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නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා 

(දුතියෙොභායගො) 

මහාවග්යගො. 

2. දිට්ඨිකථා 
1. අස්සාදදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

122. ඉදානි ඤාණකථානන්තරං කථිතාය දිට්ඨිකථාය 
අනුපුබ්බඅනුවණ්ණනා අනුප්පත්තා. අයඤ්හි දිට්ඨිකථා ඤාණකථාය
කතඤාණපරිචයස්ස සමධිගතසම්මාදිට්ඨිස්ස මිච්ඡාදිට්ඨිම වියසොධනා

සුකරා යහොති, සම්මාදිට්ඨි ච සුපරිසුද්ධා යහොතීති ඤාණකථානන්තරං

කථිතා. තත්ථ කා දිට්ඨීතිආදිකා පුච්ඡා. කා දිට්ඨීති අභිනියවසපරාමායසො 

දිට්ඨීතිආදිකං පුච්ඡිතපුච්ඡාය විස්සජ්ජනං. කථං අභිනියවසපරාමායසො

දිට්ඨීතිආදියකො විස්සජ්ජිතවිස්සජ්ජනස්ස විත්ථාරනිද්යදයසො, සබ්බාව තා

දිට්ඨියෙො අස්සාදදිට්ඨියෙොතිආදිකා දිට්ඨිසුත්තසංසන්දනාති එවමියම

චත්තායරො පරිච්යඡදා.තත්ථපුච්ඡාපරිච්යඡයදතාව කාදිට්ඨීති ධම්මපුච්ඡා, 

සභාවපුච්ඡා. කති දිට්ඨිට්ඨානානීති යහතුපුච්ඡා පච්චයපුච්ඡා, කිත්තකානි

දිට්ඨීනං කාරණානීති අත්යථො. කති දිට්ඨිපරියුට්ඨානානීති සමුදාචාරපුච්ඡා
විකාරපුච්ඡා. දිට්ඨියයොඑවහිසමුදාචාරවයසනචිත්තංපරියයොනන්ධන්තියයො

උට්ඨහන්තීති දිට්ඨිපරියුට්ඨානානි නාම යහොන්ති. කති දිට්ඨියෙොති දිට්ඨීනං

සඞ්ඛාපුච්ඡා ගණනාපුච්ඡා. කති දිට්ඨාභිනියවසාති වත්ථුප්පයභදවයසන
ආරම්මණනානත්තවයසන දිට්ඨිප්පයභදපුච්ඡා. දිට්ඨියයො එව හි තං තං
වත්ථුං තං තං ආරම්මණං අභිනිවිසන්ති පරාමසන්තීති දිට්ඨිපරාමාසාති

වුච්චන්ති. කතයමො දිට්ඨිට්ඨානසමුග්ඝායතොති දිට්ඨීනං පටිපක්ඛපුච්ඡා
පහානූපායපුච්ඡා. දිට්ඨිකාරණානි හි ඛන්ධාදීනි දිට්ඨිසමුග්ඝායතන තාසං
කාරණානිනයහොන්තීතිතානිච කාරණානිසමුග්ඝාතිතානිනාමයහොන්ති.
තස්මා දිට්ඨිට්ඨානානි සම්මා භුසං හඤ්ඤන්ති එයතනාති
දිට්ඨිට්ඨානසමුග්ඝායතොතිවුච්චති. 

ඉදානිඑතාසංඡන්නංපුච්ඡානං කා දිට්ඨීතිආදීනිඡවිස්සජ්ජනානි.තත්ථ 

කා දිට්ඨීතිවිස්සජ්යජතබ්බපුච්ඡා. අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨීතිවිස්සජ්ජනං.
සාපනඅනිච්චාදියක වත්ථුස්මිංනිච්චාදිවයසනඅභිනිවිසතිපතිට්ඨහතිදළ්හං 

ගණ්හාතීති අභිනියවයසො. අනිච්චාදිආකාරං අතික්කමිත්වා 

නිච්චන්තිආදිවයසනවත්තමායනොපරයතොආමසතිගණ්හාතීති පරාමායසො. 
අථ වා නිච්චන්තිආදිකං පරං උත්තමං සච්චන්ති ආමසති ගණ්හාතීති

පරාමායසො, අභිනියවයසො ච යසො පරාමායසො චාති අභිනියවසපරාමායසො. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

2 
පටුන 

එවංපකායරොදිට්ඨීතිකිච්චයතොදිට්ඨිසභාවං විස්සජ්යජති. තීණිසතන්තිතීණි

සතානි, වචනවිපල් ායසො කයතො. කතයමොදිට්ඨිට්ඨානසමුග්ඝායතොතිපුච්ඡං 

අනුද්ධරිත්වාව යසොතාපත්තිමග්යගො දිට්ඨිට්ඨානසමුග්ඝායතොති විස්සජ්ජනං
කතං. 

123. ඉදානි කථංඅභිනියවසපරාමායසොතිආදිවිත්ථාරනිද්යදයසො.තත්ථ 

රූපන්ති උපයයොගවචනං. රූපං අභිනියවසපරාමායසොති සම්බන්යධො. 

රූපන්ති යචත්ථ රූපුපාදානක්ඛන්යධො කසිණරූපඤ්ච. ‘‘එතං මමා’’ති 

අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි, ‘‘එයසොහමස්මී’’තිඅභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨි, 

‘‘එයසො යම අත්තා’’ති අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨීති පච්යචකං

යයොයජතබ්බං. එතන්ති සාමඤ්ඤවචනං. යතයනව ‘‘යවදනං එතං මම, 

සඞ්ඛායර එතං මමා’’ති නපුංසකවචනං එකවචනඤ්ච කතං. එයසොති පන

වත්තබ්බමයපක්ඛිත්වා පුල්ලිඞ්යගකවචනං කතං. එතං මමාති

තණ්හාමඤ්ඤනාමූලිකා දිට්ඨි. එයසොහමස්මීති මානමඤ්ඤනාමූලිකා දිට්ඨි. 

එයසො යම අත්තාති දිට්ඨිමඤ්ඤනා එව. යකචි පන ‘‘එතං මමාති

මමංකාරකප්පනා, එයසොහමස්මීති අහංකාරකප්පනා, එයසො යම අත්තාති 

අහංකාරමමංකාරකප්පියතො අත්තාභිනියවයසොති ච, තථා යථාක්කයමයනව 

තණ්හාමූ නියවයසොමානපග්ගායහො, තණ්හාමූ නිවිට්යඨොමානපග්ගහියතො, 

අත්තාභිනියවයසොති ච, සඞ්ඛාරානං දුක්ඛ ක්ඛණාදස්සනං, සඞ්ඛාරානං

අනිච්ච ක්ඛණාදස්සනං, සඞ්ඛාරානං ති ක්ඛණාදස්සනයහතුයකො

අත්තාභිනියවයසොති ච, දුක්යඛ අසුයභ ච සුඛං සුභන්ති විපල් ාසගතස්ස, 

අනිච්යච නිච්චන්ති විපල් ාසගතස්ස, චතුබ්බිධවිපල් ාසගතස්ස ච

අත්තාභිනියවයසොති ච, පුබ්යබනිවාසඤාණස්ස ආකාරකප්පනා, 

දිබ්බචක්ඛුඤාණස්ස අනාගතපටි ාභකප්පනා, 
පුබ්බන්තාපරන්තඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යනසු ධම්යමසු

කප්පනිස්සිතස්ස අත්තාභිනියවයසොති ච, නන්දියා අතීතමන්වාගයමති, 

නන්දියා අනාගතං පටිකඞ්ඛති, පච්චුප්පන්යනසු ධම්යමසු සංහීරති 

අත්තාභිනියවයසොති ච, පුබ්බන්යත අඤ්ඤාණයහතුකා දිට්ඨි, අපරන්යත

අඤ්ඤාණයහතුකා දිට්ඨි, පුබ්බන්තාපරන්යත
ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යනසු ධම්යමසු අඤ්ඤාණයහතුයකො
අත්තාභිනියවයසො’’තිචඑයතසංතිණ්ණංවචනානංඅත්ථංවණ්ණයන්ති. 

දිට්ඨියයො පයනත්ථ පඨමං පඤ්චක්ඛන්ධවත්ථුකා. තයතො 
ඡඅජ්ඣත්තිකබාහිරායතනවිඤ්ඤාණ- 
කායසම්ඵස්සකායයවදනාකායසඤ්ඤාකායයචතනාකායතණ්හාකායවිතක්ක
විචාරධාතුදසකසිණ- ද්වත්තිංසාකාරවත්ථුකා දිට්ඨියයො වුත්තා.

ද්වත්තිංසාකායරසු ච යත්ථ විසුං අභිනියවයසො න යුජ්ජති, තත්ථ
සක සරීරාභිනියවසවයසයනවවිසුංඅභිනියවයසොවියකයතොති යවදිතබ්බං.
තයතොද්වාදසායතනඅට්ඨාරසධාතුඑකූනවීසතිඉන්ද්රියවයසනයයොජනාකතා.
තීණි එකන්තය ොකුත්තරින්ද්රියානින යයොජිතානි.නහි ය ොකුත්තරවත්ථුකා



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

3 
පටුන 

දිට්ඨියයො යහොන්ති. සබ්බත්ථාපි ච ය ොකියය ොකුත්තරමිස්යසසු ධම්යමසු
ය ොකුත්තයර ඨයපත්වා ය ොකියා එව ගයහතබ්බා. අනින්ද්රියබද්ධරූපඤ්ච
න ගයහතබ්බයමව. තයතො යතධාතුකවයසන නවවිධභවවයසන
ඣානබ්රහ්මවිහාරසමාපත්තිවයසන පටිච්චසමුප්පාදඞ්ගවයසන ච යයොජනා
කතා.ජාතිජරාමරණානංවිසුංගහයණපරිහායරොවුත්තනයයො එව.සබ්බානි
යචතානිරූපාදිකානිජරාමරණන්තානිඅට්ඨනවුතිසතංපදානිභවන්ති. 

124. දිට්ඨිට්ඨායනසු ඛන්ධාපි දිට්ඨිට්ඨානන්ති වීසතිවත්ථුකායපි

සක්කායදිට්ඨියා පඤ්චන්නං ඛන්ධානංයයව වත්ථුත්තා ‘‘යය හි යකචි, 

භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා අත්තානං සමනුපස්සමානා

සමනුපස්සන්ති, සබ්යබ යත පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධසුයයව සමනුපස්සන්ති, 

එයතසං වා අඤ්ඤතර’’න්ති (සං. නි. 3.47) වුත්තත්තා ච

පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාදිට්ඨීනං කාරණං. අවිජ්ජාපිදිට්ඨිට්ඨානන්තිඅවිජ්ජාය 

අන්ධීකතානං දිට්ඨිඋප්පත්තියතො ‘‘යායං, භන්යත, දිට්ඨි

‘අසම්මාසම්බුද්යධසු සම්මාසම්බුද්ධා’ති, අයං නු යඛො, භන්යත, දිට්ඨි කිං

පටිච්ච පඤ්ඤායතීති? මහතීයඛො එසා, කච්චාන, ධාතු, යදිදං අවිජ්ජාධාතු.

හීනං, කච්චාන, ධාතුංපටිච්චඋප්පජ්ජතිහීනාසඤ්ඤාහීනාදිට්ඨී’’ති (සං.

නි.2.97) වචනයතොච අවිජ්ජාදිට්ඨීනංකාරණං. ඵස්යසොපිදිට්ඨිට්ඨානන්ති

යතන ඵස්යසන ඵුට්ඨස්ස දිට්ඨිඋප්පත්තියතො ‘‘යය යත, භික්ඛයව, 
සමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකාපුබ්බන්තානුදිට්ඨියනොපුබ්බන්තංආරබ්භ

අයනකවිහිතානි අධිවුත්තිපදානි අභිවදන්ති, තදපි ඵස්සපච්චයා’’ති (දී. නි.

1.123) වචනයතො ච ඵස්යසො දිට්ඨීනං කාරණං. සඤ්ඤාපි දිට්ඨිට්ඨානන්ති 
ආකාරමත්තග්ගහයණනඅයාථාවසභාවගාහයහතුත්තාසඤ්ඤාය– 

‘‘යානිචතීණියානිචසට්ඨි, සමණප්පවාදසිතානිභූරිපඤ්ඤ; 

සඤ්ඤක්ඛරසඤ්ඤනිස්සිතානි, ඔසරණානි වියනයය ඔඝතමගා’’ති.

(සු. නි.543) – 

වචනයතො‘‘සඤ්ඤානිදානාහිපපඤ්චසඞ්ඛා’’ති(සු.නි.880; මහානි.109) 

වචනයතො ච සඤ්ඤා දිට්ඨීනං කාරණං. විතක්යකොපි දිට්ඨිට්ඨානන්ති
ආකාරපරිවිතක්යකනදිට්ඨිඋප්පත්තියතො– 

‘‘නයහව සච්චානි බහූනි නානා, අඤ්ඤත්ර සඤ්ඤාය නිච්චානි

ය ොයක; 

තක්කඤ්ච දිට්ඨීසු පකප්පයිත්වා, සච්චං මුසාති ද්වයධම්මමාහූ’’ති.

(සු.නි.892) – 

වචනයතො ච විතක්යකො දිට්ඨීනං කාරණං. අයෙොනියසොමනසිකායරොපි

දිට්ඨිට්ඨානන්ති අයයොනියසො මනසිකාරස්ස අකුස ානං
අසාධාරණයහතුත්තා ‘‘තස්යසවං අයයොනියසො මනසිකයරොයතො ඡන්නං



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

4 
පටුන 

දිට්ඨීනං අඤ්ඤතරා දිට්ඨි උප්පජ්ජතී’’ති (ම. නි. 1.19) වචනයතො ච

අයයොනියසොමනසිකායරො දිට්ඨීනංකාරණං. පාපමිත්යතොපි දිට්ඨිට්ඨානන්ති 

පාපමිත්තස්ස දිට්ඨානුගතිආපජ්ජයනන දිට්ඨිඋප්පත්තියතො ‘‘බාහිරං, 

භික්ඛයව, අඞ්ගන්තිකරිත්වානඅඤ්ඤංඑකඞ්ගම්පිසමනුපස්සාමි, යංඑවං

මහයතොඅනත්ථාය සංවත්තති.යථයිදං, භික්ඛයව, පාපමිත්තතා’’ති (අ.නි.

1.110) වචනයතො ච පාපමිත්යතො දිට්ඨීනං කාරණං. පරයතොපි යඝොයසො 

දිට්ඨිට්ඨානන්ති දුරක්ඛාතධම්මස්සවයනන දිට්ඨිඋප්පත්තියතො ‘‘ද්යවයම, 

භික්ඛයව, යහතූද්යවපච්චයාමිච්ඡාදිට්ඨියාඋප්පාදායපරයතොචයඝොයසො

අයයොනියසො ච මනසිකායරො’’ති (අ. නි. 2.126) වචනයතො ච පරයතො
යඝොයසොමිච්ඡාදිට්ඨිකයතො මිච්ඡාදිට්ඨිපටිසඤ්ඤුත්තකථාදිට්ඨීනංකාරණං. 

ඉදානි දිට්ඨිට්ඨානන්ති පදස්ස අත්ථං විවරන්යතො ඛන්ධා යහතු ඛන්ධා

පච්චයෙොතිආදිමාහ. ඛන්ධා එව දිට්ඨීනං උපාදාෙ, ජනකයහතු යචව

උපත්ථම්භකපච්චයයො චාති අත්යථො. සමුට්ඨානට්යඨනාති සමුට්ඨහන්ති

උප්පජ්ජන්ති එයතනාති සමුට්ඨානං, කාරණන්ති අත්යථො. යතන

සමුට්ඨානට්යඨන, දිට්ඨිකාරණභායවනාති අත්යථො. 

125. ඉදානි කිච්චයභයදන දිට්ඨියභදං දස්යසන්යතො කතමානිඅට්ඨාරස 

දිට්ඨිපරියුට්ඨානානීතිආදිමාහ. තත්ථ ො දිට්ඨීති ඉදානි වුච්චමානානං

අට්ඨාරසන්නං පදානං සාධාරණං මූ පදං. යා දිට්ඨි, තයදව දිට්ඨිගතං, යා

දිට්ඨි, තයදව දිට්ඨිගහනන්ති සබ්යබහි සම්බන්යධො කාතබ්යබො. 

අයාථාවදස්සනට්යඨන දිට්ඨි, තයදව දිට්ඨීසු ගතං දස්සනං 

ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිඅන්යතොගධත්තාති දිට්ඨිගතං. යහට්ඨාපිස්ස අත්යථො

වුත්යතොයයව.ද්වින්නංඅන්තානංඑකන්තගතත්තාපි දිට්ඨිගතං. සාඑවදිට්ඨි

දුරතික්කමනට්යඨන දිට්ඨිගහනං තිණගහනවනගහනපබ්බතගහනානි විය.

සාසඞ්කසප්පටිභයට්යඨන දිට්ඨිකන්තාරං 
යචොරකන්තාරවාළකන්තාරනිරුදකකන්තාරදුබ්භික්ඛකන්තාරා විය.

ධම්මසඞ්ගණියං ‘‘දිට්ඨිකන්තායරො’’ති සකලිඞ්යගයනව ආගතං.

සම්මාදිට්ඨියා විනිවිජ්ඣනට්යඨන පටිය ොමට්යඨන ච දිට්ඨිවිසූකං. 
මිච්ඡාදස්සනඤ්හි උප්පජ්ජමානං සම්මාදස්සනං විනිවිජ්ඣති යචව

විය ොයමතිච.ධම්මසඞ්ගණියං (ධ.ස. 392, 1105) ‘‘දිට්ඨිවිසූකායික’’න්ති 

ආගතං. කදාචි සස්සතස්ස, කදාචි උච්යඡදස්ස ගහණයතො දිට්ඨියා විරූපං

ඵන්දිතන්ති දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං. දිට්ඨිගතියකො හි එකස්මිං පතිට්ඨාතුං න 

සක්යකොති, කදාචිසස්සතංඅනුස්සරති, කදාචිඋච්යඡදං.දිට්ඨියයවඅනත්යථ 

සංයයොයජතීති දිට්ඨිසඤ්යඤොජනං. දිට්ඨියයව අන්යතොතුදනට්යඨන 

දුන්නීහරණීයට්යඨනචසල් න්ති දිට්ඨිසල්ලං. දිට්ඨියයවපීළාකරණට්යඨන

සම්බායධොති දිට්ඨිසම්බායධො. දිට්ඨියයව යමොක්ඛාවරණට්යඨන

පලියබොයධොති දිට්ඨිපලියබොයධො. දිට්ඨියයව දුම්යමොචනීයට්යඨන

බන්ධනන්ති දිට්ඨිබන්ධනං. දිට්ඨියයව දුරුත්තරට්යඨන පපායතොති 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

5 
පටුන 

දිට්ඨිපපායතො. දිට්ඨියයව ථාමගතට්යඨන අනුසයයොති දිට්ඨානුසයෙො. 

දිට්ඨියයව අත්තානං සන්තායපතීති දිට්ඨිසන්තායපො. දිට්ඨියයව අත්තානං

අනුදහතීති දිට්ඨිපරිළායහො. දිට්ඨියයව කිය සකායං ගන්යථතීති 

දිට්ඨිගන්යථො. දිට්ඨියයව භුසං ආදියතීති දිට්ඨුපාදානං. දිට්ඨියයව

‘‘සච්ච’’න්තිආදිවයසන අභිනිවිසතීති දිට්ඨාභිනියවයසො. දිට්ඨියයව ඉදං

පරන්තිආමසති, පරයතොවා ආමසතීති දිට්ඨිපරාමායසො. 

126. ඉදානි රාසිවයසනයසොළසදිට්ඨියයොඋද්දිසන්යතො කතමායසොළස 

දිට්ඨියෙොතිආදිමාහ. තත්ථ සුඛයසොමනස්සසඞ්ඛායත අස්සායද දිට්ඨි 

අස්සාදදිට්ඨි. අත්තානං අනුගතා දිට්ඨි අත්තානුදිට්ඨි. නත්ථීති පවත්තත්තා

විපරීතා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨි. සති කායය දිට්ඨි, සන්තී වා කායය දිට්ඨි 

සක්කාෙදිට්ඨි. කායෙොති යචත්ථ ඛන්ධපඤ්චකං, ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛායතො 

සක්කායයොවත්ථුපතිට්ඨාඑතිස්සාති සක්කාෙවත්ථුකා. සස්සතන්තිපවත්තා

දිට්ඨි සස්සතදිට්ඨි. උච්යඡයදොති පවත්තාදිට්ඨි උච්යඡදදිට්ඨි. සස්සතාදිඅන්තං 

ගණ්හාතීති අන්තග්ගාහිකා, අන්තග්ගායහො වා අස්සා අත්ථීති

අන්තග්ගාහිකා.අතීතසඞ්ඛාතංපුබ්බන්තංඅනුගතාදිට්ඨි පුබ්බන්තානුදිට්ඨි. 

අනාගතසඞ්ඛාතං අපරන්තං අනුගතා දිට්ඨි අපරන්තානුදිට්ඨි. අනත්යථ

සංයයොයජතීති සඤ්යඤොජනිකා. අහඞ්කාරවයසන අහන්ති උප්පන්යනන

මායනන දිට්ඨියා මූ භූයතන විනිබන්ධා ඝටිතා උප්පාදිතා දිට්ඨි අහන්ති 

මානවිනිබන්ධා දිට්ඨි. තථා මමඞ්කාරවයසන මමන්ති උප්පන්යනන

මායනන විනිබන්ධා දිට්ඨි මමන්තිමානවිනිබන්ධා දිට්ඨි. අත්තයනො වදනං

කථනං අත්තවායදො, යතන පටිසඤ්ඤුත්තා බද්ධා දිට්ඨි 

අත්තවාදපටිසංයුත්තා දිට්ඨි. අත්තානං ය ොයකොති වදනං කථනං 

ය ොකවායදො, යතන පටිසඤ්ඤුත්තා දිට්ඨි යලොකවාදපටිසංයුත්තා දිට්ඨි. 

භයවො වුච්චති සස්සතං, සස්සතවයසන උප්පජ්ජනදිට්ඨි භවදිට්ඨි. විභයවො

වුච්චතිඋච්යඡයදො, උච්යඡදවයසන උප්පජ්ජනදිට්ඨි විභවදිට්ඨි. 

127-128. ඉදානි තීණි සතං දිට්ඨාභිනියවයස නිද්දිසිතුකායමො කතයම

තීණි සතං දිට්ඨාභිනියවසාති පුච්ඡිත්වා යත අවිස්සජ්යජත්වාව විසුං විසුං

අභිනියවසවිස්සජ්ජයනයනව යත විස්සජ්යජතුකායමො අස්සාදදිට්ඨිො, 

කතිහාකායරහි අභිනියවයසොයහොතීතිආදිනානයයනයසොළසන්නංදිට්ඨීනං

අභිනියවසාකාරගණනං පුච්ඡිත්වා පුන අස්සාදදිට්ඨිො පඤ්චතිංසාෙ

ආකායරහි අභිනියවයසො යහොතීති තාසං යසොළසන්නං දිට්ඨීනං
අභිනියවසාකාරගණනං විස්සජ්යජත්වා පුන තානි ගණනානි

විස්සජ්යජන්යතො අස්සාදදිට්ඨිො කතයමහි පඤ්චතිංසාෙ ආකායරහි

අභිනියවයසො යහොතීතිආදිමාහ.තත්ථ රූපං පටිච්චාති රූපක්ඛන්ධං පටිච්ච. 

උප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සන්ති ‘‘අයංයමකායයොඊදියසො’’තිරූපසම්පදං
නිස්සායයගහසිතං රාගසම්පයුත්තංසුඛං යසොමනස්සංඋප්පජ්ජති. යහට්ඨා

වුත්යතනට්යඨන සුඛඤ්ච යසොමනස්සඤ්ච. තංයයව රූපස්ස අස්සායදොති



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

6 
පටුන 

රූපනිස්සයයො අස්සායදො. තඤ්හි සුඛං තණ්හාවයසන අස්සාදීයති

උපභුඤ්ජීයතීති අස්සායදො. අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨීති යසො අස්සායදො
සස්සයතොතිවාඋච්ඡිජ්ජිස්සතීතිවාසස්සතංවා උච්ඡිජ්ජමානංවාඅත්තානං
සුඛිතංකයරොතීතිවාඅභිනියවසපරාමායසොයහොති.තස්මායාච දිට්ඨියයොච
අස්සායදොතිඅස්සාදස්සදිට්ඨිභාවාභායවපිඅස්සාදංවිනාසාදිට්ඨින යහොතීති

කත්වාඋභයම්පිසමුච්චිතං. අස්සාදදිට්ඨීති අස්සායදපවත්තාදිට්ඨීතිවුත්තං
යහොති. 

ඉදානි නානාසුත්යතහි සංසන්යදත්වා මිච්ඡාදිට්ඨිං මිච්ඡාදිට්ඨිකඤ්ච

ගරහිතුකායමො අස්සාදදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨීතිආදිමාහ. තත්ථ දිට්ඨිවිපත්තීති 

සම්මාදිට්ඨිවිනාසකමිච්ඡාදිට්ඨිසඞ්ඛාතදිට්ඨියා විපත්ති. දිට්ඨිවිපන්යනොති

විපන්නාවිනට්ඨාසම්මාදිට්ඨිඅස්සාති දිට්ඨිවිපන්යනො, විපන්නදිට්ඨීතිවුත්තං

යහොති. මිච්ඡාදිට්ඨියා වා විපන්යනො විනට්යඨොති දිට්ඨිවිපන්යනො. න

යසවිතබ්යබො උපසඞ්කමයනන. න භජිතබ්යබො චිත්යතන. න 

පයිරුපාසිතබ්යබො උපසඞ්කමිත්වා නිසීදයනන. තං කිස්ස යහතූති ‘‘තං

යසවනාදිකංයකනකාරයණනනකාතබ්බ’’න්තිතස්සකාරණපුච්ඡා. දිට්ඨි

හිස්ස පාපිකාතිකාරණවිස්සජ්ජනං. යස්මා අස්ස පුග්ග ස්ස දිට්ඨි පාපිකා, 

තස්මාතංයසවනාදිකංනකාතබ්බන්තිඅත්යථො. දිට්ඨිොරායගොති‘‘සුන්දරා

යම දිට්ඨී’’ති දිට්ඨිං ආරබ්භ දිට්ඨියා උප්පජ්ජනරායගො. දිට්ඨිරාගරත්යතොති

යතන දිට්ඨිරායගන රඞ්යගන රත්තං වත්ථං විය රත්යතො. නමහප්ඵලන්ති

විපාකඵය න. න මහානිසංසන්තිනිස්සන්දඵය න. 

පුරිසපුග්ගලස්සාතිපුරිසසඞ්ඛාතස්ස පුග්ග ස්ස.ය ොකියයවොහායරනහි

පුරි වුච්චති සරීරං, තස්මිං පුරිස්මිං යසති පවත්තතීති පුරියසො, පුං වුච්චති 

නිරයයො, තංපුංග තිගච්ඡතීති පුග්ගය ො.යයභුයයයනහිසත්තාසුගතියතො

චුතා දුග්ගතියංයයවනිබ්බත්තන්ති. තංකිස්සයහතූතිතංනමහප්ඵ ත්තං

යකනකාරයණනයහොති. දිට්ඨිහිස්සපාපිකාතියස්මාඅස්සපුග්ග ස්සදිට්ඨි 

පාපිකා, තස්මා න මහප්ඵ ං යහොතීති අත්යථො. ද්යවව ගතියෙොති පඤ්චසු

ගතීසු ද්යවව ගතියයො. විපජ්ජමානාය දිට්ඨියා නිරයෙො. සම්පජ්ජමානාය 

තිරච්ඡානයෙොනි. ෙඤ්යචව කාෙකම්මන්ති 
සකලිඞ්ගධාරණපටිපදානුයයොගඅභිවාදනපච්චුට්ඨානඅඤ්ජලිකම්මාදි

කායකම්මං. ෙඤ්ච වචීකම්මන්ති

සකසමයපරියාපුණනසජ්ඣායනයදසනාසමාදපනාදි වචීකම්මං. ෙඤ්ච

මයනොකම්මන්ති ඉධය ොකචින්තාපටිසංයුත්තඤ්ච 

පරය ොකචින්තාපටිසංයුත්තඤ්ච කතාකතචින්තාපටිසංයුත්තඤ්ච
මයනොකම්මං. තිණකට්ඨධඤ්ඤබීයජසු සත්තදිට්ඨිස්ස 
දානානුප්පදානපටිග්ගහණපරියභොයගසු ච කායවචීමයනොකම්මානි. 

ෙථාදිට්ඨීති යා අයං දිට්ඨි, තස්සානුරූපං. සමත්තන්ති පරිපුණ්ණං. 

සමාදින්නන්ති ගහිතං. 
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අට්ඨකථායං පන වුත්තං – තයදතං යථාදිට්ඨියං ඨිතකායකම්මං, 

දිට්ඨිසහජාතකායකම්මං, දිට්ඨානුය ොමිකකායකම්මන්ති තිවිධං යහොති.
තත්ථ ‘‘පාණං හනයතො අදින්නං ආදියයතො මිච්ඡාචරයතො නත්ථි

තයතොනිදානංපාපං, නත්ථිපාපස්සආගයමො’’ති යංඑවංදිට්ඨිකස්සසයතො

පාණාතිපාතඅදින්නාදානමිච්ඡාචාරසඞ්ඛාතං කායකම්මං, ඉදං ෙථාදිට්ඨිෙං

ඨිතකාෙකම්මං නාම. ‘‘පාණං හනයතො අදින්නං ආදියයතො මිච්ඡාචරයතො

නත්ථි තයතොනිදානං පාපං, නත්ථි පාපස්සආගයමො’’ති යං ඉමාය දිට්ඨියා

ඉමිනාදස්සයනනසහජාතංකායකම්මං, ඉදං දිට්ඨිසහජාතකාෙකම්මං නාම.
තයදව පන සමත්තං සමාදින්නං ගහිතං පරාමට්ඨං 

දිට්ඨානුයලොමිකකාෙකම්මං නාම. වචීකම්මමයනොකම්යමසුපි එයසවනයයො.
එත්ථපනමුසාභණයතොපිසුණං භණයතොඵරුසංභණයතොසම්ඵංප පයතො
අභිජ්ඣාලුයනො බයාපන්නචිත්තස්ස මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස සයතො නත්ථි

තයතොනිදානං පාපං, නත්ථි පාපස්ස ආගයමොති යයොජනා කාතබ්බා.
ලිඞ්ගධාරණාදිපරියාපුණනාදිය ොකචින්තාදිවයසන වුත්තනයයො යචත්ථ 
සුන්දයරො. 

යචතනාදීසු දිට්ඨිසහජාතා යචතනා යචතනා නාම. දිට්ඨිසහජාතා

පත්ථනා පත්ථනා නාම. යචතනාපත්ථනානං වයසන චිත්තට්ඨපනා පණිධි 
නාම. යතහි පන යචතනාදීහි සම්පයුත්තා ඵස්සාදයයො

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා ධම්මා සඞ්ඛාරා නාම. අනිට්ඨාොතිආදීහි

දුක්ඛයමවවුත්තං. දුක්ඛඤ්හිසුඛකායමහි සත්යතහිනඑසිතත්තා අනිට්ඨං. 

අප්පියත්තා අකන්තං. මනස්ස අවඩ්ඪනයතො, මනසි අවිසප්පනයතො ච 

අමනාපං. ආයතිංඅභද්දතාය අහිතං. පීළනයතො දුක්ඛන්ති. තංකිස්සයහතූති
තං එවංසංවත්තනංයකනකාරයණනයහොතීතිඅත්යථො.ඉදානිස්සකාරණං 

දිට්ඨි හිස්සපාපිකාති.යස්මාතස්සපුග්ග ස්සදිට්ඨිපාපිකා ාමකා, තස්මා 

එවං සංවත්තතීති අත්යථො. අල්ලාෙ පථවිො නික්ඛිත්තන්ති උදයකන

තින්තාය භූමියා යරොපිතං. පථවීරසං ආයපොරසන්ති තස්මිං තස්මිං ඨායන
පථවියා ච සම්පදං ආපස්ස ච සම්පදං. බීජනික්ඛිත්තට්ඨායන හි න සබ්බා
පථවීනසබ්යබොආයපොචබීජංඵ ංගණ්හායපති.යයොපනයතසංපයදයසො

බීජං ඵුසති, යසොයයව බීජං ඵ ං ගණ්හායපති. තස්මා බීජයපොසනාය
පච්චයභූයතොයයව යසො පයදයසො පථවීරයසො ආයපොරයසොති යවදිතබ්යබො.

රසසද්දස්සහිසම්පත්තිචඅත්යථො.යථාහ ‘‘කිච්චසම්පත්තිඅත්යථනරයසො
නාම පවුච්චතී’’ති. ය ොයක ච ‘‘සුරයසො ගන්ධබ්යබො’’ති වුත්යත

සුසම්පන්යනොගන්ධබ්යබොතිඅත්යථොඤායති. උපාදිෙතීතිගණ්හාති.යයොහි

පයදයසො පච්චයයො යහොති, තං පච්චයං  භමානං බීජං තං ගණ්හාතිනාම. 

සබ්බං තන්ති සබ්බං තං රසජාතං. තිත්තකත්තාොති යසො පථවීරයසො
ආයපොරයසො ච අතිත්තයකො සමායනොපි තිත්තකං බීජං නිස්සාය 

නිම්බරුක්ඛාදීනං යතසං ඵ ානඤ්ච තිත්තකභාවාය සංවත්තති. 

කටුකත්තාොතිඉදංපුරිමස්යසවයවවචනං. 
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‘‘වණ්ණගන්ධරසූයපයතො, අම්යබොයංඅහුවාපුයර; 

තයමව පූජං  භමායනො, යකනම්යබො කටුකප්ඵය ො’’ති. (ජා.
1.2.71) – 

ආගතට්ඨායන විය හි ඉධාපි තිත්තකයමව අප්පියට්යඨන කටුකන්ති 

යවදිතබ්බං. අසාතත්තාොති අමධුරභාවාය. අසාදුත්තායාතිපි පායඨො, 

අසාදුභාවායාතිඅත්යථො. සාදූතිහිමධුරං. බීජංහිස්සාතිඅස්සනිම්බාදිකස්ස

බීජං. එවයමවන්තිඑවංඑවං.යස්මාසුඛායවදනාපරයමොඅස්සායදො, තස්මා 
මිච්ඡාදිට්ඨියා දුක්ඛයවදනාවයසන ආදීනයවො දස්සියතොති. පුන

අට්ඨාරසයභයදන දිට්ඨියා ආදීනවං දස්යසතුං අස්සාදදිට්ඨි

මිච්ඡාදිට්ඨීතිආදිමාහ. තං වුත්තත්ථයමව. ඉයමහි අට්ඨාරසහි ආකායරහි

පරියුට්ඨිතචිත්තස්ස සඤ්යඤොයගොතිදිට්ඨියාඑවසංසායරබන්ධනංදස්යසති. 

129. යස්මා පන දිට්ඨිභූතානිපි සඤ්යඤොජනානි අත්ථි අදිට්ඨිභූතානිපි, 

තස්මා තං පයභදං දස්යසන්යතො අත්ථි සඤ්යඤොජනානි යචවාතිආදිමාහ. 

තත්ථ යස්මා කාමරාගසඤ්යඤොජනස්යසව අනුනෙසඤ්යඤොජනන්ති 

ආගතට්ඨානම්පි අත්ථි, තස්මා අනුනයසඤ්යඤොජනන්ති වුත්තං.
කාමරාගභාවං අප්පත්වා පවත්තං ය ොභං සන්ධාය එතං වුත්තන්ති
යවදිතබ්බං. යසසඛන්ධායතනාදිමූ යකසුපි වායරසු ඉමිනාව නයයන
අත්යථො යවදිතබ්යබො. යවදනාපරමත්තා ච අස්සාදස්ස යවදනාපරියයොසානා

එව යදසනා කතා. සඤ්ඤාදයයො න ගහිතා. ඉයමහි පඤ්චතිංසාෙ

ආකායරහීති පඤ්චක්ඛන්ධා අජ්ඣත්තිකායතනාදීනි පඤ්ච ඡක්කානි චාති
ඉමානි පඤ්චතිංස වත්ථූනි නිස්සාය උප්පන්නඅස්සාදාරම්මණවයසන
පඤ්චතිංසායආකායරහි. 

අස්සාදදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අත්තානුදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

130. අත්තානුදිට්ඨියං අස්සුතවා පුථුජ්ජයනොති ආගමාධිගමාභාවා
යඤයයයො අස්සුතවා ඉති. යස්ස හි
ඛන්ධධාතුආයතනසච්චපච්චයාකාරසතිපට්ඨානාදීසු 
උග්ගහපරිපුච්ඡාවිනිච්ඡයවිරහිතත්තා අත්තානුදිට්ඨිපටියසධකයරො යනව

ආගයමො, පටිපත්තියාඅධිගන්තබ්බස්සඅනධිගතත්තානචඅධිගයමොඅත්ථි, 

යසො ආගමාධිගමානං අභාවා යඤයයයො අස්සුතවා ඉති. සුතන්ති හි

බුද්ධවචනාගයමොච සුතඵ ත්තායහතුයවොහාරවයසනඅධිගයමොච, තංසුතං

අස්සඅත්ථීතිසුතවා, නසුතවා අස්සුතවා.ස්වායං– 

පුථූනංජනනාදීහි, කාරයණහිපුථුජ්ජයනො; 

පුථුජ්ජනන්යතොගධත්තා, පුථුවායංජයනොඉති. 
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යසො හි පුථූනං නානප්පකාරානං කිය සාදීනං ජනනාදීහි කාරයණහි 

පුථුජ්ජයනො. යථාහ – ‘‘පුථු කිය යස ජයනන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු 

අවිහතසක්කායදිට්ඨිකාති පුථුජ්ජනා, පුථු සත්ථාරානං මුඛුල්ය ොකිකාති

පුථුජ්ජනා, පුථු සබ්බගතීහි අවුට්ඨිතාති පුථුජ්ජනා, පුථු නානාභිසඞ්ඛායර

අභිසඞ්ඛයරොන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථුනානාඔයඝහිවුය්හන්තීතිපුථුජ්ජනා, පුථු 

නානාසන්තායපහි සන්තප්යපන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු නානාපරිළායහහි 

පරිදය්හන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු පඤ්චසු කාමගුයණසු රත්තා ගිද්ධා ගධිතා 

මුච්ඡිතාඅජ්යඣොසන්නා ග්ගා ග්ගිතාපලිබුද්ධාතිපුථුජ්ජනා, පුථුපඤ්චහි 
නීවරයණහි ආවුතා නිවුතා ඔවුතා පිහිතා පටිච්ඡන්නා පටිකුජ්ජිතාති

පුථුජ්ජනා’’ති (මහානි. 94). පුථූනං වා ගණනපථමතීතානං
අරියධම්මපරම්මුඛානං නීචධම්මසමුදාචාරානං ජනානං අන්යතොගධත්තාපි

පුථුජ්ජනා, පුථු වා අයං, විසුංයයව සඞ්ඛං ගයතො විසංසට්යඨො
සී සුතාදිගුණයුත්යතහි අරියයහි ජයනොතිපි පුථුජ්ජයනො. එවයමයතහි
‘‘අස්සුතවාපුථුජ්ජයනො’’තිද්වීහිපයදහියයයත– 

‘‘දුයවපුථුජ්ජනාවුත්තා, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 

අන්යධොපුථුජ්ජයනොඑයකො, ක යායණයකොපුථුජ්ජයනො’’ති.– 

ද්යව පුථුජ්ජනා වුත්තා, යතසු අන්ධපුථුජ්ජයනො වුත්යතො යහොතීති
යවදිතබ්යබො. 

අරිොනං අදස්සාවීතිආදීසු අරිොති ආරකත්තා කිය යසහි, අනයය න

ඉරියනයතො, අයය ච ඉරියනයතො, සයදවයකන ච ය ොයකන අරණීයයතො

බුද්ධාච පච්යචකබුද්ධාචබුද්ධසාවකාචවුච්චන්ති, බුද්ධාඑවවාඉධඅරියා.

යථාහ – ‘‘සයදවයක, භික්ඛයව, ය ොයක…යප.… තථාගයතො අරියයොති

වුච්චතී’’ති(සං.නි.5.1098). 

සප්පුරිසාතිඑත්ථපනපච්යචකබුද්ධා තථාගතසාවකාච‘‘සප්පුරිසා’’ති
යවදිතබ්බා. යතහි ය ොකුත්තරගුණයයොයගනයසොභනා පුරිසාති සප්පුරිසා.
සබ්යබයයව වා එයත ද්යවධාපි වුත්තා. බුද්ධාපි හි අරියා ච සප්පුරිසා ච
පච්යචකබුද්ධාබුද්ධසාවකාපි.යථාහ– 

‘‘යයොයවකතඤ්ඤූකතයවදිධීයරො, ක යාණමිත්යතොදළ්හභත්තිච 

යහොති; 

දුඛිතස්සසක්කච්චකයරොතිකිච්චං, තථාවිධංසප්පුරිසං වදන්තී’’ති.

(ජා.2.17.78); 

එත්ථ හි ‘‘කතඤ්ඤූකතයවදි ධීයරො’’ති පච්යචකසම්බුද්යධො වුත්යතො, 

‘‘ක යාණමිත්යතො දළ්හභත්ති චා’’ති බුද්ධසාවයකො, ‘‘දුඛිතස්ස සක්කච්ච
කයරොති කිච්ච’’න්ති සම්මාසම්බුද්යධොති. ඉදානි යයො යතසං අරියානං
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අදස්සනසීය ො, න ච දස්සයන සාධුකාරී, යසො ‘‘අරියානං අදස්සාවී’’ති
යවදිතබ්යබො. යසොචචක්ඛුනාඅදස්සාවීඤායණනඅදස්සාවීතිදුවියධො.යතසු
ඤායණනඅදස්සාවී ඉධාධිප්යපයතො.මංසචක්ඛුනාහිදිබ්බචක්ඛුනාවාඅරියා
දිට්ඨාපි අදිට්ඨාව යහොන්ති යතසං චක්ඛූනං වණ්ණමත්තගහණයතො න

අරියභාවයගොචරයතො. යසොණසිඞ්ගා ාදයයොපිහිචක්ඛුනාඅරියයපස්සන්ති, 

න ච යත අරියානං දස්සාවියනො, තස්මා චක්ඛුනා දස්සනං න දස්සනං, 

ඤායණන දස්සනයමව දස්සනං. යථාහ – ‘‘කිං යත, වක්කලි, ඉමිනා

පූතිකායයන දිට්යඨන, යයො යඛො, වක්කලි, ධම්මං පස්සති, යසො මං 

පස්සතී’’ති (සං. නි. 3.87). තස්මා චක්ඛුනා පස්සන්යතොපි ඤායණන
අරියයහි දිට්ඨං අනිච්චාදි ක්ඛණං අපස්සන්යතො අරියාධිගතඤ්ච ධම්මං
අනධිගච්ඡන්යතො අරියකරධම්මානං අරියභාවස්ස ච අදිට්ඨත්තා ‘‘අරියානං
අදස්සාවී’’තියවදිතබ්යබො. 

අරිෙධම්මස්ස අයකොවියදොති සතිපට්ඨානාදියභයද අරියධම්යම

අකුසය ො. අරිෙධම්යමඅවිනීයතොති එත්ථපන– 

දුවියධො විනයයොනාම, එකයමයකත්ථපඤ්චධා; 

අභාවයතොතස්සඅයං, ‘‘අවිනීයතො’’තිවුච්චති. 

අයඤ්හි සංවරවිනයයො පහානවිනයයොති දුවියධො විනයයො. එත්ථ ච

දුවියධපි විනයය එකයමයකො විනයයො පඤ්චධා භිජ්ජති. සංවරවිනයෙොපිහි 

සී සංවයරො, සතිසංවයරො, ඤාණසංවයරො, ඛන්තිසංවයරො, වීරියසංවයරොති

පඤ්චවියධො. පහානවිනයෙොපි තදඞ්ගප්පහානං, වික්ඛම්භනප්පහානං, 

සමුච්යඡදප්පහානං, පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං, නිස්සරණප්පහානන්ති
පඤ්චවියධො. 

තත්ථ ‘‘ඉමිනාපාතියමොක්ඛසංවයරනඋයපයතො යහොතිසමුයපයතො’’ති

(විභ. 511) අයං සීලසංවයරො. ‘‘රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං

ආපජ්ජතී’’ති(දී.නි.1.213; ම.නි.1.295; සං.නි.4.239; අ.නි.3.16) අයං 

සතිසංවයරො. 

‘‘යානියසොතානිය ොකස්මිං, (අජිතාතිභගවා) 

සතියතසංනිවාරණං; 

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

චූළනි.අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස4) – 

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

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

නාධිවායසතී’’ති (ම. නි. 1.26; අ. නි. 4.114; 6.58) අයං වීරිෙසංවයරො. 
සබ්යබොපි චායං සංවයරො යථාසකං සංවරිතබ්බානං වියනතබ්බානඤ්ච 
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කායදුච්චරිතාදීනං සංවරණයතො ‘‘සංවයරො’’, විනයනයතො ‘‘විනයයො’’ති
වුච්චති.එවංතාවසංවරවිනයයොපඤ්චධා භිජ්ජතීතියවදිතබ්යබො. 

තථා යං නාමරූපපරිච්යඡදාදීසු විපස්සනාඤායණසු පටිපක්ඛභාවයතො 
දීපාය ොයකන විය තමස්ස යතන යතන විපස්සනාඤායණන තස්ස තස්ස

අනත්ථස්ස පහානං, යසයයථිදං – නාමරූපවවත්ථායනන සක්කායදිට්ඨියා, 

පච්චයපරිග්ගයහන අයහතුවිසමයහතුදිට්ඨීනං, කඞ්ඛාවිතරයණන

කථංකථීභාවස්ස, ක ාපසම්මසයනන ‘‘අහං මමා’’ති ගාහස්ස, 

මග්ගාමග්ගවවත්ථායනන අමග්යග මග්ගසඤ්ඤාය, උදයදස්සයනන 

උච්යඡදදිට්ඨියා, වයදස්සයනන සස්සතදිට්ඨියා, භයදස්සයනන සභයය

අභයසඤ්ඤාය, ආදීනවදස්සයනන අස්සාදසඤ්ඤාය, නිබ්බිදානුපස්සයනන

අභිරතිසඤ්ඤාය, මුඤ්චිතුකමයතාඤායණන අමුඤ්චිතුකමයතාය, 

උයපක්ඛාඤායණන අනුයපක්ඛාය, අනුය ොමඤායණන ධම්මට්ඨිතියං 

නිබ්බායනචපටිය ොමභාවස්ස, යගොත්රභුනා සඞ්ඛාරනිමිත්තගාහස්සපහානං, 

එතං තදඞ්ගප්පහානං නාම. 

යං පන උපචාරප්පනායභයදන සමාධිනා පවත්තිභාවනිවාරණයතො
ඝටප්පහායරන විය උදකපිට්යඨ යසවා ස්ස යතසං යතසං

නීවරණාදිධම්මානං පහානං, ඉදං වික්ඛම්භනප්පහානං නාම. යං චතුන්නං
අරියමග්ගානං භාවිතත්තා තංතංමග්ගවයතො අත්තයනො සන්තායන

‘‘දිට්ඨිගතානං පහානායා’’තිආදිනා (ධ. ස. 277; විභ. 628) නයයන
වුත්තස්ස සමුදයපක්ඛිකස්ස කිය සග්ගණස්ස අච්චන්තඅප්පවත්තිභායවන 

පහානං, ඉදං සමුච්යඡදප්පහානං නාම. යං පන ඵ ක්ඛයණ 

පටිප්පස්සද්ධත්තං කිය සානං, ඉදං පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං නාම. යං

සබ්බසඞ්ඛතනිස්සටත්තා පහීනසබ්බසඞ්ඛතං නිබ්බානං, ඉදං 

නිස්සරණප්පහානං නාම. සබ්බම්පි යචතං පහානං යස්මා චාගට්යඨන

පහානං, විනයනට්යඨන විනයයො, තස්මා ‘‘පහානවිනයයො’’ති වුච්චති, 
තංතංපහානවයතො වා තස්ස තස්ස විනයස්ස සම්භවයතොයපතං 

‘‘පහානවිනයයො’’ති වුච්චති. එවං පහානවිනයයොපි පඤ්චධා භිජ්ජතීති
යවදිතබ්යබො. 

එවමයං සඞ්යඛපයතො දුවියධො, පයභදයතො ච දසවියධො විනයයො
භින්නසංවරත්තාපහාතබ්බස්සචඅප්පහීනත්තා යස්මාඑතස්සඅස්සුතවයතො

පුථුජ්ජනස්සනත්ථි, තස්මාඅභාවයතොතස්සඅයං ‘‘අවිනීයතො’’තිවුච්චතීති.

එස නයයො සප්පුරිසානං අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියදො

සප්පුරිසධම්යමඅවිනීයතොතිඑත්ථාපි. නින්නානාකාරණඤ්හිඑතංඅත්ථයතො.

යථාහ–‘‘යයවයතඅරියා, යතවයතසප්පුරිසා.යයවයත සප්පුරිසා, යතව

යතඅරියා.යයොවයසොඅරියානංධම්යමො, යසොවයසොසප්පුරිසානංධම්යමො.

යයොව යසොසප්පුරිසානංධම්යමො, යසොවයසො අරියානංධම්යමො. යයවයත

අරියවිනයා, යතවයත සප්පුරිසවිනයා.යයවයතසප්පුරිසවිනයා, යතවයත



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

12 
පටුන 

අරියවිනයා.අරියයතිවාසප්පුරියසති වා, අරියධම්යමතිවාසප්පුරිසධම්යමති

වා, අරියවිනයයතිවාසප්පුරිසවිනයයතිවා එයසයසඑයකඑකට්යඨසයම
සමභායගතජ්ජායතතඤ්යඤවා’’ති. 

කස්මා පන යථයරො අත්තානුදිට්ඨිො කතයමහි වීසතිො ආකායරහි

අභිනියවයසො යහොතීති පුච්ඡිත්වා තං අවිස්සජ්යජත්වාව ‘‘ඉධ අස්සුතවා

පුථුජ්ජයනො’’තිඑවංපුථුජ්ජනංනිද්දිසීති? පුග්ග ාධිට්ඨානායයදසනාය තං
අත්ථංආවිකාතුංපඨමංපුථුජ්ජනංනිද්දිසීතියවදිතබ්බං. 

131. එවං පුථුජ්ජනංනිද්දිසිත්වාඉදානිඅභිනියවසුද්යදසංදස්යසන්යතො 

රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතීතිආදිමාහ. තත්ථ රූපං අත්තයතො

සමනුපස්සතීති රූපක්ඛන්ධං කසිණරූපඤ්ච ‘‘අත්තා’’ති දිට්ඨිපස්සනාය
සමනුපස්සති. නිද්යදයස පනස්ස රූපක්ඛන්යධ අභිනියවයසො
පඤ්චක්ඛන්ධාධිකාරත්තා පාකයටොති තං අවත්වා කසිණරූපයමව

‘‘රූප’’න්ති සාමඤ්ඤවයසන වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. රූපවන්තං වා 

අත්තානන්ති අරූපං ‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වා තං අත්තානං රූපවන්තං 

සමනුපස්සති. අත්තනිවාරූපන්තිඅරූපයමව‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වාතස්මිං

අත්තනි රූපං සමනුපස්සති. රූපස්මිං වා අත්තානන්ති අරූපයමව
‘‘අත්තා’’තිගයහත්වාතංඅත්තානංරූපස්මිං සමනුපස්සති. 

තත්ථ රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතීති සුද්ධරූපයමව ‘‘අත්තා’’ති

කථිතං. රූපවන්තං වාඅත්තානං, අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිංවාඅත්තානං, 

යවදනංඅත්තයතොසමනුපස්සති, සඤ්ඤං, සඞ්ඛායර, විඤ්ඤාණංඅත්තයතො

සමනුපස්සතීති ඉයමසු සත්තසු ඨායනසු අරූපං ‘‘අත්තා’’ති කථිතං. 

යවදනාවන්තංවාඅත්තානං, අත්තනිවා යවදනං, යවදනාෙවාඅත්තානන්ති
එවං චතූසු ඛන්යධසු තිණ්ණං තිණ්ණං වයසන ද්වාදසසු ඨායනසු

රූපාරූපමිස්සයකොඅත්තාකථියතො.තාපන වීසතිපිදිට්ඨියයොමග්ගාවරණා, 

නසග්ගාවරණා, යසොතාපත්තිමග්ගවජ්ඣා. 

ඉදානිතංනිද්දිසන්යතො කථං රූපන්තිආදිමාහ. තත්ථ පථවීකසිණන්ති
පථවීමණ්ඩ ං නිස්සාය උප්පාදිතං පටිභාගනිමිත්තසඞ්ඛාතං

සක ඵරණවයසනපථවීකසිණං. අහන්තිඅත්තානයමවසන්ධායගණ්හාති. 

අත්තන්තිඅත්තානං. අද්වෙන්තිඑකයමව. යතලප්පදීපස්සාතියත යුත්තස්ස

පදීපස්ස. ඣාෙයතොති ජ යතො. ො අච්චි, යසො වණ්යණොතිආදි අච්චිං

මුඤ්චිත්වාවණ්ණස්සඅභාවයතොවුත්තං. ොචදිට්ඨි ෙඤ්චවත්ථූතිතදුභයං
එකයතොකත්වාරූපවත්ථුකාඅත්තානුදිට්ඨිවුච්චතීති අත්යථො. 

ආයපොකසිණාදීනි ආපාදීනි නිස්සාය උප්පාදිතකසිණනිමිත්තායනව.
පරිච්ඡින්නාකාසකසිණං පන රූපජ්ඣානස්ස ආරම්මණං යහොන්තම්පි
ආකාසකසිණන්ති වුච්චමායන අරූපජ්ඣානාරම්මයණන
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කසිණුග්ඝාටිමාකායසන සංකිණ්ණං යහොතීති න ගහිතන්ති යවදිතබ්බං.

රූපාධිකාරත්තා විඤ්ඤාණකසිණං න ගයහතබ්බයමවාති. ඉයධකච්යචො

යවදනංසඤ්ඤංසඞ්ඛායරවිඤ්ඤාණං අත්තයතොසමනුපස්සතීතිචත්තායරො
ඛන්යධ අභින්දිත්වා එකයතො ගහණවයසන වුත්තං. යසො හි
චිත්තයචතසිකානංවිසුංවිසුංකරයණඅසමත්ථත්තාසබ්යබඑකයතොකත්වා 

‘‘අත්තා’’ති ගණ්හාති. ඉමිනා රූයපන රූපවාති එත්ථ සරීරරූපම්පි

කසිණරූපම්පි  බ්භති. ඡාොසම්පන්යනොති ඡායාය සම්පන්යනො අවිරයළො. 

තයමනාති එත්ථ එන-සද්යදො නිපාතමත්තං, තයමතන්ති වා අත්යථො. 

ඡාොවාතිවිජ්ජමානච්ඡායයො. රූපංඅත්තාති අග්ගහියතපිරූපං අමුඤ්චිත්වා

දිට්ඨියාඋප්පන්නත්තා රූපවත්ථුකාති වුත්තං. 

අත්තනි රූපං සමනුපස්සතීති සරීරරූපස්ස කසිණරූපස්ස ච
චිත්තනිස්සිතත්තා තස්මිං අරූපසමුදායය අත්තනි තං රූපං සමනුපස්සති. 

අෙං ගන්යධොති ඝායිතගන්ධං ආහ. ඉමස්මිං පුප්යඵති පුප්ඵනිස්සිතත්තා
ගන්ධස්සඑවමාහ. 

රූපස්මිං අත්තානං සමනුපස්සතීති යත්ථ රූපං ගච්ඡති, තත්ථ චිත්තං
ගච්ඡති. තස්මාරූපනිස්සිතං චිත්තං ගයහත්වා තං අරූපසමුදායං අත්තානං
තස්මිං රූයප සමනුපස්සති. ඔළාරිකත්තා රූපස්ස ඔළාරිකාධාරං 
කරණ්ඩකමාහ. 

132. ඉයධකච්යචො චක්ඛුසම්ඵස්සජං යවදනන්තිආදීසු විසුං විසුං
යවදනාය දිට්ඨිගහයණඅසතිපියවදනාතිඑකග්ගහයණන ගහියතසබ්බාසං
යවදනානං අන්යතොගධත්තා විසුං විසුං ගහිතා එව යහොන්තීති විසුං විසුං 
යයොජනා කතාති යවදිතබ්බා. යසො හි අනුභවනවයසන යවදනාය

ඔළාරිකත්තා යවදනංයයව ‘‘අත්තා’’ති ගණ්හාති. සඤ්ඤං සඞ්ඛායර

විඤ්ඤාණං රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතීති සඤ්ඤාදයයො අරූපධම්යම
රූපඤ්ච එකයතො කත්වා ‘‘අත්තා’’ති සමනුපස්සති. උම්මත්තයකො විය හි

පුථුජ්ජයනොයථායථාඋපට්ඨාති, තථාතථා ගණ්හාති. 

133. චක්ඛුසම්ඵස්සජං සඤ්ඤන්තිආදීසු සඤ්ජානනවයසන සඤ්ඤාය 
පාකටත්තා සඤ්ඤං ‘‘අත්තා’ති ගණ්හාති. යසසං යවදනාය වුත්තනයයන
යවදිතබ්බං. 

134. චක්ඛුසම්ඵස්සජංයචතනන්තිආදීසුසඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්යනසු 

ධම්යමසුයචතනායපධානත්තාපාකටත්තාචයචතනාඑවනිද්දිට්ඨා.තාය
ඉතයරපි නිද්දිට්ඨාව යහොන්ති. යසො පන යචතසිකභාවවයසන පාකටත්තා
යචතනං‘‘අත්තා’’ති ගණ්හාති.යසසංවුත්තනයයමව. 

135. චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්තිආදීසු විජානනවයසන චිත්තස්ස පාකටත්තා 
චිත්තං‘‘අත්තා’’තිගණ්හාති.යසසයමත්ථාපිවුත්තනයයමව. 
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අත්තානුදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. මිච්ඡාදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

136. මිච්ඡාදිට්ඨි යහට්ඨා වුත්තත්ථායයව. අයං පන අපයරො නයයො – 

නත්ථිදින්නන්ති උච්යඡදදිට්ඨිකත්තාදානඵ ංපටික්ඛිපති. නත්ථි යිට්ඨන්ති

එත්ථ යිට්ඨන්තිඛුද්දකයඤ්යඤො. හුතන්තිමහායඤ්යඤො. ද්වින්නම්පි ඵ ං

පටික්ඛිපති. නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකොතිදානඵ ස්ස 

පටික්ඛිත්තත්තාසී ාදීනංපුඤ්ඤකම්මානං, පාණාතිපාතාදීනංපාපකම්මානං

ඵ ං පටික්ඛිපති. නත්ථි අෙං යලොයකොති පුයර කයතන කම්මුනා. නත්ථි

පයරොයලොයකොතිඉධකයතනකම්මුනා. නත්ථි මාතා, නත්ථිපිතාතියතසු

කතකම්මානං ඵ ං පටික්ඛිපති. නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකාතිකම්මයහතුකං

උපපත්තිං පටික්ඛිපති. නත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා…යප.…

පයවයදන්තීති ඉධය ොකපරය ොයක පස්සිතුං අභිඤ්ඤාපටි ාභාය පටිපදං

පටික්ඛිපති. ඉධ පාළියං පන නත්ථි දින්නන්ති වත්ථූති නත්ථි දින්නන්ති

වුච්චමානං දානං, තස්සා දිට්ඨියාවත්ථූතිඅත්යථො. එවංවායදො මිච්ඡාතිඑවං
නත්ථිදින්නන්තිවායදොවචනංමිච්ඡාවිපරීයතොතිඅත්යථො. 

මිච්ඡාදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සක්කායදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

137. සක්කාෙදිට්ඨි පන අත්තානුදිට්ඨියයව, අඤ්ඤත්ථ 

ආගතපරියායවචනදස්සනත්ථංවුත්තාතියවදිතබ්බා. 

සක්කායදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සස්සතදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

138. සක්කාෙවත්ථුකාෙ සස්සතදිට්ඨිොති කම්මධාරයසමායසො. 

රූපවන්තං වා අත්තානන්තිආදීනං පන්නරසන්නං වචනානං අන්යත 

සමනුපස්සතීති සම්බන්යධො කාතබ්යබො, පායඨො වා. අඤ්ඤථා හි න

ඝටීයතීති. එවං ‘‘රූපවන්තං වා අත්තානං සමනුපස්සතී’’ති එකයමව
දස්යසත්වායසසාචුද්දස සංඛිත්තා. 

සස්සතදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. උච්යඡදදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

139. සක්කාෙවත්ථුකාෙ උච්යඡදදිට්ඨිො එවං ‘‘රූපං අත්තයතො
සමනුපස්සතී’’තිඑකයමව දස්යසත්වායසසාචතස්යසොසංඛිත්තා. 

උච්යඡදදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

15 
පටුන 

7. අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

140. අන්තග්ගාහිකාෙ දිට්ඨිො පඨමවායර ආකාරපුච්ඡා. දුතියය

ආකාරගහණං. තතියය ආකාරවිස්සජ්ජනං. තත්ථ යලොයකොති අත්තා. යසො

අන්යතොති අඤ්ඤමඤ්ඤපටිපක්යඛසු සස්සතුච්යඡදන්යතසු සස්සතග්ගායහ

සස්සතන්යතො, අසස්සතග්ගායහ උච්යඡදන්යතො. පරිත්තං ඔකාසන්ති

සුප්පමත්තංවාසරාවමත්තංවාඛුද්දකංඨානං. නීලකයතොඵරතීතිනී න්ති

ආරම්මණං කයරොති. අෙං යලොයකොති අත්තානං සන්ධාය වුත්තං. 

පරිවටුයමොති සමන්තයතො පරිච්යඡදවා. අන්තසඤ්ඤීති අන්තවාතිසඤ්ඤී.

අන්යතො අස්ස අත්ථීති අන්යතොති ගයහතබ්බං. ෙං ඵරතීති යං කසිණරූපං

ඵරති. තං වත්ථු යචව යලොයකො චාති තං කසිණරූපං ආරම්මණඤ්යචව

ආය ොකියට්යඨන ය ොයකො ච. යෙන ඵරතීති යයන චිත්යතන ඵරති. යසො

අත්තා යචව යලොයකො චාති අත්තානමයපක්ඛිත්වා පුල්ලිඞ්ගං කතං, තං
චිත්තං අත්තා යචව ආය ොකනට්යඨන ය ොයකො චාති වුත්තං යහොති. 

අන්තවාති අන්යතො. ඔකාසකයතො ඵරතීති ආය ොකකසිණවයසන
යතයජොකසිණවයසන ඔදාතකසිණවයසන වා ඔභායසොති ඵරති. නී ාදීනං
පඤ්චන්නං පභස්සරකසිණානංයයව ගහිතත්තා
පථවීආයපොවායයොකසිණවයසනඅත්තාභිනියවයසොනයහොතීති ගයහතබ්බං. 

විපුලං ඔකාසන්ති ඛ මණ්ඩ මත්තාදිවයසන මහන්තං ඨානං. 

අනන්තවාති වුද්ධඅනන්තවා. අපරිෙන්යතොති වුද්ධඅපරියන්යතො. 

අනන්තසඤ්ඤීති අනන්යතොතිසඤ්ඤී. තං ජීවන්ති යසො ජීයවො.

ලිඞ්ගවිපල් ායසො කයතො. ජීයවොති ච අත්තා එව. රූපාදීනි පඤ්චපි

පරිවටුමට්යඨන සරීරං. ජීවං න සරීරන්ති අත්තසඞ්ඛායතො ජීයවො

රූපසඞ්ඛාතංසරීරංනයහොති.එසනයයොයවදනාදීසු. තථාගයතොතිසත්යතො.

අරහන්ති එයක. පරං මරණාති මරණයතො උද්ධං, පරය ොයකති අත්යථො. 

රූපං ඉයධව මරණධම්මන්ති අත්තයනො පාකටක්ඛන්ධසීයසන

පඤ්චක්ඛන්ධග්ගහණං, තං ඉමස්මිංයයව ය ොයක නස්සනපකතිකන්ති

අත්යථො. යසසක්ඛන්යධසුපි එයසව නයයො. කාෙස්ස යභදාති
ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාතස්ස කායස්ස යභදයතො පරං. ඉමිනා වචයනන ‘‘පරං

මරණා’’ති එතස්ස උද්යදසස්ස අත්යථො වුත්යතො. යහොතිපීතිආදීසු යහොතීති 

මූ පදං.චතූසුපිඅපි-සද්යදොසමුච්චයත්යථො. තිට්ඨතීති සස්සතත්තාතිට්ඨති, 

නචවතීතිඅත්යථො.‘‘යහොතී’’තිපදස්සවාඅත්ථවියසසනත්ථං ‘‘තිට්ඨතී’’ති 

පදංවුත්තන්තියවදිතබ්බං. උප්පජ්ජතීතිඅණ්ඩජජ ාබුජයයොනිපයවසවයසන

උප්පජ්ජති නාම, නිබ්බත්තතීති සංයසදජඔපපාතිකයයොනිපයවසවයසන

නිබ්බත්තති නාමාති අත්ථයයොජනා යවදිතබ්බා. උච්ඡිජ්ජතීති

පබන්ධාභාවවයසන. විනස්සතීති භඞ්ගවයසන. න යහොති පරං මරණාති

පුරිමපදානංඅත්ථවිවරණං, චුතියතොඋද්ධංනවිජ්ජතීතිඅත්යථො. යහොතිචන

චයහොතීතිඑකච්චසස්සතිකානංදිට්ඨි, එයකනපරියායයන යහොති, එයකන

පරියායයනනයහොතීතිඅත්යථො.ජීවභායවනයහොති, පුබ්බජීවස්සඅභායවන
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න යහොතීතිවුත්තංයහොති. යනවයහොතිනනයහොතීති අමරාවික්යඛපිකානං

දිට්ඨි, යහොතීති ච යනව යහොති, න යහොතීති ච න යහොතීති අත්යථො. 
අනුවාදභයා මුසාවාදභයා ච මන්දත්තා යමොමූහත්තා ච පුබ්බවුත්තනයස්ස 

පටික්යඛපමත්තංකයරොති. ඉයමහිපඤ්ඤාසාෙආකායරහීති යථාවුත්තානං
දසන්නංපඤ්චකානංවයසනපඤ්ඤාසායආකායරහීති. 

අන්තග්ගාහිකාදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පුබ්බන්තානුදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

141. පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨීසු සස්සතංවදන්තීති සස්සතවාදා. අථවා

වදන්තිඑයතනාතිවායදො, දිට්ඨිගතස්යසතං අධිවචනං. සස්සතන්තිවායදොපි

සස්සතයයොයගනසස්සයතො, සස්සයතොවායදොඑයතසන්ති සස්සතවාදා.තථා

එකච්චං සස්සතන්ති වායදො එකච්චසස්සයතො, යසො එයතසං අත්ථීති 

එකච්චසස්සතිකා. තථා අන්තවා, අනන්තවා, අන්තවා ච අනන්තවා ච, 

යනවන්තවානානන්තවාතිපවත්යතොවායදොඅන්තානන්යතො, යසොඑයතසං

අත්ථීති අන්තානන්තිකා. න මරතීති අමරා. කා සා? ‘‘එවම්පි යම

යනො’’තිආදිනා (දී.නි.1.62-63) නයයනපරියන්තරහිතස්ස දිට්ඨිගතිකස්ස

දිට්ඨියචවවාචාච. විවියධොයඛයපොවික්යඛයපො, අමරායදිට්ඨියා, වාචායවා

වික්යඛයපො අමරාවික්යඛයපො, යසො එයතසං අත්ථීති අමරාවික්යඛපිකා. 

අපයරො නයයො – අමරා නාම මච්ඡජාති, සා උම්මුජ්ජනනිමුජ්ජනාදිවයසන

උදයක සන්ධාවමානා ගයහතුං න සක්කා යහොති, එවයමවං අයම්පි වායදො

ඉයතොචියතොචසන්ධාවති, ගාහංන උපගච්ඡතීතිඅමරාවික්යඛයපොතිවුච්චති, 

යසො එයතසං අත්ථීති අමරාවික්යඛපිකා. අධිච්චසමුප්පන්යනොති 

අකාරණසමුප්පන්යනො අත්තාචය ොයකොචාතිදස්සනංඅධිච්චසමුප්පන්නං, 

තංඑයතසංඅත්ථීති අධිච්චසමුප්පන්නිකා. 

පුබ්බන්තානුදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අපරන්තානුදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

142. සඤ්ඤං වදන්තීති සඤ්ඤීවාදා. අසඤ්ඤංවදන්තීති අසඤ්ඤීවාදා. 

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං වදන්තීති යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදා. අථ වා

සඤ්ඤීති පවත්යතො වායදො සඤ්ඤීවායදො, යසො යයසං අත්ථීති යත

සඤ්ඤීවාදා, තථා අසඤ්ඤීවාදා, යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදා ච. උච්යඡදං

වදන්තීති උච්යඡදවාදා. දිට්ඨධම්යමොති පච්චක්ඛධම්යමො, තත්ථ තත්ථ
පටි ද්ධඅත්තභාවස්යසතං අධිවචනං. දිට්ඨධම්යම නිබ්බානං

දිට්ඨධම්මනිබ්බානං, ඉමස්මිංයයවඅත්තභායවදුක්ඛවූපසයමොතිඅත්යථො, තං 

වදන්තීති දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදා. ඉමස්මිං පනත්යථ විත්ථාරියමායන
සාට්ඨකථං සක ං බ්රහ්මජා සුත්තං වත්තබ්බං යහොති. එවඤ්ච සති 

අතිපපඤ්යචො යහොතීති න විත්ථාරියතො. තදත්ථියකහි තං අයපක්ඛිත්වා
ගයහතබ්යබො. 
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අපරන්තානුදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10-12. සඤ්යඤොජනිකාදිදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

143. යස්මා සඤ්යඤොජනිකා දිට්ඨි සබ්බදිට්ඨිසාධාරණා, තස්මා තස්සා 
සබ්බදිට්ඨිසඤ්යඤොජනත්තා සබ්බදිට්ඨිසාධාරයණො අත්යථො නිද්දිට්යඨො.
යසොයහට්ඨා වුත්තදිට්ඨිපරියුට්ඨානායනව. 

144. මානවිනිබන්ධදිට්ඨීසු චක්ඛු අහන්ති අභිනියවසපරාමායසොති 
මානපුබ්බයකො අභිනියවසපරාමායසො. න හි දිට්ඨි මානසම්පයුත්තා යහොති.

යතයනවච මානවිනිබන්ධාතිවුත්තං, මානපටිබන්ධාමානමූ කාතිඅත්යථො. 

145. චක්ඛු මමන්ති අභිනියවසපරාමායසොති එත්ථාපි එයසව නයයො.

එත්ථපන ‘‘මමා’’තිවත්තබ්යබ‘‘මම’’න්තිඅනුනාසිකාගයමොයවදිතබ්යබො.
‘‘අහ’’න්ති මානවිනිබන්ධාය රූපාදීනිපි අජ්ඣත්තිකායනව. න හි
කසිණරූපං විනා බාහිරානි ‘‘අහ’’න්ති ගණ්හාති. ‘‘මම’’න්ති 

මානවිනිබන්ධාය පන බාහිරානිපි  බ්භන්ති. බාහිරානිපි හි ‘‘මම’’න්ති

ගණ්හාති. යස්මා පන දුක්ඛා යවදනා අනිට්ඨත්තා මානවත්ථු න යහොති, 
තස්මාඡයවදනාතාසං මූ පච්චයාඡඵස්සාචනගහිතා.සඤ්ඤාදයයොපන
ඉධපච්ඡින්නත්තානගහිතාති යවදිතබ්බා. 

සංයයොජනිකාදිදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. අත්තවාදපටිසංයුත්තදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

146. අත්තවාදපටිසංයුත්තා දිට්ඨි අත්තානුදිට්ඨියයව. අත්තාති වායදන 

පටිසංයුත්තත්තාපුනඑවංවුත්තා. 

අත්තවාදපටිසංයුත්තදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. ය ොකවාදපටිසංයුත්තදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

147. අත්තා ච යලොයකො චාති යසො එව අත්තා ච ආය ොකනට්යඨන

ය ොයකො චාති අත්යථො. සස්සයතොති සස්සතවාදානං දිට්ඨි. අසස්සයතොති

උච්යඡදවාදානං. සස්සයතො ච අසස්සයතො චාතිඑකච්චසස්සතිකානං. යනව

සස්සයතො නාසස්සයතොති අමරාවික්යඛපිකානං. අන්තවාති
පරිත්තකසිණ ාභීනං තක්කිකානඤ්ච නිගණ්ඨාජීවිකානඤ්ච. අථ වා

උච්යඡදවාදියනො ‘‘සත්යතො ජාතියා පුබ්බන්තවා, මරයණනඅපරන්තවා’’ති
වදන්ති. අධිච්චසමුප්පන්නිකා ‘‘සත්යතො ජාතියා පුබ්බන්තවා’’ති වදන්ති. 

අනන්තවාති අප්පමාණකසිණ ාභීනං. සස්සතවාදියනො පන

‘‘පුබ්බන්තාපරන්තා නත්ථි, යතන අනන්තවා’’ති වදන්ති. 
අධිච්චසමුප්පන්නිකා‘‘අපරන්යතනඅනන්තවා’’තිවදන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

18 
පටුන 

අන්තවා ච අනන්තවා චාති උද්ධමයධො අවඩ්ඪිත්වා තිරියං

වඩ්ඪිතකසිණානං. යනවඅන්තවානඅනන්තවාතිඅමරාවික්යඛපිකානං. 

ය ොකවාදපටිසංයුත්තදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

15-16. භවවිභවදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනා 

148. භවවිභවදිට්ඨීනං යථාවුත්තදිට්ඨියතොවිසුංඅභිනියවසාභාවයතො විසුං
නිද්යදසං අකත්වා යථාවුත්තදිට්ඨීනංයයව වයසන ‘‘ඔලීයනං
අතිධාවන’’න්ති එයකකං ආකාරං නිද්දිසිතුං පුච්ඡං අකත්වා ච 

ඔලීෙනාභිනියවයසො භවදිට්ඨි, අතිධාවනාභිනියවයසො විභවදිට්ඨීති ආහ.
තත්ථ‘‘භවනියරොධායධම්යමයදසියමායන චිත්තංනපක්ඛන්දතී’’ති(ඉතිවු.

49) වුත්තඔලීයනාභිනියවයසො, සස්සතසඤ්ඤාය නිබ්බානයතො
සඞ්යකොචනාභිනියවයසොති අත්යථො. ‘‘භයවයනව යඛො පයනයක
අට්ටීයමානා හරායමානා ජිගුච්ඡමානා විභවං අභිනන්දන්තී’’ති

වුත්තඅතිධාවනාභිනියවයසො, උච්යඡදසඤ්ඤාය
නියරොධගාමිනිපටිපදාතික්කමනාභිනියවයසොතිඅත්යථො. 

ඉදානි තාව භවවිභවදිට්ඨියයො සබ්බදිට්ඨීසු යයොයජත්වා දස්යසතුං 

අස්සාදදිට්ඨිොතිආදිමාහ.තත්ථයස්මාඅස්සාදදිට්ඨිකා සස්සතංවාඋච්යඡදං

වා නිස්සාය ‘‘නත්ථි කායමසු යදොයසො’’ති ගණ්හන්ති, තස්මා 

පඤ්චතිංසාකාරාපිඅස්සාදදිට්ඨියයො සිොභවදිට්ඨියෙො, සිො විභවදිට්ඨියෙොති
වුත්තා.තත්ථයස්මාඑයකකාපිදිට්ඨියයොසස්සතග්ගාහවයසන භවදිට්ඨියයො

භයවයයං, උච්යඡදග්ගාහවයසන විභවදිට්ඨියයො භයවයයන්ති අත්යථො. 

අත්තානුදිට්ඨියා රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, යවදනං… සඤ්ඤං…
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සතීති පඤ්චසු රූපාදියතො
අත්තයනො අනඤ්ඤත්තා යතසු උච්ඡින්යනසු අත්තා උච්ඡින්යනොති

ගහණයතො පඤ්ච විභවදිට්ඨියෙොති වුත්තං. යසයසසු පඤ්චදසසු ඨායනසු

රූපාදියතොඅත්තයනොඅඤ්ඤත්තායතසුඋච්ඡින්යනසුපි ‘‘අත්තාසස්සයතොති

ගහණයතො පන්නරසභවදිට්ඨියෙොති වුත්තං. 

මිච්ඡාදිට්ඨියා ‘‘සබ්බාව තා විභවදිට්ඨියයො’’ති උච්යඡදවයසන 
පවත්තත්තා අන්තවානන්තවාදිට්ඨීසු
පරිත්තාරම්මණඅප්පමාණාරම්මණඣාන ාභියනො දිබ්බචක්ඛුනා රූපධාතුයා
චවිත්වා සත්යත අඤ්ඤත්ථ උපපන්යන පස්සිත්වා භවදිට්ඨිං අපස්සිත්වා

විභවදිට්ඨිං ගණ්හන්ති. තස්මා තත්ථ සිො භවදිට්ඨියෙො, සිො 

විභවදිට්ඨියෙොති වුත්තං. යහොතිචනචයහොතීතිඑත්ථ යහොතිචාතිභවදිට්ඨි, 

නචයහොතීති විභවදිට්ඨි. යනවයහොතිනනයහොතීතිඑත්ථ යනවයහොතීති

විභවදිට්ඨි, නනයහොතීති භවදිට්ඨි.තස්මාතත්ථ‘‘සියා’’තිවුත්තං. 
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පුබ්බන්තානුදිට්ඨියා එකච්චසස්සතිකා සස්සතඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති, 
අසස්සතඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති. තස්මා සා භවදිට්ඨි ච විභවදිට්ඨි ච යහොති.

චත්තායරොඅන්තානන්තිකාඅන්තානන්තංඅත්තානංපඤ්ඤයපන්ති. තස්මා
සාඅත්තානුදිට්ඨිසදිසාභවදිට්ඨිචවිභවදිට්ඨිච. චත්තායරොඅමරාවික්යඛපිකා

භවදිට්ඨිංවා විභවදිට්ඨිංවානිස්සායවාචාවික්යඛපං ආපජ්ජන්ති, අවයසසා

පන භවදිට්ඨියයොව. තස්මා යත යත සන්ධාය ‘‘සියා’’ති වුත්තං.

අපරන්තානුදිට්ඨියා සත්ත උච්යඡදවාදා විභවදිට්ඨියයො, අවයසසා
භවදිට්ඨියයො. තස්මා යත යත සන්ධාය ‘‘සියා’’ති වුත්තං. 
සඤ්යඤොජනිකදිට්ඨියා සබ්බදිට්ඨීනං වයසන ‘‘සියා’’ති වුත්තං. අහන්ති 
මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා චක්ඛාදීනං අහන්ති ගහිතත්තා යතසං විනායස

අත්තා විනට්යඨො යහොතීති සබ්බාව තා විභවදිට්ඨියෙොති වුත්තං. 
අත්තානුදිට්ඨියයො විය මමන්ති මානවිනිබන්ධාය දිට්ඨියා චක්ඛාදියතො

අත්තයනො අඤ්ඤත්තායතසංවිනායසපිඅත්තානවිනස්සතීති සබ්බාවතා 

භවදිට්ඨියෙොතිවුත්තං.ය ොකවාදපටිසංයුත්තායදිට්ඨියා ‘‘සස්සයතොඅත්තා

ච ය ොයකොචා’’තිආදිනා(පටි.ම.1.147) නයයනවුත්තත්තාභවවිභවදිට්ඨි
පාකටායයව. එත්තාවතා අස්සාදදිට්ඨාදිකා විභවදිට්ඨිපරියයොසානා යසොළස
දිට්ඨියයොතීණිසතඤ්ච දිට්ඨාභිනියවසානිද්දිට්ඨායහොන්ති.අත්තානුදිට්ඨිච
සක්කායදිට්ඨි ච අත්තවාදපටිසඤ්ඤුත්තා දිට්ඨි ච අත්ථයතො එකා
පරියායයන තිවිධා වුත්තා. සඤ්යඤොජනිකා පන දිට්ඨි අවත්ථායභයදන
සබ්බාපිදිට්ඨියයොයහොන්ති. 

ඉදානි සබ්බාව තා දිට්ඨියෙො අස්සාදදිට්ඨියෙොතිආදි අඤ්යඤන

පරියායයන යථායයොගං දිට්ඨිසංසන්දනා. තත්ථ සබ්බාව තා දිට්ඨියෙොති
යථාවුත්තා අනවයසසා දිට්ඨියයො. දිට්ඨිරාගරත්තත්තා

තණ්හාස්සාදනිස්සිතත්තා ච අස්සාදදිට්ඨියෙො, අත්තසියනහානුගතත්තා 

අත්තානුදිට්ඨියෙො, විපරීතදස්සනත්තා මිච්ඡාදිට්ඨියෙො, ඛන්ධවත්ථුකත්තා 

සක්කාෙදිට්ඨියෙො, එයකකස්ස අන්තස්ස ගහිතත්තා අන්තග්ගාහිකා

දිට්ඨියෙො, අනත්ථසංයයොජනිකත්තා සඤ්යඤොජනිකා දිට්ඨියෙො, 

අත්තවායදන යුත්තත්තා අත්තවාදපටිසංයුත්තා දිට්ඨියෙොති ඉමා සත්ත

දිට්ඨියයො සබ්බදිට්ඨිසඞ්ගාහිකා, යසසා පන නව දිට්ඨියයො න
සබ්බදිට්ඨිසඞ්ගාහිකා. 

ඉදානි විත්ථාරයතො වුත්තා සබ්බාව තා දිට්ඨියයො ද්වීසුයයව දිට්ඨීසු

සඞ්ඛිපිත්වා සත්තානං දිට්ඨිද්වයනිස්සයං දස්යසන්යතො භවඤ්ච

දිට්ඨින්තිගාථමාහ.සබ්බාපිහිතාදිට්ඨියයොභවදිට්ඨී වායහොන්තිවිභවදිට්ඨී

වා. භවඤ්ච දිට්ඨිං විභවඤ්ච දිට්ඨින්ති එත්ථ පන ච-සද්යදො දිට්ඨියමව

සමුච්චියනොති, න නිස්සයං. න හි එයකො භවවිභවදිට්ඨිද්වයං නිස්සයති.
යථාහ – ‘‘ඉති භවදිට්ඨිසන්නිස්සිතා වා සත්තා යහොන්ති

විභවදිට්ඨිසන්නිස්සිතා වා’’ති (පටි. ම. 1.113). තක්කිකාති තක්යකන
වදන්තීති තක්කිකා. යත හි දිට්ඨිගතිකා සභාවපටියවධපඤ්ඤාය අභාවා



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 
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යකව ං තක්යකන වත්තන්ති. යයපි චඣාන ාභියනො අභිඤ්ඤා ාභියනො

වා දිට්ඨිං ගණ්හන්ති, යතපි තක්යකත්වා ගහණයතො තක්කිකා එව. 

නිස්සිතායසතිනිස්සිතාතිඅත්යථො.එකයමවපදං, ‘‘යස’’ති නිපාතමත්තංවා. 

යතසංනියරොධම්හිනහත්ථි ඤාණන්තිදිට්ඨිනිස්සයස්සකාරණවචනයමතං.

සක්කායදිට්ඨිනියරොයධනිබ්බායන යස්මායතසංඤාණංනත්ථි, තස්මාඑතං
දිට්ඨිද්වයංනිස්සිතාතිඅත්යථො. ‘‘නහි අත්ථිඤාණ’’න්තිඑත්ථහි-කායරො

කාරයණොපයදයසනිපායතො. ෙත්ථාෙංයලොයකො විපරීතසඤ්ඤීතියත්ථසුයඛ

නියරොධම්හි අයං සයදවයකො ය ොයකො ‘‘දුක්ඛ’’මිති විපරීතසඤ්ඤී යහොති, 
තස්මිං නියරොධම්හි න හත්ථි ඤාණන්ති සම්බන්යධො. දුක්ඛමිති 

විපරීතසඤ්ඤතායඉදංසුත්තං– 

‘‘රූපාසද්දාරසාගන්ධා, ඵස්සාධම්මාචයකව ා; 

ඉට්ඨාකන්තාමනාපාච, යාවතත්ථීතිවුච්චති. 

‘‘සයදවකස්සය ොකස්ස, එයතයවොසුඛසම්මතා; 

යත්ථයචයතනිරුජ්ඣන්ති, තංයනසංදුක්ඛසම්මතං. 

‘‘සුඛන්තිදිට්ඨමරියයහි, සක්කායස්සුපයරොධනං; 

පච්චනීකමිදංයහොති, සබ්බය ොයකනපස්සතං. 

‘‘යං පයරසුඛයතොආහු, තදරියාආහුදුක්ඛයතො; 

යංපයරදුක්ඛයතොආහු, තදරියාසුඛයතොවිදූ. 

‘‘පස්සධම්මංදුරාජානං, සම්පමූළ්යහත්ථවිද්දසු; 

නිවුතානංතයමොයහොති, අන්ධකායරොඅපස්සතං. 

‘‘සතඤ්ච විවටංයහොති, ආය ොයකොපස්සතාමිව; 

සන්තියකනවිජානන්ති, මගාධම්මස්සයකොවිදා. 

‘‘භවරාගපයරයතහි, භවයසොතානුසාරිභි; 

මාරයධයයානුපන්යනහි, නායංධම්යමොසුසම්බුයධො. 

‘‘යකො නුඅඤ්ඤත්රඅරියයභි, පදං සම්බුද්ධුමරහති; 

යං පදං සම්මදඤ්ඤාය, පරිනිබ්බන්ති අනාසවා’’ති. (සු. නි. 764-

771); 

149. ඉදානි සබ්බාසං දිට්ඨීනං දිට්ඨිද්වයභාවං දිට්ඨිසමුග්ඝාතකඤ්ච

සම්මාදිට්ඨිං සුත්තයතො දස්යසතුකායමො, ද්වීහි භික්ඛයවති සුත්තං ආහරි. 

තත්ථ යදවාති බ්රහ්මායනොපි වුච්චන්ති. ඔලීෙන්තීති සඞ්කුචන්ති. 

අතිධාවන්තීති අතික්කමිත්වාගච්ඡන්ති. චක්ඛුමන්යතොතිපඤ්ඤවන්යතො. ච-

සද්යදො අතියරකත්යථො. භවාරාමාති භයවො ආරායමො අභිරමට්ඨානං 
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එයතසන්ති භවාරාමා. භවරතාති භයව අභිරතා. භවසම්මුදිතාති භයවන

සන්තුට්ඨා. යදසිෙමායනති තථාගයතන වා තථාගතසාවයකන වා

යදසියමායන. නපක්ඛන්දතීතිධම්මයදසනංවාභවනියරොධංවානපවිසති. 

නපසීදතීතිතත්ථපසාදංනපාපුණාති. න සන්තිට්ඨතීති තත්ථනපතිට්ඨාති. 

නාධිමුච්චතීතිතත්ථඝනභාවංනපාපුණාති.එත්තාවතාසස්සතදිට්ඨි වුත්තා. 

අට්ටීෙමානාති දුක්ඛං පාපුණමානා. හරාෙමානාති  ජ්ජං පාපුණමානා. 

ජිගුච්ඡමානාතිජිගුච්ඡංපාපුණමානා. විභවං අභිනන්දන්තීතිඋච්යඡදංපටිච්ච

තුස්සන්ති, උච්යඡදං පත්ථයන්තීති වා අත්යථො. කිරාති අනුස්සවනත්යථ

නිපායතො. යභොති ආ පනයමතං. සන්තන්ති නිබ්බුතං. පණීතන්ති

දුක්ඛාභාවයතො පණීතං, පධානභාවං නීතන්ති වා පණීතං. ොථාවන්ති
යථාසභාවං.එත්තාවතාඋච්යඡදදිට්ඨි වුත්තා. 

ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. භූතන්ති යහතුයතො සඤ්ජාතං

ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාතං දුක්ඛං. භූතයතො පස්සතීති ඉදං භූතං දුක්ඛන්ති

පස්සති. නිබ්බිදාොති විපස්සනත්ථාය. විරාගාොති අරියමග්ගත්ථාය. 

නියරොධාොති නිබ්බානත්ථාය. පටිපන්යනො යහොතීති තදනුරූපං පටිපදං

පටිපන්යනො යහොති. එවං පස්සන්තීති ඉමිනා පකායරන පුබ්බභායග

ය ොකියඤායණන, පටියවධකාය  ය ොකුත්තරඤායණන පස්සන්ති.
එත්තාවතාසම්මාදිට්ඨිවුත්තා. 

ඉදානි ද්වීහිගාථාහිතස්සා සම්මාදිට්ඨියාආනිසංසංදස්යසති.තත්ථ යෙො

භූතංභූතයතො දිස්වාති දුක්ඛං පරිඤ්ඤාභිසමයයනඅභිසයමත්වාති අත්යථො. 

භූතස්ස ච අතික්කමන්ති නියරොධං සච්ඡිකිරියාභිසමයයන අභිසයමත්වාති

අත්යථො. ෙථාභූයතධිමුච්චතීති මග්ගභාවනාභිසමයවයසන යථාසභායව

නියරොයධ ‘‘එතං සන්තං, එතං පණීත’’න්ති අධිමුච්චති. භවතණ්හා

පරික්ඛොති සමුදයස්ස පහායනනාති අත්යථො. අසතිපි යචත්ථ සච්චානං
නානාභිසමයත්යත‘‘දිස්වා’’තිපුබ්බකාලිකවචනං සද්ධිංපුබ්බභාගපටිපදාය
යවොහාරවයසන වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. න හි පුබ්බං පස්සිත්වා පච්ඡා
අධිමුච්චති. චතුසච්චාභිසමයයො සමානකා යමව යහොති. සමානකාය පි වා

පුබ්බකාලිකානිපදානිභවන්තීතිනයදොයසො. ස යවතිඑකංයසනයසොඅරහං. 

භූතපරිඤ්ඤායතොති දුක්ඛං පරිඤ්ඤාතවා. වීතතණ්යහොති විගතතණ්යහො. 

භවාභයවති ඛුද්දයක ච මහන්යත ච භයව. වුද්ධිඅත්යථපි හි අ-කාරස්ස

සම්භවයතො අභයවොති මහාභයවො. යසො පන ඛුද්දකමහන්තභායවො

උපාදායුපාදාය යවදිතබ්යබො. අථවා භයවතිසස්සයත. අභයවති උච්යඡයද.

තදුභයයපි දිට්ඨිරාගාභායවන වීතතණ්යහො. භූතස්ස විභවාති වට්ටදුක්ඛස්ස

සමුච්යඡදා. නාගච්ඡති පුනබ්භවන්තිඅරහයතොපරිනිබ්බානංවුත්තං. 

150. තයෙො පුග්ගලාතිආදි මිච්ඡාදිට්ඨිකගරහණත්ථං 
සම්මාදිට්ඨිකපසංසනත්ථං වුත්තං. තත්ථ විරූපභාවං පන්නා ගතා දිට්ඨි
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එයතසන්ති විපන්නදිට්ඨී. සුන්දරභාවං පන්නා ගතා දිට්ඨි එයතසන්ති 

සම්පන්නදිට්ඨී.තිත්ථියෙොතිතිත්ථංවුච්චතිදිට්ඨි, තංපටිපන්නත්තාතිත්යථ

සාධු, තිත්ථංයස්සඅත්ථීතිවාතිත්ථියයො. ඉයතොබහිද්ධා පබ්බජ්ජූපගයතො. 

තිත්ථිෙසාවයකොති යතසං දිට්ඨානුගතිමාපන්යනො ගහට්යඨො. යෙො ච

මිච්ඡාදිට්ඨියකොති තදුභයභාවං අනුපගන්ත්වා යාය කායචි දිට්ඨියා
මිච්ඡාදිට්ඨියකො. 

තථාගයතොතිසම්මාසම්බුද්යධො. පච්යචකබුද්යධොපිඑත්යථවසඞ්ගහියතො. 

තථාගතසාවයකොති මග්ගප්පත්යතො ඵ ප්පත්යතො ච. යෙො ච

සම්මාදිට්ඨියකොති තදුභයවිනිමුත්යතොය ොකියසම්මාදිට්ඨියාසම්මාදිට්ඨියකො. 

ගාථාසු යකොධයනොතියයො අභිණ්හංකුජ්ඣති, යසො. උපනාහීතිතයමව

යකොධං වඩ්යඪත්වා උපනන්ධනසීය ො. පාපමක්ඛීති  ාමකභූතමක්ඛවා. 

මාොවීති කතපාපපටිච්ඡාදනවා. වසයලොති හීනජච්යචො. විසුද්යධොති

ඤාණදස්සනවිසුද්ධියා විසුද්යධො. සුද්ධතං ගයතොති මග්ගඵ සඞ්ඛාතං

සුද්ධභාවං ගයතො. යමධාවීති පඤ්ඤවා. ඉමාය ගාථාය
ය ොකුත්තරසම්මාදිට්ඨිසම්පන්යනො එවයථොමියතො. 

විපන්නදිට්ඨියෙො සම්පන්නදිට්ඨියෙොති පුග්ග යවොහාරං පහාය

ධම්මයමව ගරහන්යතො යථොයමන්යතො ච ආහ. එතං මමාති

තණ්හාමඤ්ඤනවයසන දිට්ඨි. එයසොහමස්මීති මානමඤ්ඤනමූලිකා දිට්ඨි. 

එයසොයම අත්තාතිදිට්ඨිමඤ්ඤනයමව. 

එතං මමාති කා දිට්ඨීතිආදීහි තිස්සන්නං විපන්නදිට්ඨීනං විභාගඤ්ච 

ගණනඤ්චකා සඞ්ගහඤ්චපුච්ඡිත්වාවිස්සජ්ජනංකතං.තත්ථ කා දිට්ඨීති

අයනකාසු දිට්ඨීසු කතමා දිට්ඨීති අත්යථො. කතමන්තානුග්ගහිතාති

පුබ්බන්තාපරන්තසඞ්ඛාතකා ද්වයය කතයමන කාය න අනුග්ගහිතා, 
අනුබද්ධාති අත්යථො. යස්මා ‘‘එතං මමා’’ති පරාමසන්යතො ‘‘එතං මම 

අයහොසි, එවං මම අයහොසි, එත්තකං මම අයහොසී’’ති අතීතං වත්ථුං

අපදිසිත්වාපරාමසති, තස්මා පුබ්බන්තානුදිට්ඨි යහොති. පුබ්බන්තානුග්ගහිතා 

ච තා දිට්ඨියයො යහොන්ති. යස්මා ‘‘එයසොහමස්මී’’ති පරාමසන්යතො
‘‘ඉමිනාහංසීය නවා වයතනවාතයපනවා බ්රහ්මචරියයනවා එයසොස්මි

විසුජ්ඣිස්සාමී’’තිඅනාගතඵ ංඋපාදායපරාමසති, තස්මා අපරන්තානුදිට්ඨි 

යහොති. අපරන්තානුග්ගහිතා ච තා දිට්ඨියයො යහොන්ති. යස්මා ‘‘එයසො යම 
අත්තා’’තිපරාමසන්යතොඅතීතානාගතංඋපාදින්නසන්තතිංඋපාදාය‘‘එයසො

යම අත්තා’’ති පරාමසති, සක්කායදිට්ඨිවයසන ච පරාමසති, තස්මා

සක්කායදිට්ඨියහොති. පුබ්බන්තාපරන්තානුග්ගහිතා චතාදිට්ඨියයොයහොන්ති.

යස්මා පන සක්කායදිට්ඨිප්පමුඛායයව ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියයො යහොන්ති, 

සක්කායදිට්ඨිසමුග්ඝායතයනවචද්වාසට්ඨිදිට්ඨියයොසමුග්ඝාතංගච්ඡන්ති, 

තස්මා සක්කාෙදිට්ඨිප්පමුයඛන ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිගතානීති වුත්තා, 
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සක්කායදිට්ඨිප්පමුයඛන සක්කායදිට්ඨිද්වායරන ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිගතානි 
යහොන්තීති අත්යථො. සක්කායදිට්ඨිප්පමුඛානීති පායඨො සුන්දරතයරො.

සක්කායදිට්ඨි පමුඛාආදි එයතසන්තිසක්කායදිට්ඨිප්පමුඛානි.කානිතානි? 
ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිගතානි. 

‘‘කා දිට්ඨී’’ති පුච්ඡාය වීසතිවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි, වීසතිවත්ථුකා
සක්කායදිට්ඨීති විස්සජ්ජනං. ‘‘කති දිට්ඨියයො’’ති පුච්ඡාය 
සක්කායදිට්ඨිප්පමුඛානි ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිගතානීති විස්සජ්ජනං. සායයව පන
සක්කායදිට්ඨි ‘‘එයසො යම අත්තා’’ති වචනසාමඤ්යඤන අත්තානුදිට්ඨීති
වුත්තා.තස්සාවුත්තාය අත්තවාදපටිසඤ්ඤුත්තාදිට්ඨිපිවුත්තායයවයහොති. 

151. යෙ යකචි, භික්ඛයවතිආදිසුත්තාහරණං 
සම්පන්නදිට්ඨිපුග්ග සම්බන්යධන සම්පන්නදිට්ඨිපුග්ග විභාගදස්සනත්ථං

කතං. තත්ථ නිට්ඨං ගතාති මග්ගඤාණවයසන සම්මාසම්බුද්යධො භගවාති 

නිච්ඡයං ගතා, නිබ්යබමතිකාති අත්යථො. නිට්ඨාගතාති පායඨො සමාසපදං

යහොති, අත්යථොපන යසොයයව. දිට්ඨිසම්පන්නාතිදිට්ඨියාසුන්දරභාවංගතා. 

ඉධනිට්ඨාති ඉමිස්සා කාමධාතුයා පරිනිබ්බානං. ඉධ විහාෙනිට්ඨාති ඉමං
කාමභවං විජහිත්වා සුද්ධාවාසබ්රහ්මය ොයක පරිනිබ්බානං. 

සත්තක්ඛත්තුපරමස්සාති සත්තක්ඛත්තුංපරමා සත්තවාරපරමා භවූපපත්ති

අත්තභාවග්ගහණං අස්ස, තයතො පරං අට්ඨමං භවං නාදියතීති
සත්තක්ඛත්තුපරයමො. තස්ස සත්තක්ඛත්තුපරමස්ස යසොතාපන්නස්ස. 

යකොලංයකොලස්සාති කු යතො කු ං ගච්ඡතීති යකො ංයකොය ො.
යසොතාපත්තිඵ සච්ඡිකිරියයතො හි පට්ඨාය නීයච කුය  උපපත්ති නාම

නත්ථි, මහායභොගකුය සුයයව නිබ්බත්තතීති අත්යථො. තස්ස

යකො ංයකො ස්ස යසොතාපන්නස්ස. එකබීජිස්සාතිඛන්ධබීජංනාමකථිතං.

යස්ස හි යසොතාපන්නස්ස එකංයයව ඛන්ධබීජං අත්ථි, එකං

අත්තභාවග්ගහණං, යසොඑකබීජීනාම. තස්සඑකබීජිස්සයසොතාපන්නස්ස.
භගවතා ගහිතනාමවයසයනයවතානි එයතසං නාමානි. එත්තකඤ්හි ඨානං

ගයතො සත්තක්ඛත්තුපරයමො නාම යහොති, එත්තකං යකො ංයකොය ො, 
එත්තකං එකබීජීතිභගවතාඑයතසංනාමංගහිතං.භගවාහි‘‘අයංඑත්තකං

ඨානංගමිස්සති, අයං එත්තකංඨානංගමිස්සතී’’තිඤත්වායතසංතානිතානි
නාමානි අග්ගයහසි. මුදුපඤ්යඤො හි යසොතාපන්යනො සත්ත භයව

නිබ්බත්යතන්යතොසත්තක්ඛත්තුපරයමොනාම, මජ්ඣිමපඤ්යඤොපරං ඡට්ඨං

භවං නිබ්බත්යතන්යතො යකො ංයකොය ො නාම, තික්ඛපඤ්යඤො එකං භවං
නිබ්බත්යතන්යතො එකබීජී නාම. තං පයනතං යතසං
මුදුමජ්ඣිමතික්ඛපඤ්ඤතං පුබ්බයහතු නියයමති. ඉයම තයයොපි

යසොතාපන්නා කාමභවවයසන වුත්තා, රූපාරූපභයව පන බහුකාපි

පටිසන්ධියයොගණ්හන්ති. සකදාගාමිස්සාති පටිසන්ධිවයසනසකිංකාමභවං

ආගච්ඡතීති සකදාගාමී. තස්ස සකදාගාමිස්ස. දිට්යඨව ධම්යම අරහාති

ඉමස්මිංයයවඅත්තභායවඅරහා.අරහන්තිපි පායඨො. ඉධනිට්ඨාතිකාමභවං 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

24 
පටුන 

සංසරන්යතයයව සන්ධාය වුත්තං. රූපාරූපභයව උප්පන්නා පන අරියා 

කාමභයවනඋප්පජ්ජන්ති, තත්යථවපරිනිබ්බායන්ති. 

අන්තරාපරිනිබ්බායිස්සාති ආයුයවමජ්ඣස්ස අන්තරායයව
කිය සපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බායනයතො අන්තරාපරිනිබ්බායී. යසො පන

උප්පන්නසමනන්තරා පරිනිබ්බායී, ආයුයවමජ්ඣං අප්පත්වා පරිනිබ්බායී, 
ආයුයවමජ්ඣං පත්වා පරිනිබ්බායීති තිවියධො යහොති. තස්ස

අන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස අනාගාමියනො. උපහච්චපරිනිබ්බායිස්සාති
ආයුයවමජ්ඣං අතික්කමිත්වා වා කා කිරියං උපගන්ත්වා වා
කිය සපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බායන්තස්ස අනාගාමියනො. 

අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්සාතිඅසඞ්ඛායරනඅප්පයයොයගන අධිමත්තප්පයයොගං
අකත්වාව කිය සපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බායනධම්මස්ස අනාගාමියනො. 

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්සාති සසඞ්ඛායරන දුක්යඛන කසියරන 

අධිමත්තප්පයයොගංකත්වාවකිය සපරිනිබ්බායනනපරිනිබ්බායනධම්මස්ස

අනාගාමියනො. උද්ධංයසොතස්ස අකනිට්ඨගාමියනොති උද්ධංවාහිභායවන

උද්ධමස්ස තණ්හායසොතං වට්ටයසොතං වාති උද්ධංයසොයතො, උද්ධං වා

ගන්ත්වා පටි භිතබ්බයතො උද්ධමස්ස මග්ගයසොතන්ති උද්ධංයසොයතො, 
අකනිට්ඨං ගච්ඡතීති අකනිට්ඨගාමී. තස්ස උද්ධංයසොතස්ස
අකනිට්ඨගාමියනො අනාගාමිස්ස. අයං පන අනාගාමී චතුප්පයභයදො – යයො
අවිහයතො පට්ඨායචත්තායරොබ්රහ්මය ොයකයසොයධත්වාඅකනිට්ඨංගන්ත්වා

පරිනිබ්බායති, අයං උද්ධංයසොයතොඅකනිට්ඨගාමීනාම.යයොයහට්ඨාතයයො

බ්රහ්මය ොයක යසොයධත්වා සුදස්සීබ්රහ්මය ොයක ඨත්වා පරිනිබ්බායති, අයං
උද්ධංයසොයතොනඅකනිට්ඨගාමීනාම.යයො ඉයතොඅකනිට්ඨයමවගන්ත්වා

පරිනිබ්බායති, අයං න උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨගාමී නාම. යයො යහට්ඨා

චතූසු බ්රහ්මය ොයකසුතත්ථ තත්යථවපරිනිබ්බායති, අයංනඋද්ධංයසොයතො
නඅකනිට්ඨගාමීනාමාති. ඉයමපඤ්චඅනාගාමියනොසුද්ධාවාසංගයහත්වා
වුත්තා.අනාගාමියනොපනරූපරාගාරූපරාගානං අප්පහීනත්තාආකඞ්ඛමානා
යසසරූපාරූපභයවසුපි නිබ්බත්තන්ති. සුද්ධාවායස නිබ්බත්තා පන

අඤ්ඤත්ථ න නිබ්බත්තන්ති. අයවච්චප්පසන්නාති අරියමග්ගවයසන

ජානිත්වා බුජ්ඣිත්වා අච ප්පසායදන පසන්නා. යසොතාපන්නාති
අරියමග්ගයසොතංආපන්නා. ඉමිනාසබ්යබපිඅරියඵ ට්ඨාපුග්ග ාගහිතාති. 

භවවිභවදිට්ඨිනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සද්ධම්මප්පකාසිනියාපටිසම්භිදාමග්ගට්ඨකථාය 

දිට්ඨිකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. ආනාපානස්සතිකථා 
1. ගණනවාරවණ්ණනා 

152. ඉදානි දිට්ඨිකථානන්තරං කථිතාය ආනාපානස්සතිකථාය

අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා අනුප්පත්තා. අයඤ්හි ආනාපානස්සතිකථා
දිට්ඨිකථාය සුවිදිතදිට්ඨාදීනවස්ස මිච්ඡාදිට්ඨිම වියසොධයනන

සුවිසුද්ධචිත්තස්ස යථාභූතාවයබොධාය සමාධිභාවනා සුකරා යහොති, 
සබ්බසමාධිභාවනාසුච සබ්බසබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තානංයබොධිමූය ඉමිනාව
සමාධිනා සමාහිතචිත්තානං යථාභූතාවයබොධයතො අයයමව සමාධිභාවනා

පධානාති ච දිට්ඨිකථානන්තරං කථිතා. තත්ථ යසොළසවත්ථුකං

ආනාපානස්සතිසමාධිං භාවෙයතො සමධිකානි ද්යව ඤාණසතානි 

උප්පජ්ජන්තීති ඤාණගණනුද්යදයසො, අට්ඨ පරිපන්යථ ඤාණානීතිආදි

ඤාණගණනනිද්යදයසො, කතමානි අට්ඨ පරිපන්යථ ඤාණානීතිආදි. ඉමානි

එකවීසති විමුත්තිසුයඛ ඤාණානීතිපරියන්තං සබ්බඤාණානං

විත්ථාරනිද්යදයසො, අන්යත යසොළසවත්ථුකං ආනාපානස්සතිසමාධිං

භාවෙයතොතිආදිනිගමනන්තිඑවංතාව පාළිවවත්ථානංයවදිතබ්බං. 

තත්ථගණනුද්යදයසගණනවායරතාව යසොළසවත්ථුකන්තිදීඝංරස්සං

සබ්බකායපටිසංයවදීපස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරන්තිකායානුපස්සනාචතුක්කං, 
පීතිපටිසංයවදී සුඛපටිසංයවදී චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී පස්සම්භයං

චිත්තසඞ්ඛාරන්ති යවදනානුපස්සනාචතුක්කං, චිත්තපටිසංයවදී
අභිප්පයමොදයං චිත්තං සමාදහං චිත්තං වියමොචයං චිත්තන්ති 

චිත්තානුපස්සනාචතුක්කං, අනිච්චානුපස්සී විරාගානුපස්සී නියරොධානුපස්සී 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සීති ධම්මානුපස්සනාචතුක්කන්ති ඉයමසං චතුන්නං
චතුක්කානං වයසන යසොළස වත්ථූනි පතිට්ඨා ආරම්මණානි අස්සාති
යසොළසවත්ථුයකො. තං යසොළසවත්ථුකං. සමාසවයසන පයනත්ථ

විභත්තිය ොයපො කයතො. ආනන්ති අබ්භන්තරං පවිසනවායතො. අපානන්ති
බහිනික්ඛමනවායතො. යකචි පන විපරියායයන වදන්ති. අපානඤ්හි අයපතං

ආනයතොතිඅපානන්තිවුච්චති, නිද්යදයස(පටි.ම.1.160) පනනා-කාරස්ස
දීඝත්තමජ්ඣුයපක්ඛිත්වා ආපානන්ති. තස්මිං ආනාපායන සති

ආනාපානස්සති, අස්සාසපස්සාසපරිග්ගාහිකාය සතියා එතං අධිවචනං. 

ආනාපානස්සතියා යුත්යතො සමාධි, ආනාපානස්සතියං වා සමාධි

ආනාපානස්සතිසමාධි. භාවෙයතොති නිබ්යබධභාගියං භායවන්තස්ස. 

සමධිකානීතිසහඅධියකන වත්තන්තීතිසමධිකානි, සාතියරකානීතිඅත්යථො.

ම-කායරො පයනත්ථ පදසන්ධිකයරො. යකචි පන ‘‘සංඅධිකානී’’ති වදන්ති.

එවංසතිද්යවඤාණසතානියයවඅධිකානීතිආපජ්ජති, තංන යුජ්ජති.ඉමානි
හිවීසතිඅධිකානිද්යවඤාණසතානියහොන්තීති. 

පරිපන්යථඤාණානීති පරිපන්ථං ආරම්මණං කත්වා පවත්තඤාණානි.

තථා උපකායරඋපක්කියලයසඤාණානි.යවොදායන ඤාණානීතියවොදායති, 
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යතන චිත්තං පරිසුද්ධං යහොතීති යවොදානං. කිං තං? ඤාණං. 

‘‘යවොදානඤාණානී’’ති වත්තබ්යබ ‘‘සුතමයය ඤාණ’’න්තිආදීසු (පටි. ම.

මාතිකා 1.1; පටි. ම. 1.1) විය ‘‘යවොදායන ඤාණානී’’ති වුත්තං. සයතො

සම්පජායනො හුත්වාකයරොතීතිසයතොකාරී, තස්ස සයතොකාරිස්සඤාණානි.

නිබ්බිදාඤාණානීති නිබ්බිදාභූතානි ඤාණානි. නිබ්බිදානුයලොමඤාණානීති

නිබ්බිදාය අනුකූ ානි ඤාණානි. නිබ්බිදානුය ොමිඤාණානීතිපි පායඨො, 
නිබ්බිදානුය ොයමො එයතසං අත්ථීති නිබ්බිදානුය ොමීති අත්යථො. 

නිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණානීති නිබ්බිදාය පටිප්පස්සද්ධියං ඤාණානි. 

විමුත්තිසුයඛඤාණානීතිවිමුත්තිසුයඛන සම්පයුත්තානිඤාණානි. 

කතමානිඅට්ඨාතිආදීහිපරිපන්ථඋපකාරානං පටිපක්ඛවිපක්ඛයුග ත්තා

යතසු ඤාණානි සයහව නිද්දිට්ඨානි. කාමච්ඡන්දයනක්ඛම්මාදීනි යහට්ඨා

වුත්තත්ථානි. උපකාරන්ති ච ලිඞ්ගවිපල් ාසවයසනනපුංසකවචනං කතං. 

සබ්යබපි අකුසලා ධම්මාතිවුත්තාවයසසා යයයකචි අකුස ාධම්මා. තථා 

සබ්යබපිනිබ්යබධභාගියා කුසලා ධම්මා. ‘‘පරිපන්යථොඋපකාර’’න්තිචතං

තයදව අයපක්ඛිත්වා එකවචනං කතං. එත්ථ ච පරිපන්යථ ඤාණානි ච 

උපකායර ඤාණානි ච පුච්ඡිත්වා යතසං ආරම්මණායනව විස්සජ්ජිත්වා
යතයහව තානි විස්සජ්ජිතානි යහොන්තීති තදාරම්මණානි ඤාණානි

නිගයමත්වාදස්යසසි. උපක්කියලයසඤාණාදීසුපිඑයසවනයයො. 

ගණනවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. යසොළසඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

153. යසොළසහි ආකායරහීති උභයපක්ඛවයසන වුත්යතහි යසොළසහි

ඤාණයකොට්ඨායසහි. උදුචිතං චිත්තං සමුදුචිතන්ති උපචාරභූමියං චිත්තං

උද්ධංඋචිතං, සම්මාඋද්ධංඋචිතං, උපරූපරිකතපරිචයංසම්මාඋපරූපරි
කතපරිචයන්තිඅත්යථො.උදුජිතංචිත්තං සමුදුජිතන්තිපිපායඨො.උපරිභාවාය 

ජිතං, උපරිභාවකයරහි වා ඤායණහි ජිතං උදුජිතං. සමුදුජිතන්ති සමා

උපරිභාවාය, උපරිභාවකයරහි වා ඤායණහි ජිතං. සමාති යචත්ථ

විසමභාවපටික්යඛයපො. ඉමස්මිං පායඨ උ, දු-ඉති ද්යව ද්යව උපසග්ගා
යහොන්ති. උරූජිතං චිත්තං සම්මාරූජිතන්තිපි පායඨො. එත්ථාපි
ජිතත්යථොයයව. උරූ අරූති ඉදං පන නිපාතමත්තයමවාති වදන්ති. 

වීයණොපමට්ඨකථායතජ්ජිතංසුතජ්ජිතන්තිචඅත්යථොවුත්යතො, යසොඉධන

යුජ්ජති. එකත්යත සන්තිට්ඨතීති උපචාරභූමියං තාව

නානාරම්මණවික්යඛපාභායවන එකත්යතපතිට්ඨාති. නිෙයානාවරණට්යඨන

නීවරණාති එත්ථ අරතිපි සබ්යබපි අකුස ා ආවරණට්යඨන නීවරණාති

වුත්තා. නිෙයානාවරණට්යඨනාතිනියයානානංආගමනමග්ගපිදහනට්යඨන. 

නියයානවාරණට්යඨනාතිපි පායඨො, නියයානානං පටික්යඛපනට්යඨනාති

අත්යථො. යනක්ඛම්මං අරිොනං නිෙයානන්ති මග්ගට්ඨානං අරියානං 
නියයානසඞ්ඛාතස්ස අරියමග්ගස්ස යහතුත්තා ඵලූපචායරන අරියානං



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 
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නියයානං. යතන ච යහතුභූයතන මග්ගක්ඛයණ අරියා නියයන්ති
නිගච්ඡන්ති.යකචිපන‘‘නියයානන්ති මග්යගො’’තිවදන්ති.ඉධඋපචාරස්ස
අධිප්යපතත්තාමග්ගක්ඛයණචආය ොකසඤ්ඤාය සබ්බකුස ධම්මානඤ්ච 

අභාවා තං න යුජ්ජති. නිවුතත්තාති පටිච්ඡන්නත්තා. නප්පජානාතීති
පුග්ග වයසනවුත්තං. 

විසුද්ධචිත්තස්සාති උපචාරභූමියංයයව. ඛණිකසයමොධානාති
චිත්තක්ඛයණ චිත්තක්ඛයණ උප්පජ්ජනයතො ඛයණො එයතසං අත්ථීති

ඛණිකා, උපක්කිය සා, ඛණිකානං සයමොධායනො සමාගයමො පබන්යධො

ඛණිකසයමොධායනො. තස්මා ඛණිකසයමොධානා, උප්පජ්ජමානා

උපක්කිය සාඛණිකප්පබන්ධවයසනඛණිකපරම්පරාවයසන උප්පජ්ජන්ති, 

නඑකචිත්තක්ඛණවයසනාතිවුත්තංයහොති. 

යසොළසඤාණනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උපක්කිය සඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 
පඨමච්ඡක්කං 

154. පඨමච්ඡක්යක අස්සාසාදිමජ්ඣපරියෙොසානන්ති

අබ්භන්තරපවිසනවාතස්ස නාසිකග්ගං වා මුඛනිමිත්තං වා ආදි, හදයං

මජ්ඣං, නාභි පරියයොසානං. තං තස්ස ආදිමජ්ඣපරියයොසානං සතියා
අනුගච්ඡයතො යයොගිස්ස ඨානනානත්තානුගමයනන චිත්තං අජ්ඣත්තං

වික්යඛපං ගච්ඡති, තං අජ්ඣත්තවික්යඛපගතං චිත්තං එකත්යත

අසණ්ඨහනයතො සමාධිස්ස පරිපන්යථො. පස්සාසාදිමජ්ඣපරියෙොසානන්ති 

බහිනික්ඛමනවාතස්සනාභිආදි, හදයංමජ්ඣං, නාසිකග්ගංවා මුඛනිමිත්තං
වා බහිආකායසො වා පරියයොසානං. යයොජනා පයනත්ථ වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්බා. අස්සාසපටිකඞ්ඛනා නිකන්තිතණ්හාචරිොති 

‘‘නාසිකාවාතායත්තමිදං කම්මට්ඨාන’’න්ති සල් ක්යඛත්වා
ඔළාරියකොළාරිකස්ස අස්සාසස්ස පත්ථනාසඞ්ඛාතා නිකාමනා එව
තණ්හාපවත්ති.තණ්හාපවත්තියාසති එකත්යතඅසණ්ඨහනයතොසමාධිස්ස

පරිපන්යථො. පස්සාසපටිකඞ්ඛනා නිකන්තීති පුන අස්සාසපුබ්බකස්ස
පස්සාසස්ස පත්ථනාසඞ්ඛාතා නිකන්ති. යසසං වුත්තනයයයනව

යයොයජතබ්බං. අස්සායසනාභිතුන්නස්සාති අතිදීඝං අතිරස්සං වා අස්සාසං
කයරොන්තස්ස අස්සාසමූ කස්ස කායචිත්තකි මථස්ස සබ්භාවයතො යතන

අස්සායසන විද්ධස්ස පීළිතස්ස. පස්සාසපටිලායභ මුච්ඡනාති අස්සායසන
පීළිතත්තායයව පස්සායස අස්සාදසඤ්ඤයනො පස්සාසං පත්ථයයතො තස්මිං
පස්සාසපටි ායභරජ්ජනා.පස්සාසමූ යකපිඑයසවනයයො. 

වුත්තස්යසව අත්ථස්ස අනුවණ්ණනත්ථං වුත්යතසු ගාථාබන්යධසු 

අනුගච්ඡනාති අනුගච්ඡමානා. සතීති අජ්ඣත්තබහිද්ධාවික්යඛපයහතුභූතා

සති. වික්ඛිපති අයනන චිත්තන්ති වික්යඛයපො. යකො යසො? අස්සායසො.



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

28 
පටුන 

අජ්ඣත්තං වික්යඛයපො අජ්ඣත්තවික්යඛයපො, තස්ස ආකඞ්ඛනා 

අජ්ඣත්තවික්යඛපාකඞ්ඛනා, අසම්මාමනසිකාරවයසන
අජ්ඣත්තවික්යඛපකස්ස අස්සාසස්ස ආකඞ්ඛනාති වුත්තං යහොති. 

එයතයනව නයයන බහිද්ධාවික්යඛපපත්ථනා යවදිතබ්බා. යෙහීති යයහි

උපක්කිය යසහි. වික්ඛිප්පමානස්සාති වික්ඛිපියමානස්ස වික්යඛපං

ආපාදියමානස්ස. යනො ච චිත්තං විමුච්චතීති චිත්තං

අස්සාසපස්සාසාරම්මයණචනාධිමුච්චති, පච්චනීකධම්යමහිචනවිමුච්චති.

චිත්තංයනොචවිමුච්චතිපරපත්තියාචයහොන්තීති සම්බන්යධො. වියමොක්ඛං

අප්පජානන්තාති යසො වා අඤ්යඤො වා ආරම්මණාධිමුත්තිවියමොක්ඛඤ්ච 

පච්චනීකවිමුත්තිවියමොක්ඛඤ්ච එවං අප්පජානන්තා. පරපත්තිොති

පරපච්චයං පරසද්දහනං අරහන්ති, න අත්තපච්චක්ඛං ඤාණන්ති

‘‘පරපච්චයිකා’’ති වත්තබ්යබ ‘‘පරපත්තියා’’ති වුත්තං. අත්යථො පන
යසොයයව. 

දුතියච්ඡක්කං 

155. දුතියච්ඡක්යක නිමිත්තන්ති අස්සාසපස්සාසානං ඵුසනට්ඨානං.

අස්සාසපස්සාසා හි දීඝනාසිකස්ස නාසාපුටං ඝට්යටන්තා පවත්තන්ති, 
රස්සනාසිකස්ස උත්තයරොට්ඨං. යදි හි අයං යයොගී තං නිමිත්තයමව

ආවජ්ජති, තස්ස නිමිත්තයමවආවජ්ජමානස්ස අස්සායස චිත්තං විකම්පති, 

න පතිට්ඨාතීති අත්යථො. තස්ස තස්මිං චිත්යත අප්පතිට්ඨියත සමාධිස්ස

අභාවයතොතංවිකම්පනංසමාධිස්ස පරිපන්යථො.යදිඅස්සාසයමවආවජ්ජති, 

තස්ස චිත්තං අබ්භන්තරපයවසනවයසන වික්යඛපං ආවහති, නිමිත්යත න

පතිට්ඨාති, තස්මානිමිත්යත විකම්පති.ඉමිනානයයනයසයසසුපියයොජනා

කාතබ්බා.ගාථාසු වික්ඛිප්පයතතිවික්ඛිපීයතිවික්යඛපංආපාදීයති. 

තතියච්ඡක්කං 

156. තතියච්ඡක්යක අතීතානුධාවනං චිත්තන්ති ඵුසනට්ඨානං
අතික්කමිත්වා ගතං අස්සාසං වා පස්සාසං වා අනුගච්ඡමානං චිත්තං. 

වික්යඛපානුපතිතන්තිවික්යඛයපන අනුගතං, වික්යඛපංවාසයංඅනුපතිතං

අනුගතං. අනාගතපටිකඞ්ඛනං චිත්තන්ති ඵුසනට්ඨානං අප්පත්තං අස්සාසං

වාපස්සාසංවාපටිකඞ්ඛමානං පච්චාසීසමානංචිත්තං. විකම්පිතන්තිතස්මිං 

අප්පතිට්ඨායනයනව වික්යඛයපන විකම්පිතං. ලීනන්ති අතිසිථි වීරියතාදීහි

සඞ්කුචිතං. යකොසජ්ජානුපතිතන්ති කුසීතභාවානුගතං. අතිපග්ගහිතන්ති

අච්චාරද්ධවීරියතාදීහි අතිඋස්සාහිතං. උද්ධච්චානුපතිතන්ති

වික්යඛපානුගතං. අභිනතන්ති අස්සාදවත්ථූසු භුසං නතං අල්ලීනං. 

අපනතන්තිනිරස්සාදවත්ථූසුපතිහතං, තයතොඅපගතංවා, අපගතනතංවා, 

න තයතො අපගතන්ති අත්යථො. රාගානුපතිතන්ති එත්ථ 

අස්සාසපස්සාසනිමිත්තං මනසිකයරොයතො උප්පන්නපීතිසුයඛ වා පුබ්යබ 

හසිත පිතකීළිතවත්ථූසු වා රායගො අනුපතති. බයාපාදානුපතිතන්ති එත්ථ
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මනසිකායර නිරස්සාදගතචිත්තස්ස උප්පන්නයදොමනස්සවයසන වා පුබ්යබ

සමුදාචිණ්යණසු ආඝාතවත්ථූසු වා බයාපායදො අනුපතති. ගාථාසු න

සමාධිෙතීති න සමාහිතං යහොති. අධිචිත්තන්ති චිත්තසීයසන නිද්දිට්යඨො
අධියකොසමාධි. 

157. එත්තාවතා තීහි ඡක්යකහි අට්ඨාරස උපක්කිය යස නිද්දිසිත්වා
ඉදානියතසං උපක්කිය සානං සමාධිස්ස පරිපන්ථභාවසාධයනනආදීනවං

දස්යසන්යතොපුන අස්සාසාදිමජ්ඣපරියෙොසානන්තිආදිමාහ.තත්ථ කායෙොපි

චිත්තම්පි සාරද්ධා ච යහොන්තීති වික්යඛපසමුට්ඨානරූපානං වයසන

රූපකායයොපි, වික්යඛපසන්තතිවයසන චිත්තම්පි මහතා යඛොයභන ඛුභිතා

සදරථා ච යහොන්ති. තයතො මන්දතයරන ඉඤ්ජිතා කම්පිතා, තයතො

මන්දතයරන ඵන්දිතා චලිතා යහොන්ති. බ වාපි මජ්ඣියමොපි මන්යදොපි

යඛොයභො යහොතියයව, න සක්කා යඛොයභන න භවිතුන්ති වුත්තං යහොති. 

චිත්තං විකම්පිතත්තාති චිත්තස්ස විකම්පිතත්තා. ගාථාසු පරිපුණ්ණා

අභාවිතාතියථාපරිපුණ්ණා යහොති, තථාඅභාවිතා. ඉඤ්ජියතොතිකම්පියතො. 

ඵන්දියතොතිමන්දකම්පියතො.යහට්ඨානීවරණානංඅනන්තරත්තා‘‘ඉයමහි ච

පන නීවරයණහී’’ති (පටි. ම. 1.153) අච්චන්තසමීපනිදස්සනවචනං කතං.

ඉධ පන නිගමයන නීවරණානං සන්තරත්තා යතහි ච පන නීවරයණහීති
පරම්මුඛනිදස්සනවචනංකතං. 

උපක්කිය සඤාණනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යවොදානඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

158. යවොදායන ඤාණානීති විසුද්ධඤාණානි. තං විවජ්ජයිත්වාති යං

පුබ්යබවුත්තංඅතීතානුධාවනංචිත්තං වික්යඛපානුපතිතං, තංවිවජ්ජයිත්වාති

සම්බන්ධිතබ්බං. එකට්ඨායනසමාදහතීතිඅස්සාසපස්සාසානංඵුසනට්ඨායන

සමංආදහති පතිට්ඨායපති. තත්යථවඅධියමොයචතීතිඑකට්ඨායනතිවුත්යත 
අස්සාසපස්සාසානං ඵුසනට්ඨායනයයව සන්නිට්ඨයපති සන්නිට්ඨානං

කයරොති. පග්ගණ්හිත්වාති ධම්මවිචයපීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාය 

පග්ගයහත්වා. විනිග්ගණ්හිත්වාති 

පස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාය විනිග්ගණ්හිත්වා. 

‘‘සතින්ද්රියවීරියින්ද්රියයහි පග්ගයහත්වා, සතින්ද්රියසමාධින්ද්රියයහි 

විනිග්ගයහත්වා’’තිපි වදන්ති. සම්පජායනො හුත්වාති අසුභභාවනාදීහි. පුන 

සම්පජායනො හුත්වාතියමත්තාභාවනාදීහි. යයනරායගන අනුපතිතං, යයන

බයාපායදන අනුපතිතං, තං පජහතීති සම්බන්යධො. තං චිත්තං ඊදිසන්ති

සම්පජානන්යතො තප්පටිපක්යඛන රාගං පජහති, බයාපාදං පජහතීති වා

අත්යථො. පරිසුද්ධන්ති නිරුපක්කිය සං. පරියෙොදාතන්ති පභස්සරං. 

එකත්තගතංයහොතීති තංතංවියසසංපත්තස්සතංතංඑකත්තංගතංයහොති. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

30 
පටුන 

කතයමයතඑකත්තාතිඉධ යුජ්ජමානායුජ්ජමායනපිඑකත්යතඑකයතො

කත්වා පුච්ඡති. දානූපසග්ගුපට්ඨායනකත්තන්ති දානවත්ථුසඞ්ඛාතස්ස

දානස්ස උපසග්යගොයවොසජ්ජනංදානූපසග්යගො, දානවත්ථුපරිච්චාගයචතනා.
තස්ස උපට්ඨානං ආරම්මණකරණවයසන උපගන්ත්වා ඨානං

දානූපසග්ගුපට්ඨානං, තයදව එකත්තං, යතන වා එකත්තං එකග්ගභායවො
දානූපසග්ගුපට්ඨායනකත්තං. දානයවොසග්ගුපට්ඨායනකත්තන්ති පායඨො 

සුන්දරතයරො, යසො එවත්යථො. එයතන පදුද්ධාරවයසන චාගානුස්සතිසමාධි 
වුත්යතො.පදුද්ධාරවයසනවුත්යතොපියචසඉතයරසංතිණ්ණම්පිඑකත්තානං 

උපනිස්සයපච්චයයො යහොති, තස්මා ඉධ නිද්දිට්ඨන්ති වදන්ති. විසාඛාපි හි 

මහාඋපාසිකා ආහ – ‘‘ඉධ, භන්යත, දිසාසු වස්සංවුට්ඨා භික්ඛූ සාවත්ථිං 

ආගච්ඡිස්සන්ති භගවන්තං දස්සනාය, යත භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා

පුච්ඡිස්සන්ති ‘ඉත්ථන්නායමො, භන්යත, භික්ඛුකා ඞ්කයතො, තස්සකාගති, 

යකො අභිසම්පරායයො’ති? තං භගවා බයාකරිස්සති යසොතාපත්තිඵය  වා
සකදාගාමිඵය වා අනාගාමිඵය වාඅරහත්යතවා.තයාහංඋපසඞ්කමිත්වා 

පුච්ඡිස්සාමි ‘ආගතපුබ්බා නු යඛො, භන්යත, යතන අයයයන සාවත්ථී’ති? 
සයචයම වක්ඛන්ති‘ආගතපුබ්බායතනභික්ඛුනාසාවත්ථී’ති.නිට්ඨයමත්ථ
ගච්ඡිස්සාමි නිස්සංසයං පරිභුත්තං යතන අයයයන වස්සිකසාටිකා වා
ආගන්තුකභත්තංවාගමිකභත්තං වාගි ානභත්තංවාගි ානුපට්ඨාකභත්තං
වා ගි ානයභසජ්ජං වා ධුවයාගු වාති. තස්සා යම තදනුස්සරන්තියා

පායමොජ්ජං ජායිස්සති, පමුදිතාය පීති ජායිස්සති, පීතිමනාය කායයො

පස්සම්භිස්සති, පස්සද්ධකායා සුඛං යවදයිස්සාමි, සුඛිනියා චිත්තං 

සමාධියිස්සති, සා යම භවිස්සති ඉන්ද්රියභාවනා බ භාවනා

යබොජ්ඣඞ්ගභාවනා’’ති (මහාව. 351). අථ වා එකත්යතසු පඨමං

උපචාරසමාධිවයසන වුත්තං, දුතියං අප්පනාසමාධිවයසන, තතියං

විපස්සනාවයසන, චතුත්ථං මග්ගඵ වයසනාති යවදිතබ්බං. සමථස්ස

නිමිත්තං සමථනිමිත්තං. වයයො භඞ්යගො එව  ක්ඛණං වෙලක්ඛණං.

නියරොයධො නිබ්බානං.යසසයමයතසුතීසුවුත්තනයයයනව යයොයජතබ්බං. 

චාගාධිමුත්තානන්ති දායන අධිමුත්තානං. අධිචිත්තන්ති 

විපස්සනාපාදකසමාධි. විපස්සකානන්ති භඞ්ගානුපස්සනයතො පට්ඨාය තීහි

අනුපස්සනාහි සඞ්ඛායර විපස්සන්තානං. අරිෙපුග්ගලානන්ති අට්ඨන්නං.
දුතියාදීනිතීණිඑකත්තානි ආනාපානස්සතිවයසනයසසකම්මට්ඨානවයසන

ච යුජ්ජන්ති. චතූහි ඨායනහීති චතූහි කාරයණහි.
සමාධිවිපස්සනාමග්ගඵ ානං වයසන ‘‘එකත්තගතං චිත්තං
පටිපදාවිසුද්ධිපක්ඛන්දඤ්යචව යහොති උයපක්ඛානුබූ්රහිතඤ්ච ඤායණන ච
සම්පහංසිත’’න්ති උද්යදසපදානි. ‘‘පඨමස්සඣානස්ස යකො ආදී’’තිආදීනි
යතසං උද්යදසපදානං විත්ථායරතුකමයතාපුච්ඡාපුබ්බඞ්ගමානි 

නිද්යදසපදානි. තත්ථ පටිපදාවිසුද්ධිපක්ඛන්දන්ති පටිපදා එව

නීවරණම වියසොධනයතො විසුද්ධි, තං පටිපදාවිසුද්ධිං පක්ඛන්දං පවිට්ඨං. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

31 
පටුන 

උයපක්ඛානුබූ්රහිතන්තිතත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛායබ්රූහිතං වඩ්ඪිතං. ඤායණනච

සම්පහංසිතන්ති පරියයොදාපයකන ඤායණන සම්පහංසිතං පරියයොදාපිතං

වියසොධිතං. පටිපදාවිසුද්ධි නාම සසම්භාරියකො උපචායරො, 

උයපක්ඛානුබූ්රහනා නාම අප්පනා, සම්පහංසනා නාම පච්චයවක්ඛණාති

එවයමයක වණ්ණයන්ති. යස්මා පන ‘‘එකත්තගතං චිත්තං

පටිපදාවිසුද්ධිපක්ඛන්දඤ්යචව යහොතී’’තිආදි වුත්තං, තස්මා 

අන්යතොඅප්පනායයමව ආගමනවයසන පටිපදාවිසුද්ධි, 

තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාය කිච්චවයසන උයපක්ඛානුබ්රූහනා, ධම්මානං
අනතිවත්තනාදිභාවසාධයනන පරියයොදාපකස්ස ඤාණස්ස 

කිච්චනිප්ඵත්තිවයසන සම්පහංසනා යවදිතබ්බා. කථං? යස්මිඤ්හි වායර

අප්පනා උප්පජ්ජති, තස්මිං යයො නීවරණසඞ්ඛායතො කිය සගයණො තස්ස

ඣානස්ස පරිපන්යථො, තයතො චිත්තං විසුජ්ඣති, විසුද්ධත්තා

ආවරණවිරහිතං හුත්වා මජ්ඣිමං සමථනිමිත්තං පටිපජ්ජති. මජ්ඣිමං

සමථනිමිත්තං නාම සමප්පවත්යතො අප්පනාසමාධියයව. තදනන්තරං පන
පුරිමචිත්තං එකසන්තතිපරිණාමනයයන තථත්තං උපගච්ඡමානං මජ්ඣිමං

සමථනිමිත්තං පටිපජ්ජති නාම. එවං පටිපන්නත්තා තථත්තුපගමයනන 

තත්ථ පක්ඛන්දති නාම. එවං තාව පුරිමචිත්යත විජ්ජමානාකාරනිප්ඵාදිකා
පඨමස්ස ඣානස්ස උප්පාදක්ඛයණයයව ආගමනවයසන පටිපදාවිසුද්ධි 

යවදිතබ්බා. එවං විසුද්ධස්ස පන තස්ස පුන වියසොයධතබ්බාභාවයතො

වියසොධයනබයාපාරං අකයරොන්යතො විසුද්ධං චිත්තං අජ්ඣුයපක්ඛති නාම.
සමථභාවූපගමයනන සමථපටිපන්නස්ස පුන සමාදායන බයාපාරං 

අකයරොන්යතො සමථපටිපන්නං අජ්ඣුයපක්ඛති නාම. 
සමථපටිපන්නභාවයතො එව චස්ස කිය සසංසග්ගං පහාය එකත්යතන
උපට්ඨිතස්ස පුන එකත්තුපට්ඨායන බයාපාරං අකයරොන්යතො 

එකත්තුපට්ඨානං අජ්ඣුයපක්ඛති නාම. එවං තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාය
කිච්චවයසන උයපක්ඛානුබ්රහූනායවදිතබ්බා. 

යය පයනයත එවං උයපක්ඛානුබ්රහූියත තත්ථ ජාතා
සමාධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතා යුගනද්ධධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං අනතිවත්තමානා

හුත්වා පවත්තා, යානිචසද්ධාදීනිඉන්ද්රියානිනානාකිය යසහිවිමුත්තත්තා 

විමුත්තිරයසන එකරසානි හුත්වා පවත්තානි, යං යචස තදුපගං යතසං

අනතිවත්තනඑකරසභාවානං අනුච්ඡවිකං වීරියං වාහයති, යා චස්ස තස්මිං

ඛයණ පවත්තා ආයසවනා, සබ්යබපි යත ආකාරා යස්මා ඤායණන
සංකිය සයවොදායනසු තං තං ආදීනවඤ්ච ආනිසංසඤ්ච දිස්වා තථා තථා 

සම්පහංසිතත්තා වියසොධිතත්තා පරියයොදාපිතත්තා නිප්ඵන්නා, තස්මා
ධම්මානං අනතිවත්තනාදිභාවසාධයනන පරියයොදාපකස්ස ඤාණස්ස
කිච්චනිප්ඵත්තිවයසන සම්පහංසනා යවදිතබ්බාති වුත්තං. තත්ථ යස්මා

උයපක්ඛාවයසනඤාණං පාකටං යහොති, යථාහ – ‘‘තථාපග්ගහිතං චිත්තං

සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛති, උයපක්ඛාවයසන පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤන්ද්රියං
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අධිමත්තං යහොති. උයපක්ඛාවයසන නානත්තකිය යසහි චිත්තං විමුච්චති, 
වියමොක්ඛවයසන පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤන්ද්රියං අධිමත්තං යහොති. 

විමුත්තත්තායතධම්මාඑකරසායහොන්ති, එකරසට්යඨනභාවනා’’ති (පටි.

ම.1.201). තස්මාඤාණකිච්චභූතා සම්පහංසනාපරියෙොසානන්ති වුත්තා. 

එවං තිවත්තගතන්තිආදීනිතස්යසව චිත්තස්ස යථොමනවචනානි. තත්ථ 

එවං තිවත්තගතන්ති එවං යථාවුත්යතන විධිනා
පටිපදාවිසුද්ධිපක්ඛන්දනඋයපක්ඛානුබූ්රහනාඤාණසම්පහංසනාවයසන 

තිවිධභාවං ගතං. විතක්කසම්පන්නන්ති කිය සක්යඛොභවිරහිතත්තා

විතක්යකන සුන්දරභාවං පන්නං ගතං. චිත්තස්ස අධිට්ඨානසම්පන්නන්ති
තස්මිංයයව ආරම්මයණ චිත්තස්ස නිරන්තරප්පවත්තිසඞ්ඛායතන
අධිට්ඨායනන සම්පන්නං අනූනං. යථා අධිට්ඨානවසියං අධිට්ඨානන්ති

ඣානප්පවත්ති, තථා ඉධාපි චිත්තස්ස අධිට්ඨානන්ති චිත්යතකග්ගතාපි

යුජ්ජති. යතන හි එකස්මිංයයව ආරම්මයණ චිත්තං අධිට්ඨාති, න එත්ථ
වික්ඛිපතීති. ‘‘සමාධිසම්පන්න’’න්ති විසුං වුත්තත්තා පන වුත්තනයයයනව 

ගයහතබ්බං. අථ වා සමාධිස්යසව ඣානසඞ්ගහිතත්තා චිත්තස්ස

අධිට්ඨානසම්පන්නන්ති ඣානඞ්ගපඤ්චකවයසන වුත්තං. 

සමාධිසම්පන්නන්ති ඉන්ද්රියසඞ්ගහිතත්තා ඉන්ද්රියපඤ්චකවයසන, 

දුතියජ්ඣානාදීසු පන අ බ්භමානානි පදානි පහාය  බ්භමානකවයසන 

පීතිසම්පන්නන්තිආදිවුත්තං. 

අනිච්චානුපස්සනාදීසු අට්ඨාරසසු මහාවිපස්සනාසු විතක්කාදයයො
පරිපුණ්ණායයව තාසං කාමාවචරත්තා. එතාසු ච අප්පනාය අභාවයතො
පටිපදාවිසුද්ධිආදයයො ඛණිකසමාධිවයසන යයොයජතබ්බා. චතූසු මග්යගසු 

පඨමජ්ඣානිකවයසන විතක්කාදීනං  බ්භනයතො  බ්භමානකවයසයනව 
විතක්කාදයයො පරිපුණ්ණා වුත්තා. දුතියජ්ඣානිකාදීසු හි මග්යගසු
විතක්කාදයයො ඣායනසු විය පරිහායන්තීති. එත්තාවතා යතරස

යවොදානඤාණානි විත්ථාරයතො නිද්දිට්ඨානි යහොන්ති. කථං? එකට්ඨායන
සමාදහයනන තත්යථව අධිමුච්චයනන යකොසජ්ජප්පජහයනන 

උද්ධච්චප්පජහයනන රාගප්පජහයනන බයාපාදප්පජහයනන සම්පයුත්තානි

ඡ ඤාණානි, චතූහි එකත්යතහි සම්පයුත්තානි චත්තාරි ඤාණානි, 
පටිපදාවිසුද්ධිඋයපක්ඛානුබ්රහූනාසම්පහංසනාහි සම්පයුත්තානි තීණි
ඤාණානීතිඑවං යතරසඤාණානිනිද්දිට්ඨානි. 

159. එවං සන්යතපි ආනාපානස්සතිසමාධිභාවනාවයසන යතසං

නිප්ඵත්තිං දස්යසතුකායමො තානි ඤාණානි අනිගයමත්වාව නිමිත්තං

අස්සාසපස්සාසාතිආදිනා නයයන යචොදනාපුබ්බඞ්ගමං
ආනාපානස්සතිසමාධිභාවනාවිධිං දස්යසත්වා අන්යත තානි ඤාණානි 

නිගයමත්වා දස්යසසි. තත්ථ නිමිත්තං වුත්තයමව. 

අනාරම්මණායමකචිත්තස්සාති අනාරම්මණා එකචිත්තස්ස. ම-කායරො 
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පයනත්ථ පදසන්ධිකයරො. අනාරම්මණයමකචිත්තස්සාතිපි පායඨො, එකස්ස 

චිත්තස්සආරම්මණංනභවන්තීතිඅත්යථො. තයෙොධම්යමති නිමිත්තාදයයො

තයයො ධම්යම. භාවනාති ආනාපානස්සතිසමාධිභාවනා. කථන්ති පඨමං
වුත්තාය යචොදනාගාථාය අනන්තරං වුත්තාය පරිහාරගාථාය අත්ථං

කයථතුකමයතාපුච්ඡා. නචියමතිනචඉයම. නචයමතිපිපායඨො, යසොයයව

පදච්යඡයදො. කථං න ච අවිදිතා යහොන්ති, කථං න ච චිත්තං වික්යඛපං

ගච්ඡතීති එවං කථං සද්යදො යසයසහි පඤ්චහි යයොයජතබ්යබො. පධානඤ්ච

පඤ්ඤාෙතීති ආනාපානස්සතිසමාධිභාවනාරම්භකං වීරියං සන්දිස්සති.

වීරියඤ්හි පදහන්ති යතනාති පධානන්ති වුච්චති. පයෙොගඤ්ච සායධතීති
නීවරණවික්ඛම්භකං ඣානඤ්ච යයොගී නිප්ඵායදති. ඣානඤ්හි
නීවරණවික්ඛම්භනාය පයුඤ්ජීයතීති පයයොයගොති වුත්තං. 

වියසසමධිගච්ඡතීතිසංයයොජනප්පහානකරංමග්ගඤ්චපටි භති.මග්යගො හි
සමථවිපස්සනානං ආනිසංසත්තා වියසයසොති වුත්යතො. වියසසස්ස ච 

පමුඛභූතත්තාච-කායරනසමුච්චයයොනකයතො. 

ඉදානි තං පුච්ඡිතමත්ථං උපමාය සායධන්යතො යසෙයථාපි

රුක්යඛොතිආදිමාහ.තස්සත්යථො–යථානාමකකයචන ඵා නත්ථංවාසියා

තච්ඡිත්වා රුක්යඛො ඵා නකාය  නිච්ච භාවත්ථං සයම භූමිපයදයස

පයයොගක්ඛමං කත්වා ඨපියතො. කකයචනාති හත්ථකකයචන. ආගයතති

රුක්ඛං ඵුසිත්වා අත්තයනො සමීපභාගං ආගයත. ගයතති රුක්ඛං ඵුසිත්වා

පරභාගං ගයත. වා-සද්යදො සමුච්චයත්යථො. න අවිදිතා යහොන්තීතිරුක්යඛ
කකචදන්යතහි ඵුට්ඨං පුරියසන යපක්ඛමානං ඨානං අප්පත්වා යතසං

ආගමනගමනාභාවයතොසබ්යබපිකකචදන්තාවිදිතාවයහොන්ති. පධානන්ති

රුක්ඛච්යඡදනවීරියං. පයෙොගන්ති රුක්ඛච්යඡදනකිරියං.

‘‘වියසසමධිගච්ඡතී’’ති වචනං උපමායනත්ථි. උපනිබන්ධනානිමිත්තන්ති
උපනිබන්ධනාය සතියා නිමිත්තභූතං කාරණභූතං නාසිකග්ගං වා
මුඛනිමිත්තංවා.උපනිබන්ධතිඑතායආරම්මයණචිත්තන්ති උපනිබන්ධනා

නාමසති. නාසිකග්යගවාති දීඝනාසියකොනාසිකග්යග. මුඛනිමිත්යතවාති
රස්සනාසියකො උත්තයරොට්යඨ.උත්තයරොට්යඨොහිමුයඛසතියානිමිත්තන්ති

මුඛනිමිත්තන්ති වුත්යතො. ආගයතති ඵුට්ඨට්ඨානයතො අබ්භන්තරං ආගයත. 

ගයතතිඵුට්ඨට්ඨානයතොබහිද්ධාගයත. නඅවිදිතා යහොන්තීතිඵුසනට්ඨානං
අප්පත්වා අස්සාසපස්සාසානං ආගමනගමනාභාවයතො සබ්යබපි යත විදිතා

එව යහොන්ති. කම්මනිෙං යහොතීති යයන වීරියයන කායයොපි චිත්තම්පි

කම්මනියං භාවනාකම්මක්ඛමං භාවනාකම්මයයොග්ගං යහොති. ඉදං වීරියං 

පධානං නාමාතිඵය නකාරණං වුත්තංයහොති. උපක්කියලසාපහීෙන්තීති

වික්ඛම්භනවයසන නීවරණානි පහීයන්ති. විතක්කා වූපසම්මන්තීති 

නානාරම්මණචාරියනො අනවට්ඨිතා විතක්කා උපසමං ගච්ඡන්ති. යයන

ඣායනන උපක්කිය සා පහීයන්ති, විතක්කා වූපසම්මන්ති. අෙං

පයෙොයගොති පයයොගමයපක්ඛිත්වා පුල්ලිඞ්ගනිද්යදයසො කයතො. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

34 
පටුන 

සඤ්යඤොජනා පහීෙන්තීති තංතංමග්ගවජ්ඣා සඤ්යඤොජනා

සමුච්යඡදප්පහායනනපහීයන්ති. අනුසොබයන්තීයහොන්තීතිපහීනානංපුන
අනුප්පත්තිධම්මකත්තා විගයතොඋප්පාදන්යතොවාවයන්යතොවාඑයතසන්ති

බයන්තා, පුබ්යබ අබයන්තා බයන්තා යහොන්තීති බයන්තීයහොන්ති, 

විනස්සන්තීතිඅත්යථො.සඤ්යඤොජනප්පහානං අනුසයප්පහායනනයහොති, න
අඤ්ඤථාතිදස්සනත්ථංඅනුසයප්පහානමාහ.යයනමග්යගන සඤ්යඤොජනා

පහීයන්ති අනුසයා බයන්තීයහොන්ති, අෙං වියසයසොති අත්යථො.
චතුත්ථචතුක්යකඅරියමග්ගස්සාපිනිද්දිට්ඨත්තාඉධඅරියමග්යගොවුත්යතො. 
එකචිත්තස්ස ආරම්මණද්වයාභාවස්ස අවුත්යතපි සිද්ධත්තා තං

අවිස්සජ්යජත්වාව එවං ඉයම තයෙො ධම්මා එකචිත්තස්ස ආරම්මණා න

යහොන්තීති නිගමනංකතං. 

160. ඉදානි තං භාවනාසිද්ධිසාධකං යයොගාවචරං ථුනන්යතො 

ආනාපානස්සති ෙස්සාති ගාථං වත්වා තස්සා නිද්යදසමාහ. තත්ථ

ආනාපානස්සතියයො ෙථා බුද්යධන යදසිතා, තථා පරිපුණ්ණා සුභාවිතා

අනුපුබ්බංපරිචිතා යස්සඅත්ථි සංවිජ්ජන්ති. යසොඉමංයලොකංපභායසති. කිං

විය? අබ්භා මුත්යතොව චන්දිමා යථා අබ්භාදීහි මුත්යතො චන්දිමා ඉමං 

ඔකාසය ොකං පභායසති, තථා යසො යයොගාවචයරො ඉමං ඛන්ධාදිය ොකං
පභායසතීති ගාථාය සම්බන්යධො. ‘‘අබ්භා මුත්යතොව චන්දිමා’’ති ච පදස්ස 
නිද්යදයස මහිකාදීනම්පි වුත්තත්තා එත්ථ ආදිසද්දය ොයපො කයතොති

යවදිතබ්යබො. ගාථානිද්යදයස යනො පස්සායසො යනො අස්සායසොති යසො

යසොයයව අත්යථො පටියසයධන වියසයසත්වා වුත්යතො. උපට්ඨානං සතීති 
අසම්මුස්සනතායතයමවඅස්සාසංඋපගන්ත්වාඨානංසතිනාමාතිඅත්යථො.

තථා පස්සාසං. එත්තාවතා ආනාපායනසු සති ආනාපානස්සතීති අත්යථො
වුත්යතො යහොති. 

ඉදානිසතිවයසයනව‘‘යස්සා’’තිවුත්තංපුග්ග ංනිද්දිසිතුකායමො යෙො

අස්සසති, තස්සුපට්ඨාති. යෙො පස්සසති, තස්සුපට්ඨාතීති වුත්තං. යයො

අස්සසති, තස්ස සති අස්සාසං උපගන්ත්වා තිට්ඨති. යයො පස්සසති, තස්ස

සති පස්සාසං උපගන්ත්වා තිට්ඨතීති අත්යථො. පරිපුණ්ණාති
ඣානවිපස්සනාමග්ගපරම්පරාය අරහත්තමග්ගප්පත්තියා පරිපුණ්ණා.
යතයයව හි ඣානවිපස්සනාමග්ගධම්යම සන්ධාය 

පරිග්ගහට්යඨනාතිආදිමාහ. යත හි ධම්මා ඉමිනා යයොගිනා 

පරිග්ගය්හමානත්තා පරිග්ගහා, යතන පරිග්ගහට්යඨන පරිපුණ්ණා. තත්ථ

සබ්යබසං චිත්තයචතසිකානං අඤ්ඤමඤ්ඤපරිවාරත්තා පරිවාරට්යඨන

පරිපුණ්ණා. භාවනාපාරිපූරිවයසන පරිපූරට්යඨන පරිපුණ්ණා. චතස්යසො

භාවනාතිආදීනි සුභාවිතාති වුත්තපදස්ස අත්ථවයසන වුත්තානි. චතස්යසො

භාවනා යහට්ඨා වුත්තායයව. ොනීකතාති යුත්තයානසදිසා කතා. 

වත්ථුකතාති පතිට්ඨට්යඨන වත්ථුසදිසා කතා. අනුට්ඨිතාති පච්චුපට්ඨිතා. 
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පරිචිතාති සමන්තයතොචිතාඋපචිතා. සුසමාරද්ධාතිසුට්ඨුසමාරද්ධා සුකතා. 

ෙත්ථෙත්ථආකඞ්ඛතීතියයසුයයසුඣායනසුයාසුයාසු විපස්සනාසුසයච

ඉච්ඡති. තත්ථ තත්ථාති යතසු යතසු ඣායනසු තාසු තාසු විපස්සනාසු. 

වසිප්පත්යතොති වසීභාවං බහුභාවං පත්යතො. බලප්පත්යතොති

සමථවිපස්සනාබ ප්පත්යතො. යවසාරජ්ජප්පත්යතොති විසාරදභාවං පටුභාවං

පත්යතො. යත ධම්මාති සමථවිපස්සනා ධම්මා. ආවජ්ජනපටිබද්ධාති

ආවජ්ජනායත්තා, ආවජ්ජිතමත්යතයයවතස්ස සන්තායනන, ඤායණනවා

සම්පයයොගං ගච්ඡන්තීති අත්යථො. ආකඞ්ඛපටිබද්ධාති රුචිආයත්තා, 
යරොචිතමත්යතයයව වුත්තනයයන සම්පයයොගං ගච්ඡන්තීති අත්යථො. 

මනසිකායරො පයනත්ථ ආවජ්ජනාය චිත්තුප්පායදො. ආකඞ්ඛනාය

යවවචනවයසන අත්ථවිවරණත්ථංවුත්යතො. යතනවුච්චතිොනීකතාතිඑවං 
කතත්තායයවයතයුත්තයානසදිසාකතායහොන්තීතිවුත්තංයහොති. 

ෙස්මිං ෙස්මිං වත්ථුස්මින්ති යසොළසසු වත්ථූසු එයකකස්මිං. 

ස්වාධිට්ඨිතන්ති සුප්පතිට්ඨිතං. සූපට්ඨිතාති සුට්ඨු උපට්ඨිතා.
සම්පයුත්තචිත්තසතීනං සයහව සකසකකිච්චකරණයතො

අනුය ොමපටිය ොමවයසන යයොයජත්වා යත ද්යව ධම්මා දස්සිතා. යතන

වුච්චති වත්ථුකතාති එවං භූතත්තායයව කතපතිට්ඨා යහොන්තීති වුත්තං

යහොති. යෙන යෙන චිත්තං අභිනීහරතීති පුබ්බප්පවත්තියතො අපයනත්වා

යත්ථ යත්ථ භාවනාවියසයස චිත්තං උපයනති. යතන යතන සති

අනුපරිවත්තතීති තස්මිං තස්මිංයයව භාවනාවියසයස සති අනුකූ ා හුත්වා

පුබ්බප්පවත්තියතො නිවත්තිත්වා පවත්තති. ‘‘යයන, යතනා’’ති යචත්ථ

‘‘යයනභගවා යතනුපසඞ්කමී’’තිආදීසු (ඛු. පා. 5.1; සු.නි. මඞ්ග සුත්ත)

විය භුම්මත්යථො යවදිතබ්යබො. යතන වුච්චති අනුට්ඨිතාති එවං
කරණයතොයයවතංතංභාවනංඅනුගන්ත්වාඨිතායහොන්තීතිවුත්තං යහොති.
ආනාපානස්සතියා සතිපධානත්තා වත්ථුකතානුට්ඨිතපයදසු සතියා සහ
යයොජනාකතාති යවදිතබ්බා. 

යස්මා පන පරිපුණ්ණායයව පරිචිතා යහොන්ති වඩ්ඪිතා  ද්ධායසවනා, 
තස්මා ‘‘පරිපුණ්ණා’’තිපයද වුත්තා තයයො අත්ථා ‘‘පරිචිතා’’තිපයදපි

වුත්තා, චතුත්යථො වියසසත්යථොපි වුත්යතො. තත්ථ සතිො 

පරිග්ගණ්හන්යතොතිසම්පයුත්තාය, පුබ්බභාගායවාසතියාපරිග්ගයහතබ්යබ 

පරිග්ගණ්හන්යතො යයොගී. ජිනාති පාපයක අකුසයල ධම්යමති 
සමුච්යඡදවයසන  ාමයක කිය යස ජිනාති අභිභවති. අයඤ්ච
පුග්ග ාධිට්ඨානා ධම්මයදසනා. ධම්යමසු හි ජිනන්යතසු
තංධම්මසමඞ්ගීපුග්ගය ොපි ජිනාති නාම. යත ච ධම්මා සතිං අවිහාය
අත්තයනො පවත්තික්ඛයණ ජිනිතුමාරද්ධා ජිතාති වුච්චන්ති යථා 

‘‘භුඤ්ජිතුමාරද්යධොභුත්යතො’’තිවුච්චති. ක්ඛණංපයනත්ථසද්දසත්ථයතො 
යවදිතබ්බං. එවං සන්යතපි ‘‘පරිජිතා’’ති වත්තබ්යබ ජ-කාරස්ස ච-කාරං

කත්වා ‘‘පරිචිතා’’ති වුත්තං, යථා සම්මා ගයදො අස්සාති සුගයතොති
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අත්ථවිකප්යපද-කාරස්සත-කායරොනිරුත්ති ක්ඛයණනකයතො, එවමිධාපි 

යවදිතබ්යබො.ඉමස්මිංඅත්ථවිකප්යපපරිචිතාතිපදංකත්තුසාධනං, පුරිමානි
තීණි කම්මසාධනානි. 

චත්තායරො සුසමාරද්ධාති චත්තායරො සුසමාරද්ධත්ථාති වුත්තං යහොති, 

අත්ථසද්දස්ස ය ොයපො දට්ඨබ්යබො. සුසමාරද්ධාති පදස්ස අත්ථාපි හි ඉධ

සුසමාරද්ධාතිවුත්තාතියවදිතබ්බා, සුසමාරද්ධධම්මාවා. චතුරත්ථයභදයතො

චත්තායරොති වුත්තාති යවදිතබ්බා, න ධම්මයභදයතො. යස්මා පන 

සුභාවිතායයවසුසමාරද්ධායහොන්ති, නඅඤ්යඤ, තස්මාතයයොභාවනත්ථා

ඉධාපිවුත්තා. ආයසවනත්යථොපිතීසුවුත්යතසුවුත්යතොයයවයහොති, තස්මා
තං අවත්වා තප්පච්චනීකානං සුසමූහතත්යථො වුත්යතො.

පච්චනීකසමුග්ඝායතන හි ආරද්ධපරියයොසානං පඤ්ඤායති, යතන 

සුසමාරද්ධස්ස සිඛාප්පත්යතො අත්යථො වුත්යතො යහොති. තත්ථ 

තප්පච්චනීකානන්ති යතසං ඣානවිපස්සනාමග්ගානං පටිපක්ඛභූතානං. 

කියලසානන්ති කාමච්ඡන්දාදීනං නිච්චසඤ්ඤාදිසම්පයුත්තානං

සක්කායදිට්ඨාදීනඤ්ච. සුසමූහතත්තාති වික්ඛම්භනතදඞ්ගසමුච්යඡදවයසන 

සුට්ඨු සමූහතත්තා නාසිතත්තා. යපොත්ථයකසු පන ‘‘සුසමුග්ඝාතත්තා’’ති

ලිඛන්ති, තංනසුන්දරං. 

161. පුන තස්යසව පදස්ස අඤ්ඤම්පි අත්ථවිකප්පං දස්යසන්යතො 

සුසමන්තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථ ජාතාති තස්මිං සිඛාප්පත්තභාවනාවියසයස

ජාතා. අනවජ්ජාති කිය සානං ආරම්මණභාවානුපගමයනන

කිය සයදොසවිරහිතා. කුසලාති ජාතිවයසන කුස ා. යබොධිපක්ඛිොති
බුජ්ඣනට්යඨන යබොධීති  ද්ධනාමස්ස අරියස්ස පක්යඛ භවත්තා

යබොධිපක්ඛියා. පක්යඛ භවත්තාති හි උපකාරභායව ඨිතත්තා. යත ච

‘‘චත්තායරොසතිපට්ඨානා, චත්තායරොසම්මප්පධානා, චත්තායරොඉද්ධිපාදා, 

පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බ ානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො

මග්යගො’’ති (ම.නි.3.35; චූළනි.යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදස22; මි. ප.

5.4.1) සත්තතිංස ධම්මා. ඉදං සමන්ති ඉදං මග්ගක්ඛයණ ධම්මජාතං

සමුච්යඡදවයසන කිය යස සයමති විනායසතීති සමං නාම. නියරොයධො 

නිබ්බානන්ති දුක්ඛනියරොධත්තානියරොයධො, වානසඞ්ඛාතායතණ්හායඅභාවා

නිබ්බානං. ඉදංසුසමන්තිඉදංනිබ්බානංසබ්බසඞ්ඛතවිසමාපගතත්තාසුට්ඨු 

සමන්තිසුසමංනාම. ඤාතන්තියබොධිපක්ඛියසඞ්ඛාතංසමං අසම්යමොහයතො 

ඤායණන ඤාතං, නිබ්බානසඞ්ඛාතං සුසමං ආරම්මණයතො ඤායණන

ඤාතං.තයදවද්වයංයතයනවචක්ඛුනාවිය දිට්ඨං. විදිතන්තිතයදවද්වයං
සන්තායන උප්පාදයනන ආරම්මණකරයණන ච පටි ද්ධං. ඤාතං විය

පඤ්ඤාය සච්ඡිකතං ඵස්සිතඤ්ච. ‘‘අසල්ලීනං අසම්මුට්ඨා අසාරද්යධො

එකග්ග’’න්තිපුරිමස්සපුරිමස්සපදස්සඅත්ථප්පකාසනං. තත්ථ ආරද්ධන්ති

පට්ඨපිතං. අසල්ලීනන්ති අසඞ්කුචිතං. උපට්ඨිතාති උපගන්ත්වා ඨිතා. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 
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අසම්මුට්ඨාතිඅවිනට්ඨා. පස්සද්යධොතිනිබ්බුයතො. අසාරද්යධොති නිද්දරයථො. 

සමාහිතන්තිසමංඨපිතං. එකග්ගන්තිඅවික්ඛිත්තං. 

‘‘චත්තායරො සුසමාරද්ධා’’තිආදි සක ස්ස සුසමාරද්ධවචනස්ස 

මූ ත්යථො. ‘‘අත්ථි සම’’න්තිආදි පන සුසමවචනස්ස, ‘‘ඤාත’’න්තිආදි
ආරද්ධවචනස්ස විකප්පත්ථා.තත්ථායංපදත්ථසංසන්දනා–‘‘සමාචසුසමා
ච සමසුසමා’’ති වත්තබ්යබ එකයදසසරූයපකයසසං කත්වා ‘‘සුසමා’’
ඉච්යචව වුත්තා යථා නාමඤ්චරූපඤ්ච නාමරූපඤ්ච නාමරූපන්ති. ‘‘ඉදං

සමං, ඉදංසුසම’’න්තිපනඅනඤ්ඤායපක්ඛංකත්වානපුංසකවචනංකතං. 

යස්මාපනඤාතම්පිදිට්ඨන්තිවුච්චති, දිට්ඨඤ්චආරද්ධඤ්චඅත්ථයතොඑකං. 

විදිතසච්ඡිකතඵස්සිතානි පන ඤාතයවවචනානි, තස්මා ඤාතන්ති
ආරද්ධත්යථොයයවවුත්යතො යහොති. 

ආරද්ධං යහොති වීරිෙං අසල්ලීනන්ති අයං පන ආරද්ධවචනස්ස

උජුකත්යථොයයව. උපට්ඨිතා සතීතිආදීනි පන සම්පයුත්තවීරියස්ස

උපකාරකධම්මදස්සනත්ථංවුත්තානි, න ආරද්ධවචනස්සඅත්ථදස්සනත්ථං.

පුරියමන අත්යථන සුට්ඨු සමාරද්ධාති සුසමාරද්ධා ච, ඉමිනා අත්යථන
සුසමා ආරද්ධාති සුසමාරද්ධා ච එකයසයස කයත ‘‘සුසමාරද්ධා’’ති 

වුච්චන්ති.ඉමමත්ථංපරිග්ගයහත්වා‘‘යතනවුච්චතිසුසමාරද්ධා’’තිවුත්තං. 

අනුපුබ්බන්ති යථානුක්කයමනාති අත්යථො, පුබ්බං පුබ්බං අනූති වුත්තං

යහොති. දීඝංඅස්සාසවයසනාතිදීඝන්තිවුත්තඅස්සාසවයසන. පුරිමාපුරිමාති

පුරිමාපුරිමාසති.එයතනපුබ්බන්තිපදස්ස අත්යථොවුත්යතොයහොති. පච්ඡිමා

පච්ඡිමාතිසතියයව.එයතන අනූතිපදස්සඅත්යථොවුත්යතොයහොති.උභයයන
පුබ්බඤ්චඅනුචපරිචිතාතිඅත්යථොවුත්යතො යහොති.උපරියසොළසවත්ථූනි

විත්ථායරත්වා වචනයතො ඉධ සඞ්ඛිපිත්වා ‘‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී’’ති
අන්තිමයමව දස්සිතං. යස්මා සිඛාප්පත්තභාවනස්ස සබ්බාපි
ආනාපානස්සතියයො පුනප්පුනං යථාරුචි පවත්තනයතො අනුපරිචිතාපි
යහොන්ති. යතන වුත්තං – ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං පරිචිතා යචව යහොන්ති
අනුපරිචිතා චා’’ති. 

ෙථත්ථාති යථාසභාවත්ථා. අත්තදමථත්යථොති අරහත්තමග්ගක්ඛයණ

අත්තයනො නිබ්බියසවනත්යථො. සමථත්යථොති සීතිභාවත්යථො. 

පරිනිබ්බාපනත්යථොති කිය සපරිනිබ්බායනන. අභිඤ්ඤත්යථොති

සබ්බධම්මවයසන. පරිඤ්ඤත්ථාදයයො මග්ගඤාණකිච්චවයසන. 

සච්චාභිසමෙත්යථො චතුන්නං සච්චානං එකපටියවධදස්සනවයසන. 

නියරොයධපතිට්ඨාපකත්යථො ආරම්මණකරණවයසන. 

බුද්යධොතිපදස්ස අභායවපි බුද්යධනාතිපයද යයො යසො බුද්යධො, තං 

නිද්දිසිතුකායමන බුද්යධොති වුත්තං. සෙම්භූති උපයදසං විනා සයයමව



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 
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භූයතො. අනාචරිෙයකොතිසයම්භූපදස්සඅත්ථවිවරණං.යයොහිආචරියංවිනා 

සච්චානිපටිවිජ්ඣති, යසොසයම්භූනාමයහොති. පුබ්යබ අනනුස්සුයතසූතිආදි

අනාචරියකභාවස්ස අත්ථප්පකාසනං. අනනුස්සුයතසූති ආචරියං

අනනුස්සුයතසු. සාමන්ති සයයමව. අභිසම්බුජ්ඣීතිභුසං සම්මා පටිවිජ්ඣි. 

තත්ථචසබ්බඤ්ඤුතංපාපුණීතියතසුච සච්යචසුසබ්බඤ්ඤුභාවංපාපුණි.

යථා සච්චානි පටිවිජ්ඣන්තා සබ්බඤ්ඤුයනො යහොන්ති, තථා සච්චානං

පටිවිද්ධත්තා එවං වුත්තං. සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතොතිපි පායඨො. බයලසු ච

වසීභාවන්ති දසසු ච තථාගතබය සු ඉස්සරභාවං පාපුණි. යයො යසො එවං

භූයතො, යසො බුද්යධොති වුත්තං යහොති. තත්ථ සබ්යබසු ධම්යමසු 
අප්පටිහතඤාණනිමිත්තානුත්තරවියමොක්ඛාධිගමපරිභාවිතං ඛන්ධසන්තානං 

උපාදාය පණ්ණත්තියකො, සබ්බඤ්ඤුතපදට්ඨානං වා
සච්චාභිසම්යබොධිමුපාදාය පණ්ණත්තියකො සත්තවියසයසො බුද්යධො. 
එත්තාවතාඅත්ථයතොබුද්ධවිභාවනාකතායහොති. 

162. ඉදානි බයඤ්ජනයතො විභායවන්යතො බුද්යධොති යකනට්යඨන 

බුද්යධොතිආදිමාහ.තත්ථයථාය ොයකඅවගන්තාඅවගයතොතිවුච්චති, එවං 

බුජ්ඣිතා සච්චානීති බුද්යධො. යථා පණ්ණයසොසා වාතා පණ්ණසුසාති 

වුච්චන්ති, එවං යබොයධතා පජාොති බුද්යධො. සබ්බඤ්ඤුතාෙ බුද්යධොති
සබ්බධම්මබුජ්ඣනසමත්ථාය බුද්ධියා බුද්යධොති වුත්තං යහොති. 

සබ්බදස්සාවිතාෙ බුද්යධොති සබ්බධම්මානං ඤාණචක්ඛුනා දිට්ඨත්තා

බුද්යධොති වුත්තං යහොති. අනඤ්ඤයනෙයතාෙ බුද්යධොති අඤ්යඤන

අයබොධනීයයතො සයයමව බුද්ධත්තා බුද්යධොති වුත්තං යහොති. විසවිතාෙ

බුද්යධොති නානාගුණවිසවනයතො පදුමමිව විකසනට්යඨනබුද්යධොති වුත්තං

යහොති. ඛීණාසවසඞ්ඛායතන බුද්යධොතිආදීහි ඡහි පරියායයහි 
චිත්තසඞ්යකොචකරධම්මප්පහායනන නිද්දක්ඛයවිබුද්යධො පුරියසො විය 
සබ්බකිය සනිද්දක්ඛයවිබුද්ධත්තා බුද්යධොති වුත්තං යහොති. සඞ්ඛා

සඞ්ඛාතන්ති අත්ථයතොඑකත්තා සඞ්ඛායතනාතිවචනස්සයකොට්ඨායසනාති 

අත්යථො. තණ්හාය පදිට්ඨිය පාභායවන නිරුපයලපසඞ්ඛායතන. 

සවාසනානං සබ්බකිය සානං පහීනත්තා එකන්තවචයනන වියසයසත්වා 

එකන්තවීතරායගොතිආදි වුත්තං. එකන්තනික්කියලයසොති

රාගයදොසයමොහාවයසයසහි සබ්බකිය යසහි නික්කිය යසො. එකාෙනමග්ගං

ගයතොතිබුද්යධොතිගමනත්ථානං ධාතූනංබුජ්ඣනත්ථත්තාබුජ්ඣනත්ථාපි

ධාතුයයො ගමනත්ථා යහොන්ති, තස්මා එකායනමග්ගං ගතත්තා බුද්යධොති

වුත්තංයහොති. එකාෙනමග්යගොති යචත්ථ– 

‘‘මග්යගොපන්යථොපයථොපජ්යජො, අඤ්ජසංවටුමායනං; 

නාවා උත්තරයසතු ච, කුල්ය ො ච භිසි සඞ්කයමො’’ති . (චූළනි.

පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදස101) – 
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මග්ගස්ස බහූසු නායමසු අයනනායමන වුත්යතො. තස්මා එකමග්ගභූයතො 

මග්යගො, න ද්යවධාපථභූයතොති අත්යථො. අථ වා එයකන අයිතබ්යබො

මග්යගොතිඑකායනමග්යගො. එයකනාතිගණසඞ්ගණිකංපහායපවියවයකන

චිත්යතන. අයිතබ්යබොති පටිපජ්ජිතබ්යබො. අයන්ති වා එයතනාති අයයනො, 
සංසාරයතො නිබ්බානං ගච්ඡන්තීති අත්යථො. එයකසං අයයනො එකායයනො. 

එයකති යසට්ඨා, සබ්බසත්තයසට්ඨා ච සම්මාසම්බුද්ධා, තස්මා
එකායනමග්යගොති සම්මාසම්බුද්ධානංඅයනභූයතොමග්යගොතිවුත්තංයහොති.

අයතීතිවාඅයයනො, ගච්ඡති පවත්තතීතිඅත්යථො.එකස්මිංඅයයනොමග්යගොති

එකායනමග්යගො, එකස්මිංයයව බුද්ධසාසයන පවත්තමායනො මග්යගො, න

අඤ්ඤත්ථාති වුත්තං යහොති. අපි ච එකං අයතීති එකායයනො, පුබ්බභායග
නානාමුඛභාවනානයප්පවත්යතොපි අපරභායග එකංනිබ්බානයමවගච්ඡතීති 

වුත්තං යහොති, තස්මා එකායනමග්යගොති එකනිබ්බානගමනමග්යගොති 

අත්යථො. එයකො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොති බුද්යධොතින

පයරහි බුද්ධත්තා බුද්යධො, කිං පන සයයමව අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං

අභිසම්බුද්ධත්තා බුද්යධොති වුත්තං යහොති. අබුද්ධිවිහතත්තා බුද්ධිපටිලාභා

බුද්යධොති බුද්ධි බුද්ධං යබොයධොති පරියායවචනයමතං. තත්ථ යථා

නී රත්තගුණයයොගා නීය ො පයටො රත්යතො පයටොති වුච්චති, එවං
බුද්ධගුණයයොගාබුද්යධොතිඤායපතුංවුත්තං. 

තයතො පරං බුද්යධොති යනතං නාමන්තිආදි ‘‘අත්ථමනුගතා අයං

පඤ්ඤත්තී’’තිඤාපනත්ථං වුත්තං. තත්ථ මිත්තා සහායා. අමච්චා භච්චා. 

ඤාතී පිතුපක්ඛිකා. සායලොහිතා මාතුපක්ඛිකා. සමණා පබ්බජ්ජූපගතා. 

බ්රාහ්මණා යභොවාදියනො, සමිතපාපබාහිතපාපා වා. යදවතා සක්කාදයයො

බ්රහ්මායනො ච. වියමොක්ඛන්තිකන්ති වියමොක්යඛො අරහත්තමග්යගො, 

වියමොක්ඛස්ස අන්යතො අරහත්තඵ ං, තස්මිං වියමොක්ඛන්යත භවං

වියමොක්ඛන්තිකං නාම. සබ්බඤ්ඤුභායවො හි අරහත්තමග්යගන සිජ්ඣති, 

අරහත්තඵය ොදයය සිද්යධො යහොති, තස්මා සබ්බඤ්ඤුභායවො 
වියමොක්ඛන්යත භයවො යහොති. තං යනමිත්තිකම්පි නාමං වියමොක්ඛන්යත

භවං නාම යහොති. යතන වුත්තං – ‘‘වියමොක්ඛන්තිකයමතං බුද්ධානං

භගවන්තාන’’න්ති. යබොධිොමූයලසහසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සපටිලාභාති 

මහායබොධිරුක්ඛමූය  යථාවුත්තක්ඛයණ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස

පටි ායභන සහ. සච්ඡිකා පඤ්ඤත්තීති අරහත්තඵ සච්ඡිකිරියාය, 

සබ්බධම්මසච්ඡිකිරියාය වා ජාතා පඤ්ඤත්ති. ෙදිදං බුද්යධොති යා අයං

බුද්යධොතිපඤ්ඤත්ති, අයංබයඤ්ජනයතොබුද්ධවිභාවනා. 

‘‘යථා බුද්යධන යදසිතා’’තිගාථාපාදස්ස පන ඉමිනා පදභාජනීයය 
වුත්තත්යථන අයං සංසන්දනා – ආනාපානස්සතියයො ච යථා බුද්යධන

යදසිතා, යයන පකායරන යදසිතා. යථාසද්යදන සඞ්ගහිතා දස යථත්ථා ච

යථා බුද්යධන යදසිතා, යයන පකායරන යදසිතාති පකාරත්ථස්ස ච
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යථාසද්දස්ස, සභාවත්ථස්සචයථාසද්දස්සසරූයපකයසසවයසන එකයසසං
කත්වා ‘‘යථා’’ති වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. පදභාජනීයය පනස්ස යථත්යථසු 

එයකකස්සයයොජනාවයසන‘‘යදසියතො’’තිඑකවචනංකතං. 

‘‘යසොති ගහට්යඨො වා යහොති පබ්බජියතො වා’’ති වුත්තත්තා ආදිපයදපි 
යස්ස ගහට්ඨස්ස වා පබ්බජිතස්ස වාති වුත්තයමව යහොති. ය ොකත්යථො

වුත්යතොයයව. පභායසතීතිඅත්තයනොඤාණස්සපාකටංකයරොතීතිඅත්යථො. 

අභිසම්බුද්ධත්තාති සාවකපාරමිඤායණනපි පටිවිද්ධභායවන. ඔභායසතීති

කාමාවචරභූතං ය ොකං. භායසතීති රූපාවචරභූතං ය ොකං. පභායසතීති 
අරූපාවචරභූතංය ොකං. 

අරිෙඤාණන්ති අරහත්තමග්ගඤාණං. මහිකා මුත්යතොති මහිකාය 

මුත්යතො. මහිකාති නීහායරො වුච්චති. මහියා මුත්යතොතිපි පායඨො. ධූමරජා

මුත්යතොති ධූමයතො ච රජයතො ච මුත්යතො. රාහුගහණා විප්පමුත්යතොති
රාහුයනොචන්දස්සආසන්නුපක්කිය සත්තා ද්වීහිඋපසග්යගහිවියසයසත්වා

වුත්තං. භාසයත ඉති සඔභාසට්යඨන. තපයත ඉතිසයතජට්යඨන. වියරොචයත 

ඉති රුචිරට්යඨන. එවයමවන්ති එවං එවං. යස්මා පන චන්යදොපි සයං

භාසන්යතොතපන්යතොවියරොචන්යතොඉමංඔකාසය ොකංඔභායසති, භික්ඛුච
පඤ්ඤාය භාසන්යතො තපන්යතො වියරොචන්යතො ඉමං ඛන්ධාදිය ොකං

පඤ්ඤාය ඔභායසති, තස්මා උභයත්රාපි ‘‘භායසතී’’ති අවත්වා ‘‘භාසයත’’
ඉච්යචව වුත්තං. එවඤ්හි වුත්යත යහතුඅත්යථොපි වුත්යතො යහොති.

අතිවිසදතරාභසූරියයොපමං අග්ගයහත්වා කස්මා චන්යදොපමා ගහිතාති යච? 
සබ්බකිය සපරිළාහවූපසයමන සන්තස්ස භික්ඛුයනො
සන්තගුණයුත්තචන්යදොපමා අනුච්ඡවිකාති ගහිතාති යවදිතබ්බං. එවං

ආනාපානස්සතිභාවනාසිද්ධිසාධකං යයොගාවචරං ථුනිත්වා ඉමානි යතරස

යවොදායනඤාණානීතිතානිඤාණානි නිගයමත්වාදස්යසතීති. 

යවොදානඤාණනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සයතොකාරිඤාණනිද්යදසවණ්ණනා 

163. සයතොකාරිඤාණනිද්යදයස මාතිකායං ඉධ භික්ඛූති ඉමස්මිං
සාසයන භික්ඛු. අයඤ්හි එත්ථ ඉධ-සද්යදො
සබ්බප්පකාරආනාපානස්සතිසමාධිනිබ්බත්තකස්ස පුග්ග ස්ස

සන්නිස්සයභූතසාසනපරිදීපයනො, අඤ්ඤසාසනස්ස තථාභාවපටියසධයනො

ච. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘ඉයධව, භික්ඛයව, සමයණො…යප.… සුඤ්ඤා

පරප්පවාදාසමයණභි අඤ්යඤහී’’ති(ම.නි.1.139; අ.නි.4.241). 

අරඤ්ඤගයතොවාරුක්ඛමූලගයතොවාසුඤ්ඤාගාරගයතො වාතිඉදමස්ස
ආනාපානස්සතිසමාධි භාවනානුරූපයසනාසනපරිග්ගහපරිදීපනං. ඉමස්ස හි
භික්ඛුයනො දීඝරත්තං රූපාදීසු ආරම්මයණසු අනුවිසටං චිත්තං 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

41 
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ආනාපානස්සතිසමාධිආරම්මණං අභිරුහිතුං න ඉච්ඡති, 
කූටයගොණයුත්තරයථො විය උප්පථයමව ධාවති. තස්මා යසයයථාපි නාම
යගොයපොකූටයධනුයාසබ්බංඛීරංපිවිත්වාවඩ්ඪිතං කූටවච්ඡංදයමතුකායමො
යධනුයතො අපයනත්වා එකමන්යත මහන්තං ථම්භං නිඛණිත්වා තත්ථ 

යයොත්යතනබන්යධයය, අථස්සයසොවච්යඡොඉයතොචියතොචවිප්ඵන්දිත්වා
ප ායිතුං අසක්යකොන්යතොතයමවථම්භංඋපනිසීයදයයවාඋපනිපජ්යජයය

වා, එවයමව ඉමිනාපි භික්ඛුනා දීඝරත්තං රූපාරම්මණාදිරසපානවඩ්ඪිතං 
දුට්ඨචිත්තං දයමතුකායමන රූපාදිආරම්මණයතො අපයනත්වා අරඤ්ඤං වා
රුක්ඛමූ ං වා සුඤ්ඤාගාරං වා පයවයසත්වා තත්ථ අස්සාසපස්සාසථම්යභ
සතියයොත්යතන බන්ධිතබ්බං. එවමස්ස තං චිත්තං ඉයතො චියතො ච
විප්ඵන්දිත්වාපි පුබ්යබ ආචිණ්ණාරම්මණං අ භමානං සතියයොත්තං 
ඡින්දිත්වා ප ායිතුං අසක්යකොන්තං තයමවාරම්මණං උපචාරප්පනාවයසන
උපනිසීදතියචවඋපනිපජ්ජතිච.යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘යථාථම්යභනිබන්යධයය, වච්ඡංදමංනයරොඉධ; 

බන්යධයයයවං සකං චිත්තං, සතියාරම්මයණ දළ්හ’’න්ති. (විසුද්ධි.

1.217; පාරා.අට්ඨ.2.165; දී.නි.අට්ඨ.2.374; ම.නි.අට්ඨ. 1.107) 

– 

එවමස්ස තං යසනාසනං භාවනානුරූපං යහොති. අථ වා යස්මා ඉදං 
කම්මට්ඨානප්පයභයද මුද්ධභූතං සබ්බබුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකානං 
වියසසාධිගමදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරපදට්ඨානං ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානං 
ඉත්ථිපුරිසහත්ථිඅස්සාදිසද්දසමාකු ං ගාමන්තං අපරිච්චජිත්වා න සුකරං
භායවතුං සද්දකණ්ටකත්තා ඣානස්ස. අගාමයක පන අරඤ්යඤ සුකරං
යයොගාවචයරනඉදංකම්මට්ඨානං පරිග්ගයහත්වාආනාපානචතුක්කජ්ඣානං
නිබ්බත්යතත්වා තයදව පාදකං කත්වා සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා අග්ගඵ ං
අරහත්තංපාපුණිතුං.තස්මාතස්සඅනුරූපංයසනාසනං උපදිසන්යතොභගවා

‘‘අරඤ්ඤගයතොවා’’තිආදිමාහ, තයථවයථයරො. 

වත්ථුවිජ්ජාචරියයොවියහිභගවා, යසොයථාවත්ථුවිජ්ජාචරියයො නගරභූමිං

පස්සිත්වා සුට්ඨු උපපරික්ඛිත්වා ‘‘එත්ථ නගරං මායපථා’’ති උපදිසති, 

යසොත්ථිනාචනගයරනිට්ඨියතරාජකු යතොමහාසක්කාරං භති, එවයමවං
යයොගාවචරස්ස අනුරූපං යසනාසනං උපපරික්ඛිත්වා ‘‘එත්ථකම්මට්ඨානං

අනුයුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති උපදිසති, තයතො තත්ථ කම්මට්ඨානමනුයුත්යතන

යයොගිනාකයමන අරහත්යතපත්යත ‘‘සම්මාසම්බුද්යධොවතයසොභගවා’’ති

මහන්තංසක්කාරං භති.අයංපනභික්ඛු ‘‘දීපිසදියසො’’තිවුච්චති.යථාහි
මහාදීපිරාජා අරඤ්යඤ තිණගහනං වා වනගහනං වා පබ්බතගහනං වා

නිස්සාය නිලීයිත්වා වනමහිංසයගොකණ්ණසූකරාදයයො මියග ගණ්හාති, 

එවයමවං අයං අරඤ්ඤාදීසු කම්මට්ඨානමනුයුඤ්ජන්යතො භික්ඛු
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යථාක්කයමන යසොතාපත්තිසකදාගාමිඅනාගාමිඅරහත්තමග්යග යචව
අරියඵ ානිචගණ්හාතීතියවදිතබ්යබො. යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘යථාපි දීපියකොනාම, නිලීයිත්වාගණ්හයතමියග; 

තයථවායංබුද්ධපුත්යතො, යුත්තයයොයගොවිපස්සයකො; 

අරඤ්ඤංපවිසිත්වාන, ගණ්හාතිඵ මුත්තම’’න්ති.(මි.ප. 6.1.5); 

යතනස්ස පරක්කමජවයයොග්ගභූමිං අරඤ්ඤයසනාසනං දස්යසන්යතො 

‘‘අරඤ්ඤගයතොවා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ අරඤ්ඤගයතොති උපරි වුත්ත ක්ඛණං යංකිඤ්චි පවියවකසුඛං

අරඤ්ඤං ගයතො. රුක්ඛමූලගයතොති රුක්ඛසමීපං ගයතො. 

සුඤ්ඤාගාරගයතොති සුඤ්ඤං විවිත්යතොකාසං ගයතො. එත්ථ ච ඨයපත්වා
අරඤ්ඤඤ්ච රුක්ඛමූ ඤ්ච අවයසසසත්තවිධයසනාසනං ගයතොපි 

‘‘සුඤ්ඤාගාරගයතො’’ති වත්තුං වට්ටති. නවවිධඤ්හි යසනාසනං. යථාහ –
‘‘යසො විවිත්තං යසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූ ං පබ්බතං කන්දරං

ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අබ්යභොකාසං ප ා පුඤ්ජ’’න්ති (විභ. 508). 
එවමස්ස උතුත්තයානුකූ ං ධාතුචරියානුකූ ඤ්ච
ආනාපානස්සතිභාවනානුරූපං යසනාසනං උපදිසිත්වා 

අලීනානුද්ධච්චපක්ඛිකං සන්තමිරියාපථං උපදිසන්යතො නිසීදතීති ආහ.
අථස්ස නිසජ්ජාය දළ්හභාවං අස්සාසපස්සාසානං පවත්තනසමත්ථතං

ආරම්මණපරිග්ගහූපායඤ්ච දස්යසන්යතො පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වාතිආදිමාහ.

තත්ථ පල්ලඞ්කන්තිසමන්තයතො ඌරුබද්ධාසනං. ආභුජිත්වාතිබන්ධිත්වා. 

උජං කාෙං පණිධාොති උපරිමසරීරං උජුකං ඨයපත්වා අට්ඨාරස 
පිට්ඨිකණ්ටයක යකොටියා යකොටිං පටිපායදත්වා. එවඤ්හි නිසින්නස්ස
ධම්මමංසන්හාරූනි නපණමන්ති.අථස්සයායතසංපණමනපච්චයාඛයණ

ඛයණයවදනාඋප්පජ්යජයයං, තාන උප්පජ්ජන්ති.තාසුඅනුප්පජ්ජමානාසු

චිත්තංඑකග්ගංයහොති, කම්මට්ඨානංන පරිපතති, වුද්ධිංඵාතිංඋපගච්ඡති. 

පරිමුඛං සතිංඋපට්ඨයපත්වාතිකම්මට්ඨානාභිමුඛංසතිංඨපයිත්වා. යසො

සයතොවඅස්සසතිසයතොපස්සසතීතියසොභික්ඛුඑවංනිසීදිත්වා එවඤ්චසතිං

උපට්ඨයපත්වාතංසතිංඅවිජහන්යතොසයතොඑවඅස්සසතිසයතොපස්සසති, 
සයතොකාරීයහොතීතිවුත්තංයහොති. 

ඉදානි යයහිපකායරහිසයතොකාරීයහොති, යතපකායර දස්යසතුං දීඝංවා

අස්සසන්යතොතිආදිමාහ. තත්ථ දීඝං වා අස්සසන්යතොති දීඝං වා අස්සාසං

පවත්තයන්යතො. තථා රස්සං. යා පන යනසං දීඝරස්සතා, සා කා වයසන
යවදිතබ්බා. කදාචි හි මනුස්සා හත්ථිඅහිආදයයො විය කා වයසන දීඝං

අස්සසන්තිචපස්සසන්තිච, කදාචි සුනඛසසාදයයොවියරස්සං.අඤ්ඤථාහි

චුණ්ණවිචුණ්ණා අස්සාසපස්සාසා දීඝරස්සා නාම න යහොන්ති. තස්මා යත



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

43 
පටුන 

දීඝං කා ං පවිසන්තා ච නික්ඛමන්තා ච දීඝා, රස්සං කා ං පවිසන්තා ච
නික්ඛමන්තා ච රස්සාති යවදිතබ්බා. තත්රායං භික්ඛු උපරි වුත්යතහි

නවහාකායරහි දීඝං අස්සසන්යතො ච පස්සසන්යතො ච දීඝං අස්සසාමි, 

පස්සසාමීතිපජානාති, තථා රස්සං. 

එවංපජානයතොච– 

‘‘දීයඝොරස්යසොචඅස්සායසො, පස්සායසොපිචතාදියසො; 

චත්තායරො වණ්ණා වත්තන්ති, නාසිකග්යගව භික්ඛුයනො’’ති. 

(විසුද්ධි.1.219; පාරා.අට්ඨ.2.165); 

නවන්නඤ්චස්ස ආකාරානං එයකනාකායරන
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා සම්පජ්ජතීති යවදිතබ්බා. 

සබ්බකාෙපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. සබ්බකාෙපටිසංයවදී

පස්සසිස්සාමීති සික්ඛතීති සක ස්ස අස්සාසකායස්සාදිමජ්ඣපරියයොසානං
විදිතංකයරොන්යතොපාකටංකයරොන්යතොඅස්සසිස්සාමීති සික්ඛති.සක ස්ස
පස්සාසකායස්සාදිමජ්ඣපරියයොසානං විදිතං කයරොන්යතො පාකටං
කයරොන්යතො පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. එවං විදිතං කයරොන්යතො පාකටං
කයරොන්යතො ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතනඅස්සසතියචවපස්සසතිච.තස්මා
‘‘අස්සසිස්සාමි පස්සසිස්සාමීති සික්ඛතී’’ති වුච්චති. එකස්ස හි භික්ඛුයනො 

චුණ්ණවිචුණ්ණවිසයට (විසුද්ධි. 1.219; පාරා. 2.165) අස්සාසකායය, 

පස්සාසකායය වා ආදි පාකයටො යහොති, න මජ්ඣපරියයොසානං. යසො

ආදියමව පරිග්ගයහතුං සක්යකොති, මජ්ඣපරියයොසායන කි මති. එකස්ස

මජ්ඣංපාකටංයහොති, නආදිපරියයොසානං.යසොමජ්ඣයමව පරිග්ගයහතුං

සක්යකොති, ආදිපරියයොසායනකි මති.එකස්සපරියයොසානංපාකටංයහොති, 

න ආදිමජ්ඣං. යසො පරියයොසානංයයව පරිග්ගයහතුං සක්යකොති, 

ආදිමජ්යඣ කි මති. එකස්ස සබ්බං පාකටං යහොති, යසො සබ්බම්පි

පරිග්ගයහතුං සක්යකොති, න කත්ථචි කි මති. තාදියසන භවිතබ්බන්ති

දස්යසන්යතොආහ– ‘‘සබ්බකායපටිසංයවදී’’තිආදි. 

තත්ථ සික්ඛතීති එවං ඝටති වායමති. යයො වා තථාභූතස්ස සංවයරො, 

අයයමත්ථඅධිසී සික්ඛා.යයොතථාභූතස්සසමාධි, අයං අධිචිත්තසික්ඛා.යා

තථාභූතස්ස පඤ්ඤා, අයං අධිපඤ්ඤාසික්ඛාති ඉමා තිස්යසො සික්ඛායයො
තස්මිං ආරම්මයණ තාය සතියා යතන මනසිකායරන සික්ඛති ආයසවති
භායවති බහුලීකයරොතීති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. තත්ථ යස්මා

පුරිමනයයනයකව ං අස්සසිතබ්බංපස්සසිතබ්බයමවච, නඅඤ්ඤංකිඤ්චි

කාතබ්බං, ඉයතො පට්ඨායපනඤාණුප්පාදනාදීසුයයොයගොකරණීයයො.තස්මා

තත්ථ ‘‘අස්සසාමීති පජානාති පස්සසාමීති පජානාති’’ච්යචව
වත්තමානකා වයසන පාළිං වත්වා ඉයතො පට්ඨාය කත්තබ්බස්ස

ඤාණුප්පාදනාදියනො ආ-කාරස්ස දස්සනත්ථං ‘‘සබ්බකායපටිසංයවදී



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 
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අස්සසිස්සාමී’’තිආදිනා නයයන අනාගතකා වයසන පාළි ආයරොපිතාති 
යවදිතබ්බා. 

පස්සම්භෙං කාෙසඞ්ඛාරං…යප.… සික්ඛතීති ඔළාරිකං
අස්සාසපස්සාසසඞ්ඛාතං කායසඞ්ඛාරං පස්සම්යභන්යතො
පටිප්පස්සම්යභන්යතො නියරොයධන්යතො වූපසයමන්යතො අස්සසිස්සාමි
පස්සසිස්සාමීතිසික්ඛති. 

තයත්රවං ඔළාරිකසුඛුමතා ච පස්සද්ධි ච යවදිතබ්බා – ඉමස්ස හි 

භික්ඛුයනොපුබ්යබඅපරිග්ගහිතකාය කායයොචචිත්තඤ්චසදරථායහොන්ති
ඔළාරිකා. කායචිත්තානං ඔළාරිකත්යත අවූපසන්යත අස්සාසපස්සාසාපි

ඔළාරිකා යහොන්ති, බ වතරා හුත්වා පවත්තන්ති, නාසිකා නප්පයහොති, 
මුයඛන අස්සසන්යතොපි පස්සසන්යතොපි තිට්ඨති. යදා පනස්ස කායයොපි 

චිත්තම්පිපරිග්ගහිතායහොන්ති, තදායතසන්තායහොන්තිවූපසන්තා.යතසු

වූපසන්යතසු අස්සාසපස්සාසා සුඛුමා හුත්වා පවත්තන්ති, ‘‘අත්ථි නු යඛො, 
නත්ථී’’ති වියචතබ්බාකාරප්පත්තා යහොන්ති. යසයයථාපි පුරිසස්ස ධාවිත්වා
පබ්බතා වා ඔයරොහිත්වා මහාභාරං වා සීසයතො ඔයරොයපත්වා ඨිතස්ස

ඔළාරිකා අස්සාසපස්සාසා යහොන්ති, නාසිකා නප්පයහොති, මුයඛන
අස්සසන්යතොපි පස්සසන්යතොපි තිට්ඨති. යදා පයනස තං පරිස්සමං
වියනොයදත්වා න්හත්වා ච පිවිත්වා ච අල් සාටකං හදයය කත්වා සීතාය

ඡායාය නිපන්යනො යහොති, අථස්ස යත අස්සාසපස්සාසා සුඛුමා යහොන්ති

‘‘අත්ථි නු යඛො, නත්ථී’’ති වියචතබ්බාකාරප්පත්තා, එවයමවං ඉමස්ස 
භික්ඛුයනො අපරිග්ගහිතකාය ති විත්ථායරතබ්බං. තථා හිස්ස පුබ්යබ
අපරිග්ගහිතකාය  ‘‘ඔළාරියකොළාරියක කායසඞ්ඛායර පස්සම්යභමී’’ති 

ආයභොගසමන්නාහාරමනසිකායරො නත්ථි, පරිග්ගහිතකාය  පන අත්ථි.
යතනස්ස අපරිග්ගහිතකා යතො පරිග්ගහිතකාය  කායසඞ්ඛායරො සුඛුයමො
යහොති.යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘සාරද්යධකායයචිත්යතච, අධිමත්තංපවත්තති; 

අසාරද්ධම්හි කායම්හි, සුඛුමං සම්පවත්තතී’’ති. (විසුද්ධි. 1.220; 

පාරා.අට්ඨ.2.165); 

පරිග්ගයහපි ඔළාරියකො, පඨමජ්ඣානූපචායර සුඛුයමො. තස්මිම්පි 

ඔළාරියකො, පඨමජ්ඣායනසුඛුයමො.පඨමජ්ඣායනචදුතියජ්ඣානූපචායරච

ඔළාරියකො, දුතියජ්ඣායනසුඛුයමො.දුතියජ්ඣායන චතතියජ්ඣානූපචායරච 

ඔළාරියකො, තතියජ්ඣායන සුඛුයමො. තතියජ්ඣායන ච

චතුත්ථජ්ඣානූපචායර ච ඔළාරියකො, චතුත්ථජ්ඣායන අතිසුඛුයමො

අප්පවත්තියමවපාපුණාති.ඉදංතාව දීඝභාණකසංයුත්තභාණකානං මතං. 

මජ්ඣිමභාණකා පන ‘‘පඨමජ්ඣායනඔළාරියකො, දුතියජ්ඣානූපචායර
සුඛුයමො’’ති එවං යහට්ඨිමයහට්ඨිමජ්ඣානයතො උපරූපරිජ්ඣානූපචායරපි 
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සුඛුමතරං ඉච්ඡන්ති. සබ්යබසංයයව පන මයතන අපරිග්ගහිතකාය 

පවත්තකායසඞ්ඛායරො පරිග්ගහිතකාය  පටිප්පස්සම්භති, පරිග්ගහිතකාය 
පවත්තකායසඞ්ඛායරො පඨමජ්ඣානූපචායර…යප.… චතුත්ථජ්ඣානූපචායර
පවත්තකායසඞ්ඛායරො චතුත්ථජ්ඣායන පටිප්පස්සම්භති. අයං තාව සමයථ
නයයො. 

විපස්සනායං පනඅපරිග්ගහිතකාය  පවත්තකායසඞ්ඛායරොඔළාරියකො, 

මහාභූතපරිග්ගයහසුඛුයමො.යසොපිඔළාරියකො, උපාදාරූපපරිග්ගයහසුඛුයමො.

යසොපි ඔළාරියකො, සක රූපපරිග්ගයහ සුඛුයමො. යසොපි ඔළාරියකො, 

අරූපපරිග්ගයහ සුඛුයමො. යසොපි ඔළාරියකො, රූපාරූපපරිග්ගයහ සුඛුයමො.

යසොපි ඔළාරියකො, පච්චයපරිග්ගයහ සුඛුයමො. යසොපි ඔළාරියකො, 

සප්පච්චයනාමරූපදස්සයනසුඛුයමො.යසොපි ඔළාරියකො,  ක්ඛණාරම්මණික

විපස්සනායසුඛුයමො.යසොපිදුබ්බ විපස්සනායඔළාරියකො, බ වවිපස්සනාය
සුඛුයමො. තත්ථ පුබ්යබ වුත්තනයයයනව පුරිමස්ස පුරිමස්ස පච්ඡියමන 
පච්ඡියමන පටිප්පස්සද්ධි යවදිතබ්බා. එවයමත්ථ ඔළාරිකසුඛුමතා
පටිප්පස්සද්ධි ච යවදිතබ්බා. අයං තායවත්ථ කායානුපස්සනාවයසන
වුත්තස්ස පඨමචතුක්කස්සඅනුපුබ්බපදවණ්ණනා. 

යස්මා පයනත්ථ ඉදයමව චතුක්කංආදිකම්මිකස්සකම්මට්ඨානවයසන 

වුත්තං, ඉතරානි පන තීණි චතුක්කානි එත්ථ පත්තජ්ඣානස්ස 

යවදනාචිත්තධම්මානුපස්සනාවයසන, තස්මා ඉමං කම්මට්ඨානං භායවත්වා 
ආනාපානචතුක්කජ්ඣානපදට්ඨානාය විපස්සනාය සහ පටිසම්භිදාහි
අරහත්තං පාපුණිතුකායමන ආදිකම්මියකන කු පුත්යතන විසුද්ධිමග්යග
වුත්තනයයන සී පරියසොධනාදීනි සබ්බකිච්චානි කත්වා
සත්තඞ්ගසමන්නාගතස්ස ආචරියස්ස සන්තියක පඤ්චසන්ධිකං 
කම්මට්ඨානංඋග්ගයහතබ්බං.තත්රියමපඤ්චසන්ධයයොඋග්ගයහොපරිපුච්ඡා

උපට්ඨානං අප්පනා  ක්ඛණන්ති. තත්ථ උග්ගයහො නාම කම්මට්ඨානස්ස 

උග්ගණ්හනං. පරිපුච්ඡා නාමකම්මට්ඨානස්සපරිපුච්ඡනං. උපට්ඨානං නාම

කම්මට්ඨානස්ස උපට්ඨානං. අප්පනා නාම කම්මට්ඨානස්ස අප්පනා. 

ලක්ඛණං නාම කම්මට්ඨානස්ස  ක්ඛණං, ‘‘එවං  ක්ඛණමිදං 
කම්මට්ඨාන’’න්තිකම්මට්ඨානසභාවූපධාරණන්තිවුත්තංයහොති. 

එවං පඤ්චසන්ධිකං කම්මට්ඨානං උග්ගණ්හන්යතො අත්තනාපි න

කි මති, ආචරියම්පි න වියහයසති. තස්මා යථොකං උද්දිසායපත්වා බහුං
කා ං සජ්ඣායිත්වා එවං පඤ්චසන්ධිකං කම්මට්ඨානං උග්ගයහත්වා
ආචරියස්ස සන්තියක වා අඤ්ඤත්ථ වා අට්ඨාරස යදොසයුත්යත විහායර 
වජ්යජත්වා පඤ්චඞ්ගසමන්නාගයත යසනාසයන වසන්යතන
උපච්ඡින්නඛුද්දකපලියබොයධන කතභත්තකිච්යචන භත්තසම්මදං
පටිවියනොයදත්වා සුඛනිසින්යනන රතනත්තයගුණානුස්සරයණන චිත්තං
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සම්පහංයසත්වා ආචරියුග්ගහයතො එකපදම්පි අපරිහායපන්යතන ඉදං

ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානංමනසිකාතබ්බං.තත්රායංමනසිකාරවිධි – 

‘‘ගණනාඅනුබන්ධනා, ඵුසනාඨපනාසල් ක්ඛණා; 

විවට්ටනාපාරිසුද්ධි, යතසඤ්චපටිපස්සනා’’ති. 

තත්ථ ගණනාති ගණනායයව. අනුබන්ධනාති අනුගමනා. ඵුසනාති

ඵුට්ඨට්ඨානං. ඨපනාති අප්පනා. සල්ලක්ඛණාති විපස්සනා. විවට්ටනාති

මග්යගො. පාරිසුද්ධීතිඵ ං. යතසඤ්ච පටිපස්සනාතිපච්චයවක්ඛණා. තත්ථ
ඉමිනා ආදිකම්මියකන කු පුත්යතන පඨමං ගණනාය ඉදං කම්මට්ඨානං

මනසි කාතබ්බං. ගයණන්යතන පන පඤ්චන්නං යහට්ඨා න ඨයපතබ්බං, 

දසන්නංඋපරිනයනතබ්බං, අන්තරාඛණ්ඩංන දස්යසතබ්බං.පඤ්චන්නං
යහට්ඨා ඨයපන්තස්ස හි සම්බායධ ඔකායස චිත්තුප්පායදො විප්ඵන්දති
සම්බායධ වයජ සන්නිරුද්ධයගොගයණො විය. දසන්නං උපරි යනන්තස්ස 

ගණනනිස්සියතොව චිත්තුප්පායදො යහොති. අන්තරා ඛණ්ඩං දස්යසන්තස්ස

‘‘සිඛාප්පත්තං නුයඛොයමකම්මට්ඨානං, යනො’’තිචිත්තංවිකම්පති, තස්මා
එයතයදොයසවජ්යජත්වා ගයණතබ්බං. 

ගයණන්යතන ච පඨමං දන්ධගණනාය ධඤ්ඤමාපකගණනාෙ 

ගයණතබ්බං. ධඤ්ඤමාපයකො හි නාළිං පූයරත්වා ‘‘එක’’න්ති වත්වා

ඔකිරති, පුන පූයරන්යතො කිඤ්චි කචවරං දිස්වා ඡඩ්යඩන්යතො ‘‘එකං 
එක’’න්ති වදති. එයසව නයයො ද්යව ද්යවතිආදීසු. එවයමවං ඉමිනාපි

අස්සාසපස්සායසසු යයො උපට්ඨාති, තං ගයහත්වා ‘‘එකං එක’’න්තිආදිං
කත්වා යාව ‘‘දස දසා’’ති පවත්තමානං පවත්තමානං උප ක්යඛත්වාව
ගයණතබ්බං. තස්ස එවං ගණයයතො නික්ඛමන්තා ච පවිසන්තා ච 

අස්සාසපස්සාසාපාකටායහොන්ති. 

අථායනන තං දන්ධගණනං ධඤ්ඤමාපකගණනං පහාය සීඝගණනාය 

යගොපාලකගණනාෙ ගයණතබ්බං. යඡයකො හි යගොපා යකො සක්ඛරාදයයො
උච්ඡඞ්යගන ගයහත්වා රජ්ජුදණ්ඩහත්යථො පායතොව වජං ගන්ත්වා ගායවො
පිට්ඨියං පහරිත්වා පලිඝත්ථම්භමත්ථයක නිසින්යනො ද්වාරං පත්තං
පත්තංයයව ගාවං ‘‘එයකො ද්යව’’ති සක්ඛරං ඛිපිත්වා ඛිපිත්වා ගයණති.
තියාමරත්තිං සම්බායධ ඔකායස දුක්ඛං වුත්ථයගොගයණො නික්ඛමන්යතො
අඤ්ඤමඤ්ඤං උපනිඝංසන්යතො යවයගන යවයගන පුඤ්ජපුඤ්යජො හුත්වා
නික්ඛමති. යසො යවයගන යවයගන ‘‘තීණි චත්තාරි පඤ්ච දසා’’ති 

ගයණතියයව, එවමස්සාපිපුරිමනයයනගණයයතො අස්සාසපස්සාසාපාකටා 
හුත්වා සීඝං සීඝං පුනප්පුනං සඤ්චරන්ති. තයතො යතන ‘‘පුනප්පුනං
සඤ්චරන්තී’’ති ඤත්වා අන්යතො ච බහි ච අග්ගයහත්වා ද්වාරප්පත්තං

ද්වාරප්පත්තංයයව ගයහත්වා ‘‘එයකො ද්යව තීණි චත්තාරි පඤ්ච, එයකො

ද්යව තීණි චත්තාරි පඤ්ච ඡ, එයකො ද්යව තීණි චත්තාරි පඤ්ච ඡ
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සත්ත…යප.… අට්ඨ නව දසා’’ති සීඝං සීඝං ගයණතබ්බයමව.
ගණනාපටිබද්යධහිකම්මට්ඨායනගණනබය යනවචිත්තංඑකග්ගංයහොති 

අරිත්තුපත්ථම්භනවයසනචණ්ඩයසොයතනාවාඨපනමිව. 

තස්යසවං සීඝං සීඝං ගණයයතොකම්මට්ඨානං නිරන්තරං පවත්තං විය 
හුත්වාඋපට්ඨාති.අථ ‘‘නිරන්තරංපවත්තතී’’තිඤත්වාඅන්යතොචබහිච
වාතං අපරිග්ගයහත්වා පුරිමනයයයනව යවයගන යවයගන ගයණතබ්බං.
අන්යතොපවිසනවායතන හි සද්ධිං චිත්තං පයවසයයතො අබ්භන්තරං
වාතබ්භාහතං යමදපූරිතං විය යහොති. බහිනික්ඛමනවායතන සද්ධිං චිත්තං
නීහරයතො බහිද්ධා පුථුත්තාරම්මයණ චිත්තං වික්ඛිපති. ඵුට්ඨඵුට්යඨොකායස

පන සතිං ඨයපත්වා භායවන්තස්යසව භාවනා සම්පජ්ජති. යතන වුත්තං – 

‘‘අන්යතො ච බහි ච වාතං අපරිග්ගයහත්වා පුරිමනයයයනව යවයගන
යවයගන ගයණතබ්බ’’න්ති. 

කීවචිරං පයනතං ගයණතබ්බන්ති? යාව විනා ගණනාය 
අස්සාසපස්සාසාරම්මයණ සති සන්තිට්ඨති. බහි විසටවිතක්කවිච්යඡදං
කත්වා අස්සාසපස්සාසාරම්මයණසතිසණ්ඨාපනත්ථංයයවහිගණනාති. 

එවං ගණනාය මනසි කත්වා අනුබන්ධනාෙ මනසි කාතබ්බං. 

අනුබන්ධනා නාම ගණනං පටිසංහරිත්වා සතියා නිරන්තරං
අස්සාසපස්සාසානං අනුගමනං. තඤ්ච යඛො න
ආදිමජ්ඣපරියයොසානානුගමනවයසන. ආදිමජ්ඣපරියයොසානානි
තස්සානුගමයනආදීනවාචයහට්ඨාවුත්තායයව. 

තස්මා අනුබන්ධනාය මනසිකයරොන්යතන න

ආදිමජ්ඣපරියයොසානවයසනමනසි කාතබ්බං, අපිච යඛො ඵුසනාවයසන ච 

ඨපනාවයසන ච මනසි කාතබ්බං. ගණනානුබන්ධනාවයසන විය හි 

ඵුසනාඨපනාවයසනවිසුංමනසිකායරොනත්ථි, ඵුට්ඨඵුට්ඨට්ඨායනයයවපන

ගයණන්යතො ගණනාය ච ඵුසනාය ච මනසි කයරොති, තත්යථව ගණනං

පටිසංහරිත්වා යත සතියා අනුබන්ධන්යතො, අප්පනාවයසන ච චිත්තං
ඨයපන්යතො ‘‘අනුබන්ධනාය ච ඵුසනාය ච ඨපනාය ච මනසි කයරොතී’’ති 

වුච්චති. ස්වායමත්යථො අට්ඨකථාසු වුත්තපඞ්ගුළයදොවාරියකොපමාහි ඉයධව
පාළියං වුත්තකකචූපමායචයවදිතබ්යබො. 

තත්රායං පඞ්ගුයළොපමා – යසයයථාපි පඞ්ගුයළො යදො ාය කීළතං
මාතාපුත්තානං යදො ං ඛිපිත්වා තත්යථව යදො ාථම්භමූය  නිසින්යනො
කයමනආගච්ඡන්තස්සච ගච්ඡන්තස්සචයදො ාඵ කස්සඋයභොයකොටියයො

මජ්ඣඤ්ච පස්සති, න ච උයභොයකොටිමජ්ඣානං දස්සනත්ථං බයාවයටො

යහොති, එවයමව භික්ඛු සතිවයසන උපනිබන්ධනත්ථම්භමූය  ඨත්වා 
අස්සාසපස්සාසයදො ං ඛිපිත්වා තත්යථව නිමිත්යත සතියා නිසීදන්යතො
කයමන ආගච්ඡන්තානඤ්ච ගච්ඡන්තානඤ්ච ඵුට්ඨට්ඨායන
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අස්සාසපස්සාසානං ආදිමජ්ඣපරියයොසානංසතියාඅනුගච්ඡන්යතොතත්යථව

(විසුද්ධි. 1.225) චිත්තං ඨයපත්වා පස්සති, න ච යතසං දස්සනත්ථං
බයාවයටොයහොති.අයංපඞ්ගුයළොපමා. 

අයංපන යදොවාරියකොපමා – යසයයථාපි යදොවාරියකොනගරස්සඅන්යතො

චබහිචපුරියස‘‘යකොත්වං, කුයතොවාආගයතො, කුහිංවා ගච්ඡසි, කිංවා

යත හත්යථ’’ති න වීමංසති. න හි තස්ස යත භාරා, ද්වාරප්පත්තං 

ද්වාරප්පත්තංයයව පන වීමංසති, එවයමව ඉමස්ස භික්ඛුයනො

අන්යතොපවිට්ඨවාතා ච බහිනික්ඛන්තවාතා ච න භාරා යහොන්ති, 
ද්වාරප්පත්තාද්වාරප්පත්තායයවභාරාති අයංයදොවාරියකොපමා. 

කකචූපමා පන ‘‘නිමිත්තං අස්සාසපස්සාසා’’තිආදිනා (පටි.ම. 1.159) 
නයයන ඉධ වුත්තායයව. ඉධ පනස්ස ආගතාගතවයසන
අමනසිකාරමත්තයමවපයයොජනන්තියවදිතබ්බං. 

ඉදං කම්මට්ඨානං මනසිකයරොයතො කස්සචි න චියරයනවනිමිත්තඤ්ච 

උප්පජ්ජති, අවයසසඣානඞ්ගපටිමණ්ඩිතා අප්පනාසඞ්ඛාතා ඨපනා ච
සම්පජ්ජති.කස්සචි පනගණනාවයසයනවමනසිකාරකා යතො පභුතියථා

සාරද්ධකායස්සමඤ්යචවාපීයඨවානිසීදයතො මඤ්චපීඨංඔනමතිවිකූජති, 

පච්චත්ථරණං වලිං ගණ්හාති, අසාරද්ධකායස්ස පන නිසීදයතො යනව

මඤ්චපීඨං ඔනමති න විකූජති, න පච්චත්ථරණං වලිං ගණ්හාති, 

තූ පිචුපූරිතං විය මඤ්චපීඨං යහොති. කස්මා? යස්මා අසාරද්යධො කායයො

 හුයකො යහොති, එවයමවං ගණනාවයසන මනසිකාරකා යතො පභුති
අනුක්කමයතො ඔළාරිකඅස්සාසපස්සාසනියරොධවයසන කායදරයථ

වූපසන්යත කායයොපි චිත්තම්පි  හුකං යහොති, සරීරං ආකායස
 ඞ්ඝනාකාරප්පත්තං වියයහොති. 

තස්ස ඔළාරියක අස්සාසපස්සායස නිරුද්යධ 

සුඛුමඅස්සාසපස්සාසනිමිත්තාරම්මණං චිත්තංපවත්තති. තස්මිම්පිනිරුද්යධ
අපරාපරං තයතො සුඛුමතරං සුඛුමතරං අස්සාසපස්සාසනිමිත්තාරම්මණං
පවත්තතියයව.ස්වායමත්යථොඋපරිවුත්තකංසථාය ොපමාය යවදිතබ්යබො. 

යථාහිඅඤ්ඤානිකම්මට්ඨානානිඋපරූපරිවිභූතානියහොන්ති, නතථා 

ඉදං. ඉදං පනඋපරූපරිභායවන්තස්සසුඛුමත්තංගච්ඡති, උපට්ඨානම්පින
උපගච්ඡති. එවං අනුපට්ඨහන්යත පන තස්මිං යතන භික්ඛුනා ‘‘ආචරියං

පුච්ඡිස්සාමී’’තිවා ‘‘නට්ඨංදානියමකම්මට්ඨාන’’න්තිවාඋට්ඨායාසනාන
ගන්තබ්බං. ඉරියාපථං වියකොයපත්වා ගච්ඡයතො හි කම්මට්ඨානං
නවනවයමවයහොති.තස්මායථානිසින්යනයනවයදසයතො ආහරිතබ්බං. 

තත්රායං ආහරපාපායයො – යතන භික්ඛුනා කම්මට්ඨානස්ස 

අනුපට්ඨානභාවංඤත්වා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං ‘‘ඉයම අස්සාසපස්සාසා
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නාම කත්ථ අත්ථි, කත්ථ නත්ථි. කස්ස වා අත්ථි, කස්ස වා නත්ථී’’ති.

අයථවං පටිසඤ්චික්ඛයතො ‘‘ඉයම අන්යතොමාතුකුච්ඡියං නත්ථි, උදයක

නිමුග්ගානං නත්ථි, තථා අසඤ්ඤීභූතානං මතානං
චතුත්ථජ්ඣානසමාපන්නානං රූපාරූපභවසමඞ්ගීනං 
නියරොධසමාපන්නාන’’න්ති ඤත්වා එවං අත්තනාව අත්තා

පටියචොයදතබ්යබො‘‘නනු, ත්වං පණ්ඩිත, යනවමාතුකුච්ඡිගයතො, නඋදයක

නිමුග්යගො, නඅසඤ්ඤීභූයතො, නමයතො, න චතුත්ථජ්ඣානසමාපන්යනො, න

රූපාරූපභවසමඞ්ගී, න නියරොධසමාපන්යනො. අත්ථියයව යත 

අස්සාසපස්සාසා, මන්දපඤ්ඤතාය පන පරිග්ගයහතුං න සක්යකොසී’’ති.
අථායනන පකතිඵුට්ඨවයසන චිත්තං ඨයපත්වා මනසිකායරො

පවත්යතතබ්යබො.ඉයමහිදීඝනාසිකස්ස නාසාපුටංඝට්යටන්තාපවත්තන්ති, 
රස්සනාසිකස්සඋත්තයරොට්ඨං.තස්මායනනඉමංනාම ඨානංඝට්යටන්තීති

නිමිත්තං ඨයපතබ්බං. ඉමයමව හි අත්ථවසං පටිච්ච වුත්තං භගවතා – 

‘‘නාහං, භික්ඛයව, මුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස ආනාපානස්සතිභාවනං

වදාමී’’ති (ම.නි.3.149; සං.නි.5.992). කිඤ්චාපිහි යංකිඤ්චි කම්මට්ඨානං

සතස්සසම්පජානස්යසවසම්පජ්ජති, ඉයතොඅඤ්ඤංපනමනසිකයරොන්තස්ස 
පාකටංයහොති.ඉදංපනආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානං ගරුකංගරුකභාවනං 

බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධපුත්තානං මහාපුරිසානංයයව මනසිකාරභූමිභූතං, න

යචව ඉත්තරං, න ච ඉත්තරසත්තසමායසවිතං. යථා යථා මනසි කරීයති, 

තථා තථා සන්තඤ්යචව යහොති සුඛුමඤ්ච. තස්මා එත්ථ බ වතී සති ච
පඤ්ඤාචඉච්ඡිතබ්බා. 

යථා හි මට්ඨසාටකස්ස තුන්නකරණකාය  සූචිපි සුඛුමා ඉච්ඡිතබ්බා, 

සූචිපාසයවධනම්පිතයතොසුඛුමතරං, එවයමවංමට්ඨසාටකසදිසස්සඉමස්ස
කම්මට්ඨානස්ස භාවනාකාය  සූචිපටිභාගා සතිපි සූචිපාසයවධනපටිභාගා
තංසම්පයුත්තා පඤ්ඤාපි බ වතී ඉච්ඡිතබ්බා. තාහි ච පන සතිපඤ්ඤාහි 

සමන්නාගයතන භික්ඛුනා න යත අස්සාසපස්සාසා අඤ්ඤත්ර
පකතිඵුට්යඨොකාසාපරියයසිතබ්බා. 

යථාහිකස්සයකොයඛත්තංකසිත්වාබලීබද්යදමුඤ්චිත්වා යගොචරමුයඛ

කත්වා ඡායාය නිසින්යනො විස්සයමයය, අථස්ස යත බලීබද්දා යවයගන

අටවිං පවියසයයං.යයොයහොතියඡයකොකස්සයකො, යසොපුනයතගයහත්වා
යයොයජතුකායමො න යතසං අනුපදං ගන්ත්වා අටවිං ආහිණ්ඩති. අථ යඛො
රස්මිඤ්චපයතොදඤ්චගයහත්වාඋජුකයමවයතසං නිපාතනතිත්ථංගන්ත්වා
නිසීදතිවානිපජ්ජතිවා.අථයතයගොයණදිවසභාගංචරිත්වා නිපාතනතිත්ථං
ඔතරිත්වා න්හත්වා ච පිවිත්වා ච පච්චුත්තරිත්වා ඨියත දිස්වා රස්මියා
බන්ධිත්වා පයතොයදන විජ්ඣන්යතො ආයනත්වා යයොයජත්වා පුන කම්මං
කයරොති. එවයමවං යතන භික්ඛුනා න යත අස්සාසපස්සාසා අඤ්ඤත්ර
පකතිඵුට්යඨොකාසා පරියයසිතබ්බා. සතිරස්මිං පන පඤ්ඤාපයතොදඤ්ච
ගයහත්වා පකතිඵුට්යඨොකායස චිත්තං ඨයපත්වා මනසිකායරො



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 
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පවත්යතතබ්යබො. එවං හිස්ස මනසිකයරොයතො න චිරස්යසව යත 
උපට්ඨහන්ති නිපාතනතිත්යථ විය යගොණා. තයතො යතන සතිරස්මියා
බන්ධිත්වා තස්මිංයයව ඨායන යයොයජත්වා පඤ්ඤාපයතොයදන
විජ්ඣන්යතන පුනප්පුනං කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජිතබ්බං.
තස්යසවමනුයුඤ්ජයතො න චිරස්යසව නිමිත්තං උපට්ඨාති. තං පයනතං න 

සබ්යබසං එකසදිසං යහොති, අපිච යඛො කස්සචි සුඛසම්ඵස්සං
උප්පාදයමායනොතූ පිචු විය කප්පාසපිචු විය වාතධාරා විය ච උපට්ඨාතීති
එකච්යචආහු. 

අයං පන අට්ඨකථාසු විනිච්ඡයෙො – ඉදඤ්හි කස්සචි තාරකරූපං විය

මණිගුළිකා විය මුත්තාගුළිකා විය ච, කස්සචි ඛරසම්ඵස්සං හුත්වා

කප්පාසට්ඨි විය දාරුසාරසූචි විය ච, කස්සචි දීඝපාමඞ්ගසුත්තං විය

කුසුමදාමං විය ධූමසිඛා විය ච, කස්සචි විත්ථතං මක්කටකසුත්තං විය
ව ාහකපට ං විය පදුමපුප්ඵං විය රථචක්කං විය චන්දමණ්ඩ ං විය

සූරියමණ්ඩ ංවියචඋපට්ඨාති, තඤ්චපයනතංයථාසම්බහුය සු භික්ඛූසු
සුත්තන්තංසජ්ඣායිත්වානිසින්යනසුඑයකනභික්ඛුනා ‘‘තුම්හාකං කීදිසං
හුත්වාඉදංසුත්තංඋපට්ඨාතී’’තිවුත්යතඑයකො‘‘මය්හංමහතීපබ්බයතයයා 
නදී විය හුත්වා උපට්ඨාතී’’ති ආහ. අපයරො ‘‘මය්හං එකා වනරාජි විය’’.

අඤ්යඤො ‘‘මය්හං එයකො සීතච්ඡායයො සාඛාසම්පන්යනො ඵ භාරභරියතො
රුක්යඛො වියා’’ති. යතසඤ්හි තං එකයමව සුත්තං සඤ්ඤානානතාය
නානයතො උපට්ඨාති. එවං එකයමව කම්මට්ඨානං සඤ්ඤානානතාය 

නානයතො උපට්ඨාති. සඤ්ඤජඤ්හි එතං සඤ්ඤානිදානං සඤ්ඤාපභවං, 
තස්මාසඤ්ඤානානතාය නානයතොඋපට්ඨාතීතියවදිතබ්බං. 

එවං උපට්ඨියත පන නිමිත්යත යතන භික්ඛුනා ආචරියස්ස සන්තිකං

ගන්ත්වා ආයරොයචතබ්බං ‘‘මය්හං, භන්යත, එවරූපං නාම උපට්ඨාතී’’ති.

ආචරියයන පන ‘‘නිමිත්තමිදං, ආවුයසො, කම්මට්ඨානං පුනප්පුනං මනසි 
කයරොහි සප්පුරිසා’’ති වත්තබ්යබො. අථායනන නිමිත්යතයයව චිත්තං
ඨයපතබ්බං. එවමස්සායං ඉයතො පභුති ඨපනාවයසන භාවනා යහොති.
වුත්තඤ්යහතංයපොරායණහි– 

‘‘නිමිත්යතඨපයංචිත්තං, නානාකාරංවිභාවයං; 

ධීයරො අස්සාසපස්සායස, සකං චිත්තං නිබන්ධතී’’ති. (පාරා. අට්ඨ.

2.165; විසුද්ධි.1.232); 

තස්යසවං නිමිත්තුපට්ඨානයතො පභුති නීවරණානි වික්ඛම්භිතායනව 

යහොන්ති, කිය සා සන්නිසින්නාව, චිත්තං උපචාරසමාධිනා සමාහිතයමව.

අථායනනතං නිමිත්තංයනවවණ්ණයතොමනසිකාතබ්බං, න ක්ඛණයතො

පච්චයවක්ඛිතබ්බං, අපිච යඛො ඛත්තියමයහසියා චක්කවත්තිගබ්යභො විය
කස්සයකන සාලියවගබ්යභො විය ච ආවාසාදීනි සත්ත අසප්පායානි
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වජ්යජත්වා තායනව සත්ත සප්පායානි යසවන්යතන සාධුකං රක්ඛිතබ්බං, 
අථ නං එවං රක්ඛිත්වා පුනප්පුනං මනසිකාරවයසන වුද්ධිං විරූළ්හිං

ගමයිත්වා දසවිධං අප්පනායකොසල් ං සම්පායදතබ්බං, වීරියසමතා 
යයොයජතබ්බා. තස්යසවං ඝයටන්තස්ස විසුද්ධිමග්යග වුත්තානුක්කයමන
තස්මිං නිමිත්යත චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානානි නිබ්බත්තන්ති. එවං 
නිබ්බත්තචතුක්කපඤ්චකජ්ඣායනො පයනත්ථ භික්ඛු
සල් ක්ඛණාවිවට්ටනාවයසන කම්මට්ඨානං වඩ්යඪත්වා පාරිසුද්ධිං
පත්තුකායමො තයදව ඣානං පඤ්චහාකායරහි වසිප්පත්තං පගුණං කත්වා

නාමරූපං වවත්ථයපත්වා විපස්සනං පට්ඨයපති. කථං? යසො හි 
සමාපත්තියතො වුට්ඨාය අස්සාසපස්සාසානං සමුදයයො කරජකායයො ච
චිත්තඤ්චාති පස්සති. යථා හි කම්මාරගග්ගරියා ධමමානාය භස්තඤ්ච

පුරිසස්ස ච තජ්ජං වායාමං පටිච්ච වායතො සඤ්චරති, එවයමවං කායඤ්ච
චිත්තඤ්ච පටිච්ච අස්සාසපස්සාසාති. තයතො අස්සාසපස්සායස චකායඤ්ච

රූපන්ති, චිත්තඤ්චතංසම්පයුත්යතචධම්යමඅරූපන්ති වවත්ථයපති. 

එවංනාමරූපංවවත්ථයපත්වාතස්සපච්චයංපරියයසති, පරියයසන්යතො 

ච තං දිස්වා තීසුපි අද්ධාසු නාමරූපස්ස පවත්තිං ආරබ්භ කඞ්ඛං විතරති, 
විතිණ්ණකඞ්යඛො ක ාපසම්මසනවයසන ‘‘අනිච්චං දුක්ඛමනත්තා’’ති
ති ක්ඛණං ආයරොයපත්වා උදයබ්බයානුපස්සනාය පුබ්බභායග උප්පන්යන
ඔභාසාදයයො දස විපස්සනුපක්කිය යස පහාය උපක්කිය සවිමුත්තං
උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණං ‘‘මග්යගො’’ති වවත්ථයපත්වා උදයං පහාය 

භඞ්ගානුපස්සනං පත්වා නිරන්තරං භඞ්ගානුපස්සයනන භයයතො
උපට්ඨියතසු සබ්බසඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දන්යතො විරජ්ජන්යතො විමුච්චන්යතො
යථාක්කයමනචත්තායරො අරියමග්යගපාපුණිත්වා අරහත්තඵය පතිට්ඨාය
එකූනවීසතියභදස්ස පච්චයවක්ඛණාඤාණස්ස පරියන්තං පත්යතො
සයදවකස්ස ය ොකස්ස අග්ගදක්ඛියණයයයො යහොති. එත්තාවතා චස්ස
ගණනං ආදිං කත්වා විපස්සනාපරියයොසානා ආනාපානස්සතිසමාධිභාවනා 
සමත්තායහොතීති.අයංසබ්බාකාරයතොපඨමචතුක්කවණ්ණනා. 

ඉතයරසු පන තීසු චතුක්යකසු යස්මා විසුං කම්මට්ඨානභාවනානයයො

නාම නත්ථි, තස්මා අනුපදවණ්ණනානයයයනව යතසං එවමත්යථො 

යවදිතබ්යබො. පීතිපටිසංයවදීති පීතිං පටිසංවිදිතං කයරොන්යතො පාකටං
කයරොන්යතොඅස්සසිස්සාමිපස්සසිස්සාමීතිසික්ඛති.තත්ථද්වීහාකායරහි පීති
පටිසංවිදිතායහොතිආරම්මණයතොචඅසම්යමොහයතොච. 

කථං ආරම්මණයතො පීතිපටිසංවිදිතායහොති? සප්පීතියකද්යවඣායන

සමාපජ්ජති, තස්සසමාපත්තික්ඛයණඣානපටි ායභනආරම්මණයතො පීති
පටිසංවිදිතායහොතිආරම්මණස්සපටිසංවිදිතත්තා. 
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කථං අසම්යමොහයතො? සප්පීතියකද්යවඣායනසමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨාය

ඣානසම්පයුත්තංපීතිංඛයයතොවයයතො සම්මසති, තස්සවිපස්සනාක්ඛයණ
 ක්ඛණපටියවයධන අසම්යමොහයතො පීති පටිසංවිදිතා යහොති. එයතයනව
නයයන අවයසසපදානිපි අත්ථයතො යවදිතබ්බානි. ඉදං පයනත්ථ
වියසසමත්තං – තිණ්ණං ඣානානං වයසන සුඛපටිසංවිදිතා යහොති.
චතුන්නම්පි ඣානානං වයසන චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංවිදිතා යවදිතබ්බා. 

චිත්තසඞ්ඛායරොති යවදනාසඤ්ඤාක්ඛන්ධා. පස්සම්භෙං චිත්තසඞ්ඛාරන්ති 

ඔළාරිකං ඔළාරිකං චිත්තසඞ්ඛාරං පස්සම්යභන්යතො, නියරොයධන්යතොති
අත්යථො. යසො විත්ථාරයතො කායසඞ්ඛායර වුත්තනයයන යවදිතබ්යබො.

අපියචත්ථ පීතිපයද පීතිසීයසන යවදනා වුත්තා, සුඛපයද සරූයපයනව

යවදනා.ද්වීසුචිත්තසඞ්ඛාරපයදසු‘‘සඤ්ඤාචයවදනාචයචතසිකා, එයත 

ධම්මා චිත්තපටිබද්ධා චිත්තසඞ්ඛාරා’’ති (පටි. ම. 1.174; ම. නි. 1.463) 
වචනයතො සඤ්ඤාසම්පයුත්තායවදනාතිඑවංයවදනානුපස්සනානයයනඉදං
චතුක්කංභාසිතන්ති යවදිතබ්බං. 

තතියචතුක්යකපි චතුන්නං ඣානානං වයසන චිත්තපටිසංවිදිතා 

යවදිතබ්බා. අභිප්පයමොදෙංචිත්තන්තිචිත්තංයමොයදන්යතො පයමොයදන්යතො
හායසන්යතො පහායසන්යතො අස්සසිස්සාමි පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. තත්ථ 

ද්වීහාකායරහිඅභිප්පයමොයදොයහොතිසමාධිවයසනචවිපස්සනාවයසනච. 

කථං සමාධිවයසන? සප්පීතියක ද්යව ඣායන සමාපජ්ජති, යසො
සමාපත්තික්ඛයණසම්පයුත්තාය පීතියාචිත්තංආයමොයදතිපයමොයදති.කථං 

විපස්සනාවයසන? සප්පීතියක ද්යව ඣායන සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය 
ඣානසම්පයුත්තංපීතිංඛයයතොවයයතොසම්මසති.එවංවිපස්සනාක්ඛයණ
ඣානසම්පයුත්තං පීතිං ආරම්මණං කත්වා චිත්තං ආයමොයදති පයමොයදති.
එවං පටිපන්යනො ‘‘අභිප්පයමොදයං චිත්තං අස්සසිස්සාමි පස්සසිස්සාමීති
සික්ඛතී’’තිවුච්චති. 

සමාදහං චිත්තන්ති පඨමජ්ඣානාදිවයසන ආරම්මයණ චිත්තං සමං

ආදහන්යතොසමංඨයපන්යතො, තානිවාපනඣානානිසමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය
ඣානසම්පයුත්තං චිත්තං ඛයයතො වයයතො සම්මසයතො විපස්සනාක්ඛයණ 

 ක්ඛණපටියවයධන උප්පජ්ජති ඛණිකචිත්යතකග්ගතා, එවං උප්පන්නාය 
ඛණිකචිත්යතකග්ගතාය වයසනපි ආරම්මයණ චිත්තං සමං ආදහන්යතො
සමංඨයපන්යතො‘‘සමාදහං චිත්තංඅස්සසිස්සාමිපස්සසිස්සාමීතිසික්ඛතී’’ති
වුච්චති. 

වියමොචෙං චිත්තන්ති පඨමජ්ඣායනන නීවරයණහි චිත්තං

යමොයචන්යතො වියමොයචන්යතො, දුතියයන විතක්කවිචායරහි, තතියයන

පීතියා, චතුත්යථන සුඛදුක්යඛහි චිත්තං යමොයචන්යතො වියමොයචන්යතො, 
තානි වා පන ඣානානි සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය ඣානසම්පයුත්තං චිත්තං 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

53 
පටුන 

ඛයයතො වයයතො සම්මසති. යසො විපස්සනාක්ඛයණ අනිච්චානුපස්සනාය

නිච්චසඤ්ඤායතොචිත්තං යමොයචන්යතොවියමොයචන්යතො, දුක්ඛානුපස්සනාය

සුඛසඤ්ඤායතො, අනත්තානුපස්සනාය අත්තසඤ්ඤායතො, 

නිබ්බිදානුපස්සනාය නන්දියතො, විරාගානුපස්සනාය රාගයතො, 

නියරොධානුපස්සනාය සමුදයයතො, පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාය ආදානයතො
චිත්තං යමොයචන්යතො වියමොයචන්යතො අස්සසති යචව පස්සසති ච. යතන
වුච්චති–‘‘වියමොචයංචිත්තං අස්සසිස්සාමිපස්සසිස්සාමීතිසික්ඛතී’’ති.එවං
චිත්තානුපස්සනාවයසනඉදං චතුක්කංභාසිතන්තියවදිතබ්බං. 

චතුත්ථචතුක්යකපන අනිච්චානුපස්සීති එත්ථතාවඅනිච්චංයවදිතබ්බං, 

අනිච්චතා යවදිතබ්බා, අනිච්චානුපස්සනා යවදිතබ්බා, අනිච්චානුපස්සී

යවදිතබ්යබො. තත්ථ අනිච්චන්ති පඤ්චක්ඛන්ධා. කස්මා? 

උප්පාදවයඤ්ඤථත්තභාවා. අනිච්චතාතියතසංයයවඋප්පාදවයඤ්ඤථත්තං, 

හුත්වා අභායවො වා, නිබ්බත්තානං යතයනවාකායරන අට්ඨත්වා

ඛණභඞ්යගන යභයදොති අත්යථො. අනිච්චානුපස්සනාති තස්සා අනිච්චතාය

වයසන රූපාදීසු ‘‘අනිච්ච’’න්ති අනුපස්සනා. අනිච්චානුපස්සීති තාය
අනුපස්සනාය සමන්නාගයතො. තස්මා එවංභූයතො අස්සසන්යතො ච
පස්සසන්යතො ච ඉධ ‘‘අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමි පස්සසිස්සාමීති
සික්ඛතී’’තියවදිතබ්යබො. 

විරාගානුපස්සීතිඑත්ථපනද්යවවිරාගා ඛයවිරායගොචඅච්චන්තවිරායගො

ච. තත්ථ ඛෙවිරායගොති සඞ්ඛාරානං ඛණභඞ්යගො. අච්චන්තවිරායගොති 

නිබ්බානං. විරාගානුපස්සනාති තදුභයදස්සනවයසන පවත්තා විපස්සනා ච
මග්යගො ච. තාය දුවිධායපි අනුපස්සනාය සමන්නාගයතො හුත්වා
අස්සසන්යතො ච පස්සසන්යතො ච ‘‘විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාමි

පස්සසිස්සාමීති සික්ඛතී’’ති යවදිතබ්යබො. නියරොධානුපස්සීපයදපි එයසව
නයයො. 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සීති එත්ථාපි ද්යව පටිනිස්සග්ගා
පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගො ච පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්යගො ච. 

පටිනිස්සග්යගොයයව අනුපස්සනා පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා, 

විපස්සනාමග්ගානයමතං අධිවචනං. විපස්සනාති තදඞ්ගවයසන සද්ධිං 

ඛන්ධාභිසඞ්ඛායරහි කිය යස පරිච්චජති, සඞ්ඛතයදොසදස්සයනන ච
තබ්බිපරීයත නිබ්බායන තන්නින්නතාය පක්ඛන්දතීති 

පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගො යචව පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්යගො චාති වුච්චති. 

මග්යගො සමුච්යඡදවයසන සද්ධිං ඛන්ධාභිසඞ්ඛායරහි කිය යස පරිච්චජති, 

ආරම්මණකරයණන ච නිබ්බායන පක්ඛන්දතීති පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගො 

යචව පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්යගො චාති වුච්චති. උභයම්පි පන 

පුරිමපුරිමඤාණානං අනුඅනු පස්සනයතො අනුපස්සනාති වුච්චති. තාය
දුවිධායපි පටිනිස්සග්ගානුපස්සනායසමන්නාගයතොහුත්වාඅස්සසන්යතොච
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පස්සසන්යතො ච ‘‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිස්සාමි පස්සසිස්සාමීති
සික්ඛතී’’ති යවදිතබ්යබො. 

එත්ථ ච ‘‘අනිච්චානුපස්සී’’ති තරුණවිපස්සනාය වයසන වුත්තං, 

‘‘විරාගානුපස්සී’’ති තයතො බ වතරාය සඞ්ඛායරසු විරජ්ජනසමත්ථාය

විපස්සනාය වයසන, ‘‘නියරොධානුපස්සී’’ති තයතො බ වතරාය

කිය සනියරොධනසමත්ථායවිපස්සනායවයසන, ‘‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී’’ති
මග්ගස්ස ආසන්නභූතාය අතිතික්ඛාය විපස්සනාය වයසන වුත්තන්ති

යවදිතබ්බං. යත්ථ පන මග්යගොපි  බ්භති, යසො අභින්යනොයයව. එවමිදං

චතුක්කං සුද්ධවිපස්සනාවයසන වුත්තං, පුරිමානි පන තීණි 
සමථවිපස්සනාවයසනාති. 

ආනාපානස්සතිමාතිකාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

164. ඉදානි යථානික්ඛිත්තං මාතිකං පටිපාටියා භායජත්වා දස්යසතුං 

ඉධාති ඉමිස්සා දිට්ඨිොතිආදිආරද්ධං. තත්ථ ඉමිස්සා දිට්ඨිොතිආදීහි දසහි
පයදහි සික්ඛත්තයසඞ්ඛාතං සබ්බඤ්ඤුබුද්ධසාසනයමව කථිතං. තඤ්හි

බුද්යධනභගවතා දිට්ඨත්තා දිට්ඨීති වුච්චති, තස්යසවඛමනවයසන ඛන්ති, 

රුච්චනවයසන රුචි, ගහණවයසන ආදායෙො, සභාවට්යඨන ධම්යමො, 

සික්ඛිතබ්බට්යඨන විනයෙො, තදුභයයනපි ධම්මවිනයෙො, පවුත්තවයසන 

පාවචනං, යසට්ඨචරියට්යඨන බ්රහ්මචරිෙං, අනුසිට්ඨිදානවයසන 

සත්ථුසාසනන්ති වුච්චති. තස්මා ‘‘ඉමිස්සා දිට්ඨියා’’තිආදීසු ඉමිස්සා

බුද්ධදිට්ඨියා, ඉමිස්සා බුද්ධඛන්තියා, ඉමිස්සා බුද්ධරුචියා, ඉමස්මිං

බුද්ධආදායය, ඉමස්මිං බුද්ධධම්යම, ඉමස්මිං බුද්ධවිනයය, ඉමස්මිං

බුද්ධධම්මවිනයය, ඉමස්මිං බුද්ධපාවචයන, ඉමස්මිං බුද්ධබ්රහ්මචරියය, 
ඉමස්මිං බුද්ධසත්ථුසාසයනති අත්යථො යවදිතබ්යබො. අපියචතං
සික්ඛත්තයසඞ්ඛාතං සක ං පාවචනං භගවතා දිට්ඨත්තා 
සම්මාදිට්ඨිපච්චයත්තා සම්මාදිට්ඨිපුබ්බඞ්ගමත්තා ච දිට්ඨි. භගවයතො

ඛමනවයසන ඛන්ති.රුච්චනවයසනරුචි.ගහණවයසනආදායයො. අත්තයනො
කාරකං අපායය අපතමානං ධායරතීති ධම්යමො. යසොව සංකිය සපක්ඛං

වියනතීති විනයයො. ධම්යමො ච යසො විනයයො චාති ධම්මවිනයයො, 
කුස ධම්යමහිවාඅකුස ධම්මානංඑසවිනයයොතිධම්මවිනයයො.යතයනව 

වුත්තං – ‘‘යය ච යඛො ත්වං, යගොතමි, ධම්යම ජායනයයාසි ඉයම ධම්මා

විරාගාය සංවත්තන්ති, යනො සරාගාය…යප.… එකංයසන, යගොතමි, 
ධායරයයාසිඑයසොධම්යමොඑයසොවිනයයො එතං සත්ථුසාසන’’න්ති (අ.නි.

8.53; චූළව. 406). ධම්යමන වා විනයයො, න දණ්ඩාදීහීති ධම්මවිනයයො.
වුත්තම්පියචතං– 

‘‘දණ්යඩයනයක දමයන්ති, අඞ්කුයසහිකසාහි ච; 
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අදණ්යඩන අසත්යථන, නායගො දන්යතො මයහසිනා’’ති. (ම. නි.

2.352; චූළව.342); 

තථා ‘‘ධම්යමනනයමානානං, කා උසූයා විජානත’’න්ති (මහාව. 63). 

ධම්මාය වා විනයයො ධම්මවිනයයො. අනවජ්ජධම්මත්ථං යහස විනයයො, න

භවයභොගාමිසත්ථං. යතනාහභගවා–‘‘නයිදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියංවුස්සති

ජනකුහනත්ථ’’න්ති(ඉතිවු. 35; අ.නි.4.25) විත්ථායරො.පුණ්ණත්යථයරොපි

ආහ – ‘‘අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථං යඛො, ආවුයසො, භගවති බ්රහ්මචරියං

වුස්සතී’’ති(ම.නි.1.259). විසුද්ධංවානයතීති විනයයො, ධම්මයතොවිනයයො
ධම්මවිනයයො. සංසාරධම්මයතො හි යසොකාදිධම්මයතො වා එස විසුද්ධං 

නිබ්බානංනයති, ධම්මස්සවාවිනයයො, නතිත්ථකරානන්තිධම්මවිනයයො.

ධම්මභූයතො හි භගවා, තස්යසව එස විනයයො. යස්මා වා ධම්මා එව

අභිඤ්යඤයයා පරිඤ්යඤයයා පහාතබ්බා භායවතබ්බා සච්ඡිකාතබ්බා ච, 

තස්මා එස ධම්යමසු විනයයො, නසත්යතසුන ජීයවසු චාති ධම්මවිනයයො.

සාත්ථසබයඤ්ජනතාදීහි අඤ්යඤසං වචනයතො පධානං වචනන්ති පවචනං, 
පවචනයමව පාවචනං. සබ්බචරියාහි විසිට්ඨචරියභායවන බ්රහ්මචරියං. 

යදවමනුස්සානං සත්ථුභූතස්ස භගවයතො සාසනන්ති සත්ථුසාසනං, 

සත්ථුභූතංවා සාසනන්තිපිසත්ථුසාසනං.‘‘යයොයවො, ආනන්ද, මයාධම්යමො

චවිනයයොචයදසියතො පඤ්ඤත්යතො, යසොයවොමමච්චයයනසත්ථා’’ති(දී.

නි. 2.216) හි ධම්මවිනයයොව සත්ථාති වුත්යතො. එවයමයතසං පදානං
අත්යථො යවදිතබ්යබො. යස්මා පන ඉමස්මිංයයව සාසයන

සබ්බාකාරආනාපානස්සතිසමාධිනිබ්බත්තයකො භික්ඛු විජ්ජති, න අඤ්ඤත්ර, 
තස්මාතත්ථතත්ථ‘‘ඉමිස්සා’’තිච‘‘ඉමස්මි’’න්තිචඅයංනියයමො කයතොති
යවදිතබ්යබො.අයං‘‘ඉධා’’තිමාතිකායනිද්යදසස්සඅත්යථො. 

පුථුජ්ජනකලයාණයකො වාතිආදිනාචභික්ඛුසද්දස්සවචනත්ථං අවත්වා
ඉධාධිප්යපතභික්ඛුයයව දස්සියතො. තත්ථ පුථුජ්ජයනො ච යසො කිය සානං

අසමුච්ඡින්නත්තා, ක යායණො ච සී ාදිපටිපත්තියුත්තත්තාති 

පුථුජ්ජනක යායණො, පුථුජ්ජනක යායණොව පුථුජ්ජනකලයාණයකො. 

අධිසී ාදීනිසික්ඛතීති යසක්යඛො. යසොතාපන්යනොවාසකදාගාමීවා අනාගාමී
වා. අකුප්යපො ච යිතුමසක්කුයණයයයො අරහත්තඵ ධම්යමො අස්සාති 

අකුප්පධම්යමො. යසොපිහිඉමංසමාධිංභායවති. 

අරඤ්ඤනිද්යදයස විනයපරියායයන තාව ‘‘ඨයපත්වා ගාමඤ්ච 

ගාමූපචාරඤ්ච අවයසසං අරඤ්ඤ’’න්ති (පාරා. 92) ආගතං.
සුත්තන්තපරියායයන ආරඤ්ඤකං භික්ඛුං සන්ධාය ‘‘ආරඤ්ඤකං නාම

යසනාසනං පඤ්චධනුසතිකං පච්ඡිම’’න්ති (පාචි. 573) ආගතං.

විනයසුත්තන්තා පන උයභොපි පරියායයදසනා නාම, අභිධම්යමො

නිප්පරියායයදසනාති අභිධම්මපරියායයන (විභ. 529) අරඤ්ඤං දස්යසතුං 

නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීලාති වුත්තං, ඉන්දඛී යතො බහි නික්ඛමිත්වාති



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 
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අත්යථො.නික්ඛමිත්වා බහිඉන්දඛී න්තිපිපායඨො, ඉන්දඛී ංඅතික්කමිත්වා

බහීති වුත්තං යහොති. ඉන්දඛීයලොති යචත්ථ ගාමස්ස වා නගරස්ස වා
උම්මායරො. 

රුක්ඛමූ නිද්යදයස රුක්ඛමූ ස්ස පාකටත්තා තං අවත්වාව 

ෙත්ථාතිආදිමාහ. තත්ථ ෙත්ථාති යස්මිං රුක්ඛමූය . ආසන්ති නිසීදන්ති

එත්ථාති ආසනං. පඤ්ඤත්තන්ති ඨපිතං. මඤ්යචො වාතිආදීනි ආසනස්ස 

පයභදවචනානි. මඤ්යචොපි හි නිසජ්ජායපි ඔකාසත්තා ඉධ ආසයනසු
වුත්යතො. යසො පන මසාරකබුන්දිකාබද්ධකුළීරපාදකආහච්චපාදකානං

අඤ්ඤතයරො. පීඨං යතසං අඤ්ඤතරයමව. භිසීති 

උණ්ණාභිසියචොළභිසිවාකභිසිතිණභිසිපණ්ණභිසීනං අඤ්ඤතරා. තට්ටිකාති

තා පණ්ණාදීහිචිනිත්වාකතා. චම්මඛණ්ය ොතිනිසජ්ජාරයහො යයො යකොචි

චම්මඛණ්යඩො. තිණසන්ථරාදයයො තිණාදීනි ගුම්යබත්වා කතා. තත්ථාති

තස්මිං රුක්ඛමූය . චඞ්කමති වාතිආදීහි රුක්ඛමූ ස්ස

චතුඉරියාපථපවත්තනයයොගයතා කථිතා. ‘‘යත්ථා’’තිආදීහි සබ්බපයදහි

රුක්ඛමූ ස්ස සන්දච්ඡායතා ජනවිවිත්තතා ච වුත්තා යහොති. යකනචීති

යකනචි සමූයහන. තං සමූහං භින්දිත්වා විත්ථායරන්යතො ගහට්යඨහි වා

පබ්බජියතහි වාති ආහ. අනාකිණ්ණන්ති අසංකිණ්ණං අසම්බාධං. යස්ස 
යසනාසනස්සසමන්තාගාවුතම්පිඅඩ්ඪයයොජනම්පිපබ්බතගහනං වනගහනං

නදීගහනං යහොති, න යකොචි අයව ාය උපසඞ්කමිතුං සක්යකොති, ඉදං
සන්තියකපිඅනාකිණ්ණංනාම.යංපනඅඩ්ඪයයොජනිකංවා යයොජනිකංවා

යහොති, ඉදංදූරතායඑවඅනාකිණ්ණංනාම. 

විහායරොති අඩ්ඪයයොගාදිමුත්තයකො අවයසසාවායසො. අඩ්ඪයෙොයගොති

සුපණ්ණවඞ්කයගහං. පාසායදොති ද්යව කණ්ණිකා ගයහත්වා කයතො

දීඝපාසායදො. හම්මිෙන්තිඋපරිආකාසතය පතිට්ඨිතකූටාගාරපාසායදොයයව. 

ගුහාති ඉට්ඨකාගුහා සි ාගුහා දාරුගුහා පංසුගුහාති එවඤ්හි 

ඛන්ධකට්ඨකථායං (චූළව. අට්ඨ. 294) වුත්තං. විභඞ්ගට්ඨකථායං පන 

විහායරොති සමන්තා පරිහාරපථං අන්යතොයයව රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි ච

දස්යසත්වාකතයසනාසනං. ගුහාතිභූමිගුහා, යත්ථ රත්තින්දිවං දීපං ද්ධුං
වට්ටති. පබ්බතගුහා වා භූමිගුහා වාති ඉදං ද්වයං වියසයසත්වා වුත්තං.
මාතිකායසබ්බකා සාධාරණ ක්ඛණවයසන‘‘නිසීදතී’’තිවත්තමානවචනං 

කතං, ඉධ පන නිසින්නස්ස භාවනාරම්භසබ්භාවයතො

නිසජ්ජාරම්භපරියයොසානදස්සනත්ථං නිසින්යනොති නිට්ඨානවචනං කතං.

යස්මාපනඋජුංකායංපණිධාය නිසින්නස්සකායයොඋජුයකොයහොති, තස්මා
බයඤ්ජයන ආදරං අකත්වා අධිප්යපතම එව දස්යසන්යතො 

උජයකොතිආදිමාහ. තත්ථ ඨියතො සුපණිහියතොති උජුකං පණිහිතත්තා

උජුයකො හුත්වා ඨියතො, න සයයමවාති අත්යථො. පරිග්ගහට්යඨොති

පරිග්ගහිතට්යඨො. කිං පරිග්ගහිතං? නියයානං. කිං නියයානං? 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

57 
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ආනාපානස්සතිසමාධියයව යාව අරහත්තමග්ගා නියයානං. 

යතනාහනිෙයානට්යඨොති මුඛසද්දස්ස යජට්ඨකත්ථවයසන සංසාරයතො 

නියයානට්යඨො වුත්යතො. උපට්ඨානට්යඨොති සභාවට්යඨොයයව. සබ්යබහි
පයනයතහි පයදහි පරිග්ගහිතනියයානං සතිං කත්වාති අත්යථො වුත්යතො

යහොති.යකචිපන‘‘පරිග්ගහට්යඨොති සතියාපරිග්ගහට්යඨො, නියයානට්යඨොති
අස්සාසපස්සාසානං පවිසනනික්ඛමනද්වාරට්යඨො’’ති වණ්ණයන්ති.
පරිග්ගහිතඅස්සාසපස්සාසනියයානංසතිං උපට්ඨයපත්වාතිවුත්තංයහොති. 

165. බාත්තිංසාෙ ආකායරහීති තාසු තාසු අවත්ථාසු යථාක්කයමන 

 බ්භමානානං අනවයසසපරියාදානවයසන වුත්තං. දීඝං අස්සාසවයසනාති

මාතිකාය ‘‘දීඝ’’න්තිවුත්තඅස්සාසවයසන. එවං යසයසසු. එකග්ගතන්ති

එකග්ගභාවං. අවික්යඛපන්ති අවික්ඛිපනං. එකග්ගතා එව හි
නානාරම්මයණසු චිත්තස්ස අවික්ඛිපනයතො අවික්යඛයපොති වුච්චති. 

පජානයතොතිඅසම්යමොහවයසන පජානන්තස්ස, වින්දන්තස්සාතිවාඅත්යථො.
‘‘අවික්යඛයපො යම පටි ද්යධො’’ති ආරම්මණකරණවයසන පජානන්තස්ස

වා. තාෙ සතිොති තාය උපට්ඨිතාය සතියා. යතන ඤායණනාති යතන

අවික්යඛපජානනඤායණන. සයතො කාරී යහොතීති එත්ථ යස්මා

ඤාණසම්පයුත්තා එව සති සතීති අධිප්යපතා, යථාහ – ‘‘සතිමා යහොති

පරයමන සතියනපක්යකන සමන්නාගයතො’’ති (විභ. 467). තස්මා
‘‘සයතො’’තිවචයනයනවඤාණම්පිගහිතයමවයහොති. 

166. අද්ධානසඞ්ඛායතති දීඝසඞ්ඛායත කාය . දීයඝො හි මග්යගො
අද්ධායනොති වුච්චති. අයම්පි කාය ො දීඝත්තා අද්ධායනො විය අද්ධායනොති
වුත්යතො. ‘‘අස්සසතී’’ති ච ‘‘පස්සසතී’’තිචඅස්සාසඤ්චපස්සාසඤ්චවිසුං
විසුං වත්වාපි භාවනාය නිරන්තරප්පවත්තිදස්සනත්ථං ‘‘අස්සසතිපි

පස්සසතිපී’’ති පුන සමායසත්වා වුත්තං. ඡන්යදො උප්පජ්ජතීති

භාවනාභිවුද්ධියා භියයයොභාවාය ඡන්යදො ජායති. සුඛුමතරන්ති 

පස්සම්භනසබ්භාවයතො වුත්තං. පායමොජ්ජං උප්පජ්ජතීති භාවනාපාරිපූරියා

පීතිජායති. අස්සාසපස්සාසාපිචිත්තං විවත්තතීතිඅස්සාසපස්සායසනිස්සාය
පටිභාගනිමිත්යත උප්පජ්ජන්යත පකතිඅස්සාසපස්සාසයතො චිත්තං

නිවත්තති. උයපක්ඛා සණ්ඨාතීති තස්මිං පටිභාගනිමිත්යත
උපචාරප්පනාසමාධිපත්තියා පුන සමාධායන බයාපාරාභාවයතො

තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛා සණ්ඨාති නාම. නවහාකායරහීති එත්ථ

භාවනාරම්භයතොපභුතිපුයරඡන්දුප්පාදා ‘‘අස්සසතිපිපස්සසතිපී’’තිවුත්තා

තයයො ආකාරා, ඡන්දුප්පාදයතො පභුති පුයර පායමොජ්ජුප්පාදා තයයො, 

පායමොජ්ජුප්පාදයතො පභුති තයයොති නව ආකාරා. කායෙොති 

චුණ්ණවිචුණ්ණාපි අස්සාසපස්සාසා සමූහට්යඨන කායයො.
පකතිඅස්සාසපකතිපස්සායස නිස්සාය උප්පන්නනිමිත්තම්පි 

අස්සාසපස්සාසාතිනාමං භති. උපට්ඨානංසතීතිතංආරම්මණං උයපච්ච

තිට්ඨතීති සති උපට්ඨානං නාම. අනුපස්සනා ඤාණන්ති සමථවයසන
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නිමිත්තකායානුපස්සනා, විපස්සනාවයසන නාමකායරූපකායානුපස්සනා

ඤාණන්ති අත්යථො. කායෙො උපට්ඨානන්ති යසො කායයො උයපච්ච තිට්ඨති

එත්ථ සතීතිඋපට්ඨානංනාම. යනොසතීතියසොකායයොසතිනාමනයහොතීති 

අත්යථො. තාෙසතිොතිඉදානිවුත්තායසතියා. යතනඤායණනාතිඉදායනව 

වුත්යතන ඤායණන. තං කාෙං අනුපස්සතීති සමථවිපස්සනාවයසන
යථාවුත්තං කායං අනුගන්ත්වා ඣානසම්පයුත්තඤායණන වා
විපස්සනාඤායණනවාපස්සති. 

මාතිකාය කායාදීනං පදානං අභායවපි ඉමස්ස චතුක්කස්ස 
කායානුපස්සනාවයසන වුත්තත්තා ඉදානි වත්තබ්බං ‘‘කායය 

කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා’’ති වචනං සන්ධාය කායපදනිද්යදයසො

කයතො. කායෙ කාොනුපස්සනාති බහුවියධ කායය තස්ස තස්ස කායස්ස 

අනුපස්සනා. අථ වා කායය කායානුපස්සනා, න අඤ්ඤධම්මානුපස්සනාති
වුත්තං යහොති. අනිච්චදුක්ඛානත්තාසුභභූයත කායය න

නිච්චසුඛත්තසුභානුපස්සනා, අථ යඛො අනිච්චදුක්ඛානත්තාසුභයතො
කායස්යසවඅනුපස්සනා.අථවාකායයඅහන්තිවාමමන්තිවා ඉත්ථීතිවා
පුරියසොති වා ගයහතබ්බස්ස කස්සචි අනනුපස්සනයතො තස්යසව

කායමත්තස්ස අනුපස්සනාති වුත්තං යහොති. උපරි යවදනාසු 

යවදනානුපස්සනාතිආදීසු තීසුපි එයසව නයයො. සතියයව උපට්ඨානං

සතිපට්ඨානං, කායානුපස්සනාය සම්පයුත්තං සතිපට්ඨානං 

කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං, තස්ස භාවනා 

කාොනුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනා. 

167. තංකාෙන්තිඅනිද්දිට්යඨපිනාමරූපකායයකායසද්යදනතස්සාපි 
සඞ්ගහිතත්තා නිද්දිට්ඨං විය කත්වා වුත්තං. අනිච්චානුපස්සනාදයයො හි 

නාමරූපකායයඑව බ්භන්ති, නනිමිත්තකායය.අනුපස්සනාචභාවනාච

වුත්තත්ථා එව. දීඝං අස්සාසපස්සාසවයසනාතිආදිආනාපානස්සතිභාවනාය
ආනිසංසං දස්යසතුං වුත්තං. තස්සා හි සතියවපුල් තාඤාණයවපුල් තා ච 

ආනිසංයසො. තත්ථ චිත්තස්ස එකග්ගතං අවික්යඛපං පජානයතොති 

පටි ද්ධජ්ඣානස්ස විපස්සනාකාය  චිත්යතකග්ගතං සන්ධාය වුත්තං. 

විදිතා යවදනාති සාමඤ්ඤයතො උදයදස්සයනන විදිතා යවදනා. විදිතා

උපට්ඨහන්තීති ඛයයතො වයයතො සුඤ්ඤයතො විදිතා උපට්ඨහන්ති. විදිතා

අබ්භත්ථංගච්ඡන්තීතිසාමඤ්ඤයතොවයදස්සයනන විදිතාවිනාසංගච්ඡන්ති, 

භිජ්ජන්තීතිඅත්යථො. සඤ්ඤාවිතක්යකසුපි එයසවනයයො. ඉයමසුපනතීසු
වුත්යතසුයසසා රූපධම්මාපිවුත්තායහොන්ති.කස්මාපනඉයමතයයොඑව

වුත්තාතියච? දුප්පරිග්ගහත්තා.යවදනාසුතාවසුඛදුක්ඛාපාකටා, උයපක්ඛා

පනසුඛුමා දුප්පරිග්ගහා, නසුට්ඨුපාකටා.සාපිචස්සපාකටායහොති, සඤ්ඤා 

ආකාරමත්තග්ගාහකත්තා න යථාසභාවග්ගාහිනී. සා ච 

සභාවසාමඤ්ඤ ක්ඛණග්ගාහයකන විපස්සනාඤායණන සම්පයුත්තා අති

විය අපාකටා. සාපි චස්ස පාකටා යහොති, විතක්යකො ඤාණපතිරූපකත්තා
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ඤාණයතො විසුං කත්වා දුප්පරිග්ගයහො. ඤාණපතිරූපයකො හි විතක්යකො.

යථාහ – ‘‘යාචාවුයසොවිසාඛ, සම්මාදිට්ඨියයොච සම්මාසඞ්කප්යපො, ඉයම

ධම්මා පඤ්ඤාක්ඛන්යධ සඞ්ගහිතා’’ති (ම. නි. 1.462). යසොපි චස්ස
විතක්යකොපාකයටොයහොතීතිඑවං දුප්පරිග්ගයහසුවුත්යතසුයසසාවුත්තාව 

යහොන්තීති. ඉයමසං පන පදානං නිද්යදයස කථං විදිතා යවදනා 

උප්පජ්ජන්තීති පුච්ඡිත්වා තං අවිස්සජ්යජත්වාව යවදනුප්පාදස්ස 

විදිතත්යතයයවවිස්සජ්ජියතයවදනායවිදිතත්තංවිස්සජ්ජිතංයහොතීති කථං

යවදනාෙ උප්පායදො විදියතො යහොතීතිආදිමාහ. යසයසසුපි එයසව නයයො. 

අවිජ්ජාසමුදො අවිජ්ජානියරොධාතිආදයයො යහට්ඨා වුත්තත්ථා එව. ඉමිනාව
නයයන සඤ්ඤාවිතක්කාපි යවදිතබ්බා. විතක්කවායර පන ‘‘ඵස්සසමුදයා 

ඵස්සනියරොධා’’තිඅවත්වාඵස්සට්ඨායන සඤ්ඤාසමුදො සඤ්ඤානියරොධාති

වුත්තං. තං කස්මා ඉති යච? සඤ්ඤාමූ කත්තා විතක්කස්ස. 

‘‘සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති සඞ්කප්පනානත්ත’’න්ති (දී. නි.

3.359) හි වුත්තං. 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතොතිආදීසු ච ‘‘යවදනං අනිච්චයතො
මනසිකයරොයතො’’තිආදිනා නයයන තස්මිං තස්මිං වායර යසො යසොයයව
ධම්යමො යයොයජතබ්යබො. යස්මා පන විපස්සනාසම්පයුත්තා යවදනා 

විපස්සනාකිච්චකරයණඅසමත්ථත්තාවිපස්සනායඅනුපකාරිකා, තස්මායයව
ච යබොධිපක්ඛියධම්යමසු නාගතා. විපස්සනාසම්පයුත්තාය පන සඤ්ඤාය 

කිච්චයමව අපරිබයත්තං, තස්මා සා විපස්සනාය එකන්තමනුපකාරිකා එව.
විතක්කංපන විනාවිපස්සනාකිච්චයමවනත්ථි.විතක්කසහායාහිවිපස්සනා

සකකිච්චංකයරොති.යථාහ – 

‘‘පඤ්ඤා අත්තයනො ධම්මතාය අනිච්චං දුක්ඛමනත්තාති

ආරම්මණං නිච්යඡතුං න සක්යකොති, විතක්යක පන ආයකොයටත්වා

ආයකොයටත්වා යදන්යත සක්යකොති. කථං? යථා හි යහරඤ්ඤයකො
කහාපණං හත්යථ ඨයපත්වා සබ්බභායගසු ඔය ොයකතුකායමො

සමායනොපි න චක්ඛුතය යනව පරිවත්යතතුං සක්යකොති, 

අඞ්ගුලිපබ්යබහි පන පරිවත්යතත්වා පරිවත්යතත්වා ඉයතො චියතො ච

ඔය ොයකතුං සක්යකොති, එවයමව න පඤ්ඤා අත්තයනො ධම්මතාය 

අනිච්චාදිවයසන ආරම්මණං නිච්යඡතුං සක්යකොති, 
අභිනියරොපන ක්ඛයණන පන ආහනනපරියාහනනරයසන
විතක්යකන ආයකොයටන්යතන විය පරිවත්යතන්යතන විය ච

ආදායාදායදින්නයමවනිච්යඡතුංසක්යකොතී’’ති(විසුද්ධි.2.568). 

තස්මා යවදනාසඤ්ඤානං විපස්සනාය අනුපකාරත්තා 
 ක්ඛණමත්තවයසයනව දස්යසතුං ‘‘යවදනාය සඤ්ඤායා’’තිතත්ථතත්ථ

එකවචයනන නිද්යදයසො කයතො. යත්තයකො පන විපස්සනාය යභයදො, 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

60 
පටුන 

තත්තයකො එව විතක්කස්සාති දස්යසතුං ‘‘විතක්කාන’’න්ති තත්ථ තත්ථ
බහුවචයනනනිද්යදයසොකයතොතිවත්තුංයුජ්ජති. 

168. පුන දීඝං අස්සාසපස්සාසවයසනාතිආදි ආනාපානස්සතිභාවනාය

සම්පත්තිං භාවනාඵ ඤ්ච දස්යසතුං වුත්තං. තත්ථ සයමොධායනතීති

ආරම්මණං ඨයපති, ආරම්මණං පතිට්ඨායපතීති වා අත්යථො.
සයමොදහනබයාපාරාභායවපි භාවනාපාරිපූරියා එව සයමොදහති නාම. 

යගොචරන්තිවිපස්සනාක්ඛයණ සඞ්ඛාරාරම්මණං, මග්ගක්ඛයණඵ ක්ඛයණ

චනිබ්බානාරම්මණං. සමත්ථන්තිසමයමව අත්යථො, සමස්ස වා අත්යථොති

සමත්යථො.තං සමත්ථං. යසයසසුපිඑයසවනයයො. මග්ගංසයමොධායනතීති 

මග්ගඵ ක්ඛයණයයව යගොචරං නිබ්බානයමව. අෙං පුග්ගයලොති 

ආනාපානස්සතිභාවනංඅනුයුත්යතොයයොගාවචයරොව. ඉමස්මිං ආරම්මයණති
එත්ථ පන ‘‘කායය’’තිපයදන සඞ්ගහියත නාමරූපකායසඞ්ඛායත 

සඞ්ඛතාරම්මයණ යතයනව කයමන මග්යග නිබ්බානාරම්මයණ ච. ෙං

තස්සාතිආදීහිආරම්මණයගොචරසද්දානං එකත්ථතා වුත්තා. තස්සාතිතස්ස

පුග්ග ස්ස. පජානාතීතිපුග්ගයලො පජානනාපඤ්ඤාතිපුග්ගය ොපඤ්ඤාය

පජානාතීති වුත්තං යහොති. ආරම්මණස්ස උපට්ඨානන්ති විපස්සනාක්ඛයණ

සඞ්ඛාරාරම්මණස්ස, මග්ගඵ ක්ඛයණ නිබ්බානාරම්මණස්ස උපට්ඨානං
සති. එත්ථ ච කම්මත්යථ සාමිවචනං යථා රඤ්යඤො උපට්ඨානන්ති. 

අවික්යඛයපොති සමාධි. අධිට්ඨානන්ති යථාවුත්තසඞ්ඛාරාරම්මණං

නිබ්බානාරම්මණඤ්ච. තඤ්හි අධිට්ඨාති එත්ථ චිත්තන්ති අධිට්ඨානං. 

යවොදානන්ති ඤාණං. තඤ්හි යවොදායති විසුජ්ඣති යතන චිත්තන්ති 

යවොදානං. ලීනපක්ඛියකො සමාධි අලීනභාවප්පත්තියා සමභූතත්තා සමං, 
උද්ධච්චපක්ඛිකං ඤාණං අනුද්ධතභාවප්පත්තියා සමභූතත්තා සමං. යතන
විපස්සනාමග්ගඵ ක්ඛයණසුසමථවිපස්සනානං යුගනද්ධතා වුත්තායහොති.

සති පන සබ්බත්ථිකත්තා තදුභයසමතාය උපකාරිකාති සමං, ආරම්මණං 

සමතාධිට්ඨානත්තා සමං. අනවජ්ජට්යඨොති විපස්සනාය අනවජ්ජසභායවො. 

නික්යලසට්යඨොති මග්ගස්ස නික්කිය සසභායවො. නික්කිය සට්යඨොති වා

පායඨො. යවොදානට්යඨොති ඵ ස්ස පරිසුද්ධසභායවො. පරමට්යඨොති

නිබ්බානස්ස සබ්බධම්මුත්තමසභායවො. පටිවිජ්ඣතීති තං තං සභාවං 
අසම්යමොහයතොපටිවිජ්ඣති.එත්ථච‘‘ආරම්මණස්සඋපට්ඨාන’’න්තිආදීහි
සම්මා පටියවයධොවුත්යතො.එත්යථවචයවොදානට්ඨපටියවධස්සවුත්තත්තා
යතන එක ක්ඛණා අනවජ්ජට්ඨනික්කිය සට්ඨපරමට්ඨා
 ක්ඛණහාරවයසනවුත්තායයවයහොන්ති.යථාහ– 

‘‘වුත්තම්හිඑකධම්යම, යයධම්මාඑක ක්ඛණායකචි; 

වුත්තාභවන්තිසබ්යබ, යසොහායරො ක්ඛයණොනාමා’’ති.(යනත්ති. 

4.5නිද්යදසවාර); 
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අනවජ්ජට්යඨොනික්කිය සට්යඨොයචත්ථඅවික්යඛපසඞ්ඛාතස්ස සමස්ස

අත්යථො පයයොජනන්ති සමත්යථො, යවොදානට්යඨො විපස්සනාමග්ගයවොදානං 

සන්ධාය සමයමව අත්යථොති සමත්යථො, ඵ යවොදානං සන්ධාය 

මග්ගයවොදානසඞ්ඛාතස්ස සමස්ස අත්යථොති සමත්යථො, පරමට්යඨො පන
සමයමවඅත්යථොති වා නිබ්බානපයයොජනත්තාසබ්බස්සසමස්ස අත්යථොති

වා සමත්යථො, තං වුත්තප්පකාරං සමඤ්ච සමත්ථඤ්ච

එකයදසසරූයපකයසසං කත්වා සමත්ථඤ්ච පටිවිජ්ඣතීති වුත්තං.

ඉන්ද්රියබ යබොජ්ඣඞ්ගධම්මා විපස්සනාමග්ගඵ ක්ඛයණපි  බ්භන්ති, 

මග්යගො ච තිස්යසො ච විසුද්ධියයො මග්ගඵ ක්ඛයණයයව, වියමොක්යඛො ච

විජ්ජා ච ඛයය ඤාණඤ්ච මග්ගක්ඛයණයයව, විමුත්ති ච අනුප්පායද

ඤාණඤ්චඵ ක්ඛයණයයව, යසසාවිපස්සනාක්ඛයණපීති.ධම්මවායර ඉයම

ධම්යම ඉමස්මිං ආරම්මයණ සයමොධායනතීති නිබ්බානං ඨයපත්වා යසසා
යථායයොගං යවදිතබ්බා. ඉදං පන යයභුයයවයසන වුත්තං. අවුත්තත්ථා
පයනත්ථ යහට්ඨා වුත්තා එව. එයකකචතුක්කවයසයනත්ථ නියයායන
දස්සියතපි චතුක්කන්යතොගධස්ස එයකකස්සාපි භාගස්ස නියයානස්ස
උපනිස්සයත්තාඑයකකභාගවයසනනියයානංදස්සිතං. නහිඑයකකංවිනා
නියයානංයහොතීති. 

දීඝංඅස්සාසපස්සාසනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

169. රස්සනිද්යදයස ඉත්තරසඞ්ඛායතති පරිත්තසඞ්ඛායත කාය .
යසසයමත්ථවුත්තනයයනයවදිතබ්බං. 

170. සබ්බකායපටිසංයවදිනිද්යදයස අරූපධම්යමසු යවදනාය
ඔළාරිකත්තා සුඛග්ගහණත්ථංපඨමංඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණසංයවදිකායවදනා

වුත්තා, තයතො යං යවයදති, තං සඤ්ජානාතීති එවං යවදනාවිසයස්ස

ආකාරග්ගාහිකා සඤ්ඤා, තයතො සඤ්ඤාවයසන අභිසඞ්ඛාරිකා යචතනා, 

තයතො ‘‘ඵුට්යඨො යවයදති, ඵුට්යඨො සඤ්ජානාති, ඵුට්යඨො යචයතතී’’ති (සං.

නි. 4.93) වචනයතො ඵස්යසො, තයතො සබ්යබසං සාධාරණ ක්ඛයණො

මනසිකායරො, යචතනාදීහි සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො වුත්යතො. එවං තීසු ඛන්යධසු

වුත්යතසුතංනිස්සයයො විඤ්ඤාණක්ඛන්යධොවුත්යතොවයහොති. නාමඤ්චාති

වුත්තප්පකාරංනාමඤ්ච. නාමකායෙො චාතිඉදංපනනායමනනිබ්බානස්සපි
සඞ්ගහිතත්තාය ොකුත්තරානඤ්ච අවිපස්සනුපගත්තාතංඅපයනතුංවුත්තං.
‘‘කායයො’’ති හි වචයනන නිබ්බානං අපනීතං යහොති නිබ්බානස්ස

රාසිවිනිමුත්තත්තා. යෙචවුච්චන්ති චිත්තසඞ්ඛාරාති‘‘සඤ්ඤාචයවදනාච

යචතසිකාඑයතධම්මාචිත්තපටිබද්ධා චිත්තසඞ්ඛාරා’’ති(පටි.ම.1.174; ම.

නි. 1.463) එවං වුච්චමානාපි චිත්තසඞ්ඛාරා ඉධ නාමකායයයනව

සඞ්ගහිතාති වුත්තං යහොති. මහාභූතාති මහන්තපාතුභාවයතො
මහාභූතසාමඤ්ඤයතොමහාපරිහාරයතොමහාවිකාරයතොමහන්තභූතත්තාචාති 

මහාභූතා.යතපන–පථවීආයපොයතයජොවායයොතිචත්තායරො. චතුන්නඤ්ච 
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මහාභූතානං උපාදාෙරූපන්ති උපයයොගත්යථ සාමිවචනං, චත්තායරො
මහාභූයතඋපාදාය නිස්සායඅමුඤ්චිත්වාපවත්තරූපන්තිඅත්යථො.තංපන–
චක්ඛුයසොතංඝානංජිව්හා කායයොරූපංසද්යදොගන්යධොරයසොඉත්ථින්ද්රියං
පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං හදයවත්ථු ඔජා කායවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති
ආකාසධාතුරූපස්ස හුතාමුදුතා කම්මඤ්ඤත්තාඋපචයයොසන්තතිජරතා

අනිච්චතාති චතුවීසතිවිධං. අස්සායසො ච පස්සායසො චාති පාකතියකොයයව.
අස්සාසපස්සායස නිස්සාය උප්පන්නං පටිභාගනිමිත්තම්පි තයදව නාමං
 භති පථවීකසිණාදීනි විය. රූපසරික්ඛකත්තා රූපන්ති ච නාමං  භති

‘‘බහිද්ධා රූපානි පස්සතී’’තිආදීසු (ධ. ස. 204; දී. නි. 3.338) විය. 

නිමිත්තඤ්ච උපනිබන්ධනාති සතිඋපනිබන්ධනාය නිමිත්තභූතං

අස්සාසපස්සාසානං ඵුසනට්ඨානං. යෙ ච වුච්චන්ති කාෙසඞ්ඛාරාති
‘‘අස්සාසපස්සාසා කායිකා එයත ධම්මා කායපටිබද්ධා කායසඞ්ඛාරා’’ති

(පටි. ම. 1.171; ම. නි. 1.463) එවං වුච්චමානාපි කායසඞ්ඛාරා ඉධ
රූපකායයයනවසඞ්ගහිතාතිවුත්තංයහොති. 

යත කාො පටිවිදිතා යහොන්තීති ඣානක්ඛයණ
අස්සාසපස්සාසනිමිත්තකායා විපස්සනාක්ඛයණ අවයසසරූපාරූපකායා

ආරම්මණයතො පටිවිදිතා යහොන්ති, මග්ගක්ඛයණ අසම්යමොහයතො පටිවිදිතා
යහොන්ති. අස්සාසපස්සාසවයසන පටි ද්ධජ්ඣානස්ස යයොගිස්ස

උප්පන්නවිපස්සනාමග්යගපි සන්ධාය දීඝං අස්සාසපස්සාසවයසනාතිආදි 

වුත්තං. 

ආවජ්ජයතො පජානයතොතිආදීනි සී කථායං වුත්තත්ථානි. යත
වුත්තප්පකායරකායයඅන්යතොකරිත්වා‘‘සබ්බකායපටිසංයවදී’’ති වුත්තං. 

සබ්බකාෙපටිසංයවදී අස්සාසපස්සාසානං සංවරට්යඨනාතිආදීසු
‘‘සබ්බකායපටිසංයවදී’’තිවුත්තඅස්සාසපස්සාසයතො 

උප්පන්නජ්ඣානවිපස්සනාමග්යගසුසංවයරොයයව සංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධි. 

අවික්යඛයපොයයව අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි. පඤ්ඤායයව 

දස්සනට්යඨන දිට්ඨිවිසුද්ධි. ඣානවිපස්සනාසු විරතිඅභායවපි

පාපාභාවමත්තයමව සංවයරො නාමාතියවදිතබ්බං. 

171. පස්සම්භෙන්තිආදීනං නිද්යදයස කායිකාති රූපකායය භවා. 

කාෙපටිබද්ධාතිකායංපටිබද්ධාකායං නිස්සිතා, කායයසතියහොන්ති, අසති

න යහොන්ති, තස්මායයව යත කායයන සඞ්ඛරීයන්තීති කාෙසඞ්ඛාරා.

පස්සම්යභන්යතොති නිබ්බායපන්යතො සන්නිසීදායපන්යතො.

පස්සම්භනවචයනයනවඔළාරිකානංපස්සම්භනංසිද්ධං. නියරොයධන්යතොති

ඔළාරිකානං අනුප්පාදයනන නියරොයධන්යතො. වූපසයමන්යතොති
ඔළාරියකයයව එකසන්තතිපරිණාමනයයන සන්තභාවං නයන්යතො. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 
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සික්ඛතීති අධිකාරවයසන අස්සසිස්සාමීති සික්ඛතීති සම්බන්යධො, තිස්යසො
සික්ඛාසික්ඛතීතිවාඅත්යථො. 

ඉදානි ඔළාරිකපස්සම්භනං දස්යසතුං ෙථාරූයපහීතිආදිමාහ. තත්ථ 

ෙථාරූයපහීති යාදියසහි. ආනමනාති පච්ඡයතො නමනා. විනමනාති

උභයපස්සයතොනමනා. සන්නමනාති සබ්බයතොපිනමන්තස්සසුට්ඨුනමනා. 

පණමනාතිපුරයතොනමනා. ඉඤ්ජනාතිකම්පනා. ඵන්දනාතිඊසකං ච නා. 

පකම්පනාති භුසං කම්පනා. යථාරූයපහි කායසඞ්ඛායරහි කායස්ස

ආනමනා…යප.…පකම්පනා, තථාරූපංකායසඞ්ඛාරංපස්සම්භයන්තිච, යා

කායස්ස ආනමනා…යප.… පකම්පනා, තඤ්ච පස්සම්භයන්ති ච
සම්බන්යධො කාතබ්යබො. කායසඞ්ඛායරසු හි පස්සම්භියතසු කායස්ස
ආනමනාදයයොචපස්සම්භිතායයවයහොන්තීති.යථාරූයපහි කායසඞ්ඛායරහි

කායස්ස නආනමනාදිකායහොති, තථාරූපංසන්තං සුඛුමම්පිකායසඞ්ඛාරං

පස්සම්භයන්ති ච, යා කායස්ස න ආනමනාදිකා, තඤ්ච සන්තං සුඛුමං

පස්සම්භයන්ති ච සම්බන්ධයතො යවදිතබ්බං. සන්තං සුඛුමන්ති ච

භාවනපුංසකවචනයමතං. ඉති කිරාතිඑත්ථ ඉති එවමත්යථ, කිර යදිඅත්යථ.
යදි එවං සුඛුමයකපි අස්සාසපස්සායස පස්සම්භයං අස්සසිස්සාමි
පස්සසිස්සාමීති සික්ඛතීති යචොදයකන යචොදනා ආරද්ධා යහොති. අථ වා 

කිරාති යචොදකවචනත්තා අසද්දහනත්යථ අසහනත්යථ පයරොක්ඛත්යථ ච

යුජ්ජතියයව, එවංසුඛුමානම්පිපස්සම්භනංසික්ඛතීතින සද්දහාමිනසහාමි
අපච්චක්ඛංයමතිවුත්තංයහොති. 

එවං සන්යතති එවං සුඛුමානං පස්සම්භයන සන්යත. වාතූපලද්ධිො ච

පභාවනා න යහොතීති අස්සාසපස්සාසවාතස්ස උප ද්ධියා. උපලද්ධීති
විඤ්ඤාණං. අස්සාසපස්සාසවාතං උප බ්භමානස්ස තදාරම්මණස්ස

භාවනාවිඤ්ඤාණස්ස පභාවනා උප්පාදනා න යහොති, තස්ස ආරම්මණස්ස

භාවනා න යහොතීති අත්යථො. අස්සාසපස්සාසානඤ්ච පභාවනා න යහොතීති
භාවනාය සුඛුමකානම්පි අස්සාසපස්සාසානං නියරොධනයතො යතසඤ්ච

උප්පාදනාපවත්තනානයහොතීතිඅත්යථො. ආනාපානස්සතිොචපභාවනාන

යහොතීති අස්සාසපස්සාසාභාවයතොයයව තදාරම්මණාය
භාවනාවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තායසතියා ච පවත්තනානයහොති. තස්මායයව 

තංසම්පයුත්තස්සආනාපානස්සතිසමාධිස්ස ච භාවනාන යහොති. නචනං 

තන්තිඑත්ථ චනන්තිනිපාතමත්තං ‘‘භික්ඛුච න’’න්තිආදීසු (පාරා.273) 
විය. තං වුත්තවිධිං සමාපත්තිං පණ්ඩිතා න සමාපජ්ජන්තිපි තයතො න

වුට්ඨහන්තිපීති සම්බන්යධො. යචොදනාපක්ඛස්ස පරිහාරවචයන ඉති කිරාති

එවයමව. එත්ථ එවකාරත්යථ කිරසද්යදො දට්ඨබ්යබො. එවං සන්යතති එවං
පස්සම්භයනසන්යතඑව. 

ෙථා කථං විොති යථා තං වුත්තවිධානං යහොති, තථා තං කථං වියාති

උපමං පුච්ඡති. ඉදානි යසෙයථාපීති තං උපමං දස්යසති. කංයසති
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කංසමයභාජයන. නිමිත්තන්තියතසංසද්දානංආකාරං. ‘‘නිමිත්ත’’න්තිච 

සාමිඅත්යථ උපයයොගවචනං, නිමිත්තස්සාති අත්යථො. සද්දනිමිත්තඤ්ච

සද්දයතො අනඤ්ඤං. සුග්ගහිතත්තාතිසුට්ඨුඋග්ගහිතත්තා. සුගහිතත්තාතිපි 

පායඨො, සුට්ඨුගහිතත්තාති අත්යථො. සුමනසිකතත්තාතිසුට්ඨුආවජ්ජිතත්තා. 

සූපධාරිතත්තාතිසුට්ඨුචිත්යතඨපිතත්තා. සුඛුමසද්දනිමිත්තාරම්මණතාපීති 
තදා සුඛුමානම්පි සද්දානං නිරුද්ධත්තා අනුග්ගහිතසද්දනිමිත්තස්ස
අනාරම්මණම්පි සුඛුමතරං සද්දනිමිත්තං ආරම්මණං කත්වා සුඛුමතරං

සද්දනිමිත්තාරම්මණම්පි චිත්තං පවත්තති, 
සුඛුමතරසද්දනිමිත්තාරම්මණභාවයතොපීති වා අත්යථො. ඉමිනාව නයයන 
අප්පනායම්පිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

පස්සම්භෙන්තිආදීසු ‘‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාර’’න්ති වුත්තා
අස්සාසපස්සාසා කායයොති වා ‘‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාර’’න්ති එත්ථ
අස්සාසපස්සාසා කායයොති වා යයොජනා යවදිතබ්බා. භාවනාවිසුද්ධියා
කායසඞ්ඛායර පස්සම්භමායනපි ඔළාරිකං කායසඞ්ඛාරං පස්සම්යභමීති 
යයොගියනො ආයභොයග සති යතනාදයරන අතිවිය පස්සම්භති.
අනුපට්ඨහන්තම්පිසුඛුමංසුආනයං යහොති. 

අට්ඨ අනුපස්සනාඤාණානීති ‘‘දීඝං රස්සං සබ්බකායපටිසංයවදී
පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාර’’න්ති වුත්යතසු චතූසු වත්ථූසු අස්සාසවයසන

චතස්යසො, පස්සාසවයසන චතස්යසොතිඅට්ඨඅනුපස්සනාඤාණානි. අට්ඨච 

උපට්ඨානානුස්සතියෙොති ‘‘දීඝං අස්සාසවයසන චිත්තස්ස එකග්ගතං

අවික්යඛපං පජානයතො සති උපට්ඨිතා යහොතී’’තිආදිනා (පටි. ම. 1.170) 

නයයනවුත්යතසු චතූසුවත්ථූසු අස්සාසවයසනචතස්යසො, පස්සාසවයසන
චතස්යසොතිඅට්ඨචඋපට්ඨානානුස්සතියයො.අට්ඨ චුපට්ඨානානුස්සතියයොතිපි

පායඨො. චත්තාරි සුත්තන්තිකවත්ථූනීතිභගවතාආනාපානස්සතිසුත්තන්යත

(ම. නි. 3.144 ආදයයො) වුත්තත්තා පඨමචතුක්කවයසන චත්තාරි
සුත්තන්තිකවත්ථූනීති. 

පඨමචතුක්කනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

172. දුතියචතුක්කස්ස පීතිපටිසංයවදිනිද්යදයස උප්පජ්ජති පීති 

පායමොජ්ජන්ති එත්ථ පීතීති මූ පදං. පායමොජ්ජන්ති තස්ස අත්ථපදං, 

පමුදිතභායවොති අත්යථො. ො පීති පායමොජ්ජන්තිආදීසු යා ‘‘පීතී’’ති ච

‘‘පායමොජ්ජ’’න්තිචඑවමාදීනිනාමානි භති, සා පීතීතිවුත්තංයහොති.තත්ථ 

පීතීති සභාවපදං. පමුදිතස්ස භායවො පායමොජ්ජං. ආයමොදනාකායරො 

ආයමොදනා. පයමොදනාකායරො පයමොදනා. යථාවායභසජ්ජානංවායත ානං

වා උණ්යහොදකසීයතොදකානං වා එකයතොකරණං යමොදනාති වුච්චති, 

එවමයම්පිධම්මානංඑකයතොකරයණන යමොදනා, උපසග්ගවයසනපනපදං

මණ්යඩත්වා ආයමොදනාපයමොදනාතිවුත්තං.හායසතීති හායසො, පහායසතීති 
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පහායසො, හට්ඨපහට්ඨාකාරානයමතංඅධිවචනං. විත්තීතිවිත්තං, ධනස්යසතං
නාමං. අයං පන යසොමනස්සපච්චයත්තා විත්තිසරික්ඛතාය විත්ති. යථා හි

ධනියනොධනංපටිච්චයසොමනස්සංඋප්පජ්ජති, එවං පීතිමයතොපිපීතිංපටිච්ච
යසොමනස්සංඋප්පජ්ජති.තස්මා‘‘විත්තී’’තිවුත්තා. තුට්ඨිසභාවසණ්ඨිතායහි
පීතියා එතං නාමං. පීතිමා පන පුග්ගය ො කායචිත්තානං උග්ගතත්තා

අබ්භුග්ගතත්තා ‘‘උදග්යගො’’ති වුච්චති, උදග්ගස්ස භායගො ඔදගයං. 

අත්තයනොමනතා අත්තමනතා. අනභිරද්ධස්සහිමයනොදුක්ඛපදට්ඨානත්තා

නඅත්තයනොමයනොනාමයහොති, අභිරද්ධස්ස සුඛපදට්ඨානත්තාඅත්තයනො

මයනො නාම යහොති, ඉති අත්තයනො මනතා අත්තමනතා, සකමනතා 
සකමනස්ස භායවොති අත්යථො. සා පන යස්මා න අඤ්ඤස්ස කස්සචි

අත්තයනො මනතා, චිත්තස්යසව පයනයසො භායවො යචතසියකො ධම්යමො, 

තස්මා අත්තමනතා චිත්තස්සාති වුත්තා. යසසයමත්ථ ච උපරි ච යහට්ඨා
වුත්තනයයනයයොයජත්වා යවදිතබ්බං. 

173. සුඛපටිසංයවදිනිද්යදයස ද්යව සුඛානීති 

සමථවිපස්සනාභූමිදස්සනත්ථං වුත්තං. කායිකඤ්හි සුඛං විපස්සනාය භූමි, 

යචතසිකං සුඛංසමථස්සචවිපස්සනායචභූමි. කායිකන්ති පසාදකායංවිනා

අනුප්පත්තියතො කායය නියුත්තන්ති කායිකං. යචතසිකන්ති
අවිප්පයයොගවයසන යචතසි නියුත්තන්ති යචතසිකං. තත්ථ කායිකපයදන

යචතසිකංසුඛංපටික්ඛිපති, සුඛපයදනකායිකංදුක්ඛං.තථායචතසිකපයදන 

කායිකං සුඛං පටික්ඛිපති, සුඛපයදන යචතසිකං දුක්ඛං. සාතන්ති මධුරං

සුමධුරං. සුඛන්ති සුඛයමව, න දුක්ඛං. කාෙසම්ඵස්සජන්ති කායසම්ඵස්යස

ජාතං. සාතංසුඛං යවදයිතන්තිසාතං යවදයිතං, නඅසාතං යවදයිතං. සුඛං

යවදයිතං, න දුක්ඛං යවදයිතං. පරයතො තීණි පදානි ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන

වුත්තානි. සාතා යවදනා, න අසාතා. සුඛා යවදනා, න දුක්ඛාති අයයමව
පයනත්ථඅත්යථො. 

යචතසිකසුඛනිද්යදයසො වුත්තපටිපක්ඛනයයන යයොයජතබ්යබො. යත

සුඛාතිලිඞ්ගවිපල් ායසොකයතො, තානිසුඛානීතිවුත්තංයහොති. යසසයමත්ථ 

චතුක්යක යහට්ඨා පඨමචතුක්යක වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. චත්තාරි
සුත්තන්තිකවත්ථූනිදුතියචතුක්කවයසනයවදිතබ්බානීති. 

දුතියචතුක්කනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

176. තතියචතුක්කනිද්යදයස චිත්තන්ති මූ පදං. විඤ්ඤාණන්ති

අත්ථපදං. ෙං චිත්තන්තිආදි පීතියං වුත්තනයයන යයොයජතබ්බං. තත්ථ 

චිත්තන්තිආදීසු චිත්තවිචිත්තතාය චිත්තං. ආරම්මණං මිනමානං ජානාතීති 

මයනො. මානසන්ති මයනොයයව. ‘‘අන්තලික්ඛචයරො පායසො, ය්වායං චරති

මානයසො’’ති(සං.නි.1.151; මහාව.33) හිඑත්ථපනසම්පයුත්තකධම්යමො 
මානයසොතිවුත්යතො. 
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‘‘කථඤ්හිභගවාතුය්හං, සාවයකොසාසයනරයතො; 

අප්පත්තමානයසොයසක්යඛො, කා ංකයිරාජයනසුතා’’ති.(සං.නි. 
1.159) – 

එත්ථ අරහත්තං මානසන්ති වුත්තං. ඉධ පන මයනොව මානසං. 
බයඤ්ජනවයසනයහතංපදංවඩ්ඪිතං. 

හදෙන්ති චිත්තං. ‘‘චිත්තං වා යත ඛිපිස්සාමි, හදයං වා යත

ඵාය ස්සාමී’’ති(සං.නි.1.237; සු.නි.ආළවකසුත්ත) එත්ථඋයරොහදයන්ති

වුත්තං. ‘‘හදයා හදයං මඤ්යඤ අඤ්ඤායතච්ඡතී’’ති (ම.නි. 1.63) එත්ථ

චිත්තං.‘‘වක්කංහදය’’න්ති(දී.නි.2.377; ම.නි.1.110) එත්ථ හදයවත්ථු.
ඉධ පන චිත්තයමව අබ්භන්තරට්යඨන ‘‘හදය’’න්ති වුත්තං. තයදව

පරිසුද්ධට්යඨන පණ් රං. භවඞ්ගං සන්ධායයතං වුත්තං. යථාහ –

‘‘පභස්සරමිදං, භික්ඛයව, චිත්තං, තඤ්ච යඛො ආගන්තුයකහි

උපක්කිය යසහිඋපක්කිලිට්ඨ’’න්ති (අ. නි.1.49). තයතොනික්ඛන්තත්තා

පන අකුස ම්පි ගඞ්ගාය නික්ඛන්තා නදී ගඞ්ගා විය, යගොධාවරියතො
නික්ඛන්තා යගොධාවරී විය ච ‘‘පණ්ඩර’’න්ත්යවව වුත්තං. යස්මා පන 

ආරම්මණවිජානන ක්ඛණං චිත්තං උපක්කිය යසනකිය යසොන යහොති, 

සභාවයතො පරිසුද්ධයමව යහොති, උපක්කිය සයයොයග පන සති

උපක්කිලිට්ඨංනාමයහොති, තස්මාපි‘‘පණ්ඩර’’න්ති වත්තුංයුජ්ජති. 

මයනො මනාෙතනන්ති ඉධ පන මයනොගහණං මනස්යසව 

ආයතනභාවදීපනත්ථං. යතයනතං දීයපති – ‘‘නයිදං යදවායතනං විය

මනස්ස ආයතනත්තා මනායතනං, අථ යඛො මයනො එව ආයතනං
මනායතන’’න්ති. 

ආෙතනට්යඨො යහට්ඨා වුත්යතොයයව. මනයත ඉති මයනො, විජානාතීති
අත්යථො. අට්ඨකථාචරියා පනාහු – නාළියා මිනමායනො විය මහාතු ාය

ධාරයමායනො විය චආරම්මණං ජානාතීති මයනො, තයදව මනන ක්ඛයණ 

ඉන්දට්ඨංකායරතීතිඉන්ද්රියං, මයනොවඉන්ද්රියං මනින්ද්රිෙං. 

විජානාතීති විඤ්ඤාණං. විඤ්ඤාණයමව ඛන්යධො විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො. 
රුළ්හියතො ඛන්යධො වුත්යතො. රාසට්යඨන හි විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස
එකයදයසොඑකංවිඤ්ඤාණං.තස්මායථාරුක්ඛස්ස එකයදසංඡින්දන්යතො

රුක්ඛං ඡින්දතීති වුච්චති, එවයමව විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස එකයදසභූතං
එකම්පි විඤ්ඤාණං රුළ්හියතො ‘‘විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො’’ති වුත්තං. යස්මා

පන රාසට්යඨොයයව ඛන්ධට්යඨො න යහොති, යකොට්ඨාසට්යඨොපි

ඛන්ධට්යඨොයයව, තස්මා යකොට්ඨාසට්යඨන විඤ්ඤාණයකොට්ඨායසොතිපි

අත්යථො. තජ්ජා මයනොවිඤ්ඤාණධාතූති යතසං ඵස්සාදීනං
සම්පයුත්තධම්මානං අනුච්ඡවිකා මයනොවිඤ්ඤාණධාතු. ඉමස්මිඤ්හි පයද
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එකයමව චිත්තං මිනනට්යඨන මයනො, විජානනට්යඨන විඤ්ඤාණං, 

සභාවට්යඨන, නිස්සත්තට්යඨනවාධාතූතිතීහිනායමහිවුත්තං. 

177. 

අභිප්පයමොයදොතිඅධිකාතුට්ඨි. 

178. සමාධිනිද්යදයසඅච භායවනආරම්මයණතිට්ඨතීති ඨිති. පරයතො 

පදද්වයං උපසග්ගවයසන වඩ්ඪිතං. අපිච සම්පයුත්තධම්යම ආරම්මණම්හි

සම්පිණ්යඩත්වා තිට්ඨතීති සණ්ඨිති. ආරම්මණං ඔගායහත්වා අනුපවිසිත්වා

තිට්ඨතීති අවට්ඨිති. කුස පක්ඛස්මිං හි චත්තායරො ධම්මා ආරම්මණං
ඔගාහන්ති සද්ධා සති සමාධි පඤ්ඤාති. යතයනව සද්ධා ‘‘ඔකප්පනා’’ති

වුත්තා, සති ‘‘අපි ාපනතා’’ති, සමාධි ‘‘අවට්ඨිතී’’ති, පඤ්ඤා
‘‘පරියයොගාහනා’’ති. අකුස පක්යඛ පන තයයො ධම්මා ආරම්මණං
ඔගාහන්ති තණ්හා දිට්ඨි අවිජ්ජාති. යතයනව යත ‘‘ඔඝා’’ති වුත්තා. 
උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාවයසන පවත්තස්ස විසාහාරස්ස පටිපක්ඛයතො 

අවිසාහායරො, අවිසාහරණන්ති අත්යථො. උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාවයසයනව 

ගච්ඡන්තංචිත්තංවික්ඛිපතිනාම, අයංපනතථානයහොතීති අවික්යඛයපො. 

උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාවයසයනවචිත්තං විසාහටංනාම යහොති, ඉයතොචියතොච

හරීයති, අයංපනඅවිසාහටස්සමානසස්සභායවොති අවිසාහටමානසතා. 

සමයථොති තිවියධො සමයථො චිත්තසමයථො අධිකරණසමයථො
සබ්බසඞ්ඛාරසමයථොති. තත්ථ අට්ඨසු සමාපත්තීසු චිත්යතකග්ගතා 

චිත්තසමයථො නාම. තඤ්හිආගම්ම චිත්තච නං චිත්තවිප්ඵන්දනං සම්මති

වූපසම්මති, තස්මා යසො ‘‘චිත්තසමයථො’’ති වුච්චති. 

සම්මුඛාවිනයාදිසත්තවියධො අධිකරණසමයථො නාම. තඤ්හි ආගම්ම තානි

තානි අධිකරණානි සම්මන්ති වූපසම්මන්ති, තස්මා යසො
‘‘අධිකරණසමයථො’’ති වුච්චති. යස්මා පන සබ්යබ සඞ්ඛාරා නිබ්බානං

ආගම්මසම්මන්තිවූපසම්මන්ති, තස්මාතං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථොතිවුච්චති.
ඉමස්මිං අත්යථ චිත්තසමයථො අධිප්යපයතො. සමාධි ක්ඛයණ ඉන්දට්ඨං

කායරතීති සමාධින්ද්රිෙං. උද්ධච්යචනකම්පතීති සමාධිබලං.සම්මාසමාධීති
යාථාවසමාධිනියයානිකසමාධි කුස සමාධි. 

179. රාගයතො වියමොචෙං චිත්තන්තිආදීහි දසහි කිය සවත්ථූහි

වියමොචනං වුත්තං. ථිනග්ගහයණයනව යචත්ථ මිද්ධග්ගහණං, 
උද්ධච්චග්ගහයණයනව ච කුක්කුච්චග්ගහණං කතං යහොතීති අඤ්යඤසු
පායඨසු සහචාරිත්තා කිය සවත්ථුයතො වියමොචනවචයනයනව

පඨමජ්ඣානාදීහි නීවරණාදියතො වියමොචනං, අනිච්චානුපස්සනාදීහි 

නිච්චසඤ්ඤාදියතො ච වියමොචනං වුත්තයමව යහොතීති. කථං තං චිත්තං

අනුපස්සතීති එත්ථ යපයයාය  ච අනිච්චානුපස්සනාදීහි නිච්චසඤ්ඤාදීනං
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පහානං වුත්තයමව. චත්තාරි සුත්තන්තිකවත්ථූනි තතියචතුක්කවයසන
යවදිතබ්බානීති. 

තතියචතුක්කනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

180. චතුත්ථචතුක්කනිද්යදයස ‘‘අනිද්දිට්යඨනපුංසක’’න්තිවචනයතො
අසුකන්ති අනිද්දිට්ඨත්තා‘‘අනිච්චන්තිකිංඅනිච්ච’’න්තිනපුංසකවචයනන

පුච්ඡා කතා. උප්පාදවෙට්යඨනාති උප්පාදවයසඞ්ඛායතන අත්යථන, 

උප්පාදවයසභායවනාති අත්යථො. එත්ථ ච පඤ්චක්ඛන්ධා සභාව ක්ඛණං, 
පඤ්චන්නං ඛන්ධානංඋප්පාදවයාවිකාර ක්ඛණං.එයතනහුත්වාඅභායවන
අනිච්චාතිවුත්තංයහොති. යතයනව චඅට්ඨකථායං‘‘සඞ්ඛත ක්ඛණවයසන
අනිච්චතාති යතසංයයව උප්පාදවයඤ්ඤථත්ත’’න්ති ච වත්වාපි ‘‘හුත්වා
අභායවො වා’’ති වුත්තං. එයතන හුත්වා අභාවාකායරො අනිච්ච ක්ඛණන්ති
වුත්තං යහොති. ‘‘පඤ්චන්නං ඛන්ධානං උදයබ්බයං පස්සන්යතො ඉමානි

පඤ්ඤාය  ක්ඛණානී’’ති යපයයා ං කත්වා වුත්තං. ධම්මාති
රූපක්ඛන්ධාදයයොයථාවුත්තධම්මා. 

විරාගානුපස්සීනිද්යදයස රූයප ආදීනවං දිස්වාති භඞ්ගානුපස්සනයතො
පට්ඨාය පරයතො වුත්යතහි අනිච්චට්ඨාදීහි රූපක්ඛන්යධ ආදීනවං දිස්වා. 

රූපවිරායගති නිබ්බායන. නිබ්බානඤ්හි ආගම්ම රූපං විරජ්ජති

අපුනරුප්පත්තිධම්මතං ආපජ්ජයනන නිරුජ්ඣති, තස්මා නිබ්බානං

‘‘රූපවිරායගො’’ති වුච්චති. ඡන්දජායතො යහොතීති අනුස්සවවයසන

උප්පන්නධම්මච්ඡන්යදො යහොති. සද්ධාධිමුත්යතොති තස්මිංයයව නිබ්බායන

සද්ධාය ච අධිමුත්යතො නිච්ඡියතො. චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතන්ති අස්ස 

යයොගිස්ස චිත්තං ඛයවිරාගසඞ්ඛායත රූපභඞ්යග ආරම්මණවයසන, 
අච්චන්ත විරාගසඞ්ඛායත රූපවිරායග නිබ්බායන අනුස්සවවයසන සුට්ඨු

අධිට්ඨිතං සුට්ඨු පතිට්ඨිතං යහොතීති සම්බන්ධයතො යවදිතබ්බං. රූයප 

විරාගානුපස්සීතිරූපස්සඛයවිරායගොරූයපවිරායගොතිපකතිභුම්මවචයනන
වුත්යතො. රූපස්ස අච්චන්තවිරායගො රූයප විරායගොති නිමිත්තත්යථ
භුම්මවචයනනවුත්යතො.තං දුවිධම්පිවිරාගංආරම්මණයතොඅජ්ඣාසයයතො
ච අනුපස්සනසීය ො ‘‘රූයප විරාගානුපස්සී’’ති වුත්යතො. එස නයයො
යවදනාදීසු.නියරොධානුපස්සීපදනිද්යදයසපිඑයසවනයයො. 

181. කතිහාකායරහීතිආදි පයනත්ථ වියසයසො – තත්ථ අවිජ්ජාදීනං 
පටිච්චසමුප්පාදඞ්ගානං ආදීනවනියරොධදස්සයනයනව රූපාදීනම්පි
ආදීනවනියරොධා දස්සිතා යහොන්ති යතසම්පි
පටිච්චසමුප්පාදඞ්ගානතිවත්තනයතො. ඉමිනා එව ච වියසසවචයනන 

විරාගානුපස්සනයතො නියරොධානුපස්සනාය විසිට්ඨභායවො වුත්යතො යහොති.

තත්ථ අනිච්චට්යඨනාතිඛයට්යඨන, හුත්වාඅභාවට්යඨනවා. දුක්ඛට්යඨනාති

භයට්යඨන, පටිපීළනට්යඨන වා. අනත්තට්යඨනාති අසාරකට්යඨන, 
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අවසවත්තනට්යඨන වා. සන්තාපට්යඨනාති කිය සසන්තාපනට්යඨන. 

විපරිණාමට්යඨනාති ජරාභඞ්ගවයසන ද්විධා පරිණාමනට්යඨන. 

නිදානනියරොයධනාති මූ පච්චයාභායවන. නිරුජ්ඣතීති න භවති. 

සමුදෙනියරොයධනාති ආසන්නපච්චයාභායවන. මූ පච්චයයො හි බයාධිස්ස

අසප්පායයභොජනං විය නිදානන්ති වුත්යතො, ආසන්නපච්චයයො බයාධිස්ස
වාතපිත්තයසම්හා විය සමුදයයොති වුත්යතො. නිදානඤ්හි නිච්ඡයයන දදාති

ඵ මිති නිදානං, සමුදයයො පන සුට්ඨු උයදති එතස්මා ඵ මිති සමුදයයො. 

ජාතිනියරොයධනාති මූ පච්චයස්ස උප්පත්තිඅභායවන. පභවනියරොයධනාති
ආසන්නපච්චයස්ස උප්පත්තිඅභායවන. ජාතියයව හි පභවති එතස්මා

දුක්ඛන්ති පභයවොති වත්තුං යුජ්ජති. යහතුනියරොයධනාති

ජනකපච්චයාභායවන. පච්චෙනියරොයධනාති උපත්ථම්භකපච්චයාභායවන.
මූ පච්චයයොපි හි ආසන්නපච්චයයො ච ජනකපච්චයයො 
උපත්ථම්භකපච්චයයො ච යහොතියයව. එයතහි තික්ඛවිපස්සනාක්ඛයණ 

තදඞ්ගනියරොයධො, මග්ගක්ඛයණ සමුච්යඡදනියරොයධො වුත්යතො යහොති. 

ඤාණුප්පායදනාති තික්ඛවිපස්සනාඤාණස්ස වා මග්ගඤාණස්ස වා 

උප්පායදන. නියරොධුපට්ඨායනනාති විපස්සනාක්ඛයණ පච්චක්ඛයතො 
ඛයනියරොධස්ස අනුස්සවවයසන නියරොධසඞ්ඛාතස්ස නිබ්බානස්ස

උපට්ඨායනන, මග්ගක්ඛයණ පච්චක්ඛයතො ච නිබ්බානස්ස උපට්ඨායනන.

එයතහි විසයවිසයිනියයමොව කයතො යහොති, තදඞ්ගසමුච්යඡදනියරොයධො ච
වුත්යතොයහොති. 

182. පටිනිස්සග්ගානුපස්සීපදනිද්යදයස රූපං පරිච්චජතීති 

ආදීනවදස්සයනන නිරයපක්ඛතාය රූපක්ඛන්ධං පරිච්චජති. 

පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගොතිපරිච්චාගට්යඨනපටිනිස්සග්යගොති වුත්තංයහොති.

එයතන පටිනිස්සග්ගපදස්ස පරිච්චාගට්යඨො වුත්යතො, තස්මා කිය සානං 
පජහනන්ති අත්යථො. එත්ථ ච වුට්ඨානගාමිනී විපස්සනා කිය යස

තදඞ්ගවයසන පරිච්චජති, මග්යගො සමුච්යඡදවයසන. රූපනියරොයධ

නිබ්බායන චිත්තං පක්ඛන්දතීති වුට්ඨානගාමිනී තංනින්නතාය පක්ඛන්දති, 

මග්යගො ආරම්මණකරයණන. පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්යගොති
පක්ඛන්දනට්යඨන පටිනිස්සග්යගොති වුත්තං යහොති. එයතන

පටිනිස්සග්ගපදස්ස පක්ඛන්දනට්යඨො වුත්යතො, තස්මාචිත්තස්සනිබ්බායන
විස්සජ්ජනන්ති අත්යථො. චත්තාරි සුත්තන්තිකවත්ථූනි
චතුත්ථචතුක්කවයසන යවදිතබ්බානි. ඉමස්මිං චතුක්යක ජරාමරයණ 
වත්තබ්බංයහට්ඨාවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං.සතිපට්ඨායනසුච ‘‘කායය

කායානුපස්සනා, චිත්යත චිත්තානුපස්සනා’’ති කායචිත්තානං

එකත්තයවොහාරවයසන එකවචනනිද්යදයසො කයතො. ‘‘යවදනාසු

යවදනානුපස්සනා, ධම්යමසු ධම්මානුපස්සනා’’ති යවදනාධම්මානං 
නානත්තයවොහාරවයසනබහුවචනනිද්යදයසොකයතොතියවදිතබ්යබොති. 

චතුත්ථචතුක්කනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නිට්ඨිතාචසයතොකාරිඤාණනිද්යදසවණ්ණනා. 

6. ඤාණරාසිඡක්කනිද්යදසවණ්ණනා 

183. ඉදානිඡහි රාසීහිඋද්දිට්ඨඤායණසුචතුවීසතිසමාධිඤාණනිද්යදයස
තාව කායානුපස්සනාදීනං තිණ්ණං චතුක්කානං වයසන ද්වාදසන්නං

වත්ථූනංඑයකකස්මිංඅස්සාසවයසනඑයකො, පස්සාසවයසනඑයකොතිද්යව 
ද්යව සමාධීති ද්වාදසසු වත්ථූසු චතුවීසති සමාධයයො යහොන්ති.
ඣානක්ඛයණයතහිසම්පයුත්තානි චතුවීසතිසමාධිවයසනඤාණානි. 

ද්වාසත්තතිවිපස්සනාඤාණනිද්යදයස දීඝං අස්සාසාති

‘‘දීඝ’’න්තිවුත්තඅස්සාසයතො.කිංවුත්තංයහොති? දීඝංඅස්සාසයහතුඣානං
පටි භිත්වා සමාහියතන චිත්යතන විපස්සනාක්ඛයණ අනිච්චයතො 
අනුපස්සනට්යඨන විපස්සනාති වුත්තං යහොති. එස නයයො උත්තරත්රාපි.

යතසංයයව ද්වාදසන්නං වත්ථූනං එයකකස්මිං අස්සාසවයසන තිස්යසො, 
පස්සාසවයසනතිස්යසොතිඡඡ අනුපස්සනාතිද්වාදසසුවත්ථූසුද්වාසත්තති
අනුපස්සනා යහොන්ති. තා එව ද්වාසත්තති අනුපස්සනා
ද්වාසත්තතිවිපස්සනාවයසනඤාණානි. 

නිබ්බිදාඤාණනිද්යදයස අනිච්චානුපස්සී අස්සසන්ති අනිච්චානුපස්සී

හුත්වා අස්සසන්යතො, අනිච්චානුපස්සී හුත්වා වත්යතන්යතොති අත්යථො.

‘‘අස්සස’’න්ති ච ඉදං වචනං යහතුඅත්යථ දට්ඨබ්බං. ෙථාභූතං ජානාති

පස්සතීති නිබ්බිදාඤාණන්ති ක ාපසම්මසනයතො පට්ඨාය යාව
භඞ්ගානුපස්සනා පවත්තවිපස්සනාඤායණන සඞ්ඛාරානං යථාසභාවං

ජානාති, චක්ඛුනා දිට්ඨමිව ච යතයනව ඤාණචක්ඛුනා පස්සති. තස්මා

නිබ්බිදාඤාණංනාමාති අත්යථො, සඞ්ඛායරසුනිබ්බින්දඤාණංනාමාතිවුත්තං
යහොති. උපරි භයතූපට්ඨානාදීනං මුඤ්චිතුකමයතාදීනඤ්ච ඤාණානං විසුං
ආගතත්තා ඉධ යථාවුත්තායනව විපස්සනාඤාණානි නිබ්බිදාඤාණානීති
යවදිතබ්බානි. 

නිබ්බිදානුය ොමඤාණනිද්යදයස අනිච්චානුපස්සී අස්සසන්ති
අනිච්චානුපස්සියනො අස්සසන්තස්ස. සාමිඅත්යථ පච්චත්තවචනං. 

භෙතුපට්ඨායන පඤ්ඤාතිවචයනයනව 

භයතුපට්ඨානආදීනවානුපස්සනානිබ්බිදානුපස්සනාඤාණානි වුත්තානි
යහොන්ති තිණ්ණං එක ක්ඛණත්තා. ඉමානි තීණි ඤාණානි අනන්තරා
වුත්තානං නිබ්බිදාඤාණානං අනුකූ භායවන අනුය ොමයතො
නිබ්බිදානුය ොමඤාණානීතිවුත්තානි. 

නිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණනිද්යදයස අනිච්චානුපස්සී අස්සසන්ති

අනන්තරසදිසයමව. පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤාතිවචයනයනව 

මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඞ්ඛානුපස්සනාසඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණානි වුත්තානි
යහොන්ති තිණ්ණං එක ක්ඛණත්තා. ‘‘පටිසඞ්ඛා
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සන්තිට්ඨනා’’තිවචයනයනව අනුය ොමඤාණමග්ගඤාණානිපි ගහිතානි

යහොන්ති. සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණඅනුය ොමඤාණානිපි හි නිබ්බිදාය
සිඛාප්පත්තත්තා නිබ්බිදාජනනබයාපාරප්පහායනන
නිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණානි නාම යහොන්ති. මග්ගඤාණං පන
නිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධන්යත උප්පජ්ජනයතො නිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණං
නාම යහොතීති අතිවිය යුජ්ජතීති. නිබ්බිදානුය ොමඤායණසු විය ආදිභූතං
මුඤ්චිතුකමයතාඤාණං අග්ගයහත්වා ‘‘පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා’’ති අන්යත
ඤාණද්වයග්ගහණං මග්ගඤාණසඞ්ගහණත්ථං. මුඤ්චිතුකමයතාති හි

වුත්යත අනුය ොමඤාණං සඞ්ගය්හති, න මග්ගඤාණං. මග්ගඤාණඤ්හි

මුඤ්චිතුකමයතා නාම න යහොති, කිච්චසිද්ධියං සන්තිට්ඨනයතො පන
සන්තිට්ඨනානාමයහොති. අට්ඨකථායම්පිච ‘‘ඵුසනාතිඅප්පනා’’තිවුත්තං.
ඉදඤ්ච මග්ගඤාණං නිබ්බායන අප්පනාති කත්වා සන්තිට්ඨනා නාම
යහොතීති ‘‘සන්තිට්ඨනා’’තිවචයනන මග්ගඤාණම්පි සඞ්ගය්හති.
නිබ්බිදානුය ොමඤාණානිපි අත්ථයතො නිබ්බිදාඤාණායනව යහොන්තීති
තානිපි නිබ්බිදාඤායණහි සඞ්ගයහත්වා නිබ්බිදාපටිප්පස්සද්ධිඤාණානීති

නිබ්බිදාගහණයමව කතං, න නිබ්බිදානුය ොමග්ගහණං. තීසුපි යචයතසු
ඤාණට්ඨකනිද්යදයසසු චතුත්ථස්ස ධම්මානුපස්සනාචතුක්කස්ස වයසන

වුත්තානං චතුන්නං වත්ථූනං එයකකස්මිං අස්සාසවයසන එකං, 
පස්සාසවයසනඑකන්තිද්යවද්යවඤාණානීතිචතූසුවත්ථූසුඅට්ඨ ඤාණානි
යහොන්ති. 

විමුත්තිසුඛඤාණනිද්යදයස පහීනත්තාති පහානං දස්යසත්වා තස්ස

පහානස්ස සමුච්යඡදප්පහානත්තං දස්යසන්යතො සමුච්ඡින්නත්තාති ආහ. 

විමුත්තිසුයඛ ඤාණන්ති ඵ විමුත්තිසුඛසම්පයුත්තඤාණඤ්ච 

ඵ විමුත්තිසුඛාරම්මණපච්චයවක්ඛණඤාණඤ්ච. අනුසයවත්ථුස්ස
කිය සස්ස පහායනන පරියුට්ඨානදුච්චරිතවත්ථුප්පහානං යහොතීති
දස්සනත්ථං පුන අනුසයානං පහානං වුත්තං. එකවීසතිඵ ඤාණං සන්ධාය

පහීනකිය සගණනායපි ඤාණගණනා කතා යහොති, 
පච්චයවක්ඛණඤාණඤ්ච සන්ධාය පහීනකිය සපච්චයවක්ඛණගණනාය 

ඵ පච්චයවක්ඛණඤාණගණනාකතායහොතීති. 

ඤාණරාසිඡක්කනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සද්ධම්මප්පකාසිනියාපටිසම්භිදාමග්ගට්ඨකථාය 

ආනාපානස්සතිකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. ඉන්ද්රියකථා 
1. පඨමසුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනා 

184. ඉදානි ආනාපානස්සතිකථානන්තරං කථිතාය ඉන්ද්රියකථාය
අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා අනුප්පත්තා. අයඤ්හි ඉන්ද්රියකථා 
ආනාපානස්සතිභාවනාය උපකාරකානං ඉන්ද්රියානං අභායව
ආනාපානස්සතිභාවනාය අභාවයතො තදුපකාරකානං ඉන්ද්රියානං
වියසොධනාදිවිධිදස්සනත්ථං ආනාපානස්සතිකථානන්තරං කථිතාති තඤ්ච
කයථතබ්බං ඉන්ද්රියකථං අත්තනා භගවයතො සම්මුඛා සුතං 
විඤ්ඤාතාධිප්පායසුත්තන්තිකයදසනං පුබ්බඞ්ගමං කත්වා

තදත්ථප්පකාසනවයසන කයථතුකායමො පඨමං තාව එවං යම

සුතන්තිආදිමාහ. 

තත්ථ එවන්තිනිපාතපදං. යමතිආදීනිනාමපදානි. විහරතීතිඑත්ථ වි-ඉති

උපසග්ගපදං, හරතීති ආඛයාතපදන්ති ඉමිනා තාව නයයන පදවිභායගො
යවදිතබ්යබො. 

අත්ථයතො පන උපමූපයදසගරහපසංසනාකාරවචනග්ගහයණසු එවං-
සද්යදො දිස්සති නිදස්සනත්යථ ච අවධාරණත්යථ ච. ඉධ පන එවංසද්යදො

ආකාරත්යථ නිදස්සනත්යථ ච විඤ්ඤුජයනන පවුත්යතො, තයථව
අවධාරණත්යථ ච. 

තත්ථ ආකාරත්යථන එවංසද්යදන එතමත්ථං දීයපති –
නානානයනිපුණමයනකජ්ඣාසයසමුට්ඨානං අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නං 
විවිධපාටිහාරියං ධම්මත්ථයදසනාපටියවධගම්භීරං සබ්බසත්තානං
සකසකභාසානුරූපයතො යසොතපථමාගච්ඡන්තං තස්ස භගවයතො වචනං

සබ්බප්පකායරන යකො සමත්යථො විඤ්ඤාතුං, සබ්බථායමන පන

යසොතුකාමතංජයනත්වාපිඑවංයමසුතං, මයාපිඑයකනාකායරනසුතන්ති. 

නිදස්සනත්යථන‘‘නාහංසයම්භූ, නමයාඉදංසච්ඡිකත’’න්ති අත්තානං

පරියමොයචන්යතො ‘‘එවංයමසුතං, මයාපිඑවංසුත’’න්තිඉදානිවත්තබ්බං
සක ං සුත්තංනිදස්යසති. 

අවධාරණත්යථන යථයරො සාරිපුත්යතො ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම

සාවකානං භික්ඛූනං මහාපඤ්ඤානං යදිදං සාරිපුත්යතො’’ති (අ. නි. 1.188-

189), ‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකපුග්ග ම්පි සමනුපස්සාමි, යයො එවං
තථාගයතන අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං සම්මයදව අනුප්පවත්යතති

යථයිදං, භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො. සාරිපුත්යතො, භික්ඛයව, තථාගයතන 
අනුත්තරංධම්මචක්කංපවත්තිතංසම්මයදව අනුප්පවත්යතතී’’තිඑවමාදිනා

(අ.නි.1.187) නයයනභගවතාපසත්ථභාවානුරූපංඅත්තයනො ධාරණබ ං

දස්යසන්යතොසත්තානංයසොතුකාමතංජයනති‘‘එවංයමසුතං, තඤ්චයඛො
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අත්ථයතො වා බයඤ්ජනයතො වා අනූනමනධිකං, එවයමව, න අඤ්ඤථා
දට්ඨබ්බ’’න්ති. 

යමසද්යදො කරණසම්පදානසාමිඅත්යථසු දිස්සති. ඉධ පන ‘‘මයා සුතං, 
මමසුත’’න්තිචඅත්ථද්වයයයුජ්ජති. 

සුතන්ති අයංසද්යදො සඋපසග්යගො අනුපසග්යගො ච
විස්සුතගමනකිලින්නඋපචිතඅනුයයොගයසොතවිඤ්යඤයයයසු දිස්සති
විඤ්ඤායතපිච යසොතද්වාරානුසායරන.ඉධපනස්සයසොතද්වාරානුසායරන
උපධාරිතන්තිවාඋපධාරණන්තිවා අත්යථො.යම-සද්දස්සහිමයාතිඅත්යථ

සති ‘‘එවං මයා සුතං යසොතද්වාරානුසායරන උපධාරිත’’න්ති යුජ්ජති, 

මමාතිඅත්යථසති ‘‘එවංමමසුතංයසොතද්වාරානුසායරන උපධාරණ’’න්ති
යුජ්ජති. 

අපිච ‘‘එවං යම සුත’’න්ති අත්තනා උප්පාදිතභාවං අප්පටිජානන්යතො 
පුරිමසවනං විවරන්යතො ‘‘සම්මුඛා පටිග්ගහිතමිදං මයා තස්ස භගවයතො 
චතුයවසාරජ්ජවිසාරදස්ස දසබ ධරස්ස ආසභට්ඨානට්ඨායියනො
සීහනාදනාදියනො සබ්බසත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස
ධම්මාධිපතියනො ධම්මදීපස්ස ධම්මසරණස්ස සද්ධම්මවරචක්කවත්තියනො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස වචනං, න එත්ථ අත්යථ වා ධම්යම වා පයද වා
බයඤ්ජයනවාකඞ්ඛාවාවිමතිවාකාතබ්බා’’තිඉමස්මිං ධම්යමඅස්සද්ධියං

විනායසති, සද්ධාසම්පදංඋප්පායදතීති.යතයනතංවුච්චති– 

‘‘විනාසයතිඅස්සද්ධං, සද්ධංවඩ්යඪතිසාසයන; 

එවංයමසුතමිච්යචවං, වදංයගොතමසාවයකො’’ති. 

එකන්ති ගණනපරිච්යඡදනිද්යදයසො. සමෙන්ති පරිච්ඡින්නනිද්යදයසො. 

එකං සමෙන්තිඅනියමිතපරිදීපනං.තත්ථ සමෙසද්යදො– 

සමවායය ඛයණකාය , සමූයහයහතුදිට්ඨිසු; 

පටි ායභපහායනච, පටියවයධචදිස්සති. 

ඉධ පනස්ස කාය ො අත්යථො. යතන 

සංවච්ඡරඋතුමාසද්ධමාසරත්තින්දිවපුබ්බණ්හමජ්ඣන්හිකසායන්හපඨම- 
මජ්ඣිමපච්ඡිමයාමමුහුත්තාදීසු කා ප්පයභදභූයතසු සමයයසු එකං 
සමයන්තිදීයපති. 

තත්ථකිඤ්චාපිඑයතසුසංවච්ඡරාදීසුසමයයසුයංයංසුත්තං යම්හියම්හි

සංවච්ඡයරඋතුම්හිමායසපක්යඛරත්තිභායගදිවසභායගවාවුත්තං, සබ්බං
තංයථරස්සසුවිදිතංසුවවත්ථාපිතංපඤ්ඤාය.යස්මාපන ‘‘එවංයමසුතං 
අසුකසංවච්ඡයර අසුකඋතුම්හි අසුකමායස අසුකපක්යඛ අසුකරත්තිභායග
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අසුකදිවසභායග වා’’ති එවං වුත්යත න සක්කා සුයඛන ධායරතුං වා

උද්දිසිතුංවාඋද්දිසායපතුංවා, බහුචවත්තබ්බංයහොති, තස්මාඑයකයනව
පයදනතමත්ථංසයමොධායනත්වා‘‘එකංසමය’’න්ති ආහ. 

යය වා ඉයම ගබ්යභොක්කන්තිසමයයො ජාතිසමයයො සංයවගසමයයො 
අභිනික්ඛමනසමයයො දුක්කරකාරිකසමයයො මාරවිජයසමයයො
අභිසම්යබොධිසමයයො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරසමයයො යදසනාසමයයො
පරිනිබ්බානසමයයොතිඑවමාදයයො භගවයතො යදවමනුස්යසසු අතිවියපකාසා

අයනකකා ප්පයභදාඑවසමයා, යතසුසමයයසුයදසනාසමයසඞ්ඛාතංඑකං
සමයන්ති දීයපති. යයො චායං ඤාණකරුණාකිච්චසමයයසු

කරුණාකිච්චසමයයො, අත්තහිතපරහිතපටිපත්තිසමයයසු

පරහිතපටිපත්තිසමයයො, සන්නිපතිතානං කරණීයද්වයසමයයසු 

ධම්මිකථාසමයයො, යදසනාපටිපත්තිසමයයසු යදසනාසමයයො, යතසුපි
සමයයසුඅඤ්ඤතරංසමයං සන්ධාය‘‘එකංසමය’’න්තිආහ. 

යස්මාපන‘‘එකංසමය’’න්තිඅච්චන්තසංයයොගත්යථොසම්භවති. යඤ්හි

සමයංභගවාඉමංඅඤ්ඤංවාසුත්තන්තංයදයසසි, අච්චන්තයමවතංසමයං 

කරුණාවිහායරන විහාසි, තස්මා තදත්ථයජොතනත්ථං ඉධ
උපයයොගවචනනිද්යදයසොකයතොති. 

යතයනතංවුච්චති– 

‘‘තංතංඅත්ථමයපක්ඛිත්වා, භුම්යමනකරයණනච; 

අඤ්ඤත්රසමයයොවුත්යතො, උපයයොයගනයසොඉධා’’ති. 

යපොරාණා පන වණ්ණයන්ති – ‘‘තස්මිං සමයය’’ති වා ‘‘යතන

සමයයනා’’ති වා ‘‘තං සමය’’න්ති වා අභි ාපමත්තයභයදො එස, සබ්බත්ථ 

භුම්මයමවත්යථොති. තස්මා ‘‘එකං සමය’’න්ති වුත්යතපි ‘‘එකස්මිං
සමයය’’තිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

භගවාති ගරු. ගරුඤ්හි ය ොයක ‘‘භගවා’’ති වදන්ති. අයඤ්ච

සබ්බගුණවිසිට්ඨතායසබ්බසත්තානංගරු, තස්මා‘‘භගවා’’ති යවදිතබ්යබො.
යපොරායණහිපිවුත්තං– 

‘‘භගවාති වචනංයසට්ඨං, භගවාති වචනමුත්තමං; 

ගරුගාරවයුත්යතොයසො, භගවායතනවුච්චතී’’ති. 

අපිච– 

‘‘භාගයවාභග්ගවායුත්යතො, භයගහිචවිභත්තවා; 

භත්තවාවන්තගමයනො, භයවසුභගවාතයතො’’ති.– 
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ඉමිස්සාපි ගාථාය වයසන අස්ස පදස්ස විත්ථාරයතො අත්යථො යවදිතබ්යබො.

යසො ච විසුද්ධිමග්යග බුද්ධානුස්සතිනිද්යදයස (විසුද්ධි. 1.123 ආදයයො)
වුත්යතොයයව. 

එත්තාවතා යචත්ථ එවන්ති වචයනන යදසනාසම්පත්තිං නිද්දිසති, යම

සුතන්ති සාවකසම්පත්තිං, එකං සමෙන්ති කා සම්පත්තිං, භගවාති
යදසකසම්පත්තිං. 

සාවත්ථිෙන්ති එත්ථ ච සවත්ථස්ස ඉසියනො නිවාසට්ඨානභූතා නගරී

සාවත්ථී, යථා කාකන්දී මාකන්දීති එවං තාව අක්ඛරචින්තකා. 
අට්ඨකථාචරියාපනභණන්ති–යංකිඤ්චිමනුස්සානංඋපයභොගපරියභොගං

සබ්බයමත්ථ අත්ථීති සාවත්ථී, සත්ථසමායයොයග ච කිං භණ්ඩමත්ථීති
පුච්ඡියතසබ්බමත්ථීතිපි වචනමුපාදායසාවත්ථී. 

‘‘සබ්බදාසබ්බූපකරණං, සාවත්ථියංසයමොහිතං; 

තස්මාසබ්බමුපාදාය, සාවත්ථීතිපවුච්චතී’’ති.– 

තස්සං සාවත්ථිෙං. සමීපත්යථ භුම්මවචනං. විහරතීති අවියසයසන 

ඉරියාපථදිබ්බබ්රහ්මඅරියවිහායරසු අඤ්ඤතරවිහාරසමඞ්ගිපරිදීපනයමතං, ඉධ
පන ඨානගමනාසනසයනප්පයභයදසු ඉරියාපයථසු
අඤ්ඤතරඉරියාපථසමායයොගපරිදීපනං. යතන ඨියතොපි ගච්ඡන්යතොපි
නිසින්යනොපි සයායනොපිභගවා‘‘විහරති’’ච්යචවයවදිතබ්යබො.යසොහිභගවා
එකං ඉරියාපථබාධනං අඤ්යඤන ඉරියාපයථන විච්ඡින්දිත්වා

අපරිපතන්තමත්තභාවංහරතිපවත්යතති, තස්මා ‘‘විහරතී’’තිවුච්චති. 

යජතවයනති එත්ථ අත්තයනො පච්චත්ථිකජනං ජිනාතීති යජයතො, 

රඤ්යඤො වා අත්තයනො පච්චත්ථිකජයන ජියත ජායතොති යජයතො, 

මඞ්ග කමයතායවාතස්ස එවංනාමයමවකතන්තියජයතො, වනයතීතිවනං, 

අත්තසම්පදාය සත්තානං භත්තිං කායරති, අත්තනි සියනහං උප්පායදතීති 

අත්යථො. වනුයත ඉති වා වනං, 
නානාවිධකුසුමගන්ධසම්යමොදමත්තයකොකි ාදිවිහඞ්ගාභිරුයතහි 
මන්දමාරුතචලිතරුක්ඛසාඛාවිටපපල් වප ායසහි‘‘එථමංපරිභුඤ්ජථා’’ති
පාණියනොයාචති වියාතිඅත්යථො.යජතස්සවනංයජතවනං.තඤ්හියජයතන

රාජකුමායරනයරොපිතංසංවද්ධිතං පරිපාලිතං, යසොචතස්සසාමී අයහොසි, 
තස්මා යජතවනන්ති වුච්චති. තස්මිං යජතවයන. වනඤ්ච නාම යරොපිමං

සයංජාතන්ති දුවිධං. ඉදඤ්ච යවළුවනාදීනි ච යරොපිමානි, 
අන්ධවනමහාවනාදීනිසයංජාතානි. 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමති සුදත්යතො නාම යසො ගහපති මාතාපිතූහි
කතනාමවයසන. සබ්බකාමසමිද්ධතාය පන විගතමච්යඡරතාය 

කරුණාදිගුණසමඞ්ගිතාය ච නිච්චකා ං අනාථානං පිණ්ඩමදාසි, යතන
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අනාථපිණ්ඩියකොති සඞ්ඛංගයතො.ආරමන්තිඑත්ථපාණියනො, වියසයසනවා

පබ්බජිතාති ආරායමො, තස්ස පුප්ඵඵ ාදියසොභාය
නාතිදූරනච්චාසන්නතාදිපඤ්චවිධයසනාසනඞ්ගසම්පත්තියාචතයතොතයතො 

ආගම්ම රමන්ති අභිරමන්ති, අනුක්කණ්ඨිතා හුත්වා නිවසන්තීති අත්යථො. 
වුත්තප්පකාරායවාසම්පත්තියාතත්ථතත්ථගයතපිඅත්තයනොඅබ්භන්තරං
ආයනත්වා රමායපතීති ආරායමො. යසො හි අනාථපිණ්ඩියකන ගහපතිනා
යජතස්ස රාජකුමාරස්ස හත්ථයතො අට්ඨාරසහි හිරඤ්ඤයකොටීහි
යකොටිසන්ථයරන කීණිත්වා අට්ඨාරසහි හිරඤ්ඤයකොටීහි යසනාසනානි
කාරායපත්වා අට්ඨාරසහි හිරඤ්ඤයකොටීහි විහාරමහං නිට්ඨායපත්වා එවං 
චතුපඤ්ඤාසහිරඤ්ඤයකොටිපරිච්චායගන බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

නියයාදියතො, තස්මා ‘‘අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමො’’ති වුච්චති. තස්මිං 

අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. 

එත්ථ ච ‘‘යජතවයන’’තිවචනං පුරිමසාමිපරිකිත්තනං, 

‘‘අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම’’ති පච්ඡිමසාමිපරිකිත්තනං. කියමයතසං

පරිකිත්තයන පයයොජනන්ති? පුඤ්ඤකාමානංදිට්ඨානුගතිආපජ්ජනං.තත්ථ
හි ද්වාරයකොට්ඨකපාසාදමාපයන භූමිවික්කය ද්ධා අට්ඨාරස
හිරඤ්ඤයකොටියයො අයනකයකොටිඅග්ඝනකා රුක්ඛා ච යජතස්ස

පරිච්චායගො, චතුපඤ්ඤාස හිරඤ්ඤයකොටියයො අනාථපිණ්ඩිකස්ස. ඉති
යතසං පරිකිත්තයනන එවං පුඤ්ඤකාමා පුඤ්ඤානි කයරොන්තීති 

දස්යසන්යතො ආයස්මා සාරිපුත්යතො අඤ්යඤපි පුඤ්ඤකායම යතසං
දිට්ඨානුගතිආපජ්ජයන නියයොයජති. 

තත්ථ සියා – යදි තාව භගවා සාවත්ථියං විහරති, ‘‘යජතවයන 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම’’ති න වත්තබ්බං. අථ තත්ථ විහරති, 

‘‘සාවත්ථිය’’න්ති න වත්තබ්බං. න හි සක්කා උභයත්ථ එකං සමයං

විහරිතුන්ති.න යඛො පයනතංඑවං දට්ඨබ්බං, නනුඅයවොචුම්හ ‘‘සමීපත්යථ
භුම්මවචන’’න්ති. තස්මා යථා ගඞ්ගායමුනාදීනං සමීයප යගොයූථානි

චරන්තානි ‘‘ගඞ්ගාය චරන්ති, යමුනාය චරන්තී’’ති වුච්චන්ති, එවමිධාපි

යදිදං සාවත්ථියා සමීයප යජතවනං අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමො, තත්ථ
විහරන්යතො වුච්චති ‘‘සාවත්ථියං විහරති යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස

ආරායම’’ති. යගොචරගාමනිදස්සනත්ථං හිස්ස සාවත්ථිවචනං, 
පබ්බජිතානුරූපනිවාසට්ඨානනිදස්සනත්ථං යසසවචනං. 

තත්ථ සාවත්ථිකිත්තයනන ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවයතො 

ගහට්ඨානුග්ගහකරණං දස්යසති, යජතවනාදිකිත්තයනන
පබ්බජිතානුග්ගහකරණං. තථා පුරියමන පච්චයග්ගහණයතො

අත්තකි මථානුයයොගවිවජ්ජනං, පච්ඡියමන වත්ථුකාමප්පහානයතො 
කාමසුඛල්ලිකානුයයොගවිවජ්ජනූපායං. අථ වා පුරියමන ච

ධම්මයදසනාභියයොගං, පච්ඡියමන වියවකාධිමුත්තිං. පුරියමන කරුණාය
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උපගමනං, පච්ඡියමන පඤ්ඤාය අපගමනං. පුරියමන සත්තානං

හිතසුඛනිප්ඵාදනාධිමුත්තතං, පච්ඡියමන පරහිතසුඛකරයණ නිරුපය පතං.

පුරියමන ධම්මිකසුඛාපරිච්චාගනිමිත්තං ඵාසුවිහාරං, පච්ඡියමන 
උත්තරිමනුස්සධම්මානුයයොගනිමිත්තං. පුරියමන මනුස්සානං

උපකාරබහු තං, පච්ඡියමන යදවානං. පුරියමනය ොයක ජාතස්ස ය ොයක

සංවද්ධභාවං, පච්ඡියමන ය ොයකන අනුපලිත්තතං. පුරියමන

‘‘එකපුග්ගය ො, භික්ඛයව, ය ොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති
බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය ය ොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය

යදවමනුස්සානං. කතයමො එකපුග්ගය ො? තථාගයතො අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො’’ති(අ.නි.1.170) වචනයතොයදත්ථංභගවාඋප්පන්යනො, 

තදත්ථපරිදීපනං, පච්ඡියමන යත්ථ උප්පන්යනො, තදනුරූපවිහාරපරිදීපනං.

භගවා හි පඨමං ලුම්බිනිවයන, දුතියං යබොධිමණ්යඩති

ය ොකියය ොකුත්තරස්ස උප්පත්තියා වයනයයව උප්පන්යනො, යතනස්ස
වයනයයව විහාරං දස්යසතීති එවමාදිනා නයයයනත්ථ අත්ථයයොජනා 
යවදිතබ්බා. 

තත්රාති යදසකා පරිදීපනං. තඤ්හි යං සමයං විහරති, තත්ර සමයය, 

යස්මිඤ්ච යජතවයනවිහරති, තත්රයජතවයනතිදීයපති.භාසිතබ්බයුත්යතවා
යදසකාය දීයපති.නහි භගවා අයුත්යතයදයසකාය වාධම්මංයදයසති.

‘‘අකාය ො යඛො තාව බාහියා’’තිආදි (උදා. 10) යචත්ථ සාධකං. යඛොති

පදපූරණමත්යත අවධාරණත්යථ ආදිකා ත්යථ වා නිපායතො. භගවාති

ය ොකගරුදීපනං. භික්ඛූති කථාසවනයුත්තපුග්ග වචනං. අපියචත්ථ

‘‘භික්ඛයකොති භික්ඛු, භික්ඛාචරියං අජ්ඣුපගයතොති භික්ඛූ’’තිආදිනා (විභ.

510; පාරා. 45) නයයන වචනත්යථො යවදිතබ්යබො. ආමන්යතසීති ආ පි

අභාසි සම්යබොයධසි, අයයමත්ථ අත්යථො. අඤ්ඤත්ර පන ඤාපයනපි

පක්යකොසයනපි. භික්ඛයවොතිආමන්තනාකාරදීපනං.යතනයතසංභික්ඛූනං 
භික්ඛනසී තාභික්ඛනධම්මතාභික්ඛයනසාධුකාරිතාදිගුණයයොගසිද්යධන
වචයනන හීනාධිකජනයසවිතං වුත්තිං පකායසන්යතො
උද්ධතදීනභාවනිග්ගහං කයරොති. ‘‘භික්ඛයවො’’ති ඉමිනා ච
කරුණාවිප්ඵාරයසොම්මහදයනයනනිපාතපුබ්බඞ්ගයමන වචයනන යත
අත්තයනො මුඛාභිමුයඛ කයරොන්යතො යතයනව කයථතුකමයතාදීපයකන
වචයනන යනසං යසොතුකමයතං ජයනති. යතයනව ච සම්යබොධනත්යථන
වචයනන සාධුකසවනමනසිකායරපි යත නියයොයජති.
සාධුකසවනමනසිකාරායත්තාහි සාසනසම්පත්ති. 

අපයරසුයදවමනුස්යසසුවිජ්ජමායනසුකස්මාභික්ඛූයයව ආමන්යතසීති

යච? යජට්ඨයසට්ඨාසන්නසදාසන්නිහිතභාජනභාවයතො.
සබ්බපරිසසාධාරණා හි භගවයතො ධම්මයදසනා. පරිසාය ච යජට්ඨා භික්ඛූ

පඨමුප්පන්නත්තා, යසට්ඨා අනගාරියභාවං ආදිං කත්වා සත්ථු

චරියානුවිධායකත්තා සක සාසනපටිග්ගාහකත්තා ච, ආසන්නා තත්ථ
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නිසින්යනසු සත්ථුසන්නිකත්තා, සදාසන්නිහිතා සත්ථුසන්තිකාවචරත්තා, 
ධම්මයදසනායචයතඑවභාජනංයථානුසිට්ඨං පටිපත්තිසබ්භාවයතො. 

තත්ථ සියා – කිමත්ථං පන භගවා ධම්මං යදයසන්යතො පඨමං භික්ඛූ 

ආමන්යතසි, න ධම්මයමව යදයසසීති? සතිජනනත්ථං. පරිසාය හි භික්ඛූ
අඤ්ඤං චින්යතන්තාපි වික්ඛිත්තචිත්තාපි ධම්මං පච්චයවක්ඛන්තාපි

කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්තාපිනිසින්නා යහොන්ති, යත අනාමන්යතත්වා
ධම්යම යදසියමායන ‘‘අයං යදසනා කිංනිදානා කිංපච්චයා කතමාය
අත්ථුප්පත්තියා යදසිතා’’ති සල් ක්යඛතුං අසක්යකොන්තා වික්යඛපං

ආපජ්යජයයං, දුග්ගහිතංවාගණ්යහයයං. යතනයතසංසතිජනනත්ථංභගවා
පඨමංආමන්යතත්වාපච්ඡාධම්මං යදයසති. 

භදන්යතති ගාරවවචනයමතං, සත්ථුයනො පටිවචනදානං වා. අපියචත්ථ

‘‘භික්ඛයවො’’ති වදමායනො භගවා යත භික්ඛූ ආ පති, ‘‘භදන්යත’’ති
වදමානා යත භගවන්තං පච්චා පන්ති. තථා ‘‘භික්ඛයවො’’ති භගවා

ආභාසති, ‘‘භදන්යත’’ති යත පච්චාභාසන්ති. ‘‘භික්ඛයවො’’ති පටිවචනං

දායපති, භදන්යතති පටිවචනංයදන්ති. යතභික්ඛූතියයභගවාආමන්යතසි. 

භගවයතො පච්චස්යසොසුන්ති භගවයතො ආමන්තනං පටිඅස්යසොසුං, අභිමුඛා

හුත්වාසුණිංසුසම්පටිච්ඡිංසුපටිග්ගයහසුන්තිඅත්යථො. භගවාඑතදයවොචාති
භගවාඑතංඉදානිවත්තබ්බංසක සුත්තං අයවොච. 

එත්තාවතා ච යං ආයස්මතා සාරිපුත්යතන 
කම කුව යුජ්ජ විම සාදුරසසලි ාය යපොක්ඛරණියා සුඛාවතරණත්ථං 
නිම්ම සි ාත රචනවි ාසයසොපානං

විප්පකිණ්ණමුත්තාජා සදිසවාලිකාකිණ්ණපණ්ඩරභූමිභාගං තිත්ථං විය, 
සුවිභත්තභිත්තිවිචිත්රයවදිකාපරික්ඛිත්තස්ස නක්ඛත්තපථං ඵුසිතුකාමතාය

විය, විජම්භිතසමුස්සයස්ස පාසාදවරස්ස සුඛායරොහණත්ථං 
දන්තමයසණ්හමුදුඵ කකඤ්චන තාවිනද්ධමණිගණප්පභාසමුදයුජ්ජ යසො

භං යසොපානං විය, 

සුවණ්ණව යනූපුරාදිසඞ්ඝට්ටනසද්දසම්මිස්සිතකථිතහසිතමධුරස්සරයගහජ
නවිචරිතස්ස උළාරිස්සරියවිභවයසොභිතස්ස මහාඝරස්ස සුඛප්පයවසනත්ථං 
සුවණ්ණරජතමණිමුත්තාපවාළාදිජුතිවිසදවිජ්යජොතිතසුප්පතිට්ඨිතවිසා ද්වා
රකවාටං මහාද්වාරං විය අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නස්ස බුද්ධානං 
යදසනාඤාණගම්භීරභාවසංසූචකස්ස ඉමස්ස සුත්තස්ස සුඛාවගාහණත්ථං 

කා යදසයදසකපරිසාපයදසපටිමණ්ඩිතං නිදානං භාසිතං, තස්ස
අත්ථවණ්ණනාසමත්තා. 

සුත්තන්යත පඤ්චාති ගණනපරිච්යඡයදො. ඉමානි ඉන්ද්රිොනීති
පරිච්ඡින්නධම්මනිදස්සනං. ඉන්ද්රියට්යඨොයහට්ඨාවුත්යතො. 
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185. ඉදානිඉමං සුත්තන්තංදස්යසත්වාඉමස්මිංසුත්තන්යතවුත්තානං
ඉන්ද්රියානං විසුද්ධිභාවනාවිධානං භාවිතත්තං පටිප්පස්සද්ධිඤ්ච

දස්යසතුකායමො ඉමානි පඤ්චින්ද්රිොනීතිආදිමාහ. තත්ථ විසුජ්ඣන්තීති

විසුද්ධිංපාපුණන්ති. අස්සද්යධතිතීසුරතයනසුසද්ධාවිරහියත. සද්යධතිතීසු

රතයනසුසද්ධාසම්පන්යන. යසවයතොති චිත්යතනයසවන්තස්ස. භජයතොති

උපසඞ්කමන්තස්ස. පයිරුපාසයතොති සක්කච්චං උපනිසීදන්තස්ස. 

පසාදනීයෙ සුත්තන්යතති පසාදජනයක රතනත්තයගුණපටිසංයුත්යත

සුත්තන්යත. කුසීයතති කුච්ඡියතනආකායරනසීදන්තීතිකුසීදා, කුසීදා එව

කුසීතා. යත කුසීයත. සම්මප්පධායනති

චතුකිච්චසාධකවීරියපටිසංයුත්තසුත්තන්යත. මුට්ඨස්සතීති නට්ඨස්සතියක. 

සතිපට්ඨායනති සතිපට්ඨානාධිකාරයක සුත්තන්යත. ඣානවියමොක්යඛති
චතුත්ථජ්ඣානඅට්ඨවියමොක්ඛතිවිධවියමොක්ඛාධිකාරයක සුත්තන්යත. 

දුප්පඤ්යඤතිනිප්පඤ්යඤ, පඤ්ඤාභාවයතො වා දුට්ඨා පඤ්ඤා එයතසන්ති

දුප්පඤ්ඤා. යත දුප්පඤ්යඤ. ගම්භීරඤාණචරිෙන්ති

චතුසච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිපටිසංයුත්යත සුත්තන්යත, ඤාණකථාසදියස වා. 

සුත්තන්තක්ඛන්යධති සුත්තන්තයකොට්ඨායස. අස්සද්ධිෙන්තිආදීසු 

අස්සද්ධිෙන්ති අස්සද්ධභාවං. අස්සද්ධියය ආදීනවදස්සාවී අස්සද්ධියං

පජහන්යතොසද්ධින්ද්රියංභායවති, සද්ධින්ද්රියයආනිසංසදස්සාවී සද්ධින්ද්රියං

භායවන්යතො අස්සද්ධියං පජහති. එස නයයො යසයසසු. යකොසජ්ජන්ති

කුසීතභාවං. පමාදන්ති සතිවිප්පවාසං. උද්ධච්චන්ති උද්ධතභාවං, 

වික්යඛපන්ති අත්යථො. පහීනත්තාති අප්පනාවයසන ඣානපාරිපූරියා

පහීනත්තා. සුප්පහීනත්තාති වුට්ඨානගාමිනිවයසනවිපස්සනාපාරිපූරියාසුට්ඨු

පහීනත්තා. භාවිතං යහොති සුභාවිතන්ති වුත්තක්කයමයනව යයොයජතබ්බං.
විපස්සනායහිවිපක්ඛවයසන පහීනත්තා‘‘සුප්පහීනත්තා’’තිවත්තුංයුජ්ජති.

තස්මායයවච‘‘සුභාවිත’’න්ති, න තථාඣායනන.යස්මාපනපහාතබ්බානං

පහායනනභාවනාසිද්ධි, භාවනාසිද්ධියාච පහාතබ්බානංපහානසිද්ධියහොති, 
තස්මායමකංකත්වානිද්දිට්ඨං. 

186. පටිප්පස්සද්ධිවායර භාවිතානි යචව යහොන්ති සුභාවිතානි චාති 

භාවිතානංයයව සුභාවිතතා. පටිප්පස්සද්ධානි ච සුප්පටිප්පස්සද්ධානි චාති
පටිප්පස්සද්ධානංයයව සුප්පටිප්පස්සද්ධතා වුත්තා. ඵ ක්ඛයණ
මග්ගකිච්චනිබ්බත්තිවයසන භාවිතතා පටිප්පස්සද්ධතා ච යවදිතබ්බා. 

සමුච්යඡදවිසුද්ධියෙොති මග්ගවිසුද්ධියයොයයව. පටිප්පස්සද්ධිවිසුද්ධියෙොති
ඵ විසුද්ධියයොඑව. 

ඉදානිතථාවුත්තවිධානානිඉන්ද්රියානිකාරකපුග්ග වයසන යයොයජත්වා

දස්යසතුං කතිනං පුග්ගලානන්තිආදිමාහ. තත්ථ සවයනන බුද්යධොති

සම්මාසම්බුද්ධයතො ධම්මකථාසවයනන චතුසච්චං බුද්ධවා, ඤාතවාති
අත්යථො. ඉදං භාවිතින්ද්රියභාවස්ස කාරණවචනං. භාවනාභිසමයවයසන හි



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 
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මග්ගස්ස බුද්ධත්තා ඵ ක්ඛයණ භාවිතින්ද්රියයො යහොති. අට්ඨන්නම්පි
අරියානං තථාගතස්ස සාවකත්තා වියසයසත්වා අරහත්තඵ ට්ඨයමව

දස්යසන්යතො ඛීණාසයවොති ආහ. යසොයයව හි සබ්බකිච්චනිප්ඵත්තියා 

භාවිතින්ද්රියෙොති වුත්යතො. ඉතයරපි පන තංතංමග්ගකිච්චනිප්ඵත්තියා
පරියායයන භාවිතින්ද්රියා එව. තස්මා එව ච චතූසු ඵ ක්ඛයණසු
‘‘පඤ්චින්ද්රියානිභාවිතානියචවයහොන්තිසුභාවිතානිචා’’තිවුත්තං. යස්මා

පන යතසං උපරිමග්ගත්ථාය ඉන්ද්රියභාවනා අත්ථියයව, තස්මා යත න 

නිප්පරියායයන භාවිතින්ද්රියා. සෙං භූතට්යඨනාති අනාචරියයො හුත්වා
සයයමව අරියාය ජාතියා භූතට්යඨන ජාතට්යඨන භගවා. යසොපි හි
භාවනාසිද්ධිවයසන ඵ ක්ඛයණසයම්භූනාමයහොති.එවංසයංභූතට්යඨන

භාවිතින්ද්රියයො. අප්පයමෙයට්යඨනාති අනන්තගුණයයොගයතො පමායණතුං 
අසක්කුයණයයට්යඨන. භගවා ඵ ක්ඛයණ භාවනාසිද්ධියතො
අප්පයමයයයොති.තස්මායයව භාවිතින්ද්රියයො. 

පඨමසුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියසුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනා 

187. පුන අඤ්ඤං සුත්තන්තං නික්ඛිපිත්වා ඉන්ද්රියවිධානං 

නිද්දිසිතුකායමො පඤ්චිමානි, භික්ඛයවතිආදිකං සුත්තන්තං දස්යසති. තත්ථ 

යෙ හි යකචීතිඅනවයසසපරියාදානං, හි-කායරොපදපූරණමත්යත නිපායතො. 

සමණා වා බ්රාහ්මණා වාති ය ොකයවොහාරවයසන වුත්තං. සමුදෙන්ති

පච්චයං. අත්ථඞ්ගමන්ති උප්පන්නානං අභාවගමනං, අනුප්පන්නානං 

අනුප්පාදං වා. අස්සාදන්ති ආනිසංසං. ආදීනවන්ති යදොසං. නිස්සරණන්ති 

නිග්ගමනං. ෙථාභූතන්ති යථාසභාවං. සමයණසූති සමිතපායපසු. 

සමණසම්මතාති න මයා සමණාති සම්මතා. ‘‘සම්මතා’’ති

වත්තමානකා වයසන වුච්චමායන සද්ද ක්ඛණවයසන ‘‘යම’’ති එත්ථ

සාමිවචනයමව යහොති. බ්රාහ්මයණසූති බාහිතපායපසු. සාමඤ්ඤත්ථන්ති

සමණභාවස්ස අත්ථං. බ්රහ්මඤ්ඤත්ථන්ති බ්රාහ්මණභාවස්ස අත්ථං.

ද්වයයනාපි අරහත්තඵ යමව වුත්තං. අථ වා සාමඤ්ඤත්ථන්ති යහට්ඨා

තීණි ඵ ානි. බ්රහ්මඤ්ඤත්ථන්ති අරහත්තඵ ං. සාමඤ්ඤබ්රහ්මඤ්ඤන්ති හි

අරියමග්යගොයයව. දිට්යඨව ධම්යමති පච්චක්යඛයයව අත්තභායව. සෙං

අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාති අත්තනායයව අධියකන ඤායණන පච්චක්ඛං

කත්වා. උපසම්පජ්ජාතිපාපුණිත්වා, නිප්ඵායදත්වාවා. 

188. සුත්තන්තනිද්යදයස පඨමං ඉන්ද්රියසමුදයාදීනං පයභදගණනං 

පුච්ඡිත්වාපුනපයභදගණනාවිස්සජ්ජිතා.තත්ථ අසීතිසතන්තිඅසීතිඋත්තරං
සතං.පණ්ඩියතහි‘‘අසීතිසත’’න්ති වුත්යතහිආකායරහීතියයොජනා. 

පුන පයභදගණනාපුච්ඡාපුබ්බඞ්ගයම ගණනානිද්යදයස 

අධියමොක්ඛත්ථාොති අධිමුච්චනත්ථාය සද්දහනත්ථාය. ආවජ්ජනාෙ
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සමුදයෙොති මයනොද්වාරාවජ්ජනචිත්තස්ස සමුදයයො. සද්ධින්ද්රිෙස්ස

සමුදයෙොති සද්ධින්ද්රියස්ස පච්චයයො, සද්ධං උප්පායදස්සාමීති

පුබ්බභාගාවජ්ජනං සද්ධින්ද්රියස්ස උපනිස්සයපච්චයයො, සද්ධින්ද්රියජවනස්ස

ආවජ්ජනං පඨමස්ස ජවනස්ස අනන්තරපච්චයයො, දුතියජවනාදීනං 

උපනිස්සයපච්චයයො. අධියමොක්ඛවයසනාති 

ඡන්දසම්පයුත්තඅධියමොක්ඛවයසන. ඡන්දස්ස සමුදයෙොති 
පුබ්බභාගාවජ්ජනපච්චයා උප්පන්නස්ස අධියමොක්ඛසම්පයුත්තස්ස
යයවාපනකභූතස්ස ධම්මච්ඡන්දස්ස සමුදයයො. යසො පන සද්ධින්ද්රියස්ස 

සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවයසන පච්චයයො

යහොති, ඡන්දාධිපතිකාය  අධිපතිපච්චයයො ච යහොති, යසොයයව දුතියස්ස 

අනන්තරසමනන්තරඅනන්තරූපනිස්සයායසවනනත්ථිවිගතවයසන 
පච්චයයො යහොති. ඉමිනාව නයයන මනසිකාරස්සපි යයොජනා කාතබ්බා.

යකව ඤ්යහත්ථ මනසිකායරොති සාරණ ක්ඛයණො
යයවාපනකමනසිකායරො.අධිපතිපච්චයතාපනස්සන යහොති.සම්පයුත්යතසු

ඉයමසංද්වින්නංයයවගහණංබ වපච්චයත්තාතියවදිතබ්බං. සද්ධින්ද්රිෙස්ස

වයසනාති භාවනාභිවුද්ධියා ඉන්ද්රියභාවං පත්තස්ස සද්ධින්ද්රියස්ස වයසන. 

එකත්තුපට්ඨානන්ති එකාරම්මයණ අච භායවන භුසං ඨානං උපරූපරි 

සද්ධින්ද්රියස්ස පච්චයයො යහොති. සද්ධින්ද්රියය වුත්තනයයයනව 
යසසින්ද්රියානිපි යවදිතබ්බානි. එවයමයකකස්ස ඉන්ද්රියස්ස චත්තායරො
චත්තායරො සමුදයාති පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං වීසති සමුදයා යහොන්ති. පුන
චතුන්නං සමුදයානං එයකකස්මිං සමුදයය පඤ්ච පඤ්ච ඉන්ද්රියානි

යයොයජත්වාවීසතිසමුදයාවුත්තා. පඨමවීසතිනානාමග්ගවයසනදට්ඨබ්බා, 
දුතියවීසති එකමග්ගවයසන දට්ඨබ්බාති වදන්ති. එවං චත්තාලීස ආකාරා
යහොන්ති. අත්ථඞ්ගමවායරොපි ඉමිනාව නයයන යවදිතබ්යබො. යසො පන 
අත්ථඞ්ගයමො ඉන්ද්රියභාවනං අනනුයුත්තස්ස අප්පටි ද්ධා

පටි ාභත්ථඞ්ගයමො, ඉන්ද්රියභාවනාය පරිහීනස්ස පටි ද්ධපරිහානි

අත්ථඞ්ගයමො, ඵ ප්පත්තස්ස පටිප්පස්සද්ධිඅත්ථඞ්ගයමො. 

එකත්තඅනුපට්ඨානන්ති එකත්යතඅනුපට්ඨානං. 

ක .අස්සාදනිද්යදස වණ්ණනා 

189. අස්සාදනිද්යදයස අස්සද්ධිෙස්ස අනුපට්ඨානන්ති අස්සද්යධ
පුග්ගය  පරිවජ්ජයයතො සද්යධ පුග්ගය  යසවයතො පසාදනීයසුත්තන්යත
පච්චයවක්ඛයතො තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරං බහුලීකයරොයතො ච 

අස්සද්ධියස්ස අනුපට්ඨානං යහොති. අස්සද්ධිෙපරිළාහස්ස අනුපට්ඨානන්ති
එත්ථ අස්සද්ධස්ස සද්ධාකථාය පවත්තමානාය දුක්ඛං යදොමනස්සං

උප්පජ්ජති. අයං අස්සද්ධියපරිළායහො. අධියමොක්ඛචරිොෙ යවසාරජ්ජන්ති
සද්ධාවත්ථුවයසන වා භාවනාය වා වසිප්පත්තස්ස සද්ධාපවත්තියා

විසාරදභායවොයහොති. සන්යතොචවිහාරාධිගයමොති සමථස්සවාවිපස්සනාය

වා පටි ායභො. සුඛං යසොමනස්සන්ති එත්ථ යචතසිකසුඛභාවදස්සනත්ථං
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යසොමනස්සවචනං. සද්ධින්ද්රියසමුට්ඨිතපණීතරූපඵුට්ඨකායස්ස
කායිකසුඛම්පි  බ්භතියයව. සුඛයසොමනස්සස්ස පධානස්සාදත්තා ‘‘අයං
සද්ධින්ද්රියස්ස අස්සායදො’’ති වියසයසත්වා වුත්තං. ඉමිනාව නයයන
යසසින්ද්රියස්සාදාපියයොයජත්වා යවදිතබ්බා. 

ඛ .ආදීනවනිද්යදසවණ්ණනා  

190. ආදීනවනිද්යදයස අනිච්චට්යඨනාති සද්ධින්ද්රියස්සඅනිච්චට්යඨන.
යසො අනිච්චට්යඨො සද්ධින්ද්රියස්සආදීනයවොති වුත්තං යහොති. ඉතරද්වයයපි
එයසවනයයො.ඉයමසමුදයත්ථඞ්ගමස්සාදාදීනවා ය ොකියඉන්ද්රියානයමවාති
යවදිතබ්බා. 

ග .නිස්සරණනිද්යදසවණ්ණනා  

191. නිස්සරණනිද්යදයස අධියමොක්ඛට්යඨනාතිආදීසු එයකකස්මිං 
ඉන්ද්රියය පඤ්ච පඤ්ච කත්වා පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං පඤ්චවීසති

නිස්සරණානි මග්ගඵ වයසන නිද්දිට්ඨානි. තත්ථ තයතො

පණීතතරසද්ධින්ද්රිෙස්ස පටිලාභාති තයතො විපස්සනාක්ඛයණ
පවත්තසද්ධින්ද්රියයතො මග්ගක්ඛයණ පණීතතරස්ස සද්ධින්ද්රියස්ස

පටි ාභවයසන. පුරිමතරසද්ධින්ද්රිොනිස්සටංයහොතීතිතස්මිංමග්ගක්ඛයණ 
සද්ධින්ද්රියං පුරිමතරයතො විපස්සනාක්ඛයණ පවත්තසද්ධින්ද්රියයතො
නික්ඛන්තං යහොති. ඉමිනාව නයයන ඵ ක්ඛයණ සද්ධින්ද්රියම්පි උභයත්ථ
යසසින්ද්රියානිපි යයොයජතබ්බානි. 

192. පුබ්බභායග පඤ්චහි ඉන්ද්රියෙහීති පඨමජ්ඣානූපචායර පඤ්චහි

ඉන්ද්රියයහි පඨමජ්ඣානාදිඅට්ඨසමාපත්තිවයසන අට්ඨ නිස්සරණානි, 

අනිච්චානුපස්සනාදිඅට්ඨාරසමහාවිපස්සනාවයසන අට්ඨාරස නිස්සරණානි, 
යසොතාපත්තිමග්ගාදිවයසන අට්ඨ ය ොකුත්තරනිස්සරණානි. එවං 
ඣානසමාපත්තිමහාවිපස්සනාමග්ගඵ වයසන චතුත්තිංස නිස්සරණානි

පුරිමපුරිමසමතික්කමයතො නිද්දිට්ඨානි. යනක්ඛම්යමපඤ්චින්ද්රිොනීතිආදීනි
පන සත්තතිංස නිස්සරණානි පටිපක්ඛපහානවයසන පටිපක්ඛයතො
නිද්දිට්ඨානි. තත්ථ යනක්ඛම්මාදීසු සත්තසු සත්ත නිස්සරණානි

උපචාරභූමිවයසන වුත්තානි, ඵ ානි පන පටිපක්ඛපහානාභාවයතො න
වුත්තානි. 

193. දිට්යඨකට්යඨහීති යාව යසොතාපත්තිමග්ගා දිට්ඨියා සහ එකස්මිං 

පුග්ගය ඨිතාතිදිට්යඨකට්ඨා.යතහිදිට්යඨකට්යඨහි. ඔළාරියකහීතිථූය හි

කාමරාගබයාපායදහි. අණුසහගයතහීති සුඛුමභූයතහි

කාමරාගබයාපායදහියයව. සබ්බකියලයසහීතිරූපරාගාදීහි.යතසුහිපහීයනසු

සබ්බකිය සා පහීනා යහොන්ති, තස්මා ‘‘සබ්බකිය යසහී’’ති වුත්තං.
අවුත්තත්ථානි පයනත්ථ පදානි යහට්ඨා වුත්තත්ථායනවාති. 

සබ්යබසඤ්යඤව ඛීණාසවානං තත්ථ තත්ථ පඤ්චින්ද්රිොනීති
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‘‘අධියමොක්ඛට්යඨනා’’තිආදීසු පුබ්යබ වුත්යතසු ඨායනසු තස්මිං තස්මිං
ඨායන පඤ්චින්ද්රියානි බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකානං ඛීණාසවානං
යථායයොගං තයතො තයතො නිස්සටානි යහොන්ති. ඉමස්මිං වායර පඨමං
වුත්තනයාඑවයථායයොගංඛීණාසවවයසන වුත්තා. 

කථං පයනතානි නිස්සරණානි අසීතිසතං යහොන්තීති? වුච්චයත – 

මග්ගඵ වයසන වුත්තානි පඤ්චවීසති, සමතික්කමවයසන වුත්තානි

චතුත්තිංස, පටිපක්ඛවයසන වුත්තානි සත්තතිංසාති පඨමවායර සබ්බානි

ඡන්නවුති නිස්සරණානි යහොන්ති, එතානියයව දුතියවායර ඛීණාසවානං

වයසන ද්වාදසසු අපනීයතසු චතුරාසීති යහොන්ති. ඉති පුරිමානි ඡන්නවුති, 
ඉමානිචචතුරාසීතීතිඅසීතිසතංයහොන්ති.කතමානිපනද්වාදස ඛීණාසවානං

අපයනතබ්බානි? සමතික්කමයතොවුත්යතසුමග්ගඵ වයසනවුත්තානිඅට්ඨ 

නිස්සරණානි, පටිපක්ඛයතො වුත්යතසු මග්ගවයසන වුත්තානි චත්තාරීති
ඉමානි ද්වාදස අපයනතබ්බානි. අරහත්තඵ වයසන වුත්තානි කස්මා

අපයනතබ්බානීති යච? සබ්බපඨමං වුත්තානං පඤ්චවීසතියානිස්සරණානං
මග්ගඵ වයසයනව  බ්භනයතො. අරහත්තඵ වයසන නිස්සරණානි

වුත්තායනව යහොන්ති. යහට්ඨිමං යහට්ඨිමං පන ඵ සමාපත්තිං උපරිමා
උපරිමානසමාපජ්ජන්තියයවාතියහට්ඨාතීණිපි ඵ ානින බ්භන්තියයව.
ඣානසමාපත්තිවිපස්සනායනක්ඛම්මාදීනි ච කිරියාවයසන  බ්භන්ති.
පඤ්චපි යචතානි ඉන්ද්රියානි පුබ්බයමව පටිපක්ඛානං පටිප්පස්සද්ධත්තා
පටිපක්ඛයතොනිස්සටායනවයහොන්තීති. 

දුතියසුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතියසුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනා 

194. පුන අඤ්ඤං සුත්තන්තං නික්ඛිපිත්වා ඉන්ද්රියවිධානං

නිද්දිසිතුකායමො පඤ්චිමානි, භික්ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ 

යසොතාපත්තිෙඞ්යගසූති එත්ථ යසොයතො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, 

යසොතස්ස ආපත්ති භුසං පාපුණනං යසොතාපත්ති, යසොතාපත්තියා අඞ්ගානි
සම්භාරානි යසොතාපත්තිඅඞ්ගානි. යසොතාපන්නතාය

පුබ්බභාගපටි ාභඅඞ්ගානි. සප්පුරිසසංයසයවො යසොතාපත්තිඅඞ්ගං, 

සද්ධම්මස්සවනං යසොතාපත්තිඅඞ්ගං, යයොනියසොමනසිකායරො 

යසොතාපත්තිඅඞ්ගං, ධම්මානුධම්මපටිපත්ති යසොතාපත්තිඅඞ්ගං, ඉමානි
චත්තාරි යසොතාපත්තිඅඞ්ගානි. යසසා යහට්ඨා වුත්තා එව. ඉදඤ්ච ඉයමසං
ඉන්ද්රියානංසකවිසයය යජට්ඨකභාවදස්සනත්ථංවුත්තං.යථාහිචත්තායරො
යසට්ඨිපුත්තාරාජාතිරාජපඤ්චයමසු සහායයසු ‘‘නක්ඛත්තංකීළිස්සාමා’’ති
වීථිං ඔතිණ්යණසු එකස්ස යසට්ඨිපුත්තස්ස යගහං ගතකාය  ඉතයර

චත්තායරො තුණ්හීනිසීදන්ති, යගහසාමියකොව ‘‘ඉයමසංඛාදනීයංයභොජනීයං

යදථ, ඉයමසංගන්ධමා ා ඞ්කාරාදීනියදථා’’තියගයහවිචායරති, දුතියස්ස

තතියස්සචතුත්ථස්සයගහංගතකාය ඉතයරචත්තායරොතුණ්හීනිසීදන්ති, 
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යගහසාමියකොව ‘‘ඉයමසං ඛාදනීයං යභොජනීයං යදථ, ඉයමසං

ගන්ධමා ා ඞ්කාරාදීනි යදථා’’ති යගයහ විචායරති, අථ සබ්බපච්ඡා

රඤ්යඤො යගහං ගතකාය  කිඤ්චාපි රාජා සබ්බත්ථ ඉස්සයරොව, ඉමස්මිං

පන කාය  අත්තයනො යගයහයයව ‘‘ඉයමසං ඛාදනීයං යභොජනීයං යදථ, 

ඉයමසං ගන්ධමා ා ඞ්කාරාදීනි යදථා’’ති විචායරති, එවයමව
සද්ධාපඤ්චමයකසුඉන්ද්රියයසු යතසුසහායයසුඑකයතොවීථිංඔතරන්යතසු
විය එකාරම්මයණ උප්පජ්ජමායනසුපි යථා පඨමස්ස යගයහ ඉතයර

චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, යගහසාමියකොව විචායරති, එවං
යසොතාපත්තිඅඞ්ගානිපත්වාඅධියමොක්ඛ ක්ඛණංසද්ධින්ද්රියයමවයජට්ඨකං

යහොති පුබ්බඞ්ගමං, යසසානි තදන්වයානි යහොන්ති. යථා දුතියස්ස යගයහ

ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, යගහසාමියකොව විචායරති, එවං
සම්මප්පධානානි පත්වා පග්ගහණ ක්ඛණං වීරියින්ද්රියයමව යජට්ඨකං

යහොති පුබ්බඞ්ගමං, යසසානි තදන්වයානි යහොන්ති. යථා තතියස්ස යගයහ

ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, යගහසාමියකොව විචායරති, එවං
සතිපට්ඨානානි පත්වා උපට්ඨාන ක්ඛණං සතින්ද්රියයමව යජට්ඨකං යහොති 

පුබ්බඞ්ගමං, යසසානිතදන්වයානියහොන්ති.යථාචතුත්ථස්සයගයහඉතයර

චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, යගහසාමියකොව විචායරති, එවං ඣානානි

පත්වා අවික්යඛප ක්ඛණං සමාධින්ද්රියයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ්ගමං, 
යසසානිතදන්වයානියහොන්ති. සබ්බපච්ඡා රඤ්යඤොයගහංගතකාය පන

යථා ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, රාජාව විචායරති, එවං
අරියසච්චානි පත්වා පජානන ක්ඛණං පඤ්ඤන්ද්රියයමව යජට්ඨකං යහොති

පුබ්බඞ්ගමං, යසසානිතදන්වයානියහොන්තීති. 

ක .පයභදගණනනිද්ද ය සවණ්ණනා 

195. සුත්තන්තස්ස පයභදගණනාපුච්ඡාපුබ්බඞ්ගයමව

පයභදගණනනිද්යදයස සප්පුරිසසංයසයවති යසොභනානං පුරිසානං සම්මා

යසවයන. අධියමොක්ඛාධිපයතෙයට්යඨනාති අධියමොක්ඛසඞ්ඛායතන 

යසසින්ද්රියයසු අධිපතිභාවට්යඨන, යසසින්ද්රියානං පුබ්බඞ්ගමට්යඨනාති

අත්යථො. සද්ධම්මසවයනති සතං ධම්යමො, යසොභයනො වා ධම්යමොති

සද්ධම්යමො. තස්සසද්ධම්මස්සසවයන. යෙොනියසොමනසිකායරතිඋපායයන 

මනසිකායර. ධම්මානුධම්මපටිපත්තිොති එත්ථ නව ය ොකුත්තරධම්යම

අනුගයතො ධම්යමො ධම්මානුධම්යමො, සී සමාධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතස්ස 
ධම්මානුධම්මස්ස පටිපත්ති පටිපජ්ජනං ධම්මානුධම්මපටිපත්ති. 

සම්මප්පධානාදීසුපිඑයසවනයයො. 

ඛ .චරියාවාරවණ්ණනා  

196. චරියාවායරපි ඉමිනාව නයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. යකව ං

පඨමවායරො ඉන්ද්රියානං උප්පාදනකා වයසන වුත්යතො, චරියාවායරො



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

85 
පටුන 

උප්පන්නානං ආයසවනකා වයසන ච පාරිපූරිකා වයසන ච වුත්යතො.
චරියාපකතිඋස්සන්නතාතිහිඅත්ථයතොඑකං. 

චාරවිහාරනිද්යදසවණ්ණනා 

197. ඉදානි චරියාසම්බන්යධයනව චාරවිහාරනිද්යදසවයසන අපයරන

පරියායයන ඉන්ද්රියවිධානං නිද්දිසිතුකායමො චායරො ච විහායරො චාතිආදිකං 
උද්යදසං උද්දිසිත්වා තස්ස නිද්යදසමාහ. තත්ථ උද්යදයස තාව යථා
චරන්තං විහරන්තංවිඤ්ඤූසබ්රහ්මචාරීගම්භීයරසුඨායනසුඔකප්යපයයං –

අද්ධා අයමායස්මාපත්යතොවාපාපුණිස්සතිවාති, තථාඉන්ද්රියසම්පන්නස්ස
චායරොච විහායරොචවිඤ්ඤූහිසබ්රහ්මචාරීහිඅනුබුද්යධොයහොතිපටිවිද්යධොති
උද්යදසස්ස සම්බන්යධොයවදිතබ්යබො.උද්යදසනිද්යදයසචරියාචායරොයයව.
චායරො චරියාති හි අත්ථයතො එකං. තස්මා ‘‘චායරො’’තිපදස්ස නිද්යදයස

‘‘චරියා’’ති වුත්තං. ඉරිොපථචරිොති ඉරියාපථානං චරියා, පවත්තනන්ති

අත්යථො. යසයසසුපි එයසව නයයො. ආෙතනචරිො පන ආයතයනසු

සතිසම්පජඤ්ඤානං චරියා. පත්තීති ඵ ානි. තානි හි පාපුණියන්තීති
‘‘පත්තී’’ති වුත්තා. සත්තය ොකස්ස දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකා අත්ථා 

යලොකත්ථාතිඅයංවියසයසො. 

ඉදානිතාසංචරියානංභූමිං දස්යසන්යතො චතූසු ඉරිොපයථසූතිආදිමාහ. 

සතිපට්ඨායනසූති ආරම්මණසතිපට්ඨායනසු.සතිපට්ඨායනසුපිවුච්චමායනසු
සතියතො අනඤ්ඤානි යවොහාරවයසන අඤ්ඤානි විය කත්වා වුත්තං. 

අරිෙසච්යචසූති පුබ්බභාගය ොකියසච්චඤායණන විසුං විසුං

සච්චපරිග්ගහවයසන වුත්තං. අරිෙමග්යගසු සාමඤ්ඤඵයලසූති ච

යවොහාරවයසයනව වුත්තං. පයදයසති ය ොකත්ථචරියාය එකයදයස.
නිප්පයදසයතො හි ය ොකත්ථචරියං බුද්ධා එව කයරොන්ති. පුන තා එව
චරියායයො කාරකපුග්ග වයසන දස්යසන්යතො 

පණිධිසම්පන්නානන්තිආදිමාහ.තත්ථපණිධිසම්පන්නානාම ඉරියාපථානං
සන්තත්තා ඉරියාපථගුත්තියා සම්පන්නා අකම්පිතඉරියාපථා 
භික්ඛුභාවානුරූයපන සන්යතන ඉරියාපයථන සම්පන්නා. ඉන්ද්රියයසු 

ගුත්තද්වාරානන්ති චක්ඛාදීසු ඡසු ඉන්ද්රියයසු අත්තයනො අත්තයනො විසයය
පවත්තඑයකකද්වාරවයසනගුත්තං ද්වාරං එයතසන්තිගුත්තද්වාරා. යතසං 

ගුත්තද්වාරානං. ද්වාරන්ති යචත්ථ උප්පත්තිද්වාරවයසන චක්ඛාදයයො එව. 

අප්පමාදවිහාරීනන්තිසී ාදීසු අප්පමාදවිහාරවතං. අධිචිත්තමනුයුත්තානන්ති 

විපස්සනාය පාදකභායවන අධිචිත්තසඞ්ඛාතං සමාධිමනුයුත්තානං. 

බුද්ධිසම්පන්නානන්තිනාමරූපවවත්ථානංආදිංකත්වායාව යගොත්රභු, තාව

පවත්යතන ඤායණන සම්පන්නානං. සම්මාපටිපන්නානන්ති

චතුමග්ගක්ඛයණ. අධිගතඵලානන්තිචතුඵ ක්ඛයණ. 

අධිමුච්චන්යතොති අධියමොක්ඛං කයරොන්යතො. සද්ධාෙ චරතීති

සද්ධාවයසන පවත්තති. පග්ගණ්හන්යතොති චතුසම්මප්පධානවීරියයන
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පදහන්යතො. උපට්ඨායපන්යතොති සතියා ආරම්මණං උපට්ඨායපන්යතො. 

අවික්යඛපං කයරොන්යතොති සමාධිවයසන වික්යඛපං අකයරොන්යතො. 

පජානන්යතොති චතුසච්චපජානනපඤ්ඤාය පකායරන ජානන්යතො. 

විජානන්යතොති ඉන්ද්රියසම්පයුත්තජවනපුබ්බඞ්ගයමන 

ආවජ්ජනවිඤ්ඤායණන ආරම්මණං විජානන්යතො. විඤ්ඤාණචරිොොති 

ආවජ්ජනවිඤ්ඤාණචරියවයසන. එවං පටිපන්නස්සාති සහජවනාය 

ඉන්ද්රියචරියාය පටිපන්නස්ස. කුසලා ධම්මා ආොයපන්තීති 

සමථවිපස්සනාවයසනපවත්තාකුස ාධම්මාභුසංයායපන්ති, පවත්තන්තීති

අත්යථො. ආෙතනචරිොොති කුස ානං ධම්මානං භුසං යතනචරියාය, 

ඝටනචරියාය පවත්තනචරියායාති වුත්තං යහොති. වියසසමධිගච්ඡතීති 

වික්ඛම්භනතදඞ්ගසමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිවයසන වියසසං අධිගච්ඡති. 

දස්සනචරිොදයයොවුත්තත්ථායයව. 

සද්ධාෙවිහරතීතිආදීසු සද්ධාදිසමඞ්ගිස්සඉරියාපථවිහායරො දට්ඨබ්යබො. 

අනුබුද්යධොති අනුමානබුද්ධියා. පටිවිද්යධොති පච්චක්ඛබුද්ධියා. යස්මා
අධියමොක්ඛට්ඨාදීසු අනුබුද්යධසු පටිවිද්යධසු ච චායරො ච විහායරො ච

අනුබුද්යධො යහොති පටිවිද්යධො, තස්මා අනුයබොධපටියවයධසු
අධියමොක්ඛට්ඨාදයයොචනිද්දිට්ඨා. 

එවං සද්ධාෙ චරන්තන්තිආදීසු එවන්ති වුත්තප්පකාරං නිද්දිසන්යතො

යථාසද්දස්ස අත්ථං නිද්දිසති. විඤ්ඤූතිආදීසුපි යථාසභාවං ජානන්තීති

විඤ්ඤූ. විඤ්ඤාතං සභාවං විභායවන්ති පාකටංකයරොන්තීති විභාවී. අසනි 

වියසිලුච්චයයකිය යසයමධතිහිංසතීතියමධා, ඛිප්පංගහණධාරණට්යඨන 

වායමධා, යමධාඑයතසංඅත්ථීති යමධාවී. ඤාණගතියාපණ්ඩන්තිගච්ඡන්ති

පවත්තන්තීති පණ්ඩිතා. බුද්ධිසම්පදාය සමන්නාගතත්තා බුද්ධිසම්පන්නා. 

සහ බ්රහ්මං චරියං උත්තමං පටිපදං චරන්තීති සබ්රහ්මචාරියනො. 

අපය ොකනකම්මාදිචතුබ්බිධං කම්මං එකයතො කරණවයසන එකං කම්මං. 

තථා පඤ්චවියධො පාතියමොක්ඛුද්යදයසො එකුද්යදයසො. සමා සික්ඛා 

එයතසන්තිසමසික්ඛා, සමසික්ඛානංභායවො සමසික්ඛතා. සමසික්ඛාතාතිපි

පඨන්ති. යයසං එකං කම්මං එයකො උද්යදයසො සමසික්ඛතා, යත 

සබ්රහ්මචාරීති වුත්තං යහොති. ‘‘ඣානානී’’ති වත්තබ්යබ ඣානාති

ලිඞ්ගවිපල් ායසො කයතො. වියමොක්ඛාති තයයො වා අට්ඨ වා වියමොක්ඛා. 

සමාධීති සවිතක්කසවිචාරඅවිතක්කවිචාරමත්තඅවිතක්කාවිචාරා තයයො

සමාධී. සමාපත්තියෙොති සුඤ්ඤතානිමිත්තාප්පණිහිතා. අභිඤ්ඤායෙොති ඡ
අභිඤ්ඤා. 

එයකො අංයසො භායගො, න දුතියයොති එකංයසො, එකංසස්ස අත්ථස්ස

වචනං එකංසවචනං. එවං යසයසසුපි යයොජනාකාතබ්බා. වියසසයතො පන

සමං, සමන්තා වා යසති පවත්තතීති සංසයයො, නත්යථත්ථ සංසයයොති 
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නිස්සංසයෙො. එකස්මිංයයව අනිච්ඡයතා හුත්වා ඉතරම්පිකඞ්ඛතීතිකඞ්ඛා, 

නත්යථත්ථ කඞ්ඛාති නික්කඞ්යඛො. ද්විධා භායවො ද්යවජ්ඣං, නත්යථත්ථ 

ද්යවජ්ඣන්ති අද්යවජ්යඣො. ද්විධා එ යති කම්යපතීති ද්යවළ්හකං, 

නත්යථත්ථ ද්යවළ්හකන්ති අද්යවළ්හයකො. නියයොයගන නියයමන වචනං 

නියෙොගවචනං. නියයයොගවචනන්තිපි පඨන්ති. අපණ්ණකස්ස අවිරද්ධස්ස

නියයානිකස්ස අත්ථස්ස වචනං අපණ්ණකවචනං. අවත්ථාපනවචනන්ති
නිච්ඡයවචනං. සබ්බම්පි යහතං විචිකිච්ඡාභාවස්ස යවවචනං. පියස්ස

අත්ථස්සසබ්භාවයතො වචනං, පියයමවාති පිෙවචනං. තථා ගරුවචනං. සහ
ගාරයවනගරුභායවන සගාරවං.පතිස්සයනංපතිස්සයයොපරංගරුංකත්වා

නිස්සයනං අපස්සයනන්ති අත්යථො. පතිස්සවනං වා පතිස්සයවො, 
නිවාතවුත්තිතාය පරවචනසවනන්ති අත්යථො. උභයථාපි 
පරයජට්ඨකභාවස්යසතං නාමං. සහ ගාරයවන වත්තතීති සගාරවං. සහ

පතිස්සයයන, පතිස්සයවන වාවත්තතීතිසප්පතිස්සයං.‘‘සප්පතිස්සව’’න්ති

වා වත්තබ්යබ ය-කාරං, ව-කාරං වා ය ොපං කත්වා ‘‘සප්පතිස්ස’’න්ති

වුත්තං.අධිකංවිසිට්ඨංවචනංඅධිවචනං, සගාරවඤ්චතංසප්පතිස්සඤ්චාති

සගාරවසප්පතිස්සං, සගාරවසප්පතිස්සං අධිවචනං 

සගාරවසප්පතිස්සාධිවචනං. උභයත්ථාපි යවවචනවිකප්පනානත්තවයසන

පුනප්පුනං එතන්තිවුත්තං. පත්යතොවාපාපුණිස්සතිවාතිඣානාදීනියයවාති. 

තතියසුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථසුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනා 

198. පුන පඨමසුත්තයමවනික්ඛිපිත්වාඅපයරනආකායරනඉන්ද්රියානි 

නිද්දිසති. තත්ථ කතිහාකායරහි යකනට්යඨන දට්ඨබ්බානීති කතිහි

ආකායරහි දට්ඨබ්බානි. යකනට්යඨන දට්ඨබ්බානීති දට්ඨබ්බාකායර ච

දට්ඨබ්බට්ඨඤ්ච පුච්ඡති. ඡහාකායරහි යතනට්යඨන දට්ඨබ්බානීති ඡහි

ආකායරහි දට්ඨබ්බානි, යතයනව ඡආකාරසඞ්ඛායතනට්යඨන දට්ඨබ්බානි. 

ආධිපයතෙයට්යඨනාති අධිපතිභාවට්යඨන. ආදිවියසොධනට්යඨනාති
කුස ානං ධම්මානං ආදිභූතස්ස සී ස්ස වියසොධනට්යඨන. 

අධිමත්තට්යඨනාතිබ වට්යඨන. බ වඤ්හිඅධිකාමත්තාපමාණංඅස්සාති

අධිමත්තන්ති වුච්චති. අධිට්ඨානට්යඨනාති පතිට්ඨානට්යඨන. 

පරිොදානට්යඨනාති යඛපනට්යඨන. පතිට්ඨාපකට්යඨනාති
පතිට්ඨාපනට්යඨන. 

ක .ආධිපයතයයට්ඨනිද්යදසවණ්ණනා  

199. ආධිපයතයයට්ඨනිද්යදයස අස්සද්ධිෙං පජහයතොතිආදි 
එයකකස්යසව ඉන්ද්රියස්ස පටිපක්ඛපජහනවචනං එකක්ඛයණපි අත්තයනො
අත්තයනො පටිපක්ඛපහානකිච්චසාධයන අධිපතිභාවසාධනත්ථං වුත්තං.
යසසානිචත්තාරි ඉන්ද්රියානිතංසම්පයුත්තායනවවුත්තානි.නානාක්ඛයණසු
වාඑයකකංඉන්ද්රියං ධුරංකත්වාතස්සතස්සපටිපක්ඛස්සතංතංඉන්ද්රියං
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යජට්ඨකං කත්වා යසසානි තදන්වයානි කත්වා වුත්තන්තිපි යවදිතබ්බං. 

කාමච්ඡන්දං පජහයතොතිආදිපනඑකක්ඛණවයසයනවවුත්තං. 

ඛ .ආදිවියසොධනට්ඨනිද්යදසවණ්ණනා  

200. ආදිවියසොධනට්ඨනිද්යදයස අස්සද්ධිෙසංවරට්යඨන සීලවිසුද්ධීති
අස්සද්ධියස්ස නිවාරණට්යඨන විරතිඅත්යථන සී ම වියසොධනයතො 

සී විසුද්ධි නාම. සද්ධින්ද්රිෙස්ස ආදිවියසොධනාති සද්ධින්ද්රියස්ස
උපනිස්සයවයසන ආදිභූතස්ස සී ස්ස වියසොධනා. ඉමිනාව නයයන 
යසසානිපිකාමච්ඡන්දාදිසංවරණමූ කානිචඉන්ද්රියානියවදිතබ්බානි. 

ග .අධිමත්තට්ඨනිද්යදසවණ්ණනා  

201. අධිමත්තට්ඨනිද්යදයස සද්ධින්ද්රිෙස්ස භාවනාෙ ඡන්යදො 

උප්පජ්ජතීති සද්ධස්ස පුග්ග ස්ස සද්ධාපටිසංයුත්තං ධම්මං සුත්වා වා 
සද්ධින්ද්රියභාවනායඅස්සාදංදිස්වාවාසද්ධින්ද්රියයකුසය ොධම්මච්ඡන්යදො 

ජායති. පායමොජ්ජං උප්පජ්ජතීති ඡන්දජාතත්තා දුබ්බ පීති උප්පජ්ජති. පීති

උප්පජ්ජතීති පමුදිතත්තාබ වපීතිඋප්පජ්ජති. පස්සද්ධි උප්පජ්ජතීතිපීතියා

පීණිතත්තා කායචිත්තපස්සද්ධි උප්පජ්ජති. සුඛං උප්පජ්ජතීති

පස්සද්ධකායචිත්තත්තා යචතසිකං සුඛං උප්පජ්ජති. ඔභායසො උප්පජ්ජතීති

සුයඛන අභිසන්නත්තාඤායණොභායසො උප්පජ්ජති. සංයවයගොඋප්පජ්ජතීති
ඤායණොභායසන විදිතසඞ්ඛාරාදීනවත්තා සඞ්ඛාරපවත්තියං සංයවයගො

උප්පජ්ජති. සංයවයජත්වා චිත්තං සමාදහතීති සංයවගං උප්පායදත්වා

යතයනව සංයවයගන චිත්තං සමාහිතං කයරොති. සාධුකං පග්ගණ්හාතීති

ලීනුද්ධතභාවං යමොයචත්වා සුට්ඨු පග්ගණ්හාති. සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛතීති
වීරියස්ස සමං හුත්වා පවත්තත්තා පුන වීරියසමතානියයොජයන බයාපාරං
අකයරොන්යතො තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාවයසනසාධුකංඅජ්ඣුයපක්ඛතිනාම. 

උයපක්ඛාවයසනාතිසමවාහිත ක්ඛණායතත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාය වයසන. 

නානත්තකියලයසහීති විපස්සනාය පටිපක්ඛභූයතහි නානාසභායවහි 

කිය යසහි. වියමොක්ඛවයසනාති භඞ්ගානුපස්සනයතො පට්ඨාය 

නානත්තකිය යසහි විමුච්චනවයසන. විමුත්තත්තාති නානත්තකිය යසහි
විමුත්තත්තා. 

යත ධම්මාති ඡන්දාදයයො ධම්මා. එකරසා යහොන්තීති විමුත්තිරයසන

එකරසා යහොන්ති. භාවනාවයසනාති එකරසභාවනාවයසන. තයතො

පණීතතයර විවට්ටන්තීති යතන කාරයණන විපස්සනාරම්මණයතො
පණීතතයර නිබ්බානාරම්මයණ විවට්ටනානුපස්සනාසඞ්ඛායතන

යගොත්රභුඤායණන ඡන්දාදයයො ධම්මා නිවත්තන්ති, සඞ්ඛාරාරම්මණයතො

අපගන්ත්වානිබ්බානාරම්මයණපවත්තන්තීතිඅත්යථො. විවට්ටනාවයසනාති

එවං යගොත්රභුඛයණ සඞ්ඛාරාරම්මණයතො විවට්ටනවයසන. විවට්ටිතත්තා

තයතො යවොසජ්ජතීති මග්ගසමඞ්ගිපුග්ගය ො මග්ගස්ස උප්පාදක්ඛයණයයව
දුභයතොවුට්ඨානවයසන විවට්ටිතත්තා යතයනව කාරයණන කිය යස ච
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ඛන්යධ ච යවොසජ්ජති. යවොසජ්ජිතත්තා තයතො නිරුජ්ඣන්තීති මග්ගස්ස
උප්පාදක්ඛයණයයව කිය යස ච ඛන්යධ ච යවොසජ්ජිතත්තා යතයනව
කාරයණනකිය සා චඛන්ධා ච අනුප්පත්තිනියරොධවයසනනිරුජ්ඣන්ති. 

යවොසජ්ජිතත්තාති ච ආසංසායං භූතවචනං කතං. කිය සනියරොයධ සති 

ඛන්ධනියරොධසබ්භාවයතො ච ඛන්ධනියරොයධො වුත්යතො. නියරොධවයසනාති 
යථාවුත්තනියරොධවයසන. තස්යසව මග්ගස්ස උප්පාදක්ඛයණ ද්යව

යවොසග්යග දස්යසතුකායමො නියරොධවයසන ද්යව යවොසග්ගාතිආදිමාහ.

ද්යවපි යහට්ඨා වුත්තත්ථා එව. අස්සද්ධිෙස්ස පහානාෙ ඡන්යදො 

උප්පජ්ජතීතිආදීසුපි ඉමිනාව නයයන විත්ථාරයතො අත්යථො යවදිතබ්යබො. 
වීරියින්ද්රියාදිමූ යකසුපි වායරසු එයසව නයයො. ඉමිනාව නයයන 

අධිට්ඨානට්ඨනිද්යදයසොපි විත්ථාරයතො යවදිතබ්යබො. යකව ඤ්යහත්ථ 

අධිට්ඨාතීතිවියසයසො, පතිට්ඨාතීතිඅත්යථො. 

ඝ -ඞ.පරියාදානට්ඨපතිට්ඨාපකට්ඨනිද්යදසවණ්ණනා  

202-203. පරියාදානට්ඨනිද්යදයස පරිොදිෙතීති යඛයපති. 

පතිට්ඨාපකට්ඨනිද්යදයස සද්යධොසද්ධින්ද්රිෙංඅධියමොක්යඛ පතිට්ඨායපතීති
සද්ධාසම්පන්යනො ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා’’ති
අධිමුච්චන්යතො සද්ධින්ද්රියං අධියමොක්යඛ පතිට්ඨායපති. ඉමිනා 

පුග්ග වියසයසනඉන්ද්රියභාවනාවියසයසොනිද්දිට්යඨො. සද්ධස්ස සද්ධින්ද්රිෙං

අධියමොක්යඛ පතිට්ඨායපතීති සද්ධාසම්පන්නස්ස පුග්ග ස්ස සද්ධින්ද්රියං
තංයයව සද්ධං පතිට්ඨායපති. තථා අධිමුච්චන්තං අධියමොක්යඛ
පතිට්ඨායපතීති. ඉමිනා ඉන්ද්රියභාවනාවියසයසන පුග්ග වියසයසො 

නිද්දිට්යඨො. එවං චිත්තං පග්ගණ්හන්යතො පග්ගයහ පතිට්ඨායපති, සතිං 

උපට්ඨායපන්යතො උපට්ඨායන පතිට්ඨායපති, චිත්තං සමාදහන්යතො

අවික්යඛයප පතිට්ඨායපති, අනිච්චංදුක්ඛංඅනත්තාතිපස්සන්යතොදස්සයන

පතිට්ඨායපතීති යසයසසුපි යයොජනා යවදිතබ්බා. යෙොගාවචයරොති

සමථයයොයග, විපස්සනායයොයග වා අවචරතීති යයොගාවචයරො. අවචරතීති
පවිසිත්වා චරතීති. 

චතුත්ථසුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ඉන්ද්රියසයමොධානවණ්ණනා 

204. ඉදානි සමාධිං භාවයයතො විපස්සනං භාවයයතො ච
ඉන්ද්රියසයමොධානං දස්යසතුකායමො පඨමං තාව 

උපට්ඨානයකොසල් ප්පයභදං නිද්දිසිතුං පුථුජ්ජයනො සමාධිං 

භායවන්යතොතිආදිමාහ. තත්ථ පුථුජ්ජයනො සමාධිං භායවන්යතොති
නිබ්යබධභාගියං සමාධිං භායවන්යතො. යසක්ඛස්ස වීතරාගස්ස ච පන 

ය ොකුත්තයරොපි සමාධි  බ්භති. ආවජ්ජිතත්තාති කසිණාදිනිමිත්තස්ස

ආවජ්ජිතත්තා, කසිණාදිපරිකම්මං කත්වා තත්ථ උප්පාදිතනිමිත්තත්තාති

වුත්තං යහොති. ආරම්මණූපට්ඨානකුසයලොති තස්ස උප්පාදිතස්ස



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

90 
පටුන 

නිමිත්තස්යසව උපට්ඨායන කුසය ො. සමථනිමිත්තූපට්ඨානකුසයලොති 
අච්චාරද්ධවීරියතාදීහි උද්ධයත චිත්යත 

පස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාවයසන
චිත්යතොපසමනිමිත්තස්ස උපට්ඨායන කුසය ො. 

පග්ගහනිමිත්තූපට්ඨානකුසයලොති අතිසිථි වීරියතාදීහි ලීයන චිත්යත
ධම්මවිචයවීරියපීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාවයසන චිත්තපග්ගහනිමිත්තස්ස 

උපට්ඨායන කුසය ො. අවික්යඛපූපට්ඨානකුසයලොති අනුද්ධතාලීනචිත්තස්ස

සම්පයුත්තස්ස සමාධිස්ස උපට්ඨායන කුසය ො. ඔභාසූපට්ඨානකුසයලොති 
පඤ්ඤාපයයොගමන්දතාය නිරස්සායද චිත්යත 

අට්ඨසංයවගවත්ථුපච්චයවක්ඛයණනචිත්තංසංයවයජත්වාඤායණොභාසස්ස

උපට්ඨායන කුසය ො. අට්ඨ සංයවගවත්ථූනි නාම ජාතිජරාබයාධිමරණානි

චත්තාරි, අපායදුක්ඛං පඤ්චමං, අතීයත වට්ටමූ කං දුක්ඛං, අනාගයත

වට්ටමූ කං දුක්ඛං, පච්චුප්පන්යන ආහාරපරියයට්ඨිමූ කං දුක්ඛන්ති. 

සම්පහංසනූපට්ඨානකුසයලොති උපසමසුඛානධිගයමන නිරස්සායද චිත්යත 
බුද්ධධම්මසඞ්ඝගුණානුස්සරයණන චිත්තං පසායදන්යතො සම්පහංසනස්ස 

උපට්ඨායන කුසය ො. උයපක්ඛූපට්ඨානකුසයලොති උද්ධතාදියදොසවිරහියත
චිත්යතනිග්ගහපග්ගහාදීසුබයාපාරාභාවකරයණනඋයපක්ඛාය උපට්ඨායන

කුසය ො. යසක්යඛොති තිස්යසො සික්ඛා සික්ඛතීති යසක්යඛො. 

එකත්තූපට්ඨානකුසයලොතිසක්කායදිට්ඨාදීනං පහීනත්තායනක්ඛම්මාදියනො
එකත්තස්සඋපට්ඨායනකුසය ො. 

වීතරායගොති සබ්බයසො පහීනරාගත්තා වීතරායගො ඛීණාසයවො. 

ඤාණූපට්ඨානකුසයලොති අරහා ධම්යමසු විගතසම්යමොහත්තා තත්ථ තත්ථ

අසම්යමොහඤාණස්ස උපට්ඨායන කුසය ො. විමුත්තූපට්ඨානකුසයලොති

අරහත්තඵ විමුත්තියා උපට්ඨායන කුසය ො. විමුත්තීති හි සබ්බකිය යසහි
විමුත්තත්තා අරහත්තඵ විමුත්තිඅධිප්යපතා. 

205. විපස්සනාභාවනාය උපට්ඨානානුපට්ඨායනසු අනිච්චයතොතිආදීනි 

නිච්චයතොතිආදීනි ච සී කථායං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බානි. පාඨයතො
පන ‘‘ආයූහනානුපට්ඨානකුසය ො විපරිණාමූපට්ඨානකුසය ො
අනිමිත්තූපට්ඨානකුසය ො නිමිත්තානුපට්ඨානකුසය ො
අප්පණිහිතූපට්ඨානකුසය ො පණිධිඅනුපට්ඨානකුසය ො 
අභිනියවසානුපට්ඨානකුසය ො’’ති එයතසු සාමිවචයනන සමාසපදච්යඡයදො
කාතබ්යබො.යසයසසුපන නිස්සක්කවචයනනපායඨො. 

206. සුඤ්ඤතූපට්ඨානකුසයලොති පයනත්ථ සුඤ්ඤයතො
උපට්ඨානකුසය ොති වා සුඤ්ඤතාය උපට්ඨානකුසය ොති වා පදච්යඡයදො
කාතබ්යබො. යස්මා පන නිබ්බිදාවිරාගනියරොධපටිනිස්සග්ගානුපස්සනා
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනා යථාභූතඤාණදස්සනං පටිසඞ්ඛානුපස්සනා
විවට්ටනානුපස්සනාතිඉමාඅට්ඨමහාවිපස්සනා අත්තයනොසභාවවියසයසන
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වියසසිතා, නආරම්මණවියසයසන, තස්මාඉමාසං අට්ඨන්නං‘‘අනිච්චයතො
උපට්ඨානකුසය ො යහොතී’’තිආදීනි වචනානි විය ‘‘නිබ්බිදායතො 
උපට්ඨානකුසය ො යහොතී’’තිආදීනිවචනානින යුජ්ජන්ති. තස්මා එව ඉමා
අට්ඨ න යයොජිතා. ආදීනවානුපස්සනා පන ‘‘සුඤ්ඤතූපට්ඨානකුසය ො

යහොති, අභිනියවසානුපට්ඨානකුසය ොයහොතී’’ති ඉමිනායුග කවචයනයනව

අත්ථයතො ‘‘ආදීනවයතො උපට්ඨානකුසය ො යහොති, 
ආ යාභිනියවසානුපට්ඨානකුසය ොයහොතී’’තියයොජිතාවයහොතීතිසරූයපන

න යයොජිතා. ඉති පුරිමා ච අට්ඨ, අයඤ්චආදීනවානුපස්සනාති අට්ඨාරසසු
මහාවිපස්සනාසු ඉමා නව අයයොයජත්වා ඉතරා එව නව යයොජිතාති

යවදිතබ්බා. ඤාණූපට්ඨානකුසයලොති යසක්යඛො විපස්සනූපක්කිය සානං
අභාවයතො විපස්සනාභාවනාය ඤාණස්ස උපට්ඨායන කුසය ො.
සමාධිභාවනාය පන නිකන්තිසබ්භාවයතො ඤාපාපට්ඨායන කුසය ොති න
වුත්යතො. 

විසඤ්යඤොගූපට්ඨානකුසයලොති ‘‘කාමයයොගවිසඤ්යඤොයගො
භවයයොගවිසඤ්යඤොයගො දිට්ඨියයොගවිසඤ්යඤොයගො 

අවිජ්ජායයොගවිසඤ්යඤොයගො’’ති (දී. නි. 3.312) චතුධා වුත්තස්ස

විසඤ්යඤොගස්ස උපට්ඨායන කුසය ො. සඤ්යඤොගානුපට්ඨානකුසයලොති
කාමයයොගභවයයොගදිට්ඨියයොගාවිජ්ජායයොගවයසන චතුධා වුත්තස්ස

සඤ්යඤොගස්ස අනුපට්ඨායන කුසය ො. නියරොධූපට්ඨානකුසයලොති ‘‘පුන

චපරං, භික්ඛයව, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො නිබ්බානනින්නං චිත්තං යහොති
නිබ්බානයපොණං නිබ්බානපබ්භාරං වියවකට්ඨං යනක්ඛම්මාභිරතං

බයන්තීභූතංසබ්බයසොආසවට්ඨානියයහිධම්යමහී’’ති(අ.නි. 10.90; පටි.ම.

2.44 අත්ථයතො සමානං) වුත්තඛීණාසවබ වයසන
නිබ්බානනින්නචිත්තත්තා ඛීණාසයවොව නියරොධසඞ්ඛාතස්ස නිබ්බානස්ස
උපට්ඨායනකුසය ො. 

ආරම්මණූපට්ඨානකුසලවයසනාතිආදීසු කුසලන්තිඤාණං.ඤාණම්පිහි
කුස පුග්ග යයොගයතො කුස ං යථා පණ්ඩිතපුග්ග යයොගයතො ‘‘පණ්ඩිතා

ධම්මා’’ති(ධ.ස.දුකමාතිකා103). තස්මා යකොසල් වයසනාතිඅත්යථො. 

207. ඉදානි චතුසට්ඨිොආකායරහීතිආදිඤාණකථායං(පටි.ම.1.107) 
වුත්තම්පි ඉන්ද්රියකථාසම්බන්යධන ඉධායනත්වා වුත්තං. තං යහට්ඨා
වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. 

208. පුන සමන්තචක්ඛුසම්බන්යධන ඉන්ද්රියවිධානං වත්තුකායමො න

තස්ස අද්දිට්ඨමිධත්ථි කිඤ්චීතිආදිමාහ. තත්ථ සමන්තචක්ඛූති

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. පඤ්ඤින්ද්රිෙස්ස වයසනාතිආදිනා පඤ්චන්නං

ඉන්ද්රියානං අවියයොගිතං දස්යසති. සද්දහන්යතො පග්ගණ්හාතීතිආදීහි 

එයකකින්ද්රියමූ යකහි පඤ්චහි චතුක්යකහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
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නින්නපයයොගකාය  වා මග්ගක්ඛයණ වා එකරසභාවං

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයභාවඤ්ච දස්යසති. සද්දහිතත්තා පග්ගහිතන්තිආදීහි
එයකකින්ද්රියමූ යකහි පඤ්චහි චතුක්යකහි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
නිබ්බත්තිකාය වාඵ කාය වාඑකරසභාවං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයභාවඤ්ච

දස්යසති. පුන බුද්ධචක්ඛුසම්බන්යධන ඉන්ද්රියවිධානං වත්තුකායමො ෙං

බුද්ධචක්ඛූතිආදිමාහ. තත්ථ බුද්ධචක්ඛූති ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණං 

ආසයානුසයඤාණඤ්ච. බුද්ධඤාණන්තිචඉදංතයදවද්වයං, යසසං යහට්ඨා
වුත්තත්ථයමවාති. 

ඉන්ද්රියසයමොධානවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සද්ධම්මප්පකාසිනියාපටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථාය 

ඉන්ද්රියකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. වියමොක්ඛකථා 
1. වියමොක්ඛුද්යදසවණ්ණනා 

209. ඉදානි ඉන්ද්රියකථානන්තරං කථිතාය වියමොක්ඛකථාය 
අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා අනුප්පත්තා. අයඤ්හි වියමොක්ඛකථා 
ඉන්ද්රියභාවනානුයුත්තස්ස වියමොක්ඛසබ්භාවයතො ඉන්ද්රියකථානන්තරං
කථිතා. තඤ්ච කයථන්යතො භගවයතො සම්මුඛා
සුතසුත්තන්තයදසනාපුබ්බඞ්ගමං කත්වා කයථසි. තත්ථ සුත්තන්යත තාව 

සුඤ්ඤයතො වියමොක්යඛොතිආදීසු සුඤ්ඤතාකායරන නිබ්බානං ආරම්මණං
කත්වාපවත්යතොඅරියමග්යගොසුඤ්ඤයතොවියමොක්යඛො.යසොහිසුඤ්ඤතාය 

ධාතුයා උප්පන්නත්තා සුඤ්ඤයතො, කිය යසහි විමුත්තත්තා වියමොක්යඛො.
එයතයනව නයයන අනිමිත්තාකායරන නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා

පවත්යතො අනිමිත්යතො, අප්පණිහිතාකායරන නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා

පවත්යතො අප්පණිහියතොතියවදිතබ්යබො. 

එයකො හි ආදියතොව අනිච්චයතො සඞ්ඛායර සම්මසති. යස්මා පන න

අනිච්චයතො සම්මසනමත්යතයනව මග්ගවුට්ඨානං යහොති, දුක්ඛයතොපි 

අනත්තයතොපිසම්මසිතබ්බයමව, තස්මාදුක්ඛයතොපිඅනත්තයතොපිසම්මසති.
තස්ස එවං පටිපන්නස්ස අනිච්චයතො යච සම්මසනකාය  මග්ගවුට්ඨානං

යහොති, අයං අනිච්චයතො අභිනිවිසිත්වා අනිච්චයතො වුට්ඨාති නාම. සයච

පනස්ස දුක්ඛයතොඅනත්තයතොසම්මසනකාය මග්ගවුට්ඨානංයහොති, අයං 

අනිච්චයතො අභිනිවිසිත්වාදුක්ඛයතො, අනත්තයතොවුට්ඨාති නාම.එසනයයො
දුක්ඛයතො අනත්තයතො අභිනිවිසිත්වා වුට්ඨායනසුපි. එත්ථ ච යයොපි

අනිච්චයතො අභිනිවිට්යඨො, යයොපි දුක්ඛයතො, යයොපි අනත්තයතො.

වුට්ඨානකාය  යච අනිච්චයතො වුට්ඨානං යහොති, තයයොපි ජනා 

අධියමොක්ඛබහු ායහොන්ති, සද්ධින්ද්රියංපටි භන්ති, අනිමිත්තවියමොක්යඛන 
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විමුච්චන්ති, පඨමමග්ගක්ඛයණසද්ධානුසාරියනොයහොන්ති, සත්තසුඨායනසු 

සද්ධාවිමුත්තා. සයච පන දුක්ඛයතො වුට්ඨානං යහොති, තයයොපි ජනා

පස්සද්ධිබහු ා යහොන්ති, සමාධින්ද්රියංපටි භන්ති, අප්පණිහිතවියමොක්යඛන

විමුච්චන්ති, සබ්බත්ථ කායසක්ඛියනො යහොන්ති. යස්ස පයනත්ථ

අරූපජ්ඣානංපාදකංයහොති, යසොඅග්ගඵය  උභයතොභාගවිමුත්යතොයහොති.

අථයනසංඅනත්තයතොවුට්ඨානංයහොති, තයයොපිජනායවදබහු ා යහොන්ති, 

පඤ්ඤන්ද්රියං පටි භන්ති, සුඤ්ඤතවියමොක්යඛන විමුච්චන්ති, 

පඨමමග්ගක්ඛයණ ධම්මානුසාරියනො යහොන්ති, ඡසු ඨායනසු දිට්ඨිප්පත්තා, 
අග්ගඵය පඤ්ඤාවිමුත්තාති. 

අපිච මග්යගො නාම පඤ්චහි කාරයණහි නාමං  භති සරයසන වා
පච්චනීයකන වා සගුයණනවාආරම්මයණනවාආගමයනනවා. සයච හි

සඞ්ඛාරුයපක්ඛා අනිච්චයතො සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා වුට්ඨාති, 

අනිමිත්තවියමොක්යඛන විමුච්චති. සයච දුක්ඛයතො සම්මසිත්වා වුට්ඨාති, 

අප්පණිහිතවියමොක්යඛන විමුච්චති.සයච අනත්තයතොසම්මසිත්වාවුට්ඨාති, 

සුඤ්ඤතවියමොක්යඛන විමුච්චති. ඉදං සරසයතො නාමං නාම.
අනිච්චානුපස්සනාය පන සඞ්ඛාරානං ඝනවිනිබ්යභොගං කත්වා

නිච්චනිමිත්තධුවනිමිත්තසස්සතනිමිත්තානි පහාය ආගතත්තා අනිමිත්යතො, 
දුක්ඛානුපස්සනාය සුඛසඤ්ඤං පහාය පණිධිපත්ථනං සුක්ඛායපත්වා

ආගතත්තා අප්පණිහියතො, අනත්තානුපස්සනාය අත්තසත්තපුග්ග සඤ්ඤං

පහාය සඞ්ඛායර සුඤ්ඤයතො දිට්ඨත්තා සුඤ්ඤයතොති ඉදං පච්චනීකයතො 

නාමං නාම. රාගාදීහි පන සුඤ්ඤත්තා සුඤ්ඤයතො, රූපනිමිත්තාදීනං, 

රාගනිමිත්තාදීනංයයව වා අභායවන අනිමිත්යතො, රාගපණිධිආදීනං

අභාවයතොඅප්පණිහියතොති ඉදමස්ස සගුණයතො නාමංනාම.යසොයංසුඤ්ඤං
අනිමිත්තං අප්පණිහිතඤ්ච නිබ්බානං ආරම්මණං කයරොතීතිපි සුඤ්ඤයතො

අනිමිත්යතො අප්පණිහියතොති වුච්චති. ඉදමස්ස ආරම්මණයතො නාමං නාම.
ආගමනං පන දුවිධං විපස්සනාගමනං මග්ගාගමනඤ්ච. තත්ථ මග්යග

විපස්සනාගමනං  බ්භති, ඵය  මග්ගාගමනං. අනත්තානුපස්සනා හි

සුඤ්ඤතා නාම, සුඤ්ඤතවිපස්සනාය මග්යගො සුඤ්ඤයතො, 

සුඤ්ඤතමග්ගස්ස ඵ ං සුඤ්ඤතං. අනිච්චානුපස්සනා අනිමිත්තා නාම, 
අනිමිත්තවිපස්සනාය මග්යගො අනිමිත්යතො. ඉදං පන නාමං

අභිධම්මපරියායය න  බ්භති, සුත්තන්තපරියායය පන  බ්භති. තත්ථ හි
යගොත්රභුඤාණං අනිමිත්තං නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා අනිමිත්තනාමකං
හුත්වාසයංආගමනීයට්ඨායනඨත්වාමග්ගස්සනාමං යදතීතිවදන්ති.යතන
මග්යගො අනිමිත්යතොති වුත්යතො. මග්ගාගමයනන ඵ ං අනිමිත්තන්ති 
යුජ්ජතියයව.දුක්ඛානුපස්සනාසඞ්ඛායරසුපණිධිංසුක්ඛායපත්වාආගතත්තා 

අප්පණිහිතා නාම, අප්පණිහිතවිපස්සනාය මග්යගො අප්පණිහියතො, 
අප්පණිහිතමග්ගස්ස ඵ ංඅප්පණිහිතන්තිඑවං විපස්සනා අත්තයනොනාමං
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මග්ගස්ස යදති, මග්යගො ඵ ස්සාති ඉදං ආගමනයතො නාමං නාම. එවං
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාවියමොක්ඛවියසසං නියයමතීති. 

එවං භගවතා යදසියත තයයො මහාවත්ථුයක වියමොක්යඛ උද්දිසිත්වා 

තංනිද්යදසවයසයනවඅපයරපිවියමොක්යඛනිද්දිසිතුකායමො අපිච අට්ඨසට්ඨි

වියමොක්ඛාතිආදිමාහ. තත්ථ අපිචාති අපරපරියායදස්සනං. කථං යත

අට්ඨසට්ඨි යහොන්ති, නනු යත පඤ්චසත්තතීති? සච්චං යථාරුතවයසන
පඤ්චසත්තති. භගවතා පන යදසියත තයයො වියමොක්යඛ ඨයපත්වා
අඤ්ඤවියමොක්යඛ නිද්දිසනයතොඉයමසං තදවයරොධයතොචඉයමතයයොන

ගයණතබ්බා, අජ්ඣත්තවියමොක්ඛාදයයො තයයොපි වියමොක්ඛා චතුධා

විත්ථාරවචයනයයව අන්යතොගධත්තා න ගයණතබ්බා, ‘‘පණිහියතො

වියමොක්යඛො, අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො’’ති එත්ථ අප්පණිහියතො

වියමොක්යඛො පඨමං උද්දිට්යඨන එකනාමිකත්තා න ගයණතබ්යබො, එවං
ඉයමසු සත්තසු අපනීයතසු යසසා අට්ඨසට්ඨි වියමොක්ඛා යහොන්ති. එවං

සන්යත සුඤ්ඤතවියමොක්ඛාදයයො තයයො පුන කස්මා උද්දිට්ඨාති යච? 
උද්යදයසන සඞ්ගයහත්වා යතසම්පි නිද්යදසකරණත්ථං.

අජ්ඣත්තවුට්ඨානාදයයොපනතයයොපයභදංවිනාමූ රාසිවයසන උද්දිට්ඨා, 
පණිහිතවියමොක්ඛපටිපක්ඛවයසන පුන අප්පණිහියතො වියමොක්යඛො
උද්දිට්යඨොතියවදිතබ්යබො. 

අජ්ඣත්තවුට්ඨානාදීසු අජ්ඣත්තයතො වුට්ඨාතීති අජ්ඣත්තවුට්ඨායනො. 

අනුය ොයමන්තීති අනුයලොමා. අජ්ඣත්තවුට්ඨානානංපටිප්පස්සද්ධිඅපගමා 

අජ්ඣත්තවුට්ඨානපටිප්පස්සද්ධි. රූපීති අජ්ඣත්තං යකසාදීසු උප්පාදිතං

රූපජ්ඣානං රූපං, තං රූපමස්ස අත්ථීති රූපී රූපානි පස්සතීති බහිද්ධා
නී කසිණාදිරූපානි ඣානචක්ඛුනා පස්සති. ඉමිනා 
අජ්ඣත්තබහිද්ධාවත්ථුයකසු කසියණසු ඣානපටි ායභො දස්සියතො. 

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීතිඅජ්ඣත්තංනරූපසඤ්ඤී, අත්තයනො යකසාදීසු
අනුප්පාදිතරූපාවචරජ්ඣායනොතිඅත්යථො.ඉමිනාබහිද්ධාපරිකම්මංකත්වා 

බහිද්ධාව පටි ද්ධජ්ඣානතා දස්සිතා. සුභන්යතව අධිමුත්යතොති
‘‘සුභ’’මිච්යචවආරම්මයණඅධිමුත්යතො.තත්ථකිඤ්චාපි අන්යතොඅප්පනායං

‘‘සුභ’’න්තිආයභොයගොනත්ථි, යයොපනඅප්පටිකූ ාකායරනසත්තාරම්මණං 

ඵරන්යතො විහරති, යසො යස්මා ‘‘සුභ’’න්යතව අධිමුත්යතො යහොති, තස්මා
එවං උද්යදයසො කයතොති. අප්පිතප්පිතසමයය එව

වික්ඛම්භනවිමුත්තිසබ්භාවයතො සමෙවියමොක්යඛො. යසොයයව

සකිච්චකරණවයසන අප්පිතසමයය එව නියුත්යතොති සාමයියකො. 

සාමායියකොතිපි පායඨො. යකොයපතුං භඤ්ජිතුං සක්කුයණයයතාය කුප්යපො. 

ය ොකංඅනතික්කමනයතොය ොයක නියුත්යතොති යලොකියකො. ය ොකියයොතිපි

පායඨො. ය ොකං උත්තරති, උත්තිණ්යණොති වා යලොකුත්තයරො. 

ආරම්මණකරණවයසන සහ ආසයවහීති සාසයවො. ආරම්මණකරණවයසන

සම්පයයොගවයසනචනත්යථත්ථආසවාති අනාසයවො. රූපසඞ්ඛායතනසහ
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ආමියසනාති සාමියසො. සබ්බයසො රූපාරූපප්පහානා නිරාමිසයතොපි

නිරාමිසතයරොති නිරාමිසා නිරාමිසතයරො. පණිහියතොති තණ්හාවයසන
පණිහියතො පත්ථියතො. ආරම්මණකරණවයසන සඤ්යඤොජයනහි

සංයුත්තත්තා සඤ්ඤුත්යතො. එකත්තවියමොක්යඛොති කිය යසහි

අනජ්ඣාරුළ්හත්තා එකසභායවො වියමොක්යඛො. සඤ්ඤාවියමොක්යඛොති
විපස්සනාඤාණයමව විපරීතසඤ්ඤාය විමුච්චනයතො සඤ්ඤාවියමොක්යඛො.
තයදව විපස්සනාඤාණං සම්යමොහයතො විමුච්චනවයසන ඤාණයමව

වියමොක්යඛොති ඤාණවියමොක්යඛො. සීතිසිොවියමොක්යඛොති
විපස්සනාඤාණයමව සීති භයවයයාති පවත්යතො වියමොක්යඛො

සීතිසියාවියමොක්යඛො. සීතිසිකාවියමොක්යඛොතිපි පායඨො, සීතිභාවිකාය

වියමොක්යඛොති තස්ස අත්ථං වණ්ණයන්ති. ඣානවියමොක්යඛොති 
උපචාරප්පනායභදං ය ොකියය ොකුත්තරයභදඤ්චඣානයමව වියමොක්යඛො. 

අනුපාදා චිත්තස්ස වියමොක්යඛොතිඅනුපාදියිත්වාගහණං අකත්වා චිත්තස්ස
වියමොක්යඛො.යසසංවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බන්ති. 

වියමොක්ඛුද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. වියමොක්ඛනිද්යදසවණ්ණනා 

210. කතයමොතිආදියක උද්යදසස්ස නිද්යදයස ඉති පටිසඤ්චික්ඛතීති

එවං උපපරික්ඛති. සුඤ්ඤමිදන්ති ඉදං ඛන්ධපඤ්චකං සුඤ්ඤං. යකන

සුඤ්ඤං? අත්යතන වා අත්තනියයන වා. තත්ථ අත්යතන වාති
බා ජනපරිකප්පිතස්ස අත්තයනො අභාවා යතන අත්තනා ච සුඤ්ඤං. 

අත්තනියෙනවාතිතස්සපරිකප්පිතස්සඅත්තයනො සන්තයකනචසුඤ්ඤං.
අත්තයනො අභායවයනව අත්තනියාභායවො. අත්තනියඤ්ච නාම නිච්චං වා 

සියා සුඛං වා, තදුභයම්පි නත්ථි. යතන නිච්චපටික්යඛයපන

අනිච්චානුපස්සනා, සුඛපටික්යඛයපන දුක්ඛානුපස්සනා ච වුත්තා යහොති. 

සුඤ්ඤමිදං අත්යතනවාතිඅනත්තානුපස්සනායයවවුත්තා. යසොතියසො එවං

තීහි අනුපස්සනාහි විපස්සමායනො භික්ඛු. අභිනියවසං න කයරොතීති
අනත්තානුපස්සනාවයසනඅත්තාභිනියවසංනකයරොති. 

නිමිත්තං න කයරොතීති අනිච්චානුපස්සනාවයසන නිච්චනිමිත්තං න

කයරොති. පණිධිංන කයරොතීතිදුක්ඛානුපස්සනාවයසනපණිධිංනකයරොති.
ඉයම තයයො වියමොක්ඛා පරියායයන විපස්සනාක්ඛයණ තදඞ්ගවයසනාපි

 බ්භන්ති, නිප්පරියායයන පන සමුච්යඡදවයසන මග්ගක්ඛයණයයව.
චත්තාරි ඣානානි අජ්ඣත්තං නීවරණාදීහි වුට්ඨානයතො 

අජ්ඣත්තවුට්ඨායනො වියමොක්යඛො. චතස්යසො අරූපසමාපත්තියයො 

ආරම්මයණහිවුට්ඨානයතො බහිද්ධාවුට්ඨායනොවියමොක්යඛො. ආරම්මණම්පිහි
බාහිරායතනානි විය ඉධ ‘‘බහිද්ධා’’ති වුත්තං. ඉයම ද්යව 

වික්ඛම්භනවියමොක්ඛා, දුභයතොවුට්ඨායනොපනසමුච්යඡදවියමොක්යඛො. 
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නීවරයණහි වුට්ඨාතීතිආදීහි අජ්ඣත්තවුට්ඨානං සරූපයතො වුත්තං. 

රූපසඤ්ඤාොතිආදීහි කසිණාදිආරම්මණසමතික්කමස්ස පාකටත්තා තං 
අවත්වා සුත්තන්යතසු වුත්තරූපසඤ්ඤාදිසමතික්කයමො වුත්යතො. 

සක්කාෙදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසාති සමාසපදං, සක්කායදිට්ඨියා
විචිකිච්ඡායසී බ්බතපරාමාසාතිවිච්යඡයදො.අයයමවවාපායඨො. 

211. විතක්යකො චාතිආදීහිඣානානං සමාපත්තීනඤ්ච උපචාරභූමියයො

වුත්තා. අනිච්චානුපස්සනාතිආදීහි චතුන්නං මග්ගානං පුබ්බභාගවිපස්සනා

වුත්තා. පටිලායභො වාති පඤ්චවිධවසිප්පත්තියා බයාපියතො පත්ථයටො
 ායභොති පටි ායභො. වසිප්පත්තියා හි සබ්යබො ඣානපයයොයගො ච

සමාපත්තිපයයොයගො ච පටිප්පස්සද්යධො යහොති, තස්මා පටි ායභො
‘‘පටිප්පස්සද්ධිවියමොක්යඛො’’ති වුත්යතො. විපායකො පන ඣානස්ස
සමාපත්තියා ච පටිප්පස්සද්ධි යහොතීති උජුකයමව. යකචි පන 

‘‘උපචාරපයයොගස්සපටිප්පස්සද්ධත්තාඣානස්සසමාපත්තියාචපටි ායභො

යහොති, තස්මා ඣානසමාපත්තිපටි ායභො ‘පටිප්පස්සද්ධිවියමොක්යඛො’ති
වුච්චතී’’තිවදන්ති. 

212. අජ්ඣත්තන්ති අත්තානං අධිකිච්ච පවත්තං. පච්චත්තන්ති
අත්තානං පටිච්ච පවත්තං. උභයයනාපි නියකජ්ඣත්තයමව දීයපති 

නීලනිමිත්තන්ති නී යමව. නීලසඤ්ඤං පටිලභතීති තස්මිං නී නිමිත්යත

නී මිතිසඤ්ඤං පටි භති. සුග්ගහිතං කයරොතීති පරිකම්මභූමියං සුට්ඨු

උග්ගහිතං කයරොති. සූපධාරිතංඋපධායරතීතිඋපචාරභූමියංසුට්ඨුඋපධාරිතං 

කත්වා උපධායරති. ස්වාවත්ථිතං අවත්ථායපතීති අප්පනාභූමියං සුට්ඨු
නිච්ඡිතංනිච්ඡිනාති.වවත්ථායපතීතිපිපායඨො. අජ්ඣත්තඤ්හිනී පරිකම්මං

කයරොන්යතො යකයස වා පිත්යත වා අක්ඛිතාරකායං වා කයරොති. බහිද්ධා

නීලනිමිත්යතති නී පුප්ඵනී වත්ථනී ධාතූනං අඤ්ඤතයර නී කසියණ. 

චිත්තංඋපසංහරතීතිචිත්තංඋපයනති. පීතාදීසුපිඑයසවනයයො. ආයසවතීති

තයමව සඤ්ඤං ආදියතො යසවති. භායවතීති වඩ්යඪති. බහුලීකයරොතීති

පුනප්පුනංකයරොති. රූපන්ති නී නිමිත්තංරූපං. රූපසඤ්ඤීතිතස්මිංරූයප

සඤ්ඤා රූපසඤ්ඤා, සා අස්ස අත්ථීති රූපසඤ්ඤී. අජ්ඣත්තං 

පීතනිමිත්තාදීසු පීතපරිකම්මං කයරොන්යතො යමයද වා ඡවියා වා අක්ඛීනං 
පීතට්ඨායන වා කයරොති. ය ොහිතපරිකම්මං කයරොන්යතො මංයස වා
ය ොහියතවාජිව්හායවා හත්ථත පාදතය සුවාඅක්ඛීනංරත්තට්ඨායනවා
කයරොති. ඔදාතපරිකම්මං කයරොන්යතො අට්ඨිම්හි වා දන්යත වා නයඛ වා

අක්ඛීනං යසතට්ඨායන වා කයරොති. අජ්ඣත්තං අරූපන්ති අජ්ඣත්තං
රූපනිමිත්තංනත්ථීති අත්යථො. 

යමත්තාසහගයතනාති පඨමදුතියතතියජ්ඣානවයසන යමත්තාය

සමන්නාගයතන. යචතසාති චිත්යතන. එකං දිසන්ති එකං එකිස්සා දිසාය
පඨමපරිග්ගහිතං සත්තං උපාදාය එකදිසාපරියාපන්නසත්තඵරණවයසන 
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වුත්තං. ඵරිත්වාතිඵුසිත්වාආරම්මණංකත්වා. විහරතීතිබ්රහ්මවිහාරාධිට්ඨිතං 

ඉරියාපථවිහාරං පවත්යතති. තථා දුතිෙන්ති යථා පුරත්ථිමාදීසු යංකිඤ්චි

එකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තයථවතදනන්තරංදුතියං තතියංචතුත්ථංවාති

අත්යථො. ඉතිඋද්ධන්තිඑයතයනවනයයන උපරිමංදිසන්තිවුත්තංයහොති. 

අයධො තිරිෙන්ති අයධොදිසම්පි තිරියං දිසම්පි එවයමව. තත්ථ ච අයධොති 

යහට්ඨා. තිරිෙන්ති අනුදිසා. එවං සබ්බදිසාසු අස්සමණ්ඩලිකාය අස්සමිව
යමත්තාසහගතං චිත්තංසායරතිපිපච්චාසායරතිපීති. එත්තාවතා එකයමකං

දිසං පරිග්ගයහත්වා ඔධියසො යමත්තාඵරණං දස්සිතං. සබ්බධීතිආදි පන

අයනොධියසොදස්සනත්ථංවුත්තං.තත්ථ සබ්බධීතිසබ්බත්ථ. සබ්බත්තතාොති 
සබ්යබසු හීනමජ්ඣිමුක්කට්ඨමිත්තසපත්තමජ්ඣත්තාදිප්පයභයදසු

අත්තතාය, ‘‘අයං පරසත්යතො’’ති විභාගං අකත්වා අත්තසමතායාති වුත්තං

යහොති. අථ වා සබ්බත්තතාොති සබ්යබන චිත්තභායවන, ඊසකම්පි බහි 

අවික්ඛිපමායනොති වුත්තං යහොති. සබ්බාවන්තන්ති සබ්බසත්තවන්තං, 

සබ්බසත්තයුත්තන්ති අත්යථො. සබ්බවන්තන්තිපි පායඨො. යලොකන්ති
සත්තය ොකං. 

විපුයලනාති එවමාදිපරියායදස්සනයතො පයනත්ථ පුන
‘‘යමත්තාසහගයතනා’’තිවුත්තං.යස්මාවාඑත්ථඔධියසොඵරයණවියපුන

තථාසද්යදො වාඉති-සද්යදොවානවුත්යතො, තස්මාපුන‘‘යමත්තාසහගයතන

යචතසා’’ති වුත්තං, නිගමනවයසන වා එතං වුත්තං. විපුයලනාති එත්ථ

ඵරණවයසන විපු තා දට්ඨබ්බා. භූමිවයසන පන තං මහග්ගතං. තඤ්හි 
කිය සවික්ඛම්භනසමත්ථතාය විපු ඵ තාය දීඝසන්තානතාය ච

මහන්තභාවං ගතං, මහන්යතහි වා උළාරච්ඡන්දවීරියචිත්තපඤ්යඤහි ගතං
පටිපන්නන්ති මහග්ගතං. පගුණවයසන අප්පමාණසත්තාරම්මණවයසන ච 

අප්පමාණං. බයාපාදපච්චත්ථිකප්පහායනන අයවරං. යදොමනස්සප්පහානයතො 

අබයාපජ්ජං, නිද්දුක්ඛන්තිවුත්තංයහොති. අප්පටිකූලායහොන්තීතිභික්ඛුයනො
චිත්තස්ස අප්පටිකූ ා හුත්වා උපට්ඨහන්ති. යසයසසුපි වුත්තනයයයනව
කරුණාමුදිතාඋයපක්ඛාවයසන යයොයජතබ්බං. කරුණාය 

වියහසාපච්චත්ථිකප්පහායනන අයවරං, මුදිතාය
අරතිපච්චත්ථිකප්පහායනන. 

උයපක්ඛාසහගයතනාති චතුත්ථජ්ඣානවයසන උයපක්ඛාය

සමන්නාගයතන. රාගපච්චත්ථිකප්පහායනන අයවරං, 
යගහසිතයසොමනස්සප්පහානයතො අබයාපජ්ජං. සබ්බම්පි හි අකුස ං
කිය සපරිළාහයයොගයතොසබයාපජ්ජයමවාතිඅයයමයතසංවියසයසො. 

213. සබ්බයසොති සබ්බාකායරන, සබ්බාසං වා, අනවයසසානන්ති

අත්යථො. රූපසඤ්ඤානන්ති සඤ්ඤාසීයසන
වුත්තරූපාවචරජ්ඣානානඤ්යචව තදාරම්මණානඤ්ච. රූපාවචරජ්ඣානම්පි

හිරූපන්ති වුච්චති ‘‘රූපීරූපානි පස්සතී’’තිආදීසු (පටි. ම. 1.209; ධ. ස.
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248), තස්ස ආරම්මණම්පි බහිද්ධා රූපානි පස්සති

‘‘සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානී’’තිආදීසු (ධ. ස. 223). තස්මා ඉධ රූයප සඤ්ඤා
රූපසඤ්ඤාති එවං සඤ්ඤාසීයසන වුත්තරූපාවචරජ්ඣානස්යසතං

අධිවචනං. රූපං සඤ්ඤා අස්සාති රූපසඤ්ඤං, රූපමස්ස නාමන්ති වුත්තං
යහොති. එවං පථවීකසිණාදියභදස්ස තදාරම්මණස්ස යචතං අධිවචනන්ති

යවදිතබ්බං. සමතික්කමාතිවිරාගානියරොධා ච.කිං වුත්තං යහොති? එතාසං

කුස විපාකකිරියාවයසනපඤ්චදසන්නංඣානසඞ්ඛාතානං රූපසඤ්ඤානං, 
එයතසඤ්ච පථවීකසිණාදිවයසන නවන්නං ආරම්මණසඞ්ඛාතානං

රූපසඤ්ඤානං සබ්බාකායරන, අනවයසසානං වා විරාගා ච නියරොධා ච
විරාගයහතු යචව නියරොධයහතු ච ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ
විහරති. න හි සක්කා සබ්බයසො අනතික්කන්තරූපසඤ්යඤන එතං
උපසම්පජ්ජ විහරිතුන්ති. යස්මා පන ආරම්මණසමතික්කයමන පත්තබ්බා

එතා සමාපත්තියයො, න එකස්මිංයයව ආරම්මයණ පඨමජ්ඣානාදීනි විය.

ආරම්මයණ අවිරත්තස්ස ච සඤ්ඤාසමතික්කයමො න යහොති, තස්මා අයං
ආරම්මණසමතික්කමවයසනාපිඅත්ථවණ්ණනාකතාති යවදිතබ්බා. 

පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමාති චක්ඛාදීනං වත්ථූනං රූපාදීනං

ආරම්මණානඤ්ච පටිඝායතන උප්පන්නා සඤ්ඤා පටිඝසඤ්ඤා, 

රූපසඤ්ඤාදීනං එතං අධිවචනං. තාසං කුස විපාකානං පඤ්චන්නං, 
අකුස විපාකානං පඤ්චන්නන්ති සබ්බයසො දසන්නම්පි පටිඝසඤ්ඤානං

අත්ථඞ්ගමා පහානා අසමුප්පාදා, අප්පවත්තිං කත්වාති වුත්තං යහොති.

කාමඤ්යචතා පඨමජ්ඣානාදීනි සමාපන්නස්සපි න සන්ති, න හි තස්මිං

සමයය පඤ්චද්වාරවයසන චිත්තං පවත්තති, එවං සන්යතපි අඤ්ඤත්ථ
පහීනානං සුඛදුක්ඛානං චතුත්ථජ්ඣායන විය සක්කායදිට්ඨාදීනං
තතියමග්යග වියචඉමස්මිංඣායනඋස්සාහජනනත්ථං ඉමස්සඣානස්ස
පසංසාවයසන එතාසං එත්ථ වචනං යවදිතබ්බං. අථ වා කිඤ්චාපි තා

රූපාවචරංසමාපන්නස්සන සන්ති, අථයඛොනපහීනත්තානසන්ති.නහි

රූපවිරාගාය රූපාවචරභාවනා සංවත්තති, රූපායත්තායයව ච එතාසං

පවත්ති.අයංපනභාවනාරූපවිරාගායසංවත්තති, තස්මාතා එත්ථපහීනාති

වත්තුං වට්ටති. න යකව ඤ්ච වත්තුං, එකංයසයනව එවං ධායරතුම්පි 
වට්ටති. තාසඤ්හි ඉයතො පුබ්යබ අප්පහීනත්තායයව ‘‘පඨමජ්ඣානං

සමාපන්නස්සසද්යදො කණ්ටයකො’’ති(අ.නි.10.72) වුත්යතොභගවතා.ඉධ
ච පහීනත්තායයව අරූපසමාපත්තීනං ආයනඤ්ජතා සන්තවියමොක්ඛතා ච
වුත්තා. 

නානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිකාරාතිනානත්යතවා යගොචයරපවත්තානං

සඤ්ඤානං, නානත්තානං වා සඤ්ඤානං. යස්මා යහතා රූපසද්දාදියභයද 

නානත්යත නානාසභායව යගොචයර පවත්තන්ති, යස්මා යචතා අට්ඨ

කාමාවචරකුස සඤ්ඤා, ද්වාදස අකුස සඤ්ඤා, එකාදස

කාමාවචරකුස විපාකසඤ්ඤා, ද්යව අකුස විපාකසඤ්ඤා, එකාදස
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කාමාවචරකිරියාසඤ්ඤාති එවං චතුචත්තාලීසම්පි සඤ්ඤා නානත්තා

නානාසභාවා අඤ්ඤමඤ්ඤවිසදිසා, තස්මා ‘‘නානත්තසඤ්ඤා’’ති වුත්තා.
තාසං සබ්බයසො නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා අනාවජ්ජනා චිත්යත ච
අනුප්පාදනා.යස්මාතානාවජ්ජති චිත්යතචනඋප්පායදතිනමනසිකයරොති

නපච්චයවක්ඛති, තස්මාතිවුත්තංයහොති. යස්මායචත්ථපුරිමාරූපසඤ්ඤා

පටිඝසඤ්ඤා චඉමිනාඣායනනනිබ්බත්යතභයවපින විජ්ජන්ති, පයගව

තස්මිං භයව ඉමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරණකාය , තස්මා තාසං 
සමතික්කමා අත්ථඞ්ගමාති ද්යවධාපි අභායවොයයව වුත්යතො.

නානත්තසඤ්ඤාසු පන යස්මා අට්ඨ කාමාවචරකුස සඤ්ඤා, නව

කිරියාසඤ්ඤා, දසාකුස සඤ්ඤාති ඉමා සත්තවීසති සඤ්ඤා ඉමිනා

ඣායනන නිබ්බත්යත භයව විජ්ජන්ති, තස්මා තාසං අමනසිකාරාති
වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. තත්ථාපි හි ඉමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරන්යතො
තාසං අමනසිකාරායයව උපසම්පජ්ජ විහරති. තා පන මනසිකයරොන්යතො

අසමාපන්යනො යහොතීති. සඞ්යඛපයතො යචත්ථ ‘‘රූපසඤ්ඤානං
සමතික්කමා’’තිඉමිනා සබ්බරූපාවචරධම්මානං පහානං වුත්තං. 

‘‘පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා’’තිඉමිනා
සබ්යබසං කාමාවචරචිත්තයචතසිකානං පහානඤ්ච අමනසිකායරො ච
වුත්යතොතියවදිතබ්යබො. 

අනන්යතො ආකායසොති එත්ථ පඤ්ඤත්තිමත්තත්තා නාස්ස

උප්පාදන්යතො වා වයන්යතො වා පඤ්ඤායතීති අනන්යතො, 

අනන්තඵරණවයසනාපිඅනන්යතො.නහියසොයයොගීඑකයදසවයසන ඵරති, 

සක වයසයනව ඵරති. ආකායසොති කසිණුග්ඝාටිමාකායසො. 

ආකාසානඤ්චාෙතනාදීනි වුත්තත්ථානි. උපසම්පජ්ජ විහරතීති තං පත්වා
නිප්ඵායදත්වාතදනුරූයපනඉරියාපයථනවිහරති.තයදව සමාපජ්ජිතබ්බයතො 

සමාපත්ති. 

ආකාසානඤ්චාෙතනංසමතික්කම්මාතිපුබ්යබ වුත්තනයයනඣානම්පි
ආකාසානඤ්චායතනං ආරම්මණම්පි. ආරම්මණම්පි හි පුබ්යබ 

වුත්තනයයයනව ආකාසානඤ්චං ච තං පඨමස්ස ආරුප්පජ්ඣානස්ස
ආරම්මණත්තායදවානං යදවායතනංවියඅධිට්ඨානට්යඨනආයතනඤ්චාති

ආකාසානඤ්චායතනං, තථා ආකාසානඤ්චං ච තං තස්ස ඣානස්ස
සඤ්ජාතියහතුත්තා ‘‘කම්යබොජා අස්සානං ආයතන’’න්තිආදීනි විය 
සඤ්ජාතියදසට්යඨන ආයතනඤ්චාතිපි ආකාසානඤ්චායතනං. එවයමතං
ඣානඤ්ච ආරම්මණඤ්චාති උභයම්පි අප්පවත්තිකරයණන ච
අමනසිකරයණන ච සමතික්කමිත්වාව යස්මා ඉදං විඤ්ඤාණඤ්චායතනං

උපසම්පජ්ජ විහාතබ්බං, තස්මා උභයම්යපතයමකජ්ඣං කත්වා 

‘‘ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්මා’’ති ඉදං වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. 

අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති තංයයව ‘‘අනන්යතො ආකායසො’’ති ඵරිත්වා 
පවත්තං විඤ්ඤාණං ‘‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’’න්ති මනසිකයරොන්යතොති 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

100 
පටුන 

වුත්තංයහොති.මනසිකාරවයසනවාඅනන්තං.යසොහිතංආකාසාරම්මණං
විඤ්ඤාණංඅනවයසසයතො මනසිකයරොන්යතොඅනන්තංමනසිකයරොති. 

විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනං සමතික්කම්මාති එත්ථාපි ච පුබ්යබ 
වුත්තනයයයනව ඣානම්පි විඤ්ඤාණඤ්චායතනං ආරම්මණම්පි.
ආරම්මණම්පි හි පුබ්යබ වුත්තනයයයනව විඤ්ඤාණඤ්චං ච තං දුතියස්ස
ආරුප්පජ්ඣානස්ස ආරම්මණත්තා අධිට්ඨානට්යඨන ආයතනඤ්චාති

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, තථා විඤ්ඤාණඤ්චං ච තං තස්යසව ඣානස්ස
සඤ්ජාතියහතුත්තා සඤ්ජාතියදසට්යඨන ආයතනඤ්චාතිපි
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං. එවයමතං ඣානඤ්ච ආරම්මණඤ්චාති උභයම්පි
අප්පවත්තිකරයණන ච අමනසිකරයණන ච සමතික්කමිත්වාව යස්මා ඉදං

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහාතබ්බං, තස්මා 
උභයම්යපතයමකජ්ඣං කත්වා ‘‘විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්මා’’ති

ඉදංවුත්තන්ති යවදිතබ්බං. නත්ථිකිඤ්චීතිනත්ථිනත්ථි, සුඤ්ඤං සුඤ්ඤං, 
විවිත්තංවිවිත්තන්තිඑවංමනසිකයරොන්යතොතිවුත්තංයහොති. 

ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනං සමතික්කම්මාතිඑත්ථාපිපුබ්යබ වුත්තනයයයනව
ඣානම්පි ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං ආරම්මණම්පි. ආරම්මණම්පි හි පුබ්යබ 
වුත්තනයයයනව ආකිඤ්චඤ්ඤඤ්ච තං තතියස්ස ආරුප්පජ්ඣානස්ස

ආරම්මණත්තා අධිට්ඨානට්යඨන ආයතනඤ්චාති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, 
තථා ආකිඤ්චඤ්ඤඤ්ච තං තස්යසව ඣානස්ස සඤ්ජාතියහතුත්තා
සඤ්ජාතියදසට්යඨන ආයතනඤ්චාතිපි ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං. එවයමතං
ඣානඤ්ච ආරම්මණඤ්චාති උභයම්පි අප්පවත්තිකරයණන ච
අමනසිකරයණන ච සමතික්කමිත්වාව යස්මා ඉදං

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහාතබ්බං, තස්මා 
උභයම්යපතයමකජ්ඣං කත්වා ‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්මා’’ති
ඉදංවුත්තන්ති යවදිතබ්බං.සඤ්ඤායවදයිතනියරොධකථායහට්ඨාකථිතාව. 

‘‘රූපී රූපානි පස්සතී’’තිආදිකා සත්ත වියමොක්ඛා පච්චනීකධම්යමහි
සුට්ඨු විමුච්චනට්යඨන ආරම්මයණ අභිරතිවයසන සුට්ඨු මුච්චනට්යඨන ච

වියමොක්ඛා, නියරොධසමාපත්ති පන චිත්තයචතසියකහි විමුත්තට්යඨන 

වියමොක්යඛො. සමාපත්තිසමාපන්නසමයය විමුත්යතො යහොති, වුට්ඨිතසමයය

අවිමුත්යතො යහොතීති සමෙවියමොක්යඛො. සමුච්යඡදවිමුත්තිවයසන 

අච්චන්තවිමුත්තත්තා අරියමග්ගා, පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තිවයසන 

අච්චන්තවිමුත්තත්තා සාමඤ්ඤඵ ානි, නිස්සරණවිමුත්තිවයසන 

අච්චන්තවිමුත්තත්තා නිබ්බානං අසමෙවියමොක්යඛො. තථා 

සාමයිකාසාමයිකවියමොක්ඛා. 

පමාදං ආගම්ම පරිහායතීති කුප්යපො. තථා න පරිහායතීති අකුප්යපො. 

ය ොකාය සංවත්තතීති යලොකියෙො. අරියමග්ගා ය ොකං උත්තරන්තීති 
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යලොකුත්තරා, සාමඤ්ඤඵ ානි නිබ්බානඤ්ච ය ොකයතො උත්තිණ්ණාති 
ය ොකුත්තරා. ආදිත්තං අයයොගුළං මක්ඛිකා විය යතජුස්සදං ය ොකුත්තරං

ධම්මං ආසවා නා ම්බන්තීති අනාසයවො. රූපප්පටිසඤ්ඤුත්යතොති 

රූපජ්ඣානානි. අරූපප්පටිසඤ්ඤුත්යතොති අරූපසමාපත්තියයො. තණ්හාය

ආ ම්බියතො පණිහියතො. අනා ම්බියතො අප්පණිහියතො. මග්ගඵ ානි

එකාරම්මණත්තා එකනිට්ඨත්තා ච එකත්තවියමොක්යඛො, නිබ්බානං

අදුතියත්තා එකත්තවියමොක්යඛො, ආරම්මණනානත්තා විපාකනානත්තා ච 

නානත්තවියමොක්යඛො. 

214. සිොතිභයවයය, දස යහොන්තීති ච එයකො යහොතීති ච භයවයයාති

අත්යථො. ‘‘සියා’’ති ච එතං විධිවචනං, න පුච්ඡාවචනං. වත්ථුවයසනාති 

නිච්චසඤ්ඤාදිදසවත්ථුවයසන දස යහොන්ති. පරිොයෙනාති 

විමුච්චනපරියායයන එයකො යහොති. සිොති කථඤ්ච සිොති යං වා සියාති

විහිතං, තං කථං සියාති පුච්ඡති. අනිච්චානුපස්සනඤාණන්ති සමාසපදං.

අනිච්චානුපස්සනාඤාණන්ති වා පායඨො. තථා යසයසසුපි. නිච්චයතො

සඤ්ඤාොති නිච්චයතො පවත්තාය සඤ්ඤාය, ‘‘නිච්ච’’න්ති පවත්තාය

සඤ්ඤායාති අත්යථො. එස නයයො සුඛයතො අත්තයතො නිමිත්තයතො

සඤ්ඤාොති එත්ථාපි. නිමිත්තයතොති ච නිච්චනිමිත්තයතො. නන්දිො 

සඤ්ඤාොති නන්දිවයසන පවත්තාය සඤ්ඤාය, නන්දිසම්පයුත්තාය

සඤ්ඤායාති අත්යථො.එසනයයො රාගයතොසමුදෙයතොආදානයතොපණිධියතො

අභිනියවසයතො සඤ්ඤාොති එත්ථාපි. යස්මා පන
ඛයවයවිපරිණාමානුපස්සනා තිස්යසො අනිච්චානුපස්සනාදීනං බ වභාවාය
බ වපච්චයභූතා භඞ්ගානුපස්සනාවියසසා. භඞ්ගදස්සයනන හි
අනිච්චානුපස්සනාබ වතීයහොති.අනිච්චානුපස්සනායචබ වතියා ජාතාය

‘‘යදනිච්චං තං දුක්ඛං, යං දුක්ඛං තදනත්තා’’ති (සං. නි. 3.15) 
දුක්ඛානත්තානුපස්සනාපිබ වතියයොයහොන්ති.තස්මාඅනිච්චානුපස්සනාදීසු
වුත්තාසු තාපි තිස්යසො වුත්තාව යහොන්ති. යස්මා ච සුඤ්ඤතානුපස්සනා
‘‘අභිනියවසයතො සඤ්ඤාය මුච්චතී’’ති වචයනයනව
සාරාදානාභිනියවසසම්යමොහාභිනියවසආ යාභිනියවසසඤ්යඤොගාභිනියවස

යතො සඤ්ඤාය මුච්චතීති වුත්තයමව යහොති, අභිනියවසාභායවයනව

අප්පටිසඞ්ඛායතො සඤ්ඤාය මුච්චතීති වුත්තයමව යහොති, තස්මා
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාදයයො පඤ්චපි අනුපස්සනා න වුත්තාති
යවදිතබ්බා.එවංඅට්ඨාරසසුමහාවිපස්සනාසුඑතාඅට්ඨඅනුපස්සනා අවත්වා
දයසවඅනුපස්සනාවුත්තාතියවදිතබ්බා. 

215. අනිච්චානුපස්සනා ෙථාභූතං ඤාණන්ති අනිච්චානුපස්සනායයව 

යථාභූතඤාණං. උභයම්පි පච්චත්තවචනං. ෙථාභූතඤාණන්ති ඤාණත්යථො

වුත්යතො. එවං යසයසසුපි. සම්යමොහා අඤ්ඤාණාති සම්යමොහභූතා

අඤ්ඤාණා. මුච්චතීතිවියමොක්ඛත්යථො වුත්යතො. 
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216. අනිච්චානුපස්සනා අනුත්තරං සීතිභාවඤාණන්ති එත්ථ

සාසයනයයව සබ්භාවයතො උත්තමට්යඨන අනුත්තරං, අනුත්තරස්ස

පච්චයත්තා වා අනුත්තරං, සීතිභායවො එව ඤාණං සීතිභාවඤාණං. තං 

අනිච්චානුපස්සනාසඞ්ඛාතං අනුත්තරං සීතිභාවඤාණං. ‘‘ඡහි, භික්ඛයව, 
ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු භබ්යබො අනුත්තරං සීතිභාවං

සච්ඡිකාතු’’න්ති(අ.නි.6.85) එත්ථනිබ්බානංඅනුත්තයරොසීතිභායවොනාම. 

ඉධපනවිපස්සනාඅනුත්තයරොසීතිභායවො. නිච්චයතොසන්තාපපරිළාහදරථා 

මුච්චතීති එත්ථාපි ‘‘නිච්ච’’න්ති පවත්තකිය සා එව ඉධ චාමුත්ර ච 

සන්තාපනට්යඨන සන්තායපො, පරිදහනට්යඨන පරිළායහො, උණ්හට්යඨන
දරයථොති වුච්චන්ති. 

217. යනක්ඛම්මං ඣාෙතීති ඣානන්තිආදයයො යහට්ඨා වුත්තත්ථා. 
යනක්ඛම්මාදීනියචත්ථඅට්ඨසමාපත්තියයොචනිබ්යබධභාගියායනව. 

218. අනුපාදාචිත්තස්සවියමොක්යඛොතිඉධවිපස්සනායයව. ‘‘එතදත්ථා

කථා, එතදත්ථා මන්තනා, යදිදං අනුපාදා චිත්තස්ස වියමොක්යඛො’’ති (පරි.

366; අ. නි. 3.68) එත්ථ පන නිබ්බානං අනුපාදා චිත්තස්ස වියමොක්යඛො. 

කතිහුපාදායනහීති කතිහි උපාදායනහි. කතමා එකුපාදානාති කතමයතො

එකුපාදානයතො. ඉදං එකුපාදානාති ඉයතො එකයතො උපාදානයතො. ඉදන්ති
පුබ්බඤාණායපක්ඛං වා. උපාදානයතො මුච්චයනසු යස්මා ආදියතො

සඞ්ඛාරානංඋදයබ්බයංපස්සිත්වාපස්සිත්වා අනිච්චානුපස්සනායවිපස්සති, 
පච්ඡා සඞ්ඛාරානං භඞ්ගයමව පස්සිත්වා අනිමිත්තානුපස්සනාය විපස්සති.
අනිච්චානුපස්සනාවියසයසොයයව හි අනිමිත්තානුපස්සනා. සඞ්ඛාරානං
උදයබ්බයදස්සයනන ච භඞ්ගදස්සයනන ච අත්තාභායවො පාකයටො යහොති.
යතන දිට්ඨුපාදානස්ස ච අත්තවාදුපාදානස්ස ච පහානං යහොති. 
දිට්ඨිප්පහායනයනව ච ‘‘සී බ්බයතන අත්තා සුජ්ඣතී’’ති දස්සනස්ස
අභාවයතො සී බ්බතුපාදානස්සපහානංයහොති.යස්මාචඅනත්තානුපස්සනාය

උජුකයමව අත්තාභාවං පස්සති, අනත්තානුපස්සනාවියසයසොයයව ච

සුඤ්ඤතානුපස්සනා, තස්මා ඉමානිචත්තාරි ඤාණානි දිට්ඨුපාදානාදීහිතීහි
උපාදායනහි මුච්චන්ති. දුක්ඛානුපස්සනාදීනංයයව පන චතස්සන්නං
තණ්හාය උජුවිපච්චනීකත්තා අනිච්චානුපස්සනාදීනං චතස්සන්නං 
කාමුපාදානයතො මුච්චනං න වුත්තං. යස්මා ආදියතො දුක්ඛානුපස්සනාය
‘‘සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’තිපස්සයතොපච්ඡාඅප්පණිහිතානුපස්සනායච‘‘සඞ්ඛාරා
දුක්ඛා’’ති පස්සයතො සඞ්ඛාරානං පත්ථනා පහීයති.
දුක්ඛානුපස්සනාවියසයසොයයව හි අප්පණිහිතානුපස්සනා. යස්මා ච
සඞ්ඛායරසු නිබ්බිදානුපස්සනාය නිබ්බින්දන්තස්ස විරාගානුපස්සනාය 

විරජ්ජන්තස්ස සඞ්ඛාරානං පත්ථනා පහීයති, තස්මා ඉමානි චත්තාරි
ඤාණානිකාමුපාදානයතොමුච්චන්ති. යස්මානියරොධානුපස්සනායකිය යස

නියරොයධති, පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාය කිය යස පරිච්චජති, තස්මා ඉමානි



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

103 
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ද්යව ඤාණානි චතූහි උපාදායනහි මුච්චන්තීති එවං සභාවනානත්යතන ච
ආකාරනානත්යතනචඅට්ඨසට්ඨිවියමොක්ඛා නිද්දිට්ඨා. 

219. ඉදානි ආදියතො උද්දිට්ඨානං තිණ්ණං වියමොක්ඛානං මුඛානි
දස්යසත්වා වියමොක්ඛමුඛපුබ්බඞ්ගමං ඉන්ද්රියවියසසං පුග්ග වියසසඤ්ච

දස්යසතුකායමො තීණි යඛො පනිමානීතිආදිමාහ. තත්ථ වියමොක්ඛමුඛානීති

තිණ්ණං වියමොක්ඛානං මුඛානි. යලොකනිෙයානාෙ සංවත්තන්තීති

යතධාතුකය ොකයතොනියයානායනිග්ගමනාය සංවත්තන්ති. සබ්බසඞ්ඛායර

පරිච්යඡදපරිවටුමයතො සමනුපස්සනතාොති සබ්යබසං සඞ්ඛාරානං
උදයබ්බයවයසන පරිච්යඡදයතො යචව පරිවටුමයතො ච සමනුපස්සනතාය.
ය ොකනියයානං යහොතීති පාඨයසයසො. අනිච්චානුපස්සනා හි උදයයතො
පුබ්යබ සඞ්ඛාරා නත්ථීති පරිච්ඡින්දිත්වා යතසං ගතිං සමන්යනසමානා

වයයතො පරං න ගච්ඡන්ති, එත්යථව අන්තරධායන්තීති පරිවටුමයතො
පරියන්තයතො සමනුපස්සති. සබ්බසඞ්ඛාරා හි උදයයන

පුබ්බන්තපරිච්ඡින්නා, වයයනඅපරන්තපරිච්ඡින්නා. අනිමිත්තාෙචධාතුො

චිත්තසම්පක්ඛන්දනතාොති විපස්සනාක්ඛයණපි නිබ්බානනින්නතාය
අනිමිත්තාකායරන උපට්ඨානයතො අනිමිත්තසඞ්ඛාතාය නිබ්බානධාතුයා

චිත්තපවිසනතාය ච ය ොකනියයානං යහොති. මයනොසමුත්යතජනතාොති
චිත්තසංයවජනතාය. දුක්ඛානුපස්සනාය හි සඞ්ඛායරසු චිත්තං සංවිජ්ජති. 

අප්පණිහිතාෙ ච ධාතුොති විපස්සනාක්ඛයණපි නිබ්බානනින්නතාය
අප්පණිහිතාකායරනඋපට්ඨානයතො අප්පණිහිතසඞ්ඛාතායනිබ්බානධාතුයා. 

සබ්බධම්යමති නිබ්බානස්සඅවිපස්සනුපගත්යතපිඅනත්තසභාවසබ්භාවයතො

‘‘සබ්බසඞ්ඛායර’’ති අවත්වා ‘‘සබ්බධම්යම’’ති වුත්තං. පරයතො

සමනුපස්සනතාොති පච්චයායත්තත්තාඅවසතායඅවියධයයතායච ‘‘නාහං

නමම’’න්ති එවං අනත්තයතො සමනුපස්සනතාය. සුඤ්ඤතාෙ ච ධාතුොති
විපස්සනාක්ඛයණපි නිබ්බානනින්නතාය සුඤ්ඤතාකායරන උපට්ඨානයතො
සුඤ්ඤතාසඞ්ඛාතාය නිබ්බානධාතුයා. ඉති ඉමානි තීණි වචනානි
අනිච්චදුක්ඛානත්තානුපස්සනානං වයසන වුත්තානි. යතයනව තදනන්තරං 

අනිච්චයතො මනසිකයරොයතොතිආදි වුත්තං. තත්ථ ඛෙයතොති ඛීයනයතො. 

භෙයතොතිසභයයතො. සුඤ්ඤයතොතිඅත්තරහිතයතො. 

අධියමොක්ඛබහුලන්ති අනිච්චානුපස්සනාය ‘‘ඛණභඞ්ගවයසන සඞ්ඛාරා
භිජ්ජන්තී’’ති සද්ධාය පටිපන්නස්ස පච්චක්ඛයතො ඛණභඞ්ගදස්සයනන
‘‘සච්චංවතාහභගවා’’තිභගවති සද්ධායසද්ධාබහු ංචිත්තංයහොති.අථවා
පච්චුප්පන්නානං පයදසසඞ්ඛාරානං අනිච්චතං පස්සිත්වා ‘‘එවං අනිච්චා
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නා සබ්යබ සඞ්ඛාරා’’ති අධිමුච්චනයතො

අධියමොක්ඛබහු ං චිත්තං යහොති. පස්සද්ධිබහුලන්ති දුක්ඛානුපස්සනාය
චිත්තක්යඛොභකරාය පණිධියා පජහනයතො චිත්තදරථාභායවන
පස්සද්ධිබහු ංචිත්තංයහොති.අථවා දුක්ඛානුපස්සනාය සංයවගජනනයතො
සංවිග්ගස්ස ච යයොනියසො පදහනයතො වික්යඛපාභායවන පස්සද්ධිබහු ං 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 
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චිත්තං යහොති. යවදබහුලන්ති අනත්තානුපස්සනාය බාහිරයකහි අදිට්ඨං
ගම්භීරං අනත්ත ක්ඛණං පස්සයතො ඤාණබහු ං චිත්තං යහොති. අථ වා
‘‘සයදවයකන ය ොයකන අදිට්ඨං අනත්ත ක්ඛණං දිට්ඨ’’න්ති තුට්ඨස්ස
තුට්ඨිබහු ංචිත්තංයහොති. 

අධියමොක්ඛබහුයලො සද්ධින්ද්රිෙං පටිලභතීති පුබ්බභායග අධියමොක්යඛො

බහු ං පවත්තමායනො භාවනාපාරිපූරියා සද්ධින්ද්රියං නාම යහොති, තං යසො

පටි භති නාම. පස්සද්ධිබහුයලො සමාධින්ද්රිෙං පටිලභතීති පුබ්බභායග

පස්සද්ධිබහු ස්ස ‘‘පස්සද්ධකායයො සුඛං යවයදති, සුඛියනො චිත්තං

සමාධියතී’’ති (පටි. ම. 1.73; අ. නි. 5.26) වචනයතො භාවනාපාරිපූරියා

පස්සද්ධිපච්චයාසමාධින්ද්රියංයහොති, තංයසොපටි භතිනාම. යවදබහුයලො

පඤ්ඤින්ද්රිෙං පටිලභතීති පුබ්බභායග යවයදො බහු ං පවත්තමායනො

භාවනාපාරිපූරියාපඤ්ඤන්ද්රියංනාමයහොති, තංයසොපටි භතිනාම. 

ආධිපයතෙයං යහොතීති ඡන්දාදියක අධිපතිභූයතපි

සකිච්චනිප්ඵාදනවයසන අධිපති යහොති පධායනො යහොති. භාවනාොති

භුම්මවචනං, උපරූපරිභාවනත්ථායවා. තදන්වොයහොන්තීතිතංඅනුගාමිනී

තං අනුවත්තිනී යහොන්ති. සහජාතපච්චො යහොන්තීති උප්පජ්ජමානා ච
සහඋප්පාදනභායවන උපකාරකා යහොන්ති පකාසස්ස පදීයපො විය. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චො යහොන්තීති අඤ්ඤමඤ්ඤං
උප්පාදනුපත්ථම්භනභායවනඋපකාරකායහොන්තිඅඤ්ඤමඤ්ඤූපත්ථම්භකං 

තිදණ්ඩං විය. නිස්සෙපච්චො යහොන්තීති අධිට්ඨානාකායරන 
නිස්සයාකායරනචඋපකාරකායහොන්තිතරුචිත්තකම්මානංපථවීපටාදිවිය. 

සම්පයුත්තපච්චො යහොන්තීති 

එකවත්ථුකඑකාරම්මණඑකුප්පාදඑකනියරොධසඞ්ඛායතන
සම්පයුත්තභායවනඋපකාරකා යහොන්ති. 

220. පටියවධකායලති මග්ගක්ඛයණසච්චපටියවධකාය . පඤ්ඤින්ද්රිෙං

ආධිපයතෙයං යහොතීති මග්ගක්ඛයණ නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා
සච්චදස්සනකිච්චකරණවයසන ච කිය සප්පහානකිච්චකරණවයසන ච 

පඤ්ඤන්ද්රියයමව යජට්ඨකං යහොති. පටියවධාොති සච්චපටිවිජ්ඣනත්ථාය. 

එකරසාති විමුත්තිරයසන. දස්සනට්යඨනාති සච්චදස්සනට්යඨන. එවං 

පටිවිජ්ඣන්යතොපි භායවති, භායවන්යතොපි පටිවිජ්ඣතීති මග්ගක්ඛයණ
සකිංයයව භාවනාය ච පටියවධස්ස ච සබ්භාවදස්සනත්ථං වුත්තං.
අනත්තානුපස්සනාය විපස්සනාක්ඛයණපි පඤ්ඤන්ද්රියස්යසව
ආධිපයතයයත්තා‘‘පටියවධකාය පී’’ති අපිසද්යදොපයුත්යතො. 

221. අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො කතමින්ද්රිෙං අධිමත්තං යහොතීතිආදි

ඉන්ද්රියවියසයසන පුග්ග වියසසං දස්යසතුං වුත්තං. තත්ථ අධිමත්තන්ති
අධිකං. තත්ථ සද්ධින්ද්රියසමාධින්ද්රියපඤ්ඤන්ද්රියානං අධිමත්තතා
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සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය යවදිතබ්බා. සද්ධාවිමුත්යතොති එත්ථ අවියසයසත්වා
වුත්යතපි උපරි වියසයසත්වා වුත්තත්තා යසොතාපත්තිමග්ගං ඨයපත්වා 
යසයසසුසත්තසුඨායනසුසද්ධාවිමුත්යතොතිවුත්තංයහොති.සද්ධාවිමුත්යතො 

සද්ධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා යහොති, න සද්ධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා 
සබ්බත්ථ සද්ධාවිමුත්යතොතිපි වුත්තං යහොති. යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ 
සද්ධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තායයව යසයසසු 
සමාධින්ද්රියපඤ්ඤන්ද්රියාධිමත්තත්යතපි සති සද්ධාවිමුත්යතොයයව නාම

යහොතීති වදන්ති. කාෙසක්ඛී යහොතීති අට්ඨසුපි ඨායනසු කායසක්ඛී නාම 

යහොති. දිට්ඨිප්පත්යතොයහොතීතිසද්ධාවිමුත්යත වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

සද්දහන්යතො විමුත්යතොති සද්ධාවිමුත්යතොති සද්ධින්ද්රියස්ස
අධිමත්තත්තා යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ සද්දහන්යතො චතූසුපි
ඵ ක්ඛයණසු විමුත්යතොති සද්ධාවිමුත්යතොති වුත්තං යහොති. 
උපරිමග්ගත්තයක්ඛයණ සද්ධාවිමුත්තත්තං ඉදානි වක්ඛති.

යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණපන සද්ධානුසාරිත්තංපච්ඡාවක්ඛති. ඵුට්ඨත්තා

සච්ඡිකයතොති කාෙසක්ඛීති සුක්ඛවිපස්සකත්යත සති
උපචාරජ්ඣානඵස්සස්ස රූපාරූපජ්ඣාන ාභිත්යත සති

රූපාරූපජ්ඣානඵස්සස්ස ඵුට්ඨත්තා නිබ්බානං සච්ඡිකයතොති කායසක්ඛී, 
නාමකායයනවුත්තප්පකායරඣානඵස්යසචනිබ්බායනචසක්ඛීති වුත්තං

යහොති. දිට්ඨත්තා පත්යතොති දිට්ඨිප්පත්යතොති යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ
සම්පයුත්යතන පඤ්ඤන්ද්රියයන පඨමං නිබ්බානස්ස දිට්ඨත්තා පච්ඡා

යසොතාපත්තිඵ ාදිවයසන නිබ්බානං පත්යතොති දිට්ඨිප්පත්යතො, 
පඤ්ඤන්ද්රියසඞ්ඛාතාය දිට්ඨියා නිබ්බානං පත්යතොති වුත්තං යහොති.
යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ පන ධම්මානුසාරිත්තං පච්ඡා වක්ඛති. 

සද්දහන්යතො විමුච්චතීති සද්ධාවිමුත්යතොති සද්ධින්ද්රියස්ස අධිමත්තත්තා
සකදාගාමිඅනාගාමිඅරහත්තමග්ගක්ඛයණසු සද්දහන්යතො විමුච්චතීති 
සද්ධාවිමුත්යතො. එත්ථ විමුච්චමායනොපි ආසංසාය භූතවචනවයසන

‘‘විමුත්යතො’’ති වුත්යතො. ඣානඵස්සන්ති තිවිධං ඣානඵස්සං.

‘‘ඣානඵස්ස’’න්තිආදීනි ‘‘දුක්ඛා සඞ්ඛාරා’’තිආදීනි ච පඨමං වුත්තං

ද්වයයමව වියසයසත්වා වුත්තානි. ඤාතං යහොතීතිආදීනි යහට්ඨා
වුත්තත්ථානි. එත්ථ ච ඣාන ාභී පුග්ගය ො සමාධින්ද්රියස්ස අනුකූ ාය
දුක්ඛානුපස්සනාය එව වුට්ඨහිත්වා මග්ගඵ ානි පාපුණාතීති ආචරියානං
අධිප්පායයො. 

සිොති සියුං, භයවයයන්ති අත්යථො. ‘‘සියා’’ති එතං විධිවචනයමව. 

තයෙො පුග්ගලාති විපස්සනානියයමන ඉන්ද්රියනියයමන ච වුත්තා තයයො

පුග්ග ා. වත්ථුවයසනාති තීසු අනුපස්සනාසු එයකකඉන්ද්රියවත්ථුවයසන. 

පරිොයෙනාති යතයනව පරියායයන. ඉමිනා වායරන කිං දස්සිතං යහොති? 

යහට්ඨා එයකකිස්සා අනුපස්සනාය එයකකස්ස ඉන්ද්රියස්ස ආධිපච්චං 

යයභුයයවයසන වුත්තන්ති ච, කදාචි තීසුපි අනුපස්සනාසු එයකකස්යසව
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ඉන්ද්රියස්ස ආධිපච්චං යහොතීති ච දස්සිතං යහොති. අථ වා
පුබ්බභාගවිපස්සනාක්ඛයණතිස්සන්නම්පි අනුපස්සනානංසබ්භාවයතොතාසු
පුබ්බභාගවිපස්සනාසු යතසං යතසං ඉන්ද්රියානං ආධිපච්චං අයපක්ඛිත්වා
මග්ගඵ ක්ඛයණසු සද්ධාවිමුත්තාදීනි නාමානි යහොන්තීති. එවඤ්හි
වුච්චමායන යහට්ඨා වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාය උපරි ච කයතො 
ඉන්ද්රියාධිපච්චපුග්ග නියයමො සුකයතොයයව නිච්චය ොයයව ච යහොති.

අනන්තරවායර සිොති අඤ්යඤොයෙවාතිඑවංසියාතිඅත්යථො. එත්ථපුබ්යබ
වුත්යතොයයවනියයමො. 

ඉදානිමග්ගඵ වයසනපුග්ග වියසසංවිභජිත්වා දස්යසතුං අනිච්චයතො

මනසිකයරොයතො…යප.… යසොතාපත්තිමග්ගං පටිලභතීතිආදිමාහ. තත්ථ

සද්ධංඅනුස්සරතිඅනුගච්ඡති, සද්ධායවානිබ්බානංඅනුස්සරතිඅනුගච්ඡතීති 

සද්ධානුසාරී. සච්ඡිකතන්ති පච්චක්ඛකතං. අරහත්තන්ති අරහත්තඵ ං.

පඤ්ඤාසඞ්ඛාතං ධම්මං අනුස්සරති, යතන වා ධම්යමන නිබ්බානං

අනුස්සරතීති ධම්මානුසාරී. 

222. පුන අපයරහි පරියායයහි ඉන්ද්රියත්තයවියසයසන පුග්ග වියසසං 

වණ්යණතුකායමො යෙ හි යකචීතිආදිමාහ. තත්ථ භාවිතා වාති අතීයත

භාවයිංසු වා. භායවන්ති වාති පච්චුප්පන්යන. භාවිස්සන්ති වාති අනාගයත. 

අධිගතා වාතිආදි එයකකන්තිකං පුරිමස්ස පුරිමස්ස අත්ථවිවරණත්ථං

වුත්තං. ඵස්සිතා වාතිඤාණඵුසනාය ඵුසිංසු වා. වසිප්පත්තාති ඉස්සරභාවං

පත්තා. පාරමිප්පත්තාතියවොසානංපත්තා. යවසාරජ්ජප්පත්තාතිවිසාරදභාවං

පත්තා. සබ්බත්ථ සද්ධාවිමුත්තාදයයො යහට්ඨා වුත්තක්ඛයණසුයයව, 

සතිපට්ඨානාදයයො මග්ගක්ඛයණයයව. අට්ඨ වියමොක්යඛති ‘‘රූපී රූපානි

පස්සතී’’තිආදියක (පටි. ම. 1.209; ධ. ස. 248) පටිසම්භිදාමග්ගප්පත්තියා
එවපත්තා. 

තිස්යසො සික්ඛාති අධිසී සික්ඛා අධිචිත්තසික්ඛා අධිපඤ්ඤාසික්ඛා

මග්ගප්පත්තා එව සික්ඛමානා. දුක්ඛං පරිජානන්තීතිආදීනි

මග්ගක්ඛයණයයව. පරිඤ්ඤාපටියවධං පටිවිජ්ඣතීතිපරිඤ්ඤාපටියවයධන

පටිවිජ්ඣති, පරිඤ්ඤාය පටිවිජ්ඣිතබ්බන්ති වා පරිඤ්ඤාපටියවධං. එවං

යසයසසුපි. සබ්බධම්මාදීහි වියසයසත්වා අභිඤ්ඤාපටියවධාදයයො වුත්තා. 

සච්ඡිකිරිොපටියවයධො පන මග්ගක්ඛයණයයව 
නිබ්බානපච්චයවක්ඛණඤාණසිද්ධිවයසන යවදිතබ්යබොති. එවමිධ පඤ්ච 

අරියපුග්ග ානිද්දිට්ඨායහොන්ති, උභයතොභාගවිමුත්යතොචපඤ්ඤාවිමුත්යතො

චාති ඉයම ද්යව අනිද්දිට්ඨා. අඤ්ඤත්ථ (විසුද්ධි. 2.773) පන ‘‘යයො පන

දුක්ඛයතො මනසිකයරොන්යතො පස්සද්ධිබහුය ො සමාධින්ද්රියං පටි භති, යසො 

සබ්බත්ථ කායසක්ඛී නාම යහොති, අරූපජ්ඣානං පන පත්වා අග්ගඵ ං
පත්යතො උභයතොභාගවිමුත්යතො නාම යහොති. යයො පන අනත්තයතො

මනසිකයරොන්යතො යවදබහුය ො පඤ්ඤන්ද්රියං පටි භති, 
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යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණධම්මානුසාරීයහොති, ඡසුඨායනසුදිට්ඨිප්පත්යතො, 
අග්ගඵය  පඤ්ඤාවිමුත්යතො’’ති වුත්තං. යත ඉධ
කායසක්ඛිදිට්ඨිප්පත්යතහියයව සඞ්ගහිතා. අත්ථයතොපනඅරූපජ්ඣායනන
යචව අරියමග්යගන චාති උභයතොභායගන විමුත්යතොති 

උභයතොභාගවිමුත්යතො. පජානන්යතො විමුත්යතොති පඤ්ඤාවිමුත්යතොති.
එත්තාවතා ඉන්ද්රියපුග්ග වියසසානිද්දිට්ඨායහොන්ති. 

223-226. ඉදානි වියමොක්ඛපුබ්බඞ්ගමයමව වියමොක්ඛවියසසං

පුග්ග වියසසඤ්ච දස්යසතුකායමො අනිච්චයතො මනසිකයරොයතොතිආදිමාහ.

තත්ථ ද්යව වියමොක්ඛාති අප්පණිහිතසුඤ්ඤතවියමොක්ඛා.
අනිච්චානුපස්සනාගමනවයසන හි අනිමිත්තවියමොක්යඛොති  ද්ධනායමො
මග්යගොරාගයදොසයමොහපණිධීනංඅභාවා සගුණයතොචයතසංයයවපණිධීනං
අභාවා අප්පණිහිතන්ති  ද්ධනාමං නිබ්බානං ආරම්මණං කයරොතීති
ආරම්මණයතො ච අප්පණිහිතවියමොක්යඛොති නාමම්පි  භති. තථා 
රාගයදොසයමොයහහි සුඤ්ඤත්තා සගුණයතො ච රාගාදීහියයව සුඤ්ඤත්තා
සුඤ්ඤතන්ති ද්ධනාමං නිබ්බානංආරම්මණංකයරොතීතිආරම්මණයතොච
සුඤ්ඤතවියමොක්යඛොති නාමම්පි  භති. තස්මා යත ද්යව වියමොක්ඛා
අනිමිත්තවියමොක්ඛන්වයා නාම යහොන්ති. අනිමිත්තමග්ගයතො අනඤ්යඤපි
අට්ඨන්නංමග්ගඞ්ගානංඑයකකස්සමග්ගඞ්ගස්සවයසනසහජාතාදිපච්චයා

ච යහොන්තීති යවදිතබ්බා. පුන ද්යව වියමොක්ඛාති 

සුඤ්ඤතානිමිත්තවියමොක්ඛා. දුක්ඛානුපස්සනාගමනවයසන හි
අප්පණිහිතවියමොක්යඛොති  ද්ධනායමො මග්යගො රූපනිමිත්තාදීනං
රාගනිමිත්තාදීනං නිච්චනිමිත්තාදීනඤ්ච අභාවා සගුණයතො ච යතසංයයව
නිමිත්තානං අභාවා අනිමිත්තසඞ්ඛාතං නිබ්බානං ආරම්මණං කයරොතීති 

ආරම්මණයතො ච අනිමිත්තවියමොක්යඛොති නාමම්පි  භති. යසසං

වුත්තනයයයනව යයොයජතබ්බං. පුන ද්යව වියමොක්ඛාති
අනිමිත්තඅප්පණිහිතවියමොක්ඛා.යයොජනා පයනත්ථවුත්තනයාඑව. 

පටියවධකායලති ඉන්ද්රියානං වුත්තක්කයමයනව වුත්තං. මග්ගක්ඛණං

පන මුඤ්චිත්වා විපස්සනාක්ඛයණ වියමොක්යඛො නාම නත්ථි. පඨමං

වුත්යතොයයව පන මග්ගවියමොක්යඛො ‘‘පටියවධකාය ’’ති වචයනන
වියසයසත්වා දස්සියතො. ‘‘යයො චායං පුග්ගය ො සද්ධාවිමුත්යතො’’තිආදිකා
ද්යව වාරා ච ‘‘අනිච්චයතො මනසිකයරොන්යතො යසොතාපත්තිමග්ගං 

පටි භතී’’තිආදියකො වායරො ච සඞ්ඛිත්යතො, වියමොක්ඛවයසන පන

යයොයජත්වාවිත්ථාරයතො යවදිතබ්යබො. යෙහියකචියනක්ඛම්මන්තිආදියකො
වායරො වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබොති. එත්තාවතා
වියමොක්ඛපුග්ග වියසසානිද්දිට්ඨා යහොන්තීති. 

227. පුන වියමොක්ඛමුඛානිචවියමොක්යඛචඅයනකධානිද්දිසිතුකායමො 

අනිච්චයතොමනසිකයරොන්යතොතිආදිමාහ.තත්ථ ෙථාභූතන්තියථාසභායවන. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

108 
පටුන 

ජානාතීතිඤායණන ජානාති. පස්සතීති යතයනව ඤායණන චක්ඛුනා විය

පස්සති. තදන්වයෙනාති තදනුගමයනන, තස්ස පච්චක්ඛයතො ඤායණන

දිට්ඨස්ස අනුගමයනනාති අත්යථො. කඞ්ඛා පහීෙතීති අනිච්චානුපස්සනාය 

නිච්චානිච්චකඞ්ඛා, ඉතරාහි ඉතරකඞ්ඛා. නිමිත්තන්ති 
සන්තතිඝනවිනිබ්යභොයගන නිච්චසඤ්ඤාය පහීනත්තා ආරම්මණභූතං

සඞ්ඛාරනිමිත්තං යථාභූතං ජානාති. යතන වුච්චති සම්මාදස්සනන්ති යතන 

යථාභූතජානයනන තං ඤාණං ‘‘සම්මාදස්සන’’න්ති වුච්චති. පවත්තන්ති
දුක්ඛප්පත්තාකායර සුඛසඤ්ඤං උග්ඝායටත්වා සුඛසඤ්ඤාය පහායනන
පණිධිසඞ්ඛාතාය තණ්හාය පහීනත්තා සුඛසම්මතම්පි විපාකපවත්තං 

යථාභූතං ජානාති. නිමිත්තඤ්ච පවත්තඤ්චාති 

නානාධාතුමනසිකාරසම්භයවන සමූහඝනවිනිබ්යභොයගන උභයථාපි
අත්තසඤ්ඤායපහීනත්තා සඞ්ඛාරනිමිත්තඤ්චවිපාකපවත්තඤ්චයථාභූතං

ජානාති. ෙඤ්ච ෙථාභූතංඤාණන්තිආදිත්තයංඉදානිවුත්තයමව, නඅඤ්ඤං. 

භෙයතො උපට්ඨාතීති නිච්චසුඛඅත්තාභාවදස්සනයතො යථාක්කමං තං තං

භයයතො උපට්ඨාති. ො ච භෙතුපට්ඨායන පඤ්ඤාතිආදිනා
‘‘උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණං භඞ්ගානුපස්සනාඤාණංභයතුපට්ඨානඤාණං
ආදීනවානුපස්සනාඤාණංනිබ්බිදානුපස්සනාඤාණං මුඤ්චිතුකමයතාඤාණං
පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණං සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණං අනුය ොමඤාණ’’න්ති 
වුත්යතසු පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධිසඞ්ඛායතසු නවසු විපස්සනාඤායණසු 

භයතුපට්ඨානසම්බන්යධන අවත්ථායභයදන භින්නානි එකට්ඨානි තීණි

ඤාණානිවුත්තානි, න යසසානි. 

පුනතීසුඅනුපස්සනාසුඅන්යතඨිතායඅනන්තරායඅනත්තානුපස්සනාය 

සම්බන්යධන තාය සහ සුඤ්ඤතානුපස්සනාය එකට්ඨතං දස්යසතුං ො ච

අනත්තානුපස්සනා ො ච සුඤ්ඤතානුපස්සනාතිආදිමාහ. ඉමානි හි ද්යව

ඤාණානි අත්ථයතො එකයමව, අවත්ථායභයදන පන භින්නානි. යථා ච

ඉමානි, තථා අනිච්චානුපස්සනා ච අනිමිත්තානුපස්සනා ච අත්ථයතො

එකයමව ඤාණං, දුක්ඛානුපස්සනා ච අප්පණිහිතානුපස්සනා ච අත්ථයතො

එකයමව ඤාණං, යකව ං අවත්ථායභයදයනව භින්නානි. 
අනත්තානුපස්සනාසුඤ්ඤතානුපස්සනානඤ්ච එකට්ඨතාය වුත්තාය යතසං
ද්වින්නං ද්වින්නම්පි ඤාණානං එක ක්ඛණත්තා එකට්ඨතා වුත්තාව

යහොතීති. නිමිත්තංපටිසඞ්ඛාඤාණංඋප්පජ්ජතීති‘‘සඞ්ඛාරනිමිත්තං අද්ධුවං
තාවකාලික’’න්ති අනිච්ච ක්ඛණවයසන ජානිත්වා ඤාණං උප්පජ්ජති.

කාමඤ්චන පඨමංජානිත්වාපච්ඡාඤාණංඋප්පජ්ජති, යවොහාරවයසනපන
‘‘මනඤ්චපටිච්චධම්යමච උප්පජ්ජතිමයනොවිඤ්ඤාණ’’න්තිආදීනි(සං.නි.

4.60; ම.නි. 1.400; 3.421) වියඑවං වුච්චති.සද්දසත්ථවිදූපිච ‘‘ආදිච්චං
පාපුණිත්වාතයමොවිගච්ඡතී’’තිආදීසුවිය සමානකාය පිඉමංපදංඉච්ඡන්ති.
එකත්තනයයන වා පුරිමඤ්ච පච්ඡිමඤ්ච එකං කත්වා එවං වුත්තන්ති
යවදිතබ්බං. ඉමිනා නයයන ඉතරස්මිම්පි පදද්වයය අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

මුඤ්චිතුකමයතාදීනංතිණ්ණං ඤාණානංඑකට්ඨතායහට්ඨාවුත්තනයාඑව. 
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නිමිත්තා චිත්තං වුට්ඨාතීති සඞ්ඛාරනිමිත්යත යදොසදස්සයනන තත්ථ 

අනල්ලීනතාය සඞ්ඛාරනිමිත්තා චිත්තං වුට්ඨාති නාම. අනිමිත්යත චිත්තං

පක්ඛන්දතීති සඞ්ඛාරනිමිත්තපටිපක්යඛන අනිමිත්තසඞ්ඛායත නිබ්බායන
තන්නින්නතාය චිත්තං පවිසති. යසසානුපස්සනාද්වයයපි ඉමිනා නයයන

අත්යථො යවදිතබ්යබො. නියරොයධ නිබ්බානධාතුොති ඉධ වුත්යතයනව 
පඨමානුපස්සනාද්වයම්පි වුත්තයමව යහොති. නියරොයධතිපි පායඨො. 

බහිද්ධාවුට්ඨානවිවට්ටයන පඤ්ඤාති වුට්ඨානසම්බන්යධන යගොත්රභුඤාණං

වුත්තං. යගොත්රභූ ධම්මාති යගොත්රභුඤාණයමව. ඉතරථා හි එකට්ඨතා න

යුජ්ජති.‘‘අසඞ්ඛතාධම්මා, අප්පච්චයාධම්මා’’තිආදීසු(ධ. ස.දුකමාතිකා7, 

8) විය වා චතුමග්ගවයසන වා බහුවචනං කතන්ති යවදිතබ්බං. යස්මා 

වියමොක්යඛොති මග්යගො, මග්යගො ච දුභයතොවුට්ඨායනො, තස්මා යතන

සම්බන්යධන ොචදුභයතොවුට්ඨානවිවට්ටයනපඤ්ඤාතිආදිවුත්තං. 

228. පුන වියමොක්ඛානං නානාක්ඛණානං එකක්ඛණපරියායං

දස්යසතුකායමො කතිහාකායරහීතිආදිමාහ. තත්ථ ආධිපයතෙයට්යඨනාති

යජට්ඨකට්යඨන. අධිට්ඨානට්යඨනාති පතිට්ඨානට්යඨන. 

අභිනීහාරට්යඨනාති විපස්සනාවීථියතො නීහරණට්යඨන. නිෙයානට්යඨනාති

නිබ්බානුපගමනට්යඨන. අනිච්චයතො මනසිකයරොයතොති

වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාක්ඛයණයයව. අනිමිත්යතො වියමොක්යඛොති

මග්ගක්ඛයණයයව. එසනයයොයසයසසු. චිත්තංඅධිට්ඨාතීතිචිත්තංඅධිකං

කත්වා ඨාති, චිත්තං පතිට්ඨායපතීති අධිප්පායයො. චිත්තං අභිනීහරතීති

විපස්සනාවීථියතො චිත්තං නීහරති. නියරොධං නිබ්බානං නිෙයාතීති
නියරොධසඞ්ඛාතං නිබ්බානං උපගච්ඡතීති එවං ආකාරනානත්තයතො චතුධා
නානාක්ඛණතාදස්සිතා. 

එකක්ඛණතාය සයමොධානට්යඨනාති එකජ්ඣං සයමොසරණට්යඨන. 

අධිගමනට්යඨනාති වින්දනට්යඨන. පටිලාභට්යඨනාති පාපුණනට්යඨන. 

පටියවධට්යඨනාති ඤායණන පටිවිජ්ඣනට්යඨන. සච්ඡිකිරිෙට්යඨනාති

පච්චක්ඛකරණට්යඨන. ඵස්සනට්යඨනාති ඤාණඵුසනාය ඵුසනට්යඨන. 

අභිසමෙට්යඨනාති අභිමුඛං සමාගමනට්යඨන. එත්ථ

‘‘සයමොධානට්යඨනා’’ති මූ පදං, යසසානි අධිගමයවවචනානි. තස්මායයව

හි සබ්යබසං එකයතො විස්සජ්ජනං කතං. නිමිත්තා මුච්චතීති

නිච්චනිමිත්තයතොමුච්චති.ඉමිනා වියමොක්ඛට්යඨොවුත්යතො. ෙයතොමුච්චතීති

යයතොනිමිත්තයතො මුච්චති. තත්ථනපණිදහතීතිතස්මිංනිමිත්යත පත්ථනං

න කයරොති. ෙත්ථ න පණිදහතීති යස්මිං නිමිත්යත න පණිදහති. යතන

සුඤ්යඤොති යතන නිමිත්යතන සුඤ්යඤො. යෙන සුඤ්යඤොති යයන

නිමිත්යතන සුඤ්යඤො. යතන නිමිත්යතන අනිමිත්යතොති ඉමිනා 
අනිමිත්තට්යඨොවුත්යතො. 
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පණිධිො මුච්චතීති පණිධියතො මුච්චති. ‘‘පණිධි මුච්චතී’’ති පායඨො

නිස්සක්කත්යථොයයව.ඉමිනාවියමොක්ඛට්යඨොවුත්යතො. ෙත්ථනපණිදහතීති

යස්මිං දුක්යඛන පණිදහති. යතනසුඤ්යඤොතියතන දුක්යඛනසුඤ්යඤො. 

යෙන සුඤ්යඤොතියයන දුක්ඛනිමිත්යතනසුඤ්යඤො. යෙන නිමිත්යතනාති

යයන දුක්ඛනිමිත්යතන. තත්ථ න පණිදහතීති ඉමිනා අප්පණිහිතට්යඨො

වුත්යතො. අභිනියවසා මුච්චතීති ඉමිනා වියමොක්ඛට්යඨො වුත්යතො. යෙන 

සුඤ්යඤොති යයන අභිනියවසනිමිත්යතන සුඤ්යඤො. යෙන නිමිත්යතනාති

යයනඅභිනියවසනිමිත්යතන. ෙත්ථනපණිදහති, යතනසුඤ්යඤොතියස්මිං

අභිනියවසනිමිත්යතන පණිදහති, යතන අභිනියවසනිමිත්යතන සුඤ්යඤො.
ඉමිනාසුඤ්ඤතට්යඨොවුත්යතො. 

229. පුන අට්ඨවියමොක්ඛාදීනි නිද්දිසිතුකායමො අත්ථි 

වියමොක්යඛොතිආදිමාහ. තත්ථ නිච්චයතො අභිනියවසාතිආදීනි 

සඤ්ඤාවියමොක්යඛ වුත්තනයයන යවදිතබ්බානි. සබ්බාභිනියවයසහීති
වුත්තප්පකායරහි අභිනියවයසහි. ඉති අභිනියවසමුච්චනවයසන

සුඤ්ඤතවියමොක්ඛා නාම ජාතා, යතයයව නිච්චාදිනිමිත්තමුච්චනවයසන

අනිමිත්තවියමොක්ඛා, නිච්චන්තිආදිපණිධීහි මුච්චනවයසන

අප්පණිහිතවියමොක්ඛා.එත්ථච පණිධිමුච්චතීති සබ්බත්ථනිස්සක්කත්යථො
යවදිතබ්යබො. පණිධියා මුච්චතීති වා පායඨො. ‘‘සබ්බපණිධීහි මුච්චතී’’ති
යචත්ථ සාධකං. එවං තිස්යසො අනුපස්සනා තදඞ්ගවියමොක්ඛත්තා ච
සමුච්යඡදවියමොක්ඛස්සපච්චයත්තාචපරියායයනවියමොක්ඛාති වුත්තා. 

230. තත්ථ ජාතාති අනන්තයර විපස්සනාවියමොක්යඛපි සති ඉමිස්සා
කථාය මග්ගවියමොක්ඛාධිකාරත්තා තස්මිං මග්ගවියමොක්යඛ ජාතාති වුත්තං

යහොති. අනවජ්ජකුසලාති රාගාදිවජ්ජවිරහිතා කුස ා. විච්යඡදං කත්වා වා 

පායඨො. යබොධිපක්ඛිො ධම්මාති ‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා, චත්තායරො

සම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බ ානි, සත්ත

යබොජ්ඣඞ්ගා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො’’ති (ම.නි. 3.35, 43; චූළනි.

යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදස 22; මි. ප. 5.4.1) වුත්තා සත්තතිංස 

යබොධිපක්ඛියධම්මා. ඉදං මුඛන්ති ඉදං වුත්තප්පකාරං ධම්මජාතං
ආරම්මණයතො නිබ්බානපයවසාය මුඛත්තා මුඛං නාමාති වුත්තං යහොති. 

යතසං ධම්මානන්ති යතසං යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං. ඉදං

වියමොක්ඛමුඛන්ති නිබ්බානං 
වික්ඛම්භනතදඞ්ගසමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණවියමොක්යඛසු 

නිස්සරණවියමොක්යඛොව, ‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මාසඞ්ඛතා වා අසඞ්ඛතා

වා, විරායගොයතසංධම්මානංඅග්ගමක්ඛායතී’’ති (ඉතිවු.90; අ.නි.4.34) 
වුත්තත්තා උත්තමට්යඨන මුඛඤ්චාති වියමොක්ඛමුඛං. වියමොක්ඛඤ්ච තං
මුඛඤ්ච වියමොක්ඛමුඛන්ති කම්මධාරයසමාසවයසන අයයමව අත්යථො

වුත්යතො. වියමොක්ඛඤ්චාති එත්ථ ලිඞ්ගවිපල් ායසො කයතො. තීණි



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

111 
පටුන 

අකුසලමූලානීති ය ොභයදොසයමොහා. තීණි දුච්චරිතානීති

කායවචීමයනොදුච්චරිතානි. සබ්යබපි අකුසලා ධම්මාති අකුස මූය හි
සම්පයුත්තා දුච්චරියතහි සම්පයුත්තා ච අසම්පයුත්තා ච
යසවිතබ්බයදොමනස්සාදීනි ඨයපත්වා සබ්යබපි අකුස ා ධම්මා. 

කුසලමූලසුචරිතානි වුත්තපටිපක්යඛන යවදිතබ්බානි. සබ්යබපි කුසලා

ධම්මාති වුත්තනයයයනව සම්පයුත්තා අසම්පයුත්තා ච වියමොක්ඛස්ස
උපනිස්සයභූතා සබ්යබපි කුස ා ධම්මා. විවට්ටකථා යහට්ඨා වුත්තා. 

වියමොක්ඛවිවට්ටසම්බන්යධනපයනත්ථයසසවිවට්ටාපිවුත්තා. ආයසවනාති

ආදියතො යසවනා. භාවනාති තස්යසව වඩ්ඪනා. බහුලීකම්මන්ති තස්යසව
වසිප්පත්තියා පුනප්පුනං කරණං. මග්ගස්ස පන එකක්ඛයණයයව

කිච්චසාධනවයසන ආයසවනාදීනි යවදිතබ්බානි. පටිලායභො වා විපායකො

වාතිආදීනියහට්ඨා වුත්තත්ථායනවාති. 

වියමොක්ඛනිද්යදසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සද්ධම්මප්පකාසිනියාපටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථාය 

වියමොක්ඛකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ගතිකථා 
ගතිකථාවණ්ණනා 

231. ඉදානි තස්සා වියමොක්ඛුප්පත්තියා යහතුභූතං යහතුසම්පත්තිං
දස්යසන්යතන කථිතාය ගතිකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. 

දුයහතුකපටිසන්ධිකස්සාපිහි‘‘නත්ථිඣානංඅපඤ්ඤස්සා’’ති(ධ.ප.372) 

වචනයතො ඣානම්පි න උප්පජ්ජති, කිං පන වියමොක්යඛො. තත්ථ 

ගතිසම්පත්තිොති නිරයතිරච්ඡානයයොනියපත්තිවිසයමනුස්සයදවසඞ්ඛාතාසු
පඤ්චසු ගතීසු මනුස්සයදවසඞ්ඛාතාය ගතිසම්පත්තියා. එයතන පුරිමා

තිස්යසොගතිවිපත්තියයො පටික්ඛිපති.ගතියාසම්පත්තිගතිසම්පත්ති, සුගතීති

වුත්තං යහොති. ගතීති ච සයහොකාසා ඛන්ධා. පඤ්චසු ච ගතීසු

යපත්තිවිසයග්ගහයණයනව අසුරකායයොපි ගහියතො. යදවාති ඡ
කාමාවචරයදවා බ්රහ්මායනො ච. යදවග්ගහයණන අසුරාපි සඞ්ගහිතා. 

ඤාණසම්පයුත්යතති ඤාණසම්පයුත්තපටිසන්ධික්ඛයණ. ඛයණොපි හි
ඤාණසම්පයුත්තයයොයගන යතයනව යවොහායරන වුත්යතොති යවදිතබ්යබො. 

කතිනං යහතූනන්ති අය ොභායදොසායමොහයහතූසු කතිනං යහතූනං. 

උපපත්තීතිඋපපජ්ජනං, නිබ්බත්තීති අත්යථො. 

යස්මා පන සුද්දකු ජාතාපි තියහතුකා යහොන්ති, තස්මා යත සන්ධාය 
පඨමපුච්ඡා. යස්මා ච යයභුයයයන මහාපුඤ්ඤා තීසු මහාසා කුය සු

ජායන්ති, තස්මා යතසංතිණ්ණංකු ානංවයසනතිස්යසොපුච්ඡා.පායඨොපන

සඞ්ඛිත්යතො. මහතී සා ා එයතසන්ති මහාසා ා, මහාඝරා මහාවිභවාති
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අත්යථො.අථවාමහාසායරොඑයතසන්තිමහාසාරාති වත්තබ්යබර-කාරස්ස

 -කාරංකත්වා ‘‘මහාසා ා’’තිවුත්තං.ඛත්තියාමහාසා ා, ඛත්තියයසුවා

මහාසා ාති ඛත්තිෙමහාසාලා. යසයසසුපි එයසව නයයො. තත්ථ යස්ස

ඛත්තියස්ස යගයහ පච්ඡිමන්යතන යකොටිසතං ධනං නිධානගතං යහොති, 

කහාපණානඤ්ච වීසති අම්බණානි දිවසං ව ඤ්යජ නික්ඛමන්ති, අයං 

ඛත්තිෙමහාසායලො නාම. යස්ස බ්රාහ්මණස්ස යගයහ පච්ඡිමන්යතන 

අසීතියකොටිධනංනිධානගතංයහොති, කහාපණානඤ්චදසඅම්බණානිදිවසං

ව ඤ්යජ නික්ඛමන්ති, අයං බ්රාහ්මණමහාසායලො නාම. යස්ස ගහපතිස්ස

යගයහ පච්ඡිමන්යතන චත්තාලීසයකොටිධනං නිධානගතං යහොති, 

කහාපණානඤ්ච පඤ්ච අම්බණානි දිවසං ව ඤ්යජ නික්ඛමන්ති, අයං 

ගහපතිමහාසායලො නාම. 

රූපාවචරානං අරූපාවචරානඤ්ච එකන්තතියහතුකත්තා

‘‘ඤාණසම්පයුත්යත’’තිනවුත්තං, මනුස්යසසුපන දුයහතුකායහතුකානඤ්ච

සබ්භාවයතො, කාමාවචයරසුයදයවසුදුයහතුකානඤ්චසබ්භාවයතොයසයසසු 

‘‘ඤාණසම්පයුත්යත’’ති වුත්තං. එත්ථ ච කාමාවචරයදවා

පඤ්චකාමගුණරතියා කීළන්ති, සරීරජුතියා ච යජොතන්තීති යදවා, 

රූපාවචරබ්රහ්මායනොඣානරතියාකීළන්ති, සරීරජුතියාච යජොතන්තීතියදවා, 

අරූපාවචරබ්රහ්මායනො ඣානරතියා කීළන්ති, ඤාණජුතියා ච යජොතන්තීති 

යදවා. 

232. කුසලකම්මස්ස ජවනක්ඛයණති අතීතජාතියා ඉධ
තියහතුකපටිසන්ධිජනකස්ස තියහතුකකාමාවචරකුස කම්මස්ස ච

ජවනවීථියං පුනප්පුනං උප්පත්තිවයසන සත්තවාරං ජවනක්ඛයණ, 

පවත්තනකාය ති අත්යථො. තයෙො යහතූ කුසලාති අය ොයභො කුස යහතු

අයදොයසොකුස යහතුඅයමොයහොකුස යහතු. තස්මිංඛයණ ජාතයචතනාොති

තස්මිං වුත්තක්ඛයණයයව ජාතාය කුස යචතනාය. සහජාතපච්චො

යහොන්තීති උප්පජ්ජමානා ච සහඋප්පාදනභායවන උපකාරකා යහොන්ති. 

යතනවුච්චතීතියතනසහජාතපච්චයභායවයනවවුච්චති. කුසලමූලපච්චොපි

සඞ්ඛාරාති එකචිත්තක්ඛණිකපච්චයාකාරනයයන වුත්තං. ‘‘සඞ්ඛාරා’’ති ච
බහුවචයනන තත්ථ සඞ්ඛාරක්ඛන්ධසඞ්ගහිතා සබ්යබ යචතසිකා ගහිතාති
යවදිතබ්බං.අපිසද්යදනසඞ්ඛාරපච්චයාපිකුස මූ ානීතිපිවුත්තංයහොති. 

නිකන්තික්ඛයණතිඅත්තයනොවිපාකංදාතුං පච්චුපට්ඨිතකම්යමවාතථා
පච්චුපට්ඨිතකම්යමන උපට්ඨාපියත කම්මනිමිත්යත වා ගතිනිමිත්යත වා

උප්පජ්ජමානානං නිකන්තික්ඛයණ. නිකන්තීති නිකාමනා පත්ථනා.
ආසන්නමරණස්ස හි යමොයහන ආකු චිත්තත්තා අවීචිජා ායපි නිකන්ති

උප්පජ්ජති, කිං පන යසයසසු නිමිත්යතසු. ද්යව යහතූති ය ොයභො
අකුස යහතු යමොයහො අකුස යහතු. භවනිකන්ති පන පටිසන්ධිඅනන්තරං
පවත්තභවඞ්ගවීථියතො වුට්ඨිතමත්තස්යසව අත්තයනො ඛන්ධසන්තානං 
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ආරබ්භ සබ්යබසම්පිඋප්පජ්ජති. ‘‘යස්ස වා පන යත්ථ අකුස ා ධම්මාන 

උප්පජ්ජිත්ථ, තස්ස තත්ථ කුස ා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථාති ආමන්තා’’ති

එවමාදි ඉදයමව සන්ධාය වුත්තං. තස්මිං ඛයණ ජාතයචතනාොති 
අකුස යචතනාය. 

පටිසන්ධික්ඛයණති යතන කම්යමන ගහිතපටිසන්ධික්ඛයණ. තයෙො

යහතූති අය ොයභො අබයාකතයහතු අයදොයසො අබයාකතයහතු අයමොයහො

අබයාකතයහතු. තස්මිං ඛයණ ජාතයචතනාොති විපාකාබයාකතයචතනාය. 

නාමරූපපච්චොපි විඤ්ඤාණන්ති එත්ථ තස්මිං පටිසන්ධික්ඛයණ තයයො

විපාකයහතූ යසසයචතසිකා ච නාමං, හදයවත්ථු රූපං. තයතො 

නාමරූපපච්චයයතොපි පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං පවත්තති. විඤ්ඤාණපච්චොපි

නාමරූපන්ති එත්ථාපි නාමං වුත්තප්පකාරයමව, රූපං පන ඉධ
සයහතුකමනුස්සපටිසන්ධියාඅධිප්යපතත්තාගබ්භයසයයකානංවත්ථුදසකං 

කායදසකං භාවදසකන්ති සමතිංස රූපානි, සංයසදජානං ඔපපාතිකානඤ්ච 

පරිපුණ්ණායතනානංචක්ඛුදසකංයසොතදසකංඝානදසකංජිව්හාදසකඤ්චාති
සමසත්තති රූපානි. තං වුත්තප්පකාරං නාමරූපං පටිසන්ධික්ඛයණ
පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණපච්චයාපවත්තති. 

පඤ්චක්ඛන්ධාති එත්ථ පටිසන්ධිචිත්යතන පටිසන්ධික්ඛයණ

 බ්භමානානි රූපානි රූපක්ඛන්යධො, සහජාතා යවදනා යවදනාක්ඛන්යධො, 

සඤ්ඤා සඤ්ඤාක්ඛන්යධො, යසසයචතසිකා සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො, 

පටිසන්ධිචිත්තං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො. සහජාතපච්චො යහොන්තීති

චත්තායරො අරූපියනො ඛන්ධා අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාතපච්චයා යහොන්ති, 

රූපක්ඛන්යධචත්තායරොමහාභූතාඅඤ්ඤමඤ්ඤංසහජාතපච්චයා යහොන්ති, 

අරූපියනොඛන්ධාචහදයරූපඤ්චඅඤ්ඤමඤ්ඤංසහජාතපච්චයායහොන්ති, 

මහාභූතාපි උපාදාරූපානං සහජාතපච්චයා යහොන්ති. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චො 

යහොන්තීති අඤ්ඤමඤ්ඤං උප්පාදනුපත්ථම්භනභායවන උපකාරකා

යහොන්ති, චත්තායරො අරූපියනො ඛන්ධා ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති, 

චත්තායරො මහාභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති. නිස්සෙපච්චො

යහොන්තීති අධිට්ඨානාකායරන නිස්සයාකායරන ච උපකාරකා යහොන්ති, 
චත්තායරො අරූපියනො ඛන්ධා ච අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සයපච්චයා යහොන්තීති

සහජාතා විය විත්ථායරතබ්බා. විප්පයුත්තපච්චො යහොන්තීති

එකවත්ථුකාදිභාවානුපගමයනන විප්පයුත්තභායවන උපකාරකා යහොන්ති, 

අරූපියනො ඛන්ධා පටිසන්ධිරූපානං විප්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති, හදයරූපං

අරූපීනංඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චයයොයහොති. ‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා’’තියහත්ථ
එවංයථා ාභවයසනවුත්තං. 

චත්තායරො මහාභූතාතිඑත්ථතයයො පච්චයා පඨමංවුත්තායයව. තයෙො

ජීවිතසඞ්ඛාරාති ආයු ච උස්මා ච විඤ්ඤාණඤ්ච. ආයූති රූපජීවිතින්ද්රියං 

අරූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච. උස්මාති යතයජොධාතු. විඤ්ඤාණන්ති



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 
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පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං. එතානි හි උපරූපරි ජීවිතසඞ්ඛාරං සඞ්ඛයරොන්ති

පවත්යතන්තීතිජීවිතසඞ්ඛාරා. සහජාතපච්චොයහොන්තීතිඅරූපජීවිතින්ද්රියං 
පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණඤ්ච සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානඤ්ච හදයරූපස්ස ච 

අඤ්ඤමඤ්ඤසහජාතපච්චයා යහොන්ති, යතයජොධාතු තිණ්ණං මහාභූතානං 

අඤ්ඤමඤ්ඤසහජාතපච්චයයො යහොති, උපාදාරූපානං සහජාතපච්චයයොව, 
රූපජීවිතින්ද්රියං සහජාතරූපානං පරියායයන සහජාතපච්චයයො යහොතීති

යවදිතබ්බං. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චො යහොන්ති, නිස්සෙපච්චො යහොන්තීති
ද්වයං අරූපජීවිතින්ද්රියං පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණඤ්ච සම්පයුත්තඛන්ධානං
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා යහොන්ති. අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයපච්චයා යහොන්තීති

වුත්තනයයයනව යයොයජත්වා යවදිතබ්බං. විප්පයුත්තපච්චො යහොන්තීති
අරූපජීවිතින්ද්රියං පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණඤ්ච පටිසන්ධිරූපානං
විප්පයුත්තපච්චයා යහොන්ති. රූපජීවිතින්ද්රියං පන
අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිප්පයුත්තපච්චයත්යත න යුජ්ජති. තස්මා ‘‘තයයො
ජීවිතසඞ්ඛාරා’’ති යථා ාභවයසන වුත්තං. නාමඤ්ච රූපඤ්ච

වුත්තනයයයනව චතුපච්චයත්යත යයොයජතබ්බං. චුද්දස ධම්මාති

පඤ්චක්ඛන්ධා, චත්තායරො මහාභූතා, තයයො ජීවිතසඞ්ඛාරා, නාමඤ්ච
රූපඤ්චාති එවං ගණනාවයසන චුද්දස ධම්මා. යතසඤ්ච උපරි

අඤ්යඤසඤ්චසහජාතාදිපච්චයභායවොවුත්තනයයොඑව. සම්පයුත්තපච්චො

යහොන්තීති පුන එකවත්ථුකඑකාරම්මණඑකුප්පාදඑකනියරොධසඞ්ඛායතන
සම්පයුත්තභායවනඋපකාරකා යහොන්ති. 

පඤ්චින්ද්රිොනීති සද්ධින්ද්රියාදීනි. නාමඤ්චාති ඉධ යවදනාදයයො තයයො

ඛන්ධා. විඤ්ඤාණඤ්චාති පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං. පුන චුද්දස ධම්මාති

චත්තායරොඛන්ධා, පඤ්චින්ද්රියානි, තයයොයහතූ, නාමඤ්චවිඤ්ඤාණඤ්චාති

එවංගණනාවයසනචුද්දසධම්මා. අට්ඨවීසති ධම්මාතිපුරිමාචචුද්දස, ඉයම
ච චුද්දසාති අට්ඨවීසති. ඉධ රූපස්සාපි පවිට්ඨත්තා සම්පයුත්තපච්චයං
අපයනත්වාවිප්පයුත්තපච්චයයොවුත්යතො. 

එවං පටිසන්ධික්ඛයණ විජ්ජමානස්ස තස්ස තස්ස පච්චයුප්පන්නස්ස
ධම්මස්ස තං තං පච්චයයභදං දස්යසත්වා පඨමං නිද්දිට්යඨ යහතූ

නිගයමත්වා දස්යසන්යතො ඉයමසං අට්ඨන්නං යහතූනං පච්චො උපපත්ති

යහොතීති ආහ. කම්මායූහනක්ඛයණ තයයො කුස යහතූ, නිකන්තික්ඛයණ

ද්යව අකුස යහතූ, පටිසන්ධික්ඛයණ තයයො අබයාකතයහතූති එවං අට්ඨ

යහතූ.තත්ථතයයො කුස යහතූ, ද්යවඅකුස යහතූචඉධපටිසන්ධික්ඛයණ
පවත්තියා උපනිස්සයපච්චයා යහොන්ති. තයයො අබයාකතයහතූ යථායයොගං
යහතුපච්චයසහජාතපච්චයවයසන පච්චයා යහොන්ති. යසසවායරසුපි එයසව
නයයො. 
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අරූපාවචරානං පන රූපාභාවා නාමපච්චොපි විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චොපිනාමන්තිවුත්තං.රූපමිස්සකචුද්දසයකොපිච පරිහීයනො.
තස්සපරිහීනත්තා‘‘අට්ඨවීසතිධම්මා’’තිවායරොචන බ්භති. 

233. ඉදානි වියමොක්ඛස්ස පච්චයභූතං තියහතුකපටිසන්ධිං දස්යසත්වා
යතයනව සම්බන්යධන දුයහතුකපටිසන්ධිවියසසඤ්ච දස්යසතුකායමො 

ගතිසම්පත්තිො ඤාණවිප්පයුත්යතතිආදිමාහ. කුසලකම්මස්ස

ජවනක්ඛයණති අතීතජාතියා ඉධ පටිසන්ධිජනකස්ස 

දුයහතුකකුස කම්මස්ස වුත්තනයයයනව ජවනක්ඛයණ. ද්යව යහතූති 
ඤාණවිප්පයුත්තත්තා අය ොයභො කුස යහතු අයදොයසො කුස යහතු. ද්යව
අබයාකතයහතූපි අය ොභායදොසායයව. 

චත්තාරි ඉන්ද්රිොනීති පඤ්ඤන්ද්රියවජ්ජානි සද්ධින්ද්රියාදීනි චත්තාරි. 

ද්වාදස ධම්මාති පඤ්ඤන්ද්රියස්ස අයමොහයහතුස්ස ච පරිහීනත්තා ද්වාදස.

යතසං ද්වින්නංයයව පරිහීනත්තා ඡබ්බීසති. ඡන්නං යහතූනන්ති ද්වින්නං 

කුස යහතූනං, ද්වින්නං අකුස යහතූනං, ද්වින්නං විපාකයහතූනන්තිඑවං
ඡන්නං යහතූනං.රූපාරූපාවචරාපයනත්ථඑකන්තතියහතුකත්තානගහිතා.
යසසං පඨමවායර වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. ඉමස්මිං වායර
දුයහතුකපටිසන්ධියා දුයහතුකකම්මස්යසව වුත්තත්තා තියහතුකකම්යමන
දුයහතුකපටිසන්ධි න යහොතීති වුත්තං යහොති. තස්මා යං 

ධම්මසඞ්ගහට්ඨකථායං (ධ. ස. අට්ඨ. 498) 

තිපිටකමහාධම්මරක්ඛිතත්යථරවායද ‘‘තියහතුකකම්යමන පටිසන්ධි

තියහතුකාව යහොති, දුයහතුකායහතුකා න යහොති. දුයහතුකකම්යමන 

දුයහතුකායහතුකායහොති, තියහතුකානයහොතී’’තිවුත්තං, තංඉමායපාළියා
සයමති. යං පන තිපිටකචූළනාගත්යථරස්ස ච
යමොරවාපිවාසිමහාදත්තත්යථරස්සචවායදසු‘‘තියහතුකකම්යමන පටිසන්ධි

තියහතුකාපි යහොති දුයහතුකාපි, අයහතුකා න යහොති. දුයහතුකකම්යමන

දුයහතුකාපි යහොතිඅයහතුකාපි, තියහතුකානයහොතී’’තිවුත්තං, තංඉමාය
පාළියා විරුද්ධං විය දිස්සති. ඉමිස්සා කථාය යහතුඅධිකාරත්තා
අයහතුකපටිසන්ධිනවුත්තාති. 

ගතිකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. කම්මකථාවණ්ණනා 
කම්මකථාවණ්ණනා 

234. ඉදානි තස්සායහතුසම්පත්තියාපච්චයභූතංකම්මංදස්යසන්යතන

කථිතාය කම්මකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ අයහොසි කම්මං

අයහොසි කම්මවිපායකොතිආදීසු අතීතභයවසු කතස්ස කම්මස්ස
අතීතභයවසුයයව විපක්කවිපාකං ගයහත්වා ‘‘අයහොසි කම්මං අයහොසි
කම්මවිපායකො’’ති වුත්තං. තස්යසව අතීතස්ස කම්මස්ස



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

116 
පටුන 

දිට්ඨධම්මයවදනීයස්ස උපපජ්ජයවදනීයස්ස ච පච්චයයවකල්ය න
අතීතභයවසුයයව අවිපක්කවිපාකඤ්ච අතීයතයයව පරිනිබ්බුතස්ස ච 

දිට්ඨධම්මයවදනීයඋපපජ්ජයවදනීයඅපරපරියායයවදනීයස්ස කම්මස්ස

අවිපක්කවිපාකඤ්ච ගයහත්වා අයහොසි කම්මං නායහොසි කම්මවිපායකොති
වුත්තං. අතීතස්යසව කම්මස්ස අවිපක්කවිපාකස්ස පච්චුප්පන්නභයව

පච්චයසම්පත්තියා විපච්චමානං විපාකං ගයහත්වා අයහොසි කම්මං අත්ථි 

කම්මවිපායකොතිවුත්තං. අතීතස්යසවකම්මස්ස අතික්කන්තවිපාකකා ස්ස
ච පච්චුප්පන්නභයවපරිනිබ්බායන්තස්සචඅවිපච්චමානං විපාකං ගයහත්වා 

අයහොසි කම්මං නත්ථි කම්මවිපායකොති වුත්තං. අතීතස්යසව කම්මස්ස
විපාකාරහස්ස අවිපක්කවිපාකස්ස අනාගයත භයව පච්චයසම්පත්තියා

විපච්චිතබ්බං විපාකං ගයහත්වා අයහොසිකම්මං භවිස්සති කම්මවිපායකොති
වුත්තං. අතීතස්යසවකම්මස්ස අතික්කන්තවිපාකකා ස්ස ච අනාගතභයව

පරිනිබ්බායිතබ්බස්සචඅවිපච්චිතබ්බං විපාකංගයහත්වා අයහොසිකම්මංන

භවිස්සති කම්මවිපායකොති වුත්තං. එවං අතීතකම්මං
අතීතපච්චුප්පන්නානාගතවිපාකාවිපාකවයසනඡධාදස්සිතං. 

පච්චුප්පන්නභයව කතස්ස දිට්ඨධම්මයවදනීයස්ස කම්මස්ස ඉයධව 

විපච්චමානංවිපාකංගයහත්වා අත්ථිකම්මංඅත්ථි කම්මවිපායකොතිවුත්තං.
තස්යසව පච්චුප්පන්නස්ස කම්මස්ස පච්චයයවකල්ය න ඉධ
අවිපච්චමානඤ්චදිට්යඨවධම්යමපරිනිබ්බායන්තස්සඉධ අවිපච්චමානඤ්ච

විපාකං ගයහත්වා අත්ථි කම්මං නත්ථි කම්මවිපායකොති වුත්තං.
පච්චුප්පන්නස්යසව කම්මස්ස උපපජ්ජයවදනීයස්ස ච 
අපරපරියායයවදනීයස්ස ච අනාගතභයව විපච්චිතබ්බං විපාකං ගයහත්වා 

අත්ථි කම්මං භවිස්සති කම්මවිපායකොති වුත්තං. පච්චුප්පන්නස්යසව
කම්මස්ස උපපජ්ජයවදනීයස්ස පච්චයයවකල්ය න අනාගතභයව 

අවිපච්චිතබ්බඤ්ච අනාගතභයව පරිනිබ්බායිතබ්බස්ස 

අපරපරියායයවදනීයස්ස අවිපච්චිතබ්බඤ්ච විපාකං ගයහත්වා අත්ථි කම්මං

න භවිස්සති කම්මවිපායකොති වුත්තං. එවං පච්චුප්පන්නකම්මං 
පච්චුප්පන්නානාගතවිපාකාවිපාකවයසනචතුධාදස්සිතං. 

අනාගතභයවකාතබ්බස්සකම්මස්සඅනාගතභයවවිපච්චිතබ්බංවිපාකං 

ගයහත්වා භවිස්සති කම්මං භවිස්සති කම්මවිපායකොති වුත්තං. තස්යසව
අනාගතස්ස කම්මස්සපච්චයයවකල්ය න අවිපච්චිතබ්බඤ්චඅනාගතභයව

පරිනිබ්බායිතබ්බස්ස අවිපච්චිතබ්බඤ්ච විපාකං ගයහත්වා භවිස්සතිකම්මං

න භවිස්සති කම්මවිපායකොති වුත්තං. එවං අනාගතකම්මං
අනාගතවිපාකාවිපාකවයසන ද්විධා දස්සිතං. තං සබ්බං එකයතො කත්වා
ද්වාදසවියධනකම්මංදස්සිතංයහොති. 

ඉමස්මිං ඨායන ඨත්වා තීණි කම්මචතුක්කානි ආහරිත්වා වුච්චන්ති –
යතසුහිවුත්යතසුඅයමත්යථොපාකටතයරොභවිස්සතීති.චතුබ්බිධඤ්හි කම්මං
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දිට්ඨධම්මයවදනීයං උපපජ්ජයවදනීයං අපරපරියායයවදනීයං
අයහොසිකම්මන්ති. යතසු එකජවනවීථියං සත්තසු චිත්යතසු කුස ා වා

අකුස ා වා පඨමජවනයචතනා දිට්ඨධම්මයවදනීෙකම්මං නාම. තං
ඉමස්මිංයයවඅත්තභායවවිපාකං යදති.තථාඅසක්යකොන්තංපන‘‘අයහොසි

කම්මං නායහොසි කම්මවිපායකො, න භවිස්සති කම්මවිපායකො, නත්ථි

කම්මවිපායකො’’ති ඉමස්ස තිකස්ස වයසන අයහොසිකම්මං නාම යහොති.

අත්ථසාධිකා පන සත්තමජවනයචතනා උපපජ්ජයවදනීෙකම්මං නාම. තං
අනන්තයර අත්තභායවවිපාකංයදති.තථාඅසක්යකොන්තංවුත්තනයයයනව
අයහොසිකම්මං නාම යහොති. උභින්නං අන්තයර පන පඤ්චජවනයචතනා

අපරපරියායයවදනීයකම්මං නාම. තං අනාගයත යදා ඔකාසං  භති, තදා
විපාකංයදති.සතිසංසාරප්පවත්තියාඅයහොසිකම්මංනාමනයහොති. 

අපරම්පිචතුබ්බිධංකම්මංයග්ගරුකංයබ්බහු ංයදාසන්නං කටත්තාවා

පනකම්මන්ති. තත්ථකුස ං වා යහොතු අකුස ං වා, ගරුකාගරුයකසුයං

ගරුකං මාතුඝාතාදිකම්මං වා මහග්ගතකම්මං වා, තයදව පඨමං විපච්චති.

තථා බහු ාබහුය සුපි යං බහු ං යහොති සුසී යං වා දුස්සී යං වා, තයදව
පඨමං විපච්චති. යදාසන්නං නාම මරණකාය  අනුස්සරිතකම්මං වා

කතකම්මං වා. යඤ්හි ආසන්නමරයණ අනුස්සරිතුං සක්යකොති කාතුං වා, 
යතයනව උපපජ්ජති. එයතහි පන තීහි මුත්තං පුනප්පුනං  ද්ධායසවනං
කටත්තා වා පන කම්මං නාම යහොති. යතසං අභායව තං පටිසන්ධිං
ආකඩ්ඪති. 

අපරං වා චතුබ්බිධං කම්මං ජනකං උපත්ථම්භකං උපපීළකං

උපඝාතකන්ති. තත්ථ ජනකං නාම කුස ම්පි යහොති අකුස ම්පි. තං

පටිසන්ධියං පවත්යතපි රූපාරූපවිපාකං ජයනති. උපත්ථම්භකං පන

ජයනතුංන සක්යකොති, අඤ්යඤනකම්යමනදින්නායපටිසන්ධියාජනියත

විපායක උප්පජ්ජනකසුඛදුක්ඛං උපත්ථම්යභති, අද්ධානං පවත්යතති. 

උපපීළකං අඤ්යඤන කම්යමන දින්නාය පටිසන්ධියා ජනියත විපායක 

උප්පජ්ජනකසුඛදුක්ඛං පීයළති බාධති, අද්ධානං පවත්තිතුං න යදති. 

උපඝාතකං පන කුස ම්පි අකුස ම්පි සමානං අඤ්ඤං දුබ්බ කම්මං 
ඝායතත්වා තස්ස විපාකං පටිබාහිත්වා අත්තයනො විපාකස්ස ඔකාසං
කයරොති. එවං පන කම්යමනකයත ඔකායස තං විපාකං උප්පන්නං නාම
වුච්චති. 

ඉති ඉයමසං ද්වාදසන්නං කම්මානං කම්මන්තරඤ්ච විපාකන්තරඤ්ච 
බුද්ධානං කම්මවිපාකඤාණස්යසව යාථාවසරසයතො පාකටං යහොති
අසාධාරණං සාවයකහි. විපස්සයකන පන කම්මන්තරං විපාකන්තරඤ්ච
එකයදසයතො ජානිතබ්බං. තස්මා අයං මුඛමත්තදස්සයනන කම්මවියසයසො
පකාසියතොති. 
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235. එවං සුද්ධිකකම්මවයසන පඨමවාරං වත්වා තයදව කම්මං ද්විධා
විභජිත්වා කුස ාකුස ාදියුග වයසන දසහි පරියායයහි අපයර දස වාරා

වුත්තා. තත්ථ ආයරොගයට්යඨන කුසලං, අනායරොගයට්යඨන අකුසලං, ඉදං 

දුකං ජාතිවයසන වුත්තං. අකුස යමව රාගාදියදොසසංයයොයගන සාවජ්ජං, 

කුස ං තදභායවන අනවජ්ජං. අකුස ං අපරිසුද්ධත්තා, 

කණ්හාභිජාතියහතුත්තා වා කණ්හං, කුස ං පරිසුද්ධත්තා, 

සුක්කාභිජාතියහතුත්තාවා සුක්කං. කුස ං සුඛවුද්ධිමත්තා සුඛුද්රෙං, අකුස ං

දුක්ඛවුද්ධිමත්තා දුක්ඛුද්රෙං. කුස ං සුඛඵ වත්තා සුඛවිපාකං, අකුස ං

දුක්ඛඵ වත්තා දුක්ඛවිපාකන්තිඑවයමයතසංනානාකායරොයවදිතබ්යබොති. 

කම්මකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. විපල් ාසකථා 
විපල් ාසකථාවණ්ණනා 

236. ඉදානි තස්ස කම්මස්ස පච්චයභූයත විපල් ායස දස්යසන්යතන
කථිතාය සුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය විපල් ාසකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා.

සුත්තන්යත තාව සඤ්ඤාවිපල්ලාසාති සඤ්ඤාය විපල් ත්ථභාවා

විපරීතභාවා, විපරීතසඤ්ඤාති අත්යථො. යසසද්වයයසුපි එයසව නයයො.
චිත්තකිච්චස්ස දුබ්බ ට්ඨායන දිට්ඨිවිරහිතාය අකුස සඤ්ඤාය

සකකිච්චස්ස බ වකාය  සඤ්ඤාවිපල්ලායසො. දිට්ඨිවිරහිතස්යසව

අකුස චිත්තස්ස සකකිච්චස්ස බ වකාය  චිත්තවිපල්ලායසො. 

දිට්ඨිසම්පයුත්යත චිත්යත දිට්ඨිවිපල්ලායසො. තස්මා සබ්බදුබ්බය ො

සඤ්ඤාවිපල් ායසො, තයතො බ වතයරොචිත්තවිපල් ායසො, සබ්බබ වතයරො
දිට්ඨිවිපල් ායසො. අජාතබුද්ධිදාරකස්ස කහාපණදස්සනං විය හි සඤ්ඤා
ආරම්මණස්ස උපට්ඨානාකාරමත්තග්ගහණයතො. ගාමිකපුරිසස්ස 
කහාපණදස්සනං විය චිත්තං  ක්ඛණපටියවධස්සාපි සම්පාපනයතො.
කම්මාරස්ස මහාසණ්ඩායසන අයයොගහණං විය දිට්ඨි අභිනිවිස්ස

පරාමසනයතො. අනිච්යච නිච්චන්ති සඤ්ඤාවිපල්ලායසොති අනිච්යච
වත්ථුස්මිං ‘‘නිච්චං ඉද’’න්ති එවං ගයහත්වා උප්පජ්ජනකසඤ්ඤා

සඤ්ඤාවිපල් ායසො. ඉමිනානයයනසබ්බපයදසුඅත්යථො යවදිතබ්යබො. න

සඤ්ඤාවිපල්ලායසො න චිත්තවිපල්ලායසො න දිට්ඨිවිපල්ලායසොති චතූසු
වත්ථූසුද්වාදසන්නංවිපල් ාසග්ගාහානංඅභාවා යාථාවග්ගහණංවුත්තං. 

ගාථාසු අනත්තනි ච අත්තාති අනත්තනි අත්තාති එවංසඤ්ඤයනොති

අත්යථො. මිච්ඡාදිට්ඨිහතාති න යකව ං සඤ්ඤයනොව, සඤ්ඤාය විය

උප්පජ්ජමානාය මිච්ඡාදිට්ඨියාපි හතා. ඛිත්තචිත්තාති සඤ්ඤාදිට්ඨීහි විය 
උප්පජ්ජමායනන ඛිත්යතන විබ්භන්යතන චිත්යතන සමන්නාගතා. 

විසඤ්ඤියනොති යදසනාමත්තයමතං, විපරීතසඤ්ඤාචිත්තදිට්ඨියනොති 

අත්යථො. අථ වා සඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමත්තා දිට්ඨියා පඨමං චතූහි පයදහි
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සඤ්ඤාවිපල් ායසො වුත්යතො, තයතො මිච්ඡාදිට්ඨිහතාති දිට්ඨිවිපල් ායසො, 

ඛිත්තචිත්තාති චිත්තවිපල් ායසො. විසඤ්ඤියනොති තීහි විපල් ාසග්ගායහහි

පකතිසඤ්ඤාවිරහිතා යමොහං ගතා ‘‘මුච්ඡියතො විසයවයගන, විසඤ්ඤී

සමපජ්ජථා’’තිඑත්ථ (ජා.2.22.328) විය. යතයෙොගයුත්තාමාරස්සාතියත

ජනා සත්තා මාරස්ස යයොයගයුත්තානාම යහොන්ති. අයෙොගක්යඛමියනොති

චතූහි යයොයගහි ඊතීහි යඛමං නිබ්බානං අප්පත්තා. සත්තා ගච්ඡන්ති

සංසාරන්ති යතයයව පුග්ග ා සංසාරං සංසරන්ති. කස්මා? 

ජාතිමරණගාමියනො හි යත, තස්මා සංසරන්තීති අත්යථො. බුද්ධාති
චතුසච්චබුද්ධා සබ්බඤ්ඤුයනො. කා ත්තයසාධාරණවයසන බහුවචනං. 

යලොකස්මින්ති ඔකාසය ොයක. පභඞ්කරාතිය ොකස්සපඤ්ඤාය ොකංකරා. 

ඉමං ධම්මං පකායසන්තීති විපල් ාසප්පහානං ධම්මං යජොයතන්ති. 

දුක්ඛූපසමගාමිනන්තිදුක්ඛවූපසමංනිබ්බානංගච්ඡන්තං. යතසංසුත්වානාති

යතසං බුද්ධානං ධම්මං සුත්වාන. සප්පඤ්ඤාති භබ්බභූතා පඤ්ඤවන්යතො. 

සචිත්තං පච්චලද්ධූතිවිපල් ාසවජ්ජිතංසකචිත්තංපටි භිත්වා.පටිඅ ද්ධූති 

පදච්යඡයදො. අථ වා පටි භිංසු පටිඅ ද්ධුන්ති පදච්යඡයදො. අනිච්චයතො

දක්ඛුන්ති අනිච්චවයසයනව අද්දසංසු. අනත්තනි අනත්තාති අනත්තානං
අනත්තාතිඅද්දක්ඛුං.අථවා අනත්තනිවත්ථුස්මිංඅත්තානත්ථීතිඅද්දක්ඛුං. 

සම්මාදිට්ඨිසමාදානාති ගහිතසම්මාදස්සනා. සබ්බං දුක්ඛං උපච්චගුන්ති
සක ංවට්ටදුක්ඛං සමතික්කන්තා. 

පහීනාපහීනපුච්ඡාය දිට්ඨිසම්පන්නස්සාති යසොතාපන්නස්ස. දුක්යඛ 

සුඛන්ති සඤ්ඤා උප්පජ්ජති. චිත්තං උප්පජ්ජතීති යමොහකාලුස්සියස්ස 

අප්පහීනත්තාසඤ්ඤාමත්තංවාචිත්තමත්තංවාඋප්පජ්ජති, අනාගාමිස්සපි 

උප්පජ්ජති, කිං පන යසොතාපන්නස්ස. ඉයම ද්යව අරහයතොයයව පහීනා. 

අසුයභ සුභන්ති සඤ්ඤා උප්පජ්ජති. චිත්තං උප්පජ්ජතීති සකදාගාමිස්සපි

උප්පජ්ජති, කිං පන යසොතාපන්නස්ස. ඉයම ද්යව අනාගාමිස්ස පහීනාති 
අට්ඨකථායංවුත්තං.තස්මාඉදංද්වයංයසොතාපන්නසකදාගාමියනොසන්ධාය
වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. අනාගාමියනො කාමරාගස්ස පහීනත්තා ‘‘අසුයභ
සුභ’’න්ති සඤ්ඤාචිත්තවිපල් ාසානඤ්ච පහානං වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. 

ද්වීසු වත්ථූසූතිආදීහි පයදහි පහීනාපහීයන නිගයමත්වා දස්යසති. තත්ථ 

‘‘අනිච්යච නිච්ච’’න්ති, ‘‘අනත්තනි අත්තා’’ති ඉයමසු ද්වීසු වත්ථූසු ඡ 

විපල් ාසා පහීනා. ‘‘දුක්යඛ සුඛ’’න්ති, ‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති ඉයමසු ද්වීසු 
වත්ථූසු ද්යව දිට්ඨිවිපල් ාසා පහීනා. යකසුචි යපොත්ථයකසු ද්යවති පඨමං

ලිඛිතං, පච්ඡා ඡාති. චතූසු වත්ථූසූති චත්තාරි එකයතො කත්වා වුත්තං. 

අට්ඨාති ද්වීසු ඡ, ද්වීසු ද්යවති අට්ඨ. චත්තායරොති දුක්ඛාසුභවත්ථූසු
එයකකස්මිං ද්යව ද්යව සඤ්ඤාචිත්තවිපල් ාසාති චත්තායරො. යකසුචි
යපොත්ථයකසු‘‘ඡද්වීසූ’’ති වුත්තට්ඨායනසුපිඑවයමවලිඛිතන්ති. 

විපල් ාසකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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237. ඉදානි යතසං තිණ්ණං විපල් ාසානං පහානකරං අරියමග්ගං
දස්යසන්යතන කථිතාය මග්ගකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ 

මග්යගොති යකනට්යඨන මග්යගොති යයො බුද්ධසාසයන මග්යගොති වුච්චති, 

යසො යකනට්යඨන මග්යගො නාම යහොතීති අත්යථො. මිච්ඡාදිට්ඨිො

පහානාොතිආදීසුදසසු පරියායයසුපඨයමොපඨයමොතස්සතස්සමග්ගඞ්ගස්ස

උජුවිපච්චනීකවයසන වුත්යතො. මග්යගො යචව යහතු චාති තස්ස තස්ස

කිච්චස්ස කරණාය පටිපදට්යඨන මග්යගො, සම්පාපකට්යඨන යහතු. යතන
මග්ගස්ස පටිපදට්යඨො සම්පාපකට්යඨො ච වුත්යතො යහොති. ‘‘අයං මග්යගො

අයං පටිපදා’’තිආදීසු (සං. නි. 5.5, 48) හි පටිපදා මග්යගො, ‘‘මග්ගස්ස

නියයානට්යඨො යහතුට්යඨො’’තිආදීසු (පටි.ම. 2.8) සම්පාපයකොයහතු. එවං
ද්වීහි ද්වීහි පයදහි ‘‘මග්යගොති යකනට්යඨන මග්යගො’’ති පුච්ඡාය

විස්සජ්ජනංකතංයහොති. සහජාතානංධම්මානං උපත්ථම්භනාොතිඅත්තනා
සහජාතානං අරූපධම්මානං සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයාදිභායවන

උපත්ථම්භනභාවාය. කියලසානං පරිොදානාොති තංතංමග්ගවජ්ඣානං

වුත්තාවයසසකිය සානංයඛපනාය. පටියවධාදිවියසොධනාොතිඑත්ථයස්මා

‘‘යකොචාදිකුස ානංධම්මානං, සී ඤ්චසුවිසුද්ධංදිට්ඨිචඋජුකා’’ති(සං.

නි.5.369, 381) වචනයතොසී ඤ්ච දිට්ඨිචසච්චපටියවධස්සආදි.යසොච

ආදිමග්ගක්ඛයණ විසුජ්ඣති. තස්මා ‘‘පටියවධාදිවියසොධනායා’’ති වුත්තං. 

චිත්තස්ස අධිට්ඨානාොති සම්පයුත්තචිත්තස්ස සකකිච්යච පතිට්ඨානාය. 

චිත්තස්ස යවොදානාොති චිත්තස්ස පරිසුද්ධභාවාය. වියසසාධිගමාොති

ය ොකියයතොවියසසපටි ාභාය. උත්තරි පටියවධාොතිය ොකියයතොඋත්තරි

පටිවිජ්ඣනත්ථාය. සච්චාභිසමොොති චතුන්නං සච්චානං එකාභිසමයාය 

කිච්චනිප්ඵත්තිවයසනඑකපටියවධාය. නියරොයධපතිට්ඨාපනාොති චිත්තස්ස
වාපුග්ග ස්සවානිබ්බායනපතිට්ඨාපනත්ථාය.සකදාගාමිමග්ගක්ඛණාදීසු 

අට්ඨ මග්ගඞ්ගානි එකයතො කත්වා තංතංමග්ගවජ්ඣකිය සප්පහානං 
වුත්තං. එවං වචයන කාරණං යහට්ඨා වුත්තයමව. යස්මා

උපරූපරිමග්යගනාපි සුට්ඨු ආදිවියසොධනා සුට්ඨු චිත්තයවොදානඤ්ච යහොති, 
තස්මාතානිපිපදානිවුත්තානි. 

දස්සනමග්යගොතිආදීහි යාව පරියයොසානා තස්ස ධම්මස්ස
 ක්ඛණවයසන මග්ගට්යඨො වුත්යතො. තානි සබ්බානිපි පදානි
අභිඤ්යඤයයනිද්යදයස වුත්තත්ථායනව. එවයමත්ථ යථාසම්භවං 

ය ොකියය ොකුත්තයරො මග්යගො නිද්දිට්යඨො. යහතුට්යඨන මග්යගොති ච
අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො නිද්දිට්යඨො. නිප්පරියායමග්ගත්තා චස්ස පුන

‘‘මග්යගො’’ති න වුත්තං. ආධිපයතෙයට්යඨන ඉන්ද්රිොති ආදීනි ච 

ඉන්ද්රියාදීනංඅත්ථවයසනවුත්තානි, නමග්ගට්ඨවයසන. සච්චානීතියචත්ථ

සච්චඤාණානි. සබ්යබපි යත ධම්මා නිබ්බානස්ස පටිපදට්යඨන මග්යගො. 
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අන්යත වුත්තං නිබ්බානං පන සංසාරදුක්ඛාභිභූයතහි 

දුක්ඛනිස්සරණත්ථියකහි සප්පුරියසහි මග්ගීයති ගයවසීයතීති මග්යගොති
වුත්තන්තියවදිතබ්බන්ති. 

මග්ගකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. මණ්ඩයපයයකථා 
මණ්ඩයපයයකථාවණ්ණනා 

238. ඉදානි තස්සමග්ගස්සමණ්ඩයපයයත්තං දස්යසන්යතනකථිතාය
භගවයතො වචයනකයදසපුබ්බඞ්ගමාය මණ්ඩයපයයකථාය

අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ මණ් යපෙයන්තියථා සම්පන්නංනිම්ම ං

විප්පසන්නං සප්පි සප්පිමණ්යඩොති වුච්චති, එවං විප්පසන්නට්යඨන

මණ්යඩො, පාතබ්බට්යඨන යපයයං. යඤ්හි පිවිත්වා අන්තරවීථියං පතිතා

විසඤ්ඤයනොඅත්තයනොසාටකාදීනම්පිඅස්සාමිකා යහොන්ති, තංපසන්නම්පි
න පාතබ්බං. මය්හං පන ඉදං සික්ඛත්තයසඞ්ගහිතං සාසනබ්රහ්මචරියං
සම්පන්නත්තා නිම්ම ත්තා විප්පසන්නත්තා මණ්ඩඤ්ච හිතසුඛාවහත්තා
යපයයඤ්චාති මණ්ඩයපයයන්ති දීයපති. මණ්යඩො යපයයයො එත්ථාති 

මණ්ඩයපයයං.කිංතං? සාසනබ්රහ්මචරිෙං. කස්මා සික්ඛත්තයංබ්රහ්මචරියං

නාම? උත්තමට්යඨනනිබ්බානංබ්රහ්මංනාම, සික්ඛත්තයංනිබ්බානත්ථාය
පවත්තනයතො බ්රහ්මත්ථාය චරියාති බ්රහ්මචරියන්ති වුච්චති.

සාසනබ්රහ්මචරියන්ති තංයයව. සත්ථා සම්මුඛීභූයතොති ඉදයමත්ථ

කාරණවචනං.යස්මා පනසත්ථාසම්මුඛීභූයතො, තස්මාවීරියපයයොගංකත්වා
පිවයථතං මණ්ඩං. බාහිරකඤ්හි යභසජ්ජමණ්ඩං යවජ්ජස්ස අසම්මුඛා
පිවන්තානං පමාණං වා උග්ගමනනිග්ගමනං වා න ජානාමාති ආසඞ්කා
යහොති.යවජ්ජස්සසම්මුඛාපනයවජ්යජොජානිස්සතීතිනිරාසඞ්කා පිවන්ති.
එවයමවං අම්හාකඤ්ච ධම්මස්සාමී සත්ථා සම්මුඛීභූයතොති වීරියං කත්වා 
පිවථාති මණ්ඩපායන සන්නියයොයජති. දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි
යථාරහං අනුසාසතීති සත්ථා. අපිච ‘‘සත්ථා භගවා සත්ථවායහො’’තිආදිනා

(මහානි. 190) නිද්යදසනයයනයපත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො.
සන්දිස්සමායනොමුයඛොභූයතොති සම්මුඛීභූයතො. 

මණ්ඩයපයයනිද්යදයස තිධත්තමණ්ය ොති තිධාභායවො තිධත්තං.

තිධත්යතන මණ්යඩො තිධත්තමණ්යඩො, තිවියධන මණ්යඩොති අත්යථො. 

සත්ථරි සම්මුඛීභූයතති ඉදං සබ්බාකාරපරිපුණ්ණමණ්ඩත්තයදස්සනත්ථං
වුත්තං. පරිනිබ්බුයතපි පන සත්ථරි එකයදයසන මණ්ඩත්තයං

පවත්තතියයව.යතයනවචස්සනිද්යදයස ‘‘සත්ථරිසම්මුඛීභූයත’’තිඅවත්වා 

කතයමොයදසනාමණ්ය ොතිආදි වුත්තන්තියවදිතබ්බං. 
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යදසනාමණ්ය ොති ධම්මයදසනා එව මණ්යඩො. පටිග්ගහමණ්ය ොති 

යදසනාපටිග්ගාහයකො එව මණ්යඩො. බ්රහ්මචරිෙමණ්ය ොති 
මග්ගබ්රහ්මචරියයමවමණ්යඩො. 

ආචික්ඛනාතියදයසතබ්බානංසච්චාදීනං ඉමානිනාමානීතිනාමවයසන

කථනා. යදසනාති දස්සනා. පඤ්ඤාපනාති ජානාපනා, ඤාණමුයඛ ඨපනා

වා.ආසනංඨයපන්යතො හි ‘‘ආසනං පඤ්ඤායපතී’’තිවුච්චති. පට්ඨපනාති

පඤ්ඤාපනා, පවත්තනාති අත්යථො, ඤාණමුයඛ ඨපනා වා. විවරණාති

විවටකරණං, විවරිත්වා දස්සනාති අත්යථො. විභජනාති විභාගකිරියා, 

විභාගයතොදස්සනාති අත්යථො. උත්තානීකම්මන්තිපාකටභාවකරණං.අථවා 

ආචික්ඛනාතියදසනාදීනංඡන්නංපදානංමූ පදං.යදසනාදීනිඡපදානි තස්ස

අත්ථවිවරණත්ථං වුත්තානි. තත්ථ යදසනාති උග්ඝටිතඤ්ඤූනං වයසන
සඞ්යඛපයතොපඨමංඋද්යදසවයසනයදසනා.උග්ඝටිතඤ්ඤූහි සඞ්යඛයපන

වුත්තං පඨමං වුත්තඤ්ච පටිවිජ්ඣන්ති. පඤ්ඤාපනාති විපඤ්චිතඤ්ඤූනං
වයසන යතසං චිත්තයතොසයනන බුද්ධිනිසායනන ච පඨමං සඞ්ඛිත්තස්ස

විත්ථාරයතො නිද්යදසවයසන පඤ්ඤාපනා. පට්ඨපනාති යතසංයයව
නිද්දිට්ඨස්ස නිද්යදසස්ස පටිනිද්යදසවයසන විත්ථාරතරවචයනන

පඤ්ඤාපනා. විවරණාති නිද්දිට්ඨස්සාපි පුනප්පුනං වචයනන විවරණා. 

විභජනාති පුනප්පුනං වුත්තස්සාපි විභාගකරයණන විභජනා. 

උත්තානීකම්මන්ති විවටස්ස විත්ථාරතරවචයනන, විභත්තස්ස ච 

නිදස්සනවචයනනඋත්තානීකරණං.අයංයදසනායනයයානම්පිපටියවධාය

යහොති. යෙවාපනඤ්යඤපි යකචීති පියඞ්කරමාතාදිකා විනිපාතිකා ගහිතා. 

විඤ්ඤාතායරොතිපටියවධවයසනය ොකුත්තරධම්මංවිඤ්ඤාතායරො.එයතහි 

භික්ඛුආදයයො පටියවධවයසන ධම්මයදසනං පටිග්ගණ්හන්තීති පටිග්ගහා. 

අෙයමවාතිආදීනි පඨමඤාණනිද්යදයස වුත්තත්ථානි. අරියමග්යගො

නිබ්බායනන සංසන්දනයතොබ්රහ්මත්ථායචරියාති බ්රහ්මචරිෙන්ති වුච්චති. 

239. ඉදානි අධියමොක්ඛමණ්ය ොතිආදීහි තස්මිං මග්ගක්ඛයණ
විජ්ජමානානි ඉන්ද්රියබ යබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගානි මණ්ඩයපයයවිධායන

යයොයජත්වා දස්යසති. තත්ථ අධියමොක්ඛමණ්ය ොති අධියමොක්ඛසඞ්ඛායතො 

මණ්යඩො. කසයටොති පසාදවිරහියතො ආවිය ො. ඡඩ්ය ත්වාති

සමුච්යඡදවයසන පහාය. සද්ධින්ද්රිෙස්ස අධියමොක්ඛමණ් ං පිවතීති

මණ් යපෙයන්ති සද්ධින්ද්රියයතොඅධියමොක්ඛමණ්ඩස්සඅනඤ්ඤත්යතපිසති

අඤ්ඤංවියකත්වා යවොහාරවයසනවුච්චති, යථාය ොයකනිසදයපොතයකො

නිසදයපොතසරීරස්ස අනඤ්ඤත්යතපි සති නිසදයපොතස්ස සරීරන්ති වුච්චති, 
යථා ච පාළියං ‘‘ඵුසිතත්ත’’න්තිආදීසු ධම්මයතො අනඤ්යඤොපි භායවො

අඤ්යඤො විය වුත්යතො, යථා ච අට්ඨකථායං ‘‘ඵුසන ක්ඛයණො 

ඵස්යසො’’තිආදීසු (ධ. ස. අට්ඨ. 1 ධම්මුද්යදසවාර
ඵස්සපඤ්චමකරාසිවණ්ණනා)ධම්මයතො අනඤ්ඤම්පි ක්ඛණංඅඤ්ඤංවිය



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා මහාවග්යගො 

123 
පටුන 

වුත්තං, එවමිදන්තියවදිතබ්බං. පිවතීතියචත්ථතංසමඞ්ගිපුග්ගය ොති වුත්තං
යහොති. තංසමඞ්ගිපුග්ගය ො තං මණ්ඩං පිවතීති කත්වා යතන පුග්ගය න
යසො මණ්යඩො පාතබ්බයතො මණ්ඩයපයයං නාම යහොතීති වුත්තං යහොති.

‘‘මණ්ඩයපයයයො’’ති ච වත්තබ්යබ ‘‘මණ්ඩයපයය’’න්තිලිඞ්ගවිපල් ායසො
කයතො. යසසානම්පි ඉමිනානයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. අපුබ්යබසු පන 

පරිළායහොති පීණන ක්ඛණාය පීතියා පටිපක්යඛො කිය සසන්තායපො. 

දුට්ඨුල්ලන්ති උපසමපටිපක්යඛො කිය සවයසන ඔළාරිකභායවො

අසන්තභායවො. අප්පටිසඞ්ඛාති පටිසඞ්ඛානපටිපක්යඛො කිය සවයසන
අසමවාහිතභායවො. 

240. පුන අඤ්යඤන පරියායයන මණ්ඩයපයයවිධිං නිද්දිසිතුකායමො 

අත්ථි මණ්ය ොතිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාති තස්මිං සද්ධින්ද්රියය. 

අත්ථරයසොතිආදීසුසද්ධින්ද්රියස්ස අධිමුච්චනංඅත්යථො, සද්ධින්ද්රියංධම්යමො, 

තයදව නානාකිය යසහි විමුත්තත්තා විමුත්ති, තස්ස අත්ථස්ස සම්පත්ති 

අත්ථරයසො. තස්ස ධම්මස්ස සම්පත්ති ධම්මරයසො. තස්සා විමුත්තියා 

සම්පත්ති විමුත්තිරයසො. අථ වා අත්ථපටි ාභරති අත්ථරයසො, 

ධම්මපටි ාභරති ධම්මරයසො, විමුත්තිපටි ාභරති විමුත්තිරයසො. රතීති ච

තංසම්පයුත්තා, තදාරම්මණාවාපීති.ඉමිනානයයන යසසපයදසුපිඅත්යථො
යවදිතබ්යබො. ඉමස්මිං පරියායය මණ්ඩස්ස යපයයං මණ්ඩයපයයන්ති
අත්යථොවුත්යතොයහොති. 

එවං ඉන්ද්රියාදියබොධිපක්ඛියධම්මපටිපාටියා 
ඉන්ද්රියබ යබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගානං වයසනමණ්ඩයපයයං දස්යසත්වා පුන
අන්යත ඨිතං බ්රහ්මචරියමණ්ඩං දස්යසන්යතො මග්ගස්ස පධානත්තා මග්ගං
පුබ්බඞ්ගමං කත්වා උප්පටිපාටිවයසන මග්ගඞ්ගයබොජ්ඣඞ්ගබ ඉන්ද්රියානි

දස්යසසි. ආධිපයතෙයට්යඨන ඉන්ද්රිො මණ්ය ොතිආදයයො යථායයොගං 
ය ොකියය ොකුත්තරා මණ්ඩා. තං යහට්ඨා වුත්තනයයන යවදිතබ්බං. 

තථට්යඨන සච්චා මණ්ය ොති එත්ථ පන දුක්ඛසමුදයානං මණ්ඩත්තාභාවා 

මහාහත්ථිපදසුත්යත (ම.නි. 1.300) වියසච්චඤාණානිසච්චාති වුත්තන්ති 

යවදිතබ්බං. 

සද්ධම්මප්පකාසිනියාපටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථාය 

මණ්ඩයපයයකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාචමහාවග්ගවණ්ණනා. 
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(2) යුගනද්ධවග්යගො 

1. යුගනද්ධකථා 
යුගනද්ධකථාවණ්ණනා 

1. ඉදානි මණ්ඩයපයයගුණස්ස අරියමග්ගස්ස යුගනද්ධගුණං
දස්යසන්යතන කථිතාය සුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය යුගනද්ධකථාය 
අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. යස්මා පන ධම්මයසනාපති ධම්මරායජ

ධරමායනයයව ධම්මරාජස්ස පරිනිබ්බානසංවච්ඡයර පරිනිබ්බුයතො, තස්මා
ධම්මරායජ ධරමායනයයව ධම්මභණ්ඩාගාරියකන යදසිතං ඉදං සුත්තන්තං

තස්යසව සම්මුඛා සුත්වා එවං යම සුතන්තිආදිමාහාති යවදිතබ්බං. තත්ථ 

ආෙස්මාති පියවචනංගරුවචනංසගාරවසප්පතිස්සවචනං, ආයුමාතිඅත්යථො. 

ආනන්යදොතිතස්සයථරස්සනාමං.යසොහිජායමායනොයයවකුය ආනන්දං 
භුසංතුට්ඨිංඅකාසි.තස්මාස්ස ‘‘ආනන්යදො’’තිනාමංකතන්තියවදිතබ්බං. 

යකොසම්බිෙන්ති එවංනාමයක නගයර. තස්ස හි නගරස්ස 
ආරාමයපොක්ඛරණීආදීසු යතසුයතසුඨායනසුයකොසම්බරුක්ඛා උස්සන්නා

අයහසුං, තස්මා තං යකොසම්බීති සඞ්ඛං අගමාසි. ‘‘කුසම්බස්ස ඉසියනො
අස්සමයතොඅවිදූයරමාපිතත්තා’’ති එයක. 

යඝොසිතාරායමති යඝොසිතයසට්ඨිනා කාරියත ආරායම. යකොසම්බියඤ්හි
තයයො යසට්ඨියනො අයහසුං යඝොසිතයසට්ඨි කුක්කුටයසට්ඨි 

පාවාරිකයසට්ඨීති. යත තයයොපි ‘‘ය ොයක බුද්යධො උප්පන්යනො’’ති සුත්වා
පඤ්චහි පඤ්චහි සකටසයතහි දානූපකරණානි ගාහායපත්වා සාවත්ථිං
ගන්ත්වා යජතවනසමීයපඛන්ධාවාරංබන්ධිත්වාසත්ථුසන්තිකංගන්ත්වා 
වන්දිත්වා පටිසන්ථාරං කත්වා නිසින්නා සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා
යසොතාපත්තිඵය  පතිට්ඨහිත්වා සත්ථාරං නිමන්යතත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අඩ්ඪමාසමත්තං මහාදානං දත්වා භගවයතො පාදමූය 
නිපජ්ජිත්වාසකජනපදගමනත්ථං භගවන්තංයාචිත්වා ‘‘සුඤ්ඤාගායරයඛො

ගහපතයයොතථාගතාඅභිරමන්තී’’තිභගවතාවුත්යත ‘‘දින්නායනොභගවතා
පටිඤ්ඤා’’ති ඤත්වා අතිවිය තුට්ඨා දසබ ං වන්දිත්වා නික්ඛන්තා
අන්තරාමග්යග යයොජයන යයොජයන භගවයතො නිවාසත්ථං විහාරං
කායරන්තා අනුපුබ්යබන යකොසම්බිං පත්වා අත්තයනො අත්තයනො ආරායම
මහන්තං ධනපරිච්චාගං කත්වා භගවයතො විහායර කාරාපයිංසු. තත්ථ 

යඝොසිතයසට්ඨිනා කාරියතො යඝොසිතාරායමො නාම අයහොසි, 

කුක්කුටයසට්ඨිනා කාරියතො කුක්කුටාරායමො නාම, පාවාරිකයසට්ඨිනා
අම්බවයන කාරියතො පාවාරිකම්බවනං නාම. තං සන්ධාය වුත්තං
‘‘යඝොසිතයසට්ඨිනාකාරියතආරායම’’ති. 

ආවුයසො භික්ඛයවොති එත්ථ බුද්ධා භගවන්යතො සාවයක ආ පන්තා
‘‘භික්ඛයවො’’ති ආ පන්ති. සාවකා පන ‘‘බුද්යධහි සදිසා මා යහොමා’’ති 

‘‘ආවුයසො’’ති පඨමං වත්වා පච්ඡා ‘‘භික්ඛයවො’’ති වදන්ති. බුද්යධහි ච
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ආ පියත භික්ඛුසඞ්යඝො‘‘භදන්යත’’තිපටිවචනංයදති, සාවයකහිආ පියත
‘‘ආවුයසො’’ති. 

යෙො හි යකොචීති අනියමවචනං. එයතන තාදිසානං සබ්බභික්ඛූනං

පරියාදානං. මම සන්තියකති මම සමීයප. අරහත්තප්පත්තන්ති අත්තනා
අරහත්තස්සපත්තං.නපුංසයකභායව සිද්ධවචනං.අරහත්තංපත්තන්තිවා

පදච්යඡයදො, අත්තනා පත්තං අරහත්තන්ති අත්යථො. අරහත්තප්පත්තං

අත්තානන්ති වා පාඨයසයසො. චතූහි මග්යගහීති උපරි වුච්චමායනහි චතූහි

පටිපදාමග්යගහි, නඅරියමග්යගහි. ‘‘චතූහිමග්යගහී’’තිවිසුඤ්චවුත්තත්තා

කස්සචිඅරහයතොපඨමස්සඅරියමග්ගස්ස ධම්මුද්ධච්චපුබ්බඞ්ගයමොමග්යගො, 

එකස්ස අරියමග්ගස්ස සමථපුබ්බඞ්ගයමො, එකස්ස විපස්සනාපුබ්බඞ්ගයමො, 
එකස්සයුගනද්ධපුබ්බඞ්ගයමොතිඑවංචත්තායරොපිපටිපදා මග්ගායහොන්තීති

යවදිතබ්බං. එයතසං වා අඤ්ඤතයරනාති එයතසං චතුන්නං පටිපදානං

මග්ගානං එයකන වා, පටිපදාමග්යගන අරහත්තප්පත්තං බයාකයරොතීති 
අත්යථො. සුක්ඛවිපස්සකස්ස හි අරහයතො ධම්මුද්ධච්චපුබ්බඞ්ගමං
යසොතාපත්තිමග්ගං පත්වා යසසමග්ගත්තයම්පි සුද්ධවිපස්සනාහියයව
පත්තස්ස අරහත්තප්පත්ති ධම්මුද්ධච්චපුබ්බඞ්ගමමග්ගා යහොති.
ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහං පත්වා වා අප්පත්වා වා සමථපුබ්බඞ්ගමාදීනං තිණ්ණං
පටිපදානං මග්ගානං එයකකස්ස වයසන පත්තචතුමග්ගස්ස අරහයතො
අරහත්තප්පත්ති ඉතරඑයකකමග්ගපුබ්බඞ්ගමා යහොති. තස්මා ආහ –
‘‘එයතසං වාඅඤ්ඤතයරනා’’ති. 

සමථපුබ්බඞ්ගමං විපස්සනං භායවතීති සමථං පුබ්බඞ්ගමං පුයරචාරිකං

කත්වා විපස්සනං භායවති, පඨමං සමාධිං උප්පායදත්වා පච්ඡා විපස්සනං

භායවතීති අත්යථො. මග්යගො සඤ්ජාෙතීති පඨයමො ය ොකුත්තරමග්යගො

නිබ්බත්තති. යසො තං මග්ගන්තිආදීසු එකචිත්තක්ඛණිකස්ස මග්ගස්ස

ආයසවනාදීනි නාම නත්ථි, දුතියමග්ගාදයයො පන උප්පායදන්යතො තයමව

මග්ගං ‘‘ආයසවති භායවති බහුලීකයරොතී’’ති වුච්චති. සඤ්යඤොජනානි

පහීෙන්ති, අනුසො බයන්තීයහොන්තීතියාවඅරහත්තමග්ගා කයමනසබ්යබ 

සඤ්යඤොජනා පහීයන්ති, අනුසයා බයන්තීයහොන්ති. අනුසො 

බයන්තීයහොන්තීතිචපුනඅනුප්පත්තියාවිගතන්තායහොන්තීතිඅත්යථො. 

පුන චපරන්ති පුන ච අපරං කාරණං. විපස්සනාපුබ්බඞ්ගමං සමථං

භායවතීතිවිපස්සනංපුබ්බඞ්ගමං පුයරචාරිකංකත්වාසමථංභායවති, පඨමං

විපස්සනං උප්පායදත්වා පච්ඡා සමාධිං භායවතීති අත්යථො. යුගනද්ධං

භායවතීතියුගනද්ධංකත්වා භායවති.එත්ථයතයනවචිත්යතනසමාපත්තිං
සමාපජ්ජිත්වා යතයනව සඞ්ඛායර සම්මසිතුං න සක්කා. අයං පන යාවතා

සමාපත්තියයො සමාපජ්ජති, තාවතා සඞ්ඛායර සම්මසති. යාවතා සඞ්ඛායර

සම්මසති, තාවතා සමාපත්තියයො සමාපජ්ජති. කථං? පඨමජ්ඣානං

සමාපජ්ජති, තයතො වුට්ඨාය සඞ්ඛායර සම්මසති. සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා යුගනද්ධවග්යගො 
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දුතියජ්ඣානං සමාපජ්ජති, තයතො වුට්ඨාය සඞ්ඛායර සම්මසති. සඞ්ඛායර
සම්මසිත්වා තතියජ්ඣානං…යප.… 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං සමාපජ්ජති, තයතො වුට්ඨාය
සඞ්ඛායරසම්මසති.එවං සමථවිපස්සනංයුගනද්ධංභායවතිනාම. 

ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිතං මානසං යහොතීති එත්ථ මන්දපඤ්ඤානං
විපස්සකානං උපක්කිය සවත්ථුත්තා විපස්සනුපක්කිය සසඤ්ඤයතසු
ඔභාසාදීසු දසසු ධම්යමසු භන්තතාවයසන උද්ධච්චසහගතචිත්තුප්පත්තියා

වික්යඛපසඞ්ඛාතංඋද්ධච්චංධම්මුද්ධච්චං, යතන ධම්මුද්ධච්යචනවිග්ගහිතං
විරූපග්ගහිතං වියරොධමාපාදිතං මානසං චිත්තං ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිතං

මානසං යහොති, යතන වා ධම්මුද්ධච්යචන කාරණභූයතන 

තම්මූ කතණ්හාමානදිට්ඨුප්පත්තියා විග්ගහිතං මානසං යහොති. 

ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිතමානසන්තිවා පායඨො. යහොතියසොආවුයසො සමයෙොති
ඉමිනා මග්ගාමග්ගවවත්ථායනන තං ධම්මුද්ධච්චං පටිබාහිත්වා පුන 

විපස්සනාවීථිංපටිපන්නකා ංදස්යසති. ෙංතංචිත්තන්ති යස්මිංසමයයතං

විපස්සනාවීථිං ඔක්කමිත්වා පවත්තං චිත්තං. අජ්ඣත්තයමව සන්තිට්ඨතීති 
විපස්සනාවීථිං පච්යචොතරිත්වා තස්මිං සමයය යගොචරජ්ඣත්තසඞ්ඛායත

ආරම්මයණ සන්තිට්ඨති පතිට්ඨාති. සන්නිසීදතීති තත්යථව පවත්තිවයසන

සම්මා නිසීදති. එයකොදියහොතීතිඑකග්ගංයහොති. සමාධිෙතීතිසම්මාආධියති
සුට්ඨුඨිතංයහොතීති. 

අයංසුත්තන්තවණ්ණනා. 

1. සුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනා 

2. තස්ස සුත්තන්තස්ස නිද්යදසකථාය තත්ථ ජායත ධම්යමති තස්මිං

සමාධිස්මිං ජායත චිත්තයචතසියක ධම්යම. අනිච්චයතො

අනුපස්සනට්යඨනාතිආදිනා විපස්සනාය යභදං දස්යසති. සම්මාදිට්ඨි

මග්යගොතිසම්මාදිට්ඨිසඞ්ඛායතො මග්යගො. අට්ඨසු මග්ගඞ්යගසුඑයකයකොපි

හි මග්යගොති වුච්චති.ආයසවතීති යසොතාපත්තිමග්ගවයසන. භායවතීති 

සකදාගාමිමග්ගුප්පාදයනන. බහුලීකයරොතීති 
අනාගාමිඅරහත්තමග්ගුප්පාදයනන. ඉයමසං තිණ්ණං අවත්ථායභයදපි සති
ආවජ්ජනාදීනං සාධාරණත්තාසදිසයමවවිස්සජ්ජනංකතං. 

3. ආය ොකසඤ්ඤාපටිනිස්සග්ගානුපස්සනානං අන්තරායපයයාය 
අවික්යඛපාදීනිචඣාන සමාපත්තිකසිණානුස්සතිඅසුභාචදීඝංඅස්සාසාදීනි

ච ආනන්තරිකසමාධිඤාණනිද්යදයස (පටි. ම. 1.80-81) නිද්දිට්ඨත්තා

සඞ්ඛිත්තානි. තත්ථ ච අවික්යඛපවයසනාති පුබ්බභාගාවික්යඛපවයසන

ගයහතබ්බං. අනිච්චානුපස්සී අස්සාසවයසනාතිආදියක
සුද්ධවිපස්සනාවයසන වුත්තචතුක්යක පන තරුණවිපස්සනාකාය 
විපස්සනාසම්පයුත්තසමාධිපුබ්බඞ්ගමා බ වවිපස්සනායවදිතබ්බා. 
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4. විපස්සනාපුබ්බඞ්ගමවායර පඨමං අනිච්චයතොතිආදිනා ආරම්මණං 

අනියයමත්වාවිපස්සනාවුත්තා, පච්ඡා රූපං අනිච්චයතොතිආදිනාආරම්මණං

නියයමත්වා වුත්තා. තත්ථ ජාතානන්ති තස්සා විපස්සනාය ජාතානං

චිත්තයචතසිකානං ධම්මානං. යවොසග්ගාරම්මණතාති එත්ථ යවොසග්යගො
නිබ්බානං. නිබ්බානඤ්හි සඞ්ඛතයවොසග්ගයතො පරිච්චාගයතො
‘‘යවොසග්යගො’’ති වුත්යතො. විපස්සනා ච තංසම්පයුත්තධම්මා ච
නිබ්බානනින්නතාය අජ්ඣාසයවයසන නිබ්බායන පතිට්ඨිතත්තා 
නිබ්බානපතිට්ඨානිබ්බානාරම්මණා. පතිට්ඨාපිහිආ ම්බීයතීතිආරම්මණං

නාම යහොති, නිබ්බායන පතිට්ඨට්යඨයනව නිබ්බානාරම්මණා. අඤ්ඤත්ථ

පාළියම්පි හි පතිට්ඨා ‘‘ආරම්මණ’’න්ති වුච්චන්ති. යථාහ – ‘‘යසයයථාපි, 

ආවුයසො, නළාගාරං වා තිණාගාරං වා සුක්ඛං යකොළාපං යතයරොවස්සිකං

පුරත්ථිමාය යචපි දිසාය පුරියසො ආදිත්තාය තිණුක්කාය උපසඞ්කයමයය, 

 යභථ අග්ගි ඔතාරං,  යභථ අග්ගි ආරම්මණ’’න්තිආදි (සං. නි. 4.243). 
තස්මා තත්ථ ජාතානං ධම්මානං යවොසග්ගාරම්මණතාය
නිබ්බානපතිට්ඨාභායවන යහතුභූයතන උප්පාදියතො යයො චිත්තස්ස 

එකග්ගතාසඞ්ඛායතො උපචාරප්පනායභයදො අවික්යඛයපො, යසො සමාධීති 
විපස්සනායතො පච්ඡා උප්පාදියතො නිබ්යබධභාගියයො සමාධි නිද්දිට්යඨො

යහොති.තස්මායයවහි ඉතිපඨමංවිපස්සනා, පච්ඡා සමයථොතිවුත්තං. 

5. යුගනද්ධනිද්යදයස යස්මා යහට්ඨා සුත්තන්තවණ්ණනායං වුත්යතො

යුගනද්ධක්කයමො පුරිමද්වයනිද්යදසනයයයනව පාකයටො, මග්ගක්ඛයණ

යුගනද්ධක්කයමො පන න පාකයටො, තස්මා පුබ්බභායග අයනකන්තිකං
යුගනද්ධභාවනං අවත්වා මග්ගක්ඛයණ එකන්යතන 

 බ්භමානයුගනද්ධභාවනයමව දස්යසන්යතො යසොළසහි 

ආකායරහීතිආදිමාහ.තත්ථ ආරම්මණට්යඨනාතිආදීසු සත්තරසසුආකායරසු
අන්යතඋද්දිට්ඨංයුගනද්ධංමූ පයදනඑකට්ඨත්තාතංවිප්පහාය යසසානං

වයසන ‘‘යසොළසහී’’ති වුත්තං. ආරම්මණට්යඨනාති ආ ම්බනට්යඨන, 

ආරම්මණවයසනාති අත්යථො. එවං යසයසසුපි. යගොචරට්යඨනාති

ආරම්මණට්යඨපි සති නිස්සයිතබ්බට්ඨානට්යඨන. පහානට්යඨනාති

පජහනට්යඨන. පරිච්චාගට්යඨනාති පහායනපි සති පුන අනාදියයනන

පරිච්චාගට්යඨන. වුට්ඨානට්යඨනාති උග්ගමනට්යඨන. විවට්ටනට්යඨනාති

උග්ගමයනපි සති අපුනරාවට්ටයනන නිවත්තනට්යඨන. සන්තට්යඨනාති

නිබ්බුතට්යඨන. පණීතට්යඨනාති නිබ්බුතට්යඨපි සති උත්තමට්යඨන, 

අතප්පකට්යඨන වා. විමුත්තට්යඨනාති බන්ධනාපගතට්යඨන. 

අනාසවට්යඨනාති බන්ධනයමොක්යඛපි සති ආරම්මණං කත්වා 

පවත්තමානාසවවිරහිතට්යඨන. තරණට්යඨනාති අයනොසීදිත්වා 

පි වනට්යඨන, අතික්කමනට්යඨන වා. අනිමිත්තට්යඨනාති 

සඞ්ඛාරනිමිත්තවිරහිතට්යඨන. අප්පණිහිතට්යඨනාති පණිධිවිරහිතට්යඨන. 

සුඤ්ඤතට්යඨනාති අභිනියවසවිරහිතට්යඨන. එකරසට්යඨනාති
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එකකිච්චට්යඨන. අනතිවත්තනට්යඨනාති අඤ්ඤමඤ්ඤං

අනතික්කමනට්යඨන. යුගනද්ධට්යඨනාතියුග කට්යඨන. 

උද්ධච්චං පජහයතො, අවිජ්ජං පජහයතොති යයොගියනො තස්ස තස්ස
පටිපක්ඛප්පහානවයසන වුත්තං. නියරොයධො යචත්ථ නිබ්බානයමව. 

අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තීති සමයථො යච විපස්සනං අතිවත්යතයය, 

ලීනපක්ඛිකත්තාසමථස්සචිත්තංයකොසජ්ජායසංවත්යතයය.විපස්සනායච

සමථං අතිවත්යතයය, උද්ධච්චපක්ඛිකත්තාවිපස්සනායචිත්තංඋද්ධච්චාය 
සංවත්යතයය. තස්මා සමයථො ච විපස්සනං අනතිවත්තමායනො

යකොසජ්ජපාතං න කයරොති, විපස්සනා සමථං අනතිවත්තමානා
උද්ධච්චපාතං න කයරොති. සමයථො සමං පවත්තමායනො විපස්සනං

උද්ධච්චපාතයතො රක්ඛති, විපස්සනා සමං පවත්තමානා සමථං 
යකොසජ්ජපාතයතො රක්ඛති. එවමියම උයභො අඤ්ඤමඤ්ඤං

අනතිවත්තනකිච්යචන එකකිච්චා, සමා හුත්වා පවත්තමායනන
අඤ්ඤමඤ්ඤං අනතිවත්තමානා අත්ථසිද්ධිකරා යහොන්ති. යතසං
මග්ගක්ඛයණ යුගනද්ධත්තං වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාක්ඛයණ
යුගනද්ධත්තායයව යහොති. පහානපරිච්චාගවුට්ඨානවිවට්ටනකරණානං
මග්ගකිච්චවයසන වුත්තත්තා සක ස්ස මග්ගකිච්චස්ස දස්සනත්ථං
උද්ධච්චසහගතකිය සා ච ඛන්ධා ච අවිජ්ජාසහගතකිය සා ච ඛන්ධා ච
නිද්දිට්ඨා. යසසානං න තථා වුත්තත්තා පටිපක්ඛධම්මමත්තදස්සනවයසන

උද්ධච්චාවිජ්ජාඑවනිද්දිට්ඨා. විවට්ටයතොතිනිවත්තන්තස්ස. 

සමාධි කාමාසවා විමුත්යතො යහොතීති සමාධිස්ස

කාමච්ඡන්දපටිපක්ඛත්තා වුත්තං. රාගවිරාගාති රාගස්ස විරායගො

සමතික්කයමො එතිස්සා අත්ථීති රාගවිරාගා, ‘‘රාගවිරාගයතො’’ති 

නිස්සක්කවචනං වා. තථා අවිජ්ජාවිරාගා. යචයතොවිමුත්තීති 

මග්ගසම්පයුත්යතො සමාධි. පඤ්ඤාවිමුත්තීති මග්ගසම්පයුත්තා පඤ්ඤා. 

තරයතොති තරන්තස්ස. සබ්බපණිධීහීති රාගයදොසයමොහපණිධීහි, 
සබ්බපත්ථනාහි වා. එවං චුද්දස ආකායර විස්සජ්ජිත්වා එකරසට්ඨඤ්ච

අනතිවත්තනට්ඨඤ්ච අවිභජිත්වාව ඉයමහි යසොළසහි ආකායරහීති ආහ.

කස්මා? යතසං චුද්දසන්නං ආකාරානං එයකකස්ස අවසායන ‘‘එකරසා

යහොන්ති, යුගනද්ධා යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තන්තී’’ති
නිද්දිට්ඨත්තා යත ද්යවපි ආකාරා නිද්දිට්ඨාව යහොන්ති. තස්මා
‘‘යසොළසහී’’තිආහ.යුගනද්ධට්යඨොපනඋද්යදයසපිනභණියතොයයවාති. 

2. ධම්මුද්ධච්චවාරනිද්යදසවණ්ණනා 

6. ධම්මුද්ධච්චවායර අනිච්චයතොමනසිකයරොයතොඔභායසො උප්පජ්ජතීති
උදයබ්බයානුපස්සනාය ඨිතස්ස තීහි අනුපස්සනාහි පුනප්පුනං සඞ්ඛායර
විපස්සන්තස්ස විපස්සන්තස්ස විපස්සනාඤායණසු පරිපාකගයතසු
තදඞ්ගවයසන කිය සප්පහායනන පරිසුද්ධචිත්තස්ස අනිච්චයතො වා
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දුක්ඛයතොවාඅනත්තයතොවා මනසිකාරක්ඛයණවිපස්සනාඤාණානුභායවන
පකතියාව ඔභායසො උප්පජ්ජතීති පඨමං තාව අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො
ඔභායසොකථියතො.අකුසය ොවිපස්සයකොතස්මිංඔභායසඋප්පන්යන‘‘නච 

වතයමඉයතොපුබ්යබඑවරූයපොඔභායසොඋප්පන්නපුබ්යබො, අද්ධාමග්ගං

පත්යතොම්හි, ඵ ං පත්යතොම්හී’’ති අමග්ගංයයව ‘‘මග්යගො’’ති, අඵ යමව

‘‘ඵ ’’න්ති ගණ්හාති. තස්ස අමග්ගං ‘‘මග්යගො’’ති, අඵ ං ‘‘ඵ ’’න්ති
ගණ්හයතොවිපස්සනාවීථි උක්කන්තායහොති.යසොඅත්තයනො විපස්සනාවීථිං
විස්සජ්යජත්වා වික්යඛපමාපන්යනොවාඔභාසයමවතණ්හාදිට්ඨිමඤ්ඤනාහි
මඤ්ඤමායනො වා නිසීදති. යසො යඛො පනායං ඔභායසො කස්සචි භික්ඛුයනො

පල් ඞ්කට්ඨානමත්තයමව ඔභායසන්යතො උප්පජ්ජති, කස්සචි

අන්යතොගබ්භං, කස්සචි බහිගබ්භම්පි, කස්සචි සක විහාරං, ගාවුතං 
අඩ්ඪයයොජනං යයොජනං ද්වියයොජනං…යප.… කස්සචි පථවිත යතො යාව
අකනිට්ඨබ්රහ්මය ොකා එකාය ොකං කුරුමායනො. භගවයතො පන
දසසහස්සිය ොකධාතුං ඔභායසන්යතො උදපාදි. අයඤ්හි ඔභායසො
චතුරඞ්ගසමන්නාගයතපි අන්ධකායර තං තං ඨානං ඔභායසන්යතො
උප්පජ්ජති. 

ඔභායසො ධම්යමොති ඔභාසං ආවජ්ජතීති අයං ඔභායසො මග්ගධම්යමො

ඵ ධම්යමොති වා තං තං ඔභාසං මනසි කයරොති. තයතො වික්යඛයපො

උද්ධච්චන්ති තයතො ඔභාසයතො ධම්යමොති ආවජ්ජනකරණයතො වා යයො 

උප්පජ්ජතිවික්යඛයපො, යසොඋද්ධච්චංනාමාතිඅත්යථො. යතන උද්ධච්යචන

විග්ගහිතමානයසොති යතන එවං උප්පජ්ජමායනන උද්ධච්යචන 

වියරොධිතචිත්යතො, යතන වා උද්ධච්යචන කාරණභූයතන
තම්මූ කකිය සුප්පත්තියා වියරොධිතචිත්යතො විපස්සයකො විපස්සනාවීථිං
ඔක්කමිත්වා වික්යඛපං වා තම්මූ කකිය යසසු වා ඨිතත්තා අනිච්චයතො
දුක්ඛයතොඅනත්තයතොඋපට්ඨානානියථාභූතං නප්පජානාති.‘‘යතනවුච්චති

ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිතමානයසො’’ති එවං ඉති-සද්යදො යයොයජතබ්යබො. යහොති

යසො සමයෙොති එවං අස්සාදවයසන උපක්කිලිට්ඨචිත්තස්සාපි යයොගියනො

සයච උපපරික්ඛා උප්පජ්ජති, යසො එවං පජානාති – ‘‘විපස්සනා නාම

සඞ්ඛාරාරම්මණා, මග්ගඵ ානි නිබ්බානාරම්මණානි, ඉමානි ච චිත්තානි

සඞ්ඛාරාරම්මණානි, තස්මා නායයමොභායසො මග්යගො, 
උදයබ්බයානුපස්සනායයව නිබ්බානස්ස ය ොකියකො මග්යගො’’ති
මග්ගාමග්ගං වවත්ථයපත්වා තං වික්යඛපං පරිවජ්ජයිත්වා
උදයබ්බයානුපස්සනාය ඨත්වා සාධුකං සඞ්ඛායර අනිච්චයතො දුක්ඛයතො 
අනත්තයතො විපස්සති. එවං උපපරික්ඛන්තස්ස යසො සමයයො යහොති. එවං

අපස්සන්යතොපන ‘‘මග්ගඵ ප්පත්යතොම්හී’’තිඅධිමානියකොයහොති. 

ෙං තං චිත්තන්ති යං තං විපස්සනාචිත්තං. අජ්ඣත්තයමවාති

අනිච්චානුපස්සනාය ආරම්මයණ යගොචරජ්ඣත්යතයයව. ඤාණං

උප්පජ්ජතීති තස්යසව යයොගාවචරස්ස රූපාරූපධම්යම තු යන්තස්ස
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තීරයන්තස්ස විස්සට්ඨඉන්දවජිරමිව අවිහතයවගං තිඛිණං සූරමතිවිසදං

විපස්සනාඤාණං උප්පජ්ජති. පීති උප්පජ්ජතීති තස්යසව තස්මිං සමයය

ඛුද්දිකාපීති, ඛණිකාපීති, ඔක්කන්තිකාපීති, උබ්යබගාපීති, ඵරණාපීතීති
අයං පඤ්චවිධා විපස්සනාසම්පයුත්තා පීති සක සරීරං පූරයමානා

උප්පජ්ජති. පස්සද්ධි උප්පජ්ජතීති තස්යසව තස්මිං සමයය කායචිත්තානං

යනව දරයථො, න ගාරවතා, න කක්ඛළතා, න අකම්මඤ්ඤතා, න

යග ඤ්ඤතා, න වඞ්කතා යහොති. අථ යඛො පනස්ස කායචිත්තානි
පස්සද්ධානි  හූනි මුදූනි කම්මඤ්ඤානි පගුණානි සුවිසදානි උජුකානියයව
යහොන්ති. යසො ඉයමහිපස්සද්ධාදීහි අනුග්ගහිතකායචිත්යතොතස්මිංසමයය

අමානුසිංනාමරතිංඅනුභවති.යංසන්ධායවුත්තං – 

‘‘සුඤ්ඤාගාරං පවිට්ඨස්ස, සන්තචිත්තස්ස භික්ඛුයනො; 

අමානුසීරතීයහොති, සම්මාධම්මංවිපස්සයතො. 

‘‘යයතොයයතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං; 

 භතීපීතිපායමොජ්ජං, අමතංතංවිජානත’’න්ති.(ධ.ප.373-4) – 

එවමස්ස ඉමං අමානුසිං රතිං සාධයමානා  හුතාදීහි සහිතා 

විපස්සනාසම්පයුත්තා කායචිත්තපස්සද්ධි උප්පජ්ජති. සුඛං උප්පජ්ජතීති
තස්යසවතස්මිංසමයයසක සරීරංඅභිසන්දයමානං විපස්සනාසම්පයුත්තං

සුඛං උප්පජ්ජති. අධියමොක්යඛො උප්පජ්ජතීති තස්යසව තස්මිං සමයය
චිත්තයචතසිකානං අතිසයපසාදභූතා විපස්සනාසම්පයුත්තා සද්ධා

උප්පජ්ජති. පග්ගයහො උප්පජ්ජතීති තස්යසව තස්මිං සමයය
අසිථි මනච්චාරද්ධං සුපග්ගහිතං විපස්සනාසම්පයුත්තං වීරියං උප්පජ්ජති. 

උපට්ඨානං උප්පජ්ජතීති තස්යසව තස්මිං සමයය සූපට්ඨිතා සුප්පතිට්ඨිතා
නිඛාතාඅච ා පබ්බතරාජසදිසාවිපස්සනාසම්පයුත්තාසතිඋප්පජ්ජති.යසො

යංයංඨානංආවජ්ජති සමන්නාහරතිමනසිකයරොතිපච්චයවක්ඛති, තංතං
ඨානමස්ස ඔක්කන්තිත්වා පක්ඛන්දිත්වා දිබ්බචක්ඛුයනො පරය ොයකො විය

සතියාඋපට්ඨාති(විසුද්ධි. 2.734). 

උයපක්ඛාති විපස්සනුයපක්ඛා යචව ආවජ්ජනුයපක්ඛා ච. තස්මිඤ්හි
සමයය සබ්බසඞ්ඛායරසු මජ්ඣත්තභූතා විපස්සනුයපක්ඛාපි බ වතී

උප්පජ්ජති, මයනොද්වායර ආවජ්ජනුයපක්ඛාපි. සා හිස්ස තං තං ඨානං
ආවජ්ජන්තස්ස විස්සට්ඨඉන්දවජිරමිව පත්තපුයට පක්ඛන්දතත්තනාරායචො

විය ච සූරා තිඛිණා හුත්වා වහති. එවඤ්හි විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 2.734) 

වුත්තං. විපස්සනුයපක්ඛාති යචත්ථ ‘‘විපස්සනාසම්පයුත්තා
තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛා’’ති ආචරියා වදන්ති. විපස්සනාඤායණ හි
ගය්හමායන ‘‘ඤාණං උප්පජ්ජතී’’ති විපස්සනාඤාණස්ස ආගතත්තා
පුනරුත්තියදොයසො යහොති. තතියජ්ඣානවණ්ණනායඤ්ච
‘‘සඞ්ඛාරුයපක්ඛාවිපස්සනුයපක්ඛානම්පිඅත්ථයතො එකීභායවො.පඤ්ඤාඑව
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හිසා, කිච්චවයසනද්විධාභින්නා’’තිවුත්තං.තස්මා විපස්සනාසම්පයුත්තාය

තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාය වුච්චමානාය පුනරුත්තියදොයසො ච න යහොති, 
තතියජ්ඣානවණ්ණනායචසයමති.යස්මාචපඤ්චසු ඉන්ද්රියයසු‘‘ඤාණං
අධියමොක්යඛො පග්ගයහො උපට්ඨාන’’න්ති 

පඤ්ඤන්ද්රියසද්ධින්ද්රියවීරියින්ද්රියසතින්ද්රියානිනිද්දිට්ඨානි, සමාධින්ද්රියංපන

අනිද්දිට්ඨං යහොති, යුගනද්ධවයසනාපි ච සමාධින්ද්රියං නිද්දිසිතබ්බයමව

යහොති, තස්මා සමප්පවත්යතො සමාධි පුන සමාධායන 
බයාපාරප්පහානකරයණන‘‘උයපක්ඛා’’තිවුත්යතොතියවදිතබ්බං. 

නිකන්ති උප්පජ්ජතීති එවං ඔභාසාදිපටිමණ්ඩිතාය විපස්සනාය ආ යං

කුරුමානා සුඛුමා සන්තාකාරා නිකන්ති උප්පජ්ජති, යා කිය යසොති

පරිග්ගයහතුම්පි න සක්කා යහොති. යථා ච ඔභායස, එවං එයතසුපි
අඤ්ඤතරස්මිං උප්පන්යන යයොගාවචයරො ‘‘න ච වත යම ඉයතො පුබ්යබ

එවරූපංඤාණංඋප්පන්නපුබ්බං, එවරූපාපීතිපස්සද්ධිසුඛංඅධියමොක්යඛො 

පග්ගයහො උපට්ඨානං උයපක්ඛා නිකන්ති උප්පන්නපුබ්බා, අද්ධා මග්ගං

පත්යතොම්හි, ඵ ං පත්යතොම්හී’’ති අමග්ගයමව ‘‘මග්යගො’’ති, අඵ යමව

‘‘ඵ ’’න්ති ගණ්හාති. තස්ස අමග්ගං ‘‘මග්යගො’’ති, අඵ ඤ්ච ‘‘ඵ ’’න්ති
ගණ්හයතො විපස්සනාවීථි උක්කන්තා යහොති. යසො අත්තයනො
මූ කම්මට්ඨානං විස්සජ්යජත්වා නිකන්තියමව අස්සායදන්යතො නිසීදති. 

එත්ථ ච ඔභාසාදයයො උපක්කිය සවත්ථුතාය උපක්කිය සාති වුත්තා, න
අකුස ත්තා. නිකන්ති පන උපක්කිය යසො යචව උපක්කිය සවත්ථු ච.

වත්ථුවයසයනවයචයතදස, ගාහවයසනපන සමතිංසයහොන්ති.කථං? ‘‘මම

ඔභායසොඋප්පන්යනො’’තිගණ්හයතොහිදිට්ඨිග්ගායහොයහොති, ‘‘මනායපොවත

ඔභායසො උප්පන්යනො’’ති ගණ්හයතො මානග්ගායහො, ඔභාසං අස්සාදයයතො 
තණ්හාග්ගායහො. ඉති ඔභායස දිට්ඨිමානතණ්හාවයසන තයයො ගාහා. තථා

යසයසසුපීති එවං ගාහවයසන සමතිංස උපක්කිය සා යහොන්ති. දුක්ඛයතො

මනසිකයරොයතො, අනත්තයතො මනසිකයරොයතොතිවායරසුපි ඉමිනාවනයයන
අත්යථො යවදිතබ්යබො. එයකකඅනුපස්සනාවයසන යහත්ථ එයකකස්ස

විපස්සනුපක්කිය සුප්පත්තියවදිතබ්බා, න එකස්යසව. 

තීසු අනුපස්සනාසු. එවං අයභදයතො විපස්සනාවයසන උපක්කිය යස 

දස්යසත්වා පුන යභදවයසන දස්යසන්යතො රූපං අනිච්චයතො 

මනසිකයරොයතොතිආදිමාහ. තත්ථ ජරාමරණං අනිච්චයතො උපට්ඨානන්ති
ජරාමරණස්සඅනිච්චයතොඋපට්ඨානං. 

7. යස්මා පුබ්යබ වුත්තානං සමතිංසාය උපක්කිය සානං වයසන

අකුසය ො අබයත්යතො යයොගාවචයරො ඔභාසාදීසු විකම්පති, ඔභාසාදීසු

එයකකං ‘‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’ති සමනුපස්සති, 

තස්මාතමත්ථංදස්යසන්යතො ඔභායසයචවඤායණ චාතිආදිගාථාද්වයමාහ.

තත්ථ විකම්පතීති ඔභාසාදියක ආරම්මයණ නානාකිය සවයසන විවිධා
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කම්පති යවධති. යෙහි චිත්තං පයවධතීති යයහි පස්සද්ධිසුයඛහි චිත්තං

නානාකිය සවයසන නානප්පකායරන යවධති කම්පති. තස්මා පස්සද්ධිො

සුයඛ යචව යයොගාවචයරො විකම්පතීති සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. 

උයපක්ඛාවජ්ජනාෙ යචවාති උයපක්ඛාසඞ්ඛාතාය ආවජ්ජනාය යචව

විකම්පති, ආවජ්ජනුයපක්ඛාය යචව විකම්පතීති අත්යථො. විසුද්ධිමග්යග

(විසුද්ධි. 2.736) පන ‘‘උයපක්ඛාවජ්ජනායඤ්චා’’ති වුත්තං. උයපක්ඛාෙ

චාති යහට්ඨා වුත්තප්පකාරාය උයපක්ඛාය ච විකම්පති, නිකන්තියා ච
විකම්පතීතිඅත්යථො.එත්ථචද්වින්නංඋයපක්ඛානංනිද්දිට්ඨත්තා යහට්ඨා
‘‘උයපක්ඛා උප්පජ්ජතී’’ති වුත්තට්ඨායන ච උභයථා අත්යථො වුත්යතො.
අනිච්චානුපස්සනාදීසු ච එයකකිස්සායයවආවජ්ජනුයපක්ඛාය සබ්භාවයතො 

එයකකායයව අනුපස්සනා අනිච්චං අනිච්චං, දුක්ඛං දුක්ඛං, අනත්තා
අනත්තාති පුනප්පුනං භාවීයතීති වුත්තං යහොති. යස්මා පන කුසය ො
පණ්ඩියතො බයත්යතො බුද්ධිසම්පන්යනො යයොගාවචයරො ඔභාසාදීසු

උප්පන්යනසු ‘‘අයං යඛො යම ඔභායසො උප්පන්යනො, යසො යඛො පනායං
අනිච්යචො සඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො ඛයධම්යමො වයධම්යමො
විරාගධම්යමො නියරොධධම්යමො’’ති ඉති වා නං පඤ්ඤාය පරිච්ඡින්දති

උපපරික්ඛති.අථවාපනස්සඑවං යහොති–සයචඔභායසොඅත්තාභයවයය, 

‘‘අත්තා’’ති ගයහතුං වට්යටයය. අනත්තාව පනායං ‘‘අත්තා’’ති ගහියතො.
තස්මායං අවසවත්තනට්යඨන අනත්තාති පස්සන්යතො දිට්ඨිං උග්ඝායටති.

සයච ඔභායසො නිච්යචො භයවයය, ‘‘නිච්යචො’’ති ගයහතුං වට්යටයය.
අනිච්යචොව පනායං ‘‘නිච්යචො’’ති ගහියතො. තස්මායං හුත්වා අභාවට්යඨන 
අනිච්යචොති පස්සන්යතො මානං සමුග්ඝායටති. සයච ඔභායසො සුයඛො

භයවයය, ‘‘සුයඛො’’ති ගයහතුං වට්යටයය. දුක්යඛොව පනායං ‘‘සුයඛො’’ති
ගහියතො. තස්මායං උප්පාදවයපටිපීළනට්යඨන දුක්යඛොති පස්සන්යතො

නිකන්තිංපරියාදියති.යථාචඔභායස, එවංයසයසසුපි. 

එවංඋපපරික්ඛිත්වාඔභාසං ‘‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො 

අත්තා’’ති සමනුපස්සති. ඤාණං…යප.… නිකන්තිං ‘‘යනතං මම, 

යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’’තිසමනුපස්සති.එවංසමනුපස්සන්යතො

ඔභාසාදීසුනකම්පතිනයවධති.තස්මා තමත්ථං දස්යසන්යතො ඉමානි දස

ඨානානීති ගාථමාහ. තත්ථ දස ඨානානීති ඔභාසාදීනි. පඤ්ඤා ෙස්ස 

පරිච්චිතාති යස්ස උපක්කිය සවිමුත්තාය පඤ්ඤාය පරිචිතානි පුනප්පුනං 

ඵුට්ඨානි පරිභාවිතානි. ධම්මුද්ධච්චකුසයලො යහොතීති යසො පඤ්ඤාය
පරිචිතදසට්ඨායනො යයොගාවචයරො පුබ්යබ වුත්තප්පකාරස්ස ධම්මුද්ධච්චස්ස 

යථාසභාවපටියවයධන යඡයකො යහොති. න ච සම්යමොහ ගච්ඡතීති 

ධම්මුද්ධච්චකුස ත්තායයවතණ්හාමානදිට්ඨුග්ඝාටවයසනසම්යමොහඤ්චන
ගච්ඡති. 

ඉදානි පුබ්යබ වුත්තයමව විධිං අපයරන පරියායයන විභායවත්වා

දස්යසන්යතො වික්ඛිපති යචව කිලිස්සති චාතිආදිගාථමාහ. තත්ථ
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මන්දපඤ්යඤො යයොගාවචයරො ඔභාසාදීසු වික්යඛපඤ්ච 
අවයසසකිය සුප්පත්තිඤ්ච පාපුණාති. මජ්ඣිමපඤ්යඤො වික්යඛපයමව

පාපුණාති, නාවයසසකිය සුප්පත්තිං, යසො අධිමානියකො යහොති.
තික්ඛපඤ්යඤො වික්යඛපං පාපුණිත්වාපි තං අධිමානං පහාය විපස්සනං

ආරභති. අතිතික්ඛපඤ්යඤො න වික්යඛපං පාපුණාති, න 

චාවයසසකිය සුප්පත්තිං. වික්ඛිප්පති යචවාති යතසු මන්දපඤ්යඤො

ධම්මුද්ධච්චසඞ්ඛාතං වික්යඛපඤ්යචව පාපුණීයති. කිලිස්සති චාති

තණ්හාමානදිට්ඨිකිය යසහි කිය සීයති ච, උපතාපීයති විබාධීයතීති

අත්යථො. චවතිචිත්තභාවනාතිතස්ස මන්දපඤ්ඤස්සවිපස්සනාචිත්තභාවනා

කිය යසසුයයව ඨානයතො පටිපක්ඛාවිහතත්තා චවති, පරිපතතීති අත්යථො. 

වික්ඛිපති න කිලිස්සතීති මජ්ඣිමපඤ්යඤො වික්යඛයපන වික්ඛිපති, 

කිය යසහි න කිලිස්සති. භාවනා පරිහාෙතීති තස්ස මජ්ඣිමපඤ්ඤස්ස

අධිමානිකත්තා විපස්සනාරම්භාභායවන විපස්සනා පරිහායති, 

නප්පවත්තතීති අත්යථො. වික්ඛිපති න කිලිස්සතීති තික්ඛපඤ්යඤොපි

වික්යඛයපන වික්ඛිපති, කිය යසහි න කිලිස්සති. භාවනා න පරිහාෙතීති
තස්ස තික්ඛපඤ්ඤස්ස සන්යතපි වික්යඛයප තං අධිමානවික්යඛපං පහාය

විපස්සනාරම්භසබ්භායවන විපස්සනාභාවනා න පරිහායති, පවත්තතීති

අත්යථො. නචවික්ඛිපයතචිත්තංනකිලිස්සතීති අතිතික්ඛපඤ්ඤස්සචිත්තං

න වික්යඛයපන වික්ඛිපති, න ච කිය යසහි කිලිස්සති. න චවති

චිත්තභාවනාති තස්ස විපස්සනාචිත්තභාවනා න චවති, 

වික්යඛපකිය සාභායවනයථාඨායනතිට්ඨතීතිඅත්යථො. 

ඉයමහි චතූහි ඨායනහීතිආදීසු ඉදානි වුත්යතහි ඉයමහි චතූහි ඨායනහි

යහතුභූයතහි, කරණභූයතහි වා ඔභාසාදියක දස ඨායන චිත්තස්ස
සඞ්යඛයපන ච වික්යඛයපන ච විග්ගහිතං මානසං 
වික්යඛපකිය සුප්පත්තිවිරහියතො චතුත්යථො කුසය ො මහාපඤ්යඤො
යයොගාවචයරො මන්දපඤ්ඤාදීනං තිණ්ණං යයොගාවචරානං මානසං එවඤ්ච
එවඤ්චයහොතීතිනානප්පකාරයතොජානාතීතිසම්බන්ධයතො අත්ථවණ්ණනා

යවදිතබ්බා. සඞ්යඛයපොති යචත්ථ වික්යඛපස්ස යචව කිය සානඤ්ච

උප්පත්තිවයසන චිත්තස්ස ලීනභායවො යවදිතබ්යබො. වික්යඛයපොති
‘‘වික්ඛිපතිනකිලිස්සතී’’තිද්වීසුඨායනසු වුත්තවික්යඛපවයසනචිත්තස්ස
උද්ධතභායවොයවදිතබ්යබොති. 

යුගනද්ධකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සච්චකථා 
සච්චකථාවණ්ණනා 

8. ඉදානි යුගනද්ධගුණස්ස අරියමග්ගස්ස වයසන සච්චට්ඨං
සච්චපටියවධවියසසං සච්ච ක්ඛණාදිවිධානඤ්ච දස්යසන්යතන කථිතාය 
සුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය සච්චකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ
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සුත්තන්යතතාව තථානීතියථාසභාවවයසනතච්ඡානි.යථාසභාවභූතායනව
හි ධම්මජාතානි සච්චට්යඨන සච්චානි. සච්චට්යඨො

පඨමඤාණනිද්යදසවණ්ණනායං වුත්යතො. අවිතථානීති වුත්තසභායව

විපරියායවිරහිතානි.නහිසච්චානි අසච්චානිනාමයහොන්ති. අනඤ්ඤථානීති

අඤ්ඤසභාවවිරහිතානි. න හි අසච්චානි සච්චානි නාම යහොන්ති. ඉදං

දුක්ඛන්ති, භික්ඛයව, තථයමතන්තිභික්ඛයව, ඉදං දුක්ඛන්තියංවුච්චති, එතං 
යථාසභාවත්තාතථං.දුක්ඛයමවහිදුක්ඛං.වුත්තසභායවවිපරියායාභාවයතො 

අවිතථං. න හි දුක්ඛං අදුක්ඛං නාම යහොති. අඤ්ඤසභාවවිරහිතත්තා 

අනඤ්ඤථං. නහිදුක්ඛංසමුදයාදිසභාවංයහොති.සමුදයාදීසුපි එයසවනයයො. 

1. පඨමසුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනා 

තථට්යඨනාති යථාසභාවට්යඨන. පීළනට්ඨාදයයො ඤාණකථායං
වුත්තත්ථායයව. 

9. එකප්පටියවධානීතිඑයකනමග්ගඤායණනපටියවයධො, එකයතොවා

පටියවයධො එයතසන්ති එකප්පටියවධානි. අනත්තට්යඨනාති චතුන්නම්පි 
සච්චානං අත්තවිරහිතත්තා අනත්තට්යඨන. වුත්තඤ්යහතං විසුද්ධිමග්යග 

(විසුද්ධි. 2.567) – පරමත්ථයතො හි සබ්බායනව සච්චානි
යවදකකාරකනිබ්බුතගමකාභාවයතො සුඤ්ඤානීති යවදිතබ්බානි. යතයනතං
වුච්චති– 

‘‘දුක්ඛයමවහි, නයකොචිදුක්ඛියතො, කාරයකොන, කිරියාවවිජ්ජති; 

අත්ථි නිබ්බුති, න නිබ්බුයතො පුමා, මග්ගමත්ථි, ගමයකො න 

විජ්ජතී’’ති.(විසුද්ධි.2.567); 

අථ වා– 

‘‘ධුවසුභසුඛත්තසුඤ්ඤං, පුරිමද්වයමත්තසුඤ්ඤමමතපදං; 

ධුවසුඛඅත්තවිරහියතො, මග්යගො ඉති සුඤ්ඤතා යතසූ’’ති. (විසුද්ධි. 
2.567); 

සච්චට්යඨනාති අවිසංවාදකට්යඨන. පටියවධට්යඨනාති මග්ගක්ඛයණ

පටිවිජ්ඣිතබ්බට්යඨන. එකසඞ්ගහිතානීති තථට්ඨාදිනා එයකයකයනව

අත්යථනසඞ්ගහිතානි, එකගණනංගතානීතිඅත්යථො. ෙංඑකසඞ්ගහිතං, තං

එකත්තන්ති යස්මා එයකන සඞ්ගහිතං, තස්මා එකත්තන්ති අත්යථො.

සච්චානං බහුත්යතපි එකත්තමයපක්ඛිත්වා එකවචනං කතං. එකත්තං

එයකන ඤායණන පටිවිජ්ඣතීති පුබ්බභායග චතුන්නං සච්චානං
නානත්යතකත්තං ස්වාවත්ථිතං වවත්ථයපත්වා ඨියතො මග්ගක්ඛයණ 

එයකන මග්ගඤායණන තථට්ඨාදිතංතංඑකත්තං පටිවිජ්ඣති. කථං? 
නියරොධසච්චස්ස තථට්ඨාදියක එකත්යත පටිවිද්යධ යසසසච්චානම්පි
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තථට්ඨාදිකං එකත්තං පටිවිද්ධයමව යහොති. යථා පුබ්බභායග පඤ්චන්නං
ඛන්ධානං නානත්යතකත්තං ස්වාවත්ථිතං වවත්ථයපත්වා ඨිතස්ස
මග්ගවුට්ඨානකාය  අනිච්චයතො වා දුක්ඛයතො වා අනත්තයතො වා
වුට්ඨහන්තස්ස එකස්මිම්පි ඛන්යධ අනිච්චාදියතො දිට්යඨ යසසඛන්ධාපි

අනිච්චාදියතො දිට්ඨාව යහොන්ති, එවමිදන්ති දට්ඨබ්බං. දුක්ඛස්ස දුක්ඛට්යඨො 

තථට්යඨොති දුක්ඛසච්චස්ස පීළනට්ඨාදියකො චතුබ්බියධො අත්යථො
සභාවට්යඨන තථට්යඨො. යසසසච්යචසුපි එයසව නයයො. යසොයයව

චතුබ්බියධො අත්යථො අත්තාභාවයතො අනත්තට්යඨො. වුත්තසභායව

අවිසංවාදකයතො සච්චට්යඨො. මග්ගක්ඛයණ පටිවිජ්ඣිතබ්බයතො 

පටියවධට්යඨො වුත්යතොතියවදිතබ්බං. 

10. ෙං අනිච්චන්තිආදි සාමඤ්ඤ ක්ඛණපුබ්බඞ්ගමං කත්වා දස්සිතං. 

තත්ථ ෙංඅනිච්චං, තංදුක්ඛං.ෙංදුක්ඛං, තං අනිච්චන්තිදුක්ඛසමුදයමග්ගා

ගහිතා.තානිහිතීණිසච්චානිඅනිච්චානි යචවඅනිච්චත්තා දුක්ඛානිච. ෙං

අනිච්චඤ්ච දුක්ඛඤ්ච, තං අනත්තාති තානියයව තීණි ගහිතානි. ෙං

අනිච්චඤ්ච දුක්ඛඤ්ච අනත්තා චාති යතහි තීහි සහ නියරොධසච්චඤ්ච

සඞ්ගහිතං. චත්තාරිපි හි අනත්තායයව. තං තථන්ති තං සච්චචතුක්කං

සභාවභූතං. තං සච්චන්ති තයදව සච්චචතුක්කං යථාසභායව අවිසංවාදකං. 

නවහාකායරහීතිආදීසු‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, අභිඤ්යඤයය’’න්ති(පටි. ම.1.3; 

සං.නි.4.46) වචනයතොඅභිඤ්ඤට්යඨන, දුක්ඛස්සපරිඤ්ඤට්යඨ, සමුදයස්ස 

පහානට්යඨ, මග්ගස්ස භාවනට්යඨ, නියරොධස්ස සච්ඡිකිරියට්යඨ
ආයවනියකපි ඉධ චතූසුපි සච්යචසු ඤාතපරිඤ්ඤාසබ්භාවයතො

පරිඤ්ඤට්යඨන, චතුසච්චදස්සයනන පහානසබ්භාවයතො පහානට්යඨන, 

චතුසච්චභාවනාසබ්භාවයතො භාවනට්යඨන, චතුන්නං සච්චානං 
සච්ඡිකිරියසබ්භාවයතො සච්ඡිකිරියට්යඨනාති නිද්දිට්ඨන්ති යවදිතබ්බං. 

නවහාකායරහි තථට්යඨනාතිආදීසු පඨමං වුත්තනයයයනව යයොජනා
කාතබ්බා. 

11. ද්වාදසහිආකායරහීතිආදීසුතථට්ඨාදයයොඤාණකථායංවුත්තත්ථා.
එයතසං නිද්යදයසපිවුත්තනයයයනවයයොජනායවදිතබ්බා. 

12. සච්චානංකතිලක්ඛණානීතිආදීසුඋපරිවත්තබ්බානිඡ ක්ඛණානි 

සඞ්ඛතාසඞ්ඛතවයසන ද්විධා භින්දිත්වා ද්යව ලක්ඛණානීති ආහ. තත්ථ 

සඞ්ඛතලක්ඛණඤ්ච අසඞ්ඛතලක්ඛණඤ්චාති ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, 

සඞ්ඛතස්ස සඞ්ඛත ක්ඛණානි උප්පායදො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, 

ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති. තීණිමානි, භික්ඛයව, අසඞ්ඛතස්ස

අසඞ්ඛත ක්ඛණානි න උප්පායදො පඤ්ඤායති, න වයයො පඤ්ඤායති, න

ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායතී’’ති (අ. නි. 3.47-48) එවං වුත්තං
සඞ්ඛතස්සසඞ්ඛතමිති ක්ඛණඤ්චඅසඞ්ඛතස්සඅසඞ්ඛතමිති  ක්ඛණඤ්ච.

සඞ්ඛතං පන න  ක්ඛණං,  ක්ඛණං න සඞ්ඛතං. න ච සඞ්ඛතං විනා
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 ක්ඛණං පඤ්ඤායපතුංසක්කා, නපි ක්ඛණංවිනාසඞ්ඛතං. ක්ඛයණන
පනසඞ්ඛතංපාකටං යහොති. 

පුන තයදව  ක්ඛණද්වයං විත්ථාරයතො දස්යසන්යතො ඡ ලක්ඛණානීති

ආහ. සඞ්ඛතානංසච්චානන්ති දුක්ඛසමුදයමග්ගසච්චානං.තානිහිපච්චයයහි

සඞ්ගම්ම කතත්තා සඞ්ඛතානි. උප්පායදොති ජාති. පඤ්ඤාෙතීති ජානීයති. 

වයෙොතිභඞ්යගො. ඨිතානං අඤ්ඤථත්තන්තිඨිතිප්පත්තානංඅඤ්ඤථාභායවො
ජරා. තිණ්ණං සඞ්ඛතසච්චානං නිප්ඵන්නත්තා උප්පාදවයඤ්ඤථත්තං

වුත්තං, යතසංයයව පන උප්පාදස්ස, ජරාය භඞ්ගස්ස ච අනිප්ඵන්නත්තා
උප්පාදවයඤ්ඤථත්තං න වත්තබ්බං. සඞ්ඛතනිස්සිතත්තා
උප්පාදවයඤ්ඤථත්තං න පඤ්ඤායතීති න වත්තබ්බං. සඞ්ඛතවිකාරත්තා
පන සඞ්ඛතන්ති වත්තබ්බං. දුක්ඛසමුදයානං උප්පාදජරාභඞ්ගා 

සච්චපරියාපන්නා, මග්ගසච්චස්ස උප්පාදජරාභඞ්ගා න සච්චපරියාපන්නාති
වදන්ති. තත්ථ ‘‘සඞ්ඛතානං උප්පාදක්ඛයණසඞ්ඛතාපි උප්පාද ක්ඛණම්පි

කා සඞ්ඛායතොතස්ස ඛයණොපිපඤ්ඤායති, උප්පායදවීතිවත්යතසඞ්ඛතාපි

ජරා ක්ඛණම්පිකා සඞ්ඛායතොතස්ස ඛයණොපිපඤ්ඤායති, භඞ්ගක්ඛයණ
සඞ්ඛතාපි ජරාපි භඞ්ග ක්ඛණම්පි කා සඞ්ඛායතො තස්ස ඛයණොපි

පඤ්ඤායතී’’තිඛන්ධකවග්ගට්ඨකථායං(සං.නි.අට්ඨ.2.3.37-38) වුත්තං. 

අසඞ්ඛතස්ස සච්චස්සාති නියරොධසච්චස්ස. තඤ්හි පච්චයයහි සමාගම්ම

අකතත්තාසයයමවනිප්ඵන්නන්තිඅසඞ්ඛතං. ඨිතස්සාතිනිච්චත්තාඨිතස්ස, 

නඨානප්පත්තත්තා. පුනතයදව  ක්ඛණද්වයං විත්ථාරයතො දස්යසන්යතො 

ද්වාදසලක්ඛණානීති ආහ. 

චතුන්නං සච්චානං කතිකුසලාතිආදීසු අබයාකතන්ති විපාකාබයාකතං
කිරියාබයාකතං රූපාබයාකතං නිබ්බානාබයාකතන්ති චතූසු අබයාකයතසු
නිබ්බානාබයාකතං. චත්තාරිපිහිකුස ාකුස  ක්ඛයණනනබයාකතත්තා 

අබයාකතානි. සිො කුසලන්ති කාමාවචරරූපාවචරාරූපාවචරකුස ානං 

වයසන කුස ම්පි භයවයය. සිො අකුසලන්ති තණ්හං ඨයපත්වා

යසසාකුස වයසන. සිො අබයාකතන්ති

කාමාවචරරූපාවචරාරූපාවචරවිපාකකිරියානං රූපානඤ්ච වයසන. සිො

තීණි සච්චානීතිආදීසු සඞ්ගහිතානීති ගණිතානි. වත්ථුවයසනාති 

අකුස කුස ාබයාකතදුක්ඛසමුදයනියරොධමග්ගසඞ්ඛාතවත්ථුවයසන. ෙං 

දුක්ඛසච්චං අකුසලන්ති ඨයපත්වා තණ්හං අවයසසං අකුස ං. 

අකුසලට්යඨන ද්යව සච්චානි එකසච්යචන සඞ්ගහිතානීති ඉමානි ද්යව 

දුක්ඛසමුදයසච්චානිඅකුස ට්යඨනඑකසච්යචනසඞ්ගහිතානි, අකුස සච්චං

නාම යහොතීති අත්යථො. එකසච්චං ද්වීහි සච්යචහි සඞ්ගහිතන්ති එකං 

අකුස සච්චං ද්වීහි දුක්ඛසමුදයසච්යචහි සඞ්ගහිතං. ෙං දුක්ඛසච්චං

කුසලන්තියතභූමකංකුස ං.ඉමානිද්යවදුක්ඛමග්ගසච්චානි කුස ට්යඨන

එකසච්යචනසඞ්ගහිතානි, කුස සච්චංනාමයහොති.එකංකුස සච්චංද්වීහි 
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දුක්ඛමග්ගසච්යචහි සඞ්ගහිතං. ෙං දුක්ඛසච්චං අබයාකතන්ති
යතභූමකවිපාකකිරියා රූපඤ්ච. ඉමානි ද්යව දුක්ඛනියරොධසච්චානි 

අබයාකතට්යඨන එකසච්යචන සඞ්ගහිතානි, එකං අබයාකතසච්චං නාම

යහොති. එකං අබයාකතසච්චං ද්වීහි දුක්ඛනියරොධසච්යචහි සඞ්ගහිතං. තීණි 

සච්චානි එකසච්යචන සඞ්ගහිතානීති සමුදයමග්ගනියරොධසච්චානි එයකන 

අකුස කුස ාබයාකතභූයතන දුක්ඛසච්යචනසඞ්ගහිතානි. එකංසච්චං තීහි

සච්යචහිසඞ්ගහිතන්තිඑකංදුක්ඛසච්චංවිසුං අකුස කුස අබයාකතභූයතහි

සමුදයමග්ගනියරොධසච්යචහි සඞ්ගහිතං. යකචි පන ‘‘දුක්ඛසමුදයසච්චානි

අකුස ට්යඨන සමුදයසච්යචන සඞ්ගහිතානි, දුක්ඛමග්ගසච්චානි 

කුස ට්යඨන මග්ගසච්යචන සඞ්ගහිතානි, න දස්සනට්යඨන.

දුක්ඛනියරොධසච්චානි අබයාකතට්යඨන නියරොධසච්යචන සඞ්ගහිතානි, න
අසඞ්ඛතට්යඨනා’’තිවණ්ණයන්ති. 

2. දුතියසුත්තන්තපාළිවණ්ණනා 

13. පුන අඤ්ඤස්ස සුත්තන්තස්ස අත්ථවයසන සච්චප්පටියවධං

නිද්දිසිතුකායමො පුබ්යබ යම, භික්ඛයවතිආදිකං සුත්තන්තං ආහරිත්වා

දස්යසසි. තත්ථ පුබ්යබ යම, භික්ඛයව, සම්යබොධාති භික්ඛයව, මම 

සම්යබොධියතො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයතො පුබ්යබ. අනභිසම්බුද්ධස්සාති

සබ්බධම්යම අප්පටිවිද්ධස්ස. යබොධිසත්තස්යසව සයතොති

යබොධිසත්තභූතස්යසව. එතදයහොසීති යබොධිපල් ඞ්යක නිසින්නස්ස එතං

පරිවිතක්කිතං අයහොසි. අස්සායදොති අස්සාදීයතීති අස්සායදො. ආදීනයවොති

යදොයසො. නිස්සරණන්ති අපගමනං. සුඛන්ති සුඛයතීතිසුඛං, යස්සුප්පජ්ජති, 

තං සුඛිතං කයරොතීති අත්යථො. යසොමනස්සන්ති පීතියසොමනස්සයයොගයතො

යසොභනංමයනොඅස්සාතිසුමයනො, සුමනස්සභායවොයසොමනස්සං, සුඛයමව

පීතියයොගයතො වියසසිතං. අනිච්චන්ති අද්ධුවං. දුක්ඛන්ති දුක්ඛවත්ථුත්තා

සඞ්ඛාරදුක්ඛත්තා ච දුක්ඛං. විපරිණාමධම්මන්ති අවසී හුත්වා
ජරාභඞ්ගවයසන පරිවත්තනපකතිකං. එයතන අනත්තභායවො වුත්යතො

යහොති. ඡන්දරාගවිනයෙොති ඡන්දසඞ්ඛාතස්ස රාගස්ස සංවරණං, න

වණ්ණරාගස්ස. ඡන්දරාගප්පහානන්තිතස්යසවඡන්දරාගස්සපජහනං. 

ොවකීවඤ්චාතිආදීසු යාව ඉයමසං පඤ්චන්නං 

උපාදානක්ඛන්ධානං…යප.… ෙථාභූතං නාබ්භඤ්ඤාසිං න අධියකන 

ඤායණන පටිවිජ්ඣිං, තාව අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අනුත්තරං

සබ්බඤ්ඤුභාවං අභිසම්බුද්යධො අභිසයමතාවී අරහන්ති යනවාහං

පච්චඤ්ඤාසිං යනව පටිඤ්ඤං අකාසින්ති සම්බන්ධයතො අත්යථො. 

කීවඤ්චාති නිපාතමත්තං. ෙයතොති යස්මා, යදා වා. අථාති අනන්තරං. 

ඤාණඤ්ච පන යම දස්සනං උදපාදීති දස්සනකිච්චකරයණන 

දස්සනසඞ්ඛාතං පච්චයවක්ඛණඤාණඤ්ච යම උප්පජ්ජි. අකුප්පාති

යකොයපතුංචාය තුංඅසක්කුයණයයා. විමුත්තීතිඅරහත්තඵ විමුත්ති.එතාය
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එවඵ පච්චයවක්ඛණාය මග්ගනිබ්බානපච්චයවක්ඛණාපිවුත්තාවයහොන්ති. 

අෙමන්තිමා ජාතීති අයං පච්ඡිමා ඛන්ධප්පවත්ති. නත්ථිදානි පුනබ්භයවොති
ඉදානි පුන උප්පත්ති නත්ථි. එයතන පහීනකිය සපච්චයවක්ඛණා වුත්තා.
අරහයතොහිඅවසිට්ඨකිය සපච්චයවක්ඛණානයහොති. 

3. දුතියසුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනා 

14. සච්චප්පටියවධඤාණයයොජනක්කයම ච අෙං රූපස්ස අස්සායදොති 

පහානප්පටියවයධොති පුබ්බභායග ‘‘අයං තණ්හාසම්පයුත්යතො රූපස්ස
අස්සායදො’’ති ඤත්වා මග්ගක්ඛයණ සමුදයප්පහානසඞ්ඛායතො

සමුදයසච්චප්පටියවයධො. සමුදෙසච්චන්ති සමුදයසච්චප්පටියවධඤාණං. 

අරියසච්චාරම්මණඤාණම්පිහි‘‘යයයකචිකුස ාධම්මා, සබ්යබයතචතූසු

අරියසච්යචසු සඞ්ගහංගච්ඡන්තී’’තිආදීසු (ම.නි.1.300) විය ‘‘සච්ච’’න්ති

වුච්චති. අෙංරූපස්සආදීනයවොතිපරිඤ්ඤාපටියවයධොතිපුබ්බභායග ‘‘අයං
රූපස්ස ආදීනයවො’’ති ඤත්වා මග්ගක්ඛයණ දුක්ඛපරිඤ්ඤාසඞ්ඛායතො

දුක්ඛසච්චප්පටියවයධො. දුක්ඛසච්චන්ති දුක්ඛසච්චප්පටියවධඤාණං. ඉදං

රූපස්ස නිස්සරණන්ති සච්ඡිකිරිොපටියවයධොති පුබ්බභායග ‘‘ඉදං රූපස්ස
නිස්සරණ’’න්ති ඤත්වා මග්ගක්ඛයණ නියරොධසච්ඡිකිරියාසඞ්ඛායතො

නියරොධසච්චප්පටියවයධො. නියරොධසච්චන්ති නියරොධසච්චාරම්මණං

නියරොධසච්චප්පටියවධඤාණං. ො ඉයමසු තීසු ඨායනසූති ඉයමසු 

යථාවුත්යතසුතීසුසමුදයදුක්ඛනියරොයධසුපටියවධවයසනපවත්තායා දිට්ඨි 

යයො සඞ්කප්යපොති යයොජනා. භාවනාපටියවයධොති අයං

මග්ගභාවනාසඞ්ඛායතො මග්ගසච්චප්පටියවයධො. මග්ගසච්චන්ති
මග්ගසච්චප්පටියවධඤාණං. 

15. පුන අපයරන පරියායයන සච්චානි ච සච්චප්පටියවධඤ්ච

දස්යසන්යතො සච්චන්ති කතිහාකායරහි සච්චන්තිආදිමාහ. තත්ථ යස්මා
සබ්යබපි සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තා යබොධිපල් ඞ්යක නිසින්නා
ජරාමරණාදිකස්ස දුක්ඛසච්චස්ස ජාතිආදිකංසමුදයසච්චං ‘‘කිංනුයඛො’’ති

එසන්ති, තථා එසන්තා ච ජරාමරණාදිකස්ස දුක්ඛසච්චස්ස ජාතිආදිකං

සමුදයසච්චං‘‘පච්චයයො’’තිවවත්ථයපන්යතො පරිග්ගණ්හන්ති, තස්මාසාච
එසනායසොචපරිග්ගයහොසච්චානංඑසනත්තා පරිග්ගහත්තාච‘‘සච්ච’’න්ති

කත්වා එසනට්යඨන පරිග්ගහට්යඨනාති වුත්තං. අයඤ්ච විධි

පච්යචකබුද්ධානම්පි පච්චයපරිග්ගයහ  බ්භතියයව, සාවකානං පන

අනුස්සවවයසන පච්චයපරිග්ගයහ  බ්භති. පටියවධට්යඨනාති පුබ්බභායග
තථාඑසිතානංපරිග්ගහිතානඤ්ච මග්ගක්ඛයණඑකපටියවධට්යඨන. 

කිංනිදානන්තිආදීසුනිදානාදීනිසබ්බානි කාරණයවවචනානි.කාරණඤ්හි

යස්මා ඵ ං නියදති ‘‘හන්ද නං ගණ්හථා’’ති අප්යපති විය, තස්මා

‘‘නිදාන’’න්තිවුච්චති.යස්මාඵ ංතයතොසමුයදති, ජායති, පභවති; තස්මා 

සමුදයයො, ජාති, පභයවොති වුච්චති. අයං පයනත්ථ අත්යථො – කිං නිදානං
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එතස්සාති කිංනිදානං. යකො සමුදයයො එතස්සාති කිංසමුදෙං. කා ජාති

එතස්සාති කිංජාතිකං. යකොපභයවොඑතස්සාති කිංපභවං. යස්මාපනතස්ස

ජාති යථාවුත්යතනඅත්යථනනිදානඤ්යචවසමුදයයොචජාතිචපභයවොච, 

තස්මා ජාතිනිදානන්තිආදිමාහ. ජරාමරණන්ති දුක්ඛසච්චං. 

ජරාමරණසමුදෙන්ති තස්ස පච්චයං සමුදයසච්චං. ජරාමරණනියරොධන්ති

නියරොධසච්චං. ජරාමරණනියරොධගාමිනිං පටිපදන්ති මග්ගසච්චං. ඉමිනාව
නයයන සබ්බපයදසුඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

16. නියරොධප්පජානනාති ආරම්මණකරයණන නියරොධස්ස පජානනා. 

ජාතිසිොදුක්ඛසච්චං, සිොසමුදෙසච්චන්තිභවපච්චයා පඤ්ඤායනට්යඨන

දුක්ඛසච්චං, ජරාමරණස්ස පච්චයට්යඨන සමුදයසච්චං. එස නයයො

යසයසසුපි. අවිජ්ජා සිො දුක්ඛසච්චන්ති පන ආසවසමුදයා
අවිජ්ජාසමුදයට්යඨනාති. 

සච්චකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. යබොජ්ඣඞ්ගකථා 
යබොජ්ඣඞ්ගකථාවණ්ණනා 

17. ඉදානි සච්චප්පටියවධසිද්ධං යබොජ්ඣඞ්ගවියසසං දස්යසන්යතන
කථිතාය සුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය යබොජ්ඣඞ්ගකථාය

අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ සුත්තන්යත තාව යබොජ්ඣඞ්ගාති යබොධියා, 
යබොධිස්ස වා අඞ්ගාති යබොජ්ඣඞ්ගා. කිං වුත්තං යහොති (සං. නි. අට්ඨ.

3.5.182) – යා හි අයං ධම්මසාමග්ගී, යාය ය ොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ
උප්පජ්ජමානාය 
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනකාමසුඛත්තකි මථානුයයොගඋච්යඡදසස්සතාභිනි
යවසාදීනං අයනයකසං උපද්දවානං පටිපක්ඛභූතාය 

සතිධම්මවිචයවීරියපීතිපස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාසඞ්ඛාතාය ධම්මසාමග්ගියා

අරියසාවයකො බුජ්ඣතීති කත්වා යබොධීති වුච්චති, බුජ්ඣතීති 

කිය සසන්තානනිද්දාය වුට්ඨහති, චත්තාරි වා අරියසච්චානි පටිවිජ්ඣති, 

නිබ්බානයමව වා සච්ඡිකයරොතීති වුත්තං යහොති. යථාහ – ‘‘සත්ත
යබොජ්ඣඞ්යග භායවත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’’ති

(සං. නි. 5.378; දී. නි. 3.143). තස්සා ධම්මසාමග්ගීසඞ්ඛාතාය යබොධියා
අඞ්ගාති යබොජ්ඣඞ්ගා ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගාදයයො විය. යයොයපස
යථාවුත්තප්පකාරාය එතාය ධම්මසාමග්ගියා බුජ්ඣතීති කත්වා

අරියසාවයකො යබොධීති වුච්චති, තස්ස යබොධිස්ස අඞ්ගාතිපි යබොජ්ඣඞ්ගා
යසනඞ්ගරථඞ්ගාදයයො විය. යතනාහු අට්ඨකථාචරියා ‘‘බුජ්ඣනකස්ස
පුග්ග ස්ස අඞ්ගාති යබොජ්ඣඞ්ගා’’ති. සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගාදීනං අත්යථො
අභිඤ්යඤයයනිද්යදයසවුත්යතො. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා යුගනද්ධවග්යගො 

140 
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යබොජ්ඣඞ්ගත්ථනිද්යදයස යබොධාෙ සංවත්තන්තීති බුජ්ඣනත්ථාය

සංවත්තන්ති. කස්ස බුජ්ඣනත්ථාය? මග්ගඵය හි නිබ්බානස්ස

පච්චයවක්ඛණාය කතකිච්චස්ස බුජ්ඣනත්ථාය, මග්යගන වා 
කිය සනිද්දායතො පබුජ්ඣනත්ථාය ඵය න පබුද්ධභාවත්ථායාපීති වුත්තං

යහොති. බ වවිපස්සනායපියබොජ්ඣඞ්ගායබොධායසංවත්තන්ති. තස්මාඅයං 
විපස්සනාමග්ගඵ යබොජ්ඣඞ්ගානං සාධාරණත්යථො. තීසුපි හි ඨායනසු
යබොධාය නිබ්බානපටියවධාය සංවත්තන්ති. එයතන යබොධියා අඞ්ගාති

යබොජ්ඣඞ්ගාති වුත්තං යහොති. බුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගාතිආදීහි පඤ්චහි
චතුක්යකහි වුත්තානං යබොජ්ඣඞ්ගානං උප්පත්තිට්ඨානං

අභිඤ්යඤයයනිද්යදයස වුත්තං. අපි ච බුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගානං

සකිච්චකරයණ සමත්ථභාවදස්සනත්ථං කත්තුනිද්යදයසො. 

බුජ්ඣනට්යඨනාති සකිච්චකරණසමත්ථත්යතපි සති කත්තුයනො 

අභාවදස්සනත්ථං භාවනිද්යදයසො. යබොයධන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාය
බුජ්ඣන්තානං යයොගීනං පයයොජකත්තා යබොජ්ඣඞ්ගානං 

යහතුකත්තුනිද්යදයසො. යබොධනට්යඨනාති පඨමං වුත්තනයයයනව 

පයයොජකයහතුකත්තුනා භාවනිද්යදයසො. එයතහි යබොධියා අඞ්ගා

යබොජ්ඣඞ්ගාති වුත්තං යහොති. යබොධිපක්ඛිෙට්යඨනාති බුජ්ඣනට්යඨන
යබොධීති ද්ධනාමස්ස යයොගිස්සපක්යඛභවත්තා.අයයමයතසංයයොගියනො
උපකාරකත්තනිද්යදයසො.එයතහියබොධිස්ස අඞ්ගාතියබොජ්ඣඞ්ගාතිවුත්තං

යහොති. බුද්ධිලභනට්යඨනාතිආදියක ඡක්යක බුද්ධිලභනට්යඨනාති

යයොගාවචයරන බුද්ධියා පාපුණනට්යඨන. යරොපනට්යඨනාති සත්තානං

පතිට්ඨාපනට්යඨන. පාපනට්යඨනාතිපතිට්ඨාපිතායනිට්ඨාපනට්යඨන.ඉයම 
විපස්සනායබොජ්ඣඞ්ගා පති-අභි-සං-ඉති තීහි උපසග්යගහි වියසසිතා 
මග්ගඵ යබොජ්ඣඞ්ගාති වදන්ති. සබ්යබසම්පි ධම්මයවොහායරන
නිද්දිට්ඨානං යබොජ්ඣඞ්ගානං යබොධියා අඞ්ගාති යබොජ්ඣඞ්ගාති වුත්තං
යහොතීතියවදිතබ්බං. 

මූ මූ කාදිදසකවණ්ණනා 

18. මූලට්යඨනාතිආදියක මූ මූ යක දසයක මූලට්යඨනාති
විපස්සනාදීසු පුරිමා පුරිමා යබොජ්ඣඞ්ගා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
යබොජ්ඣඞ්ගානඤ්ච සහජාතධම්මානඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච මූ ට්යඨන. 

මූලචරිෙට්යඨනාති මූ ං හුත්වා චරියා පවත්ති මූ චරියා. යතන 

මූ චරියට්යඨන, මූ ං හුත්වා පවත්තනට්යඨනාති අත්යථො. 

මූලපරිග්ගහට්යඨනාතියතඑවයබොජ්ඣඞ්ගාආදියතොපභුති උප්පාදනත්ථාය

පරිගය්හමානත්තා පරිග්ගහා, මූ ානියයව පරිග්ගහා මූ පරිග්ගහා. යතන 

මූ පරිග්ගහට්යඨන.යතඑවඅඤ්ඤමඤ්ඤංපරිවාරවයසන පරිවාරට්යඨන. 

භාවනාපාරිපූරිවයසන පරිපූරණට්යඨන. නිට්ඨං පාපුණනවයසන 

පරිපාකට්යඨන. යත එව මූ ානි ච ඡබ්බිධා පයභදභින්නත්තා පටිසම්භිදා

චාති මූ පටිසම්භිදා. යතන මූලපටිසම්භිදට්යඨන. 
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මූලපටිසම්භිදාපාපනට්යඨනාති යබොජ්ඣඞ්ගභාවනානුයුත්තස්ස යයොගියනො

තං මූ පටිසම්භිදං පාපනට්යඨන. තස්යසව යයොගියනො තස්සා 

මූ පටිසම්භිදාය වසීභාවට්යඨන. යසයසසුපි ඊදියසසු පුග්ග යවොහායරසු
යබොධිස්ස අඞ්ගාති යබොජ්ඣඞ්ගාති වුත්තං යහොතීති යවදිතබ්බං. 

මූලපටිසම්භිදාෙ වසීභාවප්පත්තානම්පීති ඊදියසසුපි නිට්ඨාවචයනසු 
ඵ යබොජ්ඣඞ්ගාතියවදිතබ්බං.වසීභාවංපත්තානන්තිපිපායඨො. 

මූ මූ කදසකංනිට්ඨිතං. 

යසයසසුපි යහතුමූ කාදීසු නවසු දසයකසු ඉමිනාව නයයන

සාධාරණවචනානං අත්යථොයවදිතබ්යබො. අසාධාරයණසුපනයථාවුත්තාඑව

යබොජ්ඣඞ්ගා යථාවුත්තානං ධම්මානං ජනකත්තා යහතූ නාම යහොන්ති. 

උපත්ථම්භකත්තා පච්චො නාම. යත එව 

තදඞ්ගසමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිවිසුද්ධිභූතත්තා විසුද්ධි නාම.වජ්ජවිරහිතත්තා 

අනවජ්ජා නාම. ‘‘සබ්යබපි කුස ා ධම්මා යනක්ඛම්ම’’න්ති වචනයතො 

යනක්ඛම්මං නාම. කිය යසහි විමුත්තත්තා තදඞ්ගවිමුත්තිආදිවයසන 

විමුත්ති නාම. මග්ගඵ යබොජ්ඣඞ්ගා විසයීභූයතහි ආසයවහි විරහිතත්තා 

අනාසවා. තිවිධාපි යබොජ්ඣඞ්ගා කිය යසහි සුඤ්ඤත්තා

තදඞ්ගවියවකාදිවයසන වියවකා. විපස්සනාමග්ගයබොජ්ඣඞ්ගා

පරිච්චාගයවොසග්ගත්තා පක්ඛන්දනයවොසග්ගත්තා ච යවොසග්ගා. 
ඵ යබොජ්ඣඞ්ගාපක්ඛන්දනයවොසග්ගත්තායවොසග්ගා. 

19. මූලට්ඨං බුජ්ඣන්තීතිආදයයො එයකකපදවයසන නිද්දිට්ඨා නව

දසකා වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බා. වසීභාවප්පත්තානන්ති පදං පන 

වත්තමානවචනාභායවන න යයොජිතං. පරිග්ගහට්ඨාදයයො 
අභිඤ්යඤයයනිද්යදයසවුත්තත්ථා. 

20. පුන යථයරො අත්තනා යදසිතං සුත්තන්තං උද්දිසිත්වා තස්ස

නිද්යදසවයසන යබොජ්ඣඞ්ගවිධිං දස්යසතුකායමො එකං සමෙන්තිආදිකං
නිදානං වත්වා සුත්තන්තං තාව උද්දිසි. අත්තනා යදසිතසුත්තත්තා එව

යචත්ථ එවං යම සුතන්ති න වුත්තං. ආෙස්මා සාරිපුත්යතොති පයනත්ථ 

යදසකබයත්තිභාවත්ථංඅත්තානංපරංවියකත්වාවුත්තං. ඊදිසඤ්හිවචනං

ය ොයක ගන්යථසුපයුජ්ජන්ති. පුබ්බණ්හසමෙන්තිසක ං පුබ්බණ්හසමයං.
අච්චන්තසංයයොගත්යථ උපයයොගවචනං. යසසද්වයයපි එයසව නයයො. 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ඉති යච යම යහොතීති සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොති

එවඤ්යචමය්හංයහොති. අප්පමායණොතියමයහොතීතිඅප්පමායණොතිඑවංයම

යහොති. සුසමාරද්යධොතියමයහොතීතිසුට්ඨුපරිපුණ්යණොතිඑවංයමයහොති. 

තිට්ඨන්තන්ති නිබ්බානාරම්මයණ පවත්තිවයසන තිට්ඨන්තං. චවතීති
නිබ්බානාරම්මණයතොඅපගච්ඡති.යසසයබොජ්ඣඞ්යගසුපිඑයසව නයයො. 
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රාජමහාමත්තස්සාති රඤ්යඤො මහාඅමච්චස්ස, මහතියා වා

යභොගමත්තාය යභොගප්පමායණන සමන්නාගතස්ස. නානාරත්තානන්ති

නානාරඞ්ගරත්තානං, පූරණත්යථ සාමිවචනං, නානාරත්යතහීති අත්යථො. 

දුස්සකරණ් යකොති දුස්සයපළා. දුස්සයුගන්ති වත්ථයුග ං. පාරුපිතුන්ති 

අච්ඡායදතුං.ඉමස්මිංසුත්තන්යතයථරස්සඵ යබොජ්ඣඞ්ගාකථිතා.යදාහි

යථයරො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සීසං කත්වා ඵ සමාපත්තිං සමාපජ්ජති, තදා

ඉතයර තදන්වයා යහොන්ති. යදා ධම්මවිචයාදීසු අඤ්ඤතරං, තදා යසසාපි
තදන්වයා යහොන්තීති එවං ඵ සමාපත්තියා අත්තයනො චිණ්ණවසීභාවං
දස්යසන්යතොයථයරොඉමංසුත්තන්තං කයථසීති. 

සුත්තන්තනිද්යදසවණ්ණනා 

21. කථං සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ඉති යච යහොතීති යබොජ්ඣඞ්යගොති
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සීසං කත්වා ඵ සමාපත්තිං සමාපජ්ජන්තස්ස
අඤ්යඤසු යබොජ්ඣඞ්යගසු විජ්ජමායනසු එවං අයං සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො 
යහොතීති ඉති යච පවත්තස්ස කථං යසො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො යහොතීති

අත්යථො. ොවතා නියරොධූපට්ඨාතීති යත්තයකන කාය න නියරොයධො

උපට්ඨාති, යත්තයක කාය ආරම්මණයතොනිබ්බානංඋපට්ඨාතීතිඅත්යථො. 

ොවතා අච්චීතියත්තයකනපරිමායණනජා ා. කථංඅප්පමායණොඉතියච 

යහොතීති යබොජ්ඣඞ්යගොති න අප්පමායණපි සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යග
විජ්ජමායන එවං අයං අප්පමායණො යහොතීති ඉති යච පවත්තස්ස යසො

අප්පමායණො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොකථංයහොතීතිඅත්යථො. පමාණබද්ධාති
කිය සා ච පරියුට්ඨානා ච යපොයනොභවිකසඞ්ඛාරා ච පමාණබද්ධා නාම

යහොන්ති. ‘‘රායගොපමාණකරයණො, යදොයසො පමාණකරයණො, යමොයහො

පමාණකරයණො’’ති(ම.නි.1.459) වචනයතොරාගාදයයොයස්සඋප්පජ්ජන්ති, 

‘‘අයංඑත්තයකො’’තිතස්සපමාණකරණයතොපමාණංනාම.තස්මිංපමායණ
බද්ධා පටිබද්ධා ආයත්තාති කිය සාදයයො පමාණබද්ධා නාම යහොන්ති. 

කියලසාති අනුසයභූතා, පරියුට්ඨානාති සමුදාචාරප්පත්තකිය සා. සඞ්ඛාරා

යපොයනොභවිකාති පුනප්පුනං භවකරණං පුනභයවො, පුනභයවො

සී යමයතසන්ති යපොනභවිකා, යපොනභවිකා එව යපොයනොභවිකා. 

කුස ාකුස කම්මසඞ්ඛාතා සඞ්ඛාරා. අප්පමායණොති වුත්තප්පකාරස්ස
පමාණස්ස අභායවන අප්පමායණො. මග්ගඵ ානම්පි අප්පමාණත්තා තයතො 

වියසසනත්ථං අචලට්යඨන අසඞ්ඛතට්යඨනාති වුත්තං. භඞ්ගාභාවයතො

අචය ො, පච්චයාභාවයතො අසඞ්ඛයතො. යයොහි අචය ො අසඞ්ඛයතො ච, යසො
අතිවිය පමාණවිරහියතොයහොති. 

කථං සුසමාරද්යධො ඉති යච යහොතීති යබොජ්ඣඞ්යගොති අනන්තරං

වුත්තනයයන යයොයජතබ්බං. විසමාති සයඤ්ච විසමත්තා, විසමස්ස ච

භාවස්සයහතුත්තාවිසමා. සමධම්යමොතිසන්තට්යඨනපණීතට්යඨනසයමො

ධම්යමො.පමාණාභාවයතො සන්යතො. ‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මාසඞ්ඛතාවා
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අසඞ්ඛතා වා, විරායගො යතසං ධම්මානං අග්ගමක්ඛායතී’’ති (අ. නි. 4.34; 

ඉතිවු.90) වචනයතො සබ්බධම්මුත්තමට්යඨන පණීයතො. තස්මිංසමධම්යමොති

වුත්යත සුසයම ආරද්යධො සුසමාරද්යධො. ආවජ්ජිතත්තාති ඵ සමාපත්තියා 
පවත්තකා ං සන්ධාය වුත්තං. අනුප්පාදාදිසඞ්ඛායත නිබ්බායන

මයනොද්වාරාවජ්ජනස්ස උප්පන්නත්තාතිවුත්තංයහොති. තිට්ඨතීතිපවත්තති. 

උප්පාදාදීනි යහට්ඨා වුත්තත්ථානි. යසසයබොජ්ඣඞ්ගමූ යකසුපි වායරසු
එයසවනයයො. 

යබොජ්ඣඞ්ගකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යමත්තාකථා 
යමත්තාකථාවණ්ණනා 

22. ඉදානි යබොජ්ඣඞ්ගකථානන්තරං කථිතාය යබොජ්ඣඞ්ගකථාගතියා 
සුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය යමත්තාකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ

සුත්තන්යතතාව ආයසවිතාොතිආදයරනයසවිතාය. භාවිතාොති වඩ්ඪිතාය. 

බහුලීකතාොතිපුනප්පුනංකතාය. ොනීකතාොතියුත්තයානසදිසායකතාය. 

වත්ථුකතාොති පතිට්ඨානට්යඨන වත්ථු විය කතාය. අනුට්ඨිතාොති

පච්චුපට්ඨිතාය. පරිචිතාොතිසමන්තයතොචිතායඋපචිතාය. සුසමාරද්ධාොති

සුට්ඨුසමාරද්ධායසුකතාය. ආනිසංසාතිගුණා. පාටිකඞ්ඛාති පටිකඞ්ඛිතබ්බා

ඉච්ඡිතබ්බා. සුඛං සුපතීතියථා යසසජනා සම්පරිවත්තමානාකාකච්ඡමානා

දුක්ඛංසුපන්ති, එවංඅසුපිත්වාසුඛංසුපති. නිද්දංඔක්කන්යතොපිසමාපත්තිං

සමාපන්යනො විය යහොති. සුඛං පටිබුජ්ඣතීති යථා අඤ්යඤ නිත්ථුනන්තා

විජම්භන්තා සම්පරිවත්තන්තා දුක්ඛං පටිබුජ්ඣන්ති, එවං අපටිබුජ්ඣිත්වා

විකසමානමිව පදුමං සුඛං නිබ්බිකාරං පටිබුජ්ඣති. න පාපකං සුපිනං

පස්සතීති සුපිනං පස්සන්යතොපි භද්දකයමව සුපිනං පස්සති. යචතියං
වන්දන්යතොවියපූජංකයරොන්යතොවියධම්මං සුණන්යතොවියචයහොති.යථා
පනඤ්යඤඅත්තානංයචොයරහිපරිවාරිතංවියවායළහිඋපද්දුතං වියපපායත

පතන්තංවියචපස්සන්ති, නඑවංපාපකංසුපිනංපස්සති. මනුස්සානංපියෙො

යහොතීති උයර ආමුත්තමුත්තාහායරො විය සීයස පිළන්ධමා ා විය ච

මනුස්සානංපියයොයහොතිමනායපො. අමනුස්සානංපියෙො යහොතීතියයථවච

මනුස්සානං, එවං අමනුස්සානම්පි පියයො යහොති. යදවතා රක්ඛන්තීති

පුත්තමිවමාතාපිතයරොයදවතාරක්ඛන්ති. නාස්සඅග්ගිවාවිසංවාසත්ථං

වාකමතීතියමත්තාවිහාරිස්ස කායයඅග්ගිවාවිසංවාසත්ථංවානකමතින

පවිසති, නාස්ස කායං වියකොයපතීති වුත්තං යහොති. තුවටං චිත්තං

සමාධිෙතීති යමත්තාවිහාරියනො ඛිප්පයමව චිත්තං සමාධියති, නත්ථි තස්ස

දන්ධායිතත්තං. මුඛවණ්යණො විප්පසීදතීතිබන්ධනාපමුත්තතා පක්කංවිය

චස්ස විප්පසන්නවණ්ණං මුඛං යහොති. අසම්මූළ්යහො කාලං කයරොතීති

යමත්තාවිහාරියනො සම්යමොහමරණං නාම නත්ථි, අසම්මූළ්යහො නිද්දං

ඔක්කමන්යතො විය කා ං කයරොති. උත්තරි අප්පටිවිජ්ඣන්යතොති
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යමත්තාසමාපත්තියතො උත්තරිං අරහත්තං අධිගන්තුං අසක්යකොන්යතො

ඉයතො චවිත්වා සුත්තප්පබුද්යධො විය බ්රහ්මයලොකූපයගො යහොතීති
බ්රහ්මය ොකංඋපපජ්ජතීතිඅත්යථො. 

යමත්තානිද්යදයස අයනොධියසො ඵරණාතිඔධිමරියාදා, නඔධිඅයනොධි.

තයතොඅයනොධියසො, අයනොධියතොතිඅත්යථො, නිප්පයදසයතොඵුසනාතිවුත්තං

යහොති. ඔධියසොති පයදසවයසන. දිසාඵරණාති දිසාසු ඵරණා. සබ්යබති 

අනවයසසපරියාදානං. සත්තාතිපදස්ස අත්යථො 

ඤාණකථාමාතිකාවණ්ණනායං වුත්යතො, රුළ්හීසද්යදන පන වීතරායගසුපි
අයං යවොහායරො වත්තති විලීවමයයපි බීජනිවියසයස තා වණ්ටයවොහායරො

විය. අයවරාති යවරරහිතා. අබයාපජ්ජාතිබයාපාදරහිතා. අනීඝාති නිද්දුක්ඛා.

අනිග්ඝාතිපි පායඨො. සුඛී අත්තානං පරිහරන්තූති සුඛිතා හුත්වා අත්තභාවං

වත්තයන්තු.‘‘අයවරා’’තිචසකසන්තායන චපයරපටිච්ච, පරසන්තායනච

ඉතයර පටිච්ච යවරාභායවො දස්සියතො, ‘‘අබයාපජ්ජා’’තිආදීසු යවරාභාවා

තම්මූ කබයාපාදාභායවො, ‘‘අනීඝා’’ති බයාපාදාභාවාතම්මූ කදුක්ඛාභායවො, 

‘‘සුඛී අත්තානං පරිහරන්තූ’’ති දුක්ඛාභාවාසුයඛන අත්තභාවපරිහරණං
දස්සිතන්තිඑවයමත්ථවචනසම්බන්යධො යවදිතබ්යබොති.ඉයමසුච‘‘අයවරා

යහොන්තූ’’තිආදීසු චතූසුපි වචයනසු යං යං පාකටං යහොති, තස්ස තස්ස
වයසනයමත්තායඵරති. 

පාණාතිආදීසු පාණනතාය පාණා, අස්සාසපස්සාසායත්තවුත්තිතායාති

අත්යථො.භූතත්තා භූතා, අභිනිබ්බත්තාතිඅත්යථො.පුංවුච්චතිනිරයයො, තංපුං

ග න්ති ගච්ඡන්තීති පුග්ගලා. අත්තභායවො වුච්චති සරීරං, 

ඛන්ධපඤ්චකයමව වා, තං උපාදාය පඤ්ඤත්තිමත්තසබ්භාවයතො, තස්මිං

අත්තභායවපරියාපන්නාපරිච්ඡින්නා අන්යතොගධාති අත්තභාවපරිොපන්නා. 

යථා ච සත්තාති වචනං, එවං යසසානිපි රුළ්හීවයසන ආයරොයපත්වා
සබ්බායනතානි සබ්බසත්තයවවචනානීති යවදිතබ්බානි. කාමඤ්ච
අඤ්ඤානිපි ‘‘සබ්යබ ජන්තූ සබ්යබ ජීවා’’තිආදීනි සබ්බසත්තයවවචනානි 

අත්ථි, පාකටවයසන පන ඉමායනව පඤ්ච ගයහත්වා ‘‘පඤ්චහාකායරහි
අයනොධියසො ඵරණා යමත්තායචයතොවිමුත්තී’’ති වුච්චති. යය පන ‘‘සත්තා

පාණා’’තිආදීනං න යකව ං වචනමත්තයතොව, අථ යඛො අත්ථයතොපි

නානත්තයමව ඉච්යඡයයං, යතසං අයනොධියසො ඵරණා විරුජ්ඣති. තස්මා
තථා අත්ථං අග්ගයහත්වා ඉයමසු පඤ්චසු ආකායරසු අඤ්ඤතරවයසන 
අයනොධියසොයමත්තායඵරති. 

ඔධියසො ඵරයණ පන ඉත්ථියෙො පුරිසාති ලිඞ්ගවයසන වුත්තං, අරිො

අනරිොති අරියපුථුජ්ජනවයසන, යදවාමනුස්සා විනිපාතිකාති
උපපත්තිවයසන. දිසාඵරයණපි දිසාවිභාගං අකත්වා සබ්බදිසාසු ‘‘සබ්යබ

සත්තා’’තිආදිනානයයනඵරණයතොඅයනොධියසොඵරණා යහොති, සබ්බදිසාසු
‘‘සබ්බාඉත්ථියයො’’තිආදිනානයයනඵරණයතොඔධියසොඵරණා. 
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යස්මාපනඅයංතිවිධාපියමත්තාඵරණාඅප්පනාපත්තචිත්තස්සවයසන 

වුත්තා, තස්මාතීසුවායරසු අප්පනාගයහතබ්බා.අයනොධියසොඵරයණ තාව 

‘‘සබ්යබසත්තාඅයවරායහොන්තූ’’තිඑකා, ‘‘අබයාපජ්ජා යහොන්තූ’’තිඑකා

‘‘අනීඝායහොන්තූ’’තිඑකා, ‘‘සුඛීඅත්තානංපරිහරන්තූ’’තිඑකා. තානිපිහි
චත්තාරි හියතොපසංහාරවයසයනව වුත්තානි. හියතොපසංහාර ක්ඛණා හි

යමත්තා. ඉති ‘‘සත්තා’’තිආදීසු පඤ්චසු ආකායරසු චතස්සන්නං

චතස්සන්නං අප්පනානං වයසන වීසති අප්පනා යහොන්ති, ඔධියසො ඵරයණ
‘‘සබ්බා ඉත්ථියයො’’තිආදීසු සත්තසු ආකායරසු චතස්සන්නං චතස්සන්නං

වයසන අට්ඨවීසති අප්පනා. දිසාඵරයණ පන ‘‘සබ්යබ පුරත්ථිමාය දිසාය
සත්තා’’තිආදිනා නයයන එකයමකිස්සා දිසාය වීසති වීසති කත්වා ද්යව

සතානි, ‘‘සබ්බා පුරත්ථිමාය දිසාය ඉත්ථියයො’’තිආදිනා නයයන 
එකයමකිස්සා දිසාය අට්ඨවීසති අට්ඨවීසති කත්වා අසීති ද්යව සතානීති
චත්තාරි සතානි අසීති ච අප්පනා. ඉති සබ්බානිපි ඉධ වුත්තානි
අට්ඨවීසාධිකානිපඤ්ච අප්පනාසතානියහොන්ති.යථාචයමත්තායතිවියධන

ඵරණා වුත්තා, තථා කරුණාමුදිතාඋයපක්ඛානම්පි වුත්තාව යහොතීති
යවදිතබ්බං. 

1. ඉන්ද්රියවාරවණ්ණනා 

23. අථ යමත්තූපසංහාරාකාරං ඉන්ද්රියාදිපරිභාවනඤ්ච දස්යසතුං 

සබ්යබසං සත්තානං පීළනං වජ්යජත්වාතිආදිමාහ. තත්ථ පීළනන්ති

අබ්භන්තරයතො සරීරපීළනං. උපඝාතන්ති බාහිරයතො සරීයරොපඝාතං. 

සන්තාපන්ති යථා තථා වා චිත්තසන්තාපනං. පරිොදානන්ති පකතියා

ජීවිතාදිපරික්ඛයං. වියහසන්ති පරයතො ජීවිතවියහඨනං. වජ්යජත්වාති
පීළනාදීසුඑයකකං අත්තයනො චිත්යතයනවඅපයනත්වා. ඉමානිපීළනාදීනි

පඤ්ච පදානි යමත්යතොපසංහාරස්ස පටිපක්ඛවිවජ්ජනවයසන වුත්තානි, 

අපීළනාොතිආදීනි යමත්යතොපසංහාරවයසන. අපීළනාොති

අපීළනාකායරන, සබ්යබ සත්යත යමත්තායතීති සම්බන්යධො. එවං

යසයසසුපි. මා යවරියනො මා දුක්ඛියනො මා දුක්ඛිතත්තාති ඉමානිපි තීණි
යමත්යතොපසංහාරස්ස පටිපක්ඛපටික්යඛපවචනානි. මා-වචනස්ස මා

යහොන්තූති අත්යථො. අයවරියනො සුඛියනො සුඛිතත්තාති ඉමානි තීණි 

යමත්යතොපසංහාරවචනානි. ‘‘අබයාපජ්ජා අනීඝා’’ති ඉදං ද්වයං

‘‘සුඛියනො’’ති වචයනන සඞ්ගහිතන්ති යවදිතබ්බං. සුඛිතත්තාති තස්යසව
සුඛස්ස නිච්චප්පවත්තිදස්සනං. ‘‘සුඛිතත්තා’’ති ච ‘‘සුඛී අත්තානං
පරිහරන්තූ’’ති ච අත්ථයතො එකං. ‘‘අපීළනායා’’තිආදීහි වා

අබයාපජ්ජානීඝවචනානි සඞ්ගහිතානි. අට්ඨහාකායරහීති
‘‘අපීළනායා’’තිආදයයො පඤ්ච යමත්යතොපසංහාරාකාරා ‘‘අයවරියනො
යහොන්තූ’’තිආදයයො තයයො යමත්යතොපසංහාරාකාරාති ඉයමහි

අට්ඨහාකායරහි. යමත්තාෙතීති සිනිය්හති. තං ධම්මං යචතෙතීති තං

හියතොපසංහාරං යචතයති අභිසන්දහති, පවත්යතතීති අත්යථො. 
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සබ්බබයාපාදපරියුට්ඨායනහි විමුච්චතීතියමත්තායපටිපක්ඛභූයතහිසබ්යබහි 

බයාපාදසමුදාචායරහි වික්ඛම්භනයතො විමුච්චති. යමත්තා ච යචයතො ච 

විමුත්තිචාතිඑකායයවයමත්තාතිධාවණ්ණිතා. 

අයවරියනො යඛමියනො සුඛියනොති ඉමානි තීණි පදානි පුබ්යබ වුත්යත

ආකායර සඞ්යඛයපන සඞ්ගයහත්වා වුත්තානි. සද්ධාෙ අධිමුච්චතීතිආදිනා
නයයන වුත්තානි පඤ්චින්ද්රියානි යමත්තාය සම්පයුත්තානියයව. 

ආයසවනාතිආදීසු ඡසු වායරසු ආයසවීයති එයතහි යමත්තාති ආයසවනා.

තථා භාවනා බහුලීකම්මං. අලඞ්කාරාති විභූසනා. ස්වාලඞ්කතාති සුට්ඨු 

අ ඞ්කතා භූසිතා. පරික්ඛාරාති සම්භාරා. සුපරික්ඛතාති සුට්ඨු සම්භතා. 

පරිවාරාති රක්ඛනට්යඨන. පුනආයසවනාදීනි අට්ඨවීසති පදානි යමත්තාය

වණ්ණභණනත්ථං වුත්තානි. තත්ථ පාරිපූරීති පරිපුණ්ණභාවා. සහගතාති

යමත්තායසහගතා.තථා සහජාතාදයයො. පක්ඛන්දනාතියමත්තාය පවිසනා, 

පක්ඛන්දති එයතහි යමත්තාති වා පක්ඛන්දනා. තථා සංසීදනාදයයො. එතං

සන්තන්තිඵස්සනාතිඑසා යමත්තාසන්තාතිඑයතහිඵස්සනායහොතීතිඑතං

සන්තන්ති ඵස්සනා ‘‘එතදග්ග’’න්තිආදීසු (අ. නි. 1.188 ආදයයො) විය

නපුංසකවචනං. ස්වාධිට්ඨිතාති සුට්ඨු පතිට්ඨිතා. සුසමුග්ගතාති සුට්ඨු

සමුස්සිතා. සුවිමුත්තාති අත්තයනො අත්තයනො පච්චනීයකහිසුට්ඨු විමුත්තා. 

නිබ්බත්යතන්තීති යමත්තාසම්පයුත්තා හුත්වා යමත්තං නිබ්බත්යතන්ති. 

යජොයතන්තීතිපාකටංකයරොන්ති. පතායපන්තීතිවියරොයචන්ති. 

2-4. බ ාදිවාරත්තයවණ්ණනා 

24-27. ඉන්ද්රියවායර වුත්තනයයයනව බ වායරොපි යවදිතබ්යබො.

යබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගවාරා පරියායයන වුත්තා, න යථා ක්ඛණවයසන.
මග්ගඞ්ගවායර සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවා යමත්තාය පුබ්බභාගවයසන

වුත්තා, න අප්පනාවයසන. න හි එයත යමත්තාය සහ භවන්ති. සබ්යබසං

පාණානන්තිආදීනං යසසවාරානම්පි සත්තවායර වුත්තනයයයනව අත්යථො

යවදිතබ්යබො. යමත්තාභාවනාවිධානං පන විසුද්ධිමග්ගයතො (විසුද්ධි. 1.240
ආදයයො)ගයහතබ්බන්ති. 

යමත්තාකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. විරාගකථා 
විරාගකථාවණ්ණනා 

28. ඉදානි මග්ගපයයොජනපරියයොසානාය යමත්තාකථාය අනන්තරං
කථිතාය විරාගසඞ්ඛාතමග්ගපුබ්බඞ්ගමාය විරාගකථාය

අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ පඨමං තාව ‘‘නිබ්බින්දං විරජ්ජති විරාගා

විමුච්චතී’’ති (මහාව 23) වුත්තානං ද්වින්නං සුත්තන්තපදානං අත්ථං

නිද්දිසිතුකායමන විරායගො මග්යගො, විමුත්ති ඵලන්ති උද්යදයසො ඨපියතො.



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා යුගනද්ධවග්යගො 

147 
පටුන 

තත්ථ පඨමං වචනත්ථං තාව නිද්දිසිතුකායමො කථං විරායගො

මග්යගොතිආදිමාහ. තත්ථ විරජ්ජතීති විරත්තා යහොති. යසසානි

මග්ගඤාණනිද්යදයස වුත්තත්ථානි. විරායගොතියස්මා සම්මාදිට්ඨි විරජ්ජති, 

තස්මා විරායගො නාමාති අත්යථො. යසො ච විරායගො යස්මා 

විරාගාරම්මයණො…යප.… විරායග පතිට්ඨියතො, තස්මා ච විරායගොති එවං 

‘‘විරාගාරම්මයණො’’තිආදීනං පඤ්චන්නං වචනානං සම්බන්යධො

යවදිතබ්යබො. තත්ථ විරාගාරම්මයණොති නිබ්බානාරම්මයණො. 

විරාගයගොචයරොති නිබ්බානවිසයයො. විරායග සමුදාගයතොති නිබ්බායන

සමුප්පන්යනො. විරායග ඨියතොති පවත්තිවයසනනිබ්බායන ඨියතො. විරායග

පතිට්ඨියතොති අනිවත්තනවයසනනිබ්බායනපතිට්ඨියතො. 

නිබ්බානඤ්ච විරායගොති නිබ්බානං විරාගයහතුත්තා විරායගො. 

නිබ්බානාරම්මණතාජාතාති නිබ්බානාරම්මයණ ජාතා, 
නිබ්බානාරම්මණභායවන වා ජාතා. යත මග්ගසම්පයුත්තා සබ්යබව

ඵස්සාදයයොධම්මාවිරජ්ජනට්යඨන විරාගායහොන්තීති විරාගානාමයහොන්ති. 

සහජාතානීතිසම්මාදිට්ඨිසහජාතානි සම්මාසඞ්කප්පාදීනිසත්තමග්ගඞ්ගානි. 

විරාගංගච්ඡන්තීති විරායගොමග්යගොතිවිරාගංනිබ්බානංආරම්මණංකත්වා

ගච්ඡන්තීති විරාගාරම්මණත්තාවිරායගොනාම, මග්ගනට්යඨනමග්යගොනාම
යහොතීති අත්යථො. එයකකම්පි මග්ගඞ්ගං මග්යගොති නාමං  භති. ඉති
එයකකස්ස අඞ්ගස්ස මග්ගත්යත වුත්යත සම්මාදිට්ඨියාපි මග්ගත්තං

වුත්තයමව යහොති. තස්මායයව ච එයතන මග්යගනාති අට්ඨ මග්ගඞ්ගානි

ගයහත්වා වුත්තං. බුද්ධා චාති පච්යචකබුද්ධාපි සඞ්ගහිතා. යතපි හි

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, බුද්ධා තථාගයතො ච අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

පච්යචකබුද්යධො චා’’ති (අ. නි. 2.57) වුත්තත්තා බුද්ධායයව. අගතන්ති

අනමතග්යග සංසායර අගතපුබ්බං. දිසන්ති සක ායපටිපත්තියා දිස්සති

අපදිස්සති අභිසන්දහීයතීති දිසා, සබ්බබුද්යධහි වා පරමං සුඛන්ති දිස්සති

අපදිස්සති කථීයතීති දිසා, සබ්බදුක්ඛං වා දිස්සන්ති විස්සජ්යජන්ති 

උජ්ඣන්ති එතායාති දිසා. තං දිසං. අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොති කිං වුත්තං

යහොති? යයො යසො අට්ඨඞ්ගියකො ධම්මසමූයහො, යසො එයතන නිබ්බානං
ගච්ඡන්තීති ගමනට්යඨන මග්යගො නාමාති වුත්තං යහොති. 

පුථුසමණබ්රාහ්මණානං පරප්පවාදානන්ති විසුං විසුං සමණානං

බ්රාහ්මණානඤ්චඉයතොඅඤ්ඤ ද්ධිකානං. අග්යගොතියතසංයසසමග්ගානං

විසිට්යඨො. යසට්යඨොති යසසමග්ගයතො අතිවිය පසංසනීයයො. යමොක්යඛොති

මුයඛ සාධු, යසසමග්ගානං අභිමුයඛ අයයමවසාධූති අත්යථො. උත්තයමොති

යසසමග්යග අතිවිය උත්තිණ්යණො. පවයරොති යසසමග්ගයතො

නානප්පකායරහිසංභජනීයයො. ඉතීතිකාරණත්යථනිපායතො.තස්මාභගවතා
‘‘මග්ගානං අට්ඨඞ්ගියකො යසට්යඨො’’ති වුත්යතොති අධිප්පායයො. වුත්තඤ්හි
භගවතා– 
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‘‘මග්ගානට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො, සච්චානංචතුයරොපදා; 

විරායගො යසට්යඨො ධම්මානං, ද්විපදානඤ්ච චක්ඛුමා’’ති. (ධ. ප. 
273); 

තං ඉධ විච්ඡින්දිත්වා ‘‘මග්ගානං අට්ඨඞ්ගියකො යසට්යඨො’’ති වුත්තං.
යසසවායරසුපි ඉමිනා ච නයයන යහට්ඨා වුත්තනයයන ච අත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

දස්සනවිරායගොතිආදීසු දස්සනසඞ්ඛායතො විරායගො දස්සනවිරායගො.
ඉන්ද්රියට්ඨයතොබ ස්සවිසිට්ඨත්තාඉධඉන්ද්රියයතොබ ං පඨමංවුත්තන්ති

යවදිතබ්බං. ආධිපයතෙයට්යඨන ඉන්ද්රිොනීතිආදි ඉන්ද්රියාදීනං

අත්ථවිභාවනා, නවිරාගස්ස. තථට්යඨනසච්චාතිසච්චඤාණං යවදිතබ්බං. 

සීලවිසුද්ධීති සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවා. චිත්තවිසුද්ධීති සම්මාසමාධි. 

දිට්ඨිවිසුද්ධීති සම්මාදිට්ඨිසඞ්කප්පා. විමුත්තට්යඨනාති

තංතංමග්ගවජ්ඣකිය යසහි මුත්තට්යඨන. විජ්ජාති සම්මාදිට්ඨි. විමුත්තීති 

සමුච්යඡදවිමුත්ති. අමයතොගධං නිබ්බානං පරියෙොසානට්යඨන මග්යගොති
මග්ගඵ පච්චයවක්ඛණාහිමග්ගීයතීතිමග්යගො. 

ඉමස්මිං විරාගනිද්යදයස වුත්තා ධම්මා සබ්යබපි මග්ගක්ඛයණයයව.
විමුත්තිනිද්යදයස ඵ ක්ඛයණ. තස්මා ඡන්දමනසිකාරාපි 

මග්ගඵ සම්පයුත්තා. 

29. විරාගනිද්යදයස වුත්තනයයයනව විමුත්තිනිද්යදයසපි අත්යථො 

යවදිතබ්යබො. ඵ ං පයනත්ථ පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තත්තා විමුත්ති, නිබ්බානං

නිස්සරණවිමුත්තත්තාවිමුත්ති. ‘‘සහජාතානිසත්තඞ්ගානී’’තිආදීනිවචනානි

ඉධ න  බ්භන්තීති න වුත්තානි. සයං ඵ විමුත්තත්තා පරිච්චාගට්යඨන

විමුත්තීතිඑත්තකයමව වුත්තං.යසසංවුත්තනයයමවාති. 

විරාගකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. පටිසම්භිදාකථා 
1. ධම්මචක්කපවත්තනවාරවණ්ණනා 

30. ඉදානි විරාගසඞ්ඛාතමග්ගවයසන සිද්ධං පටිසම්භිදාපයභදං
දස්යසන්යතන කථිතාය ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය

පටිසම්භිදාකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා.සුත්තන්යතතාව බාරාණසිෙන්ති 

බාරාණසා නාම නදී, බාරාණසාය අවිදූයර භවා නගරී බාරාණසී. තස්සං

බාරාණසියං. ඉසිපතයන මිගදායෙති ඉසීනං පතනුප්පතනවයසන
එවං ද්ධනායම මිගානං අභයදානදින්නට්ඨානත්තා මිගදායසඞ්ඛායත

ආරායම. තත්ථ හි උප්පන්නුප්පන්නා සබ්බඤ්ඤුඉසයයො පතන්ති, 
ධම්මචක්කප්පවත්තනත්ථං නිසීදන්තීති අත්යථො. නන්දමූ කපබ්භාරයතො



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා යුගනද්ධවග්යගො 

149 
පටුන 

සත්තාහච්චයයන නියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨිතා අයනොතත්තදයහ 
කතමුඛයධොවනකිච්චා ආකායසන ආගන්ත්වා පච්යචකබුද්ධඉසයයොයපත්ථ

සයමොසරණවයසන පතන්ති, උයපොසථත්ථඤ්ච අනුයපොසථත්ථඤ්ච

සන්නිපතන්ති, ගන්ධමාදනං පටිගච්ඡන්තා ච තයතො ච උප්පතන්තීතිපි

ඉමිනා ඉසීනං පතනුප්පතනවයසන තං ‘‘ඉසිපතන’’න්ති වුච්චති.

‘‘ඉසිපදන’’න්තිපිපායඨො. පඤ්චවග්ගියෙති– 

‘‘යකොණ්ඩඤ්යඤොභද්දියයොවප්යපො, මහානායමොචඅස්සජි; 

එයතපඤ්චමහායථරා, පඤ්චවග්ගාතිවුච්චයර’’ති.– 

එවං වුත්තානං පඤ්චන්නං භික්ඛූනං වග්යගො පඤ්චවග්යගො. තස්මිං

පඤ්චවග්යගභවාතංපරියාපන්නත්තාතිපඤ්චවග්ගියා, යතපඤ්චවග්ගියය. 

භික්ඛූආමන්යතසීතිදීපඞ්කරදසබ ස්සපාදමූය කතාභිනීහාරයතො පට්ඨාය
පාරමියයො පූයරන්යතො අනුපුබ්යබන පච්ඡිමභවං පත්වා පච්ඡිමභයව ච
කතාභිනික්ඛමයනො අනුපුබ්යබන යබොධිමණ්ඩං පත්වා තත්ථ 
අපරාජිතපල් ඞ්යක නිසින්යනො මාරබ ං භින්දිත්වා පඨමයායම
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරිත්වා මජ්ඣිමයායම දිබ්බචක්ඛුං වියසොයධත්වා
පච්ඡිමයාමාවසායන දසසහස්සිය ොකධාතුං උන්නායදන්යතො
සම්පකම්යපන්යතො සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා සත්ත සත්තාහානි යබොධිමණ්යඩ
වීතිනායමත්වා මහාබ්රහ්මුනා ආයාචිතධම්මයදසනා බුද්ධචක්ඛුනා ය ොකං
යවොය ොයකත්වා ය ොකානුග්ගයහන බාරාණසිං ගන්ත්වා පඤ්චවග්ගියය
භික්ඛූසඤ්ඤායපත්වාධම්මචක්කංපවත්යතතුකායමො ආමන්යතසි. 

ද්යවයම, භික්ඛයව, අන්තාති ද්යවයම, භික්ඛයව, යකොට්ඨාසා. ඉමස්ස
පන වචනස්ස සමුදාහායරන සමුදාහාරනිග්යඝොයසො යහට්ඨා අවීචිං උපරි

භවග්ගං පත්වා දසසහස්සිං ය ොකධාතුං පත්ථරිත්වා අට්ඨාසි, තස්මිංයයව 
සමයයඅට්ඨාරසයකොටිසඞ්ඛාබ්රහ්මායනොසමාගච්ඡිංසු.පච්ඡිමදිසායසූරියයො 

අත්ථඞ්ගයමති, පුරත්ථිමාය දිසාය උත්තරාසාළ්හනක්ඛත්යතන යුත්යතො
පුණ්ණචන්යදො උග්ගච්ඡති. තස්මිං සමයය භගවා

ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තං ආරභන්යතො ‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, 
අන්තා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ පබ්බජියතනාතිගිහිසංයයොජනං වත්ථුකාමංයඡත්වාපබ්බජියතන. 

න යසවිතබ්බාති න ව ඤ්යජතබ්බා. පබ්බජිතානංයයව වියසසයතො

පටිපත්තියා භාජනභූතත්තා ‘‘පබ්බජියතනන යසවිතබ්බා’’ති වුත්තං. යෙො

චාෙං කායමසු කාමසුඛල්ලිකානුයෙොයගොති යයො ච අයං වත්ථුකායමසු

කිය සකාමසුඛස්ස, කිය සකාමසුඛනිස්සයස්ස වා අනුයයොයගො. හීයනොති

 ාමයකො. ගම්යමොති ගාමවාසීනං සන්තයකො. යපොථුජ්ජනියකොති

පුථුජ්ජයනනඅන්ධබා ජයනනආචිණ්යණො. අනරියෙොතිනඅරියයො.අථවා

න විසුද්ධානං උත්තමානං අරියානං සන්තයකො. අනත්ථසංහියතොති න
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අත්ථසංහියතො, සුඛාවහකාරණං අනිස්සියතොති අත්යථො. 

අත්තකිලමථානුයෙොයගොති අත්තයනො කි මථස්ස අනුයයොයගො, අත්තයනො

දුක්ඛකරණන්ති අත්යථො. දුක්යඛොති කණ්ටකාපස්සයයසයයාදීහි
අත්තමාරයණහි දුක්ඛාවයහො. තපස්සීහි ‘‘උත්තමං තයපො’’ති ගහිතත්තා

යතසං චිත්තානුරක්ඛනත්ථං ඉධ ‘‘හීයනො’’ති න වුත්තං, පබ්බජිතානං

ධම්මත්තා ‘‘ගම්යමො’’තිච, ගිහීහිඅසාධාරණත්තා ‘‘යපොථුජ්ජනියකො’’තිච
න වුත්තං. තත්ථ පන යකහිචි පබ්බජිතපටිඤ්යඤහි 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානවායදහි ‘‘යයතො යඛො, යභො, අයං අත්තා පඤ්චහි 

කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගිභූයතො පරිචායරති, එත්තාවතා යඛො, යභො, 

අයංඅත්තා දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතොයහොතී’’ති(දී.නි.1.94) ගහිතත්තා
යතසං චිත්තානුරක්ඛනත්ථඤ්ච පච්චුප්පන්යන සුඛත්තා ච තස්ස

ධම්මසමාදානස්ස ‘‘දුක්යඛො’’ති න වුත්තං. කාමසුඛල්ලිකානුයයොයගො
පච්චුප්පන්යන තණ්හාදිට්ඨිසංකිලිට්ඨසුඛත්තා ආයතිඤ්ච දුක්ඛවිපාකත්තා

තදනුයුත්තානං තණ්හාදිට්ඨිබන්ධනබද්ධත්තා ච න යසවිතබ්යබො, 
අත්තකි මථානුයයොයගො පච්චුප්පන්යන දිට්ඨිසංකිලිට්ඨදුක්ඛත්තා
ආයතිඤ්ච දුක්ඛවිපාකත්තා තදනුයුත්තානං දිට්ඨිබන්ධනබද්ධත්තා ච න

යසවිතබ්යබො, එයත යඛොති යත එයත. අනුපගම්මාති න උපගන්ත්වා. 

මජ්ඣිමාතිසංකිලිට්ඨසුඛදුක්ඛානංඅභාවාමජ්යඣභවාතිමජ්ඣිමා. සාඑව

නිබ්බානං පටිපජ්ජන්ති එතායාති පටිපදා. අභිසම්බුද්ධාති පටිවිද්ධා. 

චක්ඛුකරණීතිආදීසු පඤ්ඤාචක්ඛුං කයරොතීති චක්ඛුකරණී. ඤාණකරණීති

තස්යසව යවවචනං. උපසමාොතිකිය සූපසමාය. අභිඤ්ඤාොති චතුන්නං 

සච්චානං අභිජානනත්ථාය. සම්යබොධාොති යතසංයයව සම්බුජ්ඣනත්ථාය. 

නිබ්බානාොති නිබ්බානසච්ඡිකිරියත්ථාය. අථ වා දස්සනමග්ගඤාණං

කයරොතීති චක්ඛුකරණී. භාවනාමග්ගඤාණං කයරොතීති ඤාණකරණී. 

සබ්බකිය සානං උපසමාෙ. සබ්බධම්මානං අභිඤ්ඤාෙ. 

අරහත්තඵ සම්යබොධාෙ. කිය සානඤ්ච ඛන්ධානඤ්ච නිබ්බානාෙ. 
සච්චකථාඅභිඤ්යඤයයනිද්යදයසවුත්තා. 

එවං භගවා සච්චානි පකායසත්වා අත්තනි කතබහුමානානං යතසං
අත්තයනො පටියවධක්කමං සුත්වා පටිපත්තියා බහුමානායරොපයනන

පටිපත්තියං ඨත්වා සච්චප්පටියවධං පස්සන්යතො ඉදං දුක්ඛං අරිෙසච්චන්ති

යම, භික්ඛයවතිආදිනා අත්තයනො පටියවධක්කමං දස්යසසි. තත්ථ 

අනනුස්සුයතසූතින අනුස්සුයතසු, පරං අනුගන්ත්වා අස්සුයතසූති අත්යථො. 

චක්ඛූතිආදීනංඅත්යථොපරයතොආවිභවිස්සති. ඉදං දුක්ඛංඅරිෙසච්චං, ඉදං

දුක්ඛසමුදෙං, ඉදං දුක්ඛනියරොධං, ඉදං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා

අරිෙසච්චන්ති චතුන්නං සච්චානං දස්සනපටියවයධො යසඛභූමියං. 

පරිඤ්යඤෙයංපහාතබ්බංසච්ඡිකාතබ්බං භායවතබ්බන්තිචතුන්නංසච්චානං

භාවනාපටියවයධො යසඛභූමියංයයව. පරිඤ්ඤාතං පහීනං සච්ඡිකතං 

භාවිතන්තිචතුන්නංසච්චානංපච්චයවක්ඛණාඅයසඛභූමියං. 
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තිපරිවට්ටන්ති සච්චඤාණකිච්චඤාණකතඤාණසඞ්ඛාතානං තිණ්ණං
පරිවට්ටානං වයසන තයයො පරිවට්ටා අස්සාති තිපරිවට්ටං. එත්ථ හි ‘‘ඉදං

දුක්ඛං, ඉදං දුක්ඛසමුදයං, ඉදං දුක්ඛනියරොධං, ඉදං දුක්ඛනියරොධගාමිනී

පටිපදා අරියසච්ච’’න්ති එවං චතූසු සච්යචසු යථාභූතඤාණං සච්චඤාණං 
නාම. යතසුයයව ‘‘පරිඤ්යඤයයං පහාතබ්බං සච්ඡිකාතබ්බං

භායවතබ්බ’’න්ති එවං කත්තබ්බකිච්චජානනඤාණං කිච්චඤාණං නාම.
‘‘පරිඤ්ඤාතං පහීනං සච්ඡිකතං භාවිත’’න්ති එවං තස්ස කිච්චස්ස

කතභාවජානනඤාණං කතඤාණං නාම. ද්වාදසාකාරන්ති යතසංයයව
එයකකස්මිං සච්යච තිණ්ණං තිණ්ණං ආකාරානං වයසන ද්වාදස ආකාරා

අස්සාති ද්වාදසාකාරං. ඤාණදස්සනන්ති එයතසං තිපරිවට්ටානං
ද්වාදසන්නං ආකාරානං වයසන උප්පන්නං ඤාණසඞ්ඛාතං දස්සනං. 

අත්තමනාති සකමනා. සත්තානඤ්හි සුඛකාමත්තා දුක්ඛපටිකූ ත්තා

පීතියසොමනස්සයුත්තමයනොසකමයනොනාම, පීතියසොමනස්යසහිඅත්තමනා

ගහිතමනා බයාපිතමනාති වා අත්යථො. අභිනන්දුන්ති අභිමුඛා හුත්වා

නන්දිංසු. යවෙයාකරයණති සුත්තන්යත. නිග්ගාථයකො හි සුත්තන්යතො

යකව ං අත්ථස්ස බයාකරණයතො යවයයාකරණං නාම. භඤ්ඤමායනති 

කථියමායන. වත්තමානසමීයපවත්තමානවචනංකතං, භණියතතිඅත්යථො. 

විරජන්ති විගතරාගාදිරජං. වීතමලන්ති විගතරාගාදිම ං. රාගාදයයො හි

අජ්යඣොත්ථරණට්යඨන රයජො නාම, දූසනට්යඨන ම ං නාම. 

ධම්මචක්ඛුන්ති කත්ථචි පඨමමග්ගඤාණං, කත්ථචි ආදීනි තීණි 

මග්ගඤාණානි, කත්ථචි චතුත්ථමග්ගඤාණම්පි. ඉධ පන 

පඨමමග්ගඤාණයමව. ෙංකිඤ්චිසමුදෙධම්මං, සබ්බංතං නියරොධධම්මන්ති
විපස්සනාවයසනඑවංපවත්තස්සධම්මචක්ඛුංඋදපාදීති අත්යථො. 

ධම්මචක්යකතිපටියවධඤායණචයදසනාඤායණච. යබොධිපල් ඞ්යක
නිසින්නස්ස හි භගවයතො චතූසු සච්යචසු ද්වාදසාකාරං පටියවධඤාණම්පි 
ඉසිපතයන නිසින්නස්ස ද්වාදසාකාරයමව සච්චයදසනාය
පවත්තකයදසනාඤාණම්පි ධම්මචක්කං නාම. උභයම්පි යහතං දසබ ස්ස
පවත්තඤාණයමව. තං ඉමාය යදසනාය පකායසන්යතන භගවතා 
ධම්මචක්කං පවත්තිතං නාම. තං පයනතං ධම්මචක්කං යාව
අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරො අට්ඨාරසහි බ්රහ්මයකොටීහි සද්ධිං

යසොතාපත්තිඵය  න පතිට්ඨාති, තාව භගවා පවත්යතති නාම, පතිට්ඨියත
පනපවත්තිතංනාම.තංසන්ධාය‘‘පවත්තියතචභගවතාධම්මචක්යක’’ති 
වුත්තං. 

භුම්මා යදවාති භූමට්ඨකා යදවා. සද්දමනුස්සායවසුන්ති

එකප්පහායරයනව සාධුකාරං දත්වා එතං භගවතාතිආදීනි වදන්තා සද්දං

අනුස්සාවයිංසු. අප්පටිවත්තිෙන්ති ‘‘නයිදං තථා’’ති පටිය ොමං වත්යතතුං
අසක්කුයණයයං.සන්නිපතිතායචත්ථයදවබ්රහ්මායනොයදසනාපරියයොසායන 

එකප්පහායරයනව සාධුකාරං අදංසු, සන්නිපාතං අනාගතා පන
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භුම්මයදවාදයයො යතසං යතසං සද්දං සුත්වා සාධුකාරමදංසූති යවදිතබ්බං.
යතසු පන පබ්බතරුක්ඛාදීසු නිබ්බත්තා භුම්මයදවා. යත
චාතුමහාරාජිකපරියාපන්නා යහොන්තාපි ඉධ විසුං කත්වා වුත්තා. 

චාතුමහාරාජිකාති ච ධතරට්ඨවිරූළ්හකවිරූපක්ඛකුයවරසඞ්ඛාතා 
චතුමහාරාජා යදවතා එයතසන්ති චාතුමහාරාජිකා. යත සියනරුයවමජ්යඣ
යහොන්ති. යතසු පබ්බතට්ඨකාපි අත්ථි ආකාසට්ඨකාපි. යතසං පරම්පරා
චක්කවාළපබ්බතං පත්තා. ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා මයනොපයදොසිකා සීතව ාහකා
උණ්හව ාහකාචන්දිමායදවපුත්යතොසූරියයො යදවපුත්යතොතිඑයතසබ්යබපි
චාතුමහාරාජිකයදවය ොකට්ඨා එව. යතත්තිංස ජනා තත්ථ උප්පන්නාති 

තාවතිංසා. අපිච ‘‘තාවතිංසා’’ති යතසං යදවානං නාමයමවාතිපි වුත්තං.
යතපි අත්ථි පබ්බතට්ඨකා අත්ථි ආකාසට්ඨකා. යතසං පරම්පරා 

චක්කවාළපබ්බතං පත්තා, තථා යාමාදීනං. එකයදවය ොයකපි හි යදවානං
පරම්පරා චක්කවාළපබ්බතංඅප්පත්තානාමනත්ථි.දිබ්බංසුඛංයාතාපයාතා

සම්පත්තාති ොමා. තුට්ඨා පහට්ඨාති තුසිතා. පකතිපටියත්තාරම්මණයතො
අතියරයකන රමිතුකාමකාය  යථාරුචියත යභොයග නිම්මිනිත්වා 

නිම්මිනිත්වා රමන්තීති නිම්මානරතී. චිත්තාචාරං ඤත්වා පරනිම්මියතසු

යභොයගසු වසං වත්යතන්තීති පරනිම්මිතවසවත්තී. බ්රහ්මකායය බ්රහ්මඝටාය

නියුත්තාති බ්රහ්මකායිකා. සබ්යබපිපඤ්චයවොකාරබ්රහ්මායනොගහිතා. 

යතන ඛයණනාති වචනං වියසයසත්වා යතන මුහුත්යතනාති වුත්තං.

මුහුත්තසඞ්ඛායතන ඛයණන, න පරමත්ථඛයණනාති වුත්තං යහොති. ොව 

බ්රහ්මයලොකාති බ්රහ්මය ොකං අන්යතොකත්වා. සද්යදොති සාධුකාරසද්යදො. 

දසසහස්සීතිදසසහස්සචක්කවාළවතී. සඞ්කම්පීතිඋද්ධංඋග්ගච්ඡන්තීසුට්ඨු

කම්පි. සම්පකම්පීතිඋද්ධංඋග්ගච්ඡන්තීඅයධොඔක්කමන්තීසුට්ඨු පකම්පි. 

සම්පයවධීති චතුදිසා ගච්ඡන්තී සුට්ඨු පයවධි. සම්බුද්ධභාවාය මාතුකුච්ඡිං
ඔක්කමන්යත ච යබොධිසත්යත තයතො නික්ඛමන්යත ච මහාපථවී 

පුඤ්ඤයතයජන අකම්පිත්ථ, අභිසම්යබොධියං පටියවධඤාණයතයජන.
ධම්මචක්කප්පවත්තයන යදසනාඤාණයතයජන සාධුකාරං දාතුකාමා විය

පථවී යදවතානුභායවන අකම්පිත්ථ, ආයුසඞ්ඛායරොස්සජ්ජයන
මහාපරිනිබ්බායන ච කාරුඤ්යඤන චිත්තසඞ්යඛොභං අසහමානා විය පථවී

යදවතානුභායවන අකම්පිත්ථ. අප්පමායණොති වුද්ධප්පමායණො. උළායරොති 

එත්ථ ‘‘උළාරානි උළාරානි ඛාදනීයානි ඛාදන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.366) 
මධුරං උළාරන්ති වුත්තං. ‘‘උළාරාය වත්ථයභොගාය චිත්තං න

නමතී’’තිආදීසු(අ.නි.9.20) පණීතංඋළාරන්තිවුත්තං.‘‘උළාරායඛලුභවං
වච්ඡායයනොසමණංයගොතමංපසංසාය පසංසතී’’තිආදීසුයසට්ඨංඋළාරන්ති

වුත්තං. ඉධ පන ‘‘විපුය ො උළායරො’’ති වුත්යතො. ඔභායසොති

යදසනාඤාණානුභායවන ච යදවතානුභායවන ච ජාතඔභායසො. යලොයකති

චක්කවාළස්ස දසසහස්සියංයයව. අතික්කම්යමව යදවානං යදවානුභාවන්ති

යදවානං අයමානුභායවො – නිවත්ථවත්ථප්පභා ද්වාදස යයොජනානි ඵරති, 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා යුගනද්ධවග්යගො 

153 
පටුන 

තථා සරීරස්ස අ ඞ්කාරස්ස විමානස්ස ච. තං යදවානං යදවානුභාවං

අතික්කමිත්වායයවාති අත්යථො. උදානන්ති යසොමනස්සඤාණමයිකං

උදාහාරං. උදායනසීති උදාහරි. අඤ්ඤාසි වත, යභො යකොණ් ඤ්යඤොති
ඉමස්සපි උදානස්ස උදාහරණයඝොයසො දසසහස්සිය ොකධාතුං ඵරිත්වා 

අට්ඨාසි. අඤ්ඤාසියකොණ් ඤ්යඤොති භුසං ඤාතයකොණ්ඩඤ්යඤොති 
අත්යථො. 

චක්ඛුආදීනං නිද්යදයස දස්සනට්යඨනාතිආදීසු එකයමව ඤාණං

යථාවුත්තස්ස යනයයස්ස චක්ඛු විය දස්සනකිච්චකරයණන චක්ඛු. 

ඤාණකිච්චකරයණන ඤාණං. නානප්පකාරයතො ජානනකිච්චකරයණන 

පඤ්ඤා. අනවයසසපටියවධකරයණන විජ්ජා. සබ්බථා

ඔභාසකිච්චකරයණන ආයලොයකො නාමාතිඅත්යථො. චක්ඛුංධම්යමොතිආදීසුපි

එකංයයව ඤාණං කිච්චනානත්යතන පඤ්චධා වණ්ණිතං. ආරම්මණාති

උපත්ථම්භනට්යඨන. යගොචරාති විසයට්යඨන. දස්සනට්යඨනාතිආදීසු 

ඤාණකිච්චං පඤ්චධා වුත්තං. ඉමිනා නයයන තීසු වායරසු එයකකස්මිං

පඤ්ච පඤ්ච කත්වා පන්නරස ධම්මා, පන්නරස අත්ථා, ද්වීසු

පන්නරසයකසු තිංස නිරුත්තියයො, පන්නරසසු ධම්යමසු පන්නරසසු
අත්යථසු තිංසාය නිරුත්තීසූති සට්ඨි ඤාණානි යවදිතබ්බානි. 
යසසඅරියසච්යචසුපි එයසව නයයො. චතූසු අරියසච්යචසු එයකකස්මිං
අරියසච්යච පන්නරසන්නං පන්නරසන්නං ධම්මානං අත්ථානඤ්ච වයසන

සට්ඨිධම්මා, සට්ඨි අත්ථා, සට්ඨියාධම්යමසුසට්ඨියා අත්යථසුචවීසසතං

නිරුත්තියයො, වීසාධිකං සතන්ති අත්යථො. සට්ඨියා ධම්යමසු සට්ඨියා
අත්යථසු වීසුත්තරසයත නිරුත්තීසූති එවං චත්තාරීසඤ්ච ද්යව ච
ඤාණසතානි. 

2-3. සතිපට්ඨානවාරාදිවණ්ණනා 

31-32. සතිපට්ඨානසුත්තන්තපුබ්බඞ්ගයම 
ඉද්ධිපාදසුත්තන්තපුබ්බඞ්ගයම ච පටිසම්භිදානිද්යදයස ඉමිනාව නයයන
අත්යථොචගණනාචයවදිතබ්බා. 

4-8. සත්තයබොධිසත්තවාරාදිවණ්ණනා 

33-37. සත්තන්නං යබොධිසත්තානං සුත්තන්යතසු එයකකස්මිංයයව

සමුදයය චක්ඛාදයයො පඤ්ච, නියරොයධ පඤ්චාති දස ධම්මා, සමුදයය

දස්සනට්ඨාදයයොපඤ්ච, නියරොයධපඤ්චාතිදස අත්ථා, යතසංවයසනවීසති
නිරුත්තියයො චත්තාරීසං ඤාණානි. සත්ත එකයතො කත්වා වුත්තගණනා
සුවිඤ්යඤයයා එව.සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණවයසනවුත්තපටිසම්භිදානිද්යදයස 

එයකකමූ යකසු ‘‘ඤායතො දිට්යඨො විදියතො සච්ඡිකයතො ඵස්සියතො

පඤ්ඤායා’’ති (පටි.ම. 1.121) ඉයමසුපඤ්චසුවචයනසුඑයකකස්මිංයයව

චක්ඛාදයයො පඤ්ච, දස්සනට්ඨාදයයො පඤ්චාති පඤ්චපඤ්චකානං වයසන

පඤ්චවීසතිධම්මා, පඤ්චවීසතිඅත්ථා, තද්දිගුණා නිරුත්තියයො, තද්දිගුණානි
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ඤාණානි යඤයයානි. පඤ්ච එකයතො කත්වා වුත්තවායරපි පඤ්චක්ඛත්තුං

පඤ්ච පඤ්චවීසති කත්වා පඤ්චවීසසතං ධම්මා, පඤ්චවීසසතං අත්ථා, 

තද්දිගුණානිරුත්තියයො, තද්දිගුණානිඤාණානියඤයයානි. අඩ්ඪයතෙයානීති
යචත්ථද්යවසතානිචපඤ්ඤාසඤ්ච.ඛන්ධාදීසුපි එයසවනයයො. ඉමිනාව
නයයනසච්චවාරපටිසම්භිදාවායරචධම්මාදිගණනායවදිතබ්බා. 

9. ඡබුද්ධධම්මවාරවණ්ණනා 

38. බුද්ධධම්මවායර දිෙඩ්ඪසතන්ති ඡක්ඛත්තුං පඤ්චවීසති සතඤ්ච

පඤ්ඤාසඤ්ච යහොන්ති, තද්දිගුණා නිරුත්තියයො තද්දිගුණානි ඤාණානි. 

පටිසම්භිදාධිකරයණති පටිසම්භිදාධිකායර. අඩ්ඪනවධම්මසතානීති පඨමං

වුත්යතසු චතූසු සච්යචසු සට්ඨි, චතූසු සතිපට්ඨායනසු සට්ඨි, චතූසු

සම්මප්පධායනසු සට්ඨි, සත්තයබොධිසත්තයවයයාකරයණසු සත්තති, 

අභිඤ්ඤට්ඨාදීසු පඤ්චසු පඤ්චවීසසතං, ඛන්ධට්ඨාදීසු පඤ්චසු

පඤ්චවීසසතං, පුනචතූසුඅරියසච්යචසුසතං, චතූසු පටිසම්භිදාසුසතං, ඡසු
බුද්ධධම්යමසු දියඩ්ඪසතන්ති එවං අට්ඨසතානි ච පඤ්ඤාසඤ්ච ධම්මා
යහොන්ති. එවං අත්ථාපි තත්තකා එව යහොන්ති. එවයමව සච්චාදීසු තීසු

ඨායනසු වීසසතං නිරුත්තියයො, සත්තසු යවයයාකරයණසු චත්තාරීසසතං

නිරුත්තියයො, අභිඤ්ඤට්ඨාදීසු ඛන්ධට්ඨාදීසු ච අඩ්ඪයතයයානි 

අඩ්ඪයතයයානි නිරුත්තිසතානි, අරියසච්යචසු පටිසම්භිදාසු ච ද්යව ද්යව

නිරුත්තිසතානි, බුද්ධධම්යමසු තීණි නිරුත්තිසතානීති එවං 
නිරුත්තිසහස්සඤ්ච සත්තනිරුත්තිසතානි ච යහොන්ති. එවයමව සච්චාදීසු

තීසු ඨායනසු චත්තාරීසාධිකානි ද්යව ද්යව ඤාණසතානි, සත්තසු

යවයයාකරයණසු අසීතිඅධිකානි ද්යව ඤාණසතානි, අභිඤ්ඤට්ඨාදීසු

ඛන්ධට්ඨාදීසුචපඤ්චපඤ්චඤාණසතානි, සච්යචසුපටිසම්භිදාසුචචත්තාරි

චත්තාරි ඤාණසතානි, බුද්ධධම්යමසු ඡ ඤාණසතානීති එවං තීණි ච
ඤාණසහස්සානිචත්තාරිචඤාණසතානි යහොන්තීති. 

පටිසම්භිදාකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ධම්මචක්කකථා 
1. සච්චවාරවණ්ණනා 

39. පුන ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තයමව පුබ්බඞ්ගමං කත්වා

කථිතාය ධම්මචක්කකථායඅපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා.තත්ථ දුක්ඛවත්ථුකාති
එකාභිසමයවයසන දුක්ඛං වත්ථු එයතසන්ති දුක්ඛවත්ථුකා. තයදව දුක්ඛං

වියසයසත්වා සච්චවත්ථුකාතිආදිමාහ. තත්ථ සච්චං ආරම්මණං

උපත්ථම්යභො එයතසන්ති සච්චාරම්මණා. සච්චං යගොචයරො විසයයො

එයතසන්ති සච්චයගොචරා. සච්චසඞ්ගහිතාති මග්ගසච්යචන සඞ්ගහිතා. 

සච්චපරිොපන්නාති මග්ගසච්චායත්තා. සච්යච සමුදාගතාති
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දුක්ඛපරිජානයනනදුක්ඛසච්යචසමුප්පන්නා. තථාතත්යථව ඨිතාපතිට්ඨිතා 
ච. 

40. ඉදානි ‘‘පවත්තියතචභගවතාධම්මචක්යක’’තිවුත්තංධම්මචක්කං

නිද්දිසිතුකායමො ධම්මචක්කන්තිආදිමාහ. තත්ථ දුවිධං ධම්මචක්කං 

පටියවධධම්මචක්කං යදසනාධම්මචක්කඤ්ච. පටියවධධම්මචක්කං 

යබොධිපල් ඞ්යක, යදසනාධම්මචක්කං ඉසිපතයන. ධම්මඤ්ච පවත්යතති

චක්කඤ්චාති පටියවධධම්මචක්කං වුත්තං, චක්කඤ්ච පවත්යතති

ධම්මඤ්චාති යදසනාධම්මචක්කං. කථං? භගවා හි යබොධිපල් ඞ්යක
නිසින්යනොමග්ගක්ඛයණ ඉන්ද්රියබ යබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගාදියභදංධම්මඤ්ච

පවත්යතති, යසොයයව ච ධම්යමො කිය සසත්තුඝාතාය පවත්තනයතො
පහරණචක්කං වියාති චක්කඤ්ච. ධම්මං පවත්යතන්යතොයයව භගවා තං
චක්කං පවත්යතති නාම. එයතන ධම්යමොයයව චක්කන්ති 

කම්මධාරයසමාසතා වුත්තා යහොති. ඉසිපතයන නිසින්යනො භගවා
ධම්මයදසනක්ඛයණ යවයනයයසන්තායන කිය සසත්තුඝාතාය

පවත්තනයතො පහරණචක්කසදිසං යදසනාචක්කඤ්ච පවත්යතති, 
යවයනයයසන්තායන ඉන්ද්රියබ යබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගාදියභදං 
ධම්මචක්කඤ්ච පවත්යතති. එයතනධම්යමො ච චක්කඤ්චධම්මචක්කන්ති
ද්වන්දසමාසතා වුත්තායහොති.යස්මාපනපවත්තයකසතිපවත්තනානාම

යහොති, තස්මා සබ්බත්ථාපි ‘‘පවත්යතතී’’ති වුත්තං, පවත්තනට්යඨන පන

‘‘චක්ක’’න්ති වුත්තං යහොතීති යවදිතබ්බං. ධම්යමන පවත්යතතීති

ධම්මචක්කන්තිආදීනි යදසනාධම්මචක්කයමව සන්ධාය වුත්තානීති
යවදිතබ්බානි. 

තත්ථ ධම්යමන පවත්යතතීති යථාසභාවත්තා ධම්යමන පවත්තං

චක්කන්ති ධම්මචක්කන්ති වුත්තං යහොති. ධම්මචරිොෙ පවත්යතතීති
යවයනයයසන්තායන ධම්මත්ථාය පවත්තං චක්කන්ති ධම්මචක්කන්ති

වුත්තංයහොති. ධම්යමඨියතොතිආදීහි භගවයතොධම්මභූතතා ධම්මස්සාමිතාච

වුත්තායහොති.යථාහ–‘‘යසොහාවුයසො, භගවාජානංජානාතිපස්සං පස්සති
චක්ඛුභූයතොඤාණභූයතොධම්මභූයතොබ්රහ්මභූයතොවත්තාපවත්තාඅත්ථස්ස 

නින්යනතාඅමතස්සදාතාධම්මස්සාමීතථාගයතො’’ති(ම.නි.1.203). තස්මා

යතහි ධම්මස්ස චක්කන්ති ධම්මචක්කන්ති වුත්තං යහොති. ඨියතොති 

විසයීභායවන ඨියතො. පතිට්ඨියතොති අච භායවන පතිට්ඨියතො. 

වසිප්පත්යතොති ඉස්සරභාවං පත්යතො. පාරමිප්පත්යතොති යකොටිප්පත්යතො. 

යවසාරජ්ජප්පත්යතොති විසාරදභාවං පත්යතො. ධම්යම 

පතිට්ඨායපන්යතොතිආදීහි යවයනයයසන්තානමයපක්ඛිත්වා වුත්යතහි පන

වචයනහි ධම්මස්සාමිතාය ච ධම්මත්ථාය චක්කන්ති වුත්තං යහොති. ධම්මං 

සක්කයරොන්යතොතිහආදීහි ධම්මත්ථාය චක්කන්ති වුත්තං යහොති. යයො හි

ධම්මං සක්කාරාදිවයසන පවත්යතති, යසො ධම්මත්ථං පවත්යතති. ධම්මං 

සක්කයරොන්යතොතියථාකයතොයසොධම්යමොසුකයතොයහොති, එවයමවනං
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කයරොන්යතො. ධම්මංගරුංකයරොන්යතොතිතස්මිංගාරවුප්පත්තියාතංගරුං 

කයරොන්යතො. ධම්මං මායනන්යතොති ධම්මං පියඤ්ච භාවනීයඤ්ච කත්වා

විහරන්යතො. ධම්මංපූයජන්යතොතිතංඅපදිසිත්වා යදසනාපටිපත්තිපූජායපූජං

කයරොන්යතො. ධම්මං අපචාෙමායනොති තස්යසව ධම්මස්ස

සක්කාරගරුකායරහිනීචවුත්තිතංකයරොන්යතො. ධම්මද්ධයජොධම්මයකතූති
තං ධම්මං ධජමිව පුරක්ඛත්වා යකතුමිව ච උක්ඛිපිත්වා පවත්තියා

ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු ච හුත්වාති අත්යථො. ධම්මාධිපයතයෙයොති
ධම්මාධිපතියතො ආගයතො භාවනාධම්මවයසයනව ච සබ්බකිරියානං

කරයණන ධම්මාධිපයතයයයො හුත්වා. තං යඛො පන ධම්මචක්කං

අප්පටිවත්තිෙන්ති යකනචි නිවත්යතතුං අසක්කුයණයයතාය
අප්පටිහතපවත්තිතා වුත්තා. තස්මා යසො ධම්යමො පවත්තනට්යඨන 
චක්කන්තිවුත්තංයහොති. 

සද්ධින්ද්රිෙං ධම්යමො, තං ධම්මං පවත්යතතීති යවයනයයසන්තායන
මග්ගසම්පයුත්තසද්ධින්ද්රියුප්පාදයනන තං සද්ධින්ද්රියං ධම්මං පවත්යතතීති

අත්යථො. එයසව නයයො යසයසසුපි. සච්චාති සච්චඤාණානි. විපස්සනා ච

විජ්ජා ච මග්ගඤාණයමව. අනුප්පායද ඤාණන්ති අරහත්තඵය  ඤාණං.

තම්පි යවයනයයසන්තායන පවත්යතතියයව, නිබ්බානඤ්ච පටියවධං
කයරොන්යතොපවත්යතතියයවනාම. 

සමුදයවාරාදීසු සමුදෙවත්ථුකා නියරොධවත්ථුකා මග්ගවත්ථුකාති
වියසසපදං දස්යසත්වා සඞ්ඛිත්තා. එත්ථාපි වුත්තසදිසං පඨමං
වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

2-3. සතිපට්ඨානවාරාදිවණ්ණනා 

41-42. සතිපට්ඨානඉද්ධිපාදපුබ්බඞ්ගමවාරාපි මග්ගක්ඛණවයසන
වුත්තා.යතපිතත්ථතත්ථ වියසසපදංදස්යසත්වාසඞ්ඛිත්තාති. 

ධම්මචක්කකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ය ොකුත්තරකථා 
ය ොකුත්තරකථාවණ්ණනා 

43. ඉදානි ය ොකුත්තරධම්මවතියා ධම්මචක්කකථාය අනන්තරං
කථිතාය ය ොකුත්තරකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ

ය ොකුත්තරපදස්ස අත්යථො නිද්යදසවායර ආවි භවිස්සති. චත්තායරො

සතිපට්ඨානාතිආදයයො සත්තතිංස යබොධිපක්ඛියධම්මා යථායයොගං
මග්ගඵ සම්පයුත්තා. යත බුජ්ඣනට්යඨන යබොධීති එවං ද්ධනාමස්ස

අරියස්ස පක්යඛ භවත්තා යබොධිපක්ඛියා නාම. පක්යඛ භවත්තාති
උපකාරභායව ඨිතත්තා. යතසුආරම්මයණසුඔක්කන්තිත්වා පක්ඛන්දිත්වා

උපට්ඨානයතො උපට්ඨානං, සතියයව උපට්ඨානං සතිපට්ඨානං. 
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කායයවදනාචිත්තධම්යමසු පනස්ස 
අසුභදුක්ඛානිච්චානත්තාකාරගහණවයසන
සුභසුඛනිච්චඅත්තසඤ්ඤාපහානකිච්චසාධනවයසන ච පවත්තියතො චතුධා

යභයදොයහොති.තස්මා චත්තායරොසතිපට්ඨානාති වුච්චති.පදහන්ති එයතනාති

පධානං, යසොභනං පධානං සම්මප්පධානං, සම්මා වා පදහන්ති එයතනාති

සම්මප්පධානං, යසොභනං වාතංකිය සවිරූපපවත්තවිරහිතයතොපධානඤ්ච
හිතසුඛනිප්ඵාදකට්යඨන යසට්ඨභාවාවහනයතො පධානභාවකරණයතො වාති
සම්මප්පධානං. වීරියස්යසතං අධිවචනං. තයිදං උප්පන්නානුප්පන්නානං

අකුස ානං පහානානුප්පත්තිකිච්චං, අනුප්පන්නුප්පන්නානඤ්ච කුස ානං

උප්පත්තිට්ඨිතිකිච්චං සාධයතීති චතුබ්බිධං යහොති. තස්මා චත්තායරො

සම්මප්පධානාති වුච්චති. නිප්ඵත්තිපරියායයන ඉජ්ඣනට්යඨන, ඉජ්ඣන්ති
එතායසත්තාඉද්ධාවුද්ධා උක්කංසගතායහොන්තීතිඉමිනාවාපරියායයන

ඉද්ධි, තස්සා සම්පයුත්තාය පුබ්බඞ්ගමට්යඨන ඵ භූතාය

පුබ්බභාගකාරණට්යඨන ච ඉද්ධියා පායදොති ඉද්ධිපායදො. යසො

ඡන්දවීරියචිත්තවීමංසාවයසන චතුබ්බියධොව යහොති. තස්මා චත්තායරො

ඉද්ධිපාදාති වුච්චති. අස්සද්ධියයකොසජ්ජපමාදවික්යඛපසම්යමොහානං

අභිභවනයතොඅභිභවනසඞ්ඛායතනඅධිපතියට්යඨන ඉන්ද්රිෙං. අස්සද්ධියාදීහි 

අනභිභවනීයයතො අකම්පියට්යඨන බලං. තදුභයම්පි

සද්ධාවීරියසතිසමාධිපඤ්ඤාවයසනපඤ්චවිධංයහොති.තස්මා පඤ්චින්ද්රිොනි

පඤ්ච බලානීති වුච්චන්ති. බුජ්ඣනකසත්තස්ස පන අඞ්ගභායවන

සතිආදයයො සත්ත ධම්මා යබොජ්ඣඞ්ගා, නියයානට්යඨන ච 

සම්මාදිට්ඨිආදයයො අට්ඨ මග්ගඞ්ගා යහොන්ති. යතන වුච්චති සත්ත 

යබොජ්ඣඞ්ගාඅරියෙොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොති. 

ඉති ඉයම සත්තතිංස යබොධිපක්ඛියා ධම්මා පුබ්බභායග
ය ොකියවිපස්සනාය වත්තමානාය චුද්දසවියධන කායං පරිග්ගණ්හයතො ච 

කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං, නවවියධන යවදනං පරිග්ගණ්හයතො ච 

යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානං, යසොළසවියධන චිත්තං පරිග්ගණ්හයතො ච 

චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානං, පඤ්චවියධන ධම්යම පරිග්ගණ්හයතො ච 
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානං. ඉති ඉමස්මිං අත්තභායව අනුප්පන්නපුබ්බං

පරස්ස උප්පන්නංඅකුස ංදිස්වා‘‘යථාපටිපන්නස්සතස්සතංඋප්පන්නං, 

නතථා පටිපජ්ජිස්සාමි, එවංයමඑතංනුප්පජ්ජිස්සතී’’තිතස්සඅනුප්පාදාය

වායමනකාය  පඨමං සම්මප්පධානං, අත්තයනො සමුදාචාරප්පත්තමකුස ං

දිස්වා තස්ස පහානාය වායමනකාය  දුතියං, ඉමස්මිං අත්තභායව
අනුප්පන්නපුබ්බං ඣානං වා විපස්සනං වා උප්පායදතුං වායමන්තස්ස

තතියං, උප්පන්නං යථා න පරිහායති, එවං පුනප්පුනං උප්පායදන්තස්ස
චතුත්ථං සම්මප්පධානං. ඡන්දං ධුරං කත්වා කුසලුප්පාදනකාය  

ඡන්දිද්ධිපායදො, වීරියං, චිත්තං, වීමංසං ධුරං කත්වා කුසලුප්පාදනකාය  

වීමංසිද්ධිපායදො. මිච්ඡාවාචාය විරමණකාය සම්මාවාචා, මිච්ඡාකම්මන්තා, 
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මිච්ඡාජීවා විරමණකාය  සම්මාජීයවොති එවං නානාචිත්යතසු  බ්භන්ති.

චතුමග්ගක්ඛයණ පන එකචිත්යත  බ්භන්ති, ඵ ක්ඛයණ ඨයපත්වා
චත්තායරො සම්මප්පධායනඅවයසසායතත්තිංස බ්භන්ති.එවංඑකචිත්යත
 බ්භමායනසු යචයතසු එකාව නිබ්බානාරම්මණා සති කායාදීසු
සුභසඤ්ඤාදිපහානකිච්චසාධනවයසන ‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’ති
වුච්චති. එකයමව ච වීරියං අනුප්පන්නුප්පන්නානං 
අනුප්පාදාදිකිච්චසාධනවයසන ‘‘චත්තායරො සම්මප්පධානා’’ති වුච්චති.
යසයසසු හාපනවඩ්ඪනංනත්ථි. 

අපිචයතසු– 

නවඑකවිධාඑයකො, ද්යවධාථචතුපඤ්චධා; 

අට්ඨධානවධායචව, ඉතිඡද්ධාභවන්තියත. 

නව එකවිධාතිඡන්යදොචිත්තංපීතිපස්සද්ධිඋයපක්ඛාසඞ්කප්යපො වාචා

කම්මන්යතොආජීයවොතිඉයමනවඡන්දිද්ධිපාදාදිවයසනඑකවිධාවයහොන්ති, 

අඤ්ඤයකොට්ඨාසං න භජන්ති. එයකො ද්යවධාති සද්ධා ඉන්ද්රියබ වයසන

ද්යවධා ඨිතා. අථ චතුපඤ්චධාති අථඤ්යඤො එයකො චතුධා, අඤ්යඤො
පඤ්චධා ඨියතොති අත්යථො. තත්ථ සමාධි එයකො 

ඉන්ද්රියබ යබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගවයසන චතුධා ඨියතො, පඤ්ඤා යතසං

චතුන්නං ඉද්ධිපාදයකොට්ඨාසස්සචවයසනපඤ්චධා. අට්ඨධානවධායචවාති 

අපයරො එයකො අට්ඨධා, එයකො නවධා ඨියතොති අත්යථො. 

චතුසතිපට්ඨානඉන්ද්රියබ යබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගවයසන සති අට්ඨධා ඨිතා, 
චතුසම්මප්පධානඉද්ධිපාදඉන්ද්රියබ යබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගවයසන වීරියං

නවධාති.එවං – 

චුද්දයසව අසම්භින්නා, යහොන්යතයත යබොධිපක්ඛියා; 

යකොට්ඨාසයතොසත්තවිධා, සත්තතිංසපයභදයතො. 

සකිච්චනිප්ඵාදනයතො, සරූයපනචවුත්තියතො; 

සබ්යබවඅරියමග්ගස්ස, සම්භයවසම්භවන්තියත. 

එවං මග්ගඵ සම්පයුත්යත සත්තතිංස යබොධිපක්ඛියධම්යම දස්යසත්වා

පුන යත මග්ගඵය සු සඞ්ඛිපිත්වා චත්තායරො අරිෙමග්ගා චත්තාරි ච

සාමඤ්ඤඵලානීති ආහ. සමණභායවො සාමඤ්ඤං, චතුන්නං

අරියමග්ගානයමතං නාමං.සාමඤ්ඤානංඵ ානි සාමඤ්ඤඵලානි.නිබ්බානං 
පන සබ්යබහි අසම්මිස්සයමව. ඉති විත්ථාරයතො 
සත්තතිංසයබොධිපක්ඛියචතුමග්ගචතුඵ නිබ්බානානං වයසන ඡචත්තාලීස 

ය ොකුත්තරධම්මා, තයතො සඞ්යඛයපන චතුමග්ගචතුඵ නිබ්බානානං

වයසනනව ය ොකුත්තරධම්මා, තයතොපිසඞ්යඛයපනමග්ගඵ නිබ්බානානං
වයසන තයයො ය ොකුත්තරධම්මාති යවදිතබ්බං. සතිපට්ඨානාදීනං
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මග්ගඵ ානඤ්ච ය ොකුත්තරත්යත වුත්යත තංසම්පයුත්තානං ඵස්සාදීනම්පි
ය ොකුත්තරත්තං වුත්තයමව යහොති. පධානධම්මවයසන පන 

සතිපට්ඨානාදයයොවවුත්තා.අභිධම්යම(ධ.ස.277ආදයයො, 505ආදයයො)ච 
ය ොකුත්තරධම්මනිද්යදයස මග්ගඵ සම්පයුත්තානං ඵස්සාදීනං
ය ොකුත්තරත්තං වුත්තයමවාති. 

යලොකං තරන්තීති ය ොකං අතික්කමන්ති. සබ්බමිධ ඊදිසං
වත්තමානකා වචනං චත්තායරො අරියමග්යග සන්ධාය වුත්තං. 

යසොතාපත්තිමග්යගො හි අපායය ොකං තරති, සකදාගාමිමග්යගො

කාමාවචරය ොයකකයදසං තරති, අනාගාමිමග්යගොකාමාවචරය ොකංතරති, 

අරහත්තමග්යගො රූපාරූපාවචරය ොකංතරති. යලොකාඋත්තරන්තීතිය ොකා 

උග්ගච්ඡන්ති. යලොකයතොති ච යලොකම්හාති ච තයදව නිස්සක්කවචනං

වියසයසත්වා දස්සිතං. යලොකං සමතික්කමන්තීති පඨමං වුත්තත්ථයමව.

තත්ථ උපසග්ගත්ථං අනයපක්ඛිත්වා වුත්තං, ඉධ සහ උපසග්ගත්යථන

වුත්තං. යලොකං සමතික්කන්තාතියථාවුත්තං ය ොකං සම්මා අතික්කන්තා.

සබ්බමිධ ඊදිසං අතීතකා වචනං ඵ නිබ්බානානි සන්ධාය වුත්තං, 

යසොතාපත්තිඵ ාදීනි හි යථාවුත්තං ය ොකං අතික්කමිත්වා ඨිතානි, සදා

නිබ්බානං සබ්බය ොකං අතික්කමිත්වා ඨිතං. යලොයකන අතියරකාති
ය ොකයතො අධිකභූතා. ඉදං සබ්යබපි ය ොකුත්තරධම්යම සන්ධාය වුත්තං. 

නිස්සරන්තීති නිග්ගච්ඡන්ති. නිස්සටාති නිග්ගතා. යලොයක න 

තිට්ඨන්තීතිආදීනි අට්ඨාරස වචනානි සබ්බය ොකුත්තයරසුපි යුජ්ජන්ති. න

තිට්ඨන්තීති ය ොයක අපරියාපන්නත්තා වුත්තං. යලොයක න ලිම්පන්තීති

ඛන්ධසන්තායනවත්තමානාපිතස්මිංන ලිම්පන්තීතිඅත්යථො. යලොයකනන

ලිම්පන්තීති අකතපටියවධානං යකනචි චිත්යතන, කතපටියවධානං

අකුසය නඅප්පමත්යතනපි චිත්යතනනලිම්පන්තීතිඅත්යථො. අසංලිත්තා

අනුපලිත්තාති උපසග්යගනවියසසිතං. 

විප්පමුත්තාතිඅලිත්තත්තයමව නානාබයඤ්ජයනනවියසසිතං.යයයකචි

හි යත්ථ යයන වා අලිත්තා, යත තත්ථ යතන වා විප්පමුත්තා යහොන්ති. 

යලොකා විප්පමුත්තාතිආදීනි තීණි නිස්සක්කවයසන වුත්තානි. 

විසඤ්ඤුත්තාති විප්පමුත්තත්තවියසසනං. යයයකචිහියත්ථයයනයයතො

විප්පමුත්තා, යතතත්ථ යතනතයතොවිසඤ්ඤුත්තානාමයහොන්ති. යලොකා 

සුජ්ඣන්තීති ය ොකම ං යධොවිත්වා ය ොකා සුජ්ඣන්ති. විසුජ්ඣන්තීති

තයදව උපසග්යගන වියසසිතං. වුට්ඨහන්තීති උට්ඨිතා යහොන්ති. 

විවට්ටන්තීතිනිවට්ටන්ති. න සජ්ජන්තීතින  ග්ගන්ති. න ගය්හන්තීතින 

ගණ්හීයන්ති. න බජ්ඣන්තීති න බාධීයන්ති. සමුච්ඡින්දන්තීති අප්පවත්තිං

කයරොන්ති. යථා ච යලොකං සමුච්ඡින්නත්තාති, තයථව ‘‘ය ොකා

විසුද්ධත්තා’’තිආදි වුත්තයමවයහොති. පටිප්පස්සම්යභන්තීතිනියරොයධන්ති. 

අපථාතිආදීනි චත්තාරි සබ්යබසුපි ය ොකුත්තයරසු යුජ්ජන්ති. අපථාති
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අමග්ගා. අගතීති අප්පතිට්ඨා. අවිසොතිඅනායත්තා. අසාධාරණාතිඅසමානා. 

වමන්තීති උග්ගි න්ති. න පච්චාවමන්තීති වුත්තපටිපක්ඛනයයන වුත්තං, 
වන්තංපුනනඅදන්තීතිඅත්යථො.එයතනවන්තස්සසුවන්තභායවොවුත්යතො

යහොති. අනන්තරදුකත්තයයපි එයසව නයයො. විසීයනන්තීති විකිරන්ති 

විමුච්චන්ති, න බන්ධන්තීති අත්යථො. න උස්සීයනන්තීති න විකිරන්ති න
විමුච්චන්ති. ‘‘විසියනන්තී’’ති ‘‘න උස්සියනන්තී’’ති රස්සං කත්වා පායඨො

සුන්දයරො. විධූයපන්තීති නිබ්බායපන්ති. න සංධූයපන්තීති න උජ්ජ න්ති. 

යලොකං සමතික්කම්ම අභිභුෙය තිට්ඨන්තීති සබ්යබපි ය ොකුත්තරා ධම්මා
ය ොකං සම්මා අතික්කමිත්වා අභිභවිත්වා ච තිට්ඨන්තීති ය ොකුත්තරා.
සබ්යබහිපි ඉයමහි යථාවුත්යතහි පකායරහි ය ොකුත්තරානං ය ොකයතො
උත්තරභායවොඅධිකභායවොචවුත්යතොයහොතීති. 

ය ොකුත්තරකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. බ කථා 
බ කථාවණ්ණනා 

44. ඉදානි ය ොකුත්තරකථාය අනන්තරං කථිතාය
ය ොකුත්තරකථාවතියා සුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය බ කථාය
අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ ආදියතො සුත්තන්තවයසන පඤ්ච බ ානි

දස්යසත්වා තදඤ්ඤානිපි බ ානි දස්යසතුකායමො අපිච අට්ඨසට්ඨි

බලානීතිආදිමාහ. සබ්බානිපි තංතංපටිපක්යඛහි අකම්පියට්යඨන බ ානි

නාම යහොන්ති. හිරිබලන්තිආදීසු පාපයතො හිරීයන්ති එතායාති හිරී, 

 ජ්ජායයතංනාමං. පාපයතො ඔත්තප්පන්ති එයතනාති ඔත්තප්පං, පාපයතො

උබ්යබගස්යසතං නාමං. අජ්ඣත්තසමුට්ඨානා හිරී, බහිද්ධාසමුට්ඨානං

ඔත්තප්පං. අත්තාධිපති හිරී, ය ොකාධිපති ඔත්තප්පං.  ජ්ජාසභාවසණ්ඨිතා

හිරී, භයසභාවසණ්ඨිතං ඔත්තප්පං. සප්පතිස්සව ක්ඛණා හිරී, 
වජ්ජභීරුකභයදස්සාවි ක්ඛණං ඔත්තප්පං. සා එව හිරී අහිරියකන න

කම්පතීති හිරිබලං. තයදව ඔත්තප්පං අයනොත්තප්යපන න කම්පතීති 

ඔත්තප්පබලං. අප්පටිසඞ්ඛායනන න කම්පතීති පටිසඞ්ඛානබලං. 
උපපරික්ඛණපඤ්ඤායයතං නාමං. වීරියසීයසන සත්ත යබොජ්ඣඞ්යග

භායවන්තස්ස උප්පන්නබ ං භාවනාබලං. තථාපවත්තානං චතුන්නං

ඛන්ධානයමතං නාමං. පරිසුද්ධානි සී ාදීනි අනවජ්ජබලං. චත්තාරි 

සඞ්ගහවත්ථූනි සඞ්ගහබලං. සඞ්ගයහ බ න්තිපි පායඨො. දුක්ඛමානං

අධිවාසනං ඛන්තිබලං. ධම්මකථාය පයරසං යතොසනං පඤ්ඤත්තිබලං. 

අධිතස්ස අත්ථස්ස අධිගමාපනං නිජ්ඣත්තිබලං. කුසය සු බහුභායවො 

ඉස්සරිෙබලං. කුසය සු යථාරුචි පතිට්ඨානං අධිට්ඨානබලං. හිරිබ ාදීනං
අත්යථො මාතිකාපයදසු බයඤ්ජනවයසන වියසසයතො යුජ්ජමානං ගයහත්වා

වුත්යතො. සමථබලං විපස්සනාබලන්තිබ ප්පත්තාසමථවිපස්සනාඑව. 
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මාතිකානිද්යදයස අස්සද්ධියෙනකම්පතීති සද්ධාබලන්ති මූ බ ට්ඨං
වත්වා තයමව අපයරහි නවහි පරියායයහි වියසයසත්වා දස්යසසි. යයො හි

ධම්යමො අකම්පියයො බ ප්පත්යතො යහොති, යසො සහජායත උපත්ථම්යභති, 

අත්තයනො පටිපක්යඛ කිය යස පරියාදියති, පටියවධස්ස ආදිභූතං සී ං 

දිට්ඨිඤ්ච වියසොයධති, චිත්තං ආරම්මයණ පතිට්ඨායපති, චිත්තං පභස්සරං

කයරොන්යතො යවොදායපති, වසිං පායපන්යතො වියසසං අධිගමායපති, තයතො

උත්තරිං පායපන්යතො උත්තරිපටියවධං කායරති, කයමන අරියමග්ගං 

පායපත්වා සච්චාභිසමයං කායරති, ඵ ප්පත්තියා නියරොයධ පතිට්ඨායපති.

තස්මානවධාබ ට්යඨො වියසසියතො.එසනයයො වීරිෙබලාදීසුචතූසු. 

කාමච්ඡන්දං හිරීෙතීති යනක්ඛම්මයුත්යතො යයොගී යනක්ඛම්යමන 

කාමච්ඡන්දයතො හිරීයති. ඔත්තප්යපපි එයසව නයයො. එයතහි
සබ්බාකුසය හිපි හිරීයනා ඔත්තප්පනා වුත්තායයව යහොන්ති. 

බයාපාදන්තිආදීනම්පිඉමිනාවනයයන අත්යථොයවදිතබ්යබො. පටිසඞ්ඛාතීති

අසම්යමොහවයසනආදීනවයතො උපපරික්ඛති. භායවතීතිවඩ්යඪති. වජ්ජන්ති

රාගාදිවජ්ජං. සඞ්ගණ්හාතීති බන්ධති. ඛමතීති තස්ස යයොගිස්ස ඛමති

රුච්චති. පඤ්ඤායපතීති යතොයසති. නිජ්ඣායපතීති චින්තායපති. වසං

වත්යතතීති චිත්යත පහු හුත්වා චිත්තං අත්තයනො වසංකත්වා පවත්යතති. 

අධිට්ඨාතීති විදහති. භාවනාබ ාදීනි සබ්බානිපි යනක්ඛම්මාදීනියයව.

මාතිකාවණ්ණනාය අඤ්ඤථා වුත්යතො, අත්යථො පන බයඤ්ජනවයසයනව 
පාකටත්තා ඉධ න වුත්යතොති යවදිතබ්බං. සමථබ ං විපස්සනාබ ඤ්ච

විත්ථාරයතො නිද්දිසිත්වාඅවසායන උද්ධච්චසහගතකියලයසචඛන්යධචන 

කම්පතීතිආදි ච අවිජ්ජාසහගතකියලයස ච ඛන්යධ ච න කම්පතීතිආදි ච
සමථබ විපස්සනාබ ානං ක්ඛණදස්සනත්ථංවුත්තං. 

යසඛායසඛබය සු සම්මාදිට්ඨිං සික්ඛතීති යසඛබලන්ති යසඛපුග්ගය ො

සම්මාදිට්ඨිං සික්ඛතීති යසයඛො, සා සම්මාදිට්ඨි තස්ස යසඛස්ස බ න්ති

යසඛබ න්තිඅත්යථො. තත්ථසික්ඛිතත්තා අයසඛබලන්තිඅයසඛපුග්ගය ො

තත්ථ සම්මාදිට්ඨියා සික්ඛිතත්තා න සික්ඛතීති අයසයඛො, සායයව
සම්මාදිට්ඨි තස්ස අයසඛස්ස බ න්ති අයසඛබ ං. එයසව නයයො 

සම්මාසඞ්කප්පාදීසු. සම්මාඤාණන්ති පච්චයවක්ඛණඤාණං. තම්පි හි

ය ොකිකම්පි යහොන්තං යසඛස්ස පවත්තත්තා යසඛබ ං, අයසඛස්ස

පවත්තත්තා අයසඛබ න්ති වුත්තං. සම්මාවිමුත්තීති අට්ඨ මග්ගඞ්ගානි

ඨයපත්වා යසසා ඵ සම්පයුත්තා ධම්මා. යකචි පන ‘‘ඨයපත්වා 
ය ොකුත්තරවිමුත්තිංඅවයසසාවිමුත්තියයොසම්මාවිමුත්තී’’තිවදන්ති.තස්ස 
යසඛායසඛබ ත්තංවුත්තනයයමව. 

ඛීණාසවබය සු සබ්බානිපි ඤාණබ ානි. ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනොති

කරණත්යථ සාමිවචනං, ඛීණාසයවන භික්ඛුනාති අත්යථො. අනිච්චයතොති

හුත්වා අභාවාකායරන අනිච්චයතො. ෙථාභූතන්ති යථාසභාවයතො. 
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පඤ්ඤාොති සහවිපස්සනායමග්ගපඤ්ඤාය.අනිච්චයතොසුදිට්ඨා දුක්ඛයතො

අනත්තයතො සුදිට්ඨා යහොන්ති තම්මූ කත්තා. ෙන්ති භාවනපුංසකවචනං, 

යයන කාරයණනාති වා අත්යථො. ආගම්මාති පටිච්ච. පටිජානාතීති

සම්පටිච්ඡති පටිඤ්ඤං කයරොති. අඞ්ගාරකාසූපමාති මහාභිතාපට්යඨන

අඞ්ගාරකාසුයාඋපමිතා. කාමාතිවත්ථුකාමාචකිය සකාමාච. 

වියවකනින්නන්ති ඵ සමාපත්තිවයසන

උපධිවියවකසඞ්ඛාතනිබ්බානනින්නං. තයයො හි වියවකා – කායවියවයකො
චිත්තවියවයකො උපධිවියවයකොති. කායවියවයකො ච වියවකට්ඨකායානං 
යනක්ඛම්මාභිරතානං. චිත්තවියවයකො ච අධිචිත්තමනුයුත්තානං.

උපධිවියවයකො ච නිරුපධීනං පුග්ග ානං විසඞ්ඛාරගතානං, 
නිස්සරණවියවකසඞ්ඛාතනිබ්බානනින්නං වා. පඤ්ච හි වියවකා –
වික්ඛම්භනවියවයකො තදඞ්ගවියවයකො සමුච්යඡදවියවයකො 

පටිප්පස්සද්ධිවියවයකො නිස්සරණවියවයකොති. වියවකනින්නන්ති වියවයක

නින්නං. වියවකයපොණන්ති වියවයක නතං. වියවකපබ්භාරන්ති

වියවකසීසභාරං.ද්යවපිපුරිමස්යසවයවවචනානි. වියවකට්ඨන්තිකිය යසහි

වජ්ජිතං, දූරීභූතංවා. යනක්ඛම්මාභිරතන්තිනිබ්බායනඅභිරතං, පබ්බජ්ජාය

අභිරතං වා. බයන්තීභූතන්ති විගතන්තීභූතං, එකයදයසනාපි අනල්ලීනං 

විප්පමුත්තං විසංසට්ඨං. සබ්බයසොතිසබ්බථා. ආසවට්ඨානියෙහිධම්යමහීති
සංයයොගවයසන ආසවානං කාරණභූයතහි කිය සධම්යමහීති අත්යථො. අථ

වා බයන්තීභූතන්ති විගතනිකන්තිභූතං, නිත්තණ්හන්ති අත්යථො. කුයතො? 

සබ්බයසො ආසවට්ඨානියෙහි ධම්යමහි සබ්යබහි යතභූමකධම්යමහීති
අත්යථො. ඉධ දසහි ඛීණාසවබය හි ඛීණාසවස්ස ය ොකියය ොකුත්තයරො

මග්යගො කථියතො. ‘‘අනිච්චයතො සබ්යබ සඞ්ඛාරා’’ති දුක්ඛපරිඤ්ඤාබ ං, 

‘‘අඞ්ගාරකාසූපමා කාමා’’ති සමුදයපහානබ ං, ‘‘වියවකනින්නං චිත්තං

යහොතී’’ති නියරොධසච්ඡිකිරියාබ ං, ‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’තිආදි
සත්තවිධංමග්ගභාවනාබ න්තිපිවදන්ති. දසඉද්ධිබ ානි ඉද්ධිකථායආවි
භවිස්සන්ති. 

තථාගතබ නිද්යදයස තථාගතබලානීති අඤ්යඤහි අසාධාරණානි
තථාගතස්යසව බ ානි. යථා වා පුබ්බබුද්ධානං බ ානි 

පුඤ්ඤුස්සයසම්පත්තියා ආගතානි, තථා ආගතබ ානීතිපි අත්යථො. තත්ථ
දුවිධං තථාගතබ ං – කායබ ං ඤාණබ ඤ්ච. යතසු කායබ ං
හත්ථිකු ානුසායරන යවදිතබ්බං.වුත්තඤ්යහතංයපොරායණහි– 

‘‘කාළාවකඤ්චගඞ්යගයයං, පණ්ඩරංතම්බපිඞ්ග ං; 

ගන්ධමඞ්ග යහමඤ්ච, උයපොසථඡද්දන්තියම දසා’’ති. (විභ. අට්ඨ. 

760; ම.නි.අට්ඨ.1.148; සං.නි.අට්ඨ.2.2.22); 
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ඉමානි දස හත්ථිකු ානි. තත්ථ කාළාවකන්ති පකතිහත්ථිකු ං

දට්ඨබ්බං. යං දසන්නං පුරිසානං කායබ ං, තං එකස්ස කාළාවකස්ස

හත්ථියනොබ ං.යංදසන්නංකාළාවකානංබ ං, තංඑකස්ස ගඞ්යගයයස්ස

බ ං. යං දසන්නං ගඞ්යගයයානං, තං එකස්ස පණ්ඩරස්ස. යං දසන්නං 

පණ්ඩරානං, තං එකස්ස තම්බස්ස. යං දසන්නං තම්බානං, තං එකස්ස

පිඞ්ග ස්ස. යං දසන්නං පිඞ්ග ානං, තං එකස්ස ගන්ධහත්ථියනො. යං

දසන්නං ගන්ධහත්ථීනං, තං එකස්ස මඞ්ග හත්ථියනො. යං දසන්නං

මඞ්ග හත්ථීනං, තං එකස්ස යහමවතස්ස. යං දසන්නං යහමවතානං, තං

එකස්සඋයපොසථස්ස.යං දසන්නංඋයපොසථානං, තංඑකස්සඡද්දන්තස්ස.

යං දසන්නං ඡද්දන්තානං, තං එකස්ස තථාගතස්ස බ ං.
නාරායනසඞ්ඝාතබ න්තිපි ඉදයමව වුච්චති. තයදතං පකතිහත්ථියනො

ගණනාය හත්ථීනං යකොටිසහස්සස්ස, පුරිසගණනාය දසන්නං

පුරිසයකොටිසහස්සානංබ ංයහොති.ඉදංතාව තථාගතස්ස කාෙබලං. 

ඤාණබ ං පන ඉධ තාව අඤ්ඤත්ථ ච පාළියං ආගතයමව

දසබ ඤාණං, මජ්ඣියම (ම. නි. 1.150) ආගතං චතුයවසාරජ්ජඤාණං, 

අට්ඨසු පරිසාසු අකම්පනඤාණං, චතුයයොනිපරිච්යඡදකඤාණං, 

පඤ්චගතිපරිච්යඡදකඤාණං, සංයුත්තයක (සං. නි. 2.33-34) ආගතානි

යතසත්තතිඤාණානි, සත්තසත්තතිඤාණානීතිඑවමඤ්ඤානිපිඅයනකානි 

ඤාණසහස්සානි.එතං ඤාණබලං නාම.ඉධාපිඤාණබ යමවඅධිප්යපතං. 
ඤාණඤ්හිඅකම්පියට්යඨනඋපත්ථම්භනට්යඨනචබ න්තිවුත්තං. 

ඨානඤ්චඨානයතොතිකාරණඤ්චකාරණයතො. කාරණඤ්හියස්මාතත්ථ

ඵ ං තිට්ඨති තදායත්තවුත්තිතාය උප්පජ්ජති යචව පවත්තති ච, තස්මා
ඨානන්ති වුච්චති. තං භගවා යය යය ධම්මා යයසං යයසං ධම්මානං යහතූ 

පච්චයාඋප්පාදාය, තංතංඨානන්ති, යයයයධම්මායයසංයයසංධම්මානං

නයහතූන පච්චයාඋප්පාදාය, තංතංඅට්ඨානන්තිපජානන්යතොඨානඤ්ච

ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො යථාභූතං පජානාති. ෙම්පීති යයන

ඤායණන. ඉදම්පීති ඉදම්පි ඨානාට්ඨානඤාණං, තථාගතස්ස තථාගතබ ං
නාමයහොතීති අත්යථො.එවංයසසපයදසුපියයොජනායවදිතබ්බා. 

ආසභං ඨානන්තියසට්ඨට්ඨානංඋත්තමට්ඨානං, ආසභාවාපුබ්බබුද්ධා, 

යතසං ඨානන්ති අත්යථො. අපිච ගවසතයජට්ඨයකො උසයභො, 

ගවසහස්සයජට්ඨයකො වසයභො, වජසතයජට්ඨයකො වා උසයභො, 

වජසහස්සයජට්ඨයකො වසයභො, සබ්බගවයසට්යඨො සබ්බපරිස්සයසයහො 
යසයතො පාසාදියකො මහාභාරවයහො අසනිසතසද්යදහිපි අසන්තසනීයයො

නිසයභො, යසො ඉධඋසයභොති අධිප්යපයතො. ඉදම්පිහිතස්ස පරියායවචනං.

උසභස්ස ඉදන්ති ආසභං. ඨානන්ති චතූහි පායදහි පථවිං උප්පීයළත්වා
අවට්ඨානං. ඉදං පන ආසභං වියාති ආසභං යයථව හි නිසභසඞ්ඛායතො
උසයභො උසභබය න සමන්නාගයතො චතූහි පායදහි පථවිං උප්පීයළත්වා 
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අච ට්ඨායනන තිට්ඨති, එවං තථාගයතොපි දසහි තථාගතබය හි
සමන්නාගයතො චතූහි යවසාරජ්ජපායදහි අට්ඨපරිසපථවිං උප්පීයළත්වා
සයදවයක ය ොයක යකනචි පච්චත්ථියකන පච්චාමිත්යතන අකම්පියයො 

අච ට්ඨායනනතිට්ඨති, එවංතිට්ඨමායනොචතංආසභංඨානං පටිජානාති 

උපගච්ඡතින පච්චක්ඛාති, අත්තනිආයරොයපති. යතන වුත්තං – ‘‘ආසභං

ඨානංපටිජානාතී’’ති(සං.නි.අට්ඨ.2.2.22; ම.නි.අට්ඨ. 1.148). 

පරිසාසූති 
ඛත්තියබ්රාහ්මණගහපතිසමණචාතුමහාරාජිකතාවතිංසමාරබ්රහ්මානං වයසන

අට්ඨසු පරිසාසු. සීහනාදං නදතීති යසට්ඨනාදං අඡම්භිතනාදං නදති, 

සීහනාදසදිසං වානාදංනදති.අයමත්යථොසීහනාදසුත්යතන (ම.නි.1.146

ආදයයො; දී. නි. 1.381 ආදයයො) දීයපතබ්යබො. යථා වා සීයහො සහනයතො

හනනයතො ච සීයහොති වුච්චති, එවං තථාගයතො ය ොකධම්මානං සහනයතො
පරප්පවාදානං හනනයතො සීයහොති වුච්චති. එවං වුත්තස්ස සීහස්ස නාදං
සීහනාදං. තත්ථයථාසීයහොසීහබය නසමන්නාගයතොසබ්බත්ථවිසාරයදො

විගතය ොමහංයසො සීහනාදං නදති, එවං තථාගතසීයහොපි තථාගතබය හි
සමන්නාගයතො අට්ඨසු පරිසාසු විසාරයදො විගතය ොමහංයසො ‘‘ඉති 

රූප’’න්තිආදිනා (සං.නි. 3.78) නයයනනානාවිධයදසනාවි ාසසම්පන්නං
සීහනාදංනදති. යතනවුත්තං–‘‘පරිසාසුසීහනාදංනදතී’’ති. 

බ්රහ්මචක්කං පවත්යතතීති එත්ථ බ්රහ්මන්ති යසට්ඨං උත්තමං විසුද්ධං. 

චක්කසද්යදොපනායං– 

සම්පත්තියං ක්ඛයණච, රථඞ්යගඉරියාපයථ; 

දායනරතනධම්මූර, චක්කාදීසුචදිස්සති; 

ධම්මචක්යකඉධමයතො, තම්පිද්යවධාවිභාවයය. 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, චක්කානි, යයහි සමන්නාගතානං

යදවමනුස්සාන’’න්තිආදීසු (අ. නි. 4.31) හි අයං සම්පත්තියං දිස්සති.

‘‘යහට්ඨා පාදතය සු චක්කානි ජාතානි යහොන්තී’’ති (දී. නි. 2.35) එත්ථ 

 ක්ඛයණ. ‘‘චක්කංව වහයතො පද’’න්ති (ධ. ප. 1) එත්ථ රථඞ්යග.

‘‘චතුචක්කං නවද්වාර’’න්ති(සං.නි.1.29) එත්ථඉරියාපයථ. ‘‘දදංභුඤ්ජ

මාචපමායදො, චක්කංවත්තයයකොස ාධිපා’’ති(ජා.1.7.149) එත්ථදායන. 

‘‘දිබ්බං චක්කරතනං පාතුරයහොසී’’ති (දී. නි. 2.243) එත්ථ රතනචක්යක.

‘‘මයා පවත්තිතං චක්ක’’න්ති (සු. නි. 562) එත්ථ ධම්මචක්යක.

‘‘ඉච්ඡාහතස්ස යපොසස්ස, චක්කං භමති මත්ථයක’’ති (ජා. 1.1.104; 

1.5.103) එත්ථඋරචක්යක. ‘‘ඛුරපරියන්යතන යචපිචක්යකනා’’ති (දී.නි.

1.166) එත්ථ පහරණචක්යක. ‘‘අසනිවිචක්ක’’න්ති (දී. නි. 3.61; සං. නි.

2.162) එත්ථඅසනිමණ්ඩය .ඉධපනායං ධම්මචක්යකමයතො. 
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තං පයනතං ධම්මචක්කං දුවිධං යහොති පටියවධඤාණඤ්ච
යදසනාඤාණඤ්ච. තත්ථ පඤ්ඤාපභාවිතං අත්තයනො අරියඵ ාවහං 

පටියවධඤාණං, කරුණාපභාවිතං සාවකානං අරියඵ ාවහං යදසනාඤාණං. 
තත්ථ පටියවධඤාණං උප්පජ්ජමානං උප්පන්නන්ති දුවිධං. තඤ්හි

අභිනික්ඛමනයතො යාව අරහත්තමග්ගා උප්පජ්ජමානං නාම, ඵ ක්ඛයණ
උප්පන්නංනාම.තුසිතභවනයතොවායාව යබොධිපල් ඞ්යකඅරහත්තමග්ගා

උප්පජ්ජමානංනාම, ඵ ක්ඛයණ උප්පන්නංනාම. දීපඞ්කරදසබ යතො වා

පට්ඨාය යාව අරහත්තමග්ගා උප්පජ්ජමානං නාම, ඵ ක්ඛයණ උප්පන්නං
නාම. යදසනාඤාණම්පි පවත්තමානං පවත්තන්ති දුවිධං. තඤ්හි යාව 

අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරස්ස අරහත්තමග්ගා පවත්තමානං නාම, 

ඵ ක්ඛයණ පවත්තං නාම. තත්ථ පටියවධඤාණං ය ොකුත්තරං, 

යදසනාඤාණං ය ොකියං. උභයම්පි පයනතං අඤ්යඤහි අසාධාරණං, 
බුද්ධානංයයවඔරසඤාණං.යතනවුත්තං–‘‘බ්රහ්මචක්කංපවත්යතතී’’ති. 

කම්මසමාදානානන්ති සමාදියිත්වා කතානං කුස ාකුස කම්මානං, 

කම්මයමව වා කම්මසමාදානං. ඨානයසො යහතුයසොති පච්චයයතො යචව
යහතුයතොච.තත්ථගතිඋපධිකා පයයොගාවිපාකස්සඨානං. කම්මංයහතු. 

සබ්බත්ථගාමිනින්ති සබ්බගතිගාමිනිඤ්ච අගතිගාමිනිඤ්ච. පටිපදන්ති

මග්ගං. ෙථාභූතං පජානාතීති බහූසුපි මනුස්යසසු එකයමව පාණං

ඝායතන්යතසු ඉමස්ස යචතනා නිරයගාමිනී භවිස්සති, ඉමස්ස
තිරච්ඡානයයොනිගාමිනීති ඉමිනා නයයන එකවත්ථුස්මිම්පි
කුස ාකුස යචතනාසඞ්ඛාතානංපටිපත්තීනංඅවිපරීතයතොසභාවං ජානාති. 

අයනකධාතුන්ති චක්ඛුධාතුආදීහි, කාමධාතුආදීහි වා ධාතූහි බහුධාතුං. 

නානාධාතුන්ති තාසංයයව ධාතූනං වි ක්ඛණත්තා නානප්පකාරධාතුං. 

යලොකන්ති ඛන්ධායතනධාතුය ොකං. ෙථාභූතං පජානාතීති තාසං තාසං
ධාතූනංඅවිපරීතයතොසභාවං පටිවිජ්ඣති. 

නානාධිමුත්තිකතන්ති හීනපණීතාදිඅධිමුත්තීහිනානාධිමුත්තිකභාවං. 

පරසත්තානන්ති පධානසත්තානං. පරපුග්ගලානන්ති තයතො පයරසං
හීනසත්තානං. එකත්ථයමව වා එතං පදද්වයං යවයනයයවයසන භගවතා
ද්යවධා වුත්තං. ඉධාපි භගවතා වුත්තනයයයනව වුත්තං. 

ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තන්ති සද්ධාදීනංඉන්ද්රියානංපරභාවඤ්චඅපරභාවඤ්ච, 

වුද්ධිඤ්චහානිඤ්චාති අත්යථො. 

ඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනන්ති පඨමාදීනං චතුන්නංඣානානං, 

‘‘රූපීරූපානිපස්සතී’’තිආදීනං (පටි.ම.1.209) අට්ඨන්නංවියමොක්ඛානං, 

සවිතක්කසවිචාරාදීනංතිණ්ණංසමාධීනං, පඨමජ්ඣානසමාපත්තිආදීනඤ්ච

නවන්නං අනුපුබ්බසමාපත්තීනං. සංකියලසන්ති හානභාගියධම්මං. 
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යවොදානන්ති වියසසභාගියධම්මං. වුට්ඨානන්තියයනකාරයණනඣානාදීහි 

වුට්ඨහන්ති, තං කාරණං. තං පන ‘‘යවොදානම්පි වුට්ඨානං, තම්හා තම්හා

සමාධිම්හා වුට්ඨානම්පි වුට්ඨාන’’න්ති (විභ. 828) එවං වුත්තං
පගුණජ්ඣානඤ්යචව භවඞ්ගඵ සමාපත්තියයො ච. යහට්ඨිමං යහට්ඨිමඤ්හි

පගුණජ්ඣානංඋපරිමස්සඋපරිමස්ස පදට්ඨානංයහොති, තස්මා‘‘යවොදානම්පි

වුට්ඨාන’’න්ති වුත්තං. භවඞ්යගන පන සබ්බජ්ඣායනහි වුට්ඨානං යහොති, 
නියරොධසමාපත්තියතො ඵ සමාපත්තියා වුට්ඨානං යහොති. තං සන්ධාය
‘‘තම්හාතම්හාසමාධිම්හාවුට්ඨානම්පිවුට්ඨාන’’න්තිවුත්තං. 

පුබ්යබනිවාසදිබ්බචක්ඛුආසවක්ඛයඤාණානියහට්ඨාපකාසිතායනව. 

තත්ථ ආසවානං ඛොති අරහත්තමග්යගන සබ්බකිය සානං ඛයා. 

අනාසවන්ති ආසවවිරහිතං. යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තින්ති එත්ථ

යචයතොවචයනන අරහත්තඵ සම්පයුත්යතො සමාධි, පඤ්ඤාවචයනන
තංසම්පයුත්තා ච පඤ්ඤා වුත්තා. තත්ථ ච සමාධි රාගයතො විමුත්තත්තා

යචයතොවිමුත්ති, පඤ්ඤා අවිජ්ජාය විමුත්තත්තා පඤ්ඤාවිමුත්තීති

යවදිතබ්බා.වුත්තඤ්යහතංභගවතා–‘‘යයොහිස්ස, භික්ඛයව, සමාධි, තදස්ස

සමාධින්ද්රියං.යාහිස්ස, භික්ඛයව, පඤ්ඤා, තදස්ස පඤ්ඤන්ද්රියං.ඉතියඛො, 

භික්ඛයව, රාගවිරාගායචයතොවිමුත්තිඅවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤාවිමුත්තී’’ති(සං.

නි. 5.516; 520). අපියචත්ථ සමථබ ං යචයතොවිමුත්ති, විපස්සනාබ ං

පඤ්ඤාවිමුත්තීති යවදිතබ්බං. දිට්යඨව ධම්යමති ඉමස්මිංයයව අත්තභායව. 

සෙං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාති අධිකාය පඤ්ඤාය අත්තනායයව පච්චක්ඛං

කත්වා, අපරප්පච්චයයන ඤත්වාති අත්යථො. උපසම්පජ්ජාති අධිගන්ත්වා, 
නිප්ඵායදත්වා වා. ඉයමසං පන දසන්නං දසබ ඤාණානං විත්ථායරො

අභිධම්යම (විභ.809ආදයයො)වුත්තනයයනයවදිතබ්යබො. 

තත්ථ පරවාදිකථා යහොති – දසබ ඤාණං නාම පාටියයක්කං ඤාණං

නත්ථි, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසවායං පයභයදොති. න තං තථා දට්ඨබ්බං.

අඤ්ඤයමව හි දසබ ඤාණං, අඤ්ඤං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.

දසබ ඤාණඤ්හි සකසකකිච්චයමවජානාති, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංතම්පි, 
තයතොඅවයසසම්පි ජානාති. දසබ ඤායණසුහිපඨමංකාරණාකාරණයමව

ජානාති, දුතියං කම්මන්තරවිපාකන්තරයමව, තතියං කම්මපරිච්යඡදයමව, 

චතුත්ථං ධාතුනානත්තකාරණයමව, පඤ්චමං සත්තානං

අජ්ඣාසයාධිමුත්තියමව, ඡට්ඨං ඉන්ද්රියානං තික්ඛමුදුභාවයමව, සත්තමං

ඣානාදීහි සද්ධිං යතසං සංකිය සාදියමව, අට්ඨමං 

පුබ්යබනිවුත්ථඛන්ධසන්තතියමව, නවමං සත්තානං චුතිපටිසන්ධියමව, 
දසමං සච්චපරිච්යඡදයමව. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පන එයතහි

ජානිතබ්බඤ්ච, තයතොඋත්තරිඤ්ච පජානාති.එයතසංපනකිච්චංනසබ්බං

කයරොති. තඤ්හි ඣානං හුත්වා අප්යපතුං න සක්යකොති, ඉද්ධි හුත්වා

විකුබ්බිතුංනසක්යකොති, මග්යගොහුත්වාකිය යසයඛයපතුං නසක්යකොති. 
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අපිච පරවාදී එවං පුච්ඡිතබ්යබො ‘‘දසබ ඤාණං නායමතං 
සවිතක්කසවිචාරං අවිතක්කවිචාරමත්තං අවිතක්කාවිචාරං කාමාවචරං
රූපාවචරං අරූපාවචරං ය ොකියං ය ොකුත්තර’’න්ති. ජානන්යතො
‘‘පටිපාටියා සත්ත ඤාණානි සවිතක්කසවිචාරානී’’ති වක්ඛති. ‘‘තයතො
පරානි ද්යව අවිතක්කඅවිචාරානී’’ති වක්ඛති. ‘‘ආසවක්ඛයඤාණං සියා 

සවිතක්කසවිචාරං, සියාඅවිතක්කවිචාරමත්තං, සියාඅවිතක්කඅවිචාර’’න්ති

වක්ඛති. තථා ‘‘පටිපාටියා සත්ත කාමාවචරානි, තයතො පරානි ද්යව

රූපාවචරානි, තයතො අවසායන එකං ය ොකුත්තර’’න්ති වක්ඛති.
‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පන සවිතක්කසවිචාරයමව කාමාවචරයමව 

ය ොකියයමවා’’තිවක්ඛති. 

එවයමත්ථ අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනං ඤත්වා ඉදානි යස්මා තථාගයතො
පඨමංයයව ඨානාට්ඨානඤායණන යවයනයයසත්තානං
ආසවක්ඛයාධිගමස්ස යචව අනධිගමස්ස ච ඨානාට්ඨානභූතං
කිය සාවරණාභාවං පස්සති ය ොකියසම්මාදිට්ඨිට්ඨානදස්සනයතො
නියතමිච්ඡාදිට්ඨිට්ඨානාභාවදස්සනයතොච.අථයනසං කම්මවිපාකඤායණන
විපාකාවරණාභාවං පස්සති තියහතුකපටිසන්ධිදස්සනයතො. 
සබ්බත්ථගාමිනිපටිපදාඤායණන කම්මාවරණාභාවං පස්සති
ආනන්තරිකකම්මාභාවදස්සනයතො. එවං අනාවරණානං
අයනකධාතුනානාධාතුඤායණන අනුකූ ධම්මයදසනත්ථං චරියාවියසසං
පස්සති ධාතුයවමත්තදස්සනයතො. අථ යනසං නානාධිමුත්තිකතාඤායණන
අධිමුත්තිං පස්සති පයයොගං අනාදියිත්වාපි අධිමුත්තිවයසන

ධම්මයදසනත්ථං. අයථවං දිට්ඨඅධිමුත්තීනං යථාසත්ති යථාබ ං ධම්මං
යදයසතුං ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤායණන ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං පස්සති
සද්ධාදීනං තික්ඛමුදුභාවදස්සනයතො. එවං පරිඤ්ඤාතින්ද්රියපයරොපරියත්තාපි

පයනයතසයචදූයරයහොන්ති, අථඣානාදිඤායණන ඣානාදීසුවසීභූතත්තා
ඉද්ධිවියසයසන ඛිප්පං උපගච්ඡති. උපගන්ත්වා ච යනසං 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණන පුබ්බජාතිවිභාවනං දිබ්බචක්ඛානුභාවයතො
පත්තබ්යබන යචයතොපරියඤායණන සම්පති චිත්තවියසසං පස්සන්යතො
ආසවක්ඛයඤාණානුභායවන ආසවක්ඛයගාමිනියා පටිපදාය
විගතසම්යමොහත්තා ආසවක්ඛයාය ධම්මං යදයසති. තස්මා
ඉමිනානුක්කයමනඉමානිදසබ ානිවුත්තානීතියවදිතබ්බානීති. 

45. ඉදානි සබ්බබ ානි  ක්ඛණයතො නිද්දිසිතුකායමො යකනට්යඨන 

සද්ධාබලන්තිආදිනා නයයන පුච්ඡං කත්වා අස්සද්ධියෙ 

අකම්පිෙට්යඨනාතිආදිනා නයයන විස්සජ්ජනං අකාසි. තත්ථ හිරීෙතීතිආදි
පුග්ග ාධිට්ඨානා යදසනා. භාවනාබ ාදීසු අධිට්ඨානබ පරියන්යතසු

‘‘තත්ථා’’තිච, ‘‘යතනා’’තිච, ‘‘ත’’න්තිච යනක්ඛම්මාදිකයමවසන්ධාය

වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. යතන චිත්තං එකග්ගන්ති යතන සමාධිනා චිත්තං

එකග්ගං යහොතීති වුත්තං යහොති. තත්ථ ජායතති තත්ථ සමයථ
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සම්පයයොගවයසනජායත, තස්මිංවා විපස්සනාරම්මණංහුත්වාජායත. තත්ථ

සික්ඛතීතිතත්ථ යසඛබය යසයඛොසික්ඛතීතියසඛබ න්තිඅත්යථො. තත්ථ 

සික්ඛිතත්තාති තත්ථ අයසඛබය  අයසඛස්ස සික්ඛිතත්තා අයසඛබ ං. 

යතන ආසවා ඛීණාති යතන ය ොකියය ොකුත්තයරන ඤායණන ආසවා

ඛීණාතිතංඤාණං ඛීණාසවබ ං. ය ොකියයනාපිහිඤායණනආසවාඛීණා
නාම විපස්සනාය අභායව ය ොකුත්තරමග්ගාභාවයතො. එවං ඛීණාසවස්ස

බ න්ති ඛීණාසවබලං. තස්ස ඉජ්ඣතීති ඉද්ධිබලන්ති තස්ස ඉද්ධිමයතො

ඉජ්ඣතීතිඉද්ධියයවබ ං ඉද්ධිබ ං. අප්පයමෙයට්යඨනාතියස්මා සාවකා 

ඨානාට්ඨානාදීනි එකයදයසන ජානන්ති, සබ්බාකායරන පජානනංයයව
සන්ධාය‘‘යථාභූතං පජානාතී’’තිවුත්තං.කිඤ්චාපිතීසුවිජ්ජාසු‘‘යථාභූතං

පජානාතී’’තිනවුත්තං, අඤ්ඤත්ථපනවුත්තත්තාතාසුපිවුත්තයමවයහොති. 

අඤ්ඤත්ථාති යසයසසු සත්තසුඤාණබය සු ච අභිධම්යම (විභ. 760) ච 

දසසුපි බය සු. ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණං පන සබ්බථාපි සාවයකහි
අසාධාරණයමව. තස්මා දසපි බ ානි සාවයකහි අසාධාරණානීති.

අධිමත්තට්යඨන අතුලියට්යඨන අප්පයමයයානි, තස්මායයව ච
‘‘අප්පයමයයට්යඨනතථාගතබ ’’න්තිවුත්තන්ති. 

බ කථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සුඤ්ඤකථා 
සුඤ්ඤකථාවණ්ණනා 

46. ඉදානි ය ොකුත්තරබ පරියයොසානායබ කථායඅනන්තරං කථිතාය
ය ොකුත්තරසුඤ්ඤතාපරියයොසානාය සුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය

සුඤ්ඤතාකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. සුත්තන්යත තාව අථාති

වචයනොපාදායන නිපායතො. එයතන ආෙස්මාතිආදිවචනස්සඋපාදානංකතං

යහොති. යඛොති පදපූරණත්යථ නිපායතො. යෙන භගවා යතනුපසඞ්කමීති

භුම්මත්යථ කරණවචනං. තස්මා යත්ථ භගවා, තත්ථ උපසඞ්කමීති 
එවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො.යයනවාකාරයණනභගවායදවමනුස්යසහි

උපසඞ්කමිතබ්යබො, යතයනවකාරයණනඋපසඞ්කමීතිඑවයමත්ථඅත්යථො

දට්ඨබ්යබො. යකන ච කාරයණන භගවා උපසඞ්කමිතබ්යබො? 

නානප්පකාරගුණවියසසාධිගමාධිප්පායයන, සාදුඵලූපයභොගාධිප්පායයන 

දිජගයණහි නිච්චඵලිතමහාරුක්යඛො විය, යතන කාරයණන උපසඞ්කමීති

එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. උපසඞ්කමීති ච ගයතොති වුත්තං යහොති. 

උපසඞ්කමිත්වාති උපසඞ්කමනපරියයොසානදීපනං. අථ වා එවඤ්ච ගයතො
තයතො ආසන්නතරං ඨානං භගවයතො සමීපසඞ්ඛාතං ගන්ත්වාතිපි වුත්තං
යහොති. 

අභිවායදත්වාති පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා. ඉදානි යයනට්යඨන

ය ොයක අග්ගපුග්ග ස්ස උපට්ඨානං ආගයතො, තං පුච්ඡිතුකායමො
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දසනඛසයමොධානසමුජ්ජ ංඅඤ්ජලිං සිරසිපතිට්ඨයපත්වා එකමන්තංනිසීදි.

එකමන්තන්ති ච භාවනපුංසකනිද්යදයසො ‘‘විසමං චන්දිමසූරියා

පරිහරන්තී’’තිආදීසු (අ.නි. 4.70) විය. තස්මායථානිසින්යනො එකමන්තං

නිසින්යනොයහොති, තථා නිසීදීතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො.භුම්මත්යථ

වා එතං උපයයොගවචනං. නිසීදීති නිසජ්ජං කප්යපසි. පණ්ඩිතා හි 
යදවමනුස්සා ගරුට්ඨානීයං උපසඞ්කමිත්වා ආසනකුස තාය එකමන්තං

නිසීදන්ති, අයඤ්ච යථයරොයතසංඅඤ්ඤතයරො, තස්මාඑකමන්තංනිසීදි. 

කථංනිසින්යනොපනඑකමන්තංනිසින්යනොයහොතීති? ඡනිසජ්ජයදොයස 
වජ්යජත්වා.යසයයථිදං–අතිදූරංඅච්චාසන්නංඋපරිවාතංඋන්නතප්පයදසං 

අතිසම්මුඛංඅතිපච්ඡාති.අතිදූයරනිසින්යනොහිසයචකයථතුකායමොයහොති, 

උච්චාසද්යදන කයථතබ්බං යහොති. අච්චාසන්යන නිසින්යනො සඞ්ඝට්ටනං
කයරොති. උපරිවායත නිසින්යනො සරීරගන්යධන බාධති. උන්නතප්පයදයස
නිසින්යනො අගාරවං පකායසති. අතිසම්මුඛා නිසින්යනො සයච දට්ඨුකායමො

යහොති, චක්ඛුනාචක්ඛුංආහච්ච දට්ඨබ්බංයහොති.අතිපච්ඡානිසින්යනොසයච

දට්ඨුකායමොයහොති, ගීවංපසායරත්වා දට්ඨබ්බංයහොති.තස්මාඅයම්පිඑයත
ඡ නිසජ්ජයදොයස වජ්යජත්වා නිසීදි. යතන වුත්තං ‘‘එකමන්තං නිසීදී’’ති. 

එතදයවොචාති එතංඅයවොච. 

සුඤ්යඤො යලොයකො සුඤ්යඤො යලොයකොති, භන්යත, වුච්චතීති ඉමස්මිං
සාසයනපටිපන්යනහියතහියතහිභික්ඛූහි ‘‘සුඤ්යඤොය ොයකො සුඤ්යඤො
ය ොයකො’’තිකථීයතීතිඅත්යථො.තහිංතහිංතාදිසානංවචනානංබහුකත්තා
යතසං සබ්යබසං සඞ්ගණ්හනත්ථං ආයමඩිතවචනං කතං. එවඤ්හි වුත්යත

සබ්බානි තානි වචනානි සඞ්ගහිතානි යහොන්ති. කිත්තාවතාති කිත්තයකන

පරිමායණන. නු-ඉති සංසයත්යථ නිපායතො. සුඤ්ඤං අත්යතන වා

අත්තනියෙන වාති ‘‘කාරයකො යවදයකො සයංවසී’’ති එවං
ය ොකපරිකප්පියතන අත්තනා ච අත්තාභාවයතොයයව අත්තයනො

සන්තයකනපරික්ඛායරනචසුඤ්ඤං.සබ්බංචක්ඛාදිය ොකියං ධම්මජාතං, 
තංයයව ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන ය ොයකොනාම. යස්මා ච අත්තා ච එත්ථ

නත්ථි, අත්තනියඤ්ච එත්ථනත්ථි, තස්මා සුඤ්යඤො යලොයකොති වුච්චතීති

අත්යථො. ය ොකුත්තයරොපි ච ධම්යමො අත්තත්තනියයහි සුඤ්යඤො එව, 

පුච්ඡානුරූයපනපනය ොකියයොවධම්යමොවුත්යතො. සුඤ්යඤොතිචධම්යමො

නත්ථීතිවුත්තංනයහොති, තස්මිංධම්යම අත්තත්තනියසාරස්සනත්ථිභායවො

වුත්යතො යහොති. ය ොයක ච ‘‘සුඤ්ඤං ඝරං, සුඤ්යඤො ඝයටො’’ති වුත්යත

ඝරස්ස ඝටස්ස ච නත්ථිභායවො වුත්යතො න යහොති, තස්මිං ඝයර ඝයට ච 
අඤ්ඤස්සනත්ථිභායවොවුත්යතොයහොති.භගවතාච‘‘ඉතියඤ්හියඛොතත්ථ

නයහොති, යතනතං සුඤ්ඤංසමනුපස්සති.යංපනතත්ථඅවසිට්ඨංයහොති, 
තං සන්තං ඉදමත්ථීති පජානාතී’’ති අයයමව අත්යථො වුත්යතො. තථා
ඤායගන්යථචසද්දගන්යථචඅයයමවඅත්යථො. ඉතිඉමස්මිංසුත්තන්යත
අනත්ත ක්ඛණයමවකථිතං. 
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47. සුත්තන්තනිද්යදයස සුඤ්ඤසුඤ්ඤන්තිආදීනි පඤ්චවීසති 
මාතිකාපදානි සුඤ්ඤසම්බන්යධන උද්දිසිත්වා යතසං නිද්යදයසො කයතො.

තත්ථ මාතිකාය තාව සුඤ්ඤසඞ්ඛාතං සුඤ්ඤං, න අඤ්යඤන උපපයදන

වියසසිතන්ති සුඤ්ඤසුඤ්ඤං. අසුකන්ති අනිද්දිට්ඨත්තා යචත්ථ
සුඤ්ඤත්තයමව වා අයපක්ඛිත්වා නපුංසකවචනං කතං. එවං යසයසසුපි.

සඞ්ඛායරොයයව යසසසඞ්ඛායරහි සුඤ්යඤොති සඞ්ඛාරසුඤ්ඤං. 

ජරාභඞ්ගවයසන විරූයපො පරිණායමො විපරිණායමො, යතන විපරිණායමන

සුඤ්ඤං විපරිණාමසුඤ්ඤං. අග්ගඤ්චතංඅත්තත්තනියයහි, සබ්බසඞ්ඛායරහි

වාසුඤ්ඤඤ්චාති අග්ගසුඤ්ඤං.  ක්ඛණයමවයසස ක්ඛයණහිසුඤ්ඤන්ති 

ලක්ඛණසුඤ්ඤං. යනක්ඛම්මාදිනා වික්ඛම්භයනන සුඤ්ඤං. 

වික්ඛම්භනසුඤ්ඤං.තදඞ්ගසුඤ්ඤාදීසුපිචතූසුඑයසවනයයො. අජ්ඣත්තඤ්ච

තං අත්තත්තනියාදීහි සුඤ්ඤඤ්චාති අජ්ඣත්තසුඤ්ඤං. බහිද්ධා ච තං

අත්තත්තනියාදීහිසුඤ්ඤඤ්චාති බහිද්ධාසුඤ්ඤං. තදුභයං අත්තත්තනියාදීහි

සුඤ්ඤන්ති දුභයතොසුඤ්ඤං. සමායනොභායගොඑතස්සාතිසභාගං, සභාගඤ්ච

තං අත්තත්තනියාදීහි සුඤ්ඤඤ්චාති සභාගසුඤ්ඤං, සදිසසුඤ්ඤන්ති

අත්යථො. විගතං සභාගං විසභාගං, විසභාගඤ්ච තං අත්තත්තනියාදීහි

සුඤ්ඤඤ්චාති විසභාගසුඤ්ඤං, විසදිසසුඤ්ඤන්ති අත්යථො. යකසුචි
යපොත්ථයකසු සභාගසුඤ්ඤං විසභාගසුඤ්ඤං නිස්සරණසුඤ්ඤානන්තරං

ලිඛිතං. යනක්ඛම්මාදිඑසනා කාමච්ඡන්දාදිනා සුඤ්ඤාති එසනාසුඤ්ඤං.

පරිග්ගහසුඤ්ඤාදීසු තීසුපි එයසව නයයො. එකාරම්මයණ පතිට්ඨිතත්තා
නානාරම්මණවික්යඛපාභාවයතො එකත්තඤ්ච තං නානත්යතන 

සුඤ්ඤඤ්චාති එකත්තසුඤ්ඤං. තබ්බිපරීයතනනානත්තඤ්ච තංඑකත්යතන

සුඤ්ඤඤ්චාති නානත්තසුඤ්ඤං. යනක්ඛම්මාදිඛන්ති කාමච්ඡන්දාදිනා

සුඤ්ඤාති ඛන්තිසුඤ්ඤං. අධිට්ඨානසුඤ්යඤ පරියෙොගාහනසුඤ්යඤ ච 

එයසව නයයො. පරියයොගහනසුඤ්ඤන්තිපි පායඨො. සම්පජානස්සාති 
සම්පජඤ්යඤන සමන්නාගතස්ස පරිනිබ්බායන්තස්ස අරහයතො. 

පවත්තපරිොදානන්ති අනුපාදාපරිනිබ්බානං. සබ්බසුඤ්ඤතානන්ති

සබ්බසුඤ්ඤානං. පරමත්ථසුඤ්ඤන්ති සබ්බසඞ්ඛාරාභාවයතො
උත්තමත්ථභූතං සුඤ්ඤං. 

48. මාතිකානිද්යදයස නිච්යචන වාති භඞ්ගං අතික්කමිත්වා 

පවත්තමානස්සකස්සචිනිච්චස්සඅභාවයතොනිච්යචනචසුඤ්ඤං. ධුයවන

වාති විජ්ජමානකාය පි පච්චයායත්තවුත්තිතාය ථිරස්ස කස්සචි අභාවයතො

ධුයවන ච සුඤ්ඤං. සස්සයතන වාති අබ්යබොච්ඡින්නස්ස සබ්බකාය 
විජ්ජමානස්ස කස්සචි අභාවයතො සස්සයතන ච සුඤ්ඤං. 

අවිපරිණාමධම්යමනවාතිජරාභඞ්ගවයසනඅවිපරිණාමපකතිකස්ස කස්සචි
අභාවයතො අවිපරිණාමධම්යමන ච සුඤ්ඤං. සුත්තන්යත අත්තසුඤ්ඤතාය

එව වුත්තායපිනිච්චසුඤ්ඤතඤ්චසුඛසුඤ්ඤතඤ්චදස්යසතුංඉධ නිච්යචන

වාතිආදීනිපි වුත්තානි. අනිච්චස්යසව හි පීළායයොයගන දුක්ඛත්තා
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නිච්චසුඤ්ඤතාය වුත්තාය සුඛසුඤ්ඤතාපි වුත්තාව යහොති. රූපාදයයො 

පයනත්ථ ඡ විසයා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි ඡ විඤ්ඤාණානි, 

චක්ඛුසම්ඵස්සාදයයොඡ ඵස්සා, චක්ඛුසම්ඵස්සජායවදනාදයයොඡයවදනාඡ
සඞ්ඛිත්තාතියවදිතබ්බං. 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරොතිආදීසු පුනාති අත්තයනො කාරකං, පූයරති චස්ස

අජ්ඣාසයං, පුජ්ජඤ්චභවංනිබ්බත්යතතීතිපුඤ්ඤං, අභිසඞ්ඛයරොතිවිපාකං

කටත්තාරූපඤ්චාති අභිසඞ්ඛායරො, පුඤ්ඤං අභිසඞ්ඛායරො 
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො. පුඤ්ඤපටිපක්ඛයතො අපුඤ්ඤං අභිසඞ්ඛායරො 

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො. න ඉඤ්ජං අයනඤ්ජං, අයනඤ්ජං භවං 

අභිසඞ්ඛයරොතීති ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො. පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො 

දානසී භාවනාවයසන පවත්තා අට්ඨ කාමාවචරකුස යචතනා, 
භාවනාවයසයනවපවත්තාපඤ්ච රූපාවචරකුස යචතනාතියතරසයචතනා

යහොන්ති, අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො පාණාතිපාතාදිවයසන පවත්තා ද්වාදස

අකුස යචතනා, ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො භාවනාවයසයනව පවත්තා
චතස්යසො අරූපාවචරයචතනාති තයයොපි සඞ්ඛාරා එකූනතිංස යචතනා

යහොන්ති. කාෙසඞ්ඛායරොතිආදීසු කායයතො වා පවත්යතො, කායස්ස වා

සඞ්ඛායරොති කායසඞ්ඛායරො. වචීසඞ්ඛාරචිත්තසඞ්ඛායරසුපි එයසව නයයො.
අයං තියකො කම්මායූහනක්ඛයණ පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීනං ද්වාරයතො 
පවත්තිදස්සනත්ථං වුත්යතො. කායවිඤ්ඤත්තිං සමුට්ඨායපත්වා හි

කායද්වාරයතො පවත්තා අට්ඨ කාමාවචරකුස යචතනා, ද්වාදස

අකුස යචතනා, අභිඤ්ඤායචතනා චාති එකවීසති යචතනාකායසඞ්ඛායරො

නාම, තා එව ච වචීවිඤ්ඤත්තිං සමුට්ඨායපත්වා වචීද්වාරයතො පවත්තා

වචීසඞ්ඛායරොනාම, මයනොද්වායරපවත්තාපනසබ්බාපිඑකූනතිංසයචතනා 

චිත්තසඞ්ඛායරො නාම. අතීතා සඞ්ඛාරාතිආදීසු සබ්යබපි සඞ්ඛතධම්මා

සකක්ඛණං පත්වා නිරුද්ධා අතීතා සඞ්ඛාරා, සකක්ඛණං අප්පත්තා 

අනාගතාසඞ්ඛාරා, සකක්ඛණංපත්තා පච්චුප්පන්නාසඞ්ඛාරාති. 

විපරිණාමසුඤ්යඤ පච්චුප්පන්නං දස්යසත්වා තස්සතස්ස විපරිණායමො

සුයඛන වත්තුං සක්කාති පඨමං පච්චුප්පන්නධම්මා දස්සිතා. තත්ථ ජාතං

රූපන්ති පච්චුප්පන්නං රූපං. සභායවන සුඤ්ඤන්ති එත්ථ සයං භායවො

සභායවො, සයයමව උප්පායදොති අත්යථො. සයතො වා භායවො සභායවො, 
අත්තයතොයයවඋප්පායදොති අත්යථො. පච්චයායත්තවුත්තිත්තා පච්චයං විනා

සයයමව භායවො, අත්තයතො එව වා භායවො එතස්මිං නත්ථීති සභායවන

සුඤ්ඤං, සයයමවභායවන, අත්තයතො එව වා භායවනසුඤ්ඤන්ති වුත්තං
යහොති. අථ වා සකස්ස භායවො සභායවො. පථවීධාතුආදීසු හි අයනයකසු

රූපාරූපධම්යමසුඑයකයකොධම්යමොපරංඋපාදායසයකොනාම. භායවොතිච
ධම්මපරියායවචනයමතං. එකස්ස ච ධම්මස්ස අඤ්යඤො භාවසඞ්ඛායතො

ධම්යමො නත්ථි, තස්මා සකස්ස අඤ්යඤන භායවන සුඤ්ඤං, සයකො
අඤ්යඤන භායවන සුඤ්යඤොති අත්යථො. යතන එකස්ස ධම්මස්ස
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එකසභාවතා වුත්තා යහොති. අථ වා සභායවන සුඤ්ඤන්ති

සුඤ්ඤසභායවයනව සුඤ්ඤං. කිං වුත්තං යහොති? සුඤ්ඤසුඤ්ඤතාය එව

සුඤ්ඤං, නඅඤ්ඤාහිපරියායසුඤ්ඤතාහිසුඤ්ඤන්තිවුත්තං යහොති. 

සයච පන යකචි වයදයයං ‘‘සයකො භායවො සභායවො, යතන සභායවන 

සුඤ්ඤ’’න්ති. කිං වුත්තං යහොති? භායවොති ධම්යමො, යසො පරං උපාදාය
සපයදන වියසසියතො සභායවො නාම යහොති. ධම්මස්ස කස්සචි
අවිජ්ජමානත්තා‘‘ජාතංරූපංසභායවන සුඤ්ඤ’’න්තිරූපස්සඅවිජ්ජමානතා
වුත්තා යහොතීති. එවං සති ‘‘ජාතං රූප’’න්තිවචයනන විරුජ්ඣති. න හි

උප්පාදරහිතංජාතංනාමයහොති.නිබ්බානඤ්හි උප්පාදරහිතං, තංජාතංනාම

න යහොති, ජාතිජරාමරණානි ච උප්පාදරහිතානි ජාතානිනාම න යහොන්ති.

යතයනයවත්ථ‘‘ජාතාජාතිසභායවනසුඤ්ඤා, ජාතංජරාමරණං සභායවන
සුඤ්ඤ’’න්ති එවං අනුද්ධරිත්වා භවයමව අවසානං කත්වා නිද්දිට්ඨං. යදි

උප්පාදරහිතස්සාපි ‘‘ජාත’’න්තිවචනං යුජ්යජයය, ‘‘ජාතා ජාති, ජාතං
ජරාමරණ’’න්ති වත්තබ්බං භයවයය. යස්මා උප්පාදරහියතසු

ජාතිජරාමරයණසු‘‘ජාත’’න්තිවචනංනවුත්තං, තස්මා ‘‘සභායවනසුඤ්ඤං
අවිජ්ජමාන’’න්ති වචනං අවිජ්ජමානස්ස උප්පාදරහිතත්තා 

‘‘ජාත’’න්තිවචයනන විරුජ්ඣති. අවිජ්ජමානස්ස ච ‘‘සුඤ්ඤ’’න්තිවචනං
යහට්ඨා වුත්යතන ය ොකවචයනන ච භගවයතො වචයනන ච

ඤායසද්දගන්ථවචයනන ච විරුජ්ඣති, අයනකාහි ච යුත්තීහි විරුජ්ඣති, 

තස්මා තං වචනං කචවරමිව ඡඩ්ඩිතබ්බං. ‘‘යං, භික්ඛයව, අත්ථිසම්මතං

ය ොයක පණ්ඩිතානං, අහම්පි තං අත්ථීති වදාමි. යං, භික්ඛයව, 

නත්ථිසම්මතං ය ොයක පණ්ඩිතානං, අහම්පි තං නත්ථීති වදාමි. කිඤ්ච, 

භික්ඛයව, අත්ථිසම්මතංය ොයකපණ්ඩිතානං, යමහංඅත්ථීතිවදාමි? රූපං, 

භික්ඛයව, අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං අත්ථිසම්මතං ය ොයක

පණ්ඩිතානං, අහම්පිතං අත්ථීති වදාමී’’තිආදීහි (සං.නි. 3.94) අයනයකහි
බුද්ධවචනප්පමායණහිඅයනකාහිචයුත්තීහි ධම්මාසකක්ඛයණවිජ්ජමානා
එවාතිනිට්ඨයමත්ථගන්තබ්බං. 

විගතං රූපන්ති උප්පජ්ජිත්වා භඞ්ගං පත්වා නිරුද්ධං අතීතං රූපං. 

විපරිණතඤ්යචව සුඤ්ඤඤ්චාති ජරාභඞ්ගවයසන විරූපං පරිණාමං
පත්තඤ්ච වත්තමානස්යසව විපරිණාමසබ්භාවයතො අතීතස්ස 

විපරිණාමාභාවයතො යතන විපරිණායමන සුඤ්ඤඤ්චාති අත්යථො. ජාතා 

යවදනාතිආදීසුපි එයසව නයයො. ජාතිජරාමරණං පන අනිප්ඵන්නත්තා

සකභායවන අනුප බ්භනීයයතොඉධනයුජ්ජති, තස්මා ‘‘ජාතාජාති, ජාතං
ජරාමරණ’’න්තිආදියකද්යව නයයපහායභවාදිකයමවනයංපරියයොසානං
කත්වාඨපිතං. 

අග්ගන්ති අග්යග භවං. යසට්ඨන්ති අතිවිය පසංසනීයං. විසිට්ඨන්ති
අතිසයභූතං. වියසට්ඨන්තිපි පායඨො. තිධාපි පසත්ථං නිබ්බානං
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සම්මාපටිපදාය පටිපජ්ජිතබ්බයතො පදං නාම. ෙදිදන්ති යං ඉදං. ඉදානි
වත්තබ්බංනිබ්බානංනිදස්යසති.යස්මා නිබ්බානංආගම්මසබ්බසඞ්ඛාරානං

සමයථොයහොති, ඛන්ධූපධිකිය සූපධිඅභිසඞ්ඛාරූපධිකාමගුපාපධිසඞ්ඛාතානං

උපධීනං පටිනිස්සග්යගො යහොති, තණ්හානං ඛයයො විරායගො නියරොයධො ච

යහොති, තස්මා සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො තණ්හක්ඛයෙො 

විරායගොනියරොයධොතිවුච්චති. නිබ්බානන්ති සභාව ක්ඛයණනනිගමිතං. 

 ක්ඛයණසු හි ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, බා ස්ස බා  ක්ඛණානි

බා නිමිත්තානි බා ාපදානානි. කතමානි තීණි? ඉධ, භික්ඛයව, බාය ො 

දුච්චින්තිතචින්තීචයහොතිදුබ්භාසිතභාසී ච දුක්කටකම්මකාරීච.ඉමානියඛො, 

භික්ඛයව, තීණිබා ස්සබා  ක්ඛණානිබා නිමිත්තානි බා ාපදානානී’’ති

(අ. නි. 3.3; ම. නි. 3.246) වුත්තං. පණ්ඩියතහි බා ස්ස බාය ොති 

සල් ක්ඛණයතොතිවිධං බාලලක්ඛණං. ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, පණ්ඩිතස්ස

පණ්ඩිත ක්ඛණානිපණ්ඩිතනිමිත්තානිපණ්ඩිතාපදානානි.කතමානිතීණි? 

ඉධ, භික්ඛයව, පණ්ඩියතො සුචින්තිතචින්තී ච යහොති සුභාසිතභාසී ච

සුකතකම්මකාරී ච. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, තීණි පණ්ඩිතස්ස

පණ්ඩිත ක්ඛණානි පණ්ඩිතනිමිත්තානි පණ්ඩිතාපදානානී’’ති (අ. නි. 3.3; 

ම. නි. 3.253) වුත්තං. පණ්ඩියතහි පණ්ඩිතස්ස පණ්ඩියතොති

සල් ක්ඛණයතොතිවිධං පණ්ඩිතලක්ඛණං. 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, සඞ්ඛතස්ස සඞ්ඛත ක්ඛණානි.කතමානිතීණි? 

උප්පායදො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං

පඤ්ඤායති.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, තීණිසඞ්ඛතස්සසඞ්ඛත ක්ඛණානී’’ති

(අ. නි. 3.47-48) වුත්තං. උප්පායදො එව සඞ්ඛතමිති  ක්ඛණන්ති 

සඞ්ඛතලක්ඛණං. එවමිතරද්වයයපි අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉමිනා

උප්පාදක්ඛයණයසසද්වින්නං, ඨිතික්ඛයණයසසද්වින්නං, භඞ්ගක්ඛයණච
යසසද්වින්නංඅභායවො දස්සියතො.යංපයනත්ථයපයයා මුයඛනජාතියාච 

ජරාමරණස්ස ච උප්පාදාදි ක්ඛණං වුත්තං, තං විපරිණාමසුඤ්ඤතාය
ජාතිජරාමරණානි හිත්වා භවපරියයොසානස්යසව නයස්ස වචයනන ච
උප්පාදාදීනං උප්පාදාදිඅවචනසමයයන ච විරුජ්ඣති.  ක්ඛණයසොයත
පතිතත්තා පන යසොතපතිතං කත්වා ලිඛිතන්ති යවදිතබ්බං. යථා ච 

අභිධම්යම (ධ. ස. 562-565) 
අයහතුකවිපාකමයනොධාතුමයනොවිඤ්ඤාණධාතූනං සඞ්ගහවායර 
 බ්භමානම්පි ඣානඞ්ගං පඤ්චවිඤ්ඤාණයසොයත පතිත්වා ගතන්ති න

උද්ධටන්ති වුත්තං, එවමිධාපි යසොතපතිතතා යවදිතබ්බා. අථ වා

ජාතිජරාමරණවන්තානං සඞ්ඛාරානං උප්පාදාදයයො ‘‘ජාතිජරාමරණං

අනිච්චයතො’’තිආදීසු (පටි.ම.1.73; 2.4) වියයතසංවියකත්වා වුත්තන්ති
යවදිතබ්බං. 
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යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්යදො වික්ඛම්භියතො යචව සුඤ්යඤො චාති
කාමච්ඡන්යදො යනක්ඛම්යමන වික්ඛම්භියතො යචව යනක්ඛම්මස්ස තත්ථ
අභාවයතො යතයනව වික්ඛම්භනසඞ්ඛායතන යනක්ඛම්යමන සුඤ්යඤො ච.
එවං යසයසසුපි යයොජනා කාතබ්බා. තදඞ්ගප්පහානසමුච්යඡදප්පහායනසුපි
යචත්ථ තදඞ්ගවයසන ච සමුච්යඡදවයසන ච පහීනං දූරීකතයමව යහොතීති
ඉමිනාදූරීකරණට්යඨනවික්ඛම්භනංවුත්තං. 

යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්යදො තදඞ්ගසුඤ්යඤොති යනක්ඛම්යමන
පහීයනො කාමච්ඡන්යදො යතන යනක්ඛම්මසඞ්ඛායතන අඞ්යගන සුඤ්යඤො.
අථ වා යයො යකොචි කාමච්ඡන්යදො යනක්ඛම්මස්ස තත්ථ අභාවයතො
යනක්ඛම්යමන යතන අඞ්යගන සුඤ්යඤො. එවං යසයසසුපි යයොජනා 
කාතබ්බා. තස්ස තස්ස අඞ්ගස්ස තත්ථ තත්ථ අභාවමත්යතයනව යචත්ථ 

උපචාරප්පනාඣානවයසන ච විපස්සනාවයසන ච තදඞ්ගසුඤ්ඤතා 
නිද්දිට්ඨා.පහානදීපකස්සවචනස්සඅභායවනපනවිවට්ටනානුපස්සනංයයව

පරියයොසානං කත්වා විපස්සනානිද්දිට්ඨා, චත්තායරො මග්ගානනිද්දිට්ඨා. 

යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්යදො සමුච්ඡින්යනො යචව සුඤ්යඤො චාතිආදීසු 
වික්ඛම්භයන වුත්තනයයයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො.
තදඞ්ගවික්ඛම්භනවයසන පහීනානිපි යචත්ථ සමුදාචාරාභාවයතො

සමුච්ඡින්නානි නාම යහොන්තීති ඉමිනා පරියායයන සමුච්යඡයදො වුත්යතො, 
තංතංසමුච්යඡදකිච්චසාධනවයසනවා මග්ගසම්පයුත්තයනක්ඛම්මාදිවයසන 

වුත්තන්තිපි යවදිතබ්බං. පටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණසුඤ්යඤසු ච ඉධ
වුත්තනයයයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො.
තදඞ්ගවික්ඛම්භනසමුච්යඡදපහායනසු පයනත්ථ පටිප්පස්සද්ධිමත්තත්තං
නිස්සටමත්තත්තඤ්ච ගයහත්වා වුත්තං. පඤ්චසුපි එයතසු සුඤ්යඤසු
යනක්ඛම්මාදීනියයව 
වික්ඛම්භනතදඞ්ගසමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණනායමන වුත්තානි. 

අජ්ඣත්තන්ති අජ්ඣත්තභූතං. බහිද්ධාති බහිද්ධාභූතං. දුභයතොසුඤ්ඤන්ති
උභයසුඤ්ඤං. පච්චත්තාදීසුපිහියතො-ඉතිවචනංයහොතියයව. 

ඡඅජ්ඣත්තිකායතනාදීනිඡඅජ්ඣත්තිකායතනාදීනංභායවන සභාගානි. 

පයරහි විසභාගානි. විඤ්ඤාණකාොතිආදීසු යචත්ථ කායවචයනන

විඤ්ඤාණාදීනියයව වුත්තානි. යනක්ඛම්යමසනාදීසු යනක්ඛම්මාදීනියයව
තදත්ථියකහි විඤ්ඤූහි එසීයන්තීති එසනා. අථ වා පුබ්බභායග

යනක්ඛම්මාදීනං එසනාපි කාමච්ඡන්දාදීහි සුඤ්ඤා, කිං පන

යනක්ඛම්මාදීනීතිපි වුත්තං යහොති? පරිග්ගහාදීසු යනක්ඛම්මාදීනියයව

පුබ්බභායග එසිතානි අපරභායග පරිග්ගය්හන්තීති පරිග්ගයහොති, 

පරිග්ගහිතානි පත්තිවයසන පටි බ්භන්තීති පටිලායභොති, පටි ද්ධානි

ඤාණවයසන පටිවිජ්ඣීයන්තීති පටියවයධොති ච වුත්තානි.
එකත්තසුඤ්ඤඤ්ච නානත්තසුඤ්ඤඤ්ච සකිංයයව පුච්ඡිත්වා
එකත්තසුඤ්ඤං විස්සජ්යජත්වා නානත්තසුඤ්ඤං අවිස්සජ්යජත්වාව සකිං
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නිගමනං කතං. කස්මා න විස්සජ්ජිතන්ති යච? වුත්තපරියායයයනයවත්ථ
යයොජනාඤායතීතිනවිස්සජ්ජිතන්ති යවදිතබ්බං.අයංපයනත්ථයයොජනා–

යනක්ඛම්මංඑකත්තං, කාමච්ඡන්යදොනානත්තං, කාමච්ඡන්යදොනානත්තං, 
යනක්ඛම්යමකත්යතනසුඤ්ඤන්ති.එවංයසයසසුපියයොජනා යවදිතබ්බා. 

ඛන්තිආදීසු යනක්ඛම්මාදීනියයව ඛමනයතො රුච්චනයතො ඛන්තීති, 

යරොචිතානියයව පවිසිත්වා තිට්ඨනයතො අධිට්ඨානන්ති, පවිසිත්වා ඨිතානං

යථාරුචියමව යසවනයතො පරියෙොගාහනන්ති ච වුත්තානි. ඉධ 

සම්පජායනොතිආදියකො පරමත්ථසුඤ්ඤනිද්යදයසො
පරිනිබ්බානඤාණනිද්යදයසවණ්ණියතොයයව. 

ඉයමසු ච සබ්යබසු සුඤ්යඤසු සඞ්ඛාරසුඤ්ඤං විපරිණාමසුඤ්ඤං 
 ක්ඛණසුඤ්ඤඤ්ච යථාවුත්තානං ධම්මානං
අඤ්ඤමඤ්ඤඅසම්මිස්සතාදස්සනත්ථං. යත්ථ පන අකුස පක්ඛිකානං

කුස පක්ඛියකන සුඤ්ඤතා වුත්තා, යතන අකුසය  ආදීනවදස්සනත්ථං. 

යත්ථ පන කුස පක්ඛිකානං අකුස පක්ඛියකන සුඤ්ඤතා වුත්තා, යතන

කුසය  ආනිසංසදස්සනත්ථං.යත්ථඅත්තත්තනියාදීහිසුඤ්ඤතාවුත්තා, තං
සබ්බසඞ්ඛායරසු නිබ්බිදාජනනත්ථං. අග්ගසුඤ්ඤං පරමත්ථසුඤ්ඤඤ්ච
නිබ්බායනඋස්සාහජනනත්ථං වුත්තන්තියවදිතබ්බං. 

යතසු අග්ගසුඤ්ඤඤ්ච පරමත්ථසුඤ්ඤඤ්චාති ද්යව සුඤ්ඤානි 
අත්ථයතො එකයමව නිබ්බානං අග්ගපරමත්ථවයසන
සඋපාදියසසඅනුපාදියසසවයසන ච ද්විධා කත්වා වුත්තං. තානි ද්යව

අත්තත්තනියසුඤ්ඤයතොසඞ්ඛාරසුඤ්ඤයතොචසභාගානි. ‘‘සුඤ්ඤසුඤ්ඤං
අජ්ඣත්තසුඤ්ඤං බහිද්ධාසුඤ්ඤං දුභයතොසුඤ්ඤං සභාගසුඤ්ඤං 
විසභාගසුඤ්ඤ’’න්ති ඉමානි ඡ සුඤ්ඤානි සුඤ්ඤසුඤ්ඤයමව යහොති.
අජ්ඣත්තාදියභදයතො පන ඡධා වුත්තානි. තානි ඡ ච

අත්තත්තනියාදිසුඤ්ඤයතො සභාගානි. සඞ්ඛාරවිපරිණාම ක්ඛණසුඤ්ඤානි, 

වික්ඛම්භනතදඞ්ගසමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණසුඤ්ඤානි, 

එසනාපරිග්ගහපටි ාභපටියවධසුඤ්ඤානි, එකත්තනානත්තසුඤ්ඤානි, 
ඛන්තිඅධිට්ඨානපරියයොගාහනසුඤ්ඤානි චාති සත්තරස සුඤ්ඤානි අත්තනි
අවිජ්ජමායනහි යතහි යතහි ධම්යමහි සුඤ්ඤත්තා අවිජ්ජමානානං වයසන
විසුං විසුං වුත්තානි. සඞ්ඛාරවිපරිණාම ක්ඛණසුඤ්ඤානි පන ඉතයරන

ඉතයරන අසම්මිස්සවයසන සභාගානි, වික්ඛම්භනාදීනි පඤ්ච

කුස පක්යඛන සුඤ්ඤත්තා සභාගානි, එසනාදීනි චත්තාරි, ඛන්තිආදීනි ච

තීණි අකුස පක්යඛන සුඤ්ඤත්තා සභාගානි, එකත්තනානත්තසුඤ්ඤානි
අඤ්ඤමඤ්ඤපටිපක්ඛවයසනසභාගානි. 

සබ්යබධම්මාසමායසන, තිධාද්යවධාතයථකධා; 

සුඤ්ඤාතිසුඤ්ඤත්ථවිදූ, වණ්ණයන්තීධසාසයන. 
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කථං? සබ්යබ තාව ය ොකියා ධම්මා ධුවසුභසුඛඅත්තවිරහිතත්තා 
ධුවසුභසුඛඅත්තසුඤ්ඤා. මග්ගඵ ධම්මා ධුවසුඛත්තවිරහිතත්තා
ධුවසුඛත්තසුඤ්ඤා. අනිච්චත්තායයව සුයඛන සුඤ්ඤා. අනාසවත්තා න
සුයභනසුඤ්ඤා.නිබ්බානධම්යමො අත්තස්යසව අභාවයතො අත්තසුඤ්යඤො.
ය ොකියය ොකුත්තරා පන සබ්යබපි සඞ්ඛතා ධම්මා සත්තස්ස කස්සචි
අභාවයතොසත්තසුඤ්ඤා.අසඞ්ඛයතො නිබ්බානධම්යමොයතසංසඞ්ඛාරානම්පි
අභාවයතො සඞ්ඛාරසුඤ්යඤො. සඞ්ඛතාසඞ්ඛතා පන සබ්යබපි ධම්මා
අත්තසඞ්ඛාතස්සපුග්ග ස්සඅභාවයතො අත්තසුඤ්ඤාති. 

සද්ධම්මප්පකාසිනියාපටිසම්භිදාමග්ගඅට්ඨකථාය 

සුඤ්ඤකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යුගනද්ධවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාචමජ්ඣිමවග්ගස්සඅපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. 
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(3) පඤ්ඤාවග්යගො 

1. මහාපඤ්ඤාකථා 
මහාපඤ්ඤාකථාවණ්ණනා 

1. ඉදානි වියසසයතො පඤ්ඤාපදට්ඨානභූතාය සුඤ්ඤකථාය අනන්තරං
කථිතාය පඤ්ඤාකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ ආදියතො තාව
සත්තසු අනුපස්සනාසු එයකකමූ කා සත්ත පඤ්ඤා පුච්ඡාපුබ්බඞ්ගමං

කත්වා නිද්දිට්ඨා, පුන සත්තානුපස්සනාමූ කා එයකකුත්තරමූ කා ච

තිස්යසොපඤ්ඤාපුච්ඡංඅකත්වාව නිද්දිට්ඨා, එවමාදියතොදසපඤ්ඤාපාරිපූරී

නිද්දිට්ඨා. තත්ථ අනිච්චානුපස්සනා තාව යස්මා අනිච්චයතො දිට්යඨසු

සඞ්ඛායරසු ‘‘යදනිච්චං, තං දුක්ඛ’’න්ති දුක්ඛයතො ච ‘‘යං දුක්ඛං, 

තදනත්තා’’ති අනත්තයතො ච ජවති, තස්මා සා භාවිතා බහුලීකතා

ජවනපඤ්ඤං පරිපූයරති. සා හි සකවිසයයසු ජවතීති ජවනා, ජවනා ච සා

පඤ්ඤා චාති ජවනපඤ්ඤා. දුක්ඛානුපස්සනා සමාධින්ද්රියනිස්සිතත්තා

බ වතී හුත්වා පණිධිං නිබ්බිජ්ඣති පදාය ති, තස්මා නිබ්යබධිකපඤ්ඤං

පරිපූයරති. සා හි නිබ්බිජ්ඣතීති නිබ්යබධිකා, නිබ්යබධිකා ච සා පඤ්ඤා

චාති නිබ්යබධිකපඤ්ඤා. අනත්තානුපස්සනා සුඤ්ඤතාදස්සයනන 

වුද්ධිප්පත්තියා මහත්තප්පත්තත්තා මහාපඤ්ඤං පරිපූයරති. සා හි

වුද්ධිප්පත්තත්තාමහතීචසාපඤ්ඤාචාති මහාපඤ්ඤා.නිබ්බිදානුපස්සනා 
යස්මා තිස්සන්නංයයව අනුපස්සනානං පුරිමයතොපි ආයසවනාය
බ ප්පත්තාවත්ථත්තා සබ්බසඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දනසමත්ථා හුත්වා තික්ඛා

යහොති, තස්මා තික්ඛපඤ්ඤං පරිපූයරති. විරාගානුපස්සනාපි යස්මා
තිස්සන්නංයයව අනුපස්සනානං පුරිමයතොපි ආයසවනාබ ප්පත්තානං

වුද්ධතරාවත්ථත්තාසබ්බසඞ්ඛායරහිවිරජ්ජනසමත්ථාහුත්වා විපු ායහොති, 

තස්මා විපුලපඤ්ඤංපරිපූයරති. 

නියරොධානුපස්සනාපියස්මාතිස්සන්නංයයව අනුපස්සනානංපුරිමයතොපි
ආයසවනාබ ප්පත්තානං වුද්ධතරාවත්ථත්තා වය ක්ඛණවයසන 

සබ්බසඞ්ඛාරානං නියරොධදස්සනසමත්ථා හුත්වා ගම්භීරා යහොති, තස්මා 

ගම්භීරපඤ්ඤං පරිපූයරති. නියරොයධො හි උත්තානපඤ්යඤහි 

අ බ්භයනයයපතිට්ඨත්තාගම්භීයරො, තස්මිං ගම්භීයර ගාධප්පත්තාපඤ්ඤාපි

ගම්භීරා. පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාපි යස්මා තිස්සන්නංයයව අනුපස්සනානං
පුරිමයතොපි ආයසවනාබ ප්පත්තානං වුද්ධතරාවත්ථත්තා
වය ක්ඛණවයසන සබ්බසඞ්ඛාරපටිනිස්සජ්ජනසමත්ථා හුත්වා අසාමන්තා

යහොති, වුද්ධිපරියන්තප්පත්තත්තා ඡහි පඤ්ඤාහි දූයර යහොතීති අත්යථො.

තස්මා සයං අසාමන්තත්තා අසාමන්තපඤ්ඤං පරිපූයරති. සා හි

යහට්ඨිමපඤ්ඤාහි දූරත්තා අසාමන්තා, අසමීපා වා පඤ්ඤාති

අසාමන්තපඤ්ඤා. පණ්ඩිච්චං පරිපූයරන්තීති පණ්ඩිතභාවං පරිපූයරන්ති.
යස්මා යථාවුත්තා සත්ත පඤ්ඤා පරිපුණ්ණා භායවත්වා
පණ්ඩිත ක්ඛණප්පත්යතො සිඛප්පත්තවුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාසඞ්ඛායතහි
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සඞ්ඛාරුයපක්ඛානුය ොමයගොත්රභුඤායණහි පණ්ඩියතො හුත්වා පණ්ඩිච්යචන

සමන්නාගයතොයහොති, තස්මා‘‘පණ්ඩිච්චං පරිපූයරන්තී’’තිවුත්තං. 

අට්ඨපඤ්ඤාතිපණ්ඩිච්චසඞ්ඛාතාය පඤ්ඤායසහසබ්බාඅට්ඨපඤ්ඤා. 

පුථුපඤ්ඤංපරිපූයරන්තීති යස්මායතනපණ්ඩිච්යචනසමන්නාගයතොහුත්වා
යසො පණ්ඩියතො යගොත්රභුඤාණානන්තරං නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා
ය ොකුත්තරභාවප්පත්තියා ය ොකියයතො පුථුභූතත්තා විසුංභූතත්තා

පුථුපඤ්ඤාතිසඞ්ඛාතං මග්ගඵ පඤ්ඤං පාපුණාති, තස්මා ‘‘අට්ඨ පඤ්ඤා 
පුථුපඤ්ඤංපරිපූයරන්තී’’තිවුත්තං. 

ඉමා නව පඤ්ඤාතිආදීසු තස්යසව කයමන අධිගතමග්ගඵ ස්ස
අරියපුග්ග ස්ස පණීතය ොකුත්තරධම්යමොපයයොයගන 
පණීතචිත්තසන්තානත්තා පහට්ඨාකායරයනව ච
පවත්තමානචිත්තසන්තානස්ස ඵ ානන්තරං ඔතිණ්ණභවඞ්ගයතො

වුට්ඨිතස්ස මග්ගපච්චයවක්ඛණා, තයතො ච භවඞ්ගං ඔතරිත්වා වුට්ඨිතස්ස

ඵ පච්චයවක්ඛණා, ඉමිනාව නයයන පහීනකිය සපච්චයවක්ඛණා, 

අවසිට්ඨකිය සපච්චයවක්ඛණා, නිබ්බානපච්චයවක්ඛණාති පඤ්ච
පච්චයවක්ඛණා පවත්තන්ති. තාසු පච්චයවක්ඛණාසු මග්ගපච්චයවක්ඛණා

ඵ පච්චයවක්ඛණා ච පටිභානපටිසම්භිදා යහොති. කථං? ‘‘යංකිඤ්චි
පච්චයසම්භූතංනිබ්බානංභාසිතත්යථො විපායකොකිරියාතිඉයමපඤ්චධම්මා
අත්යථො’’ති අභිධම්යම පාළිං අනුගන්ත්වා තදට්ඨකථායං වුත්තං.
නිබ්බානස්සචඅත්ථත්තාතදාරම්මණංමග්ගඵ ඤාණං ‘‘අත්යථසු ඤාණං

අත්ථපටිසම්භිදා’’ති (විභ. 718; පටි. ම. 1.110) වචනයතො අත්ථපටිසම්භිදා
යහොති. තස්ස අත්ථපටිසම්භිදාභූතස්ස මග්ගඵ ඤාණස්ස
පච්චයවක්ඛණඤාණං‘‘ඤායණසුඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා’’තිවචනයතො
පටිභානපටිසම්භිදා යහොති. සා ච පච්චයවක්ඛණපඤ්ඤා හාසාකායරන

පවත්තමානචිත්තසන්තානස්ස හාසපඤ්ඤා නාමයහොති. තස්මා නවපඤ්ඤා

හාසපඤ්ඤං පරිපූයරන්තීති ච හාසපඤ්ඤා පටිභානපටිසම්භිදාති ච වුත්තං.
සබ්බප්පකාරාපි පඤ්ඤා තස්ස තස්ස අත්ථස්ස පාකටකරණසඞ්ඛායතන

පඤ්ඤාපනට්යඨන පඤ්ඤා, යතන යතන වා පකායරන ධම්යම ජානාතීති
පඤ්ඤා. 

තස්සාති තස්ස වුත්තප්පකාරස්ස අරියපුග්ග ස්ස. කරණත්යථ

සාමිවචනං. අත්ථවවත්ථානයතොති යථාවුත්තස්ස පඤ්චවිධස්ස අත්ථස්ස 

වවත්ථාපනවයසන. වුත්තම්පි යචතං සමණකරණීයකථායං ‘‘යහතුඵ ං 
නිබ්බානං වචනත්යථො අථ විපාකං කිරියාති අත්යථ පඤ්ච පයභයද

පඨමන්තපයභදගතං ඤාණ’’න්ති. අධිගතා යහොතීති පටි ද්ධා යහොති.

සායයව පටි ාභසච්ඡිකිරියාය සච්ඡිකතා. පටි ාභඵස්යසයනව ඵස්සිතා

පඤ්ඤාෙ. ධම්මවවත්ථානයතොති ‘‘යයො යකොචි ඵ නිබ්බත්තයකො යහතු
අරියමග්යගො භාසිතං කුස ං අකුස න්ති ඉයම පඤ්ච ධම්මා ධම්යමො’’ති
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අභිධම්යම පාළියානුසායරන වුත්තානං පඤ්චන්නං ධම්මානං
වවත්ථාපනවයසන. වුත්තම්පි යචතං සමණකරණීයකථායං ‘‘යහතු
අරියමග්යගො වචනං කුස ඤ්ච අකුස ඤ්චාති ධම්යම පඤ්ච පයභයද 

දුතියන්තපයභදගතං ඤාණ’’න්ති. නිරුත්තිවවත්ථානයතොති යතසං යතසං
අත්ථධම්මානං අනුරූපනිරුත්තීනං වවත්ථාපනවයසන. 

පටිභානවවත්ථානයතොතිපටිභානසඞ්ඛාතානංතිණ්ණංපටිසම්භිදාඤාණානං 

වවත්ථාපනවයසන. තස්සිමාතිනිගමනවචනයමතං. 

2. එවං සබ්බසඞ්ගාහකවයසන අනුපස්සනානං වියසසං දස්යසත්වා

ඉදානි වත්ථුයභදවයසන දස්යසන්යතො රූයප අනිච්චානුපස්සනාතිආදිමාහ.
තං යහට්ඨා වුත්තත්ථයමව. පුන රූපාදීසුයයව
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නවයසන ජවනපඤ්ඤං දස්යසතුකායමො යකව ං
රූපාදිවයසන ච අතීතානාගතපච්චුප්පන්නරූපාදිවයසන ච පුච්ඡං කත්වා
පුච්ඡාකයමයනවවිස්සජ්ජනංඅකාසි.තත්ථසුද්ධරූපාදිවිස්සජ්ජයනසුපඨමං 
නිද්දිට්ඨා එව පඤ්ඤා අතීතානාගතපච්චුප්පන්නමූ යකසු
සබ්බවිස්සජ්ජයනසුයතසු අතීතාදීසුජවනවයසනජවනපඤ්ඤාතිනිද්දිට්ඨා. 

3. පුන අයනකසුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමං පඤ්ඤාපයභදං දස්යසතුකායමො

පඨමං තාව සුත්තන්යත උද්දිසි. තත්ථ සප්පුරිසසංයසයවොති යහට්ඨා 

වුත්තප්පකාරානං සප්පුරිසානං භජනං. සද්ධම්මස්සවනන්ති යතසං
සප්පුරිසානං සන්තියක සී ාදිපටිපත්තිදීපකස්ස සද්ධම්මවචනස්ස සවනං. 

යෙොනියසොමනසිකායරොති සුතානං ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛණවයසන

උපායයන මනසිකායරො. ධම්මානුධම්මපටිපත්තීති ය ොකුත්තරධම්යම 

අනුගතස්ස සී ාදිපටිපදාධම්මස්ස පටිපජ්ජනං. පඤ්ඤාපටිලාභාෙ 

පඤ්ඤාවුද්ධිො පඤ්ඤායවපුල්ලාෙ පඤ්ඤාබාහුල්ලාොති ඉමානි චත්තාරි
පඤ්ඤාවයසනභාවවචනානි.යසසානිද්වාදසපුග්ග වයසනභාවවචනානි. 

1. යසොළසපඤ්ඤානිද්යදසවණ්ණනා 

4. සුත්තන්තනිද්යදයස ඡන්නං අභිඤ්ඤාඤාණානන්ති 

ඉද්ධිවිධදිබ්බයසොතයචයතොපරියපුබ්යබනිවාසදිබ්බචක්ඛුආසවානං

ඛයඤාණානං. යතසත්තතීනං ඤාණානන්ති ඤාණකථාය නිද්දිට්ඨානං

සාවකසාධාරණානං ඤාණානං. සත්තසත්තතීනංඤාණානන්තිඑත්ථ– 

‘‘සත්තසත්තරි යවො, භික්ඛයව, ඤාණවත්ථූනි යදයසස්සාමි, තං

සුණාථ සාධුකං මනසි කයරොථ, භාසිස්සාමීති. කතමානි, භික්ඛයව, 

සත්තසත්තරි ඤාණවත්ථූනි? ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති ඤාණං, 
අසති ජාතියා නත්ථි ජරාමරණන්ති ඤාණං. අතීතම්පි අද්ධානං

ජාතිපච්චයාජරාමරණන්තිඤාණං, අසතිජාතියා නත්ථිජරාමරණන්ති

ඤාණං, අනාගතම්පි අද්ධානං ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති ඤාණං, 
අසති ජාතියා නත්ථි ජරාමරණන්ති ඤාණං. යම්පිස්ස තං



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා පඤ්ඤාවග්යගො 

180 
පටුන 

ධම්මට්ඨිතිඤාණං, තම්පි ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං
නියරොධධම්මන්ති ඤාණං. භවපච්චයා ජාතීති ඤාණං…යප.… 

උපාදානපච්චයා භයවොති ඤාණං… තණ්හාපච්චයා උපාදානන්ති
ඤාණං…යවදනාපච්චයාතණ්හාති ඤාණං…ඵස්සපච්චයායවදනාති
ඤාණං… සළායතනපච්චයා ඵස්යසොති ඤාණං… නාමරූපපච්චයා 
සළායතනන්ති ඤාණං… විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපන්ති ඤාණං…
සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණන්ති ඤාණං… අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාති

ඤාණං, අසතිඅවිජ්ජායනත්ථිසඞ්ඛාරාතිඤාණං. අතීතම්පිඅද්ධානං

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාතිඤාණං, අසති අවිජ්ජායනත්ථි සඞ්ඛාරාති

ඤාණං, අනාගතම්පිඅද්ධානංඅවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරාතිඤාණං, අසති 

අවිජ්ජාය නත්ථි සඞ්ඛාරාතිඤාණං. යම්පිස්ස තං ධම්මට්ඨිතිඤාණං, 
තම්පි ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං නියරොධධම්මන්ති ඤාණං.

ඉමානිවුච්චන්ති, භික්ඛයව, සත්තසත්තරිඤාණවත්ථූනී’’ති (සං.නි.
2.34) – 

එවං භගවතා නිදානවග්යග වුත්තානි සත්තසත්තති ඤාණානි.

‘‘ජරාමරයණ ඤාණං, ජරාමරණසමුදයය ඤාණං, ජරාමරණනියරොයධ

ඤාණං, ජරාමරණනියරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණ’’න්ති (සං. නි. 2.33) 
ඉමිනා නයයන එකාදසසු අඞ්යගසු චත්තාරි චත්තාරි කත්වා වුත්තානි
චතුචත්තාරීසඤාණවත්ථූනිපනඉධන ගහිතානි.උභයත්ථචඤාණානියයව

හිතසුඛස්ස වත්ථූනීති ඤාණවත්ථූනි. ලායභොතිආදීසු  ායභොයයව

උපසග්යගන වියසයසත්වා පටිලායභොති වුත්යතො. පුන තස්යසව

අත්ථවිවරණවයසන පත්ති සම්පත්තීති වුත්තං. ඵස්සනාති අධිගමවයසන

ඵුසනා. සච්ඡිකිරිොතිපටි ාභසච්ඡිකිරියා. උපසම්පදාතිනිප්ඵාදනා. 

සත්තන්නඤ්ච යසක්ඛානන්ති තිස්යසො සික්ඛා සික්ඛන්තීති
යසක්ඛසඤ්ඤතානං යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨාදීනං සත්තන්නං. 

පුථුජ්ජනකලයාණකස්ස චාති නිබ්බානගාමිනියා පටිපදාය යුත්තත්තා
සුන්දරට්යඨන ක යාණසඤ්ඤතස්ස පුථුජ්ජනස්ස. වඩ්ඪිතං වඩ්ඪනං 

එතායාති වඩ්ඪිතවඩ්ඪනා. යථාවුත්තානං අට්ඨන්නම්පි පඤ්ඤානං වයසන

වියසසයතො ච අරහයතො පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤාවුද්ධිො. තථා 

පඤ්ඤායවපුල්ලාෙ. මහන්යත අත්යථ පරිග්ගණ්හාතීතිආදීසු
පටිසම්භිදප්පත්යතො අරියසාවයකො අත්ථාදයයො ආරම්මණකරයණන
පරිග්ගණ්හාති. සබ්බාපි මහාපඤ්ඤා අරියසාවකානංයයව. තස්සා ච
පඤ්ඤායවිසයායහට්ඨාවුත්තත්ථාඑව. 

පුථුනානාඛන්යධසූතිආදීසු නානාසද්යදො පුථුසද්දස්ස අත්ථවචනං. 

ඤාණං පවත්තතීති පුථුපඤ්ඤාති යතසු තථාවුත්යතසු ඛන්ධාදීසු ඤාණං
පවත්තතීති කත්වා තං ඤාණං පුථුපඤ්ඤා නාමාති අත්යථො. 

නානාපටිච්චසමුප්පායදසූති පටිච්චසමුප්පන්නානං ධම්මානං වයසන 
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පච්චයබහුත්තා වුත්තං. නානාසුඤ්ඤතමනුපලබ්යභසූති උප බ්භනං

උප බ්යභො, ගහණන්ති අත්යථො. න උප බ්යභො අනුප බ්යභො, 

අනුප බ්භානං බහුත්තා බහුවචයනන අනුප බ්භා, 
පඤ්චවීසතිසුඤ්ඤතාවයසන වා නානාසුඤ්ඤතාසු අත්තත්තනියාදීනං

අනුප බ්භා නානාසුඤ්ඤතානුප බ්භා, යතසු. 

‘‘නානාසුඤ්ඤතානුප බ්යභසූ’’ති වත්තබ්යබ ‘‘අදුක්ඛමසුඛා’’තිආදීසු (ධ.

ස. තිකමාතිකා 2) විය ම-කායරො පදසන්ධිවයසන වුත්යතො. ඉමා පඤ්ච

පඤ්ඤා ක යාණපුථුජ්ජයනහි සාධාරණා, නානාඅත්ථාදීසු පඤ්ඤා 

අරියානංයයව. පුථුජ්ජනසාධාරයණ ධම්යමති ය ොකියධම්යම. ඉමිනා 
අවසානපරියායයන ය ොකියයතො පුථුභූතනිබ්බානාරම්මණත්තා පුථුභූතා 
විසුංභූතාපඤ්ඤාතිපුථුපඤ්ඤානාමාතිවුත්තංයහොති. 

විපුලපඤ්ඤා මහාපඤ්ඤානයයන යවදිතබ්බා. යථාවුත්යත ධම්යම
පරිග්ගණ්හන්තස්ස ගුණමහන්තතාය යතසං ධම්මානං පරිග්ගාහිකාය ච 

පඤ්ඤාය මහන්තතා, යතසං ධම්මානං සයයමව මහන්තත්තා උළාරත්තා

ධම්මානඤ්ච පඤ්ඤාය ච විපු තා යවදිතබ්බා. ගම්භීරපඤ්ඤා 
පුථුපඤ්ඤානයයන යවදිතබ්බා. යත ච ධම්මා යත ච අනුප බ්භා සා ච
පඤ්ඤාපකතිජයනන අ බ්භයනයයපතිට්ඨත්තාගම්භීරා. 

ෙස්සපුග්ගලස්සාතිඅරියපුග්ග ස්යසව. අඤ්යඤොයකොචීතිපුථුජ්ජයනො. 

අභිසම්භවිතුන්ති සම්පාපුණිතුං. අනභිසම්භවනීයෙොති සම්පාපුණිතුං

අසක්කුයණයයයො. අඤ්යඤහීති පුථුජ්ජයනයහව. අට්ඨමකස්සාති 
අරහත්තඵ ට්ඨයතො පට්ඨාය ගණියමායන අට්ඨමභූතස්ස

යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨස්ස. දූයරති විප්පකට්යඨ. විදූයරති වියසයසන 

විප්පකට්යඨ. සුවිදූයරති සුට්ඨු වියසයසන විප්පකට්යඨ. න සන්තියකති න

සමීයප. න සාමන්තාති න සමීපභායග. ඉමානි ද්යව පටියසධසහිතානි

වචනානිදූරභාවස්යසවනියමනානි. උපාදාොතිපටිච්ච. යසොතාපන්නස්සාති 
යසොතාපත්තිඵ ට්ඨස්ස. එයතයනව තංතංමග්ගපඤ්ඤා තංතංඵ පඤ්ඤාය

දූයරති වුත්තං යහොති. පච්යචකසම්බුද්යධොති උපසග්යගන වියසසිතං.
ඉතරද්වයංපනසුද්ධයමවආගතං. 

5. ‘‘පච්යචකබුද්ධස්ස සයදවකස්ස ච ය ොකස්ස පඤ්ඤා තථාගතස්ස
පඤ්ඤාය දූයර’’තිආදීනි වත්වා තයමව දූරට්ඨං අයනකප්පකාරයතො

දස්යසතුකායමො පඤ්ඤාපයභදකුසයලොතිආදිමාහ. තත්ථ 

පඤ්ඤාපයභදකුසයලොති අත්තයනො අනන්තවිකප්යප පඤ්ඤාපයභයද

යඡයකො. පභින්නඤායණොති අනන්තප්පයභදපත්තඤායණො. එයතන 
පඤ්ඤාපයභදකුස ත්යතපි සති තාසං පඤ්ඤානං අනන්තයභදත්තං

දස්යසති. අධිගතපටිසම්භියදොති පටි ද්ධඅග්ගචතුපටිසම්භිදාඤායණො. 

චතුයවසාරජ්ජප්පත්යතොති චත්තාරි විසාරදභාවසඞ්ඛාතානි ඤාණානි 
පත්යතො.යථාහ– 
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‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත පටිජානයතො ‘ඉයම ධම්මා 

අනභිසම්බුද්ධා’ති, තත්රවතමංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවායදයවොවා 
මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා ය ොකස්මිං සහ ධම්යමන 

පටියචොයදස්සතීති නිමිත්තයමතං, භික්ඛයව, න සමනුපස්සාමි, 

එතමහං, භික්ඛයව, නිමිත්තං අසමනුපස්සන්යතො යඛමප්පත්යතො
අභයප්පත්යතො යවසාරජ්ජප්පත්යතො විහරාමි. ඛීණාසවස්ස යත

පටිජානයතො ‘ඉයම ආසවා අපරික්ඛීණා’ති, ‘යය යඛො පන යත

අන්තරායිකාධම්මා වුත්තා, යතපටියසවයතොනා ංඅන්තරායායා’ති, 

‘යස්ස යඛො පන යත අත්ථාය ධම්යමො යදසියතො, යසො න නියයාති

තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයායා’ති, තත්ර වත මං සමයණො වා 
බ්රාහ්මයණොවායදයවොවාමායරොවාබ්රහ්මාවායකොචිවාය ොකස්මිං

සහ ධම්යමන පටියචොයදස්සතීති නිමිත්තයමතං, භික්ඛයව, න

සමනුපස්සාමි, එතමහං, භික්ඛයව, නිමිත්තං අසමනුපස්සන්යතො
යඛමප්පත්යතො අභයප්පත්යතො යවසාරජ්ජප්පත්යතො විහරාමී’’ති (අ.

නි.4.8; ම.නි.1.150). 

දසබලබලධාරීති දස බ ානි එයතසන්ති දසබ ා, දසබ ානං බ ානි

දසබ බ ානි, තානි දසබ බ ානි ධාරයතීති දසබ බ ධාරී, 
දසබ ඤාණබ ධාරීති අත්යථො. එයතහි තීහි වචයනහි අනන්තප්පයභදානං
යනයයානං පයභදමුඛමත්තං දස්සිතං. යසොයයව පඤ්ඤාපයයොගවයසන

අභිමඞ්ග සම්මතට්යඨන පුරිසාසයභො. අසන්තාසට්යඨන පුරිසසීයහො. 

මහන්තට්යඨන පුරිසනායගො. පජානනට්යඨන පුරිසාජඤ්යඤො. 

ය ොකකිච්චධුරවහනට්යඨන පුරිසයධොරය්යහො. 

අථ යතජාදිකං අනන්තඤාණයතො  ද්ධං ගුණවියසසං දස්යසතුකායමො

යතසං යතජාදීනංඅනන්තඤාණමූ කභාවංදස්යසන්යතො අනන්තඤායණොති 

වත්වා අනන්තයතයජොතිආදිමාහ.තත්ථ අනන්තඤායණොතිගණනවයසනච

පභාවවයසන ච අන්තවිරහිතඤායණො. අනන්තයතයජොති
යවයනයයසන්තායන යමොහතමවිධමයනන අනන්තඤාණයතයජො. 

අනන්තෙයසොති පඤ්ඤාගුයණයහව

ය ොකත්තයවිත්ථතානන්තකිත්තියඝොයසො. අඩ්යඪොති පඤ්ඤාධනසමිද්ධියා

සමිද්යධො. මහද්ධයනොතිපඤ්ඤාධනවඩ්ඪත්යතපිපභාවමහත්යතනමහන්තං 

පඤ්ඤාධනමස්සාති මහද්ධයනො. මහාධයනොතිපි පායඨො. ධනවාති 
පසංසිතබ්බපඤ්ඤාධනවත්තා නිච්චයුත්තපඤ්ඤාධනවත්තා
අතිසයභූතපඤ්ඤාධනවත්තාධනවා. එයතසුපිහිතීසුඅත්යථසු ඉදං වචනං
සද්දවිදූඉච්ඡන්ති. 

එවං පඤ්ඤාගුයණන භගවයතො අත්තසම්පත්තිසිද්ධිං දස්යසත්වා පුන
පඤ්ඤාගුයණයනව ය ොකහිතසම්පත්තිසිද්ධිං දස්යසන්යතො 

යනතාතිආදිමාහ. තත්ථ යවයනයයය සංසාරසඞ්ඛාතභයට්ඨානයතො



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා පඤ්ඤාවග්යගො 

183 
පටුන 

නිබ්බානසඞ්ඛාතයඛමට්ඨානං යනතා. තත්ථ නයනකාය  එව

සංවරවිනයපහානවිනයවයසන යවයනයයය වියනතා. ධම්මයදසනාකාය 

එව සංසයච්යඡදයනන අනුයනතා. සංසයං ඡින්දිත්වා පඤ්ඤායපතබ්බං

අත්ථං පඤ්ඤායපතා. තථා පඤ්ඤාපිතානංනිච්ඡයකරයණන නිජ්ඣායපතා. 

තථා නිජ්ඣායිතස්ස අත්ථස්ස පටිපත්තිපයයොජනවයසන යපක්යඛතා. 

තථාපටිපන්යන පටිපත්තිඵය න පසායදතා. යසො හි භගවාති එත්ථ හි-
කායරො අනන්තරං වුත්තස්ස අත්ථස්ස කාරයණොපයදයස නිපායතො. 

අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්සඋප්පායදතාතිසකසන්තායනනඋප්පන්නපුබ්බස්ස 
ඡඅසාධාරණඤාණයහතුභූතස්ස අරියමග්ගස්ස යබොධිමූය  ය ොකහිතත්ථං

සකසන්තායන උප්පායදතා. අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජයනතාති
යවයනයයසන්තායන අසඤ්ජාතපුබ්බස්ස සාවකපාරමිඤාණයහතුභූතස්ස
අරියමග්ගස්ස ධම්මචක්කප්පවත්තනයතො පභුති යාවජ්ජකා ා
යවයනයයසන්තායන සඤ්ජයනතා. සාවකයවයනයයානම්පි හි සන්තායන 
භගවයතො වුත්තවචයනයනව අරියමග්ගස්ස සඤ්ජනනයතො භගවා

සඤ්ජයනතා නාම යහොති. අනක්ඛාතස්ස මග්ගස්ස අක්ඛාතාති
අට්ඨධම්මසමන්නාගතානං බුද්ධභාවාය කතාභිනීහාරානං යබොධිසත්තානං

බුද්ධභාවාය බයාකරණං දත්වා අනක්ඛාතපුබ්බස්ස පාරමිතාමග්ගස්ස, 

‘‘බුද්යධො භවිස්සතී’’ති බයාකරණමත්යතයනව වා යබොධිමූය 
උප්පජ්ජිතබ්බස්ස අරියමග්ගස්ස අක්ඛාතා. අයං නයයො 
පච්යචකයබොධිසත්තබයාකරයණපි බ්භතියයව. 

මග්ගඤ්ඤූති පච්චයවක්ඛණාවයසන අත්තනා උප්පාදිතඅරියමග්ගස්ස

ඤාතා. මග්ගවිදූති යවයනයයසන්තායන ජයනතබ්බස්ස අරියමග්ගස්ස

කුසය ො. මග්ගයකොවියදොති යබොධිසත්තානං අක්ඛාතබ්බමග්යග

විචක්ඛයණො. අථ වා අභිසම්යබොධිපටිපත්තිමග්ගඤ්ඤූ, 

පච්යචකයබොධිපටිපත්තිමග්ගවිදූ, සාවකයබොධිපටිපත්තිමග්ගයකොවියදො. අථ

වා ‘‘එයතන මග්යගන අතංසු පුබ්යබ, තරිස්සන්තියයව තරන්ති ඔඝ’’න්ති

(සං. නි. 5.409) වචනයතො යථායයොගං
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නබුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකානං මග්ගවයසන ච 

සුඤ්ඤතානිමිත්තඅප්පණිහිතමග්ගවයසන ච 
උග්ඝටිතඤ්ඤූවිපඤ්චිතඤ්ඤූයනයයපුග්ග ානං මග්ගවයසන ච

යථාක්කයමනත්ථයයොජනං කයරොන්ති. මග්ගානුගාමී ච පනාති භගවතා

ගතමග්ගානුගාමියනො හුත්වා. එත්ථ ච-සද්යදො යහතුඅත්යථ නිපායතො.
එයතන ච භගවයතො මග්ගුප්පාදනාදිගුණාධිගමාය යහතු වුත්යතො යහොති.
පන-සද්යදො කතත්යථ නිපායතො. යතන භගවතා කතමග්ගකරණං වුත්තං

යහොති. පච්ඡා සමන්නාගතාති පඨමං ගතස්ස භගවයතො
පච්ඡාගතසී ාදිගුයණන සමන්නාගතා. ඉති යථයරො ‘‘අනුප්පන්නස්ස 

මග්ගස්ස උප්පායදතා’’තිආදීහි යස්මා සබ්යබපි භගවයතො සී ාදයයො ගුණා
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අරහත්තමග්ගයමව නිස්සාය ආගතා, තස්මා අරහත්තමග්ගයමව නිස්සාය
ගුණං කයථසි. 

ජානංජානාතීතිජානිතබ්බංජානාති, සබ්බඤ්ඤුතායයංකිඤ්චිපඤ්ඤාය

ජානිතබ්බංනාමඅත්ථි, තංසබ්බං පඤ්චයනයයපථභූතංපඤ්ඤායජානාතීති

අත්යථො. පස්සං පස්සතීති පස්සිතබ්බං පස්සති, සබ්බදස්සාවිතාය තංයයව
යනයයපථං චක්ඛුනා දිට්ඨං විය කයරොන්යතො පඤ්ඤාචක්ඛුනා පස්සතීති

අත්යථො.යථාවාඑකච්යචොවිපරීතං ගණ්හන්යතොජානන්යතොපිනජානාති, 

පස්සන්යතොපි න පස්සති, න එවං භගවා. භගවා පන යථාසභාවං

ගණ්හන්යතො ජානන්යතො ජානාතියයව, පස්සන්යතො පස්සතියයව. ස්වායං 

දස්සනපරිණායකට්යඨන චක්ඛුභූයතො. විදිතතාදිඅත්යථන ඤාණභූයතො. 
අවිපරීතසභාවට්යඨනවාපරියත්තිධම්මපවත්තනයතොහදයයන චින්යතත්වා

වාචායනිච්ඡාරිතධම්මමයයොති වා ධම්මභූයතො. යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මභූයතො. 

අථවාචක්ඛුවියභූයතොති චක්ඛුභූයතො. ඤාණංවියභූයතොති ඤාණභූයතො. 

ධම්යමොවියභූයතොති ධම්මභූයතො. බ්රහ්මාවියභූයතොති බ්රහ්මභූයතො. ස්වායං

ධම්මස්ස වචනයතො, වත්තනයතො වා වත්තා. නානප්පකායරහි වචනයතො, 

වත්තනයතොවා පවත්තා. අත්ථංනීහරිත්වානීහරිත්වානයනයතො අත්ථස්ස

නින්යනතා. අමතාධිගමාය පටිපත්තියදසනයතො, අමතප්පකාසනාය වා

ධම්මයදසනාය අමතස්ස අධිගමාපනයතො අමතස්ස දාතා. 
ය ොකුත්තරධම්මස්ස උප්පාදිතත්තා යවයනයයානුරූයපන යථාසුඛං

ය ොකුත්තරධම්මස්ස දායනන ච, ධම්යමසු ච ඉස්සයරොති ධම්මස්සාමී.

තථාගතපදං යහට්ඨාවුත්තත්ථං. 

ඉදානි ‘‘ජානං ජානාතී’’තිආදීහි වුත්තං ගුණං සබ්බඤ්ඤුතාය 

වියසයසත්වා දස්යසතුකායමො සබ්බඤ්ඤුතං සායධන්යතො නත්ථීතිආදිමාහ.
එවංභූතස්ස හි තස්ස භගවයතො පාරමිතාපුඤ්ඤබ ප්පභාවනිප්ඵන්යනන
අරහත්තමග්ගඤායණනසබ්බධම්යමසුසවාසනස්ස සම්යමොහස්සවිහතත්තා 

අසච්ඡිකතං නාම නත්ථි. අසම්යමොහයතො සබ්බධම්මානං ඤාතත්තා 

අඤ්ඤාතං නාම නත්ථි. තයථව ච සබ්බධම්මානං චක්ඛුනා විය

ඤාණචක්ඛුනා දිට්ඨත්තා අදිට්ඨං නාම නත්ථි. ඤායණන පන පත්තත්තා 

අවිදිතං නාම නත්ථි. අසම්යමොහසච්ඡිකිරියාය සච්ඡිකතත්තා අසච්ඡිකතං 

නාම නත්ථි. අසම්යමොහපඤ්ඤාය ඵුට්ඨත්තා පඤ්ඤාය අඵස්සිතං නාම

නත්ථි. පච්චුප්පන්නන්ති පච්චුප්පන්නං කා ං වා ධම්මං වා. උපාදාොති

ආදාය, අන්යතොකත්වාති අත්යථො. ‘‘උපාදායා’’ති වචයනයනව 
කා විනිමුත්තං නිබ්බානම්පි ගහිතයමව යහොති. ‘‘අතීතා’’දිවචනානි ච 

‘‘නත්ථී’’තිආදිවචයනයනවඝටීයන්ති, ‘‘සබ්යබ’’තිආදිවචයනනවා. සබ්යබ

ධම්මාති සබ්බසඞ්ඛතාසඞ්ඛතධම්මපරියාදානං. සබ්බාකායරනාති

සබ්බධම්යමසුඑයකකස්යසවධම්මස්ස අනිච්චාකාරාදිසබ්බාකාරපරියාදානං. 
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ඤාණමුයඛති ඤාණාභිමුයඛ. ආපාථං ආගච්ඡන්තීති ඔසරණං උයපන්ති.
‘‘ජානිතබ්බ’’න්තිපදං‘‘යනයය’’න්තිපදස්ස අත්ථවිවරණත්ථංවුත්තං. 

අත්තත්යථො වාතිආදීසු වා-සද්යදො සමුච්චයත්යථො. අත්තත්යථොති

අත්තයනො අත්යථො. පරත්යථොති පයරසං තිණ්ණං ය ොකානං අත්යථො. 

උභෙත්යථොති අත්තයනො ච පයරසඤ්චාති සකිංයයව උභින්නං අත්යථො. 

දිට්ඨධම්මියකොති දිට්ඨධම්යම නියුත්යතො, දිට්ඨධම්මප්පයයොජයනො වා

අත්යථො. සම්පරායයනියුත්යතො, සම්පරායප්පයයොජයනො වා සම්පරායියකො.

උත්තායනොතිආදීසුයවොහාරවයසනවත්තබ්යබො සුඛපතිට්ඨත්තාඋත්තායනො.
යවොහාරං අතික්කමිත්වා වත්තබ්යබො සුඤ්ඤතාපටිසංයුත්යතො 

දුක්ඛපතිට්ඨත්තා ගම්භීයරො. ය ොකුත්තයරො අච්චන්තතියරොක්ඛත්තා 

ගූළ්යහො. අනිච්චතාදියකො ඝනාදීහි පටිච්ඡන්නත්තා පටිච්ඡන්යනො. 
අප්පචුරයවොහායරන වත්තබ්යබො යථාරුතං අග්ගයහත්වා අධිප්පායස්ස

යනතබ්බත්තා යනයෙයො. පචුරයවොහායරන වත්තබ්යබො වචනමත්යතන

අධිප්පායස්ස නීතත්තා නීයතො. සුපරිසුද්ධසී සමාධිවිපස්සනත්යථො

තදඞ්ගවික්ඛම්භනවයසන වජ්ජවිරහිතත්තා අනවජ්යජො. 

කිය සසමුච්යඡදනයතො අරියමග්ගත්යථො නික්කියලයසො. 

කිය සපටිප්පස්සද්ධත්තා අරියඵ ත්යථො යවොදායනො. සඞ්ඛතාසඞ්ඛයතසු

අග්ගධම්මත්තා නිබ්බානං පරමත්යථො. පරිවත්තතීති බුද්ධඤාණස්ස
විසයභාවයතො අබහිභූතත්තාඅන්යතොබුද්ධඤායණබයාපිත්වාවාසමන්තාවා
ආලිඞ්ගිත්වාවා වියසයසනවාවත්තති. 

සබ්බං කාෙකම්මන්තිආදීහි භගවයතො ඤාණමයතං දස්යසති. 

ඤාණානුපරිවත්තතීති ඤාණං අනුපරිවත්තති, ඤාණවිරහිතං න යහොතීති

අත්යථො. අප්පටිහතන්තිනිරාවරණතං දස්යසති.පුනසබ්බඤ්ඤුතංඋපමාය

සායධතුකායමො ොවතකන්තිආදිමාහ. තත්ථ ජානිතබ්බන්ති යනෙයං, 

යනයයපරියන්යතො යනයයාවසානමස්ස අත්ථීති යනෙයපරිෙන්තිකං. 

අසබ්බඤ්ඤූනංපනයනයයාවසානයමවනත්ථි. ඤාණපරිෙන්තියකපිඑයසව

නයයො.පුරිමයමයකවුත්තත්ථයමවඉමිනා යමයකනවියසයසත්වාදස්යසති, 

තතියයමයකන පටියසධවයසන නියමිත්වා දස්යසති. එත්ථ ච යනයයං

ඤාණස්ස පථත්තා යනෙයපයථො. අඤ්ඤමඤ්ඤපරිෙන්තට්ඨායියනොති
යනයයඤ්චඤාණඤ්ච යඛයපත්වා ඨානයතො අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පරියන්යත

ඨානසී ා. ආවජ්ජනප්පටිබද්ධාති මයනොද්වාරාවජ්ජනායත්තා, 

ආවජ්ජිතානන්තරයමව ජානාතීති අත්යථො. ආකඞ්ඛප්පටිබද්ධාති

රුචිආයත්තා, ආවජ්ජනානන්තරං ජවනඤායණන ජානාතීති අත්යථො.
ඉතරානි ද්යව පදානි ඉයමසං ද්වින්නං පදානං යථාක්කයමන 

අත්ථප්පකාසනත්ථංවුත්තානි. බුද්යධොආසෙංජානාතීතිආදීනි ඤාණකථායං

වණ්ණිතානි. මහානිද්යදයස පන ‘‘භගවාආසයං ජානාතී’’ති (මහානි. 69) 
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ආගතං. තත්ථ ‘‘බුද්ධස්සභගවයතො’’ති (මහානි.69) ආගතට්ඨායනචඉධ

කත්ථචි ‘‘බුද්ධස්සා’’තිආගතං. 

අන්තමයසොති උපරිමන්යතන. තිමිතිමිඞ්ගලන්ති එත්ථ තිමි නාම එකා

මච්ඡජාති, තිමිංගිලිතුංසමත්ථාතයතොමහන්තසරීරාතිමිඞ්ග ානාමඑකා 

මච්ඡජාති, තිමිඞ්ග ම්පි ගිලිතුං සමත්ථා පඤ්චයයොජනසතිකසරීරා
තිමිතිමිඞ්ග ානාම එකාමච්ඡජාති.ඉධජාතිග්ගහයණනඑකවචනංකතන්ති

යවදිතබ්බං. ගරුළං යවනයතෙයන්ති එත්ථ ගරුයළොති ජාතිවයසන නාමං, 

යවනයතයෙයොති යගොත්තවයසන. පයදයසති එකයදයස. සාරිපුත්තසමාති
සබ්බබුද්ධානං ධම්මයසනාපතිත්යථයර ගයහත්වා වුත්තන්ති යවදිතබ්බං.
යසසසාවකා හි පඤ්ඤාය ධම්මයසනාපතිත්යථයරන සමා නාම නත්ථි.

යථාහ – ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං මහාපඤ්ඤානං

යදිදං සාරිපුත්යතො’’ති(අ.නි.1.188-189). අට්ඨකථායඤ්චවුත්තං– 

‘‘ය ොකනාථංඨයපත්වාන, යයචඤ්යඤසන්තිපාණියනො; 

පඤ්ඤාය සාරිපුත්තස්ස, ක ං නාග්ඝන්ති යසොළසි’’න්ති. (විසුද්ධි.
1.171); 

ඵරිත්වාති බුද්ධඤාණං සබ්බයදවමනුස්සානම්පි පඤ්ඤං පාපුණිත්වා

ඨානයතො යතසං පඤ්ඤං ඵරිත්වා බයාපිත්වා තිට්ඨති. අතිඝංසිත්වාති
බුද්ධඤාණං සබ්බයදවමනුස්සානම්පි පඤ්ඤං අතික්කමිත්වා යතසං
අවිසයභූතම්පිසබ්බං යනයයං ඝංසිත්වා භඤ්ජිත්වාතිට්ඨති.මහානිද්යදයස

පන (මහානි. 69) ‘‘අභිභවිත්වා’’ති පායඨො, මද්දිත්වාතිපි අත්යථො. යෙපි 

යතතිආදීහි එවං ඵරිත්වා අතිඝංසිත්වා ඨානස්ස පච්චක්ඛකාරණං දස්යසති. 

තත්ථ පණ්ඩිතාති පණ්ඩිච්යචන සමන්නාගතා. නිපුණාති
සණ්හසුඛුමබුද්ධියනො සුඛුයම අත්ථන්තයර පටිවිජ්ඣනසමත්ථා. 

කතපරප්පවාදාති ඤාතපරප්පවාදා යචව පයරහි සද්ධිං කතවාදපරිචයා ච. 

වාලයවධිරූපාති වා යවධිධනුග්ගහසදිසා. යවොභින්දන්තා මඤ්යඤ චරන්ති

පඤ්ඤාගයතන දිට්ඨිගතානීති වා යවධී විය වා ං සුඛුමානිපි පයරසං 
දිට්ඨිගමනානි අත්තයනො පඤ්ඤාගමයනන භින්දන්තා විය චරන්තීති

අත්යථො.අථවා ‘‘ගූථගතංමුත්තගත’’න්තිආදීසු(අ.නි.9.11) වියපඤ්ඤා

එවපඤ්ඤාගතානි, දිට්ඨියයො එවදිට්ඨිගතානි. 

පඤ්හං අභිසඞ්ඛරිත්වාති ද්විපදම්පි තිපදම්පි චතුප්පදම්පි පුච්ඡං
රචයිත්වා. යතසං පඤ්හානං අතිබහුකත්තා සබ්බසඞ්ගහත්ථං ද්වික්ඛත්තුං

වුත්තං. ගූළ්හානිච පටිච්ඡන්නානි අත්ථජාතානීතිපාඨයසයසො.යතසංතථා
විනයං දිස්වා ‘‘අත්තනා අභිසඞ්ඛතපඤ්හං පුච්ඡතූ’’ති එවං භගවතා
අධිප්යපතත්තා පඤ්හං පුච්ඡන්ති. අඤ්යඤසං පන පුච්ඡාය ඔකාසයමව

අදත්වාභගවාඋපසඞ්කමන්තානංධම්මංයදයසති.යථාහ – 
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‘‘යත පඤ්හං අභිසඞ්ඛයරොන්ති ‘ඉමං මයං පඤ්හං සමණං

යගොතමංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡිස්සාම, සයචයනොසමයණොයගොතයමො

එවංපුට්යඨොඑවං බයාකරිස්සති, එවමස්සමයංවාදංආයරොයපස්සාම.

එවං යචපි යනො පුට්යඨො එවං බයාකරිස්සති, එවංපිස්ස මයං වාදං

ආයරොයපස්සාමා’ති. යත යයන සමයණො යගොතයමො, 

යතනුපසඞ්කමන්ති, යත සමයණො යගොතයමො ධම්මියා කථාය
සන්දස්යසතිසමාදයපතිසමුත්යතයජති සම්පහංයසති.යතසමයණන
යගොතයමන ධම්මියා කථාය සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්යතජිතා 

සම්පහංසිතාන යචවසමණං යගොතමං පඤ්හං පුච්ඡන්ති, කුයතොස්ස

වාදංආයරොයපස්සන්ති? අඤ්ඤදත්ථුසමණස්යසවයගොතමස්සසාවකා

සම්පජ්ජන්තී’’ති(ම.නි.1.289). 

කස්මා පඤ්හං න පුච්ඡන්තීති යච? භගවා කිර පරිසමජ්යඣ ධම්මං 
යදයසන්යතො පරිසාය අජ්ඣාසයං ඔය ොයකති. තයතො පස්සති ‘‘ඉයම
පණ්ඩිතා ගූළ්හං රහස්සං පඤ්හං ඔවට්ටිකසාරං කත්වා ආගතා’’ති. යසො

යතහිඅපුට්යඨොයයව ‘‘පඤ්හපුච්ඡායඑත්තකායදොසා, විස්සජ්ජයනඑත්තකා, 

අත්යථපයද අක්ඛයරඑත්තකාතිඉයමපඤ්යහපුච්ඡන්යතොඑවංපුච්යඡයය, 
විස්සජ්යජන්යතොඑවං විස්සජ්යජයයා’’තිඉතිඔවට්ටිකසාරංකත්වාආනීයත
පඤ්යහ ධම්මකථාය අන්තයර පක්ඛිපිත්වා විදංයසති. යත පණ්ඩිතා

‘‘යසයයා වත යනො, යය මයං ඉයම පඤ්යහ න පුච්ඡිම්හ. සයචපි මයං

පුච්යඡයයාම, අප්පතිට්ඨියතයනොකත්වාසමයණොයගොතයමො ඛියපයයා’’ති
අත්තමනාභවන්ති. අපිචබුද්ධානාම ධම්මං යදයසන්තා පරිසං යමත්තාය 

ඵරන්ති.යමත්තායචඵරයණනදසබය සුමහාජනස්සචිත්තංපසීදති.බුද්ධා
නාම රූපග්ගප්පත්තා යහොන්ති දස්සනසම්පන්නා මධුරස්සරා මුදුජිව්හා 
සුඵුසිතදන්තාවරණාඅමයතනහදයංසිඤ්චන්තාවියධම්මංකයථන්ති.තත්ර
යනසං යමත්තාඵරයණන පසන්නචිත්තානං එවං යහොති – එවරූපං
අද්යවජ්ඣකථංඅයමොඝකථං නියයානිකකථංකයථන්යතනභගවතාසද්ධිං
නසක්ඛිස්සාම පච්චනීකග්ගාහංගණ්හිතුන්තිඅත්තයනොපසන්නභායවයනව
පඤ්හංන පුච්ඡන්තීති. 

කථිතා විසජ්ජිතා චාති එවං තුම්යහ පුච්ඡථාති පුච්ඡිතපඤ්හානං
උච්චාරයණන යත පඤ්හා භගවතා කථිතා එව යහොන්ති. යථා ච යත

විසජ්යජතබ්බා, තථා විසජ්ජිතා එව යහොන්ති. නිද්දිට්ඨකාරණාති ඉමිනා
කාරයණන ඉමිනා යහතුනා එවං යහොතීති එවං සයහතුකං කත්වා
විසජ්ජයනන භගවතා නිද්දිට්ඨකාරණා එව යහොන්ති යත පඤ්හා. 

උපක්ඛිත්තකා ච යත භගවයතො සම්පජ්ජන්තීති යත ඛත්තියපණ්ඩිතාදයයො 
භගවයතො පඤ්හවිසජ්ජයනයනව භගවයතො සමීයප ඛිත්තකා පාදඛිත්තකා

සම්පජ්ජන්ති, සාවකා වා සම්පජ්ජන්ති උපාසකා වාති අත්යථො, 
සාවකසම්පත්තිං වා පාපුණන්ති උපාසකසම්පත්තිං වාති වුත්තං යහොති. 

අථාති අනන්තරත්යථ, යතසං උපක්ඛිත්තකසම්පත්තිසමනන්තරයමවාති
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අත්යථො. තත්ථාතිතස්මිංඨායන, තස්මිංඅධිකායරවා. අතියරොචතීතිඅතිවිය

යජොයතති පකාසති. ෙදිදං පඤ්ඤාොති යායං භගවයතො පඤ්ඤා, තාය

පඤ්ඤාය භගවාව අතියරොචතීති අත්යථො. ඉතිසද්යදො කාරණත්යථ, ඉමිනා

කාරයණන අග්යගො අසාමන්තපඤ්යඤොතිඅත්යථො. 

6. රාගංඅභිභුෙයතීතිභූරිපඤ්ඤාතිසාසාමග්ගපඤ්ඤාඅත්තනා වජ්ඣං

රාගං අභිභුයයති අභිභවති මද්දතීති භූරිපඤ්ඤා. භූරීති හි ඵුටට්යඨො

විසදත්යථො. යාචඵුටා, සා පටිපක්ඛංඅභිභවතිනඅඵුටා, තස්මාභූරිපඤ්ඤාය

අභිභවනත්යථො වුත්යතො. අභිභවිතාති සා සා ඵ පඤ්ඤා තං තං රාගං
අභිභවිතවතී මද්දිතවතීති භූරිපඤ්ඤා. අභිභවතාති වා පායඨො. යසයසසුපි

එයසව නයයො. රාගාදීසු පන රජ්ජන ක්ඛයණො රායගො. දුස්සන ක්ඛයණො 

යදොයසො. මුය්හන ක්ඛයණො යමොයහො. කුජ්ඣන ක්ඛයණො යකොයධො. 

උපනන්ධන ක්ඛයණො උපනායහො. පුබ්බකා ං යකොයධො, අපරකා ං

උපනායහො. පරගුණමක්ඛන ක්ඛයණො මක්යඛො. යුගග්ගාහ ක්ඛයණො 

පළායසො. පරසම්පත්තිඛීයන ක්ඛණා ඉස්සා. අත්තයනො

සම්පත්තිනිගූහණ ක්ඛණං මච්ඡරිෙං. අත්තනාකතපාපපටිච්ඡාදන ක්ඛණා 

මාො. අත්තයනො අවිජ්ජමානගුණප්පකාසන ක්ඛණං සායඨෙයං. චිත්තස්ස

උද්ධුමාතභාව ක්ඛයණො ථම්යභො. කරණුත්තරිය ක්ඛයණො සාරම්යභො. 

උන්නති ක්ඛයණො මායනො. අබ්භුන්නති ක්ඛයණො අතිමායනො. 

මත්තභාව ක්ඛයණො මයදො. පඤ්චසු කාමගුයණසු

චිත්තයවොසග්ග ක්ඛයණො පමායදො. 

රායගොඅරි, තංඅරිංමද්දනිපඤ්ඤාතිආදීහි කිංවුත්තංයහොති? රාගාදියකො

කිය යසො චිත්තසන්තායන භූයතො අරීති භූ-අරි, පදසන්ධිවයසන අ-කාර
ය ොපං කත්වා භූරීති වුත්යතො. තස්ස භූරිස්ස මද්දනී පඤ්ඤා 

භූරිමද්දනිපඤ්ඤාති වත්තබ්යබමද්දනිසද්දය ොපංකත්වා ‘‘භූරිපඤ්ඤා’’ති

වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. තං අරිං මද්දනීති ච යතසං අරීනං මද්දනීති

පදච්යඡයදොකාතබ්යබො. පථවීසමාොතිවිත්ථතවිපු ට්යඨයනව පථවීසමාය. 

විත්ථතාොති පජානිතබ්යබ විසයය පත්ථටාය, න එකයදයස වත්තමානාය. 

විපුලාොති ඔළාරිකභූතාය. මහානිද්යදයස පන ‘‘විපු ාය විත්ථතායා’’ති

(මහානි.27) ආගතං. සමන්නාගයතොතිපුග්ගය ො. ඉතිසද්යදොකාරණත්යථ, 

ඉමිනාකාරයණනපුග්ග ස්සභූරිපඤ්ඤාය සමන්නාගතත්තාතස්සපඤ්ඤා
භූරිපඤ්ඤා නාමාති භූයත අත්යථ රමතීති අත්යථො. භූරිපඤ්ඤස්ස පඤ්ඤා
භූරිපඤ්ඤපඤ්ඤාති වත්තබ්යබ එකස්ස පඤ්ඤාසද්දස්ස ය ොපං කත්වා

‘‘භූරිපඤ්ඤා’’ති වුත්තං. භූරිසමා පඤ්ඤාති වා භූරිපඤ්ඤා. අපිචාති

අඤ්ඤපරියායදස්සනත්ථං වුත්තං. පඤ්ඤාෙයමතන්ති පඤ්ඤාය එතං. 

අධිවචනන්ති අධිකවචනං. භූරීතිභූයතඅත්යථ රමතීතිභූරි. යමධාතිඅසනි

වියසිලුච්චයයකිය යසයමධති හිංසතීතියමධා, ඛිප්පංගහණධාරණට්යඨන

වා යමධා. පරිණායිකාති යස්සුප්පජ්ජති, තං සත්තං හිතපටිපත්තියං
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සම්පයුත්තධම්යම ච යාථාව ක්ඛණපටියවයධ ච පරියනතීති පරිණායිකා.
ඉයමයහවඅඤ්ඤානිපිපඤ්ඤාපරියායවචනානිවුත්තානියහොන්ති. 

පඤ්ඤාබාහුල්ලන්ති පඤ්ඤා බහු ා අස්සාති පඤ්ඤාබහුය ො, තස්ස
භායවො පඤ්ඤාබාහුල් ං. තඤ්ච බහු ං පවත්තමානා පඤ්ඤා එව. 

ඉයධකච්යචොතිආදීසුපුථුජ්ජනක යාණයකොවාඅරියයොවා. පඤ්ඤාගරුකා

අස්සාති පඤ්ඤාගරුයකො. පඤ්ඤාචරිතංපවත්තං අස්සාති පඤ්ඤාචරියතො. 

පඤ්ඤා ආසයයො අස්සාති පඤ්ඤාසයෙො. පඤ්ඤාය අධිමුත්යතොති 

පඤ්ඤාධිමුත්යතො. පඤ්ඤාඑවධජභූතාඅස්සාති පඤ්ඤාධයජො. පඤ්ඤාඑව

යකතුභූතා අස්සාති පඤ්ඤායකතු. පඤ්ඤා එව අධිපති පඤ්ඤාධිපති, 

පඤ්ඤාධිපතියතො ආගතත්තා පඤ්ඤාධිපයතයෙයො. ධම්මසභාවවිචිනනං

බහු මස්සාති විචෙබහුයලො. නානප්පකායරන ධම්මසභාවවිචිනනං

බහු මස්සාති පවිචෙබහුයලො. පඤ්ඤායඔගායහත්වාතස්සතස්සධම්මස්ස 

ඛායනං පාකටකරණං ඔක්ඛායනං, ඔක්ඛායනං බහු මස්සාති 

ඔක්ඛාෙනබහුයලො. පඤ්ඤාය තස්ස තස්ස ධම්මස්ස සම්මා යපක්ඛණා 

සම්යපක්ඛා, සම්යපක්ඛාය අයනං පවත්තනං සම්යපක්ඛායනං, 

සම්යපක්ඛායනං ධම්යමො පකති අස්සාති සම්යපක්ඛාෙනධම්යමො. තං තං

ධම්මං විභූතං පාකටං කත්වා විහරතීති විභූතවිහාරී, විභූයතො විහායරො වා

අස්ස අත්ථීති විභූතවිහාරී. සා පඤ්ඤා චරිතං, ගරුකා, බහු ා අස්සාති 

තච්චරියතො තග්ගරුයකො තබ්බහුයලො. තස්සං පඤ්ඤායං නින්යනො, 

යපොයණො, පබ්භායරො, අධිමුත්යතොති තන්නින්යනො තප්යපොයණො

තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතො. සා පඤ්ඤා අධිපතිතදධිපති, තයතොආගයතො 

තදධිපයතයෙයො. ‘‘පඤ්ඤාගරුයකො’’තිආදීනි ‘‘කාමං යසවන්තංයයව

ජානාති අයං පුග්ගය ො කාමගරුයකො’’තිආදීසු (පටි. ම. 1.113) විය 
පුරිමජාතියතො පභුති වුත්තානි. ‘‘තච්චරියතො’’තිආදීනි ඉමිස්සා ජාතියා
වුත්තානි. 

සීඝපඤ්ඤා ච  හුපඤ්ඤා ච හාසපඤ්ඤා ච ජවනපඤ්ඤා ච 

ය ොකියය ොකුත්තරමිස්සකා. ඛිප්පට්යඨන සීඝපඤ්ඤා.  හුකට්යඨන 

ලහුපඤ්ඤා. හාසබහු ට්යඨන හාසපඤ්ඤා. විපස්සනූපගසඞ්ඛායරසු ච

විසඞ්ඛායරචජවනට්යඨන ජවනපඤ්ඤා.සීඝංසීඝන්තිබහුන්නංසී ාදීනං

සඞ්ගහත්ථං ද්වික්ඛත්තුං වුත්තං. සීලානීති චාරිත්තවාරිත්තවයසන 

පඤ්ඤත්තානි පාතියමොක්ඛසංවරසී ානි. ඉන්ද්රිෙසංවරන්ති චක්ඛාදීනං
ඡන්නං ඉන්ද්රියානං රාගපටිඝප්පයවසං අකත්වා සතිකවායටන වාරණං

ථකනං. යභොජයන මත්තඤ්ඤුතන්ති පච්චයවක්ඛිතපරියභොගවයසන

යභොජයන පමාණඤ්ඤුභාවං. ජාගරිොනුයෙොගන්ති දිවසස්ස තීසු

යකොට්ඨායසසු, රත්තියා පඨමපච්ඡිමයකොට්ඨායසසුචජාගරතිනනිද්දායති, 

සමණධම්මයමව ච කයරොතීති ජාගයරො, ජාගරස්ස භායවො, කම්මං වා

ජාගරියං, ජාගරියස්සඅනුයයොයගොජාගරියානුයයොයගො.තං ජාගරියානුයයොගං. 
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සීලක්ඛන්ධන්ති යසක්ඛං අයසක්ඛං වා සී ක්ඛන්ධං. එවමිතයරපි ඛන්ධා

යවදිතබ්බා. පඤ්ඤාක්ඛන්ධන්ති මග්ගපඤ්ඤඤ්ච යසක්ඛායසක්ඛානං 

ය ොකියපඤ්ඤඤ්ච. විමුත්තික්ඛන්ධන්ති ඵ විමුත්තිං. 

විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධන්තිපච්චයවක්ඛණඤාණං. 

හාසබහුයලොති මූ පදං. යවදබහුයලොති තස්සා එව පීතියා

සම්පයුත්තයසොමනස්සයවදනාවයසන නිද්යදසපදං. තුට්ඨිබහුයලොති

නාතිබ වපීතියා තුට්ඨාකාරවයසන. පායමොජ්ජබහුයලොති බ වපීතියා
පමුදිතභාවවයසන. 

7. ෙං කිඤ්චි රූපන්තිආදි සම්මසනඤාණනිද්යදයස වුත්තත්ථං. 

තුලයිත්වාති ක ාපසම්මසනවයසන තුය ත්වා. තීරයිත්වාති

උදයබ්බයානුපස්සනාවයසන තීරයිත්වා. විභාවයිත්වාති

භඞ්ගානුපස්සනාදිවයසන පාකටං කත්වා. විභූතං කත්වාති
සඞ්ඛාරුයපක්ඛානුය ොමවයසන ඵුටං කත්වා. තික්ඛපඤ්ඤා ය ොකුත්තරා

එව. උප්පන්නන්ති සමථවිපස්සනාවයසන වික්ඛම්භනතදඞ්ගවයසන
පහීනම්පි අරියමග්යගන අසමූහතත්තා උප්පත්තිධම්මතං අනතීතතාය

අසමූහතුප්පන්නන්තිවුච්චති, තංඉධඅධිප්යපතං. නාධිවායසතීතිසන්තානං

ආයරොයපත්වානවායසති. පජහතීතිසමුච්යඡදවයසනපජහති. වියනොයදතීති 

ඛිපති. බයන්තීකයරොතීතිවිගතන්තංකයරොති. අනභාවංගයමතීතිඅනුඅභාවං

ගයමති, විපස්සනානුක්කයමන අරියමග්ගං පත්වා සමුච්යඡදවයසයනව
අභාවං ගමයතීති අත්යථො. එත්ථ ච කාමපටිසංයුත්යතො විතක්යකො 

කාමවිතක්යකො. ‘‘ඉයම සත්තා මරන්තූ’’ති පයරසං මරණපටිසංයුත්යතො

විතක්යකො බයාපාදවිතක්යකො. ‘‘ඉයම සත්තා විහිංසීයන්තූ’’ති පයරසං 

විහිංසාපටිසංයුත්යතො විතක්යකො විහිංසාවිතක්යකො. පාපයකති  ාමයක. 

අකුසයලධම්යමතිඅයකොසල් සම්භූයතධම්යම. 

නිබ්යබධිකපඤ්ඤාති නිබ්බිදාබහු ස්ස පුග්ග ස්ස

උප්පන්නමග්ගපඤ්ඤා එව. උබ්යබගබහුයලොති ඤාණභයවයසන

භයබහුය ො. උත්තාසබහුයලොති බ වභයබහුය ො. ඉදං පුරිමස්යසව

අත්ථවිවරණං. උක්කණ්ඨනබහුයලොති සඞ්ඛාරයතො උද්ධං

විසඞ්ඛාරාභිමුඛතාය උක්කණ්ඨනබහුය ො. අනභිරතිබහුයලොති
උක්කණ්ඨනවයසයනව අභිරතිඅභාවං දීයපති. ඉදානිපි තමත්ථං ද්වීහි

වචයනහිවිවරති.තත්ථ බහිමුයඛොතිසඞ්ඛාරයතො බහිභූතනිබ්බානාභිමුයඛො. 

න රමතීති නාභිරමති. අනිබ්බිද්ධපුබ්බන්ති අනමතග්යග සංසායර අන්තං

පායපත්වා අනිබ්බිද්ධපුබ්බං. අප්පදාලිතපුබ්බන්ති තස්යසව අත්ථවචනං, 

අන්තකරයණයනව අපදාලිතපුබ්බන්ති අත්යථො. යලොභක්ඛන්ධන්ති

ය ොභරාසිං, ය ොභයකොට්ඨාසං වා. ඉමාහි යසොළසහි පඤ්ඤාහි

සමන්නාගයතොති උක්කට්ඨපරිච්යඡයදනඅරහායයවවුත්යතො.උපරි‘‘එයකො
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යසක්ඛපටිසම්භිදප්පත්යතො’’ති (පටි. ම. 3.8) වුත්තත්තා
යසොතාපන්නසකදාගාමිඅනාගාමියනොපි බ්භන්තියයව. 

2. පුග්ග වියසසනිද්යදසවණ්ණනා 

8. ද්යව පුග්ගලාතිආදීහි පටිසම්භිදප්පත්තපුග්ග වියසසපටිපාටිං 

දස්යසති. තත්ථ පුබ්බයෙොයගොති අතීතජාතීසු පටිසම්භිදප්පත්තියහතුභූයතො

පුඤ්ඤපයයොයගො. යතනාති යතන පුබ්බයයොගකාරයණන. එවං යසයසසුපි. 

අතියරයකො යහොතීති අතිරිත්යතො යහොති, අතියරකයයොගයතො වා

‘‘අතියරයකො’’ති වුත්යතො. අධියකො යහොතීති අග්යගො යහොති. වියසයසො

යහොතීතිවිසිට්යඨොයහොති, වියසසයයොගයතොවා වියසයසො. ඤාණංපභිජ්ජතීති
පටිසම්භිදාඤාණප්පයභදං පාපුණාති. 

බහුස්සුයතොතිබුද්ධවචනවයසන. යදසනාබහුයලොතිධම්මයදසනාවයසන. 

ගරූපනිස්සියතොති පඤ්ඤාය අධිකං ගරුං උපනිස්සියතො. විහාරබහුයලොති

විපස්සනාවිහාරබහුය ො, ඵ සමාපත්තිවිහාරබහුය ො වා. 

පච්චයවක්ඛණාබහුයලොති විපස්සනාවිහායර සති 

විපස්සනාපච්චයවක්ඛණාබහුය ො, ඵ සමාපත්තිවිහායර සති 

ඵ සමාපත්තිපච්චයවක්ඛණාබහුය ො. යසඛපටිසම්භිදප්පත්යතොති යසයඛො

හුත්වා පටිසම්භිදප්පත්යතො. එවං අයසඛපටිසම්භිදප්පත්යතො. 

සාවකපාරමිප්පත්යතොති එත්ථ මහාපඤ්ඤානං අග්ගස්ස මහාසාවකස්ස 

සත්තසට්ඨියා සාවකඤාණානං පාරගමනං පාරමී, සාවකස්ස පාරමී

සාවකපාරමී, තං සාවකපාරමිං පත්යතොති සාවකපාරමිප්පත්යතො.
සාවකපාරමිතාප්පත්යතොති වා පායඨො. සත්තසට්ඨියා සාවකඤාණානං

පා යකො පූරයකො ච යසො මහාසාවයකො පරයමො, තස්ස පරමස්ස අයං 

සත්තසට්ඨියභදා ඤාණකිරියා පරමස්ස භායවො, කම්මං වාති පාරමී, තස්ස

සාවකස්ස පාරමී සාවකපාරමී, තං පත්යතොති සාවකපාරමිප්පත්යතො. 

සාවකපාරමිප්පත්යතොති මහායමොග්ගල් ානත්යථරාදියකො යයො යකොචි
සාවයකො. සාවකපාරමිප්පත්තසාවකයතොඅතියරකස්සඅඤ්ඤස්සසාවකස්ස

අභාවා එයකො පච්යචකසම්බුද්යධොතිආහ.පුන පඤ්ඤාපයභදකුසයලොතිආදීහි
වුත්තත්ථයමවනිගයමත්වාදස්යසසීති. ඤාණකථායයයභුයයයනඅයනකානි
ඤාණානි නිද්දිට්ඨානි. පඤ්ඤාකථාය යයභුයයයන එකාපි පඤ්ඤා
නානාකාරවයසනනානාකත්වාවුත්තාතිඅයංවියසයසො. 

මහාපඤ්ඤාකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඉද්ධිකථා 
ඉද්ධිකථාවණ්ණනා 

9. ඉදානි පඤ්ඤාකථාය අනන්තරං පඤ්ඤානුභාවං දස්යසන්යතන

කථිතාය ඉද්ධිකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ පුච්ඡාසු තාව කා

ඉද්ධීති සභාවපුච්ඡා. කති ඉද්ධියෙොති පයභදපුච්ඡා. කති භූමියෙොති
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සම්භාරපුච්ඡා. කතිපාදාති පතිට්ඨපුච්ඡා. කතිපදානීතිආසන්නකාරණපුච්ඡා. 

කති මූලානීති ආදිකාරණපුච්ඡා. විසජ්ජයනසු ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධීති
නිප්ඵත්තිඅත්යථන පටි ාභට්යඨන චාති අත්යථො. යඤ්හි නිප්ඵජ්ජති

පටි බ්භතිච, තංඉජ්ඣතීතිවුච්චති.යථාහ–‘‘කාමං කාමයමානස්ස, තස්ස

යචතං සමිජ්ඣතී’’ති (සු. නි. 772). ‘‘යනක්ඛම්මං ඉජ්ඣතීති ඉද්ධි, 

පටිහරතීති පාටිහාරිය’’න්තිආදි (පටි. ම. 3.32). අපයරො නයයො –

ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධි, උපායසම්පදායයතං අධිවචනං. උපායසම්පදා හි

ඉජ්ඣතිඅධිප්යපතඵ ප්පසවනයතො. යථාහ–‘‘අයංයඛො, චිත්යතොගහපති, 

සී වාක යාණධම්යමො, සයචපණිදහිස්සති ‘අනාගතමද්ධානංරාජාඅස්සං
චක්කවත්තී’ති.ඉජ්ඣිස්සතිහිසී වයතොයචයතොපණිධි විසුද්ධත්තා’’ති(සං.

නි.4.352). අපයරොනයයො–එතායසත්තාඉජ්ඣන්තීතිඉද්ධි. ඉජ්ඣන්තීති
ඉද්ධාවුද්ධාඋක්කංසගතායහොන්තීතිවුත්තං යහොති. 

10. දසසු ඉද්ධීසු අධිට්ඨානවයසන නිප්ඵන්නත්තා අධිට්ඨානා ඉද්ධි. 

පකතිවණ්ණවිජහනවිකාරවයසන පවත්තත්තා විකුබ්බනා ඉද්ධි. 
සරීරබ්භන්තයර අඤ්ඤස්ස මයනොමයස්ස සරීරස්ස නිප්ඵත්තිවයසන 

පවත්තත්තා මයනොමො ඉද්ධි. ඤාණප්පවත්තියතො පුබ්යබ වා පච්ඡා වා

තංඛයණ වා ඤාණානුභාවනිබ්බත්යතො වියසයසො ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි. 
සමාධියතො පුබ්යබ වා පච්ඡා වා තංඛයණ වා සමථානුභාවනිබ්බත්යතො

වියසයසො සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි. යචයතොවසිප්පත්තානං අරියානංයයව 

සම්භවයතො අරිො ඉද්ධි. කම්මවිපාකවයසන ජායතො වියසයසො 

කම්මවිපාකජාඉද්ධි. පුබ්යබකතපුඤ්ඤස්ස ජායතොවියසයසො පුඤ්ඤවයතො

ඉද්ධි. විජ්ජාය ජායතො වියසයසො විජ්ජාමො ඉද්ධි. යතන යතන

සම්මාපයයොයගන තස්ස තස්ස කම්මස්ස ඉජ්ඣනං තත්ථ තත්ථ

සම්මාපයෙොගපච්චොඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධි. 

ඉද්ධිො චතස්යසො භූමියෙොති අවියසයසත්වා වුත්යතපි යථා ාභවයසන 

අධිට්ඨානවිකුබ්බනමයනොමයිද්ධියා එව භූමියයො, න යසසානං. වියවකජා 

භූමීති වියවකයතො වා වියවයක වා ජාතා වියවකජා භූමි. පීතිසුඛභූමීති

පීතිසුඛයුත්තාභූමි. උයපක්ඛාසුඛභූමීතිතත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛායචසුයඛනච

යුත්තා භූමි. අදුක්ඛමසුඛාභූමීති අදුක්ඛමසුඛයවදනායුත්තා භූමි. යතසු

පඨමදුතියානි ඣානානි පීතිඵරණතා, තීණි ඣානානි සුඛඵරණතා, 
චතුත්ථජ්ඣානං යචයතොඵරණතා. එත්ථ ච පුරිමානි තීණිඣානානි යස්මා
පීතිඵරයණනචසුඛඵරයණනච සුඛසඤ්ඤඤ්ච හුසඤ්ඤඤ්චඔක්කමිත්වා

 හුමුදුකම්මඤ්ඤකායයොහුත්වාඉද්ධිං පාපුණාති, තස්මාඉමිනාපරියායයන
ඉද්ධි ාභාය සංවත්තනයතො සම්භාරභූමියයොති යවදිතබ්බානි.

චතුත්ථජ්ඣානංපනඉද්ධි ාභායපකතිභූමියයව. ඉද්ධිලාභාොතිඅත්තයනො

සන්තායනපාතුභාවවයසනඉද්ධීනං ාභාය. ඉද්ධිපටිලාභාොතිපරිහීනානං

වා ඉද්ධීනං වීරියාරම්භවයසන පුන  ාභාය, උපසග්ගවයසන වා පදං
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වඩ්ඪිතං. ඉද්ධිවිකුබ්බනතාොති ඉද්ධියා විවිධකරණභාවාය. 

ඉද්ධිවිසවිතාොති විවිධං වියසසං සවති ජයනති පවත්යතතීති විසවී, විවිධං

සවනං වා අස්ස අත්ථීති විසවී, තස්ස භායවො විසවිතා. තස්සා විසවිතාය, 

ඉද්ධියාවිවිධවියසසපවත්තනභාවායාතිඅත්යථො. ඉද්ධිවසීභාවාොතිඉද්ධියා

ඉස්සරභාවාය. ඉද්ධියවසාරජ්ජාොති ඉද්ධිවිසාරදභාවාය. ඉද්ධිපාදා 
ඤාණකථායංවුත්තත්ථා. 

ඡන්දං යචභික්ඛුනිස්සාොතියදිභික්ඛුඡන්දංනිස්සායඡන්දං අධිපතිං

කරිත්වා. ලභති සමාධින්ති සමාධිං පටි භති නිබ්බත්යතති. යසයසසුපි

එයසවනයයො.තත්ථඡන්දවීරියචිත්තවීමංසාචත්තාරිපදානි, තංසම්පයුත්තා
චත්තායරො සමාධී චත්තාරි පදානීති එවං අට්ඨ පදානි. යස්මා පන 

ඉද්ධිමුප්පායදතුකාමතාඡන්යදොසමාධිනාඑකයතොනියුත්යතොවඉද්ධි ාභාය

සංවත්තති, තථා වීරියාදයයො, තස්මා ඉමානි අට්ඨ පදානි වුත්තානීති
යවදිතබ්බානි. 

යං තං භගවතා අභිඤ්ඤා උප්පායදතුකාමස්ස යයොගියනො 
කත්තබ්බයයොගවිධිංදස්යසන්යතන‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධ
පරියයොදායත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කිය යස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත

ආයනඤ්ජප්පත්යත’’ති (දී. නි. 1.238) චිත්තස්ස ආයනඤ්ජං වුත්තං, තං

යථයරො යසොළසධා දස්යසන්යතො යසොළසමූලානීතිආදිමාහ. තත්ථ 

අයනොනතන්ති යකොසජ්ජවයසන අයනොනතං, අසල්ලීනන්ති අත්යථො. 

අනුන්නතන්තිඋද්ධච්චවයසනඋද්ධංනආරුළ්හං, අනුද්ධතන්ති අත්යථො. 

අනභිනතන්ති ය ොභවයසන න අභිනතං, අනල්ලීනන්ති අත්යථො.

අභිකාමතාය නතං අභිනතන්ති, ඉදං තාදිසං න යහොතීති වුත්තං යහොති. 

රායගති සඞ්ඛාරවත්ථුයකන ය ොයභන. අනපනතන්ති යදොසවයසන න

අපනතං, න ඝට්ටනන්ති අත්යථො. ‘‘නතං නතී’’ති අත්ථයතො එකං.

අපගතනතන්ති අපනතං, ඉදං තාදිසං න යහොතීති වුත්තං යහොති. 

අනිස්සිතන්ති අනත්තයතො දිට්ඨත්තා දිට්ඨිවයසන ‘‘අත්තා’’ති වා

‘‘අත්තනිය’’න්ති වා කිඤ්චි න නිස්සිතං. අප්පටිබද්ධන්ති

පච්චුපකාරාසාවයසන නප්පටිබද්ධං. ඡන්දරායගති සත්තවත්ථුයකන

ය ොයභන. විප්පමුත්තන්ති වික්ඛම්භනවිමුත්තිවයසන කාමරාගයතො 
විප්පමුත්තං.අථවාපඤ්චවිමුත්තිවයසනකාමරාගයතොවිප්පමුත්තං.අථවා 
පඤ්චවිමුත්තිවයසන තයතො තයතො පටිපක්ඛයතො විප්පමුත්තං. ඉදං
පුථුජ්ජනයසඛායසඛානම්පි අභිඤ්ඤාය උප්පාදනයතො

නියරොධසමාපත්තිඤායණ ‘‘යසොළසහි ඤාණචරියාහී’’ති (පටි. ම. 1.84) 

වුත්තනයයන උක්කට්ඨපරිච්යඡයදන වුත්තං, යථා ාභවයසන පන

ගයහතබ්බං. කාමරායගතියමථුනරායගන. විසඤ්ඤුත්තන්ති වික්ඛම්භනයතො

යසසකිය යසහි විසංයුත්තං, උක්කට්ඨනයයන සමුච්යඡදයතො වා 

විප්පයුත්තං. කියලයසති යසසකිය යසන. විමරිොදිකතන්ති
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වික්ඛම්භිතබ්බමරියාදවයසන විගතකිය සමරියාදං කතං, යතන යතන 
මග්යගන පහාතබ්බමරියාදවයසන වා විගතකිය සමරියාදං කතං. 

කියලසමරිොයදති යතන යතන පහීයනන කිය සමරියායදන. 

ලිඞ්ගවිපල් ායසො යචත්ථ දට්ඨබ්යබො. එකත්තගතන්ති එකාරම්මණගතං. 

නානත්තකියලයසහීති නානාරම්මයණ පවත්තමායනහි කිය යසහි. ඉදං

ආරම්මණමයපක්ඛිත්වා වුත්තං, ‘‘අයනොනත’’න්තිආදි පන කිය යස එව 

අයපක්ඛිත්වා. ඔභාසගතන්තිපඤ්ඤායවිසදප්පවත්තිවයසන පඤ්යඤොභාසං

ගතං. අවිජ්ජන්ධකායරති බ වඅවිජ්ජාය. චතස්යසො ච භූමියයො යසොළස ච

මූ ානිඉද්ධියාපුබ්බභාගවයසනවුත්තානි, චත්තායරොචපාදාඅට්ඨච පදානි
පුබ්බභාගවයසනචසම්පයයොගවයසනචවුත්තානීති. 

10. එවං ඉද්ධියා භූමිපාදපදමූ භූයත ධම්යම දස්යසත්වා ඉදානි තා

ඉද්ධියයො දස්යසන්යතො කතමා අධිට්ඨානා ඉද්ධීතිආදිමාහ. තත්ථ

උද්යදසපදානංඅත්යථො ඉද්ධිවිධඤාණනිද්යදයසවුත්යතොයයව. ඉධභික්ඛූති
ඉමස්මිං සාසයන භික්ඛු. යතන සබ්බපකාරවයසන ඉද්ධිවිධකාරකස්ස
අඤ්ඤත්ථ අභාවං දීයපති. ඉයමසං ද්වින්නං පදානං නිද්යදයසො යහට්ඨා
වුත්තත්යථො. යතයනව ච ඉද්ධියා භූමිපාදපදමූ භූයතහි ධම්යමහි

සමන්නාගයතො විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 2.365-366) වුත්යතහි චුද්දසහි
පන්නරසහි වා ආකායරහි පරිදමිතචිත්තතා ච
ඡන්දාදිඑයකකාධිපතිසමාපජ්ජනවයසන ආවජ්ජනාදිවසීභාවවයසන ච
මුදුකම්මඤ්ඤකතචිත්තතා ච වුත්තා යහොති. බ වපුබ්බයයොගසම්පන්යනො
පුබ්බයයොගසම්පත්තියා අරහත්තපටි ායභයනව පටි ද්ධාභිඤ්ඤාදිගුයණො
භික්ඛුභූමිආදීහිධම්යමහිසමන්නාගයතොයහොතීතිකත්වායසොපි වුත්යතොව
යහොති. 

බහුකං ආවජ්ජතීති පථවීකසිණාරම්මණං අභිඤ්ඤාපාදකං

චතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය සයච සතං ඉච්ඡති, ‘‘සතං යහොමි, 

සතං යහොමී’’ති පරිකම්මකරණවයසන ආවජ්ජති. ආවජ්ජිත්වා ඤායණන

අධිට්ඨාතීති එවං පරිකම්මං කත්වා අභිඤ්ඤාඤායණන අධිට්ඨාති. එත්ථ
පරිකම්මං කත්වා පුන පාදකජ්ඣානසමාපජ්ජනං න වුත්තං. කිඤ්චාපි න

වුත්තං, අථ යඛො අට්ඨකථායං (විසුද්ධි. 2.386) ‘‘ආවජ්ජතීති

පරිකම්මවයසයනව වුත්තං, ආවජ්ජිත්වා ඤායණන අධිට්ඨාතීති

අභිඤ්ඤාඤාණවයසන වුත්තං, තස්මා බහුකං ආවජ්ජති, තයතො යතසං

පරිකම්මචිත්තානං අවසායන සමාපජ්ජති, සමාපත්තියතො වුට්ඨහිත්වා පුන
‘බහුයකො යහොමී’තිආවජ්ජිත්වා තයතො පරං පවත්තානං තිණ්ණං චතුන්නං
වා පුබ්බභාගචිත්තානං අනන්තරා උප්පන්යනන සන්නිට්ඨාපනවයසන
අධිට්ඨානන්ති  ද්ධනායමන එයකයනව අභිඤ්ඤාඤායණන අධිට්ඨාතීති 
එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො’’ති වුත්තත්තා එවයමව දට්ඨබ්බං. යථා
‘‘භුඤ්ජිත්වා සයතී’’තිවුත්යතපානීයංඅපිවිත්වාහත්ථයධොවනාදීනිඅකත්වා
භුත්තානන්තරයමව සයතීති අත්යථො න යහොතීති අන්තරා සන්යතසුපි
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අඤ්යඤසුකිච්යචසු‘‘භුත්වාසයතී’’ති වුච්චති, එවමිධාපීතිදට්ඨබ්බං.පඨමං
පාදකජ්ඣානසමාපජ්ජනම්පි හි පාළියං අවුත්තයමවාති. යතන පන
අධිට්ඨානඤායණන සයහව සතං යහොති. සහස්යසපි සතසහස්යසපි එයසව 

නයයො.සයචඑවංනඉජ්ඣති, පුනපරිකම්මංකත්වාදුතියම්පිසමාපජ්ජිත්වා
වුට්ඨාය අධිට්ඨාතබ්බං. සංයුත්තට්ඨකථායඤ්හි ‘‘එකවාරං ද්විවාරං
සමාපජ්ජිතුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. තත්ථ පාදකජ්ඣානචිත්තං

නිමිත්තාරම්මණං, පරිකම්මචිත්තානි සතාරම්මණානිවා සහස්සාරම්මණානි

වා.තානිචයඛොවණ්ණවයසන, නපණ්ණත්තිවයසන. අධිට්ඨානචිත්තම්පි
තයථව සතාරම්මණං වා සහස්සාරම්මණං වා. තං පුබ්යබ 
වුත්තඅප්පනාචිත්තමිව යගොත්රභුඅනන්තරං එකයමව උප්පජ්ජති 

රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානිකං. 

ෙථාෙස්මාචූළපන්ථයකොඑයකොපිහුත්වාබහුධා යහොතීතිබහුධාභාවස්ස
කායසක්ඛිදස්සනත්ථං වුත්තං. වත්තමානවචනං පයනත්ථ යථරස්ස
තථාකරණපකතිකත්තා තස්ස ධරමානකා ත්තා ච කතන්ති යවදිතබ්බං. 

එයකොයහොතීතිවායරපිඑයසව නයයො. 

තත්රිදංවත්ථු (විසුද්ධි.2.386) – යතද්යවභාතයරොකිරයථරා පන්යථ
ජාතත්තා ‘‘පන්ථකා’’ති නාමං  භිංසු. යතසු යජට්යඨො මහාපන්ථයකො
පබ්බජිත්වා සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි. යසො අරහා හුත්වා
චූළපන්ථකංපබ්බායජත්වා– 

‘‘පදුමංයථායකොකනදංසුගන්ධං, පායතොසියාඵුල් මවීතගන්ධං; 

අඞ්ගීරසං පස්ස වියරොචමානං, තපන්තමාදිච්චමිවන්තලික්යඛ’’ති. 

(අ.නි.5.195; සං.නි.1.123) – 

ඉමං ගාථං අදාසි. යසො තං චතූහිමායසහිපගුණංකාතුංනාසක්ඛි. අථනං

යථයරො ‘‘අභබ්යබො ත්වං ඉමස්මිං සාසයන, නික්ඛම ඉයතො’’ති ආහ.
තස්මිඤ්චකාය යථයරොභත්තුද්යදසයකොයහොති.ජීවයකොයකොමාරභච්යචො 
බහුං මා ාගන්ධවිය පනං ආදාය අත්තයනො අම්බවනං ගන්ත්වා සත්ථාරං

පූයජත්වා ධම්මං සුත්වා දසබ ං වන්දිත්වා යථරං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ස්යව, 

භන්යත, බුද්ධප්පමුඛානි පඤ්ච භික්ඛුසතානි ආදාය අම්හාකං නියවසයන

භික්ඛං ගණ්හථා’’ති ආහ. යථයරොපි ‘‘ඨයපත්වා චූළපන්ථකං යසසානං
අධිවායසමී’’ති ආහ. තං සුත්වා චූළපන්ථයකො භියයයොයසො මත්තාය
යදොමනස්සප්පත්යතො හුත්වා පුනදිවයස පායතොව විහාරා නික්ඛමිත්වා
සාසයන සායපක්ඛතායවිහාරද්වාරයකොට්ඨයකයරොදමායනොඅට්ඨාසි. 

භගවාතස්සඋපනිස්සයංදිස්වාතංඋපසඞ්කමිත්වා‘‘කස්මා යරොදසී’’ති
ආහ. යසො තං පවත්තිං ආචික්ඛි. භගවා ‘‘න සජ්ඣායං කාතුං

අසක්යකොන්යතො මම සාසයන අභබ්යබො නාම යහොති, මා යසොචි, 
පන්ථකා’’ති චක්කචිත්තතය න පාණිනා තස්ස සීසං පරාමසිත්වා තං



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා පඤ්ඤාවග්යගො 
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බාහායංගයහත්වාවිහාරංපවිසිත්වාගන්ධකුටිපමුයඛනිසීදායපත්වා ඉද්ධියා
අභිසඞ්ඛතං පරිසුද්ධං පිය ොතිකඛණ්ඩං ‘‘ඉමං පිය ොතිකං ‘රයජොහරණං 

රයජොහරණ’න්තිහත්යථනපරිමජ්ජන්යතොනිසීද, පන්ථකා’’තිවත්වාතස්ස
පිය ොතිකඛණ්ඩං දත්වා කාය ආයරොචියත භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො ජීවකස්ස
යගහං ගන්ත්වා පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදි. තස්ස තං පිය ොතිකඛණ්ඩං
තථාපරිමජ්ජන්තස්ස කිලිට්ඨං හුත්වා කයමන කාළවණ්ණං අයහොසි. යසො

‘‘ඉදංපරිසුද්ධංපිය ොතිකඛණ්ඩං, නත්යථත්ථයදොයසො, අත්තභාවං නිස්සාය
පනායං යදොයසො’’ති සඤ්ඤං පටි භිත්වා පඤ්චසු ඛන්යධසු ඤාණං
ඔතායරත්වා විපස්සනං වඩ්යඪසි. අථස්ස භගවා ඔභාසං විස්සජ්යජත්වා
පුරයතොනිසින්යනොවිය පඤ්ඤායමානරූයපොහුත්වාඉමාඔභාසගාථාඅභාසි
– 

‘‘රායගො රයජො න ච පන යරණු වුච්චති, රාගස්යසතං අධිවචනං

රයජොති; 

එතං රජං විප්පජහිත්ව භික්ඛයවො, විහරන්ති යත විගතරජස්ස 
සාසයන. 

‘‘යදොයසො…යප.…සාසයන. 

‘‘යමොයහො රයජොනචපනයරණුවුච්චති, යමොහස්යසතං අධිවචනං

රයජොති; 

එතං රජං විප්පජහිත්ව භික්ඛයවො, විහරන්ති යත විගතරජස්ස 

සාසයන.(මහානි.209); 

‘‘අධියචතයසො අප්පමජ්ජයතො, මුනියනොයමොනපයථසු සික්ඛයතො; 

යසොකානභවන්තිතාදියනො, උපසන්තස්සසදාසතීමයතො’’ති.(උදා. 
37); 

ගාථාපරියයොසායන යථයරො සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි. යසො 

මයනොමයජ්ඣාන ාභී හුත්වා එයකො හුත්වා බහුධා, බහුධා හුත්වා එයකො
භවිතුං සමත්යථො අයහොසි. අරහත්තමග්යගයනවස්ස තීණි පිටකානි ඡ ච
අභිඤ්ඤාආගමිංසු. 

ජීවයකොපි යඛො දසබ ස්ස දක්ඛියණොදකං උපනායමසි. සත්ථා පත්තං 

හත්යථනපිදහිත්වා‘‘කිංභන්යත’’තිපුට්යඨො‘‘විහායරඑයකොභික්ඛුඅත්ථි, 
ජීවකා’’තිආහ.යසොපුරිසංයපයසසි‘‘ගච්ඡඅයයංගයහත්වාසීඝංඑහී’’ති. 
චූළපන්ථකත්යථයරොතස්සපුරිසස්සපුයරආගමනායයවභාතරංඅත්තයනො
පත්තවියසසං ඤායපතුකායමො භික්ඛුසහස්සං නිම්මිනිත්වා එකම්පි එයකන

අසදිසං, එකස්සාපි ච චීවරවිචාරණාදිසාමණකකම්මං අඤ්යඤන අසදිසං

අකාසි. පුරියසො ගන්ත්වා විහායර බහූ භික්ඛූ දිස්වා පච්චාගන්ත්වා ‘‘බහූ, 

භන්යත, විහායර භික්ඛූ, පක්යකොසිතබ්බං අයයං න පස්සාමී’’ති ජීවකස්ස
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කයථසි.ජීවයකොසත්ථාරංපුච්ඡිත්වාතස්සනාමං වත්වාපුනතංයපයසසි.

යසො ගන්ත්වා ‘‘චූළපන්ථයකො නාම කතයරො භන්යත’’ති පුච්ඡි. ‘‘අහං

චූළපන්ථයකො, අහංචූළපන්ථයකො’’තිසකිංයයවමුඛසහස්සංකයථසි.යසො

පුන ගන්ත්වා ‘‘සබ්යබපි කිර චූළපන්ථකා, අහං පක්යකොසිතබ්බං න
ජානාමී’’ති ආහ. ජීවයකො පටිවිද්ධසච්චතාය ‘‘ඉද්ධිමා භික්ඛූ’’ති නයයතො

අඤ්ඤාසි. භගවා ආහ – ‘‘ගච්ඡ, යං පඨමං පස්සසි, තං චීවරකණ්යණ
ගයහත්වාසත්ථාතංආමන්යතතීතිවත්වාආයනහී’’ති.යසො ගන්ත්වාතථා
අකාසි. තාවයදව සබ්යබපි නිම්මිතා අන්තරධායිංසු. යථයරො තං 
උයයයොයජත්වා මුඛයධොවනාදිසරීරකිච්චංනිට්ඨයපත්වා පඨමතරං ගන්ත්වා
පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදි. තස්මිං ඛයණ සත්ථා දක්ඛියණොදකං ගණ්හිත්වා 
භත්තකිච්චංකත්වා චූළපන්ථකත්යථයරයනවභත්තානුයමොදනං ධම්මකථං 
කථායපසි.යථයරොදීඝමජ්ඣිමාගමප්පමාණංධම්මකථංකයථසීති. 

අඤ්යඤභික්ඛූඅධිට්ඨායනනමයනොමයංකායංඅභිනිම්මිනිත්වාතයයො 

වා චත්තායරො වා අභිනිම්මිනන්ති, බහුයක එකසදියසයයව ච කත්වා
නිම්මිනන්ති එකවිධයමව කම්මං කුරුමායන. චූළපන්ථකත්යථයරො පන
එකාවජ්ජයනයනව භික්ඛුසහස්සං මායපසි. ද්යවපි ජයන න එකසදියස

අකාසි, න එකවිධං කම්මං කුරුමායන. තස්මා මයනොමයං කායං
අභිනිම්මිනන්තානං අග්යගොනාම ජායතො. අඤ්යඤපනබහූඅනියයමත්වා
නිම්මිතා ඉද්ධිමතා සදිසාව යහොන්ති. ඨානනිසජ්ජාදීසු ච 

භාසිතතුණ්හීභාවාදීසුචයංයංඉද්ධිමාකයරොති, තංතයදවකයරොන්ති.සයච
පනනානාවණ්ණං කාතුකායමොයහොතියකචිපඨමවයයයකචිමජ්ඣිමවයය

යකචිපච්ඡිමවයය, තථාදීඝයකයස උපඩ්ඪමුණ්යඩමුණ්යඩමිස්සකයකයස
උපඩ්ඪරත්තචීවයර පණ්ඩුකචීවයර 

පදභාණධම්මකථාසරභඤ්ඤපඤ්හාපුච්ඡනපඤ්හාවිසජ්ජනරජනපචනචීවරසි
බ්බනයධොවනාදීනි කයරොන්යත අපයරපි වා නානප්පකාරයක කාතුකායමො

යහොති, යතන පාදකජ්ඣානයතො වුට්ඨාය ‘‘එත්තකා භික්ඛූ පඨමවයා
යහොන්තූ’’තිආදිනා නයයන පරිකම්මං කත්වා පුන සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය

අධිට්ඨාතබ්බං, අධිට්ඨානචිත්යතන සද්ධිං ඉච්ඡිතිච්ඡිතප්පකාරායයව

යහොන්තීති.එයසවනයයො බහුධාපිහුත්වා එයකොයහොතීතිආදීසු. 

අයං පන වියසයසො – පකතිො බහුයකොති නිම්මිතකා බ්භන්තයර
නිම්මිතපකතියාබහුයකො.ඉමිනාචභික්ඛුනාඑවංබහුභාවං නිම්මිනිත්වාපුන

‘‘එයකොව හුත්වා චඞ්කමිස්සාමි, සජ්ඣායං කරිස්සාමි, පඤ්හං 

පුච්ඡිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාවා, ‘‘අයංවිහායරොඅප්පභික්ඛුයකො, සයචයකචි 

ආගමිස්සන්ති ‘කුයතොඉයමඑත්තකාඑකසදිසාභික්ඛූ, අද්ධායථරස්සඑස
ආනුභායවො’ති මං ජානිස්සන්තී’’ති අප්පිච්ඡතාය වා අන්තරාව ‘‘එයකො
යහොමී’’ති ඉච්ඡන්යතන පාදකජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය ‘‘එයකො
යහොමී’’තිපරිකම්මංකත්වාපුන සමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨාය ‘‘එයකොයහොමී’’ති
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අධිට්ඨාතබ්බං. අධිට්ඨානචිත්යතන සද්ධිංයයව එයකො යහොති. එවං
අකයරොන්යතොපනයථාපරිච්ඡින්නකා වයසනසයයමවඑයකොයහොති. 

11. ආවිභාවන්තිපදං නික්ඛිපිත්වා යකනචිඅනාවටංයහොතීතිවුත්තත්තා
යකනචි අනාවටපයදන ආවිභාවපදස්ස පාකටභාවත්යථො වුත්යතො.
‘‘යහොතී’’ති පයදන ‘‘කයරොතී’’ති පාඨයසයසො වුත්යතො යහොති. පාකටං 

යහොන්තඤ්හිආවිභායවකයතයහොති. යකනචිඅනාවටන්ති කුට්ටාදිනායයන

යකනචිඅනාවටංආවරණවිරහිතං. අප්පටිච්ඡන්නන්තිඋපරියතොඅච්ඡාදිතං.

තයදව අනාවටත්තා විවටං. අප්පටිච්ඡන්නත්තා පාකටං. තියරොභාවන්ති 

අන්තරිතභාවං කයරොති. ආවටංයයව යතන ආවරයණන පිහිතං. 

පටිච්ඡන්නංයයවයතනපටිච්ඡාදයනන පටිකුජ්ජිතං. 

ආකාසකසිණසමාපත්තිොති පරිච්යඡදාකාසකසියණ උප්පාදිතාය

චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්තියා. ලාභීති  ායභො අස්ස අත්ථීති  ාභී. 

අපරික්ඛිත්යතති යකනචි සමන්තයතො අපරික්ඛිත්යත පයදයස. ඉධ 

ආකාසකසිණස්යසවවුත්තත්තාතත්ථභාවිතයමවඣානංආකාසකරණස්ස

පච්චයයො යහොති, න අඤ්ඤන්ති දට්ඨබ්බං. උපරිආයපොකසිණාදීසුපි

තදාරම්මණයමව ඣානං දට්ඨබ්බං, න අඤ්ඤං. පථවිං ආවජ්ජති, උදකං

ආවජ්ජති, ආකාසං ආවජ්ජතීති පකතිපථවීඋදකආකායස ආවජ්ජති. 

අන්තලික්යඛතිතස්සආකාසස්සපථවියතොදූරාකාසභාවංදීයපති. 

12. චන්දිමසූරියපරිමජ්ජයන කසිණනියමං අකත්වා ‘‘ඉද්ධිමා
යචයතොවසිප්පත්යතො’’ති අවියසයසන වුත්තත්තා නත්යථත්ථ

කසිණසමාපත්තිනියයමොතියවදිතබ්බං. නිසින්නයකොවානිපන්නයකොවාති
නිසින්යනොවානිපන්යනොවා.ඉයමයහව ඉතරඉරියාපථද්වයම්පිවුත්තයමව

යහොති. හත්ථපායස යහොතූති හත්ථසමීයප යහොතු. හත්ථපස්යස යහොතූතිපි
පායඨො.ඉදංතථාකාතුකාමස්සවයසනවුත්තං. අයංපනතත්ථගන්ත්වාපි

හත්ථං වඩ්යඪත්වාපිආමසති. ආමසතීති ඊසකං ඵුසති. පරාමසතීතිබාළ්හං 

ඵුසති. පරිමජ්ජතීති සමන්තයතො ඵුසති. රූපගතන්ති හත්ථපායස
ඨිතරූපයමව. 

දූයරපි සන්තියක අධිට්ඨාතීති පාදකජ්ඣානයතො වුට්ඨාය දූයර
යදවය ොකං වා බ්රහ්මය ොකං වා ආවජ්ජති ‘‘සන්තියක යහොතූ’’ති.
ආවජ්ජිත්වා පරිකම්මං කත්වා පුන සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය ඤායණන 
අධිට්ඨාති ‘‘සන්තියක යහොතූ’’ති. සන්තියක යහොති. එස නයයො
යසසපයදසුපි. බ්රහ්මය ොකං පන ගන්තුකාමස්ස දූරස්ස සන්තිකකරණං
වත්වා බ්රහ්මය ොකගමනස්ස අනුපකාරම්පි ඉමාය ඉද්ධියා

ඉජ්ඣමානවියසසං දස්යසන්යතො සන්තියකපීතිආදිමාහ. තත්ථ න යකව ං

යථොකකරණබහුකරණයමව, ‘‘අමධුරං මධුර’’න්තිආදීසුපියංයංඉච්ඡති, තං

සබ්බංඉද්ධිමයතොඉජ්ඣති.අපයරොනයයො– දූයරපිසන්තියකඅධිට්ඨාතීති



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා පඤ්ඤාවග්යගො 
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දූයර බ්රහ්මය ොකං වා මනුස්සය ොකස්ස සන්තියක අධිට්ඨාති. සන්තියකපි

දූයර අධිට්ඨාතීතිසන්තියකමනුස්සය ොකංවාදූයරබ්රහ්මය ොයකඅධිට්ඨාති. 

බහුකම්පියථොකංඅධිට්ඨාතීතිසයචබ්රහ්මායනොබහූසන්නිපතිතා යහොන්ති, 

මහාඅත්තභාවත්තා දස්සනූපචාරං සවනූපචාරං පජහන්ති, දස්සනූපචායර ච 
සවනූපචායර ච එකජ්ඣං සඞ්ඛිපිත්වා බහුකම්පි යථොකන්ති අධිට්ඨාති. 

යථොකම්පි බහුකං අධිට්ඨාතීති සයච මහාපරිවායරන ගන්තුකායමො යහොති, 
එකකත්තායථොකංඅත්තානංබහුකංඅධිට්ඨහිත්වා මහාපරිවායරොගච්ඡතීති
එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. එවං සති චතුබ්බිධම්පි තං 
බ්රහ්මය ොකගමයනඋපකායරොයහොති. 

දිබ්යබනචක්ඛුනාතස්සබ්රහ්මුයනොරූපං පස්සතීතිඉධඨියතොආය ොකං

වඩ්යඪත්වා යස්ස බ්රහ්මුයනො රූපං දට්ඨුකායමො, දිබ්යබන චක්ඛුනා තස්ස
බ්රහ්මුයනො රූපං පස්සති. ඉයධව ඨියතො දිබ්බාය යසොතධාතුයා තස්ස
බ්රහ්මුයනො භාසමානස්ස සද්දං සුණාති. යචයතොපරියඤායණන තස්ස

බ්රහ්මුයනො චිත්තං පජානාති. දිස්සමායනනාති චක්ඛුනා යපක්ඛියමායනන. 

කාෙවයසනචිත්තංපරිණායමතීතිරූපකායස්සවයසනචිත්තං පරිණායමති.

පාදකජ්ඣානචිත්තංගයහත්වාකායයආයරොයපති, කායානුගතිකංකයරොති

දන්ධගමනං. කායගමනඤ්හිදන්ධංයහොති. අධිට්ඨාතීතිතස්යසවයවවචනං, 

සන්නිට්ඨායපතීති අත්යථො. සුඛසඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්ච ඔක්කමිත්වාති
පාදකජ්ඣානාරම්මයණන ඉද්ධිචිත්යතන සහජාතං සුඛසඤ්ඤඤ්ච
 හුසඤ්ඤඤ්චඔක්කමිත්වාපවිසිත්වාඵුසිත්වාපාපුණිත්වා. සුඛසඤ්ඤාච

නාම උයපක්ඛාසම්පයුත්තසඤ්ඤා. උයපක්ඛා හි සන්තං සුඛන්ති වුත්තා, 
සායයව සඤ්ඤා නීවරයණහි යචව විතක්කාදිපච්චනීයකහි ච විමුත්තත්තා
 හුසඤ්ඤාතිපි යවදිතබ්බා.තංඔක්කන්තස්සපනස්සකරජකායයොපිතූ පිචු
වියසල් හුයකොයහොති.යසොඑවං වාතක්ඛිත්තතූ පිචුනාවියසල් හුයකන
දිස්සමායනන කායයන බ්රහ්මය ොකං ගච්ඡති. එවං ගච්ඡන්යතො ච සයච

ඉච්ඡති, පථවීකසිණවයසන ආකායස මග්ගං නිම්මිනිත්වා පදසා ගච්ඡති. 

සයචඉච්ඡති, ආකායසපථවීකසිණවයසයනව පයදපයදපදුමං නිම්මිනිත්වා

පදුයම පදුයම පදං නික්ඛිපන්යතො පදසා ගච්ඡති. සයච ඉච්ඡති, 

වායයොකසිණවයසනවාතංඅධිට්ඨහිත්වාතූ පිචුවියවායුනාගච්ඡති.අපිච
ගන්තුකාමතාව එත්ථ පමාණං. සති හි ගන්තුකාමතාය
එවංකතචිත්තාධිට්ඨායනො අධිට්ඨානයවගක්ඛිත්යතොව යසො
ජියායවගක්ඛිත්යතොසයරොවියදිස්සමායනොගච්ඡති. 

චිත්තවයසන කාෙං පරිණායමතීති කරජකායං ගයහත්වා

පාදකජ්ඣානචිත්යත ආයරොයපති, චිත්තානුගතිකං කයරොති සීඝගමනං.

චිත්තගමනඤ්හි සීඝංයහොති. සුඛසඤ්ඤඤ්චලහුසඤ්ඤඤ්චඔක්කමිත්වාති 
රූපකායාරම්මයණන ඉද්ධිචිත්යතන සහජාතං සුඛසඤ්ඤඤ්ච
 හුසඤ්ඤඤ්ච. යසසං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. ඉදං පන
චිත්තගමනයමවයහොති.එවංඅදිස්සමායනනකායයන ගච්ඡන්යතොපනායං



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා පඤ්ඤාවග්යගො 
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කිං තස්සාධිට්ඨානචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛයණ ගච්ඡති? උදාහු ඨිතික්ඛයණ
භඞ්ගක්ඛයණවාතිවුත්යත‘‘තීසුපිඛයණසුගච්ඡතී’’තියථයරොආහ.කිංපන 

යසොසයංගච්ඡති, නිම්මිතංයපයසතීති? යථාරුචි කයරොති.ඉධපනස්ස සයං
ගමනයමවආගතං. 

මයනොමෙන්ති අධිට්ඨානමයනන නිම්මිතත්තා මයනොමයං. 

සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගන්ති සබ්බඅඞ්ගපච්චඞ්ගවන්තං. අහීනින්ද්රිෙන්ති ඉදං 

චක්ඛුයසොතාදීනංසණ්ඨානවයසනවුත්තං, නිම්මිතරූයපපනපසායදොනාම

නත්ථි. සයච යසො ඉද්ධිමා චඞ්කමති, නිම්මියතොපි තත්ථ චඞ්කමතීතිආදි 

සබ්බං සාවකනිම්මිතං සන්ධාය වුත්තං. බුද්ධනිම්මිතා පන යං යං භගවා

කයරොති, තං තම්පි කයරොන්ති, භගවයතො චිත්තවයසන අඤ්ඤම්පි

කයරොන්තීති. ධූමාෙති පජ්ජලතීති යතයජොකසිණවයසන. ධම්මං

භාසතීතිආදීනිතීණි අනියයමත්වාවුත්තානි. සන්තිට්ඨතීතිසඞ්ගම්මතිට්ඨති. 

සල්ලපතීති සඞ්ගම්ම  පති. සාකච්ඡං සමාපජ්ජතීති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
උත්තරපච්චුත්තරදානවයසන සංකථං කයරොති. එත්ථ ච යං යසො ඉද්ධිමා

ඉයධවඨියතොදිබ්යබනචක්ඛුනාරූපංපස්සති, දිබ්බායයසොතධාතුයා සද්දං

සුණාති, යචයතොපරියඤායණනචිත්තං පජානාති, යම්පියසොඉයධවඨියතො

යතන බ්රහ්මුනා සද්ධිං සන්තිට්ඨති, සල් පති, සාකච්ඡං සමාපජ්ජති, 

යම්පිස්ස ‘‘දූයරපි සන්තියක අධිට්ඨාතී’’තිආදිකං අධිට්ඨානං, යම්පි යසො

දිස්සමායනන වා අදිස්සමායනන වා කායයන බ්රහ්මය ොකං ගච්ඡති, 
එත්තාවතානකායයන වසංවත්යතති.යඤ්චයඛො ‘‘යසොතස්සබ්රහ්මුයනො

පුරයතො රූපිං අභිනිම්මිනාතී’’තිආදිනා නයයන වුත්තවිධානං ආපජ්ජති, 
එත්තාවතාකායයනවසංවත්යතති නාම.යසසංපනකායයනවසවත්තනාය
පුබ්බභාගදස්සනත්ථංවුත්තන්ති.අයංතාව අධිට්ඨානාඉද්ධි. 

13. විකුබ්බනිද්ධිනිද්යදයස සිඛිස්ස භගවයතො සාවකනිදස්සනං
විකුබ්බනිද්ධියා කායසක්ඛිපුග්ග දස්සනත්ථං වුත්තං. තම්පි දස්යසන්යතො

පඨමංතාව බ්රහ්මයලොයකඨියතොසහස්සියලොකධාතුංසයරනවිඤ්ඤායපසීති
අතිවිය අච්ඡරියඅබ්භුතභූතංසහස්සිය ොකධාතුයාසද්දසවනංඅධිට්ඨානිද්ධිං
දස්යසසි.ඉදානි තස්සවත්ථුස්සපරිදීපනත්ථමිදංවුච්චති–ඉමස්මාහිකප්පා
එකතිංයස කප්යප සිඛී භගවා අනන්තරජාතියා තුසිතපුරයතො චවිත්වා
අරුණවතීනගයර අරුණවයතො රඤ්යඤො පභාවතියා නාම මයහසියා
කුච්ඡිස්මිං නිබ්බත්තිත්වා පරිපක්කඤායණො මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිත්වා
යබොධිමණ්යඩ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣිත්වා
පවත්තවරධම්මචක්යකො අරුණවතිං නිස්සාය විහරන්යතො එකදිවසං
පායතොව සරීරපටිජග්ගනං කත්වා මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො ‘‘අරුණවතිං
පිණ්ඩාය පවිසිස්සාමී’’ති නික්ඛමිත්වා විහාරද්වාරයකොට්ඨකසමීයප ඨියතො

අභිභුං නාම අග්ගසාවකං ආමන්යතසි – ‘‘අතිප්පයගො යඛො, භික්ඛු, 

අරුණවතිං පිණ්ඩාය පවිසිතුං. යයන අඤ්ඤතයරො බ්රහ්මය ොයකො 

යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ති.යථාහ – 
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‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සිඛී භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අභිභුං 

භික්ඛුං ආමන්යතසි – ‘ආයාම, බ්රාහ්මණ, යයන අඤ්ඤතයරො

බ්රහ්මය ොයකො, යතනුපසඞ්කමිස්සාම යාව භත්තස්ස කාය ො

භවිස්සතී’ති. ‘එවං භන්යත’ති යඛො, භික්ඛයව, අභිභූ භික්ඛු සිඛිස්ස

භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පච්චස්යසොසි. අථ යඛො, 

භික්ඛයව, සිඛී ච භගවා අභිභූ ච භික්ඛු යයන අඤ්ඤතයරො

බ්රහ්මය ොයකො, යතනුපසඞ්කමිංසූ’’ති(සං.නි.1.185). 

තත්ථ මහාබ්රහ්මා සම්මාසම්බුද්ධං දිස්වා අත්තමයනො පච්චුග්ගමනං
කත්වා බ්රහ්මාසනං පඤ්ඤායපත්වා අදාසි. යථරස්සාපි අනුච්ඡවිකං ආසනං

පඤ්ඤාපයිංසු. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්යත ආසයන, යථයරොපි අත්තයනො
පත්තාසයන නිසීදි. මහාබ්රහ්මාපි දසබ ං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදි.

යතනාහ – අථ යඛො, භික්ඛයව, සිඛී භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අභිභුං

භික්ඛුංආමන්යතසි – ‘‘පටිභාතු, බ්රාහ්මණ, තංබ්රහ්මුයනොචබ්රහ්මපරිසායච 

බ්රහ්මපාරිසජ්ජානඤ්ච ධම්මී කථා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො, භික්ඛයව, 
අභිභූ භික්ඛු සිඛිස්ස භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පටිස්සුණිත්වා
බ්රහ්මුයනො ච බ්රහ්මපරිසාය ච බ්රහ්මපාරිසජ්ජානඤ්ච ධම්මකථං කයථසි.
යථයර ධම්මකථං කයථන්යත බ්රහ්මායනො උජ්ඣායිංසු ‘‘චිරස්සඤ්ච මයං

සත්ථුබ්රහ්මය ොකාගමනං භිම්හා, අයඤ්චභික්ඛුඨයපත්වාසත්ථාරංසයං
ධම්මකථංආරභී’’ති.සත්ථායතසංඅනත්තමනභාවං ඤත්වාඅභිභුංභික්ඛුං

එතදයවොච – ‘‘උජ්ඣායන්ති යඛො යත, බ්රාහ්මණ, බ්රහ්මා ච බ්රහ්මපරිසා ච

බ්රහ්මපාරිසජ්ජා ච. යතන හි, ත්වං බ්රාහ්මණ, භියයයොයසො මත්තාය
සංයවයජහී’’ති. යථයරො සත්ථු වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා අයනකවිහිතං 
ඉද්ධිවිකුබ්බනංකත්වාසහස්සිය ොකධාතුංසයරනවිඤ්ඤායපන්යතො– 

‘‘ආරම්භථනික්කමථ, යුඤ්ජථබුද්ධසාසයන; 

ධුනාථමච්චුයනොයසනං, නළාගාරංවකුඤ්ජයරො. 

‘‘යයොඉමස්මිංධම්මවිනයය, අප්පමත්යතොවිහස්සති; 

පහායජාතිසංසාරං, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සතී’’ති.(අ.නි. 1.185) – 

ඉමංගාථාද්වයංඅභාසි. 

කිං පන කත්වා යථයරො සහස්සිය ොකධාතුං සයරන විඤ්ඤායපසීති? 
නී කසිණං තාව සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය අභිඤ්ඤාඤායණන
චක්කවාළසහස්යස සබ්බත්ථ අන්ධකාරං ඵරි. තයතො ‘‘කිමිදං
අන්ධකාර’’න්ති සත්තානං ආයභොයග උප්පන්යන ආය ොකකසිණං 
සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය ආය ොකං දස්යසසි. ‘‘කිං ආය ොයකො අය’’න්ති
විචිනන්තානං අත්තානං දස්යසසි. චක්කවාළසහස්යස ච යදවමනුස්සා
අඤ්ජලිං පග්ගණ්හිත්වා යථරංයයව නමස්සමානා අට්ඨංසු. යථයරො
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‘‘මහාජයනො මය්හං ධම්මං යදයසන්තස්ස සද්දං සුණාතූ’’ති ඉමා ගාථා
අභාසි.සබ්යබඔසටායපරිසායමජ්යඣ නිසීදිත්වාධම්මංයදයසන්තස්සවිය
සද්දං අස්යසොසුං. අත්යථොපි යතසං පාකයටො අයහොසි. තං විඤ්ඤාපනං
සන්ධාය ‘‘සයරන විඤ්ඤායපසී’’ති වුත්තං. යතන කතං අයනකවිහිතං 

ඉද්ධිවිකුබ්බනං සන්ධාය පුන යසො දිස්සමායනනපීතිආදි වුත්තං. තත්ථ 

ධම්මංයදයසසීතිපඨමංවුත්තප්පකාරං ඉද්ධිවිකුබ්බනංදස්යසන්යතොධම්මං

යදයසසි, තයතො යථාවුත්තක්කයමන ද්යව ගාථා භාසන්යතො සයරන 

විඤ්ඤායපසීති යවදිතබ්බං. දිස්සමායනනපි කායෙනාතිආදීසු ච 

ඉත්ථංභූත ක්ඛයණකරණවචනං, එවංභූතකායයොහුත්වාතිඅත්යථො. 

ඉදානි තං වත්ථුං දස්යසත්වා අඤ්ඤස්සාපි ඉද්ධිමයතො 

විකුබ්බනිද්ධිකරණවිධානං දස්යසන්යතො යසො පකතිවණ්ණං 

විජහිත්වාතිආදිමාහ. තත්ථ යසොති යහට්ඨා වුත්තවිධායනන
මුදුකම්මඤ්ඤකතචිත්යතො යසො ඉද්ධිමා භික්ඛු. සයච විකුබ්බනිද්ධිං 

කාතුකායමො යහොති, අත්තයනො පකතිවණ්ණං පකතිසණ්ඨානං විජහිත්වා

කුමාරකවණ්ණං වා දස්යසති. කථං? 

පථවීකසිණාරම්මණාභිඤ්ඤාපාදකචතුත්ථජ්ඣානයතො වුට්ඨාය ‘‘එවරූයපො
කුමාරයකො යහොමී’’ති නිම්මිනිතබ්බං කුමාරකවණ්ණං ආවජ්ජිත්වා
කතපරිකම්මාවසායන පුන සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය ‘‘එවරූයපො නාම

කුමාරයකො යහොමී’’ති අභිඤ්ඤාඤායණන අධිට්ඨාති, සහ අධිට්ඨායනන 

කුමාරයකො යහොතීති. විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.100) කසිණනිද්යදයස
‘‘පථවීකසිණවයසන එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොතීතිආදිභායවො…යප.…
එවමාදීනිඉජ්ඣන්තී’’තිවචයනනඉධ පථවීකසිණාරම්මණංපාදකජ්ඣානං
යුජ්ජති.තත්යථවපනඅභිඤ්ඤානිද්යදයස විකුබ්බනිද්ධියා‘‘පථවීකසිණාදීසු

අඤ්ඤතරාරම්මණයතො අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානයතො වුට්ඨායා’’ති වුත්තං, 

තත්යථව (විසුද්ධි. 2.398) ච ‘‘අත්තයනො කුමාරකවණ්යණො 

ආවජ්ජිතබ්යබො’’ති වුත්තං, තං නාගාදිනිම්මායන න යුජ්ජති විය. 
නාගවණ්ණාදිනිම්මායනපිඑයසවනයයො. 

තත්ථ නාගවණ්ණන්ති සප්පසණ්ඨානං. සුපණ්ණවණ්ණන්ති

ගරුළසණ්ඨානං. ඉන්දවණ්ණන්ති සක්කසණ්ඨානං. යදවවණ්ණන්ති

යසසයදවසණ්ඨානං. සමුද්දවණ්ණං පන ආයපොකසිණවයසන ඉජ්ඣති. 

පත්තින්ති පදාතිං. විවිධම්පි යසනාබූහන්ති හත්ථිආදීනං වයසන

අයනකවිහිතං යසනාසමූහං. විසුද්ධිමග්යග පන ‘‘හත්ථිම්පි දස්යසතීතිආදි
පයනත්ථබහිද්ධාපිහත්ථිආදිදස්සනවයසනවුත්තං. තත්ථ ‘හත්ථීයහොමී’ති
අනධිට්ඨහිත්වා ‘හත්ථී යහොතූ’ති අධිට්ඨාතබ්බං. අස්සාදීසුපි එයසව

නයයො’’ති වුත්තං, තං ‘‘පකතිවණ්ණං විජහිත්වා’’ති වුත්තමූ පයදන ච
විකුබ්බනිද්ධිභායවනචවිරුජ්ඣති.පාළියංවුත්තක්කයමනහි පකතිවණ්ණං

අවිජහිත්වා අධිට්ඨානවයසන අඤ්ඤස්ස දස්සනං අධිට්ඨානිද්ධි නාම, 
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පකතිවණ්ණං විජහිත්වා අධිට්ඨානවයසන අත්තයනො අඤ්ඤථාදස්සනං
විකුබ්බනිද්ධි නාම. 

14. මයනොමයිද්ධිඤාණනිද්යදයස ඉමම්හා කාො අඤ්ඤං කාෙං

අභිනිම්මිනාතීතිආදීසු ඉද්ධිමා භික්ඛු මයනොමයිද්ධිං කාතුකායමො 
ආකාසකසිණාරම්මණපාදකජ්ඣානයතොවුට්ඨායඅත්තයනොරූපකායංතාව

ආවජ්ජිත්වා වුත්තනයයයනව‘‘සුසියරොයහොතූ’’තිඅධිට්ඨාති, සුසියරොයහොති. 
අථ තස්ස අබ්භන්තයර පථවීකසිණවයසන අඤ්ඤං කායං ආවජ්ජිත්වා

පරිකම්මංකත්වා වුත්තනයයයනවඅධිට්ඨාති, තස්සඅබ්භන්තයරඅඤ්යඤො
කායයො යහොති. යසො තං මුඛයතො අබ්බූහිත්වා බහි ඨයපති. ඉදානි තමත්ථං

උපමාහි පකායසන්යතො යසෙයථාපීතිආදිමාහ. තත්ථ මුඤ්ජම්හාති 

මුඤ්ජතිණම්හා. ඊසිකං පවායහෙයාති කළීරං ලුඤ්යචයය. යකොසිොති

යකොසකයතො. කරණ් ාති කරණ්ඩාය, පුරාණතචකඤ්චුකයතොති අත්යථො.

තත්ථච උද්ධයරෙයාතිචිත්යතයනවස්සඋද්ධරණංයවදිතබ්බං.අයඤ්හිඅහි 

නාමසජාතියං ඨියතො, කට්ඨන්තරං වාරුක්ඛන්තරං වානිස්සාය, තචයතො

සරීරං නික්කඩ්ඪනපයයොගසඞ්ඛායතන ථායමන, සරීරං ඛාදයමානං විය
පුරාණතචං ජිගුච්ඡන්යතො ඉයමහි චතූහි කාරයණහි සයයමව කඤ්චුකං
පජහාති. 

එත්ථචයථාඊසිකාදයයොමුඤ්ජාදීහිසදිසායහොන්ති, එවමිදංමයනොමයං 
රූපං ඉද්ධිමතා සබ්බාකායරහි සදිසයමව යහොතීති දස්සනත්ථං ඉමා උපමා

වුත්තාති. ‘‘මයනොමයයනකායයන, ඉද්ධියාඋපසඞ්කමී’’ති (යථරගා.901) 
එත්ථ අභිඤ්ඤාමයනන කතකායයො මයනොමයකායයො නාම. ‘‘අඤ්ඤතරං

මයනොමයං කායං උපපජ්ජතී’’ති (චූළව. 333) එත්ථ ඣානමයනන 
නිබ්බිත්තිතකායයොයතනමයනනකතත්තාමයනොමයකායයොනාම.ඉධපන
අභිඤ්ඤාමයනන උප්පාදිතකායයො යතන මයනන කතත්තා
මයනොමයකායයොනාම.එවංසතිඅධිට්ඨානිද්ධියා විකුබ්බනිද්ධියාචකයතො

මයනොමයකායයොනාමයහොතීතියච? යහොතියයව.ඉධපනතාසංවිසුංවිසුං 
වියසයසන වියසයසත්වා අධිට්ඨානිද්ධි විකුබ්බනිද්ධීති ච වුත්තත්තා
අබ්භන්තරයතො නිම්මානයමවමයනොමයිද්ධිනාම. 

15. ඤාණවිප්ඵාරිද්ධිනිද්යදයස ඤාණස්ස විප්ඵායරො යවයගො අස්සා

අත්ථීති ඤාණවිප්ඵාරා. එත්ථ ච සත්තඅනුපස්සනාවයසයනව ඉද්ධිං
දස්යසත්වා යසසායාවඅරහත්තමග්ගාසඞ්ඛිත්තාතියවදිතබ්බා. 

ආෙස්මයතො බාකුලස්ස ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධීතිආදීසු බාකු ත්යථයරො
තාව ද්වීසු කුය සු වඩ්ඪිතත්තා එවං ද්ධනායමො පුබ්බබුද්යධසු
කතාධිකායරො පුඤ්ඤසම්පදායසම්පන්යනොයථයරො.යසොහිමහාසම්පත්තිං
අනුභවමායනො යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො අම්හාකං දසබ ස්ස
නිබ්බත්තියතො පුයරතරයමව යකොසම්බියං යසට්ඨිකුය  නිබ්බත්ති. තං
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ජාතකාය  මඞ්ග ත්ථාය මහාපරිවායරන යමුනං යනත්වා සපරිවාරා ධාතී 
නිමුජ්ජනුම්මුජ්ජනවයසන කීළායපන්තී න්හායපති. එයකො මහාමච්යඡො
‘‘භක්යඛො යම අය’’න්ති මඤ්ඤමායනො මුඛං විවරිත්වා උපගයතො. ධාතී
දාරකං ඡඩ්යඩත්වා ප ාතා. මහාමච්යඡො තං ගිලි. පුඤ්ඤවා සත්යතො
සයනගබ්භං පවිසිත්වා නිපන්යනො විය න කිඤ්චි දුක්ඛං පාපුණි. මච්යඡො 
දාරකස්ස යතයජන තත්තකං ඵා ං ගිලිත්වා විය දය්හමායනො යවයගන
තිංසයයොජනංගන්ත්වාබාරාණසිවාසියනොමච්ඡබන්ධස්සජා ං පාවිසි.යසො
දාරකස්ස යතයජන ජා යතො නීහටමත්යතොව මයතො. මච්ඡබන්ධා තං
සක යමව අන්තරකායජනආදාය ‘‘සහස්යසනයදමා’’තිනගයරචරන්තා
අසීතියකොටිධනස්ස අපුත්තකස්ස යසට්ඨිස්ස ඝරද්වාරං ගන්ත්වා
යසට්ඨිභරියාය එයකන කහාපයණන අදංසු. සා තං සයයමව ඵ යක
ඨයපත්වාපිට්ඨියතොඵාය න්තීමච්ඡකුච්ඡියංසුවණ්ණවණ්ණංදාරකංදිස්වා 

‘‘මච්ඡකුච්ඡියං යම පුත්යතො  ද්යධො’’ති නාදං නදිත්වා දාරකං ආදාය
සාමිකං උපගච්ඡි. යසට්ඨි තාවයදව යභරිං චරායපත්වා දාරකං ආදාය
රඤ්යඤො සන්තිකං ආයනත්වා තමත්ථං ආයරොයචසි. රාජා ‘‘පුඤ්ඤවා

දාරයකො, යපොයසහින’’න්තිආහ.ඉතරම්පියසට්ඨිකු ංතං පවත්තිංසුත්වා
තත්ථගන්ත්වා ‘‘අම්හාකංපුත්යතො’’තිතංදාරකංගණ්හිතුං විවදි.උයභොපි

රාජකු ං අගමංසු. රාජා ‘‘ද්වින්නම්පි අපුත්තකං කාතුං න සක්කා, 
ද්වින්නම්පි දායායදො යහොතූ’’ති ආහ. තයතො පට්ඨාය ද්යවපි කු ානි 
 ාභග්ගයසග්ගප්පත්තානි අයහසුං. තස්ස ද්වීහි කුය හි වඩ්ඪිතත්තා 

‘‘බාකු කුමායරො’’ති නාමං අකංසු. තස්ස විඤ්ඤුතං පත්තස්ස ද්වීසුපි
නගයරසු තයයො තයයො පාසායද කායරත්වා නාටකානි පච්චුපට්ඨයපසුං.
එයකකස්මිංනගයරචත්තායරොචත්තායරො මායසවසි.තහිංඑකස්මිංනගයර
චත්තායරො මායස වුට්ඨස්ස සඞ්ඝාටනාවාසු මණ්ඩපං කායරත්වා තත්ථනං
නාටයකහිසද්ධිංආයරොයපත්වාමහාසම්පත්තිංඅනුභවමානංද්වීහි මායසහි
ඉතරං නගරං උපඩ්ඪපථං යනන්ති. ඉතරනගරවාසියනො නාටකාපි ‘‘ද්වීහි
මායසහි උපඩ්ඪපථං ආගයතො භවිස්සතී’’ති තයථව පච්චුග්ගන්ත්වා ද්වීහි 
මායසහි අත්තයනො නගරං ආයනන්ති. ඉතරනාටකා මජ්යඣ නිවත්තිත්වා
අත්තයනොනගරයමව ගච්ඡන්ති.තත්ථචත්තායරොමායසවසිත්වායතයනව
නියායමන පුන ඉතරනගරං ගච්ඡති. එවමස්ස සම්පත්තිං අනුභවන්තස්ස
අසීතිවස්සානි පරිපුණ්ණානි. 

තස්මිං සමයය අම්හාකං යබොධිසත්යතො සබ්බඤ්ඤුතං පාපුණිත්වා 
පවත්තවරධම්මචක්යකො අනුක්කයමන චාරිකං චරන්යතො යකොසම්බිං
පාපුණි.‘‘බාරාණසි’’න්ති මජ්ඣිමභාණකා.බාකු යසට්ඨිපියඛො‘‘දසබය ො
ආගයතො’’ති සුත්වා බහුං ගන්ධමා ං ආදාය සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා
ධම්මකථං සුත්වා පටි ද්ධසද්යධො පබ්බජි. යසො සත්තාහයමව පුථුජ්ජයනො
හුත්වා අට්ඨයම අරුයණසහපටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි. අථස්ස ද්වීසු
නගයරසු පරිචිතමාතුගාමා අත්තයනො කු ඝරානි ආගන්ත්වා තත්යථව
වසමානා චීවරානි කරිත්වා පහිණිංසු. යථයරො එකං අඩ්ඪමාසං
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යකොසම්බිවාසීහිපහිතංචීවරංපරිභුඤ්ජති, එකංඅඩ්ඪමාසංබාරාණසිවාසීහීති

එයතයනවනියායමනද්වීසුනගයරසුයංයංඋත්තමං, තංතං යථරස්යසව
ආහරීයති. පබ්බජිතස්සාපිස්ස සුයඛයනව අසීති වස්සානි අගමංසු. 
උභයත්ථාපිස්ස මුහුත්තමත්තම්පි අප්පමත්තයකොපි ආබායධො න

උප්පන්නපුබ්යබො. යසො පච්ඡියම කාය  බාකු සුත්තං (ම. නි. 3.209

ආදයයො) කයථත්වා පරිනිබ්බායීති. එවං මච්ඡකුච්ඡියං අයරොගභායවො
ආයස්මයතො බාකු ස්ස පච්ඡිමභවිකස්ස යතන අත්තභායවන
පටි භිතබ්බඅරහත්තඤාණානුභායවන නිබ්බත්තත්තා ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි
නාම. සුචරිතකම්මඵ ප්පත්තස්ස පටිසම්භිදාඤාණස්ස ආනුභායවනාතිපි
වදන්ති. 

සංකිච්චත්යථයරොපි (විසුද්ධි. 2.373) පුබ්යබ කතපුඤ්යඤො
ධම්මයසනාපතිත්යථරස්ස උපට්ඨාකස්ස සාවත්ථියං අඩ්ඪකු ස්ස ධීතු
කුච්ඡිස්මිංනිබ්බත්ති.සාතස්මිංකුච්ඡිගයතඑයකනබයාධිනාතංඛණංයයව 

කා මකාසි, තස්සා සරීයරඣාපියමායන ඨයපත්වා ගබ්භමංසං යසසමංසං
ඣාපයි. අථස්සා ගබ්භමංසං චිතකයතො ඔතායරත්වා ද්වීසු තීසු ඨායනසු
සූය හි විජ්ඣිංසු. සූ යකොටි දාරකස්ස අක්ඛියකොටිං ඵුසි. එවං ගබ්භමංසං
විජ්ඣිත්වා අඞ්ගාරරාසිම්හි පක්ඛිපිත්වා අඞ්ගායරයහව පටිච්ඡායදත්වා

පක්කමිංසු. ගබ්භමංසංඣායි, අඞ්ගාරමත්ථයක පන සුවණ්ණබිම්බසදියසො
දාරයකො පදුමගබ්යභ නිපන්යනො විය අයහොසි. පච්ඡිමභවිකසත්තස්ස හි
සියනරුනා ඔත්ථරියමානස්සාපි අරහත්තං අප්පත්වා ජීවිතක්ඛයයො නාම
නත්ථි. පුනදිවයස ‘‘චිතකං නිබ්බායපස්සාමා’’ති ආගතා තථා නිපන්නං
දාරකං දිස්වා අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා දාරකං ආදාය නගරං ගන්ත්වා
යනමිත්තයක පුච්ඡිංසු. යනමිත්තකා ‘‘සයච අයං දාරයකො අගාරං

අජ්ඣාවසිස්සති, යාවසත්තමාකු පරිවට්ටාඤාතකා දුග්ගතාභවිස්සන්ති.

සයච පබ්බජිස්සති, පඤ්චහි සමණසයතහි පරිවුයතො චරිස්සතී’’ති ආහංසු.
අයයකාතං දාරකං වඩ්යඪසි.ඤාතකාපිවඩ්ඪිතකාය  ‘‘අම්හාකංඅයයස්ස
සන්තියක පබ්බායජස්සාමා’’ති යපොසයිංසු. යසො සත්තවස්සිකකාය  ‘‘තව

කුච්ඡියාවසනකාය මාතායතකා මකාසි, තස්සා සරීයරඣාපියමායනපි 

ත්වං න ඣායී’’ති කුමාරකානං කථං සුත්වා ‘‘අහං කිර එවරූපා භයා

මුත්යතො, කිංයමඝරාවායසනපබ්බජිස්සාමී’’තිඤාතකානං ආයරොයචසි.යත

‘‘සාධු, තාතා’’ති තං ධම්මයසනාපතිත්යථරස්ස සන්තිකං යනත්වා 

‘‘භන්යත, ඉමං පබ්බායජථා’’ති අදංසු. යථයරො තචපඤ්චකකම්මට්ඨානං
දත්වා පබ්බායජසි. යසො ඛුරග්යගයයව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි.
පරිපුණ්ණවස්යසො ච උපසම්පදං  භිත්වා දසවස්යසො හුත්වා
පඤ්චසතභික්ඛුපරිවායරො විචරීති. එවං වුත්තනයයයනව දාරුචිතකාය
අයරොගභායවොආයස්මයතොසංකිච්චස්සඤාණවිප්ඵාරාඉද්ධිනාම. 

භූතපාලත්යථයරොපි(විසුද්ධි.2.373) පුබ්බයහතුසම්පන්යනො.තස්සපිතා
රාජගයහ දලිද්දමනුස්යසො. යසො තං දාරකං ගයහත්වා දාරූනං අත්ථාය
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සකයටනඅටවිංගන්ත්වාදාරුභාරංකත්වාසායංනගරද්වාරසමීපංපත්යතො. 
අථස්සයගොණායුගංඔස්සජිත්වානගරංපවිසිංසු.යසොසකටමූය පුත්තකං
නිසීදායපත්වා යගොණානං අනුපදං ගච්ඡන්යතො නගරයමව පාවිසි. තස්ස
අනික්ඛන්තස්යසව ද්වාරං පිදහි. දාරයකො සක රත්තිං සකටස්ස යහට්ඨා

නිපජ්ජිත්වා නිද්දං ඔක්කමි. රාජගහං පකතියාපි අමනුස්සබහු ං, ඉදං පන
සුසානසමීපට්ඨානං.න ච යකොචියක්යඛොතස්ස පච්ඡිමභවිකස්ස දාරකස්ස
උපද්දවං කාතුමසක්ඛි. යසො අපයරන සමයයන පබ්බජිත්වා අරහත්තං
පාපුණිත්වා භූතපා ත්යථයරො නාම අයහොසීති. එවං වාළයක්ඛානුචරියතපි
පයදයස වුත්තනයයයනව අයරොගභායවො ආයස්මයතො භූතපා ස්ස
ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධිනාම. 

16. සමාධිවිප්ඵාරිද්ධිනිද්යදයස ආෙස්මයතො සාරිපුත්තස්සසමාධිවිප්ඵාරා

ඉද්ධීතිආදීසු ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස මහායමොග්ගල් ානත්යථයරන
සද්ධිං කයපොතකන්දරායං විහරයතො ජුණ්හාය රත්තියා නයවොයරොපියතහි
යකයසහි අජ්යඣොකායස නිසින්නස්ස එයකො දුට්ඨයක්යඛො සහායයකන
යක්යඛන වාරියමායනොපිසීයසපහාරංඅදාසි.යස්සයමඝස්සවියගජ්ජයතො

සද්යදො අයහොසි, යථයරො තස්ස පහරණසමයය සමාපත්තිං අප්යපත්වා
නිසින්යනොයහොති.අථස්සයතනපහායරනනයකොචිආබායධො අයහොසි.අයං
තස්සආයස්මයතොසමාධිවිප්ඵාරාඉද්ධි.යථාහ– 

‘‘එවංයමසුතං(උදා.34) – එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරති
යවළුවයන ක න්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයනආයස්මා ච
සාරිපුත්යතො ආයස්මා ච මහායමොග්ගල් ායනො කයපොතකන්දරායං
විහරන්ති. යතන යඛො පන සමයයනආයස්මා සාරිපුත්යතො ජුණ්හාය
රත්තියා නයවොයරොපියතහියකයසහිඅබ්යභොකායසනිසින්යනොයහොති
අඤ්ඤතරංසමාධිංසමාපජ්ජිත්වා. 

‘‘යතන යඛො පන සමයයන ද්යව යක්ඛා සහායකා උත්තරාය
දිසායදක්ඛිණං දිසංගච්ඡන්තියකනචියදවකරණීයයන.අද්දසංසුයඛො
යත යක්ඛා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ජුණ්හාය රත්තියා

නයවොයරොපියතහි යකයසහි අබ්යභොකායසනිසින්නං, දිස්වාන එයකො

යක්යඛො දුතියං යක්ඛං එතදයවොච – ‘පටිභාති මං, සම්ම, ඉමස්ස
සමණස්ස සීයස පහාරං දාතු’න්ති. එවං වුත්යත යසො යක්යඛො තං

යක්ඛංඑතදයවොච–‘අ ං, සම්ම, මාසමණංආසායදසි, උළායරොයසො, 

සම්ම, සමයණොමහිද්ධියකොමහානුභායවො’ති. 

‘‘දුතියම්පියඛො…යප.…තතියම්පියඛොයසොයක්යඛොතංයක්ඛං

එතදයවොච – ‘පටිභාති මං, සම්ම, ඉමස්ස සමණස්ස සීයස පහාරං

දාතු’න්ති.තතියම්පියඛොයසොයක්යඛො තංයක්ඛංඑතදයවොච–‘අ ං, 
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සම්ම, මා සමණං ආසායදසි, උළායරො යසො, සම්ම, සමයණො 
මහිද්ධියකොමහානුභායවො’ති. 

‘‘අථ යඛො යසො යක්යඛො තං යක්ඛං අනාදියිත්වා ආයස්මයතො

සාරිපුත්තස්ස සීයස පහාරං අදාසි. තාව මහාපහායරො අයහොසි, අපි
යතන පහායරන සත්තරතනං වා අඩ්ඪට්ඨමරතනං වා නාගං

ඔසායරයය, මහන්තං වා පබ්බතකූටං පදාය යය. අථ ච පන යසො
යක්යඛො‘දය්හාමිදය්හාමී’තිතත්යථවමහානිරයං අපතාසි. 

‘‘අද්දසා යඛොආයස්මා මහායමොග්ගල් ායනො දිබ්යබන චක්ඛුනා 
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන යතන යක්යඛන ආයස්මයතො

සාරිපුත්තස්ස සීයස පහාරං දීයමානං, දිස්වා යයන ආයස්මා

සාරිපුත්යතොයතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තංසාරිපුත්තං

එතදයවොච – ‘කච්චි යත, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ඛමනීයං, කච්චි 

යාපනීයං, කච්චි න කිඤ්චි දුක්ඛ’න්ති. ‘ඛමනීයං යම, ආවුයසො

යමොග්ගල් ාන, යාපනීයං යම, ආවුයසො යමොග්ගල් ාන, අපි ච යම
සීසංයථොකංදුක්ඛ’න්ති. 

‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසොසාරිපුත්ත, අබ්භුතං, ආවුයසොසාරිපුත්ත, යාව 

මහිද්ධියකො ආයස්මා සාරිපුත්යතො මහානුභායවො. ඉධ යත, ආවුයසො

සාරිපුත්ත, අඤ්ඤතයරො යක්යඛො සීයස පහාරං අදාසි. තාව මහා

පහායරො අයහොසි, අපි යතන පහායරන සත්තරතනං වා 

අඩ්ඪට්ඨමරතනං වා නාගං ඔසායරයය, මහන්තං වා පබ්බතකූටං

පදාය යය. අථ ච පනායස්මා සාරිපුත්යතො එවමාහ – ‘ඛමනීයං යම, 

ආවුයසොයමොග්ගල් ාන, යාපනීයංයම, ආවුයසො යමොග්ගල් ාන, අපි
චයමසීසංයථොකංදුක්ඛ’න්ති. 

‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසො යමොග්ගල් ාන, අබ්භුතං, ආවුයසො

යමොග්ගල් ාන, යාව මහිද්ධියකො ආයස්මා මහායමොග්ගල් ායනො

මහානුභායවො, යත්ර හි නාම යක්ඛම්පි පස්සිස්සති, මයං පයනතරහි
පංසුපිසාචකම්පිනපස්සාමාති. 

‘‘අස්යසොසි යඛො භගවා දිබ්බාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය
අතික්කන්තමානුසිකාය යතසං උභින්නං මහානාගානං ඉමං එවරූපං 
කථාසල් ාපං. 

අථ යඛො භගවා එතමත්ථං විදිත්වා තායං යව ායං ඉමං උදානං

උදායනසි – 

‘‘යස්ස යසලූපමංචිත්තං, ඨිතං නානුපකම්පති; 

විරත්තංරජනීයයසු, යකොපනීයයනකුප්පති; 
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යස්යසවංභාවිතංචිත්තං, කුයතොතංදුක්ඛයමස්සතී’’ති.(උදා. 34); 

එත්ථ ච‘‘කුයතොතංදුක්ඛයමස්සතී’’තිභගවතා වුත්තවචයනන‘‘යතන
පහායරනනයකොචිආබායධොඅයහොසී’’තිඅට්ඨකථාවචනංඅතිවියසයමති. 
තස්මා ‘‘අපිච යම සීසං යථොකං දුක්ඛ’’න්ති වචයනන දුක්ඛයවදනා න

යහොති, සීසස්ස පන අකම්මඤ්ඤභාවං සන්ධාය ‘‘දුක්ඛ’’න්ති වුත්තං.

ය ොයකපි හි අකිච්යඡන පරිහරිතුං සක්කුයණයයයො සුඛසීය ො, කිච්යඡන
පරිහරිතුංසක්කුයණයයයොදුක්ඛසීය ොතිවුච්චති. තම්පියඛොඅකම්මඤ්ඤතං
සමාපත්තියතො වුට්ඨිතසමයත්තා අයහොසීති යවදිතබ්යබො. 
සමාපත්තිඅප්පිතසමයයහිතම්පිනභයවයයාති.‘‘එතරහිපංසුපිසාචකම්පින 

පස්සාමා’’ති දට්ඨුං අසමත්ථතාය න වුත්තං, අභිඤ්ඤාසු බයාපාරාභායවන
වුත්තං. යථයරොකිර‘‘පච්ඡිමාජනතායපොථුජ්ජනිකායඉද්ධියාසාරසඤ්ඤා
මායහසු’’න්ති පච්ඡිමං ජනතං අනුකම්පමායනො යයභුයයයන ඉද්ධිං න
ව ඤ්යජසි.යථරගාථායච– 

‘‘යනවපුබ්යබනිවාසාය, නපිදිබ්බස්සචක්ඛුයනො; 

යචයතොපරියායඉද්ධියා, චුතියාඋපපත්තියා; 

යසොතධාතුවිසුද්ධියා, පණිධියමනවිජ්ජතී’’ති.(යථරගා.996) – 

යථයරන සයයමව අභිඤ්ඤාසු පත්ථනාභායවො වුත්යතො. යථයරො පන 

සත්තසට්ඨියාසාවකපාරමීඤායණසුපාරමිප්පත්යතොති. 

සඤ්ජීවත්යථරං පන කකුසන්ධස්ස භගවයතො දුතියඅග්ගසාවකං
නියරොධසමාපන්නං ‘‘කා ඞ්කයතො’’ති සල් ක්යඛත්වා යගොපා කාදයයො 
තිණකට්ඨාදීනිසංකඩ්ඪිත්වාඅග්ගිංඅදංසු.යථරස්සචීවයරඅංසුමත්තම්පින 
ඣායිත්ථ. අයමස්සායස්මයතො අනුපුබ්බසමාපත්තිවයසන
පවත්තසමථානුභාවනිබ්බත්තත්තා සමාධිවිප්ඵාරාඉද්ධි.යථාහ– 

‘‘යතන යඛො පන, පාපිම, සමයයන කකුසන්යධො භගවා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො ය ොයක උප්පන්යනො යහොති. කකුසන්ධස්ස යඛො

පන, පාපිම, භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස විධුරසඤ්ජීවං

නාම සාවකයුගං අයහොසි අග්ගං භද්දයුගං. යාවතා පන, පාපිම, 
කකුසන්ධස්ස භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාවකා. යතසු
න ච යකොචි ආයස්මතා විධුයරන සමසයමො යහොති යදිදං

ධම්මයදසනාය. ඉමිනා යඛො එතං, පාපිම, පරියායයන ආයස්මයතො

විධුරස්ස විධුයරොයතව සමඤ්ඤා උදපාදි. ආයස්මා පන, පාපිම, 

සඤ්ජීයවො අරඤ්ඤගයතොපි රුක්ඛමූ ගයතොපි සුඤ්ඤාගාරගයතොපි
අප්පකසියරයනව සඤ්ඤායවදයිතනියරොධංසමාපජ්ජති. 

‘‘භූතපුබ්බං, පාපිම, ආයස්මා සඤ්ජීයවො අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූය  සඤ්ඤායවදයිතනියරොධංසමාපන්යනොනිසින්යනොයහොති.
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අද්දසංසු යඛො, පාපිම, යගොපා කා පසුපා කා කස්සකා පථාවියනො
ආයස්මන්තං සඤ්ජීවං අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූය 

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්නං, දිස්වාන යතසං එතදයහොසි –

‘අච්ඡරියං වත යභො, අබ්භුතං වත යභො, අයං සමයණො නිසින්නයකො

කා ඞ්කයතො, හන්දනංදහාමා’ති. 

‘‘අථ යඛො යත, පාපිම, යගොපා කා පසුපා කා කස්සකා
පථාවියනොතිණඤ්ච කට්ඨඤ්චයගොමයඤ්චසංකඩ්ඪිත්වාආයස්මයතො

සඤ්ජීවස්ස කායය උපචිනිත්වා අග්ගිං දත්වා පක්කමිංසු. අථ යඛො, 

පාපිම, ආයස්මා සඤ්ජීයවො තස්සා රත්තියා අච්චයයන තාය 
සමාපත්තියා වුට්ඨහිත්වා චීවරානි පප්යඵොයටත්වා පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය ගාමං පිණ්ඩාය පාවිසි. අද්දසංසු යඛො

යත, පාපිම, යගොපා කාපසුපා කා කස්සකාපථාවියනොආයස්මන්තං

සඤ්ජීවං පිණ්ඩාය චරන්තං, දිස්වානයනසං එතදයහොසි – ‘අච්ඡරියං

වත යභො, අබ්භුතං වත යභො, අයං සමයණො නිසින්නයකොව

කා ඞ්කයතො, ස්වායං පටිසඤ්ජීවියතො’ති. ඉමිනා යඛො එවං, පාපිම, 
පරියායයන ආයස්මයතො සඤ්ජීවස්ස සඤ්ජීයවොයතව සමඤ්ඤා

උදපාදී’’ති(ම.නි.1.507). 

ඛාණුයකොණ් ඤ්ඤත්යථයරො පන පකතියාව සමාපත්තිබහුය ො, යසො

අඤ්ඤතරස්මිං අරඤ්යඤ රත්තිං සමාපත්තිං අප්යපත්වා නිසීදි, පඤ්චසතා

යචොරා භණ්ඩකං යථයනත්වා ගච්ඡන්තා ‘‘ඉදානි අම්හාකං අනුපදං

ගච්ඡන්තා නත්ථී’’ති විස්සමිතුකාමා භණ්ඩකං ඔයරොපයමානා ‘‘ඛාණුයකො
අය’’න්තිමඤ්ඤමානායථරස්යසවඋපරිසබ්බභණ්ඩකානිඨයපසුං.යතසං 
විස්සමිත්වා ගච්ඡන්තානං පඨමං ඨපිතභණ්ඩකස්ස ගහණකාය 
කා පරිච්යඡදවයසනයථයරො වුට්ඨාසි.යතයථරස්සච නාකාරංදිස්වාභීතා

විරවිංසු. යථයරො ‘‘මා භායථ, උපාසකා, භික්ඛු අහ’’න්ති ආහ. යත
ආගන්ත්වා වන්දිත්වා යථරගයතනපසායදන පබ්බජිත්වා සහ පටිසම්භිදාහි
අරහත්තං පාපුණිංසු.තයතො පභුති ච යථයරො ඛාණුයකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරො
නාම අයහොසි. අයයමත්ථ පඤ්චහි භණ්ඩකසයතහි අජ්යඣොත්ථටස්ස
තස්සායස්මයතොආබාධාභායවො සමාධිවිප්ඵාරාඉද්ධි. 

උත්තරා (අ. නි. අට්ඨ. 1.1.262) පන උපාසිකා රාජගයහ මහාධනස්ස

පුණ්ණස්ස යසට්ඨියනො ධීතා, කුමාරිකකාය යයව සද්ධිං මාතාපිතූහි

යසොතාපත්තිඵ ං පත්තා, සා වයප්පත්තා රාජගහයසට්ඨියනො මහතා
නිබන්යධන තස්ස පුත්තස්ස මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස දින්නා. සා බුද්ධදස්සනාය
ධම්මස්සවනාය බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානඤ්ච දාතුං ධම්මඤ්ච
යසොතුංඔකාසංඅ භමානාඋපද්දුතාහුත්වාතස්මිංයයවනගයරසිරිමංනාම
ගණිකං පක්යකොසායපත්වා ඔකාසකරණත්ථයමව පිතු ඝරාව ආනීතානි
පඤ්චදසකහාපණසහස්සානිතස්සා දත්වා‘‘ඉයමකහාපයණගයහත්වාඉමං
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අඩ්ඪමාසං යසට්ඨිපුත්තං පරිචරාහී’’ති තං සාමිකස්ස අප්යපත්වා සයං
උයපොසථඞ්ගානිඅධිට්ඨාය‘‘ඉමංඅඩ්ඪමාසං බුද්ධදස්සනාදීනි  භිස්සාමී’’ති
තුට්ඨමානසා යාව පවාරණාය බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්තායපත්වා

අඩ්ඪමාසං මහාදානං අදාසි, පච්ඡාභත්තං මහානයස ඛජ්ජයභොජ්ජාදීනි
සංවිදහායපති.තස්සාසාමියකො‘‘ස්යව පවාරණා’’තිසිරිමායසහවාතපායන
ඨත්වා බහි ඔය ොයකන්යතො තං තථාවිචරන්තිං යසදකිලින්නං ඡාරිකාය
ඔකිණ්ණං අඞ්ගාරමසිමක්ඛිතං දිස්වා ‘‘අත්තයනො සම්පත්තිං අභුඤ්ජිත්වා
කුස ං නාම කයරොති බා ා’’ති හසි. උත්තරාපි තං ඔය ොයකත්වා 

‘‘සම්පරායත්ථංකුස ංනකයරොතිබාය ො’’තිහසි. 

සිරිමා උභින්නම්පි තංකිරියං දිස්වා ‘‘අහං ඝරසාමිනී’’ති මඤ්ඤමානා
ඉස්සාපකතා උත්තරාය කුජ්ඣිත්වා ‘‘දුක්ඛං උප්පායදස්සාමී’’ති පාසාදා
ඔතරති. උත්තරා තං ඤත්වා පීඨයක නිසීදිත්වා තං යමත්යතන චිත්යතන
ඵරි. සිරිමා පාසාදා ඔරුය්හ මහානසං පවිසිත්වා පූවපචනයතො උළුඞ්කපූරං
පක්කුථිතං සප්පිං ගයහත්වා තස්සා මත්ථයක ඔකිරි. තං පදුමිනිපණ්යණ 
සීතූදකං විය විනිවට්යටත්වා අගමාසි. දාසියයො සිරිමං හත්යථහි පායදහි
යපොයථත්වා භූමියංපායතසුං.උත්තරායමත්තාඣානයතොවුට්ඨාය දාසියයො
වායරසි. සිරිමා උත්තරං ඛමායපසි. උත්තරා ‘‘ස්යව සත්ථු පුරයතො
ඛමායපහී’’තිවත්වාතායකායයවයයාවටිකං යාචිතායබයඤ්ජනසම්පාදනං
ආචික්ඛි. සා තං සම්පායදත්වා අත්තයනො පරිවාරා පඤ්චසතා ගණිකායයො
සසඞ්ඝං සත්ථාරං පරිවිසිත්වා ‘‘ඛමාපනසහායිකා යහොථා’’ති වත්වා 
පුනදිවයසතථාතාහිගණිකාහිසද්ධිංසත්ථුභත්තකිච්චාවසායනසත්ථාරං

වන්දිත්වා ‘‘අහංභගවාඋත්තරායඅපරජ්ඣිං, ඛමතුයමඋත්තරා’’තිආහ.

සත්ථා ‘‘ඛම, උත්තයර’’ති වත්වා ‘‘ඛමාමි, භගවා’’ති වුත්යත

‘‘අක්යකොයධන ජියන යකොධ’’න්තිආදිකං (ධ. ප. 223) ධම්මං යදයසසි.
උත්තරාපුයරතරයමවසාමිකඤ්චසස්සුසසුයරචසත්ථුසන්තියකඋපයනසි. 

යදසනාවසායනයතචතයයොජනා, සබ්බාචගණිකායයොයසොතාපත්තිඵය 
පතිට්ඨහිංසූති. එවං උත්තරාය උපාසිකාය පක්කුථිතසප්පිනා පීළාභායවො
සමාධිවිප්ඵාරාඉද්ධි. 

සාමාවතී උපාසිකා නාමයකොසම්බියංඋයදනස්සරඤ්යඤොඅග්ගමයහසී.
තස්ස හි රඤ්යඤො පඤ්චසතපඤ්චසතඉත්ථිපරිවාරා තිස්යසො
අග්ගමයහසියයො අයහසුං. තාසං සාමාවතී භද්දියනගයර භද්දියයසට්ඨියනො
ධීතා.පිතරිකා ඞ්කයතපිතුසහායකස්සයකොසම්බියං යඝොසිතයසට්ඨියනො
ඝයර පඤ්චසතඉත්ථිපරිවාරවඩ්ඪිතං වයප්පත්තං රාජා දිස්වා 
සඤ්ජාතසියනයහොසපරිවාරමත්තයනොඝරංයනත්වාඅභියසකට්ඨානංඅදාසි. 
චණ්ඩපජ්යජොතස්ස රඤ්යඤො ධීතා වාසු දත්තා නාම එකා මයහසී.
මාගණ්ඩියබ්රාහ්මණස්ස ධීතා භගවයතො පාදපරිචාරිකං කත්වා පිතරා
දියයමානා– 
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‘‘දිස්වානතණ්හංඅරතිංරගඤ්ච, නායහොසිඡන්යදොඅපි යමථුනස්මිං; 

කියමවිදං මුත්තකරීසපුණ්ණං, පාදාපි නං සම්ඵුසිතුංන ඉච්යඡ’’ති.

(සු.නි.841) – 

භගවතා භාසිතං ගාථං සුත්වා භගවතිආඝාතං බන්ධි. තස්සා මාතාපිතයරො
මාගණ්ඩියසුත්තයදසනාවසායනඅනාගාමිඵ ංපත්වා පබ්බජිත්වාඅරහත්තං
පාපුණිංසු.තස්සා චූළපිතාමාගණ්ඩියයොතං යකොසම්බිං යනත්වා රඤ්යඤො
අදාසි.සාරඤ්යඤොඑකාමයහසී. 

අථ යඛො යඝොසිතයසට්ඨි කුක්කුටයසට්ඨි පාවාරිකයසට්ඨීති තයයො 
යසට්ඨියනො ය ොයක තථාගතුප්පාදං සුත්වා යජතවනං සත්ථු සන්තිකං
ගන්ත්වාධම්මං සුත්වායසොතාපත්තිඵ ංපත්වා අඩ්ඪමාසංබුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා සත්ථු යකොසම්බිගමනං ආයාචිත්වා
යකොසම්බිං ගන්ත්වා යඝොසිතාරායමො කුක්කුටාරායමො පාවාරිකාරායමොති
තයයො ජනා තයයො ආරායම කාරායපත්වා අනුපුබ්යබන තත්ථ ආගතං
සත්ථාරං පටිපාටියා එයකකස්මිං දිවයස එයකකස්මිං විහායර වසායපත්වා
එයකයකො සසඞ්ඝස්ස භගවයතො මහාදානමදාසි. අයථකදිවසං යතසං
උපට්ඨායකො සුමයනො නාම මා ාකායරො යසට්ඨියනො ආයාචිත්වා සසඞ්ඝං
සත්ථාරංයභොයජතුංඅත්තයනොඝයරනිසීදායපසි.තස්මිං ඛයණසාමාවතියා
පරිචාරිකා ඛුජ්ජුත්තරා නාම දාසී අට්ඨ කහාපයණ ගයහත්වා තස්ස ඝරං 
අගමාසි.යසො‘‘සසඞ්ඝස්සතාවසත්ථුයනොපරියවසනසහායායහොහී’’තිආහ.
සා තථා කත්වා සත්ථු භත්තකිච්චාවසායන ධම්මයදසනං සුත්වා
යසොතාපන්නාහුත්වාඅඤ්ඤදාචත්තායරො කහාපයණඅත්තයනොආදියන්තී
අදින්නං ආදියිතුං අභබ්බත්තා අට්ඨහි කහාපයණහි පුප්ඵානි ආදාය
සාමාවතියාඋපනායමසි.තායපුප්ඵානංබහුභාවකාරණංපුට්ඨාමුසාභණිතුං 
අභබ්බත්තා යථාසභාවං ආහ. ‘‘අජ්ජ කස්මා න ගණ්හී’’ති වුත්තා 

‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස ධම්මං සුත්වා අමතං සච්ඡාකාසි’’න්ති ආහ. ‘‘අම්ම 

උත්තයර, තං ධම්මං අම්හාකම්පි කයථහී’’ති. ‘‘යතන හි මං න්හායපත්වා
සුද්ධං වත්ථයුගං දත්වා උච්යචආසයනනිසීදායපත්වා සබ්බා නීචාසයනසු
නිසීදථා’’ති ආහ. තා සබ්බාපි තථා කරිංසු. සා යසඛපටිසම්භිදප්පත්තා
අරියසාවිකා එකං වත්ථං නිවායසත්වා එකං උත්තරාසඞ්ගං කත්වා බීජනිං
ගයහත්වා තාසං ධම්මං යදයසසි. සාමාවතී ච පඤ්චසතා ච ඉත්ථියයො 

යසොතාපත්තිඵ ං පාපුණිංසු. තා සබ්බාපි ඛුජ්ජුත්තරං වන්දිත්වා ‘‘අම්ම, 
අජ්ජයතො පට්ඨාය යවයයාවච්චං අකත්වා අම්හාකං මාතුට්ඨායන
ආචරියට්ඨායන ච ඨත්වා සත්ථාරා යදසිතයදසිතං ධම්මං සුත්වා අම්හාකං
කයථහී’’ති ආහංසු. සා තථා කයරොන්තී අපරභායග තිපිටකධරා හුත්වා
සත්ථාරාබහුස්සුතානංඋපාසිකානං අග්ගට්ඨායනඨපිතාඅග්ගට්ඨානං භි.

සාමාවතිමිස්සිකා බුද්ධස්ස දස්සනං පියහන්ති, දසබය  අන්තරවීථිං
පටිපන්යන වාතපායනසු අප්පයහොන්යතසු භිත්තිං භින්දිත්වා සත්ථාරං

ඔය ොයකන්ති, වන්දනපූජනඤ්චකයරොන්ති. 
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මාගණ්ඩියා තත්ථ ගතා තානි ඡිද්දානි දිස්වා තත්ථ කාරණං පුච්ඡන්තී
සත්ථු ආගතභාවං ඤත්වා භගවති ආඝායතන තාසම්පි කුජ්ඣිත්වා

‘‘මහාරාජ, සාමාවතිමිස්සිකානං බහිද්ධා පත්ථනා අත්ථි, භිත්තිං භින්දිත්වා

සමණංයගොතමං ඔය ොයකන්ති, කතිපායහනතංමායරස්සන්තී’’තිරාජානං

ආහ. රාජා ඡිද්දානි දිස්වාපි තස්සා වචනං න සද්දහි, 
උද්ධච්ඡිද්දකවාතපානානි කාරායපසි. පුන මාගණ්ඩියා රාජානං තාසු

භින්දිතුකාමා අට්ඨ සජීවකුක්කුයට ආහරායපත්වා ‘‘මහාරාජ, තාසං
වීමංසනත්ථං ඉයමකුක්කුයටමායරත්වා ‘මමත්ථායපචාහී’තියපයසහී’’ති

ආහ.රාජාතථායපයසසි.තාය ‘‘පාණාතිපාතංනකයරොමා’’තිවුත්යතපුන
‘‘තස්ස සමණස්ස යගොතමස්ස පචිත්වා යපයසහී’’ති ආහ. රඤ්ඤා තථා
යපසියතමාගණ්ඩියාඅට්ඨමාරිතකුක්කුයටතථාවත්වා යපයසසි.සාමාවතී
පචිත්වා දසබ ස්ස පායහසි. මාගණ්ඩියා යතනපි රාජානං යකොයපතුං 
නාසක්ඛි. 

රාජාපනතීසුමයහසීසුඑයකකිස්සාවසනට්ඨායනසත්තසත්තදිවසානි 
වසති. රාජා අත්තයනො ගමනට්ඨානං හත්ථිකන්තවීණං ආදාය ගච්ඡති.
මාගණ්ඩියා රඤ්යඤො සාමාවතියා පාසාදගමනකාය  දාඨා අගයදන
යධොවායපත්වා යවළුපබ්යබ පක්ඛිපායපත්වා එකං කණ්හසප්පයපොතකං
ආහරායපත්වා අන්යතොවීණාය පක්ඛිපිත්වා මා ාගුළයකන ඡිද්දං පිදහි. තං
රඤ්යඤො තත්ථ ගතකාය  අපරාපරං විචරන්තී විය හුත්වා වීණාඡිද්දයතො
මා ාගුළකං අපයනසි. සප්යපො නික්ඛමිත්වා පස්සසන්යතො ඵණං කත්වා

සයනපිට්යඨනිපජ්ජි.සාආහ– ‘‘ධීසප්යපො’’තිමහාසද්දමකාසි.රාජාසප්පං
දිස්වා කුජ්ඣි. සාමාවතී රඤ්යඤො කුද්ධභාවං ඤත්වා පඤ්චන්නං
ඉත්ථිසතානං සඤ්ඤමදාසි ‘‘අජ්ජ ඔධිසකයමත්තාඵරයණන රාජානං
ඵරථා’’ති. සයම්පි තථා අකාසි. රාජා සහස්සථාමධනුං ආදාය ජියං
යපොයඨත්වා සාමාවතිං ධුයර කත්වා සබ්බා තා ඉත්ථියයො පටිපාටියා
ඨපායපත්වා විසපීතංඛුරප්පංසන්නය්හිත්වාධනුංපූයරත්වාඅට්ඨාසි.ඛුරප්පං

යනව ඛිපිතුං, න ඔයරොපිතුං සක්යකොති, ගත්යතහි යසදා මුච්චන්ති, සරීරං

යවධති, මුඛයතො යඛයළො පතති, ගණ්හිතබ්බගහණං න පස්සති, අථ නං 

සාමාවතී ‘‘කිං, මහාරාජ, කි මසී’’ති ආහ. ‘‘ආම, යදවි, කි මාමි, 

අවස්සයයොයමයහොහී’’ති. ‘‘සාධු, මහාරාජ, ඛුරප්පංපථවීමුඛංකයරොහී’’ති.
රාජාතථාඅකාසි.සා ‘‘රඤ්යඤොහත්ථයතො ඛුරප්පංමුච්චතූ’’තිඅධිට්ඨාසි.
තස්මිං ඛයණ ඛුරප්පං මුච්චි. රාජා තංඛණඤ්යඤව උදයක නිමුජ්ජිත්වා

අල් වත්යථො අල් යකයසො සාමාවතියා පායදසු නිපතිත්වා ‘‘ඛම, යදවි, 
මය්හං– 

‘සම්මුය්හාමිපමුය්හාමි, සබ්බාමුය්හන්තියමදිසා; 

සාමාවතීමංතායස්සු, ත්වඤ්චයමසරණංභවා’’’ති.–ආහ; 

සාමාවතී– 
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‘‘මාමංත්වංසරණංගච්ඡ, යමහංසරණංගතා; 

සරණංගච්ඡතංබුද්ධං, ත්වඤ්චයමසරණංභවා’’ති.– 

ආහ.රාජා‘‘යතනහිතංසරණංගච්ඡාමිසත්ථාරඤ්ච, වරඤ්චයත දම්මී’’ති

ආහ. සා ‘‘වයරො ගහියතො යහොතු, මහාරාජා’’ති ආහ. රාජා සත්ථාරං
උපසඞ්කමිත්වා සරණං ගන්ත්වා නිමන්යතත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස

සත්තාහං මහාදානං දත්වා ‘‘සාමාවතිං වරං ගණ්හාහී’’ති ආහ. ‘‘සාධු, 

මහාරාජ, ඉමං යම වරං යදහි, සත්ථා පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං

ඉධාගච්ඡතු, ධම්මංයසොස්සාමී’’තිආහ.රාජාසත්ථාරං වන්දිත්වා‘‘භන්යත, 

පඤ්චහිභික්ඛුසයතහිසද්ධිංනිබද්ධංඉධාගච්ඡථ, සාමාවතිමිස්සිකා ‘ධම්මං

යසොස්සාමා’ති වදන්තී’’ති ආහ. සත්ථා ‘‘මහාරාජ, බුද්ධානං නාම

එකට්ඨානං නිබද්ධං ගන්තුං න වට්ටති, මහාජයනොපි පච්චාසීසතී’’තිආහ.

‘‘යතන හි, භන්යත, භික්ඛූ ආණායපථා’’ති. සත්ථා ආනන්දත්යථරං
ආණායපසි. යථයරො පඤ්ච භික්ඛුසතානිආදාය නිබද්ධං රාජකු ං ගච්ඡති.
තාපියදවීපමුඛාඉත්ථියයොයථරං යභොයජත්වාධම්මංසුණිංසු.සාමාවතිඤ්ච
සත්ථායමත්තාවිහාරීනංඋපාසිකානං අග්ගට්ඨායනඨයපසීති.එවංරඤ්යඤො
ඛුරප්පං මුඤ්චිතුං අවිසහනභායවො සාමාවතියා උපාසිකාය සමාධිවිප්ඵාරා

ඉද්ධීති. එත්ථ ච අයවච්චප්පසායදන වා ඔකප්පනපසායදන වා
රතනත්තයසරණගමයනනවා රතනත්තයංඋපාසතීතිඋපාසිකාතිවුච්චතීති. 

17. අරියිද්ධිනිද්යදයස අරිො ඉද්ධීති යචයතොවසිප්පත්තානං 

ඛීණාසවඅරියානංයයව සම්භවයතො අරියා ඉද්ධීති වුච්චතීති. ඉධ භික්ඛූති

ඉමස්මිං සාසයන ඛීණාසයවො භික්ඛු. අනිට්යඨ වත්ථුස්මින්ති

ආරම්මණපකතියාඅමනායපවත්ථුස්මිං සත්යතවාසඞ්ඛායරවා. යමත්තාෙ

වා ඵරතීති සත්යතො යච යහොති, යමත්තාභාවනාය ඵරති. ධාතුයතො වා

උපසංහරතීති සඞ්ඛායරො යච යහොති, ‘‘ධාතුමත්ත’’න්ති ධාතුමනසිකාරං

උපසංහරති.සත්යතපිධාතූපසංහායරොවට්ටති. අසුභාෙවාඵරතීතිසත්යතො

යච, අසුභභාවනාය ඵරති. අනිච්චයතො වා උපසංහරතීති සඞ්ඛායරො යච, 

‘‘අනිච්ච’’න්ති මනසිකාරං උපසංහරති. තදුභෙන්ති තං උභයං. 

උයපක්ඛයකොති ඡළඞ්ගුයපක්ඛාය උයපක්ඛයකො. සයතොති

සතියවපුල් ප්පත්තත්තා. සම්පජායනොති පඤ්ඤාය සම්පජානකාරිත්තා. 

චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති කාරණවයසන චක්ඛූති  ද්ධයවොහායරන
රූපදස්සනසමත්යථන චක්ඛුවිඤ්ඤායණනරූපංදිස්වා.යපොරාණාපනාහු–

‘‘චක්ඛුරූපං න පස්සති අචිත්තකත්තා, චිත්තං න පස්සති අචක්ඛුකත්තා, 
ද්වාරාරම්මණසඞ්ඝට්ටයන පන පසාදවත්ථුයකන චිත්යතන පස්සති. ඊදිසී
පයනසා ‘ධනුනා විජ්ඣතී’තිආදීසු විය සසම්භාරකථා නාම යහොති. තස්මා

චක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපං දිස්වාති අයයමත්ථ අත්යථො’’ති (ධ. ස. අට්ඨ.

1352). අථවාචක්ඛුනාකරණභූයතනරූපංදිස්වාතිඅත්යථො. යනවසුමයනො

යහොතීති යගහසිතයසොමනස්සපටික්යඛයපො, න කිරියභූතාය 
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යසොමනස්සයවදනාය. න දුම්මයනොති සබ්බයදොමනස්සපටික්යඛයපො. 

උයපක්ඛයකො විහරතීති ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණාපායථ 
පරිසුද්ධපකතිභාවාවිජහනාකාරභූතාය ඡසු ද්වායරසු පවත්තනයතො
‘‘ඡළඞ්ගුයපක්ඛා’’ති  ද්ධනාමාය තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාය උයපක්ඛයකො

විහරති. යසොයතන සද්දංසුත්වාතිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

18. කම්මවිපාකජිද්ධිනිද්යදයස සබ්යබසං පක්ඛීනන්ති සබ්යබසං 

පක්ඛිජාතානංඣානාභිඤ්ඤාවිනායයවආකායසනගමනං.තථා සබ්යබසං 

යදවානං ආකාසගමනං දස්සනාදීනි ච. එකච්චානං මනුස්සානන්ති

පඨමකප්පිකානං මනුස්සානං. එකච්චානං විනිපාතිකානන්ති පියඞ්කරමාතා
පුනබ්බසුමාතා ඵුස්සමිත්තා ධම්මගුත්තාතිඑවමාදීනං සුඛසමුස්සයයතො
විනිපතිතත්තාවිනිපාතිකානං අඤ්යඤසඤ්චයපතානංනාගසුපණ්ණානඤ්ච
ආකාසගමනාදිකංකම්මවිපාකජාඉද්ධි. 

පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධිනිද්යදයස රාජාති ධම්යමන පයරසං රඤ්ජනයතො

රාජා. රතනචක්කං වත්යතතීති චක්කවත්තී. යවහාසං ගච්ඡතීති

අච්චන්තසංයයොගත්යථ උපයයොගවචනං. චතුරඞ්ගිනිොති

හත්ථිඅස්සරථපත්තිසඞ්ඛාතචතුඅඞ්ගවතියා. යසනාති යතසං

සමූහමත්තයමව. අන්තමයසොති යහට්ඨිමන්තයතො. අස්සබන්ධා නාම

අස්සානං රක්ඛකා. යගොපුරිසා නාම ගුන්නං රක්ඛකා. උපාදාොති 

අවිස්සජ්යජත්වා. එවං යතසං යවහාසගමනඤ්ච පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධීති
අත්යථො. 

යජොතිකස්ස ගහපතිස්ස පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධීති යජොතියකො නාම පුබ්යබ 
පච්යචකබුද්යධසු කතාධිකායරො රාජගහනගයර යසට්ඨි. තස්ස කිර

ජාතදිවයස සක නගයර සබ්බාවුධානි ජලිංසු, සබ්යබසං කායාරුළ්හානි

ආභරණානිපි පජ්ජලිතානි විය ඔභාසං මුඤ්චිංසු, නගරං එකපජ්යජොතං
අයහොසි. අථස්ස නාමග්ගහණදිවයස සක නගරස්ස එකයජොතිභූතත්තා
යජොතියකොති නාමං කරිංසු. අථස්ස වයප්පත්තකාය  යගහකරණත්ථාය
භූමිතය  යසොධියමායනසක්යකොයදවරාජාආගන්ත්වායසොළසකරීසමත්යත

ඨායන පථවිං භින්දිත්වා සත්තරතනමයං සත්තභූමිකං පාසාදං උට්ඨායපසි, 
පාසාදං පරික්ඛිපිත්වා සත්තරතනමයය සත්තද්වාරයකොට්ඨකයුත්යත

සත්තපාකායර උට්ඨායපසි, පාකාරපරියන්යත චතුසට්ඨි කප්පරුක්යඛ

උට්ඨායපසි, පාසාදස්ස චතූසු කණ්යණසු 
යයොජනිකතිගාවුතිකද්විගාවුතිකඑකගාවුතිකා චතස්යසො නිධිකුම්භියයො
උට්ඨායපසි. පාසාදස්ස චතූසු කණ්යණසු තරුණතා ක්ඛන්ධප්පමාණා
චතස්යසො සුවණ්ණමයා උච්ඡුයට්ඨියයො නිබ්බත්තිංසු. තාසං මණිමයානි
පත්තානි සුවණ්ණමයානි පබ්බානි අයහසුං. සත්තසු ද්වාරයකොට්ඨයකසු
එයකකස්මිං එකද්විතිචතුපඤ්චඡසත්තයක්ඛසහස්සපරිවාරා සත්ත යක්ඛා
ආරක්ඛංගණ්හිංසු. 
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බිම්බිසාරමහාරාජා පාසාදාදීනං උට්ඨානං සුත්වා යසට්ඨිඡත්තං පහිණි.
යසො යජොතිකයසට්ඨීති සක ජම්බුදීයප පාකයටො හුත්වා උත්තරකුරුයතො
යදවතාහි ආයනත්වාසිරිගබ්යභනිසීදාපිතායඑකඤ්චතණ්ඩු නාළිංතයයො
ච යජොතිපාසායණ ගයහත්වා ආගතාය භරියාය සද්ධිං තස්මිං පාසායද
මහාසම්පත්තිංඅනුභවන්යතොවසි.යතසංයාවජීවං තායඑකතණ්ඩු නාළියා 
භත්තං පයහොසි. සයච කිර යත සකටසතම්පි තණ්ඩු ානං පූයරතුකාමා

යහොන්ති, සාතණ්ඩු නාළියයවහුත්වාතිට්ඨති.භත්තපචනකාය  තණ්ඩුය 
උක්ඛලියං පක්ඛිපිත්වා යතසං පාසාණානං උපරි ඨයපන්ති. පාසාණා
තාවයදව පජ්ජලිත්වා භත්යත පක්කමත්යත නිබ්බායන්ති. යතයනව
සඤ්ඤායණන භත්තස්ස පක්කභාවං ජානන්ති. සූයපයයාදිපචනකාය පි

එයසව නයයො. එවං යතසං යජොතිපාසායණහි ආහායරො පච්චති, 

මණිආය ොයකන වසන්ති. අග්ගිස්ස වා දීපස්ස වා ඔභාසයමවන ජානිංසු. 
යජොතිකස්ස කිර එවරූපා සම්පත්තීති සක ජම්බුදීයප පාකයටො අයහොසි.
මහාජයනොයානාදීහි දස්සනත්ථායආගච්ඡති.යජොතිකයසට්ඨිආගතාගතානං

උත්තරකුරුතණ්ඩු ානං භත්තං දායපති, ‘‘කප්පරුක්යඛහි වත්ථාභරණානි

ගණ්හන්තූ’’ති ආණායපති, ‘‘ගාවුතිකනිධිකුම්භියා මුඛං විවරායපත්වා
යාපනමත්තං ගණ්හන්තූ’’ති ආණායපති. සක ජම්බුදීපවාසියකසු ධනං
ගයහත්වා ගච්ඡන්යතසු නිධිකුම්භියා අඞ්ගු මත්තම්පි ඌනං නායහොසීති
අයමස්සපුඤ්ඤවයතොඉද්ධි. 

ජටිලස්ස ගහපතිස්ස පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධීති ජටිය ො නාම කස්සපස්ස
භගවයතො ධාතුයචතියය කතාධිකායරො තක්කසි ායං යසට්ඨි. තස්ස කිර 

මාතා බාරාණසියං යසට්ඨිධීතා අභිරූපා අයහොසි. තං 
පන්නරසයසොළසවස්සුද්යදසිකකාය  ආරක්ඛනත්ථාය සත්තභූමිකස්ස
පාසාදස්ස උපරිතය  වාසයිංසු. තං එකදිවසං වාතපානං විවරිත්වා බහි
ඔය ොකියමානං ආකායසන ගච්ඡන්යතො විජ්ජාධයරො දිස්වා
උප්පන්නසියනයහො වාතපායනනපවිසිත්වාතායසද්ධිං සන්ථවමකාසි. සා

යතන ගබ්භං ගණ්හි. අථ නං දාසී දිස්වා ‘‘අම්ම, කිං ඉද’’න්ති වත්වා

‘‘යහොතු, කස්සචිමාආචික්ඛී’’තිවුත්තාභයයනතුණ්හීඅයහොසි.සාපිදසයම
මායස පුත්තං විජායිත්වා නවභාජනං ආහරායපත්වා තත්ථ තං දාරකං
නිපජ්ජායපත්වා තං භාජනං පිදහිත්වා උපරි පුප්ඵදාමානි ඨයපත්වා ‘‘ඉමං

සීයසනඋක්ඛිපිත්වාගන්ත්වා ගඞ්ගායවිස්සජ්යජහි, ‘කිංඉද’න්තිචපුට්ඨා
‘අයයායයමබලිකම්ම’න්ති වයදයයාසී’’තිදාසිංආණායපසි.සාතථාඅකාසි.
යහට්ඨාගඞ්ගායපි ද්යව ඉත්ථියයො න්හායමානා තං භාජනං උදයකන

ආහරියමානංදිස්වාඑකා ‘‘මය්යහතංභාජන’’න්තිආහ.එකා ‘‘යංඑතස්ස

අන්යතො, තං මය්හ’’න්ති වත්වා භාජයන සම්පත්යත තං ආදාය ථය 
ඨයපත්වා විවරිත්වා දාරකං දිස්වා එකා ‘‘මම භාජන’’න්ති වුත්තත්තා 

‘‘දාරයකො මයමව යහොතී’’ති ආහ. එකා ‘‘යං භාජනස්ස අන්යතො, තං
මමා’’ති වුත්තත්තා ‘‘මම දාරයකො’’ති ආහ. තා විවදමානා විනිච්ඡයං
ගන්ත්වා අමච්යචසු විනිච්ඡිතුං අසක්යකොන්යතසු රඤ්යඤො සන්තිකං
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අගමංසු.රාජාතාසංවචනංසුත්වා‘‘ත්වංදාරකං ගණ්හ, ත්වංභාජන’’න්ති

ආහ.යායපනදාරයකො ද්යධො, සාමහාකච්චායනත්යථරස්ස උපට්ඨායිකා
යහොති. සා තං දාරකං ‘‘යථරස්ස සන්තියක පබ්බායජස්සාමී’’ති යපොයසසි. 
තස්ස ජාතදිවයස ගබ්භම ස්ස යධොවිත්වා අනපනීතත්තා යකසා ජටිතා
හුත්වාඅට්ඨංසු. යතනස්සජටිය ොයතවනාමංඅකංසු. 

තස්සපදසාවිචරණකාය යථයරොතංයගහංපිණ්ඩායපාවිසි.උපාසිකා 

යථරං නිසීදායපත්වා ආහාරමදාසි. යථයරො දාරකං දිස්වා ‘‘උපාසියක, 

දාරයකොයත ද්යධො’’ති පුච්ඡි.‘‘ආම, භන්යත, ඉමාහංතුම්හාකංසන්තියක
පබ්බායජස්සන්ති යපොයසසි’’න්ති ආහ. යථයරො ‘‘සාධූ’’ති තං ආදාය
ගච්ඡන්යතො ‘‘අත්ථි නු යඛො ඉමස්ස ගිහිසම්පත්තිං අනුභවිතුං
පුඤ්ඤකම්ම’’න්ති ඔය ොයකන්යතො ‘‘මහාපුඤ්යඤො සත්යතො 

මහාසම්පත්තිංඅනුභවිස්සති, දහයරොඑවචතාව, ඤාණම්පිතාවස්සපරිපාකං
න ගච්ඡතී’’ති චින්යතත්වා තංආදාය තක්කසි ායං එකස්ස උපට්ඨාකස්ස

යගහං අගමාසි. යසො යථරං වන්දිත්වා ඨියතො දාරකං දිස්වා ‘‘දාරයකො, 

භන්යත,  ද්යධො’’තිපුච්ඡි. ‘‘ආම, උපාසක, පබ්බජිස්සති, දහයරොතාවතව

සන්තියකයහොතූ’’ති.යසො ‘‘සාධු, භන්යත’’තිතං පුත්තට්ඨායනඨයපත්වා
පටිජග්ගි. තස්ස පනයගයහද්වාදස වස්සානිභණ්ඩකං උස්සන්නංයහොති.
යසො ගාමන්තරං ගච්ඡන්යතො සබ්බම්පි තං භණ්ඩකං ආපණං ආහරිත්වා 
තස්ස තස්ස භණ්ඩකස්ස මූ ං ආචික්ඛිත්වා ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච එත්තකං නාම
ධනං ගයහත්වාදයදයයාසී’’තිවත්වාපක්කාමි. 

තං දිවසං නගරපරිග්ගාහිකා යදවතා අන්තමයසො 
ජීරකමරිචමත්තයකනාපි අත්ථියක තස්යසව ආපණාභිමුයඛ කරිංසු. යසො
ද්වාදසවස්සානි උස්සන්නභණ්ඩකංඑකදිවයසයනවවික්කිණි.කුටුම්බියකො

ආගන්ත්වා ආපයණ කිඤ්චි අදිස්වා ‘‘සබ්බං යත, තාත, භණ්ඩකං

නාසිත’’න්ති ආහ. ‘‘න නාසිතං, තාත, සබ්බං තුම්යහහි වුත්තනයයන

වික්කිණිතං, ඉදං අසුකස්ස මූ ං, ඉදං අසුකස්ස මූ ’’න්ති සබ්බමූ ං

තස්යසවඅප්යපසි.කුටුම්බියකොපසීදිත්වා ‘‘අනග්යඝොපුරියසොයත්ථකත්ථචි
ජීවිතුංසමත්යථො’’තිඅත්තයනොවයප්පත්තංධීතරං තස්සදත්වා‘‘යගහමස්ස

කයරොථා’’ති පුරියස ආණායපත්වා නිට්ඨියත යගයහ ‘‘ගච්ඡථ තුම්යහ, 
අත්තයනො යගයහ වසථා’’ති ආහ. අථස්ස යගහපවිසනකාය  එයකන
පායදන උම්මායර අක්කන්තමත්යත යගහස්ස පච්ඡිමභායග භූමිට්ඨායන
අසීතිහත්යථො සුවණ්ණපබ්බයතො උට්ඨහි. රාජා කිර ජටි ස්ස යගයහ භූමිං
භින්දිත්වා සුවණ්ණපබ්බයතො උට්ඨියතොති සුත්වා තස්ස යසට්ඨිඡත්තං
යපයසසි.යසොජටි යසට්ඨිනාමඅයහොසීතිඅයමස්සපුඤ්ඤවයතො ඉද්ධි. 

යමණ් කස්ස යසට්ඨිස්ස පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධීති (මහාව. 296) 

යමණ්ඩයකො නාම විපස්සිම්හි භගවති කතාධිකායරො මගධරට්යඨ 
භද්දියනගයර යසට්ඨි. තස්ස කිර පච්ඡිමයගයහ අට්ඨකරීසමත්යත ඨායන 
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හත්ථිඅස්සඋසභප්පමාණා සුවණ්ණයමණ්ඩකා පථවිං භින්දිත්වා පිට්ඨියා

පිට්ඨිං පහරමානා උට්ඨහිංසු, යතසං මුයඛසු පඤ්චවණ්ණානං සුත්තානං
යගණ්ඩුකා පක්ඛිත්තා යහොන්ති. සප්පියත මධුඵාණිතාදීහි ච
වත්ථච්ඡාදනහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීහිචඅත්යථසති යතසංමුඛයතොයගණ්ඩුකං
අපයනන්ති. එකස්සපි යමණ්ඩකස්ස මුඛයතො සක ජම්බුදීපවාසීනං 
පයහොනකංසප්පියත මධුඵාණිතවත්ථච්ඡාදනහිරඤ්ඤසුවණ්ණංනික්ඛමති.
තයතො පට්ඨායයස යමණ්ඩකයසට්ඨීති පඤ්ඤායීති අයමස්ස පුඤ්ඤවයතො
ඉද්ධි. 

යඝොසිතස්ස ගහපතිස්ස පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධීති යඝොසියතො (අ. නි. අට්ඨ.

1.1.260-261) නාම පච්යචකසම්බුද්යධ කතාධිකායරො සක්කරට්යඨ
යකොසම්බියං යසට්ඨි. යසො කිර යදවය ොකයතො චවිත්වා යකොසම්බියං
නගරයසොභිනියා කුච්ඡිස්මිං නිබ්බත්ති. සා තං විජාතදිවයස සුප්යප
සයායපත්වා සඞ්කාරකූයට ඡඩ්ඩායපසි. දාරකං කාකසුනඛා පරිවායරත්වා 
නිසීදිංසු.එයකොපුරියසොතංදිස්වාවපුත්තසඤ්ඤංපටි භිත්වා‘‘පුත්යතොයම 

 ද්යධො’’ති යගහං යනසි. තදා යකොසම්බිකයසට්ඨි පුයරොහිතං දිස්වා ‘‘කිං, 

ආචරිය, අජ්ජ යත තිථිකරණනක්ඛත්තාදයයො ඔය ොකිතා’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘ආම, මහායසට්ඨී’’ති වුත්යත ‘‘ජනපදස්ස කිං භවිස්සතී’’ති පුච්ඡි.
‘‘ඉමස්මිංනගයරඅජ්ජජාතදාරයකො යජට්ඨයසට්ඨිභවිස්සතී’’තිආහ.තදා

යසට්ඨියනො භරියා ගරුගබ්භා යහොති, තස්මා යසො සීඝං යගහං යපයසසි

‘‘ගච්ඡ, ජානාහි නං විජාතා වා, න වා’’ති. ‘‘න විජාතා’’ති සුත්වා යගහං

ගන්ත්වාකාළිංනාම දාසිං පක්යකොසිත්වාසහස්සං දත්වා ‘‘ගච්ඡ, ඉමස්මිං
නගයර උපධායරත්වා අජ්ජ ජාතදාරකං ගණ්හිත්වා එහී’’ති ආහ. සා
උපධායරන්තීතංයගහංගන්ත්වාතංදාරකංතං දිවසංජාතංඤත්වාසහස්සං

දත්වාආයනත්වායසට්ඨියනොදස්යසසි.යසට්ඨි‘‘සයචයම ධීතාජායිස්සති, 
තාය නං සද්ධිං නිවායසත්වා යසට්ඨිට්ඨානස්ස සාමිකං කරිස්සාමි. සයච

පුත්යතො ජායිස්සති, ඝායතස්සාමි න’’න්ති චින්යතත්වා තං යගයහ 
වඩ්ඪායපසි. 

අථස්සභරියාකතිපාහච්චයයනපුත්තං විජායි. යසට්ඨි ‘‘ඉමස්මිං අසති
මම පුත්යතො යසට්ඨිට්ඨානං  භිස්සති. ඉදායනව නං මායරතුං වට්ටතී’’ති

කාළිං ආමන්යතත්වා ‘‘ගච්ඡ යජ, වජයතො ගුන්නං නික්ඛමනයව ාය

වජද්වාරමජ්යඣ ඉමං තිරියං නිපජ්ජායපහි, ගාවියයො නං මද්දිත්වා

මායරස්සන්ති, මද්දිතාමද්දිතභාවංපනස්ස ඤත්වාඑහී’’තිආහ.සාගන්ත්වා
යගොපා යකන වජද්වායර විවටමත්යතයයව තං තථා නිපජ්ජායපසි.
යගොගණයජට්ඨයකො උසයභො අඤ්ඤස්මිං කාය  සබ්බපච්ඡා
නික්ඛමන්යතොපි තංදිවසංසබ්බපඨමංනික්ඛමිත්වාදාරකංචතුන්නංපාදානං
අන්තයර කත්වා අට්ඨාසි. අයනකසතා ගායවො උසභස්ස ද්යව පස්සානි
ඝංසන්තියයොනික්ඛමිංසු.යගොපා යකොපි‘‘අයංඋසයභො පුබ්යබසබ්බපච්ඡා

නික්ඛමති, අජ්ජපනපඨමංනික්ඛමිත්වාද්වාරමජ්යඣ නිච්චය ොවඨියතො, 
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කිංනුයඛොඑත’’න්තිචින්යතත්වාගන්ත්වාතස්සයහට්ඨා නිපන්නංදාරකං
දිස්වාපුත්තසියනහංපටි භිත්වා‘‘පුත්යතොයම ද්යධො’’තියගහං යනසි. 

කාළී ගන්ත්වා යසට්ඨිනා පුච්ඡිතා තමත්ථංආයරොයචත්වා ‘‘ගච්ඡ, නං
පුනඉමංසහස්සංදත්වාආයනහී’’තිවුත්තාපුනආයනත්වාඅදාසි.අථනං

යසට්ඨි ආහ – ‘‘අම්ම කාළි, ඉමස්මිං නගයර පඤ්චසකටසතානි

පච්චූසකාය  උට්ඨාය වාණිජ්ජාය ගච්ඡන්ති, ත්වං ඉමං යනත්වා 

චක්කමග්යග නිපජ්ජායපහි, යගොණා වා නං මද්දිස්සන්ති, චක්කං වා

ඡින්දිස්සති, පවත්තිඤ්චස්ස ඤත්වා ආගච්යඡයයාසී’’ති. සා ගන්ත්වා
චක්කමග්යග නිපජ්ජායපසි. සාකටිකයජට්ඨයකො පුරයතො අයහොසි. අථස්ස

යගොණා තං ඨානං පත්වා ධුරං ඡඩ්යඩසුං, පුනප්පුනං ආයරොයපත්වා 
පාජියමානාපිපුරයතොනගච්ඡිංසු.එවංතස්සයතහිසද්ධිංවායමන්තස්යසව
අරුණං උට්ඨහි.යසො‘‘කිංනාමයගොණාකරිංසූ’’තිමග්ගංඔය ොයකන්යතො
දාරකං දිස්වා ‘‘භාරියං වත කම්ම’’න්ති චින්යතත්වා ‘‘පුත්යතො යම
 ද්යධො’’ති තුට්ඨමානයසොතංයගහංයනසි. 

කාළීපිගන්ත්වායසට්ඨිනාපුච්ඡිතාතංපවත්තිංආචික්ඛිත්වා ‘‘ගච්ඡ, නං
පුනසහස්සංදත්වාආයනහී’’තිවුත්තාතථාඅකාසි.අථනංයසට්ඨිආහ– 

‘‘ඉදානි නං ආමකසුසානං යනත්වා ගච්ඡන්තයර නිපජ්ජායපහි, තත්ථ

සුනඛාදීහිඛාදියතො, අමනුස්යසනවාපහයටොමරිස්සති, මතාමතභාවඤ්චස්ස 

ජානිත්වා ආගච්යඡයයාසී’’ති. සා තං යනත්වා තත්ථ නිපජ්ජායපත්වා
එකමන්යත අට්ඨාසි. තං සුනඛාදයයො වා අමනුස්යසො වා උපසඞ්කමිතුං
නාසක්ඛිංසු.අයථයකොඅජපාය ොඅජායගොචරං යනන්යතොසුසානපස්යසන
ගච්ඡති.එකාඅජාපණ්ණානිඛාදමානාගච්ඡන්තරංපවිසිත්වා දාරකංදිස්වා
ජණ්ණුයකහි ඨත්වා දාරකස්ස ථනං අදාසි. අජපා යකන ‘‘යහ යහ’’ති
සද්යද කයතපි න නික්ඛමි. යසො ‘‘යට්ඨියා නං පහරිත්වා නීහරිස්සාමී’’ති
ගච්ඡන්තරං පවිට්යඨො ජණ්ණුයකහි ඨත්වා දාරකං ඛීරං පායන්තිං දිස්වා
දාරයක පුත්තසියනහං පටි භිත්වා ‘‘පුත්යතො යම  ද්යධො’’ති ආදාය
පක්කාමි. 

කාළීගන්ත්වායසට්ඨිනාපුච්ඡිතාතංපවත්තිංආචික්ඛිත්වා ‘‘ගච්ඡ, නං
පුනසහස්සංදත්වාආයනහී’’තිවුත්තාතථාඅකාසි.අයනංයසට්ඨිආහ– 

‘‘අම්ම, ඉමං ආදාය යචොරපපාතපබ්බතං අභිරුහිත්වා පපායත ඛිප, 
පබ්බතකුච්ඡියං පටිහඤ්ඤමායනො ඛණ්ඩාඛණ්ඩියකො හුත්වා භූමියං

පතිස්සති, මතාමතභාවඤ්චස්ස ඤත්වා ආගච්යඡයයාසී’’ති. සා තං තථා
යනත්වාපබ්බතමත්ථයකඨත්වාඛිපි.තංයඛොපන පබ්බතකුච්ඡිංනිස්සාය

මහායවළුගුම්යබො පබ්බතානුසායරයනව වඩ්ඪි, තස්ස මත්ථකං ඝනජායතො
ජිඤ්ජුකගුම්යබොඅවත්ථරි.දාරයකොපතන්යතොයකොජයවවියතස්මිංපති.තං 
දිවසඤ්ච නළකාරයජට්ඨකස්ස යවණුබලි පත්යතො යහොති. යසො පුත්යතන
සද්ධිං ගන්ත්වා තං යවළුගුම්බං ඡින්දිතුං ආරභි. තස්මිං චලියත දාරයකො
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සද්දමකාසි. යසො දාරකසද්යදො වියාති එයකන පස්යසන අභිරුහිත්වා තං
දිස්වා‘‘පුත්යතොයම ද්යධො’’ති තුට්ඨචිත්යතොආදායගයතො.කාළීගන්ත්වා

යසට්ඨිනාපුච්ඡිතාතංපවත්තිං ආචික්ඛිත්වා‘‘ගච්ඡ, නංපුනසහස්සංදත්වා
ආයනහී’’තිවුත්තාතථාඅකාසි. 

යසට්ඨියනො ඉදඤ්චිදඤ්ච කයරොන්තස්යසව දාරයකො වඩ්ඪියතො. 
මහායඝොසවචනත්තාචස්සයඝොසියතොයතවනාමංඅයහොසි.යසොයසට්ඨියනො

අක්ඛිම්හි කණ්ටයකො විය ඛායි, උජුකං ඔය ොයකතුම්පි න විසහි. අථස්ස
මරපාපායං චින්යතන්යතො අත්තයනො කුම්භකාරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා 
තස්ස ‘‘කදා ආවාපං ආලිම්යපස්සසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ස්යව’’ති වුත්යත
‘‘යතනහි ඉදංසහස්සංගණ්හිත්වාමයමකංකම්මංකයරොහී’’තිආහ.‘‘කිං

සාමී’’ති? ‘‘එයකොයම අවජාතපුත්යතොඅත්ථි, තංතවසන්තිකංයපසිස්සාමි, 
අථ නං ගබ්භං පයවයසත්වා තිණ්හාය වාසියා ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං ඡින්දිත්වා
චාටියං පක්ඛිපිත්වා ආවායප පයවයසයයාසීති. ඉදං යත සහස්සං

සච්චකාරසදිසං, උත්තරිංපනයතකත්තබ්බයුත්තකං පච්ඡාකරිස්සාමී’’ති.
කුම්භකායරො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

යසට්ඨිපුනදිවයසයඝොසිතංපක්යකොසිත්වා‘‘හියයයොමයාකුම්භකායරො 

එකං කම්මං ආණත්යතො, එහි, ත්වං තාත, තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා එවං
වයදහි ‘හියයයො කිර යම පිතරා ආණත්තං කම්මං නිප්ඵායදහී’’’ති පහිණි.

යසො ‘‘සාධූ’’තිඅගමාසි.තංතත්ථගච්ඡන්තංඉතයරොයසට්ඨියනොපුත්යතො
දාරයකහි සද්ධිං ගුළකකීළං කීළන්යතො දිස්වා පක්යකොසිත්වා ‘‘කුහිං
ගච්ඡසී’’තිපුච්ඡිත්වාපිතු සාසනංගයහත්වා ‘‘කුම්භකාරස්සසන්තික’’න්ති

වුත්යත‘‘අහංතත්ථගමිස්සාමි, ඉයමමංදාරකාබහු ක්ඛංජිනිංසු, තංයම

පටිජිනිත්වායදහී’’තිආහ.‘‘අහංපිතු භායාමී’’ති.‘‘මාභායි, භාතික, අහංතං

සාසනං හරිස්සාමී’’ති. ‘‘බහූහි ජියතො යාවාහං ආගච්ඡාමි, තාව යම ක්ඛං

පටිජිනාහී’’ති. යඝොසියතො කිර ගුළකකීළායං යඡයකො, යතන නං එවං 
නිබන්ධි.යසොපිතං ‘‘යතනහිගන්ත්වාකුම්භකාරංවයදහි ‘පිතරාකිරයම

හිය්යයො එකං කම්මං ආණත්තං, තං නිප්ඵායදහී’’’ති උයයයොයජසි. යසො
තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා තථා අවච. අථ නං කුම්භකායරො යසට්ඨිනා
වුත්තනියායමන මායරත්වා ආවායප ඛිපි. යඝොසියතොපි දිවසභාගං කීළිත්වා

සායන්හසමයයව යගහං ගන්ත්වා ‘‘කිං, තාත, න ගයතොසී’’ති වුත්යත 
අත්තයනොඅගතකාරණඤ්චකනිට්ඨස්සගතකාරණඤ්චආයරොයචසි.යසට්ඨි
‘‘ධීධී’’තිමහාවිරවං විරවිත්වාසක සරීයරපක්කුථිතය ොහියතොවියහුත්වා

‘‘අම්යභොකුම්භකාර, මානාසයි, මා නාසයී’’තිබාහාපග්ගය්හකන්දන්යතො

තස්සසන්තිකංඅගමාසි.කුම්භකායරොතංතථා ආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘සාමි, 

මාසද්දංකරි, කම්මංනිප්ඵන්න’’න්තිආහ.යසො පබ්බයතනවියමහන්යතන
යසොයකනඅවත්ථයටොහුත්වාඅනප්පකංයදොමනස්සංපටිසංයවයදසි. 
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එවං සන්යතපි පන යසට්ඨි තං උජුකං ඔය ොයකතුං න සක්යකොති.

‘‘කින්තිනං මායරයය’’න්ති චින්යතන්යතො ‘‘මමගාමසයතආයුත්තකස්ස

සන්තිකං යපයසත්වා මාරායපස්සාමී’’ති උපායං දිස්වා ‘‘අයං යම

අවජාතපුත්යතො, ඉමං මායරත්වා වච්චකූයප ඛිපතු, එවඤ්ච කයත අහං
මාතු ස්ස කත්තබ්බයුත්තකංජානිස්සාමී’’තිතස්සපණ්ණංලිඛිත්වා‘‘තාත

යඝොසිත, අම්හාකං ගාමසයත ආයුත්තයකො අත්ථි, ඉමං පණ්ණං හරිත්වා
තස්ස යදහී’’ති වත්වා පණ්ණං තස්ස දුස්සන්යත බන්ධි. යසො පන
අක්ඛරසමයං න ජානාති. දහරකා යතො පට්ඨාය හි තං මාරායපන්යතොව

යසට්ඨි මායරතුං නාසක්ඛි, කිං අක්ඛරසමයං සික්ඛායපස්සති. යසො 
අත්තයනො මරණපණ්ණයමව දුස්සන්යත බන්ධිත්වා නික්ඛමන්යතොආහ –

‘‘පායථයයං යම, තාත, නත්ථී’’ති. ‘‘පායථයයයන කම්මං නත්ථි, 

අන්තරාමග්යගඅසුකගායමනාමමම සහායයකොයසට්ඨිඅත්ථි, තස්සඝයර
පාතරාසං කත්වා පුරයතො ගච්ඡා’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති පිතරං වන්දිත්වා
නික්ඛන්යතො තං ගාමං පත්වා යසට්ඨිඝරං පුච්ඡිත්වා ගන්ත්වා යසට්ඨිජායං
පස්සි. ‘‘කුයතො ආගයතොසී’’ති ච වුත්යත ‘‘අන්යතොනගරයතො’’ති ආහ.

‘‘කස්ස පුත්යතොසී’’ති? ‘‘තුම්හාකං සහායයසට්ඨියනො, අම්මා’’ති. ‘‘ත්වංසි

යඝොසියතො නාමා’’ති? ‘‘ආම, අම්මා’’ති. තස්සා සහ දස්සයනයනව තස්මිං
පුත්තසියනයහො උප්පජ්ජි. යසට්ඨියනො පයනකා ධීතා අත්ථි

පන්නරසයසොළසවස්සුද්යදසිකා අභිරූපා පාසාදිකා, තං රක්ඛිතුං එකයමව
යපසනකාරිකං දාසිං දත්වා සත්තභූමිකස්ස පාසාදස්ස උපරිමතය 
සිරිගබ්යභ වසායපන්ති. යසට්ඨිධීතා තස්මිං ඛයණ තං දාසිං අන්තරාපණං
යපයසසි. අථ නං යසට්ඨිජායා දිස්වා ‘‘කුහිං ගච්ඡසී’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘අයයධීතාය යපසයනනා’’ති වුත්යත ‘‘ඉයතො තාව එහි, තිට්ඨතු යපසනං, 
පුත්තස්සයම පීඨකංඅත්ථරිත්වාඋදකංආහරිත්වාපායදයධොවිත්වායත ං

මක්ඛිත්වා සයනං අත්ථරිත්වා යදහි, පච්ඡා යපසනංකරිස්සසී’’තිආහ. සා
තථාඅකාසි. 

අථනංචියරනාගතංයසට්ඨිධීතාසන්තජ්යජසි.අථනංසාආහ – ‘‘මා 

යමකුජ්ඣි, යසට්ඨිපුත්යතොයඝොසියතොආගයතො, තස්සඉදඤ්චිදඤ්චකත්වා
තත්ථ ගන්ත්වා ආගතාම්හී’’ති. යසට්ඨිධීතාය ‘‘යසට්ඨිපුත්යතො
යඝොසියතො’’ති නාමං සුත්වාව පුබ්බසන්නිවාසවයසන යපමං ඡවිආදීනි

ඡින්දිත්වාඅට්ඨිමිඤ්ජංආහච්චඨිතං.අථනං පුච්ඡි ‘‘කුහිංයසොඅම්මා’’ති? 

‘‘සයයන නිපන්යනො නිද්දායතී’’ති. ‘‘අත්ථි පනස්ස හත්යථ කිඤ්චී’’ති? 

‘‘දුස්සන්යතපණ්ණංඅත්ථී’’ති.සා ‘‘කිංපණ්ණංනුයඛොඑත’’න්තිතස්මිං 
නිද්දායන්යතමාතාපිතූනංඅඤ්ඤවිහිතතායඅපස්සන්තානංඔතරිත්වාතස්ස
සන්තිකං ගන්ත්වා තං පණ්ණං යමොයචත්වා ආදාය අත්තයනො ගබ්භං
පවිසිත්වා ද්වාරං පිධාය වාතපානං විවරිත්වා අක්ඛරසමයයකුස තාය තං
පණ්ණංවායචත්වා‘‘අයහොවතබාය ොඅත්තයනො මරණපණ්ණංදුස්සන්යත

බන්ධිත්වාවිචරති, සයචමයානදිට්ඨංඅස්ස, නත්ථිතස්ස ජීවිත’’න්ති.තං
පණ්ණංඵාය ත්වානායසත්වා යසට්ඨිස්සවචයනනඅපරං පණ්ණංලිඛි– 
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‘‘අයං මම පුත්යතො යඝොසියතො නාම, ගාමසතයතො පණ්ණාකාරං
ආහරායපත්වා ඉමස්ස ජනපදයසට්ඨියනො ධීතරා සද්ධිං මඞ්ග ං කත්වා
අත්තයනො වසනගාමස්ස මජ්යඣ ද්විභූමිකං යගහං කායරත්වා

පාකාරපරික්යඛයපනයචවපුරිසගුත්තීහිචසුසංවිහිතාරක්ඛංකයරොතු, මය්හං 
ඉදඤ්චිදඤ්ච මයා කතන්ති සාසනං යපයසතු. එවං කයත අහං මාතු ස්ස
කත්තබ්බයුත්තකං ජානිස්සාමී’’ති ලිඛිත්වා ච පණ්ණං සඞ්ඝරිත්වා
දුස්සන්යතයයවස්සබන්ධි. 

යසො දිවසභාගං නිද්දායිත්වා උට්ඨාය භුඤ්ජිත්වා පක්කාමි, පුනදිවයස
පායතොව තං ගාමං ගන්ත්වාආයුත්තකං ගාමකිච්චංකයරොන්තයමව පස්සි.
යසො තං දිස්වා ‘‘කිං තාතා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘පිතරා යම තුම්හාකං පණ්ණං

යපසිත’’න්ති වුත්යතපණ්ණංගයහත්වාවායචත්වාතුට්ඨමානයසො‘‘පස්සථ, 

යභො, මම සාමියනො මයි සියනහං කත්වා යජට්ඨපුත්තස්ස මඞ්ග ං
කයරොතූ’’තිමමසන්තිකංපහිණි.‘‘සීඝංදාරුආදීනි ආහරථා’’තිගහපතියක
ආණායපත්වාගාමමජ්යඣවුත්තප්පකාරංයගහංකාරායපත්වාගාමසතයතො 
පණ්ණාකාරංආහරායපත්වා ජනපදයසට්ඨියනො ධීතරංආයනත්වා මඞ්ග ං
කත්වායසට්ඨිස්ස සාසනංපහිණි‘‘ඉදඤ්චිදඤ්චමයාකත’’න්ති. 

තං සුත්වායසට්ඨියනො‘‘යංකායරමි, තංන යහොති.යංනකායරමි, තං
යහොතී’’ති මහන්තං යදොමනස්සං උප්පජ්ජි. පුත්තයසොයකන සද්ධිං යසො
යසොයකො එකයතො හුත්වා කුච්ඡිදාහං උප්පායදත්වා අතිසාරං ජයනසි.

යසට්ඨිධීතාපි ‘‘සයච යකොචි යසට්ඨියනො සන්තිකා ආගච්ඡති, මම
අකයථත්වායසට්ඨිපුත්තස්සපඨමතරංමා කයථථා’’තිආණායපසි.යසට්ඨිපි
යඛො ‘‘න දානි දුට්ඨපුත්තං මම සාපයතයයස්ස සාමිකං කරිස්සාමී’’ති

චින්යතත්වාඑකංආයුත්තකංආහ– ‘‘මාතු , පුත්තංයම දට්ඨුකායමොම්හි, 
එකංපාදමූලිකංයපයසත්වා එකංපණ්ණං ලිඛිත්වායපයසත්වාමමපුත්තං
පක්යකොසායපහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති පණ්ණං දත්වා එකං පුරිසං යපයසසි.
යසට්ඨිධීතා යසට්ඨිස්ස බ වගි ානකාය  යඝොසිතකුමාරං ආදාය අගමාසි. 
යසට්ඨි කා මකාසි. රාජා පිතරි කා ඞ්කයත පිතරා භුත්තයභොගං දත්වා
සබ්බසයතන යසට්ඨිට්ඨානං අදාසි. යඝොසිතයසට්ඨි නාම හුත්වා
මහාසම්පත්තියං ඨියතො යසට්ඨිධීතාය කාළියා වචයනන ආදියතො පට්ඨාය
සත්තසුඨායනසුඅත්තයනො මරණමුත්තභාවංඤත්වායදවසිකංසතසහස්සං
විස්සජ්යජත්වාදානංපට්ඨයපසීති. එවමස්සසත්තසුඨායනසුඅයරොගභායවො

පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධි. තත්ථ ගහන්ති යගහං වුච්චති, ගයහ පති ගහපති. 
මහාසා කුය  අධිපතිස්යසතං නාමං. යකසුචි යපොත්ථයකසු
යඝොසිතානන්තරංයමණ්ඩයකොලිඛියතො. 

පඤ්චන්නං මහාපුඤ්ඤානං පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධීති එත්ථ පුඤ්ඤද්ධි
පඤ්චන්නං මහාපුඤ්ඤානං දට්ඨබ්බාති අත්යථො. පඤ්ච මහාපුඤ්ඤා නාම

යමණ්ඩකයසට්ඨි, තස්ස භරියා චන්දපදුමා, පුත්යතො ධනඤ්චයයසට්ඨි, 
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සුණිසා සුමනයදවී, යදොයසො පුණ්යණො නාමාති ඉයම පඤ්ච ජනා 
පච්යචකසම්බුද්යධ කතාධිකාරා. යතසු යමණ්ඩකයසට්ඨි අඩ්ඪයතරසානි
යකොට්ඨසතානි යසොධායපත්වා සීසං න්හායතො ද්වායර නිසීදිත්වා උද්ධං

උල්ය ොයකති, ආකාසයතො රත්තසාලිධාරා ඔපතිත්වා සබ්බයකොට්යඨ
පූයරති. තස්ස භරියා තණ්ඩු ං එකනාළිමත්තං ගයහත්වා භත්තං
පචායපත්වා එකස්මිං සූපබයඤ්ජනයක සූපං කායරත්වා 
සබ්බා ඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා ද්වාරයකොට්ඨයක පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදිත්වා
‘‘සබ්යබ භත්යතන අත්ථිකා ආගච්ඡන්තූ’’ති යඝොසායපත්වා
පක්යකොසායපත්වාසුවණ්ණකටච්ඡුං ආදායආගතාගතානංඋපනීතභාජනානි

පූයරත්වා යදති, සක දිවසම්පි යදන්තියා කටච්ඡුනා සකිං
ගහිතට්ඨානමත්තයමව පඤ්ඤායති. තස්ස පුත්යතො සීසං න්හායතො
සහස්සත්ථවිකං ආදාය ‘‘කහාපයණහි අත්ථිකා ආගච්ඡන්තූ’’ති
යඝොසායපත්වා ආගතාගතානං ගහිතභාජනානි පූයරත්වා යදති. ථවිකාය
කහාපණසහස්සයමව යහොති. තස්ස සුණිසා සබ්බා ඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා
චතුයදොණිකං වීහිපිටකංආදායආසයනනිසින්නා ‘‘බීජභත්යතන අත්ථිකා
ආගච්ඡන්තූ’’ති යඝොසායපත්වා ආගතාගතානං ගහිතභාජනානි පූයරත්වා

යදති, පිටකං යථාපූරිතයමව යහොති. තස්ස දායසො
සබ්බා ඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො සුවණ්ණයුයග සුවණ්ණයයොත්යතහි යගොයණ
යයොයජත්වා සුවණ්ණපයතොදයට්ඨිං ආදාය යගොණානං 
ගන්ධපඤ්චඞ්ගුලිකානි දත්වා විසායණසු සුවණ්ණයකොසයක පටිමුඤ්චිත්වා

යඛත්තං ගන්ත්වාපායජති, ඉයතොතිස්යසො, ඉයතොතිස්යසො, මජ්යඣඑකාති 
සත්ත සීතායයො භිජ්ජිත්වා ගච්ඡන්ති. ජම්බුදීපවාසියනො 
භත්තබීජහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීසු යථාරුචිතං යසට්ඨියගහයතොයයව ගණ්හිංසු.
අනුක්කයමන පන භද්දියනගරං අනුප්පත්යත භගවති භගවයතො
ධම්මයදසනාය පඤ්ච මහාපුඤ්ඤා ච ධනඤ්චයයසට්ඨිස්ස ධීතා විසාඛා ච
යසොතාපත්තිඵ ං පාපුණිංසු. අයං පන යනසං පඤ්චන්නං මහාපුඤ්ඤානං
පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධි. සඞ්යඛයපන පන පරිපාකගයත පුඤ්ඤසම්භායර 

ඉජ්ඣනකවියසයසොපුඤ්ඤවයතොඉද්ධි. 

විජ්ජාමයිද්ධිනිද්යදයස ඉජ්ඣනාකාරං ගන්ධාරිවිජ්ජං වා උපචාරසිද්ධං

පත්ථිතසිද්ධං අඤ්ඤං වා විජ්ජං ධායරන්තීති විජ්ජාධරා. විජ්ජං

පරිජප්යපත්වාති යයථොපචාරං විජ්ජං මුයඛන පරිවත්යතත්වා. යසසං
වුත්තත්ථයමවාති. 

සම්මාපයයොගිද්ධිනිද්යදයස ඉජ්ඣනාකාරමත්තං පුච්ඡිත්වා අඤ්ඤස්ස
වියසසස්ස අභාවයතො ‘‘කතමා’’ති අපුච්ඡිත්වා පකාරමත්තයමව

පුච්ඡන්යතන ‘‘කථ’’න්තිපුච්ඡාකතා, තයථව ‘‘එව’’න්තිනිගමනංකතං.
එත්ථ ච පටිපත්තිසඞ්ඛාතස්යසව සම්මාපයයොගස්ස දීපනවයසන
පුරිමපාළිසදිසාවපාළිආගතා. අට්ඨකථායංපනසකටබූහාදිකරණවයසන
යංකිඤ්චිසංවිදහනංයංකිඤ්චිසිප්පකම්මං යංකිඤ්චියවජ්ජකම්මංතිණ්ණං
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යවදානං උග්ගහණං තිණ්ණං පිටකානං උග්ගහණං, අන්තමයසො

කසනවපනාදීනි උපාදාය තං තං කම්මං කත්වා නිබ්බත්තවියසයසො තත්ථ

තත්ථසම්මාපයෙොගපච්චොඉජ්ඣනට්යඨනඉද්ධීතිආගතාති. 

ඉද්ධිකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අභිසමයකථා 
අභිසමයකථාවණ්ණනා 

19. 
ඉදානි ඉද්ධිකථානන්තරං පරමිද්ධිභූතං අභිසමයං දස්යසන්යතන

කථිතාය අභිසමයකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ අභිසමයෙොති

සච්චානංඅභිමුයඛනසමාගයමො, පටියවයධොතිඅත්යථො. යකන අභිසයමතීති

කිං වුත්තං යහොති? ‘‘එවං මහත්ථියයො යඛො, භික්ඛයව, 

ධම්මාභිසමයයො’’තිආදීසු(සං.නි.2.74) සුත්තපයදසුයයොයසොඅභිසමයයොති

වුත්යතො, තස්මිං අභිසමයය වත්තමායන අභිසයමතා පුග්ගය ො යකන

ධම්යමන සච්චානි අභිසයමති, අභිමුයඛො හුත්වා සමාගච්ඡති, පටිවිජ්ඣතීති

වුත්තං යහොතීති.අයංතාවයචොදකස්සපුච්ඡා. චිත්යතනඅභිසයමතීති චිත්තං

විනාඅභිසමයාභාවයතොතථාවිස්සජ්ජනං. හඤ්චීතිආදි පුනයචොදනා. හඤ්චි 

යදීතිඅත්යථො.‘‘චිත්යතනා’’ති වුත්තත්තා යතනහිඅඤ්ඤාණීඅභිසයමතීති

ආහ. න අඤ්ඤාණී අභිසයමතීති චිත්තමත්යතයනව අභිසමයාභාවයතො

පටික්යඛයපො. ඤායණන අභිසයමතීති පටිඤ්ඤා. පුන හඤ්චීතිආදි

‘‘ඤායණනා’’ති වුත්තත්තා අඤ්ඤාණී අචිත්තයකොති යචොදනා. න

අචිත්තයකො අභිසයමතීති අචිත්තකස්ස අභිසමයාභාවයතො පටික්යඛයපො. 

චිත්යතන චාතිආදි පටිඤ්ඤා. පුන හඤ්චීතිආදි 

සබ්බචිත්තඤාණසාධාරණවයසන යචොදනා. යසසයචොදනාවිස්සජ්ජයනසුපි
එයසවනයයො. 

පරයතො පන කම්මස්සකතචිත්යතන ච ඤායණන චාති කම්මස්සකා
සත්තාති එවං කම්මස්සකතාය පවත්තචිත්යතන ච ඤායණන ච. 

සච්චානුයලොමිකචිත්යතනච ඤායණනචාතිසච්චපටියවධස්සඅනුකූ ත්තා
සච්චානුය ොමිකසඞ්ඛායතන විපස්සනාසම්පයුත්තචිත්යතන ච

විපස්සනාඤායණන ච. කථන්ති යථා අභිසමයයො යහොති, තථා

කයථතුකමයතා පුච්ඡා. උප්පාදාධිපයතෙයන්ති යස්මා චිත්තස්ස උප්පායද
අසති යචතසිකානං උප්පායදො නත්ථි.ආරම්මණග්ගහණඤ්හි චිත්තං යතන
සහඋප්පජ්ජමානා යචතසිකාකථංආරම්මයණඅග්ගහියතඋප්පජ්ජිස්සන්ති.

අභිධම්යමපි චිත්තුප්පායදයනව යචතසිකා විභත්තා, තස්මා මග්ගඤාණස්ස

උප්පායදඅධිපතිභූතං චිත්තන්ති අත්යථො. ඤාණස්සාතිමග්ගඤාණස්ස. යහතු

පච්චයෙො චාති ජනයකො ච උපත්ථම්භයකො ච. තංසම්පයුත්තන්ති යතන

ඤායණන සම්පයුත්තං. නියරොධයගොචරන්ති නිබ්බානාරම්මණං. 
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දස්සනාධිපයතෙයන්ති යසසානං දස්සනකිච්චාභාවා නිබ්බානදස්සයන 

අධිපතිභූතං. චිත්තස්සාති මග්ගසම්පයුත්තචිත්තස්ස. තංසම්පයුත්තන්ති
යතනචිත්යතනසම්පයුත්තං. 

20. 

යස්මා එතම්පි පරියායං, න යකව ං චිත්තඤායණහියයව අභිසමයයො, 
අථ යඛො සබ්යබපි මග්ගසම්පයුත්තචිත්තයචතසිකා ධම්මා

සච්චාභිසමයකිච්චසාධනවයසන අභිසමයයො නාම යහොන්ති, තස්මා තම්පි

පරියායං දස්යසතුකායමො කිංනුඑත්තයකොයෙවඅභිසමයෙොතිපුච්ඡිත්වා න 

හීති තං වචනං පටික්ඛිපිත්වා යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණතිආදිමාහ. 

දස්සනාභිසමයෙොති දස්සනභූයතො අභිසමයයො. එස නයයො යසයසසුපි. 

සච්චාති සච්චඤාණානි. මග්ගඤාණයමව නිබ්බානානුපස්සනට්යඨන 

විපස්සනා. වියමොක්යඛොති මග්ගවියමොක්යඛො. විජ්ජාති මග්ගඤාණයමව. 

විමුත්තීති සමුච්යඡදවිමුත්ති. නිබ්බානං අභිසමීයතීති අභිසමයෙො, යසසා 

අභිසයමන්තිඑයතහීති අභිසමො. 

21. 

පුන මග්ගඵ වයසන අභිසමයං භින්දිත්වා දස්යසතුං කිං නූතිආදිමාහ.

ඵ ක්ඛයණපයනත්ථයස්මාසමුච්යඡදනට්යඨනඛයය ඤාණංන බ්භති, 

තස්මා පටිප්පස්සද්ධට්යඨන අනුප්පායද ඤාණන්ති වුත්තං. යසසං පන
යථානුරූපංයවදිතබ්බන්ති.ඉදානියස්මා කිය සප්පහායනසතිඅභිසමයයො

යහොති, අභිසමයය ච සති කිය සප්පහානං යහොති, තස්මා 

යචොදනාපුබ්බඞ්ගමං කිය සප්පහානං දස්යසතුකායමො ය්වාෙන්තිආදිමාහ.

තත්ථ ය්වාෙන්ති යයො අයං මග්ගට්යඨො අරියපුග්ගය ො. එවමාදිකානි

පයනත්ථ චත්තාරි වචනානි යචොදකස්ස පුච්ඡා. පුන අතීයත කියලයස

පජහතීතිඉදං යචොදනායඔකාසදානත්ථංවිස්සජ්ජනං. ඛීණන්තිභඞ්ගවයසන 

ඛීණං. නිරුද්ධන්ති සන්තානවයසන පුනප්පුනං අනුප්පත්තියා නිරුද්ධං. 

විගතන්ති වත්තමානක්ඛණයතො අපගතං. විගයමතීති අපගමයති. 

අත්ථඞ්ගතන්තිඅභාවං ගතං. අත්ථඞ්ගයමතීතිඅභාවංගමයති.තත්ථයදොසං

දස්යසත්වා න අතීයතකියලයස පජහතීති පටික්ඛිත්තං. අනාගතයචොදනාය 

අජාතන්ති ජාතිං අප්පත්තං. අනිබ්බත්තන්ති සභාවං අප්පත්තං. 

අනුප්පන්නන්ති උප්පාදයතො පභුති උද්ධං න පටිපන්නං. අපාතුභූතන්ති
පච්චුප්පන්නභායවන චිත්තස්ස අපාතුභූතං. අතීතානාගයත පජහයතො
පහාතබ්බානං නත්ථිතාය අඵය ො වායායමො ආපජ්ජතීති තදුභයම්පි 

පටික්ඛිත්තං. රත්යතො රාගං පජහතීති වත්තමායනන රායගන රත්යතො

තයමව රාගං පජහති. වත්තමානකිය යසසුපි එයසව නයයො. ථාමගයතොති

ථිරසභාවං ගයතො. කණ්හසුක්කාති අකුස ා ච කුස ා ච ධම්මා යුගනද්ධා

සමයමව වත්තන්තීති ආපජ්ජතීති අත්යථො. සංකියලසිකාති එවං

සංකිය සානං සම්පයුත්තභායව සති සංකිය යස නියුත්තා මග්ගභාවනා
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යහොතීති ආපජ්ජතීති අත්යථො. එවං පච්චුප්පන්යන පජහයතො වායායමන

සද්ධිං පහාතබ්බානං අත්ථිතාය සංකිය සිකා ච මග්ගභාවනා යහොති, 
වායායමො ච අඵය ො යහොති. න හි පච්චුප්පන්නානං කිය සානං
චිත්තවිප්පයුත්තතානාම අත්ථීති. 

න හීති චතුධා වුත්තස්ස වචනස්ස පටික්යඛයපො. අත්ථීති පටිජානනං. 

ෙථාකථං විොතිඅත්ථිභාවස්සඋදාහරණදස්සනත්ථංපුච්ඡා.යථාඅත්ථි, තං

යකන පකායරන විය අත්ථි, කිං විය අත්ථීති අත්යථො. යසෙයථාපීති යථා 

නාම. තරුණරුක්යඛොති ඵ දායකභාවදීපනත්ථං තරුණග්ගහණං. 

අජාතඵයලොති ඵ දායකත්යතපි සති ඵ ග්ගහණයතො පුයරකා ග්ගහණං. 

තයමනන්ති තං රුක්ඛං. එනන්ති නිපාතමත්තං, තං එතන්ති වා අත්යථො. 

මූලං ඡින්යදෙයාති මූ යතො ඡින්යදයය. අජාතඵලාති අජාතානි ඵ ානි. 

එවයමවන්ති එවං එවං. උප්පායදො පවත්තං නිමිත්තං ආයූහනාති චතූහිපි
පච්චුප්පන්නඛන්ධසන්තානයමවවුත්තං.යස්මිඤ්හි ඛන්ධසන්තායනයංයං

මග්ගඤාණං උප්පජ්ජති, යතන යතන මග්ගඤායණන පහාතබ්බානං 

කිය සානං තං ඛන්ධසන්තානං අබීජං යහොති, තස්ස අබීජභූතත්තා

තප්පච්චයා යත යත කිය සා අනුප්පන්නා එව න උප්පජ්ජන්ති. ආදීනවං

දිස්වාති අනිච්චාදියතො ආදීනවං දිස්වා. අනුප්පායදොතිආදීහි චතූහි 

නිබ්බානයමව වුත්තං. චිත්තං පක්ඛන්දතීති මග්ගසම්පයුත්තං චිත්තං

පක්ඛන්දති. යහතුනියරොධා දුක්ඛනියරොයධොති කිය සානං බීජභූතස්ස
සන්තානස්ස අනුප්පාදනියරොධා අනාගතක්ඛන්ධභූතස්ස දුක්ඛස්ස
යහතුභූතානං කිය සානං අනුප්පාදනියරොයධො යහොති. එවං දුක්ඛස්ස
යහතුභූතකිය සානං අනුප්පාදනියරොධාදුක්ඛස්සඅනුප්පාදනියරොයධොයහොති.

එවං කිය සප්පහානයුත්තිසබ්භාවයතො එව අත්ථි මග්ගභාවනාතිආදිමාහ.

අට්ඨකථායං(විසුද්ධි.2.832) පන‘‘එයතනකිංදීපිතං යහොති? භූමි ද්ධානං

කිය සානංපහානංදීපිතංයහොති.භූමි ද්ධාපනකිංඅතීතාඅනාගතා, උදාහු

පච්චුප්පන්නාති? භූමි ද්ධුප්පන්නායයව නාමා’’ති වත්වා 
කථිතකිය සප්පහානස්ස විත්ථාරකථා සුතමයඤාණකථාය

මග්ගසච්චනිද්යදසවණ්ණනායං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බා, ඉධ පන
මග්ගඤායණනපහාතබ්බාකිය සායයවඅධිප්යපතාති. 

අභිසමයකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. වියවකකථා 
වියවකකථාවණ්ණනා 

22. ඉදානි පහානාවසානාය අභිසමයකථාය අනන්තරං පහානාකාරං 
දස්යසන්යතන කථිතාය සුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය වියවකකථාය

අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ සුත්තන්යත තාව යෙ යකචීති

අනවයසසපරියාදානං. බලකරණීොතිඌරුබය නබාහුබය නකත්තබ්බා. 
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කම්මන්තාති ධාවන ඞ්ඝනකසනවපනාදීනි කම්මානි. කරීෙන්තීති

බ වන්යතහිකරීයන්ති. සීලං නිස්සාොතිචතුපාරිසුද්ධිසී ංනිස්සයංකත්වා. 

භායවතීති භින්නසී ස්ස භාවනාභාවයතො ඉධ පන ය ොකියය ොකුත්තරා 

මග්ගභාවනා අධිප්යපතාති. වියවකනිස්සිතන්ති තදඞ්ගවියවකං 

සමුච්යඡදවියවකං නිස්සරණවියවකං නිස්සිතං. වියවයකොති විවිත්තතා.
අයඤ්හි අරියමග්ගභාවනානුයුත්යතො යයොගී විපස්සනාක්ඛයණ කිච්චයතො 

තදඞ්ගවියවකනිස්සිතං, අජ්ඣාසයයතො නිස්සරණවියවකනිස්සිතං, 

මග්ගක්ඛයණ කිච්චයතො සමුච්යඡදවියවකනිස්සිතං, ආරම්මණයතො

නිස්සරණවියවකනිස්සිතං භායවති. එස නයයො විරාගනිස්සිතාදීසු.

වියවයකොයයව හි විරජ්ජනට්යඨන විරායගො, නියරොධට්යඨන නියරොයධො, 

යවොසජ්ජනට්යඨනයවොසග්යගො.අථවාකිය යසහිවිවිත්තත්තා වියවයකො, 

කිය යසහි විරත්තත්තා විරායගො, කිය සානං නිරුද්ධත්තා නියරොයධො, 

කිය සානඤ්ච පරිච්චත්තත්තා විස්සට්ඨත්තා, නිබ්බායනචත්තස්ස ච
විස්සට්ඨත්තායවොසග්යගො. යවොසග්යගොපනදුවියධොපරිච්චාගයවොසග්යගොච

පක්ඛන්දනයවොසග්යගොච.තත්ථ පරිච්චාගයවොසග්යගොතිවිපස්සනාක්ඛයණ

තදඞ්ගවයසන, මග්ගක්ඛයණ සමුච්යඡදවයසන කිය සප්පහානං. 

පක්ඛන්දනයවොසග්යගොති විපස්සනාක්ඛයණ තන්නින්නභායවන, 
මග්ගක්ඛයණ ආරම්මණකරයණන නිබ්බානපක්ඛන්දනං. තදුභයම්පි
ඉමස්මිං ය ොකියය ොකුත්තරමිස්සයකඅත්ථවණ්ණනානයය වට්ටති.තථාහි
අයංසම්මාදිට්ඨිආදීසුඑයකයකොධම්යමොයථාවුත්යතනපකායරනකිය යස

ච පරිච්චජති, නිබ්බානඤ්ච පක්ඛන්දති. යවොසග්ගපරිණාමින්ති ඉමිනා පන

සකය න වචයනන යවොසග්ගත්ථං පරිණාමිතං පරිණතං, පරිපච්චිතං
පරිපක්කඤ්චාති වුත්තං යහොති. අයම්පි අරියමග්ගභාවනානුයුත්යතො භික්ඛු
යථාසම්මාදිට්ඨිආදීසු එයකයකොධම්යමොකිය සපරිච්චාගයවොසග්ගත්ථඤ්ච 

නිබ්බානපක්ඛන්දනයවොසග්ගත්ථඤ්චපරිපච්චති, යථාචපරිපක්යකො යහොති, 
තථානංභායවති. 

23. බීජගාමභූතගාමාති එත්ථ මූ බීජං ඛන්ධබීජං අග්ගබීජං ඵළුබීජං

බීජබීජන්ති (පාචි. 91) පඤ්චවිධං බීජං, බීජගායමො නාම බීජසමූයහොති 
අත්යථො. තයදව පන සම්පන්නනී ඞ්කුරපාතුභාවයතො පට්ඨාය භූතගායමො

නාම, භූතානං ජාතානං නිබ්බත්තමූ නී ඞ්කුරානං සමූයහොති අත්යථො.
යදවතාපරිග්ගයහ සති නී ඞ්කුරකා යතො පභුති යහොතීති යතසං

යදවතාසඞ්ඛාතානං භූතානං ගායමොතිපි භූතගායමොති වදන්ති. වුද්ධින්ති

අඞ්කුරාදිවයසන. විරුළ්හින්තිඛන්ධාදිවයසන. යවපුල්ලන්තිපුප්ඵාදිවයසන.

ධම්යමසු පන වුද්ධින්ති අපුබ්බධම්මප්පවත්තිවයසන. විරුළින්ති

සකිච්චකරණසාධනවයසන. යවපුල්ලන්ති කිච්චනිප්ඵත්තිවයසන
විපු භාවන්ති අත්යථො. විපු ත්තන්තිපි පායඨො. අථ වා එතානිතීණිපදානි
සී සමාධිපඤ්ඤාහිපියයොයජන්ති. 
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මග්ගඞ්ගනිද්යදසවණ්ණනා 

24. සුත්තන්තනිද්යදයස සම්මාදිට්ඨිොති සාමිවචනං. 
ඣානවිපස්සනාමග්ගඵ නිබ්බායනසු ය ොකියවිරතිසම්පයුත්තචිත්යත ච
යථායයොගංසම්පයයොගයතො චආරම්මණයතොචවත්තමානායසම්මාදිට්ඨියා

සාමඤ්ඤ ක්ඛණයතො එකීභූතාය සම්මාදිට්ඨියා. වික්ඛම්භනවියවයකොති

වික්ඛම්භනවයසන දූරීකරණවයසනවියවයකො. යකසං? නීවරණානං.තස්ස 

පඨමංඣානං භාවෙයතොතිආදිවික්ඛම්භනවයසනපඨමජ්ඣානයමවවුත්තං.
තස්මිං වුත්යත යසසජ්ඣානානිපි වුත්තායනව යහොන්ති. ඣායනසුපි
සම්මාදිට්ඨියා විජ්ජමානත්තා සම්මාදිට්ඨියා වියවයකො නාම යහොති. 

තදඞ්ගවියවයකොති යතන යතන විපස්සනාඤාණඞ්යගන වියවයකො. 

දිට්ඨිගතානන්ති දිට්ඨිවියවකස්සදුක්කරත්තාපධානත්තාචදිට්ඨිවියවයකොව
වුත්යතො. තස්මිං වුත්යත නිච්චසඤ්ඤාදිවියවයකොපි වුත්යතොව යහොති. 

නිබ්යබධභාගිෙං සමාධින්ති විපස්සනාසම්පයුත්තසමාධිං. 

සමුච්යඡදවියවයකොති කිය සානං සමුච්යඡයදන වියවයකො. යලොකුත්තරං

ඛෙගාමිමග්ගන්ති ඛයසඞ්ඛාතනිබ්බානගාමිය ොකුත්තරමග්ගං. 

පටිප්පස්සද්ධිවියවයකොති කිය සානං පටිප්පස්සද්ධියා වියවයකො. 

නිස්සරණවියවයකොති සබ්බසඞ්ඛතනිස්සරණභූයතො සඞ්ඛාරවියවයකො. 

ඡන්දජායතො යහොතීති පුබ්බභායග ජාතධම්මඡන්යදො යහොති. 

සද්ධාධිමුත්යතොති පුබ්බභායගයයව සද්ධාය අධිමුත්යතො යහොති. 

චිත්තඤ්චස්ස ස්වාධිට්ඨිතන්ති පුබ්බභායගයයව චිත්තඤ්ච අස්ස යයොගිස්ස
සුඅධිට්ඨිතං සුට්ඨු පතිට්ඨිතං යහොති. ඉති ඡන්යදො සද්ධා චිත්තන්ති ඉයම 

තයයො ධම්මා පුබ්බභායග උප්පන්නවියවකානං උපනිස්සයත්තා නිස්සයා
නාම.යකචිපන‘‘චිත්තඤ්චස්සස්වාධිට්ඨිතන්තිසමාධිවුත්යතො’’ති වදන්ති. 

විරාගාදීසුපිඑයසවනයයො. 

නියරොධවායර පන නියරොධසද්දයතො අඤ්ඤං පරියායවචනං

දස්යසන්යතන අමතා ධාතූති වුත්තං, යසයසසු නියරොයධො නිබ්බානන්ති

උභයත්ථාපි නිබ්බානයමව. ද්වාදස නිස්සොති ඡන්දසද්ධාචිත්තානියයව
වියවකාදීසු චතූසු එයකකස්මිං තයයො තයයො කත්වා ද්වාදස නිස්සයා
යහොන්ති. 

25. සම්මාසඞ්කප්පවායාමසතිසමාධීනම්පි ඉමිනාව නයයන
අත්ථයයොජනා යවදිතබ්බා. සම්මාවාචාකම්මන්තා ජීවානං පන
ඣානක්ඛයණ විපස්සනාක්ඛයණ ච අභාවා ඣානවිපස්සනානං 
පුබ්බභාගපරභාගවයසනවත්තමානාවිරතියයොඣානවිපස්සනාසන්නිස්සිතා
කත්වා වුත්තාති යවදිතබ්බං. නීවරණානං දිට්ඨිගතානඤ්ච
වියවකවිරාගනියරොධපටිනිස්සග්ගා තථා පවත්තමානානං විරතීනං

වියවකාදයයො නාමාති යවදිතබ්බං. යථා අට්ඨකනිපායත ‘‘තයතො, ත්වං 

භික්ඛු, ඉමං සමාධිං සවිතක්කං සවිචාරම්පි භායවයයාසි, 

අවිතක්කවිචාරමත්තම්පි භායවයයාසි, අවිතක්කං අවිචාරම්පි භායවයයාසි, 
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සප්පීතිකම්පි භායවයයාසි, නිප්පීතිකම්පි භායවයයාසි, සාතසහගතම්පි

භායවයයාසි, උයපක්ඛාසහගතම්පි භායවයයාසී’’ති (අ. නි. 8.63) 
යමත්තාදයයො කායානුපස්සනාදයයො ච නියකජ්ඣත්තමූ සමාධිවයසන

චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානිකා විය වුත්තා, එවමිධාපි පුබ්බභාගපරභාගවයසන
විරතියයො වුත්තාති යවදිතබ්බං. බයඤ්ජනච්ඡායමත්තං ගයහත්වා නභගවා

අබ්භාචික්ඛිතබ්යබො. ගම්භීරඤ්හි බුද්ධවචනං, ආචරියය පයිරුපාසිත්වා 
අධිප්පායයතොගයහතබ්බං. 

26-27. යබොජ්ඣඞ්ගබ ඉන්ද්රියවායරසුපි ඉමිනාව නයයන අත්යථො
යවදිතබ්යබොති. 

වියවකකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චරියාකථා 
චරියාකථාවණ්ණනා 

28-29. ඉදානි වියවකකථානන්තරං පරමවියවකභූතස්ස 
නිස්සරණවියවකසඞ්ඛාතස්ස නිබ්බානස්ස සච්ඡිකරණීයස්ස 

සච්ඡිකිරියයොපායදස්සනත්ථං, තථා සච්ඡිකතනියරොධස්ස 
ය ොකහිතසුඛකිරියාකරණදස්සනත්ථඤ්ච ඉන්ද්රියකථාය නිද්දිට්ඨාපි
චරියාකථා පුන කථිතා. තස්සා අත්ථවණ්ණනා ඉන්ද්රියකථාය
කථිතායයවාති. 

චරියාකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. පාටිහාරියකථා 
පාටිහාරියකථාවණ්ණනා 

30. ඉදානි ය ොකත්ථචරියාපරියයොසානාය චරියාකථාය අනන්තරං 
ය ොකත්ථානුසාසනපරියයොසානං පාටිහාරියං දස්යසන්යතන කථිතාය
සුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය පාටිහාරියකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ

සුත්තන්යත තාව පාටිහාරිොනීති පච්චනීකපටිහරණවයසන පාටිහාරියානි. 

ඉද්ධිපාටිහාරිෙන්ති ඉජ්ඣනවයසන ඉද්ධි, පටිහරණවයසන පාටිහාරියං, 
ඉද්ධියයව පාටිහාරියං ඉද්ධිපාටිහාරියං. ඉතයරසු පන ආදිස්සනවයසන 

ආයදසනං, අනුසාසනවයසන අනුසාසනී. යසසං වුත්තනයයමව. 

ඉධාති ඉමස්මිං ය ොයක. එකච්යචොති එයකො යපොයසො.

ඉද්ධිපාටිහාරියනිද්යදයසොයහට්ඨා වුත්තත්යථොයයව. නිමිත්යතනආදිසතීති

ආගතනිමිත්යතනවා ගතනිමිත්යතනවාඨිතනිමිත්යතනවාකයථති. එවම්පි

යත මයනොති එවම්පි තව මයනො යසොමනස්සියතො වා යදොමනස්සියතො වා

කාමවිතක්කාදිසම්පයුත්යතො වා. අපි-සද්යදො සම්පිණ්ඩනත්යථො. ඉත්ථම්පි

යත මයනොති යසොමනස්සිතාදියතො එයකකවියධපි චිත්යත
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නානප්පකාරපරිදීපනං. ඉතිපි යත චිත්තන්ති ඉතිපි තව චිත්තං, ඉමඤ්ච

ඉමඤ්ච අත්ථං චින්තයමානං පවත්තතීති අත්යථො. බහුං යචපි ආදිසතීති
චිත්තයතො අඤ්ඤං වා ඉදඤ්ච ඉදඤ්ච නාම අයහොසි භවති භවිස්සතීති

බහුකම්පිකයථති. තයථවතං යහොති, යනො අඤ්ඤථාතිතං සබ්බම්පි යථා

යථාකථිතං, තයථවයහොති, අඤ්ඤථානයහොති. 

න යහව යඛො නිමිත්යතන ආදිසතීති නිමිත්තං ජානන්යතොපි යකව ං

නිමිත්යතයනව න කයථති. අපිචාති අපරපරියායදස්සනං. මනුස්සානන්ති

චිත්තං ජානනකමනුස්සානං. අමනුස්සානන්ති සාවිතානං වා අස්සාවිතානං

වා යක්ඛපිසාචාදීනං. යදවතානන්ති චාතුමහාරාජිකාදීනං. සද්දං සුත්වාති

අඤ්ඤස්ස චිත්තංඤත්වාකයථන්තානං සද්දං සුණිත්වා. පනාතිනිපායතො

පුනආරම්යභ. විතක්කෙයතොති යංවාතංවාවිතක්යකනවිතක්යකන්තස්ස. 

විචාරෙයතොති විතක්කසම්පයුත්යතයනව විචායරන විචායරන්තස්ස. 

විතක්කවිප්ඵාරසද්දං සුත්වාති විතක්කයවගවයසන උප්පන්නං 
විප්ප පන්තානංසුත්තප්පමත්තාදීනං කූජනසද්දංසුත්වා.යං විතක්කයයතො

යසො සද්යදො උප්පන්යනො, තස්ස වයසන ‘‘එවම්පි යත මයනො’’තිආදීනි 
ආදිසති. 

අවිතක්කං අවිචාරං සමාධින්ති 

විතක්කවිචාරක්යඛොභවිරහිතසන්තචිත්තස්සාපි ජානනසමත්ථතං

දස්යසන්යතන වුත්තං, යසසචිත්තජානයන පන වත්තබ්බයමව නත්ථි. 

යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාතීති යචයතොපරියඤාණ ාභී. යභොයතොති

භවන්තස්ස. මයනොසඞ්ඛාරා පණිහිතාතිචිත්තසඞ්ඛාරා ඨපිතා. අමුකංනාම

විතක්කං විතක්කයිස්සතීති කුස ාදිවිතක්කං විතක්කයිස්සති

පවත්තයිස්සතීති පජානාති. පජානන්යතො ච ආගමයනන ජානාති, 

පුබ්බභායගන ජානාති, අන්යතොසමාපත්තියංචිත්තංඔය ොයකත්වාජානාති. 

ආගමයනන ජානාති නාම කසිණපරිකම්මකාය යයව ‘‘යයනාකායරයනස
කසිණභාවනං ආරද්යධො පඨමජ්ඣානං වා දුතියාදිජ්ඣානං වා අට්ඨ

සමාපත්තියයො වා උප්පායදස්සතී’’ති ජානාති. පුබ්බභායගන ජානාති නාම

පඨමවිපස්සනාය ආරද්ධාය එවං ජානාති, ‘‘යයනාකායරයනස විපස්සනං
ආරද්යධොයසොතාපත්තිමග්ගංවාඋප්පායදස්සති…යප.… අරහත්තමග්ගංවා

උප්පායදස්සතී’’ති ජානාති. අන්යතොසමාපත්තිෙං චිත්තං ඔයලොයකත්වා

ජානාති නාම ‘‘යයනාකායරනඉමස්සමයනොසඞ්ඛාරාඨපිතා, ඉමස්සනාම

චිත්තස්සඅනන්තරාඉමංනාමවිතක්කංවිතක්යකස්සති, ඉයතොවුට්ඨිතස්ස 

එතස්සහානභාගියයො වා සමාධිභවිස්සති, ඨිතිභාගියයො වා වියසසභාගියයො

වානිබ්යබධභාගියයො වා, අභිඤ්ඤායයොවාඋප්පායදස්සතී’’තිජානාති. බහුං

යචපි ආදිසතීති යචයතොපරියඤාණස්ස චිත්තයචතසිකානංයයව

ආරම්මණකරණයතො සරාගාදියසොළසපයභදවයසයනව බහුං යචපි කයථති, 
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නඅඤ්ඤවයසනාතියවදිතබ්බං. තයථවතංයහොතීතිඉදංඑකංයසනතයථව
යහොති.යචයතොපරියඤාණවයසනඤාතඤ්හි අඤ්ඤථාභාවීනාමනත්ථි. 

එවං විතක්යකථාති එවං යනක්ඛම්මවිතක්කාදයයො පවත්යතන්තා

විතක්යකථ. මාඑවං විතක්කයිත්ථාතිඑවංකාමවිතක්කාදයයොපවත්යතන්තා

මා විතක්කයිත්ථ. එවං මනසි කයරොථාති එවං අනිච්චසඤ්ඤයමව, 

දුක්ඛසඤ්ඤාදීසුවාඅඤ්ඤතරංමනසිකයරොථ. මාඑවං මනසාකත්ථාතිඑවං

නිච්චන්තිආදිනා නයයන මා මනසි අකත්ථ. ඉදං පජහථාති ඉදං 

පඤ්චකාමගුණරාගාදිං පජහථ. ඉදං උපසම්පජ්ජ විහරථාති ඉදං 
චතුමග්ගඵ ප්පයභදං ය ොකුත්තරධම්මයමව පාපුණිත්වා නිප්ඵායදත්වා
විහරථ. 

31. ඉදානි ඉද්ධිපාටිහාරියය අපරං පරියායං වියසයසන දස්යසන්යතො 

යනක්ඛම්මං ඉජ්ඣතීති ඉද්ධීතිආදිමාහ. තත්ථ කාමච්ඡන්දං පටිහරතීති
අත්තයනොපටිපක්ඛභූතංකාමච්ඡන්දංපටිබ ංහුත්වා හරතිපජහතීතිතයදව

යනක්ඛම්මං පාටිහාරියං නාමාති අත්යථො. යෙ යතන යනක්ඛම්යමන

සමන්නාගතාති එවං කාමච්ඡන්දපටිහාරයකන යතන යනක්ඛම්යමන යය

පුග්ග ාපටි ාභවයසනසමන්නාගතා. විසුද්ධචිත්තාතිකාමච්ඡන්දාභාවයතො

විසුද්ධචිත්තා. අනාවිලසඞ්කප්පාති කාමසඞ්කප්යපන

අනාලුලිතයනක්ඛම්මසඞ්කප්පා. ඉති ආයදසනාපාටිහාරිෙන්ති
පරචිත්තකුසය නවාඅඤ්යඤනවා සම්මාසම්බුද්යධනවාබුද්ධසාවයකහි
වා එවං ආයදසනා පාටිහාරියන්ති අත්යථො. අථ වා ඉති එවං ආදිසනං
ආයදසනාපාටිහාරියන්තිආයදසනසද්යදොපාඨයසසංකත්වාපයුජ්ජිතබ්යබො. 

එවං ආයසවිතබ්බන්ති ඉමිනා ච පකායරන ඉමිනා ච පකායරන ආදියතො 

යසවිතබ්බං. යසසත්තයයපි එයසව නයයො. තදනුධම්මතා සති 

උපට්ඨයපතබ්බාතිතස්සයනක්ඛම්මස්සඅනුකූ භූතාසතිභුසංඨයපතබ්බා. 

ඉති අනුසාසනීපාටිහාරිෙන්ති එත්ථ ආයදසනාපාටිහාරියයයොජනාය විය
යයොජනාකාතබ්බා. අබයාපාදාදීසුපි එයසවනයයො. පායඨො පනඣානාදීනි
සඞ්ඛිපිත්වා අන්යතඅරහත්තමග්ගයමවදස්යසත්වාලිඛියතො.තත්ථචතූසුපි
මග්යගසු ‘‘එවං ආයසවිතබ්යබො’’තිආදි එකචිත්තක්ඛණිකත්තා මග්ගස්ස
පුබ්බභාගවයසන වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. මග්ගස්ස හි පුබ්බභාගභූතාය
ය ොකියමග්ගසඞ්ඛාතාය වුට්ඨානගාමිනියා විපස්සනාය මග්ගුප්පාදනත්ථං
ආයසවනාදීසු කයතසු තාය උප්පන්යනො මග්යගොපි ආයසවියතො භාවියතො
බහුලීකයතො නාම යහොතීති යවදිතබ්බං. සබ්බත්ථිකවාදාචරියා පන
‘‘එයකකමග්යගො යසොළසක්ඛණියකො’’ති වදන්ති.
තදනුධම්මතාසතිඋපට්ඨාපනංපනපුබ්බභායග යුජ්ජතියයවාති. 

32. පුන යනක්ඛම්මං ඉජ්ඣතීති ඉද්ධීතිආදීනි 

‘‘ඉද්ධිපාටිහාරිය’’න්තිපදස්ස කම්මධාරයසමාසත්තදීපනත්ථං වුත්තානි.
සුත්තන්යත වුත්යතසු තීසු ඉද්ධිපාටිහාරියස්යසව සමාසත්යත වුත්යත
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යසසානං ද්වින්නම්පි වුත්යතොව යහොතීති ඉමස්මිං පරියායය මූ භූතස්ස 
ඉද්ධිපාටිහාරියස්යසවසමාසත්යථොවුත්යතොතියවදිතබ්බන්ති. 

පාටිහාරියකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සමසීසකථා 
සමසීසකථාවණ්ණනා 

33. ඉදානි පාටිහාරියකථානන්තරං ආදිපාටිහාරියභූතස්ස 
ඉද්ධිපාටිහාරියසඞ්ගහිතස්ස සමසීසිභාවස්ස ඉද්ධිපාටිහාරියභාවදීපනත්ථං
ඤාණකථාය නිද්දිට්ඨාපි සමසීසකථා ඉද්ධිපාටිහාරියසම්බන්යධන පුන
කථිතා.තස්සා අත්ථවණ්ණනාතත්ථකථිතායයවාති. 

සමසීසකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සතිපට්ඨානකථා 
සතිපට්ඨානකථාවණ්ණනා 

34. ඉදානි සමසීසකථානන්තරං අත්තනා වුත්තස්ස ඉද්ධිපාටිහාරියස්ස
සාධයක සත්ත අනුපස්සනාවියසයස දස්යසන්යතන කථිතාය
සුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය සතිපට්ඨානකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ

සුත්තන්යතතාව චත්තායරොතිගණනපරිච්යඡයදො, යතනනතයතොයහට්ඨා, 

නඋද්ධන්ති සතිපට්ඨානපරිච්යඡදං දීයපති. ඉයමති නිද්දිසිතබ්බනිදස්සනං. 

භික්ඛයවති ධම්මපටිග්ගාහකපුග්ග ා පනං. සතිපට්ඨානාති තයයො 

සතිපට්ඨානා සතියගොචයරොපි, තිධා පටිපන්යනසු සාවයකසු සත්ථුයනො 

පටිඝානුනයවීතිවත්තතාපි, සතිපි. ‘‘චතුන්නං, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානානං

සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච යදයසස්සාමී’’තිආදීසු (සං. නි. 5.408) හි

සතියගොචයරො ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්යතො. තස්සත්යථො – පතිට්ඨාති

තස්මින්තිපට්ඨානං.කා පතිට්ඨාති? සති.සතියාපට්ඨානංසතිපට්ඨානන්ති. 

‘‘තයයො සතිපට්ඨානා යදරියයො යසවති, යදරියයො යසවමායනො සත්ථා 

ගණමනුසාසිතුමරහතී’’ති (ම. නි. 3.304, 311) එත්ථ තිධා පටිපන්යනසු
සාවයකසු සත්ථුයනො පටිඝානුනයවීතිවත්තතා ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්තා.

තස්සත්යථො – පට්ඨයපතබ්බයතො පට්ඨානං, පවත්තයිතබ්බයතොති අත්යථො.

යකන පට්ඨයපතබ්බයතොති? සතියා. සතියා පට්ඨානං සතිපට්ඨානන්ති.
‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත යබොජ්ඣඞ්යග

පරිපූයරන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 3.147) පන සතියයව ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති

වුත්තා. තස්සත්යථො – පතිට්ඨාතීති පට්ඨානං, උපට්ඨාති ඔක්කන්දිත්වා
පක්ඛන්දිත්වා වත්තතීතිඅත්යථො. සතියයව පට්ඨානං සතිපට්ඨානං. අථ වා

සරණට්යඨන සති, උපට්ඨානට්යඨන උපට්ඨානං. ඉති සති ච සා
උපට්ඨානඤ්චාතිපි සතිපට්ඨානං. ඉදමිධ අධිප්යපතං. යදි එවං කස්මා
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සතිපට්ඨානාති බහුවචනං කතන්ති? සතිබහුත්තා. ආරම්මණයභයදන හි
බහුකාතාසතියයොති. 

කතයම චත්තායරොති කයථතුකමයතාපුච්ඡා. ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. 

භික්ඛූති සංසායර භයං ඉක්ඛතීති භික්ඛු. යසසපදානං අත්ථවණ්ණනා
පයනත්ථ සුතමයඤාණකථාය මග්ගසච්චනිද්යදසවණ්ණනායං
වුත්තායයවාති. 

කස්මා පන භගවතා චත්තායරොව සතිපට්ඨානා වුත්තා අනූනා

අනධිකාති? යවයනයයහිතත්තා.
තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරිතසමථයානිකවිපස්සනායානියකසුහි මන්දතික්ඛවයසන
ද්යවධා ද්යවධා පවත්යතසු මන්දස්ස තණ්හාචරිතස්ස ඔළාරිකං 

කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං විසුද්ධිමග්යගො, තික්ඛස්ස සුඛුමං 
යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානං. දිට්ඨිචරිතස්සාපිමන්දස්සනාතිප්පයභදගතං 

චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානං විසුද්ධිමග්යගො, තික්ඛස්ස අතිප්පයභදගතං 
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානං. සමථයානිකස්ස ච මන්දස්ස අකිච්යඡන 

අධිගන්තබ්බනිමිත්තං පඨමං සතිපට්ඨානං විසුද්ධිමග්යගො, තික්ඛස්ස 
ඔළාරිකාරම්මයණ අසණ්ඨහනයතො දුතියං. විපස්සනායානිකස්සපි මන්දස්ස 

නාතිප්පයභදගතාරම්මණං තතියං, තික්ඛස්ස අතිප්පයභදගතාරම්මණං
චතුත්ථං.ඉති චත්තායරොවවුත්තාඅනූනාඅනධිකාති. 

සුභසුඛනිච්චඅත්තවිපල් ාසප්පහානත්ථංවා.කායයොහිඅසුයභො, තත්ථ
චසුභවිපල් ාසවිපල් ත්ථාසත්තා.යතසංතත්ථඅසුභභාවදස්සයනනතස්ස 
විපල් ාසස්සපහානත්ථංපඨමංසතිපට්ඨානංවුත්තං.සුඛංනිච්චංඅත්තාති 

ගහියතසුපි ච යවදනාදීසු යවදනා දුක්ඛා, චිත්තං අනිච්චං, ධම්මා අනත්තා, 
යතසු ච සුඛනිච්චඅත්තවිපල් ාසවිපල් ත්ථා සත්තා. යතසං තත්ථ
දුක්ඛාදිභාවදස්සයනන යතසං විපල් ාසානං පහානත්ථං යසසානි තීණි
වුත්තානීති එවං සුභසුඛනිච්චඅත්තවිපල් ාසප්පහානත්ථං වා චත්තායරොව

වුත්තා. න යකව ඤ්ච විපල් ාසප්පහානත්ථයමව, 

චතුයරොඝයයොගාසවගන්ථඋපාදානඅගතිප්පහානත්ථම්පි 
චතුබ්බිධාහාරපරිඤ්ඤත්ථම්පිචත්තායරොවවුත්තාතියවදිතබ්බං. 

35. (ක) සුත්තන්තනිද්යදයස පථවීකාෙන්ති ඉමස්මිං රූපකායය 
පථවීධාතු. සක සරීයර පන පථවීධාතූනං බහුකත්තා
සබ්බපථවීධාතුසඞ්ගහත්ථං සමූහත්යථන කායග්ගහණං කතං. 

ආයපොකාොදීසුපි එයසව නයයො. යකසකාොදීනම්පි බහුකත්තා

යකසකායාදිගහණං කතං. වක්කාදීනි පන පරිච්ඡින්නත්තා කායග්ගහණං
නාරහන්තීතියතසං ගහණංනකතන්තියවදිතබ්බං. 

(ඛ) සුඛං යවදනන්තිආදීසු සුඛං යවදනන්ති කායිකං වා යචතසිකං වා

සුඛං යවදනං. තථා දුක්ඛං යවදනං. අදුක්ඛමසුඛං යවදනන්ති පන
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යචතසිකයමව උයපක්ඛායවදනං. සාමිසං සුඛං යවදනන්ති ඡ

යගහසිතයසොමනස්සයවදනා. නිරාමිසං සුඛං යවදනන්ති ඡ

යනක්ඛම්මසිතයසොමනස්සයවදනා. සාමිසං දුක්ඛං යවදනන්ති ඡ

යගහසිතයදොමනස්සයවදනා. නිරාමිසං දුක්ඛං යවදනන්ති ඡ

යනක්ඛම්මසිතයදොමනස්සයවදනා. සාමිසං අදුක්ඛමසුඛං යවදනන්ති ඡ

යගහසිතඋයපක්ඛායවදනා. නිරාමිසං අදුක්ඛමසුඛං යවදනන්ති ඡ 

යනක්ඛම්මසිතඋයපක්ඛායවදනා. 

(ග) සරාගංචිත්තන්තිආදීනිඤාණකථායං වුත්තත්ථානි. 

(ඝ) තදවයසයස ධම්යමති යතහි කායයවදනාචිත්යතහි අවයසයස

යතභූමකධම්යම. සබ්බත්ථ යතන ඤායණනාති යතන සත්තවියධන

අනුපස්සනාඤායණන. යානි පයනත්ථ අන්තරන්තරා අවුත්තත්ථානි, තානි
යහට්ඨාතත්ථතත්ථවුත්තත්ථායනවාති. 

සතිපට්ඨානකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. විපස්සනාකථා 
විපස්සනාකථාවණ්ණනා 

36. ඉදානි විපස්සනාපටිසංයුත්තාය සතිපට්ඨානකථාය අනන්තරං
විපස්සනාපයභදං දස්යසන්යතන කථිතාය සුත්තන්තපුබ්බඞ්ගමාය

විපස්සනාකථාය අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. තත්ථ සුත්තන්යත තාව යසොඉති

සබ්බනාමත්තා යයො වා යසො වා සබ්යබොපි සඞ්ගහියතො යහොති. වතාති 

එකංසත්යථ නිපායතො. කඤ්චි සඞ්ඛාරන්ති අප්පමත්තකම්පි සඞ්ඛාරං. 

අනුයලොමිකාෙ ඛන්තිොති එත්ථ විපස්සනාඤාණයමව ය ොකුත්තරමග්ගං

අනුය ොයමතීති අනුය ොමිකං, තයදව ඛන්තිමයපක්ඛිත්වා අනුය ොමිකා. 
සබ්බසඞ්ඛාරාතස්සඅනිච්චයතොදුක්ඛයතොඅනත්තයතොඛමන්තිරුච්චන්තීති
ඛන්ති. සා මුදුකා මජ්ඣිමා තික්ඛාති තිවිධා. ක ාපසම්මසනාදිකා
උදයබ්බයඤාණපරියයොසානා මුදුකානුය ොමිකාඛන්ති.භඞ්ගානුපස්සනාදිකා
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණපරියයොසානා මජ්ඣිමානුය ොමිකා ඛන්ති.

අනුය ොමඤාණං තික්ඛානුය ොමිකා ඛන්ති. සමන්නාගයතොති උයපයතො. 

යනතං ඨානං විජ්ජතීති යථාවුත්තං එතං ඨානං එතං කාරණං න විජ්ජති. 

සම්මත්තනිොමන්තිඑත්ථ‘‘හිතසුඛාවයහොයමභවිස්සතී’’තිඑවං ආසීසයතො
තයථවසම්භවයතො අසුභාදීසුච අසුභන්තිආදිඅවිපරීතප්පවත්තිසබ්භාවයතොච

සම්මා සභායවොති සම්මත්යතො, අනන්තරඵ දානාය අරහත්තුප්පත්තියා ච

නියාමභූතත්තා නියායමො, නිච්ඡයයොති අත්යථො. සම්මත්යතො ච යසො

නියායමො චාති සම්මත්තනියායමො. යකො යසො? ය ොකුත්තරමග්යගො, 
වියසසයතොපන යසොතාපත්තිමග්යගො.යතනහිමග්ගනියායමනනියතත්තා

‘‘නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’ති (පාරා. 21; දී. නි. 1.373) වුත්තං. තං
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමිස්සති පවිසිස්සතීති එතං අට්ඨානන්ති අත්යථො.
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යගොත්රභුයනො පන මග්ගස්ස ආවජ්ජනට්ඨානියත්තා තං අනාදියිත්වා
අනුය ොමිකඛන්තියා අනන්තරං සම්මත්තනියායමොක්කමනං වුත්තන්ති
යවදිතබ්බං.අථවාඅට්ඨාරසසුමහාවිපස්සනාසු යගොත්රභුවිවට්ටනානුපස්සනා
යහොතීති අනුය ොමිකඛන්තියා එව සඞ්ගහිතා යහොති. චතූසුපි සුත්තන්යතසු
ඉමිනාව නයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. එයතහි 
අනුය ොමිකඛන්තිසම්මත්තනියාමචතුඅරියඵ වයසන ච ඡ ධම්මාති

ඡක්කනිපායත (අ. නි. 6.98, 101) චත්තායරො සුත්තන්තා වුත්තා. 
කණ්හපක්ඛසුක්කපක්ඛද්වයවයසනහිචත්තායරොසුත්තන්තාවයහොන්තීති. 

37. කතිහාකායරහීතිආදියක පුච්ඡාපුබ්බඞ්ගයම සුත්තන්තනිද්යදයස 

පඤ්චක්ඛන්යධ අනිච්චයතොතිආදීසු නාමරූපඤ්ච නාමරූපස්ස පච්චයය ච
පරිග්ගයහත්වා ක ාපසම්මසනවයසන ආරද්ධවිපස්සයකො යයොගාවචයරො
පඤ්චසු ඛන්යධසු එයකකං ඛන්ධං අනිච්චන්තිකතාය ආදිඅන්තවතාය ච 

අනිච්චයතො පස්සති. උප්පාදවයපටිපීළනතාය දුක්ඛවත්ථුතාය ච දුක්ඛයතො. 

පච්චයයාපනීයතාය යරොගමූ තාය ච යරොගයතො. දුක්ඛතාසූ යයොගිතාය
කිය සාසුචිපග්ඝරණතාය උප්පාදජරාභඞ්යගහි

උද්ධුමාතපරිපක්කපභින්නතාය ච ගණ් යතො. පීළාජනකතාය

අන්යතොතුදනතාය දුන්නීහරණීයතාය ච සල්ලයතො. විගරහණීයතාය

අවඩ්ඪිආවහනතාය අඝවත්ථුතාය ච අඝයතො. අයසරිභාවජනකතාය

ආබාධපදට්ඨානතාය ච ආබාධයතො. අවසතාය අවියධයයතාය ච පරයතො. 

බයාධිජරාමරයණහි ලුජ්ජනපලුජ්ජනතාය පයලොකයතො. 

අයනකබයසනාවහනතාය ඊතියතො. අවිදිතානංයයව විපු ානං අනත්ථානං

ආවහනයතොසබ්බූපද්දවවත්ථුතායච උපද්දවයතො. සබ්බභයානංආකරතාය

ච දුක්ඛවූපසමසඞ්ඛාතස්ස පරමස්සාසස්ස පටිපක්ඛභූතතාය ච භෙයතො. 
අයනයකහි අනත්යථහි අනුබද්ධතාය යදොසූපසට්ඨතාය උපසග්යගො විය

අනධිවාසනාරහතායච උපසග්ගයතො. බයාධිජරාමරයණහියචවය ොභාදීහිච

ය ොකධම්යමහි පචලිතතාය චලයතො. උපක්කයමන යචව සරයසන ච

පභඞ්ගුපගමනසී තාය පභඞ්ගුයතො. සබ්බාවත්ථනිපාතිතාය ථිරභාවස්ස ච

අභාවතාය අද්ධුවයතො. අතායනතාය යචව අ බ්භයනයයයඛමතාය ච 

අතාණයතො. අල්ලීයිතුංඅනරහතායඅල්ලීනානම්පිචය ණකිච්චාකාරිතාය 

අයලණයතො. නිස්සිතානං භයසාරකත්තාභායවන අසරණයතො. 

යථාපරිකප්පියතහි ධුවසුභසුඛත්තභායවහි රිත්තතාය රිත්තයතො. 

රිත්තතායයව තුච්ඡයතො, අප්පකත්තා වා. අප්පකම්පි හි ය ොයකතුච්ඡන්ති

වුච්චති. සාමිනිවාසියවදකකාරකාධිට්ඨායකවිරහිතතාය සුඤ්ඤයතො. සයඤ්ච 

අසාමිකභාවාදිතාය අනත්තයතො. පවත්තිදුක්ඛතාය දුක්ඛස්ස ච ආදීනවතාය 

ආදීනවයතො. අථ වා ආදීනං වාති ගච්ඡති පවත්තතීති ආදීනයවො.

කපණමනුස්සස්යසතං අධිවචනං, ඛන්ධාපි ච කපණායයවාති
ආදීනවසදිසතාය ආදීනවයතො. ජරාය යචව මරයණන චාති ද්යවධා

පරිණාමපකතිතාය විපරිණාමධම්මයතො. දුබ්බ තාය යඵග්ගු විය
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සුඛභඤ්ජනීයතාය ච අසාරකයතො. අඝයහතුතාය අඝමූලයතො. 

මිත්තමුඛසපත්යතො විය විස්සාසඝාතිතාය වධකයතො. විගතභවතාය 

විභවසම්භූතතාය ච විභවයතො. ආසවපදට්ඨානතාය සාසවයතො. 

යහතුපච්චයයහි අභිසඞ්ඛතතාය සඞ්ඛතයතො. මච්චුමාරකිය සමාරානං

ආමිසභූතතාය මාරාමිසයතො. ජාතිජරාබයාධිමරණපකතිතාය 

ජාතිජරාබයාධිමරණධම්මයතො. යසොකපරියදවඋපායාසයහතුතාය 

යසොකපරියදවඋපාොසධම්මයතො. තණ්හාදිට්ඨිදුච්චරිතසංකිය සානං

විසයධම්මතාය සංකියලසිකධම්මයතො පස්සති. සබ්යබසු ච ඉයමසු
‘‘පස්සතී’’ති පාඨයසයසොදට්ඨබ්යබො. 

38. පඤ්චක්ඛන්යධති සමූහයතො වුත්යතපි එයකකඛන්ධවයසන
අත්ථවණ්ණනා ක ාපසම්මසනඤාණනිද්යදයස විසුං විසුං ආගතත්තා
පරියයොසායන ච විසුං විසුං ඛන්ධානං වයසන අනුපස්සනානං ගණිතත්තා

සමූයහපවත්තවචනානංඅවයයවපිපවත්තිසම්භවයතොචකතාති යවදිතබ්බා, 
විසුං විසුං පවත්තසම්මසනානං එකයතො සඞ්ඛිපිත්වා වචනවයසන වා 

‘‘පඤ්චක්ඛන්යධ’’ති වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. ‘‘එකප්පහායරන පඤ්චහි

ඛන්යධහි වුට්ඨාතී’’ති (විසුද්ධි. 2.783) අට්ඨකථාවචනසබ්භාවයතො වා

පඤ්චන්නං ඛන්ධානං එකයතො සම්මසනං වා යුජ්ජතියයවාති. පඤ්චන්නං

ඛන්ධානං නියරොයධො නිච්චං නිබ්බානන්ති

පස්සන්යතොතිආදීනවඤාණනිද්යදයස වුත්තනයයන විපස්සනාකාය 

සන්තිපදඤාණවයසන නිච්චං නිබ්බානන්ති පස්සන්යතො. සම්මත්තනිොමං

ඔක්කමතීතිමග්ගක්ඛයණඔක්කමති, ඵ ක්ඛයණ පන ඔක්කන්යතොනාම
යහොති. එයසව නයයො සබ්යබසුපි නියායමොක්කමනපරියායයසු. 

ආයරොගයන්ති ආයරොගයභූතං. විසල්ලන්ති සල් විරහිතං. එයසව නයයො

ඊදියසසු. අනාබාධන්තිආබාධවිරහිතං, ආබාධපටිපක්ඛභූතංවා.එසනයයො

ඊදියසසු. අපරප්පච්චෙන්ති අඤ්ඤපච්චයවිරහිතං. උපස්සග්ගයතොති ච 

අනුපස්සග්ගන්ති ච යකචි සංයයොගං කත්වා පඨන්ති. පරමසුඤ්ඤන්ති

සබ්බසඞ්ඛාරසුඤ්ඤත්තා උත්තමත්තා ච පරමසුඤ්ඤං. පරමත්ථන්ති

සඞ්ඛතාසඞ්ඛතානං අග්ගභූතත්තා උත්තමත්ථං. ලිඞ්ගවිපල් ාසවයසන
නපුංසකවචනං.නිබ්බානස්සච සුඤ්ඤත්තාඅනත්තත්තාචඉමස්මිංද්වයය

පටිය ොමපරියායයො න වුත්යතො. අනාසවන්ති ආසවවිරහිතං. නිරාමිසන්ති 

ආමිසවිරහිතං. අජාතන්ති ජාතිවිරහිතත්තා අනුප්පන්නං. අමතන්ති
භඞ්ගාභාවයතො මරණවිරහිතං. මරණම්පි හි නපුංසකභාවවචනවයසන
‘‘මත’’න්තිවුච්චති. 

39. එවමිමාය පටිපාටියා වුත්තාසු ආකාරයභදභින්නාසු චත්තාලීසාය
අනුපස්සනාසු සභාවසඞ්ගහවයසන තීසුයයව අනුපස්සනාසු එකසඞ්ගහං 

කයරොන්යතො අනිච්චයතොති අනිච්චානුපස්සනාතිආදිමාහ. තාසු යථානුරූපං 
අනිච්චදුක්ඛානත්තත්යතයයොජනාකාතබ්බා. අවසායනපයනතාවිසුංවිසුං
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ගණනවයසන දස්සිතා. ගණනාසු ච ගණනපටිපාටිවයසන පඨමං

අනත්තානුපස්සනා ගණිතා. තත්ථ පඤ්චවීසතීති ‘‘පරයතො රිත්තයතො
තුච්ඡයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො’’ති එයකකස්මිං ඛන්යධ පඤ්ච පඤ්ච

කත්වා පඤ්චසු ඛන්යධසු පඤ්චවීසති අනත්තානුපස්සනා. පඤ්ඤාසාති
‘‘අනිච්චයතො පය ොකයතො ච යතො පභඞ්ගුයතො අද්ධුවයතො
විපරිණාමධම්මයතොඅසාරකයතොවිභවයතොසඞ්ඛතයතො මරණධම්මයතො’’ති
එයකකස්මිං ඛන්යධ දස දස කත්වා පඤ්චසු ඛන්යධසු පඤ්ඤාසං 

අනිච්චානුපස්සනා. සතං පඤ්චවීසති යචවාති යසසා ‘‘දුක්ඛයතො 
යරොගයතො’’තිආදයයො එයකකස්මිං ඛන්යධ පඤ්චවීසති පඤ්චවීසතිකත්වා 

පඤ්චසු ඛන්යධසු පඤ්චවීසතිසතං දුක්ඛානුපස්සනා. ොනි දුක්යඛ 

පවුච්චයරති යා අනුපස්සනා දුක්යඛ ඛන්ධපඤ්චයක ගණනවයසන

පවුච්චන්ති, තා සතං පඤ්චවීසති යචවාති සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො.
‘‘යානී’’තියචත්ථලිඞ්ගවිපල් ායසො දට්ඨබ්යබොති. 

විපස්සනාකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. මාතිකාකථා 
මාතිකාකථාවණ්ණනා 

40. ඉදානි මහායථයරො විපස්සනාකථානන්තරං සකය 
පටිසම්භිදාමග්යග නිද්දිට්යඨ සමථවිපස්සනාමග්ගනිබ්බානධම්යම
ආකාරනානත්තවයසන නානාපරියායයහි යථොයමතුකායමො 

නිච්ඡායතොතිආදීනි එකූනවීසති මාතිකාපදානි උද්දිසිත්වා යතසං 
නිද්යදසවයසන මාතිකාකථං නාම කයථසි. තස්සා අයං

අපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා.මාතිකායතාව නිච්ඡායතොතිඅමි ායතො.සබ්යබපිහි

කිය සාපීළායයොගයතොමි ාතා, රායගොපිතාවනිරන්තරප්පවත්යතොසරීරං

දහති, කිං පනඤ්යඤ කිය සා. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, අග්ගී රාගග්ගි

යදොසග්ගියමොහග්ගී’’ති (ඉතිවු.93; දී.නි.3.305) පනකිය සනායකාතයයො

එව කිය සා වුත්තා, තංසම්පයුත්තාපි පන දහන්තියයව. එවං

ඡාතකිය සාභාවයතො නිච්ඡායතො. යකො යසො? වියමොක්ඛසම්බන්යධන 

වියමොක්යඛොති දට්ඨබ්යබො. මුච්චතීති යමොක්යඛො. විමුච්චතීති වියමොක්යඛොති 

අත්යථො. ඉදයමකං මාතිකාපදං. විජ්ජාවිමුත්තීති විජ්ජායයව විමුත්ති.

ඉදයමකං මාතිකාපදං. ඣානවියමොක්යඛොති ඣානයමව වියමොක්යඛො.
ඉදයමකං මාතිකාපදං. යසසානි එයකකායනවාති එවං එකූනවීසති
මාතිකාපදානි. 

41. යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දයතො නිච්ඡායතොති යනක්ඛම්යමන 
කාමච්ඡන්දයතො අයපතත්තා කාමච්ඡන්දයතො නික්කිය යසො යයොගී. යතන
පටි ද්ධං යනක්ඛම්මම්පි නිච්ඡායතො නික්කිය යසො වියමොක්යඛො. එවං

යසයසසුපි. යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දයතො මුච්චතීති වියමොක්යඛොති
යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දයතො යයොගී මුච්චතීති තං යනක්ඛම්මං
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වියමොක්යඛොතිඅත්යථො.එවංයසයසසුපි. විජ්ජතීතිවිජ්ජාතිසභාවයතොවිජ්ජති
අත්ථි උප බ්භතීති විජ්ජා නාමාති අත්යථො. අථ වා සභාවජානනත්ථං
පටිපන්යනහි යයොගීහි සභාවං යවදීයති ජානීයතීති විජ්ජා නාමාති අත්යථො.
අථවාවියසස ාභත්ථංපටිපන්යනහියයොගීහියවදීයති පටි ාභීයතීතිවිජ්ජා
නාමාතිඅත්යථො. අථවා අත්තනා වින්දිතබ්බංභූමිංවින්දති  භතීතිවිජ්ජා
නාමාති අත්යථො. අථ වා සභාවදස්සනයහතුත්තා සභාවං විදිතං කයරොතීති 

විජ්ජා නාමාති අත්යථො. විජ්ජන්යතො මුච්චති, මුච්චන්යතො විජ්ජතීති
යථාවුත්යතො ධම්යමො යථාවුත්යතනත්යථන විජ්ජමායනො යථාවුත්තයතො

මුච්චති, යථාවුත්තයතො මුච්චමායනො යථාවුත්යතනත්යථන විජ්ජතීති
විජ්ජාවිමුත්තිනාමාතිඅත්යථො. 

කාමච්ඡන්දං සංවරට්යඨනාති කාමච්ඡන්දනිවාරණට්යඨන තං

යනක්ඛම්මං සීලවිසුද්ධි නාමාති අත්යථො. තංයයව අවික්යඛපයහතුත්තා

අවික්යඛපට්යඨන චිත්තවිසුද්ධි. දස්සනයහතුත්තා දස්සනට්යඨන 

දිට්ඨිවිසුද්ධි. යසයසසුපිඑයසවනයයො. පටිප්පස්සම්යභතීතියනක්ඛම්මාදිනා
කාමච්ඡන්දාදිකං යයොගාවචයරො පටිප්පස්සම්යභතීති යනක්ඛම්මාදියකො

ධම්යමො පස්සද්ධි නාමාති අත්යථො. පහීනත්තාති යතන යතන පහායනන

පහීනත්තා. ඤාතට්යඨන ඤාණන්ති ඣානපච්චයවක්ඛණාවයසන
විපස්සනාවයසන මග්ගපච්චයවක්ඛණාවයසන ඤාතට්යඨන

යනක්ඛම්මාදිකං ඤාණං නාමාති අත්යථො. දිට්ඨත්තා දස්සනන්ති එත්ථාපි

එයසවනයයො. විසුජ්ඣතීතියයොගී, යනක්ඛම්මාදිකා විසුද්ධි. 

යනක්ඛම්මනිද්යදයස යනක්ඛම්මං අය ොභත්තා කාමරාගයතො

නිස්සටන්ති නිස්සරණං. තයතොනික්ඛන්තන්ති යනක්ඛම්මං. ‘‘රූපානයමතං
නිස්සරණං යදිදං යනක්ඛම්ම’’න්ති වුච්චමායන ආරුප්පවියසසස්ස
අදිස්සනයතො වියසසස්ස දස්සනත්ථං අඤ්ඤත්ථ වුත්තපාඨක්කයමයනව 

ෙදිදං ආරුප්පන්ති වුත්තං. තඤ්ච ආරුප්පං රූපයතො නික්ඛන්තත්තා

යනක්ඛම්මං නාමාති අධිකාරවයසයනව වුත්තං යහොති. භූතන්ති

උප්පාදසමායයොගදීපනං. සඞ්ඛතන්ති පච්චයබ වියසසදස්සනං. 

පටිච්චසමුප්පන්නන්ති පච්චයසමායයොයගපි පච්චයානං

අබයාපාරභාවදස්සනං. නියරොයධො තස්ස යනක්ඛම්මන්ති නිබ්බානං තයතො
සඞ්ඛතයතොනික්ඛන්තත්තාතස්සසඞ්ඛතස්ස යනක්ඛම්මංනාම.ආරුප්පස්ස
ච නියරොධස්ස ච ගහණං අඤ්ඤත්ථ පායඨ වුත්තක්කයමයනව කතං.
‘‘කාමච්ඡන්දස්ස යනක්ඛම්මං යනක්ඛම්ම’’න්ති වුච්චමායන පුනරුත්තං
යහොති. යනක්ඛම්මවචයනයනව ච තස්ස යනක්ඛම්මසිද්ධීති තං අවත්වා
යසසයනක්ඛම්මයමව වුත්තං.තංඋජුකයමව.නිස්සරණනිද්යදයසපිඉමිනාව
නයයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. නිස්සරණීයාධාතුයයොපයනත්ථඋජුකයමව

යනක්ඛම්මන්ති වුත්තං. පවියවයකොති පවිවිත්තභායවො

යනක්ඛම්මාදියකොයයව. යවොසජ්ජතීති යයොගී, යනක්ඛම්මාදයයො 

යවොසග්යගො. යනක්ඛම්මං පවත්යතන්යතො යයොගී යනක්ඛම්යමන චරතීති 
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වුච්චති. තං පන යනක්ඛම්මං චරිො. එස නයයො යසයසසුපි. 
ඣානවියමොක්ඛනිද්යදයස වත්තබ්බං වියමොක්ඛකථායං වුත්තං. යකව ං

තත්ථ ‘‘ජානාතීති ඣානවියමොක්යඛො’’ති (පටි.ම. 1.217) වුත්තං, ඉධපන

‘‘ජානාතීති, ඣායතී’’ති පුග්ග ාධිට්ඨානාවයදසනාකතාතිඅයංවියසයසො. 

42. භාවනාධිට්ඨානජීවිතනිද්යදයස ච පුග්ග ාධිට්ඨානා යදසනා කතා.

ධම්මයතො පන භාවනා නාම යනක්ඛම්මාදයයොව. අධිට්ඨානං නාම

යනක්ඛම්මාදිවයසන පතිට්ඨාපිතචිත්තයමව. ජීවිතං නාම 
යනක්ඛම්මාදිවයසන පතිට්ඨාපිතචිත්තස්ස සම්මාආජීයවො නාම. යකො යසො

සම්මාආජීයවො නාම? මිච්ඡාජීවා විරති, ධම්යමන සයමන

පච්චයපරියයසනවායායමො ච. තත්ථ සමං ජීවතීති සමං ජීවිතං ජීවති, 

භාවනපුංසකවචනංවා, සයමන ජීවතීතිවුත්තංයහොති. යනොවිසමන්ති‘‘සමං

ජීවතී’’ති වුත්තස්යසව අත්ථස්ස පටියසධවයසන අවධාරණං කතං. සම්මා 

ජීවතීතිආකාරනිදස්සනං. යනොමිච්ඡාතිතස්යසව නියමනං. විසුද්ධංජීවතීති

සභාවවිසුද්ධියාවිසුද්ධං ජීවිතංජීවති. යනොකිලිට්ඨන්තිතස්යසවනියමනං. 

ෙඤ්ඤයදවාතිආදීහි යථාවුත්තානං තිස්සන්නං සම්පදානං ආනිසංසං

දස්යසති. තත්ථ ෙඤ්ඤයදවාති යං යං එව. ඛත්තිෙපරිසන්ති ඛත්තියානං
සන්නිපාතං. යසො හි සමන්තයතො සීදන්ති එත්ථ අකතබුද්ධියනොති පරිසාති
වුච්චති.එයසවනයයොඉතරත්තයය. ඛත්තියාදීනංයයවආගමනසම්පත්තියා

ඤාණසම්පත්තියා චසමන්නාගතත්තාතාසංයයව චතස්සන්නංගහණං, න

සුද්දපරිසාය. විසාරයදොති තීහි සම්පදාහි සම්පන්යනො විගතසාරජ්යජො, 

නිබ්භයයොති අත්යථො. අමඞ්කුභූයතොතිඅසඞ්කුචියතොනනිත්යතජභූයතො. තං

කිස්ස යහතූතිතං විසාරදත්තං යකන යහතුනා යකනකාරයණන යහොතීති 

යචති අත්යථො. ඉදානි තථා හීති තස්ස කාරණවචනං. යස්මා එවං 

තිසම්පදාසම්පන්යනො, තස්මා‘‘විසාරයදොයහොතී’’තිවිසාරදභාවස්සකාරණං
දස්යසත්වා නිට්ඨයපසීති. 

සද්ධම්මප්පකාසිනියාපටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථාය 

මාතිකාකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්ඤාවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාචූළවග්ගස්සඅපුබ්බත්ථානුවණ්ණනා. 

එත්තාවතාචතිවග්ගසඞ්ගහිතස්ස 

සමතිංසකථාපටිමණ්ඩිතස්ස්පටිසම්භිදාමග්ගස්සඅත්ථවණ්ණනා 
නිට්ඨිතායහොතීති. 
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නිගමනකථා 

මහාවග්යගො මජ්ඣියමොච, චූළවග්යගොචනාමයතො; 

තයයොවග්ගාඉධවුත්තා, පමාණපටිපාටියා. 

වග්යගවග්යගදසදස, කථායාතාඋදීරිතා; 

උද්දානගාථාසබ්බාසං, ඉමාතාසංයථාක්කමං. 

ඤාණංදිට්ඨිආනාපානං, ඉන්ද්රියංවියමොක්ඛපඤ්චමං; 

ගතිකම්මංවිපල් ායසො, මග්යගොමණ්යඩොතිතාදස. 

යුගනද්ධසච්චයබොජ්ඣඞ්ගා, යමත්තාවිරාගපඤ්චමා; 

පටිසම්භිදාධම්මචක්කං, ය ොකුත්තරබ සුඤ්ඤතා. 

පඤ්ඤාඉද්ධිඅභිසමයයො, වියවයකොචරියපඤ්චයමො; 
පාටිහීරංසමසීස-සතිවිපස්සනමාතිකා. 

යයොයසොසුගතසුතානං, අධිපතිභූයතනභූතහිතරතිනා; 

යථයරනථිරගුණවතා, වුත්යතො පටිසම්භිදාමග්යගො. 

තස්සත්ථවණ්ණනා යා, පුබ්බට්ඨකථානයංතථා යුත්තිං; 

නිස්සායමයාරද්ධා, නිට්ඨානමුපාගතාඑසා. 

යංතංඋත්තරමන්තී, මන්තිගුණයුයතොයුයතොචසද්ධාය; 

කාරයිමහාවිහායර, පරියවණමයනකසාධුගුණං. 

යථයරයනත්ථ නිවසතා, සමාපිතායං මහාභිධායනන; 

තතියයවස්යසචුතියතො, යමොග්ගල් ානස්සභූපතියනො. 

සමයංඅනුය ොයමන්තී, යථරානංයථරවාදදීපානං; 

නිට්ඨංගතායථායං, අට්ඨකථාය ොකහිතජනනී. 

ධම්මංඅනුය ොයමන්තා, අත්තහිතංපරහිතඤ්චසායධන්තා; 

නිට්ඨංගච්ඡන්තුතථා, මයනොරථාසබ්බසත්තානං. 

සද්ධම්මපකාසිනිො, අට්ඨකථායයත්ථ ගණිතකුසය හි; 

ගණිතාතුභාණවාරා, විඤ්යඤයයාඅට්ඨපඤ්ඤාස. 

ආනුට්ඨුයභන අස්සා, ඡන්යදොබන්යධනගණියමානා තු; 

චුද්දසසහස්සසඞ්ඛා, ගාථායයොපඤ්චචසතානි. 

සාසනචිරට්ඨිතත්ථං, ය ොකහිතත්ථඤ්චසාදයරනමයා; 

පුඤ්ඤංඉමංරචයතා, යංපත්තමනප්පකංවිපු ං. 



ඛුද්දකනිකායය පටිසම්භිදාමග්ග-අට්ඨකථා පඤ්ඤාවග්යගො 

240 
පටුන 

පුඤ්යඤනයතනය ොයකො, සද්ධම්මරසායනංදසබ ස්ස; 

උපභුඤ්ජිත්වාවිම ං, පප්යපොතුසුඛංසුයඛයනවාති. 

සද්ධම්මප්පකාසිනීනාම 

පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණස්සඅට්ඨකථානිට්ඨිතා. 

 

 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


