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පටුන 

නම ො තස් ස භ වමතො අරහමතො සම්  ාසම් බුද් ධස ්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා 

(පඨයමොභායගො) 
ගන්ථාරම්භකථා 

මයො සබ් බමලොකාති සබ් බමසොභා- 

යුත් මතහි සබ් මබහි ගුමණහි යුත් මතො; 

මදොමසහි සබ් මබහි සවාසමනහි, 
මුත් මතො විමුත් තිං පර ඤ් ච දාතා. 

නිච් චං දයාචන් දනසීතචිත් මතො, 

පඤ ්ඤාරවිජ් මජොතිතසබ් බමනමයයො; 

සබ් මබසු භූමතසු ත ග්  භූතං, 

භූතත්ථනාථං සිරසා නමිත් වා. 

මයො සබ් බභූමතසු මුනීව අග් ම ො, අනන් තසඞ් මඛසු ජිනත් තමජසු; 
අහූ දයාඤාණගුමණහි සත් ථුලීලානුකාරී ජනතාහිමතසු. 

තං සාරිපුත්තං මුනිරාජපුත් තං, මථරං ථිරාමනකගුණාභිරා ං; 

පඤ ්ඤාපභාවුග්  තචාරුකිත් තිං, සුසන් තවුත් තිඤ් ච අමථො නමිත් වා. 

සද් ධම්  චක් කානුපවත් තමකන, සද් ධම්  මසනාපතිසාවමකන; 

සුත් මතසු වුත් මතසු තථා මතන, භූතත් ථමවදිත් තමුපා මතන. 

මයො භාසිමතො භාසිතමකොවිමදන, ධම්  ප් පදීපුජ් ජලනායමකන; 

පාමඨො විසිට් මඨො පටිසම් භිදානං,  ග් ම ොති තන් නා විමසසිමතො ච. 

විචිත් තනානත් තනමයොපගූළ් මහො,  ම් භීරපඤ් මඤහි සදාව ාළ් මහො; 

අත් තත් ථමලොකත් ථපරායමණහි, සංමසවනීමයො සුජමනහි නිච් චං. 

ඤාණප් පමභදාවහනස් ස තස් ස, මයොගීහිමනමකහි නිමසවිතස් ස; 

අත් ථං අපුබ් බං අනුවණ් ණයන් මතො, සුත් තඤ් ච යුත් තිඤ් ච 
අනුක් ක න් මතො. 

අමවොක් ක න් මතො ස යා සකා ච, අනා සන් මතො ස යං පරඤ් ච; 

පුබ් මබොපමදසට් ඨකථානයඤ් ච, යථානුරූපං උපසංහරන් මතො. 

වක් ඛා හං අට් ඨකථං ජනස් ස, හිතාය සද් ධම්  චිරට් ඨිතත් ථං; 
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සක් කච් ච සද්ධම්මපකාසිනිං තං, සුණාථ ධාමරථ ච සාධු සන් මතොති. 

තත් ථ පටිසම්භිදානං මග්යගොති තන්නාමවියසසියතො චාති වුත් තත් තා 
පටිසම් භිදා ග්  ස් ස පටිසම් භිදා ග්  තා තාව වත් තබ් බා. චතස ්මසො හි 

පටිසම් භිදා – අත් ථපටිසම් භිදා, ධම්  පටිසම් භිදා, නිරුත් තිපටිසම් භිදා, 
පටිභානපටිසම් භිදාති. තාසං පටිසම් භිදානං  ග් ම ො අධි මූපාමයොති 

පටිසම් භිදා ග් ම ො, පටිසම් භිදාපටිලාභමහතූති වුත් තං මහොති. කථ යං තාසං 

 ග් ම ො මහොතීති මච? පමභදමතො මදසිතාය මදසනාය 
පටිසම් භිදාඤාණාවහත් තා. නානාමභදභින් නානඤ ්හි ධම්  ානං 
නානාමභදභින් නා මදසනා මසොතූනං අරියපුග්  ලානං 

පටිසම් භිදාඤාණප් පමභදඤ් ච සඤ් ජමනති, පුථුජ් ජනානං ආයතිං 
පටිසම් භිදාඤාණප් පමභදාය ච පච් චමයො මහොති. වුත් තඤ් ච – ‘‘පමභදමතො හි 
මදසනා ඝනවිනිබ් මභො පටිසම් භිදාඤාණාවහා මහොතී’’ති )ධ. ස. අට් ඨ. 

1.කා ාවචරකුසලපදභාජනීය). අයඤ් ච නානාමභදභින් නා මදසනා, 
මතනස ්සා පටිසම් භිදානං  ග්  ත් තසිද් ධි. 

තත් ථ චතස්යසොති  ණනපරිච් මඡමදො. පටිසම්භිදාති පමභදා. ‘‘අත් මථ 

ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා, ධම් ම  ඤාණං ධම්  පටිසම් භිදා, තත්ර 

ධම්  නිරුත් තාභිලාමප ඤාණං නිරුත් තිපටිසම් භිදා, ඤාමණසු ඤාණං 

පටිභානපටිසම් භිදා’’ති )විභ. 718) වුත් තත් තා න අඤ් ඤස් ස කස ්සචි පමභදා, 
ඤාණස් මසව පමභදා. තස්  ා ‘‘චතස් මසො පටිසම් භිදා’’ති චත් තාමරො 
ඤාණප් පමභදාති අත් මථො. අත් ථප් පමභදස් ස 
සල් ලක් ඛණවිභාවනවවත් ථානකරණස ත් ථං අත් මථ පමභද තං ඤාණං 

අත්ථපටිසම්භිදා. ධම්  ප් පමභදස් ස 
සල් ලක් ඛණවිභාවනවවත් ථානකරණස ත් ථං ධම් ම  පමභද තං ඤාණං 

ධම්මපටිසම්භිදා. නිරුත් තිප් පමභදස් ස 

සල් ලක් ඛණවිභාවනවවත් ථානකරණස ත් ථං නිරුත් තාභිලාමප පමභද තං 

ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා. පටිභානප් පමභදස් ස 
සල් ලක් ඛණවිභාවනවවත් ථානකරණස ත් ථං පටිභාමන පමභද තං ඤාණං 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

තත් ථ අත්යථොති සඞ් මඛපමතො මහතුඵලං. තඤ් හි යස්  ා 

මහතුඅනුසාමරන අරීයති අධි මීයති පාපුණීයති, තස්  ා අත් මථොති වුච් චති. 

පමභදමතො පන යංකිඤ් චි පච් චයසමුප් පන් නං, නිබ් බානං, භාසිතත් මථො, 

විපාමකො, කිරියාති ඉම  පඤ ්ච ධම්  ා අත් මථොති මවදිතබ් බා. තං අත් ථං 
පච් චමවක් ඛන් තස් ස තස් මිං අත් මථ පමභද තං ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා. 

ධම්යමොති සඞ් මඛපමතො පච් චමයො. මසො හි යස්  ා තං තං විදහති 

පවත් මතති මචව පාමපති ච, තස්  ා ධම් ම ොති වුච් චති. පමභදමතො පන මයො 

මකොචි ඵලනිබ් බත් තමකො මහතු, අරිය ග් ම ො, භාසිතං, කුසලං, අකුසලන් ති 
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ඉම  පඤ ්ච ධම්  ා ධම් ම ොති මවදිතබ් බා. තං ධම්  ං පච් චමවක් ඛන් තස් ස 
තස් මිං ධම් ම  පමභද තං ඤාණං ධම්  පටිසම් භිදා. අයම ව හි අත් මථො 

අභිධම් ම  )විභ. 719-725) – 

‘‘දුක් මඛ ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා, දුක් ඛසමුදමය ඤාණං 

ධම්  පටිසම් භිදා, දුක් ඛනිමරොමධ ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා, 
දුක් ඛනිමරොධ ාමිනියා පටිපදාය ඤාණං ධම්  පටිසම් භිදා. මහතුම් හි 

ඤාණං ධම්  පටිසම් භිදා, මහතුඵමල ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා. 

‘‘මය ධම්  ා ජාතා භූතා සඤ් ජාතා නිබ් බත් තා අභිනිබ් බත් තා 

පාතුභූතා, ඉම සු ධම් ම සු ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා, යම් හා ධම්  ා මත 

ධම්  ා ජාතා භූතා සඤ් ජාතා නිබ් බත් තා අභිනිබ් බත් තා පාතුභූතා, මතසු 
ධම් ම සු ඤාණං ධම්  පටිසම් භිදා. 

‘‘ජරා රමණ ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා, ජරා රණසමුදමය ඤාණං 

ධම්  පටිසම් භිදා, ජරා රණනිමරොමධ ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා, 
ජරා රණනිමරොධ ාමිනියා පටිපදාය ඤාණං ධම්  පටිසම් භිදා. 

‘‘ජාතියා ඤාණං…මප.… භමව ඤාණං…මප.… උපාදාමන 
ඤාණං…මප.… තණ් හාය ඤාණං…මප.… මවදනාය 
ඤාණං…මප.… ඵස් මස ඤාණං….මප.… සළායතමන 
ඤාණං….මප.… නා රූමප ඤාණං…මප.… විඤ ්ඤාමණ 

ඤාණං…මප.… සඞ් ඛාමරසු ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා, සඞ් ඛාරසමුදමය 

ඤාණං ධම්  පටිසම් භිදා, සඞ් ඛාරනිමරොමධ ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා, 
සඞ් ඛාරනිමරොධ ාමිනියා පටිපදාය ඤාණං ධම්  පටිසම් භිදා. 

‘‘ඉධ භික් ඛු ධම්  ං ජානාති – සුත් තං ම යයං මවයයාකරණං  ාථං 
උදානං ඉතිවුත් තකං ජාතකං අබ් භුඤතධම්  ං මවදල් ලං. අයං වුච් චති 
ධම්  පටිසම් භිදා. මසො තස් ස තස් මසව භාසිතස් ස අත් ථං ජානාති ‘අයං 

ඉ ස ්ස භාසිතස් ස අත් මථො, අයං ඉ ස ්ස භාසිතස් ස අත් මථො’ති. අයං 
වුච් චති අත් ථපටිසම් භිදා. 

‘‘කතම  ධම්  ා කුසලා? යස් මිං ස මය කා ාවචරං කුසලං චිත් තං 
උප් පන් නං මහොති මසො නස් සසහ තං ඤාණසම් පයුත් තං 
රූපාරම්  ණං වා…මප.… ධම්  ාරම්  ණං වා යං යං වා පනාරබ් භ 
තස් මිං ස මය ඵස් මසො මහොති…මප.… අවික් මඛමපො මහොති. ඉම  

ධම්  ා කුසලා. ඉම සු ධම් ම සු ඤාණං ධම්  පටිසම් භිදා, මතසං 
විපාමක ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා’’තිආදිනා නමයන විභජිත් වා 
විභජිත් වා දස් සිමතො. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  න් ථාරම් භකථා 
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පටුන 

තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලායපඤාණන් ති තස් මිං අත් මථ ච ධම් ම  ච යා 

සභාවනිරුත් ති අබයභිචාරිමවොහාමරො, තස් ස අභිලාමප භාසමන උදීරමණ තං 
ලපිතං භාසිතං උදීරිතං සභාවනිරුත් තිසද් දං ආරම්  ණං කත් වා 

පච් චමවක් ඛන් තස් ස තස් මිං සභාවනිරුත් තාභිලාමප ‘‘අයං සභාවනිරුත් ති, 
අයං න සභාවනිරුත් තී’’ති එවං තස් සා ධම්  නිරුත් තිසඤ් ඤිතාය 
සභාවනිරුත් තියා  ා ධිකාය සබ් බසත් තානං මූලභාසාය පමභද තං ඤාණං 

නිරුත් තිපටිසම් භිදා. එව යං නිරුත් තිපටිසම් භිදා සද් දාරම්  ණා නා  ජාතා, 

න පඤ ්ඤත් තිආරම්  ණා. කස ් ා? යස්  ා සද් දං සුත් වා ‘‘අයං සභාවනිරුත් ති, 

අයං න සභාවනිරුත් තී’’ති ජානාති. පටිසම් භිදාප් පත් මතො හි ‘‘ඵස් මසො’’ති 

වුත් මත ‘‘අයං සභාවනිරුත් තී’’ති ජානාති, ‘‘ඵස් සා’’ති වා ‘‘ඵස් ස’’න් ති වා 
වුත් මත පන ‘‘අයං න සභාවනිරුත් තී’’ති ජානාති. මවදනාදීසුපි එමසව 

නමයො. අඤ් ඤං පමනස නා ාඛයාතඋපසග්  නිපාතබයඤ් ජනසද් දං ජානාති 

න ජානාතීති? යදග් ම න සද් දං සුත් වා ‘‘අයං සභාවනිරුත් ති, අයං න 

සභාවනිරුත් තී’’ති ජානාති, තදග් ම න තම් පි ජානිස ්සති. තං පන නයිදං 

පටිසම් භිදාකිච් චන් ති පටික් ඛිපිත් වා ‘‘භාසං නා  සත් තා උග්  ණ් හන් තී’’ති 
වත් වා ඉදං කථිතං –  ාතාපිතමරො හි දහරකාමල කු ාරමක  ඤ් මච වා පීමඨ 

වා නිපජ් ජාමපත් වා තං තං කථය ානා තානි තානි කිච් චානි කමරොන් ති, 

දාරකා මතසං තං තං භාසං වවත් ථාමපන් ති ‘‘ඉමිනා ඉදං වුත් තං, ඉමිනා ඉදං 
වුත් ත’’න් ති.  ච් ඡන් මත  ච් ඡන් මත කාමල සබ් බම් පි භාසං ජානන් ති.  ාතා 

දමිළී, පිතා අන් ධමකො. මතසං ජාතදාරමකො සමච  ාතු කථං පඨ ං සුණාති, 

දමිළභාසං භාසිස් සති. සමච පිතු කථං පඨ ං සුණාති, අන් ධකභාසං 
භාසිස ්සති. උභින් නම් පි පන කථං අසුණන් මතො  ා ධිකභාසං භාසිස් සති. 

මයොපි අ ා මක  හාඅරඤ් මඤ නිබ් බත් මතො, තත් ථ අඤ් මඤො 

කමථන් මතො නා  නත් ථි, මසොපි අත් තමනො ධම්  තාය වචනං 
සමුට් ඨාමපන් මතො  ා ධිකභාසම ව භාසිස් සති. නිරමය තිරච් ඡානමයොනියං 
මපත් තිවිසමය  නුස් සමලොමක මදවමලොමකති සබ් බත් ථ  ා ධිකභාසාව 

උස් සන් නා. තත් ථ මසසා ඔට් ටකිරාතඅන් ධකමයොනකදමිළභාසාදිකා භාසා 
පරිවත් තන් ති. අයම මවකා යථාභුඤච් චබ්රහ්  මවොහාරඅරියමවොහාරසඞ් ඛාතා 
 ා ධිකභාසා න පරිවත් තති. සම්  ාසම් බුද් මධොපි මතපිටකං බුද් ධවචනං 

තන් තිං ආමරොමපන් මතො  ා ධිකභාසාය එව ආමරොමපසි. කස්  ා? එවඤ් හි 
අත් ථං ආහරිතුං සුඛං මහොති.  ා ධිකභාසාය හි තන් තිං ආරුළ ්හස් ස 

බුද් ධවචනස ්ස පටිසම් භිදාප් පත් තානං මසොතපථා  නම ව පපඤ් මචො. 
මසොමත පන සඞ් ඝට් ටිත ත් මතමයව නයසමතන නයසහස් මසන අත් මථො 
උපට් ඨාති. අඤ් ඤාය පන භාසාය තන් තිං ආරුළ ්හකං මපොමථත් වා 
මපොමථත් වා උග්  මහතබ් බං මහොති. බහුම් පි උග්  මහත් වා පන පුථුජ් ජනස ්ස 

පටිසම් භිදාප් පත් ති නා  නත් ථි, අරියසාවමකො මනො පටිසම් භිදාප් පත් මතො 
නා  නත් ථි. 
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ඤායණසු ඤාණන් ති සබ් බත් ථකඤාණ ාරම්  ණං කත් වා 

පච් චමවක් ඛන් තස් ස තස් මිං ඤාමණ පමභද තං ඤාණං, යථාවුත් මතසු වා 
මතසු තීසු ඤාමණසු ම ොචරකිච් චාදිවමසන විත් ථාර තං ඤාණං 
පටිභානපටිසම් භිදා. 

ඉ ා පන චතස් මසො පටිසම් භිදා ද් වීසු ඨාමනසු පමභදං  ච් ඡන් ති, පඤ ්චහි 
කාරමණහි විසදා මහොන් තීති මවදිතබ් බා. කතම සු ද් වීසු ඨාමනසු පමභදං 

 ච් ඡන් ති? මසක් ඛභූමියඤ් ච අමසක් ඛභූමියඤ් ච. තත් ථ සාරිපුත් තත් මථරස ්ස 
 හාම ොග්  ල් ලානත් මථරස ්ස  හාකස් සපත් මථරස් ස 
 හාකච් චායනත් මථරස් ස  හාමකොට් ඨිතත් මථරස ්සාති එව ාදීනං අසීතියාපි 

 හාමථරානං පටිසම් භිදා අමසක් ඛභූමියං පමභදං  තා, ආනන් දත් මථරස් ස, 

චිත් තස ්ස  හපතිමනො, ධම් මිකස ්ස උපාසකස් ස, උපාලිස් ස  හපතිමනො, 
ඛුජ් ජුත් තරාය උපාසිකායාතිඑව ාදීනං පටිසම් භිදා මසක් ඛභූමියං පමභදං 
 තාති ඉ ාසු ද් වීසු භූමීසු පමභදං  ච් ඡන් ති. 

කතම හි පඤ් චහි කාරමණහි විසදා මහොන් ති? අධි ම න, පරියත් තියා, 

සවමනන, පරිපුච් ඡාය, පුබ් බමයොම න. තත් ථ අධිගයමො නා  
අරහත් තප් පත් ති. අරහත් තඤ් හි පත් තස ්ස පටිසම් භිදා විසදා මහොන් ති. 

පරිෙත්ති නා  බුද් ධවචනං. තඤ් හි උග්  ණ් හන් තස් ස පටිසම් භිදා විසදා 

මහොන් ති. සවනං නා  සද් ධම්  ස ්සවනං. සක් කච් චං අට් ඨිං කත් වා ධම්  ං 

සුණන් තස් ස හි පටිසම් භිදා විසදා මහොන් ති. පරිපුච්ඡා නා  පාළිඅට් ඨකථාදීසු 
 ණ් ඨිපදඅත් ථපදවිනිච් ඡයකථා. උග්  හිතපාළිආදීසු හි අත් ථං 

පරිපුච් ඡන් තස ්ස පටිසම් භිදා විසදා මහොන් ති. පුබ්බයෙොයගො නා  
පුබ් බබුද් ධානං සාසමන මයො ාවචරතා  තපච් චා තිකභාමවන යාව 
අනුමලො ම ොත්රභුඤසමීපං පත් තවිපස් සනානුමයොම ො. පුබ් බමයො ාවචරස් ස හි 
පටිසම් භිදා විසදා මහොන් ති. ඉම හි පඤ් චහි කාරමණහි විසදා මහොන් තීති. 

එමතසු පන කාරමණසු පරියත් ති සවනං පරිපුච් ඡාති ඉ ානි තීණි 

පමභදස් මසව බලවකාරණානි. පුබ් බමයොම ො අධි  ස් ස බලවපච් චමයො, 

පමභදස් ස මහොති න මහොතීති? මහොති, න පන තථා. පරියත් තිසවනපරිපුච් ඡා 

හි පුබ් මබ මහොන් තු වා  ා වා, පුබ් බමයොම න පන පුබ් මබ මචව එතරහි ච 
සඞ් ඛාරසම්  සනං විනා පටිසම් භිදා නා  නත් ථි. ඉම  පන ද් මවපි එකමතො 
හුත් වා පටිසම් භිදා උපත් ථම් මභත් වා විසදා කමරොන් තීති. අපමර ආහු – 

‘‘පුබ් බමයොම ො බාහුසච් චං, මදසභාසා ච ආ ම ො; 

පරිපුච් ඡා අධි ම ො,  රුසන් නිස ්සමයො තථා; 

මිත් තසම් පත් ති මචවාති, පටිසම් භිදපච් චයා’’ති. 

තත් ථ පුබ්බයෙොයගො වුත් තනමයොව. බාහුසච්චං නා  මතසු මතසු 

සත් මථසු ච සිප් පායතමනසු ච කුසලතා. යදසභාසා නා  

එකසතමවොහාරකුසලතා, විමසමසන පන  ා ධිමක මකොසල් ලං. ආගයමො 
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නා  අන් ත මසො ඔපම්  වග්   ත් තස් සපි බුද් ධවචනස් ස පරියාපුණනං. 

පරිපුච්ඡා නා  එක ාථායපි අත් ථවිනිච් ඡයපුච් ඡනං. අධිගයමො නා  

මසොතාපන් නතා වා සකදා ාමිතා වා අනා ාමිතා වා අරහත් තං වා. 

ගරුසන්නිස්සයෙො නා  සුතපටිභානබහුලානං  රූනං සන් තිමක වාමසො. 

මිත්තසම්පත්ති නා  තථාරූපානංමයව මිත් තානං පටිලාමභොති. 

තත් ථ බුද් ධා ච පච් මචකබුද් ධා ච පුබ් බමයො ඤ් මචව අධි  ඤ් ච 

නිස ්සාය පටිසම් භිදා පාපුණන් ති, සාවකා සබ් බානිපි එතානි කාරණානි. 
පටිසම් භිදාප් පත් තියා ච පාටිමයක් මකො කම්  ට් ඨානභාවනානුමයොම ො නා  

නත් ථි, මසක් ඛානං පන මසක් ඛඵලවිම ොක් ඛන් තිකා, අමසක් ඛානං 
අමසක් ඛඵලවිම ොක් ඛන් තිකා ච පටිසම් භිදාප් පත් ති මහොති. තථා තානඤ් හි 
දස බලානි විය අරියානං අරියඵමලමහව පටිසම් භිදා ඉජ් ඣන් තීති. ඉ ාසං 

චතස ්සන් නං පටිසම් භිදානං  ග් ම ොති පටිසම් භිදා ග් ම ො, 

පටිසම් භිදා ග් ම ො එව පකරණං පටිසම් භිදා ග්  ප් පකරණං, පකාමරන 
කරීයන් මත වුච් චන් මත එත් ථ නානාමභදභින් නා  ම් භීරා අත් ථා ඉති 
පකරණං. 

තමදතං පටිසම් භිදා ග්  ප් පකරණං අත් ථසම් පන් නං 
බයඤ ්ජනසම් පන් නං  ම් භීරං  ම් භීරත් ථං මලොකුත් තරප් පකාසනං 
සුඤ ්ඤතාපටිසඤ් ඤුත් තං පටිපත් තිඵලවිමසසසාධනං 
පටිපත් තිපටිපක් ඛපටිමසධනං මයො ාවචරානං ඤාණවරරතනාකරභූතං 
ධම්  කථිකානං ධම්  කථාවිලාසවිමසසමහතුභූතං සංසාරභීරුකානං 
දුක් ඛනිස ්සරණං තදුපායදස් සමනන අස් සාසජනනත් ථං 
තප් පටිපක් ඛනාසනත් ථඤ ්ච  ම් භීරත් ථානඤ් ච අමනමකසං සුත් තන් තපදානං 
අත් ථවිවරමණන සුජනහදයපරිමතොසජනනත් ථං තථා මතන අරහතා 
සම්  ාසම් බුද් මධන සබ් බත් ථ 
අප් පටිහතසබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ හාපදීපාවභාමසන 
සකලජනවිත් ථත හාකරුණාසිමනහසිනිද් ධහදමයන 

මවමනයයජනහදය තකිමලසන් ධකාරවිධ නත් ථමුජ් ජලිතස් ස 
සද් ධම්   හාපදීපස් ස තදධිප් පායවිකාසනසිමනහපරිමසමකන 
පඤ ්චවස් සසහස් ස විරතමුජ් ජලනමිච් ඡතා මලොකානුකම් පමකන 
සත් ථුකප් මපන ධම්  රාජස් ස ධම්  මසනාපතිනා ආයස්  තා 
සාරිපුත් තත් මථමරන භාසිතං සුත් වා ආයස්  තා ආනන් මදන 
පඨ  හාසඞ් ගීතිකාමල යථාසුතම ව සඞ් ගීතිං ආමරොපිතං. 

තමදතං විනයපිටකං සුත් තන් තපිටකං අභිධම්  පිටකන් ති තීසු පිටමකසු 

සුත් තන් තපිටකපරියාපන් නං. දීඝනිකාමයො  ජ් ඣි නිකාමයො 
සංයුත් තනිකාමයො අඞ් ගුත් තරනිකාමයො ඛුද් දකනිකාමයොති පඤ් චසු 
 හානිකාමයසු ඛුද් දක හානිකායපරියාපන් නං. සුත් තං ම යයං 
මවයයාකරණං  ාථා උදානං ඉතිවුත් තකං ජාතකං අබ් භුඤතධම්  ං 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  න් ථාරම් භකථා 
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පටුන 

මවදල් ලන් ති නවසු සත් ථු සාසනඞ් ම සු යථාසම් භවං 
ම යයමවයයාකරණඞ්  ද් වයසඞ්  හිතං. 

‘‘ද් වාසීති බුද් ධමතො  ණ් හිං, ද් මව සහස් සානි භික් ඛුමතො; 

චතුරාසීති සහස් සානි, මය ම  ධම්  ා පවත් තිමනො’’ති. )මථර ා. 
1027) – 

ධම්  භණ් ඩා ාරිකත් මථමරන පන පඤ් චසු ඨාමනසු එතදග්  ං ආමරොපිමතන 
පටිඤ ්ඤාතානං චතුරාසීතියා ධම්  ක් ඛන් ධසහස ්සානං භික් ඛුමතො  හිමතසු 
ද් වීසු ධම්  ක් ඛන් ධසහස ්මසසු අමනකසතධම්  ක් ඛන් ධසඞ්  හිතං. තස් ස 

තමයො වග්  ා –  හාවග් ම ො,  ජ් ඣි වග් ම ො, චූළවග් ම ොති. එමකකස් මිං 
වග්  ස් මිං දසදසකං කත් වා ඤාණකථාදිකා  ාතිකාකථාපරිමයොසානා 
ස තිංස කථා. එව මනකධා වවත් ථාපිතස් ස ඉ ස් ස 

පටිසම් භිදා ග්  ප් පකරණස ්ස අනුපුබ් බං අපුබ් බපදත් ථවණ් ණනං කරිස ්සා . 
ඉ ඤ් හි පකරණං පාඨමතො අත් ථමතො උද් දිසන් මතන ච නිද් දිසන් මතන ච 

සක් කච් චං උද් දිසිතබ් බං නිද් දිසිතබ් බඤ් ච, උග්  ණ් හන් මතනාපි සක් කච් චං 

උග්  මහතබ් බං ධාමරතබ් බඤ ්ච. තං කිස් සමහතු?  ම් භීරත් තා ඉ ස් ස 
පකරණස් ස මලොකහිතාය මලොමක චිරට් ඨිතත් ථං. 

තත් ථ ස තිංසාය කථාසු ඤාණකථා කස්  ා ආදිමතො කථිතාති 

මච? ඤාණස් ස පටිපත් ති ලවිමසොධකත් මතන පටිපත් තියා 
ආදිභූතත් තා. වුත් තඤ් හි භ වතා – 

‘‘තස්  ාතිහ ත් වං භික් ඛු, ආදිම ව විමසොමධහි කුසලානං 

ධම්  ානං. මකො චාදි කුසලානං ධම්  ානං, සීලඤ් ච සුවිසුද් ධං දිට් ඨි ච 

උජුකා’’ති )සං. නි. 5.369)? 

උජුකා දිට් ඨීති හි සම්  ාදිට් ඨිසඞ් ඛාතං ඤාණං වුත් තං. තස්  ාපි ඤාණකථා 
ආදිමතො කථිතා. 

අපරම් පි වුත් තං – 

‘‘තත්ර, භික් ඛමව, සම්  ාදිට් ඨි පුබ් බඞ්   ා මහොති. කථඤ් ච, 

භික් ඛමව, සම්  ාදිට් ඨි පුබ් බඞ්   ා මහොති? සම්  ාදිට් ඨිං ‘සම්  ාදිට් ඨී’ති 

පජානාති, මිච් ඡාදිට් ඨිං ‘මිච් ඡාදිට් ඨී’ති පජානාති. සාස් ස මහොති 

සම්  ාදිට් ඨි. සම්  ාසඞ් කප් පං ‘සම්  ාසඞ් කප් මපො’ති පජානාති, 
මිච් ඡාසඞ් කප් පං ‘මිච් ඡාසඞ් කප් මපො’ති පජානාති. සම්  ාවාචං 

‘සම්  ාවාචා’ති පජානාති, මිච් ඡාවාචං ‘මිච් ඡාවාචා’ති පජානාති. 

සම්  ාකම්  න් තං ‘සම්  ාකම්  න් මතො’ති පජානාති, මිච් ඡාකම්  න් තං 
‘මිච් ඡාකම්  න් මතො’ති පජානාති. සම්  ාආජීවං ‘සම්  ාආජීමවො’ති 

පජානාති, මිච් ඡාආජීවං ‘මිච් ඡාආජීමවො’ති පජානාති. සම්  ාවායා ං 
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‘සම්  ාවායාම ො’ති පජානාති, මිච් ඡාවායා ං ‘මිච් ඡාවායාම ො’ති 

පජානාති. සම්  ාසතිං ‘සම්  ාසතී’ති පජානාති, මිච් ඡාසතිං 

‘මිච් ඡාසතී’ති පජානාති. සම්  ාස ාධිං ‘සම්  ාස ාධී’ති පජානාති, 
මිච් ඡාස ාධිං ‘මිච් ඡාස ාධී’ති පජානාති. සාස් ස මහොති සම්  ාදිට් ඨී’’ති 

) . නි. 3.136 ආදමයො). 

පුබ් බඞ්   භූතාය හි සම්  ාදිට් ඨියා සිද් ධාය මිච් ඡාදිට් ඨීනම් පි මිච් ඡාදිට් ඨිභාවං 
ජානිස ්සතීති සම්  ාදිට් ඨිසඞ් ඛාතං ඤාණං තාව මසොමධතුං ඤාණකථා 
ආදිමතො කථිතා. 

‘‘අපිචුදායි, තිට් ඨතු පුබ් බන් මතො, තිට් ඨතු අපරන් මතො, ධම්  ං මත 

මදමසස් සාමි – ඉ ස ්මිං සති ඉදං මහොති, ඉ ස ්සුප් පාදා ඉදං උප් පජ් ජති, 

ඉ ස ්මිං අසති ඉදං න මහොති, ඉ ස ්ස නිමරොධා ඉදං නිරුජ් ඣතී’’ති ) . 

නි. 2.271) ච – 

පුබ් බන් තාපරන් තදිට් ඨිමයො ඨමපත් වා ඤාණස් මසව වුත් තත් තා ඤාණකථා 
ආදිමතො කථිතා. 

‘‘අලං, සුභද් ද, තිට් ඨමතතං ‘සබ් මබ මත සකාය පටිඤ් ඤාය 

අබ් භඤ් ඤිංසු, සබ් මබව න අබ් භඤ ්ඤිංසු, උදාහු එකච් මච 

අබ් භඤ් ඤිංසු, එකච් මච න අබ් භඤ ්ඤිංසූ’ති. ධම්  ං මත, සුභද් ද, 

මදමසස් සාමි, තං සුණාහි සාධුකං  නසිකමරොහි, භාසිස් සාමී’’ති )දී. නි. 

2.213) ච – 

පුථුස ණබ්රාහ්  ණපරප් පවාදානං වාමද ඨමපත් වා අරියස් ස අට් ඨඞ් ගිකස ්ස 

 ග්  ස් ස මදසිතත් තා, අට් ඨඞ් ගිමක ච  ග් ම  සම්  ාදිට් ඨිසඞ් ඛාතස් ස 
ඤාණස් ස පධානත් තා ඤාණකථා ආදිමතො කථිතා. 

‘‘චත් තාරි ානි, භික් ඛමව, මසොතාපත් තියඞ්  ානි 

සප් පුරිසසංමසමවො, සද් ධම්  ස් සවනං, මයොනිමසො  නසිකාමරො, 

ධම්  ානුධම්  පටිපත් තී’’ති )සං. නි. 5.1046; දී. නි. 3.311) ච – 

‘‘සද් ධාජාමතො උපසඞ් ක ති, උපසඞ් ක න් මතො පයිරුපාසති, 

පයිරුපාසන් මතො මසොතං ඔදහති, ඔහිතමසොමතො ධම්  ං සුණාති, සුත් වා 

ධම්  ං ධාමරති, ධාතානං ධම්  ානං පඤ ්ඤාය අත් ථං උපපරික් ඛති, 

අත් ථං උපපරික් ඛමතො ධම්  ා නිජ් ඣානං ඛ න් ති, 

ධම්  නිජ් ඣානක් ඛන් තියා ඡන් මදො ජායති, ඡන් දජාමතො උස් සහති, 

උස් සහිත් වා තුමලති, තුලයිත් වා පදහති, පහිතත් මතො කාමයන මචව 

පර ත් ථසච් චං සච් ඡිකමරොති, පඤ් ඤාය ච නං පටිවිජ් ඣ පස් සතී’’ති 

) . නි. 2.183, 432) ච – 
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‘‘ඉධ තථා මතො මලොමක උප් පජ් ජති…මප.… මසො ධම්  ං 

මදමසති ආදිකලයාණ’’න් ති ආදීනි )දී. නි. 1.190) ච – 

අමනකානි සුත් තන් තපදානි අනුමලොම න් මතන සුත මය ඤාණං ආදිං 
කත් වා යථාක් කම න ඤාණකථා ආදිමතො කථිතා. 

සා පනායං ඤාණකථා උද් මදසනිද් මදසවමසන ද් විධා ඨිතා. උද් මදමස 
‘‘මසොතාවධාමන පඤ් ඤා සුත මය ඤාණ’’න් තිආදිනා නමයන මතසත් තති 
ඤාණානි  ාතිකාවමසන උද් දිට් ඨානි. නිද් මදමස ‘‘කථං මසොතාවධාමන 

පඤ ්ඤා සුත මය ඤාණං. ‘ඉම  ධම්  ා අභිඤ් මඤයයා’ති මසොතාවධානං, 
තංපජානනා පඤ් ඤා සුත මය ඤාණ’’න් තිආදිනා නමයන තානිමයව 
මතසත් තති ඤාණානි විත් ථාරවමසන නිද් දිට් ඨානීති. 

 න් ථාරම් භකථා නිට් ඨිතා. 
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(1) මහාවග්යගො 

1. ඤාණකථා 
මාතිකාවණ්ණනා 

1. තත් ථ උද් මදමස තාව යසොතාවධායන පඤ්ඤා සුතමයෙඤාණන් ති 

එත් ථ යසොතසද් මදො අමනකත් ථප් පමභමදො. තථා මහස – 

 ංසවිඤ ්ඤාණඤාමණසු, තණ් හාදීසු ච දිස් සති; 

ධාරායං අරිය ග් ම , චිත් තසන් තතියම් පි ච. 

‘‘මසොතායතනං මසොතධාතු මසොතින් ද්රිය’’න් තිආදීසු )විභ. 157) හි අයං 
මසොතසද් මදො  ංසමසොමත දිස් සති. ‘‘මසොමතන සද් දං සුත් වා’’තිආදීසු ) . 

නි. 1.295) මසොතවිඤ් ඤාමණ. ‘‘දිබ් බාය මසොතධාතුයා’’තිආදීසු )දී. නි. 

3.356) ඤාණමසොමත. ‘‘යානි මසොතානි මලොකස් මින් ති යානි එතානි 
මසොතානි  යා කිත් තිතානි පකිත් තිතානි ආචික් ඛිතානි මදසිතානි 
පඤ ්ඤපිතානි පට් ඨපිතානි විවරිතානි විභත් තානි උත් තානීකතානි 
පකාසිතානි. මසයයථිදං – තණ් හාමසොමතො දිට් ඨිමසොමතො කිමලසමසොමතො 
දුච් චරිතමසොමතො අවිජ් ජාමසොමතො’’තිආදීසු )චූළනි. 

අජිත ාණවපුච් ඡානිද් මදස 4) තණ් හාදීසු පඤ් චසු ධම් ම සු. ‘‘අද් දසා මඛො 
භ වා  හන් තං දාරුක් ඛන් ධං  ඞ්  ාය නදියා මසොමතන 

වුය් හ ාන’’න් තිආදීසු )සං. නි. 4.241) උදකධාරායං. ‘‘අරියස් මසතං, 

ආවුමසො, අට් ඨඞ් ගිකස ්ස  ග්  ස ්ස අධිවචනං, යදිදං මසොමතො’’තිආදීසු 
අරිය ග් ම . ‘‘පුරිසස් ස ච විඤ් ඤාණමසොතං පජානාති උභයමතො 
අබ් මබොච් ඡින් නං ඉධ මලොමක පතිට් ඨිතඤ් ච පරමලොමක 

පතිට් ඨිතඤ් චා’’තිආදීසු )දී. නි. 3.149) චිත් තසන් තතියං. ඉධ පනායං 

 ංසමසොමත දට් ඨබ් මබො. මතන මසොමතන මහතුභූමතන, කරණභූමතන වා 

අවධීයති අවත් ථාපීයති අප් පීයතීති මසොතාවධානං. කිං තං? සුතං. සුතඤ් ච 
නා  ‘‘බහුස් සුමතො මහොති සුතධමරො සුතසන් නිචමයො’’තිආදීසු ) . නි. 

1.339) විය මසොතද් වාරානුසාමරන විඤ් ඤාතං අවධාරිතං ධම්  ජාතං, තං ඉධ 
මසොතාවධානන් ති වුත් තං. තස් මිං මසොතාවධානසඞ් ඛාමත සුමත පවත් තා 

පඤ ්ඤා මසොතාවධාමන පඤ් ඤා. පඤ්ඤාති ච තස් ස තස් ස අත් ථස් ස 

පාකටකරණසඞ් ඛාමතන පඤ ්ඤාපනට් මඨන පඤ් ඤා, මතන මතන වා 
අනිච් චාදිනා පකාමරන ධම් ම  ජානාතීතිපි පඤ ්ඤා. 

සුතමයෙ ඤාණන් ති එත් ථ සුතසද් මදො තාව සඋපසග් ම ො අනුපසග් ම ො 
ච – 

  මන විස් සුමත තින් මතනුමයොම ොපචිමතපි ච; 
සද් මද ච මසොතද් වාරානුසාරඤාමත ච දිස් සති. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  ඤාණකථා 
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පටුන 

තථා හිස් ස ‘‘මසනාය පසුමතො’’තිආදීසු  ච් ඡන් මතොති අත් මථො. 

‘‘සුතධම්  ස් ස පස් සමතො’’තිආදීසු )උදා. 11;  හාව. 5) විස් සුතධම්  ස ්සාති 

අත් මථො. ‘‘අවස් සුතා අවස් සුතස් ස පුරිසපුග්  ලස් සා’’තිආදීසු )පාචි. 657) 

තින් තා තින් තස් සාති අත් මථො. ‘‘මය ඣානපසුතා ධීරා’’තිආදීසු )ධ. ප. 181) 
අනුයුත් තාති අත් මථො. ‘‘තුම් මහහි පුඤ් ඤං පසුතං අනප් පක’’න් තිආදීසු )ඛු. 

පා. 7.12; මප. ව. 25) උපචිතන් ති අත් මථො. ‘‘දිට් ඨං සුතං මුතං 

විඤ ්ඤාත’’න් තිආදීසු ) . නි. 1.241) සද් මදොති අත් මථො. ‘‘බහුස් සුමතො මහොති 

සුතධමරො සුතසන් නිචමයො’’තිආදීසු ) . නි. 1.339) 
මසොතද් වාරානුසාරවිඤ් ඤාතධමරොති අත් මථො. ඉධ පනස් ස 

මසොතද් වාරානුසාමරන විඤ් ඤාතං උපධාරිතන් ති අත් මථො. සුතමයෙ

ඤාණන් ති යා එසා එතං සුතං විඤ් ඤාතං අවධාරිතං සද් ධම්  ං ආරබ් භ 

ආරම්  ණං කත් වා සබ් බපඨ ඤ් ච අපරාපරඤ් ච පවත් තා පඤ් ඤා, තං 

‘‘සුත මය ඤාණ’’න් ති වුත් තං මහොති, සුත යං ඤාණන් ති අත් මථො. 

සුත මයති ච පච් චත් තවචනම තං, යථා ‘‘න මහවං වත් තබ් මබ’’ )කථා. 1, 

15-18). ‘‘වනප් පගුම් මබ යථා ඵුස් සිතග් ම ’’ )ඛු. පා. 6.13; සු. නි. 236). 

‘‘නත් ථි අත් තකාමර නත් ථි පරකාමර නත් ථි පුරිසකාමර’’තිආදීසු )දී. නි. 

1.168) පච් චත් තවචනං, එවමිධාපි දට් ඨබ් බං. මතන වුත් තං – ‘‘සුත යං 
ඤාණන් ති අත් මථො’’ති. 

අථ වා සුමතන පකමතො ඵස් සාදිමකො ධම්  පුඤ් මජො සුත මයො, තස් මිං 
සුත මය ධම්  පුඤ් මජ පවත් තං තංසම් පයුත් තං ඤාණං සුත මය ඤාණං. 
සභාවසා ඤ් ඤලක් ඛණවමසන ධම් ම  ජානාතීති ඤාණං. තංමයව ඤාණං 
පරියායවචමනන අධිප් පායපකාසනත් ථං අනියම න ‘‘පඤ් ඤා’’ති වත් වා 
පච් ඡා අධිප් මපතං ‘‘ඤාණ’’න් ති නියම ත් වා වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

ඤාණඤ් ච නා  සභාවපටිමවධලක් ඛණං, අක් ඛලිතපටිමවධලක් ඛණං වා 

කුසලිස ්සාසඛිත් තඋසුපටිමවමධො විය, විසමයොභාසනරසං පදීමපො විය, 

අසම් ම ොහපච් චුපට් ඨානං අරඤ් ඤ තසුමදසමකො විය. ‘‘ස ාහිමතො, 

භික් ඛමව, භික් ඛු යථාභූතං පජානාතී’’ති )සං. නි. 5.1071) වචනමතො 

ස ාධිපදට් ඨානං. ලක් ඛණාදීසු හි සභාමවො වා සා ඤ් ඤං වා ලක් ඛණං නා , 

කිච් චං වා සම් පත් ති වා රමසො නා , උපට් ඨානාකාමරො වා ඵලං වා 

පච් චුපට් ඨානං නා , ආසන් නකාරණං පදට් ඨානං නා ාති මවදිතබ් බං. 

2. සුත්වානසංවයරපඤ්ඤාති – 

පාතිම ොක් මඛො සතී මචව, ඤාණං ඛන් ති තමථව ච; 

වීරියං පඤ් චිම  ධම්  ා, සංවරාති පකාසිතා. 

‘‘ඉමිනා පාතිම ොක් ඛසංවමරන උමපමතො මහොති සමුමපමතො උපා මතො 

සමුපා මතො උපපන් මනො සම් පන් මනො ස න් නා මතො’’ති )විභ. 511) 

ආ මතො පාතියමොක්ඛසංවයරො. ‘‘චක් ඛුනා රූපං දිස් වා න නිමිත් තග්  ාහී 
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මහොති නානුබයඤ් ජනග්  ාහී. යත් වාධිකරණම නං චක් ඛුන් ද්රියං අසංවුතං 

විහරන් තං අභිජ් ඣාමදො නස් සා පාපකා අකුසලා ධම්  ා අන් වාස ්සමවයයං, 

තස් ස සංවරාය පටිපජ් ජති, රක් ඛති චක් ඛුන් ද්රියං, චක් ඛුන් ද්රිමය සංවරං 

ආපජ් ජතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.213;  . නි. 1.295; සං. නි. 4.239; අ. නි. 3.16) 

නමයන ආ මතො සතිසංවයරො. 

‘‘යානි මසොතානි මලොකස් මිං )අජිතාති භ වා), 

සති මතසං නිවාරණං; 

මසොතානං සංවරං බ්රූමි, පඤ් ඤාමයමත පිධීයමර’’ති . (චූළනි. 

අජිත ාණවපුච් ඡා 60; සු. නි. 1041) – 

ආ මතො ඤාණසංවයරො. ‘‘කතම  ච, භික් ඛමව, ආසවා පටිමසවනා 

පහාතබ් බා? ඉධ, භික් ඛමව, භික් ඛු පටිසඞ් ඛා මයොනිමසො චීවරං 

පටිමසවතී’’තිආදිනා ) . නි. 1.23; අ. නි. 6.58) නමයන ආ මතො 

පච්චෙපටියසවනාසංවයරො, මසොපි ඤාණසංවමරමනව සඞ්  හිමතො. ‘‘ඛම ො 
මහොති සීතස ්ස උණ් හස් ස ජිඝච් ඡාය පිපාසාය 
ඩංස කසවාතාතපසරිසපසම් ඵස් සානං දුරුත් තානං දුරා තානං වචනපථානං 
උප් පන් නානං සාරීරිකානං මවදනානං දුක් ඛානං තිබ් බානං ඛරානං කටුකානං 
අසාතානං අ නාපානං පාණහරානං අධිවාසකජාතිමකො මහොතී’’ති ) . නි. 

1.24; අ. නි. 4.114; 6.58) ආ මතො ඛන්තිසංවයරො. ‘‘උප් පන් නං 
කා විතක් කං නාධිවාමසති පජහති විමනොමදති බයන් තීකමරොති අනභාවං 

 ම තී’’තිආදිනා ) . නි. 1.26; අ. නි. 4.114; 6.58) නමයන ආ මතො 

වීරිෙසංවයරො. ‘‘ඉධ අරියසාවමකො මිච් ඡාආජීවං පහාය සම්  ාආජීමවන 

ජීවිකං කප් මපතී’’ති )සං. නි. 5.8) ආ මතො ආජීවපාරිසුද්ධිසංවයරො, මසොපි 
වීරියසංවමරමනව සඞ්  හිමතො. මතසු සත් තසු සංවමරසු 

පාතිම ොක් ඛසංවරඉන් ද්රියසංවරආජීවපාරිසුද් ධිපච් චයපටිමසවනසඞ් ඛාතා 

චත් තාමරො සංවරා ඉධාධිප් මපතා, මතසු ච විමසමසන පාතිම ොක් ඛසංවමරො. 
සබ් මබොපි චායං සංවමරො යථාසකං සංවරිතබ් බානං කායදුච් චරිතාදීනං 
සංවරණමතො සංවමරොති වුච් චති. සුත යඤාමණ වුත් තං ධම්  ං සුත් වා 
සංවරන් තස ්ස සංවරං කමරොන් තස ්ස තස් මිං සංවමර පවත් තා තංසම් පයුත් තා 
පඤ ්ඤා ‘‘සුත් වාන සංවමර පඤ් ඤා’’ති වුත් තා. අථ වා මහතුඅත් මථ සුත් වාති 
වචනස ්ස සම් භවමතො සුතමහතුනා සංවමර පඤ් ඤාතිපි අත් මථො. 

සීලමයෙඤාණන් ති එත් ථ සීලන් ති සීලනට් මඨන සීලං. කිමිදං සීලනං 

නා ? ස ාධානං වා, කායකම්  ාදීනං සුසීලයවමසන අවිප් පකිණ් ණතාති 

අත් මථො. උපධාරණං වා, කුසලානං ධම්  ානං පතිට් ඨාවමසන ආධාරභාමවොති 
අත් මථො. එතමදව හි එත් ථ අත් ථද් වයං සද් දලක් ඛණවිදූ අනුජානන් ති. 

අඤ ්මඤ පන ‘‘අධිමසවනට් මඨන ආචාරට් මඨන තස් සීලට් මඨන සිරට් මඨන 
සීතලට් මඨන සිවට් මඨන සීල’’න් ති වණ් ණයන් ති. 
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සීලනං ලක්ඛණං තස් ස, භින් නස ්සාපි අමනකධා; 

සනිදස් සනත් තං රූපස් ස, යථා භින් නස ්ස මනකධා. 

යථා හි නීලපීතාදිමභමදන අමනකධා භින් නස ්සාපි රූපායතනස් ස 
සනිදස් සනත් තං ලක් ඛණං නීලාදිමභමදන භින් නස ්සාපි 

සනිදස් සනභාවානතික් ක නමතො, තථා සීලස ්ස මචතනාදිමභමදන අමනකධා 
භින් නස ්සාපි යමදතං කායකම්  ාදීනං ස ාධානවමසන කුසලානඤ් ච 

ධම්  ානං පතිට් ඨානවමසන වුත් තං සීලනං, තමදව ලක් ඛණං 
මචතනාදිමභමදන භින් නස ්සාපි ස ාධානපතිට් ඨානභාවානතික් ක නමතො. 
එවංලක් ඛණස් ස පනස් ස – 

‘‘දුස් සීලයවිද් ධංසනතා, අනවජ් ජගුමණො තථා; 

කිච් චසම් පත් ති අත් මථන, රයසො නා  පවුච් චති’’. 

තස්  ා ඉදං සීලං නා  කිච් චට් මඨන රමසන දුස් සීලයවිද් ධංසනරසං, 
සම් පත් තිඅත් මථන රමසන අනවජ් ජරසන් ති මවදිතබ් බං. 

යසොයචෙයපච්චුපට්ඨානං, තයිදං තස් ස විඤ ්ඤුහි; 

ඔත් තප් පඤ් ච හිරී මචව, පදට්ඨානන් ති වණ් ණිතං. – 

තයිදං සීලං ‘‘කායමසොමචයයං වචීමසොමචයයං  මනොමසොමචයය’’න් ති 

(ඉතිවු. 66) එවං වුත් තමසොමචයයපච් චුපට් ඨානං, සුචිභාමවන පච් චුපට් ඨාති 
 හණභාවං  ච් ඡති. හිමරොත් තප් පඤ් ච පන තස් ස විඤ ්ඤූහි පදට් ඨානන් ති 

වණ් ණිතං, ආසන් නකාරණන් ති අත් මථො. හිමරොත් තප් මප හි සති සීලං 

උප් පජ් ජති මචව තිට් ඨති ච, අසති මනව උප් පජ් ජති න තිට් ඨතීති එවංවිමධන 
සීමලන සහ තං තංසම් පයුත් තං ඤාණං සීල මය ඤාණං. අථ වා සීලම ව 

පකතං සීල යං, තස් මිං සීල මය තංසම් පයුත් තං ඤාණං. අසංවමර 

ආදීනවපච් චමවක් ඛණා ච, සංවමර ආනිසංසපච් චමවක් ඛණා ච, 

සංවරපාරිසුද් ධිපච් චමවක් ඛණා ච, සංවරසංකිමලසමවොදානපච් චමවක් ඛණා 
ච සීල යඤාමණමනව සඞ්  හිතා. 

3. සංවරිත්වාසමාදහයනපඤ්ඤාති සීල යඤාමණ වුත් තසීලසංවමරන 

සංවරිත් වා සංවරං කත් වා සීමල පතිට් ඨාය ස ාදහන් තස් ස 
උපචාරප් පනාවමසන චිත් මතකග්  තං කමරොන් තස් ස තස් මිං ස ාදහමන 
පවත් තා තංසම් පයුත් තා පඤ් ඤා. ස ං සම්  ා ච ආදහනං ඨපනන් ති ච 

ස ාදහනං, ස ාධිස් මසමවතං පරියායවචනං. 

සමාධිභාවනාමයෙ ඤාණන් ති එත් ථ කුසලචිත් මතකග්  තා ස ාධි. 

මකනට් මඨන ස ාධි? ස ාධානට් මඨන ස ාධි. කිමිදං ස ාධානං නා ? 

එකාරම්  මණ චිත් තමචතසිකානං ස ං සම්  ා ච ආධානං, ඨපනන් ති වුත් තං 
මහොති. තස්  ා යස් ස ධම්  ස ්සානුභාමවන එකාරම්  මණ චිත් තමචතසිකා 
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ස ං සම්  ා ච අවික් ඛිප ානා අවිප් පකිණ් ණා ච හුත් වා තිට් ඨන් ති, ඉදං 
ස ාධානන් ති මවදිතබ් බං. තස් ස මඛො පන ස ාධිස් ස – 

ලක්ඛණං තු අවික් මඛමපො, වික් මඛපවිද් ධංසනං රයසො; 

අකම් පනමුපට්ඨානං, පදට්ඨානං සුඛං පන. 

භාවීයති වඩ් ඪීයතීති භාවනා, ස ාධි එව භාවනා ස ාධිභාවනා, ස ාධිස ්ස 
වා භාවනා වඩ් ඪනා ස ාධිභාවනා. ස ාධිභාවනාවචමනන අඤ් ඤං භාවනං 
පටික් ඛිපති. පුබ් මබ විය උපචාරප් පනාවමසන ස ාධිභාවනා මය ඤාණං. 

4. පච්චෙපරිග්ගයහ පඤ්ඤාති එත් ථ පටිච් ච ඵලම තීති පච් චමයො. 

පටිච්චාති න විනා මතන, අපච් චක් ඛිත් වාති අත් මථො. එතීති උප් පජ් ජති මචව 

පවත් තති චාති අත් මථො. අපිච උපකාරකත් මථො පච් චයත් මථො, තස් ස 
පච් චයස ්ස බහුවිධත් තා පච් චයානං පරිග්  මහ වවත් ථාපමන ච පඤ ්ඤා 
පච් චයපරිග්  මහ පඤ් ඤා. 

ධම්මට්ඨිතිඤාණන් ති එත් ථ ධම්මසද් මදො තාව 
සභාවපඤ් ඤාපුඤ් ඤපඤ ්ඤත් තිආපත් තිපරියත් තිනිස් සත් තතාවිකාරගුණපච් 
චයපච් චයුප් පන් නාදීසු දිස ්සති. අයඤ් හි ‘‘කුසලා ධම්  ා අකුසලා ධම්  ා 

අබයාකතා ධම්  ා’’තිආදීසු )ධ. ස. තික ාතිකා 1) සභාමව දිස් සති. 

‘‘යස් මසමත චතුමරො ධම්  ා, සද් ධස ්ස ඝරම සිමනො; 

සච් චං ධම් ම ො ධිති චාම ො, ස මව මපච් ච න මසොචතී’’ති. )සු. නි. 
190) – 

ආදීසු පඤ ්ඤායං. 

‘‘න හි ධම් ම ො අධම් ම ො ච, උමභො ස විපාකිමනො; 

අධම් ම ො නිරයං මනති, ධම් ම ො පාමපති සුග්  ති’’න් ති. )මථර ා. 
304) – 

ආදීසු පුඤ් මඤ. ‘‘පඤ් ඤත් තිධම්  ා නිරුත් තිධම්  ා අධිවචනධම්  ා’’තිආදීසු 

)ධ. ස. දුක ාතිකා 106-108) පඤ් ඤත් තියං. ‘‘පාරාජිකා ධම්  ා 

සඞ් ඝාදිමසසා ධම්  ා’’තිආදීසු )පාරා. 233-234) ආපත් තියං. ‘‘ඉධ භික් ඛු 

ධම්  ං ජානාති සුත් තං ම යයං මවයයාකරණ’’න් තිආදීසු )අ. නි. 5.73) 

පරියත් තියං. ‘‘තස් මිං මඛො පන ස මය ධම්  ා මහොන් ති )ධ. ස. 121). 

ධම් ම සු ධම්  ානුපස් සී විහරතී’’තිආදීසු )දී. නි. 2.373;  . නි. 1.115) 
නිස ්සත් තතායං. ‘‘ජාතිධම්  ා ජරාධම්  ා  රණධම්  ා’’තිආදීසු )අ. නි. 

10.107) විකාමර. ‘‘ඡන් නං බුද් ධධම්  ාන’’න් තිආදීසු ) හානි. 50) ගුමණ. 

‘‘මහතුම් හි ඤාණං ධම්  පටිසම් භිදා’’තිආදීසු )විභ. 720) පච් චමය. ‘‘ඨිතාව 

සා ධාතු ධම්  ට් ඨිතතා ධම්  නියා තා’’තිආදීසු )සං. නි. 2.20; අ. නි. 3.137) 
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පච් චයුප් පන් මන. ස් වායමිධාපි පච් චයුප් පන් මන දට් ඨබ් මබො. අත් ථමතො පන 

අත් තමනො සභාවං ධාමරන් තීති වා, පච් චමයහි ධාරීයන් තීති වා, අත් තමනො 

ඵලං ධාමරන් තීති වා, අත් තමනො පරිපූරකං අපාමයසු අපත ානං ධාමරන් තීති 

වා, සකසකලක් ඛමණ ධාමරන් තීති වා, චිත් මතන අවධාරීයන් තීති වා 
යථාමයො ං ධම්  ාති වුච් චන් ති. ඉධ පන අත් තමනො පච් චමයහි ධාරීයන් තීති 

ධම්  ා, පච් චයසමුප් පන් නා ධම්  ා තිට් ඨන් ති උප් පජ් ජන් ති මචව පවත් තන් ති 

ච එතායාති ධම්  ට් ඨිති, පච් චයධම්  ානම තං අධිවචනං. තස් සං 
ධම්  ට් ඨිතියං ඤාණං ධම්  ට් ඨිතිඤාණං. ඉදඤ් හි ස ාධිභාවනා යඤාමණ 
වුත් තස ාධිනා ස ාහිමතන චිත් මතන යථාභූතඤාණදස් සනත් ථාය 
මයො  ාරභිත් වා වවත් ථාපිතනා රූපස් ස මතසං නා රූපානං 
පච් චයපරිග්  හපරියායං ධම්  ට් ඨිතිඤාණං උප් පජ් ජති. 
‘‘නා රූපවවත් ථාමන ඤාණ’’න් ති අවත් වා එව කස්  ා 

‘‘ධම්  ට් ඨිතිඤාණ’’න් ති වුත් තන් ති මච? පච් චයපරිග්  මහමනව 
පච් චයසමුප් පන් නපරිග්  හස ්ස සිද් ධත් තා. පච් චයසමුප් පන් මන හි 
අපරිග්  හිමත පච් චයපරිග්  මහො න සක් කා මහොති කාතුං. තස්  ා 
ධම්  ට් ඨිතිඤාණ හමණමනව තස් ස මහතුභූතං පුබ් මබ සිද් ධං 
නා රූපවවත් ථානඤාණං වුත් තම ව මහොතීති මවදිතබ් බං. කස්  ා 
දුතියතතියඤාණං විය ‘‘ස ාදහිත් වා පච් චයපරිග්  මහ පඤ් ඤා’’ති න 

වුත් තන් ති මච? ස ථවිපස් සනානං යු නද් ධත් තා. 

‘‘ස ාදහිත් වා යථා මච විපස් සති, විපස් ස ාමනො තථා මච ස ාදමහ; 

විපස් සනා ච ස මථො තදා අහු, ස ානභා ා යු නද් ධා වත් තමර’’ති. 
– 

හි වුත් තං. තස්  ා ස ාධිං අවිස් සජ් මජත් වා ස ාධිඤ් ච ඤාණඤ් ච යු නද් ධං 

කත් වා යාව අරිය ග් ම ො, තාව උස් සුක් කාමපතබ් බන් ති ඤාපනත් ථං 

‘‘පච් චයපරිග්  මහ පඤ් ඤා ධම්  ට් ඨිතිඤාණ’’මිච් මචව වුත් තන් ති 
මවදිතබ් බං. 

5. අතීතානා තපච් චුප් පන් නානං ධම්  ානං සඞ් ඛිපිත් වා වවත් ථාමන 

පඤ්ඤාති එත් ථ අත් තමනො සභාවං, උප් පාදාදික් ඛණං වා පත් වා අති ඉතා 

අතික් කන් තාති අතීතා, තදුභයම් පි න ආ තා න සම් පත් තාති අනා තා, තං 
තං කාරණං පටිච් ච උප් පාදාදිඋද් ධං පන් නා  තා පවත් තාති පච් චුප් පන් නා. 
අද් ධා සන් තතිඛණපච් චුප් පන් මනසු සන් තතිපච් චුප් පන් නං ඉධාධිප් මපතං. 
මතසං අතීතානා තපච් චුප් පන් නානං පඤ් චක් ඛන් ධධම්  ානං 
එමකකක් ඛන් ධලක් ඛමණ සඞ් ඛිපිත් වා කලාපවමසන රාසිං කත් වා 
වවත් ථාමන නිච් ඡයමන සන් නිට් ඨාපමන පඤ ්ඤා. 

සම්මසයන ඤාණන් ති සම්  ා ආ සමන අනු ජ් ජමන මපක් ඛමණ 

ඤාණං, කලාපසම්  සනඤාණන් ති අත් මථො. ඉදඤ් හි 
නා රූපවවත් ථානඤාණානන් තරං නා රූපපච් චයපරිග්  මහ 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  ඤාණකථා 
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පටුන 

ධම්  ට් ඨිතිඤාමණ ඨිතස් ස ‘‘යංකිඤ් චි රූපං අතීතානා තපච් චුප් පන් නං 
අජ් ඣත් තං වා බහිද් ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛු ං වා හීනං වා පණීතං වා යං 

දූමර සන් තිමක වා, සබ් බං තං රූපං අනිච් චමතො වවත් ථමපති, එකං 

සම්  සනං, දුක් ඛමතො වවත් ථමපති, එකං සම්  සනං, අනත් තමතො 

වවත් ථමපති, එකං සම්  සන’’න් තිආදිනා )පටි.  . 1.48) නමයන 
වුත් තසම්  සනවමසන පුබ් මබ වවත් ථාපිමත එමකකස ්මිං ඛන් මධ 
තිලක් ඛණං ආමරොමපත් වා අනිච් චමතො දුක් ඛමතො අනත් තමතො 
විපස් සන් තස ්ස කලාපසම්  සනඤාණං උප් පජ් ජති. 

6. පච්චුප්පන්නානං ධම්මානං විපරිණාමානුපස්සයන පඤ්ඤාති 

සන් තතිවමසන පච් චුප් පන් නානං අජ් ඣත් තං පඤ් චක් ඛන් ධධම්  ානං 
විපරිණා දස් සමන භඞ්  දස ්සමන පඤ් ඤා. යස්  ා ‘‘ඉම  ධම්  ා 

උප් පජ් ජිත් වා භිජ් ජන් තී’’ති උදයං  මහත් වාපි මභමදමයව චිත් තං ඨමපති, 
තස්  ා අවුත් මතොපි උදමයො වුත් මතොමයව මහොතීති මවදිතබ් මබො. 
පච් චුප් පන් නානං ධම්  ානං දස් සමනන වා උදයදස් සනස ්ස සිද් ධත් තා උදමයො 

වුත් මතොමයව මහොති. න හි උදයං විනා ධම්  ානං උප් පන් නත් තං සිජ් ඣති, 

තස්  ා ‘‘පච් චුප් පන් නානං ධම්  ානං උප් පාදවිපරිණා ානුපස් සමන 
පඤ ්ඤා’’ති අවුත් මතපි වුත් තම ව මහොතීති මවදිතබ් බං. 
‘‘උදයබ් බයානුපස් සමන ඤාණ’’න් ති නියමිතත් තා ච උදයදස් සනං 
සිද් ධම ව මහොතීති අනන් තරං වුත් තස් ස සම්  සනඤාණස් ස පාරං  න් ත් වා 
තංසම්  සමනමයව පාකටීභූමත උදයබ් බමය පරිග්  ණ් හිත් වා සඞ් ඛාරානං 
පරිච් මඡදකරණත් ථං උදයබ් බයානුපස් සනං ආරභන් තස් ස උප් පජ් ජති 
උදයබ් බයානුපස් සනාඤාණං. තඤ් හි උදයබ් බමය අනුපස් සනමතො 
උදයබ් බයානුපස් සනාති වුච් චති. 

7. ආරම්මණං පටිසඞ්ඛාති රූපක් ඛන් ධාදිආරම්  ණං භඞ්  මතො 

පටිසඞ් ඛාය ජානිත් වා පස් සිත් වා. භඞ්ගානුපස්සයන පඤ්ඤා විපස්සයන 

ඤාණන් ති තස් ස ආරම්  ණං භඞ්  මතො පටිසඞ් ඛාය උප් පන් නස ්ස ඤාණස් ස 

භඞ්  ං අනුපස් සමන යා පඤ් ඤා, තං ‘‘විපස් සමන ඤාණ’’න් ති වුත් තං මහොති. 

විපස්සනාති ච විවිධා පස් සනා විපස් සනා. ආරම්  ණපටිසඞ් ඛාතිපි පාමඨො. 

තස් සත් මථො – ආරම්  ණස ්ස පටිසඞ් ඛා ජානනා පස් සනාති වුත් තනමයමනව 
ආරම්  ණපටිසඞ් ඛා ‘‘භඞ්  ානුපස් සමන පඤ් ඤා විපස් සමන ඤාණ’’න් ති 

වුත් තං මහොති. යස්  ා පන භඞ්  ානුපස් සනාය එව විපස් සනා සිඛං පාපුණාති, 
තස්  ා විමසමසත් වා ඉදම ව ‘‘විපස් සමන ඤාණ’’න් ති වුත් තං. යස්  ා 

උදයබ් බයානුපස් සනාය ඨිතස් ස  ග්  ා ග්  ඤාණදස ්සනං උප් පජ් ජති, තස්  ා 
තස් සා සිද් ධාය තං සිද් ධම ව මහොතීති තං අවත් වාව භඞ්  ානුපස ්සනාය එව 
විපස් සනාසිඛං ඤාණං වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. උදයබ් බයානුපස් සනාය 
සුපරිදිට් ඨඋදයබ් බයස් ස සුපරිච් ඡින් මනසු සඞ් ඛාමරසු ලහුං ලහුං 
උපට් ඨහන් මතසු ඤාමණ තික් මඛ වහන් මත උදයං පහාය භඞ් ම  එව සති 
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සන් තිට් ඨති, තස් ස ‘‘එවං උප් පජ් ජිත් වා එවං නා  සඞ් ඛාරා භිජ් ජන් තී’’ති 
පස් සමතො එතස් මිං ඨාමන භඞ්  ානුපස් සනාඤාණං උප් පජ් ජති. 

8. භෙතුපට්ඨායන පඤ්ඤාති 
උප් පාදපවත් තනිමිත් තආයූහනාපටිසන් ධීනං භයමතො උපට් ඨාමන 
පීළාමයො මතො සප් පටිභයවමසන  හණූප  මන පඤ් ඤාති අත් මථො. 

භයමතො උපට් ඨාතීති භයතුපට් ඨානං ආරම්  ණං, තස් මිං භයතුපට් ඨාමන. අථ 

වා භයමතො උපතිට් ඨතීති භයතුපට් ඨානං, පඤ ්ඤා, තං ‘‘භයතුපට් ඨාන’’න් ති 
වුත් තං මහොති. 

ආදීනයවඤාණන් ති භුඤම්  වචනම ව. ‘‘යා ච භයතුපට් ඨාමන පඤ් ඤා, 

යඤ ්ච ආදීනමව ඤාණං, යා ච නිබ් බිදා, ඉම  ධම්  ා එකට් ඨා, 

බයඤ ්ජනම ව නාන’’න් ති )පටි.  . 1.227) වුත් තත් තා එකමිව වුච් ච ානම් පි 
අවත් ථාමභමදන මුඤ් චිතුක යතාදි විය තිවිධම ව මහොති. තස්  ා 
භයතුපට් ඨානආදීනවානුපස් සනාසු සිද් ධාසු නිබ් බිදානුපස් සනා සිද් ධා 
මහොතීති කත් වා අවුත් තාපි වුත් තාව මහොතීති මවදිතබ් බා. 

සබ් බසඞ් ඛාරානං භඞ්  ාරම්  ණං භඞ්  ානුපස් සනං ආමසවන් තස් ස 

භාමවන් තස් ස බහුලීකමරොන් තස ්ස 
තිභවචතුමයොනිපඤ් ච තිසත් තවිඤ් ඤාණට් ඨිතිනවසත් තාවාමසසු පමභදකා 
සඞ් ඛාරා සුමඛන ජීවිතුකා ස් ස භීරුකපුරිසස් ස 
සීහබයග් ඝදීපිඅච් ඡතරච් ඡයක් ඛරක් ඛසචණ් ඩම ොණචණ් ඩකුක් කුරපභින් න- 
 දචණ් ඩහත් ථිමඝොරආසිවිසඅසනිවිචක් කසුසානරණභූමිජලිතඅඞ්  ාරකාසුආ

දමයො විය  හාභයං හුත් වා උපට් ඨහන් ති, තස් ස ‘‘අතීතා සඞ් ඛාරා නිරුද් ධා, 

පච් චුප් පන් නා නිරුජ් ඣන් ති, අනා තාපි එවම ව නිරුජ් ඣිස ්සන් තී’’ති 
පස් සමතො එතස ්මිං ඨාමන භයතුපට් ඨානං ඤාණං උප් පජ් ජති. තස් ස තං 
භයතුපට් ඨානඤාණං ආමසවන් තස් ස භාමවන් තස් ස බහුලීකමරොන් තස ්ස 
සබ් බභවමයොනි තිඨිතිසත් තාවාමසසු මනව තාණං න මලණං න  ති න 

පටිසරණං පඤ් ඤායති, සබ් බභවමයොනි තිඨිතිනිවාස මතසු සඞ් ඛාමරසු 

එකසඞ් ඛාමරපි පත් ථනා වා පරා ාමසො වා න මහොති, තමයො භවා 

වීතච් චිතඞ්  ාරපුණ් ණා අඞ්  ාරකාසුමයො විය, චත් තාමරො  හාභූතා මඝොරවිසා 

ආසිවිසා විය, පඤ ්චක් ඛන් ධා උක් ඛිත් තාසිකා වධකා විය, ඡ 

අජ් ඣත් තිකායතනානි සුඤ් ඤ ාම ො විය, ඡ බාහිරායතනානි 

 ා ඝාතකමචොරා විය, සත් තවිඤ් ඤාණට් ඨිතිමයො නව ච සත් තාවාසා 

එකාදසහි අග් ගීහි ආදිත් තා සම් පජ් ජලිතා සමජොතිභූතා විය ච, සබ් මබ 
සඞ් ඛාරා  ණ් ඩභූතා මරො භූතා සල් ලභූතා අඝභූතා ආබාධභූතා විය ච 

නිරස ්සාදා නිරසා  හාආදීනවරාසිභූතා හුත් වා උපට් ඨහන් ති, සුමඛන 
ජීවිතුකා ස් ස භීරුකපුරිසස් ස ර ණීයාකාරසණ් ඨිතම් පි සවාළකමිව 

වන හනං, සසද් දූලා විය ගුහා, ස ාහරක් ඛසං විය උදකං, සමුස් සිතඛග්  ා 

විය පච් චත් ථිකා, සවිසං විය මභොජනං, සමචොමරො විය  ග් ම ො, ආදිත් තමිව 
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අ ාරං, උයයත් තමසනා විය රණභූමි. යථා හි මසො පුරිමසො එතානි 
සවාළකවන හනාදීනි ආ ම්   භීමතො සංවිග් ම ො මලො හට් ඨජාමතො 

ස න් තමතො ආදීනවම ව පස් සති, එවම ව මසො මයො ාවචමරො 
භඞ්  ානුපස් සනාවමසන සබ් බසඞ් ඛාමරසු භයමතො උපට් ඨිමතසු ස න් තමතො 
නිරසං නිරස ්සාදං ආදීනවම ව පස් සති. තස් මසවං පස් සමතො 
ආදීනවානුපස් සනාඤාණං උප් පජ් ජති. 

මසො එවං සබ් බසඞ් ඛාමර ආදීනවමතො සම් පස් සන් මතො 
සබ් බභවමයොනි තිවිඤ් ඤාණට් ඨිතිසත් තාවාස මත සමභදමක සඞ් ඛාර මත 

නිබ් බින් දති උක් කණ් ඨති නාභිර ති. මසයයථාපි නා  
චිත් තකූටපබ් බතපාදාභිරමතො සුවණ් ණරාජහංමසො අසුචිම් හි 

චණ් ඩාල ා ද් වාරආවාමට නාභිර ති, සත් තසු  හාසමරසුමයව අභිර ති, 
එවම ව අයං මයොගීරාජහංමසො සුපරිදිට් ඨාදීනමව සමභදමක සඞ් ඛාර මත 

නාභිර ති, භාවනාරා තාය පන භාවනාරතියා ස න් නා තත් තා සත් තසු 
අනුපස ්සනාසුමයව අභිර ති. යථා ච සුවණ් ණපඤ් ජමරපි පක් ඛිත් මතො සීමහො 

මි රාජා නාභිර ති, තිමයොජනසහස් සවිත් ථමත පන හි වන් මතමයව ර ති, 

එව යම් පි මයොගීසීමහො තිවිමධ සු තිභමවපි නාභිර ති, තීසු 
අනුපස ්සනාසුමයව ර ති. යථා ච සබ් බමසමතො සත් තප් පතිට් මඨො ඉද් ධි ා 

මවහාසඞ්  ම ො ඡද් දන් මතො නා රාජා න ර ජ් මඣ නාභිර ති, හි වති 

ඡද් දන් තරහමදමයව ර ති, එව යං මයොගීවරවාරමණො සබ් බස් මිම් පි 

සඞ් ඛාර මත නාභිර ති, ‘‘අනුප් පාමදො මඛ ’’න් තිආදිනා )පටි.  . 1.53) 

නමයන නිද් දිට් මඨ සන් තිපමදමයව ර ති, 
තන් නින් නතප් මපොණතප් පබ් භාර ානමසො මහොති. එත් තාවතා තස් ස 
නිබ් බිදානුපස් සනාඤාණං උප් පන් නං මහොතීති. 

9. මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසු 

ඤාණන් ති මුඤ් චිතුං චජිතුං කාම ති ඉච් ඡතීති මුඤ් චිතුකාම ො, 
මුඤ ්චිතුකා ස් ස භාමවො මුඤ් චිතුක යතා. පටිසඞ් ඛාති උපපරික් ඛතීති 

පටිසඞ් ඛා, පටිසඞ් ඛානං වා පටිසඞ් ඛා. සන් තිට් ඨති අජ් ඣුමපක් ඛතීති 

සන් තිට් ඨනා, සන් තිට් ඨනං වා සන් තිට් ඨනා. මුඤ් චිතුක යතා ච සා පටිසඞ් ඛා 
ච සන් තිට් ඨනා චාති මුඤ් චිතුක යතාපටිසඞ් ඛාසන් තිට් ඨනා. ඉති පුබ් බභාම  
නිබ් බිදාඤාමණන නිබ් බින් නස ්ස උප් පාදාදීනි පරිච් චජිතුකා තා 
මුඤ ්චිතුක යතා. මුඤ් චනස ්ස උපායකරණත් ථං  ජ් මඣ පටිසඞ් ඛානං 
පටිසඞ් ඛා. මුඤ් චිත් වා අවසාමන අජ් ඣුමපක් ඛනං සන් තිට් ඨනා. එවං 

අවත් ථාමභමදන තිප් පකාරා පඤ් ඤා සඞ් ඛාරානං අජ් ඣුමපක් ඛනාසු ඤාණං, 
මුඤ ්චිතුක යතාපටිසඞ් ඛාසන් තිට් ඨනාසඞ් ඛාතානං අවත් ථාමභමදන 
භින් නානං තිස් සන් නම් පි පඤ ්ඤානං සඞ් ඛාරුමපක් ඛතං ඉච් ඡන් මතන පන 

‘‘පඤ් ඤා’’ති ච ‘‘සඞ් ඛාරුමපක් ඛාසූ’’ති ච බහුවචනං කතං, අවත් ථාමභමදන 

භින් නස ්සාපි එකත් තා ‘‘ඤාණ’’න් ති එකවචනං කතන් ති මවදිතබ් බං. 
වුත් තඤ ්ච – ‘‘යා ච මුඤ් චිතුක යතා යා ච පටිසඞ් ඛානුපස් සනා යා ච 
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පටුන 

සඞ් ඛාරුමපක් ඛා, ඉම  ධම්  ා එකට් ඨා, බයඤ් ජනම ව නාන’’න් ති )පටි.  . 

1.227). මකචි පන ‘‘සඞ් ඛාරුමපක් ඛාසූති බහුවචනං ස ථවිපස් සනාවමසන 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛානං බහුත් තා’’තිපි වදන් ති. සඞ් ඛාරුමපක් ඛාසූති ච 
කිරියාමපක් ඛන් ති මවදිතබ් බං. අවත් ථාමභමදන පන මතන 

නිබ් බිදාඤාමණන නිබ් බින් දන් තස් ස උක් කණ් ඨන් තස් ස 
සබ් බභවමයොනි තිවිඤ් ඤාණට් ඨිතිසත් තාවාස මතසු සමභදමකසු 

සඞ් ඛාමරසු චිත් තං න සජ් ජති න ලග්  ති න බජ් ඣති, සබ් බසඞ් ඛාර තං 
මුඤ ්චිතුකා ං ඡඩ් මඩතුකා ං මහොති. 

අථ වා යථා ජාලබ් භන් තර මතො  ච් මඡො, සප් පමුඛ මතො  ණ් ඩූමකො, 

පඤ ්ජරපක් ඛිත් මතො වනකුක් කුමටො, දළ් හපාසවසං මතො මිම ො, 

අහිතුණ් ඩිකහත් ථ මතො සප් මපො,  හාපඞ් කපක් ඛන් මදො කුඤ් ජමරො, 

සුපණ් ණමුඛ මතො නා රාජා, රාහුමුඛපවිට් මඨො චන් මදො, 
සපත් තපරික් ඛිත් මතො පුරිමසොතිඑව ාදමයො තමතො තමතො මුච් චිතුකා ා 

නිස ්සරිතුකා ාව මහොන් ති, එවං තස් ස මයොගිමනො චිත් තං සබ් බස්  ා 
සඞ් ඛාර තා මුච් චිතුකා ං නිස ්සරිතුකා ං මහොති. එවඤ් හි වුච් ච ාමන 

‘‘මුච් චිතුකා ස් ස මුච් චිතුක යතා’’ති පාමඨො යුජ් ජති. එවඤ් ච සති ‘‘උප් පාදං 
මුඤ ්චිතුක යතා’’තිආදීසු ‘‘උප් පාදා මුච් චිතුක යතා’’තිආදි වත් තබ් බං 

මහොති, තස්  ා පුරිම ො එව අත් මථො සුන් දරතමරො. අථස් ස සබ් බසඞ් ඛාමරසු 
වි තාලයස ්ස සබ් බසඞ් ඛාර තං මුඤ් චිතුකා ස ්ස මුඤ් චිතුක යතාඤාණං 
උප් පජ් ජති. මසො එවං සබ් බභවමයොනි තිවිඤ් ඤාණට් ඨිතිසත් තාවාස මත 
සමභදමක සඞ් ඛාමර මුඤ් චිතුකාම ො මුඤ් චනස ්ස උපායසම් පාදනත් ථං පුන 
මත එව සඞ් ඛාමර පටිසඞ් ඛානුපස් සනාඤාමණන තිලක් ඛණං ආමරොමපත් වා 
විපස් සති. එවඤ් හි විපස් සමතො චස් ස අනිච් චවමසන නිමිත් තං 

පටිසඞ් ඛාඤාණං උප් පජ් ජති, දුක් ඛවමසන පවත් තං පටිසඞ් ඛාඤාණං 

උප් පජ් ජති, අනත් තවමසන නිමිත් තඤ් ච පවත් තඤ් ච පටිසඞ් ඛාඤාණං 
උප් පජ් ජති. මසො පටිසඞ් ඛානුපස් සනාඤාමණන ‘‘සබ් මබ සඞ් ඛාරා 
සුඤ ්ඤා’’ති දිස් වා තිලක් ඛණං ආමරොමපත් වා සඞ් ඛාමර පරිග්  ණ් හන් මතො 
භයඤ් ච නන් දිඤ් ච විප් පහාය භරියාය මදොසං දිස ්වා විස් සට් ඨභරිමයො විය 

පුරිමසො තස් සා භරියාය සඞ් ඛාමරසු උදාසීමනො මහොති  ජ් ඣත් මතො, 

‘‘අහ’’න් ති වා ‘‘  ’’න් ති වා න  ණ් හාති. තස් ස එවං ජානමතො එවං 
පස් සමතො තීසු භමවසු චිත් තං පතිලීයති පටිකුටති පටිවත් තති න 
සම් පසාරියති. මසයයථාපි නා  පදු පලාමස ඊසකං මපොමණ උදකඵුසිතානි 
පතිලීයන් ති පටිකුටන් ති පටිවත් තන් ති න සම් පසාරියන් ති. මසයයථාපි වා පන 
කුක් කුටපත් තං වා න් හාරුදද් දුලං වා අග් ගිම් හි පක් ඛිත් තං පතිලීයති පටිකුටති 

පටිවත් තති න සම් පසාරියති, එවං තස් ස තීසු භමවසු චිත් තං පතිලීයති 

පටිකුටති පටිවත් තති න සම් පසාරියති, උමපක් ඛා සණ් ඨාති. එව ස් ස 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණං උප් පන් නං මහොති. ඉමිනා 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාමණන සද් ධිං උපරි ම ොත්රභුඤඤාණස් ස සාධකං 
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පටුන 

අනුමලො ඤාණං පුබ් බාපරඤාමණහි අවුත් තම් පි වුත් තම ව මහොතීති 

මවදිතබ් බං. වුත් තඤ් හි භ වතා – 

‘‘මසො වත, භික් ඛමව, භික් ඛු කඤ් චි සඞ් ඛාරං නිච් චමතො 
ස නුපස් සන් මතො අනුමලොමිකාය ඛන් තියා ස න් නා මතො භවිස් සතීති 

මනතං ඨානං විජ් ජති, අනුමලොමිකාය ඛන් තියා අස න් නා මතො 

සම්  ත් තනියා ං ඔක් කමිස ්සතීති මනතං ඨානං විජ් ජති, 
සම්  ත් තනියා ං අමනොක් ක  ාමනො මසොතාපත් තිඵලං වා 
සකදා ාමිඵලං වා අනා ාමිඵලං වා අරහත් තඵලං වා සච් ඡිකරිස ්සතීති 

මනතං ඨානං විජ් ජතී’’තිආදි )අ. නි. 6.98; පටි.  . 3.36). 

වුත් තඤ ්ච ධම්  මසනාපතිනා – 

‘‘කතිහාකාමරහි අනුමලොමිකං ඛන් තිං පටිලභති? කතිහාකාමරහි 

සම්  ත් තනියා ං ඔක් ක ති? චත් තාලීසාය ආකාමරහි අනුමලොමිකං 

ඛන් තිං පටිලභති, චත් තාලීසාය ආකාමරහි සම්  ත් තනියා ං 

ඔක් ක තී’’තිආදි )පටි.  . 3.37). 

පට් ඨාමන මචතං වුත් තං භ වතා – 

‘‘අනුමලො ං ම ොත්රභුඤස ්ස අනන් තරපච් චමයන පච් චමයො. 
අනුමලො ං මවොදානස ්ස අනන් තරපච් චමයන පච් චමයො’’තිආදි )පට් ඨා. 
1.1.417). 

තස් ස හි තං සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණං ආමසවන් තස් ස භාමවන් තස් ස 

බහුලීකමරොන් තස් ස අධිම ොක් ඛසද් ධා බලවතරා මහොති, වීරියං සුපග්  හිතං, 

සති සූපට් ඨිතා, චිත් තං සුස ාහිතං, සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණං තික් ඛතරං 
පවත් තති. තස් ස ඉදානි  ග් ම ො උප් පජ් ජිස් සතීති සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය 

සඞ් ඛාමර ‘‘අනිච් චා’’ති වා ‘‘දුක් ඛා’’ති වා ‘‘අනත් තා’’ති වා සම්  සිත් වා 
භවඞ්  ං ඔතරති. භවඞ්  ානන් තරං සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය කතනමයමනව 

සඞ් ඛාමර ‘‘අනිච් චා’’ති වා ‘‘දුක් ඛා’’ති වා ‘‘අනත් තා’’ති වා ආරම්  ණං 
කුරු ානං උප් පජ් ජති  මනොද් වාරාවජ් ජනං. තදනන් තරං තමථව සඞ් ඛාමර 
ආරම්  ණං කත් වා ද් මව තීණි චත් තාරි වා ජවනචිත් තානි උප් පජ් ජන් ති. 
තංසම් පයුත් තං ඤාණං අනුමලො ඤාණං. තඤ් හි පුරි ානඤ් ච අට් ඨන් නං 

විපස් සනාඤාණානං තථකිච් චතාය අනුමලොම ති, උපරි ච පත් තබ් බානං 
සත් තතිංසාය මබොධිපක් ඛියධම්  ානං අනුමලොම ති. යථා හි ධම් මිමකො රාජා 
විනිච් ඡයට් ඨාමන නිසින් මනො අට් ඨන් නං මවොහාරික හා ත් තානං විනිච් ඡයං 
සුත් වා අ ති  නං පහාය  ජ් ඣත් මතො හුත් වා ‘‘එවං මහොතූ’’ති 

අනුම ොද ාමනො මතසඤ් ච විනිච් ඡයස් ස අනුමලොම ති, මපොරාණස ්ස ච 

රාජධම්  ස් ස. තත් ථ රාජා විය අනුමලො ඤාණං, අට් ඨ මවොහාරික හා ත් තා 

විය අට් ඨ විපස් සනාඤාණානි, මපොරාණරාජධම් ම ො විය සත් තතිංස 
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මබොධිපක් ඛියධම්  ා, යථා රාජා ‘‘එවං මහොතූ’’ති අනුම ොද ාමනො 

මවොහාරිකානඤ් ච විනිච් ඡයස ්ස රාජධම්  ස් ස ච අනුමලොම ති, එවමිදං 
අනිච් චාදිවමසන සඞ් ඛාමර ආරබ් භ උප් පජ් ජ ානානං අට් ඨන් නඤ් ච 

විපස් සනාඤාණානං තථකිච් චතාය අනුමලොම ති, උපරි ච පත් තබ් බානං 
සත් තතිංසාය මබොධිපක් ඛියධම්  ානං. තස්  ා අනුමලො ඤාණන් ති වුච් චති. 

10. බහිද්ධා වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා යගොත්රභුඤඤාණන් ති එත් ථ 

බහිද්ධාති සඞ් ඛාරනිමිත් තං. තඤ් හි අජ් ඣත් තචිත් තසන් තාමන 
අකුසලක් ඛන් මධ උපාදාය බහිද් ධාති වුත් තං. තස්  ා බහිද් ධා 

සඞ් ඛාරනිමිත් තම් හා වුට් ඨාති වි තං හුත් වා උද් ධං තිට් ඨතීති වුට් ඨානං, 

විවට් ටති පරාවට් ටති පරම් මුඛං මහොතීති විවට් ටනං, වුට් ඨානඤ් ච තං 

විවට් ටනඤ් චාති වුට් ඨානවිවට් ටනං. මතමනවාහ – 

‘‘ම ොත්රභුඤඤාණං සමුදයස් ස අසමුච් ඡින් දනමතො පවත් තා න 

වුට් ඨාති, නිබ් බානාරම්  ණමතො පන නිමිත් තා වුට් ඨාතීති එකමතො 

වුට් ඨානං මහොතී’’ති )විසුද් ධි. 2.827). 

පුථුජ් ජනම ොත් තාභිභවනමතො අරියම ොත් තභාවනමතො ම ොත්රභුඤ. ඉදඤ් හි 
අනුමලො ඤාමණහි පදු පලාසමතො උදකමිව සබ් බසඞ් ඛාරමතො 
පතිලීය ානචිත් තස් ස අනුමලො ඤාණස් ස ආමසවනන් මත අනිමිත් තං 
නිබ් බානං ආරම්  ණං කුරු ානං පුථුජ් ජනම ොත් තං පුථුජ් ජනසඞ් ඛං 
පුථුජ් ජනභූමිං අතික් ක  ානං අරියම ොත් තං අරියසඞ් ඛං අරියභූමිං 
ඔක් ක  ානං නිබ් බානාරම්  මණ 
පඨ ාවත් තනපඨ ාමභො පඨ ස න් නාහාරභූතං  ග්  ස් ස 

අනන් තරස නන් තරාමසවනඋපනිස් සයනත් ථිවි තවමසන ඡහි ආකාමරහි 
පච් චයභාවං සාධය ානං සිඛාප් පත් තං විපස් සනාය මුද් ධභූතං 
අපුනරාවත් තකං උප් පජ් ජති. 

11. දුභයතො වුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤා මග්යග ඤාණන් ති එත් ථ 

දුභයතොති උභමතො, ද් වයමතොති වා වුත් තං මහොති. කිමලසානං 
සමුච් ඡින් දනමතො කිමලමසහි ච තදනුවත් තකක් ඛන් මධහි ච 
නිබ් බානාරම්  ණකරණමතො බහිද් ධා සබ් බසඞ් ඛාරනිමිත් මතහි ච වුට් ඨාති 
විවට් ටතීති දුභමතො වුට් ඨානවිවට් ටමන පඤ් ඤා. මතමනවාහ – 

‘‘චත් තාරිපි  ග්  ඤාණානි අනිමිත් තාරම්  ණත් තා නිමිත් තමතො 

වුට් ඨහන් ති, සමුදයස් ස සමුච් ඡින් දනමතො පවත් තා වුට් ඨහන් තීති 

දුභමතො වුට් ඨානානි මහොන් තී’’ති )විසුද් ධි. 2.827). 

මග්යගඤාණන් ති නිබ් බානං  ග්  ති මපක් ඛති, නිබ් බානත් ථිමකහි වා 

 ග් ගීයති අන් මවසීයති, කිමලමස වා  ාමරන් මතො  ච් ඡති පවත් තතීති 

 ග් ම ො, තස් මිං  ග් ම  ඤාණං. ජාතිග්  හමණන එකවචනං කතං. තඤ් හි 
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ම ොත්රභුඤඤාණස ්ස අනන් තරං නිබ් බානං ආරම්  ණං කුරු ානං සයංවජ් මඣ 
කිමලමස නිරවමසසං සමුච් ඡින් ද ානං අන තග්  සංසාරවට් ටදුක් ඛසමුද් දං 
මසොසය ානං සබ් බාපායද් වාරානි පිදහ ානං සත් තඅරියධනසම් මුඛීභාවං 
කුරු ානං අට් ඨඞ් ගිකං මිච් ඡා ග්  ං පජහ ානං සබ් බමවරභයානි 
වූපස ය ානං සම්  ාසම් බුද් ධස් ස ඔරසපුත් තභාවමුපනය ානං අඤ් ඤානි ච 
අමනකානි ආනිසංසසතානි පටිලාභය ානං  ග්  ඤාණං උප් පජ් ජති. 

ඨාතුං ඉච් ඡං පුරිමසො, ලඞ් ඝිත් වා  ාතිකාය පරතීමර; 

මවම නා ම්   යථා,  ණ් හිත් වා ඔරි තිරතරුබද් ධං. 

රජ් ජුං වා දණ් ඩං වා, උල් ලඞ් ඝිත් වාන පාරනින් නතනු; 

පාරාපන් මනො පන තං, මුඤ ්චිය මවධං පතිට් ඨහති පාමර. 

එවං මයො ාවචමරො, සක් කාය යම් හි ඔරිම  තීමර; 

දිට් ඨභමයො අභමය පන, ඨාතුං ඉච් ඡං අ තපාමර. 

උදයබ් බයානුපස් ස, පභුඤතිකමවම න ආ මතො රජ් ජුං; 

රූපාව් හං දණ් ඩං වා, තදිතරඛන් ධාව් හයං සම්  ා. 

 ණ් හිත් වා ආවජ් ජන, චිත් මතන හි පුබ් බවුත් තනයමතොව; 

අනුමලොම හුල් ලඞ් ඝිය, නිබ් බුතිනින් මනො තදාසමනොප මතො. 

තං මුඤ ්චිය ම ොත්රභුඤනා, අලද් ධආමසවමනන තු පමවධං; 

පතිමතො සඞ් ඛතපාමර, තමතො පතිට් ඨාති  ග්  ඤාමණන. 

පස් සිතුකාම ො චන් දං, චන් මද ඡන් නම් හි අබ් භපටමලහි; 

ථුලකසුඛු සුඛුම සු, අබ් මභසු හමටසු වායුනා ක මතො. 

චන් දං පස් මසයය නමරො, යථා තමථවානුමලො ඤාමණහි ක ා; 

සච් චච් ඡාදකම ොමහ, විනාසිමත මපක් ඛමත හි ම ොත්රභුඤ අ තං. 

වාතා විය මත චන් දං, අ තං න හි මපක් ඛමරනුමලො ානි; 

පුරිමසො අබ් භානි යථා, ම ොත්රභුඤ න ත ං විමනොමදති. 

භමිතම් හි චක් කයන් මත, ඨිමතො නමරො අඤ් ඤදින් නසඤ් ඤාය; 

උසුපාමත ඵලකසතං, අමපක් ඛ ාමනො යථා විජ් මඣ. 

එවමිධ  ග්  ඤාණං, ම ොත්රභුඤනා දින් නසඤ් ඤ විහාය; 

නිබ් බාමන වත් තන් තං, මලොභක් ඛන් ධාදිමක පදාමලති. 

සංසාරදුක් ඛජලධිං, මසොසයති පිදහති දුග්  තිද් වාරං; 

කුරුමත ච අරියධනිනං, මිච් ඡා ග්  ඤ ්ච පජහාති. 
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මවරභයානි ස යමත, කමරොති නාථස් ස ඔරසසුතත් තං; 

අඤ ්මඤ ච අමනකසමත, ආනීසංමස දදාති ඤාණමිදන් ති. 

12. පයෙොගප්පටිප්පස්සද්ධිපඤ්ඤාඵයලඤාණන් ති එත් ථ පයෙොයගොති 

භුඤමසො මයොම ො, ඵලසච් ඡිකිරියාය  ග්  භාවනාය උභමතො 

වුට් ඨානපමයොම ො, තස් ස පමයො ස් ස පටිප් පස ්සම් භනං නිට් ඨානං 

පමයො පටිප් පස් සද් ධි. කිං තං? චතු ග්  කිච් චපරිමයොසානං. තස් සා 
පමයො පටිප් පස් සද් ධියා මහතුභූතාය පවත් තා ඵමල පඤ් ඤා 

පමයො ප් පටිප් පස් සද් ධිපඤ ්ඤා. ඵලති විපච් චතීති ඵලං, තස් මිං ඵමල 
තංසම් පයුත් තං ඤාණං. එමකකස් ස හි  ග්  ඤාණස් ස අනන් තරා තස් ස 
තස් මසව විපාකභූතානි නිබ් බානාරම්  ණානි තීණි වා ද් මව වා එකං වා 
ඵලචිත් තානි උප් පජ් ජන් ති. අනන් තරවිපාකත් තාමයව මලොකුත් තරකුසලානං 

‘‘ස ාධි ානන් තරිකඤ් ඤ ාහූ’’ති )ඛු. පා. 6.5; සු. නි. 228) ච, ‘‘දන් ධං 

ආනන් තරිකං පාපුණාති ආසවානං ඛයායා’’ති )අ. නි. 4.162) ච ආදි වුත් තං. 

යස් ස ද් මව අනුමලො ානි, තස් ස තතියං ම ොත්රභුඤ, චතුත් ථං  ග්  චිත් තං, තීණි 

ඵලචිත් තානි මහොන් ති. යස ්ස තීණි අනුමලො ානි, තස් ස චතුත් ථං ම ොත්රභුඤ, 

පඤ ්ච ං  ග්  චිත් තං, ද් මව ඵලචිත් තානි මහොන් ති. යස් ස චත් තාරි 

අනුමලො ානි, තස් ස පඤ් ච ං ම ොත්රභුඤ, ඡට් ඨං  ග්  චිත් තං, එකං ඵලචිත් තං 
මහොති. ඉදං  ග්  වීථියං ඵලං. කාලන් තරඵලං පන ස ාපත් තිවමසන 
උප් පජ් ජ ානං නිමරොධා වුට් ඨහන් තස් ස උප් පජ් ජ ානඤ් ච එමතමනව 
සඞ්  හිතං. 

13. ඡින්නවටුමානුපස්සයන පඤ්ඤාති මතන මතන අරිය ග් ම න 
සමුච් ඡින් නං තං තං උපක් කිමලසං පච් ඡා පස් සමන පඤ් ඤා. 

විමුත්තිඤාණන් ති විමුත් තියා ඤාණං. විමුත්තීති ච උපක් කිමලමසහි විමුත් තං 

පරිසුද් ධං චිත් තං, විමුත් තභාමවො වා. තස් සා විමුත් තියා ජානනං ඤාණං 
විමුත් තිඤාණං. කිමලමසහි විමුත් තං චිත් තසන් තතිම් පි කිමලමසහි 
විමුත් තභාවම් පි පච් චමවක් ඛන් මතො කිමලමසහි න විනා පච් චමවක් ඛතීති 
එමතන පහීනකිමලසපච් චමවක් ඛණං වුත් තං මහොති. ‘‘විමුත් තස් මිං 

විමුත් තමිති ඤාණං මහොතී’’ති ( හාව. 23; දී. නි. 1.248) හි ඉදම ව සන් ධාය 
වුත් තං. අවසිට් ඨකිමලසපච් චමවක් ඛණං පන අවුත් තම් පි ඉමිනාව වුත් තං 
මහොතීති  මහතබ් බං. වුත් තඤ් ච – 

‘‘වුත් තම් හි එකධම් ම , මය ධම්  ා එකලක් ඛණා මතන; 

වුත් තා භවන් ති සබ් මබ, ඉති වුත් මතො ලක් ඛමණො හාමරො’’ති. 

(මනත් ති. 4.5 නිද් මදසවාර); 

අථ වා අරහමතො අවසිට් ඨකිමලසපච් චමවක් ඛණාභාවා චතුන් නං 
අරියානං ලබ් භ ානං පහීනකිමලසපච් චමවක් ඛණම ව වුත් තන් ති 
මවදිතබ් බං. 
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14. තදා සමුදාගයත ධම්යම පස්සයන පඤ්ඤාති තදා  ග්  ක් ඛමණ 
ඵලක් ඛමණ ච සමුදා මත පටිලාභවමසන ච පටිමවධවමසන ච ස ා මත 
සම් පත් මත ස ඞ් ගිභූමත  ග්  ඵලධම් ම  චතුසච් චධම් ම  ච පස් සනා 

මපක් ඛණා පජානනා පඤ් ඤා. පච්චයවක්ඛයණ ඤාණන් ති නිවත් තිත් වා භුඤසං 
පස් සනං ජානනං ඤාණං. ඉමිනා ච ඤාණද් වමයන පච් චමවක් ඛණඤාණානි 
වුත් තානි මහොන් ති. මසොතාපන් නස ්ස හි  ග්  වීථියං 

මසොතාපත් තිඵලපරිමයොසාමන චිත් තං භවඞ්  ං ඔතරති, තමතො භවඞ්  ං 

උපච් ඡින් දිත් වා  ග්  පච් චමවක් ඛණත් ථාය  මනොද් වාරාවජ් ජනං උප් පජ් ජති, 
තස් මිං නිරුද් මධ පටිපාටියා සත් ත  ග්  පච් චමවක් ඛණජවනානීති. පුන 
භවඞ්  ං ඔතරිත් වා මතමනව නමයන ඵලාදීනං පච් චමවක් ඛණත් ථාය 

ආවජ් ජනාදීනි උප් පජ් ජන් ති. මයසං උප් පත් තියා එස  ග්  ං පච් චමවක් ඛති, 

ඵලං පච් චමවක් ඛති, පහීනකිමලමස පච් චමවක් ඛති, අවසිට් ඨකිමලමස 

පච් චමවක් ඛති, නිබ් බානං පච් චමවක් ඛති. මසො හි ‘‘ඉමිනා වතාහං  ග් ම න 

ආ මතො’’ති  ග්  ං පච් චමවක් ඛති, තමතො ‘‘අයං ම  ආනිසංමසො 

ලද් මධො’’ති ඵලං පච් චමවක් ඛති, තමතො ‘‘ඉම  නා  ම  කිමලසා පහීනා’’ති 

පහීනකිමලමස පච් චමවක් ඛති, තමතො ‘‘ඉම  නා  ම  කිමලසා 

අවසිට් ඨා’’ති උපරි ග්  වජ් මඣ කිමලමස පච් චමවක් ඛති, අවසාමන ‘‘අයං 
ම  ධම් ම ො ආරම්  ණමතො පටිලද් මධො’’ති අ තං නිබ් බානං පච් චමවක් ඛති. 
ඉති මසොතාපන් නස ්ස අරියසාවකස් ස පඤ් ච පච් චමවක් ඛණානි මහොන් ති. 

යථා ච මසොතාපන් නස ්ස, එවං සකදා ාමිඅනා ාමීනම් පි. අරහමතො පන 
අවසිට් ඨකිමලසපච් චමවක් ඛණං නා  නත් ථීති චත් තාරිමයව 
පච් චමවක් ඛණානි. එවං සබ් බානි එකූනවීසති පච් චමවක් ඛණඤාණානි. 
උක් කට් ඨපරිච් මඡමදොමයව මචමසො. පහීනාවසිට් ඨකිමලසපච් චමවක් ඛණං 
මසක් ඛානං මහොති වා න වා. තස් ස හි අභාවමතොමයව  හානාම ො සක් මකො 

භ වන් තං පුච් ඡි ‘‘මකොසු නා  ම  ධම් ම ො අජ් ඣත් තං අප් පහීමනො, මයන 

ම  එකදා මලොභධම්  ාපි චිත් තං පරියාදාය තිට් ඨන් තී’’තිආදි ) . නි. 1.175). 

එත් ථ ධම්  ට් ඨිතිඤාණාදීනං එකාදසන් නං ඤාණානං විභාවනත් ථාය 
අයං උප ා මවදිතබ් බා – යථා පුරිමසො ‘‘ ච් මඡ  මහස් සාමී’’ති  ච් ඡඛිප් පං 
 මහත් වා තදනුරූමප උදමක ඔසාමරත් වා ඛිප් පමුමඛන හත් ථං ඔතාමරත් වා 
අන් මතොඋදමක කණ් හසප් පං  ච් ඡසඤ් ඤාය ගීවාය දළ් හං  මහත් වා ‘‘ හා 
වත  යා  ච් මඡො ලද් මධො’’ති තුට් මඨො උක් ඛිපිත් වා පස් සන් මතො 
මසොවත් ථිකත් තයදස් සමනන ‘‘සප් මපො’’ති සඤ ්ජානිත් වා භීමතො ආදීනවං 
දිස ්වා  හමණ නිබ් බින් මනො මුඤ් චිතුකාම ො හුත් වා මුඤ් චනස ්ස උපායං 
කමරොන් මතො අග්  නඞ් ගුට් ඨමතො පට් ඨාය හත් ථං නිබ් මබමඨත් වා බාහං 
උක් ඛිපිත් වා උපරිසීමස ද් මව තමයො වාමර පරිබ් භම ත් වා සප් පං දුබ් බලං 

කත් වා ‘‘ ච් ඡ මර දුට් ඨසප් පා’’ති නිස් සජ් ජිත් වා මවම න ථලං ආරුය් හ 

ඨිමතොව ‘‘ හන් තස් ස වත මභො සප් පස් ස මුඛමතො මුත් මතොම් හී’’ති හට් මඨො 
ආ ත ග්  ං ඔමලොමකයය. 
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පටුන 

තත් ථ තස් ස පුරිසස් ස  ච් ඡසඤ් ඤාය කණ් හසප් පං දළ් හං  මහත් වා 
තුස් සනං විය ඉ ස් ස මයොගිමනො ආදිමතො බාලපුථුජ් ජනස ්ස 
අනිච් චතාදිවමසන භයානකං ඛන් ධපඤ් චකං නිච් චාදිසඤ් ඤාය ‘‘අහං 

  ා’’ති දිට් ඨිතණ් හාහි දළ් හං  මහත් වා තුස් සනං, තස් ස ඛිප් පමුඛමතො සප් පං 

නීහරිත් වා මසොවත් ථිකත් තයං දිස් වා ‘‘සප් මපො’’ති සඤ් ජානනං විය 
සප් පච් චයනා රූපපරිග්  මහන ඝනවිනිබ් මභො ං කත් වා කලාපසම්  සනාදීහි 

ඤාමණහි ඛන් ධපඤ් චකස ්ස අනිච් චතාදිලක් ඛණත් තයං දිස් වා ‘‘අනිච් චං 

දුක් ඛ නත් තා’’ති තස් ස වවත් ථාපනං, තස් ස භායනං විය ඉ ස් ස 

භයතුපට් ඨානඤාණං, සප් මප ආදීනවදස් සනං විය ආදීනවානුපස් සනාඤාණං, 

සප් ප හමණ නිබ් බින් දනං විය නිබ් බිදානුපස් සනාඤාණං, සප් පං 

මුඤ ්චිතුකා තා විය මුඤ ්චිතුක යතාඤාණං, මුඤ ්චනස ්ස උපායකරණං විය 

පටිසඞ් ඛානුපස් සනාඤාණං, සප් පං පරිබ් භම ත් වා දුබ් බලං කත් වා 
නිවත් තිත් වා ඩංසිතුං අස ත් ථභාවපාපනං විය තිලක් ඛණාමරොපමනන 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛානුමලො ඤාමණහි සඞ් ඛාමර පරිබ් භම ත් වා දුබ් බලං කත් වා 

පුන නිච් චසුඛත් තාකාමරන උපට් ඨාතුං අස ත් ථතාපාපනං, සප් පවිස් සජ් ජනං 

විය ම ොත්රභුඤඤාණං, සප් පං විස් සජ් මජත් වා ථලං ආරුය් හ ඨානං විය 

නිබ් බානථලං ආරුය් හ ඨිතං  ග්  ඵලඤාණං, හට් ඨස ්ස 
ආ ත ග් ම ොමලොකනං විය  ග්  ාදිපච් චමවක් ඛණඤාණන් ති. 

ඉම සඤ ්ච සුත යඤාණාදීනං චුද් දසන් නං ඤාණානං 
උප් පත් තික් කම න පටිපත් තික් කම න ච මදසනක් ක ස් ස කතත් තා 

පච් චමවක් ඛමණසු පඨ ං කිමලසපච් චමවක් ඛණං මහොති, තමතො 
 ග්  ඵලනිබ් බානපච් චමවක් ඛණානීති මවදිතබ් බං. 

‘‘මලොකුත් තරං ඣානං භාමවති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට් ඨි තානං 

පහානාය, කා රා බයාපාදානං තනුභාවාය, කා රා බයාපාදානං 

අනවමසසප් පහානාය, රූපරා අරූපරා  ානඋද් ධච් චඅවිජ් ජානං 

අනවමසසප් පහානායා’’ති )ධ. ස. 277, 361-363) ච කිමලසප් පහානංමයව 
අධිකං කත් වා  ග්  පටිපත් තියා වුත් තත් තා පටිපත් තානුරූමපමනව 

කිමලසපච් චමවක් ඛණස් ස ආදිභාමවො යුජ් ජති, අට් ඨකථායං වුත් තක් කම ො 
පන දස් සිමතොමයව. මසො පන කම ො පඤ් චවිමධො උප් පත් තික් කම ො 
පහානක් කම ො පටිපත් තික් කම ො භූමික් කම ො මදසනක් කම ොති. 

‘‘පඨ ං කලලං මහොති, කලලා මහොති අබ් බුදං; 

අබ් බුදා ජායමත මපසි, මපසි නිබ් බත් තතී ඝමනො’’ති. )සං. නි. 1.235) 

– 

එව ාදි උප් පත් තික් කම ො. ‘‘දස් සමනන පහාතබ් බා ධම්  ා, භාවනාය 

පහාතබ් බා ධම්  ා’’ති )ධ. ස. තික ාතිකා 8) එව ාදි පහානක් කම ො. 
‘‘සීලවිසුද් ධි චිත් තවිසුද් ධි දිට් ඨිවිසුද් ධි කඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධි 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  ඤාණකථා 
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පටුන 

 ග්  ා ග්  ඤාණදස් සනවිසුද් ධි පටිපදාඤාණදස් සනවිසුද් ධි 

ඤාණදස ්සනවිසුද් ධී’’ති එව ාදි පටිපත් තික් කම ො. ‘‘කා ාවචරා ධම්  ා, 

රූපාවචරා ධම්  ා, අරූපාවචරා ධම්  ා’’ති )ධ. ස. දුක ාතිකා 93-95) එව ාදි 
භූමික් කම ො. ‘‘චත් තාමරො සතිපට් ඨානා චත් තාමරො සම්  ප් පධානා චත් තාමරො 
ඉද් ධිපාදා පඤ ්චින් ද්රියානි පඤ් ච බලානි සත් ත මබොජ් ඣඞ්  ා අරිමයො 

අට් ඨඞ් ගිමකො  ග් ම ො’’ති ( . නි. 3.43;  හානි. 191; චූළනි. 

ම ත් තගූ ාණවපුච් ඡානිද් මදස 22) වා, ‘‘අනුපුබ් බිකථං කමථසි. මසයයථිදං 
– දානකථං සීලකථං සග්  කථං කා ානං ආදීනවං ඔකාරං සංකිමලසං 

මනක් ඛම් ම  ආනිසංසං පකාමසසී’’ති ) හාව. 31; දී. නි. 1.298; 2.83) වා 
එව ාදි මදසනක් කම ො. ඉධ පන චුද් දසන් නං ඤාණානං උප් පත් තික් කම ො 
පටිපත් තික් කම ො ච තදුභයවමසන පටිපාටියා මදසිතත් තා මදසනක් කම ො 
චාති තමයො ක ා මවදිතබ් බා. 

15. ඉදානි යස්  ා මහට් ඨා සරූමපන නා රූපවවත් ථානඤාණං න 

වුත් තං, තස්  ා පඤ් චධා නා රූපප් පමභදං දස් මසතුං අජ්ඣත්තවවත්ථායන

පඤ්ඤා වත්ථුනානත්යත ඤාණන් තිආදීනි පඤ් ච ඤාණානි උද් දිට් ඨානි. 

සකමල හි නා රූමප වුත් මත යං පරිග්  මහතුං සක් කා, යඤ ්ච 

පරිග්  මහතබ් බං, තං පරිග්  මහස ්සති. මලොකුත් තරනා ඤ් හි 

පරිග්  මහතුඤ් ච න සක් කා අනධි තත් තා, න ච පරිග්  මහතබ් බං 

අවිපස ්සනූප ත් තා. තත් ථ අජ්ඣත්තවවත්ථායනති ‘‘එවං පවත් ත ානා  යං 
අත් තාති  හණං  මිස් සා ා’’ති ඉමිනා විය අධිප් පාමයන අත් තානං අධිකාරං 

කත් වා පවත් තාති අජ් ඣත් තා. අජ්ඣත්තසද් මදො පනායං ම ොචරජ් ඣත් මත 
නියකජ් ඣත් මත අජ් ඣත් තජ් ඣත් මත විසයජ් ඣත් මතති චතූසු අත් මථසු 

දිස ්සති. ‘‘මතන, ආනන් ද, භික් ඛුනා තස් මිංමයව පුරි ස් මිං ස ාධිනිමිත් මත 

අජ් ඣත් තම ව චිත් තං සණ් ඨමපතබ් බං, අජ් ඣත් තරමතො 

ස ාහිමතො’’තිආදීසු )ධ. ප. 362) හි අයං ම ොචරජ් ඣත් මත දිස් සති. 

‘‘අජ් ඣත් තං සම් පසාදනං )දී. නි. 1.228; ධ. ස. 161), අජ් ඣත් තං වා 

ධම් ම සු ධම්  ානුපස් සී විහරතී’’තිආදීසු )දී. නි. 2.373) නියකජ් ඣත් මත. ‘‘ඡ 

අජ් ඣත් තිකානි ආයතනානි, අජ් ඣත් තිකා ධම්  ා’’තිආදීසු )ධ. ස. 

තික ාතිකා 20) අජ් ඣත් තජ් ඣත් මත. ‘‘අයං මඛො, පනානන් ද, විහාමරො 
තථා මතන අභිසම් බුද් මධො යදිදං සබ් බනිමිත් තානං අ නසිකාරා අජ් ඣත් තං 

සුඤ ්ඤතං උපසම් පජ් ජ විහරතී’’තිආදීසු ) . නි. 3.187) විසයජ් ඣත් මත, 
ඉස් සරියට් ඨාමනති අත් මථො. ඵලස ාපත් ති හි බුද් ධානං ඉස් සරියට් ඨානං 
නා . ඉධ පන අජ් ඣත් තජ් ඣත් මත දට් ඨබ් මබො. මතසං අජ් ඣත් තානං 

වවත් ථාමන අජ් ඣත් තවවත් ථාමන. වත්ථුනානත්යතති වත් ථූනං 

නානාභාමව, නානාවත් ථූසූති අත් මථො. එත් ථ ජවන මනොවිඤ් ඤාණස ්ස 
පච් චයභූමතො භවඞ්   මනොපි චක් ඛාදිපඤ් චකං විය උප් පත් තිට් ඨානත් තා 
වත් ථූති වුත් මතො. ආවජ් ජනම් පි තන් නිස ්සිතම ව කාතබ් බං. 

16. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  ඤාණකථා 

27 

පටුන 

බහිද්ධාති ඡහි අජ් ඣත් තජ් ඣත් මතහි බහිභූමතසු මතසං විසමයසු. 

යගොචරනානත්යතති විසයනානත් මත. 

17. චරිොවවත්ථායනති 
විඤ ්ඤාණචරියාඅඤ් ඤාණචරියාඤාණචරියාවමසන චරියානං වවත් ථාමන. 
‘‘චරියවවත් ථාමන’’ති රස ්සං කත් වාපි පඨන් ති. 

18. චතුධම්මවවත්ථායනති කා ාවචරභූමිආදීනං චුද් දසන් නං 

චතුක් කානං වමසන චතුන් නං චතුන් නං ධම්  ානං වවත් ථාමන. භූමීති ච 

‘‘භූමි තඤ් ච මවහාසට් ඨඤ ්චා’’තිආදීසු )සං. නි. 1.136) පථවියං වත් තති. 

‘‘අභූමිං තාත,  ා මසවා’’තිආදීසු )ජා. 1.6.34) විසමය. ‘‘සුඛභූමියං 

කා ාවචමර’’තිආදීසු )ධ. ස. 988) උප් පජ් ජනට් ඨාමන. ඉධ පන මකොට් ඨාමස 
වත් තති. පරිච් මඡමදතිපි වදන් ති. 

19. නවධම්මවවත්ථායනති කා ාවචරකුසලාදිවමසන 
පාම ොජ් ජමූලකවමසන මයොනිමසො  නසිකාරමූලකවමසන ච නවන් නං 
නවන් නං ධම්  ානං වවත් ථාමන. ඉම සු ච පඤ් චසු ඤාමණසු පඨ ං 

අජ් ඣත් තධම්  ා වවත් ථාමපතබ් බාති වත් ථුනානත් මත ඤාණං පඨ ං වුත් තං, 
තමතො මතසං විසයා වවත් ථාමපතබ් බාති තදනන් තරං ම ොචරනානත් මත 

ඤාණං වුත් තං, තමතො පරානි තීණි ඤාණානි තිණ් ණං චතුන් නං නවන් නං 
වමසන  ණනානුමලොම න වුත් තානි. 

20. ඉදානි යස්  ා නා රූපස් මසව පමභදමතො වවත් ථාපනඤාණං 

ඤාතපරිඤ් ඤා, තදනන් තරං තීරණපරිඤ් ඤා, තදනන් තරං පහානපරිඤ් ඤාති 

තිස් මසො පරිඤ් ඤා. තංසම් බන් ධා ච භාවනාසච් ඡිකිරියා මහොන් ති, තස්  ා 
ධම්  නානත් තඤාණානන් තරං ඤාතට් මඨ ඤාණාදීනි පඤ් ච ඤාණානි 
උද් දිට් ඨානි. තිස් මසො හි පරිඤ් ඤා ඤාතපරිඤ් ඤා තීරණපරිඤ් ඤා 

පහානපරිඤ් ඤා ච. තත් ථ ‘‘රුප් පනලක් ඛණං රූපං, මවදයිතලක් ඛණා 
මවදනා’’ති එවං මතසං මතසං ධම්  ානං 

පච් චත් තලක් ඛණසල් ලක් ඛණවමසන පවත් තා පඤ් ඤා ඤාතපරිඤ්ඤා නා . 

‘‘රූපං අනිච් චං දුක් ඛං අනත් තා, මවදනා අනිච් චා දුක් ඛා අනත් තා’’තිආදිනා 
නමයන මතසං මතසං ධම්  ානං සා ඤ් ඤලක් ඛණං ආමරොමපත් වා පවත් තා 

ලක් ඛණාරම්  ණිකවිපස් සනාපඤ් ඤා තීරණපරිඤ්ඤා නා . මතසුමයව පන 
ධම් ම සු නිච් චසඤ් ඤාදිපජහනවමසන පවත් තා 

ලක් ඛණාරම්  ණිකවිපස් සනාව පහානපරිඤ්ඤා නා . 

තත් ථ සඞ් ඛාරපරිච් මඡදමතො පට් ඨාය යාව පච් චයපරිග්  හා 
ඤාතපරිඤ් ඤාය භූමි. එතස් මිඤ ්හි අන් තමර ධම්  ානං 
පච් චත් තලක් ඛණපටිමවධස් මසව ආධිපච් චං මහොති. කලාපසම්  සනමතො 
පට් ඨාය යාව උදයබ් බයානුපස් සනා තීරණපරිඤ් ඤාය භූමි. එතස ්මිඤ් හි 
අන් තමර සා ඤ් ඤලක් ඛණපටිමවධස් මසව ආධිපච් චං මහොති. 
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භඞ්  ානුපස් සනං ආදිං කත් වා උපරි පහානපරිඤ් ඤාය භූමි. තමතො පට් ඨාය හි 

‘‘අනිච් චමතො අනුපස් සන් මතො නිච් චසඤ් ඤං පජහති, දුක් ඛමතො 

අනුපස ්සන් මතො සුඛසඤ් ඤං පජහති, අනත් තමතො අනුපස් සන් මතො 

අත් තසඤ් ඤං පජහති, නිබ් බින් දන් මතො නන් දිං පජහති, විරජ් ජන් මතො රා ං 

පජහති, නිමරොමධන් මතො සමුදයං පජහති, පටිනිස ්සජ් ජන් මතො ආදානං 

පජහතී’’ති )පටි.  . 1.52) එවං නිච් චසඤ් ඤාදිපහානසාධිකානං සත් තන් නං 
අනුපස ්සනානං ආධිපච් චං මහොති. 

තත් ථ අභිඤ්ඤාපඤ්ඤාති ධම්  ානං රුප් පනාදිසභාමවන ජානනපඤ් ඤා. 
සා හි මසොභනට් මඨන අභිසද් මදන ‘‘මතසං මතසං ධම්  ානං 
සභාවජානනවමසන මසොභනං ජානන’’න් ති කත් වා අභිඤ් ඤාති වුච් චති. 

ඤාතට්යඨඤාණන් ති ජානනසභාවං ඤාණං. 

21. පරිඤ්ඤාපඤ්ඤාති ජානනපඤ් ඤා. සා හි බයාපනට් මඨන 

පරිසද් මදන ‘‘අනිච් චාදිසා ඤ් ඤලක් ඛණවමසන සකිච් චස ාපනවමසන වා 

බයාපිතං ජානන’’න් ති කත් වා පරිඤ් ඤාති වුච් චති. තීරණට්යඨ ඤාණන් ති 

උපපරික් ඛණසභාවං, සම්  සනසභාවං වා ඤාණං. 

22. පහායන පඤ්ඤාති නිච් චසඤ් ඤාදීනං පජහනා පඤ් ඤා, පජහතීති වා, 

පජහන් ති එමතනාති වා පහානං. පරිච්චාගට්යඨ ඤාණන් ති පරිච් චජනසභාවං 
ඤාණං. 

23. භාවනාපඤ්ඤාති වඩ් ඪනපඤ් ඤා. එකරසට්යඨ ඤාණන් ති 

එකකිච් චසභාවං ඤාණං, විමුත් තිරමසන වා එකරසසභාවං ඤාණං. 

24. සච්ඡිකිරිොපඤ්ඤාති පටිමවධවමසන පටිලාභවමසන වා 

පච් චක් ඛකරණපඤ් ඤා. ඵස්සනට්යඨ ඤාණන් ති තදුභයවමසමනව 
වින් දනසභාවං ඤාණං. 

25-28. ඉදානි යස්  ා පහානභාවනාසච් ඡිකිරියඤාණානි 

අරිය ග්  ඵලසම් පයුත් තානිපි මහොන් ති, තස්  ා තදනන් තරං 
අරියපුග්  ලානංමයව ලබ් භ ානානි චත් තාරි පටිසම් භිදාඤාණානි 
උද් දිට් ඨානි. තත් ථාපි පච් චයුප් පන් මනො අත් මථො දුක් ඛසච් චං විය පාකමටො 

සුවිඤ් මඤමයයො චාති පඨ ං අත්ථපටිසම්භිදාඤාණං උද් දිට් ඨං, තස් ස 

අත් ථස ්ස මහතුධම්  විසයත් තා තදනන් තරං ධම්මපටිසම්භිදාඤාණං, 

තදුභයස් ස නිරුත් තිවිසයත් තා තදනන් තරං නිරුත්තිපටිසම්භිදාඤාණං, මතසු 

තීසුපි ඤාමණසු පවත් තනමතො තදනන් තරං පටිභානපටිසම්භිදාඤාණං. ප-
කාරං දීඝං කත් වා ච පඨන් ති. 

29-31. ඉමතො පරානි විහාරට් මඨ ඤාණාදීනි තීණි ඤාණානි 
අරියානංමයව සම් භවමතො පටිසම් භිදාපමභදමතො ච 
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පටිසම් භිදාඤාණානන් තරං උද් දිට් ඨානි. විහාරට් මඨ ඤාණඤ් හි 

ධම්  පටිසම් භිදා මහොති, ස ාපත් තට් මඨ ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා. 

ධම්  සභාමව ඤාණඤ් හි පටිසම් භිදාකථායං )පටි.  . 2.30) 
ධම්  පටිසම් භිදාති වුත් තං. නිබ් බාමන ඤාණං පන අත් ථපටිසම් භිදා එව. 

තත් ථ විහාරනානත්යතති අනිච් චානුපස් සනාදිවමසන 

නානාවිපස් සනාවිහාමර. විහාරට්යඨති විපස් සනාවිහාරසභාමව. විහායරොති ච 

සසම් පයුත් තා විපස් සනා එව. සමාපත්තිනානත්යතති අනිමිත් තාදිවමසන 

නානාඵලස ාපත් තියං. සමාපත්තීති ච මලොකුත් තරඵලභූතා 

චිත් තමචතසිකධම්  ා. විහාරසමාපත්තිනානත්යතති උභයවමසන වුත් තං. 

32. තමතො විහාරස ාපත් තිඤාණසාධකස් ස ‘‘දුභමතො වුට් ඨානවිවට් ටමන 
පඤ ්ඤා’’ති පුබ් මබ වුත් තස් සාපි  ග්  ඤාණස් ස ආසවසමුච් මඡදස ත් ථතං 
අනන් තරඵලදායකත් තඤ් ච කාරමණන විමසමසත් වා අපමරනාකාමරන 
වත් තුකාම න තමදව ‘‘ආනන් තරිකස ාධිම් හි ඤාණ’’න් ති උද් දිට් ඨං. තත් ථ 

අවික්යඛපපරිසුද්ධත්තාති වික් ඛිපති මතන චිත් තන් ති වික් මඛමපො, 

උද් ධච් චස් මසතං නා ං. න වික් මඛමපො අවික් මඛමපො, උද් ධච් චපටිපක් ඛස ්ස 

ස ාධිස් මසතං නා ං. පරිසුද් ධස් ස භාමවො පරිසුද් ධත් තං, අවික් මඛපස් ස 

පරිසුද් ධත් තං අවික් මඛපපරිසුද් ධත් තං, තස්  ා අවික් මඛපපරිසුද් ධත් තා 
ස ාධිස් ස පරිසුද් ධභාමවනාති අත් මථො. ඉදඤ් හි ආසවසමුච් මඡදස් ස 

අනන් තරඵලදායකත් තස් ස ච කාරණවචනං. ආසවසමුච්යඡයදති එත් ථ 

ආසවන් තීති ආසවා, චක් ඛුමතොපි…මප.…  නමතොපි සන් දන් ති 

පවත් තන් තීති වුත් තං මහොති. ධම්  මතො යාව ම ොත්රභුඤං, ඔකාසමතො යාව 

භවග්  ං සවන් තීති වා ආසවා, එතං ධම්  ං එතඤ් ච ඔකාසං අන් මතොකරිත් වා 
පවත් තන් තීති අත් මථො. අන් මතොකරණත් මථො හි අයං ආ-කාමරො. 
චිරපාරිවාසිකට් මඨන  දිරාදමයො ආසවා වියාතිපි ආසවා. මලොකස ්මිඤ ්හි 
චිරපාරිවාසිකා  දිරාදමයො ආසවාති වුච් චන් ති. යදි ච චිරපාරිවාසිකට් මඨන 

ආසවා, එමතමයව භවිතු රහන් ති. වුත් තඤ් මහතං – 

‘‘පුරි ා, භික් ඛමව, මකොටි න පඤ් ඤායති අවිජ් ජාය, ඉමතො පුබ් මබ 

අවිජ් ජා නාමහොසි, අථ පච් ඡා ස භවී’’තිආදි. 

ආයතං වා සංසාරදුක් ඛං සවන් ති පසවන් තීතිපි ආසවා, සමුච් ඡිජ් ජති 

එමතනාති සමුච් මඡමදො. පඤ්ඤාති කා ාසවාදීනං චතුන් නං ආසවානං 
සමුච් මඡමද පඤ් ඤා. 

ආනන්තරිකසමාධිම්හි ඤාණන් ති අත් තමනො පවත් තිස නන් තරං 
නියම මනව ඵලප් පදානමතො ආනන් තරිමකොති ලද් ධනාම ො  ග්  ස ාධි. න 
හි  ග්  ස ාධිම් හි උප් පන් මන තස් ස ඵලුප් පත් තිනිමසධමකො මකොචි 
අන් තරාමයො අත් ථි. යථාහ – 
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‘‘අයඤ් ච පුග්  මලො මසොතාපත් තිඵලසච් ඡිකිරියාය පටිපන් මනො අස් ස, 

කප් පස ්ස ච උඩ් ඩය් හනමවලා අස් ස, මනව තාව කප් මපො උඩ් ඩය් මහයය, 

යාවායං පුග්  මලො න මසොතාපත් තිඵලං සච් ඡිකමරොති, අයං වුච් චති පුග්  මලො 

ඨිතකප් පී. සබ් මබපි  ග්  ස ඞ් ගිමනො පුග්  ලා ඨිතකප් පිමනො’’ති )පු. ප. 17). 

ඉදං මතන ආනන් තරිකස ාධිනා සම් පයුත් තං ඤාණං. 

33. ඉමිනා  ග්  ඤාමණන ඵලප් පත් තානං අරියානංමයව සම් භවමතො 
ඉ ස ්ස ඤාණස් ස අනන් තරං අරණවිහාරඤාණාදීනි චත් තාරි ඤාණානි 
උද් දිට් ඨානි. තත්රාපි ච අරහමතොමයව සතතම ව ච සම් භවමතො අරණවිහාමර 

ඤාණං පඨ ං උද් දිට් ඨං, තදනන් තරං නිමරොධස් ස අනා ාමිඅරහන් තානං 
සම් භමවපි බහුසම් භාරත් තා විමසමසන ච නිමරොධස් ස නිබ් බානසම්  තත් තා 

ච නිමරොධස ාපත් තියා ඤාණං උද් දිට් ඨං, තදනන් තරං පරිනිබ් බානස ්ස 
කාලන් තමර පරිනිබ් බානකාලං ආහච් ච ඨිතත් තා දීඝකාලිකන් ති 

පරිනිබ් බාමන ඤාණං උද් දිට් ඨං, තදනන් තරං ස සීසට් ඨස ්ස 
සබ් බකිමලසඛයානන් තරං පරිනිබ් බානකාලං ආහච් ච ඨිතත් තා 

රස ්සකාලිකන් ති ස සීසට් මඨ ඤාණං උද් දිට් ඨං. තත් ථ සන්යතො චාති ච-
කාමරො දස් සනාධිපමතයයඤ් ච සන් මතො විහාරාධි ම ො ච පණීතාධිමුත් තතා 

චාති තීහිපි පමදහි සම් බන් ධිතබ් මබො. දස්සනන් ති විපස් සනාඤාණං, 

අධිපතිමයව ආධිපමතයයං, අධිපතිමතො වා ආ තත් තා ආධිපමතයයං, 

දස් සනඤ් ච තං ආධිපමතයයඤ් චාති දස්සනාධිපයතෙයං. විහරතීති විහාමරො, 

විහරන් ති මතන වාති විහාමරො, අධි ම්  ති පාපුණීයතීති අධි ම ො, විහාමරො 

එව අධි ම ො විහාරාධිගයමො. මසො ච කිමලසපරිළාහවිරහිතත් තා 

නිබ් බුමතොති සන්යතො. මසො ච අරහත් තඵලස ාපත් තිපඤ් ඤා. උත් ත ට් මඨන 

අතප් පකට් මඨන ච පණීයතො, පධානභාවං නීමතොති වා පණීමතො, පණීමත 

අධිමුත් මතො විසට් ඨචිත් මතො තප් පරම ො පණීතාධිමුත් මතො, තස් ස භාමවො 

පණීතාධිමුත්තතා. සා ච ඵලස ාපත් තාධිමුත් තා පුබ් බභා පඤ් ඤා එව. 

අරණවිහායරති නික් කිමලසවිහාමර. රා ාදමයො හි රණන් ති සත් මත 

චුණ් මණන් ති පීමළන් තීති රණා, රණන් ති එමතහි සත් තා කන් දන් ති 
පරිමදවන් තීති වා රණා. වුත් මතො තිවිමධොපි විහාමරො. නත් ථි එතස් ස රණාති 
අරමණො. විවිමධ පච් චනීකධම් ම  හරන් ති එමතනාති විහාමරො. තස් මිං 

අරමණ විහාමර. නිද් මදසවාමර )පටි.  . 1.82) වුත් තපඨ ජ් ඣානාදීනි ච 
පණීතාධිමුත් තතාය එව සඞ්  හිතානි. ඵලස ාපත් තිං ස ාපජ් ජිතුකා තාය හි 

පඨ ජ් ඣානාදිං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය ඣානසම් පයුත් තධම් ම  විපස් සති, 

යා ච අරණවිභඞ්  සුත් තන් මත ) . නි. 3.323 ආදමයො) භ වතා මදසිතා 

අරණපටිපදා, සාපි ඉමිනාව සඞ්  හිතාති මවදිතබ් බා. වුත් තඤ් හි තත් ථ 
භ වතා – 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  ඤාණකථා 
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පටුන 

‘‘අරණවිභඞ්  ං මවො, භික් ඛමව, මදමසස් සාමි…මප.… න 
කා සුඛං අනුයුඤ් මජයය හීනං  ම්  ං මපොථුජ් ජනිකං අනරියං 

අනත් ථසංහිතං, න ච අත් තකිල ථානුමයො ං අනුයුඤ් මජයය දුක් ඛං 

අනරියං අනත් ථසංහිතං. එමත මඛො, භික් ඛමව, උමභො අන් මත 
අනුප ම්    ජ් ඣි ා පටිපදා තථා මතන අභිසම් බුද් ධා චක් ඛුකරණී 
ඤාණකරණී උපස ාය අභිඤ් ඤාය සම් මබොධාය නිබ් බානාය 

සංවත් තති. උස් සාදනඤ් ච ජඤ් ඤා, අපසාදනඤ් ච ජඤ ්ඤා, 
උස් සාදනඤ් ච ඤත් වා අපසාදනඤ් ච ඤත් වා මනවුස් සාමදයය න 

අපසාමදයය, ධම්  ම ව මදමසයය. සුඛවිනිච් ඡයං ජඤ් ඤා, 

සුඛවිනිච් ඡයං ඤත් වා අජ් ඣත් තං සුඛ නුයුඤ් මජයය, රමහොවාදං න 

භාමසයය, සම් මුඛා න ඛීණං භමණ, අතර ාමනොව භාමසයය මනො 

තර ාමනො, ජනපදනිරුත් තිං නාභිනිමවමසයය, ස ඤ් ඤං 

නාතිධාමවයයාති. අයමුද් මදමසො අරණවිභඞ්  ස් ස …මප.… තත්ර, 

භික් ඛමව, මයො කා පටිසන් ධිසුඛිමනො මසො නස ්සානුමයො ං 

අනනුමයොම ො හීනං…මප.… අනත් ථසංහිතං, අදුක් මඛො එමසො 
ධම් ම ො අවිඝාමතො අනුපායාමසො අපරිළාමහො සම්  ාපටිපදා. තස්  ා 

එමසො ධම් ම ො අරමණො…මප.… තත්ර, භික් ඛමව, මයො 
අත් තකිල ථානුමයො ං අනනුමයොම ො දුක් ඛං අනරියං අනත් ථසංහිතං. 

අදුක් මඛො එමසො ධම් ම ො …මප.… තස ් ා එමසො ධම් ම ො අරමණො. 

තත්ර, භික් ඛමව, යායං  ජ් ඣි ා පටිපදා තථා මතන 
අභිසම් බුද් ධා…මප.… අදුක් මඛො එමසො ධම් ම ො…මප.… තස ් ා එමසො 

ධම් ම ො අරමණො…මප.… තත්ර, භික් ඛමව, යායං මනවුස් සාදනා න 

අපසාදනා ධම්  මදසනා ච, අදුක් මඛො එමසො ධම් ම ො…මප.… තස ් ා 

එමසො ධම් ම ො අරමණො…මප.… තත්ර, භික් ඛමව, යදිදං 

මනක් ඛම්  සුඛං පවිමවකසුඛං උපස සුඛං සම් මබොධිසුඛං, අදුක් මඛො 

එමසො ධම් ම ො…මප.… තස්  ා එමසො ධම් ම ො අරමණො…මප.… තත්ර, 

භික් ඛමව, ය් වායං රමහොවාමදො භූමතො තච් මඡො අත් ථසංහිමතො, 
අදුක් මඛො එමසො ධම් ම ො…මප.… තස ් ා එමසො ධම් ම ො අරමණො 

…මප.… තත්ර, භික් ඛමව, ය් වායං සම් මුඛා ඛීණවාමදො භූමතො තච් මඡො 

අත් ථසංහිමතො, අදුක් මඛො එමසො ධම් ම ො…මප.… තස්  ා එමසො 

ධම් ම ො අරමණො…මප.… තත්ර, භික් ඛමව, යදිදං අතර ානස් ස භාසිතං, 
අදුක් මඛො එමසො ධම් ම ො…මප.… තස ් ා එමසො ධම් ම ො 

අරමණො…මප.… තත්ර, භික් ඛමව, ය් වායං ජනපදනිරුත් තියා ච 

අනභිනිමවමසො ස ඤ් ඤාය ච අනතිසාමරො, අදුක් මඛො එමසො 

ධම් ම ො…මප.… තස්  ා එමසො ධම් ම ො අරමණොති. තස්  ාතිහ, 

භික් ඛමව, සරණඤ් ච ධම්  ං ජානිස ්සා , අරණඤ් ච ධම්  ං ජානිස් සා . 
සරණඤ් ච ධම්  ං ඤත් වා අරණඤ් ච ධම්  ං ඤත් වා අරණං පටිපදං 

පටිපජ් ජිස ්සා ාති එවඤ් හි මවො, භික් ඛමව, සික් ඛිතබ් බං. සුභූති ච පන, 

භික් ඛමව, කුලපුත් මතො අරණපටිපදං පටිපන් මනො’’ති. 
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තත් ථ  ජ් ඣි ා පටිපදා දස් සනාධිපමතමයයන ච සන් මතන 
විහාරාධි ම න ච සඞ්  හිතා. කා සුඛං අත් තකිල ථං අනනුමයොම ො 
 ජ් ඣි ා පටිපදා එව. අරහමතො හි විපස් සනාපුබ් බභා  ජ් ඣි ා පටිපදා 

මහොති, අරහත් තඵලස ාපත් ති අට් ඨඞ්   ග්  වමසන  ජ් ඣි ා පටිපදා ච. 
මසසා පන පණීතාධිමුත් තතාය එව සඞ්  හිතාති මවදිතබ් බා. කිඤ් චාපි 

සබ් මබපි අරහන් මතො අරණවිහාරිමනො, අඤ ්මඤ අරහන් මතො ධම්  ං 

මදමසන් තා ‘‘සම්  ාපටිපන් මන සම්  ාපටිපන් නා’’ති ‘‘මිච් ඡාපටිපන් මන 
මිච් ඡාපටිපන් නා’’ති පුග්  ලවමසනාපි උස් සාදනාපසාදනානි කත් වා ධම්  ං 

මදමසන් ති. සුභූතිත්යථයරො පන ‘‘අයං මිච් ඡාපටිපදා, අයං සම්  ාපටිපදා’’ති 
ධම්  වමසමනව ධම්  ං මදමසසි. මතමනව භ වා තංමයව අරණපටිපදං 

පටිපන් මනොති ච වණ් මණසි, ‘‘එතදග්  ං, භික් ඛමව,    සාවකානං භික් ඛූනං 

අරණවිහාරීනං යදිදං සුභූතී’’ති )අ. නි. 1.198, 201) ච අරණවිහාරීනං 
අග්  ට් ඨාමන ඨමපසීති. 

34. ද්වීහි බයලහීති ස ථබලවිපස් සනාබමලහි. සමන්නාගතත්තාති 

යුත් තත් තා පරිපුණ් ණත් තා වා. තයෙො චාති විභත් තිවිපල් ලාමසො, 

තිණ් ණඤ ්චාති වුත් තං මහොති. සඞ්ඛාරානන් ති 

වචීසඞ් ඛාරකායසඞ් ඛාරචිත් තසඞ් ඛාරානං. පටිප්පස්සද්ධිොති 

පටිප් පස් සද් ධත් ථං නිමරොධත් ථං, අප් පවත් තත් ථන් ති වුත් තං මහොති. 

යසොළසහීති අනිච් චානුපස් සනාදීනි අට් ඨ,  ග්  ඵලානි අට් ඨාති මසොළසහි. 

ඤාණචරිොහීති ඤාණප් පවත් තීහි. නවහීති රූපාරූපාවචරස ාධි තදුපචාමරො 

චාති නවහි. වසිභාවතාපඤ්ඤාති ලහුතා, යථාසුඛවත් තනං ඉස් සරියං වමසො, 

මසො අස් ස අත් ථීති වසී, වසිමනො භාමවො වසිභාමවො, වසිභාමවො එව 

වසිභාවතා, යථා පාටිකුලයම ව පාටිකුලයතා. එවංවිධා පඤ් ඤා වසිභාවතාය 
පඤ ්ඤාති වා අත් මථො. සි-කාරං දීඝං කත් වා ච පඨන් ති. ස න් නා තත් තා ච 
පටිප් පස් සද් ධියා ච ඤාණචරියාහි ච ස ාධිචරියාහි චාති ච-කාමරො 
සම් බන් ධිතබ් මබො. 

නියරොධසමාපත්තිො ඤාණන් ති අනා ාමිඅරහන් තානං 

නිමරොධස ාපත් තිනිමිත් තං ඤාණං, යථා අජිනම් හි හඤ් ඤමත දීපීති. 

නියරොධසමාපත්තීති ච මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනස ්ස අභාව ත් තං, න 

මකොචි ධම් ම ො, පඤ ්ඤත් ති ත් තං අභාව ත් තත් තා නිමරොමධොති ච. 
ස ාපජ් ජන් මතන ස ාපජ් ජීයති නා ාති ස ාපත් තීති ච වුච් චති. 

35. සම්පජානස්සාති සම්  ා පකාමරහි ජානාතීති සම් පජාමනො. තස් ස 

සම් පජානස ්ස. පවත්තපරිොදායනති පවත් තනං පවත් තං, සමුදාචාමරොති 
අත් මථො. කිමලසපවත් තං ඛන් ධපවත් තඤ් ච. තස් ස පවත් තස ්ස පරියාදානං 
පරික් ඛමයො අප් පවත් ති පවත් තපරියාදානං. තස් මිං පවත් තපරියාදාමන. 

පරිනිබ්බායන ඤාණන් ති අරහමතො කා ච් ඡන් දාදීනං පරිනිබ් බානං 
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අප් පවත් තං අනුපාදිමසසපරිනිබ් බානඤ් ච පච් චමවක් ඛන් තස් ස තස් මිං 
කිමලසපරිනිබ් බාමන ඛන් ධපරිනිබ් බාමන ච පවත් තං ඤාණං. 

36. සබ්බධම්මානන් ති සබ් මබසං මතභූ කධම්  ානං. සම්මා

සමුච්යඡයදති සන් තතිසමුච් මඡදවමසන සුට් ඨු නිමරොමධ. නියරොයධ ච

අනුපට්ඨානතාති නිමරොමධ  මත පුන න උපට් ඨානතාය, පුන 
අනුප් පත් තියන් ති අත් මථො. සම්  ාසමුච් මඡමද ච නිමරොමධ ච අනුපට් ඨානතා 
චාති ච-කාමරො සම් බන් ධිතබ් මබො. 

සමසීසට්යඨඤාණන් ති මනක් ඛම්  ාදීනි සත් තතිංස ස ානි, තණ් හාදීනි 

මතරස සීසානි. පච් චනීකධම්  ානං සමිතත් තා ස ානි, යථාමයො ං 
පධානත් තා ච මකොටිත් තා ච සීසානි. එකස් මිං ඉරියාපමථ වා එකස් මිං මරොම  
වා සභා සන් තතිවමසන එකස් මිං ජීවිතින් ද්රිමය වා මනක් ඛම්  ාදීනි ස ානි ච 

සද් ධාදීනි සීසානි ච අස් ස සන් තීති ස සීසී, ස සීසිස ්ස අත් මථො ස සීසට් මඨො. 

තස් මිං ස සීසට් මඨ, ස සීසිභාමවති අත් මථො. එකස ්මිං ඉරියාපමථ මරොම  වා 
සභා සන් තතිවමසන ජීවිමත වා විපස් සනං ආරභිත් වා තස් මිංමයව 

ඉරියාපමථ මරොම  සභා ජීවිමත වා චත් තාරි  ග්  ඵලානි පත් වා, 
තස් මිංමයව පරිනිබ් බායන් තස් ස අරහමතොමයව ස සීසිභාමවො මහොතීති 
තස් මිං ස සීසිභාමව ඤාණන් ති වුත් තං මහොති. වුත් තඤ් ච 

පුග්  ලපඤ් ඤත් තියං )පු. ප. 16), තස් සා ච අට් ඨකථායං )පු. ප. අට් ඨ. 16) – 

‘‘කතම ො ච පුග්  මලො ස සීසී? යස් ස පුග්  ලස ්ස අපුබ් බං අචරි ං 
ආසවපරියාදානඤ් ච මහොති ජීවිතපරියාදානඤ් ච. අයං වුච් චති පුග්  මලො 

ස සීසී’’ති )පු. ප. 16). 

‘‘ස සීසිනිද් මදමස අපුබ්බං අචරිමන් ති අපුමර අපච් ඡා, 

සන් තතිපච් චුප් පන් නවමසන එකවාරංමයව, එකකාලංමයවාති අත් මථො. 

පරිොදානන් ති පරික් ඛමයො. අෙන් ති අයං පුග්  මලො ස සීසී නා  වුච් චති. 
මසො පමනස තිවිමධො මහොති ඉරියාපථස සීසී මරො ස සීසී ජීවිතස සීසීති. 
තත් ථ මයො චඞ් ක න් මතොව විපස් සනං ආරභිත් වා අරහත් තං පත් වා 

චඞ් ක න් මතොව පරිනිබ් බාති, මයො ඨිතමකොව විපස් සනං ආරභිත් වා අරහත් තං 

පත් වා ඨිතමකොව පරිනිබ් බාති, මයො නිසින් මනොව විපස් සනං ආරභිත් වා 

අරහත් තං පත් වා නිසින් මනොව පරිනිබ් බාති, මයො නිපන් මනොව විපස් සනං 

ආරභිත් වා අරහත් තං පත් වා නිපන් මනොව පරිනිබ් බාති, අයං ඉරිොපථසමසීසී 

නා . මයො පන එකං මරො ං පත් වා අන් මතොමරොම මයව විපස් සනං 

ආරභිත් වා අරහත් තං පත් වා මතමනව මරොම න පරිනිබ් බාති, අයං 

යරොගසමසීසී නා . කතමරො ජීවිතස සීසී? මතරස සීසානි. තත් ථ 

කිමලසසීසං අවිජ් ජං අරහත් ත ග් ම ො පරියාදියති, පවත් තසීසං ජීවිතින් ද්රියං 

චුතිචිත් තං පරියාදියති, අවිජ් ජාපරියාදායකං චිත් තං ජීවිතින් ද්රියං පරියාදාතුං න 

සක් මකොති, ජීවිතින් ද්රියපරියාදායකං චිත් තං අවිජ් ජං පරියාදාතුං න සක් මකොති. 
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අවිජ් ජාපරියාදායකං චිත් තං අඤ් ඤං, ජීවිතින් ද්රියපරියාදායකං චිත් තං අඤ් ඤං. 

යස් ස මචතං සීසද් වයං ස ං පරියාදානං  ච් ඡති, මසො ජීවිතසමසීසී නා . 

කථමිදං ස ං මහොතීති? වාරස තාය. යස් මිඤ ්හි වාමර  ග්  වුට් ඨානං මහොති. 

මසොතාපත් ති ග් ම  පඤ් ච පච් චමවක් ඛණානි, සකදා ාමි ග් ම  පඤ් ච, 

අනා ාමි ග් ම  පඤ් ච, අරහත් ත ග් ම  චත් තාරීති එකූනවීසතිම  
පච් චමවක් ඛණඤාමණ පතිට් ඨාය භවඞ්  ං ඔතරිත් වා පරිනිබ් බායති. ඉ ාය 
වාරස තාය එව උභයසීසපරියාදානම් පි ස ං මහොති නා . මතනායං 
පුග්  මලො ‘ජීවිතස සීසී’ති වුච් චති. අයම ව ච ඉධ අධිප් මපමතො’’ති. 

37. ඉදානි යස්  ා සුත යසීල යභාවනා යඤාණානි වට් ටපාදකානි 

සල් මලඛා නා  න මහොන් ති, මලොකුත් තරපාදකාමනව එතානි ච අඤ් ඤානි ච 

ඤාණානි සල් මලඛාති වුච් චන් ති, තස්  ා පච් චනීකසල් මලඛනාකාමරන 
පවත් තානි ඤාණානි දස් මසතුං ස සීසට් මඨ ඤාණානන් තරං සල් මලඛට් මඨ 

ඤාණං උද් දිට් ඨං. තත් ථ පුථුනානත්තයතජපරිොදායන පඤ්ඤාති 
මලොකුත් තමරහි අසම් මිස ්සට් මඨන පුථූනං රා ාදීනඤ් ච නානත් තානං 
නානාසභාවානං කා ච් ඡන් දාදීනඤ් ච සන් තාපනට් මඨන ‘‘මතජා’’ති 

ලද් ධනා ානං දුස් සීලයාදීනඤ් ච පරියාදාමන මඛපමන පඤ් ඤා, 
මනක් ඛම්  ාදිම් හි සත් තතිංසමභමද ධම් ම  පඤ් ඤාති වුත් තං මහොති. අථ වා 
පුථුභූතා නානත් තභූතා ච මතජා එව මතසං පුථුභූතානං නානත් තභූතානං 
දුස් සීලයාදීනං පඤ් චන් නං මතජානං පරියාදාමන පඤ් ඤාති අත් මථො. 
මතමජහිමයව පුථූනං නානත් තානඤ් ච සඞ්  හං නිද් මදසවාමර 
පකාසයිස ්සා . 

සල්යලඛට්යඨ ඤාණන් ති පච් චනීකධම් ම  සල් මලඛති සමුච් ඡින් දතීති 

සල් මලමඛො, තස් මිං මනක් ඛම්  ාදිමක සත් තතිංසප් පමභමද සල් මලඛසභාමව 

ඤාණං. ‘‘පමර විහිංසකා භවිස් සන් ති,  යම ත් ථ අවිහිංසකා භවිස් සා ාති 

සල් මලමඛො කරණීමයො’’තිආදිනා ) . නි. 1.83) නමයන භ වතා 
සල් මලඛසුත් තන් මත වුත් මතො චතුචත් තාලීසමභමදොපි සල් මලමඛො ඉමිනා 
සඞ්  හිමතොමයවාති මවදිතබ් මබො. 

38. ඉදානි සල් මලමඛ ඨිමතන කත් තබ් බං සම්  ප් පධානවීරියං දස් මසතුං 
තදනන් තරං වීරියාරම් මභ ඤාණං උද් දිට් ඨං. තත් ථ 

අසල්ලීනත්තපහිතත්තපග්ගහට්යඨති මකොසජ් ජවමසන අසල් ලීමනො 

අසඞ් කුචිමතො අත් තා අස ්සාති අසල් ලීනත් මතො. අත්තාති චිත් තං. යථාහ – 

‘‘උදකඤ් හි නයන් ති මනත් තිකා, උසුකාරා න යන් ති මතජනං; 

දාරුං න යන් ති තච් ඡකා, අත් තානං ද යන් ති පණ් ඩිතා’’ති. ආදි (ධ. 

ප. 80-82) – 

කාමය ච ජීවිමත ච අනමපක් ඛතාය පහිමතො මපසිමතො විස ්සට් මඨො අත් තා 

එමතනාති පහිතත් මතො. අත්තාති අත් තභාමවො. යථාහ – ‘‘යා පන භික් ඛුනී 
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පටුන 

අත් තානං වධිත් වා වධිත් වා මරොමදයයා’’තිආදි )පාචි. 880). අසල් ලීනත් මතො 
ච මසො පහිතත් මතො චාති අසල් ලීනත් තපහිතත් මතො. සහජාතධම් ම  

පග්  ණ් හාති උපත් ථම් මභතීති පග්  මහො, පග්  මහො එව අත් මථො 

පග්  හට් මඨො, පග්  හසභාමවොති අත් මථො. අසල් ලීනත් තපහිතත් තස් ස 
පග්  හට් මඨො අසල් ලීනත් තපහිතත් තපග්  හට් මඨො. තස් මිං 

අසල් ලීනත් තපහිතත් තපග්  හට් මඨ. ‘‘තස ් ාතිහ, භික් ඛමව, තුම් මහපි 

අප් පටිවානං පදමහයයාථ. කා ං තමචො ච න් හාරු ච අට් ඨි ච අවසිස් සතු, 
උපසුස ්සතු සරීමර  ංසමලොහිතං. යං තං පුරිසථාම න පුරිසවීරිමයන 

පුරිසපරක් කම න පත් තබ් බං, න තං අපාපුණිත් වා වීරියස් ස සණ් ඨානං 

භවිස ්සතී’’ති )අ. නි. 2.5) වුත් තත් තා අසල් ලීනත් තපහිතත් තවචමනන 
පධානස ්මිං අප් පටිවානිතා අනිවත් තනතා වුත් තා. පග්  හට් ඨවචමනන පන 
මකොසජ් ජුද් ධච් චවිමුත් තං ස ප් පවත් තං වීරියං වුත් තං. 

වීරිොරම්යභඤාණන් ති වීරභාමවො වීරියං, වීරානං වා කම්  ං, විධිනා වා 
නමයන උපාමයන ඊරයිතබ් බං පවත් තයිතබ් බන් ති වීරියං. තමදතං 

උස් සාහලක් ඛණං, සහජාතානං ධම්  ානං උපත් ථම් භනරසං, 

අසංසීදනභාවපච් චුපට් ඨානං, ‘‘සංවිග් ම ො මයොනිමසො පදහතී’’ති )අ. නි. 

4.113) වචනමතො සංමව පදට් ඨානං, වීරියාරම් භවත් ථුපදට් ඨානං වා. සම්  ා 
ආරද් ධං සබ් බසම් පත් තීනං මූලං මහොතීති දට් ඨබ් බං. වීරියසඞ් ඛාමතො 
ආරම් මභො වීරියාරම් මභො. ඉමිනා මසසාරම් මභ පටික් ඛිපති. අයඤ් හි 

ආරම්භසද් මදො කම් ම  ආපත් තියං කිරියායං වීරිමය හිංසායං විමකොපමනති 
අමනමකසු අත් මථසු ආ මතො. 

‘‘යංකිඤ් චි දුක් ඛං සම් මභොති, සබ් බං ආරම් භපච් චයා; 

ආරම් භානං නිමරොමධන, නත් ථි දුක් ඛස ්ස සම් භමවො’’ති. )සු. නි. 
749) – 

එත් ථ හි කම්  ං ආරම් මභොති ආ තං. ‘‘ආරම් භති ච විප් පටිසාරී ච මහොතී’’ති 

)අ. නි. 5.142; පු. ප. 191) එත් ථ ආපත් ති. ‘‘ හායඤ් ඤා  හාරම් භා, න මත 

මහොන් ති  හප් ඵලා’’ති )අ. නි. 4.39; සං. නි. 1.120) එත් ථ 

යූපුස ්සාපනාදිකිරියා. ‘‘ආරම් භථ නික් ක ථ, යුඤ ්ජථ බුද් ධසාසමන’’ති )සං. 

නි. 1.185) එත් ථ වීරියං. ‘‘ස ණං ම ොත ං උද් දිස ්ස පාණං ආරම් භන් තී’’ති 

) . නි. 2.51-52) එත් ථ හිංසා. ‘‘බීජ ා භූත ා ස ාරම් භා පටිවිරමතො 

මහොතී’’ති (දී. නි. 1.10;  . නි. 1.293) එත් ථ මඡදනභඤ් ජනාදිකං 
විමකොපනං. ඉධ පන වීරියම ව අධිප් මපතං. මතන වුත් තං ‘‘වීරියසඞ් ඛාමතො 
ආරම් මභො වීරියාරම් මභො’’ති. වීරියඤ් හි ආරභනකවමසන ආරම් මභොති 

වුච් චති. තස් මිං වීරියාරම් මභ ඤාණං. අසල් ලීනත් තා පහිතත් තාතිපි පඨන් ති, 
අසල් ලීනභාමවන පහිතභාමවනාති අත් මථො. පුරි පාමඨොමයව සුන් දමරො. 
මකචි පන ‘‘සතිධම්  විචයවීරියපීතිසම් මබොජ් ඣඞ්  ානං ස තා 

අසල් ලීනත් තතා, සතිස ාධිපස් සද් ධිඋමපක් ඛාසම් මබොජ් ඣඞ්  ානං ස තා 
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පහිතත් තතා, සත් තන් නං සම් මබොජ් ඣඞ්  ානං ස තා පග්  හට් මඨො’’ති 
වණ් ණයන් ති. 

39. ඉදානි සම්  ාවායා සිද් ධං  ග්  ඵලං පත් මතන මලොකහිතත් ථං 
ධම්  මදසනා කාතබ් බාති දස් මසතුං තදනන් තරං අත් ථසන් දස් සමන ඤාණං 

උද් දිට් ඨං. තත් ථ නානාධම්මප්පකාසනතාති සබ් බසඞ් ඛතාසඞ් ඛතවමසන 

නානාධම්  ානං පකාසනතා දීපනතා මදසනතා. පකාසනතාති ච පකාසනා 

එව. අත්ථසන්දස්සයනති නානාඅත් ථානං පමරසං සන් දස් සමන. ධම්  ා ච 
අත් ථා ච මත එව. 

40. ඉදානි පමරසං ධම් මියා කථාය සන් දස් මසන් තස ්ස තස් ස 
අරියපුග්  ලස ්ස යථාසභාවධම්  මදසනාකාරණං දස් සනවිසුද් ධිං දස් මසතුං 

තදනන් තරං දස් සනවිසුද් ධිඤාණං උද් දිට් ඨං. තත් ථ සබ්බධම්මානං

එකසඞ්ගහතා නානත්යතකත්තපටියවයධති සබ් මබසං 
සඞ් ඛතාසඞ් ඛතධම්  ානං එකසඞ්  හතාය ච කා ච් ඡන් දාදීනං නානත් තස් ස ච 

මනක් ඛම්  ාදීනං එකත් තස් ස ච පටිමවමධො, අභිස මයොති අත් මථො. මසො පන 
 ග්  පඤ් ඤා ඵලපඤ් ඤා ච.  ග්  පඤ් ඤා සච් චාභිස යක් ඛමණ 

සච් චාභිස යවමසන පටිවිජ් ඣතීති පටිමවමධො, ඵලපඤ් ඤා පටිවිද් ධත් තා 

පටිමවමධො. එකසඞ්ගහතාති එත් ථ ජාතිසඞ්  මහො, සඤ් ජාතිසඞ්  මහො, 

කිරියාසඞ්  මහො,  ණනසඞ්  මහොති චතුබ් බිමධො සඞ්  මහො. තත් ථ ‘‘සබ් මබ 

ඛත් තියා ආ ච් ඡන් තු, සබ් මබ බ්රාහ්  ණා, සබ් මබ මවස් සා, සබ් මබ සුද් දා 

ආ ච් ඡන් තු’’, ‘‘යා, චාවුමසො විසාඛ, සම්  ාවාචා, මයො ච සම්  ාකම්  න් මතො, 

මයො ච සම්  ාආජීමවො, ඉම  ධම්  ා සීලක් ඛන් මධ සඞ්  හිතා’’ති ) . නි. 

1.462) අයං ජාතිසඞ්ගයහො නා . ‘‘එකජාතිකා ආ ච් ඡන් තූ’’ති 

වුත් තට් ඨාමන විය හි ඉධ සබ් මබ ජාතියා එකසඞ්  හිතා. ‘‘සබ් මබ මකොසලකා 

ආ ච් ඡන් තු, සබ් මබ  ා ධිකා, සබ් මබ භාරුකච් ඡකා ආ ච් ඡන් තු’’, ‘‘මයො, 

චාවුමසො විසාඛ, සම්  ාවායාම ො, යා ච සම්  ාසති, මයො ච සම්  ාස ාධි, ඉම  

ධම්  ා ස ාධික් ඛන් මධ සඞ්  හිතා’’ති ) . නි. 1.462) අයං සඤ්ජාතිසඞ්ගයහො 
නා . ‘‘එකට් ඨාමන ජාතා සංවඩ් ඪා ආ ච් ඡන් තූ’’ති වුත් තට් ඨාමන විය හි ඉධ 
සබ් මබ ජාතිට් ඨාමනන නිවුත් මථොකාමසන එකසඞ්  හිතා. ‘‘සබ් මබ 

හත් ථාමරොහා ආ ච් ඡන් තු, සබ් මබ අස් සාමරොහා ආ ච් ඡන් තු, සබ් මබ රථිකා 

ආ ච් ඡන් තු’’, ‘‘යා, චාවුමසො විසාඛ, සම්  ාදිට් ඨි, මයො ච සම්  ාසඞ් කප් මපො, 

ඉම  ධම්  ා පඤ් ඤාක් ඛන් මධ සඞ්  හිතා’’ති ) . නි. 1.462) අයං 

කිරිොසඞ්ගයහො නා . සබ් මබව හි මත අත් තමනො කිරියාකරමණන 

එකසඞ්  හිතා. ‘‘චක් ඛායතනං කත ං ඛන් ධ ණනං  ච් ඡති, චක් ඛායතනං 
රූපක් ඛන් ධ ණනං  ච් ඡති. හඤ් චි චක් ඛායතනං රූපක් ඛන් ධ ණනං 

 ච් ඡති, මතන වත මර වත් තබ් මබ චක් ඛායතනං රූපක් ඛන් මධන 

සඞ්  හිත’’න් ති )කථා. 471) අයං ගණනසඞ්ගයහො නා . අයමිධ 
අධිප් මපමතො. තථට් ඨාදීසු ද් වාදසසු ආකාමරසු විසුං විසුං එමකන සඞ්  මහො 
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 ණනපරිච් මඡමදො එමතසන් ති එකසඞ්  හා, එකසඞ්  හානං භාමවො 
එකසඞ්  හතා. 

දස්සනවිසුද්ධිඤාණන් ති  ග්  ඵලඤාණං දස් සනං. දස් සනම ව විසුද් ධි 

දස් සනවිසුද් ධි, දස් සනවිසුද් ධි එව ඤාණං දස් සනවිසුද් ධිඤාණං.  ග්  ඤාණං 

විසුජ් ඣතීති දස් සනවිසුද් ධි, ඵලඤාණං විසුද් ධත් තා දස් සනවිසුද් ධි. 

41. ඉදානි දස් සනවිසුද් ධිසාධකානි විපස් සනාඤාණානි ද් විධා දස් මසතුං 
තදනන් තරං ඛන් තිඤාණපරිමයො ාහණඤාණානි උද් දිට් ඨානි. තත් ථ 

විදිතත්තා පඤ්ඤාති රූපක් ඛන් ධාදීනං අනිච් චාදිමතො විදිතත් තා පවත් තා 

පඤ ්ඤා. ඛන්තිඤාණන් ති විදිතම ව ඛ තීති ඛන් ති, ඛන් ති එව ඤාණං 
ඛන් තිඤාණං. එමතන අධිවාසනඛන් තිං පටික් ඛිපති. එතං 
කලාපසම්  සනාදිවමසන පවත් තං තරුණවිපස් සනාඤාණං. 

42. ඵුට්ඨත්තා පඤ්ඤාති රූපක් ඛන් ධාදීනං අනිච් චාදිවමසන 

ඤාණඵස ්මසන ඵුට් ඨත් තා පවත් තා පඤ් ඤා. පරියෙොගාහයණ ඤාණන් ති 
ඵුට් ඨම ව පරිමයො ාහති පවිසතීති පරිමයො ාහණං ඤාණං.  ා-කාරං රස ්සං 
කත් වාපි පඨන් ති. එතං භඞ්  ානුපස් සනාදිවමසන පවත් තං 

තික් ඛවිපස් සනාඤාණං. මකචි පන ‘‘විපස් සනාඤාණම ව සද් ධාවාහිස් ස 

ඛන් තිඤාණං, පඤ් ඤාවාහිස් ස පරිමයො ාහණඤාණ’’න් ති වදන් ති. එවං 

සන් මත එතානි ද් මව ඤාණානි එකස් ස න සම් භවන් ති, තදසම් භමව එකස් ස 

සාවකස් ස සත් තසට් ඨි සාවකසාධාරණඤාණානි න සම් භවන් ති, තස්  ා තං න 
යුජ් ජති. 

43. ඉදානි යස්  ා පුථුජ් ජනා මසක් ඛා ච විපස් සනූපම  ඛන් ධාදමයො 

ධම් ම  සකමල එව සම්  සන් ති, න මතසං එකමදසං, තස්  ා මතසං 

පමදසවිහාමරො න ලබ් භති, අරහමතොමයව යථාරුචි පමදසවිහාමරො ලබ් භතීති 
දස් සනවිසුද් ධිසාධකානි ඤාණානි වත් වා තදනන් තරං අරහමතො 

දස් සනවිසුද් ධිසිද් ධං පමදසවිහාරඤාණං උද් දිට් ඨං. තත් ථ සයමොදහයන

පඤ්ඤාති ඛන් ධාදීනං එකමදසස් ස මවදනාධම්  ස් ස සම ොදහනපඤ් ඤා, 

සම් පිණ් ඩනපඤ් ඤා රාසිකරණපඤ් ඤා. සම ොධාමන පඤ් ඤාතිපි පාමඨො, 
මසොමයව අත් මථො. 

පයදසවිහායරඤාණන් ති ඛන් ධාදීනං පමදමසන එකමදමසන අවයමවන 

විහාමරො පමදසවිහාමරො, තස් මිං පමදසවිහාමර ඤාණං. තත් ථ පයදයසො නා  
ඛන් ධපමදමසො 
ආයතනධාතුසච් චඉන් ද්රියපච් චයාකාරසතිපට් ඨානඣානනා රූපධම්  පමද

මසොති නානාවිමධො. එවං නානාවිමධො මචස මවදනා එව. කථං? පඤ ්චන් නං 

ඛන් ධානං මවදනාක් ඛන් ධවමසන ඛන් මධකමදමසො, ද් වාදසන් නං 

ආයතනානං මවදනාවමසන ධම්  ායතමනකමදමසො, අට් ඨාරසන් නං ධාතූනං 

මවදනාවමසන ධම්  ධාමතකමදමසො, චතුන් නං සච් චානං මවදනාවමසන 
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පටුන 

දුක් ඛසච් මචකමදමසො, බාවීසතියා ඉන් ද්රියානං පඤ් චමවදනින් ද්රියවමසන 

ඉන් ද්රිමයකමදමසො, ද් වාදසන් නං පටිච් චසමුප් පාදඞ්  ානං ඵස ්සපච් චයා 

මවදනාවමසන පච් චයාකාමරකමදමසො, චතුන් නං සතිපට් ඨානානං 

මවදනානුපස් සනාවමසන සතිපට් ඨාමනකමදමසො, චතුන් නං ඣානානං 

සුඛඋමපක් ඛාවමසන ඣාමනකමදමසො, නා රූපානං මවදනාවමසන 

නා රූමපකමදමසො, කුසලාදීනං සබ් බධම්  ානං මවදනාවමසන 

ධම් ම කමදමසොති එවං මවදනා එව ඛන් ධාදීනං පමදමසො, තස් සා මවදනාය 
එව පච් චමවක් ඛණවමසන පමදසවිහාමරො. 

44. ඉදානි යස්  ා ස ාධිභාවනා යඤාණාදීනි භාමවන් තා පුථුජ් ජනා 
මසක් ඛා ච මත මත භාමවතබ් බභාවනාධම් ම  අධිපතී මජට් ඨමක කත් වා 
මතන මතන පහාතබ් මබ තප් පච් චනීමක නානාසභාමව ධම් ම  
අමනකාදීනමව ආදීනවමතො පච් චමවක් ඛිත් වා තස ්ස තස් ස භාවනාධම්  ස ්ස 
වමසන චිත් තං පතිට් ඨමපත් වා මත මත පච් චනීකධම් ම  පජහන් ති. 
පජහන් තා විපස් සනාකාමල සබ් බසඞ් ඛාමර සුඤ් ඤමතො දිස් වා පච් ඡා 

සමුච් මඡමදන පජහන් ති, තථා පජහන් තා ච එකාභිස යවමසන සච් චානි 
පටිවිජ් ඣන් තා පජහන් ති. යථාවුත් මතමහව ආකාමරහි සබ් මබපි අරියා 

යථාමයො ං පටිපජ් ජන් ති, තස්  ා පමදසවිහාරඤාණානන් තරං 
සඤ ්ඤාවිවට් ටඤාණාදීනි ඡ ඤාණානි යථාක් කම න උද් දිට් ඨානි. තත් ථ 

අධිපතත්තා පඤ්ඤාති මනක් ඛම්  ාදීනං අධිපතිභාමවන මනක් ඛම්  ාදීනි 
අධිකානි කත් වා තදධිකභාමවන පවත් තා පඤ් ඤාති අත් මථො. 

සඤ්ඤාවිවට්යට ඤාණන් ති සඤ් ඤාය විවට් ටනං පරාවට් ටනං 

පරම් මුඛභාමවොති සඤ් ඤාවිවට් මටො, යාය සඤ් ඤාය මත මත භාවනාධම් ම  

අධිපතිං කමරොති, තාය සඤ ්ඤාය මහතුභූතාය, කරණභූතාය වා තමතො තමතො 
කා ච් ඡන් දාදිමතො විවට් ටමන ඤාණන් ති වුත් තං මහොති. එත් මතො විවට් මටොති 

අවුත් මතපි යමතො විවට් ටති, තමතො එව විවට් මටොති  ය් හති යථා 

විවට් ටනානුපස් සනාය. සා පන සඤ් ඤා සඤ් ජානනලක් ඛණා, තමදමවතන් ති 

පුන සඤ ්ජානනපච් චයනිමිත් තකරණරසා දාරුආදීසු තච් ඡකාදමයො විය, 
යථා හිතනිමිත් තවමසන අභිනිමවසකරණපච් චුපට් ඨානා හත් ථිදස ්සකඅන් ධා 

විය, ආරම්  මණ අමනො ාළ් හවුත් තිතාය අචිරට් ඨානපච් චුපට් ඨානා වා විජ් ජු 

විය, යථාඋපට් ඨිතවිසයපදට් ඨානා තිණපුරිසමකසු මි මපොතකානං පුරිසාති 
උප් පන් නසඤ් ඤා විය. 

45. නානත්යතපඤ්ඤාති නානාසභාමව භාමවතබ් බමතො අඤ් ඤසභාමව 

කා ච් ඡන් දාදිමක ආදීනවදස් සමනන පවත් තා පඤ් ඤා. නානත්යතති ච 

නිමිත් තත් මථ භුඤම්  වචනං. නානත් තප් පහානං වා නානත් තං, 
නානත් තප් පහානනිමිත් තං නානත් තප් පහානමහතු මනක් ඛම්  ාදීසු පඤ ්ඤාති 

අධිප් පාමයො. යචයතොවිවට්යට ඤාණන් ති මචතමසො කා ච් ඡන් දාදිමතො 

විවට් ටනං මනක් ඛම්  ාදීසු ඤාණං. යචයතොති මචත් ථ මචතනා අධිප් මපතා. 

සා මචතනාභාවලක් ඛණා, අභිසන් දහනලක් ඛණා වා, ආයූහනරසා, 
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සංවිදහනපච් චුපට් ඨානා සකිච් චපරකිච් චසාධකා 
මජට් ඨසිස් ස හාවඩ් ඪකිආදමයො විය. අච් චායිකකම්  ානුස් සරණාදීසු ච 
පනායං සම් පයුත් තානං උස් සාහනභාමවන පාකටා මහොති. 

46. අධිට්ඨායන පඤ්ඤාති මනක් ඛම්  ාදිවමසන චිත් තස් ස පතිට් ඨාපමන 

පඤ ්ඤා. චිත්තවිවට්යට ඤාණන් ති කා ච් ඡන් දාදිපහානවමසන චිත් තස් ස 

විවට් ටමන ඤාණං. චිත් තඤ් මචත් ථ විජානනලක් ඛණං, පුබ් බඞ්   රසං, 

සන් ධානපච් චුපට් ඨානං, නා රූපපදට් ඨානං. 

47. සුඤ්ඤයතපඤ්ඤාති අත් තත් තනියසුඤ් ඤතාය අනත් තානත් තනිමය 

පවත් තා අනත් තානුපස් සනා පඤ් ඤා. ඤාණවිවට්යටඤාණන් ති ඤාණම ව 

අභිනිමවසමතො විවට් ටතීති විවට් මටො, තං ඤාණවිවට් ටභූතං ඤාණං. 

48. යවොසග්යග පඤ්ඤාති එත් ථ මවොසජ් ජතීති මවොසග් ම ො, 

කා ච් ඡන් දාදීනං මවොසග් ම ො මනක් ඛම්  ාදිම් හි පඤ් ඤා. වියමොක්ඛවිවට්යට 

ඤාණන් ති කා ච් ඡන් දාදිමකහි විමුච් චතීති විම ොක් මඛො, විම ොක් මඛො එව 

විවට් මටො විම ොක් ඛවිවට් මටො, මසො එව ඤාණං. 

49. තථට්යඨ පඤ්ඤාති එමකකස ්ස සච් චස් ස චතුබ් බිමධ චතුබ් බිමධ 
අවිපරීතසභාමව කිච් චවමසන අසම් ම ොහමතො පවත් තා පඤ ්ඤා. 

සච්චවිවට්යට ඤාණන් ති චතූසු සච් මචසු දුභමතො වුට් ඨානවමසන විවට් ටතීති 

සච් චවිවට් මටො, මසො එව ඤාණං. එකම ව ඤාණං අධිපතිකතධම්  වමසන 

සඤ ්ඤාවිවට් මටොති, පහාතබ් බධම්  වමසන මචමතොවිවට් මටොති, 

චිත් තපතිට් ඨාපනවමසන චිත් තවිවට් මටොති, පච් චනීකපහානවමසන 
විම ොක් ඛවිවට් මටොති එවං චතුධා වුත් තං. අනත් තානුපස් සනාව 

සුඤ ්ඤතාකාරවමසන ‘‘ඤාණවිවට් මට ඤාණ’’න් ති වුත් තා. 

 ග්  ඤාණම ව මහට් ඨා ‘‘ ග් ම  ඤාණ’’න් ති ච, ‘‘ආනන් තරිකස ාධිම් හි 

ඤාණ’’න් ති ච ද් විධා වුත් තං, විවට් ටනාකාරවමසන ‘‘සච් චවිවට් මට 
ඤාණ’’න් ති වුත් තං. 

50. ඉදානි තස් ස සච් චවිවට් ටඤාණවමසන පවත් තස් ස ආසවානං ඛමය 
ඤාණස් ස වමසන පවත් තානි ක මතො ඡ අභිඤ් ඤාඤාණානි උද් දිට් ඨානි. 
තත් ථාපි මලොකපාකටානුභාවත් තා අතිවිම් හාපනන් ති පඨ ං ඉද් ධිවිධඤාණං 

උද් දිට් ඨං, මචමතොපරියඤාණස් ස විසයමතො දිබ් බමසොතඤාණං 

ඔළාරිකවිසයන් ති දුතියං දිබ් බමසොතඤාණං උද් දිට් ඨං, සුඛු විසයත් තා 
තතියං මචමතොපරියඤාණං උද් දිට් ඨං. තීසු විජ් ජාසු 
පුබ් මබනිවාසච් ඡාදකාතීතත විමනොදකත් තා පඨ ං 

පුබ් මබනිවාසානුස් සතිඤාණං උද් දිට් ඨං, 

පච් චුප් පන් නානා තත විමනොදකත් තා දුතියං දිබ් බචක් ඛුඤාණං උද් දිට් ඨං, 
සබ් බත සමුච් මඡදකත් තා තතියං ආසවානං ඛමය ඤාණං උද් දිට් ඨං. තත් ථ 

කාෙම්පීති රූපකායම් පි. චිත්තම්පීති පාදකජ් ඣානචිත් තම් පි. 
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එකවවත්ථානතාති පරිකම්  චිත් මතන එකමතො ඨපනතාය ච 

දිස ්ස ානකාමයන, අදිස් ස ානකාමයන වා  න් තුකා කාමල යථාමයො ං 

කායස ්සපි චිත් තස් සපි මිස් සීකරණතාය චාති වුත් තං මහොති. කායෙොති මචත් ථ 
සරීරං. සරීරඤ් හි අසුචිසඤ් චයමතො කුච් ඡිතානං මකසාදීනඤ් මචව 
චක් ඛුමරො ාදීනං මරො සතානඤ් ච ආයභූතමතො කාමයොති වුච් චති. 

සුඛසඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්චාති එත් ථ චතුත් ථජ් ඣානසම් පයුත් තං 
එකංමයව සඤ් ඤං ආකාරනානත් තමතො ද් විධා කත් වා සමුච් චයත් මථො ච-
සද් මදො පයුත් මතො. චතුත් ථජ් ඣානස් මිඤ් හි උමපක් ඛා සන් තත් තා සුඛන් ති 

වුත් තා, තංසම් පයුත් තා සඤ ්ඤා සුඛසඤ් ඤා. සාමයව නීවරමණහි මචව 

විතක් කාදිපච් චනීමකහි ච විමුත් තත් තා ලහුසඤ් ඤා. අධිට්ඨානවයසනාති 

අධිකං කත් වා ඨානවමසන, පවිසනවමසනාති අධිප් පාමයො. අධිට් ඨානවමසන 
චාති ච-සද් මදො සම් බන් ධිතබ් මබො. එත් තාවතා සබ් බප් පකාරස් ස ඉද් ධිවිධස් ස 
යථාමයො ං කාරණං වුත් තං. 

ඉජ්ඣනට්යඨපඤ්ඤාති ඉජ් ඣනසභාමව පඤ ්ඤා. ඉද්ධිවියධඤාණන් ති 

ඉජ් ඣනට් මඨන ඉද් ධි, නිප් ඵත් තිඅත් මථන පටිලාභට් මඨන චාති වුත් තං 

මහොති. යඤ් හි නිප් ඵජ් ජති පටිලබ් භති ච, තං ඉජ් ඣතීති වුච් චති. යථාහ – 

‘‘කා ං කා ය ානස් ස, තස් ස මචතං සමිජ් ඣතී’’ති )සු. නි. 772). තථා 

‘‘මනක් ඛම්  ං ඉජ් ඣතීති ඉද් ධි, පටිහරතීති පාටිහාරියං, අරහත් ත ග් ම ො 

ඉජ් ඣතීති ඉද් ධි, පටිහරතීති පාටිහාරිය’’න් ති )පටි.  . 3.32). අපමරො නමයො 

– ඉජ් ඣනට් මඨන ඉද් ධි, උපායසම් පදාමයතං අධිවචනං. උපායසම් පදා හි 
ඉජ් ඣති අධිප් මපතඵලප් පසවනමතො. යථාහ – ‘‘අයං මඛො චිත් මතො  හපති 

සීලවා කලයාණධම් ම ො, සමච පණිදහිස් සති, අනා ත ද් ධානං රාජා අස් සං 
චක් කවත් තීති. ඉජ් ඣිස ්සති හි සීලවමතො මචමතොපණිධි විසුද් ධත් තා’’ති )සං. 

නි. 4.352). අපමරො නමයො – එතාය සත් තා ඉජ් ඣන් තීති ඉද් ධි, ඉජ්ඣන්තීති 
ඉද් ධා වුද් ධා උක් කංස තා මහොන් තීති වුත් තං මහොති. ඉද් ධි එව විධං 

ඉද් ධිවිධං, ඉද් ධිමකොට් ඨාමසො ඉද් ධිවිකප් මපොති අත් මථො. තං ඉද් ධිවිධං 
ඤාණන් ති වුත් තං මහොති. 

51. විතක්කවිප්ඵාරවයසනාති දිබ් බමසොතධාතුඋප් පාදනත් ථං 
පරිකම්  කරණකාමල සද් දනිමිත් මතසු අත් තමනො විතක් කවිප් ඵාරවමසන 

විතක් කමව වමසන. විතක්යකොති මචත් ථ විතක් මකතීති විතක් මකො, 

විතක් කනං වා විතක් මකො, ඌහනන් ති වුත් තං මහොති. ස් වායං ආරම්  මණ 

චිත් තස ්ස අභිනිමරොපනලක් ඛමණො, ආහනනපරියාහනනරමසො. තථා හි 
මතන මයො ාවචමරො ආරම්  ණං විතක් කාහතං විතක් කපරියාහතං කමරොතීති 

වුච් චති. ආරම්  මණ චිත් තස් ස ආනයනපච් චුපට් ඨාමනො, 
තජ් ජාස න් නාහාමරන පන ඉන් ද්රිමයන ච පරික් ඛිත් මත විසමය 
අනන් තරාමයන උප් පජ් ජනමතො ආපාථ තවිසයපදට් ඨාමනොති වුච් චති. 

නානත්යතකත්තසද්දනිමිත්තානන් ති නානාසභාවානං එකසභාවානඤ් ච 
සද් දනිමිත් තානං. සද් දා එව මචත් ථ විතක් කුප් පත් තිකාරණත් තා 
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පටුන 

සඞ් ඛාරනිමිත් තත් තා ච නිමිත් තානි. මභරිසද් දාදිවමසන එකග් ඝනීභූතා, 

අමනකා වා සද් දා, නානාදිසාසු වා සද් දා, නානාසත් තානං වා සද් දා 

නානත් තසද් දා, එකදිසාය සද් දා, එකසත් තස් ස වා සද් දා, මභරිසද් දාදිවමසන 

එමකකසද් දා වා එකත් තසද් දා. සද්යදොති මචත් ථ සප් පතීති සද් මදො, කථීයතීති 

අත් මථො. පරියෙොගාහයණ පඤ්ඤාති පවිසනපඤ් ඤා, පජානනපඤ් ඤාති 

අත් මථො. යසොතධාතුවිසුද්ධිඤාණන් ති සවනට් මඨන ච නිජ් ජීවට් මඨන ච 

මසොතධාතු, මසොතධාතුකිච් චකරණවමසන ච මසොතධාතු වියාතිපි මසොතධාතු, 

පරිසුද් ධත් තා නිරුපක් කිමලසත් තා විසුද් ධි, මසොතධාතු එව විසුද් ධි 

මසොතධාතුවිසුද් ධි, මසොතධාතුවිසුද් ධි එව ඤාණං මසොතධාතුවිසුද් ධිඤාණං. 

52. තිණ්ණන්නං චිත්තානන් ති 

මසො නස ්සසහ තමදො නස් සසහ තඋමපක් ඛාසහ තවමසන තිණ් ණන් නං 

චිත් තානං. විප්ඵාරත්තාති විප් ඵාරභාමවන මවම නාති අත් මථො. මහතුඅත් මථ 

නිස ්සක් කවචනං, මචමතොපරියඤාණුප් පාදනත් ථං පරිකම්  කරණකාමල 

පමරසං තිණ් ණන් නං චිත් තානං විප් ඵාරමහතුනා. ඉන්ද්රිොනංපසාදවයසනාති 

චක් ඛාදීනං ඡන් නං ඉන් ද්රියානං පසාදවමසන, ඉන් ද්රියානං පතිට් ඨිමතොකාසා 

මචත් ථ ඵලූපචාමරන ඉන් ද්රියානන් ති වුත් තා යථා ‘‘විප් පසන් නානි මඛො මත, 

ආවුමසො, ඉන් ද්රියානි පරිසුද් මධො ඡවිවණ් මණො පරිමයොදාමතො’’ති ) හාව. 60). 

ඉන් ද්රියපතිට් ඨිමතොකාමසසුපි හදයවත් ථු එව ඉධාධිප් මපතං. පසාදවයසනාති 
ච අනාවිලභාවවමසන. ‘‘පසාදප් පසාදවමසනා’’ති වත් තබ් මබ 

අප් පසාදසද් දස ්ස මලොමපො කමතොති මවදිතබ් බං. අථ වා ඉද ප් පසන් නන් ති 
 හණස් ස පසාද මපක් ඛිත් වා එව සම් භවමතො ‘‘පසාදවමසනා’’ති 
වචමනමනව අප් පසාමදොපි වුත් මතොව මහොතීති මවදිතබ් බං. 

නානත්යතකත්තවිඤ්ඤාණචරිො පරියෙොගාහයණ පඤ්ඤාති යථාසම් භවං 
නානාසභාවඑකසභාවඑකූනනවුතිවිඤ් ඤාණපවත් තිවිජානනපඤ් ඤා. එත් ථ 

අස ාහිතස ්ස විඤ් ඤාණචරියා නානත් තා, ස ාහිතස් ස විඤ් ඤාණචරියා 

එකත් තා. සරා ාදිචිත් තං වා නානත් තං, වීතරා ාදිචිත් තං එකත් තං. 

යචයතොපරිෙඤාණන් ති එත් ථ පරියාතීති පරියං, පරිච් ඡින් දතීති අත් මථො. 

මචතමසො පරියං මචමතොපරියං, මචමතොපරියඤ් ච තං ඤාණඤ් චාති 

මචමතොපරියඤාණං. විප් ඵාරතාතිපි පාමඨො, විප් ඵාරතායාති අත් මථො. 

53. පච්චෙප්පවත්තානංධම්මානන් ති පටිච් චසමුප් පාදවමසන පච් චයමතො 
පවත් තානං පච් චයුප් පන් නධම්  ානං. 

නානත්යතකත්තකම්මවිප්ඵාරවයසනාති එත් ථ අකුසලං කම්  ං නානත් තං, 

කුසලං කම්  ං එකත් තං. කා ාවචරං වා කම්  ං නානත් තං, 
රූපාවචරාරූපාවචරං කම්  ං එකත් තං. නානත් මතකත් තකම්  විප් ඵාරවමසන 
පච් චයපවත් තානං ධම්  ානං පරිමයො ාහමණ පඤ ්ඤාති සම් බන් මධො. 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණන් ති පුබ් මබ අතීතජාතීසු නිවුත් ථඛන් ධා 

පුබ් මබනිවාමසො. නිවුත්ථාති අජ් ඣාවුත් ථා අනුභූතා අත් තමනො සන් තාමන 
උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධා. පුබ් මබ අතීතජාතීසු නිවුත් ථධම්  ා වා 
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පටුන 

පුබ් මබනිවාමසො. නිවුත්ථාති ම ොචරනිවාමසන නිවුත් ථා අත් තමනො 

විඤ ්ඤාමණන විඤ් ඤාතා පරිච් ඡින් නා, පරවිඤ් ඤාමණන විඤ් ඤාතාපි වා. 

ඡින් නවටු කානුස් සරණාදීසු මත බුද් ධානංමයව ලබ් භන් ති. 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතීති යාය සතියා පුබ් මබනිවාසං අනුස් සරති, සා 

පුබ් මබනිවාසානුස් සති, ඤාණන් ති තාය සතියා සම් පයුත් තං ඤාණං. 

54. ඔභාසවයසනාති දිබ් මබන චක් ඛුනා රූපදස් සනත් ථං පසාරිතස් ස 

මතමජොකසිණඔදාතකසිණආමලොකකසිණානං අඤ් ඤතරස ්ස 
චතුත් ථජ් ඣානාරම්  ණස ්ස කසිමණොභාසස් ස වමසන. 

නානත්යතකත්තරූපනිමිත්තානන් ති නානාසත් තානං රූපානි, 

නානත් තකායං උපපන් නානං වා සත් තානං රූපානි, නානාදිසාසු වා රූපානි, 

අසම් මිස් සානි වා රූපානි නානත් තරූපානි, එකසත් තස් ස රූපානි, 

එකත් තකායං උපපන් නස ්ස වා රූපානි, එකදිසාය වා රූපානි, නානාදිසාදීනං 

සම් මිස ්සීභූතානි වා රූපානි එකත් තරූපානි. රූපන් ති මචත් ථ 

වණ් ණායතනම ව. තඤ් හි රූපයතීති රූපං, වණ් ණවිකාරං ආපජ් ජ ානං 
හදයඞ්  තභාවං පකාමසතීති අත් මථො. රූපම ව රූපනිමිත් තං. මතසං 

නානත් මතකත් තරූපනිමිත් තානං. දස්සනට්යඨ පඤ්ඤාති දස් සනසභාමව 
පඤ ්ඤා. 

දිබ්බචක්ඛුඤාණන් ති දිබ් බසදිසත් තා දිබ් බං. මදවානඤ් හි 
සුචරිතකම්  නිබ් බත් තං පිත් තමසම් හරුහිරාදීහි අපලිබුද් ධං 
උපක් කිමලසවිමුත් තතාය දූමරපි ආරම්  ණසම් පටිච් ඡනස ත් ථං දිබ් බං 
පසාදචක් ඛු මහොති. ඉදඤ් චාපි වීරියභාවනාබලනිබ් බත් තං ඤාණචක් ඛු 

තාදිසම වාති දිබ් බසදිසත් තා දිබ් බං, දිබ් බවිහාරවමසන පටිලද් ධත් තා 

අත් තනා දිබ් බවිහාරසන් නිස ්සිතත් තාපි දිබ් බං, ආමලොකපරිග්  මහන 

 හාජුතිකත් තාපි දිබ් බං, තිමරොකුට් ටාදි තරූපදස් සමනන  හා තිකත් තාපි 

දිබ් බං. තං සබ් බං සද් දසත් ථානුසාමරන මවදිතබ් බං. දස් සනට් මඨන චක් ඛු, 

චක් ඛුකිච් චකරමණන චක් ඛුමිවාතිපි චක් ඛු, දිබ් බඤ ්ච තං චක් ඛු චාති 

දිබ් බචක් ඛු, දිබ් බචක් ඛු ච තං ඤාණඤ් චාති දිබ් බචක් ඛුඤාණං. 

55. චතුසට්ඨිො ආකායරහීති අට් ඨසු  ග්  ඵමලසු එමකකස් මිං 
අට් ඨන් නං අට් ඨන් නං ඉන් ද්රියානං වමසන චතුසට් ඨියා ආකාමරහි. 

තිණ්ණන්නං ඉන්ද්රිොනන් ති අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං අඤ් ඤින් ද්රියං 

අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියන් ති, ඉම සං තිණ් ණන් නං ඉන් ද්රියානං. වසිභාවතා

පඤ්ඤාති වසිභාවතාය පවත් තා පඤ් ඤා, අරහත් තඵමල අට් ඨන් නං 
ඉන් ද්රියානං වමසන අට් ඨහි ආකාමරහි අඤ් ඤාතාවින් ද්රියස් මසව වසිභාවතාය 
අරහත් ත ග්  ක් ඛමණ අභාමවපි කාරණසිද් ධිවමසන තදත් ථසාධනතාය 

වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. ආසවානං ඛයෙ ඤාණන් ති අත් තනා වජ් ඣානං 
ආසවානං ඛයකරං අරහත් ත ග්  ඤාණං. 
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56-59. ඉදානි ආසවානං 
ඛයඤාණසඞ් ඛාතඅරහත් ත ග්  ඤාණසම් බන් මධ චතුන් නම් පි 

 ග්  ඤාණානං එමකකස් ස  ග්  ඤාණස් ස එකාභිස යතං දස් මසතුං 
‘‘පරිඤ් ඤට් මඨ පඤ් ඤා’’තිආදීනි චත් තාරි ඤාණානි උද් දිට් ඨානි. තත් ථාපි 
ඔළාරිකත් තා සබ් බසත් තසාධාරණත් තා ච සුවිඤ් මඤයයන් ති දුක් ඛසච් චං 

පඨ ං වුත් තං, තස ්මසව මහතුදස් සනත් ථං තදනන් තරං සමුදයසච් චං, 

මහතුනිමරොධා ඵලනිමරොමධොති ඤාපනත් ථං තදනන් තරං නිමරොධසච් චං, 
තදධි මූපායදස් සනත් ථං අන් මත  ග්  සච් චං. භවසුඛස් සාද ධිතානං වා 

සත් තානං සංමව ජනනත් ථං පඨ ං දුක් ඛ ාහ, තං මනව අකතං ආ ච් ඡති, 

න ඉස් සරනිම්  ානාදිමතො මහොති, ඉමතො පන මහොතීති ඤාපනත් ථං 

තදනන් තරං සමුදයසච් චං, තමතො සමහතුමකන දුක් මඛන අභිභූතත් තා 
සංවිග්   ානසානං දුක් ඛනිස් සරණ මවසීනං නිස් සරණදස ්සමනන 

අස් සාසජනනත් ථං නිමරොධං, තමතො නිමරොධාධි  ත් ථං නිමරොධසම් පාපකං 
 ග්  න් ති. ඉදානි තබ් බිසයානි ඤාණානි මතමනව කම න උද් දිට් ඨානි. 

තත් ථ පරිඤ්ඤට්යඨති දුක් ඛස් ස පීළනට් ඨාදිමක චතුබ් බිමධ 

පරිජානිතබ් බසභාමව. පහානට්යඨති සමුදයස් ස ආයූහනට් ඨාදිමක චතුබ් බිමධ 

පහාතබ් බසභාමව. සච්ඡිකිරිෙට්යඨති නිමරොධස් ස නිස් සරණට් ඨාදිමක 

චතුබ් බිමධ සච් ඡිකාතබ් බසභාමව. භාවනට්යඨති  ග්  ස් ස නියයානට් ඨාදිමක 
චතුබ් බිමධ භාමවතබ් බසභාමව. 

60-63. ඉදානි භාවිත ග්  ස් ස පච් චමවක් ඛණවමසන වා 
අභාවිත ග්  ස් ස අනුස ්සවවමසන වා විසුං විසුං සච් චඤාණානි දස් මසතුං 

දුක්යඛ ඤාණාදීනි චත් තාරි ඤාණානි උද් දිට් ඨානි. තත් ථ දුක්යඛති එත් ථ දු-
ඉති අයං සද් මදො කුච් ඡිමත දිස් සති. කුච් ඡිතඤ් හි පුත් තං දුපුත් මතොති වදන් ති. 

ඛං-සද් මදො පන තුච් මඡ. තුච් ඡඤ ්හි ආකාසං ‘ඛ’න් ති වුච් චති. ඉදඤ් ච 

පඨ සච් චං කුච් ඡිතං අමනකුපද් දවාධිට් ඨානමතො, තුච් ඡං 
බාලජනපරිකප් පිතධුවසුභසුඛත් තභාවවිරහිතමතො. තස්  ා කුච් ඡිතත් තා 

තුච් ඡත් තා ච ‘‘දුක් ඛ’’න් ති වුච් චති. 

දුක්ඛසමුදයෙති එත් ථ සං-ඉති අයං සද් මදො ‘‘ස ා ම ො 

සම ත’’න් තිආදීසු )විභ. 199; දී. නි. 2.396) විය සංමයො ං දීමපති. උ-ඉති 

අයං සද් මදො ‘‘උප් පන් නං උදිත’’න් තිආදීසු )පාරා. 172; චූළනි. 

ඛග්  විසාණසුත් තනිද් මදස 141) විය උප් පත් තිං. අෙ-සද් මදො පන කාරණං 
දීමපති. ඉදඤ් චාපි දුතියසච් චං අවමසසපච් චයස ාමයොම  සති දුක් ඛස් ස 
උප් පත් තිකාරණං. ඉති දුක් ඛස ්ස සංමයොම  උප් පත් තිකාරණත් තා 
‘‘දුක් ඛසමුදය’’න් ති වුච් චති. 

දුක්ඛනියරොයධති එත් ථ නි-සද් මදො අභාවං, යරොධ-සද් මදො ච චාරකං 
දීමපති. තස ් ා අභාමවො එත් ථ සංසාරචාරකසඞ් ඛාතස් ස දුක් ඛමරොධස් ස 

සබ් බ තිසුඤ් ඤත් තා, ස ධි මත වා තස් මිං සංසාරචාරකස් ස දුක් ඛමරොධස් ස 
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අභාමවො මහොති තප් පටිපක් ඛත් තාතිපි ‘‘දුක් ඛනිමරොධ’’න් ති වුච් චති. දුක් ඛස ්ස 
වා අනුප් පත් තිනිමරොධපච් චයත් තා දුක් ඛනිමරොධන් ති වුච් චති. 

දුක්ඛනියරොධගාමිනිො පටිපදාොති එත් ථ යස්  ා අයං එතං දුක් ඛනිමරොධං 

 ච් ඡති ආරම්  ණකරණවමසන තදභිමුඛීභූතත් තා, පටිපදා ච මහොති 

දුක් ඛනිමරොධප් පත් තියා, තස්  ා දුක් ඛනිමරොධ ාමිනිපටිපදාති වුච් චති. 
චත් තාරි  ග්  ඤාණාමනව මහට් ඨා වුට් ඨානාකාරදීපනවමසන ‘‘ ග් ම  

ඤාණ’’න් ති වුත් තානි, අනන් තරඵලදායකත් තස ්ස කාරණපරිදීපනවමසන 

‘‘ආනන් තරිකස ාධිම් හි ඤාණ’’න් ති වුත් තානි, විවට් ටනාකාරදීපනවමසන 

‘‘සච් චවිවට් මට ඤාණ’’න් ති වුත් තානි,  ග්  පටිපාටික් කම මනව 

අරහත් ත ග්  ඤාණුප් පත් තිං, තස් ස ච ඤාණස් ස අභිඤ් ඤාභාවං දීමපතුං 
අරහත් ත ග්  ඤාණම ව ‘‘ආසවානං ඛමය ඤාණ’’න් ති වුත් තං. පුන 
චතුන් නම් පි  ග්  ඤාණානං එකාභිස යතං දීමපතුං ‘‘පරිඤ් ඤට් මඨ පඤ් ඤා 
දුක් මඛ ඤාණ’’න් තිආදීනි චත් තාරි ඤාණානි වුත් තානි. පුන එමකකස් මිං 

සච් මච විසුං විසුං උප් පත් තිදීපනවමසන ‘‘දුක් මඛ ඤාණ’’න් තිආදීනි චත් තාරි 
ඤාණානි උද් දිට් ඨානීති එවං පුබ් බාපරවිමසමසො මවදිතබ් මබොති. 

64-67. ඉදානි සබ් මබසං අරියපුග්  ලානං අරිය ග්  ානුභාමවමනව 

පටිසම් භිදාඤාණානි සිද් ධානීති දස් මසතුං අත්ථපටිසම්භියද ඤාණන් තිආදීනි 
පුන චත් තාරි පටිසම් භිදාඤාණානි උද් දිට් ඨානි. ඉ ානි හි 

පටිසම් භිදාපමභදාභාමවපි සබ් බඅරියපුග්  ලසාධාරණානි 

සුද් ධිකපටිසම් භිදාඤාණානි, මහට් ඨා උද් දිට් ඨානි පන පභින් නපටිසම් භිදානං 
පමභදප් පත් තානි පටිසම් භිදාඤාණානීති මවදිතබ් බානීති අයම මතසං 
උභයත් ථවචමන විමසමසො. යස්  ා වා අනන් තරං උද් දිට් ඨං දුක් ඛාරම්  ණං 

නිමරොධාරම්  ණඤ් ච ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා මහොති, සමුදයාරම්  ණං 

 ග්  ාරම්  ණඤ් ච ඤාණං ධම්  පටිසම් භිදා, තදභිලාමප ඤාණං 

නිරුත් තිපටිසම් භිදා, මතසු ඤාමණසු ඤාණං පටිභානපටිසම් භිදා, තස්  ා 
තම් පි අත් ථවිමසසං දස් මසතුං සුද් ධිකපටිසම් භිදාඤාණානි උද් දිට් ඨානීති 
මවදිතබ් බානි. තස්  ාමයව ච මහට් ඨා නානත් තසද් මදන විමසමසත් වා 
වුත් තානි. ඉධ තථා අවිමසමසත් වා වුත් තානීති. 

68. එවං පටිපාටියා සත් තසට් ඨි සාවකසාධාරණඤාණානි උද් දිසිත් වා 
ඉදානි සාවමකහි අසාධාරණානි තථා තානංමයව ආමවණිකානි ඤාණානි 

දස් මසතුං ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තඤාණාදීනි ඡ අසාධාරණඤාණානි 
උද් දිට් ඨානි. තත් ථපි යස්  ා තථා තා සත් තානං ධම්  මදසනාය 
භාජනාභාජනත් තං ඔමලොමකන් තා බුද් ධචක් ඛුනා ඔමලොමකන් ති. බුද් ධචක් ඛු 
නා  ඉන් ද්රියපමරොපරියත් තාසයානුසයඤාණද් වයම ව. යථාහ – 

‘‘අද් දසා මඛො භ වා බුද් ධචක් ඛුනා මලොකං මවොමලොමකන් මතො 
සත් මත අප් පරජක් මඛ  හාරජක් මඛ තික් ඛින් ද්රිමය මුදින් ද්රිමය’’තිආදි 

) හාව. 9;  . නි. 1.283; 2.339). 
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පටුන 

සත් තසන් තාමන ච ඔමලොමකන් තා පඨ ං ඉන් ද්රියපරිපාකාපරිපාකං 

ඔමලොමකන් ති, ඉන් ද්රියපරිපාකඤ් ච ඤත් වා ආසයාදීනං අනුරූමපන 

ධම්  මදසනත් ථං තමතො ආසයානුසයචරිතානි ඔමලොමකන් ති, තස්  ාපි පඨ ං 

ඉන් ද්රියපමරොපරියත් තඤාණං උද් දිට් ඨං, තදනන් තරං ආසයානුසයඤාණං. 
ධම්  ං මදමසන් තා ච යස්  ා පාටිහාරිමයන විමනතබ් බානං පාටිහාරියං 

කමරොන් ති, තස්  ා ආසයානුසයඤාණානන් තරං ය කපාටිහාරිමය ඤාණං 
උද් දිට් ඨං. ඉම සං තිණ් ණං ඤාණානං මහතුපරිදීපනත් ථං තදනන් තරං 
 හාකරුණාඤාණං උද් දිට් ඨං.  හාකරුණාඤාණස් ස 
පරිසුද් ධභාවපරිදීපනත් ථං තදනන් තරං සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං උද් දිට් ඨං. 
සබ් බඤ ්ඤුස ්සාපි සබ් බධම්  ානං ආවජ් ජනපටිබද් ධභාවපරිදීපනත් ථං 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස අනාවරියභාවපරිදීපනත් ථඤ් ච තදනන් තරං 
අනාවරණඤාණං උද් දිට් ඨන් ති මවදිතබ් බං. 

ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තඤාණන් ති එත් ථ උපරි ‘‘සත් තාන’’න් ති පදං 
ඉමධව ආහරිත් වා ‘‘සත් තානං ඉන් ද්රියපමරොපරියත් තඤාණ’’න් ති 
මයොමජතබ් බං. පරානි ච අපරානි ච පරාපරානීති වත් තබ් මබ සන් ධිවමසන 

මරො-කාරං කත් වා පමරොපරානීති වුච් චති. පමරොපරානං භාමවො පමරොපරියං, 

පමරොපරියම ව පමරොපරියත් තං, මවමනයයසත් තානං සද් ධාදීනං පඤ් චන් නං 

ඉන් ද්රියානං පමරොපරියත් තං ඉන් ද්රියපමරොපරියත් තං, 

ඉන් ද්රියපමරොපරියත් තස් ස ඤාණං ඉන් ද්රියපමරොපරියත් තඤාණං, ඉන් ද්රියානං 
උත් ත ානුත් ත භාවඤාණන් ති අත් මථො. 
‘‘ඉන් ද්රියවමරොවරියත් තඤාණ’’න් තිපි පාමඨො. වරානි ච අවරියානි ච 

වමරොවරියානි, වමරොවරියානං භාමවො වමරොවරියත් තන් ති මයොමජතබ් බං. 

අවරිොනීති ච න උත් ත ානීති අත් මථො. අථ වා පරානි ච ඔපරානි ච 

පමරොපරානි, මතසං භාමවො පමරොපරියත් තන් ති මයොමජතබ් බං. ඔපරානීති ච 

ඔරානීති වුත් තං මහොති, ලා කානීති අත් මථො, ‘‘පමරොපරා යස් ස සම ච් ච 

ධම්  ා’’තිආදීසු (සු. නි. 479) විය. ‘‘ඉන් ද්රියපමරොපරියත් මත ඤාණ’’න් ති 
භුඤම්  වචමනනාපි පාමඨො. 

69. සත්තානං ආසොනුසයෙ ඤාණන් ති එත් ථ රූපාදීසු ඛන් මධසු 
ඡන් දරාම න සත් තා විසත් තාති සත් තා. වුත් තඤ් මහතං භ වතා – 

‘‘රූමප මඛො, රාධ, මයො ඡන් මදො මයො රාම ො යා නන් දී යා තණ් හා, 

තත්ර සත් මතො තත්ර විසත් මතො, තස්  ා ‘සත් මතො’ති වුච් චති. මවදනාය 
සඤ ්ඤාය සඞ් ඛාමරසු විඤ ්ඤාමණ මයො ඡන් මදො මයො රාම ො යා නන් දී 

යා තණ් හා, තත්ර සත් මතො තත්ර විසත් මතො, තස්  ා ‘සත් මතො’ති 

වුච් චතී’’ති )සං. නි. 3.161). 

අක් ඛරචින් තකා පන අත් ථං අවිචාමරත් වා ‘‘නා  ත් තම ත’’න් ති ඉච් ඡන් ති. 

මයපි අත් ථං විචාමරන් ති, මත සත් වමයොම න සත් තාති ඉච් ඡන් ති, මතසං 
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සත් තානං. ආසයන් ති නිස ්සයන් ති එතං ඉති ආසමයො, මිච් ඡාදිට් ඨියා, 

සම්  ාදිට් ඨියා වා කා ාදීහි, මනක් ඛම්  ාදීහි වා පරිභාවිතස් ස 
සන් තානස ්මසතං අධිවචනං. සත් තසන් තාමන අනුමසන් ති අනුපවත් තන් තීති 

අනුසයා, ථා  තානං කා රා ාදීනං එතං අධිවචනං. ආසමයො ච අනුසමයො 
ච ආසයානුසමයො. ජාතිග්  හමණන ච ද් වන් දස ාසවමසන ච එකවචනං 

මවදිතබ් බං. යස්  ා චරිතාධිමුත් තිමයො ආසයානුසයසඞ්  හිතා, තස්  ා 
උද් මදමස චරිතාධිමුත් තීසු ඤාණානි ආසයානුසයඤාමණමනව සඞ්  මහත් වා 
‘‘ආසයානුසමය ඤාණ’’න් ති වුත් තං. මයමනව හි අධිප් පාමයන උද් මදමසො 

කමතො, මතමනව අධිප් පාමයන නිද් මදමසො කමතොති. 

70. ෙමකපාටිහීයර ඤාණන් ති එත් ථ අග් ගික් ඛන් ධඋදකධාරාදීනං 

අපුබ් බං අචරි ං සකිංමයව පවත් තිමතො ය කං, අස් සද් ධියාදීනං 

පටිපක් ඛධම්  ානං හරණමතො පාටිහීරං, ය කඤ් ච තං පාටිහීරඤ් චාති 
ය කපාටිහීරං. 

71. මහාකරුණාසමාපත්තිොඤාණන් ති එත් ථ පරදුක් මඛ සති සාධූනං 

හදයකම් පනං කමරොතීති කරුණා, කිනාති වා පරදුක් ඛං හිංසති විනාමසතීති 

කරුණා, කිරීයති වා දුක් ඛිමතසු ඵරණවමසන පසාරීයතීති කරුණා, 

ඵරණකම්  වමසන කම්  ගුණවමසන ච  හතී කරුණා  හාකරුණා, 

ස ාපජ් ජන් ති එතං  හාකාරුණිකාති ස ාපත් ති,  හාකරුණා ච සා 

ස ාපත් ති චාති  හාකරුණාස ාපත් ති. තස් සං  හාකරුණාස ාපත් තියං, 
තංසම් පයුත් තං ඤාණං. 

72-73. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අනාවරණඤාණන් ති එත් ථ 

පඤ ්චමනයයපථප් පමභදං සබ් බං අඤ් ඤාසීති සබ් බඤ ්ඤූ, සබ් බඤ ්ඤුස ්ස 

භාමවො සබ් බඤ් ඤුතා, සා එව ඤාණං ‘‘සබ් බඤ ්ඤුතාඤාණ’’න් ති වත් තබ් මබ 
‘‘සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණ’’න් ති වුත් තං. සඞ් ඛතාසඞ් ඛතාදිමභදා සබ් බධම්  ා හි 
සඞ් ඛාමරො විකාමරො ලක් ඛණං නිබ් බානං පඤ ්ඤත් තීති පඤ් මචව මනයයපථා 

මහොන් ති. සබ්බඤ්ඤූති ච ක සබ් බඤ් ඤූ, සකිංසබ් බඤ ්ඤූ, සතතසබ් බඤ ්ඤූ, 

සත් තිසබ් බඤ ්ඤූ, ඤාතසබ් බඤ ්ඤූති පඤ ්චවිධා සබ් බඤ් ඤුමනො සියුං. 

කම න සබ් බජානනකාලාසම් භවමතො ක සබ් බඤ ්ඤුතා න මහොති, සකිං 

සබ් බාරම්  ණ හණාභාවමතො සකිංසබ් බඤ් ඤුතා න මහොති, 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං යථාරම්  ණචිත් තසම් භවමතො භවඞ්  චිත් තවිමරොධමතො 

යුත් තිඅභාවමතො ච සතතසබ් බඤ් ඤුතා න මහොති, පරිමසසමතො 

සබ් බජානනස ත් ථත් තා සත් තිසබ් බඤ් ඤුතා වා සියා, විදිතසබ් බධම්  ත් තා 
ඤාතසබ් බඤ ්ඤුතා වා සියා. සත් තිසබ් බඤ් ඤුමනො සබ් බජානනත් තං නත් ථීති 
තම් පි න යුජ් ජති. 

‘‘න තස් ස අද් දිට් ඨමිධත් ථි කිඤ් චි, අමථො අවිඤ් ඤාත ජානිතබ් බං; 
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සබ් බං අභිඤ් ඤාසි යදත් ථි මනයයං, තථා මතො මතන 

ස න් තචක් ඛූ’’ති. ) හානි. 156; චූළනි. 

ම ොඝරාජ ාණවපුච් ඡානිද් මදස 85; පටි.  . 1.208) – 

වුත් තත් තා ඤාතසබ් බඤ ්ඤුත් තම ව යුජ් ජති. එවඤ් හි සති කිච් චමතො 
අසම් ම ොහමතො කාරණසිද් ධිමතො ආවජ් ජනපටිබද් ධමතො සබ් බඤ ්ඤුත් තම ව 
මහොතීති. ආවජ් ජනපටිබද් ධත් තා එව හි නත් ථි එතස් ස ආවරණන් ති 

අනාවරණං, තමදව අනාවරණඤාණන් ති වුච් චතීති. 

ඉමානි යතසත්තති ඤාණානීති සාවමකහි සාධාරණාසාධාරණවමසන 

උද් දිට් ඨානි ඉ ානි මතසත් තති ඤාණානි. ඉයමසං යතසත්තතිො

ඤාණානන් ති ආදිමතො පට් ඨාය වුත් තානං ඉම සං මතසත් තතිඤාණානං. 
උබ් බාහනත් මථ මචතං සාමිවචනං. මතසත් තතීනන් තිපි පාමඨො. 

‘‘මතසත් තතියා’’ති වත් තබ් මබ එකස් මිං බහුවචනං මවදිතබ් බං. සත්තසට්ඨි 

ඤාණානීතිආදිමතො පට් ඨාය සත් තසට් ඨි ඤාණානි. සාවකසාධාරණානීති 

සවනන් මත අරියාය ජාතියා ජාතත් තා සාවකා, ස ානං ධාරණම මතසන් ති 

සාධාරණානි, තථා තානං සාවමකහි සාධාරණානි සාවකසාධාරණානි. ඡ

ඤාණානීති අන් මත උද් දිට් ඨානි ඡ ඤාණානි. අසාධාරණානි සාවයකහීති 
සාවමකහි අසාධාරණානි තථා තානංමයව ඤාණානීති. 

සද් ධම්  ප් පකාසිනියා පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථාය 

ඤාණකථා ාතිකුද් මදසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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1. සුතමෙඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

විස් සජ් ජනුද් මදසවණ් ණනා 

1. ඉදානි යථානික් ඛිත් මතන උද් මදමසන සඞ්  හිමත ධම් ම  පමභදමතො 

දස් මසතුං කථං යසොතාවධායන පඤ්ඤා සුතමයෙ ඤාණන් තිආදි 

නිද් මදසවාමරො ආරද් මධො. තත් ථ යං වුත් තං, ‘‘මසොතාවධාමන පඤ් ඤා 

සුත මය ඤාණ’’න් ති, තං කථං මහොතීති? අයං කමථතුක යතාපුච් ඡා. 

පඤ ්චවිධා හි පුච් ඡා – අදිට් ඨමජොතනාපුච් ඡා, දිට් ඨසංසන් දනාපුච් ඡා, 

වි තිච් මඡදනාපුච් ඡා, අනු තිපුච් ඡා, කමථතුක යතාපුච් ඡාති. තාසං ඉදං 
නානත් තං – 

කත ා අදිට්ඨයජොතනාපුච් ඡා? ( හානි. 150; චූළනි. 

පුණ් ණක ාණවපුච් ඡානිද් මදස 12) පකතියා ලක් ඛණං අඤ් ඤාතං මහොති 

අදිට් ඨං අතුලිතං අතීරිතං අවිභූතං අවිභාවිතං, තස් ස ඤාණාය දස් සනාය 

තුලනාය තීරණාය විභූතාය විභාවනත් ථාය පඤ් හං පුච් ඡති, අයං 
අදිට් ඨමජොතනාපුච් ඡා. 

කත ා දිට්ඨසංසන්දනාපුච් ඡා? ( හානි. 150; චූළනි. 

පුණ් ණක ාණවපුච් ඡානිද් මදස 12) පකතියා ලක් ඛණං ඤාතං මහොති දිට් ඨං 

තුලිතං තීරිතං විභූතං විභාවිතං, මසො අඤ් මඤහි පණ් ඩිමතහි සද් ධිං 

සංසන් දනත් ථාය පඤ් හං පුච් ඡති, අයං දිට් ඨසංසන් දනාපුච් ඡා. 

කත ා විමතිච්යඡදනාපුච් ඡා? ( හානි. 150; චූළනි. 

පුණ් ණක ාණවපුච් ඡානිද් මදස 12) පකතියා සංසයපක් ඛන් මදො මහොති 

වි තිපක් ඛන් මදො ද් මවළ ්හකජාමතො ‘‘එවං නු මඛො, නනු මඛො, කිං නු මඛො, 

කථං නු මඛො’’ති? මසො වි තිච් මඡදනත් ථාය පඤ් හං පුච් ඡති, අයං 
වි තිච් මඡදනාපුච් ඡා. 

කත ා අනුමතිපුච් ඡා? භ වා භික් ඛූනං අනු තියා පඤ් හං පුච් ඡති – ‘‘තං 

කිං  ඤ් ඤථ, භික් ඛමව, රූපං නිච් චං වා අනිච් චං වා’’ති? ‘‘අනිච් චං, 

භන් මත’’. ‘‘යං පනානිච් චං, දුක් ඛං වා තං සුඛං වා’’ති? ‘‘දුක් ඛං, භන් මත’’. 

‘‘යං පනානිච් චං දුක් ඛං විපරිණා ධම්  ං, කල් ලං නු තං ස නුපස ්සිතුං ‘එතං 

  , එමසොහ ස් මි, එමසො ම  අත් තා’’ති? ‘‘මනො මහතං, භන් මත’’ති ) හාව. 

21), අයං අනු තිපුච් ඡා. 

කත ා කයථතුකමයතාපුච් ඡා? භ වා භික් ඛූනං කමථතුක යතාය පඤ් හං 

පුච් ඡති – ‘‘චත් තාමරොම , භික් ඛමව, සතිපට් ඨානා. කතම  චත් තාමරො’’ති 

)සං. නි. 5.390)? අයං කමථතුක යතාපුච් ඡාති. තාසු අයං මථරස් ස 
කමථතුක යතාපුච් ඡාති මවදිතබ් බා. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 

49 

පටුන 

ඉදානි ස ාතිකුද් මදසාය කමථතුක යතාපුච් ඡාය ‘‘ඉම  ධම්  ා 

අභිඤ් මඤයයාති මසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ් ඤා සුත මය 

ඤාණ’’න් තිආදමයො මසොළස විස් සජ් ජනුද් මදසා. තත් ථ ඉයම ධම්මා

අභිඤ්යඤෙයාති ‘‘මදසයන් තස් සා’’ති පාඨමසමසො. ඉම  ධම්  ා 

අභිජානිතබ් බාති සත් ථුමනො, අඤ් ඤතරස ්ස වා  රුට් ඨානියස් ස 
සබ්රහ්  චාරිස් ස ධම්  ං මදසයන් තස් ස පුබ් මබ වුත් තනමයන මසොතාවධානං 

සුතං යසොතාවධානං නා . තංපජානනා පඤ් ඤා තස් ස සුතස් ස පජානනා 
පරියායපරිච් ඡින් දකපඤ් ඤා සුත මය ඤාණං නා ාති අත් මථො. තස් ස 
පජානනා තංපජානනාති සාමිවචනස ාමසො. තං පජානනාති 

විභත් තිවිපල් ලාසවමසන උපමයො වචනං වා. අභිඤ්යඤෙයාති ච 
සභාවලක් ඛණාවමබොධවමසන මසොභමනනාකාමරන ජානිතබ් බා. 

පරිඤ්යඤෙයාති සා ඤ් ඤලක් ඛණාවමබොධවමසන කිච් චස ාපනවමසන ච 

බයාපිත් වා ජානිතබ් බා. භායවතබ්බාති වඩ් මඪතබ් බා. සච්ඡිකාතබ්බාති 
පච් චක් ඛං කාතබ් බා. දුවිධා හි සච් ඡිකිරියා පටිලාභසච් ඡිකිරියා 
ආරම්  ණසච් ඡිකිරියා ච. පච් චනීකසමුදාචාරවමසන පරිහානියසඞ් ඛාතං 

හානං භජන් තීති හානභාගිො. තදනුධම්  තාය සතියා සණ් ඨානවමසන 

ඨානසඞ් ඛාතං ඨිතිං භජන් තීති ඨිතිභාගිො. උපරිවිමසසාධි  වමසන විමසසං 

භජන් තීති වියසසභාගිො. අනිබ් බිද් ධපුබ් බං අප් පදාලිතපුබ් බං මලොභක් ඛන් ධං 
මදොසක් ඛන් ධං ම ොහක් ඛන් ධං නිබ් බිජ් ඣති පදාමලතීති අරිය ග් ම ො 

නිබ් මබමධො නා , නිබ් බිදාසහ තානං සඤ් ඤා නසිකාරානං 

සමුදාචාරවමසන තං නිබ් මබධං භජන් තීති නිබ්යබධභාගිො. 

සබ්යබ සඞ්ඛාරාති සබ් මබ සප් පච් චයා ධම්  ා. මත හි සඞ්ඛතසඞ්ඛාරා 

නා . පච් චමයහි සඞ්  ම්   කරීයන් තීති සඞ් ඛාරා, මත එව පච් චමයහි 
සඞ්  ම්   කතත් තා සඞ් ඛතාති විමසමසත් වා වුත් තා. කම්  නිබ් බත් තා 

මතභූ කරූපාරූපධම්  ා අභිසඞ් ඛතසඞ් ඛාරාති අට් ඨකථාසු (විසුද් ධි. 2.587; 

විභ. අට් ඨ. 226 සඞ් ඛාරපදනිද් මදස) වුත් තා. මතපි ‘‘අනිච් චා ව 

සඞ් ඛාරා’’තිආදීසු )සං. නි. 1.186; 2.143; දී. නි. 2.221, 272) 

සඞ් ඛතසඞ් ඛාමරසු සඞ්  හං  ච් ඡන් ති. ‘‘අවිජ් ජා මතො අයං, භික් ඛමව, 

පුරිසපුග්  මලො පුඤ් ඤඤ් මචව සඞ් ඛාරං අභිසඞ් ඛමරොතී’’තිආදීසු )සං. නි. 

2.51) අවිජ් ජාපච් චයා සඞ් ඛාරාව ආ තා මතභූමිකකුසලාකුසලමචතනා 

අභිසඞ්ඛරණකසඞ්ඛාරා නා . ‘‘යාවතිකා අභිසඞ් ඛාරස් ස  ති, තාවතිකං 
 න් ත් වා අක් ඛාහතං  ඤ් මඤ අට් ඨාසී’’තිආදීසු ආ තං කායිකං මචතසිකං 

වීරියං පයෙොගාභිසඞ්ඛායරො නා . ‘‘සඤ් ඤාමවදයිතනිමරොධං ස ාපන් නස ්ස 

මඛො, ආවුමසො විසාඛ, භික් ඛුමනො පඨ ං නිරුජ් ඣති වචීසඞ් ඛාමරො, තමතො 

කායසඞ් ඛාමරො, තමතො චිත් තසඞ් ඛාමරො’’තිආදීසු ) . නි. 1.464) ආ තා 

විතක් කවිචාරා. වාචං සඞ් ඛමරොන් තීති වචීසඞ්ඛාරා. අස් සාසපස් සාසා කාමයන 

සඞ් ඛරීයන් තීති කාෙසඞ්ඛාරා. සඤ ්ඤා ච මවදනා ච චිත් මතන සඞ් ඛරීයන් තීති 

චිත්තසඞ්ඛාරා. ඉධ පන සඞ් ඛතසඞ් ඛාරා අධිප් මපතා. 
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පටුන 

අනිච්චාති හුත් වා අභාවට් මඨන. දුක්ඛාති පීළනට් මඨන. සබ්යබධම්මාති 

නිබ් බානම් පි අන් මතොකත් වා වුත් තා. අනත්තාති අවසවත් තනට් මඨන. ඉදං

දුක්ඛං අරිෙසච්චන් තිආදීසු ‘‘දුක් ඛසමුදමයො දුක් ඛනිමරොමධො’’ති වත් තබ් මබ 
‘‘දුක් ඛසමුදයං දුක් ඛනිමරොධ’’න් ති ලිඞ්  විපල් ලාමසො කමතො. යස්  ා පන 

බුද් ධාදමයො අරියා පටිවිජ් ඣන් ති, තස්  ා අරියසච් චානීති වුච් චන් ති. යථාහ 

‘‘චත් තාරි ානි, භික් ඛමව, අරියසච් චානි…මප.… ඉ ානි මඛො, භික් ඛමව, 

චත් තාරි අරියසච් චානි. අරියා ඉ ානි පටිවිජ් ඣන් ති, තස්  ා අරියසච් චානීති 

වුච් චන් තී’’ති. අරියස් ස සච් චානීතිපි අරියසච් චානි. යථාහ ‘‘සමදවමක 

මලොමක…මප.… සමදව නුස් සාය තථා මතො අරිමයො, තස්  ා 

අරියසච් චානීති වුච් චන් තී’’ති )සං. නි. 5.1098). එමතසං අභිසම් බුද් ධත් තා 

අරියභාවසිද් ධිමතොපි අරියසච් චානි. යථාහ ‘‘ඉම සං මඛො, භික් ඛමව, 

චතුන් නං අරියසච් චානං යථාභූතං අභිසම් බුද් ධත් තා තථා මතො අරහං 

සම්  ාසම් බුද් මධො අරිමයොති වුච් චතී’’ති )සං. නි. 5.1093). අරියානි 

සච් චානීතිපි අරියසච් චානි. අරිොනීති අවිතථානි, අවිසංවාදකානීති අත් මථො. 

යථාහ ‘‘ඉ ානි මඛො, භික් ඛමව, චත් තාරි අරියසච් චානි තථානි අවිතථානි 

අනඤ් ඤථානි, තස්  ා අරියසච් චානීති වුච් චන් තී’’ති (සං. නි. 5.1097). 

සච්චානීති මකො සච් චට් මඨොති මච? මයො පඤ ්ඤාචක් ඛුනා උපපරික් ඛ ානානං 

 ායාව විපරීමතො,  රීචීව විසංවාදමකො, තිත් ථියානං පරිකප් පිතඅත් තාව 

අනුපලබ් භසභාමවො ච න මහොති, අථ මඛො 
බාධනපභවසන් තිනියයානප් පකාමරන තච් ඡාවිපරීතභූතභාමවන 
අරියඤාණස් ස ම ොචමරො මහොතිමයව. එස අග් ගිලක් ඛණං විය මලොකපකති 
විය ච තච් ඡාවිපරීතභූතභාමවො සච් චට් මඨොති මවදිතබ් මබො. යථාහ ‘‘ඉදං 

දුක් ඛන් ති, භික් ඛමව, තථම තං අවිතථම තං අනඤ් ඤථම ත’’න් ති )සං. නි. 

5.1090) විත් ථාමරො. අපිච – 

නාබාධකං යමතො දුක් ඛං, දුක් ඛා අඤ් ඤං න බාධකං; 

බාධකත් තනියාම න, තමතො සච් චමිදං  තං. 

තං විනා නාඤ් ඤමතො දුක් ඛං, න මහොති න ච තං තමතො; 

දුක් ඛමහතු නියාම න, ඉති සච් චං විසත් තිකා. 

නාඤ ්ඤා නිබ් බානමතො සන් ති, සන් තං න ච න තං යමතො; 

සන් තභාවනියාම න, තමතො සච් චමිදං  තං. 

 ග්  ා අඤ් ඤං න නියයානං, අනියයාමනො න චාපි මසො; 

තච් ඡනියයානභාමවන, ඉති මසො සච් චසම්  මතො. 

ඉති තච් ඡාවිපල් ලාස-භූතභාවං චතූස් වපි; 

දුක් ඛාදීස ්වවිමසමසන, සච් චට් ඨං ආහු පණ් ඩිතාති. 
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මසො පනායං සච්චසද් මදො අමනමකසු අත් මථසු දිස් සති. මසයයථිදං – 

‘‘සච් චං භමණ න කුජ් මඣයයා’’තිආදීසු )ධ. ප. 224) වාචාසච් මච. ‘‘සච් මච 

ඨිතා ස ණබ්රාහ්  ණා චා’’තිආදීසු )ජා. 2.21.433) විරතිසච් මච. ‘‘කස ් ා නු 

සච් චානි වදන් ති නානා, පවාදියාමස කුසලාවදානා’’තිආදීසු )සු. නි. 891) 

දිට් ඨිසච් මච. ‘‘එකඤ් හි සච් චං න දුතීය ත් ථි, යස් මිං පජා මනො විවමද 

පජාන’’න් තිආදීසු )සු. නි. 890;  හානි. 119) පර ත් ථසච් මච නිබ් බාමන 
මචව  ග් ම  ච. ‘‘චතුන් නං සච් චානං කති කුසලා කති අකුසලා’’තිආදීසු 

)විභ. 216) අරියසච් මච. ස් වායමිධාපි අරියසච් මච පවත් තතීති. 

නිද් මදසවාරසඞ්  හිතස් ස විස ්සජ් ජනුද් මදසස් ස 

අත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අභිඤ් මඤයයනිද් මදසවණ් ණනා 

2. ඉදානි විස් සජ් ජනුද් මදසසඞ්  හිමත ධම් ම  පමභදමතො දස් මසතුං කථං

ඉයම ධම්මා අභිඤ්යඤෙයාතිආදි නිද් මදසවාමරො ආරද් මධො. තත් ථ 

අභිඤ් මඤයයනිද් මදසාදීසු පඤ් චසු ආදිමතො එකකාදිවමසන දස දස 

විස් සජ් ජනානි දසුත්තරපරිොයෙන සංසන් මදත් වා උද් දිට් ඨානි. මතසු 

අභිඤ් මඤයයනිද් මදමස තාව සබ්යබ සත්තාති කා භවාදීසු සඤ් ඤාභවාදීසු 

එකමවොකාරභවාදීසු ච සබ් බභමවසු සබ් මබ සත් තා. ආහාරට්ඨිතිකාති 

ආහාරමතො ඨිති එමතසන් ති ආහාරට් ඨිතිකා. ඨිතීති මචත් ථ සකක් ඛමණ 
අත් ථිතා අධිප් මපතා. ඉති සබ් බසත් තානං ඨිතිමහතු ආහාමරො නා එමකො 
ධම් ම ො අධිමකන ඤාමණන ජානිතබ් මබො. පච් චමය හි අභිඤ් ඤාමත 
පච් චයුප් පන් නාපි අභිඤ් ඤාතා මහොන් ති උභින් නම් පි 
අඤ ්ඤ ඤ් ඤාමපක් ඛත් තා. එමතන ඤාතපරිඤ් ඤා වුත් තා මහොති. නනු ච 
එවං සන් මත යං වුත් තං ‘‘අසඤ් ඤසත් තා මදවා අමහතුකා අනාහාරා 

අඵස් සකා’’තිආදි (විභ. 1017), තං විරුජ් ඣතීති. තඤ් ච න විරුජ් ඣති. 

මතසඤ් හි ඣානං ආහාමරොති. එවං සන් මතපි ‘‘චත් තාමරොම , භික් ඛමව, 

ආහාරා භූතානං වා සත් තානං ඨිතියා, සම් භමවසීනං වා අනුග්  හාය. කතම  

චත් තාමරො? කබළීකාමරො ආහාමරො ඔළාරිමකො වා සුඛුම ො වා, ඵස් මසො 

දුතිමයො,  මනොසඤ් මචතනා තතියා, විඤ් ඤාණං චතුත් ථ’’න් ති )සං. නි. 

2.11) ඉදං විරුජ් ඣතීති. ඉදම් පි න විරුජ් ඣති. එතස් මිඤ ්හි සුත් මත 
නිප් පරියාමයන ආහාරලක් ඛණාව ධම්  ා ආහාරාති වුත් තා. ඉධ පන 
පරියාමයන පච් චමයො ආහාමරොති වුත් මතො. සබ් බසඞ් ඛතධම්  ානඤ් හි 

පච් චමයො ලද් ධුං වට් ටති, මසො ච යං යං ඵලං ජමනති, තං තං ආහරති නා . 
තස්  ා ආහාමරොති වුච් චති. මතමනවාහ – 

‘‘අවිජ් ජම් පාහං, භික් ඛමව, සාහාරං වදාමි, මනො අනාහාරං. මකො ච, 

භික් ඛමව, අවිජ් ජාය ආහාමරො? ‘පඤ ්ච නීවරණා’තිස් ස වචනීයං. පඤ් ච 

නීවරමණපාහං, භික් ඛමව, සාහාමර වදාමි, මනො අනාහාමර. මකො ච, 
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භික් ඛමව, පඤ ්චන් නං නීවරණානං ආහාමරො. ‘අමයොනිමසො 

 නසිකාමරො’තිස් ස වචනීය’’න් තිආදි )අ. නි. 10.61). අයං ඉධ 
අධිප් මපමතො. 

එතස ්මිඤ ්හි පච් චයාහාමර  හිමත පරියායාහාමරොපි නිප් පරියායාහාමරොපි 
සබ් මබො  හිමතොව මහොති. 

තත් ථ අසඤ් ඤභමව පච් චයාහාමරො ලබ් භති. අනුප් පන් මන හි බුද් මධ 
තිත් ථායතමන පබ් බජිත් වා වාමයොකසිමණ පරිකම්  ං කත් වා 

චතුත් ථජ් ඣානං නිබ් බත් මතත් වා තමතො වුට් ඨාය ‘‘ධී චිත් තං, ධී චිත් තං, 
චිත් තස ්ස නා  අභාමවොමයව සාධු. චිත් තඤ් හි නිස් සාය වධබන් ධනාදිපච් චයං 

දුක් ඛං උප් පජ් ජති, චිත් මත අසති නත් මථත’’න් ති ඛන් තිං රුචිං උප් පාමදත් වා 
අපරිහීනජ් ඣානා කාලංකත් වා අසඤ් ඤභමව නිබ් බත් තන් ති. මයො යස් ස 

ඉරියාපමථො  නුස් සමලොමක පණිහිමතො අමහොසි, මසො මතන ඉරියාපමථන 
නිබ් බත් තිත් වා පඤ් ච කප් පසතානි තිට් ඨති. එත් තකං අද් ධානං නිපන් මනො 
විය නිසින් මනො විය ඨිමතො විය මහොති. එවරූපානඤ් ච සත් තානං 

පච් චයාහාමරො ලබ් භති. මත හි යං ඣානං භාමවත් වා නිබ් බත් තා, තමද මනසං 

පච් චමයො මහොති. යථා ජියාමවම න ඛිත් තසමරො යාව ජියාමවම ො අත් ථි, 

තාව  ච් ඡති, එවං යාව ඣානපච් චමයො අත් ථි, තාව තිට් ඨන් ති. තස් මිං 
නිට් ඨිමත ඛීණමවම ො සමරො විය පතන් ති. 

මය පන මත මනරයිකා ‘‘මනවුට් ඨානඵලූපජීවිමනො න 

පුඤ ්ඤඵලූපජීවිමනො’’ති වුත් තා, මතසං මකො ආහාමරොති? මතසං කම්  ම ව 

ආහාමරොති. කිං පඤ් ච ආහාරා අත් ථීති? ‘‘පඤ ්ච, න පඤ් චා’’ති ඉදං න 

වත් තබ් බං. නනු ‘‘පච් චමයො ආහාමරො’’ති වුත් මතො, තස්  ා මයන කම් ම න 

මත නිරමය නිබ් බත් තා, තමදව මතසං ඨිතිපච් චයත් තා ආහාමරො. යං සන් ධාය 

ඉදං වුත් තං ‘‘න තාව කාලං කමරොති, යාව න තං පාපකම්  ං බයන් තී 

මහොතී’’ති )අ. නි. 3.36;  . නි. 3.250). තස්  ා ආහාරට්ඨිතිකාති 

පච් චයට් ඨිතිකාති අත් මථො. කබළීකාරං ආහාරං ආරබ් භාති මචත් ථ විවාමදො න 
කාතබ් මබො. මුමඛ උප් පන් නමඛමළොපි හි මතසං ආහාරකිච් චං සාමධති. 

මඛමළො හි නිරමය දුක් ඛමවදනීමයො හුත් වා පච් චමයො මහොති, සග් ම  

සුඛමවදනීමයො. ඉති කා භමව නිප් පරියාමයන චත් තාමරො ආහාරා, 

රූපාරූපභමවසු ඨමපත් වා අසඤ් ඤභවං මසසානං තමයො, 
අසඤ් ඤානඤ් මචව අවමසසානඤ් ච පච් චයාහාමරොති ඉමිනා ආහාමරන 
සබ් මබ සත් තා ආහාරට් ඨිතිකා. 

සබ්යබ සත්තාති ච පුග්  ලාධිට් ඨානා ධම්  මදසනා, සබ් මබ සඞ් ඛාරාති 
අධිප් පාමයො. භ වමතොපි හි ධම්  පුග්  ලානං වමසන චතුබ් බිධා මදසනා – 

ධම්  ාධිට් ඨානා ධම්  මදසනා, ධම්  ාධිට් ඨානා පුග්  ලමදසනා, 

පුග්  ලාධිට් ඨානා පුග්  ලමදසනා, පුග්  ලාධිට් ඨානා ධම්  මදසනාති. ‘‘නාහං, 
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භික් ඛමව, අඤ ්ඤං එකධම්  ම් පි ස නුපස් සාමි, යං එවං භාවිතං කම්  නියං 

මහොති, යථයිදං චිත් තං. චිත් තං, භික් ඛමව, භාවිතං කම්  නියං මහොතී’’ති )අ. 

නි. 1.22) එවරූපී ධම්මාධිට්ඨානාධම්මයදසනා. ‘‘අට් ඨානම තං, භික් ඛමව, 
අනවකාමසො යං දිට් ඨිසම් පන් මනො පුග්  මලො කඤ් චි සඞ් ඛාරං නිච් චමතො 

උප ච් මඡයය, මනතං ඨානං විජ් ජතී’’ති )අ. නි. 1.268) එවරූපී 

ධම්මාධිට්ඨානා පුග්ගලයදසනා. ‘‘එකපුග්  මලො, භික් ඛමව, මලොමක 
උප් පජ් ජ ාමනො උප් පජ් ජති බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය මලොකානුකම් පාය 

අත් ථාය හිතාය සුඛාය මදව නුස් සාන’’න් ති )අ. නි. 1.170, 309), එවරූපී 

පුග්ගලාධිට්ඨානා පුග්ගලයදසනා. ‘‘එකපුග්  ලස ්ස භික් ඛමව, පාතුභාවා 

 හමතො චක් ඛුස ්ස පාතුභාමවො මහොතී’’ති )අ. නි. 1.175-186) එවරූපී 

පුග්ගලාධිට්ඨානා ධම්මයදසනා. තාසු ඉධ පුග්  ලාධිට් ඨානා ධම්  මදසනා. 
උපරි යාව දසකා ධම්  ානංමයව  හිතත් තා සත් තග්  හමණන ධම්  ග්  හණං 

කතන් ති මවදිතබ් බං, විමසමසන වා 
සත් තසන් තානපරියාපන් නධම්  ානංමයව අධිමකන ඤාමණන සභාවමතො 

උපපරික් ඛිතබ් බත් තා සත් තග්  හණං කතන් ති මවදිතබ් බං, සඞ් ඛාමර 
උපාදාය සත් මතොති පඤ ්ඤත් ති ත් තසම් භවමතො වා ඵමලොපචාමරන සඞ් ඛාරා 
‘‘සත් තා’’ති වුත් තාති මවදිතබ් බං. න හි මකොචි සත් මතො පච් චයට් ඨිතිමකො 

අත් ථි අඤ ්ඤත්ර සඞ් ඛාමරහි, මවොහාරවමසන පන එවං වුච් චති. එවම මතන 
ඤාතපරිඤ් ඤා වුත් තා මහොති. 

ද්යවධාතුයෙොති සඞ් ඛතා ච ධාතු අසඞ් ඛතා ච ධාතු. තත් ථ අමනමකහි 

පච් චමයහි සඞ්  ම්   කතා පඤ් චක් ඛන් ධා සඞ් ඛතා ධාතු, මකහිචි පච් චමයහි 
අකතං නිබ් බානං අසඞ් ඛතා ධාතු. 

තිස්යසො ධාතුයෙොති කා ධාතු රූපධාතු අරූපධාතු )විභ. 181-182). 

තත් ථ කත ා කා ධාතු? මහට් ඨමතො අවීචිනිරයං පරියන් තං කරිත් වා 
උපරිමතො පරනිම් මිතවසවත් තී මදමව අන් මතොකරිත් වා යං එතස ්මිං අන් තමර 
එත් ථාවචරා එත් ථ පරියාපන් නා ඛන් ධා ධාතූ ආයතනා රූපා මවදනා සඤ ්ඤා 

සඞ් ඛාරා විඤ ්ඤාණං. අයං වුච් චති කා ධාතු )විභ. 182; ධ. ස. 1287). තත් ථ 

කත ා රූපධාතු? මහට් ඨමතො බ්රහ්  මලොකං පරියන් තං කරිත් වා උපරිමතො 
අකනිට් මඨ මදමව අන් මතොකරිත් වා යං එතස් මිං අන් තමර එත් ථාවචරා එත් ථ 
පරියාපන් නා ස ාපන් නස ්ස වා උපපන් නස් ස වා දිට් ඨධම්  සුඛවිහාරිස් ස වා 

චිත් තමචතසිකා ධම්  ා. අයං වුච් චති රූපධාතු. තත් ථ කත ා අරූපධාතු? 
මහට් ඨමතො ආකාසානඤ් චායතනූපම  මදමව පරියන් තං කරිත් වා උපරිමතො 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනූපම  මදමව අන් මතොකරිත් වා යං එතස් මිං 
අන් තමර එත් ථාවචරා එත් ථ පරියාපන් නා ස ාපන් නස ්ස වා උපපන් නස ්ස වා 
දිට් ඨධම්  සුඛවිහාරිස් ස වා චිත් තමචතසිකා ධම්  ා. අයං වුච් චති අරූපධාතු. 

අට් ඨකථායං පන ‘‘කා ධාතූති කා භමවො පඤ් චක් ඛන් ධා ලබ් භන් ති, 

රූපධාතූති රූපභමවො පඤ ්චක් ඛන් ධා ලබ් භන් ති. අරූපධාතූති අරූපභමවො 
චත් තාමරො ඛන් ධා ලබ් භන් තී’’ති වුත් තං. අයං දසුත් තරපරියාමයන මයොජනා. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 

54 

පටුන 

සඞ් ගීතිපරියාමයන පන ‘‘තිස ්මසො කුසලධාතුමයො – මනක් ඛම්  ධාතු 
අබයාපාදධාතු අවිහිංසාධාතු. අපරාපි තිස් මසො ධාතුමයො – රූපධාතු අරූපධාතු 
නිමරොධධාතු. අපරාපි තිස් මසො ධාතුමයො – හීනා ධාතු  ජ් ඣි ා ධාතු පණීතා 

ධාතූ’’ති )දී. නි. 1.3.305) වුත් තා ධාතුමයොපි එත් ථ යුජ් ජන් ති )විභ. 181-182). 
මනක් ඛම්  පටිසංයුත් මතො තක් මකො විතක් මකො…මප.… සම්  ාසඞ් කප් මපො. 
අයං වුච් චති මනක් ඛම්  ධාතු. සබ් මබපි කුසලා ධම්  ා මනක් ඛම්  ධාතු. 
අබයාපාදපටිසංයුත් මතො තක් මකො විතක් මකො…මප.… සම්  ාසඞ් කප් මපො 
අබයාපාදධාතු. යා සත් මතසු ම ත් ති ම ත් තායනා ම ත් තායිතත් තං 
ම ත් තාමචමතොවිමුත් ති. අයං වුච් චති අබයාපාදධාතු. අවිහිංසාපටිසංයුත් මතො 
තක් මකො විතක් මකො…මප.… සම්  ාසඞ් කප් මපො අවිහිංසාධාතු. යා සත් මතසු 
කරුණා කරුණායනා කරුණායිතත් තං කරුණාමචමතොවිමුත් ති. අයං වුච් චති 

අවිහිංසාධාතු )විභ. 182). රූපාරූපධාතුමයො වුත් තාමයව. නිමරොධධාතු 

නිබ් බානං. හීනා ධාතු ද් වාදසාකුසලචිත් තුප් පාදා,  ජ් ඣි ා ධාතු අවමසසා 
මතභූ කධම්  ා. පණීතා ධාතු නව මලොකුත් තරධම්  ා. සබ් බාපි ච 
නිජ් ජීවට් මඨන ධාතු. 

චත්තාරි අරිෙසච්චානීති දුක් ඛං අරියසච් චං, දුක් ඛසමුදයං අරියසච් චං, 

දුක් ඛනිමරොධං අරියසච් චං, දුක් ඛනිමරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච් චං. ඉම සං 
වණ් ණනා සච් චවිස් සජ් ජමනසුමයව භවිස් සති. 

පඤ්ච විමුත්තාෙතනානීති අත් තමනො හිතත් ථාය පමරහි 

පවත් තිතධම්  මදසනාසවනං, පමරසං හිතත් ථාය අත් තමනො 

යථාසුතධම්  මදසනා, යථාසුතස් ස ධම්  ස් ස සජ් ඣායකරණං, යථාසුතස් ස 

ධම්  ස ්ස මචතසා අනුවිතක් කනං, කසිණාසුභාදීසු අනුකූලං ආරම්  ණන් ති, 
ඉ ානි පඤ් ච විමුච් චනකාරණානි. යථාහ – 

‘‘ඉධ, භික් ඛමව, භික් ඛුමනො සත් ථා ධම්  ං මදමසති අඤ් ඤතමරො 

වා  රුට් ඨානිමයො සබ්රහ්  චාරී, යථා යථා මඛො, භික් ඛමව, භික් ඛුමනො 

සත් ථා ධම්  ං මදමසති අඤ ්ඤතමරො වා  රුට් ඨානිමයො සබ්රහ්  චාරී, 

තථා තථා මසො තස් මිං ධම් ම  අත් ථපටිසංමවදී ච මහොති 

ධම්  පටිසංමවදී ච, තස් ස අත් ථපටිසංමවදිමනො ධම්  පටිසංමවදිමනො 

පාම ොජ් ජං ජායති, පමුදිතස ්ස පීති ජායති, පීති නස් ස කාමයො 

පස් සම් භති, පස් සද් ධකාමයො සුඛං මවමදති, සුඛිමනො චිත් තං ස ාධියති, 
ඉදං පඨ ං විමුත් තායතනං. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛමව, භික් ඛුමනො න මහව මඛො සත් ථා ධම්  ං 

මදමසති අඤ් ඤතමරො වා  රුට් ඨානිමයො සබ්රහ්  චාරී, අපි ච මඛො 
යථාසුතං යථාපරියත් තං ධම්  ං විත් ථාමරන පමරසං මදමසති. යථා 

යථා මඛො, භික් ඛමව, භික් ඛුමනො…මප.… සුඛිමනො චිත් තං ස ාධියති. 
ඉදං දුතියං විමුත් තායතනං. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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‘‘පුන චපරං, භික් ඛමව, භික් ඛුමනො නමහව මඛො සත් ථා ධම්  ං 

මදමසති අඤ් ඤතමරො වා  රුට් ඨානිමයො සබ්රහ්  චාරී, නාපි යථාසුතං 

යථාපරියත් තං ධම්  ං විත් ථාමරන පමරසං මදමසති, අපි ච මඛො 
යථාසුතං යථාපරියත් තං ධම්  ං විත් ථාමරන සජ් ඣායං කමරොති. යථා 

යථා මඛො, භික් ඛමව, භික් ඛුමනො…මප.… සුඛිමනො චිත් තං ස ාධියති. 
ඉදං තතියං විමුත් තායතනං. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛමව, භික් ඛුමනො නමහව මඛො සත් ථා ධම්  ං 

මදමසති අඤ් ඤතමරො වා  රුට් ඨානිමයො සබ්රහ්  චාරී, නාපි යථාසුතං 

යථාපරියත් තං ධම්  ං විත් ථාමරන පමරසං මදමසති, නාපි යථාසුතං 

යථාපරියත් තං ධම්  ං විත් ථාමරන සජ් ඣායං කමරොති, අපි ච මඛො 
යථාසුතං යථාපරියත් තං ධම්  ං මචතසා අනුවිතක් මකති අනුවිචාමරති 

 නසානුමපක් ඛති. යථා යථා මඛො, භික් ඛමව, භික් ඛුමනො…මප.… 
සුඛිමනො චිත් තං ස ාධියති. ඉදං චතුත් ථං විමුත් තායතනං. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛමව, භික් ඛුමනො නමහව මඛො සත් ථා ධම්  ං 

මදමසති අඤ් ඤතමරො වා  රුට් ඨානිමයො සබ්රහ්  චාරී, නාපි යථාසුතං 

යථාපරියත් තං ධම්  ං විත් ථාමරන පමරසං මදමසති, නාපි යථාසුතං 

යථාපරියත් තං ධම්  ං විත් ථාමරන සජ් ඣායං කමරොති, නාපි යථාසුතං 
යථාපරියත් තං ධම්  ං මචතසා අනුවිතක් මකති අනුවිචාමරති 

 නසානුමපක් ඛති, අපි ච ඛ් වස ්ස අඤ් ඤතරං ස ාධිනිමිත් තං 

සුග්  හිතං මහොති සු නසිකතං සූපධාරිතං සුප් පටිවිද් ධං පඤ් ඤාය, යථා 

යථා මඛො, භික් ඛමව, භික් ඛුමනො අඤ් ඤතරං ස ාධිනිමිත් තං සුග්  හිතං 
මහොති සු නසිකතං සූපධාරිතං සුප් පටිවිද් ධං පඤ් ඤාය තථා තථා මසො 
තස් මිං ධම් ම  අත් ථපටිසංමවදී ච මහොති ධම්  පටිසංමවදී ච. තස් ස 

අත් ථපටිසංමවදිමනො ධම්  පටිසංමවදිමනො පාම ොජ් ජං ජායති, 

පමුදිතස් ස පීති ජායති, පීති නස් ස කාමයො පස් සම් භති, පස් සද් ධකාමයො 

සුඛං මවමදති, සුඛිමනො චිත් තං ස ාධියති. ඉදං පඤ් ච ං 

විමුත් තායතන’’න් ති )අ. නි. 5.26; දී. නි. 3.322). 

ඡ අනුත්තරිොනීති එත් ථ නත් ථි එමතසං උත් තරන් ති අනුත් තරානි, 

අනුත් තරානි එව අනුත් තරියානි, මජට් ඨකානීති අත් මථො. වුත් තඤ් මහතං 
භ වතා – 

‘‘ඡයි ානි )අ. නි. 6.8, 30), භික් ඛමව, අනුත් තරියානි. කත ානි ඡ? 

දස් සනානුත් තරියං, සවනානුත් තරියං, ලාභානුත් තරියං, 

සික් ඛානුත් තරියං, පාරිචරියානුත් තරියං, අනුස ්සතානුත් තරියන් ති. 

‘‘කත ඤ් ච, භික් ඛමව, දස් සනානුත් තරියං? ඉධ, භික් ඛමව, 

එකච් මචො හත් ථිරතනම් පි දස් සනාය  ච් ඡති, අස් සරතනම් පි දස් සනාය 
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පටුන 

 ච් ඡති,  ණිරතනම් පි දස් සනාය  ච් ඡති, උච් චාවචං වා පන දස් සනාය 

 ච් ඡති, ස ණං වා බ්රාහ්  ණං වා මිච් ඡාදිට් ඨිකං මිච් ඡාපටිපන් නං 

දස් සනාය  ච් ඡති. අත් මථතං, භික් ඛමව, දස් සනං, මනතං නත් ථීති 

වදාමි. තඤ් ච මඛො එතං, භික් ඛමව, දස් සනං හීනං  ම්  ං මපොථුජ් ජනිකං 
අනරියං අනත් ථසංහිතං න නිබ් බිදාය න විරා ාය න නිමරොධාය න 
උපස ාය න අභිඤ් ඤාය න සම් මබොධාය න නිබ් බානාය සංවත් තති. 

මයො ච මඛො, භික් ඛමව, තථා තං වා තථා තසාවකං වා දස් සනාය 
 ච් ඡති නිවිට් ඨසද් මධො නිවිට් ඨමපම ො එකන් ත මතො අභිප් පසන් මනො. 

එතදානුත් තරියං, භික් ඛමව, දස් සනානං සත් තානං විසුද් ධියා 
මසොකපරිමදවානං ස තික් ක ාය දුක් ඛමදො නස ්සානං අත් ථඞ්   ාය 

ඤායස් ස අධි  ාය නිබ් බානස ්ස සච් ඡිකිරියාය, යදිදං තථා තං වා 
තථා තසාවකං වා දස් සනාය  ච් ඡති නිවිට් ඨසද් මධො නිවිට් ඨමපම ො 

එකන් ත මතො අභිප් පසන් මනො. ඉදං වුච් චති, භික් ඛමව, 
දස් සනානුත් තරියං. ඉති දස් සනානුත් තරියං. 

‘‘සවනානුත් තරියඤ් ච කථං මහොති? ඉධ, භික් ඛමව, එකච් මචො 

මභරිසද් දම් පි සවනාය  ච් ඡති, වීණාසද් දම් පි සවනාය  ච් ඡති, 

ගීතසද් දම් පි සවනාය  ච් ඡති, උච් චාවචං වා පන සවනාය  ච් ඡති, 
ස ණස් ස වා බ්රාහ්  ණස ්ස වා මිච් ඡාදිට් ඨිකස ්ස මිච් ඡාපටිපන් නස ්ස 

ධම්  ස ්සවනාය  ච් ඡති. අත් මථතං, භික් ඛමව, සවනං, මනතං නත් ථීති 

වදාමි. තඤ් ච මඛො එතං, භික් ඛමව, සවනං හීනං…මප.… න 

නිබ් බානාය සංවත් තති. මයො ච මඛො, භික් ඛමව, තථා තස් ස වා 
තථා තසාවකස් ස වා ධම්  ස් සවනාය  ච් ඡති නිවිට් ඨසද් මධො 

නිවිට් ඨමපම ො එකන් ත මතො අභිප් පසන් මනො. එතදානුත් තරියං, 

භික් ඛමව, සවනානං සත් තානං විසුද් ධියා…මප.… නිබ් බානස් ස 

සච් ඡිකිරියාය, යදිදං තථා තස් ස වා තථා තසාවකස් ස වා 
ධම්  ස ්සවනාය  ච් ඡති නිවිට් ඨසද් මධො නිවිට් ඨමපම ො එකන් ත මතො 

අභිප් පසන් මනො. ඉදං වුච් චති, භික් ඛමව, සවනානුත් තරියං. ඉති 

දස් සනානුත් තරියං, සවනානුත් තරියං. 

‘‘ලාභානුත් තරියඤ් ච කථං මහොති? ඉධ, භික් ඛමව, එකච් මචො 

පුත් තලාභම් පි ලභති, දාරලාභම් පි ලභති, ධනලාභම් පි ලභති, උච් චාවචං 
වා පන ලාභම් පි ලභති. ස මණ වා බ්රාහ්  මණ වා මිච් ඡාදිට් ඨිමක 

මිච් ඡාපටිපන් මන සද් ධං පටිලභති. අත් මථමසො, භික් ඛමව, ලාමභො, 

මනමසො නත් ථීති වදාමි. මසො ච මඛො එමසො, භික් ඛමව, ලාමභො 

හීමනො…මප.… න නිබ් බානාය සංවත් තති. මයො ච මඛො, භික් ඛමව, 
තථා මත වා තථා තසාවමක වා සද් ධං පටිලභති නිවිට් ඨසද් මධො 

නිවිට් ඨමපම ො එකන් ත මතො අභිප් පසන් මනො. එතදානුත් තරියං, 

භික් ඛමව, ලාභානං සත් තානං විසුද් ධියා…මප.… නිබ් බානස ්ස 

සච් ඡිකිරියාය, යදිදං තථා මත වා තථා තසාවමක වා සද් ධං පටිලභති 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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පටුන 

නිවිට් ඨසද් මධො නිවිට් ඨමපම ො එකන් ත මතො අභිප් පසන් මනො. ඉදං 

වුච් චති, භික් ඛමව, ලාභානුත් තරියං. ඉති දස් සනානුත් තරියං, 

සවනානුත් තරියං, ලාභානුත් තරියං. 

‘‘සික් ඛානුත් තරියඤ් ච කථං මහොති? ඉධ, භික් ඛමව, එකච් මචො 

හත් ථිස් මිම් පි සික් ඛති, අස් සස් මිම් පි සික් ඛති, රථස් මිම් පි සික් ඛති, 

ධනුස් මිම් පි සික් ඛති, ථරුස ්මිම් පි සික් ඛති, උච් චාවචං වා පන සික් ඛති, 
ස ණස් ස වා බ්රාහ්  ණස ්ස වා මිච් ඡාදිට් ඨිකස ්ස මිච් ඡාපටිපන් නස ්ස 

සික් ඛති. අත් මථසා, භික් ඛමව, සික් ඛා, මනසා නත් ථීති වදාමි. සා ච 

මඛො එසා, භික් ඛමව, සික් ඛා හීනා…මප.… න නිබ් බානාය සංවත් තති. 

මයො ච මඛො, භික් ඛමව, තථා තප් පමවදිමත ධම්  විනමය අධිසීලම් පි 

සික් ඛති, අධිචිත් තම් පි සික් ඛති, අධිපඤ ්ඤම් පි සික් ඛති නිවිට් ඨසද් මධො 

නිවිට් ඨමපම ො එකන් ත මතො අභිප් පසන් මනො. එතදානුත් තරියං, 

භික් ඛමව, සික් ඛානං සත් තානං විසුද් ධියා…මප.… නිබ් බානස් ස 

සච් ඡිකිරියාය, යදිදං තථා තප් පමවදිමත ධම්  විනමය අධිසීලම් පි 

සික් ඛති, අධිචිත් තම් පි සික් ඛති, අධිපඤ ්ඤම් පි සික් ඛති නිවිට් ඨසද් මධො 

නිවිට් ඨමපම ො එකන් ත මතො අභිප් පසන් මනො. ඉදං වුච් චති, භික් ඛමව, 

සික් ඛානුත් තරියං. ඉති දස් සනානුත් තරියං, සවනානුත් තරියං, 

ලාභානුත් තරියං, සික් ඛානුත් තරියං. 

‘‘පාරිචරියානුත් තරියඤ් ච කථං මහොති? ඉධ, භික් ඛමව, එකච් මචො 

ඛත් තියම් පි පරිචරති, බ්රාහ්  ණම් පි පරිචරති,  හපතිම් පි පරිචරති, 

උච් චාවචං වා පන පරිචරති, ස ණං වා බ්රාහ්  ණං වා මිච් ඡාදිට් ඨිකං 

මිච් ඡාපටිපන් නං පරිචරති. අත් මථසා, භික් ඛමව, පාරිචරියා, මනසා 

නත් ථීති වදාමි. සා ච මඛො එසා, භික් ඛමව, පාරිචරියා හීනා…මප.… න 

නිබ් බානාය සංවත් තති. මයො ච මඛො, භික් ඛමව, තථා තං වා 
තථා තසාවකං වා පරිචරති නිවිට් ඨසද් මධො නිවිට් ඨමපම ො 

එකන් ත මතො අභිප් පසන් මනො. එතදානුත් තරියං, භික් ඛමව, 

පාරිචරියානං සත් තානං විසුද් ධියා…මප.… නිබ් බානස් ස සච් ඡිකිරියාය, 

යදිදං තථා තං වා තථා තසාවකං වා පරිචරති නිවිට් ඨසද් මධො 

නිවිට් ඨමපම ො එකන් ත මතො අභිප් පසන් මනො. ඉදං වුච් චති, භික් ඛමව, 

පාරිචරියානුත් තරියං. ඉති දස් සනානුත් තරියං, සවනානුත් තරියං, 

ලාභානුත් තරියං, සික් ඛානුත් තරියං, පාරිචරියානුත් තරියං. 

‘‘අනුස ්සතානුත් තරියඤ් ච කථං මහොති? ඉධ, භික් ඛමව, එකච් මචො 

පුත් තලාභම් පි අනුස් සරති, දාරලාභම් පි අනුස් සරති, ධනලාභම් පි 

අනුස ්සරති, උච් චාවචං වා පන අනුස් සරති, ස ණං වා බ්රාහ්  ණං වා 

මිච් ඡාදිට් ඨිකං මිච් ඡාපටිපන් නං අනුස් සරති. අත් මථසා, භික් ඛමව, 

අනුස ්සති, මනසා නත් ථීති වදාමි. සා ච මඛො එසා, භික් ඛමව, අනුස ්සති 

හීනා…මප.… න නිබ් බානාය සංවත් තති. මයො ච මඛො, භික් ඛමව, 
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තථා තං වා තථා තසාවකං වා අනුස් සරති නිවිට් ඨසද් මධො 

නිවිට් ඨමපම ො එකන් ත මතො අභිප් පසන් මනො. එතදානුත් තරියං, 

භික් ඛමව, අනුස ්සතීනං සත් තානං විසුද් ධියා…මප.… නිබ් බානස් ස 

සච් ඡිකිරියාය, යදිදං තථා තං වා තථා තසාවකං වා අනුස ්සරති 
නිවිට් ඨසද් මධො නිවිට් ඨමපම ො එකන් ත මතො අභිප් පසන් මනො. ඉදං 

වුච් චති, භික් ඛමව, අනුස ්සතානුත් තරියං. ඉ ානි මඛො, භික් ඛමව, ඡ 

අනුත් තරියානී’’ති )අ. නි. 6.30). 

සත්තනිද්දසවත්ථූනීති එත් ථ නත් ථි එතස් ස දසාති නිද් දමසො. නිද් දසස් ස 
නිද් දසභාවස ්ස වත් ථූනි කාරණානි නිද් දසවත් ථූනි. ඛීණාසමවො හි 
දසවස ්සකාමල පරිනිබ් බුමතො පුන පටිසන් ධියා අභාවා පුන දසවස් මසො න 

මහොතීති නිද් දමසොති වුච් චති. න මකවලඤ් ච දසවස් මසොව න මහොති, 
නවවස ්මසොපි…මප.… එකමුහුත් තිමකොපි න මහොතිමයව. න මකවලඤ් ච 

දසවස ්සකාමල පරිනිබ් බුමතො, සත් තවස ්සිකකාමල පරිනිබ් බුමතොපි 
නිස ්සත් මතො නිද් දමසො නිමුහුත් මතො මහොතිමයව. තිත් ථියස මය 
උප් පන් නමවොහාරං පන සාසමන ඛීණාසවස් ස ආමරොමපත් වා තත් ථ 

තාදිසස ්ස අභාවං, ඉධ ච සබ් භාවං දස් මසන් මතො භ වා තාදිසසභාවස් ස 
කාරණානි ‘‘සත් ත නිද් දසවත් ථූනී’’ති ආහ. යථාහ – 

‘‘සත් ති ානි, භික් ඛමව, නිද් දසවත් ථූනි. කත ානි සත් ත? ඉධ, 

භික් ඛමව, භික් ඛු සික් ඛාස ාදාමන තිබ් බච් ඡන් මදො මහොති, ආයතිඤ් ච 
සික් ඛාස ාදාමන අවි තමපම ො. ධම්  නිසන් තියා තිබ් බච් ඡන් මදො 

මහොති, ආයතිඤ් ච ධම්  නිසන් තියා අවි තමපම ො. ඉච් ඡාවිනමය 

තිබ් බච් ඡන් මදො මහොති, ආයතිඤ් ච ඉච් ඡාවිනමය අවි තමපම ො. 

පටිසල් ලාමන තිබ් බච් ඡන් මදො මහොති, ආයතිඤ් ච පටිසල් ලාමන 

අවි තමපම ො. වීරියාරම් මභ තිබ් බච් ඡන් මදො මහොති, ආයතිඤ් ච 

වීරියාරම් මභ අවි තමපම ො. සතිමනපක් මක තිබ් බච් ඡන් මදො මහොති, 
ආයතිඤ් ච සතිමනපක් මක අවි තමපම ො. දිට් ඨිපටිමවමධ 

තිබ් බච් ඡන් මදො මහොති, ආයතිඤ් ච දිට් ඨිපටිමවමධ අවි තමපම ො. 

ඉ ානි මඛො, භික් ඛමව, සත් ත නිද් දසවත් ථූනී’’ති )අ. නි. 7.20). 

මථමරොපි තමථව මදසනං උද් ධරිත් වා ‘‘සත් ත නිද් දසවත් ථූනී’’ති ආහ. 

අට්ඨ අභිභාෙතනානීති එත් ථ අභිභුඤයය ානානි ආයතනානි එමතසං 

ඣානානන් ති අභිභායතනානි, ඣානානි. ආෙතනානීති අධිට් ඨානට් මඨන 
ආයතනසඞ් ඛාතානි කසිණාරම්  ණානි. ඤාණුත් තරිමකො හි පුග්  මලො 

විසදඤාමණො ‘‘කිං එත් ථ ආරම්  මණ ස ාපජ් ජිතබ් බං. න  ය් හං 

චිත් මතකග්  තාකරමණ භාමරො අත් ථී’’ති, තානි ආරම්  ණානි අභිභවිත් වා 

ස ාපජ් ජති, සහ නිමිත් තුප් පාමදමනමවත් ථ අප් පනං නිබ් බත් මතතීති අත් මථො. 
එවං උප් පාදිතානි ඣානානි ‘‘අභිභායතනානී’’ති වුච් චන් ති. 
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‘‘කත ානි )අ. නි. 8.65) අට් ඨ? අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී එමකො 

බහිද් ධා රූපානි පස් සති පරිත් තානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි, ‘තානි 
අභිභුඤයය ජානාමි පස් සාමී’ති එවංසඤ් ඤී මහොති. ඉදං පඨ ං 
අභිභායතනං. 

‘‘අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති 

අප් ප ාණානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි, ‘තානි අභිභුඤයය ජානාමි 
පස් සාමී’ති එවංසඤ් ඤී මහොති. ඉදං දුතියං අභිභායතනං. 

‘‘අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති 

පරිත් තානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි, ‘තානි අභිභුඤයය ජානාමි පස් සාමී’ති 
එවංසඤ් ඤී මහොති. ඉදං තතියං අභිභායතනං. 

‘‘අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති 

අප් ප ාණානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි, ‘තානි අභිභුඤයය ජානාමි 
පස් සාමී’ති එවංසඤ් ඤී මහොති. ඉදං චතුත් ථං අභිභායතනං. 

‘‘අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති නීලානි 
නීලවණ් ණානි නීලනිදස් සනානි නීලනිභාසානි. මසයයථාපි නා  

උ ාපුප් ඵං නීලං නීලවණ් ණං නීලනිදස් සනං නීලනිභාසං, මසයයථාපි 
වා පන තං වත් ථං බාරාණමසයයකං උභමතොභා වි ට් ඨං නීලං 

නීලවණ් ණං නීලනිදස් සනං නීලනිභාසං, එවම ව අජ් ඣත් තං 
අරූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති නීලානි නීලවණ් ණානි 

නීලනිදස් සනානි නීලනිභාසානි, ‘තානි අභිභුඤයය ජානාමි පස් සාමී’ති 
එවංසඤ් ඤී මහොති. ඉදං පඤ් ච ං අභිභායතනං. 

‘‘අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති පීතානි 
පීතවණ් ණානි පීතනිදස් සනානි පීතනිභාසානි. මසයයථාපි නා  

කණිකාරපුප් ඵං පීතං පීතවණ් ණං පීතනිදස් සනං පීතනිභාසං, 
මසයයථාපි වා පන තං වත් ථං බාරාණමසයයකං උභමතොභා වි ට් ඨං 

පීතං පීතවණ් ණං පීතනිදස් සනං පීතනිභාසං, එවම ව අජ් ඣත් තං 
අරූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති පීතානි පීතවණ් ණානි 

පීතනිදස් සනානි පීතනිභාසානි, ‘තානි අභිභුඤයය ජානාමි පස් සාමී’ති 
එවංසඤ් ඤී මහොති. ඉදං ඡට් ඨං අභිභායතනං. 

‘‘අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති 
මලොහිතකානි මලොහිතකවණ් ණානි මලොහිතකනිදස් සනානි 
මලොහිතකනිභාසානි. මසයයථාපි නා  බන් ධුජීවකපුප් ඵං මලොහිතකං 

මලොහිතකවණ් ණං මලොහිතකනිදස් සනං මලොහිතකනිභාසං, මසයයථාපි 

වා පන තං වත් ථං බාරාණමසයයකං උභමතොභා වි ට් ඨං මලොහිතකං 

මලොහිතකවණ් ණං මලොහිතකනිදස් සනං මලොහිතකනිභාසං, එවම ව 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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පටුන 

අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති මලොහිතකානි 

මලොහිතකවණ් ණානි මලොහිතකනිදස් සනානි මලොහිතකනිභාසානි, 

‘තානි අභිභුඤයය ජානාමි පස් සාමී’ති එවංසඤ් ඤී මහොති. ඉදං සත් ත ං 
අභිභායතනං. 

‘‘අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති ඔදාතානි 
ඔදාතවණ් ණානි ඔදාතනිදස් සනානි ඔදාතනිභාසානි. මසයයථාපි නා  

ඔසධිතාරකා ඔදාතා ඔදාතවණ් ණා ඔදාතනිදස් සනා ඔදාතනිභාසා, 
මසයයථාපි වා පන තං වත් ථං බාරාණමසයයකං උභමතොභා වි ට් ඨං 

ඔදාතං ඔදාතවණ් ණං ඔදාතනිදස් සනං ඔදාතනිභාසං, එවම ව 
අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති ඔදාතානි 

ඔදාතවණ් ණානි ඔදාතනිදස් සනානි ඔදාතනිභාසානි, ‘තානි අභිභුඤයය 
ජානාමි පස් සාමී’ති එවංසඤ් ඤී මහොති. ඉදං අට් ඨ ං අභිභායතනං. 

ඉ ානි අට් ඨ අභිභායතනානි )අ. නි. 8.65; දී. නි. 3.358). 

නව අනුපුබ්බවිහාරාති පුබ් බං පුබ් බං අනු අනුපුබ් බං, අනුපුබ් බං 

විහරිතබ් බමතො ස ාපජ් ජිතබ් බමතො විහාරා අනුපුබ් බවිහාරා, අනුපටිපාටියා 
ස ාපජ් ජිතබ් බවිහාරාති අත් මථො. 

‘‘කතම  නව? ඉධ, භික් ඛමව, භික් ඛු විවිච් මචව කාම හි විවිච් ච 
අකුසමලහි ධම් ම හි සවිතක් කං සවිචාරං විමවකජං පීතිසුඛං පඨ ං 
ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. විතක් කවිචාරානං වූපස ා අජ් ඣත් තං 
සම් පසාදනං මචතමසො එමකොදිභාවං අවිතක් කං අවිචාරං ස ාධිජං 
පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. පීතියා ච විරා ා 

උමපක් ඛමකො ච විහරති සමතො සම් පජාමනො, සුඛඤ් ච කාමයන 

පටිසංමවමදති, යං තං අරියා ආචික් ඛන් ති ‘උමපක් ඛමකො සති ා 

සුඛවිහාරී’ති, තතියං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. සුඛස් ස ච පහානා 
දුක් ඛස ්ස ච පහානා පුබ් මබව මසො නස් සමදො නස් සානං අත් ථඞ්   ා 
අදුක් ඛ සුඛං උමපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධිං චතුත් ථං ඣානං උපසම් පජ් ජ 
විහරති. සබ් බමසො රූපසඤ් ඤානං ස තික් ක ා පටිඝසඤ් ඤානං 
අත් ථඞ්   ා නානත් තසඤ් ඤානං අ නසිකාරා ‘අනන් මතො 
ආකාමසො’ති ආකාසානඤ් චායතනං උපසම් පජ් ජ විහරති. සබ් බමසො 

ආකාසානඤ් චායතනං ස තික් කම්   ‘අනන් තං විඤ් ඤාණ’න් ති 
විඤ ්ඤාණඤ් චායතනං උපසම් පජ් ජ විහරති. සබ් බමසො 
විඤ ්ඤාණඤ් චායතනං ස තික් කම්   ‘නත් ථි කිඤ් චී’ති 
ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනං උපසම් පජ් ජ විහරති. සබ් බමසො 
ආකිඤ් චඤ් ඤායතනං ස තික් කම්   මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං 
උපසම් පජ් ජ විහරති. සබ් බමසො මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං 
ස තික් කම්   සඤ් ඤාමවදයිතනිමරොධං උපසම් පජ් ජ විහරතී’’ති )අ. නි. 

9.33; දී. නි. 3.343, 359) වුත් තා නව අනුපුබ් බවිහාරාව. 
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දස නිජ්ජරවත්ථූනීති මිච් ඡාදිට් ඨාදීනි නිජ් ජරයන් ති නාසයන් තීති 

නිජ් ජරානි. වත්ථූනීති කාරණානි. නිජ් ජරානි ච තානි වත් ථූනි චාති 
නිජ් ජරවත් ථූනි. සම්  ාදිට් ඨාදීනං එතං අධිවචනං. 

‘‘කත ානි )අ. නි. 10.106; දී. නි. 3.360) දස? සම්  ාදිට් ඨිකස ්ස, 

භික් ඛමව, මිච් ඡාදිට් ඨි නිජ් ජිණ් ණා මහොති. මය ච මිච් ඡාදිට් ඨිපච් චයා 

අමනමක පාපකා අකුසලා ධම්  ා සම් භවන් ති, මත චස් ස නිජ් ජිණ් ණා 

මහොන් ති, සම්  ාදිට් ඨිපච් චයා ච අමනමක කුසලා ධම්  ා 
භාවනාපාරිපූරිං  ච් ඡන් ති. 

‘‘සම්  ාසඞ් කප් පස් ස, භික් ඛමව, මිච් ඡාසඞ් කප් මපො නිජ් ජිණ් මණො 
මහොති. මය ච මිච් ඡාසඞ් කප් පපච් චයා අමනමක පාපකා අකුසලා ධම්  ා 

සම් භවන් ති, මත චස් ස නිජ් ජිණ් ණා මහොන් ති, සම්  ාසඞ් කප් පපච් චයා ච 
අමනමක කුසලා ධම්  ා භාවනාපාරිපූරිං  ච් ඡන් ති. 

‘‘සම්  ාවාචස් ස, භික් ඛමව, මිච් ඡාවාචා නිජ් ජිණ් ණා මහොති. මය ච 

මිච් ඡාවාචාපච් චයා අමනමක පාපකා අකුසලා ධම්  ා සම් භවන් ති, මත 

චස් ස නිජ් ජිණ් ණා මහොන් ති, සම්  ාවාචාපච් චයා ච අමනමක කුසලා 
ධම්  ා භාවනාපාරිපූරිං  ච් ඡන් ති. 

‘‘සම්  ාකම්  න් තස ්ස, භික් ඛමව, මිච් ඡාකම්  න් මතො නිජ් ජිණ් මණො 
මහොති. මය ච මිච් ඡාකම්  න් තපච් චයා අමනමක පාපකා අකුසලා 

ධම්  ා සම් භවන් ති, මත චස් ස නිජ් ජිණ් ණා මහොන් ති, 
සම්  ාකම්  න් තපච් චයා ච අමනමක කුසලා ධම්  ා භාවනාපාරිපූරිං 
 ච් ඡන් ති. 

‘‘සම්  ාආජීවස් ස, භික් ඛමව, මිච් ඡාආජීමවො නිජ් ජිණ් මණො මහොති. 
මය ච මිච් ඡාආජීවපච් චයා අමනමක පාපකා අකුසලා ධම්  ා 

සම් භවන් ති, මත චස ්ස නිජ් ජිණ් ණා මහොන් ති, සම්  ාආජීවපච් චයා ච 
අමනමක කුසලා ධම්  ා භාවනාපාරිපූරිං  ච් ඡන් ති. 

‘‘සම්  ාවායා ස් ස, භික් ඛමව, මිච් ඡාවායාම ො නිජ් ජිණ් මණො 
මහොති. මය ච මිච් ඡාවායා පච් චයා අමනමක පාපකා අකුසලා ධම්  ා 

සම් භවන් ති, මත චස ්ස නිජ් ජිණ් ණා මහොන් ති, සම්  ාවායා පච් චයා ච 
අමනමක කුසලා ධම්  ා භාවනාපාරිපූරිං  ච් ඡන් ති. 

‘‘සම්  ාසතිස් ස, භික් ඛමව, මිච් ඡාසති නිජ් ජිණ් ණා මහොති. මය ච 

මිච් ඡාසතිපච් චයා අමනමක පාපකා අකුසලා ධම්  ා සම් භවන් ති, මත 

චස් ස නිජ් ජිණ් ණා මහොන් ති, සම්  ාසතිපච් චයා ච අමනමක කුසලා 
ධම්  ා භාවනාපාරිපූරිං  ච් ඡන් ති. 
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‘‘සම්  ාස ාධිස් ස, භික් ඛමව, මිච් ඡාස ාධි නිජ් ජිණ් මණො මහොති. 
මය ච මිච් ඡාස ාධිපච් චයා අමනමක පාපකා අකුසලා ධම්  ා 

සම් භවන් ති, මත චස් ස නිජ් ජිණ් ණා මහොන් ති, සම්  ාස ාධිපච් චයා ච 
අමනමක කුසලා ධම්  ා භාවනාපාරිපූරිං  ච් ඡන් ති. 

‘‘සම්  ාඤාණිස් ස, භික් ඛමව, මිච් ඡාඤාණං නිජ් ජිණ් ණං මහොති. 
මය ච මිච් ඡාඤාණපච් චයා අමනමක පාපකා අකුසලා ධම්  ා 

සම් භවන් ති, මත චස් ස නිජ් ජිණ් ණා මහොන් ති, සම්  ාඤාණපච් චයා ච 
අමනමක කුසලා ධම්  ා භාවනාපාරිපූරිං  ච් ඡන් ති. 

‘‘සම්  ාවිමුත් තිස් ස, භික් ඛමව, මිච් ඡාවිමුත් ති නිජ් ජිණ් ණා මහොති. 
මය ච මිච් ඡාවිමුත් තිපච් චයා අමනමක පාපකා අකුසලා ධම්  ා 

සම් භවන් ති, මත චස ්ස නිජ් ජිණ් ණා මහොන් ති, සම්  ාවිමුත් තිපච් චයා ච 

අමනමක කුසලා ධම්  ා භාවනාපාරිපූරිං  ච් ඡන් තී’’ති )අ. නි. 10.106; 

දී. නි. 3.360) වුත් තානි දස නිජ් ජරවත් ථූනි. 

3. සබ්බං, භික්ඛයව, අභිඤ්යඤෙයන් තිආදි භ වතා වුත් තං ඉධ 

ආහරිත් වා දස් සිතන් ති මවදිතබ් බං. කිඤ්ච-ඉති ච-කාමරො පදපූරණ ත් මත 

නිපාමතො. චක්ඛාදීනි තිංස විස් සජ් ජනානි ඡසු ද් වාමරසු එමකකස් මිං පඤ් ච 
පඤ ්ච කත් වා ද් වාරාරම්  ණපවත් තික් කම න නිද් දිට් ඨානි. තත් ථ දුවිධං 
චක් ඛු –  ංසචක් ඛු පඤ ්ඤාචක් ඛු ච. මතසු බුද් ධචක් ඛු ස න් තචක් ඛු 
ඤාණචක් ඛු දිබ් බචක් ඛු ධම්  චක් ඛූති පඤ් චවිධං පඤ් ඤාචක් ඛු. ‘‘අද් දසං මඛො 

අහං, භික් ඛමව, බුද් ධචක් ඛුනා මලොකං මවොමලොමකන් මතො’’ති ) . නි. 1.283; 

2.339;  හාව. 9) ඉදං බුද්ධචක්ඛු නා . ‘‘ස න් තචක් ඛු වුච් චති 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණ’’න් ති )චූළනි. මධොතක ාණවපුච් ඡානිද් මදස 32; 

ම ොඝරාජ ාණවපුච් ඡානිද් මදස 85) ඉදං සමන්තචක්ඛු නා . ‘‘චක් ඛුං උදපාදි 

ඤාණං උදපාදී’’ති )සං. නි. 5.1081;  හාව. 15) ඉදං ඤාණචක්ඛු නා . 

‘‘අද් දසං මඛො අහං, භික් ඛමව, දිබ් මබන චක් ඛුනා විසුද් මධනා’’ති ) . නි. 

1.285) ඉදං දිබ්බචක්ඛු නා . ‘‘විරජං වීත ලං ධම්  චක් ඛුං උදපාදී’’ති ) . 

නි. 2.395) ඉදං මහට් ඨි  ග්  ත් තයසඞ් ඛාතං ඤාණං ධම්මචක්ඛු නා . 

මංසචක්ඛුපි සසම් භාරචක් ඛු, පසාදචක් ඛූති දුවිධං මහොති. ය් වායං 
අක් ඛිකූපමක පතිට් ඨිමතො මහට් ඨා අක් ඛිකූපකට් ඨිමකන උපරි 
භමුකට් ඨිමකන උභමතො අක් ඛිකූමටහි බහිද් ධා අක් ඛිපඛුම හි පරිච් ඡින් මනො 
අක් ඛිකූපක ජ් ඣා නික් ඛන් මතන න් හාරුසුත් තමකන  ත් ථලුඞ් ම  

ආබද් මධො මසතකණ් හාතිකණ් හ ණ් ඩලවිචිත් මතො  ංසපිණ් මඩො, ඉදං 

සසම්භාරචක්ඛු නා . මයො පන එත් ථ සිමතො එත් ථ පටිබද් මධො චතුන් නං 

 හාභූතානං උපාදාය පසාමදො, ඉදං පසාදචක්ඛු නා . ඉදමිධාධිප් මපතං. 
තමදතං තස ්ස සසම් භාරචක් ඛුමනො මසත ණ් ඩලපරික් ඛිත් තස ්ස 
කණ් හ ණ් ඩලස් ස  ජ් මඣ අභිමුමඛ ඨිතානං සරීරසණ් ඨානුප් පත් තිමදමස 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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පටුන 

දිට් ඨි ණ් ඩමල සත් තසු පිචුපටමලසු ආසිත් තමතලං පිචුපටලානි විය සත් ත 
අක් ඛිපටලානි බයාමපත් වා ප ාණමතො මුග්  විදල ත් තං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං යථාරහං වත් ථුද් වාරභාවං සාධය ානං තිට් ඨති. තං 

චක් ඛතීති චක්ඛු, රූපං අස් සාමදති විභාමවති චාති අත් මථො. රූපයන් තීති රූපා, 
වණ් ණවිකාරං ආපජ් ජ ානා හදයඞ්  තභාවං පකාමසන් තීති අත් මථො. 

චක් ඛුමතො පවත් තං විඤ ්ඤාණං, චක් ඛුස් ස වා විඤ ්ඤාණං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. 
ඵුසතීති ඵස් මසො. උපසග් ම න පදං  ණ් මඩත් වා සම් ඵස ්මසොති වුත් තං. 

චක් ඛුමතො පවත් මතො සම් ඵස ්මසො චක්ඛුසම්ඵස්යසො.චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චොති 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණසම් පයුත් තඵස ්සපච් චයා. යවදයිතන් ති වින් දනං, මවදනාති 

අත් මථො. තමදව සුඛයතීති සුඛං, යස් සුප් පජ් ජති, තං සුඛිතං කමරොතීති 

අත් මථො. සුට් ඨු වා ඛාදති, ඛනති ච කායචිත් තාබාධන් ති සුඛං. දුක් ඛයතීති 

දුක්ඛං, යස් සුප් පජ් ජති, තං දුක් ඛිතං කමරොතීති අත් මථො. න දුක් ඛං න සුඛන් ති 

අදුක්ඛමසුඛං. ම-කාමරො පදසන් ධිවමසන වුත් මතො. මසො පන 
චක් ඛුසම් ඵස් මසො අත් තනා සම් පයුත් තාය මවදනාය සහජාත 

අඤ ්ඤ ඤ් ඤනිස් සය විපාකආහාරසම් පයුත් තඅත් ථිඅවි තවමසන අට් ඨධා 

පච් චමයො මහොති, සම් පටිච් ඡනසම් පයුත් තාය 

අනන් තරස නන් තරඅනන් තරූපනිස් සයනත් ථිවි තවමසනපඤ් චධා, 
සන් තීරණාදිසම් පයුත් තානං උපනිස ්සයවමසමනව පච් චමයො මහොති. 

සුණාතීති යසොතං. තං සසම් භාරමසොතබිලස් ස අන් මතො 
තනුතම් බමලො ාචිමත අඞ් ගුලිමවධකසණ් ඨාමන පමදමස 

මසොතවිඤ ්ඤාණාදීනං යථාරහං වත් ථුද් වාරභාවං සාධය ානං තිට් ඨති. 

සප් පන් තීති සද්දා, උදාහරීයන් තීති අත් මථො. ඝායතීති ඝානං. තං 
සසම් භාරඝානබිලස් ස අන් මතො අජපදසණ් ඨාමන පමදමස 

ඝානවිඤ ්ඤාණාදීනං යථාරහං වත් ථුද් වාරභාවං සාධය ානං තිට් ඨති. 

 න් ධයන් තීති ගන්ධා, අත් තමනො වත් ථුං සූමචන් තීති අත් මථො. 

ජීවිත ව් හායතීති ජිව්හා, සායනට් මඨන වා ජිව් හා. සා සසම් භාරජිව් හාය 

අතිඅග්  මූලපස ්සානි වජ් මජත් වා උපරි තල ජ් මඣ 
භින් නඋප් පලදලග්  සණ් ඨාමන පමදමස ජිව් හාවිඤ් ඤාණාදීනං යථාරහං 

වත් ථුද් වාරභාවං සාධය ානා තිට් ඨති. රසන් ති මත සත් තාති රසා, 

අස් සාමදන් තීති අත් මථො. කුච් ඡිතානං සාසවධම්  ානං ආමයොති කායෙො.

ආයෙොති උප් පත් තිමදමසො. මසො යාවතා ඉ ස ්මිං කාමය උපාදිණ් ණප් පවත් ති 

නා  අත් ථි, තත් ථ මයභුඤමයයන කායපසාමදො කායවිඤ් ඤාණාදීනං යථාරහං 

වත් ථුද් වාරභාවං සාධය ාමනො තිට් ඨති. ඵුසීයන් තීති යඵොට්ඨබ්බා. මුනාතීති 

මයනො, විජානාතීති අත් මථො. අත් තමනො ලක් ඛණං ධාමරන් තීති ධම්මා. 

මයනොති සහාවජ් ජනං භවඞ්  ං. ධම්මාති ද් වාදසපමභදා ධම්  ාරම්  ණා 

ධම්  ා. මයනොවිඤ්ඤාණන් ති ජවන මනොවිඤ් ඤාණං. මයනොසම්ඵස්යසොති 
තංසම් පයුත් මතො ඵස් මසො. මසො සම් පයුත් තාය මවදනාය විපාකපච් චයවජ් මජහි 

මසමසහි සත් තහි පච් චමයො මහොති, අනන් තරාය මතමහව, මසසානං 
උපනිස ්සයවමසමනව පච් චමයො මහොති. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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රූපාදීනි පඤ් ච විස් සජ් ජනානි ඛන් ධවමසන නිද් දිට් ඨානි. සීතාදීහි රුප් පති 

පීළීයතීති රූපං. මවදයතීති යවදනා. සඤ් ජානාතීති සඤ්ඤා. සඞ් ඛමරොන් තීති 

සඞ්ඛාරා. විජානාතීති විඤ්ඤාණං. චක්ඛාදීනි ධම්  විචාරපරියන් තානි දස 

ඡක් කවමසන, සට් ඨි විස් සජ් ජනානි පියරූපසාතරූපවමසන නිද් දිට් ඨානි. 
චක් ඛුසම් ඵස් සජාදිකා මවදනා තංතංසම් පයුත් තාව. රූමපසු සඤ ්ඤා 

රූපසඤ්ඤා. සඤ් මචතයතීති සඤ්යචතනා, අභිසන් දහතීති අත් මථො. තසතීති 

තණ්හා, පිපාසතීති අත් මථො. විතක් මකතීති විතක්යකො, විතක් කනං වා 

විතක් මකො, ඌහනන් ති වුත් තං මහොති. ආරම්  මණ මතන චිත් තං විචරතීති 

විචායරො, විචරණං වා විචාමරො, අනුසඤ් චරණන් ති වුත් තං මහොති. 

4. පථවීධාතාදීනි ඡ විස් සජ් ජනානි සංඛිත් මතන 

නා රූපවවත් ථානවමසන නිද් දිට් ඨානි. පත් ථටත් තා පථවී. අප් මපති, 

ආපීයති, අප් පායතීති වා ආයපො. මතජයතීති යතයජො. වායතීති වායෙො. න 

කස ්සති න නිකස් සති, කසිතුං ඡින් දිතුං භින් දිතුං වා න සක් කාති ආකායසො. 

නිස ්සත් තට් මඨන ධාතු. 

පථවීකසිණාදීනි දස විස් සජ් ජනානි කසිණභාවනාවමසන නිද් දිට් ඨානි. 

කසිණන් ති සකලඵරණවමසන කසිණ ණ් ඩලම් පි තස් මිං 
උපට් ඨිතනිමිත් තම් පි තදාරම්  ණං ඣානම් පි වුච් චති. ඉධ පන ඣානං 

අධිප් මපතං. ආදිම් හි චත් තාරි  හාභූතකසිණාරම්  ණානි ඣානානි, තමතො 

පරානි චත් තාරි වණ් ණකසිණාරම්  ණානි. ආකාසකසිණන් ති 

පරිච් මඡදාකාමසො, තදාරම්  ණඤ් ච ඣානං, කසිණුග් ඝාටි ාකාමසො, 

තදාරම්  ණඤ් ච ආකාසානඤ් චායතනං. විඤ්ඤාණකසිණන් ති 

ආකාසානඤ් චායතනවිඤ් ඤාණං, තදාරම්  ණඤ් ච විඤ් ඤාණඤ් චායතනං. 

යකසාදීනි ද් වත් තිංස විස් සජ් ජනානි ද් වත් තිංසාකාරකම්  ට් ඨානවමසන 
නිද් දිට් ඨානි. මතසු පන මකසාදීසු පටිකූලමතො උපට් ඨිමතසු 

කාය තාසතිවමසන අසුභකම්  ට් ඨානං මහොති, වණ් ණමතො උපට් ඨිමතසු 

කසිණකම්  ට් ඨානං මහොති, ධාතුමතො උපට් ඨිමතසු 

චතුධාතුවවත් ථානකම්  ට් ඨානං මහොති, මකසාතිආදීනි ච පටිකූලමතො 

වණ් ණමතො වා උපට් ඨිතානං තදාරම්  ණානි ඣානානි, ධාතුමතො 
උපට් ඨිතස ්ස මත ච මකොට් ඨාසා තදාරම්  ණා ච ධාතුභාවනා මවදිතබ් බා. 

යකසා උමභොසු පස් මසසු කණ් ණචූළිකාහි පුරමතො නලාටන් මතන, 
පච් ඡමතො ච  ලවාටමකන පරිච් ඡින් නා සීසකටාහමවඨනචම් ම  
වීහග්   ත් තං පවිසිත් වා ඨිතා අමනකසතසහස් සසඞ් ඛා. 

යලොමා ඨමපත් වා මකසාදීනං පතිට් ඨිමතොකාසං හත් ථතලපාදතලානි ච 
මයභුඤමයයන සරීරචම් ම  නවනවුතියා මලො කූපසහස් මසසු ලික් ඛා ත් තං 
පවිසිත් වා ඨිතා. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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නඛා අඞ් ගුලීනං අග්  පිට් මඨසු ඨිතා වීසති. 

දන්තා ද් වීසු හණුකට් ඨිමකසු ඨිතා මයභුඤමයයන ද් වත් තිංස. 

තයචො සකලසරීරං පරිමයොනන් ධිත් වා පාකටකිමලො කස් ස උපරි ඡවියා 
මහට් ඨා ඨිතං චම්  ං. 

මංසං සාධිකානි තීණි අට් ඨිසතානි අනුලිම් පිත් වා ඨිතානි 
නව ංසමපසිසතානි. 

න්හාරූ සකලසරීමර අට් ඨීනි ආබන් ධිත් වා ඨිතානි නව න් හාරුසතානි. 

අට්ඨී සකලසරීමර මහට් ඨා අට් ඨීනං උපරි ඨිතානි සාධිකානි තීණි 
අට් ඨිසතානි. 

අට්ඨිමිඤ්ජා මතසං මතසං අට් ඨීනං අබ් භන් තමර ඨිතා මිඤ් ජා. 

වක්කං  ලවාටකා නික් ඛන් මතන එකමූමලන මථොකං  න් ත් වා ද් විධා 
භින් මනන ථූලන් හාරුනා විනිබද් ධා හුත් වා හදය ංසං පරික් ඛිපිත් වා ඨිතා 
ද් මව  ංසපිණ් ඩිකා. 

හදෙං සරීරබ් භන් තමර ද් වින් නං ථනානං  ජ් මඣ ඨිතං අන් මතො 
චිත් තසන් නිස ්සයං අඩ් ඪපසත ත් තමලොහිතපුණ් ණං 
පුන් නා ට් ඨිපතිට් ඨාන ත් තාවාටකං හදය ංසං. 

ෙකනං ද් වින් නං ථනානං අබ් භන් තමර දක් ඛිණපස් සං නිස් සාය ඨිතං 
ය ක ංසපටලං. 

කියලොමකං හදයවක් කානි පටිච් ඡාමදත් වා ඨිතං 
පටිච් ඡන් නකිමලො කසඞ් ඛාතඤ් ච සකලසරීමර චම්  ස ්ස මහට් ඨමතො  ංසං 
පරිමයොනන් ධිත් වා ඨිතං අප් පටිච් ඡන් නකිමලො කසඞ් ඛාතඤ් චාති දුවිධං 
පරිමයොනහන ංසං. 

පිහකං හදයස් ස වා පස් මස උදරපටලස් ස  ත් ථකපස් සං නිස ්සාය ඨිතං 
උදරජිව් හා ංසං. 

පප්ඵාසං සරීරබ් භන් තමර ද් වින් නං ථනානං අන් තමර හදයයකනානං 
උපරි ඡාමදත් වා ඔලම් බන් තං ඨිතං ද් වත් තිංස ංසඛණ් ඩප් පමභදං 
පප් ඵාස ංසං. 

අන්තං උපරි  ලවාටමක මහට් ඨා කරීස ග් ම  විනිබන් ධත් තා 
 ලවාටකකරීස ග්  පරියන් මත සරීරබ් භන් තමර ඨිතා පුරිසස ්ස 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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ද් වත් තිංසහත් ථා ඉත් ථියා අට් ඨවීසතිහත් ථා එකවීසතියා ඨාමනසු ඔභග්  ා 
අන් තවට් ටි. 

අන්තගුණං අන් තමභොම  එකමතො අ ලන් මත ආබන් ධිත් වා එකවීසතියා 
අන් තමභො ානං අන් තරා ඨිතං බන් ධනං. 

උදරිෙං දන් තමුසලසඤ් චුණ් ණිතං ජිව් හාහත් ථපරිවත් තිතං 
මඛළලාලාපලිබුද් ධං තංඛණවි තවණ් ණ න් ධරසාදිසම් පදං 
තන් තවායඛලිසුවානව ථුසදිසං නිපතිත් වා පිත් තමසම් හවාතපලිමවඨිතං 
හුත් වා උදරග් ගිසන් තාපමව කුථිතං කිමිකුලාකුලං උපරූපරි 

මඵණබුබ් බුළකානි මුඤ් චන් තං පර කසම් බුකදුග්  න් ධමජගුච් ඡභාවං 
ආපජ් ජිත් වා ආ ාසයසඞ් ඛාමත උපරිනාභිඅන් තපටමල ඨිතං නානප් පකාරකං 
අසිතපීතඛායිතසායිතං. 

කරීසං පක් කාසයසඞ් ඛාමත මහට් ඨා නාභිපිට් ඨිකණ් ටකමූලානං අන් තමර 
උබ් මබමධන අට් ඨඞ් ගුල ත් මත අන් තාවසාමන ඨිතං වච් චං. 

පිත්තං හදය ංසපප් ඵාසානං අන් තමර යකන ංසං නිස් සාය ඨිතං 
 හාමකොසාතකීමකොසකසදිමස පිත් තමකොසමක ඨිතං 

බද් ධපිත් තසඞ් ඛාතඤ් ච, මකසමලො නඛදන් තානං 
 ංසවිනිමුත් තට් ඨානඤ් මචව ථද් ධසුක් ඛචම්  ඤ් ච ඨමපත් වා අවමසසං සරීරං 
බයාමපත් වා ඨිතං අබද් ධපිත් තසඞ් ඛාතඤ් චාති දුවිධං පිත් තං. 

යසම්හං උදරපටමල ඨිතං එකපත් ථපූරප් ප ාණං මසම් හං. 

පුබ්යබො ඛාණුකණ් ටකපහරණග් ගිජාලාදීහි අභිහමත වා සරීරප් පමදමස 
අබ් භන් තරධාතුක් මඛොභවමසන වා උප් පන් මනසු  ණ් ඩපීළකාදීසු 

පරිපක් කමලොහිතපරිණාම ො. යලොහිතං යකනස ්ස මහට් ඨාභා ං පූමරත් වා 
හදයවක් කපප් ඵාසානං උපරි මථොකං මථොකං පග් ඝරන් තං 
වක් කහදයයකනපප් ඵාමස මත ය ානං ඨිතං එකපත් ථපූර ත් තං 

සන් නිචිතමලොහිතසඞ් ඛාතඤ් ච, මකසමලො නඛදන් තානං 
 ංසවිනිමුත් තට් ඨානඤ් මචව ථද් ධසුක් ඛචම්  ඤ ්ච ඨමපත් වා 
ධ නිජාලානුසාමරන සබ් බං උපාදිණ් ණසරීරං ඵරිත් වා ඨිතං 
සංසරණමලොහිතසඞ් ඛාතඤ් චාති දුවිධං මලොහිතං. 

යසයදො අග් ගිසන් තාපසූරියසන් තාපඋතුවිකාරාදීහි සන් තත් මත සරීමර 
සබ් බමකසමලො කූපවිවමරහි පග් ඝරණකආමපොධාතු. 

යමයදො ථූලස ්ස සකලසරීමර චම්   ංසන් තමර කිසස් ස ජඞ් ඝ ංසාදීනි 
නිස ්සාය ඨිමතො ථිනසිමනමහො. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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අස්සු මසො නස් සමදො නස ්සවිසභා ාහාරඋතූහි සමුට් ඨහිත් වා 
අක් ඛිකූපමක පූමරත් වා තිට් ඨන් තී වා පග් ඝරන් තී වා ආමපොධාතු. 

වසා අග් ගිසන් තාපසූරියසන් තාපඋතුවිසභාම හි උස්  ාජාමතසු 
මයභුඤමයයන 

හත් ථතලහත් ථපිට් ඨිපාදතලපාදපිට් ඨිනාසාපුටනලාටඅංසකූමටසු ඨිමතො 
විලීනසිමනමහො. 

යඛයළො තථාරූපං ආහාරං පස් සන් තස ්ස වා සරන් තස් ස වා මුමඛ වා 
ඨමපන් තස් ස හදයං වා ආකිලායන් තස් ස කිස ්මිඤ ්චිමදව වා ජිගුච් ඡං 
උප් පාමදන් තස ්ස භිමයයො උප් පජ් ජිත් වා උමභොහි කමපොලපස් මසහි ඔරුය් හ 
ජිව් හාය තිට් ඨ ානා මඵණමිස් සා ආමපොධාතු. 

සිඞ්ඝාණිකා විසභා ාහාරඋතුවමසන සඤ ්ජාතධාතුක් මඛොභස ්ස වා 
මරොදන් තස ්ස වා අන් මතොසීමස  ත් ථලුඞ්  මතො  ලිත් වා 
තාලු ත් ථකවිවමරන ඔතරිත් වා නාසාපුමට පූමරත් වා තිට් ඨන් තං වා 
පග් ඝරන් තං වා පූති අසුචි පිච් ඡිලං. 

ලසිකා අට් ඨිසන් ධීනං අබ් භඤ ්ජනකිච් චං සාධය ානං අසීතිසතසන් ධීනං 
අබ් භන් තමර ඨිතං පිච් ඡිලකුණපං. 

මුත්තං ආහාරඋතුවමසන වත් ථිපුටබ් භන් තමර ඨිතා ආමපොධාතු. 

මත්ථලුඞ්ගං සීසකටාහබ් භන් තමර චත් තාමරො සිබ් බිනි ග් ම  නිස ්සාය 
ඨිමතො චතුපිණ් ඩසම ොධාමනො මිඤ් ජරාසි. 

චක්ඛාෙතනාදීනි ද් වාදස විස් සජ් ජනානි ද් වාදසායතනවමසන 

නිද් දිට් ඨානි. ආයතනමතො, ආයානං තනනමතො, ආයතස් ස ච නයනමතො 
ආයතනං. චක් ඛුරූපාදීසු හි තංතංද් වාරාරම්  ණා චිත් තමචතසිකා ධම්  ා 

මසන මසන අනුභවනාදිනා කිච් මචන ආයතන් ති උට් ඨහන් ති ඝටන් ති, 

වාය න් තීති වුත් තං මහොති. මත ච පන ආයභූමත ධම් ම  එතානි තමනොන් ති, 
විත් ථාමරන් තීති වුත් තං මහොති. ඉදඤ් ච අන තග් ම  සංසාමර පවත් තං අතීව 

ආයතං සංසාරදුක් ඛං යාව න නිවත් තති, තාව නයන් ති, පවත් තයන් තීති 
වුත් තං මහොති. 

අපිච නිවාසට් ඨානට් මඨන ආකරට් මඨන සම ොසරණට් ඨානට් මඨන 

සඤ ්ජාතිමදසට් මඨන කාරණට් මඨන ච ආයතනං. තථා හි මලොමක 

‘‘ඉස් සරායතනං වාසුමදවායතන’’න් තිආදීසු නිවාසට් ඨානං ‘‘ආයතන’’න් ති 

වුච් චති. ‘‘සුවණ් ණායතනං රජතායතන’’න් තිආදීසු ආකමරො. සාසමන පන 

‘‘ මනොරම  ආයතමන, මසවන් ති නං විහඞ්   ා’’තිආදීසු )අ. නි. 5.38) 

සම ොසරණට් ඨානං. ‘‘දක් ඛිණාපමථො ගුන් නං ආයතන’’න් තිආදීසු 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 

68 

පටුන 

සඤ ්ජාතිමදමසො. ‘‘තත්ර තමත්රව සක් ඛිභබ් බතං පාපුණාති සති 

සතිආයතමන’’තිආදීසු )අ. නි. 3.102; 5.23) කාරණං. චක් ඛුආදීසු චාපි මත 
මත චිත් තමචතසිකා ධම්  ා නිවසන් ති තදායත් තවුත් තිතායාති චක් ඛාදමයො 

මනසං නිවාසට් ඨානං, චක් ඛාදීසු ච මත ආකිණ් ණා තන් නිස ්සයත් තා 

තදාරම්  ණත් තා චාති චක් ඛාදමයො ච මනසං ආකමරො, තත් ථ තත් ථ 
වත් ථුද් වාරාරම්  ණවමසන සම ොසරණමතො චක් ඛාදමයො ච මනසං 

සම ොසරණට් ඨානං, තංනිස් සයාරම්  ණභාමවන තත් මථව උප් පත් තිමතො 

චක් ඛාදමයො ච මනසං සඤ ්ජාතිමදමසො, චක් ඛාදීනං අභාමව අභාවමතො 
චක් ඛාදමයො ච මනසං කාරණන් ති යථාවුත් මතනත් මථන චක් ඛු ච තං 

ආයතනඤ ්චාති චක්ඛාෙතනං. එවං මසසානිපි. 

චක්ඛුධාතාදීනි අට් ඨාරස විස් සජ් ජනානි අට් ඨාරසධාතුවමසන 

නිද් දිට් ඨානි. චක් ඛාදීසු එමකමකො ධම් ම ො යථාසම් භවං විදහති, ධීයමත, 

විධානං විධීයමත, එතාය, එත් ථ වා ධීයතීති ධාතු. මලොකියා හි ධාතුමයො 
කාරණභාමවන වවත් ථිතා හුත් වා සුවණ් ණරජතාදිධාතුමයො විය 

සුවණ් ණරජතාදිං, අමනකප් පකාරං සංසාරදුක් ඛං විදහන් ති. භාරහාමරහි ච 

භාමරො විය සත් මතහි ධීයන් මත, ධාරීයන් තීති අත් මථො. දුක් ඛවිධාන ත් තම ව 
මචතා අවසවත් තනමතො. එතාහි ච කරණභූතාහි සංසාරදුක් ඛං සත් මතහි 

අනුවිධීයති. තථාවිහිතඤ් මචතං එතාස් මවව ධීයති, ඨපීයතීති අත් මථො. අපිච 

යථා තිත් ථියානං අත් තා නා  සභාවමතො නත් ථි, න එවම තා. එතා පන 
අත් තමනො සභාවං ධාමරන් තීති ධාතුමයො. යථා ච මලොමක විචිත් තා 

හරිතාල මනොසිලාදමයො මසලාවයවා ධාතුමයොති වුච් චන් ති, එවම තාපි 
ධාතුමයො වියාති ධාතුමයො. විචිත් තා මහතා ඤාණමනයයාවයවාති. යථා වා 
සරීරසඞ් ඛාතස් ස සමුදායස් ස අවයවභූමතසු රසමසොණිතාදීසු 

අඤ ්ඤ ඤ් ඤවිසභා ලක් ඛණපරිච් ඡින් මනසු ධාතුස ඤ් ඤා, 
එවම මවමතසුපි පඤ ්චක් ඛන් ධසඞ් ඛාතස් ස අත් තභාවස් ස අවයමවසු 
ධාතුස ඤ් ඤා මවදිතබ් බා. අඤ් ඤ ඤ් ඤවිසභා ලක් ඛණපරිච් ඡින් නා 

මහමත චක් ඛාදමයොති. අපිච ධාතූති නිජ් ජීව ත් තස ්මසතං අධිවචනං. තථා හි 

භ වා ‘‘ඡධාතුමරො අයං භික් ඛු පුරිමසො’’තිආදීසු ) . නි. 3.343-344) 

ජීවසඤ් ඤාසමූහනනත් ථං ධාතුමදසනං අකාසීති. යථාවුත් මතනත් මථන 

චක් ඛු ච තං ධාතු චාති චක්ඛුධාතු. එවං මසසාපි. මයනොධාතූති ච තිස් මසො 

 මනොධාතුමයො. ධම්මධාතූති මවදනාසඤ් ඤාසඞ් ඛාරක් ඛන් ධා මසොළස 

සුඛු රූපානි නිබ් බානඤ් ච. මයනොවිඤ්ඤාණධාතූති ඡසත් තති 
 මනොවිඤ් ඤාණධාතුමයො. 

චක්ඛුන්ද්රිොදීනි බාවීසති විස් සජ් ජනානි බාවීසතින් ද්රියවමසන 

නිද් දිට් ඨානි. චක් ඛුම ව දස් සනලක් ඛමණ ඉන් දට් ඨං කාමරතීති චක්ඛුන්ද්රිෙං. 

මසොතම ව සවනලක් ඛමණ ඉන් දට් ඨං කාමරතීති යසොතින්ද්රිෙං. ඝානම ව 

ඝායනලක් ඛමණ ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඝානින්ද්රිෙං. ජිව් හා එව 

සායනලක් ඛමණ ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ජිව්හින්ද්රිෙං. කාමයො එව 
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ඵුසනලක් ඛමණ ඉන් දට් ඨං කාමරතීති කායින්ද්රිෙං.  නමත ඉති  මනො, 
විජානාතීති අත් මථො. අට් ඨකථාචරියා පනාහු – නාලියා මින ාමනො විය 

 හාතුලාය ධාරය ාමනො විය ච ආරම්  ණං  නති ජානාතීති  මනො, තමදව 

 නනලක් ඛමණ ඉන් දට් ඨං කාමරතීති මනින්ද්රිෙං. 

ජීවන් ති මතන තංසහජාතා ධම්  ාති ජීවිතං, තමදව අනුපාලනලක් ඛමණ 

ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ජීවිතින්ද්රිෙං. තං රූපජීවිතින් ද්රියං අරූපජීවිතින් ද්රියන් ති 

දුවිධං. සබ් බකම්  ජරූපසහජං සහජරූපානුපාලනං රූපජීවිතින් ද්රියං, 
සබ් බචිත් තසහජං සහජඅරූපානුපාලනං අරූපජීවිතින් ද්රියං. 

ථීයති සඞ් ඝාතං  ච් ඡති එතිස් සා  බ් මභොති ඉත් ථී, ඉත් ථිලිඞ්  ාදීසු 

ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඉන් ද්රියං, නිය මතො ඉත් ථියා එව ඉන් ද්රියං ඉත්ථින්ද්රිෙං. 

පුං-වුච් චති නිරමයො, පුං සඞ් ඛාමත නිරමය රිසීයති හිංසීයතීති පුරිමසො, 

පුරිසලිඞ්  ාදීසු ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඉන් ද්රියං, නිය මතො පුරිසස් මසව ඉන් ද්රියං 

පුරිසින්ද්රිෙං. ද් වීසුමපමතසු එමකකං සභාවකස් ස එමකකස ්ස 
කම්  ජරූපසහජං මහොති. 

කුසලවිපාකකායවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තං සුඛං, කායිකසාතලක් ඛමණ 

ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඉන් ද්රියං, සුඛම ව ඉන් ද්රියං සුඛින්ද්රිෙං. 

අකුසලවිපාකකායවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තං දුක් ඛං, කායිකඅසාතලක් ඛමණ 

ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඉන් ද්රියං, දුක් ඛම ව ඉන් ද්රියං දුක්ඛින්ද්රිෙං. 

පීතිමසො නස් සමයො මතො මසොභනං  මනො අස් සාති සු මනො, සු නස ්ස 

භාමවො මසො නස ්සං, මචතසිකසාතලක් ඛමණ ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඉන් ද්රියං, 

මසො නස ්සම ව ඉන් ද්රියං යසොමනස්සින්ද්රිෙං. 

මදො නස ්සමයො මතො දුට් ඨු  මනො අස් සාති, හීනමවදනත් තා වා කුච් ඡිතං 

 මනො අස් සාති දුම්  මනො, දුම්  නස ්ස භාමවො මදො නස් සං, 

මචතසිකඅසාතලක් ඛමණ ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඉන් ද්රියං, මදො නස ්සම ව 

ඉන් ද්රියං යදොමනස්සින්ද්රිෙං. සුඛදුක් ඛාකාරපවත් තිං උමපක් ඛති 

 ජ් ඣත් තාකාරසණ් ඨිතත් තා මතනාකාමරන පවත් තතීති උමපක් ඛා, 

 ජ් ඣත් තලක් ඛමණ ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඉන් ද්රියං, උමපක් ඛා එව ඉන් ද්රියං 

උයපක්ඛින්ද්රිෙං. 

සද් දහන් ති එතාය, සයං වා සද් දහති, සද් දහන ත් තම ව වා එසාති 

සද් ධා, අස් සද් ධියස් ස අභිභවනමතො අධිපතිඅත් මථන ඉන් ද්රියං, 

අධිම ොක් ඛලක් ඛමණ වා ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඉන් ද්රියං, සද් ධාමයව ඉන් ද්රියං 

සද්ධින්ද්රිෙං. 
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වීරභාමවො වීරියං, වීරානං වා කම්  ං, විධිනා වා නමයන ඊරයිතබ් බං 

පවත් තයිතබ් බන් ති වීරියං, මකොසජ් ජස ්ස අභිභවනමතො අධිපතිඅත් මථන 

ඉන් ද්රියං, පග්  හණලක් ඛමණ වා ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඉන් ද්රියං, වීරියම ව 

ඉන් ද්රියං වීරියින්ද්රිෙං. 

සරන් ති තාය, සයං වා සරති, සරණ ත් තම ව වා එසාති සති, 

මුට් ඨසච් චස් ස අභිභවනමතො අධිපතිඅත් මථන ඉන් ද්රියං, උපට් ඨානලක් ඛමණ 

වා ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඉන් ද්රියං, සති එව ඉන් ද්රියං සතින්ද්රිෙං. 

ආරම්  මණ චිත් තං සම්  ා ආධියති ඨමපතීති ස ාධි, වික් මඛපස ්ස 

අභිභවනමතො අධිපතිඅත් මථන ඉන් ද්රියං, අවික් මඛපලක් ඛමණ වා ඉන් දට් ඨං 

කාමරතීති ඉන් ද්රියං, ස ාධි එව ඉන් ද්රියං සමාධින්ද්රිෙං. 

‘‘ඉදං දුක් ඛ’’න් තිආදිනා නමයන අරියසච් චානි පජානාතීති පඤ් ඤා. 
අට් ඨකථායං පන ‘‘අනිච් චං දුක් ඛ නත් තාති පඤ් ඤාපනවමසන පඤ් ඤා’’ති 

වුත් තං. අවිජ් ජාය අභිභවනමතො අධිපතිඅත් මථන ඉන් ද්රියං, දස් සනලක් ඛමණ 

වා ඉන් දට් ඨං කාමරතීති ඉන් ද්රියං, පඤ් ඤා එව ඉන් ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රිෙං. 

අන තග් ම  සංසාරවට් මට අනඤ් ඤාතං අ තං පදං චතුසච් චධම්  ම ව 
වා ජානිස ්සාමීති පටිපන් නස ්ස උප් පජ් ජනමතො ඉන් ද්රියට් ඨසම් භවමතො ච 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිෙං. මසොතාපත් ති ග්  ඤාණස් මසතං නා ං. 

පඨ  ග් ම න ඤාතං  රියාදං අනතික් කමිත් වා මතසංමයව මතන 
 ග් ම න ඤාතානං චතුසච් චධම්  ානම ව ජානනමතො 

ඉන් ද්රියට් ඨසම් භවමතො ච ආජානනකං ඉන් ද්රියං අඤ්ඤින්ද්රිෙං. 
මසොතාපත් තිඵලාදීසු ඡසු ඨාමනසු ඤාණස් මසතං නා ං. 

අඤ ්ඤාතාවිමනො චතුසච් මචසු නිට් ඨිතඤාණකිච් චස් ස ඛීණාසවස් ස 

උප් පජ් ජනමතො ඉන් ද්රියට් ඨසම් භවමතො ච අඤ්ඤාතාවින්ද්රිෙං, අඤ ්ඤාතාවීනං 
වා චතූසු සච් මචසු නිට් ඨිතකිච් චානං චත් තාරි සච් චානි පටිවිජ් ඣිත් වා ඨිතානං 
ධම්  ානං අබ් භන් තමර ඉන් දට් ඨසාධමනන අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 
අරහත් තඵලඤාණස් මසතං නා ං. සබ් බානිමපතානි යථාමයො ං 
ඉන් දලිඞ්  ට් මඨන ඉන් දමදසිතට් මඨන ඉන් දදිට් ඨට් මඨන ඉන් දසිට් ඨට් මඨන 
ඉන් දජුට් ඨට් මඨන ච ඉන් ද්රියානි. භ වා හි සම්  ාසම් බුද් මධො 

පරමිස ්සරියභාවමතො ඉන් මදො, කුසලාකුසලඤ් ච කම්  ං කම් ම සු කස් සචි 
ඉස් සරියාභාවමතො. මතමනමවත් ථ කම්  ජනිතානි ඉන් ද්රියානි 

කුසලාකුසලකම්  ං උල් ලිඞ් ම න් ති, මතන ච සිට් ඨානීති ඉන් දලිඞ්  ට් මඨන 
ඉන් දසිට් ඨට් මඨන ච ඉන් ද්රියානි. සබ් බාමනව පමනතානි භ වතා මුනින් මදන 
යථාභූතමතො පකාසිතානි අභිසම් බුද් ධානි චාති ඉන් දමදසිතට් මඨන 
ඉන් දදිට් ඨට් මඨන ච ඉන් ද්රියානි. මතමනව ච භ වතා මුනින් මදන කානිචි 

ම ොචරාමසවනාය, කානිචි භාවනාමසවනාය මසවිතානීති 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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පටුන 

ඉන් දජුට් ඨට් මඨනපි ඉන් ද්රියානි. අපි ච ආධිපච් චසඞ් ඛාමතන 
ඉස් සරියට් මඨනපි එතානි ඉන් ද්රියානි. චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිපවත් තියඤ් හි 
චක් ඛාදීනං සිද් ධ ාධිපච් චං තස් මිං තික් මඛ තික් ඛත් තා  න් මද ච 
 න් දත් තාති. 

5. 

කාමධාතුආදීනි ද් වාදස විස් සජ් ජනානි භවප් පමභදවමසන නිද් දිට් ඨානි. 

කා රා සඞ් ඛාමතන කාම න යුත් තා ධාතු කාමධාතු, කා සඞ් ඛාතා වා ධාතු 
කා ධාතු. 

කා ං පහාය රූමපන යුත් තා ධාතු රූපධාතු, රූපසඞ් ඛාතා වා ධාතු 
රූපධාතු. 

කා ඤ් ච රූපඤ් ච පහාය අරූමපන යුත් තා ධාතු අරූපධාතු, 
අරූපසඞ් ඛාතා වා ධාතු අරූපධාතු. 

තා එව ධාතුමයො පුන භවපරියාමයන වුත් තා. භවතීති හි භමවොති වුච් චති. 

සඤ ්ඤාය යුත් මතො භමවො සඤ්ඤාභයවො, සඤ ්ඤාසහ මතො වා භමවො 

සඤ ්ඤාභමවො, සඤ් ඤා වා එත් ථ භමව අත් ථීති සඤ් ඤාභමවො. මසො 
කා භමවො ච අසඤ් ඤාභවමුත් මතො රූපභමවො ච 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාභවමුත් මතො අරූපභමවො ච මහොති. 

න සඤ් ඤාභමවො අසඤ්ඤාභයවො, මසො රූපභමවකමදමසො. 

ඔළාරිකත් තාභාවමතො මනවසඤ් ඤා, සුඛු ත් මතන සම් භවමතො 

නාසඤ් ඤාති මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා, තාය යුත් මතො භමවො 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභයවො. අථ වා ඔළාරිකාය සඤ් ඤාය අභාවා, සුඛු ාය 
ච භාවා මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා අස් මිං භමවති 

මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාභමවො, මසො අරූපභමවකමදමසො. 

එමකන රූපක් ඛන් මධන මවොකිණ් මණො භමවො එමකන මවොකාමරො අස් ස 

භවස ්සාති එකයවොකාරභයවො, මසො අසඤ් ඤභමවොව. 

චතූහි අරූපක් ඛන් මධහි මවොකිණ් මණො භමවො චතූහි මවොකාමරො අස් ස 

භවස ්සාති චතුයවොකාරභයවො, මසො අරූපභමවො එව. 

පඤ ්චහි ඛන් මධහි මවොකිණ් මණො භමවො පඤ් චහි මවොකාමරො අස් ස 

භවස ්සාති පඤ්චයවොකාරභයවො, මසො කා භමවො ච රූපභමවකමදමසො ච 
මහොති. 

6. පඨමජ්ඣානාදීනි ද් වාදස විස් සජ් ජනානි ඣානස ාපත් තිවමසන 

නිද් දිට් ඨානි. ඣානන් ති ඉධ බ්රහ්  විහාර ත් තං අධිප් මපතං. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 

72 

පටුන 

විතක් කවිචාරපීතිසුඛචිත් මතකග්  තාසම් පයුත් තං පඨමං ඣානං. 

පීතිසුඛචිත් මතකග්  තාසම් පයුත් තං දුතිෙං ඣානං. 

සුඛචිත් මතකග්  තාසම් පයුත් තං තතිෙං ඣානං. 

උමපක් ඛාචිත් මතකග්  තාසම් පයුත් තං චතුත්ථංඣානං. 

ම දති ම ජ් ජතීති ම ත් තා, සිනිය් හතීති අත් මථො. මිත් මත වා භවා, 

මිත් තස් ස වා එසා පවත් තීති ම ත් තා, පච් චනීකධම් ම හි මුත් තත් තා 

ආරම්  මණ චාධිමුත් තත් තා විමුත් ති, මචතමසො විමුත් ති මචමතොවිමුත් ති, 

ම ත් තා එව මචමතොවිමුත් ති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. 

කරුණා වුත් තත් ථා එව. 

ම ොදන් ති තාය තංස ඞ් ගිමනො, සයං වා ම ොදති, ම ොදන ත් තම ව වා 

තන් ති මුදිතා. ‘‘අමවරා මහොන් තූ’’තිආදිබයාපාරප් පහාමනන 

 ජ් ඣත් තභාවූප  මනන ච උමපක් ඛතීති උයපක්ඛා. ම ත් තාදමයො තමයො 
බ්රහ්  විහාරා පඨ ාදීහි තීහි ඣාමනහි යුත් තා. උමපක් ඛාබ්රහ්  විහාමරො 
චතුත් ථජ් ඣාමනන යුත් මතො. 

ඵරණවමසන නත් ථි එතස් ස අන් මතොති අනන් මතො. ආකාමසො අනන් මතො 

ආකාසානන් මතො, කසිණුග් ඝාටි ාකාමසො. ආකාසානන් මතොමයව 

ආකාසානඤ් චං, තං ආකාසානඤ් චං අධිට් ඨානට් මඨන ආයතන ස් ස 
සසම් පයුත් තධම්  ස් ස ඣානස ්ස ‘‘මදවානං මදවායතනමිවා’’ති 
ආකාසානඤ් චායතනං. ආකාසානඤ් චායතනම ව ස ාපත් ති 

ආකාසානඤ්චාෙතනසමාපත්ති. ඵරණවමසන ච නත් ථි එතස් ස අන් මතොති 

අනන් තං, තං ආකාසාරම්  ණං විඤ් ඤාණං. අනන් තම ව ආනඤ් චං, 

විඤ ්ඤාණං ආනඤ් චං ‘‘විඤ් ඤාණානඤ් ච’’න් ති අවත් වා 
‘‘විඤ් ඤාණඤ් ච’’න් ති වුත් තං. අයඤ් මහත් ථ රුළ් හිසද් මදො. තං 
විඤ ්ඤාණඤ් චං අධිට් ඨානට් මඨන ආයතන ස් ස සසම් පයුත් තධම්  ස් ස 

ඣානස් ස ‘‘මදවානං මදවායතනමිවා’’ති විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනං. නත් ථි 

එතස ්ස කිඤ් චනන් ති අකිඤ් චනං, අන් ත මසො භඞ්   ත් තම් පි අස් ස 
අවසිට් ඨං නත් ථීති වුත් තං මහොති. අකිඤ් චනස ්ස භාමවො ආකිඤ් චඤ ්ඤං. 
ආකාසානඤ් චායතනවිඤ් ඤාණාභාවස් මසතං අධිවචනං. තං ආකිඤ් චඤ ්ඤං. 
අධිට් ඨානට් මඨන ආයතන ස් ස සසම් පයුත් තධම්  ස ්ස ඣානස් ස ‘‘මදවානං 

මදවායතනමිවා’’ති ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනං. ඔළාරිකාය සඤ් ඤාය අභාවමතො, 
සුඛු ාය ච භාවමතො මනවස් ස සසම් පයුත් තධම්  ස ්ස ඣානස් ස සඤ් ඤා 
නාසඤ් ඤාති මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤං. මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤඤ් ච තං 
 නායතනධම්  ායතනපරියාපන් නත් තා ආයතනඤ ්චාති 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනං. අථ වා යායම ත් ථ සඤ් ඤා සා 

පටුසඤ් ඤාකිච් චං කාතුං අස ත් ථතාය මනවසඤ් ඤා, 
සඞ් ඛාරාවමසසසුඛු භාමවන විජ් ජ ානත් තා නාසඤ් ඤාති 
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මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා, මනවසඤ ්ඤානාසඤ් ඤා ච සා මසසධම්  ානං 
අධිට් ඨානට් මඨන ආයතනඤ් චාති මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං. 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනාරම්  ණාය ස ාපත් තියා එතං අධිවචනං. න මකවලං 

එත් ථ සඤ ්ඤා එදිසී, අථ මඛො මවදනාපි මනවමවදනා නාමවදනා. චිත් තම් පි 
මනවචිත් තං නාචිත් තං. ඵස් මසොපි මනවඵස් මසො නාඵස් මසො. එස නමයො 
මසසසම් පයුත් තධම් ම සු. සඤ ්ඤාසීමසන පනායං මදසනා කතාති. 

අවිජ්ජාදීනි ද් වාදස විස් සජ් ජනානි පටිච් චසමුප් පාදඞ්  වමසන 

නිද් දිට් ඨානි. පූමරතුං අයුත් තට් මඨන කායදුච් චරිතාදි අවින් දියං නා , 

අලද් ධබ් බන් ති අත් මථො. තං අවින් දියං වින් දතීති අවිජ්ජා. තබ් බිපරීතමතො 

කායසුචරිතාදි වින් දියං නා , තං වින් දියං න වින් දතීති අවිජ් ජා. ඛන් ධානං 

රාසට් ඨං, ආයතනානං ආයතනට් ඨං, ධාතූනං සුඤ් ඤට් ඨං, ඉන් ද්රියානං 

අධිපතියට් ඨං, සච් චානං තථට් ඨං අවිදිතං කමරොතීති අවිජ් ජා. දුක් ඛාදීනං 
පීළනාදිවමසන වුත් තං චතුබ් බිධං චතුබ් බිධං අත් ථං අවිදිතං කමරොතීතිපි 

අවිජ් ජා, අන් තවිරහිමත සංසාමර 
සබ් බමයොනි තිභවවිඤ් ඤාණට් ඨිතිසත් තාවාමසසු සත් මත ජවාමපතීති 

අවිජ් ජා, පර ත් ථමතො අවිජ් ජ ාමනසු ඉත් ථිපුරිසාදීසු ජවති, විජ් ජ ාමනසුපි 

ඛන් ධාදීසු න ජවතීති අවිජ් ජා, අපි ච චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං වත් ථාරම්  ණානං 
පටිච් චසමුප් පාදපටිච් චසමුප් පන් නානඤ් ච ධම්  ානං ඡාදනමතොපි අවිජ් ජා. 

සඞ් ඛත භිසඞ් ඛමරොන් තීති සඞ්ඛාරා. විජානාතීති විඤ්ඤාණං. න තීති නාමං, 

නා යතීති වා නා ං. රුප් පතීති රූපං. ආමය තමනොති, ආයතඤ් ච නයතීති 

ආෙතනං. ඵුසතීති ඵස්යසො. මවදයතීති යවදනා. පරිතස් සතීති තණ්හා. 

උපාදියති භුඤසං  ණ් හාතීති උපාදානං. භවති, භාවයතීති වා භයවො. ජනනං 

ජාති. ජීරණං ජරා.  රන් ති එමතනාති මරණං. 

7. දුක්ඛාදීනි අට් ඨසතානි අට් ඨ ච විස් සජ් ජනානි 
චතුසච් චමයොජනාවමසන නිද් දිට් ඨානි. ‘‘දුක් ඛං අභිඤ් මඤයය’’න් තිආදීසු හි 
ඡන් නං චතුක් කානං වමසන චතුවීසති විස් සජ් ජනානි ‘‘චක් ඛු ජරා රණ’’න් ති 
මපයයාමල ‘‘චක් ඛු අභිඤ් මඤයයං මසොතං අභිඤ් මඤයය’’න් තිආදිනා ‘‘ජාති 
අභිඤ් මඤයයා’’ති පරිමයොසාමනන පඤ් චනවුතාධිමකන විස් සජ් ජනසමතන 

මයොමජත් වා වුත් තානි. පඤ් චනවුතාධිකං චතුක් කසතං මහොති, මතසං 
චතුක් කානං වමසන අසීතිඅධිකානි සත් ත විස ්සජ් ජනසතානි. ‘‘ජරා රණං 
අභිඤ් මඤයය’’න් තිආදිමක චතුක් මක ‘‘චත් තාරි විස් සජ් ජනානී’’ති එවං 
සබ් බානි අට් ඨ ච සතානි අට් ඨ ච විස් සජ් ජනානි මහොන් ති. එත් ථ ච තස් ස 
තස් ස ධම්  ස ්ස පධානභූමතො පච් චමයො සමුදමයොති මවදිතබ් මබො. 
සබ් බසඞ් ඛාමරහි සුඤ් ඤං නිබ් බානං නිමරොමධොති මවදිතබ් බං. 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීතින් ද්රියාදීනං තිණ් ණම් පි හි මලොකුත් තරින් ද්රියානං 
එත් ථ අභාවං සන් ධාය අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියනිමරොමධොතිආදි 

යුජ් ජති. නිමරොධ ාමිනිපටිපදාති ච සබ් බත් ථ අරිය ග් ම ො එව. එවඤ් හි 
වුච් ච ාමන ඵමලපි  ග්  මවොහාරසම් භවමතො 
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පටුන 

අඤ ්ඤින් ද්රියඅඤ් ඤාතාවින් ද්රියානම් පි යුජ් ජති. පුන දුක් ඛාදීනං 

පරිඤ් ඤට් ඨාදිවමසන අට් ඨසතානි අට් ඨ ච විස් සජ් ජනානි නිද් දිට් ඨානි, පුන 
දුක් ඛාදීනං පරිඤ් ඤාපටිමවධට් ඨාදිවමසන අට් ඨසතානි අට් ඨ ච විස් සජ් ජනානි 

නිද් දිට් ඨානි. පරිඤ් ඤා ච සා පටිවිජ් ඣිතබ් බට් මඨන පටිමවමධො චාති 
පරිඤ් ඤාපටිමවමධො. පරිඤ් ඤාපටිමවමධොව අත් මථො 

පරිඤ්ඤාපටියවධට්යඨො. 

8. පුන තාමනව දුක් ඛාදීනි ජරා රණපරියන් තානි ද් විඅධිකානි ද් මව 
පදසතානි සමුදයාදීහි සත් තහි සත් තහි පමදහි මයොමජත් වා ද් විඅධිකානං 
ද් වින් නං අට් ඨකසතානං වමසන සහස් සඤ ්ච ඡ ච සතානි මසොළස ච 

විස් සජ් ජනානි නිද් දිට් ඨානි. තත් ථ පධානභූමතො පච් චමයො සමුදමයො, තස් ස 

නිමරොමධො සමුදෙනියරොයධො. ඡන් මදො එව රාම ො ඡන් දරාම ො, දුක් මඛ 

සුඛසඤ ්ඤාය දුක් ඛස ්ස ඡන් දරාම ො, තස් ස නිමරොමධො ඡන්දරාගනියරොයධො. 

දුක් ඛං පටිච් ච උප් පජ් ජ ානං සුඛං මසො නස් සං දුක්ඛස්සඅස්සායදො. දුක් ඛස් ස 

අනිච් චතා දුක් ඛස් ස විපරිණා ධම්  තා දුක්ඛස්ස ආදීනයවො. දුක් මඛ 

ඡන් දරා විනමයො ඡන් දරා ප් පහානං දුක්ඛස්ස නිස්සරණං. ‘‘යං මඛො පන 
කිඤ් චි භූතං සඞ් ඛතං පටිච් චසමුප් පන් නං නිමරොමධො තස් ස නිස ්සරණ’’න් ති 

(පටි.  . 1.24) වචනමතො නිබ් බානම ව දුක් ඛස් ස නිස ්සරණං. 

‘‘දුක් ඛනිමරොමධො සමුදයනිමරොමධො ඡන් දරා නිමරොමධො දුක් ඛස් ස 
නිස ්සරණ’’න් ති නානාසඞ් ඛතපටිපක් ඛවමසන නානාපරියායවචමනහි චතූසු 
ඨාමනසු නිබ් බානම ව වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. මකචි පන ‘‘ආහාරසමුදයා 
දුක් ඛසමුදමයො ආහාරනිමරොධා දුක් ඛනිමරොමධො සරසවමසන 

සමුදයනිමරොමධො, අථ වා උදයබ් බයදස් සමනන සමුදයනිමරොමධො සහ 
විපස් සනාය  ග් ම ො ඡන් දරා නිමරොමධො’’ති වදන් ති. එවඤ් ච වුච් ච ාමන 

මලොකුත් තරින් ද්රියානං අවිපස් සනූප ත් තා න සබ් බසාධාරණං මහොතීති පඨ ං 
වුත් තනමයොව  මහතබ් මබො. මලොකුත් තරින් ද්රිමයසු හි 
ඡන් දරා ාභාවමතොමයව ඡන් දරා නිමරොමධොති යුජ් ජති. සරීමර 

ඡන් දරාම මනව සරීමරකමදමසසු මකසාදීසුපි ඡන් දරාම ො කමතොව මහොති, 
ජරා රණවන් මතසු ඡන් දරාම මනව ජරා රමණසුපි ඡන් දරාම ො කමතොව 
මහොති. එවං අස් සාදාදීනවාපි මයොමජතබ් බා. පුන දුක් ඛාදීනි 
ජරා රණපරියන් තානි ද් විඅධිකානි ද් මව පදසතානි සමුදයාදීහි ඡහි ඡහි පමදහි 
මයොමජත් වා ද් විඅධිකානං ද් වින් නං සත් තකසතානං වමසන නයසහස් සඤ ්ච 
චත් තාරි ච සතානි චුද් දස ච විස් සජ් ජනානි නිද් දිට් ඨානි. 

9. ඉදානි රූපාදීනි ජරා රණපරියන් තානි එකාධිකානි ද් මව පදසතානි 
සත් තහි අනුපස් සනාහි මයොමජත් වා නිද් දිසිතුං පඨ ං තාව 
අනිච් චානුපස ්සනාදමයො සත් ත අනුපස් සනා නිද් දිට් ඨා. තානි සබ් බානි සත් තහි 
සුද් ධිකඅනුපස ්සනාවිස් සජ් ජමනහි සද් ධිං සහස් සඤ ්ච චත් තාරි ච සතානි 
චුද් දස ච විස් සජ් ජනානි මහොන් ති. අනිච් චන් ති අනුපස් සනා 

අනිච්චානුපස්සනා. සා නිච් චසඤ් ඤාපටිපක් ඛා. දුක් ඛන් ති අනුපස ්සනා 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 

75 

පටුන 

දුක්ඛානුපස්සනා. සා සුඛසඤ් ඤාපටිපක් ඛා. අනත් තාති අනුපස් සනා 

අනත්තානුපස්සනා. සා අත් තසඤ් ඤාපටිපක් ඛා. තිස් සන් නං අනුපස් සනානං 

පරිපූරත් තා නිබ් බින් දතීති නිබ් බිදා, නිබ් බිදා ච සා අනුපස් සනා චාති 

නිබ්බිදානුපස්සනා. සා නන් දිපටිපක් ඛා. චතස ්සන් නං අනුපස් සනානං 

පරිපූරත් තා විරජ් ජතීති විරාම ො, විරාම ො ච මසො අනුපස් සනා චාති 

විරාගානුපස්සනා. සා රා පටිපක් ඛා. පඤ් චන් නං අනුපස් සනානං පරිපූරත් තා 

රා ං නිමරොමධතීති නිමරොමධො, නිමරොමධො ච මසො අනුපස් සනා චාති 

නියරොධානුපස්සනා. සා සමුදයපටිපක් ඛා. ඡන් නං අනුපස් සනානං පරිපූරත් තා 

පටිනිස ්සජ් ජතීති පටිනිස් සග් ම ො, පටිනිස් සග් ම ො ච මසො අනුපස් සනා චාති 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා. සා ආදානපටිපක් ඛා. මලොකුත් තරින් ද්රියානං අසතිපි 

විපස් සනූප ත් මත ‘‘සබ් මබ සඞ් ඛාරා අනිච් චා, සබ් මබ සඞ් ඛාරා දුක් ඛා, 

සබ් මබ ධම්  ා අනත් තා’’ති )ධ. ප. 277-279; පටි.  . 1.31) වචනමතො 
මතසම් පි අනිච් චදුක් ඛානත් තත් තා තත් ථ නිච් චසුඛත් තසඤ් ඤානං නන් දියා 
රා ස ්ස ච අභාවා නිමරොධවන් තානීති අනුපස් සනමතො 
පරිච් චා පටිනිස ්සග්  පක් ඛන් දනපටිනිස් සග්  සම් භවමතො ච මතහිපි සත් ත 
අනුපස ්සනා මයොජිතාති මවදිතබ් බා. ජරා රණවන් මතසු අනිච් චාදිමතො 

දිට් මඨසු ජරා රණම් පි අනිච් චාදිමතො දිට් ඨං නා  මහොති, ජරා රණවන් මතසු 
නිබ් බින් දන් මතො විරජ් ජන් මතො ජරා රමණ නිබ් බින් මනො ච විරත් මතො ච 

මහොති, ජරා රණවන් මතසු නිමරොධමතො දිට් මඨසු ජරා රණම් පි නිමරොධමතො 

දිට් ඨං නා  මහොති, ජරා රණවන් මතසු පටිනිස ්සජ් ජන් මතො ජරා රණං 
පටිනිස ්සජ් ජන් මතොව මහොතීති ජරා රමණහි සත් ත අනුපස් සනා මයොජිතාති 
මවදිතබ් බා. 

10. ඉදානි ආදීනවඤාණස් ස වත් ථුභූතානං උප් පාදාදීනං පඤ් චන් නං 
ආරම්  ණානං වමසන උප් පාදාදීනි මතසං මවවචනානි පඤ් චදස 

විස් සජ් ජනානි නිද් දිට් ඨානි, සන් තිපදඤාණස් ස තප් පටිපක් ඛාරම්  ණවමසන 

අනුප් පාදාදීනි පඤ් චදස විස් සජ් ජනානි නිද් දිට් ඨානි, පුන තාමනව 
උප් පාදානුප් පාදාදීනි පදානි යු ළකවමසන මයොමජත් වා තිංස විස් සජ් ජනානි 
නිද් දිට් ඨානි. එවං ඉ ස් මිං නමයව සට් ඨි විස් සජ් ජනානි මහොන් ති. තත් ථ 

උප්පායදොති පුරි කම්  පච් චයා ඉධ උප් පත් ති. පවත්තන් ති තථාඋප් පන් නස ්ස 

පවත් ති. නිමිත්තන් ති සබ් බම් පි සඞ් ඛාරනිමිත් තං. මයො ාවචරස් ස හි සඞ් ඛාරා 

සසණ් ඨානා විය උපට් ඨහන් ති, තස්  ා නිමිත් තන් ති වුච් චන් ති. ආයූහනාති 
ආයතිං පටිසන් ධිමහතුභූතං කම්  ං. තඤ් හි අභිසඞ් ඛරණට් මඨන ආයූහනාති 
වුච් චති. 

පටිසන්ධීති ආයතිං උප් පත් ති. සා හි භවන් තරපටිසන් ධානමතො 

පටිසන් ධීති වුච් චති. ගතීති යාය  තියා සා පටිසන් ධි මහොති. සා හි 

 න් තබ් බමතො  තීති වුච් චති. නිබ්බත්තීති ඛන් ධානං නිබ් බත් තනං. 

උපපත්තීති ‘‘ස ාපන් නස ්ස වා උපපන් නස ්ස වා’’ති )පටි.  . 1.72) එවං 

වුත් තා විපාකපවත් ති. ජාතීති ජනනං. තත් ථ තත් ථ නිබ් බත් ත ානානං 
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සත් තානං මය මය ඛන් ධා පාතුභවන් ති, මතසං මතසං පඨ ං පාතුභාමවො. 

ජරාති ජීරණං. සා දුවිධා ඨිතඤ් ඤථත් තලක් ඛණසඞ් ඛාතං 
සඞ් ඛතලක් ඛණඤ් ච ඛණ් ඩිච් චාදිසම්  මතො සන් තතියං 

එකභවපරියාපන් නඛන් ධානං පුරාණභාමවො ච. සා ඉධ අධිප් මපතා. බයාධීති 
ධාතුක් මඛොභපච් චයසමුට් ඨිමතො 
පිත් තමසම් හවාතසන් නිපාතඋතුවිපරිණා විස පරිහාරඋපක් ක කම්  විපාක

වමසන අට් ඨවිමධො ආබාමධො. විවිධං දුක් ඛං ආදහති විදහතීති බයාධි, 

බයාධයති තාමපති, කම් පයතීති වා බයාධි. මරණන් ති  රන් ති එමතනාති 
 රණං. තං දුවිධං වයලක් ඛණසඞ් ඛාතං සඞ් ඛතලක් ඛණඤ් ච 

එකභවපරියාපන් නජීවිතින් ද්රියප් පබන් ධවිච් මඡමදො ච. තං ඉධ අධිප් මපතං. 

යසොයකොති මසොචනං. ඤාතිමභො මරො සීලදිට් ඨිබයසමනහි ඵුට් ඨස ්ස 

චිත් තසන් තාමපො. පරියදයවොති පරිමදවනං. ඤාතිබයසනාදීහිමයව ඵුට් ඨස ්ස 

වචීපලාමපො. උපාොයසොති භුඤමසො ආයාමසො. ඤාතිබයසනාදීහිමයව ඵුට් ඨස ්ස 
අධි ත් තමචමතොදුක් ඛප් පභාවිමතො මදොමසොමයව. එත් ථ ච උප් පාදාදමයො 

පඤ ්මචව ආදීනවඤාණස් ස වත් ථුවමසන වුත් තා, මසසා මතසං 

මවවචනවමසන. ‘‘නිබ් බත් තී’’ති හි උප් පාදස ්ස, ‘‘ජාතී’’ති පටිසන් ධියා 

මවවචනං, ‘‘ ති උපපත් තී’’ති ඉදං ද් වයං පවත් තස් ස, ජරාදමයො 
නිමිත් තස ්සාති. අනුප් පාදාදිවචමනහි පන නිබ් බානම ව වුත් තං. 

පුන තාමනව උප් පාදානුප් පාදාදීනි සට් ඨි පදානි දුක් ඛසුඛපමදහි 

මයොමජත් වා සට් ඨි විස් සජ් ජනානි, භයමඛ පමදහි මයොමජත් වා සට් ඨි 

විස් සජ් ජනානි, සාමිසනිරාමිසපමදහි මයොමජත් වා සට් ඨි විස් සජ් ජනානි, 
සඞ් ඛාරනිබ් බානපමදහි මයොමජත් වා සට් ඨි විස ්සජ් ජනානි නිද් දිට් ඨානි. තත් ථ 

දුක්ඛන් ති අනිච් චත් තා දුක් ඛං. දුක් ඛපටිපක් ඛමතො සුඛං. යං දුක් ඛං, තං භෙං. 

භයපටිපක් ඛමතො යඛමං. යං භයං, තං වට් ටාමිසමලොකාමිමසහි 

අවිප් පමුත් තත් තා සාමිසං. සාමිසපටිපක් ඛමතො නිරාමිසං. යං සාමිසං, තං 

සඞ් ඛාර ත් තම ව. සඞ් ඛාරපටිපක් ඛමතො සන් තත් තා නිබ්බානං. සඞ් ඛාරා හි 

ආදිත් තා, නිබ් බානං සන් තන් ති. දුක් ඛාකාමරන භයාකාමරන සාමිසාකාමරන 

සඞ් ඛාරාකාමරනාති එවං මතන මතන ආකාමරන පවත් තිං සන් ධාය තථා 
තථා වුත් තන් ති මවදිතබ් බන් ති. 

11. පරිග්ගහට්ඨාදීනි එකතිංස විස් සජ් ජනානි අරිය ග්  ක් ඛණවමසන 
නිද් දිට් ඨානි. අරිය ග්  සම් පයුත් තා හි ධම්  ා ආදිමතො පභුඤති උප් පාදනත් ථං 

පරිග්  ය් හන් මත ඉති පරිග්  හා, මතසං සභාමවො පරිග්ගහට්යඨො. මතසංමයව 

අඤ ්ඤ ඤ් ඤපරිවාරභාමවන පරිවාරට්යඨො. භාවනාපාරිපූරිවමසන 

පරිපූරට්යඨො. මතසංමයව ස ාධිවමසන එකාරම්  ණපරිග්  හ මපක් ඛිත් වා 

එකග්ගට්යඨො. නානාරම්  ණවික් මඛපාභාව මපක් ඛිත් වා අවික්යඛපට්යඨො. 

වීරියවමසන පග්ගහට්යඨො. ස ාධිවමසන උදමකන න් හානීයචුණ් ණානං විය 

අවිප් පකිණ් ණතා අවිසාරට්යඨො. ස ාධිමයොම න අලුලිතත් තා අනාවිලට්යඨො. 
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අවිකම් පිතත් තා අනිඤ්ජනට්යඨො. එකත්තුපට්ඨානවයසනාති 

ස ාධිමයොම න ච එකාරම්  මණ භුඤසං පතිට් ඨානවමසන ච. ඨිතට්යඨොති 
ආරම්  මණ නිච් චලභාමවන පතිට් ඨිතට් මඨො. තස් ස නිබ් බානාරම්  ණස ්ස 

ආලම් බනභාමවන ආරම්මණට්යඨො. තත් මථව නිකා චාරභාමවන 

යගොචරට්යඨො. නිස ්සරණපහානභාමවන නිබ් බානස් ස පහානට්යඨො. 

කිමලසපරිච් චා වමසන අරිය ග්  ස ්ස පරිච්චාගට්යඨො. දුභමතො 

වුට් ඨානවමසන වුට්ඨානට්යඨො. නිමිත් තපවත් මතහි නිවත් තනවමසන 

නිවත්තනට්යඨො. නිබ් බුතත් තා සන්තට්යඨො. අතප් පකත් තා උත් ත ත් තා ච 

පණීතට්යඨො. කිමලමසහි විමුත් තත් තා, ආරම්  මණ ච අධිමුත් තත් තා 

විමුත්තට්යඨො. ආසවානං අවිසයභාමවන පරිසුද් ධත් තා අනාසවට්යඨො. 

කිමලසකන් තාරසංසාරකන් තාරාතික් ක මනන තරණට්යඨො. 

සඞ් ඛාරනිමිත් තාභාමවන අනිමිත්තට්යඨො. තණ් හාපණිධිඅභාමවන 

අප්පණිහිතට්යඨො. අත් තසාරාභාමවන සුඤ්ඤතට්යඨො. විමුත් තිරමසන 

එකරසතාය, ස ථවිපස් සනානං එකරසතාය වා එකරසට්යඨො. 

ස ථවිපස් සනානං අඤ් ඤ ඤ් ඤං අනතිවත්තනට්යඨො. මතසංමයව 

යුගනද්ධට්යඨො. අරිය ග්  ස ්ස සඞ් ඛාරමතො නිග්   මන නිෙයානට්යඨො. 

නිබ් බානසම් පාපමනන යහතුට්යඨො. නිබ් බානපච් චක් ඛකරමණන 

දස්සනට්යඨො. අධිපතිභාමවන ආධිපයතෙයට්යඨොති. 

12. සමථාදීනි චත් තාරි විස් සජ් ජනානි ස ථවිපස් සනාවමසන 

නිද් දිට් ඨානි. අනිච් චාදිවමසන අනු අනු පස් සනමතො අනුපස්සනට්යඨො. 

යු නද් ධස ්ස ස ථවිපස් සනාද් වයස ්ස එකරසභාමවන අනතිවත්තනට්යඨො.

සික්ඛාදීනි නව විස් සජ් ජනානි අරිය ග්  ස් ස ආදි ජ් ඣපරිමයොසානවමසන 

නිද් දිට් ඨානි. සික් ඛිතබ් බත් තා සික්ඛා. තස් සා ස ාදාතබ් බමතො 

සමාදානට්යඨො. සීමල පතිට් ඨාය කම්  ට් ඨානවමසන  හිතස් ස ආරම්  ණස ්ස 

භාවනාපවත් තිට් ඨානත් තා ම ොචරට් ඨානත් තා ච යගොචරට්යඨො. ස ථකාමල 
විපස් සනාකාමල වා මකොසජ් ජවමසන ලීනස් ස චිත් තස ්ස 
ධම්  විචයවීරියපීතිසම් මබොජ් ඣඞ්  භාවනාවමසන උස් සාහනට් මඨො 

පග්ගහට්යඨො. උද් ධච් චවමසන උද් ධතස් ස චිත් තස ්ස 
පස් සද් ධිස ාධිඋමපක් ඛාසම් මබොජ් ඣඞ්  භාවනාවමසන සන් නිසීදාපනට් මඨො 

නිග්ගහට්යඨො. උයභො විසුද්ධානන් ති උභමතො විසුද් ධානං, 
ලීනුද් ධතපක් ඛමතො නිවාමරත් වා විසුද් ධානං චිත් තානන් ති අත් මථො. 
 ජ් ඣි භාමව ඨිතානං සන් තතිවමසන පවත් ත ානානං චිත් තානං වමසන 
බහුවචනං කතන් ති මවදිතබ් බං. උස් සාහනසන් නිසීදාපමනසු 

සබයාපාරාභාමවො අජ්ඣුයපක්ඛනට්යඨො. ස ප් පවත් තස ්ස චිත් තස් ස වමසන 

භාවනා වියසසාධිගමට්යඨො. අරිය ග්  පාතුභාවවමසන 

උත්තරිපටියවධට්යඨො. අරිය ග්  සිද් ධචතුසච් චපටිමවධවමසන 

සච්චාභිසමෙට්යඨො. ඵලස ාපත් තිවමසන නිමරොමධ පතිට්ඨාපකට්යඨො. සා හි 
තංස ඞ් ගිපුග්  ලං නිමරොධසඞ් ඛාමත නිබ් බාමන පතිට් ඨාමපති. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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පටුන 

සද්ධින්ද්රිොදීනි පඤ් ච විස් සජ් ජනානි ඉන් ද්රියට් ඨවමසන වුත් තානි. 

අධියමොක්ඛට්යඨොති අධිමුච් චනට් මඨො. උපට්ඨානට්යඨොති ආරම්  ණං 

උමපච් ච පතිට් ඨානට් මඨො. දස්සනට්යඨොති සභාවමපක් ඛනට් මඨො. 

සද්ධාබලාදීනි පඤ් ච විස් සජ් ජනානි බලට් ඨවමසන නිද් දිට් ඨානි. 

අකම් පියට් මඨන සද් ධාව බලන් ති සද්ධාබලං.අස්සද්ධියෙති අස් සද් ධිමයන. 

අස්සද්ධිෙන් ති ච සද් ධාපටිපක් ඛභූමතො චිත් තුප් පාමදො. අකම්පිෙට්යඨොති 

අකම් මපතබ් බට් මඨො, කම් මපතුං න සක් කාති අත් මථො. යකොසජ්යජති 

කුසීතභාවසඞ් ඛාමතන ථිනමිද් මධන. පමායදති සතිපටිපක් මඛන 

චිත් තුප් පාමදන. උද්ධච්යචති අවූපස සඞ් ඛාමතන උද් ධච් මචන. අවිජ්ජාොති 

ම ොමහන. සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගාදීනි සත් ත විස් සජ් ජනානි 
මබොජ් ඣඞ්  ට් ඨවමසන නිද් දිට් ඨානි. බුජ් ඣනකස ්ස අඞ් ම ො මබොජ් ඣඞ් ම ො. 

පසත් මථො සුන් දමරො ච මබොජ් ඣඞ් ම ො සම් මබොජ් ඣඞ් ම ො, සතිමයව 

සම් මබොජ් ඣඞ් ම ො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. ධම් ම  විචිනාතීති ධම්  විචමයො. 

පඤ ්ඤාමයතං නා ං. පවිචෙට්යඨොති විචාරට් මඨො. පීනයතීති පීති.

ඵරණට්යඨොති විසරණට් මඨො. පස් සම් භනං පස්සද්ධි. උපසමට්යඨොති 

නිද් දරථට් මඨො. උපපත් තිමතො ඉක් ඛතීති උයපක්ඛා, ස ං මපක් ඛති 

අපක් ඛපතිතාව හුත් වා මපක් ඛතීති අත් මථො. සා ඉධ තත්ර ජ් ඣත් තුමපක් ඛා, 
මබොජ් ඣඞ් ගුමපක් ඛාතිපි තස් සා නා ං. ස වාහිතලක් ඛණත් තා 

පටිසඞ්ඛානට්යඨො. 

සම්මාදිට්ඨාදීනි අට් ඨ විස් සජ් ජනානි  ග්  වමසන නිද් දිට් ඨානි. සම්  ා 

පස් සති, සම්  ා වා තාය පස් සන් ති, පසත් ථා සුන් දරා වා දිට් ඨීති සම්  ාදිට් ඨි. 

තස් සා සම්මාදිට්ඨිො. සම්  ා සඞ් කප් මපති, සම්  ා වා මතන සඞ් කප් මපන් ති, 

පසත් මථො සුන් දමරො වා සඞ් කප් මපොති සම්මාසඞ්කප්යපො.අභියරොපනට්යඨොති 
චිත් තස ්ස ආරම්  ණාමරොපනට් මඨො. ආරම්  ණාභිනිමරොපනට් මඨොතිපි පාමඨො. 

සම්  ා වදති, සම්  ා වා තාය වදන් ති, පසත් ථා සුන් දරා වා වාචාති සම්මාවාචා. 

මිච් ඡාවාචාවිරතියා එතං නා ං. පරිග්ගහට්යඨොති 

චතුබ් බිධවචීසංවරපරිග්  හට් මඨො. සම්  ා කමරොති, සම්  ා වා මතන 

කමරොන් ති, පසත් ථං සුන් දරං වා කම්  න් ති සම්  ාකම්  ං, සම්  ාකම්  ම ව 

සම්මාකම්මන්යතො. මිච් ඡාකම්  න් තවිරතියා එතං නා ං. සමුට්ඨානට්යඨොති 

තිවිධකායසංවරසමුට් ඨානට් මඨො. සම්  ා ආජීවති, සම්  ා වා මතන ආජීවන් ති, 

පසත් මථො සුන් දමරො වා ආජීමවොති සම්මාආජීයවො. මිච් ඡාජීවවිරතියා එතං 

නා ං. යවොදානට්යඨොති පරිසුද් ධට් මඨො. සම්  ා වාය ති, සම්  ා වා මතන 

වාය න් ති, පසත් මථො සුන් දමරො වා වායාම ොති සම්මාවාොයමො. සම්  ා 

සරති, සම්  ා වා තාය සරන් ති, පසත් ථා සුන් දරා වා සතීති සම්මාසති. සම්  ා 

ස ාධියති, සම්  ා වා මතන ස ාධියන් ති, පසත් මථො සුන් දමරො වා ස ාධීති 

සම්මාසමාධි. 
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13. ඉන්ද්රිොදීනි දස විස් සජ් ජනානි රාසිකත් වා අනුපුබ් බපටිපාටිවමසන 

නිද් දිට් ඨානි. ආධිපයතෙයට්යඨොති ඉන් දට් ඨකරණවමසන අධිපතිඅත් මථො. 

අකම්පිෙට්යඨොති පටිපක් මඛහි කම් මපතුං අසක් කුමණයයට් මඨො. 

නිෙයානට්යඨොති මලොකියමලොකුත් තරානම් පි පටිපක් ඛමතො නිග්   නට් මඨො. 

යහතුට්යඨොති මිච් ඡාදිට් ඨාදීනං පහානාය සම්  ාදිට් ඨාදමයො මහතූති වා 
සබ් මබපි සම්  ාදිට් ඨාදමයො නිබ් බානසම් පාපකමහතූති වා මහතුට් මඨො. 
සතිපට් ඨාමනසු ආරම්  මණසු ඔක් ඛන් දිත් වා පක් ඛන් දිත් වා උපට් ඨානමතො 

උපට් ඨානං, සතිමයව උපට් ඨානං සතිපට්ඨානං. කායමවදනාචිත් තධම් ම සු 
පනස ්සා අසුභදුක් ඛානිච් චානත් තාකාර හණවමස 
සුභසුඛනිච් චත් තසඤ් ඤාපහානකිච් චසාධනවමසන ච පවත් තිමතො චතුධා 

මභමදො මහොති. එතානි පුබ් බභාම  නානාචිත් මතසු ලබ් භන් ති,  ග්  ක් ඛමණ 
පන එකාමයව සති චත් තාරි නා ානි ලභති. 

සම්  ප් පධාමනසු පදහන් ති එමතනාති පධානං, මසොභනං පධානං 

සම්මප්පධානං. සම්  ා වා පදහන් ති එමතනාති සම්  ප් පධානං, මසොභනං වා 
තං කිමලසවිරූපත් තවිරහමතො පධානඤ් ච හිතසුඛනිප් ඵාදකත් මතන 
මසට් ඨභාවාවහනමතො පධානභාවකරණමතො වා සම්  ප් පධානං. 
වීරියස ්මසතං අධිවචනං. උප් පන් නානුප් පන් නානං 
අනුප් පන් නුප් පන් නානඤ් ච අකුසලකුසලානං ධම්  ානං 
පහානානුප් පත් තිඋප් පාදට් ඨිතිකිච් චසාධනවමසන පවත් තිමතො පනස් ස චතුධා 

මභමදො මහොති. එතානිපි පුබ් බභාම  නානාචිත් මතසු ලබ් භන් ති, 

 ග්  ක් ඛමණ පන එකම ව වීරියං චත් තාරි නා ානි ලභති. පදහනට්යඨොති 

උස් සාහනට් මඨො. පධානට් මඨොතිපි පාමඨො, මසොමයවත් මථො. 

ඉද්ධිපාදානන් ති එත් ථ ඡන් දවීරියචිත් තවී ංසාසු එමකමකො ඉජ් ඣතීති 

ඉද් ධි, සමිජ් ඣති නිප් ඵජ් ජතීති අත් මථො. ඉජ් ඣන් ති වා එතාය සත් තා ඉද් ධා 

වුද් ධා උක් කංස තා මහොන් තීති ඉද් ධි, පඨම නත් මථන ඉද් ධි එව පාමදො 

ඉද්ධිපායදො, ඉද් ධිමකොට් ඨාමසොති අත් මථො. දුතිමයනත් මථන ඉද් ධියා පාමදොති 

ඉද් ධිපාමදො. පායදොති පතිට් ඨා, අධි මූපාමයොති අත් මථො. මතන හි යස්  ා 

උපරූපරි විමසසසඞ් ඛාතං ඉද් ධිං පජ් ජන් ති පාපුණන් ති, තස්  ා පාමදොති 
වුච් චති. එමත ඡන් දාදමයො පුබ් බභාම  අධිපතිවමසන නානාචිත් මතසු 

ලබ් භන් ති,  ග්  ක් ඛමණ පන සමහව ලබ් භන් ති. ඉජ්ඣනට්යඨොති 

නිප් ඵජ් ජනට් මඨො පතිට් ඨානට් මඨො වා. සච්චානන් ති චතුන් නං අරියසච් චානං. 

තථට්යඨොති යථාසභාවට් මඨො. ඉ ානි අට් ඨ විස් සජ් ජනානි 

මලොකියමලොකුත් තරමිස් සකානි. පයෙොගානන් ති චතුන් නං 

අරිය ග්  පමයො ානං. පටිප්පස්සද්ධට්යඨොති චතුන් නං අරියඵලානං 
පටිප් පස් සද් ධට් මඨො.  ග්  පමයොම ො හි ඵලක් ඛමණ පටිප් පස ්සද් මධො මහොති 
නිට් ඨිතකිච් චත් තා.  ග්  පමයො ානං ඵමලොදමයන පටිප් පස් සද් ධභාමවො වා. 

ඵලානං සච්ඡිකිරිෙට්යඨොති අරියඵලානං පච් චමවක් ඛණවමසන 

පච් චක් ඛකරණට් මඨො. ආරම්  ණසච් ඡිකිරියා වුත් තා මහොති, ඵලක් ඛමණ 
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පටිලාභසච් ඡිකිරියා වා. විතක්කාදීනි පඤ් ච විස් සජ් ජනානි ඣානඞ්  වමසන 

නිද් දිට් ඨානි. විතක් කනං විතක්යකො, ඌහනන් ති වුත් තං මහොති. විචරණං 

විචායරො, අනුසඤ් චරණන් ති වුත් තං මහොති. උපවිචාරට්යඨොති 

අනු ජ් ජනට් මඨො. අභිසන්දනට්යඨොති මත නට් මඨො ස ාධිවමසන චිත් තස් ස 
එකග්  ට් මඨො. 

ආවජ්ජනාදීනි පඤ් චදස විස් සජ් ජනානි පකිණ් ණකවමසන නිද් දිට් ඨානි. 
පඤ ්චද් වාර මනොද් වාමරසු භවඞ්  ාරම්  ණමතො අඤ ්ඤාරම්  මණ 

චිත් තසන් තානං නම න් තානං ද් වින් නං චිත් තානං ආවජ්ජනට්යඨො. 

විඤ ්ඤාණස ්ස විජානනට්යඨො. පඤ් ඤාය පජානනට්යඨො. සඤ ්ඤාය 

සඤ්ජානනට්යඨො. ස ාධිස් ස එයකොදට්යඨො. දුතියජ් ඣානස් මිඤ ්හි ස ාධි 

එමකො උමදතීති එයකොදීති වුච් චති, විතක් කවිචාමරහි අනජ් ඣාරුළ ්හත් තා 
අග් ම ො මසට් මඨො හුත් වා උප් පජ් ජතීති අත් මථො. මසට් මඨොපි හි මලොමක 
එමකොති වුච් චති. විතක් කවිචාරවිරහිමතො වා එමකො අසහාමයො හුත් වා 
උමදතීතිපි වට් ටති. සබ් මබොපි වා කුසලස ාධි නීවරණාදීනං උද් ධච් චස් මසව 
වා පටිපක් ඛත් තා මතහි අනජ් ඣාරුළ් මහොති අග් ම ො හුත් වා උමදතීති වා 
මතහි විරහිමතොති අසහාමයො හුත් වා උමදතීති වා එමකොදීති යුජ් ජති. 

අභිඤ්ඤාෙ ඤාතට්යඨොති ඤාතපරිඤ් ඤාය සභාවජානනට් මඨො. පරිඤ්ඤාෙ 

තීරණට්යඨොති තීරණපරිඤ් ඤාය අනිච් චාදිමතො උපපරික් ඛණට් මඨො. 

පහානස්ස පරිච්චාගට්යඨොති පහානපරිඤ් ඤාය පටිපක් ඛපජහනට් මඨො. 

ස ප් පවත් තාය භාවනාෙ එකරසට්යඨො. ඵස්සනට්යඨොති ඵුසනට් මඨො 

වින් දනට් මඨො. පීළාභාරවහනාදිනා ඛන්ධට්යඨො. සුඤ ්ඤාදිනා ධාතුට්යඨො. 

සකසක රියාදායතනාදිනා ආෙතනට්යඨො. පච් චමයහි සඞ්  ම්   කතවමසන 

සඞ්ඛතට්යඨො. තබ් බිපරීමතන අසඞ්ඛතට්යඨො. 

14. චිත්තට්ඨාදීනි පඤ් චදස විස් සජ් ජනානි චිත් තසම් බන් මධන 

නිද් දිට් ඨානි. චිත්තට්යඨොති එත් ථ ආරම්  ණං චින් මතතීති චිත් තං, විජානාතීති 

අත් මථො. යං පමනත් ථ ජවනං මහොති, තං ජවනවීථිවමසන අත් තමනො 

සන් තානං චිමනොතීතිපි චිත් තං, යං විපාකං මහොති, තං කම්  කිමලමසහි 

චිතන් තිපි චිත් තං, සබ් බම් පි යථානුරූපං චිත් තතාය චිත් තං, චිත් තකරණතාය 

චිත් තං, යං වට් ටස් ස පච් චමයො මහොති, තං සංසාරදුක් ඛං චිමනොතීතිපි චිත් තං. 

එවං ආරම්  මණ චිත් තතාදිමතො චිත්තට්යඨො. චිත් තුප් පාදමන ඵලුප් පාදමන වා 

නාස් ස අන් තර ත් ථීති අනන් තරං, අනන් තරස ්ස භාමවො ආනන් තරියං, 

චිත් තස ්ස ආනන් තරියං චිත් තානන් තරියං, මසො චිත්තානන්තරිෙට්යඨො. 
අරහමතො චුතිචිත් තං වජ් මජත් වා යස් ස කස ්සචි ස නන් තරනිරුද් ධස් ස 
චිත් තස ්ස අනන් තරචිත් තුප් පාදමන ස ත් ථභාමවො  ග්  චිත් තස් ස අනන් තරං 

ඵලුප් පාදමන ස ත් ථභාමවොති අධිප් පාමයො. චිත්තස්ස වුට්ඨානට්යඨොති 

ම ොත්රභුඤචිත් තස් ස නිමිත් තමතො,  ග්  චිත් තස් ස නිමිත් තපවත් තමතො 

වුට් ඨානට් මඨො. චිත්තස්ස විවට්ටනට්යඨොති තස් මසව චිත් තද් වයස් ස 

යථාවුත් තමතො වුට් ඨිතස ්ස නිබ් බාමන විවට් ටනට් මඨො. චිත්තස්ස
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යහතුට්යඨොති චිත් තස ්ස මහතුපච් චයභූතානං නවන් නං මහතූනං මහතුට් මඨො. 

චිත්තස්ස පච්චෙට්යඨොති චිත් තස ්ස වත් ථාරම්  ණාදීනං අමනමකසං 

පච් චයානං පච් චයට් මඨො. චිත්තස්ස වත්ථුට්යඨොති චිත් තස් ස වත් ථුභූතානං 

චක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකායහදයවත් ථූනං වත් ථුට් මඨො. චිත්තස්ස භූමට්යඨොති 

චිත් තස ්ස උප් පත් තිමදසවමසන කා ාවචරාදිභූමිඅත් මථො. චිත්තස්ස

ආරම්මණට්යඨොති රූපාදිආරම්  ණට් මඨො. පරිචිතස් සාරම්  ණස ්ස 

සඤ ්චරණට් ඨානට් මඨන යගොචරට්යඨො. උපරි වුත් තවිඤ් ඤාණචරියාවමසන 

චරිෙට්යඨො. අථ වා පමයො සමුදාචාරට් මඨො චරියට් මඨො. චිත් තස් ස 

  නාභාමවපි දූරසන් තිකාරම්  ණ හණවමසන ගතට්යඨො.

අභිනීහාරට්යඨොති  හිතාරම්  ණමතො අඤ ්ඤාරම්  ණ නසිකාරත් ථං 

චිත් තස ්ස අභිනීහරණට් මඨො. චිත්තස්ස නිෙයානට්යඨොති  ග්  චිත් තස ්ස 
වට් ටමතො නියයානට් මඨො. ‘‘මනක් ඛම්  ං පටිලද් ධස් ස කා ච් ඡන් දමතො 

චිත් තං නිස ්සටං මහොතී’’තිආදිනා )පටි.  . 1.24, 191 මථොකං විසදිසං) 

නමයන චිත්තස්සනිස්සරණට්යඨො. 

15. එකත්තාදීනි ද් වාචත් තාලීස විස් සජ් ජනානි එකත් තසම් බන් මධන 

නිද් දිට් ඨානි. එකත්යතති ආරම්  මණකත් මත, එකාරම්  මණති අත් මථො. 

පඨ ජ් ඣානවමසන පක්ඛන්දනට්යඨො. දුතියජ් ඣානවමසන පසීදනට්යඨො. 

තතියජ් ඣානවමසන සන්තිට්ඨනට්යඨො. චතුත් ථජ් ඣානවමසන 

මුච්චනට්යඨො. පච් චමවක් ඛණවමසන එතං සන් තන් ති පස්සනට්යඨො.

ොනීකතට්ඨාදමයො පඤ් ච ස ාධිස් ස වසීභාවවිමසසා. ොනීකතට්යඨොති 

යුත් තයානසදිසකතට් මඨො. වත්ථුකතට්යඨොති පතිට් ඨට් මඨන වත් ථු විය 

කතට් මඨො. අනුට්ඨිතට්යඨොති පච් චුපට් ඨිතට් මඨො. පරිචිතට්යඨොති ස න් තමතො 

චිතට් මඨො. සුසමාරද්ධට්යඨොති සුට් ඨු ස ාරද් ධට් මඨො, සුකතට් මඨොති අත් මථො. 
ආවජ් ජනස ාපජ් ජනඅධිට් ඨානවුට් ඨානපච් චමවක් ඛණවසිතාවමසන වා 
පටිපාටියා පඤ් ච පදානි මයොමජතබ් බානි. කසිණාදිආරම්  ණභාවනාය 

සිඛාප් පත් තකාමල චිත් තමචතසිකානං පරිග්ගහපරිවාරපරිපූරට්යඨො. 
මතසංමයව සම්  ා ස ාහිතත් තා එකාරම්  මණ සම ොසරමණන 

සයමොධානට්යඨො. මතසංමයව බලප් පත් තියා ආරම්  ණං අභිභවිත් වා 

පතිට් ඨානවමසන අධිට්ඨානට්යඨො. ස ථස ්ස විපස් සනාය වා ආදිමතො, 

ආදමරන වා මසවනවමසන ආයසවනට්යඨො. වඩ් ඪනවමසන භාවනට්යඨො. 

පුනප් පුනං කරණවමසන බහුලීකම්මට්යඨො. බහුලීකතස් ස සුට් ඨු 

සමුට් ඨිතවමසන සුසමුග්ගතට්යඨො. සුසමුග්  තස් ස පච් චනීමකහි සුට් ඨු 

විමුත් තිවමසන ආරම්  මණ ච සුට් ඨු අධිමුත් තිවමසන සුවිමුත්තට්යඨො. 

බුජ්ඣනට්ඨාදීනි චත් තාරි පදානි මබොජ් ඣඞ්  වමසන වුත් තානි. 

මසොතාපත් ති ග්  මබොජ් ඣඞ්  ානං බුජ්ඣනට්යඨො. 

සකදා ාමි ග්  මබොජ් ඣඞ්  ානං අනුබුජ්ඣනට්යඨො. 

අනා ාමි ග්  මබොජ් ඣඞ්  ානං පටිබුජ්ඣනට්යඨො. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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අරහත් ත ග්  මබොජ් ඣඞ්  ානං සම්බුජ්ඣනට්යඨො. 
විපස් සනාමබොජ් ඣඞ්  ානං වා බුජ් ඣනට් මඨො. දස් සන ග්  මබොජ් ඣඞ්  ානං 
අනුබුජ් ඣනට් මඨො. භාවනා ග්  මබොජ් ඣඞ්  ානං පටිබුජ් ඣනට් මඨො. 
ඵලමබොජ් ඣඞ්  ානං සම් බුජ් ඣනට් මඨො. යථාවුත් තනමයමනව 
මබොජ් ඣඞ්  ානං තස් ස තස් ස පුග්  ලස ්ස මබොධනාදිකරමණන 
මබොධනට් ඨාදමයො චත් තාමරො අත් ථා මවදිතබ් බා. යථාවුත් තානංමයව 
මබොජ් ඣඞ්  ානං බුජ් ඣනට් මඨන ‘‘මබොමධො’’ති ලද් ධනා ස් ස පුග්  ලස ්ස 

පක් මඛ භවත් තා මබොධිපක් ඛියා නා . මතසං යථාවුත් තානංමයව 
මබොධිපක් ඛියට් ඨාදමයො චත් තාමරො අත් ථා මවදිතබ් බා. 

විපස් සනාපඤ් ඤාවමසන යජොතනට්යඨො. ක මතො චතු ග්  පඤ් ඤාවමසන 

උජ්යජොතනානුජ්යජොතනපටිජ්යජොතනසඤ්යජොතනට්යඨො. ක මතො 

චතු ග්  පඤ් ඤාවමසන වා මජොතනට් ඨාදමයො, ඵලපඤ් ඤාවමසන 
සඤ ්මජොතනට් මඨො මවදිතබ් මබො. 

16. පතාපනට්ඨාදීනි අට් ඨාරස විස් සජ් ජනානි අරිය ග්  වමසන 

නිද් දිට් ඨානි. අරිය ග් ම ො හි යස් සුප් පජ් ජති, තං පතාමපති පභාමසති 

විමරොචාමපතීති පතාපමනො, තස් ස පතාපනට්යඨො. තස් මසව 

අතිපභස් සරභාමවන සයං වියරොචනට්යඨො. කිමලසානං විමසොසමනන 

සන්තාපනට්යඨො. අ ලනිබ් බානාරම්  ණත් තා අමලට්යඨො. 

සම් පයුත් ත ලාභාමවන විමලට්යඨො. ආරම්  ණකරණ ලාභාමව 

නිම්මලට්යඨො. අථ වා මසොතාපත් ති ග්  ස් ස අ ලට් මඨො. 
සකදා ාමිඅනා ාමි ග්  ානං වි ලට් මඨො. අරහත් ත ග්  ස් ස නිම්  ලට් මඨො. 
අථ වා සාවක ග්  ස් ස අ ලට් මඨො. පච් මචකබුද් ධ ග්  ස ්ස වි ලට් මඨො. 

සම්  ාසම් බුද් ධ ග්  ස ්ස නිම්  ලට් මඨො. කිමලසවිස ාභාමවන සමට්යඨො. 

‘‘සම්  ා  ානාභිස යා’’තිආදීසු ) . නි. 1.28; අ. නි. 3.33; 5.200) විය 

කිමලසප් පහානට් මඨන සමෙට්යඨො. 
වික් ඛම් භනතදඞ්  සමුච් මඡදපටිප් පස ්සද් ධිනිස් සරණසඞ් ඛාමතසු පඤ් චසු 

විමවමකසු සමුච් මඡදවිමවකත් තා වියවකට්යඨො, විනාභාවට් මඨො. 

නිස ්සරණවිමවමක නිබ් බාමන චරණමතො වියවකචරිෙට්යඨො. පඤ ්චසු 

විරාම සු සමුච් මඡදවිරා ත් තා විරාගට්යඨො, විරජ් ජනට් මඨො. 

නිස ්සරණවිරාම  නිබ් බාමන චරණමතො විරාගචරිෙට්යඨො. පඤ ්චසු 

නිමරොමධසු සමුච් මඡදනිමරොධත් තා නියරොධට්යඨො. දුක් ඛනිමරොමධ නිබ් බාමන 

චරණමතො නියරොධචරිෙට්යඨො. පරිච් චා පක් ඛන් දනමවොසග්  ත් තා 

යවොසග්ගට්යඨො. අරිය ග් ම ො හි සමුච් මඡදවමසන කිමලසප් පහානමතො 

පරිච් චා මවොසග් ම ො, ආරම්  ණකරමණන නිබ් බානපක් ඛන් දනමතො 
පක් ඛන් දනමවොසග් ම ො ච. විපස් සනා පන තදඞ්  වමසන 

කිමලසප් පහානමතො පරිච් චා මවොසග් ම ො, තන් නින් නභාමවන 
නිබ් බානපක් ඛන් දනමතො පක් ඛන් දනමවොසග් ම ො. න මසො ඉධ අධිප් මපමතො. 

මවොසග්  භාමවන චරණමතො යවොසග්ගචරිෙට්යඨො. පඤ් චසු විමුත් තීසු 
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සමුච් මඡදවිමුත් තිත් තා විමුත්තට්යඨො. නිස ්සරණවිමුත් තියං චරණමතො 

විමුත්තිචරිෙට්යඨො. 

ඡන් දවීරියචිත් තවී ංසාසඞ් ඛාමතසු චතූසු ඉද් ධිපාමදසු 

එමකකඉද් ධිපාදවමසන දස දස කත් වා චතුරිද් ධිපාදවමසන ඡන්දට්ඨාදීනි 

චත් තාලීස විස් සජ් ජනානි නිද් දිට් ඨානි. කත් තුක යතට් මඨො ඡන්දට්යඨො. 

ඡන් දං සීසං කත් වා භාවනාරම් භකාමල මූලට්යඨො. සහජාතානං 

පතිට් ඨාභාමවන පාදට්යඨො. පදට් මඨොති වා පාමඨො. ඉද් ධිපාදත් තා 

අධිපතිභාමවන පධානට්යඨො. පමයො කාමල ඉජ්ඣනට්යඨො. 

සද් ධාසම් පමයොම න අධියමොක්ඛට්යඨො. වීරියසම් පමයොම න පග්ගහට්යඨො. 

සතිසම් පමයොම න උපට්ඨානට්යඨො. ස ාධිසම් පමයොම න අවික්යඛපට්යඨො. 

පඤ ්ඤාසම් පමයොම න දස්සනට්යඨො. පග්  හට් මඨො වීරිෙට්යඨො. වීරියං සීසං 
කත් වා භාවනාරම් භකාමල මූලට් මඨො. සයං වීරියත් තා පග්  හට් මඨො. 

චින් තනට් ඨාදිමකො චිත්තට්යඨො. චිත් තං සීසං කත් වා භාවනාරම් භකාමල 

මූලට් මඨො. උපපරික් ඛනට් මඨො වීමංසට්යඨො. වී ංසං සීසං කත් වා 
භාවනාරම් භකාමල මූලට් මඨො. සයං වී ංසත් තා දස් සනට් මඨො. 

17. දුක්ඛස්ස පීළනට්යඨොතිආදීනි මසොළස විස් සජ් ජනානි සච් චානං 

තථලක් ඛණවමසන නිද් දිට් ඨානි. දුක් ඛදස් සමනමනව පීළනට්යඨො. 

දුක් ඛායූහනසමුදයදස් සමනන සඞ්ඛතට්යඨො. 

සබ් බකිමලසසන් තාපහරසුසීතල ග්  දස් සමනන සන්තාපට්යඨො. 

අවිපරිණා ධම්  නිමරොධදස් සමනන විපරිණාමට්යඨො. සමුදයදස් සමනමනව 

ආයූහනට්යඨො. සමුදයායූහිතදුක් ඛදස් සමනන නිදානට්යඨො. 

විසඤ් මඤො භූතනිමරොධදස් සමනන සඤ්යඤොගට්යඨො. 

නියයානභූත ග්  දස් සමනන පලියබොධට්යඨො. නිමරොධදස් සමනමනව 

නිස්සරණට්යඨො. අවිමවකභූතසමුදයදස් සමනන වියවකට්යඨො. 

සඞ් ඛතභූත ග්  දස් සමනන අසඞ්ඛතට්යඨො. විසභූතදුක් ඛදස ්සමනන 

අමතට්යඨො.  ග්  දස් සමනමනව නිෙයානට්යඨො. නිබ් බානසම් පත් තියා 

අමහතුභූතසමුදයදස් සමනන යහතුට්යඨො. සුදුද් දසනිමරොධදස් සමනන 

දස්සනට්යඨො. කපණජනසදිසදුක් ඛදස් සමනන උළාරකුලසදිමසො 

ආධිපයතෙයට්යඨො පාතුභවතීති. එවං තංතංසච් චදස් සමනන 
තදඤ් ඤසච් චදස් සමනන ච එමකකස් ස සච් චස් ස චත් තාමරො චත් තාමරො 
ලක් ඛණට් ඨා වුත් තා. 

තථට්ඨාදීනි ද් වාදස විස් සජ් ජනානි සබ් බධම්  සඞ්  ාහකද් වාදසපදවමසන 

නිද් දිට් ඨානි. තථට්යඨොති යථාසභාවට් මඨො. අනත්තට්යඨොති 

අත් තවිරහිතට් මඨො. සච්චට්යඨොති අවිසංවාදනට් මඨො. පටියවධට්යඨොති 

පටිවිජ් ඣිතබ් බට් මඨො. අභිජානනට්යඨොති අභිජානිතබ් බට් මඨො. 

පරිජානනට්යඨොති ඤාතතීරණපරිඤ් ඤාය පරිජානිතබ් බට් මඨො. ධම්මට්යඨොති 

සභාවධාරණාදිඅත් මථො. ධාතුට්යඨොති සුඤ් ඤාදිඅත් මථො. ඤාතට්යඨොති 
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ජානිතුං සක් කුමණයයට් මඨො. සච්ඡිකිරිෙට්යඨොති සච් ඡිකාතබ් බට් මඨො. 

ඵස්සනට්යඨොති ඤාමණන ඵුසිතබ් බට් මඨො. අභිසමෙට්යඨොති 

පච් චමවක් ඛණඤාමණන අභිසම්  ා න් තබ් බට් මඨො, ඤාමණන 
පටිලභිතබ් බට් මඨො වා. පටිලාමභොපි හි ‘‘අත් ථාභිස යා ධීමරො’’තිආදීසු )සං. 

නි. 1.130) විය අභිස මයොති වුච් චති. 

18. මනක් ඛම්  ාදීනි සත් ත විස් සජ් ජනානි උපචාරජ් ඣානවමසන 

නිද් දිට් ඨානි. යනක්ඛම්මන් ති කා ච් ඡන් දස් ස පටිපක් මඛො අමලොමභො. 

ආයලොකසඤ්ඤාති ථිනමිද් ධස ්ස පටිපක් මඛ ආමලොකනිමිත් මත සඤ ්ඤා. 

අවික්යඛයපොති උද් ධච් චස ්ස පටිපක් මඛො ස ාධි. ධම්මවවත්ථානන් ති 

විචිකිච් ඡාය පටිපක් ඛං ඤාණං. ඤාණන් ති අවිජ් ජාය පටිපක් ඛං ඤාණං. 

පායමොජ්ජන් ති අරතිපටිපක් ඛා පීති. පඨමජ්ඣානාදීනි අට් ඨ විස් සජ් ජනානි 
රූපාරූපස ාපත් තිවමසන නිද් දිට් ඨානි. මහට් ඨා පන 
රූපස ාපත් තිඅනන් තරං රූපජ් ඣානසම් බන් මධන චත් තාමරො බ්රහ්  විහාරා 
නිද් දිට් ඨා. 

අනිච්චානුපස්සනාදීනි මලොකුත් තර ග්  ස් ස පුබ් බභාම  
අට් ඨාරස හාවිපස් සනාවමසන නිද් දිට් ඨානි. මහට් ඨා පන රූපාදීහි 

මයොජනූප ා සත් ත අනුපස් සනා එව වුත් තා, ඉධ පන සබ් බාපි වුත් තා. 

කලාපසම්  සනඋදයබ් බයානුපස් සනා කස්  ා න වුත් තාති මච? තාසං 
ද් වින් නං වමසන අනිච් චානුපස් සනාදීනං සිජ් ඣනමතො ඉ ාසු වුත් තාසු තා 

ද් මවපි වුත් තාව මහොන් ති, අනිච් චානුපස් සනාදීහි වා විනා තාසං ද් වින් නං 
අප් පවත් තිමතො ඉ ාසු වුත් තාසු තා ද් මවපි වුත් තාව මහොන් ති. 

ඛොනුපස්සනාති පච් චුප් පන් නානං රූපක් ඛන් ධාදීනං භඞ්  දස් සනඤාණඤ් ච 

තංතංඛන් ධභඞ්  දස් සනානන් තරං 

තදාරම්  ණචිත් තමචතසිකභඞ්  දස ්සනඤාණඤ් ච. වොනුපස්සනාති 
පච් චුප් පන් නානං ඛන් ධානං භඞ්  දස ්සනානන් තරං තදන් වමයමනව 

අතීතානා තඛන් ධානං භඞ්  දස ්සනඤාණං. විපරිණාමානුපස්සනාති තස් මිං 

භඞ්  සඞ් ඛාමත නිමරොමධ අධිමුත් තත් තා, අථ සබ් මබපි 
අතීතානා තපච් චුප් පන් නා ඛන් ධා විපරිණා වන් මතොති සබ් මබසං 

විපරිණා දස් සනඤාණං. අනිමිත්තානුපස්සනාති එවං සබ් බසඞ් ඛාරානං 
විපරිණා ං දිස් වා අනිච් චමතො විපස් සන් තස් ස අනිච් චානුපස ්සනාව 
නිච් චනිමිත් තපජහනවමසන නිච් චනිමිත් තාභාවා අනිමිත් තානුපස් සනා නා  

මහොති. අප්පණිහිතානුපස්සනාති අනිච් චානුපස් සනානන් තරං පවත් තා 
දුක් ඛානුපස් සනාව සුඛපත් ථනාපජහනවමසන පණිධිඅභාවා 
අප් පණිහිතානුපස් සනා නා  මහොති. 

සුඤ්ඤතානුපස්සනාති දුක් ඛානුපස් සනානන් තරං පවත් තා 
අනත් තානුපස් සනාව අත් තාභිනිමවසපජහනවමසන 

අත් තසුඤ් ඤතාදස් සනමතො සුඤ් ඤතානුපස් සනා නා  මහොති. 
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අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාති එවං සඞ් ඛාරානං භඞ්  ං පස් සිත් වා පස් සිත් වා 

අනිච් චාදිමතො විපස් සන් තස් ස සඞ් ඛාරාව භිජ් ජන් ති, සඞ් ඛාරානං  රණං න 
අඤ ්මඤො මකොචි අත් ථීති භඞ්  වමසන සුඤ් ඤතං  මහත් වා පවත් තා 
විපස් සනා. සා හි අධිපඤ් ඤා ච ධම් ම සු ච විපස් සනාති කත් වා 

අධිපඤ ්ඤාධම්  විපස් සනාති වුච් චති. ෙථාභූතඤාණදස්සනන් ති භඞ්  ං දිස් වා 
දිස ්වා ‘‘සභයා සඞ් ඛාරා’’ති පවත් තං භයතුපට් ඨානඤාණං. 

ආදීනවානුපස්සනාති භයතුපට් ඨානවමසන උප් පන් නං සබ් බභවාදීසු 
ආදීනවදස් සනඤාණං. ‘‘යා ච භයතුපට් ඨාමන පඤ් ඤා යඤ් ච ආදීනමව 

ඤාණං යා ච නිබ් බිදා, ඉම  ධම්  ා එකත් ථා, බයඤ් ජනම ව නාන’’න් ති 

)පටි.  . 1.227) වචනමතො භයතුපට් ඨානාදීනවානුපස් සනාසු වුත් තාසු 
නිබ් බිදානුපස් සනා ඉධාපි වුත් තාව මහොති. ආදිමතො චතුත් ථං කත් වා 

වුත් තත් තා පනිධ න වුත් තා. පටිසඞ්ඛානුපස්සනාති 
මුඤ ්චිතුක යතාඤාණවමසන උප් පන් නං මුඤ ්චනස් ස උපායකරණං 
පටිසඞ් ඛානුපස් සනාසඤ් ඤිතං අනිච් චදුක් ඛානත් තානුපස් සනාඤාණං. ‘‘යා ච 

මුඤ ්චිතුක යතා යා ච පටිසඞ් ඛානුපස් සනා යා ච සඞ් ඛාරුමපක් ඛා, ඉම  

ධම්  ා එකත් ථා, බයඤ් ජනම ව නාන’’න් ති )පටි.  . 1.227) වචනමතො 
පටිසඞ් ඛානුපස් සනාය වුත් තාය මුඤ් චිතුක යතාසඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණානි 

වුත් තාමනව මහොන් ති. විවට්ටනානුපස්සනාති අනුමලො ඤාණවමසන 
උප් පන් නං ම ොත්රභුඤඤාණං. අනුමලො ඤාමණන ම ොත්රභුඤඤාණස ්ස 
සිජ් ඣනමතො ම ොත්රභුඤඤාමණ වුත් මත අනුමලො ඤාණං වුත් තම ව මහොති. 
එවඤ් හි අට් ඨාරසන් නං  හාවිපස් සනානං පටිපාටි වුච් ච ානා පාළියා සම ති. 
වුත් තඤ ්හි ඉන් ද්රියකථායං – 

‘‘පුබ් බභාම  පඤ් චහින් ද්රිමයහි පඨ ජ් ඣානවමසන පඤ ්චින් ද්රියානි 

නිස ්සටානි මහොන් ති, පඨම  ඣාමන පඤ් චහින් ද්රිමයහි 
දුතියජ් ඣානවමසන පඤ් චින් ද්රියානි නිස ්සටානි මහොන් තී’’ති )පටි.  . 
1.192) – 

ආදිනා නමයන යාව අරහත් තඵලා උත් තරුත් තරිපටිපාටියා ඉන් ද්රියානි 
වුත් තානි. තස්  ා අට් ඨාරස  හාවිපස් සනා යථාවුත් තක් කම න පාළියා 
යුජ් ජන් ති. විසුද් ධි ග් ම  පන – 

‘‘ඛයානුපස් සනාති ඝනවිනිබ් මභො ං කත් වා අනිච් චං ඛයට් මඨනාති 
එවං ඛයං පස් සමතො ඤාණං. විපරිණා ානුපස් සනාති 
රූපසත් තකඅරූපසත් තකාදිවමසන තං තං පරිච් මඡදං අතික් කම්   
අඤ ්ඤථා පවත් තිදස ්සනං. උප් පන් නස ්ස වා ජරාය මචව  රමණන ච 
ද් වීහාකාමරහි විපරිණා දස් සනං. යථාභූතඤාණදස් සනන් ති 

සපච් චයනා රූපපරිග්  මහො’’ති )විසුද් ධි. 2.850) – 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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වුත් තං. තං තාය පාළියා විරුද් ධං විය දිස් සති. විවට් ටනානුපස් සනාති 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛා මචව අනුමලො ඤ් චාති වුත් තං. තඤ් ච පාළියා විරුද් ධං විය 
දිස ්සති. චරියාකථායඤ් හි – 

‘‘අනිච් චානුපස් සනත් ථාය ආවජ් ජනකිරියාබයාකතා 
විඤ ්ඤාණචරියා. අනිච් චානුපස් සනා ඤාණචරියා…මප.… 
පටිසඞ් ඛානුපස් සනත් ථාය ආවජ් ජනකිරියාබයාකතා විඤ් ඤාණචරියා. 

පටිසඞ් ඛානුපස් සනා ඤාණචරියා’’ති )පටි.  . 1.71) – 

යස් ස යස් ස ඤාණස් ස විසුං විසුං ආවජ් ජනං ලබ් භති, තස් ස තස් ස විසුං විසුං 
ආවජ් ජනං වුත් තං. විවට් ටනානුපස් සනාය පන ආවජ් ජනං අවත් වාව 

‘‘විවට් ටනානුපස් සනා ඤාණචරියා’’ති වුත් තං. යදි 

සඞ් ඛාරුමපක් ඛානුමලො ඤාණානි විවට් ටනානුපස් සනා නා  සියුං, 

තදාවජ් ජනසම් භවා තදත් ථාය ච ආවජ් ජනං වමදයය, න ච තදත් ථාය 
ආවජ් ජනං වුත් තං. ම ොත්රභුඤඤාණස් ස පන විසුං ආවජ් ජනං නත් ථි 
අනුමලො ාවජ් ජනවීථියංමයව උප් පත් තිමතො. තස්  ා 
විවට් ටනානුපස් සනත් ථාය ආවජ් ජනස් ස අවුත් තත් තා ම ොත්රභුඤඤාණම ව 

‘‘විවට් ටනානුපස් සනා’’ති යුජ් ජති. 

19. යසොතාපත්තිමග්ගාදීනි අට් ඨ විස් සජ් ජනානි 
මලොකුත් තර ග්  ඵලවමසන නිද් දිට් ඨානි. මසොතස් ස ආපජ් ජනං 

මසොතාපත් ති, මසොතාපත් ති එව  ග් ම ො යසොතාපත්තිමග්යගො. 

මසොතාපත් තියා ඵලං මසොතාපත් තිඵලං, ස ාපජ් ජීයතීති ස ාපත් ති, 

මසොතාපත් තිඵලම ව ස ාපත් ති යසොතාපත්තිඵලසමාපත්ති. 

පටිසන් ධිවමසන සකිංමයව ඉ ං මලොකං ආ ච් ඡතීති සකදා ාමී, තස් ස 

 ග් ම ො සකදාගාමිමග්යගො. සකදා ාමිස් ස ඵලං සකදාගාමිඵලං. 

පටිසන් ධිවමසමනව කා භවං න ආ ච් ඡතීති අනා ාමී, තස් ස  ග් ම ො 

අනාගාමිමග්යගො. අනා ාමිස් ස ඵලං අනාගාමිඵලං. කිමලමසහි ආරකත් තා, 

කිමලසාරීනං හතත් තා, සංසාරචක් කස ්ස අරානං හතත් තා, පාපකරමණ 

රහාභාවා, පච් චයාදීනං අරහත් තා අරහං, අරහමතො භාමවො අරහත් තං. කිං 

තං? අරහත් තඵලං. අරහත් තස ්ස  ග් ම ො අරහත්තමග්යගො. අරහත් තම ව 

ඵලං අරහත්තඵලං. 

‘‘අධිම ොක් ඛට් මඨන සද් ධින් ද්රිය’’න් තිආදීනි ‘‘තථට් මඨන 
සච් චා’’තිපරියන් තානි මතත් තිංස විස් සජ් ජනානි නිද් දිට් ඨානි. මහට් ඨා 
‘‘සද් ධින් ද්රියස් ස අධිම ොක් ඛට් මඨො’’තිආදීහි මතත් තිංසාය විස් සජ් ජමනහි 

ස ානානි. මකවලඤ් හි තත් ථ ධම් ම හි අත් ථා නිද් දිට් ඨා, ඉධ අත් මථහි 
ධම්  ා නිද් දිට් ඨාති අයං විමසමසො. ‘‘අවික් මඛපට් මඨන ස මථො’’තිආදීනඤ් ච 
චතුන් නං විස් සජ් ජනානං මහට් ඨා ‘‘ස ථස් ස අවික් මඛපට් මඨො’’තිආදීනඤ් ච 
චතුන් නං විස් සජ් ජනානං විමසමසො වුත් තනමයමනව මවදිතබ් මබො. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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සංවරට්යඨනාතිආදීනි අට් ඨ විස් සජ් ජනානි 

සීලාදිබලපරිමයොසානධම්  වමසන නිද් දිට් ඨානි. සීලවිසුද්ධීති 

සුපරිසුද් ධපාතිම ොක් ඛසංවරාදිචතුබ් බිධං සීලං දුස් සීලය ලවිමසොධනමතො. 

චිත්තවිසුද්ධීති සඋපචාරා අට් ඨ ස ාපත් තිමයො. චිත් තසීමසන මහත් ථ ස ාධි 

වුත් මතො. මසො චිත් ත ලවිමසොධනමතො චිත් තවිසුද් ධි. දිට්ඨිවිසුද්ධීති 
නා රූපානං යථාසභාවදස් සනං සත් තදිට් ඨි ලවිමසොධනමතො දිට් ඨිවිසුද් ධි. 

මුත්තට්යඨනාති තදඞ්  වමසන උපක් කිමලසමතො විමුත් තට් මඨන 

ආරම්  මණ ච අධිමුත් තට් මඨන. වියමොක්යඛොති තදඞ්  විම ොක් මඛො. 

පටියවධට්යඨන විජ්ජාති පුබ් මබනිවාසානුස් සතිඤාණං 

පුරි භවපටිමවධට් මඨන විජ් ජා, දිබ් බචක් ඛුඤාණං සත් තානං 

චුතූපපාතපටිමවධට් මඨන විජ් ජා, ආසවානං ඛමය ඤාණං 

සච් චපටිමවධට් මඨන විජ් ජා. පටියවධට්යඨනාති ජානනට් මඨන. 

පරිච්චාගට්යඨන විමුත්තීති යං යං පරිච් චත් තං, තමතො තමතො විමුත් තත් තා 

ඵලවිමුත් ති. සමුච්යඡදට්යඨනඛයෙඤාණන් ති කිමලසසමුච් ඡින් දනත් මථන 

කිමලසක් ඛයකමර අරිය ග් ම  ඤාණං. පටිප්පස්සද්ධට්යඨන අනුප්පායද 

ඤාණන් ති  ග්  කිච් චසඞ් ඛාතපමයො පටිප් පස ්සද් ධත් තා පටිසන් ධිවමසන 
අනුප් පාදභූමත තංතං ග්  වජ් ඣකිමලසානං අනුප් පාදපරිමයොසාමන 
උප් පන් මන අරියඵමල ඤාණං. 

20. ඡන්යදො මූලට්යඨනාතිආදීනි නව විස් සජ් ජනානි අරිය ග්  ස් ස 

ආදි ජ් ඣපරිමයොසානවමසන නිද් දිට් ඨානි. ඡන්යදොමූලට්යඨනාති කුසලානං 
ධම්  ානං කත් තුක යතාඡන් මදො පටිපත් තියා ච නිප් ඵත් තියා ච මූලත් තා 

මූලට් මඨන. මනසිකායරො සමුට්ඨානට්යඨනාති මයොනිමසො නසිකාමරො 

සබ් බකුසලධම් ම  සමුට් ඨාමපතීති සමුට් ඨානට් මඨන. ඵස්යසො 

සයමොධානට්යඨනාති යස්  ා තණ් හාය විමසමසන මවදනා පධානකාරණං, 

තණ් හා ච පහීය ානා විමසමසන මවදනාය පරිඤ් ඤාතාය පහීයති, තස් සා ච 

මවදනාය ඵස් මසොව පධානකාරණං, තස් මිං පරිඤ් ඤාමත මවදනා 

පරිඤ් ඤාතා මහොති, තස්  ා සත් තසු අභිඤ් මඤයයවත් ථූසු ඵස් මසො පඨ ං 
වුත් මතො. මසො ච තිකසන් නිපාතසඞ් ඛාතස් ස අත් තමනො කාරණස් ස වමසන 
පමවදිතත් තා ‘‘තිකසන් නිපාතපච් චුපට් ඨාමනො’’ති වුත් තත් තා 
සම ොධානට් මඨන අභිඤ් මඤමයයො. මකචි පන ‘‘ඤාණඵස් මසො ඵස් මසො’’ති 
වදන් ති. 

යස්  ා පන මවදනා චිත් තමචතසිමක අත් තමනො වමස වත් තාපය ානා 

තත් ථ සම ොසරති පවිසති, චිත් තසන් තානම ව වා පවිසති, තස්  ා 

සයමොසරණට්යඨන අභිඤ්යඤෙයාති වුත් තා. මකචි පන ‘‘සබ් බානිපි 

පරිඤ් මඤයයානි මවදනාසු සම ොසරන් ති, මවදනාසු පරිඤ් ඤාතාසු සබ් බං 

තණ් හාවත් ථු පරිඤ් ඤාතං මහොති. තං කිස් ස මහතු? මවදනාපච් චයා හි 
සබ් බාපි තණ් හා. තස්  ා මවදනා සම ොසරණට් මඨන අභිඤ් මඤයයා’’ති 
වදන් ති. යස්  ා සබ් බම ොපානසීනං ආබන් ධනමතො කූටා ාරකණ් ණිකා විය 
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චිත් තමචතසිකානං සම් පිණ් ඩනමතො ස ාධි කුසලානං ධම්  ානං පමුමඛො 

මහොති මජට් ඨමකො, තස්  ා සමාධිපමුඛට්යඨනාති වුත් තං. පාමුඛට් මඨනාතිපි 
පාමඨො. යස්  ා ස ථවිපස් සනං භාමවන් තස ්ස ආරම්  ණූපට් ඨානාධිපති මහොති 

සති, සතියා උපට් ඨිමත ආරම්  මණ සබ් මබපි කුසලා ධම්  ා සකං සකං 

කිච් චං සාමධන් ති, තස්  ා සති ආධිපයතෙයට්යඨනාති වුත් තං. පඤ්ඤා

තදුත්තරට්යඨනාති අරිය ග්  පඤ් ඤා මතසං කුසලානං ධම්  ානං 

උත් තරට් මඨන මසට් ඨට් මඨන අභිඤ් මඤයයා. අථ වා තමතො කිමලමසහි, 

සංසාරවට් ටමතො වා උත් තරති ස තික් ක තීති තදුත් තරා, තස් සා අත් මථො 

තදුත් තරට් මඨො. මතන තදුත්තරට්යඨන. තතුත් තරට් මඨනාතිපි පාමඨො, තමතො 

උත් තරට් මඨනාති අත් මථො. විමුත්ති සාරට්යඨනාති ඵලවිමුත් ති 

අපරිහානිවමසන ථිරත් තා සාමරො, තං අතික් කමිත් වා අඤ් ඤස ්ස 

පරිමයසිතබ් බස් ස අභාවමතොපි සාමරො. සා විමුත් ති මතන සාරට් මඨන 

අභිඤ් මඤයයා. අමයතොගධං නිබ්බානන් ති නත් ථි එතස් ස  රණසඞ් ඛාතං 

 තන් ති අ තං, කිමලසවිසපටිපක් ඛත් තා අ දන් තිපි අ තං, සච් ඡිකිරියාය 

සත් තානං පතිට් ඨාභූතන් ති ඔ ධං, සංසාරදුක් ඛසන් තිභූතත් තා නිබ් බුතන් ති 

නිබ් බානං, නත් මථත් ථ තණ් හාසඞ් ඛාතං වානන් තිපි නිබ් බානං. තං සාසනස් ස 

නිට් ඨාභූතත් තා පරියෙොසානට්යඨන අභිඤ්යඤෙයං. එවං ඉ ස ්මිං 
අභිඤ් මඤයයනිද් මදමස සත් තසහස් සානි සත් තසතානි චත් තාලීසඤ් ච 
විස් සජ් ජනානි මහොන් ති. 

ඉදානි මතසං එවං නිද් දිට් ඨානං ධම්  ානං ‘‘මය මය ධම්  ා අභිඤ් ඤාතා, 

මත මත ධම්  ා ඤාතා මහොන් තී’’ති නි  නං කමරොති, තස් ස අභිමුඛං කත් වා 

ඤාතා මහොන් තීති අධිප් පාමයො. තංඤාතට්යඨන ඤාණන් ති මතසං 

වුත් තප් පකාරානං ධම්  ානං ජානනට් මඨන ඤාණං. පජානනට්යඨන 

පඤ්ඤාති පකාරමතො ජානනට් මඨන පඤ් ඤා. යතන වුච්චතීතිආදිමතො 
පුච් ඡිතපුච් ඡා නි ම ත් වා දස් සිතා. මතන කාරමණන ‘‘ඉම  ධම්  ා 

අභිඤ් මඤයයාති මසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ් ඤා සුත මය ඤාණ’’න් ති 
වුච් චතීති අත් මථොති. 

සද් ධම්  ප් පකාසිනියා පටිසම් භිදා ග්  ට් ඨකථාය 

අභිඤ් මඤයයනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පරිඤ් මඤයයනිද් මදසවණ් ණනා 

21. පරිඤ් මඤයයනිද් මදමස කිඤ් චාපි පරිඤ් ඤාසද් මදන ඤාතපරිඤ් ඤා, 

තීරණපරිඤ් ඤා, පහානපරිඤ් ඤාති තිස් මසො පරිඤ් ඤා සඞ්  හිතා. මහට් ඨා 

‘‘අභිඤ් මඤයයා’’ති ඤාතපරිඤ් ඤාය වුත් තත් තා උපරි ‘‘පහාතබ් බා’’ති 

පහානපරිඤ් ඤාය වුත් තත් තා තීරණපරිඤ් ඤාව ඉධ අධිප් මපතා. ඵස්යසො

සාසයවො උපාදානියෙොති ආසවානඤ් මචව උපාදානානඤ් ච පච් චයභූමතො 
මතභූ කඵස් මසො. මසොපි හි අත් තානං ආරම්  ණං කත් වා පවත් ත ාමනහි සහ 
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පටුන 

ආසමවහීති සාසමවො, ආරම්  ණභාවං උප න් ත් වා උපාදානසම් බන් ධමනන 
උපාදානානං හිමතොති උපාදානිමයො. යස්  ා ඵස් මස තීරණපරිඤ් ඤාය 
පරිඤ් ඤාමත ඵස් සමුමඛන මසසාපි අරූපධම්  ා තදනුසාමරන ච රූපධම්  ා 

පරිඤ් ඤායන් ති, තස්  ා එමකොව ඵස් මසො වුත් මතො. එවං මසමසසුපි 
යථාමයො ං මයොමජතබ් බං. 

නාමන් ති චත් තාමරො ඛන් ධා අරූපිමනො නිබ් බානඤ ්ච. රූපන් ති චත් තාරි 
ච  හාභූතානි චතුන් නඤ් ච  හාභූතානං උපාදායරූපානි චතුවීසති. චත් තාමරො 
ඛන් ධා න නට් මඨන නා ං. මත හි ආරම්  ණාභිමුඛා න න් ති. සබ් බම් පි 
නා නට් මඨන නා ං. චත් තාමරො හි ඛන් ධා ආරම්  මණ අඤ් ඤ ඤ් ඤං 

නාම න් ති, නිබ් බානං ආරම්  ණාධිපතිපච් චයතාය අත් තනි අනවජ් ජධම් ම  

නාම ති. සන් තතිවමසන සීතාදීහි රුප් පනට් මඨන රූපං. රුප්පනට්යඨනාති 
කුප් පනට් මඨන. සන් තතිවිපරිණා වමසන හි සීතාදීහි ඝට් ටනීයං ධම්  ජාතං 

රූපන් ති වුච් චති. ඉධ පන නා න් ති මලොකිකම ව අධිප් මපතං, රූපං පන 
එකන් මතන මලොකිකම ව. 

තිස්යසොයවදනාති සුඛා මවදනා, දුක් ඛා මවදනා, අදුක් ඛ සුඛා මවදනා. 

තා මලොකිකා එව. ආහාරාති පච් චයා. පච් චයා හි අත් තමනො ඵලං ආහරන් තීති 
ආහාරා. කබළීකාමරො ආහාමරො ඵස් සාහාමරො  මනොසඤ් මචතනාහාමරො 
විඤ ්ඤාණාහාමරොති චත් තාමරො. වත් ථුවමසන කබළීකාතබ් බත් තා 

කබළීකාමරො, අජ් මඣොහරිතබ් බත් තා ආහාමරො. ඔදනකුම්  ාසාදිවත් ථුකාය 
ඔජාමයතං නා ං. සා හි ඔජට් ඨ කරූපානි ආහරතීති ආහාමරො. 
චක් ඛුසම් ඵස් සාදිමකො ඡබ් බිමධො ඵස් මසො තිස් මසො මවදනා ආහරතීති 

ආහාමරො.  නමසො සඤ් මචතනා, න සත් තස් සාති  මනොසඤ් මචතනා යථා 
චිත් මතකග්  තා.  නසා වා සම් පයුත් තා සඤ් මචතනා  මනොසඤ් මචතනා 
යථා ආජඤ් ඤරමථො. මතභූ කකුසලාකුසලමචතනා. සා හි තමයො භමව 

ආහරතීති ආහාමරො. විඤ්ඤාණන් ති එකූනවීසතිමභදං පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණං. 

තඤ් හි පටිසන් ධිනා රූපං ආහරතීති ආහාමරො. උපාදානක්ඛන්ධාති 

උපාදානම ොචරා ඛන් ධා,  ජ් ඣපදමලොමපො දට් ඨබ් මබො. උපාදානසම් භූතා වා 
ඛන් ධා උපාදානක් ඛන් ධා යථා තිණග් ගි ථුසග් ගි. උපාදානවිමධයයා වා ඛන් ධා 
උපාදානක් ඛන් ධා යථා රාජපුරිමසො. උපාදානප් පභවා වා ඛන් ධා 
උපාදානක් ඛන් ධා යථා පුප් ඵරුක් මඛො ඵලරුක් මඛො. උපාදානානි පන 
කාමුපාදානං දිට් ඨුපාදානං සීලබ් බතුපාදානං අත් තවාදුපාදානන් ති චත් තාරි. 

අත් ථමතො පන භුඤසං ආදානන් ති උපාදානං. රූපුපාදානක් ඛන් මධො, 

මවදනුපාදානක් ඛන් මධො, සඤ ්ඤුපාදානක් ඛන් මධො, 

සඞ් ඛාරුපාදානක් ඛන් මධො, විඤ ්ඤාණුපාදානක් ඛන් මධොති පඤ් ච. 

ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආෙතනානීති චක් ඛායතනං, මසොතායතනං, 

ඝානායතනං, ජිව් හායතනං, කායායතනං,  නායතනං. 

සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතියෙොති කත ා සත් ත? වුත් තඤ් මහතං භ වතා – 
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‘‘සන් ති, භික් ඛමව )අ. නි. 7.44; දී. නි. 3.332), සත් තා 
නානත් තකායා නානත් තසඤ් ඤිමනො. මසයයථාපි  නුස් සා එකච් මච ච 

මදවා එකච් මච ච විනිපාතිකා. අයං පඨ ා විඤ් ඤාණට් ඨිති. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා නානත් තකායා එකත් තසඤ් ඤිමනො. 
මසයයථාපි මදවා බ්රහ්  කායිකා පඨ ාභිනිබ් බත් තා. අයං දුතියා 
විඤ ්ඤාණට් ඨිති. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා එකත් තකායා නානත් තසඤ් ඤිමනො. 
මසයයථාපි මදවා ආභස් සරා. අයං තතියා විඤ් ඤාණට් ඨිති. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා එකත් තකායා එකත් තසඤ් ඤිමනො. 
මසයයථාපි මදවා සුභකිණ් හා. අයං චතුත් ථා විඤ ්ඤාණට් ඨිති. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා සබ් බමසො රූපසඤ් ඤානං ස තික් ක ා 
පටිඝසඤ් ඤානං අත් ථඞ්   ා නානත් තසඤ් ඤානං අ නසිකාරා 
‘අනන් මතො ආකාමසො’ති ආකාසානඤ් චායතනූප ා. අයං පඤ් චමී 
විඤ ්ඤාණට් ඨිති. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා සබ් බමසො ආකාසානඤ් චායතනං 

ස තික් කම්   ‘අනන් තං විඤ ්ඤාණ’න් ති විඤ් ඤාණඤ් චායතනූප ා. 
අයං ඡට් ඨා විඤ් ඤාණට් ඨිති. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා සබ් බමසො විඤ් ඤාණඤ් චායතනං 
ස තික් කම්   ‘නත් ථි කිඤ් චී’ති ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනූප ා. අයං 

සත් තමී විඤ් ඤාණට් ඨිති. ඉ ා මඛො, භික් ඛමව, සත් ත 

විඤ ්ඤාණට් ඨිතිමයො’’ති )අ. නි. 7.44; දී. නි. 3.332). 

විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙොති පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණස් ස ඨානානි සවිඤ් ඤාණකා 

ඛන් ධා එව. තත් ථ යසෙයථාපීති නිදස් සනත් මථ නිපාමතො. මනුස්සාති 
අපරි ාමණසුපි චක් කවාමළසු අපරි ාණානං  නුස් සානං 
වණ් ණසණ් ඨානාදිවමසන ද් මවපි එකසදිසා නත් ථි. මයපි වණ් මණන වා 

සණ් ඨාමනන වා සදිසා මහොන් ති, මතපි ආමලොකිතවිමලොකිතාදීහි විසදිසාව 

මහොන් ති, තස්  ා නානත්තකාොති වුත් තා. පටිසන් ධිසඤ් ඤා පන මනසං 

තිමහතුකාපි දුමහතුකාපි අමහතුකාපි මහොති, තස්  ා නානත්තසඤ්ඤියනොති 

වුත් තා. එකච්යචචයදවාති ඡ කා ාවචරමදවා. මතසු හි මකසඤ් චි කාමයො 

නීමලො මහොති, මකසඤ් චි පීතකාදිවණ් මණො, සඤ ්ඤා පන මනසං තිමහතුකාපි 

දුමහතුකාපි මහොති, අමහතුකා න මහොති. එකච්යච ච විනිපාතිකාති 

චතුඅපායවිනිමුත් තා පුනබ් බසු ාතා යක් ඛිනී, පියඞ් කර ාතා, ඵුස් සමිත් තා, 
ධම්  ගුත් තාති එව ාදමයො අඤ් මඤ ච මව ානිකා මපතා. එමතසඤ් හි 
ඔදාතකාළ ඞ් ගුරච් ඡවිසා වණ් ණාදිවමසන මචව කිසථූලරස් සදීඝවමසන ච 
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කාමයො නානා මහොති,  නුස් සානං විය තිමහතුකද් විමහතුකාමහතුකවමසන 

සඤ ්ඤාපි. මත පන මදවා විය න  මහසක් ඛා, කපණ නුස් සා විය 
අප් මපසක් ඛා දුල් ලභඝාසච් ඡාදනා දුක් ඛපීළිතා විහරන් ති. එකච් මච 

කාළපක් මඛ දුක් ඛිතා ජුණ් හපක් මඛ සුඛිතා මහොන් ති, තස්  ා සුඛසමුස් සයමතො 

විනිපතිතත් තා විනිපාතිකාති වුත් තා. මය පමනත් ථ තිමහතුකා, මතසං 
ධම්  ාභිස මයොපි මහොති පියඞ් කර ාතාදීනං විය. 

බ්රහ්මකායිකාති බ්රහ්  පාරිසජ් ජබ්රහ්  පුමරොහිත හාබ්රහ්  ාමනො. 

පඨමාභිනිබ්බත්තාති මත සබ් මබපි පඨ ජ් ඣාමනන නිබ් බත් තා. 

බ්රහ්  පාරිසජ් ජා පන පරිත් මතන, බ්රහ්  පුමරොහිතා  ජ් ඣිම න, කාමයො ච 

මතසං විප් ඵාරිකතමරො මහොති.  හාබ්රහ්  ාමනො පණීමතන, කාමයො පන 

මනසං අතිවිප් ඵාරිකතමරො මහොති. ඉති මත කායස් ස නානත් තා, 

පඨ ජ් ඣානවමසන සඤ් ඤාය එකත් තා නානත්තකාො

එකත්තසඤ්ඤියනොති වුත් තා. යථා ච මත, එවං චතූසු අපාමයසු සත් තා. 

නිරමයසු හි මකසඤ් චි  ාවුතං, මකසඤ් චි අඩ් ඪමයොජනං, මකසඤ් චි 

ති ාවුතං අත් තභාමවො මහොති, මදවදත් තස් ස පන මයොජනසතිමකො ජාමතො. 

තිරච් ඡාමනසුපි මකචි ඛුද් දකා මහොන් ති, මකචි  හන් තා. මපත් තිවිසමයසුපි 
මකචි සට් ඨිහත් ථා මකචි අසීතිහත් ථා මහොන් ති මකචි සුවණ් ණා මකචි 
දුබ් බණ් ණා. තථා කාලකඤ් චිකා අසුරා. අපිමචත් ථ දීඝපිට් ඨිකා මපතා නා  

සට් ඨිමයොජනිකාපි මහොන් ති, සඤ ්ඤා පන සබ් මබසම් පි 
අකුසලවිපාකාමහතුකාව මහොති. ඉති අපායිකාපි ‘‘නානත් තකායා 
එකත් තසඤ් ඤිමනො’’ති සඞ් ඛං  ච් ඡන් ති. 

ආභස්සරාති දණ් ඩඋක් කාය අච් චි විය එමතසං සරීරමතො ආභා ඡිජ් ජිත් වා 
ඡිජ් ජිත් වා පතන් තී විය සරති විසරතීති ආභස් සරා. මතසු පඤ් චකනමය 

දුතියතතියජ් ඣානද් වයං පරිත් තං භාමවත් වා උප් පන් නා පරිත්තාභා නා  

මහොන් ති,  ජ් ඣි ං භාමවත් වා උප් පන් නා අප්පමාණාභා නා  මහොන් ති, 

පණීතං භාමවත් වා උප් පන් නා ආභස්සරා නා  මහොන් ති. ඉධ පන 
උක් කට් ඨපරිච් මඡදවමසන සබ් මබව මත  හිතා. සබ් මබසඤ් හි මතසං කාමයො 

එකවිප් ඵාමරොව මහොති, සඤ ්ඤා පන අවිතක් කවිචාර ත් තා ච 
අවිතක් කඅවිචාරා චාති නානා. 

සුභකිණ්හාති සුමභන මවොකිණ් ණා විකිණ් ණා, සුමභන 
සරීරප් පභාවණ් මණන එකග් ඝනාති අත් මථො. එමතසඤ් හි න ආභස් සරානං 

විය ඡිජ් ජිත් වා ඡිජ් ජිත් වා පභා  ච් ඡතීති. චතුක් කනමය තතියස් ස, 
පඤ ්චකනමය චතුත් ථස් ස පරිත් ත ජ් ඣි පණීතස් ස ඣානස් සවමසන 

පරිත්තසුභඅප්පමාණසුභසුභකිණ්හා නා  හුත් වා නිබ් බත් තන් ති. ඉති 

සබ් මබපි මත එකත්තකාො මචව චතුත් ථජ් ඣානසඤ් ඤාය 

එකත්තසඤ්ඤියනො චාති මවදිතබ් බා. යවහප්ඵලාපි 
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පටුන 

චතුත් ථවිඤ් ඤාණට් ඨිතිම ව භජන් ති. අසඤ්ඤසත්තා විඤ් ඤාණාභාවා එත් ථ 

සඞ්  හං න  ච් ඡන් ති, සත් තාවාමසසු  ච් ඡන් ති. 

සුද්ධාවාසා විවට් ටපක් මඛ ඨිතා න සබ් බකාලිකා, කප් පසතසහස් සම් පි 

අසඞ් මඛයයම් පි බුද් ධසුඤ් මඤ මලොමක න උප් පජ් ජන් ති, 

මසොළසකප් පසහස් සබ් භන් තමර බුද් මධසු උප් පන් මනසුමයව උප් පජ් ජන් ති, 

ධම්  චක් කප් පවත් තස ්ස භ වමතො ඛන් ධාවාරසදිසා මහොන් ති, තස්  ා මනව 

විඤ ්ඤාණට් ඨිතිං, න ච සත් තාවාසං භජන් ති.  හාසීවත් මථමරො පන – ‘‘න 

මඛො පන මසො, සාරිපුත් ත, සත් තාවාමසො සුලභරූමපො, මයො  යා 
අනාවුත් ථපුබ් මබො ඉමිනා දීමඝන අද් ධුනා අඤ ්ඤත්ර සුද් ධාවාමසහි 

මදමවහී’’ති ) . නි. 1.160) ඉමිනා සුත් මතන සුද් ධාවාසාපි චතුත් ථං 

විඤ ්ඤාණට් ඨිතිං චතුත් ථං සත් තාවාසඤ් ච භජන් තීති වදති, තං 
අප් පටිබාහිතත් තා සුත් තස් ස අනුඤ් ඤාතං. 

මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං යමථව සඤ් ඤාය, එවං විඤ් ඤාණස් සාපි 

සුඛු ත් තා මනවවිඤ් ඤාණං නාවිඤ් ඤාණං, තස්  ා විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු න 
වුත් තං. 

අට්ඨයලොකධම්මාති ලාමභො, අලාමභො, යමසො, අයමසො, නින් දා, පසංසා, 

සුඛං, දුක් ඛන් ති ඉම  අට් ඨ මලොකප් පවත් තියා සති අනුපර ධම්  කත් තා 

මලොකස් ස ධම්  ාති මලොකධම්  ා. එමතහි මුත් මතො සත් මතො නා  නත් ථි, 
බුද් ධානම් පි මහොන් තිමයව. යථාහ – 

‘‘අට් ඨිම , භික් ඛමව, මලොකධම්  ා මලොකං අනුපරිවත් තන් ති, 

මලොමකො ච අට් ඨ මලොකධම් ම  අනුපරිවත් තති. කතම  අට් ඨ? ලාමභො 
ච අලාමභො ච යමසො ච අයමසො ච නින් දා ච පසංසා ච සුඛඤ් ච 

දුක් ඛඤ් ච. ඉම  මඛො, භික් ඛමව, අට් ඨ මලොකධම්  ා මලොකං 

අනුපරිවත් තන් ති, මලොමකො ච ඉම  අට් ඨ මලොකධම් ම  

අනුපරිවත් තතී’’ති )අ. නි. 8.6). 

තත් ථ අනුපරිවත්තන්තීති අනුබන් ධන් ති නප් පජහන් ති, මලොකමතො න 

නිවත් තන් තීති අත් මථො. ලායභොති පබ් බජිතස ්ස චීවරාදි,  හට් ඨස ්ස 

ධනධඤ් ඤාදි ලාමභො. මසොමයව අලබ් භ ාමනො ලාමභො අලායභො. න ලාමභො 
අලාමභොති වුච් ච ාමන අත් ථාභාවාපත් තිමතො පරිඤ් මඤමයයො න සියා. 

ෙයසොති පරිවාමරො. මසොමයව අලබ් භ ානා යමසො අෙයසො. නින්දාති 

අවණ් ණභණනං. පසංසාති වණ් ණභණනං. සුඛන් ති කා ාවචරානං 

කායිකමචතසිකං. දුක්ඛන් ති පුථුජ් ජනමසොතාපන් නසකදා ාමීනං 

කායිකමචතසිකං, අනා ාමිඅරහන් තානං කායිකම ව. 

නව සත්තාවාසාති සත් තානං ආවාසා, වසනට් ඨානානීති අත් මථො. තානි 

පන තථාපකාසිතා ඛන් ධා එව. කතම  නව? වුත් තඤ් මහතං භ වතා – 
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‘‘නවයිම , භික් ඛමව )අ. නි. 9.24; දී. නි. 3.341), සත් තාවාසා. 

කතම  නව? සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා නානත් තකායා 

නානත් තසඤ් ඤිමනො, මසයයථාපි  නුස ්සා එකච් මච ච මදවා එකච් මච 
ච විනිපාතිකා. අයං පඨම ො සත් තාවාමසො. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා නානත් තකායා එකත් තසඤ් ඤිමනො, 
මසයයථාපි මදවා බ්රහ්  කායිකා පඨ ාභිනිබ් බත් තා. අයං දුතිමයො 
සත් තාවාමසො. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා එකත් තකායා නානත් තසඤ් ඤිමනො, 
මසයයථාපි මදවා ආභස් සරා. අයං තතිමයො සත් තාවාමසො. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා එකත් තකායා එකත් තසඤ් ඤිමනො, 
මසයයථාපි මදවා සුභකිණ් හා. අයං චතුත් මථො සත් තාවාමසො. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා අසඤ් ඤිමනො අප් පටිසංමවදිමනො, 
මසයයථාපි මදවා අසඤ් ඤසත් තා. අයං පඤ් චම ො සත් තාවාමසො. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා සබ් බමසො රූපසඤ් ඤානං ස තික් ක ා 
පටිඝසඤ් ඤානං අත් ථඞ්   ා නානත් තසඤ් ඤානං අ නසිකාරා 
‘අනන් මතො ආකාමසො’ති ආකාසානඤ් චායතනූප ා. අයං ඡට් මඨො 
සත් තාවාමසො. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා සබ් බමසො ආකාසානඤ් චායතනං 

ස තික් කම්   ‘අනන් තං විඤ ්ඤාණ’න් ති විඤ් ඤාණඤ් චායතනූප ා. 
අයං සත් තම ො සත් තාවාමසො. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා සබ් බමසො විඤ් ඤාණඤ් චායතනං 
ස තික් කම්   ‘නත් ථි කිඤ් චී’ති ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනූප ා. අයං 
අට් ඨම ො සත් තාවාමසො. 

‘‘සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා සබ් බමසො ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනං 

ස තික් කම්   මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනූප ා. අයං නවම ො 

සත් තාවාමසො. ඉම  මඛො, භික් ඛමව, නව සත් තාවාසා’’ති )අ. නි. 9.24; 

දී. නි. 3.341). 

දසාෙතනානීති චක් ඛායතනං රූපායතනං මසොතායතනං සද් දායතනං 
ඝානායතනං  න් ධායතනං ජිව් හායතනං රසායතනං කායායතනං 
මඵොට් ඨබ් බායතනන් ති එවං දස.  නායතනධම්  ායතනානි පන 
මලොකුත් තරමිස් සකත් තා න  හිතානි. ඉම සු දසසු විස් සජ් ජමනසු 

විපස් සනාවමසන තීරණපරිඤ් ඤා වුත් තා, ‘‘සබ් බං, භික් ඛමව, 

පරිඤ් මඤයය’’න් තිආදීසු පන අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියාදීනං තිණ් ණං, 
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නිමරොධපටිපදානං සච් ඡිකිරියාභාවනට් ඨානං මතසංමයව පටිමවධට් ඨානං 

දුක් ඛාදීනං නිස් සරණස් ස අනුප් පාදාදීනං පඤ් චදසන් නං, පරිග්  හට් ඨාදීනං 

එකතිංසාය, උත් තරිපටිමවධට් ඨාදීනං තිණ් ණං,  ග්  ඞ්  ානං අට් ඨන් නං, 

‘‘පමයො ානං පටිප් පස ්සද් ධට් මඨො’’තිආදීනං ද් වින් නං, අසඞ් ඛතට් ඨස් ස 

වුට් ඨානට් ඨාදීනං ද් වින් නං, නියයානට් ඨස් ස අනුබුජ් ඣනට් ඨාදීනං තිණ් ණං, 

අනුමබොධනට් ඨාදීනං තිණ් ණං, අනුමබොධපක් ඛියාදීනං තිණ් ණං, 

උජ් මජොතනට් ඨාදීනං චතුන් නං, පතාපනට් ඨාදීනං අට් ඨාරසන් නං, 

විවට් ටනානුපස් සනාදීනං නවන් නං, ඛමයඤාණඅනුප් පාමදඤාණානං 
පඤ ්ඤාවිමුත් තිනිබ් බානානන් ති ඉම සං ධම්  ානං පටිලාභවමසන 

තීරණපරිඤ් ඤා වුත් තා, මසසානං යථාමයො ං විපස් සනාවමසන ච 
පටිලාභවමසන ච තීරණපරිඤ් ඤා වුත් තාති මවදිතබ් බා. 

යෙසං යෙසං ධම්මානං පටිලාභත්ථාෙ වාෙමන්තස්ස, යත යත ධම්මා

පටිලද්ධායහොන්ති.එවංයතධම්මාපරිඤ්ඤාතායචවයහොන්තිතීරිතා චාති 
හි කිච් චස ාපනට් මඨන තීරණපරිඤ් ඤා වුත් තා. කිච් මච හි ස ාපිමත මත 

ධම්  ා පටිලද් ධා මහොන් තීති. මකචි පන ‘‘අවිපස ්සනූප ානං 
ඤාතපරිඤ් ඤා’’ති වදන් ති. අභිඤ් මඤමයයන ඤාතපරිඤ් ඤාය වුත් තත් තා 

තං න සුන් දරං. පරිඤ්ඤාතා යචවයහොන්තිතීරිතා චාති මත පටිලද් ධා එව 

ධම්  ා පරිඤ් ඤාතා ච නා  මහොන් ති, තීරිතා ච නා ාති අත් මථො. එවං 
කිච් චස ාපනත් ථවමසන පරිඤ් ඤාතත් මථො වුත් මතො මහොති. 

22. ඉදානි තම වත් ථං එමකකධම් ම  පටිලාභවමසන මයොමජත් වා 

අන් මත ච නි ම ත් වා දස් මසතුං යනක්ඛම්මන් තිආදි ාහ. තං සබ් බං පුබ් මබ 
වුත් තානුසාමරමනව මවදිතබ් බන් ති. 

පරිඤ් මඤයයනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පහාතබ් බනිද් මදසවණ් ණනා 

23. පහාතබ් බනිද් මදමස අස්මිමායනොති රූපාදීසු පඤ් චසු 
උපාදානක් ඛන් මධසු අස් මීති  ාමනො. තස් මිඤ ්හි පහීමන අරහත් තං පත් තං 
මහොති. රූපරා ාදීසු විජ් ජ ාමනසුපි මසසානි අවත් වා අස් මි ානස් මසව 

වචනං දිට් ඨිපතිරූපකත් මතන තස් ස ඔළාරිකත් තාති මවදිතබ් බං. අවිජ්ජාති 

සුත් තන් තපරියාමයන දුක් ඛාදීසු චතූසු ඨාමනසු අඤ ්ඤාණං, 
අභිධම්  පරියාමයන පුබ් බන් තාදීහි සද් ධිං අට් ඨසු. වුත් තඤ් මහතං – 

‘‘තත් ථ කත ා අවිජ් ජා? දුක් මඛ අඤ් ඤාණං, දුක් ඛසමුදමය අඤ ්ඤාණං, 

දුක් ඛනිමරොමධ අඤ් ඤාණං, දුක් ඛනිමරොධ ාමිනියා පටිපදාය අඤ් ඤාණං, 

පුබ් බන් මත අඤ් ඤාණං, අපරන් මත අඤ් ඤාණං, පුබ් බන් තාපරන් මත 

අඤ ්ඤාණං, ඉදප් පච් චයතාපටිච් චසමුප් පන් මනසු ධම් ම සු අඤ් ඤාණ’’න් ති 

)ධ. ස. 1106; විභ. 226). 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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භවතණ්හාති කා භවාදීසු භමවසු පත් ථනා. යථාහ – 

‘‘තත් ථ කත ා භවතණ් හා? මයො භමවසු භවච් ඡන් මදො භවරාම ො 
භවනන් දී භවතණ් හා භවසිමනමහො භවපරිළාමහො භවමුච් ඡා 

භවජ් මඣොසාන’’න් ති )විභ. 895). 

තිස්යසො තණ්හාති කා තණ් හා, භවතණ් හා, විභවතණ් හා. තාසං 

අභිධම් ම  එවං නිද් මදමසො කමතො – තත් ථ කත ා භවතණ් හා? 

භවදිට් ඨිසහ මතො රාම ො…මප.… චිත් තස් ස සාරාම ො, අයං වුච් චති 

භවතණ් හා. තත් ථ කත ා විභවතණ් හා? උච් මඡදදිට් ඨිසහ මතො 

රාම ො…මප.… චිත් තස් ස සාරාම ො, අයං වුච් චති විභවතණ් හා. අවමසසා 

තණ් හා කා තණ් හා. තත් ථ කත ා කා තණ් හා? කා ධාතුපටිසංයුත් මතො 

රාම ො…මප.… චිත් තස් ස සාරාම ො, අයං වුච් චති කා තණ් හා. තත් ථ කත ා 

භවතණ් හා? රූපධාතුඅරූපධාතුපටිසංයුත් මතො රාම ො…මප.… තත් ථ කත ා 

විභවතණ් හා? උච් මඡදදිට් ඨිසහ මතො රාම ො…මප.… )විභ. 916). 

අට් ඨකථායං පන ‘‘පඤ් චකා ගුණිමකො රාම ො කා තණ් හා, 
රූපාරූපභමවසු රාම ො ඣානනිකන් තිසස ්සතදිට් ඨිසහ මතො රාම ො 

භවවමසන පත් ථනා භවතණ් හා, උච් මඡදදිට් ඨිසහ මතො රාම ො 
විභවතණ් හා’’ති වුත් තං. අයං දසුත් තරසුත් තපරියාමයන මයොජනා. 
සඞ් ගීතිපරියාමයන පන අභිධම්  පරියාමයන ච ‘‘අපරාපි තිස් මසො තණ් හා 
කා තණ් හා රූපතණ් හා අරූපතණ් හා. අපරාපි තිස් මසො තණ් හා රූපතණ් හා 

අරූපතණ් හා නිමරොධතණ් හා’’ති (දී. නි. 3.305; විභ. 917-918) වුත් තා 
තණ් හාපි එත් ථ යුජ් ජන් ති. තාසු පඤ් ච 

කා ධාතුරූපධාතුඅරූපධාතුපටිසංයුත් තා, අන් ති ා උච් මඡදදිට් ඨිසහ තා. 

චත්තායරො ඔඝාති කාම ොමඝො, භමවොමඝො, දිට් මඨොමඝො, අවිජ් මජොමඝො. 

යස් ස සංවිජ් ජන් ති, තං වට් ටස ්මිං ඔහනන් ති ඔසීදාමපන් තීති ඔඝා. 
බලවකිමලසා එමත. කා ගුණසඞ් ඛාමත කාම  ඔමඝො කාම ොමඝො. 
කා තණ් හාමයතං නා ං. රූපාරූපසඞ් ඛාමත කම්  මතො ච උපපත් තිමතො ච 
දුවිමධපි භමව ඔමඝො භමවොමඝො. භවතණ් හාමයතං නා ං. දිට් ඨි එව ඔමඝො 
දිට් මඨොමඝො. ‘‘සස් සමතො මලොමකො’’තිආදිකාය දිට් ඨියා එතං නා ං. අවිජ් ජා 

එව ඔමඝො අවිජ් මජොමඝො, දුක් ඛාදීසු අඤ් ඤාණස් මසතං නා ං. 

පඤ්ච නීවරණානීති කා ච් ඡන් දනීවරණං බයාපාදනීවරණං 
ථිනමිද් ධනීවරණං උද් ධච් චකුක් කුච් චනීවරණං විචිකිච් ඡානීවරණං. චිත් තං 
නීවරන් ති පරිමයොනන් ධන් තීති නීවරණානි. කාමීයන් තීති කා ා. පඤ් ච 

කා ගුණා. කාම සු ඡන් මදො කා ච් ඡන් මදො. කා යතීති වා කාම ො, කාම ො 

එව ඡන් මදො, න කත් තුක යතාඡන් මදො න ධම්  ච් ඡන් මදොති කා ච් ඡන් මදො. 

කා තණ් හාමයතං නා ං. බයාපජ් ජති මතන චිත් තං පූතිභාවං  ච් ඡති, 
බයාපාදයති වා විනයාචාරරූපසම් පත් තිහිතසුඛානීති බයාපාමදො. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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මදොසස ්මසතං නා ං. ථිනනතා ථිනං, මිද් ධනතා මිද් ධං, 
අනුස ්සාහසංහනනතා අසත් තිවිඝාමතො චාති අත් මථො. චිත් තස් ස අනුස ්සාමහො 

ථිනං, මචතසිකානං අකම්  ඤ ්ඤතා මිද් ධං, ථිනඤ ්ච මිද් ධඤ් ච ථිනමිද් ධං. 

උද් ධතස ්ස භාමවො උද් ධච් චං, අවූපසම ොති අත් මථො. වික් මඛපස් මසතං නා ං. 

කුච් ඡිතං කතං කුකතං, කුකතස ්ස භාමවො කුක් කුච් චං,  රහිතකිරියභාමවොති 

අත් මථො. පච් ඡානුතාපස් මසතං නා ං. වි තා චිකිච් ඡාති විචිකිච් ඡා, 
වි තපඤ ්ඤාති අත් මථො. සභාවං වා විචිනන් මතො එතාය කිච් ඡති කිල තීති 
විචිකිච් ඡා. බුද් ධාදීසු සංසයස් මසතං නා ං. කා ච් ඡන් මදො එව නීවරණං 
කා ච් ඡන් දනීවරණං. එවං මසමසසුපි. 

ඡ ධම්මා, ඡද් ධම්  ාති වා පාමඨො. ඡ තණ්හාකාොති රූපතණ් හා 
සද් දතණ් හා  න් ධතණ් හා රසතණ් හා මඵොට් ඨබ් බතණ් හා ධම්  තණ් හා. රූමප 
තණ් හා රූපතණ් හා. සා එව කා තණ් හාදිමභමදන අමනකමභදත් තා 
රාසට් මඨන කාමයොති වුත් තා. එවං මසමසසුපි. 

සත්තානුසොති කා රා ානුසමයො පටිඝානුසමයො  ානානුසමයො 
දිට් ඨානුසමයො විචිකිච් ඡානුසමයො භවරා ානුසමයො අවිජ් ජානුසමයො. 

අප් පහීනට් මඨන අනුමසන් තීති අනුසයා. කාම සු රාම ො කා රාම ො, කාම ො 
එව වා රාම ොති කා රාම ො. ආරම්  ණස ්මිං පටිහඤ් ඤතීති පටිඝං. 
අයාථාවදස් සනට් මඨන දිට් ඨි. මසයයාදිවමසන  ඤ් ඤතීති  ාමනො. භමවසු 
රාම ො භවරාම ො. ථා  මතො කා රාම ො කා රා ානුසමයො. එවං 
මසමසසුපි. 

අට්ඨ මිච්ඡත්තාති මිච් ඡාදිට් ඨි මිච් ඡාසඞ් කප් මපො මිච් ඡාවාචා 
මිච් ඡාකම්  න් මතො මිච් ඡාආජීමවො මිච් ඡාවායාම ො මිච් ඡාසති මිච් ඡාස ාධි. 
‘‘හිතසුඛාවහා ම  භවිස් සන් තී’’ති එවං ආසීසිතාපි තථාඅභාවමතො 
අසුභාදීසුමයව සුභන් තිආදිවිපරීතප් පවත් තිමතො ච මිච් ඡාසභාවාති මිච් ඡත් තා. 

මිච් ඡා පස් සති, මිච් ඡා වා එතාය පස් සන් තීති මිච් ඡාදිට් ඨි. අථ වා විපරීතා 

දිට් ඨීති මිච් ඡාදිට් ඨි, අයාථාවදිට් ඨීති වා මිච් ඡාදිට් ඨි, විරජ් ඣිත් වා  හණමතො 

වා විතථා දිට් ඨීති මිච් ඡාදිට් ඨි, අනත් තාවහත් තා පණ් ඩිමතහි කුච් ඡිතා දිට් ඨීති 

වාමිච් ඡාදිට් ඨි. මිච් ඡාසඞ් කප් පාදීසුපි එමසව නමයො. මිච්ඡාදිට්ඨීති 

සස් සතුච් මඡදාභිනිමවමසො. මිච්ඡාසඞ්කප්යපොති කා විතක් කාදිතිවිමධො 

විතක් මකො. මිච්ඡාවාචාති මුසාවාදාදිචතුබ් බිධා මචතනා. මිච්ඡාකම්මන්යතොති 

පාණාතිපාතාදිතිවිධා මචතනා. මිච්ඡාආජීයවොති 

මිච් ඡාජීවපමයො සමුට් ඨාපිකා මචතනා. මිච්ඡාවාොයමොති 

අකුසලචිත් තසම් පයුත් තං වීරියං. මිච්ඡාසතීති සතිපටිපක් ඛභූමතො 

අකුසලචිත් තුප් පාමදො. මිච්ඡාසමාධීති අකුසලස ාධි. 

නවතණ්හාමූලකාති )දී. නි. 2.103; 3.359) තණ් හං පටිච් ච පරිමයසනා, 

පරිමයසනං පටිච් ච ලාමභො, ලාභං පටිච් ච විනිච් ඡමයො, විනිච් ඡයං පටිච් ච 
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ඡන් දරාම ො, ඡන් දරා ං පටිච් ච අජ් මඣොසානං, අජ් මඣොසානං පටිච් ච 

පරිග්  මහො, පරිග්  හං පටිච් ච  ච් ඡරියං,  ච් ඡරියං පටිච් ච ආරක් මඛො, 
ආරක් ඛාධිකරණං 
දණ් ඩාදානසත් ථාදානකලහවිග්  හවිවාදතුවංතුවංමපසුඤ් ඤමුසාවාදා 

අමනමක පාපකා අකුසලා ධම්  ා සම් භවන් ති )දී. නි. 2.104; 3.359). ඉම  
නව තණ් හාමූලකා ධම්  ා. තණ් හා මූලං එමතසන් ති තණ් හාමූලකා. 

පරිමයසනාදමයො අකුසලා එව. තණ්හං, පටිච්චාති තණ් හං නිස ්සාය. 

පරියෙසනාති රූපාදිආරම්  ණපරිමයසනා. සා හි තණ් හාය සති මහොති. 

ලායභොති රූපාදිආරම්  ණපටිලාමභො, මසො හි පරිමයසනාය සති මහොති. 
විනිච් ඡමයො පන ඤාණතණ් හාදිට් ඨිවිතක් කවමසන චතුබ් බිමධො. තත් ථ 

‘‘සුඛවිනිච් ඡයං ජඤ් ඤා, සුඛවිනිච් ඡයං ඤත් වා අජ් ඣත් තං 

සුඛ නුයුඤ ්මජයයා’’ති ( . නි. 3.323) අයං ඤාණවිනිච්ඡයෙො. 

‘‘විනිච් ඡමයොති ද් මව විනිච් ඡයා තණ් හාවිනිච් ඡමයො ච දිට් ඨිවිනිච් ඡමයො චා’’ති 

) හානි. 102) එවං ආ තානි අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතානි තණ්හාවිනිච්ඡයෙො. 

ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිමයො දිට්ඨිවිනිච්ඡයෙො. ‘‘ඡන් මදො මඛො, මදවානමින් ද, 

විතක් කනිදාමනො’’ති (දී. නි. 2.358) ඉ ස් මිං පන සුත් මත ඉධ විනිච් ඡමයොති 
වුත් මතො විතක් මකොමයව ආ මතො. ලාභං ලභිත් වා හි ඉට් ඨානිට් ඨං 

සුන් දරාසුන් දරඤ් ච විතක් මකමනව විනිච් ඡිනාති ‘‘එත් තකං ම  

රූපාරම්  ණත් ථාය භවිස් සති, එත් තකං සද් දාදිආරම්  ණත් ථාය, එත් තකං 

 ය් හං භවිස් සති, එත් තකං පරස් ස, එත් තකං පරිභුඤඤ් ජිස ්සාමි, එත් තකං 
නිදහිස ්සාමී’’ති. මතන වුත් තං – ‘‘ලාභං පටිච් ච විනිච් ඡමයො’’ති. 

ඡන්දරායගොති එවං අකුසලවිතක් මකන විතක් කිමත වත් ථුස් මිං දුබ් බලරාම ො 

ච බලවරාම ො ච උප් පජ් ජති. ඡන්යදොති එත් ථ දුබ් බලරා ස් සාධිවචනං, 

රායගොති බලවරා ස් ස. අජ්යඣොසානන් ති අහං   ාති බලවසන් නිට් ඨානං. 

පරිග්ගයහොති තණ් හාදිට් ඨිවමසන පරිග්  හකරණං. මච්ඡරිෙන් ති පමරහි 
සාධාරණභාවස් ස අසහනතා. මතමනවස් ස මපොරාණා එවං වචනත් ථං වදන් ති 

‘‘ඉදං අච් ඡරියං  ය් හම ව මහොතු,  ා අඤ් ඤස ්ස අච් ඡරියං මහොතූති 

පවත් තත් තා  ච් ඡරියන් ති වුච් චතී’’ති. ආරක්යඛොති 

ද් වාරපිදහන ඤ් ජූසම ොපනාදිවමසන සුට් ඨු රක් ඛණං. අධිකමරොතීති 

අධිකරණං. කාරණස් මසතං නා ං. ආරක්ඛාධිකරණන් ති භාවනපුංසකං, 
ආරක් ඛමහතූති අත් මථො. දණ් ඩාදානාදීසු පරනිමසධනත් ථං දණ් ඩස් ස ආදානං 

දණ්ඩාදානං. එකමතොධාරාදිනා සත් ථස් ස ආදානං සත්ථාදානං. 

කායකලමහොපි වාචාකලමහොපි කලයහො. පුරිම ො පුරිම ො විමරොමධො 

විග්ගයහො. පච් ඡිම ො පච් ඡිම ො විවායදො. තුවංතුවන් ති අ ාරවවමසන 
තුවංතුවංවචනං. 

දස මිච්ඡත්තාති මිච් ඡාදිට් ඨි…මප.… මිච් ඡාස ාධි මිච් ඡාඤාණං 

මිච් ඡාවිමුත් ති. තත් ථ මිච්ඡාඤාණන් ති පාපකිරියාසු උපායචින් තාවමසන 
පාපං කත් වා සුකතං  යාති පච් චමවක් ඛණාකාමරන ච උප් පන් මනො 

ම ොමහො. මිච්ඡාවිමුත්තීති අවිමුත් තස ්මසව සමතො විමුත් තිසඤ් ඤිතා. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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ඉදානි අමනකමභමදන පහාමනන පහාතබ් මබ දස් මසතුං ද්යව

පහානානීතිආදි ආරද් ධං. පහාමනසු හි විඤ් ඤාමතසු මතන මතන පහාතබ් බා 
ධම්  ා සුවිඤ් මඤයයා මහොන් ති. පඤ් චසු පහාමනසු මලොකිකානි ච ද් මව 
පහානානි අප් පමයො ං නිස් සරණප් පහානඤ් ච ඨමපත් වා අප් පමයො ාමනව 
ද් මව මලොකුත් තරපහානානි පඨ ං වුත් තානි. සම්  ා උච් ඡිජ් ජන් ති එමතන 

කිමලසාති සමුච් මඡමදො, පහීයන් ති එමතන කිමලසාති පහානං. 

සමුච් මඡදසඞ් ඛාතං පහානං, න මසසප් පහානන් ති සමුච්යඡදප්පහානං. 

කිමලසානං පටිප් පස් සද් ධත් තා පටිප් පස ්සද් ධි, පහීනත් තා පහානං, 

පටිප් පස් සද් ධිසඞ් ඛාතං පහානං පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං. මලොකං උත් තරතීති 

යලොකුත්තයරො. නිබ් බානසඞ් ඛාතං ඛයං  ච් ඡතීති ඛය ාමී, ඛය ාමී ච මසො 

 ග් ම ො චාති ඛෙගාමිමග්යගො, තං භාවයමතො මසො  ග් ම ො 
සමුච් මඡදප් පහානන් ති අත් මථො. තථා ඵලක් ඛමණ මලොකුත් තරඵලම ව 
පටිප් පස් සද් ධිප් පහානං. 

කාමානයමතං නිස්සරණන් තිආදීසු කා මතො රූපමතො සඞ් ඛතමතො 

නිස ්සරන් ති එමතනාති නිස්සරණං, මතහි වා නිස් සටත් තා නිස ්සරණං. 

අසුභජ් ඣානං. කාම හි නික් ඛන් තත් තා යනක්ඛම්මං. අනා ාමි ග් ම ො වා. 

අසුභජ් ඣානඤ් හි වික් ඛම් භනමතො කා ානං නිස් සරණං, තං ඣානං පාදකං 
කත් වා උප් පාදිතඅනා ාමි ග් ම ො පන සමුච් මඡදමතො සබ් බමසො කා ානං 

අච් චන් තනිස ්සරණං. රුප් පතීති රූපං, න රූපං අරූපං මිත් තපටිපක් ඛා 

අමිත් තා විය, මලොභාදිපටිපක් ඛා අමලොභාදමයො විය ච රූපපටිපක් මඛොති 

අත් මථො. ඵලවමසන වා නත් මථත් ථ රූපන් ති අරූපං, අරූපම ව ආරුප්පං. 
අරූපජ් ඣානානි. තානි රූපානං නිස් සරණං නා . අරූමපහිපි 
අරහත් ත ග් ම ො පුන උප් පත් තිනිවාරණමතො සබ් බමසො රූපානං නිස් සරණං 

නා . භූතන් ති ජාතං. සඞ්ඛතන් ති පච් චමයහි සඞ්  ම්   කතං. 

පටිච්චසමුප්පන්නන් ති මත මත පච් චමය පටිච් ච සම්  ා සහ ච උප් පන් නං. 

පඨම න සඤ් ජාතත් තදීපමනන අනිච් චතා, දුතිමයන අනිච් චස ්සාපි සමතො 

පච් චයානුභාවදීපමනන පරායත් තතා, තතිමයන පරායත් තස් සාපි සමතො 

පච් චයානං අබයාපාරත් තදීපමනන එවංධම්  තා දීපිතා මහොති. නියරොයධොති 
නිබ් බානං. නිබ් බානඤ් හි ආ ම්   දුක් ඛං නිරුජ් ඣතීති නිමරොමධොති වුච් චති. 
මසො එව ච සබ් බසඞ් ඛතමතො නිස ්සටත් තා තස් ස සඞ් ඛතස ්ස නිස් සරණං නා . 
අට් ඨකථායං පන – 

‘‘නිමරොමධො තස් ස නිස ්සරණන් ති ඉධ අරහත් තඵලං නිමරොමධොති 
අධිප් මපතං. අරහත් තඵමලන හි නිබ් බාමන දිට් මඨ පුන ආයතිං 
සබ් බසඞ් ඛාරා න මහොන් තීති අරහත් තසඞ් ඛාතස් ස නිමරොධස ්ස 
පච් චයත් තා නිමරොමධොති වුත් ත’’න් ති වුත් තං. 
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යනක්ඛම්මං පටිලද්ධස්සාතිආදීසු අසුභජ් ඣානස ්ස නිස් සරණත් මත 

වික් ඛම් භනප් පහාමනන, අනා ාමි ග්  ස් ස නිස ්සරණත් මත 
සමුච් මඡදප් පහාමනන කා ා පහීනා මචව මහොන් ති පරිච් චත් තා ච. 
අරූපජ් ඣානානං නිස ්සරණත් මත ච අරහත් ත ග්  ස ්ස නිස් සරණත් මත ච 
එවම ව රූපා මයොමජතබ් බා. රූමපසු හි ඡන් දරා ප් පහාමනන රූපානං 

සමුච් මඡමදො මහොති. රූපාති මචත් ථ ලිඞ්  විපල් ලාමසො කමතො. නිබ් බානස ්ස 

නිස ්සරණත් මත නිස ්සරණප් පහාමනන, අරහත් තඵලස ්ස නිස් සරණත් මත 
පටිප් පස් සද් ධිප් පහාමනන සඞ් ඛාරා පහීනා මචව මහොන් ති පරිච් චත් තා ච. 
නිබ් බානස් ස ච නිස් සරණත් මත ආරම්  ණකරණවමසන පටිලාමභො 
මවදිතබ් මබො. 

දුක්ඛසච්චන් තිආදීසු පරිඤ්ඤාපටියවධන් තිආදි භාවනපුංසකවචනං. 
පරිඤ් ඤාය පටිමවමධො පරිඤ් ඤාපටිමවමධො. තං පරිඤ් ඤාපටිමවධං. එස 

නමයො මසමසසුපි. පජහාතීති තථා තථා පටිවිජ් ඣන් මතො පහාතබ් මබ 
කිමලමස පජහතීති අත් මථො  මහතබ් මබො. මලොකියමලොකුත් තමරසුපි 
ඡන් දරා ප් පහාමනන වා තානි පජහතීති අත් මථො. පජහතීතිපි පාමඨො. යථා 

නාවා අපුබ් බං අචරි ං එකක් ඛමණ චත් තාරි කිච් චානි කමරොති, ඔරි ං තීරං 

පජහති, මසොතං ඡින් දති, භණ් ඩං වහති, පාරි ං තීරං අප් මපති, එවම වං 

 ග්  ඤාණං අපුබ් බං අචරි ං එකක් ඛමණ චත් තාරි සච් චානි අභිසම ති, 

දුක් ඛං පරිඤ් ඤාභිස මයන අභිසම ති, සමුදයං පහානාභිස මයන 

අභිසම ති,  ග්  ං භාවනාභිස මයන අභිසම ති, නිමරොධං 

සච් ඡිකිරියාභිස මයන අභිසම ති. කිං වුත් තං මහොති? ‘‘නිමරොධං ආරම්  ණං 

කත් වා චත් තාරි සච් චානි පාපුණාති පස් සති පටිවිජ් ඣතී’’ති )විසුද් ධි. 2.839) 
වුත් තත් තා එකක් ඛමණපි විසුං විසුං විය පහානානි වුත් තානීති මවදිතබ් බානි. 

පඤ ්චසු පහාමනසු යං සමසවාමල උදමක පක් ඛිත් මතන ඝමටන 
මසවාලස ්ස විය මතන මතන මලොකියස ාධිනා නීවරණාදීනං 

පච් චනීකධම්  ානං වික් ඛම් භනං දූරීකරණං, ඉදං වික්ඛම්භනප්පහානං නා . 

වික්ඛම්භනප්පහානඤ්ච නීවරණානං පඨමං ඣානං භාවෙයතොති 
නීවරණානංමයව පහානං පාකටත් තා වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. නීවරණානි හි 

ඣානස් ස පුබ් බභාම පි පච් ඡාභාම පි න සහසා චිත් තං අජ් මඣොත් ථරන් ති, 

අජ් මඣොත් ථමටසු ච මතසු ඣානං පරිහායති, විතක් කාදමයො පන 
දුතියජ් ඣානාදිමතො පුබ් මබ පච් ඡා ච අප් පටිපක් ඛා හුත් වා පවත් තන් ති. තස්  ා 
නීවරණානං වික් ඛම් භනං පාකටං. යං පන රත් තිභාම  සමුජ් ජලිමතන 
පදීමපන අන් ධකාරස් ස විය මතන මතන විපස් සනාය අවයවභූමතන 

ඣානඞ් ම න පටිපක් ඛවමසමනව තස් ස තස් ස ච පහාතබ් බධම්  ස් ස පහානං, 

ඉදං තදඞ්ගප්පහානංං නා . තදඞ්ගප්පහානඤ්ච දිට්ඨිගතානං

නිබ්යබධභාගිෙං සමාධිං භාවෙයතොති දිට් ඨි තානංමයව පහානං 

ඔළාරිකවමසන වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. දිට් ඨි තඤ් හි ඔළාරිකං, 
නිච් චසඤ් ඤාදමයො සුඛු ා. තත් ථ දිට් ඨි තානන් ති දිට් ඨිමයව දිට් ඨි තං 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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‘‘ගූථ තං මුත් ත ත’’න් තිආදීනි )අ. නි. 9.11) විය.  න් තබ් බාභාවමතො 

චදිට් ඨියා  ත ත් තම මවතන් තිපි දිට් ඨි තං, ද් වාසට් ඨිදිට් ඨීසු 

අන් මතො ධත් තා දිට් ඨීසු  තන් තිපි දිට් ඨි තං. බහුවචමනන මතසං 

දිට් ඨි තානං. නිබ්යබධභාගිෙංසමාධින් ති විපස් සනාසම් පයුත් තං ස ාධිං. යං 

පන අසනිවිචක් කාභිහතස ්ස )විසුද් ධි. 2.851) රුක් ඛස ්ස විය 

අරිය ග්  ඤාමණන සංමයොජනානං ධම්  ානං යථා න පුන පවත් තති, එවං 

පහානං, ඉදං සමුච්යඡදප්පහානං නා . නියරොයධො නිබ්බානන්ති 
නිමරොධසඞ් ඛාතං නිබ් බානං. 

එවං පහානවමසන පහාතබ් මබ ධම් ම  දස් මසත් වා ඉදානි සරූමපමනව 

පුන පහාතබ් මබ ධම් ම  දස් මසතුං සබ්බං, භික්ඛයව, පහාතබ්බන් තිආදි ාහ. 

තත් ථ චක් ඛාදීනි ඡන් දරා ප් පහාමනන පහාතබ් බානි. රූපං පස්සන්යතො

පජහාතීතිආදීසු රූපං අනිච් චාදිමතො පස් සන් මතො පහාතබ් මබ කිමලමස 

පජහාති. චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං…යප.… අමයතොගධං නිබ්බානන් ති 

මපයයාලද් වමය අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං ‘‘පස් සන් මතො 
පජහාතී’’තිආදීසු මතසු මලොකුත් තමරසු අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං 
පස් සන් මතො උදික් ඛන් මතො අමපක් ඛ ාමනො ඉච් ඡ ාමනො 
විපස් සනාක් ඛමණසු පහාතබ් මබ කිමලමස පජහාතීති තංතංධම්  ානුරූමපන 
මයොමජතබ් බං. 

පහාතබ් බනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

භාමවතබ් බනිද් මදසවණ් ණනා 

25. භාමවතබ් බනිද් මදමස කාෙගතාසතීති කාය තාසතිසුත් තන් මත ) . 

නි. 3.153 ආදමයො) වුත් තා 
ආනාපානචතුඉරියාපථඛුද් දකඉරියාපථද් වත් තිංසාකාරචතුධාතුනවසිවථිකාප
ටිකූල- වවත් ථාපක නසිකාරසම් පයුත් තා යථානුරූපං 
රූපජ් ඣානසම් පයුත් තා ච සති. සා හි මතසු කාමයසු  තා පවත් තාති 

කාය තාති වුච් චති. සාතසහගතාති  ධුරසුඛමවදයිතසඞ් ඛාමතන සාමතන 
සහ එකුප් පාදාදිභාවං  තා. තබ් භාමව මවොකිණ් මණ ආරම්  මණ නිස ්සමය 

සංසට් මඨ දිස් සති සහගතසද් මදො පඤ් චසු අත් මථසු ජිනවචමන. ‘‘යායං 

තණ් හා මපොමනොබ් භවිකා නන් දිරා සහ තා’’ති )විභ. 203) එත් ථ තබ් භාමව, 

නන් දිරා භූතාති අත් මථො. ‘‘යා, භික් ඛමව, වී ංසා මකොසජ් ජසහ තා 

මකොසජ් ජසම් පයුත් තා’’ති )සං. නි. 5.832) එත් ථ මවොකිණ් මණ, 
අන් තරන් තරා උප් පජ් ජ ාමනන මකොසජ් මජන මවොකිණ් ණාති අත් මථො. 
‘‘ලාභී මහොති රූපසහ තානං වා ස ාපත් තීනං අරූපසහ තානං වා 

ස ාපත් තීන’’න් ති )පු. ප. 3-8) එත් ථ ආරම්  මණ, රූපාරූපාරම්  ණානන් ති 

අත් මථො. ‘‘අට් ඨිකසඤ් ඤාසහ තං සතිසම් මබොජ් ඣඞ්  ං භාමවතී’’ති (සං. නි. 

5.238) එත් ථ නිස ්සමය, අට් ඨිකසඤ ්ඤානිස් සයං අට් ඨිකසඤ් ඤං භාමවත් වා 
පටිලද් ධන් ති අත් මථො. ‘‘ඉදං සුඛං ඉ ාය පීතියා සහ තං මහොති සහජාතං 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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සම් පයුත් ත’’න් ති )විභ. 578) එත් ථ සංසට් මඨ, සම් මිස් සන් ති අත් මථො. 
ඉ ස ්මිම් පි පමද සංසට් මඨො අධිප් මපමතො. සාතසංසට් ඨා හි සාතසහ තාති 

වුත් තා. සා හි ඨමපත් වා චතුත් ථං ඣානං මසමසසු සාතසහ තා මහොති, සතිපි 

ච උමපක් ඛාසහ තත් මත මයභුඤයයවමසන සාතසහ තාති වුත් තා, 
පුරි ජ් ඣානමූලකත් තා වා චතුත් ථජ් ඣානස් ස සාතසහ තාය 

උමපක් ඛාසහ තාපි වුත් තාව මහොති, උමපක් ඛාය පන සන් මත සුමඛ 
වුත් තත් තා භ වතා සාතසහ තාති චතුත් ථජ් ඣානසම් පයුත් තාපි වුත් තාව 
මහොති. 

සමයථො ච විපස්සනා චාති කා ච් ඡන් දාදමයො පච් චනීකධම් ම  සම ති 
විනාමසතීති ස මථො. ස ාධිස් මසතං නා ං. අනිච් චතාදිවමසන විවිමධහි 
ආකාමරහි ධම් ම  පස් සතීති විපස් සනා. පඤ් ඤාමයතං නා ං. ඉම  පන ද් මව 

දසුත් තරපරියාමය පුබ් බභා ාති වුත් තා, සඞ් ගීතිපරියාමය ච 

මලොකියමලොකුත් තරමිස් සකාති. තයෙො සමාධීති සවිතක් මකො සවිචාමරො 

ස ාධි, අවිතක් මකො විචාර ත් මතො ස ාධි, අවිතක් මකො අවිචාමරො ස ාධි. 

සම් පමයො වමසන වත් ත ාමනන සහ විතක් මකන සවිතක් මකො, සහ 

විචාමරන සවිචාමරො. මසො ඛණිකස ාධි, විපස ්සනාස ාධි, උපචාරස ාධි, 
පඨ ජ් ඣානස ාධි. නත් ථි එතස් ස විතක් මකොති අවිතක් මකො. 

විතක් කවිචාමරසු විචාමරො  ත් තා පර ා ප ාණං එතස ්සාති විචාර ත් මතො, 
විචාරමතො උත් තරි විතක් මකන සම් පමයො ං න  ච් ඡතීති අත් මථො. මසො 

පඤ ්චකනමය දුතියජ් ඣානස ාධි, තදුභයවිරහිමතො අවිතක් මකො අවිචාමරො 

ස ාධි. මසො චතුක් කනමය දුතියජ් ඣානාදි, පඤ ්චකනමය තතියජ් ඣානාදි 
රූපාවචරස ාධි. ඉම  තමයොපි මලොකියා එව. සඞ් ගීතිපරියාමය අපමරපි 

තමයො ස ාධී වුත් තා – ‘‘සුඤ ්ඤමතො ස ාධි, අනිමිත් මතො ස ාධි, 

අප් පණිහිමතො ස ාධී’’ති )දී. නි. 3.305). න මත ඉධ අධිප් මපතා. 

චත්තායරො සතිපට්ඨානාති කායානුපස් සනාසතිපට් ඨානං, 

මවදනානුපස් සනාසතිපට් ඨානං, චිත් තානුපස් සනාසතිපට් ඨානං, 
ධම්  ානුපස් සනාසතිපට් ඨානං. පුබ් බභාම  චුද් දසවිමධන කායං 

පරිග්  ණ් හමතො කායානුපස් සනාසතිපට් ඨානං, නවවිමධන මවදනං 

පරිග්  ණ් හමතො මවදනානුපස් සනාසතිපට් ඨානං, මසොළසවිමධන චිත් තං 

පරිග්  ණ් හමතො චිත් තානුපස් සනාසතිපට් ඨානං, පඤ ්චවිමධන ධම් ම  
පරිග්  ණ් හමතො ධම්  ානුපස් සනාසතිපට් ඨානං මවදිතබ් බං. මලොකුත් තරං පන 

ඉධ න අධිප් මපතං. පඤ්චඞ්ගියකො සමාධීති පඤ් ච අඞ්  ානි අස් ස සන් තීති 

පඤ ්චඞ් ගිමකො, චතුත් ථජ් ඣානස ාධි. පීතිඵරණතා, සුඛඵරණතා, 

මචමතොඵරණතා, ආමලොකඵරණතා, පච් චමවක් ඛණනිමිත් තන් ති පඤ ්ච 

අඞ්  ානි. පීතිං ඵර ානා උප් පජ් ජතීති ද් වීසු ඣාමනසු පඤ් ඤා පීතිඵරණතා 

නා . සුඛං ඵර ානා උප් පජ් ජතීති තීසු ඣාමනසු පඤ් ඤා සුඛඵරණතා නා . 

පමරසං මචමතො ඵර ානා උප් පජ් ජතීති මචමතොපරියපඤ් ඤා යචයතොඵරණතා 

නා . ආමලොකං ඵර ානා උප් පජ් ජතීති දිබ් බචක් ඛුපඤ ්ඤා ආයලොකඵරණතා 
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නා . පච් චමවක් ඛණඤාණං පච්චයවක්ඛණනිමිත්තං නා . වුත් තම් පි මචතං 
– 

‘‘ද් වීසු ඣාමනසු පඤ් ඤා පීතිඵරණතා, තීසු ඣාමනසු පඤ් ඤා 

සුඛඵරණතා, පරචිත් තපඤ් ඤා මචමතොඵරණතා, දිබ් බචක් ඛුපඤ් ඤා 

ආමලොකඵරණතා, තම් හා තම් හා ස ාධිම් හා වුට් ඨිතස් ස 

පච් චමවක් ඛණඤාණං පච් චමවක් ඛණනිමිත් ත’’න් ති )විභ. 804). 

තඤ ්හි වුට් ඨිතස ාධිස් ස පවත් තාකාර හණමතො නිමිත් තන් ති වුත් තං. 

තත් ථ ච පීතිඵරණතා සුඛඵරණතා ද් මව පාදා විය, මචමතොඵරණතා 

ආමලොකඵරණතා ද් මව හත් ථා විය, අභිඤ් ඤාපාදකං චතුත් ථජ් ඣානං 

 ජ් ඣි කාමයො විය, පච් චමවක් ඛණනිමිත් තං සීසං විය. ඉති ආයස්  ා 
ධම්  මසනාපති සාරිපුත් තත් මථමරො පඤ් චඞ් ගිකං සම්  ාස ාධිං 
අඞ්  පච් චඞ්  සම් පන් නං පුරිසං විය කත් වා දස් මසසි. 

ඡ අනුස්සතිට්ඨානානීති පුනප් පුනං උප් පජ් ජනමතො සතිමයො එව 

අනුස ්සතිමයො, පවත් තිතබ් බට් ඨානස් මිංමයව පවත් තත් තා සද් ධාපබ් බජිතස් ස 

කුලපුත් තස් ස අනුරූපා සතිමයොතිපි අනුස් සතිමයො, අනුස් සතිමයො එව 

පීතිආදීනං ඨානත් තා අනුස ්සතිට් ඨානානි. කත ානි ඡ? බුද් ධානුස ්සති 
ධම්  ානුස් සති සඞ් ඝානුස් සති සීලානුස් සති චා ානුස් සති මදවතානුස් සති )දී. 

නි. 3.327). යබොජ්ඣඞ්ගාති මබොධියා, මබොධිස ්ස වා අඞ්  ා. ඉදං වුත් තං මහොති 
– යා එසා ධම්  සා ග් ගී යාය මලොකුත් තර ග්  ක් ඛමණ උප් පජ් ජ ානාය 

ලීනුද් ධච් චපතිට් ඨානායූහනකා සුඛත් තකිල ථානුමයො උච් මඡදසස් සතාභිනි
මවසාදීනං අමනමකසං උපද් දවානං පටිපක් ඛභූතාය 
සතිධම්  විචයවීරියපීතිපස් සද් ධිස ාධිඋමපක් ඛාසඞ් ඛාතාය ධම්  සා ග් ගියා 

අරියසාවමකො බුජ් ඣතීති කත් වා මබොධීති වුච් චති. බුජ්ඣතීති 

කිමලසසන් තානනිද් දාය වුට් ඨහති, චත් තාරි වා අරියසච් චානි පටිවිජ් ඣති, 

නිබ් බානම ව වා සච් ඡිකමරොති, තස් සා ධම්  සා ග් ගිසඞ් ඛාතාය මබොධියා 
අඞ්  ාතිපි මබොජ් ඣඞ්  ා ඣානඞ්   ග්  ඞ්  ාදමයො විය. මයො පමනස 

යථාවුත් තප් පකාරාය එතාය ධම්  සා ග් ගියා බුජ් ඣතීති කත් වා 

අරියසාවමකො මබොධීති වුච් චති, තස් ස මබොධිස් ස අඞ්  ාතිපි මබොජ් ඣඞ්  ා 
මසනඞ්  රථඞ්  ාදමයො විය. මතනාහු අට් ඨකථාචරියා ‘‘බුජ් ඣනකස ්ස 

පුග්  ලස ්ස අඞ්  ාති වා මබොජ් ඣඞ්  ා’’ති. අපිච ‘‘මබොජ් ඣඞ්  ාති 

මකනට් මඨන මබොජ් ඣඞ්  ා, මබොධාය සංවත් තන් තීති 

මබොජ් ඣඞ්  ා’’තිආදිනා (පටි.  . 2.17) නමයන මබොජ් ඣඞ්  ට් මඨො 

මවදිතබ් මබො. අරියෙො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොති තංතං ග්  වජ් ඣකිමලමසහි 
ආරකත් තා අරියභාවකරත් තා අරියඵලපටිලාභකරත් තා ච අරිමයො. අට් ඨ 

අඞ්  ානි අස් සාති අට් ඨඞ් ගිමකො. මසොයං චතුරඞ් ගිකා විය මසනා, පඤ ්චඞ් ගිකං 

විය ච තූරියං අඞ්   ත් තම ව මහොති, අඞ්  විනිමුත් මතො නත් ථි. 
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මබොජ් ඣඞ්   ග්  ඞ්  ා මලොකුත් තරා, දසුත් තරපරියාමයන පුබ් බභා ාපි 
ලබ් භන් ති. 

නව පාරිසුද්ධිපධානිෙඞ්ගානීති සීලවිසුද් ධි පාරිසුද් ධිපධානියඞ්  ං, 

චිත් තවිසුද් ධි පාරිසුද් ධිපධානියඞ්  ං, දිට් ඨිවිසුද් ධි පාරිසුද් ධිපධානියඞ්  ං, 

කඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධි පාරිසුද් ධිපධානියඞ්  ං,  ග්  ා ග්  ඤාණදස් සනවිසුද් ධි 

පාරිසුද් ධිපධානියඞ්  ං, පටිපදාඤාණදස් සනවිසුද් ධි පාරිසුද් ධිපධානියඞ්  ං, 

ඤාණදස ්සනවිසුද් ධි පාරිසුද් ධිපධානියඞ්  ං, පඤ ්ඤා පාරිසුද් ධිපධානියඞ්  ං, 

විමුත් ති පාරිසුද් ධිපධානියඞ්  ං )දී. නි. 3.359). සීලවිසුද්ධීති විසුද් ධිං පාමපතුං 
ස ත් ථං චතුපාරිසුද් ධිසීලං. තඤ් හි දුස් සීලය ලං විමසොමධති. 

පාරිසුද්ධිපධානිෙඞ්ගන් ති පරිසුද් ධභාවස් ස පධානං උත් ත ං අඞ්  ං. 

චිත්තවිසුද්ධීති විපස් සනාය පදට් ඨානභූතා පගුණා අට් ඨ ස ාපත් තිමයො. තා හි 

කා ච් ඡන් දාදිචිත් ත ලං විමසොමධන් ති. දිට්ඨිවිසුද්ධීති 
සප් පච් චයනා රූපදස් සනං. තඤ් හි සත් තදිට් ඨි ලං විමසොමධති. 

කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධීති පච් චයාකාරඤාණං. මතන හි තීසු අද් ධාසු 
පච් චයවමසන ධම්  ා පවත් තන් තීති පස් සන් මතො තීසුපි අද් ධාසු 

සත් තකඞ් ඛා ලං විතරන් මතො විසුජ් ඣති. මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධීති 
උදයබ් බයානුපස් සනක් ඛමණ උප් පන් නා 
ඔභාසඤාණපීතිපස් සද් ධිසුඛඅධිම ොක් ඛපග්  හඋපට් ඨානඋමපක් ඛානිකන් තී

ති දස විපස් සනුපක් කිමලසා, න  ග් ම ො, වීථිපටිපන් නං උදයබ් බයඤාණං 
 ග් ම ොති එවං  ග්  ා ග් ම  ඤාණං නා . මතන හි අ ග්   ලං විමසොමධති. 

පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධීති වීථිපටිපන් නං උදයබ් බයානුපස් සනාඤාණං 
භඞ්  ානුපස් සනාඤාණං භයතුපට් ඨානානුපස් සනාඤාණං 
ආදීනවානුපස් සනාඤාණං නිබ් බිදානුපස් සනාඤාණං මුඤ් චිතුක යතාඤාණං 
පටිසඞ් ඛානුපස් සනාඤාණං සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණං අනුමලො ඤාණන් ති 
ඉ ානි නව විපස් සනාඤාණානි. තානි හි නිච් චසඤ් ඤාදි ලං විමසොමධන් ති. 

ඤාණදස්සනවිසුද්ධීති චතුඅරිය ග්  පඤ් ඤා. සා හි සමුච් මඡදමතො 

සකසක ග්  වජ් ඣකිමලස ලං විමසොමධති. පඤ්ඤාති අරහත් තඵලපඤ් ඤා. 

විමුත්තීති අරහත් තඵලවිමුත් ති. 

දසකසිණාෙතනානීති ‘‘පථවීකසිණම මකො සඤ ්ජානාති උද් ධං අමධො 

තිරියං අද් වයං අප් ප ාණං, ආමපොකසිණම මකො සඤ් ජානාති…මප.… 
මතමජොකසිණම මකො සඤ් ජානාති…මප.… වාමයොකසිණම මකො 
සඤ ්ජානාති…මප.… නීලකසිණම මකො සඤ් ජානාති…මප.… 
පීතකසිණම මකො සඤ් ජානාති…මප.… මලොහිතකසිණම මකො 
සඤ ්ජානාති…මප.… ඔදාතකසිණම මකො සඤ් ජානාති…මප.… 
ආකාසකසිණම මකො සඤ් ජානාති…මප.… විඤ ්ඤාණකසිණම මකො 

සඤ ්ජානාති උද් ධං අමධො තිරියං අද් වයං අප් ප ාණ’’න් ති )අ. නි. 10.25; දී. 

නි. 3.360) එවං වුත් තානි දස. එතානි හි සකලඵරණට් මඨන කසිණානි, 
තදාරම්  ණානං ධම්  ානං මඛත් තට් මඨන අධිට් ඨානට් මඨන වා ආයතනානි. 
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උද්ධන් ති උපරි  නතලාභිමුඛං. අයධොති මහට් ඨාභූමිතලාභිමුඛං. තිරිෙන් ති 
මඛත් ත ණ් ඩලමිව ස න් තා පරිච් ඡින් නං. එකච් මචො හි උද් ධම ව කසිණං 

වඩ් මඪති එකච් මචො අමධො, එකච් මචො ස න් තමතො. එමකොපි මතන මතන වා 
කාරමණන එවං පසාමරති ආමලොකමිව රූපදස් සනකාම ො. මතන වුත් තං – 

‘‘පථවීකසිණම මකො සඤ් ජානාති උද් ධං අමධො තිරිය’’න් ති )අ. නි. 10.25; 

දී. නි. 3.360). අද්වෙන් ති ඉදං පන එකස් ස අඤ් ඤභාවානුප  නත් ථං 

වුත් තං. යථා හි උදකං පවිට් ඨස් ස සබ් බදිසාසු උදකම ව මහොති න අඤ් ඤං, 

එවම ව පථවීකසිණං පථවීකසිණම ව මහොති, නත් ථි තස් ස 

අඤ ්ඤකසිණසම් මභමදොති. එස නමයො සබ් බත් ථ. අප්පමාණන් ති ඉදං තස් ස 
තස් ස ඵරණඅප් ප ාණවමසන වුත් තං. තඤ් හි  නසා ඵරන් මතො සකලම ව 

ඵරති, න ‘‘අය ස් ස ආදි ඉදං  ජ් ඣ’’න් ති ප ාණං  ණ් හාතීති. 

ආකාසකසිණන් ති කසිණුග් ඝාටි ාකාමසො පරිච් මඡදාකාසකසිණඤ් ච. 

විඤ්ඤාණකසිණන් ති කසිණුග් ඝාටි ාකාමස පවත් තවිඤ් ඤාණං. තත් ථ 

කසිණවමසන කසිණුග් ඝාටි ාකාමස, කසිණුග් ඝාටි ාකාසවමසන තත් ථ 

පවත් තවිඤ් ඤාමණ උද් ධංඅමධොතිරියතා මවදිතබ් බා, 
පරිච් මඡදාකාසකසිණස් සපි වඩ් ඪනීයත් තා තස ්ස වමසනපීති. 

26. ඉදානි භාවනාපමභදං දස් මසන් මතො ද්යව භාවනාතිආදි ාහ. තත් ථ 

යලොකිොතිආදීසු මලොමකො වුච් චති ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් මඨන වට් ටං, තස් මිං 

පරියාපන් නභාමවන මලොමක නියුත් තාති මලොකියා, මලොකියානං ධම්  ානං 

භාවනා මලොකියා. කිඤ් චාපි ධම්  ානං භාවනාති මවොහාරවමසන වුච් චති, 

මතහි පන විසුං භාවනා නත් ථි. මත එව හි ධම්  ා භාවිය ානා භාවනාති 

වුච් චන් ති. උත් තිණ් ණාති උත් තරා, මලොමක අපරියාපන් නභාමවන 

මලොකමතො උත් තරාති යලොකුත්තරා. 

රූපභවසඞ් ඛාමත රූමප අවචරන් තීති රූපාවචරා. කුසලසද් මදො පමනත් ථ 

ආමරො යඅනවජ් ජමඡකසුඛවිපාමකසු දිස් සති. ‘‘කච් චි නු මභොමතො කුසලං? 

කච් චි මභොමතො අනා ය’’න් තිආදීසු )ජා. 1.15.146; 2.20.129) ආමරොම ය. 

‘‘කතම ො පන, භන් මත, කායස ාචාමරො කුසමලො? මයො මඛො,  හාරාජ, 

කායස ාචාමරො අනවජ් මජො’’ති ) . නි. 2.361) ච ‘‘පුන චපරං, භන් මත, 

එතදානුත් තරියං, යථා භ වා ධම්  ං මදමසති කුසමලසු ධම් ම සූ’’ති )දී. නි. 

3.145) ච එව ාදීසු අනවජ් මජ. ‘‘තං කිං  ඤ ්ඤසි, රාජකු ාර, කුසමලො ත් වං 

රථස් ස අඞ්  පච් චඞ්  ාන’’න් ති? ( . නි. 2.87) ‘‘කුසලා නච් චගීතස් ස 

සික් ඛිතා චාතුරිත් ථිමයො’’ති )ජා. 2.22.94) ච ආදීසු මඡමක. ‘‘කුසලානං 

ධම්  ානං ස ාදානමහතු එවමිදං පුඤ් ඤං පවඩ් ඪතී’’ති )දී. නි. 3.80) 

‘‘කුසලස ්ස කම්  ස් ස කතත් තා උපචිතත් තා’’ති )ධ. ස. 431) ච ආදීසු 
සුඛවිපාමක. ස් වායමිධ ආමරොම යපි අනවජ් මජපි සුඛවිපාමකපි වට් ටති. 
වචනත් මථො පමනත් ථ කුච් ඡිමත පාපමක ධම් ම  සලයන් ති චලයන් ති 

කම් මපන් ති විද් ධංමසන් තීති කුසලා, කුච් ඡිමතන වා ආකාමරන සයන් ති 

පවත් තන් තීති කුසා, මත අකුසලසඞ් ඛාමත කුමස ලුනන් ති ඡින් දන් තීති 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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කුසලා, කුච් ඡිතානං වා සානමතො තනුකරණමතො කුසං, ඤාණං. මතන 

කුමසන ලාතබ් බා  මහතබ් බා පවත් මතතබ් බාති කුසලා, යථා වා කුසා 

උභයභා  තං හත් ථප් පමදසං ලුනන් ති, එවමිම පි 

උප් පන් නානුප් පන් නභාමවන උභයභා  තං සංකිමලසපක් ඛං ලුනන් ති, 

තස්  ා කුසා විය ලුනන් තීති කුසලා. මතසං රූපාවචරකුසලානං භාවනා. 

අරූපභවසඞ් ඛාමත අරූමප අවචරන් තීති අරූපාවචරා. මතභූ කවට් මට 

පරියාපන් නා අන් මතො ධාති පරියාපන් නා, තස් මිං න පරියාපන් නාති 

අපරිොපන්නා, මලොකුත් තරා. 

කා ාවචරකුසලානං ධම්  ානං භාවනා කස්  ා න වුත් තාති මච? 
අප් පනාප් පත් තාය එව භාවනාය අභිධම් ම  භාවනාති අධිප් මපතත් තා. 
වුත් තඤ ්හි තත් ථ – 

‘‘මයො විහිමතසු වා කම්  ායතමනසු මයො විහිමතසු වා 
සිප් පායතමනසු මයො විහිමතසු වා විජ් ජාට් ඨාමනසු කම්  ස ්සකතං වා 

සච් චානුමලොමිකං වා රූපං අනිච් චන් ති වා, මවදනා අනිච් චාති වා, 

සඤ ්ඤා අනිච් චාති වා, සඞ් ඛාරා අනිච් චාති වා, විඤ් ඤාණං අනිච් චන් ති 
වා යං එවරූපං අනුමලොමිකං ඛන් තිං දිට් ඨිං රුචිං මුදිං මපක් ඛං 

ධම්  නිජ් ඣානක් ඛන් තිං පරමතො අසුත් වා පටිලභති, අයං වුච් චති 
චින් තා යා පඤ ්ඤා. මයො විහිමතසු වා කම්  ායතමනසු…මප.… 

ධම්  නිජ් ඣානක් ඛන් තිං පරමතො සුත් වා පටිලභති, අයං වුච් චති 
සුත යා පඤ් ඤා. සබ් බාපි ස ාපන් නස ්ස පඤ් ඤා භාවනා යා 

පඤ ්ඤා’’ති )විභ. 768). 

සා පන කා ාවචරභාවනා ආවජ් ජනභවඞ්  පාමතහි අන් තරිතත් තා 
භාවනාති න වුත් තාති මවදිතබ් බා. සබ් මබසං පන පුඤ් ඤානං 
තිවිධපුඤ ්ඤකිරියවත් ථූනං අන් මතො ධත් තා 
උපචාරස ාධිවිපස් සනාස ාධීනං භාවනා යපුඤ් ඤතා සිද් ධා. ඉධ පන 

මලොකියභාවනාය එව සඞ්  හිතා. රූපාරූපාවචරානං තිවිධභාමව හීනාති 

ලා කා. හීනුත් ත ානං  ජ් මඣ භවා මජ්ඣා,  ජ් ඣි ාතිපි පාමඨො. 

පධානභාවං නීතාති පණීතා, උත් ත ාති අත් මථො. ආයූහනවමසන අයං 
හීන ජ් ඣි පණීතතා මවදිතබ් බා. යස් සා හි ආයූහනක් ඛමණ ඡන් මදො වා 

හීමනො මහොති වීරියං වා චිත් තං වා වී ංසා වා, සා හීනා නා . යස් සා මත 

ධම්  ා  ජ් ඣි ා, සා  ජ් ඣි ා නා . යස් සා මත ධම්  ා පණීතා, සා පණීතා 

නා . මුදුමකහි වා ඉන් ද්රිමයහි සම් පයුත් තා හීනා නා ,  ජ් ඣිම හි 

ඉන් ද්රිමයහි සම් පයුත් තා  ජ් ඣි ා, අධි ත් මතහි ඉන් ද්රිමයහි සම් පයුත් තා 
පණීතා නා . අපරියාපන් නාය හීන ජ් ඣි ත් තාභාවා පණීතතා එව වුත් තා. 
සා හි උත් ත ට් මඨන අතප් පකට් මඨන ච පණීතා. 
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27. පඨ භාවනාචතුක් මක භායවතීති එකස් මිංමයව ඛමණ තථා තථා 

පටිවිජ් ඣන් මතො අරිය ග්  ං භාමවති. දුතියභාවනාචතුක් මක එසනාභාවනාති 
අප් පනාපුබ් බභාම  භාවනා. සා හි අප් පනං එසන් ති එතායාති එසනාති 

වුත් තා. පටිලාභභාවනාති අප් පනාභාවනා. සා හි තාය එසනාය පටිලබ් භතීති 

පටිලාමභොති වුත් තා. එකරසාභාවනාති පටිලාමභ වසීභාවං පත් තුකා ස් ස 
පමයො කාමල භාවනා. සා හි මතන මතන පහාමනන මතහි මතහි කිමලමසහි 
විමුත් තත් තා විමුත් තිරමසන එකරසාති කත් වා එකරසාති වුත් තා. 

ආයසවනාභාවනාති පටිලාමභ වසිප් පත් තස් ස යථාරුචි පරිමභො කාමල 
භාවනා. සා හි භුඤසං මසවීයතීති ආමසවනාති වුත් තා. මකචි පන 

‘‘ආමසවනාභාවනා වසීකම්  ං, එකරසාභාවනා සබ් බත් ථිකා’’ති 

වණ් ණයන් ති. චතුක් කවිභාම  සමාධිං සමාපජ්ජන්තානන් ති 

වත් ත ානසමීමප වත් ත ානවචනං. තත්ථජාතාති තස් මිං පුබ් බභාම  ජාතා. 

එකරසා යහොන්තීති අප් පනුප් පාදමන ස ානකිච් චා මහොන් ති. සමාධිං

සමාපන්නානන් ති අප් පිතප් පනානං. තත්ථ ජාතාති තස් සා අප් පනාය ජාතා. 

අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති ස ප් පවත් තියා අඤ් ඤ ඤ් ඤං 

නාතික් ක න් ති. අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රිෙං භාවෙයතොතිආදීසු 
එකක් ඛමණපි එමකකස් ස ඉන් ද්රියස් ස සකසකකිච් චකරමණ 
තංතංනිස ්සයවමසන සකසකකිච් චකාරකානි මසසානිපි ඉන් ද්රියානි 
විමුත් තිරමසන එකරසා මහොන් තීති විමුත් තිරමසමනව එකරසට් මඨන 
භාවනා. බලමබොජ් ඣඞ්   ග්  ඞ් ම සුපි එමසව නමයො. එකරසාති ච 
ලිඞ්  විපල් ලාමසො කමතො. 

ඉධ භික්ඛූති ඉ ස් මිං සාසමන භික් ඛු. සංසාමර භයං ඉක් ඛතීති භික් ඛු. 

පුබ්බණ්හසමෙන් තිආදීසු අච් චන් තසංමයො ත් මථ උපමයො වචනං, 

අත් ථමතො පන භුඤම්  ම ව, දිවසස ්ස පුබ් බකාමලති අත් මථො. ආයසවතීති 

වසිප් පත් තං ස ාධිං භුඤසං මසවති. මජ්ඣන්හිකසමෙන් ති දිවසස් ස 

 ජ් ඣකාමල. සාෙන්හසමෙන් ති දිවසස් ස සායන් හකාමල. පුයරභත්තන් ති 

දිවාභත් තමතො පුමරකාමල. පච්ඡාභත්තන් ති දිවාභත් තමතො පච් ඡාකාමල. 

පුරියමපි ොයමති රත් තියා පඨම  මකොට් ඨාමස. කායළති කාළපක් මඛ. 

ජුණ්යහති සුක් කපක් මඛ. පුරියමපි වයෙොඛන්යධති පඨම  

වමයොමකොට් ඨාමස, පඨ වමයති අත් මථො. තීසු ච වමයසු වස් සසතායුකස ්ස 
පුරිසස ්ස එමකකස් මිං වමය චතු ාසාධිකානි මතත් තිංස වස් සානි මහොන් ති. 

28. තතියභාවනාචතුක් මක තත්ථ ජාතානං ධම්මානං 

අනතිවත්තනට්යඨනාති තත් ථ මනක් ඛම්  ාදීසු භාවනාවිමසමසසු ජාතානං 
ස ාධිපඤ් ඤාසඞ් ඛාතානං යු නද් ධධම්  ානං අඤ් ඤ ඤ් ඤං 

අනතික් ක නභාමවන. ඉන්ද්රිොනං එකරසට්යඨනාති තත් මථව සද් ධාදීනං 
ඉන් ද්රියානං නානාකිමලමසහි විමුත් තත් තා විමුත් තිරමසන එකරසභාමවන. 

තදුපගවීරිෙවාහනට්යඨනාති මතසං අනතිවත් තනඑකරසභාවානං 
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අනුච් ඡවිකස ්ස වීරියස් ස වාහනභාමවන. ආයසවනට්යඨනාති යා තස් ස තස් මිං 
ස මය පවත් තා ආමසවනා. තස් සා ආමසවනාය ආමසවනභාමවන. 

රූපසඤ්ඤන් ති කුසලවිපාකකිරියවමසන පඤ ්චදසවිධං 
රූපාවචරජ් ඣානසඞ් ඛාතං රූපසඤ් ඤං. රූපාවචරජ් ඣානම් පි හි රූපන් ති 

වුච් චති ‘‘රූපී රූපානි පස් සතී’’තිආදීසු )දී. නි. 2.174; අ. නි. 8.66; ධ. ස. 

248), තස් ස ඣානස් ස ආරම්  ණම් පි ‘‘බහිද් ධා රූපානි පස් සති 

සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානී’’තිආදීසු )දී. නි. 2.173; අ. නි. 8.65-66; ධ. ස. 247, 

249). රූපාවචරජ් ඣානඤ් හි සඤ ්ඤාසීමසන රූමප සඤ් ඤාති කත් වා 

රූපසඤ් ඤාති වුච් චති. පටිඝසඤ්ඤන් ති කුසලවිපාකා පඤ් ච, අකුසලවිපාකා 
පඤ ්චාති එවං දසවිධං පටිඝසඤ් ඤං. ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාණසම් පයුත් තා හි 

සඤ ්ඤා චක් ඛාදීනං වත් ථූනං රූපාදීනං ආරම්  ණානඤ් ච පටිඝාමතන 
උප් පන් නත් තා පටිඝසඤ් ඤාති වුච් චති. රූපසඤ් ඤා සද් දසඤ් ඤා 
 න් ධසඤ් ඤා රසසඤ් ඤා මඵොට් ඨබ් බසඤ් ඤාතිපි එතිස් සා එව නා ං. 

නානත්තසඤ්ඤන් ති අට් ඨ කා ාවචරකුසලසඤ් ඤා, ද් වාදස අකුසලසඤ් ඤා, 

එකාදස කා ාවචරකුසලවිපාකසඤ් ඤා, ද් මව අකුසලවිපාකසඤ් ඤා, එකාදස 
කා ාවචරකිරියසඤ් ඤාති එවං චතුචත් තාලීසවිධං නානත් තසඤ් ඤං. සා හි 
නානත් මත නානාසභාමව රූපසද් දාදිමභමද ම ොචමර පවත් තා සඤ් ඤාති 

නානත් තසඤ් ඤා, චතුචත් තාලීසමභදමතො නානත් තා නානාසභාවා 
අඤ ්ඤ ඤ් ඤං අසදිසා සඤ් ඤාති වා නානත් තසඤ් ඤාති වුච් චති. 
සඤ ්ඤාබහුකත් මතපි ජාතිග්  හමණන එකවචනං කතං. 

නිච්චසඤ්ඤන් ති නිච් චන් ති සඤ් ඤං නිච් චසඤ් ඤං. එවං සුඛසඤ් ඤං 

අත් තසඤ් ඤං. නන්දින් ති සප් පීතිකං තණ් හං. රාගන් ති නිප් පීතිකං තණ් හං. 

සමුදෙන් ති රා ස් ස සමුදයං. අථ වා භඞ්  ානුපස් සනාය භඞ්  ස් මසව 

දස් සනමතො සඞ් ඛාරානං උදයං. ආදානන් ති නිබ් බත් තනවමසන කිමලසානං, 

අමදොසදස් සාවිතාය සඞ් ඛතාරම්  ණස ්ස වා ආදානං. ඝනසඤ්ඤන් ති 

සන් තතිවමසන ඝනන් ති සඤ් ඤං. ආයූහනන් ති සඞ් ඛාරානං අත් ථාය 

පමයො කරණං. ධුවසඤ්ඤන් ති ථිරන් ති සඤ් ඤං. නිමිත්තන් ති 

නිච් චනිමිත් තං. පණිධින් ති සුඛපත් ථනං. අභිනියවසන් ති අත් ථි අත් තාති 

අභිනිමවසං. සාරාදානාභිනියවසන් ති නිච් චසාරත් තසාර හණාභිනිමවසං. 

සම්යමොහාභිනියවසන් ති ‘‘අමහොසිං නු මඛො අහං 

අතීත ද් ධාන’’න් තිආදිවමසන )සං. නි. 2.20) ‘‘ඉස් සරමතො මලොමකො 

සම් මභොතී’’තිආදිවමසන ච සම් ම ොහාභිනිමවසං. ආලොභිනියවසන් ති 

ආදීනවාදස් සමනන අල් ලීයිතබ් බමිදන් ති අභිනිමවසං. අප්පටිසඞ්ඛන් ති 

අනුපාය හණං. සඤ්යඤොගාභිනියවසන් ති කා මයො ාදිකං 
කිමලසප් පවත් තිං. 

දිට්යඨකට්යඨති දිට් ඨීහි සහ එකස් මිං ඨිතාති දිට් මඨකට් ඨා. මත 

දිට් මඨකට් මඨ. කිමලමසන් ති උපතාමපන් ති, විබාමධන් ති වාති කිමලසා. මත 
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පටුන 

කිමලමස. දුවිධඤ් හි එකට් ඨං පහාමනකට් ඨං සහමජකට් ඨඤ ්ච. 
පහාමනකට් ඨං සක් කායදිට් ඨිපමුඛාහි මතසට් ඨියා දිට් ඨීහි සහ )පටි.  . අට් ඨ. 

2.1.118) යාව මසොතාපත් ති ග් ම න පහානා, තාව එකස ්මිං පුග්  මල ඨිතාති 
අත් මථො. ඉදමිධාධිප් මපතං. දසසු හි කිමලමසසු ඉධ දිට් ඨිකිමලමසොමයව 
ආ මතො. මසමසසු පන අපාය  නීමයො මලොමභො මදොමසො ම ොමහො  ාමනො 
විචිකිච් ඡා ථිනං උද් ධච් චං අහිරිකං අමනොත් තප් පන් ති නව කිමලසා දිට් ඨියා 

සහ පහාමනකට් ඨා හුත් වා මසොතාපත් ති ග් ම න පහීයන් ති, 
රා මදොසම ොහපමුමඛසු වා දියඩ් මඪසු කිමලසසහස් මසසු 
මසොතාපත් ති ග් ම න දිට් ඨියා පහීය ානාය දිට් ඨියා සහ අපාය  නීයා 

සබ් බකිමලසා පහාමනකට් ඨවමසන පහීයන් ති, සහමජකට් මඨ දිට් ඨියා සහ 
එකස ්මිං චිත් මත ඨිතාති අත් මථො. මසොතාපත් ති ග් ම න හි ද් වීසු 

දිට් ඨිසම් පයුත් තඅසඞ් ඛාරිකචිත් මතසු පහීය ාමනසු මතහි සහජාමතො 
මලොමභො ම ොමහො උද් ධච් චං අහිරිකං අමනොත් තප් පන් ති ඉම  කිමලසා 

සහමජකට් ඨවමසන පහීයන් ති, ද් වීසු දිට් ඨිසම් පයුත් තසසඞ් ඛාරිකචිත් මතසු 
පහීය ාමනසු මතහි සහජාමතො මලොමභො ම ොමහො ථිනං උද් ධච් චං අහිරිකං 

අමනොත් තප් පන් ති ඉම  කිමලසා සහමජකට් ඨවමසන පහීයන් ති. ඔළාරියක

කියලයසති ඔළාරිකභූමත කා රා බයාපාමද. අනුසහගයත කියලයසති 

සුඛු භූමත කා රා බයාපාමද. සබ්බකියලයසති  ග්  ත් තමයන 
පහීනාවමසමස. 

වීරිෙං වායහතීති මයො ාවචමරො වීරියං පවත් මතති. මහට් ඨා 
එසනාපටිලාභඑකරසආමසවනවචනානි භාවනානං විමසසදස් සනත් ථං 

වුත් තානි ‘‘එවංභූතා ච භාවනා’’ති. ඉධ ‘‘තත් ථ ජාතානං ධම්  ානං 
අනතිවත් තනට් මඨන ඉන් ද්රියානං එකරසට් මඨන තදුප වීරියවාහනට් මඨන 
ආමසවනට් මඨනා’’ති වචනානි භාවනාමහතුදස් සනත් ථං වුත් තානි ‘‘ඉමිනා ච 
ඉමිනා ච මහතුනා භාවනා’’ති. මහට් ඨා ආමසවනාභාවනාති 

නානාක් ඛණවමසන වුත් තා, ඉධ ආමසවනට් මඨන භාවනාති 

එකක් ඛණවමසනාති විමසමසො. රූපං පස්සන්යතො භායවතීතිආදීසු රූපාදීනි 
පස් සිතබ් බාකාමරන පස් සන් මතො භාමවතබ් බං භාවනං භාමවතීති අත් මථො. 

එකරසා යහොන්තීති විමුත් තිරමසන, කිච් චරමසන වා එකරසා මහොන් ති. 

විමුත්තිරයසොති සම් පත් තිරමසො. කිච් චසම් පත් තිඅත් මථන රමසො නා  
පවුච් චතීති හි වුත් තන් ති. 

භාමවතබ් බනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සච් ඡිකාතබ් බනිද් මදසවණ් ණනා 

29. සච් ඡිකාතබ් බනිද් මදමස දස එකුත් තරවිස් සජ් ජනානි 

පටිලාභසච් ඡිකිරියාවමසන වුත් තානි. තත් ථ අකුප්පා යචයතොවිමුත්තීති 

අරහත් තඵලවිමුත් ති. සා හි න කුප් පති න චලති න පරිහායතීති අකුප් පා, 

සබ් බකිමලමසහි චිත් තස් ස විමුත් තත් තා මචමතොවිමුත් තීති වුච් චති. විජ්ජාති 
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පටුන 

තිස් මසො විජ් ජා. විමුත්තීති දසුත් තරපරියාමයන අරහත් තඵලං වුත් තං, 
සඞ් ගීතිපරියාමයන පන ‘‘විමුත් තීති ද් මව විමුත් තිමයො චිත් තස ්ස ච අධිමුත් ති 

නිබ් බානඤ ්චා’’ති )දී. නි. අට් ඨ. 3.304) වුත් තං. එත් ථ ච අට් ඨ ස ාපත් තිමයො 

නීවරණාදීහි සුට් ඨු විමුත් තත් තා විමුත් ති නා , නිබ් බානං සබ් බසඞ් ඛතමතො 

විමුත් තත් තා විමුත් ති නා . තිස්යසො විජ්ජාති පුබ් මබනිවාසානුස් සතිඤාණං 
විජ් ජා සත් තානං චුතූපපාමත ඤාණං විජ් ජා ආසවානං ඛමය ඤාණං විජ් ජා. 

ත විජ් ඣනට් මඨන විජ් ජා, විදිතකරණට් මඨනාපි විජ් ජා. 
පුබ් මබනිවාසානුස් සතිඤාණඤ් හි උප් පජ් ජ ානං පුබ් මබනිවාසං ඡාමදත් වා 

ඨිතං ත ං විජ් ඣති, පුබ් මබනිවාසඤ් ච විදිතං කමරොතීති විජ් ජා. චුතූපපාමත 

ඤාණං චුතිපටිසන් ධිච් ඡාදකං ත ං විජ් ඣති, චුතූපපාතඤ් ච විදිතං කමරොතීති 

විජ් ජා. ආසවානං ඛමය ඤාණං චතුසච් චච් ඡාදකං ත ං විජ් ඣති, 

චතුසච් චධම් ම  ච විදිතං කමරොතීති විජ් ජා. චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානීති 

මසොතාපත් තිඵලං, සකදා ාමිඵලං, අනා ාමිඵලං, අරහත් තඵලං. පාපධම් ම  

සම ති විනාමසතීති ස මණො, ස ණස් ස භාමවො සා ඤ් ඤං. චතුන් නං 
අරිය ග්  ානම තං නා ං. සා ඤ් ඤස් ස ඵලානි සා ඤ් ඤඵලානි. 

පඤ්ච ධම්මක්ඛන්ධාති සීලක් ඛන් මධො, ස ාධික් ඛන් මධො, 

පඤ ්ඤාක් ඛන් මධො, විමුත් තික් ඛන් මධො, විමුත් තිඤාණදස් සනක් ඛන් මධො. 

ධම්මක්ඛන්ධාති ධම්  විභා ා ධම්  මකොට් ඨාසා. සීලක්ඛන්ධාදීසුපි එමසව 
නමයො. මලොකියමලොකුත් තරා සීලස ාධිපඤ් ඤා එව 

සීලස ාධිපඤ ්ඤාක් ඛන් ධා. සමුච් මඡදපටිප් පස ්සද් ධිනිස ්සරණවිමුත් තිමයො 
එව විමුත් තික් ඛන් මධො. තිවිධා විමුත් තිපච් චමවක් ඛණා එව 
විමුත් තිඤාණදස් සනක් ඛන් මධො. මසො මලොකිමයො එව. ජානනට් මඨන 

ඤාණම ව දස් සනට් මඨන දස් සනන් ති ඤාණදස ්සනං, විමුත් තීනං 
ඤාණදස ්සනං විමුත් තිඤාණදස් සනන් ති වුච් චති. 
වික් ඛම් භනතදඞ්  විමුත් තිමයො පන ස ාධිපඤ් ඤාක් ඛන් මධමහව සඞ්  හිතා. 

ඉම  පඤ් ච ධම්  ක් ඛන් ධා මසක් ඛානං මසක් ඛා, අමසක් ඛානං අමසක් ඛාති 
වුත් තා. එමතසු හි මලොකියා ච නිස් සරණවිමුත් ති ච මනවමසක් ඛානාමසක් ඛා. 

මසක් ඛා මහොන් තාපි මසක් ඛානං ඉම  ඉති මසක් ඛා, අමසක් ඛානං ඉම  ඉති 
අමසක් ඛාති වුච් චන් ති. ‘‘මසක් මඛන විමුත් තික් ඛන් මධන ස න් නා මතො 
මහොතී’’ති එත් ථ පන නිස් සරණවිමුත් තියා ආරම්  ණකරණවමසන 

ස න් නා මතොති මවදිතබ් මබො. ඡඅභිඤ්ඤාති ඡ අධිකානි ඤාණානි. කත ා 

ඡ? ඉද් ධිවිධඤාණං, දිබ් බමසොතධාතුඤාණං, පුබ් මබනිවාසානුස් සතිඤාණං, 

මචමතොපරියඤාණං, දිබ් බචක් ඛුඤාණං, ආසවානං ඛමය ඤාණන් ති ඉ ා ඡ. 

සත්තඛීණාසවබලානීති ඛීණා ආසවා අස් සාති ඛීණාසමවො, ඛීණාසවස් ස 

බලානි ඛීණාසවබලානි. කත ානි සත් ත? වුත් තානි භ වතා – 

‘‘ඉධ, භික් ඛමව, ඛීණාසවස් ස භික් ඛුමනො අනිච් චමතො සබ් මබ 

සඞ් ඛාරා යථාභූතං සම්  ප් පඤ ්ඤාය සුදිට් ඨා මහොන් ති. යම් පි, භික් ඛමව, 
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ඛීණාසවස් ස භික් ඛුමනො අනිච් චමතො සබ් මබ සඞ් ඛාරා යථාභූතං 

සම්  ප් පඤ් ඤාය සුදිට් ඨා මහොන් ති, ඉදම් පි, භික් ඛමව, ඛීණාසවස ්ස 

භික් ඛුමනො බලං මහොති, යං බලං ආ ම්   ඛීණාසමවො භික් ඛු ආසවානං 
ඛයං පටිජානාති ‘ඛීණා ම  ආසවා’ති. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛමව, ඛීණාසවස් ස භික් ඛුමනො අඞ්  ාරකාසූප ා 

කා ාති යථාභූතං සම්  ප් පඤ් ඤාය සුදිට් ඨා මහොන් ති. යම් පි, 
භික් ඛමව…මප.… ඉදම් පි ඛීණාසවස ්ස භික් ඛුමනො බලං 
මහොති…මප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛමව, ඛීණාසවස් ස භික් ඛුමනො විමවකනින් නං 
චිත් තං මහොති විමවකමපොණං විමවකපබ් භාරං විමවකට් ඨං 
මනක් ඛම්  ාභිරතං බයන් තීභූතං සබ් බමසො ආසවට් ඨානිමයහි ධම් ම හි. 

යම් පි, භික් ඛමව…මප.… ඉදම් පි ඛීණාසවස් ස භික් ඛුමනො බලං 
මහොති…මප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛමව, ඛීණාසවස් ස භික් ඛුමනො චත් තාමරො 
සතිපට් ඨානා භාවිතා මහොන් ති සුභාවිතා. පඤ් චින් ද්රියානි භාවිතානි 
මහොන් ති සුභාවිතානි. සත් ත මබොජ් ඣඞ්  ා භාවිතා මහොන් ති සුභාවිතා. 

අරිමයො අට් ඨඞ් ගිමකො  ග් ම ො භාවිමතො මහොති සුභාවිමතො. යම් පි, 

භික් ඛමව, ඛීණාසවස ්ස භික් ඛුමනො අරිමයො අට් ඨඞ් ගිමකො  ග් ම ො 

භාවිමතො මහොති සුභාවිමතො, ඉදම් පි ඛීණාසවස් ස භික් ඛුමනො බලං 

මහොති, යං බලං ආ ම්   ඛීණාසමවො භික් ඛු ආසවානං ඛයං පටිජානාති 

‘ඛීණා ම  ආසවා’’’ති )අ. නි. 10.90; දී. නි. 3.357; පටි.  . 2.44). 

තත් ථ පඨම න බමලන දුක් ඛසච් චපටිමවමධො, දුතිමයන 

සමුදයසච් චපටිමවමධො, තතිමයන නිමරොධසච් චපටිමවමධො, චතූහි 
 ග්  සච් චපටිමවමධො පකාසිමතො මහොති. 

අට්ඨවියමොක්ඛාති ආරම්  මණ අධිමුච් චනට් මඨන පච් චනීකධම් ම හි ච 

සුට් ඨු මුච් චනට් මඨන විම ොක් ඛා. ‘‘කතම  අට් ඨ? රූපී රූපානි පස් සති, අයං 

පඨම ො විම ොක් මඛො. අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී බහිද් ධා රූපානි පස් සති, අයං 

දුතිමයො විම ොක් මඛො. ‘සුභ’න් මතව අධිමුත් මතො මහොති, අයං තතිමයො 
විම ොක් මඛො. සබ් බමසො රූපසඤ් ඤානං ස තික් ක ා පටිඝසඤ් ඤානං 
අත් ථඞ්   ා නානත් තසඤ් ඤානං අ නසිකාරා ‘අනන් මතො ආකාමසො’ති 

ආකාසානඤ් චායතනං උපසම් පජ් ජ විහරති, අයං චතුත් මථො විම ොක් මඛො. 
සබ් බමසො ආකාසානඤ් චායතනං ස තික් කම්   ‘අනන් තං විඤ ්ඤාණ’න් ති 

විඤ ්ඤාණඤ් චායතනං උපසම් පජ් ජ විහරති, අයං පඤ ්චම ො විම ොක් මඛො. 
සබ් බමසො විඤ් ඤාණඤ් චායතනං ස තික් කම්   ‘නත් ථි කිඤ් චී’ති 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනං උපසම් පජ් ජ විහරති, අයං ඡට් මඨො විම ොක් මඛො. 
සබ් බමසො ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනං ස තික් කම්   
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මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං උපසම් පජ් ජ විහරති, අයං සත් තම ො 
විම ොක් මඛො. සබ් බමසො මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං ස තික් කම්   

සඤ ්ඤාමවදයිතනිමරොධං උපසම් පජ් ජ විහරති, අයං අට් ඨම ො 

විම ොක් මඛො’’ති )දී. නි. 2.174; 3.358; අ. නි. 8.66). 

නව අනුපුබ්බනියරොධාති නව අනුපටිපාටියා නිමරොධා. ‘‘කතම  නව? 

පඨ ං ඣානං ස ාපන් නස ්ස කා සඤ් ඤා නිරුද් ධා මහොති, දුතියං ඣානං 

ස ාපන් නස ්ස විතක් කවිචාරා නිරුද් ධා මහොන් ති, තතියං ඣානං 

ස ාපන් නස ්ස පීති නිරුද් ධා මහොති, චතුත් ථං ඣානං ස ාපන් නස ්ස 

අස් සාසපස් සාසා නිරුද් ධා මහොන් ති, ආකාසානඤ් චායතනං ස ාපන් නස ්ස 

රූපසඤ් ඤා නිරුද් ධා මහොති, විඤ් ඤාණඤ් චායතනං ස ාපන් නස ්ස 

ආකාසානඤ් චායතනසඤ් ඤා නිරුද් ධා මහොති, ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනං 

ස ාපන් නස ්ස විඤ ්ඤාණඤ් චායතනසඤ් ඤා නිරුද් ධා මහොති, 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං ස ාපන් නස ්ස ආකිඤ් චඤ් ඤායතනසඤ ්ඤා 

නිරුද් ධා මහොති, සඤ් ඤාමවදයිතනිමරොධං ස ාපන් නස ්ස සඤ් ඤා ච මවදනා 

ච නිරුද් ධා මහොන් තී’’ති )අ. නි. 9.31; දී. නි. 3.344, 359). 

දස අයසක්ඛා ධම්මාති උපරි සික් ඛිතබ් බාභාවමතො න සික් ඛන් තීති 

අමසක් ඛා. අථ වා තීසු සික් ඛාසු සික් ඛන් තීති මසක් ඛා, වුද් ධිප් පත් තා 

මසක් ඛාති අමසක් ඛා, අරහන් මතො. අමසක් ඛානං ඉම  ඉති අමසක් ඛා. 

‘‘කතම  දස? අමසක් ඛා සම්  ාදිට් ඨි, අමසක් මඛො සම්  ාසඞ් කප් මපො, 

අමසක් ඛා සම්  ාවාචා, අමසක් මඛො සම්  ාකම්  න් මතො, අමසක් මඛො 

සම්  ාආජීමවො, අමසක් මඛො සම්  ාවායාම ො, අමසක් ඛා සම්  ාසති, 

අමසක් මඛො සම්  ාස ාධි, අමසක් ඛං සම්  ාඤාණං, අමසක් ඛා 

සම්  ාවිමුත් තී’’ති )දී. නි. 3.348, 360). අයසක්ඛං සම්මාඤාණන් ති 

අරහත් තඵලපඤ් ඤං ඨමපත් වා මසසමලොකියපඤ් ඤා. සම්මාවිමුත්තීති 

අරහත් තඵලවිමුත් ති. අට් ඨකථායං )දී. නි. අට් ඨ. 3.348) පන වුත් තං – 

‘‘අමසක් ඛා සම්  ාදිට් ඨීතිආදමයො සබ් මබපි ඵලසම් පයුත් තධම්  ා 
එව. එත් ථ ච සම්  ාදිට් ඨි සම්  ාඤාණන් ති ද් වීසු ඨාමනසු පඤ් ඤාව 
කථිතා. සම්  ාවිමුත් තීති ඉමිනා පන පමදන වුත් තාවමසසා 
ඵලස ාපත් තිධම්  ා සඞ්  හිතා’’ති. 

සබ්බං, භික්ඛයව, සච්ඡිකාතබ්බන් තිආදීසු ආරම්  ණසච් ඡිකිරියා 

මවදිතබ් බා. රූපං පස්සන්යතො සච්ඡිකයරොතීතිආදීසු රූපාදීනි මලොකියානි 
පස් සිතබ් බාකාමරන පස් සන් මතො තාමනව රූපාදීනි ආරම්  ණසච් ඡිකිරියාය 

සච් ඡිකමරොති, රූපාදීනි වා පස් සිතබ් බාකාමරන පස් සන් මතො මතන මහතුනා 
සච් ඡිකාතබ් බං නිබ් බානං සච් ඡිකමරොති. පස් සන් මතොති හි පදං මහතුඅත් මථපි 
අක් ඛරචින් තකා ඉච් ඡන් ති. අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියාදීනි පන 
මලොකුත් තරානි පච් චමවක් ඛණවමසන පස් සන් මතො තාමනව 
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පටුන 

ආරම්  ණසච් ඡිකිරියාය සච් ඡිකමරොති. ‘‘අ මතො ධං නිබ් බානං 
පරිමයොසානට් මඨන සච් ඡිකමරොතී’’ති ඉදං 
පරිඤ් මඤයයපහාතබ් බසච් ඡිකාතබ් බභාමවතබ් මබසු සච් ඡිකාතබ් බත් තා 

උජුකම ව. යෙ යෙ ධම්මා සච්ඡිකතා යහොන්ති, යත යත ධම්මා ඵස්සිතා

යහොන්තීති ආරම්  ණසච් ඡිකිරියාය සච් ඡිකතා ආරම්  ණඵස් මසන ඵුට් ඨා 

මහොන් ති, පටිලාභසච් ඡිකිරියාය සච් ඡිකතා පටිලාභඵස් මසන ඵුට් ඨා 
මහොන් තීති. 

සච් ඡිකාතබ් බනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

හානභාගියචතුක් කනිද් මදසවණ් ණනා 

30. ඉදානි යස්  ා හානභාගියාදිතා එමකකස් මසව ස ාධිස් ස 

අවත් ථාමභමදන මහොති, තස්  ා හානභාගියචතුක් කං එකමතොමයව නිද් දිට් ඨං. 

තත් ථ පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභින් ති පඨ ස් ස ඣානස් ස ලාභිමනො. 
සාමිඅත් මථ උපමයො වචනං. ලාමභො සච් ඡිකිරියා අස් ස අත් ථීති ලාභීති 

වුච් චති. කාමසහගතාති එත් ථ සහ තසද් දස් ස ආරම්  ණත් මථො අධිප් මපමතො, 

වත් ථුකා කිමලසකා ාරම්  ණාති අත් මථො. සඤ්ඤාමනසිකාරාති 

ජවනසඤ ්ඤා ච තදාවජ් ජන නසිකාමරො ච, 

සඤ ්ඤාසම් පයුත් ත නසිකාමරොපි වට් ටති. සමුදාචරන්තීති පවත් තන් ති. 

ධම්යමොති පඨ ජ් ඣානධම් ම ො. ඣානා පරිහායන් මතො තීහි කාරමණහි 
පරිහායති කිමලසසමුදාචාමරන වා අසප් පායකිරියාය වා අනනුමයොම න වා. 

කිමලසසමුදාචාමරන පරිහායන් මතො සීඝං පරිහායති, 
කම්  ාරා තාභස් සාරා තානිද් දාරා තාසඞ්  ණිකාරා තානුමයො වමසන 

අසප් පායකිරියාය පරිහායන් මතො දන් ධං පරිහායති, 
ම ලඤ් ඤපච් චයමවකල් ලාදිනා පලිමබොමධන අභික් ඛණං අස ාපජ් ජන් මතො 
අනනුමයොම න පරිහායන් මතොපි දන් ධං පරිහායති. ඉධ පන 
බලවකාරණම ව දස ්මසන් මතො කිමලසසමුදාචාරම වාහ. දුතියජ් ඣානාදීහි 
පන පරිහායන් මතො මහට් ඨි මහට් ඨි ජ් ඣානනිකන් තිසමුදාචාමරනපි 

පරිහායති. කිත් තාවතා පරිහීමනො මහොතීති? යදා න සක් මකොති ස ාපජ් ජිතුං, 

එත් තාවතා පරිහීමනො මහොතීති. තදනුධම්මතාති අනුපවත් මතො ධම් ම ො 

අනුධම් ම ො, ඣානං අධිකං කත් වා පවත් තස් ස නිකන් තිධම්  ස් මසතං 

අධිවචනං. අනුධම් ම ො එව අනුධම්  තා, තස් ස ඣානස් ස අනුධම්  තා 

තදනුධම්  තා. සතීති නිකන් ති. සන්තිට්ඨතීති පතිට් ඨාති. තං පඨ ජ් ඣානං 

අනුවත් ත ානා නිකන් ති පවත් තතීති වුත් තං මහොති. අවිතක්කසහගතාති 
දුතියජ් ඣානාරම්  ණා. තඤ් හි නත් මථත් ථ විතක් මකොති අවිතක් කන් ති 

වුච් චති. නිබ්බිදාසහගතාති විපස ්සනාරම්  ණා. සා හි සඞ් ඛාමරසු 

නිබ් බින් දනමතො නිබ් බිදාති වුච් චති. ‘‘නිබ් බින් දං විරජ් ජතී’’ති ) හාව. 23; සං. 

නි. 3.61) හි වුත් තං. විරාගූපසංහිතාති අරිය ග්  පටිසඤ් ඤුත් තා විපස් සනා. 
විපස් සනා හි සිඛාප් පත් තා  ග්  වුට් ඨානං පාමපති. තස්  ා විපස් සනාරම්  ණා 
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සඤ ්ඤා නසිකාරා ‘‘විරාගූපසංහිතා’’ති වුච් චන් ති, ‘‘විරා ා විමුච් චතී’’ති හි 
වුත් තං. 

විතක්කසහගතාති විතක් කවමසන පඨ ජ් ඣානාරම්  ණා. 

උයපක්ඛාසුඛසහගතාති තත්ර ජ් ඣත් තුමපක් ඛාය ච සුඛමවදනාය ච වමසන 

තතියජ් ඣානාරම්  ණා. පීතිසුඛසහගතාති පීතියා ච සුඛමවදනාය ච වමසන 

දුතියජ් ඣානාරම්  ණා. අදුක්ඛමසුඛසහගතාති උමපක් ඛාමවදනාවමසන 
චතුත් ථජ් ඣානාරම්  ණා. සා හි මවදනා න දුක් ඛා න සුඛාති අදුක් ඛ සුඛාති 

වුච් චති,  -කාමරො පමනත් ථ පදසන් ධිවමසන වුත් මතො. රූපසහගතාති 
රූපජ් ඣානාරම්  ණා. මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතමන ඨිතස් ස 
හානභාගියඨිතිභාගියනිබ් මබධභාගියත් මතසු විජ් ජ ාමනසුපි 
විමසසභාගියත් තාභාවා මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං න නිද් දිට් ඨං. 
සබ් මබොපි මචස මලොකිමයො ස ාධි ප ාදවිහාරිස් ස මුදින් ද්රියස් ස හානභාගිමයො 

මහොති, අප් ප ාදවිහාරිස් ස මුදින් ද්රියස ්ස ඨිතිභාගිමයො මහොති, තණ් හාචරිතස් ස 

තික් ඛින් ද්රියස් ස විමසසභාගිමයො මහොති, දිට් ඨිචරිතස් ස තික් ඛින් ද්රියස ්ස 
නිබ් මබධභාගිමයො මහොතීති වුච් චති. 

හානභාගියචතුක් කනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ලක් ඛණත් තිකනිද් මදසවණ් ණනා 

31. ඉදානි යස්  ා එමකමකොපි මලොකියධම් ම ො තිලක් ඛණබ් භාහමතො, 

තස්  ා ලක් ඛණත් තිකං එකමතො නිද් දිට් ඨං. තත් ථ අනිච්චං ඛෙට්යඨනාති 

තත් ථ තත් මථව ඛීයනභාමවන අනිච් චං. ‘‘ඛයධම්  ත් තා, වයධම්  ත් තා, 

විරා ධම්  ත් තා, නිමරොධධම්  ත් තා අනිච් ච’’න් ති එමක. දුක්ඛං

භෙට්යඨනාති සප් පටිභයතාය දුක් ඛං. යඤ් හි අනිච් චං, තං භයාවහං මහොති 

සීමහොප සුත් මත )සං. නි. 3.78) මදවානං විය. 

‘‘ජාතිජරාබයාධි රණභයට් මඨන දුක් ඛ’’න් ති එමක. අනත්තා

අසාරකට්යඨනාති ‘‘අත් තා නිවාසී කාරමකො මවදමකො සයංවසී’’ති එවං 

පරිකප් පිතස ්ස අත් තසාරස් ස අභාමවන අනත් තා. යඤ් හි අනිච් චං දුක් ඛං, තං 

අත් තමනොපි අනිච් චතං වා උදයබ් බයපීළනං වා ධාමරතුං න සක් මකොති, 

කුමතො තස් ස කාරකාදිභාමවො. වුත් තඤ් ච ‘‘රූපඤ් ච හිදං, භික් ඛමව, අත් තා 

අභවිස් ස, නයිදං රූපං ආබාධාය සංවත් මතයයා’’තිආදි ) හාව. 20). 

‘‘අත් තසාරනිච් චසාරවිරහිතත් තා අනත් තා’’ති එමක. 

ලක් ඛණත් තිකනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුක් ඛසච් චනිද් මදසවණ් ණනා 

32-33 . 

අරියසච් චචතුක් කම් පි තථට් මඨන සච් චානං එකසම් බන් ධත් තා එකමතො 

එව නිද් දිට් ඨං. තත් ථ තත්ථාති මතසු චතූසු අරියසච් මචසු. කතමන් ති 
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කමථතුක යතාපුච් ඡා. දුක්ඛං අරිෙසච්චන් ති පුච් ඡිතධම්  නිදස් සනං. තත් ථ 

ජාතිපිදුක්ඛාතිආදීසු ජාතිසද් දස් ස තාව අමනමක අත් ථා පමවදිතා. යථාහ – 

‘‘භමවො කුලං නිකාමයො ච, සීලං පඤ් ඤත් ති ලක් ඛණං; 

පසූති සන් ධි මචවාති, ජාතිඅත් ථා පමවදිතා’’. 

තථා හිස් ස ‘‘එකම් පි ජාතිං ද් මවපි ජාතිමයො’’තිආදීසු )පාරා. 12) භමවො 

අත් මථො. ‘‘අක් ඛිත් මතො අනුපක් කුට් මඨො ජාතිවාමදනා’’ති )දී. නි. 1.331) 

එත් ථ කුලං. ‘‘අත් ථි, විසාමඛ, නි ණ් ඨා නා  ස ණජාතී’’ති )අ. නි. 3.71) 

එත් ථ නිකාමයො. ‘‘යමතොහං, භගිනි, අරියාය ජාතියා ජාමතො නාභිජානාමී’’ති 

) . නි. 2.351) එත් ථ අරියසීලං. ‘‘තිරියා නා  තිණජාති නාභියා උග්  න් ත් වා 

නභං ආහච් ච ඨිතා අමහොසී’’ති )අ. නි. 5.196) එත් ථ පඤ ්ඤත් ති. ‘‘ජාති ද් වීහි 

ඛන් මධහි සඞ්  හිතා’’ති )ධාතු. 71) එත් ථ සඞ් ඛතලක් ඛණං. ‘‘සම් පතිජාමතො, 

ආනන් ද, මබොධිසත් මතො’’ති ) . නි. 3.207) එත් ථ පසූති. ‘‘භවපච් චයා 

ජාතී’’ති )විභ. 354) ච ‘‘ජාතිපි දුක් ඛා’’ති )පටි.  . 1.33; විභ. 190) ච එත් ථ 
පරියායමතො පටිසන් ධිඛන් ධා. නිප් පරියායමතො පන තත් ථ තත් ථ 

නිබ් බත් ත ානානං සත් තානං මය මය ඛන් ධා පාතුභවන් ති, මතසං මතසං 
පඨ ං පාතුභාමවො. 

කස ් ා පමනසා ජාති දුක් ඛාති මච? අමනමකසං දුක් ඛානං වත් ථුභාවමතො. 

අමනකානි හි දුක් ඛානි. මසයයථිදං – දුක් ඛදුක් ඛං, විපරිණා දුක් ඛං, 

සඞ් ඛාරදුක් ඛං, පටිච් ඡන් නදුක් ඛං, අප් පටිච් ඡන් නදුක් ඛං, පරියායදුක් ඛං, 
නිප් පරියායදුක් ඛන් ති. එත් ථ කායිකමචතසිකා දුක් ඛා මවදනාසභාවමතො ච 

නා මතො ච දුක් ඛත් තා දුක්ඛදුක්ඛන් ති වුච් චති. සුඛා මවදනා විපරිණාම න 

දුක් ඛුප් පත් තිමහතුමතො විපරිණාමදුක්ඛං. උමපක් ඛාමවදනා මචව අවමසසා ච 

මතභූ කසඞ් ඛාරා උදයබ් බයපටිපීළිතත් තා සඞ්ඛාරදුක්ඛං. 
කණ් ණසූලදන් තසූලරා ජපරිළාහමදොසජපරිළාහාදි කායිකමචතසිමකො 
ආබාමධො පුච් ඡිත් වා ජානිතබ් බමතො උපක් ක ස ්ස ච අපාකටභාවමතො 

පටිච්ඡන්නදුක්ඛං. ද් වත් තිංසකම්  කාරණාදිසමුට් ඨාමනො ආබාමධො 
අපුච් ඡිත් වාව ජානිතබ් බමතො උපක් ක ස ්ස ච පාකටභාවමතො 

අප්පටිච්ඡන්නදුක්ඛං. ඨමපත් වා දුක් ඛදුක් ඛං මසසං දුක් ඛසච් චවිභඞ් ම  (විභ. 

190 ආදමයො) ආ තං ජාතිආදි සබ් බම් පි තස් ස තස් ස දුක් ඛස් ස වත් ථුභාවමතො 

පරිොෙදුක්ඛං. දුක් ඛදුක් ඛං පන නිප්පරිොෙදුක්ඛන් ති වුච් චති. 

තත්රායං ජාති යං තං බාලපණ් ඩිතසුත් තාදීසු ) . නි. 3.246 ආදමයො) 

භ වතාපි උප ාවමසන පකාසිතං ආපායිකං දුක් ඛං, යඤ ්ච සු තියම් පි 

 නුස් සමලොමක  බ් මභොක් කන් තිමූලකාදිමභදං දුක් ඛං උප් පජ් ජති, තස් ස 
වත් ථුභාවමතො දුක් ඛා. තත්රිදං  බ් මභොක් කන් තිමූලකාදිමභදං දුක් ඛං – අයඤ් හි 
සත් මතො  ාතුකුච් ඡිම් හි නිබ් බත් ත ාමනො න උප් පලපදු පුණ් ඩරීකාදීසු 

නිබ් බත් තති, අථ මඛො මහට් ඨා ආ ාසයස් ස උපරි පක් කාසයස් ස 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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පටුන 

උදරපටලපිට් ඨිකණ් ටකානං මව ජ් මඣ පර සම් බාමධ තිබ් බන් ධකාමර 
නානාකුණප න් ධපරිභාවිතපර දුග්  න් ධපවනවිචරිමත අධි ත් තමජගුච් මඡ 
කුච් ඡිප් පමදමස පූති ච් ඡපූතිකුම්  ාසචන් දනිකාදීසු කිමි විය නිබ් බත් තති. මසො 
තත් ථ නිබ් බත් මතො දස  ාමස  ාතුකුච් ඡිසම් භමවන උස්  නා පුටපාකං විය 
පච් ච ාමනො පිට් ඨපිණ් ඩි විය මසදිය ාමනො සමිඤ් ජනපසාරණාදිවිරහිමතො 

අධි ත් තං දුක් ඛං පච් චනුමභොතීති. ඉදං තාව ගබ්යභොක්කන්තිමූලකං දුක් ඛං. 

යං පන මසො  ාතු සහසා 
උපක් ඛලන  නනිසීදනඋට් ඨානපරිවත් තනාදීසු සුරාධුත් තහත් ථ මතො 
එළමකො විය අහිතුණ් ඩිකහත් ථ මතො සප් පමපොතමකො විය ච 

ආකඩ් ඪනපරිකඩ් ඪනඔධුනනනිද් ධුනනාදිනා උපක් කම න අධි ත් තං 

දුක් ඛ නුමභොති, යඤ් ච  ාතු සීතුදකපානකාමල සීතනරකූපපන් මනො විය 
උණ් හයාගුභත් තාදිඅජ් මඣොහරණකාමල අඞ්  ාරවුට් ඨිසම් පරිකිණ් මණො විය 
මලොණම් බිලාදිඅජ් මඣොහරණකාමල ඛාරාපතච් ඡිකාදිකම්  කාරණප් පත් මතො 

විය අධි ත් තං දුක් ඛ නුමභොති. ඉදං ගබ්භපරිහරණමූලකං දුක් ඛං. 

යං පනස ්ස මූළ් හ බ් භාය  ාතුයා මිත් තා ච් චසුහජ් ජාදීහිපි අදස් සනාරමහ 
දුක් ඛුප් පත් තිට් ඨාමන මඡදනඵාලනාදීහි දුක් ඛ නුභවති. ඉදං 

ගබ්භවිපත්තිමූලකං දුක් ඛං. 

යං විජාය ානාය  ාතුයා කම්  මජහි වාමතහි පරිවත් මතත් වා 
නරකප් පපාතං විය අතිභයානකං මයොනි ග්  ං පටිපාදිය ානස් ස 
පර සම් බාමධන ච මයොනිමුමඛන තාළච් ඡිග්  මළන විය නිකඩ් ඪිය ානස ්ස 
 හානා ස් ස නරකසත් තස් ස විය ච සඞ් ඝාතපබ් බමතහි විචුණ් ණිය ානස ්ස 

දුක් ඛමුප් පජ් ජති. ඉදං විජාෙනමූලකං දුක් ඛං. 

යං පන ජාතස් ස තරුණවණසදිසස් ස සුකු ාරසරීරස ්ස 
හත් ථ හණන් හාපනමධොවනමචොළපරි ජ් ජනාදිකාමල 

සූචිමුඛඛුරධාරාවිජ් ඣනඵාලනසදිසං දුක් ඛමුප් පජ් ජති. ඉදං  ාතුකුච් ඡිමතො බහි

නික්ඛමනමූලකං දුක් ඛං. 

යං තමතො පරං පවත් තියං අත් තනාව අත් තානං වමධන් තස ්ස 
අමචලකවතාදිවමසන ආතාපනපරිතාපනානුමයො  නුයුත් තස් ස 
මකොධවමසන අභුඤඤ් ජන් තස ්ස උබ් බන් ධන් තස් ස ච දුක් ඛං මහොති. ඉදං 

අත්තුපක්කමමූලකං දුක් ඛං. 

යං පන පරමතො වධබන් ධනාදීනි අනුභවන් තස් ස උප් පජ් ජති. ඉදං 

පරූපක්කමමූලකංදුක් ඛන් ති. ඉති ඉ ස් ස සබ් බස ්සාපි දුක් ඛස් ස අයං ජාති 
වත් ථුම ව මහොති. මතමනතං වුච් චති – 
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‘‘ජාමයථ මනො මච නරමකසු සත් මතො, 

තත් ථග් ගිදාහාදික ප් පසය් හං; 

ලමභථ දුක් ඛං නු කුහිං පතිට් ඨං, ඉච් චාහ දුක් ඛාති මුනීධ ජාතිං. 

‘‘දුක් ඛං තිරච් මඡසු කසාපමතොද- 

දණ් ඩාභිඝාතාදිභවං අමනකං; 

යං තං කථං තත් ථ භමවයය ජාතිං, 
විනා තහිං ජාති තමතොපි දුක් ඛා. 

‘‘මපමතසු දුක් ඛං පන ඛුප් පිපාසා- 

වාතාතපාදිප් පභවං විචිත් තං; 

යස්  ා අජාතස් ස න තත් ථ අත් ථි, 
තස්  ාපි දුක් ඛං මුනි ජාති ාහ. 

‘‘තිබ් බන් ධකාමර ච අසය් හසීමත, 

මලොකන් තමර යං අසුමරසු දුක් ඛං; 

න තං භමව තත් ථ න චස ්ස ජාති, 
යමතො අයං ජාති තමතොපි දුක් ඛා. 

‘‘යඤ ්චාපි ගූථනරමක විය  ාතු බ් මභ, 

සත් මතො වසං චිර මතො බහි නික් ඛ ඤ් ච; 

පප් මපොති දුක් ඛ තිමඝොරමිදම් පි නත් ථි, 
ජාතිං විනා ඉතිපි ජාති අයඤ් හි දුක් ඛා. 

‘‘කිං භාසිමතන බහුනා නනු යං කුහිඤ් චි, 

අත් ථීධ කිඤ් චිදපි දුක් ඛමිදං කදාචි; 

මනවත් ථි ජාතිවිරමහ යදමතො  මහසී, 
දුක් ඛාති සබ් බපඨ ං ඉ  ාහ ජාති’’න් ති. 

ජරාපි දුක්ඛාති එත් ථ දුවිධා ජරා සඞ් ඛතලක් ඛණඤ් ච, 

ඛණ් ඩිච් චාදිසම්  මතො සන් තතියං එකභවපරියාපන් නඛන් ධපුරාණභාමවො ච. 
සා ඉධ අධිප් මපතා. සා පමනසා දුක් ඛා සඞ් ඛාරදුක් ඛභාවමතො මචව 
දුක් ඛවත් ථුමතො ච. යං හිදං අඞ්  පච් චඞ්  සිථිලීභාවඉන් ද්රියවිකාරවිරූපතා 
මයොබ් බනවිනාසබලූපඝාතසති තිවිප් පවාසපරපරිභවාදිඅමනකප් පච් චයං 

කායිකමචතසිකං දුක් ඛමුප් පජ් ජති, ජරා තස් ස වත් ථු. මතමනතං වුච් චති – 

‘‘අඞ්  ානං සිථිලීභාවා, ඉන් ද්රියානං විකාරමතො; 

මයොබ් බනස් ස විනාමසන, බලස ්ස උපඝාතමතො. 

‘‘විප් පවාසා සතාදීනං, පුත් තදාමරහි අත් තමනො; 

අප් පසාදනීයමතො මචව, භිමයයො බාලත් තපත් තියා. 
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‘‘පප් මපොති දුක් ඛං යං  ච් මචො, කායිකං  ානසං තථා; 

සබ් බම තං ජරාමහතු, යස්  ා තස්  ා ජරා දුඛා’’ති. 

ජරාදුක් ඛානන් තරං බයාධිදුක් මඛ වත් තබ් මබපි කායිකදුක් ඛ හමණමනව 
බයාධිදුක් ඛං  හිතං මහොතීති න වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

මරණම්පි දුක්ඛන් ති එත් ථාපි දුවිධං  රණං – සඞ් ඛතලක් ඛණඤ් ච, යං 

සන් ධාය වුත් තං – ‘‘ජරා රණං ද් වීහි ඛන් මධහි සඞ්  හිත’’න් ති )ධාතු. 71). 

එකභවපරියාපන් නජීවිතින් ද්රියප් පබන් ධවිච් මඡමදො ච, යං සන් ධාය වුත් තං – 

‘‘නිච් චං  රණමතො භය’’න් ති )සු. නි. 581). තං ඉධ අධිප් මපතං. 
ජාතිපච් චය රණං උපක් ක  රණං සරස රණං ආයුක් ඛය රණං 
පුඤ ්ඤක් ඛය රණන් තිපි තස් මසව නා ං. පුන ඛණික රණං සම් මුති රණං 
සමුච් මඡද රණන් ති අයම් මපත් ථ මභමදො මවදිතබ් මබො. පවත් මත 

රූපාරූපධම්  ානං මභමදො ඛණිකමරණං නා . ‘‘තිස ්මසො  මතො, ඵුස් මසො 

 මතො’’ති ඉදං පර ත් ථමතො සත් තස් ස අභාවා, ‘‘සස් සං  තං, රුක් මඛො 

 මතො’’ති ඉදං ජීවිතින් ද්රියස් ස අභාවා සම්මුතිමරණං නා . ඛීණාසවස් ස 

අප් පටිසන් ධිකා කාලකිරියා සමුච්යඡදමරණං නා . බාහිරකං සම් මුති රණං 
ඨමපත් වා ඉතරං සම් මුති රණඤ් ච සමුච් මඡද රණඤ් ච 
යථාවුත් තපබන් ධවිච් මඡමදමනව සඞ්  හිතං. දුක් ඛස ්ස පන වත් ථුභාවමතො 
දුක් ඛං. මතමනතං වුච් චති – 

‘‘පාපස ්ස පාපකම්  ාදිනිමිත් ත නුපස් සමතො; 

භද් දස් සාපසහන් තස් ස, විමයො ං පියවත් ථුකං; 

මීය ානස් ස යං දුක් ඛං,  ානසං අවිමසසමතො. 

‘‘සබ් මබසඤ් චාපි යං සන් ධිබන් ධනච් මඡදනාදිකං; 

විතුජ් ජ ාන ම්  ානං, මහොති දුක් ඛං සරීරජං. 

‘‘අසය් හ ප් පටිකාරං, දුක් ඛස ්මසතස් සිදං යමතො; 

 රණං වත් ථු මතමනතං, දුක් ඛමිච් මචව භාසිත’’න් ති. 

මසොකාදීසු යසොයකො නා  ඤාතිබයසනාදීහි ඵුට් ඨස ්ස 
අන් මතොනිජ් ඣානලක් ඛමණො චිත් තසන් තාමපො. දුක් මඛො පන දුක් ඛදුක් ඛමතො 
දුක් ඛවත් ථුමතො ච. මතමනතං වුච් චති – 

‘‘සත් තානං හදයං මසොමකො, විසසල් ලංව තුජ් ජති; 

අග් ගිතත් මතොව නාරාමචො, භුඤසංව දහමත පුන. 

‘‘ස ාවහති බයාධිඤ් ච, ජරා රණමභදනං; 

දුක් ඛම් පි විවිධං යස්  ා, තස්  ා දුක් මඛොති වුච් චතී’’ති. 
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පරියදයවො නා  ඤාතිබයසනාදීහි ඵුට් ඨස ්ස වචීපලාමපො. දුක් මඛො පන 
සඞ් ඛාරදුක් ඛභාවමතො දුක් ඛවත් ථුමතො ච. මතමනතං වුච් චති – 

‘‘යං මසොකසල් ලවිහමතො පරිමදව ාමනො, 

කණ් මඨොට් ඨතාලුතලමසොසජ ප් පසය් හං; 

භිමයයොධි ත් ත ධි ච් ඡතිමයව දුක් ඛං, දුක් මඛොති මතන භ වා 
පරිමදව ාහා’’ති. 

දුක්ඛං නා  කායපීළනලක් ඛණං කායිකදුක් ඛං. දුක් ඛං පන 

දුක් ඛදුක් ඛමතො  ානසදුක් ඛාවහනමතො ච. මතමනතං වුච් චති – 

‘‘පීමළති කායිකමිදං, දුක් ඛං දුක් ඛඤ ්ච  ානසං භිමයයො; 

ජනයති යස්  ා තස ් ා, දුක් ඛන් ති විමසසමතො වුත් ත’’න් ති. 

යදොමනස්සං නා  චිත් තපීළනලක් ඛණං  ානසං දුක් ඛං. දුක් ඛං පන 
දුක් ඛදුක් ඛමතො කායිකදුක් ඛාවහනමතො ච. මචමතොදුක් ඛස ප් පිතා හි මකමස 

පකිරිය කන් දන් ති, උරානි පටිපිසන් ති, ආවට් ටන් ති, විවට් ටන් ති, උද් ධංපාදං 

පපතන් ති, සත් ථං ආහරන් ති, විසං ඛාදන් ති, රජ් ජුයා උබ් බන් ධන් ති, අග් ගිං 
පවිසන් තීති නානප් පකාරකං දුක් ඛ නුභවන් ති. මතමනතං වුච් චති – 

‘‘පීමළති යමතො චිත් තං, කායස් ස ච පීළනං ස ාවහති; 

දුක් ඛන් ති මදො නස් සං, විමදො නස් සා තමතො ආහූ’’ති. 

උපාොයසො නා  ඤාතිබයසනාදීහි ඵුට් ඨස් ස 
අධි ත් තමචමතොදුක් ඛප් පභාවිමතො මදොමසොමයව. 
‘‘සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරියාපන් මනො එමකො ධම් ම ො’’ති එමක. දුක් මඛො පන 
සඞ් ඛාරදුක් ඛභාවමතො චිත් තපරිදහනමතො කායවිසාදනමතො ච. මතමනතං 
වුච් චති – 

‘‘චිත් තස් ස ච පරිදහනා, කායස් ස විසාදනා ච අධි ත් තං; 

යං දුක් ඛමුපායාමසො, ජමනති දුක් මඛො තමතො වුත් මතො’’ති. 

එත් ථ ච  න් දග් ගිනා අන් මතොභාජමන පාමකො විය මසොමකො, 

තික් ඛග් ගිනා පච් ච ානස ්ස භාජනමතො බහිනික් ඛ නං විය පරිමදමවො, 
බහිනික් ඛන් තාවමසසස් ස නික් ඛමිතුම් පි අප් පමහොන් තස ්ස 
අන් මතොභාජමනමයව යාව පරික් ඛයා පාමකො විය උපායාමසො දට් ඨබ් මබො. 

අප්පිෙසම්පයෙොයගො නා  අප් පිමයහි සත් තසඞ් ඛාමරහි සම ොධානං. 
දුක් මඛො පන දුක් ඛවත් ථුමතො. මතමනතං වුච් චති – 

‘‘දිස ්වාව අප් පිමය දුක් ඛං, පඨ ං මහොති මචතසි; 
තදුපක් ක සම් භූත ථ කාමය යමතො ඉධ. 
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‘‘තමතො දුක් ඛද් වයස් සාපි, වත් ථුමතො මසො  මහසිනා; 

දුක් මඛො වුත් මතොති විඤ් මඤමයයො, අප් පිමයහි ස ා ම ො’’ති. 

පිෙවිප්පයෙොයගො නා  පිමයහි සත් තසඞ් ඛාමරහි විනාභාමවො. දුක් මඛො 
පන දුක් ඛවත් ථුමතො. මතමනතං වුච් චති – 

‘‘ඤාතිධනාදිවිමයො ා, මසොකසරස ප් පිතා විතුජ් ජන් ති; 

බාලා යමතො තමතොයං, දුක් මඛොති  මතො පියවිමයොම ො’’ති. 

ඉච් ඡිතාලාමභ අලබ් භමනයයවත් ථූසු ඉච් ඡාව ෙම්පිච්ඡංනලභති, තම්පි

දුක්ඛන් ති වුත් තා. මයනපි ධම් ම න අලබ් භමනයයං වත් ථුං ඉච් ඡන් මතො න 

ලභති, තම් පි අලබ් භමනයයවත් ථුම් හි ඉච් ඡනං දුක් ඛන් ති අත් මථො. දුක් ඛං පන 
දුක් ඛවත් ථුමතො. මතමනතං වුච් චති – 

‘‘තං තං පත් ථය ානානං, තස් ස තස් ස අලාභමතො; 

යං විඝාත යං දුක් ඛං, සත් තානං ඉධ ජායති. 

‘‘අලබ් භමනයයවත් ථූනං, පත් ථනා තස් ස කාරණං; 

යස්  ා තස්  ා ජිමනො දුක් ඛං, ඉච් ඡිතාලාභ බ්රවී’’ති. 

සඞ්ඛිත්යතන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාති එත් ථ පන සඞ්ඛිත්යතනාති 
මදසනං සන් ධාය වුත් තං. දුක් ඛඤ ්හි එත් තකානි දුක් ඛසතානීති වා එත් තකානි 

දුක් ඛසහස ්සානීති වා සඞ් ඛිපිතුං න සක් කා, මදසනා පන සක් කා. තස්  ා 

‘‘දුක් ඛං නා  න අඤ් ඤං කිඤ් චි, සංඛිත් මතන පඤ් චුපාදානක් ඛන් ධා 

දුක් ඛා’’ති මදසනං සඞ් ඛිපන් මතො එව ාහ. පඤ්චාති  ණනපරිච් මඡමදො. 

උපාදානක්ඛන්ධාති උපාදානම ොචරා ඛන් ධා. 

ජාතිප් පභුඤතිකං දුක් ඛං, යං වුත් තමිධ තාදිනා; 

අවුත් තං යඤ් ච තං සබ් බං, විනා එමතන විජ් ජති. 

යස්  ා තස්  ා උපාදානක් ඛන් ධා සඞ් මඛපමතො ඉම ; 
දුක් ඛාති වුත් තා දුක් ඛන් ත-මදසමකන  මහසිනා. 

තථා හි ඉන් ධනමිව පාවමකො, ලක් ඛමිව පහරණානි, ම ොරූපං විය 

ඩංස කසාදමයො, මඛත් තමිව ලායකා,  ා ං විය  ා ඝාතකා, 
උපාදානක් ඛන් ධපඤ් චකම ව ජාතිආදමයො නානප් පකාමරහි විබාමධන් තා 

තිණලතාදීනි විය භූමියං, පුප් ඵඵලපල් ලවානි විය රුක් මඛසු 

උපාදානක් ඛන් මධසුමයව නිබ් බත් තන් ති. උපාදානක් ඛන් ධානඤ් ච ආදිදුක් ඛං 

ජාති,  ජ් මඣදුක් ඛං ජරා, පරිමයොසානදුක් ඛං  රණං, 

 ාරණන් තිකදුක් ඛාභිඝාමතන පරිඩය් හනදුක් ඛං මසොමකො, තදසහනමතො 

ලාලප් පනදුක් ඛං පරිමදමවො, තමතො 
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ධාතුක් මඛොභසඞ් ඛාතඅනිට් ඨමඵොට් ඨබ් බස ාමයො මතො කායස් ස 

ආබාධනදුක් ඛං දුක් ඛං, මතන ආබාධිය ානානං පුථුජ් ජනානං තත් ථ 

පටිඝුප් පත් තිමතො මචමතොබාධනදුක් ඛං මදො නස් සං, මසොකාදිවුද් ධියා 

ජනිතවිසාදානං අනුත් ථුනනදුක් ඛං උපායාමසො,  මනොරථවිඝාතප් පත් තානං 
ඉච් ඡාවිඝාතදුක් ඛං ඉච් ඡිතාලාමභොති එවං නානප් පකාරමතො 
උපපරික් ඛිය ානා උපාදානක් ඛන් ධාව දුක් ඛාති යමදතං එකම කං 
දස් මසත් වා වුච් ච ානං අමනමකහිපි කප් මපහි න සක් කා අනවමසසමතො 

වත් තුං, තං සබ් බම් පි දුක් ඛං එකජලබින් දුම් හි සකලසමුද් දජලරසං විය මයසු 
මකසුචි පඤ් චසු උපාදානක් ඛන් මධසු සඞ් ඛිපිත් වා දස් මසතුං ‘‘සඞ් ඛිත් මතන 
පඤ ්චුපාදානක් ඛන් ධා දුක් ඛා’’ති භ වතා වුත් තම ව මථමරො අමවොචාති. 

තත්ථකතමාජාතීතිආදීසු පදභාජනීමයසු තත්ථාති දුක් ඛසච් චනිද් මදමස 

වුත් මතසු ජාතිආදීසු. ො යතසං යතසං සත්තානන් ති සඞ් මඛපමතො 

අමනමකසං සත් තානං සාධාරණනිද් මදමසො. යා මදවදත් තස ්ස ජාති, යා 
මසො දත් තස ්ස ජාතීති එවඤ් හි දිවසම් පි කථිය ාමන මනව සත් තා 

පරියාදානං  ච් ඡන් ති, න සබ් බං අපරත් ථදීපනං සිජ් ඣති, ඉම හි පන ද් වීහි 

පමදහි න මකොචි සත් මතො අපරියාදින් මනො මහොති, න කිඤ් චි අපරත් ථදීපනං 

න සිජ් ඣති. තම්හි තම්හීති අයං  තිජාතිවමසන අමනමකසං 

සත් තනිකායානං සාධාරණනිද් මදමසො. සත්තනිකායෙති සත් තානං නිකාමය, 

සත් තඝටායං සත් තසමූමහති අත් මථො. ජාතීති ජායනවමසන. ඉදම ත් ථ 

සභාවපච් චත් තං. සඤ්ජාතීති සඤ් ජායනවමසන. උපසග් ම න පදං වඩ් ඪිතං. 

ඔක්කන්තීති ඔක් ක නවමසන. ජායනට් මඨන වා ජාති, සා 

අපරිපුණ් ණායතනවමසන වුත් තා. සඤ් ජායනට් මඨන සඤ් ජාති, සා 

පරිපුණ් ණායතනවමසන වුත් තා. ඔක් ක නට් මඨන ඔක් කන් ති, සා 
අණ් ඩජජලාබුජවමසන වුත් තා. මත හි අණ් ඩමකොසං වත් ථිමකොසඤ් ච 

ඔක් ක න් ති, ඔක් ක න් තා පවිසන් තා විය පටිසන් ධිං  ණ් හන් ති. 

අභිනිබ් බත් තනට් මඨන අභිනිබ්බත්ති, සා සංමසදජඔපපාතිකවමසන වුත් තා. 

මත හි පාකටා එව හුත් වා නිබ් බත් තන් ති, අයං තාව සම් මුතිකථා. 

ඉදානි ඛන්ධානං පාතුභායවො, ආෙතනානං පටිලායභොති පර ත් ථකථා 

මහොති. ඛන් ධා එව හි පර ත් ථමතො පාතුභවන් ති, න සත් තා. එත් ථ ච

ඛන්ධානන් ති එකමවොකාරභමව එකස් ස, චතුමවොකාරභමව චතුන් නං, 

පඤ ්චමවොකාරභමව පඤ් චන් නම් පි  හණං මවදිතබ් බං. පාතුභායවොති 

උප් පත් ති. ආෙතනානන් ති තත්ර තත්ර උප් පජ් ජ ානායතනවමසන සඞ්  මහො 

මවදිතබ් මබො. පටිලායභොති සන් තතියං පාතුභාමවොමයව. පාතුභවන් තාමනව හි 

තානි පටිලද් ධානි නා  මහොන් ති. අෙංවුච්චතිජාතීති අයං ජාති නා  කථීයති. 

ජරානිද් මදමස ජරාති සභාවපච් චත් තං. ජීරණතාති ආකාරනිද් මදමසො. 

ඛණ්ඩිච්චන් තිආදමයො තමයො කාලාතික් කම  කිච් චනිද් මදසා, පච් ඡි ා ද් මව 

පකතිනිද් මදසා. අයඤ් හි ජරාති ඉමිනා පමදන සභාවමතො දීපිතා, මතනස ්සා 
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ඉදං සභාවපච් චත් තං. ජීරණතාති ඉමිනා ආකාරමතො, මතනස ්සායං 
ආකාරනිද් මදමසො. ඛණ් ඩිච් චන් ති ඉමිනා කාලාතික් කම  දන් තනඛානං 

ඛණ් ඩිතභාවකරණකිච් චමතො. පාලිච්චන් ති ඉමිනා මකසමලො ානං 

පලිතභාවකරණකිච් චමතො. වලිත්තචතාති ඉමිනා  ංසං මිලාමපත් වා තමච 
වලිභාවකරණකිච් චමතො දීපිතා. මතනස් සා ඉම  තමයො කාලාතික් කම  
කිච් චනිද් මදසා. මතහි ඉම සං විකාරානං දස් සනවමසන පාකටීභූතා 
පාකටජරා දස් සිතා. යමථව හි උදකස් ස වා වාතස් ස වා අග් ගිමනො වා 
තිණරුක් ඛාදීනං සම් භග්  පලිභග්  තාය වා ඣා තාය වා  ත ග් ම ො 

පාකමටො මහොති, න ච මසො  ත ග් ම ො තාමනව උදකාදීනි, එවම ව ජරාය 
දන් තාදීසු ඛණ් ඩිච් චාදිවමසන  ත ග් ම ො පාකමටො චක් ඛුං උම් මීමලත් වාපි 

 ය් හති, න ච ඛණ් ඩිච් චාදීමනව ජරා. න හි ජරා චක් ඛුවිඤ් මඤයයා මහොති. 

ආයුයනො සංහානි ඉන්ද්රිොනං පරිපායකොති ඉම හි පන පමදහි 
කාලාතික් කම මයව අභිබයත් තාය 

ආයුක් ඛයචක් ඛාදිඉන් ද්රියපරිපාකසඞ් ඛාතාය පකතියා දීපිතා, මතනස ්සිම  

ද් මව පකතිනිද් මදසාති මවදිතබ් බා. තත් ථ යස්  ා ජරං පත් තස ්ස ආයු හායති, 
තස්  ා ජරා ‘‘ආයුමනො සංහානී’’ති ඵලූපචාමරන වුත් තා. යස්  ා ච දහරකාමල 
සුප් පසන් නානි සුඛු ම් පි අත් තමනො විසයං සුමඛමනව  ණ් හනස ත් ථානි 
චක් ඛාදීනි ඉන් ද්රියානි ජරං පත් තස ්ස පරිපක් කානි ආලුළිතානි අවිසදානි 

ඔළාරිකම් පි අත් තමනො විසයං  මහතුං අස ත් ථානි මහොන් ති, තස්  ා 
‘‘ඉන් ද්රියානං පරිපාමකො’’ති ඵලූපචාමරමනව වුත් තා. 

සා පමනසා එවං නිද් දිට් ඨා සබ් බාපි ජරා පාකටා පටිච් ඡන් නාති දුවිධා 
මහොති. තත් ථ දන් තාදීසු ඛණ් ඩාදිභාවදස් සනමතො රූපධම් ම සු ජරා 

පාකටජරා නා . අරූපධම් ම සු පන ජරා තාදිසස් ස විකාරස් ස අදස් සනමතො 

පටිච්ඡන්නජරා නා . තත්ර ය් වායං ඛණ් ඩාදිභාමවො දිස් සති, මසො තාදිසානං 
දන් තාදීනං වණ් මණොමයව. තං චක් ඛුනා දිස් වා  මනොද් වාමරන චින් මතත් වා 

‘‘ඉම  දන් තා ජරාය පහටා’’ති ජරං ජානාති, උදකට් ඨාමන බද් ධානි 
ම ොසිඞ්  ාදීනි ඔමලොමකත් වා මහට් ඨා උදකස් ස අත් ථිභාවජානනං විය. පුන 
අයං ජරා සවීචි අවීචීති එවම් පි දුවිධා මහොති. තත් ථ 

 ණිකනකරජතපවාළචන් දසූරියාදීනං  න් දදසකාදීසු පාණීනං විය, 
පුප් ඵඵලපල් ලවාදීසු අපාණීනං විය ච අන් තරන් තරා වණ් ණවිමසසාදීනං 

දුබ් බිඤ් මඤයයත් තා ජරා අවීචිජරා නා , නිරන් තරජරාති අත් මථො. තමතො 
අඤ ්මඤසු පන යථාවුත් මතසු අන් තරන් තරා වණ් ණවිමසසාදීනං 

සුවිඤ් මඤයයත් තා ජරා සවීචිජරා නා . 

තත් ථ සවීචිජරා උපාදිණ් ණකඅනුපාදිණ් ණකවමසන එවං මවදිතබ් බා – 

දහරකු ාරකානඤ් හි පඨ ම ව ඛීරදන් තා නා  උට් ඨහන් ති, න මත ථිරා. 

මතසු පන පතිමතසු පුන දන් තා උට් ඨහන් ති. මත පඨ ම ව මසතා මහොන් ති, 
ජරාවාමතන පහටකාමල කාළකා මහොන් ති. මකසා පඨ ම ව තම් බා 
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මහොන් ති, තමතො කාළකා, තමතො මසතා. ඡවි පන සමලොහිතිකා මහොති. 

වඩ් ඪන් තානං වඩ් ඪන් තානං ඔදාතානං ඔදාතභාමවො, කාළකානං 
කාළකභාමවො පඤ් ඤායති. ජරාවාමතන පන පහටකාමල වලිං  ණ් හාති. 

සබ් බම් පි සස් සං වපිතකාමල මසතං මහොති, පච් ඡා නීලං. ජරාවාමතන පන 
පහටකාමල පණ් ඩුකං මහොති. අම් බඞ් කුමරනාපි දීමපතුං වට් ටති. 

 රණනිද් මදමස චුතීති චවනවමසන වුත් තං. එකචතුපඤ් චක් ඛන් ධානං 

සා ඤ ්ඤවචනම තං. චවනතාති භාවවචමනන ලක් ඛණනිදස් සනං. 

යභයදොති චුතිඛන් ධානං භඞ් ගුප් පත් තිපරිදීපනං. අන්තරධානන් ති ඝටස් ස විය 
භින් නස ්ස භින් නානං චුතිඛන් ධානං මයන මකනචි පරියාමයන 

ඨානාභාවපරිදීපනං. මච්චු මරණන් ති  ච් චුසඞ් ඛාතං  රණං, න 

ඛණික රණං. කාමලො නා  අන් තමකො, තස් ස කිරියාති කාලකිරිො. 
එත් තාවතා ච සම් මුතියා  රණං දීපිතං. 

ඉදානි පර ත් මථන දීමපතුං ඛන්ධානංයභයදොතිආදි ාහ. පර ත් මථන හි 

ඛන් ධාමයව භිජ් ජන් ති, න සත් මතො නා  මකොචි  රති. ඛන් මධසු පන 

භිජ් ජ ාමනසු සත් මතො  රති, භින් මනසු  මතොති මවොහාමරො මහොති. එත් ථ ච 

චතුමවොකාරපඤ් චමවොකාරවමසන ඛන්ධානං යභයදො, එකමවොකාරවමසන 

කයළවරස්ස නික්යඛයපො, චතුමවොකාරවමසන වා ඛන් ධානං මභමදො, 

මසසද් වයවමසන කමළවරස් ස නික් මඛමපො මවදිතබ් මබො. කස ් ා? 

භවද් වමයපි රූපකායසඞ් ඛාතස් ස කමළවරස් ස සම් භවමතො. යස්  ා වා 

චාතු හාරාජිකාදීසුපි ඛන් ධා භිජ් ජන් මතව, න කිඤ් චි නික් ඛිපති, තස්  ා 

මතසං වමසන ඛන් ධානං මභමදො,  නුස් සාදීසු කමළවරස් ස නික් මඛමපො. 
එත් ථ ච කමළවරස් ස නික් මඛපකරණමතො  රණං ‘‘කමළවරස් ස 
නික් මඛමපො’’ති වුත් තං. 

ජීවිතින්ද්රිෙස්සුපච්යඡයදොති ඉමිනා ඉන් ද්රියබද් ධස ්මසව  රණං නා  

මහොති, අනින් ද්රියබද් ධස් ස  රණං නා  නත් ථීති දස් මසති. ‘‘සස් සං  තං, 

රුක් මඛො  මතො’’ති ඉදං පන මවොහාර ත් තම ව, අත් ථමතො පන එවරූපානි 
වචනානි සස් සාදීනං ඛයවයභාවම ව දීමපන් ති. 

අපිච ඉ ානි ජාතිජරා රණානි නා  ඉම සං සත් තානං 
වධකපච් චාමිත් තා විය ඔතාරං  මවසන් තානි විචරන් ති. යථා හි පුරිසස් ස තීසු 

පච් චාමිත් මතසු ඔතාරාමපක් මඛසු විචරන් මතසු එමකො වමදයය ‘‘අහං 

අසුකඅරඤ් ඤස ්ස නා  වණ් ණං කමථත් වා එතං ආදාය තත් ථ  මිස් සාමි, 
එත් ථ  ය් හං දුක් කරං නත් ථී’’ති. දුතිමයො වමදයය ‘‘අහං තව එතං  මහත් වා 

 තකාමල මපොමථත් වා දුබ් බලං කරිස් සාමි, එත් ථ  ය් හං දුක් කරං නත් ථී’’ති. 
තතිමයො වමදයය ‘‘තයා එතස ්මිං මපොමථත් වා දුබ් බමල කමත තිණ් මහන 
අසිනා සීසච් මඡදනං නා   ය් හං භාමරො මහොතූ’’ති මත එවං වත් වා තථා 
කමරයයං. තත් ථ පඨ පච් චාමිත් තස් ස අරඤ් ඤවණ් ණං කමථත් වා තං ආදාය 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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පටුන 

තත් ථ  තකාමලො විය සුහජ් ජඤාති ණ් ඩලමතො නික් කඩ් ඪිත් වා යත් ථ 

කත් ථචි නිබ් බත් තාපනං නා  ජාතියා කිච් චං, දුතියස් ස මපොමථත් වා 
දුබ් බලකරණං විය නිබ් බත් තක් ඛන් මධසු නිපතිත් වා 

පරාධීන ඤ් චපරායණභාවකරණං ජරාය කිච් චං, තතියස ්ස තිණ් මහන අසිනා 
සීසච් මඡදනං විය ජීවිතක් ඛයපාපනං  රණස් ස කිච් චන් ති මවදිතබ් බං. 

අපිමචත් ථ ජාතිදුක් ඛං සාදීනව හාකන් තාරප් පමවමසො විය දට් ඨබ් බං, 

ජරාදුක් ඛං තත් ථ අන් නපානරහිතස් ස දුබ් බලං විය,  රණදුක් ඛං දුබ් බලස ්ස 
ඉරියාපථපවත් තමන විහතපරක් ක ස් ස වාළාදීහි අනයබයසනාපාදනං විය 
දට් ඨබ් බන් ති. 

මසොකනිද් මදමස වියසතීති බයසනං, හිතසුඛං ඛිපති විද් ධංමසතීති 

අත් මථො. ඤාතීනං බයසනං ඤාතිබයසනං, මචොරමරො භයාදීහි ඤාතික් ඛමයො 

ඤාතිවිනාමසොති අත් මථො. මතන ඤාතිබයසයනන. ඵුට්ඨස්සාති 

අජ් මඣොත් ථටස ්ස අභිභූතස් ස, ස න් නා තස ්සාති අත් මථො. මසමසසුපි 

එමසව නමයො. අයං පන විමසමසො – මභො ානං බයසනං යභොගබයසනං, 
රාජමචොරාදිවමසන මභො ක් ඛමයො මභො විනාමසොති අත් මථො. මරොම ොමයව 

බයසනං යරොගබයසනං. මරොම ො හි ආමරො යං වියසති විනාමසතීති බයසනං. 

සීලස ්ස බයසනං සීලබයසනං. දුස් සීලයස් මසතං නා ං. සම්  ාදිට් ඨිං 

විනාසය ානා උප් පන් නා දිට් ඨි එව බයසනං දිට්ඨිබයසනං. එත් ථ ච පුරි ානි 

ද් මව අනිප් ඵන් නානි, පච් ඡි ානි තීණි නිප් ඵන් නානි තිලක් ඛණබ් භාහතානි. 

පුරි ානි ච තීණි මනව කුසලානි න අකුසලානි, සීලදිට් ඨිබයසනද් වයං 
අකුසලං. 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනාති  හිමතසු වා මයන මකනචි අග්  හිමතසු වා 

මිත් තා ච් චබයසනාදීසු මයන මකනචි. සමන්නාගතස්සාති ස නුබන් ධස ්ස 

අපරිමුච් ච ානස ්ස. අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන දුක්ඛධම්යමනාති මයන මකනචි 

මසොකදුක් ඛස් ස උප් පත් තිමහතුනා. යසොයකොති මසොචනකවමසන මසොමකො. 

ඉදං මතහි කාරමණහි උප් පජ් ජනකමසොකස් ස සභාවපච් චත් තං. යසොචනාති 

මසොචනාකාමරො. යසොචිතත්තන් ති මසොචිතභාමවො. අන්යතොයසොයකොති 
අබ් භන් තරමසොමකො. දුතියපදං උපසග් ම න වඩ් ඪිතං. මසො හි අබ් භන් තරං 
සුක් ඛාමපන් මතො විය පරිසුක් ඛාමපන් මතො විය උප් පජ් ජතීති 

‘‘අන් මතොමසොමකො අන් මතොපරිමසොමකො’’ති වුච් චති. යචතයසො

පරිජ්ඣාෙනාති චිත් තස් ස පරිජ් ඣායනාකාමරො. මසොමකො හි උප් පජ් ජ ාමනො 

අග් ගි විය චිත් තං ඣාමපති දහති, ‘‘චිත් තං ම  ඣා ං, න ම  කිඤ් චි 

පටිභාතී’’ති වදාමපති. දුක් ඛිමතො  මනො දුම්  මනො, තස් ස භාමවො 

යදොමනස්සං. අනුපවිට් ඨට් මඨන මසොමකොව සල් ලන් ති යසොකසල්ලං. 

පරිමදවනිද් මදමස ‘‘ ය් හං ධීතා,  ය් හං පුත් මතො’’ති එවං ආදිස් ස ආදිස ්ස 

මදවන් ති මරොදන් ති එමතනාති ආයදයවො. තං තං වණ් ණං පරිකිත් මතත් වා 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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පරිකිත් මතත් වා මදවන් ති එමතනාති පරියදයවො. තමතො පරානි ද් මව ද් මව 

පදානි පුරි ද් වයස් මසව ආකාරභාවනිද් මදසවමසන වුත් තානි. වාචාති වචනං. 

පලායපොති තුච් ඡං නිරත් ථකවචනං. උපඩ් ඪභණිතඅඤ් ඤභණිතාදිවමසන 

විරූමපො පලාමපොති විප්පලායපො. ලාලප්යපොති පුනප් පුනං ලපනං. 

ලාලප් පනාකාමරො ලාලප්පනා. ලාලප් පිතස් ස භාමවො ලාලප්පිතත්තං. 

දුක් ඛනිද් මදමස කායනිස් සිතත් තා කායිකං. අ ධුරට් මඨන අසාතං. 

කායිකපමදන මචතසිකඅසාතං පටික් ඛිපති, අසාතපමදන කායිකසාතං. 

තමදව දුක් ඛයතීති දුක්ඛං, යස් සුප් පජ් ජති, තං දුක් ඛිතං කමරොතීති අත් මථො. 

දුක් ඛ ත් තා වා දුක් ඛං. කාෙසම්ඵස්සජන් ති කායසම් ඵස් මස ජාතං. අසාතං

දුක්ඛං යවදයිතන් ති අසාතං මවදයිතං න සාතං, දුක් ඛං මවදයිතං න සුඛං. 

පරමතො තීණි පදානි ඉත් ථිලිඞ්  වමසන වුත් තානි. අසාතා මවදනා න සාතා, 
දුක් ඛා මවදනා න සුඛාති අයම ව පමනත් ථ අත් මථො. යං කායිකං අසාතං 

දුක් ඛං මවදයිතං, යා කායසම් ඵස් සජා අසාතා දුක් ඛා මවදනා, ඉදං වුච් චති 
දුක් ඛන් ති එවං මයොජනා මවදිතබ් බා. 

මදො නස ්සනිද් මදමස දුට් ඨු  මනොති දුම්  මනො, හීනමවදනත් තා වා 

කුච් ඡිතං  මනොති දුම්  මනො, දුම්  නස ්ස භාමවො යදොමනස්සං. 

චිත් තනිස ්සිතත් තා යචතසිකං. යචයතොසම්ඵස්සජන් ති චිත් තසම් ඵස ්මස ජාතං. 

උපායාසනිද් මදමස ආයාසනට් මඨන ආොයසො. 
සංසීදනවිසීදනාකාරප් පවත් තස ්ස චිත් තකිල ථස් මසතං නා ං. 

බලවආයාමසො උපාොයසො. ආයාසිතභාමවො ආොසිතත්තං. උපායාසිතභාමවො 

උපාොසිතත්තං. 

අප් පියසම් පමයො නිද් මදමස ඉධාති ඉ ස් මිං මලොමක. ෙස්සාති මය අස් ස. 

අනිට්ඨාති අපරිමයසිතා. පරිමයසිතා වා මහොන් තු අපරිමයසිතා වා, 
නා ම මවතං අ නාපාරම්  ණානං.  නස් මිං න ක න් ති න පවිසන් තීති 

අකන්තා.  නස් මිං න අප් පියන් ති, න වා  නං වඩ් මඪන් තීති අමනාපා. 

රූපාතිආදි මතසං සභාවනිදස් සනං. අනත් ථං කාම න් ති ඉච් ඡන් තීති 

අනත්ථකාමා. අහිතං කාම න් ති ඉච් ඡන් තීති අහිතකාමා. අඵාසුං දුක් ඛවිහාරං 

කාම න් ති ඉච් ඡන් තීති අඵාසුකාමා. චතූහි මයොම හි මඛ ං නිබ් භයං විවට් ටං 

න කාම න් ති, සභයං වට් ටම ව මනසං කාම න් ති ඉච් ඡන් තීති 

අයෙොගක්යඛමකාමා. අපිච සද් ධාදීනං වුද් ධිසඞ් ඛාතස් ස අත් ථස ්ස 

අකා නමතො, මතසංමයව හානිසඞ් ඛාතස් ස අනත් ථස් ස ච කා නමතො 

අනත්ථකාමා. සද් ධාදීනංමයව උපායභූතස් ස හිතස් ස අකා නමතො, 

සද් ධාහානිආදීනං උපායභූතස් ස අහිතස් ස ච කා නමතො අහිතකාමා. 

ඵාසුවිහාරස ්ස අකා නමතො, අඵාසුවිහාරස් ස ච කා නමතො අඵාසුකාමා. 

යස් ස කස ්සචි නිබ් භයස් ස අකා නමතො, භයස් ස ච කා නමතො 

අයෙොගක්යඛමකාමාති එවම ත් ථ අත් මථො දට් ඨබ් මබො. 
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සඞ්ගතීති  න් ත් වා සංමයොම ො. සමාගයමොති ආ මතහි සංමයොම ො. 

සයමොධානන් ති ඨානනිසජ් ජාදීසු සහභාමවො. මිස්සීභායවොති සබ් බකිච් චානං 

සහකරණං. අයං සත් තවමසන මයොජනා. සඞ් ඛාරවමසන පන යං ලබ් භති, තං 
 මහතබ් බං. මසො පන අප් පියසම් පමයොම ො අත් ථමතො එමකො ධම් ම ො නා  

නත් ථි, මකවලං අප් පියසම් පයුත් තානං දුවිධස ්සාපි දුක් ඛස් ස වත් ථුභාවමතො 
දුක් මඛොති වුත් මතො. 

පියවිප් පමයො නිද් මදමසො වුත් තපටිපක් ඛනමයන මවදිතබ් මබො. මාතා

වාතිආදි පමනත් ථ අත් ථකාම  සරූමපන දස් මසතුං වුත් තං. තත් ථ   ායතීති 

මාතා, පියායතීති පිතා. භජතීති භාතා, තථා භගිනී. ම ත් තායන් තීති මිත්තා, 
මිනන් ති වා සබ් බගුය් මහසු අන් මතො පක් ඛිපන් තීති මිත් තා. කිච් චකරණීමයසු 

සහභාවට් මඨන අ ා මහොන් තීති අමච්චා. ‘‘අයං අම් හාකං අජ් ඣත් තිමකො’’ති 

එවං ජානන් ති, ඤායන් තීති වා ඤාතී. මලොහිමතන සම් බන් ධාති සායලොහිතා. 

පිතුපක් ඛිකා ඤාතී,  ාතුපක් ඛිකා සාමලොහිතා.  ාතාපිතුපක් ඛිකා වා ඤාතී, 
සස් සුසසුරපක් ඛිකා සාමලොහිතා. අයම් පි පියවිප් පමයොම ො අත් ථමතො එමකො 

ධම් ම ො නා  නත් ථි, මකවලං පියවිප් පයුත් තානං දුවිධස් සාපි දුක් ඛස ්ස 
වත් ථුභාවමතො දුක් මඛොති වුත් මතො. ඉදම ත් ථ සබ් බඅට් ඨකථාවචනං. 
සච් චානං පන තථලක් ඛණත් තා සම් පමයො විප් පමයො වචමනහි 
අප් පියපියවත් ථූනිමයව විමසසිතානීති වත් තුං යුජ් ජතීති. 

ඉච් ඡිතාලාභනිද් මදමස ජාතිධම්මානන් ති ජාතිසභාවානං ජාතිපකතිකානං. 

ඉච්ඡා උප්පජ්ජතීති තණ් හා උප් පජ් ජති. අයහො වතාති පත් ථනා. අස්සාමාති 

භමවයයා . න යඛො පයනතං ඉච්ඡාෙ පත්තබ්බන් ති යං එතං ‘‘අමහො වත 

 යං න ජාතිධම්  ා අස් සා , න ච වත මනො ජාති ආ ච් මඡයයා’’ති එවං 
පහීනසමුදමයසු සාධූසු විජ් ජ ානං අජාතිධම්  ත් තං පරිනිබ් බුමතසු ච 

විජ් ජ ානං ජාතියා අනා  නං ඉච් ඡිතං, තං ඉච් ඡන් තස් සාපි  ග්  භාවනාය 

විනා අප් පත් තබ් බමතො, අනිච් ඡන් තස් සාපි ච භාවනාය පත් තබ් බමතො න 

ඉච් ඡාය පත් තබ් බං නා  මහොති. ඉදම්පීති එතම් පි. උපරි මසසානි උපාදාය 

අපිසද් මදො. 

උපාදානක් ඛන් ධනිද් මදමස යසෙයථිදන් ති නිපාමතො, තස් ස මත කතම  

ඉති මචති අත් මථො. රූපම ව උපාදානක් ඛන් මධොති රූපුපාදානක්ඛන්යධො. 
එමසව නමයො මසමසසුපි. 

දුක් ඛසච් චනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සමුදයසච් චනිද් මදසවණ් ණනා 

34. සමුදයසච් චනිද් මදමස ොෙං තණ්හාති යා අයං තණ් හා. 

යපොයනොභවිකාති පුනබ් භවකරණං පුමනොභමවො, පුමනොභමවො සීල ස් සාති 

මපොමනොභවිකා. අපිච පුනබ් භවං මදති, පුනබ් භවාය සංවත් තති, පුනප් පුනං 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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පටුන 

භමව නිබ් බත් මතතීති මපොමනොභවිකා. සා පමනසා පුනබ් භවස ්ස දායිකාපි 

අත් ථි අදායිකාපි, පුනබ් භවාය සංවත් තනිකාපි අත් ථි අසංවත් තනිකාපි, 

දින් නාය පටිසන් ධියා උපධිමවපක් ක ත් තාපි. සා තිප් පකාරාපි 

මපොමනොභවිකාති නා ං ලභති. මපොනබ් භවිකාතිපි පාමඨො, මසොමයවත් මථො. 

අභිනන් දනසඞ් ඛාමතන නන් දිරාම න සහ  තාති නන්දිරාගසහගතා. 

නන් දිරාම න සද් ධිං අත් ථමතො එකත් තම ව  තාති වුත් තං මහොති. තත්ර

තත්රාභිනන්දිනීති යත්ර යත්ර අත් තභාමවො නිබ් බත් තති, තත්ර තත්ර අභිනන් දිනී. 

රූපාදීසු වා ආරම්  මණසු තත්ර තත්රාභිනන් දිනී, රූපාභිනන් දිනී 
සද් ද න් ධරසමඵොට් ඨබ් බධම්  ාභිනන් දිනීති අත් මථො. තත්ර තත්රාභිනන් දීතිපි 

පාමඨො, තත්ර තත්ර අභිනන් දයතීති අත් මථො. යසෙයථිදන් ති නිපාමතො, තස් ස සා 

කත ා ඉති මචති අත් මථො. කාමතණ්හාති කාම  තණ් හා, 

පඤ ්චකා ගුණිකරා ස් මසතං අධිවචනං. භවතණ්හාති භමව තණ් හා. 
භවපත් ථනාවමසන උප් පන් නස ්ස සස් සතදිට් ඨිසහ තස් ස රා ස් ස 

රූපාරූපභවරා ස් ස ච ඣානනිකන් තියා ච එතං අධිවචනං. විභවතණ්හාති 
විභමව තණ් හා. උච් මඡදදිට් ඨිසහ තරා ස් මසතං අධිවචනං. 

ඉදානි තස් සා තණ් හාය වත් ථුං විත් ථාරමතො දස් මසතුං සා යඛො

පයනසාතිආදි ාහ. තත් ථ උප්පජ්ජතීති ජායති. නිවිසතීති පුනප් පුනං 

පවත් තිවමසන පතිට් ඨාති. උප් පජ් ජ ානා කත් ථ උප් පජ් ජති, නිවිස ානා 

කත් ථ නිවිසතීති සම් බන් මධො. ෙං යලොයක පිෙරූපං සාතරූපන් ති යං 

මලොකස ්මිං පියසභාවඤ් මචව  ධුරසභාවඤ් ච. චක්ඛු යලොයකතිආදීසු 
මලොකස ්මිඤ ්හි චක් ඛුආදීසු   ත් මතන අභිනිවිට් ඨා සත් තා සම් පත් තියං 
පතිට් ඨිතා අත් තමනො චක් ඛුං ආදාසාදීසු නිමිත් තග්  හණානුසාමරන 
විප් පසන් නං පඤ් චපසාදං සුවණ් ණවි ාමන උග් ඝාටිත ණිසීහපඤ් ජරං විය 

 ඤ ්ඤන් ති, මසොතං රජතපනාළිකං විය පා ඞ්  සුත් තකං විය ච  ඤ ්ඤන් ති, 
තුඞ්  නාසාති ලද් ධමවොහාරං ඝානං වට් මටත් වා ඨපිතහරිතාලවට් ටිං විය 

 ඤ ්ඤන් ති, ජිව් හං රත් තකම් බලපටලං විය මුදුසිනිද් ධ ධුරරසදං 

 ඤ ්ඤන් ති, කායං සාලලට් ඨිං විය සුවණ් ණමතොරණං විය ච  ඤ් ඤන් ති, 

 නං අඤ ්මඤසං  මනන අසදිසං උළාරං  ඤ් ඤන් ති, රූපං 

සුවණ් ණකණිකාරපුප් ඵාදිවණ් ණං විය, සද් දං 

 ත් තකරවීකමකොකිල න් දධමිත ණිවංසනිග් මඝොසං විය, අත් තනා 
පටිලද් ධානි චතුසමුට් ඨානික න් ධාරම්  ණාදීනි ‘‘කස ්සඤ් ඤස ්ස එවරූපානි 

අත් ථී’’ති  ඤ් ඤන් ති, මතසං එවං  ඤ් ඤ ානානං තානි චක් ඛාදීනි 
පියරූපානි මචව සාතරූපානි ච මහොන් ති. අථ මනසං තත් ථ අනුප් පන් නා 

මචව තණ් හා උප් පජ් ජති, උප් පන් නා ච පුනප් පුනං පවත් තිවමසන නිවිසති. 

තස්  ා මථමරො ‘‘චක් ඛු මලොමක පියරූපං සාතරූපං, එත් මථසා තණ් හා 

උප් පජ් ජ ානා උප් පජ් ජතී’’තිආදි ාහ. තත් ථ උප්පජ්ජමානාති යදා 

උප් පජ් ජති, තදා එත් ථ උප් පජ් ජතීති අත් මථො. 

සමුදයසච් චනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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නිමරොධසච් චනිද් මදසවණ් ණනා 

35. 

නිමරොධසච් චනිද් මදමස යෙො තස්සායෙව තණ්හාොති එත් ථ ‘‘මයො 
තස් මසව දුක් ඛස් සා’’ති වත් තබ් මබ යස්  ා සමුදයනිමරොමධමනව දුක් ඛං 

නිරුජ් ඣති, මනො අඤ් ඤථා. යථාහ – 

‘‘යථාපි මූමල අනුපද් දමව දළ් මහ, ඡින් මනොපි රුක් මඛො පුනමරව 

රූහති; 

එවම් පි තණ් හානුසමය අනූහමත, නිබ් බත් තතී දුක් ඛමිදං 

පුනප් පුන’’න් ති. )ධ. ප. 338); 

තස්  ා තං දුක් ඛනිමරොධං දස් මසන් මතො සමුදයනිමරොමධන දස් මසතුං 

එව ාහ. සීහස ානවුත් තිමනො හි තථා තා, මත දුක් ඛං නිමරොමධන් තා 

දුක් ඛනිමරොධඤ් ච දස් මසන් තා මහතුම් හි පටිපජ් ජන් ති, න ඵමල. 

සුවානවුත් තිමනො පන අඤ් ඤතිත් ථියා, මත දුක් ඛං නිමරොමධන් තා 
දුක් ඛනිමරොධඤ් ච දස් මසන් තා අත් තකිල ථානුමයොම න මචව තස් මසව ච 

මදසනාය ඵමල පටිපජ් ජන් ති, න මහතුම් හීති. සීහස ානවුත් තිතාය සත් ථා 
මහතුම් හි පටිපජ් ජන් මතො ‘‘මයො තස් සාමයවා’’තිආදි ාහ. ධම්  මසනාපතිපි 
සත් ථාරා වුත් තක් කම මනවාහ. 

තත් ථ තස්සායෙව තණ්හාොති යා සා තණ් හා ‘‘මපොමනොභවිකා’’ති 
වත් වා කා තණ් හාදිවමසන විභත් තා උප් පත් තිනිමවසනවමසන ච මහට් ඨා 

පකාසිතා, තස් සාමයව තණ් හාය. අයසසවිරාගනියරොයධොති විරාම ො වුච් චති 

 ග් ම ො, ‘‘විරා ා විමුච් චතී’’ති ) . නි. 1.245; සං. නි. 3.12;  හාව. 23) හි 

වුත් තං. විරාම න නිමරොමධො විරා නිමරොමධො, අනුසයසමුග් ඝාතමතො 
අමසමසො විරා නිමරොමධො අමසසවිරා නිමරොමධො. අථ වා විරාම ොති හි 

පහානං වුච් චති, තස්  ා අමසමසො විරාම ො අමසමසො නිමරොමධොති 
එවම් මපත් ථ මයොජනා දට් ඨබ් බා. අත් ථමතො පන සබ් බාමනව පමනතානි 
අමසසවිරා නිමරොමධොතිආදීනි නිබ් බානස ්මසව මවවචනානි. පර ත් ථමතො හි 
දුක් ඛනිමරොධං අරියසච් චන් ති නිබ් බානං වුච් චති. යස්  ා පන තං ආ ම්   

තණ් හා අමසසා විරජ් ජති නිරුජ් ඣති, තස්  ා තං ‘‘තස් සාමයව තණ් හාය 
අමසසවිරා නිමරොමධො’’ති වුච් චති. නිබ් බානඤ් ච ආ ම්   තණ් හා චජීයති 

පටිනිස ්සජ් ජීයති මුච් චති න අල් ලීයති, කා ගුණාලමයසු මචත් ථ එමකොපි 

ආලමයො නත් ථි, තස්  ා නිබ් බානං චායගොපටිනිස්සග්යගොමුත්ති අනාලයෙොති 

වුච් චති. එකම ව හි නිබ් බානං, නා ානි පනස් ස සබ් බසඞ් ඛතානං 
නා පටිපක් ඛවමසන අමනකානි මහොන් ති. මසයයථිදං – අමසසවිරාම ො 
අමසසනිමරොමධො චාම ො පටිනිස ්සග් ම ො මුත් ති අනාලමයො රා ක් ඛමයො 
මදොසක් ඛමයො ම ොහක් ඛමයො තණ් හාක් ඛමයො අනුප් පාමදො අප් පවත් තං 
අනිමිත් තං අප් පණිහිතං අනායූහනං අප් පටිසන් ධි අනුපපත් ති අ ති අජාතං 
අජරං අබයාධි අ තං අමසොකං අපරිමදවං අනුපායාසං අසංකිලිට් ඨන් තිආදීනි. 
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ඉදානි  ග් ම න ඡින් නාය නිබ් බානං ආ ම්   අප් පවත් තිප් පත් තායපි ච 

තණ් හාය මයසු වත් ථූසු තස් සා උප් පත් ති දස් සිතා, තත් මථව අභාවං දස් මසතුං 

සා යඛො පයනසාතිආදි ාහ. තත් ථ යථා පුරිමසො මඛත් මත ජාතං 

තිත් තකාලාබුවල් ලිං දිස් වා අග්  මතො පට් ඨාය මූලං පරිමයසිත් වා ඡින් මදයය, 

සා අනුපුබ් මබන මිලායිත් වා අප් පඤ් ඤත් තිං  ච් මඡයය, තමතො තස් මිං 

මඛත් මත තිත් තකාලාබු නිරුද් ධා පහීනාති වුච් මචයය, එවම ව මඛත් මත 
තිත් තකාලාබු විය චක් ඛාදීසු තණ් හා. සා අරිය ග් ම න මූලච් ඡින් නා 
නිබ් බානං ආ ම්   අප් පවත් තිං  ච් ඡති. එවං  තා පන මතසු වත් ථූසු 

මඛත් මත තිත් තකාලාබු විය න පඤ් ඤායති. යථා ච අටවිමතො මචොමර 

ආමනත් වා න රස් ස දක් ඛිණද් වාමර ඝාමතයයං, තමතො අටවියං මචොරා 

 තාති වා  ාරිතාති වා වුච් මචයයං, එවම ව අටවියං මචොරා විය යා චක් ඛාදීසු 

තණ් හා, සා දක් ඛිණද් වාමර මචොරා විය නිබ් බානං ආ ම්   නිරුද් ධත් තා 
නිබ් බාමන නිරුද් ධා. එවං නිරුද් ධා පන මතසු වත් ථූසු අටවියං මචොරා විය න 
පඤ ්ඤායති. මතනස් සා තත් මථව නිමරොධං දස් මසන් මතො ‘‘චක් ඛු මලොමක 

පියරූපං සාතරූපං, එත් මථසා තණ් හා පහීය ානා පහීයතී’’තිආදි ාහ. අථ වා 
තණ් හුප් පාදවත් ථුස් ස පරිඤ් ඤාතත් තා පරිඤ් ඤාතවත් ථුස ්මිං පුන න 
උප් පජ් ජනමතො අනුප් පාදනිමරොධවමසන තණ් හුප් පාදවත් ථුස් මිංමයව 

නිරුජ් ඣතීති වුච් චති. එත් ථ ච උප් පජ් ජනපටිපක් ඛවමසන පහීයතීති වුත් තං, 
නිවිසනපටිපක් ඛවමසන නිරුජ් ඣතීති. 

නිමරොධසච් චනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 ග්  සච් චනිද් මදසවණ් ණනා 

36. 

 ග්  සච් චනිද් මදමස අෙයමවාති අඤ් ඤ ග්  පටික් මඛපනත් ථං නිය නං 

)විභ. අට් ඨ. 205). අරියෙොති තංතං ග්  වජ් ඣකිමලමසහි ආරකත් තා, 

අරියභාවකරත් තා, අරියඵලපටිලාභකරත් තා ච අරිමයො. අට් ඨ අඞ්  ානි 

අස් සාති අට්ඨඞ්ගියකො. ස් වායං චතුරඞ් ගිකා විය මසනා, පඤ ්චඞ් ගිකං විය 

තූරියං අඞ්   ත් තම ව මහොති, අඞ්  විනිමුත් මතො නත් ථි. 

ඉදානි අඞ්   ත් තම ව  ග් ම ො අඞ්  විනිමුත් මතො නත් ථීති දස් මසන් මතො 

සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධීතිආදි ාහ. තත් ථ සම්  ා දස් සනලක් ඛණා 

සම්මාදිට්ඨි. සම්  ා අභිනිමරොපනලක් ඛමණො සම්මාසඞ්කප්යපො. සම්  ා 

පරිග්  හලක් ඛණා සම්මාවාචා. සම්  ා සමුට් ඨාපනලක් ඛමණො 

සම්මාකම්මන්යතො. සම්  ා මවොදාපනලක් ඛමණො සම්මාආජීයවො. සම්  ා 

පග්  හලක් ඛමණො සම්මාවාොයමො. සම්  ා උපට් ඨානලක් ඛණා සම්මාසති. 

සම්  ා ස ාධානලක් ඛමණො සම්මාසමාධි. මතසු එමකකස් ස තීණි තීණි 
කිච් චානි මහොන් ති. මසයයථිදං – සම්  ාදිට් ඨි තාව අඤ් මඤහිපි අත් තමනො 

පච් චනීකකිමලමසහි සද් ධිං මිච් ඡාදිට් ඨිං පජහති, නිමරොධඤ් ච ආරම්  ණං 

කමරොති, සම් පයුත් තධම් ම  ච පස් සති තප් පටිච් ඡාදකම ොහවිධ නවමසන 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 

129 

පටුන 

අසම් ම ොහමතො. සම්  ාසඞ් කප් පාදමයොපි තමථව මිච් ඡාසඞ් කප් පාදීනි ච 

පජහන් ති, නිබ් බානඤ් ච ආරම්  ණං කමරොන් ති. විමසසමතො පමනත් ථ 

සම්  ාසඞ් කප් මපො සහජාතධම් ම  සම්  ා අභිනිමරොමපති, සම්  ාවාචා සම්  ා 

පරිග්  ණ් හාති, සම්  ාකම්  න් මතො සම්  ා සමුට් ඨාමපති, සම්  ාආජීමවො 

සම්  ා මවොදාමපති, සම්  ාවායාම ො සම්  ා පග්  ණ් හාති, සම්  ාසති සම්  ා 

උපට් ඨාමපති, සම්  ාස ාධි සම්  ා ස ාදහති. 

අපිමචසා සම්  ාදිට් ඨි නා  පුබ් බභාම  නානාක් ඛණා නානාරම්  ණා 

මහොති,  ග්  කාමල එකක් ඛණා එකාරම්  ණා. කිච් චමතො පන ‘‘දුක් මඛ 

ඤාණ’’න් තිආදීනි චත් තාරි නා ානි ලභති. සම්  ාසඞ් කප් පාදමයොපි 

පුබ් බභාම  නානාක් ඛණා නානාරම්  ණා මහොන් ති,  ග්  කාමල එකක් ඛණා 
එකාරම්  ණා. මතසු සම්  ාසඞ් කප් මපො කිච් චමතො 
මනක් ඛම්  සඞ් කප් මපොතිආදීනි තීණි නා ානි ලභති. සම්  ාවාචාදමයො තමයො 

පුබ් බභාම  විරතිමයොපි මහොන් ති මචතනාමයොපි,  ග්  ක් ඛමණ පන 
විරතිමයොමයව. සම්  ාවායාම ො සම්  ාසතීති ඉදම් පි ද් වයං කිච් චමතො 
සම්  ප් පධානසතිපට් ඨානවමසන චත් තාරි නා ානි ලභති. සම්  ාස ාධි පන 
පුබ් බභාම පි  ග්  ක් ඛමණපි සම්  ාස ාධිමයව. 

ඉති ඉම සු අට් ඨසු ධම් ම සු භ වතා නිබ් බානාධි  ාය පටිපන් නස ්ස 
මයොගිමනො බහූපකාරත් තා පඨ ං සම්  ාදිට් ඨි මදසිතා. අයඤ් හි 

‘‘පඤ ්ඤාපජ් මජොමතො පඤ් ඤාසත් ථ’’න් ති )ධ. ස. 16, 20, 29) ච වුත් තා. 
තස්  ා එතාය පුබ් බභාම  විපස් සනාඤාණසඞ් ඛාතාය සම්  ාදිට් ඨියා 
අවිජ් ජන් ධකාරං විධමිත් වා කිමලසමචොමර ඝාමතන් මතො මඛම න 
මයො ාවචමරො නිබ් බානං පාපුණාති. තස්  ා පඨ ං සම්  ාදිට් ඨි මදසිතා. 

සම්  ාසඞ් කප් මපො පන තස් සා බහූපකාමරො. තස්  ා තදනන් තරං වුත් මතො. 
යථා හි මහරඤ් ඤිමකො හත් මථන පරිවත් මතත් වා පරිවත් මතත් වා චක් ඛුනා 

කහාපණං ඔමලොමකන් මතො ‘‘අයං කූමටො අයං මඡමකො’’ති ජානාති, එවං 
මයො ාවචමරොපි පුබ් බභාම  විතක් මකන විතක් මකත් වා විතක් මකත් වා 

විපස් සනාපඤ් ඤාය ඔමලොකය ාමනො ‘‘ඉම  ධම්  ා කා ාවචරා, ඉම  
රූපාවචරාදමයො’’ති ජානාති. යථා වා පන පුරිමසන මකොටියං  මහත් වා 
පරිවත් මතත් වා පරිවත් මතත් වා දින් නං  හාරුක් ඛං තච් ඡමකො වාසියා 

තච් මඡත් වා කම් ම  උපමනති, එවං විතක් මකන විතක් මකත් වා 
විතක් මකත් වා දින් නධම් ම  මයො ාවචමරො පඤ් ඤාය ‘‘ඉම  ධම්  ා 

කා ාවචරා, ඉම  රූපාවචරා’’තිආදිනා නමයන පරිච් ඡින් දිත් වා කම් ම  
උපමනති. තස්  ා සම්  ාසඞ් කප් මපො සම්  ාදිට් ඨානන් තරං වුත් මතො. 

ස් වායං යථා සම්  ාදිට් ඨියා, එවං සම්  ාවාචායපි උපකාරමකො. යථාහ – 

‘‘පුබ් මබ මඛො,  හපති, විතක් මකත් වා විචාමරත් වා පච් ඡා වාචං භින් දතී’’ති 

) . නි. 1.463). තස්  ා තදනන් තරං සම්  ාවාචා වුත් තා. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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යස්  ා පන ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච කරිස් සා ා’’ති පඨ ං වාචාය සංවිදහිත් වා 

මලොමක කම්  න් මත පමයොමජන් ති, තස්  ා වාචා කායකම්  ස ්ස උපකාරිකාති 

සම්  ාවාචාය අනන් තරං සම්  ාකම්  න් මතො වුත් මතො. 

චතුබ් බිධං පන වචීදුච් චරිතං, තිවිධං කායදුච් චරිතං පහාය උභයං සුචරිතං 

පූමරන් තස් මසව යස්  ා ආජීවට් ඨ කසීලං පූරති, න ඉතරස් ස, තස්  ා 
තදුභයානන් තරං සම්  ාආජීමවො වුත් මතො. 

එවං විසුද් ධාජීමවන පන ‘‘පරිසුද් මධො ම  ආජීමවො’’ති එත් තාවතා 

පරිමතොසං කත් වා සුත් තප් ප ත් මතන විහරිතුං න යුත් තං, අථ මඛො 
සබ් බඉරියාපමථසු ඉදං වීරිය ාරභිතබ් බන් ති දස් මසතුං තදනන් තරං 
සම්  ාවායාම ො වුත් මතො. 

තමතො ආරද් ධවීරිමයනාපි කායාදීසු චතූසු වත් ථූසු සති සූපට් ඨිතා 
කාතබ් බාති දස් මසතුං තදනන් තරං සම්  ාසති වුත් තා. 

යස්  ා පන එවං සූපට් ඨිතාය සතියා ස ාධිස් ස උපකාරානුපකාරානං 
ධම්  ානං  තිමයො ස න් මවසිත් වා පමහොති එකත් තාරම්  මණ චිත් තං 

ස ාධාතුං, තස්  ා සම්  ාසතිඅනන් තරං සම්  ාස ාධි වුත් මතොති 
මවදිතබ් මබොති. 

සම්  ාදිට් ඨිනිද් මදමස ‘‘දුක් මඛ ඤාණ’’න් තිආදිනා චතුසච් චකම්  ට් ඨානං 

දස් සිතං. තත් ථ පුරි ානි ද් මව සච් චානි වට් ටං, පච් ඡි ානි ද් මව විවට් ටං. මතසු 

භික් ඛුමනො වට් මට කම්  ට් ඨානාභිනිමවමසො මහොති, විවට් මට නත් ථි 

අභිනිමවමසො. පුරි ානි හි ද් මව සච් චානි ‘‘පඤ ්චක් ඛන් ධා දුක් ඛං, තණ් හා 

සමුදමයො’’ති එවං සඞ් මඛමපන ච, ‘‘කතම  පඤ ්චක් ඛන් ධා? 
රූපක් ඛන් මධො’’තිආදිනා නමයන විත් ථාමරන ච ආචරියසන් තිමක 
උග්  ණ් හිත් වා වාචාය පුනප් පුනං පරිවත් මතන් මතො මයො ාවචමරො කම්  ං 

කමරොති. ඉතමරසු පන ද් වීසු සච් මචසු ‘‘නිමරොධසච් චං ඉට් ඨං කන් තං 

 නාපං,  ග්  සච් චං ඉට් ඨං කන් තං  නාප’’න් ති එවං සවමනමනව කම්  ං 
කමරොති. මසො එවං කම්  ං කමරොන් මතො චත් තාරි සච් චානි එකපටිමවමධන 

පටිවිජ් ඣති, එකාභිස මයන අභිසම ති. දුක් ඛං පරිඤ් ඤාපටිමවමධන 

පටිවිජ් ඣති, සමුදයං පහානපටිමවමධන පටිවිජ් ඣති. නිමරොධං 

සච් ඡිකිරියාපටිමවමධන පටිවිජ් ඣති,  ග්  ං භාවනාපටිමවමධන 
පටිවිජ් ඣති. දුක් ඛං පරිඤ් ඤාභිස මයන…මප.…  ග්  ං භාවනාභිස මයන 
අභිසම ති. 

එව ස ්ස පුබ් බභාම  ද් වීසු සච් මචසු 

උග්  හපරිපුච් ඡාසවනධාරණසම්  සනපටිමවමධො මහොති, ද් වීසු 
සවනපටිමවමධොමයව. අපරභාම  තීසු කිච් චමතො පටිමවමධො මහොති 
නිමරොමධ ආරම්  ණපටිමවමධො. තත් ථ සබ් බම් පි පටිමවධඤාණං 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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මලොකුත් තරං, සවනධාරණසම්  සනඤාණං මලොකියං කා ාවචරං. 

පච් චමවක් ඛණා පන පත් තසච් චස ්ස මහොති, අයඤ් ච ආදිකම් මිමකො. තස්  ා 
සා ඉධ න වුත් තා. ඉ ස් ස ච භික් ඛුමනො පුබ් මබ පරිග්  හමතො ‘‘දුක් ඛං 

පරිජානාමි, සමුදයං පජහාමි, නිමරොධං සච් ඡිකමරොමි,  ග්  ං භාමවමී’’ති 

ආමභො ස න් නාහාර නසිකාරපච් චමවක් ඛණා නත් ථි, පරිග්  හමතො 
පට් ඨාය මහොති. අපරභාම  පන දුක් ඛං පරිඤ් ඤාතම ව මහොති…මප.… 

 ග් ම ො භාවිමතොව මහොති. 

තත් ථ ද් මව සච් චානි දුද් දසත් තා  ම් භීරානි, ද් මව  ම් භීරත් තා දුද් දසානි. 

දුක් ඛසච් චඤ ්හි උප් පත් තිමතො පාකටං, ඛාණුකණ් ටකප් පහාරාදීසු ‘‘අමහො 
දුක් ඛ’’න් ති වත් තබ් බතම් පි ආපජ් ජති. සමුදයසච් චං 
ඛාදිතුකා තාභුඤඤ් ජිතුකා තාදිවමසන උප් පත් තිමතො පාකටං. 
ලක් ඛණපටිමවධමතො පන උභයම් පි  ම් භීරං. ඉති තානි දුද් දසත් තා 
 ම් භීරානි. ඉතමරසං පන ද් වින් නං දස් සනත් ථාය පමයොම ො 

භවග්  ග්  හණත් ථං හත් ථපසාරණං විය, අවීචිඵුසනත් ථං පාදපසාරණං විය, 
සතධා භින් නස ්ස වාලස් ස මකොටියා මකොටිපටිපාදනං විය ච මහොති. ඉති තානි 
 ම් භීරත් තා දුද් දසානි. එවං දුද් දසත් තා  ම් භීමරසු  ම් භීරත් තා ච දුද් දමසසු 

චතූසු සච් මචසු උග්  හාදිවමසන පුබ් බභා ඤාණුප් පත් තිං සන් ධාය ඉදං 
‘‘දුක් මඛ ඤාණ’’න් තිආදි වුත් තං. පටිමවධක් ඛමණ පන එකම ව තං ඤාණං 
මහොති. 

අපමර පනාහු – චතුබ් බිධං සච් මචසු ඤාණං සුත යඤාණං 
වවත් ථානඤාණං සම්  සනඤාණං අභිස යඤාණන් ති. තත් ථ කත ං 

සුත යඤාණං? සංඛිත් මතන වා විත් ථාමරන වා චත් තාරි සච් චානි සුත් වා 

ජානාති ‘‘ඉදං දුක් ඛං, අයං සමුදමයො, අයං නිමරොමධො, අයං  ග් ම ො’’ති. ඉදං 

සුතමෙඤාණං. කත ං වවත් ථානඤාණං? මසො සුතානං අත් ථං උපපරික් ඛති 

ධම්  මතො ච ලක් ඛණමතො ච, ‘‘ඉම  ධම්  ා ඉ ස ්මිං සච් මච පරියාපන් නා, 
ඉ ස ්ස සච් චස ්ස ඉදං ලක් ඛණ’’න් ති සන් නිට් ඨානං කමරොති. ඉදං 

වවත්ථානඤාණං. කත ං සම්  සනඤාණං? මසො එවං යථානුපුබ් බං චත් තාරි 
සච් චානි වවත් ථමපත් වා අථ දුක් ඛම ව  මහත් වා යාව ම ොත්රභුඤඤාණං 

අනිච් චමතො දුක් ඛමතො අනත් තමතො සම්  සති. ඉදං සම්මසනඤාණං. කත ං 

අභිස යඤාණං? මලොකුත් තර ග්  ක් ඛමණ එමකන ඤාමණන චත් තාරි 

සච් චානි අපුබ් බං අචරි ං අභිසම ති ‘‘දුක් ඛං පරිඤ් ඤාභිස මයන, සමුදයං 

පහානාභිස මයන, නිමරොධං සච් ඡිකිරියාභිස මයන  ග්  ං 

භාවනාභිස මයන අභිසම තී’’ති. ඉදං අභිසමෙඤාණන් ති. 

සම්  ාසඞ් කප් පනිද් මදමස කා මතො නිස් සමටොති යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො. 

බයාපාදමතො නිස් සමටොති අබයාපාදසඞ්කප්යපො. විහිංසාය නිස් සමටොති 

අවිහිංසාසඞ්කප්යපො. තත් ථ මනක් ඛම්  විතක් මකො කා විතක් කස ්ස පදඝාතං 

පදච් මඡදං කමරොන් මතො උප් පජ් ජති, අබයාපාදවිතක් මකො බයාපාදවිතක් කස ්ස, 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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පටුන 

අවිහිංසාවිතක් මකො විහිංසාවිතක් කස ්ස. තථා 
මනක් ඛම්  අබයාපාදඅවිහිංසාවිතක් කා කා බයාපාදවිහිංසාවිතක් කානං 
පච් චනීකා හුත් වා උප් පජ් ජන් ති. 

තත් ථ මයො ාවචමරො කා විතක් කස ්ස පදඝාතනත් ථං කා විතක් කං වා 
සම්  සති අඤ් ඤං වා පන කිඤ් චි සඞ් ඛාරං. අථස් ස විපස් සනාක් ඛමණ 
විපස් සනාසම් පයුත් මතො සඞ් කප් මපො තදඞ්  වමසන කා විතක් කස ්ස පදඝාතං 

පදච් මඡදං කමරොන් මතො උප් පජ් ජති, විපස් සනං උස් සුක් කාමපත් වා  ග්  ං 
පාමපති. අථස් ස  ග්  ක් ඛමණ  ග්  සම් පයුත් මතො සඞ් කප් මපො 
සමුච් මඡදවමසන කා විතක් කස ්ස පදඝාතං පදච් මඡදං කමරොන් මතො 
උප් පජ් ජති. බයාපාදවිතක් කස ්සපි පදඝාතනත් ථං බයාපාදවිතක් කං වා අඤ් ඤං 

වා සඞ් ඛාරං, විහිංසාවිතක් කස ්ස පදඝාතනත් ථං විහිංසාවිතක් කං වා අඤ් ඤං 
වා සඞ් ඛාරං සම්  සති. අථස් ස විපස් සනාක් ඛමණති සබ් බං පුරි නමයමනව 
මයොමජතබ් බං. 

කා විතක් කාදීනං පන තිණ් ණම් පි පාළියං විභත් මතසු 
අට් ඨතිංසාරම්  මණසු එකකම්  ට් ඨානම් පි අපච් චනීකං නා  නත් ථි. 
එකන් තමතො පන කා විතක් කස ්ස තාව අසුමභසු පඨ ජ් ඣානම ව 

පච් චනීකං, බයාපාදවිතක් කස ්ස ම ත් තාය තිකචතුක් කජ් ඣානානි, 
විහිංසආවිතක් කස් ස කරුණාය තිකචතුක් කජ් ඣානානි. තස්  ා 
අසුභපරිකම්  ං කත් වා ඣානං ස ාපන් නස ්ස ස ාපත් තික් ඛමණ 
ඣානසම් පයුත් මතො විතක් මකො වික් ඛම් භනවමසන කා විතක් කස ්ස 

පච් චනීමකො හුත් වා උප් පජ් ජති, ඣානං පාදකං කත් වා විපස් සනං 
පට් ඨමපන් තස් ස විපස ්සනාක් ඛමණ විපස් සනාසම් පයුත් මතො සඞ් කප් මපො 

තදඞ්  වමසන කා විතක් කස ්ස පච් චනීමකො හුත් වා උප් පජ් ජති, විපස ්සනං 
උස් සුක් කාමපත් වා  ග්  ං පාමපන් තස් ස  ග්  ක් ඛමණ  ග්  සම් පයුත් මතො 
සඞ් කප් මපො සමුච් මඡදවමසන කා විතක් කස ්ස පච් චනීමකො හුත් වා 
උප් පජ් ජති. එවං උප් පන් මනො මනක් ඛම්  සඞ් කප් මපොති වුච් චතීති 

මවදිතබ් මබො. 

ම ත් තාය පන පරිකම්  ං කත් වා, කරුණාය පරිකම්  ං කත් වා ඣානං 
ස ාපන් නස ්සාති සබ් බං පුරි නමයමනව මයොමජතබ් බං. එවං උප් පන් මනො 

අබයාපාදසඞ් කප් මපොති වුච් චති, අවිහිංසාසඞ් කප් මපොති වුච් චතීති 
මවදිතබ් මබො. එවම මත මනක් ඛම්  සඞ් කප් පාදමයො විපස් සනාඣානවමසන 

උප් පත් තීනං නානත් තා පුබ් බභාම  නානා,  ග්  ක් ඛමණ පන ඉම සු තීසු 
ඨාමනසු උප් පන් නස ්ස අකුසලසඞ් කප් පස ්ස පදච් මඡදමතො 
අනුප් පත් තිසාධනවමසන  ග්  ඞ්  ං පූරය ාමනො එමකොව කුසලසඞ් කප් මපො 
උප් පජ් ජති. අයං සම්  ාසඞ් කප් මපො නා . 

සම්  ාවාචානිද් මදමසපි යස්  ා අඤ් මඤමනව චිත් මතන මුසාවාදා විර ති, 

අඤ ්මඤන අඤ් මඤන පිසුණාවාචාදීහි, තස්  ා චතස් මසොමපතා මවර ණිමයො 
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පුබ් බභාම  නානා,  ග්  ක් ඛමණ පන මිච් ඡාවාචාසඞ් ඛාතාය චතුබ් බිධාය 
අකුසලදුස ්සීලයමචතනාය පදච් මඡදමතො අනුප් පත් තිසාධනවමසන  ග්  ඞ්  ං 
පූරය ානා එකාව සම්  ාවාචාසඞ් ඛාතා කුසලමවර ණි උප් පජ් ජති. අයං 
සම්  ාවාචා නා . 

සම්  ාකම්  න් තනිද් මදමසපි යස්  ා අඤ් මඤමනව චිත් මතන 

පාණාතිපාතා විර ති, අඤ ්මඤන අදින් නාදානා, අඤ ්මඤන මිච් ඡාචාරා, 

තස්  ා තිස් මසොමපතා මවර ණිමයො පුබ් බභාම  නානා,  ග්  ක් ඛමණ පන 
මිච් ඡාකම්  න් තසඞ් ඛාතාය තිවිධාය අකුසලදුස් සීලයමචතනාය පදච් මඡදමතො 
අනුප් පත් තිසාධනවමසන  ග්  ඞ්  ං පූරය ානා එකාව 

සම්  ාකම්  න් තසඞ් ඛාතා කුසලමවර ණි උප් පජ් ජති. අයං 
සම්  ාකම්  න් මතො නා . 

සම්  ාආජීවනිද් මදමස ඉධාති ඉ ස් මිං සාසමන. අරිෙසාවයකොති අරියස ්ස 

බුද් ධස් ස සාවමකො. මිච්ඡාආජීවං පහාොති පාපකං ආජීවං පජහිත් වා. 

සම්මාආජීයවනාති බුද් ධප් පසත් මථන කුසලආජීමවන. ජීවිකං කප්යපතීති 
ජීවිතප් පවත් තිං පවත් මතති. ඉධාපි යස්  ා අඤ ්මඤමනව චිත් මතන 

කායද් වාරවීතික් ක ා විර ති, අඤ ්මඤමනව වචීද් වාරවීතික් ක ා, තස්  ා 

පුබ් බභාම  නානාක් ඛමණසු උප් පජ් ජති,  ග්  ක් ඛමණ පන ද් වීසු ද් වාමරසු 
සත් තන් නං කම්  පථානං වමසන උප් පන් නාය මිච් ඡාආජීවදුස් සීලයමචතනාය 
පදච් මඡදමතො අනුප් පත් තිසාධනවමසන  ග්  ඞ්  ං පූරය ානා එකාව 
සම්  ාආජීවසඞ් ඛාතා කුසලමවර ණි උප් පජ් ජති. අයං සම්  ාආජීමවො නා . 

සම්  ාවායා නිද් මදමස ඉධ භික්ඛූති ඉ ස ්මිං සාසමන පටිපන් නමකො 

භික් ඛු. අනුප්පන්නානන් ති අනිබ් බත් තානං. පාපකානන් ති ලා කානං. 

අකුසලානං ධම්මානන් ති අමකොසල් ලසම් භූතානං ධම්  ානං. අනුප්පාදාොති 

න උප් පාදනත් ථාය. ඡන්දං ජයනතීති කත් තුක යතාසඞ් ඛාතං කුසලච් ඡන් දං 

ජමනති උප් පාමදති. වාෙමතීති පමයො ං ජමනති පරක් ක ං කමරොති. වීරිෙං 

ආරභතීති කායිකං මචතසිකං වීරියං කමරොති. චිත්තං පග්ගණ්හාතීති 

මතමනව සහජාතවීරිමයන චිත් තං උක් ඛිපති. පදහතීති පධානවීරියං කමරොති. 
පටිපාටියා පමනතානි චත් තාරිපි පදානි 
ආමසවනාභාවනාබහුලීකම්  සාතච් චකිරියාහි මයොමජතබ් බානි. 

උප්පන්නානන් ති අනුප් පන් නානන් ති අවත් තබ් බතං ආපන් නානං. 

පහානාොති පජහනත් ථාය. අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානන් ති 

අනිබ් බත් තානං මකොසල් ලසම් භූතානං ධම්  ානං. උප්පාදාොති 

උප් පාදනත් ථාය. උප්පන්නානන් ති නිබ් බත් තානං. ඨිතිොති ඨිතත් ථාය. 

අසම්යමොසාොති අනස ්සනත් ථං. භියෙයොභාවාොති පුනප් පුනං භාවාය. 

යවපුල්ලාොති විපුලභාවාය. භාවනාොති වඩ් ඪියා. පාරිපූරිොති 
පරිපූරණත් ථාය. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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එමත පන සම්  ාවායා සඞ් ඛාතා චත් තාමරො සම්  ප් පධානා පුබ් බභාම  

මලොකියා,  ග්  ක් ඛමණ මලොකුත් තරා.  ග්  ක් ඛමණ පන එකම ව වීරියං 
චතුකිච් චසාධනවමසන චත් තාරි නා ානි ලභති. තත් ථ මලොකියා 
කස ්සපසංයුත් මත වුත් තනමයමනව මවදිතබ් බා. වුත් තඤ් හි තත් ථ – 

‘‘චත් තාමරොම , ආවුමසො, සම්  ප් පධානා; කතම  චත් තාමරො? 

ඉධාවුමසො, භික් ඛු ‘අනුප් පන් නා ම  පාපකා අකුසලා ධම්  ා 

උප් පජ් ජ ානා අනත් ථාය සංවත් මතයය’න් ති ආතප් පං කමරොති, 

‘උප් පන් නා ම  පාපකා අකුසලා ධම්  ා අප් පහීය ානා අනත් ථාය 

සංවත් මතයය’න් ති ආතප් පං කමරොති, ‘අනුප් පන් නා ම  කුසලා 
ධම්  ා අනුප් පජ් ජ ානා අනත් ථාය සංවත් මතයය’න් ති ආතප් පං 

කමරොති, ‘උප් පන් නා ම  කුසලා ධම්  ා නිරුජ් ඣ ානා අනත් ථාය 

සංවත් මතයය’න් ති ආතප් පං කමරොතී’’ති )සං. නි. 2.145); 

තත් ථ ච අනුප්පන්නාති අසමුදාචාරවමසන වා අනනුභූතාරම්  ණවමසන 
වා අනුප් පන් නා. අඤ් ඤථා හි අන තග් ම  සංසාමර අනුප් පන් නා පාපකා 

අකුසලා ධම්  ා නා  නත් ථි, අනුප් පන් නා පන උප් පජ් ජ ානාපි එමතමයව 

උප් පජ් ජන් ති, පහීය ානාපි එමතමයව පහීයන් ති. 

තත් ථ එකච් චස් ස වත් ත න් ථධුතඞ්  ස ාධිවිපස් සනානවකම්  භවානං 

අඤ ්ඤතරවමසන කිමලසා න සමුදාචරන් ති. කථං? එකච් මචො හි 

වත් තසම් පන් මනො මහොති, අසීති ඛන් ධකවත් තානි චුද් දස  හාවත් තානි 
මචතියඞ්  ණමබොධියඞ්  ණපානීය ාළකඋමපොසථා ාරආ න් තුක මිකවත් 
තානි ච කමරොන් තස් මසව කිමලසා ඔකාසං න ලභන් ති. අපරභාම  පනස් ස 
වත් තානි විස් සජ් මජත් වා භින් නවත් තස් ස චරමතො අමයොනිමසො නසිකාරං 
සතිමවොස ්සග්  ඤ් ච ආ ම්   උප් පජ් ජන් ති. එවම් පි අසමුදාචාරවමසන 
අනුප් පන් නා උප් පජ් ජන් ති නා . 

එකච් මචො  න් ථයුත් මතො මහොති, එකම් පි නිකායං  ණ් හාති ද් මවපි 
තමයොපි චත් තාමරොපි පඤ් චපි. තස් ස මතපිටකං බුද් ධවචනං අත් ථවමසන 
පාළිවමසන අනුසන් ධිවමසන පුබ් බාපරවමසන  ණ් හන් තස ්ස 
සජ් ඣායන් තස ්ස චින් මතන් තස් ස වාමචන් තස් ස මදමසන් තස් ස 
පකාමසන් තස ්ස කිමලසා ඔකාසං න ලභන් ති. අපරභාම  පනස් ස 
 න් ථකම්  ං පහාය කුසීතස් ස චරමතො 
අමයොනිමසො නසිකාරසතිමවොස් සග් ම  ආ ම්   උප් පජ් ජන් ති. එවම් පි 
අසමුදාචාරවමසන අනුප් පන් නා උප් පජ් ජන් ති නා . 

එකච් මචො පන ධුතඞ්  ධමරො මහොති, මතරස ධුතඞ්  ගුමණ ස ාදාය 

වත් තති, තස් ස ධුතඞ්  ගුමණ පරිහරන් තස් ස කිමලසා ඔකාසං න ලභන් ති. 
අපරභාම  පනස් ස ධුතඞ්  ානි විස් සජ් මජත් වා බාහුල් ලාය ආවත් තස් ස 
චරමතො අමයොනිමසො නසිකාරසතිමවොස් සග් ම  ආ ම්   උප් පජ් ජන් ති. 
එවම් පි අසමුදාචාරවමසන අනුප් පන් නා උප් පජ් ජන් ති නා . 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 

135 

පටුන 

එකච් මචො අට් ඨසු ස ාපත් තීසු චිණ් ණවසී මහොති, තස් ස පඨ ජ් ඣානාදීසු 
ආවජ් ජනවසීආදීනං වමසන විහරන් තස ්ස කිමලසා ඔකාසං න ලභන් ති. 
අපරභාම  පනස ්ස පරිහීනජ් ඣානස ්ස වා විස් සට් ඨජ් ඣානස් ස වා භස් සාදීසු 
අනුයුත් තස් ස විහරමතො අමයොනිමසො නසිකාරසතිමවොස් සග් ම  ආ ම්   
උප් පජ් ජන් ති. එවම් පි අසමුදාචාරවමසන අනුප් පන් නා උප් පජ් ජන් ති නා . 

එකච් මචො පන විපස් සමකො මහොති, සත් තසු වා අනුපස් සනාසු )පටි.  . 

3.35) අට් ඨාරසසු වා  හාවිපස් සනාසු )පටි.  . 1.22) කම්  ං කමරොන් මතො 

විහරති, තස් ස එවං විහරමතො කිමලසා ඔකාසං න ලභන් ති. අපරභාම  
පනස ්ස විපස් සනාකම්  ං පහාය කායදළ් හීබහුලස් ස විහරමතො 
අමයොනිමසො නසිකාරසතිමවොස් සග් ම  ආ ම්   උප් පජ් ජන් ති. එවම් පි 
අසමුදාචාරවමසන අනුප් පන් නා උප් පජ් ජන් ති නා . 

එකච් මචො නවකම් මිමකො මහොති, උමපොසථා ාරමභොජනසාලාදීනි 

කමරොති, තස් ස මතසං උපකරණානි චින් මතන් තස ්ස කිමලසා ඔකාසං න 
ලභන් ති. අපරභාම  පනස් ස නවකම් ම  නිට් ඨිමත වා විස් සට් මඨ වා 
අමයොනිමසො නසිකාරසතිමවොස් සග් ම  ආ ම්   උප් පජ් ජන් ති. එවම් පි 
අසමුදාචාරවමසන අනුප් පන් නා උප් පජ් ජන් ති නා . 

එකච් මචො පන බ්රහ්  මලොකමතො ආ මතො සුද් ධසත් මතො මහොති, තස් ස 

අනාමසවනාය කිමලසා ඔකාසං න ලභන් ති. අපරභාම  පනස් ස 
ලද් ධාමසවනස ්ස අමයොනිමසො නසිකාරසතිමවොස් සග් ම  ආ ම්   
උප් පජ් ජන් ති. එවම් පි අසමුදාචාරවමසන අනුප් පන් නා උප් පජ් ජන් ති නා . 
එවං තාව අසමුදාචාරවමසන අනුප් පන් නතා මවදිතබ් බා. 

කථං අනනුභූතාරම්  ණවමසන? ඉමධකච් මචො අනනුභූතපුබ් බං 

 නාපිකාදිමභදං ආරම්  ණං ලභති, තස් ස තත් ථ 
අමයොනිමසො නසිකාරසතිමවොස් සග් ම  ආ ම්   රා ාදමයො කිමලසා 
උප් පජ් ජන් ති. එවං අනනුභූතාරම්  ණවමසන අනුප් පන් නා උප් පජ් ජන් ති 
නා . එවං අනුප් පන් නානං අකුසලානං උප් පාමද සති අත් තමනො අනත් ථං 
පස් සිත් වා මතසං අනුප් පාදාය සතිපට් ඨානභාවනානුමයොම න පඨ ං 

සම්  ප් පධානං භාමවති, උප් පන් මනසු පන මතසු මතසං අප් පහානමතො 
අත් තමනො අනත් ථං පස් සිත් වා මතසං පහානාය දුතියං තමථව සම්  ප් පධානං 
භාමවති. 

අනුප්පන්නා කුසලා ධම්මාති ස ථවිපස් සනා මචව  ග් ම ො ච. මතසං 
අනුප් පාමද අත් තමනො අනත් ථං පස් සිත් වා මතසං උප් පාදනත් ථාය තමථව 

තතියං සම්  ප් පධානං භාමවති. උප්පන්නාකුසලා ධම්මාති ස ථවිපස් සනාව. 
 ග් ම ො පන සකිං උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣ ාමනො අනත් ථාය සංවත් තනමකො 
නා  නත් ථි. මසො හි ඵලස් ස පච් චයං දත් වාව නිරුජ් ඣති. තාසං 
ස ථවිපස් සනානං නිමරොධමතො අත් තමනො අනත් ථං පස් සිත් වා තාසං ඨිතියා 
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136 

පටුන 

තමථව චතුත් ථං සම්  ප් පධානං භාමවති. මලොකුත් තර ග්  ක් ඛමණ පන 
එකම ව වීරියං. 

මය එවං අනුප් පන් නා උප් පජ් මජයයං, මත යථා මනව උප් පජ් ජන් ති, එවං 

මතසං අනුප් පන් නානං අනුප් පාදකිච් චං, උප් පන් නානඤ් ච පහානකිච් චං 

සාමධති. උප්පන්නාති මචත් ථ චතුබ් බිධං උප් පන් නං වත් ත ානුප් පන් නං 
භූතාප තුප් පන් නං ඔකාසකතුප් පන් නං භූමිලද් ධුප් පන් නන් ති. තත් ථ 

සබ් බම් පි උප් පාදජරාභඞ්  ස ඞ් ගිසඞ් ඛාතං වත්තමානුප්පන්නං නා . 
ආරම්  ණරසං අනුභවිත් වා නිරුද් ධං අනුභූතාප තසඞ් ඛාතං කුසලාකුසලං 
උප් පාදාදිත් තය නුප් පත් වා නිරුද් ධං භුඤත් වාප තසඞ් ඛාතං මසසසඞ් ඛතඤ් ච 

භූතාපගතුප්පන්නං නා . ‘‘යානිස් ස තානි පුබ් මබ කතානි කම්  ානී’’ති 

එව ාදිනා ) . නි. 3.248) නමයන වුත් තං කම්  ං අතීතම් පි ස ානං අඤ් ඤං 
විපාකං පටිබාහිත් වා අත් තමනො විපාකස් ස ඔකාසං කත් වා ඨිතත් තා තථා 
කමතොකාසඤ් ච විපාකං අනුප් පන් නම් පි ස ානං එවං කමත ඔකාමස 

එකන් මතන උප් පජ් ජනමතො ඔකාසකතුප්පන්නං නා . තාසු තාසු භූමීසු 

අසමූහතං අකුසලං භූමිලද්ධුප්පන්නං නා . 

එත් ථ ච භූමියා භූමිලද් ධස් ස ච නානත් තං මවදිතබ් බං – භූමීති හි 
විපස් සනාය ආරම්  ණභූතා මතභූ කා පඤ් චක් ඛන් ධා. භූමිලද් ධං නා  මතසු 
ඛන් මධසු උප් පත් තිරහං කිමලසජාතං. මතන හි සා භූමිලද් ධා නා  මහොතීති 
තස්  ා භූමිලද් ධන් ති වුච් චති. සා ච මඛො න ආරම්  ණවමසන. 
ආරම්  ණවමසන හි සබ් මබපි අතීතානා මත පරිඤ් ඤාමතපි ච ඛීණාසවානං 

ඛන් මධ ආරබ් භ කිමලසා උප් පජ් ජන් ති. යදි ච තං භූමිලද් ධං නා  සියා, තස් ස 
අප් පමහයයමතො න මකොචි භවමූලං පජමහයය. වත් ථුවමසන පන භූමිලද් ධං 

මවදිතබ් බං. යත් ථ යත් ථ හි විපස් සනාය අපරිඤ් ඤාතා ඛන් ධා උප් පජ් ජන් ති, 
තත් ථ තත් ථ උප් පාදමතො පභුඤති මතසු වට් ටමූලං කිමලසජාතං අනුමසති. තං 
අප් පහීනට් මඨන භූමිලද් ධන් ති මවදිතබ් බං. 

තත් ථ ච යස් ස මයසු ඛන් මධසු අප් පහීනට් මඨන අනුසයිතා කිමලසා, 

තස් ස මත එව ඛන් ධා මතසං කිමලසානං වත් ථු, න අඤ් මඤසං සන් තකා 
ඛන් ධා. අතීතක් ඛන් මධසු ච අප් පහීනානුසයිතානං කිමලසානං 

අතීතක් ඛන් ධාව වත් ථු, න ඉතමර. එස නමයො අනා තාදීසු. තථා 
කා ාවචරක් ඛන් මධසු අප් පහීනානුසයිතානං කිමලසානං කා ාවචරක් ඛන් ධා 

එව වත් ථු, න ඉතමර. එස නමයො රූපාරූපාවචමරසු. මසොතාපන් නාදීසු පන 
යස් ස යස් ස අරියපුග්  ලස ්ස ඛන් මධසු තං තං වට් ටමූලං කිමලසජාතං මතන 

මතන  ග් ම න පහීනං, තස් ස තස් ස මත මත ඛන් ධා පහීනානං මතසං මතසං 
වට් ටමූලකානං කිමලසානං අවත් ථුමතො භූමීති සඞ් ඛං න ලභන් ති. 
පුථුජ් ජනස ්ස සබ් බමසො වට් ටමූලකිමලසානං අප් පහීනත් තා යංකිඤ් චි 

කරිය ානං කම්  ං කුසල කුසලං වා මහොති, ඉච් චස් ස 

කම්  කිමලසපච් චයාව වට් ටං වට් ටති, තස් ස තස් මසව තං වට් ටමූලං 
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රූපක් ඛන් මධමයව, න මවදනාදීසු. විඤ් ඤාණක් ඛන් මධමයව වා, න 

රූපක් ඛන් ධාදීසූති න වත් තබ් බං. කස්  ා? අවිමසමසන පඤ් චසුපි ඛන් මධසු 

අනුසයිතත් තා. කථං? පථවීරසාදි විය රුක් මඛ. යථා හි  හාරුක් මඛ 
පථවීතලං අධිට් ඨාය පථවීරසඤ් ච ආමපොරසඤ් ච නිස් සාය තප් පච් චයා 
මූලඛන් ධසාඛාපසාඛාපල් ලවපලාසපුප් ඵඵමලහි වඩ් ඪිත් වා නභං පූමරත් වා 
යාව කප් පාවසානා බීජපරම් පරාය රුක් ඛපමවණිං සන් තානය ාමන ඨිමත තං 

පථවීරසාදිමූමලමයව, න ඛන් ධාදීසු. ඵමලමයව වා, න මූලාදීසූති න 

වත් තබ් බං. කස ් ා? අවිමසමසන සබ් මබසු මූලාදීසු අනු තත් තාති. යථා පන 
තස් මසව රුක් ඛස් ස පුප් ඵඵලාදීසු නිබ් බින් මනො මකොචි පුරිමසො චතූසු දිසාසු 

 ණ් ඩූකකණ් ටකං නා  විසකණ් ටකං ආමකොමටයය, අථ මසො රුක් මඛො 
මතන විසසම් ඵස් මසන ඵුට් මඨො පථවීරසආමපොරසානං පරියාදින් නත් තා 

අප් පසවධම්  තං ආ ම්   පුන සන් තානං නිබ් බත් මතතුං න සක් කුමණයය, 
එවම ව ඛන් ධප් පවත් තියං නිබ් බින් මනො කුලපුත් මතො තස් ස පුරිසස ්ස චතූසු 
දිසාසු රුක් මඛ විසමයොජනං විය අත් තමනො සන් තාමන චතු ග්  භාවනං 
ආරභති. අථස් ස මසො ඛන් ධසන් තාමනො මතන චතු ග්  විසසම් ඵස් මසන 
සබ් බමසො වට් ටමූලකිමලසානං පරියාදින් නත් තා කිරියසභාව ත් තං 
උප තකායකම්  ාදිසබ් බකම්  ප් පමභමදො හුත් වා ආයතිං 
පුනබ් භවානභිනිබ් බත් තනධම්  තං ආ ම්   භවන් තරසන් තානං 

නිබ් බත් මතතුං න සක් මකොති, මකවලං චරි විඤ් ඤාණනිමරොමධන 
නිරින් ධමනො විය ජාතමවමදො අනුපාදාමනො පරිනිබ් බායති. එවං භූමියා 
භූමිලද් ධස ්ස ච නානත් තං මවදිතබ් බං. 

අපරම් පි චතුබ් බිධං උප් පන් නං සමුදාචාරුප් පන් නං 
ආරම්  ණාධිග්  හිතුප් පන් නං අවික් ඛම් භිතුප් පන් නං අසමූහතුප් පන් නන් ති. 

තත් ථ වත් ත ානුප් පන් නම ව සමුදාචාරුප්පන්නං. චක් ඛාදීනං පන 
ආපාථ මත ආරම්  මණ පුබ් බභාම  අනුප් පජ් ජ ානම් පි කිමලසජාතං 
ආරම්  ණස ්ස අධිග්  හිතත් තා එව අපරභාම  එකන් මතන උප් පත් තිමතො 

ආරම්මණාධිග්ගහිතුප්පන්නන් ති වුච් චති. ස ථවිපස් සනානං 
අඤ ්ඤතරවමසන අවික් ඛම් භිතං කිමලසජාතං චිත් තසන් තති නාරූළ් හම් පි 

උප් පත් තිනිවාරකස් ස මහතුමනො අභාවා අවික්ඛම්භිතුප්පන්නං නා . 
ස ථවිපස් සනාවමසන පන වික් ඛම් භිතම් පි අරිය ග් ම න අසමූහතත් තා 

උප් පත් තිධම්  තං අනතීතත් තා අසමූහතුප්පන්නන් ති වුච් චති. තිවිධම් පි මචතං 
ආරම්  ණාධිග්  හිතාවික් ඛම් භිතාසමූහතුප් පන් නං භූමිලද් මධමනව සඞ්  හං 
 ච් ඡතීති මවදිතබ් බං. 

ඉච් මචතස ්මිං වුත් තප් පමභමද උප් පන් මන යමදතං 

වත් ත ානභූතාප මතොකාසකතසමුදාචාරසඞ් ඛාතං උප් පන් නං, තං 
අ ග්  වජ් ඣත් තා මකනචි  ග්  ඤාමණන පහාතබ් බං න මහොති. යං 
පමනතං භූමිලද් ධාරම්  ණාධිග්  හිතාවික් ඛම් භිතාසමූහතසඞ් ඛාතං 

උප් පන් නං, තස් ස තං උප් පන් නභාවං නාසය ානං යස්  ා තං තං 
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මලොකියමලොකුත් තරඤාණං උප් පජ් ජති, තස්  ා තං සබ් බම් පි පහාතබ් බං 

මහොතීති. එවං මය  ග් ම ො කිමලමස පජහති, මත සන් ධාය 

‘‘උප් පන් නාන’’න් තිආදි වුත් තං. 

අථ  ග්  ක් ඛමණ කථං අනුප් පන් නානං කුසලානං උප් පාදාය භාවනා 

මහොති, කථඤ ්ච උප් පන් නානං ඨිතියාති?  ග්  ප් පවත් තියා එව.  ග් ම ො හි 
පවත් ත ාමනො පුබ් මබ අනුප් පන් නපුබ් බත් තා අනුප් පන් මනො නා  වුච් චති. 
අනා තපුබ් බඤ් හි ඨානං ආ න් ත් වා අනනුභූතපුබ් බං වා ආරම්  ණං 

අනුභවිත් වා වත් තාමරො භවන් ති ‘‘අනා තට් ඨානං ආ තම් හ, අනනුභූතං 

ආරම්  ණං අනුභවා ා’’ති. යාවස් ස පවත් ති, අයම ව ඨිති නා ාති ඨිතියා 
භාමවතීතිපි වත් තුං වට් ටති. එවම තස් ස භික් ඛුමනො ඉදං 
මලොකුත් තර ග්  ක් ඛමණ එකම ව වීරියං ‘‘අනුප් පන් නානං පාපකානං 
අකුසලානං ධම්  ානං අනුප් පාදායා’’තිආදීනි චත් තාරි නා ානි ලභති. අයං 
මලොකුත් තර ග්  ක් ඛමණ සම්  ප් පධානකථා. එවම ත් ථ 
මලොකියමලොකුත් තරමිස් සකා සම්  ප් පධානා නිද් දිට් ඨාති. 

සම්  ාසතිනිද් මදමස කායෙති රූපකාමය. රූපකාමයො හි ඉධ 
අඞ්  පච් චඞ්  ානං මකසාදීනඤ් ච ධම්  ානං සමූහට් මඨන 

හත් ථිකායරථකායාදමයො විය කාමයොති අධිප් මපමතො. යථා ච සමූහට් මඨන, 
එවං කුච් ඡිතානං ආයට් මඨන. කුච් ඡිතානඤ් හි පර මජගුච් ඡානං මසො 

ආමයොතිපි කාමයො. ආයෙොති උප් පත් තිමදමසො. තත්රායං වචනත් මථො – 

ආයන් ති තමතොති ආමයො. මක ආයන් ති? කුච් ඡිතා මකසාදමයො. ඉති 
කුච් ඡිතානං ආමයොති කාමයො. 

කාොනුපස්සීති කායං අනුපස් සනසීමලො, කායං වා අනුපස් ස ාමනො. 

කායෙති ච වත් වාපි පුන කාොනුපස්සීති දුතියං කායග්  හණං අසම් මිස් සමතො 
වවත් ථානඝනවිනිබ් මභො ාදිදස ්සනත් ථං කතන් ති මවදිතබ් බං. මතන න 

කාමය මවදනානුපස් සී චිත් තධම්  ානුපස් සී වා, අථ මඛො කායානුපස් සීමයවාති 
කායසඞ් ඛාමත වත් ථුස් මිං කායානුපස් සනාකාරස් මසව දස් සමනන 
අසම් මිස් සමතො වවත් ථානං දස් සිතං මහොති. තථා න කාමය 

අඞ්  පච් චඞ්  විනිමුත් තඑකධම්  ානුපස් සී, නාපි 
මකසමලො ාදිවිනිමුත් තඉත් ථිපුරිසානුපස් සී. මයොපි මචත් ථ 

මකසමලො ාදිමකො භූතුපාදායසමූහසඞ් ඛාමතො කාමයො, තත් ථාපි න 

භූතුපාදායවිනිමුත් තඑකධම්  ානුපස් සී, අථ මඛො රථසම් භාරානුපස් සමකො විය 

අඞ්  පච් චඞ්  සමූහානුපස් සී, න රාවයවානුපස් සමකො විය 

මකසමලො ාදිසමූහානුපස් සී, කදලික් ඛන් ධපත් තවට් ටිවිනිභුඤජ් ජමකො විය 
රිත් තමුට් ඨිවිනිමවඨමකො විය ච භූතුපාදායසමූහානුපස් සීමයවාති 
සමූහවමසමනව කායසඞ් ඛාතස ්ස වත් ථුමනො නානප් පකාරමතො දස් සමනන 
ඝනවිනිබ් මභොම ො දස් සිමතො මහොති. න මහත් ථ යථාවුත් තසමූහවිනිමුත් මතො 

කාමයො වා ඉත් ථී වා පුරිමසො වා අඤ් මඤො වා මකොචි ධම් ම ො දිස ්සති, 
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යථාවුත් තධම්  සමූහ ත් මතමයව පන තථා තථා සත් තා මිච් ඡාභිනිමවසං 
කමරොන් ති. මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘යං පස් සති න තං දිට් ඨං, යං දිට් ඨං තං න පස් සති; 

අපස් සං බජ් ඣමත මූළ් මහො, බජ් ඣ ාමනො න මුච් චතී’’ති. 

ඝනවිනිබ් මභො ාදිදස් සනත් ථන් ති වුත් තං. ආදිසද් මදන මචත් ථ අයම් පි 

අත් මථො මවදිතබ් මබො – අයඤ් හි එතස් මිං කාමය කායානුපස් සීමයව, න 

අඤ ්ඤධම්  ානුපස් සී. කිං වුත් තං මහොති? යථා අනුදකභූතායපි  රීචියා 

උදකානුපස් සිමනො මහොන් ති, න එවං අනිච් චදුක් ඛානත් තාසුභභූමතමයව 

ඉ ස ්මිං කාමය නිච් චසුඛත් තසුභභාවානුපස් සී, අථ මඛො කායානුපස් සී  

අනිච් චදුක් ඛානත් තාසුභාකාරසමූහානුපස් සීමයවාති වුත් තං මහොති. අථ වා 

ය් වායං  හාසතිපට් ඨාමන ‘‘ඉධ, භික් ඛමව, භික් ඛු අරඤ් ඤ මතො වා 
රුක් ඛමූල මතො වා…මප.… මසො සමතොව අස් සසතී’’තිආදිනා )දී. නි. 

2.374;  . නි. 1.107) නමයන අස් සාසපස් සාසාදි 

චුණ් ණකජාතඅට් ඨිකපරිමයොසාමනො කාමයො වුත් මතො, මයො ච පරමතො 

සතිපට් ඨානකථායං ‘‘ඉමධකච් මචො පථවීකායං අනිච් චමතො අනුපස් සති, 

ආමපොකායං, මතමජොකායං, වාමයොකායං, මකසකායං, මලො කායං, 

ඡවිකායං, චම්  කායං,  ංසකායං, රුහිරකායං, න් හාරුකායං, අට් ඨිකායං, 

අට් ඨිමිඤ ්ජකාය’’න් ති )පටි.  . 3.35) කාමයො වුත් මතො, තස් ස සබ් බස් ස 
ඉ ස ්මිංමයව කාමය අනුපස් සනමතො කාමය කායානුපස් සීති එවම් පි අත් මථො 
දට් ඨබ් මබො. 

අථ වා කාමය අහන් ති වා   න් ති වා එවං  මහතබ් බස ්ස කස ්සචි 

අනනුපස් සනමතො තස් ස තස් මසව පන මකසමලො ාදිකස් ස 
නානාධම්  සමූහස් ස අනුපස් සනමතො කාමය 
මකසාදිධම්  සමූහසඞ් ඛාතකායානුපස් සීති එව ත් මථො දට් ඨබ් මබො. අපිච 

‘‘ඉ ස් මිං කාමය අනිච් චමතො අනුපස් සති, මනො නිච් චමතො’’තිආදිනා 
අනුක් කම න පරමතො ආ තනයස් ස සබ් බස ්මසව අනිච් චලක් ඛණාදිමනො 
ආකාරසමූහසඞ් ඛාතස් ස කායස් ස අනුපස් සනමතොපි කාමය කායානුපස් සීති 

එවම් පි අත් මථො දට් ඨබ් මබො. අයං පන චතුසතිපට් ඨානසාධාරමණො අත් මථො. 

කායෙකාොනුපස්සීති අස් සාසපස් සාසකායාදිමක බහුධා වුත් මත කාමය 

එමකකකායානුපස් සී. විහරතීති චතූසු ඉරියාපථවිහාමරසු 

අඤ ්ඤතරවිහාරස ාමයො පරිදීපනම තං, එකං ඉරියාපථබාධනං අඤ් මඤන 
ඉරියාපමථන විච් ඡින් දිත් වා අපත ානං අත් තානං හරති පවත් මතතීති 

අත් මථො. ආතාපීති කායපරිග්  ාහකවීරියස ාමයො පරිදීපනම තං. මසො හි 
යස්  ා තස් මිං ස මය යං තං වීරියං තීසු භමවසු කිමලසානං ආතාපනමතො 

ආතාමපොති වුච් චති, මතන ස න් නා මතො මහොති, තස්  ා ‘‘ආතාපී’’ති 

වුච් චති. සම්පජායනොති කායපරිග්  ාහමකන සම් පජඤ් ඤසඞ් ඛාමතන 
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ඤාමණන ස න් නා මතො. සතිමාති කායපරිග්  ාහිකාය සතියා 
ස න් නා මතො. අයං පන යස්  ා සතියා ආරම්  ණං පරිග්  මහත් වා පඤ ්ඤාය 

අනුපස ්සති. න හි සතිවිරහිතස් ස අනුපස් සනා නා  අත් ථි. මතමනවාහ – 

‘‘සතිඤ් ච ඛ් වාහං, භික් ඛමව, සබ් බත් ථිකං වදාමී’’ති )සං. නි. 5.234). තස්  ා 
එත් ථ ‘‘කාමය කායානුපස් සී විහරතී’’ති එත් තාවතා 
කායානුපස් සනාසතිපට් ඨානකම්  ට් ඨානං වුත් තං මහොති. අථ වා යස්  ා 

අනාතාපිමනො අන් මතොසඞ් මඛමපො අන් තරායකමරො මහොති, අසම් පජාමනො 

උපායපරිග්  මහ අනුපායපරිවජ් ජමන ච සම් මුය් හති, මුට් ඨස ්සති 

උපායාපරිච් චාම  අනුපායාපරිග්  මහ ච අස ත් මථො මහොති, මතනස ්ස තං 

කම්  ට් ඨානං න සම් පජ් ජති, තස්  ා මයසං ධම්  ානං ආනුභාමවන තං 

සම් පජ් ජති, මතසං දස් සනත් ථං ‘‘ආතාපී සම් පජාමනො සති ා’’ති ඉදං 
වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

ඉති කායානුපස් සනාසතිපට් ඨානං සම් පමයො ඞ්  ඤ ්ච දස් මසත් වා ඉදානි 

පහානඞ්  ං දස් මසතුං වියනෙය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සන් ති වුත් තං. 

තත් ථ වියනෙයාති තදඞ්  විනමයන වා වික් ඛම් භනවිනමයන වා විනයිත් වා. 

යලොයකති ය් වායං කාමයො පුබ් මබ පරිග්  හිමතො, ස් මවව ඉධ 
ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් මඨන මලොමකො නා . තස් මිං මලොමක අභිජ් ඣං 
මදො නස ්සඤ ්ච පජහිත් වාති අත් මථො. යස්  ා පනස් ස න කාය ත් මතමයව 

අභිජ් ඣාමදො නස් සං පහීයති, මවදනාදීසුපි පහීයතිමයව, තස්  ා ‘‘පඤ් චපි 

උපාදානක් ඛන් ධා මලොමකො’’ති )විභ. 362) විභඞ් ම  වුත් තං. 
මලොකසඞ් ඛාතත් තාමයව මතසං ධම්  ානං අත් ථුද් ධාරවමසමනතං වුත් තන් ති 

මවදිතබ් බං. යං පනාහ – ‘‘තත් ථ කතම ො මලොමකො (විභ. 538), ස් මවව 
කාමයො මලොමකො’’ති අයම මවත් ථ අත් මථො. අභිජ් ඣාමදො නස් සන් ති ච 
ස ාමසත් වා වුත් තං. සංයුත් තඞ් ගුත් තරපාඨන් තමරසු පන විසුං කත් වා 

පඨන් ති. සා පන අභිජ් ඣායන් ති පත් ථයන් ති එතාය, සයං වා අභිජ් ඣායති, 
අභිජ් ඣායන ත් තම ව වා එසාති අභිජ් ඣා. යස්  ා පමනත් ථ 

අභිජ් ඣා හමණන කා ච් ඡන් මදො, මදො නස් ස හමණන බයාපාමදො සඞ්  හං 

 ච් ඡති, තස්  ා නීවරණපරියාපන් නබලවධම්  ද් වයදස් සමනන 
නීවරණප් පහානං වුත් තං මහොතීති මවදිතබ් බං. 

විමසමසන පමනත් ථ අභිජ් ඣාවිනමයන කායසම් පත් තිමූලකස ්ස 

අනුමරොධස් ස, මදො නස් සවිනමයන කායවිපත් තිමූලකස් ස විමරොධස් ස, 

අභිජ් ඣාවිනමයන ච කාමය අභිරතියා, මදො නස් සවිනමයන කායභාවනාය 

අනභිරතියා, අභිජ් ඣාවිනමයන කාමය අභූතානං සුභසුඛභාවාදීනං 

පක් මඛපස ්ස, මදො නස් සවිනමයන කාමය භූතානං අසුභාසුඛභාවාදීනං 
අපනයනස ්ස පහානං වුත් තං. මතන මයො ාවචරස් ස මයො ානුභාමවො 

මයො ස ත් ථතා ච දීපිතා මහොති. මයො ානුභාමවො හි එස, යදයං 
අනුමරොධවිමරොධවිප් පමුත් මතො අරතිරතිසමහො 
අභූතපක් මඛපභූතාපනයනවිරහිමතො ච මහොති. අනුමරොධවිමරොධවිප් පමුත් මතො 
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මචස අරතිරතිසමහො අභූතං අපක් ඛිපන් මතො භූතඤ් ච අනපමනන් මතො 
මයො ස ත් මථො මහොතීති. 

අපමරො නමයො – ‘‘කාමය කායානුපස් සී’’ති එත් ථ අනුපස් සනාය 
කම්  ට් ඨානං වුත් තං. ‘‘විහරතී’’ති එත් ථ වුත් තවිහාමරන කම්  ට් ඨානිකස ්ස 

කායපරිහරණං. ‘‘ආතාපී’’තිආදීසු ආතාමපන සම්  ප් පධානං, 

සතිසම් පජඤ ්මඤන සබ් බත් ථකකම්  ට් ඨානං, කම්  ට් ඨානපරිහරණූපාමයො 

වා. සතියා වා කායානුපස් සනාවමසන පටිලද් ධස මථො, සම් පජඤ ්මඤන 

විපස් සනා, අභිජ් ඣාමදො නස් සවිනමයන භාවනාඵලං වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

යවදනාසුයවදනානුපස්සීතිආදීසු ච මවදනාදීනං පුන වචමන පමයොජනං 
කායානුපස් සනායං වුත් තනමයමනව යථාමයො ං මයොමජත් වා මවදිතබ් බං. 
අයං පන අසාධාරණත් මථො – සුඛාදීසු අමනකප් පමභදාසු මවදනාසු විසුං විසුං 

අනිච් චාදිමතො එමකකමවදනානුපස් සීති, සරා ාදිමක මසොළසප් පමභමද 

චිත් මත විසුං විසුං අනිච් චාදිමතො එමකකචිත් තානුපස් සීති, 
කායමවදනාචිත් තානි ඨමපත් වා මසසමතභූ කධම් ම සු විසුං විසුං 

අනිච් චාදිමතො එමකකධම්  ානුපස් සීති, සතිපට් ඨානසුත් තන් මත )දී. නි. 

2.382;  . නි. 1.115) වුත් තනමයන නීවරණාදිධම්  ානුපස් සීති වා. එත් ථ ච 

‘‘කාමය’’ති එකවචනං සරීරස් ස එකත් තා, ‘‘චිත් මත’’ති එකවචනං චිත් තස් ස 
සභාවමභදාභාවමතො ජාතිග්  හමණන කතන් ති මවදිතබ් බං. යථා ච 

මවදනාදමයො අනුපස් සිතබ් බා, තථා අනුපස් සන් මතො මවදනාසු 

මවදනානුපස් සී, චිත් මත චිත් තානුපස් සී, ධම් ම සු ධම්  ානුපස් සීති 

මවදිතබ් මබො. කථං තාව මවදනා අනුපස් සිතබ් බා? සුඛා තාව මවදනා 

දුක් ඛමතො, දුක් ඛා මවදනා සල් ලමතො, අදුක් ඛ සුඛා මවදනා අනිච් චමතො 
අනුපස ්සිතබ් බා. යථාහ – 

‘‘මයො සුඛං දුක් ඛමතො අද් ද, දුක් ඛ ද් දක් ඛි සල් ලමතො; 

අදුක් ඛ සුඛං සන් තං, අද් දක් ඛි නං අනිච් චමතො; 

ස මව සම්  ද් දමසො භික් ඛු, පරිජානාති මවදනා’’ති. )සං. නි. 4.253); 

සබ් බා එව මචතා දුක් ඛමතොපි අනුපස් සිතබ් බා. වුත් තඤ් මහතං ‘‘යංකිඤ් චි 

මවදයිතං, සබ් බං තං දුක් ඛස් මින් ති වදාමී’’ති )සං. නි. 4.259). සුඛදුක් ඛමතොපි 
ච අනුපස් සිතබ් බා. යථාහ – ‘‘සුඛා මවදනා ඨිතිසුඛා විපරිණා දුක් ඛා. දුක් ඛා 
මවදනා ඨිතිදුක් ඛා විපරිණා සුඛා. අදුක් ඛ සුඛා මවදනා ඤාණසුඛා 

අඤ ්ඤාණදුක් ඛා’’ති ) . නි. 1.465). අපිච 
අනිච් චාදිසත් තඅනුපස් සනාවමසනාපි අනුපස් සිතබ් බා. 

චිත් තධම් ම සුපි චිත් තං තාව 
ආරම්  ණාධිපතිසහජාතභූමිකම්  විපාකකිරියාදිනානත් තමභදානං 
අනිච් චාදිසත් තඅනුපස් සනානං සරා ාදිමසොළසමභදානඤ් ච වමසන 

අනුපස ්සිතබ් බං, ධම්  ා සලක් ඛණසා ඤ් ඤලක් ඛණානං සුඤ් ඤතාධම්  ස ්ස 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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අනිච් චාදිසත් තඅනුපස් සනානං සන් තාසන් තාදීනඤ් ච වමසන 
අනුපස ්සිතබ් බා. කා ඤ් මචත් ථ යස් ස කායසඞ් ඛාමත මලොමක 

අභිජ් ඣාමදො නස් සං පහීනං, තස් ස මවදනාදිමලොමකසුපි තං පහීනම ව, 
නානාපුග්  ලවමසන පන නානාක් ඛණිකසතිපට් ඨානභාවනාවමසන ච 

සබ් බත් ථ වුත් තං. යමතො වා එකත් ථ පහීනං, මසමසසුපි පහීනං මහොති. 
මතමනවස් ස තත් ථ පහානදස් සනත් ථම් පි එවං වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

ඉති ඉම  චත් තාමරො සතිපට් ඨානා පුබ් බභාම  නානාචිත් මතසු 

ලබ් භන් ති. අඤ ්මඤමනව හි චිත් මතන කායං පරිග්  ණ් හාති, අඤ ්මඤන 

මවදනං, අඤ ්මඤන චිත් තං, අඤ් මඤන ධම් ම  පරිග්  ණ් හාති. 
මලොකුත් තර ග්  ක් ඛමණ පන එකචිත් මතමයව ලබ් භන් ති. ආදිමතො හි කායං 

පරිග්  ණ් හිත් වා ආ තස් ස විපස් සනාසම් පයුත් තා සති කායානුපස් සනා නා , 
තාය සතියා ස න් නා මතො පුග්  මලො කායානුපස් සී නා . විපස් සනං 
උස් සුක් කාමපත් වා අරිය ග්  ං පත් තස් ස  ග්  ක් ඛමණ  ග්  සම් පයුත් තා 

සති කායානුපස් සනා නා , තාය සතියා ස න් නා මතො පුග්  මලො 
කායානුපස් සී නා . මවදනං පරිග්  ණ් හිත් වා චිත් තං පරිග්  ණ් හිත් වා ධම් ම  

පරිග්  ණ් හිත් වා ආ තස් ස විපස් සනාසම් පයුත් තා සති ධම්  ානුපස් සනා නා , 
තාය සතියා ස න් නා මතො පුග්  මලො ධම්  ානුපස් සී නා . විපස ්සනං 
උස් සුක් කාමපත් වා අරිය ග්  ං පත් තස් ස  ග්  ක් ඛමණ  ග්  සම් පයුත් තා 

සති ධම්  ානුපස් සනා නා , තාය සතියා ස න් නා මතො පුග්  මලො 
ධම්  ානුපස් සී නා . එවං තාව මදසනා පුග්  මල තිට් ඨති. කාමය පන 
‘‘සුභ’’න් ති විපල් ලාසප් පහානා කායපරිග්  ාහිකා සති  ග් ම න සමිජ් ඣතීති 
කායානුපස් සනා නා . මවදනාය ‘‘සුඛා’’ති විපල් ලාසප් පහානා 
මවදනාපරිග්  ාහිකා සති  ග් ම න සමිජ් ඣතීති මවදනානුපස් සනා නා . 
චිත් මත ‘‘නිච් ච’’න් ති විපල් ලාසප් පහානා චිත් තපරිග්  ාහිකා සති  ග් ම න 
සමිජ් ඣතීති චිත් තානුපස් සනා නා . ධම් ම සු ‘‘අත් තා’’ති 
විපල් ලාසප් පහානා ධම්  පරිග්  ාහිකා සති  ග් ම න සමිජ් ඣතීති 
ධම්  ානුපස් සනා නා . ඉති එකාව  ග්  සම් පයුත් තා සති 
චතුකිච් චසාධකත් මතන චත් තාරි නා ානි ලභති. මතන වුත් තං 

‘‘මලොකුත් තර ග්  ක් ඛමණ පන එකචිත් මතමයව ලබ් භන් තී’’ති. 

සම්  ාස ාධිනිද් මදමස විවිච්යචව කායමහීති කාම හි විවිච් චිත් වා විනා 

හුත් වා අපක් කමිත් වා. මයො පනායම ත් ථ එවකාමරො, මසො නිය ත් මථොති 

මවදිතබ් මබො. යස්  ා ච නිය ත් මථො, තස්  ා පඨ ජ් ඣානං උපසම් පජ් ජ 
විහරණස මය අවිජ් ජ ානානම් පි කා ානං තස් ස පඨ ජ් ඣානස ්ස 

පටිපක් ඛභාවං කා පරිච් චාම මනව චස් ස අධි  ං දීමපති. කථං? 

‘‘විවිච් මචව කාම හී’’ති එවඤ් හි නියම  කයිර ාමන ඉදං පඤ් ඤායති – 

නූනි ස ්ස ඣානස් ස කා ා පටිපක් ඛභූතා, මයසු සති ඉදං න පවත් තති, 

අන් ධකාමර සති පදීමපොභාමසො විය, මතසං පරිච් චාම මනව චස් ස අධි ම ො 
මහොති ඔරි තීරපරිච් චාම න පාරි තීරස් ස විය. තස්  ා නිය ං කමරොතීති. 
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පටුන 

තත් ථ සියා, කස ් ා පමනස පුබ් බපමදමයව වුත් මතො, න උත් තරපමද, කිං 

අකුසමලහි ධම් ම හි අවිවිච් චාපි ඣානං උපසම් පජ් ජ විහමරයයාති? න මඛො 
පමනතං එවං දට් ඨබ් බං. තංනිස් සරණමතො හි පුබ් බපමද එස වුත් මතො. 
කා ධාතුස තික් ක නමතො හි කා රා පටිපක් ඛමතො ච ඉදං ඣානං 
කා ානම ව නිස් සරණං. යථාහ – ‘‘කා ානම තං නිස් සරණං යදිදං 

මනක් ඛම්  ’’න් ති (ඉතිවු. 72). උත් තරපමදපි පන යථා ‘‘ඉමධව, භික් ඛමව, 

ස මණො, ඉධ දුතිමයො ස මණො’’ති ) . නි. 1.139; අ. නි. 4.241) එත් ථ 

එවකාමරො ආමනත් වා වුච් චති, එවං වත් තබ් මබො. න හි සක් කා ඉමතො 
අඤ ්මඤහිපි නීවරණසඞ් ඛාමතහි අකුසමලහි ධම් ම හි අවිවිච් ච ඣානං 

උපසම් පජ් ජ විහරිතුං. තස්  ා ‘‘විවිච් මචව කාම හි විවිච් මචව අකුසමලහි 
ධම් ම හී’’ති එවං පදද් වමයපි එස දට් ඨබ් මබො. පදද් වමයපි ච කිඤ් චාපි 
විවිච් චාති ඉමිනා සාධාරණවචමනන 
තදඞ්  වික් ඛම් භනසමුච් මඡදපටිප් පස ්සද් ධිනිස් සරණවිමවකා 

චිත් තකායඋපධිවිමවකා ච සඞ්  හං  ච් ඡන් ති, තථාපි පුබ් බභාම  

කායවිමවකචිත් තවිමවකවික් ඛම් භනවිමවකා දට් ඨබ් බා, 
මලොකුත් තර ග්  ක් ඛමණ 
කායවිමවකචිත් තවිමවකසමුච් මඡදවිමවකපටිප් පස ්සද් ධිවිමවකනිස් සරණවි
මවකා. 

කාම හීති ඉමිනා පන පමදන මය ච  හානිද් මදමස ‘‘කතම  වත් ථුකා ා 

 නාපිකා රූපා’’තිආදිනා ) හානි. 1) නමයන වත් ථුකා ා වුත් තා, මය ච 

තත් මථව විභඞ් ම  ච ‘‘ඡන් මදො කාම ො, රාම ො කාම ො, ඡන් දරාම ො කාම ො, 

සඞ් කප් මපො කාම ො, රාම ො කාම ො, සඞ් කප් පරාම ො කාම ො’’ති ) හානි. 1; 

විභ. 564) එවං කිමලසකා ා වුත් තා, මත සබ් මබපි සඞ්  හිතා ඉච් මචව 
දට් ඨබ් බා. එවඤ් හි සති විවිච් මචව කාම හීති වත් ථුකාම හිපි විවිච් මචවාති 
අත් මථො යුජ් ජති. මතන කායවිමවමකො වුත් මතො මහොති. 

විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහීති කිමලසකාම හි සබ් බාකුසමලහි වා 
විවිච් චාති අත් මථො යුජ් ජති. මතන චිත් තවිමවමකො වුත් මතො මහොති. පුරිම න 

මචත් ථ වත් ථුකාම හි විමවකවචනමතො එව කා සුඛපරිච් චාම ො, දුතිමයන 
කිමලසකාම හි විමවකවචනමතො මනක් ඛම්  සුඛපරිග්  මහො විභාවිමතො 
මහොති. එවං වත් ථුකා කිමලසකා විමවකවචනමතොමයව ච එමතසං 

පඨම න සංකිමලසවත් ථුප් පහානං, දුතිමයන සංකිමලසප් පහානං. පඨම න 

මලොලභාවස් ස මහතුපරිච් චාම ො, දුතිමයන බාලභාවස් ස. පඨම න ච 

පමයො සුද් ධි, දුතිමයන ආසයමපොසනං විභාවිතං මහොතීති විඤ් ඤාතබ් බං. එස 
තාව නමයො කාම හීති එත් ථ වුත් තකාම සු වත් ථුකා පක් මඛ. 

කිමලසකා පක් මඛ පන ඡන් මදොති ච රාම ොති ච එව ාදීහි 
අමනකමභමදො කා ච් ඡන් මදොව කාම ොති අධිප් මපමතො. මසො ච 

අකුසලපරියාපන් මනොපි ස ාමනො ‘‘තත් ථ කතම  කා ා, ඡන් මදො 
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කාම ො’’තිආදිනා )විභ. 564) නමයන විභඞ් ම  උපරි ඣානඞ්  පටිපක් ඛමතො 

විසුං වුත් මතො, කිමලසකා ත් තා වා පුරි පමද වුත් මතො, 
අකුසලපරියාපන් නත් තා දුතියපමද. අමනකමභදමතො චස් ස කා මතොති 
අවත් වා කාම හීති වුත් තං. අඤ් මඤසම් පි ච ධම්  ානං අකුසලභාමව 

විජ් ජ ාමන ‘‘තත් ථ කතම  අකුසලා ධම්  ා, කා ච් ඡන් මදො’’තිආදිනා )විභ. 

564) නමයන විභඞ්යග උපරි ඣානඞ්  පච් චනීකපටිපක් ඛභාවදස් සනමතො 

නීවරණාමනව වුත් තානි. නීවරණානි හි ඣානඞ්  පච් චනීකානි, මතසං 
ඣානඞ්  ාමනව පටිපක් ඛානි විද් ධංසකානි විනාසකානීති වුත් තං මහොති. තථා 

හි ‘‘ස ාධි කා ච් ඡන් දස ්ස පටිපක් මඛො, පීති බයාපාදස් ස, විතක් මකො 

ථිනමිද් ධස ්ස, සුඛං උද් ධච් චකුක් කුච් චස් ස, විචාමරො විචිකිච් ඡායා’’ති 
මපටමක වුත් තං. 

එවම ත් ථ ‘‘විවිච් මචව කාම හී’’ති ඉමිනා කා ච් ඡන් දස ්ස 

වික් ඛම් භනවිමවමකො වුත් මතො මහොති. ‘‘විවිච් ච අකුසමලහි ධම් ම හී’’ති 
ඉමිනා පඤ ්චන් නම් පි නීවරණානං. අ හිතග්  හමණන පන පඨම න 

කා ච් ඡන් දස් ස, දුතිමයන මසසනීවරණානං. තථා පඨම න තීසු 

අකුසලමූමලසු පඤ් චකා ගුණමභදවිසයස් ස මලොභස් ස, දුතිමයන 

ආඝාතවත් ථුමභදාදිවිසයානං මදොසම ොහානං. ඔඝාදීසු වා ධම් ම සු පඨම න 
කාම ොඝකා මයො කා ාසවකාමුපාදානඅභිජ් ඣාකාය න් ථ 

කා රා සඤ් මඤොජනානං, දුතිමයන 

අවමසසඔඝමයො ාසවඋපාදාන න් ථසංමයොජනානං. පඨම න තණ් හාය 

තංසම් පයුත් තකානඤ් ච, දුතිමයන අවිජ් ජාය තංසම් පයුත් තකානඤ් ච. අපිච 

පඨම න මලොභසම් පයුත් තඅට් ඨචිත් තුප් පාදානං, දුතිමයන මසසානං චතුන් නං 
අකුසලචිත් තුප් පාදානං වික් ඛම් භනවිමවමකො වුත් මතො මහොතීති මවදිතබ් මබො. 

එත් තාවතා ච පඨ ස් ස ඣානස් ස පහානඞ්  ං දස් මසත් වා ඉදානි 

සම් පමයො ඞ්  ං දස් මසතුං සවිතක්කං සවිචාරන් තිආදි වුත් තං. තත් ථ 

ආරම්  මණ චිත් තස් ස අභිනිමරොපනලක් ඛමණො විතක්යකො. 

ආරම්  ණානු ජ් ජනලක් ඛමණො විචායරො. සන් මතපි ච මනසං කත් ථචි 

අවිප් පමයොම  ඔළාරිකට් මඨන පුබ් බඞ්   ට් මඨන ච ඝණ් ඩාභිඝාමතො විය 

මචතමසො පඨ ාභිනිපාමතො විතක් මකො, සුඛු ට් මඨන අනු ජ් ජනසභාමවන ච 
ඝණ් ඩානුරමවො විය අනුප් පබන් මධො විචාමරො. විප් ඵාරවා මචත් ථ විතක් මකො 

පඨමුප් පත් තිකාමල පරිප් ඵන් දනභූමතො චිත් තස් ස, ආකාමස උප් පතිතුකා ස් ස 

පක් ඛිමනො පක් ඛවික් මඛමපො විය, පදු ාභිමුඛපාමතො විය ච 
 න් ධානුබන් ධමචතමසො භ රස් ස. සන් තවුත් ති විචාමරො 

නාතිපරිප් ඵන් දනභූමතො චිත් තස් ස, ආකාමස උප් පතිතස් ස පක් ඛිමනො 

පක් ඛප් පසාරණං විය, පරිබ් භ නං විය ච පදු ාභිමුඛපතිතස් ස භ රස් ස 
පදු ස ්ස උපරිභාම . 
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දුකනිපාතට් ඨකථායං පන ‘‘ආකාමස  ච් ඡමතො  හාසකුණස් ස උමභොහි 
පක් මඛහි වාතං  මහත් වා පක් මඛ සන් නිසීදාමපත් වා   නං විය ආරම්  මණ 

මචතමසො අභිනිමරොපනභාමවන පවත් මතො විතක් මකො, වාතග්  හණත් ථං 
පක් මඛ ඵන් දාපය ානස් ස   නං විය අනු ජ් ජනභාමවන පවත් මතො 
විචාමරො’’ති වුත් තං. තං අනුප් පබන් මධන පවත් තියං යුජ් ජති. මසො පන මතසං 
විමසමසො පඨ දුතියජ් ඣාමනසු පාකමටො මහොති. අපිච  ලග්  හිතං 
කංසභාජනං එමකන හත් මථන දළ් හං  මහත් වා ඉතමරන හත් මථන 
චුණ් ණමතලවාලණ් ඩුපමකන පරි ජ් ජන් තස් ස දළ් හග්  හණහත් මථො විය 

විතක් මකො, පරි ජ් ජනහත් මථො විය විචාමරො. තථා කුම් භකාරස ්ස 
දණ් ඩප් පහාමරන චක් කං භ යිත් වා භාජනං කමරොන් තස ්ස උප් පීළනහත් මථො 

විය විතක් මකො, ඉමතො චිමතො ච සංසරණහත් මථො විය විචාමරො. තථා 
 ණ් ඩලං කමරොන් තස් ස  ජ් මඣ සන් නිරුජ් ඣිත් වා ඨිතකණ් ටමකො විය 

අභිනිමරොපමනො විතක් මකො, බහි පරිබ් භ නකණ් ටමකො විය අනු ජ් ජමනො 
විචාමරො. ඉති ඉමිනා ච විතක් මකන ඉමිනා ච විචාමරන සහ වත් තති රුක් මඛො 
විය පුප් මඵන ඵමලන චාති ඉදං ඣානං ‘‘සවිතක් කං සවිචාර’’න් ති වුච් චති. 

වියවකජන් ති එත් ථ විවිත් ති විමවමකො, නීවරණවි ම ොති අත් මථො. 

විවිත් මතොති වා විමවමකො, නීවරණවිවිත් මතො ඣානසම් පයුත් තධම්  රාසීති 

අත් මථො. තස්  ා විමවකා, තස් මිං වා විමවමක ජාතන් ති විමවකජං. 

පීතිසුඛන් ති එත් ථ පීණයතීති පීති, සා සම් පියායනලක් ඛණා. සා පමනසා 

ඛුද් දිකා පීති, ඛණිකා පීති, ඔක් කන් තිකා පීති, උබ් මබ ා පීති, ඵරණා පීතීති 
පඤ ්චවිධා මහොති. 

තත් ථ ඛුද්දිකා පීති සරීමර මලො හංසන ත් තම ව කාතුං සක් මකොති. 

ඛණිකා පීති ඛමණ ඛමණ විජ් ජුප් පාදසදිසා මහොති. ඔක්කන්තිකා පීති 

සමුද් දතීරං වීචි විය කායං ඔක් කමිත් වා ඔක් කමිත් වා භිජ් ජති. උබ්යබගා පීති 

බලවතී මහොති කායං උද් ධග්  ං කත් වා ආකාමස ලඞ් ඝාපනප් ප ාණප් පත් තා. 

ඵරණා පීති අතිබලවතී මහොති. තාය හි උප් පන් නාය සකලසරීරං ධමිත් වා 
පූරිතවත් ථි විය  හතා උදමකොමඝන පක් ඛන් දපබ් බතකුච් ඡි විය ච අනුපරිඵුටං 
මහොති. සා පමනසා පඤ් චවිධා පීති  බ් භං  ණ් හන් තී පරිපාකං  ච් ඡන් තී 
දුවිධං පස් සද් ධිං පරිපූමරති කායපස් සද් ධිඤ ්ච චිත් තපස් සද් ධිඤ ්ච. පස් සද් ධි 
 බ් භං  ණ් හන් තී පරිපාකං  ච් ඡන් තී දුවිධම් පි සුඛං පරිපූමරති කායිකඤ් ච 
මචතසිකඤ ්ච. සුඛං  බ් භං  ණ් හන් තං පරිපාකං  ච් ඡන් තං තිවිධං ස ාධිං 

පරිපූමරති – ඛණිකස ාධිං, උපචාරස ාධිං, අප් පනාස ාධිඤ් චාති. තාසු ච යා 
අප් පනාස ාධිස් ස මූලං හුත් වා වඩ් ඪ ානා ස ාධිසම් පමයො ං  තා ඵරණා 

පීති, අයං ඉ ස ්මිං අත් මථ අධිප් මපතා පීතීති. 

ඉතරං පන සුඛයතීති සුඛං, යස් සුප් පජ් ජති, තං සුඛිතං කමරොතීති අත් මථො. 

සුඛනං වා සුඛං, සුට් ඨු වා ඛාදති, ඛණති ච කායචිත් තාබාධන් ති සුඛං, 
මසො නස ්සමවදනාමයතං නා ං. තං සාතලක් ඛණං. සන් මතපි ච මනසං 
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පටුන 

කත් ථචි අවිප් පමයොම  ඉට් ඨාරම්  ණපටිලාභතුට් ඨි පීති, 

පටිලද් ධරසානුභවනං සුඛං. යත් ථ පීති, තත් ථ සුඛං. යත් ථ සුඛං, තත් ථ න 

නිය මතො පීති. සඞ් ඛාරක් ඛන් ධසඞ්  හිතා පීති, මවදනාක් ඛන් ධසඞ්  හිතං 

සුඛං. කන් තාරඛින් නස ්ස වනන් තුදකදස් සනසවමනසු විය පීති, 
වනච් ඡායාපමවසනඋදකපරිමභොම සු විය සුඛං. තස් මිං තස් මිං ස මය 
පාකටභාවමතො මචතං වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. ඉති අයඤ් ච පීති ඉදඤ් ච සුඛං 

අස් ස ඣානස ්ස, අස ්මිං වා ඣාමන අත් ථීති ඉදං ඣානං ‘‘පීතිසුඛ’’න් ති 
වුච් චති. අථ වා පීති ච සුඛඤ් ච පීතිසුඛං ධම්  විනයාදමයො විය. විමවකජං 

පීතිසුඛං අස් ස ඣානස් ස, අස් මිං වා ඣාමන අත් ථීති එවම් පි විමවකජං 

පීතිසුඛං. යමථව හි ඣානං, එවං පීතිසුඛම් මපත් ථ විමවකජම ව මහොති. 
තඤ් චස ්ස අත් ථීති තස්  ා අමලොපස ාසං කත් වා එකපමදමනව 
‘‘විමවකජංපීතිසුඛ’’න් තිපි වත් තුං යුජ් ජති. 

පඨමන් ති  ණනානුපුබ් බතා පඨ ං, පඨ ං උප් පන් නන් තිපි පඨ ං. 

ඣානන් ති දුවිධං ඣානං ආරම්  ණූපනිජ් ඣානඤ් ච 
ලක් ඛණූපනිජ් ඣානඤ් ච. තත් ථ අට් ඨ ස ාපත් තිමයො 
පථවීකසිණාදිආරම්  ණං උපනිජ් ඣායන් තීති ‘‘ආරම්  ණූපනිජ් ඣාන’’න් ති 
සඞ් ඛයං  තා. විපස් සනා ග්  ඵලානි පන ලක් ඛණූපනිජ් ඣානං නා . තත් ථ 

විපස් සනා අනිච් චාදිලක් ඛණස ්ස උපනිජ් ඣානමතො ලක් ඛණූපනිජ් ඣානං, 
විපස් සනාය කතකිච් චස් ස  ග් ම න ඉජ් ඣනමතො  ග් ම ො 

ලක් ඛණූපනිජ් ඣානං, ඵලං පන නිමරොධසච් චං තථලක් ඛණං 
උපනිජ් ඣායතීති ලක් ඛණූපනිජ් ඣානං. මතසු ඉධ පුබ් බභාම  

ආරම්  ණූපනිජ් ඣානං, මලොකුත් තර ග්  ක් ඛමණ ලක් ඛණූපනිජ් ඣානං 

අධිප් මපතං, තස්  ා ආරම්  ණූපනිජ් ඣානමතො ලක් ඛණූපනිජ් ඣානමතො 

පච් චනීකජ් ඣාපනමතො ච ‘‘ඣාන’’න් ති මවදිතබ් බං. උපසම්පජ්ජාති 

උප න් ත් වා, පාපුණිත් වාති වුත් තං මහොති. උපසම් පාදයිත් වා වා, 

නිප් ඵාමදත් වාති වුත් තං මහොති. විහරතීති තදනුරූමපන ඉරියාපථවිහාමරන 

ඉරියති, වුත් තප් පකාරඣානස ඞ් ගී හුත් වා අත් තභාවස් ස වුත් තිං 
අභිනිප් ඵාමදති. 

විතක්කවිචාරානං වූපසමාති එත් ථ විතක් කස ්ස ච විචාරස් ස චාති ඉම සං 

ද් වින් නං වූපස ා ස තික් ක ා, දුතියජ් ඣානක් ඛමණ අපාතුභාවාති වුත් තං 
මහොති. තත් ථ කිඤ් චාපි දුතියජ් ඣාමන සබ් මබපි පඨ ජ් ඣානධම්  ා න 

සන් ති, අඤ ්මඤමයව හි පඨ ජ් ඣාමන ඵස් සාදමයො, අඤ් මඤ ඉධාති. 
ඔළාරිකස ්ස පන ඔළාරිකස් ස අඞ්  ස් ස ස තික් ක ා පඨ ජ් ඣානමතො 
පමරසං දුතියජ් ඣානාදීනං අධි ම ො මහොතීති දස් සනත් ථං 

‘‘විතක් කවිචාරානං වූපස ා’’ති එවං වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. අජ්ඣත්තන් ති 

ඉධ නියකජ් ඣත් තං අධිප් මපතං, තස්  ා අත් තනි ජාතං, අත් තසන් තාමන 
නිබ් බත් තන් ති අත් මථො. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 

147 

පටුන 

සම්පසාදනන් ති සම් පසාදනං වුච් චති සද් ධා. සම් පසාදනමයො මතො 
ඣානම් පි සම් පසාදනං නීලවණ් ණමයො මතො නීලවත් ථං විය. යස්  ා වා තං 
ඣානං සම් පසාදනස න් නා තත් තා විතක් කවිචාරක් මඛොභවූපස මනන ච 

මචමතො සම් පසාදයති, තස්  ාපි සම් පසාදනන් ති වුත් තං. ඉ ස් මිඤ ්ච 

අත් ථවිකප් මප සම් පසාදනං මචතමසොති එවං පදසම් බන් මධො මවදිතබ් මබො, 
පුරි ස ්මිං පන අත් ථවිකප් මප මචතමසොති එතං එමකොදිභාමවන සද් ධිං 
මයොමජතබ් බං. 

තත්රායං අත් ථමයොජනා – එමකො උමදතීති එයකොදි, විතක් කවිචාමරහි 
අනජ් ඣාරූළ ්හත් තා අග් ම ො මසට් මඨො හුත් වා උමදතීති අත් මථො. මසට් මඨොපි 
හි මලොමක එමකොති වුච් චති. විතක් කවිචාරවිරහිමතො වා එමකො අසහාමයො 

හුත් වා ඉතිපි වත් තුං වට් ටති. අථ වා සම් පයුත් තධම් ම  උදායතීති උදි, 
උට් ඨමපතීති අත් මථො. මසට් ඨට් මඨන එමකො ච මසො උදි චාති එමකොදි. 
ස ාධිස් මසතං අධිවචනං. ඉති ඉ ං එමකොදිං භාමවති වඩ් මඪතීති ඉදං දුතියං 

ඣානං එයකොදිභාවං. මසො පනායං එමකොදි යස්  ා මචතමසො, න සත් තස් ස න 
ජීවස් ස. තස්  ා එතං ‘‘මචතමසො එමකොදිභාව’’න් ති වුත් තං. 

නනු චායං සද් ධා පඨ ජ් ඣාමනපි අත් ථි, අයඤ් ච එමකොදිනා මකො 
ස ාධි. අථ කස ් ා ඉදම ව ‘‘සම් පසාදනං මචතමසො එමකොදිභාව’’න් ති ච 

වුත් තන් ති? වුච් චමත – අදුඤ් හි පඨ ජ් ඣානං විතක් කවිචාරක් මඛොමභන 

වීචිතරඞ්  ස ාකුලමිව ජලං න සුප් පසන් නං මහොති, තස්  ා සතියාපි සද් ධාය 
‘‘සම් පසාදන’’න් ති න වුත් තං. න සුප් පසන් නත් තාමයව මචත් ථ ස ාධිපි න 
සුට් ඨු පාකමටො. තස්  ා ‘‘එමකොදිභාව’’න් තිපි න වුත් තං. ඉ ස් මිං පන 

ඣාමන විතක් කවිචාරපලිමබොධාභාමවන ලද් මධොකාසා බලවතී සද් ධා, 

බලවසද් ධාසහායපටිලාමභමනව ච ස ාධිපි පාකමටො, තස්  ා ඉදම ව එවං 
වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

අවිතක්කං අවිචාරන් ති භාවනාය පහීනත් තා එතස් මිං, එතස ්ස වා 
විතක් මකො නත් ථීති අවිතක් කං. ඉමිනාව නමයන අවිචාරං. එත් ථාහ – ‘‘නනු 
ච ‘විතක් කවිචාරානං වූපස ා’ති ඉමිනාපි අය ත් මථො සිද් මධො. අථ කස්  ා 

පුන වුත් තං ‘අවිතක් කං අවිචාර’න් ති’’? වුච් චමත – එවම තං, 

සිද් මධොවාය ත් මථො, න පමනතං තදත් ථදීපකං, නනු අමවොචුම් හ 
‘‘ඔළාරිකස ්ස පන ඔළාරිකස් ස අඞ්  ස ්ස ස තික් ක ා පඨ ජ් ඣානමතො 
පමරසං දුතියජ් ඣානාදීනං ස ධි ම ො මහොතීති දස් සනත් ථං 
විතක් කවිචාරානං වූපස ාති එවං වුත් ත’’න් ති. 

අපිච විතක් කවිචාරානං වූපස ා ඉදං සම් පසාදනං, න 

කිමලසකාලුස් සියස් ස. විතක් කවිචාරානඤ් ච වූපස ා එමකොදිභාවං, න 

උපචාරජ් ඣානමිව නීවරණප් පහානා, න පඨ ජ් ඣානමිව ච අඞ්  පාතුභාවාති 
එවං සම් පසාදනඑමකොදිභාවානං මහතුපරිදීපකමිදං වචනං. තථා 

විතක් කවිචාරානං වූපස ා ඉදං අවිතක් කඅවිචාරං, න තතියචතුත් ථජ් ඣානානි 
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විය චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි විය ච අභාවාති එවං අවිතක් කඅවිචාරභාවස් ස 

මහතුපරිදීපකඤ් ච. න විතක් කවිචාරාභාව ත් තපරිදීපකං, 
විතක් කවිචාරාභාව ත් තපරිදීපකම ව පන ‘‘අවිතක් කං අවිචාර’’න් ති ඉදං 
වචනං. තස්  ා පුරි ං වත් වාපි පුන වත් තබ් බම වාති. 

සමාධිජන් ති පඨ ජ් ඣානස ාධිමතො, සම් පයුත් තස ාධිමතො වා ජාතන් ති 

අත් මථො. තත් ථ කිඤ් චාපි පඨ ජ් ඣානම් පි සම් පයුත් තස ාධිමතො ජාතං, අථ 
මඛො අයම ව ස ාධි ‘‘ස ාධී’’ති වත් තබ් බතං අරහති 
විතක් කවිචාරක් මඛොභවිරමහන අතිවිය අචලත් තා සුප් පසන් නත් තා ච. තස්  ා 

ඉ ස ්ස වණ් ණභණනත් ථං ඉදම ව ‘‘ස ාධිජ’’න් ති වුත් තං. පීතිසුඛන් ති ඉදං 

වුත් තනයම ව. දුතිෙන් ති  ණනානුපුබ් බතා දුතියං, ඉදං දුතියං 
උප් පන් නන් තිපි දුතියං. 

පීතිො ච විරාගාති විරාම ො නා  වුත් තප් පකාරාය පීතියා ජිගුච් ඡනං වා 

ස තික් කම ො වා, උභින් නං පන අන් තරා චසද් මදො සම් පිණ් ඩනත් මථො, මසො 
වූපස ං වා සම් පිණ් මඩති විතක් කවිචාරවූපස ං වා. තත් ථ යදා වූපස ම ව 

සම් පිණ් මඩති, තදා පීතියා විරා ා ච, කිඤ් ච භිමයයො වූපස ා චාති එවං 

මයොජනා මවදිතබ් බා. ඉමිස් සා ච මයොජනාය විරාම ො ජිගුච් ඡනත් මථො මහොති, 
තස්  ා පීතියා ජිගුච් ඡනා ච ස තික් ක ා චාති අය ත් මථො දට් ඨබ් මබො. යදා 

පන විතක් කවිචාරවූපස ං සම් පිණ් මඩති, තදා පීතියා ච විරා ා, කිඤ් ච 
භිමයයො විතක් කවිචාරානඤ් ච වූපස ාති එවං මයොජනා මවදිතබ් බා. ඉමිස් සා 

ච මයොජනාය විරාම ො ස තික් ක නත් මථො මහොති, තස ් ා පීතියා ච 

ස තික් ක ා, විතක් කවිචාරානඤ් ච වූපස ාති අය ත් මථො දට් ඨබ් මබො. 

කා ඤ් මචමත විතක් කවිචාරා දුතියජ් ඣාමනමයව වූපසන් තා, ඉ ස ්ස 
පන ඣානස් ස  ග්  පරිදීපනත් ථං වණ් ණභණනත් ථඤ් මචතං වුත් තං. 
විතක් කවිචාරානං වූපස ාති හි වුත් මත ඉදං පඤ් ඤායති ‘‘නූන 
විතක් කවිචාරවූපසම ො  ග් ම ො ඉ ස් ස ඣානස් සා’’ති. යථා ච තතිමය 
අරිය ග් ම  අප් පහීනානම් පි සක් කායදිට් ඨාදීනං ‘‘පඤ ්චන් නං 

ඔරම් භාගියානං සංමයොජනානං පහානා’’ති )දී. නි. 1.373;  . නි. 2.133; සං. 

නි. 5.184; අ. නි. 3.88) එවං පහානං වුච් ච ානං වණ් ණභණනං මහොති, 

තදධි  ාය උස් සුක් කානං උස් සාහජනකං, එවම ව ඉධ අවූපසන් තානම් පි 
විතක් කවිචාරානං වූපසම ො වුච් ච ාමනො වණ් ණභණනං මහොති. 
මතනාය ත් මථො වුත් මතො ‘‘පීතියා ච ස තික් ක ා විතක් කවිචාරානඤ් ච 
වූපස ා’’ති. 

උයපක්ඛයකො ච විහරතීති එත් ථ උපපත් තිමතො ඉක් ඛතීති උමපක් ඛා, 
ස ං පස් සති අපක් ඛපතිතා හුත් වා පස් සතීති අත් මථො. තාය විසදාය විපුලාය 

ථා  තාය ස න් නා තත් තා තතියජ් ඣානස ඞ් ගී ‘‘උමපක් ඛමකො’’ති 
වුච් චති. 
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උමපක් ඛා පන දසවිධා මහොති ඡළඞ් ගුමපක් ඛා බ්රහ්  විහාරුමපක් ඛා 
මබොජ් ඣඞ් ගුමපක් ඛා වීරියුමපක් ඛා සඞ් ඛාරුමපක් ඛා මවදනුමපක් ඛා 
විපස් සනුමපක් ඛා තත්ර ජ් ඣත් තුමපක් ඛා ඣානුමපක් ඛා පාරිසුද් ධුමපක් ඛාති. 

තත් ථ යා ‘‘ඉධ, භික් ඛමව, ඛීණාසමවො භික් ඛු චක් ඛුනා රූපං දිස් වා මනව 

සු මනො මහොති න දුම්  මනො, උමපක් ඛමකො ච විහරති සමතො 

සම් පජාමනො’’ති )අ. නි. 6.1) එව ා තා ඛීණාසවස් ස ඡසු ද් වාමරසු 
ඉට් ඨානිට් ඨඡළාරම්  ණාපාමථ පරිසුද් ධපකතිභාවාවිජහනාකාරභූතා 

උමපක් ඛා, අයං ඡළඞ්ගුයපක්ඛා නා . 

යා පන ‘‘උමපක් ඛාසහ මතන මචතසා එකං දිසං ඵරිත් වා විහරතී’’ති )දී. 

නි. 1.556;  . නි. 1.77) එව ා තා සත් මතසු  ජ් ඣත් තාකාරභූතා 

උමපක් ඛා, අයං බ්රහ්මවිහාරුයපක්ඛා නා . 

යා පන ‘‘උමපක් ඛාසම් මබොජ් ඣඞ්  ං භාමවති විමවකනිස් සිත’’න් ති ( . 

නි. 2.247) එව ා තා සහජාතධම්  ානං  ජ් ඣත් තාකාරභූතා උමපක් ඛා, 

අයං යබොජ්ඣඞ්ගුයපක්ඛා නා . 

යා පන ‘‘කාමලන කාලං උමපක් ඛානිමිත් තං  නසිකමරොතී’’ති )අ. නි. 

3.103) එව ා තා අනච් චාරද් ධනාතිසිථිලවීරියසඞ් ඛාතා උමපක් ඛා, අයං 

වීරියුයපක්ඛා නා . 

යා පන ‘‘කති සඞ් ඛාරුමපක් ඛා ස ථවමසන උප් පජ් ජන් ති, කති 

සඞ් ඛාරුමපක් ඛා විපස් සනාවමසන උප් පජ් ජන් ති? අට් ඨ සඞ් ඛාරුමපක් ඛා 

ස ථවමසන උප් පජ් ජන් ති, දස සඞ් ඛාරුමපක් ඛා විපස් සනාවමසන 

උප් පජ් ජන් තී’’ති )පටි.  . 1.57) එව ා තා 

නීවරණාදිපටිසඞ් ඛාසන් තිට් ඨනා හමණ  ජ් ඣත් තභූතා උමපක් ඛා, අයං 

සඞ්ඛාරුයපක්ඛා නා . 

යා පන ‘‘යස් මිං ස මය කා ාවචරං කුසලං චිත් තං උප් පන් නං මහොති 

උමපක් ඛාසහ ත’’න් ති )ධ. ස. 150) එව ා තා අදුක් ඛ සුඛසඤ් ඤිතා 

උමපක් ඛා, අයං යවදනුයපක්ඛා නා . 

යා ‘‘යදත් ථි යං භූතං, තං පජහති, උමපක් ඛං පටිලභතී’’ති ) . නි. 3.71; 

අ. නි. 7.55) එව ා තා විචිනමන  ජ් ඣත් තභූතා උමපක් ඛා, අයං 

විපස්සනුයපක්ඛා නා . 

යා පන ඡන් දාදීසු මයවාපනමකසු ආ තා සහජාතානං ස වාහිතභූතා 

උමපක් ඛා, අයං තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛා නා . 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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යා පන ‘‘උමපක් ඛමකො ච විහරතී’’ති )ධ. ස. 163; දී. නි. 1.230) 

එව ා තා අග්  සුමඛපි තස් මිං අපක් ඛපාතජනනී උමපක් ඛා, අයං 

ඣානුයපක්ඛා නා . 

යා පන ‘‘උමපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධිං චතුත් ථං ඣාන’’න් ති )ධ. ස. 165; දී. 

නි. 1.232) එව ා තා සබ් බපච් චනීකපරිසුද් ධා පච් චනීකවූපස මනපි 

අබයාපාරභූතා උමපක් ඛා, අයං පාරිසුද්ධුයපක්ඛා නා . 

තත් ථ ඡළඞ් ගුමපක් ඛා ච බ්රහ්  විහාරුමපක් ඛා ච මබොජ් ඣඞ් ගුමපක් ඛා ච 
තත්ර ජ් ඣත් තුමපක් ඛා ච ඣානුමපක් ඛා ච පාරිසුද් ධුමපක් ඛා ච අත් ථමතො 

එකා, තත්ර ජ් ඣත් තුමපක් ඛාව මහොති. මතන මතන අවත් ථාමභමදන 
පනස ්සායං මභමදො. එකස් සාපි සමතො සත් තස ්ස 

කු ාරයුවත් මථරමසනාපතිරාජාදිවමසන මභමදො විය, තස්  ා තාසු යත් ථ 

ඡළඞ් ගුමපක් ඛා, න තත් ථ මබොජ් ඣඞ් ගුමපක් ඛාදමයො. යත් ථ වා පන 

මබොජ් ඣඞ් ගුමපක් ඛා, න තත් ථ ඡළඞ් ගුමපක් ඛාදමයො මහොන් තීති මවදිතබ් බා. 

යථා මචතාසං අත් ථමතො එකීභාමවො, එවං 

සඞ් ඛාරුමපක් ඛාවිපස් සනුමපක් ඛානම් පි. පඤ් ඤා එව හි සා, කිච් චවමසන 
ද් විධා භින් නා. යථා හි පුරිසස් ස සායං ම හං පවිට් ඨං සප් පං අජපදදණ් ඩං 
 මහත් වා පරිමයස ානස් ස තං ථුසමකොට් ඨමක නිපන් නං දිස් වා ‘‘සප් මපො නු 

මඛො, මනො’’ති අවමලොමකන් තස් ස මසොවත් ථිකත් තයං දිස ්වා 

නිබ් මබ තිකස ්ස ‘‘සප් මපො, න සප් මපො’’ති විචිනමන  ජ් ඣත් තතා 

උප් පජ් ජති, එවම ව යා ආරද් ධවිපස් සකස ්ස විපස් සනාඤාමණන 
ලක් ඛණත් තමය දිට් මඨ සඞ් ඛාරානං අනිච් චභාවාදිවිචිනමන  ජ් ඣත් තතා 

උප් පජ් ජති, අයං විපස් සනුමපක් ඛා. යථා පන තස් ස පුරිසස් ස අජපදදණ් මඩන 
 ාළ ්හං සප් පං  මහත් වා ‘‘කින් තාහං ඉ ං සප් පං අවිමහමඨන් මතො 
අත් තානඤ් ච ඉමිනා අඩංසාමපන් මතො මුඤ් මචයය’’න් ති මුඤ් චනාකාරම ව 

පරිමයසමතො  හමණ  ජ් ඣත් තතා මහොති, එවම ව යා ලක් ඛණත් තයස ්ස 
දිට් ඨත් තා ආදිත් මත විය තමයො භමව පස් සමතො සඞ් ඛාර හමණ 

 ජ් ඣත් තතා, අයං සඞ් ඛාරුමපක් ඛා. ඉති විපස් සනුමපක් ඛාය සිද් ධාය 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාපි සිද් ධාව මහොති. ඉමිනා පමනසා විචිනන හමණසු 
 ජ් ඣත් තසඞ් ඛාමතන කිච් මචන ද් විධා භින් නාති. වීරියුමපක් ඛා පන 
මවදනුමපක් ඛා ච අඤ් ඤ ඤ් ඤඤ් ච අවමසසාහි ච අත් ථමතො භින් නා එවාති. 
ආහ මචත් ථ – 

‘‘ ජ් ඣත් තබ්රහ්  මබොජ් ඣඞ්  ඡළඞ්  ඣානසුද් ධිමයො; 
විපස් සනා ච සඞ් ඛාරමවදනා වීරියං ඉති. 

විත් ථාරමතො දමසොමපක් ඛා, ඡ  ජ් ඣත් තාදිමතො තමතො; 

දුමව පඤ් ඤා තමතො ද් වීහි, චතස් මසොව භවන් ති ා’’ති. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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ඉති ඉ ාසු උමපක් ඛාසු ඣානුමපක් ඛා ඉධ අධිප් මපතා. සා 
 ජ් ඣත් තලක් ඛණා. එත් ථාහ – ‘‘නනු චායං අත් ථමතො 

තත්ර ජ් ඣත් තුමපක් ඛාව මහොති, සා ච පඨ දුතියජ් ඣාමනසුපි අත් ථි, තස්  ා 

තත්රපි ‘උමපක් ඛමකො ච විහරතී’ති එව යං වත් තබ් බා සියා, සා කස ් ා න 

වුත් තා’’ති? අපරිබයත් තකිච් චමතො. අපරිබයත් තඤ් හි තස් ස තත් ථ කිච් චං 

විතක් කාදීහි අභිභූතත් තා, ඉධ පනායං විතක් කවිචාරපීතීහි අනභිභූතත් තා 

උක් ඛිත් තසිරා විය හුත් වා පරිබයත් තකිච් චා ජාතා, තස්  ා වුත් තාති. 

ඉදානි සයතො ච සම්පජායනොති එත් ථ සරතීති සමතො. සම් පජානාතීති 
සම් පජාමනො. ඉති පුග්  මලන සති ච සම් පජඤ ්ඤඤ් ච වුත් තං. තත් ථ 
සරණලක් ඛණා සති. අසම් ම ොහලක් ඛණං සම් පජඤ ්ඤං. තත් ථ කිඤ් චාපි 

ඉදං සතිසම් පජඤ් ඤං පුරි ජ් ඣාමනසුපි අත් ථි, මුට් ඨස් සතිස ්ස හි 

අසම් පජානස ්ස උපචාර ත් තම් පි න සම් පජ් ජති, පම ව අප් පනා. 
ඔළාරිකත් තා පන මතසං ඣානානං භූමියං විය පුරිසස් ස චිත් තස් ස  ති සුඛා 

මහොති, අබයත් තං තත් ථ සතිසම් පජඤ් ඤකිච් චං. ඔළාරිකඞ්  ප් පහාමනන පන 
සුඛු ත් තා ඉ ස් ස ඣානස ්ස පුරිසස් ස ඛුරධාරායං විය 
සතිසම් පජඤ ්ඤකිච් චපරිග්  හිතා එව චිත් තස ්ස  ති ඉච් ඡිතබ් බාති ඉමධව 
වුත් තං. කිඤ් ච භිමයයො – යථා මධනුපම ො වච් මඡො මධනුමතො අපනීමතො 

අරක් ඛිය ාමනො පුනමදව මධනුං උප ච් ඡති, එවමිදං තතියජ් ඣානසුඛං 
පීතිමතො අපනීතම් පි සතිසම් පජඤ ්ඤාරක් මඛන අරක් ඛිය ානං පුනමදව පීතිං 

උප ච් මඡයය, පීතිසම් පයුත් තම ව සියා. සුමඛ වාපි සත් තා සාරජ් ජන් ති, 
ඉදඤ් ච අති ධුරං සුඛං තමතො පරං සුඛාභාවා. සතිසම් පජඤ් ඤානුභාමවන 

පමනත් ථ සුමඛ අසාරජ් ජනා මහොති, මනො අඤ් ඤථාති ඉ ම් පි අත් ථවිමසසං 
දස් මසතුං ඉදං ඉමධව වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

ඉදානි සුඛඤ්ච කායෙන පටිසංයවයදතීති එත් ථ කිඤ් චාපි 

තතියජ් ඣානස ඞ් ගිමනො සුඛපටිසංමවදනාමභොම ො නත් ථි, එවං සන් මතපි 

යස්  ා තස් ස නා කාමයන සම් පයුත් තං සුඛං, යං වා තං 

නා කායසම් පයුත් තං සුඛං, තංසමුට් ඨාමනනස ්ස යස්  ා අතිපණීමතන 

රූමපන රූපකාමයො ඵුට් මඨො, යස් ස ඵුට් ඨත් තා ඣානා වුට් ඨිමතොපි සුඛං 

පටිසංමවමදයය, තස ් ා එත ත් ථං දස ්මසන් මතො ‘‘සුඛඤ් ච කාමයන 
පටිසංමවමදහී’’ති ආහ. 

ඉදානි ෙංතංඅරිොආචික්ඛන්තිඋයපක්ඛයකොසතිමා සුඛවිහාරීති එත් ථ 
යංඣානමහතු යංඣානකාරණා තං තතියජ් ඣානස ඞ් ගිපුග්  ලං බුද් ධාදමයො 
අරියා ආචික් ඛන් ති මදමසන් ති පඤ් ඤමපන් ති පට් ඨමපන් ති විවරන් ති 

විභජන් ති උත් තානීකමරොන් ති පකාමසන් ති, පසංසන් තීති අධිප් පාමයො. 

කින් ති? උමපක් ඛමකො සති ා සුඛවිහාරීති. තං තතියං ඣානං උපසම් පජ් ජ 
විහරතීති එවම ත් ථ මයොජනා මවදිතබ් බා. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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පටුන 

කස ් ා පන තං මත එවං පසංසන් තීති? පසංසාරහමතො. අයඤ් හි යස ් ා 

අති ධුරසුමඛ සුඛපාරමිප් පත් මතපි තතියජ් ඣාමන උමපක් ඛමකො, න තත් ථ 

සුඛාභිසඞ් ම න ආකඩ් ඪීයති. යථා ච පීති න උප් පජ් ජති, එවං 
උපට් ඨිතස ්සතිතාය සති ා. යස්  ා ච අරියකන් තං අරියජනමසවිතම ව ච 

අසංකිලිට් ඨං සුඛං නා කාමයන පටිසංමවමදති, තස්  ා පසංසාරමහො මහොති. 
ඉති පසංසාරහමතො නං අරියා මත එවං පසංසාරහමහතුභූමත ගුමණ 
පකාමසන් තා ‘‘උමපක් ඛමකො සති ා සුඛවිහාරී’’ති එවං පසංසන් තීති 

මවදිතබ් බං. තතිෙන් ති  ණනානුපුබ් බතා තතියං, තතියං උප් පන් නන් තිපි 
තතියං. 

සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානාති කායිකසුඛස් ස ච 

කායිකදුක් ඛස් ස ච පහානා. පුබ්යබවාති තඤ් ච මඛො පුබ් මබව, න 

චතුත් ථජ් ඣානක් ඛමණ. යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාති 
මචතසිකසුඛස ්ස මචතසිකදුක් ඛස ්ස චාති ඉම සම් පි ද් වින් නං පුබ් මබව 

අත් ථඞ්   ා, පහානා ඉච් මචව වුත් තං මහොති. කදා පන මනසං පහානං මහොති? 
චතුන් නං ඣානානං උපචාරක් ඛමණ. මසො නස් සඤ ්හි චතුත් ථස් ස ඣානස් ස 

උපචාරක් ඛමණමයව පහීයති, දුක් ඛමදො නස් සසුඛානි පඨ දුතියතතියානං 
උපචාරක් ඛමණසු. එවම මතසං පහානක් කම න අවුත් තානං 

ඉන්ද්රිෙවිභඞ්යග (විභ. 219 ආදමයො) පන ඉන් ද්රියානං උද් මදසක් කම මනව 
ඉධාපි වුත් තානං සුඛදුක් ඛමසො නස් සමදො නස් සානං පහානං මවදිතබ් බං. 

යදි පමනතානි තස් ස තස් ස ඣානස් ස උපචාරක් ඛමණමයව පහීයන් ති, 

අථ කස ් ා ‘‘කත් ථ චුප් පන් නං දුක් ඛින් ද්රියං අපරිමසසං නිරුජ් ඣති? ඉධ, 

භික් ඛමව, භික් ඛු විවිච් මචව කාම හි…මප.… පඨ ජ් ඣානං උපසම් පජ් ජ 
විහරති. එත් ථ චුප් පන් නං දුක් ඛින් ද්රියං අපරිමසසං නිරුජ් ඣති. කත් ථ 

චුප් පන් නං මදො නස් සින් ද්රියං, සුඛින් ද්රියං, මසො නස ්සින් ද්රියං අපරිමසසං 

නිරුජ් ඣති? ඉධ, භික් ඛමව, භික් ඛු සුඛස් ස ච පහානා…මප.… චතුත් ථං 
ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. එත් ථ චුප් පන් නං මසො නස් සින් ද්රියං අපරිමසසං 

නිරුජ් ඣතී’’ති )සං. නි. 5.510) එවං ඣාමනස් මවව නිමරොමධො වුත් මතොති? 

අතිසයනිමරොධත් තා. අතිසයනිමරොමධො හි මතසං පඨ ජ් ඣානාදීසු, න 

නිමරොමධොමයව. නිමරොමධොමයව පන උපචාරක් ඛමණ, නාතිසයනිමරොමධො. 
තථා හි නානාවජ් ජමන පඨ ජ් ඣානූපචාමර නිරුද් ධස් සාපි දුක් ඛින් ද්රියස් ස 

ඩංස කසාදිසම් ඵස් මසන වා විස ාසනූපතාමපන වා සියා උප් පත් ති, න 
ත් මවව අන් මතොඅප් පනායං. උපචාමර වා නිරුද් ධම් මපතං න සුට් ඨු නිරුද් ධං 
මහොති පටිපක් මඛන අවිහතත් තා. අන් මතොඅප් පනායං පන පීතිඵරමණන 

සබ් මබො කාමයො සුමඛොක් කන් මතො මහොති, සුමඛොක් කන් තකායස් ස ච සුට් ඨු 
නිරුද් ධං මහොති දුක් ඛින් ද්රියං පටිපක් මඛන විහතත් තා. නානාවජ් ජමනමයව ච 

දුතියජ් ඣානූපචාමර පහීනස් සාපි මදො නස් සින් ද්රියස ්ස, යස්  ා එතං 

විතක් කවිචාරපච් චමයපි කායකිල මථ චිත් තූපඝාමත ච සති උප් පජ් ජති, 

විතක් කවිචාරාභාමව මනව උප් පජ් ජති. යත් ථ පන උප් පජ් ජති, තත් ථ 
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විතක් කවිචාරභාමව. අප් පහීනාමයව ච දුතියජ් ඣානූපචාමර විතක් කවිචාරාති 

තත් ථස් ස සියා උප් පත් ති, නත් මවව දුතියජ් ඣාමන පහීනපච් චයත් තා. තථා 
තතියජ් ඣානූපචාමර පහීනස් සාපි සුඛින් ද්රියස් ස 

පීතිසමුට් ඨානපණීතරූපඵුට් ඨකායස් ස සියා උප් පත් ති, නත් මවව 
තතියජ් ඣාමන. තතියජ් ඣාමන හි සුඛස් ස පච් චයභූතා පීති සබ් බමසො 
නිරුද් ධා මහොති. තථා චතුත් ථජ් ඣානූපචාමර පහීනස් සාපි 

මසො නස ්සින් ද්රියස් ස ආසන් නත් තා, අප් පනාප් පත් තාය උමපක් ඛාය 

අභාමවන සම්  ා අනතික් කන් තත් තා ච සියා උප් පත් ති, නත් මවව 
චතුත් ථජ් ඣාමන. තස්  ා එව ච ‘‘එත් ථුප් පන් නං දුක් ඛින් ද්රියං අපරිමසසං 
නිරුජ් ඣතී’’ති තත් ථ තත් ථ අපරිමසසග්  හණං කතන් ති. 

එත් ථාහ – ‘‘අමථවං තස් ස තස් ස ඣානස් සූපචාමර පහීනාපි එතා මවදනා 

ඉධ කස ් ා ස ාහරී’’ති? සුඛග්  හණත් ථං. යා හි අයං ‘‘අදුක් ඛ සුඛ’’න් ති 

එත් ථ අදුක් ඛ සුඛා මවදනා වුත් තා, සා සුඛු ා දුබ් බිඤ ්මඤයයා න සක් කා 

සුමඛන  මහතුං, තස ් ා යථා නා  දුට් ඨස් ස යථා තථා වා උපසඞ් කමිත් වා 
 මහතුං අසක් කුමණයයස් ස ම ොණස් ස  හණත් ථං ම ොමපො එකස් මිං වමජ 

සබ් බා  ාමවො ස ාහරති, අමථමකකං නීහරන් මතො පටිපාටියා ආ තං ‘‘අයං 

මසො  ණ් හථ න’’න් ති තම් පි  ාහාමපති, එවම වං සුඛග්  හණත් ථං සබ් බාපි 

එතා ස ාහරි. එවඤ් හි ස ාහටා එතා දස් මසත් වා ‘‘යං මනව සුඛං, න දුක් ඛං, 

න මසො නස් සං, න මදො නස් සං, අයං අදුක් ඛ සුඛාමවදනා’’ති සක් කා 
මහොති එසා  ාහයිතුං. 

අපිච අදුක් ඛ සුඛාය මචමතොවිමුත් තියා පච් චයදස් සනත් ථඤ් චාපි එතා 
වුත් තාති මවදිතබ් බා. සුඛදුක් ඛප් පහානාදමයො හි තස් සා පච් චයා. යථාහ – 

‘‘චත් තාමරො මඛො, ආවුමසො, පච් චයා අදුක් ඛ සුඛාය මචමතොවිමුත් තියා 

ස ාපත් තියා. ඉධාවුමසො, භික් ඛු සුඛස් ස ච පහානා…මප.… චතුත් ථං ඣානං 

උපසම් පජ් ජ විහරති. ඉම  මඛො ආවුමසො, චත් තාමරො පච් චයා අදුක් ඛ සුඛාය 

මචමතොවිමුත් තියා ස ාපත් තියා’’ති ) . නි. 1.458). යථා වා අඤ ්ඤත් ථ 
පහීනාපි සක් කායදිට් ඨිආදමයො තතිය ග්  ස් ස වණ් ණභණනත් ථං තත් ථ 

පහීනාති වුත් තා, එවං වණ් ණභණනත් ථම් මපතස ්ස ඣානස් මසතා ඉධ 
වුත් තාතිපි මවදිතබ් බා. පච් චයඝාමතන වා එත් ථ රා මදොසානං අතිදූරභාවං 
දස් මසතුම් මපතා වුත් තාති මවදිතබ් බා. එතාසු හි සුඛං මසො නස් සස් ස 

පච් චමයො, මසො නස් සං රා ස් ස, දුක් ඛං මදො නස ්සස් ස, මදො නස ්සං 
මදොසස ්ස. සුඛාදිඝාමතන ච සප් පච් චයා රා මදොසා හතාති අතිදූමර 
මහොන් තීති. 

අදුක්ඛමසුඛන් ති දුක් ඛාභාමවන අදුක් ඛං. සුඛාභාමවන අසුඛං. 

එමතමනත් ථ දුක් ඛසුඛපටිපක් ඛභූතං තතියමවදනං දීමපති, න 

දුක් ඛසුඛාභාව ත් තං. තතියමවදනා නා  අදුක් ඛ සුඛා, උමපක් ඛාතිපි 

වුච් චති. සා ඉට් ඨානිට් ඨවිපරීතානුභවනලක් ඛණා. උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධින් ති 
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උමපක් ඛාය ජනිතසතිපාරිසුද් ධිං. ඉ ස ්මිඤ් හි ඣාමන සුපරිසුද් ධා සති, යා ච 

තස් සා සතියා පාරිසුද් ධි, සා උමපක් ඛාය කතා, න අඤ් මඤන. තස්  ා එතං 
‘‘උමපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධි’’න් ති වුච් චති. යාය ච උමපක් ඛාය එත් ථ සතියා 

පාරිසුද් ධි මහොති, සා අත් ථමතො තත්ර ජ් ඣත් තතාති මවදිතබ් බා. න 

මකවලඤ් මචත් ථ තාය සතිමයව පරිසුද් ධා, අපිච මඛො සබ් මබපි 

සම් පයුත් තධම්  ා, සතිසීමසන පන මදසනා වුත් තා. 

තත් ථ කිඤ් චාපි අයං උමපක් ඛා මහට් ඨාපි තීසු ඣාමනසු විජ් ජති, යථා 
පන දිවා සූරියප් පභාභිභවා මසොම්  භාමවන ච අත් තමනො උපකාරකත් මතන 
වා සභා ාය රත් තියා අලාභා දිවා විජ් ජ ානාපි චන් දමලඛා අපරිසුද් ධා මහොති 

අපරිමයොදාතා, එව යම් පි තත්ර ජ් ඣත් තුමපක් ඛාචන් දමලඛා 
විතක් කාදිපච් චනීකධම්  මතජාභිභවා සභා ාය ච උමපක් ඛාමවදනාරත් තියා 
අලාභා විජ් ජ ානාපි පඨ ජ් ඣානාදිමභමද අපරිසුද් ධා මහොති. තස් සා ච 
අපරිසුද් ධාය දිවා අපරිසුද් ධචන් දමලඛාය පභා විය සහජාතාපි සතිආදමයො 
අපරිසුද් ධාව මහොන් ති. තස ් ා මතසු එකම් පි ‘‘උමපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධි’’න් ති 
න වුත් තං. ඉධ පන විතක් කාදිපච් චනීකමතජාභිභවාභාවා සභා ාය ච 
උමපක් ඛාමවදනාරත් තියා පටිලාභා අයං තත්ර ජ් ඣත් තුමපක් ඛාචන් දමලඛා 
අතිවිය පරිසුද් ධා. තස් සා පරිසුද් ධත් තා පරිසුද් ධචන් දමලඛාය පභා විය 
සහජාතාපි සතිආදමයො පරිසුද් ධා මහොන් ති පරිමයොදාතා. තස්  ා ඉදම ව 

‘‘උමපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධි’’න් ති වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. චතුත්ථන් ති 

 ණනානුපුබ් බතා චතුත් ථං, චතුත් ථං උප් පන් නන් තිපි චතුත් ථං. 

ඉ ානි චත් තාරි ඣානානි පුබ් බභාම පි නානා,  ග්  ක් ඛමණපි. 

පුබ් බභාම  ස ාපත් තිවමසන නානා,  ග්  ක් ඛමණ නානා ග්  වමසන. 

එකස ්ස හි පඨ  ග් ම ො පඨ ජ් ඣානිමකො මහොති, දුතිය ග්  ාදමයොපි 
පඨ ජ් ඣානිකා වා දුතියාදීසු අඤ් ඤතරජ් ඣානිකා වා. එකස් ස පඨ  ග් ම ො 

දුතියාදීනං අඤ් ඤතරජ් ඣානිමකො මහොති, දුතියාදමයොපි දුතියාදීනං 
අඤ ්ඤතරජ් ඣානිකා වා පඨ ජ් ඣානිකා වා. එවං චත් තාමරොපි  ග්  ා 
ඣානවමසන සදිසා වා අසදිසා වා එකච් චසදිසා වා මහොන් ති. අයං පනස් ස 
විමසමසො පාදකජ් ඣානනියම න මහොති. පඨ ජ් ඣානලාභිමනො හි 
පඨ ජ් ඣානා වුට් ඨාය විපස් සන් තස් ස උප් පන් න ග් ම ො පඨ ජ් ඣානිමකො 

මහොති,  ග්  ඞ්  මබොජ් ඣඞ්  ානි පමනත් ථ පරිපුණ් ණාමනව මහොන් ති. 
දුතියජ් ඣානමතො වුට් ඨාය විපස් සන් තස ්ස උප් පන් මනො දුතියජ් ඣානිමකො 

මහොති,  ග්  ඞ්  ානි පමනත් ථ සත් ත මහොන් ති. තතියජ් ඣානමතො වුට් ඨාය 

විපස් සන් තස ්ස උප් පන් මනො තතියජ් ඣානිමකො,  ග්  ඞ්  ානි පමනත් ථ 

සත් ත, මබොජ් ඣඞ්  ානි ඡ මහොන් ති. එස නමයො චතුත් ථජ් ඣානමතො පට් ඨාය 
යාව මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනා. ආරුප් මප චතුක් කපඤ ්චකජ් ඣානං 

උප් පජ් ජති, තඤ් ච මඛො මලොකුත් තරං, න මලොකියන් ති වුත් තං. එත් ථ 

කථන් ති? එත් ථපි පඨ ජ් ඣානාදීසු යමතො වුට් ඨාය මසොතාපත් ති ග්  ං 

පටිලභිත් වා අරූපස ාපත් තිං භාමවත් වා මයො ආරුප් මප උප් පන් මනො, 
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තංඣානිකාව තස් ස තත් ථ තමයො  ග්  ා උප් පජ් ජන් ති. එවං 
පාදකජ් ඣානම ව නියම ති. මකචි පන මථරා ‘‘විපස් සනාය ආරම්  ණභූතා 
ඛන් ධා නියම න් තී’’ති වදන් ති. මකචි ‘‘පුග්  ලජ් ඣාසමයො නියම තී’’ති 
වදන් ති. මකචි ‘‘වුට් ඨාන ාමිනී විපස ්සනා නියම තී’’ති වදන් ති. 

තත්රායං අනුපුබ් බිකථා – විපස ්සනානියම න හි සුක් ඛවිපස් සකස ්ස 

උප් පන් න ග් ම ොපි, ස ාපත් තිලාභිමනො ඣානං පාදකං අකත් වා 

උප් පන් න ග් ම ොපි, පඨ ජ් ඣානං පාදකං කත් වා පකිණ් ණකසඞ් ඛාමර 

සම්  සිත් වා උප් පාදිත ග් ම ොපි පඨ ජ් ඣානිමකොව මහොති, සබ් මබසු සත් ත 
මබොජ් ඣඞ්  ානි අට් ඨ  ග්  ඞ්  ානි පඤ් ච ඣානඞ්  ානි මහොන් ති. මතසඤ් හි 
පුබ් බභා විපස් සනා මසො නස ්සසහ තාපි උමපක් ඛාසහ තාපි හුත් වා 
වුට් ඨානකාමල සඞ් ඛාරුමපක් ඛාභාවං පත් තා මසො නස ්සසහ තාව මහොති. 

පඤ ්චකනමය දුතියතතියචතුත් ථජ් ඣානානි පාදකානි කත් වා 
උප් පාදිත ග් ම සු යථාක් කම මනව ඣානං චතුරඞ් ගිකං තිවඞ් ගිකං 

දුවඞ් ගිකඤ ්ච මහොති, සබ් මබසු පන සත් ත  ග්  ඞ්  ානි මහොන් ති, චතුත් මථ ඡ 
මබොජ් ඣඞ්  ානි. අයං විමසමසො පාදකජ් ඣානනියම න මචව 
විපස් සනානියම න ච මහොති. මතසම් පි හි පුබ් බභා විපස් සනා 

මසො නස ්සසහ තාපි උමපක් ඛාසහ තාපි මහොති, වුට් ඨාන ාමිනී 
මසො නස ්සසහ තාව. 

පඤ ්ච ජ් ඣානං පාදකං කත් වා නිබ් බත් තිත ග් ම  පන 

උමපක් ඛාචිත් මතකග්  තාවමසන ද් මව ඣානඞ්  ානි, 
මබොජ් ඣඞ්   ග්  ඞ්  ානි ඡ සත් ත මචව. අයම් පි විමසමසො උභයනිය වමසන 
මහොති. ඉ ස් මිඤ් හි නමය පුබ් බභා විපස් සනා මසො නස් සසහ තා වා 

උමපක් ඛාසහ තා වා මහොති, වුට් ඨාන ාමිනී උමපක් ඛාසහ තාව මහොති. 
අරූපජ් ඣානානි පාදකානි කත් වා උප් පාදිත ග් ම පි එමසව නමයො. ඉධ පන 
චතුක් කනමය අවිතක් කවිචාර ත් තස් ස දුතියජ් ඣානස් ස අභාවා තං 
අපමනත් වා මසසානං වමසන මයොමජතබ් බං. එවං පාදකජ් ඣානමතො වුට් ඨාය 
මය මකචි සඞ් ඛාමර සම්  සිත් වා නිබ් බත් තිත ග්  ස් ස ආසන් නපමදමස 
වුට් ඨිතස ාපත් ති අත් තනා සදිසභාවං කමරොති භූමිවණ් මණො විය 
ම ොධාවණ් ණස් ස. 

දුතියත් මථරවාමද පන යමතො යමතො ස ාපත් තිමතො වුට් ඨාය මය මය 

ස ාපත් තිධම් ම  සම්  සිත් වා  ග් ම ො නිබ් බත් තිමතො මහොති, 
තංතංස ාපත් තිසදිමසොව මහොති. තත්රාපි ච විපස ්සනානියම ො 
වුත් තනමයමනව මවදිතබ් මබො. 

තතියත් මථරවාමද අත් තමනො අජ් ඣාසයානුරූමපන යං යං ඣානං 

පාදකං කත් වා මය මය ඣානධම් ම  සම්  සිත් වා  ග් ම ො නිබ් බත් තිමතො, 
තංතංඣානසදිමසොව මහොති. පාදකජ් ඣානං පන සම්  සිතජ් ඣානං වා විනා 
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පටුන 

අජ් ඣාසය ත් මතමනව තං න ඉජ් ඣති. එත් ථාපි ච විපස ්සනානියම ො 
වුත් තනමයමනව මවදිතබ් මබො. 

අෙංවුච්චතිසම්මාසමාධීති යා ඉම සු චතූසු ඣාමනසු එකග්  තා, අයං 

පුබ් බභාම  මලොකිමයො, අපරභාම  මලොකුත් තමරො සම්  ාස ාධි නා  
වුච් චති. එවං මලොකියමලොකුත් තරවමසන ධම්  මසනාපති  ග්  සච් චං 
මදමසති. තත් ථ මලොකිය ග් ම  සබ් බාමනව  ග්  ඞ්  ානි යථානුරූපං ඡසු 
ආරම්  මණසු අඤ් ඤතරාරම්  ණානි මහොන් ති. මලොකුත් තර ග් ම  පන 
චතුසච් චප් පටිමවධාය පවත් තස ්ස අරියසාවකස් ස නිබ් බානාරම්  ණං 

අවිජ් ජානුසයසමුග් ඝාතකං පඤ් ඤාචක් ඛු සම්  ාදිට් ඨි, තථා සම් පන් නදිට් ඨිස ්ස 
තංසම් පයුත් මතො තිවිධමිච් ඡාසඞ් කප් පසමුග් ඝාතමකො මචතමසො 

නිබ් බානපදාභිනිමරොපමනො සම්  ාසඞ් කප් මපො, තථා පස් සන් තස් ස 
විතක් මකන් තස් ස ච තංසම් පයුත් තාව චතුබ් බිධවචීදුච් චරිතසමුග් ඝාතිකා 

මිච් ඡාවාචාය විරති සම්  ාවාචා, තථා විර න් තස් ස තංසම් පයුත් තාව 
තිවිධමිච් ඡාකම්  න් තසමුච් මඡදිකා මිච් ඡාකම්  න් තා විරති 

සම්  ාකම්  න් මතො, මතසංමයව චස් ස වාචාකම්  න් තානං මවොදානභූතා 

තංසම් පයුත් තාව කුහනාදිසමුච් මඡදිකා මිච් ඡාආජීවා විරති සම්  ාආජීමවො, 
තස් සාමයවස් ස සම්  ාවාචාකම්  න් තාජීවසඞ් ඛාතාය සීලභූමියං 

පතිට් ඨ ානස ්ස තදනුරූමපො තංසම් පයුත් මතොව මකොසජ් ජසමුච් මඡදමකො, 
අනුප් පන් නුප් පන් නානං අකුසලකුසලානං 

අනුප් පාදප් පහානුප් පාදට් ඨිතිසාධමකො ච වීරියාරම් මභො සම්  ාවායාම ො, එවං 

වාය න් තස ්ස තංසම් පයුත් මතොව මිච් ඡාසතිවිනිද් ධුනමකො, කායාදීසු 
කායානුපස් සනාදිසාධමකො ච මචතමසො අසම් ම ොමසො සම්  ාසති. එවං 
අනුත් තරාය සතියා සුවිහිතචිත් තාරක් ඛස ්ස තංසම් පයුත් තාව 
මිච් ඡාස ාධිවිද් ධංසිකා චිත් මතකග්  තා සම්  ාස ාධි. එස මලොකුත් තමරො 
අරිමයො අට් ඨඞ් ගිමකො  ග් ම ො. 

මයො සහ මලොකිමයන  ග් ම න දුක් ඛනිමරොධ ාමිනිපටිපදාති සඞ් ඛයං 

 මතො, මසො මඛො පමනස  ග් ම ො සම්  ාදිට් ඨිසඞ් කප් පානං විජ් ජාය 
මසසධම්  ානං චරමණන සඞ්  හිතත් තා විජ් ජා මචව චරණඤ් ච. තථා මතසං 
ද් වින් නං විපස් සනායාමනන ඉතමරසං ස ථයාමනන සඞ්  හිතත් තා ස මථො 
මචව විපස් සනා ච. මතසං ද් වින් නං පඤ් ඤාක් ඛන් මධන තදනන් තරානං 
තිණ් ණං සීලක් ඛන් මධන අවමසසානං තිණ් ණං ස ාධික් ඛන් මධන 

අධිපඤ ්ඤාඅධිසීලඅධිචිත් තසික් ඛාහි ච සඞ්  හිතත් තා ඛන් ධත් තයඤ් මචව 
සික් ඛත් තයඤ් ච මහොති. මයන ස න් නා මතො අරියසාවමකො 
දස් සනස ත් මථහි චක් ඛූහි   නස ත් මථහි ච පාමදහි ස න් නා මතො 
අද් ධිමකො විය විජ් ජාචරණසම් පන් මනො හුත් වා විපස් සනායාමනන 
කා සුඛල් ලිකානුමයො ං ස ථයාමනන අත් තකිල ථානුමයො න් ති 
අන් තද් වයං පරිවජ් මජත් වා  ජ් ඣි පටිපදං පටිපන් මනො පඤ් ඤාක් ඛන් මධන 

ම ොහක් ඛන් ධං, සීලක් ඛන් මධන මදොසක් ඛන් ධං, ස ාධික් ඛන් මධන ච 
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මලොභක් ඛන් ධං පදාමලන් මතො අධිපඤ් ඤාසික් ඛාය පඤ් ඤාසම් පදං, 

අධිසීලසික් ඛාය සීලසම් පදං, අධිචිත් තසික් ඛාය ස ාධිසම් පදන් ති තිස් මසො 
සම් පත් තිමයො පත් වා අ තං නිබ් බානං සච් ඡිකමරොති. 
ආදි ජ් ඣපරිමයොසානකලයාණං සත් තතිංසමබොධිපක් ඛියධම්  රතනවිචිත් තං 
සම්  ත් තනියා සඞ් ඛාතං අරියභූමිං ඔක් කන් මතො මහොතීති. 

 ග්  සච් චනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සච් චපකිණ් ණකවණ් ණනා 

චතූසු පන සච් මචසු බාධනලක් ඛණං දුක් ඛසච් චං, පභවලක් ඛණං 

සමුදයසච් චං, සන් තිලක් ඛණං නිමරොධසච් චං, නියයානලක් ඛණං  ග්  සච් චං, 
අපිච පවත් තිපවත් තකනිවත් තිනිවත් තකලක් ඛණානි පටිපාටියා. තථා 
සඞ් ඛතතණ් හාඅසඞ් ඛතදස ්සනලක් ඛණානි ච. 

කස ් ා පන චත් තාමරව අරියසච් චානි වුත් තානි අනූනානි අනධිකානීති 

මච? අඤ ්ඤස ්ස අසම් භවමතො අඤ් ඤතරස ්ස ච අනපමනයයභාවමතො. න හි 

එමතහි අඤ් ඤං අධිකං වා, එමතසං වා එකම් පි අපමනතබ් බං සම් මභොති. 
යථාහ – 

‘‘ඉධ, භික් ඛමව, ආ ච් මඡයය ස මණො වා බ්රාහ්  මණො වා ‘මනතං 

දුක් ඛං අරියසච් චං, අඤ ්ඤං දුක් ඛං අරියසච් චං. යං ස මණන 

ම ොතම න මදසිතං, අහම තං දුක් ඛං අරියසච් චං ඨමපත් වා අඤ් ඤං 
දුක් ඛං අරියසච් චං පඤ් ඤමපස ්සාමී’ති මනතං ඨානං විජ් ජතී’’තිආදි. 

යථා චාහ – 

‘‘මයො හි මකොචි, භික් ඛමව, ස මණො වා බ්රාහ්  මණො වා එවං 

වමදයය ‘මනතං දුක් ඛං පඨ ං අරියසච් චං, යං ස මණන ම ොතම න 

මදසිතං, අහම තං දුක් ඛං පඨ ං අරියසච් චං පච් චක් ඛාය අඤ් ඤං 
දුක් ඛං පඨ ං අරියසච් චං පඤ් ඤමපස ්සාමී’ති මනතං ඨානං 

විජ් ජතී’’තිආදි )සං. නි. 5.1086). 

අපිච පවත් ති ාචික් ඛන් මතො භ වා සමහතුකං ආචික් ඛි, නිවත් තිඤ් ච 
සඋපායං. ඉති පවත් තිනිවත් තිතදුභයමහතූනං එතප් පර මතො චත් තාමරව 

වුත් තානි. තථා පරිඤ් මඤයයපහාතබ් බසච් ඡිකාතබ් බභාමවතබ් බානං, 

තණ් හාවත් ථුතණ් හාතණ් හානිමරොධතණ් හානිමරොධූපායානං, 
ආලයආලයරා තාආලයසමුග් ඝාතආලයසමුග් ඝාතූපායානඤ් ච වමසනාපි 
චත් තාමරව වුත් තානීති. 

එත් ථ ච ඔළාරිකත් තා සබ් බසත් තසාධාරණත් තා ච සුවිඤ් මඤයයන් ති 
දුක් ඛසච් චං පඨ ං වුත් තං. තස් මසව මහතුදස් සනත් ථං තදනන් තරං 
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සමුදයසච් චං, මහතුනිමරොධා ඵලනිමරොමධොති ඤාපනත් ථං තමතො 

නිමරොධසච් චං, තදධි මූපායදස් සනත් ථං අන් මත  ග්  සච් චං. 
භවසුඛස් සාද ධිතානං වා සත් තානං සංමව ජනනත් ථං පඨ ං දුක් ඛ ාහ. තං 

මනව අකතං ආ ච් ඡති, න ඉස ්සරනිම්  ානාදිමතො මහොති, ඉමතො පන මහොතීති 
ඤාපනත් ථං තදනන් තරං සමුදයං. තමතො සමහතුමකන දුක් මඛන 
අභිභූතත් තා සංවිග්   ානසානං දුක් ඛනිස් සරණ මවසීනං 
නිස ්සරණදස ්සමනන අස් සාසජනනත් ථං නිමරොධං. තමතො 
නිමරොධාධි  නත් ථං නිමරොධසම් පාපකං  ග්  න් ති අයම මතසං කම ො. 

එමතසු පන භාමරො විය දුක් ඛසච් චං දට් ඨබ් බං, භාරාදානමිව සමුදයසච් චං, 

භාරනික් මඛපනමිව නිමරොධසච් චං, භාරනික් මඛපනූපාමයො විය  ග්  සච් චං. 

මරොම ො විය වා දුක් ඛසච් චං, මරො නිදානමිව සමුදයසච් චං, මරො වූපසම ො 

විය නිමරොධසච් චං, මභසජ් ජමිව  ග්  සච් චං. දුබ් භික් ඛමිව වා දුක් ඛසච් චං, 

දුබ් බුට් ඨි විය සමුදයසච් චං, සුභික් ඛමිව නිමරොධසච් චං, සුවුට් ඨි විය 

 ග්  සච් චං. අපිච මවරීමවරමූලමවරසමුග් ඝාතමවරසමුග් ඝාතූපාමයහි, 

විසරුක් ඛරුක් ඛමූලමූලූපච් මඡදතදුපච් මඡදූපාමයහි, 

භයභයමූලනිබ් භයතදධි මූපාමයහි, 

ඔරි තීර මහොඝපාරි තීරතංසම් පාපකවායාම හි ච මයොමජත් වාමපතානි 
උප ාමතො මවදිතබ් බානීති. 

සබ් බාමනව පමනතානි සච් චානි පර ත් මථන 
මවදකකාරකනිබ් බුත  කාභාවමතො සුඤ ්ඤානීති මවදිතබ් බානි. මතමනතං 
වුච් චති – 

‘‘දුක් ඛම ව හි න මකොචි දුක් ඛිමතො, කාරමකො න කිරියාව විජ් ජති; 

අත් ථි නිබ් බුති න නිබ් බුමතො පු ා,  ග්   ත් ථි   මකො න 
විජ් ජතී’’ති. 

අථ වා – 

ධුවසුභසුඛත් තසුඤ් ඤං, පුරි ද් වය ත් තසුඤ් ඤ  තපදං; 

ධුවසුඛඅත් තවිරහිමතො,  ග් ම ො ඉති සුඤ් ඤතා මතසු. 

නිමරොධසුඤ් ඤානි වා තීණි, නිමරොමධො ච මසසත් තයසුඤ් මඤො. 

ඵලසුඤ් මඤො වා එත් ථ මහතු සමුදමය දුක් ඛස ්ස අභාවමතො,  ග් ම  ච 

නිමරොධස ්ස, න ඵමලන ස බ් මභො පකතිවාදීනං පකති විය. මහතුසුඤ් ඤඤ් ච 

ඵලං දුක් ඛසමුදයානං නිමරොධ ග්  ානඤ් ච අස වායා, න මහතුස මවතං 
මහතුඵලං ස වායවාදීනං ද් විඅණුකාදි විය. මතමනතං වුච් චති – 

‘‘තයමිධ නිමරොධසුඤ් ඤං, තමයන මතනාපි නිබ් බුතී සුඤ් ඤා; 

සුඤ ්මඤො ඵමලන මහතු, ඵලම් පි තංමහතුනා සුඤ් ඤ’’න් ති. 



ඛුද් දකනිකාමය පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා 
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සබ් බාමනව සච් චානි අඤ් ඤ ඤ් ඤසභා ානි අවිතථමතො 
අත් තසුඤ් ඤමතො දුක් කරපටිමවධමතො ච. යථාහ – 

‘‘තං කිං  ඤ් ඤසි, ආනන් ද, කත ං නු මඛො දුක් කරතරං වා 

දුරභිසම් භවතරං වා, මයො දූරමතොව සුඛුම න තාළච් ඡිග්  මළන 

අසනං අතිපාමතයය මපොඞ් ඛානුමපොඞ් ඛං අවිරාධිතං, මයො වා සත් තධා 

භින් නස ්ස වාලස් ස මකොටියා මකොටිං පටිවිජ් මඣයයාති? එතමදව, 

භන් මත, දුක් කරතරඤ් මචව දුරභිසම් භවතරඤ් ච; මයො වා සත් තධා 

භින් නස ්ස වාලස් ස මකොටියා මකොටිං පටිවිජ් මඣයයාති; අථ මඛො 

මත, ආනන් ද, දුප් පටිවිජ් ඣතරං පටිවිජ් ඣන් ති, මය ‘ඉදං දුක් ඛ’න් ති 
යථාභූතං පටිවිජ් ඣන් ති…මප.… ‘අයං දුක් ඛනිමරොධ ාමිනී 

පටිපදා’ති යථාභූතං පටිවිජ් ඣන් තී’’ති (සං. නි. 5.1115); 
විසභා ානි සලක් ඛණවවත් ථානමතො. පුරි ානි ච ද් මව සභා ානි 

දුරව ාහත් මථන  ම් භීරත් තා මලොකියත් තා සාසවත් තා ච, විසභා ානි 
ඵලමහතුමභදමතො පරිඤ් මඤයයපහාතබ් බමතො ච. පච් ඡි ානිපි ද් මව සභා ානි 

 ම් භීරත් මතන දුරව ාහත් තා මලොකුත් තරත් තා අනාසවත් තා ච, විසභා ානි 
විසයවිසයීමභදමතො සච් ඡිකාතබ් බභාමවතබ් බමතො ච. පඨ තතියානි චාපි 

සභා ානි ඵලාපමදසමතො, විසභා ානි සඞ් ඛතාසඞ් ඛතමතො. දුතියචතුත් ථානි 

චාපි සභා ානි මහතුඅපමදසමතො, විසභා ානි එකන් තකුසලාකුසලමතො. 

පඨ චතුත් ථානි චාපි සභා ානි සඞ් ඛතමතො, විසභා ානි 

මලොකියමලොකුත් තරමතො. දුතියතතියානි චාපි සභා ානි 

මනවමසක් ඛනාමසක් ඛභාවමතො, විසභා ානි සාරම්  ණානාරම්  ණමතො. 

‘‘ඉති එවං පකාමරහි, නමයහි ච විචක් ඛමණො; 

විජඤ් ඤා අරියසච් චානං, සභා විසභා ත’’න් ති. 

සබ් බම ව මචත් ථ දුක් ඛං එකවිධං පවත් තිභාවමතො, දුවිධං නා රූපමතො, 

තිවිධං කා රූපාරූපූපපත් තිභවමභදමතො, චතුබ් බිධං චතුආහාරමභදමතො, 
පඤ ්චවිධං පඤ් චුපාදානක් ඛන් ධමභදමතො. සමුදමයොපි එකවිමධො 

පවත් තකභාවමතො, දුවිමධො දිට් ඨිසම් පයුත් තාසම් පයුත් තමතො, තිවිමධො 

කා භවවිභවතණ් හාමභදමතො, චතුබ් බිමධො චතු ග්  ප් පමහයයමතො, 

පඤ ්චවිමධො රූපාභිනන් දනාදිමභදමතො, ඡබ් බිමධො ඡතණ් හාකායමභදමතො. 

නිමරොමධොපි එකවිමධො අසඞ් ඛතධාතුභාවමතො, පරියායමතො පන දුවිමධො 

සඋපාදිමසසඅනුපාදිමසසමතො, තිවිමධො භවත් තයවූපස මතො, චතුබ් බිමධො 

චතු ග්  ාධි  නීයමතො, පඤ ්චවිමධො පඤ් චාභිනන් දනවූපස මතො, ඡබ් බිමධො 

ඡතණ් හාකායක් ඛයමභදමතො.  ග් ම ොපි එකවිමධො භාමවතබ් බමතො, දුවිමධො 

ස ථවිපස ්සනාමභදමතො, දස් සනභාවනාමභදමතො වා, තිවිමධො 
ඛන් ධත් තයමභදමතො. අයඤ් හි සප් පමදසත් තා න රං විය රජ් මජන 
නිප් පමදමසහි තීහි ඛන් මධහි සඞ්  හිමතො. යථාහ – 
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‘‘න මඛො, ආවුමසො විසාඛ, අරිමයන අට් ඨඞ් ගිමකන  ග් ම න 

තමයො ඛන් ධා සඞ්  හිතා, තීහි ච මඛො, ආවුමසො විසාඛ, ඛන් මධහි 

අරිමයො අට් ඨඞ් ගිමකො  ග් ම ො සඞ්  හිමතො. යා, චාවුමසො විසාඛ, 

සම්  ාවාචා මයො ච සම්  ාකම්  න් මතො මයො ච සම්  ාආජීමවො, ඉම  
ධම්  ා සීලක් ඛන් මධ සඞ්  හිතා. මයො ච සම්  ාවායාම ො යා ච 

සම්  ාසති මයො ච සම්  ාස ාධි, ඉම  ධම්  ා ස ාධික් ඛන් මධ 

සඞ්  හිතා. යා ච සම්  ාදිට් ඨි මයො ච සම්  ාසඞ් කප් මපො, ඉම  ධම්  ා 

පඤ ්ඤාක් ඛන් මධ සඞ්  හිතා’’ති ) . නි. 1.462). 

චතුබ් බිමධො මසොතාපත් ති ග්  ාදිවමසන. 

අපිච සබ් බාමනව සච් චානි එකවිධානි අවිතථත් තා, අභිඤ් මඤයයත් තා 

වා. දුවිධානි මලොකියමලොකුත් තරමතො, සඞ් ඛතාසඞ් ඛතමතො වා. තිවිධානි 
දස් සනභාවනාහි පහාතබ් බමතො අප් පහාතබ් බමතො 
මනවපහාතබ් බනාපහාතබ් බමතො ච. චතුබ් බිධානි 
පරිඤ් මඤයයපහාතබ් බසච් ඡිකාතබ් බභාමවතබ් බමතොති. 

‘‘එවං අරියසච් චානං, දුබ් මබොධානං බුමධො විධිං; 

අමනකමභදමතො ජඤ් ඤා, හිතාය ච සුඛාය චා’’ති. 

සච් චපකිණ් ණකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉදානි ධම්  මසනාපති භ වතා මදසිතක් කම මනව අන් මත 
සච් චචතුක් කං නිද් දිසිත් වා ‘‘තං ඤාතට් මඨන ඤාණ’’න් තිආදිනා 
සච් චචතුක් කවමසන සුත මය ඤාණං නි ම ත් වා දස් මසති. එවං 
‘‘මසොතාවධාමන පඤ් ඤා සුත මය ඤාණ’’න් ති පුබ් මබ වුත් තං සබ් බං 
නි ම ත් වා දස් මසතීති. 

සද් ධම්  ප් පකාසිනියා පටිසම් භිදා ග්  ට් ඨකථාය 

සුත යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. සීලමෙඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

37. සීල යඤාණනිද් මදමස පඤ්චාති  ණනපරිච් මඡමදො. සීලානීති 

පරිච් ඡින් නධම්  නිදස් සනං. පරිෙන්තපාරිසුද්ධිසීලන් තිආදි පඤ් චන් නං 
සරූපමතො දස් සනං. පරියන් තපාරිසුද් ධීතිආදීසු යථා නීලවණ් ණමයො මතො 

වත් ථම් පි නීල ස් ස අත් ථීති නීලන් ති වුච් චති, එවං  ණනවමසන පරියන් මතො 

පරිච් මඡමදො අස් සා අත් ථීති පරියන් තා, උපසම් පන් නසීමල පත් මතො 
අනුපසම් පන් නසීලස් ස අවසානසබ් භාවමතො වා පරියන් මතො අවසානං අස් සා 
අත් ථීති පරියන් තා. සපරියන් තාති වා වත් තබ් මබ සකාරමලොමපො කමතොති 

මවදිතබ් මබො ‘‘දකං දකාසයා පවිසන් තී’’ති )සං. නි. 3.78; අ. නි. 4.33) එත් ථ 

උකාරමලොමපො විය. පරිසුද් ධභාමවො පාරිසුද් ධි, පරියන් තා ච සා පාරිසුද් ධි 

චාති පරියන් තපාරිසුද් ධි, පරියන් තපාරිසුද් ධිසඞ් ඛාතං සීලං 

පරියන් තපාරිසුද් ධිසීලං. වුත් තපටිපක් මඛන න පරියන් තාති අපරිෙන්තා, 

නත් ථි එතිස ්සා පරියන් මතොතිපි අපරියන් තා, වුද් මධො එතිස් සා පරියන් මතොතිපි 
අපරියන් තා. ස ාදානමතො පභුඤති අඛණ් ඩිතත් තා ඛණ් ඩිතාපි 
කතපටිකම්  ත් තා චිත් තුප් පාද ත් තමකනාපි  මලන විරහිතත් තා ච 
පරිසුද් ධජාති ණි විය සුධන් තසුපරිකම්  කතසුවණ් ණං විය ච පරිසුද් ධත් තා 

අරිය ග්  ස ්ස පදට් ඨානභූතා අනූනට් මඨන පරිපූණ්ණා. දිට් ඨියා පහීනත් තා 

දිට් ඨිපරා ාමසන අග්  හිතත් තා අපරාමට්ඨා.අයං මත සීමල මදොමසොති 
මකනචි මචොදමකන පරා සිතුං අසක් කුමණයයත් තා වා අපරා ට් ඨා. 

අරහත් තඵලක් ඛමණ සබ් බදරථපටිප් පස ්සද් ධියා පටිප්පස්සද්ධි. 

අනුපසම්පන්නානන් ති අනවමසසස ාදානවමසන සීලසම් පදාය භුඤසං 

සම් පන් නාති උපසම් පන් නා, න උපසම් පන් නා අනුපසම් පන් නා. මතසං 
අනුපසම් පන් නානං. 

පරිෙන්තසික්ඛාපදානන් ති එත් ථ සික් ඛිතබ් බට් මඨන සික් ඛා, 

මකොට් ඨාසට් මඨන පදානි, සික් ඛිතබ් බමකොට් ඨාසානීති අත් මථො. අපිච සීමල 

පතිට් ඨිමතන උපරිපත් තබ් බත් තා සබ් මබ කුසලා ධම්  ා සික් ඛා, සීලානි තාසං 

සික් ඛානං පතිට් ඨට් මඨන පදානීති සික් ඛානං පදත් තා සික් ඛාපදානි, 
පරියන් තානි සික් ඛාපදානි එමතසන් ති පරියන් තසික් ඛාපදා. මතසං 
පරියන් තසික් ඛාපදානං. එත් ථ ච ද් මව පරියන් තා සික් ඛාපදපරියන් මතො ච 

කාලපරියන් මතො ච. කතම ො සික් ඛාපදපරියන් මතො? උපාසමකොපාසිකානං 
යථාස ාදානවමසන එකං වා ද් මව වා තීණි වා චත් තාරි වා පඤ් ච වා අට් ඨ වා 

දස වා සික් ඛාපදානි මහොන් ති, සික් ඛ ානසා මණරසා මණරීනං දස 

සික් ඛාපදානි. අයං සික් ඛාපදපරියන් මතො. කතම ො කාලපරියන් මතො? 

උපාසමකොපාසිකා දානං දද ානා පරිමවසනපරියන් තං සීලං ස ාදියන් ති, 

විහාර තා විහාරපරියන් තං සීලං ස ාදියන් ති, එකං වා ද් මව වා තමයො වා 
භිමයයො වා රත් තින් දිවානි පරිච් මඡදං කත් වා සීලං ස ාදියන් ති. අයං 
කාලපරියන් මතො. ඉම සු ද් වීසු පරියන් මතසු සික් ඛාපදං පරියන් තං කත් වා 

ස ාදින් නං සීලං වීතික් ක මනන වා  රමණන වා පටිප් පස ්සම් භති, කාලං 
පරියන් තං කත් වා ස ාදින් නං තංතංකාලාතික් කම න පටිප් පස ්සම් භති. 
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අපරිෙන්තසික්ඛාපදානන් ති – 

‘‘නව මකොටිසහස් සානි, අසීති සතමකොටිමයො; 

පඤ ්ඤාස සතසහස් සානි, ඡත් තිංස ච පුනාපමර. 

‘‘එමත සංවරවිනයා, සම් බුද් මධන පකාසිතා; 

මපයයාලමුමඛන නිද් දිට් ඨා, සික් ඛා විනයසංවමර’’ති. – 

එවං  ණනවමසන පරියන් තානම් පි සික් ඛාපදානං 
අනවමසසස ාදානභාවවමසන ලාභයසඤාතිඅඞ්  ජීවිතමහතු 
අදිට් ඨපරියන් තභාවවමසන උපරි රක් ඛිතබ් බසීලපරිච් මඡදාභාවවමසන ච 
නත් ථි එමතසං පරියන් මතොති අපරියන් තානි. අපරියන් තානි සික් ඛාපදානි 

එමතසන් ති අපරියන් තසික් ඛාපදා. මතසං අපරියන් තසික් ඛාපදානං, 
වුද් ධපරියන් තසික් ඛාපදානන් ති වා අත් මථො. 

පුථුජ්ජනකලයාණකානන් තිආදීසු – 

‘‘පුථූනං ජනනාදීහි, කාරමණහි පුථුජ් ජමනො; 

පුථුජ් ජනන් මතො ධත් තා, පුථුවායං ජමනො ඉති’’. – 

වුත් තපුථුජ් ජනලක් ඛණානතික් කම පි – 

‘‘දුමව පුථුජ් ජනා වුත් තා, බුද් මධනාදිච් චබන් ධුනා; 

අන් මධො පුථුජ් ජමනො එමකො, කලයාමණමකො පුථුජ් ජමනො’’ති. – 

වුත් තපුථුජ් ජනද් වමය කලයාණධම්  ස ා ම න අන් ධපුථුජ් ජනභාවං 
අතික් කම්   කලයාණපුථුජ් ජනභාමව ඨිතානං පුථුජ් ජනකලයාණකානං 
කලයාණපුථුජ් ජනානන් ති වුත් තං මහොති. පුථුජ් ජමනසු වා කලයාණකානං 
පුථුජ් ජනකලයාණකානං. 

කුසලධම්යම යුත්තානන් ති එත් ථ කුසලසද් මදො තාව 

ආමරො යානවජ් ජමඡකසුඛවිපාමකසු දිස් සති. අයඤ් හි ‘‘කච් චි නු මභොමතො 

කුසලං, කච් චි මභොමතො අනා ය’’න් තිආදීසු )ජා. 1.15.146; 2.20.129) 

ආමරොම ය දිස ්සති. ‘‘කතම ො පන, භන් මත, කායස ාචාමරො කුසමලො? මයො 

මඛො,  හාරාජ, කායස ාචාමරො අනවජ් මජො’’ති ) . නි. 2.361) ච ‘‘පුන 

චපරං, භන් මත, එතදානුත් තරියං යථා භ වා ධම්  ං මදමසති කුසමලසු 

ධම් ම සූ’’ති ච )දී. නි. 3.145) එව ාදීසු අනවජ් මජ. ‘‘කුසමලො ත් වං රථස ්ස 

අඞ්  පච් චඞ්  ානං ) . නි. 2.87), කුසලා නච් චගීතස් ස සික් ඛිතා 

චාතුරිත් ථිමයො’’තිආදීසු )ජා. 2.22.94) මඡමක. ‘‘කුසලානං, භික් ඛමව, 

ධම්  ානං ස ාදානමහතු )දී. නි. 3.80). කුසලස් ස කම්  ස් ස කතත් තා 

උපචිතත් තා’’තිආදීසු )ධ. ස. 431) සුඛවිපාමක. ස් වායමිධ ආමරොම යපි 
අනවජ් මජපි සුඛවිපාමකපි වට් ටති. 
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වචනත් මථො පමනත් ථ කුච් ඡිමත පාපමක ධම් ම  සලයන් ති චලයන් ති 
කම් මපන් ති විද් ධංමසන් තීති කුසලා. කුච් ඡිමතන වා ආකාමරන සයන් ති 

පවත් තන් තීති කුසා, මත කුමස ලුනන් ති ඡින් දන් තීති කුසලා. කුච් ඡිතානං වා 
සානමතො තනුකරණමතො කුසං ඤාණං. මතන කුමසන ලාතබ් බා  මහතබ් බා 

පවත් මතතබ් බාති කුසලා, යථා වා කුසා උභයභා  තං හත් ථප් පමදසං 

ලුනන් ති, එවමිම පි උප් පන් නානුප් පන් නභාමවන උභයභා  තං 

සංකිමලසපක් ඛං ලුනන් ති, තස්  ා කුසා විය ලුනන් තීති කුසලා. අපිච 
ආමරො යට් මඨන අනවජ් ජට් මඨන මකොසල් ලසම් භූතට් මඨන වා කුසලා. ඉධ 

පන යස ් ා විපස ්සනාකුසලම ව අධිප් මපතං, තස්  ා මසමස විහාය තස් මසව 

දස් සනත් ථං ‘‘කුසලධම් ම ’’ති එකවචනං කතන් ති මවදිතබ් බං. 
විපස් සනාකුසලධම් ම  සාතච් චකිරියතාය සක් කච් චකාරිතාය ච යුත් තානන් ති 
අත් මථො. 

යසක්ඛපරිෙන්යත පරිපූරකාරීනන් ති එත් ථ තීසු සික් ඛාසු ජාතාතිපි 

මසක් ඛා, සත් තන් නං මසක් ඛානං එමතතිපි මසක් ඛා, සයම ව සික් ඛන් තීතිපි 

මසක් ඛා. 
මසොතාපත් ති ග්  ඵලසකදා ාමි ග්  ඵලඅනා ාමි ග්  ඵලඅරහත් ත ග්  ධ

ම්  ා. මත මසක් ඛා ධම්  ා පරියන් මත අවසාමන එතස් ස, මත වා මසක් ඛා 
ධම්  ා පරියන් මතො පරිච් මඡමදො එතස් සාති මසක් ඛපරියන් මතො. තස් මිං 
මසක් ඛපරියන් මත ධම් ම ති සම් බන් මධො. පරිපූරං පරිපුණ් ණතං කමරොන් තීති 

පරිපූරකාරිමනො, පරිපූරකාමරො පරිපූරකිරියා එමතසං අත් ථීති වා 
පරිපූරකාරිමනො. මතසං මසොතාපත් ති ග්  ස ්ස පුබ් බභා භූමත 

මසක් ඛපරියන් මත පටිපදාධම් ම  විපස් සනාපාරිපූරියා පරිපූරකාරීනං. කායෙ

ච ජීවියත ච අනයපක්ඛානන් ති එත් ථ කායෙති සරීමර. සරීරඤ් හි 
අසුචිසඤ් චයමතො කුච් ඡිතානඤ් ච මකසාදීනං චක් ඛුමරො ාදීනඤ් ච 

මරො සතානං ආයභූතත් තා කාමයොති වුච් චති. ජීවියතති ජීවිතින් ද්රිමය. තඤ් හි 

ජීවන් ති මතනාති ජීවිතන් ති වුච් චති. නත් ථි එමතසං අමපක් ඛාති අනමපක් ඛා, 
නිස ්සිමනහාති අත් මථො. මතසං තස් මිං කාමය ච ජීවිමත ච අනමපක් ඛානං. 

ඉදානි මතසං මතසු අනමපක් ඛත් තස් ස කාරණං දස් මසන් මතො 

පරිච්චත්තජීවිතානන් ති ආහ. භ වමතො ආචරියස් ස වා 
සකජීවිතපරිච් චාම මනව හි මත කිල  ාමනපි කාමය විනස් ස ාමනපි 

ජීවිමත අනමපක් ඛා මහොන් තීති. සත්තන්නං යසක්ඛානන් ති සික් ඛන් තීති 
මසක් ඛාති ලද් ධනා ානං මසොතාපත් ති ග්  ට් ඨාදීනං සත් තන් නං 

අරියපුග්  ලානං. තථාගතසාවකානන් ති තථා තස් ස සාවකානං. අට් ඨපි හි 
අරියපුග්  ලා සවනන් මත අරියාය ජාතියා ජාතත් තා භ වමතො මදසනං 
අනුසිට් ඨිං අමවච් චප් පසාදමයොම න සක් කච් චං සුණන් තීති සාවකා. මතසුපි 

අරහත් තඵලට් මඨමයව විමසමසත් වා දස් මසන් මතො ඛීණාසවානන් ති ආහ, 

අරහත් ත ග්  ඤාමණන පරික් ඛීණසබ් බාසවානන් ති අත් මථො. 
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පටුන 

පච්යචකබුද්ධානන් ති තං තං කාරණං පටිච් ච එමකොව අනාචරියමකො 
චතුසච් චං බුජ් ඣිතවාති පච් මචකබුද් මධො. තාදිසානං පච් මචකබුද් ධානං. 

තථාගතානන් ති එත් ථ අට් ඨහි කාරමණහි භ වා තථා මතො – තථා 

ආ මතොති තථා මතො, තථා  මතොති තථා මතො, තථලක් ඛණං ආ මතොති 

තථා මතො, තථධම් ම  යාථාවමතො අභිසම් බුද් මධොති තථා මතො, 

තථදස ්සිතාය තථා මතො, තථවාදිතාය තථා මතො, තථා කාරිතාය 

තථා මතො, අභිභවනට් මඨන තථා මතො. 

කථං භ වා තථා ආගයතොති තථාගයතො? යථා සබ් බමලොකහිතාය 

උස් සුක් ක ාපන් නා පුරි කා සම්  ාසම් බුද් ධා ආ තා. කිං වුත් තං මහොති? 

මයනාභිනීහාමරන පුරි කා භ වන් මතො ආ තා, මතමනව අම් හාකම් පි භ වා 
ආ මතො. අථ වා යථා පුරි කා භ වන් මතො 
දානසීලමනක් ඛම්  පඤ් ඤාවීරියඛන් තිසච් චාධිට් ඨානම ත් තුමපක් ඛාසඞ් ඛා

තා දස පාරමිමයො, දස උපපාරමිමයො, දස පර ත් ථපාරමිමයොති ස තිංස 
පාරමිමයො පූමරත් වා අඞ්  පරිච් චා ං නයනධනරජ් ජපුත් තදාරපරිච් චා න් ති 

ඉම  පඤ් ච  හාපරිච් චාම  පරිච් චජිත් වා, 
පුබ් බමයො පුබ් බචරියධම්  ක් ඛානඤාතත් ථචරියාදමයො පූමරත් වා 

බුද් ධිචරියාය මකොටිං පත් වා ආ තා, තථා අම් හාකම් පි භ වා ආ මතො. යථා 
ච පුරි කා භ වන් මතො චත් තාමරො සතිපට් ඨාමන චත් තාමරො සම්  ප් පධාමන 
චත් තාමරො ඉද් ධිපාමද පඤ ්චින් ද් රියානි පඤ් ච බලානි සත් ත මබොජ් ඣඞ් ම  

අරියං අට් ඨඞ් ගිකං  ග්  ං භාමවත් වා බ්රූමහත් වා ආ තා, තථා අම් හාකම් පි 
භ වා ආ මතොති තථා මතො. 

‘‘යමථව දීපඞ් කරබුද් ධආදමයො, සබ් බඤ් ඤුභාවං මුනමයො ඉධා තා; 

තථා අයං සකයමුනීපි ආ මතො, තථා මතො වුච් චති මතන 
චක් ඛු ා’’ති. 

කථං තථාගයතොතිතථාගයතො? යථා සම් පතිජාතා පුරි කා භ වන් මතො 

 තා. කථඤ් ච මත  තා? මත හි සම් පතිජාතා සම හි පාමදහි පථවියං 
පතිට් ඨාය උත් තමරනමුඛා සත් තපදවීතිහාමරන  තා. යථාහ 

‘‘සම් පතිජාමතො, ආනන් ද, මබොධිසත් මතො සම හි පාමදහි පථවියං 
පතිට් ඨහිත් වා උත් තරාභිමුමඛො සත් තපදවීතිහාමරන  ච් ඡති මසතම් හි ඡත් මත 

අනුධාරය ාමන, සබ් බා ච දිසා අනුවිමලොමකති, ආසභිඤ් ච වාචං භාසති 

‘අග් ම ොහ ස් මි මලොකස් ස, මජට් මඨොහ ස් මි මලොකස් ස, මසට් මඨොහ ස් මි 

මලොකස ්ස, අය න් ති ා ජාති, නත් ථි දානි පුනබ් භමවො’’’ති ) . නි. 3.207; දී. 

නි. 2.31). තඤ් චස් ස   නං තථං අමහොසි අවිතථං අමනමකසං 
විමසසාධි  ානං පුබ් බනිමිත් තභාමවන. යඤ් හි මසො සම් පතිජාමතො සම හි 

පාමදහි පතිට් ඨහි, ඉද ස ්ස චතුරිද් ධිපාදපටිලාභස් ස පුබ් බනිමිත් තං, 

උත් තරමුඛභාමවො පනස් ස සබ් බමලොකුත් තරභාවස් ස පුබ් බනිමිත් තං, 
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සත් තපදවීතිහාමරො සත් තමබොජ් ඣඞ්  රතනපටිලාභස් ස පුබ් බනිමිත් තං, 

‘‘සුවණ් ණදණ් ඩා වීතිපතන් ති චා රා’’ති )සු. නි. 693) එත් ථ 

වුත් තචා රුක් මඛමපො පන සබ් බතිත් ථියනිම්  ථනස ්ස පුබ් බනිමිත් තං, 
මසතච් ඡත් තධාරණං අරහත් තඵලවිමුත් තිවරවි ලමසතච් ඡත් තපටිලාභස් ස 

පුබ් බනිමිත් තං, සබ් බාදිසානුවිමලොකනං 

සබ් බඤ ්ඤුතානාවරණඤාණපටිලාභස් ස පුබ් බනිමිත් තං, ආසභිවාචාභාසනං 
පන අප් පටිවත් තියවරධම්  චක් කප් පවත් තනස් ස පුබ් බනිමිත් තං. තථායං 
භ වාපි  මතො. තඤ් චස් ස   නං තථං අමහොසි අවිතථං මතසංමයව 
විමසසාධි  ානං පුබ් බනිමිත් තභාමවන. මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘මුහුත් තජාමතොව  වංපතී යථා, සම හි පාමදහි ඵුසී වසුන් ධරං; 

මසො වික් කමී සත් ත පදානි ම ොතම ො, මසතඤ් ච ඡත් තං අනුධාරයුං 
 රූ. 

‘‘ න් ත් වාන මසො සත් ත පදානි ම ොතම ො, දිසා විමලොමකසි ස ා 

ස න් තමතො; 

අට් ඨඞ් ගුමපතං ගිර බ් භුඤදීරයි, සීමහො යථා පබ් බතමුද් ධනිට් ඨිමතො’’ති. 

එවං තථා  මතොති තථා මතො. 

අථ වා යථා පුරි කා භ වන් මතො, අයම් පි භ වා තමථව මනක් ඛම් ම න 

කා ච් ඡන් දං…මප.… පඨ ජ් ඣාමනන නීවරමණ…මප.… 
අනිච් චානුපස ්සනාය නිච් චසඤ් ඤං…මප.… අරහත් ත ග් ම න 
සබ් බකිමලමස පහාය  මතො. එවම් පි තථා  මතොති තථා මතො. 

කථං තථලක්ඛණං ආගයතොති තථාගයතො? පථවීධාතුයා 

කක් ඛළත් තලක් ඛණං තථං අවිතථං, ආමපොධාතුයා පග් ඝරණලක් ඛණං, 

මතමජොධාතුයා උණ් හත් තලක් ඛණං, වාමයොධාතුයා විත් ථම් භනලක් ඛණං, 

ආකාසධාතුයා අසම් ඵුට් ඨලක් ඛණං, විඤ් ඤාණධාතුයා විජානනලක් ඛණං. 

රූපස් ස රුප් පනලක් ඛණං, මවදනාය මවදයිතලක් ඛණං, සඤ ්ඤාය 

සඤ ්ජානනලක් ඛණං, සඞ් ඛාරානං අභිසඞ් ඛරණලක් ඛණං, විඤ ්ඤාණස ්ස 
විජානනලක් ඛණං. 

විතක් කස ්ස අභිනිමරොපනලක් ඛණං, විචාරස ්ස අනු ජ් ජනලක් ඛණං, 

පීතියා ඵරණලක් ඛණං, සුඛස් ස සාතලක් ඛණං, චිත් මතකග්  තාය 

අවික් මඛපලක් ඛණං, ඵස් සස් ස ඵුසනලක් ඛණං. 

සද් ධින් ද්රියස ්ස අධිම ොක් ඛලක් ඛණං, වීරියින් ද්රියස ්ස පග්  හලක් ඛණං, 

සතින් ද්රියස ්ස උපට් ඨානලක් ඛණං, ස ාධින් ද්රියස් ස අවික් මඛපලක් ඛණං, 
පඤ ්ඤින් ද්රියස ්ස පජානනලක් ඛණං. 
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සද් ධාබලස් ස අස් සද් ධිමය අකම් පියලක් ඛණං, වීරියබලස් ස මකොසජ් මජ, 

සතිබලස් ස මුට් ඨස් සච් මච, ස ාධිබලස් ස උද් ධච් මච, පඤ ්ඤාබලස් ස 

අවිජ් ජාය අකම් පියලක් ඛණං. 

සතිසම් මබොජ් ඣඞ්  ස ්ස උපට් ඨානලක් ඛණං, 

ධම්  විචයසම් මබොජ් ඣඞ්  ස ්ස පවිචයලක් ඛණං, වීරියසම් මබොජ් ඣඞ්  ස ්ස 

පග්  හලක් ඛණං, පීතිසම් මබොජ් ඣඞ්  ස් ස ඵරණලක් ඛණං, 

පස් සද් ධිසම් මබොජ් ඣඞ්  ස ්ස උපස ලක් ඛණං, ස ාධිසම් මබොජ් ඣඞ්  ස ්ස 

අවික් මඛපලක් ඛණං, උමපක් ඛාසම් මබොජ් ඣඞ්  ස ්ස පටිසඞ් ඛානලක් ඛණං. 

සම්  ාදිට් ඨියා දස් සනලක් ඛණං, සම්  ාසඞ් කප් පස් ස 

අභිනිමරොපනලක් ඛණං, සම්  ාවාචාය පරිග්  හලක් ඛණං, 

සම්  ාකම්  න් තස් ස සමුට් ඨානලක් ඛණං, සම්  ාආජීවස් ස මවොදානලක් ඛණං, 

සම්  ාවායා ස් ස පග්  හලක් ඛණං, සම්  ාසතියා උපට් ඨානලක් ඛණං, 
සම්  ාස ාධිස් ස අවික් මඛපලක් ඛණං. 

අවිජ් ජාය අඤ් ඤාණලක් ඛණං, සඞ් ඛාරානං මචතනාලක් ඛණං, 

විඤ ්ඤාණස ්ස විජානනලක් ඛණං, නා ස ්ස න නලක් ඛණං, රූපස් ස 

රුප් පනලක් ඛණං, සළායතනස ්ස ආයතනලක් ඛණං, ඵස් සස් ස 

ඵුසනලක් ඛණං, මවදනාය මවදයිතලක් ඛණං, තණ් හාය මහතුලක් ඛණං, 

උපාදානස ්ස  හණලක් ඛණං, භවස් ස ආයූහනලක් ඛණං, ජාතියා 

නිබ් බත් තිලක් ඛණං, ජරාය ජීරණලක් ඛණං,  රණස් ස චුතිලක් ඛණං. 

ධාතූනං සුඤ් ඤතාලක් ඛණං, ආයතනානං ආයතනලක් ඛණං, 

සතිපට් ඨානානං උපට් ඨානලක් ඛණං, සම්  ප් පධානානං පදහනලක් ඛණං, 

ඉද් ධිපාදානං ඉජ් ඣනලක් ඛණං, ඉන් ද්රියානං අධිපතිලක් ඛණං, බලානං 

අකම් පියලක් ඛණං, මබොජ් ඣඞ්  ානං නියයානලක් ඛණං,  ග්  ස් ස 
මහතුලක් ඛණං. 

සච් චානං තථලක් ඛණං, ස ථස් ස අවික් මඛපලක් ඛණං, විපස් සනාය 

අනුපස ්සනාලක් ඛණං, ස ථවිපස් සනානං එකරසලක් ඛණං, යු නද් ධානං 
අනතිවත් තනලක් ඛණං. 

සීලවිසුද් ධියා සංවරලක් ඛණං, චිත් තවිසුද් ධියා අවික් මඛපලක් ඛණං, 
දිට් ඨිවිසුද් ධියා දස් සනලක් ඛණං. 

ඛමය ඤාණස් ස සමුච් මඡදලක් ඛණං, අනුප් පාමද ඤාණස් ස 
පස් සද් ධිලක් ඛණං. 

ඡන් දස ්ස මූලලක් ඛණං,  නසිකාරස් ස සමුට් ඨානලක් ඛණං, ඵස් සස ්ස 

සම ොධානලක් ඛණං, මවදනාය සම ොසරණලක් ඛණං, ස ාධිස් ස 
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පමුඛලක් ඛණං, සතියා ආධිපමතයයලක් ඛණං, පඤ ්ඤාය තතුත් තරිලක් ඛණං, 

විමුත් තියා සාරලක් ඛණං, අ මතො ධස් ස නිබ් බානස ්ස පරිමයොසානලක් ඛණං 
තථං අවිතථං. එතං තථලක් ඛණං ඤාණ තියා ආ මතො අවිරජ් ඣිත් වා 
පත් මතො අනුප් පත් මතොති තථා මතො. එවං තථලක් ඛණං ආ මතොති 
තථා මතො. 

කථං තථධම්යම ොථාවයතො අභිසම්බුද්යධොති තථාගයතො? තථධම්  ා 

නා  චත් තාරි අරියසච් චානි. යථාහ – ‘‘චත් තාරි ානි, භික් ඛමව, තථානි 

අවිතථානි අනඤ් ඤථානි. කත ානි චත් තාරි? ‘ඉදං දුක් ඛ’න් ති, භික් ඛමව, 

තථම තං අවිතථම තං අනඤ් ඤථම ත’’න් ති )සං. නි. 5.1090) විත් ථාමරො. 
තානි ච භ වා අභිසම් බුද් මධොති තථානං අභිසම් බුද් ධත් තා තථා මතොති 

වුච් චති. අභිසම් මබොධත් මථො හි එත් ථ  තසද් මදො. 

අපිච ජරා රණස් ස ජාතිපච් චයසම් භූතසමුදා තට් මඨො තමථො අවිතමථො 
අනඤ් ඤමථො…මප.… සඞ් ඛාරානං අවිජ් ජාපච් චයසම් භූතසමුදා තට් මඨො 
තමථො අවිතමථො අනඤ් ඤමථො. තථා අවිජ් ජාය සඞ් ඛාරානං පච් චයට් මඨො 
තමථො අවිතමථො අනඤ් ඤමථො…මප.… ජාතියා ජරා රණස් ස පච් චයට් මඨො 
තමථො අවිතමථො අනඤ් ඤමථො. තං සබ් බං භ වා අභිසම් බුද් මධො. තස්  ාපි 
තථානං අභිසම් බුද් ධත් තා තථා මතො. එවං තථධම් ම  යාථාවමතො 
අභිසම් බුද් මධොති තථා මතො. 

කථං තථදස්සිතාෙතථාගයතො? භ වා යං සමදවමක මලොමක…මප.… 
සමදව නුස ්සාය අපරි ාණාසු මලොකධාතූසු අපරි ාණානං සත් තානං 

චක් ඛුද් වාමර ආපාථං ආ ච් ඡන් තං රූපාරම්  ණං නා  අත් ථි, තං 
සබ් බාකාමරන ජානාති පස් සති. එවං ජානතා පස් සතා ච මතන තං 
ඉට් ඨානිට් ඨාදිවමසන වා දිට් ඨසුතමුතවිඤ් ඤාමතසු ලබ් භ ානකපදවමසන වා 

‘‘කත ං තං රූපං රූපායතනං? යං රූපං චතුන් නං  හාභූතානං උපාදාය 

වණ් ණනිභා සනිදස් සනං සප් පටිඝං නීලං පීතක’’න් තිආදිනා )ධ. ස. 616) 
නමයන අමනමකහි නාම හි මතරසහි වාමරහි ද් විපඤ් ඤාසාය නමයහි 

විභජ් ජ ානං තථම ව මහොති, විතථං නත් ථි. එස නමයො මසොතද් වාරාදීසුපි 

ආපාථ ා ච් ඡන් මතසු සද් දාදීසු. වුත් තම් පි මචතං භ වතා ‘‘යං, භික් ඛමව, 
සමදවකස ්ස මලොකස් ස…මප.… සමදව නුස් සාය දිට් ඨං සුතං මුතං 

විඤ ්ඤාතං පත් තං පරිමයසිතං අනුවිචරිතං  නසා, ත හං ජානාමි, ත හං 

අබ් භඤ් ඤාසිං, තං තථා තස් ස විදිතං, තං තථා මතො න උපට් ඨාසී’’ති )අ. 

නි. 4.24). එවං තථදස් සිතාය තථා මතො. තත් ථ තථදස් සීඅත් මථ තථා මතොති 
පදසම් භමවො මවදිතබ් මබො. 

කථං තථවාදිතාෙ තථාගයතො? යං රත් තිං භ වා මබොධි ණ් මඩ 
අපරාජිතපල් ලඞ් මක නිසින් මනො චතුන් නං  ාරානං  ත් ථකං  ද් දිත් වා 

අනුත් තරං සම්  ාසම් මබොධිං අභිසම් බුද් මධො, යඤ ්ච රත් තිං 

ය කසාලාන න් තමර අනුපාදිමසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායි, 
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එත් ථන් තමර පඤ් චචත් තාලීසවස් සපරි ාමණ කාමල පඨ මබොධියාපි 
 ජ් ඣි මබොධියාපි පච් ඡි මබොධියාපි යං භ වතා භාසිතං සුත් තං 

ම යයං…මප.… මවදල් ලං, තං සබ් බං අත් ථමතො ච බයඤ් ජනමතො ච 
අනවජ් ජං අනුපවජ් ජං අනූන නධිකං සබ් බාකාරපරිපුණ් ණං 

රා  දනිම්  දනං මදොසම ොහ දනිම්  දනං, නත් ථි තත් ථ වාලග්   ත් තම් පි 

පක් ඛලිතං, සබ් බං තං එකමුද් දිකාය ලඤ් ඡිතං විය, එකනාළිකාය මිතං විය, 

එකතුලාය තුලිතං විය, ච තථම ව මහොති. යථාහ ‘‘යඤ් ච, චුන් ද, රත් තිං 

තථා මතො අනුත් තරං සම්  ාසම් මබොධිං අභිසම් බුජ් ඣති, යඤ ්ච රත් තිං 

අනුපාදිමසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායති, යං එතස් මිං අන් තමර භාසති 

ලපති නිද් දිසති, සබ් බං තං තථම ව මහොති, මනො අඤ් ඤථා. තස්  ා 

‘තථා මතො’ති වුච් චතී’’ති )දී. නි. 3.188).  දඅත් මථො හි එත් ථ  තසද් මදො. 
එවං තථවාදිතාය තථා මතො. 

අපිච ආ දනං ආ මදො, වචනන් ති අත් මථො. තමථො අවිපරීමතො ආ මදො 
අස් සාති දකාරස් ස තකාරං කත් වා තථා මතොති එවම තස් මිං අත් මථ 
පදසිද් ධි මවදිතබ් බා. 

කථං තථාකාරිතාෙ තථාගයතො? භ වමතො හි වාචාය කාමයො 

අනුමලොම ති, කායස් සාපි වාචා, තස්  ා යථාවාදී තථාකාරී යථාකාරී තථාවාදී 

ච මහොති. එවංභූතස් ස චස ්ස යථා වාචා, කාමයොපි තථා  මතො පවත් මතොති 

අත් මථො. යථා ච කාමයො, වාචාපි තථා  තා පවත් තාති තථා මතො. 

මතමනවාහ – ‘‘යථාවාදී, භික් ඛමව, තථා මතො තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී. 

ඉති යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී. තස්  ා ‘තථා මතො’ති වුච් චතී’’ති. 
එවං තථාකාරිතාය තථා මතො. 

කථං අභිභවනට්යඨන තථාගයතො? උපරි භවග්  ං මහට් ඨා අවීචිං 
පරියන් තං කත් වා තිරියං අපරි ාණාසු මලොකධාතූසු සබ් බසත් මත අභිභවති 

සීමලන ස ාධිනා පඤ් ඤාය විමුත් තියා විමුත් තිඤාණදස් සමනන, න තස් ස 

තුලා වා ප ාණං වා අත් ථි, අතුමලො අප් පම මයයො අනුත් තමරො රාජාධිරාජා 
මදවානං අතිමදමවො සක් කානං අතිසක් මකො බ්රහ්  ානං අතිබ්රහ්  ා. මතනාහ – 

‘‘සමදවමක, භික් ඛමව, මලොමක…මප.… සමදව නුස් සාය තථා මතො අභිභූ 
අනභිභූමතො අඤ් ඤදත් ථු දමසො වසවත් තී. තස්  ා ‘තථා මතො’ති වුච් චතී’’ති 

)අ. නි. 4.23). 

තත් මථවං පදසිද් ධි මවදිතබ් බා – අ මදො විය අ මදො. මකො පමනස? 
මදසනාවිලාමසො මචව පුඤ් ඤුස ්සමයො ච. මතන මහස  හානුභාමවො 
භිසක් මකො දිබ් බා මදන සප් මප විය සබ් බපරප් පවාදිමනො සමදවකඤ් ච 
මලොකං අභිභවති. ඉති සබ් බමලොකාභිභවමන තමථො අවිපරීමතො 
මදසනාවිලාස මයො මචව පුඤ් ඤ මයො ච අ මදො අස් සාති දකාරස් ස තකාරං 
කත් වා තථා මතොති මවදිතබ් මබො. එවං අභිභවනට් මඨන තථා මතො. 
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අපිච තථාය  මතොතිපි තථා මතො, තථං  මතොතිපි තථා මතොති. 

ගයතොති අව මතො අතීමතො පත් මතො පටිපන් මනොති අත් මථො. තත් ථ සකලං 

මලොකං තීරණපරිඤ් ඤාය තථාය  මතො අව මතොති තථා මතො, 

මලොකසමුදයං පහානපරිඤ් ඤාය තථාය  මතො අතීමතොති තථා මතො, 

මලොකනිමරොධං සච් ඡිකිරියාය තථාය  මතො පත් මතොති තථා මතො, 
මලොකනිමරොධ ාමිනිපටිපදං තථං  මතො පටිපන් මනොති තථා මතො. මතන 

යං වුත් තං භ වතා – ‘‘මලොමකො, භික් ඛමව, තථා මතන අභිසම් බුද් මධො, 

මලොකස ් ා තථා මතො විසංයුත් මතො. මලොකසමුදමයො, භික් ඛමව, තථා මතන 

අභිසම් බුද් මධො, මලොකසමුදමයො තථා තස් ස පහීමනො. මලොකනිමරොමධො, 

භික් ඛමව, තථා මතන අභිසම් බුද් මධො මලොකනිමරොමධො තථා තස් ස 

සච් ඡිකමතො. මලොකනිමරොධ ාමිනී පටිපදා, භික් ඛමව, තථා මතන 

අභිසම් බුද් ධා, මලොකනිමරොධ ාමිනීපටිපදා තථා තස් ස භාවිතා. යං, 

භික් ඛමව, සමදවකස් ස මලොකස් ස…මප.… අනුවිචරිතං  නසා, සබ් බං තං 

තථා මතන අභිසම් බුද් ධං. තස්  ා ‘තථා මතො’ති වුච් චතී’’ති )අ. නි. 4.23). 
තස් ස එවම් පි අත් මථො මවදිතබ් මබො. ඉදම් පි ච තථා තස් ස 
තථා තභාවදීපමන මුඛ ත් තම ව. සබ් බාකාමරන පන තථා මතොව 
තථා තස ්ස තථා තභාවං වණ් මණයය. යස්  ා පන සබ් බබුද් ධා 

තථා තගුමණනාපි ස ස ා, තස්  ා සබ් මබසං වමසන තථාගතානන් ති ආහ. 

අරහන්තානන් ති කිමලමසහි ආරකත් තා, අරීනං අරානඤ් ච හතත් තා, 

පච් චයාදීනං අරහත් තා, පාපකරමණ රහාභාවා තථා මතො අරහං. ආරකා හි 
මසො සබ් බකිමලමසහි සුවිදූරවිදූමර ඨිමතො  ග් ම න සවාසනානං කිමලසානං 
පහීනත් තාති අරහං. 

මසො තමතො ආරකා නා , යස් ස මයනාස ඞ් ගිතා; 

අස ඞ් ගී ච මදොමසහි, නාමථො මතනාරහං  මතො. 

මත චාමනන කිමලසාරමයො  ග් ම න හතාති අරීනං හතත් තාපි අරහං. 

යස්  ා රා ාදිසඞ් ඛාතා, සබ් මබපි අරමයො හතා; 

පඤ ්ඤාසත් මථන නාමථන, තස්  ාපි අරහං  මතො. 

යඤ ්මචතං අවිජ් ජාභවතණ් හා යනාභිපුඤ් ඤාදිඅභිසඞ් ඛාරානං 
ජරා රණමනමි ආසවසමුදය මයන අක් මඛන විජ් ඣිත් වා තිභවරමථ 

ස ාමයොජිතං අනාදිකාලප් පවත් තං සංසාරචක් කං, තස් සාමනන 
මබොධි ණ් මඩ වීරියපාමදහි සීලපථවියං පතිට් ඨාය සද් ධාහත් මථන 
කම්  ක් ඛයකරං ඤාණඵරසුං  මහත් වා සබ් මබ අරා හතාති අරානං 
හතත් තාපි අරහං. 

අරා සංසාරචක් කස ්ස, හතා ඤාණාසිනා යමතො; 

මලොකනාමථන මතමනස, අරහන් ති පවුච් චති. 
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අග්  දක් ඛිමණයයත් තා ච චීවරාදිපච් චමය අරහති පූජාවිමසසඤ් ච. 

මතමනව ච උප් පන් මන තථා මත මය මකචි  මහසක් ඛා මදව නුස් සා, න 
මත අඤ ්ඤත් ථ පූජං කමරොන් ති. තථා හි බ්රහ්  ා සහම් පති සිමනරු ත් මතන 

රතනදාම න තථා තං පූමජසි, යථාබලඤ් ච අඤ් මඤ මදවා  නුස් සා ච 
බිම් බිසාරමකොසලරාජාදමයො. පරිනිබ් බුතම් පි ච භ වන් තං උද් දිස ්ස 
ඡන් නවුතිමකොටිධනං විස් සජ් මජත් වා අමසොක හාරාජා සකලජම් බුදීමප 

චතුරාසීති විහාරසහස් සානි පතිට් ඨාමපසි, මකො පන වාමදො අඤ් මඤසං 
පූජාවිමසසානන් ති පච් චයාදීනං අරහත් තාපි අරහං. 

පූජාවිමසසං සහ පච් චමයහි, යස්  ා අයං අරහති මලොකනාමථො; 

අත් ථානුරූපං අරහන් ති මලොමක, තස්  ා ජිමනො අරහති නා ම තං. 

යථා ච මලොමක මය මකචි පණ් ඩිත ානිමනො බාලා අසිමලොකභමයන 

රමහො පාපං කමරොන් ති, එවම ස න කදාචි කමරොතීති පාපකරමණ 
රහාභාවමතොපි අරහං. 

යස්  ා නත් ථි රමහො නා , පාපකම් ම සු තාදිමනො; 

රහාභාමවන මතමනස, අරහං ඉති විස් සුමතො. 

එවං සබ් බථාපි – 

ආරකත් තා හතත් තා ච, කිමලසාරීන මසො මුනි; 

හතසංසාරචක් කාමරො, පච් චයාදීන චාරමහො; 

න රමහො කමරොති පාපානි, අරහං මතන වුච් චතීති. 

යස්  ා පන සබ් බබුද් ධා අරහත් තගුමණනාපි ස ස ා, තස්  ා සබ් මබසං 
වමසන ‘‘අරහන් තාන’’න් ති ආහ. 

සම්මාසම්බුද්ධානන් ති සම්  ා සා ඤ් ච සබ් බධම්  ානං බුද් ධත් තා 

සම්  ාසම් බුද් මධො. තථා මහස සබ් බධම් ම  සම්  ා සම් බුද් මධො, 

අභිඤ් මඤමයය ධම් ම  අභිඤ් මඤයයමතො බුද් මධො, පරිඤ් මඤමයය ධම් ම  

පරිඤ් මඤයයමතො, පහාතබ් මබ ධම් ම  පහාතබ් බමතො, සච් ඡිකාතබ් මබ 

ධම් ම  සච් ඡිකාතබ් බමතො, භාමවතබ් මබ ධම් ම  භාමවතබ් බමතො. 
මතමනවාහ – 

‘‘අභිඤ් මඤයයං අභිඤ් ඤාතං, භාමවතබ් බඤ ්ච භාවිතං; 

පහාතබ් බං පහීනං ම , තස්  ා බුද් මධොස් මි බ්රාහ්  ණා’’ති. ) . නි. 

2.399; සු. නි. 563); 

අථ වා චක් ඛු දුක් ඛසච් චං, තස් ස මූලකාරණභාමවන සමුට් ඨාපිකා 

පුරි තණ් හා සමුදයසච් චං, උභින් නං අප් පවත් ති නිමරොධසච් චං, 
නිමරොධප් පජානනා පටිපදා  ග්  සච් චන් ති එවං එමකකපදුද් ධාමරනාපි 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 

171 

පටුන 

සබ් බධම් ම  සම්  ා සා ඤ් ච බුද් මධො. එස නමයො 

මසොතඝානජිව් හාකාය මනසු. එමතමනව නමයන රූපාදීනි ඡ ආයතනානි, 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදමයො ඡ විඤ් ඤාණකායා, චක් ඛුසම් ඵස් සාදමයො ඡ ඵස් සා, 

චක් ඛුසම් ඵස් සජාදමයො ඡ මවදනා, රූපසඤ් ඤාදමයො ඡ සඤ් ඤා, 

රූපසඤ් මචතනාදමයො ඡ මචතනා, රූපතණ් හාදමයො ඡ තණ් හාකායා, 

රූපවිතක් කාදමයො ඡ විතක් කා, රූපවිචාරාදමයො ඡ විචාරා, රූපක් ඛන් ධාදමයො 

පඤ ්චක් ඛන් ධා, දස කසිණානි, දස අනුස් සතිමයො, 

උද් ධු ාතකසඤ් ඤාදිවමසන දස සඤ් ඤා, මකසාදමයො ද් වත් තිංසාකාරා, 

ද් වාදසායතනානි, අට් ඨාරස ධාතුමයො, කා භවාදමයො නව භවා, පඨ ාදීනි 

චත් තාරි ඣානානි, ම ත් තාභාවනාදමයො චතස ්මසො අප් ප ඤ් ඤා, චතස ්මසො 

අරූපස ාපත් තිමයො, පටිමලො මතො ජරා රණාදීනි, අනුමලො මතො 
අවිජ් ජාදීනි පටිච් චසමුප් පාදඞ්  ානි ච මයොමජතබ් බානි. තත්රායං 

එකපදමයොජනා – ජරා රණං දුක් ඛසච් චං, ජාති සමුදයසච් චං, උභින් නං 

නිස ්සරණං නිමරොධසච් චං, නිමරොධප් පජානනා පටිපදා  ග්  සච් චන් ති එවං 
එමකකපදුද් ධාමරන සබ් බධම් ම  සම්  ා සා ඤ් ච බුද් මධො අනුබුද් මධො 

පටිවිද් මධො. යං වා පන කිඤ් චි අත් ථි මනයයං නා , සබ් බස ්ස සම්  ා 
සම් බුද් ධත් තා විම ොක් ඛන් තිකඤාණවමසන සම්  ාසම් බුද් මධො. තස් ස පන 
විභාම ො උපරි ආවි භවිස් සතීති. යස්  ා පන සබ් බබුද් ධා 

සම්  ාසම් බුද් ධගුමණනාපි ස ස ා, තස්  ා සබ් මබසං වමසන 
‘‘සම්  ාසම් බුද් ධාන’’න් ති ආහ. 

38. ඉදානි පරියන් තපාරිසුද් ධිඅපරියන් තපාරිසුද් ධිසීලද් වමය එමකකම ව 

සීලං පඤ ්චධා භින් දිත් වා දස් මසතුං අත්ථි සීලං පරිෙන්තං, අත්ථි සීලං

අපරිෙන්තන් තිආදි ාහ. ඉතමරසු පන තීසු සීමලසු තථාවිමධො මභමදො 

නත් ථීති. තත් ථ ලාභපරිෙන්තන් ති ලාමභන පරියන් මතො මභමදො එතස් සාති 

ලාභපරියන් තං. එවං මසසානිපි. ෙයසොති පමනත් ථ පරිවාමරො. ඉධාති ඉ ස් මිං 

මලොමක. එකච්යචොති එමකො. ලාභයහතූති ලාමභොමයව මහතු ලාභමහතු, 

තස්  ා ලාභමහතුමතොති වුත් තං මහොති. මහත් වත් මථ නිස් සක් කවචනං. 
‘‘ලාභපච් චයා ලාභකාරණා’’ති තස ්මසව මවවචනං. මහතුම ව හි පටිච් ච 

එතං ඵලම තීති පච්චයෙොති ච, ඵලුප් පත් තිං කාරයතීති කාරණන් ති ච 
වුච් චති. 

ෙථාසමාදින්නන් ති යං යං ස ාදින් නං  හිතං. වීතික්කමතීති 

අජ් ඣාචරති. එවරූපානීති එවංසභාවානි, වුත් තප් පකාරානීති අධිප් පාමයො. 

සීලානීති  හට් ඨසීලානි වා මහොන් තු පබ් බජිතසීලානි වා, මයසං ආදිම් හි වා 

අන් මත වා එකං භින් නං, තානි පරියන් මත ඡින් නසාටමකො විය ඛණ්ඩානි. 

මයසං මව ජ් මඣ එකං භින් නං, තානි  ජ් මඣ විනිවිද් ධසාටමකො විය 

ඡිද්දානි. මයසං පටිපාටියා ද් මව වා තීණි වා භින් නානි, තානි පිට් ඨියා වා 
කුච් ඡියා වා උට් ඨිමතන දීඝවට් ටාදිසණ් ඨාමනන විසභා වණ් මණන 

කාළරත් තාදීනං අඤ් ඤතරසරීරවණ් ණා  ාවී විය සබලානි. මයසං 
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පටුන 

අන් තරන් තරා එමකකානි භින් නානි, තානි අන් තරන් තරා 

විසභා වණ් ණබින් දුවිචිත්රා  ාවී විය කම්මාසානි. අවිමසමසන වා සබ් බානිපි 
සත් තවිමධන ම ථුනසංමයොම න මකොධූපනාහාදීහි ච පාපධම් ම හි 
උපහතත් තා ඛණ් ඩානි ඡිද් දානි සබලානි කම්  ාසානීති. තානිමයව 

තණ් හාදාසබයමතො ම ොමචත් වා භුඤජිස් සභාවාකරමණන න භුඤජිස්සානි. 

බුද් ධාදීහි විඤ ්ඤූහි න පසත් ථත් තා න විඤ්ඤුප්පසත්ථානි. තණ් හාදිට් ඨීහි 

පරා ට් ඨත් තා, මකනචි වා ‘‘අයං මත සීමලසු මදොමසො’’ති පරා ට් ඨුං 

සක් කුමණයයතාය පරාමට්ඨානි. උපචාරස ාධිං අප් පනාස ාධිං වා, අථ වා 

 ග්  ස ාධිං ඵලස ාධිං වා න සංවත් තයන් තීති අසමාධිසංවත්තනිකානි. න 
ස ාධිසංවත් තනිකානීතිපි පාමඨො. 

මකචි පන ‘‘ඛණ් ඩානීති කුසලානං ධම්  ානං අප් පතිට් ඨාභූතත් තා, 

ඡිද් දානීතිපි එවං. සබලානීති විවණ් ණකරණත් තා, කම්  ාසානීතිපි එවං. න 
භුඤජිස ්සානීති තණ් හාදාසබයං  තත් තා. න විඤ ්ඤුප් පසත් ථානීති කුසමලහි 
 රහිතත් තා. පරා ට් ඨානීති තණ් හාය  හිතත් තා. අස ාධිසංවත් තනිකානීති 
විප් පටිසාරවත් ථුභූතත් තා’’ති එව ත් ථං වණ් ණයන් ති. 

න අවිප්පටිසාරවත්ථුකානීති විප් පටිසාරාවහත් තා අවිප් පටිසාරස් ස 

පතිට් ඨා න මහොන් තීති අත් මථො. නපායමොජ්ජවත්ථුකානීති අවිප් පටිසාරජාය 

දුබ් බලපීතියා න වත් ථුභූතානි තස් සා අනාවහත් තා. එවං මසමසසුපි මයොජනා 

කාතබ් බා. නපීතිවත්ථුකානීති දුබ් බලපීතිජාය බලවපීතියා න වත් ථුභූතානි. න

පස්සද්ධිවත්ථුකානීති බලවපීතිජාය කායචිත් තපස ්සද් ධියා න වත් ථුභූතානි. න

සුඛවත්ථුකානීති පස් සද් ධිජස ්ස කායිකමචතසිකසුඛස් ස න වත් ථුභූතානි. න 

සමාධිවත්ථුකානීති සුඛජස් ස ස ාධිස් ස න වත් ථුභූතානි. න

ෙථාභූතඤාණදස්සනවත්ථුකානීති ස ාධිපදට් ඨානස ්ස 
යථාභූතඤාණදස් සනස ්ස න වත් ථුභූතානි. 

න එකන්තනිබ්බිදාොතිආදීසු න-කාරම ව ආහරිත් වා ‘‘න 

විරා ායා’’තිආදිනා නමයන මසසපමදහිපි මයොමජතබ් බං. න

විරාගාොතිආදීසු සනකාමරො වා පාමඨො. තත් ථ එකන්තනිබ්බිදාොති 
එකන් මතන වට් මට නිබ් බින් දනත් ථාය න සංවත් තන් තීති සම් බන් මධො. එවං 

මසමසසුපි මයොමජතබ් බං. විරාගාොති වට් මට විරජ් ජනත් ථාය. නියරොධාොති 

වට් ටස ්ස නිමරොධනත් ථාය. උපසමාොති නිමරොධිතස් ස පුන 

අනුප් පත් තිවමසන වට් ටස ්ස උපස නත් ථාය. අභිඤ්ඤාොති වට් ටස ්ස 

අභිජානනත් ථාය. සම්යබොධාොති කිමලසනිද් දාවි ම න වට් ටමතො 

පබුජ් ඣනත් ථාය. නිබ්බානාොති අ තනිබ් බානත් ථාය. 

ෙථාසමාදින්නං සික්ඛාපදං වීතික්කමාොති යථාස ාදින් නස ්ස 
සික් ඛාපදස් ස වීතික් ක නත් ථාය. විභත් තිවිපල් ලාසවමසන පමනත් ථ 

උපමයො වචනං කතං. චිත්තම්පිනඋප්පායදතීති චිත් තුප් පාදසුද් ධියා සීලස් ස 
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පටුන 

අතිවිසුද් ධභාවදස් සනත් ථං වුත් තං, න පන චිත් තුප් පාද ත් මතන සීලං භිජ් ජති. 

කිංයසො වීතික්කමිස්සතීති කි ත් ථං වීතික් ක ං කරිස ්සති, මනව වීතික් ක ං 

කරිස ්සතීති අත් මථො. අඛණ්ඩානීතිආදීනි මහට් ඨා වුත් තපටිපක් ඛනමයන 

මවදිතබ් බානි. න ඛණ් ඩානීතිපි පාමඨො. ‘‘එකන් තනිබ් බිදායා’’තිආදීසු 

එකන් මතන වට් මට නිබ් බින් දනත් ථායාතිආදිනා නමයන මයොමජතබ් බං. 

එත් ථ පන නිබ්බිදාොති විපස ්සනා. විරාගාොති  ග් ම ො. නියරොධාෙ 

උපසමාොති නිබ් බානං. අභිඤ්ඤාෙසම්යබොධාොති  ග් ම ො. නිබ්බානාොති 

නිබ් බානම ව. එකස් මිං ඨාමන විපස් සනා, ද් වීසු  ග් ම ො, තීසු නිබ් බානං 
වුත් තන් ති එවං අවත් ථානකථා මවදිතබ් බා. පරියාමයන පන සබ් බානිමපතානි 
 ග්  මවවචනානිපි නිබ් බානමවවචනානිපි මහොන් තිමයව. 

39. ඉදානි පරියන් තාපරියන් තවමසන විජ් ජ ානපමභදං දස් මසත් වා පුන 
ධම්  වමසන ජාතිවමසන පච් චයවමසන සම් පයුත් තවමසන සීලස් ස පමභදං 

දස් මසතුං කිං සීලන් තිආදි ාහ. තත් ථ සමුට් ඨාති එමතනාති සමුට් ඨානං. 

පච් චයස ්මසතං නා ං. කිං සමුට් ඨාන ස් සාති කිංසමුට්ඨානං. කතිනං 

ධම්  ානං සම ොධානං ස වාමයො අස් සාති කතිධම්මසයමොධානං. 

යචතනා සීලන් ති පාණාතිපාතාදීහි විර න් තස ්ස, වත් තපටිපත් තිං වා 

පූමරන් තස් ස මචතනා. යචතසිකං සීලන් ති පාණාතිපාතාදීහි විර න් තස ්ස 
විරති. අපිච මචතනා සීලං නා  පාණාතිපාතාදීනි පජහන් තස ්ස 

සත් තකම්  පථමචතනා. මචතසිකං සීලං නා  ‘‘අභිජ් ඣං මලොමක පහාය 

වි තාභිජ් මඣන මචතසා විහරතී’’තිආදිනා )දී. නි. 1.217) නමයන වුත් තා 

අනභිජ් ඣාඅබයාපාදසම්  ාදිට් ඨිධම්  ා. සංවයරො සීලන් ති එත් ථ පඤ් චවිමධො 

සංවමරො මවදිතබ් මබො – පාතිම ොක් ඛසංවමරො, සතිසංවමරො, ඤාණසංවමරො, 

ඛන් තිසංවමරො, වීරියසංවමරොති. තත් ථ ‘‘ඉමිනා පාතිම ොක් ඛසංවමරන 

උමපමතො මහොති සමුමපමතො’’ති (විභ. 511) අයං පාතියමොක්ඛසංවයරො. 

‘‘රක් ඛති චක් ඛුන් ද්රියං, චක් ඛුන් ද්රිමය සංවරං ආපජ් ජතී’’ති )දී. නි. 1.213;  . 

නි. 1.295; සං. නි. 4.239; අ. නි. 3.16) අයං සතිසංවයරො. 

‘‘යානි මසොතානි මලොකස් මිං, (අජිතාති භ වා;) 

සති මතසං නිවාරණං; 

මසොතානං සංවරං බූ්රමි, පඤ ්ඤාමයමත පිධීයමර’’ති. )සු. නි. 1041) – 

අයං ඤාණසංවයරො. පච් චයපටිමසවනම් පි එත් මථව සම ොධානං  ච් ඡති. 

මයො පනායං ‘‘ඛම ො මහොති සීතස් ස උණ් හස් සා’’තිආදිනා ) . නි. 1.24; අ. 

නි. 4.114; 6.58) නමයන ආ මතො, අයං ඛන්තිසංවයරො නා . මයො චායං 

‘‘උප් පන් නං කා විතක් කං නාධිවාමසතී’’තිආදිනා ) . නි. 1.26; අ. නි. 

4.114; 6.58) නමයන ආ මතො, අයං වීරිෙසංවයරො නා . ආජීවපාරිසුද් ධිපි 

එත් මථව සම ොධානං  ච් ඡති. ඉති අයං පඤ් චවිමධොපි සංවමරො, යා ච 

පාපභීරුකානං කුලපුත් තානං සම් පත් තවත් ථුමතො විරති, සබ් බම තං 
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සංවරසීලන් ති මවදිතබ් බං. අවීතික්කයමො සීලන් ති ස ාදින් නසීලස් ස 

කායිකවාචසිමකො අවීතික් කම ො. ඉදං තාව කිං සීලන් ති පඤ ්හස ්ස 

විස් සජ් ජනං. 

කති සීලානීති පඤ් හස් ස විස් සජ් ජමන කුසලසීලං අකුසලසීලං

අබයාකතසීලන් ති එත් ථ යස්  ා මලොමක මතසං මතසං සත් තානං පකති 

සීලන් ති වුච් චති, යං සන් ධාය ‘‘අයං සුඛසීමලො, අයං දුක් ඛසීමලො, අයං 

කලහසීමලො, අයං  ණ් ඩනසීමලො’’ති භණන් ති. තස්  ා මතන පරියාමයන 
අත් ථුද් ධාරවමසන අකුසලසීල පි සීලන් ති වුත් තං. තං පන ‘‘සුත් වාන 

සංවමර පඤ් ඤා’’ති (පටි.  . 1.37) වචනමතො ඉධාධිප් මපතසීලං න මහොතීති. 

යස්  ා පන මචතනාදිමභදස් ස සීලස් ස සම් පයුත් තචිත් තං සමුට් ඨානං, 

තස්  ා කුසලචිත්තසමුට්ඨානංකුසලසීලන් තිආදි ාහ. 

සංවරසයමොධානං සීලන් ති සංවරසම් පයුත් තඛන් ධා. මත හි සංවමරන 
ස ා තා මිස් සීභූතාති සංවරසම ොධානන් ති වුත් තා. එවං 

අවීතික් ක සම ොධානං සීලම් පි මවදිතබ් බං. තථාභායව ජාතයචතනා

සයමොධානංසීලන් ති සංවරභාමව අවීතික් ක භාමව ජාතමචතනාසම් පයුත් තා 

ඛන් ධා. යස්  ා ච තීසුපි මචමතසු තංසම් පයුත් තා ධම්  ා අධිප් මපතා, තස්  ා 
මචතනාසම ොධාමනන මචතසිකානම් පි සඞ්  හිතත් තා 
මචතසිකසම ොධානසීලං විසුං න නිද් දිට් ඨන් ති මවදිතබ් බං. මහට් ඨා 

මචතනාදමයො ධම්  ා ‘‘සීල’’න් ති වුත් තා. න මකවලං මත එව සීලං, 
තංසම් පයුත් තා ධම්  ාපි සීලම වාති දස් සනත් ථං අයං තිමකො වුත් මතොති 
මවදිතබ් මබො. 

40. ඉදානි යස්  ා මචතනාමචතසිකා සංවරාවීතික් ක ාමයව මහොන් ති න 

විසුං, තස්  ා සංවරාවීතික් කම මයව යාව අරහත් ත ග්  ා 

සාධාරණක් කම න මයොමජන් මතො පාණාතිපාතං සංවරට්යඨන සීලං, 

අවීතික්කමට්යඨන සීලන් තිආදි ාහ. පාණාතිපාතා මවර ණිආදමයො හි 

යස්  ා අත් තමනො අත් තමනො පච් චනීකං සංවරන් ති, තං න වීතික් ක න් ති ච, 
තස්  ා සංවරණමතො අවීතික් ක නමතො ච සංවරට් මඨන සීලං 

අවීතික් ක ට් මඨන සීලං නා  මහොති. තත් ථ පාණාතිපාතං සංවරට්යඨනාති 

පාණාතිපාතස් ස පිදහනට් මඨන සීලං. කිං තං? පාණාතිපාතා මවර ණී. සා ච 

තං සංවරන් තීමයව තං න වීතික් ක තීති අවීතික්කමට්යඨන සීලං. එවම ව 

අදින්නාදානා යවරමණිආදමයො අනභිජ් ඣාඅබයාපාදසම්  ාදිට් ඨිමයො 
මයොමජතබ් බා. 

පාණාතිපාතන් තිආදීසු පන දසසු අකුසලකම්  පමථසු පාණස් ස 

අතිපාමතො පාණාතිපායතො. පාණවමධො පාණඝාමතොති වුත් තං මහොති. 

පායණොති මචත් ථ මවොහාරමතො සත් මතො, පර ත් ථමතො ජීවිතින් ද්රියං. තස් මිං 
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පන පාමණ පාණසඤ් ඤිමනො ජීවිතින් ද්රියුපච් මඡදකඋපක් ක සමුට් ඨාපිකා 
කායවචීද් වාරානං අඤ් ඤතරද් වාරප් පවත් තා වධකමචතනා පාණාතිපාමතො. 
මසො ගුණවිරහිමතසු තිරච් ඡාන තාදීසු පාමණසු ඛුද් දමක පාමණ 

අප් පසාවජ් මජො,  හාසරීමර  හාසාවජ් මජො. කස ් ා? පමයො  හන් තතාය. 
පමයො ස ත් මතපි වත් ථු හන් තතාය. ගුණවන් මතසු  නුස් සාදීසු අප් පගුමණ 

පාමණ අප් පසාවජ් මජො,  හාගුමණ  හාසාවජ් මජො. සරීරගුණානං පන 

ස භාමව සති කිමලසානං උපක් ක ානඤ් ච මුදුතාය අප් පසාවජ් මජො, 

තිබ් බතාය  හාසාවජ් මජොති මවදිතබ් මබො. තස් ස පඤ් ච සම් භාරා – පාමණො, 

පාණසඤ් ඤිතා, වධකචිත් තං, උපක් කම ො, මතන  රණන් ති. 

අදින් නස ්ස ආදානං අදින්නාදානං, පරසංහරණං, මථයයං, මචොරිකාති 

වුත් තං මහොති. තත් ථ අදින්නන් ති පරපරිග්  හිතං, යත් ථ පමරො 

යථාකා කාරිතං ආපජ් ජන් මතො අදණ් ඩාරමහො අනුපවජ් මජො ච මහොති, තස් මිං 
පරපරිග්  හිමත පරපරිග්  හිතසඤ් ඤිමනො තදාදායකඋපක් ක සමුට් ඨාපිකා 
කායවචීද් වාරානං අඤ ්ඤතරද් වාරප් පවත් තා මථයයමචතනා අදින් නාදානං. 

තං හීමන පරසන් තමක අප් පසාවජ් ජං, පණීමත  හාසාවජ් ජං. කස ් ා? 
වත් ථුපණීතතාය. වත් ථුස ත් මත සති ගුණාධිකානං සන් තමක වත් ථුස් මිං 

 හාසාවජ් ජං, තං තං ගුණාධිකං උපාදාය තමතො තමතො හීනගුණස ්ස 

සන් තමක වත් ථුස් මිං අප් පසාවජ් ජං. තස් ස පඤ ්ච සම් භාරා – පරපරිග්  හිතං, 

පරපරිග්  හිතසඤ් ඤිතා මථයයචිත් තං, උපක් කම ො, මතන හරණන් ති. 

කායමසූති ම ථුනස ාචාමරසු. මිච්ඡාචායරොති එකන් තනින් දිමතො 
ලා කාචාමරො. ලක් ඛණමතො පන අසද් ධම්  ාධිප් පාමයන 
කායද් වාරප් පවත් තා අ  නීයට් ඨානවීතික් ක මචතනා කාම සු 
මිච් ඡාචාමරො. 

තත් ථ අගමනීෙට්ඨානං නා  පුරිසානං තාව  ාතුරක් ඛිතා, පිතුරක් ඛිතා, 

 ාතාපිතුරක් ඛිතා, භාතුරක් ඛිතා, භගිනිරක් ඛිතා, ඤාතිරක් ඛිතා, 

ම ොත් තරක් ඛිතා, ධම්  රක් ඛිතා, සාරක් ඛා, සපරිදණ් ඩාති  ාතුරක් ඛිතාදමයො 

දස, ධනක් කීතා, ඡන් දවාසිනී, මභො වාසිනී, පටවාසිනී, ඔදපත් තකිනී, 

ඔභතචුම් බටා, දාසී ච, භරියා ච, කම්  කාරී ච භරියා ච, ධජාහටා මුහුත් තිකාති 
ධනක් කීතාදමයො දසාති වීසති ඉත් ථිමයො. ඉත් ථීසු පන ද් වින් නං 
සාරක් ඛසපරිදණ් ඩානං දසන් නඤ් ච ධනක් කීතාදීනන් ති ද් වාදසන් නං 

ඉත් ථීනං අඤ් මඤ පුරිසා, ඉදං අ  නීයට් ඨානං නා . 

මසො පමනස මිච් ඡාචාමරො සීලාදිගුණරහිමත අ  නීයට් ඨාමන 

අප් පසාවජ් මජො, සීලාදිගුණසම් පන් මන  හාසාවජ් මජො. තස් ස චත් තාමරො 

සම් භාරා – අ  නීයවත් ථු, තස් මිං මසවනචිත් තං, මසවනපමයොම ො, 
 ග් ම න ග්  පටිපත් තිඅධිවාසනන් ති. 
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පටුන 

මුසාති විසංවාදනපුමරක් ඛාරස ්ස අත් ථභඤ් ජමකො වචීපමයොම ො, 
කායපමයොම ො වා. විසංවාදනාධිප් පාමයන පනස් ස 
පරවිසංවාදකකායවචීපමයො සමුට් ඨාපිකා මචතනා මුසාවාමදො. අපමරො 

නමයො – මුසාති අභූතං අතච් ඡං වත් ථු. වායදොති තස් ස භූතමතො තච් ඡමතො 
විඤ ්ඤාපනං. ලක් ඛණමතො පන අතථං වත් ථුං තථමතො පරං 
විඤ ්ඤාමපතුකා ස් ස තථාවිඤ් ඤත් තිසමුට් ඨාපිකා මචතනා මුසාවාමදො. මසො 

ය ත් ථං භඤ් ජති, තස් ස අප් පතාය අප් පසාවජ් මජො,  හන් තතාය 
 හාසාවජ් මජො. අපිච  හට් ඨානං අත් තමනො සන් තකං අදාතුකා තාය 

නත් ථීතිආදිනයප් පවත් මතො අප් පසාවජ් මජො, සක් ඛිනා හුත් වා 
අත් ථභඤ ්ජනත් ථං වුත් මතො  හාසාවජ් මජො. පබ් බජිතානං අප් පකම් පි මතලං 
වා සප් පිං වා ලභිත් වා හසාධිප් පාමයන ‘‘අජ් ජ  ාම  මතලං නදී  ඤ් මඤ 

සන් දතී’’ති පූරණකථානමයන පවත් මතො අප් පසාවජ් මජො, අදිට් ඨංමයව පන 
දිට් ඨන් තිආදිනා නමයන වදන් තානං  හාසාවජ් මජො. තස් ස චත් තාමරො 

සම් භාරා – අතථං වත් ථු, විසංවාදනචිත් තං, තජ් මජො වායාම ො, පරස් ස 
තදත් ථවිජානනන් ති. 

යාය වාචාය යස් ස තං වාචං භාසති, තස් ස හදමය අත් තමනො පියභාවං, 

පරස ්ස ච සුඤ් ඤභාවං කමරොති, සා පිසුණා වාචා. යාය පන අත් තානම් පි 

පරම් පි ඵරුසං කමරොති, යා වාචා සයම් පි ඵරුසා මනව කණ් ණසුඛා න 

හදයසුඛා වා, අයං ඵරුසා වාචා. මයන සම් ඵං පලපති නිරත් ථකං, මසො 

සම්ඵප්පලායපො. මතසං මූලභූතා මචතනාපි පිසුණාවාචාදිනා ම ව ලභති. සා 
එව ච ඉධ අධිප් මපතාති. 

තත් ථ සංකිලිට් ඨචිත් තස් ස පමරසං වා මභදාය අත් තමනො පියක යතාය 

වා කායවචීපමයො සමුට් ඨාපිකා මචතනා පිසුණා වාචා. සා යස් ස මභදං 

කමරොති, තස් ස අප් පගුණතාය අප් පසාවජ් ජා,  හාගුණතාය  හාසාවජ් ජා. 

තස් සා චත් තාමරො සම් භාරා – භින් දිතබ් මබො පමරො, ‘‘ඉති ඉම  නානා 
භවිස ්සන් තී’’ති මභදපුමරක් ඛාරතා වා ‘‘ඉති අහං පිමයො භවිස් සාමි 

විස් සාසිමකො’’ති පියක යතා වා, තජ් මජො වායාම ො, තස් ස 

තදත් ථවිජානනන් ති. පමර පන අභින් මන කම්  පථමභමදො නත් ථි, 
භින් මනමයව මහොති. 

පරස ්ස  ම්  ච් මඡදකකායවචීපමයො සමුට් ඨාපිකා එකන් තඵරුසමචතනා 
ඵරුසා වාචා.  ම්  ච් මඡදමකොපි පන පමයොම ො චිත් තසණ් හතාය ඵරුසා වාචා 
න මහොති.  ාතාපිතමරො හි කදාචි පුත් තමක එවම් පි වදන් ති ‘‘මචොරා මවො 
ඛණ් ඩාඛණ් ඩිකං කමරොන් තූ’’ති. උප් පලපත් තම් පි ච මනසං උපරි පතන් තං න 
ඉච් ඡන් ති. ආචරියුපජ් ඣායා ච කදාචි නිස් සිතමක එවං වදන් ති ‘‘කිං ඉම  

අහිරිකා අමනොත් තප් පිමනො, නිද් ධ ථ මන’’ති. අථ ච මනසං 
ආ  ාධි  සම් පත් තිං ඉච් ඡන් ති. යථා ච චිත් තසණ් හතාය ඵරුසා වාචා න 

මහොති, එවං වචනසණ් හතාය අඵරුසා වාචාපි න මහොති. න හි 
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 ාරාමපතුකා ස් ස ‘‘ඉ ං සුඛං සයාමපථා’’ති වචනං අඵරුසා වාචා මහොති, 

චිත් තඵරුසතාය පමනසා ඵරුසා වාචාව. සා යං සන් ධාය පවත් තිතා, තස් ස 

අප් පගුණතාය අප් පසාවජ් ජා,  හාගුණතාය  හාසාවජ් ජා. තස් සා තමයො 

සම් භාරා – අක් මකොසිතබ් මබො පමරො, කුපිතචිත් තං, අක් මකොසනාති. 

අනත් ථවිඤ් ඤාපිකා කායවචීපමයො සමුට් ඨාපිකා අකුසලමචතනා 

සම් ඵප් පලාමපො. මසො ආමසවන න් දතාය අප් පසාවජ් මජො, 
ආමසවන හන් තතාය  හාසාවජ් මජො. තස් ස ද් මව සම් භාරා – 

භාරතයුද් ධසීතාහරණාදිනිරත් ථකකථාපුමරක් ඛාරතා, 
තථාරූපිකථාකථනඤ් චාති. පමර පන තං කථං අ ණ් හන් මත 

කම්  පථමභමදො නත් ථි, පමරන සම් ඵප් පලාමප  හිමතමයව මහොති. 

අභිජ් ඣායතීති අභිජ්ඣා, පරභණ් ඩාභිමුඛී හුත් වා තන් නින් නතාය 
පවත් තතීති අත් මථො. සා ‘‘අමහො වත ඉදං   ස් සා’’ති එවං 

පරභණ් ඩාභිජ් ඣායනලක් ඛණා, අදින් නාදානං විය අප් පසාවජ් ජා 

 හාසාවජ් ජා ච. තස් ස ද් මව සම් භාරා – පරභණ් ඩං, අත් තමනො 
පරිණා නඤ් චාති. පරභණ් ඩවත් ථුමක හි මලොමභ උප් පන් මනපි න තාව 

කම්  පථමභමදො මහොති, යාව ‘‘අමහො වත ඉදං   ස් සා’’ති අත් තමනො න 
පරිණාම ති. 

හිතසුඛං බයාපාදයතීති බයාපායදො. මසො පරවිනාසාය 

 මනොපමදොසලක් ඛමණො, ඵරුසා වාචා විය අප් පසාවජ් මජො  හාසාවජ් මජො ච. 

තස් ස ද් මව සම් භාරා – පරසත් මතො ච, තස් ස ච විනාසචින් තාති. 

පරසත් තවත් ථුමක හි මකොමධ උප් පන් මනපි න තාව කම්  පථමභමදො මහොති, 
යාව ‘‘අමහො වතායං උච් ඡිජ් මජයය විනස ්මසයයා’’ති තස් ස විනාසං න 
චින් මතති. 

යථාභුඤච් ච හණාභාමවන මිච් ඡා පස් සතීති මිච්ඡාදිට්ඨි. සා ‘‘නත් ථි 

දින් න’’න් තිආදිනා නමයන විපරීතදස් සනලක් ඛණා, සම් ඵප් පලාමපො විය 

අප් පසාවජ් ජා,  හාසාවජ් ජා ච. අපිච අනියතා අප් පසාවජ් ජා, නියතා 

 හාසාවජ් ජා. තස් සා ද් මව සම් භාරා – වත් ථුමනො ච  හිතාකාරවිපරීතතා, 

යථා ච තං  ණ් හාති, තථාභාමවන තස් සූපට් ඨානන් ති. තත් ථ 

නත් ථිකාමහතුකඅකිරියදිට් ඨීහි එව කම්  පථමභමදො මහොති, න අඤ් ඤදිට් ඨීහි. 

ඉම සං පන දසන් නං අකුසලකම්  පථානං ධම්  මතො, මකොට් ඨාසමතො, 

ආරම්  ණමතො, මවදනාමතො, මූලමතොති පඤ් චහාකාමරහි විනිච් ඡමයො 
මවදිතබ් මබො. 

තත් ථ ධම්මයතොති එමතසු හි සත් ත පටිපාටියා මචතනාධම්  ාව මහොන් ති, 

අභිජ් ඣාදමයො තමයො මචතනාසම් පයුත් තා. 
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යකොට්ඨාසයතොති පටිපාටියා සත් ත, මිච් ඡාදිට් ඨි චාති ඉම  අට් ඨ 

කම්  පථා එව මහොන් ති, මනො මූලානි. අභිජ් ඣාබයාපාදා කම්  පථා මචව 

මූලානි ච. අභිජ් ඣා හි මූලං පත් වා මලොමභො අකුසලමූලං මහොති, බයාපාමදො 
මදොමසො අකුසලමූලං. 

ආරම්මණයතොති පාණාතිපාමතො ජීවිතින් ද්රියාරම්  ණමතො 
සඞ් ඛාරාරම්  මණො. අදින් නාදානං සත් තාරම්  ණං වා සඞ් ඛාරාරම්  ණං වා. 

මිච් ඡාචාමරො මඵොට් ඨබ් බවමසන සඞ් ඛාරාරම්  මණො, සත් තාරම්  මණොතිපි 
එමක. මුසාවාමදො සත් තාරම්  මණො වා සඞ් ඛාරාරම්  මණො වා. තථා පිසුණා 
වාචා. ඵරුසා වාචා සත් තාරම්  ණාව සම් ඵප් පලාමපො 
දිට් ඨසුතමුතවිඤ් ඤාතවමසන සත් තාරම්  මණො වා සඞ් ඛාරාරම්  මණො වා. 
තථා අභිජ් ඣා. බයාපාමදො සත් තාරම්  මණොව. මිච් ඡාදිට් ඨි 
මතභූ කධම්  වමසන සඞ් ඛාරාරම්  ණාව. 

යවදනායතොති පාණාතිපාමතො දුක් ඛමවදමනො මහොති. කිඤ් චාපි හි 

රාජාමනො මචොරං දිස් වා හස ානාපි ‘‘ ච් ඡථ භමණ,  ාමරථ න’’න් ති 

වදන් ති, සන් නිට් ඨාපකමචතනා පන මනසං දුක් ඛසම් පයුත් තාව මහොති. 
අදින් නාදානං තිමවදනං. තඤ් හි පරභණ් ඩං දිස ්වා හට් ඨතුට් ඨස ්ස  ණ් හමතො 

සුඛමවදනං මහොති, භීතතසිතස් ස  ණ් හමතො දුක් ඛමවදනං, තථා 
විපාකනිස ්සන් දඵලානි පච් චමවක් ඛන් තස ්ස.  හණකාමල  ජ් ඣත් තභාමව 
ඨිතස ්ස පන  ණ් හමතො අදුක් ඛ සුඛමවදනං මහොති. මිච් ඡාචාමරො 

සුඛ ජ් ඣත් තවමසන ද් විමවදමනො, සන් නිට් ඨාපකචිත් මත පන 
 ජ් ඣත් තමවදමනො න මහොති. මුසාවාමදො අදින් නාදාමන වුත් තනමයමනව 

තිමවදමනො, තථා පිසුණා වාචා. ඵරුසා වාචා දුක් ඛමවදනා. සම් ඵප් පලාමපො 
තිමවදමනො. පමරසු හි සාධුකාරං මදන් මතසු මචලාදීනි උක් ඛිපන් මතසු 
හට් ඨතුට් ඨස ්ස සීතාහරණභාරතයුද් ධාදීනි කථනකාමල මසො සුඛමවදමනො 

මහොති, පඨ ං දින් නමවතමනන එමකන පච් ඡා ආ න් ත් වා ‘‘ආදිමතො 
පට් ඨාය කමථහී’’ති වුත් මත ‘‘නිරවමසසං යථානුසන් ධිකං පකිණ් ණකකථං 

කමථස ්සාමි නු මඛො, මනො’’ති මදො නස් සිතස ්ස කථනකාමල දුක් ඛමවදමනො 

මහොති,  ජ් ඣත් තස් ස කථයමතො අදුක් ඛ සුඛමවදමනො මහොති. අභිජ් ඣා 

සුඛ ජ් ඣත් තවමසන ද් විමවදනා, තථා මිච් ඡාදිට් ඨි. බයාපාමදො 
දුක් ඛමවදමනො. 

මූලයතොති පාණාතිපාමතො මදොසම ොහවමසන ද් විමූලමකො මහොති, 

අදින් නාදානං මදොසම ොහවමසන වා මලොභම ොහවමසන වා, මිච් ඡාචාමරො 

මලොභම ොහවමසන, මුසාවාමදො මදොසම ොහවමසන වා මලොභම ොහවමසන 

වා. තථා පිසුණා වාචා සම් ඵප් පලාමපො ච. ඵරුසා වාචා මදොසම ොහවමසන, 

අභිජ් ඣා ම ොහවමසන එකමූලා, තථා බයාපාමදො. මිච් ඡාදිට් ඨි 

මලොභම ොහවමසන ද් විමූලාති. 
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අකුසලකම්  පථකථා නිට් ඨිතා. 

පාණාතිපාතාදීහි පන විරතිමයො, අනභිජ් ඣාඅබයාපාදසම්  ාදිට් ඨිමයො 

චාති ඉම  දස කුසලකම්  පථා නා . පාණාතිපාතාදීහි එතාය විර න් ති, සයං 

වා විර ති, විර ණ ත් තම ව වා එතන් ති විරති. යා පාණාතිපාතාදීහි 

විර න් තස් ස කුසලචිත් තසම් පයුත් තා විරති, සා පමභදමතො තිවිධා මහොති 
සම් පත් තවිරති ස ාදානවිරති සමුච් මඡදවිරතීති. තත් ථ 

අස ාදින් නසික් ඛාපදානං අත් තමනො ජාතිවයබාහුසච් චාදීනි පච් චමවක් ඛිත් වා 
‘‘අයුත් තං අම් හාකං එවරූපං පාපං කාතු’’න් ති සම් පත් තවත් ථුං 

අවීතික් ක න් තානං උප් පජ් ජ ානා විරති සම්පත්තවිරති නා . 
ස ාදින් නසික් ඛාපදානං පන සික් ඛාපදස ාදාමන ච තතුත් තරි ච අත් තමනො 
ජීවිතම් පි පරිච් චජිත් වා වත් ථුං අවීතික් ක න් තානං උප් පජ් ජ ානා විරති 

සමාදානවිරති නා . අරිය ග්  සම් පයුත් තා පන විරති සමුච්යඡදවිරති නා , 

යස් සා උප් පත් තිමතො පභුඤති අරියපුග්  ලානං ‘‘පාණං 
ඝාමතස ්සා ා’’තිආදිචිත් තම් පි න උප් පජ් ජතීති. 

ඉදානි අකුසලකම්  පථානං විය ඉම සං කුසලකම්  පථානං ධම්  මතො, 

මකොට් ඨාසමතො, ආරම්  ණමතො, මවදනාමතො, මූලමතොති පඤ් චහාකාමරහි 
විනිච් ඡමයො මවදිතබ් මබො. 

තත් ථ ධම්මයතොති එමතසුපි පටිපාටියා සත් ත මචතනාපි වට් ටන් ති 

විරතිමයොපි, අන් මත තමයො මචතනාසම් පයුත් තාව. 

යකොට්ඨාසයතොති පටිපාටියා සත් ත කම්  පථා එව, මනො මූලානි, අන් මත 
තමයො කම්  පථා මචව මූලානි ච. අනභිජ් ඣා හි මූලං පත් වා අමලොමභො 

කුසලමූලං මහොති, අබයාපාමදො අමදොමසො කුසලමූලං, සම්  ාදිට් ඨි අම ොමහො 
කුසලමූලං. 

ආරම්මණයතොති පාණාතිපාතාදීනං ආරම්  ණාමනව එමතසං 
ආරම්  ණානි. වීතික් කමිතබ් බමතොමයව හි මවර ණී නා  මහොති. යථා පන 

නිබ් බානාරම්  මණො අරිය ග් ම ො කිමලමස පජහති, එවං 
ජීවිතින් ද්රියාදිආරම්  ණාමපමත කම්  පථා පාණාතිපාතාදීනි දුස් සීලයානි 
පජහන් තීති. 

යවදනායතොති සබ් මබ සුඛමවදනා වා මහොන් ති  ජ් ඣත් තමවදනා වා. 
කුසලං පත් වා හි දුක් ඛා මවදනා නා  නත් ථි. 

මූලයතොති පටිපාටියා සත් ත ඤාණසම් පයුත් තචිත් මතන විර න් තස් ස 
අමලොභඅමදොසඅම ොහවමසන තිමූලා මහොන් ති. ඤාණවිප් පයුත් තචිත් මතන 
විර න් තස් ස අමලොභාමදොසවමසන ද් විමූලා. අනභිජ් ඣා 
ඤාණසම් පයුත් තචිත් මතන විර න් තස් ස අමදොසඅම ොහවමසන ද් විමූලා. 
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ඤාණවිප් පයුත් තචිත් මතන විර න් තස් ස අමදොසවමසන එකමූලා. අමලොමභො 
පන අත් තනාව අත් තමනො මූලං න මහොති. අබයාපාමදපි එමසව නමයො. 
සම්  ාදිට් ඨි අමලොභාමදොසවමසන ද් විමූලාවාති. 

කුසලකම්  පථකථා නිට් ඨිතා. 

41. 
එවං දසකුසලකම්  පථවමසන සීලං දස් මසත් වා ඉදානි මනක් ඛම්  ාදීනං 

අරහත් ත ග්  පරිමයොසානානං සත් තතිංසධම්  ානං වමසන දස් මසතුං 

යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දං සංවරට්යඨන සීලං, අවීතික්කමට්යඨන 

සීලන් තිආදි ාහ. තත් ථ යස්  ා මනක් ඛම් ම න කා ච් ඡන් දං සංවරති න 

වීතික් ක ති, තස්  ා මනක් ඛම්  ං සීලන් ති අධිප් පාමයො. පච් චත් තත් මථ වා 

කරණවචනං, මනක් ඛම්  න් ති අත් මථො. එස නමයො මසමසසු. පාළියං පන 
මනක් ඛම්  අබයාපාමද දස් මසත් වා මහට් ඨා වුත් තනයත් තා මසසං සඞ් ඛිපිත් වා 
අන් මත අරහත් ත ග් ම ොමයව දස් සිමතො. 

එවං සංවරඅවීතික් ක වමසන සීලං දස් මසත් වා ඉදානි මතසංමයව 

ද් වින් නං පමභදදස් සනත් ථං පඤ්ච සීලානි පාණාතිපාතස්ස පහානං 

සීලන් තිආදි ාහ. එත් ථ ච පාණාතිපාතස් ස පහානං සීලං, පාණාතිපාතා 

මවර ණී සීලං, පාණාතිපාතස් ස පටිපක් ඛමචතනා සීලං, පාණාතිපාතස් ස 

සංවමරො සීලං, පාණාතිපාතස් ස අවීතික් කම ො සීලන් ති මයොජනා කාතබ් බා. 

පහානන් ති ච මකොචි ධම් ම ො නා  නත් ථි අඤ් ඤත්ර වුත් තප් පකාරානං 
පාණාතිපාතාදීනං අනුප් පාද ත් තමතො. යස්  ා පන තං තං පහානං තස් ස 

තස් ස කුසලස් ස ධම්  ස් ස පතිට් ඨානට් මඨන උපධාරණං මහොති, 

විප් පකිණ් ණසභාවාකරමණන ච සම ොධානං, තස්  ා පුබ් මබ වුත් මතමනව 
උපධාරණසම ොධානසඞ් ඛාමතන සීලනට් මඨන සීලන් ති වුත් තං. ඉතමර 
චත් තාමරො ධම්  ා තමතො තමතො මවර ණිවමසන තස් ස තස් ස සංවරවමසන 
තදුභයසම් පයුත් තමචතනාවමසන තං තං අවීතික් ක න් තස් ස 
අවීතික් ක වමසන ච මචතමසො පවත් තිසභාවං සන් ධාය වුත් තා. 

අථ වා පහානම් පි ධම්  මතො අත් ථිමයව. කථං? පහීයමත අමනන 

පාණාතිපාතාදිපටිපක් මඛො, පජහති වා තං පටිපක් ඛන් ති පහානං. කිං තං? 
සබ් මබපි කුසලා ඛන් ධා. අඤ් මඤ පන ආචරියා ‘‘මනක් ඛම්  ාදීසුපි 
‘මවර ණී සීල’න් ති වචන ත් තං  මහත් වා සබ් බකුසමලසුපි 

නියතමයවාපනකභූතා විරති නා  අත් ථී’’ති වදන් ති, න තථා ඉධාති. 
එවමිම හි පහානාදීහි පඤ් චහි පමදහි විමසමසත් වා 
පරියන් තාපරියන් තසීලද් වමය අපරියන් තසීලම ව වුත් තං. තස්  ා එව හි 

එවරූපානි සීලානි චිත්තස්ස අවිප්පටිසාරාෙ සංවත්තන්ති…යප.… 

සච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකයරොන්යතොසික්ඛතීති වුත් තං. 
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තත් ථ අවිප්පටිසාරාෙසංවත්තන්තීති ‘‘සංවමරො අවිප් පටිසාරත් ථායා’’ති 

)පරි. 366) ච ‘‘අවිප් පටිසාරත් ථානි මඛො, ආනන් ද, කුසලානි සීලානි 

අවිප් පටිසාරානිසංසානී’’ති )අ. නි. 10.1; 11.1) ච වචනමතො 
අවිප් පටිසාරත් ථාය සංවත් තන් ති. ‘‘අවිප් පටිසාමරො පාම ොජ් ජත් ථායා’’ති 

)පරි. 366) ච ‘‘මයොනිමසො  නසිකමරොමතො පාම ොජ් ජං ජායතී’’ති )පටි.  . 

1.74) ච වචනමතො පායමොජ්ජාෙසංවත්තන්ති. ‘‘පාම ොජ් ජං පීතත් ථායා’’ති 

(පරි. 366) ච ‘‘පමුදිතස් ස පීති ජායතී’’ති )අ. නි. 5.26; සං. නි. 5.376; දී. නි. 

3.322) ච වචනමතො පීතිො සංවත්තන්ති. ‘‘පීති පස් සද් ධත් ථායා’’ති )පරි. 

366) ච ‘‘පීති නස් ස කාමයො පස් සම් භතී’’ති )අ. නි. 5.26; සං. නි. 5.376; දී. 

නි. 3.322) ච වචනමතො පස්සද්ධිො සංවත්තන්ති. ‘‘පස් සද් ධි සුඛත් ථායා’’ති 

)පරි. 366) ච ‘‘පස් සද් ධකාමයො සුඛං මවමදතී’’ති )අ. නි. 5.26; සං. නි. 

5.376; දී. නි. 3.322) ච වචනමතො යසොමනස්සාෙසංවත්තන්ති. මචතසිකං 

සුඛඤ් හි මසො නස් සන් ති වුච් චති. ආයසවනාොති භුඤසා මසවනා ආමසවනා. 

කස ්ස ආමසවනා? අනන් තරං මසො නස් සවචමනන සුඛස් ස වුත් තත් තා සුඛං 

සිද් ධං. ‘‘සුඛිමනො චිත් තං ස ාධියතී’’ති )අ. නි. 5.26; සං. නි. 5.376; දී. නි. 

3.322) ච වචනමතො මතන සුමඛන ස ාධි සිද් මධො මහොති. එවං සිද් ධස ්ස 

ස ාධිස් ස ආමසවනා. තස් ස ස ාධිස් ස ආයසවනාෙ සංවත්තන්ති, 

පගුණබලවභාවාය සංවත් තන් තීති අත් මථො. භාවනාොති තස් මසව ස ාධිස් ස 

වුද් ධියා. බහුලීකම්මාොති තස් මසව ස ාධිස් ස පුනප් පුනං කිරියාය. 
අවිප් පටිසාරාදිපවත් තියා මූලකාරණං හුත් වා ස ාධිස් ස 

සද් ධින් ද්රියාදිඅලඞ් කාරසාධමනන අලඞ්කාරාෙ සංවත්තන්ති. 

අවිප් පටිසාරාදිකස් ස ස ාධිසම් භාරස ්ස සාධමනන පරික්ඛාරාෙ සංවත්තන්ති. 

‘‘මය ච මඛො ඉම  පබ් බජිමතන ජීවිතපරික් ඛාරා සමුදාමනතබ් බා’’තිආදීසු 

) . නි. 1.192) විය හි එත් ථ සම් භාරත් මථො පරික් ඛාරසද් මදො. ‘‘රමථො 

සීලපරික් ඛාමරො, ඣානක් මඛො චක් කවීරිමයො’’තිආදීසු )සං. නි. 3.54) පන 
අලඞ් කාරත් මථො. ‘‘සත් තහි න රපරික් ඛාමරහි සුපරික් ඛතං මහොතී’’තිආදීසු 

)අ. නි. 7.67) පරිවාරත් මථො. ඉධ පන අලඞ් කාරපරිවාරානං විසුං ආ තත් තා 
සම් භාරත් මථොති වුත් තං. සම් භාරත් මථො ච පච් චයත් මථොති. 
මූලකාරණභාමවමනව ස ාධිසම් පයුත් තඵස ්සාදිධම්  සම් පත් තිසාධමනන 

පරිවාරාෙ සංවත්තන්ති. ස ාධිස ්ස විපස් සනාය ච පදට් ඨානභාවපාපමනන 

වසීභාවපාපමනන ච පරිපුණ් ණභාවසාධනමතො පාරිපූරිොසංවත්තන්ති. 

එවං සීලූපනිස් සමයන සබ් බාකාරපරිපූරං ස ාධිං දස් මසත් වා ඉදානි 

‘‘ස ාහිමත චිත් මත යථාභූතං ජානාති පස් සති, යථාභූතං ජානං පස් සං 

නිබ් බින් දති, නිබ් බින් දං විරජ් ජති, විරා ා විමුච් චතී’’ති )පටි.  . 1.73; දී. නි. 

3.359) වචනමතො සීලමූලකානි ස ාධිපදට් ඨානානි යථාභූතඤාණදස් සනාදීනි 

දස් මසන් මතො එකන්තනිබ්බිදාොතිආදි ාහ. නිබ් බිදාය හි දස් සිතාය තස් සා 
පදට් ඨානභූතං යථාභූතඤාණදස් සනං දස් සිතම ව මහොති. තස් මිඤ ්හි අසිද් මධ 
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පටුන 

නිබ් බිදා න සිජ් ඣතීති. තානි පන වුත් තත් ථාමනව. යථාභූතඤාණදස් සනං 
පමනත් ථ සප් පච් චයනා රූපපරිග්  මහො. 

එවං අ ත හානිබ් බානපරිමයොසානං සීලප් පමයොජනං දස් මසත් වා ඉදානි 
තස් ස සීලස ්ස අධිසීලසික් ඛාභාවං තම් මූලකා ච අධිචිත් තඅධිපඤ් ඤාසික් ඛා 

දස් මසතුකාම ො එවරූපානං සීලානං සංවරපාරිසුද්ධි අධිසීලන් තිආදි ාහ. 

තත් ථ සංවමරොමයව පාරිසුද් ධි සංවරපාරිසුද්ධි. එවරූපානං අපරියන් තභූතානං 
විවට් ටනිස ්සිතානං සීලානං සංවරපාරිසුද් ධි විවට් ටනිස ්සිතත් තා මසසසීලමතො 

අධිකං සීලන් ති අධිසීලන් ති වුච් චති. සංවරපාරිසුද්ධිො ඨිතං චිත්තන් ති 
එදිසාය සීලසංවරපාරිසුද් ධියා පතිට් ඨිතං චිත් තං සුට් ඨු අවිප් පටිසාරාදීනං 

ආවහනමතො න වික් මඛපං  ච් ඡති, ස ාධිස් මිං පතිට් ඨාතීති අත් මථො. 

අවික් මඛමපොමයව පාරිසුද් ධි අවික්යඛපපාරිසුද්ධි. මසො සබ් බ ලවිරහිමතො 

නිබ් මබධභාගිමයො ස ාධි මසසස ාධිමතො අධිකත් තා අධිචිත්තන් ති වුච් චති. 

චිත් තසීමසන මහත් ථ ස ාධි නිද් දිට් මඨො. සංවරපාරිසුද්ධිං සම්මා පස්සතීති 
පරිසුද් ධං සීලසංවරං ඤාතපරිඤ් ඤාවමසන තීරණපරිඤ් ඤාවමසන ච සම්  ා 

පස් සති, එවම ව අවික් මඛපපාරිසුද් ධිසඞ් ඛාතං පරිසුද් ධං ස ාධිං සම්  ා 

පස් සති. එවං පස් සමතො චස් ස දස් සනසඞ් ඛාතා පාරිසුද් ධි දස්සනපාරිසුද්ධි. 

සාමයව මසසපඤ් ඤාය අධිකත් තා අධිපඤ්ඤාති වුච් චති. යෙොතත්ථාති මයො 

තත් ථ සංවරඅවික් මඛපදස ්සමනසු. සංවරට්යඨොති සංවරභාමවො. එවම ව 

අවික් මඛපට් ඨදස් සනට් ඨා ච මවදිතබ් බා. අධිසීලම ව සික් ඛා අධිසීලසික්ඛා. 
එවං ඉතරාපි මවදිතබ් බා. 

එවං තිස් මසො සික් ඛාමයො දස් මසත් වා ඉදානි තාසං පාරිපූරික් ක ං 

දස් මසතුං ඉමා තිස්යසො සික්ඛායෙො ආවජ්ජන්යතො සික්ඛතීතිආදි ාහ. 

තස් සත් මථො – පච් මචකං පරිපූමරතුං ආවජ් ජන් මතොපි සික් ඛති නා , 

ආවජ් මජත් වා ‘‘අයං නා  සික් ඛා’’ති ජානන් මතොපි සික් ඛති නා , ජානිත් වා 

පුනප් පුනං පස් සන් මතොපි සික් ඛති නා , පස් සිත් වා යථාදිට් ඨං 

පච් චමවක් ඛන් මතොපි සික් ඛති නා , පච් චමවක් ඛිත් වා තත් මථව චිත් තං අචලං 

කත් වා පතිට් ඨමපන් මතොපි සික් ඛති නා , 

තංතංසික් ඛාසම් පයුත් තසද් ධාවීරියසතිස ාධිපඤ් ඤාහි සකසකකිච් චං 

කමරොන් මතොපි සික් ඛති නා , අභිඤ් මඤයයාභිජානනාදිකාමලපි තං තං 

කිච් චං කමරොන් මතො තිස් මසොපි සික් ඛාමයො සික් ඛති නා ාති. පුන පඤ්ච

සීලානීතිආදීනි වුත් තත් ථාමනව. අරහත්තමග්යගන

සබ්බකියලසානන් තිආදීසු පන අරහන් තානං සුට් ඨු විප් පටිසාරාදිඅභාවමතො 

ආමසවනාදිභාවමතො ච තානි පදානි යුජ් ජන් මතව. එකන්තනිබ්බිදාොතිආදීනි 
පන සතිපට් ඨානසම්  ප් පධානානි විය  ග්  ක් ඛමණමයව මයොමජතබ් බානි. 

42. 

සංවරපාරිසුද්ධිං සම්මා පස්සති, අවික්යඛපපාරිසුද්ධිං සම්මා පස්සතීති 

ඉදං පන වචනද් වයං ඵලස ාපත් තත් ථාය විපස් සනාවමසන මයොමජතබ් බං, 
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දුතියවචනං පන නිමරොධස ාපත් තත් ථාය විපස් සනාවමසනාපි යුජ් ජති. 

ආවජ්ජන්යතො සික්ඛතීතිආදීසු පඤ් චසු වචමනසු අරහමතො 
සික් ඛිතබ් බාභාමවපි අමසක් ඛසීලක් ඛන් ධාදිසභාවමතො ‘‘සික් ඛතී’’ති 

වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. සද්ධාෙ අධිමුච්චන්යතො සික්ඛතීතිආදීනි පන 
 ග්  ක් ඛණඤ් මඤව සන් ධාය වුත් තානි. අඤ් ඤානිපි 
උපචාරප් පනාවිපස් සනා ග්  වමසන වුත් තානි වචනානි යථාමයො ං 
මයොමජතබ් බානීති. 

සීල යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සමාධිභාවනාමෙඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

43. ස ාධිභාවනා යඤාණනිද් මදමස ආදිමතො තාව එකකමතො පට් ඨාය 

යාව දසකා ස ාධිප් පමභදං දස් මසන් මතො එයකො සමාධීතිආදි ාහ. තත් ථ 

චිත්තස්ස එකග්ගතාති නානාරම්  ණවික් මඛපාභාවමතො එකං ආරම්  ණං 

අග්  ං උත් ත ං අස් සාති එකග් ම ො, එකග්  ස් ස භාමවො එකග්  තා. සා පන 

එකග්  තා චිත් තස් ස, න සත් තස් සාති දස් සනත් ථං ‘‘චිත් තස ්සා’’ති වුත් තං. 

දුමක යලොකියෙොති මලොමකො වුච් චති ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් මඨන වට් ටං, තස් මිං 

පරියාපන් නභාමවන මලොමක නියුත් මතොති මලොකිමයො. යලොකුත්තයරොති 

උත් තිණ් මණොති උත් තමරො, මලොමක අපරියාපන් නභාමවන මලොකමතො 
උත් තමරොති මලොකුත් තමරො. තිමක සවිතක් මකො ච මසො සවිචාමරො චාති 

සවිතක්කසවිචායරො. එවං අවිතක්කඅවිචායරො. විතක් කවිචාමරසු විචාමරොව 

 ත් තා ප ාණං එතස් සාති විචාර ත් මතො, විචාරමතො උත් ථරි විතක් මකන 
සද් ධිං සම් පමයො ං න  ච් ඡතීති අත් මථො. අවිතක් මකො ච මසො විචාර ත් මතො 

චාති අවිතක්කවිචාරමත්යතො. තීසුපි විච් මඡදං කත් වාපි පඨන් ති. 

චතුක් කපඤ් චකා වුත් තත් ථා. ඡක් මක පුනප් පුනං උප් පජ් ජනමතො සතිමයව 

අනුස ්සති, පවත් තිතබ් බට් ඨානම් හිමයව වා පවත් තත් තා සද් ධාපබ් බජිතස් ස 

කුලපුත් තස් ස අනුරූපා සතීතිපි අනුස් සති, බුද් ධං ආරබ් භ උප් පන් නා 

අනුස ්සති බඋද්ධානුස්සති. අරහතාදිබුද් ධගුණාරම්  ණාය සතියා එතං 
අධිවචනං. තස් සා බුද් ධානුස ්සතියා වමසන චිත් තස් ස එකග්  තාමයව 

උද් ධච් චසඞ් ඛාතස් ස වික් මඛපස ්ස පටිපක් ඛභාවමතො න වික් මඛමපොති 

අවික්යඛයපො. ධම්  ං ආරබ් භ උප් පන් නා අනුස් සති ධම්මානුස්සති. 
ස් වාක් ඛාතතාදිධම්  ගුණාරම්  ණාය සතියා එතං අධිවචනං. සඞ් ඝං ආරබ් භ 

උප් පන් නා අනුස් සති සඞ්ඝානුස්සති. සුප් පටිපන් නතාදිසඞ් ඝගුණාරම්  ණාය 

සතියා එතං අධිවචනං. සීලං ආරබ් භ උප් පන් නා අනුස් සති සීලානුස්සති. 
අත් තමනො අඛණ් ඩතාදිසීලගුණාරම්  ණාය සතියා එතං අධිවචනං. චා ං 

ආරබ් භ උප් පන් නා අනුස ්සති චාගානුස්සති. අත් තමනො 
මුත් තචා තාදිචා ගුණාරම්  ණාය සතියා එතං අධිවචනං. මදවතා ආරබ් භ 

උප් පන් නා අනුස් සති යදවතානුස්සති. මදවතා සක් ඛිට් ඨාමන ඨමපත් වා 
අත් තමනො සද් ධාදිගුණාරම්  ණාය සතියා එතං අධිවචනං. 
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සත් තමක සමාධිකුසලතාති එකවිධාදිමභමදන අමනකමභමද ස ාධිම් හි 

‘‘අයම වංවිමධො ස ාධි, අයම වංවිමධො ස ාධී’’ති මඡකභාමවො. 
ස ාධිපරිච් මඡදකපඤ් ඤාමයතං අධිවචනං. ස ාධිඋප් පාදනවිධාමනපි 
මඡකභාමවො ස ාධිකුසලතා. 

සමාධිස්ස සමාපත්තිකුසලතාති උප් පාදිතස ්ස ස ාධිස් ස ස ාපජ් ජමන 
මඡකභාමවො. එමතන ස ාපජ් ජනවසිතා වුත් තා මහොති. 

සමාධිස්ස ඨිතිකුසලතාති ස ාපන් නස ්ස ස ාධිස් ස සන් තතිවමසන 
යථාරුචි ඨපමන මඡකභාමවො. එමතන අධිට් ඨානවසිතා වුත් තා මහොති. අථ වා 
නිමිත් තග්  හමණන චස් ස පුන මත ආකාමර සම් පාදයමතො 

අප් පනා ත් තම ව ඉජ් ඣති, න චිරට් ඨානං. චිරට් ඨානං පන 
ස ාධිපරිපන් ථානං ධම්  ානං සුවිමසොධිතත් තා මහොති. මයො හි භික් ඛු 

කා ාදීනවපච් චමවක් ඛණාදීහි කා ච් ඡන් දං න සුට් ඨු වික් ඛම් මභත් වා, 

කායපස් සද් ධිවමසන කායදුට් ඨුල් ලං න සුප් පටිප් පස් සද් ධං කත් වා, 

ආරම් භධාතු නසිකාරාදිවමසන ථිනමිද් ධං න සුට් ඨු පටිවිමනොමදත් වා, 
ස ථනිමිත් ත නසිකාරාදිවමසන උද් ධච් චකුක් කුච් චං න සුට් ඨු සමූහතං 

කත් වා, අඤ ්මඤපි ස ාධිපරිපන් මථ ධම් ම  න සුට් ඨු විමසොමධත් වා ඣානං 

ස ාපජ් ජති, මසො අවිමසොධිතං ආසයං පවිට් ඨභ මරො විය, අසුද් ධං උයයානං 
පවිට් ඨරාජා විය ච ඛිප් පම ව නික් ඛ ති. මයො පන ස ාධිපරිපන් මථ ධම් ම  

සුට් ඨු විමසොමධත් වා ඣානං ස ාපජ් ජති, මසො සුවිමසොධිතං ආසයං 

පවිට් ඨභ මරො විය, සුපරිසුද් ධං උයයානං පවිට් ඨරාජා විය ච සකලම් පි 

දිවසභා ං අන් මතොස ාපත් තියංමයව මහොති. මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘කාම සු ඡන් දං පටිඝං විමනොදමය, උද් ධච් චථීනං 

විචිකිච් ඡපඤ් ච ං; 

විමවකපාම ොජ් ජකමරන මචතසා, රාජාව සුද් ධන් ත මතො තහිං 

රම ’’ති . 

තස්  ා ‘‘චිරට් ඨිතිකාම න පාරිපන් ථිකධම් ම  මසොමධත් වා ඣානං 
ස ාපජ් ජිතබ් බ’’න් ති වුත් තත් තා තං විධිං සම් පාමදත් වා ස ාධිස ්ස 
චිරට් ඨිතිකරමණ මඡකභාමවොති වුත් තං මහොති. 

සමාධිස්ස වුට්ඨානකුසලතාති සන් තතිවමසන යථාරුචි පවත් තස් ස 
ස ාධිස් ස යථාපරිච් ඡින් නකාමලමයව වුට් ඨාමනන ස ාධිස් ස වුට් ඨාමන 

මඡකභාමවො. ‘‘යස් ස හි ධම්  ං පුරිමසො විජඤ් ඤා’’තිආදීසු )ජා. 1.10.152) 
විය නිස ්සක් කත් මථ වා සාමිවචනං කතන් ති මවදිතබ් බන් ති. එමතන 
වුට් ඨානවසිතා වුත් තා මහොති. 

සමාධිස්සකල්ලතාකුසලතාති අගිලානභාමවො අමරො භාමවො කල් ලතා. 

ගිලාමනො හි අකල් ලමකොති වුච් චති. විනමයපි වුත් තං ‘‘නාහං, භන් මත, 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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අකල් ලමකො’’ති )පාරා. 151). අනඞ්  ණසුත් තවත් ථසුත් මතසු ) . නි. 1.57 

ආදමයො, 70 ආදමයො) වුත් තානං ඣානපටිලාභපච් චනීකානං පාපකානං 
ඉච් ඡාවචරානං අභාමවන ච අභිජ් ඣාදීනං චිත් තස් ස උපක් කිමලසානං 
වි ම න ච ස ාධිස් ස අගිලානභාවකරමණ මඡකභාමවො ස ාධිස් ස 

කල් ලතාකුසලතා, කිමලසම ලඤ් ඤරහිතභාමව කුසලතාති වුත් තං මහොති. 

අථ වා කල්ලතාති කම්  ඤ ්ඤතා කම්  ඤ් ඤතාපරියායත් තා කල් ලවචනස් ස. 

‘‘යා චිත් තස් ස අකල් ලතා අකම්  ඤ් ඤතා’’ති )ධ. ස. 1162) හි වුත් තං 

‘‘කල් ලචිත් තං මුදුචිත් තං විනීවරණචිත් ත’’න් ති )දී. නි. 1.298;  . නි. 2.395; 

 හාව. 26) ච. එත් ථ කල් ලසද් මදො කම්  ඤ ්ඤත් මථො. තස්  ා 
කසිණානුමලො මතො කසිණපටිමලො මතො කසිණානුමලො පටිමලො මතො 
ඣානානුමලො මතො ඣානපටිමලො මතො ඣානානුමලො පටිමලො මතො 
ඣානුක් කන් තිකමතො කසිණුක් කන් තිකමතො ඣානකසිණුක් කන් තිකමතො 
අඞ්  සඞ් කන් තිමතො ආරම්  ණසඞ් කන් තිමතො අඞ්  ාරම්  ණසඞ් කන් තිමතො 

අඞ්  වවත් ථානමතො ආරම්  ණවවත් ථානමතොති ඉම හි චුද් දසහි ආකාමරහි, 
අඞ්  ාරම්  ණවවත් ථානමතොති ඉමිනා සහ පඤ් චදසහි වා ආකාමරහි 
චිත් තපරිද මනන ස ාධිස් ස කම්  ඤ් ඤභාවකරමණ කුසලභාමවොති වුත් තං 
මහොති. 

සමාධිස්ස යගොචරකුසලතාති ස ාධිස් ස ම ොචමරසු කසිණාදීසු 
ආරම්  මණසු තං තං ඣානං ස ාපජ් ජිතුකා තාය යථාරුචි 
ආවජ් ජනකරණවමසන මතසු ආරම්  මණසු මඡකභාමවො. එමතන 
කසිණාවජ් ජනවමසන ආවජ් ජනවසිතා වුත් තා මහොති. අථ වා තස් මිං තස් මිං 
දිසාභාම  කසිණඵරණවමසන එවං ඵුට් ඨස් ස කසිණස් ස චිරට් ඨානවමසන ච 
ස ාධිස් ස ම ොචමරසු මඡකභාමවො. 

සමාධිස්ස අභිනීහාරකුසලතාති එකත් තනමයන මහට් ඨාමහට් ඨාස ාධිං 
උපරූපරිස ාධිභාවූපනයමනන අභිනීහරමණ අභිනින් නා මන මඡකභාමවො. 
උපචාරජ් ඣානඤ් හි වසිප් පත් තං පඨ ජ් ඣානත් ථාය විපස් සනත් ථාය වා 

අභිනීහරති, එවං පඨ ජ් ඣානාදීනි දුතියජ් ඣානාදිඅත් ථාය විපස ්සනත් ථාය 

වා, චතුත් ථජ් ඣානං අරූපස ාපත් තත් ථාය අභිඤ් ඤත් ථාය විපස් සනත් ථාය 

වා, ආකාසානඤ් චායතනාදමයො විඤ් ඤාණඤ් චායතනාදිඅත් ථාය 
විපස් සනත් ථාය වා අභිනීහරතීති එවං ස ාධිස් ස තත් ථ තත් ථ 

අභිනීහාරකුසලතා. යස්  ා පන කුසලතා නා  පඤ ්ඤා, සා ස ාධි න මහොති, 
තස්  ා ස ාධිපරිණායකපඤ් ඤාවමසන සත් තවිමධො ස ාධි වුත් මතොති 

මවදිතබ් මබො. 

මකචි පන ආචරියා ‘‘ස ාධිකුසලතාති මයන  නසිකාමරන චිත් තං න 

වික් ඛිපති, තත් ථ කුසලතා. ස ාපත් තිකුසලතාති මයන  නසිකාමරන 

ස ාපජ් ජන් තස ්ස ඣානඞ්  ානි පාතුභවන් ති, තත් ථ කුසලතා. ඨිතිකුසලතාති 

මයන  නසිකාමරන අප් පිමතො ස ාධි න වික් ඛිපති, තත් ථ කුසලතා. 
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වුට් ඨානකුසලතාති නීවරණවුට් ඨානං ජානාති පඨ ජ් ඣාමන, අඞ්  වුට් ඨානං 

ජානාති තීසු ඣාමනසු, ආරම්  ණවුට් ඨානං ජානාති අරූපස ාපත් තීසු, 

වික් මඛපවුට් ඨානං ජානාති විසයාධි ත් මතසු, සච් ඡන් දවුට් ඨානං ජානාති 
පරියන් තකාමල ච අවසානකරණීයකාමල ච. කල් ලතාකුසලතාති 
චිත් තඵාසුතාය සරීරඵාසුතාය ආහාරඵාසුතාය මසනාසනඵාසුතාය 
පුග්  ලඵාසුතාය ච ස ාධිස් ස කල් ලතා මහොතීති ජානාති. ම ොචරකුසලතාති 

ආරම්  ණස ්ස පරිච් මඡදං කාතුං ජානාති, දිසාඵරණං කාතුං ජානාති, 
වඩ් මඪතුං ජානාති. අභිනීහාරකුසලතාති තත් ථ තත් ථ සම්  ා  නසිකාමරන 

චිත් තං අභිනීහරති අභිනින් නාම ති, උපචාමර වසිප් පත් මත පඨ ජ් ඣාමන 

අභිනීහරති, එවං උපරූපරිඣාමනසු අභිඤ් ඤාසු අරූපස ාපත් තීසු 
විපස් සනාසු ච අභිනීහරති. එවං තත් ථ තත් ථ අභිනීහාරකුසලතා’’ති 
එවම මතසං පදානං අත් ථං වණ් ණයන් ති. 

අට් ඨකං වුත් තත් ථම ව. නවමක රූපාවචයරොති ‘‘කතම  ධම්  ා 

රූපාවචරා? මහට් ඨමතො බ්රහ්  පාරිසජ් ජං පරියන් තං කරිත් වා උපරිමතො 

අකනිට් මඨ මදමව අන් මතොකරිත් වා’’තිආදිනා )ධ. ස. 1289) නමයන 
වුත් මතසු රූපාවචරධම් ම සු පරියාපන් මනො. තත්රායං වචනත් මථො – 

රූපක් ඛන් ධසඞ් ඛාතං රූපං එත් ථ අවචරති, න කාම ොති රූපාවචමරො. 
රූපක් ඛන් මධොපි හි රූපන් ති වුච් චති ‘‘රූපක් ඛන් මධො රූප’’න් තිආදීසු )ය . 

1.ඛන් ධය ක.2) විය. මසො පන බ්රහ්  පාරිසජ් ජබ්රහ්  පුමරොහිත හාබ්රහ්  ානං 
පරිත් තාභඅප් ප ාණාභආභස් සරානං පරිත් තසුභඅප් ප ාණසුභසුභකිණ් හානං 
අසඤ් ඤසත් තමවහප් ඵලානං අවිහාතප් පසුදස් සසුදස් සීඅකනිට් ඨානඤ් ච 
වමසන මසොළසවිමධො පමදමසො. මසො රූපාවචරසඞ් ඛාමතො පමදමසො 

උත් තරපදමලොපං කත් වා ‘‘රූප’’න් ති වුච් චති, තස් මිං රූමප අවචරතීති 

රූපාවචමරො. රූපභමවො වා රූපං, තස් මිං අවචරතීති රූපාවචරං. කිඤ් චාපි හි 

එමසො ස ාධි කා භමවපි අවචරති, යථා පන සඞ්  ාම  අවචරණමතො 
සඞ්  ා ාවචමරොති ලද් ධනාම ො නාම ො න මර චරන් මතොපි 

සඞ්  ා ාවචමරොති වුච් චති, ථලචරා ජලචරා ච පාණිමනො අථමල අජමල ච 

ඨිතාපි ථලචරා ජලචරාති වුච් චන් ති, එව යං අඤ් ඤත් ථ අවචරන් මතොපි 
රූපාවචමරොති වුත් මතො. අපිච රූපභවසඞ් ඛාමත රූමප පටිසන් ධිං 

අවචාමරතීතිපි රූපාවචමරො. හීයනොති ලා මකො. හීනුත් ත ානං  ජ් මඣ 

භමවො මජ්යඣො.  ජ් ඣිම ොතිපි පාමඨො, මසොමයවත් මථො. පධානභාවං නීමතො 

පණීයතො, උත් තම ොති අත් මථො. එමත පන ආයූහනවමසන මවදිතබ් බා. යස් ස 

හි ආයූහනක් ඛමණ ඡන් මදො වා හීමනො මහොති වීරියං වා චිත් තං වා වී ංසා වා, 

මසො හීමනො නා . යස් ස මත ධම්  ා  ජ් ඣි ා, මසො  ජ් ඣිම ො. යස් ස 

පණීතා, මසො පණීමතො. උප් පාදිත ත් මතො වා හීමනො, නාතිසුභාවිමතො 

 ජ් ඣිම ො, අතිසුභාවිමතො වසිප් පත් මතො පණීමතො. අරූපාවචයරො රූපාවචමර 
වුත් තනයානුසාමරන මවදිතබ් මබො. 
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සුඤ්ඤයතොසමාධීතිආදීසු ‘‘සබ් මබ සඞ් ඛාරා අනිච් චා දුක් ඛා අනත් තා’’ති 
විපස් සනාපටිපාටියා විපස් සන් තස ්ස අනත් තානුපස් සනාය  ග්  වුට් ඨාමන 

ජාමත යස ් ා සා විපස් සනා අත් තවිරහිමතසු සඞ් ඛාමරසු සුඤ් ඤමතො පවත් තා, 

තස්  ා සුඤ් ඤතා නා  මහොති. තාය සිද් මධො අරිය ග්  ස ාධි සුඤ්ඤයතො

සමාධි නා  මහොති, සුඤ ්ඤතවමසන පවත් තස ාධීති අත් මථො. විපස් සනාය 
පවත් තාකාමරන හි මසො පවත් තති. අනිච් චානුපස ්සනාය  ග්  වුට් ඨාමන 

ජාමත යස්  ා සා විපස් සනා නිච් චනිමිත් තපටිපක් ඛවමසන පවත් තා, තස්  ා 

අනිමිත් තා නා  මහොති. තාය සිද් මධො අරිය ග්  ස ාධි අනිමිත්යතො සමාධි 

නා  මහොති, නිච් චනිමිත් තවිරහිමතො ස ාධීති අත් මථො. විපස් සනාය 
පවත් තාකාමරන හි මසො පවත් තති. දුක් ඛානුපස් සනාය  ග්  වුට් ඨාමන ජාමත 

යස්  ා සා විපස් සනා පණිධිපටිපක් ඛවමසන පවත් තා, තස්  ා අප් පණිහිතා 

නා  මහොති. තාය සිද් මධො අරිය ග්  ස ාධි අප්පණිහියතො සමාධි නා  

මහොති, පණිධිවිරහිමතො ස ාධීති අත් මථො. විපස් සනාය පවත් තාකාමරන හි 
මසො පවත් තති. තාදිසා එව තමයො ඵලස ාධමයොපි එමතහිමයව තීහි ස ාධීහි 
 හිතා මහොන් තීති මවදිතබ් බා. මලොකුත් තරස ාධීනං පන පණීතත් තා 
හීනාදිමභමදො න උද් ධමටො. 

දසමක උද්ධුමාතකසඤ්ඤාවයසනාතිආදීසු භස් තා විය වායුනා උද් ධං 
ජීවිතපරියාදානා යථානුක් ක ං සමුග්  මතන සූනභාමවන උද් ධු ාතත් තා 

උද් ධු ාතං, උද් ධු ාතම ව උද්ධුමාතකං, පටිකූලත් තා වා කුච් ඡිතං 
උද් ධු ාතන් ති උද් ධු ාතකං. තථාරූපස් ස ඡවසරීරස් මසතං අධිවචනං. විනීලං 

වුච් චති විපරිභින් නවණ් ණං, විනීලම ව විනීලකං, පටිකූලත් තා වා කුච් ඡිතං 

විනීලන් ති විනීලකං.  ංසුස් සදට් ඨාමනසු රත් තවණ් ණස ්ස, 

පුබ් බසන් නිචයට් ඨාමනසු මසතවණ් ණස ්ස, මයභුඤමයයන ච නීලවණ් ණස ්ස 
නීලට් ඨාමන නීලසාටකපාරුතස් මසව ඡවසරීරස් මසතං අධිවචනං. 

පරිභින් නට් ඨාමනසු විස් සන් ද ානපුබ් බං විපුබ් බං, විපුබ් බම ව විපුබ්බකං, 
පටිකූලත් තා වා කුච් ඡිතං විපුබ් බන් ති විපුබ් බකං. තථාරූපස් ස 

ඡවසරීරස ්මසතං අධිවචනං. විච් ඡිද් දං වුච් චති ද් විධා ඡින් දමනන අපධාරිතං, 

විච් ඡිද් දම ව විච්ඡිද්දකං, පටිකූලත් තා වා කුච් ඡිතං විච් ඡිද් දන් ති විච් ඡිද් දකං. 
මව ජ් මඣ ඡින් නස් ස ඡවසරීරස් මසතං අධිවචනං. ඉමතො ච එත් මතො ච 

විවිධාකාමරන මසොණසිඞ්  ාලාදීහි ඛායිතන් ති වික් ඛායිතං, විඛායිතන් ති 

වත් තබ් මබ වික් ඛායිතන් ති වුත් තං. වික් ඛායිතම ව වික්ඛායිතකං, 
පටිකූලත් තා වා කුච් ඡිතං වික් ඛායිතන් ති වික් ඛායිතකං. තථාරූපස් ස 

ඡවසරීරස ්මසතං අධිවචනං. විවිධං ඛිත් තං වික් ඛිත් තං, වික් ඛිත් තම ව 

වික්ඛිත්තකං, පටිකූලත් තා වා කුච් ඡිතං වික් ඛිත් තන් ති වික් ඛිත් තකං. 
අඤ ්මඤන හත් ථං අඤ් මඤන පාදං අඤ් මඤන සීසන් ති එවං තමතො තමතො 
ඛිත් තස් ස ඡවසරීරස් මසතං අධිවචනං. හතඤ් ච තං පුරි නමයමනව 

වික් ඛිත් තකඤ් චාති හතවික්ඛිත්තකං. කාකපදාකාමරන අඞ්  පච් චඞ් ම සු 
සත් මථන හනිත් වා වුත් තනමයන වික් ඛිත් තස් ස ඡවසරීරස් මසතං අධිවචනං. 

මලොහිතං කිරති වික් ඛිපති ඉමතො චිමතො ච පග් ඝරතීති යලොහිතකං. 
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පටුන 

පග් ඝරිතමලොහිත ක් ඛිතස ්ස ඡවසරීරස් මසතං අධිවචනං. පුළවා වුච් චන් ති 

කි මයො, පුළමව කිරතීති පුළවකං. කිමිපරිපුණ් ණස් ස ඡවසරීරස් මසතං 

අධිවචනං. අට් ඨිමයව අට්ඨිකං, පටිකූලත් තා වා කුච් ඡිතං අට් ඨීති අට් ඨිකං. 
අට් ඨිසඞ් ඛලිකායපි එකට් ඨිකස් සපි එතං අධිවචනං. ඉ ානි ච පන 
උද් ධු ාතකාදීනි නිස ්සාය උප් පන් නනිමිත් තානම් පි නිමිත් මතසු 
පටිලද් ධජ් ඣානානම් පි එතාමනව නා ානි. ඉධ පන උද් ධු ාතකනිමිත් මත 
පටිකූලාකාර ාහිකා අප් පනාවමසන උප් පන් නා සඤ් ඤා 

උද් ධු ාතකසඤ් ඤා, තස් සා උද් ධු ාතකසඤ් ඤාය වමසන 

උද්ධුමාතකසඤ්ඤාවයසන. මසමසසුපි එමසව නමයො. පඤ්චපඤ්ඤාස

සමාධීති එකකාදිවමසන වුත් තා. 

44. එවං එකකාදිවමසන ස ාධිප් පමභදං දස් මසත් වා ඉදානි අඤ් මඤනපි 

පරියාමයන ස ාධිං දස් මසතුකාම ො අපිචාති අඤ් ඤං පරියායාරම් භං 

දස් මසත් වා පඤ්චවීසතීතිආදි ාහ. තත් ථ සමාධිස්ස සමාධිට්ඨාති ස ාධිස් ස 

ස ාධිභාමව සභාවා, මයහි සභාමවහි මසො ස ාධි මහොති, මත තස් මිං අත් ථා 

නා . පරිග්ගහට්යඨනසමාධීති සද් ධාදීහි ඉන් ද්රිමයහි පරිග්  හිතත් තා තස්  ා 
පරිග්  හිතසභාමවන ස ාධි. තාමනව ච ඉන් ද්රියානි අඤ් ඤ ඤ් ඤපරිවාරානි 

මහොන් ති, භාවනාපාරිපූරියා පරිපුණ් ණානි ච මහොන් ති. තස්  ා පරිවාරට්යඨන

පරිපූරට්යඨන සමාධි. මතසංමයව ස ාධිවමසන එකාරම්  ණ මපක් ඛිත් වා 

එකග්ගට්යඨන, නානාරම්  ණවික් මඛපාභාව මපක් ඛිත් වා 

අවික්යඛපට්යඨන, මලොකුත් තරස ්මසව  හතා වීරියබලපග්  මහන 

පත් තබ් බත් තා මලොකුත් තර ග්  ස ්මසව ච පරිහානිවමසන විසාරාභාවමතො 
මහට් ඨා  හිතපග්  හට් ඨඅවිසාරට් ඨා ඉධ න  හිතාති මවදිතබ් බා. 

කිමලසකාලුස් සියස් සාභාමවන අනාවිලට්යඨන සමාධි. අවිකම් පත් තා 

අනිඤ්ජනට්යඨන සමාධි. වික් ඛම් භනවමසන සමුච් මඡදවමසන වා 

කිමලමසහි විමුත් තත් තා ආරම්  මණ ච අධිමුත් තත් තා විමුත්තට්යඨනසමාධි. 

එකත්තුපට්ඨානවයසන චිත්තස්ස ඨිතත්තාති ස ාධිමයොම මනව 
එකාරම්  මණ භුඤසං පතිට් ඨානවමසන චිත් තස් ස ආරම්  මණ නිච් චලභාමවන 

පතිට් ඨිතත් තා. අට් ඨසු යු මලසු එසති මනසති, ආදියති නාදියති, පටිපජ් ජති 
න පටිපජ් ජතීති ඉ ානි තීණි යු ලානි අප් පනාවීථිමතො පුබ් බභාම  

උපචාරස ්ස මුදු ජ් ඣාධි ත් තතාවමසන වුත් තානීති මවදිතබ් බානි, ඣායති 
ඣාමපතීති ඉදං අප් පනාවීථියං උපචාරවමසන මවදිතබ් බං. එසිතත් තා 

මනසිතත් තා, ආදින් නත් තා අනාදින් නත් තා, පටිපන් නත් තා 

නප් පටිපන් නත් තා, ඣාතත් තා න ඣාපිතත් තාති ඉ ානි චත් තාරි යු ලානි 
අප් පනාවමසන වුත් තානීති මවදිතබ් බානි. 

තත් ථ සමං එසතීති සමාධීතිආදීසු සමන් ති අප් පනං. සා හි 

පච් චනීකධම් ම  සම ති නාමසතීති ස ා, පච් චනීකවිස ාභාවමතො වා 

ස භූතාති ස ා. තං ස ං එසති අජ් ඣාසයවමසන  මවසති. ඉතිසද් මදො 
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පටුන 

කාරණත් මථො, යස්  ා ස ං එසති, තස්  ා ස ාධීති අත් මථො. විසමංයනසතීති 
තං තං ඣානපච් චනීකසඞ් ඛාතං විස ං න එසති. මුදුභූමතො හි පුබ් බභා ස ාධි 

ආදිභූතත් තා සමං එසති, විසමං යනසති නා .  ජ් ඣි භූමතො ථිරභූතත් තා 

සමං ආදිෙති, විසමං නාදිෙති නා . අධි ත් තභූමතො අප් පනාවීථියා 

ආසන් නභූතත් තා සමං පටිපජ්ජති, විසමං නප්පටිපජ්ජති නා . සමං 

ඣාෙතීති භාවනපුංසකවචනං, ස ං හුත් වා ඣායති, සම න වා ආකාමරන 
ඣායතීති අත් මථො. අප් පනාවීථියඤ් හි ස ාධි පච් චනීකධම්  වි ම න 

සන් තත් තා, සන් තාය අප් පනාය අනුකූලභාමවන ච ඨිතත් තා 

සම නාකාමරන පවත් තති. ඣාෙතීති ච පජ් ජලතීති අත් මථො ‘‘එමත 

 ණ් ඩල ාමළ දීපා ඣායන් ති )දී. නි. 1.159) සබ් බරත් තිං, සබ් බරත් තිමයො ච 

මතලප් පදීමපො ඣායති, මතලප් පදීමපො මචත් ථ ඣාමයයයා’’තිආදීසු )සං. නි. 

4.255-256) විය. ස ං ජායතීතිපි පාමඨො, සම නාකාමරන උප් පජ් ජතීති 
අත් මථො. ඣායති ඣාමපතීති යු ලත් තා පන පුරි පාමඨොව සුන් දරතමරො. 

ඣායපතීති ච දහතීති අත් මථො. මසො හි ස ාධිපච් චනීකධම් ම  
දූරතරකරමණන දහති නා . එසනාමනසනාදීනං පන අප් පනාය සිද් ධත් තා 

‘‘එසිතත් තා මනසිතත් තා’’තිආදීහි අප් පනාස ාධි වුත් මතො. සමං

ඣාතත්තාති ස ං ජලිතත් තා. ස ං ජාතත් තාතිපි පාමඨො. ඉති ඉම සං 

අට් ඨන් නං යු ලානං වමසන මසොළස, පුරි ා ච නවාති ඉම  පඤ ්චවීසති 
ස ාධිස් ස ස ාධිට් ඨා. 

සයමො ච හියතො ච සුයඛො චාති සමාධීති ඉදං පන පඤ් චවීසතියා 

ආකාමරහි සාධිතස් ස ස ාධිස් ස අත් ථසාධනත් ථං වුත් තං. තත් ථ සයමොති 

ස සද් දස ්ස, සංසද් දස ්ස වා අත් මථො. මසො හි 

පච් චනීකක් මඛොභවිස විරහිතත් තා සම ො. හියතොති ආධිසද් දස ්ස අත් මථො, 
ආරම්  මණ ආහිමතො නිච් චලභාවකරමණන පතිට් ඨාපිමතොති අධිප් පාමයො. 

උභමයන සම ො ච ආහිමතො චාති ස ාධීති වුත් තං මහොති. සුයඛොති 

සන් තට් මඨන සුමඛො. ‘‘යායං, භන් මත, අදුක් ඛ සුඛා මවදනා, සන් තස් මිං 

එසා පණීමත සුමඛ වුත් තා භ වතා’’ති ( . නි. 2.88) ච ‘‘උමපක් ඛා පන 

සන් තත් තා, සුඛමිච් මචව භාසිතා’’ති ච වුත් තත් තා මතන සන් තත් මථන 
සුඛසද් මදන උමපක් ඛාසහ තස ාධිපි  හිමතො මහොති. අනියාම න හි 

සබ් බස ාධමයො ඉධ වුච් චන් ති. මතන ච සුඛසද් මදන ආහිතභාවස් ස කාරණං 

වුත් තං මහොති. යස්  ා සන් මතො, තස්  ා එකාරම්  මණ ආහිමතොති අධිප් පාමයො 
මවදිතබ් මබොති. 

ස ාධිභාවනා යඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ධම්මට්ඨිතිඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

45. ධම්  ට් ඨිතිඤාණනිද් මදමස අවිජ්ජාසඞ්ඛාරානං උප්පාදට්ඨිතීතිආදීසු 

තිට් ඨන් ති එතාය සඞ් ඛාරාති ඨිති. කා සා? අවිජ් ජා. සා හි සඞ් ඛාරානං 

උප් පාදාය නිබ් බත් තියා ඨිති කාරණන් ති උප්පාදට්ඨිති. උප් පන් නානං 
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පවත් තියාපි කාරණන් ති පවත්තට්ඨිති. කිඤ් චාපි හි ජනකපච් චයස් ස 

ජනනක් ඛමණමයව කිච් චානුභාමවො මහොති, මතන පන ජනිතානංමයව 

පවත් තත් තා සකක් ඛමණ පවත් තියාපි කාරණං නා  මහොති, සන් තතිවමසන 

වා පවත් තියා කාරණන් ති අත් මථො. පවත්තන් ති ච නපුංසමක 

භාවවචනම තං, තස්  ා පවත් තං පවත් තීති අත් ථමතො එකං. පවත් තිසද් දස ්ස 
පන පාකටත් තා මතන මයොමජත් වා අත් මථො වුත් මතො. භාමවපි ඨිතිසද් දස් ස 

සිජ් ඣනමතො න ඉධ භාමව ඨිතිසද් මදො, කාරමණ ඨිතිසද් මදොති දස් සනත් තං 

නිමිත්තට්ඨිතීති වුත් තං, නිමිත් තභූතා ඨිතීති අත් මථො, කාරණභූතාති වුත් තං 

මහොති. න මකවලං නිමිත් ත ත් තං මහොති, අථ මඛො සඞ් ඛාරජනමන 
සබයාපාරා විය හුත් වා ආයූහති වාය තීති පච් චයස ත් ථතං දස් මසන් මතො 

ආයූහනට්ඨිතීති ආහ, ආයූහනභූතා ඨිතීති අත් මථො. යස්  ා අවිජ් ජා සඞ් ඛාමර 

උප් පාදය ානා උප් පාමද සංමයොමජති නා , ඝමටතීති අත් මථො. සඞ් ඛාමර 

පවත් තය ානා පවත් තියං පලිබුන් ධති නා , බන් ධතීති අත් මථො. තස්  ා 

සඤ්යඤොගට්ඨිති පලියබොධට්ඨිතීති වුත් තා. සඤ් මඤො භූතා ඨිති, 

පලිමබොධභූතා ඨිතීති අත් මථො. යස්  ා අවිජ් ජාව සඞ් ඛාමර උප් පාදය ානා 

උප් පාදාය පවත් තියා ච මූලකාරණට් මඨන සමුදමයො නා , සමුදයභූතා ඨිතීති 

සමුදෙට්ඨිති, මූලකාරණභූතා ඨිතීති අත් මථො. අවිජ් ජාව සඞ් ඛාරානං උප් පාමද 

ජනකපච් චයත් තා, පවත් තියං උපත් ථම් භකපච් චයත් තා යහතුට්ඨිති

පච්චෙට්ඨිතීති වුත් තා, මහතුභූතා ඨිති, පච් චයභූතා ඨිතීති අත් මථො. 

ජනකපච් චමයො හි මහතූති, උපත් ථම් භමකො පච් චමයොති වුච් චති. එවං 
මසමසසුපි මයොමජතබ් බං. 

භයවො ජාතිො, ජාති ජරාමරණස්සාති එත් ථ පන උප් පාදට් ඨිති 
සඤ ්මඤො ට් ඨිති මහතුට් ඨිතීති උප් පාදවමසන මයොජිතානි පදානි 
ජාතිජරා රණවන් තානං ඛන් ධානං වමසන පරියාමයන වුත් තානීති 
මවදිතබ් බානි. මකචි පන ‘‘උප් පාදාය ඨිති උප් පාදට් ඨිතී’’ති එව ාදිනා 

නමයමනත් ථ අත් ථං වණ් ණයන් ති. අවිජ්ජා පච්චයෙොති අවිජ් ජාය 
සඞ් ඛාරානං පච් චයභාවං අමපක් ඛිත් වා වුත් තං. අවිජ් ජායපි 

පච් චයසම් භූතත් තා තස් සා අපි පච් චයපරිග්  හණදස ්සනත් ථං උයභොයපයත

ධම්මා පච්චෙසමුප්පන්නාති පච්චෙපරිග්ගයහ පඤ්ඤාති වුත් තං. එවං 

මසමසසුපි මයොමජතබ් බං. ජාතිපච්චයෙො, ජරාමරණංපච්චෙසමුප්පන්නන් ති 

පන පරියාමයන වුත් තං. අතීතම්පි අද්ධානන් ති අතික් කන් තම් පි කාලං. 

අනාගතම්පි අද්ධානන් ති අප් පත් තම් පි කාලං. උභයත් ථාපි 
අච් චන් තසංමයො ත් මථ උපමයො වචනං. 

46. ඉදානි නවාකාරවාරානන් තරං මත නවාකාමර විහාය 

මහතුපටිච් චපච් චයපමදමහව මයොමජත් වා අවිජ්ජා යහතු, සඞ්ඛාරා

යහතුසමුප්පන්නාතිආදමයො තමයො වාරා නිද් දිට් ඨා. නවාකාරවාමර 
ජනකඋපත් ථම් භකවමසන පච් චමයො වුත් මතො. ඉධ පන මහතුවාරස් ස 

පච් චයවාරස් ස ච විසුං ආ තත් තා යහතූති ජනකපච් චයත් තං, පච්චයෙොති 
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උපත් ථම් භකපච් චයත් තං මවදිතබ් බං එමකකස් සාපි අවිජ් ජාදිකස ්ස 

පච් චයස ්ස උභයථා සම් භවමතො. පටිච් චවාමර අවිජ්ජා පටිච්චාති අත් තමනො 
උප් පාමද සඞ් ඛාරානං අවිජ් ජාමපක් ඛත් තා සඞ් ඛාමරහි අවිජ් ජා පටිමුඛං 
එතබ් බා  න් තබ් බාති පටිච් චා. එමතන අවිජ් ජාය සඞ් ඛාරුප් පාදනස ත් ථතා 

වුත් තා මහොති. සඞ්ඛාරා පටිච්චසමුප්පන්නාති සඞ් ඛාරා අවිජ් ජං පටිච් ච 

තදභිමුඛං පවත් තනමතො පටිමුඛං කත් වා න විහාය ස ං උප් පන් නා. එවං 
මසමසසුපි ලිඞ්  ානුරූමපන මයොමජතබ් බං. අවිජ් ජා පටිච් චාති 

උස් සුක් කවමසන වා පාමඨො, අත් මථො පමනත් ථ අවිජ් ජා අත් තමනො පච් චමය 
පටිච් ච පවත් තාති පාඨමසසවමසන මයොමජතබ් මබො. එවං මසමසසුපි. චතූසුපි 
ච එමතසු වාමරසු ද් වාදසන් නං පටිච් චසමුප් පාදඞ්  ානං පච් චයස් මසව වමසන 
ධම්  ට් ඨිතිඤාණස් ස නිද් දිසිතබ් බත් තා අවිජ් ජාදීනං එකාදසන් නංමයව 

අඞ්  ානං වමසන ධම්  ට් ඨිතිඤාණං නිද් දිට් ඨං, ජරා රණස් ස පන අන් මත 
ඨිතත් තා තස් ස වමසන න නිද් දිට් ඨං. ජරා රණස් සාපි 
මසොකපරිමදවදුක් ඛමදො නස් සුපායාසානං පච් චයත් තා ජරා රණං මතසං 
පච් චයං කත් වා උපපරික් ඛ ානස ්ස තස් සාපි ජරා රණස් ස වමසන 
ධම්  ට් ඨිතිඤාණං යුජ් ජමතව. 

47. ඉදානි තාමනව ද් වාදස පටිච් චසමුප් පාදඞ්  ානි වීසතිආකාරවමසන 
විභජිත් වා චතුසඞ් මඛපතියද් ධතිසන් ධිමයො දස් මසත් වා ධම්  ට් ඨිතිඤාණං 

නිද් දිසිතුකාම ො පුරිමකම්මභවස්මින් තිආදි ාහ. තත් ථ පුරිමකම්මභවස්මින් ති 

පුරිම  කම්  භමව, අතීතජාතියං කම්  භමව කරිය ාමනති අත් මථො. යමොයහො

අවිජ්ජාති මයො තදා දුක් ඛාදීසු ම ොමහො, මයන මූළ් මහො කම්  ං කමරොති, සා 

අවිජ් ජා. ආයූහනා සඞ්ඛාරාති තං කම්  ං කමරොන් තස් ස පුරි මචතනාමයො, 
යථා ‘‘දානං දස් සාමී’’ති චිත් තං උප් පාමදත් වා  ාසම් පි සංවච් ඡරම් පි 
දානූපකරණානි සජ් මජන් තස් ස උප් පන් නා පුරි මචතනාමයො. 
පටිග්  ාහකානං පන හත් මථ දක් ඛිණං පතිට් ඨාපයමතො මචතනා භමවොති 

වුච් චති. එකාවජ් ජමනසු වා ඡසු ජවමනසු මචතනා ආයූහනා සඞ් ඛාරා නා , 

සත් ත ජවමන මචතනා භමවො. යා කාචි වා පන මචතනා භමවො, 
තංසම් පයුත් තා ආයූහනා සඞ් ඛාරා නා . 

නිකන්තිතණ්හාති යා කම්  ං කමරොන් තස් ස තස් ස ඵමල උපපත් තිභමව 

නිකා නා පත් ථනා, සා තණ් හා නා . උපගමනං උපාදානන් ති යං 
කම්  භවස ්ස පච් චයභූතං ‘‘ඉ ස ්මිං නා  කම් ම  කමත කා ා 
සම් පජ් ජන් තී’’ති වා ‘‘ඉදං කත් වා අසුකස් මිං නා  ඨාමන කාම  

මසවිස් සාමී’’ති වා ‘‘අත් තා උච් ඡින් මනො සුඋච් ඡින් මනො මහොතී’’ති වා ‘‘සුඛී 
මහොතිං වි තපරිළාමහො’’ති වා ‘‘සීලබ් බතං සුමඛන පරිපූරතී’’ති වා පවත් තං 

උප  නං දළ් හ හණං, ඉදං උපාදානං නා . යචතනා භයවොති 

ආයූහනාවසාමන වුත් තා මචතනා භමවො නා . පුරිමකම්මභවස්මින් ති 

අතීතජාතියා කම්  භමව කරිය ාමන පවත් තා. ඉධ පටිසන්ධිො පච්චොති 
පච් චුප් පන් නපටිසන් ධියා පච් චයභූතා. 
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පටුන 

ඉධ පටිසන්ධි විඤ්ඤාණන් ති යං පච් චුප් පන් නභවස් ස 

භවන් තරපටිසන් ධානවමසන උප් පන් නත් තා පටිසන් ධීති වුච් චති, තං 

විඤ ්ඤාණං. ඔක්කන්ති නාමරූපන් ති යා  බ් මභ රූපාරූපධම්  ානං 

ඔක් කන් ති ආ න් ත් වා පවිසනං විය, ඉදං නා රූපං. පසායදො ආෙතනන් ති 

මයො පසන් නභාමවො, ඉදං ආයතනං. ජාතිග්  හමණන එකවචනං කතං. 

එමතන චක් ඛාදීනි පඤ් චායතනානි වුත් තානි. ‘‘පභස ්සරමිදං, භික් ඛමව, 

චිත් තං, තඤ් ච මඛො ආ න් තුමකහි උපක් කිමලමසහි උපක් කිලිට් ඨ’’න් ති )අ. 

නි. 1.49) එත් ථ භවඞ්  චිත් තං අධිප් මපතන් ති වචනමතො ඉධාපි 

 නායතනස ්ස විපාකභූතත් තා, තස් ස ච කිමලසකාලුස් සියාභාමවන 

පසන් නත් තා පසාදවචමනන  නායතනම් පි වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. ඵුට්යඨො 

ඵස්යසොති මයො ආරම්  ණං ඵුට් මඨො ඵුසන් මතො උප් පන් මනො, අයං ඵස් මසො. 

යවදයිතංයවදනාති යං පටිසන් ධිවිඤ් ඤාමණන වා සළායතනපච් චමයන වා 

ඵස් මසන සහ උප් පන් නං විපාකමවදයිතං, අයං මවදනා. ඉධුපපත්තිභවස්මිං

පුයරකතස්ස කම්මස්ස පච්චොති පච් චුප් පන් මන විපාකභමව අතීතජාතියං 
කතස් ස කම්  ස ්ස පච් චමයන පවත් තන් තීති අත් මථො. 

ඉධ පරිපක්කත්තා ආෙතනානන් ති පරිපක් කායතනස ්ස 

කම්  කරණකාමල ම ොහාදමයො දස් සිතා. ආෙතිං පටිසන්ධිොති අනා මත 

පටිසන් ධියා. ආයතිං පටිසන් ධි විඤ්ඤාණන් තිආදීනි වුත් තත් ථානි. 

කථං පන ද් වාදසහි පටිච් චසමුප් පාදඞ් ම හි ඉම  වීසති ආකාරා  හිතා 

මහොන් තීති? අවිජ් ජා සඞ් ඛාරාති ඉම  ද් මව අතීතමහතුමයො සරූපමතො වුත් තා. 

යස්  ා පන අවිද් වා පරිතස් සති, පරිතස් සිමතො උපාදියති, තස් සුපාදානපච් චයා 

භමවො, තස්  ා මතහි ද් වීහි  හිමතහි තණ් හුපාදානභවාපි  හිතාව මහොන් ති. 
පච් චුප් පන් මන විඤ් ඤාණනා රූපසළායතනඵස් සමවදනා සරූපමතො 

වුත් තාමයව. තණ් හුපාදානභවා පච් චුප් පන් නමහතුමයො සරූපමතො වුත් තා. 
භමව පන  හිමත තස් ස පුබ් බභා ා තංසම් පයුත් තා වා සඞ් ඛාරා  හිතාව 

මහොන් ති, තණ් හුපාදානග්  හමණන ච තංසම් පයුත් තා. යාය වා මූළ් මහො 

කම්  ං කමරොති, සා අවිජ් ජා  හිතාව මහොති. අනා මත ජාති ජරා රණන් ති 

ද් මව සරූමපන වුත් තානි, ජාතිජරා රණග්  හමණමනව පන විඤ් ඤාණාදීනි 
පඤ ්ච අනා තඵලානි  හිතාමනව මහොන් ති. මතසංමයව හි 
ජාතිජරා රණානීති එවං ද් වාදසහි අඞ් ම හි වීසති ආකාරා  හිතා මහොන් ති. 

‘‘අතීමත මහතමවො පඤ් ච, ඉදානි ඵලපඤ් චකං; 

ඉදානි මහතමවො පඤ් ච, ආයතිං ඵලපඤ් චක’’න් ති. – 

 ාථාය අයම වත් මථො වුත් මතො. ඉතියමති ඉති ඉම . ඉති ඉම ති වා පාමඨො. 

චතුසඞ්යඛයපති චතුමරො රාසී. අතීමත පඤ් ච මහතුධම්  ා එමකො 

මහතුසඞ් මඛමපො, පච් චුප් පන් මන පඤ් ච ඵලධම්  ා එමකො ඵලසඞ් මඛමපො, 
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පටුන 

පච් චුප් පන් මන පඤ් ච මහතුධම්  ා එමකො මහතුසඞ් මඛමපො, අනා මත පඤ් ච 
ඵලධම්  ා එමකො ඵලසඞ් මඛමපො. 

තයෙො අද්යධති තමයො කාමල. පඨ පඤ් චකවමසන අතීතකාමලො, 

දුතියතතියපඤ් චකවමසන පච් චුප් පන් නකාමලො, චතුත් ථපඤ් චකවමසන 
අනා තකාමලො මවදිතබ් මබො. 

තිසන්ධින් ති තමයො සන් ධමයො අස් සාති තිසන් ධි, තං තිසන් ධිං. 

අතීතමහතුපච් චුප් පන් නඵලාන න් තරා එමකො මහතුඵලසන් ධි, 

පච් චුප් පන් නඵලඅනා තමහතූන න් තරා එමකො ඵලමහතුසන් ධි, 
පච් චුප් පන් නමහතුඅනා තඵලාන න් තරා එමකො මහතුඵලසන් ධි. 

පටිච් චසමුප් පාදපාළියං සරූපමතො ආ තවමසන පන අවිජ් ජාසඞ් ඛාරා 

එමකො සඞ් මඛමපො, විඤ ්ඤාණනා රූපසළායතනඵස් සමවදනා දුතිමයො, 

තණ් හුපාදානභවා තතිමයො, ජාතිජරා රණං චතුත් මථො. අවිජ් ජාසඞ් ඛාරාති 

ද් මව අඞ්  ානි අතීතකාලානි, විඤ් ඤාණාදීනි භවාවසානානි අට් ඨ 

පච් චුප් පන් නකාලානි, ජාතිජරා රණන් ති ද් මව අනා තකාලානි. 

සඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණානං අන් තරා එමකො මහතුඵලසන් ධි, 

මවදනාතණ් හාන න් තරා එමකො ඵලමහතුසන් ධි, භවජාතීන න් තරා එමකො 
මහතුඵලසන් ධි. 

වීසතිො ආකායරහීති වීසතියා මකොට් ඨාමසහි. චතුසඞ් මඛමප ච තමයො 
අද් මධ ච තිසන් ධිං පටිච් චසමුප් පාදඤ් ච වීසතියා ආකාමරහි ජානාතීති 
සම් බන් මධො. 

ජානාතීති සුතානුසාමරන භාවනාරම් භඤාමණන ජානාති. පස්සතීති 
ඤාතම ව චක් ඛුනා දිට් ඨං විය හත් ථතමල ආ ලකං විය ච ඵුටං කත් වා 

ඤාමණමනව පස් සති. අඤ්ඤාතීති දිට් ඨ රියාමදමනව ආමසවනං 
කමරොන් මතො ඤාමණමනව ජානාති.  රියාදත් මථො හි එත් ථ ආකාමරො. 

පටිවිජ්ඣතීති භාවනාපාරිපූරියා නිට් ඨං පාමපන් මතො ඤාමණමනව පටිමවධං 

කමරොති. සලක් ඛණවමසන වා ජානාති, සරසවමසන පස් සති, 

පච් චුපට් ඨානවමසන අඤ ්ඤාති, පදට් ඨානවමසන පටිවිජ් ඣති. 

තත් ථ පටිච්චසමුප්පායදොති පච් චයධම්  ා මවදිතබ් බා. පටිච්චසමුප්පන්නා

ධම්මාති මතහි මතහි පච් චමයහි නිබ් බත් තධම්  ා. කථමිදං ජානිතබ් බන් ති 

මච? භ වමතො වචමනන. භ වතා හි 

පටිච් චසමුප් පාදපටිච් චසමුප් පන් නධම්  මදසනාසුත් මත – 

‘‘කතම ො ච, භික් ඛමව, පටිච් චසමුප් පාමදො, ජාතිපච් චයා, 

භික් ඛමව, ජරා රණං, උප් පාදා වා තථා තානං අනුප් පාදා වා 
තථා තානං ඨිතාව සා ධාතු ධම්  ට් ඨිතතා ධම්  නියා තා 
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ඉදප් පච් චයතා, තං තථා මතො අභිසම් බුජ් ඣති අභිසම ති, 
අභිසම් බුජ් ඣිත් වා අභිසම ත් වා ආචික් ඛති මදමසති පඤ් ඤාමපති 
පට් ඨමපති විවරති විභජති උත් තානීකමරොති ‘පස් සථා’ති චාහ. 

ජාතිපච් චයා, භික් ඛමව, ජරා රණං, භවපච් චයා, භික් ඛමව, 

ජාති…මප.… අවිජ් ජාපච් චයා, භික් ඛමව, සඞ් ඛාරා. උප් පාදා වා 
තථා තානං…මප.… උත් තානීකමරොති ‘පස් සථා’ති චාහ. 

අවිජ් ජාපච් චයා, භික් ඛමව, සඞ් ඛාරා. ඉති මඛො, භික් ඛමව, යා තත්රත 

ථතා අවිතථතා අනඤ් ඤථතා ඉදප් පච් චයතා. අයං වුච් චති, භික් ඛමව, 

පටිච් චසමුප් පාමදො’’ති )සං. නි. 2.20) – 

එවං පටිච් චසමුප් පාදං මදමසන් මතන තථතාදීහි මවවචමනහි පච් චයධම්  ාව 
පටිච් චසමුප් පාමදොති වුත් තා. තස්  ා ජරා රණාදීනං පච් චයලක් ඛමණො 

පටිච් චසමුප් පාමදො, දුක් ඛානුබන් ධනරමසො කුම්  ග්  පච් චුපට් ඨාමනො, අයම් පි 
සපච් චයත් තා අත් තමනො විමසසපච් චයපදට් ඨාමනො. 

උප්පාදා වා අනුප්පාදා වාති උප් පාමද වා අනුප් පාමද වා, තථා මතසු 

උප් පන් මනසුපි අනුප් පන් මනසුපීති අත් මථො. ඨිතාවසාධාතූති ඨිමතොව මසො 

පච් චයසභාමවො, න කදාචි ජාතිජරා රණස් ස පච් චමයො න මහොතීති අත් මථො. 

ධම්මට්ඨිතතා ධම්මනිොමතා ඉදප්පච්චෙතාති ජාතිපච් චමයොමයව. 
ජාතිපච් චමයන හි ජරා රණසඞ් ඛාමතො පච් චයසමුප් පන් නධම් ම ො 

තදායත් තතාය තිට් ඨති, ජාතිපච් චමයොව ජරා රණධම්  ං නියම ති, තස්  ා 
ජාති ‘‘ධම්  ට් ඨිතතා ධම්  නියා තා’’ති වුච් චති. ජාතිමයව ඉ ස් ස 

ජරා රණස් ස පච් චමයොති ඉදප් පච් චමයො, ඉදප් පච් චමයොව ඉදප්පච්චෙතා. 

තන් ති තං පච් චයං. අභිසම්බුජ්ඣතීති ඤාමණන අභිසම් බුජ් ඣති. 

අභිසයමතීති ඤාමණන අභිස ා ච් ඡති. ආචික්ඛතීති කමථති. යදයසතීති 

දස් මසති. පඤ්ඤායපතීති ජානාමපති. පට්ඨයපතීති ඤාණමුමඛ ඨමපති. 

විවරතීති විවරිත් වා දස් මසති. විභජතීති විභා මතො දස් මසති. 

උත්තානීකයරොතීති පාකටං කමරොති. ඉති යඛොති එවං මඛො. ො තත්රාති යා 

මතසු ‘‘ජාතිපච් චයා ජරා රණ’’න් තිආදීසු. මසො පනායං පටිච් චසමුප් පාමදො 
මතහි මතහි පච් චමයහි අනූනාධිමකමහව තස් ස තස ්ස ධම්  ස් ස සම් භවමතො 

තථතාති, සා ග් ගිං උප මතසු පච් චමයසු මුහුත් තම් පි තමතො 

නිබ් බත් තනධම්  ානං අසම් භවාභාවමතො අවිතථතාති, අඤ් ඤධම්  පච් චමයහි 

අඤ ්ඤධම්  ානුප් පත් තිමතො අනඤ්ඤථතාති, යථාවුත් තානං එමතසං 

ජරා රණාදීනං පච් චයමතො වා පච් චයසමූහමතො වා ඉදප්පච්චෙතාති වුත් මතො. 

තත්රායං වචනත් මථො – ඉම සං පච් චයා ඉදප් පච් චයා, ඉදප් පච් චයා එව 

ඉදප් පච් චයතා, ඉදප් පච් චයානං වා සමූමහො ඉදප් පච් චයතා. ලක් ඛණං 
පමනත් ථ සද් දසත් ථමතො මවදිතබ් බන් ති. 

ධම්  ට් ඨිතිඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. සම්මසනඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

48. සම්  සනඤාණනිද් මදමස ෙං කිඤ්චීති අනවමසසපරියාදානං. 

රූපන් ති අතිප් පසඞ්  නිය නං. එවං පදද් වමයනාපි රූපස් ස 
අමසසපරිග්  මහො කමතො මහොති. අථස් ස අතීතාදිනා විභා ං ආරභති. තඤ් හි 
කිඤ් චි අතීතං කිඤ් චි අනා තාදිමභදන් ති. එස නමයො මවදනාදීසුපි. තත් ථ 

රූපං තාව අද් ධාසන් තතිස යඛණවමසන චතුධා අතීතං නා  මහොති, තථා 

අනා තපච් චුප් පන් නං. තත් ථ අද්ධාවයසන තාව එකස් ස එකස ්මිං භමව 

පටිසන් ධිමතො පුබ් මබ අතීතං, චුතිමතො උද් ධං අනා තං, උභින් න න් තමර 

පච් චුප් පන් නං. සන්තතිවයසන සභා එකඋතුසමුට් ඨානං 

එකාහාරසමුට් ඨානඤ් ච පුබ් බාපරියභාමවන වත් ත ානම් පි පච් චුප් පන් නං, 

තමතො පුබ් මබ විසභා උතුආහාරසමුට් ඨානං අතීතං, පච් ඡා අනා තං. 

චිත් තජං එකවීථිඑකජවනඑකස ාපත් තිසමුට් ඨානං පච් චුප් පන් නං, තමතො 

පුබ් මබ අතීතං, පච් ඡා අනා තං, කම්  සමුට් ඨානස් ස පාටිමයක් කං 

සන් තතිවමසන අතීතාදිමභමදො නත් ථි, මතසඤ් මඤව පන 
උතුආහාරචිත් තසමුට් ඨානානං උපත් ථම් භනවමසන තස් ස අතීතාදිභාමවො 

මවදිතබ් මබො. සමෙවයසන එකමුහුත් තපුබ් බණ් හසායන් හරත් තින් දිවාදීසු 

ස මයසු සන් තානවමසන පවත් ත ානං තං තං ස යං පච් චුප් පන් නං නා , 

තමතො පුබ් මබ අතීතං, පච් ඡා අනා තං. ඛණවයසන 

උප් පාදාදිඛණත් තයපරියාපන් නං පච් චුප් පන් නං, තමතො පුබ් මබ අනා තං, 

පච් ඡා අතීතං. අපිච අතික් කන් තමහතුපච් චයකිච් චං අතීතං, 

නිට් ඨිතමහතුකිච් ච නිට් ඨිතපච් චයකිච් චං පච් චුප් පන් නං, 

උභයකිච් ච සම් පත් තං අනා තං. සකිච් චක් ඛමණ වා පච් චුප් පන් නං, තමතො 

පුබ් මබ අනා තං, පච් ඡා අතීතං. එත් ථ ච ඛණාදිකථාව නිප් පරියායා මසසා 
සපරියායා. 

අජ්ඣත්තන් ති පඤ් චසුපි ඛන් මධසු ඉධ නියකජ් ඣත් තං අධිප් මපතං, 
තස්  ා අත් තමනො සන් තාමන පවත් තං පාටිපුග්  ලිකං රූපං අජ් ඣත් තන් ති 
මවදිතබ් බං. තමතො බහිභූතං පන ඉන් ද්රියබද් ධං වා අනින් ද්රියබද් ධං වා රූපං 

බහිද්ධා නා . ඔළාරිකන් ති 

චක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකායරූපසද් ද න් ධරසමඵොට් ඨබ් බසඞ් ඛාතා 
පථවීමතමජොවාමයො චාති ද් වාදසවිධං රූපං ඝට් ටනවමසන  මහතබ් බමතො 
ඔළාරිකං. මසසං පන ආමපොධාතු ඉත් ථින් ද්රියං පුරිසින් ද්රියං ජීවිතින් ද්රියං 
හදයවත් ථු ඔජා ආකාසධාතු කායවිඤ් ඤත් ති වචීවිඤ් ඤත් ති රූපස් ස ලහුතා 
මුදුතා කම්  ඤ ්ඤතා උපචමයො සන් තති ජරතා අනිච් චතාති මසොළසවිධං රූපං 

ඝට් ටනවමසන අ මහතබ් බමතො සුඛුමං. හීනං වා පණීතං වාති එත් ථ 
හීනපණීතභාමවො පරියායමතො නිප් පරියායමතො ච. තත් ථ අකනිට් ඨානං 

රූපමතො සුදස් සීනං රූපං හීනං, තමදව සුදස් සානං රූපමතො පණීතං. එවං යාව 

නරකසත් තානං රූපං, තාව පරියායමතො හීනපණීතතා මවදිතබ් බා. 

නිප් පරියායමතො පන යත් ථ අකුසලවිපාකං උප් පජ් ජති, තං හීනං. යත් ථ 
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කුසලවිපාකං, තං පණීතං. ෙංදූයරසන්තියක වාති එත් ථ යං සුඛු ං, තමදව 

දුප් පටිවිජ් ඣසභාවත් තා දූමර. යං ඔළාරිකං, තමදව සුප් පටිවිජ් ඣසභාවත් තා 
සන් තිමක. 

සබ්බං රූපං අනිච්චයතො වවත්යථති එකං සම්මසනං, දුක්ඛයතො

වවත්යථති එකං සම්මසනං, අනත්තයතො වවත්යථති එකං සම්මසනන් ති 
එත් ථ අයං භික් ඛු ‘‘යං කිඤ් චි රූප’’න් ති එවං අනිය නිද් දිට් ඨං සබ් බම් පි 
රූපං අතීතත් තිමකන මචව චතූහි අජ් ඣත් තාදිදුමකහි චාති එකාදසහි 
ඔකාමසහි පරිච් ඡින් දිත් වා සබ් බං රූපං අනිච් චමතො වවත් මථති අනිච් චන් ති 

සම්  සති. කථං? පරමතො වුත් තනමයන. වුත් තඤ් මහතං – ‘‘රූපං 

අතීතානා තපච් චුප් පන් නං අනිච් චං ඛයට් මඨනා’’ති )පටි.  . 1.48). තස්  ා 

එස යං අතීතං රූපං, තං යස්  ා අතීමතමයව ඛීණං, නයි ං භවං සම් පත් තන් ති 

අනිච් චං ඛයට් මඨන, යං අනා තං රූපං අනන් තරභමව නිබ් බත් තිස් සති, 

තම් පි තත් මථව ඛීයිස් සති, න තමතො පරං භවං  මිස් සතීති අනිච් චං 

ඛයට් මඨන, යං පච් චුප් පන් නං රූපං, තං ඉමධව ඛීයති, න ඉමතො  ච් ඡතීති 

අනිච් චං ඛයට් මඨන, යං අජ් ඣත් තං රූපං, තම් පි අජ් ඣත් තම ව ඛීයති, න 

බහිද් ධාභාවං  ච් ඡතීති අනිච් චං ඛයට් මඨන, යං බහිද් ධා ඔළාරිකං සුඛු ං 

හීනං පණීතං දූමර සන් තිමක, තම් පි එත් මථව ඛීයති, න දූරභාවං  ච් ඡතීති 
අනිච් චං ඛයට් මඨනාති සම්  සති. ඉදං සබ් බම් පි ‘‘අනිච් චං ඛයට් මඨනා’’ති 

එතස ්ස වමසන එකං සම්  සනං, පමභදමතො පන එකාදසවිධං මහොති. 

සබ් බම ව මචතං දුක් ඛං භයට් මඨනාති සම්  සති. භෙට්යඨනාති 

සප් පටිභයතාය. යඤ් හි අනිච් චං, තං භයාවහං මහොති සීමහොප සුත් මත )අ. නි. 

4.33; සං. නි. 3.78) මදවානං විය. ඉති ඉදම් පි ‘‘දුක් ඛං භයට් මඨනා’’ති 

එතස ්ස වමසන එකං සම්  සනං, පමභදමතො පන එකාදසවිධං මහොති. 

යථා ච දුක් ඛං, එවං සබ් බම් පි තං අනත් තා අසාරකට් මඨනාති සම්  සති. 

අසාරකට්යඨනාති ‘‘අත් තා නිවාසී කාරමකො මවදමකො සයංවසී’’ති එවං 

පරිකප් පිතස ්ස අත් තසාරස් ස අභාමවන. යඤ් හි අනිච් චං දුක් ඛං, අත් තමනොපි 

අනිච් චතං වා උදයබ් බයපීළනං වා වාමරතුං න සක් මකොති, කුමතො තස් ස 

කාරකාදිභාමවො. මතනාහ – ‘‘රූපඤ් ච හිදං, භික් ඛමව, අත් තා අභවිස් ස, 

නයිදං රූපං ආබාධාය සංවත් මතයයා’’තිආදි )සං. නි. 3.59). ඉති ඉදං 

‘‘අනත් තා අසාරකට් මඨනා’’ති එතස ්ස වමසන එකං සම්  සනං, පමභදමතො 
පන එකාදසවිධං මහොති. එමසව නමයො මවදනාදීසු. ඉති එමකකස ්මිං ඛන් මධ 
එකාදස එකාදස කත් වා පඤ් චසු ඛන් මධසු පඤ් චපඤ ්ඤාස සම්  සනානි 

මහොන් ති, අනිච් චමතො පඤ් චපඤ් ඤාස, දුක් ඛමතො පඤ් චපඤ ්ඤාස, 
අනත් තමතො පඤ් චපඤ් ඤාසාති තිවිධානුපස් සනාවමසන සබ් බානි 
පඤ ්චසට් ඨිසතසම්  සනානි මහොන් ති. 
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මකචි පන ‘‘සබ් බං රූපං, සබ් බං මවදනං, සබ් බං සඤ් ඤං, සබ් මබ 

සඞ් ඛාමර, සබ් බං විඤ් ඤාණන් ති පදම් පි පක් ඛිපිත් වා එමකකස් මිං ඛන් මධ 

ද් වාදස ද් වාදස කත් වා පඤ් චසු සට් ඨි, අනුපස් සනාමතො 
අසීතිසතසම්  සනානී’’ති වදන් ති. 

අතීතාදිවිභාම  පමනත් ථ සන් තතිවමසන ඛණාදිවමසන ච මවදනාය 

අතීතානා තපච් චුප් පන් නභාමවො මවදිතබ් මබො. තත් ථ සන්තතිවයසන 

එකවීථිඑකජවනඑකස ාපත් තිපරියාපන් නා එකවිධවිසයස ාමයො ප් පවත් තා 

ච පච් චුප් පන් නා, තමතො පුබ් මබ අතීතා, පච් ඡා අනා තා. ඛණාදිවයසන 
ඛණත් තයපරියාපන් නා පුබ් බන් තාපරන් ත ජ් ඣ තා සකිච් චඤ ්ච කුරු ානා 

මවදනා පච් චුප් පන් නා, තමතො පුබ් මබ අතීතා, පච් ඡා අනා තා. 
අජ් ඣත් තබහිද් ධාමභමදො නියකජ් ඣත් තවමසමනව මවදිතබ් මබො. 

ඔළාරිකසුඛු භාමවො ‘‘අකුසලා මවදනා ඔළාරිකා, කුසලාබයාකතා 

මවදනා සුඛු ා’’තිආදිනා )විභ. 4) නමයන විභඞ් ම  වුත් මතන 

ජාතිසභාවපුග්  ලමලොකියමලොකුත් තරවමසන මවදිතබ් මබො. ජාතිවයසන 

තාව අකුසලා මවදනා සාවජ් ජකිරියමහතුමතො, කිමලසසන් තාපභාවමතො ච 

අවූපසන් තවුත් තීති කුසලමවදනාය ඔළාරිකා, සබයාපාරමතො සඋස් සාහමතො 
සවිපාකමතො කිමලසසන් තාපභාවමතො සාවජ් ජමතො ච විපාකාබයාකතාය 

ඔළාරිකා, සවිපාකමතො කිමලසසන් තාපභාවමතො සබයාබජ් ඣමතො 
සාවජ් ජමතො ච කිරියාබ් යාකතාය ඔළාරිකා. කුසලාබයාකතා පන 
වුත් තවිපරියායමතො අකුසලාය මවදනාය සුඛු ා. ද් මවපි කුසලාකුසලා 
මවදනා සබයාපාරමතො සඋස් සාහමතො සවිපාකමතො ච යථාමයො ං දුවිධායපි 

අබයාකතාය ඔළාරිකා, වුත් තවිපරියාමයන දුවිධාපි අබයාකතා තාහි සුඛු ා. 
එවං තාව ජාතිවමසන ඔළාරිකසුඛු තා මවදිතබ් බා. 

සභාවවයසන පන දුක් ඛා මවදනා නිරස් සාදමතො සවිප් ඵාරමතො 

මඛොභකරණමතො උබ් මබජනීයමතො අභිභවනමතො ච ඉතරාහි ද් වීහි ඔළාරිකා, 
ඉතරා පන ද් මව සාතමතො සන් තමතො පණීතමතො  නාපමතො  ජ් ඣත් තමතො 
ච යථාමයො ං දුක් ඛාය සුඛු ා. උමභො පන සුඛදුක් ඛා සවිප් ඵාරමතො 

උබ් මබජනීයමතො මඛොභකරණමතො පාකටමතො ච අදුක් ඛ සුඛාය ඔළාරිකා, 
සා වුත් තවිපරියාමයන තදුභයමතො සුඛු ා. එවං සභාවවමසන 

ඔළාරිකසුඛු තා මවදිතබ් බා. 

පුග්ගලවයසන පන අස ාපන් නස ්ස මවදනා නානාරම්  මණ 

වික් ඛිත් තභාවමතො ස ාපන් නස ්ස මවදනාය ඔළාරිකා, විපරියාමයන ඉතරා 
සුඛු ා. එවං පුග්  ලවමසන ඔළාරිකසුඛු තා මවදිතබ් බා. 

යලොකිෙයලොකුත්තරවයසන පන සාසවා මවදනා මලොකියා, සා 
ආසවුප් පත් තිමහතුමතො ඔඝනියමතො මයො නියමතො  න් ථනියමතො 
නීවරණියමතො උපාදානියමතො සංකිමලසිකමතො පුථුජ් ජනසාධාරණමතො ච 
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අනාසවාය ඔළාරිකා, අනාසවා ච විපරියාමයන සාසවාය සුඛු ා. එවං 
මලොකියමලොකුත් තරවමසන ඔළාරිකසුඛු තා මවදිතබ් බා. 

තත් ථ ජාතිආදිවමසන සම් මභමදො පරිහරිතබ් මබො. 
අකුසලවිපාකකායවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තා හි මවදනා ජාතිවමසන 
අබයාකතත් තා සුඛු ාපි ස ානා සභාවාදිවමසන ඔළාරිකා මහොති. 
වුත් තඤ ්මහතං – 

‘‘අබයාකතා මවදනා සුඛු ා, දුක් ඛා මවදනා ඔළාරිකා. 

ස ාපන් නස් ස මවදනා සුඛු ා, අස ාපන් නස ්ස මවදනා ඔළාරිකා. 

අනාසවා මවදනා සුඛු ා, සාසවා මවදනා ඔළාරිකා’’ති )විභ. 11). 

යථා ච දුක් ඛා මවදනා, එවං සුඛාදමයොපි. තාපි හි ජාතිවමසන ඔළාරිකා, 
සභාවාදිවමසන සුඛු ා මහොන් ති. තස්  ා යථා ජාතිආදිවමසන සම් මභමදො න 

මහොති, තථා මවදනානං ඔළාරිකසුඛු තා මවදිතබ් බා. මසයයථිදං, අබයාකතා 

ජාතිවමසන කුසලාකුසලාහි සුඛු ා. තත් ථ කත ා අබයාකතා? කිං දුක් ඛා? 

කිං සුඛා? කිං ස ාපන් නස ්ස? කිං අස ාපන් නස ්ස? කිං සාසවා? කිං 

අනාසවාති? එවං සභාවාදිමභමදො න පරා සිතබ් මබො. එස නමයො සබ් බත් ථ. 

අපිච ‘‘තං තං වා පන මවදනං උපාදායුපාදාය මවදනා ඔළාරිකා සුඛු ා 
දට් ඨබ් බා’’ති වචනමතො අකුසලාදීසුපි මලොභසහ තාය මදොසසහ තා මවදනා 

අග් ගි විය නිස් සයදහනමතො ඔළාරිකා, මලොභසහ තා සුඛු ා. මදොසසහ තාපි 

නියතා ඔළාරිකා, අනියතා සුඛු ා. නියතාපි කප් පට් ඨිතිකා ඔළාරිකා, ඉතරා 

සුඛු ා. කප් පට් ඨිතිකාසුපි අසඞ් ඛාරිකා ඔළාරිකා, ඉතරා සුඛු ා. 

මලොභසහ තා පන දිට් ඨිසම් පයුත් තා ඔළාරිකා, ඉතරා සුඛු ා. සාපි නියතා 

කප් පට් ඨිතිකා අසඞ් ඛාරිකා ඔළාරිකා, ඉතරා සුඛු ා. අවිමසමසන ච අකුසලා 

බහුවිපාකා ඔළාරිකා, අප් පවිපාකා සුඛු ා. කුසලා පන අප් පවිපාකා ඔළාරිකා, 
බහුවිපාකා සුඛු ා. 

අපිච කා ාවචරකුසලා ඔළාරිකා, රූපාවචරා සුඛු ා, තමතො අරූපාවචරා, 

තමතො මලොකුත් තරා. කා ාවචරා ච දාන යා ඔළාරිකා, සීල යා සුඛු ා. 

සීල යාපි ඔළාරිකා, තමතො භාවනා යා සුඛු ා. භාවනා යාපි දුමහතුකා 

ඔළාරිකා, තිමහතුකා සුඛු ා. තිමහතුකාපි සසඞ් ඛාරිකා ඔළාරිකා, 

අසඞ් ඛාරිකා සුඛු ා. රූපාවචරා ච පඨ ජ් ඣානිකා ඔළාරිකා…මප.… 
පඤ ්ච ජ් ඣානිකා සුඛු ාව. අරූපාවචරා ච ආකාසානඤ් චායතනසම් පයුත් තා 
ඔළාරිකා…මප.… මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසම් පයුත් තා සුඛු ාව. 
මලොකුත් තරා ච මසොතාපත් ති ග්  සම් පයුත් තා ඔළාරිකා…මප.… 

අරහත් ත ග්  සම් පයුත් තා සුඛු ාව. එස නමයො 
තංතංභූමිවිපාකකිරියාමවදනාසු දුක් ඛාදිඅස ාපන් නාදිසාසවාදිවමසන 

වුත් තමවදනාසු ච. ඔකාසවමසන වාපි නිරමය දුක් ඛා ඔළාරිකා, 
තිරච් ඡානමයොනියං සුඛු ා…මප.… පරනිම් මිතවසවත් තීසු සුඛු ාව. යථා ච 
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පටුන 

දුක් ඛා, එවං සුඛාපි සබ් බත් ථ යථානුරූපං මයොමජතබ් බා. වත් ථුවමසන චාපි 

හීනවත් ථුකා යා කාචි මවදනා ඔළාරිකා, පණීතවත් ථුකා සුඛු ා. 

හීනපණීතමභමද යා ඔළාරිකා, සා හීනා. යා ච සුඛු ා, සා පණීතාති දට් ඨබ් බා. 

දූරසන් තිකපමද පන ‘‘අකුසලා මවදනා කුසලාබයාකතාහි මවදනාහි 

දූමර, අකුසලා මවදනා අකුසලාය මවදනාය සන් තිමක’’තිආදිනා (විභ. 13) 
නමයන විභඞ් ම  විභත් තා. තස්  ා අකුසලා මවදනා විසභා මතො 

අසංසට් ඨමතො අසරික් ඛමතො ච කුසලාබයාකතාහි දූමර, තථා කුසලාබයාකතා 
අකුසලාය. එස නමයො සබ් බවාමරසු. අකුසලා පන මවදනා සභා මතො 
සංසට් ඨමතො සරික් ඛමතො ච අකුසලාය සන් තිමකති ඉදං මවදනාය 
අතීතාදිවිභාම  විත් ථාරකථාමුඛං. තංතංමවදනාසම් පයුත් තානං පන 
සඤ ්ඤාදීනම් පි එතං එවම ව මවදිතබ් බං. 

මය පමනත් ථ මවදනාදීසු චක්ඛු…යප.… ජරාමරණන් ති මපයයාමලන 

සංඛිත් මතසු ච ධම් ම සු මලොකුත් තරධම්  ා ආ තා, මත අසම්  සනූප ත් තා 
ඉ ස ්මිං අධිකාමර න  මහතබ් බා. මත පන මකවලං මතන මතන පමදන 
සඞ්  හිතධම්  දස් සනවමසන ච අභිඤ් මඤයයනිද් මදමස ආ තනමයන ච 

වුත් තා. මයපි ච සම්  සනූප ා, මතසු මය යස් ස පාකටා මහොන් ති, සුමඛන 

පරිග්  හං  ච් ඡන් ති, මතසු මතන සම්  සනං ආරභිතබ් බං. 
ජාතිජරා රණවමසන විසුං සම්  සනාභාමවපි ජාතිජරා රණවන් මතසුමයව 

පන සම්  සිමතසු තානිපි සම්  සිතානි මහොන් තීති පරියාමයන මතසම් පි 

වමසන සම්  සනං වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං

අනිච්චයතො වවත්යථතීතිආදිනා නමයන අතීතත් තිකස් මසව ච වමසන 
සම්  සනස ්ස වුත් තත් තා අජ් ඣත් තාදිමභදං අනා සිත් වාපි 
අතීතත් තිකස ්මසව වමසන පරිච් ඡින් දිත් වාපි අනිච් චාදිමතො සම්  සනං 
කාතබ් බම ව. 

යං පන අනිච් චං, තං යස්  ා නිය මතො සඞ් ඛතාදිමභදං මහොති, මතනස ්ස 

පරියායදස් සනත් ථං, නානාකාමරහි වා  නසිකාරප් පවත් තිදස් සනත් ථං රූපං

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අනිච්චං සඞ්ඛතන් තිආදි ාහ. තඤ් හි හුත් වා 

අභාවට් මඨන අනිච්චං, අනිච් චන් තිකතාය ආදිඅන් තවන් තතාය වා අනිච් චං. 

පච් චමයහි ස ා න් ත් වා කතත් තා සඞ්ඛතං. පච් චමය පටිච් ච නිස ්සාය ස ං, 

සහ වා උප් පන් නත් තා පටිච්චසමුප්පන්නං. එමතන පච් චමයහි කමතපි 

පච් චයානං අබයාපාරතං දස් මසති. ඛෙධම්මන් ති ඛීයනධම්  ං ඛීයනපකතිකං. 

වෙධම්මන් ති නස ්සනධම්  ං. නයිදං  න් දීභාවක් ඛයවමසන ඛයධම්  ං, 
මකවලං වි  නපකතිකං. පහූතස් ස  න් දීභාමවොපි හි මලොමක ඛමයොති 

වුච් චති. විරාගධම්මන් ති නයිදං කුහිඤ් චි   නවමසන වයධම්  ං, මකවලං 
සභාවාතික් ක නපකතිකං. ‘‘විරාම ො නා  ජිගුච් ඡනං වා ස තික් කම ො 

වා’’ති හි වුත් තං. නියරොධධම්මන් ති නයිදං සභාවාතික් කම න 

පුනරාවත් තිධම්  ං, මකවලං අපුනරාවත් තිනිමරොමධන 
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නිරුජ් ඣනපකතිකන් ති පුරි පුරි පදස් ස අත් ථවිවරණවමසන 
පච් ඡි පච් ඡි පදං වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

අථ වා එකභවපරියාපන් නරූපභඞ්  වමසන ඛයධම්  ං, 

එකසන් තතිපරියාපන් නරූපක් ඛයවමසන වයධම්  ං, රූපස් ස 

ඛණභඞ්  වමසන විරා ධම්  ං, තිණ් ණම් පි අපුනප් පවත් තිවමසන 
නිමරොධධම්  න් තිපි මයොමජතබ් බං. 

ජරාමරණං අනිච්චන් තිආදීසු ජරා රණං න අනිච් චං, අනිච් චසභාවානං 
පන ඛන් ධානං ජරා රණත් තා අනිච් චං නා  ජාතං. සඞ් ඛතාදීසුපි එමසව 
නමයො. අන් තරමපයයාමල ජාතියාපි අනිච් චාදිතාය එමසව නමයො. 

ජාතිපච්චො ජරාමරණන් තිආදි න විපස් සනාවමසන වුත් තං, මකවලං 
පටිච් චසමුප් පාදස් ස එමකකඅඞ්  වමසන සඞ් ඛිපිත් වා වවත් ථානමතො 
සම්  සනඤාණං නා  මහොතීති පරියාමයන වුත් තං. න පමනතං 

කලාපසම්  සනඤාණං ධම්  ට් ඨිතිඤාණම ව තං මහොතීති. අසති ජාතිොති 

ලිඞ්  විපල් ලාමසො කමතො, අසතියා ජාතියාති වුත් තං මහොති. අසති 

සඞ්ඛායරසූති වචනවිපල් ලාමසො කමතො, අසන් මතසු සඞ් ඛාමරසූති වුත් තං 

මහොති. භවපච්චො ජාති, අසතීතිආදි ‘‘භවපච් චයා ජාති, අසති භමව නත් ථි 
ජාතී’’තිආදිනා නමයන මයොමජතබ් බං. 

සම්  සනඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. උදෙබ්බෙඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

49. ඉදානි අනන් තරං වුත් තස් ස සම්  සනඤාණස් ස නානානමයහි 
භාවනාථිරකරමණන පාරං  න් ත් වා ඨිමතන අනිච් චාදිමතො දිට් මඨ සඞ් ඛාමර 
උදයබ් බමයන පරිච් ඡින් දිත් වා අනිච් චාදිමතො විපස් සනත් ථං වුත් තස ්ස 

උදයබ් බයානුපස් සනාඤාණස් ස නිද් මදමස ජාතං රූපන් තිආදීසු 

සන් තතිවමසන යථාසකං පච් චමයහි නිබ් බත් තං රූපං. තස්ස ජාතස ්ස රූපස් ස 

නිබ්බත්තිලක්ඛණං ජාතිං උප් පාදං අභිනවාකාරං උදයෙොති, 

විපරිණාමලක්ඛණං ඛයං භඞ්  ං වයෙොති, අනුපස්සනා පුනප් පුනං නිසා නා, 
උදයබ් බය අනුපස් සනාඤාණන් ති අත් මථො. මවදනාදීසුපි එමසව නමයො. 
ජාතිජරා රණවන් තානංමයව උදයබ් බයස ්ස පරිග්  මහතබ් බත් තා 

ජාතිජරා රණානං උදයබ් බයාභාවමතො ජාතිජරා රණං අනා සිත් වා ජාතං

චක්ඛු…යප.… ජායතො භයවොති මපයයාලං කතං. මසො එවං පඤ් චන් නං 
ඛන් ධානං උදයබ් බයං පස් සන් මතො එවං ජානාති ‘‘ඉම සං ඛන් ධානං 

උප් පත් තිමතො පුබ් මබ අනුප් පන් නානං රාසි වා නිචමයො වා නත් ථි, 

උප් පජ් ජ ානානම් පි රාසිමතො වා නිචයමතො වා ආ  නං නා  නත් ථි, 

නිරුජ් ඣ ානානම් පි දිසාවිදිසා  නං නා  නත් ථි, නිරුද් ධානම් පි එකස ්මිං 
ඨාමන රාසිමතො නිචයමතො නිධානමතො අවට් ඨානං නා  නත් ථි. යථා පන 
වීණාය වාදිය ානාය උප් පන් නස ්ස සද් දස ්ස මනව උප් පත් තිමතො පුබ් මබ 
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සන් නිචමයො අත් ථි, න උප් පජ් ජ ාමනො සන් නිචයමතො ආ මතො, න 

නිරුජ් ඣ ානස ්ස දිසාවිදිසා  නං අත් ථි, න නිරුද් මධො කත් ථචි සන් නිචිමතො 

තිට් ඨති, අථ මඛො වීණඤ් ච උපවීණඤ් ච පුරිසස් ස ච තජ් ජං වායා ං පටිච් ච 

අහුත් වා සම් මභොති, හුත් වා පටිමවති, එවං සබ් මබපි රූපාරූපිමනො ධම්  ා 

අහුත් වා සම් මභොන් ති, හුත් වා පටිමවන් තී’’ති. 

50. එවං සඞ් මඛපමතො උදයබ් බයදස් සනං දස් මසත් වා ඉදානි විත් ථාරමතො 

දස් මසතුං පඤ්චන්නං ඛන්ධානං උදෙං පස්සන්යතො කති ලක්ඛණානි 

පස්සතීතිආදීහි රාසිමතො  ණනං පුච් ඡිත් වා, පඤ ්චන් නං ඛන් ධානං උදයං 

පස් සන් මතො පඤ්චවීසති ලක්ඛණානි පස්සතීතිආදීහි රාසිමතොව  ණනං 

විස් සජ් මජත් වා, පුන රූපක්ඛන්ධස්ස උදෙං පස්සන්යතො කති ලක්ඛණානි

පස්සතීතිආදීහි විභා මතො  ණනං පුච් ඡිත් වා රූපක්ඛන්ධස්ස උදෙං

පස්සන්යතො පඤ්ච ලක්ඛණානි පස්සතීතිආදීහි විභා මතො  ණනං 

විස් සජ් මජත් වා, පුන රූපක්ඛන්ධස්ස උදෙං පස්සන්යතො කතමානි පඤ්ච

ලක්ඛණානි පස්සතීතිආදීහි ලක් ඛණවිභා ං පුච් ඡිත් වා විස් සජ් ජනං කතං. 

තත් ථ අවිජ්ජාසමුදො රූපසමුදයෙොති ‘‘පුරි කම්  භවස් මිං ම ොමහො 
අවිජ් ජා’’ති වුත් තාය අවිජ් ජාය සති ඉ ස් මිං භමව රූපස් ස උප් පාමදො මහොතීති 

අත් මථො. පච්චෙසමුදෙට්යඨනාති පච් චයස් ස උප් පන් නභාමවනාති අත් මථො. 

අවිජ් ජාතණ් හාකම්  ානි මචත් ථ ඉධ පටිසන් ධිමහතුභූතා අතීතපච් චයා. 
ඉම සු ච තීසු  හිමතසු සඞ් ඛාරුපාදානානි  හිතාමනව මහොන් ති. 

ආහාරසමුදොති පවත් තිපච් චමයසු කබළීකාරාහාරස් ස බලවත් තා මසොමයව 
 හිමතො. තස් මිං පන  හිමත පවත් තිමහතුභූතානි උතුචිත් තානිපි  හිතාමනව 

මහොන් ති. නිබ්බත්තිලක්ඛණන් ති අද් ධාසන් තතිඛණවමසන රූපස් ස උප් පාදං, 

උප් පාමදොමයව සඞ් ඛතලක් ඛණත් තා ලක් ඛණන් ති ච වුත් මතො. පඤ්ච 

ලක්ඛණානීති අවිජ් ජා තණ් හා කම්  ාහාරා නිබ් බත් ති චාති ඉ ානි පඤ් ච 
ලක් ඛණානි. අවිජ් ජාදමයොපි හි රූපස් ස උදමයො ලක් ඛීයති එමතහීති 

ලක් ඛණානි. නිබ් බත් ති පන සඞ් ඛතලක් ඛණම ව, තම් පි සඞ් ඛතන් ති 
ලක් ඛීයති එමතනාති ලක් ඛණං. 

අවිජ්ජානියරොධාරූපනියරොයධොති අනා තභවස් ස පච් චයභූතාය ඉ ස් මිං 
භමව අවිජ් ජාය අරහත් ත ග්  ඤාමණන නිමරොමධ කමත පච් චයාභාවා 
අනා තස ්ස රූපස් ස අනුප් පාමදො නිමරොමධො මහොතීති අත් මථො. 

පච්චෙනියරොධට්යඨනාති පච් චයස ්ස නිරුද් ධභාමවනාති අත් මථො. නිමරොමධො 
මචත් ථ අනා තපටිසන් ධිපච් චයානං ඉධ අවිජ් ජාතණ් හාකම්  ානංමයව 

නිමරොමධො. ආහාරනියරොධා රූපනියරොයධොති පවත් තිපච් චයස ්ස 
කබළීකාරාහාරස් ස අභාමව තංසමුට් ඨානරූපාභාමවො මහොති. 

විපරිණාමලක්ඛණන් ති අද් ධාසන් තතිඛණවමසන රූපස් ස භඞ්  ං, 

භඞ් ම ොමයව සඞ් ඛතලක් ඛණත් තා ලක් ඛණන් ති වුත් මතො. ඉධ පඤ්ච

ලක්ඛණානීති අවිජ් ජාතණ් හාකම්  ාහාරානං අභාවනිමරොධා චත් තාරි, 
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විපරිණාම ො එකන් ති පඤ් ච. එස නමයො මවදනාක් ඛන් ථාදීසු. අයං පන 

විමසමසො – අරූපක් ඛන් ධානං උදයබ් බයදස ්සනං අද් ධාසන් තතිවමසන, න 

ඛණවමසන. ඵස් මසො මවදනාසඤ් ඤාසඞ් ඛාරක් ඛන් ධානං පවත් තිපච් චමයො, 
තංනිමරොධා ච මතසං නිමරොමධො. නා රූපං විඤ් ඤාණක් ඛන් ධස් ස 

පවත් තිපච් චමයො, තංනිමරොධා ච තස් ස නිමරොමධොති. 

මකචි පනාහු – ‘‘චතුධා පච් චයමතො උදයබ් බයදස් සමන අතීතාදිවිභා ං 
අනා සිත් වාව සබ් බසා ඤ් ඤවමසන අවිජ් ජාදීහි උමදතීති 

උප් පජ් ජ ානභාව ත් තං  ණ් හාති, න උප් පාදං. අවිජ් ජාදිනිමරොධා 

නිරුජ් ජතීති අනුප් පජ් ජ ානභාව ත් තං  ණ් හාති, න භඞ්  ං. ඛණමතො 
උදයබ් බයදස් සමන පච් චුප් පන් නානං උප් පාදං භඞ්  ං  ණ් හාතී’’ති. 

විපස් ස ාමනො පන විපස් සමකො පඨ ං පච් චයමතො උදයබ් බයං 
 නසිකරිත් වා විපස් සනාකාමල අවිජ් ජාදිමක චතුමරො ධම් ම  විස් සජ් මජත් වා 

උදයබ් බයවන් මතමයව ඛන් මධ  මහත් වා මතසං උදයබ් බයං පස් සති, 

එවඤ් ච තස් ස විපස් සකස ්ස ‘‘එවං රූපාදීනං උදමයො, එවං වමයො, එවං 

රූපාදමයො උමදන් ති, එවං මවන් තී’’ති පච් චයමතො ච ඛණමතො ච විත් ථාමරන 

උදයබ් බයං පස් සමතො ‘‘ඉති කිර ඉම  ධම්  ා අහුත් වා සම් මභොන් ති, හුත් වා 

පටිමවන් තී’’ති ඤාණං විසදතරං මහොති, 

සච් චපටිච් චසමුප් පාදනයලක් ඛණමභදා පාකටා මහොන් ති. යඤ ්හි මසො 
අවිජ් ජාදිසමුදයා ඛන් ධානං සමුදයං අවිජ් ජාදිනිමරොධා ච ඛන් ධානං නිමරොධං 

පස් සති, ඉද ස් ස පච් චයමතො උදයබ් බයදස් සනං. යං පන 
නිබ් බත් තිලක් ඛණවිපරිණා ලක් ඛණානි පස් සන් මතො ඛන් ධානං උදයබ් බයං 

පස් සති, ඉද ස ්ස ඛණමතො උදයබ් බයදස් සනං. උප් පත් තික් ඛමණමයව හි 

නිබ් බත් තිලක් ඛණං, භඞ්  ක් ඛමණ ච විපරිණා ලක් ඛණං. 

ඉච් චස් මසවං පච් චයමතො මචව ඛණමතො ච ද් මවධා උදයබ් බයං පස් සමතො 
පච් චයමතො උදයදස් සමනන සමුදයසච් චං පාකටං මහොති ජනකාවමබොධමතො. 
ඛණමතො උදයදස් සමනන දුක් ඛසච් චං පාකටං මහොති ජාතිදුක් ඛාවමබොධමතො. 
පච් චයමතො වයදස් සමනන නිමරොධසච් චං පාකටං මහොති පච් චයානුප් පාමදන 
පච් චයවතං අනුප් පාදාවමබොධමතො. ඛණමතො වයදස් සමනන දුක් ඛසච් චම ව 

පාකටං මහොති  රණදුක් ඛාවමබොධමතො. යඤ ්චස් ස උදයබ් බයදස් සනං, 
 ග් ම ොවායං මලොකිමකොති  ග්  සච් චං පාකටං මහොති තත්ර 
සම් ම ොහවිඝාතමතො. 

පච් චයමතො චස් ස උදයදස් සමනන අනුමලොම ො පටිච් චසමුප් පාමදො 

පාකමටො මහොති ‘‘ඉ ස් මිං සති ඉදං මහොතී’’ති ) . නි. 1.404; සං. නි. 2.21; 

උදා. 1) අවමබොධමතො. පච් චයමතො වයදස් සමනන පටිමලොම ො 
පටිච් චසමුප් පාමදො පාකමටො මහොති ‘‘ඉ ස් ස නිමරොධා ඉදං නිරුජ් ඣතී’’ති 

) . නි. 1.406; සං. නි. 2.21; උදා. 2) අවමබොධමතො. ඛණමතො පන 

උදයබ් බයදස් සමනන පටිච් චසමුප් පන් නා ධම්  ා පාකටා මහොන් ති 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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සඞ් ඛතලක් ඛණාවමබොධමතො. උදයබ් බයවන් මතො හි සඞ් ඛතා, මත ච 
පටිච් චසමුප් පන් නාති. 

පච් චයමතො චස් ස උදයදස් සමනන එකත් තනමයො පාකමටො මහොති 
මහතුඵලසම් බන් මධන සන් තානස් ස අනුපච් මඡදාවමබොධමතො. අථ සුට් ඨුතරං 
උච් මඡදදිට් ඨිං පජහති. ඛණමතො උදයදස් සමනන නානත් තනමයො පාකමටො 
මහොති නවනවානං උප් පාදාවමබොධමතො. අථ සුට් ඨුතරං සස් සතදිට් ඨිං පජහති. 
පච් චයමතො චස් ස උදයබ් බයදස් සමනන අබයාපාරනමයො පාකමටො මහොති 
ධම්  ානං අවසවත් තිභාවාවමබොධමතො. අථ සුට් ඨුතරං අත් තදිට් ඨිං පජහති. 
පච් චයමතො පන උදයදස් සමනන එවංධම්  තානමයො පාකමටො මහොති 
පච් චයානුරූමපන ඵලස ්සුප් පාදාවමබොධමතො. අථ සුට් ඨුතරං අකිරියදිට් ඨිං 
පජහති. 

පච් චයමතො චස් ස උදයදස් සමනන අනත් තලක් ඛණං පාකටං මහොති 
ධම්  ානං නිරීහකත් තපච් චයපටිබද් ධවුත් තිතාවමබොධමතො. ඛණමතො 
උදයබ් බයදස් සමනන අනිච් චලක් ඛණං පාකටං මහොති හුත් වා 

අභාවාවමබොධමතො, පුබ් බන් තාපරන් තවිමවකාවමබොධමතො ච. 
දුක් ඛලක් ඛණම් පි පාකටං මහොති උදයබ් බමයහි පටිපීළනාවමබොධමතො. 

සභාවලක් ඛණම් පි පාකටං මහොති උදයබ් බයපරිච් ඡින් නාවමබොධමතො. 

සභාවලක් ඛමණ සඞ් ඛතලක් ඛණස ්ස තාවකාලිකත් තම් පි පාකටං මහොති, 

උදයක් ඛමණ වයස් ස, වයක් ඛමණ ච උදයස් ස අභාවාවමබොධමතොති. 

තස් මසවං පාකටීභූතසච් චපටිච් චසමුප් පාදනයලක් ඛණමභදස් ස ‘‘එවං 

කිර නාමිම  ධම්  ා අනුප් පන් නපුබ් බා උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා 
නිරුජ් ඣන් තී’’ති නිච් චනවාව හුත් වා සඞ් ඛාරා උපට් ඨහන් ති. න මකවලඤ් ච 

නිච් චනවාව, සූරියුග්   මන උස් සාවබින් දු විය උදකපුබ් බුමළො විය උදමක 
දණ් ඩරාජි විය ආරග් ම  සාසමපො විය විජ් ජුප් පාමදො විය ච පරිත් තට් ඨායිමනො 
 ායා රීචිසුපිනන් තඅලාතචක් ක න් ධබ් බන රමඵණකදලිආදමයො විය 
අසාරා නිස ්සාරාති චාපි උපට් ඨහන් ති. එත් තාවතා මතන ‘‘වයධම්  ම ව 

උප් පජ් ජති, උප් පන් නඤ් ච වයං උමපතී’’ති ඉමිනා ආකාමරන ස පඤ් ඤාස 
ලක් ඛණානි පටිවිජ් ඣිත් වා ඨිතං උදයබ් බයානුපස් සනා නා  පඨ ං 

තරුණවිපස් සනාඤාණං අධි තං මහොති, යස් සාධි  ා 

‘‘ආරද් ධවිපස් සමකො’’ති සඞ් ඛං  ච් ඡති. ඉ ස් මිං ඤාමණ ඨිතස් ස 

ඔභාසාදමයො දස විපස් සනූපක් කිමලසා උප් පජ් ජන් ති, මයසං උප් පත් තියා 
අකුසමලො මයො ාවචමරො මතසු  ග්  ඤාණසඤ් ඤී හුත් වා අ ග්  ම ව 

‘‘ ග් ම ො’’ති  ණ් හාති, උපක් කිමලසජටාජටිමතො ච මහොති. කුසමලො පන 
මයො ාවචමරො මතසු විපස් සනං ආමරොමපන් මතො උපක් කිමලසජටං 

විජමටත් වා ‘‘එමත ධම්  ා න  ග් ම ො, උපක් කිමලසවිමුත් තං පන 
වීථිපටිපන් නං විපස් සනාඤාණං  ග් ම ො’’ති  ග්  ඤ් ච අ ග්  ඤ ්ච 
වවත් ථමපති. තස් මසවං  ග්  ඤ ්ච අ ග්  ඤ ්ච ඤත් වා ඨිතං ඤාණං 
 ග්  ා ග්  ඤාණදස් සනවිසුද් ධි නා . 
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එත් තාවතා ච පන මතන චතුන් නං සච් චානං වවත් ථානං කතං මහොති. 

කථං? නා රූපපරිග්  මහ සති පච් චයපරිග්  හසම් භවමතො 
ධම්  ට් ඨිතිඤාණවචමනමනව වුත් මතන දිට් ඨිවිසුද් ධිසඞ් ඛාමතන 

නා රූපවවත් ථාපමනන දුක් ඛසච් චස් ස වවත් ථානං කතං මහොති, 
කඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධිසඞ් ඛාමතන පච් චයපරිග්  හමණන සමුදයසච් චස ්ස 

වවත් ථානං, උදයබ් බයානුපස් සමනන ච ඛණමතො උදයබ් බයදස් සමනන 

දුක් ඛසච් චස් ස වවත් ථානං කතං, පච් චයමතො උදයදස් සමනන සමුදයසච් චස ්ස 

වවත් ථානං, පච් චයමතො වයදස් සමනන නිමරොධසච් චස් ස වවත් ථානං, 

යඤ ්චස ්ස උදයබ් බයදස ්සනං,  ග් ම ොවායං මලොකිමකොති තත්ර 
සම් ම ොහවිඝාතමතො ඉමිස් සඤ ්ච  ග්  ා ග්  ඤාණදස් සනවිසුද් ධියං 
විපස් සමතො සම්  ා  ග්  ස් ස අවධාරමණන  ග්  සච් චස ්ස වවත් ථානං කතං. 
එවං මලොකිමයන තාව ඤාමණන චතුන් නං සච් චානං වවත් ථානං කතං 
මහොතීති. 

උදයබ් බයඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. භඞ්ගානුපස්සනාඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

51. මසො උදයබ් බයානුපස් සනායං ඨිමතො මයො ාවචමරො 
 ග්  ා ග්  වවත් ථාපමනන උපක් කිමලසවිමුත් තං වීථිපටිපන් නං 

උදයබ් බයානුපස් සනාඤාණං ‘‘ ග් ම ො’’ති ඤත් වා 
තිලක් ඛණසල් ලක් ඛමණන තස් මසව  ග්  ස් ස සුවිසදකරණත් ථං පුන 
උදයබ් බයානුපස් සනං ආරභිත් වා උදයබ් බමයන පරිච් ඡින් මන සඞ් ඛාමර 

අනිච් චාදිමතො විපස් සති. එවං තස් ස තං ඤාණං තික් ඛං හුත් වා වහති, සඞ් ඛාරා 

ලහුං උපට් ඨහන් ති, ඤාමණ තික් මඛ වහන් මත සඞ් ඛාමරසු ලහුං 
උපට් ඨහන් මතසු උප් පාදං අතික් කමිත් වා භඞ් ම  එව සති සන් තිට් ඨති. 
නිමරොධාධිමුත් තත් තා වා උදයං පහාය භඞ් ම මයව සතිං උපට් ඨමපති. 
එතස ්මිං ඨාමන භඞ්  ානුපස් සනාඤාණං උප් පජ් ජති. ඉදානි තස් ස ඤාණස් ස 

නිද් මදමස රූපාරම්මණතා චිත්තං උප්පජ්ජිත්වා භිජ්ජතීති රූපාරම්  ණං 
චිත් තං උප් පජ් ජිත් වා භිජ් ජති. අථ වා රූපාරම්  ණභාමව චිත් තං උප් පජ් ජිත් වා 

භිජ් ජතීති අත් මථො. තංආරම්මණං පටිසඞ්ඛාති තං රූපාරම්  ණං පටිසඞ් ඛාය 

ජානිත් වා, ඛයමතො වයමතො දිස් වාති අත් මථො. තස්ස චිත්තස්ස භඞ්ගං

අනුපස්සතීති මයන චිත් මතන තං රූපාරම්  ණං ඛයමතො වයමතො දිට් ඨං, 
තස් ස චිත් තස් ස අපමරන චිත් මතන භඞ්  ං අනුපස ්සතීති අත් මථො. මතනාහු 

මපොරාණා – ‘‘ඤාතඤ් ච ඤාණඤ් ච උමභො විපස් සතී’’ති. චිත්තන් ති මචත් ථ 
සසම් පයුත් තචිත් තං අධිප් මපතං. 

අනුපස්සතීති අනු අනු පස් සති, අමනමකහි ආකාමරහි පුනප් පුනං 

පස් සතීති අත් මථො. මතනාහ අනුපස්සතීති කථං අනුපස්සති, අනිච්චයතො

අනුපස්සතීතිආදි. තත් ථ යස ් ා භඞ් ම ො නා  අනිච් චතාය පර ා මකොටි, 
තස්  ා භඞ්  ානුපස් සමකො මයො ාවචමරො සබ් බං රූප තං අනිච් චමතො 
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අනුපස ්සති, මනො නිච් චමතො. තමතො අනිච් චස් ස දුක් ඛත් තා, දුක් ඛස් ස ච 

අනත් තත් තා, තමදව දුක් ඛමතො අනුපස් සති, මනො සුඛමතො. අනත් තමතො 

අනුපස ්සති, මනො අත් තමතො. යස්  ා පන යං අනිච් චං දුක් ඛ නත් තා, න තං 

අභිනන් දිතබ් බං. යඤ් ච න අභිනන් දිතබ් බං, න තත් ථ රජ් ජිතබ් බං. තස්  ා එස 
තස් මිං භඞ්  ානුපස් සනානුසාමරන ‘‘අනිච් චං දුක් ඛ නත් තා’’ති දිට් මඨ 

රූප මත නිබ් බින් දති, මනො නන් දති. විරජ් ජති, මනො රජ් ජති. මසො එවං 

විරජ් ජන් මතො මලොකිමකමනව තාව ඤාමණන රා ං නිමරොමධති, මනො 

සමුමදති, සමුදයං න කමරොතීති අත් මථො. අථ වා මසො එවං විරත් මතො යථා 

දිට් ඨං රූප තං, තථා අදිට් ඨම් පි අන් වයඤාණවමසන නිමරොමධති, මනො 

සමුමදති. නිමරොධමතොව  නසි කමරොති, නිමරොධම වස් ස පස් සති, මනො 

සමුදයන් ති අත් මථො. මසො එවං පටිපන් මනො පටිනිස ්සජ් ජති, මනො ආදියති. කිං 

වුත් තං මහොති? අයම් පි හි අනිච් චාදිඅනුපස් සනා තදඞ්  වමසන සද් ධිං 

ඛන් ධාභිසඞ් ඛාමරහි කිමලසානං පරිච් චජනමතො, සඞ් ඛතමදොසදස් සමනන ච 
තබ් බිපරීමත නිබ් බාමන තන් නින් නතාය පක් ඛන් දනමතො 
පරිච් චා පටිනිස ්සග් ම ො මචව පක් ඛන් දනපටිනිස ්සග් ම ො චාති වුච් චති. 
තස්  ා තාය ස න් නා මතො භික් ඛු යථාවුත් මතන නමයන කිමලමස ච 

පරිච් චජති, නිබ් බාමන ච පක් ඛන් දති. නාපි නිබ් බත් තනවමසන කිමලමස 

ආදියති, න අමදොසදස් සිතාවමසන සඞ් ඛතාරම්  ණං. මතන වුච් චති 

පටිනිස්සජ්ජති, යනො ආදිෙතීති. 

52. ඉදානිස් ස මතහි ඤාමණහි මයසං ධම්  ානං පහානං මහොති, තං 

දස් මසතුං අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහතීතිආදි වුත් තං. 

තත් ථ නන්දින් ති සප් පීතිකං තණ් හං. රාගන් ති මසසං තණ් හං. සමුදෙන් ති 

රා ස ්ස උප් පත් තිං. අථ වා රූප තස ්ස උදයං. ආදානන් ති 
නිබ් බත් තනවමසන කිමලසානං ආදානං. මවදනාරම්  ණතාතිආදීනි ඉධ ච 
මහට් ඨා ච වුත් තනමයමනව මවදිතබ් බානි. 

 ාථාසු පන වත්ථුසඞ්කමනාති රූපාදීසු එමකකස ්ස භඞ්  ං දිස් වා පුන 

මයන චිත් මතන භඞ් ම ො දිට් මඨො, තස් සාපි භඞ්  දස ්සනවමසන 

පුරි වත් ථුමතො අඤ් ඤවත් ථුසඞ් ක නා. පඤ්ඤාෙ ච විවට්ටනාති උදයං 

පහාය වමය සන් තිට් ඨනා. ආවජ්ජනා බලඤ්යචවාති රූපාදීසු එමකකස් ස 
භඞ්  ං දිස් වා පුන භඞ්  ාරම්  ණස් ස චිත් තස ්ස භඞ්  දස් සනත් ථං 

අනන් තරම ව ආවජ් ජනස ත් ථතා. පටිසඞ්ඛා විපස්සනාති එසා 

ආරම්  ණපටිසඞ් ඛා භඞ්  ානුපස් සනා නා . ආරම්මණඅන්වයෙන උයභො

එකවවත්ථනාති පච් චක් ඛමතො දිට් ඨස් ස ආරම්  ණස් ස අන් වමයන 

අනු  මනන යථා ඉදං, තථා අතීමතපි සඞ් ඛාර තං භිජ් ජි, අනා මතපි 
භිජ් ජිස් සතීති එවං උභින් නං එකසභාමවමනව වවත් ථාපනන් ති අත් මථො. 
වුත් තම් පි මචතං මපොරාමණහි – 

‘‘සංවිජ් ජ ානම් හි විසුද් ධදස් සමනො, තදන් වයං මනති අතීතනා මත; 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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පටුන 

සබ් මබපි සඞ් ඛාර තා පමලොකිමනො, උස් සාවබින් දූ සූරිමයව 
උග්  මත’’ති. 

නියරොයධ අධිමුත්තතාති එවං උභින් නං භඞ්  වමසන එකවවත් ථානං 
කත් වා තස් මිංමයව භඞ්  සඞ් ඛාමත නිමරොමධ අධිමුත් තතා තග්  රුතා 
තන් නින් නතා තප් මපොණතා තප් පබ් භාරතාති අත් මථො. 

වෙලක්ඛණවිපස්සනාති එසා වයලක් ඛණවිපස ්සනා නා ාති වුත් තං මහොති. 

ආරම්මණඤ්චපටිසඞ්ඛාති පුරි ඤ් ච රූපාදිආරම්  ණං ජානිත් වා. භඞ්ගඤ්ච

අනුපස්සතීති තස් සාරම්  ණස් ස භඞ්  ං දිස ්වා තදාරම්  ණස් ස චිත් තස ්ස ච 

භඞ්  ං අනුපස් සති. සුඤ්ඤයතො ච උපට්ඨානන් ති තස් මසවං 

භඞ්   නුපස් සමතො ‘‘සඞ් ඛාරාව භිජ් ජන් ති, මතසං මභමදො  රණං, න 
අඤ ්මඤො මකොචි අත් ථී’’ති සුඤ් ඤමතො උපට් ඨානං ඉජ් ඣති. මතනාහු 
මපොරාණා – 

‘‘ඛන් ධා නිරුජ් ඣන් ති න චත් ථි අඤ් මඤො, ඛන් ධාන මභමදො 

 රණන් ති වුච් චති; 

මතසං ඛයං පස් සති අප් ප ත් මතො,  ණිංව විජ් ඣං වජිමරන 
මයොනිමසො’’ති. 

අධිපඤ්ඤා විපස්සනාති යා ච ආරම්  ණපටිසඞ් ඛා, යා ච 

භඞ්  ානුපස් සනා, යඤ් ච සුඤ් ඤමතො උපට් ඨානං, අයං අධිපඤ් ඤා විපස් සනා 

නා ාති වුත් තං මහොති. කුසයලොතීසු අනුපස්සනාසූති අනිච් චානුපස් සනාදීසු 

තීසු මඡමකො භික් ඛු. චතස්යසො ච විපස්සනාසූති නිබ් බිදාදීසු ච චතූසු 

විපස් සනාසු. තයෙො උපට්ඨායනකුසලතාති ඛයමතො වයමතො සුඤ් ඤමතොති 

ඉ ස ්මිඤ ්ච තිවිමධ උපට් ඨාමන කුසලතාය. නානාදිට්ඨීසු න කම්පතීති 
සස් සතදිට් ඨිආදීසු නානප් පකාරාසු දිට් ඨීසු න මවධති. මසො එවං 

අමවධ ාමනො ‘‘අනිරුද් ධම ව නිරුජ් ඣති, අභින් නම ව භිජ් ජතී’’ති 

පවත් ත නසිකාමරො දුබ් බලභාජනස ්ස විය භිජ් ජ ානස ්ස, සුඛු රජස් මසව 

විප් පකිරිය ානස් ස, තිලානං විය භජ් ජිය ානානං සබ් බසඞ් ඛාරානං 
උප් පාදට් ඨිතිපවත් තනිමිත් තං විස් සජ් මජත් වා මභදම ව පස් සති. මසො යථා 
නා  චක් ඛු ා පුරිමසො මපොක් ඛරණීතීමර වා නදීතීමර වා ඨිමතො ථූලඵුසිතමක 
මදමව වස් සන් මත උදකපිට් මඨ  හන් ත හන් තානි උදකපුබ් බුළානි 

උප් පජ් ජිත් වා උප් පජ් ජිත් වා සීඝං සීඝං භිජ් ජ ානානි පස් මසයය, එවම ව 
සබ් මබ සඞ් ඛාරා භිජ් ජන් ති භිජ් ජන් තීති පස් සති. එවරූපඤ් හි මයො ාවචරං 
සන් ධාය වුත් තං භ වතා – 

‘‘යථා පුබ් බුළකං පස් මස, යථා පස් මස  රීචිකං; 

එවං මලොකං අමවක් ඛන් තං,  ච් චුරාජා න පස් සතී’’ති. )ධ. ප. 170); 

තස් මසවං ‘‘සබ් මබ සඞ් ඛාරා භිජ් ජන් ති භිජ් ජන් තී’’ති අභිණ් හං පස් සමතො 
අට් ඨානිසංසපරිවාරං භඞ්  ානුපස් සනාඤාණං බලප් පත් තං මහොති. තත්රිම  
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අට් ඨානිසංසා – භවදිට් ඨිප් පහානං, ජීවිතනිකන් තිපරිච් චාම ො, 

සදායුත් තපයුත් තතා, විසුද් ධාජීවිතා, උස් සුක් කප් පහානං, වි තභයතා, 

ඛන් තිමසොරච් චපටිලාමභො, අරතිරතිසහනතාති. මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘ඉ ානි අට් ඨග් ගුණමුත් ත ානි, දිස ්වා තහිං සම්  සතී පුනප් පුනං; 

ආදිත් තමචලස් සිරසූපම ො මුනි, භඞ්  ානුපස් සී අ තස් ස පත් තියා’’ති. 

භඞ්  ානුපස් සනාඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. ආදීනවඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

53. ආදීනවඤාණනිද් මදමස උප්පායදොති පුරි කම්  පච් චයා ඉධ 

උප් පත් ති. පවත්තන් ති තථාඋප් පන් නස ්ස පවත් ති. නිමිත්තන් ති සබ් බම් පි 

සඞ් ඛාරනිමිත් තං. ආයූහනාති ආයතිං පටිසන් ධිමහතුභූතං කම්  ං. පටිසන්ධීති 

ආයතිං උප් පත් ති. ගතීති යාය  තියා සා පටිසන් ධි මහොති. නිබ්බත්තීති 

ඛන් ධානං නිබ් බත් තනං. උපපත්තීති ‘‘ස ාපන් නස ්ස වා උපපන් නස ්ස වා’’ති 

)ධ. ස. 1289) එවං වුත් තා විපාකප් පවත් ති. ජාතීති ජරාදීනං පච් චයභූතා 
භවපච් චයා ජාති. නිප් පරියායමතො තත් ථ තත් ථ නිබ් බත් ත ානානං සත් තානං 

මය මය ඛන් ධා පාතුභවන් ති, මතසං පඨ පාතුභාමවො ජාති. ජරාති 
ඛණ් ඩිච් චාදිසම්  මතො සන් තතියං එකභවපරියාපන් නඛන් ධසන් තානස් ස 

පුරාණභාමවො. යසොයකොති ඤාතිබයසනාදීහි ඵුට් ඨස් ස චිත් තසන් තාමපො. 

පරියදයවොති ඤාතිබයසනාදීහි ඵුට් ඨස් ස වචීපලාමපො. උපාොයසොති භුඤමසො 

ආයාමසො, ඤාතිබයසනාදීහි ඵුට් ඨස් ස අධි ත් තමචමතොදුක් ඛප් පභාවිමතො 
මදොමසොමයව. එත් ථ ච උප් පාදාදමයො පඤ් මචව ආදීනවඤාණස් ස 

වත් ථුවමසන වුත් තා, මසසා මතසං මවවචනවමසන. ‘‘නිබ් බත් ති ජාතී’’ති 

ඉදඤ් හි ද් වයං උප් පාදස් ස මචව පටිසන් ධියා ච මවවචනං, ‘‘ ති උපපත් තී’’ති 

ඉදං ද් වයං පවත් තස් ස, ජරාදමයො නිමිත් තස් සාති. මතනාහ – 

‘‘උප් පාදඤ් ච පවත් තඤ් ච, නිමිත් තං දුක් ඛන් ති පස් සති; 

ආයූහනං පටිසන් ධිං, ඤාණං ආදීනමව ඉද’’න් ති. ච 

‘‘ඉදං ආදීනමව ඤාණං, පඤ ්චඨාමනසු ජායතී’’ති. ච 

සබ් බපමදසු ච භෙන්ති ඉච් මචතස ්ස වචනස ්ස භයං ඉතීති පදච් මඡමදො. 

භෙන් ති පීළාමයො මතො සප් පටිභයතාය භයං. ඉතීති භයතුපට් ඨානස් ස 
කාරණනිද් මදමසො. 

අනුප්පායදො යඛමන්ති සන්තිපයද ඤාණන් තිආදි පන ආදීනවඤාණස් ස 
පටිපක් ඛඤාණදස් සනත් ථං වුත් තං. භයතුපට් ඨාමනන වා ආදීනවං දිස් වා 
උබ් බිග්  හදයානං අභයම් පි අත් ථි මඛ ං නිරාදීනවන් ති අස් සාසජනනත් ථම් පි 

එතං වුත් තං. යස්  ා වා යස් ස උප් පාදාදමයො භයමතො සූපට් ඨිතා මහොන් ති, 

තස් ස තප් පටිපක් ඛනින් නං චිත් තං මහොති, තස්  ා භයතුපට් ඨානවමසන 
සිද් ධස් ස ආදීනවඤාණස් ස ආනිසංසදස් සනත් ථම් මපතං වුත් තන් ති 
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මවදිතබ් බං. අනුප්පායදො අප්පවත්තන් තිආදි නිබ් බානම ව. සන්තිපයදති 

සන් තිමකොට් ඨාමස, නිබ් බාමනති අත් මථො. අනුස් සවවමසනාපි හි 

සන් තිපදන් ති නා  ත් තං  මහත් වා උප් පන් නං ඤාණම් පි ‘‘සන් තිපමද 
ඤාණ’’න් ති වුත් තං. 

උප්පායදො භෙං, අනුප්පායදො යඛමන් තිආදි විපක් ඛපටිපක් ඛවමසන 
උභයං ස ාමසත් වා උප් පජ් ජ ානං ඤාණං  මහත් වා වුත් තං. එත් ථ ච යං 

භයං, තං යස්  ා නිය මතො දුක් ඛං. යඤ ්ච දුක් ඛං, තං 
වට් ටාමිසමලොකාමිසකිමලසාමිමසහි අවිප් පමුත් තත් තා සාමිසම ව. යඤ ්ච 

සාමිසං, තං සඞ් ඛාර ත් තම ව. තස්  ා උප්පායදො දුක්ඛන්තිභෙතුපට්ඨායන

පඤ්ඤා ආදීනයව ඤාණන් තිආදි වුත් තං. එවං සන් මතපි භයාකාමරන 
දුක් ඛාකාමරන සාමිසාකාමරන සඞ් ඛාරාකාමරනාති එවං 
ආකාරනානත් තමතො පවත් තිවමසමනත් ථ නානත් තං මවදිතබ් බං. උප් පාමදො 

භයං, දුක් ඛං, සාමිසං, සඞ් ඛාරා චාති උප් පාදාදිලිඞ්   නමපක් ඛිත් වා ‘‘මනතං 

මඛො සරණං මඛ ං, මනතං සරණමුත් ත ’’න් තිආදීසු )ධ. ප. 189) විය 
අත් තමනො ලිඞ්  ාමපක් ඛම ව වුත් තං. සඞ් ඛාරාති ච එකත් ත නමපක් ඛිත් වා 

‘‘අප් පච් චයා ධම්  ා, අසඞ් ඛතා ධම්  ා’’තිආදීසු (ධ. ස. දුක ාතිකා 7-8) විය 

බහුවචනං කතං, උප් පාදාදීනං වා සඞ් ඛාමරකමදසත් තා ‘‘උත් තමර පඤ ්චාලා, 
දක් ඛිමණ පඤ් චාලා’’තිආදීසු විය බහුන් නං එකමදමසපි බහුවචනං කතන් ති 

මවදිතබ් බං. යඛමං සුඛං නිරාමිසං නිබ්බානන් ති නිබ් බානම ව 

වුත් තාකාරානං පටිපක් ඛවමසන චතුධා වුත් තං. දස ඤායණ පජානාතීති 

ආදීනමව ඤාණං පජානන් මතො උප් පාදාදිවත් ථුකානි පඤ ්ච, 
අනුප් පාදාදිවත් ථුකානි පඤ් චාති දස ඤාමණ පජානාති පටිවිජ් ඣති 

සච් ඡිකමරොති. ද්වින්නං ඤාණානං කුසලතාති ආදීනවඤාණස් ස මචව 
සන් තිපදඤාණස ්ස චාති ඉම සං ද් වින් නං ඤාණානං කුසලතාය. 

නානාදිට්ඨීසු න කම්පතීති පර දිට් ඨධම්  නිබ් බානාදිවමසන පවත් තාසු 
දිට් ඨීසු න මවධතීති. 

ආදීනවඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

54. සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණනිද් මදමස උප්පාදාදීනි වුත් තත් ථාමනව. 

දුක්ඛන් ති භෙන් ති සාමිසන් ති සඞ්ඛාරාති උප් පාදාදිමුඤ් චනඤාණස් ස 
කාරණවචනානි. එවඤ් ච ලක් ඛණමතො සඞ් ඛාරුමපක් ඛං දස් මසත් වා ඉදානි 

අත් ථමතො දස් මසතුං උප්පායදො සඞ්ඛාරා, යත සඞ්ඛායර අජ්ඣුයපක්ඛතීති

සඞ්ඛාරුයපක්ඛාතිආදි ාහ. තත් ථ සඞ්ඛායර අජ්ඣුයපක්ඛතීති තස් ස 
ආරද් ධවිපස් සකස ්ස විපස් සනාඤාමණන ලක් ඛණත් තයස් ස දිට් ඨත් තා 
ලක් ඛණවිචිනමන පහීනබයාපාරස ්ස ආදිත් මත විය තමයො භමව පස් සමතො 
සඞ් ඛාරග්  හමණ  ජ් ඣත් තස් ස තං විපස් සනාඤාණං මත සඞ් ඛාමර 

විමසමසන ච ඉක් ඛති,  හමණන වජ් ජිතඤ් ච හුත් වා ඉක් ඛති ඔමලොමකතීති 
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පටුන 

සඞ් ඛාරුමපක් ඛා නා ාති අත් මථො. යථා මලොමක විමසමසන ජයන් මතො 

අධිජයතීති, අන් මනන වජ් ජිමතො වසන් මතො උපවසතීති වුච් චති. පුන 

සඞ් ඛාමර අනිච් චාදිමතො විපස් සිත් වා  හමණ  ජ් ඣත් තභාවසණ් ඨිතං 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛම් පි අනිච් චාදිමතො විපස් සිත් වා තස් සාපි සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය 

 හමණ  ජ් ඣත් තාකාරසණ් ඨිතාය සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය සබ් භාවමතො යෙ ච

සඞ්ඛාරාොචඋයපක්ඛාතිආදි වුත් තං. 

55. ඉදානි සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය චිත් තාභිනීහාරමභදං දස් මසතුං 

කතිහාකායරහීතිආදි ාහ. තත් ථ සඞ්ඛාරුයපක්ඛාොති භුඤම්  වචනං. චිත්තස්ස 

අභිනීහායරොති සඞ් ඛාරුමපක් ඛාලාභිමනො තමතො අඤ් ඤස ්ස චිත් තස ්ස 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාභිමුඛං කත් වා භුඤසං හරණං. අභිමුඛත් මථො හි එත් ථ 

අභිසද් මදො, භුඤසත් මථො නීසද් මදො. කතිහාකායරහීති පුච් ඡිතං පුච් ඡං 

අට්ඨහාකායරහීති විස් සජ් මජත් වා දුතියපුච් ඡාවිස ්සජ් ජමනමනව මත 

අට් ඨාකාමර දස් මසතුකාම ො මත අදස් මසත් වාව පුථුජ්ජනස්ස 

කතිහාකායරහීතිආදි පුච් ඡං අකාසි. පුථුජ්ජනස්සාති එත් ථ පන – 

දුමව පුථුජ් ජනා වුත් තා, බුද් මධනාදිච් චබන් ධුනා; 

අන් මධො පුථුජ් ජමනො එමකො, කලයාමණමකො පුථුජ් ජමනොති. 

තත් ථ යස් ස ඛන් ධධාතුආයතනාදීසු 

උග්  හපරිපුච් ඡාසවනධාරණපච් චමවක් ඛණාදීනි නත් ථි, අයං 

අන් ධපුථුජ් ජමනො. යස් ස තානි අත් ථි, මසො කලයාණපුථුජ් ජමනො. දුවිමධොපි 
පමනස – 

පුථූනං ජනනාදීහි, කාරමණහි පුථුජ් ජමනො; 

පුථුජ් ජනන් මතො ධත් තා, පුථුවායං ජමනො ඉති. 

මසො හි පුථූනං නානප් පකාරානං කිමලසාදීනං ජනනාදීහි කාරමණහි 

පුථුජ්ජයනො. යථාහ – ‘‘පුථු කිමලමස ජමනන් තීති පුථුජ් ජනා, පුථු 

අවිහතසක් කායදිට් ඨිකාති පුථුජ් ජනා, පුථු සත් ථාරානං මුඛුල් මලොකිකාති 

පුථුජ් ජනා, පුථු සබ් බ තීහි අවුට් ඨිතාති පුථුජ් ජනා, පුථු නානාභිසඞ් ඛාමර 

අභිසඞ් ඛමරොන් තීති පුථුජ් ජනා, පුථු නානාඔමඝහි වුය් හන් තීති පුථුජ් ජනා, පුථු 

නානාසන් තාමපහි සන් තප් මපන් තීති පුථුජ් ජනා, පුථු නානාපරිළාමහහි 

පරිඩය් හන් තීති පුථුජ් ජනා, පුථු පඤ් චසු කා ගුමණසු රත් තා ගිද් ධා  ධිතා 

මුච් ඡිතා අජ් මඣොසන් නා ලග්  ා ලග් ගිතා පලිබුද් ධාති පුථුජ් ජනා, පුථු පඤ ්චහි 
නීවරමණහි ආවුතා නිවුතා ඔවුතා පිහිතා පටිච් ඡන් නා පටිකුජ් ජිතාති 

පුථුජ් ජනා’’ති ( හානි. 94). පුථූනං වා  ණනපථාතීතානං 
අරියධම්  පරම් මුඛානං නීචධම්  ස ාචාරානං ජනානං අන් මතො ධත් තාපි 

පුථුජ් ජනා, පුථු වා අයං විසුංමයව සඞ් ඛං  මතො, විසංසට් මඨො 
සීලසුතාදිගුණයුත් මතහි අරිමයහි ජමනොතිපි පුථුජ් ජමනො. මතසු 
කලයාණපුථුජ් ජමනො ඉධාධිප් මපමතො ඉතරස් ස භාවනාය එව අභාවා. 
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යසක්ඛස්සාති එත් ථ සත් ත මසක් ඛා 
මසොතාපත් ති ග්  ඵලසකදා ාමි ග්  ඵලඅනා ාමි ග්  ඵලඅරහත් ත ග්  ට් 
ඨා. මත හි තිස් මසො සික් ඛා සික් ඛන් තීති මසක් ඛා. මතසු 
මසොතාපත් තිසකදා ාමිඅනා ාමිඵලට් ඨා තමයො ඉධාධිප් මපතා  ග්  ට් ඨානං 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය චිත් තාභිනීහාරාභාවා. 

වීතරාගස්සාති එත් ථ සමුච් මඡදවි ම න වි මතො රාම ො අස් සාති 
වීතරාම ො. අරහමතො එතං අධිවචනං. තීසුපි පමදසු ජාතිග්  හමණන 
එකවචනං කතං. 

සඞ්ඛාරුයපක්ඛං අභිනන්දතීති තස් මිං උමපක් ඛාවිහාමර 
ඵාසුවිහාරසඤ් ඤං පටිලභිත් වා ඵාසුවිහාරනිකන් තියා 

සඞ් ඛාරුමපක් ඛාභිමුමඛො හුත් වා නන් දති, සප් පීතිකං තණ් හං උප් පාමදතීති 

අත් මථො. විපස්සතීති මසොතාපත් ති ග්  පටිලාභත් ථං අනිච් චාදිවමසන විවිධා 

පස් සති, මසක් මඛො උපරි ග්  ත් ථං, වීතරාම ො දිට් ඨධම්  සුඛවිහාරත් ථං 

විපස් සති. පටිසඞ්ඛාොති අනිච් චාදිවමසමනව උපපරික් ඛිත් වා. යස්  ා පන 
මසොතාපන් නාදමයො අරියා සකං සකං ඵලස ාපත් තිං ස ාපජ් ජ ානා 
උදයබ් බයඤාණාදීහි නවහි විපස් සනාඤාමණහි අවිපස් සිත් වා ස ාපජ් ජිතුං න 

සක් මකොන් ති, තස්  ා පටිසඞ්ඛාෙවාඵලසමාපත්තිංසමාපජ්ජතීති වුත් තං. 

ඵලස ාපත් තියා පවත් තිදස ්සනත් ථං පන මතසං ඉදං පඤ් හකම්  ං – කා 

ඵලස ාපත් ති? මක තං ස ාපජ් ජන් ති? මක න ස ාපජ් ජන් ති? කස ් ා 

ස ාපජ් ජන් ති? කථඤ් චස ්සා ස ාපජ් ජනං මහොති? කථං ඨානං? කථං 

වුට් ඨානං? කිං ඵලස් ස අනන් තරං? කස ්ස ච ඵලං අනන් තරන් ති? 

තත් ථ කාඵලසමාපත්තීති? යා අරියඵලස් ස නිමරොමධ අප් පනා. 

යකතංසමාපජ්ජන්ති? යකන සමාපජ්ජන්තීති? සබ් මබපි පුථුජ් ජනා න 

ස ාපජ් ජන් ති. කස්  ා? අනධි තත් තා. අරියා පන සබ් මබපි ස ාපජ් ජන් ති. 

කස ් ා? අධි තත් තා. උපරි ා පන මහට් ඨි ං න ස ාපජ් ජන් ති 

පුග්  ලන් තරභාවූප  මනන පටිප් පස් සද් ධත් තා, මහට් ඨි ා ච උපරි ං 
අනධි තත් තා. අත් තමනො අත් තමනොමයව පන ඵලං සබ් මබපි 
ස ාපජ් ජන් තීති ඉදම ත් ථ සන් නිට් ඨානං. 

මකචි පන ‘‘මසොතාපන් නසකදා ාමිමනොපි න ස ාපජ් ජන් ති, උපරි ා 
ද් මවමයව ස ාපජ් ජන් තී’’ති වදන් ති. ඉදඤ් ච මනසං කාරණං – එමත හි 
ස ාධිස් මිං පරිපූරකාරිමනොති. තං පුථුජ් ජනස ්සාපි අත් තනා පටිලද් ධං 
මලොකියස ාධිං ස ාපජ් ජනමතො අකාරණම ව. කිඤ් මචත් ථ 

කාරණාකාරණචින් තාය. නනු ඉමධව පාළියං ‘‘කතම  දස සඞ් ඛාරුමපක් ඛා 

විපස් සනාවමසන උප් පජ් ජන් ති, කතම  දස ම ොත්රභුඤධම්  ා විපස් සනාවමසන 

උප් පජ් ජන් තී’’ති )පටි.  . 1.60) ඉම සං පඤ ්හානං විස් සජ් ජමන 
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‘‘මසොතාපත් තිඵලස ාපත් තත් ථාය සකදා ාමිඵලස ාපත් තත් ථායා’’ති )පටි. 

 . 1.60) විසුං විසුං වුත් තා. තස්  ා සබ් මබපි අරියා අත් තමනො අත් තමනො ඵලං 
ස ාපජ් ජන් තීති නිට් ඨම ත් ථ  න් තබ් බං. 

කස්මා සමාපජ්ජන්තීති? දිට් ඨධම්  සුඛවිහාරත් ථං. යථා හි රාජාමනො 

රජ් ජසුඛං, මදවතා දිබ් බසුඛ නුභවන් ති, එවං අරියා ‘‘මලොකුත් තරසුඛං 
අනුභවිස් සා ා’’ති අද් ධානපරිච් මඡදං කත් වා ඉච් ඡිතිච් ඡිතක් ඛමණ 
ඵලස ාපත් තිං ස ාපජ් ජන් ති. 

කථඤ්චස්සාසමාපජ්ජනංයහොති, කථංඨානං, කථං වුට්ඨානන් ති? ද් වීහි 
තාව ආකාමරහි අස් සා ස ාපජ් ජනං මහොති නිබ් බානමතො අඤ ්ඤස ්ස 

ආරම්  ණස ්ස අ නසිකාරා, නිබ් බානස ්ස ච  නසිකාරා. යථාහ – ‘‘ද් මව 

මඛො, ආවුමසො, පච් චයා අනිමිත් තාය මචමතොවිමුත් තියා ස ාපත් තියා 

සබ් බනිමිත් තානඤ් ච අ නසිකාමරො, අනිමිත් තාය ච ධාතුයා  නසිකාමරො’’ති 

) . නි. 1.458). අයං පමනත් ථ ස ාපජ් ජනක් කම ො – 
ඵලස ාපත් තත් ථිමකන හි අරියසාවමකන රමහො මතන පටිසල් ලීමනන 

උදයබ් බයාදිවමසන සඞ් ඛාරා විපස් සිතබ් බා. තස් ස 
පවත් තානුපුබ් බවිපස් සනස් ස සඞ් ඛාරාරම්  ණම ොත්රභුඤඤාණානන් තරං 
ඵලස ාපත් තිවමසන නිමරොමධ චිත් තං අප් මපති. ඵලස ාපත් තිනින් නතාය 

මචත් ථ මසක් ඛස් සාපි ඵලම ව උප් පජ් ජති, න  ග් ම ො. මය පන වදන් ති 
‘‘මසොතාපන් මනො ‘ඵලස ාපත් තිං ස ාපජ් ජිස ්සාමී’ති විපස් සනං 

පට් ඨමපත් වා සකදා ාමී මහොති, සකදා ාමී ච අනා ාමී’’ති. මත වත් තබ් බා 

‘‘එවං සති අනා ාමී අරහා භවිස ්සති, අරහා පච් මචකබුද් මධො, 
පච් මචකබුද් මධො ච බුද් මධො’’ති. 

තස්  ා න කිඤ් චි එතං, පාළිවමසමනව ච පටික් ඛිත් තන් තිපි න 

 මහතබ් බං. ඉදම ව පන  මහතබ් බං. මසක් ඛස් සාපි ඵලම ව උප් පජ් ජති, න 
 ග් ම ො. ඵලඤ් චස් ස සමච අමනන පඨ ජ් ඣානිමකො  ග් ම ො අධි මතො 

මහොති, පඨ ජ් ඣානිකම ව උප් පජ් ජති, සමච දුතියාදීසු 

අඤ ්ඤතරජ් ඣානිමකො, දුතියාදීසු අඤ් ඤතරජ් ඣානිකම වාති එවං තාවස් සා 
ස ාපජ් ජනං මහොති. 

‘‘තමයො මඛො, ආවුමසො, පච් චයා අනිමිත් තාය මචමතොවිමුත් තියා ඨිතියා 

සබ් බනිමිත් තානඤ් ච අ නසිකාමරො, අනිමිත් තාය ච ධාතුයා  නසිකාමරො, 

පුබ් මබ ච අභිසඞ් ඛාමරො’’ති ) . නි. 1.458) වචනමතො පනස් සා තීහාකාමරහි 

ඨානං මහොති. තත් ථ පුබ්යබ ච අභිසඞ්ඛායරොති ස ාපත් තිමතො පුබ් මබ 
කාලපරිච් මඡමදො. ‘‘අසුකස ්මිං නා  කාමල වුට් ඨහිස ්සාමී’’ති පරිච් ඡින් නත් තා 

හිස් සා යාව මසො කාමලො නා ච් ඡති, තාව ඨානං මහොති. එව ස් ස ඨානං 
මහොති. 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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‘‘ද් මව මඛො, ආවුමසො, පච් චයා අනිමිත් තාය මචමතොවිමුත් තියා 

වුට් ඨානාය සබ් බනිමිත් තානඤ් ච  නසිකාමරො, අනිමිත් තාය ච ධාතුයා 

අ නසිකාමරො’’ති ) . නි. 1.458) වචනමතො පනස් සා ද් වීහාකාමරහි 

වුට් ඨානං මහොති. තත් ථ සබ්බනිමිත්තානන් ති 
රූපනිමිත් තමවදනාසඤ් ඤාසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණනිමිත් තානං. කා ඤ් ච න 

සබ් බාමනමවතානි එකමතො  නසි කමරොති, සබ් බසඞ්  ාහිකවමසන පමනතං 

වුත් තං. තස්  ා යං භවඞ්  ස් ස ආරම්  ණං මහොති, තං  නසිකමරොමතො 
ඵලස ාපත් තිමතො වුට් ඨානං මහොතීති එව ස් සා වුට් ඨානං මවදිතබ් බං. 

කිං ඵලස්ස අනන්තරං, කස්ස ච ඵලං අනන්තරන් ති? ඵලස් ස තාව 

ඵලම ව වා අනන් තරං මහොති භවඞ්  ං වා. ඵලං පන අත් ථි  ග්  ානන් තරං, 

අත් ථි ඵලානන් තරං, අත් ථි ම ොත්රභුඤඅනන් තරං, අත් ථි 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනානන් තරන් ති. තත් ථ  ග්  වීථියං 

 ග්  ානන් තරං, පුරි ස් ස පුරි ස ්ස පච් ඡි ං පච් ඡි ං ඵලානන් තරං, 

ඵලස ාපත් තීසු පුරි ං පුරි ං ම ොත්රභුඤඅනන් තරං. යගොත්රභූති මචත් ථ 
අනුමලො ං මවදිතබ් බං. වුත් තඤ් මහතං පට් ඨාමන ‘‘අරහමතො අනුමලො ං 
ඵලස ාපත් තියා අනන් තරපච් චමයන පච් චමයො. මසක් ඛානං අනුමලො ං 

ඵලස ාපත් තියා අනන් තරපච් චමයන පච් චමයො’’ති )පට් ඨා. 1.1.417). මයන 

ඵමලන නිමරොධා වුට් ඨානං මහොති, තං 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනානන් තරන් ති. තත් ථ ඨමපත් වා  ග්  වීථියං 
උප් පන් නඵලං අවමසසං සබ් බං ඵලස ාපත් තිවමසන පවත් තං නා . 
එවම තං  ග්  වීථියං වා ඵලස ාපත් තියං වා උප් පජ් ජනවමසන – 

‘‘පටිප් පස් සද් ධදරථං, අ තාරම්  ණං සුභං; 

වන් තමලොකාමිසං සන් තං, සා ඤ් ඤඵලමුත් ත ’’න් ති. 

අයම ත් ථ ඵලස ාපත් තිකථා. 

තදජ්ඣුයපක්ඛිත්වාති තං සඞ් ඛාරුමපක් ඛං අඤ් මඤන තාදිමසමනව 

විපස් සනාඤාමණන අජ් ඣුමපක් ඛිත් වා. සුඤ්ඤතවිහායරන වාතිආදීසු 
ඵලස ාපත් තිං විනා විපස් සනාවිහාමරමනව විහරිතුකා ස් ස අරහමතො 
අත් තාභිනිමවසං භයමතො දිස් වා සුඤ් ඤතාධිමුත් තස ්ස සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය 

වයං පස් සන් තස් ස විපස් සනත් තයවිහාමරො සුඤ් ඤතවිහාමරො නා , 
සඞ් ඛාරනිමිත් තං භයමතො දිස ්වා අනිමිත් තාධිමුත් තස ්ස සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය 

වයං පස් සන් තස් ස විපස් සනත් තයවිහාමරො අනිමිත් තවිහාමරො නා , 
තණ් හාපණිධිං භයමතො දිස් වා අප් පණිහිතාධිමුත් තස් ස සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය 
වයං පස් සන් තස් ස විපස් සනත් තයවිහාමරො අප් පණිහිතවිහාමරො නා . තථා හි 
පරමතො වුත් තං – 

‘‘අභිනිමවසං භයමතො සම් පස් ස ාමනො සුඤ් ඤමත අධිමුත් තත් තා 

ඵුස් ස ඵුස් ස වයං පස් සති, සුඤ් ඤමතො විහාමරො. නිමිත් තං භයමතො 
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සම් පස ්ස ාමනො අනිමිත් මත අධිමුත් තත් තා ඵුස් ස ඵුස් ස වයං පස් සති, 
අනිමිත් මතො විහාමරො. පණිධිං භයමතො සම් පස ්ස ාමනො අප් පණිහිමත 

අධිමුත් තත් තා ඵුස් ස ඵුස් ස වයං පස් සති, අප් පණිහිමතො විහාමරො’’ති 

)පටි.  . 1.78). 

ඡළඞ් ගුමපක් ඛාසබ් භාමවන ච පටිකූමල 
අප් පටිකූලසඤ් ඤාදිවිහාරසබ් භාමවන ච අරහමතොමයව සබ් බාකාමරන 

චිත් තං වමස වත් තති, තමතො අයං විපස් සනාවිහාමරො අරහමතොමයව 

ඉජ් ඣතීති වුත් තං මහොති. වීතරායගො සඞ්ඛාරුයපක්ඛං විපස්සතිවාති එත් ථ 

පන තිධා ච භයං, තිධා ච අධිමුත් තිං අනාපජ් ජිත් වා මකවලං විපස් සනාති 
මවදිතබ් බා. එවඤ් හි සති පුබ් බාපරවිමසමසො මහොති. 

56. ඉදානි ද් වින් නං තිණ් ණං පුග්  ලානං වමසන සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය 

එකත් තනානත් තමභදං දස් මසතුකාම ො කථං පුථුජ්ජනස්ස ච යසක්ඛස්ස

චාතිආදි ාහ. තත් ථ චිත්තස්සඅභිනීහායරොඑකත්තං යහොතීති එමකො මහොති, 
සකත් මථ භාවවචනන් ති මවදිතබ් බං. යථා ඉදප් පච් චයා එව ඉදප් පච් චයතාති 

වුත් තං, තථා එමකොව එකත් තං. අභිනීහායරොති සාමිඅත් මථ පච් චත් තවචනං 

වා, අභිනීහාරස ්සාති අත් මථො. ‘‘මසො මදමසො සම්  ජ් ජිත් වා’’තිආදීසු ) හාව. 

168) විය විභත් තිවිපල් ලාමසො කමතොති මවදිතබ් මබො. චිත්තං කිලිස්සතීති 

විපස් සනානිකන් තිසඞ් ඛාමතන මලොභකිමලමසන චිත් තං කිලිස් සති, තාපීයති 

බාධීයතීති අත් මථො. භාවනාෙ පරිපන්යථො යහොතීති පටිලද් ධාය 

විපස් සනාභාවනාය උපඝාමතො මහොති. පටියවධස්ස අන්තරායෙො යහොතීති 
විපස් සනාභාවනාය පටිලභිතබ් බස් ස සච් චප් පටිමවධස් ස පටිලාභන් තරාමයො 

මහොති. ආෙතිං පටිසන්ධිො පච්චයෙො යහොතීති 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාසම් පයුත් තකම්  ස් ස බලවත් තා මතමනව සු තිපටිසන් ධියා 
දීය ානාය අතිනන් දනසඞ් ඛාමතො මලොභකිමලමසො අනා මත 

කා ාවචරසු තිපටිසන් ධියා පච් චමයො මහොති. යස්  ා කිමලසසහායං කම්  ං 

විපාකං ජමනති, තස්  ා කම්  ං ජනකපච් චමයො මහොති, කිමලමසො 

උපත් ථම් භකපච් චමයො. මසක් ඛස් ස පන උත්තරිපටියවධස්සාති 

සකදා ාමි ග්  ාදිවමසන සච් චප් පටිමවධස් ස. ආෙතිංපටිසන්ධිොපච්චයෙො

යහොතීති මසක් මඛසු මසොතාපන් නසකදා ාමීනං අනධි තජ් ඣානානං 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාකම් ම න දීය ානාය කා ාවචරසු තිපටිසන් ධියා 

අභිනන් දනකිමලමසො පච් චමයො මහොති, ඣානලාභීනං පන අනා ාමිස් ස ච 

බ්රහ්  මලොමකමයව පටිසන් ධානමතො පච් චමයො න මහොති, 
අනුමලො ම ොත්රභූහි ච දීය ානාය පටිසන් ධියා අයම ව කිමලමසො පච් චමයො 
මහොතීති මවදිතබ් මබො. 

අනිච්චයතොති හුත් වා අභාවට් මඨන අනිච් චන් තිකතාය 

ආදිඅන් තවන් තතාය ච අනිච් චමතො. දුක්ඛයතොති අභිණ් හං පටිපීළනට් මඨන 

උප් පාදවයපටිපීළනතාය දුක් ඛවත් ථුතාය ච දුක් ඛමතො. අනත්තයතොති 
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අවසවත් තනට් මඨන පච් චයායත් තවුත් තිතාය 

සාමිනිවාසීකාරකමවදකාභාමවන ච අනත් තමතො. අනුපස්සනට්යඨනාති අනු 

අනු අනිච් චාදිමතො පස් සනට් මඨන. අභිනීහායරො නානත්තං යහොතීති 
අභිනීහාමරො නානා මහොතීති වා අභිනීහාරස් ස නානාභාමවො මහොතීති වා 
මවදිතබ් බං. 

කුසලාති ආමරො යට් මඨන අනවජ් ජට් මඨන මකොසල් ලසම් භූතට් මඨන ච. 

අබයාකතාති කුසලාකුසලභාමවන න බයාකතා. කිඤ්චිකායල සුවිදිතාති 

විපස් සනාකාමල සුට් ඨු විදිතා. කිඤ්චිකායලන සුවිදිතාති අභිනන් දනකාමල 

න සුට් ඨු විදිතා. අච්චන්තං සුවිදිතාති අභිනන් දනාය පහීනත් තා එකන් මතන 

සුවිදිතා. විදිතට්යඨන ච අවිදිතට්යඨන චාති එත් ථ පුථුජ් ජනමසක් ඛානං 

සුවිදිතට් මඨොපි වීතරා ස් ස අච් චන් තසුවිදිතට් මඨොපි විදිතට් මඨොව මහොති, 
ද් වින් නම් පි න සුවිදිතට් මඨො අවිදිතට් මඨොව. 

අතිත්තත්තාති විපස් සනාය කරණීයස් ස අපරිමයොසිතත් තා 

අප් පණීතභාමවන. තබ් බිපරීමතන තිත්තත්තා. තිණ්ණං සඤ්යඤොජනානං

පහානාොති සක් කායදිට් ඨිවිචිකිච් ඡාසීලබ් බතපරා ාසානං පහානත් ථං. 
පච් ඡි භවිකාපි මබොධිසත් තා එත් මථව සඞ්  හං  ච් ඡන් ති. අපච් ඡි භවිකා 

පන විපස් සනං සඞ් ඛාරුමපක් ඛං පාමපත් වා ඨමපන් ති. යසොතාපත්තිමග්ගං

පටිලාභත්ථාොති අස ාමසත් වා පඨන් ති, ස ාමසත් වා පාමඨො සුන් දරතමරො. 

යසක්යඛො තිණ්ණං සඤ්යඤොජනානං පහීනත්තාති 
මසොතාපන් නසකදා ාමිඅනා ාමීනං සා ඤ් මඤන වුත් තං. 

සකදා ාමිඅනා ාමීනම් පි හි තානි පහීනාමනව. උත්තරිපටිලාභත්ථාොති 

උපරූපරි ග්  පටිලාභත් ථං. දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථාොති දිට් මඨව ධම් ම  

පච් චක් මඛ අත් තභාමව මයො සුමඛො විහාමරො, තදත් ථාය. 

විහාරසමාපත්තට්යඨනාති මසක් ඛස් ස ඵලස ාපත් තට් මඨන, වීතරා ස් ස 

විපස් සනාවිහාරඵලස ාපත් තට් මඨන. 

57. ඉදානි සඞ් ඛාරුමපක් ඛානං  ණනපරිච් මඡදං දස් මසතුං කති 

සඞ්ඛාරුයපක්ඛාතිආදි ාහ. තත් ථ සමථවයසනාති ස ාධිවමසන. අයම ව 

වා පාමඨො. නීවරයණ පටිසඞ්ඛාති පඤ් ච නීවරණානි පහාතබ් බභාමවන 

පරිග්  මහත් වා. සන්තිට්ඨනාති නීවරණානං පහානාභිමුඛීභූතත් තා මතසං 
පහාමනපි අබයාපාරභාවූප  මනන  ජ් ඣත් තතාය සන් තිට් ඨනා. 

සඞ්ඛාරුයපක්ඛාසූති නීවරණප් පහාමන බයාපාරාකරමණන 
නීවරණසඞ් ඛාතානං සඞ් ඛාරානං උමපක් ඛනාසු. එස නමයො 
විතක් කවිචාරාදීසු ච. ස මථ සඞ් ඛාරුමපක් ඛා නා  අප් පනාවීථියා 

ආසන් නපුබ් බභාම  බලප් පත් තභාවනා යඤාණං. යසොතාපත්තිමග්ගං 

පටිලාභත්ථාොතිආදීසු චතූසු  ග්  වාමරසු 
සුඤ ්ඤතානිමිත් තඅප් පණිහිත ග්  ානං අඤ ්ඤතරඤ් ඤතමරො  ග් ම ො 

ලබ් භති. යසොතාපත්තිඵලසමාපත්තත්ථාොතිආදීසු චතූසු ඵලවාමරසු පන 
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අප් පණිහිතා ඵලස ාපත් ති මවදිතබ් බා. කස්  ා? 

‘‘සුඤ ්ඤතවිහාරස ාපත් තත් ථාය අනිමිත් තවිහාරස ාපත් තත් ථායා’’ති 

ඉතරාසං ද් වින් නං ඵලස ාපත් තීනං විසුං වුත් තත් තා. 

අනිච් චානුපස ්සනාවුට් ඨානවමසන හි අනිමිත් ත ග් ම ො, තමථව 

ඵලස ාපත් තිකාමල අනිමිත් තඵලස ාපත් ති, 

දුක් ඛානුපස් සනාවුට් ඨානවමසන අප් පණිහිත ග්  ඵලස ාපත් තිමයො, 
අනත් තානුපස් සනාවුට් ඨානවමසන සුඤ් ඤත ග්  ඵලස ාපත් තිමයො 
සුත් තන් තනමයමනව මවදිතබ් බා. 

එත් ථ ච චතූසු  ග්  වාමරසු උප්පාදන් තිආදීනි පඤ් ච මූලපදානි, 

ගතින් තිආදීනි දස මවවචනපදානීති පන් නරස පදානි වුත් තානි. ඡසු පන 

ඵලස ාපත් තිවාමරසු පඤ් ච මූලපදාමනව වුත් තානි. තං කස්  ා ඉති මච? 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය තික් ඛභාමව සති කිමලසප් පහාමන ස ත් ථස් ස  ග්  ස ්ස 
සම් භවමතො තස් සා තික් ඛභාවදස් සනත් ථං මවවචනපමදහි සහ දළ් හං කත් වා 
මූලපදානි වුත් තානි. ඵලස් ස නිරුස් සාහභාමවන සන් තසභාවත් තා 
 ග්  ායත් තත් තා ච  න් දභූතාපි සඞ් ඛාරුමපක් ඛා ඵලස ්ස පච් චමයො මහොතීති 
දස් සනත් ථං මූලපදාමනව වුත් තානීති මවදිතබ් බානි. 

58. ඉදානි ජාතිවමසන පුච් ඡිත් වා ලබ් භ ානවමසන විස් සජ් මජතුං කති 

සඞ්ඛාරුයපක්ඛා කුසලාතිආදි ාහ. තත් ථ පන්නරස සඞ්ඛාරුයපක්ඛාති 

ස ථවමසන අට් ඨ, චතුන් නං  ග්  ානං තිණ් ණං ඵලානං වමසන සත් තාති 
පන් නරස. ස ථවමසන අට් ඨ සඞ් ඛාරුමපක් ඛා අරහමතො 

නීවරණපටිසඞ් ඛාඅභාවමතො, විතක් කවිචාරාදීනං පහානබයාපාරං විනා 
සුමඛන පහානමතො ච සඞ් ඛාරුමපක් ඛානා ස් ස අනනුරූපාති කත් වා තාසං 
අබයාකතතා න වුත් තාති මවදිතබ් බා. අරහතා පන ඵලස ාපත් තිං 
ස ාපජ් ජන් මතන සඞ් ඛාරුමපක් ඛං විනා ස ාපජ් ජිතුං න සක් කාති තිස් මසො 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛා අබයාකතාති වුත් තා. අප් පණිහිතසුඤ් ඤතානිමිත් තවමසන 
හි අරහමතො තිස් මසො සඞ් ඛාරුමපක් ඛා. 

ඉදානි සඞ් ඛාරුමපක් ඛානං සංවණ් ණනාවමසන වුත් තාසු තීසු  ාථාසු 

පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා පඤ්ඤාති සඞ් ඛාරුමපක් ඛා. අට්ඨ චිත්තස්ස

යගොචරාති ස ථවමසන වුත් තා අට් ඨ සඞ් ඛාරුමපක් ඛා ස ාධිස් ස විසයා, 

භූමිමයොති අත් මථො. ‘‘චිත් තං පඤ ්ඤඤ් ච භාවය’’න් තිආදීසු )සං. නි. 1.23, 

192) විය චිත් තසීමසන ස ාධි නිද් දිට් මඨො, ‘‘ම ොචමර, භික් ඛමව, චරථ සමක 

මපත් තිමක විසමය’’තිආදීසු )සං. නි. 5.372) විය ම ොචරසද් මදන විසමයො. 

යඤ ්හි යදායත් තං, තස් මසමසො විසමයොති වුච් චති. පුථුජ්ජනස්ස ද්යවති 

ස ථවමසන විපස් සනාවමසන ච. තයෙො යසක්ඛස්සාති 

ස ථවිපස් සනාස ාපත් තිවමසන. තයෙො ච වීතරාගස්සාති 
අප් පණිහිතසුඤ් ඤතානිමිත් තඵලස ාපත් තිවමසන. ‘‘තිස ්මසො’’ති වත් තබ් මබ 
‘‘තමයො’’ති ච ලිඞ්  විපල් ලාමසො කමතො. තමයො සඞ් ඛාරුමපක් ඛා ධම්  ාති වා 
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පටුන 

මයොමජතබ් බං. යෙහි චිත්තං විවට්ටතීති මයහි සඞ් ඛාරුමපක් ඛාධම් ම හි 

විතක් කවිචාරාදිමතො, උප් පාදාදිමතො වා චිත් තං අප ච් ඡති. වීතරා ස් සාපි හි 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාසබ් භාවමතො ච සඞ් ඛාරමතො චිත් තං විවට් ටිත් වා නිබ් බානං 

පක් ඛන් දතීති වුත් තං මහොති. අට්ඨසමාධිස්සපච්චොති ස ථවමසන වුත් තා 

අට් ඨ අප් පනාසම් පාපකත් තා අප් පනාස ාධිස් ස පච් චයා. දස ඤාණස්ස 

යගොචරාති විපස් සනාවමසන වුත් තා දස  ග්  ඤාණස ්ස ඵලඤාණස් ස ච 

භූමිමයො. තිණ්ණං වියමොක්ඛාන පච්චොති 

සුඤ ්ඤතානිමිත් තඅප් පණිහිතවිම ොක් ඛානං උපනිස් සයපච් චයා. නානාදිට්ඨීසු

න කම්පතීති භඞ්  ං අවිස් සජ් ජිත් වාව සඞ් ඛාමර අනිච් චාදිවමසන 
විපස් සන් මතො සස් සතදිට් ඨිආදීසු නානප් පකාරාසු දිට් ඨීසු න මවධතීති. 

සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. යගොත්රභුඤඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

59. ම ොත්රභුඤඤාණනිද් මදමස අභිභුඤෙයතීති අභිභවති අතික් ක ති. බහිද්ධා

සඞ්ඛාරනිමිත්තන් ති සකසන් තානප් පවත් තඅකුසලක් ඛන් ධමතො බහිද් ධාභූතං 

සඞ් ඛාරනිමිත් තං. මලොකිකසඞ් ඛාරා හි කිමලසානං නිමිත් තත් තා, 

නිමිත් තාකාමරන උපට් ඨානමතො වා නිමිත් තන් ති වුච් චන් ති. අභිභුඤෙයතීති

යගොත්රභූති ච පුථුජ් ජනම ොත් තාභිභවනමතො ම ොත්රභුඤභාමවො වුත් මතො. 

පක්ඛන්දතීති යගොත්රභූති අරියම ොත් තභාවනමතො ම ොත්රභුඤභාමවො වුත් මතො. 

අභිභුඤෙයිත්වා පක්ඛන්දතීති යගොත්රභූති උමභො අත් මථ ස ාමසත් වා වුත් තං. 

වුට්ඨාතීති යගොත්රභූති ච විවට්ටතීති යගොත්රභූති ච  ාතිකාය 
වුට් ඨානවිවට් ටනපදානුරූමපන පුථුජ් ජනම ොත් තාභිභවනත් මථොමයව 
වුත් මතො. ස ථවමසන වුත් තම ොත්රභූනං පන නීවරණාදිම ොත් තාභිභවනමතො 

ම ොත්රභූති, ‘‘මසොතාපත් තිඵලස ාපත් තත් ථායා’’තිආදීසු ඡසු 

ස ාපත් තිවාමරසු උප් පාදාදිම ොත් තාභිභවනමතො ම ොත්රභූති, 

‘‘සකදා ාමි ග්  ං පටිලාභත් ථායා’’තිආදීසු තීසු  ග්  වාමරසු 
මසොතාපන් නාදිම ොත් තාභිභවනමතො ම ොත්රභූති අත් මථො මවදිතබ් මබො. 
ම ොත් තත් මථො මචත් ථ බීජත් මථො. වත් තනිපකරමණ කිර වුත් තං – ම ොත් තං 

වුච් චති නිබ් බානං සබ් බපරිපන් මථහි ගුත් තත් තා, තං පටිපජ් ජතීති ම ොත්රභූති, 

අට් ඨ ස ාපත් තිමයොපි ම ොත් තං ම ොත්රභුඤපරිපන් මථහි ගුත් තත් තා, තං 
ම ොත් තං පටිපජ් ජතීති ම ොත්රභූති වුත් තං. ‘‘චතුන් නං  ග්  ානංමයව ම ොත්රභුඤ 

නිබ් බානාරම්  ණං, චතස ්සන් නං ඵලස ාපත් තීනං ම ොත්රභුඤ සඞ් ඛාරාරම්  ණං 
ඵලස ාපත් තිනින් නත් තා’’ති වදන් ති. වුත් තඤ් මහතං විසුද් ධි ග් ම  – 
‘‘තස ්ස පවත් තානුපුබ් බවිපස් සනස් ස 
සඞ් ඛාරාරම්  ණම ොත්රභුඤඤාණානන් තරං ඵලස ාපත් තිවමසන නිමරොමධ 

චිත් තං අප් මපතී’’ති )විසුද් ධි. 2.863). මතමනමවත් ථ  ග්  වාමරසු 
මසොළස ං කත් වා  හිතස් ස බහිද් ධාසඞ් ඛාරනිමිත් තපදස් ස ස ාපත් තිවාමරසු 
ඡට් ඨං කත් වා  හණං න කතන් ති මවදිතබ් බං. ඉතරථා හි මූලපද හමණන 

 මහතබ් බං භමවයය. 
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අඤ ්මඤ පන ‘‘මයො නිබ් බාමන පඨ ාමභොම ො පඨ ස න් නාහාමරො, 

අයං වුච් චති ම ොත්රභූ’’ති වදන් ති. තං ඵලං සන් ධාය න යුජ් ජති. පන්නරස 

යගොත්රභුඤධම්මා කුසලාති එත් ථ අරහමතො අභිභවිතබ් බනීවරණාභාවමතො 
විතක් කවිචාරාදීනං සුමඛමනව පහාතබ් බභාවමතො ච අභිභවනට් මඨන 
ම ොත්රභුඤනා ං නාරහන් තීති කත් වා ම ොත්රභූනං අබයාකතතා න වුත් තාති 
මවදිතබ් බා. අරහතා පන ඵලස ාපත් තිං ස ාපජ් ජන් මතන සඞ් ඛාමර 
අනභිභුඤයය ස ාපජ් ජිතුං න සක් කාති ‘‘තමයො ම ොත්රභුඤධම්  ා අබයාකතා’’ති 

වුත් තා. මකචි පන ‘‘අට් ඨ ස ාපත් තිමයො නිබ් මබධභාගියා එව ඉධ නිද් දිට් ඨා, 
තස්  ා අට් ඨ ස ාපත් තිම ොත්රභූ කුසලා මහොන් තී’’ති වදන් ති. තථා 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛායපි මවදිතබ් බං. 

60. සාමිසඤ්චාතිආදීසු වට් ටාමිසමලොකාමිසකිමලසාමිසානං 

කිමලසාමිමසන සාමිසං සනිකන් තිකත් තා. කිං තං? අට් ඨවිධං 

ස ථම ොත්රභුඤඤාණං. වට්ටාමිසන් ති මචත් ථ මතභූ කවට් ටම ව. 

යලොකාමිසන් ති පඤ් ච කා ගුණා. කියලසාමිසන් ති කිමලසා එව. 

නිරාමිසන් ති දසවිධං විපස් සනාම ොත්රභුඤඤාණං අනිකන් තිකත් තා. න හි අරියා 

ම ොත්රභුඤස් මිං නිකන් තිං කමරොන් ති. මපොත් ථමක ‘‘සාමිසඤ් මච’’ති ලිඛන් ති, 
තං න සුන් දරතරං. එවම ව පණිහිතඤ් ච අප් පණිහිතං සඤ් ඤුත් තඤ් ච 
විසඤ් ඤුත් තං වුට් ඨිතඤ් ච අවුට් ඨිතං මවදිතබ් බං. නිකන් තිපණිධියා හි 

පණිහිතං පත් ථිතන් ති අත් මථො. තදභාමවන අප්පණිහිතං. 

නිකන් තිසඤ් මඤොම මනව සඤ්ඤුත්තං. තදභාමවන විසඤ්ඤුත්තං.

වුට්ඨිතන් ති විපස් සනාම ොත්රභුඤඤාණම ව. තඤ් හි නිකන් තිච් මඡදකත් තා 

වුට් ඨිතං නා . ඉතරං අවුට්ඨිතං. බහිද් ධා වුට් ඨානත් තා වා වුට් ඨිතං. 
ඵලම ොත්රභුඤපි හි නිබ් බානජ් ඣාසයවමසන නිබ් බානාභිමුඛීභූතත් තා 
බහිද් ධාසඞ් ඛාරනිමිත් තා වුට් ඨිතං නා ාති මවදිතබ් බං. 
මහට් ඨාභිභවනවුට් ඨානවිවට් ටනවාමරසුපි ඵලම ොත්රභුඤ අජ් ඣාසයවමසන 

නිබ් බානාභිමුඛීභූතත් තා අභිභුඤයයති වුට් ඨාති විවට් ටතීති මවදිතබ් බං. තිණ්ණං

වියමොක්ඛාන පච්චොති තිණ් ණං මලොකුත් තරවිම ොක් ඛානං ස ථම ොත්රභුඤ 

පකතූපනිස ්සයපච් චයා මහොන් ති, විපස් සනාම ොත්රභුඤ 

අනන් තරස නන් තරූපනිස් සයපච් චයා මහොන් ති. පඤ්ඤා ෙස්ස පරිච්චිතාති 

පුබ් බභා පඤ් ඤා යස් ස පරිචිතා පරිචිණ් ණා. කුසයලොවිවට්යටවුට්ඨායනති 

අසම් ම ොහවමසමනව විවට් ටසඞ් ඛාමත ම ොත්රභුඤඤාමණ කුසමලො මඡමකො, 

පුබ් බභා ඤාමණන වා කුසමලො. නානාදිට්ඨීසු න කම්පතීති සමුච් මඡමදන 
පහීනාසු නානප් පකාරාසු දිට් ඨීසු න මවධතීති. 

ම ොත්රභුඤඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. මග්ගඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

61.  ග්  ඤාණනිද් මදමස මිච්ඡාදිට්ඨිො වුට්ඨාතීති 
දිට් ඨානුසයප් පහාමනන සමුච් මඡදවමසන ද් වාසට් ඨිමභදමතො මිච් ඡාදිට් ඨිමතො 
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වුට් ඨාති. තදනුවත්තකකියලයසහීති මිච් ඡාදිට් ඨිසම් පමයො වමසන ච 
මිච් ඡාදිට් ඨිඋපනිස් සමයන ච උප් පජ් ජ ාමනහි මිච් ඡාදිට් ඨිඅනුවත් ත ාමනහි 
නානාවිමධහි කිමලමසහි. මතන තමදකට් ඨකිමලසප් පහානං වුත් තං මහොති. 
දුවිධඤ් හි එකට් ඨං සහමජකට් ඨං පහාමනකට් ඨඤ ්ච. තාය දිට් ඨියා සහ 

එකස ්මිං චිත් මත, එකස ්මිං පුග්  මල වා යාව පහානා ඨිතාති තමදකට් ඨා. 
දිට් ඨියා හි පහීය ානාය දිට් ඨිසම් පයුත් මතසු ද් වීසු අසඞ් ඛාරිකචිත් මතසු තාය 
දිට් ඨියා සහජාතා මලොමභො ම ොමහො උද් ධච් චං අහිරිකං අමනොත් තප් පන් ති 

ඉම  කිමලසා, ද් වීසු සසඞ් ඛාරිකචිත් මතසු තාය දිට් ඨියා සහජාතා මලොමභො 
ම ොමහො ථිනං උද් ධච් චං අහිරිකං අමනොත් තප් පන් ති ඉම  කිමලසා 

සහයජකට්ඨවයසන පහීයන් ති. දිට් ඨිකිමලමසමයව පහීය ාමන මතන සහ 
එකස ්මිං පුග්  මල ඨිතා අපාය  නීයා මලොමභො මදොමසො ම ොමහො  ාමනො 
විචිකිච් ඡා ථිනං උද් ධච් චං අහිරිකං අමනොත් තප් පන් ති ඉම  කිමලසා 

පහායනකට්ඨවයසන පහීයන් ති. ඛන්යධහීති තදනුවත් තමකමහව ඛන් මධහි, 
තං දිට් ඨිං අනුවත් ත ාමනහි සහමජකට් මඨහි ච පහාමනකට් මඨහි ච චතූහි 

අරූපක් ඛන් මධහි, තංසමුට් ඨානරූමපහි වා සහ පඤ් චහි ඛන් මධහි 
මිච් ඡාදිට් ඨිආදිකිමලසපච් චයා අනා මත උප් පජ් ජිතබ් මබහි 

විපාකක් ඛන් මධහි. බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතහීති 
යථාවුත් තකිමලසක් ඛන් ධමතො බහිභූමතහි සබ් බසඞ් ඛාරනිමිත් මතහි. 

මිච්ඡාසඞ්කප්පා වුට්ඨාතීති මසොතාපත් ති ග් ම න පහාතබ් මබසු චතූසු 

දිට් ඨිසම් පයුත් මතසු, විචිකිච් ඡාසහ මත චාති පඤ් චසු චිත් මතසු 
අපාය  නීයමසසාකුසලචිත් මතසු ච මිච් ඡාසඞ් කප් පා වුට් ඨාති. 

මිච්ඡාවාචාෙ වුට්ඨාතීති මුසාවාදමතො මචව 

අපාය  නීයපිසුණඵරුසසම් ඵප් පලාමපහි ච වුට් ඨාති. මිච්ඡාකම්මන්තා

වුට්ඨාතීති පාණාතිපාතාදින් නාදානමිච් ඡාචාමරහි වුට් ඨාති. මිච්ඡාආජීවා 

වුට්ඨාතීති කුහනා ලපනා මනමිත් තිකතා නිප් මපසිකතා 

ලාමභනලාභංනිජිගීසනතා, ආජීවමහතුමකහි වා සත් තහිපි කායවචීකම් ම හි 
වුට් ඨාති. මිච් ඡාවායා මිච් ඡාසතිමිච් ඡාස ාධීහි වුට් ඨානං 

මිච් ඡාසඞ් කප් පවුට් ඨාමන වුත් තනමයමනව මවදිතබ් බං. මිච්ඡාසතීති ච සතියා 
පටිපක් ඛාකාමරන උප් පජ් ජ ානා අකුසලචිත් තුප් පාද ත් තම ව. 

උපරි ග්  ත් තමය ‘‘දස් සනට් මඨන සම්  ාදිට් ඨී’’තිආදීනි අට් ඨ  ග්  ඞ්  ානි 

යථා පඨ ජ් ඣානිමක පඨ  ග් ම  ලබ් භන් ති, තමථව ලබ් භන් ති. තත් ථ 
පඨ  ග් ම  සම්  ාදිට් ඨි මිච් ඡාදිට් ඨිං පජහතීති සම්  ාදිට් ඨි. 
සම්  ාසඞ් කප් පාදමයොපි මිච් ඡාසඞ් කප් පාදීනං පජහනට් මඨමනව මවදිතබ් බා. 
එවං සන් මත පඨ  ග් ම මනව ද් වාසට් ඨියා දිට් ඨි තානං පහීනත් තා 
උපරි ග්  ත් තමයන පහාතබ් බා දිට් ඨි නා  නත් ථි. 

තත් ථ සම්  ාදිට් ඨීති නා ං කථං මහොතීති? යථා විසං අත් ථි වා මහොතු  ා 

වා, අ මදො අ මදොත් මවව වුච් චති, එවං මිච් ඡාදිට් ඨි අත් ථි වා මහොතු  ා වා, 

අයං සම්  ාදිට් ඨි එව නා . යදි එවං නා  ත් තම මවතං මහොති, 
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උපරි ග්  ත් තමය පන සම්  ාදිට් ඨියා කිච් චාභාමවො ආපජ් ජති,  ග්  ඞ්  ානි න 

පරිපූමරන් ති. තස්  ා සම්  ාදිට් ඨි සකිච් චකා කාතබ් බා,  ග්  ඞ්  ානි 
පරිපූමරතබ් බානීති. සකිච් චකා මචත් ථ සම්  ාදිට් ඨි යථාලාභනියම න 

දීමපතබ් බා. උපරි ග්  ත් තයවජ් මඣො හි එමකො  ාමනො අත් ථි, මසො 

දිට් ඨිට් ඨාමන තිට් ඨති, සා තං  ානං පජහතීති සම්  ාදිට් ඨි. 
මසොතාපත් ති ග්  ස් මිඤ ්හි සම්  ාදිට් ඨි මිච් ඡාදිට් ඨිං පජහති. මසොතාපන් නස ්ස 

පන සකදා ාමි ග්  වජ් මඣො  ාමනො අත් ථි, තං  ානං පජහතීති සම්  ාදිට් ඨි. 

තස් මසව සත් තඅකුසලචිත් තසහජාමතො සඞ් කප් මපො අත් ථි, මතමහව 

චිත් මතහි වාචඞ්  මචොපනං අත් ථි, කායඞ්  මචොපනං අත් ථි, 

පච් චයපරිමභොම ො අත් ථි, සහජාතවායාම ො අත් ථි, අස් සතියභාමවො අත් ථි, 

සහජාතචිත් මතකග්  තා අත් ථි, එමත මිච් ඡාසඞ් කප් පාදමයො නා . 
සකදා ාමි ග් ම  සම්  ාසඞ් කප් පාදමයො මතසං පහාමනන 
සම්  ාසඞ් කප් පාදමයොති මවදිතබ් බා. එවං සකදා ාමි ග් ම  අට් ඨඞ්  ානි 

සකිච් චකානි මහොන් ති. සකදා ාමිස ්ස අනා ාමි ග්  වජ් මඣො  ාමනො අත් ථි, 
මසො දිට් ඨිට් ඨාමන තිට් ඨති. තස් මසව සත් තහි චිත් මතහි සහජාතා 
සඞ් කප් පාදමයො අත් ථි. මතසං පහාමනන අනා ාමි ග් ම  අට් ඨන් නං 
අඞ්  ානං සකිච් චකතා මවදිතබ් බා. අනා ාමිස් ස අරහත් ත ග්  වජ් මඣො 

 ාමනො අත් ථි, මසො දිට් ඨිට් ඨාමන තිට් ඨති. යානි පනස් ස පඤ් ච 

අකුසලචිත් තානි, මතහි සහජාතා සඞ් කප් පාදමයො අත් ථි. මතසං පහාමනන 
අරහත් ත ග් ම  අට් ඨන් නං අඞ්  ානං සකිච් චකතා මවදිතබ් බා. 

ඔළාරිකාති කායවචීද් වාමර වීතික් ක ස ්ස පච් චයභාමවන ථූලභූතම් හා. 

කාමරාගසඤ්යඤොජනාති ම ථුනරා සඞ් ඛාතා සඤ් මඤොජනා. මසො හි 

කා භමව සඤ් මඤොමජතීති සඤ් මඤොජනන් ති වුච් චති. පටිඝසඤ්යඤොජනාති 

බයාපාදසඤ් මඤොජනා. මසො හි ආරම්  මණ පටිහඤ් ඤතීති පටිඝන් ති වුච් චති. 

මත එව ථා  තට් මඨන සන් තාමන අනුමසන් තීති අනුසො. අණුසහගතාති 

අණුභූතා, සුඛු භූතාති අත් මථො. තබ් භාමව හි එත් ථ සහ තසද් මදො. 
සකදා ාමිස් ස හි කා රා බයාපාදා ද් වීහි කාරමණහි අණුභූතා 
අධිච් චුප් පත් තියා ච පරියුට් ඨාන න් දතාය ච. තස් ස හි බාලපුථුජ් ජනස ්ස විය 

කිමලසා අභිණ් හං න උප් පජ් ජන් ති, කදාචි කරහචි උප් පජ් ජන් ති. 
උප් පජ් ජ ානා ච බාලපුථුජ් ජනස ්ස විය  ද් දන් තා ඵරන් තා ඡාමදන් තා 

අන් ධඅන් ධං කමරොන් තා න උප් පජ් ජන් ති, ද් වීහි පන  ග් ම හි පහීනත් තා 

 න් ද න් දා තනුකාකාරා හුත් වා උප් පජ් ජන් ති, වීතික් ක ං පාමපතුං ස ත් ථා 

න මහොන් ති. එවං තනුභූතා අනා ාමි ග් ම න පහීයන් ති රූපරාගාති රූපභමව 

ඡන් දරා ා. අරූපරාගාති අරූපභමව ඡන් දරා ා. මානාති උන් නතිලක් ඛණා. 

උද්ධච්චාති අවූපස ලක් ඛණා. අවිජ්ජාොති අන් ධලක් ඛණාය. 

භවරාගානුසොති රූපරා ාරූපරා වමසන පවත් තභවරා ානුසයා. 

62. ඉදානි  ග්  ඤාණසංවණ් ණනං කමරොන් මතො අජාතං

ඣායපතීතිආදි ාහ. තත් ථ ච අජාතං ඣායපති ජායතන, ඣානං යතන
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පටුන 

පවුච්චතීති අත් තමනො සන් තාමන පාතුභූමතන මතන මතන 
මලොකුත් තරජ් ඣාමනන තංස ඞ් ගීපුග්  මලො අජාතම ව තං තං කිමලසං 

ඣාමපති දහති සමුච් ඡින් දති, මතන කාරමණන තං මලොකුත් තරං ඣානන් ති 

පවුච් චතීති අත් මථො. ඣානවියමොක්යඛ කුසලතාති තස් මිං 
අරිය ග්  සම් පයුත් මත විතක් කාදිමක ඣාමන ච විම ොක් ඛසඞ් ඛාමත 
අරිය ග් ම  ච අසම් ම ොහවමසන කුසලතාය පඨ  ග් ම මනව පහීනාසු 

නානාදිට් ඨීසු න කම් පති. ඣානං නා  දුවිධං ආරම්  ණූපනිජ් ඣානඤ් ච 
ලක් ඛණූපනිජ් ඣානඤ් ච. මලොකියපඨ ජ් ඣානාදිකං 

කසිණාදිආරම්  ණූපනිජ් ඣානට් මඨන ඣානං, විපස් සනාසඞ් ඛාරානං 

සභාවසා ඤ් ඤලක් ඛණූපනිජ් ඣානට් මඨන ඣානං, මලොකුත් තරං නිබ් බාමන 
තථලක් ඛණූපනිජ් ඣානට් මඨන ඣානං. ඉධ පන ම ොත්රභුඤනාපි සාධාරණං 
ලක් ඛණූපනිජ් ඣානට් ඨං අනා සිත් වා අසාධාරමණන 
කිමලසඣාපනට් මඨන ඣානං වුත් තං. විම ොක් ඛට් මඨො පමනත් ථ 

නිබ් බානාරම්  මණ සුට් ඨු අධිමුච් චනට් මඨො කිමලමසහි ච සුට් ඨු 
මුච් චනට් මඨො. 

සමාදහිත්වා ෙථා යච විපස්සතීති අප් පනූපචාරඛණිකස ාධීනං 
අඤ ්ඤතමරන ස ාධිනා පඨ ං චිත් තස ාධානං කත් වා පච් ඡා යථා විපස ්සති 

ච. සමුච් චයත් මථො මච-සද් මදො විපස් සනං සමුච් චිමනොති. විපස්සමායනොතථා

යච සමාදයහති විපස් සනා නාම සා ලූඛභූතා නිරස ්සාදා, ස මථො ච නා  
සිනිද් ධභූමතො සඅස් සාමදො. තස්  ා තාය ලූඛභූතං චිත් තං සිමනමහතුං 
විපස් ස ාමනො තථා ච ස ාදමහ. විපස් ස ාමනො පුන ස ාධිං පවිසිත් වා 

චිත් තස ාධානඤ් ච තමථව කමරයය, යමථව විපස් සනන් ති අත් මථො. ඉධ මච-
සද් මදො ස ාදහනං සමුච් චිමනොති. උභයත් ථාපි  ාථාබන් ධානුවත් තමනන 

මච-කාමරො කමතො, අත් මථො පන ච-කාරත් මථො එව. විපස්සනා ච සමයථො

තදා අහූති යස්  ා ස ථවිපස් සනානං යු නද් ධභාමව සති 

අරිය ග්  පාතුභාමවො මහොති, තස්  ා අරිය ග්  ජනනස ත් ථත් තා යදා 

තදුභයස ාමයොම ො මහොති, තදා විපස් සනා ච ස මථො ච අහු, ස ථවිපස් සනා 
භූතා නා  මහොතීති අත් මථො. තා ච ස ථවිපස් සනා අරිය ග්  ාභිමුඛීකාමල ච 

 ග්  ක් ඛමණ ච සමානභාගා යුගනද්ධා වත්තයර ස ාමනො සම ො භාම ො 

මකොට් ඨාමසො එමතසන් ති ස ානභා ා, යුම  නද් ධා වියාති යු නද් ධා, 
අඤ ්ඤ ඤ් ඤං අනතිවත් තනට් මඨන ස ධුරා ස බලාති අත් මථො. විත් ථාමරො 
පනස ්ස යු නද් ධකථායං ආවිභවිස් සති. 

දුක්ඛා සඞ්ඛාරා සුයඛො, නියරොයධො ඉති දස්සනං. දුභයතො වුට්ඨිතා 

පඤ්ඤා, ඵස්යසති අමතං පදන් ති දුක් ඛා සඞ් ඛාරා, සුමඛො නිමරොමධො 
නිබ් බානන් ති පටිපන් නස ්ස තමතො නිබ් බානදස් සනං අරිය ග්  ඤාණං 
දුභමතො වුට් ඨිතා පඤ් ඤා නා . සා එව ච පඤ් ඤා අ තං පදං නිබ් බානං 

ආරම්  ණඵුසමනන ඵුසති, පටිලභතීති අත් මථො. නිබ් බානඤ් හි 

අතප් පකට් මඨන අ තසදිසන් ති අ තං, නාස් ස  තං  රණං වමයො අත් ථීතිපි 
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අ තං, පුබ් බභා මතො පට් ඨාය  හතා උස් සාමහන  හතියා පටිපදාය පජ් ජති 
පටිපජ් ජීයතීති පදන් ති වුච් චති. 

වියමොක්ඛචරිෙංජානාතීති විම ොක් ඛපවත් තිං අසම් ම ොහවමසන ජානාති, 

පච් චමවක් ඛණවමසන ජානාති. ‘‘දුභමතො වුට් ඨාමනො විම ොක් මඛො, දුභමතො 

වුට් ඨානා චත් තාමරො විම ොක් ඛා, දුභමතො වුට් ඨානානං අනුමලො ා චත් තාමරො 

විම ොක් ඛා, දුභමතො වුට් ඨානපටිප් පස් සද් ධි චත් තාමරො විම ොක් ඛා’’ති හි උපරි 

විම ොක් ඛකථායංමයව (පටි.  . 1.209 ආදමයො) ආ තා විම ොක් ඛචරියා 
මවදිතබ් බා. මතසං විත් ථාමරො තත් මථව ආ මතො. 

නානත්යතකත්තයකොවියදොති මතසං විම ොක් ඛානං නානාභාමව එකභාමව ච 

කුසමලො. දුභමතො වුට් ඨානවිම ොක් ඛවමසන හි මතසං එකත් තං, 

චතුඅරිය ග්  වමසන නානත් තං, එමකකස ්සාපි වා අරිය ග්  ස් ස 

අනුපස ්සනාමභමදන නානත් තං, අරිය ග්  භාමවන එකත් තං මවදිතබ් බං. 

ද්වින්නං ඤාණානං කුසලතාති දස් සනසඞ් ඛාතස් ස ච භාවනාසඞ් ඛාතස් ස 

චාති ඉම සං ද් වින් නං ඤාණානං කුසලතාය. දස්සනන් ති හි 
මසොතාපත් ති ග් ම ො. මසො හි පඨ ං නිබ් බානදස් සනමතො දස් සනන් ති 

වුත් මතො. ම ොත්රභුඤ පන කිඤ් චාපි පඨ තරං නිබ් බානං පස් සති, යථා පන 
රඤ් මඤො සන් තිකං මකනචිමදව කරණීමයන ආ මතො පුරිමසො දූරමතොව 
රථිකාය චරන් තං හත් ථික් ඛන් ධ තං රාජානං දිස් වාපි ‘‘දිට් මඨො මත රාජා’’ති 

පුට් මඨො දිස ්වා කත් තබ් බකිච් චස් ස අකතත් තා ‘‘න පස ්සාමී’’ති ආහ, එවම ව 
නිබ් බානං දිස ්වා කත් තබ් බස ්ස කිමලසප් පහානස ්සාභාවා න ‘‘දස් සන’’න් ති 

වුච් චති. තඤ් හි ඤාණං  ග්  ස් ස ආවජ් ජනට් ඨාමන තිට් ඨති. භාවනාති 

මසස ග්  ත් තයං. තඤ් හි පඨ  ග් ම න දිට් ඨස් මිංමයව ධම් ම  

භාවනාවමසන උප් පජ් ජති, න අදිට් ඨපුබ් බං කිඤ් චි පස් සති, තස්  ා 
‘‘භාවනා’’ති වුච් චති. මහට් ඨා පන භාවනා ග්  ස් ස අපරිනිට් ඨිතත් තා 

‘‘ද් වින් නං ඤාණාන’’න් ති අවත් වා 

මසොතාපත් තිසකදා ාමිඅනා ාමි ග්  ලාභිමනො සන් ධාය ‘‘ඣානවිම ොක් මඛ 

කුසලතා’’ති වුත් තං, අරහත් ත ග්  ලාභිමනො පන භාවනා ග්  ස් ස 
පරිනිට් ඨිතත් තා ‘‘ද් වින් නං ඤාණානං කුසලතා’’ති වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

 ග්  ඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. ඵලඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

63. ඵලඤාණනිද් මදමස තංපයෙොගප්පටිප්පස්සද්ධත්තාති තස් ස 
අජ් ඣත් තබහිද් ධා වුට් ඨානපමයො ස් ස පටිප් පස් සද් ධත් තා.  ග් ම ො හි 

සකක් ඛමණ කිමලසප් පහාමනන උභමතො වුට් ඨානපමයො ං කමරොති නා , 
ඵලක් ඛමණ කිමලසානං පහීනත් තා  ග්  ස් ස උභමතො වුට් ඨානපමයොම ො 

පටිප් පස් සද් මධො වූපසන් මතො නා  මහොති. උප්පජ්ජතීති  ග්  ානන් තරං සකිං 

වා ද් වික් ඛත් තුං වා උප් පජ් ජති, ඵලස ාපත් තිකාමල පන බහුක් ඛත් තුං, 

නිමරොධා වුට් ඨහන් තස් ස ද් වික් ඛත් තුං උප් පජ් ජති, සබ් බම් පි හි තං 
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පමයො ප් පටිප් පස් සද් ධත් තා උප් පජ් ජති. මග්ගස්යසතං ඵලන් ති ඵලං 
අමපක් ඛිත් වා නපුංසකවචනං කතං. සකදා ාමි ග්  ක් ඛණාදීසුපි 
එමකක ග්  ඞ්  වමසමනව වුට් ඨානමයොජනා මවදිතබ් බා. 

ඵලඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. විමුත්තිඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

64. විමුත් තිඤාණනිද් මදමස සක්කාෙදිට්ඨීති විජ් ජ ානට් මඨන සති 

ඛන් ධපඤ් චකසඞ් ඛාමත කාමය, සයං වා සතී තස් මිං කාමය දිට් ඨීති 

සක් කායදිට් ඨි. විචිකිච්ඡාති වි තා චිකිච් ඡා, සභාවං වා විචිනන් මතො එතාය 

කිච් ඡති කිල තීති විචිකිච් ඡා. සීලබ්බතපරාමායසොති සීමලන සුද් ධි වමතන 
සුද් ධි සීලබ් බමතන සුද් ධීති  හිතඅභිනිමවමසො. මසො හි සභාවං අතික් කමිත් වා 
පරමතො ආ සතීති සීලබ් බතපරා ාමසො. උභින් නං ස ාමනපි දිට් ඨිභාමව 

තක් කඤ් ච පරූපමදසඤ් ච විනා පකතියා එව සක් කායදිට් ඨි හණමතො 
පකතිභූතාය වීසතිවත් ථුකාය සක් කායදිට් ඨියා පහාමනමනව 
සබ් බදිට් ඨිප් පහානදස් සනත් ථං සක් කායදිට් ඨි වුත් තා. සීලබ් බතපරා ාමසො 

පන ‘‘සුද් ධිපටිපදං පටිපජ් ජා ා’’ති පටිපන් නානං පටිපදාය 
මිච් ඡාභාවදස් සනත් ථං විසුං වුත් මතොති මවදිතබ් මබො. තිණ් ණම් පි 

අනුසයප් පහාමනමනව පහානං දස් මසතුං දිට්ඨානුසයෙොවිචිකිච්ඡානුසයෙොති 

වුත් තං, න විසුං කිමලසත් තා. උපක්කියලසාති කිමලමසන් ති උපතාමපන් ති 

විබාමධන් තීති කිමලසා, ථා  තට් මඨන භුඤසා කිමලසාති උපක් කිමලසා. 

සම්මා සමුච්ඡින්නා යහොන්තීති සමුච් මඡදප් පහාමනන අනුප් පාදනිමරොමධන 

සම්  ා සමුච් ඡින් නා මහොන් ති. සපරියුට්ඨායනහීති චිත් තං 

පරිමයොනන් ධන් තානි උට් මඨන් ති උප් පජ් ජන් තීති පරියුට් ඨානානි, 
සමුදාචාරප් පත් තානං කිමලසානම තං අධිවචනං. සහ පරියුට් ඨාමනහීති 

සපරියුට් ඨානානි. මතහි සපරියුට් ඨාමනහි අනුසයිතඋපක් කිමලමසහි. චිත්තං

විමුත්තං යහොතීති මතසං අභබ් බුප් පත් තිකභූතත් තා සන් තතිවමසන 
පවත් ත ානං චිත් තං තමතො විමුත් තං නා  මහොති. තමදව සුට් ඨු විමුත් තත් තා 

සුවිමුත්තං.තංවිමුත්තිඤාතට්යඨනාති තස් සා විමුත් තියා ජානනට් මඨන. 

විමුත් තිඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

14. පච්චයවක්ඛණඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

65. පච් චමවක් ඛණඤාණනිද් මදමස  ග්  ක් ඛමණමයව මහතුට් මඨන 
පඨ ං  ග්  ඞ්  ානි විසුං විසුං වත් වා පුන  ග්  ඞ්  භූමත ච අ ග්  ඞ්  භූමත ච 

ධම් ම  ‘‘බුජ් ඣනට් මඨන මබොධී’’ති ලද් ධනා ස් ස අරියස් ස අඞ්  භාමවන 
මබොජ් ඣඞ් ම  විසුං දස් මසසි. සතිධම්  විචයවීරියස ාධිසම් මබොජ් ඣඞ්  ා හි 

 ග්  ඞ්  ාමනව, පීතිපස් සද් ධිඋමපක් ඛාසම් මබොජ් ඣඞ්  ා අ ග්  ඞ්  ානි. පුන 
බලවමසන ඉන් ද්රියවමසන ච විසුං නිද් දිට් මඨසු සද් ධා එව අ ග්  ඞ්  භූතා. 
පුන  ග්  ක් ඛමණ ජාමතමයව ධම් ම  රාසිවමසන දස් මසන් මතො 
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ආධිපයතෙයට්යඨනාතිආදි ාහ. තත් ථ උපට්ඨානට්යඨන සතිපට්ඨානාති 
එකාව නිබ් බානාරම්  ණා සති කායමවදනාචිත් තධම් ම සු 
සුභසුඛනිච් චඅත් තසඤ් ඤාපහානකිච් චසාධනවමසන චත් තාමරො සතිපට් ඨානා 
නා . නිබ් බානාරම්  ණං එකම ව වීරියං උප් පන් නානුප් පන් නානං 

අකුසලානං පහානානුප් පත් තිකිච් චස් ස, අනුප් පන් නුප් පන් නානං කුසලානං 
උප් පාදට් ඨිතිකිච් චස් ස සාධනවමසන චත් තාමරො සම්  ප් පධානා නා . 

තථට්යඨන සච්චාති දුක් ඛභාවාදීසු අවිසංවාදකට් මඨන චත් තාරි 

අරියසච් චානි. එතාමනව මචත් ථ පටිමවධට් මඨන තදා සමුදා තානි, 

‘‘අ මතො ධං නිබ් බාන’’න් ති විසුං වුත් තං නිබ් බානඤ ්ච, මසසා පන ධම්  ා 
පටිලාභට් මඨන තදා සමුදා තා. ‘‘තථට් මඨන සච් චා තදා සමුදා තා’’ති 
වචනමතො  ග්  ඵලපරිමයොසාමන අවස් සං චත් තාරි සච් චානි පච් චමවක් ඛතීති 
නිට් ඨම ත් ථ  න් තබ් බං. ‘‘කතං කරණීයං නාපරං ඉත් ථත් තායාති 

පජානාතී’’ති )දී. නි. 1.248) වචනමතො ච ‘‘දුක් ඛං ම  පරිඤ් ඤාතං, සමුදමයො 

ම  පහීමනො, නිමරොමධො ම  සච් ඡිකමතො,  ග් ම ො ච ම  භාවිමතො’’ති 
පච් චමවක් ඛණං වුත් තම ව මහොති. තථා පච් චමවක් ඛණං යුජ් ජති ච. 

සමුදයෙොති මචත් ථ තංතං ග්  වජ් මඣොමයව මවදිතබ් මබො. එත් ථ 
වුත් තසමුදයපච් චමවක් ඛණවමසමනව අට් ඨකථායං දුවිධං 
කිමලසපච් චමවක් ඛණං  ග්  ඵලනිබ් බානපච් චමවක් ඛණානි ඉධ 
සරූමපමනව ආ තානීති වුත් තානි. මකවලං දුක් ඛපච් චමවක් ඛණම ව න 

වුත් තං. කිඤ් චාපි න වුත් තං, අථ මඛො පාඨසබ් භාවමතො යුත් තිසබ් භාවමතො ච 
 මහතබ් බම ව. සච් චපටිමවධත් ථඤ් හි පටිපන් නස ්ස නිට් ඨිමත 
සච් චපටිමවමධ සයං කතකිච් චපච් චමවක් ඛණං යුත් තම වාති. 

අවික්යඛපට්යඨන සමයථොතිආදි  ග්  සම් පයුත් මත එව 

ස ථවිපස් සනාධම් ම  එකරසට් මඨන අනතිවත් තනට් මඨන ච දස් මසතුං 

වුත් තං. සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධීති සම්  ාවාචාකම්  න් තාජීවා එව. 

අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධීති සම්  ාස ාධි එව. දස්සනට්යඨන

දිට්ඨිවිසුද්ධීති සම්  ාදිට් ඨිමයව. විමුත්තට්යඨනාති සමුච් මඡදවමසන 

 ග්  වජ් ඣකිමලමසහි මුච් චනට් මඨන, නිබ් බානාරම්  මණ වා 

අධිමුච් චනට් මඨන. වියමොක්යඛොති සමුච් මඡදවිම ොක් මඛො, අරිය ග් ම ොමයව. 

පටියවධට්යඨන විජ්ජාති සච් චපටිමවධට් මඨන විජ් ජා, සම්  ාදිට් ඨිමයව. 

පරිච්චාගට්යඨන විමුත්තීති  ග්  වජ් ඣකිමලසානං පජහනට් මඨන තමතො 

මුච් චනමතො විමුත් ති, අරිය ග් ම ොමයව. සමුච්යඡදට්යඨනඛයෙඤාණන් ති 

කිමලසසමුච් ඡින් දනට් මඨන කිමලසක් ඛයකමර අරිය ග් ම  ඤාණං, 
සම්  ාදිට් ඨිමයව. 

ඡන් දාදමයො මහට් ඨා වුත් තනමයමනව මවදිතබ් බා. මකවලඤ් මහත් ථ 

 ග්  ක් ඛමණමයව  ග්  ස ්ස ආදි ජ් ඣපරිමයොසානාකාමරන දස් සිතා. 

විමුත්තීති මචත් ථ  ග්  විමුත් තිමයව. ‘‘තථට් මඨන සච් චා’’ති එත් ථ  හිතම් පි 
ච නිබ් බානං ඉධ පරිමයොසානභාවදස් සනත් ථං පුන වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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පටුන 

ඵලක් ඛමණපි එමසව නමයො. එත් ථ පන යහතුට්යඨන මග්යගොති 

ඵල ග්  භාමවමනව. සම්මප්පධානාති  ග්  ක් ඛමණ චතුකිච් චසාධකස ්ස 
වීරියකිච් චස් ස ඵලස් ස උප් පාදක් ඛමණ සිද් ධත් තා වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 
අඤ ්ඤථා හි ඵලක් ඛමණ සම්  ප් පධානා එව න ලබ් භන් ති. වුත් තඤ් හි 
 ග්  ක් ඛමණ සත් තතිංස මබොධිපක් ඛියධම් ම  උද් ධරන් මතන මථමරන 

‘‘ඵලක් ඛමණ ඨමපත් වා චත් තාමරො සම්  ප් පධාමන අවමසසා මතත් තිංස 
ධම්  ා ලබ් භන් තී’’ති. එවම ව පටිමවධකිච් චාදිසිද් ධිවමසන සච් චාදීනිපි 

යථාමයො ං මවදිතබ් බානි. වියමොක්යඛොති ච ඵලවිම ොක් මඛො. විමුත්තීති 

ඵලවිමුත් ති. පටිප්පස්සද්ධට්යඨන අනුප්පායද ඤාණං වුත් තත් ථම ව. 

වුට්ඨහිත්වාති අන් තරා වුට් ඨානාභාවා ඵලාවසාමනන එවං වුත් තං. ඉයම

ධම්මා තදා සමුදාගතාති ඉම  වුත් තප් පකාරා ධම්  ා  ග්  ක් ඛමණ 
ඵලක් ඛමණ ච සමුදා තාති පච් චමවක් ඛතීති ඉති-සද් දං පාඨමසසං කත් වා 
සම් බන් මධො මවදිතබ් මබො. 

පච් චමවක් ඛණඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

15. වත්ථුනානත්තඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

66. වත් ථුනානත් තඤාණනිද් මදමස චක්ඛුං අජ්ඣත්තං වවත්යථතීති 

අජ් ඣත් තභූතං චක් ඛුං වවත් ථමපති. යථා මසො චක් ඛුං වවත් ථමපති, තථා 

වත් තුකාම ො කථං චක්ඛුං අජ්ඣත්තං වවත්යථතීති පුච් ඡිත් වා පුන චක්ඛු 

අවිජ්ජාසම්භූතන්ති වවත්යථතීතිආදිනා වවත් ථාපනාකාරං දස් මසති. තත් ථ 

අවිජ් ජාතණ් හා අතීතා උපත් ථම් භකමහතුමයො, කම්  ං අතීතං ජනකමහතු, 
ආහාමරො ඉදානි උපත් ථම් භකමහතු. එමතන චක් ඛූපත් ථම් භකානි 

උතුචිත් තානි  හිතාමනව මහොන් ති. චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාොති 

උපමයො ත් මථ සාමිවචනං, චත් තාරි  හාභූතානි උපාදියිත් වා පවත් තන් ති 

අත් මථො. එමතන පසාදචක් ඛුභාමවො දස් සිමතො මහොති, සසම් භාරභාමවො 

පටික් ඛිත් මතො. උප්පන්නන් ති අද් ධාවමසන, සන් තතිඛණවමසන වා 

පච් චුප් පන් නං. සමුදාගතන් ති මහතුමතො සමුට් ඨිතං. එත් තාවතා 

විපස් සනාපුබ් බභාම  චක් ඛුවවත් ථානං දස් සිතං. අහුත්වා සම්භූතන් තිආදීහි 

අනිච් චානුපස ්සනා. පුබ් මබ උදයා අවිජ් ජ ානමතො අහුත් වා සම් භූතං, උද් ධං 

වයා අභාවමතො හුත් වා න භවිස් සති. අන්තවන්තයතොති අන් මතො අස් ස 

අත් ථීති අන් තවා, අන් තවා එව අන් තවන් මතො යථා ‘‘සති න් මතො, 

 ති න් මතො, ධිති න් මතො ච මයො ඉසී’’ති )මථර ා. 1052). තමතො 

අන් තවන් තමතො, භඞ්  විජ් ජ ානමතොති අත් මථො. අද්ධුවන් ති 

සබ් බාවත් ථානිපාතිතාය, ථිරභාවස් ස ච අභාවතාය න ථිරං. අසස්සතන් ති න 

නිච් චං. විපරිණාමධම්මන් ති ජරාය මචව  රමණන චාති ද් මවධා 

විපරිණා පකතිකං. චක්ඛු අනිච්චන් තිආදීනි චක්ඛුං අනිච්චයතොතිආදීනි ච 

වුත් තත් ථානි. මයනොති ඉධ භවඞ්   නස ්ස අධිප් මපතත් තා 

අවිජ්ජාසම්භූයතොතිආදි යුජ් ජතිමයව. ආහාරසම්භූයතොති එත් ථ 
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සම් පයුත් තඵස් සාහාර මනොසඤ් මචතනාහාරවමසන මවදිතබ් බං. 

උප්පන්යනොති ච අද් ධාසන් තතිවමසන. 

වත් ථුනානත් තඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

16. යගොචරනානත්තඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

67. ම ොචරනානත් තඤාණනිද් මදමස රූයප බහිද්ධා වවත්යථතීති 
අජ් ඣත් තමතො බහිද් ධාභූමත රූපායතනධම් ම  වවත් ථමපතීති අත් මථො. 

අවිජ්ජාසම්භූතාතිආදි අත් තභාවපරියාපන් නකම්  ජරූපත් තා වුත් තං. 
ආහාමරොපි හි කම්  ජරූපස් ස උපත් ථම් භකපච් චමයො මහොති. සද් දස ්ස පන 
උතුචිත් තසමුට් ඨානත් තා අවිජ් ජාසම් භූතාදිචතුක් කං න වුත් තං. 
මඵොට් ඨබ් බානං සයං  හාභූතත් තා ‘‘චතුන් නං  හාභූතානං උපාදායා’’ති න 

වුත් තං. ධම්මාති මචත් ථ භවඞ්   මනොසම් පයුත් තා තමයො අරූපිමනො ඛන් ධා, 

ධම්  ායතනපරියාපන් නානි සුඛු රූපානි ච කම්  සමුට් ඨානානි, සබ් බානිපි 

රූපාදීනි ච. අපිච යානි යානි මයන මයන සමුට් ඨහන් ති, තානි තානි මතන 
මතන මවදිතබ් බානි. ඉතරථා හි සකසන් තානපරියාපන් නාපි රූපාදමයො 
ධම්  ා සබ් මබ න සඞ්  ණ් මහයයං. යස්  ා අනින් ද්රියබද් ධරූපාදමයොපි 

විපස් සනූප ා, තස්  ා මතසං කම්  සම් භූතපමදන සඞ්  මහො මවදිතබ් මබො. 
මතපි හි සබ් බසත් තසාධාරණකම්  පච් චයඋතුසමුට් ඨානා. අඤ් මඤ පන 

‘‘අනින් ද්රියබද් ධා රූපාදමයො අවිපස් සනූප ා’’ති වදන් ති. තං පන – 

‘‘සබ් මබ සඞ් ඛාරා අනිච් චාති, යදා පඤ් ඤාය පස් සති; 

අථ නිබ් බින් දති දුක් මඛ, එස  ග් ම ො විසුද් ධියා’’ති. )ධ. ප. 277) – 

ආදිකාය පාළියා විරුජ් ඣති. වුත් තඤ් ච විසුද් ධි ග් ම  – ‘‘ඉමධකච් මචො 

ආදිමතොව අජ් ඣත් තසඞ් ඛාමර අභිනිවිසිත් වා විපස් සති, යස්  ා පන න 

සුද් ධඅජ් ඣත් තදස් සන ත් මතමනව  ග්  වුට් ඨානං මහොති, බහිද් ධාපි 

දට් ඨබ් බම ව, තස්  ා පරස් ස ඛන් මධපි අනුපාදින් නසඞ් ඛාමරපි අනිච් චං 

දුක් ඛ නත් තාති විපස් සතී’’ති )විසුද් ධි. 2.784). තස්  ා පමරසං 

චක් ඛාදිවවත් ථානම් පි අනින් ද්රියබද් ධරූපාදිවවත් ථානම් පි ඉච් ඡිතබ් බම ව, 
තස්  ා මතභූ කසඞ් ඛාරා අවිපස් සනූප ා නා  නත් ථි. 

ම ොචරනානත් තඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

17. චරිොනානත්තඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

68. චරියානානත් තඤාණනිද් මදමස විඤ්ඤාණචරිොතිආදීසු ආරම්  මණ 

චරතීති චරියා, විඤ් ඤාණම ව චරියා විඤ්ඤාණචරිො. අඤ ්ඤාමණන 

චරණං, අඤ ්ඤාමණන වා චරති, අඤ් ඤාමත වා චරති, අඤ ්ඤාණස ්ස වා 

චරණන් ති අඤ්ඤාණචරිො. ඤාණම ව චරියා, ඤාමණන වා චරියා, 

ඤාමණන වා චරති, ඤාමත වා චරති, ඤාණස් ස වා චරණන් ති ඤාණචරිො.

දස්සනත්ථාොති රූපදස් සනත් ථාය පවත් තා. ආවජ්ජනකිරිොබයාකතාති 
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භවඞ්  සන් තානමතො අපමනත් වා රූපාරම්  මණ චිත් තසන් තානං ආවජ් මජති 

නාම තීති ආවජ් ජනං, විපාකාභාවමතො කරණ ත් තන් ති කිරියා, 

කුසලාකුසලවමසන න බයාකතාති අබයාකතා. දස්සනට්යඨොති පස් සන් ති 

මතන, සයං වා පස් සති, දස් සන ත් තම ව වා තන් ති දස් සනං, දස් සනම ව 

අත් මථො දස් සනට් මඨො. චක්ඛුවිඤ්ඤාණන් ති කුසලවිපාකං වා අකුසලවිපාකං 

වා. දිට්ඨත්තාති අදිට් මඨ සම් පටිච් ඡනස් ස අභාවමතො චක් ඛුවිඤ් ඤාමණන 

රූපාරම්  ණස ්ස දිට් ඨත් තා. අභිනියරොපනා විපාකමයනොධාතූති 

දිට් ඨාරම්  ණම ව ආමරොහතීති අතිනිමරොපනා, උභයවිපාකා 

සම් පටිච් ඡන මනොධාතු. අභිනියරොපිතත්තාති රූපාරම්  ණං අභිරුළ ්හත් තා. 

විපාකමයනොවිඤ්ඤාණධාතූති උභයවිපාකා සන් තීරණ මනොවිඤ් ඤාණධාතු. 
එස නමයො මසොතද් වාරාදීසුපි. සන් තීරණානන් තරං මවොට් ඨබ් බමන අවුත් මතපි 

අට් ඨකථාචරිමයහි වුත් තත් තා ලබ් භතීති  මහතබ් බං. විජානනත්ථාොති 
ධම්  ාරම්  ණස ්ස මචව රූපාදිආරම්  ණස ්ස ච විජානනත් ථාය. 

ආවජ්ජනකිරිොබයාකතාති  මනොද් වාරාවජ් ජනචිත් තං. විජානනට්යඨොති 

තදනන් තරජවනවමසන ආරම්  ණස ්ස විජානනම ව අත් මථො, න අඤ් මඤො. 
උපරි අකුසලජවනානං විපස් සනා ග්  ඵලජවනානඤ් ච විසුං වුත් තත් තා 

මසසජවනානි ඉධ  මහතබ් බානි සියුං. ‘‘කුසමලහි කම් ම හි විප් පයුත් තා 

චරතීති විඤ් ඤාණචරියා’’තිආදිවචනමතො )පටි.  . 1.70) පන 
හසිතුප් පාදචිත් තජවනම ව  මහතබ් බං. ඡසු ද් වාමරසු අමහතුකානංමයව 
චිත් තානං වුත් තත් තා ද් මව ආවජ් ජනානි ද් මව පඤ් චවිඤ් ඤාණානි ද් මව 
සම් පටිච් ඡනානි තීණි සන් තීරණානි එකං හසිතුප් පාදචිත් තන් ති අට් ඨාරස 

අමහතුකචිත් තානිමයව විඤ් ඤාණචරියාති මවදිතබ් බානි. 

69. ඉදානි විසයවිජානන ත් තට් මඨන විඤ් ඤාණචරියාති දස් මසතුං 

නීරාගා චරතීතිආදි ාහ, විඤ් ඤාණඤ් හි රා ාදිසම් පමයොම  

සද් ධාදිසම් පමයොම  ච අවත් ථන් තරං පාපුණාති, මතසු අසති 
සකාවත් ථායම ව තිට් ඨති. තස්  ා නීරා ාදිවචමනන මතසං 
වුත් තවිඤ ්ඤාණානං විඤ් ඤාණකිච් ච ත් තං දස් මසති. නත් ථි එතිස ්සා 

රාම ොති නීරා ා. නිරා ාති රස් සං කත් වාපි පඨන් ති. මසො පන රජ් ජනවමසන 

රායගො. ඉතමරසු දුස් සනවමසන යදොයසො. මුය් හනවමසන යමොයහො. 

 ඤ ්ඤනවමසන මායනො. විපරීතදස් සනවමසන දිට්ඨි. උද් ධතභාමවො, 

අවූපසන් තභාමවො වා උද්ධච්චං. විචිකිච්ඡා වුත් තත් ථා. අනුමසන් තීති 

අනුසො. ‘‘නිරනුසයා’’ති වත් තබ් මබ නානුසොති වුත් තං, මසොමයවත් මථො. 
පරියුට් ඨානප් පත් තානම මවත් ථ අභාමවො මවදිතබ් මබො. න හි 

විඤ ්ඤාණචරියා පහීනානුසයානංමයව වුත් තා. යා ච නීරා ාදිනා ා, සා 
රා ාදීහි විප් පයුත් තාව නා  මහොතීති පරියායන් තරදස් සනත් ථං 

රාගවිප්පයුත්තාතිආදි ාහ. පුන අඤ් මඤහි ච විප් පයුත් තතං දස් මසතුං 

කුසයලහිකම්යමහීතිආදි ාහ. කුසලානිමයව රා ාදිවජ් ජාභාවා අනවජ්ජානි. 

පරිසුද් ධභාවකමරහි හිරිඔත් තප් මපහි යුත් තත් තා සුක්කානි. පවත් තිසුඛත් තා 

සුමඛො උදමයො උප් පත් ති එමතසන් ති සුඛුද්රොනි, සුඛවිපාකත් තා වා සුමඛො 
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පටුන 

උදමයො වඩ් ඪි එමතසන් ති සුඛුද්රයානි. වුත් තවිපක් මඛන අකුසලානි 

මයොමජතබ් බානි. විඤ්ඤායත චරතීති විඤ ්ඤාමණන විඤ ්ඤාය ානං 

ආරම්  ණං විඤ ්ඤාතං නා , තස් මිං විඤ් ඤාමත ආරම්  මණ. කිං වුත් තං 

මහොති? නීලවණ් ණමයො මතො නීලවත් ථං විය විඤ් ඤාණමයො මතො 

විඤ ්ඤාතං විඤ් ඤාණං නා  මහොති, තස් මිං විඤ් ඤාමණ චරතීති 

විඤ්ඤාණචරිොති වුත් තං මහොති. විඤ්ඤාණස්ස එවරූපා චරිො යහොතීති 
වුත් තප් පකාරස් ස විඤ් ඤාණස් ස වුත් තප් පකාරා චරියා මහොතීති අත් මථො. 

‘‘විඤ් ඤාණස් ස චරියා’’ති ච මවොහාරවමසන වුච් චති, විඤ් ඤාණමතො පන 

විසුං චරියා නත් ථි. පකතිපරිසුද්ධමිදං චිත්තං නික්කියලසට්යඨනාති ඉදං 
වුත් තප් පකාරං චිත් තං රා ාදිකිමලසාභාමවන පකතියා එව පරිසුද් ධං. තස්  ා 

විජානන ත් තම ව චරියාති විඤ්ඤාණචරිොති වුත් තං මහොති. 
නික් මලසට් මඨනාතිපි පාමඨො. 

අඤ ්ඤාණචරියාය මනාපියෙසූති  නසි අප් මපන් ති පසීදන් ති,  නං වා 

අප් පායන් ති වඩ් මඪන් තීති  නාපානි,  නාපානිමයව  නාපියානි. මතසු 

 නාපිමයසු. තානි පන ඉට් ඨානි වා මහොන් තු අනිට් ඨානි වා,  හණවමසන 
 නාපියානි. න හි ඉට් ඨස් මිංමයව රාම ො අනිට් ඨස් මිංමයව මදොමසො 

උප් පජ් ජති. රාගස්ස ජවනත්ථාොති සන් තතිවමසන රා ස් ස ජවනත් ථාය 

පවත් තා. ආවජ්ජනකිරිොබයාකතාති චක් ඛුද් වාමර අමයොනිමසො 

 නසිකාරභූතා ආවජ් ජනකිරියාබයාකතා  මනොධාතු. රාගස්ස ජවනාති 

මයභුඤමයයන සත් තක් ඛත් තුං රා ස් ස පවත් ති, පුනප් පුනං පවත් මතො 

රාම ොමයව. අඤ්ඤාණචරිොති අඤ් ඤාමණන රා ස් ස සම් භවමතො 
අඤ ්ඤාමණන රා ස් ස චරියාති වුත් තං මහොති. මසමසසුපි එමසව නමයො. 

තදුභයෙන අසමයපක්ඛනස්මිං වත්ථුස්මින් ති රා මදොසවමසන 

ස මපක් ඛනවිරහිමත රූපාරම්  ණසඞ් ඛාමත වත් ථුස් මිං. යමොහස්ස

ජවනත්ථාොති විචිකිච් ඡාඋද් ධච් චවමසන ම ොහස් ස ජවනත් ථාය. 

අඤ්ඤාණචරිොති අඤ් ඤාණස් මසව චරියා, න අඤ් ඤස ්ස. 

විනිබන්ධස්සාතිආදීනි  ානාදීනං සභාවවචනානි. තත් ථ විනිබන්ධස්සාති 

උන් නතිවමසන විනිබන් ධිත් වා ඨිතස් ස. පරාමට්ඨාොති රූපස් ස 
අනිච් චභාවාදිං අතික් කමිත් වා පරමතො නිච් චභාවාදිං ආ ට් ඨාය  හිතාය. 

වික්යඛපගතස්සාති රූපාරම්  මණ වික් ඛිත් තභාවං  තස් ස. අනිට්ඨඞ්ගතාොති 

අසන් නිට් ඨානභාවං  තාය. ථාමගතස්සාති බලප් පත් තස් ස. ධම්යමසූති 
රූපාදීසු වා ධම්  ාරම්  ණභූමතසු වා ධම් ම සු. 

70. යස්  ා රා ාදමයො අඤ් ඤාමණන මහොන් ති, තස්  ා 

රා ාදිසම් පමයොම න අඤ් ඤාණං විමසමසන් මතො සරාගා චරතීතිආදි ාහ. 

තත් ථ සරාගා චරතීති 

ම ොහ ානදිට් ඨි ානානුසයදිට් ඨානුසයඅවිජ් ජානුසයජවනවමසන චරියා 

මවදිතබ් බා. සයදොසා චරතීති ම ොහඅවිජ් ජානුසයජවනවමසන. සයමොහා 

චරතීති රා මදොස ානදිට් ඨිඋද් ධච් චවිචිකිච් ඡානුසයජවනවමසන. සමානා



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 

228 

පටුන 

චරතීති රා ම ොහකා රා භවරා ාවිජ් ජානුසයජවනවමසන. සදිට්ඨි චරතීති 

රා ම ොහකා රා ාවිජ් ජානුසයජවනවමසන. සඋද්ධච්චා චරති සවිචිකිච්ඡා

චරතීති ම ොහඅවිජ් ජානුසයජවනවමසන. සානුසො චරතීති එත් ථාපි 
වුත් තනමයමනව එමකකං අනුසයං මූලං කත් වා තස් මිං චිත් මත 
ලබ් භ ානකමසසානුසයවමසන සානුසයතා මයොමජතබ් බා. 

රාගසම්පයුත්තාතිආදි සරා ාදිමවවචනම ව. සා එව හි චරියා 
සම් පමයො වමසන සහ රා ාදීහි වත් තතීති සරා ාදිආදීනි නා ානි ලභති. 
රා ාදීහි ස ං එකුප් පාමදකනිමරොමධකවත් මථකාරම්  ණාදීහි පකාමරහි 

යුත් තාති රාගසම්පයුත්තානීතිආදීනි නා ානි ලභති. සාමයව ච යස්  ා 

කුසලාදීහි කම් ම හි විප් පයුත් තා, අකුසලාදීහි කම් ම හි සම් පයුත් තා, තස්  ාපි 

අඤ ්ඤාණචරියාති දස් මසතුං කුසයලහි කම්යමහීතිආදි ාහ. තත් ථ 

අඤ්ඤායතති ම ොහස් ස අඤ් ඤාණලක් ඛණත් තා යථාසභාමවන අඤ් ඤාමත 
ආරම්  මණ. මසසං වුත් තත් ථම ව. 

71. ඤාණචරියායං යස්  ා විවට් ටනානුපස් සනාදීනං අනන් තරපච් චයභූතා 

ආවජ් ජනකිරියාබයාකතා නත් ථි, තස්  ා මතසං අත් ථාය 
ආවජ් ජනකිරියාබයාකතං අවත් වා විවට් ටනානුපස් සනාදමයොව වුත් තා. 

අනුමලො ඤාණත් ථාය එව හි ආවජ් ජනා මහොති, තමතො 

විවට් ටනානුපස් සනා ග්  ඵලානි. ඵලසමාපත්තීති මචත් ථ  ග්  ානන් තරජා 

වා මහොතු කාලන් තරජා වා, උමභොපි අධිප් මපතා. නීරාගා චරතීතිආදීසු 

රා ාදීනං පටිපක් ඛවමසන නීරා ාදිතා මවදිතබ් බා, විඤ ්ඤාණචරියායං 

රා ාදීනං අභාව ත් තට් මඨන. ඤායතති යථාසභාවමතො ඤාමත. අඤ්ඤා

විඤ්ඤාණචරිොතිආදීහි තිස් සන් නං චරියානං අඤ ්ඤ ඤ් ඤ සම් මිස් සතං 
දස් මසති. විඤ් ඤාණකිච් ච ත් තවමසන හි අමහතුකචිත් තුප් පාදා 

විඤ ්ඤාණචරියා, අඤ ්ඤාණකිච් චවතං ද් වාදසන් නං අකුසලචිත් තුප් පාදානං 

වමසමනව අඤ් ඤාණචරියා, විමසමසන ඤාණකිච් චකාරීනං 
විපස් සනා ග්  ඵලානං වමසන ඤාණචරියා. එවමි ා 

අඤ ්ඤ ඤ් ඤ සම් මිස් සා ච, විපස් සනං ඨමපත් වා 

සමහතුකකා ාවචරකිරියාකුසලා ච, සමහතුකකා ාවචරවිපාකා ච, 

රූපාවචරාරූපාවචරකුසලාබයාකතා ච තීහි චරියාහි විනිමුත් තාති මවදිතබ් බා. 
නිබ් බානාරම්  ණාය විවට් ටනානුපස් සනාය ඤාණචරියාය නිද් දිට් ඨත් තා 
නිබ් බාන ග්  ඵලපච් චමවක් ඛණභූතානි මසක් ඛාමසක් ඛානං 
පච් චමවක් ඛණඤාණානි ඤාණචරියාය සඞ්  හිතානීති මවදිතබ් බානි. තානිපි 
හි විමසමසන ඤාණකිච් චකරාමනවාති. 

චරියානානත් තඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

18. භූමිනානත්තඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

72. භූමිනානත් තඤාණනිද් මදමස භූමියෙොති භා ා පරිච් මඡදා වා. 

කාමාවචරාති එත් ථ දුවිමධො කාම ො කිමලසකාම ො වත් ථුකාම ො ච. 
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කිමලසකාම ො ඡන් දරාම ො, වත් ථුකාම ො මතභූ කවට් ටං. කිමලසකාම ො 

කාම තීති කාම ො, වත් ථුකාම ො කාමීයතීති කාම ො. මසො දුවිමධො කාම ො 

පවත් තිවමසන යස් මිං පමදමස අවචරති, මසො පමදමසො කාම ො එත් ථ 

අවචරතීති කා ාවචමරො. මසො පන පමදමසො චතුන් නං අපායානං, 

 නුස් සමලොකස් ස, ඡන් නඤ් ච මදවමලොකානං වමසන එකාදසවිමධො. යථා හි 

යස් මිං පමදමස සසත් ථා පුරිසා අවචරන් ති, මසො විජ් ජ ාමනසුපි අඤ් මඤසු 
ද් විපදචතුප් පමදසු අවචරන් මතසු මතසං අභිලක් ඛිතත් තා 

‘‘සසත් ථාවචමරො’’ති වුච් චති, එවං විජ් ජ ාමනසුපි අඤ් මඤසු රූපාවචරාදීසු 
තත් ථ අවචරන් මතසු මතසං අභිලක් ඛිතත් තා අයං පමදමසො 

‘‘කා ාවචමරො’’ත් මවව වුච් චති. ස් වායං යථා රූපභමවො රූපං, එවං 
උත් තරපදමලොපං කත් වා ‘‘කාම ො’’ත් මවව වුච් චති. තප් පටිබද් මධො 
එමකමකො ධම් ම ො ඉ ස් මිං එකාදසවිධපමදසසඞ් ඛාමත කාම  අවචරතීති 

කා ාවචමරො. කිඤ් චාපි හි එත් ථ මකචි ධම්  ා රූපාරූපභමවසුපි අවචරන් ති, 

යථා පන සඞ්  ාම  අවචරණමතො ‘‘සඞ්  ා ාවචමරො’’ති ලද් ධනාම ො 

නාම ො න මර චරන් මතොපි ‘‘සඞ්  ා ාවචමරො’’ත් මවව වුච් චති, ථලජලචරා 

ච පාණිමනො අථමල අජමල ච ඨිතාපි ‘‘ථලචරා ජලචරා’’ත් මවව වුච් චන් ති, 
එවං මත අඤ් ඤත් ථ අවචරන් තාපි කා ාවචරාමයවාති මවදිතබ් බා. 
ආරම්  ණකරණවමසන වා එමතසු වුත් තප් පකාමරසු ධම් ම සු කාම ො 

අවචරතීති කා ාවචරා. කා ඤ් මචස රූපාරූපාවචරධම් ම සුපි අවචරති, යථා 

පන ‘‘වදතීති වච් මඡො,  හියං මසතීති  හිංමසො’’ති වුත් මත න යත් තකා 

වදන් ති,  හියං වා මසන් ති, සබ් මබසං තං නා ං මහොති. එවංසම් පදමිදං 
මවදිතබ් බං. එත් ථ සබ් මබ මත ධම් ම  එකරාසිං කත් වා 
වුත් තභූමිසද් ද මපක් ඛිත් වා කා ාවචරාති ඉත් ථිලිඞ්  වචනං කතං. 

රූපාවචරාතිආදීසු රූපභමවො රූපං, තස් මිං රූමප අවචරන් තීති රූපාවචරා. 

අරූපභමවො අරූපං, තස් මිං අරූමප අවචරන් තීති අරූපාවචරා. 

මතභූ කවට් මට පරියාපන් නා අන් මතො ධාති පරියාපන් නා, තස් මිං න 

පරියාපන් නාති අපරිොපන්නා. 

කා ාවචරාදිභූමිනිද් මදමසසු යහට්ඨයතොති මහට් ඨාභාම න. 

අවීචිනිරෙන් ති ජාලානං වා සත් තානං වා මවදනානං වා වීචි අන් තරං ඡිද් දං 

එත් ථ නත් ථීති අවීචි. සුඛසඞ් ඛාමතො අමයො එත් ථ නත් ථීති නිරමයො, 

නිරතිඅත් මථනපි නිරමයො. පරිෙන්තං කරිත්වාති තං අවීචිසඞ් ඛාතං නිරයං 

අන් තං කත් වා. උපරියතොති උපරිභාම න. පරනිම්මිතවසවත්තී යදයවති 
පරනිම් මිමතසු කාම සු වසං වත් තනමතො එවංලද් ධමවොහාමර මදමව. 

අන්යතො කරිත්වාති අන් මතො පක් ඛිපිත් වා. ෙං එතස්මිං අන්තයරති මය 

එතස ්මිං ඔකාමස. ෙන් ති ච ලිඞ්  වචනවිපල් ලාමසො කමතො. එත්ථාවචරාති 

ඉමිනා යස්  ා තස් මිං අන් තමර අඤ් මඤපි චරන් ති කදාචි කත් ථචි සම් භවමතො, 
තස්  ා මතසං අසඞ්  ණ් හනත් ථං අවචරාති වුත් තං. මතන මය එකස් මිං 

අන් තමර ඔ ාළ් හා හුත් වා චරන් ති, සබ් බත් ථ සදා ච සම් භවමතො, අමධොභාම  
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ච චරන් ති අවීචිනිරයස් ස මහට් ඨා භූතූපාදාය පවත් තිභාමවන, මතසං 

සඞ්  මහො කමතො මහොති. මත හි ඔ ාළ් හා චරන් ති, අමධොභාම  ච චරන් තීති 

අවචරා. එත්ථ පරිොපන්නාති ඉමිනා පන යස්  ා එමත එත් ථාවචරා 

අඤ ්ඤත් ථාපි අවචරන් ති, න පන තත් ථ පරියාපන් නා මහොන් ති, තස්  ා මතසං 
අඤ ්ඤත් ථාපි අවචරන් තානං පරිග්  මහො කමතො මහොති. 

ඉදානි මත එත් ථ පරියාපන් මන ධම් ම  රාසිසුඤ් ඤතාපච් චයභාවමතො 

මචව සභාවමතො ච දස් මසන් මතො ඛන්ධධාතුආෙතනාතිආදි ාහ. 

බ්රහ්මයලොකන් ති පඨ ජ් ඣානභූමිසඞ් ඛාතං බ්රහ්  ට් ඨානං. අකනිට්යඨති 

උත් ත ට් මඨන න කනිට් මඨ. සමාපන්නස්සාති ස ාපත් තිං ස ාපන් නස ්ස. 

එමතන කුසලජ් ඣානං වුත් තං. උපපන්නස්සාති විපාකවමසන බ්රහ්  මලොමක 

උපපන් නස ්ස. එමතන විපාකජ් ඣානං වුත් තං. දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්සාති 
දිට් මඨව ධම් ම  පච් චක් මඛ අත් තභාමව සුමඛො විහාමරො 

දිට් ඨධම්  සුඛවිහාමරො, මසො අස් ස අත් ථීති දිට් ඨධම්  සුඛවිහාරී, අරහා. තස් ස 

දිට් ඨධම්  සුඛවිහාරිස් ස. එමතන කිරියජ් ඣානං වුත් තං. යචතසිකාති මචතසි 

භවා මචතසිකා, චිත් තසම් පයුත් තාති අත් මථො. ආකාසානඤ්චාෙතනූපයගති 
ආකාසානඤ් චායතනසඞ් ඛාතං භවං උප මත. දුතියපමදපි එමසව නමයො. 

මග්ගාති චත් තාමරො අරිය ග්  ා. මග්ගඵලානීති චත් තාරි අරිය ග්  ඵලානි. 

අසඞ්ඛතා චධාතූති පච් චමයහි අකතා නිබ් බානධාතු. 

අපරාපි චතස්යසො භූමියෙොති එමකකචතුක් කවමසන මවදිතබ් බා. 

චත්තායරො සතිපට්ඨානාති කායානුපස් සනාසතිපට් ඨානං 
මවදනානුපස් සනාසතිපට් ඨානං චිත් තානුපස් සනාසතිපට් ඨානං 

ධම්  ානුපස් සනාසතිපට් ඨානං. තස් සත් මථො – පතිට් ඨාතීති පට් ඨානං, 
උපට් ඨාති ඔක් කන් දිත් වා පක් ඛන් දිත් වා පවත් තතීති අත් මථො. සතිමයව 

පට් ඨානං සතිපට් ඨානං. අථ වා සරණට් මඨන සති, උපට් ඨානට් මඨන 

පට් ඨානං, සති ච සා පට් ඨානඤ් චාතිපි සතිපට් ඨානං. ආරම්  ණවමසන 

බහුකා තා සතිමයොති සතිපට් ඨානා. චත්තායරො සම්මප්පධානාති 

අනුප් පන් නානං අකුසලානං අනුප් පාදාය සම්  ප් පධානං, උප් පන් නානං 

අකුසලානං පහානාය සම්  ප් පධානං, අනුප් පන් නානං කුසලානං උප් පාදාය 

සම්  ප් පධානං, උප් පන් නානං කුසලානං ඨිතියා සම්  ප් පධානං. පදහන් ති 

වාය න් ති එමතනාති පධානං, වීරියස ්මසතං නා ං. සම්මප්පධානන් ති 
අවිපරීතප් පධානං කාරණප් පධානං උපායප් පධානං මයොනිමසොපධානං. 
එකම ව වීරියං කිච් චවමසන චතුධා කත් වා සම්  ප් පධානාති වුත් තං. 

චත්තායරො ඉද්ධිපාදාති ඡන් දිද් ධිපාමදො, චිත් තිද් ධිපාමදො, වීරියිද් ධිපාමදො, 

වී ංසිද් ධිපාමදො. තස් සත් මථො වුත් මතොමයව. චත්තාරි ඣානානීති 
විතක් කවිචාරපීතිසුඛචිත් මතකග්  තාවමසන පඤ ්චඞ් ගිකං පඨ ජ් ඣානං. 

පීතිසුඛචිත් මතකග්  තාවමසන තිවඞ් ගිකං දුතියජ් ඣානං, 

සුඛචිත් තකග්  තාවමසන දුවඞ් ගිකං තතියජ් ඣානං, 
උමපක් ඛාචිත් මතකග්  තාවමසන දුවඞ් ගිකං චතුත් ථජ් ඣානං. ඉ ානි හි 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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පටුන 

අඞ්  ානි ආරම්  ණූපනිජ් ඣානට් මඨන ඣානන් ති වුච් චන් ති. චතස්යසො

අප්පමඤ්ඤායෙොති ම ත් තා, කරුණා, මුදිතා, උමපක් ඛා. 
ඵරණඅප් ප ාණවමසන අප් ප ඤ් ඤාමයො. එතාමයො හි ආරම්  ණවමසන 

අප් ප ාමණ වා සත් මත ඵරන් ති, එකං සත් තම් පි වා අනවමසසඵරණවමසන 

ඵරන් තීති ඵරණඅප් ප ාණවමසන අප් ප ඤ් ඤාමයොති වුච් චන් ති. චතස්යසො 

අරූපසමාපත්තියෙොති ආකාසානඤ් චායතනස ාපත් ති, 

විඤ ්ඤාණඤ් චායතනස ාපත් ති, ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනස ාපත් ති, 

මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනස ාපත් ති. චතස්යසො පටිසම්භිදා වුත් තත් ථා 
එව. 

චතස්යසො පටිපදාති ‘‘දුක් ඛා පටිපදා දන් ධාභිඤ් ඤා, දුක් ඛා පටිපදා 

ඛිප් පාභිඤ ්ඤා, සුඛා පටිපදා දන් ධාභිඤ් ඤා, සුඛා පටිපදා ඛිප් පාභිඤ ්ඤා’’ති 

)දී. නි. 3.311) වුත් තා චතස් මසො පටිපදා. චත්තාරිආරම්මණානීති පරිත් තං 

පරිත් තාරම්  ණං, පරිත් තං අප් ප ාණාරම්  ණං, අප් ප ාණං 

පරිත් තාරම්  ණං, අප් ප ාණං අප් ප ාණාරම්  ණන් ති )ධ. ස. 181 ආදමයො) 
වුත් තානි චත් තාරි ආරම්  ණානි. කසිණාදිආරම්  ණානං 
අවවත් ථාමපතබ් බමතො ආරම්  ණවන් තානි ඣානානි වුත් තානීති 

මවදිතබ් බානි. චත්තායරො අරිෙවංසාති අරියා වුච් චන් ති බුද් ධා ච 

පච් මචකබුද් ධා ච තථා තසාවකා ච, මතසං අරියානං වංසා තන් තිමයො 

පමවණිමයොති අරියවංසා. මක පන මත? චීවරසන් මතොමසො 
පිණ් ඩපාතසන් මතොමසො මසනාසනසන් මතොමසො භාවනාරා තාති ඉම  
චත් තාමරො. ගිලානපච් චයසන් මතොමසො පිණ් ඩපාතසන් මතොමස වුත් මත 

වුත් මතොමයව මහොති. මයො හි පිණ් ඩපාමත සන් තුට් මඨො, මසො කථං 
ගිලානපච් චමය අසන් තුට් මඨො භවිස් සති. 

චත්තාරිසඞ්ගහවත්ථූනීති චත් තාරි ජනසඞ්  ණ් හනකාරණානි – දානඤ් ච 

මපයයවජ් ජඤ් ච අත් ථචරියා ච ස ානත් තතා චාති ඉ ානි චත් තාරි. දානන් ති 

යථාරහං දානං. යපෙයවජ්ජන් ති යථාරහං පියවචනං. අත්ථචරිොති තත් ථ 
තත් ථ කත් තබ් බස් ස කරණවමසන කත් තබ් බාකත් තබ් බානුසාසනවමසන ච 

වුද් ධිකිරියා. සමානත්තතාති සහ  ාමනන ස ාමනො, සපරි ාමණො 

සපරි ණමනොති අත් මථො. ස ාමනො පරස් ස අත් තා එමතනාති ස ානත් මතො, 

ස ානත් තස ්ස භාමවො ස ානත් තතා, ‘‘අයං  යා හීමනො, අයං  යා සදිමසො, 
අයං  යා අධිමකො’’ති පරි මණත් වා තදනුරූමපන උපචරණං කරණන් ති 
අත් මථො. ‘‘ස ානසුඛදුක් ඛතා ස ානත් තතා’’ති ච වදන් ති. 

චත්තාරි චක්කානීති එත් ථ චක් කං නා  දාරුචක් කං, රතනචක් කං, 

ධම්  චක් කං, ඉරියාපථචක් කං, සම් පත් තිචක් කන් ති පඤ ්චවිධං. තත් ථ ‘‘යං 

පන තං, මදව, චක් කං ඡහි  ාමසහි නිට් ඨිතං ඡාරත් තූමනහී’’ති (අ. නි. 3.15) 

ඉදං දාරුචක් කං. ‘‘චක් කං වත් තයමතො පරිග්  මහත් වා’’ති )ජා. 1.13.68) ඉදං 

රතනචක් කං. ‘‘ යා පවත් තිතං චක් ක’’න් ති )සු. නි. 562) ඉදං ධම්  චක් කං. 
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‘‘චතුචක් කං නවද් වාර’’න් ති )සං. නි. 1.29) ඉදං ඉරියාපථචක් කං. 

‘‘චත් තාරි ානි, භික් ඛමව, චක් කානි, මයහි ස න් නා තානං මදව නුස් සානං 

චතුචක් කං වත් තති. කත ානි චත් තාරි? පතිරූපමදසවාමසො, 

සප් පුරිසාවස ්සමයො, අත් තසම්  ාපණිධි, පුබ් මබ ච කතපුඤ් ඤතා’’ති (අ. නි. 

4.31) ඉදං සම් පත් තිචක් කං. ඉධාපි එතමදව අධිප් මපතං. තත් ථ 

පතිරූපයදසවායසොති යත් ථ චතස ්මසො පරිසා සන් දිස් සන් ති, එවරූමප 

අනුච් ඡවිමක මදමස වාමසො. සප්පුරිසාවස්සයෙොති බුද් ධාදීනං සප් පුරිසානං 

අවස් සයනං මසවනං භජනං. අත්තසම්මාපණිධීති අත් තමනො සම්  ා 

පතිට් ඨාපනං. සමච පුබ් මබ අස් සද් ධාදීහි ස න් නා මතො මහොති, තානි පහාය 

සද් ධාදීසු පතිට් ඨාපනං. පුබ්යබ චකතපුඤ්ඤතාති පුබ් මබ උපචිතකුසලතා. 
ඉදම ව මචත් ථ ප ාණං. මයන හි ඤාණසම් පයුත් තචිත් මතන කුසලකම්  ං 

කතං මහොති, තමදව කුසලං තං පුරිසං පතිරූපමදමස උපමනති, සප් පුරිමස 

භජාමපති, මසො එව පුග්  මලො අත් තානං සම්  ා ඨමපතීති. 

චත්තාරිධම්මපදානීති චත් තාමරො ධම්  මකොට් ඨාසා. කත ානි චත් තාරි? 

අනභිජ් ඣා ධම්  පදං, අබයාපාමදො ධම්  පදං, සම්  ාසති ධම්  පදං, 

සම්  ාස ාධි ධම්  පදං. අනභිජ්ඣා ධම්මපදං නා  අමලොමභො වා 
අනභිජ් ඣාවමසන අධි තජ් ඣානවිපස් සනා ග්  ඵලනිබ් බානානි වා. 

අබයාපායදො ධම්මපදං නා  අමකොමපො වා ම ත් තාසීමසන 

අධි තජ් ඣානාදීනි වා. සම්මාසති ධම්මපදං නා  සූපට් ඨිතස් සති වා 

සතිසීමසන අධි තජ් ඣානාදීනි වා. සම්මාසමාධි ධම්මපදං නා  

අට් ඨස ාපත් ති වා අට් ඨස ාපත් තිසීමසන අධි තජ් ඣානාදීනි වා. 

දසඅසුභවමසන වා අධි තජ් ඣානාදීනි අනභිජ් ඣා ධම්  පදං, 

චතුබ්රහ්  විහාරවමසන අධි තානි අබයාපාමදො ධම්  පදං, 

දසානුස ්සතිආහාමරපටිකූලසඤ් ඤාවමසන අධි තානි සම්  ාසති ධම්  පදං, 

දසකසිණආනාපානවමසන අධි තානි සම්  ාස ාධි ධම්  පදන් ති. ඉමා

චතස්යසොභූමියෙොති එමකකං චතුක් කවමසමනව මයොමජතබ් බං. 

භූමිනානත් තඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

19. ධම්මනානත්තඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

73. ධම්  නානත් තඤාණනිද් මදමස කම්මපයථති කම්  ානි ච තානි පථා 

ච අපාය  නායාති කම්  පථා, මත කම්  පමථ. දස කුසලකම්මපථා නා  
පාණාතිපාතා අදින් නාදානා කාම සුමිච් ඡාචාරා මවර ණීති තීණි 

කායසුචරිතානි, මුසාවාදා පිසුණාය වාචාය ඵරුසාය වාචාය සම් ඵප් පලාපා 

මවර ණීති චත් තාරි වචීසුචරිතානි, අනභිජ් ඣා අබයාපාමදො සම්  ාදිට් ඨීති 

තීණි  මනොසුචරිතානි. දස අකුසලකම්මපථා නා  පාණාතිපාමතො 

අදින් නාදානං කාම සුමිච් ඡාචාමරොති තීණි කායදුච් චරිතානි, මුසාවාමදො 

පිසුණා වාචා ඵරුසා වාචා සම් ඵප් පලාමපොති චත් තාරි වචීදුච් චරිතානි, 
අභිජ් ඣා බයාපාමදො මිච් ඡාදිට් ඨීති තීණි  මනොදුච් චරිතානි. කුසලාකුසලාපි ච 
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පටිසන් ධිජනකාමයව කම්  පථාති වුත් තා, වුත් තාවමසසා පටිසන් ධිජනමන 
අමනකන් ති කත් තා කම්  පථාති න වුත් තා. 
ඔළාරිකකුසලාකුසල හමණමනව මසසකුසලාකුසලාපි  හිතාති මවදිතබ් බා. 

රූපන් ති භූමතොපාදායමභදමතො අට් ඨවීසතිවිධං රූපං. විපාකන් ති 

කා ාවචරකුසලවිපාකානං මසොළසන් නං, අකුසලවිපාකානං සත් තන් නඤ් ච 

වමසන මතවීසතිවිධං විපාකං. කිරිෙන් ති තිණ් ණ මහතුකකිරියානං, 
අට් ඨන් නං සමහතුකකිරියානඤ් ච වමසන එකාදසවිධං කා ාවචරකිරියං. 
විපාකාභාවමතො කිරියා ත් තාති කිරියා. එත් තාවතා කා ාවචරම ව 
රූපාබයාකතවිපාකාබයාකතකිරියාබයාකතවමසන වුත් තං. 

ඉධට්ඨස්සාති ඉ ස් මිං මලොමක ඨිතස් ස. මයභුඤමයයන  නුස් සමලොමක 

ඣානභාවනාසබ් භාවමතො  නුස් සමලොකවමසන වුත් තං, ඣානානි පන කදාචි 

කරහචි මදවමලොමකපි ලබ් භන් ති, රූපීබ්රහ්  මලොමකපි 
තතූ්රපපත් තිකමහට් ඨූපපත් තිකඋපරූපපත් තිකානං වමසන ලබ් භන් ති. 
සුද් ධාවාමස පන අරූපාවචමර ච මහට් ඨූපපත් තිකා නත් ථි. රූපාරූපාවචමරසු 
අභාවිතජ් ඣානා මහට් ඨා නිබ් බත් ත ානා කා ාවචරසු තියංමයව 

නිබ් බත් තන් ති, න දුග්  තියං. තතූ්රපපන්නස්සාති විපාකවමසන බ්රහ්  මලොමක 
උපපන් නස ්ස පටිසන් ධිභවඞ්  චුතිවමසන වත් ත ානානි චත් තාරි 
විපාකජ් ඣානානි. රූපාරූපාවචරජ් ඣානස ාපත් තීසු කිරියාබයාකතානි න 

වුත් තානි. කිඤ් චාපි න වුත් තානි, අථ මඛො කුසමලහි ස ානපවත් තිත් තා 
කුසමලසු වුත් මතසු වුත් තාමනව මහොන් තීති මවදිතබ් බානි. යථා පට් ඨාමන 
‘‘කුසලාකුසමල නිරුද් මධ විපාමකො තදාරම්  ණතා උප් පජ් ජතී’’ති )පට් ඨා. 

1.1.406, 409) කුසලජවනග්  හමණමනව කිරියජවනං සඞ්  හිතං, එවමිධාපි 

දට් ඨබ් බං. සාමඤ්ඤඵලානීති චත් තාරි සා ඤ් ඤඵලානි. එමතන 

මලොකුත් තරවිපාකාබයාකතං වුත් තං. නිබ්බානන් ති නිබ් බානාබයාකතං. 

පායමොජ්ජමූලකාති පාම ොජ් ජං මූලං ආදි එමතසන් ති පාම ොජ් ජමූලකා, 
පාම ොජ් ජාදිකාති අත් මථො. පාම ොජ් මජන හි ස ා තාමනව මහොන් ති. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො පායමොජ්ජං ජාෙතීති එත් ථ 

මයොනිමසො නසිකමරොමතොමයව පාම ොජ් ජං ජායති, න 
අමයොනිමසො නසිකමරොමතො. අමයොනිමසො නසිකමරොමතො 

කුසලුප් පත් තිමයව නත් ථි, පම ව විපස් සනා. කස්  ා සරූමපන වුත් තන් ති 

මච? පාම ොජ් ජස ්ස බලවභාවදස් සනත් ථං. පාම ොජ් මජ හි අසති පන් මතසු ච 
මසනාසමනසු අධිකුසමලසු ච ධම් ම සු අරති උක් කණ් ඨිතා උප් පජ් ජති. එවං 
සති භාවනාමයව උක් ක ති. පාම ොජ් මජ පන සති අරතිඅභාවමතො 
භාවනාපාරිපූරිං  ච් ඡති. මයොනිමසො නසිකාරස් ස පන මූලභාමවන භාවනාය 
බහූපකාරත් තං දස් මසතුං උපරි නවකං වක් ඛති. 

‘‘යමතො යමතො සම්  සති, ඛන් ධානං උදයබ් බයං; 

ලභතී පීතිපාම ොජ් ජං, අ තං තං විජානත’’න් ති. )ධ. ප. 374) – 
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පටුන 

වචනමතො විපස් සකස් ස විපස් සනාපච් චයා පාම ොජ් ජං උප් පජ් ජති. ඉධ පන 
කලාපසම්  සනපච් චයා පාම ොජ් ජං  මහතබ් බං. පමුදිතස් ස භාමවො 

පාම ොජ් ජං, දුබ් බලා පීති. ආදිකම්  ත් මථ ප-කාමරො දට් ඨබ් මබො. පමුදිතස්සාති 
මතන පාම ොජ් මජන පමුදිතස් ස තුට් ඨස් ස. පම ොදිතස් සාතිපි පාමඨො. 

මසොමයවත් මථො. පීතීති බලවපීති. පීතිමනස්සාති පීතියුත් ත නස ්ස. 

යුත් තසද් දස් ස මලොමපො දට් ඨබ් මබො යථා අස් සරමථොති. කායෙොති 

නා කාමයො, රූපකාමයන සහ වා. පස්සම්භතීති වූපසන් තදරමථො මහොති. 

පස්සද්ධකායෙොති උභයපස ්සද් ධිමයොම න නිබ් බුතකාමයො. සුඛං යවයදතීති 

මචතසිකං සුඛං වින් දති, කායිකසුමඛන සහ වා. සුඛියනොති සුඛස ඞ් ගිස් ස. 

චිත්තං සමාධිෙතීති චිත් තං ස ං ආධියති, එකග්  ං මහොති. සමාහියත

චිත්යතති භාමවනභාවලක් ඛණත් මථ භුඤම්  වචනං. චිත් තස ාහිතභාමවන හි 

යථාභූතජානනං ලක් ඛීයති. ෙථාභූතං පජානාතීති උදයබ් බයඤාණාදිවමසන 

සඞ් ඛාරං යථාසභාවං ජානාති. පස්සතීති තංමයව චක් ඛුනා දිට් ඨං විය ඵුටං 

කත් වා පඤ් ඤාචක් ඛුනා පස් සති. නිබ්බින්දතීති 

නවවිධවිපස් සනාඤාණමයොම න සඞ් ඛාමරසු උක් කණ් ඨති. නිබ්බින්දං

විරජ්ජතීති තං විපස් සනං සිඛං පාමපන් මතො  ග්  ඤාණමයොම න 

සඞ් ඛාමරහි විරත් මතො මහොති. විරාගා විමුච්චතීති විරා සඞ් ඛාත ග්  මහතු 
ඵලවිමුත් තියා නිබ් බාමන අධිම ොක් මඛන විමුච් චති. මකසුචි පන 
මපොත් ථමකසු ඉ ස් මිං වාමර ‘‘ස ාහිමතන චිත් මතන ඉදං දුක් ඛන් ති 

යථාභූතං පජානාතී’’තිආදි සච් චනමයො ලිඛිමතො, මසොපි ච මකසුචි 

මපොත් ථමකසු ‘‘ඉදං දුක් ඛන් ති මයොනිමසො  නසි කමරොතී’’තිආදිනා නමයන 

ලිඛිමතො. වාරද් වමයපි බයඤ් ජනමතොමයව විමසමසො, න අත් ථමතො. 
‘‘නිබ් බින් දං විරජ් ජතී’’ති හි  ග්  ඤාණස් ස වුත් තත් තා  ග්  ඤාමණ ච 
සිද් මධ චතුසච් චාභිස යකිච් චං සිද් ධම ව මහොති. තස්  ා චතුසච් චනමයන 
වුත් තවාමරොපි ඉමිනා වාමරන අත් ථමතො අවිසිට් මඨොමයව. 

74. ඉදානි අනිච්චයතොතිආදීහි ආරම්  ණස් ස අවිමසමසත් වා වුත් තත් තා 

ආරම්  ණං විමසමසන් මතො රූපං අනිච්චයතො මනසි කයරොතීතිආදි ාහ. 

යෙොනියසොමනසිකාරමූලකාති මයොනිමසො නසිකාමරො මූලං පතිට් ඨා 
එමතසන් ති මයොනිමසො නසිකාරමූලකා. මයොනිමසො නසිකාරං 

මුඤ ්චිත් වාමයව හි පාම ොජ් ජාදමයො නව න මහොන් ති. සමාහියතන

චිත්යතනාති කාරණභූමතන චිත් මතන. ෙථාභූතං පජානාතීති පඤ් ඤාය 
පජානාති. ‘‘ඉදං දුක් ඛන් ති මයොනිමසො  නසි කමරොතී’’ති වුච් ච ාමන 
අනුස ්සවවමසන පුබ් බභා සච් චානුමබොමධොපි සඞ්  ය් හති. 

යෙොනියසොමනසිකායරොති ච උපාමයන  නසිකාමරො. 

ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තන් ති 
චක් ඛාදිධාතුනානත් තං පටිච් ච චක් ඛුසම් ඵස ්සාදිනානත් තං උප් පජ් ජතීති 

අත් මථො. ඵස්සනානත්තං පටිච්චාති චක් ඛුසම් ඵස් සාදිනානත් තං පටිච් ච. 

යවදනානානත්තන් ති චක් ඛුසම් ඵස ්සජාදිමවදනානානත් තං. 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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පටුන 

සඤ්ඤානානත්තන් ති කා සඤ් ඤාදිනානත් තං. සඞ්කප්පනානත්තන් ති 

කා සඞ් කප් පාදිනානත් තං. ඡන්දනානත්තන් ති සඞ් කප් පනානත් තතාය රූමප 
ඡන් මදො සද් මද ඡන් මදොති එවං ඡන් දනානත් තං උප් පජ් ජති. 

පරිළාහනානත්තන් ති ඡන් දනානත් තතාය රූපපරිළාමහො සද් දපරිළාමහොති 

එවං පරිළාහනානත් තං උප් පජ් ජති. පරියෙසනානානත්තන් ති 

පරිළාහනානත් තතාය රූපපරිමයසනාදිනානත් තං උප් පජ් ජති. 

ලාභනානත්තන් ති පරිමයසනානානත් තතාය රූපපටිලාභාදිනානත් තං 
උප් පජ් ජතීති. 

ධම්  නානත් තඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

20-24. ඤාණපඤ්චකනිද්යදසවණ්ණනා 

75. ඤාණපඤ් චකනිද් මදමස මතසං පඤ ්චන් නං ඤාණානං 
අනුපුබ් බසම් බන් ධසබ් භාවමතො එකමතොව පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනානි කතානි. 

අභිඤ්ඤාතා යහොන්තීති ධම්  සභාවලක් ඛණජානනවමසන සුට් ඨු ඤාතා 

මහොන් ති. ඤාතා යහොන්තීති ඤාතපරිඤ් ඤාවමසන සභාවමතො ඤාතත් තා 

ඤාතා නා  මහොන් ති. මයන ඤාමණන මත ධම්  ා ඤාතා මහොන් ති, තං 

ඤාතට් මඨන ඤාණං, පජානනට් මඨන පඤ් ඤාති සම් බන් මධො. ඉමිනාව 

නමයන මසසඤාණානිපි මයොමජතබ් බානි. පරිඤ්ඤාතා යහොන්තීති 

සා ඤ ්ඤලක් ඛණවමසන ස න් තමතො ඤාතා මහොන් ති. තීරිතා යහොන්තීති 
තීරණපරිඤ් ඤාවමසන අනිච් චාදිමතො උපපරික් ඛිතා ස ාපිතා නා  මහොන් ති. 

පහීනා යහොන්තීති අනිච් චානුපස් සනාදිනා ඤාමණන නිච් චසඤ් ඤාදමයො 

භඞ්  ානුපස් සනමතො පට් ඨාය පහීනා මහොන් ති. පරිච්චත්තා යහොන්තීති 

පහානවමසමනව ඡඩ් ඩිතා නා  මහොන් ති. භාවිතා යහොන්තීති වඩ් ඪිතා 

පරිභාවිතා ච මහොන් ති. එකරසායහොන්තීති සකිච් චසාධනපටිපක් ඛපහාමනන 

එකකිච් චා මහොන් ති, පච් චනීකමතො වා විමුත් තිවමසන විමුත් තිරමසන 

එකරසා මහොන් ති. සච්ඡිකතා යහොන්තීති පටිලාභවමසන ඵලධම් ම ො 

පටිමවධවමසන නිබ් බානධම් ම ොති පච් චක් ඛකතා මහොන් ති. ඵස්සිතා

යහොන්තීති පටිලාභඵුසමනන පටිමවධඵුසමනන ච ඵස් සිතා අනුභූතා 

මහොන් ති. ඉ ානි පඤ් ච ඤාණානි මහට් ඨා සුත යඤාණවමසන වුත් තානි, 
ඉධ සකිච් චසාධනවමසන. 

ඤාණපඤ් චකනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

25-28. පටිසම්භිදාඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

76. පටිසම් භිදාඤාණනිද් මදමස යස්  ා ධම් ම  අවුත් මත තස් ස කිච් චං න 

සක් කා වත් තුං, තස්  ා උද් දිට් ඨානං පටිපාටිං අනාදියිත් වා පඨ ං ධම්  ා 

නිද් දිට් ඨා. ධම්  ාදීනං අත් ථා වුත් තාමයව. සද්ධින්ද්රිෙං ධම්යමොතිආදීහි 

ධම්  සද් දපරියාපන් මන ධම් ම  වත් වා නානත් තසද් දස ්ස අත් ථං 

දස් මසන් මතො අඤ්යඤො සද්ධින්ද්රිෙං ධම්යමොතිආදි ාහ. ‘‘අඤ ්මඤො 
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ධම් ම ො’’ති හි වුත් මත ධම්  ානං නානත් තං දස් සිතං මහොති. පටිවිදිතාති 
අභිමුඛභාමවන විදිතා පාකටා නා  මහොන් ති. මතන පටිසම් භිදාපදස් ස 

අත් මථො වුත් මතො. අධියමොක්ඛට්යඨො අත්යථොතිආදීහි මතසං සද් ධාදීනං 

අධිමුච් චනාදිකිච් චං අත් මථො නා ාති දස් මසති. සන්දස්යසතුන් ති පරං 
ඤාමපතුකා ස් ස පරං සන් දස් මසතුං. පරස් ස පන වචනං සුණන් තස් සාපි 

ලබ් භතිමයව. බයඤ්ජනනිරුත්තාභිලාපාති නා බයඤ් ජනං නා නිරුත් ති 

නා ාභිලාමපො. නා ඤ් හි අත් ථං බයඤ් ජයතීති බයඤ් ජනං, 

‘‘සඞ් ඛත භිසඞ් ඛමරොන් තීති මඛො, භික් ඛමව, තස්  ා සඞ් ඛාරාති වුච් චන් තී’’ති 

)සං. නි. 3.79) එවං නිද් ධාමරත් වා සමහතුකං කත් වා වුච් ච ානත් තා 

නිරුත් ති, අභිලපීයති එමතන අත් මථොති අභිලාමපොති වුච් චති. 

නා ඤ් ච නාම තං චතුබ් බිධං – සා ඤ් ඤනා ං, ගුණනා ං, 

කිත් ති නා ං, ඔපපාතිකනා න් ති. තත් ථ පඨ කප් පිමකසු  හාජමනන 
සම්  න් නිත් වා ඨපිතත් තා ‘‘ හාසම්  මතො’’ති රඤ් මඤො නා ං 

සාමඤ්ඤනාමං. යං සන් ධාය වුත් තං ‘‘ හාජනසම්  මතොති මඛො, වාමසට් ඨ, 

‘ හාසම්  මතො  හාසම්  මතො’ත් මවව පඨ ං අක් ඛරං උපනිබ් බත් ත’’න් ති 

)දී. නි. 3.131). ‘‘ධම්  කථිමකො පංසුකූලිමකො විනයධමරො තිපිටකධමරො 

සද් මධො සමතො’’ති එවරූපං ගුණමතො ආ තනා ං ගුණනාමං. ‘‘භ වා අරහං 
සම්  ාසම් බුද් මධො’’තිආදීනිපි තථා තස් ස අමනකානි නා සතානි 

ගුණනා ාමනව. මතන වුත් තං – 

‘‘අසඞ් මඛයයයානි නා ානි, සගුමණන  මහසිමනො; 

ගුමණහි නා මුද් මධයයං, අපි නා සහස් සමතො’’ති. 

යං පන ජාතස් ස කු ාරකස් ස නා ග්  හණදිවමස දක් ඛිමණයයානං 
සක් කාරං කත් වා සමීමප ඨිතා ඤාතකා කප් මපත් වා පකප් මපත් වා ‘‘අයං 

අසුමකො නා ා’’ති නා ං කමරොන් ති, ඉදං කිත්තිමනාමං. යා පන 

පුරි පඤ ්ඤත් ති අපරපඤ් ඤත් තියං පතති, පුරි මවොහාමරො පච් ඡි මවොහාමර 

පතති. මසයයථිදං, පුරි කප් මපපි චන් මදො චන් මදොමයව නා , එතරහිපි 

චන් මදොමයව. අතීමත සූරිමයො, සමුද් මදො, පථවී, පබ් බමතො පබ් බමතොමයව 

නා , එතරහිපි පබ් බමතොමයවාති, ඉදං ඔපපාතිකනාමං. ඉදං චතුබ් බිධම් පි 

නා ං එකං නා ම ව මහොති, තං මලොකසඞ් මකත ත් තසිද් ධං පර ත් ථමතො 
අවිජ් ජ ානං. අඤ් මඤ පන ‘‘නා ං නා  අත් ථමජොතමකො සද් මදො’’ති 
වදන් ති. බලමබොජ් ඣඞ්   ග්  ඞ්  ානං වුත් තනයානුසාමරමනව අත් මථො 
මවදිතබ් මබො. 

පටිසම් භිදාඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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29-31. ඤාණත්තෙනිද්යදසවණ්ණනා 

78. ඤාණත් තයනිද් මදමස නිමිත්තන් ති සඞ් ඛාරනිමිත් තං. අනිමිත්යතති 

සඞ් ඛාරනිමිත් තපටිපක් මඛ නිබ් බාමන. අධිමුත්තත්තාති තන් නින් නභාමවන 

චිත් තස ්ස විස් සට් ඨත් තා. ඵුස්ස ඵුස්ස වෙං පස්සතීති සඞ් ඛාරනිමිත් තං 
ඤාමණන ඵුසිත් වා ඵුසිත් වා තස් ස භඞ්  ං විපස් සනාඤාමණමනව පස් සති. 

එමතන භඞ්  ානුපස් සනා සිද් ධා. සා අනිච් චානුපස ්සනං සාමධති, අනිච් චස් ස 

දුක් ඛත් තා සා දුක් ඛානුපස් සනං, දුක් ඛස ්ස අනත් තත් තා සා 
අනත් තානුපස් සනන් ති එවම ත් ථ තිස් මසො අනුපස් සනා වුත් තා මහොන් ති. 

අනිමිත්යතො විහායරොති නිමිත් තං භයමතො දිට් ඨත් තා මසො 

විපස් සනත් තයවිහාමරො අනිමිත් තවිහාමරො නා  මහොති. පණිධින් ති තණ් හං. 

අප්පණිහියතති තණ් හාපටිපක් මඛ නිබ් බාමන. අභිනියවසන් ති 

අත් තාභිනිමවසං. සුඤ්ඤයතති අත් තවිරහිමත නිබ් බාමන. සුඤ්ඤයතොති 

සුඤ ්ඤංමයව සුඤ් ඤමතො. පවත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වාති විපාකප් පවත් තං 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාය අජ් ඣුමපක් ඛිත් වා. 
සු තිසඞ් ඛාතවිපාකප් පවත් තාභිනන් දිමනො හි සත් තා. අයං පන 

ඵලස ාපත් තිං ස ාපජ් ජිතුකාම ො තං පවත් තං, සබ් බඤ් ච සඞ් ඛාර තං 
අනිච් චාදිමතො පස් සිත් වා අජ් ඣුමපක් ඛතිමයව. එවඤ් හි දිට් මඨ ඵලස ාපත් තිං 

ස ාපජ් ජිතුං සක් මකොති, න අඤ් ඤථා. ආවජ්ජිත්වාති ආවජ් ජමනන 

ආවජ් ජිත් වා. සමාපජ්ජතීති ඵලස ාපත් තිං පටිපජ් ජති. අනිමිත්තා

සමාපත්තීති නිමිත් තං භයමතො දිස් වා ස ාපන් නත් තා අනිමිත් තා ස ාපත් ති 

නා . අනිමිත්තවිහාරසමාපත්තීති විපස් සනාවිහාරවමසන ච 
ඵලස ාපත් තිවමසන ච තදුභයං නා  මහොති. 

79. ඉදානි සඞ් ඛාරනිමිත් තම ව විභජිත් වා දස් මසන් මතො 

රූපනිමිත්තන් තිආදි ාහ. ජරා රණග්  හමණ වත් තබ් බං පුබ් මබ වුත් තම ව. 
‘‘අඤ ්මඤො අනිමිත් තවිහාමරො’’තිආදීහි වුත් මතමයව නි ම ත් වා දස් මසති. 

සඞ් මඛමපන විහාරට්යඨ ඤාණං නා  ඵලස ාපත් තියා පුබ් බභාම  

සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාමණ ඨිතස් ස විපස් සනාවිහාරනානත් මත ඤාණං 

සමාපත්තට්යඨ ඤාණං නා  ඵලස ාපත් තිනානත් මත ඤාණං. 

විහාරසමාපත්තට්යඨ ඤාණං නා  තදුභයනානත් මත ඤාණං. 

විපස් සනාවිහාමරමනව වීතිනාම තුකාම ො විපස ්සනාවිහාරම ව පවත් මතති, 
ඵලස ාපත් තිවිහාමරමනව වීතිනාම තුකාම ො විපස් සනාපටිපාටියා 

උස් සක් කිත් වා ඵලස ාපත් තිවිහාරම ව පවත් මතති, තදුභමයන 
වීතිනාම තුකාම ො තදුභයං පවත් මතති. එවං පුග්  ලාධිප් පායවමසන තිවිධං 
ජාතං. මසසම ත් ථ වත් තබ් බං සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණවණ් ණනායං 
වුත් තම ව. 

ඤාණත් තයනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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32. ආනන්තරිකසමාධිඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

80. ආනන් තරිකස ාධිඤාණනිද් මදමස යනක්ඛම්මවයසනාතිආදීසු 

මනක් ඛම්  අබයාපාදආමලොකසඤ් ඤාඅවික් මඛපධම්  වවත් ථානඤාණපාම ො
ජ් ජානි සුක් ඛවිපස් සකස් ස උපචාරජ් ඣානසම් පයුත් තා තස් ස තස් ස 

කිමලසස් ස විපක් ඛභූතා සත් ත ධම්  ා එකචිත් තසම් පයුත් තා එව. චිත්තස්ස

එකග්ගතා අවික්යඛයපොති එකග්  ස් ස භාමවො එකග්  තා, නානාරම්  මණ න 

වික් ඛිපති මතන චිත් තන් ති අවික් මඛමපො, චිත් තස ්ස එකග්  තාසඞ් ඛාමතො 

අවික් මඛමපොති අත් මථො. සමාධීති එකාරම්  මණ ස ං ආධීයති මතන 

චිත් තන් ති ස ාධි නා ාති අත් මථො. තස්ස සමාධිස්ස වයසනාති 
උපචාරස ාධිනාපි ස ාහිතචිත් තස ්ස යථාභූතාවමබොධමතො වුත් තප් පකාරස් ස 

ස ාධිස් ස වමසන. උප්පජ්ජති ඤාණන් ති  ග්  ඤාණං යථාක් කම න 

උප් පජ් ජති. ඛීෙන්තීති සමුච් මඡදවමසන ඛීයන් ති. ඉතීති වුත් තප් පකාරස ්ස 

අත් ථස ්ස නි  නං. පඨමං සමයථොති පුබ් බභාම  ස ාධි මහොති. පච්ඡා

ඤාණන් ති අපරභාම   ග්  ක් ඛමණ ඤාණං මහොති. 

කාමාසයවොති පඤ් චකා ගුණිකරාම ො. භවාසයවොති රූපාරූපභමවසු 
ඡන් දරාම ො ඣානනිකන් ති සස් සතදිට් ඨිසහජාමතො රාම ො භවවමසන 

පත් ථනා. දිට්ඨාසයවොති ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිමයො. අවිජ්ජාසයවොති දුක් ඛාදීසු 
අට් ඨසු ඨාමනසු අඤ් ඤාණං. භුඤම්  වචමනන ඔකාසපුච් ඡං කත් වා 
‘‘මසොතාපත් ති ග් ම නා’’තිආදිනා ආසවක් ඛයකමරන  ග් ම න 

ආසවක් ඛයං දස් මසත් වා ‘‘එත් ථා’’ති ඔකාසවිස් සජ් ජනං කතං, 

 ග්  ක් ඛමණති වුත් තං මහොති. අනවයසයසොති නත් ථි එතස් ස අවමසමසොති 

අනවමසමසො. අපාෙගමනීයෙොති 
නිරයතිරච් ඡානමයොනිමපත් තිවිසයාසුරකායා චත් තාමරො සුඛසඞ් ඛාතා අයා 

අමපතත් තා අපායා, යස් ස සංවිජ් ජති, තං පුග්  ලං අපාමය  ම තීති 
අපාය  නීමයො. ආසවක් ඛයකථා දුභමතොවුට් ඨානකථායං වුත් තා. 

අවික්යඛපවයසනාති පවත් ත ානස ්ස ස ාධිස ්ස 

උපනිස ්සයභූතස ාධිවමසන. පථවීකසිණවයසනාතිආදීසු දස කසිණානි 

තදාරම්  ණිකඅප් පනාස ාධිවමසන වුත් තානි, බුද් ධානුස ්සතිආදමයො 

 රණස ්සති උපස ානුස් සති ච උපචාරජ් ඣානවමසන වුත් තා, 

ආනාපානස ්සති කාය තාසති ච අප් පනාස ාධිවමසන වුත් තා, දස අසුභා 
පඨ ජ් ඣානවමසන වුත් තා. 

බුද් ධං ආරබ් භ උප් පන් නා අනුස් සති බුද්ධානුස්සති. ‘‘ඉතිපි මසො භ වා 

අරහ’’න් තිආදිබුද් ධගුණාරම්  ණාය ) . නි. 1.74; අ. නි. 3.71; 9.27) සතියා 

එතං අධිවචනං, තස් සා බුද් ධානුස ්සතියා වමසන. තථා ධම්  ං ආරබ් භ 

උප් පන් නා අනුස් සති ධම්මානුස්සති. ‘‘ස් වාක් ඛාමතො භ වතා 
ධම් ම ො’’තිආදිධම්  ගුණාරම්  ණාය සතියා එතං අධිවචනං. සඞ් ඝං ආරබ් භ 

උප් පන් නා අනුස ්සති සඞ්ඝානුස්සති. ‘‘සුප් පටිපන් මනො භ වමතො 
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සාවකසඞ් මඝො’’තිආදිසඞ් ඝගුණාරම්  ණාය සතියා එතං අධිවචනං. සීලං 

ආරබ් භ උප් පන් නා අනුස ්සති සීලානුස්සති. අත් තමනො 
අඛණ් ඩතාදිසීලගුණාරම්  ණාය සතියා එතං අධිවචනං. චා ං ආරබ් භ 

උප් පන් නා අනුස් සති චාගානුස්සති. අත් තමනො 
මුත් තචා තාදිචා ගුණාරම්  ණාය සතියා එතං අධිවචනං. මදවතා ආරබ් භ 

උප් පන් නා අනුස් සති යදවතානුස්සති. මදවතා සක් ඛිට් ඨාමන ඨමපත් වා 
අත් තමනො සද් ධාදිගුණාරම්  ණාය සතියා එතං අධිවචනං. ආනාපාමන 

ආරබ් භ උප් පන් නා සති ආනාපානස්සති. ආනාපානනිමිත් තාරම්  ණාය 

සතියා එතං අධිවචනං.  රණං ආරබ් භ උප් පන් නා සති මරණස්සති. 
එකභවපරියාපන් නජීවිතින් ද්රියුපච් මඡදසඞ් ඛාත රණාරම්  ණාය සතියා එතං 
අධිවචනං. කුච් ඡිතානං මකසාදීනං පටිකූලානං ආයත් තා ආකරත් තා 

කාමයොතිසඞ් ඛාමත සරීමර  තා පවත් තා, තාදිසං වා කායං  තා සති 

කාෙගතාසති. ‘‘කාය තසතී’’ති වත් තබ් මබ රස් සං අකත් වා 
‘‘කාය තාසතී’’ති වුත් තා. තමථව ඉධාපි කාය තාසතිවමසනාති වුත් තං. 
මකසාදිමකසු කායමකොට් ඨාමසසු පටිකූලනිමිත් තාරම්  ණාය සතියා එතං 

අධිවචනං. උපස ං ආරබ් භ උප් පන් නා අනුස් සති උපසමානුස්සති. 
සබ් බදුක් ඛූපස ාරම්  ණාය සතියා එතං අධිවචනං. දස අසුභා මහට් ඨා 
වුත් තත් ථා. 

81. දීඝං අස්සාසවයසනාතිආදීනි අප් පනූපචාරස ාධිමභදංමයව දස් මසතුං 

වුත් තානි. දීඝං අස්සාසවයසනාති දීඝන් ති වුත් තඅස ්සාසවමසන. ‘‘දීඝං වා 

අස් සසන් මතො දීඝං අස් සසාමීති පජානාතී’’ති )දී. නි. 2.374;  . නි. 1.107; 

3.148) හි වුත් තං. එස නමයො මසමසසුපි. සබ්බකාෙපටිසංයවදීති සබ් බස් ස 

අස් සාසපස් සාසකායස් ස පටිසංමවදී. පස්සම්භෙංකාෙසඞ්ඛාරන් ති ඔළාරිකං 
අස් සාසපස් සාසඞ් ඛාතං කායසඞ් ඛාරං පස් සම් මභන් මතො වූපසම න් මතො. 
‘‘දීඝං රස ්සං සබ් බකායපටිසංමවදී පස් සම් භයං කායසඞ් ඛාර’’න් ති ඉමිනාව 

චතුක් මකන අප් පනාස ාධි වුත් මතො. පීතිපටිසංයවදීති පීතිං පාකටං 

කමරොන් මතො. චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදීති සඤ් ඤාමවදනාසඞ් ඛාතං 

චිත් තසඞ් ඛාරං පාකටං කමරොන් මතො. අභිප්පයමොදෙං චිත්තන් ති චිත් තං 

ම ොමදන් මතො. සමාදහං චිත්තන් ති ආරම්  මණ චිත් තං ස ං ඨමපන් මතො. 

වියමොචෙං චිත්තන් ති චිත් තං නීවරණාදීහි විම ොමචන් මතො. පීතිපටිසංයවදී 

සුඛපටිසංයවදී චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී පස්සම්භෙං චිත්තසඞ්ඛාරන් ති 

චතුක් කඤ් ච චිත්තපටිසංයවදී අභිප්පයමොදෙං චිත්තං සමාදහං චිත්තං 

වියමොචෙං චිත්තන් ති චතුක් කඤ් ච අප් පනාස ාධිවමසන 

විපස් සනාසම් පයුත් තස ාධිවමසන ච වුත් තානි. අනිච්චානුපස්සීති 

අනිච් චානුපස ්සනාවමසන. විරාගානුපස්සීති නිබ් බිදානුපසනාවමසන. 

නියරොධානුපස්සීති භඞ්  ානුපස් සනාවමසන. පටිනිස්සග්ගානුපස්සීති 
වුට් ඨාන ාමිනීවිපස් සනාවමසන. සා හි තදඞ්  වමසන සද් ධිං 
ඛන් ධාභිසඞ් ඛාමරහි කිමලමස පරිච් චජති. සඞ් ඛතමදොසදස් සමනන ච 
තබ් බිපරීමත නිබ් බාමන තන් නින් නතාය පක් ඛන් දති. ඉදං චතුක් කං 
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විපස් සනාසම් පයුත් තස ාධිවමසමනව වුත් තං. අස්සාසවයසන 

පස්සාසවයසනාති මචත් ථ අස් සාසපස් සාසපවත් ති ත් තං  මහත් වා වුත් තං, 
න තදාරම්  ණකරණවමසන. විත් ථාමරො පමනත් ථ ආනාපානකථායං 
ආවිභවිස ්සති. 

ආනන් තරිකස ාධිඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

33. අරණවිහාරඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

82. අරණවිහාරඤාණනිද් මදමස අනිච් චානුපස් සනාදමයො වුත් තත් ථා. 

සුඤ්ඤයතො විහායරොති අනත් තානුපස් සනාය වුට් ඨිතස ්ස 

සුඤ ්ඤතාකාමරමනව පවත් තා අරහත් තඵලස ාපත් ති. අනිමිත්යතො 

විහායරොති අනිච් චානුපස ්සනාය වුට් ඨිතස් ස අනිමිත් තාකාමරන පවත් තා 

අරහත් තඵලස ාපත් ති. අප්පණිහියතො විහායරොති දුක් ඛානුපස් සනාය 

වුට් ඨිතස් ස අප් පණිහිතාකාමරන පවත් තා අරහත් තඵලස ාපත් ති. සුඤ්ඤයත

අධිමුත්තතාති සුඤ් ඤමත ඵලස ාපත් තියා පුබ් බභා පඤ් ඤාවමසන 

අධිමුත් තතා. මසසද් වමයපි එමසව නමයො. පඨමං ඣානන් තිආදීහි 
අරහත් තඵලස ාපත් තිං ස ාපජ් ජිතුකා ස් ස විපස ්සනාය ආරම්  ණභූතා 
ඣානස ාපත් තිමයො වුත් තා. අරහමතොමයව හි 

විපස් සනාඵලස ාපත් තිපණීතාධිමුත් තිඣානස ාපත් තිමයො සබ් බකිමලසානං 

පහීනත් තා ‘‘අරණවිහාමරො’’ති වත් තුං අරහන් ති. 

පඨයමන ඣායනන නීවරයණ හරතීති අරණවිහායරොති 

පඨ ජ් ඣානස ඞ් ගී පඨම න ඣාමනන නීවරමණ හරතීති තං පඨ ං ඣානං 
අරණවිහාමරොති අත් මථො. මසමසසුපි එමසව නමයො. අරහමතො 
නීවරණාභාමවපි නීවරණවිපක් ඛත් තා පඨ ස් ස ඣානස ්ස නීවරමණ හරතීති 
වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. විපස් සනාඵලස ාපත් තිපණීතාධිමුත් තිවමසන තිධා 
අරණවිහාරඤාණං උද් දිසිත් වා කස්  ා ඣානස ාපත් තිමයොව 

අරණවිහාමරොති නිද් දිට් ඨාති මච? උද් මදසවමසමනව තාසං තිස් සන් නං 
අරණවිහාරතාය සිද් ධත් තා. ඵලස ාපත් තිවිපස් සනාය පන භූමිභූතානං 

ඣානස ාපත් තීනං අරණවිහාරතා අවුත් මත න සිජ් ඣති, තස්  ා අසිද් ධම ව 
සාමධතුං ‘‘පඨ ං ඣානං අරණවිහාමරො’’තිආදි වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 
තාසඤ් හි අරණවිහාරතා උද් මදසවමසන අසිද් ධාපි නිද් මදමස වුත් තත් තා 

සිද් ධාති. මතසං වා මයොජිතනමයමනව ‘‘අනිච් චානුපස ්සනා නිච් චසඤ් ඤං 

හරතීති අරණවිහාමරො, දුක් ඛානුපස් සනා සුඛසඤ් ඤං හරතීති අරණවිහාමරො, 

අනත් තානුපස් සනා අත් තසඤ් ඤං හරතීති අරණවිහාමරො, සුඤ ්ඤමතො 

විහාමරො අසුඤ් ඤතං හරතීති අරණවිහාමරො, අනිමිත් මතො විහාමරො නිමිත් තං 

හරතීති අරණවිහාමරො, අප් පණිහිමතො විහාමරො පණිධිං හරතීති අරණවිහාමරො, 

සුඤ ්ඤතාධිමුත් තතා අසුඤ් ඤතාධිමුත් තිං හරතීති අරණවිහාමරො, 

අනිමිත් තාධිමුත් තතා නිමිත් තාධිමුත් තිං හරතීති අරණවිහාමරො, 
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පටුන 

අප් පණිහිතාධිමුත් තතා පණිහිතාධිමුත් තිං හරතීති අරණවිහාමරො’’ති 
මයොමජත් වා  මහතබ් බං. 

අරණවිහාරඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

34. නියරොධසමාපත්තිඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

83. නිමරොධස ාපත් තිඤාණනිද් මදමස සමථබලන් ති කා ච් ඡන් දාදමයො 

පච් චනීකධම් ම  සම තීති ස මථො, මසොමයව අකම් පනීයට් මඨන බලං. 
අනා ාමිඅරහන් තානංමයව ස ාධිපටිපක් ඛස ්ස කා ච් ඡන් දස් ස පහාමනන 
ස ාධිස් මිං පරිපූරකාරිභාවප් පත් තත් තා මතසංමයව ස ාධි බලප් පත් මතොති 

කත් වා ‘‘ස ථබල’’න් ති වුච් චති, න අඤ් මඤසං. ස ාධිබලන් තිපි පාමඨො. 

විපස්සනාබලන් ති අනිච් චාදිවමසන විවිමධහි ආකාමරහි ධම් ම  පස් සතීති 

විපස් සනා, සාමයව අකම් පනීයට් මඨන බලං. මතසංමයව උභින් නං 
බලප් පත් තං විපස් සනාඤාණං. තත් ථ ස ථබලං අනුපුබ් මබන 

චිත් තසන් තානවූපස නත් ථං නිමරොමධ ච පටිපාදනත් ථං, විපස ්සනාබලං 
පවත් මත ආදීනවදස් සනත් ථං නිමරොමධ ච ආනිසංසදස් සනත් ථං. 

නීවරයණති නිමිත් තත් මථ භුඤම්  වචනං, නීවරණනිමිත් තං 

නීවරණපච් චයාති අත් මථො. කරණත් මථ වා භුඤම්  වචනං, නීවරමණනාති 

අත් මථො. න කම්පතීති ඣානස ඞ් ගීපුග්  මලො. අථ වා ඣානන් ති 
ඣානඞ්  ානං අධිප් මපතත් තා පඨම න ඣාමනන තංසම් පයුත් තස ාධි 

නීවරමණ න කම් පති. අයම ව මචත් ථ මයොජනා  මහතබ් බා. උද්ධච්යච

චාති උද් ධච් චසහ තචිත් තුප් පාමද උද් ධච් මච ච. උද්ධච්චන් ති ච 

උද් ධතභාමවො, තං අවූපස ලක් ඛණං. උද්ධච්චසහගතකියලයස චාති 
උද් ධච් මචන සහ මත එකුප් පාදාදිභාවං  මත උද් ධච් චසම් පයුත් මත 

ම ොහඅහිරිකඅමනොත් තප් පකිමලමස ච. ඛන්යධ චාති 

උද් ධච් චසම් පයුත් තචතුක් ඛන් මධ ච. න කම්පති න චලති න යවධතීති 

අඤ ්ඤ ඤ් ඤමවවචනානි. උද් ධච් මච න කම් පති, උද් ධච් චසහ තකිමලමස 

න චලති, උද් ධච් චසහ තක් ඛන් මධ න මවධතීති මයොමජතබ් බං. 
විපස් සනාබලං සත් තන් නංමයව අනුපස් සනානං වුත් තත් තා තාසංමයව 

වමසන විපස් සනාබලං පරිපුණ් ණං මහොතීති මවදිතබ් බං. අවිජ්ජාෙ චාති 

ද් වාදසසුපි අකුසලචිත් තුප් පාමදසු අවිජ් ජාය ච. අවිජ්ජාසහගතකියලයස චාති 
යථාමයො ං අවිජ් ජාය 
සම් පයුත් තමලොභමදොස ානදිට් ඨිවිචිකිච් ඡාථිනඋද් ධච් චඅහිරිකඅමනොත් තප් ප
කිමලමස ච. 

වචීසඞ්ඛාරාති විතක් කවිචාරා. ‘‘පුබ් මබ මඛො, ආවුමසො විසාඛ, 

විතක් මකත් වා විචාමරත් වා පච් ඡා වාචං භින් දති, තස්  ා විතක් කවිචාරා 

වචීසඞ් ඛාමරො’’ති ) . නි. 1.463) වචනමතො වාචං සඞ් ඛමරොන් ති 

උප් පාමදන් තීති වචීසඞ් ඛාරා. කාෙසඞ්ඛාරාති අස් සාසපස් සාසා. 
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‘‘අස ්සාසපස් සාසා මඛො, ආවුමසො විසාඛ, කායිකා එමත ධම්  ා 

කායපටිබද් ධා, තස්  ා අස් සාසපස් සාසා කායසඞ් ඛාමරො’’ති ) . නි. 1.463) 

වචනමතො කාමයන සඞ් ඛරීයන් තීති කායසඞ් ඛාරා. 

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධන් ති සඤ ්ඤාය මවදනාය ච නිමරොධං. 

චිත්තසඞ්ඛාරාති සඤ් ඤා ච මවදනා ච. ‘‘මචතසිකා එමත ධම්  ා 

චිත් තපටිබද් ධා, තස්  ා සඤ් ඤා ච මවදනා ච චිත් තසඞ් ඛාමරො’’ති ) . නි. 

1.463) වචනමතො චිත් මතන සඞ් ඛරීයන් තීති චිත් තසඞ් ඛාරා. 

84. ඤාණචරියාසු අනුපස ්සනාවසාමන, විවට් ටනානුපස් සනා හමණන 
වා තස් සා ආදිභූතා චරියාකථාය ඤාණචරියාති වුත් තා මසසානුපස් සනාපි 

 හිතා මහොන් තීති මවදිතබ් බං. යසොළසහි ඤාණචරිොහීති ච 

උක් කට් ඨපරිච් මඡමදො, අනා ාමිස ්ස පන අරහත් ත ග්  ඵලවජ් ජාහි චුද් දසහිපි 
මහොති පරිපුණ් ණබලත් තා. 

85. නවහි සමාධිචරිොහීති එත් ථ පඨ ජ් ඣානාදීහි අට් ඨ, 
පඨ ජ් ඣානාදීනං පටිලාභත් ථාය සබ් බත් ථ උපචාරජ් ඣානවමසන එකාති 

නව ස ාධිචරියා. බලචරියානං කිං නානත් තං? ස ථබමලනපි හි 

‘‘මනක් ඛම්  වමසනා’’තිආදීහි සත් තහි පරියාමයහි උපචාරස ාධි වුත් මතො, 
මපයයාලවිත් ථාරමතො ‘‘පඨ ජ් ඣානවමසනා’’තිආදීහි ස සත් තතියා 

වාමරහි යථාමයො ං අප් පනූපචාරස ාධි වුත් මතො, ස ාධිචරියායපි ‘‘පඨ ං 

ඣාන’’න් තිආදීහි අට් ඨහි පරියාමයහි අප් පනාස ාධි වුත් මතො. පඨමංඣානං

පටිලාභත්ථාොතිආදීහි අට් ඨහි පරියාමයහි උපචාරස ාධි වුත් මතොති 
උභයත් ථාපි අප් පනූපචාරස ාධිමයව වුත් මතො. එවං සන් මතපි 
අකම් පියට් මඨන බලානි වසීභාවට් මඨන චරියාති මවදිතබ් බා. විපස් සනාබමල 

පන සත් ත අනුපස් සනාව ‘‘විපස් සනාබල’’න් ති වුත් තා, ඤාණචරියාය සත් ත 

ච අනුපස් සනා වුත් තා, විවට් ටනානුපස් සනාදමයො නව ච විමසමසත් වා 
වුත් තා. ඉදං මනසං නානත් තං. සත් ත අනුපස් සනා පන අකම් පියට් මඨන 
බලානි වසීභාවට් මඨන චරියාති මවදිතබ් බා. 

‘‘වසීභාවතා පඤ් ඤා’’ති )පටි.  . 1.34  ාතිකා) එත් ථ වුත් තවසිමයො 

විස් සජ් මජතුං වසීතිපඤ්ච වසියෙොති ඉත් ථිලිඞ්  මවොහාමරන වුත් තං. වමසො 
එව වසීති වුත් තං මහොති. පුන පුග්  ලාධිට් ඨානාය මදසනාය තා වසිමයො 

විස් සජ් මජන් මතො ආවජ්ජනවසීතිආදි ාහ. ආවජ් ජනාය වමසො 

ආවජ් ජනවමසො, මසො අස් ස අත් ථීති ආවජ් ජනවසී. එමසව නමයො මසමසසු. 

පඨමං ඣානං ෙත්ථිච්ඡකන් ති යත් ථ යත් ථ පමදමස ඉච් ඡති  ාම  වා 

අරඤ් මඤ වා, තත් ථ තත් ථ ආවජ් ජති. ෙදිච්ඡකන් ති යදා යදා කාමල 

සීතකාමල වා උණ් හකාමල වා, තදා තදා ආවජ් ජති. අථ වා යං යං පඨ ං 

ඣානං ඉච් ඡති පථවීකසිණාරම්  ණං වා මසසාරම්  ණං වා, තං තං ආවජ් ජති. 
එමකකකසිණාරම්  ණස් සාපි ඣානස් ස වසිතානං වුත් තත් තා 

පුරි මයොජනාමයව සුන් දරතරා. ොවතිච්ඡකන් ති යාවතකං කාලං ඉච් ඡති 
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අච් ඡරාසඞ් ඝාත ත් තං සත් තාහං වා, තාවතකං කාලං ආවජ් ජති. 

ආවජ්ජනාොති  මනොද් වාරාවජ් ජනාය. දන්ධායිතත්තන් ති අවසවත් තිභාමවො, 

අලසභාමවො වා. සමාපජ්ජතීති පටිපජ් ජති, අප් මපතීති අත් මථො. අධිට්ඨාතීති 

අන් මතොස ාපත් තියං අධිකං කත් වා තිට් ඨති. වුට්ඨානවසිෙංපඨ ං ඣානන් ති 

නිස ්සක් කත් මථ උපමයො වචනං, පඨ ජ් ඣානාති අත් මථො. පච්චයවක්ඛතීති 
පච් චමවක් ඛණජවමනහි නිවත් තිත් වා පස් සති. අයම ත් ථ පාළිවණ් ණනා. 

අයං පන අත් ථප් පකාසනා – පඨ ජ් ඣානමතො වුට් ඨාය විතක් කං 
ආවජ් ජයමතො භවඞ්  ං උපච් ඡින් දිත් වා පවත් තාවජ් ජනානන් තරං 

විතක් කාරම්  ණාමනව චත් තාරි පඤ් ච වා ජවනානි ජවන් ති, තමතො ද් මව 

භවඞ්  ානි, තමතො පුන විචාරාරම්  ණං ආවජ් ජනං වුත් තනමයමනව 
ජවනානීති එවං පඤ් චසු ඣානඞ් ම සු යදා නිරන් තරං චිත් තං මපමසතුං 

සක් මකොති, අථස් ස ආවජ් ජනවසී සිද් ධාව මහොති. අයං පන  ත් ථකප් පත් තා 
වසී භ වමතො ය කපාටිහාරිමයව ලබ් භති. ඉමතො පරං සීඝතරා ආවජ් ජනවසී 
නා  නත් ථි. අඤ් මඤසං පන අන් තරන් තරා භවඞ්  වාමර  ණනා නත් ථි. 
 හාම ොග්  ල් ලානත් මථරස ්ස නන් මදොපනන් දද මන විය සීඝං 
ස ාපත් තිස ාපජ් ජනස ත් ථතා ස ාපජ් ජනවසී නා . අච් ඡරා ත් තං වා 
දසච් ඡරා ත් තං වා ඛණං ස ාපත් තිං ඨමපතුං ස ත් ථතා අධිට් ඨානවසී නා . 
තමථව තමතො ලහුං වුට් ඨානස ත් ථතා වුට් ඨානවසී නා . පච් චමවක් ඛණවසී 
පන ආවජ් ජනවසියා එව වුත් තා. පච් චමවක් ඛණජවනාමනව හි තත් ථ 

ආවජ් ජනානන් තරානීති. ඉති ආවජ් ජනවසියා සිද් ධාය පච් චමවක් ඛණවසී 

සිද් ධා මහොති, අධිට් ඨානවසියා ච සිද් ධාය වුට් ඨානවසී සිද් ධා මහොති. එවං 
සන් මතපි ‘‘අයං පන  ත් ථකප් පත් තා වසී භ වමතො ය කපාටිහාරිමයව 
ලබ් භතී’’ති වුත් තත් තා පාටිහාරියකාමල ඣානඞ්  පච් චමවක් ඛණානං 
අභාවමතො නානාවිධවණ් ණාදිනිම්  ානස ්ස නානාකසිණවමසන ඉජ් ඣනමතො 
තංතංකසිණාරම්  ණං ඣානං ස ාපජ් ජිතුකා ස් ස යථාරුචි ලහුං තස් මිං 

කසිමණ වුත් තනමයන ආවජ් ජනපවත් තනස ත් ථතා ආවජ් ජනවසී, 
තදාවජ් ජනවීථියංමයව තස් ස ඣානස් ස 
අප් පනාස ත් ථතාස ාපජ් ජනස ත් ථතා ස ාපජ් ජනවසී. එවඤ් හි වුච් ච ාමන 

යුත් ති ච න විරුජ් ඣති, වසීපටිපාටි ච යථාක් කම මනව යුජ් ජති. 

ඣානඞ්  පච් චමවක් ඛණායං පන ‘‘ ත් ථකප් පත් තාමයව පඤ් ච ජවනානී’’ති 
වුත් තත් තා වුත් තනමයන සත් තසුපි ජවමනසු ජවන් මතසු 
පච් චමවක් ඛණවසීමයව මහොති. එවං සන් මත ‘‘පඨ ජ් ඣානං ආවජ් ජතී’’ති 

වචනං න යුජ් ජතීති මච? යථා කසිමණ පවත් තං ඣානං කාරමණොපචාමරන 

කසිණන් ති වුත් තං, තථා ඣානපච් චයං කසිණං ‘‘සුමඛො 

බුද් ධානමුප් පාමදො’’තිආදීසු )ධ. ප. 194) විය ඵමලොපචාමරන ඣානන් ති 
වුත් තං. යථාපරිච් ඡින් මන කාමල ඨත් වා වුට් ඨිතස ්ස නිද් දාය පබුද් ධස ්ස පුන 

නිද් මදොක් ක මන විය පුන ඣාමනොක් ක මන සතිපි අධිට් ඨානවසීමයව නා , 

යථාපරිච් මඡමදන වුට් ඨිතස් ස පන වුට් ඨාමනමයව අධිට් ඨාමන සතිපි 
වුට් ඨානවසී නා  මහොතීති අයං මතසං විමසමසො. 
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නිමරොධස ාපත් තියා විභාවනත් ථං පන ඉදං පඤ් හකම්  ං – කා 

නිමරොධස ාපත් ති, මක තං ස ාපජ් ජන් ති, මක න ස ාපජ් ජන් ති, කත් ථ 

ස ාපජ් ජන් ති, කස ් ා ස ාපජ් ජන් ති, කථඤ් චස් සා ස ාපජ් ජනං මහොති, කථං 

ඨානං, කථං වුට් ඨානං, වුට් ඨිතස ්ස කින් නින් නං චිත් තං මහොති,  තස ්ස ච 

ස ාපන් නස ්ස ච මකො විමසමසො, නිමරොධස ාපත් ති කිං සඞ් ඛතා අසඞ් ඛතා 

මලොකියා මලොකුත් තරා නිප් ඵන් නා අනිප් ඵන් නාති? 

තත් ථ කා නියරොධසමාපත්තීති? යා අනුපුබ් බනිමරොධවමසන 
චිත් තමචතසිකානං ධම්  ානං අප් පවත් ති. 

යක තං සමාපජ්ජන්ති, යක න සමාපජ්ජන්තීති? සබ් මබපි පුථුජ් ජනා 
මසොතාපන් නා සකදා ාමිමනො සුක් ඛවිපස් සකා ච අනා ාමී අරහන් මතො න 

ස ාපජ් ජන් ති, අට් ඨස ාපත් තිලාභිමනො පන අනා ාමිමනො ච ඛීණාසවා ච 
ස ාපජ් ජන් ති. 

කත්ථ සමාපජ්ජන්තීති? පඤ් චමවොකාරභමව. කස්  ා? 

අනුපුබ් බස ාපත් තිසබ් භාවමතො. චතුමවොකාරභමව පන පඨ ජ් ඣානාදීනං 

උප් පත් තිමයව නත් ථි, තස්  ා න සක් කා තත් ථ ස ාපජ් ජිතුං. 

කස්මා සමාපජ්ජන්තීති? සඞ් ඛාරානං පවත් තිමභමද උක් කණ් ඨිත් වා 
දිට් මඨව ධම් ම  අචිත් තකා හුත් වා ‘‘නිමරොධං නිබ් බානං පත් වා සුඛං 
විහරිස ්සා ා’’ති ස ාපජ් ජන් ති. 

කථං චස්සා සමාපජ්ජනං යහොතීති? ස ථවිපස් සනාවමසන 
උස් සක් කිත් වා කතපුබ් බකිච් චස් ස මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං 
නිමරොධයමතො එව ස් සා ස ාපජ් ජනං මහොති. මයො හි ස ථවමසමනව 

උස් සක් කති, මසො මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනස ාපත් තිං පත් වා තිට් ඨති. 

මයො විපස් සනාවමසමනව උස් සක් කති, මසො ඵලස ාපත් තිං පත් වා තිට් ඨති. 
මයො පන උභයවමසන උස් සක් කිත් වා මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං 

නිමරොමධති, මසො තං ස ාපජ් ජතීති අයම ත් ථ සඞ් මඛමපො. 

අයං පන විත් ථාමරො – ඉධ භික් ඛු නිමරොධං ස ාපජ් ජිතුකාම ො 
කතභත් තකිච් මචො සුමධොතහත් ථපාමදො විවිත් මත ඔකාමස සුපඤ් ඤත් මත 
ආසමන නිසීදති පල් ලඞ් කං ආභුඤජිත් වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං 
උපට් ඨමපත් වා. මසො පඨ ජ් ඣානං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය තත් ථ සඞ් ඛාමර 
අනිච් චමතො දුක් ඛමතො අනත් තමතො විපස් සති. විපස් සනා පමනසා තිවිධා 

මහොති – සඞ් ඛාරපරිග්  ණ් හනකවිපස් සනා, ඵලස ාපත් තිවිපස් සනා, 
නිමරොධස ාපත් තිවිපස් සනාති. තත් ථ සඞ් ඛාරපරිග්  ණ් හනකවිපස් සනා 

 න් දා වා මහොතු තික් ඛා වා,  ග්  ස් ස පදට් ඨානං මහොතිමයව. 
ඵලස ාපත් තිවිපස් සනා තික් ඛාව වට් ටති  ග්  භාවනාසදිසා. 
නිමරොධස ාපත් තිවිපස් සනා පන නාති න් දා නාතිතික් ඛා වට් ටති. තස්  ා එස 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 

245 

පටුන 

නාති න් දාය නාතිතික් ඛාය විපස් සනාය මත සඞ් ඛාමර විපස් සති. තමතො 
දුතියජ් ඣානං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය තත් ථ සඞ් ඛාමර තමථව විපස් සති. 
තමතො තතියජ් ඣානං…මප.… තමතො විඤ් ඤාණඤ් චායතනං ස ාපජ් ජිත් වා 
වුට් ඨාය තත් ථ සඞ් ඛාමර තමථව විපස් සති. අථ ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනං 
ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය චතුබ් බිධං පුබ් බකිච් චං කමරොති – 

නානාබද් ධඅවිමකොපනං, සඞ් ඝපටි ානනං, සත් ථුපක් මකොසනං, 
අද් ධානපරිච් මඡදන් ති. 

තත් ථ නානාබද්ධඅවියකොපනන් ති යං ඉමිනා භික් ඛුනා සද් ධිං එකාබද් ධං 

න මහොති, නානාබද් ධං හුත් වා ඨිතං පත් තචීවරං වා  ඤ ්චපීඨං වා 

නිවාසම හං වා අඤ් ඤං වා පන කිඤ් චි පරික් ඛාරජාතං, තං යථා න 

විකුප් පති, අග් ගිඋදකවාතමචොරඋන් දූරාදීනං වමසන න විනස ්සති, එවං 
අධිට් ඨාතබ් බං. තත්රිදං අධිට් ඨානවිධානං – ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච ඉ ස ්මිං 

සත් තාහබ් භන් තමර  ා අග් ගිනා ඣායතු,  ා උදමකන වුය් හතු,  ා වාමතන 

විද් ධංසතු,  ා මචොමරහි හරීයතු,  ා උන් දූරාදීහි ඛජ් ජතූ’’ති. එවං අධිට් ඨිමත 

තං සත් තාහං තස් ස න මකොචි පරිස් සමයො මහොති, අනධිට් ඨහමතො පන 
අග් ගිආදීහි විනස ්සති. ඉදං නානාබද් ධඅවිමකොපනං නා . යං පන එකාබද් ධං 

මහොති නිවාසනපාරුපනං වා නිසින් නාසනං වා, තත් ථ විසුං අධිට් ඨානකිච් චං 

නත් ථි, ස ාපත් තිමයව නං රක් ඛති. 

සඞ්ඝපටිමානනන් ති භික් ඛුසඞ් ඝස් ස පටි ානනං උදික් ඛනං. යාව එමසො 

භික් ඛු ආ ච් ඡති, තාව සඞ් ඝකම්  ස් ස අකරණන් ති අත් මථො. එත් ථ ච න 

පටි ානනං එතස් ස පුබ් බකිච් චං, පටි ානනාවජ් ජනං පන පුබ් බකිච් චං. තස්  ා 
එවං ආවජ් ජිතබ් බං – ‘‘සමච  යි සත් තාහං නිමරොධං ස ාපජ් ජිත් වා 
නිසින් මන සඞ් මඝො අපමලොකනකම්  ාදීසු කිඤ් චිමදව කම්  ං කත් තුකාම ො 

මහොති, යාව  ං මකොචි භික් ඛු ආ න් ත් වා න පක් මකොසති, තාවමදව 
වුට් ඨහිස් සාමී’’ති. එවං කත් වා ස ාපන් මනො හි තස් මිං ස මය වුට් ඨාතිමයව. 

මයො පන එවං න කමරොති, සඞ් මඝො ච සන් නිපතිත් වා තං අපස් සන් මතො 
‘‘අසුමකො භික් ඛු කුහි’’න් ති පුච් ඡිත් වා ‘‘නිමරොධං ස ාපන් මනො’’ති වුත් මත 
කඤ් චි භික් ඛුං මපමසති ‘‘ ච් ඡ තං සඞ් ඝස ්ස වචමනන පක් මකොසා’’ති. 
අථස් ස මතන භික් ඛුනා සවනූපචාමර ඨත් වා ‘‘සඞ් මඝො තං ආවුමසො 
පටි ාමනතී’’ති වුත් ත ත් මතමයව වුට් ඨානං මහොති. එවං රුකා හි සඞ් ඝස ්ස 

ආණා නා . තස්  ා තං ආවජ් ජිත් වා යථා සයම ව වුට් ඨාති, එවං 
ස ාපජ් ජිතබ් බං. 

සත්ථුපක්යකොසනන් ති ඉධාපි සත් ථුපක් මකොසනාවජ් ජනම ව ඉ ස ්ස 

පුබ් බකිච් චං. තස්  ා තම් පි එවං ආවජ් ජිතබ් බං – ‘‘සමච  යි සත් තාහං 
නිමරොධං ස ාපජ් ජිත් වා නිසින් මන සත් ථා ඔතිණ් මණ වත් ථුස් මිං සික් ඛාපදං 

වා පඤ ්ඤමපති, තථාරූපාය වා අට් ඨුප් පත් තියා ධම්  ං මදමසති. යාව  ං 

මකොචි ආ න් ත් වා න පක් මකොසති, තාවමදව වුට් ඨහිස් සාමී’’ති. එවං කත් වා 
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නිසින් මනො හි තස් මිං ස මය වුට් ඨාතිමයව. මයො පන එවං න කමරොති, සත් ථා 
ච සඞ් මඝ සන් නිපතිමත තං අපස් සන් මතො ‘‘අසුමකො භික් ඛු කුහි’’න් ති 
පුච් ඡිත් වා ‘‘නිමරොධං ස ාපන් මනො’’ති වුත් මත කඤ් චි භික් ඛුං මපමසති 
‘‘ ච් ඡ තං    වචමනන පක් මකොසා’’ති. අථස ්ස මතන භික් ඛුනා 
සවනූපචාමර ඨත් වා සත් ථා ආයස්  න් තං ආ න් මතතී’’ති වුත් ත ත් මතමයව 
වුට් ඨානං මහොති. එවං රුකඤ් හි සත් ථුපක් මකොසනං. තස්  ා තං ආවජ් ජිත් වා 

යථා සයම ව වුට් ඨාති, එවං ස ාපජ් ජිතබ් බං. 

අද්ධානපරිච්යඡයදොති ජීවිතද් ධානස ්ස පරිච් මඡමදො. ඉමිනා හි භික් ඛුනා 
අද් ධානපරිච් මඡමද කුසමලන භවිතබ් බං. ‘‘අත් තමනො ආයුසඞ් ඛාරා සත් තාහං 

පවත් තිස් සන් ති, න පවත් තිස් සන් තී’’ති ආවජ් ජිත් වාව ස ාපජ් ජිතබ් බං. සමච 
හි සත් තාහබ් භන් තමර නිරුජ් ඣනමක ආයුසඞ් ඛාමර අනාවජ් ජිත් වාව 

ස ාපජ් ජති, තස් ස නිමරොධස ාපත් ති  රණං පටිබාහිතුං න සක් මකොති. 

අන් මතොනිමරොමධ  රණස් ස නත් ථිතාය අන් තරාව ස ාපත් තිමතො වුට් ඨාති, 
තස්  ා එතං ආවජ් ජිත් වාව ස ාපජ් ජිතබ් බං. අවමසසඤ් හි අනාවජ් ජිතුම් පි 

වට් ටති, ඉදං පන ආවජ් ජිතබ් බම වාති වුත් තං. මසො එවං 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය ඉ ං පුබ් බකිච් චං කත් වා 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං ස ාපජ් ජති. අමථකං වා ද් මව වා චිත් තවාමර 

අතික් කමිත් වා අචිත් තමකො මහොති, නිමරොධං ඵුසති. කස ් ා පනස් ස ද් වින් නං 

චිත් තානං උපරි චිත් තානි නප් පවත් තන් තීති? නිමරොධස් ස පමයො ත් තා. 
ඉදඤ් හි ඉ ස් ස භික් ඛුමනො ද් මව ස ථවිපස් සනාධම් ම  යු නද් මධ කත් වා 

අට් ඨස ාපත් තිආමරොහනං අනුපුබ් බනිමරොධස ්ස පමයොම ො, න 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනස ාපත් තියාති නිමරොධස් ස පමයො ත් තා 
ද් වින් නං චිත් තානං උපරි නප් පවත් තන් ති. 

කථංඨානන් ති? එවං ස ාපන් නාය පනස් සා කාලපරිච් මඡදවමසන මචව 
අන් තරා ආයුක් ඛයසඞ් ඝපටි ානනසත් ථුපක් මකොසනාභාමවන ච ඨානං 
මහොති. 

කථං වුට්ඨානන් ති? අනා ාමිස ්ස අනා ාමිඵලස ාපත් තියා අරහමතො 
අරහත් තඵලස ාපත් තියාති එවං ද් මවධා වුට් ඨානං මහොති. 

වුට්ඨිතස්ස කින්නින්නං චිත්තං යහොතීති? නිබ් බානනින් නං. 

වුත් තඤ ්මහතං – ‘‘සඤ ්ඤාමවදයිතනිමරොධස ාපත් තියා වුට් ඨිතස ්ස මඛො, 

ආවුමසො විසාඛ, භික් ඛුමනො විමවකනින් නං චිත් තං මහොති විමවකමපොණං 

විමවකපබ් භාර’’න් ති ) . නි. 1.464). 

මතස්සචසමාපන්නස්සචයකොවියසයසොති? අයම් පි අත් මථො සුත් මත 

වුත් මතොමයව. යථාහ – ‘‘මයො චායං, ආවුමසො,  මතො කාලඞ් කමතො, තස් ස 

කායසඞ් ඛාරා නිරුද් ධා පටිප් පස් සද් ධා, වචීසඞ් ඛාරා, චිත් තසඞ් ඛාරා නිරුද් ධා 

පටිප් පස් සද් ධා, ආයු පරික් ඛීමණො, උස්  ා වූපසන් තා, ඉන් ද්රියානි පරිභින් නානි. 
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ය් වායං භික් ඛු සඤ් ඤාමවදයිතනිමරොධං ස ාපන් මනො, තස් සපි කායසඞ් ඛාරා 

නිරුද් ධා පටිප් පස ්සද් ධා, වචීසඞ් ඛාරා, චිත් තසඞ් ඛාරා නිරුද් ධා 

පටිප් පස් සද් ධා, ආයු අපරික් ඛීමණො, උස්  ා අවූපසන් තා, ඉන් ද්රියානි 

අපරිභින් නානී’’ති ) . නි. 1.457). 

නියරොධසමාපත්ති කිං සඞ්ඛතාතිආදිපුච් ඡායං පන ‘‘සඞ් ඛතා’’තිපි 

‘‘අසඞ් ඛතා’’තිපි ‘‘මලොකියා’’තිපි ‘‘මලොකුත් තරා’’තිපි න වත් තබ් බා. 

කස ් ා? සභාවමතො නත් ථිතාය. යස්  ා පන ස ාපජ් ජන් තස් ස වමසන 

ස ාපන් මනො නා  මහොති, තස්  ා නිප් ඵන් නාති වත් තුං වට් ටති, මනො 
අනිප් ඵන් නාති. 

‘‘ඉති සන් තා ස ාපත් ති, අයං අරියනිමසවිතා; 
දිට් මඨව ධම් ම  නිබ් බානමිති සඞ් ඛමුපා තා’’ති. 

නිමරොධස ාපත් තිඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

35. පරිනිබ්බානඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

86. පරිනිබ් බානඤාණනිද් මදමස ඉධාති ඉ ස ්මිං සාසමන. සම්පජායනොති 

සාත් ථකසම් පජඤ් ඤං, සප් පායසම් පජඤ ්ඤං, ම ොචරසම් පජඤ ්ඤං, 
අසම් ම ොහසම් පජඤ් ඤන් ති ඉම හි චතූහි සම් පජඤ් මඤහි සම් පජාමනො. 

පවත්තන් ති සබ් බත් ථ යථානුරූපං පරියුට් ඨානපවත් තඤ් ච 

අනුසයප් පවත් තඤ් ච. පරිොදිෙතීති උපචාරප් පනාවමසන වුත් මතසු 

වික් ඛම් භනවමසන, විපස් සනාවමසන වුත් මතසු තදඞ්  වමසන,  ග්  වමසන 
වුත් මතසු සමුච් මඡදවමසන මඛමපති අප් පවත් තං කමරොති. මපයයාලමුමඛන 
හි දුතියාදිඣානස ාපත් ති හාවිපස් සනා ග්  ා සංඛිත් තා. යස්  ා එතං 

පච් චමවක් ඛන් තස් ස පවත් තං ඤාණං පරිනිබ් බාමන ඤාණං නා  මහොති, 
තස්  ා වික් ඛම් භනපරිනිබ් බානං තදඞ්  පරිනිබ් බානං 
සමුච් මඡදපරිනිබ් බානන් තිපි වුත් තම ව මහොති. එමතහි 

කිමලසපරිනිබ් බානපච් චමවක් ඛණඤාණං වුත් තං. අථ වා පනාතිආදීහි 

ඛන් ධපරිනිබ් බානපච් චමවක් ඛණඤාණං නිද් දිසති. අනුපාදියසසාෙ

නිබ්බානධාතුොති දුවිධා හි නිබ් බානධාතු සඋපාදිමසසා ච අනුපාදිමසසා ච. 

තත් ථ උපාදීයමත ‘‘අහං   ා’’ති භුඤසං  ණ් හීයතීති උපාදි, 
ඛන් ධපඤ් චකස ්මසතං අධිවචනං. උපාදිමයව මසමසො අවසිට් මඨොති 

උපාදිමසමසො, සහ උපාදිමසමසන වත් තතීති සඋපාදිමසසා. නත් මථත් ථ 
උපාදිමසමසොති අනුපාදිමසසා. සඋපාදිමසසා පඨ ං වුත් තා. අයං පන 

අනුපාදිමසසා. තාය අනුපාදිමසසාය නිබ් බානධාතුයා. චක්ඛුපවත්තන් ති 

චක් ඛුපවත් ති චක් ඛුසමුදාචාමරො. පරිොදිෙතීති මඛපීයති  ද් දීයතීති. එස 
නමයො මසමසසු. 

පරිනිබ් බානඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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පටුන 

36. සමසීසට්ඨඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

87. ස සීසට් ඨඤාණනිද් මදමස පඤ්චක්ඛන්ධාතිආදීහි දසහි රාසීහි 
සබ් බධම්  සඞ්  මහො මවදිතබ් මබො. න හි එමකකස් ස වමසන 
ආයතනධාතුරාසිවජ් මජහි මසමසහි අට් ඨහි රාසීහි විසුං විසුං සබ් බධම් ම ො 
සඞ්  ය් හතීති. යස්  ා පන මලොකුත් තරධම්  ා මහතුසමුච් මඡමදන 

සමුච් ඡින් දිතබ් බා න මහොන් ති, තස්  ා සබ් බධම්  සද් මදන සඞ්  හිතාපි 

මලොකුත් තරධම්  ා සමුච් මඡදවමසන සම් භවමතො ඉධ න  මහතබ් බා, 

මහතුසමුච් මඡමදන සමුච් ඡින් දිතබ් බා එව මතභූ කධම්  ා  මහතබ් බා. සම්මා 

සමුච්ඡින්දතීති යථාමයො ං වික් ඛම් භනතදඞ්  සමුච් මඡදපහානවමසන 
පරියුට් ඨානං අනුසයඤ් ච නිමරොමධන් මතො සම්  ා සමුච් ඡින් දති. එවං 

පුග්  ලාධිට් ඨානාය මදසනාය සම්  ා සමුච් මඡමදො නිද් දිට් මඨො. නියරොයධතීති 

අනුප් පාදනිමරොමධන නිමරොමධති. ඉමිනා සමුච් මඡදත් මථො වුත් මතො. න 

උපට්ඨාතීති එවං නිමරොමධ කමත මසො මසො ධම් ම ො පුන න උපතිට් ඨති, න 
උප් පජ් ජතීති අත් මථො. ඉමිනා නිමරොධත් මථො වුත් මතො. එවං 

අනුපට් ඨහනධම්  වමසන අනුපට් ඨානභාමවො නිද් දිට් මඨො. සමන් ති 

කා ච් ඡන් දාදීනං සමිතත් තා ස ං. තානි පන මනක් ඛම්  ාදීනි සත් ත, 

රූපාරූපජ් ඣානානි අට් ඨ,  හාවිපස් සනා අට් ඨාරස, අරිය ග්  ා චත් තාමරොති 
සත් තතිංස මහොන් ති. 

මතරස සීසානි සීසභූතානං සබ් මබසං සඞ්  හවමසන වුත් තානි. ඉධ පන 

සද් ධාදීනි අට් මඨව සීසානි යුජ් ජන් ති. න හි අරහමතො තණ් හාදීනි පඤ් ච 

සීසානි සන් ති. පලියබොධසීසන් ති පලිබුන් ධනං පලිමබොමධො, 

නිබ් බාන ග්  ාවරණන් ති අත් මථො. සීසන් ති පධානං, අධිකන් ති අත් මථො. 

පලිමබොමධොමයව සීසං, තංසම් පයුත් තාදිසබ් බපලිමබොමධසු වා සීසන් ති 

පලිමබොධසීසං. එස නමයො මසමසසු. විමසසමතො පන විනිබන්ධනන් ති 

උන් නතිවමසන සංසාමර බන් ධනං. පරාමායසොති අභිනිමවමසො. 

වික්යඛයපොති විප් පකිණ් ණතා. කියලයසොති කිලිස් සනං. අධියමොක්යඛොති 

අධිමුච් චනං. පග්ගයහොති උස් සාහනං. උපට්ඨානන් ති අපිලාපනං. 

අවික්යඛයපොති අවිප් පකිණ් ණතා. දස්සනන් ති යථාසභාවපටිමවමධො. 

පවත්තන් ති උපාදින් නක් ඛන් ධපවත් තං. යගොචයරොති ආරම්  ණං. ඉම සු 

ද් වාදසසුපි වාමරසු පධානට් මඨො සීසට් මඨො. වියමොක්යඛොති 
වික් ඛම් භනතදඞ්  සමුච් මඡදපටිප් පස ්සද් ධිනිස් සරණවිමුත් තීසු පඤ් චසු 

නිස ්සරණවිමුත් ති නිබ් බානං. සඞ්ඛාරසීසන් ති සබ් බසඞ් ඛතසඞ් ඛාරානං සීසං, 
මකොටි අවසානන් ති අත් මථො. එමතන අනුපාදිමසසපරිනිබ් බානං වුත් තං. 
සඞ් ඛාරාභාව ත් තවමසන වා ඛන් ධපරිනිබ් බානම ව වුත් තං මහොති. 

මනක් ඛම්  ාදිකං ස ඤ් ච සද් ධාදිකං සීසඤ් ච, ස සීසං වා අස් ස අත් ථීති 
ස සීසීති. අථ වා මතරසන් නං සීසානං තණ් හාදීනි පඤ් ච සීසානි 

සමුදයසච් චං, සද් ධාදීනි පඤ් ච  ග්  සච් චං, පවත් තසීසං ජීවිතින් ද්රියං 

දුක් ඛසච් චං, ම ොචරසීසඤ් ච සඞ් ඛාරසීසඤ් ච නිමරොධසච් චන් ති ඉම සං 
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චතුන් නං අරියසච් චානං එකස ්මිං මරොම  වා එකස ්මිං ඉරියාපමථ වා එකස් මිං 
සභා ජීවිතින් ද්රිමය වා අභිස මයො ච අනුපාදිමසසපරිනිබ් බානඤ් ච යස් ස 

මහොති, මසො පුබ් මබ වුත් තස ානඤ් ච ඉම සඤ ්ච සීසානං අත් ථිතාය 
ස සීසීති වුච් චති. 

ස සීසට් ඨඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

37. සල්යලඛට්ඨඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

88. සල් මලඛට් ඨඤාණනිද් මදමස රායගො පුථූති රාම ො විසුං, 

මලොකුත් තමරහි අසම් මිස් මසොති අත් මථො. එස නමයො මසමසසු. රායගොති 

රඤ් ජනට් මඨන. යදොයසොති දුස් සනට් මඨන. යමොයහොති මුය් හනට් මඨන. 

රඤ් ජනලක් ඛමණො රාම ො, දුස් සනලක් ඛමණො මදොමසො, මුය් හනලක් ඛමණො 
ම ොමහොති ඉම  තමයො සීසකිමලමස වත් වා ඉදානි පමභදමතො දස් මසන් මතො 

යකොයධොතිආදි ාහ. තත් ථ කුජ් ඣනලක් ඛමණො යකොයධොති ඉධ 

සත් තවත් ථුමකො අධිප් මපමතො. උපනන් ධනලක් ඛමණො උපනායහො, 

දළ් හභාවප් පත් මතො මකොමධොමයව. පරගුණ ක් ඛනලක් ඛමණො මක්යඛො, 

පරගුණපුඤ් ඡනන් ති අත් මථො. යු ග්  ාහලක් ඛමණො පළායසො, 
යු ග්  ාහවමසන පරගුණදස් සනන් ති අත් මථො. පරසම් පත් තිඛීයනලක් ඛණා 

ඉස්සා, උසූයනාති අත් මථො. අත් තසම් පත් තිනිගූහනලක් ඛණං මච්ඡරිෙං, 

‘‘ ය් හං අච් ඡරියං  ා පරස් ස මහොතූ’’ති අත් මථො. අත් තනා 

කතපාපපටිච් ඡාදනලක් ඛණා මාො, පටිච් ඡාදනට් මඨන  ායා වියාති අත් මථො. 

අත් තමනො අවිජ් ජ ානගුණප් පකාසනලක් ඛණං සායඨෙයං, සඨභාමවොති 

අත් මථො. චිත් තස් ස උද් ධු ාතභාවලක් ඛමණො ථම්යභො, ථද් ධභාමවොති 

අත් මථො. කරණුත් තරියලක් ඛමණො සාරම්යභො. උන් නතිලක් ඛමණො මායනො. 

අබ් භුඤන් නතිලක් ඛමණො අතිමායනො.  ත් තභාවලක් ඛමණො මයදො. පඤ ්චසු 

කා ගුමණසු චිත් තමවොසග්  ලක් ඛමණො පමායදො. 

එවං විසුං විසුං කිමලසවමසන පුථූ දස් මසත් වා වුත් තකිමලමස ච 

අවුත් මත ච අඤ් මඤ සබ් බසඞ්  ාහිකවමසන දස් මසතුං සබ්යබ 

කියලසාතිආදි ාහ. තත් ථ දිට් ඨධම්  සම් පරාමයසු සත් මත කිමලමසන් ති 
උපතාමපන් ති විබාමධන් තීති කිමලසා. අකුසලකම්  පථසඞ්  හිතා ච 

අසඞ්  හිතා ච. දුට් ඨු චරිතා, දුට් ඨා වා චරිතාති දුච්චරිතා. මත පන 
කායදුච් චරිතං වචීදුච් චරිතං  මනොදුච් චරිතන් ති තිප් පකාරා. විපාකං 

අභිසඞ් ඛමරොන් තීති අභිසඞ්ඛාරා. මතපි පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො 
අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො ආමනඤ ්ජාභිසඞ් ඛාමරොති තිප් පකාරා. විපාකවමසන 

භවං  ච් ඡන් තීතිභව ාමිමනො, භව ාමිමනො කම්  ා භවගාමිකම්මා. ඉමිනා 
අභිසඞ් ඛාරභාමවපි සති අමවදනීයානි කම්  ානි පටික් ඛිත් තානි මහොන් තීති 
අයං විමසමසො. ‘‘දුච් චරිතා’’ති ච ‘‘කම්  ා’’ති ච ලිඞ්  විපල් ලාමසො කමතො. 

නානත්යතකත්තන් ති එත් ථ උද් මදමස එකත් තසද් දස ්ස අභාමවපි 
නානත් මතකත් තානං අඤ් ඤ ඤ් ඤාමපක් ඛත් තා එකත් තම් පි 
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නිද් දිසිතුකාම න ‘‘නානත් මතකත් ත’’න් ති උද් මදමසො කමතො. 
නානත් තසල් මලඛමක එකත් මත දස් සිමත සල් මලඛඤාණං සුමඛන 

දස් සීයතීති. නානත්තන් ති අනවට් ඨිතත් තා සපරිප් ඵන් දත් තා ච 

නානාසභාමවො. එකත්තන් ති අවට් ඨිතත් තා අපරිප් ඵන් දත් තා ච එකසභාමවො. 

චරණයතයජොති චරන් ති මතන අ තං දිසං නිබ් බානං  ච් ඡන් තීති චරණං. 

කිං තං? සීලං. තමදව පටිපක් ඛතාපනට් මඨන මතමජො. ගුණයතයජොති සීමලන 

ලද් ධපතිට් මඨො ස ාධිමතමජො. පඤ්ඤායතයජොති ස ාධිනා ලද් ධපතිට් මඨො 

විපස් සනාමතමජො. පුඤ්ඤයතයජොති විපස් සනාහි ලද් ධපතිට් මඨො 

අරිය ග්  කුසලමතමජො. ධම්මයතයජොති චතුන් නං මතජානං පතිට් ඨාභූමතො 

බුද් ධවචනමතමජො. චරණයතයජන යතජිතත්තාති සීලමතමජන 

තිඛිණීකතත් තා. දුස්සීලයයතජන් ති දුස් සීලභාවසඞ් ඛාතං මතජං. තම් පි හි 

සන් තානං තාපනමතො මතමජො නා . පරිොදිෙතීති මඛමපති. අගුණයතජන් ති 

ස ාධිස් ස පටිපක් ඛං වික් මඛපමතජං. දුප්පඤ්ඤයතජන් ති 

විපස් සනාඤාණපටිපක් ඛං ම ොහමතජං. අපුඤ්ඤයතජන් ති 
තංතං ග්  වජ් ඣකිමලසප් පහාමනන කිමලසසහායං අකුසලකම්  මතජං. න 

මකවලඤ් මහතං අපුඤ් ඤම ව මඛමපති, ‘‘අත් ථි, භික් ඛමව, කම්  ං 
අකණ් හං අසුක් කං අකණ් හඅසුක් කවිපාකං කම්  ං කම්  ක් ඛයාය 

සංවත් තතී’’ති (අ. නි. 4.233; දී. නි. 3.312;  . නි. 2.18) වචනමතො 
කුසලකම්  ම් පි මඛමපතිමයව. පුඤ ්ඤමතජපටිපක් ඛවමසන 

අපුඤ් ඤමතජම ව වුත් තං. අධම්මයතජන් ති නානාතිත් ථියානං 
ස යවචනමතජං. ඉ ස් ස ඤාණස් ස උද් මදසවණ් ණනායං වුත් මත දුතිමය 
අත් ථවිකප් මප රා ාදමයො එකූනවීසති පුථු දුස් සීලයමතජා මහොන් ති. 

‘‘අභිසඞ් ඛාරා, භව ාමිකම්  ා’’ති එත් ථ අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරා 

අකුසලකම්  ඤ ්ච අපුඤ් ඤමතජා මහොන් ති, ආමනඤ් ජාභිසඞ් ඛාරානි 
මලොකියකුසලකම්  ානි පුඤ් ඤමතමජමනව මඛපනීයමතො 
අපුඤ් ඤමතජපක් ඛිකාව මහොන් ති. කා ච් ඡන් දාදමයො පඤ් චදස නානත් තා 

අගුණමතජා මහොන් ති, නිච් චසඤ් ඤාදමයො අට් ඨාරස නානත් තා 

දුප් පඤ ්ඤමතජා මහොන් ති, චතු ග්  වජ් ඣා චත් තාමරො නානත් තා 
අපුඤ් ඤමතජා මහොන් ති. මසොතාපත් ති ග්  වජ් ඣනානත් මතන 
අධම්  මතමජො සඞ්  මහතබ් මබො. 

නිද් මදමස සල් මලඛපටිපක් මඛන අසල් මලමඛන සල් මලඛං 
දස් මසතුකාම න අසල් මලඛපුබ් බමකො සල් මලමඛො නිද් දිට් මඨො. 
මනක් ඛම්  ාදමයො සත් තතිංස එකත් තධම්  ාව පච් චනීකානං සල් ලිඛනමතො 
‘‘සල් මලමඛො’’ති වුත් තා. තස් මිං මනක් ඛම්  ාදිමක සත් තතිංසපමභමද 

සල් මලමඛ ඤාණං සල්යලඛට්යඨ ඤාණන් ති. 

සල් මලඛට් ඨඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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38. වීරිොරම්භඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

89. වීරියාරම් භඤාණනිද් මදමස අනුප්පන්නානන් ති එකස් මිං අත් තභාමව, 

එකස ්මිං වා ආරම්  මණ අනිබ් බත් තානං. අන තග් ම  හි සංසාමර 

අනුප් පන් නා අකුසලා නා  නත් ථි, කුසලා පන අත් ථි. පාපකානන් ති 

ලා කානං. අකුසලානං ධම්මානන් ති අමකොසල් ලසම් භූතානං ධම්  ානං. 

අනුප්පාදාොති න උප් පාදනත් ථාය. උප්පන්නානන් ති ඉ ස් මිං අත් තභාමව 

නිබ් බත් තානං. පහානාොති පජහනත් ථාය. අනුප්පන්නානං කුසලානං 

ධම්මානන් ති ඉ ස් මිං අත් තභාමව අනිබ් බත් තපුබ් බානං 

මකොසල් ලසම් භූතානං ධම්  ානං. උප්පාදාොති උප් පාදනත් ථාය. 

උප්පන්නානන් ති ඉ ස් මිං අත් තභාමව නිබ් බත් තානං. ඨිතිොති ඨිතත් ථාය. 

අසම්යමොසාොති අවිනාසත් ථාය. භියෙයොභාවාොති පුනප් පුනභාවාය. 

යවපුල්ලාොති විපුලභාවාය. භාවනාොති වඩ් ඪියා. පාරිපූරිොති 
පරිපූරණත් ථාය. 

ඉදානි අකුසමලසු කා ච් ඡන් දං, කුසමලසු මනක් ඛම්  ං විමසමසත් වා 

දස් මසතුං අනුප්පන්නස්සකාමච්ඡන්දස්සාතිආදි ාහ. තත් ථ කාමච්ඡන්යදොති 

ස ාධිපටිපක් මඛො කා රාම ො. යනක්ඛම්මන් ති පඨ ජ් ඣානස ාධි, 

පඨ ජ් ඣානං වා, සබ් මබ එව වා කුසලා ධම්  ා මනක් ඛම්  ං. 

ඉදානි සබ් බකිමලසානං සබ් බකිමලසපටිපක් ඛස ්ස අරහත් ත ග්  ස් ස ච 

වමසන මයොමජත් වා දස් මසතුං අනුප්පන්නානං සබ්බකියලසානන් තිආදි ාහ. 

තත් ථ උප්පන්නස්ස අරහත්තමග්ගස්ස ඨිතිොතිආදීසු උප් පාදක් ඛමණ 
උප් පන් නස ්ස අරහත් ත ග්  ස් ස ඨිතික් ඛණභඞ්  ක් ඛණවමසන 
‘‘ඨිතියා’’තිආදිමයොජනා මවදිතබ් බා. විභඞ්  ට් ඨකථායම් පි ‘‘යා චස් ස 

පවත් ති, අයම ව ඨිති නා ා’’ති )විභ. අට් ඨ. 406) වුත් තං. මකචි පන 
‘‘අරහත් ත ග්  ස් ස පුබ් බභා  ග් ම ො දට් ඨබ් මබො’’ති වදන් ති. 

වීරියාරම් භඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

39. අත්ථසන්දස්සනඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

90. අත් ථසන් දස් සනඤාණනිද් මදමස පඤ්චක්ඛන්ධාතිආදීනි 

වුත් තත් ථාමනව. පකායසතීති පාකටං කමරොති, මසොතූනං ඤාණචක් ඛුනා 

දස් සනං සම් පාමදතීති අත් මථො. නානාධම්මාති මලොකියමලොකුත් තරා 

සබ් බධම්  ා වුත් තා. කස ් ා පකාසනානිද් මදමස මලොකියා එව වුත් තාති මච? 
අනිච් චාදිවමසන පකාසනාය ආරද් ධත් තා. මලොකුත් තරානඤ් ච 
අසම්  සනූප ත් තා මලොකුත් තරා න වුත් තා. නානාධම්  නිද් මදමසන පන 
අත් ථසන් දස ්සනනිද් මදමසන ච මතසං සඞ්  හිතත් තා යථා මත 

පකාමසතබ් බා, තථා පකාසනා පකාසනාමයව. පජහන්යතොති මසොතාරං 

පජහාමපන් මතොති අත් මථො. සන්දස්යසතීති මසොතූනං සම්  ා දස් මසති. මකචි 
පන ‘‘කා ච් ඡන් දස් ස පහීනත් තා මනක් ඛම්  ත් ථං සන් දස ්මසතී’’තිආදිනා 
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නමයන පඨන් ති. මතසං උජුකම ව මසොතූනං මදොසප් පහාමන ගුණපටිලාමභ 
ච කමත සිඛාප් පත් තං මදසනාඤාණං මහොතීති දස් සනත් ථං අයං නමයො 
වුත් මතොති මවදිතබ් මබො. 

අත් ථසන් දස ්සනඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

40. දස්සනවිසුද්ධිඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

91. දස් සනවිසුද් ධිඤාණනිද් මදමස සබ්යබධම්මා එකසඞ්ගහිතාති සබ් මබ 

සඞ් ඛතාසඞ් ඛතා ධම්  ා එමකන සඞ්  හිතා පරිච් ඡින් නා. තථට්යඨනාති 

භූතට් මඨන, අත් තමනො අත් තමනො සභාවවමසන විජ් ජ ානත් මථනාති 

අත් මථො. අනත්තට්යඨනාති කාරකමවදකසඞ් ඛාමතන අත් තනා රහිතට් මඨන. 

සච්චට්යඨනාති අවිසංවාදකට් මඨන, අත් තමනො සභාවඤ් ඤථත් තාභාමවනාති 

අත් මථො. පටියවධට්යඨනාති සභාවමතො ඤාමණන පටිවිජ් ඣිතබ් බට් මඨන. 
ඉධ මලොකුත් තරඤාමණන අසම් ම ොහමතො ආරම්  ණමතො ච පටිමවමධො 

මවදිතබ් මබො. අභිජානනට්යඨනාති මලොකිමකන ඤාමණන ආරම්  ණමතො, 
මලොකුත් තමරන ඤාමණන අසම් ම ොහමතො ආරම්  ණමතො ච මතසං මතසං 

ධම්  ානං සභාවමතො අභිජානිතබ් බට් මඨන. ‘‘සබ් බං, භික් ඛමව, 

අභිඤ් මඤයය’’න් ති )සං. නි. 4.46) හි වුත් තං. පරිජානනට්යඨනාති 
වුත් තනමයමනව මලොකියමලොකුත් තමරහි ඤාමණහි සභාවමතො 
අභිඤ් ඤාතානං ධම්  ානං අනිච් චාදිමතො නියයානාදිමතො ච පරිච් ඡින් දිත් වා 

ජානිතබ් බට් මඨන. ‘‘සබ් බං, භික් ඛමව, පරිඤ් මඤයය’’න් ති හි වුත් තං. 

ධම්මට්යඨනාති සභාවධාරණාදිනා ධම්  ට් මඨන. ධාතුට්යඨනාති 

නිජ් ජීවතාදිනා ධාතුට් මඨන. ඤාතට්යඨනාති මලොකියමලොකුත් තමරහි 
ඤාමණහි ඤාතුං සක් කුමණයයට් මඨන. යථා දට් ඨුං සක් කුමණයයාදිනා 

අත් මථන ‘‘දිට් ඨං සුතං මුතං විඤ් ඤාතං රූප’’න් ති වුත් තං, එවමිධාපි ඤාතුං 

සක් කුමණයයට් මඨො ඤාතට් මඨොති මවදිතබ් මබො. සච්ඡිකිරිෙට්යඨනාති 

ආරම්  ණමතො පච් චක් ඛකාතබ් බට් මඨන. ඵුසනට්යඨනාති පච් චක් ඛකතස් ස 

ආරම්  ණමතො පුනප් පුනං ඵුසිතබ් බට් මඨන. අභිසමෙට්යඨනාති මලොකිමකන 
ඤාමණන අභිස ා න් තබ් බට් මඨන. කිඤ් චාපි හි ‘‘තථට් මඨ පඤ් ඤා 

සච් චවිවට් මට ඤාණං, අභිඤ් ඤාපඤ් ඤා ඤාතට් මඨ ඤාණං, 
සච් ඡිකිරියාපඤ් ඤා ඵස් සනට් මඨ ඤාණ’’න් ති එමකකම ව ඤාණං වුත් තං. 
අට් ඨකථායඤ් ච – 

‘‘ස වාමය ඛමණ කාමල, සමූමහ මහතුදිට් ඨිසු; 

පටිලාමභ පහාමන ච, පටිමවමධ ච දිස් සතී’’ති . – 

 ාථාවණ් ණනායං අභිස යසද් දස් ස පටිමවධත් මථො වුත් මතො, ඉධ පන 
යථාවුත් මතන අත් මථන මතසං නානත් තං මවදිතබ් බං. අට් ඨකථායම ව හි 
මසො මලොකියඤාණවමසන ධම්  ාභිස මයො වුත් මතොති. 
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කාමච්ඡන්යදොනානත්තන් ති වික් මඛපසබ් භාවමතො නානාරම්  ණත් තා ච 

නානාසභාමවොති අත් මථො. එවං සබ් බකිමලසා මවදිතබ් බා. යනක්ඛම්මං

එකත්තන් ති චිත් මතකග්  තාසබ් භාවමතො නානාරම්  ණවික් මඛපාභාවමතො ච 
එකසභාවන් ති අත් මථො. එවං සබ් බකුසලා මවදිතබ් බා. ඉධ මපයයාමලන 
සංඛිත් තානං බයාපාදාදීනං අකුසලානං යථාවුත් මතන අත් මථන නානත් තං 
මවදිතබ් බං. විතක් කවිචාරාදීනං පන මහට් ඨි ානං මහට් ඨි ානං උපරි මතො 
උපරි මතො ඔළාරිකට් මඨන නානත් තං මවදිතබ් බං. යස්  ා 
එකසඞ්  හිතනානත් මතකත් තානං පටිමවමධො  ග්  ක් ඛමණ 

සච් චපටිමවමධන සිජ් ඣති, තස්  ා ‘‘පටිමවමධො’’ති පදං උද් ධරිත් වා 
සච් චාභිස යං දස් මසසි. 

පරිඤ්ඤා පටියවධං පටිවිජ්ඣතීති පරිඤ් ඤාභිස මයන අභිසම ති. එස 
නමයො මසමසසු. සච් චාභිස යකාලස් මිඤ ්හි  ග්  ඤාණස් ස එකක් ඛමණ 

පරිඤ් ඤා, පහානං, සච් ඡිකිරියා, භාවනාති චත් තාරි කිච් චානි මහොන් ති. යථා 

නාවා අපුබ් බං අචරි ං එකක් ඛමණ චත් තාරි කිච් චානි කමරොති, ඔරි ං තීරං 

පජහති, මසොතං ඡින් දති, භණ් ඩං වහති, පාරි ං තීරං අප් මපති, එවම ව 

 ග්  ඤාණං අපුබ් බං අචරි ං එකක් ඛමණ චත් තාරි සච් චානි අභිසම ති, 

දුක් ඛං පරිඤ් ඤාභිස මයන අභිසම ති, සමුදයං පහානාභිස මයන 

අභිසම ති,  ග්  ං භාවනාභිස මයන අභිසම ති, නිමරොධං 

සච් ඡිකිරියාභිස මයන අභිසම ති. කිං වුත් තං මහොති? නිමරොධං ආරම්  ණං 
කත් වා කිච් චවමසන චත් තාරිපි සච් චානි පාපුණාති පස් සති පටිවිජ් ඣතීති. 

යථා ඔරි ං තීරං පජහති, එවං  ග්  ඤාණං දුක් ඛං පරිජානාති. යථා මසොතං 

ඡින් දති, එවං සමුදයං පජහති. යථා භණ් ඩං වහති, එවං සහජාතාදිපච් චයතාය 

 ග්  ං භාමවති. යථා පාරි ං තීරං අප් මපති, එවං පාරි තීරභූතං නිමරොධං 
සච් ඡිකමරොතීති එවං උප ාසංසන් දනං මවදිතබ් බං. 

දස්සනං විසුජ්ඣතීති තංතං ග්  වජ් ඣකිමලසත ප් පහාමනන 

ඤාණදස ්සනං විසුද් ධිභාවං පාපුණාති. දස්සනං විසුද්ධන් ති තස් ස තස් ස 
ඵලස ්ස උප් පාදක් ඛමණ තස් ස තස් ස  ග්  ඤාණස ්ස කිච් චසිද් ධිප් පත් තිමතො 
ඤාණදස ්සනං විසුද් ධිභාවං පත් තං මහොති. සබ් බධම්  ානං එකසඞ්  හිතාය 
නානත් මතකත් තපටිමවධපඤ් ඤාය  ග්  ඵලඤාමණහි සිද් ධිමතො අන් මත 
 ග්  ඵලඤාණානි වුත් තානි. 

දස් සනවිසුද් ධිඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

41-42. ඛන්තිඤාණපරියෙොගාහණඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

92-93. ඛන් තිඤාණපරිමයො ාහණඤාණනිද් මදමසසු රූපං අනිච්චයතො

විදිතන් ති අනිච් චානුපස් සනාය අනිච් චන් ති ඤාතං. රූපංදුක්ඛයතොවිදිතන් ති 

දුක් ඛානුපස් සනාය දුක් ඛන් ති ඤාතං. රූපං අනත්තයතො විදිතන් ති 

අනත් තානුපස් සනාය අනත් තාති ඤාතං. ෙංෙංවිදිතං, තංතංඛමතීති යං යං 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 

254 

පටුන 

රූපං අනිච් චාදිමතො විදිතං, තං තං රූපං අනිච් චාදිමතො ඛ ති රුච් චති. ‘‘රූපං 

අනිච් චමතො විදිතං, යං යං විදිතං, තං තං ඛ තී’’ති විසුං විසුඤ් ච කත් වා 
මකසුචි මපොත් ථමකසු ලිඛිතං. ‘‘මවදනා සඤ ්ඤා සඞ් ඛාරා අනිච් චමතො 

විදිතා’’තිආදිනා ලිඞ්  වචනානි පරිවත් මතත් වා මයොමජතබ් බානි. ඵුසතීති 

විපස් සනාඤාණඵුසමනන ඵුසති ඵරති. පරියෙොගහතීති විපස් සනාඤාමණන 
පවිසති. පරිමයො ාහතීතිපි පාමඨො. 

ඛන් තිඤාණපරිමයො ාහණඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

43. පයදසවිහාරඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

94. පමදසවිහාරඤාණනිද් මදමස මයනාකාමරන  ාතිකාය උද් දිට් මඨො 

පමදමසො පච් චමවක් ඛිතබ් මබො, තං දස් මසන් මතො මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චොපි 

යවදයිතන් තිආදි ාහ. තත් ථ මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චොති දිට් ඨිසම් පයුත් තමවදනාපි 
වට් ටති දිට් ඨිං උපනිස් සයං කත් වා උප් පන් නා කුසලාකුසලමවදනාපි 

විපාකමවදනාපි. තත් ථ මිච් ඡාදිට් ඨිසම් පයුත් තා අකුසලාව මහොති, දිට් ඨිං පන 
උපනිස ්සාය කුසලාපි උප් පජ් ජන් ති අකුසලාපි. මිච් ඡාදිට් ඨිකා හි දිට් ඨිං 

උපනිස ්සාය පක් ඛදිවමසසු යාගුභත් තාදීනි මදන් ති, අන් ධකුට් ඨිආදීනං වත් තං 

පට් ඨමපන් ති, චතු හාපමථ සාලං කමරොන් ති, මපොක් ඛරණිං ඛණාමපන් ති, 

පුප් ඵාරා ං ඵලාරා ං මරොමපන් ති, නදීවිදුග් ම සු මසතුං අත් ථරන් ති, විස ං 
ස ං කමරොන් ති. ඉති මතසං කුසලා මවදනා උප් පජ් ජති. මිච් ඡාදිට් ඨිං පන 
නිස ්සාය සම්  ාදිට් ඨිමක අක් මකොසන් ති පරිභාසන් ති වධබන් ධාදීනි 

කමරොන් ති, පාණං වධිත් වා මදවතානං උපහරන් ති. ඉති මනසං අකුසලා 
මවදනා උප් පජ් ජති. විපාකමවදනා පන භවන් තර තානං මහොති. සා පන 
මිච් ඡාදිට් ඨි සහජාතාය මවදනාය 
සහජාතඅඤ් ඤ ඤ් ඤනිස ්සයසම් පයුත් තඅත් ථිඅවි තපච් චමයහි පච් චමයො 

මහොති, ස නන් තරනිරුද් ධා මිච් ඡාදිට් ඨි 
පච් චුප් පන් නමිච් ඡාදිට් ඨිසම් පයුත් තාය මවදනාය 
අනන් තරස නන් තරූපනිස් සයආමසවනනත් ථිවි තපච් චමයහි පච් චමයො 

මහොති, මිච් ඡාදිට් ඨිං  රුං කත් වා අභිනන් දන් තස ්ස මලොභසහ තමවදනාය 

ආරම්  ණආරම්  ණාධිපතිආරම්  ණූපනිස් සයපච් චමයහි පච් චමයො මහොති, 
සබ් බාකුසමලහි මිච් ඡාදිට් ඨිං ආරම්  ණ ත් තං කමරොන් තස ්ස 
සබ් බාකුසලමවදනාය මිච් ඡාදිට් ඨිං පච් චමවක් ඛන් තස් ස විපස් සන් තස් ස 

කුසලාබයාකතමවදනාය ආරම්  ණපච් චමයන පච් චමයො මහොති, 
මිච් ඡාදිට් ඨිපච් චමයන උප් පජ් ජ ානානං කුසලාකුසලමවදනානං භවන් තමර 

විපාකමවදනානඤ් ච උපනිස ්සයපච් චමයන පච් චමයො මහොති. 

මිච්ඡාදිට්ඨිවූපසමපච්චොති මිච් ඡාදිට් ඨිවූපසම ො නා  සම්  ාදිට් ඨි, තස්  ා 

යං සම්  ාදිට් ඨිපච් චයා මවදයිතං වුත් තං, තමදව 
‘‘මිච් ඡාදිට් ඨිවූපස පච් චයා’’ති මවදිතබ් බං. මකචි පන ‘‘මිච් ඡාදිට් ඨිවූපසම ො 
නා  විපස් සනාක් ඛමණ මසොතාපත් ති ග්  ක් ඛමණ චා’’ති වදන් ති. 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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පටුන 

සම්මාදිට්ඨිපච්චොපි යවදයිතන් ති එත් ථාපි 
සම්  ාදිට් ඨිසම් පයුත් තමවදනාපි වට් ටති සම්  ාදිට් ඨිං උපනිස් සයං කත් වා 
උප් පන් නා කුසලාකුසලමවදනාපි විපාකමවදනාපි. තත් ථ 

සම්  ාදිට් ඨිසම් පයුත් තා කුසලාව මහොති, සම්  ාදිට් ඨිං පන උපනිස් සාය 
බුද් ධපූජා දීප ාලාමරොපනං  හාධම්  ස ්සවනං අප් පතිට් ඨිමත දිසාභාම  
මචතියපතිට් ඨාපනන් ති එව ාදීනි පුඤ් ඤානි කමරොන් ති. ඉති මනසං කුසලා 
මවදනා උප් පජ් ජති. සම්  ාදිට් ඨිම ව නිස් සාය මිච් ඡාදිට් ඨිමක අක් මකොසන් ති 

පරිභාසන් ති, අත් තානං උක් කංසන් ති, පරං වම් මභන් ති. ඉති මනසං අකුසලා 
මවදනා උප් පජ් ජති. විපාකමවදනා පන භවන් තර තානංමයව මහොති. සා පන 
සම්  ාදිට් ඨි සහජාතාය ස නන් තරනිරුද් ධාය පච් චුප් පන් නාය මවදනාය 

මිච් ඡාදිට් ඨියා වුත් තපච් චමයමහව පච් චමයො මහොති, මලොකිකසම්  ාදිට් ඨි 

පච් චමවක් ඛණසම් පයුත් තාය විපස් සනාසම් පයුත් තාය නිකන් තිසම් පයුත් තාය 

ච මවදනාය ආරම්  ණපච් චමයන පච් චමයො මහොති, මිච් ඡාදිට් ඨියා 

වුත් තනමයමනව උපනිස් සයපච් චමයන පච් චමයො මහොති, 
 ග්  ඵලසම්  ාදිට් ඨි පච් චමවක් ඛණසම් පයුත් තාය මවදනාය 
ආරම්  ණආරම්  ණාධිපතිආරම්  ණූපනිස් සයපච් චයවමසන පච් චමයො 
මහොති. 

සම්මාදිට්ඨිවූපසමපච්චොපි යවදයිතන් ති සම්  ාදිට් ඨිවූපසම ො නා  

මිච් ඡාදිට් ඨි, තස්  ා යං මිච් ඡාදිට් ඨිපච් චයා මවදයිතං වුත් තං, තමදව 

‘‘සම්  ාදිට් ඨිවූපස පච් චයා’’ති මවදිතබ් බං. මිච්ඡාසඞ්කප්පපච්චො

මිච්ඡාසඞ්කප්පවූපසමපච්චොතිආදීසුපි එමසව නමයො. යස් ස යස් ස හි 

‘‘වූපස පච් චයා’’ති වුච් චති, තස් ස තස් ස පටිපක් ඛධම්  පච් චයාව තං තං 

මවදයිතං අධිප් මපතං. මිච් ඡාඤාණාදීසු පන මිච්ඡාඤාණං නා  පාපකිරියාසු 
උපායචින් තා. අථ වා මිච් ඡාඤාණං මිච් ඡාපච් චමවක් ඛණඤාණං. 

සම්මාඤාණං නා  විපස් සනාසම්  ාදිට් ඨිං මලොකුත් තරසම්  ාදිට් ඨිඤ ්ච 

ඨමපත් වා අවමසසකුසලාබයාකතං ඤාණං. මිච්ඡාවිමුත්ති නා  
පාපාධිමුත් තිතා. අථ වා අයාථාවවිමුත් ති අනියයානිකවිමුත් ති අවිමුත් තස ්මසව 

සමතො විමුත් තිසඤ් ඤීති. සම්මාවිමුත්ති නා  කලයාණාධිමුත් තිතා ඵලවිමුත් ති 
ච. සම්  ාදිට් ඨිආදමයො මහට් ඨා වුත් තත් ථාමයව. 

ඡන්දපච්චොපීතිආදීසු පන ඡන් මදො නා  මලොමභො, ඡන් දපච් චයා 

අට් ඨමලොභසහ තචිත් තසම් පයුත් තමවදනා මවදිතබ් බා. ඡන්දවූපසමපච්චො 

පඨ ජ් ඣානමවදනාව. විතක්කපච්චො පඨ ජ් ඣානමවදනා. 

විතක්කවූපසමපච්චො දුතියජ් ඣානමවදනා. සඤ්ඤාපච්චො ඨමපත් වා 

පඨ ජ් ඣානං මසසා ඡ ස ාපත් තිමවදනා. සඤ්ඤාවූපසමපච්චො 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනමවදනා. 

ඡන්යදො ච අවූපසන්යතො යහොතීතිආදීසු සමච ඡන් දවිතක් කසඤ ්ඤා 

අවූපසන් තා මහොන් තීති අත් මථො. තප්පච්චොති මසො ඡන් දවිතක් කසඤ් ඤානං 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 

256 

පටුන 

අවූපසම ො එව පච් චමයො තප් පච් චමයො, තස්  ා තප් පච් චයා. 
ඡන් දවිතක් කසඤ ්ඤාඅවූපස පච් චයා මවදනා මහොතීති අත් මථො. සා 
අට් ඨමලොභසහ තචිත් තසම් පයුත් තමවදනා මහොති. සමච ඡන් මදො 

වූපසන් මතො විතක් කසඤ ්ඤා අවූපසන් තා. තප්පච්චොති මසො ඡන් දස ්ස 

වූපසම ො විතක් කසඤ් ඤානං අවූපසම ො එව පච් චමයො තප් පච් චමයො, තස්  ා 
තප් පච් චයා. සා පඨ ජ් ඣානමවදනාව. සමච ඡන් දවිතක් කා වූපසන් තා 

සඤ ්ඤා අවූපසන් තා. තප්පච්චොති මසො ඡන් දවිතක් කානං වූපසම ො 

සඤ ්ඤාය අවූපසම ො එව පච් චමයො තප් පච් චමයො, තස්  ා තප් පච් චයා. සා 

දුතියජ් ඣානමවදනාව. සමච ඡන් දවිතක් කසඤ ්ඤා වූපසන් තා. තප්පච්චොති 

මසො ඡන් දවිතක් කසඤ් ඤානං වූපසම ො එව පච් චමයො තප් පච් චමයො, තස්  ා 
තප් පච් චයා. සා මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනමවදනාව. මකචි පන 

‘‘ඡන් මදො නා  අප් පනං පාපුණිස් සාමීති පුබ් බභාම  ධම්  ච් ඡන් මදො, 
අප් පනාප් පත් තස් ස මසො ඡන් මදො වූපසන් මතො මහොති. පඨ ජ් ඣාමන 

විතක් මකො මහොති, දුතියජ් ඣානප් පත් තස ්ස විතක් මකො වූපසන් මතො මහොති. 

සත් තසු ස ාපත් තීසු සඤ් ඤා මහොති, මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං 
ස ාපන් නස ්ස ච නිමරොධං ස ාපන් නස ්ස ච සඤ් ඤා වූපසන් තා මහොතී’’ති 

එවං වණ් ණයන් ති. ඉධ පන නිමරොධස ාපත් ති න යුජ් ජති. අප්පත්තස්ස 

පත්තිොති අරහත් තඵලස ්ස පත් තත් ථාය. අත්ථි ආෙවන් ති අත් ථි වීරියං. 

ආයාවන් තිපි පාමඨො. තස්මිම්පි ඨායන අනුප්පත්යතති තස් ස වීරියාරම් භස් ස 

වමසන තස් මිං අරහත් තඵලස් ස කාරමණ අරිය ග් ම  අනුප් පත් මත. 

තප්පච්චොපි යවදයිතන් ති අරහත් තස් ස ඨානපච් චයා මවදයිතං. එමතන 
චතු ග්  සහජාතා නිබ් බත් තිතමලොකුත් තරමවදනා  හිතා. මකචි පන 
‘‘ආයවන් ති පටිපත් ති. තස් මිම් පි ඨාමන අනුප් පත් මතති තස් සා භූමියා 
පත් තියා’’ති වණ් ණයන් ති. 

පමදසවිහාරඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

44-49. විවට්ටඤාණඡක්කනිද්යදසවණ්ණනා 

95. විවට් ටඤාණඡක් කනිද් මදමස යනක්ඛම්මාධිපතත්තා පඤ්ඤාති 
මනක් ඛම්  ං අධිකං කත් වා මනක් ඛම්  ාධිකභාමවන පවත් තා පඤ ්ඤා. 

කාමච්ඡන්දයතො සඤ්ඤාෙ විවට්ටතීති 

මනක් ඛම්  ාධිපතිකතපඤ් ඤාසම් පයුත් තසඤ් ඤාය මහතුභූතාය, කරණභූතාය 

වා කා ච් ඡන් දමතො විවට් ටති පරාවත් තති, පරම් මුඛී මහොතීති අත් මථො. එස 
නමයො මසමසසු. 

96. කාමච්ඡන්යදො නානත්තන් ති කා ච් ඡන් මදො සන් තවුත් තිතාය 

අභාවමතො න එකසභාමවො. යනක්ඛම්මං එකත්තන් ති මනක් ඛම්  ං 

සන් තවුත් තිභාවමතො එකසභාමවො. යනක්ඛම්යමකත්තං යචතෙයතොති 

කා ච් ඡන් මද ආදීනවදස් සමනන මනක් ඛම්  ං පවත් තයමතො. 
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කාමච්ඡන්දයතො චිත්තං විවට්ටතීති දිට් ඨාදීනවමතො කා ච් ඡන් දමතො 
මනක් ඛම්  ක් ඛමණ චිත් තං විවට් ටති. එස නමයො මසමසසු. 

97. කාමච්ඡන්දංපජහන්යතොති මනක් ඛම්  පවත් තික් ඛමණ කා ච් ඡන් දං 

වික් ඛම් භනප් පහාමනන පජහන් මතො. යනක්ඛම්මවයසනචිත්තං අධිට්ඨාතීති 
පටිලද් ධස ්ස මනක් ඛම්  ස ්ස වමසන තංසම් පයුත් තචිත් තං අධිතිට් ඨති අධිකං 

කමරොන් මතො තිට් ඨති, පවත් මතතීති අත් මථො. එස නමයො මසමසසු. 

98. චක්ඛු සුඤ්ඤං අත්යතන වාති බාලජනපරිකප් පිතස ්ස 
කාරකමවදකසඞ් ඛාතස් ස අත් තමනො අභාවා චක් ඛු අත් මතන ච සුඤ් ඤං. 

යඤ ්හි යත් ථ න මහොති, මතන තං සුඤ් ඤං නා  මහොති. අත්තනියෙනවාති 
අත් තමනො අභාමවමනව අත් තමනො සන් තකස ්සපි අභාවා අත් තමනො 
සන් තමකන ච සුඤ් ඤං. මලොකස් ස අත් තාති ච අත් තනියන් ති ච උභයථා 
 ාහසම් භවමතො තදුභය ාහපටිමසධනත් ථං අත් තාභාමවො ච 

අත් තනියාභාමවො ච වුත් මතො. නිච්යචන වාති භඞ්  ං අතික් කමිත් වා 

තිට් ඨන් තස් ස කස් සචි අභාවමතො නිච් මචන ච සුඤ් ඤං. ධුයවන වාති 

පවත් තික් ඛමණපි ථිරස් ස කස් සචි අභාවමතො ධුමවන ච සුඤ් ඤං. සස්සයතන

වාති සබ් බකාමලපි විජ් ජ ානස ්ස කස් සචි අභාවමතො සස් සමතන ච සුඤ් ඤං. 

අවිපරිණාමධම්යමන වාති ජරාභඞ්  වමසන ද් විධා 
අපරිවත් ත ානපකතිකස් ස කස ්සචි අභාවමතො අවිපරිණා ධම් ම න ච 
සුඤ ්ඤං. අථ වා නිච් චභාමවන ච ධුවභාමවන ච සස් සතභාමවන ච 
අවිපරිණා ධම්  භාමවන ච සුඤ් ඤන් ති අත් මථො. සමුච් චයත් මථො වා-සද් මදො. 

ෙථාභූතං ජානයතො පස්සයතොති ඉච් මචවං අනත් තානුපස් සනාඤාමණන 
යථාසභාමවන ජානන් තස ්ස චක් ඛුනා විය ච පස් සන් තස් ස. 

චක්ඛාභිනියවසයතොඤාණංවිවට්ටතීති චක් ඛු අත් තාති වා අත් තනියන් ති වා 
පවත් ත ානමතො දිට් ඨාභිනිමවසමතො තදඞ්  ප් පහානවමසන ඤාණං 
විවට් ටති. එස නමයො මසමසසු. 

99. යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දං යවොසජ්ජතීති මනක් ඛම්  ලාභී 

පුග්  මලො මනක් ඛම් ම න තප් පටිපක් ඛං කා ච් ඡන් දං පරිච් චජති. යවොසග්යග 

පඤ්ඤාති කා ච් ඡන් දස් ස මවොසග්  භූමත මනක් ඛම් ම  තංසම් පයුත් තා 

පඤ ්ඤා. එස නමයො මසමසසු. පීළනට්ඨාදමයො මහට් ඨා වුත් තත් ථා එව. 

පරිජානන්යතොවිවට්ටතීති පුග්  ලාධිට් ඨානා මදසනා,  ග්  ස ඞ් ගීපුග්  මලො 
දුක් ඛස ්ස චතුබ් බිධං අත් ථං කිච් චවමසන පරිජානන් මතො දුභමතො 

වුට් ඨානවමසන විවට් ටති, ඤාණවිවට් ටමනපි ඤාණස ඞ් ගී විවට් ටතීති 
වුත් මතො. 

100. තථට්යඨ පඤ්ඤාති එතස ්ස පුග්  ලස් මසව තථට් මඨ විවට් ටනා 
පඤ ්ඤා. එස නමයො මසමසසු. ඉදානි  ග්  ක් ඛමණ එව කිච් චවමසන 
ආකාරනානත් තමතො ඡ විවට් ටඤාණානි දස් මසතුං 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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පටුන 

සඤ්ඤාවිවට්යටොතිආදි ාතිකං ඨමපත් වා තං අත් ථමතො විභජන් මතො 

සඤ්ජානන්යතො විවට්ටතීතිආදි ාහ. තත් ථ සඤ්ජානන්යතො විවට්ටතීති

සඤ්ඤාවිවට්යටොති යස්  ා පුබ් බභාම  මනක් ඛම්  ාදිං අධිපතිමතො 
සඤ ්ජානන් මතො මයොගී පච් ඡා මනක් ඛම්  සම් පයුත් තඤාමණන 

කා ච් ඡන් දාදිමතො විවට් ටති, තස්  ා තං ඤාණං සඤ් ඤාවිවට් මටො නා ාති 

අත් මථො. යචතෙන්යතො විවට්ටතීති යචයතොවිවට්යටොති යස්  ා මයොගී 

මනක් ඛම් ම කත් තාදීනි මචතයන් මතො සම් පයුත් තඤාමණන 

කා ච් ඡන් දාදිමතො විවට් ටති, තස්  ා තං ඤාණං මචමතොවිවට් මටො නා ාති 

අත් මථො. විජානන්යතො විවට්ටතීති චිත්තවිවට්යටොති යස්  ා මයොගී 
මනක් ඛම්  ාදිවමසන චිත් තාධිට් ඨාමනන විජානන් මතො 

තංසම් පයුත් තඤාමණන කා ච් ඡන් දාදිමතො විවට් ටති, තස්  ා තං ඤාණං 

චිත් තවිවට් මටො නා ාති අත් මථො. ඤාණං කයරොන්යතො විවට්ටතීති

ඤාණවිවට්යටොති යස්  ා මයොගී ඡබ් බිධං අජ් ඣත් තිකායතනං 
අනත් තානුපස් සනාඤාමණන සුඤ් ඤමතො විදිතං කමරොන් මතො මතමනව 

ඤාමණන දිට් ඨාභිනිමවසමතො විවට් ටති, තස්  ා තං ඤාණං ඤාණවිවට් මටො 

නා ාති අත් මථො. යවොසජ්ජන්යතො විවට්ටතීති වියමොක්ඛවිවට්යටොති යස්  ා 
මයොගී මනක් ඛම්  ාදීහි කා ච් ඡන් දාදීනි මවොසජ් ජන් මතො 

තංසම් පයුත් තඤාමණන කා ච් ඡන් දාදිමතො විවට් ටති, තස්  ා තං ඤාණං 

විම ොක් ඛවිවට් මටො නා ාති අත් මථො. තථට්යඨ විවට්ටතීති සච්චවිවට්යටොති 

යස්  ා මයොගී චතුබ් බිමධ තථට් මඨ දුභමතො වුට් ඨානවමසන විවට් ටති, තස්  ා 
 ග්  ඤාණං සච් චවිවට් මටො නා ාති අත් මථො.  ග්  ඤාණම ව වා තථට් මඨ 
දුභමතො වුට් ඨානභාමවන විවට් ටතීති සච් චවිවට් මටොති අත් මථො. 

ෙත්ථ සඤ්ඤාවිවට්යටොතිආදි සච් චවිවට් ටඤාණනිද් මදමස වුත් තත් තා 
සච් චවිවට් ටඤාණක් ඛණම ව සන් ධාය වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

 ග්  ක් ඛමණමයව හි සබ් බානි යුජ් ජන් ති. කථං? ඤාණවිවට් මට ඤාණඤ් හි 
වජ් මජත් වා මසමසසු අරිය ග් ම ො සරූමපමනව ආ මතො. 
විපස් සනාකිච් චස ්ස පන  ග් ම මනව සිජ් ඣනමතො 
විපස් සනාකිච් චසිද් ධිවමසන ඤාණවිවට් ටඤාණම් පි  ග්  ක් ඛමණ යුජ් ජති. 
 ග්  ඤාමණමනව වා ‘‘චක් ඛු සුඤ් ඤ’’න් තිආදි කිච් චවමසන පටිවිද් ධම ව 
මහොතීති  ග්  ක් ඛමණ තං ඤාණං වත් තුං යුජ් ජතිමයව. අත් ථමයොජනා 

පමනත් ථ ‘‘යත් ථ  ග්  ක් ඛමණ සඤ් ඤාවිවට් මටො, තත් ථ මචමතොවිවට් මටො. 

යත් ථ  ග්  ක් ඛමණ මචමතොවිවට් මටො, තත් ථ සඤ් ඤාවිවට් මටො’’ති 
එව ාදිනා නමයන සබ් බසංසන් දමනසු මයොජනා කාතබ් බා. අථ වා 
සඤ ්ඤාවිවට් ටමචමතොවිවට් ටචිත් තවිවට් ටවිම ොක් ඛවිවට් මටසු චතුන් නං 
අරිය ග්  ානං ආ තත් තා සච් චවිවට් මටො ආ මතොමයව මහොති. 
ඤාණවිවට් මටො ච සච් චවිවට් මටමනව කිච් චවමසන සිද් මධො මහොති. 
සඤ ්ඤාමචමතොචිත් තවිම ොක් ඛවිවට් මටස් මවව ච මපයයාමල 

විත් ථාරිය ාමන ‘‘අනත් තානුපස් සනාධිපතත් තා පඤ ්ඤා අභිනිමවසමතො 

සඤ ්ඤාය විවට් ටතීති අධිපතත් තා පඤ් ඤා සඤ් ඤාවිවට් මට ඤාණ’’න් ති ච, 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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පටුන 

‘‘අභිනිමවමසො නානත් තං, අනත් තානුපස් සනා එකත් තං. 
අනත් තානුපස් සමනකත් තං මචතයමතො අභිනිමවසමතො චිත් තං විවට් ටතීති 

නානත් මත පඤ් ඤා මචමතොවිවට් මට ඤාණ’’න් ති ච, ‘‘අභිනිමවසං 
පජහන් මතො අනත් තානුපස් සනාවමසන චිත් තං අධිට් ඨාතීති අධිට් ඨාමන 

පඤ ්ඤා චිත් තවිවට් මට ඤාණ’’න් ති ච, ‘‘අනත් තානුපස් සනාය අභිනිමවසං 
මවොසජ් ජතීති මවොසග් ම  පඤ් ඤා විම ොක් ඛවිවට් මට ඤාණ’’න් ති ච 
පාඨසම් භවමතො ඤාණවිවට් මට ඤාණම් පි මතසු ආ තම ව මහොති. 
ඤාණවිවට් මට ච අනත් තානුපස් සනාය වුට් ඨාය අරිය ග්  ං පටිලද් ධස් ස 
කිච් චවමසන ‘‘චක් ඛු සුඤ් ඤං අත් මතන වා අත් තනිමයන 

වා’’තිආදියුජ් ජනමතො සච් චවිවට් මටො ලබ් භති, තස්  ා එමකකස් මිං විවට් මට 
මසසා පඤ් ච පඤ් ච විවට් ටා ලබ් භන් ති. තස්  ා එවං ‘‘යත් ථ 

සඤ ්ඤාවිවට් මටො, තත් ථ මචමතොවිවට් මටො’’තිආදිකානි සංසන් දනානි 
වුත් තානීති මවදිතබ් බං. 

විවට් ටඤාණඡක් කනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

50. ඉද්ධිවිධඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

101. ඉද් ධිවිධඤාණනිද් මදසං ඉධ භික්ඛූති ඉ ස ්මිං සාසමන භික් ඛු. 

ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතන් ති එත් ථ ඡන් දමහතුමකො ස ාධි, 

ඡන් දාධිමකො වා ස ාධි ඡන් දස ාධි, කත් තුක යතාඡන් දං අධිපතිං කරිත් වා 

පටිලද් ධස ාධිස් මසතං අධිවචනං. පධානභූතා සඞ් ඛාරා පධානසඞ් ඛාරා, 
චතුකිච් චසාධකස් ස සම්  ප් පධානවීරියස් මසතං අධිවචනං. 

චතුකිච් චසාධනවමසන බහුවචනං කතං. සමන්නාගතන් ති ඡන් දස ාධිනා ච 

පධානසඞ් ඛාමරහි ච උමපතං. ඉද්ධිපාදන් ති නිප් ඵත් තිපරියාමයන වා 

ඉජ් ඣනට් මඨන, ඉජ් ඣන් ති එතාය සත් තා ඉද් ධා වුද් ධා උක් කංස තා 
මහොන් තීති ඉමිනා වා පරියාමයන ඉද් ධීති සඞ් ඛං  තානං 
උපචාරජ් ඣානාදිකුසලචිත් තසම් පයුත් තානං ඡන් දස ාධිපධානසඞ් ඛාරානං 
අධිට් ඨානට් මඨන පාදභූතං මසසචිත් තමචතසිකරාසින් ති අත් මථො. වුත් තඤ් හි 
ඉද් ධිපාදවිභඞ් ම  සුත් තන් තභාජනීමය ‘‘ඉද් ධිපාමදොති තථාභූතස් ස 

මවදනාක් ඛන් මධො…මප.… විඤ ්ඤාණක් ඛන් මධො’’ති )විභ. 434). 
අභිධම්  භාජනීමය ච ‘‘ඉද් ධිපාමදොති තථාභූතස් ස ඵස් මසො මවදනා…මප.… 

පග්  ාමහො අවික් මඛමපො’’ති )විභ. 447) වුත් තං. තස්  ා 

‘‘මසසචිත් තමචතසිකරාසි’’න් ති එත් ථ? ඡන් දස ාධිපධානසඞ් ඛාමරසු 
එමකකං ඉද් ධිං කත් වා ද් වීහි ද් වීහි සහ මසසවචනං කතන් ති මවදිතබ් බං. 
එවඤ් හි චත් තාමරො ඛන් ධා සබ් මබ ච ඵස් සාදමයො ධම්  ා සඞ්  හිතා මහොන් ති. 
ඉමිනා නමයන මසමසසුපි අත් මථො මවදිතබ් මබො. යමථව හි ඡන් දං අධිපතිං 

කරිත් වා පටිලද් ධස ාධි ඡන් දස ාධීති වුත් මතො, එවං වීරියං චිත් තං වී ංසං 
අධිපතිං කරිත් වා පටිලද් ධස ාධි වී ංසාස ාධීති වුච් චති. එවම මකකස ්මිං 
ඉද් ධිපාමද ඡන් දාදමයො වීරියාදමයො චිත් තාදමයො වී ංසාදමයොති තමයො තමයො 

ධම්  ා ඉද් ධීපි මහොන් ති ඉද් ධිපාදාපි, මසසා පන සම් පයුත් තකා චත් තාමරො 
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ඛන් ධා ඉද් ධිපාදාමයව. යස්  ා වා ඉම  තමයො තමයො ධම්  ා සම් පයුත් තමකහි 

චතූහි ඛන් මධහි සද් ධිංමයව ඉජ් ඣන් ති, න විනා මතහි, තස්  ා මතන 
පරියාමයන සබ් මබ චත් තාමරොපි ඛන් ධා ඉජ් ඣනට් මඨන ඉද් ධි නා  

මහොන් ති, පතිට් ඨට් මඨන පාදා නා ාතිපි මවදිතබ් බං. 

වීරිෙසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතන් ති එත් ථ පන වීරියන් ති ච 

පධානසඞ් ඛාමරොති ච එමකොමයව. කස්  ා ද් විධා වුත් තන් ති මච? වීරියස ්ස 

අධිපතිභාවදස් සනවමසමනත් ථ පඨ ං වීරියග්  හණං කතං, තස් මසව 
චතුකිච් චසාධකත් තදස ්සනත් ථං පධානසඞ් ඛාරවචනං කතං. එවං ද් විධා 
වුත් තත් තා එව මචත් ථාපි තමයො තමයො ධම්  ාති වුත් තං. මකචි පන 
‘‘විභඞ් ම  ‘ඉද් ධීති යා මතසං මතසං ධම්  ානං ඉද් ධි සමිද් ධි ඉජ් ඣනා 

සමිජ් ඣනා’ති )විභ. 434) වුත් තත් තා ඉද් ධි නා  අනිප් ඵන් නා, ඉද් ධිපාමදො 
නිප් ඵන් මනො’’ති වදන් ති. ඉධ පන ඉද් ධිපි ඉද් ධිපාමදොපි නිප් ඵන් මනො 
ලක් ඛණබ් භාහමතොති සන් නිට් ඨානං කතං. ඉද් ධි සමිද් ධීතිආදීහි 
ඉජ් ඣනාකාමරන ධම්  ා එව වුත් තාති මවදිතබ් බං. 

භායවතීති ආමසවති. සුත් තන් තභාජනීමය (විභ. 431 ආදමයො) විය ඉධාපි 
ඉද් ධිපාදභාවනා මලොකියා එව. තස්  ා ඉද් ධිවිධං තාව සම් පාමදතුකාම ො 
මලොකියං ඉද් ධිපාදං භාමවන් මතො පථවීකසිණාදීසු අට් ඨසු කසිමණසු 
අධිකතවසිප් පත් තඅට් ඨස ාපත් තිමකො කසිණානුමලො මතො 
කසිණපටිමලො මතො කසිණානුමලො පටිමලො මතො ඣානානුමලො මතො 
ඣානපටිමලො මතො ඣානානුමලො පටිමලො මතො ඣානුක් කන් තිකමතො 
කසිණුක් කන් තිකමතො ඣානකසිණුක් කන් තිකමතො අඞ්  සඞ් කන් තිකමතො 
ආරම්  ණසඞ් කන් තිකමතො අඞ්  ාරම්  ණසඞ් කන් තිකමතො 
අඞ්  වවත් ථානමතො ආරම්  ණවවත් ථානමතොති ඉම හි චුද් දසහි ආකාමරහි 
චිත් තං පරිදම ත් වා ඡන් දසීසවීරියසීසචිත් තසීසවී ංසාසීසවමසන පුනප් පුනං 
ඣානං ස ාපජ් ජති. අඞ්  ාරම්  ණවවත් ථානම් පි මකචි ඉච් ඡන් ති. 
පුබ් බමහතුසම් පන් මනන පන කසිමණසු චතුක් කජ් ඣාන ත් මත 
චිණ් ණවසිනාපි කාතුං වට් ටතීති තං තං ඉද් ධිපාදං ස ාධිං භාමවන් මතො 
‘‘අනුප් පන් නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්  ානං අනුප් පාදායා’’තිආදිකං 

)විභ. 432) චතුප් පකාරං වීරියං අධිට් ඨාති, තස් ස ච හානිවුද් ධිමයො ඤත් වා 
වීරියස තං අධිට් ඨාති. මසො එවං චතූසු ඉද් ධිපාමදසු චිත් තං පරිභාමවත් වා 
ඉද් ධිවිධං සම් පාමදති. 

යසො ඉයමසුචතූසුඉද්ධිපායදසූතිආදීසු යසොති මසො භාවිතචතුරිද් ධිපාමදො 

භික් ඛු. චතූසුඉද්ධිපායදසුචිත්තං පරිභායවතීති පුනප් පුනං ඡන් දාදීසු එමකකං 

අධිපතිං කත් වා ඣානස ාපජ් ජනවමසන මතසු චිත් තං පරිභාමවති නා , 

ඡන් දාදිවාසනං  ාහාමපතීති අත් මථො. පරිදයමතීති නිබ් බිමසවනං කමරොති. 
පුරි ං පච් ඡි ස ්ස කාරණවචනං. පරිභාවිතඤ් හි චිත් තං පරිදමිතං මහොතීති. 

මුදුං කයරොතීති තථා දන් තං චිත් තං වසිප් පත් තං කමරොති. වමස 
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වත් ත ානඤ් හි චිත් තං ‘‘මුදූ’’ති වුච් චති. කම්මනිෙන් ති කම්  ක් ඛ ං 
කම්  මයොග්  ං කමරොති. මුදු හි චිත් තං කම්  නියං මහොති සුධන් තමිව 

සුවණ් ණං, ඉධ පන ඉද් ධිවිධකම්  ක් ඛ ං. යසොති මසො පරිභාවිතචිත් මතො 

භික් ඛු. කාෙම්පි චිත්යත සයමොදහතීතිආදි ඉද් ධිකරණකාමල යථාසුඛං 

චිත් තචාරස් ස ඉජ් ඣනත් ථං මයො විධානං දස් මසතුං වුත් තං. තත් ථ කාෙම්පි

චිත්යත සයමොදහතීති අත් තමනො කරජකායම් පි පාදකජ් ඣානචිත් මත 

සම ොදහති පමවමසති ආමරොමපති, කායං චිත් තානු තිකං කමරොතීති 
අත් මථො. එවං කරණං අදිස් ස ාමනන කාමයන   නස් ස උපකාරාය මහොති. 

චිත්තම්පි කායෙ සයමොදහතීති පාදකජ් ඣානචිත් තං අත් තමනො කරජකාමය 

සම ොදහති ආමරොමපති, චිත් තම් පි කායානු තිකං කමරොතීති අත් මථො. එවං 
කරණං දිස් ස ාමනන කාමයන   නස් ස උපකාරාය මහොති. ස ාදහතීතිපි 

පාමඨො, පතිට් ඨාමපතීති අත් මථො. කාෙවයසන චිත්තං පරිණායමතීති 

පාදකජ් ඣානචිත් තං  මහත් වා කරජකාමය ආමරොමපති කායානු තිකං 

කමරොති, ඉදං චිත් තං කාමය සම ොදහනස් ස මවවචනං. චිත්තවයසනකාෙං

පරිණායමතීති කරජකායං  මහත් වා පාදකජ් ඣානචිත් මත ආමරොමපති, 

චිත් තානු තිකං කමරොති, ඉදං කායං චිත් මත සම ොදහනස් ස මවවචනං. 

අධිට්ඨාතීති ‘‘එවං මහොතූ’’ති අධිට් ඨාති. සම ොදහනස් ස අත් ථවිවරණත් ථං 

පරිණාම ො වුත් මතො, පරිණා ස් ස අත් ථවිවරණත් ථං අධිට් ඨානං වුත් තං. 

යස්  ා සම ොදහතීති මූලපදං, පරිණාම ති අධිට් ඨාතීති තස් ස 

අත් ථනිද් මදසපදානි, තස්  ා මතසං ද් වින් නංමයව පදානං වමසන 

පරිණාම ත් වාති අධිට් ඨහිත් වාති වුත් තං, න වුත් තං සම ොදහිත් වාති. 

සුඛසඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්ච කායෙ ඔක්කමිත්වා විහරතීති 
චතුත් ථජ් ඣාමනන සහජාතසුඛසඤ් ඤඤ් ච ලහුසඤ් ඤඤ් ච 
ස ාපජ් ජනවමසන කරජකාමය ඔක් කමිත් වා පමවමසත් වා විහරති. තාය 
සඤ ්ඤාය ඔක් කන් තකායස ්ස පනස ්ස කරජකාමයොපි තූලපිචු විය ලහුමකො 

මහොති. යසොති මසො කතමයො විධාමනො භික් ඛු. තථාභාවියතන චිත්යතනාති 

ඉත් ථම් භූතලක් ඛමණ කරණවචනං, මහතුඅත් මථ වා, තථාභාවිමතන 

චිත් මතන මහතුභූමතනාති අත් මථො. පරිසුද්යධනාති 

උමපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධිභාවමතො පරිසුද් මධන. පරිසුද් ධත් තාමයව 

පරියෙොදායතන, පභස ්සමරනාති අත් මථො. ඉද්ධිවිධඤාණාොති 

ඉද් ධිමකොට් ඨාමස, ඉද් ධිවිකප් මප වා ඤාණත් ථාය. චිත්තංඅභිනීහරතීති මසො 
භික් ඛු වුත් තප් පකාරවමසන තස් මිං චිත් මත අභිඤ් ඤාපාදමක ජාමත 

ඉද් ධිවිධඤාණාධි  ත් ථාය පරිකම්  චිත් තං අභිනීහරති, කසිණාරම්  ණමතො 

අපමනත් වා ඉද් ධිවිධාභිමුඛං මපමසති. අභිනින්නායමතීති 

අධි න් තබ් බඉද් ධිමපොණං ඉද් ධිපබ් භාරං කමරොති. යසොති මසො එවං 

කතචිත් තාභිනීහාමරො භික් ඛු. අයනකවිහිතන් ති අමනකවිධං නානප් පකාරකං. 

ඉද්ධිවිධන් ති ඉද් ධිමකොට් ඨාසං, ඉද් ධිවිකප් පං වා. පච්චනුයභොතීති 

පච් චනුභවති, ඵස් මසති සච් ඡිකමරොති පාපුණාතීති අත් මථො. 
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102. ඉදානිස් ස අමනකවිහිතභාවං දස් මසන් මතො එයකොපි

හුත්වාතිආදි ාහ. තත් ථ එයකොපිහුත්වාති ඉද් ධිකරණමතො පුබ් මබ පකතියා 

එමකොපි හුත් වා. බහුධා යහොතීති බහුන් නං සන් තිමක චඞ් කමිතුකාම ො වා, 

සජ් ඣායං වා කත් තුකාම ො, පඤ ්හං වා පුච් ඡිතුකාම ො හුත් වා සතම් පි 

සහස් සම් පි මහොති. කථං පනායම වං මහොති? ඉද් ධියා භූමිපාදපදමූලභූමත 
ධම් ම  සම් පාමදත් වා අභිඤ් ඤාපාදකජ් ඣානං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය සමච 

සතං ඉච් ඡති, ‘‘සතං මහොමි සතං මහොමී’’ති පරිකම්  ං කත් වා පුන 
පාදකජ් ඣානං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය අධිට් ඨාති. අධිට් ඨානචිත් මතන සමහව 

සතං මහොති. සහස් සාදීසුපි එමසව නමයො. සමච එවං න ඉජ් ඣති, පුන 
පරිකම්  ං කත් වා දුතියම් පි ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය අධිට් ඨාතබ් බං. 
සංයුත් තට් ඨකථායඤ් හි ‘‘එකවාරං ද් මවවාරං ස ාපජ් ජිතුං වට් ටතී’’ති වුත් තං. 

තත් ථ පාදකජ් ඣානචිත් තං නිමිත් තාරම්  ණං, පරිකම්  චිත් තානි 

සතාරම්  ණානි වා සහස් සාරම්  ණානි වා. තානි ච මඛො වණ් ණවමසමනව, 
මනො පණ් ණත් තිවමසන. අධිට් ඨානචිත් තම් පි තමථව සතාරම්  ණං වා 

සහස් සාරම්  ණං වා, තං පඨ ප් පනාචිත් තමිව ම ොත්රභුඤඅනන් තරං එකම ව 

උප් පජ් ජති රූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානිකං. තත් ථ මය මත බහූ නිම් මිතා, මත 
අනියම ත් වා නිම් මිතත් තා ඉද් ධි තා සදිසාව මහොන් ති. ඨානනිසජ් ජාදීසු වා 

භාසිතතුණ් හීභාවාදීසු වා යං යං ඉද් ධි ා කමරොති, තංතමදව කමරොන් ති. සමච 

පන නානාවණ් මණ කාතුකාම ො මහොති, මකචි පඨ වමය මකචි 

 ජ් ඣි වමය මකචි පච් ඡි වමය, තථා දීඝමකමස උපඩ් ඪමුණ් ඩමුණ් මඩ 
මිස් සකමකමස උපඩ් ඪරත් තචීවමර පණ් ඩුකචීවමර 
පදභාණධම්  කථාසරභඤ් ඤපඤ ්හපුච් ඡනපඤ් හවිස ්සජ් ජනරජනපචනචීවරසි

බ් බනමධොවනාදීනි කමරොන් මත, අපමරපි වා නානප් පකාරමක කාතුකාම ො 

මහොති, මතන පාදකජ් ඣානමතො වුට් ඨාය ‘‘එත් තකා භික් ඛූ පඨ වයා 
මහොන් තූ’’තිආදිනා නමයන පරිකම්  ං කත් වා පුන ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය 
අධිට් ඨාතබ් බං. අධිට් ඨානචිත් මතන සද් ධිං ඉච් ඡිතප් පකාරාමයව මහොන් තීති. 
එස නමයො ‘‘බහුධාපි හුත් වා එමකො මහොතී’’තිආදීසු. අයං පන විමසමසො – 
ඉමිනා හි භික් ඛුනා එවං බහුභාවං නිම් මිනිත් වා පුන ‘‘එමකොව හුත් වා 

චඞ් කමිස් සාමි, සජ් ඣායං කරිස ්සාමි, පඤ ්හං පුච් ඡිස ්සාමී’’ති චින් මතත් වා වා 

‘‘අයං විහාමරො අප් පභික් ඛුමකො, සමච මකචි ආ මිස් සන් ති, කුමතො ඉම  
එත් තකා එකසදිසා භික් ඛූ අද් ධා මථරස් ස එසානුභාමවොති  ං 
ජානිස ්සන් තී’’ති අප් පිච් ඡතාය වා අන් තරාව ‘‘එමකො මහොමී’’ති ඉච් ඡන් මතන 
පාදකජ් ඣානං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය ‘‘එමකො මහොමී’’ති පරිකම්  ං කත් වා 

පුන ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය ‘‘එමකො මහොමී’’ති අධිට් ඨාතබ් බං. 
අධිට් ඨානචිත් මතන සද් ධිංමයව එමකො මහොති. එවං අකමරොන් මතො පන 
යථාපරිච් ඡින් නකාලවමසන සයම ව එමකො මහොති. 

ආවිභාවන් ති පාකටභාවං කමරොතීති අත් මථො. තියරොභාවන් ති 

පටිච් ඡන් නභාවං කමරොතීති අත් මථො. ආවිභාවං පච් චනුමභොති, තිමරොභාවං 
පච් චනුමභොතීති පුරිම න වා සම් බන් මධො. තත්රායං ඉද් ධි ා ආවිභාවං 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 

263 

පටුන 

කත් තුකාම ො අන් ධකාරං වා ආමලොකං කමරොති, පටිච් ඡන් නං වා විවටං 

කමරොති, අනාපාථං වා ආපාථං කමරොති. කථං? අයඤ් හි යථා පටිච් ඡන් මනොපි 

දූමර ඨිමතොපි වා දිස් සති, එවං අත් තානං වා පරං වා කත් තුකාම ො 

පාදකජ් ඣානමතො වුට් ඨාය ‘‘ඉදං අන් ධකාරං ආමලොකජාතං මහොතූ’’ති වා, 

‘‘ඉදං පටිච් ඡන් නං විවටං මහොතූ’’ති වා, ‘‘ඉදං අනාපාථං ආපාථං මහොතූ’’ති 
වා ආවජ් ජිත් වා පරිකම්  ං කත් වා වුත් තනමයමනව අධිට් ඨාති. සහ 

අධිට් ඨානා යථාධිට් ඨිතම ව මහොති. පමර දූමර ඨිතාපි පස් සන් ති, සයම් පි 
පස් සිතුකාම ො පස් සති. තිමරොභාවං කත් තුකාම ො පන ආමලොකං වා 

අන් ධකාරං කමරොති, අප් පටිච් ඡන් නං වා පටිච් ඡන් නං, ආපාථං වා අනාපාථං 

කමරොති. කථං? අයඤ් හි යථා අප් පටිච් ඡන් මනොපි සමීමප ඨිමතොපි වා න 

දිස ්සති, එවං අත් තානං වා පරං වා කත් තුකාම ො පාදකජ් ඣානා වුට් ඨහිත් වා 

‘‘ඉදං ආමලොකට් ඨානං අන් ධකාරං මහොතූ’’ති වා, ‘‘ඉදං අප් පටිච් ඡන් නං 

පටිච් ඡන් නං මහොතූ’’ති වා, ‘‘ඉදං ආපාථං අනාපාථං මහොතූ’’ති වා 
ආවජ් ජිත් වා පරිකම්  ං කත් වා වුත් තනමයමනව අධිට් ඨාති. සහ අධිට් ඨානා 

යථාධිට් ඨිතම ව මහොති. පමර සමීමප ඨිතාපි න පස් සන් ති, සයම් පි 
අපස් සිතුකාම ො න පස් සති. අපිච සබ් බම් පි පාකටපාටිහාරියං ආවිභාමවො 

නා , අපාකටපාටිහාරියං තිමරොභාමවො නා . තත් ථ පාකටපාටිහාරිමය 
ඉද් ධිපි පඤ් ඤායති ඉද් ධි ාපි. තං ය කපාටිහාරිමයන දීමපතබ් බං. 

අපාකටපාටිහාරිමය ඉද් ධිමයව පඤ් ඤායති, න ඉද් ධි ා. තං  හකසුත් මතන 

)සං. නි. 4.346) ච බ්රහ්  නි න් තනිකසුත් මතන ) . නි. 1.501 ආදමයො) ච 
දීමපතබ් බං. 

තියරොකුට්ටන් ති පරකුට් ටං, කුට් ටස ්ස පරභා න් ති වුත් තං මහොති. එස 

නමයො තියරොපාකාරතියරොපබ්බයතසු. කුට්යටොති ච ම හභිත් ති. පාකායරොති 

ම හවිහාර ා ාදීනං පරික් මඛපපාකාමරො. පබ්බයතොති පංසුපබ් බමතො වා 

පාසාණපබ් බමතො වා. අසජ්ජමායනොති අලග්   ාමනො. යසෙයථාපි ආකායසති 
ආකාමස විය. එවං  න් තුකාම න පන ආකාසකසිණං ස ාපජ් ජිත් වා 
වුට් ඨාය කුට් ටං වා පාකාරං වා පබ් බතං වා ආවජ් ජිත් වා කතපරිකම් ම න 

‘‘ආකාමසො මහොතූ’’ති අධිට් ඨාතබ් මබො, ආකාමසොව මහොති. අමධො 

ඔතරිතුකා ස් ස, උද් ධං වා ආමරොහිතුකා ස් ස සුසිමරො මහොති, විනිවිජ් ඣිත් වා 
 න් තුකා ස ්ස ඡිද් මදො. මසො තත් ථ අසජ් ජ ාමනො  ච් ඡති. සමච පනස් ස 
භික් ඛුමනො අධිට් ඨහිත් වා  ච් ඡන් තස් ස අන් තරා පබ් බමතො වා රුක් මඛො වා 

උට් මඨති, කිං පුන ස ාපජ් ජිත් වා අධිට් ඨාතබ් බන් ති? මදොමසො නත් ථි. පුන 
ස ාපජ් ජිත් වා අධිට් ඨානඤ් හි උපජ් ඣායස් ස සන් තිමක 
නිස ්සයග්  හණසදිසං මහොති. ඉමිනා පන භික් ඛුනා ‘‘ආකාමසො මහොතූ’’ති 

අධිට් ඨිතත් තා ආකාමසො මහොතිමයව. පුරි ාධිට් ඨානබමලමනව චස් ස 
අන් තරා අඤ් මඤො පබ් බමතො වා රුක් මඛො වා උතු මයො උට් ඨහිස ්සතීති 
අට් ඨානම තං. අඤ් මඤන ඉද් ධි තා නිම් මිමත පන පඨ ං නිම්  ානං බලවං 
මහොති. ඉතමරන තස් ස උද් ධං වා අමධො වා  න් තබ් බං. 
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පථවිොපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජන් ති එත් ථ උම්මුජ්ජන් ති උට් ඨානං, 

නිමුජ්ජන් ති සංසීදනං, උම් මුජ් ජඤ ්ච නිමුජ් ජඤ ්ච උම් මුජ් ජනිමුජ් ජං. එවං 

කත් තුකාම න පන ආමපොකසිණං ස ාපජ් ජිත් වා උට් ඨාය ‘‘එත් තමක ඨාමන 
පථවී උදකං මහොතූ’’ති පරිච් ඡින් දිත් වා පරිකම්  ං කත් වා වුත් තනමයමනව 
අධිට් ඨාතබ් බං. සහ අධිට් ඨානා යථාපරිච් ඡින් මන ඨාමන පථවී උදකම ව 
මහොති. මසො තත් ථ උම් මුජ් ජනිමුජ් ජං කමරොති මසයයථාපි උදමක. න 

මකවලඤ් ච උම් මුජ් ජනිමුජ් ජම ව, 

න් හානපානමුඛමධොවනභණ් ඩකමධොවනාදීසු යං යං ඉච් ඡති, තං තං කමරොති. 

න මකවලඤ් ච උදකම ව කමරොති, සප් පිමතල ධුඵාණිතාදීසුපි යං යං 

ඉච් ඡති, තං තං ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච එත් තකං මහොතූ’’ති ආවජ් ජිත් වා පරිකම්  ං 
කත් වා අධිට් ඨහන් තස් ස යථාධිට් ඨිතම ව මහොති. උද් ධරිත් වා භාජන තං 

කමරොන් තස් ස සප් පි සප් පිමයව මහොති, මතලාදීනි මතලාදීනිමයව, උදකං 

උදකම ව. මසො තත් ථ මතමිතුකාම ොව මතම ති, න මතමිතුකාම ො න 

මතම ති. තස් මසව ච සා පථවී උදකං මහොති, මසසජනස ්ස පථවීමයව. තත් ථ 

 නුස් සා පත් තිකාපි  ච් ඡන් ති, යානාදීහිපි  ච් ඡන් ති, කසිකම්  ාදීනිපි 

කමරොන් තිමයව. සමච පනායං ‘‘මතසම් පි උදකං මහොතූ’’ති ඉච් ඡති, 
මහොතිමයව. පරිච් ඡින් නකාලං පන අතික් කමිත් වා යං පකතියා ඝටතළාකාදීසු 

උදකං, තං ඨමපත් වා අවමසසං පරිච් ඡින් නට් ඨානං පථවීමයව මහොති. 

උදයකපිඅභිජ්ජමායනගච්ඡතීති එත් ථ යං උදකං අක් කමිත් වා සංසීදති, 

තං භිජ් ජ ානන් ති වුච් චති, විපරීතං අභිජ් ජ ානං. එවං  න් තුකාම න පන 
පථවීකසිණං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය ‘‘එත් තමක ඨාමන උදකං පථවී 
මහොතූ’’ති පරිච් ඡින් දිත් වා පරිකම්  ං කත් වා වුත් තනමයමනව අධිට් ඨාතබ් බං. 
සහ අධිට් ඨානා යථාපරිච් ඡින් නට් ඨාමන උදකං පථවීමයව මහොති. මසො තත් ථ 

 ච් ඡති මසයයථාපි පථවියං. න මකවලඤ් ච  ච් ඡති, යං යං ඉරියාපථං 

ඉච් ඡති, තං තං කප් මපති. න මකවලඤ් ච පථවිම ව කමරොති, 

 ණිසුවණ් ණපබ් බතරුක් ඛාදීසුපි යං යං ඉච් ඡති, තං තං වුත් තනමයමනව 

ආවජ් ජිත් වා අධිට් ඨාති, යථාධිට් ඨිතම ව මහොති. තස් මසව ච තං උදකං පථවී 

මහොති, මසසජනස් ස උදකම ව.  ච් ඡකච් ඡපා ච උදකකාකාදමයො ච යථාරුචි 

විචරන් ති. සමච පනායං අඤ් මඤසම් පි  නුස් සානං තං පථවිං කාතුං ඉච් ඡති, 
කමරොතිමයව. යථාපරිච් ඡින් නකාලාතික් කම න පන උදකම ව මහොති. 

ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කමතීති අන් තලික් මඛ ස න් තමතො 

ඌරුබද් ධාසමනන  ච් ඡති. පක්ඛීසකුයණොති පක් මඛහි යුත් මතො සකුමණො, 
න අපරිපුණ් ණපක් මඛො ලූනපක් මඛො වා. තාදිමසො හි ආකාමස  න් තුං න 

සක් මකොති. එව ාකාමස  න් තුකාම න පන පථවීකසිණං ස ාපජ් ජිත් වා 

වුට් ඨාය සමච නිසින් මනො  න් තුමිච් ඡති, පල් ලඞ් කප් ප ාණං ඨානං 
පරිච් ඡින් දිත් වා පරිකම්  ං කත් වා වුත් තනමයමනව අධිට් ඨාතබ් බං. සමච 

නිපන් මනො  න් තුකාම ො මහොති,  ඤ් චප් ප ාණං, සමච පදසා  න් තුකාම ො 

මහොති,  ග්  ප් ප ාණන් ති එවං යථානුරූපං ඨානං පරිච් ඡින් දිත් වා 
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වුත් තනමයමනව ‘‘පථවී මහොතූ’’ති අධිට් ඨාතබ් බං. සහ අධිට් ඨානා 
පථවීමයව මහොති. ආකාමස  න් තුකාම න ච භික් ඛුනා දිබ් බචක් ඛුලාභිනාපි 

භවිතබ් බං. කස ් ා? යස්  ා අන් තරා උතුසමුට් ඨානා වා පබ් බතරුක් ඛාදමයො 

මහොන් ති, නා සුපණ් ණාදමයො වා උසූයන් තා  ාමපන් ති, මතසං දස ්සනත් ථං. 

මත පන දිස් වා කිං කාතබ් බන් ති? පාදකජ් ඣානං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය 
‘‘ආකාමසො මහොතූ’’ති පරිකම්  ං කත් වා අධිට් ඨාතබ් බං. අපිච ඔකාමස 
ඔමරොහණත් ථම් පි ඉමිනා දිබ් බචක් ඛුලාභිනා භවිතබ් බං. අයඤ් හි සමච 

අමනොකාමස න් හානතිත් මථ වා  ා ද් වාමර වා ඔමරොහති,  හාජනස ්ස 

පාකමටො මහොති, තස ් ා දිබ් බචක් ඛුනා පස් සිත් වා අමනොකාසං වජ් මජත් වා 
ඔකාමස ඔතරතීති. 

ඉයමපි චන්දිමසූරියෙ එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායවති එත් ථ 

චන් දි සූරියානං ද් වාචත් තාලීසමයොජනසහස් මසොපරිචරමණන  හිද් ධිකතා, 

තීසු දීමපසු එකක් ඛමණ ආමලොකකරමණන  හානුභාවතා මවදිතබ් බා, එවං 

උපරිචරණආමලොකඵරමණහි වා  හිද් ධිමක, මතමනව  හිද් ධිකත් මතන 

 හානුභාමව. පරාමසතීති පරිග්  ණ් හාති, එකමදමස වා ඵුසති. පරිමජ්ජතීති 
ස න් තමතො ආදාසතලං විය පරි ජ් ජති. අයං පනස් ස ඉද් ධි 

අභිඤ් ඤාපාදකජ් ඣානවමසමනව ඉජ් ඣති, නත් මථත් ථ 

කසිණස ාපත් තිනියම ො. ස් වායං යදි ඉච් ඡති  න් ත් වා පරා සිතුං,  න් ත් වා 
පරා සති. සමච පන ඉමධව නිසින් නමකො වා නිපන් නමකො වා 

පරා සිතුකාම ො මහොති, ‘‘හත් ථපාමස මහොතූ’’ති අධිට් ඨාති. 
අධිට් ඨානබමලන වණ් ටා මුත් තතාලඵලං විය ආ න් ත් වා හත් ථපාමස ඨිමත 

වා පරා සති, හත් ථං වා වඩ් මඪත් වා පරා සති. හත් ථං වඩ් මඪන් තස ්ස පන 

කිං උපාදින් නකං වඩ් ඪති අනුපාදින් නකං වාති? උපාදින් නකං නිස් සාය 
අනුපාදින් නකං වඩ් ඪති. මයො එවං කත් වා න මකවලං චන් දි සූරිමය 

පරා සති, සමච ඉච් ඡති, පාදකථලිකං කත් වා පාමද ඨමපති, පීඨං කත් වා 

නිසීදති,  ඤ ්චං කත් වා නිපජ් ජති, අපස් මසනඵලකං කත් වා අපස් සයති. යථා 

එමකො, එවං අපමරොපි. අමනමකසුපි හි භික් ඛුසතසහස් මසසු එවං 
කමරොන් මතසු මතසඤ් ච එකම කස් ස තමථව ඉජ් ඣති. චන් දි සූරියානඤ් ච 
  නම් පි ආමලොකකරණම් පි තමථව මහොති. යථා හි පාතිසහස් මසසු 

උදකපූමරසු සබ් බපාතීසු චන් ද ණ් ඩලානි දිස් සන් ති, පාකතිකම ව චන් දස් ස 

  නං ආමලොකකරණඤ් ච මහොති, තථූප ම තං පාටිහාරියං. ොව

බ්රහ්මයලොකාපි කායෙන වසං වත්යතතීති බ්රහ්  මලොකං පරිච් මඡදං කත් වා 
එත් ථන් තමර අමනකවිධං අභිඤ් ඤං කමරොන් මතො අත් තමනො කාමයන වසං 
ඉස් සරියං වත් මතති. විත් ථාමරො පමනත් ථ ඉද් ධිකථායං ආවිභවිස් සතීති. 

ඉද් ධිවිධඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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51. යසොතධාතුවිසුද්ධිඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

103. මසොතධාතුවිසුද් ධිඤාණනිද් මදමස දූයරපි සද්දානන් තිආදි 
දිබ් බමසොතං උප් පාමදතුකා ස් ස ආදිකම් මිකස් ස භික් ඛුමනො 

උපායසන් දස් සනත් ථං වුත් තං. තත් ථ දූයරපිසද්දානං සද්දනිමිත්තන් ති දූමර 
සද් දානං අන් තමර සද් දං. සද් මදොමයව හි නිමිත් තකරණවමසන 
සද් දනිමිත් තං. ‘‘දූමර’’ති වුත් මතපි පකතිමසොතස් ස ආපාථට් ඨාමනමයව. 

ඔළාරිකානන් ති ථූලානං. සුඛුමානන් ති අණූනං. සණ්හසණ්හානන් ති 

සණ් හමතොපි සණ් හානං, අතිසණ් හානන් ති අත් මථො. එමතන පර සුඛු ා 
සද් දා වුත් තා මහොන් ති. ඉ ං ඤාණං උප් පාමදතුකාම න ආදිකම් මිමකන 
ඣායිනා අභිඤ් ඤාපාදකජ් ඣානං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය 

පරිකම්  ස ාධිචිත් මතන පඨ තරං පකතිමසොතපමථ දූමර ඔළාරිමකො 
අරඤ් මඤ සීහාදීනං සද් මදො ආවජ් ජිතබ් මබො. විහාමර ඝණ් ඩිසද් මදො 
මභරිසද් මදො සඞ් ඛසද් මදො සා මණරදහරභික් ඛූනං සබ් බථාම න 

සජ් ඣායන් තානං සජ් ඣායනසද් මදො පකතිකථං කමථන් තානං ‘‘කිං, 

භන් මත, කිං, ආවුමසො’’තිආදිසද් මදො සකුණසද් මදො වාතසද් මදො පදසද් මදො 
පක් කුථිතඋදකස් ස චිච් චිටායනසද් මදො ආතමප සුස් ස ානතාලපණ් ණසද් මදො 
කුන් ථකිපිල් ලිකාදිසද් මදොති එවං සබ් මබොළාරිකමතො පභුඤති යථාක් කම න 
සුඛු සුඛු සද් දා ආවජ් ජිතබ් බා. 

එවං කමරොන් මතන ච පුරත් ථි ාදීසු දසසු දිසාසු කම න එමකකිස් සා 
දිසාය සද් දනිමිත් තං වුත් තනමයන  නසි කාතබ් බං.  නසි කමරොන් මතන ච 

මය සද් දා පකතිමසොතස් ස සුයයන් ති, මතසු පකතිමසොතම ොධාය 
 මනොද් වාරිමකන චිත් මතන  නසි කාතබ් බං. තස් ස මත සද් දා 

පකතිචිත් තස ්සාපි පාකටා මහොන් ති, පරිකම්  ස ාධිචිත් තස් ස පන අතිවිය 
පාකටා මහොන් ති. තස් මසවං සද් දනිමිත් තං  නසිකමරොමතො ඉදානි 
දිබ් බමසොතධාතු උප් පජ් ජිස ්සතීති මතසු සද් මදසු අඤ් ඤතරං ආරම්  ණං 

කත් වා  මනොද් වාරාවජ් ජනං උප් පජ් ජති, තස් මිං නිරුද් මධ චත් තාරි පඤ් ච වා 
ජවනානි ජවන් ති. මයසං පුරි ානි තීණි චත් තාරි වා 

පරිකම් ම ොපචාරානුමලො ම ොත්රභුඤනා කානි කා ාවචරානි, චතුත් ථං 
පඤ ්ච ං වා අප් පනාචිත් තං රූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානිකං. තත් ථ යං මතන 

අප් පනාචිත් මතන සද් ධිං උප් පන් නං ඤාණං, අයං දිබ් බමසොතධාතු. තං 

ථා  තං කමරොන් මතන ‘‘එත් ථන් තමර සද් දං සුණාමී’’ති එකඞ් ගුල ත් තං 

පරිච් ඡින් දිත් වා වඩ් මඪතබ් බං, තමතො 
ද් වඞ් ගුලචතුරඞ් ගුලඅට් ඨඞ් ගුලවිදත් ථිරතනඅන් මතො බ් භපමුඛ- 

පාසාදපරිමවණසඞ් ඝාරා ම ොචර ා ජනපදාදිවමසන යාව චක් කවාළං, 
තමතො වා භිමයයොපි පරිච් ඡින් දිත් වා පරිච් ඡින් දිත් වා වඩ් මඪතබ් බං. එවං 
අධි තාභිඤ් මඤො එස පාදකජ් ඣානාරම්  මණන ඵුට් මඨොකාසබ් භන් තර මත 
සද් මද පුන පාදකජ් ඣානං අස ාපජ් ජිත් වාපි අභිඤ් ඤාඤාමණන 
සුණාතිමයව. එවං සුණන් මතො ච සමචපි යාවබ්රහ්  මලොකා 

සඞ් ඛමභරිපණවාදිසද් මදහි එකමකොලාහලං මහොති, පාටිමයක් කං 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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පටුන 

වවත් ථාමපතුකා තාය සති ‘‘අයං සඞ් ඛසද් මදො, අයං මභරිසද් මදො’’ති 
වවත් ථාමපතුං සක් මකොතිමයව. අභිඤ් ඤාඤාමණන සුමත සාත් ථමක සද් මද 
පච් ඡා කා ාවචරචිත් මතන අත් ථං ජානාති. දිබ් බමසොතං 

පකතිමසොතවමතොමයව උප් පජ් ජති, මනො බධිරස ්ස. පච් ඡා පකතිමසොමත 
විනට් මඨපි දිබ් බමසොතං න විනස් සතීති වදන් ති. 

යසො දිබ්බාෙ යසොතධාතුොති එත් ථ දිබ් බසදිසත් තා දිබ් බා. මදවානඤ් හි 
සුචරිතකම්  ාභිනිබ් බත් තා පිත් තමසම් හරුධිරාදීහි අපලිබුද් ධා 
උපක් කිමලසවිමුත් තතාය දූමරපි ආරම්  ණසම් පටිච් ඡනස ත් ථා දිබ් බා 
පසාදමසොතධාතු මහොති. අයඤ් චාපි ඉ ස් ස භික් ඛුමනො 
වීරියභාවනාබලනිබ් බත් තා ඤාණමසොතධාතු තාදිසාමයවාති දිබ් බසදිසත් තා 

දිබ් බා. අපිච දිබ් බවිහාරවමසන පටිලද් ධත් තා, අත් තනා ච 

දිබ් බවිහාරසන් නිස ්සිතත් තාපි දිබ් බා, සවනට් මඨන නිජ් ජීවට් මඨන ච 

මසොතධාතු, මසොතධාතුකිච් චකරමණන ච මසොතධාතු වියාතිපි මසොතධාතු. 

තාය දිබ් බාය මසොතධාතුයා. විසුද්ධාොති පරිසුද් ධාය නිරුපක් කිමලසාය. 

අතික්කන්තමානුසිකාොති  නුස් සූපචාරං අතික් කමිත් වා සද් දසවමනන 

 ානුසිකං  ංසමසොතධාතුං අතික් කන් තාය වීතිවත් තිත් වා ඨිතාය. උයභො 

සද්යදසුණාතීති ද් මව සද් මද සුණාති. කතම  ද් මව? දිබ්යබ චමානුයසච, 

මදවානඤ ්ච  නුස් සානඤ් ච සද් මදති වුත් තං මහොති. එමතන 

පමදසපරියාදානං මවදිතබ් බං. යෙ දූයර සන්තියක චාති මය සද් දා දූමර 

පරචක් කවාමළපි, මය ච සන් තිමක අන් ත මසො 

සමදහසන් නිස ්සිතපාණකසද් දාපි, මත සුණාතීති වුත් තං මහොති. එමතන 
නිප් පමදසපරියාදානං මවදිතබ් බන් ති. 

මසොතධාතුවිසුද් ධිඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

52. යචයතොපරිෙඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

104. මචමතොපරියඤාණනිද් මදමස යසො එවං පජානාතීති ඉදානි 

වත් තබ් බං විධානං උපදිසති. ඉදං රූපං යසොමනස්සින්ද්රිෙසමුට්ඨිතන් තිආදි 

ආදිකම් මිමකන ඣායිනා පටිපජ් ජිතබ් බං විධානං. කථං? එතඤ් හි ඤාණං 
උප් පාමදතුකාම න ඣායිනා පඨ ං තාව දිබ් බචක් ඛුඤාණං උප් පාමදතබ් බං. 

එතඤ් හි දිබ් බචක් ඛුවමසන ඉජ් ඣති, තං එතස් ස පරිකම්  ං. තස්  ා මතන 
භික් ඛුනා ආමලොකං වඩ් මඪත් වා දිබ් මබන චක් ඛුනා පරස් ස හදයරූපං 
නිස ්සාය වත් ත ානස් ස මලොහිතස් ස වණ් ණං පස් සිත් වා පස් සිත් වා චිත් තං 
පරිමයසිතබ් බං. තඤ් හි මලොහිතං කුසලමසො නස් මස වත් ත ාමන රත් තං 

මහොති නිමරොධපක් කවණ් ණං, අකුසලමසො නස් මස වත් ත ාමන තමදව 

ලුළිතං මහොති, මදො නස් මස වත් ත ාමන කාළකං මහොති ජම් බුපක් කවණ් ණං 
ලුළිතං. කුසලූමපක් ඛාය වත් ත ානාය පසන් නං මහොති තිලමතලවණ් ණං. 
අකුසලූමපක් ඛාය වත් ත ානාය තමදව ලුළිතං මහොති. තස්  ා මතන ‘‘ඉදං 

රූපං මසො නස ්සින් ද්රියසමුට් ඨිතං, ඉදං රූපං මදො නස් සින් ද්රියසමුට් ඨිතං, ඉදං 
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රූපං උමපක් ඛින් ද්රියසමුට් ඨිත’’න් ති පරස් ස හදයමලොහිතවණ් ණං පස් සිත් වා 
පස් සිත් වා චිත් තං පරිමයසන් මතන මචමතොපරියඤාණං ථා  තං කාතබ් බං. 
එවං ථා  මත හි තස් මිං අනුක් කම න සබ් බම් පි කා ාවචරාදිමභදං චිත් තං 
පජානාති චිත් තා චිත් තම ව සඞ් ක න් මතො විනා හදයරූපදස් සමනන. 
වුත් තම් පි මචතං අට් ඨකථායං – 

‘‘ආරුප් මප පරස් ස චිත් තං ජානිතුකාම ො කස් ස හදයරූපං පස් සති, 

කස ්සින් ද්රියවිකාරං ඔමලොමකතීති? න කස ්සචි. ඉද් ධි මතො විසමයො 

එස, යදිදං යත් ථ කත් ථචි චිත් තං ආවජ් ජන් මතො මසොළසප් පමභදං 
චිත් තං ජානාති. අකතාභිනිමවසස් ස පන වමසන අයං කථා’’ති 

)විසුද් ධි. 2.401). 

පරසත්තානන් ති අත් තානං ඨමපත් වා මසසසත් තානං. පරපුග්ගලානන් ති 

ඉදම් පි ඉමිනා එකත් ථම ව, මවමනයයවමසන පන මදසනාවිලාමසන ච 

බයඤ ්ජමනන නානත් තං කතං. යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාතීති 
අත් තමනො චිත් මතන මතසං චිත් තං පරිච් ඡින් දිත් වා සරා ාදිවමසන 

නානප් පකාරමතො ජානාති. සරාගං වාතිආදීසු වා-සද් මදො සමුච් චයත් මථො. 

තත් ථ අට් ඨවිධං මලොභසහ තචිත් තං සරාගං චිත් තං නා , අවමසසං 

චතුභූ කකුසලාබයාකතචිත් තං වීතරාගං නා . ද් මව මදො නස් සචිත් තානි, 
ද් මව විචිකිච් ඡාඋද් ධච් චචිත් තානීති ඉ ානි පන චත් තාරි චිත් තානි ඉ ස ්මිං 
දුමක සඞ්  හං න  ච් ඡන් ති. මකචි පන මථරා තානිපි වීතරා පමදන 

සඞ්  ණ් හන් ති. දුවිධං පන මදො නස ්සසහ තං චිත් තං සයදොසං චිත් තං නා , 

සබ් බම් පි චතුභූ කං කුසලාබයාකතං වීතයදොසං නා . මසසානි දස 

අකුසලචිත් තානි ඉ ස් මිං දුමක සඞ්  හං න  ච් ඡන් ති. මකචි පන මථරා 

තානිපි වීතමදොසපමදන සඞ්  ණ් හන් ති. සයමොහං වීතයමොහන් ති එත් ථ පන 

ම ොමහකමහතුකවමසන විචිකිච් ඡාඋද් ධච් චසහ තද් වයම ව සයමොහං. 
ම ොහස ්ස පන සබ් බාකුසමලසු සම් භවමතො ද් වාදසවිධම් පි අකුසලං චිත් තං 

‘‘සම ොහ’’න් ති මවදිතබ් බං. අවමසසං කුසලාබයාකතං වීතයමොහං. 

ථිනමිද් ධානු තං පන සංඛිත්තං, උද් ධච් චානු තං වික්ඛිත්තං. 

රූපාවචරාරූපාවචරං මහග්ගතං, අවමසසං අමහග්ගතං. සබ් බම් පි මතභූ කං 

සඋත්තරං, මලොකුත් තරං අනුත්තරං. උපචාරප් පත් තං අප් පනාප් පත් තඤ් ච 

සමාහිතං, තදුභය සම් පත් තං අසමාහිතං. 

තදඞ්  වික් ඛම් භනසමුච් මඡදපටිප් පස ්සද් ධිනිස් සරණවිමුත් තිප් පත් තං විමුත්තං, 

පඤ ්චවිධම් පි එතං විමුත් ති ප් පත් තං අවිමුත්තන් ති මවදිතබ් බං. ඉති 
මචමතොපරියඤාණලාභී භික් ඛු මසොළසප් පමභදම් පි චිත් තං පජානාති. 

පුථුජ් ජනා පන අරියානං  ග්  ඵලචිත් තං න ජානන් ති, අරියාපි ච මහට් ඨි ා 

මහට් ඨි ා උපරි ානං උපරි ානං  ග්  ඵලචිත් තං න ජානන් ති, උපරි ා 
උපරි ා පන මහට් ඨි ානං මහට් ඨි ානං චිත් තං ජානන් තීති. 

මචමතොපරියඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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53. පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

105. පුබ් මබනිවාසානුස් සතිඤාණනිද් මදමස එවං පජානාතීතිආදි චතූසු 
ඉද් ධිපාමදසු පරිභාවිතචිත් තස් ස පුබ් මබනිවාසානුස් සතිඤාණං 
උප් පාමදතුකා ස් ස තදුප් පාදනවිධානදස් සනත් ථං වුත් තං. ක මතො හි 
පටිච් චසමුප් පාදං පස් සිත් වා 
විඤ ්ඤාණනා රූපසළායතනඵස් සමවදනාසඞ් ඛාතං පච් චුප් පන් නං 

ඵලසඞ් මඛපං පස් සති, තස් ස පච් චයං පුරි භමව කම්  කිමලසසඞ් ඛාතං 

මහතුසඞ් මඛපං පස් සති, තස් ස පච් චයං පුරි භමවමයව ඵලසඞ් මඛපං පස් සති, 
තස් ස පච් චයං තතියභමව මහතුසඞ් මඛපං පස් සති. එවං 
පටිච් චසමුප් පාදදස් සමනන ජාතිපරම් පරං පස් සති. එවං බහූපකාමරො 

පුබ් මබනිවාසානුස් සතිඤාණස ්ස පටිච් චසමුප් පාද නසිකාමරො. තත් ථ 

‘‘ඉ ස් මිං සති ඉදං මහොති, ඉ ස් සුප් පාදා ඉදං උප් පජ් ජතී’’ති ඉදං 
පටිච් චසමුප් පාදනිද් මදසස ්ස උද් මදසවචනං. එවං මතසං 

අඤ ්ඤතරවචමනමනව අත් මථ සිද් මධ ද් විධා වචනං කස්  ාති මච? 

අත් ථනානත් තසබ් භාවමතො. කථං? ඉමස්මිං සතීති ඉ ස් මිං පච් චමය 

විජ් ජ ාමන. ඉදං සබ් බපච් චයානං සාධාරණවචනං. ඉදං යහොතීති ඉදං 
පච් චයුප් පන් නං භවති. ඉදං සබ් බපච් චයුප් පන් නානං සාධාරණවචනං. ඉමිනා 
සකමලන වචමනන අමහතුකවාමදො පටිසිද් මධො මහොති. මය හි ධම්  ා 

පච් චයසම් භවා මහොන් ති, න පච් චයාභාවා, මත අමහතුකා නා  න මහොන් තීති. 

ඉමස්සුප්පාදාති ඉ ස් ස පච් චයස් ස උප් පාදමහතු. ඉදං සබ් බපච් චයානං 

උප් පාදවන් තතාදීපනවචනං. ඉදං උප්පජ්ජතීති ඉදං පච් චයුප් පන් නං 
උප් පජ් ජති. ඉදං සබ් බපච් චයුප් පන් නානං තමතො උප් පජ් ජ ානතාදීපනවචනං. 
ඉමිනා සකමලන වචමනන සස් සතාමහතුකවාමදො පටිසිද් මධො මහොති. මය හි 

උප් පාදවන් මතො ධම්  ා, මත අනිච් චා. තස්  ා සතිපි සමහතුකත් මත 
අනිච් චමහතුකා එමත ධම්  ා න මලොමක නිච් චසම්  තපකතිපුරිසාදිමහතුකාති 
වුත් තං මහොති. 

ෙදිදන් ති නිද් දිසිතබ් බත් ථසන් දස් සනං. අවිජ්ජාපච්චො සඞ්ඛාරාති එත් ථ 

යං පටිච් ච ඵලම ති, මසො පච් චමයො. පටිච්චාති න විනා, අපච් චක් ඛිත් වාති 

අත් මථො. එතීති උප් පජ් ජති මචව පවත් තති චාති අත් මථො. අපිච 

උපකාරකට් මඨො පච් චයට් මඨො, අවිජ් ජා ච සා පච් චමයො චාති අවිජ් ජාපච් චමයො. 
තස්  ා අවිජ් ජාපච් චයා සඞ් ඛාරා සම් භවන් තීති මයොජනා. එවං සම් භවන් ති-

සද් දස් ස මසසපමදහිපි මයොජනා කාතබ් බා. මසොකාදීසු ච මසොචනං යසොයකො. 

පරිමදවනං පරියදයවො. දුක් ඛතීති දුක්ඛං. උප් පාදට් ඨිතිවමසන වා ද් මවධා 

ඛනතීතිපි දුක් ඛං. දුම්  නස ්ස භාමවො යදොමනස්සං. භුඤමසො ආයාමසො 

උපාොයසො. සම්භවන්තීති නිබ් බත් තන් ති. එවන් ති නිද් දිට් ඨනයනිදස ්සනං. 

මතන අවිජ් ජාදීමහව කාරමණහි, න ඉස් සරනිම්  ානාදීහීති දස් මසති. 

එතස්සාති යථාවුත් තස් ස. යකවලස්සාති අසම් මිස් සස් ස, සකලස් ස වා. 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සාති දුක් ඛසමූහස් ස, න සත් තස් ස න සුඛසුභාදීනං. සමුදයෙොති 

නිබ් බත් ති. යහොතීති සම් භවති. 
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තත් ථ කත ා අවිජ් ජා? දුක් මඛ අඤ් ඤාණං, දුක් ඛසමුදමය අඤ් ඤාණං, 

දුක් ඛනිමරොමධ අඤ් ඤාණං, දුක් ඛනිමරොධ ාමිනියා පටිපදාය අඤ් ඤාණං, 

පුබ් බන් මත අඤ් ඤාණං, අපරන් මත අඤ් ඤාණං, පුබ් බන් තාපරන් මත 

අඤ ්ඤාණං, ඉදප් පච් චයතාපටිච් චසමුප් පන් මනසු ධම් ම සු අඤ් ඤාණං. 

කතම  සඞ් ඛාරා? පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාමරො, අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො, 

ආමනඤ් ජාභිසඞ් ඛාමරො, කායසඞ් ඛාමරො, වචීසඞ් ඛාමරො, චිත් තසඞ් ඛාමරො. 
අට් ඨ කා ාවචරකුසලමචතනා පඤ් ච රූපාවචරකුසලමචතනා 

පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාමරො, ද් වාදස අකුසලමචතනා අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො, 
චතස ්මසො අරූපාවචරකුසලමචතනා ආමනඤ් ජාභිසඞ් ඛාමරො. 

කායසඤ් මචතනා කායසඞ් ඛාමරො, වචීසඤ් මචතනා වචීසඞ් ඛාමරො, 
 මනොසඤ් මචතනා චිත් තසඞ් ඛාමරො. 

තත් ථ සියා – කථං පමනතං ජානිතබ් බං ‘‘ඉම  සඞ් ඛාරා අවිජ් ජාපච් චයා 

මහොන් තී’’ති? අවිජ් ජාභාමව භාවමතො. යස් ස හි දුක් ඛාදීසු අවිජ් ජාසඞ් ඛාතං 
අඤ ්ඤාණං අප් පහීනං මහොති. මසො දුක් මඛ තාව පුබ් බන් තාදීසු ච 
අඤ ්ඤාමණන සංසාරදුක් ඛං සුඛසඤ් ඤාය  මහත් වා තස් මසව මහතුභූමත 
තිවිමධපි සඞ් ඛාමර ආරභති. සමුදමය අඤ් ඤාමණන දුක් ඛමහතුභූමතපි 
තණ් හාපරික් ඛාමර සඞ් ඛාමර සුඛමහතුමතො  ඤ ්ඤ ාමනො ආරභති. 
නිමරොමධ පන  ග් ම  ච අඤ් ඤාමණන දුක් ඛස ්ස අනිමරොධභූමතපි 
 තිවිමසමස දුක් ඛනිමරොධසඤ් ඤී හුත් වා නිමරොධස් ස ච අ ග්  භූමතසුපි 

යඤ ්ඤා රතපාදීසු නිමරොධ ග්  සඤ් ඤී හුත් වා දුක් ඛනිමරොධං 
පත් ථය ාමනො යඤ් ඤා රතපාදිමුමඛන තිවිමධපි සඞ් ඛාමර ආරභති. 

අපිච මසො තාය චතූසු සච් මචසු අප් පහීනාවිජ් ජතාය විමසසමතො 
ජාතිජරාමරො  රණාදිඅමනකාදීනවමවොකිණ් ණම් පි පුඤ් ඤඵලසඞ් ඛාතං 
දුක් ඛං දුක් ඛමතො අජානන් මතො තස් ස අධි  ාය කායවචීචිත් තසඞ් ඛාරමභදං 
පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාරං ආරභති මදවච් ඡරකා මකො විය  රුපපාතං. 
සුඛසම්  තස් සාපි ච තස් ස පුඤ ්ඤඵලස් ස අන් මත  හාපරිළාහජනිකං 
විපරිණා දුක් ඛතං අප් පස් සාදතඤ් ච අපස් සන් මතොපි තප් පච් චයං 

වුත් තප් පකාරම ව පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරං ආරභති සලමභො විය දීපසිඛාභිනිපාතං, 
 ධුබින් දුගිද් මධො විය ච  ධුලිත් තසත් ථධාරාමලහනං. කාමූපමසවනාදීසු ච 
සවිපාමකසු ආදීනවං අපස් සන් මතො සුඛසඤ් ඤාය මචව කිමලසාභිභූතතාය ච 

ද් වාරත් තයප් පවත් තම් පි අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරං ආරභති බාමලො විය ගූථකීළනං, 
 රිතුකාම ො විය ච විසඛාදනං. ආරුප් පවිපාමකසු චාපි 
සඞ් ඛාරවිපරිණා දුක් ඛතං අනවබුජ් ඣ ාමනො සස් සතාදිවිපල් ලාමසන 
චිත් තසඞ් ඛාරභූතං ආමනඤ් ජාභිසඞ් ඛාරං ආරභති දිසාමූළ් මහො විය 

පිසාචන රාභිමුඛ ග්    නං. එවං යස්  ා අවිජ් ජාභාවමතොව සඞ් ඛාරභාමවො, 

න අභාවමතො, තස්  ා ජානිතබ් බම තං ‘‘ඉම  සඞ් ඛාරා අවිජ් ජාපච් චයා 
මහොන් තී’’ති. 
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එත් ථාහ –  ණ් හා  තාව එතං ‘‘අවිජ් ජා සඞ් ඛාරානං පච් චමයො’’ති. කිං 

පනායම කාව අවිජ් ජා සඞ් ඛාරානං පච් චමයො, උදාහු අඤ් මඤපි පච් චයා 

සන් තීති? කිං පමනත් ථ යදි තාව එකාව, එකකාරණවාමදො ආපජ් ජති. අථ 

අඤ ්මඤපි සන් ති, ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා සඞ් ඛාරා’’ති එකකාරණනිද් මදමසො 

නුපපජ් ජතීති? න නුපපජ් ජති. කස ් ා? යස ් ා – 

‘‘එකං න එකමතො ඉධ, නාමනක මනකමතොපි මනො එකං; 
ඵල ත් ථි අත් ථි පන එක-මහතුඵලදීපමන අත් මථො’’. 

භ වා හි කත් ථචි පධානත් තා කත් ථචි පාකටත් තා කත් ථචි 
අසාධාරණත් තා මදසනාවිලාසස් ස ච මවමනයයානඤ් ච අනුරූපමතො 
එකම ව මහතුඤ් ච ඵලඤ් ච දීමපති. තස්  ා අයමිධ අවිජ් ජා විජ් ජ ාමනසුපි 
අඤ ්මඤසු වත් ථාරම්  ණසහජාතධම්  ාදීසු සඞ් ඛාරකාරමණසු 

‘‘අස ්සාදානුපස් සිමනො තණ් හා පවඩ් ඪතී’’ති )සං. නි. 2.52) ච, 

‘‘අවිජ් ජාසමුදයා ආසවසමුදමයො’’ති ( . නි. 1.104) ච වචනමතො 

අඤ ්මඤසම් පි තණ් හාදීනං සඞ් ඛාරමහතූනං මහතූති පධානත් තා, ‘‘අවිද් වා, 

භික් ඛමව, අවිජ් ජා මතො පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරම් පි අභිසඞ් ඛමරොතී’’ති 

පාකටත් තා, අසාධාරණත් තා ච සඞ් ඛාරානං මහතුභාමවන දීපිතාති 
මවදිතබ් බා. එමතමනව ච එමකකමහතුඵලදීපනපරිහාරවචමනන සබ් බත් ථ 
එමකකමහතුඵලදීපමන පමයොජනං මවදිතබ් බන් ති. 

එත් ථාහ – එවං සන් මතපි එකන් තානිට් ඨඵලාය සාවජ් ජාය අවිජ් ජාය 

කථං පුඤ ්ඤාමනඤ් ජාභිසඞ් ඛාරපච් චයත් තං යුජ් ජති? න හි නිම් බබීජමතො 

උච් ඡු උප් පජ් ජතීති. කථං න යුජ් ජිස් සති? මලොකස ්මිඤ ්හි – 

‘‘විරුද් මධො චාවිරුද් මධො ච, සදිසාසදිමසො තථා; 

ධම්  ානං පච් චමයො සිද් මධො, විපාකා එව මත ච න’’. 

ඉති අයං අවිජ් ජා විපාකවමසන එකන් තානිට් ඨඵලා, සභාවවමසන ච 
සාවජ් ජාපි ස ානා සබ් මබසම් පි එමතසං පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරාදීනං යථානුරූපං 
ඨානකිච් චසභාවවිරුද් ධාවිරුද් ධපච් චයවමසන සදිසාසදිසපච් චයවමසන ච 
පච් චමයො මහොතීති මවදිතබ් බා. 

අපිච – 

‘‘චුතූපපාමත සංසාමර, සඞ් ඛාරානඤ් ච ලක් ඛමණ; 
මයො පටිච් චසමුප් පන් න-ධම් ම සු ච විමුය් හති. 

‘‘අභිසඞ් ඛමරොති මසො එමත, සඞ් ඛාමර තිවිමධ යමතො; 

අවිජ් ජා පච් චමයො මතසං, තිවිධානං අයං තමතො. 

‘‘යථාපි නා  ජච් චන් මධො, නමරො අපරිණායමකො; 
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එකදා යාති  ග් ම න, උම්  ග් ම නාපි එකදා. 

‘‘සංසාමර සංසරං බාමලො, තථා අපරිණායමකො; 

කමරොති එකදා පුඤ් ඤං, අපුඤ් ඤ පි එකදා. 

‘‘යදා ච ඤත් වා මසො ධම්  ං, සච් චානි අභිසම ස් සති; 

තදා අවිජ් ජූපස ා, උපසන් මතො චරිස් සතී’’ති. 

සඞ්ඛාරපච්චො විඤ්ඤාණන් ති ඡ විඤ් ඤාණකායා චක් ඛුවිඤ් ඤාණං 
මසොතවිඤ ්ඤාණං ඝානවිඤ ්ඤාණං ජිව් හාවිඤ ්ඤාණං කායවිඤ් ඤාණං 
 මනොවිඤ් ඤාණං. තත් ථ චක් ඛුවිඤ් ඤාණං කුසලවිපාකං අකුසලවිපාකන් ති 
දුවිධං. තථා මසොතඝානජිව් හාකායවිඤ් ඤාණානි.  මනොවිඤ් ඤාණං ද් මව 

විපාක මනොධාතුමයො, තිස් මසො අමහතුක මනොවිඤ් ඤාණධාතුමයො, අට් ඨ 

සමහතුකවිපාකචිත් තානි, පඤ ්ච රූපාවචරානි, චත් තාරි අරූපාවචරානීති 
බාවීසතිවිධං. ඉති සබ් බානි බාත් තිංස මලොකියවිපාකවිඤ් ඤාණානි. 

තත් ථ සියා – කථං පමනතං ජානිතබ් බං ‘‘ඉදං වුත් තප් පකාරං විඤ ්ඤාණං 

සඞ් ඛාරපච් චයා මහොතී’’ති? උපචිතකම්  ාභාමව විපාකාභාවමතො. 

විපාකඤ් මහතං, විපාකඤ ්ච න උපචිතකම්  ාභාමව උප් පජ් ජති. යදි 

උප් පජ් මජයය, සබ් මබසං සබ් බවිපාකානි උප් පජ් මජයයං, න ච උප් පජ් ජන් තීති 

ජානිතබ් බම තං ‘‘සඞ් ඛාරපච් චයා ඉදං විඤ් ඤාණං මහොතී’’ති. සබ් බම ව හි 
ඉදං පවත් තිපටිසන් ධිවමසන ද් මවධා පවත් තති. තත් ථ ද් මව 
පඤ ්චවිඤ ්ඤාණානි ද් මව  මනොධාතුමයො 
මසො නස ්සසහ තාමහතුක මනොවිඤ් ඤාණධාතූති ඉ ානි මතරස 

පඤ ්චමවොකාරභමව පවත් තියංමයව පවත් තන් ති, මසසානි එකූනවීසති තීසු 
භමවසු යථානුරූපං පවත් තියම් පි පටිසන් ධියම් පි පවත් තන් ති. 

‘‘ලද් ධප් පච් චයමිති ධම්   ත් තම තං භවන් තරමුමපති; 

නාස් ස තමතො සඞ් කන් ති, න තමතො මහතුං විනා මහොති’’. 

ඉති මහතං ලද් ධප් පච් චයං රූපාරූපධම්   ත් තං උප් පජ් ජ ානං 

භවන් තරමුමපතීති වුච් චති, න සත් මතො, න ජීමවො. තස් ස ච නාපි අතීතභවමතො 

ඉධ සඞ් කන් ති අත් ථි, නාපි තමතො මහතුං විනා ඉධ පාතුභාමවො. එත් ථ ච 

පුරි ං චවනමතො චුති, පච් ඡි ං භවන් තරාදිපටිසන් ධානමතො පටිසන් ධීති 
වුච් චති. 

එත් ථාහ – නනු එවං අසඞ් කන් තිපාතුභාමව සති මය ඉ ස් මිං 

 නුස් සත් තභාමව ඛන් ධා, මතසං නිරුද් ධත් තා, ඵලප් පච් චයස් ස ච කම්  ස් ස 

තත් ථ අ  නමතො, අඤ ්ඤස ්ස අඤ් ඤමතො ච තං ඵලං සියා. උපභුඤඤ් ජමක ච 
අසති කස ්ස තං ඵලං සියා. තස්  ා න සුන් දරමිදං විධානන් ති. තත්රිදං වුච් චති – 
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‘‘සන් තාමන යං ඵලං එතං, නාඤ් ඤස ්ස න ච අඤ් ඤමතො; 

බීජානං අභිසඞ් ඛාමරො, එතස ්සත් ථස ්ස සාධමකො. 

‘‘ඵලස ්සුප් පත් තියා එව, සිද් ධා භුඤඤ් ජකසම් මුති; 

ඵලුප් පාමදන රුක් ඛස ්ස, යථා ඵලති සම් මුතී’’ති. 

මයොපි වමදයය ‘‘එවං සන් මතපි එමත සඞ් ඛාරා විජ් ජ ානා වා ඵලස් ස 

පච් චයා සියුං අවිජ් ජ ානා වා. යදි ච විජ් ජ ානා, පවත් තික් ඛමණමයව මනසං 

විපාමකන භවිතබ් බං. අථාපි අවිජ් ජ ානා, පවත් තිමතො පුබ් මබ පච් ඡා ච 
නිච් චං ඵලාවහා සියු’’න් ති. මසො එවං වත් තබ් මබො – 

‘‘කතත් තා පච් චයා එමත, න ච නිච් චං ඵලාවහා; 

පාටිමභො ාදිකං තත් ථ, මවදිතබ් බං නිදස් සන’’න් ති. 

විඤ්ඤාණපච්චො නාමරූපන් ති ඉධ මවදනා සඤ් ඤා සඞ් ඛාරක් ඛන් ධා 

නා ං, චත් තාරි ච  හාභූතානි චතුන් නඤ් ච  හාභූතානං උපාදායරූපං රූපං. 
අභාවක බ් භමසයයකානං අණ් ඩජානඤ් ච පටිසන් ධික් ඛමණ වත් ථුදසකං 

කායදසකන් ති වීසති රූපානි, තමයො ච අරූපිමනො ඛන් ධාති එමත මතවීසති 
ධම්  ා විඤ් ඤාණපච් චයා නා රූපන් ති මවදිතබ් බා. සභාවකානං භාවදසකං 

පක් ඛිපිත් වා මතත් තිංස, ඔපපාතිකසත් මතසු බ්රහ්  කායිකාදීනං 
පටිසන් ධික් ඛමණ චක් ඛුමසොතවත් ථුදසකානි ජීවිතින් ද්රියනවකඤ් චාති 

එකූනචත් තාලීස රූපානි, තමයො ච අරූපිමනො ඛන් ධාති එමත ද් වාචත් තාලීස 
ධම්  ා විඤ් ඤාණපච් චයා නා රූපං. කා භමව පන මසසඔපපාතිකානං 
සංමසදජානං වා සභාවකපරිපුණ් ණායතනානං පටිසන් ධික් ඛමණ 

චක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකායවත් ථුභාවදසකානීති සත් තති රූපානි, තමයො ච 
අරූපිමනො ඛන් ධාති එමත මතසත් තති ධම්  ා විඤ් ඤාණපච් චයා නා රූපං. 
එස උක් කංමසො. අවකංමසන පන තංතංදසකවිකලානං තස් ස තස් ස වමසන 
හාමපත් වා හාමපත් වා පටිසන් ධියං විඤ් ඤාණපච් චයා නා රූපසඞ් ඛා 

මවදිතබ් බා. අරූපීනං පන තමයොව අරූපිමනො ඛන් ධා, අසඤ් ඤානං රූපමතො 
ජීවිතින් ද්රියනවකම වාති. එස තාව පටිසන් ධියං නමයො. 

තත් ථ සියා – කථං පමනතං ජානිතබ් බං ‘‘පටිසන් ධිනා රූපං 

විඤ ්ඤාණපච් චයා මහොතී’’ති? සුත් තමතො යුත් තිමතො ච. සුත් මත හි 

‘‘චිත් තානුපරිවත් තිමනො ධම්  ා’’තිආදිනා )ධ. ස. දුක ාතිකා 62) නමයන 
බහුධා මවදනාදීනං විඤ ්ඤාණපච් චයතා සිද් ධා. යුත් තිමතො පන – 

චිත් තමජන හි රූමපන, ඉධ දිට් මඨන සිජ් ඣති; 

අදිට් ඨස ්සාපි රූපස් ස, විඤ ්ඤාණං පච් චමයො ඉති. 

නාමරූපපච්චො සළාෙතනන් ති නා ං වුත් තම ව. ඉධ පන රූපං 
නිය මතො චත් තාරි භූතානි ඡ වත් ථූනි ජීවිතින් ද්රියන් ති එකාදසවිධං. 
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සළායතනං – චක් ඛායතනං, මසොතායතනං, ඝානායතනං, ජිව් හායතනං, 

කායායතනං,  නායතනං. 

තත් ථ සියා – කථං පමනතං ජානිතබ් බං ‘‘නා රූපං සළායතනස් ස 

පච් චමයො’’ති? නා රූපභාමව භාවමතො. තස් ස තස් ස හි නා ස් ස රූපස් ස ච 

භාමව තං තං ආයතනං මහොති, න අඤ් ඤථාති. 

සළාෙතනපච්චොඵස්යසොති – 

‘‘ඡමළව ඵස් සා සඞ් මඛපා, චක් ඛුසම් ඵස් සආදමයො; 

විඤ ්ඤාණමිව බාත් තිංස, විත් ථාමරන භවන් ති මත’’. 

ඵස්සපච්චොයවදනාති – 

‘‘ද් වාරමතො මවදනා වුත් තා, චක් ඛුසම් ඵස් සජාදිකා; 

ඡමළව තා පමභමදන, ඉධ බාත් තිංස මවදනා’’. 

යවදනාපච්චොතණ්හාති – 

‘‘රූපතණ් හාදිමභමදන, ඡ තණ් හා ඉධ දීපිතා; 

එමකකා තිවිධා තත් ථ, පවත් තාකාරමතො  තා. 

‘‘දුක් ඛී සුඛං පත් ථයති, සුඛී භිමයයොපි ඉච් ඡති; 

උමපක් ඛා පන සන් තත් තා, සුඛමිච් මචව භාසිතා. 

‘‘තණ් හාය පච් චයා තස්  ා, මහොන් ති තිස ්මසොපි මවදනා; 

මවදනාපච් චයා තණ් හා, ඉති වුත් තා  මහසිනා’’. 

තණ්හාපච්චො උපාදානන් ති චත් තාරි උපාදානානි – කාමුපාදානං, 

දිට් ඨුපාදානං, සීලබ් බතුපාදානං, අත් තවාදුපාදානං. උපාදානපච්චො භයවොති 
ඉධ කම්  භමවො අධිප් මපමතො. උපපත් තිභමවො පන පදුද් ධාරවමසන වුත් මතො. 

භවපච්චොජාතීති කම්  භවපච් චයා පටිසන් ධිඛන් ධානං පාතුභාමවො. 

තත් ථ සියා – කථං පමනතං ජානිතබ් බං ‘‘භමවො ජාතියා පච් චමයො’’ති 

මච? බාහිරපච් චයස ත් මතපි හීනපණීතාදිවිමසසදස් සනමතො. බාහිරානඤ් හි 
ජනකජනනිසුක් කමසොණිතාහාරාදීනං පච් චයානං ස ත් මතපි සත් තානං 
ය කානම් පි සතං හීනප් පණීතතාදිවිමසමසො දිස් සති. මසො ච න අමහතුමකො 

සබ් බදා ච සබ් මබසඤ් ච අභාවමතො, න කම්  භවමතො අඤ් ඤමහතුමකො 
තදභිනිබ් බත් තකසත් තානං අජ් ඣත් තසන් තාමන අඤ් ඤස් ස කාරණස් ස 
අභාවමතොති කම්  භවමහතුමකොමයව. කම්  ඤ් හි සත් තානං 

හීනප් පණීතතාදිවිමසසස් ස මහතු. මතනාහ භ වා – ‘‘කම්  ං සත් මත විභජති, 

යදිදං හීනප් පණීතතායා’’ති ) . නි. 3.289). 
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ජාතිපච්චො ජරාමරණන් තිආදීසු යස්  ා අසති ජාතියා ජරා රණං නා  

මසොකාදමයො වා ධම්  ා න මහොන් ති, ජාතියා පන සති ජරා රණඤ් මචව 

ජරා රණසඞ් ඛාතදුක් ඛධම්  ඵුට් ඨස ්ස ච බාලස් ස ජරා රණාභිසම් බන් ධා වා 
මතන මතන දුක් ඛධම් ම න ඵුට් ඨස් ස අනභිසම් බන් ධා වා මසොකාදමයො ච 

ධම්  ා මහොන් ති, තස්  ා අයං ජාති ජරා රණස් ස මචව මසොකාදීනඤ් ච 
පච් චමයො මහොතීති මවදිතබ් බා. 

යසොතථාභාවියතනචිත්යතනාතිආදීසු පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාොති 

එතස ්ස ඤාණස් ස අධි  ාය, පත් තියාති වුත් තං මහොති. අයනකවිහිතන් ති 

අමනකවිධං නානප් පකාරං, අමනමකහි වා පකාමරහි පවත් තිතං, 

සංවණ් ණිතන් ති අත් මථො. පුබ්යබනිවාසන් ති ස නන් තරාතීතං භවං ආදිං 

කත් වා තත් ථ තත් ථ නිවුත් ථසන් තානං. අනුස්සරතීති ඛන් ධපටිපාටිවමසන 
චුතිපටිසන් ධිවමසන වා අනු න් ත් වා අනු න් ත් වා සරති. ඉ ඤ් හි 
පුබ් මබනිවාසං ඡ ජනා අනුස ්සරන් ති තිත් ථියා පකතිසාවකා  හාසාවකා 

අග්  සාවකා පච් මචකබුද් ධා බුද් ධාති. තත් ථ තිත්ථිො චත් තාලීසංමයව 

කප් මප අනුස් සරන් ති, න තමතො පරං. කස්  ා? දුබ් බලපඤ් ඤත් තා. මතසඤ ්හි 

නා රූපපරිච් මඡදවිරහිතත් තා දුබ් බලා පඤ් ඤා මහොති. පකතිසාවකා 
කප් පසතම් පි කප් පසහස ්සම් පි අනුස් සරන් තිමයව බලවපඤ් ඤත් තා. අසීති 

මහාසාවකා සතසහස් සකප් මප අනුස ්සරන් ති. ද් මව අග්ගසාවකා 

එක සඞ් මඛයයං කප් පසතසහස් සඤ ්ච. පච්යචකබුද්ධා ද් මව අසඞ් මඛයයානි 

සතසහස් සඤ ්ච. එත් තමකො හි මතසං අභිනීහාමරො. බුද්ධානං පන පරිච් මඡමදො 

නා  නත් ථි. තිත් ථියා ච ඛන් ධපටිපාටිම ව සරන් ති, පටිපාටිං මුඤ ්චිත් වා 
චුතිපටිසන් ධිවමසන සරිතුං න සක් මකොන් ති. යථා අන් ධා යට් ඨිං 

අමුඤ් චිත් වාව  ච් ඡන් ති, එවං මත ඛන් ධපටිපාටිං අමුඤ් චිත් වාව සරන් ති. 

පකතිසාවකා ඛන් ධපටිපාටියාපි අනුස් සරන් ති, චුතිපටිසන් ධිවමසනාපි 

සඞ් ක න් ති, තථා අසීති  හාසාවකා. ද් වින් නං පන අග්  සාවකානං 
ඛන් ධපටිපාටිකිච් චං නත් ථි. එකස් ස අත් තභාවස් ස චුතිං දිස් වා පටිසන් ධිං 

පස් සන් ති, පුන අපරස් ස චුතිං දිස ්වා පටිසන් ධින් ති එවං 

චුතිපටිසන් ධිවමසමනව සඞ් ක න් තා  ච් ඡන් ති, තථා පච් මචකබුද් ධා. 

බුද් ධානං පන මනව ඛන් ධපටිපාටිකිච් චං, න චුතිපටිසන් ධිවමසන 
සඞ් ක නකිච් චං අත් ථි. මතසඤ් හි අමනකාසු කප් පමකොටීසු මහට් ඨා වා උපරි 

වා යං යං ඨානං ඉච් ඡන් ති, තං තං පාකටම ව මහොති. තස්  ා අමනකාපි 

කප් පමකොටිමයො සඞ් ඛිපිත් වා යං යං ඉච් ඡන් ති, තත් ථ තත් මථව ඔක් ක න් තා 
සීමහොක් කන් තවමසන  ච් ඡන් ති. එවං  ච් ඡන් තානඤ් ච මනසං ඤාණං 
අන් තරන් තරාසු ජාතීසු අසජ් ජ ානං ඉච් ඡිතිච් ඡිතට් ඨානම ව  ණ් හාති. 

ඉම සු පන ඡසු පුබ් මබනිවාසං අනුස් සරන් මතසු තිත් ථියානං 

පුබ් මබනිවාසදස් සනං ඛජ් මජොපනකප් පභාසදිසං හුත් වා උපට් ඨාති, 

පකතිසාවකානං දීපප් පභාසදිසං,  හාසාවකානං උක් කාපභාසදිසං, 

අග්  සාවකානං ඔසධිතාරකාපභාසදිසං, පච් මචකබුද් ධානං චන් දප් පභාසදිසං. 
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පටුන 

බුද් ධානං රස ්මිසහස් සපටි ණ් ඩිතසරදසූරිය ණ් ඩලසදිසං හුත් වා උපට් ඨාති. 
තිත් ථියානං පුබ් මබනිවාසානුස් සරණං අන් ධානං යට් ඨිමකොටි  නං විය 

මහොති. පකතිසාවකානං දණ් ඩකමසතු  නං විය,  හාසාවකානං 

ජඞ් ඝමසතු  නං විය, අග්  සාවකානං සකටමසතු  නං විය, 

පච් මචකබුද් ධානං ජඞ් ඝ ග්    නං විය, බුද් ධානං  හාසකට ග්    නං 
විය මහොති. ඉ ස ්මිං පන අධිකාමර සාවකානං පුබ් මබනිවාසානුස් සරණං 
අධිප් මපතං. 

තස්  ා එවං අනුස් සරිතුකාම න ආදිකම් මිමකන භික් ඛුනා පච් ඡාභත් තං 
පිණ් ඩපාතපටික් කන් මතන රමහො මතන පටිසල් ලීමනන පටිපාටියා චත් තාරි 

ඣානානි ස ාපජ් ජිත් වා අභිඤ් ඤාපාදකජ් ඣානමතො වුට් ඨාය වුත් තනමයන 
පටිච් චසමුප් පාදං පච් චමවක් ඛිත් වා සබ් බපච් ඡි ා නිසජ් ජා ආවජ් ජිතබ් බා. 
තමතො ආසනපඤ් ඤාපනං මසනාසනප් පමවසනං පත් තචීවරපටිසා නං 
මභොජනකාමලො  ා මතො ආ  නකාමලො  ාම  පිණ් ඩාය චරිතකාමලො  ා ං 
පිණ් ඩාය පවිට් ඨකාමලො විහාරමතො නික් ඛ නකාමලො 
මචතියමබොධිවන් දනකාමලො පත් තමධොවනකාමලො පත් තපටිග්  හණකාමලො 
පත් තපටිග්  හණමතො යාව මුඛමධොවනා කතකිච් චං පච් චූසකාමල 

කතකිච් චං,  ජ් ඣි යාම  පඨ යාම  කතකිච් චන් ති එවං 
පටිමලො ක් කම න සකලං රත් තින් දිවං කතකිච් චං ආවජ් ජිතබ් බං. එත් තකං 

පන පකතිචිත් තස් සපි පාකටං මහොති, පරිකම්  ස ාධිචිත් තස ්ස පන 

අතිපාකටම ව. සමච පමනත් ථ කිඤ් චි න පාකටං මහොති, පුන පාදකජ් ඣානං 
ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය ආවජ් ජිතබ් බං. එත් තමකන දීමප ජලිමත විය පාකටං 

මහොති. එවං පටිමලො ක් කම මනව දුතියදිවමසපි 
තතියචතුත් ථපඤ් ච දිවමසසුපි දසාමහපි අද් ධ ාමසපි  ාමසපි සංවච් ඡමරපි 
කතකිච් චං ආවජ් ජිතබ් බං. එමතමනව උපාමයන දස වස් සානි වීසති 

වස් සානීති යාව ඉ ස් මිං භමව අත් තමනො පටිසන් ධි, තාව ආවජ් ජන් මතන 
පුරි භමව චුතික් ඛමණ පවත් තං නා රූපං ආවජ් ජිතබ් බං. පමහොති හි 
පණ් ඩිමතො භික් ඛු පඨ වාමරමනව පටිසන් ධිං උග් ඝාමටත් වා චුතික් ඛමණ 
නා රූපං ආරම්  ණං කාතුං. යස්  ා පන පුරි භමව නා රූපං අමසසං 

නිරුද් ධං, ඉධ අඤ් ඤං උප් පන් නං, තස්  ා තං ඨානං ආහුන් දරිකං 
අන් ධත මිව මහොති සුදුද් දසං දුප් පඤ් මඤන. මතනාපි ‘‘න සක් මකො හං 
පටිසන් ධිං උග් ඝාමටත් වා චුතික් ඛමණ නා රූපාරම්  ණං කාතු’’න් ති 
ධුරනික් මඛමපො න කාතබ් මබො. තමදව පන පාදකජ් ඣානං පුනප් පුනං 
ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය වුට් ඨාය තං ඨානං ආවජ් ජිතබ් බං. 

එවං කමරොන් මතො හි මසයයථාපි නා  බලවා පුරිමසො 
කූටා ාරකණ් ණිකත් ථාය  හාරුක් ඛං ඡින් දන් මතො 
සාඛාපලාසච් මඡදන ත් මතමනව ඵරසුධාරාය විපන් නාය  හාරුක් ඛං 
ඡින් දිතුං අසක් මකොන් මතොපි ධුරනික් මඛපං අකත් වාව කම්  ාරසාලං  න් ත් වා 

තිඛිණං ඵරසුං කාරාමපත් වා පුන ආ න් ත් වා ඡින් මදයය, පුන විපන් නාය ච 
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පුනපි තමථව කාමරත් වා ඡින් මදයය, මසො එවං ඡින් දන් මතො ඡින් නස ්ස 
ඡින් නස ්ස පුන මඡත් තබ් බාභාවමතො අඡින් නස ්ස ච මඡදනමතො නචිරස් මසව 

 හාරුක් ඛං පාමතයය, එවම ව පාදකජ් ඣානා වුට් ඨාය පුබ් මබ ආවජ් ජිතං 
අනාවජ් ජිත් වා පටිසන් ධිම ව ආවජ් ජන් මතො තං නචිරස් මසව පටිසන් ධිං 
උග් ඝාමටත් වා චුතික් ඛමණ නා රූපං ආරම්  ණං කමරයයාති. තත් ථ 
පච් ඡි නිසජ් ජමතො පභුඤති යාව පටිසන් ධිමතො ආරම්  ණං කත් වා පවත් තං 

ඤාණං පුබ් මබනිවාසඤාණං නා  න මහොති, තං පන පරිකම්  ස ාධිඤාණං 

නා  මහොති. ‘‘අතීතංසඤාණ’’න් ති මපතං එමක වදන් ති. තං 
අතීතංසඤාණස ්ස රූපාවචරත් තා රූපාවචරං සන් ධාය වචනං න යුජ් ජති. යදා 
පනස ්ස භික් ඛුමනො පටිසන් ධිං අතික් කම්   චුතික් ඛමණ පවත් තං නා රූපං 
ආරම්  ණං කත් වා  මනොද් වාරාවජ් ජනං උප් පජ් ජිත් වා පුබ් මබ වුත් තනමයන 

අප් පනාචිත් තං උප් පජ් ජති, තදාස් ස මතන චිත් මතන සම් පයුත් තං ඤාණං 
පුබ් මබනිවාසානුස් සතිඤාණං නා . මතන ඤාමණන සම් පයුත් තාය සතියා 
පුබ් මබනිවාසං අනුස් සරති. 

තත් ථ යසෙයථිදන් ති ආරද් ධප් පකාරදස් සනත් මථ නිපාමතො. මතමනව 

ය් වායං පුබ් මබනිවාමසො ආරද් මධො, තස් ස පකාරප් පමභදං දස් මසන් මතො 

එකම්පි ජාතින් තිආදි ාහ. තත් ථ එකම්පි ජාතින් ති එකම් පි පටිසන් ධිමූලං 

චුතිපරිමයොසානං එකභවපරියාපන් නං ඛන් ධසන් තානං. එස නමයො ද්යවපි

ජාතියෙොතිආදීසු. අයනයකපි සංවට්ටකප්යපතිආදීසු පන පරිහාය ාමනො 
කප් මපො සංවට් ටකප් මපො තදා සබ් මබසං බ්රහ්  මලොමක සන් නිපතනමතො. 
වඩ් ඪ ාමනො කප් මපො විවට් ටකප් මපො තදා බ්රහ්  මලොකමතො සත් තානං 
විවට් ටනමතො. තත් ථ සංවට් මටන සංවට් ටට් ඨායී  හිමතො මහොති 

තංමූලකත් තා. විවට් මටන ච විවට් ටට් ඨායී. එවඤ් හි සති ‘‘චත් තාරි ානි, 

භික් ඛමව, කප් පස් ස අසඞ් මඛයයයානි. කත ානි චත් තාරි? යදා, භික් ඛමව, 

කප් මපො සංවට් ටති, තං න සුකරං සඞ් ඛාතුං. යදා, භික් ඛමව, කප් මපො 

සංවට් මටො තිට් ඨති…මප.… යදා, භික් ඛමව, කප් මපො විවට් ටති…මප.… යදා, 

භික් ඛමව, කප් මපො විවට් මටො තිට් ඨති, තං න සුකරං සඞ් ඛාතු’’න් ති )අ. නි. 

4.156) වුත් තානි චත් තාරි අසඞ් මඛයයානි පරිග්  හිතානි මහොන් ති. 

තත් ථ තමයො සංවට් ටා – මතමජොසංවට් මටො, ආමපොසංවට් මටො, 

වාමයොසංවට් මටොති. තිස් මසො සංවට් ටසී ා – ආභස් සරා, සුභකිණ් හා, 

මවහප් ඵලාති. යදා කප් මපො මතමජන සංවට් ටති, ආභස් සරමතො මහට් ඨා 

අග් ගිනා ඩය් හති. යදා ආමපන සංවට් ටති, සුභකිණ් හමතො මහට් ඨා උදමකන 

විලීයති. යදා වායුනා සංවට් ටති, මවහප් ඵලමතො මහට් ඨා වාමතන 
විද් ධංසීයති. විත් ථාරමතො පන සදාපි එකං බුද් ධක් මඛත් තං විනස ්සති. 

බුද් ධක් මඛත් තං නා  තිවිධං මහොති – ජාතික් මඛත් තං, ආණාක් මඛත් තං, 

විසයක් මඛත් තඤ් ච. තත් ථ ජාතික්යඛත්තං දසසහස් සචක් කවාළපරියන් තං 

මහොති, යං තථා තස් ස පටිසන් ධි හණාදීසු කම් පති. ආණාක්යඛත්තං 

මකොටිසතසහස් සචක් කවාළපරියන් තං, යත් ථ රතනපරිත් තං, ඛන් ධපරිත් තං, 
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ධජග්  පරිත් තං, ආටානාටියපරිත් තං, ම ොරපරිත් තන් ති ඉම සං පරිත් තානං 

ආනුභාමවො වත් තති. විසෙක්යඛත්තං අනන් ත පරි ාණං, යං ‘‘යාවතා වා 

පන ආකඞ් මඛය් යා’’ති )අ. නි. 3.81) වුත් තං. තත් ථ යං යං තථා මතො 

ආකඞ් ඛති, තං තං ජානාති. එවම මතසු තීසු බුද් ධක් මඛත් මතසු එකං 

ආණාක් මඛත් තං විනස් සති, තස් මිං පන විනස ්සන් මත ජාතික් මඛත් තං 

විනට් ඨම ව මහොති, විනස ්සන් තඤ් ච එකමතොව විනස් සති, සණ් ඨහන් තඤ් ච 
එකමතොව සණ් ඨහති. 

තස් මසවං විනාමසො ච සණ් ඨහනඤ් ච මවදිතබ් බං – යස ්මිං ස මය 

කප් මපො අග් ගිනා නස් සති, ආදිමතොව කප් පවිනාසක හාම මඝො වුට් ඨහිත් වා 
මකොටිසතසහස් සචක් කවාමළ එකං  හාවස් සං වස් සති.  නුස් සා තුට් ඨා 
සබ් බබීජානි නීහරිත් වා වපන් ති. සස් මසසු පන ම ොඛායිතක ත් මතසු ජාමතසු 

 ද්රභරවං රවන් මතො එකබින් දු ත් තම් පි න වස් සති, තදා පච් ඡින් නං 
පච් ඡින් නම ව වස් සං මහොති. වස් සූපජීවිමනො සත් තා කම න බ්රහ්  මලොමක 

නිබ් බත් තන් ති, පුප් ඵඵලූපජීවිනිමයො ච මදවතා. එවං දීමඝ අද් ධාමන 
වීතිවත් මත තත් ථ තත් ථ උදකං පරික් ඛයං  ච් ඡති. අථානුක් කම න 

 ච් ඡකච් ඡපාපි කාලං කත් වා බ්රහ්  මලොමක නිබ් බත් තන් ති, 
මනරයිකසත් තාපි. තත් ථ ‘‘මනරයිකා සත් ත සූරියපාතුභාමව 

විනස ්සන් තී’’ති එමක. ඣානං විනා නත් ථි බ්රහ්  මලොමක නිබ් බත් ති, 

එමතසඤ් ච මකචි දුබ් භික් ඛපීළිතා, මකචි අභබ් බා ඣානාධි  ාය, මත කථං 

තත් ථ නිබ් බත් තන් තීති? මදවමලොමක පටිලද් ධජ් ඣානවමසන. තදා හි 
‘‘වස ්සසතසහස් සස් ස අච් චමයන කප් පවුට් ඨානං භවිස ්සතී’’ති මලොකබූහා 
නා  කා ාවචරමදවා මුත් තසිරා විකිණ් ණමකසා රුදමුඛා අස ්සූනි හත් මථහි 
පුඤ ්ඡ ානා රත් තවත් ථනිවත් ථා අතිවිය විරූපමවසධාරිමනො හුත් වා 

 නුස් සපමථ විචරන් තා එවං ආමරොමචන් ති – ‘‘ ාරිසා,  ාරිසා, ඉමතො 

වස් සසතසහස් සස් ස අච් චමයන කප් පවුට් ඨානං භවිස් සති, අයං මලොමකො 

විනස ්සිස් සති,  හාසමුද් මදොපි උස් සුස් සිස ්සති, අයඤ් ච  හාපථවී සිමනරු ච 

පබ් බතරාජා උද් දය් හිස් සන් ති විනස් සිස් සන් ති, යාව බ්රහ්  මලොකා 

මලොකවිනාමසො භවිස් සති. ම ත් තං,  ාරිසා, භාමවථ. කරුණං… මුදිතං… 

උමපක් ඛං,  ාරිසා, භාමවථ.  ාතරං උපට් ඨහථ, පිතරං උපට් ඨහථ, කුමල 
මජට් ඨාපචායිමනො මහොථා’’ති. මතසං වචනං සුත් වා මයභුඤමයයන  නුස ්සා ච 
භුඤම්  ා මදවා ච සංමව ජාතා අඤ් ඤ ඤ් ඤං මුදුචිත් තා හුත් වා ම ත් තාදීනි 
පුඤ ්ඤානි කරිත් වා මදවමලොමක නිබ් බත් තන් ති. තත් ථ දිබ් බසුධාමභොජනං 
භුඤඤ ්ජිත් වා වාමයොකසිමණ පරිකම්  ං කත් වා ඣානං පටිලභන් ති. තදඤ් මඤ 
පන අපරපරියමවදනීමයන කම් ම න මදවමලොමක නිබ් බත් තන් ති. 
අපරපරියමවදනීයකම්  රහිමතො හි සංසාමර සංසරන් මතො නා  සත් මතො 
නත් ථි. මතපි තත් ථ තමථව ඣානං පටිලභන් ති. එවං මදවමලොමක 
පටිලද් ධජ් ඣානවමසන සබ් මබපි බ්රහ්  මලොමක නිබ් බත් තන් තීති. 
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වස් සූපච් මඡදමතො පන උද් ධං දීඝස් ස අද් ධුමනො අච් චමයන දුතිමයො 

සූරිමයො පාතුභවති, තස් මිං පාතුභූමත මනව රත් තිපරිච් මඡමදො, න 

දිවාපරිච් මඡමදො පඤ් ඤායති. එමකො සූරිමයො උමදති, එමකො අත් ථං  ච් ඡති, 
අවිච් ඡින් නසූරියසන් තාමපොව මලොමකො මහොති. යථා ච පකතිසූරිමය 

සූරියමදවපුත් මතො මහොති, එවං කප් පවිනාසකසූරිමය නත් ථි. තත් ථ 
පකතිසූරිමය වත් ත ාමන ආකාමස වලාහකාපි ධූ සිඛාපි චරන් ති. 
කප් පවිනාසකසූරිමය වත් ත ාමන වි තධූ වලාහකං ආදාස ණ් ඩලං විය 
නිම්  ලං නභං මහොති. ඨමපත් වා පඤ් ච  හානදිමයො මසසකුන් නදීආදීසු 
උදකං සුස ්සති. 

තමතොපි දීඝස් ස අද් ධුමනො අච් චමයන තතිමයො සූරිමයො පාතුභවති, යස් ස 

පාතුභාවා  හානදිමයොපි සුස් සන් ති. 

තමතොපි දීඝස් ස අද් ධුමනො අච් චමයන චතුත් මථො සූරිමයො පාතුභවති, යස් ස 

පාතුභාවා හි වති  හානදීනං පභවා – ‘‘සීහපපාතමනො, හංසපාතමනො, 

කණ් ණමුණ් ඩමකො, රථකාරදමහො, අමනොතත් තදමහො, ඡද් දන් තදමහො, 
කුණාලදමහො’’ති ඉම  සත් ත  හාසරා සුස් සන් ති. 

තමතොපි දීඝස් ස අද් ධුමනො අච් චමයන පඤ් චම ො සූරිමයො පාතුභවති, 
යස් ස පාතුභාවා අනුපුබ් මබන  හාසමුද් මද අඞ් ගුලිපබ් බමත න ත් තම් පි 
උදකං න සණ් ඨාති. 

තමතොපි දීඝස් ස අද් ධුමනො අච් චමයන ඡට් මඨො සූරිමයො පාතුභවති, යස් ස 
පාතුභාවා සකලචක් කවාළං එකධූ ං මහොති පරියාදින් නසිමනහං ධූම න. 

යථා චිදං, එවං මකොටිසතසහස් සචක් කවාළානිපි. 

තමතොපි දීඝස් ස අද් ධුමනො අච් චමයන සත් තම ො සූරිමයො පාතුභවති, 
යස් ස පාතුභාවා සකලචක් කවාළං එකජාලං මහොති සද් ධිං 
මකොටිසතසහස් සචක් කවාමළහි. මයොජනසතිකාදිමභදානි සිමනරුකූටානිපි 
පලුජ් ජිත් වා ආකාමසමයව අන් තරධායන් ති. සා අග් ගිජාලා උට් ඨහිත් වා 
චාතු හාරාජිමක  ණ් හාති. තත් ථ කනකවි ානරතනවි ාන ණිවි ානානි 
ඣාමපත් වා තාවතිංසභවනං  ණ් හාති. එමතමනව උපාමයන යාව 
පඨ ජ් ඣානභූමිං  ණ් හාති. තත් ථ තමයොපි. බ්රහ්  මලොමක ඣාමපත් වා 

ආභස ්සමර ආහච් ච තිට් ඨති. සා යාව අණු ත් තම් පි සඞ් ඛාර තං අත් ථි, තාව 
න නිබ් බායති. සබ් බසඞ් ඛාරපරික් ඛයා පන සප් පිමතලඣාපනග් ගිසිඛා විය 
ඡාරිකම් පි අනවමසමසත් වා නිබ් බායති. මහට් ඨාආකාමසන සහ 
උපරිආකාමසො එමකො මහොති  හන් ධකාමරො. 

අථ දීඝස් ස අද් ධුමනො අච් චමයන  හාම මඝො උට් ඨහිත් වා පඨ ං සුඛු ං 
සුඛු ං වස් සති. අනුපුබ් මබන කුමුදනාළයට් ඨිමුසලතාලක් ඛන් ධාදිප් ප ාණාහි 
ධාරාහි වස් සන් මතො මකොටිසතසහස් සචක් කවාමළසු සබ් බං දඩ් ඪට් ඨානං 
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පූමරත් වා අන් තරධායති. තං උදකං මහට් ඨා ච තිරියඤ් ච වාමතො 
සමුට් ඨහිත් වා ඝනං කමරොති පරිවටු ං පදුමිනිපත් මත උදකබින් දුසදිසං. කථං 

තාව  හන් තං උදකරාසිං ඝනං කමරොතීති මච? විවරසම් පදානමතො. තං හිස් ස 
තහිං තහිං විවරං මදති. තං එවං වාමතන සම් පිණ් ඩිය ානං ඝනං කරිය ානං 
පරික් ඛය ානං අනුපුබ් මබන මහට් ඨා ඔතරති. ඔතිණ් මණ ඔතිණ් මණ උදමක 

බ්රහ්  මලොකට් ඨාමන බ්රහ්  මලොකා, උපරි චතුකා ාවචරමදවමලොකට් ඨාමන ච 
මදවමලොකා පාතුභවන් ති. පුරි පථවිට් ඨානං ඔතිණ් මණ පන බලවවාතා 
උප් පජ් ජන් ති. මත තං පිහිතද් වාමර ධ කරමණ ඨිතඋදකමිව නිරුස් සාසං 
කත් වා රුම් භන් ති.  ධුමරොදකං පරික් ඛයං  ච් ඡ ානං උපරි රසපථවිං 
සමුට් ඨාමපති. සා වණ් ණසම් පන් නා මචව මහොති  න් ධරසසම් පන් නා ච 
නිරුදකපායාසස් ස උපරි පටලං විය. තදා ච ආභස් සරබ්රහ්  මලොමක 

පඨ තරාභිනිබ් බත් තා සත් තා ආයුක් ඛයා වා පුඤ් ඤක් ඛයා වා තමතො චවිත් වා 
ඉධූපපජ් ජන් ති. මත මහොන් ති සයංපභා අන් තලික් ඛචරා. මත 

අග්ගඤ්ඤසුත්යත (දී. නි. 3.120) වුත් තනමයන තං රසපථවිං සායිත් වා 
තණ් හාභිභූතා ආලුප් පකාරකං පරිභුඤඤ් ජිතුං උපක් ක න් ති. 

අථ මතසං සයංපභා අන් තරධායති, අන් ධකාමරො මහොති. මත අන් ධකාරං 
දිස ්වා භායන් ති. තමතො මනසං භයං නාමසත් වා සූරභාවං ජනයන් තං 
පරිපුණ් ණපඤ ්ඤාසමයොජනං සූරිය ණ් ඩලං පාතුභවති. මත තං දිස් වා 
‘‘ආමලොකං පටිලභිම් හා’’ති හට් ඨතුට් ඨා හුත් වා ‘‘අම් හාකං භීතානං භයං 

නාමසත් වා සූරභාවං ජනයන් මතො උට් ඨිමතො, තස්  ා සූරිමයො මහොතූ’’ති 
සූරිමයොත් මවවස් ස නා ං කමරොන් ති. අථ සූරිමය දිවසං ආමලොකං කත් වා 

අත් ථඞ්  මත ‘‘යම් පි ආමලොකං ලභිම් හ, මසොපි මනො නට් මඨො’’ති පුන භීතා 

මහොන් ති, මතසං එවං මහොති ‘‘සාධු වතස් ස සමච අඤ් ඤං ආමලොකං 
ලමභයයා ා’’ති. මතසං චිත් තං ඤත් වා විය එකූනපඤ් ඤාසමයොජනං 
චන් ද ණ් ඩලං පාතුභවති. මත තං දිස් වා භිමයයොමසො ත් තාය හට් ඨතුට් ඨා 

හුත් වා ‘‘අම් හාකං ඡන් දං ඤත් වා විය උට් ඨිමතො, තස්  ා චන් මදො මහොතූ’’ති 
චන් මදොත් මවවස් ස නා ං කමරොන් ති. 

එවං චන් දි සූරිමයසු පාතුභූමතසු නක් ඛත් තානි තාරකරූපානි 

පාතුභවන් ති. තමතො පභුඤති රත් තින් දිවා පඤ් ඤායන් ති අනුක් කම න ච 
 ාසද් ධ ාසඋතුසංවච් ඡරා. චන් දි සූරියානං පන පාතුභූතදිවමසමයව 

සිමනරුචක් කවාළහි වන් තපබ් බතා පාතුභවන් ති. මත ච මඛො අපුබ් බං 

අචරි ං ඵග් ගුණපුණ් ණ දිවමසමයව පාතුභවන් ති. කථං? යථා නා  

කඞ් ගුභත් මත පච් ච ාමන එකප් පහාමරමනව පුබ් බුළකා උට් ඨහන් ති, එමක 

පමදසා ථූපථූපා මහොන් ති, එමක නින් නනින් නා එමක ස ස ා, එවම වං 
ථූපථූපට් ඨාමන පබ් බතා මහොන් ති නින් නනින් නට් ඨාමන සමුද් දා 
ස ස ට් ඨාමන දීපාති. 

අථ මතසං සත් තානං රසපථවිං පරිභුඤඤ් ජන් තානං කම න එකච් මච 

වණ් ණවන් මතො, එකච් මච දුබ් බණ් ණා මහොන් ති. තත් ථ වණ් ණවන් මතො 
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දුබ් බණ් මණ අති ඤ් ඤන් ති. මතසං අති ානපච් චයා සා රසපථවී 

අන් තරධායති, භූමිපප් පටමකො පාතුභවති. අථ මතසං මතමනව නමයන 

මසොපි අන් තරධායති, පදාලතා පාතුභවති. මතමනව නමයන සාපි 

අන් තරධායති, අකට් ඨපාමකො සාලි පාතුභවති අකමණො අථුමසො සුද් මධො 
සු න් ධා තණ් ඩුලප් ඵමලො. තමතො මනසං භාජනානි උප් පජ් ජන් ති. මත සාලිං 
භාජමන ඨමපත් වා පාසාණපිට් ඨියං ඨමපන් ති. සයම ව ජාලාසිඛා 
උට් ඨහිත් වා තං පචති. මසො මහොති ඔදමනො සු නජාතිපුප් ඵසදිමසො. න තස් ස 

සූමපන වා බයඤ් ජමනන වා කරණීයං අත් ථි, යං යං රසං භුඤඤ් ජිතුකා ා 

මහොන් ති, තං තං රමසොව මහොති. මතසං තං ඔළාරිකං ආහාරං ආහරයතං 
තමතො පභුඤති මුත් තකරීසං සඤ් ජායති. අථ මනසං තස් ස නික් ඛ නත් ථාය 

වණමුඛානි පභිජ් ජන් ති. පුරිසස ්ස පුරිසභාමවො, ඉත් ථියා ඉත් ථිභාමවො 

පාතුභවති. තත්ර සුදං ඉත් ථී පුරිසං, පුරිමසො ච ඉත් ථිං අතිමවලං 
උපනිජ් ඣායති. මතසං අතිමවලං උපනිජ් ඣායනපච් චයා කා පරිළාමහො 
උප් පජ් ජති. තමතො ම ථුනං ධම්  ං පටිමසවන් ති. මත 

අසද් ධම්  පටිමසවනපච් චයා විඤ ්ඤූහි  රහිය ානා විමහඨිය ානා තස් ස 
අසද් ධම්  ස් ස පටිච් ඡාදනමහතු අ ාරානි කමරොන් ති. මත අ ාරං 
අජ් ඣාවස ානා අනුක් කම න අඤ් ඤතරස ්ස අලසජාතිකස් ස සත් තස් ස 
දිට් ඨානු තිං ආපජ් ජන් තා සන් නිධිං කමරොන් ති. තමතො පභුඤති කමණොපි 

ථුමසොපි තණ් ඩුලං පරිමයොනන් ධති, ලායිතට් ඨානම් පි න පටිවිරූහති. මත 

සන් නිපතිත් වා අනුත් ථුනන් ති ‘‘පාපකා වත මභො ධම්  ා සත් මතසු පාතුභූතා, 

 යඤ් හි පුබ් මබ  මනො යා අහුම් හා’’ති අග්ගඤ්ඤසුත්යත (දී. නි. 3.128) 

වුත් තනමයන විත් ථාමරතබ් බං. තමතො  රියාදං ඨමපන් ති. 

අථ අඤ් ඤතමරො සත් මතො අඤ් ඤස ්ස භා ං අදින් නං ආදියති. තං 
ද් වික් ඛත් තුං පරිභාසිත් වා තතියවාමර පාණිමලඩ් ඩුදණ් මඩහි පහරන් ති. මත 
එවං අදින් නාදාන රහමුසාවාදදණ් ඩාදාමනසු උප් පන් මනසු සන් නිපතිත් වා 

චින් තයන් ති ‘‘යංනූන  යං එකං සත් තං සම්  න් මනයයා , මයො මනො සම්  ා 

ඛීයිතබ් බං ඛීමයයය,  රහිතබ් බං  රමහයය, පබ් බාමජතබ් බං පබ් බාමජය් ය. 
 යං පනස් ස සාලීනං භා ං අනුපදස් සා ා’’ති. එවං කතසන් නිට් ඨාමනසු පන 
සත් මතසු ඉ ස ්මිං තාව කප් මප අයම ව භ වා මබොධිසත් තභූමතො මතන 
ස මයන මතසු සත් මතසු අභිරූපතමරො ච දස් සනීයතමරො ච  මහසක් ඛතමරො 
ච බුද් ධිසම් පන් මනො පටිබමලො නිග්  හපග්  හං කාතුං. මත තං 
උපසඞ් කමිත් වා යාචිත් වා සම්  න් නිංසු. මසො ‘‘මතන  හාජමනන 

සම්  මතොති මහාසම්මයතො, මඛත් තානං අධිපතීති ඛත්තියෙො, ධම් ම න 

සම න පමර රඤ් මජතීති රාජා’’ති තීහි නාම හි පඤ් ඤායිත් ථ. යඤ් හි 

මලොමක අච් ඡරියට් ඨානං, මබොධිසත් මතොව තත් ථ ආදිපුරිමසොති. එවං 
මබොධිසත් තං ආදිං කත් වා ඛත් තිය ණ් ඩමල සණ් ඨිමත අනුපුබ් මබන 
බ්රාහ්  ණාදමයොපි වණ් ණා සණ් ඨහිංසු. තත් ථ කප් පවිනාසක හාම ඝමතො 

යාව ජාලූපච් මඡමදො, ඉදම ක සඞ් මඛයයං සංවට්යටොති වුච් චති. 
කප් පවිනාසකජාලූපච් මඡදමතො යාව මකොටිසතසහස් සචක් කවාළපරිපූරමකො 
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සම් පත් ති හාම මඝො, ඉදං දුතිය සඞ් මඛයයං සංවට්ටට්ඨායීති වුච් චති. 

සම් පත් ති හාම ඝමතො යාව චන් දි සූරියපාතුභාමවො, ඉදං තතිය සඞ් මඛයයං 

විවට්යටොති වුච් චති. චන් දි සූරියපාතුභාවමතො යාව පුන 

කප් පවිනාසක හාම මඝො, ඉදං චතුත් ථ සඞ් මඛයයං විවට්ටට්ඨායීති වුච් චති. 
ඉ ානි චත් තාරි අසඞ් මඛයයානි එමකො  හාකප් මපො මහොති. එවං තාව 
අග් ගිනා විනාමසො ච සණ් ඨහනඤ් ච මවදිතබ් බං. 

යස් මිං පන ස මය කප් මපො උදමකන නස් සති, ආදිමතොව 
කප් පවිනාසක හාම මඝො උට් ඨහිත් වාති පුබ් මබ වුත් තනමයමනව 

විත් ථාමරතබ් බං. අයං පන විමසමසො – යථා තත් ථ දුතිමයො සූරිමයො, එවමිධ 
කප් පවිනාසමකො ඛාරූදක හාම මඝො උට් ඨාති. මසො ආදිමතො සුඛු ං සුඛු ං 
වස් සන් මතො අනුක් කම න  හාධාරාහි මකොටිසතසහස් සචක් කවාළානං 
පූමරන් මතො වස් සති. ඛාරූදමකන ඵුට් ඨඵුට් ඨා පථවීපබ් බතාදමයො විලීයන් ති. 
උදකං ස න් තමතො වාමතහි ධාරීයති. පථවිමතො යාව දුතියජ් ඣානභූමිං උදකං 

 ණ් හාති, තත් ථ තමයොපි බ්රහ්  මලොමක විලීයාමපත් වා සුභකිණ් මහ ආහච් ච 

තිට් ඨති. තං යාව අණු ත් තම් පි සඞ් ඛාර තං අත් ථි, තාව න වූපසම්  ති. 

උදකානු තං පන සබ් බසඞ් ඛාර තං අභිභවිත් වා සහසා වූපසම්  ති, 
අන් තරධානං  ච් ඡති. මහට් ඨාආකාමසන සහ උපරිආකාමසො එමකො මහොති 

 හන් ධකාමරොති සබ් බං වුත් තසදිසං. මකවලං පනිධ ආභස් සරබ්රහ්  මලොකං 
ආදිං කත් වා මලොමකො පාතුභවති. සුභකිණ් හමතො ච චවිත් වා 
ආභස ්සරට් ඨානාදීසු සත් තා නිබ් බත් තන් ති. තත් ථ 

කප් පවිනාසක හාම ඝමතො යාව කප් පවිනාසකඛාරූදකූපච් මඡමදො, 

ඉදම කං අසඞ් මඛයයං. උදකූපච් මඡදමතො යාව සම් පත් ති හාම මඝො, ඉදං 
දුතිය සඞ් මඛයයං. සම් පත් ති හාම ඝමතො…මප.… ඉ ානි චත් තාරි 
අසඞ් මඛයයානි එමකො  හාකප් මපො මහොති. එවං උදමකන විනාමසො ච 
සණ් ඨහනඤ ්ච මවදිතබ් බං. 

යස් මිං පන ස මය කප් මපො වාමතන විනස් සති, ආදිමතොව 

කප් පවිනාසක හාම මඝො වුට් ඨහිත් වාති පුබ් මබ වුත් තනමයමනව 

විත් ථාමරතබ් බං. අයං පන විමසමසො – යථා තත් ථ දුතියසූරිමයො, එවමිධ 

කප් පවිනාසනත් ථං වාමතො සමුට් ඨාති. මසො පඨ ං ථූලරජං උට් ඨාමපති, 
තමතො සණ් හරජං සුඛු වාලිකං ථූලවාලිකං සක් ඛරපාසාණාදමයොති යාව 
කූටා ාර ත් මත පාසාමණ විස ට් ඨාමන ඨිත හාරුක් මඛ ච උට් ඨාමපති. මත 

පථවිමතො නභමුග්  තා න පුන පතන් ති, තත් මථව චුණ් ණවිචුණ් ණා හුත් වා 
අභාවං  ච් ඡන් ති. අථානුක් කම න මහට් ඨා හාපථවියා වාමතො සමුට් ඨහිත් වා 
පථවිං පරිවත් මතත් වා උද් ධං මූලං කත් වා ආකාමස ඛිපති. 
මයොජනසතප් ප ාණා පථවිප් පමදසා 
ද් විමයොජනතිමයොජනචතුමයොජනපඤ් චමයොජනසතප් ප ාණාපි භිජ් ජිත් වා 
වාතමවගුක් ඛිත් තා ආකාමසමයව චුණ් ණවිචුණ් ණා හුත් වා අභාවං  ච් ඡන් ති. 
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පටුන 

චක් කවාළපබ් බතම් පි සිමනරුපබ් බතම් පි වාමතො උක් ඛිපිත් වා ආකාමස ඛිපති. 
මත අඤ ්ඤ ඤ් ඤං අභිහන් ත් වා චුණ් ණවිචුණ් ණා හුත් වා විනස ්සන් ති. 
එමතමනව උපාමයන භූ ට් ඨකවි ානානි ච ආකාසට් ඨකවි ානානි ච 
විනාමසන් මතො ඡ කා ාවචරමදවමලොමක විනාමසත් වා 

මකොටිසතසහස් සචක් කවාළානි විනාමසති. තත් ථ චක් කවාළා චක් කවාමළහි, 

හි වන් තා හි වන් මතහි, සිමනරූ සිමනරූහි අඤ් ඤ ඤ් ඤං ස ා න් ත් වා 
චුණ් ණවිචුණ් ණා හුත් වා විනස ්සන් ති. පථවිමතො යාව තතියජ් ඣානභූමිං 

වාමතො  ණ් හාති, තත් ථ තමයො බ්රහ්  මලොමක විනාමසත් වා මවහප් ඵමල 
ආහච් ච තිට් ඨති. එවං සබ් බසඞ් ඛාර තං විනාමසත් වා සයම් පි විනස ්සති. 
මහට් ඨාආකාමසන සහ උපරිආකාමසො එමකො මහොති  හන් ධකාමරොති සබ් බං 
වුත් තසදිසං. ඉධ පන සුභකිණ් හබ්රහ්  මලොකං ආදිං කත් වා මලොමකො 
පාතුභවති. මවහප් ඵලමතො ච චවිත් වා සුභකිණ් හට් ඨානාදීසු සත් තා 
නිබ් බත් තන් ති. තත් ථ කප් පවිනාසක හාම ඝමතො යාව 

කප් පවිනාසකවාතූපච් මඡමදො, ඉදම කං අසඞ් මඛයයං. වාතූපච් මඡදමතො යාව 

සම් පත් ති හාම මඝො, ඉදං දුතිය සඞ් මඛයයං…මප.… ඉ ානි චත් තාරි 
අසඞ් මඛයයානි එමකො  හාකප් මපො මහොති. එවං වාමතන විනාමසො ච 
සණ් ඨහනඤ ්ච මවදිතබ් බං. 

කිං කාරණා එවං මලොමකො විනස් සති? අකුසලමූලකාරණා. 
අකුසලමූමලසු හි උස් සන් මනසු එවං මලොමකො විනස් සති. මසො ච මඛො රාම  

උස් සන් නතමර අග් ගිනා විනස ්සති, මදොමස උස් සන් නතමර උදමකන 

විනස ්සති. මකචි පන ‘‘මදොමස උස් සන් නතමර අග් ගිනා, රාම  උදමකනා’’ති 
වදන් ති. ම ොමහ උස් සන් නතමර වාමතන විනස් සති. එවං විනස් සන් මතොපි ච 

නිරන් තරම ව සත් ත වාමර අග් ගිනා නස් සති, අට් ඨම  වාමර උදමකන. පුන 

සත් ත වාමර අග් ගිනා, අට් ඨම  වාමර උදමකනාති එවං අට් ඨම  අට් ඨම  
වාමර විනස් සන් මතො සත් තක් ඛත් තුං උදමකන විනස් සිත් වා පුන සත් ත වාමර 
අග් ගිනා නස ්සති. එත් තාවතා මතසට් ඨි කප් පා අතීතා මහොන් ති. එත් ථන් තමර 
උදමකන නස් සනවාරං සම් පත් තම් පි පටිබාහිත් වා ලද් මධොකාමසො වාමතො 
පරිපුණ් ණචතුසට් ඨිකප් පායුමක සුභකිණ් මහ විද් ධංමසන් මතො මලොකං 
විනාමසති. 

පුබ් මබනිවාසං අනුස් සරන් මතොපි ච කප් පානුස ්සරණමකො භික් ඛු එමතසු 
කප් මපසු අමනමකපි සංවට් ටකප් මප අමනමකපි විවට් ටකප් මප අමනමකපි 

සංවට් ටවිවට් ටකප් මප අනුස ්සරති. සංවට්ටකප්යප විවට්ටකප්යපති ච 

කප් පස ්ස අඩ් ඪං  මහත් වා වුත් තං. සංවට්ටවිවට්ටකප්යපති සකලකප් පං 

 මහත් වා වුත් තං. කථං අනුස ්සරතීති මච? අමුත්රාසින් තිආදිනා නමයන. 

තත් ථ අමුත්රාසින් ති අමුම් හි සංවට් ටකප් මප අහං අමුම් හි භමව වා මයොනියා වා 
 තියා වා විඤ් ඤාණට් ඨිතියා වා සත් තාවාමස වා සත් තනිකාමය වා ආසිං. 

එවංනායමොති තිස් මසො වා ඵුස් මසො වා. එවංයගොත්යතොති කච් චාමනො වා 
කස ්සමපො වා. ඉද ස් ස අතීතභමව අත් තමනො නා ම ොත් තානුස් සරණවමසන 
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පටුන 

වුත් තං. සමච පන තස් මිං කාමල අත් තමනො වණ් ණසම් පත් තිං වා 
ලූඛපණීතජීවිකභාවං වා සුඛදුක් ඛබහුලතං වා අප් පායුකදීඝායුකභාවං වා 

අනුස ්සරිතුකාම ො මහොති, තම් පි අනුස් සරතිමයව. මතනාහ 

‘‘එවංවණ් මණො…මප.… එව ායුපරියන් මතො’’ති. තත් ථ එවංවණ්යණොති 

ඔදාමතො වා සාම ො වා. එවමාහායරොති සාලි ංමසොදනාහාමරො වා 

පවත් තඵලමභොජමනො වා. එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදීති අමනකප් පකාමරන 

කායිකමචතසිකානං සාමිසනිරාමිසාදිප් පමභදානං වා සුඛදුක් ඛානං 

පටිසංමවදී. එවමායුපරිෙන්යතොති එවං වස් සසතපරි ාණායුපරියන් මතො වා 
චතුරාසීතිකප් පසතසහස් සායුපරියන් මතො වා. 

යසො තයතො චුයතො අමුත්ර උදපාදින් ති මසො අහං තමතො භවමතො 
මයොනිමතො  තිමතො විඤ ්ඤාණට් ඨිතිමතො සත් තාවාසමතො සත් තනිකායමතො 
වා චුමතො පුන අමුකස් මිං නා  භමව මයොනියා  තියා විඤ් ඤාණට් ඨිතියා 

සත් තාවාමස සත් තනිකාමය වා උදපාදිං. තත්රාපාසින් ති අථ තත්රාපි භමව 
මයොනියා  තියා විඤ් ඤාණට් ඨිතියා සත් තාවාමස සත් තනිකාමය වා පුන 

අමහොසිං. එවංනායමොතිආදි වුත් තනයම ව. අපිච යස්  ා අමුත්රාසින් ති ඉදං 

අනුපුබ් මබන ආමරොහන් තස් ස යාවතිච් ඡකං )විසුද් ධි. 2.410) අනුස ්සරණං, 

යසො තයතො චුයතොති පටිනිවත් තන් තස් ස පච් චමවක් ඛණං, තස්  ා 

ඉධූපපන්යනොති ඉමිස් සා ඉධූපපත් තියා අනන් තරම වස් ස උපපත් තිට් ඨානං 

සන් ධාය අමුත්රඋදපාදින් ති ඉදං වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. තත්රාපාසින් ති එව ාදි 
පනස ්ස තත්ර ඉමිස් සා උපපත් තියා අනන් තමර උපපත් තිට් ඨාමන 

නා ම ොත් තාදීනං අනුස ්සරණදස් සනත් ථං වුත් තං. යසො තයතො චුයතො

ඉධූපපන්යනොති ස් වාහං තමතො අනන් තරූපපත් තිට් ඨානමතො චුමතො ඉධ 

අමුකස ්මිං නා  ඛත් තියකුමල වා බ්රාහ්  ණකුමල වා නිබ් බත් මතොති. ඉතීති 

එවං. සාකාරං සඋද්යදසන් ති නා ම ොත් තවමසන සඋද් මදසං, 
වණ් ණාදිවමසන සාකාරං. නා ම ොත් මතන හි සත් මතො තිස් මසො ඵුස් මසො 

කස ්සමපොති උද් දිසීයති, වණ් ණාදීහි සාම ො ඔදාමතොති නානත් තමතො 

පඤ ්ඤායති. තස ් ා නා ම ොත් තං උද් මදමසො, ඉතමර ආකාරාති. 

පුබ් මබනිවාසානුස් සතිඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

54. දිබ්බචක්ඛුඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

106. දිබ් බචක් ඛුඤාණනිද් මදමස ආයලොකසඤ්ඤංමනසි කයරොතීති දිවා 
වා රත් තිං වා සූරියමජොතිචන් ද ණිආමලොකං ආමලොමකොති  නසි කමරොති. 
එවං  නසිකමරොන් මතො ච ආමලොමකොති සඤ් ඤං  නසි පවත් තනමතො 

‘‘ආමලොකසඤ් ඤං  නසි කමරොතී’’ති වුච් චති. දිවාසඤ්ඤංඅධිට්ඨාතීති එවං 

ආමලොකසඤ් ඤං  නසිකරිත් වා දිවාති සඤ් ඤං ඨමපති. ෙථා දිවා තථා

රත්තින් ති යථා දිවා ආමලොමකො දිට් මඨො, තමථව රත් තිම් පි  නසි කමරොති. 

ෙථාරත්තිංතථා දිවාති යථා රත් තිං ආමලොමකො දිට් මඨො, තමථව දිවාපි  නසි 

කමරොති. ඉති විවයටන යචතසාති එවං අපිහිමතන චිත් මතන. 
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අපරියෙොනද්යධනාති ස න් තමතො අනද් මධන. සප්පභාසං චිත්තංභායවතීති 
සඔභාසං චිත් තං වඩ් මඪති. එමතන දිබ් බචක් ඛුස ්ස පරිකම්  ාමලොකාරම්  ණං 
චිත් තං කථිතං. ආමලොකකසිණාරම්  ණං චතුත් ථජ් ඣානම ව වා සන් ධාය 
වුත් තං. තස් මසවං භාවයමතො ඔභාසජාතං චිත් තං මහොති 
වි තන් ධකාරාවරණං. මතන හි දිබ් බචක් ඛුං උප් පාමදතුකාම න 
ආදිකම් මිමකන කුලපුත් මතන ඉමිස් සාමයව පාළියා අනුසාමරන 
කසිණාරම්  ණං අභිඤ් ඤාපාදකජ් ඣානං සබ් බාකාමරන අභිනීහාරක් ඛ ං 
කත් වා ‘‘මතමජොකසිණං ඔදාතකසිණං ආමලොකකසිණ’’න් ති ඉම සු තීසු 

කසිමණසු අඤ ්ඤතරං ආසන් නං කාතබ් බං, උපචාරජ් ඣානම ොචරං කත් වා 

වඩ් මඪත් වා ඨමපතබ් බං, න තත් ථ අප් පනා උප් පාමදතබ් බාති අධිප් පාමයො. 

සමච හි උප් පාමදති, පාදකජ් ඣානනිස් සයං මහොති, න පරිකම්  නිස ්සයං. 

ඉම සු ච පන තීසු ආමලොකකසිණංමයව මසට් ඨතරං, තදනුමලොම න පන 
ඉතරං කසිණද් වයම් පි වුත් තං. තස්  ා ආමලොකකසිණං ඉතමරසං වා 
අඤ ්ඤතරං ආරම්  ණං කත් වා චත් තාරි ඣානානි උප් පාමදත් වා පුන 
උපචාරභූමියංමයව ඨත් වා කසිණං වඩ් මඪතබ් බං. වඩ් ඪිතවඩ් ඪිතට් ඨානස ්ස 
අන් මතොමයව රූප තං පස් සිතබ් බං. රූප තං පස් සමතො පනස් ස මතන 
බයාපාමරන පරිකම්  චිත් මතන ආමලොකඵරණං අකුබ් බමතො පරිකම්  ස ්ස 

වාමරො අතික් ක ති, තමතො ආමලොමකො අන් තරධායති, තස් මිං අන් තරහිමත 
රූප තම් පි න දිස් සති. අථාමනන පුනප් පුනං පාදකජ් ඣානම ව පවිසිත් වා 
තමතො වුට් ඨාය ආමලොමකො ඵරිතබ් මබො. එවං අනුක් කම න ආමලොමකො 
ථා  මතො මහොතීති. ‘‘එත් ථ ආමලොමකො මහොතූ’’ති යත් තකං ඨානං 

පරිච් ඡින් දති, තත් ථ ආමලොමකො තිට් ඨතිමයව. දිවසම් පි නිසීදිත් වා පස් සමතො 
රූපදස් සනං මහොති. තත් ථ යදා තස් ස භික් ඛුමනො  ංසචක් ඛුස් ස අනාපාථ තං 
අන් මතොකුච් ඡි තං හදයවත් ථුනිස් සිතං මහට් ඨාපථවීතලනිස් සිතං 
තිමරොකුට් ටපබ් බතපාකාර තං පරචක් කවාළ තන් ති ඉදං රූපං 

ඤාණචක් ඛුස් ස ආපාථං ආ ච් ඡති,  ංසචක් ඛුනා දිස් ස ානං විය මහොති, තදා 

දිබ් බචක් ඛු උප් පන් නං මහොති. තමදව මචත් ථ රූපදස් සනස ත් ථං, න 
පුබ් බභා චිත් තානි. 

තත්රායං දිබ් බචක් ඛුමනො උප් පත් තික් කම ො – වුත් තප් පකාරම තං 
රූප ාරම්  ණං කත් වා  මනොද් වාරාවජ් ජමන උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් මධ තමදව 
රූප ාරම්  ණං කත් වා චත් තාරි පඤ් ච වා ජවනානි උප් පජ් ජන් තීති පුබ් මබ 
වුත් තනමයමනව මවදිතබ් බං. ඉදං පන ඤාණං ‘‘සත් තානං චුතූපපාමත 

ඤාණ’’න් තිපි ‘‘දිබ් බචක් ඛුඤාණ’’න් තිපි වුච් චති. තං පමනතං පුථුජ් ජනස ්ස 

පරිපන් මථො මහොති. මසො හි ‘‘යත් ථ යත් ථ ආමලොමකො මහොතූ’’ති අධිට් ඨාති, 
තං තං පථවීසමුද් දපබ් බමත විනිවිජ් ඣිත් වාපි එකාමලොකං මහොති. අථස් ස 
තත් ථ භයානකානි යක් ඛරක් ඛසාදිරූපානි පස් සමතො භයං උප් පජ් ජති. මතන 
චිත් තවික් මඛපං පත් වා ඣානවිබ් භන් තමකො මහොති. තස්  ා රූපදස් සමන 
අප් ප ත් මතන භවිතබ් බං. 
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සත්තානං චුතූපපාතඤාණාොති සත් තානං චුතියා ච උපපාමත ච 

ඤාණාය. මයන ඤාමණන සත් තානං චුති ච උපපාමතො ච ඤායති, තදත් ථං 

දිබ් බචක් ඛුඤාණත් ථන් ති වුත් තං මහොති. දිබ්යබන චක්ඛුනාති වුත් තත් ථම ව. 

විසුද්යධනාති චුතූපපාතදස් සමනන දිට් ඨිවිසුද් ධිමහතුත් තා විසුද් ධං. මයො හි 

චුති ත් තම ව පස් සති, න උපපාතං, මසො උච් මඡදදිට් ඨිං  ණ් හාති. මයො 

උපපාතම ව පස් සති, න චුතිං, මසො නවසත් තපාතුභාවදිට් ඨිං  ණ් හාති. මයො 

පන තදුභයං පස් සති, මසො යස ් ා දුවිධම් පි තං දිට් ඨි ත තිවත් තති, තස්  ාස් ස 

තං දස් සනං දිට් ඨිවිසුද් ධිමහතු මහොති. උභයඤ් මචතං බුද් ධපුත් තා පස් සන් ති. 
මතන වුත් තං – ‘‘චුතූපපාතදස් සමනන දිට් ඨිවිසුද් ධිමහතුත් තා විසුද් ධ’’න් ති. 

 නුස් සූපචාරං අතික් කමිත් වා රූපදස් සමනන අතික්කන්තමානුසකං, 
 ානුසකං වා  ංසචක් ඛුං අතික් කන් තත් තා අතික් කන් ත ානුසකං. මතන 
දිබ් මබන චක් ඛුනා විසුද් මධන අතික් කන් ත ානුසමකන. 

සත්යත පස්සතීති  නුස් සානං  ංසචක් ඛුනා විය සත් මත ඔමලොමකති. 

චවමායන උපපජ්ජමායනති එත් ථ චුතික් ඛමණ උපපත් තික් ඛමණ වා 

දිබ් බචක් ඛුනා දට් ඨුං න සක් කා, මය පන ආසන් නචුතිකා ඉදානි චවිස් සන් ති. 

මත චවමානා. මය ච  හිතපටිසන් ධිකා සම් පතිනිබ් බත් තා වා, මත 

උපපජ්ජමානාති අධිප් මපතා. මත එවරූමප චව ාමන ච උපපජ් ජ ාමන ච 

පස් සතීති දස් මසති. හීයනති ම ොහනිස ්සන් දයුත් තත් තා හීනානං 
ජාතිකුලමභො ාදීනං වමසන හීළිමත ඔහීළිමත ඔඤ් ඤාමත අවඤ් ඤාමත. 

පණීයතති අම ොහනිස් සන් දයුත් තත් තා තබ් බිපරීමත. සුවණ්යණති 

අමදොසනිස ්සන් දයුත් තත් තා ඉට් ඨකන් ත නාපවණ් ණයුත් මත. දුබ්බණ්යණති 

මදොසනිස ්සන් දයුත් තත් තා අනිට් ඨාකන් තා නාපවණ් ණයුත් මත, අනභිරූමප 

විරූමපතිපි අත් මථො. සුගයතති සු ති මත, අමලොභනිස ්සන් දයුත් තත් තා වා 

අඩ් මඪ  හද් ධමන. දුග්ගයතති දුග්  ති මත, මලොභනිස ්සන් දයුත් තත් තා වා 

දලිද් මද අප් පන් නපාමන. ෙථාකම්මූපයගති යං යං කම්  ං උපචිතං, මතන 
මතන උප මත. තත් ථ පුරිම හි ‘‘චව ාමන’’තිආදීහි දිබ් බචක් ඛුකිච් චං 

වුත් තං, ඉමිනා පන පමදන යථාකම් මූප ඤාණකිච් චං. 

තස් ස ච ඤාණස් ස අයමුප් පත් තික් කම ො – ඉධ භික් ඛු 
මහට් ඨානිරයාභිමුඛං ආමලොකං වඩ් මඪත් වා මනරයිමක සත් මත පස් සති 

 හාදුක් ඛ නුභව ාමන, තං දස් සනං දිබ් බචක් ඛුකිච් චම ව. මසො එවං  නසි 
කමරොති ‘‘කිං නු මඛො කම්  ං කත් වා ඉම  සත් තා එතං දුක් ඛ නුභවන් තී’’ති. 
අථස් ස ‘‘ඉදං නා  කත් වා’’ති තංකම්  ාරම්  ණං ඤාණමුප් පජ් ජති. තථා 
උපරිමදවමලොකාභිමුඛං ආමලොකං වඩ් මඪත් වා 
නන් දනවනමිස් සකවනඵාරුසකවනාදීසු සත් මත පස් සති  හාසම් පත් තිං 

අනුභව ාමන, තම් පි දස් සනං දිබ් බචක් ඛුකිච් චම ව. මසො එවං  නසි කමරොති 
‘‘කිං නු මඛො කම්  ං කත් වා ඉම  සත් තා එතං සම් පත් තිං අනුභවන් තී’’ති. 
අථස් ස ‘‘ඉදං නා  කත් වා’’ති තංකම්  ාරම්  ණං ඤාණමුප් පජ් ජති. ඉදං 

යථාකම් මූප ඤාණං නා . ඉ ස් ස විසුං පරිකම්  ං නා  නත් ථි. යථා චි ස් ස, 
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පටුන 

එවං අනා තංසඤාණස් සාපි. දිබ් බචක් ඛුපාදකාමනව හි ඉ ානි දිබ් බචක් ඛුනා 
සමහව ඉජ් ඣන් ති. 

ඉයම වත යභොන්යතොතිආදීසු ඉයමති දිබ් බචක් ඛුනා දිට් ඨානං 

නිදස ්සනවචනං. වතාති අනුමලො වචනත් මථ නිපාමතො. යභොන්යතොති 

භවන් මතො. දුට් ඨු චරිතං, දුට් ඨං වා චරිතං කිමලසපූතිකත් තාති දුච් චරිතං, 

කාමයන දුච් චරිතං, කායමතො වා උප් පන් නං දුච් චරිතන් ති කාෙදුච්චරිතං. 

ඉතමරසුපි එමසව නමයො. සමන්නාගතාති ස ඞ් ගීභූතා. අරිොනං 

උපවාදකාති බුද් ධපච් මචකබුද් ධසාවකානං අරියානං අන් ත මසො 
ගිහිමසොතාපන් නානම් පි අනත් ථකා ා හුත් වා අන් ති වත් ථුනා වා 

ගුණපරිධංසමනන වා උපවාදකා, අක් මකොසකා  රහකාති වුත් තං මහොති. 

තත් ථ ‘‘නත් ථි ඉම සං ස ණධම් ම ො, අස් ස ණා එමත’’ති වදන් මතො 

අන් ති වත් ථුනා උපවදති, ‘‘නත් ථි ඉම සං ඣානං වා විම ොක් මඛො වා 
 ග් ම ො වා ඵලං වා’’තිආදීනි වදන් මතො ගුණපරිධංසමනන උපවදතීති 

මවදිතබ් මබො. මසො ච ජානං වා උපවමදයය අජානං වා, උභයථාපි 
අරියූපවාමදොව මහොති. භාරියං කම්  ං ආනන් තරියසදිසං සග්  ාවරණං 

 ග්  ාවරණඤ් ච, සමතකිච් ඡං පන මහොති. තස්  ා මයො අරියං උපවදති, මතන 

 න් ත් වා සමච අත් තනා වුඩ් ඪතමරො මහොති, උක් කුටිකං නිසීදිත් වා ‘‘අහං 

ආයස ් න් තං ඉදඤ් චිදඤ් ච අවචං, තං ම  ඛ ාහී’’ති ඛ ාමපතබ් මබො. සමච 

නවකතමරො මහොති, වන් දිත් වා උක් කුටිකං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග්  මහත් වා 

‘‘අහං, භන් මත, තුම් මහ ඉදඤ් චිදඤ් ච අවචං, තං ම  ඛ ථා’’ති 

ඛ ාමපතබ් මබො. සමච දිසාපක් කන් මතො මහොති, සයං වා  න් ත් වා 
සද් ධිවිහාරිකාදිමක වා මපමසත් වා ඛ ාමපතබ් මබො. සමච නාපි  න් තුං න 

මපමසතුං සක් කා මහොති, මය තස් මිං විහාමර භික් ඛූ වසන් ති, මතසං සන් තිකං 

 න් ත් වා සමච නවකතරා මහොන් ති, උක් කුටිකං නිසීදිත් වා, සමච වුඩ් ඪතරා, 

වුඩ් මඪ වුත් තනමයමනව පටිපජ් ජිත් වා ‘‘අහං, භන් මත, අසුකං නා  

ආයස ් න් තං ඉදඤ් චිදඤ් ච අවචං, ඛ තු ම  මසො ආයස්  ා’’ති වත් වා 
ඛ ාමපතබ් මබො. සම් මුඛා අක් ඛ න් මතපි එතමදව කාතබ් බං. සමච 

එකචාරිකභික් ඛු මහොති, මනව තස් ස වසනට් ඨානං, න  තට් ඨානං 

පඤ ්ඤායති, එකස් ස පණ් ඩිතස ්ස භික් ඛුමනො සන් තිකං  න් ත් වා ‘‘අහං, 

භන් මත, අසුකං නා  ආයස්  න් තං ඉදඤ් චිදඤ් ච අවචං, තං ම  අනුස ්සරමතො 

විප් පටිසාමරො මහොති, කිං කමරොමී’’ති වත් තබ් බං. මසො වක් ඛති ‘‘තුම් මහ  ා 

චින් තයිත් ථ, මථමරො තුම් හාකං ඛ ති, චිත් තං වූපසම ථා’’ති. මතනාපි 
අරියස ්ස  තදිසාභිමුමඛන අඤ් ජලිං පග්  මහත් වා ‘‘ඛ ථා’’ති වත් තබ් බං. 

යදි මසො පරිනිබ් බුමතො මහොති, පරිනිබ් බුත ඤ් චට් ඨානං  න් ත් වා යාව 

සිවථිකං  න් ත් වාපි ඛ ාමපතබ් බං. එවං කමත මනව සග්  ාවරණං, න 

 ග්  ාවරණං මහොති, පාකතිකම ව මහොතීති. 

මිච්ඡාදිට්ඨිකාති විපරීතදස් සනා. මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානාති 

මිච් ඡාදිට් ඨිවමසන ස ාදින් නනානාවිධකම්  ා, මය ච මිච් ඡාදිට් ඨිමූලමකසු 
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පටුන 

කායකම්  ාදීසු අඤ් මඤපි ස ාදමපන් ති. එත් ථ ච වචීදුච් චරිතග්  හමණමනව 

අරියූපවාමද,  මනොදුච් චරිතග්  හමණන ච මිච් ඡාදිට් ඨියා සඞ්  හිතායපි 
ඉම සං ද් වින් නං පුන වචනං  හාසාවජ් ජභාවදස් සනත් ථන් ති මවදිතබ් බං. 
 හාසාවජ් මජො හි අරියූපවාමදො ආනන් තරියසදිසත් තා. වුත් තම් පි මචතං 

‘‘මසයයථාපි, සාරිපුත් ත, භික් ඛු සීලසම් පන් මනො ස ාධිසම් පන් මනො 

පඤ ්ඤාසම් පන් මනො දිට් මඨව ධම් ම  අඤ් ඤං ආරාමධයය, එවංසම් පදමිදං 
සාරිපුත් ත වදාමි තං වාචං අප් පහාය තං චිත් තං අප් පහාය තං දිට් ඨිං 

අප් පටිනිස ්සජ් ජිත් වා යථාභතං නික් ඛිත් මතො, එවං නිරමය’’ති ( . නි. 1.149). 

මිච් ඡාදිට් ඨිමතො ච  හාසාවජ් ජතරං නා  අඤ් ඤං නත් ථි. යථාහ – ‘‘නාහං, 

භික් ඛමව, අඤ ්ඤං එකධම්  ම් පි ස නුපස් සාමි, යං එවං  හාසාවජ් ජං, 

යථයිදං, භික් ඛමව, මිච් ඡාදිට් ඨි, මිච් ඡාදිට් ඨිපර ානි, භික් ඛමව, වජ් ජානී’’ති 

)අ. නි. 1.310). 

කාෙස්ස යභදාති උපාදින් නක් ඛන් ධපරිච් චා ා. පරං මරණාති 

තදනන් තරං අභිනිබ් බත් තික් ඛන් ධග්  හමණ. අථ වා කාෙස්ස යභදාති 

ජීවිතින් ද්රියස ්සුපච් මඡදා. පරං මරණාති චුතිචිත් තමතො උද් ධං. අපාෙන් ති 
එව ාදි සබ් බං නිරයමවවචනම ව. නිරමයො හි සග්  ම ොක් ඛමහතුභූතා 

පුඤ ්ඤසම්  තා අයා අමපතත් තා, සුඛානං වා ආයස් ස අභාවා අපාමයො. 

දුක් ඛස ්ස  ති පටිසරණන් ති දුග්ගති, මදොසබහුලතාය වා දුට් මඨන කම් මුනා 
නිබ් බත් තා  ති දුග්  ති. විවසා නිපතන් ති තත් ථ දුක් කටකාරිමනොති 

විනිපායතො, විනස ්සන් තා වා එත් ථ පතන් ති සම් භිජ් ජ ානඞ්  පච් චඞ්  ාතිපි 

විනිපාමතො. නත් ථි එත් ථ අස ්සාදසඤ් ඤිමතො අමයොති නිරයෙො. 

අථ වා අපායග්  හමණන තිරච් ඡානමයොනිං දීමපති. තිරච් ඡානමයොනි හි 

අපාමයො සු තිමතො අමපතත් තා, න දුග්  ති  මහසක් ඛානං නා රාජාදීනං 
සම් භවමතො. දුග්  තිග්  හමණන මපත් තිවිසයං. මසො හි අපාමයො මචව දුග්  ති 

ච සු තිමතො අමපතත් තා දුක් ඛස් ස ච  තිභූතත් තා, න තු විනිපාමතො 
අසුරසදිසං අවිනිපතිතත් තා. විනිපාතග්  හමණන අසුරකායං. මසො හි 
යථාවුත් මතන අත් මථන අපාමයො මචව දුග්  ති ච සබ් බසමුස ්සමයහි ච 
විනිපතිතත් තා විනිපාමතොති වුච් චති. නිරයග්  හමණන 

අවීචිආදි මනකප් පකාරං නිරයම වාති. උපපන්නාති උප තා, තත් ථ 

අභිනිබ් බත් තාති අධිප් පාමයො. වුත් තවිපරියාමයන සුක් කපක් මඛො 
මවදිතබ් මබො. 

අයං පන විමසමසො – තත් ථ සු තිග්  හමණන  නුස් ස තිපි සඞ්  ය් හති, 

සග්  ග්  හමණන මදව තිමයව. තත් ථ සුන් දරා  තීති සුගති. රූපාදීහි 

විසමයහි සුට් ඨු අග් ම ොති සග්යගො. මසො සබ් මබොපි ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් මඨන 

යලොයකොති අයං වචනත් මථො. ඉති ‘‘දිබ් මබන චක් ඛුනා’’තිආදි සබ් බං 
නි  නවචනං. එවං දිබ් මබන චක් ඛුනා පස් සතීති අයම ත් ථ 
සඞ් මඛපත් මථොති. 
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දිබ් බචක් ඛුඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ්චඤාණපකිණ්ණකං 

ඉම සු පඤ් චසු ඤාමණසු ඉද්ධිවිධඤාණං 
පරිත් ත හග්  තඅතීතානා තපච් චුප් පන් නඅජ් ඣත් තබහිද් ධාරම්  ණවමසන 

සත් තසු ආරම්  මණසු පවත් තති. යසොතධාතුවිසුද්ධිඤාණං 
පරිත් තපච් චුප් පන් නඅජ් ඣත් තබහිද් ධාරම්  ණවමසන චතූසු ආරම්  මණසු 

පවත් තති. යචයතොපරිෙඤාණං 
පරිත් ත හග්  තඅප් ප ාණ ග්  අතීතානා තපච් චුප් පන් නබහිද් ධාරම්  ණව

මසන අට් ඨසු ආරම්  මණසු පවත් තති. පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං  

පරිත් ත හග්  තඅප් ප ාණ ග්  අතීතඅජ් ඣත් තබහිද් ධානවත් තබ් බාරම්  

ණවමසන අට් ඨසු ආරම්  මණසු පවත් තති. දිබ්බචක්ඛුඤාණං 
පරිත් තපච් චුප් පන් නඅජ් ඣත් තබහිද් ධාරම්  ණවමසන චතූසු ආරම්  මණසු 

පවත් තති. ෙථාකම්මූපගඤාණං 
පරිත් ත හග්  තඅතීතඅජ් ඣත් තබහිද් ධාරම්  ණවමසන පඤ් චසු 

ආරම්  මණසු පවත් තති. අනාගතංසඤාණං 
පරිත් ත හග්  තඅප් ප ාණ ග්  අනා තඅජ් ඣත් තබහිද් ධානවත් තබ් බාරම්  
ණවමසන අට් ඨසු ආරම්  මණසු පවත් තතීති. 

පඤ ්චඤාණපකිණ් ණකං නිට් ඨිතං. 

55. ආසවක්ඛෙඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

107. ආසවක් ඛයඤාණනිද් මදමස අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිොදීනි 

වුත් තත් ථානි. කති ඨානානි ගච්ඡතීති එමකකස් ස 

උප් පත් තිට් ඨානනිය නත් ථං පුච් ඡා. එකං ඨානං ගච්ඡතීති එකස් මිං ඨාමන 
උප් පජ් ජතීති වුත් තං මහොති. උප් පත් තිඔකාසට් ඨානඤ් හි තිට් ඨති එත් ථාති 

ඨානන් ති වුච් චති. ඡ ඨානානීති ඡ  ග්  ඵලක් ඛමණ. ඉන් ද්රියානං 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීතින් ද්රියාදීසු තීසු එමකකම ව අධිකං මහොතීති 

දස් සනත් ථං සද්ධින්ද්රිෙං අධියමොක්ඛපරිවාරං යහොතීතිආදි වුත් තං. යථා 

‘‘සද් ධින් ද්රියස් ස අධිම ොක් ඛට් මඨො’’තිආදීසු )පටි.  . 1.12) 

අධිම ොක් ඛාදමයො සද් ධින් ද්රියාදීනං කිච් චවමසන වුත් තා, එවමිධාපි 
‘‘අධිම ොක් ඛපරිවාරං මහොතී’’ති සද් ධින් ද්රියං අධිම ොක් ඛත් මථන පරිවාරං 

මහොතීති වුත් තං මහොති. එස නමයො මසමසසුපි. පරිවාරන් ති ච 

ලිඞ්  විපල් ලාමසො කමතො. පඤ්ඤින්ද්රිෙන් ති 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීතින් ද්රියම ව පජානනසභාවදස් සනත් ථං විසුං කත් වා 

වුත් තං. අභිධම් ම පි )විභ. 219) හි පඤ් ඤාය කිච් චවිමසසදස් සනත් ථං 
 ග්  ක් ඛමණ ච ඵලක් ඛමණ ච එකාව පඤ් ඤා අට් ඨධා විභත් තා. 

අභිසන්දනපරිවාරන් ති න් හානියචුණ් ණානං උදකං විය චිත් තමචතසිකානං 
සිමනහනකිච් මචන පරිවාරං මහොති. ඉදං 
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මසො නස ්සසම් පයුත් ත ග්  වමසමනව වුත් තං. උමපක් ඛාසම් පයුත් ත ග් ම  
පන මසො නස ්සින් ද්රියට් ඨාමන උමපක් ඛින් ද්රියං දට් ඨබ් බං. තං පන 
සම් පයුත් තානං නාතිඋපබ්රූහනපරිවාරන් ති  මහතබ් බං. 

පවත්තසන්තතාධිපයතෙයපරිවාරන් ති පවත් තා සන් තති පවත් තසන් තති, 

වත් ත ානසන් තානන් ති අත් මථො. අධිපතිභාමවො ආධිපමතයයං, 
පවත් තසන් තතියා ආධිපමතයයං පවත් තසන් තතාධිපමතයයං. 
වත් ත ානජීවිතින් ද්රියස් ස උපරිපවත් තියා ච පච් චයත් තා පුබ් බාපරවමසන 
පවත් තසන් තතියා අධිපතිභාමවන අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීතින් ද්රියස් ස 
පරිවාරං මහොති. 

යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ ජාතා ධම්මාතිආදි සබ් මබසං 

 ග්  සම් පයුත් තකානං වණ් ණභණනත් ථං වුත් තං. තත් ථ මග්ගක්ඛයණ 

ජාතාති  ග්  සමුට් ඨිතා එව, න අඤ් මඤ. යස්  ා පන  ග්  සමුට් ඨිතම් පි රූපං 

කුසලාදිනා ං න ලභති, තස්  ා තං අපමනන් මතො ඨයපත්වා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපන් ති ආහ. සබ් මබව හි මත ධම්  ා කුච් ඡිතානං සලනාදීහි අත් මථහි 

කුසලා. මත ආරම්  ණං කත් වා පවත් ත ානා නත් ථි එමතසං ආසවාති 

අනාසවා. වට් ටමූලං ඡින් දන් තා නිබ් බානං ආරම්  ණං කත් වා වට් ටමතො 

නියයන් තීති නිෙයානිකා. කුසලාකුසලසඞ් ඛාතා චයා අමපතත් තා 
අපචයසඞ් ඛාතං නිබ් බානං ආරම්  ණං කත් වා පවත් තනමතො අපචයං 

 ච් ඡන් තීති අපචෙගාමියනො, පවත් තං අපචිනන් තා විද් ධංමසන් තා 
 ච් ඡන් තීතිපි අපචය ාමිමනො. මලොමක අපරියාපන් නභාමවන මලොකමතො 

උත් තරා උත් තිණ් ණාති යලොකුත්තරා. නිබ් බානං ආරම්  ණං එමතසන් ති 

නිබ්බානාරම්මණා. 

ඉමානි අට්ඨින්ද්රිොනීතිආදි පුබ් මබ වුත් තපරිවාරභාවස් ස ච මතන 
සහ තාදිභාවස් ස ච ආදිවුත් තආකාරානඤ් ච දීපනත් ථං වුත් තං. තත් ථ 

අට්ඨින්ද්රිොනීති පුබ් මබ වුත් තනමයන පඤ ්ඤින් ද්රිමයන සහ අට් ඨ. 

සහජාතපරිවාරාති අට් ඨසු එමකමකන සහ ඉතමර ඉතමර සත් ත සහජාතා 
හුත් වා තස් ස සහජාතපරිවාරා මහොන් ති. තමථව අඤ් ඤං අඤ් ඤස ්ස අඤ ්ඤං 

අඤ ්ඤස ්සාති එවං අඤ්ඤමඤ්ඤපරිවාරා මහොන් ති. තමථව අඤ් ඤ ඤ් ඤං 

නිස්සෙපරිවාරා සම්පයුත්තපරිවාරා ච මහොන් ති. සහගතාති මතන 

අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීතින් ද්රිමයන සහ එකුප් පාදාදිභාවං  තා. සහජාතාති 

මතමනව සහ ජාතා. සංසට්ඨාති මතමනව සහ මිස් සිතා. සම්පයුත්තාති 

මතමනව ස ං එකුප් පාදාදිපකාමරහි යුත් තා. යතවාති මත එව අට් ඨ 

ඉන් ද්රියධම්  ා. තස්සාති අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියස ්ස. ආකාරාති 
පරිවාරමකොට් ඨාසා. 

ඵලක්ඛයණ ජාතා ධම්මා සබ්යබව අබයාකතා යහොන්තීති රූපස් සපි 
අබයාකතත් තා චිත් තසමුට් ඨානරූමපන සහ වුත් තා.  ග්  ස් මසව කුසලත් තා 
නියයානිකත් තා අපචය ාමිත් තා ච ඵලක් ඛමණ ‘‘කුසලා’’ති ච 
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පටුන 

‘‘නියයානිකා’’ති ච ‘‘අපචය ාමිමනො’’ති ච න වුත් තං. ඉතීතිආදි 

වුත් තප් පකාරනි  නං. තත් ථ අට්ඨට්ඨකානීති අට් ඨසු  ග්  ඵමලසු 

එමකකස ්ස අට් ඨකස් ස වමසන අට් ඨ ඉන් ද්රියඅට් ඨකානි. චතුසට්ඨි යහොන්තීති 

චතුසට් ඨි ආකාරා මහොන් ති. ආසවාතිආදි මහට් ඨා වුත් තත් ථම ව. ඉධ 
අරහත් ත ග්  වජ් මඣමයව ආසමව අවත් වා මසස ග්  ත් තයවජ් ඣානම් පි 
වචනං ආසවක් ඛයවචනසා ඤ් ඤ ත් මතන වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 
අරහත් ත ග්  ඤාණම ව හි මකචි ආසමව අමසමසත් වා ආසවානං 
මඛපනමතො ‘‘ඛමය ඤාණ’’න් ති වුච් චති. තස්  ාමයව ච අරහාමයව 
ඛීණාසමවොති වුච් චතීති. 

ආසවක් ඛයඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

56-63. සච්චඤාණචතුක්කද්වෙනිද්යදසවණ්ණනා 

108-9. සච් චඤාණචතුක් කද් වයනිද් මදමස දුක්ඛස්ස පීළනට්යඨොතිආදීනි 

වුත් තත් ථාමනව. මග්ගසමඞ්ගිස්ස ඤාණං දුක්යඛයපතං ඤාණන් තිආදි 
අනන් තරචතුක් මක විය එකාභිස යවමසන වුත් තං. දුවිධඤ් හි සච් චඤාණං 
මලොකියං මලොකුත් තරඤ් ච. මලොකිකං දුවිධං අනුමබොධඤාණං 

පච් චමවක් ඛණඤාණඤ් ච. අනුයබොධඤාණං ආදිකම් මිකස ්ස 

අනුස ්සවාදිවමසන නිමරොමධ  ග් ම  ච පවත් තති, දුක් මඛ සමුදමය ච 

ආරම්  ණකරණවමසන. පච්චයවක්ඛණඤාණං පටිවිද් ධසච් චස් ස චතූසුපි 
සච් මචසු ආරම්  ණකරණවමසන. මලොකුත් තරං පටිමවධඤාණං 
නිමරොධ ාරම්  ණං කත් වා කිච් චමතො චත් තාරි සච් චානි පටිවිජ් ඣති. යථාහ – 

‘‘මයො, භික් ඛමව, දුක් ඛං පස් සති, දුක් ඛසමුදයම් පි මසො පස් සති, 

දුක් ඛනිමරොධම් පි පස් සති, දුක් ඛනිමරොධ ාමිනිං පටිපදම් පි පස් සතී’’ති (සං. නි. 

5.1100) සබ් බං වත් තබ් බං. ඉධාපි ඉමිනා වාමරන ඉදම ව වුත් තං. තං පන 
මලොකුත් තරම් පි ‘‘දුක් මඛ ඤාණ’’න් තිආදීනි නා ානි ලභතීති දස ්සනත් ථං 

වුත් තං. ඉධ පන මලොකිකඤාණම ව අධිප් මපතං. තස්  ාමයව ච තත්ථ

කතමංදුක්යඛ ඤාණන් තිආදි ාහ. 

තත් ථ දුක්ඛංආරබ්භාති දුක් ඛසච් චං ආලම් බිත් වා, ආරම්  ණං කත් වාති 

අත් මථො. පඤ්ඤාතිආදීසු තස් ස තස් ස අත් ථස ්ස පාකටකරණසඞ් ඛාමතන 

පඤ ්ඤාපනට් මඨන පඤ්ඤා, මතන මතන වා අනිච් චාදිනා පකාමරන ධම් ම  

ජානාතීතිපි පඤ ්ඤා. ඉද ස් සා සභාවපදං. පජානනාකාමරො පජානනා. 

අනිච් චාදීනි විචිනාතීති විචයෙො. පවිචයෙොති උපසග් ම න පදං වඩ් ඪිතං, 

පකාමරන විචමයොති අත් මථො. චතුසච් චධම්  ං විචිනාතීති ධම්මවිචයෙො. 

අනිච් චාදීනං සම්  ා ලක් ඛණවමසන සල්ලක්ඛණා. සා එව 

උපසග්  නානත් මතන උපලක්ඛණා පච්චුපලක්ඛණාති වුත් තා. භුඤසං 
ලක් ඛණා මත මත අනිච් චාදිධම් ම  පටිච් ච උපලක් ඛණාති අත් මථො. 

පණ් ඩිතභාමවො පණ්ඩිච්චං. කුසලභාමවො යකොසල්ලං. නිපුණභාමවො 

යනපුඤ්ඤං. අනිච් චාදීනං විභාවනවමසන යවභබයා. අනිච් චාදීනං 
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චින් තනකවමසන චින්තා, යස් ස උප් පජ් ජති, තං අනිච් චාදීනි චින් තාමපතීතිපි 

චින් තා. අනිච් චාදීනි උපපරික් ඛතීති උපපරික්ඛා. භූරීති පථවී. අයම් පි 
සණ් හට් මඨන විත් ථතට් මඨන ච භූරී වියාති භූරී. අථ වා පඤ් ඤාමයව භූමත 
අත් මථ ර තීති භූරීති වුච් චති. අසනි විය සිලුච් චමය කිමලමස ම ධති 

හිංසතීති යමධා, ඛිප් පං  හණධාරණට් මඨන වා ම ධා. යස් ස උප් පජ් ජති, තං 
අත් තහිතපටිපත් තියං සම් පයුත් තධම් ම  ච යාථාවලක් ඛණපටිමවමධ 

පරිමනතීති පරිණායිකා. ධම් ම  අනිච් චාදිවමසන විවිධා පස් සතීති විපස්සනා. 

සම්  ා පකාමරහි අනිච් චාදීනි ජානාතීති සම් පජාමනො, තස් ස භාමවො 

සම්පජඤ්ඤං. උප් පථපටිපන් මන සින් ධමව වීථිආමරොපනත් ථං පමතොමදො විය 
උප් පමථ ධාවනකං කූටචිත් තං වීථිආමරොපනත් ථං විජ් ඣතීති පමතොමදො විය 

පයතොයදො. 

දස් සනලක් ඛමණ ඉන් දට් ඨං කමරොතීති ඉන් ද්රියං, පඤ ්ඤාසඞ් ඛාතං 

ඉන් ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රිෙං. කිං වුත් තං මහොති? නයිදං ‘‘පුරිසස ්ස ඉන් ද්රියං 
පුරිසින් ද්රිය’’න් තිආදි විය පඤ් ඤාය ඉන් ද්රියං පඤ ්ඤින් ද්රියං. අථ මඛො පඤ් ඤා 
එව ඉන් ද්රියං පඤ් ඤින් ද්රියන් ති වුත් තං මහොති. අවිජ් ජාය න කම් පතීති 

පඤ්ඤාබලං. කිමලසච් මඡදනට් මඨන පඤ ්ඤාව සත් ථං පඤ්ඤාසත්ථං. 

අච් චුග්  තට් මඨන පඤ් ඤාව පාසාමදො පඤ්ඤාපාසායදො. ආමලොකනට් මඨන 

පඤ ්ඤාව ආමලොමකො පඤ්ඤාආයලොයකො. ඔභාසනට් මඨන පඤ් ඤාව 

ඔභාමසො පඤ්ඤාඔභායසො. පජ් මජොතනට් මඨන පඤ් ඤාව පජ් මජොමතො 

පඤ්ඤාපජ්යජොයතො. පඤ ්ඤවමතො හි එකපල් ලඞ් මකන නිසින් නස ්ස 
දසසහස් සිමලොකධාතු එකාමලොකා එමකොභාසා එකපජ් මජොතා මහොති. 
මතමනතං වුත් තං. ඉම සු පන තීසු පමදසු එකපමදනාපි එතස් මිං අත් මථ 

සිද් මධ යානි පමනතානි භ වතා ‘‘චත් තාමරොම , භික් ඛමව, ආමලොකා. 

කතම  චත් තාමරො? චන් දාමලොමකො, සූරියාමලොමකො, අග්  ාමලොමකො, 

පඤ ්ඤාමලොමකො. ඉම  මඛො, භික් ඛමව, චත් තාමරො ආමලොකා. එතදග්  ං, 

භික් ඛමව, ඉම සං චතුන් නං ආමලොකානං යදිදං පඤ් ඤාමලොමකො’’. තථා 

‘‘චත් තාමරොම , භික් ඛමව, ඔභාසා. චත් තාමරොම , භික් ඛමව, පජ් මජොතා’’ති 

)අ. නි. 4.144-145) සත් තානං අජ් ඣාසයවමසන සුත් තානි මදසිතානි. 
තදනුරූමපමනව ඉධාපි මථමරන මදසනා කතා. අත් මථො හි අමනමකහි 

ආකාමරහි විභජ් ජ ාමනො සුවිභත් මතො මහොති, අඤ ්ඤථා ච අඤ් මඤො 

බුජ් ඣති, අඤ ්ඤථා අඤ ්මඤොති. රතිකරණට් මඨන පන රතිදායකට් මඨන 
රතිජනකට් මඨන චිත් තීකතට් මඨන දුල් ලභපාතුභාවට් මඨන අතුලට් මඨන 

අමනො සත් තපරිමභො ට් මඨන ච පඤ් ඤාව රතනං පඤ්ඤාරතනං. 

න මතන සත් තා මුය් හන් ති, සයං වා ආරම්  මණ න මුය් හතීති අයමොයහො.

ධම්මවිචෙපදං වුත් තත් ථම ව. කස ් ා පමනතං පුන වුත් තන් ති? අම ොහස් ස 

ම ොහපටිපක් ඛභාවදීපනත් ථං. මතමනතං දීමපති ‘‘ය් වායං අම ොමහො, මසො 

න මකවලං ම ොහමතො අඤ් මඤො ධම් ම ො, ම ොහස් ස පන පටිපක් මඛො 

ධම්  විචයසඞ් ඛාමතො අම ොමහො නා  ඉධ අධිප් මපමතො’’ති. සම්මාදිට්ඨීති 
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යාථාවනියයානිකකුසලදිට් ඨි. ‘‘තත් ථ කත ං දුක් ඛසමුදමය ඤාණං, තත් ථ 

කත ං දුක් ඛනිමරොමධ ඤාණං, තත් ථ කත ං දුක් ඛනිමරොධ ාමිනියා 
පටිපදාය ඤාණ’’න් ති පුච් ඡාවචනානි සඞ් මඛපවමසන වුත් තානීති. 

සච් චඤාණචතුක් කද් වයනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

64-67. සුද්ධිකපටිසම්භිදාඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

110. සුද් ධිකපටිසම් භිදාඤාණනිද් මදමස ඉම සං ඤාණානං 

පමභදාභාවමතොමයව මහට් ඨා විය පමභදං අදස් මසත් වාමයව අත්යථසු

ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදාතිආදි වුත් තං. පඤ් ඤාපමභදාභාමවපි අත් තනා 

පටිවිද් ධචතුසච් චධම්   ත් තවමසන නානත් තසබ් භාවමතො අත්ථනානත්යත 

පඤ්ඤා අත්ථපටිසම්භියද ඤාණන් තිආදි වුත් තං. තත් ථ නානත්යතති 

අත් ථාදීනං අමනකභාමව. වවත්ථායනති අත් ථාදීනං නිච් ඡයමන. 

සල්ලක්ඛයණති අත් ථාදීනං සම්  ාදස් සමන. උපලක්ඛයණති අත් ථාදීනං 

භුඤසංදස් සමන. පයභයදති අත් ථාදීනං නානාමභමද. පභාවයනති අත් ථාදීනං 

පාකටීකරමණන උප් පාදමන. යජොතයනති අත් ථාදීනං දීපමන. වියරොචයනති 

අත් ථාදීනං විවිධා දීපමන. පකාසයනති අත් ථාදීනං පභාසමන. 

‘‘නානත් මත’’ති මූලපදං කත් වා සබ් බසාධාරණවමසන වුත් තං. 

‘‘වවත් ථාමන’’ති මසොතාපන් නස ්ස වමසන, ‘‘සල් ලක් ඛමණ 

උපලක් ඛමණ’’ති සකදා ාමිස් ස වමසන, ‘‘පමභමද පභාවමන’’ති 

අනා ාමිස ්ස වමසන, ‘‘මජොතමන විමරොචමන පකාසමන’’ති අරහමතො 
වමසන වුත් තන් ති එවම් මපත් ථ මයොජනා කාතබ් බාති. 

සුද් ධිකපටිසම් භිදාඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

68. ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

111. ඉන් ද්රියපමරොපරියත් තඤාණනිද් මදමස තථාගතස්සාති වචමන 
උද් මදමස සරූපමතො අවිජ් ජ ාමනපි ‘‘ඡ ඤාණානි අසාධාරණානි 

සාවමකහී’’ති )පටි.  .  ාතිකා 1.73) වුත් තත් තා ‘‘තථා තස ්සා’’ති 
වුත් තම ව මහොති. තස්  ා උද් මදමස අත් ථමතො සිද් ධස් ස තථා තවචනස් ස 

නිද් මදමස  හණං කතං. සත්යතපස්සතීති රූපාදීසු ඡන් දරාම න සත් තතාය 

ලග්  තාය සත් තා, මත සත් මත ඉන් ද්රියපමරොපරියත් තඤාමණන චක් ඛුනා 

පස් සති ඔමලොමකති. අප්පරජක්යඛති පඤ් ඤා මය අක් ඛිම් හි අප් පං 

රා ාදිරමජො එමතසන් ති අප් පරජක් ඛා, අප් පං රා ාදිරමජො එමතසන් ති වා 

අප් පරජක් ඛා. මත අප් පරජක් මඛ. මහාරජක්යඛති පඤ් ඤා මය අක් ඛිම් හි 

 හන් තං රා ාදිරමජො එමතසන් ති  හාරජක් ඛා,  හන් තං රා ාදිරමජො 

එමතසන් ති වා  හාරජක් ඛා. තික්ඛින්ද්රියෙමුදින්ද්රියෙති තික් ඛානි සද් ධාදීනි 

ඉන් ද්රියානි එමතසන් ති තික් ඛින් ද්රියා, මුදූනි සද් ධාදීනි ඉන් ද්රියානි එමතසන් ති 

මුදින් ද්රියා. ස්වාකායරද්වාකායරති සුන් දරා සද් ධාදමයො ආකාරා මකොට් ඨාසා 

එමතසන් ති ස ්වාකාරා, කුච් ඡිතා  රහිතා සද් ධාදමයො ආකාරා මකොට් ඨාසා 
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එමතසන් ති ද් වාකාරා. සුවිඤ්ඤාපයෙ දුවිඤ්ඤාපයෙති මය කථිතං කාරණං 

සල් ලක් මඛන් ති සුමඛන සක් කා මහොන් ති විඤ් ඤාමපතුං, මත සුවිඤ් ඤාපයා, 

තබ් බිපරීතා දුවිඤ් ඤාපයා. අප්යපකච්යච පරයලොකවජ්ජභෙදස්සාවියනොති 

අපි එමක පරමලොකඤ් මචව රා ාදිවජ් ජඤ ්ච භයමතො පස් සන් මත, ඉ ස ්ස 
පන පදස් ස නිද් මදමස පරමලොකස් මසව න වුත් තත් තා ඛන් ධාදිමලොමක ච 
රා ාදිවජ් මජ ච පරං බාළ් හං භයං පස් සනසීලාති 
පරමලොකවජ් ජභයදස් සාවිමනො. මත පරමලොකවජ් ජභයදස් සාවිමනති 

එව ත් මථො  මහතබ් මබො. අප්යපකච්යචනපරයලොකවජ්ජභෙදස්සාවියනොති 

තබ් බිපරීමත. යලොයකොති ච ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් මඨන. වජ්ජන් ති ච 
වජ් ජනීයට් මඨන. එත් තාවතා උද් මදසස් ස නිද් මදමසො කමතො මහොති. 

පුන නිද් මදසස් ස පටිනිද් මදසං කමරොන් මතො අප්පරජක්යඛ

මහාරජක්යඛතිආදි ාහ. තත් ථ තීසු රතමනසු ඔකප් පනසඞ් ඛාතා සද් ධා අස් ස 

අත් ථීති සද්යධො. මසො සද් ධාසම් පන් මනො පුග්  මලො අස් සද් ධියරජස ්ස මචව 

අස් සද් ධියමූලකස් ස මසසාකුසලරජස් ස ච අප් පකත් තා අප්පරජක්යඛො. නත් ථි 

එතස ්ස සද් ධාති අස්සද්යධො. මසො වුත් තප් පකාරස ්ස රජස් ස  හන් තත් තා 

මහාරජක්යඛො. ආරද් ධං වීරිය මනනාති ආරද්ධවීරියෙො. මසො 
මකොසජ් ජරජස් ස මචව මකොසජ් ජමූලකස් ස මසසාකුසලරජස් ස ච අප් පකත් තා 

අප් පරජක් මඛො. හීනවීරියත් තා කුච් ඡිමතන ආකාමරන සීදතීති කුසීමදො, 

කුසීමදො එව කුසීයතො. මසො වුත් තප් පකාරස් ස රජස් ස  හන් තත් තා 

 හාරජක් මඛො. ආරම්  ණං උමපච් ච ඨිතා සති අස් සාති උපට්ඨිතස්සති. මසො 
මුට් ඨස ්සච් චරජස් ස මචව මුට් ඨස් සච් චමූලකස ්ස මසසාකුසලරජස් ස ච 

අප් පකත් තා අප් පරජක් මඛො. මුට් ඨා නට් ඨා සති අස් සාති මුට්ඨස්සති. මසො 
වුත් තප් පකාරස් ස රජස් ස  හන් තත් තා  හාරජක් මඛො. අප් පනාස ාධිනා 

උපචාරස ාධිනා වා ආරම්  මණ ස ං, සම්  ා වා ආහිමතො ඨිමතොති 

සමාහියතො, ස ාහිතචිත් මතොති වා ස ාහිමතො. මසො උද් ධච් චරජස ්ස මචව 
උද් ධච් චමූලකස් ස මසසාකුසලරජස් ස ච අප් පකත් තා අප් පරජක් මඛො. න 

ස ාහිමතො අසමාහියතො. මසො වුත් තප් පකාරස් ස රජස් ස  හන් තත් තා 

 හාරජක් මඛො. උදයත් ථ ාමිනී පඤ් ඤා අස් ස අත් ථීති පඤ්ඤවා. මසො 
ම ොහරජස් ස මචව ම ොහමූලකස් ස මසසාකුසලරජස් ස ච අප් පකත් තා 

අප් පරජක් මඛො. ම ොහමූළ් හත් තා දුට් ඨා පඤ් ඤා අස් සාති දුප්පඤ්යඤො. මසො 

වුත් තප් පකාරස් ස රජස් ස  හන් තත් තා  හාරජක් මඛො. සද්යධො පුග්ගයලො

තික්ඛින්ද්රියෙොති බහුලං උප් පජ් ජ ානාය බලවතියා සද් ධාය සද් මධො, 

මතමනව සද් ධින් ද්රිමයන තික් ඛින් ද්රිමයො. අස්සද්යධොපුග්ගයලොමුදින්ද්රියෙොති 

බහුලං උප් පජ් ජ ාමනන අස් සද් ධිමයන අස් සද් මධො, අන් තරන් තරා 
උප් පජ් ජ ාමනන දුබ් බමලන සද් ධින් ද්රිමයන මුදින් ද්රිමයො. එස නමයො 

මසමසසුපි. සද්යධො පුග්ගයලො ස්වාකායරොති තාය එව සද් ධාය 

මසොභනාකාමරො. අස්සද්යධො පුග්ගයලො ද්වාකායරොති මතමනව 

අස් සද් ධිමයන විරූපාකාමරො. එස නමයො මසමසසුපි. සුවිඤ්ඤාපයෙොති 
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පටුන 

සුමඛන විඤ ්ඤාමපතුං සක් කුමණමයයො. දුවිඤ්ඤාපයෙොති දුක් මඛන 

විඤ ්ඤාමපතුං සක් කුමණමයයො. පරයලොකවජ්ජභෙදස්සාවීති එත් ථ යස ් ා 

පඤ ්ඤාසම් පන් නස ්මසව සද් ධාදීනි සුපරිසුද් ධානි මහොන් ති, තස්  ා 

සුපරිසුද් ධසද් ධාදිසම් පන් මනො තංසම් පයුත් තාය, 
සුපරිසුද් ධසද් ධාදිසම් පන් මනොපි වා තප් පච් චයාය පඤ් ඤාය 
පරමලොකවජ් ජභයදස් සාවී මහොති. තස්  ා එව හි සද් ධාදමයොපි චත් තාමරො 

‘‘පරමලොකවජ් ජභයදස් සාවී’’ති වුත් තා. 

112. ඉදානි ‘‘පරමලොකවජ් ජභයදස් සාවී’’ති එත් ථ වුත් තං මලොකඤ් ච 

වජ් ජඤ ්ච දස් මසතුං යලොයකොතිආදි ාහ. එත් ථ ඛන් ධා එව 

ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් මඨන මලොමකොති ඛන්ධයලොයකො. මසසද් වමයපි එමසව 

නමයො. විපත්තිභවයලොයකොති අපායමලොමකො. මසො හි අනිට් ඨඵලත් තා 

විරූමපො ලාමභොති විපත් ති, භවතීති භමවො, විපත් ති එව භමවො විපත් තිභමවො, 

විපත් තිභමවො එව මලොමකො විපත් තිභවමලොමකො. විපත්තිසම්භවයලොයකොති 

අපායූප ං කම්  ං. තඤ් හි සම් භවති එතස්  ා ඵලන් ති සම් භමවො, විපත් තියා 

සම් භමවො විපත් තිසම් භමවො, විපත් තිසම් භමවො එව මලොමකො 

විපත් තිසම් භවමලොමකො. සම්පත්තිභවයලොයකොති සු තිමලොමකො. මසො හි 

ඉට් ඨඵලත් තා සුන් දමරො ලාමභොති සම් පත් ති, භවතීති භමවො, සම් පත් ති එව 

භමවො සම් පත් තිභමවො, සම් පත් තිභමවො එව මලොමකො සම් පත් තිභවමලොමකො. 

සම්පත්තිසම්භවයලොයකොති සු තූප ං කම්  ං. තඤ් හි සම් භවති එතස්  ා 

ඵලන් ති සම් භමවො, සම් පත් තියා සම් භමවො සම් පත් තිසම් භමවො, 

සම් පත් තිසම් භමවො එව මලොමකො සම් පත් තිසම් භවමලොමකො. එයකො

යලොයකොතිආදීනි මහට් ඨා වුත් තත් ථාමනව. 

වජ්ජන් ති නපුංසකවචනං අසුමකොති අනිද් දිට් ඨත් තා කතං. කියලසාති 

රා ාදමයො. දුච්චරිතාති පාණාතිපාතාදමයො. අභිසඞ්ඛාරාති 

පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාරාදමයො. භවගාමිකම්මාති අත් තමනො විපාකදානවමසන භවං 

 ච් ඡන් තීති භව ාමිමනො, අභිසඞ් ඛාමරසුපි විපාකජනකාමනව කම්  ානි 

වුත් තානි. ඉතීති වුත් තප් පකාරනිදස් සනං. ඉමස්මිඤ්ච යලොයක ඉමස්මිඤ්ච

වජ්යජති වුත් තප් පකාමර මලොමක ච වජ් මජ ච. තිබ්බාභෙසඤ්ඤාති බලවතී 

භයසඤ ්ඤා. තිබ්බාති පරසද් දස් ස අත් මථො වුත් මතො, භෙසඤ්ඤාති 

භයසද් දස ්ස, මලොකවජ් ජද් වයම් පි හි භයවත් ථුත් තා සයඤ් ච සභයත් තා භයං, 

භයමිති සඤ් ඤා භයසඤ් ඤා. පච්චුපට්ඨිතායහොතීති තං තං පටිච් ච උමපච් ච 

ඨිතා මහොති. යසෙයථාපි උක්ඛිත්තාසියක වධයකති යථා නා  පහරිතුං 

උච් චාරිතඛග් ම  පච් චාමිත් මත තිබ් බා භයසඤ් ඤා පච් චුපට් ඨිතා මහොති, 
එවම ව මලොමක ච වජ් මජ ච තිබ් බා භයසඤ් ඤා පච් චුපට් ඨිතා මහොති. 

ඉයමහිපඤ්ඤාසාෙආකායරහීති අප් පරජක් ඛපඤ ්චකාදීසු දසසු පඤ් චමකසු 
එමකකස ්මිං පඤ් චන් නං පඤ් චන් නං ආකාරානං වමසන පඤ් ඤාසාය 

ආකාමරහි. ඉමානිපඤ්චින්ද්රිොනීති සද් ධින් ද්රියාදීනි පඤ ්චින් ද්රියානි. ජානාතීති 
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තථා මතො පඤ් ඤාය පජානාති. පස්සතීති දිබ් බචක් ඛුනා දිට් ඨං විය කමරොති. 

අඤ්ඤාතීති සබ් බාකාර රියාදාහි ජානාති. පටිවිජ්ඣතීති එකමදසං 
අමසමසත් වා නිරවමසසදස් සනවමසන පඤ් ඤාය පදාමලතීති. 

ඉන් ද්රියපමරොපරියත් තඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

69. ආසොනුසෙඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

113. ආසයානුසයඤාණනිද් මදමස ඉධ තථාගයතොතිආදි පඤ ්චධා 

ඨපිමතො නිද් මදමසො. තත් ථ ආසොනුසො වුත් තත් ථා එව. චරිතන් ති පුබ් මබ 

කතං කුසලාකුසලං කම්  ං. අධිමුත්තින් ති සම් පති කුසමල අකුසමල වා 

චිත් තමවොසග් ම ො. භබ්බාභබ්යබති භබ් මබ ච අභබ් මබ ච. අරියාය ජාතියා 
සම් භවන් ති ජායන් තීති භබ් බා. වත් ත ානසමීමප වත් ත ානවචනං. 

භවිස ්සන් ති ජායිස් සන් තීති වා භබ් බා, භාජනභූතාති අත් මථො. මය 

අරිය ග්  පටිමවධස් ස අනුච් ඡවිකා උපනිස ්සයසම් පන් නා, මත භබ් බා. 
වුත් තපටිපක් ඛා අභබ් බා. 

කතයමො සත්තානං ආසයෙොතිආදි නිද් මදසස් ස පටිනිද් මදමසො. තත් ථ 

සස්සයතොති නිච් මචො. යලොයකොති අත් තා. ඉධ සරීරංමයව නස් සති, අත් තා පන 
ඉධ පරත් ථ ච මසොමයවාති  ඤ් ඤන් ති. මසො හි සයංමයව ආමලොමකතීති 

කත් වා ‘‘මලොමකො’’ති  ඤ් ඤන් ති. අසස්සයතොති අනිච් මචො. අත් තා 

සරීමරමනව සහ නස් සතීති  ඤ් ඤන් ති. අන්තවාති පරිත් මත කසිමණ ඣානං 
උප් පාමදත් වා තංපරිත් තකසිණාරම්  ණං චිත් තං සපරියන් මතො අත් තාති 

 ඤ ්ඤන් ති. අනන්තවාති න අන් තවා අප් ප ාමණ කසිමණ ඣානං 
උප් පාමදත් වා තංඅප් ප ාණකසිණාරම්  ණං චිත් තං අපරියන් මතො අත් තාති 

 ඤ ්ඤන් ති. තං ජීවං තං සරීරන් ති ජීමවො ච සරීරඤ් ච තංමයව. ජීයවොති 

අත් තා, ලිඞ්  විපල් ලාමසන නපුංසකවචනං කතං. සරීරන් ති රාසට් මඨන 

ඛන් ධපඤ් චකං. අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන් ති අඤ ්මඤො ජීමවො අඤ් ඤං 

ඛන් ධපඤ් චකං. යහොතිතථාගයතොපරංමරණාති ඛන් ධා ඉමධව විනස් සන් ති, 

සත් මතො  රණමතො පරං මහොති විජ් ජති න නස් සති. ‘‘තථා මතො’’ති මචත් ථ 

සත් තාධිවචනන් ති වදන් ති. මකචි පන ‘‘තථා මතොති අරහා’’ති වදන් ති. 

ඉම  ‘‘න මහොතී’’ති පක් මඛ මදොසං දිස් වා එවං  ණ් හන් ති. න යහොති

තථාගයතො පරං මරණාති ඛන් ධාපි ඉමධව නස ්සන් ති, තථා මතො ච 
 රණමතො පරං න මහොති උච් ඡිජ් ජති විනස් සති. ඉම  ‘‘මහොතී’’ති පක් මඛ 

මදොසං දිස් වා එවං  ණ් හන් ති. යහොති ච න ච යහොතීති ඉම  

එමකකපක් ඛපරිග්  මහ මදොසං දිස් වා උභයපක් ඛං  ණ් හන් ති. යනවයහොති

න න යහොතීති ඉම  උභයපක් ඛපරිග්  මහ උභයමදොසාපත් තිං දිස් වා 

‘‘මහොතීති ච න මහොති, මනව මහොතීති ච න මහොතී’’ති අ රාවික් මඛපපක් ඛං 
 ණ් හන් ති. 
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අයං පමනත් ථ අට් ඨකථානමයො – ‘‘සස ්සමතො මලොමකොති වා’’තිආදීහි 

දසහාකාමරහි දිට් ඨිපමභමදොව වුත් මතො. තත් ථ සස්සයතො යලොයකොති ච 
ඛන් ධපඤ් චකං මලොමකොති  මහත් වා ‘‘අයං මලොමකො නිච් මචො ධුමවො 
සබ් බකාලිමකො’’ති  ණ් හන් තස් ස සස් සතන් ති  හණාකාරප් පවත් තා දිට් ඨි. 

අසස්සයතොති තම ව මලොකං ‘‘උච් ඡිජ් ජති විනස ්සතී’’ති  ණ් හන් තස ්ස 

උච් මඡදග්  හණාකාරප් පවත් තා දිට් ඨි. අන්තවාති පරිත් තකසිණලාභිමනො 
සුප් ප ත් මත වා සරාව ත් මත වා කසිමණ ස ාපන් නස ්ස 
අන් මතොස ාපත් තියං පවත් තිතරූපාරූපධම් ම  ‘‘මලොමකො’’ති ච 

කසිණපරිච් මඡදන් මතන ‘‘අන් තවා’’ති ච  ණ් හන් තස ්ස ‘‘අන් තවා 
මලොමකො’’ති  හණාකාරප් පවත් තා දිට් ඨි. සා සස ්සතදිට් ඨිපි මහොති 
උච් මඡදදිට් ඨිපි. විපුලකසිණලාභිමනො පන තස් මිං කසිමණ ස ාපන් නස ්ස 
අන් මතොස ාපත් තියං පවත් තිතරූපාරූපධම් ම  ‘‘මලොමකො’’ති ච 
කසිණපරිච් මඡදන් මතන ‘‘න අන් තවා’’ති ච  ණ් හන් තස් ස ‘‘අනන් තවා 
මලොමකො’’ති  හණාකාරප් පවත් තා දිට් ඨි. සා සස් සතදිට් ඨිපි මහොති 

උච් මඡදදිට් ඨිපි. තං ජීවං තං සරීරන් ති මභදනධම්  ස් ස සරීරස් මසව 
‘‘ජීව’’න් ති  හිතත් තා ‘‘සරීමර උච් ඡිජ් ජ ාමන ජීවම් පි උච් ඡිජ් ජතී’’ති 
උච් මඡදග්  හණාකාරප් පවත් තා දිට් ඨි. දුතියපමද සරීරමතො අඤ් ඤස ්ස ජීවස් ස 

 හිතත් තා ‘‘සරීමර උච් ඡිජ් ජ ාමනපි ජීවං න උච් ඡිජ් ජතී’’ති 

සස් සතග්  හණාකාරප් පවත් තා දිට් ඨි. යහොති තථාගයතොතිආදීසු ‘‘සත් මතො 

තථා මතො නා , මසො පරං  රණා මහොතී’’ති  ණ් හමතො පඨ ා සස් සතදිට් ඨි. 
‘‘න මහොතී’’ති  ණ් හමතො දුතියා උච් මඡදදිට් ඨි. ‘‘මහොති ච න ච මහොතී’’ති 
 ණ් හමතො තතියා එකච් චසස ්සතදිට් ඨි. ‘‘මනව මහොති න න මහොතී’’ති 
 ණ් හමතො චතුත් ථා අ රාවික් මඛපදිට් ඨීති. 

ඉතීති වුත් තප් පකාරදිට් ඨිනිස ්සයනිදස් සනං. භවදිට්ඨිසන්නිස්සිතා වා

සත්තා යහොන්ති විභවදිට්ඨිසන්නිස්සිතා වාති භමවො වුච් චති සස් සමතො, 

සස් සතවමසන උප් පජ් ජ ානදිට් ඨි භවදිට් ඨි, භමවොති දිට් ඨීති වුත් තං මහොති. 

විභමවො වුච් චති උච් මඡමදො, උච් මඡදවමසන උප් පජ් ජ ානදිට් ඨි විභවදිට් ඨි, 
විභමවොති දිට් ඨීති වුත් තං මහොති. වුත් තප් පකාරා දසවිධා දිට් ඨි භවදිට් ඨි ච 
විභවදිට් ඨි චාති ද් විධාව මහොති. තාසු ද් වීසු එමකකං සන් නිස ්සිතා අපස් සිතා 
අල් ලීනා සත් තා මහොන් ති. 

එයත වා පන උයභො අන්යත අනුපගම්මාති එත් ථ ‘‘අග් ගිමතො වා 

උදකමතො වා මිථුමභදා වා’’තිආදීසු (දී. නි. 2.152) විය වා-සද් මදො 
සමුච් චයත් මථො. එමත වුත් තප් පකාමර සස් සතුච් මඡදවමසන ද් මව පක් මඛ ච 
න උප න් ත් වා අනල් ලීයිත් වා පහායාති අත් මථො. ‘‘අනුමලොමිකා වා 

ඛන් තී’’ති විකප් පත් මථොව. ඉදප්පච්චෙතාපටිච්චසමුප්පන්යනසූති ඉම සං 

ජරා රණාදීනං පච් චයා ඉදප් පච් චයා, ඉදප් පච් චයා එව ඉදප් පච් චයතා, 
ඉදප් පච් චයානං වා සමූමහො ඉදප් පච් චයතා. ලක් ඛණං පමනත් ථ 
සද් දසත් ථමතො පරිමයසිතබ් බං. මත මත පච් චමය පටිච් ච සහ සම්  ා ච 
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පටුන 

උප් පන් නා පටිච් චසමුප් පන් නා. තස් සා ඉදප් පච් චයතාය ච මතසු 

පටිච් චසමුප් පන් මනසු ච ධම් ම සු. අනුයලොමිකාති මලොකුත් තරධම්  ානං 

අනුමලො මතො අනුමලොමිකා. ඛන්තීති ඤාණං. ඤාණඤ් හි ඛ නමතො ඛන් ති. 

පටිලද්ධා යහොතීති සත් මතහි අධි තා මහොති. ඉදප් පච් චයතාය ඛන් තියා 
උච් මඡදත් තානුප ම ො මහොති පච් චයුප් පන් නධම්  ානං පච් චයසා ග් ගියං 
ආයත් තවුත් තිත් තා පච් චයානුපර දස් සමනන ඵලානුපර දස් සනමතො. 
පටිච් චසමුප් පන් මනසු ධම් ම සු ඛන් තියා සස ්සතත් තානුප ම ො මහොති 
පච් චයසා ග් ගියං නවනවානං පච් චයුප් පන් නධම්  ානං උප් පාදදස් සනමතො. 
එවම මත උමභො අන් මත අනුප ම්   
පටිච් චසමුප් පාදපටිච් චසමුප් පන් නධම්  දස් සමනන න උච් මඡමදො න 
සස් සමතොති පවත් තං සම්  ාදස් සනං ‘‘අනුමලොමිකා ඛන් තී’’ති මවදිතබ් බං. 

එවඤ් හි තදුභයදිට් ඨිපටිපක් ඛභූතා සම්  ාදිට් ඨි වුත් තා මහොති. ෙථාභූතං වා

ඤාණන් ති යථාභූතං යථාසභාවං මනයයං. තත් ථ පවත් තඤාණම් පි 
විසයමවොහාමරන ‘‘යථාභූතඤාණ’’න් ති වුත් තං. තං පන 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාපරියන් තං විපස් සනාඤාණං ඉධාධිප් මපතං. මහට් ඨා පන 

‘‘යථාභූතඤාණදස් සන’’න් ති භයතූපට් ඨානඤාණං වුත් තං. යථාභූතං වා 
ඤාණං සත් මතහි පටිලද් ධං මහොතීති සම් බන් මධො. 

ඉදානි ‘‘සස් සමතො මලොමකො’’තිආදීහි මිච් ඡාදිට් ඨිපරිභාවිතං ‘‘එමත වා 
පනා’’තිආදීහි සම්  ාදිට් ඨිපරිභාවිතං සත් තසන් තානං දස් මසත් වා ‘‘කා ං 
මසවන් තඤ් මඤවා’’තිආදීහි මසසාකුසමලහි මසසකුසමලහි ච පරිභාවිතං 
සත් තසන් තානං දස් මසති. තත් ථ කා ං මසවන් තංමයව පුග්  ලං තථා මතො 

ජානාතීති මයොජනා කාතබ් බා. යසවන්තන් ති ච අභිණ් හසමුදාචාරවමසන 
මසව ානං. පුබ් මබ ආමසවිතවමසන කිමලසකාම ො  රු අස් සාති 

කාමගරුයකො. තමථව කාම ො ආසමය සන් තාමන අස් සාති කාමාසයෙො. 

සන් තානවමසමනව කාම  අධිමුත් මතො ලග් ම ොති කාමාධිමුත්යතො. 

මසමසසුපි එමසව නමයො. යනක්ඛම්මාදීනි වුත් තත් ථාමනව. කා ාදීහි ච තීහි 

මසසාකුසලා, මනක් ඛම්  ාදීහි තීහි මසසකුසලා  හිතාව මහොන් තීති 
මවදිතබ් බා. ‘‘අයං සත් තානං ආසමයො’’ති තිධා වුත් තං සන් තානම ව 
දස් මසති. 

අයං පමනත් ථ අට් ඨකථානමයො – ‘‘ඉති භවදිට් ඨිසන් නිස ්සිතා වා’’ති 

එවං සස් සතදිට් ඨිං වා සන් නිස ්සිතා. සස් සතදිට් ඨි හි එත් ථ භවදිට් ඨීති වුත් තා, 
උච් මඡදදිට් ඨි ච විභවදිට් ඨීති. සබ් බදිට් ඨීනඤ ්හි සස් සතුච් මඡදදිට් ඨීහි 
සඞ්  හිතත් තා සබ් මබපිම  දිට් ඨි තිකා සත් තා ඉ ාව ද් මව දිට් ඨිමයො 

සන් නිස ්සිතා මහොන් ති. වුත් තම් පි මචතං ‘‘ද් වයනිස ්සිමතො ඛ් වායං, කච් චාන, 

මලොමකො මයභුඤමයයන අත් ථිතඤ් මචව නත් ථිතඤ් චා’’ති )සං. නි. 2.15). 

එත් ථ හි අත්ථිතාති සස් සතං. නත්ථිතාති උච් මඡමදො. අයං තාව 
වට් ටනිස ්සිතානං පුථුජ් ජනානං සත් තානං ආසමයො. ඉදානි විවට් ටනිස ්සිතානං 
සුද් ධසත් තානං ආසයං දස් මසතුං ‘‘එමත වා පන උමභො අන් මත 
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අනුප ම්  ා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ ‘‘එමත වා පනා’’ති එමතමයව. ‘‘උමභො 
අන් මත’’ති සස් සතුච් මඡදසඞ් ඛාමත ද් මව අන් මත. ‘‘අනුප ම්  ා’’ති න 

අල් ලීයිත් වා. ‘‘ඉදප් පච් චයතාපටිච් චසමුප් පන් මනසු ධම් ම සූ’’ති 
ඉදප් පච් චයතාය මචව පටිච් චසමුප් පන් නධම් ම සු ච. ‘‘අනුමලොමිකා 
ඛන් තී’’ති විපස් සනාඤාණං. ‘‘යථාභූතං ඤාණ’’න් ති  ග්  ඤාණං. ඉදං 
වුත් තං මහොති – යා පටිච් චසමුප් පාමද මචව පටිච් චසමුප් පන් නධම් ම සු ච 

එමත උමභො සස් සතුච් මඡදඅන් මත අනුප න් ත් වා විපස ්සනා පටිලද් ධා, යඤ ්ච 

තමතො උත් තරි  ග්  ඤාණං, අයං සත් තානං ආසමයො. අයං 
වට් ටනිස ්සිතානඤ් ච විවට් ටනිස ්සිතානඤ් ච සබ් මබසම් පි සත් තානං ආසමයො 
ඉදං වසනට් ඨානන් ති. අයං ආචරියානං ස ානට් ඨකථා. 

විතණ් ඩවාදී පනාහ ‘‘ ග් ම ො නා  වාසං විද් ධංමසන් මතො  ච් ඡති, ත් වං 

 ග් ම ො වාමසොති වමදසී’’ති? මසො වත් තබ් මබො ‘‘ත් වං අරියවාසභාණමකො 

මහොසි න මහොසී’’ති? සමච ‘‘න මහොමී’’ති වදති, ‘‘ත් වං අභාණකතාය න 

ජානාසී’’ති වත් තබ් මබො. සමච ‘‘භාණමකොස් මී’’ති වදති, ‘‘සුත් තං ආහරා’’ති 

වත් තබ් මබො. සමච ආහරති, ඉච් මචතං කුසලං. මනො මච ආහරති, සයං 

ආහරිතබ් බං ‘‘දසයිම , භික් ඛමව, අරියාවාසා, යදරියා ආවසිංසු වා ආවසන් ති 

වා ආවසිස් සන් ති වා’’ති )අ. නි. 10.19). එතඤ් හි සුත් තං  ග්  ස් ස වාසභාවං 
දීමපති. තස්  ා සුකථිතම මවතන් ති. ඉ ං පන භ වා සත් තානං ආසයං 
ජානන් මතො ඉම සඤ් ච දිට් ඨි තානං ඉම සඤ් ච 
විපස් සනාඤාණ ග්  ඤාණානං අප් පවත් තික් ඛමණපි ජානාති එව. 
තස්  ාමයව ච ‘‘කා ං මසවන් තංමයව ජානාතී’’තිආදි වුත් තන් ති. 

අනුසයනිද් මදමස අනුසොති මකනට් මඨන අනුසයා? අනුසයනට් මඨන. 

මකො එස අනුසයනට් මඨො නා ාති? අප් පහීනට් මඨො. එමත හි අප් පහීනට් මඨන 
තස් ස තස් ස සන් තාමන අනුමසන් ති නා . තස්  ා ‘‘අනුසයා’’ති වුච් චන් ති. 

අනුයසන්තීති අනුරූපං කාරණං ලභිත් වා උප් පජ් ජන් තීති අත් මථො. අථාපි සියා 

– අනුසයනට් මඨො නා  අප් පහීනාකාමරො, මසො ච උප් පජ් ජතීති වත් තුං න 

යුජ් ජති, තස්  ා න අනුසයා උප් පජ් ජන් තීති. තත්රිදං පටිවචනං – න 

අප් පහීනාකාමරො, අනුසමයොති පන අප් පහීනට් මඨන ථා  තකිමලමසො 
වුච් චති. මසො චිත් තසම් පයුත් මතො සාරම්  මණො සප් පච් චයට් මඨන සමහතුමකො 

එකන් තාකුසමලො අතීමතොපි මහොති අනා මතොපි පච් චුප් පන් මනොපි, තස්  ා 
උප් පජ් ජතීති වත් තුං යුජ් ජතීති. තත්රිදං ප ාණං – ඉමධව තාව අභිස යකථාය 

)පටි.  . 3.21) ‘‘පච් චුප් පන් මන කිමලමස පජහතී’’ති පුච් ඡං කත් වා 
අනුසයානං පච් චුප් පන් නභාවස් ස අත් ථිතාය ‘‘ථා  මතො අනුසයං පජහතී’’ති 

වුත් තං. ධම්  සඞ්  ණියං ම ොහස් ස පදභාජමන ‘‘අවිජ් ජානුසමයො 

අවිජ් ජාපරියුට් ඨානං අවිජ් ජාලඞ් ගී ම ොමහො අකුසලමූලං, අයං තස් මිං ස මය 

ම ොමහො මහොතී’’ති )ධ. ස. 390) අකුසලචිත් මතන සද් ධිං ම ොහස් ස 

උප් පන් නභාමවො වුත් මතො. කථාවත් ථුස් මිං ‘‘අනුසයා අබයාකතා අනුසයා 
අමහතුකා අනුසයා චිත් තවිප් පයුත් තා’’ති සබ් මබ වාදා පටිමසධිතා. 
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අනුසයය මක සත් තන් නං  හාවාරානං අඤ් ඤතරස් මිං උප් පජ් ජනවාමර 

‘‘යස ්ස කා රා ානුසමයො උප් පජ් ජති, තස් ස පටිඝානුසමයො 

උප් පජ් ජතී’’තිආදි )ය . 2.අනුසයය ක.300) වුත් තං. තස්  ා ‘‘අනුමසන් තීති 

අනුරූපං කාරණං ලභිත් වා උප් පජ් ජන් තී’’ති යං වුත් තං, තං ඉමිනා 
තන් තිප් ප ාමණන යුත් තන් ති මවදිතබ් බං. යම් පි ‘‘චිත් තසම් පයුත් මතො 

සාරම්  මණො’’තිආදි වුත් තං, තම් පි සුවුත් තම ව. අනුසමයො හි නාම ස 
පරිනිප් ඵන් මනො චිත් තසම් පයුත් මතො අකුසලධම් ම ොති නිට් ඨම ත් ථ 
 න් තබ් බං. 

කාමරාගානුසයෙොතිආදීසු කා රාම ො ච මසො අප් පහීනට් මඨන අනුසමයො 
චාති කා රා ානුසමයො. මසසපමදසුපි එමසව නමයො. කා රා ානුසමයො 
මචත් ථ මලොභසහ තචිත් මතසු සහජාතවමසන ආරම්  ණවමසන ච 
 නාමපසු අවමසසකා ාවචරධම් ම සු ආරම්  ණවමසමනව උප් පජ් ජ ාමනො 

මලොමභො. පටිඝානුසයෙො ච මදො නස් සසහ තචිත් මතසු සහජාතවමසන 
ආරම්  ණවමසන ච අ නාමපසු අවමසසකා ාවචරධම් ම සු 

ආරම්  ණවමසමනව උප් පජ් ජ ාමනො මදොමසො. මානානුසයෙො 
දිට් ඨි තවිප් පයුත් තමලොභසහ තචිත් මතසු සහජාතවමසන ආරම්  ණවමසන 
ච දුක් ඛමවදනාවජ් මජසු අවමසසකා ාවචරධම් ම සු රූපාරූපාවචරධම් ම සු 

ච ආරම්  ණවමසමනව උප් පජ් ජ ාමනො  ාමනො. දිට්ඨානුසයෙො චතූසු 

දිට් ඨි තසම් පයුත් මතසු. විචිකිච්ඡානුසයෙො විචිකිච් ඡාසහ මත. 

අවිජ්ජානුසයෙො ද් වාදසසු අකුසලචිත් මතසු සහජාතවමසන ආරම්  ණවමසන 
ච. තමයොපි අවමසසමතභූ කධම් ම සු ආරම්  ණවමසමනව උප් පජ් ජ ානා 
දිට් ඨිවිචිකිච් ඡාම ොහා. භවරා ානුසමයො චතූසු දිට් ඨි තවිප් පයුත් මතසු 

උප් පජ් ජ ාමනොපි සහජාතවමසන න වුත් මතො, ආරම්  ණවමසමනව පන 
රූපාරූපාවචරධම් ම සු උප් පජ් ජ ාමනො මලොමභො වුත් මතො. 

114. ඉදානි යථාවුත් තානං අනුසයානං අනුසයනට් ඨානං දස් මසන් මතො 

ෙංයලොයකතිආදි ාහ. තත් ථ ෙංයලොයකපිෙරූපන් ති යං ඉ ස් මිං මලොමක 

පියජාතිකං පියසභාවං. සාතරූපන් ති සාතජාතිකං අස් සාදපදට් ඨානං 

ඉට් ඨාරම්  ණං. එත්ථ සත්තානං කාමරාගානුසයෙො අනුයසතීති එතස් මිං 
ඉට් ඨාරම්  මණ සත් තානං අප් පහීනට් මඨන කා රා ානුසමයො අනුමසති. 
‘‘පියරූපං සාතරූප’’න් ති ච ඉධ කා ාවචරධම් ම ොමයව අධිප් මපමතො. යථා 

නා  උදමක නිමුග්  ස් ස මහට් ඨා ච උපරි ච ස න් තා ච උදකම ව මහොති, 
එවම ව ඉට් ඨාරම්  මණ රාගුප් පත් ති නා  සත් තානං ආචිණ් ණස ාචිණ් ණා. 

තථා අනිට් ඨාරම්  මණ පටිඝුප් පත් ති. ඉති ඉයමසු ද්වීසු ධම්යමසූති එවං 

ඉම සු ද් වීසු ඉට් ඨානිට් ඨාරම්  ණධම් ම සු. අවිජ්ජානුපතිතාති 
කා රා පටිඝසම් පයුත් තා හුත් වා ආරම්  ණකරණවමසන අවිජ් ජා අනුපතිතා 

අනු තා. විච් මඡදං කත් වාපි පාමඨො. තයදකට්යඨොති තාය අවිජ් ජාය 

සහමජකට් ඨවමසන එකමතො ඨිමතො. මායනො ච දිට්ඨි ච විචිකිච්ඡා චාති 

නවවිධ ාමනො, ද් වාසට් ඨිවිධා දිට් ඨි, අට් ඨවත් ථුකා විචිකිච් ඡා, තමදකට් මඨො 
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 ාමනො ච තමදකට් ඨා දිට් ඨි ච තමදකට් ඨා විචිකිච් ඡා චාති මයොජනා. 

දට්ඨබ්බාති පස් සිතබ් බා අව න් තබ් බා. තමයො එකමතො කත් වා බහුවචනං 
කතං. භවරා ානුසමයො පමනත් ථ කා රා ානුසමයමනව සඞ්  හිමතොති 
මවදිතබ් මබො. 

චරිතනිද් මදමස මතරස මචතනා පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො. ද් වාදස 

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො. චතස ්මසො ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො. තත් ථ 

කා ාවචමරො පරිත්තභූමයකො. ඉතමරො මහාභූමයකො. තීසුපි වා එමතසු මයො 

මකොචි අප් පවිපාමකො පරිත්තභූමයකො,  හාවිපාමකො මහාභූමයකොති 
මවදිතබ් මබො. 

115. අධිමුත් තිනිද් මදමස සන්තීති සංවිජ් ජන් ති. හීනාධිමුත්තිකාති 

ලා කජ් ඣාසයා. පණීතාධිමුත්තිකාති කලයාණජ් ඣාසයා. යසවන්තීති 

නිස ්සයන් ති අල් ලීයන් ති. භජන්තීති උපසඞ් ක න් ති. පයිරුපාසන්තීති 
පුනප් පුනං උපසඞ් ක න් ති. සමච හි ආචරියුපජ් ඣායා න සීලවන් මතො 

මහොන් ති, අන් මතවාසිකසද් ධිවිහාරිකා සීලවන් මතො, මත අත් තමනො 

ආචරියුපජ් ඣාමයපි න උපසඞ් ක න් ති, අත් තමනො සදිමස සාරුප් මප 

භික් ඛූමයව උපසඞ් ක න් ති. සමචපි ආචරියුපජ් ඣායා සාරුප් පා භික් ඛූ, 

ඉතමර අසාරුප් පා, මතපි න ආචරියුපජ් ඣාමය උපසඞ් ක න් ති, අත් තමනො 
සදිමස හීනාධිමුත් තිමකමයව උපසඞ් ක න් ති. එවං උපසඞ් ක නං පන න 

මකවලං එතරහිමයව, අතීතානා මතපීති දස් මසතුං අතීතම්පි

අද්ධානන් තිආදි ාහ. තත් ථ අතීතම්පි අද්ධානන් ති අතීතස් මිං කාමල, 

අච් චන් තසංමයො ත් මථ වා උපමයො වචනං. මසසං උත් තානත් ථම ව. ඉදං 

පන දුස් සීලානං දුස් සීලමසවනම ව, සීලවන් තානං සීලවන් තමසවනම ව, 

දුප් පඤ ්ඤානං දුප් පඤ ්ඤමසවනම ව, පඤ ්ඤවන් තානං 

පඤ ්ඤවන් තමසවනම ව මකො නියම තීති? අජ් ඣාසයධාතු නියම තීති. 

භබ් බාභබ් බනිද් මදමස ඡඩ් මඩතබ් මබ පඨ ං නිද් දිසිත් වා  මහතබ් මබ 
පච් ඡා නිද් දිසිතුං උද් මදසස් ස උප් පටිපාටියා පඨ ං අභබ් බා නිද් දිට් ඨා. 
උද් මදමස පන ද් වන් දස ාමස අච් චිතස් ස ච  න් දක් ඛරස් ස ච පදස් ස 
පුබ් බනිපාතලක් ඛණවමසන භබ් බසද් මදො පුබ් බං පයුත් මතො. 

කම්මාවරයණනාති පඤ් චවිමධන ආනන් තරියකම් ම න. සමන්නාගතාති 

ස ඞ් ගීභූතා. කියලසාවරයණනාති නියතමිච් ඡාදිට් ඨියා. ඉ ානි ද් මව 
සග්   ග්  ානං ආවරණමතො ආවරණානි. භික් ඛුනීදූසකාදීනි කම්  ානිපි 

කම්  ාවරමණමනව සඞ්  හිතානි. විපාකාවරයණනාති අමහතුකපටිසන් ධියා. 

යස්  ා පන දුමහතුකානම් පි අරිය ග්  පටිමවමධො නත් ථි, තස්  ා දුමහතුකා 

පටිසන් ධිපි විපාකාවරණම වාති මවදිතබ් බා, අස්සද්ධාති බුද් ධාදීසු 

සද් ධාරහිතා. අච්ඡන්දිකාති කත් තුක යතාකුසලච් ඡන් දරහිතා. 

උත් තරකුරුකා  නුස ්සා අච් ඡන් දිකට් ඨානං පවිට් ඨා. දුප්පඤ්ඤාති 
භවඞ්  පඤ් ඤාය පරිහීනා. භවඞ්  පඤ් ඤාය පන පරිපුණ් ණායපි යස් ස 
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භවඞ්  ං මලොකුත් තරස ්ස පාදකං න මහොති, මසොපි දුප් පඤ් මඤොමයව නා . 

අභබ්බා නිොමං ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තන් ති කුසමලසු 
ධම් ම සු සම්  ත් තනියා සඞ් ඛාතං අරිය ග්  ං ඔක් කමිතුං අභබ් බා. 

අරිය ග් ම ො හි සම්  ා සභාමවොති සම්  ත් තං, මසොමයව අනන් තරඵලදාමන, 

සයම ව වා අචලභාවමතො නියාම ො, තං ඔක් කමිතුං පවිසිතුං අභබ් බා. න

කම්මාවරයණනාතිආදීනි වුත් තවිපරියාමයමනව මවදිතබ් බානීති. 

ආසයානුසයඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

70. ෙමකපාටිහීරඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

116. ය කපාටිහීරඤාණනිද් මදමස අසාධාරණං සාවයකහීති 

මසසාසාධාරණඤාණනිද් මදමස අඤ් ඤවචමනහි ඔකාසාභාවමතො න වුත් තං, 

ඉධ පන අඤ ්ඤවචනාභාවමතො වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. උපරිමකාෙයතොති 

නාභියා උද් ධං සරීරමතො. අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තතීති 
මතමජොකසිණාරම්  ණං පාදකජ් ඣානං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය 
‘‘උපරි කායමතො අග් ගිජාලා වුට් ඨාතූ’’ති ආවජ් ජිත් වා පරිකම්  ං කත් වා 
අනන් තරං අභිඤ් ඤාඤාමණන ‘‘උපරි කායමතො අග් ගිජාලා වුට් ඨාතූ’’ති 
අධිට් ඨිමත සහ අධිට් ඨානා උපරි කායමතො අග් ගිජාලා වුට් ඨාති. සා හි ඉධ 

රාසට් මඨන ඛන් මධොති වුත් තා. යහට්ඨිමකාෙයතොති නාභිමතො මහට් ඨා 

සරීරමතො. උදකධාරා පවත්තතීති ආමපොකසිණාරම්  ණං පාදකජ් ඣානං 

ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය ‘‘මහට් ඨි කායමතො උදකධාරා වුට් ඨාතූ’’ති 
ආවජ් ජිත් වා පරිකම්  ං කත් වා අනන් තරං අභිඤ් ඤාඤාමණන 
‘‘මහට් ඨි කායමතො උදකධාරා වුට් ඨාතූ’’ති අධිට් ඨිමත සහ අධිට් ඨානා 
මහට් ඨි කායමතො උදකධාරා වුට් ඨාති. උභයත් ථාපි අබ් මබොච් මඡදවමසන 
පවත් තතීති වුත් තං. අධිට් ඨානස ්ස ආවජ් ජනස ්ස ච අන් තමර ද් මව 
භවඞ්  චිත් තානි වත් තන් ති. තස්  ාමයව යු ලා හුත් වා 

අග් ගික් ඛන් ධඋදකධාරා පවත් තන් ති, අන් තරං න පඤ් ඤායති. අඤ් මඤසං 

පන භවඞ්  පරිච් මඡමදො නත් ථි. පුරත්ථිමකාෙයතොති අභිමුඛපස් සමතො. 

පච්ඡිමකාෙයතොති පිට් ඨිපස් සමතො. දක්ඛිණඅක්ඛියතො වාමඅක්ඛියතොතිආදි 

ස ාසපාමඨොමයව, න අඤ් මඤො. දක් ඛිණනාසිකාමසොතමතො 
වා නාසිකාමසොතමතොති පාමඨො සුන් දමරො. රස ්සං කත් වාපි පඨන් ති. 

අංසකූටයතොති එත් ථ අබ් භුඤග්  තට් මඨන කූමටො වියාති කූමටො, අංමසොමයව 

කූමටො අංසකූමටො. අඞ්ගුලඞ්ගුයලහීති අඞ් ගුලීහි අඞ් ගුලීහි. 

අඞ්ගුලන්තරිකාහීති අඞ් ගුලීනං අන් තරිකාහි. එයකකයලොමයතො

අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, එයකකයලොමයතො උදකධාරා පවත්තතීති 
උභයත් ථාපි ආම ඩිතවචමනන සබ් බමලො ානං පරියාදින් නත් තා 
එමකකමලො මතොව අග් ගික් ඛන් ධඋදකධාරා යු ලා යු ලා හුත් වා 

පවත් තන් තීති වුත් තං මහොති. යලොමකූපයතොයලොමකූපයතොඅග්ගික්ඛන්යධො

පවත්තති, යලොමකූපයතො යලොමකූපයතො උදකධාරා පවත්තතීති එත් ථාපි 
එමසව නමයො. මකසුචි මපොත් ථමකසු ‘‘එමකකමලො මතො අග් ගික් ඛන් මධො 
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පවත් තති. මලො කූපමතො මලො කූපමතො උදකධාරා පවත් තති, 

මලො කූපමතො මලො කූපමතො අග් ගික් ඛන් මධො පවත් තති, එමකකමලො මතො 
උදකධාරා පවත් තතී’’ති ලිඛිතං. තම් පි යුජ් ජතිමයව. පාටිහීරස් ස 
අතිසුඛු ත් තදීපනමතො පන පුරි පාමඨොමයව සුන් දරතමරො. 

ඉදානි ඡන්නං වණ්ණානන් ති මකො සම් බන් මධො? මහට් ඨා 
‘‘උපරි කායමතො’’තිආදීහි අමනමකහි සරීරාවයවා වුත් තා. මතන 
සරීරාවයවසම් බන් මධො පවත් තතීති වචනසම් බන් මධන ච 
ය කපාටිහීරාධිකාමරන ච ඡන් නං වණ් ණානං සරීරාවයවභූතානං රස ්මිමයො 
ය කා හුත් වා පවත් තන් තීති වුත් තං මහොති. සාමිවචනසම් බන් මධන ච 

අවස් සං ‘‘රස ්මිමයො’’ති පාඨමසමසො ඉච් ඡිතබ් මබොමයව. නීලානන් ති 

උ ාපුප් ඵවණ් ණානං. පීතකානන් ති කණිකාරපුප් ඵවණ් ණානං. 

යලොහිතකානන් ති ඉන් දම ොපකවණ් ණානං. ඔදාතානන් ති 

ඔසධිතාරකවණ් ණානං. මඤ්ජිට්ඨානන් ති  න් දරත් තවණ් ණානං. 

පභස්සරානන් ති පභාසනපකතිකානං පභස් සරවණ් ණානං. පභස් සරවණ් මණ 

විසුං අවිජ් ජ ාමනපි වුත් මතසු පඤ් චසු වණ් මණසු මය මය පභා සමුජ් ජලා, 
මත මත පභස් සරා. තථා හි තථා තස් ස ය කපාටිහීරං කමරොන් තස ්ස 
ය කපාටිහීරඤාණබමලමනව මකස ස් සූනඤ් මචව අක් ඛීනඤ් ච 

නීලට් ඨාමනහි නීලරස් මිමයො නික් ඛ න් ති, යාසං වමසන   නතලං 
අඤ ්ජනචුණ් ණසම ොකිණ් ණං විය උ ාපුප් ඵනීලුප් පලදලසඤ් ඡන් නං විය 
වීතිපතන් ත ණිතාලවණ් ටං විය පසාරිතම චකපටං විය ච මහොති. ඡවිමතො 

මචව අක් ඛීනඤ් ච පීතකට් ඨාමනහි පීතරස් මිමයො නික් ඛ න් ති, යාසං වමසන 
දිසාභා ා සුවණ් ණරසනිසිඤ ්ච ානා විය සුවණ් ණපටපසාරිතා විය 
කුඞ් කු චුණ් ණකණිකාරපුප් ඵසම් පරිකිණ් ණා විය ච විමරොචන් ති. 
 ංසමලොහිමතහි මචව අක් ඛීනඤ ්ච රත් තට් ඨාමනහි මලොහිතරස් මිමයො 

නික් ඛ න් ති, යාසං වමසන දිසාභා ා චිනපිට් ඨචුණ් ණරඤ් ජිතා විය 
සුපක් කලාඛාරසනිසිඤ් ච ානා විය රත් තකම් බලපරික් ඛිත් තා විය 
ජයසු නපාලිභද් දකබන් ධුජීවකකුසු සම් පරිකිණ් ණා විය ච විමරොචන් ති. 
අට් ඨීහි මචව දන් මතහි ච අක් ඛීනඤ් ච මසතට් ඨාමනහි ඔදාතරස් මිමයො 

නික් ඛ න් ති, යාසං වමසන දිසාභා ා රජතකුමටහි 
ආසිඤ ්ච ානඛීරධාරාසම් පරිකිණ් ණා විය පසාරිතරජතපට් ටවිතානා විය 
වීතිපතන් තරජතතාලවණ් ටා විය 
කුන් දකුමුදසින් දුවාරසු න ල් ලිකාදිකුසු සඤ් ඡන් නා විය ච විමරොචන් ති. 

හත් ථතලපාදතලාදීහි  න් දරත් තට් ඨාමනහි  ඤ් ජිට් ඨරස ්මිමයො නික් ඛ න් ති, 
යාසං වමසන දිසාභා ා පවාළජාලපරික් ඛිත් තා විය 
රත් තකුරවකකුසු සම ොකිණ් ණා විය ච විමරොචන් ති. උණ් ණානඛාදීහි 

පභස ්සරට් ඨාමනහි පභස් සරරස ්මිමයො නික් ඛ න් ති, යාසං වමසන දිසාභා ා 
ඔසධිතාරකපුඤ් ජපුණ් ණා විය විජ් ජුපටලාදිපරිපුණ් ණා විය ච විමරොචන් ති. 
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භගවා චඞ්කමතීතිආදි ‘‘භ වමතො ච නිම් මිතානඤ් ච 
නානාඉරියාපථකරණං ය කපාටිහීමරමනව මහොතී’’ති දස් සනත් ථං වුත් තං. 
මතසඤ් හි නිම් මිතානං ඉරියාපථා යු ලාව හුත් වා වත් තන් ති. යදි නිම් මිතා 

බහුකා මහොන් ති, ‘‘නිම් මිමතො’’තිආදි කස ් ා එකවචනං කතන් ති මච? 
නිම් මිමතසුපි එමකකස් ස නානාඉරියාපථභාවදස් සනත් ථං. බහුවචමනන හි 
වුත් මත සබ් මබපි නිම් මිතා සකිං එමකකඉරියාපථිකා විය මහොන් ති. 
එකවචමනන පන වුත් මත නිම් මිමතසු එමකමකො නානාඉරියාපථිමකොති 
ඤායති. තස්  ා එකවචනනිද් මදමසො කමතො. චූළපන් ථකත් මථමරොපි තාව 

නානාඉරියාපථිකභික් ඛූනං සහස් සං  ාමපසි, කිං පන භ වා ය කපාටිහීමර 
බහූ නිම් මිමත න කරිස ්සති. චූළපන් ථකත් මථරං මුඤ් චිත් වා අඤ් මඤසං 
සාවකානං එකාවජ් ජමනන නානාඉරියපථිකානං නානාරූපානඤ් ච නිම්  ානං 
න ඉජ් ඣති. අනියම ත් වා හි නිම් මිතා ඉද් ධි තා සදිසාව මහොන් ති. 

ඨානනිසජ් ජාදීසු වා භාසිතතුණ් හීභාවාදීසු වා යං යං ඉද් ධි ා කමරොති, තං 

තමදව කමරොන් ති, විසදිසකරණං නානාකිරියාකරණඤ් ච ‘‘එත් තකා ඊදිසා 

මහොන් තු, එත් තකා ඉ ං නා  කමරොන් තූ’’ති විසුං විසුං ආවජ් ජිත් වා 
අධිට් ඨාමනන ඉජ් ඣති. තථා තස් ස පන එකාවජ් ජනාධිට් ඨාමනමනව 
නානප් පකාරනිම්  ානං ඉජ් ඣති. එවම ව අග් ගික් ඛන් ධඋදකධාරානිම්  ාමන 

ච නානාවණ් ණනිම්  ාමන ච මවදිතබ් බං. තත් ථ භගවාචඞ්කමතීති ආකාමස 

වා පථවියං වා චඞ් ක ති. නිම්මියතොති ඉද් ධියා  ාපිතබුද් ධරූපං. තිට්ඨති

වාතිආදීනිපි ආකාමස වා පථවියං වා. කප්යපතීති කමරොති. භගවා

තිට්ඨතීතිආදීසුපි එමසව නමයොති. 

ය කපාටිහීරඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

71. මහාකරුණාඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

117.  හාකරුණාඤාණනිද් මදමස බහුයකහි ආකායරහීති ඉදානි 

වුච් ච ාමනහි එකූනනවුතියා පකාමරහි. පස්සන්තානන් ති ඤාණචක් ඛුනා ච 

බුද් ධචක් ඛුනා ච ඔමලොමකන් තානං. ඔක්කමතීති ඔතරති පවිසති. 

ආදිත්යතොති දුක් ඛලක් ඛණවමසන පීළාමයො මතො සන් තාපනට් මඨන 

ආදීපිමතො. ‘‘යදනිච් චං, තං දුක් ඛ’’න් ති )සං. නි. 3.15) වුත් තත් තා 
සබ් බසඞ් ඛතස ්ස මචව දුක් ඛලක් ඛණවමසන පීළිතත් තා දුක් ඛස් ස ච 
කරුණාය මූලභූතත් තා පඨ ං දුක් ඛලක් ඛණවමසන ‘‘ආදිත් මතො’’ති 
වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. රා ාදීහි ආදිත් තතං පන උපරි වක් ඛති. අථ වා 

ආදිත්යතොති රා ාදීහිමයව ආදිත් මතො. උපරි පන ‘‘තස් ස නත් ථඤ ්මඤො 

මකොචි නිබ් බාමපතා’’ති අත් ථාමපක් ඛනවමසන පුන වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

යලොකසන්නිවායසොති පඤ ්චක් ඛන් ධා ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් මඨන මලොමකො, 

තණ් හාදිට් ඨිවමසන සන් නිවසන් ති එත් ථ සත් තාති සන් නිවාමසො, මලොමකොව 
සන් නිවාමසො මලොකසන් නිවාමසො. දුක් ඛිතං ඛන් ධසන් තානං උපාදාය 
සත් තමවොහාරසබ් භාවමතො මලොකසන් නිවාසමයො මතො සත් තසමූමහොපි 

මලොකසන් නිවාමසො. මසොපි ච සහඛන් ධමකොමයව. උෙුත්යතොති අමනමකසු 
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කිච් මචසු නිච් චබයාපාරතාය කතමයොම ො කතඋස් සාමහො, සතතකිච් මචසු 

සඋස් සුක් මකොති අත් මථො. ඝට් ටනයුත් මතොති වා උයයත් මතො. පොයතොති 
පබ් බමතයයා නදී විය අනවට් ඨිත  මනන  රණාය යාතුං ආරද් මධො. 

කුම්මග්ගප්පටිපන්යනොති කුච් ඡිතං මිච් ඡා ග්  ං පටිපන් මනො. උපරි පන 
‘‘විපථපක් ඛන් මදො’’ති නානාපමදහි විමසමසත් වා වුත් තං. 

උපනීෙතීති ජරාවමසන  රණාය උපනීයති හරීයති. ජරා හි ‘‘ආයුමනො 

සංහානී’’ති )සං. නි. 2.2) වුත් තා. අද්ධුයවොති න ථිමරො, සදා තමථව න 

මහොති. යස්  ා අද් ධුමවො, තස්  ා උපනීයතීති පුරි ස් ස කාරණවචනම තං. 
එමතන සකාරණං ජරාදුක් ඛං වුත් තං. තං ජරාදුක් ඛං දිස ්වා 

ජරාපාරිජුඤ් ඤරහිතාපි විඤ් ඤූ පබ් බජන් ති. අතායණොති තායිතුං රක් ඛිතුං 

ස ත් මථන රහිමතො, අනාරක් මඛොති වුත් තං මහොති. අනභිස්සයරොති 

අභිසරිත් වා අභි න් ත් වා බයාහරමණන අස් සාමසතුං ස ත් මථන රහිමතො, 

අසහාමයොති වා අත් මථො. යස්  ා අනභිස් සමරො, තස්  ා අතාමණොති පුරි ස් ස 
කාරණවචනම තං. එමතන සකාරණං පියවිප් පමයො දුක් ඛං වුත් තං. තං 
පියවිප් පමයො දුක් ඛං දිස ්වා ඤාතිපාරිජුඤ් ඤරහිතාපි විඤ් ඤූ පබ් බජන් ති. 

අස්සයකොති සකභණ් ඩරහිමතො. සබ්බං පහාෙ ගමනීෙන් ති සකභණ් ඩන් ති 
සල් ලක් ඛිතං සබ් බං පහාය මලොමකන  න් තබ් බං. යස්  ා සබ් බං පහාය 

  නීයං, තස්  ා අස් සමකොති පුරි ස් ස කාරණවචනම තං. එමතන 
සකාරණං  රණදුක් ඛං වුත් තං. තං දිස් වා මභො පාරිජුඤ් ඤරහිතාපි විඤ් ඤූ 

පබ් බජන් ති. අඤ ්ඤත් ථ ‘‘කම්  ස් සකා  ාණවසත් තා’’ති ) . නි. 3.289) 

වුත් තං, ඉධ ච රට් ඨපාලසුත් මත ච ‘‘අස් සමකො මලොමකො’’ති ) . නි. 2.305) 

වුත් තං, තං කථං යුජ් ජතීති මච? පහාය   නීයං සන් ධාය ‘‘අස ්සමකො’’ති 

වුත් තං, කම්  ං පන න පහාය   නීයං. තස්  ා ‘‘කම්  ස් සකා’’ති වුත් තං. 

රට් ඨපාලසුත් මතමයව ච එවම තං වුත් තං ‘‘ත් වං පන යථාකම්  ං 

 මිස ්සසී’’ති ) . නි. 2.306). ඌයනොති පාරිපූරිරහිමතො. අතිත්යතොති භිමයයො 

භිමයයො පත් ථනායපි න සුහිමතො. ඉදං ඌනභාවස් ස කාරණවචනං. 

තණ්හාදායසොති තණ් හාය වමස වත් තනමතො තණ් හාය දාසභූමතො. ඉදං 
අතිත් තභාවස් ස කාරණවචනං. එමතන ඉච් ඡාමරො ාපමදමසන සකාරණං 
බයාධිදුක් ඛං වුත් තං. තං බයාධිදුක් ඛං දිස් වා බයාධිපාරිජුඤ් ඤරහිතාපි විඤ ්ඤූ 

පබ් බජන් ති. අතාෙයනොති පුත් තාදීහිපි තායනස් ස අභාවමතො අතායමනො 

අනාරක් මඛො, අලබ් භමනය් යමඛම ො වා. අයලයණොති අල් ලීයිතුං නිස් සිතුං 

අනරමහො අල් ලීනානම් පි ච මලණකිච් චාකාරමකො. අසරයණොති නිස ්සිතානං 

න භයසාරමකො න භයවිනාසමකො. අසරණීභූයතොති පුමර උප් පත් තියා 

අත් තමනො අභාමවමනව අසරමණො, උප් පත් තිස කාලම ව අසරණීභූමතොති 
අත් මථො. 

උද්ධයතොති සබ් බාකුසමලසු උද් ධච් චස් ස උප් පජ් ජනමතො 
සත් තසන් තාමන ච අකුසලුප් පත් තිබාහුල් ලමතො අකුසලස ඞ් ගීමලොමකො 

මතන උද් ධච් මචන උද් ධමතො. අවූපසන්යතොති අවූපස නලක් ඛණස ්ස 
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උද් ධච් චස් මසව මයොම න අවූපසන් මතො භන් තමි පටිභාම ො. ‘‘උපනීයති 
මලොමකො’’තිආදීසු චතූසු ච ‘‘උද් ධමතො මලොමකො’’ති ච පඤ් චසු ඨාමනසු 

මලොමකොති ආ තං, මසමසසු මලොකසන් නිවාමසොති. උභයථාපි 

මලොමකොමයව. සසල්යලොති පීළාජනකතාය අන් මතොතුදනතාය 
දුන් නීහරණීයතාය ච සල් ලාති සඞ් ඛං  මතහි රා ාදීහි සල් මලහි 

සහවත් තනමකො. විද්යධොති මි ාදමයො කදාචි පමරහි විද් ධා මහොන් ති, අයං 

පන මලොමකො නිච් චං අත් තනාව විද් මධො. පුථුසල්යලහීති ‘‘සත් ත සල් ලානි – 

රා සල් ලං, මදොසසල් ලං, ම ොහසල් ලං,  ානසල් ලං, දිට් ඨිසල් ලං, 

කිමලසසල් ලං, දුච් චරිතසල් ල’’න් ති ) හානි. 174) වුත් මතහි සත් තහි 

සල් මලහි. තස්සාති තස් ස මලොකසන් නිවාසස් ස. සල්ලානංඋද්ධතාති මතසං 

සල් ලානං සත් තසන් තානමතො උද් ධරිතා පුග්  මලො. අඤ්ඤත්ර මොති  ං 

ඨමපත් වා. මයපි භ වමතො සාවකා සල් ලානි උද් ධරන් ති, මතසං භ වමතො 
වචමනමනව උද් ධරණමතො භ වාව උද් ධරති නා . 

අවිජ්ජන්ධකාරාවරයණොති අවිජ් ජා එව සභාවදස් සනච් ඡාදමනන අන් ධං විය 

කමරොතීති අවිජ් ජන් ධකාමරො, මසොව සභාවාව  නනිවාරමණන ආවරණං 

එතස ්සාති අවිජ් ජන් ධකාරාවරමණො. කියලසපඤ්ජරපක්ඛිත්යතොති කිමලසා 

එව කුසල  නසන් නිරුජ් ඣනට් මඨන පඤ් ජමරොති කිමලසපඤ් ජමරො, 

අවිජ් ජාපභමව කිමලසපඤ් ජමර පක් ඛිත් මතො පාතිමතො. ආයලොකංදස්යසතාති 

පඤ ්ඤාමලොකං දස් සනසීමලො, පඤ ්ඤාමලොකස් ස දස් මසතාති වා අත් මථො. 

අවිජ්ජාගයතොති අවිජ් ජං  මතො පවිට් මඨො. න මකවලං අවිජ් ජාය 

ආවරණ ත් තම ව, අථ මඛො  හන මතො විය අවිජ් ජාමකොසස් ස අන් මතො 

පවිට් මඨොති පුරි මතො විමසමසො. අණ්ඩභූයතොතිආදමයො ච විමසසාමයව. 

අණ්ඩභූයතොති අණ් මඩ භූමතො නිබ් බත් මතො. යථා හි අණ් මඩ නිබ් බත් තා 

එකච් මච සත් තා ‘‘අණ් ඩභූතා’’ති වුච් චන් ති, එව යං මලොමකො 

අවිජ් ජණ් ඩමකොමස නිබ් බත් තත් තා ‘‘අණ් ඩභූමතො’’ති වුච් චති. 

පරියෙොනද්යධොති මතන අවිජ් ජණ් ඩමකොමසන ස න් තමතො ඔනද් මධො 
බද් මධො මවඨිමතො. 

තන්තාකුලකජායතොති තන් තං විය ආකුලභූමතො. යථා නා  
දුන් නික් ඛිත් තං මූසිකච් ඡින් නං මපසකාරානං තන් තං තහිං තහිං ආකුලං 

මහොති, ඉදං අග්  ං ඉදං මූලන් ති අග් ම න වා අග්  ං, මූමලන වා මූලං 

ස ාමනතුං දුක් කරං මහොති, එවම ව සත් තා පච් චයාකාමර ඛලිතා ආකුලා 

බයාකුලා මහොන් ති, න සක් මකොන් ති පච් චයාකාරං උජුං කාතුං. තත් ථ තන් තං 

පච් චත් තපුරිසකාමර ඨත් වා සක් කාපි භමවයය උජුං කාතුං, ඨමපත් වා පන 
ද් මව මබොධිසත් මත අඤ් මඤො සත් මතො අත් තමනො ධම්  තාය පච් චයාකාරං 
උජුං කාතුං ස ත් මථො නා  නත් ථි. යථා පන ආකුලං තන් තං කඤ් ජිකං දත් වා 

මකොච් මඡන පහටං තත් ථ තත් ථ කුලකජාතං මහොති  ණ් ඨිබද් ධං, එව යං 
මලොමකො පච් චමයසු පක් ඛලිත් වා පච් චමය උජුං කාතුං අසක් මකොන් මතො 
ද් වාසට් ඨිදිට් ඨි තවමසන කුලකජාමතො මහොති  ණ් ඨිබද් මධො. මය හි මකචි 
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දිට් ඨිමයො නිස ්සිතා, සබ් මබ මත පච් චයං උජුං කාතුං න සක් මකොන් තිමයව. 

කුලාගණ්ඨිකජායතොති කුලා ණ් ඨිකං විය භූමතො. කුලා ණ් ඨිකං වුච් චති 

මපසකාරකඤ් ජිකසුත් තං. ‘‘කුලා නා  සකුණිකා, තස් සා කුලාවමකො’’තිපි 

එමක. යථා තදුභයම් පි ආකුලං අග් ම න වා අග්  ං, මූමලන වා මූලං 
ස ාමනතුං දුක් කරන් ති පුරි නමයමනව මයොමජතබ් බං. 

මුඤ්ජපබ්බජභූයතොති මුඤ් ජතිණං විය පබ් බජතිණං විය ච භූමතො 
මුඤ ්ජතිණපබ් බජතිණසදිමසො ජාමතො. යථා තානි තිණානි මකොට් මටත් වා 
මකොට් මටත් වා කතරජ් ජු ජිණ් ණකාමල කත් ථචි පතිතං  මහත් වා මතසං 

තිණානං ‘‘ඉදං අග්  ං ඉදං මූල’’න් ති අග් ම න වා අග්  ං, මූමලන වා මූලං 

ස ාමනතුං දුක් කරං, තම් පි පච් චත් තපුරිසකාමර ඨත් වා සක් කා භමවයය උජුං 

කාතුං, ඨමපත් වා පන ද් මව මබොධිසත් මත අඤ් මඤො සත් මතො අත් තමනො 
ධම්  තාය පච් චයාකාරං උජුං කාතුං ස ත් මථො නා  නත් ථි. එව යං 
මලොමකො පච් චයාකාරං උජුං කාතුං අසක් මකොන් මතො 
ද් වාසට් ඨිදිට් ඨි තවමසන  ණ් ඨිජාමතො හුත් වා අපායං දුග්  තිං විනිපාතං 
සංසාරං නාතිවත් තති. 

තත් ථ අපායෙොති නිරමයො තිරච් ඡානමයොනි මපත් තිවිසමයො අසුරකාමයො. 

සබ් මබපි හි මත වඩ් ඪිසඞ් ඛාතස් ස ආයස් ස අභාවමතො ‘‘අපාමයො’’ති 

වුච් චන් ති. තථා දුක් ඛස් ස  තිභාවමතො දුග්ගති. සුඛසමුස ්සයමතො 

විනිපතිතත් තා විනිපායතො. ඉතමරො පන – 

‘‘ඛන් ධානඤ් ච පටිපාටි, ධාතුආයතනාන ච; 

අබ් මබොච් ඡින් නං වත් ත ානා, සංසාමරොති පවුච් චති’’. 

තං සබ් බම් පි නාතිවත් තති නාතික් ක ති. අථ මඛො චුතිමතො පටිසන් ධිං, 
පටිසන් ධිමතො චුතින් ති එවං පුනප් පුනං චුතිපටිසන් ධිමයො  ණ් හ ාමනො තීසු 
භමවසු චතූසු මයොනීසු පඤ් චසු  තීසු සත් තසු විඤ ්ඤාණට් ඨිතීසු නවසු 
සත් තාවාමසසු  හාසමුද් මද වාතුක් ඛිත් තනාවා විය යන් තම ොමණො විය ච 

පරිබ් භ තිමයව. අවිජ්ජාවිසයදොසසල්ලිත්යතොති අවිජ් ජාමයව 

අකුසලුප් පාදමනන කුසලජීවිතනාසනමතො විසන් ති අවිජ් ජාවිසං, තමදව 

සන් තානදූසනමතො අවිජ් ජාවිසමදොමසො, මතන 
අනුසයපරියුට් ඨානදුච් චරිතභූමතන භුඤසං ලිත් මතො  ක් ඛිමතොති 

අවිජ් ජාවිසමදොසසල් ලිත් මතො. කියලසකලලීභූයතොති අවිජ් ජාදිමූලකා කිමලසා 

එව ඔසීදනට් මඨන කලලං කද් දම ොති කිමලසකලලං, තදස ්ස අත් ථීති 

කිමලසකලලී, එවංභූමතො. රාගයදොසයමොහජටාජටියතොති 
මලොභපටිඝාවිජ් ජාසඞ් ඛාතා රා මදොසම ොහා එව රූපාදීසු ආරම්  මණසු 
මහට් ඨුපරියවමසන පුනප් පුනං උප් පජ් ජනමතො සංසිබ් බනට් මඨන 

මවළුගුම් බාදීනං සාඛාජාලසඞ් ඛාතා ජටා වියාති ජටා, තාය 

රා මදොසම ොහජටාය ජටිමතො. යථා නා  මවළුජටාදීහි මවළුආදමයො, එවං 

තාය ජටාය අයං මලොමකො ජටිමතො විනද් මධො සංසිබ් බිමතොති අත් මථො. ජටං
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විජයටතාති ඉ ං එවං මතධාතුකං මලොකං ජමටත් වා ඨිතං ජටං විජමටතා 
සංඡින් දිතා සම් පදාලයිතා. 

තණ්හාසඞ්ඝාටපටිමුක්යකොති තණ් හා එව අබ් මබොච් ඡින් නං පවත් තිමතො 

සඞ් ඝටිතට් මඨන සඞ් ඝාමටොති තණ් හාසඞ් ඝාමටො, තස් මිං තණ් හාසඞ් ඝාමට 
පටිමුක් මකො අනුපවිට් මඨො අන් මතො මතොති තණ් හාසඞ් ඝාටපටිමුක් මකො. 

තණ්හාජායලන ඔත්ථයටොති තණ් හා එව පුබ් මබ වුත් තනමයන 

සංසිබ් බනට් මඨන ජාලන් ති තණ් හාජාලං, මතන තණ් හාජාමලන ඔත් ථමටො 

ස න් තමතො ඡාදිමතො පලිමවඨිමතො. තණ්හායසොයතනවුය්හතීති තණ් හා එව 

සංසාමර ආකඩ් ඪනට් මඨන මසොමතොති තණ් හාමසොමතො, මතන 

තණ් හාමසොමතන වුය් හති ආකඩ් ඪීයති. තණ්හාසඤ්යඤොජයනන

සඤ්ඤුත්යතොති තණ් හා එව මලොකං වට් ටස ්මිං සංමයොජනමතො බන් ධනමතො 

සංමයොජනන් ති තණ් හාසංමයොජනං, මතන තණ් හාසංමයොජමනන 

සඤ ්ඤුත් මතො බද් මධො. තණ්හානුසයෙන අනුසයටොති තණ් හා එව 

අනුසයනට් මඨන අනුසමයොති තණ් හානුසමයො, මතන තණ් හානුසමයන 

අනුසමටො අනු මතො ථා  මතො. තණ්හාසන්තායපනසන්තප්පතීති තණ් හා 

එව පවත් තිකාමල ඵලකාමල ච මලොකං සන් තාමපතීති සන් තාමපො, මතන 

තණ් හාසන් තාමපන සන් තප් පති සන් තාපීයති. තණ්හාපරිළායහන

පරිඩය්හතීති තණ් හා එව බලවභූතා පවත් තිකාමල ඵලකාමල ච ස න් තමතො 

දහනට් මඨන  හාපරිළාමහොති තණ් හාපරිළාමහො, මතන තණ් හාපරිළාමහන 

පරිඩය් හති ස න් තමතො ඩහීයති. දිට්ඨිසඞ්ඝාටාදමයො ඉමිනාව නමයන 
මයොමජතබ් බා. 

අනුගයතොති අනුපවිට් මඨො. අනුසයටොති අනුධාවිමතො. අභිභූයතොති 

පීළිමතො. අබ්භාහයතොති අභිආහමතො අභිමුඛං භුඤසං පහමතො. දුක්යඛ

පතිට්ඨියතොති දුක් මඛ ඛන් ධපඤ ්චමක සුඛවිපල් ලාමසන පතිට් ඨිමතො 
අභිනිවිට් මඨො. 

තණ්හාෙඋඩ්ඩියතොති තණ් හාය උල් ලඞ් ඝිමතො. චක් ඛු හි තණ් හාරජ් ජුනා 

ආවුනිත් වා රූපනා දන් මත උඩ් ඩිතං, මසොතාදීනි තණ් හාරජ් ජුනා ආවුනිත් වා 
සද් දාදිනා දන් මතසු උඩ් ඩිතානි. තංස ඞ් ගීමලොමකොපි උඩ් ඩිමතොමයව නා . 

ජරාපාකාරපරික්ඛිත්යතොති අනතික් ක නීයට් මඨන පාකාරභූතාය ජරාය 

පරිවාරිමතො. මච්චුපායසනපරික්ඛිත්යතොති දුම් ම ොචනීයට් මඨන පාසභූමතන 

 රමණන බද් මධො. මහාබන්ධනබද්යධොති දළ් හත් තා දුච් මඡදත් තා ච 

 හන් මතහි බන් ධමනහි බද් මධො. රාගබන්ධයනනාති රාම ො එව බන් ධති 
සංසාරමතො චලිතුං න මදතීති රා බන් ධනං. මතන රා බන් ධමනන. 

මසමසසුපි එමසව නමයො. කියලසබන්ධයනනාති වුත් තාවමසමසන 

කිමලසබන් ධමනන. දුච්චරිතබන්ධයනනාති තිවිමධන. සුචරිතං පන 
බන් ධනම ොක් ඛස් ස මහතුභූතං බන් ධනම ොක් ඛභූතඤ් ච අත් ථි. තස්  ා තං න 
 මහතබ් බං. 
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බන්ධනං යමොයචතාති තස් ස බන් ධනං ම ොමචතා. බන් ධනා 

ම ොමචතාතිපි පාමඨො, බන් ධනමතො තං ම ොමචතාති අත් මථො. 

මහාසම්බාධප්පටිපන්යනොති කුසලසඤ් චාරපීළමනන  හාසම් බාධසඞ් ඛාතං 

රා මදොසම ොහ ානදිට් ඨිකිමලසදුච් චරිත හනං පටිපන් මනො. ඔකාසං

දස්යසතාති මලොකියමලොකුත් තරස ාධිපඤ් ඤාඔකාසං දස් මසතා. 

මහාපලියබොයධනපලිබුද්යධොති  හානිවාරමණන නිවුමතො.  හාමලමපන වා 

ලිත් මතො. පලියබොයධොති ච රා ාදිසත් තවිමධො එව. 

‘‘තණ් හාදිට් ඨිපලිමබොමධො’’ති එමක. පලියබොධං යඡතාති තං පලිමබොධං 

ඡින් දිතා. මහාපපායතති පඤ් ච තිපපාමත, ජාතිජරා රණපපාමත වා. තං 

සබ් බම් පි දුරුත් තරණට් මඨන පපාමතො. පපාතාඋද්ධතාති තම් හා පපාතමතො 

උද් ධරිතා. මහාකන්තාරප්පටිපන්යනොති 
ජාතිජරාබයාධි රණමසොකපරිමදවදුක් ඛමදො නස ්සුපායාසකන් තාරං 

පටිපන් මනො. සබ් බම් පි තං දුරතික් ක නට් මඨන කන් තාමරො, තං කන්තාරං

තායරතා. කන් තාරා තාමරතාති වා පාමඨො. මහාසංසාරප්පටිපන්යනොති 

අබ් මබොච් ඡින් නං ඛන් ධසන් තානං පටිපන් මනො. සංසාරා යමොයචතාති 

සංසාරමතො ම ොමචතා. සංසාරං ම ොමචතාති වා පාමඨො. මහාවිදුග්යගති 
සංසාරවිදුග් ම . සංසාමරොමයව හි දුග්   නට් මඨන විදුග් ම ො. 

සම්පරිවත්තතීති භුඤසං නිවත් තිත් වා චරති. මහාපලියපති  හන් මත 

කා කද් දම . කාම ො හි ඔසීදනට් මඨන පලිමපො. පලිපන්යනොති ලග් ම ො. 
 හාපලිපපලිපන් මනොතිපි පාමඨො. 

අබ්භාහයතොති සබ් මබොපද් දමවහි අබ් භාහමතො. රාගග්ගිනාති 

රා ාදමයොමයව අනුදහනට් මඨන අග් ගි, මතන රා ග් ගිනා. මසමසසුපි එමසව 

නමයො. උන්නීතයකොති උග්  මහත් වා නීමතො, ජාතියා උග්  මහත් වා 
ජරාදිඋපද් දවාය නීමතොති අත් මථො. ක-කාමරො පමනත් ථ අනුකම් පාය 

දට් ඨබ් මබො. හඤ්ඤති නිච්චමතායණොති පරිත් තායමකන රහිමතො සතතං 

පීළීයති. පත්තදණ්යඩොති රාජාදීහි ලද් ධආමණො. තක්කයරොති මචොමරො. 

වජ්ජබන්ධනබද්යධොති රා ාදිවජ් ජබන් ධමනහි බද් මධො. 

ආඝාතනපච්චුපට්ඨියතොති  රණධම්   ණ් ඨිකට් ඨානං උමපච් ච ඨිමතො. 

යකොචි බන්ධනා යමොයචතා. මකොචි බන් ධනං ම ොමචතාතිපි පාමඨො. 

අනායථොති නත් ථි එතස් ස නාමථො ඉස් සමරො, සයං වා න නාමථො න 

ඉස් සමරොති අනාමථො, අසරමණොති වා අත් මථො. පරමකාපඤ්ඤප්පත්යතොති 

ජරාදිපටිබාහමන අප් පහුතාය අතීව කපණභාවං පත් මතො. තායෙතාති 

රක් ඛිතා. තායිතාති වා පාමඨො සුන් දමරො. දුක්ඛාභිතුන්යනොති ජාතිදුක් ඛාදීහි 

අමනමකහි දුක් මඛහි අභිතුන් මනො අතිබයාධිමතො අතිකම් පිමතො ච. චිරරත්තං

පීළියතොති දුක් මඛමහව දීඝ ද් ධානං පීළිමතො ඝට් ටිමතො. ගධියතොති ම මධන 

ගිද් මධො, අභිජ් ඣාකාය න් මථන වා  න් ථිමතො. නිච්චං පිපාසියතොති පාතුං 

භුඤඤ ්ජිතුං ඉච් ඡා පිපාසා, සා තණ් හා එව, තණ් හාපිපාසාය නිරන් තරං 
පිපාසිමතො. 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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පටුන 

අන්යධොති දස් සනට් මඨන චක් ඛූති සඞ් ඛං  තාය පඤ් ඤාය අභාවමතො 

කාමණො. පඤ් ඤා හි ධම්  සභාවං පස් සති. අචක්ඛුයකොති තං පන අන් ධත් තං 

න පච් ඡා සම් භූතං, පකතියා එව අවිජ් ජ ානචක් ඛුමකොති තම ව අන් ධත් තං 

විමසමසති. හතයනත්යතොති නයනට් මඨන මනත් තන් ති සඞ් ඛං  තාය 
පඤ ්ඤාය අභාවමතොමයව විනට් ඨමනත් තමකො. ස විස ං දස් මසන් තං 
අත් තභාවං මනතීති මනත් තන් ති හි වුත් තං. පඤ ්ඤාය සු තිඤ් ච අ තිඤ් ච 

නයති. හතමනත් තත් තාමයවස් ස මනතුඅභාවං දස් මසන් මතො අපරිණාෙයකොති 

ආහ, අවිජ් ජ ානමනත් තමකොති අත් මථො. අඤ් මඤොපිස් ස මනතා න විජ් ජතීති 

වුත් තං මහොති. විපථපක්ඛන්යදොති විපරීමතො, විසම ො වා පමථො විපමථො, තං 

විපථං පක් ඛන් මදො පවිට් මඨො පටිපන් මනොති විපථපක් ඛන් මදො, 

මිච් ඡාපථසඞ් ඛාතං මිච් ඡාදිට් ඨිං පටිපන් මනොති අත් මථො. අඤ්ජසාපරද්යධොති 

අඤ ්ජමස උජු ග්  ස ්මිං  ජ් ඣි පටිපදාය අපරද් මධො විරද් මධො. අරිෙපථං

ආයනතාති අරියං අට් ඨඞ් ගිකං  ග්  ං උපමනතා පටිපාදයිතා. 

මයහොඝපක්ඛන්යදොති යස ්ස සංවිජ් ජන් ති, තං වට් ටස් මිං ඔහනන් ති 

ඔසීදාමපන් තීති ඔඝා, පකතිඔඝමතො  හන් තා ඔඝාති  මහොඝා. මත 
කාම ොමඝො භමවොමඝො දිට් මඨොමඝො අවිජ් මජොමඝොති චතුප් පමභදා. මත 

 මහොමඝ පක් ඛන් මදො පවිට් මඨොති  මහොඝපක් ඛන් මදො, සංසාරසඞ් ඛාතං 
 මහොඝං වා පක් ඛන් මදොති. 

118. ඉදානි එකුත් තරිකනමයො. තත් ථ ද්වීහි දිට්ඨිගයතහීති 

සස් සතුච් මඡදදිට් ඨීහි. තත් ථ දිට් ඨිමයව දිට් ඨි තං ‘‘ගූථ තං 

මුත් ත ත’’න් තිආදීනි )අ. නි. 9.11) විය.  න් තබ් බාභාවමතො වා දිට් ඨියා 

 ත ත් තම මවතන් ති දිට් ඨි තං, දිට් ඨීසු  තං ඉදං දස් සනං 
ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිඅන් මතො ධත් තාතිපි දිට් ඨි තං. ද් වාසට් ඨිමතසට් ඨිදිට් ඨිමයොපි 
හි සස ්සතදිට් ඨි උච් මඡදදිට් ඨීති ද් මවව දිට් ඨිමයො මහොන් ති. තස්  ා 
සඞ් මඛමපන සබ් බා දිට් ඨිමයො අන් මතො කමරොන් මතො ‘‘ද් වීහි දිට් ඨි මතහී’’ති 

වුත් තං. පරියුට්ඨියතොති පරියුට් ඨානං පත් මතො සමුදාචාරං පත් මතො, 
උප් පජ් ජිතුං අප් පදාමනන කුසලචාරස් ස  හණං පත් මතොති අත් මථො. 

වුත් තඤ ්මහතං භ වතා – ‘‘ද් වීහි, භික් ඛමව, දිට් ඨි මතහි පරියුට් ඨිතා 

මදව නුස ්සා ඔලීයන් ති එමක, අතිධාවන් ති එමක, චක් ඛු න් මතො ච 

පස් සන් තී’’තිආදි )ඉතිවු. 49). 

තීහි දුච්චරියතහීති තිවිධකායදුච් චරිමතන චතුබ් බිධවචීදුච් චරිමතන 

තිවිධ මනොදුච් චරිමතන. විප්පටිපන්යනොති විරූපං පටිපන් මනො, 

මිච් ඡාපටිපන් මනොති අත් මථො. යෙොයගහියුත්යතොති වට් ටස් මිං මයොමජන් තීති 

මයො ා, ඊතිඅත් මථන වා මයො ා, මතහි මයොම හි යුත් මතො ස ප් පිමතො. 

චතුයෙොගයෙොජියතොති කා මයොම ො, භවමයොම ො, දිට් ඨිමයොම ො, 
අවිජ් ජාමයොම ොති ඉම හි චතූහි මයොම හි සකටස් මිං මයොම ො විය වට් ටස ්මිං 
මයොජිමතො. පඤ් චකා ගුණිමකො රාම ො කා මයොම ො. රූපාරූපභමවසු 

ඡන් දරාම ො, ඣානනිකන් ති ච, සස් සතදිට් ඨිසහජාමතො රාම ො භවවමසන 
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පටුන 

පත් ථනා භවමයොම ො. ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිමයො දිට් ඨිමයොම ො. අට් ඨසු ඨාමනසු 

අඤ ්ඤාණං අවිජ් ජාමයොම ො. මත එව චත් තාමරො බලවභූතා ඔඝා, දුබ් බලභූතා 
මයො ා. 

චතූහිගන්යථහීති යස ්ස සංවිජ් ජන් ති, තං චුතිපටිසන් ධිවමසන වට් ටස ්මිං 

 න් මථන් ති ඝමටන් තීති  න් ථා. මත අභිජ් ඣා කාය න් මථො, බ් යාපාමදො 

කාය න් මථො, සීලබ් බතපරා ාමසො කාය න් මථො, ඉදංසච් චාභිනිමවමසො 

කාය න් මථොති චතුප් පමභදා. අභිජ් ඣායන් ති එතාය, සයං වා අභිජ් ඣායති, 

අභිජ් ඣායන ත් තම ව වා එසාති අභිජ් ඣා, මලොමභොමයව. නා කායං 
 න් මථති චුතිපටිසන් ධිවමසන වට් ටස ්මිං ඝමටතීති කාය න් මථො. බයාපජ් ජති 

මතන චිත් තං පූතිභාවං  ච් ඡති, බයාපාදයති වා 
විනයාචාරරූපසම් පත් තිහිතසුඛාදීනීති බයාපාමදො. ඉමතො බහිද් ධා 
ස ණබ්රාහ්  ණානං සීමලන සුද් ධි වමතන සුද් ධි සීලවමතන සුද් ධීති 
පරා සනං සීලබ් බතපරා ාමසො. සබ් බඤ ්ඤුභාසිතම් පි පටික් ඛිපිත් වා 

‘‘සස ්සමතො මලොමකො, ඉදම ව සච් චං ම ොඝ ඤ් ඤ’’න් තිආදිනා ආකාමරන 

අභිනිවිසතීති ඉදංසච් චාභිනිමවමසො. මතහි චතූහි  න් මථහි  න් ථිමතො, 
බද් මධොති අත් මථො. 

චතූහිඋපාදායනහීති භුඤසං ආදියන් ති දළ ්හග්  ාහං  ණ් හන් තීති උපාදානා. 
මත කාමුපාදානං දිට් ඨුපාදානං සීලබ් බතුපාදානං අත් තවාදුපාදානන් ති 

චතුප් පමභදා. වත් ථුසඞ් ඛාතං කා ං උපාදියතීති කාමුපාදානං, කාම ො ච මසො 

උපාදානඤ් චාතිපි කාමුපාදානං. දිට් ඨි ච සා උපාදානඤ් චාති දිට් ඨුපාදානං, 
දිට් ඨිං උපාදියතීතිපි දිට් ඨුපාදානං. ‘‘සස ්සමතො අත් තා ච මලොමකො 

චා’’තිආදීසු )පටි.  . 1.147) හි පුරි දිට් ඨිං උත් තරදිට් ඨි උපාදියති. සීලබ් බතං 

උපාදියතීති සීලබ් බතුපාදානං, සීලබ් බතඤ් ච තං උපාදානඤ් චාතිපි 
සීලබ් බතුපාදානං. ම ොසීලම ොවතාදීනි හි එවං විසුද් ධීති අභිනිමවසමතො 

සයම ව උපාදානානි. වදන් ති එමතනාති වාමදො, උපාදියන් ති එමතනාති 

උපාදානං. කිං වදන් ති, උපාදියන් ති වා? අත් තානං. අත් තමනො වාදුපාදානං 

අත් තවාදුපාදානං, අත් තවාද ත් තම ව වා අත් තාති උපාදියන් ති එමතනාති 
අත් තවාදුපාදානං. ඨමපත් වා ඉ ා ද් මව දිට් ඨිමයො සබ් බාපි දිට් ඨී දිට් ඨුපාදානං. 

මතහි චතූහි උපාදාමනහි. උපාදීෙතීති භුඤසං  ණ් හීයති. උපාදියතීති වා පාමඨො, 
මලොමකො උපාදාමනහි තං තං ආරම්  ණං භුඤසං  ණ් හාතීති අත් මථො. 

පඤ්චගතිසමාරුළ්යහොති සුකතදුක් කටකාරමණහි  ම්  ති 

උපසඞ් කමීයතීති  ති, සමහොකාසකා ඛන් ධා. නිරමයො තිරච් ඡානමයොනි 
මපත් තිවිසමයො  නුස් සා මදවාති ඉ ා පඤ් ච  තිමයො මවොක් ක නභාමවන 

භුඤසං ආරුළ් මහො. පඤ්චහි කාමගුයණහීති 
රූපසද් ද න් ධරසමඵොට් ඨබ් බසඞ් ඛාමතහි පඤ් චහි වත් ථුකා මකොට් ඨාමසහි. 

රජ්ජතීති අමයොනිමසො නසිකාරං පටිච් ච රාගුප් පාදමනන මතහි රඤ් ජීයති, 

සාරත් මතො කරීයතීති අත් මථො. පඤ්චහි නීවරයණහීති චිත් තං නීවරන් ති 
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පරිමයොනන් ධන් තීති නීවරණා. 
කා ච් ඡන් දබයාපාදථිනමිද් ධඋද් ධච් චකුක් කුච් චවිචිකිච් ඡාසඞ් ඛාමතහි පඤ් චහි 

නීවරමණහි. ඔත්ථයටොති උපරිමතො පිහිමතො. 

ඡහිවිවාදමූයලහීති ඡහි විවාදස් ස මූමලහි. යථාහ – 

‘‘ඡයි ානි, භික් ඛමව, විවාදමූලානි. කත ානි ඡ? ඉධ, භික් ඛමව, 

භික් ඛු මකොධමනො මහොති උපනාහී. මයො මසො, භික් ඛමව, භික් ඛු 
මකොධමනො මහොති උපනාහී. මසො සත් ථරිපි අ ාරමවො විහරති 

අප් පතිස ්මසො, ධම් ම පි, සඞ් මඝපි, සික් ඛායපි න පරිපූරකාරී. මයො මසො, 

භික් ඛමව, භික් ඛු සත් ථරි අ ාරමවො විහරති අප් පතිස් මසො, ධම් ම පි, 

සඞ් මඝපි, සික් ඛායපි න පරිපූරකාරී, මසො සඞ් මඝ විවාදං ජමනති. මයො 
මහොති විවාමදො බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛාය බහුමනො ජනස් ස 

අනත් ථාය අහිතාය දුක් ඛාය මදව නුස ්සානං. එවරූපං මච තුම් මහ, 

භික් ඛමව, විවාදමූලං අජ් ඣත් තං වා බහිද් ධා වා ස නුපස් මසයයාථ, 

තත්ර තුම් මහ, භික් ඛමව, තස් මසව පාපකස් ස විවාදමූලස් ස පහානාය 

වායම යයාථ. එවරූපං මච තුම් මහ, භික් ඛමව, විවාදමූලං අජ් ඣත් තං 

වා බහිද් ධා වා න ස නුපස් මසයයාථ. තත්ර තුම් මහ, භික් ඛමව, තස් මසව 
පාපකස ්ස විවාදමූලස් ස ආයතිං අනවස් සවාය පටිපජ් මජයයාථ. 
එවම තස් ස පාපකස ්ස විවාදමූලස් ස පහානං මහොති. එවම තස් ස 
පාපකස ්ස විවාදමූලස් ස ආයතිං අනවස් සමවො මහොති. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛමව, භික් ඛු  ක් ඛී මහොති පළාසී. ඉස් සුකී මහොති 
 ච් ඡරී. සමඨො මහොති  ායාවී. පාපිච් මඡො මහොති මිච් ඡාදිට් ඨි. 

සන් දිට් ඨිපරා ාසී මහොති ආධානග්  ාහී දුප් පටිනිස් සග් ගී. මයො මසො, 

භික් ඛමව, භික් ඛු සන් දිට් ඨිපරා ාසී මහොති ආධානග්  ාහී 

දුප් පටිනිස ්සග් ගී, මසො සත් ථරිපි…මප.… ආයතිං අනවස් සමවො 

මහොතී’’ති )පරි. 272; අ. නි. 6.36). 

තත් ථ යකොධයනොති කුජ් ඣනලක් ඛමණන මකොමධන ස න් නා මතො. 

උපනාහීති මවරඅප් පටිනිස ්සජ් ජනලක් ඛමණන උපනාමහන ස න් නා මතො. 

අහිතාෙ දුක්ඛාෙ යදවමනුස්සානන් ති ද් වින් නං භික් ඛූනං විවාමදො කථං 

මදව නුස ්සානං අහිතාය දුක් ඛාය සංවත් තතීති? මකොසම් බකක් ඛන් ධමක 

) හාව. 451 ආදමයො) විය ද් වීසු භික් ඛූසු විවාදං ආපන් මනසු තස ්මිං විහාමර 

මතසං අන් මතවාසිකා විවදන් ති, මතසං ඔවාදං  ණ් හන් මතො භික් ඛුනිසඞ් මඝො 

විවදති, තමතො මතසං උපට් ඨාකාපි විවදන් ති. අථ  නුස් සානං ආරක් ඛමදවතා 
ද් මව මකොට් ඨාසා මහොන් ති. ධම්  වාදීනං ආරක් ඛමදවතා ධම්  වාදිනිමයො 
මහොන් ති අධම්  වාදීනං අධම්  වාදිනිමයො. තමතො ආරක් ඛමදවතානං මිත් තා 
භුඤම්  ට් ඨමදවතා භිජ් ජන් ති. එවං පරම් පරාය යාව බ්රහ්  මලොකා ඨමපත් වා 
අරියසාවමක සබ් මබ මදව නුස ්සා ද් මව මකොට් ඨාසා මහොන් ති. ධම්  වාදීහි 
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පන අධම්  වාදිමනොව බහුතරා මහොන් ති. තමතො යං බහුමකහි  හිතං, සබ් බං 
තං සච් චන් ති ධම්  ං විස් සජ් මජත් වා බහුතරාව අධම්  ං  ණ් හන් ති. මත 
අධම්  ං පුරක් ඛත් වා විහරන් තා අපාමයසු නිබ් බත් තන් ති. එවං ද් වින් නං 

භික් ඛූනං විවාමදො මදව නුස් සානං අහිතාය දුක් ඛාය මහොති. අජ්ඣත්තංවාති 

තුම් හාකං අබ් භන් තරපරිසාය වා. බහිද්ධාවාති පමරසං පරිසාය වා. මක්ඛීති 

පමරසං ගුණ ක් ඛණලක් ඛමණන  ක් මඛන ස න් නා මතො. පළාසීති 

යු ග්  ාහලක් ඛමණන පළාමසන ස න් නා මතො. ඉස්සුකීති පමරසං 

සක් කාරාදිඉස් සායනලක් ඛණාය ඉස් සාය ස න් නා මතො. මච්ඡරීති 

ආවාස ච් ඡරියාදීහි පඤ් චහි  ච් ඡරිමයහි ස න් නා මතො. සයඨොති 

මකරාටිමකො. මාොවීති කතපාපපටිච් ඡාදමකො. පාපිච්යඡොති 

අසන් තසම් භාවනිච් ඡමකො දුස් සීමලො. මිච්ඡාදිට්ඨීති නත් ථිකවාදී අමහතුකවාදී 

අකිරියවාදී. සන්දිට්ඨිපරාමාසීති සයං දිට් ඨිම ව පරා සති. ආධානග්ගාහීති 

දළ් හග්  ාහී. දුප්පටිනිස්සග්ගීති න සක් කා මහොති  හිතං විස් සජ් ජාමපතුං. 

ඛුද් දකවත් ථුවිභඞ් ම  පන ‘‘තත් ථ කත ානි ඡ විවාදමූලානි? මකොමධො 

 ක් මඛො ඉස් සා සාමඨයයං පාපිච් ඡතා සන් දිට් ඨිපරා ාසිතා, ඉ ානි ඡ 

විවාදමූලානී’’ති )විභ. 944) පධානවමසන එමකමකොමයව ධම් ම ො වුත් මතො. 

ඡහි තණ්හාකායෙහීති ‘‘රූපතණ් හා, සද් දතණ් හා,  න් ධතණ් හා, 

රසතණ් හා, මඵොට් ඨබ් බතණ් හා, ධම්  තණ් හා’’ති )විභ. 944) වුත් තාහි ඡහි 
තණ් හාහි. තත් ථ යස්  ා එමකකාමයව තණ් හා අමනකවිසයත් තා 

එමකකස ්මිම් පි විසමය පුනප් පුනං උප් පත් තිමතො අමනකා මහොන් ති, තස්  ා 
සමූහට් මඨන කායසද් මදන මයොමජත් වා තණ් හාකායාති වුත් තං. 

තණ් හාකායාති වුත් මතපි තණ් හා එව. රජ්ජතීති සයං ආරම්  මණ රජ් ජති, 
සාරත් මතො මහොති. 

ඡහිදිට්ඨිගයතහීති සබ් බාසවසුත් මත වුත් මතහි. වුත් තඤ් හි තත් ථ – 

‘‘තස් ස එවං අමයොනිමසො  නසිකමරොමතො ඡන් නං දිට් ඨීනං 
අඤ ්ඤතරා දිට් ඨි උප් පජ් ජති. ‘අත් ථි ම  අත් තා’ති වා අස් ස සච් චමතො 

මථතමතො දිට් ඨි උප් පජ් ජති, ‘නත් ථි ම  අත් තා’ති වා අස් ස සච් චමතො 

මථතමතො දිට් ඨි උප් පජ් ජති, ‘අත් තනාව අත් තානං සඤ් ජානාමී’ති වා 

අස් ස සච් චමතො මථතමතො දිට් ඨි උප් පජ් ජති, ‘අත් තනාව අනත් තානං 

සඤ ්ජානාමී’ති වා අස් ස සච් චමතො මථතමතො දිට් ඨි උප් පජ් ජති, 

‘අනත් තනාව අත් තානං සඤ් ජානාමී’ති වා අස් ස සච් චමතො මථතමතො 
දිට් ඨි උප් පජ් ජති. අථ වා පනස් ස එවං දිට් ඨි මහොති ‘මයො ම  අයං 
අත් තා වමදො මවමදමයයො තත්ර තත්ර කලයාණපාපකානං කම්  ානං 

විපාකං පටිසංමවමදති, මසො ච මඛො පන ම  අයං අත් තා නිච් මචො 
ධුමවො සස් සමතො අවිපරිණා ධම් ම ො සස් සතිස ං තමථව ඨස් සතී’’’ති 

) . නි. 1.19). 
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තත් ථ අත්ථියමඅත්තාති සස් සතදිට් ඨි සබ් බකාමලසු අත් තමනො අත් ථිතං 

 ණ් හාති. සච්චයතො යථතයතොති භූතමතො ච ථිරමතො ච, ‘‘ඉදං සච් ච’’න් ති 

සුට් ඨු දළ් හභාමවනාති වුත් තං මහොති. නත්ථි යම අත්තාති උච් මඡදදිට් ඨි 
සමතො සත් තස ්ස තත් ථ තත් ථ විභවග්  හණමතො. අථ වා පුරි ාපි තීසු 

කාමලසු අත් ථීති  හණමතො සස් සතදිට් ඨි, පච් චුප් පන් නම ව අත් ථීති 

 ණ් හන් තී උච් මඡදදිට් ඨි, පච් ඡි ාපි අතීතානා මතසු නත් ථීති  හණමතො 
‘‘භස ්සන් තා ආහුතිමයො’’ති  හිතදිට් ඨි තිකානං විය උච් මඡදදිට් ඨි. අතීමත 

එව නත් ථීති  ණ් හන් තී අධිච් චසමුප් පන් නකස් ස විය සස් සතදිට් ඨි. අත්තනාව

අත්තානංසඤ්ජානාමීති සඤ් ඤාක් ඛන් ධසීමසන ඛන් මධ අත් තාති  මහත් වා 
සඤ ්ඤාය අවමසසක් ඛන් මධ සඤ් ජානමතො ඉමිනා අත් තනා ඉ ං අත් තානං 

සඤ ්ජානාමීති මහොති. අත්තනාව අනත්තානන් ති සඤ් ඤාක් ඛන් ධංමයව 

අත් තාති  මහත් වා, ඉතමර චත් තාමරොපි අනත් තාති  මහත් වා සඤ් ඤාය මත 

සඤ ්ජානමතො එවං මහොති. අනත්තනාව අත්තානන් ති සඤ ්ඤාක් ඛන් ධං 

අනත් තාති  මහත් වා, ඉතමර චත් තාමරොපි අත් තාති  මහත් වා සඤ් ඤාය මත 

සඤ ්ජානමතො එවං මහොති. සබ් බාපි සස් සතුච් මඡදදිට් ඨිමයොව. වයදො

යවයදයෙයොතිආදමයො පන සස් සතදිට් ඨියා එව අභිනිමවසාකාරා. තත් ථ 

වදතීති වමදො, වචීකම්  ස් ස කාරමකොති වුත් තං මහොති. මවදයතීති 

මවමදමයයො, ජානාති අනුභවති චාති වුත් තං මහොති. කිං මවමදතීති? තත්රතත්ර

කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාකං පටිසංයවයදති. තත්ර තත්රාති මතසු 

මතසු මයොනි තිඨිතිනිවාසනිකාමයසු ආරම්  මණසු වා. නිච්යචොති 

උප් පාදවයරහිමතො. ධුයවොති ථිමරො සාරභූමතො. සස්සයතොති සබ් බකාලිමකො. 

අවිපරිණාමධම්යමොති අත් තමනො පකතිභාවං අවිජහනධම් ම ො, කකණ් ටමකො 

විය නානප් පකාරතං නාපජ් ජති. සස්සතිසමන් ති 
චන් දසූරියසමුද් ද හාපථවීපබ් බතා මලොකමවොහාමරන සස ්සතිමයොති 

වුච් චන් ති. සස් සතීහි ස ං සස් සතිස ං. යාව සස් සතිමයො තිට් ඨන් ති, තාව 
තමථව ඨස ්සතීති  ණ් හමතො එවං දිට් ඨි මහොති. 

ඛුද් දකවත් ථුවිභඞ් ම  පන ‘‘තත්ර තත්ර දීඝරත් තං කලයාණපාපකානං 

කම්  ානං විපාකං පච් චනුමභොති, න මසො ජාමතො නාමහොසි, න මසො ජාමතො න 

භවිස ්සති, නිච් මචො ධුමවො සස් සමතො අවිපරිණා ධම් ම ොති වා පනස් ස 

සච් චමතො මථතමතො දිට් ඨි උප් පජ් ජතී’’ති )විභ. 948) ඡ දිට් ඨී එවං 
විමසමසත් වා වුත් තා. 

තත් ථ නයසොජායතොනායහොසීති මසො අත් තා අජාතිධම්  මතො න ජාමතො 

නා , සදා විජ් ජ ාමනොමයවාති අත් මථො. මතමනව අතීමත නාමහොසි, 

අනා මත න භවිස් සති. මයො හි ජාමතො, මසො අමහොසි. මයො ච ජායිස් සති, මසො 

භවිස ්සතීති වුච් චති. අථ වා න යසො ජායතො නායහොසීති මසො සදා 

විජ් ජ ානත් තා අතීමතපි න ජාතු න අමහොසි, අනා මතපි න ජාතු න 

භවිස ්සති. අනුසො වුත් තත් ථා. 
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සත්තහිසඤ්යඤොජයනහීති සත් තකනිපාමත වුත් මතහි. වුත් තඤ් හි තත් ථ 
– 

‘‘සත් ති ානි, භික් ඛමව, සංමයොජනානි. කත ානි සත් ත? 

අනුනයසංමයොජනං, පටිඝසංමයොජනං, දිට් ඨිසංමයොජනං, 

විචිකිච් ඡාසංමයොජනං,  ානසංමයොජනං, භවරා සංමයොජනං, 

අවිජ් ජාසංමයොජනං. ඉ ානි මඛො, භික් ඛමව, සත් ත සංමයොජනානී’’ති 

)අ. නි. 7.8). 

තත් ථ අනුනෙසංයෙොජනන් ති කා රා සංමයොජනං. සබ් බාමනමවතානි 
බන් ධනට් මඨන සංමයොජනානි. 

සත්තහිමායනහීති ඛුද් දකවත් ථුවිභඞ් ම  වුත් මතහි. වුත් තඤ් හි තත් ථ – 

‘‘ ාමනො, අති ාමනො,  ානාති ාමනො, ඔ ාමනො, අධි ාමනො, 

අස් මි ාමනො, මිච් ඡා ාමනො’’ති )විභ. 950). 

තත් ථ මායනොති මසයයාදිවමසන පුග්  ලං අනා සිත් වා ජාතිආදීසු 

වත් ථුවමසමනව උන් නති. අතිමායනොති ජාතිආදීහි ‘‘ යා සදිමසො නත් ථී’’ති 

අතික් කමිත් වා උන් නති. මානාතිමායනොති ‘‘අයං පුබ් මබ  යා සදිමසො, ඉදානි 

අහං මසට් මඨො, අයං හීනතමරො’’ති උප් පන් න ාමනො. ඔමායනොති ජාතිආදීහි 

අත් තානං මහට් ඨා කත් වා පවත් ත ාමනො, හීමනොහ ස් මීති  ාමනොමයව. 

අධිමායනොති අනධි මතමයව චතුසච් චධම් ම  අධි මතොති  ාමනො. අයං පන 
අධි ාමනො පරිසුද් ධසීලස ්ස කම්  ට් ඨාමන අප් ප ත් තස ්ස නා රූපං 
වවත් ථමපත් වා පච් චයපරිග්  මහන විතිණ් ණකඞ් ඛස් ස තිලක් ඛණං 
ආමරොමපත් වා සඞ් ඛාමර සම්  සන් තස් ස ආරද් ධවිපස් සකස් ස පුථුජ් ජනස ්ස 

උප් පජ් ජති, න අඤ් මඤසං. අස්මිමායනොති රූපාදීසු ඛන් මධසු අස් මීති  ාමනො, 

‘‘අහං රූප’’න් තිආදිවමසන උප් පන් න ාමනොති වුත් තං මහොති. 

මිච්ඡාමායනොති පාපමකන කම්  ායතනාදිනා උප් පන් න ාමනො. 

යලොකධම්මා වුත් තත් ථා. සම්පරිවත්තතීති මලොකධම් ම හි මහතුභූමතහි 

ලාභාදීසු චතූසු අනුමරොධවමසන, අලාභාදීසු චතූසු පටිවිමරොධවමසන භුඤසං 

නිවත් තති, පකතිභාවං ජහාතීති අත් මථො. මිච්ඡත්තාපි වුත් තත් ථා. 

නිෙයායතොති  මතො පක් ඛන් මදො, අභිභූමතොති අත් මථො. 

අට්ඨහි පුරිසයදොයසහීති අට් ඨකනිපාමත උප ාහි සහ, 
ඛුද් දකවත් ථුවිභඞ් ම  උප ං විනා වුත් මතහි. වුත් තඤ් හි තත් ථ – 

‘‘කතම  අට් ඨ පුරිසමදොසා? ඉධ භික් ඛූ භික් ඛුං ආපත් තියා 
මචොමදන් ති. මසො භික් ඛු භික් ඛූහි ආපත් තියා මචොදිය ාමනො ‘න සරාමි 
න සරාමී’ති අස් සතියාව නිබ් මබමඨති. අයං පඨම ො පුරිසමදොමසො. 
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‘‘පුන චපරං භික් ඛූ භික් ඛුං ආපත් තියා මචොමදන් ති. මසො භික් ඛු 
භික් ඛූහි ආපත් තියා මචොදිය ාමනො මචොදකංමයව පටිප් ඵරති ‘කිං නු 

මඛො තුය් හං බාලස් ස අබයත් තස් ස භණිමතන, ත් වම් පි නා   ං 

භණිතබ් බං  ඤ් ඤසී’ති? අයං දුතිමයො පුරිසමදොමසො. 

‘‘පුන චපරං භික් ඛූ භික් ඛුං ආපත් තියා මචොමදන් ති. මසො භික් ඛු 
භික් ඛූහි ආපත් තියා මචොදිය ාමනො මචොදකංමයව පච් චාමරොමපති 

‘ත් වම් පි මඛොසි ඉත් ථන් නා ං ආපත් තිං ආපන් මනො, ත් වං තාව පඨ ං 
පටිකමරොහී’ති. අයං තතිමයො පුරිසමදොමසො. 

‘‘පුන චපරං භික් ඛූ භික් ඛුං ආපත් තියා මචොමදන් ති. මසො භික් ඛු 

භික් ඛූහි ආපත් තියා මචොදිය ාමනො අඤ් මඤනඤ් ඤං පටිචරති, බහිද් ධා 

කථං අපනාම ති, මකොපඤ් ච මදොසඤ් ච අප් පච් චයඤ් ච පාතුකමරොති. 
අයං චතුත් මථො පුරිසමදොමසො. 

‘‘පුන චපරං භික් ඛූ භික් ඛුං ආපත් තියා මචොමදන් ති. මසො භික් ඛු 
භික් ඛූහි ආපත් තියා මචොදිය ාමනො සඞ් ඝ ජ් මඣ බාහාවික් මඛපකං 
භණති. අයං පඤ් චම ො පුරිසමදොමසො. 

‘‘පුන චපරං භික් ඛූ භික් ඛුං ආපත් තියා මචොමදන් ති. මසො භික් ඛු 
භික් ඛූහි ආපත් තියා මචොදිය ාමනො අනාදියිත් වා සඞ් ඝං අනාදියිත් වා 
මචොදකං සාපත් තිමකොව මයන කා ං පක් ක ති. අයං ඡට් මඨො 
පුරිසමදොමසො. 

‘‘පුන චපරං භික් ඛූ භික් ඛුං ආපත් තියා මචොමදන් ති. මසො භික් ඛු 

භික් ඛූහි ආපත් තියා මචොදිය ාමනො ‘මනවාහං ආපන් මනොම් හි, න 
පනාහං අනාපන් මනොම් හී’ති මසො තුණ් හීභූමතො සඞ් ඝං විමහමසති. අයං 
සත් තම ො පුරිසමදොමසො. 

‘‘පුන චපරං භික් ඛූ භික් ඛුං ආපත් තියා මචොමදන් ති. මසො භික් ඛු 
භික් ඛූහි ආපත් තියා මචොදිය ාමනො එව ාහ – ‘කිං නු මඛො තුම් මහ 

ආයස ් න් මතො අතිබාළ් හං  යි බයාවටා? ඉදානාහං සික් ඛං පච් චක් ඛාය 
හීනායාවත් තිස් සාමී’ති. මසො සික් ඛං පච් චක් ඛාය හීනායාවත් තිත් වා 
එව ාහ ‘ඉදානි මඛො තුම් මහ ආයස්  න් මතො අත් ත නා මහොථා’ති. අයං 

අට් ඨම ො පුරිසමදොමසො. ඉම  අට් ඨ පුරිසමදොසා’’ති )විභ. 957; අ. නි. 
8.14). 

තත් ථ පුරිසයදොසාති පුරිසානං මදොසා, මත පන පුරිසසන් තානං දූමසන් තීති 

මදොසා. නසරාමිනසරාමීති ‘‘ යා එතස් ස කම්  ස් ස කතට් ඨානං නස් සරාමි 
න සල් ලක් මඛමී’’ති එවං අස් සතිභාමවන නිබ් මබමඨති ම ොමචති. 

යචොදකංයෙව පටිප්ඵරතීති පටිවිරුද් මධො හුත් වා ඵරති, පටිආණිභාමවන 
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තිට් ඨති. කිංනුයඛොතුය්හන් ති තුය් හං බාලස් ස අබයත් තස් ස භණිමතන නා  

කිං, මයො ත් වං මනව වත් ථුං, න ආපත් තිං, න මචොදනං ජානාසීති දීමපති. 
ත් වම් පි නා  එවං කිඤ් චි අජානන් මතො භණිතබ් බං  ඤ් ඤසීති 

අජ් මඣොත් ථරති. පච්චායරොයපතීති ‘‘ත් වම් පි මඛොසී’’තිආදීනි වදන් මතො 

පතිආමරොමපති. පටිකයරොහීති මදසනා ාමිනිං මදමසහි, වුට් ඨාන ාමිනිමතො 

වුට් ඨාහි, තමතො සුද් ධන් මත පතිට් ඨිමතො අඤ් ඤං මචොමදස් සසීති දීමපති. 

අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරතීති අඤ් මඤන කාරමණන, වචමනන වා අඤ් ඤං 

කාරණං, වචනං වා පටිච් ඡාමදති. ‘‘ආපත් තිං ආපන් මනොසී’’ති වුත් මතො 

‘‘මකො ආපන් මනො, කිං ආපන් මනො, කිස ්මිං ආපන් මනො, කථං ආපන් මනො, කං 

භණථ, කිං භණථා’’ති භණති. ‘‘එවරූපං කිඤ් චි තයා දිට් ඨ’’න් ති වුත් මත 

‘‘න සුණාමී’’ති මසොතං උපමනති. බහිද්ධා කථං අපනායමතීති 
‘‘ඉත් ථන් නා ං ආපත් තිං ආපන් මනොසී’’ති පුට් මඨො ‘‘පාටලිපුත් තං 
 මතොම් හී’’ති වත් වා පුන ‘‘න තව පාටලිපුත් ත  නං පුච් ඡා ා’’ති වුත් මත 

තමතො රාජ හං  මතොම් හීති. ‘‘රාජ හං වා යාහි බ්රාහ්  ණම හං වා, 
ආපත් තිං ආපන් මනොසී’’ති. ‘‘තත් ථ ම  සූකර ංසං ලද් ධ’’න් තිආදීනි 

වදන් මතො කථං බහිද් ධා වික් ඛිපති. යකොපන් ති කුපිතභාවං, යදොසන් ති 

දුට් ඨභාවං. උභයම් මපතං මකොධස් මසව නා ං. අප්පච්චෙන් ති 

අසන් තුට් ඨාකාරං, මදො නස ්සස් මසතං නා ං. පාතුකයරොතීති දස් මසති 

පකාමසති. බාහාවික්යඛපකං භණතීති බාහං වික් ඛිපිත් වා වික් ඛිපිත් වා 

අලජ් ජිවචනං වදති. අනාදියිත්වාති චිත් තීකාමරන අග්  මහත් වා අවජානිත් වා, 

අනාදමරො හුත් වාති අත් මථො. වියහයසතීති විමහමඨති බාධති. අතිබාළ්හන් ති 

අතිදළ ්හං අතිප් ප ාණං. මයි බයාවටාති  යි බයාපාරං ආපන් නා. 

හීනාොවත්තිත්වාති හීනස් ස ගිහිභාවස් ස අත් ථාය ආවත් තිත් වා, ගිහී හුත් වාති 

අත් මථො. අත්තමනා යහොථාති තුට් ඨචිත් තා මහොථ, ‘‘ යා ලභිතබ් බං ලභථ, 

 යා වසිතබ් බට් ඨාමන වසථ, ඵාසුවිහාමරො මවො  යා කමතො’’ති අධිප් පාමයන 

වදති. දුස්සතීති දුට් මඨො මහොති. 

නවහිආඝාතවත්ථූහීති සත් මතසු උප් පත් තිවමසමනව කථිතානි. යථාහ – 

‘‘නවයි ානි, භික් ඛමව, ආඝාතවත් ථූනි. කත ානි නව? ‘අනත් ථං 

ම  අචරී’ති ආඝාතං බන් ධති, ‘අනත් ථං ම  චරතී’ති ආඝාතං බන් ධති, 

‘අනත් ථං ම  චරිස් සතී’ති ආඝාතං බන් ධති, ‘පියස ්ස ම   නාපස් ස 

අනත් ථං අචරි, අනත් ථං චරති, අනත් ථං චරිස් සතී’ති ආඝාතං බන් ධති, 

‘අප් පියස ්ස ම  අ නාපස් ස අත් ථං අචරි, අත් ථං චරති, අත් ථං 

චරිස් සතී’ති ආඝාතං බන් ධති. ඉ ානි මඛො, භික් ඛමව, නව 

ආඝාතවත් ථූනී’’ති )අ. නි. 9.29). 

තත් ථ ආඝාතවත්ථූනීති ආඝාතකාරණානි. ආඝාතන් ති මචත් ථ මකොමපො, 

මසොමයව උපරූපරි මකොපස් ස වත් ථුත් තා ආඝාතවත් ථු. ආඝාතං බන්ධතීති 

මකොපං බන් ධති කමරොති උප් පාමදති. ‘‘අත් ථං ම  නාචරි, න චරති, න 
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චරිස ්සති. පියස් ස ම   නාපස් ස අත් ථං නාචරි, න චරති, න චරිස් සති. 

අප් පියස ්ස ම  අ නාපස් ස අනත් ථං නාචරි, න චරති, න චරිස ්සතී’’ති 

) හානි. 85; විභ. 960; ධ. ස. 1066) නිද් මදමස වුත් තානි අපරානිපි නව 

ආඝාතවත් ථූනි ඉම මහව නවහි සඞ්  හිතානි. ආඝාතියතොති ඝට් ටිමතො. 

නවවිධමායනහීති කතම  නවවිධ ානා? මසයයස් ස මසමයයොහ ස ්මීති 

 ාමනො, මසයයස් ස සදිමසොහ ස් මීති  ාමනො, මසයයස් ස හීමනොහ ස් මීති 

 ාමනො. සදිසස් ස මසමයයොහ ස ්මීති  ාමනො, සදිසස ්ස සදිමසොහ ස් මීති 

 ාමනො, සදිසස ්ස හීමනොහ ස් මීති  ාමනො. හීනස් ස මසමයයොහ ස ්මීති 

 ාමනො, හීනස් ස සදිමසොහ ස් මීති  ාමනො, හීනස ්ස හීමනොහ ස් මීති  ාමනො. 

ඉම  නවවිධ ානා )විභ. 962). 

එත් ථ පන යසෙයස්ස යසයෙයොහමස්මීති මායනො රාජූනඤ් මචව 
පබ් බජිතානඤ් ච උප් පජ් ජති. රාජා හි ‘‘රට් මඨන වා ධමනන වා වාහමනහි වා 

මකො  යා සදිමසො අත් ථී’’ති එතං  ානං කමරොති, පබ් බජිමතොපි 
‘‘සීලධුතඞ්  ාදීහි මකො  යා සදිමසො අත් ථී’’ති එතං  ානං කමරොති. 

යසෙයස්සසදියසොහමස්මීතිමායනොපි එමතසංමයව උප් පජ් ජති. රාජා හි 
‘‘රට් මඨන වා ධමනන වා වාහමනහි වා අඤ් ඤරාජූහි සද් ධිං  ය් හං කිං 

නානාකරණ’’න් ති එතං  ානං කමරොති, පබ් බජිමතොපි ‘‘සීලධුතඞ්  ාදීහි 
අඤ ්මඤන භික් ඛුනා  ය් හං කිං නානාකරණ’’න් ති එතං  ානං කමරොති. 

යසෙයස්ස හීයනොහමස්මීතිමායනොපි එමතසංමයව උප් පජ් ජති. යස් ස හි 

රඤ් මඤො රට් ඨං වා ධනං වා වාහනාදීනි වා නාතිසම් පන් නානි මහොන් ති, මසො 

‘‘ ය් හං රාජාති මවොහාරසුඛ ත් තකම ව, කිං රාජා නා  අහ’’න් ති එතං 

 ානං කමරොති, පබ් බජිමතොපි අප් පලාභසක් කාමරො ‘‘අහං ධම්  කථිමකො 

බහුස් සුමතො  හාමථමරොති කථා ත් තම ව, කිං ධම්  කථිමකො නා ාහං, කිං 

බහුස් සුමතො නා ාහං, කිං  හාමථමරො නා ාහං, යස් ස ම  ලාභසක් කාමරො 
නත් ථී’’ති එතං  ානං කමරොති. 

සදිසස්ස යසයෙයොහමස්මීති මානාදමයො අ ච් චාදීනං උප් පජ් ජන් ති. 
අ ච් මචො වා හි රට් ඨිමයො වා ‘‘මභො යානවාහනාදීහි මකො  යා සදිමසො 

අඤ ්මඤො රාජපුරිමසො අත් ථී’’ති වා, ‘‘ ය් හං අඤ ්මඤහි සද් ධිං කිං 

නානාකරණ’’න් ති වා, ‘‘අ ච් මචොති නා ම ව  ය් හං, ඝාසච් ඡාදන ත් තම් පි 

ම  නත් ථි, කිං අ ච් මචො නා ාහ’’න් ති වා එතං  ානං කමරොති. 

හීනස්ස යසයෙයොහමස්මීතිමානාදමයො දාසාදීනං උප් පජ් ජන් ති. දාමසො හි 

‘‘ ාතිමතො වා පිතිමතො වා මකො  යා සදිමසො අඤ් මඤො දාමසො නා  අත් ථි, 

අඤ ්මඤ ජීවිතුං අසක් මකොන් තා කුච් ඡිමහතු දාසා නා  ජාතා, අහං පන 

පමවණිආ තත් තා මසමයයො’’ති වා, ‘‘පමවණිආ තභාමවන 
උභමතොසුද් ධිකදාසත් මතන අසුකදාමසන නා  සද් ධිං  ය් හං කිං 
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නානාකරණ’’න් ති වා, ‘‘කුච් ඡිවමසනාහං දාසබයං උප මතො, 

 ාතාපිතුමකොටියා පන ම  දාසට් ඨානං නත් ථි, කිං දාමසො නා  අහ’’න් ති වා 

එතං  ානං කමරොති. යථා ච දාමසො, එවං පුක් කුසචණ් ඩාලාදමයොපි එතං 
 ානං කමරොන් තිමයව. එත් ථ ච මසයයස් ස මසමයයොහ ස් මීති 

උප් පන් න ාමනොව යාථාව ාමනො, ඉතමර ද් මව අයාථාව ානා. තථා 
සදිසස ්ස සදිමසොහ ස් මීති හීනස ්ස හීමනොහ ස් මීති උප් පන් න ාමනොව 

යාථාව ාමනො, ඉතමර ද් මව අයාථාව ානා. තත් ථ යාථාව ානා 

අරහත් ත ග්  වජ් ඣා, අයාථාව ානා මසොතාපත් ති ග්  වජ් ඣාති. 

තණ්හාමූලකා වුත් තාමයව. රජ්ජතීති න මකවලං රාම මනව රජ් ජති, අථ 
මඛො තණ් හාමූලකානං පරිමයසනාදීනම් පි සම් භවමතො තණ් හාමූලමකහි 

සබ් මබහි අකුසලධම් ම හි රජ් ජති, යුජ් ජති බජ් ඣතීති අධිප් පාමයො. 

දසහි කියලසවත්ථූහීති කත ානි දස කිමලසවත් ථූනි? මලොමභො, මදොමසො, 

ම ොමහො,  ාමනො, දිට් ඨි, විචිකිච් ඡා, ථිනං, උද් ධච් චං, අහිරිකං, 

අමනොත් තප් පන් ති ඉ ානි දස කිමලසවත් ථූනි )විභ. 966). 

තත් ථ කිමලසා එව කියලසවත්ථූනි, වසන් ති වා එත් ථ අඛීණාසවා සත් තා 

මලොභාදීසු පතිට් ඨිතත් තාති වත් ථූනි, කිමලසා ච මත තප් පතිට් ඨානං 
සත් තානං වත් ථූනි චාති කිමලසවත් ථූනි. යස්  ා මචත් ථ 

අනන් තරපච් චයාදිභාමවන උප් පජ් ජ ානාපි කිමලසා වසන් ති එව නා , 

තස්  ා කිමලසානං වත් ථූනීතිපි කිමලසවත් ථූනි. ලුබ් භන් ති මතන, සයං වා 

ලුබ් භති, ලුබ් භන ත් තම ව වා තන් ති යලොයභො. දුස් සන් ති මතන, සයං වා 

දුස් සති, දුස් සන ත් තම ව වා තන් ති යදොයසො. මුය් හන් ති මතන, සයං වා 

මුය් හති, මුය් හන ත් තම ව වා තන් ති යමොයහො.  ඤ් ඤතීති මායනො.

දිට්ඨිආදමයො වුත් තත් ථාව. න හිරීයතීති අහිරිමකො, තස් ස භාමවො අහිරිකං. න 

ඔත් තප් පතීති අමනොත් තප් පී, තස් ස භාමවො අයනොත්තප්පං. මතසු අහිරිකං 

කායදුච් චරිතාදීහි අජිගුච් ඡනලක් ඛණං, අමනොත් තප් පං මතමහව 

අසාරජ් ජනලක් ඛණං, කිලිස්සතීති උපතාපීයති විබාධීයති. 

දසහි ආඝාතවත්ථූහීති පුබ් මබ වුත් මතහි නවහි ච ‘‘අට් ඨාමන වා 

පනාඝාමතො ජායතී’’ති )ධ. ස. 1066) වුත් මතන චාති දසහි. අනත් ථං ම  
අචරීතිආදීනිපි හි අවිකප් මපත් වා ඛාණුකණ් ටකාදිම් හිපි අට් ඨාමන ආඝාමතො 
උප් පජ් ජති. 

දසහි අකුසලකම්මපයථහීති කතම  දස අකුසලකම්  පථා )දී. නි. 

3.360)? පාණාතිපාමතො, අදින් නාදානං, කාම සුමිච් ඡාචාමරො, මුසාවාමදො, 

පිසුණා වාචා, ඵරුසා වාචා, සම් ඵප් පලාමපො, අභිජ් ඣා, බයාපාමදො, 
මිච් ඡාදිට් ඨි. ඉම  දස අකුසලකම්  පථා. තත් ථ අකුසලකම්  ානි ච තානි පථා 

ච දුග්  තියාති අකුසලකම්මපථා.සමන්නාගයතොති ස ඞ් ගීභූමතො. 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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පටුන 

දසහි සඤ්යඤොජයනහීති කත ානි දස සංමයොජනානි (ධ. ස. 1118)? 

කා රා සංමයොජනං, පටිඝසංමයොජනං,  ානසංමයොජනං, දිට් ඨිසංමයොජනං, 

විචිකිච් ඡාසංමයොජනං, සීලබ් බතපරා ාසසංමයොජනං, භවරා සංමයොජනං, 

ඉස් සාසංමයොජනං,  ච් ඡරියසංමයොජනං, අවිජ් ජාසංමයොජනං, ඉ ානි දස 

සංමයොජනානි. මිච්ඡත්තා වුත් තාමයව. 

දසවත්ථුකාෙ මිච්ඡාදිට්ඨිොති කත ා දසවත් ථුකා මිච් ඡාදිට් ඨි )විභ. 

971)? නත් ථි දින් නං, නත් ථි යිට් ඨං, නත් ථි හුතං, නත් ථි සුකතදුක් කටානං 

කම්  ානං ඵලං විපාමකො, නත් ථි අයං මලොමකො, නත් ථි පමරො මලොමකො, 

නත් ථි  ාතා, නත් ථි පිතා, නත් ථි සත් තා ඔපපාතිකා, නත් ථි මලොමක 
ස ණබ්රාහ්  ණා සම්  ග්  තා සම්  ාපටිපන් නා මය ඉ ඤ් ච මලොකං පරඤ් ච 
මලොකං සයං අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා පමවමදන් ති. අයං දසවත් ථුකා 
මිච් ඡාදිට් ඨි. 

තත් ථ දසවත්ථුකාති දස වත් ථූනි එතිස ්සාති දසවත් ථුකා. නත්ථි

දින්නන් ති දින් නං නා  අත් ථි, සක් කා කස ්සචි කිඤ් චි දාතුන් ති ජානාති. 

දින් නස ්ස පන ඵලං විපාමකො නත් ථීති  ණ් හාති. නත්ථි යිට්ඨන් ති යිට් ඨං 

වුච් චති  හායාම ො, තං යජිතුං සක් කාති ජානාති. යිට් ඨස ්ස පන ඵලං 

විපාමකො නත් ථීති  ණ් හාති. හුතන් ති ආහුනපාහුන ඞ්  ලකිරියා, තං කාතුං 
සක් කාති ජානාති. තස් ස පන ඵලං විපාමකො නත් ථීති  ණ් හාති. 

සුකතදුක්කටානන් ති එත් ථ දස කුසලකම්  පථා සුකතකම්  ානි නා , දස 
අකුසලකම්  පථා දුක් කටකම්  ානි නා . මතසං අත් ථිභාවං ජානාති. ඵලං 

විපාමකො පන නත් ථීති  ණ් හාති. නත්ථිඅෙංයලොයකොති පරමලොමක ඨිමතො 

ඉ ං මලොකං නත් ථීති  ණ් හාති. නත්ථිපයරොයලොයකොති ඉධමලොමක ඨිමතො 

පරමලොකං නත් ථීති  ණ් හාති. නත්ථි මාතා නත්ථි පිතාති  ාතාපිතූනං 
අත් ථිභාවං ජානාති. මතසු කතප් පච් චමයන මකොචි ඵලං විපාමකො නත් ථීති 

 ණ් හාති. නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකාති චවනකඋපපජ් ජනකසත් තා නත් ථීති 

 ණ් හාති. සම්මග්ගතා සම්මාපටිපන්නාති අනුමලො පටිපදං පටිපන් නා 

ධම් මිකස ණබ්රාහ්  ණා මලොකස් මිං නත් ථීති  ණ් හාති. යෙ ඉමඤ්ච

යලොකං…යප.… පයවයදන්තීති ඉ ඤ් ච පරඤ් ච මලොකං අත් තනාව 
අභිවිසිට් මඨන ඤාමණන ඤත් වා පමවදනස ත් මථො සබ් බඤ ්ඤූ බුද් මධො 
නත් ථීති  ණ් හාති. 

අන්තග්ගාහිකාෙ දිට්ඨිොති ‘‘සස් සමතො මලොමකො’’තිආදිකං එමකකං 
අන් තං භා ං  ණ් හාතීති අන් තග්  ාහිකා. අථ වා අන් තස් ස  ාමහො 

අන් තග්  ාමහො, අන් තග්  ාමහො අස් සා අත් ථීති අන් තග්  ාහිකා. තාය 
අන් තග්  ාහිකාය. සා පන වුත් තාමයව. 

අට්ඨසතතණ්හාපපඤ්චසයතහීති අට් ඨුත් තරං සතං අට් ඨසතං. සංසාමර 

පපඤ් මචති චිරං වසාමපතීති පපඤ් මචො, තණ් හා එව පපඤ් මචො 
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තණ් හාපපඤ් මචො, ආරම්  ණමභමදන පුනප් පුනං උප් පත් තිවමසන ච 
තණ් හානං බහුකත් තා බහුවචනං කත් වා තණ් හාපපඤ් චානං සතං 

තණ් හාපපඤ් චසතං. මතන ‘‘තණ් හාපපඤ ්චසමතනා’’ති වත් තබ් මබ 
වචනවිපල් ලාසවමසන ‘‘තණ් හාපපඤ් චසමතහී’’ති බහුවචනනිද් මදමසො 
කමතො. අට් ඨසතන් ති සඞ් ඛාමතන තණ් හාපපඤ් චසමතනාති අත් මථො 
දට් ඨබ් මබො. අට් ඨ අබ් මබොහාරිකානි කත් වා සතම ව  හිතන් ති මවදිතබ් බං. 
ඛුද් දකවත් ථුවිභඞ් ම  පන තණ් හාවිචරිතානීති ආ තං. යථාහ – 

‘‘අට් ඨාරස තණ් හාවිචරිතානි අජ් ඣත් තිකස් ස උපාදාය, අට් ඨාරස 

තණ් හාවිචරිතානි බාහිරස් ස උපාදාය, තමදකජ් ඣං අභිසඤ් ඤුහිත් වා 
අභිසඞ් ඛිපිත් වා ඡත් තිංස තණ් හාවිචරිතානි මහොන් ති. ඉති අතීතානි 

ඡත් තිංස තණ් හාවිචරිතානි, අනා තානි ඡත් තිංස තණ් හාවිචරිතානි, 
පච් චුප් පන් නානි ඡත් තිංස තණ් හාවිචරිතානි තමදකජ් ඣං 
අභිසඤ් ඤුහිත් වා අභිසඞ් ඛිපිත් වා අට් ඨතණ් හාවිචරිතසතං මහොතී’’ති 

)විභ. 842). 

තණ් හාපපඤ් චාමයව පමනත් ථ තණ්හාවිචරිතානීති වුත් තා. 

තණ් හාසමුදාචාරා තණ් හාපවත් තිමයොති අත් මථො. අජ්ඣත්තිකස්ස

උපාදාොති අජ් ඣත් තිකං ඛන් ධපඤ් චකං උපාදාය. ඉදඤ් හි උපමයො ත් මථ 

සාමිවචනං. විත් ථාමරො පනස් ස තස් ස නිද් මදමස )විභ. 973) වුත් තනමයමනව 

මවදිතබ් මබො. අයං පන අපමරො නමයො – රූපාරම්  ණාමයව කා තණ් හා, 

භවතණ් හා, විභවතණ් හාති තිස් මසො තණ් හා මහොන් ති, තථා 

සද් දාදිආරම්  ණාති ඡසු ආරම්  මණසු අට් ඨාරස තණ් හා මහොන් ති, 

අජ් ඣත් තාරම්  ණා අට් ඨාරස, බහිද් ධාරම්  ණා අට් ඨාරසාති ඡත් තිංස 

මහොන් ති. තා එව අතීතාරම්  ණා ඡත් තිංස, අනා තාරම්  ණා ඡත් තිංස, 
පච් චුප් පන් නාරම්  ණා ඡත් තිංසාති අට් ඨතණ් හාවිචරිතසතං මහොති. 

පපඤ්චියතොති ආරම්  මණ, සංසාමර වා පපඤ් චිමතො චිරවාසිමතො. 

ද්වාසට්ඨිොදිට්ඨිගයතහීති ‘‘කත ානි ද් වාසට් ඨි දිට් ඨි තානි බ්රහ්  ජාමල 

මවයයාකරමණ වුත් තානි භ වතා? චත් තාමරො සස් සතවාදා, චත් තාමරො 

එකච් චසස ්සතවාදා, චත් තාමරො අන් තානන් තිකා, චත් තාමරො 

අ රාවික් මඛපිකා, ද් මව අධිච් චසමුප් පන් නිකා, මසොළස සඤ් ඤීවාදා, අට් ඨ 

අසඤ් ඤීවාදා, අට් ඨ මනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤීවාදා, සත් ත උච් මඡදවාදා, පඤ ්ච 
දිට් ඨධම්  නිබ් බානවාදාති ඉ ානි ද් වාසට් ඨි දිට් ඨි තානි බ්රහ්  ජාමල 

මවයයාකරමණ වුත් තානි භ වතා’’ති )විභ. 977). විත් ථාමරො පමනත් ථ 
බ්රහ්  ජාලසුත් මත වුත් තනමයමනව මවදිතබ් මබො. 

අහඤ්චම්හිතිණ්යණොති අහඤ් ච චතුමරොඝං, සංසාරසමුද් දං වා තිණ් මණො 

අම් හි භවාමි. මුත්යතොති රා ාදිබන් ධමනහි මුත් මතො. දන්යතොති 

නිබ් බිමසවමනො නිප් පරිප් ඵන් මදො. සන්යතොති සීතීභූමතො. අස්සත්යථොති 
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නිබ් බානදස් සමන ලද් ධස් සාමසො. පරිනිබ්බුයතොති කිමලසපරිනිබ් බාමනන 

පරිනිබ් බුමතො. පයහොමීති ස ත් මථොම් හි. යඛොඉති එකංසත් මථ නිපාමතො. පයර

චපරිනිබ්බායපතුන් ති එත් ථ පමර ච-සද් මදො ‘‘පමර ච තාමරතු’’න් තිආදීහිපි 
මයොමජතබ් මබොති. 

 හාකරුණාඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

72-73. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

119. සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණනිද් මදමස කතමං තථාගතස්ස

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණන් ති පුච් ඡිත් වා මතන ස  තිකත් තා මතමනව සහ 

අනාවරණඤාණං නිද් දිට් ඨං. න හි අනාවරණඤාණං ධම්  මතො විසුං අත් ථි, 

එකම ව මහතං ඤාණං ආකාරමභදමතො ද් මවධා වුච් චති 
සද් ධින් ද්රියසද් ධාබලාදීනි විය. සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණම ව හි නත් ථි එතස් ස 

ආවරණන් ති, මකනචි ධම් ම න, පුග්  මලන වා ආවරණං කාතුං 
අසක් කුමණයයතාය අනාවරණන් ති වුච් චති ආවජ් ජනපටිබද් ධත් තා 
සබ් බධම්  ානං. අඤ් මඤ පන ආවජ් ජිත් වාපි න ජානන් ති. මකචි පනාහු 

‘‘ මනොවිඤ් ඤාණං විය සබ් බාරම්  ණිකත් තා සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං. 
තංමයව ඤාණං ඉන් දවජිරං විය විසමයසු අප් පටිහතත් තා අනාවරණඤාණං. 

අනුපුබ් බසබ් බඤ ්ඤුතාපටික් මඛමපො සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං, 

සකිංසබ් බඤ ්ඤුතාපටික් මඛමපො අනාවරණඤාණං, භ වා 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණපටිලාමභනපි සබ් බඤ ්ඤූති වුච් චති, න ච 

අනුපුබ් බසබ් බඤ ්ඤූ. අනාවරණඤාණපටිලාමභනපි සබ් බඤ් ඤූති වුච් චති, න 
ච සකිංසබ් බඤ ්ඤූ’’ති. 

සබ්බං සඞ්ඛතමසඞ්ඛතං අනවයසසං ජානාතීති එත් ථ සබ්බන් ති 

ජාතිවමසන සබ් බධම්  ානං නිස ්මසසපරියාදානං. අනවයසසන් ති 
එමකකස ්මසව ධම්  ස ්ස සබ් බාකාරවමසන නිස් මසසපරියාදානං. 

සඞ්ඛතමසඞ්ඛතන් ති ද් විධා පමභදදස් සනං. සඞ් ඛතඤ් හි එමකො පමභමදො, 
අසඞ් ඛතං එමකො පමභමදො. පච් චමයහි සඞ්  ම්   කතන් ති සඞ් ඛතං. 
ඛන් ධපඤ් චකං. තථා න සඞ් ඛතන් ති අසඞ් ඛතං. නිබ් බානං. සඞ් ඛතං 

අනිච් චදුක් ඛානත් තාදීහි ආකාමරහි අනවමසසං ජානාති, අසඞ් ඛතං 
සුඤ ්ඤතානිමිත් තඅප් පණිහිතාදීහි ආකාමරහි අනවමසසං ජානාති. නත් ථි 
එතස ්ස සඞ් ඛතස් ස අසඞ් ඛතස ්ස ච අවමසමසොති අනවමසසං. සඞ් ඛතං 
අසඞ් ඛතඤ් ච. අමනකමභදාපි පඤ් ඤත් ති පච් චමයහි අකතත් තා 
අසඞ් ඛතපක් ඛං භජති. සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණඤ් හි සබ් බාපි පඤ් ඤත් තිමයො 

අමනකමභදමතො ජානාති. අථ වා සබ්බන් ති සබ් බධම්  ග්  හණං. 

අනවයසසන් ති නිප් පමදසග්  හණං. තත්ථආවරණංනත්ථීති තත් ථ තස් මිං 
අනවමසමස සඞ් ඛතාසඞ් ඛමත නිස ්සඞ්  ත් තා සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණස ්ස 
ආවරණං නත් ථීති තමදව සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං අනාවරණඤාණං නා ාති 
අත් මථො. 



ඛුද් දකනිකාමය              පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථා  සීල යඤාණ-සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ 
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120. ඉදානි අමනකවිසයමභදමතො දස් මසතුං අතීතන් තිආදි ාහ. තත් ථ 

අතීතංඅනාගතංපච්චුප්පන්නන් ති කාලමභදමතො දස් සිතං, චක්ඛුයචවරූපා

චාතිආදි වත් ථාරම්  ණමභදමතො. එවං තං සබ්බන් ති මතසං චක් ඛුරූපානං 

අනවමසසපරියාදානං. එවං මසමසසු. ොවතාති අනවමසසපරියාදානං. 

අනිච්චට්ඨන් තිආදි සා ඤ් ඤලක් ඛණමභදමතො දස් සිතං. අනිච්චට්ඨන් ති ච 
අනිච් චාකාරං. පච් චත් තත් මථ වා උපමයො වචනං. එස නමයො එදිමසසු. 

රූපස්සාතිආදි ඛන් ධමභදමතො දස් සිතං. චක්ඛුස්ස…යප.… ජරාමරණස්සාති 

මහට් ඨා වුත් තමපයයාලනමයන මයොමජතබ් බං. අභිඤ්ඤාොතිආදීසු මහට් ඨා 

වුත් තඤාණාමනව. අභිඤ්ඤට්ඨන් ති අභිජානනසභාවං. එස නමයො එදිමසසු. 

ඛන්ධානං ඛන්ධට්ඨන් තිආදි මහට් ඨා වුත් තනමයමනව මවදිතබ් බං. කුසයල

ධම්යමතිආදි කුසලත් තිකවමසන මභමදො. කාමාවචයර ධම්යමතිආදි 
චතුභූ කවමසන. උභයත් ථාපි ‘‘සබ් මබ ජානාතී’’ති බහුවචනපාමඨො 
සුන් දමරො. එකවචනමසොමත පතිතත් තා පන මපොත් ථමකසු එකවචමනන 

ලිඛිතං. දුක්ඛස්සාතිආදි චුද් දසන් නං බුද් ධඤාණානං විසයමභමදො. 

ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්යත ඤාණන් තිආදීනි චත් තාරි ඤාණානි වත් වා 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං කස්  ා න වුත් තන් ති මච? වුච් ච ානස ්ස 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණත් තා. විසයමභදමතො හි සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාමණ 

වුච් ච ාමන තං ඤාණං න වත් තබ් බං මහොති, සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං පන 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස විසමයො මහොතිමයව. 

පුන කාළකාරා සුත් තන් තාදීසු )අ. නි. 4.24) වුත් තනමයන 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණභූමිං දස් මසන් මතො ොවතා සයදවකස්ස

යලොකස්සාතිආදි ාහ. තත් ථ සහ මදමවහි සයදවකස්ස. සහ  ාමරන 

සමාරකස්ස. සහ බ්රහ් මුනා සබ්රහ්මකස්ස මලොකස ්ස. සහ ස ණබ්රාහ්  මණහි 

සස්සමණබ්රාහ්මණිො. සහ මදව නුස් මසහි සයදවමනුස්සාෙ පජාය. 

පජාතත් තා පජාති සත් තමලොකස් ස පරියායවචනම තං. තත් ථ 

සමදවකවචමනන පඤ් චකා ාවචරමදවග්  හණං, ස ාරකවචමනන 

ඡට් ඨකා ාවචරමදවග්  හණං, සබ්රහ්  කවචමනන 

බ්රහ්  කායිකාදිබ්රහ්  ග්  හණං, සස් ස ණබ්රාහ්  ණිවචමනන සාසනස් ස 
පච් චත් ථිකපච් චාමිත් තස ණබ්රාහ්  ණග්  හණං 

සමිතපාපබාහිතපාපස ණබ්රාහ්  ණග්  හණඤ් ච, පජාවචමනන 

සත් තමලොකග්  හණං, සමදව නුස් සවචමනන 
සම් මුතිමදවමසස නුස් සග්  හණං මවදිතබ් බං. එවම ත් ථ තීහි පමදහි 

ඔකාසමලොමකො, ද් වීහි පජාවමසන සත් තමලොමකො  හිමතොති මවදිතබ් මබො. 

අපමරො නමයො – සමදවකග්  හමණන අරූපාවචරමලොමකො  හිමතො, 

ස ාරකග්  හමණන ඡකා ාවචරමදවමලොමකො, සබ්රහ්  කග්  හමණන 

රූපාවචරබ්රහ්  මලොමකො, සස් ස ණබ්රාහ්  ණාදිග්  හමණන චතුපරිසවමසන, 

සම් මුතිමදමවහි වා සහ  නුස් සමලොමකො, අවමසසසත් තමලොමකො වා. 
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පටුන 

අපිමචත් ථ සමදවකවචමනන උක් කට් ඨපරිච් මඡදමතො සබ් බස් සපි 
මලොකස ්ස දිට් ඨාදිජානනභාවං සාමධති. තමතො මයසං සියා ‘‘ ාමරො 

 හානුභාමවො ඡකා ාවචරිස් සමරො වසවත් තී, කිං තස් සාපි දිට් ඨාදිං 

ජානාතී’’ති, මතසං වි තිං විධ න් මතො ‘‘ස ාරකස ්සා’’ති ආහ. මයසං පන 
සියා ‘‘බ්රහ්  ා  හානුභාමවො එකඞ් ගුලියා එකස් මිං චක් කවාළසහස් මස 

ආමලොකං ඵරති, ද් වීහි…මප.… දසහි අඞ් ගුලීහි දසසු චක් කවාළසහස ්මසසු 

ආමලොකං ඵරති, අනුත් තරඤ් ච ඣානස ාපත් තිසුඛං පටිසංමවමදති, කිං 

තස් සාපි දිට් ඨාදිං ජානාතී’’ති, මතසං වි තිං විධ න් මතො ‘‘සබ්රහ්  කස ්සා’’ති 

ආහ. තමතො මයසං සියා ‘‘පුථූ ස ණබ්රාහ්  ණා සාසනස් ස පච් චත් ථිකා, කිං 

මතසම් පි දිට් ඨාදිං ජානාතී’’ති, මතසං වි තිං විධ න් මතො 
‘‘සස ්ස ණබ්රාහ්  ණියා පජායා’’ති ආහ. එවං උක් කට් ඨානං 
දිට් ඨාදිජානනභාවං පකාමසත් වා අථ සම් මුතිමදමව අවමසස නුස් මස ච 
උපාදාය උක් කට් ඨපරිච් මඡදවමසන මසසසත් තමලොකස් ස දිට් ඨාදිජානනභාවං 
පකාමසති. අයම ත් ථ අනුසන් ධික් කම ො. මපොරාණා පනාහු – 

සයදවකස්සාති මදවතාහි සද් ධිං අවමසසමලොකස් ස. සමාරකස්සාති  ාමරන 

සද් ධිං අවමසසමලොකස් ස. සබ්රහ්මකස්සාති බ්රහ් ම හි සද් ධිං 
අවමසසමලොකස ්ස. එවං සබ් මබපි තිභවූපම  සත් මත තීහාකාමරහි තීසු 

පමදසු පක් ඛිපිත් වා පුන ද් වීහාකාමරහි පරියාදාතුං සස්සමණබ්රාහ්මණිො

පජාෙ සයදවමනුස්සාොති වුත් තං. එවං පඤ් චහි පමදහි මතන මතන 
ආකාමරන මතධාතුකම ව පරියාදින් නං මහොතීති. 

දිට්ඨන් ති රූපායතනං. සුතන් ති සද් දායතනං. මුතන් ති පත් වා 

 මහතබ් බමතො  න් ධායතනං, රසායතනං, මඵොට් ඨබ් බායතනං. 

විඤ්ඤාතන් ති සුඛදුක් ඛාදිධම්  ාරම්  ණං. පත්තන් ති පරිමයසිත් වා වා 

අපරිමයසිත් වා වා පත් තං. පරියෙසිතන් ති පත් තං වා අප් පත් තං වා 

පරිමයසිතං. අනුවිචරිතංමනසාති චිත් මතන අනුසඤ් චරිතං. සබ්බංජානාතීති 
ඉමිනා එතං දස් මසති – යං අපරි ානාසු මලොකධාතූසු ඉ ස් ස සමදවකස ්ස 

මලොකස ්ස ‘‘නීලං පීත’’න් තිආදි )ධ. ස. 619) රූපාරම්  ණං චක් ඛුද් වාමර 

ආපාථං ආ ච් ඡති, අයං සත් මතො ඉ ස් මිං ඛමණ ඉ ං නා  රූපාරම්  ණං 
දිස ්වා සු මනො වා දුම්  මනො වා  ජ් ඣත් මතො වා ජාමතොති තං සබ් බං 
තථා තස ්ස සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං ජානාති. තථා යං අපරි ාණාසු 

මලොකධාතූසු ඉ ස් ස සමදවකස් ස මලොකස් ස ‘‘මභරිසද් මදො, 

මුදිඞ්  සද් මදො’’තිආදි සද් දාරම්  ණං මසොතද් වාමර ආපාථං ආ ච් ඡති, 

‘‘මූල න් මධො තච න් මධො’’තිආදි )ධ. ස. 624-627)  න් ධාරම්  ණං 

ඝානද් වාමර ආපාථං ආ ච් ඡති, ‘‘මූලරමසො, ඛන් ධරමසො’’තිආදි )ධ. ස. 628-

631) රසාරම්  ණං ජිව් හාද් වාමර ආපාථං ආ ච් ඡති, ‘‘කක් ඛළං, 

මුදුක’’න් තිආදි )ධ. ස. 647-650) පථවීධාතුමතමජොධාතුවාමයොධාතුමභදං 

මඵොට් ඨබ් බාරම්  ණං කායද් වාමර ආපාථං ආ ච් ඡති, අයං සත් මතො ඉ ස් මිං 
ඛමණ ඉ ං නා  මඵොට් ඨබ් බාරම්  ණං ඵුසිත් වා සු මනො වා දුම්  මනො වා 
 ජ් ඣත් මතො වා ජාමතොති තං සබ් බං තථා තස් ස සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං 
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ජානාති. තථා යං අපරි ාණාසු මලොකධාතූසු ඉ ස් ස සමදවකස් ස මලොකස් ස 

සුඛදුක් ඛාදිමභදං ධම්  ාරම්  ණං  මනොද් වාමර ආපාථං ආ ච් ඡති, අයං 
සත් මතො ඉ ස් මිං ඛමණ ඉ ං නා  ධම්  ාරම්  ණං විජානිත් වා සු මනො වා 
දුම්  මනො වා  ජ් ඣත් මතො වා ජාමතොති තං සබ් බං තථා තස් ස 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං ජානාති. ඉ ස් ස පන  හාජනස් ස පරිමයසිත් වා 

අප් පත් තම් පි අත් ථි, පරිමයසිත් වා පත් තම් පි අත් ථි. අපරිමයසිත් වා 

අප් පත් තම් පි අත් ථි, අපරිමයසිත් වා පත් තම් පි අත් ථි. සබ් බං තථා තස් ස 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාමණන අප් පත් තං නා  නත් ථීති. 

121. පුන අපමරන පරියාමයන සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණභාවසාධනත් ථං න

තස්සාති  ාථ ාහ. තත් ථ න තස්ස අද්දිට්ඨමිධත්ථි කිඤ්චීති තස් ස 

තථා තස ්ස ඉධ ඉ ස් මිං මතධාතුමක මලොමක, ඉ ස ්මිං පච් චුප් පන් නකාමල 
වා පඤ ්ඤාචක් ඛුනා අද් දිට් ඨං නා  කිඤ් චි අප් ප ත් තකම් පි න අත් ථි න 

සංවිජ් ජති. අත්ථීති ඉදං වත් ත ානකාලිකං ආඛයාතපදං. ඉමිනා 
පච් චුප් පන් නකාලිකස් ස සබ් බධම්  ස ්ස ඤාතභාවං දස් මසති. 

 ාථාබන් ධසුඛත් ථං පමනත් ථ ද-කාමරො සංයුත් මතො. අයථො අවිඤ්ඤාතන් ති 

එත් ථ අයථොඉති වචමනොපාදාමන නිපාමතො. අවිඤ්ඤාතන් ති අතීතකාලිකං 
අවිඤ් ඤාතං නා  කිඤ් චි ධම්  ජාතං. නාමහොසීති පාඨමසමසො. අබයයභූතස් ස 
අත් ථිසද් දස් ස  හමණ පාඨමසසං විනාපි යුජ් ජතිමයව. ඉමිනා 

අතීතකාලිකස ්ස සබ් බධම්  ස ්ස ඤාතභාවං දස් මසති. අජානිතබ්බන් ති 

අනා තකාලිකං අජානිතබ් බං නා  ධම්  ජාතං න භවිස් සති, නත් ථි වා. 
ඉමිනා අනා තකාලිකස් ස සබ් බධම්  ස ්ස ඤාතභාවං දස් මසති. 

ජානනකිරියාවිමසසන ත් තම ව වා එත් ථ අ-කාමරො. සබ්බං අභිඤ්ඤාසි

ෙදත්ථි යනෙයන් ති එත් ථ යං මතකාලිකං වා කාලවිමුත් තං වා මනයයං 

ජානිතබ් බං කිඤ් චි ධම්  ජාතං අත් ථි, තං සබ් බං තථා මතො අභිඤ් ඤාසි 
අධිමකන සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාමණන ජානි පටිවිජ් ඣි. එත් ථ අත් ථිසද් මදන 
මතකාලිකස් ස කාලවිමුත් තස් ස ච  හණා අත් ථි-සද් මදො අබයයභූමතොමයව 

දට් ඨබ් මබො. තථාගයතොයතනසමන්තචක්ඛූති කාලවමසන ඔකාසවමසන ච 
නිප් පමදසත් තා ස න් තා සබ් බමතො පවත් තං ඤාණචක් ඛු අස් සාති 

ස න් තචක් ඛු. මතන යථාවුත් මතන කාරමණන තථා මතො ස න් තචක් ඛු, 
සබ් බඤ ්ඤූති වුත් තං මහොති. ඉමිස් සා  ාථාය පුග්  ලාධිට් ඨානාය මදසනාය 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං සාධිතං. 

පුන බුද් ධඤාණානං විසයවමසන සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං දස් මසතුකාම ො 

සමන්තචක්ඛූති යකනට්යඨන සමන්තචක්ඛූතිආදි ාහ. තත් ථ  ාථාය 

සමන්තචක්ඛූති වුත් තපමද යං තං ස න් තචක් ඛු, තං මකනට් මඨන 

ස න් තචක් ඛූති අත් මථො. අත් මථො පනස් ස ොවතා දුක්ඛස්ස

දුක්ඛට්යඨොතිආදීහි වුත් මතොමයව මහොති. සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණඤ් හි 
ස න් තචක් ඛු. යථාහ – ‘‘ස න් තචක් ඛු වුච් චති සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණ’’න් ති 

)චූළනි. මධොතක ාණවපුච් ඡානිද් මදස 32). තස් මිං 
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සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණට් මඨ වුත් මත ස න් තචක් ඛුට් මඨො වුත් මතොමයව 

මහොතීති. බුද් ධස ්මසව ඤාණානීති බුද්ධඤාණානි. දුක්යඛ ඤාණාදීනිපි හි 

සබ් බාකාමරන බුද් ධස ්මසව භ වමතො පවත් තන් ති, ඉතමරසං පන 

එකමදස ත් මතමනව පවත් තන් ති. සාවකසාධාරණානීති පන එකමදමසනාපි 

අත් ථිතං සන් ධාය වුත් තං. සබ්යබො ඤායතොති සබ් මබො ඤාමණන ඤාමතො. 

අඤ්ඤායතොදුක්ඛට්යඨොනත්ථීති වුත් තම ව අත් ථං පටිමසමධන විභාමවති. 

සබ්යබොදිට්යඨොති න මකවලං ඤාත ත් මතොමයව, අථ මඛො චක් ඛුනා දිට් මඨො 

විය කමතො. සබ්යබො විදියතොති න මකවලං දිට් ඨ ත් මතොමයව, අථ මඛො 

පාකමටො. සබ්යබො සච්ඡිකයතොති න මකවලං විදිමතොමයව, අථ මඛො තත් ථ 

ඤාණපටිලාභවමසන පච් චක් ඛීකමතො. සබ්යබො ඵස්සියතොති න මකවලං 

සච් ඡිකමතොමයව, අථ මඛො පුනප් පුනං යථාරුචි සමුදාචාරවමසන ඵුට් මඨොති. 

අථ වා ඤායතො සභාවලක් ඛණවමසන. දිට්යඨො සා ඤ් ඤලක් ඛණවමසන. 

විදියතො රසවමසන. සච්ඡිකයතො පච් චුපට් ඨානවමසන. ඵස්සියතො 
පදට් ඨානවමසන. අථ වා ඤාමතො ඤාණුප් පාදවමසන. දිට් මඨො 
චක් ඛුප් පාදවමසන. විදිමතො පඤ් ඤුප් පාදවමසන. සච් ඡිකමතො 
විජ් ජුප් පාදවමසන. ඵස් සිමතො ආමලොකුප් පාදවමසන. ‘‘යාවතා දුක් ඛස ්ස 

දුක් ඛට් මඨො, සබ් මබො දිට් මඨො, අදිට් මඨො දුක් ඛට් මඨො නත් ථී’’තිආදිනා නමයන 

ච ‘‘යාවතා සමදවකස් ස මලොකස් ස…මප.… අනුවිචරිතං  නසා, සබ් බං 

ඤාතං, අඤ ්ඤාතං නත් ථී’’තිආදිනා නමයන ච විත් ථාමරො මවදිතබ් මබො. 
පඨ ං වුත් ත ාථා නි  නවමසන පුන වුත් තා. තංනි  මනමයව හි කමත 
ඤාණනි  නම් පි කතම ව මහොතීති. 

සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණනිද් මදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සද් ධම්  ප් පකාසිනියා පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථාය 

ඤාණකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉති සද් ධම්  ප් පකාසිනියා පටිසම් භිදා ග්  -අට් ඨකථාය 

පඨම ො භාම ො නිට් ඨිමතො. 
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