටිසන්පනාමරූපංආෙරතීතිආොයරො. 

උපාදානක්ඛන්ධාතිඋපාදානයගොචරාඛන්ධා උපාදානක්ඛන්ධා, මජ්යඣ
පදයලොයපො දට්ඨබ්ය ො.උපාදානසම්භූතාවාඛන්ධා උපාදානක්ඛන්ධායථා

තිණග්ගි, ථුසග්ගි. උපාදානවියධයයා වා ඛන්ධා උපාදානක්ඛන්ධා යථා
රාජපුරියසො. උපාදානප්පභවා වා ඛන්ධා උපාදානක්ඛන්ධා යථා 

පුප්ඵරුක්යඛො, ඵලරුක්යඛො. උපාදානානි පන කාමුපාදානං දිට්ඨුපාදානං
සීලබ් තුපාදානං අත්තවාදුපාදානන්ති චත්තාරි. අත්ථයතො පන භුසං

ආදානන්ති උපාදානං. රූපුපාදානක්ඛන්යධො, යවදනුපාදානක්ඛන්යධො, 

සඤ්ඤුපාදානක්ඛන්යධො, සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්යධො, 

විඤ්ඤාණුපාදානක්ඛන්යධොති පඤ්ච. ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආෙතනානීති

චක්ඛායතනං, යසොතායතනං, ඝානායතනං, ජිව්ොයතනං, කායායතනං, 

මනායතනං. සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙො වුධමත්තනයා එව. තථා අට්ඨ 

යෙොකධම්මා. අපි ච – ලායභො, අලායභො, යයසො, අයයසො, නින්දා, පසංසා, 

සුඛං, දුක්ඛන්ති ඉයම අට්ඨ යලොකප්පවත්තියා සති
අනුපරිවත්තනධම්මකත්තා යලොකස්ස ධම්මාති යලොකධම්මා. එයතහි

මුත්යතොසත්යතොනාමනත්ථි, බුද්ධානම්පියෙොන්තියයව.යථාෙ– 

‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, යලොකධම්මා යලොකං අනුපරිවත්තන්ති, 

යලොයකොච අට්ඨයලොකධම්යමඅනුපරිවත්තති.කතයමඅට්ඨ? ලායභො

චඅලායභොච…යප.…සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්ච.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ

යලොකධම්මා යලොකං අනුපරිවත්තන්ති, යලොයකො ච ඉයම අට්ඨ

යලොකධම්යමඅනුපරිවත්තතී’’ති(අ.නි.8.6). 

තත්ථ අනුපරිවත්තන්තීති අනු න්ධන්ති නප්පජෙන්ති, යලොකයතො න

නිවත්තන්තීති අත්යථො. ොයභොති පබ් ජිතස්ස චීවරාදි, ගෙට්ඨස්ස
ධනධඤ්ඤාදිලායභො. යසොයයව අලබ්භමායනො ලායභො අලායභො න ලායභො 

අොයභොති වුධමච්චති, යනො ච අත්තාභාවප්පත්තියතො පරිඤ්යඤයයයො සියා. 

ෙයසොති පරිවායරො. යසොයයව අලබ්භමායනො යයසො අෙයසො. නින්දාති

අවණ්ණභණනං. පසංසාති වණ්ණභණනං. සුඛන්ති 

කාමාවචරකායකයචතසිකං. දුක්ඛන්ති පුථුජ්ජනයසොතාපන්නසකදාගාමීතිනං

කායකයචතසිකං, අනාගාමිඅරෙන්තානං කායකයමව. සත්තාවාසාති

සත්තානං ආවාසා, වසනට්ඨානානීති අත්යථො. තානි පන තථා පකාසිතා
ඛන්ධා එව. සත්තසු විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු අසඤ්ඤසත්යතන ච 
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පටුන 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනනචසද්පංනවසත්තාවාසා. දසාෙතනානීති

චක්ඛායතනං, රූපායතනං, යසොතායතනං, සද්දායතනං, ඝානායතනං, 

ගන්ධායතනං, ජිව්ොයතනං, රසායතනං, කායායතනං, 

යඵොට්ඨබ් ායතනන්ති එවං දස. ද්වාදසාෙතනානීති

මනායතනධම්මායතයනහි සද්පං එවං ද්වාදස. අට්ඨාරස ධාතුයෙොති

චක්ඛුධාතු, රූපධාතු, චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු…යප.…මයනොධාතු, ධම්මධාතු, 
මයනොවිඤ්ඤාණධාතූතිඑයකකස්මිංතීණි තීණිකත්වාඅට්ඨාරසධාතුයයො. 

සදිසනායමොති යතසං සදිසනායමො එකගුණවණ්ණනායමො. 

සදිසව්හයෙොති එකගුණවණ්ණනායමන අව්ොයයනො. සච්චසදිසව්හයෙොති
අවිතථඑකගුණවණ්ණනායමනඅවිපරීයතන අව්ොයයනො. 

ආසියතොති උපසඞ්කමියතො. උපාසියතොති උපගන්ත්වා යසවියතො. 

පයරුපාසියතොතිභත්තිවයසනඅතීවයසවියතො. 

105. කුබ්බනකන්ති පරිත්තවනං. බහුප්ඵෙං කානනමාවයසෙයාති

අයනකඵලාදිවිකතිභරිතකානනං ආගම්ම වයසයය. අප්පදස්යසති

 ාවරිප්පභුතියක පරිත්තපඤ්යඤ. මයහොදධින්ති අයනොතත්තාදිං මෙන්තං
උදකරාසිං. 

අප්පදස්සාති මන්දදස්සියනො. පරිත්තදස්සාති අතිමන්දදස්සියනො. 

යථොකදස්සාති පරිත්තයතොපි අතිපරිත්තදස්සියනො. ඔමකදස්සාති

යෙට්ඨිමදස්සියනො. ොමකදස්සාති අප්පධානදස්සියනො. ඡතුක්කදස්සාති න

උත්තමදස්සියනො. අප්පමාණදස්සන්ති පමාණං අතික්කමිත්වා අප්පමාණං 

නිබ් ානදස්සං. අග්ගදස්සන්ති ‘‘අග්ගයතො යව පසන්නාන’’න්තිආදිනා (අ.

නි.4.34; ඉතිවුධම.90) නයයනඅග්ගධම්මදස්සං. යසට්ඨදස්සන්තිසම්බුද්යධො

ද්විපදයසට්යඨොති යසට්ඨදස්සං. වියසට්ඨදස්සන්තිආදීනි චත්තාරි

උපසග්යගනවඩ්ඪිතානි. අසමන්තිනසමංඅසමංසබ් ඤ්ඤුං. අසමසමන්ති

අසයමහි අතීතබුද්යධහි සමං අසමසමං. අප්පටිසමන්ති අත්තයනො

සදිසවිරහිතං. අප්පටිභාගන්තිඅත්තයනොපටිබිම් විරහිතං. අප්පටිපුග්ගෙන්ති

පටිමල්ලපුග්ගලවිරහිතං. යදවාතියදවන්ති විසුද්පයදවානම්පි අතියදවං. 

අභිමඞ්ගලසම්මතට්යඨන උසභං. අඡම්භිතට්යඨන පුරිසසීහං. 

නිද්යදොසට්යඨන පුරිසනාගං. උත්තමට්යඨන පුරිසාජඤ්ඤං. අට්ඨපරිසපථවිං
උප්පීයළත්වා සයදවයක යලොයක යකනචි පච්චත්ථියකන පච්චාමිත්යතන

අකම්පියය අචලට්ඨායන තිට්ඨනට්යඨන පුරිසනිසභං. 

ධම්මයදසනාධුරවෙනට්යඨන පුරිසයධොරය්හං. 

මානසකංවාසරන්තිමනසාචින්යතත්වාකතං පල්ලංවානාමයමවවා. 

අයනොතත්තං වා දහන්ති චන්දිමසූරියා දක්ඛියණන වා උත්තයරන වා

ගච්ඡන්තා පබ් තන්තයරන තං ඔභායසන්ති, උජුං ගච්ඡන්තා න
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ඔභායසන්ති, යතයනවස්ස ‘‘අයනොතත්ත’’න්ති සඞ්ඛා උදපාදි. එවරූපං

අයනොතත්තංවා දෙං. අක්යඛොභංඅමියතොදකන්තිචායලතුංඅසක්කුයණයයං 

අපරිමිතං උදකජලරාසිං. එවයමවාති ඔපම්මසංසන්දනං, බුද්ධං භගවන්තං
අක්යඛොභං ආසභං ඨානට්ඨායනන චායලතුං අසක්කුයණයයං. 

අමිතයතජන්ති අපරිමිතඤාණයතජං. පභින්නඤාණන්ති

දස ලඤාණාදිවයසනපයභදගතඤාණං. විවටචක්ඛුන්තිසමන්තචක්ඛුං. 

පඤ්ඤාපයභදකුසෙන්ති ‘‘යා පඤ්ඤා පජානනා විචයයො

පවිචයයො’’තිආදිනා (ධ.ස.16; විභ.525) නයයනපඤ්ඤායපයභදජානයන

යඡකං. අධිගතපටිසම්භිදන්ති පටිලද්ධචතුපටිසම්භිදං. 

චතුයවසාරජ්ජප්පත්තන්ති‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්සයතපටිජානයතො ඉයමධම්මා

අනභිසම්බුද්ධා’’තිආදිනා(ම.නි.1.150; අ.නි.4.8) නයයනවුධමත්යතසු චතූසු

ඨායනසු විසාරදභාවප්පත්තං. සද්ධාධිමුත්තන්ති පරිසුද්යධ

ඵලසමාපත්තිචිත්යත අපමුත්තං, තත්ථ පවිට්ඨං. යසතපච්චත්තන්ති

වාසනාය විප්පහීනත්තා පරිසුද්ධං ආයවණිකඅත්තභාවං. අද්වෙභාණින්ති

පරිච්ඡින්නවචනත්තා ද්විවචනවිරහිතං. තාදින්ති තාදිසං, ඉට්ඨානිට්යඨසු 

අකම්පනංවා.තථාපටිඤ්ඤාඅස්සාති තථාපටිඤ්යඤො, තං. අපරිත්තන්තින

ඛුද්දකං. මහන්තන්ති යතධාතුංඅතික්කමිත්වාමෙන්තප්පත්තං. 

ගම්භීරන්ති අඤ්යඤසං දුප්පයවසං. අප්පයමෙයන්ති අතුලට්යඨන

අප්පයමයයං. දුප්පරියෙොගාහන්ති පරියයොගාහිතුං දුක්ඛප්පයවසං. 

පහූතරතනන්තිසද්ධාදිරතයනහිපහූතරතනං. සාගරසමන්තිරතනාකරයතො

සමුද්දසදිසං. ඡළඞ්ගයපක්ඛාෙ සමන්නාගතන්ති ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා

යනව සුමයනො යෙොති න දුම්මයනො’’ති (අ. නි. 6.1) වුධමත්තනයයන

ඡළඞ්ගුයපක්ඛාය පරිපුණ්ණං. අතුෙන්ති තුලවිරහිතං, තුලයතුං

අසක්කුයණයයං. විපුෙන්ති අතිමෙන්තං. අප්පයමෙයන්ති පයමතුං

අසක්කුයණයයං. තංතාදිසන්තිතංභගවන්තං තාදිගුණසම්පන්නං. පවදතං

මග්ගවාදිනන්ති පවදන්තානං කයථන්තානං උත්තමං කථයන්තං වදන්තං

අපගච්ඡින්ති සම් න්යධො. යමරුමිව නගානන්ති පබ් තානං අන්තයර

සියනරුංවිය. ගරුළමිවදිජානන්ති පක්ඛිජාතානංඅන්තයර සුපණ්ණංවිය. 

සීහමිවමිගානන්තිචතුප්පදානමන්තයරසීෙං විය. උදධිමිවඅණ්ණවානන්ති

විත්ථිණ්ණඅණ්ණවානං අන්තයර සමුද්දං විය අපගච්ඡිං. ජිනපවරන්ති
බුද්ධුත්තමං. 

106. යෙයමපුබ්යබතියයඉයමපුබ්ය . 

107. තයමොනුදාසීයනොති තයමොනුයදො ආසීයනො. භූරිපඤ්ඤායණොති

ඤාණද්ධයජො. භූරියමධයසොති විපුලපඤ්යඤො. 
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නිද්යදයස පභඞ්කයරොති යතජංකයරො. ආයෙොකකයරොති

අනන්ධකාරකයරො. ඔභාසකයරොති ඔභාසං යජොතිං කයරොතීති ඔභාසකයරො.

දීපසදිසංආයලොකංකයරොතීති දීපඞ්කයරො. පදීපසදිසංආයලොකංකයරොතීති 

පදීපකයරො. උජ්යජොතකයරොති පතාපකයරො. පජ්යජොතකයරොති දිසාවිදිසා 
පතාපකයරො. 

භූරිපඤ්ඤායණොති පුථුලඤායණො. ඤාණපඤ්ඤායණොති ඤායණන

පාකය ො. පඤ්ඤාධයජොති උස්සිතට්යඨන පඤ්ඤාව ධයජො අස්සාති

පඤ්ඤාධයජො, ධයජො රථස්ස පඤ්ඤාණන්තිආදීසු (ජා. 2.22.1841; චූළනි.

පාරායනානුගීතිගාථානිද්යදස 107) විය. විභූතවිහාරීතිපාක විොයරො. 

108. සන්දිට්ඨිකමකාලිකන්තිසාමංපස්සිතබ් ංඵලං, නචකාලන්තයර 

පත්තබ් ඵලං. අනීතිකන්තිකියලසාදිඊතිවිරහිතං. 

සන්දිට්ඨිකන්ති යලොකුත්තරධම්යමො යයන අපගයතො යෙොති, යතන
පරසද්ධායගන්තබ් තංහිත්වාපච්චයවක්ඛණඤායණනසයං දට්ඨබ්ය ොති

සන්දිට්ඨියකො, තං සන්දිට්ඨිකං. අත්තයනො ඵලංදානං සන්ධාය නාස්ස 

කායලොති අකායලො, අකායලොයයව අකාලියකො. යයො එත්ථ

අරියමග්ගධම්යමො, යසො අත්තයනො සමනන්තරයමව ඵලං යදතීති අත්යථො, 

තං අකාලිකං. එහිපස්සඉමංධම්මන්ති එවංපවත්තංඑහිපස්සවිපංඅරෙතීති

එහිපස්සියකො, තං එහිපස්සිකං. ආදිත්තං යචලං වා සීසං වා

අජ්ඣුයපක්ඛිත්වාපි අත්තයනො චිත්යත උපනයං අරෙතීති ඔපයනයයියකො, 

තං ඔපයනෙයිකං. සබ්ය හිපිඋග්ඝටිතඤ්ඤූආදීහි ‘‘භාවියතොයමමග්යගො, 

අපගතං ඵලං, සච්ඡිකයතො නියරොයධො’’ති අත්තනි අත්තනි යවදිතබ් න්ති 

පච්චත්තංයවදිතබ්බංවිඤ්ඤූහි. 

109. අථනං  ාවරීආෙ ‘‘කිංනුතම්හා’’තිද්යවගාථා. 

මුහුත්තම්පීති යථොකම්පි. ඛණම්පීති න  හුකම්පි. ෙෙම්පීති මනම්පි. 

වෙම්පීති යකොට්ඨාසම්පි. අද්ධම්පීතිදිවසම්පි. 

111-113. තයතො පිඞ්ගියයො භගවයතො සන්තිකා අවිප්පවාසයමව

දීයපන්යතො ‘‘නාහං තම්හා’’තිආදිමාෙ. නාහංයෙොයම…යප.…පස්සාමිනං

මනසා චක්ඛුනාවාති තං බුද්ධං මංසචක්ඛුනා විය මනසා පස්සාමි. 

නමස්සමායනොවිවයසමිරත්තින්තිනමස්සමායනොවරත්තිං අතිනායමමි. 

114. යතන යතයනවනයතොතියයනයයනදිසාභායගනබුද්යධො, යතන

යතයනවාෙම්පිනයතො, තන්නින්යනොතප්යපොයණොතිදස්යසති. 

115. දුබ්බෙථාමකස්සාති අප්පථාමකස්ස. අථ වා දුබ් ලස්ස 

දුත්ථාමකස්ස ච,  ලවීරියහීනස්සාපීති වුධමත්තං යෙොති. යතයනවකායෙො න
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පයෙතීති යතයනව දුබ් ලත්ථාමකත්යතන කායයො න ගච්ඡති, යයන

බුද්යධො, නයතනගච්ඡති.‘‘නපයරතී’’තිපිපායඨො, යසොඑවත්යථො. තත්ථාති

බුද්ධස්ස සන්තියක. සඞ්කප්පෙන්තාොති සඞ්කප්පගමයනන. යතන 

යුත්යතොතියයනබුද්යධො, යතනයුත්යතොපයුත්යතොඅනුයුත්යතොතිදස්යසති. 

යෙනබුද්යධොතියයන දිසාභායගනබුද්යධො උපසඞ්කමිතබ්ය ො, යතන
දිසාභායගන න පයලති. අථ වා භුම්මත්යථ කරණවචනං. යත්ථ බුද්යධො 

තත්ථ න පයලති න ගච්ඡති. න වජතීති පුරයතො න යාති. න ගච්ඡතීති

නිවත්තති. නාතික්කමතීතින උපසඞ්කමති. 

116. පඞ්යක සොයනොති කාමකද්දයම සයමායනො. දීපා දීපං 

උපල්ෙවින්තිසත්ථාරාදියතොසත්ථාරාදිංඅපගච්ඡිං. අථද්දසාසිංසම්බුද්ධන්ති
යසොෙං එවං දුදිට්ඨිං ගයෙත්වා අන්වාහිණ්ඩන්යතො අථ පාසාණකයචතියය
බුද්ධමද්දක්ඛිං. 

තත්ථ යසමායනොති නිසජ්ජමායනො. සෙමායනොති යසයයං

කප්පයමායනො. ආවසමායනොති වසමායනො. පරිවසමායනොති නිච්චං
වසමායනො. 

පල්ෙවින්ති උග්ගමිං. උපල්ෙවින්ති උත්තරිං, සම්පල්ෙවින්ති

උපසග්යගනපදං වඩ්ඪිතං. අද්දසන්තිනිද්යදසස්සඋද්යදසපදං. අද්දසන්ති

පස්සිං. අද්දක්ඛින්ති ඔයලොයකසිං. අපස්සින්ති එසිං. පටිවිජ්ඣින්ති
විනිවිජ්ඣිං. 

117. ඉමිස්සා ගාථාය අවසායන පිඞ්ගියස්ස ච  ාවරිස්ස ච
ඉන්ද්රියපරිපාකං විදිත්වා භගවා සාවත්ථියං ඨියතොයයව සුවණ්යණොභාසං
මුඤ්චි.පිඞ්ගියයො ාවරිස්සබුද්ධගුයණ වණ්ණයන්යතොනිසින්යනොඑවතං
ඔභාසංදිස්වා‘‘කිංඉද’’න්තිඔයලොයකන්යතොභගවන්තං අත්තයනොපුරයතො
ඨිතං විය දිස්වා  ාවරිබ්රාේමණස්ස ‘‘බුද්යධො ආගයතො’’ති ආයරොයචසි. 
බ්රාේමයණොඋට්ඨායාසනා අඤ්ජලිං පග්ගයෙත්වා අට්ඨාසි. භගවාපිඔභාසං
ඵරිත්වාබ්රාේමණස්සඅත්තානං දස්යසන්යතොඋභින්නම්පිසප්පායං විදිත්වා

පිඞ්ගියයමවආලපමායනො ‘‘ෙථාඅහූ, වක්කලී’’තිඉමං ගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො – ෙථා වක්කලිත්යථයරො සද්ධාපමුත්යතො අයෙොසි, 

සද්ධාධුයරයනවඅරෙත්තංපාපුණි, යථාචයසොළසන්නංඑයකො භද්රාවුයධො 

නාම, යථාච ආළවියගොතයමොච.එවයමව ත්වම්පිපමුඤ්චස්සුසද්ධං, තයතො

සද්ධාය අපමුච්චන්යතො ‘‘සබ්ය සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිආදිනා (ධ. ප. 277; 

යථරගා. 676; පටි. ම. 1.31; කථා. 753) නයයන විපස්සනං ආරභිත්වා 

මච්චුයධෙයස්ස පාරං නිබ් ානං ගමිස්සසීති අරෙත්තනිකූය න යදසනං

නිට්ඨායපසි, යදසනාපරියයොසායන පිඞ්ගියයො අරෙත්යත,  ාවරී
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අනාගාමිඵයල පතිට්ඨහි,  ාවරිබ්රාේමණස්ස සිස්සා පන පඤ්චසතා
යසොතාපන්නාඅයෙසුං. 

තත්ථ මුඤ්චස්සූති යමොචස්සු. පමුඤ්චස්සූති යමොයචහි. අධිමුඤ්චස්සූති 

තත්ථ අපයමොක්ඛං කරස්සු. ඔකප්යපහීති  හුමානං උප්පායදහීති. සබ්යබ

සඞ්ඛාරා අනිච්චාති හුත්වා අභාවට්යඨන. සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛාති

දුක්ඛමට්යඨන. සබ්යබධම්මාඅනත්තාතිඅවසවත්තනට්යඨන. 

118. ඉදානි පිඞ්ගියයො අත්තයනො පසාදං නියවයදන්යතො ‘‘එස

භියෙයොතිආදිමාෙ. තත්ථ පටිභානවාතිපටිභානප්පටිසම්භිදායඋයපයතො. 

භියෙයොභියෙයොතිඋපරූපරි. 

119. අධියදයව අභිඤ්ඤාොති අපයදවකයර ධම්යම ඤත්වා. 

පයරොපරන්ති හීනපණීතං, අත්තයනො ච පරස්ස ච අපයදවත්තකරං 

සබ් ධම්මජාතං අයවදීති වුධමත්තං යෙොති. කඞ්ඛීනං පටිජානතන්ති 

කඞ්ඛීනංයයවසතං‘‘නික්කඞ්ඛම්ො’’ති පටිජානන්තානං. 

නිද්යදයස පාරාෙනිකපඤ්හානන්ති පාරායනිකබ්රාේමණානං පුච්ඡානං.

අවසානං කයරොතීති අන්තකයරො. යකොටිං කයරොතීති පරිෙන්තකයරො. සීමං

මරියාදං කයරොතීති පරිච්යඡදකයරො. නිගමං කයරොතීති පරිවටුමකයරො. 

සභිෙපඤ්හානන්තිනයකවලංපාරායනිකබ්රාේමණානංපඤ්ොනං එව, අථ
යඛො සභියපරිබ් ාජකාදීනම්පි පඤ්ොනං අන්තං කයරොතීති දස්යසතුං 

‘‘සභිෙපඤ්හාන’’න්තිආදිමාෙ. 

120. අසංහීරන්ති රාගාදීහි අසංොරියං. අසඞ්කුප්පන්ති අසඞ්කුප්පං

අවිපරිණාමධම්මං. ද්වීහිපි පයදහි නිබ් ානං භණති. අද්ධා ගමිස්සාමීති

එකංයසයනවතං අනුපාදියසසනිබ් ානධාතුංගමිස්සාමි. නයමත්ථකඞ්ඛාති 

නත්ථි යම එත්ථ නිබ් ායන කඞ්ඛා. එවං මං ධායරහි අධිමුත්තචිත්තන්ති
පිඞ්ගියයො ‘‘එවයමව ත්වම්පි පමුඤ්චස්සු සද්ධ’’න්ති ඉමිනා භගවයතො
ඔවායදනඅත්තනිසද්ධංඋප්පායදත්වාසද්ධාධුයරයනවච විමුඤ්චිත්වාතං
සද්ධාපමුත්තිං පකායසන්යතො භගවන්තං ආෙ – ‘‘එවං මං ධායරහි

අපමුත්තචිත්ත’’න්ති. අයඤ්යෙත්ථ අපප්පායයො ‘‘යථා මං ත්වං අවච, 
එවයමවමංඅපමුත්තචිත්තංධායරහී’’ති. 

න සංහරිෙතීති ගයෙත්වා සංෙරිතුං න සක්කා. නියෙොගවචනන්ති

යුත්තවචනං. අවත්ථාපනවචනන්ති සන්නිට්ඨානවචනං. ඉමස්මිං

පාරායනවග්යග යං අන්තරන්තරා න වුධමත්තං, තං යෙට්ඨා වුධමත්තනයයන
ගයෙතබ් ං.යසසංසබ් ත්ථ පාක යමව. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා පාරායනවග්ගනිද්යදයසො 

75 

පටුන 

පාරායනානුගීතිගාථානිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාරායනවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදයසො 
ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා 

1. පඨමවග්ගවණ්ණනා 

121. ඉයතො පරං ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදසවණ්ණනාය ඔකායසො
අනුප්පත්යතො. තත්ථ ‘‘සබ්ය සු භූයතසු නිධාය දණ්ඩ’’න්ති ඉයතො පරං

අතියරකපදමත්තයමව වණ්ණයස්සාම. තත්ථ සබ්යබසූති අනවයසයසසු. 

භූයතසූති සත්යතසු. එත්ථ භූයතසූති කිඤ්චාපි භූතසද්යදො ‘‘භූතස්මිං

පාචිත්තිය’’න්ති එවමාදීසු (පාචි. 69) විජ්ජමායන, ‘‘භූතමිදං, සාරිපුත්ත, 

සමනුපස්සසී’’ති එවමාදීසු ඛන්ධපඤ්චයක, ‘‘චත්තායරො යඛො, භික්ඛු, 

මොභූතා යෙතූ’’තිඑවමාදීසු (ම.නි. 3.86) චතුබ්බියධ පථවීධාත්වාදිරූයප, 

‘‘යයො ච කාලඝයසො භූයතො’’ති එවමාදීසු (ජා. 1.2.190) ඛීණාසයව, 

‘‘සබ්ය වනික්ඛිපිස්සන්ති, භූතායලොයකසමුස්සය’’න්තිඑවමාදීසු (දී.නි.

2.220) සබ් සත්යත, ‘‘භූතගාමපාත යතායා’’ති එවමාදීසු (පාචි. 90) 

රුක්ඛාදියක, ‘‘භූතං භූතයතො පජානාතී’’ති එවමාදීසු (ම. නි. 1.3) 
චාතුමොරාජිකානං යෙට්ඨා සත්තනිකායං උපාදාය වත්තති. ඉධ පන
අවියසසයතො පථවීපබ් තාදීසු ජාතා සත්තා භූතාති යවදිතබ් ා. යතසු

භූයතසු. නිධාොතිනික්ඛිපිත්වා. 

දණ්ඩන්ති කායවචීමයනොදණ්ඩං, කායදුච්චරිතාදීනයමතං අපවචනං.

කායදුච්චරිතඤ්හි දණ්ඩයතීති දණ්යඩො,  ායධති අනය යසනං පායපතීති
වුධමත්තංයෙොති.එවංවචීදුච්චරිතඤ්චමයනොදුච්චරිතඤ්ච. පෙරණදණ්යඩොඑව

වාදණ්යඩො, තංනිධායාතිපිවුධමත්තංයෙොති. අවියහඨෙන්තිඅවියෙඨයන්යතො. 

අඤ්ඤතරම්පීති යං කිඤ්චි එකම්පි. යතසම්පීති යතසං සබ් භූතානං. න 

පුත්තමිච්යඡෙයාති අත්රයජො යඛත්තයජො දින්නයකො අන්යතවාසියකොති

ඉයමසුචතූසු පුත්යතසුයංකිඤ්චි පුත්තංනඉච්යඡයය. කුයතො සහාෙන්ති 

සොයංපනඉච්යඡයයාතිකුයතොඑවඑතං. 

එයකොති පබ් ජ්ජාසඞ්ඛායතන එයකො, අදුතියට්යඨන එයකො, 

තණ්ොපොනට්යඨන එයකො, එකන්තවිගතකියලයසොති එයකො, එයකො
පච්යචකසම්ය ොපං අභිසම්බුද්යධොතිඑයකො. සමණසෙස්සස්සපිහි මජ්යඣ

වත්තමායනො ගිහිසඤ්යඤොජනස්ස ඡින්නත්තා එයකො, එවං 

පබ්බජ්ජාසඞ්ඛායතන එයකො. එයකොතිට්ඨති, එයකො ගච්ඡති, එයකොනිසීදති, 

එයකො යසයයං කප්යපති, එයකො ඉරියති වත්තතීති එයකො. එවං 

අදුතිෙට්යඨන එයකො. 

‘‘තණ්ොදුතියයොපුරියසො, දීඝමද්ධානසංසරං; 

ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරංනාතිවත්තති. 

‘‘එවමාදීනවංඤත්වා, තණ්ෙංදුක්ඛස්සසම්භවං; 
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වීතතණ්යෙො අනාදායනො, සයතො භික්ඛු පරිබ් යජ’’ති. (ඉතිවුධම. 15, 

105; මොනි.191; චූළනි.පාරායනානුගීතිගාථානිද්යදස107) – 

එවං තණ්හාපහානට්යඨන එයකො. සබ් කියලසාස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මාති එවං 

එකන්තවිගතකියෙයසොතිඑයකො.අනාචරියයකො හුත්වාසයම්භූසාමඤ්යඤව

පච්යචකසම්ය ොපං අභිසම්බුද්යධොති එවං එයකො පච්යචකසම්යබොධිං

අභිසම්බුද්යධොතිඑයකො. 

චයරතියා ඉමා අට්ඨ චරියායයො. යසයයථිදං – යා පණිපසම්පන්නානං

චතූසු ඉරියාපයථසු ඉරියාපථචරියා, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරානං

අජ්ඣත්තිකායතයනසු ආයතනචරියා, අප්පමාදවිොරීනං චතූසු 

සතිපට්ඨායනසු සතිචරියා, අපචිත්තමනුයුත්තානං චතූසු ඣායනසු

සමාපචරියා, බුද්පසම්පන්නානං චතූසු අරියසච්යචසු ඤාණචරියා, සම්මා

පටිපන්නානං චතූසු අරියමග්යගසු මග්ගචරියා, අපගතඵලානං චතූසු

සාමඤ්ඤඵයලසු පටිපත්තිචරියා, තිණ්ණං බුද්ධානං සබ් සත්යතසු

යලොකත්ථචරියා, තත්ථ පයදසයතො පච්යචකබුද්ධසාවකානන්ති. යථාෙ –
‘‘චරියාති අට්ඨ චරියායයො යා ඉරියාපථචරියා’’ති (චූළනි. 

ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 121; පටි. ම. 1.197; 3.28) විත්ථායරො. තාහි
චරියාහි සමන්නාගයතො භයවයයාති අත්යථො. අථ වා යා ඉමා

‘‘අපමුච්චන්යතො සද්ධාය චරති, පග්ගණ්ෙන්යතො වීරියයන චරති, 

උපට්ඨෙන්යතො සතියා චරති, අවික්ඛිත්යතො සමාපනා චරති, පජානන්යතො

පඤ්ඤාය චරති, විජානන්යතො විඤ්ඤායණන චරති, එවං පටිපන්නස්ස

කුසලා ධම්මා ආයායපන්තීති ආයතනචරියාය චරති, එවං පටිපන්යනො 
වියසසමපගච්ඡතීති වියසසචරියාය චරතී’’ති (චූළනි.

ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 121; පටි. ම. 1.197; 3.29) එවං අපරාපි අට්ඨ
චරියා වුධමත්තා. තාහි සමන්නාගයතො භයවයයාති අත්යථො. 

ඛග්ගවිසාණකප්යපොතිඛග්ගවිසායණොනාම ඛග්ගමිගසිඞ්ගං. 

කප්ප -සද්යදො පනායං 
අභිසද්දෙනයවොොරකාලපඤ්ඤත්තිච්යඡදවිකප්පයලසසමන්තභාවසදිසාදිඅ
යනකත්යථො.තථා හිස්ස‘‘ඔකප්පනීයයමතංයභොයතොයගොතමස්ස.යථාතං

අරෙයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති එවමාදීසු (ම. නි. 1.387) 

අභිසද්දෙනත්යථො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, පඤ්චහි සමණකප්යපහි ඵලං

පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති එවමාදීසු (චූළව. 250) යවොොයරො. ‘‘යයන සුදං 

නිච්චකප්පං විෙරාමීති’’ති එවමාදීසු (ම. නි. 1.387) කායලො. ‘‘ඉච්චායස්මා

කප්යපො’’ති එවමාදීසු (සු. නි. 1098; චූළනි. කප්පමාණවපුච්ඡා 117, 

කප්පමාණවපුච්ඡානිද්යදස 61) පඤ්ඤත්ති. ‘‘අලඞ්කයතො

කප්පිතයකසමස්සූ’’ති එවමාදීසු (ජා. 2.22.1368) යඡදනං. ‘‘කප්පති
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ද්වඞ්ගුලකප්යපො’’ති එවමාදීසු (චූළව. 446) විකප්යපො. ‘‘අත්ථි කප්යපො 

නිපජ්ජිතු’’න්තිඑවමාදීසු(අ.නි.8.80) යලයසො. ‘‘යකවලකප්පංයවළුවනං 

ඔභායසත්වා’’ති එවමාදීසු (සං.නි. 1.94) සමන්තභායවො. ‘‘සත්ථුකප්යපන

වතකිර, යභො, සාවයකනසද්පංමන්තයමානානජානිම්ො’’තිඑවමාදීසු(ම.

නි.1.260) සදියසො, පටිභායගොතිඅත්යථො.ඉධපනස්සසදියසොපටිභායගොති

අත්යථොයවදිතබ්ය ො, ඛග්ගවිසාණසදියසොති වුධමත්තංයෙොති.අයංතායවත්ථ
පදයතොඅත්ථවණ්ණනා. 

අපප්පායානුසන්පයතොපනඑවංයවදිතබ්ය ො–ය්වායං වුධමත්තප්පකායරො

දණ්යඩො භූයතසු පවත්තියමායනො අහියතො යෙොති, තං යතසු
අප්පවත්තියමායනසු තප්පටිපක්ඛභූතාය යමත්තාය හිතූපසංොයරන ච

සබ්ය සුභූයතසුනිධායදණ්ඩං, නිහිතදණ්ඩත්තාඑවචයථාඅනිහිතදණ්ඩා
සත්තා භූතානි දණ්යඩන වා සත්යථන වා පාණිනා වා යලඩ්ඩුනා වා

වියෙයඨන්ති, තථා අවියෙඨයං, අඤ්ඤතරම්පි යතසං ඉමං
යමත්තාකම්මට්ඨානමාගම්ම යයදව තත්ථ යවදනාගතං 
සඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණගතං තඤ්ච තදනුසායරයනව තදඤ්ඤඤ්ච
සඞ්ඛාරගතං විපස්සිත්වා ඉමං පච්යචකය ොපං අපගයතොම්හී’’ති අයං තාව
අපප්පායයො. 

අයං පන අනුසන්ප – එවං වුධමත්යත යත අමච්චා ආෙංසු – ‘‘ඉදානි, 

භන්යත, කුහිං ගච්ඡථා’’ති? තයතො යතන ‘‘පුබ් පච්යචකසම්බුද්ධා කත්ථ
වසන්තී’’ති ආවජ්යජත්වා ඤත්වා ‘‘ගන්ධමාදනපබ් යත’’ති වුධමත්යත

පුනාෙංසු – ‘‘අම්යෙ දානි, භන්යත, පජෙථ, න ඉච්ඡථා’’ති. අථ
පච්යචකබුද්යධො ආෙ – ‘‘න පුත්තමිච්යඡයයා’’ති සබ් ං. තත්රායං

අපප්පායයො – අෙං ඉදානි අත්රජාදීසු යං කිඤ්චි පුත්තම්පි න ඉච්යඡයයං, 
කුයතො පන තුම්ොදිසං සොයං. තස්මා තුම්යෙසුපි යයො මයා සද්පං

ගන්තුකායමො මාදියසො වා යෙොතුං ඉච්ඡති, යසො එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. අථ වා යතහි ‘‘අම්යෙ දානි, භන්යත, පජෙථ, න

ඉච්ඡථා’’ති වුධමත්යත යසො පච්යචකසම්බුද්යධො ‘‘න පුත්තමිච්යඡයය, කුයතො
සොය’’න්තිවත්වාඅත්තයනො යථාවුධමත්යතනට්යඨනඑකචරියාය ගුණංදිස්වා

පමුදියතො පීතියසොමනස්සජායතොඉමංඋදානංඋදායනසි(සු.නි.අට්ඨ.1.35). 

තත්ථ තසාති විපාසකිරියා. ථාවරාති ඛීණාසවා. භෙයභරවාති 

ඛුද්දානුඛුද්දකා චිත්තුත්රාසා. නිධාොති ඡඩ්යඩත්වා. නිදහිත්වාති ඨයපත්වා. 

ඔයරොපයත්වාති අයධොකරිත්වා. සයමොයරොපයත්වාති අයධොගතං

විස්සජ්යජත්වා. නික්ඛිපිත්වාති තයතො අපයනත්වා. පටිප්පස්සම්භිත්වාති
සන්නිසීදායපත්වා. 
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පටුන 

ආෙපනන්ති ආදියතො ලපනං. සල්ෙපනන්ති සම්මා ලපනං. 

උල්ෙපනන්ති උද්ධං කත්වා ලපනං. සමුල්ෙපනන්ති පුනප්පුනං උද්ධං 
කත්වාලපනං. 

ඉරිොපථචරිොතිඉරියාපථානංචරියා, පවත්තනන්තිඅත්යථො.යසයසසුපි
එයසවනයයො. ආයතනචරියා පනආයතයනසු සතිසම්පජඤ්ඤානං චරියා. 

පත්තීති ඵලානි. තානි හි පාපුණීයන්තීති ‘‘පත්තී’’ති වුධමත්තානි.

සත්තයලොකස්ස දිට්ඨධම්මිකසම්පරායකා අත්ථා යෙොකත්ථාති අයං
වියසයසො. 

ඉදානි තාසං චරියානං භූමිං දස්යසන්යතො ‘‘චතූසු 

ඉරිොපයථසූ’’තිආදිමාෙ. සතිපට්ඨායනසූති ආරම්මණසතිපට්ඨායනසුපි

වුධමච්චමායනසු සතියතො අනඤ්ඤානි, යවොොරවයසන පන අඤ්ඤානි විය

කත්වා වුධමත්තං. අරිෙසච්යචසූති පුබ් භායග යලොකියසච්චඤායණන විසුං

විසුං සච්චපරිග්ගෙවයසන වුධමත්තං. අරිෙමග්යගසු සාමඤ්ඤඵයෙසූති ච 

යවොොරවයසයනව වුධමත්තං. පයදසයතොති යලොකත්ථචරියාය එකයදයස. 
නිප්පයදසයතො හි යලොකත්ථචරියං බුද්ධා එව කයරොන්ති. පුන තා එව
චරියායයො කාරකපුග්ගලවයසන දස්යසන්යතො 

‘‘පණිධිසම්පන්නාන’’න්තිආදිමාෙ. තත්ථ පණිපසම්පන්නා නාම 

ඉරියාපථානංසන්තත්තාඉරියාපථාවඨිතියාසම්පන්නාඅකම්පිතඉරියාපථා 
භික්ඛුභාවානුරූයපනසන්යතනඉරියාපයථනසම්පන්නා. 

ඉන්ද්රියෙසු ගත්තද්වාරානන්ති චක්ඛාදීසු ඡසු ඉන්ද්රියයසු අත්තයනො 
අත්තයනොවිසයය පවත්තං එයකකද්වාරවයසනගුත්තං ද්වාරං එයතසන්ති

ගුත්තද්වාරා, යතසං ගුත්තද්වාරානං. ද්වාරන්ති යචත්ථ

උප්පත්තිද්වාරවයසන චක්ඛාදයයො එව. අප්පමාදවිහාරීනන්ති සීලාදීසු

අප්පමාදවිොරවතං. අධිචිත්තමනුයුත්තානන්ති විපස්සනාය පාදකභායවන 

අපචිත්තසඞ්ඛාතං සමාපං අනුයුත්තානං. බුද්ධිසම්පන්නානන්ති

නාමරූපවවත්ථානංආදිංකත්වායාව යගොත්රභු, තාවපවත්යතනඤායණන

සම්පන්නානං. සම්මාපටිපන්නානන්තිචතුමග්ගක්ඛයණ. අධිගතඵොනන්ති

චතුඵලක්ඛයණ. තථාගතානන්ති තථා ආගතානං. අරහන්තානන්ති

දූරකියලසානං. සම්මාසම්බුද්ධානන්තිසම්මා සාමඤ්ච සබ් ධම්මබුද්ධානං. 
ඉයමසංපදානංඅත්යථොයෙට්ඨාපකාසියතොඑව. 

පයදසයතො පච්යචකබුද්ධානන්ති පච්යචකසම්බුද්ධානං එකයදසයතො. 

සාවකානන්ති සාවකානම්පි එකයදසයතො. අධිමුච්චන්යතොති අපයමොක්ඛං

කයරොන්යතො. සද්ධාෙ චරතීති සද්ධාවයසන පවත්තති. පග්ගණ්හන්යතොති

චතුසම්මප්පධානවීරියයන පදෙන්යතො. උපට්ඨයපන්යතොති සතියා

ආරම්මණං උපට්ඨයපන්යතො. අවික්යඛපං කයරොන්යතොති සමාපවයසන
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80 

පටුන 

වික්යඛපං අකයරොන්යතො. පජානන්යතොති චතුසච්චජානනපඤ්ඤාය

පකායරන ජානන්යතො. විජානන්යතොති
ඉන්ද්රියසම්පයුත්තජවනපුබ් ඞ්ගයමන ආවජ්ජනවිඤ්ඤායණන ආරම්මණං

විජානන්යතො. විඤ්ඤාණචරිොොති ආවජ්ජනවිඤ්ඤාණචරියාවයසන. එවං 

පටිපන්නස්සාතිසොවජ්ජනායඉන්ද්රියචරියායපටිපන්නස්ස. කුසොධම්මා

ආොයපන්තීති සමථවිපස්සනාවයසන පවත්තා කුසලා ධම්මා භුසං

යායපන්ති, පවත්තන්තීති අත්යථො. ආෙතනචරිොොති කුසලානං ධම්මානං

භුසං යතනචරියාය, පවත්තනචරියායාති වුධමත්තං යෙොති. වියසසමධිගච්ඡතීති 
වික්ඛම්භනතදඞ්ගසමුච්යඡදපටිප්පස්සද්පවයසනවියසසංඅපගච්ඡති. 

දස්සනචරිො ච සම්මාදිට්ඨිොතිආදීසු සම්මා පස්සති, සම්මා වා තාය

පස්සන්ති, පසට්ඨා සුන්දරා වා දිට්ඨීති සම්මාදිට්ඨි, තස්සා සම්මාදිට්ඨියා

නිබ් ානපච්චක්ඛකරයණන දස්සනචරියා. සම්මා සඞ්කප්යපති, සම්මා වා

යතන සඞ්කප්යපන්ති, පසට්යඨො සුන්දයරො වා සඞ්කප්යපොති 

සම්මාසඞ්කප්යපො. තස්සආරම්මයණ චිත්තස්ස අභිනියරොපනචරියා. සම්මා

වදති, සම්මා වා තාය වදන්ති, පසට්ඨා සුන්දරා වා වාචාති සම්මාවාචා, 
මිච්ඡාවාචාවිරතියා එතං නාමං. තස්සා චතුබ්බිධවචීසංවරපරිග්ගෙචරියා.

සම්මාකයරොති, සම්මාවායතන කයරොන්ති, පසට්ඨංසුන්දරංවාකම්මන්ති

සම්මාකම්මං, සම්මාකම්මයමව සම්මාකම්මන්යතො, මිච්ඡාකම්මන්තවිරතියා 

එතංනාමං.තස්සතිවිධකායසංවරසමුට්ඨානචරියා.සම්මාආජීවති, සම්මාවා

යතන ආජීවන්ති, පසට්යඨො සුන්දයරො වා ආජීයවොති සම්මාආජීයවො, 
මිච්ඡාආජීවවිරතියාඑතංනාමං.තස්සයවොදානචරියාපරිසුද්ධචරියා.සම්මා

වායමති, සම්මා වා යතන වායමන්ති, පසට්යඨො සුන්දයරො වා වායායමොති 

සම්මාවාොයමො, තස්සපග්ගෙචරියා.සම්මාසරති, සම්මාවාතාය සරන්ති, 

පසට්ඨා සුන්දරා වා සතීති සම්මාසති, තස්සා උපට්ඨානචරියා. සම්මා

සමාපයති, සම්මා වා යතන සමාපයන්ති, පසට්යඨො සුන්දයරො වා සමාධීති 

සම්මාසමාධි, තස්සඅවික්යඛපචරියා. 

තක්කප්යපොතියතනකප්යපො, එවරූයපොති අත්යථො. තස්සදියසොතියතන

සදියසො, ‘‘තස්සදියකො’’ති වා පායඨො. තප්පටිභායගොති යතන පටිභායගො 

තප්පටිභායගො, එදියසොති අත්යථො. සාදුරසං අතික්කන්තං යලොණං 

අතියෙොණං. යෙොණකප්යපොති යලොණසදියසොති වුධමච්චති. අතිතිත්තකන්ති 

අතික්කන්තතිත්තකං, පුචිමන්දාදිකප්යපො තිත්තකසදියසොති වුධමච්චති. 

අතිමධුරන්ති ඛීරපායාසාදිකං. හිමකප්යපොති හියමොදකසදියසො. 

සත්ථුකප්යපොති සත්ථුනා බුද්යධන සදියසො. එවයමවාති
ඔපම්මසම්පටිපාදනං. 

තත්රායංඑතස්සපච්යචකබුද්ධස්සසඞ්යඛයපන විපස්සනාආචික්ඛනවිපං
දස්යසත්වා ගමිස්සාම. තත්ථ නාමරූපපරිග්ගෙං කාතුකායමො 
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පච්යචකය ොපසත්යතො රූපාරූපඅට්ඨසමාපත්තීසු යං කිඤ්චි ඣානං
සමාපජ්ජිත්වා වුධමට්ඨාය විතක්කාදීනි ඣානඞ්ගානි ච තංසම්පයුත්යත ච
ඵස්සාදයයො ධම්යම ලක්ඛණරසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානවයසන
පරිච්ඡින්දිත්වා ‘‘සබ් ම්යපතං ආරම්මණාභිමුඛං නමනයතො නමනට්යඨන
නාම’’න්තිවවත්ථයපති.තයතොතස්සපච්චයං පරියයසන්යතො‘‘ෙදයවත්ථුං
නිස්සායපවත්තතී’’තිපස්සති.පුනවත්ථුස්ස පච්චයභූතානිචඋපාදාරූපානි
ච පස්සිත්වා ‘‘ඉදං සබ් ං රුප්පනයතො රූප’’න්ති පරිග්ගණ්ොති. පුන

තදුභයං ‘‘නමනලක්ඛණං නාමං, රුප්පනලක්ඛණං රූප’’න්ති එවං 
සඞ්යඛපයතො නාමරූපං වවත්ථයපති. සමථයානිකවයසයනතං වුධමත්තං.
විපස්සනායානියකො පන චතුධාතුවවත්ථානමුයඛන භූතුපාදායරූපානි
පරිච්ඡින්දිත්වා ‘‘සබ් ම්යපතංරුප්පනයතො රූප’’න්ති පස්සති.තයතො එවං
පරිච්ඡින්නරූපස්ස චක්ඛාදීනි නිස්සාය පවත්තමානා අරූපධම්මා
ආපාථමාගච්ඡන්ති. තයතො සබ්ය පි යත අරූපධම්යම නමනලක්ඛයණන

එකයතොකත්වා ‘‘ඉදංනාම’’න්තිපස්සති, යසො ‘‘ඉදංනාමං, ඉදංරූප’’න්ති 
ද්යවධා වවත්ථයපති. එවං වවත්ථයපත්වා ‘‘නාමරූපයතොඋද්ධං අඤ්යඤො
සත්යතොවා පුග්ගයලොවායදයවොවාබ්රේමාවානත්ථී’’තිපස්සති. 

යථාහිඅඞ්ගසම්භාරා, යෙොතිසද්යදොරයථොඉති; 

එවං ඛන්යධසු සන්යතසු, යෙොති ‘‘සත්යතො’’ති සම්මුති. (සං. නි. 

1.171; මි.ප.2.1.1; කථා.233); 

එවයමව පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්යධසු සන්යතසු ‘‘සත්යතො
පුග්ගයලො’’ති යවොොරමත්තං යෙොතීති එවමාදිනා නයයන නාමරූපානං
යාථාවදස්සනසඞ්ඛායතන දිට්ඨිවිසුද්පභූයතන ඤායණන නාමරූපං
පරිග්ගයෙත්වා පුන තස්ස පච්චයම්පි පරිග්ගණ්ෙන්යතො වුධමත්තනයයන
නාමරූපං පරිග්ගයෙත්වා ‘‘යකොනු යඛො ඉමස්ස යෙතූ’’ති පරියයසන්යතො
අයෙතුවාදවිසමයෙතුවායදසු යදොසං දිස්වා යරොගං දිස්වා තස්ස නිදානං
සමුට්ඨානම්පි පරියයසන්යතො යවජ්යජො විය තස්ස යෙතුඤ්ච පච්චයඤ්ච 

පරියයසන්යතොඅවිජ්ජාතණ්ොඋපාදානංකම්මන්තිඉයමචත්තායරොධම්යම

නාමරූපස්ස උප්පාදපච්චයත්තා ‘‘යෙතූ’’ති. ආොරං

උපත්ථම්භනපච්චයත්තා ‘‘පච්චයයො’’ති ච පස්සති. ඉමස්ස හි කායස්ස

අවිජ්ජාදයයොතයයොධම්මාමාතාවිය දාරකස්සඋපනිස්සයායෙොන්ති, කම්මං

පිතාවියපුත්තස්සජනකං, ආොයරොධාතිවිය දාරකස්සසන්ධාරයකොති.එවං
රූපකායස්ස පච්චයපරිග්ගෙං කත්වා පුන ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච

උප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්තිආදිනා(සං.නි.4.60; කථා.465) නයයන

නාමකායස්සපි පච්චයං පරිග්ගණ්ොති, එවං පරිග්ගණ්ෙන්යතො
‘‘අතීතානාගතාපි ධම්මාඑවයමවවත්තන්තී’’තිසන්නිට්ඨානංකයරොති. 
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පටුන 

තස්සයාසාපුබ් න්තංආරබ්භ‘‘අයෙොසිංනුයඛොඅෙං අතීතමද්ධානං, 

නනුයඛොඅයෙොසිං, කිංනුයඛො, කථංනුයඛො, කිංහුත්වාකිංඅයෙොසිංනු
යඛො අෙංඅතීතමද්ධාන’’න්තිපඤ්චවිධාවිචිකිච්ඡාවුධමත්තා. 

යාපිඅපරන්තංආරබ්භ‘‘භවිස්සාමිනුයඛොඅෙංඅනාගතමද්ධානං, න නු

යඛොභවිස්සාමි, කිංනුයඛොභවිස්සාමි, කථංනුයඛොභවිස්සාමි, කිංහුත්වා

කිං භවිස්සාමි නු යඛො අෙං අනාගතමද්ධාන’’න්ති (ම. නි. 1.18; සං. නි.

2.20) පඤ්චවිධා විචිකිච්ඡාවුධමත්තා. 

යාපි එතරහි වා පන පච්චුප්පන්නං අද්ධානං ආරබ්භ කථංකථී යෙොති

‘‘අෙංනුයඛොස්මි, යනොනුයඛොස්මි, කිංනුයඛොස්මි, කථංනු යඛොස්මි, අයං

නුයඛොසත්යතොකුයතොආගයතො, යසොකුහිංගාමීතිභවිස්සතී’’ති(ම.නි.1.18; 

සං. නි. 2.20) ඡබ්බිධා විචිකිච්ඡා වුධමත්තා, සා සබ් ාපි පහියයති. එවං 
පච්චයපරිග්ගෙයණන තීසු අද්ධාසු කඞ්ඛං විතරිත්වා ඨිතං ඤාණං 

‘‘කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධී’’තිපි ‘‘ධම්මට්ඨිතිඤාණ’’න්තිපි

‘‘යථාභූතඤාණ’’න්තිපි ‘‘සම්මාදස්සන’’න්තිපිවුධමච්චති. 

එත්ථපනතිස්යසොහියලොකියපරිඤ්ඤාඤාතපරිඤ්ඤාතීරණපරිඤ්ඤා 

පොනපරිඤ්ඤාති. තත්ථ ‘‘රුප්පනලක්ඛණං රූපං, යවදයතලක්ඛණා
යවදනා’’ති එවං යතසං යතසං ධම්මානං
පච්චත්තලක්ඛණසල්ලක්ඛණවයසන පවත්තාපඤ්ඤා ඤාතපරිඤ්ඤානාම.

‘‘රූපං අනිච්චං, යවදනා අනිච්චා’’තිආදිනා පන නයයන යතසංයයව 
ධම්මානං සාමඤ්ඤලක්ඛණං ආයරොයපත්වා පවත්තා
ලක්ඛණාරම්මණිකවිපස්සනාපඤ්ඤා තීරණපරිඤ්ඤා නාම. යතසු එව පන
ධම්යමසු නිච්චසඤ්ඤාදිපජෙනවයසන පවත්තා 
ලක්ඛණාරම්මණිකවිපස්සනාවපඤ්ඤාපොනපරිඤ්ඤානාම. 

තත්ථ සඞ්ඛාරපරිච්යඡදයතො පට්ඨාය යාව පච්චයපරිග්ගො
ඤාතපරිඤ්ඤාය භූමි. එතස්මිඤ්හි අන්තයර ධම්මානං 
පච්චත්තලක්ඛණපටියවධස්යසව ආපපච්චං යෙොති. කලාපසම්මසනයතො
පට්ඨාය යාව උදයබ් යානුපස්සනා තීරණපරිඤ්ඤාය භූමි. එතස්මිඤ්හි
අන්තයර සාමඤ්ඤලක්ඛණපටියවධස්යසව ආපපච්චං යෙොති.
භඞ්ගානුපස්සනයතොපට්ඨායඋපරි පොනපරිඤ්ඤායභූමි.තයතොචපට්ඨාය

හි අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජෙති, දුක්ඛයතො

අනුපස්සන්යතො සුඛසඤ්ඤං, අනත්තයතො අනුපස්සන්යතො අත්තසඤ්ඤං, 

නිබ්බින්දන්යතො නන්දිං, විරජ්ජන්යතො රාගං, නියරොයධන්යතො සමුදයං, 
පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදානං පජෙතීති එවං නිච්චසඤ්ඤාදිපොනසාපකානං
සත්තන්නං අනුපස්සනානං ආපපච්චං. ඉති ඉමාසු තීසු පරිඤ්ඤාසු
සඞ්ඛාරපරිච්යඡදස්ස යචව පච්චයපරිග්ගෙස්ස ච සාපතත්තා ඉමිනා
යයොගිනාඤාතපරිඤ්ඤාවඅපගතා. 
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පුන‘‘යංකිඤ්චිරූපංඅතීතානාගතපච්චුප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවා  හිද්ධා

වා…යප.…යංදූයරසන්තියකවා, සබ් ංරූපංහුත්වාඅභාවයතොඅනිච්චං, 

උදයබ් යපටිපීළිතත්තා දුක්ඛං, අවසවත්තිත්තා අනත්තා. යා කාචි

යවදනා… සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ඛාරා … යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවා හිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවා

හීනං වා පණීතං වා යං දූයර සන්තියක වා, සබ් ං විඤ්ඤාණං හුත්වා

අභාවයතො අනිච්චං, උදයබ් යපටිපීළිතත්තා දුක්ඛං, අවසවත්තිත්තා

අනත්තා’’ති එවමාදිනා (සං. නි. 3.48; පටි. ම. 1.48) නයයන
කලාපසම්මසනං කයරොති. ඉදං සන්ධාය වුධමත්තං ‘‘තිලක්ඛණං 
ආයරොයපත්වා’’ති. 

එවංසඞ්ඛායරඅනිච්චදුක්ඛානත්තවයසනකලාපසම්මසනංකත්වාපුන 

සඞ්ඛාරානං උදයබ් යයමව පස්සති. කථං? ‘‘අවිජ්ජාසමුදයා රූපසමුදයයො, 

තණ්ොකම්මආොරසමුදයා රූපසමුදයයො’’ති (පටි. ම. 1.50). එවං 

රූපක්ඛන්ධස්ස පච්චයායත්තතාදස්සයනන රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති, 
නිබ් ත්තිලක්ඛණං පස්සන්යතොපි රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. එවං
පඤ්චොකායරහි රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. ‘‘අවිජ්ජානියරොධා

රූපනියරොයධො, තණ්ොකම්මආොරනියරොධා රූපනියරොයධො’’ති (පටි. ම.

1.50) පච්චයනියරොධදස්සයනන රූපක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති, 

විපරිණාමලක්ඛණං පස්සන්යතොපි රූපක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සතීති එවං
පඤ්චොකායරහි රූපක්ඛන්ධස්සවයංපස්සති. 

තථා ‘‘අවිජ්ජාසමුදයා යවදනාසමුදයයො, තණ්ොකම්මඵස්සසමුදයා 

යවදනාසමුදයයො’’ති (පටි. ම. 1.50) පච්චයායත්තතාදස්සයනන

යවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති, නිබ් ත්තිලක්ඛණං පස්සන්යතොපි 

යවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. ‘‘අවිජ්ජානියරොධා යවදනානියරොයධො, 

තණ්ොකම්මඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධො’’ති (පටි. ම. 1.50) 

පච්චයනියරොධදස්සයනන යවදනාක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති, 

විපරිණාමලක්ඛණං පස්සන්යතොපි යවදනාක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති. එවං 
සඤ්ඤාක්ඛන්ධාදීසුපි. 

අයං පන වියසයසො – විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස ඵස්සට්ඨායන 

‘‘නාමරූපසමුදයා, නාමරූපනියරොධා’’ති යයොයජතබ් ං. එවං එයකකස්මිං
ඛන්යධ පච්චයසමුදයවයසන ච නිබ් ත්තිලක්ඛණවයසන ච
පච්චයනියරොධවයසනච විපරිණාමලක්ඛණවයසනච උදයබ් යදස්සයනන
ච දස දසකත්වා පඤ්ඤාසලක්ඛණානිවුධමත්තානි. යතසං වයසන ‘‘එවම්පි 

රූපස්ස උදයයො, එවම්පි රූපස්ස වයයො’’ති පච්චයයතො යචව ඛණයතො ච
විත්ථායරනමනසිකාරං කයරොති. 
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තස්යසවං කයරොයතො ‘‘ඉති කිර ඉයම ධම්මා අහුත්වා සම්යභොන්ති, 

හුත්වා පටියවන්තී’’ති ඤාණං විසදං යෙොති. ‘‘එවං කිර ඉයම ධම්මා

අනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා නිරුජ්ඣන්තී’’ති නිච්චනවා හුත්වා 

සඞ්ඛාරා උපට්ඨෙන්ති. න යකවලඤ්ච නිච්චනවා, සූරියුග්ගමයන
උස්සාවබින්දු විය උදකබුබ්බුයළො විය උදයක දණ්ඩරාජි විය ආරග්යග

සාසයපො විය විජ්ජුප්පායදො විය ච පරිත්තට්ඨායයනො, 
මායාමරීචිසුපිනාලාතචක්කගන්ධබ් නගරයඵණකදලිආදයයො විය අසාරා 
නිස්සාරා විය හුත්වා උපට්ඨෙන්ති. එත්තාවතා ච පන අයනන

‘‘වයධම්මයමව උප්පජ්ජති, උප්පන්නඤ්ච වයං උයපතී’’ති ඉමිනා
ආකායරන සම්මසනපඤ්ඤාය ලක්ඛණානි පටිවිජ්ඣිත්වා ඨිතං 

උදෙබ්බොනුපස්සනං නාම පඨමංතරුණවිපස්සනාඤාණං අපගතං යෙොති. 
යස්සාපගමා‘‘ආරද්ධවිපස්සයකො’’තිසඞ්ඛංගච්ඡති. 

අථස්සආරද්ධවිපස්සකස්සකුලපුත්තස්සඔභායසොඤාණංපීති පස්සද්ප
සුඛං අපයමොක්යඛො පග්ගයෙො උපට්ඨානං උයපක්ඛා නිකන්තීති දස 

විපස්සනුපක්කියලසාඋප්පජ්ජන්ති. එත්ථ ඔභායසො නාම විපස්සනක්ඛයණ

ඤාණස්ස  ලවත්තා යලොහිතං සන්නිසීදති, යතන ච චිත්යතොභායසො 
නිබ් ත්තති.තංදිස්වාඅකුසයලොයයොගී ‘‘මග්යගොයමපත්යතො’’තිතයමව

ඔභාසං අස්සායදති. ඤාණම්පි විපස්සනාඤාණයමව. තං සඞ්ඛායර 

සම්මසන්තස්ස සුද්ධං පසන්නං හුත්වා පවත්තති. තං දිස්වා පුබ්ය  විය 

‘‘මග්යගො’’ති අස්සායදති. පීතිපි විපස්සනාපීති එව. තස්ස හි තස්මිං ඛයණ

පඤ්චවිධා පීති උප්පජ්ජති. පස්සද්ධීති විපස්සනාපස්සද්ප. තස්මිං සමයය

යනවකායචිත්තානංදරයථො, නගාරවං, නකක්ඛළතා, න අකම්මඤ්ඤතා, 

නයගලඤ්ඤතා, න වඞ්කතායෙොති. සුඛම්පිවිපස්සනාසුඛයමව.තස්සකිර
තස්මිංසමයයසකලසරීරං අභිසන්දයමානංඅතිපණීතංසුඛංඋප්පජ්ජති. 

අධියමොක්යඛො නාමවිපස්සනක්ඛයණපවත්තා සද්ධා.තස්මිඤ්හිඛයණ

චිත්තයචතසිකානං අතිවිය පසාදභූතා  ලවතී සද්ධා උප්පජ්ජති. පග්ගයහො 
නාමවිපස්සනාසම්පයුත්තංවීරියං. තස්මිඤ්හිඛයණඅසිථිලංඅනච්චාරද්ධං

සුපග්ගහිතං වීරියං උප්පජ්ජති. උපට්ඨානන්ති විපස්සනාසම්පයුත්තා සති.

තස්මිඤ්හි ඛයණ සුපට්ඨිතා සති උප්පජ්ජති. උයපක්ඛා දුවිධා 
විපස්සනාවජ්ජනවයසන. තස්මිඤ්හි ඛයණ සබ් සඞ්ඛාරගෙයණ
මජ්ඣත්තභූතං විපස්සනුයපක්ඛාසඞ්ඛාතං ඤාණං  ලවන්තං හුත්වා
උප්පජ්ජති මයනොද්වාරාවජ්ජනුයපක්ඛා ච. සා ච තං තං ඨානං

ආවජ්ජන්තස්ස සූරා තිඛිණා හුත්වා වෙති. නිකන්තීති විපස්සනානිකන්ති.
ඔභාසාදීසු හි ආලයං කුරුමානා සුඛුමා සන්තාකාරා නිකන්ති උප්පජ්ජති.
එත්ථ ඔභාසාදයයො කියලසවත්ථුතාය ‘‘උපක්කියලසා’’ති වුධමත්තා න 

අකුසලත්තා.නිකන්තිපනඋපක්කියලයසොයචවකියලසවත්ථුච. 
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පටුන 

පණ්ඩියතොපනභික්ඛුඔභාසාදීසුඋප්පන්යනසුවික්යඛපං අගච්ඡන්යතො

‘‘ඔභාසාදයයොධම්මානමග්යගො, උපක්කියලසවිමුත්තංපනවීථිපටිපන්නං 
විපස්සනාඤාණංමග්යගො’’තිමග්ගඤ්චඅමග්ගඤ්චවවත්ථයපති.තස්යසවං

‘‘අයං මග්යගො, අයං න මග්යගො’’ති ඤත්වා ඨිතං ඤාණං 

මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධීති වුධමච්චති. ඉයතො පට්ඨාය අට්ඨන්නං
විපස්සනාඤාණානං වයසන සිඛාපත්තවිපස්සනාඤාණං නවමඤ්ච

සච්චානුයලොමිකං ඤාණන්ති අයං පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි නාම යෙොති. 
උදයබ් යානුපස්සනාඤාණං භඞ්ගානුපස්සනාඤාණං භයතුපට්ඨානඤාණං
ආදීනවානුපස්සනාඤාණං නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණංමුඤ්චිතුකමයතාඤාණං
පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණං සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණන්ති ඉමානි අට්ඨ
ඤාණානි නාම. නවමං සච්චානුයලොමිකං ඤාණන්ති අනුයලොමස්යසතං
නාමං. 

තස්මා තං සම්පායදතුකායමන උපක්කියලසවිමුත්තං උදයබ් යඤාණං 
ආදිංකත්වාඑයතසුඤායණසුයයොයගොකරණීයයො.උදයබ් යංපස්සන්තස්ස

හි අනිච්චලක්ඛණං යථාභූතං උපට්ඨාති, උදයබ් යපටිපීළනං පස්සයතො

දුක්ඛලක්ඛණඤ්ච, ‘‘දුක්ඛයමව හි සම්යභොති, දුක්ඛං තිට්ඨති යවති චා’’ති

(සං.නි.1.171; කථා.233) පස්සයතො අනත්තලක්ඛණඤ්ච. 

එත්ථ ච අනිච්චං අනිච්චලක්ඛණං දුක්ඛං දුක්ඛලක්ඛණං අනත්තා 

අනත්තලක්ඛණන්ති අයං විභායගො යවදිතබ්ය ො. තත්ථ අනිච්චන්ති

ඛන්ධපඤ්චකං. කස්මා? උප්පාදවයඤ්ඤථත්තභාවා, හුත්වා අභාවයතො වා.

අඤ්ඤථත්තං නාම ජරා. උප්පාදවයඤ්ඤථත්තං අනිච්චෙක්ඛණං, හුත්වා

අභාවසඞ්ඛායතොවාආකාරවිකායරො. ‘‘යදනිච්චං, තංදුක්ඛ’’න්තිවචනයතො

තයදව ඛන්ධපඤ්චකං දුක්ඛං. කස්මා? අභිණ්ෙං පටිපීළනයතො. අභිණ්ෙං

පටිපීළනාකායරො දුක්ඛෙක්ඛණං. ‘‘යංදුක්ඛං, තදනත්තා’’ති(සං.නි. 3.15-

16) වචනයතො තයදව ඛන්ධපඤ්චකං අනත්තා. කස්මා? අවසවත්තනයතො. 

අවසවත්තනාකායරො අනත්තෙක්ඛණං. ඉමානි තීණිපි ලක්ඛණානි
උදයබ් යංපස්සන්තස්යසව ආරම්මණානියෙොන්ති. 

පුනපි යසො රූපාරූපධම්යම ‘‘එවං අනිච්චා’’තිආදිනා විපස්සති, තස්ස

සඞ්ඛාරාලහුංලහුංආපාථංආගච්ඡන්ති, තයතො උප්පාදංවාඨිතිංවාපවත්තං
වා නිමිත්තං වා ආරම්මණං අකත්වා යතසං ඛයවයනියරොයධ එව සති

සන්තිට්ඨති, ඉදං භඞ්ගඤාණං නාම.ඉමස්සඋප්පාදයතො පට්ඨායඅයංයයොගී

‘‘යථා ඉයම සඞ්ඛාරා භිජ්ජන්ති නිරුජ්ඣන්ති, එවං අතීයතපි සඞ්ඛාරගතං

භිජ්ජි, අනාගයතපිභිජ්ජිස්සතී’’තිනියරොධයමවපස්සන්යතොතිට්ඨති. තස්ස
භඞ්ගානුපස්සනාඤාණංආයසවන්තස්ස හුලීකයරොන්තස්සසබ් භවයයොනි
ගතිට්ඨිති සත්තාවායසසු පයභදකා සඞ්ඛාරා ජලිතඅඞ්ගාරකාසුආදයයො විය

මොභයංහුත්වා උපට්ඨෙන්ති.එතං භෙතුපට්ඨානඤාණං නාම. 
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තස්ස තං භයතුපට්ඨානඤාණං ආයසවන්තස්ස සබ්ය  භවාදයයො 
ආදිත්තඅඞ්ගාරං විය සමුස්සිතඛග්යගො විය පච්චත්ථියකො අප්පටිසරණා

සාදීනවා හුත්වා උපට්ඨෙන්ති. ඉදං ආදීනවානුපස්සනාඤාණං නාම. තස්ස
එවං සඞ්ඛායරආදීනවයතොපස්සන්තස්සභවාදීසුපිසඞ්ඛාරානංආදීනවත්තා

සඞ්ඛායරසු උක්කණ්ඨනා අනභිරති උප්පජ්ජති, ඉදං 

නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණං නාම. 

සබ් සඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දන්තස්ස උක්කණ්ඨන්තස්ස තස්මා 
සඞ්ඛාරගතා මුඤ්චිතුකාමතා නිස්සරිතුකාමතා යෙොති. ඉදං 

මුඤ්චිතුකමයතාඤාණං නාම.පුනතස්මාසඞ්ඛාරගතාමුඤ්චිතුංපන යතඑව
සඞ්ඛායර පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤායණනතිලක්ඛණංආයරොයපත්වා තීරණං 

පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණං නාම. 

යසොඑවංතිලක්ඛණංආයරොයපත්වාසඞ්ඛායරපරිග්ගණ්ෙන්යතොයතසු 

අනත්තලක්ඛණස්ස සුදිට්ඨත්තා ‘‘අත්තා’’ති වා ‘‘අත්තනිය’’න්ති වා
අගණ්ෙන්යතො සඞ්ඛායරසුභයඤ්චනන්දිඤ්චපොයසඞ්ඛායරසුඋදාසීයනො

යෙොතිමජ්ඣත්යතො, ‘‘අෙ’’න්තිවා‘‘මම’’න්තිවානගණ්ොති, තීසුභයවසු

උයපක්ඛයකො, ඉදං සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණං නාම. 

තං පයනස යච සන්තිපදං නිබ් ානං සන්තයතො පස්සති, 

සබ් සඞ්ඛාරපවත්තං විස්සජ්යජත්වා නිබ් ානනින්නං පක්ඛන්දං යෙොති. 

යනො යච නිබ් ානං සන්තයතො පස්සති, පුනප්පුනං ‘‘අනිච්ච’’න්ති වා
‘‘දුක්ඛ’’න්ති වා ‘‘අනත්තා’’ති වා තිවිධානුපස්සනාවයසන 
සඞ්ඛාරාරම්මණයමව හුත්වා පවත්තති. එවං තිට්ඨමානඤ්ච එතං
තිවිධවියමොක්ඛමුඛභාවංආපජ්ජිත්වා තිට්ඨති.තිස්යසොහිඅනුපස්සනා‘‘තීණි
වියමොක්ඛමුඛානී’’ති වුධමච්චන්ති. එවං අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො

අපයමොක්ඛ හුයලො අනිමිත්තං වියමොක්ඛං පටිලභති, දුක්ඛයතො

මනසිකයරොන්යතො පස්සද්ප හුයලො අප්පණිහිතං වියමොක්ඛං පටිලභති, 

අනත්තයතො මනසිකයරොන්යතො යවද හුයලො සුඤ්ඤතං වියමොක්ඛං 
පටිලභති. 

එත්ථ ච අනිමිත්යතො වියමොක්යඛොති අනිමිත්තාකායරන නිබ් ානං 
ආරම්මණං කත්වා පවත්යතො අරියමග්යගො. යසො හි අනිමිත්තාය ධාතුයා

උප්පන්නත්තා අනිමිත්යතො, කියලයසහි ච විමුත්තත්තා වියමොක්යඛො.
එයතයනව නයයන අප්පණිහිතාකායරන නිබ් ානං ආරම්මණං කත්වා

පවත්යතො අප්පණිහියතො, සුඤ්ඤතාකායරන නිබ් ානං ආරම්මණං කත්වා
පවත්යතොසුඤ්ඤයතොතියවදිතබ්ය ො. 

එවං අපගතසඞ්ඛාරුයපක්ඛස්ස කුලපුත්තස්ස විපස්සනා සිඛාප්පත්තා
යෙොති. වුධමට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාති එතයදව. අස්ස තං 
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සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණං ආයසවන්තස්ස තික්ඛතරා සඞ්ඛාරුයපක්ඛා

උප්පජ්ජති. තස්ස ‘‘ඉදානි මග්යගො උප්පජ්ජිස්සතී’’ති සඞ්ඛායර

‘‘අනිච්චා’’ති වා ‘‘දුක්ඛා’’ති වා ‘‘අනත්තා’’ති වා සම්මසිත්වා භවඞ්ගං

ඔතරති, භවඞ්ගානන්තරං සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය කථිතනයයයනව

අනිච්චාදිආකායරනමනසිකරිත්වාඋප්පජ්ජතිමයනොද්වාරාවජ්ජනං, තයථව 

මනසිකයරොයතො පඨමං ජවනචිත්තං උප්පජ්ජති. යං පරිකම්මන්ති වුධමච්චති, 

තදනන්තරං තයදව දුතියජවනචිත්තං උප්පජ්ජති. යං උපචාරන්ති වුධමච්චති, 
තදනන්තරම්පි තයදව උප්පජ්ජති තතියං ජවනචිත්තං. යං අනුයලොමන්ති

වුධමච්චති, ඉදංයතසංපාටිඑක්කං නාම. 

අවියසයසන පන තිවිධම්යපතං ‘‘ආයසවන’’න්තිපි ‘‘පරිකම්ම’’න්තිපි 

‘‘උපචාර’’න්තිපි ‘‘අනුයලොම’’න්තිපි වුධමච්චති. ඉදං පන අනුයලොමඤාණං

සඞ්ඛාරාරම්මණාය වුධමට්ඨානගාමිනියා විපස්සනාය පරියයොසානං යෙොති, 
නිප්පරියායයන පන යගොත්රභුඤාණයමව විපස්සනාය පරියයොසානන්ති
වුධමච්චති. තයතො පරං නිබ් ානං ආරම්මණං කුරුමානං පුථුජ්ජනයගොත්තං
අතික්කමමානං අරියයගොත්තං ඔක්කමමානං නිබ් ානාරම්මයණ 
පඨමසමන්නාොරභූතංඅපුනරාවට් කං යගොත්රභුඤාණංඋප්පජ්ජති. ඉදංපන
ඤාණං පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්පඤ්ච ඤාණදස්සනවිසුද්පඤ්ච න භජති.
අන්තරා අබ්ය ොොරිකයමව යෙොති. විපස්සනායසොයත පතිතත්තා

‘‘පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධී’’ති වා ‘‘විපස්සනා’’ති වා සඞ්ඛං ගච්ඡති.
නිබ් ානං ආරම්මණං කත්වා යගොත්රභුඤායණ නිරුද්යධ යතන
දින්නසඤ්ඤාය නිබ් ානං ආරම්මණං කත්වා දිට්ඨිසංයයොජනං 
සීලබ් තපරාමාසසංයයොජනං විචිකිච්ඡාසංයයොජනන්ති තීණි සංයයොජනානි

විද්ධංයසන්යතො යසොතාපත්තිමග්යගො උප්පජ්ජති, තදනන්තරං තස්යසව
විපාකභූතානිද්යවතීණිවාඵලචිත්තානි උප්පජ්ජන්තිඅනන්තරවිපාකත්තා

යලොකුත්තරකුසලානං, ඵලපරියයොසායන පනස්ස උප්පන්නභවඞ්ගං
විච්ඡින්දිත්වාපච්චයවක්ඛණත්ථායමයනොද්වාරාවජ්ජනං උප්පජ්ජති.යසොහි
‘‘ඉමිනාවතාෙංමග්යගනආගයතො’’තිමග්ගංපච්චයවක්ඛති.තයතො ‘‘යම 

අයං ආනිසංයසො ලද්යධො’’ති ඵලං පච්චයවක්ඛති. තයතො ‘‘ඉයම නාම
කියලසා පහීනා’’ති පහීනකියලයස පච්චයවක්ඛති. තයතො ‘‘ඉයම නාම
කියලසා අවසිට්ඨා’’ති උපරිමග්ගත්තයවජ්ඣකියලයස පච්චයවක්ඛති.
අවසායන ච ‘‘අයං ධම්යමො මයා පටිවිද්යධො’’ති අමතං නිබ් ානං
පච්චයවක්ඛති. ඉති යසොතාපන්නස්ස අරියසාවකස්ස පඤ්ච
පච්චයවක්ඛණානි යෙොන්ති. තථා සකදාගාමිඅනාගාමිඵලාවසායන.
අරෙත්තඵලාවසායන අවසිට්ඨකියලසපච්චයවක්ඛණං නාම නත්ථි. එවං
සබ් ානිපිඑකූනවීසතිපච්චයවක්ඛණානි යෙොන්ති. 

එවං පච්චයවක්ඛිත්වා යසො යයොගාවචයරො තස්මිංයයව ආසයන
නිසින්යනො වුධමත්තනයයන විපස්සිත්වා කාමරාග යාපාදානං තනුභාවං

කයරොන්යතොදුතියමග්ගං පාපුණාති, තදනන්තරංවුධමත්තනයයයනවඵලඤ්ච.
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පටුන 

තයතො වුධමත්තනයයන විපස්සිත්වා කාමරාග යාපාදානං අනවයසසප්පොනං

කයරොන්යතො තතියමග්ගං පාපුණාති, වුධමත්තනයයන ඵලඤ්ච. තයතො
තස්මිංයයවාසයන වුධමත්තනයයන විපස්සිත්වා 
රූපරාගාරූපරාගමානුද්ධච්චාවිජ්ජානං අනවයසසප්පොනං කයරොන්යතො

චතුත්ථමග්ගං පාපුණාති, වුධමත්තනයයන ඵලඤ්ච. එත්තාවතා යචස යෙොති
අරොමොඛීණාසයවොපච්යචකබුද්යධො. ඉතිඉයමසුචතූසුමග්යගසුඤාණං 

ඤාණදස්සනවිසුද්ධි නාම. 

එත්තාවතා ‘‘සබ්ය සුභූයතසුනිධායදණ්ඩංඅවියෙඨයංඅඤ්ඤතරම්පි 

යතස’’න්තිඑයතනපාතියමොක්ඛසංවරාදිසීලස්සවුධමත්තත්තා සීලවිසුද්ප.‘‘න
පුත්තමිච්යඡයය කුයතො සොය’’න්ති එයතන පටිඝානුනයවිවජ්ජනවයසන 
යමත්තාදීනං වුධමත්තත්තා චිත්තවිසුද්ප. ‘‘එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණකප්යපො’’ති ඉමිනා පන නාමරූපපරිග්ගොදීනං වුධමත්තත්තා
දිට්ඨිවිසුද්ප කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ප මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ප
පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්පඤාණදස්සනවිසුද්ධීති සත්ත විසුද්පයයො වුධමත්තා

යෙොන්ති. අයයමත්ථ මුඛමත්තනිදස්සනං, විත්ථාරං පන ඉච්ඡන්යතන 

විසුද්පමග්ගං(විසුද්ප.2.662, 678, 692, 737, 806ආදයයො)ඔයලොයකත්වා
ගයෙතබ් ං.එත්තාවතායචයසොපච්යචකබුද්යධො– 

‘‘චාතුද්දියසො අප්පටියඝොචයෙොති, සන්තුස්සමායනොඉතරීතයරන; 

පරිස්සයානං සහිතා අඡම්භී, එයකො චයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො’’ති.

(සු. නි.42; චූළනි.ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස128) – 

පසංසියාදිභාවං ආපජ්ජිත්වා ගන්ධමාදනපබ් තං උපයසොභයමායනො 
විොසින්තිඑවංසබ් ත්ථ. 

පඨමගාථානිද්යදසවණ්ණනා. 

122. දුතියය සංසග්ගජාතස්සාති ජාතසංසග්ගස්ස. තත්ථ 

දස්සනසවනකායසමුල්ලපනසම්යභොගවයසන පඤ්චවියධො සංසග්යගො.
තත්ථ අඤ්ඤමඤ්ඤං දිස්වා චක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථිවයසන උප්පන්නරායගො 

දස්සනසංසග්යගො නාම. තත්ථ සීෙළදීයප කාළදීඝවාපීගායම පිණ්ඩාය
චරන්තං කලයාණවිොරවාසිං දෙරභික්ඛුං දිස්වා පටි ද්ධචිත්තා යකනචි
උපායයන තං අලභිත්වා කාලකතා කුටුම්බියධීතා තස්සා 
නිවාසනයචොළක්ඛණ්ඩං දිස්වා ‘‘එවරූපාය වත්ථධාරිනියා නාම සද්පං
සංවාසං නාලත්ථ’’න්ති ෙදයං ඵායලත්වා කාලකයතො යසො එව ච දෙයරො
නිදස්සනං. 

පයරහි පන කථියමානං රූපාදිසම්පත්තිං අත්තනා වා 
ෙසිතලපිතගීතසද්දං සුත්වායසොතවිඤ්ඤාණවීථිවයසනඋප්පන්යනො රායගො 

සවනසංසග්යගො නාම. තත්රාපි ගිරිගාමවාසීකම්මාරධීතාය පඤ්චහි කුමාරීහි
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සද්පං පදුමස්සරං ගන්ත්වා න්ොයත්වා මාලං සීයස ආයරොයපත්වා 
උච්චාසද්යදන ගායන්තියා ආකායසන ගච්ඡන්යතො සද්දං සුත්වා
කාමරායගන ඣානා පරිොයත්වා අනය යසනං පත්යතො
පඤ්චග්ගළයලණවාසීතිස්සදෙයරොනිදස්සනං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤං අඞ්ගපරාමසයනන උප්පන්නරායගො කාෙසංසග්යගො 
නාම.ධම්මගායනදෙරභික්ඛුයචත්ථනිදස්සනං. මොවිොයරකිරදෙරභික්ඛු

ධම්මං භාසති, තත්ථ මොජයන ආගයත රාජාපි අගමාසි සද්පං 
අන්යතපුයරන. තයතො රාජධීතාය තස්ස රූපඤ්ච සද්දඤ්ච ආගම්ම
 ලවරායගො උප්පන්යනො තස්ස ච දෙරස්සාපි. තං දිස්වා රාජා

සල්ලක්යඛත්වා සාණිපාකායරන පරික්ඛිපායපසි, යත අඤ්ඤමඤ්ඤං
පරාමසිත්වා ආලිඞ්ගිසු. පුන සාණිපාකාරං අපයනත්වා පස්සන්තා ද්යවපි
කාලකයතයයවඅද්දසංසූති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤං ආලපනසමුල්ලපයන උප්පන්නරායගො පන 

සමුල්ෙපනසංසග්යගො නාම. භික්ඛුභික්ඛුනීහි සද්පං පරියභොගකරයණ 

උප්පන්නරායගො සම්යභොගසංසග්යගො නාම. ද්වීසුපි ච එයතසු 

මරිචවට්ටිවිොයර භික්ඛුචභික්ඛුනීචනිදස්සනං. මරිචවට්ටිමොවිොරමයෙ
කිර දුට්ඨගාමණි අභයමොරාජා මොදානං පටියායදත්වා උභයතොසඞ්ඝං 
පරිවිසති.තත්ථඋණ්ෙයාගුයාදින්නායසඞ්ඝනවකසාමයණරීඅනාධාරකස්ස 

සත්තවස්සිකසඞ්ඝනවකසාමයණරස්සදන්තවලයංදත්වාසමුල්ලාපංඅකාසි, 
යත උයභොපි උපසම්පජ්ජිත්වා සට්ඨිවස්සා හුත්වා පරතීරං ගතා
අඤ්ඤමඤ්ඤං සමුල්ලායපන පුබ් සඤ්ඤං පටිලභිත්වා තාවයදව
ජාතසියනොසික්ඛාපදානිවීතික්කමිත්වාපාරාජිකා අයෙසුන්ති. 

එවංපඤ්චවියධසංසග්යගයයනයකනචිසංසග්යගනජාතසංසග්ගස්ස 

භවන්ති ස්යනහා, පුරිමරාගපච්චයා  ලවරායගො උප්පජ්ජති. තයතො 

ස්යනහන්වෙං දුක්ඛමිදං පයහොතීති තයමව ස්යනෙං අනුගච්ඡන්තං
සන්දිට්ඨිකසම්පරායකයසොකපරියදවාදිනානප්පකාරකං දුක්ඛමිදං පයෙොති 

නිබ් ත්තති භවති ජායති. අපයර පන ‘‘ආරම්මයණ චිත්තයවොසග්යගො 
සංසග්යගො’’තිභණන්ති.තයතොස්යනයෙොස්යනෙදුක්ඛන්ති. 

එවමත්ථප්පයභදං ඉමං අඩ්ඪගාථං වත්වා යසො පච්යචකබුද්යධොආෙ – 

‘‘ස්වාෙංයමිදංස්යනෙන්වයංයසොකාදිදුක්ඛංපයෙොති, තස්සදුක්ඛස්සමූලං
ඛනන්යතො පච්යචකසම්ය ොපං අපගයතො’’ති. එවං වුධමත්යත යත අමච්චා

ආෙංසු–‘‘අම්යෙහිදානි, භන්යත, කිංකත්තබ් ’’න්ති? තයතොයසොආෙ–

‘‘තුම්යෙවාඅඤ්යඤවායයොඉමම්ො දුක්ඛාමුච්චිතුකායමො, යසොසබ්ය ොපි 

ආදීනවං ස්යනහජං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර ඛග්ගවිසාණකප්යපොති.

එත්ථ ච යං තං ‘‘ස්යනෙන්වයං දුක්ඛමිදං පයෙොතී’’ති වුධමත්තං, තයදව
සන්ධාය‘‘ආදීනවංස්යනෙජංයපක්ඛමායනො’’තිඉදංවුධමත්තන්ති යවදිතබ් ං.
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අථ වා යථාවුධමත්යතන සංසග්යගන සංසග්ගජාතස්ස භවන්ති ස්යනහා, 

ස්යනහන්වෙං දුක්ඛමිදං පයහොති, එවං යථාභූතං ආදීනවං ස්යනෙජං 
යපක්ඛමායනො අෙං අපගයතොති එවම්පි අභිසම් න්පත්වා චතුත්ථපායදො
පුබ්ය  වුධමත්තනයයයනවඋදානවයසනවුධමත්යතොතියවදිතබ්ය ො.තයතොපරං

සබ් ංපුරිමගාථාය වුධමත්තසදිසයමවාති(සු.නි.අට්ඨ.1.36). 

නිද්යදයස අනුප්පායදතීති රූපස්මිං අනු යඤ්ජනං දිස්වා අල්ලීයති. 

අනුබන්ධතීති රූපස්මිං ස්යනෙවයසන  න්ධති. භවන්තීති යෙොන්ති. 

ජාෙන්තීති උප්පජ්ජන්ති. නිබ්බත්තන්තීතිවත්තන්ති. පාතුභවන්තීතිපාක ා

යෙොන්ති. සම්භවන්ති සඤ්ජාෙන්ති අභිනිබ්බත්තන්තීති තීණි උපසග්යගන

වඩ්ඪිතානි.ඉයතොපරං අට්ඨකවග්යග(මොනි.1ආදයයො)වුධමත්තනයයයනව
යවදිතබ් ං. 

දුතියගාථානිද්යදසවණ්ණනා. 

123. තතියය යමත්තායනවයසන මිත්තා. සුෙදභායවන සුහජ්ජා. යකචිහි

එකන්තහිතකාමතාය මිත්තාව යෙොන්ති, න සුෙජ්ජා. යකචි
ගමනාගමනට්ඨානනිසජ්ජාසමුල්ලාපාදීසු ෙදයසුඛජනයනන සුෙජ්ජාව

යෙොන්ති, න මිත්තා.යකචිතදුභයවයසනසුෙජ්ජායචවමිත්තාච.යතදුවිධා
යෙොන්තිඅගාරියාච අනගාරියාච.තත්ථඅගාරියාතිවිධායෙොන්තිඋපකාරා

සමානසුඛදුක්ඛා අනුකම්පකාති. අනගාරියා වියසයසන අත්ථක්ඛායයනො. 
එවංයතචතූහිචතූහිඅඞ්යගහි සමන්නාගතායෙොන්ති. 

යථාෙ– 

‘‘චතූහි යඛො, ගෙපතිපුත්ත, ඨායනහිඋපකායරො මිත්යතො සුෙයදො

යවදිතබ්ය ො. පමත්තං රක්ඛති, පමත්තස්ස සාපයතයයං රක්ඛති, 

භීතස්ස සරණං යෙොති, උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසු තද්දිගුණං

යභොගංඅනුප්පයදති(දී.නි.3.261). 

තථා– 

‘‘චතූහි යඛො, ගෙපතිපුත්ත, ඨායනහි සමානසුඛදුක්යඛො මිත්යතො

සුෙයදො යවදිතබ්ය ො. ගුය්ෙමස්ස ආචික්ඛති, ගුය්ෙමස්ස පරිගූෙති, 

ආපදාසු න විජෙති, ජීවිතම්පිස්ස අත්ථාය පරිච්චත්තං යෙොති (දී. නි.
3.262). 

තථා– 

‘‘චතූහි යඛො, ගෙපතිපුත්ත, ඨායනහි අනුකම්පයකො මිත්යතො

සුෙයදො යවදිතබ්ය ො. අභයවනස්ස න නන්දති, භයවනස්ස නන්දති, 
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අවණ්ණං භණමානං නිවායරති, වණ්ණං භණමානං පසංසති (දී. නි.
3.264). 

තථා – 

‘‘චතූහියඛො, ගෙපතිපුත්ත, ඨායනහිඅත්ථක්ඛායීමිත්යතොසුෙයදො 

යවදිතබ්ය ො. පාපා නිවායරති, කලයායණ නියවයසති, අස්සුතං

සායවති, සග්ගස්සමග්ගං ආචික්ඛතී’’ති(දී.නි.3.263). 

යතසුඉධඅගාරියාඅපප්යපතා, අත්ථයතොපනසබ්ය පියුජ්ජන්ති. යත

මිත්යත සුෙජ්යජ. අනුකම්පමායනොති අනුදයමායනො, යතසං සුඛං 
උපසංෙරිතුකායමොදුක්ඛංඅපෙරිතුකායමො. 

හායපති අත්ථන්තිදිට්ඨධම්මිකසම්පරායකපරමත්ථවයසනතිවිධං, තථා 
අත්තත්ථපරත්ථඋභයත්ථවයසනාපි තිවිධං අත්ථං ලද්ධවිනාසයනන

අලද්ධානුප්පාදයනනාති ද්විධාපි ොයපති විනායසති. පටිබද්ධචිත්යතොති

‘‘අෙංඉමං විනානජීවාමි, එයසොයමගති, එයසොයමපරායණ’’න්තිඑවං
අත්තානං නීයච ඨායන ඨයපන්යතොපි පටි ද්ධචිත්යතො යෙොති. ‘‘ඉයම මං

විනානජීවන්ති, අෙංයතසංගති, අෙංයතසං පරායණ’’න්තිඑවංඅත්තානං
උච්යච ඨායන ඨයපන්යතොපි පටි ද්ධචිත්යතො යෙොති. ඉධ පන එවං 
පටි ද්ධචිත්යතොඅපප්යපයතො. 

එතංභෙන්තිඑතංඅත්ථොපනභයං, අත්තයනො සමාපත්තිොනිංසන්ධාය

භණති. සන්ථයවති තිවියධො සන්ථයවො තණ්ොදිට්ඨිමිත්තසන්ථවවයසන.

තත්ථ අට්ඨසතප්පයභදාපි තණ්ො තණ්ොසන්ථයවො, ද්වාසට්ඨිප්පයභදාපි

දිට්ඨිදිට්ඨිසන්ථයවො, පටි ද්ධචිත්තතායමිත්තානුකම්පනා මිත්තසන්ථයවො.

යසො ඉධ අපප්යපයතො. යතනහිස්සසමාපත්ති පරිහීනා. යතනාෙ – ‘‘එතං
භයං සන්ථයව යපක්ඛමායනො’’ති. යසසං පුබ් සදිසයමවාති යවදිතබ් ං.

නිද්යදයසවත්තබ් ංනත්ථි(සු.නි.අට්ඨ.1.37; අප.අට්ඨ. 1.1.93-94). 

තතියගාථානිද්යදසවණ්ණනා. 

124. චතුත්යථ වංයසොති යවළු. විසායෙොති විත්ථිණ්යණො. ව-කායරො

අවධාරණත්යථො, එවකායරොවාඅයං. සන්පවයසයනත්ථ එ-කායරොනට්යඨො.

තස්ස පරපයදන සම් න්යධො, තං පච්ඡා යයොයජස්සාම. ෙථාති පටිභායග. 

විසත්යතොති ලග්යගො ජටියතො සංසිබ්බියතො. පුත්යතසු දායරසු චාති

පුත්තධීතුභරියාසු. ො අයපක්ඛාති යා තණ්ො යයො ස්යනයෙො. 

වංසක්කළීයරොව අසජ්ජමායනොති වංසකළීයරො විය අලග්ගමායනො. කිං

වුධමත්තං යෙොති? යථා වංයසො විසායලො විසත්යතො එව යෙොති, පුත්යතසු ච

දායරසු ච යා අයපක්ඛා, සාපි එවං තානි වත්ථූනි සංසිබ්බිත්වා ඨිතත්තා



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදයසො 
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විසත්තා එව. ස්වාෙං තාය අයපක්ඛාය අයපක්ඛවා විසායලො වංයසො විය
විසත්යතොතිඑවංඅයපක්ඛායආදීනවං දිස්වාතංඅයපක්ඛංමග්ගඤායණන
ඡින්දන්යතො අයං වංසකළීයරොව රූපාදීසු වා දිට්ඨාදීසු වා ලාභාදීසු වා
කාමභවාදීසු වා තණ්ොමානදිට්ඨිවයසන අසජ්ජමායනො පච්යචකසම්ය ොපං
අපගයතොති. යසසං පුරිමනයයයනව යවදිතබ් ං. ඉමායපි නිද්යදයස

අතියරකංනත්ථි(සු.නි.අට්ඨ.1.38). 

චතුත්ථගාථානිද්යදසවණ්ණනා. 

125. පඤ්චයම මියගොති සබ්ය සං ආරඤ්ඤිකචතුප්පදානං එව එතං

අපවචනං. ඉධ පන පසදමියගො අපප්යපයතො. අරඤ්ඤම්හීති ගාමඤ්ච

ගාමූපචාරඤ්චඨයපත්වාඅවයසසංඅරඤ්ඤං, ඉධපනඋයයානංඅපප්යපතං, 

තස්මා ‘‘උයයානම්හී’’ති වුධමත්තං යෙොති. ෙථාති පටිභායග. අබද්යධොති
රජ්ජු න්ධනාදීසු යයන යකනචි අ ද්යධො. එයතන විස්සට්ඨචරියං දීයපති. 

යෙනිච්ඡකංගච්ඡතියගොචරාොතියයන දිසාභායගනගන්තුංඉච්ඡති, යතන

යගොචරත්ථං ගච්ඡති. තස්මා තත්ථ යත්තකං ඉච්ඡති ගන්තුං, තත්තකං

ගච්ඡති. යං ඉච්ඡති ඛාදිතුං, තං ඛාදතීති දීයපති. විඤ්ඤූ නයරොති

පණ්ඩිතපුරියසො. යසරිතන්ති සච්ඡන්දවුධමත්තිතං අපරායත්තභාවං. 

යපක්ඛමායනොති පඤ්ඤාචක්ඛුනා ඔයලොකයමායනො. අථ වා ධම්මයසරිතං 
පුග්ගලයසරිතඤ්ච.යලොකුත්තරධම්මාහිකියලසවසංඅගමනයතොයසරියනො

යතහි සමන්නාගතා පුග්ගලා ච, යතසං භාවනිද්යදයසො යසරිතං

යපක්ඛමායනොති. කිං වුධමත්තං යෙොති? මියගො අරඤ්ඤම්හි ෙථා අබද්යධො, 

යෙනිච්ඡකං ගච්ඡති යගොචරාෙ. කදා නු යඛො අෙම්පි තණ්ො න්ධනං
ඡින්දිත්වා එවං ගච්යඡයයන්ති ඉති යම තුම්යෙහි ඉයතො චියතො ච
පරිවායරත්වා ඨියතහි  ද්ධස්ස යයනිච්ඡකං ගන්තුං අලභන්තස්ස තස්මිං 
යයනිච්ඡකගමනාභායව ආදීනවං යයනිච්ඡකගමයන ආනිසංසං දිස්වා
අනුක්කයමන සමථවිපස්සනාපාරිපූරිං අගමිං. තයතො පච්යචකය ොපං

අපගයතොම්හි. තස්මා අඤ්යඤොපි විඤ්ඤූ නයරො යසරිතං යපක්ඛමායනො, 

එයකොචයරඛග්ගවිසාණකප්යපොති (සු.නි.අට්ඨ.1.39ආදයයො). 

පඤ්චමගාථානිද්යදසවණ්ණනා. 

126. ඡට්යඨ අයං පිණ්ඩත්යථො – සහාෙමජ්යඣ ඨිතස්ස 

දිවායසයයසඞ්ඛායත වායස ච මොඋපට්ඨානසඞ්ඛායත ඨායන ච

උයයානගමනසඞ්ඛායත ගමයන ච ජනපදචාරිකසඞ්ඛාතාය චාරිකාෙ ච‘‘ඉදං

යම සුණ, ඉදං යම යදහී’’තිආදිනා නයයන තථා තථා ආමන්තනා යෙොති, 
තස්මා අෙං තත්ථ තත්ථ නිබ්බිජ්ජිත්වා යායං අරියජනයසවිතා

අයනකානිසංසා එකන්තසුඛා, එවං සන්යතපි යලොභාභිභූයතහි

සබ් කාපුරියසහි අනභිජ්ඣිතා අපත්ථිතා පබ් ජ්ජා, තං අනභිජ්ඣිතං 

පයරසංඅවසවත්තයනනභබ් පුග්ගලවයසයනවච යසරිතංයපක්ඛමායනො 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදයසො 
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විපස්සනංආරභිත්වාඅනුක්කයමන පච්යචකසම්ය ොපංඅපගයතොති.යසසං

වුධමත්තනයයමව(සු.නි.අට්ඨ.1.39-42). 

ඡට්ඨගාථානිද්යදසවණ්ණනා. 

127. සත්තයම ඛිඩ්ඩාතිළාළනා.සාදුවිධායෙොතිකායකාචවාචසිකාච.

තත්ථ කායකා නාම ෙත්ථීහිපි ළාළන්ති, අස්යසහිපි රයථහිපි ධනූහිපි 
ථරූහිපීති එවමාදි. වාචසිකා නාම ගීතං සියලොකභණනං මුඛයභරිකන්ති 

එවමාදි. රතීති පඤ්චකාමගුණරති. විපුෙන්ති යාව අට්ඨිමිඤ්ජං ආෙච්ච
ඨායනන සකලත්තභාව යාපකං. යසසං පාක යමව. අනුසන්පයයොජනාපි

යචත්ථසංසග්ගගාථායවුධමත්තනයයයනවයවදිතබ් ා(සු. නි.අට්ඨ.1.41). 

සත්තමගාථානිද්යදසවණ්ණනා. 

128. අට්ඨයම චාතුද්දියසොති චතූසු දිසාසු යථාසුඛවිොරී, ‘‘එකං දිසං 

ඵරිත්වා විෙරතී’’තිආදිනා (දී.නි. 1.556; 3.308; අ.නි. 4.125; විභ. 643; 

චූළනි. ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස128) වානයයනබ්රේමවිොරභාවනාඵරිතා
චතස්යසොදිසාඅස්ස සන්තීතිපිචාතුද්දියසො.තාසුදිසාසුකත්ථචිසත්යතවා

සඞ්ඛායර වා භයයන න පටිෙඤ්ඤතීති අප්පටියඝො. සන්තුස්සමායනොති

ද්වාදසවිධස්ස සන්යතොසස්ස වයසන සන්තුස්සයකො. ඉතරීතයරනාති

උච්චාවයචනපච්චයයන. පරිස්සොනං සහිතා අඡම්භීතිඑත්ථ පරිස්සයන්ති

කායචිත්තානි, පරිොයපන්තිවායතසංසම්පත්තිං, තානිවාපටිච්චසයන්තීති

පරිස්සයා,  ාහිරානං සීෙ යග්ඝාදීනං අබ්භන්තරානඤ්ච කාමච්ඡන්දාදීනං
කායචිත්තුපද්දවානං එතං අපවචනං. යත පරිස්සයය අපවාසනඛන්තියා ච

වීරියාදීහිචධම්යමහිසෙතීති පරිස්සොනංසහිතා. ථද්ධභාවකරභයාභායවන 

අඡම්භී. කිංවුධමත්තංයෙොති? යථායතචත්තායරොසමණා, එවංඉතරීතයරන 
පච්චයයනසන්තුස්සමායනො එත්ථ පටිපත්තිපදට්ඨායනසන්යතොයසඨියතො

චතූසු දිසාසු යමත්තාදිභාවනාය චාතුද්දියසො, සත්තසඞ්ඛායරසු
පටිෙනනකරභයාභායවන අප්පටියඝො ච යෙොති. යසො චාතුද්දිසත්තා

වුධමත්තප්පකාරානංපරිස්සයානංසහිතා, අප්පටිඝත්තාඅඡම්භීච යෙොතීතිඑතං
පටිපත්තිගුණං දිස්වා යයොනියසො පටිපජ්ජිත්වා පච්යචකසම්ය ොපං 
අපගයතොම්හීති. 

අථවායතසමණාවියසන්තුස්සමායනොඉතරීතයරනවුධමත්තනයයයනව 
චාතුද්දියසො යෙොතීතිඤත්වා එවං චාතුද්දිසභාවං පත්ථයන්යතො යයොනියසො
පටිපජ්ජිත්වා අපගයතොම්හි. තස්මා අඤ්යඤොපි ඊදිසං ඨානං පත්ථයමායනො
චාතුද්දිසතායපරිස්සයානං සහිතාඅප්පටිඝතායචඅඡම්භීහුත්වාඑයකොචයර

ඛග්ගවිසාණකප්යපොති(සු.නි.අට්ඨ. 1.42). 
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පටුන 

නිද්යදයස යමත්තාති අත්ථයතො තාව මිජ්ජතීති යමත්තා, සියනෙතීති

අත්යථො. මිත්යත වා භවා, මිත්තස්ස වා එසා පවත්තීතිපි යමත්තා. 

යමත්තාසහගයතනාති යමත්තාය සමන්නාගයතන. යචතසාති චිත්යතන. 

එකං දිසන්ති එකිස්සා දිසාය පඨමපරිග්ගහිතං සත්තං උපාදාය එකං දිසං

පරියාපන්නසත්තඵරණවයසන වුධමත්තං. ඵරිත්වාති ඵුසිත්වා ආරම්මණං

කත්වා. විහරතීති බ්රේමවිොරාපට්ඨිතං ඉරියාපථවිොරං පවත්යතති. තථා

දුතිෙන්ති යථා පුරත්ථිමාදීසු දිසාසු යං කිඤ්චි එකං දිසං ඵරිත්වා විෙරති, 
තයථවතදනන්තරංදුතියංතතියංචතුත්ථඤ්චාතිඅත්යථො. 

ඉති උද්ධන්ති එයතයනව ච නයයන උපරිමං දිසන්ති වුධමත්තං යෙොති. 

අයධො තිරිෙන්ති අයධොදිසම්පි තිරියං දිසම්පි එවයමව. තත්ථ ච අයධොති

යෙට්ඨා. තිරිෙන්ති අනුදිසා. එවං සබ් දිසාසු අස්සමණ්ඩයල අස්සමිව 
යමත්තාසෙගතං චිත්තංසායරතිපිපච්චාසායරතිපීති. එත්තාවතා එකයමකං

දිසං පරිග්ගයෙත්වා ඔපයසො යමත්තාඵරණං දස්සිතං. සබ්බධීතිආදි පන

අයනොපයසොදස්සනත්ථංවුධමත්තං.තත්ථ සබ්බධීති සබ් ත්ථ. සබ්බත්තතාොති
සබ්ය සු හීනමජ්ඣිමඋක්කට්ඨමිත්තසපත්තමජ්ඣත්තානිප්පයභයදසු

අත්තතාය, ‘‘අයං පරසත්යතො’’ති විභාගං අකත්වා අත්තසමතායාති වුධමත්තං
යෙොති. 

අථ වා සබ්බත්තතාොති සබ්ය න චිත්තභායවන, ඊසකම්පි  හි 

අවික්ඛිපමායනොති වුධමත්තං යෙොති. සබ්බාවන්තන්ති සබ් සත්තවන්තං, 

සබ් සත්තයුත්තන්ති අත්යථො. යෙොකන්ති සත්තයලොකං. විපුයෙනාති

එවමාදිපරියායදස්සනයතො පයනත්ථ පුන ‘‘යමත්තාසහගයතනා’’ති වුධමත්තං.
යස්මා වා එත්ථ ඔපයසො ඵරයණ විය පුනතථා-සද්යදො ඉති-සද්යදො වා න

වුධමත්යතො, තස්මා පුන ‘‘යමත්තාසෙගයතන යචතසා’’ති වුධමත්තං.
නිගමනවයසනවාඑතංවුධමත්තං.විපුයලනාතිඑත්ථචඵරණවයසනවිපුලතා 

දට්ඨබ් ා. භූමිවයසන පන තං මහග්ගතං. පගුණවයසන 

අප්පමාණසත්තාරම්මණවයසන ච අප්පමාණං. 

 යාපාදපච්චත්ථිකප්පොයනන අයවරං. යදොමනස්සප්පොයනන අබයාපජ්ජං. 

නිද්දුක්ඛන්ති වුධමත්තං යෙොති (විසුද්ප. 1.254). කරුණා යෙට්ඨා

වුධමත්තත්ථායයව. යමොදන්ති තාය තංසමඞ්ගියනො, සයං වා යමොදති, 

යමොදනමත්තයමව වා සාති මුදිතා. ‘‘අයවරා
යෙොන්තූ’’තිආදි යාපාදප්පොයනන මජ්ඣත්තභාවූපගමයනන ච

උයපක්ඛතීති උයපක්ඛා. 

ලක්ඛණාදියතො පයනත්ථ හිතාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා යමත්තා, 

හිතූපසංොරරසා, ආඝාතවිනයපච්චුපට්ඨානා, සත්තානං 

මනාපභාවදස්සනපදට්ඨානා.  යාපාදූපසයමො එතිස්සා සම්පත්ති, 

සියනෙසම්භයවො විපත්ති. දුක්ඛාපනයනාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා කරුණා, 
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පරදුක්ඛාසෙනරසා, අවිහිංසාපච්චුපට්ඨානා, දුක්ඛාභිභූතානං

අනාථභාවදස්සනපදට්ඨානා. විහිංසූපසයමො තස්සා සම්පත්ති, 

යසොකසම්භයවො විපත්ති. පයමොදලක්ඛණා මුදිතා, අනිස්සායනරසා, 

අරතිවිඝාතපච්චුපට්ඨානා, සත්තානං සම්පත්තිදස්සනපදට්ඨානා.

අරතිවූපසයමො තස්සා සම්පත්ති, පොනසම්භයවො විපත්ති. සත්යතසු

මජ්ඣත්තාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා උයපක්ඛා, සත්යතසුසමභාවදස්සනරසා, 

පටිඝානුනයවූපසමපච්චුපට්ඨානා, ‘‘කම්මස්සකා සත්තා, යතකස්සරුචියා

සුඛිතාවාභවිස්සන්ති, දුක්ඛයතොවාමුච්චිස්සන්ති, පත්තසම්පත්තියතොවාන
පරිොයස්සන්තී’’ති එවං පවත්තකම්මස්සකතාදස්සනපදට්ඨානා.

පටිඝානුනයවූපසයමො තස්සා සම්පත්ති, යගෙස්සිතාය අඤ්ඤාණුයපක්ඛාය
සම්භයවොවිපත්ති. 

තත්ථ සන්තුට්යඨොයහොතීති පච්චයසන්යතොසවයසනසන්තුට්යඨොයෙොති. 

ඉතරීතයරනචීවයරනාතින ථූලසුඛුමලූඛපණීතථිරජිණ්ණානංයයන යකනචි

චීවයරන, අථ යඛො යථාලද්ධානං ඉතරීතයරන යයන යකනචි සන්තුට්යඨො

යෙොතීතිඅත්යථො.චීවරස්මිඤ්හිතයයො සන්යතොසා –යථාලාභසන්යතොයසො, 

යථා ලසන්යතොයසො, යථාසාරුප්පසන්යතොයසොති. පිණ්ඩපාතාදීසුපි එයසව
නයයො. ඉති ඉයම තයයො සන්යතොයස සන්ධාය ‘‘සන්තුට්යඨො යෙොති 

ඉතරීතයරන චීවයරන. යථාලද්ධාදීසු යයන යකනචි චීවයරන සන්තුට්යඨො
යෙොතී’’ති වුධමත්තං. 

එත්ථ ච චීවරං ජානිතබ් ං, චීවරයඛත්තං ජානිතබ් ං, පංසුකූලං 

ජානිතබ් ං, චීවරසන්යතොයසොජානිතබ්ය ො, චීවරපටිසංයුත්තානිධුතඞ්ගානි

ජානිතබ් ානි. තත්ථ චීවරංජානිතබ්බන්තියඛොමාදීනිඡචීවරානිදුකූලාදීනි ඡ
අනුයලොමචීවරානිපි ජානිතබ් ානි. ඉමානි ද්වාදස කප්පියචීවරානි. කුසචීරං
වාකචීරං ඵලකචීරං යකසකම් ලං වාළකම් ලං යපොත්ථයකො චම්මං
උලූකපක්ඛංරුක්ඛදුස්සං ලතාදුස්සං එරකදුස්සං කදලිදුස්සං යවළුදුස්සන්ති
එවමාදීනිපන අකප්පියචීවරානි. 

චීවරයඛත්තන්ති ‘‘සඞ්ඝයතොවාගණයතොවාඤාතියතොවාමිත්තයතොවා

අත්තයනොවාධයනන පංසුකූලංවා’’තිඑවංඋප්පජ්ජනයතොඡයඛත්තානි, 
අට්ඨන්නඤ්චමාතිකානංවයසනඅට්ඨ යඛත්තානිජානිතබ් ානි. 

පංසුකූෙන්ති යසොසානිකං පාපණිකං රථියං සඞ්කාරකූ ං යසොත්ථියං
සිනානං තිත්ථං ගතපච්චාගතං අග්ගිඩඩ්ඪං යගොඛායතං උපචිකාඛායතං
උන්දූරඛායතං අන්තච්ඡින්නං දසච්ඡින්නං ධජාෙ ං ථූපං සමණචීවරං 
සාමුද්දියං ආභියසකියං පන්ථිකං වාතාෙ ං ඉද්පමයං යදවදත්තියන්ති

යතවීසති පංසුකූලානියවදිතබ් ානි.එත්ථච යසොත්ථිෙන්ති ගබ්භමලෙරණං. 

ගතපච්චාගතන්ති මතකසරීරං පාරුපිත්වා සුසානං යනත්වා ආනීතචීවරං. 

ධජාහටන්ති ධජං උස්සායපත්වා තයතො ආනීතං. ථූපන්ති වම්මියක
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පූජිතචීවරං. සාමුද්දිෙන්ති සමුද්දවීචීහි ථලං පාපිතං. පන්ථිකන්ති පන්ථං
ගච්ඡන්යතහි යචොරභයයන පාසායණහි යකොට්ය ත්වා පාරුතචීවරං. 

ඉද්ධිමෙන්තිඑහිභික්ඛුචීවරං.යසසං පාක යමව. 

චීවරසන්යතොයසොති වීසති චීවරසන්යතොසා – චීවයර
විතක්කසන්යතොයසො ගමනසන්යතොයසො පරියයසනසන්යතොයසො
පටිලාභසන්යතොයසො මත්තපටිග්ගෙණසන්යතොයසො
යලොලුප්පවිවජ්ජනසන්යතොයසො යථාලාභසන්යතොයසො යථා ලසන්යතොයසො
යථාසාරුප්පසන්යතොයසො උදකසන්යතොයසො යධොවනසන්යතොයසො
කරණසන්යතොයසො පරිමාණසන්යතොයසො සුත්තසන්යතොයසො
සිබ් නසන්යතොයසො රජනසන්යතොයසො කප්පසන්යතොයසො
පරියභොගසන්යතොයසො සන්නිපපරිවජ්ජනසන්යතොයසො 
විස්සජ්ජනසන්යතොයසොති. තත්ථ සාදකභික්ඛුයනො යතමාසං නි ද්ධවාසං
වසිත්වා එකමාසමත්තංවිතක්කිතුංවට් ති.යසොහිපවායරත්වාචීවරමායස
චීවරං කයරොති. පංසුකූලියකො අද්ධමායසයනව කයරොති. ඉදං

මාසද්ධමාසමත්තං විතක්කනං විතක්කසන්යතොයසො. චීවරත්ථාය
ගච්ඡන්තස්ස පන ‘‘කත්ථ ලභිස්සාමීති’’ති අචින්යතත්වා

කම්මට්ඨානසීයසයනව ගමනං ගමනසන්යතොයසො නාම. පරියයසන්තස්ස
පනයයනවායතනවාසද්පං අපරියයසිත්වාලජ්ජිංයපසලභික්ඛුංගයෙත්වා

පරියයසනං පරියෙසනසන්යතොයසො නාම. එවං පරියයසන්තස්ස

ආෙරියමානං චීවරං දූරයතොව දිස්වා ‘‘එතං මනාපං භවිස්සති, එතං
අමනාප’’න්ති එවං අවිතක්යකත්වා ථූලසුඛුමාදීසු යථාලද්යධයනව

සන්තුස්සනං පටිොභසන්යතොයසො නාම. එවං ලද්ධං ගණ්ෙන්තස්සාපි

‘‘එත්තකං දුපට් ස්ස භවිස්සති, එත්තකං එකපට් ස්සා’’ති අත්තයනො

පයෙොනකමත්යතයනව සන්තුස්සනං මත්තපටිග්ගහණසන්යතොයසො නාම.
චීවරං පරියයසන්තස්ස පන ‘‘අසුකස්ස ඝරද්වායර මනාපං ලභිස්සාමීති’’ති

අචින්යතත්වා ද්වාරපටිපාටියාචරණං යෙොලුප්පවිවජ්ජනසන්යතොයසො නාම. 

ලූඛපණීයතසුයයනයකනචියායපතුංසක්යකොන්තස්සයථාලද්යධයනව

යාපනං ෙථාොභසන්යතොයසො නාම. අත්තයනො ථාමං ජානිත්වා යයන

යායපතුං සක්යකොති, යතන යාපනං ෙථාබෙසන්යතොයසො නාම. මනාපං

අඤ්ඤස්ස දත්වාඅත්තනායයනයකනචියාපනං ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො 

නාම. ‘‘කත්ථ උදකං මනාපං, කත්ථ අමනාප’’න්ති අවිචායරත්වා යයන

යකනචි යධොවනුපයගන උදයකන යධොවනං උදකසන්යතොයසො නාම. තථා 
පණ්ඩුමත්තිකයගරුකපූතිපණ්ණරසකිලිට්ඨානි පන උදකානි වජ්යජතුං
වට් ති. යධොවන්තස්ස පන මුග්ගරාදීහි අපෙරිත්වා ෙත්යථහි මද්දිත්වා

යධොවනං යධොවනසන්යතොයසො නාම. තථා අසුජ්ඣන්තං පණ්ණානි
පක්ඛිපිත්වා තාපිතඋදයකනාපි යධොවිතුං වට් ති. එවං යධොවිත්වා

කයරොන්තස්ස ‘‘ඉදං ථූලං, ඉදං සුඛුම’’න්ති අයකොයපත්වා
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පටුන 

පයෙොනකනීොයරයනව කරණං කරණසන්යතොයසො නාම.

තිමණ්ඩලපටිච්ඡාදනමත්තස්යසව කරණං පරිමාණසන්යතොයසො නාම.
චීවරකරණත්ථාය පන ‘‘මනාපං සුත්තං පරියයසිස්සාමීති’’ති අවිචායරත්වා
රථිකාදීසුවායදවට්ඨායනවාආෙරිත්වාපාදමූයලවාඨපිතංයංකිඤ්චියදව 

සුත්තංගයෙත්වාකරණං සුත්තසන්යතොයසො නාම. 

කුසි න්ධනකායලපනඅඞ්ගුලිමත්යතසත්තවායරනවිජ්ඣිතබ් ං. එවං

කයරොන්තස්සහියයොභික්ඛුසොයයොනයෙොති, තස්සවත්තයභයදොපිනත්ථි. 
තිවඞ්ගුලමත්යත පන සත්තවායර විජ්ඣිතබ් ං. එවං කයරොන්තස්ස 

මග්ගපටිපන්යනනාපි සොයයන භවිතබ් ං. යයො න යෙොති, තස්ස

වත්තයභයදො. අයං සිබ්බනසන්යතොයසො නාම. රජන්යතන පන

කාළකච්ඡකාදීනි පරියයසන්යතන න රජිතබ් ං, යසොමවක්කලාදීසු යං

ලභති, යතන රජිතබ් ං. අලභන්යතන පන මනුස්යසහි අරඤ්යඤ වාකං
ගයෙත්වා ඡඩ්ඩිතරජනං වා භික්ඛූහි පචිත්වා ඡඩ්ඩිතකස ං වා ගයෙත්වා

රජිතබ් ං.අයං රජනසන්යතොයසො නාම.නීලකද්දමකාළසායමසුයංකිඤ්චි
ගයෙත්වා ෙත්ථිපිට්යඨ නිසින්නස්ස පඤ්ඤායමානකප්පකරණං 

කප්පසන්යතොයසො නාම. 

හිරියකොපීනපටිච්ඡාදනමත්තවයසන පරිභුඤ්ජනං පරියභොගසන්යතොයසො 
නාම. දුස්සං පන ලභිත්වා සුත්තං වා සූචිං වා කාරකං වා අලභන්යතන

ඨයපතුං වට් ති, ලභන්යතන න වට් ති. කතම්පි යච අන්යතවාසිකාදීනං

දාතුකායමො යෙොති, යත ච අසන්නිහිතා, යාව ආගමනා ඨයපතුං වට් ති, 
ආගතමත්යතසු යතසු දාතබ් ං. දාතුං අසක්යකොන්යතන අපට්ඨාතබ් ං.
අඤ්ඤස්මිංචීවයර සතිපච්චත්ථරණම්පිඅපට්ඨාතුංවට් ති.අනපට්ඨිතයමව
හි සන්නිප යෙොති. අපට්ඨිතං න යෙොතීති මොසීවත්යථයරො ආෙ. අයං 

සන්නිධිපරිවජ්ජනසන්යතොයසො නාම. විස්සජ්යජන්යතන පන මුඛං 

ඔයලොයකත්වා න දාතබ් ං, සාරණීයධම්යම ඨත්වාව විස්සජ්යජතබ් න්ති

අයං විස්සජ්ජනසන්යතොයසො නාම. 

චීවරපටිසංයුත්තානි ධුතඞ්ගානි නාම පංසුකූලිකඞ්ගඤ්යචව
යතචීවරිකඞ්ගඤ්ච. ඉති චීවරසන්යතොසමොඅරියවංසං පූරයමායනො 

පච්යචකසම්බුද්යධොඉමානිද්යවධුතඞ්ගානියගොයපති, ඉමානියගොයපන්යතො 
චීවරසන්යතොසමොඅරියවංසවයසනසන්තුට්යඨොයෙොති. 

වණ්ණවාදීති එයකො සන්තුට්යඨො යෙොති, සන්යතොසස්ස වණ්ණං න

කයථති. එයකො න සන්තුට්යඨො යෙොති, සන්යතොසස්ස වණ්ණං කයථති. 

එයකොයනවසන්තුට්යඨොයෙොති, නසන්යතොසස්සවණ්ණංකයථති.එයකො 

සන්තුට්යඨො ච යෙොති, සන්යතොසස්ස ච වණ්ණංකයථති. තථාරූයපො යසො

පච්යචකසම්බුද්යධො තං දස්යසතුං ‘‘ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨිො ච

වණ්ණවාදී’’ති වුධමත්තං. 
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අයනසනන්ති දූයතයයපහිණගමනානුයයොගප්පයභදං නානප්පකාරං

අයනසනං. අප්පතිරූපන්තිඅයුත්තං. අෙද්ධාචාති අලභිත්වා.යථාඑකච්යචො
‘‘කථංනුයඛොචීවරංලභිස්සාමීති’’තිපුඤ්ඤවන්යතහිභික්ඛූහි සද්පංඑකයතො

හුත්වායකොෙඤ්ඤංකයරොන්යතොඋත්තසතිපරිතස්සති, පච්යචකසම්බුද්යධො 

එවංඅලද්ධාචචීවරංනපරිතස්සති. ෙද්ධා චාතිධම්යමනසයමනලභිත්වා. 

අධිගයතොති විගතයලොභගිද්යධො. අමුච්ඡියතොති අපමත්තතණ්ොය මුච්ඡනං

අනාපන්යනො. අනජ්ඣාපන්යනොති තණ්ොය අයනොත්ථය ො

අපරියයොනද්යධො. ආදීනවදස්සාවීති අයනසනාපත්තියඤ්ච ගපතපරියභොයග

ච ආදීනවං පස්සමායනො. නිස්සරණපඤ්යඤොති ‘‘යාවයදව සීතස්ස 

පටිඝාතායා’’ති (ම. නි. 1.23; අ. නි. 6.58) වුධමත්තං නිස්සරණයමව
පජානන්යතො. 

ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨිොති යයන යකනචි චීවයරන සන්තුට්ඨියා. 

යනවත්තානුක්කංයසතීති යථා පනියධකච්යචො ‘‘අෙං පංසුකූලියකො, මයා

උපසම්පදමායළයයව පංසුකූලිකඞ්ගං ගහිතං, යකො මයා සදියසො අත්ථී’’ති

අත්තුක්කංසනං කයරොති. එවං යසො අත්තුක්කංසනං න කයරොති. න පරං

වම්යභතීති ‘‘ඉයම පනඤ්යඤ භික්ඛූ න පංසුකූලිකාති වා 

පංසුකූලිකමත්තම්පි එයතසං නත්ථී’’ති වා එවං පරං න වම්යභති. යෙො හි

තත්ථදක්යඛොතියයොතස්මිංචීවරසන්යතොයසවණ්ණවාදී.තාසුවාදක්යඛො

යඡයකො  යත්යතො. අනෙයසොති සාතච්චකිරියාය ආලසියවිරහියතො. 

සම්පජායනො පතිස්සයතොති සම්පජානපඤ්ඤාය යචව සතියා ච යුත්යතො. 

අරිෙවංයසඨියතොතිඅරියවංයසපතිට්ඨියතො. 

ඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතනාති යයන යකනචි පිණ්ඩපායතන. එත්ථපි

පිණ්ඩපායතො ජානිතබ්ය ො, පිණ්ඩපාතයඛත්තං ජානිතබ් ං, 

පිණ්ඩපාතසන්යතොයසො ජානිතබ්ය ො, පිණ්ඩපාතපටිසංයුත්තං ධුතඞ්ගං

ජානිතබ් ං.තත්ථ පිණ්ඩපායතොතිඔදයනොකුම්මායසොසත්තුමච්යඡොමංසං
ඛීරං දප සප්පි නවනීතං යතලං මධු ඵාණිතං යාගු ඛාදනීයං සායනීයං
යලෙනීයන්තියසොළස පිණ්ඩපාතා. 

පිණ්ඩපාතයඛත්තන්ති සඞ්ඝභත්තං උද්යදසභත්තං නිමන්තනං
සලාකභත්තං පක්ඛිකං උයපොසථිකං පාටිපදිකං ආගන්තුකභත්තං
ගමිකභත්තං ගිලානභත්තං ගිලානුපට්ඨාකභත්තං ධුරභත්තං කුටිභත්තං
වාරභත්තංවිොරභත්තන්තිපන්නරසපිණ්ඩපාතයඛත්තානි. 

පිණ්ඩපාතසන්යතොයසොති පිණ්ඩපායත විතක්කසන්යතොයසො
ගමනසන්යතොයසො පරියයසනසන්යතොයසො පටිලාභසන්යතොයසො
පටිග්ගෙණසන්යතොයසො මත්තපටිග්ගෙණසන්යතොයසො
යලොලුප්පවිවජ්ජනසන්යතොයසො යථාලාභසන්යතොයසො යථා ලසන්යතොයසො 
යථාසාරුප්පසන්යතොයසො උපකාරසන්යතොයසො පරිමාණසන්යතොයසො
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පරියභොගසන්යතොයසො සන්නිපපරිවජ්ජනසන්යතොයසො 
විස්සජ්ජනසන්යතොයසොතිපන්නරස සන්යතොසා.තත්ථසාදයකොභික්ඛුමුඛං
යධොවිත්වා විතක්යකති. පිණ්ඩපාතියකනපන ගයණන සද්පං චරතා සායං

යථරුපට්ඨානකායල ‘‘ස්යව කත්ථ පිණ්ඩාය චරිස්සාමා’’ති ‘‘අසුකගායම, 
භන්යත’’ති එත්තකං චින්යතත්වා තයතො පට්ඨාය න විතක්යකතබ් ං. 
එකචාරියකන විතක්කමාළයක ඨත්වා විතක්යකතබ් ං. තයතො පට්ඨාය
විතක්යකන්යතො පන අරියවංසා චුයතො යෙොති පරි ාහියරො. අයං 

විතක්කසන්යතොයසො නාම. පිණ්ඩාය පවිසන්යතනපන‘‘කුහිංලභිස්සාමීති’’ති

අචින්යතත්වා කම්මට්ඨානසීයසනගන්තබ් ං.අයං ගමනසන්යතොයසො නාම. 
පරියයසන්යතනයංවාතංවා අග්ගයෙත්වාලජ්ජිංයපසලයමවගයෙත්වා

පරියයසිතබ් ං. අයං පරියෙසනසන්යතොයසො නාම. දූරයතොව ආෙරියමානං

දිස්වා ‘‘එතං මනාපං, එතං අමනාප’’න්ති චිත්තං න උප්පායදතබ් ං. අයං 

පටිොභසන්යතොයසො නාම. ‘‘ඉදං මනාපං ගණ්හිස්සාමි, ඉදං අමනාපං න 
ගණ්හිස්සාමීති’’ති අචින්යතත්වා යං කිඤ්චි යාපනමත්තං ගයෙතබ් යමව.

අයං පටිග්ගහණසන්යතොයසො නාම. 

එත්ථ පන යදයයධම්යමො  හු, දායයකො අප්පං දාතුකායමො, අප්පං 

ගයෙතබ් ං. යදයයධම්යමො  හු, දායයකොපි  හුදාතුකායමො, පමායණයනව

ගයෙතබ් ං. යදයයධම්යමොපි න  හු, දායයකොපි අප්පං දාතුකායමො, අප්පං

ගයෙතබ් ං.යදයයධම්යමොන  හු, දායයකොපන හුදාතුකායමො, පමායණන
ගයෙතබ් ං. පටිග්ගෙණස්මිඤ්හි මත්තං අජානන්යතො මනුස්සානං පසාදං

මක්යඛති, සද්ධායදයයංවිනිපායතති, සාසනංනකයරොති. විජාතමාතුයාපිස්ස
චිත්තංගයෙතුංනසක්යකොති.ඉතිමත්තංජානිත්වාව පටිග්ගයෙතබ් න්ති

අයං මත්තපටිග්ගහණසන්යතොයසො නාම. අඩ්ඪකුලානියයව අගන්ත්වා

ද්වාරපටිපාටියා ගන්තබ් ං. අයං යෙොලුප්පවිවජ්ජනසන්යතොයසො නාම. 

ෙථාොභසන්යතොසාදයයොචීවයරවුධමත්තනයාඑව. 

පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා ‘‘සමණධම්මං අනුපායලස්සාමීති’’ති එවං 

උපකාරංඤත්වාපරිභුඤ්ජනං උපකාරසන්යතොයසො නාම.පත්තං පූයරත්වා

ආනීතං න පටිග්ගයෙතබ් ං. අනුපසම්පන්යන සති යතන ගාොයපතබ් ං, 
අසති ආෙරායපත්වා පටිග්ගෙණපරිමාණමත්තං ගයෙතබ් ං. අයං 

පරිමාණසන්යතොයසො නාම. ජිඝච්ඡාය පටිවියනොදනං ‘‘න ඉදයමත්ථ 

නිස්සරණ’’න්ති එවංපරිභුඤ්ජනං පරියභොගසන්යතොයසො නාම.නිදහිත්වාන

පරිභුඤ්ජිතබ් ං. අයං සන්නිධිපරිවජ්ජනසන්යතොයසො නාම. මුඛං
අයනොයලොයකත්වා සාරණීයධම්යම ඨියතන විස්සජ්යජතබ් ං. අයං 

විස්සජ්ජනසන්යතොයසො නාම. 

පිණ්ඩපාතපටිසංයුත්තානි පන පඤ්ච ධුතඞ්ගානි පිණ්ඩපාතිකඞ්ගං
සපදානචාරිකඞ්ගං එකාසනිකඞ්ගං පත්තපිණ්ඩිකඞ්ගං



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදයසො 
 

100 

පටුන 

ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගන්ති. ඉති පිණ්ඩපාතසන්යතොසමොඅරියවංසං 

පූරයමායනොපච්යචකසම්බුද්යධොඉමානිපඤ්චධුතඞ්ගානියගොයපති, ඉමානි
යගොයපන්යතො පිණ්ඩපාතසන්යතොසමොඅරියවංසවයසන සන්තුට්යඨො

යෙොති. වණ්ණවාදීතිආදීනිවුධමත්තනයයයනවයවදිතබ් ානි. 

යසනාසනානීති ඉධ යසනාසනං ජානිතබ් ං, යසනාසනයඛත්තං

ජානිතබ් ං, යසනාසනසන්යතොයසො ජානිතබ්ය ො, 

යසනාසනපටිසංයුත්තධුතඞ්ගං ජානිතබ් ං. තත්ථ යසනාසනන්ති මඤ්යචො
පීඨංභිසිබිම්ය ොෙනං විොයරොඅඩ්ඪයයොයගොපාසායදොෙම්මියංගුොයලණං
අට්ය ො මායළො යවළුගුම්ය ො රුක්ඛමූලං යත්ථ වා පන භික්ඛූ
පටික්කමන්තීතිඉමානිපන්නරස යසනාසනානි. 

යසනාසනයඛත්තන්ති සඞ්ඝයතො වා ගණයතො වා ඤාතියතො වා
මිත්තයතොවාඅත්තයනොවාධයනනපංසුකූලංවාතිඡයඛත්තානි. 

යසනාසනසන්යතොයසොති යසනාසයන විතක්කසන්යතොසාදයයො
පන්නරස සන්යතොසා. යත පිණ්ඩපායත වුධමත්තනයයයනව යවදිතබ් ා. 

යසනාසනපටිසංයුත්තානි පන පඤ්ච ධුතඞ්ගානි ආරඤ්ඤිකඞ්ගං
රුක්ඛමූලිකඞ්ගංඅබ්යභොකාසිකඞ්ගංයසොසානිකඞ්ගං යථාසන්ථතිකඞ්ගන්ති.
ඉති යසනාසනසන්යතොසං මොඅරියවංසං පූරයමායනො පච්යචකසම්බුද්යධො 

ඉමානි පඤ්ච ධුතඞ්ගානි යගොයපති, ඉමානි යගොයපන්යතො
යසනාසනසන්යතොසමොඅරියවංසවයසන සන්තුට්යඨොයෙොති. 

ඉති ආයස්මා ධම්මයසනාපති සාරිපුත්තත්යථයරො පථවිං පත්ථරමායනො
විය සාගරකුච්ඡිං පූරයමායනො වියආකාසං විත්ථාරයමායනො විය ච පඨමං 
චීවරසන්යතොසං අරියවංසං කයථත්වා චන්දං උට්ඨායපන්යතො විය සූරියං
උල්ලඞ්යඝන්යතො විය ච දුතියපිණ්ඩපාතසන්යතොසං කයථත්වා සියනරුං
උක්ඛියපන්යතො විය තතියං යසනාසනසන්යතොසං අරියවංසං කයථත්වා 

ඉදානි ගිලානපච්චයසන්යතොසං අරියවංසං කයථතුං ‘‘සන්තුට්යඨො යහොති

ඉතරීතයරන ගිොනපච්චෙයභසජ්ජපරික්ඛායරනා’’තිආදිමාෙ. තං
පිණ්ඩපාතගතිකයමව.තත්ථ යථාලාභයථා ලයථාසාරුප්පසන්යතොයසයනව

සන්තුස්සිතබ් ං. භාවනාරාමඅරියවංයසො පන ඉධ අනාගයතො, 

යනසජ්ජිකඞ්ගං භාවනාරාමඅරියවංසං භජති (දී. නි. අට්ඨ. 3.309; අ. නි. 

අට්ඨ.2.4.28). වුධමත්තම්පියචතං– 

‘‘පඤ්චයසනාසයනවුධමත්තා, පඤ්චආොරනිස්සිතා; 

එයකො වීරියසංයුත්යතො, ද්යව ච චීවරනිස්සිතා’’ති. (දී. නි. අට්ඨ.

3.309; අ.නි.අට්ඨ.2.4.28); 
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යපොරායණ අග්ගඤ්යඤ අරිෙවංයස ඨියතොති එත්ථ යපොරායණති න

අධුනුප්පත්තියක. අග්ගඤ්යඤති අග්යගහි ජානිතබ්ය . අරිෙවංයසති
අරියානං වංයස. යථා හි ඛත්තියවංයසො බ්රාේමණවංයසො යවස්සවංයසො

සුද්දවංයසො සමණවංයසො කුලවංයසො රාජවංයසො, එවමයම්පි අට්ඨයමො

අරියවංයසො, අරියතන්තිඅරියපයවණිනාමයෙොති.යසොයඛොපනායංවංයසො
ඉයමසං වංසානං මූලගන්ධාදීනං කාලානුසාරිගන්ධාදයයො විය

අග්ගමක්ඛායති. යක පන යත අරියා, යයසං එයසො වංයසොති? අරියා 

වුධමච්චන්ති බුද්ධා ච පච්යචකබුද්ධා ච තථාගතසාවකා ච, එයතසං අරියානං
වංයසොති අරියවංයසො. ඉයතො පුබ්ය  හි සතසෙස්සකප්පාපකානං චතුන්නං 
අසඞ්යඛයයයානං මත්ථයක තණ්ෙඞ්කයරො යමධඞ්කයරො සරණඞ්කයරො

දීපඞ්කයරොති චත්තායරො බුද්ධා උප්පන්නා, යත අරියා, යතසං අරියානං
වංයසොති අරියවංයසො. යතසං බුද්ධානං පරිනිබ් ානයතො අපරභායග
අසඞ්යඛයයයං අතික්කමිත්වා යකොණ්ඩඤ්යඤො නාම බුද්යධො 
උප්පන්යනො…යප.… ඉමස්මිං කප්යප කකුසන්යධො යකොණාගමයනො

කස්සයපොඅම්ොකංභගවායගොතයමොති චත්තායරොබුද්ධාඋප්පන්නා, යතසං
අරියානං වංයසොති අරියවංයසො. අපි ච අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං

සබ් බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකානං අරියානං වංයසොති අරියවංයසො, 

තස්මිං අරියවංයස (අ. නි. අට්ඨ. 2.4.28). ඨියතොති පතිට්ඨියතො. යසසං
වුධමත්තනයයයනවයවදිතබ් ං. 

අට්ඨමගාථානිද්යදසවණ්ණනා. 

129. නවයම අයං යයොජනා – දුස්සඞ්ගහා පබ්බජිතාපි එයක, යය

අසන්යතොසාභිභූතා, තථාවිධාඑවච අයථො ගහට්ඨාඝරමාවසන්තා. එතමෙං
දුස්සඞ්ගෙභාවං ජිගුච්ඡන්යතො විපස්සනං ආරභිත්වා පච්යචකය ොපං
අපගයතොම්හීති.යසසංපුරිමනයයයනවයවදිතබ් ං. 

නිද්යදයස අනස්සවාති වචනං අස්සවනකා. අවචනකරාති දුබ් චා. 

පටියෙොමවුත්තියනොතිපච්චනීකංකථනසීලා, පටිමල්ලාහුත්වා පවත්තන්තීති

අත්යථො. අඤ්යඤයනව මුඛං කයරොන්තීති ඔවාදදායයක දිස්වා මුඛං

පරිවත්යතත්වා අඤ්ඤං දිසාභාගං ඔයලොයකන්ති. අබයාවයටො හුත්වාති

අවාවය ොහුත්වා. අනයපක්යඛො හුත්වාතිඅනල්ලීයනොහුත්වා. 

නවමගාථානිද්යදසවණ්ණනා. 

130. දසයම ඔයරොපයත්වාති අපයනත්වා. ගිහිබයඤ්ජනානීති 

යකසමස්සුඔදාතවත්ථාලඞ්කාරමාලාගන්ධවියලපනඉත්ථිපුත්තදාසිදාසාදීනි.

එතානි ගිහිභාවං  යඤ්ජයන්ති, තස්මා ‘‘ගිහි යඤ්ජනානී’’ති වුධමච්චන්ති. 

සඤ්ඡින්නපත්යතොතිපතිතපත්යතො. යඡත්වානාතිමග්ගඤායණනඡින්දිත්වා. 
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වීයරොතිමග්ගවීරියසමන්නාගයතො. ගිහිබන්ධනානීතිකාම න්ධනානි.කාමා
හිගිහීනං න්ධනානි.අයංතාව පදත්යථො. 

අයං පන අපප්පායයො – ‘‘අයෙො වතාෙම්පි ඔයරොපයත්වා 
ගිහි යඤ්ජනානි සඤ්ඡින්නපත්යතො යථා යකොවිළායරො භයවයය’’න්ති
එවඤ්හි චින්තයමායනො විපස්සනං ආරභිත්වා පච්යචකය ොපං 

අපගයතොම්හීති(සු.නි.අට්ඨ.1.44). යසසංපුරිමනයයයනවජානිතබ් ං. 

නිද්යදයස සාරාසනඤ්චාති සාරං ආසනං. ඡින්නානීති ගළිතානි. 

සඤ්ඡින්නානීතිනිපණ්ණානි. පතිතානීති වණ් යතොමුත්තානි. පරිපතිතානීති
භූමියංපතිතානි. 

දසමගාථානිද්යදසවණ්ණනා. 

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්ගවණ්ණනා 

131-2. දුතියවග්ගස්ස පඨමද්වයය නිපකන්ති පකතිනිපුණං පණ්ඩිතං

කසිණපරිකම්මාදීසුකුසලං. සාධුවිහාරින්තිඅප්පනාවිොයරනවාඋපචායරන

වා සමන්නාගතං. ධීරන්ති පතිසම්පන්නං. තත්ථනිපකත්යතනපතිසම්පදා
වුධමත්තා. ඉධ පන පතිසම්පන්නයමවාති අත්යථො. පති නාම

අසිථිලපරක්කමතා, ‘‘කාමංතයචොචන්ොරු චා’’ති (ම.නි.2.184; අ.නි.

2.5; මොනි. 196) එවං පවත්තවීරියස්යසතං අපවචනං. අපි ච

පක්කතපායපොතිපි ධීයරො. රාජාව රට්ඨං විජිතං පහාොති යථා පටිරාජා
‘‘විජිතං රට්ඨං අනත්ථාවෙ’’න්ති ඤත්වා රජ්ජං පොය එයකො චරති එවං 

 ාලසොයංපොයඑයකොචයර.අථවා රාජාවරට්ඨන්තියථාසුතයසොයමො 

රාජා විජිතං රට්ඨං පොය එයකො චරි, යථා ච මොජනයකො එවං එයකොව
චයරතිඅයම්පි එතස්සත්යථො.යසසංවුධමත්තානුසායරනසක්කාජානිතුන්තින

විත්ථාරිතං(සු.නි. අට්ඨ.1.45-46). නිද්යදයසවත්තබ් ංනත්ථි. 

පඨමද්වයං. 

133. තතියගාථා පදත්ථයතො උත්තානා එව. යකවලඤ්ච පන 

සහාෙසම්පදන්ති එත්ථ අයසක්යඛහි සීලාදික්ඛන්යධහි සම්පන්නා සොයා
එව ‘‘සොයසම්පදා’’ති යවදිතබ් ා. අයං පයනත්ථ යයොජනා – යා අයං

වුධමත්තා සොයසම්පදා, තං සොයසම්පදං අද්ධා පසංසාම, එකංයසයනව

යථොයමමාති වුධමත්තං යෙොති. කථං? යසට්ඨා සමායසවිතබ්බා සහාොති.

කස්මා? අත්තයනො සීලාදීහි යසට්යඨ යසවමානස්ස සීලාදයයො ධම්මා

අනුප්පන්නාඋප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නාවුධමද්පං විරූළ්හිංයවපුල්ලංපාපුණන්ති.
සයම යසවමානස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤසමධාරයණන කුක්කුච්චවියනොදයනන ච
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ලද්ධා න පරිොයන්ති. එයත පන සොයයක යසට්යඨ ච සයම ච අලද්ධා
කුෙනාදිමිච්ඡාජීවං වජ්යජත්වා ධම්යමන සයමන උප්පන්නං යභොජනං
භුඤ්ජන්යතොතත්ථචපටිඝානුනයං අනුප්පායදන්යතො අනවජ්ජයභොජීහුත්වා
අත්ථකායමොකුලපුත්යතොඑයකොචයරඛග්ගවිසාණකප්යපො.අෙම්පිහි එවං

චරන්යතොඉමංසම්පත්තිංඅපගයතොම්හීති (සු.නි.අට්ඨ.1.47). නිද්යදයසො 
වුධමත්තනයයොඑව. 

තතියං. 

134. චතුත්යථ දිස්වාති ඔයලොයකත්වා. සුවණ්ණස්සාති කඤ්චනස්ස.

‘‘වලයානී’’තිපාඨයසයසො.සාවයසසපායඨොහි අයංඅත්යථො. පභස්සරානීති

පභාසනසීලානි, ජුතිමන්තානීති වුධමත්තං යෙොති. යසසංඋත්තානපදත්ථයමව.
අයංපනයයොජනා–දිස්වාභුජස්මිං සුවණ්ණස්සවලයානි‘‘ගණවායසසති

සඞ්ඝට් නා, එකවායස සති අඝට් නා’’ති එවං චින්යතන්යතො විපස්සනං

ආරභිත්වාපච්යචකය ොපංඅපගයතොම්හීති.යසසංවුධමත්තනයයමවාති (සු.නි.

අට්ඨ.1.48). නූපුරානීතිවලයානි. ‘‘නියුරා’’ති යකචිවදන්ති. ඝට්යටන්තීති
අඤ්ඤමඤ්ඤංෙනන්ති. 

චතුත්ථං. 

135. පඤ්චමගාථා පදත්ථයතො උත්තානා එව. අයං පන එත්ථ

අපප්පායයො – ය්වායං එයතන දුතීයෙන කුමායරන සීතුණ්ොදීනි

නියවයදන්යතන සෙවායසන තං සඤ්ඤායපන්තස්ස මම වාචාභිලායපො, 

තස්මිංසියනෙවයසන අභිසජ්ජනා වා ජාතා.සයචඅෙංඉමංනපරිච්චජාමි, 

තයතො ආෙතිම්පි තයථවයෙස්සති.යථාඉදානි, එවං දුතීයෙනසහමමස්ස, 

වාචාභිොයපො අභිසජ්ජනා වා. උභයම්පි යචතං අන්තරායකරං

වියසසාපගමස්සාති එතං භෙං ආෙතිං යපක්ඛමායනො තං ඡඩ්යඩත්වා
යයොනියසො පටිපජ්ජිත්වා පච්යචකය ොපං අපගයතොම්හීති (සු. නි. අට්ඨ.

1.49). යසසංවුධමත්තනයයමව. 

පඤ්චමං. 

136. ඡට්යඨ කාමාතිද්යවකාමාවත්ථුකාමාචකියලසකාමාච.තත්ථ 

වත්ථුකාමාමනාපියාරූපාදයයොධම්මා, කියලසකාමාඡන්දාදයයොසබ්ය පි

රාගප්පයභදා. ඉධ පන වත්ථුකාමා අපප්යපතා. රූපාදිඅයනකප්පකායරන 

චිත්රා. යලොකස්සාදවයසන මධුරා.  ාලපුථුජ්ජනානං මනං රයමන්තීති 

මයනොරමා.විරූපරූයපනාති විරූයපනරූයපන, අයනකවියධනසභායවනාති

වුධමත්තංයෙොති.යත හි රූපාදිවයසනචිත්රා, රූපාදීසුපිනීලාදිවයසනවිවිධරූපා.

එවං යතනවිරූපරූයපනතථාතථා අස්සාදං දස්යසත්වා මයථන්තිචිත්තං, 
පබ් ජ්ජාය අභිරමිතුං න යදන්තීති. යසසයමත්ථ පාක යමව. නිගමනම්පි
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ද්වීහිතීහිවාපයදහි යයොයජත්වාපුරිමගාථාසුවුධමත්තනයයනයවදිතබ් ං(සු.

නි.අට්ඨ.1.50). 

කාමගණාති කාමයතබ් ට්යඨන කාමා.  න්ධනට්යඨන ගුණා.

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, අෙතානං වත්ථානං දිගුණංසඞ්ඝාටි’’න්ති (මොව.

348) එත්ථප ලට්යඨො ගුණට්යඨො.‘‘අච්යචන්තිකාලාතරයන්තිරත්තියයො, 

වයයොගුණාඅනුපුබ් ංජෙන්තී’’ති (සං.නි.1.4) එත්ථරාසට්යඨොගුණට්යඨො.

‘‘සතගුණා දක්ඛිණා පාටිකඞ්ඛිතබ් ා’’ති (ම. නි. 3.379) එත්ථ

ආනිසංසට්යඨො ගුණට්යඨො. ‘‘අන්තං අන්තගුණං (දී. නි. 2.377; ම. නි.

1.110; ඛු. පා. 3.ද්වත්තිංසාකාර), කයරා මාලාගුයණ  හූ’’ති එත්ථ

 න්ධනට්යඨො ගුණට්යඨො. ඉධාපි එයසව අපප්යපයතො, යතන වුධමත්තං –

‘‘ න්ධනට්යඨන ගුණා’’ති. චක්ඛුවිඤ්යඤෙයාති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන

පස්සිතබ් ා. එයතනුපායයන යසොතවිඤ්යඤෙයාදීසුපිඅත්යථොයවදිතබ්ය ො. 

ඉට්ඨාති පරියට්ඨා වා යෙොන්තු, මා වා, ඉට්ඨාරම්මණභූතාති අත්යථො. 

කන්තාති කාමනීයා. මනාපාති මනවඩ්ඪනකා. පිෙරූපාති පියජාතිකා. 

කාමූපසංහිතාතිආරම්මණං කත්වා උප්පජ්ජමායනනකායමන උපසංහිතා. 

රජනීොතිරජ්ජනියා, රාගුප්පත්තිකාරණභූතාතිඅත්යථො. 

ෙදි මුද්දාොතිආදීසු මුද්දාති අඞ්ගුලිපබ්ය සු සඤ්ඤං ඨයපත්වා

ෙත්ථමුද්දා. ගණනාති අච්ඡිද්දගණනා. සඞ්ඛානන්ති පිණ්ඩගණනා. යාය

යඛත්තං ඔයලොයකත්වා ‘‘ඉධ එත්තකා වීහී භවිස්සන්ති’’, රුක්ඛං 

ඔයලොයකත්වා ‘‘ඉධ එත්තකානි ඵලානි භවිස්සන්ති’’, ආකාසං
ඔයලොයකත්වා ‘‘ඉයම ආකායස සකුණා එත්තකා නාම භවිස්සන්තී’’ති

ජානන්ති. කසීති කසිකම්මං. වණිජ්ජාති

ජඞ්ඝවණිජ්ජථලවණිජ්ජාදිවණිප්පයථො. යගොරක්ඛන්තිඅත්තයනොවාපයරසං

වා ගායවො රක්ඛිත්වා පඤ්චයගොරසවික්කයයන ජීවනකම්මං. ඉස්සත්යථො 

වුධමච්චතිආවුධමධං ගයෙත්වාඋපට්ඨානකම්මං. රාජයපොරිසන්තිවිනාආවුධමයධන

රාජකම්මං කත්වා රාජුපට්ඨානං. සිප්පඤ්ඤතරන්ති
ගහිතාවයසසෙත්ථිඅස්සසිප්පාදි. 

සීතස්සපුරක්ඛයතොතිලක්ඛංවියසරස්ස සීතස්සපුරයතොඨියතො, සීයතන

 ාපයමායනොති අත්යථො. උණ්යෙපි එයසව නයයො. ඩංසාදීසු ඩංසාති

පිඞ්ගලමක්ඛිකා. මකසාති සබ් මක්ඛිකා. සරීසපාති යය යකචි සරිත්වා

ගච්ඡන්ති. රිස්සමායනොති පීළියමායනො රුප්පමායනො ඝට්ටියමායනො. 

මීෙමායනොති මරමායනො. අෙං, භික්ඛයවති භික්ඛයව, අයං මුද්දාදීහි

ජීවිකකප්පනං ආගම්ම සීතාදිපච්චයයො ආ ායධො. කාමානං ආදීනයවොති

කායමසු උපද්දයවො, උපසග්යගොති අත්යථො. සන්දිට්ඨියකොති පච්චක්යඛො

සාමං පස්සිතබ්ය ො. දුක්ඛක්ඛන්යධොති දුක්ඛරාසි. කාමයහතූතිආදීසු

පච්චයට්යඨන කාමා අස්ස යෙතූති කාමයහතු. මූලට්යඨන කාමා
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පටුන 

නිදානමස්සාති කාමනිදායනො. ලිඞ්ගවිපල්ලායසන පන ‘‘කාමනිදාන’’න්ති

වුධමත්යතො. කාරණට්යඨන කාමා අපකරණං අස්සාති කාමාධිකරයණො. 

ලිඞ්ගවිපල්ලායසයනව පන ‘‘කාමාපකරණ’’න්ති වුධමත්යතො. කාමානයමව 

යහතූතිඉදංනියමවචනංකාමපච්චයාඋප්පජ්ජතියයවාතිඅත්යථො. 

උට්ඨහයතොතිආජීවසමුට්ඨාපකවීරියයන උට්ඨෙන්තස්ස. ඝටයතොතිතං

වීරියංපුබ්ය නාපරං ඝය න්තස්ස. වාෙමයතොතිවායාමංපරක්කමංපයයොගං

කයරොන්තස්ස. නාභිනිප්ඵජ්ජන්තීතින නිප්ඵජ්ජන්ති, ෙත්ථං නාභිරුෙන්ති. 

යසොචතීති චිත්යත උප්පන්න ලවයසොයකන යසොචති. කිෙමතීති කායය

උප්පන්නදුක්යඛන කිලමති. පරියදවතීති වාචාය පරියදවති. උරත්තාළින්ති

උරං තායළත්වා. කන්දතීති යරොදති. සම්යමොහං ආපජ්ජතීති විසඤ්ඤී විය

සම්මූළ්යෙොයෙොති. යමොඝන්තිතුච්ඡං. අඵයෙොති නිප්ඵයලො. 

ආරක්ඛාධිකරණන්තිආරක්ඛකාරණා. කින්තියමතියකනනුයඛොයම

උපායයන. ෙම්පි යමතියම්පිමය්ෙංකසිකම්මාදීනිකත්වාඋප්පාදිතංධනං

අයෙොසි. තම්පියනොනත්ථීතිතම්පිඅම්ොකංඉදානිනත්ථි. 

පුන චපරං, භික්ඛයව, කාමයහතූතිආදිනාපි කාරණං දස්යසත්වාව

ආදීනවං දීයපති. තත්ථ කාමයහතූති කාමපච්චයා රාජායනොපි රාජූහි

විවදන්තීති අත්යථො. කාමනිදානන්ති භාවනපුංසකං, කායමනිදානංකත්වා

විවදන්තීති අත්යථො. කාමාධිකරණන්තිපි භාවනපුංසකයමව, කායම

අපකරණං කත්වා විවදන්තීති අත්යථො. කාමානයමව යහතූති
ගාමනිගමයසනාපතිපුයරොහිතට්ඨානන්තරාදීනං කාමානංයයව යෙතු

විවදන්තීතිඅත්යථො. උපක්කමන්තීතිපෙරන්ති. 

අසිචම්මන්තිඅසිඤ්යචවයඛ කඵලකාදීනි ච. 

ධනුකොපංසන්නය්හිත්වාතිධනුං ගයෙත්වාසරකලාපංසන්නය්හිත්වා. 

උභයතොබූළ්හන්ති උභයතොරාසිභූතං. පක්ඛන්දන්තීති පවිසන්ති. උසූසූති

කණ්යඩසු. විජ්යජොතෙන්යතසූති පරිවත්තමායනසු. යතතත්ථාතියතතස්මිං
සඞ්ගායම. 

අද්දාවයෙපනා උපකාරියෙොති යචත්ථ මනුස්සා පාකාරපාදං 
අස්සඛුරසණ්ඨායනන ඉට්ඨකාහි චිනිත්වා උපරි සුධාය ලිම්පන්ති. එවං

කතපාකාරපාදා ‘‘උපකාරියයො’’ති වුධමච්චන්ති. තා තින්යතන කලයලන

සිත්තා අද්දාවයලපනා නාම යෙොන්ති. පක්ඛන්දන්තීති තාසං යෙට්ඨා
තිඛිණඅයසූලරුක්ඛසූලාදීහි විජ්ඣියමානා පාකාරස්ස පිච්ඡිල්ලභායවන

ආයරොහිතුං අසක්යකොන්තාපි උපධාවන්තියයව. ඡකණකාොති

කුථිතයගොමයයන. අභිවග්යගනාති සතදන්යතන. තං අට්ඨදන්තාකායරන
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කත්වා ‘‘නගරද්වාරංභින්දිත්වාපවිසිස්සාමා’’තිආගයතඋපරිද්වායරඨිතා
තස්ස  න්ධනයයොත්තානිඡින්දිත්වායතනඅභිවග්යගනඔමද්දන්ති. 

සන්ධිම්පි ඡින්දන්තීති ඝරසන්පම්පි. නිල්යෙොපන්ති ගායම පෙරිත්වා

මොවියලොපං කයරොන්ති. එකාගාරිකන්ති පණ්ණාසමත්තාපි සට්ඨිමත්තාපි 

පරිවායරත්වා ජීවග්ගාෙං ගයෙත්වා ධනං ආෙරායපන්ති. පරිපන්යථපි 

තිට්ඨන්තීතිපන්ථදූෙනකම්මංකයරොන්ති. අඩ්ඪදණ්ඩයකහීතිමුග්ගයරහි(ම.

නි.අට්ඨ.1.169). යසසං වුධමත්තත්ථයමව. 

ඡට්ඨං. 

137. සත්තයම එතීති ඊති, ආගන්තුකානං අකුසලභාගියානං
 යසනයෙතූනං එතං අපවචනං. තස්මා කාමගුණාපි එයත
අයනක යසනාවෙට්යඨනදළ්ෙසන්නිපාතට්යඨනචඊති. ගණ්යඩොපිඅසුචිං

පග්ඝරති, උද්ධුමාතපරිපක්කපරිභින්යනො යෙොති. තස්මා එයත කියලසා
අසුචිපග්ඝරණයතො උප්පාදජරාභඞ්යගහි 

උද්ධුමාතපරිපක්කපරිභින්නභාවයතො ච ගණ්යඩො. උපද්දවතීති උපද්දයවො, 

අනත්ථං ජයනන්යතො අභිභවති අජ්යඣොත්ථරතීති අත්යථො, 
රාගගණ්ඩාදීනයමතං අපවචනං. තස්මා කාමගුණායපයත 

අවිදිතනිබ් ානත්ථාවෙයෙතුතායසබ්බුපද්දවවත්ථුතායචඋපද්දයවො.යස්මා
පයනයත කියලසාතුරභාවංජයනන්තාසීලසඞ්ඛාතමායරොගයංයලොලුප්පංවා

උප්පායදන්තා පාකතිකයමව ආයරොගයං විලුම්පන්ති, තස්මා ඉමිනා

ආයරොගයවිලුම්පනට්යඨන යරොයගො. අබ්භන්තරමනුපවිට්ඨට්යඨන පන

අන්යතොතුදනට්යඨන දුන්නීෙරණීයට්යඨන ච සල්ෙං. 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායකභයාවෙනයතො භෙං. යමතන්ති එතං යසසයමත්ථ

පාක යමව.නිගමනම්පිවුධමත්තනයයයනවයවදිතබ් ං(සු.නි.අට්ඨ.1.51). 

කාමරාගරත්තාෙන්ති කාමරායගනරත්යතොඅයං. ඡන්දරාගවිනිබද්යධොති

ඡන්දරායගන ස්යනයෙන  ද්යධො. දිට්ඨධම්මිකාපි ගබ්භාති ඉමස්මිං

අත්තභායව වත්තමානසළායතනගබ්භා. සම්පරායකාපි ගබ්භාති

පරයලොයකපි සළායතනගබ්භා. න පරිමුච්චතීති පරිමුච්චිතුං න සක්යකොති. 

ඔතිණ්යණොසාතරූයපනාති මධුරසභායවනරායගන ඔතිණ්යණොඔගාහියතො. 

පලිපථන්තිකාමකලලමග්ගං. දුග්ගන්තිදුග්ගමං. 

සත්තමං. 

138. අට්ඨයම සීතං දුබ්බිධං අබ්භන්තරධාතුක්යඛොභපච්චයඤ්ච 

 ාහිරධාතුක්යඛොභපච්චයඤ්ච.තථා උණ්හං. තත්ථ ඩංසාතිපිඞ්ගලමක්ඛිකා. 

සරීසයපති යය යකචි දීඝජාතිකා සරිත්වා ගච්ඡන්ති. යසසං පාක යමව.
නිගමනම්පිවුධමත්තනයයයනව යවදිතබ් ං. 
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අට්ඨමං. 

139. නවමගාථා පදත්ථයතො පාක ා එව. අයං පයනත්ථ

අපප්පායයයොජනා–සාචයඛොයුත්තිවයසන, න අනුස්සවවයසන.යථාඅයං

ෙත්ථී මනුස්සකන්යතසු සීයලසු දන්තත්තා අදන්තභූමිං නාගච්ඡතීති වා, 

සරීරමෙන්තතාය වා නායගො. එවං කුදාස්සු නාමාෙම්පි අරියකන්යතසු

සීයලසු දන්තත්තා අදන්තභූමිං නාගමයනන, ආගුං අකරයණන, පුන
ඉත්ථත්තං අනාගමයනන ච ගුණසරීරමෙන්තතාය වා නායගො භයවයයං.

යථා යචස යූථානි විවජ්ජයත්වා එකචරියසුයඛන ෙථාභිරන්තං විහයර

අරඤ්යඤ, එයකොචයරඛග්ගවිසාණකප්යපො, කුදාස්සු නාමාෙම්පිඑවංගණං
විවජ්ජයත්වා එකත්තාභිරතිසුයඛන ඣානසුයඛන යථාභිරන්තං අරඤ්යඤ 

අත්තයනො යථා යථා සුඛං, තථා තථා යත්තකං වා ඉච්ඡාමි, තත්තකං
අරඤ්යඤ නිවාසං එයකො චයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො එයකො චයරයයන්ති

අත්යථො. යථා යචස සුසණ්ඨිතක්ඛන්ධමෙන්තතාය සඤ්ජාතක්ඛන්යධො, 
කුදාස්සු නාමාෙම්පි එවං අයසක්ඛසීලක්ඛන්ධමෙන්තතාය

සඤ්ජාතක්ඛන්යධොභයවයයං.යථායචසපදුමසදිසගත්තතාය වා, පදුමකුයල

උප්පන්නතාය වා පදුමී, කුදාස්සු නාමාෙම්පි එවං

පදුමසදිසය ොජ්ඣඞ්ගමෙන්තතාය වා, අරියජාතිපදුයම උප්පන්නතාය වා

පදුමීති භයවයයං. යථා යචස ථාම ලජවාදීහි උළායරො, කුදාස්සු නාමාෙම්පි
එවං පරිසුද්ධකායසමාචාරතාදීහි සීලසමාපනිබ්ය පකපඤ්ඤාදීහි වා
උළායරො භයවයයන්ති එවං චින්යතන්යතො විපස්සනං ආරභිත්වා 
පච්යචකය ොපංඅපගයතොම්හීති. 

නවමං. 

140. දසයම අට්ඨානතන්තිඅට්ඨානංතං, අකාරණංතන්තිවුධමත්තංයෙොති. 
අනුනාසිකස්ස යලොයපො කයතො ‘‘අරියසච්චාන දස්සන’’න්තිආදීසු (ඛු. පා.

5.11; සු. නි. 270) විය. සඞ්ගණිකාරතස්සාති ගණාභිරතස්ස. ෙන්ති

කාරණවචනයමතං ‘‘යං හිරීයති හිරීයතබ්ය නා’’තිආදීසු (ධ. ස. 30) විය. 

ඵස්සයෙති අපගච්යඡ. සාමයකං විමුත්තින්ති යලොකියසමාපත්තිං. සා හි 
අප්පිතප්පිතසමයය එව පච්චනීයකහි විමුච්චනයතො ‘‘සාමයකා විමුත්තී’’ති

වුධමච්චති. තං සාමයකං විමුත්තිං. ‘‘අට්ඨානං තං, න තං කාරණං විජ්ජති

සඞ්ගණිකාරතස්ස, යයන කාරයණන ඵස්සයය ඉති එතං ආදිච්ච න්ධුස්ස
පච්යචකබුද්ධස්ස වයචො නිසම්ම සඞ්ගණිකාරතිං පොය යයොනියසො

පටිපජ්ජන්යතොඅපගයතොම්හී’’තිආෙ.යසසංවුධමත්තනයයමව (සු.නි.අට්ඨ.

1.54; අප.අට්ඨ.1.1.110). 

නිද්යදයස යනක්ඛම්මසුඛන්ති පබ් ජ්ජාසුඛං. පවියවකසුඛන්ති

කායචිත්තඋපපවියවයක සුඛං. උපසමසුඛන්ති කියලසුපසමං

ඵලසමාපත්තිසුඛං. සම්යබොධිසුඛන්ති මග්ගසුඛං. නිකාමොභීති අත්තයනො
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පටුන 

රුචිවයසන යථාකාමලාභී. අකිච්ඡොභීති අදුක්ඛලාභී. අකසිරොභීති

විපුලලාභී. අසාමයකන්ති යලොකුත්තරං. අකුප්පන්ති කුප්පවිරහිතං අචලිතං
යලොකුත්තරමග්ගං. 

දසමං. 

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතිෙවග්ගවණ්ණනා 

141. තතියවග්ගස්ස පඨයම දිට්ඨීවිසූකානීති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතානි.තානි
හි මග්ගසම්මාදිට්ඨියා විසූකට්යඨන විජ්ඣනට්යඨන වියලොමට්යඨන ච

විසූකානි.එවංදිට්ඨියාවිසූකානීතිදිට්ඨිවිසූකානි, දිට්ඨියයොඑව වාවිසූකානි

දිට්ඨිවිසූකානි. උපාතිවත්යතොති දස්සනමග්යගන අතික්කන්යතො. පත්යතො 

නිොමන්ති අවිනිපාතධම්මතාය සම්ය ොපපරායනතාය ච නියතභාවං

අපගයතො, සම්මත්තනියාමසඞ්ඛාතං වා පඨමමග්ගන්ති. එත්තාවතා
පඨමමග්ගකිච්චනිප්ඵත්ති ච තස්ස පටිලායභො ච වුධමත්යතො. ඉදානි 

පටිෙද්ධමග්යගොති ඉමිනා යසසමග්ගපටිලාභං දස්යසති. 

උප්පන්නඤායණොම්හීති උප්පන්නපච්යචකය ොපඤායණො අම්හි. එයතන

ඵලංදස්යසති. අනඤ්ඤයනයෙයොතිඅඤ්යඤහි‘‘ඉදංසච්චංඉදංසච්ච’’න්ති 

නයනතබ්ය ො.එයතනසයම්භුතංදීයපති.පත්යතවාපච්යචකය ොපඤායණ
අඤ්ඤයනයයතාය අභාවා සයංවසිතං. සමථවිපස්සනාය වා දිට්ඨිවිසූකානි

උපාතිවත්යතො, ආදිමග්යගන පත්යතො නියාමං, යසයසහි පටිලද්ධමග්යගො, 

ඵලඤායණන උප්පන්නඤායණො, තං සබ් ං අත්තනාව අපගයතොති

අනඤ්ඤයනයයයො.යසසංවුධමත්තනයයයනවයවදිතබ් ං(සු.නි. අට්ඨ.1.54; 

අප.අට්ඨ.1.1.111). 

න පරයනයෙයොති න අඤ්යඤහි යනතබ්ය ො. න පරප්පත්තියෙොති

පච්චක්ඛධම්මත්තානඅඤ්යඤහි සද්දොයපතබ්ය ො. නපරප්පච්චයෙොතින

අස්ස පයරො පච්චයයො, න පරස්ස සද්ධාය වත්තතීතින පරප්පච්චයයො. න

පරපටිබද්ධගූති නඅඤ්යඤසංපටි ද්ධඤාණගමයනො. 

පඨමං. 

142. දුතියය නිල්යෙොලුයපොති අයලොලුයපො. යයො හි රසතණ්ොභිභූයතො

යෙොති, යසො භුසං ලුප්පති පුනප්පුනඤ්ච ලුප්පති, යතන ‘‘යලොලුයපො’’ති
වුධමච්චති. තස්මා එස තං පටික්ඛිපන්යතො ආෙ ‘‘නිල්යලොලුයපො’’ති. 

නික්කුයහොති එත්ථ කිඤ්චාපි යස්ස තිවිධකුෙනවත්ථු නත්ථි, යසො

‘‘නික්කුයෙො’’ති වුධමච්චති, ඉමිස්සා පන ගාථාය මනුඤ්ඤයභොජනාදීසු 

විම්ෙයමනාපජ්ජනයතො නික්කුයෙොති අයමපප්පායයො. නිප්පිපායසොති එත්ථ

පාතුමිච්ඡා පිපාසා, තස්සා අභායවන නිප්පිපායසො, සාදුරසයලොයභන
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යභොත්තුකමයතාවිරහියතොති අත්යථො. නිම්මක්යඛොති එත්ථ

පරගුණවිනාසනලක්ඛයණො මක්යඛො, තස්ස අභායවන නිම්මක්යඛො.
අත්තයනො ගෙට්ඨකායල සූදස්ස ගුණමක්ඛනාභාවං සන්ධාය ආෙ. 

නිද්ධන්තකසාවයමොයහොති එත්ථ රාගාදයයො තයයො කායදුච්චරිතාදීනි ච 
තීණීති ඡ ධම්මා යථාසම්භවං අප්පසන්නට්යඨන සකභාවං විජොයපත්වා
පරභාවංගණ්ොපනට්යඨනකස ට්යඨනච‘‘කසාවා’’තියවදිතබ් ා.යථාෙ 

– 

‘‘තත්ථ කතයම තයයො කසාවා? රාගකසායවො යදොසකසායවො

යමොෙකසායවො, ඉයම තයයො කසාවා. තත්ථ කතයම අපයරපි තයයො

කසාවා? කායකසායවොවචීකසායවොමයනොකසායවො’’ති(විභ. 924). 

යතසු යමොෙං ඨයපත්වා පඤ්චන්නං කසාවානං යතසඤ්ච සබ්ය සං 

මූලභූතස්සයමොෙස්සනිද්ධන්තත්තානිද්ධන්තකසාවයමොයෙො, තිණ්ණංඑව
වා කායවචීමයනොකසාවානං යමොෙස්ස ච නිද්ධන්තත්තා

නිද්ධන්තකසාවයමොයෙො. ඉතයරසු නිල්යලොලුපතාදීහි රාගකසාවස්ස, 

නිම්මක්ඛතාය යදොසකසාවස්ස නිද්ධන්තභායවො සිද්යධො එව. නිරාසයසොති

නිත්තණ්යෙො. සබ්බයෙොයකති සකලයලොයක, තීසු භයවසු ද්වාදසසු වා
ආයතයනසු භවවිභවතණ්ොවිරහියතො හුත්වාති අත්යථො. යසසං

වුධමත්තනයයයනව යවදිතබ් ං. අථ වා තයයොපි පායද වත්වා එයකො චයරති
එයකො චරිතුංසක්කුයණයයාතිඑවම්පිඑත්ථසම් න්යධොකාතබ්ය ො(සු.නි.

අට්ඨ. 1.96). 

දුතියං. 

143. තතියය අයං සඞ්යඛපත්යථො – ය්වායං දසවත්ථුකාය පාපදිට්ඨියා

සමන්නාගතත්තා පායපො. පයරසම්පි අනත්ථං දස්යසතීති අනත්ථදස්සී. 

කායදුච්චරිතාදිම්හිච විසයම නිවිට්යඨො. තංඅත්ථකායමොකුලපුත්යතො පාපං

සහාෙං පරිවජ්ජයෙථ, අනත්ථදස්සිං විසයම නිවිට්ඨං. සෙං න යසයවති

අත්තයනොවයසනතං නයසයවයය.යදිපනපරවයසොයෙොති, කිංසක්කා

කාතුන්ති වුධමත්තං යෙොති. පසුතන්ති පස ං, දිට්ඨිවයසන තත්ථ තත්ථ

ලග්ගන්ති අත්යථො. පමත්තන්ති කාමගුයණසු යවොස්සට්ඨචිත්තං, 

කුසලභාවනාරහිතං වා. තං එවරූපං න යසයව න භයජ න පයරුපායස, 
අඤ්ඤදත්ථුඑයකොචයරඛග්ගවිසාණකප්යපොති. 

නිද්යදයස සෙං න යසයවෙයාති සාමං න උපසඞ්කයමයය. සාමං න

යසයවෙයාතිචිත්යතනපින උපසඞ්කයමයය. නයසයවෙයාතිනභයජයය. 

න නියසයවෙයාති සමීතිපම්පිනගච්යඡයය. නසංයසයවෙයාතිදූයරභයවයය. 

නපරිසංයසයවෙයාතිපටික්කයමයය. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදස-අට්ඨකථා ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදයසො 
 

110 

පටුන 

තතියං. 

144. චතුත්යථ අයංසඞ්යඛපත්යථො– බහුස්සුතන්තිදුවියධො හුස්සුයතො
තීසු පි යකසු අත්ථයතො නිඛියලො පරියත්ති හුස්සුයතො ච
මග්ගඵලවිජ්ජාභිඤ්ඤානං පටිවිද්ධත්තා පටියවධ හුස්සුයතො ච.

ආගතාගයමො ධම්මධයරො. උළායරහි පන කායවචීමයනොකම්යමහි

සමන්නාගයතො උළායරො. යුත්තපටිභායනො ච මුත්තපටිභායනො ච

යුත්තමුත්තපටිභායනොච පටිභානවා. පරියත්තිපරිපුච්ඡාපගමවයසනවාතිධා

පටිභානවා යවදිතබ්ය ො. යස්ස හි පරියත්ති පටිභාති, යසො
පරියත්තිපටිභානවා. යස්ස අත්ථඤ්ච ඤායඤ්ච ලක්ඛණඤ්ච

ඨානාට්ඨානඤ්ච පරිපුච්ඡන්තස්ස පරිපුච්ඡා පටිභාති, යසො 

පරිපුච්ඡාපටිභානවා. යයන මග්ගාදයයො පටිවිද්ධා යෙොන්ති, යසො

අපගමපටිභානවා.තං එවරූපං බහුස්සුතංධම්මධරංභයජථ, මිත්තංඋළාරං 

පටිභානවන්තං. තයතොතස්සානුභායවනඅත්තත්ථපරත්ථඋභයත්ථයභදයතො
වා දිට්ඨධම්මිකසම්පරායකපරමත්ථයභදයතො වා අයනකප්පකාරානි 

අඤ්ඤාෙ අත්ථානි, තයතො‘‘අයෙොසිංනුයඛොඅෙංඅතීතමද්ධාන’’න්තිආදීසු

(ම.නි.1.18; සං.නි.2.20; මොනි.174) කඞ්ඛාට්ඨායනසු වියනෙයකඞ්ඛං 
විචිකිච්ඡං වියනත්වා විනායසත්වා එවං කතසබ් කිච්යචො එයකො චයර

ඛග්ගවිසාණකප්යපොති(සු.නි.අට්ඨ.1.58). 

චතුත්ථං. 

145. පඤ්චයම ඛිඩ්ඩා ච රති ච පුබ්ය  වුධමත්තාව. කාමසුඛන්ති
වත්ථුකාමසුඛං. වත්ථුකාමාපි හිසුඛස්සවිසයාදිභායවනසුඛන්තිවුධමච්චන්ති.

යථාෙ – ‘‘අත්ථි රූපං සුඛං සුඛානුපතිත’’න්ති (සං. නි. 3.60). එවයමතං

ඛිඩ්ඩං රතිං කාමසුඛඤ්ච ඉමස්මිං ඔකාසයලොයක අනෙඞ්කරිත්වා අලන්ති
අකත්වා ‘‘එතං තප්පක’’න්ති වා ‘‘සාරභූත’’න්ති වා එවං අග්ගයෙත්වා. 

අනයපක්ඛමායනොති යතන අනලඞ්කරයණන අනයපක්ඛනසීයලො

අපිොලුයකො නිත්තණ්යෙො. විභූසට්ඨානාවිරයතො සච්චවාදී එයකො චයරති.
තත්ථ විභූසාදුවිධාඅගාරිකවිභූසාචඅනගාරිකවිභූසාච.තත්ථඅගාරිකවිභූසා 

සාක යවඨනමාලාගන්ධාදි, අනගාරිකවිභූසාචපත්තමණ්ඩනාදි.විභූසා එව 

විභූසට්ඨානං, තස්මා විභූසට්ඨානා තිවිධායපි විරතියා විරයතො. 

අවිතථවචනයතො සච්චවාදීති එවමත්යථොදට්ඨබ්ය ො(සු.නි.අට්ඨ.1.59). 

පඤ්චමං. 

146. ඡට්යඨ ධනානීති

මුත්තාමණියවළුරියසඞ්ඛසිලාපවාළරජතජාතරූපාදීනි රතනානි. ධඤ්ඤානීති 

සාලිවීහියවයගොධුමකඞ්කුවරකකුද්රූසකප්පයභදානි සත්ත යසසාපරණ්ණානි

ච. බන්ධවානීතිඤාති න්ධු, යගොත්ත න්ධු, මිත්ත න්ධු, සිප්ප න්ධුවයසන
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චතුබ්බිධ න්ධයව. ෙයථොධිකානීති සකසකඔපවයසන ඨිතානියයව. යසසං

වුධමත්තනයයමවාති(සු.නි.අට්ඨ.1.60). 

ඡට්ඨං. 

147. සත්තයම සඞ්යගොඑයසොතිඅත්තයනොඋපයභොගංනිද්දිසති.යසොහි

සජ්ජන්ති තත්ථ පාණියනො කද්දයම පවිට්යඨො ෙත්ථී වියාති සඞ්යගො. 

පරිත්තයමත්ථ යසොඛයන්ති එත්ථ පඤ්චකාමගුණූපයභොගකායල
විපරීතසඤ්ඤාය උප්පායදතබ් යතො කාමාවචරධම්මපරියාපන්නයතො වා

ලාමකට්යඨනයසොඛයංපරිත්තං, විජ්ජුප්පභායඔභාසිතනච්චදස්සනසුඛංවිය

ඉත්තරං, තාවකාලිකන්ති වුධමත්තං යෙොති. අප්පස්සායදො දුක්ඛයමත්ථ

භියෙයොති එත්ථ ච ය්වායං ‘‘යං යඛො, භික්ඛයව, ඉයම පඤ්ච කාමගුයණ

පටිච්ච උප්පජ්ජතිසුඛං යසොමනස්සං, අයංකාමානංඅස්සායදො’’ති වුධමත්යතො, 

යසො යමිදං ‘‘යකො ච, භික්ඛයව, කාමානං ආදීනයවො, ඉධ, භික්ඛයව, 
කුලපුත්යතො යයන සිප්පට්ඨායනන ජීවිකං කප්යපති යදි මුද්දාය යදි

ගණනායා’’ති (ම. නි. 1.162) එවමාදිනා නයයයනත්ථ දුක්ඛං වුධමත්තං, තං

උපනිධායඅප්යපොදකබින්දුමත්යතොයෙොති, අථයඛොදුක්ඛයමවභියයයො හු, 
චතූසු සමුද්යදසු උදකසදියසො යෙොති. යතන වුධමත්තං – ‘‘අප්පස්සායදො

දුක්ඛයමත්ථ භියයයො’’ති. ගයළො එයසොති අස්සාදං දස්යසත්වා

ආකඩ්ඪනවයසන  ළියසොවියඑයසො, යදිදංපඤ්චකාමගුණා. ඉතිඤත්වා

මතිමාති එවංඤත්වාබුද්පමාපණ්ඩියතොපුරියසොසබ් ම්යපතංපොයඑයකො

චයර ඛග්ගවිසාණකප්යපොති(සු.නි.අට්ඨ.1.61). 

සත්තමං. 

148. අට්ඨමගාථාය දුතියපායද ජාෙන්ති සුත්තමයං වුධමච්චති. අම්බූති

උදකං, තත්ථචරතීති අම්බුචාරී, මච්ඡස්යසතං අපවචනං. සලියලඅම්බුචාරී 

සලිෙම්බුචාරී. තස්මිං නදීසලියල ජාලං යභත්වා ගතඅම්බුචාරීවාති වුධමත්තං

යෙොති. තතියපායද දඩ්ඪන්ති දඩ්ඪට්ඨානං වුධමච්චති. යථා අග්ගි දඩ්ඪට්ඨානං

පුනනනිවත්තති, නතත්ථභියයයොආගච්ඡති, එවං මග්ගඤාණග්ගිනාදඩ්ඪං

කාමගුණට්ඨානංඅනිවත්තමායනො, තත්ථභියයයොඅනාගච්ඡන්යතොති වුධමත්තං
යෙොති.යසසංවුධමත්තනයයමවාති. 

සංයෙොජනානීති යස්ස සංවිජ්ජන්ති, තං පුග්ගලං වට් ස්මිං
සංයයොයජන්ති  න්ධන්තීති සංයයොජනානි. ඉමානි පන සංයයොජනානි 

කියලසපටිපාටියාපි ආෙරිතුං වට් ති මග්ගපටිපාටියාපි.

කාමරාගපටිඝසංයයොජනානි අනාගාමිමග්යගන පහීයන්ති, මානසංයයොජනං

අරෙත්තමග්යගන, දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ් තපරාමාසා යසොතාපත්තිමග්යගන, 

භවරාගසංයයොජනං අරෙත්තමග්යගන, ඉස්සාමච්ඡරියානි

යසොතාපත්තිමග්යගන, අවිජ්ජා අරෙත්තමග්යගන. මග්ගපටිපාටියා
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දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ් තපරාමාසඉස්සාමච්ඡරියා යසොතාපත්තිමග්යගන 

පහීයන්ති, කාමරාගපටිඝා අනාගාමිමග්යගන, මානභවරාගඅවිජ්ජා

අරෙත්තමග්යගනාති. භින්දිත්වාති යභදං පායපත්වා. පභින්දිත්වාති ඡින්දං

කත්වා. දාෙයත්වාතිඵායලත්වා. පදාෙයත්වාති හීයරත්වා. සම්පදාෙයත්වාති
උපසග්යගනපදංවඩ්ඪිතං. 

අට්ඨමං. 

149. නවයම ඔක්ඛිත්තචක්ඛූති යෙට්ඨාඛිත්තචක්ඛු, සත්ත ගීවට්ඨීනි 
පටිපාටියා ඨයපත්වා පරිවජ්ජනපොතබ් දස්සනත්ථං යුගමත්තං 
යපක්ඛමායනොති වුධමත්තං යෙොති. න තු ෙනුකට්ඨිනා ෙදයට්ඨිං

සඞ්ඝට්ය න්යතො.එවඤ්හි ඔක්ඛිත්තචක්ඛුතානසමණසාරූප්පායෙොති. නච

පාදයෙොයෙොති එකස්ස දුතියයො ද්වින්නං තතියයොති එවං ගණමජ්ඣං, 

පවිසිතුකාමතාය කණ්ඩූයමානපායදො විය අභවන්යතො, 

දීඝචාරිකඅනවට්ඨිතචාරිකවිරයතො වා. ගත්තින්ද්රියෙොති ඡසු ඉන්ද්රියයසු ඉධ
මනින්ද්රියස්ස විසුං වුධමත්තත්තා වුධමත්තාවයසසවයසන යගොපිතින්ද්රියයො. 

රක්ඛිතමානසායනොති මානසංයයව මානසානං, තං රක්ඛිතමස්සාති 

රක්ඛිතමානසායනො. යථා කියලයසති න විලුප්පති, එවං රක්ඛිතචිත්යතොති

වුධමත්තංයෙොති. අනවස්සුයතොතිඉමාය පටිපත්තියායතසුයතසුආරම්මයණසු

කියලසඅන්වාස්සවවිරහියතො. අපරිඩය්හමායනොති එවං අන්වාස්සවවිරහිතා

එව කියලසග්ගීහි අපරිඩය්ෙමායනො,  හිද්ධා වා අනවස්සුයතො, අජ්ඣත්තං

අපරිඩය්ෙමායනො.යසසං වුධමත්තනයයමවාති(සු.නි.අට්ඨ.1.63). 

චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති කාරණවයසන ‘‘චක්ඛූ’’ති ලද්ධයවොොයරන
රූපදස්සනසමත්යථනචක්ඛුවිඤ්ඤායණනරූපංදිස්වා. යපොරාණාපනාහු– 

‘‘චක්ඛු රූපං න පස්සති අචිත්තකත්තා, චිත්තං න පස්සති 

අචක්ඛුකත්තා, ද්වාරාරම්මණසඞ්ඝට් යන පන පසාදවත්ථුයකන චිත්යතන
පස්සති. ඊදිසී පයනසා ‘ධනුනා විජ්ඣතී’තිආදීසු විය සසම්භාරකථා නාම

යෙොති, තස්මාචක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපංදිස්වාතිඅයයමයවත්ථඅත්යථො’’ති

(විසුද්ප.1.15; ධ.ස.අට්ඨ.1352). 

නිමිත්තග්ගාහීති ඉත්ථිපුරිසනිමිත්තං වා සුභනිමිත්තාදිකං වා

කියලසවත්ථුභූතංනිමිත්තංඡන්දරාගවයසනගණ්ොති, දිට්ඨමත්තවයසනන

සණ්ඨාති. අනුබයඤ්ජනග්ගාහීති කියලසානං අනු යඤ්ජනයතො
පාක භාවකරණයතො ‘‘අනු යඤ්ජන’’න්ති ලද්ධයවොොරං 
ෙත්ථපාදෙසිතලපිතවියලොකිතාදියභදංආකාරංගණ්ොති. 

ෙත්වාධිකරණයමනන්තිආදිම්හි යංකාරණා යස්ස චක්ඛුන්ද්රියාසංවරස්ස

යෙතු.එතංපුග්ගලං සතිකවාය න චක්ඛුන්ද්රිෙංඅසංවුතං අපිහිතචක්ඛුද්වාරං 
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පටුන 

හුත්වා විහරන්තං එයත අභිජ්ඣාදයයො ධම්මා අන්වාස්සයවෙයං. තස්ස

සංවරාෙනපටිපජ්ජතීතිතස්ස චක්ඛුන්ද්රියස්ස සතිකවාය නපිදෙනත්ථාය

නපටිපජ්ජති.එවංභූයතොයයවච ‘‘නරක්ඛති චක්ඛුන්ද්රිෙං.නචක්ඛුන්ද්රියෙ

සංවරංආපජ්ජතී’’තිපිවුධමච්චති. 

තත්ථ කිඤ්චාපි චක්ඛුන්ද්රියය සංවයරො වා අසංවයරො වා නත්ථි. න හි

චක්ඛුපසාදං නිස්සාය සති වා මුට්ඨස්සච්චං වා උප්පජ්ජති, අපි ච යදා

රූපාරම්මණං චක්ඛුස්ස ආපාථං ආගච්ඡති, තදා භවඞ්යග ද්වික්ඛත්තුං
උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්යධ කිරියමයනොධාතු ආවජ්ජනකිච්චං සාධයමානා 

උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣති, තයතො චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්චං තයතො
විපාකමයනොධාතු සම්පටිච්ඡනකිච්චං තයතො
විපාකායෙතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු සන්තීරණකිච්චං තයතො 
කිරියායෙතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු යවොට්ඨපනකිච්චං සාධයමානා 

උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣති, තදනන්තරං ජවනං ජවති. තත්රාපි යනව

භවඞ්ගසමයය, න ආවජ්ජනාදීනං අඤ්ඤතරසමයය සංවයරො වා අසංවයරො

වාඅත්ථි, ජවනක්ඛයණපනසයච දුස්සීලයංවාමුට්ඨස්සච්චංවාඅඤ්ඤාණං

වා අක්ඛන්ති වා යකොසජ්ජං වා උප්පජ්ජති, අසංවයරො යෙොති. එවං

යෙොන්යතො පන යසො චක්ඛුන්ද්රියය අසංවයරොති වුධමච්චති. කස්මා? යස්මා
තස්මිං සති ද්වාරම්පි අගුත්තං යෙොති භවඞ්ගම්පි ආවජ්ජනාදීනි 

වීථිචිත්තානිපි.යථාකිං? යථානගයරචතූසුද්වායරසුඅසංවුධමයතසුකිඤ්චාපි 

අන්යතොඝරද්වාරයකොට්ඨකගබ්භාදයයො සුසංවුධමතා, තථාපි අන්යතොනගයර
සබ් ංභණ්ඩං අරක්ඛිතංඅයගොපිතයමවයෙොති.නගරද්වායරනහිපවිසිත්වා

යචොරායදිච්ඡන්ති, තං ෙයරයයං.එවයමවජවයනදුස්සීලයාදීසුඋප්පන්යනසු
තස්මිං අසංවයර සති ද්වාරම්පි අගුත්තං යෙොති භවඞ්ගම්පි ආවජ්ජනාදීනි
වීථිචිත්තානිපීති. 

චක්ඛුනාරූපංදිස්වානනිමිත්තග්ගාහී යහොතීතිආදීසු නනිමිත්තග්ගාහී

යහොතීති ඡන්දරාගවයසන වුධමත්තප්පකාරං නිමිත්තං න ගණ්ොති. එවං
යසසපදානිපි වුධමත්තපටික්යඛයපන යවදිතබ් ානි. යථා ච යෙට්ඨා ‘‘ජවයන
දුස්සීලයාදීසු උප්පන්යනසු තස්මිං අසංවයර සති ද්වාරම්පි අගුත්තං යෙොති

භවඞ්ගම්පිආවජ්ජනාදීනි වීථිචිත්තානිපී’’ති වුධමත්තං, එවමිධතස්මිං සීලාදීසු
උප්පන්යනසු ද්වාරම්පි ගුත්තං යෙොති භවඞ්ගම්පි ආවජ්ජනාදීනි

වීථිචිත්තානිපි. යථා කිං? යථා නගරද්වායරසු සංවුධමයතසු කිඤ්චාපි
අන්යතොඝරාදයයොඅසංවුධමතායෙොන්ති.තථාපිඅන්යතොනගයර සබ් ංභණ්ඩං
සුරක්ඛිතං සුයගොපිතයමව යෙොති. නගරද්වායරසු පිහියතසු යචොරානං
පයවයසො නත්ථි. එවයමව ජවයන සීලාදීසු උප්පන්යනසු ද්වාරම්පි ගුත්තං
යෙොති භවඞ්ගම්පි ආවජ්ජනාදීනි වීථිචිත්තානිපි. තස්මා ජවනක්ඛයණ

උප්පජ්ජමායනොපි චක්ඛුන්ද්රියය සංවයරොති වුධමත්යතො (ධ. ස. අට්ඨ. 1352; 

විසුද්ප.1.15). 
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අවස්සුතපරිොෙඤ්චාති කියලයසහි තින්තකාරණඤ්ච. 

අනවස්සුතපරිොෙඤ්චාතිකියලයසහි අතින්තකාරණඤ්ච. 

පිෙරූයප රූයපති ඉට්ඨජාතියක රූපාරම්මයණ. අප්පිෙරූයප රූයපති

අනිට්ඨසභායවරූපාරම්මයණ. බයාපජ්ජතීති යදොසවයසනපූතිභාවමාපජ්ජති. 

ඔතාරන්තිඡිද්දංඅන්තරං. ආරම්මණන්තිපච්චයං. 

අධිභංසූති මද්දංසු. නඅධියභොසීතිනමද්දි. බහෙමත්තිකාතිපුනප්පුනං

දානවයසන උද්ධමායකා  ෙලමත්තිකා. අද්දාවයෙපනාති
අසුක්ඛමත්තිකදානා.යසසයමත්ථඋත්තානං. 

නවමං. 

150. දසයම කාසාෙවත්යථො අභිනික්ඛමිත්වාති ඉමස්ස පාදස්ස යගො 
අභිනික්ඛමිත්වා කාසායවත්යථො හුත්වාති එවමත්යථො යවදිතබ්ය ො. යසසං
වුධමත්තනයයයනව සක්කාජානිතුන්තිනවිත්ථාරිතන්ති. 

දසමං. 

තතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්ගවණ්ණනා 

151. චතුත්ථවග්ගස්ස පඨයම රයසසූති 
අම්බිලමධුරතිත්තකකටුකයලොණිකඛාරිකකසාවාදියභයදසු සායනීයයසු. 

යගධං අකරන්තිගිද්පං අකයරොන්යතො, තණ්ෙං අනුප්පායදන්යතොති වුධමත්තං

යෙොති. අයෙොයෙොති‘‘ඉදංසායස්සාමි, ඉදංසායස්සාමීති’’තිඑවංරසවියසයසසු 

අනාකුයලො. අනඤ්ඤයපොසීති යපොයසතබ් කසද්පවිොරිකාදිවිරහියතො, 
කායසන්ධාරණමත්යතන සන්තුට්යඨොති වුධමත්තං යෙොති. යථා වා පුබ්ය 

උයයායන රයසසු යගධකරණයලොයලො හුත්වා අඤ්ඤයපොසී ආසිං, එවං

අහුත්වායායතණ්ොයයලොයලොහුත්වාරයසසු යගධංකයරොති, තංතණ්ෙං
හිත්වාආයතිංතණ්ොමූලකස්ස අඤ්ඤස්ස අත්තභාවස්ස අනිබ් ත්තයනන
අනඤ්ඤයපොසීති දස්යසති. අථ වා අත්ථභඤ්ජනකට්යඨන කියලසා 

‘‘අඤ්යඤ’’තිවුධමච්චන්ති, යතසං අයපොසයනනඅනඤ්ඤයපොසීති අයයමත්ථ

අත්යථො. සපදානචාරීති අයවොක්කම්මචාරී අනුපුබ් චාරී, ඝරපටිපාටිං 
අඡඩ්යඩත්වා අඩ්ඪකුලඤ්ච දලිද්දකුලඤ්ච නිරන්තරං පිණ්ඩාය

පවිසමායනොතිඅත්යථො. කුයෙකුයෙඅප්පටිබද්ධචිත්යතොතිඛත්තියකුලාදීසු

යත්ථ කත්ථචි කියලසවයසන අලග්ගචිත්යතො, චන්දූපයමො නිච්චනවයකො

හුත්වාතිඅත්යථො.යසසං වුධමත්තනයයමවාති (සු.නි.අට්ඨ.1.65; අප.අට්ඨ.
1.1.121). 
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පඨමං. 

152. දුතියය ආවරණානීතිනීවරණායනව, තානිඅත්ථයතොඋරගසුත්යත

(සු.නි.1ආදයයො)වුධමත්තානි.තානිපනයස්මාඅබ්භාදයයොවිය චන්දංසූරියං

වා යචයතො ආවරන්ති, තස්මා ‘‘ආවරණානි යචතයසො’’ති වුධමත්තානි. තානි 

උපචායරන වා අප්පනාය වා පහාෙ. උපක්කියෙයසති උපගම්ම චිත්තං

වි ායධන්යත අකුසයල ධම්යම, වත්යථොපමාදීසු (ම. නි. 1.70 ආදයයො)

වුධමත්යත අභිජ්ඣාදයයො වා. බයපනුජ්ජාති පනුදිත්වා විනායසත්වා, 

විපස්සනාමග්යගන පජහිත්වාති අත්යථො. සබ්යබති අනවයසයස. එවං
සමථවිපස්සනාසම්පන්යනො පඨමමග්යගන දිට්ඨිනිස්සයස්ස පහීනත්තා 

අනිස්සියතො. යසසමග්යගහි යඡත්වා යතධාතුකගතං සියනහයදොසං, 
තණ්ොරාගන්ති වුධමත්තං යෙොති. සියනයෙො එව හි ගුණපටිපක්ඛයතො

සියනෙයදොයසොතිවුධමත්යතො.යසසංවුධමත්තනයයමව(සු.නි. අට්ඨ.1.66). 

දුතියං. 

153. තතියය විපිට්ඨිකත්වානාති පිට්ඨියතො කත්වා, ඡඩ්යඩත්වා 

ජහිත්වාති අත්යථො. සුඛං දුඛඤ්චාති කායකං සාතාසාතං. 

යසොමනස්සයදොමනස්සන්ති යචතසිකං සාතාසාතං. උයපක්ඛන්ති

චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛං. සමථන්ති චතුත්ථජ්ඣානසමථයමව. විසුද්ධන්ති
පඤ්චනීවරණවිතක්කවිචාරපීතිසුඛසඞ්ඛායතහි නවහි පච්චනීකධම්යමහි

විමුත්තත්තා අතිසුද්ධං, නිද්ධන්තසුවණ්ණමිව විගතූපක්කියලසන්ති
අත්යථො. 

අයං පන යයොජනා – විපිට්ඨිකත්වාන සුඛං දුක්ඛඤ්ච පුබ්ය ව, 

පඨමජ්ඣානූපචාරභූමියංයයව දුක්ඛං, තතියජ්ඣානූපචාරභූමියඤ්ච සුඛන්ති

අපප්පායයො. පුනආදියතොවුධමත්තං ච-කාරංපරයතොයනත්වා ‘‘යසොමනස්සං 
යදොමනස්සඤ්ච විපිට්ඨිකත්වාන පුබ්ය වා’’ති අපකායරො. යතන

යසොමනස්සං චතුත්ථජ්ඣානූපචායර, යදොමනස්සඤ්ච
දුතියජ්ඣානූපචායරයයවාති දීයපති. එතානි හි එයතසං පරියායයතො

පොනට්ඨානානි. නිප්පරියායයතො පන දුක්ඛස්ස පඨමජ්ඣානං, 

යදොමනස්සස්ස දුතියජ්ඣානං, සුඛස්ස තතියජ්ඣානං, යසොමනස්සස්ස

චතුත්ථජ්ඣානං පොනට්ඨානං. යථාෙ – ‘‘පඨමජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ
විෙරති එත්ථුප්පන්නං දුක්ඛින්ද්රියං අපරියසසං නිරුජ්ඣතී’’තිආදි (සං. නි.

5.510). තංසබ් ං යෙට්ඨා වුධමත්තනයයනගයෙතබ් ං. පරයතො පුබ්යබවාති
තීසු පඨමජ්ඣානදීසු දුක්ඛයදොමනස්සසුඛානි විපිට්ඨිකත්වා එත්යථව ච
චතුත්ථජ්ඣායන යසොමනස්සං විපිට්ඨිකත්වා ඉමාය පටිපදාය 

ෙද්ධානුයපක්ඛංසමථංවිසුද්ධංඑයකො චයර ඉති.යසසංවුධමත්තනයයමවාති

(සු.නි.අට්ඨ.1.67; අප.අට්ඨ. 1.1.123). 
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තතියං. 

154. චතුත්යථ ආරද්ධං වීරියං අස්සාති ආරද්ධවිරියෙො. එයතන

අත්තයනො වීරියාරම්භං ආදිවීරියං දස්යසති. පරමත්යථො වුධමච්චති නිබ් ානං, 

තත්ථ පත්තියා පරමත්ථපත්තිො. එයතන වීරියාරම්යභන පත්තබ් ඵලං

දස්යසති. අලීනචිත්යතොති එයතන වීරියුපත්ථම්භානං චිත්තයචතසිකානං 

අලීනතං දස්යසති. අකුසීතවුත්තීති එයතන ඨානාසනචඞ්කමාදීසු කායස්ස

අනවසීදනං. දළ්හනික්කයමොතිඑයතන‘‘කාමංතයචොච න්ොරුචා’’ති(ම.

නි.1.184; සං.නි.2.22; අ.නි.2.5; මොනි.196) එවංපවත්තං පදෙනවීරියං
දස්යසති. යං තං අනුපුබ් සික්ඛාදීසු පදෙන්යතො ‘‘කායයන යචව 

පරමත්ථසච්චංසච්ඡිකයරොති, පඤ්ඤායචනංඅතිවිජ්ඣපස්සතී’’තිවුධමච්චති.
අථ වා එයතන මග්ගසම්පයුත්තවීරියං දස්යසති. තඤ්හි දළ්ෙඤ්ච

භාවනාපාරිපූරිගතත්තා, නික්කයමොචසබ් යසොපටිපක්ඛානික්ඛන්තත්තා, 
තස්මා තංසමඞ්ගීපුග්ගයලොපි දළ්යෙො නික්කයමො අස්සාති

‘‘දළ්ෙනික්කයමො’’ති වුධමච්චති. ථාමබලූපපන්යනොති මග්ගක්ඛයණ
කායථායමන ඤාණ යලන ච උපපන්යනො. අථ වා ථාමභූයතන  යලන

උපපන්යනොති ථාමබලූපපන්යනො, ථිරඤාණ ලූපපන්යනොති වුධමත්තං යෙොති.
එයතනතස්සවීරියස්සවිපස්සනාඤාණසම්පයයොගං දීයපන්යතොයයොනියසො
පදෙනභාවං සායධති. පුබ් භාගමජ්ඣිමඋක්කට්ඨවීරියවයසන වා තයයොපි 

පාදායයොයජතබ් ා.යසසංවුධමත්තනයයමවාති(සු.නි.අට්ඨ.1.68). 

චතුත්ථං. 

155. පඤ්චයම පටිසල්ොනන්ති යතහි යතහි සත්තසඞ්ඛායරහි 

පටිනිවත්තිත්වා සල්ලීනං, එකත්තයසවිතා එළාභායවො කායවියවයකොති

අත්යථො. ඣානන්ති පච්චනීකඣාපනයතො
ආරම්මණලක්ඛණූපනිජ්ඣානයතො ච චිත්තවියවයකො වුධමච්චති. තත්ථ අට්ඨ
සමාපත්තියයො නීවරණාදිපච්චනීකඣාපනයතො 
කසිණාදිආරම්මණූපනිජ්ඣානයතො ච ‘‘ඣාන’’න්ති වුධමච්චති.
විපස්සනාමග්ගඵලානි සත්තසඤ්ඤාදිපච්චනීකඣාපනයතො
ලක්ඛණූපනිජ්ඣානයතො ච ‘‘ඣාන’’න්ති වුධමච්චති. ඉධ පන

ආරම්මණූපනිජ්ඣානයමව අපප්යපතං. එවයමතං පටිසල්ලානඤ්ච

ඣානඤ්ච අරිඤ්චමායනොති අජෙමායනො අනිස්සජ්ජමායනො. ධම්යමසූති

විපස්සනුපයගසු පඤ්චක්ඛන්ධාදිධම්යමසු. නිච්චන්ති සතතං සමිතං 

අබ්ය ොකිණ්ණං. අනුධම්මචාරීති යත ධම්යම ආරබ්භ පවත්තමායනන

අනුගතංවිපස්සනාධම්මංචරමායනො.අථවා ධම්යමසූති එත්ථ ධම්මාතිනව 

යලොකුත්තරධම්මා, යතසං ධම්මානං අනුයලොයමො ධම්යමොති අනුධම්යමො, 
විපස්සනායයතං අපවචනං. තත්ථ ‘‘ධම්මානං නිච්චං අනුධම්මචාරී’’ති
වත්තබ්ය  ගාථා න්ධසුඛත්ථං විභත්ති යත්තයයන ‘‘ධම්යමසූ’’ති වුධමත්තං
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සියා. ආදීනවං සම්මසිතා භයවසූති තාය අනුධම්මචාරිතාසඞ්ඛාතාය
විපස්සනාය අනිච්චාකාරාදියදොසංතීසුභයවසුසමනුපස්සන්යතොඑවංඉමාය
කායවියවකචිත්තවියවකං අරිඤ්චමායනො සිඛාප්පත්තවිපස්සනාසඞ්ඛාතාය 

පටිපදාය අපගයතොති වත්තබ්ය ො එයකො චයරතිඑවං යයොජනා යවදිතබ් ා

(සු.නි.අට්ඨ. 1.69; අප.අට්ඨ.1.1.125). 

පඤ්චමං. 

156. ඡට්යඨ තණ්හක්ඛෙන්ති නිබ් ානං, එවං දිට්ඨාදීනවාය තණ්ොය

එව අප්පවත්තිං. අප්පමත්යතොතිසාතච්චකාරී. අයනළමූයගොතිඅලාලාමුයඛො.

අථ වා අයනයළො ච අමූයගො ච, පණ්ඩියතො  යත්යතොති වුධමත්තං යෙොති.

හිතසුඛසම්පාපකං සුතමස්ස අත්ථීති සුතවා, ආගමසම්පන්යනොති වුධමත්තං

යෙොති. සතීමාති චිරකතාදීනං අනුස්සරිතා. සඞ්ඛාතධම්යමොති

ධම්මූපපරික්ඛාය පරිඤ්ඤාතධම්යමො. නිෙයතොති අරියමග්යගන නියාමං

පත්යතො. පධානවාති සම්මප්පධානවීරියසම්පන්යනො. උප්පටිපාටියා එස
පායඨො යයොයජතබ්ය ො. එවයමයතහි අප්පමාදාදීහි සමන්නාගයතො

නියාමසම්පාපයකන පධායනන පධානවා, යතන පධායනන

පත්තනියාමත්තා නියයතො, තයතො අරෙත්තප්පත්තියා සඞ්ඛාතධම්යමො.
අරො හි පුන සඞ්ඛාතබ් ාභාවයතො ‘‘සඞ්ඛාතධම්යමො’’ති වුධමච්චති. යථාෙ –

‘‘යයචසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසක්ඛාපුථූඉධා’’ති(සං.නි.2.31; සු.නි.

1044; චූළනි.අජිතමාණවපුච්ඡා 63, අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස7; යනත්ති.

14; යප යකො.45). යසසංවුධමත්තනයයමවාති(සු. නි.අට්ඨ.1.70). 

ඡට්ඨං. 

157. සත්තයම සීයහොති චත්තායරො සීො – තිණසීයෙො, පණ්ඩුසීයෙො, 

කාළසීයෙො, යකසරසීයෙොති.යතසංයකසරසීයෙොඅග්ගමක්ඛායති, එයසොඉධ 

අපප්යපයතො. වායතො පුරත්ථිමාදිවයසන අයනකවියධො. පදුමං 
රත්තයසතාදිවයසන.යතසුයයොයකොචිවායතොයංකිඤ්චිපදුමං වට් තියයව.

තත්ථ යස්මා සන්තායසො අත්තසියනයෙන යෙොති, අත්තසියනයෙො ච

තණ්ොයලයපො, යසොපි දිට්ඨිසම්පයුත්යතන වා දිට්ඨිවිප්පයුත්යතන වා

යලොයභන යෙොති, යසොපි ච තණ්ොයයව. සජ්ජනං පන තත්ථ

උපපරික්ඛාවිරහිතස්සයමොයෙනයෙොති, යමොයෙොචඅවිජ්ජා. තත්ථසමයථන

තණ්ොය පොනං යෙොති, විපස්සනාය අවිජ්ජාය. තස්මා සමයථන

අත්තසියනෙං පොය සීයහො විෙ සද්යදසු අනිච්චදුක්ඛාදීසුඅසන්තසන්යතො, 

විපස්සනායයමොෙංපොය වායතොව ජාෙම්හි ඛන්ධායතනාදීසු අසජ්ජමායනො, 

සමයථයනව යලොභං, යලොභසම්පයුත්තං එව දිට්ඨිඤ්ච පොය, පදුමංව

යතොයෙන සබ් භවයභොගයලොයභන අලිප්පමායනො. 
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එත්ථ චසමථස්සසීලංපදට්ඨානං, සමයථො සමාප, විපස්සනාපඤ්ඤාති
එවංයතසුද්වීසුධම්යමසුසිද්යධසුතයයොපිඛන්ධා සිද්ධායෙොන්ති.තත්ථ

සීලක්ඛන්යධන සුරයතො යෙොති, යසො සීයෙොව සද්යධසු ආඝාතවත්ථූසු 

අකුජ්ඣිතුකාමතාය න සන්තසති, පඤ්ඤාක්ඛන්යධන පටිවිද්ධසභායවො

වායතොව ජාලම්හි ඛන්ධාදිධම්මයභයද න සජ්ජති, සමාපක්ඛන්යධන
වීතරායගො පදුමංව යතොයයන රායගන න ලිප්පති. එවං සමථවිපස්සනාහි

සීලසමාපපඤ්ඤාක්ඛන්යධහිචයථාසම්භවං අවිජ්ජාතණ්ොනං, තිණ්ණඤ්ච
අකුසලමූලානංපොනවයසනඅසන්තසන්යතොඅසජ්ජමායනො අලිප්පමායනො

ච යවදිතබ්ය ො. යසසං වුධමත්තනයයමවාති (සු. නි. අට්ඨ. 1.71; අප. අට්ඨ. 
1.1.127). 

සත්තමං. 

158. අට්ඨයම සෙනාචෙනනාචසීඝජවත්තාච සීයහො. යකසරසීයෙොව

ඉධඅපප්යපයතො. දාඨා ලමස්සඅත්ථීති දාඨබලී.පසය්හඅභිභුෙයාතිඋභයං 

චාරීසද්යදන සෙ යයොයජතබ් ං පසය්හචාරී අභිභුෙයචාරීති. තත්ථ පසය්ෙ

නිග්ගය්ෙ පවායෙත්වා චරයණන පසය්ෙචාරී. අභිභවිත්වා සන්තායසත්වා

වසීකත්වාචරයණන අභිභුය්ෙචාරී.ස්වායංකාය යලනපසය්ෙචාරී, යතජසා
අභිභුයයචාරී. තත්ථ සයච යකොචි වයදයය ‘‘කිං පසය්ෙ අභිභුයයචාරී’’ති.

තයතො මිගානන්ති සාමිවචනං උපයයොගත්යථ කත්වා ‘‘මියග පසය්ෙ

අභිභුයයචාරී’’ති පටිවත්තබ් ං. පන්තානීති දූරානි. යසනාසනානීති 
වසනට්ඨානානි. යසසං පුබ්ය  වුධමත්තනයයයනව සක්කා ජානිතුන්ති න

විත්ථාරිතං(සු. නි.අට්ඨ.1.72). 

අට්ඨමං. 

159. නවයම ‘‘සබ්ය  සත්තා සුඛිතා භවන්තූ’’තිආදිනා නයයන

හිතසුඛූපනයනකාමතා යමත්තා. ‘‘අයෙො වත ඉමම්ො දුක්ඛා

විමුච්යචයය’’න්තිආදිනා නයයන අහිතදුක්ඛාපනයනකාමතා කරුණා. 

‘‘යමොදන්තිවතයභොන්යතො සත්තා, යමොදන්තිසාධුසුට්ඨූ’’තිආදිනානයයන

හිතසුඛාවිප්පයයොගකාමතා මුදිතා. ‘‘පඤ්ඤායස්සන්ති සයකන

කම්යමනා’’ති සුඛදුක්යඛසු අජ්ඣුයපක්ඛනතා උයපක්ඛා. 

ගාථා න්ධසුඛත්ථං පන උප්පටිපාටියා යමත්තං වත්වා උයපක්ඛා වුධමත්තා, 

මුදිතා ච පච්ඡා. විමුත්තින්ති චතස්යසොපි හි විමුත්තී. එතා අත්තයනො 
පච්චනීකධම්යමහි විමුත්තත්තා විමුත්තියයො. යතන වුධමත්තං – ‘‘යමත්තං

උයපක්ඛං කරුණංවිමුත්තිං, ආයසවමායනොමුදිතඤ්චකායල’’ති. 

තත්ථ ආයසවමායනොති තිස්යසො තිකචතුක්කජ්ඣානවයසන

භාවයමායනො, උයපක්ඛං චතුත්ථජ්ඣානවයසන භාවයමායනො. කායෙති

යමත්තංආයසවිත්වාතයතොවුධමට්ඨායකරුණං, තයතො වුධමට්ඨායමුදිතං, තයතො
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ඉතරයතො වා නිප්පීතිකජ්ඣානයතො වුධමට්ඨාය උයපක්ඛං ආයසවමායනොව 

‘‘කායල ආයසවමායනො’’ති වුධමච්චති, ආයසවිතුං ඵාසුකායල වා. සබ්යබන 

යෙොයකන අවිරුජ්ඣමායනොති දසසු දිසාසු සබ්ය න සත්තයලොයකන
අවිරුජ්ඣමායනො. යමත්තාදීනඤ්හි භාවිතත්තා සත්තා අප්පටික්කූලා

යෙොන්ති, සත්යතසුපි වියරොධභූයතො පටියඝො වූපසම්මති. යතන වුධමත්තං –
‘‘සබ්ය නයලොයකනඅවිරුජ්ඣමායනො’’ති. යසසං වුධමත්තසදිසයමවාති (සු.

නි.අට්ඨ.1.73). 

නවමං. 

160. දසයම සංයෙොජනානීති දස සංයයොජනානි, තානි ච යතන යතන 

මග්යගන සන්දාෙයත්වාන. අසන්තසං ජීවිතසඞ්ඛෙම්හීති ජීවිතසඞ්ඛයයො

වුධමච්චති චුතිචිත්තස්ස පරියභයදො, තස්මිඤ්ච ජීවිතසඞ්ඛයය ජීවිතනිකන්තියා
පහීනත්තාඅසන්තසන්ති.එත්තාවතා සඋපාදියසසනිබ් ානධාතුංඅත්තයනො
දස්යසත්වා ගාථාපරියයොසායන අනුපාදියසසාය නිබ් ානධාතුයා

පරිනිබ් ායීති(සු.නි.අට්ඨ.1.74). 

දසමං. 

161. එකාදසයම භජන්තීති සරීයරන අල්ලීයත්වා පයරුපාසන්ති. 

යසවන්තීතිඅඤ්ජලිකම්මාදීහිකිංකාරපටිස්සාවිතාය චපරිචරන්ති. කාරණං

අත්යථො එයතසන්ති කාරණත්ථා, භජනාය යසවනාය ච නාඤ්ඤං 

කාරණමත්ථි, අත්යථො එව යතසං කාරණං, අත්ථයෙතු යසවන්තීති වුධමත්තං

යෙොති. නික්කාරණා දුල්ෙභා අජ්ජ මිත්තාති ‘‘ඉයතො කිඤ්චි ලච්ඡාමා’’ති 

එවංඅත්තපටිලාභකාරයණනනික්කාරණා, යකවලං– 

‘‘උපකායරොචයයොමිත්යතො, සුයඛදුක්යඛචයයොසඛා; 

අත්ථක්ඛායීචයයොමිත්යතො, යයොචමිත්තානුකම්පයකො’’ති.(සු. නි.

අට්ඨ.1.75; අප.අට්ඨ.1.1.131; දී.නි.3.265) – 

එවංවුධමත්යතනඅරියයනමිත්තභායවනසමන්නාගතාදුල්ලභාඅජ්ජ මිත්තා.

අත්තනිඨිතාඑයතසංපඤ්ඤා, අත්තානංයයවඔයලොයකන්ති, නඅඤ්ඤන්ති 

අත්තට්ඨපඤ්ඤා. ‘‘දිට්ඨත්ථපඤ්ඤා’’ති අයම්පි කිර යපොරාණපායඨො. 

සම්පති දිට්යඨයයව අත්යථ එයතසං පඤ්ඤා, ආයතිං න යපක්ඛන්තීති 

වුධමත්තං යෙොති. අසුචීති අසුචිනා අනරියයන කායවචීමයනොකම්යමන 
සමන්නාගතාති. යසසං පුබ්ය  වුධමත්තනයයයනව යවදිතබ් ං. යං

අන්තරන්තරා අතිවිත්ථාරභයයනන වුධමත්තං, තං සබ් ං පාඨානුසායරයනව

යවදිතබ් ං(සු.නි.අට්ඨ. 1.75; අප.අට්ඨ.1.1.131). එකාදසමං. 

චතුත්ථවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකායචූළනිද්යදස-අට්ඨකථාය 

ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනකථා 

යයො යසොසුගතපුත්තානං, අපපතිභූයතනහිතරතිනා; 

යථයරනථිරගුණවතා, සුවිභත්යතො මහානිද්යදයසො. 

තස්සත්ථවණ්ණනායා, පුබ් ට්ඨකථානයංතථා; 

යුත්තිංනිස්සායමයාරද්ධා, නිට්ඨානමුපගතාඑසා. 

යංපුරංපුරුත්තමං, අනුරාධපුරව්හෙං; 

යයොතස්සදක්ඛියණභායග, මොවිොයරොපතිට්ඨියතො. 

යයොතස්සතිලයකොභූයතො, මොථූයපොසිලුච්චයයො; 

යංතස්සපච්ඡියමභායග, යලයඛොකථිකසඤ්ඤියතො. 

කිත්තියසයනොතිනායමන, සජීයවො රාජසම්මයතො; 

සුචිචාරිත්තසම්පන්යනො, යලයඛොකුසලකම්මියකො. 

සීතච්ඡායතරුයපතං, සලිලාසයසම්පදං; 

චාරුපාකාරසඤ්චිතං, පරියවණමකාරය. 

උපයසයනො මොයථයරො, මොපරියවණවාසියයො; 

තස්සාදාසිපරියවණං, යලයඛොකුසලකම්මියකො. 

වසන්යතයනත්ථයථයරන, ථිරසීයලනතාදිනා; 

උපයසනව්ෙයයනසා, කතාසද්ධම්මයජොතිකා. 

රඤ්යඤො සිරිනිවාසස්ස, සිරිසඞ්ඝස්සය ොපයනො; 

ඡබ්බීසතිම්හිවස්සම්හි, නිට්ඨිතා නිද්යදසවණ්ණනා. 

සමයංඅනුයලොයමන්තී, යථරානංයථරවංසදීපානං; 

නිට්ඨංගතායථායං, අට්ඨකථායලොකහිතජනනී. 

සද්ධම්මංඅනුයලොයමන්තා, අත්තහිතංපරහිතඤ්චසායධන්තා; 

නිට්ඨංගච්ඡන්තුතථා, මයනොරථාසබ් සත්තානං. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකාෙ, අට්ඨකථායයත්ථගණිතකුසයලහි; 

ගණිතාතුභාණවාරා, යඤයයාතියරකචත්තාරිසා. 

ආනුට්ඨුයභනඅස්සා, ඡන්යදො ද්යධනගණියමානාතු; 
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අතියරකදසසෙස්ස-සඞ්ඛාගාථාතිවිඤ්යඤයයා. 

සාසනචිරට්ඨිතත්ථං, යලොකහිතත්ථඤ්චසාදයරනමයා; 

පුඤ්ඤංඉමංරචයතා, යංපත්තමනප්පකංවිපුලං. 

පුඤ්යඤනයතනයලොයකො, සද්ධම්මරසායනංදස ලස්ස; 

උපභුඤ්ජිත්වාවිමලං, පප්යපොතුසුඛංසුයඛයනවාති. 

සද්ධම්මප්පජ්යජොතිකානාම 

චූළනිද්යදස-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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