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3. නිද්යදසවාරවණ්ණො ....................................................... 19 

හාරසඞ්යෙයපො ................................................................................. 19 

ෙයසඞ්යෙයපො ................................................................................. 27 

ද්වාදසපදං ........................................................................................ 29 
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4. පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො ....................................................... 81 
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6. චතුබ්යූහහාරවිභඞ්ගවණ්ණො ........................................................ 87 
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9. පරිවත්තෙහාරසම්පාතවණ්ණො ................................................. 155 
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ෙයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

  යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා 
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නිකායයයපටයකොපි, සංසන්දිත්වායථාබ්යලං  
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සුවිසුද්ධමසංකිණ්ණං, නිපුණත්ථවිනිච්ඡයං; 

මහාවිහාරවාසීෙං, සමයංඅවියලොමයං  

පමාදයලෙංවජ්යජත්වා, පාළංසම්මානියයොජයං; 

උපයදසංවිභායවන්යතො, කරිස්සාමත්ථවණ්ණෙං  

ඉති අත්ථංඅසඞ්කිණ්ණං, යෙත්තිප්පකරණස්ස යම; 

විභජන්තස්සසක්කච්චං, නිසාමයථසාධයවොති  

තත්ථ යකෙට්යඨෙ යෙත්ති? සද්ධම්මෙයෙට්යඨෙ යෙත්ති. යථා හි

තණ්හා සත්යත කාමාදිභවං ෙයතීති ‘‘භවයෙත්තී’’ති වුච්චති, එවමයම්පි

යවයෙයයසත්යත අරියධම්මං ෙයතීති සද්ධම්මෙයෙට්යඨෙ ‘‘යෙත්තී’’ති

වුච්චති  අථ වා ෙයන්ති තායාති යෙත්ති. යෙත්තිප්පකරයණෙ හි
කරණභූයතෙ ධම්මකථිකා යවයෙයයසත්යත දස්සෙමග්ගං ෙයන්ති 

සම්පායපන්තීති, නීයන්ති වා එත්ථ එතස්මිං පකරයණ අධිට්ඨාෙභූයත

පතිට්ඨායපත්වා යවයෙයයා නිබ්බ්යාෙං සම්පාපියන්තීති යෙත්ති. ෙ හි 
යෙත්තිඋපයදසසන්නිස්සයයෙ විො අවිපරීතසුත්තත්ථාවයබ්යොයධො

සම්භවති තථාහිවුත්තං – ‘‘තස්මානිබ්බ්යායිතුකායමො’’තිආදි සබ්බ්යාපිහි

සුත්තස්ස අත්ථසංවණ්ණො යෙත්තිඋපයදසායත්තා, යෙත්ති ච

සුත්තප්පභවා, සුත්තං සම්මාසම්බුද්ධප්පභවන්ති  

සා පොයං යෙත්ති පකරණපරිච්යඡදයතො තිප්පයභදා

හාරෙයපට්ඨාොෙං වයසෙ  පඨමඤ්හි හාරවිචායරො, තයතො ෙයවිචායරො, 
පච්ඡා පට්ඨාෙවිචායරොති  පාළවවත්ථාෙයතො පෙ
සඞ්ගහවාරවිභාගවාරවයසෙ දුවිධා  සබ්බ්යාපි හි යෙත්ති සඞ්ගහවායරො
විභාගවායරොති වාරද්වයයමවයහොති  

තත්ථ සඞ්ගහවායරො ආදියතොපඤ්චහිගාථාහිපරිච්ඡින්යෙො සබ්යබ්යොහි
පකරණත්යථො ‘‘යං යලොයකො පූජයයත’’තිආදීහි පඤ්චහි ගාථාහි

අපරිග්ගහියතො ොම ෙත්ථි  ෙනු යචත්ථ පට්ඨාෙං අසඞ්ගහිතන්ති? 

ෙයිදයමවංදට්ඨබ්බ්යං, මූලපදග්ගහයණෙපට්ඨාෙස්සසඞ්ගහිතත්තා  තථාහි
වක්ෙති – ‘‘අට්ඨාරස මූලපදා කුහිං දට්ඨබ්බ්යා සාසෙපට්ඨායෙ’’ති  
මූලපදපට්ඨාොනි හි අත්ථෙයසඞ්ොරත්තිකා විය අඤ්ඤමඤ්ඤං
සඞ්ගහිතානි  

විභාගවායරො පෙ උද්යදසනිද්යදසපටිනිද්යදසවයසෙ තිවියධො  යතසු
‘‘තත්ථ කතයම යසොළස හාරා’’ති ආරභිත්වා යාව ‘‘භවන්ති අට්ඨාරස
පදානී’’ති අයං උද්යදසවායරො  ‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’ති ආරභිත්වා යාව
‘‘යතත්තිංසා එත්තිකා යෙත්තී’’ති අයං නිද්යදසවායරො  පටිනිද්යදසවායරො
පෙ හාරවිභඞ්ගවායරො හාරසම්පාතවායරො ෙයසමුට්ඨාෙවායරො

සාසෙපට්ඨාෙවායරොති චතුබ්බියධො  යතසු ‘‘තත්ථ කතයමො
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පටුෙ 

යදසොහායරො’’ති ආරභිත්වා යාව ‘‘අයං පහායෙෙ සමායරොපො’’ති අයං 
හාරවිභඞ්ගවායරො  තත්ථ ‘‘කතයමො යදසොහාරසම්පායතො’’ති ආරභිත්වා
යාව‘‘අනුපාදියසසාච නිබ්බ්යාෙධාතූ’’තිඅයංහාරසම්පාතවායරො එත්ථාහ–

හාරවිභඞ්ගහාරසම්පාතවාරාෙං කිං ොොකරණන්ති? වුච්චයත – යත්ථ

අයෙයකහිපි උදාහරණසුත්යතහි එයකො හායරො නිද්දිසීයති, අයං

හාරවිභඞ්ගවායරො යත්ථපෙඑකස්මිං සුත්යතඅයෙයකහාරාසම්පතන්ති, 

අයංහාරසම්පාතවායරො වුත්තඤ්යහතං යපටයක – 

‘‘යත්ථචසබ්යබ්යහාරා, සම්පතමාොෙයන්තිසුත්තත්ථං; 

බ්යයඤ්ජෙවිධිපුථුත්තා, සාභූමීහාරසම්පායතො’’ති  

ෙයසමුට්ඨාෙසාසෙපට්ඨාෙවාරවිභායගො පාකයටො එව 
සාසෙපට්ඨාෙවායරො පෙ සඞ්ගහවායර විය උද්යදසනිද්යදසවායරසුපි ෙ
සරූපයතො උද්ධයටොති  එත්ථාහ – ‘‘ඉදං යෙත්තිප්පකරණං

මහාසාවකභාසිතං, භගවතා අනුයමොදිත’’න්ති ච කථයමතං විඤ්ඤායතීති? 
පාළයතො එව  ෙ හි පාළයතො අඤ්ඤං පමාණතරං අත්ථි  යා හි චතූහි

මහාපයදයසහි අවිරුද්ධා පාළ, සා පමාණං  තථා හි අගරහිතාය
ආචරියපරම්පරාය යපටයකොපයදයසො විය ඉදං යෙත්තිප්පකරණං ආභතං 

යදිඑවංකස්මාස්සනිදාෙංෙවුත්තං සාවකභාසිතාෙම්පිහි සුභසුත්ත- (දී 

නි  1.444 ආදයයො) අෙඞ්ගණසුත්ත- (ම  නි  1.57 ආදයයො) 

කච්චාෙෙසංයුත්තාදීෙං නිදාෙං භාසිතන්ති? ෙයිදං එකන්තිකං 
සාවකභාසිතාෙං බුද්ධභාසිතාෙම්පි හි එකච්චාෙං 

පටිසම්භිදාමග්ගනිද්යදසාදීෙංධම්මපදබුද්ධවංසාදීෙඤ්චනිදාෙංෙභාසිතං, 

ෙච තාවතාතානිඅප්පමාණං, එවමිධාපිදට්ඨබ්බ්යං  

නිදාෙඤ්ච ොම සුත්තවිෙයාෙං ධම්මභණ්ඩාගාරිකඋපාලිත්යථරාදීහි 

මහාසාවයකයහව භාසිතං, ඉදඤ්ච මහාසාවකභාසිතං, යථරං මුඤ්චිත්වා

අෙඤ්ඤවිසයත්තා ඉමිස්සා විචාරණායාති කියමයතෙ නිදාෙගයවසයෙෙ, 

අත්යථොයයයවත්ථගයවසිතබ්යබ්යො, යයොපාළයා අවිරුද්යධොති අථවාපාළයා
අත්ථසංවණ්ණොභාවයතො ෙ ඉමස්ස පකරණස්ස විසුං නිදාෙවචෙකිච්චං

අත්ථි, පටිසම්භිදාමග්ගනිද්යදසාදීෙංවියාතිදට්ඨබ්බ්යං  

ඉදානි එතස්මිං පකරයණ ොෙප්පකාරයකොසල්ලත්ථං අයං විභායගො 
යවදිතබ්යබ්යො – සබ්බ්යයමව යචතං පකරණං සාසෙපරියයට්ඨිභාවයතො

එකවිධං, තථා අරියමග්ගසම්පාදෙයතො විමුත්තිරසයතො ච 

බ්යයඤ්ජෙත්ථවිචාරභාවයතො දුවිධං, තථා සඞ්ගහවිභාගභාවයතො
ධම්මවිෙයත්ථසංවණ්ණෙයතො යලොකියයලොකුත්තරත්ථසඞ්ගහණයතො 
රූපාරූපධම්මපරිග්ගාහකයතො ලක්ෙණලක්ඛියභාවයතො
පවත්තිනිවත්තිවචෙයතො සභාගවිසභාගනිද්යදසයතො
සාධාරණාසාධාරණධම්මවිභාගයතොච  
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පටුෙ 

තිවිධං පුග්ගලත්තයනිද්යදසයතො තිවිධකලයාණවිභාගයතො 
පරිඤ්ඤත්තයකථෙයතො පහාෙත්තයූපයදසයතො සික්ෙත්තයසඞ්ගහණයතො 
තිවිධසංකියලසවියසොධෙයතො මූලගීතිඅනුගීතිසඞ්ගීතියභදයතො
පිටකත්තයත්ථසංවණ්ණෙයතො හාරෙයපට්ඨාෙප්පයභදයතොච  

චතුබ්බිධං චතුප්පටිසම්භිදාවිසයයතො චතුෙයයදසෙයතො 
ධම්මත්ථයදසොපටියවධගම්භීරභාවයතො ච  පඤ්චවිධං
අභිඤ්යඤයයාදිධම්මවිභාගයතො පඤ්චක්ෙන්ධනිද්යදසයතො
පඤ්චගතිපරිච්යඡදයතො පඤ්චනිකායත්ථවිවරණයතො ච  ඡබ්බිධං 
ඡළාරම්මණවිභාගයතො ඡඅජ්ඣත්තිකබ්යාහිරායතෙවිභාගයතො ච  සත්තවිධං 
සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතිපරිච්යඡදයතො  ෙවවිධං සුත්තාදිෙවඞ්ගනිද්යදසයතො 
චුද්දසවිධං සුත්තාධිට්ඨාෙවිභාගයතො  යසොළසවිධං අට්ඨවීසතිවිධඤ්ච
සාසෙපට්ඨාෙප්පයභදයතො  චතුරාසීතිසහස්සවිධං
චතුරාසීතිසහස්සධම්මක්ෙන්ධවිචාරභාවයතොතිආදිො ෙයයෙ 
පකරණවිභායගොයවදිතබ්යබ්යො  

තත්ථ සාසෙපරියෙට්ඨිභාවයතොති සකලං යෙත්තිප්පකරණං
සික්ෙත්තයසඞ්ගහස්ස ෙවඞ්ගස්ස සත්ථුසාසෙස්ස 

අත්ථසංවණ්ණොභාවයතො  අරිෙමග්ගසම්පාදෙයතොති 

දස්සෙභූමිභාවොභූමිසම්පාදෙයතො  විමුත්තිරසයතොති සාසෙස්ස

අමතපරියයොසාෙත්තා වුත්තං  බ්යඤ්ජෙත්ථවිචාරභාවයතොති
හාරබ්යයඤ්ජෙපදකම්මෙයාෙං බ්යයඤ්ජෙවිචාරත්තා අත්ථපදඅත්ථෙයාෙං

අත්ථවිචාරත්තා වුත්තං  සඞ්ගහවිභාගභායවො පරයතො ආවි භවිස්සති  

ධම්මවිෙෙත්ථසංවණ්ණෙයතොති සකලස්සාපි පරියත්තිසාසෙස්ස 

ධම්මවිෙයභාවයතො වුත්තං  ලක්ඛණලක්ඛිෙභාවයතොති යෙත්තිවචෙස්ස
ලක්ෙණත්තා උදාහරණසුත්තාෙඤ්ච ලක්ඛියත්තා වුත්තං  

සභාගවිසභාගනිද්යදසයතොති සමාෙජාතියා ධම්මා සභාගා, පටිපක්ො 

විසභාගා, තංවිචාරභාවයතොතිඅත්යථො  සාධාරණාසාධාරණධම්මවිභාගයතොති
පහායෙකට්ඨසහයජකට්ඨතාදිසාමඤ්යඤෙ යය ධම්මා යයසං ධම්මාෙං

ොමවත්ථාදිො සාධාරණා තබ්බිධුරතාය අසාධාරණා ච, තංවිභාගයතො 
දුවිධන්තිඅත්යථො  

පුග්ගලත්තෙනිද්යදසයතොති උග්ඝටිතඤ්ඤුආදි

පුග්ගලත්තයනිද්යදසයතො  තිවිධකලයාණවිභාගයතොති

ආදිකලයාණාදිවිභාගයතො  මූලගීතිඅනුගීතිසඞ්ගීතියභදයතොති පඨමං වචෙං

මූලගීති, වුත්තස්යසව අත්ථස්ස සඞ්ගහගාථා අනුගීති, 
තංතංසුත්තත්ථයයොජෙවයසෙ විප්පකිණ්ණස්ස පකරණස්ස සඞ්ගායෙං

සඞ්ගීති, සා යථරස්ස පරයතො පවත්තිතාති යවදිතබ්බ්යා, එතාසං තිස්සන්ෙං 

යභදයතො තිවිධන්ති අත්යථො  පඤ්චක්ඛන්ධනිද්යදසයතොති 
රූපාදිපඤ්චක්ෙන්ධසීලාදිපඤ්චධම්මක්ෙන්ධනිද්යදසයතො පඤ්චවිධන්ති
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පටුෙ 

අත්යථො  සුත්තාධිට්ඨාෙවිභාගයතොති යලොභයදොසයමොහාෙං
අයලොභායදොසායමොහාෙං කායවචීමයෙොකම්මාෙංසද්ධාදිපඤ්චින්ද්රියාෙඤ්ච
වයසෙ චුද්දසවිධස්ස සුත්තාධිට්ඨාෙස්ස විභාගවචෙයතො චුද්දසවිධන්ති
අත්යථො යසසංසුවිඤ්යඤයයන්තිෙ පපඤ්චිතං  
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පටුෙ 

1. සඞ්ගහවාරවණ්ණො 
එවං අයෙකයභදවිභත්යත යෙත්තිප්පකරයණ යදිදං වුත්තං

‘‘සඞ්ගහවිභාගවාරවයසෙ දුවිධ’’න්ති, තත්ථ සඞ්ගහවායරො ආදි  තස්සාපි 

‘‘ෙං යලොයකො පූජෙයත’’ති අයං ගාථා ආදි  තත්ථ ෙන්ති අනියමයතො

උපයයොගනිද්යදයසො, තස්ස ‘‘තස්සා’’ති ඉමිො නියමෙං යවදිතබ්බ්යං  

යලොයකොති කත්තුනිද්යදයසො  පූජෙයතති කිරියානිද්යදයසො  

සයලොකපායලොති කත්තුවියසසෙං  සදාති කාලනිද්යදයසො  ෙමස්සති චාති

උපචයයෙ කිරියානිද්යදයසො. තස්සාති සාමිනිද්යදයසො  එතන්ති 

පච්චත්තනිද්යදයසො  සාසෙවරන්ති පච්චත්තනිද්යදයසෙ 

නිද්දිට්ඨධම්මනිදස්සෙං  විදූහීති කරණවචයෙෙ කත්තුනිද්යදයසො  

යඤෙයන්ති කම්මවාචකකිරියානිද්යදයසො  ෙරවරස්සාති ‘‘තස්සා’’ති
නියයමත්වාදස්සිතස්සසරූපයතො දස්සෙං  

තත්ථයලොකියන්තිඑත්ථපුඤ්ඤාපුඤ්ඤානිතබ්බිපායකොචාති යලොයකො, 

පජා, සත්තනිකායයොති අත්යථො  යලොක-සද්යදො හි ජාතිසද්දතාය 
සාමඤ්ඤවයසෙ නිරවයසසයතො සත්යත සඞ්ගණ්හාති  කිඤ්චාපි හි

යලොකසද්යදො සඞ්ොරභාජයෙසුපි දිට්ඨප්පයයොයගො, 
පූජෙකිරියායයොගයභූතතාවයසෙ පෙ සත්තයලොකවචයෙො එව ඉධ 

ගහියතොතිදට්ඨබ්බ්යං  පූජෙයතතිමාෙයති, අපචායතීති අත්යථො  

යලොකං පායලන්තීති යලොකපාලා, චත්තායරො මහාරාජායෙො  යලොකියා
පෙ ඉන්දයමවරුණකුයවරා යලොකපාලාති වදන්ති  සහ යලොකපායලහීති 

සයලොකපායලො, ‘‘යලොයකො’’ති ඉමිො තුලයාධිකරණං  අථ වා 
ඉස්සරියාධිපච්යචෙ තංතංසත්තයලොකස්ස පාලෙයතො රක්ෙණයතො 
ෙත්තියචතුමහාරාජසක්කසුයාමසන්තුසිතසුනිම්මිතපරනිම්මිතවසවත්තිමහා
බ්රහ්මාදයයො යලොකපාලා  යතහි සහ තංතංසත්තනිකායයො සයලොකපායලො

යලොයකොති වුත්යතො  අථ වා ‘‘ද්යවයම, භික්ෙයව, සුක්කා ධම්මා යලොකං

පායලන්තී’’ති (අ  නි  2.9; ඉතිවු  42) වචෙයතො හියරොත්තප්පධම්මා

යලොකපාලා  යතහි සමන්ොගයතො යලොයකො සයලොකපායලො. 
හියරොත්තප්පසම්පන්ො හි පාපගරහියෙො සප්පුරිසා ධම්මච්ඡන්දවන්තතාය
භගවතිපූජාෙමක්කාරපරායහොන්තීති  

සදාති සබ්බ්යකාලං රත්තිඤ්යචව දිවා ච, සදාති වා භගවයතො

ධරමාෙකායල තයතො පරඤ්ච  අථ වා සදාති අභිනීහාරයතො පට්ඨාය යාව

සාසෙන්තරධාො, තයතො පරම්පි වා  මහාභිනීහාරයතො පට්ඨාය හි
මහායබ්යොධිසත්තා යබ්යොධියා නියතතාය බුද්ධඞ්කුරභූතා සයදවකස්ස
යලොකස්සපූජනීයායචවවන්දනීයාචයහොන්ති යථාහභගවා සුයමධභූයතො
– 

‘‘දීපඞ්කයරොයලොකවිදූ, ආහුතීෙංපටිග්ගයහො; 



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා සඞ්ගහවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

මමකම්මංපකිත්යතත්වා, දක්ඛිණංපාදමුද්ධරි  

‘‘යය තත්ථාසුංජිෙපුත්තා, පදක්ඛිණමකංසු මං; 

යදවා මනුස්සා අසුරා ච, අභිවායදත්වාෙ පක්කමු’’න්ති  (බු  වං  
2.75-76); 

ෙමස්සති චාති යකචි යකසඤ්චි පූජාසක්කාරාදීනි කයරොන්තාපි යතසං

අපාකටුණතාය ෙමක්කාරං ෙ කයරොන්ති, ෙ එවං භගවයතො, 
යථාභූතඅබ්භුග්ගතකිත්තිසද්දතාය පෙ භගවන්තං සයදවයකො යලොයකො
පූජයති යචව ෙමස්සති චාති අත්යථො  ‘‘සදා ෙරමනුස්යසො’’ති යකචි

පඨන්ති, තං ෙ සුන්දරං  තස්සාති යං සයදවයකො යලොයකො පූජයති යචව

ෙමස්සති ච, තස්ස  එතන්ති ඉදානි වත්තබ්බ්යං බුද්ධියං විපරිවත්තමාෙං

සාමඤ්යඤෙ දස්යසති  සාසෙවරන්ති තං සරූපයතො දස්යසති  තත්ථ 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි යථාරහං සත්යත සාසති වියෙති

එයතොති සාසෙං, තයදව එකන්තනියයාෙට්යඨෙ
අෙඤ්ඤසාධාරණුණතාය ච උත්තමට්යඨෙ 

තංතංඅභිපත්ථිතසමිද්ධියහතුතාය පණ්ඩියතහි වරිතබ්බ්යයතො වා වරං, 

සාසෙයමව වරන්ති සාසෙවරං. විදූහීති යථාසභාවයතො කම්මකම්මඵලානි

කුසලාදියභයද ච ධම්යම විදන්තීති විදූ, පණ්ඩිතමනුස්සා, යතහි  ඤාතබ්බ්යං, 

ඤාණමරහතීති වා යඤෙයං.ෙරවරස්සාති පුරිසවරස්ස, අග්ගපුග්ගලස්සාති 

අත්යථො  

ඉදං වුත්තං යහොති – යයො 
අෙඤ්ඤසාධාරණමහාකරුණාසබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිුණවියසසයයොයගෙ
සයදවයකෙ යලොයකෙ පූජනීයයො ෙමස්සනීයයො ච භගවා අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො, තස්ස යලොයක උත්තමපුග්ගලස්ස එතං ඉදානි අම්යහහි
විභජිතබ්බ්යහාරෙයපට්ඨාෙවිචාරණවිසයභූතං සාසෙං 
ආදිකලයාණතාදිුණසම්පත්තියා වරං අග්ගං උත්තමං
නිපුණඤාණයගොචරතාය පණ්ඩිතයවදනීයයමවාති  භගවයතො හි වචෙං
එකගාථාමත්තම්පි 
සච්චපටිච්චසමුප්පාදෙන්ධායතෙධාතින්ද්රියසතිපට්ඨාොදිසභාවධම්මනිද්ධාර
ණක්ෙමතාය 

යසොළසහාරපඤ්චෙයයසොළසඅට්ඨවීසතිවිධපට්ඨාෙවිචාරයයොගයභායවෙ ච 
පරමගම්භීරං අත්ථයතො අගාධපාරං සණ්හසුඛුමඤාණවිසයයමවාති 

යතයෙවාහ – ‘‘පඤ්ඤවන්තස්සායං ධම්යමො, ොයං ධම්යමො

දුප්පඤ්ඤස්සා’’ති (දී  නි  3.358; අ  නි  8.30). අථ වා භගවයතො සාසෙං
පරිඤ්ඤාක්කයමෙ ලක්ෙණාවයබ්යොධප්පටිපත්තියා සුඤ්ඤතමුොදීහි
ඔගාහිතබ්බ්යත්තා අවිඤ්ඤූෙං සුපිෙන්යතෙපි ෙ විසයයො යහොතීති ආහ – 

‘‘විදූහියඤෙය’’න්ති තථාචවුත්තං–‘‘එතුවිඤ්ඤූ පුරියසො’’තිආදි  
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පටුෙ 

අපයර පෙ ‘‘තං තස්ස සාසෙවර’’න්ති පඨන්ති, යතසං මයතෙ යං-
සද්යදොසාසෙ-සද්යදෙසමාොධිකරයණොතිදට්ඨබ්යබ්යො ඉදංවුත්තංයහොති

යං සාසෙවරංසයලොකපායලොයලොයකොපූජයතිෙමස්සතිච, තංසාසෙවරං
විදූහිඤාතබ්බ්යන්ති  ඉමස්මිඤ්චෙයයයලොකපාල-සද්යදෙභගවාපිවුච්චති 

භගවා හි යලොකග්ගතායකත්තා නිප්පරියායයෙ යලොකපායලො, තස්මා
‘‘තස්සා’’තියලොකපාලස්සසත්ථුයෙොතිඅත්යථො  සයලොකපායලොතියචත්ථ
යලොකපාල-සද්යදො ුණීභූයතොපි සත්ථුවිසයත්තා සාසෙ-සද්දායපක්ෙතාය 

සාමිභායවෙසම්බ්යන්ධීවියසසභූයතොපධාෙභූයතොවියපටිනිද්යදසංඅරහතීති  

කථං පෙ සයං ධම්මස්සාමී භගවා ධම්මං පූජයතීති? ොයං වියරොයධො  

ධම්මගරුයෙොහිබුද්ධාභගවන්යතො, යතසබ්බ්යකාලංධම්මංඅපචායමාොව
විහරන්තීති  වුත්තඤ්යහතං – ‘‘යංනූොහං ය්වායං ධම්යමො මයා

අභිසම්බුද්යධො, තයමව ධම්මං සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය

විහයරයය’’න්ති(සං නි 1.173; අ නි  4.21). 

අපිචභගවයතොධම්මපූජොසත්තසත්තාහප්පටිපත්තිආදීහි දීයපතබ්බ්යා 

ධම්මස්සාමීති ච ධම්යමෙ සයදවකස්ස යලොකස්ස සාමීති අත්යථො, ෙ 
ධම්මස්සසාමීති එවම්පිෙමස්සතීතිවචෙංෙයුජ්ජති ෙහිභගවාකඤ්චි 

ෙමස්සතීති, එයසොපි නිද්යදොයසො  ෙ හි ෙමස්සතීති පදස්ස ෙමක්කාරං

කයරොතීති අයයමව අත්යථො, අථ යෙො ගරුකරයණෙ තන්නින්යෙො
තප්යපොයණො තප්පබ්භායරොති අයම්පි අත්යථො ලබ්භති  භගවා ච
ධම්මගරුතාය සබ්බ්යකාලං ධම්මනින්ෙයපොණපබ්භාරභායවෙ විහරතීති  

අයඤ්චඅත්යථො‘‘යයෙසුදංස්වාහංනිච්චකප්පංවිහරාමී’’ති(ම නි 1.387) 

එවමාදීහි සුත්තපයදහි දීයපතබ්යබ්යො  ‘‘විදූහි යෙයය’’න්තිපි පායඨො, තස්ස
පණ්ඩියතහි සපරසන්තායෙසු යෙතබ්බ්යං පායපතබ්බ්යන්ති අත්යථො  තත්ථ

අත්තසන්තායෙපාපෙංබුජ්ඣෙං, පරසන්තායෙයබ්යොධෙන්තිදට්ඨබ්බ්යං  

එවං භගවයතො සයදවකස්ස යලොකස්ස පූජනීයවන්දනීයභායවො 

අග්ගපුග්ගලභායවො ච වුච්චමායෙො ුණවිසිට්ඨතං දීයපති, සා ච
ුණවිසිට්ඨතා මහායබ්යොධියා යවදිතබ්බ්යා  ආසවක්ෙයඤාණපදට්ඨාෙඤ්හි
සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨාෙඤ්ච
ආසවක්ෙයඤාණං ‘‘මහායබ්යොධී’’ති වුච්චති  සා අවිපරීතධම්මයදසෙයතො

තථාගයත සුප්පතිට්ඨිතාති විඤ්ඤායති. ෙ හි 
සවාසෙනිරවයසසකියලසප්පහාෙං අොවරණඤාණඤ්ච විො තාදිසී
ධම්මයදසො සම්භවති  ඉච්චස්ස චතුයවසාරජ්ජයයොයගො  යතෙ 

දසබ්යලඡඅසාධාරණඤාණඅට්ඨාරසායවණිකබුද්ධධම්මාදිසකලසබ්බ්යඤ්ඤුු
ණපාරිපූරී පකාසිතා යහොති  එතාදිසී ච ුණවිභූති මහාකරුණාපුබ්බ්යඞ්ගමං
අභිනීහාරසම්පත්තිං පුරස්සරං කත්වා සම්පාදිතං සමත්තිංසපාරමිසඞ්ොතං
පුඤ්ඤඤාණසම්භාරමන්තයරෙ ෙ උපලබ්භතීති යහතුසම්පදාපි අත්ථයතො
විභාවිතා යහොතීති එවං භගවයතො තීසුපි අවත්ථාසු සබ්බ්යසත්තාෙං 
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පටුෙ 

එකන්තහිතප්පටිලාභයහතුභූතාආදිමජ්ඣපරියයොසාෙකලයාණානිරවයසසා
බුද්ධුණාඉමාය ගාථායපකාසිතාතියවදිතබ්බ්යං  

දුතියෙයය පෙ යස්මා සික්ෙත්තයසඞ්ගහං සඵලං අරියමග්ගසාසෙං 
තස්ස ආරම්මණභූතඤ්ච අමතධාතුං තදධිගමූපායඤ්ච
පුබ්බ්යභාගපටිපත්තිසාසෙං තදත්ථපරිදීපෙඤ්ච පරියත්තිසාසෙං යථාරහං
සච්චාභිසමයවයසෙ අභිසයමන්යතො ස්වාක්ොතතාදිුණවියසසයුත්තතං
මෙසිකයරොන්යතොසක්කච්චංසවෙධාරණපරිපුච්ඡාදීහි පරිචයංකයරොන්යතො
ච සයදවයකො යලොයකො පූජයති ොම  යලොකොයථො ච
සම්මාසම්යබ්යොධිප්පත්තියා යවයෙයයාෙං සක්කච්චං ධම්මයදසයෙෙ

‘‘අරියංයවො, භික්ෙයව, සම්මාසමාධිං යදයසස්සාමි’’(ම නි 3.136; සං නි 

5.28; යපටයකො 24), ‘‘මග්ගාෙට්ඨඞ්ගියකො යසට්යඨො’’(ධ ප 273; කථා 

872; යෙත්ති 125; යපටයකො 30), ‘‘යාවතා, භික්ෙයව, ධම්මාසඞ්ෙතාවා

අසඞ්ෙතා වා, විරායගො යතසං අග්ගමක්ොයති’’ (ඉතිවු  90; අ  නි  4.34), 

‘‘ෙයංවිරාගංඅමතංපණීතං’’(ඛු පා 6.4; සු නි 227), ‘‘එකායයෙොඅයං, 

භික්ෙයව, මග්යගොසත්තාෙංවිසුද්ධියා’’ (දී නි 2.373; ම නි 1.106; සං 

නි  5.367), ‘‘ධම්මං යවො, භික්ෙයව, යදයසස්සාමි ආදිකලයාණ’’න්තිආදීහි

(ම  නි  3.420; යෙත්ති  5) වචයෙහි යථොමයෙෙ ච පූජයති ොම  තස්මා
සාසෙවරස්ස පූජනීයභායවො ඉධ වුච්චමායෙො අෙවයසසයතො ධම්මුයණ
දීයපතීති යය අරියභාවාදයයො නියයාොදයයො ෙයවිරාගාදයයො 
මදනිම්මදොදයයො අසඞ්ෙතාදයයො ස්වාක්ොතතාදයයො ආදිකලයාණතාදයයො 

ච අයෙයකහි සුත්තපයදහි පයවදිතා අයෙයක ධම්මුණා, යත
නිරවයසසයතොඉමායගාථායපකාසිතාති යවදිතබ්බ්යා  

යස්මා පෙ අරියසච්චප්පටියවයධෙ සමුග්ඝාටිතසම්යමොහායයව

පරමත්ථයතො පණ්ඩිතා බ්යාලයාදිසමතික්කමෙයතො, තස්මා 
භාවිතයලොකුත්තරමග්ගාසච්ඡිකතසාමඤ්ඤඵලාචඅරියපුග්ගලාවියසසයතො
විදූති වුච්චන්ති යතහියථාවුත්තසාසෙවරංඅවිපරීතයතොඤාතුංයෙතුඤ්ච
සපරසන්තායෙ සක්කුණන්තීති අට්ඨඅරියපුග්ගලසමූහස්ස
පරමත්ථසඞ්ඝස්සාපි ඉධ ගහිතත්තා යය සුප්පටිපන්ෙතාදයයො අයෙයකහි

සුත්තපයදහි සංවණ්ණිතා අරියසඞ්ඝුණා, යතපි නිරවයසසයතො ඉධ
පකාසිතාතියවදිතබ්බ්යා  

එවංපඨමගාථායසාතිසයංරතෙත්තයුණපරිදීපෙංකත්වාඉදානි– 

‘‘සබ්බ්යපාපස්සඅකරණං, කුසලස්සඋපසම්පදා; 

සචිත්තපරියයොදපෙං, එතං බුද්ධාෙ සාසෙ’’න්ති  (දී  නි  2.90; ධ  

ප 183; යෙත්ති 30, 50, 116, 124) – 

වචෙයතො සඞ්යෙපයතො සික්ෙත්තයසඞ්ගහං සාසෙං, තං පෙ සික්ෙත්තයං 

ඤාණවියසසවිසයභාවයභදයතො අවත්ථායභදයතො ච තිවිධං යහොති  කථං? 



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා සඞ්ගහවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

සුතමයඤාණයගොචයරො ච යයො ‘‘පරියත්තිසද්ධම්යමො’’ති වුච්චති 
චින්තාමයඤාණයගොචයරො ච යයො 
ආකාරපරිවිතක්කදිට්ඨිනිජ්ඣාෙක්ෙන්තීහි ගයහතබ්බ්යාකායරො

විමුත්තායතෙවියසයසො ‘‘පටිපත්තිසද්ධම්යමො’’ති වුච්චති 
විපස්සොඤාණාදිසහගයතො භාවොමයඤාණයගොචයරො ච යයො 

‘‘පටියවධසද්ධම්යමො’’ති වුච්චති  එවං තිවිධම්පි සාසෙං සාසෙවරන්ති

පයදෙ සඞ්ගණ්හිත්වා තත්ථ යං පඨමං, තං ඉතයරසං අධිගමූපායයොති
සබ්බ්යසාසෙමූලභූතං අත්තයෙො පකරණස්ස ච විසයභූතං

පරියත්තිසාසෙයමව තාව සඞ්යෙපයතො විභජන්යතො ‘‘ද්වාදස පදානී’’ති
ගාථමාහ  

තත්ථ ද්වාදසාතිගණෙපරිච්යඡයදො  පදානීතිපරිච්ඡින්ෙධම්මනිදස්සෙං 
යතසු බ්යයඤ්ජෙපදානි පජ්ජති අත්යථො එයතහීති පදානි  අත්ථපදානි පෙ
පජ්ජන්ති ඤායන්තීති පදානි  උභයම්පි වා උභයථා යයොයජතබ්බ්යං

බ්යයඤ්ජෙපදාෙම්පි අවිපරීතං පටිපජ්ජිතබ්බ්යත්තා, අත්ථපදාෙං 

උත්තරිවියසසාධිගමස්ස කාරණභාවයතො, තානි පදානි පරයතො
පාළයඤ්යඤව ආවි භවිස්සන්තීති තත්යථව වණ්ණයිස්සාම 

අත්ථසූචොදිඅත්ථයතො සුත්තං. වුත්තඤ්යහතංසඞ්ගයහසු– 

‘‘අත්ථාෙංසූචෙයතො, සුවුත්තයතොසවෙයතොථසූදෙයතො; 

සුත්තාණා සුත්තසභාගයතො ච, ‘සුත්ත’න්ති අක්ොත’’න්ති  (පාරා 

අට්ඨ  1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා; දී  නි  අට්ඨ 

1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා; ධ ස  අට්ඨ නිදාෙකථා); 

තයදතං තත්ථ සුත්තපිටකවයසෙ ආගතං, ඉධ පෙ පිටකත්තයවයසෙ

යයොයජතබ්බ්යං  ‘‘ද්වාදසපදානිසුත්ත’’න්තිවුත්තං, යං පරියත්තිසාසෙන්ති

අත්යථො  තං සබ්බ්න්ති තං ‘‘සුත්ත’’න්ති වුත්තං සකලං බුද්ධවචෙං  

බ්යඤ්ජෙඤ්චඅත්යථො චාතිබ්යයඤ්ජෙඤ්යචවතදත්යථොච යයතො‘‘ද්වාදස
පදානි සුත්ත’’න්ති වුත්තං  ඉදං වුත්තං යහොති – අත්ථසූචොදියතො සුත්තං

පරියත්තිධම්යමො, තඤ්චසබ්බ්යං අත්ථයතොද්වාදසපදානිඡබ්යයඤ්ජෙපදානි

යචව ඡ අත්ථපදානි චාති  අථ වා යයදතං ‘‘සාසෙවර’’න්ති වුත්තං, තං

සබ්බ්යං සුත්තං, පරියත්තිසාසෙස්ස අධිප්යපතත්තා  අත්ථයතො පෙ ද්වාදස

පදානි, බ්යයඤ්ජෙත්ථපදසමුදායභාවයතො  යථාහ – ‘‘බ්යයඤ්ජෙඤ්ච අත්යථො

චා’’ති  තං විඤ්යඤෙයං උභෙන්ති යස්මිං බ්යයඤ්ජයෙ අත්යථ ච

වචෙවචනීයභායවෙ සම්බ්යන්යධ සුත්තයවොහායරො, තදුභයං සරූපයතො 

විඤ්ඤාතබ්බ්යංතත්ථකතමංබ්යයඤ්ජෙංකතයමොඅත්යථොති? යතයෙවාහ– 

‘‘යකොඅත්යථොබ්යඤ්ජෙංකතම’’න්ති  
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පටුෙ 

එවං ‘‘සාසෙවර’’න්ති වුත්තස්ස සුත්තස්ස පරියත්තිභාවං තස්ස ච
අත්ථබ්යයඤ්ජෙපදභායවෙයවදිතබ්බ්යතංදස්යසත්වාඉදානිතස්සපවිචයුපායං 

යෙත්තිප්පකරණංපදත්ථවිභායගෙදස්යසතුං ‘‘යසොළසහාරා’’ති ගාථමාහ  

තත්ථ යසොළස හාරා එතිස්සාති යසොළසහාරා. පඤ්චෙො 

අට්ඨාරසමූලපදාති එත්ථාපි එයසව ෙයයො  අථ වා යසොළස හාරා
යසොළසහාරා  එවං ඉතරත්ථාපි  හාරෙයමූලපදානි එව හි සඞ්යෙපයතො

විත්ථාරයතො ච භාසිතානි යෙත්තීති  සාසෙස්ස පරියෙට්ඨීති සාසෙස්ස

අත්ථපරියයසො, පරියත්තිසාසෙස්ස අත්ථසංවණ්ණොති අත්යථො, 
සකලස්යසව වා සාසෙස්ස අත්ථවිචාරණාති අත්යථො  පටිපත්තිපටියවයධපි

හි යෙත්තිෙයානුසායරෙ අධිගච්ඡන්තීති  මහකච්චායෙොති කච්යචොති

පුරාතයෙො ඉසි, තස්ස වංසාලඞ්කාරභූයතොයං මහායථයරො ‘‘කච්චායෙො’’ති

වුච්චති  මහකච්චායෙොති පෙ පූජාවචෙං, යථා මහායමොග්ගල්ලායෙොති, 

‘‘කච්චායෙයගොත්තනිද්දිට්ඨා’’තිපි පායඨො  අයඤ්ච ගාථා යෙත්තිං
සඞ්ගායන්යතහි පකරණත්ථසඞ්ගණ්හෙවයසෙ ඨපිතාති දට්ඨබ්බ්යා  යථා

චායං, එවං හාරවිභඞ්ගවායර තංතංහාරනිද්යදසනිගමයෙ ‘‘යතොහ 

ආයස්මා’’තිආදිවචෙං, හාරාදිසමුදායභූතායං යෙත්තියං
බ්යයඤ්ජෙත්ථසමුදායය ච සුත්යත කිං යකෙ විචියතීති විචාරණායං ආහ – 

‘‘හාරා බ්යඤ්ජෙවිචයෙො’’තිආදි  

තත්ථ යසොළසපිහාරාමූලපදනිද්ධාරණමන්තයරෙ බ්යයඤ්ජෙමුයෙයෙව

සුත්තස්ස සංවණ්ණො යහොන්ති, ෙ ෙයා විය 
මූලපදසඞ්ොතසභාවධම්මනිද්ධාරණමුයෙොති යත ‘‘බ්යයඤ්ජෙවිචයයො
සුත්තස්සා’’ති වුත්තා  අත්ථෙයා පෙ යථාවුත්තඅත්ථමුයෙයෙව සුත්තස්ස

අත්ථසම්පටිපත්තියා යහොන්තීති ආහ – ‘‘ෙො තයෙො ච සුත්තත්යථො’’ති 

අයඤ්ච විචාරණාපරයතොපිආගමිස්සති යකචි‘‘ෙයයොචා’’තිපඨන්ති, තං

ෙ සුන්දරං  උභෙං පරිග්ගහීතන්ති හාරා ෙයා චාති එතං උභයං සුත්තස්ස 
අත්ථනිද්ධාරණවයසෙ පරිසමන්තයතො ගහිතං සබ්බ්යථා සුත්යත යයොජිතං  

වුච්චති සුත්තං වදති සංවණ්යණති  කථං? ෙථාසුත්තං සුත්තානුරූපං, යං

සුත්තං යථා සංවණ්යණතබ්බ්යං, තථා සංවණ්යණතීති අත්යථො  යං යං

සුත්තන්ති වා ෙථාසුත්තං, සබ්බ්යං සුත්තන්ති අත්යථො  යෙත්තිෙයයෙ හි
සංවණ්යණතුංඅසක්කුයණයයංොමසුත්තං ෙත්ථීති  

ඉදානි යං වුත්තං – ‘‘සාසෙවරං විදූහි යඤයය’’න්ති, තත්ථ 
යෙත්තිසංවණ්ණොය විසයභූතං පරියත්තිධම්මයමව පකාරන්තයරෙ

නියයමත්වාදස්යසතුං ‘‘ොයචවා’’තිආදිවුත්තං  

තත්ථ අත්යථසු කතපරිච්යඡයදො බ්යයඤ්ජෙප්පබ්යන්යධො යදසො, යයො 
පායඨොති වුච්චති  තදත්යථො යදසිතං තාය යදසොය පයබ්යොධිතත්තා 
තදුභයඤ්ච විමුත්තායතෙසීයසෙ පරිචයං කයරොන්තාෙං
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අනුපාදාපරිනිබ්බ්යාෙපරියයොසාොෙංසම්පත්තීෙං යහතුභාවයතොඑකන්යතෙ

විඤ්යඤයයං, තදුභයවිනිමුත්තස්ස වා යඤයයස්ස අභාවයතො තයදව ද්වයං

විඤ්යඤයයන්ති ඉමමත්ථං දස්යසති ො යචව…යප.… විඤ්යඤෙයන්ති  

තත්රාති තස්මිං විජාෙයෙ සායධතබ්යබ්ය, නිප්ඵායදතබ්යබ්ය යචතං භුම්මං  

අෙමානුපුබ්බීති අයං වක්ෙමාො අනුපුබ්බි හාරෙයාෙං අනුක්කයමො, 

අනුක්කයමෙවක්ෙමාොහාරෙයාති අත්යථො  ෙවවිධසුත්තන්තපරියෙට්ඨීති

සුත්තාදිවයසෙ ෙවඞ්ගස්ස සාසෙස්ස පරියයසො, අත්ථවිචාරණාති
අත්යථො  සාමිඅත්යථ වා එතං පච්චත්තං ෙවවිධසුත්තන්තපරියයට්ඨියා

අනුපුබ්බීති අථවා අනුපුබ්බීතිකරණත්යථපච්චත්තං ඉදංවුත්තංයහොති– 

යථාවුත්තවිජාෙයෙ සායධතබ්යබ්ය වක්ෙමාොය හාරෙයානුපුබ්බියා අයං
ෙවවිධසුත්තන්තස්ස අත්ථපරියයසොති  

එත්ථාහ – කථංපයෙත්ථයගයයඞ්ගාදීෙං සුත්තභායවො, සුත්තභායවච

යතසංකථංසාසෙස්සෙවඞ්ගභායවො යඤ්චසඞ්ගයහසුවුච්චති ‘‘සගාථකං

සුත්තං යගයයං, නිග්ගාථකං සුත්තං යවයයාකරණ’’න්ති, තථා ච සති 

සුත්තඞ්ගයමවෙ සියා අථාපිවිසුංසුත්තඞ්ගංසියා, මඞ්ගලසුත්තාදීෙං (ඛු 

පා  5.1 ආදයයො; සු  නි  261 ආදයයො) සුත්තඞ්ගසඞ්ගයහො ෙ සියා, 

ගාථාභාවයතොධම්මපදාදීෙංවිය, යගයයඞ්ගසඞ්ගයහොවාසියා, සගාථකත්තා

සගාථාවග්ගස්ස විය, තථා උභයතොවිභඞ්ගාදීසු සගාථකප්පයදසාෙන්ති 
වුච්චයත– 

සුත්තන්තිසාමඤ්ඤවිධි, වියසසවිධයයොපයර; 

සනිමිත්තානිරුළ්හත්තා, සහතාඤ්යඤෙොඤ්ඤයතො  

සබ්බ්යස්සාපි හි බුද්ධවචෙස්ස සුත්තන්ති අයං සාමඤ්ඤවිධි. තථා හි

‘‘එත්තකං තස්ස භගවයතො සුත්තාගතං සුත්තපරියාපන්ෙං (පාචි  1242), 

සාවත්ථියා සුත්තවිභඞ්යග, සකවායද පඤ්ච සුත්තසතානී’’තිආදිවචෙයතො
විෙයාභිධම්මපරියත්තිවියසයසපි සුත්තයවොහායරො දිස්සති  තයදකයදයසසු

පෙයගයයාදයයො වියසසවිධයෙො යතෙයතෙනිමිත්යතෙ පතිට්ඨිතා තථා
හි යගයයස්ස සගාථකත්තං තබ්භාවනිමිත්තං  යලොයකපි හි සසියලොකං 
සගාථකං චුණ්ණියගන්ථං යගයය’’න්ති වදන්ති  ගාථාවිරයහ පෙ සති
පුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජෙභායවො යවයයාකරණස්ස  පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙඤ්හි
‘‘බ්යයාකරණ’’න්ති වුච්චති බ්යයාකරණයමවයවයයාකරණන්ති එවංසන්යත
සගාථකාදීෙම්පි පඤ්හාවිස්සජ්ජෙවයසෙ පවත්තාෙං යවයයාකරණභායවො

ආපජ්ජතීති? ොපජ්ජති, යගයයාදිසඤ්ඤාෙං අයෙොකාසභාවයතො
‘‘ගාථාවිරයහ සතී’’ති වියසසිතත්තා ච  තථා හි ධම්මපදාදීසු යකවලං
ගාථාබ්යන්යධසු සගාථකත්යතපි යසොමෙස්සඤාණමයිකගාථායුත්යතසු 

‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිවචෙසම්බ්යන්යධසු අබ්භුතධම්මපටිසංයුත්යතසු ච 

සුත්තවියසයසසු යථාක්කමං ගාථාඋදාෙඉතිවුත්තකඅබ්භුතධම්මසඤ්ඤා

පතිට්ඨිතා, තථා සතිපි ගාථාබ්යන්ධභායව භගවයතො අතීතාසු ජාතීසු
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චරියානුභාවප්පකාසයකසු ජාතකසඤ්ඤා  සතිපි පඤ්හාවිස්සජ්ජෙභායව
සගාථකත්යත ච යකසුචි සුත්තන්යතසු යවදස්ස ලභාපෙයතො 
යවදල්ලසඤ්ඤා පතිට්ඨිතාති එවං යතෙ යතෙ සගාථකත්තාදිො
නිමිත්යතෙ යතසු යතසු සුත්තවියසයසසු යගයයඞ්ගාදිසඤ්ඤා පතිට්ඨිතාති
වියසසවිධයයොසුත්තඞ්ගයතොපයර යගයයාදයයො  

යං පයෙත්ථ යගයයඞ්ගාදිනිමිත්තරහිතං සුත්තං, තං සුත්තඞ්ගං 
වියසසසඤ්ඤාපරිහායරෙ සාමඤ්ඤසඤ්ඤාය පවත්තෙයතොති  ෙනු ච

සගාථකං සුත්තංයගයයං, නිග්ගාථකංසුත්තංයවයයාකරණන්තිසුත්තඞ්ගං 

ෙ සම්භවතීති යචොදො තදවත්ථා එවාති? ෙ තදවත්ථා, යසොධිතත්තා 
යසොධිතඤ්හි පුබ්යබ්ය ගාථාවිරයහ සති පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙභායවො
යවයයාකරණස්ස තබ්භාවනිමිත්තන්ති  යඤ්ච වුත්තං – ‘‘ගාථාභාවයතො

මඞ්ගලසුත්තාදීෙං සුත්තඞ්ගසඞ්ගයහො ෙ සියා’’ති, තම්පි ෙ, නිරුළ්හත්තා 

නිරුළ්යහො හි මඞ්ගලසුත්තාදීසු සුත්තභායවො, ෙ හි තානි

ධම්මපදබුද්ධවංසාදයයො විය ගාථාභායවෙ පඤ්ඤාතානි, කින්තු

සුත්තභායවයෙව  යතයෙව හි අට්ඨකථාෙං ‘‘සුත්තොමක’’න්ති
ොමග්ගහණංකතං  

යං පෙ වුත්තං ‘‘සගාථකත්තා යගයයඞ්ගසඞ්ගයහො වා සියා’’ති, තදපි 

ෙත්ථි, යස්මාසහතාඤ්යඤෙ සහගාථාහීතිහිසගාථකං සහභායවොචොම

අත්ථයතොඅඤ්යඤෙ යහොති, ෙචමඞ්ගලසුත්තාදීසුගාථාවිනිමුත්යතොයකොචි

සුත්තප්පයදයසොඅත්ථි යයොසහ ගාථාහීතිවුච්යචයය, ෙචසමුදායයොොම

යකොචි අත්ථි  යදපි වුත්තං – ‘‘උභයතොවිභඞ්ගාදීසු සගාථකප්පයදසාෙං

යගයයඞ්ගසඞ්ගයහොසියා’’ති, තදපිෙඅඤ්ඤයතො  අඤ්ඤාඑවහිතාගාථා, 
ජාතකාදිපරියාපන්ෙත්තා  අයතො ෙ තාහි උභයතොවිභඞ්ගාදීෙං 
යගයයඞ්ගභායවොති එවං සුත්තාදීෙං අඞ්ගාෙං අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරාභායවො
යවදිතබ්යබ්යො  යස්මාපෙසබ්බ්යම්පිබුද්ධවචෙංයථාවුත්තෙයයෙඅත්ථාෙං

සූචොදිඅත්යථෙ සුත්තන්ත්යවව වුච්චති, තස්මා වුත්තං –
‘‘ෙවවිධසුත්තන්තපරියයට්ඨී’’ති  

සඞ්ගහවාරවණ්ණොනිට්ඨිතා  
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2. උද්යදසවාරවණ්ණො 
1. එවං සඞ්ගහවායරෙ සඞ්යෙපයතො දස්සියත හාරාදයයො ඉදානි

විභායගෙදස්යසතුං ‘‘තත්ථකතයමයසොළසහාරා’’තිආදියදසොආරද්ධා 

තත්ථ තත්ථාති යං වුත්තං – ‘‘යසොළසහාරා යෙත්තී’’ති, තස්මිං වචයෙ, 

තිස්සං වා ගාථායං, යානි හාරෙයමූලපදානි උද්ධටානි, යතසූති අත්යථො  

කතයමති පුච්ඡාවචෙං  පුච්ඡා ච ොයමසා පඤ්චවිධා අදිට්ඨයජොතොපුච්ඡා
දිට්ඨසංසන්දොපුච්ඡා විමතිච්යඡදොපුච්ඡා අනුමතිපුච්ඡා 

කයථතුකමයතාපුච්ඡාති  තාසු අයං කයථතුකමයතාපුච්ඡා  යසොළසාති
ගණෙවයසෙ පරිච්යඡයදො  යතෙ යෙසං ෙ තයතො උද්ධං අයධො චාති 

එතපරමතං දස්යසති  සා යචතපරමතා පරයතො ආවි භවිස්සති  හාරාති

ගණෙවයසෙපරිච්ඡින්ොෙංසාමඤ්ඤයතොදස්සෙං  යදසොවිචයෙොතිආදි
සරූපදස්සෙං  

තත්ථ යකෙට්යඨෙ හාරා? හරීයන්ති එයතහි, එත්ථ වා 

සුත්තයගයයාදිවිසයා අඤ්ඤාණසංසයවිපල්ලාසාති හාරා, හරන්ති වා සයං

තානි, හරණමත්තයමව වාති හාරා ඵලූපචායරෙ  අථ වා හරීයන්ති
යවොහරීයන්ති ධම්මසංවණ්ණකධම්මපටිග්ගාහයකහි ධම්මස්ස 

දාෙග්ගහණවයසොති හාරා. අථ වා හාරා වියාති හාරා. යථා හි
අයෙකරතොවලිසමූයහො හාරසඞ්ොයතො අත්තයෙො 
අවයවභූතරතෙසම්ඵස්යසහි සමුප්පජ්ජනීයමාෙහිලාදසුයෙො හුත්වා

තදුපයභොගීජෙසරීරසන්තාපං නිදාඝපරිළාහුපජනිතංවූපසයමති, එවයමයතපි
ොොවිධපරමත්ථරතෙප්පබ්යන්ධා සංවණ්ණොවියසසා අත්තයෙො
අවයවභූතපරමත්ථරතොධිගයමෙ සමුප්පාදියමාෙනිබ්බුතිසුො 
ධම්මපටිග්ගාහකජෙහදයපරිතාපං කාමරාගාදිකියලසයහතුකං
වූපසයමන්තීති අථවාහාරයන්ති අඤ්ඤාණාදීෙංහාරංඅපගමංකයරොන්ති

ආචික්ෙන්තීතිවා හාරා. අථවායසොතුජෙචිත්තස්සහරණයතොරමණයතොච 

හාරා නිරුත්තිෙයයෙ, යථා – ‘‘භයවසු වන්තගමයෙො භගවා’’ති (විසුද්ධි 

1.144; පාරා  අට්ඨ  1.1 යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණො)  අයං තාව හාරාෙං
සාධාරණයතොඅත්යථො  

අසාධාරණයතො පෙ යදසීයති සංවණ්ණීයති එතාය සුත්තත්යථොති 

යදසො, යදසොසහචරණයතො වා යදසො. ෙනු ච අඤ්යඤපි හාරා
යදසොසඞ්ොතස්ස සුත්තස්ස අත්ථසංවණ්ණෙයතො

යදසොසහචාරියෙොවාති? සච්චයමතං, අයං පෙ හායරො යයභුයයයෙ 

යථාරුතවයසයෙව විඤ්ඤායමායෙො යදසොය සහ චරතීති වත්තබ්බ්යතං

අරහති, ෙ තථා පයර  ෙ හි අස්සාදාදීෙවනිස්සරණාදිසන්දස්සෙරහිතා
සුත්තයදසොඅත්ථි  අස්සාදාදිසන්දස්සෙවිභාවෙලක්ෙයණොචායංහායරොති  

විචියන්ති එයතෙ, එත්ථ වා පදපඤ්හාදයයො, විචිති එව වා යතසන්ති 

විචයෙො. පාළයංපෙවිචිෙතීතිවිචයයොතිඅයමත්යථොදස්සියතො  
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යුත්තීති උපපත්තිසාධෙයුත්ති, ඉධ පෙ යුත්තිවිචාරණා යුත්ති

උත්තරපදයලොයපෙ ‘‘රූපභයවො රූප’’න්ති යථා, යුත්තිසහචරණයතො වා  
ඉධාපියදසොහායරවුත්තෙයයෙඅත්යථොවිත්ථායරතබ්යබ්යො  

පදට්ඨාෙන්ති ආසන්ෙකාරණං, ඉධාපි පදට්ඨාෙවිචාරණාතිආදි
වුත්තෙයයයෙව යවදිතබ්බ්යං  

ලක්ඛීයන්ති එයතෙ, එත්ථ වා එකලක්ෙණා ධම්මා අවුත්තාපි 

එකවචයෙොති ලක්ඛණං. 

වියූහීයන්ති විභායගෙ පිණ්ඩීයන්ති එයතෙ, එත්ථ වාති බ්යූයහො  

නිබ්බ්යචොදීෙං සුත්යත දස්සියමාොෙං චතුන්ෙං බ්යූයහොති චතුබ්ූයහො, 

චතුන්ෙංවාබ්යූයහොඑත්ථාති චතුබ්ූයහො. 

ආවට්ටීයන්ති එයතෙ, එත්ථ වා සභාගා විසභාගා ච ධම්මා, යතසං වා 

ආවට්ටෙන්ති ආවට්යටො. 

විභජීයන්ති එයතෙ, එත්ථ වා සාධාරණාසාධාරණාෙං 

සංකියලසයවොදාෙධම්මාෙංභූමියයොති විභත්ති, විභජෙංවාඑයතසං භූමියාති 

විභත්ති. 

පටිපක්ෙවයසෙ පරිවත්තීයන්ති ඉමිො, එත්ථ වා සුත්යත වුත්තධම්මා, 

පරිවත්තෙංවායතසන්ති පරිවත්තයෙො. 

විවිධං වචෙංඑකස්යසවත්ථස්සවාචකයමත්ථාති විවචෙං, විවචෙයමව 

යවවචෙං, විවිධං වුච්චති එයතෙ අත්යථොති වා විවචෙං  යසසං
වුත්තෙයයමව  

පකායරහි පයභදයතො වා ඤාපීයන්ති ඉමිො, එත්ථ වා අත්ථාති 

පඤ්ඤත්ති. 

ඔතාරීයන්ති අනුප්පයවසීයන්ති එයතෙ, එත්ථ වා සුත්තාගතා ධම්මා 

පටිච්චසමුප්පාදාදීසූති ඔතරයණො. 

යසොධීයන්ති සමාධීයන්ති එයතෙ, එත්ථ වා සුත්යත 

පදපදත්ථපඤ්හාරම්භාති යසොධයෙො. 

අධිට්ඨීයන්ති අනුපවත්තීයන්ති එයතෙ, එත්ථ වා සාමඤ්ඤවියසසභූතා

ධම්මාවිොවිකප්යපොති අධිට්ඨායෙො. 
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පටුෙ 

පරිකයරොති අභිසඞ්ෙයරොති ඵලන්ති පරික්ොයරො, යහතු පච්චයයො ච, 

පරික්ොරං ආචික්ෙතීති පරික්ඛායරො, හායරො, පරික්ොරවිසයත්තා

පරික්ොරසහචරණයතොවා පරික්ඛායරො. 

සමායරොපීයන්ති එයතෙ, එත්ථ වා පදට්ඨාොදිමුයෙෙ ධම්මාති 

සමායරොපයෙො. සබ්බ්යත්ථ ච භාවසාධෙවයසොපි අත්යථො සම්භවතීති
තස්සාපි වයසෙයයොයජතබ්බ්යං  

තස්සාති යථාවුත්තස්ස හාරුද්යදසස්ස  අනුගීතීති වුත්තස්යසවත්ථස්ස

සුෙග්ගහණත්ථං අනුපච්ඡා ගායෙගාථා, තාසු ඔසාෙගාථාය අත්ථයතො

අසංකිණ්ණාති පදත්යථෙ සඞ්කරරහිතා, යතෙ යදිපි යකචි හාරා 

අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිසිට්ඨා විය දිස්සන්ති, තථාපි යතසං අත්ථයතො සඞ්කයරො
ෙත්ථීති දස්යසති යසොචයෙසංඅසඞ්කයරොලක්ෙණනිද්යදයසසුපාකයටො

යහොති  එයතසඤ්යචවාතිඑයතසංයසොළසන්ෙංහාරාෙං යථාඅසඞ්කයරො, 

තථායචව භවති කිංභවති? විත්ථාරතො විත්ථායරෙ  ෙෙවිභත්ති ෙයයෙ
උපායයෙ ඤායයෙ විභායගො  එයතෙ තං එව අසඞ්කිණ්ණතං විභායවති 

යකචි ‘‘විත්ථාරෙයා’’ති පඨන්ති, තං ෙ සුන්දරං, අයඤ්ච ගාථා යකසුචි 
යපොත්ථයකසුෙත්ථි  

2. එවංහායර උද්දිසිත්වාඉදානිෙයයඋද්දිසිතුං ‘‘තත්ථකතයම’’තිආදි 

වුත්තං තත්ථෙයන්තිසංකියලයසයවොදාොනිචවිභාගයතොඤායපන්තීති 

ෙො, නීයන්ති වා තානි එයතහි, එත්ථ වාති ෙො, ෙයෙමත්තයමව වාති 

ෙො, නීයන්ති වා සයං ධම්මකථියකහි උපනීයන්ති සුත්තස්ස

අත්ථපවිචයත්ථන්ති ෙො. අථවාෙයාවියාති ෙො. යථාහි එකත්තාදයයො
ෙයා සම්මා පටිවිජ්ඣියමාො පච්චයපච්චයුප්පන්ෙධම්මාෙං යථාක්කමං 
සම්බ්යන්ධවිභාගබ්යයාපාරවිරහානුරූපඵලභාවදස්සයෙෙ අසඞ්කරයතො 
සම්මුතිසච්චපරමත්ථසච්චාෙං සභාවං පයවදයන්තා

පරමත්ථසච්චප්පටියවධාය සංවත්තන්ති, එවයමයතපි
කණ්හසුක්කසප්පටිභාගධම්මවිභාගදස්සයෙෙ අවිපරීතසුත්තත්ථාවයබ්යොධාය
අභිසම්භුණන්තා යවයෙයයාෙං චතුසච්චප්පටියවධාය සංවත්තන්ති  අථ වා

පරියත්තිඅත්ථස්ස ෙයෙයතො සංකියලසයතො යමෙයතො ච ෙො 
නිරුත්තිෙයයෙ  

ෙන්දිොවට්යටොතිආදීසු ෙන්දියාවට්ටස්ස විය ආවට්යටො එතස්සාති 

ෙන්දිොවට්යටො, යථා හි ෙන්දියාවට්යටො අන්යතොඨියතෙ පධාොවයයවෙ

බ්යහිද්ධා ආවට්ටති, එවමයම්පි ෙයයොති අත්යථො  අථ වා ෙන්දියා තණ්හාය

පයමොදස්සවාආවට්යටොඑත්ථාති ෙන්දිොවට්යටො. තීහිඅවයයවහියලොභාදීහි
සංකියලසපක්යෙ අයලොභාදීහි ච යවොදාෙපක්යෙ පුක්ෙයලො යසොභයෙොති 

තිපුක්ඛයලො. අසන්තාසෙජවපරක්කමාදිවියසසයයොයගෙ සීයහො භගවා, 
තස්ස වික්කීළතං යදසොවචීකම්මභූයතො විහායරොති කත්වා
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පටුෙ 

විපල්ලාසතප්පටිපක්ෙපරිදීපෙයතො සීහස්ස වික්කීළතං එත්ථාති 

සීහවික්කීළියතො, ෙයයො  බ්යලවියසසයයොගදීපෙයතො වා

සීහවික්කීළතසදිසත්තා ෙයයො සීහවික්කීළියතො. බ්යලවියසයසො යචත්ථ

සද්ධාදිබ්යලං, දසබ්යලානිඑවවා අත්ථෙයත්තයදිසාභායවෙකුසලාදිධම්මාෙං

ආයලොචෙං දිසායලොචෙං. තථා ආයලොචිතාෙං යතසං ධම්මාෙං

අත්ථෙයත්තයයයොජයෙ සමාෙයෙයතො අඞ්කුයසො විය අඞ්කුයසො. ගාථාසු

ලඤ්යජති පකායසති සුත්තත්ථන්ති ලඤ්ජයකො, ෙයයො ච යසො ලඤ්ජයකො

චාති ෙෙලඤ්ජයකො. ගතාති ඤාතා, මතාති අත්යථො  යසො එව වා පායඨො 
යසසංවුත්තෙයයෙයවදිතබ්බ්යං  

3. එවං ෙයයපි උද්දිසිත්වා ඉදානි මූලපදානි උද්දිසිතුං ‘‘තත්ථ 

කතමානී’’තිආදිආරද්ධං තත්ථමූලානිචතානිෙයාෙංපට්ඨාෙභාගාෙඤ්ච 

පතිට්ඨාභාවයතො පදානි ච අධිගමූපායභාවයතො යකොට්ඨාසභාවයතො චාති 

මූලපදානි. යකොසල්ලසම්භූතට්යඨෙ, කුච්ඡිතාෙං වා පාපධම්මාෙං 

සලෙයතො විද්ධංසෙයතො, කුසාෙං වා රාගාදීෙං ලවෙයතො, කුසා විය වා

ලවෙයතො, කුයසෙවාඤායණෙ ලාතබ්බ්යයතොපවත්යතතබ්බ්යයතො කුසලානි, 

තප්පටිපක්ෙයතො අකුසලානීතිපදත්යථොයවදිතබ්යබ්යො  

එවං ගණෙපරිච්යඡදයතො ජාතියභදයතො ච මූලපදානි දස්යසත්වා ඉදානි 

සරූපයතො දස්යසන්යතො සංකියලසපක්ෙංයයව පඨමං උද්දිසති 

‘‘තණ්හා’’තිආදිො  තත්ථ තසති පරිතසතීති තණ්හා. අවින්දියං වින්දති, 

වින්දියං ෙ වින්දතීති අවිජ්ජා, විජ්ජාපටිපක්ොති වා අවිජ්ජා. ලුබ්භන්ති

යතෙ, සයං වා ලුබ්භති, ලුබ්භෙමත්තයමව වා යසොති යලොයභො.

යදොසයමොයහසුපි එයසව ෙයයො  අසුයභ ‘‘සුභ’’න්ති පවත්තා සඤ්ඤා 

සුභසඤ්ඤා. සුඛසඤ්ඤාදීසුපි ඉමිොව ෙයයෙ අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො  

සඞ්ගහන්තිගණෙං  සයමොසරණන්තිසයමොයරොපෙං  

පච්චනීකධම්යම සයමතීති සමයථො. අනිච්චාදීහි විවියධහි ආකායරහි

පස්සතීති විපස්සො. අයලොභාදයයො යලොභාදිපටිපක්ෙයතො යවදිතබ්බ්යා 

අසුයභ ‘‘අසුභ’’න්ති පවත්තා සඤ්ඤා අසුභසඤ්ඤා, 

කායානුපස්සොසතිපට්ඨාෙං සඤ්ඤාසීයසෙහි යදසො  දුක්ඛසඤ්ඤාදීසුපි
එයසවෙයයො  

ඉදං උද්දාෙන්ති ඉදං වුත්තස්යසව අත්ථස්ස විප්පකිණ්ණභායවෙ

ෙස්සිතුංඅදත්වාඋද්ධංදාෙංරක්ෙණංඋද්දාෙං, සඞ්ගහවචෙන්තිඅත්යථො 

‘‘චත්තායරොවිපල්ලාසා’’තිපි පායඨො  කියලසභූමීතිසංකියලසභූමිසබ්යබ්යසං
අකුසලධම්මාෙං සයමොසරණට්ඨාෙත්තා  කුසලාෙං යානි තීණි මූලානි 

‘‘කුසලානී’’තිපි පඨන්ති  සතිපට්ඨාොති අසුභසඤ්ඤාදයයො සන්ධායාහ  

ඉන්ද්රිෙභූමීති සද්ධාදීෙං විමුත්තිපරිපාචනින්ද්රියාෙං සයමොසරණට්ඨාෙත්තා

වුත්තං  යුජ්ජන්තීති යයොජීයන්ති  යඛොති පදපූරයණ, අවධාරණත්යථ වා



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා උද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

නිපායතො  යතෙ එයත එවාති දස්යසති  අට්ඨාරයසවාති වා  මූලපදාති

මූලපදානි, ලිඞ්ගවිපල්ලායසොවා  

උද්යදසවාරවණ්ණොනිට්ඨිතා  



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා නිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

3. නිද්යදසවාරවණ්ණො 
4. එවං උද්දිට්යඨ හාරාදයයො නිද්දිසිතුං ‘‘තත්ථ සඞ්යඛපයතො’’තිආදි

ආරද්ධං  තත්ථ තත්ථාති තස්මිං උද්යදසපායඨ  සඞ්යඛපයතො යෙත්ති

කිත්තිතාති සමාසයතො යෙත්තිප්පකරණං කථිතං  හාරෙයමූලපදාෙඤ්හි
සරූපදස්සෙංඋද්යදසපායඨෙකතන්ති එත්ථ චහාරෙයාෙං– 

සාමඤ්ඤයතොවියසයසෙ, පදත්යථොලක්ෙණංකයමො; 

එත්තාවතාචයහත්වාදී, යවදිතබ්බ්යාහිවිඤ්ඤුො  

යතසු අවියසසයතො වියසසයතො ච හාරෙයාෙං අත්යථො දස්සියතො 
ලක්ෙණාදීසු පෙ අවියසසයතො සබ්යබ්යපි හාරා ෙයා ච යථාක්කමං
බ්යයඤ්ජෙත්ථමුයෙෙ ෙවඞ්ගස්ස සාසෙස්ස අත්ථසංවණ්ණෙලක්ෙණා 
වියසසයතො පෙ තස්ස තස්ස හාරස්ස ෙයස්ස ච ලක්ෙණං නිද්යදයස එව
කථයිස්සාම කමාදීනිචයස්මායෙසංලක්ෙයණසුඤායතසුවිඤ්යඤයයානි

යහොන්ති, තස්මාතානිපිනිද්යදසයතොපරයතොපකාසයිස්සාම  

හාරසඞ්යඛයපො 

1. යා පෙ අස්සාදාදීෙවතාතිආදිකා නිද්යදසගාථා, තාසු 

අස්සාදාදීෙවතාති අස්සායදො ආදීෙවතාති පදවිභායගො  ආදීෙවතාති ච 

ආදීෙයවොඑව යකචි‘‘අස්සාදාදීෙවයතො’’තිපඨන්ති, තංෙසුන්දරං තත්ථ

අස්සාදීයතීති අස්සායදො, සුෙං යසොමෙස්සඤ්ච  වුත්තඤ්යහතං – ‘‘යං, 

භික්ෙයව, පඤ්චුපාදාෙක්ෙන්යධපටිච්චඋප්පජ්ජතිසුෙංයසොමෙස්සං, අයං

පඤ්චසු උපාදාෙක්ෙන්යධසු අස්සායදො’’ති (ම  නි  1.166; සං  නි  3.26). 

යථා යචතං සුෙං යසොමෙස්සං, එවං ඉට්ඨාරම්මණම්පි  වුත්තම්පි යචතං –

‘‘යසො තදස්සායදති තං නිකායමතී’’ති ‘‘රූපං අස්සායදති අභිෙන්දති, තං

ආරබ්භ රායගො උප්පජ්ජතී’’ති (පට්ඨා  1.1.424), ‘‘සංයයොජනීයයසු, 

භික්ෙයව, ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සියෙො’’ති (සං  නි  2.53) ච. අස්සායදති

එතායාති වාඅස්සායදො, තණ්හා තණ්හායහිකාරණභූතායපුග්ගයලොසුෙම්පි

සුොරම්මණම්පි අස්සායදති  යථා ච තණ්හා, එවං විපල්ලාසාපි 
විපල්ලාසවයසෙ හි සත්තා අනිට්ඨම්පි ආරම්මණං ඉට්ඨාකායරෙ

අස්සායදන්ති, එවං යවදොය සබ්යබ්යසං යතභූමකසඞ්ොරාෙං තණ්හාය 
විපල්ලාසාෙඤ්චඅස්සාදවිචායරොයවදිතබ්යබ්යො  

කථං පෙ දුක්ොදුක්ෙමසුෙයවදොෙං අස්සාදනීයතාති? විපල්ලාසයතො 

සුෙපරියායසබ්භාවයතො ච  තථා හි වුත්තං – ‘‘සුො යෙො, ආවුයසො විසාෙ, 

යවදොඨිතිසුො විපරිණාමදුක්ො  දුක්ොයවදොඨිතිදුක්ොවිපරිණාමසුො, 

අදුක්ෙමසුොයවදො ඤාණසුොඅඤ්ඤාණදුක්ො’’ති(ම නි 1.465). තත්ථ

යවදොය අට්ඨසතපරියායවයසෙ, යතභූමකසඞ්ොරාෙං

නික්යෙපකණ්ඩරූපකණ්ඩවයසෙ, තණ්හාය සංකියලසවත්ථුවිභඞ්යග 
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නික්යඛපකණ්යෙ ච තණ්හානිද්යදසවයසෙ, විපල්ලාසාෙං 
සුෙසඤ්ඤාදිවයසෙද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතවයසෙචවිභායගොයවදිතබ්යබ්යො  

ආදීෙයවො දුක්ො යවදො තිස්යසොපි වා දුක්ෙතා  අථ වා සබ්යබ්යපි 
යතභූමකා සඞ්ොරා ආදීෙයවො  ආදීෙං අතිවිය කපණං වාති පවත්තතීති හි

ආදීෙයවො, කපණමනුස්යසො, එවංසභාවා ච යතභූමකා ධම්මා
අනිච්චතාදියයොයගෙ යයතො තත්ථ ආදීෙවානුපස්සො ආරද්ධවිපස්සකාෙං

යථාභූතෙයයොති වුච්චති  තථා ච වුත්තං – ‘‘යං, භික්ෙයව, 

පඤ්චුපාදාෙක්ෙන්ධා අනිච්චා දුක්ො විපරිණාමධම්මා, අයං පඤ්චසු 
උපාදාෙක්ෙන්යධසු ආදීෙයවො’’ති  තස්මා ආදීෙයවො
දුක්ෙසච්චනිද්යදසභූතාෙං ජාතියාදීෙං අනිච්චතාදීෙං ද්වාචත්තාලීසාය
ආකාරාෙඤ්චවයසෙවිභජිත්වානිද්දිසිතබ්යබ්යො  

නිස්සරති එයතොති නිස්සරණං, අරියමග්යගො  නිස්සරතීති වා 

නිස්සරණං නිබ්බ්යාෙං  උභයම්පි සාමඤ්ඤනිද්යදයසෙ එකයසයසෙ වා

‘‘නිස්සරණ’’න්ති වුත්තං  පි-සද්යදො පුරිමාෙං පච්ඡිමාෙඤ්ච
සම්පිණ්ඩෙත්යථො  තත්ථ අරියමග්ගපක්යෙ සතිපට්ඨාොදීෙං
සත්තත්තිංසයබ්යොධිපක්ඛියධම්මාෙං කායානුපස්සොදීෙඤ්ච
තදන්යතොගධයභදාෙංවයසෙනිස්සරණංවිභජිත්වා නිද්දිසිතබ්බ්යං  

නිබ්බ්යාෙපක්යෙ පෙ කිඤ්චාපි අසඞ්ෙතාය ධාතුයා නිප්පරියායයෙ 

විභායගොෙත්ථි පරියායයෙපෙයසොපාදියසසනිරුපාදියසසයභයදෙ යයතො

වාතංනිස්සටං, යතසං පටිසම්භිදාමග්යග (පටි ම  1.3) දස්සිතප්පයභදාෙං 
චක්ොදීෙං ඡන්ෙං ද්වාරාෙං රූපාදීෙං ඡන්ෙං ආරම්මණාෙං
තංතංද්වාරප්පවත්තාෙං ඡන්ෙං ඡන්ෙං 
විඤ්ඤාණඵස්සයවදොසඤ්ඤායචතොතණ්හාවිතක්කවිචාරාෙං
පථවීධාතුආදීෙං ඡන්ෙං ධාතූෙං දසන්ෙං කසිණායතොෙං අසුභාෙං
යකසාදීෙං ද්වත්තිංසාය ආකාරාෙං පඤ්චන්ෙං ෙන්ධාෙං ද්වාදසන්ෙං
ආයතොෙං අට්ඨාරසන්ෙං ධාතූෙං යලොකියාෙං ඉන්ද්රියාෙං
කාමධාතුආදීෙං තිස්සන්ෙංධාතූෙංකාමභවාදීෙංතිණ්ණංතිණ්ණංභවාෙං
චතුන්ෙං ඣාොෙං අප්පමඤ්ඤාෙං ආරුප්පාෙං ද්වාදසන්ෙං
පටිච්චසමුප්පාදඞ්ගාෙඤ්චාතිඑවමාදීෙං සඞ්ෙතධම්මාෙංනිස්සරණභායවෙ
චවිභජිත්වානිද්දිසිතබ්බ්යං  

ඵලන්තියදසොඵලං කිංපෙතන්ති? යං යදසොයනිප්ඵාදීයති ෙනුච
නිබ්බ්යාොධිගයමො භගවයතො යදසොය නිප්ඵාදීයති  නිබ්බ්යාෙඤ්ච

‘‘නිස්සරණ’’න්ති ඉමිො වුත්තයමවාති? සච්චයමතං, තඤ්ච යෙො 
පරම්පරාය  ඉධ පෙ පච්චක්ෙයතො යදසොඵලං අධිප්යපතං  තං පෙ
සුතමයඤාණං  අත්ථධම්මයවදාදිඅරියමග්ගස්ස පුබ්බ්යභාගප්පටිපත්තිභූතා
ඡබ්බිසුද්ධියයො  යඤ්ච තස්මිං ෙයණ මග්ගං අෙභිසම්භුණන්තස්ස
කාලන්තයරතදධිගමකාරණභූතංසම්පත්තිභවයහතු චසියා තථාහිවක්ෙති
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– ‘‘අත්තානුදිට්ඨිං ඌහච්ච, එවං මච්චුතයරො සියාති (සු  නි  1125; කථා 

226; චූළනි යමොඝරාජමාණවපුච්ඡා144, යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස88; 

යෙත්ති  5; යපටයකො  22) ඉදං ඵල’’න්ති, ‘‘ධම්යමො හයව රක්ෙති

ධම්මචාරින්ති ඉදං ඵල’’න්ති (ජා  1.10.102-103; 1.15.385) ච  එයතෙ
ෙයයෙ යදයවසු ච මානුයසසු ච 
ආයුවණ්ණබ්යලසුෙයසපරිවාරආධිපයතයයසම්පත්තියයො උපධිසම්පත්තියයො
චක්කවත්තිසිරී යදවරජ්ජසිරී චත්තාරි සම්පත්තිචක්කානි සීලසම්පදා
සමාධිසම්පදාතිස්යසොවිජ්ජා ඡඅභිඤ්ඤාචතස්යසොපටිසම්භිදාසාවකයබ්යොධි
පච්යචකයබ්යොධි සම්මාසම්යබ්යොධීති සබ්බ්යාපි සම්පත්තියයො
පුඤ්ඤසම්භාරයහතුකා භගවයතො යදසොය සායධතබ්බ්යතාය ඵලන්ති 
යවදිතබ්බ්යා  

උපායෙොති අරියමග්ගපදට්ඨාෙභූතා පුබ්බ්යභාගප්පටිපදා  සා හි පුරිමා
පුරිමා පච්ඡිමාය පච්ඡිමාය අධිගමූපායභාවයතො පරම්පරාය
මග්ගනිබ්බ්යාොධිගමස්ස ච යහතුභාවයතො උපායයො  යා ච පුබ්යබ්ය
වුත්තඵලාධිගමස්ස උපායපටිපත්ති  යකචි පෙ ‘‘සහ විපස්සොය මග්යගො

උපායයො’’ති වදන්ති, යතසං මයතෙ නිස්සරණන්ති නිබ්බ්යාෙයමව වුත්තං

සියා  ඵලං විය උපායයොපි පුබ්බ්යභායගොති වුත්තං සියා, යං පෙ වක්ෙති

‘‘සබ්යබ්ය ධම්මා…යප … විසුද්ධියාති (ධ  ප  279; යථරගා  678) අයං
උපායයො’’ති එත්ථාපිපුබ්බ්යභාගප්පටිපදා එවඋදාහටාතිසක්කාවිඤ්ඤාතුං 
යස්මා පෙ ‘‘යත පහාය තයර ඔඝන්ති ඉදං නිස්සරණ’’න්ති අරියමග්ගස්ස
නිස්සරණභාවංවක්ෙති අරියමග්යගොහි ඔඝතරණන්ති  

ආණත්තීති ආණාරහස්ස භගවයතොයවයෙයයජෙස්සහිතසිද්ධියා‘‘එවං

පටිපජ්ජාහී’’තිවිධාෙං තථාහිවක්ෙති ‘‘සුඤ්ඤයතොයලොකංඅයවක්ෙස්සු, 

යමොඝරාජාති (සු නි  1125; කථා  226; යෙත්ති  5; යපටයකො  22; චූළනි 

යමොඝරාජමාණවපුච්ඡා 144, යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස 88) 
ආණත්තී’’ති  

යෙොගීෙන්ති චතුසච්චකම්මට්ඨාෙභාවොය යුත්තප්පයුත්තාෙං

යවයෙයයාෙං, අත්ථායාති වචෙයසයසො  යදසොහායරොති එයතසං
යථාවුත්තාෙං අස්සාදාදීෙං විභජෙලක්ෙයණො සංවණ්ණොවියසයසො
යදසොහායරො ොමාති අත්යථො  එත්ථාහ – කිං පයෙයතසං අස්සාදාදීෙං 

අෙවයසසාෙං වචෙං යදසොහායරො, උදාහු එකච්චාෙන්ති? 
නිරවයසසාෙංයයව යස්මිඤ්හි සුත්යතඅස්සාදාදීෙවනිස්සරණානිසරූපයතො

ආගතානි, තත්ථවත්තබ්බ්යයමවෙත්ථි යත්ථ පෙඑකයදයසෙආගතානි, ෙ
වා සරූයපෙ  තත්ථ අොගතං අත්ථවයසෙ නිද්ධායරත්වා හායරො 
යයොයජතබ්යබ්යො අයඤ්චඅත්යථොයදසොහාරවිභඞ්යගආගමිස්සතීතිඉධෙ
පපඤ්චියතො  
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2. ෙං පුච්ඡිතන්ති යා පුච්ඡා, විචියමාොති වචෙයසයසො  විස්සජ්ජිතං

අනුගීතීති එත්ථාපි එයසව ෙයයො  තත්ථ විස්සජ්ජිතන්ති විස්සජ්ජො, සා

එකංසබ්යයාකරණාදිවයසෙ චතුබ්බිධං බ්යයාකරණං  ච-සද්යදො

සම්පිණ්ඩෙත්යථො, යතෙ ගාථායං අවුත්තං පදාදිං සඞ්ගණ්හාති  තා පෙ

පුච්ඡාවිස්සජ්ජො කස්සාති ආහ ‘‘සුත්තස්සා’’ති  එයතෙ සුත්යත ආගතං

පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙං වියචතබ්බ්යන්ති දස්යසති  ො ච අනුගීතිති වුත්තස්යසව 

අත්ථස්සයාඅනුපච්ඡාගීතිඅනුගීති, සඞ්ගහගාථා, පුච්ඡායවාඅනුරූපාගීති 
එයතෙ පුබ්බ්යාපරං ගහිතං  බ්යයාකරණස්ස හි පුච්ඡානුරූපතා ඉධ පුබ්බ්යාපරං

අධිප්යපතං  යා ‘‘පුච්ඡානුසන්ධී’’ති වුච්චති  පුරිමං ‘‘සුත්තස්සා’’ති පදං

පුබ්බ්යායපක්ෙන්තිපුෙ ‘‘සුත්තස්සා’’තිවුත්තං යතෙසුත්තස්සනිස්සයභූයත 

අස්සාදාදියක පරිග්ගණ්හාති  එත්තාවතා විචයහාරස්ස විසයයො
නිරවයසයසෙ දස්සියතො යහොති  තථා ච වක්ෙති විචයහාරවිභඞ්යග ‘‘පදං
විචිෙති…යප …අනුගීතිංවිචිෙතී’’ති  

තත්ථ සුත්යත සබ්යබ්යසං පදාෙං අනුපුබ්යබ්යෙ අත්ථයසො බ්යයඤ්ජෙයසො

ච විචයයො පදවිචයෙො. ‘‘අයං පුච්ඡා අදිට්ඨයජොතො දිට්ඨසංසන්දො 
විමතිච්යඡදො අනුමතිපුච්ඡා කයථතුකමයතාපුච්ඡා සත්තාධිට්ඨාො
ධම්මාධිට්ඨාො එකාධිට්ඨාො අයෙකාධිට්ඨාො සම්මුතිවිසයා
පරමත්ථවිසයා අතීතවිසයා අොගතවිසයා පච්චුප්පන්ෙවිසයා’’තිආදිො 

පුච්ඡාවිචයෙො යවදිතබ්යබ්යො  ‘‘ඉදං විස්සජ්ජෙං එකංසබ්යයාකරණං
විභජ්ජබ්යයාකරණං පටිපුච්ඡාබ්යයාකරණං ඨපෙං සාවයසසං නිරවයසසං

සඋත්තරංඅනුත්තරංයලොකියං යලොකුත්තර’’න්තිආදිො විස්සජ්ජෙවිචයෙො. 

‘‘අයං පුච්ඡා ඉමිො සයමති, එයතෙ ෙ සයමතී’’ති පුච්ඡිතත්ථං 

ආයෙත්වාවිචයයොපුබ්යබ්යොපරංසංසන්දිත්වාචවිචයයො පුබ්බ්ාපරවිචයෙො. 

‘‘අයං අනුගීති වුත්තත්ථසඞ්ගහා අවුත්තත්ථසඞ්ගහා තදුභයත්ථසඞ්ගහා

කුසලත්ථසඞ්ගහාඅකුසලත්ථසඞ්ගහා’’තිආදිො අනුගීතිවිචයෙො. අස්සාදාදීසු

සුෙයවදොය ‘‘ඉට්ඨාරම්මණානුභවෙලක්ෙණා’’තිආදිො, තණ්හාය

‘‘ආරම්මණග්ගහණලක්ෙණා’’තිආදිො, විපල්ලාසාෙං

‘‘විපරීතග්ගහණලක්ෙණා’’තිආදිො, අවසිට්ඨාෙං යතභූමකධම්මාෙං 

‘‘යථාසකලක්ෙණා’’තිආදිො සබ්යබ්යසඤ්ච ද්වාවීසතියා තියකසු
ද්වාචත්තාලීසාධියක ච දුකසයත ලබ්භමාෙපදවයසෙ

තංතංඅස්සාදත්ථවියසසනිද්ධාරණං අස්සාදවිචයෙො. 

දුක්ෙයවදොය ‘‘අනිට්ඨානුභවෙලක්ෙණා’’තිආදිො, දුක්ෙසච්චාෙං 

‘‘පටිසන්ධිලක්ෙණා’’තිආදිො, අනිච්චතාදීෙං ආදිඅන්තවන්තතාය

අනිච්චන්තිකතාය ච ‘‘අනිච්චා’’තිආදිො සබ්යබ්යසඤ්ච යලොකියධම්මාෙං
සංකියලසභාගියහාෙභාගියතාදිවයසෙ ආදීෙවවුත්තියාඔකාරනිද්ධාරයණෙ 

ආදීෙවවිචයෙො. නිස්සරණපයද අරියමග්ගස්ස ආගමෙයතො 
කායානුපස්සොදිපුබ්බ්යභාගප්පටිපදාවිභාගවියසසනිද්ධාරණවයසෙ 



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා නිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

නිබ්බ්යාෙස්ස යථාවුත්තපරියායවිභාගවියසසනිද්ධාරණවයසොති එවං 

නිස්සරණවිචයෙො. ඵලාදීෙං තංතංසුත්තයදසොය සායධතබ්බ්යඵලස්ස 

තදුපායස්ස තත්ථ තත්ථ සුත්තවිධිවචෙස්ස ච විභාගනිද්ධාරණවයසෙ 

විචයෙො යවදිතබ්යබ්යො  එවං පදපුච්ඡාවිස්සජ්ජෙපුබ්බ්යාපරානුගීතීෙං 
අස්සාදාදීෙඤ්ච වියසසනිද්ධාරණවයසයෙව විචයලක්ෙයණො ‘‘විචයයො
හායරො’’ති යවදිතබ්යබ්යො  

3. සබ්යබ්සන්ති යසොළසන්ෙං  භූමීති බ්යයඤ්ජෙං සන්ධායාහ 

බ්යයඤ්ජෙඤ්හි මූලපදානි විය ෙයාෙං හාරාෙං භූමි පවත්තිට්ඨාෙං, යතසං

බ්යයඤ්ජෙවිචාරභාවයතො  වුත්තඤ්හි – ‘‘හාරා බ්යයඤ්ජෙවිචයයො’’ති, 

යපටයකපි හි වුත්තං – ‘‘යත්ථ ච සබ්යබ්ය හාරා, සම්පතමාො ෙයන්ති

සුත්තත්ථං බ්යයඤ්ජෙවිධිපුථුත්තා’’ති  යගොචයරොති සුත්තත්යථො සුත්තස්සහි
පදත්ථුද්ධාරණමුයෙෙ හාරයයොජො  යතසං බ්යයඤ්ජෙත්ථාෙං  

යුත්තායුත්තපරික්ඛාති යුත්තස්ස ච අයුත්තස්ස ච උපපරික්ො 

‘‘යුත්තායුත්තිපරික්ො’’තිපි පායඨො, යුත්තිඅයුත්තීෙං විචාරණාති අත්යථො 

කථං පෙ යතසං යුත්තායුත්තජාෙො? චතූහි මහාපයදයසහි
අවිරුජ්ඣයෙෙ  තත්ථ බ්යයඤ්ජෙස්ස තාව සභාවනිරුත්තිභායවො
අධිප්යපතත්ථවාචකභායවො ච යුත්තභායවො  අත්ථස්ස පෙ

සුත්තවිෙයධම්මතාහි අවියලොමෙං. අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො  විත්ථායරො පෙ

පරයතො ආවි භවිස්සති  හායරො යුත්තීති නිද්දිට්යඨොති එවං සුත්යත
බ්යයඤ්ජෙත්ථාෙං යුත්තායුත්තභාවවිභාවෙලක්ෙයණො යුත්තිහායරොති
යවදිතබ්යබ්යො  

4. ධම්මන්තියංකිඤ්චිසුත්තාගතංකුසලාදිධම්මමාහ  තස්සධම්මස්සාති

තස්ස යථාවුත්තස්ස කුසලාදිධම්මස්ස  ෙං පදට්ඨාෙන්ති යං කාරණං, 
යයොනියසොමෙසිකාරාදි සුත්යත ආගතං වා අොගතං වා සම්භවයතො

නිද්ධායරත්වා කයථතබ්බ්යන්ති අධිප්පායයො  ඉතීති එවං, වුත්තෙයයොති

අත්යථො  ොව සබ්බ්ධම්මාතියත්තකාතස්මිංසුත්යතආගතාධම්මා, යතසං
සබ්යබ්යසම්පි යථානුරූපං පදට්ඨාෙං නිද්ධායරත්වා කයථතබ්බ්යන්ති

අධිප්පායයො  අථ වා ොව සබ්බ්ධම්මාති සුත්තාගතස්ස ධම්මස්ස යං

පදට්ඨාෙං, තස්සපි යං පදට්ඨාෙන්ති සම්භවයතො යාව සබ්බ්යධම්මා

පදට්ඨාෙවිචාරණා කාතබ්බ්යාති අත්යථො  එයසො හායරො පදට්ඨායෙොති එවං
සුත්යත ආගතධම්මාෙං පදට්ඨාෙභූතා ධම්මා යතසඤ්ච පදට්ඨාෙභූතාති
සම්භවයතො පදට්ඨාෙභූතධම්මනිද්ධාරණලක්ෙයණො පදට්ඨායෙො ොම
හායරොතිඅත්යථො  

5. වුත්තම්හි එකධම්යමති කුසලාදීසු ෙන්ධාදීසු වා යස්මිං කිස්මිඤ්චි 

එකධම්යම, සුත්යත සරූපයතො නිද්ධාරණවයසෙ වා කථියත  යෙ ධම්මා 

එකලක්ඛණා යකචීති යය යකචි ධම්මා කුසලාදිභායවෙ

රූපක්ෙන්ධාදිභායවෙවායතෙ ධම්යමෙසමාෙලක්ෙණා  වුත්තාභවන්ති



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා නිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

සබ්යබ්ති යත සබ්යබ්යපි කුසලාදිසභාවා, ෙන්ධාදිසභාවා වා ධම්මා සුත්යත
අවුත්තාපි තාය සමාෙලක්ෙණතාය වුත්තා භවන්ති ආයෙත්වා

සංවණ්ණොවයසොති අධිප්පායයො  එත්ථ ච එකලක්ඛණාති
සමාෙලක්ෙණා වුත්තා  යතෙ සහචාරිතා සමාෙකිච්චතා සමාෙයහතුතා
සමාෙඵලතා සමාොරම්මණතාති එවමාදීහි අවුත්තාෙම්පි වුත්තාෙං විය 

නිද්ධාරණං යවදිතබ්බ්යං  යසො හායරො ලක්ඛයණො ොමාති එවං සුත්යත 
අොගයතපි ධම්යම වුත්තප්පකායරෙ ආගයත විය නිද්ධායරත්වා යා

සංවණ්ණො, යසොලක්ෙයණො ොමහායරොතිඅත්යථො  

6. යෙරුත්තන්ති නිරුත්තං, පදනිබ්බ්යචෙන්ති අත්යථො  අධිප්පායෙොති
බුද්ධාෙං සාවකාෙං වා තස්ස සුත්තස්ස යදසකාෙං අධිප්පායයො  

බ්යඤ්ජෙන්ති බ්යයඤ්ජයෙෙ, කරයණ හි එතං පච්චත්තං  කාමඤ්ච සබ්යබ්ය

හාරා බ්යයඤ්ජෙවිචයා, අයං පෙ වියසසයතො බ්යයඤ්ජෙද්වායරයෙව
අත්ථපරියයසොති කත්වා ‘‘බ්යයඤ්ජෙ’’න්ති වුත්තං  තථා හි වක්ෙති –
‘‘බ්යයඤ්ජයෙෙ සුත්තස්ස යෙරුත්තඤ්ච අධිප්පායයො ච නිදාෙඤ්ච 

පුබ්බ්යාපරානුසන්ධි ච ගයවසිතබ්බ්යා’’ති  අථාති පදපූරණමත්තං  

යදසොනිදාෙන්ති නිදදාති ඵලන්ති නිදාෙං, කාරණං, යයෙ කාරයණෙ 

යදසො පවත්තා, තං යදසොය පවත්තිනිමිත්තන්ති අත්යථො  

පුබ්බ්ාපරානුසන්ධීති පුබ්යබ්යෙ ච අපයරෙ ච අනුසන්ධි  ‘‘පුබ්බ්යාපයරෙ

සන්ධී’’තිපි පායඨො, සුත්තස්ස පුබ්බ්යභායගෙ අපරභාගං සංසන්දිත්වා
කථෙන්ති අත්යථො  සඞ්ගීතිවයසෙ වා පුබ්බ්යාපරභූයතහි සුත්තන්තයරහි
සංවණ්ණියමාෙස්ස සුත්තස්ස සංසන්දෙං පුබ්බ්යාපරානුසන්ධි  යඤ්ච 

පුබ්බ්යපයදෙ පරපදස්ස සම්බ්යන්ධෙං, අයම්පි පුබ්බ්යාපරානුසන්ධි  එයසො 

හායරො චතුබ්ූයහොති එවං නිබ්බ්යචොධිප්පායාදීෙං චතුන්ෙං
විභාවෙලක්ෙයණො චතුබ්යූයහොහායරොොමාතිඅත්යථො  

7. එකම්හි පදට්ඨායෙති එකස්මිං ආරම්භධාතුආදියක

පරක්කමධාතුආදීෙං පදට්ඨාෙභූයතධම්යමයදසොරුළ්යහසති  පරියෙසති

යසසකං පදට්ඨාෙන්ති තස්ස විසභාගතාය අග්ගහයණෙ වා යසසකං
පමාදාදීෙං ආසන්ෙකාරණත්තා පදට්ඨාෙභූතං යකොසජ්ජාදිකං ධම්මන්තරං

පරියයසති පඤ්ඤාය ගයවසති, පරියයසිත්වා ච සංවණ්ණොය

යයොයජන්යතො යදසෙං ආවට්ටති පටිපක්යඛති වීරියාරම්භාදිමුයෙෙ
ආරද්ධසුත්තං වුත්තෙයයෙ පමාදාදිවයසෙ නිද්දිසන්යතො යදසෙං

පටිපක්ෙයතො ආවට්යටති ොම  ආවට්යටො ොම යසො හායරොති යදසොය
ගහිතධම්මාෙං සභාගවිසභාගධම්මවයසෙ ආවට්ටෙලක්ෙයණො ආවට්යටො
හායරොොමාතිඅත්යථො  

8. ධම්මන්ති සභාවධම්මං, තං කුසලාදිවයසෙ අයෙකවිධං  

පදට්ඨාෙන්ති යස්මිං පතිට්ඨියත උත්තරි ුණවියසයස අධිගච්ඡති, තං

වියසසාධිගමෙකාරණං  භූමින්තිපුථුජ්ජෙභූමිදස්සෙභූමීති එවමාදිකංභූමිං  
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පටුෙ 

විභජ්ජයතති විභායගෙ කයථති  සාධාරයණති
දස්සෙපහාතබ්බ්යාදිොමවයසෙ වා පුථුජ්ජෙයසොතාපන්ොදිවත්ථුවයසෙ වා

සාධාරයණ අවිසිට්යඨ සමායෙති අත්යථො  වුත්තවිපරියායයෙ අසාධාරණා 

යවදිතබ්බ්යා  යෙයෙයොවිභත්තීතියථාවුත්තධම්මාදීෙංවිභජයෙොඅයංහායරො 
විභත්තීතිඤාතබ්යබ්යොතිඅත්යථො තස්මාසංකියලසධම්යමයවොදාෙධම්යමච
සාධාරණාසාධාරණයතො පදට්ඨාෙයතො භූමියතො ච විභජෙලක්ෙයණො
‘‘විභත්තිහායරො’’තිදට්ඨබ්බ්යං  

9. නිද්දිට්යඨති කථියත සුත්යත ආගයත, සංවණ්ණියත වා  භාවියතති

යථා උප්පන්ෙසදිසා උප්පන්ොති වුච්චන්ති, එවං භාවිතසදියස

භායවතබ්යබ්යති අත්යථො  පහීයෙති එත්ථාපි එයසව ෙයයො  පරිවත්තති

පටිපක්යඛති වුත්තාෙං ධම්මාෙං යය පටිපක්ො, යතසං වයසෙ
පරිවත්යතතීති අත්යථො  එවං නිද්දිට්ඨාෙං ධම්මාෙං පටිපක්ෙයතො
පරිවත්තෙලක්ෙයණො‘‘පරිවත්තයෙොහායරො’’තියවදිතබ්යබ්යො  

10. විවිධානි එකස්මිංයයව අත්යථ වචොනි විවචොනි, විවචොනි එව 

යවවචොනි, පරියායසද්දාතිඅත්යථො තානියවවචොනි  බ්හූනීතිඅයෙකානි  

තු-සද්යදොඅවධාරයණ යතෙබ්යහූඑවපරියායසද්දා යවවචෙහාරයයොජොයං

කයථතබ්බ්යා, ෙ කතිපයාති දස්යසති. සුත්යත වුත්තානීති
ෙවවිධසුත්තන්තසඞ්ොයත යතපිටයක බුද්ධවචයෙ භාසිතානි  එත්ථාපි තු-

සද්දස්ස අත්යථො ආයෙත්වා යයොයජතබ්යබ්යො, යතෙ පාළයං ආගතානියයව 

යවවචොනි ගයහතබ්බ්යානීති වුත්තං යහොති  එකධම්මස්සාති එකස්ස

පදත්ථස්ස  යෙො ජාොති සුත්තවිදූති යථා ‘‘සප්පිස්ස ජාොහී’’ති වුත්යත

‘‘සප්පිො විචායරහි, සප්පිං යදහි, යදථා’’ති වා ආණායපතීති අත්යථො, එවං
යයො සුත්තයකොවියදො ධම්මකථියකො එකස්ස අත්ථස්ස බ්යහූපි පරියායසද්යද

විචායරති විභායවති යයොයජතීති අත්යථො  යවවචයෙො ොම යසො හායරොති
තස්ස අත්ථස්ස වුත්තප්පකාරපරියායසද්දයයොජොලක්ෙයණො
යවවචෙහායරො ොම  තස්මා එකස්මිං අත්යථ 

අයෙකපරියායසද්දයයොජොලක්ෙයණො‘‘යවවචෙහායරො’’තියවදිතබ්බ්යං  

11. ධම්මන්ති ෙන්ධාදිධම්මං  පඤ්ඤත්තීහීති පඤ්ඤාපයෙහි පකායරහි

ඤාපයෙහි, අසඞ්කරයතොවා ඨපයෙහි  විවිධාහීතිනික්යෙපප්පභවාදිවයසෙ

අයෙකවිධාහි  යසො ආකායරොති යයො එකස්යසවත්ථස්ස 

නික්යෙපප්පභවපඤ්ඤත්තිආදිවයසෙ අයෙකාහි පඤ්ඤත්තීහි

පඤ්ඤාපොකායරො  යඤයෙයොපඤ්ඤත්තිොමහායරොතිපඤ්ඤත්තිහායරො
ොමාති ඤාතබ්යබ්යො  තස්මා එයකකස්ස ධම්මස්ස අයෙකාහි පඤ්ඤත්තීහි

පඤ්ඤායපතබ්බ්යාකාරවිභාවෙලක්ෙයණො ‘‘පඤ්ඤත්තිහායරො’’ති
යවදිතබ්බ්යං  
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12. පටිච්චුප්පායදොති පටිච්චසමුප්පායදො  ඉන්ද්රිෙඛන්ධාති ඉන්ද්රියානි ච

ෙන්ධා ච  ධාතුආෙතොති ධාතුයයො ච ආයතොනි ච  එයතහීති යයො
ද්වාදසපදියකො පච්චයාකායරො යානි ච ද්වාවීසතින්ද්රියානි යය ච

පඤ්චක්ෙන්ධා යා ච අට්ඨාරස ධාතුයයො යානි ච ද්වාදසායතොනි, එයතහි

සුත්යත ආගතපදත්ථමුයෙෙ නිද්ධාරියමායෙහි  ඔතරති යෙොති යයො

සංවණ්ණොෙයයො ඔගාහති, පටිච්චසමුප්පාදාදියක අනුපවිසතීති අත්යථො  

ඔතරයණො ොම යසො හායරොති යයො යථාවුත්යතො සංවණ්ණොවියසයසො, 

යසො ඔතරණහායරො ොම  ච-සද්යදෙ යචත්ථ සුඤ්ඤතමුොදීෙං ගාථායං
අවුත්තාෙම්පි සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබ්යො  එවං පටිච්චසමුප්පාදාදිමුයෙහි
සුත්තත්ථස්සඔතරණලක්ෙයණොඔතරයණොහායරො ොමාතියවදිතබ්බ්යං  

13. විස්සජ්ජිතම්හීති බුද්ධාදීහි බ්යයාකයත  පඤ්යහති ඤාතුං ඉච්ඡියත

අත්යථ  ගාථාෙන්ති ගාථාරුළ්යහ  ඉදඤ්ච පුච්ඡන්තා යෙභුයෙයෙ

ගාථාබ්න්ධවයසෙපුච්ඡන්තීතිකත්වාවුත්තං.ෙමාරබ්භාතිසාපෙ ගාථායං

අත්ථංආරබ්භඅධිකිච්චපුච්ඡිතා, තස්සඅත්ථස්ස  සුද්ධාසුද්ධපරික්ඛාතිපදං

යසොධිතං, ආරම්යභො ෙ යසොධියතො, පදඤ්ච යසොධිතං ආරම්යභො ච

යසොධියතොති එවං පදාදීෙං යසොධිතායසොධිතභාවවිචායරො. හායරො යසො

යසොධයෙො ොමාති යථාවුත්තවිචායරොයසොධයෙොහායරොොම එවංසුත්යත

පදපදත්ථපඤ්හාරම්භාෙං යසොධෙලක්ෙයණො ‘‘යසොධයෙො හායරො’’ති
යවදිතබ්බ්යං  

14. එකත්තතාොති එකස්ස භායවො එකත්තං, එකත්තයමව එකත්තතා, 

තාය එකත්තතාය  එක-සද්යදො යචත්ථ සමාෙසද්දපරියායයො, තස්මා

සාමඤ්යඤොති අත්යථො  විසිට්ඨා මත්තා විමත්තා, විමත්තාව යවමත්තං, 

තස්ස භායවො යවමත්තතා, තාය යවමත්තතාෙ, වියසයසොති අත්යථො  යත

ෙවිකප්පයිතබ්බ්ාතියය ධම්මා ‘‘දුක්ෙංසමුදයයො’’තිආදිොසාමඤ්යඤෙ, 

‘‘ජාතිජරාකාමතණ්හාභවතණ්හා’’තිආදිො වියසයසෙචසුත්යතයදසිතා, 

යත ‘‘කියමත්ථ සාමඤ්ඤං, යකො වා වියසයසො’’ති එවං 

සාමඤ්ඤවියසසවිකප්පෙවයසෙ ෙ විකප්පයිතබ්බ්යා  කස්මා? 

සාමඤ්ඤවියසසකප්පොය යවොහාරභායවෙ අෙවට්ඨාෙයතො
කාලදිසාවියසසාදීෙං විය අයපක්ොසිද්ධියතො ච  යථා හි ‘‘අජ්ජ හියයයො
ස්යව’’ති වුච්චමාො කාලවියසසා අෙවට්ඨිතසභාවා ‘‘පුරිමා දිසා පච්ඡිමා 

දිසා’’ති වුච්චමාො දිසාවියසසා ච, එවං සාමඤ්ඤවියසසාපි  තථා හි ‘‘ඉදං 
දුක්ෙ’’න්ති වුච්චමාෙං ජාතිආදිඅයපක්ොය සාමඤ්ඤම්පි සමාෙං

සච්චායපක්ොය වියසයසො යහොති  එස ෙයයො සමුදයාදීසුපි  එයසො හායරො

අධිට්ඨායෙොති එවං සුත්තාගතාෙං ධම්මාෙං අවිකප්පෙවයසෙ
සාමඤ්ඤවියසසනිද්ධාරණලක්ෙයණොඅධිට්ඨායෙො හායරොොමාතිඅත්යථො  

15. යෙ ධම්මාති යය අවිජ්ජාදිකා පච්චයධම්මා  ෙං ධම්මන්ති යං

සඞ්ොරාදිකං පච්චයුප්පන්ෙධම්මං  ජෙෙන්තීති නිබ්බ්යත්යතන්ති  පච්චොති 
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සහජාතපච්චයභායවෙ  පරම්පරයතොති පරම්පරපච්චයභායවෙ, 
අනුරූපසන්තාෙඝටෙවයසෙපච්චයයොහුත්වාතිඅත්යථො උපනිස්සයයකොටි
හි ඉධාධිප්යපතා  පුරිමස්මිං අවසිට්යඨො පච්චයභායවො  

යහතුමවකඩ්ඪයිත්වාති තං යථාවුත්තපච්චයසඞ්ොතං ජෙකාදියභදභින්ෙං

යහතුංආකඩ්ඪිත්වාසුත්තයතො නිද්ධායරත්වායයො සංවණ්ණොසඞ්ොයතො, 

එයසොහායරො පරික්ඛායරොතිඑවංසුත්යතආගතධම්මාෙංපරික්ොරසඞ්ොයත
යහතුපච්චයය නිද්ධායරත්වා සංවණ්ණෙලක්ෙයණො පරික්ොයරො හායරොති
අත්යථො  

16. යෙ ධම්මාති යය සීලාදිධම්මා  ෙංමූලාති යයසං සමාධිආදීෙං

මූලභූතා, යත යතසං සමාධිආදීෙං පදට්ඨාෙභායවෙ සමායරොපයිතබ්බ්යාති 

සම්බ්යන්යධො  යෙ යචකත්ථා පකාසිතා මුනිොති යය ච 

රාගවිරාගායචයතොවිමුත්තියසක්ෙඵලකාමධාතුසමතික්කමොදිසද්දා

අොගාමිඵලත්ථතාය එකත්ථා බුද්ධමුනිො පරිදීපිතා, යත
අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචෙභායවෙ සමායරොපයිතබ්බ්යාති සම්බ්යන්යධො 
සමායරොපෙඤ්යචත්ථ සුත්යත යථාරුතවයසෙ නිද්ධාරණවයසෙ වා
ගය්හමාෙස්ස සික්ෙත්තයසඞ්ොතස්ස සීලාදික්ෙන්ධත්තයස්ස

පරියායන්තරවිභාවෙමුයෙෙ භාවොපාරිපූරිකථෙං, භාවොපාරිපූරී ච
පහාතබ්බ්යස්ස පහායෙොති පහාෙසමායරොපොපි අත්ථයතො දස්සිතා එව

යහොති  එස සමායරොපයෙො හායරොති එස සුත්යත ආගතධම්මාෙං
පදට්ඨාෙයවවචෙභාවොපහාෙසමායරොපෙවිචාරණලක්ෙයණො
සමායරොපයෙොොමහායරොති අත්යථො  

ෙෙසඞ්යඛයපො 

17. එවං ගාථාබ්යන්ධවයසෙ යසොළසපි හායර නිද්දිසිත්වා ඉදානි ෙයය

නිද්දිසිතුං ‘‘තණ්හඤ්චා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ තණ්හඤ්ච අවිජ්ජම්පි චාති
සුත්යත ආගතං අත්ථයතො නිද්ධාරණවයසෙ වා ගහිතං තණ්හං අවිජ්ජඤ්ච
යයො යෙතීති සම්බ්යන්යධො  යයො සංවණ්ණොවියසයසො තං යෙති
සංකියලසපක්ෙං පායපති සංකියලසවයසෙ සුත්තත්ථං යයොයජතීති

අධිප්පායයො  සමයථොති සමාධිො  විපස්සොොති පඤ්ඤාය, යයො යෙති

යවොදාෙපක්ෙංපායපති, තථාසුත්තත්ථංයයොයජතීතිඅධිප්පායයො  සච්යචහි

යෙොජයිත්වාති ෙයන්යතො ච තණ්හා ච අවිජ්ජා ච භවමූලකත්තා 

සමුදයසච්චං, අවයසසා යතභූමකධම්මා දුක්ෙසච්චං, සමථවිපස්සො

මග්ගසච්චං, යතෙ පත්තබ්බ්යා අසඞ්ෙතධාතු නියරොධසච්චන්ති එවං ඉයමහි

චතූහි සච්යචහි යයොයජත්වා  අෙං ෙයෙො ෙන්දිොවට්යටොති යයො
තණ්හාවිජ්ජාහි සංකියලසපක්ෙස්ස සුත්තත්ථස්ස සමථවිපස්සොහි
යවොදාෙපක්ෙස්ස චතුසච්චයයොජෙමුයෙෙ ෙයෙලක්ෙයණො 

සංවණ්ණොවියසයසො, අයංෙන්දියාවට්යටොෙයයොොමාතිඅත්යථො එත්ථ

චෙයස්සභූමි ගාථායං‘‘ෙයයො’’තිවුත්තා, තස්මාසංවණ්ණොවියසයසොති

වුත්තං  ෙ හි අත්ථෙයයො සංවණ්ණො, චතුසච්චපටියවධස්ස අනුරූයපො



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා නිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

පුබ්බ්යභායග අනුගාහණෙයයො අත්ථෙයයො  තස්ස පෙ යා

උග්ඝටිතඤ්ඤුආදීෙං වයසෙ තණ්හාදිමුයෙෙ ෙයභූමිරචො, තත්ථ
ෙයයවොහායරො  

18. අකුසයලතිද්වාදසචිත්තුප්පාදසඞ්ගහියතසබ්යබ්යපිඅකුසයලධම්යම  

සමූයලහීති අත්තයෙො මූයලහි, යලොභයදොසයමොයහහීති අත්යථො  කුසයලති

සබ්යබ්යපි චතුභූමයක කුසයල ධම්යම  කුසලමූයලහීති කුසයලහි

අයලොභාදිමූයලහි යෙො යෙති. ෙයන්යතොචකුසලාකුසලංමායාමරීචිආදයයො

විය අභූතං ෙ යහොතීති භූතං. පටඝටාදයයො විය ෙ සම්මුතිසච්චමත්තන්ති 

තථං. අකුසලස්ස ඉට්ඨවිපාකතාභාවයතො කුසලස්ස ච

අනිට්ඨවිපාකතාභාවයතො විපායක සති අවිසංවාදකත්තා අවිතථං යෙති 
එවයමයතසං තිණ්ණම්පි පදාෙංකුසලාකුසලවියසසෙතා දට්ඨබ්බ්යා  අථ වා
අකුසලමූයලහිඅකුසලානිකුසලමූයලහිචකුසලානිෙයන්යතොඅයංෙයයො 

භූතං තථං අවිතථං යෙති, චත්තාරි සච්චානි නිද්ධායරත්වා යයොයජතීති

අත්යථො  දුක්ොදීනි හි බ්යාධකාදිභාවයතො අඤ්ඤථාභාවාභායවෙ භූතානි, 

සච්චසභාවත්තාතථානි, අවිසංවාදෙයතො අවිතථානි වුත්තඤ්යහතංභගවතා

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ෙයව, තථානි අවිතථානි අෙඤ්ඤථානී’’ති (සං  නි 

5.1090). තිපුක්ඛලංතංෙෙංආහූති යයොඅකුසලමූයලහිසංකියලසපක්ෙස්ස
කුසලමූයලහි යවොදාෙපක්ෙස්ස සුත්තත්ථස්ස චතුසච්චයයොජෙමුයෙෙ

ෙයෙලක්ෙයණො සංවණ්ණොවියසයසො, තං තිපුක්ෙලං ෙයන්ති වදන්තීති 

අත්යථො  

19. විපල්ලායසහීති අසුයභ සුභන්තිආදිෙයප්පවත්යතහි චතූහි 

විපල්ලායසහි  කියලයසති කිලිස්සන්ති විබ්යාධියන්තීති කියලසා, 

සංකිලිට්ඨධම්මා, සංකියලසපක්ෙන්ති අත්යථො  යකචි ‘‘සංකියලයස’’තිපි 

පඨන්ති, කියලසසහියතති අත්යථො  ඉන්ද්රියෙහීති සද්ධාදීහි ඉන්ද්රියයහි  

සද්ධම්යමති පටිපත්තිපටියවධසද්ධම්යම, යවොදාෙපක්ෙන්ති අත්යථො  එතං

ෙෙන්ති යයො සුභසඤ්ඤාදීහි විපල්ලායසහි සකලස්ස සංකියලසපක්ෙස්ස
සද්ධින්ද්රියාදීහි යවොදාෙපක්ෙස්ස චතුසච්චයයොජෙවයසෙ ෙයෙලක්ෙයණො

සංවණ්ණොවියසයසො, එතං ෙයං ෙෙවිදූ සද්ධම්මෙයයකොවිදා, 
අත්ථෙයකුසලාඑවවාසීහවික්කීළතං ෙයන්තිවදන්තීතිඅත්යථො  

20. යවෙයාකරයණූතිතස්සතස්සඅත්ථෙයස්සයයොජෙත්ථංකයතසු 

සුත්තස්ස අත්ථවිස්සජ්ජයෙසූති අත්යථො  යතයෙවාහ ‘‘තහිං තහි’’න්ති  

කුසලාකුසලාති යවොදානියා සංකියලසිකා ච තස්ස තස්ස ෙයස්ස 

දිසාභූතධම්මා  වුත්තාති සුත්තයතො නිද්ධායරත්වා කථිතා  මෙසා

යවොයලොකෙයතතියතයථාවුත්තධම්යමචිත්යතයෙව‘‘අයංපඨමා දිසාඅයං

දුතියා දිසා’’තිආදිො තස්ස තස්ස ෙයස්ස දිසාභායවෙ උපපරික්ෙති, 

විචායරතීති අත්යථො  ‘‘ඔයලොකයයත යත අබ්යහී’’තිපි පායඨො  තත්ථ යතති

යත යථාවුත්තධම්යම  අබ්හීති අබ්භන්තරං, චිත්යත එවාති අත්යථො  තං ඛු
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පටුෙ 

දිසායලොචෙං ආහූති ඔයලොකයයතති එත්ථ යයදතං ඔයලොකෙං, තං

දිසායලොචෙං ොම ෙයං වදන්ති  ඛු-ති ච නිපායතො අවධාරයණ  යතෙ

ඔයලොකෙයමවඅයංෙයයො, ෙයකොචි අත්ථවියසයසොතිදස්යසති  

21. ඔයලොයකත්වාති පඨමාදිදිසාභායවෙ උපපරික්ඛිත්වා  

දිසායලොචයෙොති දිසායලොචෙෙයයෙ කරණභූයතෙ  යයෙ හි විධිො

තස්ස තස්ස අත්ථෙයස්ස යයොජොය දිසා ඔයලොකීයන්ති, යසො විධි

දිසායලොචෙන්තිඑවංවාඑත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො  උක්ඛිපිොතිඋද්ධරිත්වා, 
දිසාභූතධම්යම සුත්තයතො නිද්ධායරත්වාති අත්යථො  ‘‘උක්ඛිපිය යයො

සමායෙතී’’තිපි පඨන්ති, තස්සත්යථො – ‘‘යයො යතසං දිසාභූතධම්මාෙං

සමාෙයෙං කයරොතී’’ති  ෙන්ති වා කිරියාපරාමසෙං. සමායෙතීති සමං, 

සම්මාවාආයෙතිතස්සතස්සෙයස්සයයොජොවයසෙ යක පෙආයෙති? 

සබ්යබ්යකුසලාකුසයලතංතංෙයදිසාභූයත  අෙංෙයෙොති සමායෙතීතිඑත්ථ

යයදතං තංතංෙයදිසාභූතධම්මාෙං සමාෙයෙං, අයං අඞ්කුයසො ොම

ෙයයොති අත්යථො  එතඤ්ච ද්වයං ‘‘යවොහාරෙයයො, කම්මෙයයො’’ති ච
වුච්චති  

22. එවං හායර ෙයය ච නිද්දිසිත්වා ඉදානි යෙසං යයොජෙක්කමං

දස්යසන්යතො ‘‘යසොළස හාරා පඨම’’න්තිආදිමාහ  තත්ථ පඨමං යසොළස
හාරා ‘‘යයොයජතබ්බ්යා’’ති වචෙයසයසො  හාරසංවණ්ණො පඨමං කාතබ්බ්යා

බ්යයඤ්ජෙපරියයට්ඨිභාවයතොති අධිප්පායයො  දිසයලොචෙයතොති

දිසායලොචයෙෙ, අයයමව වා පායඨො  අඞ්කුයසෙ හීති හි-සද්යදො
නිපාතමත්තං  යසසංඋත්තාෙයමව  

ද්වාදසපදං 

23. ඉදානියයසං බ්යයඤ්ජෙපදාෙංඅත්ථපදාෙඤ්චවයසෙද්වාදසපදානි

සුත්තන්තිවුත්තං, තානිපදානි නිද්දිසිතුං ‘‘අක්ඛරංපද’’න්තිආදිමාහ තත්ථ

අපරියයොසියත පයද වණ්යණො අක්ඛරං පරියායවයසෙ අක්ෙරණයතො

අසඤ්චරණයතො  ෙ හි වණ්ණස්ස පරියායයො විජ්ජති, අථ වණ්යණොති

යකෙට්යඨෙ වණ්යණො? අත්ථසංවණ්ණෙට්යඨෙ  වණ්යණො එව හි
ඉත්තරෙණතාය අපරාපරභායවෙ පවත්යතො පදාදිභායවෙ ගය්හමායෙො

යථාසම්බ්යන්ධං තංතංඅත්ථංවදති. එකක්ෙරංවාපදං අක්ඛරං, යකචිපෙ
‘‘මෙසායදසොවාචායඅක්ෙරණයතොඅක්ෙර’’න්ති වදන්ති  

පදන්ති පජ්ජති අත්යථො එයතොති පදං, තං ොමපදං ආෙයාතපදං
උපසග්ගපදංනිපාතපදන්තිචතුබ්බිධං තත්ථ‘‘ඵස්යසොයවදො චිත්ත’’න්ති
එවමාදිකංසත්වප්පධාෙංොමපදං ‘‘ඵුසතියවදයතිවිජාොතී’’ති එවමාදිකං
කිරියාපධාෙං ආෙයාතපදං  කිරියාවියසසග්ගහණනිමිත්තං ‘‘ප’’ ඉති
එවමාදිකං උපසග්ගපදං  කිරියාය සත්වස්ස ච
සරූපවියසසප්පකාසෙයහතුභූතං‘‘එව’’න්තිඑවමාදිකං නිපාතපදං  
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පටුෙ 

බ්යඤ්ජෙන්ති සඞ්යෙපයතො වුත්තං පදාභිහිතං අත්ථං බ්යයඤ්ජයතීති

බ්යයඤ්ජෙං, වාකයං  තං පෙ අත්ථයතො පදසමුදායයොති දට්ඨබ්බ්යං 
පදමත්තසවයෙපි හි අධිකාරාදිවයසෙ ලබ්භමායෙහි පදන්තයරහි
අනුසන්ධාෙං කත්වාව අත්ථසම්පටිපත්ති යහොතීති වාකයයමව අත්ථං

බ්යයඤ්ජයති  නිරුත්තීතිආකාරාභිහිතංනිබ්බ්යචෙංනිරුත්ති  

නිද්යදයසොති නිබ්බ්යචෙවිත්ථායරො නිරවයසසයදසෙත්තා නිද්යදයසො 
පයදහි වාකයස්ස විභායගො ආකායරො  යදි එවං පදයතො ආකාරස්ස යකො

වියසයසොති? අපරියයොසියත වායකය අවිභජ්ජමායෙ වා තදවයයවො පදං 
උච්චාරණවයසෙ පරියයොසියත වායකය විභජ්ජමායෙ වා තදවයයවො
ආකායරොති අයයමයතසං වියසයසො  ඡට්ඨං වචෙං ඡට්ඨවචෙං  ආකායරො

ඡට්ඨවචෙං එතස්සාති ආකාරඡට්ඨවචෙං, බ්යයඤ්ජෙපදං  එත්ථ ච
බ්යයඤ්ජෙන්ති ඉමස්ස පදස්ස අෙන්තරං වත්තබ්බ්යං ආකාරපදං

නිද්යදසපදාෙන්තරං වදන්යතෙ ‘‘ආකාරඡට්ඨවචෙ’’න්ති වුත්තං, 
පදානුපුබ්බිකං පෙ ඉච්ඡන්යතහි තං බ්යයඤ්ජෙපදාෙන්තරයමව කාතබ්බ්යං 

තථාහිවක්ෙති‘‘අපරිමාණාබ්යයඤ්ජොඅපරිමාණා ආකාරාති, බ්යයඤ්ජයෙහි
විවරති ආකායරහි විභජතී’’ති ච  යකචි පෙ 

‘‘ආකාරපදබ්යයඤ්ජෙනිරුත්තියයො ච නිද්යදයසො’’ති පඨන්ති  එත්තාව 

බ්යඤ්ජෙං සබ්බ්න්ති යානිමානි අක්ෙරාදීනි නිද්දිට්ඨානි, එත්තකයමව 

සබ්බ්යංබ්යයඤ්ජෙං, එයතහිඅසඞ්ගහිතංබ්යයඤ්ජෙංොමෙත්ථීතිඅත්යථො  

24. සඞ්කාසොති සංඛිත්යතෙ කාසො  පකාසොති පඨමං කාසො, 
කාසීයති දීපීයතීති අත්යථො  ඉමිො හි අත්ථපදද්වයයෙ අක්ෙරපයදහි 

විභාවියමායෙො අත්ථාකායරො ගහියතො  යස්මා අක්ෙයරහි සුයයමායෙහි
සුණන්තාෙං වියසසවිධාෙස්ස කතත්තා පදපරියයොසායෙ 
පදත්ථසම්පටිපත්ති යහොති  තථා හි වක්ෙති ‘‘තත්ථ භගවා අක්ෙයරහි

සඞ්කායසතිපයදහිපකායසතීති, අක්ෙයරහි පයදහිචඋග්ඝායටතී’’තිච  

විවරණාති විත්ථාරණා  විභජො ච උත්තානීකම්මඤ්ච පඤ්ඤත්ති ච 

විභජනුත්තානීකම්මපඤ්ඤත්ති. තත්ථ විභජොතිවිභාගකරණං, උභයයොපි
නිද්දිසෙමාහ  ඉධ පුරිමෙයයයෙව බ්යයඤ්ජොකායරහි නිද්දිසියමායෙො

අත්ථාකායරො දස්සියතොති දට්ඨබ්බ්යං  උත්තානීකම්මං පාකටකරණං 

පකායරහි ඤාපෙං පඤ්ඤත්ති. ද්වයයොපි පටිනිද්දිසෙං කයථති  එත්ථාපි 
නිරුත්තිනිද්යදසසඞ්ොයතහි බ්යයඤ්ජෙපයදහි නිද්දිසියමායෙො අත්ථාකායරො

වුත්යතො, යයො පටිනිද්දිසීයතීති වුච්චති  එයතහීති එයතහි එව 

සඞ්කාසොදිවිනිමුත්තස්ස යදසොත්ථස්ස අභාවයතො  අත්යථොති 

සුත්තත්යථො  කම්මන්ති උග්ඝටොදිකම්මං  සුත්තත්යථෙ හි යදසොය
පවත්තියමායෙෙ උග්ඝටිතඤ්ඤුආදියවයෙයයාෙං චිත්තසන්තාෙස්ස 

පයබ්යොධෙකිරියානිබ්බ්යත්ති  යසො ච සුත්තත්යථො සඞ්කාසොදිආකායරොති 

යතෙවුත්තං– ‘‘අත්යථොකම්මඤ්චනිද්දිට්ඨ’’න්ති  
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පටුෙ 

25. තීණීති ලිඞ්ගවිපල්ලායසෙ වුත්තං, තයයොති වුත්තං යහොති  ෙවහි

පයදහීති ෙවහි යකොට්ඨායසහි. අත්යථො සමායුත්යතොති අත්යථො සම්මා
යුත්යතොෙවිොවත්තති  සබ්බ්යස්සහිබුද්ධවචෙස්සචතුසච්චප්පකාසෙයතො
අත්ථෙයාෙඤ්ච චතුසච්චයයොජෙවයසෙ පවත්තෙයතො සබ්යබ්යො
පාළඅත්යථො අත්ථෙයත්තයසඞ්ගහියතො සඞ්කාසොදිආකාරවියසසවුත්ති 

චාති  

26. ඉදානි යථානිද්දිට්යඨ යදසොහාරාදියක යෙත්තිප්පකරණස්ස
පදත්යථ සුෙග්ගහණත්ථං ගණෙවයසෙ පරිච්ඡින්දිත්වා දස්යසන්යතො 

‘‘අත්ථස්සා’’තිආදිමාහ  තත්ථ චතුබ්බීසාතියසොළසහාරාඡබ්යයඤ්ජෙපදානි

ද්යව කම්මෙයාති එවං චතුබ්බීස  උභෙන්ති ඡ අත්ථපදානි තයයො 
අත්ථෙයාති ඉදං ෙවවිධං යථාවුත්තං චතුබ්බීසවිධඤ්චාති එතං උභයං  

සඞ්කලයිත්වාති සම්පිණ්යඩත්වා  ‘‘සඞ්යෙපයයතො’’තිපි පායඨො, එකයතො 

කයරොන්තස්සාති අත්යථො  එත්තිකාති එතප්පමාණා, ඉයතො විනිමුත්යතො
යකොචියෙත්තිපදත්ථාෙත්ථීතිඅත්යථො  

එවං යතත්තිංසපදත්ථාය යෙත්තියා සුත්තස්ස අත්ථපරියයසොය යයො 

‘‘යසොළස හාරා පඨම’’න්ති ෙයයහි පඨමං හාරා සංවණ්යණතබ්බ්යාති

හාරෙයාෙං සංවණ්ණොක්කයමො දස්සියතො, ස්වායං හාරෙයාෙං
යදසොක්කයමයෙව සිද්යධො  එවං සිද්යධ සති අයං ආරම්යභො ඉමමත්ථං
දීයපති – සබ්යබ්යපියම හාරා ෙයා ච ඉමිො දස්සිතක්කයමයෙව සුත්යතසු

සංවණ්ණොවයසෙයයොයජතබ්බ්යා, ෙඋප්පටිපාටියාති  

කිං පයෙත්ථ කාරණං, යයදයත හාරා ෙයා ච ඉමිොව කයමෙ

යදසිතාති? යදිපි ොයමනුයයොයගො කත්ථචි අනුක්කයම නිවිසති, අපි ච
ධම්මයදසොය නිස්සයඵලතදුපායසරීරභූතාෙං අස්සාදාදීෙං
විභාවෙසභාවත්තා පකතියා සබ්බ්යසුත්තානුරූපාති සුවිඤ්යඤයයභාවයතො
පයරසඤ්ච සංවණ්ණොවියසසාෙං විචයහාරාදීෙං පතිට්ඨාභාවයතො පඨමං
යදසොහායරොදස්සියතො  

පදපුච්ඡාවිස්සජ්ජෙපුබ්බ්යාපරානුගීතීහි සද්ධිං යදසොහාරපදත්ථාෙං
පවිචයසභාවතාය තස්ස අෙන්තරං විචයයො  තථා හි වක්ෙති ‘‘පදං 
විචිෙති…යප …ආණත්තිංවිචිෙතිඅනුගීතිංවිචිෙතී’’ති  

විචයයෙ හායරෙ පවිචිතාෙං අත්ථාෙං යුත්තායුත්තිවිචාරණා යුත්තාති
යුත්තිවිචාරණභාවයතොවිචයාෙන්තරංයුත්තිහායරොවුත්යතො තථාහිවක්ෙති

– ‘‘විචයයෙහායරෙවිචිනිත්වායුත්තිහායරෙයයොයජතබ්බ්ය’’න්ති  

යුත්තායුත්තාෙංයයව අත්ථාෙං උපපත්තිඅනුරූපං කාරණපරම්පරාය
නිද්ධාරණලක්ෙණං පදට්ඨාෙචින්තෙං කත්තබ්බ්යන්ති යුත්තිහාරාෙන්තරං
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පටුෙ 

පදට්ඨාෙහායරො දස්සියතො  තථා හි වක්ෙති – ‘‘යයො යකොචි උපනිස්සයයො 

යයොයකොචිපච්චයයොච, සබ්යබ්යොයසොපදට්ඨාෙ’’න්ති  

යුත්තායුත්තාෙං කාරණපරම්පරාය පරිග්ගහිතසභාවාෙංයයව ච
ධම්මාෙං අවුත්තාෙම්පිඑකලක්ෙණතායගහණංකාතබ්බ්යන්තිදස්සෙත්ථං
පදට්ඨාොෙන්තරං ලක්ෙයණො හායරො වුත්යතො  තථා හි
ලක්ෙණහාරවිභඞ්යග ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා’’තිආදිො පටිච්චසමුප්පාදං
දස්යසත්වා‘‘එවංයයධම්මාඑකලක්ෙණා’’තිආදි වුත්තං  

අත්ථයතො නිද්ධාරිතාෙම්පි ධම්මාෙං නිබ්බ්යචොදීනි වත්තබ්බ්යානි, ෙ
සුත්යත සරූපයතො ආගතාෙයමවාති දස්සෙත්ථං ලක්ෙණාෙන්තරං

චතුබ්යූයහො වුත්යතො  එවඤ්හි නිරවයසසයතො අත්ථාවයබ්යොයධො යහොති, 
එවඤ්චකත්වා‘‘යදාහිභික්ඛුඅත්ථස්සච ොමංජාොතිධම්මස්සචොමං
ජාොති තථා තථා ෙං අභිනියරොයපතී’’ති අෙවයසසපරියාදාෙං වක්ෙති 
තථා‘‘පුෙප්පුෙංගබ්භමුයපතී’’තිඑත්ථ‘‘යයජරාමරයණෙඅට්ටියිතුකාමා 

භවිස්සන්ති, යත භවිස්සන්ති යභොජයෙ මත්තඤ්ඤුයෙො ඉන්ද්රියයසු
ුත්තද්වාරා’’තිආදිොසම්මාපටිපත්තිංඅධිප්පායභායවෙ වක්ෙති  

නිබ්බ්යචොධිප්පායනිදාෙවචයෙහි සද්ධිං සුත්යත පදත්ථාෙං 
සුත්තන්තරසංසන්දෙසඞ්ොයත පුබ්බ්යාපරවිචායර දස්සියත යතසං 
සභාගවිසභාගධම්මන්තරාවට්ටෙං සුයෙෙ සක්කා දස්යසතුන්ති
චතුබ්යූහාෙන්තරං ආවට්යටො වුත්යතො  යතයෙව හි ‘‘ආරම්භථ
නික්කමථා’’ති ගාථායං ආරම්භනික්කමෙබුද්ධසාසෙයයොගධුෙයෙහි
වීරියසමාධිපඤ්ඤින්ද්රියානිනිද්ධායරත්වා තදනුයයොගස්සමූලං‘‘පමායදො’’ති
සුත්තන්තයරදස්සියතොපමායදොආවට්ටියතො  

සභාගවිසභාගධම්මාවට්ටයෙ නියයොජියත සාධාරණාසාධාරණවයසෙ 
සංකියලසයවොදාෙධම්මාෙං පදට්ඨාෙයතො භූමියතො ච විභායගො සක්කා
සුයෙෙ යයොජිතුන්ති ආවට්ටාෙන්තරං විභත්තිහායරො වුත්යතො  යයතො

විභත්තිහාරවිභඞ්යග ‘‘කතයම ධම්මා සාධාරණා? ද්යව ධම්මා සාධාරණා, 

ොමසාධාරණා වත්ථුසාධාරණා චා’’ති ආරභිත්වා ‘‘මිච්ඡත්තනියතාෙං

සත්තාෙංඅනියතාෙඤ්චසත්තාෙංදස්සෙප්පහාතබ්බ්යාකියලසා සාධාරණා, 
පුථුජ්ජෙස්ස යසොතාපන්ෙස්ස ච කාමරාගබ්යයාපාදා සාධාරණා’’තිආදිො 
සභාගවිසභාගපරියායවන්යතයයවධම්යමවිභජිස්සති  

සාවජ්ජාෙවජ්ජධම්මාෙං සප්පටිභාගාභාවයතො යතසං විභායග කයත
සුත්තාගයත ධම්යම අකසියරෙ පටිපක්ෙයතො පරිවත්යතතුං සක්කාති 
විභත්තිඅෙන්තරං පරිවත්තෙහායරො වුත්යතො  තථා හි ‘‘සම්මාදිට්ඨිස්ස 
පුරිසපුග්ගලස්ස මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා භවතී’’ති පටිවිභත්තසභායව එව
ධම්යම පරිවත්තෙහාරවිභඞ්යගඋදාහරිස්සති  
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පටුෙ 

පටිපක්ෙයතො පරිවත්තිතාපි ධම්මා පරියායවචයෙහි යබ්යොයධතබ්බ්යා, ෙ 
සුත්යත ආගතායයවාති දස්සෙත්ථං පරිවත්තොෙන්තරං යවවචෙහායරො
වුත්යතො  

එවං යත ධම්මා පරියායසද්දයතොපි විභාවිතා යහොන්තීති පරියායයතො 
පකාසිතාෙං ධම්මාෙං පයභදයතො පඤ්ඤත්තිවයසෙ විභජෙං සුයෙෙ
සක්කාඤාතුන්ති යවවචෙහාරාෙන්තරංපඤ්ඤත්තිහායරොවුත්යතො තථාහි
සුත්යත ආගතධම්මාෙං පරියායපඤ්ඤත්තිවිභාගං සුයබ්යොධෙඤ්ච
පඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්යගවක්ෙති  

පභාවපරිඤ්ඤාදිපඤ්ඤත්තිවිභාගමුයෙෙ 

පටිච්චසමුප්පාදසච්චාදිධම්මවිභායග කයත සුත්යත ආගතධම්මාෙං 
පටිච්චසමුප්පාදාදිමුයෙෙ අවධාරණං සක්කා දස්යසතුන්ති
පඤ්ඤත්තිඅෙන්තරංඔතරයණො හායරොවුත්යතො තථාහි‘‘උද්ධංඅයධො’’ති
ගාථංඋද්දිසිත්වා‘‘විප්පමුත්යතො’’ති පයදෙඅයසක්ෙංවිජ්ජංනිද්ධායරත්වා
‘‘විජ්ජුප්පාදාඅවිජ්ජානියරොයධො’’තිආදිො පටිච්චසමුප්පාදංඋදාහරිස්සති  

ධාතායතොදීසු ඔතාරිතාෙං සුත්යත පදත්ථාෙං පුච්ඡාරම්භවියසොධෙං 
සක්කා සුයෙෙ සම්පායදතුන්ති ඔතරණාෙන්තරං යසොධයෙො හායරො

වුත්යතො තථාහිවක්ෙති– ‘‘යත්ථඑවංසුද්යධොආරම්යභො, යසොපඤ්යහො
විස්සජ්ජියතොභවතී’’තිආදි  

වියසොධියතසු සුත්යත පදපදත්යථසු තත්ථ
ලබ්භමාෙසාමඤ්ඤවියසසභායවො සුකයරො යහොතීති දස්යසතුං
යසොධොෙන්තරංඅධිට්ඨායෙොහායරොදස්සියතො යසොධයෙොහි අධිට්ඨාෙස්ස

බ්යහූපකායරො, තයතො එව හි ‘‘යථා යථා වා පෙ පුච්ඡිතං, තථා තථා 
විස්සජ්ජයිතබ්බ්ය’’න්තිවක්ෙති  

සාමඤ්ඤවියසසභූයතසු සාධාරණාසාධාරයණසු ධම්යමසු පයවදියතසු 
පරික්ොරසඞ්ොතස්ස සාධාරණාසාධාරණරූපස්ස පච්චයයහතුරාසිස්ස

පයභයදො සුවිඤ්යඤයයයොතිඅධිට්ඨාොෙන්තරංපරික්ොයරොවුත්යතො. තථා 

හි වක්ෙති ‘‘අසාධාරණලක්ෙයණො යහතු, සාධාරණලක්ෙයණො පච්චයයො 

යථාකිංභයව, යථා අඞ්කුරස්සනිබ්බ්යත්තියාබීජංඅසාධාරණං, පථවීආයපො
චසාධාරණා’’තිආදි  

අසාධාරයණ සාධාරයණ ච කාරයණ දස්සියත තස්ස අත්තයෙො ඵයලසු 
කාරණාකායරො යතසං යහතුඵලාෙං පයභදයතො යදසොකායරො
භායවතබ්බ්යපහාතබ්බ්යධම්මාෙං භාවොපහාොනි ච නිද්ධායරත්වා
වුච්චමාොනි සම්මා සුත්තස්ස අත්ථං තථත්තාවයබ්යොධාය සංවත්තන්තීති
පරික්ොරාෙන්තරං සමායරොපයෙො හායරො දස්සියතොති  ඉදං හාරාෙං 
අනුක්කමකාරණං  
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ෙයාෙං පෙ යවයෙයයත්තයප්පයයොජිතත්තා අත්ථෙයත්තයූපයදසස්ස 
තදනුක්කයමයෙව ෙන්දියාවට්ටාදීෙං තිණ්ණං අත්ථෙයාෙං කයමො
යවදිතබ්යබ්යො  උග්ඝටිතඤ්ඤුආදයයො හි තයයො යවයෙයයා
ෙන්දියාවට්ටාදයයොපයයොයජන්ති තස්මායත උද්යදසනිද්යදසපටිනිද්යදසා
වියයථාක්කමංයතසංඋපකාරාය සවංත්තන්තීති තථාහියෙසංචත්තායරො
ඡඅට්ඨචමූලපදා නිද්දිට්ඨා ඉතරස්සපෙෙයද්වයස්සඅත්ථෙයත්තයස්ස
භූමියා ආයලොචෙං තස්ස තත්ථ සමාෙයෙඤ්චාති ඉමිො කාරයණෙ
උද්යදසක්කයමො යවදිතබ්යබ්යො  ෙ හි සක්කා අයෙොයලොයකත්වා 
සමායෙතුන්ති  

එතපරමතා ච හාරාෙං එත්තයකහි පකාරවියසයසහි
අත්ථෙයත්තයසහියතහි සුත්තස්සඅත්යථොනිද්ධාරියමායෙොයවයෙයයාෙං
අලමනුත්තරාය පඨමාය භූමියා සමධිගමායාති යවදිතබ්යබ්යො 
දස්සෙභූමිසමනුප්පත්තිඅත්ථා හි යෙත්තිප්පකරණයදසොති  අථ වා
එතදන්යතොගධත්තාසබ්යබ්යසංසුත්තස්සසංවණ්ණොවියසසාෙංඑත්තාවතා

හාරාෙං දට්ඨබ්බ්යා  යත්තකාහි සුත්තස්සසංවණ්ණොවියසසා, සබ්යබ්යයත 

යෙත්තිඋපයදසායත්තාතිවුත්යතොවායමත්යථො  

තථා හි යය යකචි සුත්තස්ස සංවණ්ණොපකාරා නිද්දිසීයන්ති  

යසයයථිදං–සුත්තස්සසමුට්ඨාෙංවත්තබ්බ්යං, අධිප්පායයොවිභායවතබ්යබ්යො, 

අයෙකධා පදත්යථො සංවණ්යණතබ්යබ්යො, විධි අනුවායදො ච යවදිතබ්යබ්යො, 

වියරොයධො සමාධාතබ්යබ්යො, අනුසන්ධියා අනුරූපං නිගයමතබ්බ්යන්ති  තථා
සුත්තස්සපයයොජෙංපිණ්ඩත්යථොපදත්යථො අනුසන්ධියචොදොපරිහායරොච
අත්ථං වදන්යතෙ වත්තබ්බ්යාති  තථා 
උයපොග්ඝාටපදවිග්ගහපදත්ථචාලොපච්චුපට්ඨාොනිවත්තබ්බ්යානීති  

තථාතිස්යසොකථාඑකොළකාචතුරස්සානිසින්ෙවත්තිකා තත්ථ පාළං

වත්වාඑයකකපදස්සඅත්ථකථෙං එකොළිකා ොම  

පටිපක්ෙං දස්යසත්වා පටිපක්ෙස්ස උපමං දස්යසත්වා සපක්ෙං

දස්යසත්වාසපක්ෙස්සඋපමංදස්යසත්වාකථෙං චතුරස්සා ොම  

විසභාගධම්මවයසයෙව පරියයොසාෙං ගන්ත්වා පුෙ

සභාගධම්මවයසයෙව පරියයොසාෙගමෙං නිසින්ෙවත්තිකා ොම  

යභදකථාය තත්වකථාය පරියායවචයෙහි ච සුත්තං

සංවණ්යණතබ්බ්යන්තිච එවමාදයයො යතසම්පිඑත්යථවඅවයරොයධො, යස්මා
යතඉධකතිපයහාරසඞ්ගහිතාති  

ෙයාෙං පෙ යස්මා උග්ඝටිතඤ්ඤුආදයයො තයයො එව යවයෙයයා 

සච්චාභිසමයභාගියෙො තදත්ථාය ච අත්ථෙයයදසො, තස්මා සතිපි
සංකියලසයවොදාෙධම්මාෙං යථාවුත්තමූලපදයභදයතො වඩ්යෙත්වා
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විභජිතබ්බ්යප්පකායරතථාමූලපදානි අවඩ්යෙත්වායවයෙයයත්තයවයසයෙව
එතපරමතා වුත්තා  ෙවසු ෙවසු එව හි මූලපයදසු සබ්යබ්යසං
සංකියලසයවොදාෙධම්මාෙං අන්යතොගධභාවයතො ෙ තානි වඩ්යෙතබ්බ්යානි 
යවයෙයයත්තයාධිකාරයතො ෙ හායපතබ්බ්යානීති ෙයාෙං එතපරමතා
දට්ඨබ්බ්යා  

කම්මෙයාෙංපෙආයලොචෙසමාෙයෙයතොඅඤ්ඤස්සපකාරන්තරස්ස

අසම්භවයතො එතපරමතා  යහත්වාදීති එත්ථ ආදිසද්යදෙ 

ඵලභූමිඋපනිසාසභාගවිසභාගලක්ෙණෙයාදයයො පරිග්ගහිතා  යතසු යහතූති

කාරණං, යයො ධම්යමොතිපි වුච්චති, යසො පෙ පච්චයභායවෙ එකවියධො  
කාරයකො සම්පාපයකොති දුවියධො  පුෙ කාරයකො ඤාපයකො සම්පාපයකොති
තිවියධො යහතුයහතු පච්චයයහතුඋත්තමයහතුසාධාරණයහතූතිචතුබ්බියධො 
පච්චයධම්යමොකුසයලොඅකුසයලොසද්යදො අරියමග්යගොතිපඤ්චවියධො තථා
සභාගයහතු අසභාගයහතු අජ්ඣත්තිකයහතු බ්යාහිරයහතු ජෙකයහතු 

පරිග්ගාහකයහතු සාධාරණයහතු අසාධාරණයහතු සමෙන්තරයහතු
පරම්පරයහතු සහජාතයහතු අසහජාතයහතු සාසවයහතු
අොසවයහතූතිආදිොඅයෙකවියධොචාතියවදිතබ්යබ්යො  

ඵලම්පි පච්චයුප්පන්ෙභායවෙ එකවිධං  අධිගන්තබ්බ්යයතොපි
සම්පාපකයහතුවයසෙ ඵලපරියායයො ලබ්භතීති 

නිබ්බ්යත්යතතබ්බ්යඅධිගන්තබ්බ්යභාවයතො දුවිධං 
ඤායපතබ්බ්යනිබ්බ්යත්යතතබ්බ්යපත්තබ්බ්යයතො තිවිධං 
පච්චයුප්පන්ෙවිපාකකිරියාවචෙත්ථනිබ්බ්යාෙවයසෙ පඤ්චවිධං  
සභාගයහතුනිබ්බ්යත්තං අසභාගයහතුනිබ්බ්යත්තන්ති එවමාදිවයසෙ
අයෙකවිධඤ්චාති යවදිතබ්බ්යං  තථා යලොකියං යලොකුත්තරන්ති  තත්ථ
යලොකුත්තරං චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි  යලොකියඵලං දුවිධං කායිකං

මාෙසඤ්ච. තත්ථ කායිකං පඤ්චද්වාරිකං, අවසිට්ඨං මාෙසං  යඤ්ච තාය

තායසුත්තයදසොයසායධතබ්බ්යං, තදපි ඵලන්ති  

භූමීති සාසවභූමි අොසවභූමි සඞ්ෙතභූමි අසඞ්ෙතභූමි දස්සෙභූමි
භාවොභූමි පුථුජ්ජෙභූමි යසක්ෙභූමි අයසක්ෙභූමි සාවකභූමි 
පච්යචකබුද්ධභූමි සම්මාසම්බුද්ධභූමි ඣාෙභූමි අසමාහිතභූමි
පටිපජ්ජමාෙභූමි පටිපන්ෙභූමි පඨමාභූමි යාව චතුත්ථීභූමි කාමාවචරභූමි
යාව යලොකුත්තරභූමීති බ්යහුවිධා  තත්ථ සාසවභූමි පරිත්තමහග්ගතා ධම්මා 
අොසවභූමි අප්පමාණා ධම්මා  සඞ්ෙතභූමි නිබ්බ්යාෙවජ්ජා සබ්යබ්ය
සභාවධම්මා  අසඞ්ෙතභූමි අප්පච්චයා ධම්මා  දස්සෙභූමි
පඨමමග්ගඵලධම්මා  භාවොභූමි අවසිට්ඨමග්ගඵලධම්මා  පුථුජ්ජෙභූමි
හීෙමජ්ඣිමා ධම්මා  යසක්ෙභූමි චත්තායරො අරියමග්ගධම්මා යහට්ඨිමා ච
තයයො ඵලධම්මා  අයසක්ෙභූමි අග්ගඵලධම්මා  
සාවකපච්යචකබුද්ධබුද්ධධම්මා සාවකාදිභූමියයො  ඣාෙභූමි ඣාෙධම්මා 
අසමාහිතභූමි ඣාෙවජ්ජිතා ධම්මා  පටිපජ්ජමාෙභූමි මග්ගධම්මා 



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා නිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටිපන්ෙභූමි ඵලධම්මා  පඨමාදිභූමියයො සහ ඵයලෙ චත්තායරො මග්ගා
අපරියාපන්ො ධම්මා ‘‘පඨමාය භූමියා පත්තියා’’තිආදිවචෙයතො 
කාමාවචරාදිභූමියයො කාමාවචරාදිධම්මා  යය ච ධම්මා යතසං යතසං 

හාරෙයාෙං පතිට්ඨාෙභායවෙ සුත්යතසු නිද්ධාරීයන්ති, යතපි භූමියයොති 
විඤ්ඤාතබ්බ්යා  

උපනිසාති බ්යලවකාරණං, යයො උපනිස්සයපච්චයයොති වුච්චති  යඤ්ච
සන්ධාය සුත්යත ‘‘දුක්ඛූපනිසා සද්ධා සද්ධූපනිසං ‘සීල’න්ති යාව
විමුත්තූපනිසං විමුත්තිඤාණදස්සෙ’’න්ති වුත්තං  අපි ච උපනිසාති තස්මිං
තස්මිං සමයය සිද්ධන්යත හදයභූතං අබ්භන්තරං වුච්චති  ඉධාපි 

යෙත්තිහදයං, යං සම්මා පරිග්ගණ්හන්තා ධම්මකථිකා තස්මිං තස්මිං
සුත්යත ආගතධම්මමුයෙෙ සබ්බ්යහාරෙයයයොජොය සමත්ථා යහොන්ති  කිං

පයෙතං යෙත්තිහදයං? යදිදං එතස්යසව යතත්තිංසවිධස්ස
පකරණපදත්ථයසොළසස්ස අට්ඨවීසතිවිධපට්ඨාෙවිභඞ්ගසහිතස්ස විසයයො
සහනිමිත්තවිභායගෙඅසඞ්කරයතොවවත්ථියතො  

යසයයථිදං – යදසොහාරස්ස අස්සාදාදයයො විසයයො, තස්ස 
අස්සාදාදිවිභාවෙලක්ෙණත්තා  තස්ස අස්සායදො සුෙං යසොමෙස්සන්ති

එවමාදිවිභායගො, තස්ස නිමිත්තං ඉට්ඨාරම්මණාදි, අයඤ්ච අත්යථො
යදසොහාරවිචයහාරනිද්යදසවණ්ණොයං විත්ථාරයතො පකාසියතො එව 

සුත්යත ආගතධම්මස්ස සභාගවිසභාගධම්මාවට්ටෙවිසයයො ආවට්ටහායරො, 
තදුභයආවට්ටෙලක්ෙණත්තා  සුත්යත ආගතධම්මාෙං

පච්චනීකධම්මවිසයයො පරිවත්තෙහායරො, 
පටිපක්ෙධම්මපරිවත්තෙලක්ෙණත්තා  පදට්ඨාෙපරික්ොයරසු

ආසන්ෙකාරණං උපනිස්සයකාරණඤ්ච පදට්ඨාෙං, යහතු පරික්ොයරොති 
අයයමයතසංවියසයසො  

සභාගවිසභාගධම්මා ච යතසං යතසං ධම්මාෙං අනුකූලපටිකූලධම්මා

යථාක්කමං යවදිතබ්බ්යා  යථා – සම්මාදිට්ඨියා සම්මාසඞ්කප්යපො සභායගො, 
මිච්ඡාසඞ්කප්යපො විසභායගොති ඉමිො ෙයයෙ සබ්බ්යං සභාගවිසභාගයතො 
යවදිතබ්බ්යං  

ලක්ඛණන්ති සභායවො  යසොහාරෙයාෙංනිද්යදයසවිභාවියතොඑව  

යං පයෙතං යහතුආදිවියසසවිනිමුත්තං හාරෙයාෙං

යයොජොනිබ්යන්ධෙං, යසො ෙයයො යථාහ– ලක්ඛණහායර ‘‘එවංයයධම්මා
එකලක්ෙණා කිච්චයතො ච ලක්ෙණයතො ච සාමඤ්ඤයතො චා’’තිආදි  තථා
විචයයෙ හායරෙ විචිනිත්වා යුත්තිහායරෙ යයොයජතබ්බ්යාති  තථා

යසොධෙහාරාදීසු සුද්යධො ආරම්යභො යහොති, යසො පඤ්යහො විස්සජ්ජියතො 
භවතීතිඑවමාදි එකත්තාදයයොපිෙයාඉධෙයයොතිගයහතබ්බ්යා  



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා නිද්යදසවාරවණ්ණො 
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එවං යහතුඵලාදීනි උපධායරත්වා යෙසං වයසෙ තත්ථ තත්ථ සුත්යත 
ලබ්භමාෙපදත්ථනිද්ධාරණමුයෙෙ යථාලක්ෙණං එයත හාරා ෙයා ච
යයොයජතබ්බ්යා  වියසසයතො පෙ පදට්ඨාෙපරික්ොරා යහතුවයසෙ 
යදසොවිචයචතුබ්යූහසමායරොපො යහතුඵලවයසෙ  තථා 
යවවචෙපඤ්ඤත්තිඔතරණයසොධො ඵලවයසයෙවාති යකචි  විභත්ති
යහතුභූමිවයසෙ  පරිවත්යතො විසභාගවයසෙ  ආවට්යටො
සභාගවිසභාගවයසෙ  ලක්ෙණයුත්තිඅධිට්ඨාො ෙයවයසෙ
යයොයජතබ්බ්යාති  එත්තාවතාචයංවුත්තං– 

‘‘සාමඤ්ඤයතොවියසයසෙ, පදත්යථොලක්ෙණංකයමො; 

එත්තාවතාචයහත්වාදී, යවදිතබ්බ්යාහිවිඤ්ඤුො’’ති  

අයංගාථාවුත්තත්ථායහොති  

නිද්යදසවාරවණ්ණොනිට්ඨිතා  
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4. පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
1. යදසොහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

5. එවං හාරාදයයො සුෙග්ගහණත්ථං ගාථාබ්යන්ධවයසෙ සරූපයතො

නිද්දිසිත්වා ඉදානි යතසු හායර තාව පටිනිද්යදසවයසෙ විභජිතුං ‘‘තත්ථ

කතයමො යදසොහායරො’’තිආදි ආරද්ධං  තත්ථ කතයමොති 

කයථතුකමයතාපුච්ඡා  යදසොහායරොති පුච්ඡිතබ්බ්යධම්මනිදස්සෙං කිඤ්චාපි

යදසොහායරො නිද්යදසවායර සරූපයතො දස්සියතො, පටිනිද්යදසස්ස පෙ

විසයං දස්යසන්යතො ‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’ති ගාථං එකයදයසෙ පච්චාමසති 
අයං යදසොහායරො පුබ්බ්යාපරායපක්යෙො  තත්ථ පුබ්බ්යායපක්ෙත්යත

‘‘කතයමො යදසොහායරො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’ති සරූපයතො
දස්සිතස්සනිගමෙංයහොති පරායපක්ෙත්යතපෙ‘‘අයං යදසොහායරොකිං
යදසයතී’’තියදසොකිරියායකත්තුනිද්යදයසොයහොති යතෙයදසොහාරස්ස 

අන්වත්ථසඤ්ඤතං දස්යසති  යදසෙතීති සංවණ්යණති, විත්ථායරතීති
අත්යථො  

ඉදානි අයෙෙ යදයසතබ්බ්යධම්යම සරූපයතො දස්යසන්යතො 

‘‘අස්සාද’’න්තිආදිමාහ, තං පුබ්යබ්ය වුත්තෙයත්තා උත්තාෙයමව  තස්මා
ඉයතො පරම්පි අවුත්තයමව වණ්ණයිස්සාම  ‘‘කත්ථ පෙ ආගයත
අස්සාදාදියක අයං හායරො සංවණ්යණතී’’ති අනුයයොගං මෙසිකත්වා

යදසොහායරෙ සංවණ්යණතබ්බ්යධම්මං දස්යසන්යතො ‘‘ධම්මං යවො, 

භික්ඛයව, යදයසස්සාමී’’තිආදිකං සබ්බ්යපරියත්තිධම්මසඞ්ගාහකං භගවයතො
ඡඡක්කයදසෙංඑකයදයසෙදස්යසති  

තත්ථ ධම්මන්ති අයං ධම්ම-සද්යදො 
පරියත්තිසච්චසමාධිපඤ්ඤාපකතිපුඤ්ඤාපත්තියඤයයාදීසු බ්යහූසු අත්යථසු 

දිට්ඨප්පයයොයගො තථාහි‘‘ඉධ, භික්ඛු, ධම්මංපරියාපුණාතී’’තිආදීසු(අ නි 

5.73) පරියත්තිධම්යමදිස්සති ‘‘දිට්ඨධම්යමොපත්තධම්යමො’’තිආදීසු(දී නි 

1.299; මහාව 18) සච්යච ‘‘එවංධම්මායතභගවන්යතොඅයහසු’’න්තිආදීසු

(දී නි 2.13, 145) සමාධිම්හි ‘‘සච්චංධම්යමොධිතිචායගො’’තිඑවමාදීසු(ජා 

1.1.57; 1.2.147-148) පඤ්ඤායං  ‘‘ජාතිධම්මාෙං, භික්ෙයව, 

සත්තාෙ’’න්තිඑවමාදීසු (දී  නි 2.398; ම  නි 1.131) පකතියං. ‘‘ධම්යමො

හයව රක්ෙති ධම්මචාරි’’න්තිආදීසු (ජා  1.10.102; 1.15.385) පුඤ්යඤ 

‘‘චත්තායරොපාරාජිකා ධම්මා’’තිඑවමාදීසු(පාරා 233) ආපත්තියං ‘‘කුසලා

ධම්මා අකුසලාධම්මා’’තිආදීසු (ධ  ස  තිකමාතිකා 1) යඤයයය  ඉධ පෙ

පරියත්තියංදට්ඨබ්යබ්යොති(ම නි අට්ඨ  1.මූලපරියායසුත්තවණ්ණො; ධ  ස 

අට්ඨ චිත්තුප්පාදකණ්ඩ1; බු වං අට්ඨ  1.1). 

යවොතිපෙඅයං යවො-සද්යදො ‘‘හන්දදානි, භික්ෙයව, පවායරමියවො’’ති

(සං  නි  1.215) එත්ථ උපයයොගත්යථ ආගයතො  ‘‘සන්නිපතිතාෙං යවො, 

භික්ෙයව, ද්වයං කරණීය’’න්තිආදීසු (ම  නි  1.273) කරණත්යථ  ‘‘යය හි
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පටුෙ 

යවොඅරියා පරිසුද්ධකායකම්මන්තා’’තිආදීසුපදපූරයණ ‘‘ආයරොචයාමියවො, 

භික්ෙයව’’තිආදීසු (අ  නි  7.72) සම්පදාෙත්යථ  ඉධාපි සම්පදාෙත්යථ
එවාතිදට්ඨබ්යබ්යො  

භික්ෙෙසීලතාදිුණයයොයගෙ භික්ඛූ, භින්ෙකියලසතාදිුණයයොයගෙ

වා  අථ වා සංසායර භයං ඉක්ෙන්තීති භික්ඛූ  භික්ඛයවති යතසං ආලපෙං 
යතෙ යත ධම්මස්සවයෙ නියයොයජන්යතො අත්තයෙො මුොභිමුෙං කයරොති  

යදයසස්සාමීති කයථස්සාමි  යතෙ ොහං ධම්මිස්සරතාය තුම්යහ අඤ්ඤං

කිඤ්චි කායරයයාමි, අොවරණඤායණෙ සබ්බ්යං යඤයයධම්මං
පච්චක්ෙකාරිතාය පෙ ධම්මං යදයසස්සාමීති ඉදානි පවත්තියමාෙං 

ධම්මයදසෙං පටිජාොති  ආදිකලයාණන්තිආදීසු ආදිම්හි කලයාණං 

ආදිකලයාණං, ආදිකලයාණයමතස්සාති වා ආදිකලයාණං. යසසපදද්වයයපි
එයසව ෙයයො  තත්ථ සීයලෙ ආදිකලයාණං  සමාධිො මජ්යඣකලයාණං 
පඤ්ඤාය පරියයොසාෙකලයාණං  බුද්ධසුබුද්ධතාය වා ආදිකලයාණං 
ධම්මසුධම්මතාය මජ්යඣකලයාණං  සඞ්ඝසුප්පටිපත්තියා 
පරියයොසාෙකලයාණං  අථ වා උග්ඝටිතඤ්ඤුවිෙයයෙෙ ආදිකලයාණං 
විපඤ්චිතඤ්ඤුවිෙයයෙෙ මජ්යඣකලයාණං යෙයයපුග්ගලවිෙයයෙෙ
පරියයොසාෙකලයාණං අයයමවත්යථො ඉධාධිප්යපයතො  

අත්ථසම්පත්තියා සාත්ථං. බ්යයඤ්ජෙසම්පත්තියා සබ්යඤ්ජෙං. 

සඞ්කාසොදිඡඅත්ථපදසමායයොගයතො වා සාත්ථං. 

අක්ෙරාදිඡබ්යයඤ්ජෙපදසමායයොගයතො සබ්යඤ්ජෙං. අයයමවත්යථො 
ඉධාධිප්යපයතො  උපයෙතබ්බ්යාභාවයතො එකන්යතෙ පරිපුණ්ණන්ති 

යකවලපරිපුණ්ණං. අපයෙතබ්බ්යාභාවයතො පරිසුද්ධං. 

සීලාදිපඤ්චධම්මක්ෙන්ධපාරිපූරියා වා පරිපුණ්ණං. චතුයරොඝනිත්ථරණාය

පවත්තියායලොකාමිසනිරයපක්ෙතාය ච පරිසුද්ධං. බ්රහ්මං යසට්ඨං උත්තමං
බ්රහ්මූෙං වා යසට්ඨාෙං අරියාෙං චරියං සික්ෙත්තයසඞ්ගහං සාසෙං 

බ්රහ්මචරිෙං පකාසයිස්සාමි පරිදීපයිස්සාමීතිඅත්යථො  

එවං භගවතායදසියතොපකාසියතොචසාසෙධම්යමොයයසං අස්සාදාදීෙං

දස්සෙවයසෙපවත්යතො, යතඅස්සාදාදයයොයදසොහාරස්සවිසයභූතායත්ථ 

යත්ථ පායඨ සවියසසං වුත්තා, තයතො තයතො නිද්ධායරත්වා

උදාහරණවයසෙඉධායෙත්වා දස්යසතුං ‘‘තත්ථකතයමොඅස්සායදො’’තිආදි

ආරද්ධං  තත්ථ කාමන්ති මොපියරූපාදිං යතභූමකධම්මසඞ්ොතං

වත්ථුකාමං  කාමෙමාෙස්සාතිඉච්ඡන්තස්ස  තස්සයචතං සමිජ්ඣතීතිතස්ස

කාමයමාෙස්සසත්තස්සතංකාමසඞ්ොතංවත්ථුසමිජ්ඣති යච, සයචයසො

තං ලභතීති වුත්තං යහොති  අද්ධා පීතිමයෙො යහොතීති එකංයසෙ

තුට්ඨචිත්යතො යහොති  ලද්ධාති ලභිත්වා  මච්යචොති සත්යතො  ෙදිච්ඡතීති යං

ඉච්ඡති  අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො, විත්ථායරො පෙ නිද්යදයස (මහානි  1) 
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වුත්තෙයයෙ යවදිතබ්යබ්යො  අෙං අස්සායදොති යායං අධිප්පායසමිජ්ඣො

ඉච්ඡිතලායභපීතිමෙතායසොමෙස්සං, අයංඅස්සායදතබ්බ්යයතො අස්සායදො  

තස්ස යච කාමොෙස්සාති තස්ස පුග්ගලස්ස කායම ඉච්ඡමාෙස්ස, 

කායමෙ වා යායමාෙස්ස  ඡන්දජාතස්සාති ජාතතණ්හස්ස  ජන්තුයෙොති 

සත්තස්ස  යතකාමා පරිහාෙන්තීති යත වත්ථුකාමා යකෙචි අන්තරායයෙ

විෙස්සන්ති යච  සල්ලවිද්යධොව රුප්පතීති අථ අයයොමයාදිො සල්යලෙ

විද්යධො විය පීළයතීති අත්යථො  අෙං ආදීෙයවොති යායං කාමාෙං

විපරිණාමඤ්ඤථාභාවාකාමයාෙස්සසත්තස්සරුප්පො යදොමෙස්සුප්පත්ති, 
අයංආදීෙයවො  

යෙො කායම පරිවජ්යජතීති යයො භික්ඛු යථාවුත්යත කායම තත්ථ
ඡන්දරාගස්සවික්ෙම්භයෙෙවාසමුච්ඡින්දයෙෙවා සබ්බ්යභායගෙවජ්යජති 

යථා කිං? සප්පස්යසව පදා සියරොති, යථා යකොචි පුරියසො ජීවිතුකායමො

කණ්හසප්පංපටිපයථපස්සිත්වාඅත්තයෙොපායදෙතස්සසිරං පරිවජ්යජති, 

යසොමං…යප.… සමතිවත්තතීති යසො භික්ඛු සබ්බ්යං යලොකං විසරිත්වා
ඨිතත්තා යලොයක විසත්තිකාසඞ්ොතං ඉමං තණ්හං සතිමා හුත්වා 

සමතික්කමතීති  ඉදං නිස්සරණන්ති යදිදං විසත්තිකාසඞ්ොතාය තණ්හාය

නිබ්බ්යාොරම්මයණෙඅරියමග්යගෙසමතිවත්තෙං, ඉදං නිස්සරණං  

යඛත්තන්තියකදාරාදියෙත්තං  වත්ථුන්තිඝරවත්ථුආදිවත්ථුං  හිරඤ්ඤං 

වාති කහාපණසඞ්ොතං සුවණ්ණසඞ්ොතඤ්ච හිරඤ්ඤං  වා-සද්යදො

විකප්පෙත්යථො, යසො සබ්බ්යපයදසු යයොයජතබ්යබ්යො  ගවාස්සන්ති ගායවො ච

අස්යසචාතිගවාස්සං  දාසයපොරිසන්තිදායසචයපොරියසචාතිදාසයපොරිසං  

ථියෙොති ඉත්ථියයො  බ්න්ධූති ඤාතිබ්යන්ධයවො  පුථූ කායමති අඤ්යඤපි වා

මොපියරූපාදියකබ්යහූකාමුයණ  යෙොෙයරොඅනුගිජ්ඣතීතියයොසත්යතො

අනු අනු අභිකඞ්ෙති පත්යථතීති අත්යථො  අෙං අස්සායදොති යදිදං

යෙත්තාදීෙං අනුගිජ්ඣෙං, අයං අස්සායදති වත්ථුකායම එයතොති
අස්සායදො  

අබ්ලා ෙං බ්ලීෙන්තීති යෙත්තාදියභයද කායම අනුගිජ්ඣන්තං තං
පුග්ගලං කුසයලහි පහාතබ්බ්යත්තා අබ්යලසඞ්ොතා කියලසා බ්යලීයන්ති 

අභිභවන්ති, සද්ධාබ්යලාදිවිරයහෙ වා අබ්යලං තං පුග්ගලං අබ්යලා කියලසා

බ්යලීයන්ති, අබ්යලත්තාඅභිභවන්තීතිඅත්යථො  මද්දන්යතෙංපරිස්සොති එෙං
කාමගිද්ධංකායමපරියයසන්තංරක්ෙන්තඤ්චසීහාදයයොචපාකටපරිස්සයා 

කායදුච්චරිතාදයයො ච අපාකටපරිස්සයා මද්දන්ති  තයතො ෙං…යප.… 

දකන්ති තයතො යතහි පාකටාපාකටපරිස්සයයහි අභිභූතං තං පුග්ගලං
ජාතිආදිදුක්ෙං සමුද්යද භින්ෙොවං උදකං විය අන්යවති අනුගච්ඡතීති

අත්යථො  අෙං ආදීෙයවොති ය්වායං තණ්හාදුච්චරිතසංකියලසයහතුයකො

ජාතිආදිදුක්ොනුබ්යන්යධො, අයං ආදීෙයවො  
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තස්මාති යස්මා කාමගිද්ධස්ස වුත්තෙයයෙ දුක්ොනුබ්යන්යධො විජ්ජති, 

තස්මා  ජන්තූති සත්යතො  සදා සයතොති පුබ්බ්යරත්තාපරරත්තං

ජාගරියානුයයොයගෙ සයතො හුත්වා  කාමානි පරිවජ්ජයෙති
වික්ෙම්භෙවයසෙ සමුච්යඡදවයසෙචරූපාදීසුවත්ථුකායමසුසබ්බ්යප්පකාරං

කියලසකාමං අනුප්පායදන්යතො කාමානි පරිවජ්ජයය පජයහයය  යතපහාෙ

තයර ඔඝන්ති එවං යත කායම පහාය තප්පහාෙකරඅරියමග්යගයෙව

චතුබ්බිධම්පිඔඝංතයරයය, තරිතුං සක්කුයණයයාතිඅත්යථො  ොවංසිත්වාව

පාරගූති යථා පුරියසො උදකග්ගහයණෙ ගරුභාරං ොවං උදකං බ්යහි

සිඤ්චිත්වා ලහුකාය ොවාය අප්පකසියරයෙව පාරගූ භයවයය, පාරං

ගච්යඡයය, එවයමවඅත්තභාවොවංකියලසූදකගරුකංසිඤ්චිත්වාලහුයකෙ 

අත්තභායවෙපාරගූභයවයය, පාරංනිබ්බ්යාෙංඅරහත්තප්පත්තියාගච්යඡයය 

අනුපාදියසසාය නිබ්බ්යාෙධාතුයා පරිනිබ්බ්යායෙොති අත්යථො  ඉදං 

නිස්සරණන්ති යං කාමප්පහාෙමුයෙෙ චතුයරොඝං තරිත්වා අනුපාදියසසාය 

නිබ්බ්යාෙධාතුයානිබ්බ්යාෙං, ඉදංසබ්බ්යසඞ්ෙතනිස්සරණයතොනිස්සරණන්ති  

ධම්යමොති දාොදිපුඤ්ඤධම්යමො  හයවති නිපාතමත්තං  රක්ඛති 

ධම්මචාරින්ති යයො තං ධම්මං අප්පමත්යතො චරති, තං ධම්මචාරිං 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකයභයදෙ දුවිධයතොපි අෙත්ථයතො රක්ෙති පායලති  

ඡත්තං මහන්තං ෙථ වස්සකායලති වස්සකායල යදයව වස්සන්යත යථා 
මහන්තං ඡත්තං කුසයලෙ පුරියසෙ ධාරිතං තං වස්සයතමෙයතො රක්ෙති 
තත්ථ යථා තං ඡත්තං අප්පමත්යතො හුත්වා අත්තාෙං රක්ෙන්තං

ඡායදන්තඤ්චවස්සාදියතොරක්ෙති, එවං ධම්යමොපිඅත්තසම්මාපණිධායෙෙ
අප්පමත්යතො හුත්වා ධම්මචරියාය අත්තාෙං රක්ෙන්තංයයව රක්ෙතීති

අධිප්පායයො  එසා…යප.… චාරීති එයතෙ වුත්තයමවත්ථං පාකටතරං

කයරොති, තං සුවිඤ්යඤයයයමව  ඉදං ඵලන්ති දිට්ඨධම්මියකහි
සම්පරායියකහි ච අෙත්යථහි යදිදං ධම්මස්ස රක්ෙණං වුත්තං

රක්ොවසාෙස්ස ච අබ්භුදයස්ස නිප්ඵාදෙං, ඉදං නිස්සරණං අොමසිත්වා
යදසොයනිබ්බ්යත්යතතබ්බ්යතාය ඵලන්ති  

සබ්යබ් ධම්මාති සබ්යබ්ය සඞ්ෙතා ධම්මා  අෙත්තාති ෙත්ථි එයතසං

අත්තා කාරකයවදකසභායවො, සයං වා ෙ අත්තාති අෙත්තාති  ඉතීති එවං  

ෙදා පඤ්ඤාෙ පස්සතීති යස්මිං කායල විපස්සෙං උස්සුක්කායපන්යතො 

අෙත්තානුපස්සොසඞ්ොතාය පඤ්ඤාය පස්සති  අථ නිබ්බින්දති දුක්යඛති
අථ අෙත්තානුපස්සොය පුබ්යබ්ය එව අනිච්චතාදුක්ෙතාෙං සුපරිදිට්ඨත්තා
නිබ්බිදානුපස්සොවයසෙ විපස්සොයගොචරභූයත පඤ්චක්ෙන්ධදුක්යෙ 

නිබ්බින්දතිනිබ්යබ්යදංආපජ්ජති  එසමග්යගොවිසුද්ධිොති යාවුත්තලක්ෙණා
නිබ්බිදානුපස්සො සබ්බ්යකියලසවිසුජ්ඣෙයතො විසුද්ධිසඞ්ොතස්ස 

අරියමග්ගස්ස අච්චන්තවිසුද්ධියා වා අමතධාතුයා මග්යගො උපායයො  අෙං

උපායෙොති යදිදං අෙත්තානුපස්සොමුයෙෙ සබ්බ්යස්මිං වට්ටස්මිං 

නිබ්බින්දෙංවුත්තං, තංවිසුද්ධියාඅධිගමයහතුභාවයතොඋපායයො  
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පටුෙ 

‘‘චක්ඛුමා…යප.…පරිවජ්ජයෙ’’තිඉමිස්සා ගාථායඅයංසඞ්යෙපත්යථො
–යථාචක්ඛුමාපුරියසොසරීයරවහන්යතවිසමානි භූමිප්පයදසානිචණ්ඩතාය

වා විසයම හත්ථිආදයයො පරිවජ්යජති, එවං යලොයක සප්පඤ්යඤො පුරියසො
සප්පඤ්ඤතාය හිතාහිතං ජාෙන්යතො පාපානි ලාමකානි දුච්චරිතානි 

පරිවජ්යජයයාති  අෙං ආණත්තීති යා අයං ‘‘පාපානි පරිවජ්යජතබ්බ්යානී’’ති

ධම්මරාජස්සභගවයතොආණා, අයංආණත්තීති  

එවංවිසුංවිසුංසුත්යතසුආගතාඵලූපායාණත්තියයොඋදාහරණභායවෙ 

දස්යසත්වාඉදානිතාඑකයතොආගතාදස්යසතුං ‘‘සුඤ්ඤයතො’’ති ගාථමාහ  

තත්ථ සුඤ්ඤයතො යලොකං අයවක්ඛස්සු, යමොඝරාජාති ආණත්තීති

‘‘යමොඝරාජ, සබ්බ්යම්පි සඞ්ොරයලොකං අවසවත්තිතාසල්ලක්ෙණවයසෙ වා 
තුච්ඡභාවසමනුපස්සෙවයසෙ වා සුඤ්යඤොති පස්සා’’ති ඉදං ධම්මරාජස්ස
වචෙං විධාෙභාවයතො ආණත්ති  සබ්බ්යදා සතිකිරියාය තංසුඤ්ඤතාදස්සෙං

සම්පජ්ජතීති ‘‘සදාසයතොතිඋපායෙො’’ති වුත්තං  අත්තානුදිට්ඨිං ඌහච්චාති

වීසතිවත්ථුකං සක්කායදස්සෙංඋද්ධරිත්වා සමුච්ඡින්දිත්වා  එවංමච්චුතයරො

සිොති. ඉදං ඵලන්ති යං එවං වුත්යතෙ විධිො මච්චුතරණං මච්චුයෙො

විසයාතික්කමෙං තස්ස යං පුබ්බ්යභාගපටිපදාපටිපජ්ජෙං, ඉදං යදසොය
ඵලන්තිඅත්යථො යථාපෙඅස්සාදාදයයොසුත්යත කත්ථචි සරූපයතොකත්ථචි

නිද්ධායරතබ්බ්යතාය කත්ථචි විසුං විසුං කත්ථචි එකයතො දස්සිතා, ෙ එවං
ඵලාදයයො  ඵලාදයයො පෙ සබ්බ්යත්ථ සුත්යත ගාථාසු වා එකයතො 
දස්යසතබ්බ්යාති ඉමස්ස ෙයස්ස දස්සෙත්ථං විසුං විසුං උදාහරිත්වාපි පුෙ 

‘‘සුඤ්ඤයතොයලොක’’න්තිආදිොඑකයතොඋදාහරණංකතන්තිදට්ඨබ්බ්යං  

6. එවං අස්සාදාදයයො උදාහරණවයසෙ සරූපයතො දස්යසත්වා ඉදානි

තත්ථ පුග්ගලවිභායගෙ යදසොවිභාගං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ භගවා’’තිආදි
වුත්තං  

තත්ථඋග්ඝටිතංඝටිතමත්තංඋද්දිට්ඨමත්තංයස්ස නිද්යදසපටිනිද්යදසා

ෙ කතා, තං ජාොතීති උග්ඝටිතඤ්ඤූ  උද්යදසමත්යතෙ සප්පයභදං 

සවිත්ථාරමත්ථං පටිවිජ්ඣතීති අත්යථො, උග්ඝටිතං වා උච්චලිතං

උට්ඨපිතන්ති අත්යථො, තං ජාොතීති උග්ඝටිතඤ්ඤූ  ධම්යමො හි

යදසියමායෙොයදසකයතොයදසොභාජෙං සඞ්කමන්යතොවියයහොති, තයමස

උච්චලිතයමව ජාොතීති අත්යථො, චලිතයමව වා උග්ඝටිතං  
සස්සතාදිආකාරස්ස හි යවයෙයයාෙං ආසයස්ස බුද්ධායවණිකා

ධම්මයදසොතඞ්ෙණපතිතාඑව චලොයයහොති, තයතොපරම්පරානුවත්තියා, 
තත්ථායං උග්ඝටියත චලිතමත්යතයයව ආසයය ධම්මං ජාොති

අවබුජ්ඣතීතිඋග්ඝටිතඤ්ඤූ, තස්ස උග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස නිස්සරණංයදසෙති, 

තත්තයකයෙව තස්ස අත්ථසිද්ධියතො  විපඤ්චිතං විත්ථාරිතං නිද්දිට්ඨං

ජාොතීති විපඤ්චිතඤ්ඤූ, විපඤ්චිතං වා මන්දං සණිකං ධම්මං ජාොතීති 
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විපඤ්චිතඤ්ඤූ, තස්ස විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස ආදීෙවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච 

යදසෙති, ොතිසඞ්යෙපවිත්ථාරාය යදසොය තස්ස අත්ථසිද්ධියතො 

යෙතබ්යබ්යො ධම්මස්ස පටිනිද්දියසෙ අත්ථං පායපතබ්යබ්යොති යෙයයයො, 
මුදින්ද්රියතාය වා පටියලොමග්ගහණයතො යෙතබ්යබ්යො අනුයෙතබ්යබ්යොති

යෙයයයො, තස්ස යෙෙයස්ස අස්සාදං ආදීෙවං නිස්සරණඤ්ච යදසෙති, 
අෙවයසයසත්වාවයදසයෙෙතස්ස අත්ථසිද්ධියතො තත්ථායංපාළ– 

‘‘කතයමො ච පුග්ගයලො උග්ඝටිතඤ්ඤූ? යස්ස පුග්ගලස්ස සහ
උදාහටයවලාය ධම්මාභිසමයයො යහොති  අයං වුච්චති පුග්ගයලො
උග්ඝටිතඤ්ඤූ  

‘‘කතයමො ච පුග්ගයලො විපඤ්චිතඤ්ඤූ? යස්ස පුග්ගලස්ස
සංඛිත්යතෙ භාසිතස්ස විත්ථායරෙ අත්යථ විභජියමායෙ
ධම්මාභිසමයයොයහොති  අයංවුච්චතිපුග්ගයලොවිපඤ්චිතඤ්ඤූ  

‘‘කතයමො චපුග්ගයලොයෙයයයො? යස්සපුග්ගලස්ස උද්යදසයතො
පරිපුච්ඡයතො යයොනියසොමෙසිකයරොයතො කලයාණමිත්යත යසවයතො
භජයතොපයිරුපාසයතොඑවං අනුපුබ්යබ්යෙධම්මාභිසමයයොයහොති අයං

වුච්චතිපුග්ගයලොයෙයයයො’’ති(පු ප  148-150). 

පදපරයමො පයෙත්ථයෙත්තියංපටියවධස්ස අභාජෙන්ති ෙගහියතොති 

දට්ඨබ්බ්යං එත්ථචඅස්සායදො, ආදීෙයවො, නිස්සරණං, අස්සායදොචආදීෙයවො

ච, අස්සායදො ච නිස්සරණඤ්ච, ආදීෙයවො ච නිස්සරණඤ්ච, අස්සායදො ච
ආදීෙයවොචනිස්සරණඤ්චාතිඑයත සත්තපට්ඨාෙෙයා  

යතසුතතියඡට්ඨසත්තමායවයෙයයත්තයවිෙයයෙසමත්ථතායගහිතා, 
ඉතයර චත්තායරො ෙ ගහිතා  ෙ හි යකවයලෙ අස්සායදෙ ආදීෙයවෙ

තදුභයයෙ වා කථියතෙ යවයෙයයවිෙයෙං සම්භවති, කියලසාෙං
පහාොවචෙයතො  පඤ්චයමොපි ආදීෙවාවචෙයතො නිස්සරණස්ස අනුපායයො
එව ෙහිවිමුත්තිරසාභගවයතොයදසොවිමුත්තිංතදුපායඤ්චඅොමසන්තී 

පවත්තති  තස්මා එයත චත්තායරො ෙයා අනුද්ධටා  සයච පෙ පදපරමස්ස
පුග්ගලස්ස වයසෙ පවත්තං සංකියලසභාගියං වාසොභාගියං තදුභයභායග
ඨිතං යදසෙං සුත්යතකයදසං ගාථං වා තාදිසං එයතසං ෙයාෙං

උදාහරණභායවෙ උද්ධරති, එවං සති සත්තන්ෙම්පි ෙයාෙං ගහණං 
භයවයය  යවයෙයයවිෙයෙං පෙ යතසං සන්තායෙ අරියමග්ගස්ස

උප්පාදෙං  තං යථාවුත්යතහි එව ෙයයති, ොවයසයසහීති ඉතයර ඉධ ෙ

වුත්තා යස්මාපෙ යපටයක (යපටයකො 23) – 

‘‘තත්ථකතයමොඅස්සායදොචආදීෙයවොච? 

යානිකයරොතිපුරියසො, තානිඅත්තනිපස්සති; 
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කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපක’’න්ති  

තත්ථ යං කලයාණකාරී කලයාණං පච්චනුයභොති, අයං අස්සායදො  යං 

පාපකාරීපාපංපච්චනුයභොති, අයංආදීෙයවො  

අට්ඨියම, භික්ෙයව, යලොකධම්මා  කතයම අට්ඨ? ලායභොතිආදි (අ  නි 

8.6). තත්ථ ලායභො යයසො සුෙං පසංසා, අයං අස්සායදො  අලායභො අයයසො

දුක්ෙංනින්දා, අයංආදීෙයවො  

තත්ථකතයමොඅස්සායදොචනිස්සරණඤ්ච? 

‘‘සුයෙොවිපායකොපුඤ්ඤාෙං, අධිප්පායයොචඉජ්ඣති; 

ඛිප්පඤ්චපරමංසන්තිං, නිබ්බ්යාෙමධිගච්ඡතී’’ති (යපටයකො  23); 

අයංඅස්සායදොචනිස්සරණඤ්ච  

ද්වත්තිංසිමානි, භික්ෙයව, මහාපුරිසස්ස මහාපුරිසලක්ෙණානි, යයහි
සමන්ොගතස්ස මහාපුරිසස්ස ද්යවව ගතියයො භවන්ති අෙඤ්ඤා…යප …

විවටච්ඡයදොති සබ්බ්යං ලක්ඛණසුත්තං, (දී  නි  3.199) අයං අස්සායදො ච 
නිස්සරණඤ්ච  

තත්ථකතයමොආදීෙයවොචනිස්සරණඤ්ච? 

‘‘භාරාහයවපඤ්චක්ෙන්ධා, භාරහායරොචපුග්ගයලො; 

භාරාදාෙංදුෙංයලොයක, භාරනික්යෙපෙංසුෙං  

‘‘නික්ඛිපිත්වාගරුංභාරං, අඤ්ඤංභාරංඅොදිය; 

සමූලං තණ්හමබ්බුය්හ, නිච්ඡායතො පරිනිබ්බුයතො’’ති  (සං  නි  
3.22); 

අයංආදීෙයවොචනිස්සරණඤ්ච  

තත්ථකතයමොඅස්සායදොචආදීෙයවොචනිස්සරණඤ්ච? 

‘‘කාමාහිචිත්රාමධුරාමයෙොරමා, විරූපරූයපෙමයථන්තිචිත්තං; 

තස්මා අහං පබ්බ්යජියතොම්හි රාජ, අපණ්ණකං සාමඤ්ඤයමව

යසයයයොති  (ම නි 2.307; යථරගා 787-788; යපටයකො 23); 

අයංඅස්සායදොචආදීෙයවොචනිස්සරණඤ්චා’’තිවුත්තං තස්මායතපි 
ෙයා ඉධ නිද්ධායරත්වා යවදිතබ්බ්යා  ඵලාදීසුපි අයං ෙයයො ලබ්භති එව 

යස්මා යපටයක (යපටයකො 22) ‘‘තත්ථ කතමංඵලඤ්චඋපායයො ච? සීයල
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පතිට්ඨායෙයරොසපඤ්යඤො’’තිගාථා(සං නි 1.23), ඉදංඵලඤ්චඋපායයො
ච  

තත්ථ කතමංඵලඤ්චආණත්තිච? 

‘‘සයචභායථදුක්ෙස්ස, සයචයවොදුක්ෙමප්පියං; 

මාකත්ථපාපකංකම්මං, ආවිවායදිවාරයහොති (උදා 44); 

ඉදංඵලඤ්චආණත්තිච  

තත්ථකතයමොඋපායයොචආණත්තිච? 

‘‘කුම්භූපමංකායමිමංවිදිත්වා, ෙගරූපමංචිත්තමිදංඨයපත්වා; 

යයොයධථ මාරං පඤ්ඤාවුයධෙ, ජිතඤ්ච රක්යෙ අනියවසයෙො

සියා’’ති (ධ  ප 40); 

අයං උපායයො ච ආණත්ති ච  එවං ඵලාදීෙං දුකවයසෙපි උදාහරණං 

යවදිතබ්බ්යං  එත්ථ ච යයො නිස්සරණයදසොය වියෙතබ්යබ්යො, යසො

උග්ඝටිතඤ්ඤූතිආදිො යථා යදසොවිභායගෙ පුග්ගලවිභාගසිද්ධි යහොති, 
එවංඋග්ඝටිතඤ්ඤුස්සභගවානිස්සරණං යදයසතීතිආදිොපුග්ගලවිභායගෙ
යදසොවිභායගොසම්භවතීතියසොතථාදස්සියතො  

එවංයයසංපුග්ගලාෙංවයසෙයදසොවිභායගොදස්සියතො, යතපුග්ගයල 

පටිපදාවිභායගෙ විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘චතස්යසො පටිපදා’’තිආදි වුත්තං 

තත්ථ පටිපදාභිඤ්ඤාකයතො විභායගො පටිපදාකයතො යහොතීති ආහ – 

‘‘චතස්යසොපටිපදා’’ති තාපයෙතාචසමථවිපස්සොපටිපත්තිවයසෙදුවිධා

යහොන්ති  කථං? සමථපක්යෙ තාව පඨමසමන්ොහාරයතො පට්ඨාය යාව

තස්ස තස්ස ඣාෙස්ස උපචාරං උප්පජ්ජති, තාව පවත්තා සමථභාවො
‘‘පටිපදා’’ති වුච්චති  උපචාරයතො පෙ පට්ඨාය යාව අප්පො තාව පවත්තා
පඤ්ඤා‘‘අභිඤ්ඤා’’තිවුච්චති  

සා පොයං පටිපදා එකච්චස්ස දුක්ො යහොති 
නීවරණාදිපච්චනීකධම්මසමුදාචාරගහණතාය කිච්ඡා අසුෙයසවොති

අත්යථො, එකච්චස්ස තදභායවෙසුො අභිඤ්ඤාපිඑකච්චස්සදන්ධායහොති

මන්දා අසීඝප්පවත්ති, එකච්චස්ස ඛිප්පා අමන්දා සීඝප්පවත්ති  තස්මා යයො
ආදියතොකියලයස වික්ෙම්යභන්යතොදුක්යෙෙසසඞ්ොයරෙසප්පයයොයගෙ

කිලමන්යතො වික්ෙම්යභති, තස්ස දුක්ො පටිපදා යහොති  යයො පෙ
වික්ෙම්භිතකියලයසො අප්පොපරිවාසං වසන්යතො චියරෙ අඞ්ගපාතුභාවං

පාපුණාති, තස්ස දන්ධාභිඤ්ඤා ොම යහොති  යයො ඛිප්පං අඞ්ගපාතුභාවං

පාපුණාති, තස්ස ඛිප්පාභිඤ්ඤා ොම යහොති  යයො කියලයස
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වික්ෙම්යභන්යතො සුයෙෙ අකිලමන්යතො වික්ෙම්යභති, තස්ස සුො පටිපදා
ොම යහොති  

විපස්සොපක්යෙ පෙ යයො රූපාරූපමුයෙෙ විපස්සෙං අභිනිවිසන්යතො 
චත්තාරි මහාභූතානි පරිග්ගයහත්වා උපාදාරූපං පරිග්ගණ්හාති අරූපං

පරිග්ගණ්හාති, රූපාරූපං පෙ පරිග්ගණ්හන්යතො දුක්යෙෙ කසියරෙ

කිලමන්යතො පරිග්ගයහතුං සක්යකොති, තස්ස දුක්ො පටිපදා ොම යහොති 
පරිග්ගහිතරූපාරූපස්ස පෙ විපස්සොපරිවායස මග්ගපාතුභාවදන්ධතාය
දන්ධාභිඤ්ඤා ොම යහොති  යයොපි රූපාරූපං පරිග්ගයහත්වා ොමරූපං

වවත්ථයපන්යතො දුක්යෙෙ කසියරෙ කිලමන්යතො වවත්ථයපති, 
වවත්ථපියත ච ොමරූයප විපස්සොපරිවාසං වසන්යතො චියරෙ මග්ගං
උප්පායදතුංසක්යකොති තස්සාපිදුක්ො පටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාොමයහොති  

අපයරො ොමරූපම්පි වවත්ථයපත්වා පච්චයය පරිග්ගණ්හන්යතො 

දුක්යෙෙකසියරෙකිලමන්යතොපරිග්ගණ්හාති, පච්චයයචපරිග්ගයහත්වා 

විපස්සොපරිවාසං වසන්යතො චියරෙ මග්ගං උප්පායදති  එවම්පි දුක්ඛා 

පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා ොමයහොති  

අපයරොපච්චයයපිපරිග්ගයහත්වාලක්ෙණානිපටිවිජ්ඣන්යතො දුක්යෙෙ

කසියරෙ කිලමන්යතො පටිවිජ්ඣති, පටිවිද්ධලක්ෙයණො ච

විපස්සොපරිවාසං වසන්යතො චියරෙ මග්ගං උප්පායදති  එවම්පි දුක්ඛා

පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා ොමයහොති  

අපයරො ලක්ෙණානිපි පටිවිජ්ඣිත්වා විපස්සොඤායණ තික්යෙ සූයර 

සුප්පසන්යෙ වහන්යත උප්පන්ෙං විපස්සොනිකන්තිං පරියාදියමායෙො

දුක්යෙෙ කසියරෙ කිලමන්යතො පරියාදියති, නිකන්තිඤ්ච පරියාදියිත්වා

විපස්සොපරිවාසං වසන්යතො චියරෙ මග්ගං උප්පායදති  එවම්පි දුක්ඛා

පටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤා ොමයහොති ඉමිොවුපායයෙඉතරාපිතිස්යසොපටිපදා
යවදිතබ්බ්යා විපස්සොපක්ඛිකාඑව පයෙත්ථචතස්යසොපටිපදාදට්ඨබ්බ්යා  

චත්තායරො පුග්ගලාති යථාවුත්තපටිපදාවිභායගෙ චත්තායරො
පටිපන්ෙකපුග්ගලා  තං පෙ පටිපදාවිභාගං සද්ධිං යහතුපායඵයලහි

දස්යසතුං ‘‘තණ්හාචරියතො’’තිආදිවුත්තං  

තත්ථ චරිතන්ති චරියා, වුත්තීති අත්යථො තණ්හායනිබ්බ්යත්තිතංචරිතං

එතස්සාති තණ්හාචරියතො, තණ්හායවාපවත්තියතොචරියතො තණ්හාචරියතො, 

යලොභජ්ඣාසයයොති අත්යථො  දිට්ඨිචරියතොති එත්ථාපි එයසව ෙයයො  

මන්යදොති මන්දියං වුච්චති අවිජ්ජා, තාය සමන්ොගයතො මන්යදො, 
යමොහාධියකොතිඅත්යථො  
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පටුෙ 

සතින්ද්රියෙොති සතියා ආධිපච්චං කුරුමාොය  සතින්ද්රියයමව හිස්ස
විසදං යහොති  යස්මා තණ්හාචරිතතාය පුබ්බ්යභායග යකොසජ්ජාභිභයවෙ ෙ

වීරියං බ්යලවං යහොති, යමොහාධිකතාය ෙ පඤ්ඤා බ්යලවතී  තදුභයයොපි ෙ

සමාධි බ්යලවායහොති, තස්මා‘‘සතින්ද්රියයමවහිස්සවිසදංයහොතී’’තිවුත්තං 

යතයෙවාහ – ‘‘සතිපට්ඨායෙහි නිස්සයයහී’’ති  තණ්හාචරිතතාය චස්ස

කියලසවික්ෙම්භෙං ෙ සුකරන්ති දුක්ො පටිපදා, අවිසදඤාණතාය

දන්ධාභිඤ්ඤාති පුබ්යබ්ය වුත්තෙයං ආයෙත්වා යයොයජතබ්බ්යං  නිෙයාතීති
අරියමග්යගෙවට්ටදුක්ෙයතො නිග්ගච්ඡති  

උදත්යථොති උදඅත්යථො, උළාරපඤ්යඤොති අත්යථො 
පඤ්ඤාසහායපටිලායභෙ චස්ස සමාධි තික්යෙො යහොති සම්පයුත්යතසු
ආධිපච්චං පවත්යතති යතයෙවාහ–‘‘සමාධින්ද්රියයො’’ති විසදඤාණත්තා 

‘‘ඛිප්පාභිඤ්ඤාො’’ති වුත්තං  සමාධිපධාෙත්තා ඣාොෙං ඣායෙහි 
නිස්සයයහීති අයං වියසයසො  යසසං පුරිමසදිසයමව  දිට්ඨිචරියතො
අනියයානිකමග්ගම්පි නියයානිකන්ති මඤ්ඤමායෙො තත්ථ
උස්සාහබ්යහුලත්තා වීරියාධියකො යහොති  වීරියාධිකතායයව චස්ස

කියලසවික්ෙම්භෙං සුකරන්ති සුො පටිපදා, අවිසදඤාණතාය පෙ

දන්ධාභිඤ්ඤාති ඉමමත්ථංදස්යසති ‘‘දිට්ඨිචරියතොමන්යදො’’තිආදිො යසසං 
වුත්තෙයයමව  

සච්යචහීති අරියසච්යචහි  අරියසච්චානි හි යලොකියානි
පුබ්බ්යභාගඤාණස්ස සම්මසෙට්ඨාෙතාය යලොකුත්තරානි අධිමුච්චෙතාය 
මග්ගඤාණස්ස අභිසමයට්ඨාෙතාය ච නිස්සයානි යහොන්තීති  යසසං
වුත්තෙයයමව  එත්ථ ච දිට්ඨිචරියතො උදත්යථො උග්ඝටිතඤ්ඤූ 
තණ්හාචරියතො මන්යදො යෙයයයො  ඉතයර ද්යවපි විපඤ්චිතඤ්ඤූති එවං

යයෙ යවයෙයයත්තයයෙ පුබ්යබ්ය යදසොවිභායගො දස්සියතො, තයදව
යවයෙයයත්තයංඉමිොපටිපදාවිභායගෙ දස්සිතන්තිදට්ඨබ්බ්යං  

ඉදානි තං යවයෙයුපුග්ගලවිභාගං අත්ථෙයයයොජොය විසයං කත්වා 

දස්යසතුං ‘‘උයභො තණ්හාචරිතා’’තිආදි වුත්තං  තණ්හාය 

සමාධිපටිපක්ෙත්තා තණ්හාචරියතො විසුජ්ඣමායෙො සමාධිමුයෙෙ

විසුජ්ඣතීති ආහ – ‘‘සමථපුබ්බ්ඞ්ගමාො’’ති  ‘‘සමථවිපස්සෙං යුගෙද්ධං

භායවතී’’ති (අ  නි  4.170; පටි  ම  2.1, 3) වචෙයතො පෙ 

සම්මාදිට්ඨිසහියතයෙවසම්මාසමාධිොනියයාෙං, ෙසම්මාසමාධිොඑවාති

ආහ– ‘‘සමථපුබ්බ්යඞ්ගමායවිපස්සොයා’’ති ‘‘රාගවිරාගායචයතොවිමුත්තීති 
අරහත්තඵලසමාධී’’ති සඞ්ගයහසු වුත්තං  ඉධ පෙ අොගාමිඵලසමාධීති
වක්ෙති යසොහි සමාධිස්මිංපරිපූරකාරීති තත්ථරඤ්ජෙට්යඨෙරායගො යසො

විරජ්ජති එතායාති රාගවිරාගා, තාය රාගවිරාගාෙ, රාගප්පහායිකායාති
අත්යථො  
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පටුෙ 

යචයතොවිමුත්තිොති යචයතොති චිත්තං, තදපයදයසෙ යචත්ථ සමාධි

වුච්චති ‘‘යථා චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච භාවය’’න්ති (සං  නි  1.23). 

පටිප්පස්සද්ධිවයසෙපටිපක්ෙයතො විමුච්චතීතිවිමුත්ති, යතෙවාවිමුත්යතො, 

තයතො විමුච්චෙන්ති වා විමුත්ති, සමාධියයව  යථා හි යලොකියකථායං
සඤ්ඤා චිත්තඤ්ච යදසොසීසං  යථාහ – ‘‘ොෙත්තකායා 

ොෙත්තසඤ්ඤියෙො’’ති(දී නි 3.332, 341, 357; අ නි 7.44; 9.24) ‘‘කිං

චිත්යතො ත්වං, භික්ඛූ’’ති (පාරා  135) ච, එවං යලොකුත්තරකථායං පඤ්ඤා

සමාධි ච  යථාහ – ‘‘පඤ්චඤාණියකො සම්මාසමාධී’’ති (විභ  804) ච
‘‘සමථවිපස්සෙං යුගෙද්ධං භායවතී’’ති ච  යතසු ඉධ රාගස්ස
උජුවිපච්චනීකයතො සමථපුබ්බ්යඞ්ගමතාවචෙයතො ච යචයතොග්ගහයණෙ
සමාධි වුත්යතො  තථා විමුත්තිවචයෙෙ  යතෙ වුත්තං ‘‘සමාධියයවා’’ති 
යචයතො ච තං විමුත්ති චාති යචයතොවිමුත්ති  අථ වා වුත්තප්පකාරස්යසව

යචතයසො පටිපක්ෙයතො විමුත්ති වියමොක්යෙොති යචයතොවිමුත්ති, යචතසි වා

ඵලවිඤ්ඤායණ වුත්තප්පකාරාව විමුත්තීති යචයතොවිමුත්ති, යචතයසො වා
ඵලවිඤ්ඤාණස්ස පටිපක්ෙයතො විමුත්ති වියමොක්යෙො එතස්මින්ති

යචයතොවිමුත්ති, සමාධියයව  පඤ්ඤාවිමුත්තිොති එත්ථාපි අයං ෙයයො
යථාසම්භවංයයොයජතබ්යබ්යො  

දිට්ඨියා සවිසයය පඤ්ඤාසදිසී පවත්තීති දිට්ඨිචරියතො විසුජ්ඣමායෙො

පඤ්ඤාමුයෙෙ විසුජ්ඣතීති ආහ – ‘‘උයභො දිට්ඨිචරිතා විපස්සො’’තිආදි  

අවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤාවිමුත්තීති අරහත්තඵලපඤ්ඤා. සමථග්ගහයණෙ
තප්පටිපක්ෙයතො තණ්හං විපස්සොග්ගහයණෙ අවිජ්ජඤ්ච නිද්ධායරත්වා

පඨමෙයස්සභූමිංසක්කාසුයෙෙ දස්යසතුන්තිආහ– ‘‘යෙසමථ…යප.…

හාතබ්බ්ා’’ති  

තත්ථ සමථපුබ්බ්ඞ්ගමා පටිපදාති පුරිමා ද්යව පටිපදා, ඉතරා 

විපස්සොපුබ්බ්ඞ්ගමාති දට්ඨබ්බ්යා  හාතබ්බ්ාති ගයමතබ්බ්යා, යෙතබ්බ්යාති
අත්යථො  විපස්සොය අනිච්චදුක්ෙඅෙත්තසඤ්ඤාභාවයතො
දුක්ෙසඤ්ඤාපරිවාරත්තාචඅසුභසඤ්ඤායඉමාචතස්යසො සඤ්ඤාදස්සිතා
යහොන්ති  තප්පටිපක්යෙෙ ච චත්තායරො විපල්ලාසාති සකලස්ස 

සීහවික්කීළතෙයස්ස භූමිං සුයෙෙ සක්කා දස්යසතුන්ති ආහ – ‘‘යෙ 

විපස්සො…යප.…හාතබ්බ්ා’’ති  

7. එවං පටිපදාවිභායගෙයවයෙයයපුග්ගලවිභාගංදස්යසත්වාඉදානිතං
ඤාණවිභායගෙ දස්යසන්යතො යස්මා භගවයතො යදසො යාවයදව

යවයෙයයවිෙයෙත්ථා, විෙයෙඤ්ච යෙසං සුතමයාදීෙං තිස්සන්ෙං

පඤ්ඤාෙං අනුක්කයමෙ නිබ්බ්යත්තෙං, යථා භගවයතො යදසොය 

පවත්තිභාවවිභාවෙඤ්ච හාරෙයබ්යයාපායරො, තස්මා ඉමස්ස හාරස්ස
සමුට්ඨිතප්පකාරං තාව පුච්ඡිත්වා යයෙ පුග්ගලවිභාගදස්සයෙෙ
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පටුෙ 

යදසොභාජෙංවිභජිත්වාතත්ථයදසොයං යදසොහාරංනියයොයජතුකායමො

තංදස්යසතුං ‘‘ස්වාෙංහායරොකත්ථ සම්භවතී’’තිආදිමාහ  

තත්ථ ෙස්සාති යයො යසො අට්ඨහි අක්ෙයණහි විමුත්යතො

යසොතාවධාෙපරියයොසාොහි ච සම්පත්තීති සමන්ොගයතො යස්ස  සත්ථාති
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි යථාරහං අනුසාසෙයතො සත්ථා  

ධම්මන්ති යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමායෙ අපායයසු අපතමායෙ ධායරතීති

ධම්යමො, තං ධම්මං  යදසෙතීති සඞ්යෙපවිත්ථාරෙයයහි භාසති කයථති  

අඤ්ඤතයරොති භගවයතො සාවයකසු අඤ්ඤතයරො  ගරුට්ඨානීයෙොති

සීලසුතාදිුණවියසසයයොයගෙ ගරුකරණීයයො  සබ්රහ්මචාරීති බ්රහ්මං වුච්චති 

යසට්ඨට්යඨෙසකලංසත්ථුසාසෙං සමංසහවාබ්රහ්මංචරතිපටිපජ්ජතීති 

සබ්රහ්මචාරී  සද්ධං පටිලභතීති ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො වත යසො භගවා යයො

එවරූපස්ස ධම්මස්ස යදයසතා’’ති තථාගයත, ‘‘ස්වාක්ොයතො වතායං
ධම්යමො යයො එවං එකන්තපරිපුණ්යණො එකන්තපරිසුද්යධො’’තිආදිො
ධම්යමචසද්ධංලභතිඋප්පායදතීති අත්යථො  

තත්ථාති තස්මිං යථාසුයත යථාපරියත්යත ධම්යම  වීමංසාති පාළයා

පාළඅත්ථස්ස ච වීමංසෙපඤ්ඤා. යසසං තස්සා එව යවවචෙං  සා හි

යථාවුත්තවීමංසයෙසඞ්යකොචං අොපජ්ජිත්වාඋස්සහෙවයසෙ උස්සාහො, 

තුලෙවයසෙ තුලො, උපපරික්ෙණවයසෙ උපපරික්ඛාතිච වුත්තා අථවා 

වීමංසතීති වීමංසා, සා පදපදත්ථවිචාරණා පඤ්ඤා  උස්සාහොති වීරියයෙ

උපත්ථම්භිතා ධම්මස්ස ධාරණපරිචයසාධිකා පඤ්ඤා  තුලොති පයදෙ

පදන්තරං, යදසොය වා යදසෙන්තරං තුලයිත්වා සංසන්දිත්වා

ගහණපඤ්ඤා  උපපරික්ඛාතිමහාපයදයසඔතායරත්වාපාළයාපාළඅත්ථස්ස
ච උපපරික්ෙණපඤ්ඤා  අත්තහිතං පරහිතඤ්ච ආකඞ්ෙන්යතහි සුයයතීති

සුතං, කාලවචනිච්ඡාය අභාවයතො, යථා දුද්ධන්ති  කිං පෙ තන්ති? 
අධිකාරයතො සාමත්ථියයතො වා පරියත්තිධම්යමොති විඤ්ඤායති  අථ වා

සවෙං සුතං, යසොතද්වාරානුසායරෙ පරියත්තිධම්මස්ස උපධාරණන්ති

අත්යථො සුයතෙයහතුොනිබ්බ්යත්තා සුතමයී. පකායරෙජාොතීති පඤ්ඤා. 

යා වීමංසා, අයංසුතමයීපඤ්ඤාතිපච්යචකම්පියයොයජතබ්බ්යං  තථාතියථා

සුතමයී පඤ්ඤා වීමංසාදිපරියායවතී වීමංසාදිවිභාගවතී ච, තථා චින්තාමයී 

චාතිඅත්යථො යථාවාසුතමයීඔරමත්තිකා අෙවට්ඨිතාච, එවංචින්තාමයී
චාතිදස්යසති  

සුයතෙ නිස්සයෙොති සුයතෙ පරියත්තිධම්යමෙ
පරියත්තිධම්මස්සවයෙෙ වා උපනිස්සයයෙ ඉත්ථම්භූතලක්ෙයණ 

කරණවචෙං, යථාවුත්තංසුතංඋපනිස්සායාතිඅත්යථො  වීමංසාතිආදීසු‘‘ඉදං

සීලං, අයං සමාධි, ඉයම රූපාරූපධම්මා, ඉයම පඤ්චක්ෙන්ධා’’ති යතසං

යතසං ධම්මාෙං සභාවවීමංසෙභූතා පඤ්ඤා වීමංසා. යතසංයයව ධම්මාෙං
වචෙත්ථංමුඤ්චිත්වා සභාවසරසලක්ෙණස්සතුලයිත්වාවියගහණපඤ්ඤා 
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පටුෙ 

තුලො. යතසංයයව ධම්මාෙං සලක්ෙණං අවිජහිත්වා
අනිච්චතාදිරුප්පෙසප්පච්චයාදිආකායර ච තක්යකත්වා විතක්යකත්වා ච

උපපරික්ෙණපඤ්ඤා උපපරික්ඛා, තථා උපපරික්ඛියත ධම්යම සවිග්ගයහ
වියඋපට්ඨහන්යතඑවයමයතහිනිජ්ඣාෙක්ෙයමකත්වා චිත්යතෙඅනුඅනු

යපක්ෙණා මෙසානුයපක්ඛණා. එත්ථ ච යථා සුතමයී පඤ්ඤා යථාසුතස්ස

ධම්මස්සධාරණපරිචයවයසෙපවත්තෙයතොඋස්සාහජාතා ‘‘උස්සාහො’’ති

වත්තබ්බ්යතං අරහති, ෙ එවං චින්තාමයීති ඉධ ‘‘උස්සාහො’’ති පදං ෙ 

වුත්තං චින්තෙංචින්තා, නිජ්ඣාෙන්තිඅත්යථො යසසංවුත්තෙයයමව  

ඉමාහි ද්වීහි පඤ්ඤාහීති යථාවුත්තාහි ද්වීහි පඤ්ඤාහි කාරණභූතාහි 

සුතචින්තාමයඤායණසු හි පතිට්ඨියතො විපස්සෙං ආරභතීති  ‘‘ඉමාසු ද්වීසු
පඤ්ඤාසූ’’තිපි පඨන්ති  ‘‘යතහි ජාතාසු උප්පන්ොසූ’’ති වා වචෙයසයසො 

යයොයජතබ්යබ්යො  මෙසිකාරසම්පයුත්තස්සාතිරූපාරූපපරිග්ගහාදිමෙසිකායර 

යුත්තප්පයුත්තස්ස  ෙං ඤාණං උප්පජ්ජතීති වුත්තෙයයෙ 

මෙසිකාරප්පයයොයගෙ 
දිට්ඨිවිසුද්ධිකඞ්ොවිතරණවිසුද්ධිමග්ගාමග්ගඤාණදස්සෙවිසුද්ධිපටිපදාඤා
ණදස්සෙවිසුද්ධීෙං සම්ප ආදයෙෙ විපස්සෙං උස්සුක්කන්තස්ස යං 

ඤාණදස්සෙවිසුද්ධිසඞ්ොතං අරියමග්ගඤාණං උප්පජ්ජති, අයං භාවොමයී

පඤ්ඤාති සම්බ්යන්යධො  තං පෙ දස්සෙං භාවොති දුවිධන්ති ආහ – 

‘‘දස්සෙභූමිෙංවාභාවොභූමිෙංවා’’ති යදි දස්සෙන්තිවුච්චති, කථංතත්ථ

පඤ්ඤා භාවොමයීති? භාවොමයයමව හි තං ඤාණං, පඨමං 
නිබ්බ්යාෙදස්සෙයතො පෙ ‘‘දස්සෙ’’න්ති වුත්තන්ති සඵයලො පඨමමග්යගො
දස්සෙභූමි යසසා යසක්ොයසක්ෙධම්මාභාවොභූමි  

8. ඉදානි ඉමා තිස්යසො පඤ්ඤා පරියායන්තයරෙ දස්යසතුං 

‘‘පරයතොයඝොසා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ පරයතොති ෙ අත්තයතො, අඤ්ඤයතො

සත්ථුයතො සාවකයතො වාති අත්යථො  යඝොසාති යතසං යදසොයඝොසයතො, 
යදසොපච්චයාති අත්යථො  අථ වා පරයතො යඝොයසො එතිස්සාති 

පරයතොයඝොසා, යා පඤ්ඤා, සා සුතමයීති යයොයජතබ්බ්යං  

පච්චත්තසමුට්ඨිතාති පච්චත්තං තස්ස තස්ස අත්තනි සම්භූතා  

යෙොනියසොමෙසිකාරාති යතසං යතසං ධම්මාෙං සභාවපරිග්ගණ්හොදිො

යථාවුත්යතෙ උපායයෙ පවත්තමෙසිකාරා  පරයතො ච යඝොයසොති
පරයතොයඝොයසෙයහතුභූයතෙ යසසංවුත්තෙයයමව  

ඉදානි යදත්ථං ඉමා පඤ්ඤා උද්ධටා, තයමව යවයෙයයපුග්ගලවිභාගං 

යයොයජත්වා දස්යසතුං ‘‘ෙස්සා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ ඉමා ද්යවති

ගණෙවයසෙ වත්වා පුෙ තා සුතමයී චින්තාමයී චාති සරූපයතො දස්යසති  

අෙං උග්ඝටිතඤ්ඤූති අයං සුතමයචින්තාමයඤායණහි
ආසයපයයොගපයබ්යොධස්ස නිප්ඵාදිතත්තා උද්යදසමත්යතයෙව ජාෙෙයතො

‘‘උග්ඝටිතඤ්ඤූ’’ති වුච්චති  අෙං විපඤ්චිතඤ්ඤූති චින්තාමයඤායණෙ
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ආසයස්ස අපරික්ෙතත්තා උද්යදසනිද්යදයසහි ජාෙෙයතො විපඤ්චිතඤ්ඤූ  

අෙං යෙයෙයොති සුතමයඤාණස්සාපි අභාවයතො නිරවයසසං
විත්ථාරයදසොයයෙතබ්බ්යයතොයෙයයයො  

9. එවං යදසොපටිපදාඤාණවිභායගහියදසොභාජෙංයවයෙයයත්තයං
විභජිත්වා ඉදානි තත්ථ පවත්තිතාය භගවයතො ධම්මයදසොය යදසොහාරං

නිද්ධායරත්වායයොයජතුං ‘‘සාෙංධම්මයදසො’’තිආදිආරද්ධං  

තත්ථ සාෙන්ති සා අයං  යා පුබ්යබ්ය ‘‘ධම්මං යවො, භික්ෙයව, 

යදයසස්සාමී’’තිආදිො (යෙත්ති  5) පටිනිද්යදසවාරස්ස ආදියතො

යදසොහාරස්ස විසයභායවෙ නික්ඛිත්තා පාළ, තයමයවත්ථ යදසොහාරං

නියයොයජතුං ‘‘සායං ධම්මයදසො’’ති පච්චාමසති  කිං යදසෙතීති
කයථතුකමයතාවයසෙ යදසොය පිණ්ඩත්ථං පුච්ඡිත්වා තං ගණොය

පරිච්ඡින්දිත්වා සාමඤ්ඤයතො දස්යසති ‘‘චත්තාරි සච්චානී’’ති 
සච්චවිනිමුත්තා හි භගවයතො යදසො ෙත්ථීති  තස්සා ච චත්තාරි සච්චානි
පිණ්ඩත්යථො  පවත්තිපවත්තකනිවත්තිතදුපායවිමුත්තස්ස යෙයයස්ස

අභාවයතො චත්තාරි අවිපරීතභායවෙ සච්චානීති දට්ඨබ්බ්යං  තානි ‘‘දුක්ඛං

සමුදෙංනියරොධං මග්ග’’න්තිසරූපයතොදස්යසති  

තත්ථ අයෙකුපද්දවාධිට්ඨාෙභායවෙ කුච්ඡිතත්තා 

බ්යාලජෙපරිකප්පිතධුවසුභසුෙත්තභාවවිරයහෙ තුච්ඡත්තා ච දුක්ඛං. 

අවයසසපච්චයසමවායය දුක්ෙස්ස උප්පත්තිකාරණත්තා සමුදයෙො. 

සබ්බ්යගතිසුඤ්ඤත්තා ෙත්ථි එත්ථ සංසාරචාරකසඞ්ොයතො දුක්ෙයරොයධො, 
එතස්මිං වා අධිගයත සංසාරචාරකසඞ්ොතස්ස දුක්ෙයරොධස්ස අභායවොතිපි 

නියරොයධො, අනුප්පාදනියරොධපච්චයත්තා වා  මායරන්යතො ගච්ඡති, 

නිබ්බ්යාෙත්ථියකහි මග්ගියතීති වා මග්යගො. තත්ථ සමුදයයෙ අස්සායදො, 

දුක්යෙෙ ආදීෙයවො, මග්ගනියරොයධහි නිස්සරණං  එවං යස්මිං සුත්යත

චත්තාරි සච්චානි සරූපයතො ආගතානි, තත්ථ යථාරුතවයසෙ  යත්ථ පෙ

සුත්යතචත්තාරිසච්චානි සරූපයතොෙආගතානි, තත්ථඅත්ථයතොචත්තාරි
සච්චානිඋද්ධරිත්වායතසංවයසෙ අස්සාදාදයයොනිද්ධායරතබ්බ්යා යත්ථච

අස්සාදාදයයොසරූපයතොආගතා, තත්ථවත්තබ්බ්යයමව ෙත්ථි යත්ථපෙෙ

ආගතා, තත්ථ අත්ථයතො උද්ධරිත්වා යතසං වයසෙ චත්තාරි සච්චානි 

නිද්ධායරතබ්බ්යානි  ඉධ පෙ අස්සාදාදයයො උදාහරණවයසෙ සරූපයතො

දස්සිතාතියතහිසච්චානි නිද්ධායරතුං ‘‘ආදීෙයවොචා’’තිආදිවුත්තං  

තත්ථ‘‘සංඛිත්යතෙපඤ්චුපාදාෙක්ෙන්ධාදුක්ො’’ති(දී නි  2.387; ම 

නි  1.120; 3.373; විභ  202) වචෙයතො තණ්හාවජ්ජා යතභූමකධම්මා 

දුක්ෙසච්චං, යත ච අනිච්චාදිසභාවත්තා ආදීෙයවො, ඵලඤ්ච යදසොය

සායධතබ්බ්යං තත්ථ යංයලොකියං, තංසන්ධායවුත්තං ‘‘ඵලඤ්චදුක්ඛ’’න්ති  

අස්සායදොති තණ්හාවිපල්ලාසාෙම්පි ඉච්ඡිතත්තා යත සන්ධාය ‘‘අස්සායදො
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සමුදයෙො’’ති වුත්තං  සහ විපස්සොය අරියමග්යගො යදසො ච 

යදසොඵලාධිගමස්සඋපායයොතිකත්වා ‘‘උපායෙො ආණත්තිචමග්යගො’’ති

වුත්තං  නිස්සරණපයද චාපි අරියමග්යගො නිද්ධායරතබ්යබ්යො, ෙ චායං

සච්චවිභායගො ආකුයලොති දට්ඨබ්යබ්යො  යථා හි සච්චවිභඞ්යග (විභ  208) 

‘‘තණ්හා අවසිට්ඨා කියලසා අවසිට්ඨා අකුසලා ධම්මා සාසවානි
කුසලමූලානි සාසවා ච කුසලා ධම්මා සමුදයසච්චභායවෙ විභත්තා’’ති
තස්මිං තස්මිං ෙයය තංතංඅවසිට්ඨා යතභූමකධම්මා දුක්ෙසච්චභායවෙ 

විභත්තා, එවමිධාපි දට්ඨබ්බ්යන්ති  ඉමානිචත්තාරි සච්චානීති නිගමෙං. ඉදං 

ධම්මචක්කන්ති යායං භගවයතො චතුසච්චවයසෙ සාමුක්කංසිකා

ධම්මයදසො, ඉදං ධම්මචක්කං  

ඉදානිතස්සාධම්මයදසොයධම්මචක්කභාවං සච්චවිභඞ්ගසුත්තවයසෙ 

(ම නි 3.371ආදයයො)දස්යසතුං ‘‘ෙථාහභගවා’’තිආදිවුත්තං තත්ථ ඉදං 

දුක්ඛන්ති ඉදං ජාතිආදිවිභාගං සඞ්යෙපයතො පඤ්චුපාදාෙක්ෙන්ධසඞ්ගහං 
තණ්හාවජ්ජං යතභූමකධම්මජාතං දුක්ෙස්ස අධිට්ඨාෙභායවෙ

දුක්ෙදුක්ොදිභායවෙච දුක්ෙංඅරියසච්චන්තිඅත්යථො  යමතිභගවාඅත්තාෙං 

නිද්දිසති  බ්ාරාණසිෙන්ති බ්යාරාණසීොමකස්ස ෙගරස්ස අවිදූයර 

පච්යචකබුද්ධඉසීෙං ආකාසයතො ඔතරණට්ඨාෙතාය ඉසිපතෙං. මිගාෙං

තත්ථ අභයස්ස දින්ෙත්තා මිගදාෙන්ති ච ලද්ධොයම අස්සයම  උත්තරති

අතික්කමති, අභිභවතීතිවාඋත්තරං, ෙත්ථිඑතස්සඋත්තරන්ති අනුත්තරං. 
අෙතිසයං අප්පටිභාගං වා  කිඤ්චාපි භගවයතො ධම්මයදසො අයෙකාසු
යදවමනුස්සපරිසාසු අයෙකසතක්ෙත්තුං යතසං 

අරියසච්චප්පටියවධසම්පාදෙවයසෙ පවත්තිතා, තථාපි සබ්බ්යපඨමං 
අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤප්පමුොය අට්ඨාරසපරිමාණාය බ්රහ්මයකොටියා 

චතුසච්චප්පටියවධවිභාවනීයා ධම්මයදසො, තස්සා සාතිසයා

ධම්මචක්කසමඤ්ඤාති ‘‘ධම්මචක්කංපවත්තිත’’න්තිවුත්තං  

තත්ථ සතිපට්ඨාොදිධම්යමො එව පවත්තෙට්යඨෙ චක්කන්ති 

ධම්මචක්කං, චක්කන්ති වා ආණා  ධම්මයතො අෙයපතත්තා ධම්මඤ්ච තං 

චක්කඤ්චාති ධම්මචක්කං. ධම්යමෙ ඤායයෙ චක්කන්තිපි ධම්මචක්කං. 

යථාහ – ‘‘ධම්මඤ්ච පවත්යතති චක්කඤ්චාති ධම්මචක්කං, චක්කඤ්ච

පවත්යතති ධම්මඤ්චාති ධම්මචක්කං, ධම්යමෙ පවත්යතතීති 

ධම්මචක්ක’’න්තිආදි (පටි  ම  2.41-42). අප්පටිවත්තිෙන්ති ධම්මිස්සරස්ස
භගවයතො සම්මාසම්බුද්ධභාවයතො ධම්මචක්කස්ස ච අනුත්තරභාවයතො

අප්පටියසධනීයං යකෙපෙඅප්පටිවත්තියන්තිආහ ‘‘සමයණෙවා’’තිආදි 

තත්ථ සමයණොති පබ්බ්යජ්ජංඋපගයතෙ  බ්රාහ්මයණොති ජාතිබ්රාහ්මයණෙ 

පරමත්ථසමණබ්රාහ්මණාෙඤ්හි පටියලොමෙචිත්තංයයව ෙත්ථි  යදයවොති

කාමාවචරයදයවෙ  යකෙචීති යයෙ යකෙචි අවසිට්ඨපාරිසජ්යජෙ 
එත්තාවතා අට්ඨන්ෙම්පි පරිසාෙං අෙවයසසපරියාදාෙං දට්ඨබ්බ්යං  

යලොකස්මින්ති සත්තයලොයක  
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පටුෙ 

තත්ථාති තිස්සං චතුසච්චධම්මයදසොයං  අපරිමාණා පදා, අපරිමාණා

අක්ඛරාති උප්පටිපාටිවචෙං යයභුයයයෙ පදසඞ්ගහිතානි අක්ෙරානීති
දස්සෙත්ථං  පදා අක්ෙරා බ්යයඤ්ජොති ලිඞ්ගවිපල්ලායසො කයතොති

දට්ඨබ්බ්යං  අත්ථස්සාති චතුසච්චසඞ්ොතස්ස අත්ථස්ස  සඞ්කාසොති 
සඞ්කාසිතබ්බ්යාකායරො  එස ෙයයො යසයසසුපි  අත්ථස්සාති ච සම්බ්යන්යධ

සාමිවචෙං  ඉතිපිදන්ති ඉතීති පකාරත්යථො, පි-සද්යදො සම්පිණ්ඩෙත්යථො, 
ඉමිොපිඉමිොපි පකායරෙඉදංදුක්ෙංඅරියසච්චංයවදිතබ්බ්යන්තිඅත්යථො 
යතෙ ජාතිආදියභයදෙ යථාවුත්තස්ස දුක්ෙසච්චස්ස අයෙකයභදතං
තංදීපකාෙංඅක්ෙරපදාදීෙංවුත්තප්පකාරං අපරිමාණතඤ්චසමත්යථති  

අෙං දුක්ඛසමුදයෙොතිඅයංකාමතණ්හාදියභදා තණ්හාවට්ටස්සමූලභූතා

යථාවුත්තස්ස දුක්ෙස්ස නිබ්බ්යත්තියහතුභාවයතො දුක්ෙසමුදයයො  අෙං

දුක්ඛනියරොයධොති අයං සබ්බ්යසඞ්ෙතනිස්සටා අසඞ්ෙතධාතු යථාවුත්තස්ස

දුක්ෙස්ස අනුප්පාදනියරොධපච්චයත්තා දුක්ෙනියරොයධො  අෙං

දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදාති අයං සම්මාදිට්ඨිආදිඅට්ඨඞ්ගසමූයහො
දුක්ෙනියරොධසඞ්ොතංනිබ්බ්යාෙංගච්ඡතිආරම්මණවයසෙ තදභිමුඛීභූතත්තා
පටිපදා ච යහොති දුක්ෙනියරොධප්පත්තියාති දුක්ෙනියරොධගාමිනී පටිපදා  

ඉතිපිදන්ති පදස්ස පෙ සමුදයසච්යච අට්ඨසතතණ්හාවිචරියතහි, 

නියරොධසච්යච මදනිම්මදොදිපරියායයහි, මග්ගසච්යච 

සත්තත්තිංසයබ්යොධිපක්ඛියධම්යමහි අත්යථො විභජිත්වා යවදිතබ්යබ්යො  යසසං 
වුත්තෙයයමව  

එවං ‘‘ද්වාදස පදානි සුත්ත’’න්ති ගාථාය සකලස්ස සාසෙස්ස ඡන්ෙං

අත්ථපදාෙං ඡන්ෙඤ්ච බ්යයඤ්ජෙපදාෙං වයසෙ යා ද්වාදසපදතා වුත්තා, 

තයමව ‘‘ධම්මං යවො, භික්ෙයව, යදයසස්සාමී’’තිආදිො යදසොහාරස්ස

විසයදස්සෙවයසෙ ඡඡක්කපරිොෙං (ම  නි  3.420 ආදයයො) එකයදයසෙ

උද්දිසිත්වා ධම්මචක්කප්පවත්තෙසුත්යතෙ (සං  නි  5.1081; මහාව  13; 

පටි ම  2.30) තදත්ථස්සසඞ්ගහිතභාවදස්සෙමුයෙෙසබ්බ්යස්සාපිභගවයතො
වචෙස්ස චතුසච්චයදසොභාවං තදත්ථස්ස ච චතුසච්චභාවං විභායවන්යතො

‘‘ඉදං දුක්ෙන්ති යම, භික්ෙයව, බ්යාරාණසිය’’න්තිආදිො සච්චවිභඞ්ගසුත්තං 

(ම  නි  3.371 ආදයයො) උද්යදසයතො දස්යසත්වා ‘‘තත්ථ අපරිමාණා
පදා’’තිආදිො බ්යයඤ්ජෙත්ථපදානි විභජන්යතො ද්වාදසපදභාවං දීයපත්වා
ඉදානි යතසං අඤ්ඤමඤ්ඤවිසයිවිසයභායවෙ සම්බ්යන්ධභාවං දස්යසතුං 

‘‘තත්ථභගවාඅක්ඛයරහිසඞ්කායසතී’’තිආදිවුත්තං  

තත්ථ පදාවයවග්ගහණමුයෙෙ පදග්ගහණං, ගහියත ච පයද
පදත්ථාවයබ්යොයධො ගහිතපුබ්බ්යසඞ්යකතස්ස යහොති  තත්ථ ච

පදාවයවග්ගහයණෙ විය පදග්ගහණස්ස, පදත්ථාවයවග්ගහයණොපි

පදත්ථග්ගහණස්ස වියසසාධාෙං ජායතීති ආහ – ‘‘අක්ඛයරහි

සඞ්කායසතී’’ති  යස්මා පෙ අක්ෙයරහි සංඛිත්යතෙ දීපියමායෙො අත්යථො



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

පදපරියයොසායෙවාකයස්සඅපරියයොසිතත්තාපයදයෙවපකාසියතොදීපියතො 

යහොති, තස්මා ‘‘පයදහිපකායසතී’’තිවුත්තං වාකයපරියයොසායෙ පෙයසො

අත්යථොවිවරියතොවිවයටො කයතොයහොතීතිවුත්තං ‘‘බ්යඤ්ජයෙහිවිවරතී’’ති 

යස්මා ච පකායරහි වාකයයභයද කයත තදත්යථො විභත්යතො ොම යහොති, 

තස්මා ‘‘ආකායරහි විභජතී’’ති වුත්තං  තථා වාකයාවයවාෙං පච්යචකං

නිබ්බ්යචෙවිභායගකයතයසොඅත්යථොපාකයටොයහොතීති වුත්තං ‘‘නිරුත්තීහි

උත්තානීකයරොතී’’ති  කතනිබ්බ්යචයෙහි වාකයාවයයවහි විත්ථාරවයසෙ
නිරවයසසයතොයදසියතහියවයෙයයාෙංචිත්තපරියතොසෙං බුද්ධිනිසාෙඤ්ච

කතංයහොතීතිආහ– ‘‘නිද්යදයසහි පඤ්ඤයපතී’’ති එත්ථචඅක්ෙයරහිඑව
සඞ්කායසතීති අවධාරණං අකත්වා අක්ෙයරහි සඞ්කායසතියයවාති එවං
අවධාරණංදට්ඨබ්බ්යං එවඤ්හිසතිඅත්ථපදාෙං ොොවාකයවිසයතාපිසිද්ධා

යහොති  යතෙ එකානුසන්ධියක සුත්යත ඡයළව අත්ථපදානි, 
ොොනුසන්ධියක පෙ අනුසන්ධිම්හි අනුසන්ධිම්හි ඡ ඡ අත්ථපදානි 
නිද්ධායරතබ්බ්යානි  

‘‘අක්ඛයරහි ච පයදහි ච උග්ඝයටතී’’තිආදිො බ්යයඤ්ජෙපදාෙං
කිච්චසාධෙං දස්යසති  යවයෙයයත්තයවිෙයයමව හි යතසං බ්යයාපායරො 
අට්ඨාෙභාවයතො පෙ සච්චප්පටියවධස්ස පදපරයමො ෙ ඉධ වුත්යතො 
යෙයයග්ගහයණයෙව වා තස්සාපි ඉධ ගහණං යසක්ෙග්ගහයණෙ විය 
කලයාණපුථුජ්ජෙස්සාති දට්ඨබ්බ්යං  අක්ෙයරහීතිආදීසු කරණසාධයෙ

කරණවචෙං, ෙ යහතුම්හි  අක්ෙරාදීනි හි උග්ඝටොදිඅත්ථානි, ෙ

උග්ඝටොදිඅක්ෙරාදිඅත්ථං  යදත්ථා ච කිරියා යසො යහතු, යථා
‘‘අන්යෙෙවසතී’’ති උග්ඝයටතීති යසොතාවධාෙංකත්වාසමාහිතචිත්තාෙං
යවයෙයයාෙං සඞ්කාසෙවයසෙ අක්ෙයරහි වියසසං ආදහන්යතො යථා 

පදපරියයොසායෙ ආසයප්පටියබ්යොයධො යහොති, තථා යථාධිප්යපතං අත්ථං

සඞ්යෙයපෙ කයථතිඋද්දිසතීතිඅත්යථො  විපඤ්චෙතීතියථාඋද්දිට්ඨං අත්ථං

නිද්දිසති  විත්ථායරතීති විත්ථාරං කයරොති, විත්ථාරං කත්වා ආචික්ෙති වා, 
පටිනිද්දිසතීති අත්යථො  යස්මා යචත්ථ උග්ඝයටතීති උද්දිසෙං අධිප්යපතං 

උද්යදයසො ච යදසොය ආදි, තස්මා වුත්තං – ‘‘උග්ඝටො ආදී’’ති  තථා

විපඤ්චෙං නිද්දිසෙං, විත්ථරණං පටිනිද්දිසෙං, නිද්යදසපටිනිද්යදසා ච

යදසොය මජ්ඣපරියයොසාොති  යතෙ වුත්තං – ‘‘විපඤ්චො මජ්යඣ, 

විත්ථාරණාපරියෙොසාෙ’’න්ති  

එවං ‘‘අක්ෙයරහි සඞ්කායසතී’’තිආදිො ඡන්ෙං බ්යයඤ්ජෙපදාෙං 

බ්යයාපාරං දස්යසත්වා ඉදානි අත්ථපදාෙං බ්යයාපාරං දස්යසතුං ‘‘යසොෙං

ධම්මවිෙයෙො’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ සීලාදිධම්යමො එව පරියත්තිඅත්ථභූයතො

යවයෙයයවිෙයෙයතො ධම්මවිෙයෙො. උග්ඝටීෙන්යතොති උද්දිසියමායෙො  

යතොති උග්ඝටිතඤ්ඤූවිෙයයෙෙ  විපඤ්චීෙන්යතොති නිද්දිසියමායෙො  

විත්ථාරීෙන්යතොතිපටිනිද්දිසියමායෙො  
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10. එත්තාවතා ‘‘ධම්මං යවො, භික්ෙයව, යදයසස්සාමී’’ති උද්දිට්ඨාය
පාළයා තිවිධකලයාණතං දස්යසත්වා ඉදානි අත්ථබ්යයඤ්ජෙසම්පත්තිං

දස්යසතුං ‘‘ඡපදානි අත්යථො’’තිආදි වුත්තං  තං සුවිඤ්යඤයයං  ‘‘යතොහ

භගවා’’තිආදිො යදසොහාරස්ස විසයභායවෙ උද්දිට්ඨං පාළං 

නිගමෙවයසෙ දස්යසති  යලොකුත්තරන්තිආදි ‘‘යකවලපරිපුණ්ණං 

පරිසුද්ධ’’න්ති පදාෙං අත්ථවිවරණං  තත්ථ උපට්ඨිතං සබ්බ්වියසසාෙන්ති
සබ්යබ්යසං උත්තරිමනුස්සධම්මසඞ්ොතාෙං වියසසාෙං 
අධිසීලසික්ොදිවියසසාෙං වා උපතිට්ඨෙට්ඨාෙං  ‘‘ඉදං යෙසං

පදක්කන්ත’’න්තිආදීෙං විය එතස්ස සද්දසිද්ධි යවදිතබ්බ්යා  ‘‘ඉදං වුච්චති

තථාගතපදං ඉතිපී’’තිආදීසු ඉදං සික්ෙත්තයසඞ්ගහං සාසෙබ්රහ්මචරියං 
තථාගතගන්ධහත්ථියෙො පටිපත්තියදසොගමයෙහි කියලසගහෙං

ඔත්ථරිත්වා ගතමග්යගොතිපි  යතෙ යගොචරභාවොයසවොහි නියසවිතං 

භජිතන්තිපි තස්ස මහාවජිරඤාණසබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණදන්යතහි ආරඤ්ජිතං 

යතභූමකධම්මාෙං ආරඤ්ජෙට්ඨාෙන්තිපි වුච්චතීති අත්යථො  අයතො 

යචතන්තියයතොතථාගතපදාදිභායවෙවුච්චති, අයතොඅයෙයෙවකාරයණෙ

බ්රහ්මුයෙො සබ්බ්යසත්තුත්තමස්සභගවයතො, බ්රහ්මංවාසබ්බ්යයසට්ඨංචරියන්ති 

පඤ්ඤාෙති යාවයදව මනුස්යසහි සුප්පකාසිතත්තා යථාවුත්තප්පකායරහි

ඤායති  යතොහභගවාති යථාවුත්තත්ථංපාළංනිගමෙවයසෙදස්යසති  

අනුපාදාපරිනිබ්බ්යාෙත්ථතාය භගවයතො යදසොය යාවයදව 

අරියමග්ගසම්පාපෙත්යථො යදසොහායරොති දස්යසතුං ‘‘යකසං අෙං 

ධම්මයදසො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘යෙොගීෙ’’න්ති ආහ  
චතුසච්චකම්මට්ඨාෙභාවොය යුත්තප්පයුත්තාති යයොගියෙො  යත හි ඉමං
යදසොහාරං පයයොයජන්තීති  ඉදං වචෙං යදසොහාරවිභඞ්ගස්ස
යථානුසන්ධිො සම්මා ඨපිතභාවං දස්යසතුං පකරණං සඞ්ගායන්යතහි

ඨපිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං  තථා හි වුත්තං ‘‘යතොහ ආෙස්මා

මහාකච්චාෙයෙො’’ති  නියුත්යතොති පාළයතො අස්සාදාදිපදත්යථ
නිද්ධායරත්වායයොජියතොති අත්යථො  

යදසොහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

2. විචෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

11. තත්ථකතයමො විචයෙො හායරොතිආදි විචයහාරවිභඞ්යගො  තත්ථායං 

අපුබ්බ්යපදවණ්ණො – කිං විචිෙතීති එත්ථ ‘‘විචිෙතී’’ති එයතෙ 

විචයසද්දස්ස කත්තුනිද්යදසතං දස්යසති  කින්ති පෙත්ථස්ස හාරස්ස

විසයයොපුච්ඡියතොතිතංතස්සවිසයංදස්යසතුං ‘‘පදංවිචිෙතී’’තිආදිවුත්තං 

තත්ථ පදං විචිෙතීති ආදියතො පට්ඨාය යාව නිගමො සුත්තස්ස සබ්බ්යං පදං
විචිෙති  අයඤ්ච විචයයො දුවියධො සද්දයතො අත්ථයතො ච  යතසු ‘‘ඉදං 

ොමපදං, ඉදං ආෙයාතපදං, ඉදං උපසග්ගපදං, ඉදං නිපාතපදං, ඉදං

ඉත්ථිලිඞ්ගං, ඉදං පුරිසලිඞ්ගං, ඉදං ෙපුංසකලිඞ්ගං, ඉදං අතීතකාලං, ඉදං
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අොගතකාලං, ඉදංවත්තමාෙකාලං, ඉදංකත්තුසාධෙං, ඉදංකරණසාධෙං, 

ඉදං කම්මසාධෙං, ඉදං අධිකරණසාධෙං, ඉදං පච්චත්තවචෙං, ඉදං

උපයයොගවචෙං, යාව ඉදං භුම්මවචෙං, ඉදං එකවචෙං, ඉදං

අයෙකවචෙ’’න්ති එවමාදිවිභාගවචෙං, අයං සද්දයතො පදවිචයයො  යසො
පොයං පදවිචයයො අවිපරීතසභාවනිරුත්තිසල්ලක්ෙයණයෙව සම්පජ්ජතීති
දට්ඨබ්බ්යං  අත්ථයතො පෙ විචයයො යතෙ යතෙ පයදෙ

වත්තබ්බ්යඅත්ථසංවණ්ණො  සයච පෙ පදං පුච්ඡාදිවයසෙ පවත්තං, තස්ස 
තදත්ථස්ස ච පුච්ඡාදිභායවො වියචතබ්යබ්යොති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘පඤ්හංවිචිෙතී’’තිආදිමාහ  

යස්මා ච සබ්යබ්යො යදසොහායරො විචයහාරස්ස විසයයො සුත්තස්ස

විචයයොති කත්වා, තස්මා වුත්තං – ‘‘අස්සාදං විචිෙතී’’තිආදි  යස්මා පෙ 

අනුගීතීති එත්ථ අනුරූපා ගීති අනුගීතීති අයම්පි අත්යථො ඉච්ඡියතො, තස්මා
විචියමාෙස්ස සුත්තපදස්ස අනුරූපයතො සුත්තන්තරපදානිපි
අත්ථුද්ධාරවයසෙ වා පදුද්ධාරවයසෙ වා ආයෙත්වා වියචතබ්බ්යානීති

දස්යසන්යතො ‘‘සබ්යබ්ෙවසුත්තන්යත විචිෙතී’’තිආහ  ෙවසුත්තන්යතති

සුත්තයගයයාදියක ෙව සුත්යත, යථාසම්භවයතොති අධිප්පායයො  අයං
විචයහාරස්සපදත්ථනිද්යදයසො  

එවංනිද්යදසවායරවිචයහායරොසඞ්යෙපයතොනිද්දිට්යඨොතිතංවිභායගෙ 

නිද්දිසිත්වා පටිනිද්යදසවයසෙ විභජන්යතො යස්මා පදවිචයයො සුත්තස්ස
අනුපදං පවත්යතතබ්බ්යතාය අතිභාරියකො ෙ සුකයරො චාති තං අොමසිත්වා

පඤ්හවිස්සජ්ජෙවිචයය තාව දස්යසන්යතො ‘‘ෙථා කිං භයව’’තිආදිමාහ 

තත්ථ ෙථාකිංභයවතියයෙපකායරෙයසොවිචයයොපවත්යතතබ්යබ්යො, තං

පකාරජාතං කිංභයව, කීදිසංභයවයයාතිඅත්යථො ‘‘යථාකිංභයවයයා’’තිපි

පායඨො  පුෙ ෙථාති නිපාතමත්තං  ආෙස්මාති පියවචෙං අජියතොති
බ්යාවරීබ්රාහ්මණස්ස පරිචාරකභූතාෙං යසොළසන්ෙං අඤ්ඤතයරො  

පාරාෙයෙතිපාරංවුච්චතිනිබ්බ්යාෙං, තස්ස අධිගමූපායයදසෙත්තාකිඤ්චාපි

සබ්බ්යං භගවයතො වචෙං ‘‘පාරායෙ’’න්ති වත්තබ්බ්යතං අරහති, 

සඞ්ගීතිකායරහිපෙවත්ථුගාථානුගීතිගාථාදීහිසද්ධිං අජිතසුත්තාදීෙං (සු නි 

1038 ආදයයො; චූළනි  අජිතමාණවපුච්ඡා 57 ආදයයො, 

අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස 1 ආදයයො) යසොළසන්ෙං සුත්තාෙං ඉදං ොමං
කතන්ති යතසඤ්යඤව පාරායෙසමඤ්ඤාති ආහ ‘‘පාරායයෙ’’ති  යකචි
‘‘පාරායනියකො’’ති පඨන්ති  යත කිර තාපසපබ්බ්යජ්ජූපගමෙයතො පුබ්යබ්ය
පාරායෙං අධීයන්තා විචරිංසු  තස්මා අයම්පි පාරායෙං වත්යතතීති

පාරායනියකොතිවුත්යතො  පුච්ඡතීතිකස්මාවුත්තං, ෙනුපුච්ඡානිබ්බ්යත්තත්තා

අතීතාති? සච්චයමතං, පුච්ඡොකාරං පෙ බුද්ධියං විපරිවත්තමාෙං කත්වා
එවමාහ  



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 

57 

පටුෙ 

පුච්ඡාචොයමසාඅදිට්ඨයජොතොපුච්ඡාදිට්ඨසංසන්දො විමතිච්යඡදො
අනුමතිපුච්ඡාකයථතුකමයතාපුච්ඡාඑකංසබ්යයාකරණීයා විභජ්ජබ්යයාකරණීයා
පටිපුච්ඡාබ්යයාකරණීයා ඨපනීයා ධම්මාධිට්ඨාො සත්තාධිට්ඨාොති
අයෙකවිධා  තස්මා ‘‘කිමයං පුච්ඡා අදිට්ඨයජොතො’’තිආදිො යථාසම්භවං

පුච්ඡා වියචතබ්බ්යා  යථා යචත්ථ පුච්ඡාවිභායගො, එවං විස්සජ්ජෙවිභායගොපි 

විස්සජ්ජෙවිචයය යථාසම්භවං වත්තබ්යබ්යො  පුච්ඡාසභායගෙ හි 
විස්සජ්ජෙන්ති ඉධපෙවිමතිච්යඡදෙංසත්තාධිට්ඨාෙංපුච්ඡංඋදාහරිත්වා

තත්ථ විචයොකාරංදස්යසතුං ‘‘යකෙස්සුනිවුයතො යලොයකො’’තිආදිමාහ  

තත්ථ යකොති කත්තරි කරණවචෙං  ූති නිපාතමත්තං, ූති වා

සංසයය නිපායතො, යතෙස්ස පඤ්හස්ස විමතිච්යඡදෙපුච්ඡාභාවං දස්යසති  

නිවුයතොතිපටිච්ඡාදියතො  යලොයකොතිසත්තයලොයකො  ඉච්චාෙස්මාඅජියතොති

සඞ්ගීතිකාරකවචෙං  ෙප්පකාසතීතිෙපඤ්ඤායති  කිස්සාභියලපෙං බූ්රසීති

කිං අස්ස යලොකස්ස අභියලපෙං වදසි  ‘‘කිං ස්වාභියලපෙ’’න්තිපි පායඨො, 
තස්සකිංසුඅභියලපෙන්තිපදවිභායගො  

පදානීති පජ්ජති එයතහි අත්යථොති පදානි, වාකයානි  පුච්ඡිතානීති

පුච්ඡාභායවෙ වුත්තානීති අත්යථො  එයකො පඤ්යහොති යදිපි චත්තාරි පදානි

පුච්ඡෙවයසෙ වුත්තානි, ඤාතුං ඉච්ඡියතො පෙ අත්යථො එයකො එවාති

‘‘එයකො පඤ්යහො’’ති වුත්තං  තත්ථ කාරණමාහ ‘‘එකවත්ථුපරිග්ගහා’’ති 
ඉදං වුත්තං යහොති – කිඤ්චාපි 
නිවාරණඅප්පකාසෙඅභියලපෙමහාභයසඞ්ොතා පුච්ඡාය ගහිතා චත්තායරො

එයත අත්ථා, යත පයෙකං යලොකං පතිුණභූතා, යලොයකො පධාෙභායවෙ
ගහියතොති තබ්බ්යයසෙ එයකොවායං පඤ්යහොති  යතයෙවාහ 

‘‘යලොකාධිට්ඨාෙ’’න්තිආදි  යකො පෙ යසො යලොයකොති? ආහ ‘‘යලොයකො

තිවියධො’’තිආදි  

තත්ථ රාගාදිකියලසබ්යහුලතාය කාමාවචරසත්තා කියලසයලොයකො. 

ඣාොභිඤ්ඤාපරිබුද්ධියා රූපාවචරසත්තා භවයලොයකො. 
ආයෙඤ්ජසමාධිබ්යහුලතාය විසදින්ද්රියත්තා අරූපාවචරසත්තා 

ඉන්ද්රිෙයලොයකො. අථ වා කිලිස්සෙං කියලයසො, විපාකදුක්ෙන්ති අත්යථො 

තස්මාදුක්ෙබ්යහුලතායඅපායයසුසත්තා කියලසයලොයකො. තදඤ්යඤසත්තා

සම්පත්තිභවභාවයතො භවයලොයකො. තත්ථ යය විමුත්තිපරිපාචයකහි 

ඉන්ද්රියයහි සමන්ොගතා සත්තා, යසො ඉන්ද්රිෙයලොයකොති යවදිතබ්බ්යං 
පරියාපන්ෙධම්මවයසෙ යලොකසමඤ්ඤාති අරියපුග්ගලා ඉධ ෙ
සඞ්ගය්හන්ති  

අවිජ්ජාෙ නිවුයතො යලොයකොති චතුරඞ්ගසමන්ොගයතෙ අන්ධකායරෙ
විය රථඝටාදිධම්මසභාවප්පටිච්ඡාදෙලක්ෙණාය අවිජ්ජාය නිවුයතො

පටිච්ඡාදියතො යලොයකො  විවිච්ඡාති විචිකිච්ඡායහතු  ‘‘විවිච්ඡාමච්ඡරිය’’න්ති 
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සඞ්ගයහ වුත්තං  පමාදාති පමාදයහතු  ජප්පාභියලපෙන්ති ජප්පා තණ්හා
අස්ස යලොකස්ස මක්කටායලයපො විය මක්කටස්ස අභියලපෙං සියලයසොති

බූ්රමි  දුක්ඛන්ති ජාතිආදිකංවට්ටදුක්ෙන්තිඅයංපදත්යථො යසසංපාළයාඑව

විඤ්ඤායති  ඉමානි චත්තාරි පදානි පුච්ඡාගාථායං වුත්තානි ‘‘ඉයමහී’’ති
විස්සජ්ජෙගාථායං වුත්යතහි ඉයමහි චතූහි පයදහි විස්සජ්ජිතානි  කථන්ති

ආහ ‘‘පඨම’’න්තිආදිං  යතෙ යථාක්කමං පුච්ඡාවිස්සජ්ජොනි
යවදිතබ්බ්යානීතිදස්යසති  

ඉදානිතංයථාක්කමංපුච්ඡංවිස්සජ්ජෙඤ්චසරූපයතොදස්යසතුං ගාථාය

චඅත්ථංවිවරිතුං ‘‘යකෙස්ූ ’’තිආදිවුත්තං තත්ථ ‘‘නීවරයණහී’’තිපයදෙ

වුත්තයමවත්ථං පාකටං කත්වා දස්යසතුං ‘‘අවිජ්ජානීවරණා හි සබ්යබ්

සත්තා’’තිආදි වුත්තං  එත්ථ ච ‘‘ෙථාහා’’තිආදිො සුත්තන්තරදස්සයෙෙ
ඉමස්මිං පඤ්හවිස්සජ්ජෙවිචයය අනුගීතිවිචයං දස්යසතීති දට්ඨබ්බ්යං  තත්ථ 

පරිොෙයතොති කාරණයතො  නීවරණසඞ්ොතාෙං කාමච්ඡන්දාදීෙම්පි 

කාරණභාවයතො පටිච්ඡාදෙභාවයතො ච එකංයයව නීවරණං වදාමි, ෙ පෙ
අඤ්යඤසං නීවරණසභාවාෙං අභාවාති අත්යථො  යථා ච අවිජ්ජාය සති

නීවරණාෙං භායවො, එවංඅවිජ්ජාය අසති ෙ සන්ති නීවරණානීතිදස්යසතුං 

‘‘සබ්බ්යසො’’තිආදිවුත්තං  

යතොති ‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො යලොයකො’’ති පයදෙ  පඨමස්ස පදස්සාති

‘‘යකෙස්සුනිවුයතොයලොයකො’’ති පදස්ස  යුත්තාතියයොජිතා, අනුරූපාතිවා
අත්යථො  එයතෙ පුච්ඡානුරූපතා විස්සජ්ජෙස්ස දස්සිතාති පුබ්බ්යාපරවිචයයො

වුත්යතොති යවදිතබ්බ්යං  ‘‘යයො පුග්ගයලො නීවරයණහි නිවුයතො’’තිආදිො
විවිච්ඡාපමාදාෙං අවිජ්ජාය පච්චයභාවං දස්යසති  නිවුයතො එව හි

ෙප්පකාසති  විවිච්ඡාති විචිකිච්ඡා  යතයෙවාහ – ‘‘විවිච්ඡා ොම වුච්චති 

විචිකිච්ඡා’’ති  තත්රායං පදසිද්ධි – යථා මිච්ඡාදිට්ඨිසම්මාදිට්ඨියයො ‘‘නිච්චං

අනිච්ච’’න්තිආදිොඑකංසග්ගාහභායවෙපවත්තන්ති, ෙඑවමයං අයංපෙ 
අයෙකංසග්ගාහභාවයතො‘‘නිච්චංනුයෙොඅනිච්චංනුයෙො’’තිආදිොවිවිධං

විරුද්ධං වා ඉච්ඡති එසතීති විවිච්ඡාති. ‘‘යසො විචිකිච්ඡන්යතො’’තිආදිො

අප්පකාසෙස්ස විවිච්ඡාපමාදාෙං කාරණභාවං විවරති  සුක්යක ධම්යම ෙ

උප්පාදිෙතීති ෙ සමාදාය වත්තති  ෙප්පකාසන්තීති යත අත්තයෙො
සන්තායෙ අනුප්පාදියමාො කුසලා ධම්මා තං පුග්ගලං පකාසං යලොයක

අභිඤ්ඤාතං ෙ කයරොන්තීති අත්යථො  අභිලිම්පතීති මක්කටායලයපො විය
මක්කටං දාරුසිලාදීසු පුරිසං රූපාදිවිසයය අල්ලීයායපතීති අත්යථො  

ආසත්තිබ්හුලස්සාති ආසඞ්ගබ්යහුලස්ස  එවං අභිජප්පාති කරිත්වාති එවං

පරියුට්ඨාෙට්ඨායිනීතිඉමිොකාරයණෙ  තත්ථාතිතායතණ්හාය  යලොයකො

අභිලිත්යතො සියලයසෙමක්ඛියතොවියයහොතීතිඅත්යථො  

භායති එතස්මාති භයං  මහන්තං භයං මහබ්භෙං. යතයෙවාහ – 

‘‘දුක්ඛමස්ස මහබ්භෙ’’න්ති  දුක්ෙං යදොමෙස්සන්ති දුක්ෙයමව විභත්තන්ති
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සබ්බ්යං දුක්ෙං විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘තිස්යසො දුක්ඛතා’’තිආදි වුත්තං  

ඔධයසොති කදාචි අත්තූපක්කමමූලාය කදාචි පරූපක්කමමූලායාතිආදිො

විභායගෙදුක්ෙදුක්ෙතායමුච්චෙකාවියසයසෙරූපාවචරා  තථාතිඔධයසො

කදාචි කරහචීති එවං ආකඩ්ෙති  විපරිණාමදුක්ඛතාෙ මුච්චෙකා

උයපක්ොසමාපත්තිබ්යහුලා වියසයසෙ අරූපාවචරසත්තා  අප්පාබ්ාධාති පදං

දුක්ෙදුක්ෙතාය මුච්චෙස්ස කාරණවචෙං  දීඝායුකාති විපරිණාමදුක්ෙතාය  
අරූපයදවාහියලොයකවියසසයතොදීඝායුකාති ඉදඤ්චමුච්චෙමච්චන්තිකං 

යස්මා ච දුක්ො යවදොපි සඞ්ෙතත්තා අනිච්චතාදිසඞ්ොරදුක්ෙසභාවා එව, 

තස්මා යයතො මුච්චෙමච්චන්තිකං, තං අෙවයසසපරියාදාෙවයසෙ

සඞ්ගණ්හිත්වාදස්යසතුං ‘‘සඞ්ඛාරදුක්ඛතාෙපො’’තිආදිමාහ  

තත්ථ උපාදියතීති උපාදි, විපාකක්ෙන්ධා කටත්තා ච රූපං  උපාදිස්ස

යසසංඋපාදියසසං, තංෙත්ථිඑතිස්සාතිඅනුපාදියසසා, නිබ්බ්යාෙධාතු, තාය 

අනුපාදියසසාෙ නිබ්බ්ාෙධාතුො, ඉත්ථම්භූතලක්ෙයණ චායං 

කරණනිද්යදයසො  නිබ්බ්යාෙධාතූති ච නිබ්බ්යායෙමත්තං  තස්මාති යස්මා

සකලයලොකබ්යයාපිනී සබ්බ්යසඞ්ගාහිනී ච සඞ්ොරදුක්ෙතා, තස්මා  

යලොකස්සාතිසම්බ්යන්යධසාමිවචෙං යතෙ‘‘දුක්ෙමස්සා’’තිපදස්ස අත්ථං

දස්යසති  එවයමත්ථ යලොකස්ස නීවරණාදීනි අජාෙන්යතෙ, 
සමයන්තරපරිචයයෙ වා තත්ථ සංසයපක්ෙන්යදෙ එකංයසයෙව

බ්යයාකාතබ්බ්යත්තාසත්තාධිට්ඨාොපුච්ඡාකතා, සා චඅජාෙෙස්ස, සංසයස්ස
වා නීවරණාදිවිසයතාය චතුබ්බිධා  පාළයං පෙ නීවරණාදීෙං යලොයකො 
ආධාරභායවෙගාථායංවුත්යතොතිඑයකොපඤ්යහොතිදස්සිතන්ති අයයමත්ථ
පුච්ඡාවිචයයො  විස්සජ්ජෙවිචයයොපිඅදිට්ඨයජොතිනීවිස්සජ්ජොවිමතිච්යඡදිනී
චාතිආදිො පුච්ඡාවිචයයවුත්තෙයානුසායරෙයවදිතබ්යබ්යො  

එවං එකාධාරං පුච්ඡං දස්යසත්වා ඉදානි අයෙකාධාරං දස්යසතුං 

‘‘සවන්ති සබ්බ්ධී’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ සවන්තීති සන්දන්ති  සබ්බ්ධීති

සබ්යබ්යසු රූපාදීසු ආයතයෙසු  යසොතාතිතණ්හාදියසොතා  කිංනිවාරණන්ති 

යතසං කිං ආවරණං කා රක්ො  සංවරංබ්රූහීති තං යෙසං නීවරණසඞ්ොතං

සංවරං කයථහි  යකෙයසොතාපිධීෙයරති යකෙ ධම්යමෙ තණ්හාදියසොතා
පිධියයන්තිපච්ඡිජ්ජන්තීතිඅයයමත්ථපදත්යථො යසසංපාළවයසයෙව ආවි
භවිස්සති  

යත ද්යව පඤ්හාති යදිපි ඉමිස්සා ගාථාය පුච්ඡාවයසෙ පවත්තාය
චත්තාරිපදානිචත්තාරිවාකයානි ඤාතුංඉච්ඡිතස්සපෙ අත්ථස්සදුවිධත්තා

යතද්යවපඤ්හා කස්මාතියච? ‘‘ඉයමහි බ්හ්වාධිවචයෙෙපුච්ඡිතා’’තිආහ 
තත්ථායංසඞ්යෙපත්යථො–ඉයමඑතායගාථාය ගහිතාඅත්ථායස්මාබ්යහූනි

අධිකිච්ච පවත්තවචයෙෙ පුච්ඡිතා, තස්මා යත ද්යව පඤ්හාති  එකයතො

උපරි බ්යහූති හි සාසෙයවොහායරො, තයමව පුච්ඡාය දුවිධත්ථවිසයතං විවරිතුං 

‘‘එව’’න්තිආදි වුත්තං  තස්සත්යථො – යාහි ඤාතිබ්යයසොදිසඞ්ොතාහි



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

පාණවධාදීහිඑවවාදුග්ගතියහතුභූතාහිආපදාහි සමං සහ, සබ්බ්යථාවාඅයං
යලොයකො ආපන්යෙො අජ්යඣොත්ථයටො  තංනිමිත්යතහි දසහි කියලසවත්ථූහි

සංකිලිට්යඨො ච, තස්ස තං ආපන්ොකාරං සංකිලිට්ඨාකාරඤ්ච බුද්ධියං

කත්වා ආහ – ‘‘එවං සමාපන්ෙස්ස එවං සංකිලිට්ඨස්සා’’ති  යවොදායති

සුජ්ඣතිඑයතොති යවොදාෙං, සමථවිපස්සො වුට්ඨාතිඑයතෙනිමිත්තයතො

පවත්තයතොචාති වුට්ඨාෙං, අරියමග්යගො  

අසමාහිතස්සාති ොොරම්මයණසු වික්ඛිත්තචිත්තස්ස  සවන්තීති

පවත්තන්ති  අභිජ්ඣාතිආදි අසමාධාෙයහතුදස්සෙං  යතයෙවාහ – ‘‘එවං

අසමාහිතස්සා’’ති  ‘‘ෙථාහ භගවා’’තිආදිො ඉධාපි අනුගීතිවිචයං දස්යසති 

යසොතාෙං සවෙං යයභුයයයෙ අනුයරොධවයසයෙවාති ආහ – ‘‘සවති

මොපියකසු රූයපූ’’ති  එත්ථ ච චක්ොදයයො යසොතාෙං ද්වාරභායවෙ

පවත්තමාොඋපචාරවයසෙසයංසවන්තාවියවුත්තා  ඉතීතිඑවං  සබ්බ්ාති

සබ්බ්යස්මා  සබ්බ්ථාති සබ්බ්යප්පකායරෙ  ඉදං යවොදාෙන්ති ඉදං
‘‘පරියුට්ඨාෙවිඝාත’’න්තිවුත්තංපරියුට්ඨාෙප්පහාෙංයවොදාෙං  

විස්සජ්ජෙගාථාය සති යතසං නිවාරණන්ති විපස්සොසම්පයුත්තා සති
කුසලාකුසලාෙං ධම්මාෙං ගතියයො සමන්යවසමාො යතසං යසොතාෙං

නිවාරණන්ති  යසොතාෙංසංවරං බූ්රමීතිතයමවසතිංයසොතාෙංසංවරංබ්රූමි  

පඤ්ඤායෙයත පිධීෙයරති රූපාදීසු අනිච්චතාදිපටියවධසාධිකාය

මග්ගපඤ්ඤාය එයත යසොතා සබ්බ්යයසො පිධියයන්ති, උප්පජ්ජිතුං
අප්පදාෙවයසෙ සමුච්ඡිජ්ජන්තීතිඅත්යථො  

ොවිඤ්ඡතීති අභිජ්ඣාදිප්පවත්තිද්වාරභායවෙචිත්තසන්තාෙං, පුග්ගලං
වා ොකඩ්ෙති  අනුසයප්පහාෙං ඉධ පිධාෙං අධිප්යපතන්ති ආහ – 

‘‘පඤ්ඤාෙ අනුසො පහීෙන්තී’’ති  යස්මා අනුසයනිමිත්තං පරියුට්ඨාෙං

අනුසයාභායව ෙ යහොතීති ආහ ‘‘අනුසයෙූ’’තිආදි  ඉදානි තයමවත්ථං

උපමාය විභායවන්යතො ‘‘තං ෙථා ඛන්ධවන්තස්සා’’තිආදිමාහ  එත්ථාපි
යසොතාෙං නිවාරණසඞ්ොතං සංවරං පිධාෙඤ්ච අජාෙන්යතෙ තත්ථ වා
සංසයියතෙ එකංසිකත්තා ධම්මාධිට්ඨාො පුච්ඡා කතාති ඉධ පුච්ඡාවිචයයො
වුත්තෙයයයෙවවිස්සජ්ජෙවිචයයොච යවදිතබ්යබ්යො  

එත්ථචයයෙ අධිප්පායයෙ ‘‘යකෙස්සුනිවුයතොයලොයකො’’ති ගාථාය

(සු  නි  1038; චූළනි  අජිතමාණවපුච්ඡා 57, අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස 1; 

යෙත්ති  45) සතිපි නිවාරණාදීෙං චතුන්ෙං පුච්ඡිතබ්බ්යභායව එයකො
පඤ්යහොති වුත්තං  යතෙ තාව යසොතාෙංයයව සංවයරො පිධාෙඤ්ච
පුච්ඡිතන්තියසොයතඑකත්ථවයසෙගයහත්වාපුච්ඡාය එකාධිට්ඨාෙභාවයතො
එයකොපඤ්යහොතිවත්තබ්බ්යංසියා යසොතාෙංවාබ්යහුභාවයතොබ්යහූතියත්තකා 

යසොතා, තත්තකා පඤ්හාති  යයෙ පෙ අධිප්පායයෙ ‘‘සවන්ති සබ්බ්යධි

යසොතා’’ති ගාථායං (සු  නි  1040; චූළනි  අජිතමාණවපුච්ඡා 59, 
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පටුෙ 

අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස 3; යෙත්ති  45) යසොයත අොමසිත්වා
සංවරපිධාොෙං වයසෙ ‘‘ද්යව පඤ්හා’’ති වුත්තං  යතෙ පඨමගාථායං 
සතිපි නිවාරණාදීෙං යලොකාධාරභායව යලොකං අොමසිත්වා නිවාරණාදීෙං
විභායගෙ චත්තායරො පඤ්හාතිපි වත්තබ්බ්යන්ති අයං ෙයයො දස්සියතොති
දට්ඨබ්බ්යං  

ඉදානි යස්මා පුච්ඡන්යතො ෙ යකවලං පුබ්යබ්ය අත්තො

රචිතනියායමයෙව පුච්ඡති, අථ යෙො යදසොකායල වුත්තධම්මස්ස

අනුසන්ධිං ගයහත්වාපි පුච්ඡති, තස්මා තස්ස අනුසන්ධිං පුච්ඡාය
වියචතබ්බ්යාකාරං දස්යසන්යතො ‘‘යානි යසොතානී’’ති ගාථාය අෙන්තරං 

‘‘පඤ්ඤා යචව සති චා’’ති ගාථමාහ  තස්සායං සඞ්යෙපත්යථො – යායං

භගවතා වුත්තා පඤ්ඤා, යා ච සති යඤ්ච තදවයසසං ොමරූපං, එතං

සබ්බ්යම්පිකත්ථනිරුජ්ඣති, එතංයමපුට්යඨොපබූ්රහීති  

විස්සජ්ජෙගාථායංපෙස්සයස්මාපඤ්ඤාසතියයොොයමයෙවසඞ්ගහං 

ගච්ඡන්ති, තස්මාතාවිසුංෙවුත්තා අයඤ්යචත්ථසඞ්යෙපත්යථො–යංමං

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

අෙන්තරගාථායං (සු  නි  1042; චූළනි  අජිතමාණවපුච්ඡා 61, 

අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස 5; යෙත්ති  11, 45), යත්ථ තං අයසසං

උපරුජ්ඣති, තං යත වදාමි  තස්ස තස්ස හි විඤ්ඤාණස්ස නියරොයධෙ

සයහව අපුබ්බ්යං අචරිමං එත්යථතං උපරුජ්ඣති, එත්යථව විඤ්ඤාණස්ස

නියරොයධෙ නිරුජ්ඣති, එතං විඤ්ඤාණනියරොධං තස්ස නියරොයධො

ොතිවත්තතීති වුත්තං යහොතීති  අෙං පඤ්යහ අනුසන්ධිං පුච්ඡතීති
අෙන්තරගාථායංයසොතාෙංපරියුට්ඨාොනුසයප්පහාෙකිච්යචෙසද්ධිං සති

පඤ්ඤා ච වුත්තා, තං සුත්වා තප්පහායෙ පඤ්ඤාසතීසු තිට්ඨන්තීසු තාසං 

සන්නිස්සයයෙොමරූයපෙභවිතබ්බ්යං, තථාචසතිවට්ටතිඑව කත්ථනු
යෙො ඉමාසං සනිස්සයාෙං පඤ්ඤාසතීෙං අයසසනියරොයධොති ඉමිො

අධිප්පායයෙඅයංපුච්ඡාකතාතිආහ– ‘‘අෙංපඤ්යහ…යප.…ධාතු’’න්ති 
තත්ථඅනුසන්ධීයතියදසො එතායාතිඅනුසන්ධි  

යාය පටිපදාය අනුපාදියසසං නිබ්බ්යාෙධාතුං අධිගච්ඡන්ති, තං 

චතුසච්චකම්මට්ඨාෙභාවොසඞ්ොතංපටිපදංසහවිසයයෙදස්යසතුං ‘‘තීණි

ච සච්චානී’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ සඞ්ඛතානීති සයමච්ච සම්භූය පච්චයයහි

කතානීති සඞ්ෙතානි  නියරොධධම්මානීති නිරුජ්ඣෙසභාවානි  දුක්ඛං 

සමුදයෙො මග්යගොති යතසං සරූපදස්සෙං  නියරොයධො පෙ කථන්ති ආහ 

‘‘නියරොයධො අසඞ්ඛයතො’’ති  යසො හි යකෙචි පච්චයයෙ ෙ සඞ්ෙයතොති 

අසඞ්ඛයතො. සහ විසයයෙ පහාතබ්බ්යපහායකසභායවසු අරියසච්යචසු 

පහායකවිභාගමුයෙෙ පහාතබ්බ්යවිභාගං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ සමුදයෙො’’තිආදි
වුත්තං  
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තත්ථ අවිජ්ජාවයසසාති දස්සෙමග්යගෙ පහීොවයසසා අවිජ්ජාති
අත්යථො  අයඤ්ච යසස-සද්යදො කාමච්ඡන්යදො බ්යයාපායදො මායෙො 

උද්ධච්චන්ති එත්ථාපි යයොයජතබ්යබ්යො  යථා හි අවිජ්ජා, එවං එයතපි ධම්මා 
අපායගමනීයසභාවා පඨමමග්යගෙ පහීයන්ති එවාති 

‘‘අවිජ්ජානිරවයසසා’’තිපි පායඨො, එත්ථාපි යථාවුත්යතසු

කාමච්ඡන්දාදිපයදසුපි නිරවයසස-සද්යදො යයොයජතබ්යබ්යො. සාවයසසඤ්හි

පුරිමමග්ගද්වයයෙ කාමච්ඡන්දාදයයො පහීයන්ති, ඉතයරහි පෙ

නිරවයසසන්ති  යතධාතුයකඉමානිදසසංයෙොජොනීති එත්ථ යතධාතුයකති
සංයයොජොෙංවිසයදස්සෙං තත්ථහිතානි සංයයොජෙවයසෙපවත්තන්ති  

12. අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිෙං අධිට්ඨාොති තං පහායකං පත්වා  

ෙංපොතිඑත්ථ ෙන්තියහතුඅත්යථ නිපායතො  ඉදංඛයෙඤාණන්තියයෙ
ඤායණෙ යහතුභූයතෙ ‘‘ඛීණා යම ජාතී’’ති අත්තයෙො ජාතියා ඛීණභාවං

ජාොති, ඉදංඑවංපච්චයවක්ෙණස්සනිමිත්තභූතං අරහත්තඵලඤාණංෙයය 

ඤාණං ොම  ොපරං ඉත්ථත්තාොති පජාොතීති එත්ථාපි ෙන්ති

ආයෙතබ්බ්යං ‘‘යං ොපරං ඉත්ථත්තායාති පජාොතී’’ති  ඉදං අනුප්පායද 

ඤාණන්ති ඉධාපි පුබ්යබ්ය වුත්තෙයයයෙව අරහත්තඵලඤාණවයසෙ

අත්යථො යයොයජතබ්යබ්යො  අට්ඨසාලිනිෙං (ධ  ස  අට්ඨ  චිත්තුප්පාදක්කණ්ඩ 

135-142) පෙ ‘‘ෙයය ඤාණං කියලසක්ෙයකයර අරියමග්යග ඤාණන්ති
වුත්තං  අනුප්පායද ඤාණං පටිසන්ධිවයසෙ අනුප්පාදභූයත
තංතංමග්ගවජ්ඣකියලසාෙං අනුප්පාදපරියයොසායෙ උප්පන්යෙ අරියඵයල
ඤාණ’’න්ති වුත්තං  ඉධ පෙ උභයම්පි අරහත්තඵලඤාණවයසයෙව 

විභත්තං  යතයෙවාහ – ‘‘ඉමානි ද්යව ඤාණානි අඤ්ඤාතාවින්ද්රිෙ’’න්ති, 

‘‘ආරම්මණසඞ්යකයතෙද්යව ොමානිලබ්භන්තී’’තිච  

අඤ්ඤින්ද්රියං යහට්ඨියමසු තීසු ඵයලසු, උපරියමසු ච තීසු මග්යගසු
උප්පත්තියාපුෙප්පුෙංඋප්පජ්ජමාෙම්පි අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියංවිය
පඨමඵලුප්පත්තියා අග්ගඵලුප්පත්තියා අනුප්පාදනියරොයධෙ නිරුජ්ඣතීති

ආහ – ‘‘ෙඤ්ච අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිෙ’’න්තිආදි  එයතෙ
පහාතබ්බ්යධම්මා විය දස්සෙභාවොහි අග්ගඵලුප්පත්තියා
තදවයසසඵලධම්මාපි අනුප්පාදනියරොයධෙ නිරුජ්ඣන්ති  යකො පෙ වායදො

යතභූමකධම්මාෙන්ති දස්යසති, එකා පඤ්ඤා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියත්තා  යදි

එකා, කථංද්විධාවුත්තාතිආහ ‘‘අපිචා’’තිආදි  ආරම්මණසඞ්යකයතොති

ෙයය අනුප්පායදති ඉමාය ආරම්මණසමඤ්ඤාය  සා පජාෙෙට්යඨෙ 

පඤ්ඤාති යා පුබ්යබ්ය යසොතාෙං පිධාෙකිච්චා වුත්තා පඤ්ඤා, සා

පජාෙෙසභායවෙ පඤ්ඤා  ඉතරා පෙ ෙථාදිට්ඨං යථාගහිතං ආරම්මණං 

අපිලාපෙට්යඨෙ ඔගාහෙට්යඨෙ සතීති  

13. එවං ‘‘පඤ්ඤා යචව සති චා’’ති පදස්ස අත්ථං විවරිත්වා ඉදානි 

‘‘ොමරූප’’න්ති පදස්ස අත්ථං විවරන්යතො ‘‘තත්ථ යෙ 
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පඤ්චුපාදාෙක්ඛන්ධා, ඉදං ොමරූප’’න්ති ආහ  ොමරූපඤ්ච විභායගෙ 

දස්යසන්යතො සුෙග්ගහණත්ථං පාකටොමරූපයමව විභායවතුං ‘‘තත්ථ 

යෙ’’තිආදිමාහ  තග්ගහයණයෙව හි සහචරණාදිො තදඤ්යඤ
චිත්තයචතසිකා රූපධම්මා ච ගහිතා යහොන්තීති  ොමග්ගහයණෙ යචත්ථ

ෙන්ධත්තයයමව ගහිතන්ති ‘‘ොමරූපංවිඤ්ඤාණසම්පයුත්ත’’න්ති වුත්තං 

තං පෙ රූපං සම්පයුත්තන්ති? ෙයිදං සම්පයුත්තපච්චයවයසෙ වුත්තං 
පචුරජෙස්සපෙඅවිභායගෙ ගහණීයසභාවංසන්ධායවුත්තන්තිදට්ඨබ්බ්යං  

ගාථාය අනුපාදියසසා නිබ්බ්යාෙධාතු පුච්ඡිතාති තං චතුරිද්ධිපාදමුයෙෙ
අරියමග්ගාධිගයමෙ පත්තබ්බ්යන්ති දස්යසන්යතො ඉද්ධිපාදභාවොමූලභූතානි

ඉන්ද්රියානි සතිපඤ්ඤාහි නිද්ධායරතුං ‘‘තත්ථ සති ච පඤ්ඤා ච චත්තාරි

ඉන්ද්රිොනී’’තිආහ  කුසලාකුසලාෙංධම්මාෙංගතියයො සමන්යවසමාොසති
සිජ්ඣන්තී එකන්යතෙ සමාධිං නිප්ඵායදති  සතිග්ගහයණෙ යචත්ථ

පරියුට්ඨාෙප්පහාෙං ඉධාධිප්යපතන්ති ආහ – ‘‘සති ද්යව ඉන්ද්රිොනි, 

සතින්ද්රිෙඤ්ච සමාධින්ද්රිෙඤ්චා’’ති  තථා අනුසයසමුග්ඝාතවිධායිනී පඤ්ඤා
සිජ්ඣමාො ෙ විො චතුබ්බිධසම්මප්පධාෙවීරියං සිජ්ඣතීති වුත්තං – 

‘‘පඤ්ඤාද්යවඉන්ද්රිොනිපඤ්ඤින්ද්රිෙඤ්ච වීරියින්ද්රිෙඤ්චා’’ති  

ො ඉයමසු චතූසු ඉන්ද්රියෙූති ඉයමසු සතිආදීසු චතූසු ඉන්ද්රියයසු
නිස්සයපච්චයතායඅධිට්ඨාෙභූයතසුතංසහජාතාඑවයා සද්දහො ‘‘ඉයමහි

චතූහි ඉන්ද්රියයහී’’තිපි පාළ, තස්සා ඉයමහි චතූහි ඉන්ද්රියයහි සම්පයුත්තාති

වචෙයසයසො, ආරම්මයණ අභිප්පසාදලක්ෙණා සද්ධා 

කත්තුකාමතාසභාවස්ස ඡන්දස්ස වියසසපච්චයයො යහොතීති ආහ – ‘‘ො 

සද්ධාධිපයතෙයාචිත්යතකග්ගතා, අෙංඡන්දසමාධී’’ති.සමාහියතචිත්යතති 

විපස්සොසමාධිො සමාහියත චිත්යත  ඉදං පහාෙන්ති 
වික්ෙම්භෙප්පහාෙසාධයකො සමාධි පහාෙන්ති වුත්යතො පජහති එයතොති

කත්වා  ‘‘පධාෙ’’න්තිපි පායඨො, අග්යගොති අත්යථො  තථා හි ‘‘සමාධි
එයකොදී’’තිවුච්චති  

‘‘අස්සාසපස්සාසා’’තිආදිො කායවචීචිත්තසඞ්ොරසීයසෙ
තංසමුට්ඨාපකා වීරියසඞ්ොරාව ගහිතා  යත හි යාව භාවොනිප්ඵත්ති තාව

එකරයසෙ සරණයතො සඞ්කප්යපතබ්බ්යයතො ච සරසඞ්කප්පා’’ති වුත්තා

‘‘එවං යම භාවො යහොතූ’’තියථා ඉච්ඡිතා, තථා පවත්තියායහතුභාවයතො  

තදුභෙන්තිඡන්දසමාධිසඞ්ොතඤ්චපධාෙසඞ්ොරසඞ්ොතඤ්ච වීරියන්තිතං
උභයං  උභයයමව හි උපචාරවයසෙ අඤ්ඤං විය කත්වා 

‘‘ඡන්දසමාධිප්පධාෙසඞ්ඛාරසමන්ොගතං ඉද්ධිපාද’’න්ති වුත්තං  

අභින්ෙම්පි හි උපචාරවයසෙ භින්ෙං විය කත්වා යවොහරන්ති, යථා
‘‘සිලාපුත්තකස්ස සරීර’’න්ති  
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පටුෙ 

තත්ථඉජ්ඣතීතිඉද්ධි, සමිජ්ඣතිනිප්ඵජ්ජතීතිඅත්යථො  ඉජ්ඣන්තිවා

තායසත්තාඉද්ධාවුද්ධාඋක්කංසගතායහොන්තීතිඉද්ධි, පජ්ජති එයතොති

පායදො, පඨයමෙඅත්යථෙඉද්ධිඑවපායදො ඉද්ධිපායදො, ඉද්ධියකොට්ඨායසොති
අත්යථො  දුතියයෙ අත්යථෙ ඉද්ධියා පායදො පතිට්ඨා අධිගමූපායයොති 

ඉද්ධිපායදො. යතෙහිඋපරූපරිවියසසසඞ්ොතංඉද්ධිං පජ්ජන්තිපාපුණන්ති  

වියවකනිස්සිතන්ති තදඞ්ගවියවකනිස්සිතං සමුච්යඡදවියවකනිස්සිතං
නිස්සරණවියවකනිස්සිතඤ්ච ඉද්ධිපාදං භායවතීති අත්යථො  තථා හි අයං
ඉද්ධිපාදභාවොනුයුත්යතො යයොගී විපස්සොක්ෙයණ කිච්චයතො
තදඞ්ගවියවකනිස්සිතං අජ්ඣාසයයතො නිස්සරණවියවකනිස්සිතං  
මග්ගක්ෙයණ පෙ කිච්චයතො සමුච්යඡදවියවකනිස්සිතං ආරම්මණයතො 
නිස්සරණවියවකනිස්සිතං ඉද්ධිපාදං භායවතීති  එස ෙයයො 

විරාගනිස්සිතන්තිආදීසු  

වියවකත්තාඑවහිවිරාගාදයයො, යකවලඤ්යචත්ථයවොස්සග්යගොදුවියධො 
පරිච්චාගයවොස්සග්යගො ච පක්ෙන්දෙයවොස්සග්යගො චාති  තත්ථ

පරිච්චාගයවොස්සග්යගො විපස්සොක්ෙයණ තදඞ්ගවයසෙ, මග්ගක්ෙයණ
සමුච්යඡදවයසෙ කියලසප්පහාෙං  පක්ෙන්දෙයවොස්සග්යගො

විපස්සොක්ෙයණ තන්නින්ෙභායවෙ, මග්ගක්ෙයණ 
ආරම්මණකරණවයසෙ නිබ්බ්යාෙපක්ෙන්දෙං  තදුභයම්පි ඉමස්මිං
යලොකියයලොකුත්තරමිස්සයක අත්ථසංවණ්ණොෙයයයුජ්ජති තථාහිඅයං
පඨමිද්ධිපායදො යථාවුත්යතෙ පකායරෙ කියලයස පරිච්චජති නිබ්බ්යාෙඤ්ච

පක්ෙන්දති  යවොස්සග්ගපරිණාමින්තිඉමිොපෙවචයෙෙයවොස්සග්ගත්ථං 
පරිණමන්තං පරිණතඤ්ච පරිපච්චන්තං පරිපක්කඤ්චාති අත්යථො  අයඤ්හි 

ඉද්ධිපාදභාවොනුයුත්යතො යයොගී යථා පඨයමො ඉද්ධිපායදො
කියලසපරිච්චාගයවොස්සග්ගත්ථං නිබ්බ්යාෙපක්ෙන්දෙයවොස්සග්ගත්ථඤ්ච

පරිපච්චති, යථාචපරිපක්යකොයහොති, තථාෙං භායවතීති යසසිද්ධිපායදසුපි
එයසව ෙයයො  අයං පෙ වියසයසො – යථා ඡන්දං යජට්ඨකං කත්වා 

පවත්තියතොසමාධි ඡන්දසමාධි. එවංවීරියංචිත්තංවීමංසං යජට්ඨකංකත්වා

පවත්තියතොසමාධි වීමංසාසමාධීති  

14. ෙ යකවලං චතුත්ථඉද්ධිපායදො එව සමාධිඤාණමූලයකො, අථ යෙො

සබ්යබ්යොපීති දස්යසතුං ‘‘සබ්යබ්ො සමාධි ඤාණමූලයකො ඤාණපුබ්බ්ඞ්ගයමො 

ඤාණානුපරිවත්තී’’ති වුත්තං  යදි එවං කස්මා යසො එව වීමංසාසමාධීති 

වුත්යතොති? වීමංසංයජට්ඨකංකත්වාපවත්තිතත්තාතිවුත්යතොවායමත්යථො 

තත්ථ පුබ්බ්යභාගපඤ්ඤාය ඤාණමූලයකො. අධිගමපඤ්ඤාය 

ඤාණපුබ්බ්ඞ්ගයමො. පච්චයවක්ෙණපඤ්ඤාය ඤාණානුපරිවත්ති. අථ වා

පුබ්බ්යභාගපඤ්ඤාය ඤාණමූලයකො. උපචාරපඤ්ඤාය ඤාණපුබ්බ්ඞ්ගයමො. 

අප්පොපඤ්ඤාය ඤාණානුපරිවත්ති. උපචාරපඤ්ඤාය වා ඤාණමූලයකො. 

අප්පොපඤ්ඤාය ඤාණපුබ්බ්ඞ්ගයමො. අභිඤ්ඤාපඤ්ඤාය 

ඤාණානුපරිවත්තීතියවදිතබ්බ්යං  
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ෙථා පුයරති යථා සමාධිස්ස
පුබ්යබ්යනිවාසානුස්සතිඤාණානුපරිවත්තිභායවෙ පුයරපුබ්යබ්යඅතීතාසුජාතීසු
අසඞ්යෙයයයයසුපි සංවට්ටවිවට්යටසු අත්තයෙො පයරසඤ්ච ෙන්ධං

ෙන්ධූපනිබ්යද්ධඤ්ච දුප්පටිවිජ්ඣං ොම ෙත්ථි, තථා පච්ඡා සමාධිස්ස
අොගතංසඤාණානුපරිවත්තිභායවෙ අොගතාසු ජාතීසු අසඞ්යෙයයයයසුපි 
සංවට්ටවිවට්යටසු අත්තයෙො පයරසඤ්ච ෙන්ධං ෙන්ධූපනිබ්යද්ධඤ්ච
දුප්පටිවිජ්ඣංොම ෙත්ථීතිඅත්යථො  

ෙථා පච්ඡාති යථා සමාධිස්ස යචයතොපරියඤාණානුපරිවත්තිභායවෙ

අොගයතසුසත්තසුදිවයසසුපරසත්තාෙංචිත්තං දුප්පටිවිජ්ඣංොමෙත්ථි, 
තථා පුයර අතීයතසු සත්තසු දිවයසසු පරසත්තාෙං චිත්තං දුප්පටිවිජ්ඣං

ොම ෙත්ථීති අත්යථො  ෙථා දිවාති යථා දිවසභායග සූරියායලොයකෙ
අන්ධකාරස්ස විධමිතත්තා චක්ඛුමන්තාෙං සත්තාෙං ආපාථගතං 

චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපං සුවිඤ්යඤයයං  තථා රත්තින්ති තථා රත්තිභායග
චතුරඞ්ගසමන්ොගයතපි අන්ධකායර වත්තමායෙ සමාධිස්ස 

දිබ්බ්යචක්ඛුඤාණානුපරිවත්තිතායදුප්පටිවිජ්ඣංරූපායතෙංෙත්ථි  

ෙථාරත්තිංතථාදිවාතියථාචරත්තියං තථාදිවාපිඅතිසුඛුමංයකෙචි

තියරොහිතංයඤ්චඅතිදූයර, තංසබ්බ්යරූපංදුප්පටිවිජ්ඣං ොමෙත්ථි යථාච

රූපායතයෙ වුත්තං, තථා සමාධිස්ස දිබ්බ්යයසොතඤාණානුපරිවත්තිතාය 

සද්දායතයෙ ච යෙතබ්බ්යං  යතයෙවාහ ‘‘ඉති විවයටෙ යචතසා’’තිආදි  

තත්ථ අපරියෙොෙද්යධොති අභිඤ්ඤාඤාණස්ස පාරිබ්යන්ධකකියලයසහි 

අෙජ්යඣොත්ථයටෙ, අපරියයොෙද්ධත්තාඑවසප්පභාසංචිත්තං එයතයෙව
සමාධිස්ස ඉද්ධිවිධඤාණානුපරිවත්තිතාපි වුත්තා එවාති දට්ඨබ්බ්යං  

පඤ්චින්ද්රිොනීති ඉද්ධිපාදසම්පයුත්තානි යසක්ෙස්ස පඤ්චින්ද්රියානි

අධිප්යපතානීති ආහ ‘‘කුසලානී’’ති  චිත්තසහභූනීතිආදි යතසං 
විඤ්ඤාණනියරොයධෙ නියරොධදස්සෙත්ථං ආරද්ධං  තථා 

‘‘ොමරූපඤ්චා’’තිආදි  යතයෙතං දස්යසති ‘‘ෙ යකවලං පඤ්චින්ද්රියානි

එව, අථ යෙො ොමරූපඤ්ච විඤ්ඤාණයහතුකං විඤ්ඤාණස්ස නියරොධා 
නිරුජ්ඣතී’’ති  

තස්සාති විඤ්ඤාණස්ස  යහතූති තණ්හාඅවිජ්ජාදියකො  අොහාරන්ති 

පදස්ස අත්ථවිවරණං  අෙභිෙන්දිතන්ති අභිෙන්දෙභූතාය තණ්හාය

පහීෙත්තා එව අපත්ථිතං  තයතො එව අප්පටිසන්ධිකං විඤ්ඤාණං තං

නිරුජ්ඣති  යථා ච විඤ්ඤාණං, එවං ොමරූපම්පි විඤ්ඤාණසඞ්ොතස්ස 

යහතුයෙො පච්චයස්ස ච අභාවා තප්පච්චයාෙං සඞ්ොරාදීෙං අභාවා අයහතු 

අප්පච්චෙං. යසසං පාකටයමව  පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙවිචයයොපි
වුත්තෙයානුසායරෙ යවදිතබ්යබ්යො  
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එවං අනුසන්ධිපුච්ඡම්පි දස්යසත්වා යහට්ඨා සත්තාධිට්ඨාො 

ධම්මාධිට්ඨාොචපුච්ඡාවිසුංවිසුංදස්සිතාතිඉදානිතාසහදස්යසතුං ‘‘යෙච

සඞ්ඛාතධම්මායස’’තිආදි ආරද්ධං  තත්ථායං පදත්යථො – සඞ්ඛාතධම්මාති

අනිච්චාදිවයසෙ පරිවීමංසිතධම්මා, අරහතං එතං අධිවචෙං  යසක්ඛාති

සීලාදීනි සික්ෙමාො අවයසසා අරියපුග්ගලා  පුථූති බ්යහූ සත්තජො  යතසං 

යම නිපයකො ඉරිෙං, පුට්යඨො පබූ්රහීති යතසං යසොයසොෙං නිපයකො
පණ්ඩියතොත්වං භගවාපටිපත්තිංපුට්යඨොයමබ්රූහීති යසසංපාළවයසයෙව
විඤ්ඤායති  

15. කිස්සාති කිස්ස යහතු, යකෙ කාරයණොති අත්යථො  

යසඛායසඛවිපස්සො පුබ්බ්ඞ්ගමප්පහාෙයෙොයගොති යසයෙ අයසයෙ

විපස්සොපුබ්බ්යඞ්ගමප්පහායෙචපුච්ඡෙයයොයගෙ, පුච්ඡාවිධිොතිඅත්යථො  

විස්සජ්ජෙගාථායං කායමසු ොභිගිජ්යඣෙයාති වත්ථුකායමසු

කියලසකායමෙ ෙ අභිගිජ්යඣයය  මෙසාොවියලො සිොති
බ්යයාපාදවිතක්කාදයයො කායදුච්චරිතාදයයො ච මෙයසො ආවිලභාවකයර
ධම්යම පජහන්යතොචිත්යතෙඅොවියලො භයවයය  යස්මාපෙ අයසක්යෙො 
අනිච්චතාදිවයසෙ සබ්බ්යධම්මාෙං පරිතුලිතත්තා කුසයලො සබ්බ්යධම්යමසු 
කායානුපස්සොසතිආදීහි ච සයතො සබ්බ්යකියලසාෙං භින්ෙත්තා

උත්තමභික්ඛුභාවං පත්යතො ච හුත්වා සබ්බ්යඉරියාපයථසු පවත්තති, තස්මා 

‘‘කුසයලො…යප.… පරිබ්බ්යජ’’තිආහාතිඅයංසඞ්යෙපත්යථො  

තත්ථ යං පුච්ඡාගාථායං ‘‘නිපයකො’’ති පදං වුත්තං, තං භගවන්තං

සන්ධාය වුත්තං, භගවයතො ච යෙපක්කං උක්කංසපාරමිප්පත්තං 
අොවරණඤාණදස්සයෙෙ දීයපතබ්බ්යන්ති අොවරණඤාණං තාව

කම්මද්වාරයභයදහි විභජිත්වා යසොයසෙපටිපදං දස්යසතුං ‘‘භගවයතො

සබ්බ්ං කාෙකම්ම’’න්තිආදි වුත්තං  යතෙ සබ්බ්යත්ථ
අප්පටිහතඤාණදස්සයෙෙ තථාගතස්ස 

යසොයසෙපටිපත්තියදසොයකොසල්ලයමවවිභායවති තත්ථ යකොචාති ක්ව

ච, කස්මිං විසයයති අත්යථො  තං විසයං දස්යසති ‘‘ෙං අනිච්යච දුක්යඛ

අෙත්තනි චා’’ති  ඉදං වුත්තං යහොති – ඤාණදස්සෙං ොම උප්පජ්ජමාෙං 

‘‘සබ්බ්යං සඞ්ෙතං අනිච්චං දුක්ෙං සබ්යබ්ය ධම්මා අෙත්තා’’ති උප්පජ්ජති, 

තස්ස පෙ තස්මිං විසයය යයෙ අප්පවත්ති, යසො පටිඝායතොති, එයතෙ
ලක්ෙණත්තයප්පටියවධස්ස දුරභිසම්භවතං අෙඤ්ඤසාධාරණතඤ්ච
දස්යසති  ලක්ෙණත්තයවිභාවයෙෙ හි භගවයතො චතුසච්චප්පටියවධං
සම්මාසම්යබ්යොධිඤ්චපණ්ඩිතාපටිජාෙන්ති  

අඤ්ඤාණං අදස්සෙන්ති තං පටිඝාතං සරූපයතො දස්යසති 
ඡළාරම්මණසභාවප්පටිච්ඡාදයකො හි සම්යමොයහො ඤාණදස්සෙස්ස

පටිඝායතොති  යස්මිං විසයය ඤාණදස්සෙං උප්පත්තිරහං, තත්යථව තස්ස
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පටුෙ 

පටිඝායතෙ භවිතබ්බ්යන්ති ආහ – ‘‘යං අනිච්යච දුක්යෙ අෙත්තනි චා’’ති  

ෙථා ඉධ පුරියසොතිආදි උපමාදස්සෙං  තත්රිදං ඔපම්මසංසන්දෙං – පුරියසො

විය සබ්යබ්යො යලොයකො, තාරකරූපානි විය ඡ ආරම්මණානි, තස්ස පුරිසස්ස
තාරකරූපාෙං දස්සෙං විය යලොකස්ස චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීහි යථාරහං

ඡළාරම්මණජාෙෙං, තස්ස පුරිසස්ස තාරකරූපානි පස්සන්තස්සාපි

‘‘එත්තකානි සතානි, එත්තකානි සහස්සානී’’තිආදිො ගණෙසඞ්යකයතෙ
අජාෙෙං විය යලොකස්ස රූපාදිආරම්මණං කථඤ්චි ජාෙන්තස්සාපි
අනිච්චාදිලක්ෙණත්තයාෙවයබ්යොයධොති යසසංපාකටයමව  

ඉදානි යයහි පයදහි භගවතා ආයස්මයතො අජිතස්ස යසොයසෙපටිපදා 

වුත්තා, යතසංපදාෙංඅත්ථංවිභජිතුං ‘‘තත්ථ යසයඛො’’තිආදිමාහ තත්ථ 

තත්ථාතිනිපාතමත්තං, තස්මිංවාවිස්සජ්ජයෙ  යසයඛොතිසික්ොඑතස්ස

සීලන්ති යසයෙො, යතෙ යසයෙෙ  ද්වීසු ධම්යමූති දුවියධසු ධම්යමසූති 

අධිප්පායයො  පරියුට්ඨානීයෙූති යදොයසෙ පරියුට්ඨියතෙ යත්ථ 

පරිවත්තිතබ්බ්යං, යතසු ආඝාතවත්ථූසූති අත්යථො  ‘‘පටිඝට්ඨානීයයසූ’’තිපි

පායඨො, යසොයයවත්යථො  

එත්ථ ච යගධපටියසධයචොදොයං යගධනිමිත්යතො යදොයසො යගයධ සති
යහොතීතිතයතොපිචිත්තස්සරක්ඛිතබ්බ්යතානිද්ධායරත්වාවුත්තා යස්මාපෙ 

භගවතා ‘‘කායමසු ොභිගිජ්යඣයයා’’ති (සු  නි  1045; චූළනි 

අජිතමාණවපුච්ඡා64, අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස8; යෙත්ති 15-17) වුත්තං, 
තස්මා‘‘තත්ථයා ඉච්ඡා’’තිආදිොයගධවයසෙනිද්යදයසොකයතො අථවා
යදොසයතො චිත්තස්ස රක්ඛිතබ්බ්යතා ගාථාය දුතියපායදෙ වුත්තායයවාති
දට්ඨබ්බ්යා  දුතියපායදෙ හි යසසකියලසයවොදාෙධම්මා දස්සිතා  තථා හි
උප්පන්ොනුප්පන්ෙයභදයතො සම්මාවායාමස්ස විසයභායවෙ සබ්යබ්ය 
සංකියලසයවොදාෙධම්යම චතුධා විභජිත්වා සම්මප්පධාෙමුයෙෙ

යසෙපටිපදං මත්ථකං පායපත්වා දස්යසතුං ‘‘යසයඛො

අභිගිජ්ඣන්යතො’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ අොවිලසඞ්කප්යපොති ආවිලාෙං
කාමසඞ්කප්පාදීෙං අභායවෙ අොවිලසඞ්කප්යපො  තයතො එව ච 

අෙභිගිජ්ඣන්යතොවාෙමති, වීරියං පවත්යතති කථංවායමතීතිආහ– ‘‘යසො 

අනුප්පන්ොෙ’’න්තිආදි  

තත්ථ යසොති උත්තරිවියසසත්ථාය පටිපජ්ජමායෙො යසක්යෙො  

අනුප්පන්ොෙන්ති අනිබ්බ්යත්තාෙං  පාපකාෙන්ති ලාමකාෙං  අකුසලාෙං 

ධම්මාෙන්ති අයකොසල්ලසම්භූතාෙං ධම්මාෙං  අනුප්පාදාොති ෙ

උප්පාදෙත්ථාය  ඡන්දං ජයෙතීති කත්තුකමයතාසඞ්ොතං කුසලච්ඡන්දං

උප්පායදති  වාෙමතීති පයයොගපරක්කමං කයරොති  වීරිෙං ආරභතීති

කායිකයචතසිකවීරියං කයරොති  චිත්තං පග්ගණ්හාතීති යතයෙව

සහජාතවීරියයෙ චිත්තං උක්ඛිපති  පදහතීති පධාෙවීරියං කයරොති 
වායමතීතිආදීනි පෙ චත්තාරි පදානි 
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ආයසවොභාවොබ්යහුලීකම්මසාතච්චකිරියාහි යයොයජතබ්බ්යානි  

උප්පන්ොෙං පාපකාෙන්ති අනුප්පන්ොති අවත්තබ්බ්යතං ආපන්ොෙං

පාපධම්මාෙං  පහාොොති පජහෙත්ථාය  අනුප්පන්ොෙං කුසලාෙන්ති

අනිබ්බ්යත්තාෙං යකොසල්ලසම්භූතාෙං ධම්මාෙං  උප්පාදාොති

උප්පාදෙත්ථාය  උප්පන්ොෙන්ති නිබ්බ්යත්තාෙං  ඨිතිොති ඨිතත්ථං  

අසම්යමොසාොති අෙස්සෙත්ථං. භියෙයොභාවාොති පුෙප්පුෙං භාවාය  

යවපුල්ලාොති විපුලභාවාය  භාවොොති වඩ්ඪියා  පාරිපූරිොති
පරිපූරණත්ථායාතිඅයංතාව පදත්යථො  

16. ‘‘කතයමඅනුප්පන්ො’’තිආදි අකුසලධම්මා කුසලධම්මා ච යාදිසා 

අනුප්පන්ො යාදිසා ච උප්පන්ො, යත දස්යසතුං ආරද්ධං  තත්ථ ඉයම

අනුප්පන්ොති ඉයම කාමවිතක්කාදයයො අසමුදාචාරවයසෙ වා 
අෙනුභූතාරම්මණවයසෙ වා අනුප්පන්ො ොම  අඤ්ඤථා හි අෙමතග්යග 

සංසායර අනුප්පන්ො ොම අකුසලා ධම්මා ෙත්ථි 

විතක්කත්තයග්ගහණඤ්යචත්ථ නිදස්සෙමත්තං දට්ඨබ්බ්යං  අකුසලමූලානීති

අනුසයාඑව සබ්යබ්යසංඅකුසලාෙංමූලභාවයතොඑවංවුත්තා, ෙයලොභාදයයො
එව  ඉයම උප්පන්ො අනුසයා භූමිලද්ධුප්පන්ො
අසමුග්ඝාටිතුප්පන්ොතිආදිඋප්පන්ෙපරියායසබ්භාවයතො ොමවයසෙ 

උප්පන්ො ොම, ෙ වත්තමාෙභායවොති අත්යථො  ඉයම අනුප්පන්ො 

කුසලා ධම්මාති ඉයම යසොතාපන්ෙස්ස සද්ධාදයයො
යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ෙස්ස අනුප්පන්ො කුසලා ධම්මා

ොම, යකො පෙ වායදො පුථුජ්ජොෙන්ති දස්යසති  කුසලසද්යදො යචත්ථ 

බ්ාහිතිකසුත්යත (ම නි 2.358ආදයයො)වියඅෙවජ්ජපරියායයො දට්ඨබ්යබ්යො  

ඉයම උප්පන්ො කුසලා ධම්මාති ඉයම පඨමමග්යග සද්ධාදයයො
යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්ෙස්සඋප්පන්ොකුසලාධම්මා ොම  

සතිපට්ඨාෙභාවොය සුනිග්ගහියතො කාමවිතක්යකොති ආහ – ‘‘යෙෙ

කාමවිතක්කං වායරති, ඉදං සතින්ද්රිෙ’’න්ති  අෙවජ්ජසුෙපදට්ඨායෙෙ
අවික්යෙයපෙ යචයතොදුක්ෙසන්නිස්සයයො වික්යෙපපච්චයයො 

බ්යයාපාදවිතක්යකො සුනිග්ගහියතොති වුත්තං – ‘‘යෙෙ බ්යාපාදවිතක්කං 

වායරති, ඉදං සමාධින්ද්රිෙ’’න්ති  කුසයලසු ධම්යමසු ආරද්ධවීරියයො
පරාපරාධං සුයෙෙසහතීතිවීරියයෙවිහිංසාවිතක්යකොසුනිග්ගහියතොතිආහ

– ‘‘යෙෙ විහිංසාවිතක්කං වායරති, ඉදං වීරියින්ද්රිෙ’’න්ති  සමාධිආදීෙම්පි 

යථාසකංපටිපක්ෙප්පහාෙං පඤ්ඤවන්තස්යසව ඉජ්ඣතීති ඉමමත්ථං

දස්යසන්යතොආහ– ‘‘යෙෙඋප්පන්නුප්පන්යෙ’’තිආදි  

එයතසං යථානිද්ධාරිතාෙං පඤ්චන්ෙං ඉන්ද්රියාෙං සවිසයය 

යජට්ඨකභාවං දස්යසතුං ‘‘සද්ධින්ද්රිෙංකත්ථ දට්ඨබ්බ්’’න්තිආදි වුත්තං  තං
සුවිඤ්යඤයයයමව  ඉයමසඤ්ච සද්ධාදීෙං යසොෙං ඉන්ද්රියාෙං
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පටුෙ 

නිබ්බ්යත්තියා සබ්යබ්යපි යසො ධම්මා මත්ථකප්පත්තා යහොන්තීති

දස්යසන්යතො ‘‘එවංයසයඛො’’තිආදිොයසෙපටිපදං නිගයමති  

17. එවං යසෙපටිපදංවිභජිත්වාඉදානිඅයසෙපටිපදංවිභජිතුං ‘‘කුසයලො 

සබ්බ්ධම්මාෙ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ සබ්බ්ධම්මාෙන්ති ඉමිො පයදෙ
වුත්තධම්යම තාව විභජිත්වා තත්ථ අයසක්ෙස්ස යකොසල්ලං දස්යසතුං 

‘‘යලොයකො ොමා’’තිආදි වුත්තං  තං වුත්තත්ථයමව  කියලසයලොයකෙ

භවයලොයකො සමුදාගච්ඡතීතිකාමාවචරධම්මංනිස්සායරූපාරූපාවචරධම්යම

සමුදාගයමතීති අත්යථො  යසොති යසො මහග්ගතධම්යමසු, 

පරිත්තමහග්ගතධම්යමසු වා ඨියතො  ඉන්ද්රිොනි නිබ්බ්ත්යතතීති
සීලසමාධයයො නිබ්යබ්යධභාගියය කත්වා විමුත්තිපරිපාචනීයානි සද්ධාදීනි

ඉන්ද්රියානි උප්පායදති  ඉන්ද්රියෙසු භාවිෙමායෙූති යථාවුත්තඉන්ද්රියයසු 
වඩ්ඪියමායෙසුරූපාරූපපරිග්ගහාදිවයසෙයෙයයස්සපරිඤ්ඤාභවති  

දස්සෙපරිඤ්ඤාති ඤාතපරිඤ්ඤා  භාවොපරිඤ්ඤාති තීරණපරිඤ්ඤා

පහාෙපරිඤ්ඤා ච  ‘‘සා දුවියධො’’තිආදිො සඞ්යෙපයතො වුත්තමත්ථං 

‘‘ෙදා හි යසයඛො’’තිආදිො විවරති  තත්ථ ‘‘නිබ්බිදාසහගයතහි

සඤ්ඤාමෙසිකායරහී’’තිඉමිොබ්යලවවිපස්සෙං දස්යසති යදාහියසයෙොති
යචත්ථ සික්ෙෙසීලතාය කලයාණපුථුජ්ජයෙොපි යසෙපයදෙ සඞ්ගහියතොති

කත්වා ‘‘ද්යව ධම්මා යකොසල්ලං ගච්ඡන්ති දස්සෙයකොසල්ලඤ්චා’’තිආදි
වුත්තං අයයමත්ථඅධිප්පායයො–යදා කලයාණපුථුජ්ජයෙොපුබ්බ්යභාගසික්ෙං

සික්ෙන්යතො නිබ්බිදාසහගයතහි සඤ්ඤාමෙසිකායරහි යඤයයං පරිජාොති, 
තදා තස්ස යත විපස්සොධම්මා දස්සෙයකොසල්ලං පඨමමග්ගඤාණං 
ගච්ඡන්ති සම්පාපුණන්ති යතෙ සද්ධිං ඝයටන්ති  යදා පෙ

යසොතාපන්ොදියසයෙො වුත්තෙයයෙ යෙයයං පරිජාොති, තදා තස්ස යත
විපස්සොධම්මාභාවොයකොසල්ලං ගච්ඡන්තීති  

තං ඤාණන්ති යා පුබ්යබ්ය යෙයයස්ස පරිඤ්ඤා වුත්තා, තං

යෙයයපරිජාෙෙඤාණං  පඤ්චවියධෙ යවදිතබ්බ්න්ති විසයයභයදෙ තස්ස

යභදං දස්යසති  ධම්මාෙං සලක්ඛයණ ඤාණන්ති රූපාරූපධම්මාෙං
කක්ෙළඵුසොදිසලක්ෙයණ ඤාණං  තං පෙ යස්මා සබ්බ්යං යෙයයං

යහතුයහතුඵලයභදයතො දුවිධයමව යහොති, තස්මා ‘‘ධම්මපටිසම්භිදා ච

අත්ථපටිසම්භිදාචා’’තිනිද්දිට්ඨං  

පරිඤ්ඤාති තීරණපරිඤ්ඤා අධිප්යපතා  යස්මා පෙස්ස රූපාරූපධම්යම
සලක්ෙණයතො පච්චයයතො ච අභිජානිත්වා කුසලාදිවිභායගහි යත 

පරිග්ගයහත්වාඅනිච්චාදිවයසෙජාෙොයහොති, තස්මා ‘‘එවං අභිජානිත්වා

ො පරිජාෙො, ඉදං කුසල’’න්තිආදි වුත්තං  තත්ථ එවංගහිතාති එවං

අනිච්චාදියතො කලාපසම්මසොදිවයසෙ ගහිතා සම්මසිතා  ඉදං ඵලං

නිබ්බ්ත්යතන්තීති ඉදං උදයබ්බ්යයඤාණාදිකං ඵලං පටිපාටියා උප්පායදන්ති, 



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

නිමිත්තස්ස කත්තුභායවෙ උපචරණයතො යථා අරියභාවකරානි සච්චානි

අරියසච්චානීති  යතසන්ති උදයබ්බ්යයඤාණාදීෙං. එවංගහිතාෙන්ති 

එවංපවත්තිතාෙං  අෙං අත්යථොති අයං සච්චාෙං අනුයබ්යොධපටියවයධො 
අත්යථො  යථා හි පරිඤ්ඤාපඤ්ඤා සම්මසිතබ්බ්යධම්යම සම්මසෙධම්යම

තත්ථ සම්මසොකාරංපරිජාොති, එවංසම්මසෙඵලම්පිපරිජාොතීතිකත්වා
අයංෙයයො දස්සියතො  

යෙ අකුසලාති සමුදයසච්චමාහ  සබ්යබ්ය හි අකුසලා සමුදයපක්ඛියාති  

යෙ කුසලාති මග්ගධම්මා සම්මාදිට්ඨිආදයයො  යදිපි ඵලධම්මාපි

සච්ඡිකාතබ්බ්යා, චතුසච්චප්පටියවධස්සපෙ අධිප්යපතත්තා ‘‘කතයමධම්මා

සච්ඡිකාතබ්බ්ා, ෙං අසඞ්ඛත’’න්ති වුත්තං  අත්ථකුසයලොති 

පච්චයුප්පන්යෙසු අත්යථසු කුසයලො  ධම්මකුසයලොති පච්චයධම්යමසු

කුසයලො  පාළඅත්ථපාළධම්මා වා අත්ථධම්මා  කලයාණතාකුසයලොති

යුත්තතාකුසයලො, චතුෙයයකොවියදොති අත්යථො, යදසොයුත්තිකුසයලො වා  

ඵලතාකුසයලොති ඛීණාසවඵලකුසයලො  ‘‘ආෙකුසයලො’’තිආදීසු ආයෙොති

වඩ්ඪි සා අෙත්ථහානියතොඅට්ඨුප්පත්තියතොචදුවිධා  අපාොතිඅවඩ්ඪි  සාපි

අත්ථහානියතො අෙට්ඨුප්පත්තියතො ච දුවිධා  උපායෙොති සත්තාෙං
අච්චායියක කිච්යච වා භයය වා උප්පන්යෙ තස්ස තිකිච්ඡෙසමත්ථං 

ඨානුප්පත්තිකාරණං, තත්ථ කුසයලොති අත්යථො  ඛීණාසයවො හි සබ්බ්යසො 

අවිජ්ජාෙපහීෙත්තාපඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්යතොඑයතසුආොදීසුකුසයලොති.

එවං අයසඛස්ස යකොසල්ලං එකයදයසෙ විභායවත්වා පුෙ අෙවයසසයතො

දස්යසන්යතො‘‘මහතායකොසල්යලෙ සමන්ොගයතො’’තිආහ  

පරිනිට්ඨිතසික්ෙස්ස අයසෙස්ස සයතොකාරිතාය අඤ්ඤං පයයොජෙං 

ෙත්ථීති වුත්තං ‘‘දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථ’’න්ති  ඉදානි යථානිද්දිට්ඨං

යසොයසෙපටිපදං නිගයමන්යතො ‘‘ඉමා ද්යව චරිො’’තිආදිමාහ  තත්ථ 

යබ්ොජ්ඣන්ති බුජ්ඣිතබ්බ්යං  තං චතුබ්බිධන්ති තං යබ්යොජ්ඣං චතුබ්බිධං, 

චතුසච්චභාවයතො  එවං ජාොතීති එවං පරිඤ්ඤාභිසමයාදිවයසෙ යයො

ජාොති  අෙංවුච්චතීතිඅයංඅයසයෙොසතියවපුල්ලප්පත්යතොනිප්පරියායයෙ 

‘‘සයතො අභික්කමතී’’තිආදිො වුච්චතීති  යසසං උත්තාෙත්ථයමව  ඉධාපි
පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙවිචයාපුබ්යබ්යවුත්තෙයානුසායරෙ යවදිතබ්බ්යා  

එත්තාවතා චමහායථයරොවිචයහාරංවිභජන්යතො අජිතසුත්තවයසෙ (සු 

නි  103 ආදයයො; චූළනි  අජිතමාණවපුච්ඡා 57 ආදයයො, 

අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස 1 ආදයයො) පුච්ඡාවිචයං විස්සජ්ජෙවිචයඤ්ච 
දස්යසත්වා ඉදානි සුත්තන්තයරසුපි පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙවිචයාෙං ෙයං

දස්යසන්යතො ‘‘එවං පුච්ඡිතබ්බ්ං, එවං විස්සජ්ජිතබ්බ්’’න්ති ආහ  තත්ථ 

එවන්තිඉමිොෙයයෙ  පුච්ඡිතබ්බ්න්තිපුච්ඡාකාතබ්බ්යා, ආචික්ඛිතබ්බ්යාවා, 

වියවයචතබ්බ්යාති අත්යථො  එවං විස්සජ්ජිතන්ති එත්ථාපි එයසව ෙයයො  

සුත්තස්ස චාතිආදි අනුගීතිවිචයනිදස්සෙං  අනුගීති අත්ථයතො ච
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පටුෙ 

බ්යඤ්ජෙයතො ච සමායෙතබ්බ්ාති සුත්තන්තරයදසොසඞ්ොතා අනුගීති
අත්ථයතො බ්යයඤ්ජෙයතො ච සංවණ්ණියමායෙෙ සුත්යතෙ සමාො සදිසී

කාතබ්බ්යා, තස්මිංවාසුත්යතසම්මා ආයෙතබ්බ්යා  අත්ථාපගතන්තිඅත්ථයතො

අයපතං, අසම්බ්යන්ධත්ථං වා දසදාළමාදිවචෙං විය  යතයෙවාහ 

‘‘සම්ඵප්පලාපංභවතී’’ති  එයතෙඅත්ථස්සසමායෙතබ්බ්යතායකාරණමාහ  

දුන්නික්ඛිත්තස්සාති අසම්මාවුත්තස්ස  දුන්ෙයෙොති දුක්යෙෙ යෙතබ්යබ්යො, 

යෙතුංවාඅසක්කුයණයයයො  බ්යඤ්ජනුයපතන්තිසභාවනිරුත්තිසමුයපතං  

එවං අනුගීතිවිචයං දස්යසත්වා නිද්යදසවායර ‘‘සුත්තස්ස යයො 

පවිචයයො’’ති සංඛිත්යතෙ වුත්තමත්ථං විභජිතුං ‘‘සුත්තඤ්ච 

පවිචිනිතබ්බ්’’න්ති වත්වා තස්ස විචිෙොකාරං දස්යසන්යතො ‘‘කිං ඉදං

සුත්තං ආහච්චවචෙ’’න්තිආදිමාහ  තත්ථ ආහච්චවචෙන්ති භගවයතො

ඨාෙකරණානිආහච්චඅභිහන්ත්වාපවත්තවචෙං, සම්මාසම්බුද්යධෙසාමං

යදසිතසුත්තන්ති අත්යථො  අනුසන්ධිවචෙන්ති සාවකභාසිතං  තඤ්හි
භගවයතො වචෙං අනුසන්යධත්වා පවත්තෙයතො ‘‘අනුසන්ධිවචෙ’’න්ති

වුත්තන්ති  නීතත්ථන්ති යථාරුතවයසෙ ඤාතබ්බ්යත්ථං  යෙෙයත්ථන්ති

නිද්ධායරත්වා ගයහතබ්බ්යත්ථං  සංකියලසභාගිෙන්තිආදීෙං පදාෙං අත්යථො 
පට්ඨාෙවාරවණ්ණොයං ආවි භවිස්සති  යස්මා පෙ භගවයතො යදසො

යසොළසවියධ සාසෙපට්ඨායෙ එකං භාගං අභජන්තී ොම ෙත්ථි, තස්මා
යසොපිෙයයොවියචතබ්බ්යභායවෙඉධ නික්ඛිත්යතො  

කුහිං ඉමස්ස සුත්තස්සාති ඉමස්ස සුත්තස්ස කස්මිං පයදයස

ආදිමජ්ඣපරියයොසායෙසු  සබ්බ්ානි සච්චානි පස්සිතබ්බ්ානීති දුක්ෙසච්චං
සුත්තස්ස‘‘කුහිංකස්මිංපයදයසකස්මිංවා පයදපස්සිතබ්බ්යංනිද්ධායරත්වා

වියචතුං, සමුදයසච්චංනියරොධසච්චංමග්ගසච්චං කුහිංපස්සිතබ්බ්යංදට්ඨබ්බ්යං
නිද්ධායරත්වා වියචතු’’න්ති එවං සබ්බ්යානි සච්චානි උද්ධරිත්වා

වියචතබ්බ්යානීති අධිප්පායයො  ආදිමජ්ඣපරියෙොසායෙති එවං සුත්තං
පවියචතබ්බ්යන්ති ආදියතො මජ්ඣයතො පරියයොසාෙයතො ච එවං ඉමිො
පුච්ඡාවිචයාදිෙයයෙ සුත්තං පවිචිතබ්බ්යන්ති අත්යථො  එත්ථ ච
පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙපුබ්බ්යාපරානුගීතිවිචයා පාළයං සරූයපයෙව දස්සිතා 

අස්සාදාදිවිචයයො පෙ සච්චනිද්ධාරණමුයෙෙ ෙයයතො දස්සියතො, යසො 
නිද්යදසවායරවුත්තෙයයයෙවයවදිතබ්යබ්යො තබ්බිචයයයෙවචපදවිචයයො
සිද්යධොති  

විචයහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

3. යුත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

18. තත්ථ කතයමො යුත්තිහායරොතිආදි යුත්තිහාරවිභඞ්යගො  තත්ථ කිං 

යෙොජෙතීති යුත්තිහාරස්ස විසයං පුච්ඡති  යකො පයෙතස්ස විසයයො? 

අතථාකායරෙ ගය්හමාො සුත්තත්ථා විසයයො, යත හි යතෙ සාතිසයං



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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යාථාවයතො යුත්තිනිද්ධාරයණෙ යයොයජතබ්බ්යා  ඉතයරසුපි අයං හායරො
ඉච්ඡියතො එව  තං පෙ භූතකථෙමත්තං යහොති  යස්මා පොයං 

යුත්තිගයවසොොමෙමහාපයදයසෙවිො, තස්මායුත්තිහාරංවිභජන්යතො

තස්සලක්ෙණං තාවඋපදිසිතුං ‘‘චත්තායරොමහාපයදසා’’තිආදිමාහ  

තත්ථ මහාපයදසාති මහාඅපයදසා, බුද්ධාදයයො මහන්යත අපදිසිත්වා

වුත්තානි මහාකාරණානීති අත්යථො  අථ වා මහාපයදසාති මහාඔකාසා, 
මහන්තානි ධම්මස්ස පතිට්ඨාොනීති වුත්තං යහොති  තත්රායං වචෙත්යථො –

අපදිස්සතීති අපයදයසො, බුද්යධො අපයදයසො එතස්සාති බුද්ධාපයදයසො. එස
ෙයයො යසයසසුපි  ‘‘සම්මුො යමතං භගවයතො සුත’’න්තිආදිො යකෙචි
ආභතස්සගන්ථස්සධම්යමොතිවාඅධම්යමොතිවාවිනිච්ඡයයෙ කාරණං කිං

පෙ තන්ති? තස්ස තථා ආභතස්ස සුත්යතොතරණාදි එව  යදි එවං කථං 

චත්තායරොති? අපදිසිතප්පයභදයතො  ධම්මස්ස හි ද්යව සම්පදායයො භගවා
සාවකා ච  යතසු සාවකා සඞ්ඝගණපුග්ගලවයසෙ තිවිධා  ‘‘එවමමුම්හා
මයායං ධම්යමො පටිග්ගහියතො’’ති අපදිසිතබ්බ්යාෙං යභයදෙ චත්තායරො 

යතොහ – ‘‘බුද්ධාපයදයසො…යප … එකත්යථරාපයදයසො’’ති  තානි

පදබ්යඤ්ජොනීති යකෙචි ආභතසුත්තස්ස පදානි බ්යයඤ්ජොනි ච, 
අත්ථපදානි යචව බ්යයඤ්ජෙපදානි චාති අත්යථො  සංවණ්ණයකෙ වා 

සංවණ්ණොවයසෙ ආහරියමාොනි පදබ්යයඤ්ජොනි  සුත්යත

ඔතාරයිතබ්බ්ානීති සුත්යත අනුප්පයවසිතබ්බ්යානි  සන්දස්සයිතබ්බ්ානීති

සංසන්යදතබ්බ්යානි  උපනික්ඛිපිතබ්බ්ානීතිපක්ඛිපිතබ්බ්යානි  

සුත්තාදීනි දස්යසතුං ‘‘කතමස්මි’’න්තිආදි වුත්තං  තත්ථ යස්මා

භගවයතොවචෙං එකගාථාමත්තම්පිසච්චවිනිමුත්තංෙත්ථි, තස්මාසුත්යතති

පදස්ස අත්ථං දස්යසතුං ‘‘චතූසුඅරිෙසච්යචූ’’ති වුත්තං  අට්ඨකථායං පෙ 

තීණි පිටකානි සුත්තන්ති වුත්තං, තං ඉමිො යෙත්තිවචයෙෙ අඤ්ඤදත්ථු
සංසන්දති යචව සයමති චාති දට්ඨබ්බ්යං  යාවයදව අනුපාදාපරිනිබ්බ්යාෙත්ථා

භගවයතො යදසො, සා එකන්යතෙ රාගාදිකියලසවූපසමං වදතීති 

විෙයෙතිපදස්සඅත්ථංදස්යසන්යතො ‘‘රාගවිෙයෙ’’තිආදිමාහ විෙයයොතිහි
කාරණංරාගාදිවූපසමනිමිත්තං ඉධාධිප්යපතං යථාහ– 

‘‘යය යෙො ත්වං, යගොතමි, ධම්යම ජායෙයයාසි, ඉයම ධම්මා

සරාගාය සංවත්තන්තියෙොවිරාගාය, සඤ්යඤොගායසංවත්තන්තියෙො

විසඤ්යඤොගාය, ආචයාය සංවත්තන්ති යෙො අපචයාය, මහිච්ඡතාය

සංවත්තන්ති යෙො අප්පිච්ඡතාය, අසන්තුට්ඨියා සංවත්තන්ති යෙො

සන්තුට්ඨියා, සඞ්ගණිකාය සංවත්තන්ති යෙො පවියවකාය, 

යකොසජ්ජාය සංවත්තන්තියෙොවීරියාරම්භාය, දුබ්භරතායසංවත්තන්ති

යෙො සුභරතාය, එකංයසෙ යගොතමි ධායරයයාසි ‘යෙයසො ධම්යමො, 

යෙයසොවිෙයයො, යෙතංසත්ථුසාසෙ’න්ති යයචයෙොත්වං, යගොතමි, 

ධම්යමජායෙයයාසිඉයමධම්මාවිරාගායසංවත්තන්තියෙොසරාගාය, 
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විසඤ්යඤොගාය සංවත්තන්ති යෙො සඤ්යඤොගාය, අපචයාය

සංවත්තන්ති යෙො ආචයාය, අප්පිච්ඡතාය සංවත්තන්ති යෙො

මහිච්ඡතාය, සන්තුට්ඨියාසංවත්තන්තියෙොඅසන්තුට්ඨියා පවියවකාය

සංවත්තන්ති යෙො සඞ්ගණිකාය, වීරියාරම්භාය සංවත්තන්ති යෙො

යකොසජ්ජාය, සුභරතාය සංවත්තන්ති යෙො දුබ්භරතාය, එකංයසෙ

යගොතමි ධායරයයාසි ‘එයසො ධම්යමො, එයසො විෙයයො, එතං

සත්ථුසාසෙ’’’න්ති(චූළව 406). 

ධම්මතාෙන්තිපදස්ස අත්ථං දස්යසතුං ‘‘පටිච්චසමුප්පායද’’ති වුත්තං 
පටිච්චසමුප්පායදොහි ඨිතාවසාධාතුධම්මට්ඨිතතාධම්මනියාමතාති(අ නි 

3.137) වුත්යතො  ‘‘ධම්මතායං උපනික්ඛිපිතබ්බ්යානී’’ති ඉදං පාළිෙං ෙත්ථි, 

අත්ථදස්සෙවයසෙපෙඉධවුත්තන්තිදට්ඨබ්බ්යං එත්ථචපවත්තිංනිවත්තිං 
තදුපායඤ්ච බ්යාධකාදිභායව නියතං පරිදීයපන්යතො සුත්යත ඔතරති ොම 
එකන්යතෙ රාගාදිකියලසවිෙයං වදන්යතො විෙයය සන්දිස්සති ොම  තථා
සස්සතංඋච්යඡදඤ්ච වජ්යජත්වාඑකත්තෙයාදිපරිදීපයෙෙසභාවධම්මාෙං
පච්චයපච්චයුප්පන්ෙභාවං විභායවන්යතොධම්මතංෙවියලොයමතිොම  

එවංවියධො ච කාමාසවාදිකං ආසවං ෙ උප්පායදතීති ඉමමත්ථං

දස්යසන්යතො ‘‘ෙදි චතූසු අරිෙසච්යචූ’’තිආදිමාහ  ෙනු ච අනුයලොමයතො 

පටිච්චසමුප්පායදො පවත්ති, පටියලොමයතො නිවත්තීති යසො චත්තාරි

අරියසච්චානි අනුපවිට්යඨොකස්මාඉධවිසුංගහියතොති? සච්චයමතං ඉධපෙ
විසුංගහණංධම්මාෙං පච්චයායත්තවුත්තිදස්සයෙෙඅනිච්චපච්චයලක්ෙණං
අසමත්ථපච්චයලක්ෙණං නිරීහපච්චයලක්ෙණඤ්ච විභායවත්වා යතසං
උදයවන්තතා තයතො එව වයවන්තතා තදුභයයෙ අනිච්චතා
උදයබ්බ්යයපටිපීළයෙෙ දුක්ෙතා අෙත්තතාති තිලක්ෙණසමායයොගපරිදීපනී
සබ්බ්යදිට්ඨිගතකුමතිවිද්ධංසනීඅෙඤ්ඤසාධාරණා සාසෙසම්පත්තිපකාසිතා
යහොතීතිදස්සෙත්ථං  

එත්ථ ච සුත්තං සුත්තානුයලොමං ආචරියවායදො අත්තයෙොමතීති ඉදං 

චතුක්කංයවදිතබ්බ්යං–තත්ථ සුත්තං ොමතිස්යසො සඞ්ගීතියයොආරුළ්හානි

තීණි පිටකානි  සුත්තානුයලොමං ොම මහාපයදසා, යං

‘‘අනුයලොමකප්පිය’’න්ති වුච්චති  ආචරිෙවායදො ොම අට්ඨකථා  

අත්තයෙොමති ොම ෙයග්ගායහෙ අනුබුද්ධියා අත්තයෙො පටිභාෙං  තත්ථ

සුත්තං අප්පටිබ්යාහියං, තං පටිබ්යාහන්යතෙ සත්ථාව පටිබ්යාහියතො යහොති 

අනුයලොමකප්පියං පෙ සුත්යතෙ සයමන්තයමව ගයහතබ්බ්යං, ෙ ඉතරං 

ආචරියවායදොපි සුත්යතෙ සයමන්යතො එව ගයහතබ්යබ්යො, ෙ ඉතයරො  තථා

අත්තයෙොමති, සාපෙ සබ්බ්යදුබ්බ්යලාති  

ඉදානියදත්ථංඉධචත්තායරොමහාපයදසාආභතා, තංදස්යසතුං ‘‘චතූහි

මහාපයදයසහී’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ ෙං ෙන්ති යං යං අත්ථජාතඤ්ච
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පටුෙ 

ධම්මජාතඤ්ච  යුජ්ජතීති යථාවුත්යතහි චතූහි මහාපයදයසහි යුජ්ජති  යෙෙ

යෙොතියයෙ යයෙකාරයණෙ  ෙථාෙථාතියයෙයයෙපකායරෙ  තං තං

ගයහතබ්බ්න්තිසංවණ්ණියමායෙසුත්යතආභයතෙකාරයණෙපසඞ්යගෙ
පකායරෙ ච සුත්තයතො උද්ධරිත්වා සංවණ්ණොවයසෙ ගයහතබ්බ්යන්ති 
අත්යථො  යතෙ චතුමහාපයදසාවිරුද්ධාය යුත්තියා සුත්තයතො අත්යථ
නිද්ධායරත්වා යුත්තිහාරයයොජොකාතබ්බ්යාතිදස්යසති  

19. ඉදානි තං යුත්තිනිද්ධාරණං දස්යසතුං ‘‘පඤ්හං පුච්ඡියතො’’තිආදි 

ආරද්ධං  තත්ථ කති පදානීති කිත්තකානි පදානි  පරියෙොගාහිතබ්බ්න්ති

පදස්ස අත්ථං දස්යසතුං ‘‘වියචතබ්බ්’’න්ති වුත්තං  යත්තකානි පදානි

යථාධිප්යපතංඅත්ථං අභිවදන්ති, තත්තකානිපදානිතදත්ථස්යසකස්සඤාතුං

ඉච්ඡිතත්තා ‘‘එයකො පඤ්යහො’’ති වුච්චති, තානි පෙ එකගාථායං යදි වා

සබ්බ්යානිපදානියාවයදිවාඑකංපදංඑකංඅත්ථං අභිවදති, එයකොයයවයසො

පඤ්යහොතිඉමමත්ථං දස්යසති ‘‘ෙදි සබ්බ්ානී’’තිආදිො  තන්තිතංපඤ්හං  

අඤ්ඤාතබ්බ්න්ති ආජානිතබ්බ්යං  කිං ඉයම ධම්මාතිආදි

ආජාෙොකාරදස්සෙං  තත්ථ ධම්මාති පරියත්තිධම්මා  ොෙත්ථාති ොො
අත්ථා  

පුච්ඡාගාථායං අයං පදත්යථො – යකෙස්සුබ්භාහයතො යලොයකොති අයං
සත්තයලොයකො යචොයරො විය යචොරඝාතයකෙ යකෙ අභිහයතො වධීයතීති

අත්යථො  යකෙස්සුපරිවාරියතොති මාලුවලතාය විය නිස්සිතරුක්යෙො යකෙ

යලොයකො අජ්යඣොත්ථයටො  යකෙ සල්යලෙ ඔතිණ්යණොති යකෙ
විසපීතඛුරප්යපෙ විය සරීරබ්භන්තරනිමුග්යගෙ සල්යලෙ අනුපවිට්යඨො  

කිස්ස ධූපායියතොති කිස්ස යකෙ කාරයණෙ ධූපායියතො සන්තාපියතො

යලොයකො  සදාති පදං සබ්බ්යත්ථ යයොයජතබ්බ්යං  යතති චත්තාරි පදානි 

පඤ්හසද්දායපක්ොය පුල්ලිඞ්ගනිද්යදයසො  ‘‘විස්සජ්යජතී’’ති එයතෙ
විස්සජ්ජෙයතොතයයොපඤ්හාතිඤායතීතිදස්යසති  

20. තත්ථාති විස්සජ්ජෙගාථායං දුතියපායද වුත්තා ජරා ච පඨමපායද

වුත්තං මරණඤ්චාති ඉමානි ද්යව සඞ්ඛතස්ස පඤ්චක්ෙන්ධස්ස

‘‘සඞ්ෙයතො’’ති ලක්ඛීයති එයතහීති සඞ්ඛතලක්ඛණානි. වුත්තඤ්යහතං

භගවතා– ‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, සඞ්ෙතස්ස සඞ්ෙතලක්ෙණානි  කතමානි

තීණි? උප්පායදො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං

පඤ්ඤායතී’’ති(අ නි 3.47; කථා  214). යතෙවුත්තං– ‘‘ජරාෙංඨිතස්ස

අඤ්ඤථත්තං, මරණං වයෙො’’ති  එත්ථ ච ‘‘ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්ත’’න්ති

එයතෙ ෙන්ධප්පබ්යන්ධස්ස පුබ්බ්යාපරවියසයසො ඉධ ජරා, ෙ ෙණට්ඨිතීති

දස්යසති ‘‘මරණංවයයො’’තිඉමිොච‘‘තිස්යසො මයතො, ඵුස්යසො මයතො’’ති

එවං යලොයක වුත්තං සම්මුතිමරණං දස්යසති, ෙ ෙණිකමරණං, 
සමුච්යඡදමරණංවා  



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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ඉදානි ‘‘යත තයයො පඤ්හා’’ති වුත්තමත්ථං යුත්තිවයසෙ දස්යසතුං 

‘‘ජරාෙචා’’තිආදි වුත්තං තත්ථයයභුයයයෙජිණ්ණස්ස මරණදස්සෙයතො
ජරාමරණාෙංොෙත්තංඅසම්පටිච්ඡමාෙංපතියතසංොෙත්තදස්සෙත්ථං 

‘‘ගබ්භගතාපි හි මීෙන්තී’’ති වුත්තං  ඉදං වුත්තං යහොති – 
යථාධිප්යපතජරාවිරහිතස්ස මරණස්ස දස්සෙයතො අඤ්ඤා ජරා අඤ්ඤං

මරණන්ති යතයෙවාහ– ‘‘ෙචයතජිණ්ණාභවන්තී’’ති කිඤ්චභියයයො? 

යකවලස්ස මරණස්ස දිට්ඨත්තා අඤ්ඤාව ජරා අඤ්ඤං මරණං, යථා තං

යදවාෙන්ති ඉමමත්ථං දස්යසති ‘‘අත්ථි ච යදවාෙ’’න්තිආදිො 

අනුත්තරිමනුස්සධම්යමෙචතිකිච්ඡයෙෙසක්කාජරාය පටිකාරංකාතුං, ෙ
තථා මරණස්සාති එවම්පි ජරාමරණාෙං අත්ථයතො ොෙත්තං 

සම්පටිච්ඡිතබ්බ්යන්ති දස්යසතුං ‘‘සක්කයතවා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ 

සක්කයතතිසකයයත, සක්කාතිඅත්යථො  පටිකම්මන්තිපටිකරණං ෙනුච
මරණස්සාපි පටිකාරං කාතුං සක්කා ඉද්ධිපාදභාවොය වසිභායව සතීති

යචොදෙංමෙසිකත්වාආහ– ‘‘අඤ්ඤයත්රවඉද්ධිමන්තාෙංඉද්ධිවිසො’’ති 
වුත්තඤ්යහතං භගවතා– 

‘‘යස්සකස්සචි, ආෙන්ද, චත්තායරොඉද්ධිපාදාභාවිතාබ්යහුලීකතා 

යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා, යසො 
ආකඞ්ෙමායෙො කප්පං වා තිට්යඨයය කප්පාවයසසං වා’’ති (දී  නි 

2.166, 182; සං නි  5.822; කථා 623; උදා 51). 

යකො පයෙත්ථ කප්යපො, යකො වා කප්පාවයසයසොති? කප්යපොති

ආයුකප්යපො, යස්මිං තස්මිඤ්හි කායල යං මනුස්සාෙං ආයුප්පමාණං, තං
පරිපුණ්ණංකයරොන්යතො කප්පංතිට්ඨතිොම ‘‘අප්පංවාභියයයො’’ති(දී නි 

2.7; අ  නි  7.74) වුත්තං පෙ වස්සසතාදියතො අතියරකං තිට්ඨන්යතො
කප්පාවයසසං තිට්ඨති ොම  යදි එවං කස්මා ඉද්ධිමන්යතො

යචයතොවසිප්පත්තා ඛීණාසවා යලොකහිතත්ථං තථා ෙ තිට්ඨන්තීති? 
ෙන්ධසඞ්ොතස්ස දුක්ෙභාරස්ස පරිඤ්ඤාතත්තා අනුස්සුක්කතාය ච  
පටිප්පස්සද්ධසබ්බුස්සුක්කා හි යත උත්තමපුරිසාති  වුත්තඤ්යහතං 
ධම්මයසොපතිො– 

‘‘ොභිෙන්දාමිමරණං, ොභිකඞ්ොමිජීවිතං; 

කාලඤ්චපටිකඞ්ොමි, යවතෙංභතයකොයථා’’ති (යථරගා 654; මි 

ප  2.2.4); 

යථා ජරාමරණාෙං අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථයතො ොෙත්තං, එවං යතහි
තණ්හාය ච ොෙත්යත දස්සියත ‘‘තයයො පඤ්හා’’ති ඉදං සිජ්ඣතීති තං

දස්යසතුං ‘‘ෙංපො’’තිආදිමාහ  

තත්ථ යස්මා තණ්හාය අභායවපි සති ජරාමරණං ලබ්භති 

ඛීණාසවසන්තායෙ, තස්මා අඤ්ඤං ජරාමරණං අඤ්ඤා තණ්හාති
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ඉමමත්ථමාහ ‘‘දිස්සන්ති වීතරාගා ජීරන්තාපි මීෙන්තාපී’’ති  ෙනු ච

තණ්හාපි ජීරණභිජ්ජෙසභාවාති? සච්චං, ෙ ඉදං ජරාමරණං

ඉධාධිප්යපතන්ති වුත්යතොවායමත්යථො  ‘‘යදි චා’’තිආදිො ජරාමරණයතො
තණ්හාය අෙඤ්ඤත්යත යදොසං දස්යසති  යයොබ්බ්යෙට්ඨාපි විගතතණ්හා

සියුං, ෙඉදංයුත්තන්තිඅධිප්පායයො ජරාමරණම්පිසියාදුක්ෙස්ස සමුදයයො
තණ්හාය අෙඤ්ඤත්යත සතීති අධිප්පායයො  ෙ ච සියා තණ්හා දුක්ෙස්ස
සමුදයයො ජරාමරණයතො අෙඤ්ඤත්යත සතීති භායවො  ෙ හි ජරාමරණං

දුක්ෙස්ස සමුදයයො, තණ්හා දුක්ෙස්ස සමුදයයො, තස්මා යවදිතබ්බ්යං

එයතසමත්ථයතො ොෙත්තන්ති අධිප්පායයො  යථා ච තණ්හා මග්ගවජ්ඣා, 
එවංජරාමරණම්පිසියාමග්ගවජ්ඣංතණ්හායඅෙඤ්ඤත්යතසති  යථාච

ජරාමරණං ෙ මග්ගවජ්ඣං, තථා තණ්හාපි සියාති අයම්පි ෙයයො වුත්යතො

එවාති දට්ඨබ්බ්යං  ඉමාෙ යුත්තිොති ඉමාය යථාවුත්තාය උපපත්තියා  

අඤ්ඤමඤ්යඤහීති අඤ්ඤාහි අඤ්ඤාහි කාරණූපපත්තීහි අත්ථයතො යච

අඤ්ඤත්තං, තදඤ්ඤම්පිබ්යයඤ්ජෙයතොගයවසිතබ්බ්යන්ති අත්යථො  

ඉයමසං ධම්මාෙං අත්ථයතො එකත්තන්ති ඉමයමවත්ථං ‘‘ෙ හි

යුජ්ජතී’’තිආදිො විවරති  තණ්හාෙ අධිප්පායෙ අපරිපූරමායෙති
ඉච්ඡිතාලාභමාහ  යතෙ ඉච්ඡාතණ්හාෙං අත්ථයතො එකත්තං වුත්තං
යහොතීති  එයතෙ ෙ හි යුජ්ජති ඉච්ඡාය ච තණ්හාය ච අත්ථයතො

අඤ්ඤත්තන්ති  යථා ඉදං වචෙං සමත්ථෙං යහොති, එවං ඉච්ඡාවිපරියායය
ආඝාතවත්ථූසු යකොයධො ච උපොයහො ච උප්පජ්ජතීති ඉදම්පි සමත්ථෙං 

යහොති, ෙ තථා ජරාමරණවිපරියායයති ජරාමරණතණ්හාෙං අත්ථයතො
අඤ්ඤත්තම්පි සමත්ථිතං යහොතීති එතමත්ථං දස්යසති ‘‘ඉමාය
යුත්තියා’’තිආදිො  

යදි ඉච්ඡාතණ්හාෙං අත්ථයතො අෙඤ්ඤත්තං, අථ කස්මා භගවතා 

ඉමිස්සාගාථායද්විධාවුත්තාති? තත්ථපරිහාරමාහ ‘‘ෙං පනිද’’න්තිආදිො 

තත්ථ ෙන්තිකිරියාපරාමසෙං  අභිලපිතන්තිවුත්තංයංඉදංඅභිලපෙං, ඉදං

බ්යාහිරාෙංරූපාදීෙංවත්ථූෙංආරම්මණවයසෙ, ආරම්මණකරණවයසෙවා

යයොයජතබ්බ්යං  ද්වීහි ධම්යමහීති ද්වීහි පකතීහි  කා පෙ තා පකතියයොති? 

අප්පත්තස්ස විසයස්ස එසෙවයසෙ ඉච්ඡා, පත්තස්ස අප්පත්තස්ස වා

පාතුකාමතාවයසෙ තණ්හා, අයයමතාසංවියසයසො යදිපිඑවං, තථාපිසබ්බ්යා
තණ්හාරූපාදිවිසයංගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වාගහයණෙඑකසභාවාඑවාති

දස්යසන්යතො ‘‘සබ්බ්ාහි තණ්හාඅජ්යඣොසාෙලක්ඛයණෙඑකලක්ඛණා’’ති

ආහ ඉදානිතමත්ථංඋපමායපකායසන්යතො ‘‘සබ්යබ්ොඅග්ගී’’තිආදිමාහ, තං
සුවිඤ්යඤයයයමව  

අයං පෙ ෙ යකවලං තණ්හා ආරම්මයණ පවත්තිවියසයසෙ ද්වීහි එව 

ොයමහි වුත්තා, අථ යෙො අයෙයකහිපි පරියායයහීති දස්සෙත්ථං 

‘‘ඉච්ඡාඉතිපී’’තිආදිවුත්තං  
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පටුෙ 

තත්ථඉච්ඡන්තිතායආරම්මණානීති ඉච්ඡා. තණ්හායෙට්යඨෙ තණ්හා. 

පීළාජෙෙයතො දුරුද්ධාරණයතො ච විසපීතං සල්ලං වියාති සල්ලං. 

සන්තාපෙට්යඨෙ ධූපාෙො. ආකඩ්ෙෙට්යඨෙ සීඝයසොතා සරිතා වියාති 

සරිතා, අල්ලට්යඨෙ වා සරිතා, ‘‘සරිතානි සියෙහිතානි ච, යසොමෙස්සානි

භවන්ති ජන්තුයෙො’’ති (ධ  ප  341) හි වුත්තං  අල්ලානි යචව සිනිද්ධානි

චාති අයයමත්ථ අත්යථො  විසත්තිකාති විසතාති විසත්තිකා  විසටාති
විසත්තිකා  විසමාති විසත්තිකා  විසාලාති විසත්තිකා  විසක්කතීති

විසත්තිකා  විසංවාදිකාති විසත්තිකා. විසංහරතීති විසත්තිකා  විසමූලාති
විසත්තිකා  විසඵලාතිවිසත්තිකා විසපරියභොගාතිවිසත්තිකා විසතාවාපෙ
සා තණ්හා රූයප සද්යද ගන්යධ රයස යඵොට්ඨබ්යබ්ය ධම්යම කුයල ගයණ
විසතාවිත්ථතාතිවිසත්තිකා  

සියෙහෙවයසෙ සියෙයහො. ොොගතීසු කිලමථුප්පාදයෙෙ කිලමයථො. 

පලියවඨෙට්යඨෙ ලතා වියාති ලතා. ‘‘ලතා උප්පජ්ජ තිට්ඨතී’’ති (ධ  ප 

340) හිවුත්තං  මමන්තිමඤ්ඤෙවයසෙ මඤ්ඤො. දූරගතම්පිආකඩ්ඪිත්වා 

බ්යන්ධෙට්යඨෙ බ්න්යධො. ආසීසෙට්යඨෙ ආසා. ආරම්මණරසං

පාතුකාමතාවයසෙ පිපාසා. අභිෙන්දෙට්යඨෙ අභිෙන්දො. ඉතීති එවං
ආරම්මයණ පවත්තිවියසයසෙ අයෙයකහි ොයමහි ගය්හමාොපි සබ්බ්යා
තණ්හා අජ්යඣොසාෙලක්ෙයණෙ එකලක්ෙණාති යථාවුත්තමත්ථං
නිගයමති  

පුෙ තණ්හාය අයෙයකහි ොයමහි ගහිතභාවයමව ‘‘ෙථා චා’’තිආදිො

උපචයයෙ දස්යසති  තත්ථ යවවචයෙති යවවචෙහාරවිභඞ්යග  ‘‘ආසා ච

පිහා’’ති ගාථාය (යෙත්ති  37; යපටයකො  11) අත්ථං තත්යථව

වණ්ණයිස්සාම  අවිගතරාගස්සාතිආදීසු රඤ්ජෙට්යඨෙ රායගො, 

ඡන්දෙට්යඨෙ ඡන්යදො, පියායෙට්යඨෙ යපමං, පරිදහෙට්යඨෙ පරිදායහොති

තණ්හාව වුත්තා  යතයෙවාහ – ‘‘තණ්හායෙතං යවවචෙ’’න්ති  එවං

යුජ්ජතීතිඑවංඉච්ඡාතණ්හාෙංඅත්ථයතොඅෙඤ්ඤත්තා‘‘තයයො පඤ්හා’’ති

යංවුත්තං, තංයුජ්ජතියුත්තියාසඞ්ගච්ඡතීතිඅත්යථො  

21. එවං ‘‘යකෙස්සුබ්භාහයතො යලොයකො’’ති (සං  නි  1.66) ගාථාය
‘‘තයයො පඤ්හා’’ති පඤ්හත්තයභායව යුත්තිං දස්යසත්වා ඉදානි අඤ්යඤහි

පකායරහියුත්තිගයවසෙංදස්යසන්යතො ‘‘සබ්යබ්ොදුක්ඛූපචායරො’’තිආදිමාහ 

තත්ථ දුක්ඛූපචායරොති දුක්ෙප්පවත්ති  කාමතණ්හාසඞ්ඛාරමූලයකොති
කාමතණ්හාපච්චයසඞ්ොරයහතුයකොති යුජ්ජතීති අධිප්පායයො  

නිබ්බිදූපචායරොති නිබ්බිදාපවත්ති කාමාෙං විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා

උප්පජ්ජමාො අෙභිරති ඤාණනිබ්බිදා ච  කාමතණ්හාපරික්ඛාරමූලයකොති
කාමතණ්හාය පරික්ොරභූතවත්ථුකාමයහතුයකො  තත්ථ අෙභිරතිසඞ්ොතා

නිබ්බිදා කාමතණ්හාපරික්ොරමූලිකා, ෙ ඤාණනිබ්බිදාති සබ්යබ්යො
නිබ්බිදූපචායරො කාමතණ්හාපරික්ොරමූලයකොති ෙ පෙ යුජ්ජතීති වුත්තං  
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ඉමාෙ යුත්තිොතිෙයංදස්යසති ඉදංවුත්තංයහොති–යථාපඤ්හත්තයභායව

යුත්ති වුත්තා, යථා ච දුක්ඛූපචාරනිබ්බිදූපචායරසු, එවං ඉමාය යුත්තියා
ඉමිොයයොයගෙෙයයෙ අඤ්ඤමඤ්යඤහිකාරයණහිතංතංපාළප්පයදයස
අනුරූයපහිඅඤ්ඤථාඅඤ්යඤහියහතූහියුත්ති ගයවසිතබ්බ්යාති  

ඉදානි තං ෙයදස්සෙං සංඛිත්තන්ති විත්ථාරයතො විභජිත්වා දස්යසතුං 

‘‘ෙථා හි භගවා’’තිආදි ආරද්ධං  තත්ථායං සඞ්යෙපත්යථො –
රාගයදොසයමොහචරිතාෙං යථාක්කමං අසුභයමත්තාපච්චයාකාරකථා
රාගාදිවිෙයෙයතො සප්පායාති අයං සාසෙයුත්ති  එවමවට්ඨියත යදි

රාගචරිතස්ස යමත්තායචයතොවිමුත්තිං යදයසයය, සා යදසො ෙ යුජ්ජති 
අසප්පායභාවයතො  තථා සුොපටිපදාදයයොති  ෙනු ච සුොපටිපදාදයයො

පටිපත්තියා සම්භවන්ති, ෙ යදසොයාති? සච්චයමතං, ඉධ පෙ
රාගචරියතොති තිබ්බ්යකියලයසො රාගචරියතොති අධිප්යපයතො  තස්ස දුක්ොය

පටිපදායභාවො සමිජ්ඣති යස්සච දුක්ොය පටිපදායභාවොසමිජ්ඣති, 

තස්සගරුතරාඅසුභයදසොසප්පායා, යස්සගරුතරාඅසුභයදසො සප්පායා, 
ෙ තස්ස මන්දකියලසස්ස විය ලහුකතරාති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො ආහ– 

‘‘සුඛංවාපටිපදං…යප.…යදයසෙයෙයුජ්ජතියදසො’’ති ඉමිොෙයයෙ 
යසසපයදසුපියථාසම්භවංඅත්යථොවත්තබ්යබ්යො එත්ථචඅයුත්තපරිහායරෙ 

යුත්තිසමධිගයමොති යුත්තිවිචාරණාය අයුත්තිපි ගයවසිතබ්බ්යාති වුත්තං – 

‘‘ෙදිහි…යප.…ෙයුජ්ජතියදසො’’ති යසයසසුපිඑයසවෙයයො  එවංෙං

කිඤ්චීතිආදියුත්තිහාරයයොජොයෙයදස්සෙයමව  

තත්ථ එවන්ති ඉමිො ෙයයෙ  ෙං කිඤ්චීති අඤ්ඤම්පි යං කිඤ්චි  

අනුයලොමප්පහාෙන්ති පහාෙස්ස අනුරූපං, පහාෙසමත්ථන්ති අත්යථො  

සුත්යත අෙවයසසාෙං පදත්ථාෙං අනුපදවිචාරණා විචයයො හායරො, 
විචයහාරසංවණ්ණොය නිද්ධාරියතසු අත්යථසු යුත්තිගයවසෙං සුකරන්ති

ආහ – ‘‘සබ්බ්ං තං විචයෙෙ හායරෙ විචිනිත්වා යුත්තිහායරෙ

යෙොයජතබ්බ්’’න්ති  ොවතිකා ඤාණස්ස භූමීති සංවණ්යණන්තස්ස

ආචරියස්ස යං ඤාණං යං පටිභාෙං, තස්ස යත්තයකො විසයයො, තත්තයකො

යුත්තිහාරවිචායරොති අත්යථො  තං කිස්ස යහතු? අෙන්තෙයයො
සමන්තභද්දයකොවිමද්දක්ෙයමොවිචිත්තයදසයෙොචසද්ධම්යමොති  

එවං ෙයදස්සෙවයසයෙව යුත්තිහාරයයොජො දස්සිතාති තං 
බ්රහ්මවිහාරඵලසමාපත්තිෙවානුපුබ්බ්යසමාපත්තිවසිභායවහි විභජිත්වා

දස්යසතුං ‘‘යමත්තාවිහාරිස්ස සයතො’’තිආදි ආරද්ධං  තත්ථ 

යමත්තාවිහාරිස්සාති යමත්තාවිහාරලාභියෙො  සයතොති සමාෙස්ස, 

තථාභූතස්සාතිඅත්යථො  බ්යාපායදොතිපයදොයසො  චිත්තංපරිොදාෙ ඨස්සතීති
චිත්තංඅභිභවිස්සති යස්මාපෙකුසලාකුසලාෙංධම්මාෙංඅපුබ්බ්යං අචරිමං

පවත්ති ොම ෙත්ථි, තස්මා සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙස්ස අපරභායගති

දස්සෙත්ථං ‘‘ඨස්සතී’’තිවුත්තං  ෙයුජ්ජති යදසොතිබ්යයාපාදපටිපක්ෙත්තා
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යමත්තාය තාදිසී කථා ෙ යුත්තාති අත්යථො  බ්යාපායදො පහාෙං අබ්භත්ථං

ගච්ඡතීති යුජ්ජති යදසොති යථාවුත්තකාරණයතො එව අයං කථා යුත්තාති 
යසසවායරසුපි ඉමිොව ෙයයෙ අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො  අනුත්තාෙං එව
වණ්ණයිස්සාම  

අනිමිත්තවිහාරිස්සාති අනිච්චානුපස්සොමුයෙෙ

පටිලද්ධඵලසමාපත්තිවිහාරස්ස  නිමිත්තානුසාරීති සඞ්ොරනිමිත්තානුසාරී  

යතෙ යතයෙවාති නිච්චාදීසු යං යං පහීෙං, යතෙ යතයෙව නිමිත්යතෙ  

අස්මීතිවිගතන්තිපඤ්චසුඋපාදාෙක්ෙන්යධසු දිට්ඨිමාෙවයසෙයංඅස්මීති

මඤ්ඤිතං, තං විගතං  තයමවත්ථං විවරති ‘‘අෙමහමස්මීති ෙ

සමනුපස්සාමී’’ති  විචිකිච්ඡාකථංකථාසල්ලන්ති විෙයකුක්කුච්චස්සාපිකථං

කථන්ති පවත්තිසබ්භාවයතො විචිකිච්ඡාපයදෙ වියසසිතං  ෙ යුජ්ජති 

යදසොතිවිචිකිච්ඡායපහායෙකට්ඨභාවයතොෙයුත්තායංකථා  

පඨමං ඣාෙං සමාපන්ෙස්සාති පඨමජ්ඣාෙසමඞ්ගියෙො  

කාමරාගබ්යාපාදා වියසසාෙසංවත්තන්තීතිෙ යුජ්ජතීති යස්මා නීවරයණසු

අප්පහීයෙසු පඨමජ්ඣාෙස්ස උපචාරම්පි ෙ සම්පජ්ජති, පයගව ඣාෙං, 
තස්මා කාමරාගබ්යයාපාදා වියසසාය දුතියජ්ඣාොය සංවත්තන්තීති ෙ
යුත්තායං කථා  යථාලද්ධස්ස පෙ පඨමජ්ඣාෙස්ස කාමරාගබ්යයාපාදා 

පරියුට්ඨාෙප්පත්තා හාොය සංවත්තන්තීති යුජ්ජති යදසො යුත්තා කථාති, 

එවං සබ්බ්යත්ථ යයොයජතබ්බ්යං  අවිතක්කසහගතා සඤ්ඤාමෙසිකාරා ොම

සහඋපචායරෙ දුතියජ්ඣාෙධම්මා, ආරම්මණකරණත්යථොයහත්ථසහගත-

සද්යදො  හාොොති පඨමජ්ඣාෙයතො පරිහාොය  වියසසාොති

දුතියජ්ඣාොය  ඉමිො ෙයයෙ තත්ථ තත්ථ හාෙන්ති, වියසයසොති ච

වුත්තධම්මා යවදිතබ්බ්යා  විතක්කවිචාරසහගතාති පඨමජ්ඣාෙධම්මා, 

කාමාවචරධම්මා එව වා  උයපක්ඛාසුඛසහගතාති උපචායරෙ සද්ධිං

දුතියජ්ඣාෙධම්මා, තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ො හි ඉධ උයපක්ොති අධිප්යපතා  

පීතිසුඛසහගතාති සහ උපචායරෙ තතියජ්ඣාෙධම්මා  

උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිසහගතාතිචතුත්ථජ්ඣාෙධම්මා  

සඤ්ඤූපචාරාති පටුසඤ්ඤාකිච්චං කයරොන්තා එව යය යකචි

චිත්තුප්පාදා, ‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතෙධම්මා’’තිපි වදන්ති  

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසහගතාති ‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං උපසම්පජ්ජ 

විහරිස්සාමී’’ති තස්ස පරිකම්මවයසෙ පවත්තධම්මා  යත පෙ යස්මා 
යෙවසඤ්ඤාොසඤ්ඤායතෙසමාපත්තියං ඨියතයෙව සක්කා

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ජ විහරිතුං, ෙතයතොපරිහීයෙෙ, තස්මා
යෙවසඤ්ඤාොසඤ්ඤායතෙසමාපත්තියාහාොය සංවත්තන්තීතිෙයුත්තා

කථා වියසසායසංවත්තන්තීතිපෙයුත්තාකථාතිආහ– ‘‘හාොෙ…යප.…

යදසො’’ති  කල්ලතාපරිචිතන්ති සමත්ථභායවෙ පරිචිතං, 
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පටුෙ 

යථාවුත්තසමාපත්තීසු වසිභායවෙ පරිචිතන්ති අත්යථො  යතයෙවාහ – 

‘‘අභිනීහාරංඛමතී’’ති යසසංසබ්බ්යංඋත්තාෙයමව  

අපි යචත්ථ අප්පටික්කූලසඤ්ඤාමුයෙෙ කාමච්ඡන්යදො වඤ්යචතීති
යුජ්ජති  පටික්කූලසඤ්ඤාපතිරූපතාය බ්යයාපායදො වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
සමාධිමුයෙෙ ථිෙමිද්ධං වඤ්යචතීති යුජ්ජති  වීරියාරම්භමුයෙෙ උද්ධච්චං 
වඤ්යචතීති යුජ්ජති  සික්ොකාමතාමුයෙෙ කුක්කුච්චං වඤ්යචතීති යුජ්ජති  
උභයපක්ෙසන්තීරණමුයෙෙ විචිකිච්ඡා වඤ්යචතීති යුජ්ජති  
ඉට්ඨානිට්ඨසමුයපක්ෙෙමුයෙෙ සම්යමොයහො වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
අත්තඤ්ඤුතාමුයෙෙ අත්තනි අපරිභවයෙ මායෙො වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
වීමංසාමුයෙෙ යහතුපතිරූපකපරිග්ගයහෙ මිච්ඡාදිට්ඨි වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
විරත්තතාපතිරූපයකෙ සත්යතසු අදයාපන්ෙතා වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
අනුඤ්ඤාතපටියසවෙපතිරූපතාය කාමසුෙල්ලිකානුයයොයගො වඤ්යචතීති 

යුජ්ජති  ආජීවපාරිසුද්ධිපතිරූපතාය අසංවිභාගසීලතා වඤ්යචතීති යුජ්ජති  
සංවිභාගසීලතාපතිරූපතාය මිච්ඡාජීයවො වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
අසංසග්ගවිහාරිතාපතිරූපතාය අසඞ්ගහසීලතා වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
සඞ්ගහසීලතාපතිරූපතාය අෙනුයලොමිකසංසග්යගො වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
සච්චවාදිතාපතිරූපතාය පිසුණවාචා වඤ්යචතීති යුජ්ජති  
අපිසුණවාදිතාපතිරූපතාය අෙත්ථකාමතා වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
පියවාදිතාපතිරූපතාය චාටුකමයතා වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
මිතභාණිතාපතිරූපතාය අසම්යමොදෙසීලතා වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
සම්යමොදෙසීලතාපතිරූපතාය මායා සායඨයයඤ්ච වඤ්යචතීති යුජ්ජති  
නිග්ගය්හවාදිතාපතිරූපතාය ඵරුසවාචතා වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
පාපගරහිතාපතිරූපතාය පරවජ්ජානුපස්සිතා වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
කුලානුද්ධයතාපතිරූපතාය කුලමච්ඡරියං වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
ආවාසචිරට්ඨිතිකාමතාමුයෙෙ ආවාසමච්ඡරියං වඤ්යචතීති යුජ්ජති  
ධම්මපරිබ්යන්ධපරිහරණමුයෙෙ ධම්මමච්ඡරියං වඤ්යචතීති යුජ්ජති  
ධම්මයදසොභිරතිමුයෙෙ භස්සාරාමතා වඤ්යචතීති යුජ්ජති  
අඵරුසවාචතාගණානුග්ගහකරණමුයෙෙ සඞ්ගණිකාරාමතා වඤ්යචතීති
යුජ්ජති  පුඤ්ඤකාමතාපතිරූපතාය කම්මාරාමතා වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
සංයවගපතිරූයපෙ චිත්තසන්තායපො වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
සද්ධාලුතාපතිරූපතායඅපරික්ෙතාවඤ්යචතීති යුජ්ජති වීමංසොපතිරූයපෙ
අස්සද්ධියං වඤ්යචතීති යුජ්ජති  අත්තාධිපයතයයපතිරූයපෙ ගරූෙං
අනුසාසනියා අප්පදක්ඛිණග්ගාහිතා වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
ධම්මාධිපයතයයපතිරූයපෙ සබ්රහ්මචාරීසු අගාරවං වඤ්යචතීති යුජ්ජති  
යලොකාධිපයතයයපතිරූයපෙ අත්තනි ධම්යම ච පරිභයවො වඤ්යචතීති
යුජ්ජති  යමත්තායොමුයෙෙ රායගො වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
කරුණායොපතිරූයපෙ යසොයකො වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
මුදිතාවිහාරපතිරූයපෙ පහායසො වඤ්යචතීති යුජ්ජති 
උයපක්ොවිහාරපතිරූයපෙ කුසයලසු ධම්යමසු නික්ඛිත්තඡන්දතා
වඤ්යචතීතියුජ්ජති එවංආගමපතිරූපකඅධිගමපතිරූපකාදීෙම්පිතථා තථා
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පටුෙ 

වඤ්චෙසභායවො යුත්තියතො යවදිතබ්යබ්යො  එවං ආගමානුසායරෙ
යුත්තිගයවසො කාතබ්බ්යාති  

යුත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

4. පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

22. තත්ථ කතයමො පදට්ඨායෙො හායරොතිආදි පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගො 

තත්ථ යස්මා ‘‘ඉදං ඉමස්ස පදට්ඨාෙං, ඉදං ඉමස්ස පදට්ඨාෙ’’න්ති යතසං

යතසං ධම්මාෙං පදට්ඨාෙභූතධම්මවිභාවෙලක්ෙයණො පදට්ඨායෙො හායරො, 
තස්මා පවත්තියා මූලභූතං අවිජ්ජං ආදිං කත්වා සභාවධම්මාෙං පදට්ඨාෙං
ආසන්ෙකාරණං නිද්ධායරන්යතො අවිජ්ජාය සභාවං නිද්දිසති 

‘‘සබ්බ්ධම්මොථාවඅසම්පටියවධලක්ඛණා අවිජ්ජා’’ති  තස්සත්යථො –
සබ්යබ්යසං ධම්මාෙං අවිපරීතසභායවො ෙ සම්පටිවිජ්ඣීයති එයතොති
සබ්බ්යධම්මයාථාවඅසම්පටියවයධො යසොලක්ෙණංඑතිස්සාතිසා තථාවුත්තා 
එයතෙ ධම්මසභාවප්පටිච්ඡාදෙලක්ෙණා අවිජ්ජාති වුත්තං යහොති  අථ වා 
සම්මාපටියවයධොසම්පටියවයධො තස්සපටිපක්යෙොඅසම්පටියවයධො කත්ථ
පෙ යසො සම්පටියවධස්ස පටිපක්යෙොති ආහ – ‘‘සබ්බ්ය…යප …
ලක්ෙණා’’ති  යස්මා පෙ අසුයභ සුභන්තිආදිවිපල්ලායස සති තත්ථ

සම්යමොයහො උපරූපරි ජායතියයව ෙ හායති, තස්මා ‘‘තස්සා විපල්ලාසා

පදට්ඨාෙ’’න්තිවුත්තං  

පිෙරූපං සාතරූපන්ති පියායිතබ්බ්යජාතියං ඉට්ඨජාතියඤ්ච පදට්ඨාෙං 
‘‘යං යලොයක පියරූපං සාතරූපං එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමාො

උප්පජ්ජතී’’ති (දී  නි  2.400; ම  නි  1.133; විභ  203) හි වුත්තං  

අදින්ොදාෙන්ති අදින්ොදාෙයචතො  සා හි එකවාරං උප්පන්ොපි
අොදීෙවදස්සිතාය යලොභස්ස උප්පත්තිකාරණං යහොතීති තස්ස පදට්ඨාෙං 

වුත්තං  යදොසස්ස පාණාතිපායතො පදට්ඨාෙං, යමොහස්ස මිච්ඡාපටිපදා
පදට්ඨාෙන්ති එත්ථාපි ඉමිොව ෙයයෙ අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො  

වණ්ණසණ්ඨාෙබ්යඤ්ජෙග්ගහණලක්ඛණාති 

නිමිත්තානුබ්යයඤ්ජෙග්ගහණලක්ෙණා  සුෙසඤ්ඤාය ඵස්සස්ස
උපගමෙලක්ෙණතා ඵස්සපච්චයතාව වුත්තා  ‘‘ඵුට්යඨො සඤ්ජාොතී’’ති

(සං  නි  4.93) හි වුත්තං. අස්සායදොති තණ්හා  සඞ්ෙතලක්ෙණානි 
උප්පාදවයඤ්ඤථත්තානි  යයභුයයයෙ නිච්චග්ගහණං විඤ්ඤාණාධීෙන්ති
නිච්චසඤ්ඤාය විඤ්ඤාණපදට්ඨාෙතා වුත්තා  තථා හි යසො භික්ඛු තංයයව
විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරතීති විඤ්ඤාණවිසයයමව අත්තයෙො
නිච්චග්ගාහං පයවයදසි  පඤ්චන්ෙං ෙන්ධාෙං යදි අනිච්චතා දුක්ෙතා ච

සුදිට්ඨා, අත්තසඤ්ඤා සුෙසඤ්ඤා අෙවකාසාති ආහ – 

‘‘අනිච්චසඤ්ඤාදුක්ඛසඤ්ඤාඅසමනුපස්සෙලක්ඛණා අත්තසඤ්ඤා’’ති  

‘‘යදනිච්චංතංදුක්ෙං, යංදුක්ෙංතදෙත්තා’’ති(සං නි 3.15) හිවුත්තං  



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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යයභුයයයෙ අත්තාභිනියවයසො අරූපධම්යමසූති ආහ – ‘‘තස්සා

ොමකායෙො පදට්ඨාෙ’’න්ති  සබ්බ්ං යෙෙයන්ති චත්තාරි සච්චානි

චතුසච්චවිනිමුත්තස්ස යඤයයස්ස අභාවයතො  චිත්තවික්යඛපපටිසංහරණං 

උද්ධච්චවික්ෙම්භෙං  අසුභාති අසුභානුපස්සො, පටිභාගනිමිත්තභූතා අසුභා

එව වා, තණ්හාපටිපක්ෙත්තා සමථස්ස අසුභා පදට්ඨාෙන්ති වුත්තං 
අභිජ්ඣායතනුකරණයතො අදින්ොදාොයවරමණීඅයලොභස්සපදට්ඨාෙන්ති
වුත්තා  තථා බ්යයාපාදස්ස තනුකරණයතො පාණාතිපාතායවරමණී අයදොසස්ස

පදට්ඨාෙන්ති වුත්තා  වත්ථුඅවිප්පටිපත්ති විසයසභාවපටියවයධො, 

සම්මාපටිපත්ති සීලසමාධිසම්පදාෙං නිබ්බිදාඤායණෙ අෙභිරතිඤාණයමව 
වාතථාපවත්තං සබ්බ්යාපියවදොදුක්ෙදුක්ෙතාදිභාවයතොදුක්ෙන්තිකත්වා

වුත්තං – ‘‘දුක්ෙසඤ්ඤාය යවදො පදට්ඨාෙ’’න්ති  ධම්මසඤ්ඤාති 

ධම්මමත්තන්තිසඤ්ඤා  

සත්තාෙං කායය අවීතරාගතා පඤ්චන්ෙං අජ්ඣත්තිකායතොෙං

වයසෙ යහොතීතිආහ– ‘‘පඤ්චින්ද්රිොනිරූපීනිරූපරාගස්ස පදට්ඨාෙ’’න්ති 
කායයො හි ඉධ රූපන්ති අධිප්යපයතො  වියසසයතො ඣාෙනිස්සයභූයත 

මොයතයෙ ච නිකන්ති යහොතීති ආහ – ‘‘ඡට්ඨාෙතෙං භවරාගස්ස 

පදට්ඨාෙ’’න්ති එදිසංමාරූපංනිබ්බ්යත්තතු, මාඑදිසීයවදොතිඑවංපවත්තා 

රූපාදිඅභිෙන්දො නිබ්බ්ත්තභවානුපස්සිතා. ඤාණදස්සෙස්සාති
කම්මස්සකතඤ්ඤාණදස්සෙස්ස  යයොනියසොමෙසිකාරවයතො හි 

පුබ්යබ්යනිවාසානුස්සති කම්මස්සකතඤ්ඤාණස්ස කාරණං යහොති, ෙ
අයයොනියසො උම්මුජ්ජන්තස්ස  ඉමස්ස ච අත්ථස්ස විභාවෙත්ථං 

මහාොරදකස්සපජාතකං (ජා 2.22.1153 ආදයයො), බ්රහ්මජායල (දී නි 1.38
ආදයයො) එකච්චසස්සතවායදො ච උදාහරිතබ්යබ්යො  

‘‘ඔකප්පෙලක්ඛණා’’තිආදිො සද්ධාපසාදාෙං වියසසං දස්යසති  යසො පෙ

සද්ධායයයව අවත්ථාවියසයසො දට්ඨබ්යබ්යො  තත්ථ ඔකප්පෙං 

සද්දහෙවයසෙ ආරම්මණස්ස ඔගාහණං නිච්ඡයයො  අොවිලතා 

අස්සද්ධියාපගයමෙ චිත්තස්ස අකාලුස්සියතා  අභිපත්ථිෙො සද්දහෙයමව  

අයවච්චපසායදො පඤ්ඤාසහියතො ආයතෙගයතො අභිප්පසායදො  අපිලාපෙං 

අසම්යමොයසො නිමුජ්ජිත්වා විය ආරම්මණස්ස ඔගාහණං වා, එත්ථ ච
සද්ධාදීෙං පසාදසද්ධාසම්මප්පධාෙසතිපට්ඨාෙඣාෙඞ්ගානි යථාක්කමං 
පදට්ඨාෙන්තිවදන්යතෙඅවත්ථාවියසසවයසෙ පදට්ඨාෙභායවොවුත්යතොති
දට්ඨබ්බ්යං  සතිසමාධීෙං වා කායාදයයො සතිපට්ඨාොති  විතක්කාදයයො ච
ඣාොනීතිපදට්ඨාෙභායවෙ වුත්තා  

අස්සාදමෙසිකායරො සංයයොජනීයයසු ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සිතා  

පුෙබ්භවවියරොහණාති පුෙබ්භවාය වියරොහණා, පුෙබ්භවනිබ්බ්යත්තොරහතා 

විපාකධම්මතාති අත්යථො  ඔපපච්චයිකනිබ්බ්ත්තිලක්ඛණන්ති 

උපපත්තිභවභායවෙ නිබ්බ්යත්තෙසභාවං  

ොමකාෙරූපකාෙසඞ්ඝාතලක්ඛණන්ති අරූපරූපකායාෙං සමූහියභාවං  
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ඉන්ද්රිෙවවත්ථාෙන්ති චක්ොදීෙං ඡන්ෙං ඉන්ද්රියාෙං වවත්ථිතභායවො  

ඔපපච්චයිකන්ති උපපත්තික්ෙන්ධනිබ්බ්යත්තකං  උපධීති අත්තභායවො 
අත්තයෙො පියස්ස මරණං චින්යතන්තස්ස බ්යාලස්ස යයභුයයයෙ යසොයකො

උප්පජ්ජතීති මරණං යසොකස්ස පදට්ඨාෙන්ති වුත්තං  උස්සුක්කං යචතයසො

සන්තායපො  ඔදහෙන්ති අවදහෙං  අත්තයෙො නිස්සයස්ස සන්තපෙයමව

භවස්සාති වුත්තං භවං දස්යසතුං ‘‘ඉමානී’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ භවස්ස
අඞ්ගානි භවසඞ්ොතානි ච අඞ්ගානි භවඞ්ගානි  යතසු කියලසා භවස්ස

අඞ්ගානි  කම්මවිපාකවට්ටං භවසඞ්ොතානි අඞ්ගානි  සමග්ගානීති සබ්බ්යානි 
ෙන්ධායතොදීෙං අපරාපරුප්පත්තිසංසරණං සංසායරො  තස්ස 

පුරිමපුරිමජාතිනිප්ඵන්ෙං කියලසාදිවට්ටං කාරණන්ති ආහ – ‘‘භයවො 

සංසාරස්ස පදට්ඨාෙ’’න්ති  සම්පාපකයහතුභාවං සන්ධාය ‘‘මග්යගො
නියරොධස්ස පදට්ඨාෙ’’න්තිවුත්තං  

කම්මට්ඨායෙොගාහකස්ස ඔතරණට්ඨාෙතාය බ්යහුස්සුයතො තිත්ථං ොම, 

තස්ස සම්මාපයිරුපාසො තිත්ථඤ්ඤුතා. ධම්මූපසඤ්හිතං පායමොජ්ජං පීතං

ොම, සප්පායධම්මස්සවයෙෙ තං උප්පායදත්වා කම්මට්ඨාෙස්ස බූ්රහො 

පීතඤ්ඤුතා, භාවොය යථොකම්පි ලයාපත්තියා උද්ධංපත්තියා ච ජාෙො 

පත්තඤ්ඤුතා. අත්තයෙො පඤ්චහි පධානියඞ්යගහි සමන්ොගතස්ස ජාෙො 

අත්තඤ්ඤුතා, යතසු පුරිමාෙං පුරිමාෙං පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස
පදට්ඨාෙභායවොසුවිඤ්යඤයයයොඑව  කතපුඤ්ඤස්යසවපතිරූපයදසවායසො

සම්භවති, ෙ ඉතරස්සාති ‘‘පුබ්යබ්කතපුඤ්ඤතා පතිරූපයදසවාසස්ස

පදට්ඨාෙ’’න්ති වුත්තං  ෙථාභූතඤාණදස්සෙං සහ අධිට්ඨායෙෙ

තරුණවිපස්සො  නිබ්බිදාති බ්යලවවිපස්සො  විරායගොති මග්යගො  විමුත්තීති

ඵලං  එවන්ති යදිදං ‘‘තස්සාවිපල්ලාසා පදට්ඨාෙ’’න්තිආදිොඅවිජ්ජාදීෙං

පදට්ඨාෙං දස්සිතං, ඉමිො ෙයයෙ අථාපි යයො යකොචි උපනිස්සයයො

බ්යලවපච්චයයොති යයො යකොචි අවයසසපච්චයයො, සබ්යබ්ො යසො පදට්ඨාෙං 
කාරණන්ති යවදිතබ්බ්යං  ‘‘එවං යා කාචි උපනිසා යයොගයතො ච පච්චයයතො

චා’’තිපි පඨන්ති  තත්ථ උපනිසාති කාරණං, යෙොගයතොති යුත්තියතො, 

පච්චෙයතොති පච්චයභාවමත්තයතොති අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො  යං පයෙත්ථ

අත්ථයතොෙවිභත්තං, තං සුවිඤ්යඤයයයමව  

පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

5. ලක්ඛණහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

23. තත්ථ කතයමො ලක්ඛයණො හායරොතිආදි ලක්ෙණහාරවිභඞ්යගො 

තත්ථ කිං ලක්ඛෙතීති ලක්ෙණහාරස්ස විසයං පුච්ඡති  ‘‘යෙ

ධම්මා’’තිආදිො ලක්ෙණහාරං සඞ්යෙපයතො දස්යසත්වා තං උදාහරයණහි

විභජිතුං ‘‘චක්ඛු’’න්තිආදිආරද්ධං තත්ථ ‘‘වධකට්යඨෙ එකලක්ඛණානී’’ති
ඉමිොඅෙවට්ඨිතභාවාදිොපිඑකලක්ෙණතාවුත්තාඑවාති දට්ඨබ්බ්යං  
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පටුෙ 

එවං ආයතෙවයසෙ එකලක්ෙණතං දස්යසත්වා ඉදානි ෙන්ධාදිවයසෙ 

දස්යසතුං ‘‘අතීයත, රාධ, රූයපඅෙයපක්යඛොයහොතී’’තිආදි සුත්තංආභතං  

ෙමයකොවාදසුත්යත (සං  නි  3.85) වධකට්යඨෙ එකලක්ඛණා වුත්තාති
තස්මිං සුත්යත ‘‘වධකං රූපං වධකං රූපන්ති යථාභූතං

ෙප්පජාොතී’’තිආදිො ආගතත්තා වුත්තං  ඉතීති එවං, ඉමිස්සං ගාථායං
කායගතායසතියාවුත්තායසතියවදොගතා සතිචිත්තගතාසතිධම්මගතාච
සති වුත්තා භවති සතිපට්ඨාෙභායවෙ එකලක්ෙණත්තාති අධිප්පායයො  

දිට්ඨන්තිආදීෙංඅත්ථංපරයතො වණ්ණයිස්සාම  

කායෙ කාොනුපස්සීවිහරාහීතිඑත්ථ කායෙති රූපකායය රූපකායයොහි
ඉධ අඞ්ගපච්චඞ්ගාෙං යකසාදීෙඤ්ච සමූහට්යඨෙ කායයොති අධිප්යපයතො 

යථා ච සමූහට්යඨෙ, එවං කුච්ඡිතාෙං ආයට්යඨෙ  කුච්ඡිතාෙඤ්හි 

පරමයජුච්ඡාෙංයසොආයයොතිපි කායෙො, ආයෙොතිඋප්පත්තියදයසො  තත්රායං

වචෙත්යථො – ආයන්ති තයතොති ආයයො  යක ආයන්ති? කුච්ඡිතා

යකසාදයයො, ඉති කුච්ඡිතාෙංආයයොතිකායයො  

කාොනුපස්සීති කායං අනුපස්සෙසීයලො, කායං වා අනුපස්සමායෙො 
‘‘කායය’’ති ච වත්වා පුෙ ‘‘කායානුපස්සී’’ති දුතියං කායග්ගහණං 
අසම්මිස්සයතො වවත්ථාෙඝෙවිනිබ්යභොගාදිදස්සෙත්ථං  යතෙ ෙ කායය

යවදොනුපස්සී චිත්තධම්මානුපස්සී වා, අථ යෙො කායානුපස්සී එවාති
කායසඞ්ොයත වත්ථුස්මිං කායානුපස්සොකාරස්යසව දස්සයෙෙ
අසම්මිස්සයතො වවත්ථාෙං දස්සිතං යහොති  තථා ෙ කායය

අඞ්ගපච්චඞ්ගවිනිමුත්තඑකධම්මානුපස්සී, ොපි 
යකසයලොමාදිවිනිමුත්තඉත්ථිපුරිසානුපස්සී  

යයොපි යචත්ථ යකසයලොමාදියකො භූතුපාදායසමූහසඞ්ොයතො කායයො, 

තත්ථපි ෙ භූතුපාදායවිනිමුත්තඑකධම්මානුපස්සී, අථ යෙො 

රථසම්භාරානුපස්සයකො විය අඞ්ගපච්චඞ්ගසමූහානුපස්සී, 

ෙගරාවයවානුපස්සයකො විය යකසයලොමාදිසමූහානුපස්සී, 

කදලික්ෙන්ධපත්තවට්ටිවිනිබ්භුජ්ජයකො විය රිත්තමුට්ඨිවිනියවඨයකො විය ච
භූතුපාදායසමූහානුපස්සී එවාති ොෙප්පකාරයතො සමූහවයසයෙව
කායසඞ්ොතස්සවත්ථුයෙො දස්සයෙෙඝෙවිනිබ්යභොයගො දස්සියතොයහොති 
ෙ යහත්ථ යථාවුත්තසමූහවිනිමුත්යතො කායයො වා අඤ්යඤො වා යකොචි

ධම්යමො දිස්සති, යථාවුත්තධම්මසමූහමත්යත එව පෙ තථා තථා සත්තා
මිච්ඡාභිනියවසංකයරොන්ති යතොහු යපොරාණා– 

‘‘යංපස්සතිෙතංදිට්ඨං, යංදිට්ඨංතංෙපස්සති; 

අපස්සං බ්යජ්ඣයත මූළ්යහො, බ්යජ්ඣමායෙො ෙ මුච්චතී’’ති  (දී  නි  

අට්ඨ  2.373; ම  නි  අට්ඨ  1.106; පටි  ම  අට්ඨ  1.1.36; මහානි 

අට්ඨ 3); 
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පටුෙ 

ඝෙවිනිබ්යභොගාදිදස්සෙත්ථන්තිආදිසද්යදෙඅයමත්යථොයවදිතබ්යබ්යො  

අයඤ්හිඑතස්මිංකායයකායානුපස්සීයයව, ෙඅඤ්ඤධම්මානුපස්සී  

ඉදං වුත්තං යහොති – යථා අනුදකභූතායපි මරීචියා උදකානුපස්සියෙො 

යහොන්ති, ෙ එවං අනිච්චදුක්ොෙත්තඅසුභභූයත එව ඉමස්මිං කායය 

නිච්චසුෙඅත්තසුභභාවානුපස්සී, අථ යෙො කායානුපස්සී 
අනිච්චදුක්ෙඅෙත්තඅසුභාකාරසමූහානුපස්සීති අත්යථො  අථ වා ය්වායං 

මහාසතිපට්ඨායෙ (දී  නි  2.374 ආදයයො) 

අස්සාසපස්සාසාදිචුණ්ණිකජාතඅට්ඨිකපරියයොසායෙොකායයොවුත්යතො, යයො

ච ‘‘ඉයධකච්යචො පථවීකායං අනිච්චයතො අනුපස්සති, ආයපොකායං
යතයජොකායං වායයොකායං යකසකායං…යප … අට්ඨිමිඤ්ජකාය’’න්ති 

පටිසම්භිදාෙං (පටි  ම  3.34 ආදයයො) කායයො වුත්යතො, තස්ස සබ්බ්යස්ස
ඉමස්මිංයයව කායය අනුපස්සෙයතො කායය කායානුපස්සීති එවම්යපත්ථ
අත්යථොදට්ඨබ්යබ්යො  

අථ වා කායය අහන්ති වා මමන්ති වා ගයහතබ්බ්යස්ස කස්සචි 

අෙනුපස්සෙයතො, තස්ස පෙ යකසයලොමාදිකස්ස ොොධම්මසමූහස්ස
අනුපස්සෙයතොකායය යකසාදිධම්මසමූහසඞ්ොයතකායානුපස්සීතිඅත්යථො
දට්ඨබ්යබ්යො  අපි ච ‘‘ඉමස්මිං කායය අනිච්චයතො අනුපස්සති යෙො

නිච්චයතො’’තිආදිො අනුක්කයමෙ පටිසම්භිදාෙං (පටි  ම  3.34 ආදයයො)
ආගතෙයස්ස සබ්බ්යස්යසව අනිච්චලක්ෙණාදිකස්ස ආකාරසමූහසඞ්ොතස්ස
කායස්සඅනුපස්සෙයතො කායයකායානුපස්සීතිඅත්යථො  

විහරාහීති වත්තාහි  ආතාපීති තීසු භයවසු කියලයස ආතායපතීති

ආතායපො, යසොඅස්සඅත්ථීති ආතාපී  සම්පජායෙොතිසම්පජඤ්ඤසඞ්ොයතෙ

ඤායණෙ සමන්ොගයතො  සතිමාති කායපරිග්ගාහිකාය සතියා
සමන්ොගයතො අයංපෙයස්මා සතියාආරම්මණංපරිග්ගයහත්වාපඤ්ඤාය

අනුපස්සති, ෙ හි සතිවිරහිතා අනුපස්සො අත්ථි, යතයෙවාහ – ‘‘සතිඤ්ච

ඛ්වාහං, භික්ෙයව, සබ්බ්යත්ථිකංවදාමී’’ති(සං නි  5.234). අොතාපියෙොච

අන්යතො සඞ්යකොයචො අන්තරායකයරො යහොති, කම්මට්ඨාෙං ෙ සම්පජ්ජති 

තස්මා යයසං ධම්මාෙං ආනුභායවෙ තං සම්පජ්ජති, තං දස්සෙත්ථං 

‘‘ආතාපී’’තිආදිවුත්තං  

තත්ථ වියෙෙයාති තදඞ්ගවිෙයයෙ වා වික්ෙම්භෙවිෙයයෙ වා

විෙයිත්වා  යලොයකති තස්මිංයයව කායය  කායයො හි ඉධ
ලුජ්ජෙපලුජ්ජෙට්යඨෙ යලොයකොති අධිප්යපයතො  අභිජ්ඣාග්ගහයණෙ

යචත්ථ කාමච්ඡන්යදො, යදොමෙස්සග්ගහයණෙ බ්යයාපායදො ගහියතොති
නීවරයණසු බ්යලවධම්මද්වයප්පහාෙදස්සයෙෙ නීවරණප්පහාෙං වුත්තන්ති 

කායානුපස්සොසතිපට්ඨාෙස්සපහාෙඞ්ගං දස්සිතං  ‘‘ආතාපී’’තිආදිොපෙ
සම්පයයොගඞ්ගං දස්සිතන්ති ඉමමත්ථං දස්යසතුං ‘‘ආතාපී’’තිආදි වුත්තං 
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පටුෙ 

තත්ථ අභිජ්ඣායදොමෙස්සාෙං සමයථො උජුපටිපක්යෙොති
අභිජ්ඣායදොමෙස්සවිෙයයො වුච්චමායෙො සමාධින්ද්රියං දීයපතීති ආහ – 

‘‘වියෙෙය යලොයක අභිජ්ඣායදොමෙස්සන්ති සමාධින්ද්රිෙ’’න්ති (සං  නි 

අට්ඨ  3.5.367). එකලක්ඛණත්තා චතුන්ෙං ඉන්ද්රිොෙන්ති යථා 

වීරියපඤ්ඤාසමාධින්ද්රියයහි කායානුපස්සොසතිපට්ඨාෙං ඉජ්ඣති, එවං 
යවදොචිත්තධම්මානුපස්සොසතිපට්ඨාොනිපි යතහි ඉජ්ඣන්තීති
චතුසතිපට්ඨාෙසාධයෙ ඉයමසං ඉන්ද්රියාෙං සභාවයභදාභාවයතො
සමාෙලක්ෙණත්තා ඉතරානි සතිපට්ඨාොනිපි වුත්තානි එව යහොන්තීති
අත්යථො  

24. ඉදානි සතිපට්ඨායෙසු ගහියතසු සබ්යබ්යසං යබ්යොධිපක්ඛියධම්මාෙං

ගහිතභාවං දස්යසතුං ‘‘චතූසු සතිපට්ඨායෙූ’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ 

යබ්ොධඞ්ගමාති යබ්යොධං අරියමග්ගඤාණං ගච්ඡන්තීති යබ්යොධඞ්ගමා  

යථාවුත්තස්ස යබ්යොධස්ස පක්යෙ භවාති යබ්ොධිපක්ඛිො. 

යෙෙයානිකලක්ඛයණොති එත්ථ නිමිත්තයතො පවත්තයතො ච වුට්ඨාෙං

නියයාෙං, නියයායෙ නියුත්තාති යෙයයානිකා, යථා යදොවාරියකොති 
නියයාෙසඞ්ොතං වා ඵලං අරහන්තීති යෙයයානිකා  නියයාෙං පයයොජෙං

එයතසන්ති වා යෙයයානිකා  ‘‘නියයානිකා’’තිපි පායඨො, තත්ථ නියයාෙං

එයතසං අත්ථීති නියයානිකාති අත්යථො  ‘‘නියයානියා’’තිපි පායඨො, තස්ස
නියයන්තීති නියයානියාති අත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො  නියයානිකලක්ෙයණොති
නියයානිකසභායවෙ  

එවං අකුසලාපි ධම්මාති යථා කුසලා ධම්මා එකලක්ෙණභායවෙ

නිද්ධාරිතා, එවං අකුසලාපි ධම්මා එකලක්ෙණට්යඨෙ නිද්ධායරතබ්බ්යා  

කථං? පහායෙකට්ඨතාවයසොති දස්යසන්යතො ‘‘පහාෙං අබ්භත්ථං 

ගච්ඡන්තී’’ති ආහ  ඉදානි තං පහාෙං දස්යසතුං ‘‘චතූසු 

සතිපට්ඨායෙූ’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ කායානුපස්සොදීසු චතූසු
සතිපට්ඨායෙසු භාවියමායෙසුඅසුයභසුභන්තිආදයයොචත්තායරොවිපල්ලාසා

පහීයන්ති, කබ්යළීකාරාහාරාදයයො චත්තායරො ආහාරා චස්ස පරිඤ්ඤං

ගච්ඡන්ති, යතසං පරිජාෙෙස්ස පරිබ්යන්ධියෙො කාමරාගාදයයො බ්යයන්තීකතා

යහොන්තීති අත්යථො, කස්මා? යතහි පහාතබ්බ්යභායවෙ එකලක්ෙණත්තාති 
එවං සබ්බ්යත්ථ අත්යථො යයොයජතබ්යබ්යො  යතයෙවාහ – ‘‘එවං අකුසලාපි 

ධම්මාඑකලක්ෙණත්තාපහාෙංඅබ්භත්ථංගච්ඡන්තී’’ති  

ඉදානි අඤ්යඤෙපිපරියායයෙලක්ෙණහාරස්ස උදාහරණානිදස්යසතුං 

‘‘ෙත්ථවාපො’’තිආදිවුත්තං තත්ථ ෙත්ථාතියස්සංයදසොයං  වා-සද්යදො 

විකප්පත්යථො  පොති පදපූරයණො  රූපින්ද්රිෙන්ති රුප්පෙසභාවං අට්ඨවිධං

ඉන්ද්රියං  තත්ථාති තස්සං යදසොයං  රූපධාතූති රුප්පෙසභාවා දස

ධාතුයයො  රූපාෙතෙන්ති රුප්පෙසභාවං දසායතෙං, රූපීනි දසායතොනීති
අත්යථො  රුප්පෙලක්ෙයණෙ එකලක්ෙණත්තා ඉමානි යදසිතානීති
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පටුෙ 

අධිප්පායයො යදසිතංතත්ථසුඛින්ද්රියංයසොමෙස්සින්ද්රියං සුෙයවදොභායවෙ
එකලක්ෙණත්තාතිඅධිප්පායයො  

දුක්ඛසමුදයෙොචඅරිෙසච්චන්තිඉදං අකුසලස්සයසොමෙස්සස්සවයසෙ

වුත්තං, සාසවකුසලස්සාපිවයසෙයුජ්ජතිඑව සබ්යබ්යොච පටිච්චසමුප්පායදො
යදසියතොති සම්බ්යන්යධො  අවිජ්ජානුසයිතත්තා අදුක්ෙමසුොය යවදොය  
වුත්තඤ්යහතං – ‘‘අදුක්ෙමසුොය යවදොය අවිජ්ජානුසයයො අනුයසතී’’ති

(ම  නි  1.465). තථා ච වුත්තං ‘‘අදුක්ඛමසුඛාෙ හි යවදොෙ අවිජ්ජා 

අනුයසතී’’ති  එයතෙ අදුක්ෙමසුොයවදොග්ගහයණෙ අවිජ්ජා ගහිතාති
දස්යසති  සති ච අවිජ්ජාග්ගහයණ සබ්යබ්යො පටිච්චසමුප්පායදො යදසියතොති

දස්යසතුං ‘‘අවිජ්ජාපච්චො සඞ්ඛාරා’’තිආදි වුත්තං  යසො චාති එත්ථ ච-

සද්යදො බ්යයතියරකත්යථො, යතෙ යසො පටිච්චසමුප්පායදො
අනුයලොමපටියලොමවයසෙ දුවියධොති ඉමං වක්ෙමාෙවියසසං යජොයතති 
යතසු අනුයලොමයතො පටිච්චසමුප්පායදො යථාදස්සියතො

සරාගසයදොසසයමොහසංකියලසපක්යෙෙ හාතබ්යබ්යොති වුත්යතො, 
පටියලොමයතො පෙ පටිච්චසමුප්පායදො යයො ‘‘අවිජ්ජායත්යවව 

අයසසවිරාගනියරොධා’’තිආදිො පාළිෙං (ම  නි 3.126; මහාව  1) වුත්යතො, 

තං සන්ධාය ‘‘වීතරාගවීතයදොසවීතයමොහඅරිෙධම්යමහි හාතබ්යබ්ො’’ති
වුත්තං  

ඉදානි එකලක්ෙණතාවිභාවයෙෙ ලක්ෙණහාරයයොජොය ෙයං

දස්යසතුං ‘‘එවං යෙ ධම්මා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ කිච්චයතොති පථවීආදීෙං

ඵස්සාදීෙඤ්ච රූපාරූපධම්මාෙං සන්ධාරණසඞ්ඝට්ටොදිකිච්චයතො, යතසං
යතසං වා පච්චයධම්මාෙං තංතංපච්චයුප්පන්ෙධම්මස්ස

පච්චයභාවසඞ්ොතකිච්චයතො  ලක්ඛණයතොති කක්ෙළඵුසොදිසභාවයතො  

සාමඤ්ඤයතොතිරුප්පෙෙමොදියතොඅනිච්චතාදියතොෙන්ධායතොදියතොච  

චුතූපපාතයතොති සඞ්ෙතධම්මාෙං භඞ්ගයතො උප්පාදයතො ච, 
සමාෙනියරොධයතො සමානුප්පාදයතො චාති අත්යථො  එත්ථ ච සහචරණං 
සමාෙයහතුතා සමාෙඵලතා සමාෙභූමිතා සමාෙවිසයතා

සමාොරම්මණතාති එවමාදයයොපි ච-සද්යදෙ සඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්බ්යං  යසසං
උත්තාෙත්ථයමව  

ලක්ෙණහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

6. චතුබ්ූහහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

25. තත්ථකතයමො චතුබ්ූයහො හායරොති චතුබ්යූහහාරවිභඞ්යගො  තත්ථ 

බ්යඤ්ජයෙෙ සුත්තස්ස යෙරුත්තඤ්ච අධිප්පායෙො ච නිදාෙඤ්ච 

පුබ්බ්ාපරසන්ධි ච ගයවසිතබ්යබ්ොති සඞ්යෙයපෙ තාව චතුබ්යූහං දස්යසති  

‘‘බ්යඤ්ජයෙො’’ති ඉමිො හාරාෙං සුත්තස්ස බ්යයඤ්ජෙවිචයභාවයතො 
බ්යයඤ්ජෙමුයෙයෙවඑයතචතුබ්යූහහාරපදත්ථානිද්ධායරතබ්බ්යාතිදස්යසති  



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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යෙරුත්තන්ති නිරුත්තං නිබ්බ්යචෙන්ති අත්යථො  නිරුත්තයමව යෙරුත්තං 

යතයෙවාහ– ‘‘ොනිරුත්තිපදසංහිතා’’ති  තස්සත්යථො–යානිරුත්ති, ඉදං

යෙරුත්තං  කා පෙ සා නිරුත්ති? පදසංහිතාති පයදසු සංහිතා යුත්තා, 
ලිඞ්ගවචෙකාලසාධෙපුරිසාදිවියසසයයොයගෙයයොයයොඅත්යථොයථා යථා 

වත්තබ්යබ්යො, තථාතථාපවත්තසභාවනිරුත්තීතිඅත්යථො තථාහිවුත්තං ‘‘ෙං

ධම්මාෙංොමයසොඤාණ’’න්ති  

තත්ථ ෙන්ති යහතුඅත්යථ නිපායතො, යාය කාරණභූතායාති අත්යථො  

ධම්මාෙන්ති යඤයයධම්මාෙං  ොමයසොති පථවී ඵස්යසො ෙන්ධා ධාතු

තිස්යසො ඵුස්යසොති එවමාදිොමවියසයසෙ ඤාණං පවත්තති, අයං
සභාවනිරුත්ති ොම  පථවීති හි එවමාදිකං සද්දං ගයහත්වා තයතො පරං
සඞ්යකතද්වායරෙ තදත්ථපටිපත්ති 

තංතංඅනියතොමපඤ්ඤත්තිග්ගහණවයසයෙව යහොතීති  අථ වා

පදසංහිතාති පයදෙ සංහිතා. පදයතො හි පදත්ථාවයබ්යොයධො  යසො පෙස්ස
අත්යථ පවත්තිනිමිත්තභූතාය පඤ්ඤත්තියා ගහිතාය එව යහොතීති සා පෙ
පඤ්ඤත්තිනිරුත්තිසඞ්ොතපයදෙසංහිතා පදත්ථංයබ්යොයධතීතිපදසංහිතාති

වුත්තා  ‘‘ෙදාහි භික්ඛූ’’තිආදිො ‘‘ධම්මාෙං ොමයසො ඤාණ’’න්ති පදස්ස
අත්ථංවිවරති  

තත්ථ අත්ථස්සාති සද්දාභියධයයස්ස අත්ථස්ස  ොමං ජාොතීති

ොමපඤ්ඤත්තිවයසෙ අයං ොමාති ොමං ජාොති  ධම්මස්සාති

සභාවධම්මස්ස  තථා තථාෙං අභිනියරොයපතීතියයොයයොඅත්යථොධම්යමොච

යථායථාචයවොහරිතබ්යබ්යො, තථාතථාෙං ොමංයවොහාරංඅභිනියරොයපති
යදයසතීති අත්යථො  එත්තාවතා ච අයං භික්ඛු අත්ථකුසයලො යාව 
අයෙකාධිවචෙකුසයලොතිවුච්චතීතිසම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං  

තත්ථ අත්ථකුසයලොති පාළඅත්යථ කුසයලො  ධම්මකුසයලොති පාළයං

කුසයලො  බ්යඤ්ජෙකුසයලොති අක්ෙයරසු ච වායකයසු ච කුසයලො  

නිරුත්තිකුසයලොති නිබ්බ්යචයෙ කුසයලො  පුබ්බ්ාපරකුසයලොති යදසොය

පුබ්බ්යාපරකුසයලො  යදසොකුසයලොති ධම්මස්ස යදසොය කුසයලො  

අතීතාධිවචෙකුසයලොති අතීතපඤ්ඤත්තිකුසයලො  එස ෙයයො යසයසසුපි  

එවං සබ්බ්ානි කාතබ්බ්ානි, ජෙපදනිරුත්තානීති යත්තකානි 

සත්තයවොහාරපදානි, තානි සබ්බ්යානි යථාසම්භවං සුත්යත නිබ්බ්යචෙවයසෙ

කාතබ්බ්යානි වත්තබ්බ්යානීතිඅත්යථො  සබ්බ්ාචජෙපදනිරුත්තියෙොතිසබ්බ්යා ච
යලොකසමඤ්ඤායයො යථාරහං කාතබ්බ්යා  ‘‘සමඤ්ඤං ොතිධායවයයා’’ති හි
වුත්තං තථාහි සම්මුතිසච්චමුයෙයෙවපරමත්ථසච්චාධිගයමොයහොතීති  

26. අධිප්පායකණ්යඩඅනුත්තාෙංොමෙත්ථි  

27. නිදාෙකණ්යඩ ඉමිො වත්ථුොති ඉමිො
පුත්තගවාදිකිත්තෙසඞ්ොයතෙ කාරයණෙ  කාරණඤ්යහත්ථ වත්ථු
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නිදාෙන්ති ච වුත්තං  ඉමිො ෙයයෙ සබ්බ්යත්ථ නිදාෙනිද්ධාරණං
යවදිතබ්බ්යං  

කාමන්ධාති කියලසකායමෙ අන්ධා  ජාලසඤ්ඡන්ොති

තණ්හාජාලපලිුණ්ඨිතා  තණ්හාඡදෙඡාදිතාති තණ්හාසඞ්ොයතෙ

අන්ධකායරෙ පිහිතා  බ්න්ධොබ්ද්ධාති කාමුණසඞ්ොයතෙ බ්යන්ධයෙෙ

බ්යද්ධා  ‘‘පමත්තබ්යන්ධො’’තිපි පායඨො, පමායදොති අත්යථො  

පුබ්බ්ාපයරොති පුබ්යබ්යෙ වා අපයරෙ වා යදසෙන්තයරොති අධිප්පායයො  

යුජ්ජතීතියයොගංඋයපති, සයමතීතිඅත්යථො  ඉයමහිපයදහි පරියුට්ඨායෙහීති

ඉයමහි යථාවුත්යතහි ගාථාපයදහි තණ්හාපරියුට්ඨාෙදීපයකහි  සායෙව

තණ්හාති යා පුරිමගාථාය වුත්තා, සායයව තණ්හා  ‘‘ෙඤ්චාහා’’තිආදිො
ද්වින්ෙම්පි ගාථාෙං අත්ථසංසන්දයෙෙ පුබ්බ්යාපරං විභායවති  

පයෙොයගොති සමුදාචායරෙ  තස්මාතියත්ථසයංඋප්පන්ො, තංසන්තාෙං 
නිස්සරිතුං අයදන්තී ොොරම්මයණහි පයලොභයමාො කියලයසහි චිත්තං
පරියාදාය තිට්ඨති  තස්මා කියලසවයසෙ ච පරියුට්ඨාෙවයසෙ ච
තණ්හාබ්යන්ධෙං වුත්තා  

පපඤ්යචන්ති සංසායර චිරං ඨයපන්තීති පපඤ්චා. තිට්ඨන්ති එතාහීති 

ඨිතී. බ්යන්ධෙට්යඨෙ සන්දාෙං වියාති සන්දාෙං. නිබ්බ්යාෙෙගරප්පයවසස්ස

පටියසධෙයතො පලිඝං වියාති පලිඝං. අෙවයසසතණ්හාපහායෙෙ 

නිත්තණ්යහො. අත්තහිතපරහිතාෙං ඉධයලොකපරයලොකාෙඤ්ච මුෙෙයතො 

මුනීති එවං ගාථාය පදත්යථො යවදිතබ්යබ්යො  පපඤ්චාදිඅත්ථා පෙ පාළිෙං 

විභත්තා එවාති  තත්ථ යස්යසයත පපඤ්චාදයයො අබ්භත්ථං ගතා, තස්ස

තණ්හාය යලයසොපි ෙ භවති  යතෙ වුත්තං – ‘‘යෙො එතං සබ්බ්ං

සමතික්කන්යතො, අෙංවුච්චති නිත්තණ්යහො’’ති  

28. පරියුට්ඨාෙන්ති ‘‘තණ්හාය පරියුට්ඨාෙ’’න්ති වුත්තානි 

තණ්හාවිචරිතානි  සඞ්ඛාරාති ‘‘තදභිසඞ්ෙතා සඞ්ොරා’’ති වුත්තා
තණ්හාදිට්ඨිමාෙයහතුකාසඞ්ොරා යතපෙයස්මාසත්තසුජවෙයචතොසු 

පඨමයචතො සති පච්චයසමවායය ඉමස්මිංයයව අත්තභායව ඵලං යදති 
පච්ඡිමයචතො අෙන්තයර අත්තභායව  උභින්ෙං යවමජ්ඣයචතො යත්ථ

කත්ථචි ඵලං යදති, තස්මා විපච්චයෙොකාසවයසෙ විභජිත්වා දස්යසතුං 

‘‘දිට්ඨධම්මයවදනීො වා’’තිආදි වුත්තං  යස්මා පෙ
තංතංයචතොසම්පයුත්තා තණ්හාපි යචතො විය 

දිට්ඨධම්මයවදනීයාදිවයසෙ තිධා යහොති, තස්මා වුත්තං – ‘‘එවං තණ්හා

තිවිධං ඵලං යදතී’’ති  පුබ්බ්ාපයරෙයුජ්ජතීති යං පුබ්බ්යං පුරිමං සඞ්ොරාෙං

දිට්ඨධම්මයවදනීයතාදිවචෙං වුත්තං, තං ඉමිො අපයරෙ කම්මස්ස
දිට්ඨධම්මයවදනීයතාදිවචයෙෙ යුජ්ජති ගඞ්යගොදකං විය යමුයෙොදයකෙ
සංසන්දති සයමතීතිඅත්යථො  



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 

90 

පටුෙ 

සඞ්ඛාරා දස්සෙබ්යලොති චතූසු දිට්ඨිගතසම්පයුත්යතසු
විචිකිච්ඡාසම්පයුත්යත චාති පඤ්චසු චිත්තුප්පායදසු සඞ්ොරා

පඨමමග්ගපඤ්ඤාබ්යයලෙ  ඡත්තිංස තණ්හාවිචරිතානි භාවොබ්යලොති

පඨමමග්යගෙපහීොවයසසවයසෙවුත්තං, ෙසබ්යබ්යසංවයසෙ  

අනුබ්න්යධොති තණ්හාදීෙං අනුප්පබ්යන්යධෙ පවත්ති  යෙො චාපි

පපඤ්යචොතිආදිො ‘‘පපඤ්යචතී’’තිආදිො වුත්තං රාධසුත්තඤ්චසංසන්දති 

යතයෙවාහ – ‘‘ඉදං එකත්ථ’’න්ති  යදිපි අත්ථයතො එකං, යදසොය පෙ 

වියසයසො විජ්ජතීති දස්යසතුං ‘‘අපි චා’’තිආදි වුත්තං  එවන්ති ඉමිො

වුත්තප්පකායරෙ  සුත්යතොති සංවණ්ණියමායෙෙ සුත්යතෙ  සුත්තන්ති

සුත්තන්තරං  සංසන්දයිත්වාති විමිස්සිත්වා අත්ථයතො අභින්ෙං කත්වා  

පුබ්බ්ාපයරෙ සද්ධිං යෙොජයිත්වාති පුබ්යබ්යෙ වා අපයරෙ වා සුත්යතෙ 
සද්ධිං අත්ථයතො සම්බ්යන්ධං යයොයජත්වා  වුත්තයමවත්ථං පාකටං කයරොති
යතෙ සුත්තස්ස අත්යථො නිද්දිට්යඨො යහොති විත්ථාරියතො
සුත්තන්තරදස්සයෙෙ  

ෙ යකවලං සුත්තන්තරසංසන්දෙයමව පුබ්බ්යාපරසන්ධි, අථ යෙො

අඤ්යඤොපි අත්ථීති දස්යසතුං ‘‘යසො චාෙ’’න්තිආදි වුත්තං  තත්ථ 

අත්ථසන්ධීතිකිරියාකාරකාදිවයසෙඅත්ථස්සසම්බ්යන්යධො යසො පෙයස්මා

සඞ්කාසොදීෙං ඡන්ෙං අත්ථපදාෙංයයව යහොති, සබ්බ්යස්සාපි පදත්ථස්ස 

තදවයරොධයතො  

සම්බ්යන්යධො ච ොම ෙ යකොචි අත්යථො  තස්මා ‘‘අත්ථසන්ධි

ඡප්පදානී’’තිආදිවුත්තං  බ්යඤ්ජෙසන්ධීතිපදස්සපදන්තයරෙසම්බ්යන්යධො 
යස්මා පෙ සබ්බ්යම්පි ොමාදිපදං ඡහි බ්යයඤ්ජෙපයදහි අසඞ්ගහිතං ොම

ෙත්ථි, තස්මා ‘‘බ්යඤ්ජෙසන්ධිඡප්පදානී’’තිආදිවුත්තං  

යදසොසන්ධීති යථාවුත්තයදසෙන්තයරෙ යදසොය සංසන්දෙං  ෙච

පථවිං නිස්සාොති පථවිං විසයසඞ්ොතං නිස්සයං කත්වා, පථවිං

ආලම්බිත්වාති අත්යථො  ඣායීති ඵලසමාපත්තිඣායෙෙ ඣායී  යසො හි

සබ්බ්යසඞ්ොරනිස්සටං නිබ්බ්යාෙංආලම්බිත්වාසමාපජ්ජෙවයසෙඣායති, ෙ
පථවිං නිස්සාය ඣායතීති වුත්යතො  යසසපයදසුපි එයසව ෙයයො  එත්ථ ච
චතූහිමහාභූයතහිරූපප්පටිබ්යද්ධවුත්තිතායසබ්යබ්යො කාමභයවොරූපභයවොච
ගහිතා  අරූපභයවො පෙ සරූයපයෙව ගහියතොති සබ්බ්යං යලොකං

පරියාදියිත්වා පුෙ අඤ්යඤෙපි පරියායයෙ තං දස්යසතුං ‘‘ෙ ච ඉමං 

යලොක’’න්තිආදිමාහ  සබ්යබ්යො හි යලොයකො ඉධයලොයකො පරයලොයකො චාති

ද්යවව යකොට්ඨාසා යහොන්ති  යස්මා පෙ ‘‘ඉධයලොයකො’’ති වියසසයතො
දිට්ඨධම්මභූයතො සත්තසන්තායෙො වුච්චති  ‘‘පරයලොයකො’’ති
භවන්තරසඞ්යෙපගයතො සත්තසන්තායෙො තදුභයවිනිමුත්යතො
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පටුෙ 

අනින්ද්රියබ්යද්යධො රූපසන්තායෙො  තස්මා තං සන්ධාය ‘‘ෙමිදං

උභෙමන්තයරො’’තිආදිවුත්තං  

යය පෙ ‘‘උභයමන්තයරො’’ති වචෙං ගයහත්වා අන්තරාභවං

ඉච්ඡන්ති, යතසං තං මිච්ඡා  අන්තරාභයවො හි අභිධම්යම පටික්ඛිත්යතොති  

දිට්ඨන්තිරූපායතෙං. සුතන්තිසද්දායතෙං  මුතන්තිපත්වා ගයහතබ්බ්යයතො

ගන්ධායතෙං රසායතෙං යඵොට්ඨබ්බ්යායතෙඤ්ච  විඤ්ඤාතන්ති අවසිට්ඨං

ධම්මාරම්මණපරියාපන්ෙරූපං  පත්තන්ති පරියයසිත්වා වා අපරියයසිත්වා

වා පත්තං  පරියෙසිතන්ති පත්තං වා අප්පත්තං වා පරියයසිතං  විතක්කිතං

විචාරිතන්ති විතක්කෙවයසෙ අනුමජ්ජෙවයසෙ ච ආලම්බිතං  

මෙසානුචින්තිතන්තිචිත්යතෙ අනුඅනුචින්තිතං  අෙංසයදවයක…යප.…

අනිස්සියතෙ චිත්යතෙ ෙ ඤාෙති ඣාෙන්යතොති අයං ඛීණාසයවො
ඵලසමාපත්තිඣායෙෙඣායන්යතොපුබ්යබ්යව තණ්හාදිට්ඨිනිස්සයාෙංසුට්ඨු
පහීෙත්තා සයදවයක යලොයක…යප … මනුස්සාය යත්ථ කත්ථචිපි
අනිස්සියතෙ චිත්යතෙ ඣායති ොම  තයතො එව යලොයක යකෙචිපි ෙ
ඤායති‘‘අයංඉදං ොමනිස්සායඣායතී’’ති වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘ෙයමොයතපුරිසාජඤ්ඤ, ෙයමොයතපුරිසුත්තම; 

යස්ස යත ොභිජාොම, කිං ත්වං නිස්සාය ඣායසී’’ති  (යෙත්ති  
104); 

ඉදානි ඛීණාසවචිත්තස්ස කත්ථචිපි අනිස්සිතභාවං යගොධිකසුත්යතෙ 

(සං  නි  1.159) වක්කලිසුත්යතෙ (සං  නි  3.87) ච විභායවතුං ‘‘ෙථා

මායරො’’තිආදි වුත්තං  විඤ්ඤාණං සමන්යවසන්යතොති පරිනිබ්බ්යාෙයතො

උද්ධං විඤ්ඤාණං පරියයසන්යතො  ‘‘පපඤ්චාතීයතො’’තිආදිො අදස්සෙස්ස

කාරණමාහ  අනිස්සිතචිත්තා ෙ ඤාෙන්ති ඣාෙමාොති ෙ යකවලං
අනුපාදියසසාය නිබ්බ්යාෙධාතුයා ඛීණාසවස්ස චිත්තගතිං මාරාදයයො ෙ

ජාෙන්ති, අපි ච යෙො සඋපාදියසසායපි නිබ්බ්යාෙධාතුයා තස්ස තං ෙ

ජාෙන්තීති අත්යථො  අෙං යදසොසන්ධීති යගොධිකසුත්තවක්කලිසුත්තාෙං 
විය සුත්තන්තාෙංඅඤ්ඤමඤ්ඤඅත්ථසංසන්දොයදසොසන්ධිොම  

නිද්යදසසන්ධීති නිද්යදසස්ස සන්ධි නිද්යදසසන්ධි, නිද්යදයසෙ වා
සන්ධි නිද්යදසසන්ධි  පුරියමෙ සුත්තස්ස නිද්යදයසෙ තස්යසව පච්ඡිමස්ස

නිද්යදසස්ස, පච්ඡියමෙවාපුරිමස්ස සම්බ්යන්ධෙන්තිඅත්යථො තංදස්යසතුං

යස්මාභගවායයභුයයයෙපඨමංවට්ටං දස්යසත්වාපච්ඡාවිවට්ටංදස්යසති, 

තස්මා ‘‘නිස්සිතචිත්තා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ නිස්සිතං චිත්තං එයතසන්ති 

නිස්සිතචිත්තා, පුග්ගලා, නිද්දිසිතබ්බ්යා පුග්ගලාධිට්ඨාොය යදසොයාති

අධිප්පායයො ධම්මාධිට්ඨාොයපෙනිස්සිතංචිත්තං එත්ථාති නිස්සිතචිත්තා, 
නිස්සිතචිත්තවන්යතො තණ්හාදිට්ඨිනිස්සයවයසෙ පවත්තා සුත්තපයදසා 
යසසයමත්ථසබ්බ්යංපාකටයමව  
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පටුෙ 

චතුබ්යූහහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

7. ආවට්ටහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

29. තත්ථ කතයමො ආවට්යටො හායරොති ආවට්ටහාරවිභඞ්යගො  තත්ථ 

ආරම්භථාති ආරම්භධාතුසඞ්ොතං වීරියං කයරොථ  නික්කමථාති
යකොසජ්ජපක්ෙයතො නික්ෙන්තත්තා නික්කමධාතුසඞ්ොතං තදුත්තරිවීරියං

කයරොථ  යුඤ්ජථ බුද්ධසාසයෙති යස්මා සීලසංවයරො ඉන්ද්රියයසු
ුත්තද්වාරතා යභොජයෙ මත්තඤ්ඤුතා සතිසම්පජඤ්ඤන්ති ඉයමසු
ධම්යමසු පතිට්ඨිතාෙං ජාගරියානුයයොගවයසෙ ආරම්භනික්කමධාතුයයො

සම්පජ්ජන්ති, තස්මා තථාභූතසමථවිපස්සොසඞ්ොයත භගවයතො සාසයෙ

යුත්තප්පයුත්තා යහොථ  ධුොථමච්චුයෙො යසෙං, ෙළාගාරංවකුඤ්ජයරොති
එවංපටිපජ්ජන්තාච යතධාතුඉස්සරස්සමච්චුරාජස්සවසංසත්යතයෙතීති
තස්ස යසොසඞ්ොතං අබ්යලං දුබ්බ්යලං යථා ොම බ්යලූපපන්යෙො කුඤ්ජයරො

ෙයළහිකතංඅගාරංෙයණයෙවවිද්ධංයසති, එවයමව කියලසගණංධුොථ

විධමථවිද්ධංයසථාතිඅත්යථො(සං නි අට්ඨ 1.1.185). 

ඉදානි යදත්ථං අයං ගාථා නික්ඛිත්තා, තං යයොයජත්වා දස්යසතුං 

‘‘ආරම්භථ නික්කමථාති වීරිෙස්ස පදට්ඨාෙ’’න්තිආදි වුත්තං  තත්ථ 

ආරම්භථ නික්කමථාති ඉදං වචෙං වීරිෙස්ස පදට්ඨාෙං වීරියපයයොගස්ස

කාරණං වීරියාරම්යභ නියයොජෙයතො, ‘‘යයොගා යව ජායතී භූරී’’ති (ධ  ප 

282) වචෙයතොයයොයගොභාවො තත්ථවිපස්සොභාවොය වක්ෙමාෙත්තා

සමාධිභාවොඉධාධිප්යපතාතිවුත්තං– ‘‘යුඤ්ජථ බුද්ධසාසයෙතිසමාධිස්ස

පදට්ඨාෙ’’න්ති  ‘‘මච්චුයෙො යසෙ’’න්ති වුත්තාය කියලසයසොය සම්මා

ධුෙෙංඤායණයෙවයහොතීතිආහ– ‘‘ධුොථ…යප.… පදට්ඨාෙ’’න්ති පුෙ
යථාවුත්තවීරියසමාධිපඤ්ඤාසම්පයුත්යතසු ආධිපච්චකිච්චතාය
පපඤ්චප්පහාෙසමත්ථා වට්ටමූලං ඡින්දිත්වා විවට්ටං පායපන්ති චාති

දස්සෙත්ථං ‘‘ආරම්භථ නික්කමථාති වීරියින්ද්රිෙස්ස පදට්ඨාෙ’’න්තිආදි

වුත්තං  ඉමානි පදට්ඨාොනි යදසොති ‘‘යානිමානි වීරියස්ස

පදට්ඨාෙ’’න්තිආදිො වීරියාදීෙං පදට්ඨාොනි වුත්තානි, සා ආරම්භථ

නික්කමථාති ආදියදසො, ෙ වීරියාරම්භවත්ථුආදීනීති අත්යථො  තථා යචව
සංවණ්ණිතං  

එවංයථානික්ඛිත්තායයදසොයපදට්ඨාෙවයසෙඅත්ථංනිද්ධායරත්වා 
ඉදානි තං සභාගවිසභාගධම්මවයසෙ ආවට්යටතුකායමො තස්ස භූමිං

දස්යසතුං ‘‘අයුඤ්ජන්තාෙං වා සත්තාෙං යෙොයග යුඤ්ජන්තාෙං වා

ආරම්යභො’’තිආදිමාහ තස්සත්යථො–යයොයගභාවොයංතංඅයුඤ්ජන්තාෙං
වා සත්තාෙං අපරිපක්කඤාණාෙං වාසොභායගෙ ආයතිං විජාෙෙත්ථං
අයං යදසොරම්යභොයුඤ්ජන්තාෙංවාපරිපක්කඤාණාෙන්ති  
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පටුෙ 

යසො පමායදො දුවියධොති යයෙ පමායදෙ භාවෙං ොනුයුඤ්ජන්ති, යසො

පමායදො අත්තයෙො කාරණයභයදෙ දුවියධො  අඤ්ඤායණොති පඤ්චන්ෙං
ෙන්ධාෙං සලක්ෙණසාමඤ්ඤලක්ෙණපටිච්ඡාදයකෙ සම්යමොයහෙ  

නිවුයතොති ඡාදියතො  යඤෙයට්ඨාෙන්ති යඤයයඤ්ච තං ‘‘ඉති රූපං, ඉති 
රූපස්ස සමුදයයො’’තිආදිො ඤාණස්ස පවත්තෙට්ඨාෙඤ්චාති
යඤයයට්ඨාෙං අයෙකයභදත්තා පාපධම්මාෙංතබ්බ්යයසෙඅයෙකයභයදොපි

පමායදො මූලභූතාය අවිජ්ජාය වයසෙ එයකො එවාති ආහ – ‘‘එකවියධො

අවිජ්ජාො’’ති  ලාභවිනිච්ඡයපරිග්ගහමච්ඡරියානි 
පරියයසොආරක්ොපරියභොයගසු අන්යතොගධානි  ඡන්දරාගජ්යඣොසාො

තණ්හා එවාති තණ්හාමූලයකපි ධම්යම එත්යථව පක්ඛිපිත්වා ‘‘තිවියධො 

තණ්හාො’’තිවුත්තං  

රූපීසු භයවූති රූපධම්යමසු  අජ්යඣොසාෙන්ති තණ්හාභිනියවයසො 

එයතෙ ‘‘තණ්හාෙ රූපකායෙො පදට්ඨාෙ’’න්ති පදස්ස අත්ථං විවරති 

අොදිමති හි සංසායර ඉත්ථිපුරිසා අඤ්ඤමඤ්ඤරූපාභිරාමා, අයඤ්චත්යථො 

චිත්තපරිොදාෙසුත්යතෙ (අ  නි  1.1-10) දීයපතබ්යබ්යො  අරූපීසු

සම්යමොයහොති ඵස්සාදීෙං අතිසුඛුමසභාවත්තා 
සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණඝෙවිනිබ්යභොගස්සදුක්කරත්තාචඅරූපධම්යමසු

සම්යමොයහො, සත්තාෙං පතිට්ඨියතොති වචෙයසයසො  එවං නිද්ධාරියත
රූපකායොමකායසඞ්ොයත උපාදාෙක්ෙන්ධපඤ්චයක
ආරම්මණකරණවයසෙපවත්තංතණ්හඤ්චඅවිජ්ජඤ්චඅවියසයසෙ වුත්තං
චතුපාදාොෙං වයසෙ විභජිත්වා යතසං ෙන්ධාෙං උපාදාොෙඤ්ච

දුක්ෙසමුදයභායවෙ සහපරිඤ්යඤයයපහාතබ්බ්යභාවං දස්යසති ‘‘තත්ථ 

රූපකායෙො’’තිආදිො  

30. එවං පමාදමුයෙෙ පුරිමසච්චද්වයං නිද්ධායරත්වා පමාදමුයෙයෙව

අපරම්පිසච්චද්වයං නිද්ධායරතුං ‘‘තත්ථයෙො’’තිආදිවුත්තං තත්ථ තස්සාති

තස්ස පමාදස්ස  සම්පටියවයධොති සම්මා පරිජාෙයෙෙ අස්සාදාදීෙං

ජාෙයෙෙ  රක්ඛණාපටිසංහරණාති අත්තයෙොචිත්තස්සරක්ෙණසඞ්ොතා

පමාදස්සපටිසංහරණා, තප්පටිපක්යෙෙසඞ්යකොචො අප්පමාදානුයයොයගෙ

යා යෙපො  අෙං සමයථොති කිච්යචෙ සමාධිං දස්යසති  අයං

යවොදාෙපක්ෙවිසභාගධම්මවයසෙ ආවට්ටො  ‘‘ෙදා ජාොති

කාමාෙං…යප.…ආනිසංස’’න්තිඉමිොසමථාධිගමස්සඋපායං දස්යසති  

තත්ථ කාමාෙන්ති වත්ථුකාමාෙඤ්ච කියලසකාමාෙඤ්ච  අස්සාදඤ්ච

අස්සාදයතොති කායමපටිච්චඋප්පජ්ජමාෙංසුෙයසොමෙස්සසඞ්ොතංඅස්සාදං

අස්සාදතාය අස්සාදමත්තයතො  ආදීෙවන්ති ‘‘අප්පස්සාදා කාමා 

බ්යහුදුක්ො’’තිආදිො (ම නි  1.236) වුත්තං ආදීෙවං යදොසං  නිස්සරණන්ති
පඨමජ්ඣාෙං  වුත්තඤ්යහතං – ‘‘කාමාෙයමතං නිස්සරණං යදිදං

යෙක්ෙම්ම’’න්ති (ඉතිවු  72). ඔකාරන්ති ලාමකභාවං  සංකියලසන්ති
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සංකිලිස්සෙං කාමයහතුහිසත්තා සංකිලිස්සන්ති  යවොදාෙන්තිවිසුජ්ඣෙං  

යෙක්ඛම්යමචආනිසංසන්තිනීවරණප්පහාොදිුණවියසසයයොගං  තත්ථාති

තස්මිං යථාවුත්යත සමයථ සති  ො වීමංසාති යා පඤ්ඤා  ‘‘සමාහියතො, 

භික්ෙයව, භික්ඛු යථාභූතං පජාොතී’’ති (සං  නි  5.1071) හි වුත්තං  යථා

තණ්හාසහිතාවඅවිජ්ජාසඞ්ොරාෙංපච්චයයො, එවං අවිජ්ජාසහිතාවතණ්හා
උපාදාොෙං පච්චයයො  තාසු නිරුද්ධාසු උපාදාොදීෙං අභායවො එවාති

තණ්හාඅවිජ්ජාපහායෙෙ සකලවට්ටදුක්ෙනියරොධං දස්යසන්යතො ‘‘ඉයමසු

ද්වීසු ධම්යමසු පහීයෙූ’’තිආදිමාහ  ඉමානි චත්තාරි සච්චානි
විසභාගසභාගධම්මාවට්ටෙවයසෙනිද්ධාරිතානීතිඅධිප්පායයො  

එවං යවොදාෙපක්ෙං නික්ඛිපිත්වා තස්ස විසභාගධම්මවයසෙ 

සභාගධම්මවයසෙ ච ආවට්ටෙං දස්යසත්වා ඉදානි සංකියලසපක්ෙං
නික්ඛිපිත්වා තස්ස විසභාගධම්මවයසෙ සභාගධම්මවයසෙ ච ආවට්ටෙං

දස්යසතුං ‘‘ෙථාපි මූයල’’ති ගාථමාහ  තස්සත්යථො – යථා ොම
පතිට්ඨායහතුභායවෙ මූලන්ති ලද්ධයවොහායර භූමිගයත රුක්ෙස්ස අවයයව
ඵරසුයඡදාදිඅන්තරායාභායවෙ අනුපද්දයව තයතො එව දළ්යහ ථියර සති

ෙන්යධ ඡින්යෙපි අස්සත්ථාදිරුක්යෙො රුහති, එවයමව 
තණ්හානුසයසඞ්ොයත අත්තභාවරුක්ෙස්ස මූයල මග්ගඤාණඵරසුො
අනුපච්ඡින්යෙ තයිදං දුක්ෙං පුෙප්පුෙං අපරාපරභායවෙ නිබ්බ්යත්තති ෙ

නිරුජ්ඣතීති  කාමතණ්හාදිනිවත්තෙත්ථං ‘‘භවතණ්හාො’’ති වුත්තං  

එතස්සධම්මස්සපච්චයෙොතිඑතස්සභවතණ්හාසඞ්ොතස්සධම්මස්ස භයවසු
ආදීෙවප්පටිච්ඡාදොදිවයසෙ අස්සාදග්ගහණස්ස පච්චයයො  වුත්තඤ්යහතං

– ‘‘සංයයොජනීයයසු, භික්ෙයව, ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සියෙො තණ්හා 

පවඩ්ෙතී’’ති (සං  නි  2.57). යතයෙවාහ – ‘‘අවිජ්ජාපච්චො හි 

භවතණ්හා’’ති  ඉධ සමයථො විපස්සො ච මග්ගසමාධි මග්ගපඤ්ඤා ච

අධිප්යපතාති ආහ– ‘‘යෙෙතණ්හානුසෙංසමූහෙතී’’තිආදි  ඉමානිචත්තාරි

සච්චානීති විසභාගසභාගධම්මාවට්ටෙවයසෙ නිද්ධාරිතානීති  යසසං
වුත්තෙයයමව  

ඉදානි ෙ යකවලං නිද්ධාරියතයහව විසභාගසභාගධම්යමහි ආවට්ටෙං, 
අථ යෙො පාළආගයතහිපි යතහි ආවට්ටෙං ආවට්ටහායරොති දස්සෙත්ථං 

‘‘සබ්බ්පාපස්ස අකරණ’’න්ති ගාථමාහ. තත්ථ සබ්බ්පාපස්සාති

සබ්බ්යාකුසලස්ස  අකරණන්තිඅනුප්පාදෙං  කුසලස්සාති චතුභූමකකුසලස්ස  

උපසම්පදාති පටිලායභො  සචිත්තපරියෙොදාපෙන්ති අත්තයෙො

චිත්තයවොදාෙං, තං පෙ අරහත්යතෙ යහොති  ඉති සීලසංවයරෙ සබ්බ්යපාපං
පහාය සමථවිපස්සොහි කුසලං සම්පායදත්වා අරහත්තඵයලෙ චිත්තං

පරියයොදයපතබ්බ්යන්ති එතං බුද්ධාෙ සාසෙං ඔවායදො අනුසිට්ඨීති අයං

සඞ්යෙපත්යථො, විත්ථාරයතොපෙඅත්යථොපාළයතොඑව විඤ්ඤායති  
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තත්ථ ‘‘සබ්බ්පාපං ොමා’’තිආදීසු යදොසසමුට්ඨාෙන්ති යදොයසො

සමුට්ඨාෙයමව එතස්සාති යදොසසමුට්ඨාෙං, ෙ යදොයසොඑවසමුට්ඨාෙන්ති 
යලොභසමුට්ඨාොයපි පිසුණවාචාය සම්භවයතො  කායදුච්චරිතන්ති පදං

අයපක්ඛිත්වා‘‘යදොසසමුට්ඨාෙ’’න්තිෙපුංසකනිද්යදයසො  යලොභසමුට්ඨාෙං

යමොහසමුට්ඨාෙන්ති එත්ථාපි එයසව ෙයයො  සම්ඵප්පලායපො
උද්ධච්චචිත්යතෙ පවත්තයතීති අධිප්පායයෙ තස්ස යමොහසමුට්ඨාෙතා 
වුත්තා  

එවං දුච්චරිතඅකුසලකම්මපථකම්මවිභායගෙ ‘‘සබ්බ්යපාප’’න්ති එත්ථ 
වුත්තපාපං විභජිත්වා ඉදානිස්ස අකුසලමූලවයසෙ අගතිගමෙවිභාගම්පි

දස්යසතුං ‘‘අකුසලමූල’’න්තිආදි වුත්තං  තත්ථ අකුසලමූලං පයෙොගං

ගච්ඡන්තන්ති යලොභාදිඅකුසලානි කායවචීපයයොගං ගච්ඡන්තානි, 

කායවචීපයයොගං සමුට්ඨායපන්තානීති අත්යථො  ඡන්දාති ඡන්දයහතු  ෙං

ඡන්දා අගතිං ගච්ඡති, ඉදං යලොභසමුට්ඨාෙන්ති ඡන්දා අගතිං ගච්ඡතීති

යයදතං අගතිගමෙං, ඉදං යලොභසමුට්ඨාෙන්ති  එවං යසයසසුපි අත්යථො
දට්ඨබ්යබ්යො  එත්තාවතා‘‘සබ්බ්යපාපස්සඅකරණ’’න්තිඑත්ථපාපංදස්යසත්වා

ඉදානිතස්සඅකරණං දස්යසන්යතො ‘‘යලොයභො…යප.…පඤ්ඤාො’’තිතීහි
කුසලමූයලහි තිණ්ණංඅකුසලමූලාෙංපහාෙවයසෙසබ්බ්යපාපස්සඅකරණං

අනුප්පාදෙමාහ  තථා යලොයභොඋයපක්ඛාොතිආදිොබ්රහ්මවිහායරහි තත්ථ
අරතිං වූපසයමන්තීමුදිතාතස්සාමූලභූතංයමොහංපජහතීතිකත්වාවුත්තං– 

‘‘යමොයහොමුදිතාෙපහාෙංඅබ්භත්ථංගච්ඡතී’’ති  

31. ඉදානි අඤ්යඤෙපිපරියායයෙපාපංතස්සඅකරණඤ්චදස්යසත්වා
යසසපදාෙඤ්චඅත්ථවිභාවෙමුයෙෙ සභාගවිසභාගධම්මාවට්ටෙංදස්යසතුං 

‘‘සබ්බ්පාපං ොම අට්ඨ මිච්ඡත්තානී’’තිආදි වුත්තං  අකිරිො අකරණං 

අෙජ්ඣාචායරොති තීහිපි පයදහි මිච්ඡත්තාෙං අනුප්පාදෙයමව වදති  තථා 

කිරිො කරණං අජ්ඣාචායරොති තීහිපි පයදහි උප්පාදෙයමව වදති  

අජ්ඣාචායරොති අධිට්ඨහිත්වා ආචරණං  අතීතස්සාති

චිරකාලප්පවත්තිවයසෙ පුරාණස්ස  මග්ගස්සාති අරියමග්ගස්ස 
වුත්තඤ්යහතං – ‘‘පුරාණමග්ගං පුරාණං අඤ්ජසන්ති යෙො අරියස්යසතං

අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග්ගස්ස අධිවචෙ’’න්ති (සං  නි  2.65 අත්ථයතො සමාෙං) 
අතීයතෙවාවිපස්සිොභගවතායථාධිගතං යදසිතභාවංසන්ධාය‘‘අතීතස්ස
මග්ගස්සා’’ති වුත්තං  විපස්සියෙො හි අයං භගවයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
පාතියමොක්ඛුද්යදසගාථාති  

ෙං පටියවයධොති යස්ස පරිඤ්ඤාභිසමයයෙ  ෙං පරියෙොදාපිතං, අෙං

නියරොයධොති යදිපි අසඞ්ෙතා ධාතු යකෙචි සංකියලයසෙ ෙ සංකිලිස්සති, 
අධිගච්ඡන්තස්ස පෙ පුග්ගලස්ස වයසෙ එවං වුත්තං  තස්ස හි යාව

සංකියලසා ෙ විගච්ඡන්ති, තාව අසඞ්ෙතා ධාතු අපරියයොදපිතාති වුච්චති  

යථා නිබ්බ්යාොධිගයමෙ යය ෙන්ධා වූපසයමතබ්බ්යා, යතසං යසසභායවෙ
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පටුෙ 

අයසසභායවෙ ච ‘‘සඋපාදියසසා’’ති ච, ‘‘අනුපාදියසසා’’ති ච වුච්චති, 
එවංසම්පදමිදංදට්ඨබ්බ්යං  

ඉමානි පාළආගතධම්මාෙං සභාගවිසභාගධම්මාවට්ටෙවයසෙ
නිද්ධාරිතානි චත්තාරි සච්චානි පුෙපි පාළආගතධම්මාෙං

සභාගවිසභාගධම්මාවට්ටයෙෙ ආවට්ටහාරං දස්යසතුං ‘‘ධම්යමො හයව

රක්ඛතී’’ති ගාථමාහ  තස්සා පදත්යථො පුබ්යබ්ය වුත්යතො එව  ධම්යමොති

පුඤ්ඤධම්යමොඉධාධිප්යපයතො  තංවිභජිත්වාදස්යසන්යතො ‘‘ධම්යමොොම

දුවියධො ඉන්ද්රිෙසංවයරො මග්යගො චා’’ති ආහ  ඉන්ද්රියසංවරසීයසෙ යචත්ථ

සබ්බ්යම්පි සීලං ගහිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. සබ්බ්යා උපපත්තියයො දුග්ගති 
දුක්ෙදුක්ෙතාදියයොයගෙදුක්ොගතියයොතිකත්වා  යථාවුත්යතදුවියධධම්යම

පඨයමො ධම්යමො යථා සුචිණ්යණො යහොති, යයතො ච යසො රක්ෙති, යත්ථ ච

පතිට්ඨායපති, තං සබ්බ්යං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ ො සංවරසීයල 

අඛණ්ෙකාරිතා’’තිආදි වුත්තං  ඉදානි තස්ස ධම්මස්ස අපායයතො රක්ෙයණ 

එකන්තිකභාවං විභායවතුං ගාමණිසංයුත්යත (සං  නි  4.358) 

අසිබ්න්ධකපුත්තසුත්තං ආභතං  

තත්ථ එවන්ති පකායරෙ  ච-සද්යදො සම්පිණ්ඩයෙ, ඉමිොපි පකායරෙ

අයමත්යථො යවදිතබ්යබ්යොති අධිප්පායයො  අසිබ්න්ධකපුත්යතොති

අසිබ්යන්ධකස්ස ොම පුත්යතො  ගායම යජට්ඨකතාය ගාමණී.පච්ඡාභූමකාති

පච්ඡාභූමිවාසියෙො  කාමණ්ෙලුකාති සකමණ්ඩලුයෙො  යසවාලමාලිකාති
පායතොව උදකයතො යසවාලඤ්යචව උප්පලාදීනි ච ගයහත්වා 

උදකසුද්ධිභාවජාෙෙත්ථං මාලං කත්වා පිළන්ධෙකා  උදයකොයරොහකාති

සායං පාතං උදකං ඔයරොහණකා  උෙයායපන්තීති උපරියායපන්ති  

සඤ්ඤායපන්තීති සම්මා යායපන්ති  සග්ගං ොම ඔක්කායමන්තීති

පරිවායරත්වා ඨිතාව ‘‘ගච්ඡ, යභො, බ්රහ්මයලොකං, ගච්ඡ, යභො, 
බ්රහ්මයලොක’’න්තිවදන්තාසග්ගංපයවයසන්ති  

අනුපරිසක්යකෙයාති අනුපරිගච්යඡයය  උම්මුජ්ජාති උට්ඨහ  උප්ලවාති

ජලස්සඋපරිප්ලව  ථලමුප්ලවාතිථලංඅභිරුහ  තත්රොස්සාති තත්රයංඅස්ස, 

යංභයවයය  සක්ඛරකඨලන්තිසක්ෙරාවා කඨලාවා  සාඅයධොගාමීඅස්සාති

සා අයධො ගච්යඡයය, යහට්ඨාගාමී භයවයය  අයධො ගච්යඡෙයාති යහට්ඨා 

ගච්යඡයය  මග්ගස්සාති අරියමග්ගස්ස  තික්ඛතාති තිඛිණතා  සා ච යෙො ෙ

සත්ථකස්සවියනිසිතකරණතා, අථයෙො ඉන්ද්රියාෙංපටුභායවොතිදස්යසතුං 

‘‘අධිමත්තතා’’ති ආහ  ෙනු ච අරියමග්යගො අත්තො පහාතබ්බ්යකියලයස

අෙවයසසං සමුච්ඡින්දතීති අතිඛියණො ොම ෙත්ථීති? සච්චයමතං, තථාපි
යෙො ච යෙො ‘‘යථා දිට්ඨිප්පත්තස්සා’’ති වචෙයතො 
සද්ධාවිමුත්තදිට්ඨිප්පත්තාෙං කියලසප්පහාෙං පති අත්ථි කාචි

වියසසමත්තාති සක්කා වත්තුං  අයං පෙ වියසයසො ෙ ඉධාධිප්යපයතො, 
සබ්බුපපත්තිසමතික්කමෙස්ස අධිප්යපතත්තා  යස්මා පෙ අරියමග්යගෙ
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පටුෙ 

ඔධියසො කියලසා පහීයන්ති, තඤ්ච යෙසං තථාපහාෙං මග්ගධම්යමසු
ඉන්ද්රියාෙං අපාටවපාටවතරපාටවතමභායවෙ යහොතීති යයො
වජිරූපමධම්යමසු මත්ථකප්පත්තාෙං අග්ගමග්ගධම්මාෙං පටුතමභායවො 

අයං ඉධ මග්ගස්ස තික්ෙතාති අධිප්යපතා  යතයෙවාහ – ‘‘අෙං ධම්යමො 

සුචිණ්යණො සබ්බ්ාහි උපපත්තීහි රක්ඛතී’’ති  ‘‘තස්මා 

රක්ඛිතචිත්තස්සා’’තිආදිො සුත්තන්තයරෙ (උදා  32) සුගතිසඤ්ඤිතාෙම්පි
උපපත්තීෙංදුග්ගතිභාවංසායධති  

32. ඉදානි යථාවුත්තස්ස ධම්මස්ස විසභාගධම්මාෙං තණ්හාවිජ්ජාදීෙං
සභාගධම්මාෙඤ්ච සමථවිපස්සොදීෙං නිද්ධාරණවයසෙ ආවට්ටහාරං

යයොයජත්වා දස්යසතුං ‘‘තත්ථ දුග්ගතීෙං යහතු තණ්හා ච අවිජ්ජා

චා’’තිආදිමාහ  තං පුබ්යබ්ය වුත්තෙයත්තා සුවිඤ්යඤයයයමව  ඉදං වුච්චති 

බ්රහ්මචරිෙන්ති ඉදං අරියං සමථවිපස්සොසඞ්ොතං මග්ගබ්රහ්මචරියන්ති 

වුච්චති  ෙං රක්ඛතීති සබ්බ්යාහි දුග්ගතීහි රක්ෙන්තස්ස අරියමග්ගස්ස

ආරම්මණභූයතො නියරොයධො රක්ෙන්යතො විය වුත්යතො, නිමිත්තස්ස 
කත්තුභායවෙ උපචරිතත්තා  ඉමානි චත්තාරි සච්චානි
විසභාගසභාගධම්මාවට්ටෙවයසෙ නිද්ධාරිතානීතිඅධිප්පායයො  

ආවට්ටහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

8. විභත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

33. තත්ථ කතයමො විභත්තිහායරොති විභත්තිහාරවිභඞ්යගො  තත්ථ 
ධම්මවිභත්තිභූමිවිභත්තිපදට්ඨාෙවිභත්තීති තිවිධා විභත්ති  තාසු යස්මා 
ධම්යමසු විභාගයතො නිද්දිට්යඨසු තත්ථ ලබ්භමායෙො භූමිවිභායගො

පදට්ඨාෙවිභායගො ච නිද්දිසියමායෙො සුවිඤ්යඤයයයො යහොති, තස්මා
ධම්මවිභත්තිං තාව නිද්දිසන්යතො යසොළසවියධ පට්ඨායෙ යයසං සුත්තාෙං

වයසෙ වියසසයතො විභජිතබ්බ්යා, තානි සුත්තානි දස්යසතුං ‘‘ද්යවසුත්තානි

වාසොභාගිෙඤ්ච නිබ්යබ්ධභාගිෙඤ්චා’’ති වුත්තං  තත්ථ වාසො

පුඤ්ඤභාවො, තස්සා භායගො යකොට්ඨායසො වාසොභායගො, තස්ස හිතන්ති 

වාසොභාගිෙං, සුත්තං  නිබ්බිජ්ඣෙං යලොභක්ෙන්ධාදීෙං පදාලෙං

නිබ්යබ්යයධො, තස්ස භායගොති යසසං පුරිමසදිසයමව  යස්මිං සුත්යත තීණි

පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි යදසිතානි, තං සුත්තං වාසොභාගියං  යස්මිං පෙ

යසක්ොයසක්ොයදසිතා, තංනිබ්යබ්යධභාගියං අයඤ්චඅත්යථො පාළිෙංයයව
ආගමිස්සති  

පුඤ්ඤභාගිොති පුඤ්ඤභායගභවා තථා ඵලභාගිො යවදිතබ්බ්යා  ඵලන්ති

පෙ සාමඤ්ඤඵලං  සංවරසීලන්ති පාතියමොක්ෙසංවයරො, සතිසංවයරො, 

ඤාණසංවයරො, ෙන්තිසංවයරො, වීරියසංවයරොති පඤ්ච සංවරා සංවරසීලං  

පහාෙසීලන්ති තදඞ්ගප්පහාෙං, වික්ෙම්භෙප්පහාෙං, සමුච්යඡදප්පහාෙං, 

පටිප්පස්සද්ධිප්පහාෙං, නිස්සරණප්පහාෙන්ති පඤ්චප්පහාොනි  යතසු 
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පටුෙ 

නිස්සරණප්පහාෙවජ්ජාෙං පහාොෙං වයසෙ පහාෙසීලං යවදිතබ්බ්යං  

යසොති යයො වාසොභාගියසුත්තසම්පටිග්ගාහයකො, යසො  යතෙ

බ්රහ්මචරියෙොති යතෙ සංවරසීලසඞ්ොයතෙ යසට්ඨචරියයෙ 
කාරණභූයතෙ බ්රහ්මචාරී භවති  එත්ථ ච අට්ඨසමාපත්තිබ්රහ්මචරියස්ස ෙ 

පටික්යෙයපො, යකචි පෙ ‘‘යතයෙව බ්රහ්මචරියයො’’ති පඨන්ති, යතසං
මයතෙසියාතස්ස පටික්යෙයපො  

පහාෙසීයල ඨියතොති සමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිප්පහාොෙං වයසෙ

පහාෙසීයල ඨියතො  යතෙ බ්රහ්මචරියෙොති යතෙ පහාෙසීයලෙ

වියසසභූයතෙමග්ගබ්රහ්මචරියයෙ යයපෙ ‘‘යතයෙවබ්රහ්මචරියයො’’ති

පඨන්ති, යතසං අයං පායඨො ‘‘වාසොභාගියං ොම සුත්තං දාෙකථා, 

සීලකථා, සග්ගකථා, පුඤ්ඤවිපාකකථා’’ති  යය පෙ ‘‘යතෙ

බ්රහ්මචරියයො’’ති පඨන්ති, යතසං අයං පායඨො – ‘‘වාසොභාගියං ොම

සුත්තං දාෙකථා, සීලකථා, සග්ගකථා කාමාෙං ආදීෙයවො යෙක්ෙම්යම 

ආනිසංයසො’’ති  තත්ථ කතයමො පායඨො යුත්තතයරොති? පච්ඡියමො පායඨොති
නිට්ඨං ගන්තබ්බ්යං  යස්මා ‘‘නිබ්යබ්යධභාගියං ොම සුත්තං යා

චතුසච්චප්පකාසො’’තිවක්ෙති, ෙහිමහායථයරොසාවයසසංකත්වාධම්මං 
යදයසසීති  

‘‘ෙත්ථි පජාෙො’’තිආදිො උභින්ෙං සුත්තාෙං සාතිසයං

අසඞ්කරකාරණං දස්යසති  තත්ථ පජාෙොති අරියමග්ගස්ස පදට්ඨාෙභූතා

වුට්ඨාෙගාමිනී විපස්සොපඤ්ඤා  ඉමානි චත්තාරි සුත්තානීති ඉයමසං
සුත්තාෙං වාසොභාගියනිබ්යබ්යධභාගියාෙං වක්ෙමාොෙඤ්ච

සංකියලසභාගියඅයසක්ෙභාගියාෙං වයසෙ චත්තාරි සුත්තානි  යදසොොති

යදසොෙයයෙ  සබ්බ්යතොවිචයෙෙහායරෙ විචිනිත්වාතිසබ්බ්යයතොභායගෙ
එකාදසසු ඨායෙසු පක්ඛිපිත්වා විචයයෙ හායරෙ විචිනිත්වා  

‘‘යුත්තිහායරෙ යෙොයජතබ්බ්ානී’’ති එයතෙ විචයහාරයුත්තිහාරා

විභත්තිහාරස්සපරිකම්මට්ඨාෙන්තිදස්යසති  ‘‘ොවතිකාඤාණස්සභූමී’’ති
ඉමිොවිභත්තිහාරස්සමහාවිසයතං දස්යසති  

34. එවං වාසොභාගියනිබ්යබ්යධභාගියභායවහි ධම්යම එකයදයසෙ
විභජිත්වා ඉදානි යතසං කියලසභාගියඅයසක්ෙභාගියභායවහි

සාධාරණාසාධාරණභායවහි විභජිතුං ‘‘තත්ථ කතයම ධම්මා

සාධාරණා’’තිආදි ආරද්ධං  තත්ථ කතයම ධම්මාති කතයම සභාවධම්මා  

සාධාරණාති අවිසිට්ඨා, සමාොති අත්යථො  ද්යව ධම්මාති දුයව පකතියයො  
පකතිඅත්යථො හි අයං ධම්ම-සද්යදො ‘‘ජාතිධම්මාෙං සත්තාෙ’’න්තිආදීසු

(පටි  ම  1.33) විය  ොමසාධාරණාති ොයමෙ සාධාරණා, කුසලාකුසලාති

සමාෙොමාති අත්යථො  වත්ථුසාධාරණාති වත්ථුො නිස්සයයෙ සාධාරණා, 
එකසන්තතිපතිතතාය සමාෙවත්ථුකාති අත්යථො  වියසසයතො

සංකියලසපක්යෙ පහායෙකට්ඨා ොමසාධාරණා, සහයජකට්ඨා
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වත්ථුසාධාරණා  අඤ්ඤම්පි එවං ජාතිෙන්ති කිච්චපච්චයපටිපක්ොදීහි

සමාෙං සඞ්ගණ්හාති  මිච්ඡත්තනිෙතාෙං අනිෙතාෙන්ති ඉදං පුථුජ්ජොෙං
උපලක්ෙණං  තස්මා සස්සතවාදා උච්යඡදවාදාති ආදියකො සබ්යබ්යො
පුථුජ්ජෙයභයදො ආහරිත්වා වත්තබ්යබ්යො  දසෙප්පහාතබ්බ්යා කියලසා
සාධාරණා මිච්ඡත්තනියතාෙං අනියතාෙං එව ච සම්භවයතො 
සම්මත්තනියතාෙං අසම්භවයතො ච  ඉමිො ෙයයෙ යසසපයදසුපි අත්යථො
යවදිතබ්යබ්යො  

අරිෙසාවයකොති යසක්ෙං සන්ධාය වදති  සබ්බ්ා සා අවීතරායගහි

සාධාරණාති යලොකියසමාපත්ති රූපාවචරා අරූපාවචරා දිබ්බ්යවිහායරො
බ්රහ්මවිහායරො පඨමජ්ඣාෙසමාපත්තීති එවමාදීහි පරියායයහි සාධාරණා 

කුසලසමාපත්තිපෙඉමිොපරියායයෙසියාඅසාධාරණා, ඉමං පෙයදොසං
පස්සන්තායකචි‘‘යංකිඤ්චි…යප …සබ්බ්යාසාඅවීතරායගහිසාධාරණා’’ති 

පඨන්ති  කථං යත ඔධියසො ගහිතා, අථ ඔධියසො ගයහතබ්බ්යා, කථං

සාධාරණාති? අනුයයොගං මෙසිකත්වා තං වියසොයධන්යතො ආහ – 

‘‘සාධාරණා හි ධම්මා එවං අඤ්ඤමඤ්ඤ’’න්තිආදි  තස්සත්යථො – යථා

මිච්ඡත්තනියතාෙං අනියතාෙඤ්ච සාධාරණාති වුත්තං, එවං සාධාරණා

ධම්මා ෙ සබ්බ්යසත්තාෙං සාධාරණතාය සාධාරණා, කස්මා? යස්මා 

අඤ්ඤමඤ්ඤං පරං පරං සකං සකං විසෙං ොතිවත්තන්ති. පටිනියතඤ්හි

යතසංපවත්තිට්ඨාෙං, ඉතරථාතථායවොහායරොඑවෙසියාතිඅධිප්පායයො  

යස්මා ච එයත එව ධම්මා එවං නියතා විසයා, තස්මා ‘‘යෙොපි ඉයමහි

ධම්යමහි සමන්ොගයතො ෙ යසො තං ධම්මං උපාතිවත්තතී’’ති ආහ  ෙ හි

මිච්ඡත්තනියතාෙංඅනියතාෙඤ්චදස්සයෙෙ පහාතබ්බ්යාකියලසාෙසන්ති, 
අඤ්යඤසංවාසන්තීතිඑවංයසයසපිවත්තබ්බ්යං  

අසාධාරයණො ොම ධම්යමො තස්ස තස්ස පුග්ගලස්ස පච්චත්තනියයතො 
අරියයසු යසක්ොයසක්ෙධම්මවයසෙ අෙරියයසු

සබ්බ්යාභබ්බ්යපහාතබ්බ්යවයසෙ ගයවසිතබ්යබ්යො, ඉතරස්ස තථා
නිද්දිසිතබ්බ්යභාවාභාවයතො යසොචයෙොසාධාරණාවිධුරතායතංතංඋපාදාය 

තථාවුත්තයදසොනුසායරොති ඉමමත්ථං දස්යසති ‘‘කතයම ධම්මා 

අසාධාරණා ොව යදසෙං උපාදාෙ ගයවසිතබ්බ්ා යසක්ඛායසක්ඛා

භබ්බ්ාභබ්බ්ා’’ති ඉමිො  අට්ඨමකස්සාති යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය 

පටිපන්ෙස්ස  ධම්මතාති ධම්මසභායවො පඨමස්ස මග්ගට්ඨතා දුතියස්ස
ඵලට්ඨතා පඨමස්සවාපහීයමාෙකියලසතා දුතියස්සපහීෙකියලසතා පුෙ 

අට්ඨමකස්සාතිඅොගාමිමග්ගට්ඨස්ස  ොමන්තියසක්ොතිොමං  ධම්මතාති 

තංතංමග්ගට්ඨතායහට්ඨිමඵලට්ඨතාච  පටිපන්ෙකාෙන්ති මග්ගසමඞ්ගීෙං  

ොමන්ති පටිපන්ෙකාති ොමං  එවං ‘‘අට්ඨමකස්සා’’තිආදිො
අරියපුග්ගයලසු අසාධාරණධම්මං දස්යසත්වා ඉතයරසු ෙයදස්සෙත්ථං 

‘‘එවං වියසසානුපස්සිො’’තිආදි වුත්තං  යලොකියධම්යමසු එව හි

හීොදිභායවො  තත්ථ වියසසානුපස්සිොති අසාධාරණධම්මානුපස්සිො 



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 

100 

පටුෙ 

මිච්ඡත්තනියතාෙං අනියතා ධම්මා සාධාරණා මිච්ඡත්තනියතා ධම්මා
අසාධාරණා  මිච්ඡත්තනියයතසුපි නියතමිච්ඡාදිට්ඨිකාෙං අනියතා ධම්මා 
සාධාරණා  නියතමිච්ඡාදිට්ඨි අසාධාරණාති ඉමිො ෙයයෙ
වියසසානුපස්සිො යවදිතබ්බ්යා  

එවං ොොෙයයහි ධම්මවිභත්තිං දස්යසත්වා ඉදානි භූමිවිභත්තිං 

පදට්ඨාෙවිභත්තිඤ්ච විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘දස්සෙභූමී’’තිආදිමාහ  තත්ථ 

දස්සෙභූමීති පඨමමග්යගො  යස්මා පෙ පඨමමග්ගක්ෙයණ අරියසාවයකො 

සම්මත්තනියාමං ඔක්කමන්යතො ොම යහොති, තයතො පරං ඔක්කන්යතො, 
තස්මා ‘‘දස්සෙභූමි නියාමාවක්කන්තියා පදට්ඨාෙ’’න්ති වුත්තං  කිඤ්චාපි 

යහට්ඨියමො යහට්ඨියමො මග්යගො උපරිඋපරිමග්ගාධිගමස්ස කාරණං යහොති, 

සක්කායදිට්ඨිආදීනි අප්පහාය කාමරාගබ්යයාපාදාදිප්පහාෙස්ස
අසක්කුයණයයත්තා  තථාපිඅරියමග්යගොඅත්තයෙොඵලස්සවියසසකාරණං

ආසන්ෙකාරණඤ්චාති දස්යසතුං ‘‘භාවොභූමි උත්තරිකාෙං ඵලාෙං

පත්තිොපදට්ඨාෙ’’න්තිවුත්තං සුොපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා ඤාණුත්තරස්ස
තථාවිධපච්චයසමායයොයගචයහොතීතිසාවිපස්සොයපදට්ඨාෙන්තිවුත්තා  
ඉතරා පෙ තිස්යසොපි පටිපදා සමථං ආවහන්ති එව  තාසු සබ්බ්යමුදුතාය

දස්සිතාය යසසාපි දස්සිතා එවාති ආහ – ‘‘දුක්ඛා පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා

සමථස්ස පදට්ඨාෙ’’න්ති  

දාෙමෙං පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූති දාෙයමව දාෙමයං, 

පුජ්ජඵලනිබ්බ්යත්තෙට්යඨෙ පුඤ්ඤං, තයදව කත්තබ්බ්යයතො කිරියා, 
පයයොගසම්පත්තියාදීෙං අධිට්ඨාෙභාවයතො වත්ථු චාති

දාෙමයපුඤ්ඤකිරියවත්ථු  පරයතොයඝොසස්සාති ධම්මස්සවෙස්ස  

සාධාරණන්ති ෙ බීජං විය අඞ්කුරස්ස, දස්සෙභූමිආදයයො විය වා 

නියාමාවක්කන්තිආදීෙං ආයවණිකං, අථ යෙො සාධාරණං, 
තදඤ්ඤකාරයණහිපි පරයතොයඝොසස්ස පවත්තෙයතොති අධිප්පායයො  තත්ථ
යකචි දායකස්ස දාොනුයමොදෙං ආචිණ්ණන්ති දාෙං පරයතොයඝොසස්ස
කාරණන්ති වදන්ති  දායයකො පෙ දක්ඛිණාවිසුද්ධිං ආකඞ්ෙන්යතො 
දාෙසීලාදිුණවියසසාෙං සවයෙ යුත්තප්පයුත්යතො යහොතීති දාෙං
ධම්මස්සවෙස්සකාරණං වුත්තං  

සීලසම්පන්යෙො විප්පටිසාරාභායවෙ සමාහියතො ධම්මචින්තාසමත්යථො 

යහොතීති සීලං චින්තාමයඤාණස්ස කාරණන්ති ආහ ‘‘සීලමෙ’’න්තිආදි  

භාවොමෙන්ති සමථසඞ්ොතං භාවොමයං  භාවොමයිොති
උපරිඣාෙසඞ්ොතාය විපස්සොසඞ්ොතාය ච භාවොමයියා  පුරිමං
පුරිමඤ්හි පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස පදට්ඨාෙං  ඉදානි යස්මා දාෙං සීලං

යලොකියභාවො ච ෙ යකවලං යථාවුත්තපරයතොයඝොසාදීෙංයයව, අථ යෙො
යථාක්කමං පරියත්තිබ්යාහුසච්චකම්මට්ඨාොනුයයොගමග්ගසම්මාදිට්ඨීෙම්පි 

පච්චයා යහොන්ති, තස්මා තම්පි ෙයං දස්යසතුං පුෙ ‘‘දාෙමෙ’’න්තිආදිො
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යදසෙං වඩ්යෙසි  තථා පතිරූපයදසවාසාදයයො 
කායවියවකචිත්තවියවකාදීෙං කාරණං යහොතීති ඉමං ෙයං දස්යසතුං 

‘‘පතිරූපයදසවායසො’’තිආදිමාහ  තත්ථ කුසලවීමංසාොති

පටිසඞ්ොනුපස්සොය  අකුසලපරිච්චායගොති ඉමිො පහාෙපරිඤ්ඤා

වුත්තාති  සමාධින්ද්රිෙස්සාතිමග්ගසමාධින්ද්රියස්ස යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව  

විභත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

9. පරිවත්තෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

35. තත්ථ කතයමො පරිවත්තයෙො හායරොති පරිවත්තෙහාරවිභඞ්යගො 
තත්ථ යස්මා සංවණ්ණියමායෙ සුත්යත යථානිද්දිට්ඨාෙං
කුසලාකුසලධම්මාෙං පටිපක්ෙභූයත අකුසලකුසලධම්යම

පහාතබ්බ්යභාවාදිවයසෙ නිද්ධාරණං පටිපක්ෙයතො පරිවත්තෙං, තස්මා 

‘‘සම්මාදිට්ඨිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා භවතී’’තිආදි

ආරද්ධං තත්ථසම්මාපසත්ථා, සුන්දරාදිට්ඨිඑතස්සාති සම්මාදිට්ඨි, තස්ස 
සා පෙස්ස සම්මාදිට්ඨිතා පුබ්බ්යභාගසම්මාදිට්ඨියා වා 

යලොකුත්තරසම්මාදිට්ඨියා වා යවදිතබ්බ්යා  මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා භවතීති

පුරිමෙයය විපස්සොසම්මාදිට්ඨියා පහීො යහොති, වික්ෙම්භිතාති අත්යථො 
පච්ඡිමෙයයපඨමමග්ගසම්මාදිට්ඨියාපහීොසමුච්ඡින්ොති අත්යථො  

යෙ චස්ස මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චොති මිච්ඡාභිනියවසයහතු යය අරියාෙං

අදස්සෙකාමතාදයයො යලොභාදයයො පාණාතිපාතාදයයො ච අයෙයක 

ලාමකට්යඨෙ පාපකා අයකොසල්ලසම්භූතට්යඨෙ අකුසලා ධම්මා

උප්පජ්යජයුං  ඉමස්ස ආරද්ධවිපස්සකස්ස අරියස්ස ච  ධම්මාති 

සමථවිපස්සොධම්මා, සත්තත්තිංසයබ්යොධිපක්ඛියධම්මා වා අනුප්පන්ො වා

සම්භවන්ති උප්පන්ො, භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති  

සම්මාසඞ්කප්පස්සාතිආදීෙම්පිඉමිොවෙයයෙඅත්යථොයවදිතබ්යබ්යො  අයං
පෙ වියසයසො – සම්මාවිමුත්තිආදීෙං මිච්ඡාවිමුත්ති අවිමුත්තාව සමාො 

‘‘විමුත්තා මය’’න්ති එවංසඤ්ඤියෙො අවිමුත්තියං වා විමුත්තිසඤ්ඤියෙො 
තත්රායං වචෙත්යථො – මිච්ඡා පාපිකා විමුත්ති වියමොක්යෙො එතස්සාති 

මිච්ඡාවිමුත්ති. අට්ඨඞ්ගා ච මිච්ඡාවිමුත්ති යථාවුත්යතොකායරෙ

මිච්ඡාභිනියවසවයසෙ ච පවත්තා අන්තද්වයලක්ෙණා  සම්මාවිමුත්ති පෙ

ඵලධම්මා, මිච්ඡාදිට්ඨියක සමායසවයතො මිච්ඡාවියමොක්යෙො වා

මිච්ඡාවිමුත්ති  මිච්ඡාවිමුත්තිඤාණදස්සෙං පෙ මිච්ඡාවියමොක්යෙ
මිච්ඡාදිට්ඨියා ච සාරන්ති ගහණවයසෙ පවත්යතො අකුසලචිත්තුප්පායදො
අන්තමයසො පාපං කත්වා ‘‘සුකතං මයා’’ති පච්චයවක්ෙයතො

උප්පන්ෙයමොයහො ච  සම්මාවිමුත්තිඤාණදස්සෙස්සාති එත්ථ යසක්ොෙං 
පච්චයවක්ෙණඤාණං සම්මාවිමුත්තිඤාණදස්සෙන්ති අධිප්යපතං  තඤ්හි 

උත්තරිභාවොපාරිපූරියාසංවත්තති  
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36. එවං සම්මාදිට්ඨිආදිමුයෙෙ මිච්ඡාදිට්ඨිආදිං දස්යසත්වා පුෙ 
පාණාතිපාතඅදින්ොදාෙකායමසුමිච්ඡාචාරාදියතො යවරමණියාදීහි

පාණාතිපාතාදීෙං පරිවත්තෙං දස්යසතුං ‘‘ෙස්සා’’තිආදි ආරද්ධං  තත්ථ 

කාලවාදිස්සාති ලක්ෙණවචෙං  කායලෙ සාපයදසං පරියන්තවතිං
අත්ථසඤ්හිතන්ති යසො සම්ඵප්පලාපස්ස පහාොය පටිපන්යෙො යහොතීති 
වුත්තං  

පුෙ ‘‘යෙ ච යඛො යකචී’’තිආදිො සම්මාදිට්ඨිආදිමුයෙයෙව
මිච්ඡාදිට්ඨිආදීහි එව පරිවත්තෙං පකාරන්තයරෙ දස්යසති  තත්ථ 

සන්දිට්ඨිකාති පච්චක්ො  සහධම්මිකාති සකාරණා  ගාරය්හාති 

ගරහිතබ්බ්යයුත්තා  වාදානුවාදාති වාදා යචව අනුවාදා ච  ‘‘වාදානුපාතා’’තිපි

පායඨො, වාදානුපවත්තියයොති අත්යථො  පුජ්ජාති පූජනීයා  පාසංසාති 
පසංසිතබ්බ්යා  

පුෙ ‘‘යෙ ච යඛො යකචී’’තිආදිො මජ්ඣිමාය පටිපත්තියා

අන්තද්වයපරිවත්තෙං දස්යසති  තත්ථ භුඤ්ජිතබ්බ්ාතිආදීනි චත්තාරි පදානි

වත්ථුකාමවයසෙ යයොයජතබ්බ්යානි  භාවයිතබ්බ්ා බ්හුලීකාතබ්බ්ාති පදද්වයං

කියලසකාමවයසෙ  යතසං අධම්යමොති භායවතබ්යබ්යො ොම ධම්යමො සියා, 

කාමා ච යතසං භායවතබ්බ්යා ඉච්ඡිතා, කායමහි ච යවරමණී කාමාෙං

පටිපක්යෙො, ඉතිසායතසංඅධම්යමො ආපජ්ජතීතිඅධිප්පායයො  

නිෙයානියකොධම්යමොති සහ විපස්සොය අරියමග්යගො  දුක්යඛොති පාපං

නිජ්ජරායපස්සාමාති පවත්තිතං සරීරතාපෙං වදති  සුයඛොති
අෙවජ්ජපච්චයපරියභොගසුෙං  එයතසුපි වායරසු වුත්තෙයයයෙව
අධම්මභාවාපත්ති වත්තබ්බ්යා  ඉදානි අසුභසඤ්ඤාදිමුයෙෙ 

සුභසඤ්ඤාදිපරිවත්තෙං දස්යසතුං ‘‘ෙථා වා පො’’තිආදි වුත්තං 
ආරද්ධවිපස්සකස්ස කියලසාසුචිපග්ඝරණවයසෙ යතභූමකසඞ්ොරා

අසුභයතො උපට්ඨහන්තීති කත්වා වුත්තං ‘‘සබ්බ්සඞ්ඛායරසු

අසුභානුපස්සියෙො විහරයතො’’ති  ‘‘ෙං ෙං වා පො’’තිආදිො පටිපක්ෙස්ස 

ලක්ෙණං විභායවති  තත්ථ අජ්ඣාපන්යෙොති අධිආපන්යෙො, අභිඋපගයතො
පරිඤ්ඤායතොතිඅත්යථො  

පරිවත්තෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

10. යවවචෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

37. තත්ථ කතයමො යවවචයෙොහායරොති යවවචෙහාරවිභඞ්යගො  තත්ථ

යථා යවවචෙනිද්යදයසො යහොති, තං දස්යසතුං ‘‘එකං භගවා ධම්මං

අඤ්ඤමඤ්යඤහි යවවචයෙහි නිද්දිසතී’’ති වුත්තං  යවවචයෙහීති 

පරියායසද්යදහීතිඅත්යථො පදත්යථොපුබ්යබ්යවුත්යතොඑව කස්මාපෙභගවා

එකං ධම්මං අයෙකපරියායයහි නිද්දිසතීති? වුච්චයත – යදසොකායල
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පටුෙ 

ආයතිඤ්චකස්සචිකථඤ්චි තදත්ථපටියබ්යොයධොසියාතිපරියායවචෙං, තස්මිං
ෙයණ වික්ඛිත්තචිත්තාෙං අඤ්ඤවිහිතාෙං අඤ්යඤෙ පරියායයෙ
තදත්ථාවයබ්යොධෙත්ථං පරියායවචෙං  යතයෙව පයදෙ පුෙ වචයෙ
තදඤ්යඤසං තත්ථ අධිගතතා සියාති මන්දබුද්ධීෙං පුෙප්පුෙං
තදත්ථසල්ලක්ෙයණ අසම්යමොසෙත්ථං පරියායවචෙං  අයෙයකපි අත්ථා

සමාෙබ්යයඤ්ජො යහොන්තීති යා අත්ථන්තරපරිකප්පො සියා, තස්සා
පරිවජ්ජෙත්ථම්පි පරියායවචෙංඅෙඤ්ඤස්ස වචයෙ අයෙකාහි තාහිතාහි 
සඤ්ඤාහියතසංයතසංඅත්ථාෙංඤාපෙත්ථම්පිපරියායවචෙංයසයයථාපි
නිඝණ්ටුසත්යථ  ධම්මකථිකාෙං තන්තිඅත්ථුපනිබ්යන්ධෙපරාවයබ්යොධොෙං
සුෙසිද්ධියාපි පරියායවචෙං  අත්තයෙො ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාප්පත්තියා

විභාවෙත්ථං, යවයෙයයාෙංතත්ථ බීජාවාපෙත්ථංවාපරියායවචෙංභගවා
නිද්දිසති  

කිං බ්යහුො යස්සා ධම්මධාතුයා සුප්පටිවිද්ධත්තා සම්මාසම්බුද්ධා යථා

සබ්බ්යස්මිං අත්යථ අප්පටිහතඤාණාචාරා, තථා සබ්බ්යස්මිං සද්දයවොහායරති

එකම්පි අත්ථං අයෙයකහි පරියායයහි යබ්යොයධති, ෙ තත්ථ දන්ධායිතත්තං 

විත්ථායිතත්තං අත්ථස්ස  ොපි ධම්මයදසොහානි, ආයවණියකොවායං

බුද්ධධම්යමොති පරියායයදසෙං දස්යසන්යතො ‘‘ආසා’’තිආදිමාහ  තත්ථ

අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘ආසා ොම වුච්චති ො භවිස්සස්ස 

අත්ථස්සා’’තිආදිමාහ  තත්ථ භවිස්සස්ස අත්ථස්සාති අොගතස්ස

ඉච්ඡිතබ්බ්යස්ස අත්ථස්ස  ‘‘අවස්සං ආගමිස්සතී’’තිආදිො තස්සා

පවත්තියාකාරං දස්යසති  අොගතත්ථවිසයා තණ්හා ආසා. 

අොගතපච්චුප්පන්ෙත්ථවිසයා තණ්හා පිහාතිඅයයමතාසංවියසයසො  

අත්ථනිප්ඵත්තිපටිපාලොති යාය ඉච්ඡිතස්ස අත්ථස්ස නිප්ඵත්තිං

පටිපායලතිආගයමති, යායවානිප්ඵන්ෙංඅත්ථං පටිපායලතිරක්ෙති අයං 

අභිෙන්දො ොම, යථාලද්ධස්සඅත්ථස්සයකලායොොමාතිඅත්යථො තං 

අත්ථනිප්ඵත්තිං සත්තසඞ්ොරවයසෙ විභජිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘පිෙං වා

ඤාති’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ධම්මන්ති රූපාදිආරම්මණධම්මං, 

අතිඉට්ඨාරම්මණං අභිෙන්දති, අනිට්ඨාරම්මයණහිපි තං දස්යසතුං 

‘‘අප්පටික්කූලයතො වා අභිෙන්දතී’’ති වුත්තං  පටික්කූයලපි හි

විපල්ලාසවයසෙසත්තං, සඞ්ොරංවා අප්පටික්කූලයතොඅභිෙන්දති  

යාසු අයෙකධාතූසු පවත්තියා තණ්හා ‘‘අයෙකධාතූසු සරා’’ති වුත්තා, 

තා ධාතුයයො විභායගෙ දස්යසතුං ‘‘චක්ඛුධාතූ’’තිආදි වුත්තං  කිඤ්චාපි 

ධාතුවිභඞ්ගාදීසු (විභ  172 ආදයයො) කාමධාතුආදයයො අඤ්ඤාපි

අයෙකධාතුයයො ආගතා, තාසම්පි එත්යථව සමවයරොයධොති දස්සෙත්ථං

අට්ඨාරයසයවත්ථ දස්සිතා  යකචිරූපාධිමුත්තාතිආදි තාසු ධාතූසු තණ්හාය 

පවත්තිදස්සෙං  තත්ථ යස්මා පඤ්ච අජ්ඣත්තිකා ධාතුයයො සත්ත ච

විඤ්ඤාණධාතුයයො ධම්මධාතු ච ධම්මාරම්මයණයෙව සඞ්ගහිතා, තස්මා
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අට්ඨාරස ධාතුයයො උද්දිසිත්වා ඡයළව තණ්හාය පවත්තිට්ඨාොනි
විභත්තානීති දට්ඨබ්බ්යං  තණ්හාපක්ො යෙක්ෙම්මස්සිතාපි
යදොමෙස්සුපවිචාරා තස්ස අනුත්තයරසු වියමොක්යෙසු පිහං උපට්ඨාපයයතො

උප්පජ්ජති ‘‘පිහපච්චයා යදොමෙස්ස’’න්ති වචෙයතො, යකො පෙ වායදො 
යගහස්සියතසු යදොමෙස්සුපවිචායරසූති ඉමානි චතුවීසති පදානි 

‘‘තණ්හාපක්යඛො’’ති වුත්තං  යගහස්සිතා පෙ උයපක්ො 

අඤ්ඤාණුයපක්ෙතාය යථාභිනියවසස්ස පච්චයයො යහොතීති ‘‘ො ඡ

උයපක්ඛා යගහස්සිතා, අෙංදිට්ඨිපක්යඛො’’තිවුත්තං  

38. ඉදානියතසං උපවිචාරාෙංතණ්හාපරියායංදස්යසන්යතො ‘‘සායෙව

පත්ථොකායරෙ ධම්මෙන්දී’’තිආදිමාහ පුෙචිත්තංපඤ්ඤාභගවාධම්යමො
සඞ්යඝො සීලං චායගොති ඉයමසං පරියායවචෙනිද්ධාරයණෙ යවවචෙහාරං

විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘චිත්තං මයෙො විඤ්ඤාණ’’න්තිආදි ආරද්ධං  තත්ථ 

‘‘අඤ්ඤම්පි එවං ජාතිෙ’’න්ති ඉමිො පඤ්ඤා පජාෙො විචයයො පවිචයයො 
ධම්මවිචයයො සල්ලක්ෙණා උපලක්ෙණා පච්චුපලක්ෙණා පණ්ඩිච්චං
යකොසල්ලංයෙපුඤ්ඤං යවභබ්යයාචින්තාඋපපරික්ොභූරීයමධාපරිණායිකා
විපස්සො සම්පජඤ්ඤං පයතොයදො පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබ්යලං
පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසායදො පඤ්ඤාආයලොයකො පඤ්ඤාඔභායසො

පඤ්ඤාපජ්යජොයතොපඤ්ඤාරතෙංඅයමොයහොති(මහානි 149) එවමාදීෙම්පි
පඤ්ඤාය පරියායසද්දාෙංසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබ්යො  

පඤ්චින්ද්රිොනි යලොකුත්තරානීති ෙයය ඤාණන්තිආදීනි පඤ්චින්ද්රියානි

යලොකුත්තරානි, යලොකුත්තරපඤ්ඤාය යවවචොනීති අත්යථො  සබ්බ්ා

පඤ්ඤාති ඉතයරහි යවවචයෙහි වුත්තා සබ්බ්යා පඤ්ඤා 

යලොකියයලොකුත්තරමිස්සිකාති අත්යථො  ‘‘අපි චා’’තිආදිො ඉමිොපි

පරියායයෙ යවවචෙං වත්තබ්බ්යන්ති දස්යසති  ආධිපයතෙයට්යඨොති

අධියමොක්ෙලක්ෙයණ ආධිපයතයයට්යඨෙ  ෙථා ච බුද්ධානුස්සතිෙං 

වුත්තන්ති යථා බුද්ධානුස්සතිනිද්යදයස (විසුද්ධි  1.123) ‘‘ඉතිපි යසො
භගවා’’තිආදිො පාළයා යසො භගවා ඉතිපි අරහං…යප … ඉතිපි භගවාති
අයෙයකහියවවචයෙහිභගවාඅනුස්සරිතබ්යබ්යොතිවුත්තං ඉමිොවෙයයෙ 

බ්යලනිප්ඵත්තිගයතොයවසාරජ්ජප්පත්යතොයාවධම්යමොභාසපජ්යජොතකයරොති, 
එයතහි පරියායයහි බුද්ධස්ස භගවයතො යවවචෙං බුද්ධානුස්සතියං
වත්තබ්බ්යන්තිපදංආහරිත්වා සම්බ්යන්යධොයවදිතබ්යබ්යො එතානිපිකතිපයානි
එවභගවයතොයවවචොනි අසඞ්යෙයයයාහි බුද්ධුණාුණයෙමිත්තකානි
චභගවයතොොමානි වුත්තඤ්යහතංධම්මයසොපතිො– 

‘‘අසඞ්යෙයයයානිොමානි, සුයණෙමයහසියෙො; 

ුයණෙ ොමමුද්යධයයං, අපි ොම සහස්සයතො’’ති  (උදා  අට්ඨ  
53); 
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ධම්මානුස්සතියං ‘‘අසඞ්ඛත’’න්තිආදීසු ෙ යකෙචි පච්චයයෙ

සඞ්ෙතන්ති අසඞ්ඛතං. ෙත්ථි එතස්ස අන්යතො විොයසොති අෙන්තං. 

ආසවාෙංඅොරම්මණයතො අොසවං. අවිපරීතසභාවත්තා සච්චං. සංසාරස්ස

පරතීරභාවයතො පාරං. නිපුණඤාණවිසයත්තා සුඛුමසභාවත්තා ච නිපුණ. 

අනුපචිතඤාණසම්භායරහි දට්ඨුං ෙ සක්කාති සුදුද්දසං. උප්පාදජරාහි

අෙබ්භාහතත්තා අජජ්ජරං. ථිරභායවෙ ධුවං. ජරාමරයණහි අපලුජ්ජෙයතො 

අපයලොකිතං. මංසචක්ඛුො දිබ්බ්යචක්ඛුො ච අපස්සිතබ්බ්යත්තා අනිදස්සෙං. 

රාගාදිපපඤ්චාභායවෙ නිප්පපඤ්චං. කියලසාභිසඞ්ොරාෙංවූපසමයහතුතාය 

සන්තං. 

අමතයහතුතාය භඞ්ගාභාවයතො ච අමතං. උත්තමට්යඨෙ

අතප්පකට්යඨෙච පණීතං. අසිවාෙං කම්මකියලසවිපාකවට්ටාෙංඅභායවෙ 

සිවං. චතූහි යයොයගහි අනුපද්දවභායවෙ යඛමං. තණ්හා ඛීයති එත්ථාති 

තණ්හක්ඛයෙො. කතපුඤ්යඤහිපි කදාචියදව පස්සිතබ්බ්යත්තා අච්ඡරිෙං. 

අභූතපුබ්බ්යත්තා අබ්භුතං. අෙන්තරායත්තා අනීතිකං. 

අෙන්තරායභාවයහතුයතො අනීතිකධම්මං (සං නි අට්ඨ  3.5.377-409). 

අනිබ්බ්යත්තිසභාවත්තා අජාතං. තයතො එව අභූතං. උභයයොපි

උප්පාදරහිතන්ති වුත්තං යහොති  යකෙචි අනුපද්දුතත්තා අනුපද්දවං. ෙ

යකෙචි පච්චයයෙ කතන්ති අකතං. ෙත්ථි එත්ථ යසොයකොති අයසොකං. 

යසොකයහතුවිගයමෙ වියසොකං. යකෙචි අනුපසජ්ජිතබ්බ්යත්තා අනුපසග්ගං. 

අනුපසග්ගභාවයහතුයතො අනුපසග්ගධම්මං. 

ගම්භීරඤාණයගොචරයතො ගම්භීරං. සම්මාපටිපත්තිංවිොපස්සිතුංපත්තුං 

අසක්කුයණයයත්තා දුප්පස්සං. සබ්බ්යයලොකංඋත්තරිත්වා ඨිතන්ති උත්තරං. 

ෙත්ථි එතස්ස උත්තරන්ති අනුත්තරං. සමස්ස සදිසස්ස අභායවෙ අසමං. 

පටිභාගාභායවෙ අප්පටිසමං. උත්තමට්යඨෙ යජට්ඨං, පාසංසතමත්තා වා 

යජට්ඨං. සංසාරදුක්ෙට්ටියතහි යලතබ්බ්යයතො යලණං. තයතො රක්ෙණයතො 

තාණං. රණාභායවෙ අරණං. අඞ්ගණාභායවෙ අෙඞ්ගණං. නිද්යදොසතාය 

අකාචං. රාගාදිමලාපගයමෙ විමලං. චතූහිඔයඝහිඅෙජ්යඣොත්ථරණීයයතො 

දීයපො. සංසාරවූපසමසුෙතාය සුඛං. පමාණකරධම්මාභාවයතො අප්පමාණං, 

ගයණතුං එතස්ස ෙ සක්කාති ච අප්පමාණං. සංසාරසමුද්යද

අයෙොසීදෙට්ඨාෙතාය පතිට්ඨා. රාගාදිකිඤ්චොභායවෙ පරිග්ගහාභායවෙ

ච අකිඤ්චෙන්තිඑවමත්යථොදට්ඨබ්යබ්යො  

සඞ්ඝානුස්සතියං සත්තාෙං සායරොති සීලසාරාදිසාරුණයයොගයතො

සත්යතසු සාරභූයතො  සත්තාෙං මණ්යෙොති යගොරයසසු සප්පිමණ්යඩො විය
සත්යතසු මණ්ඩභූයතො  සාරුණවයසයෙව සත්යතසු උද්ධරිතබ්බ්යයතො 

සත්තාෙං උද්ධායරො. නිච්චලුණතාය සත්තාෙං එසිකා. 

ුණයසොභාසුරභිභායවෙ සත්තාෙං පූෙංසුරභි කුසුමන්තිඅත්යථො  
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106 

පටුෙ 

ුයණසු උත්තමඞ්ගං පඤ්ඤා තස්සා උපයසොභායහතුතාය සීලං 

උත්තමඞ්යගොපයසොභෙං වුත්තං සීයලසුපරිපූරකාරියෙොඅනිජ්ඣන්තාොම 

ුණා ෙත්ථීති ‘‘නිධාෙඤ්ච සීලං සබ්බ්යදොභග්ගසමතික්කමෙට්යඨො’’ති

වුත්තං  අයඤ්ච අත්යථො ආකඞ්යඛෙයසුත්යතෙ (ම  නි  1.64 ආදයයො)

දීයපතබ්යබ්යො  අපරම්පි වුත්තං – ‘‘ඉජ්ඣති, භික්ෙයව, සීලවයතො

යචයතොපණිධිවිසුද්ධත්තා’’ති (දී නි  3.337; සං නි  4.352; අ නි  8.35). 

සිප්පන්ති ධනුසිප්පං  ධඤ්ඤන්ති ධොයිතබ්බ්යං  ධම්මයවොයලොකෙතාොති

සමථවිපස්සොදිධම්මස්ස යවොයලොකෙභායවෙ. යවොයලොකෙට්යඨොති
සත්තභූමකාදිපාසායද විය සීයල ඨත්වා අභිඤ්ඤාචක්ඛුො යලොකස්ස

යවොයලොයකතුං සක්කාති වුත්තං  සබ්බ්භූමානුපරිවත්ති ච සීලං
චතුභූමකකුසලස්සාපිතදනුවත්තෙයතො  යසසංඋත්තාෙයමවාති  

යවවචෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

11. පඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

39. තත්ථ කතයමො පඤ්ඤත්තිහායරොතිපඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්යගො තත්ථ

කා පොයං පඤ්ඤත්තීති? ආහ ‘‘ො පකතිකථාෙ යදසො’’ති  ඉදං වුත්තං
යහොති – යා යදසොහාරාදයයො විය අස්සාදාදිපදත්ථවියසසනිද්ධාරණං

අකත්වා භගවයතො සාභාවිකධම්මකථාය යදසො  යා තස්සා පඤ්ඤාපො, 
අයං පඤ්ඤත්තිහායරො  යස්මා පෙ සා භගවයතො තථා තථා 
යවයෙයයසන්තායෙ යථාධිප්යපතමත්ථං නික්ඛිපතීති නික්යෙයපො  තස්ස

චායංහායරො දුක්ොදිසඞ්ොයතභායගපකායරහි ඤායපති, අසඞ්කරයතොවා

ඨයපති, තස්මා ‘‘නික්යඛපපඤ්ඤත්තී’’ති වුත්යතො  ඉති පකතිකථාය

යදසොති සඞ්යෙයපෙ වුත්තමත්ථං විත්ථායරෙ විභජිතුං ‘‘කා ච

පකතිකථාෙ යදසො’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘චත්තාරි සච්චානී’’තිආදිමාහ  

තත්ථ ඉදං දුක්ඛන්ති අෙං පඤ්ඤත්තීති කක්ෙළඵුසොදිසභායව
රූපාරූපධම්යම අතීතාදිවයසෙ අයෙකයභදභින්යෙ අභින්දිත්වා 
පීළෙසඞ්ෙතසන්තාපවිපරිණාමට්ඨතාසාමඤ්යඤෙයාකුච්ඡිතභාවාදිමුයෙෙ

එකජ්ඣං ගහණස්ස කාරණභූතා පඤ්ඤත්ති, කා පෙ සාති? 

ොමපඤ්ඤත්තිනිබ්යන්ධො තජ්ජාපඤ්ඤත්ති  ‘‘විඤ්ඤත්තිවිකාරසහියතො
සද්යදො එවා’’ති අපයර  ඉමිො ෙයයෙ තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤත්තිඅත්යථො

යවදිතබ්යබ්යො  ‘‘පඤ්චන්ෙං ඛන්ධාෙ’’න්තිආදිො තස්සා පඤ්ඤත්තියා

උපාදාෙං දස්යසති  දසන්ෙං ඉන්ද්රිොෙන්ති අට්ඨ රූපින්ද්රියානි මනින්ද්රියං 
යවදනින්ද්රියන්ති එවං දසන්ෙං  අනුභවෙසාමඤ්යඤෙ හි යවදො

එකමින්ද්රියංකතා, තථාසද්ධාදයයොචමග්ගපක්ඛියාති  

කබ්යළං කරීයතීති කබ්ළීකායරොති වත්ථුවයසෙ අයං නිද්යදයසො  යාය

ඔජාය සත්තා යායපන්ති, තස්සායයතං අධිවචෙං  සා හි ඔජට්ඨමකස්ස 

රූපස්සආහරණයතො ආහායරො.අත්ථීතිමග්යගෙ අසමුච්ඡින්ෙතායවිජ්ජති  
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රායගොතිරඤ්ජෙට්යඨෙරායගො  ෙන්දෙට්යඨෙ ෙන්දී. තණ්හායෙට්යඨෙ 

තණ්හා. සබ්බ්යායෙතානියලොභස්යසවොමානි  පතිට්ඨිතංතත්ථවිඤ්ඤාණං

විරුළ්හන්ති කම්මං ජවායපත්වා පටිසන්ධිආකඩ්ෙෙසමත්ථතාය

පතිට්ඨිතඤ්යචවවිඤ්ඤාණංවිරුළ්හඤ්ච  ෙත්ථාතියතභූමකවට්යටභුම්මං, 

සබ්බ්යත්ථ වා පුරිමපුරිමපයද එතං භුම්මං  අත්ථි තත්ථ සඞ්ඛාරාෙං වුද්ධීති

යය ඉමස්මිං විපාකවට්යට ඨිතස්ස ආයතිං වඩ්ෙෙයහතුකා සඞ්ොරා, යත

සන්ධාය වුත්තං – ‘‘ෙත්ථ අත්ථි ආෙතිං පුෙබ්භවාභිනිබ්බ්ත්තී’’ති යස්මිං

ඨායෙ ආයතිං පුෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති අත්ථි  අත්ථි තත්ථ ආෙතිං 

ජාතිජරාමරණන්ති යත්ථ පටිසන්ධිග්ගහණං, තත්ථ ෙන්ධාෙං

අභිනිබ්බ්යත්තිලක්ෙණා ජාති, පරිපාකලක්ෙණා ජරා, යභදෙලක්ෙණං

මරණඤ්ච අත්ථි  අෙං පභාවපඤ්ඤත්ති දුක්ඛස්ස ච සමුදෙස්ස චාති අයං

යථාවුත්තා යදසො දුක්ෙසච්චස්ස සමුදයසච්චස්ස ච සමුට්ඨාෙපඤ්ඤත්ති, 
විපාකවට්ටස්සසඞ්ොරාෙඤ්චතණ්හාපච්චයනිද්යදසයතොති අධිප්පායයො  

ෙත්ථිරායගොතිඅග්ගමග්ගභාවොය සමුච්ඡින්ෙත්තාෙත්ථියචරායගො  

අප්පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං අවිරුළ්හන්ති කම්මං ජවායපත්වා
පටිසන්ධිආකඩ්ෙෙසමත්ථතායාභායවෙ අප්පතිට්ඨිතඤ්යචව
අවිරුළ්හඤ්චාතිවුත්තපටිපක්ෙෙයයෙඅත්යථොයවදිතබ්යබ්යො  

‘‘අෙං පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්තී’’තිආදිො එකාභිසමයවයසයෙව

මග්ගසම්මාදිට්ඨි චතූසු අරියසච්යචසු පවත්තතීති දස්යසති  අෙං

භාවොපඤ්ඤත්තීති අයං ද්වාරාරම්මයණහි ඡද්වාරප්පවත්තෙධම්මාෙං

අනිච්චානුපස්සො මග්ගස්ස භාවොපඤ්ඤත්ති  නියරොධපඤ්ඤත්ති

නියරොධස්සාති යරොධසඞ්ොතාය තණ්හාය මග්යගෙ 

අෙවයසසනියරොධපඤ්ඤත්ති  උප්පාදපඤ්ඤත්තීති උප්පන්ෙස්ස 

පඤ්ඤාපො  ඔකාසපඤ්ඤත්තීති ඨාෙස්ස පඤ්ඤාපො  

ආහටොපඤ්ඤත්තීතිනීහරණපඤ්ඤත්ති  ආසාටිකාෙන්තිුන්ෙංවයණසු

නීලමක්ඛිකාහි ඨපිතඅණ්ඩකා ආසාටිකා ොම  එත්ථ යස්ස උප්පන්ො, 

තස්ස සත්තස්ස අෙයබ්යයසෙයහතුතාය ආසාටිකා වියාති ආසාටිකා, 

කියලසා, යතසංආසාටිකාෙං  අභිනිඝාතපඤ්ඤත්තීති සමුග්ඝාතපඤ්ඤත්ති  

41. එවං වට්ටවිවට්ටමුයෙෙ සම්මසෙඋපාදාෙක්ෙන්ධමුයෙයෙව
සච්යචසු පඤ්ඤත්තිවිභාගං දස්යසත්වා ඉදානි යතපරිවට්ටවයසෙ දස්යසතුං 

‘‘ඉදං ‘දුක්ඛ’න්ති යම, භික්ඛයව’’තිආදි ආරද්ධං  තත්ථ දස්සෙට්යඨෙ 

චක්ඛු. යථාසභාවයතො ජාෙෙට්යඨෙ ඤාණං. පටිවිජ්ඣෙට්යඨෙ පඤ්ඤා. 

විදිතකරණට්යඨෙ විජ්ජා. ඔභාසෙට්යඨෙ ආයලොයකො. සබ්බ්යං 

පඤ්ඤායවවචෙයමව  අයං යවවචෙපඤ්ඤත්ති  සච්ඡිකිරිොපඤ්ඤත්තීති
පච්චක්ෙකරණපඤ්ඤත්ති  
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තුලමතුලඤ්චාති ගාථාය පචුරජොෙං පච්චක්ෙභාවයතො තුලිතං

පරිච්ඡින්ෙන්ති තුලං, කාමාවචරං  ෙ තුලන්ති අතුලං, තුලං වා සදිසමස්ස

අඤ්ඤං යලොකියකම්මං ෙත්ථීති අතුලං, මහග්ගතකම්මං 

කාමාවචරරූපාවචරකම්මං වා තුලං, අරූපාවචරං අතුලං, අප්පවිපාකං වා 

තුලං. බ්යහුවිපාකං අතුලං. සම්භවති එයතොති සම්භවං, සම්භවයහතුභූතං  

භවසඞ්ඛාරං පුෙබ්භවසඞ්ෙරණකං  අවස්සජීති විස්සජ්යජසි  මුනීතිබුද්ධමුනි  

අජ්ඣත්තරයතොති නියකජ්ඣත්තරයතො. සමාහියතොති

උපචාරප්පොසමාධිවයසෙ සමාහියතො  අභින්දි කවචමිවාති කවචං විය

භින්දි  අත්තසම්භවන්ති අත්තනි සඤ්ජාතං කියලසං  ඉදං වුත්තං යහොති – 
සවිපාකට්යඨෙ සම්භවං භවාභිසඞ්ෙරණට්යඨෙ භවසඞ්ොරන්ති ච

ලද්ධොමං තුලාතුලසඞ්ොතං යලොකියකම්මඤ්ච ඔස්සජි, සඞ්ගාමසීයස
මහායයොයධො කවචං විය අත්තසම්භවං කියලසඤ්ච අජ්ඣත්තරයතො
සමාහියතොහුත්වාඅභින්දීති  

අථ වා තුලන්ති තුලයන්යතො තීයරන්යතො  අතුලඤ්ච සම්භවන්ති

නිබ්බ්යාෙඤ්යචවසම්භවඤ්ච  භවසඞ්ඛාරන්තිභවගාමිකම්මං  අවස්සජි මුනීති

‘‘පඤ්චක්ෙන්ධා අනිච්චා, යතසං නියරොයධො නිබ්බ්යාෙං නිච්ච’’න්තිආදිො

(පටි  ම  3.38 අත්ථයතො සමාෙං) ෙයයෙ තුලයන්යතො බුද්ධමුනි භයව 
ආදීෙවංනිබ්බ්යායෙආනිසංසඤ්චදිස්වාතංෙන්ධාෙංමූලභූතංභවසඞ්ොරං 

කම්මක්ෙයකයරෙඅරියමග්යගෙඅවස්සජි කථං? අජ්ඣත්තරයතො යසොහි

විපස්සොවයසෙ අජ්ඣත්තරයතො සමථවයසෙ සමාහියතො කවචමිව 
අත්තභාවං පරියයොෙන්ධිත්වා ඨිතං අත්තනි සම්භවත්තා 

‘‘අත්තසම්භව’’න්තිලද්ධොමංසබ්බ්යංකියලසජාතං අභින්දි, කියලසාභායව

කම්මංඅප්පටිසන්ධිකත්තාඅවස්සට්ඨංොම යහොති, කියලසාභායවෙකම්මං

ජහීතිඅත්යථො(දී නි අට්ඨ 2.169; උදා අට්ඨ  51). 

සඞ්ෙතාසඞ්ෙතධාතුවිනිමුත්තස්ස අභිඤ්යඤයයස්ස අභාවයතො වුත්තං 

‘‘තුල…යප.…ධම්මාෙ’’න්ති යතෙධම්මපටිසම්භිදා වුත්තායහොතීතිආහ– 

‘‘නික්යඛපපඤ්ඤත්ති ධම්මපටිසම්භිදාො’’ති  භවසඞ්ොයර සමුදයපක්ඛියං

සන්ධායාහ ‘‘පරිච්චාගපඤ්ඤත්තී’’ති  දුක්ෙසච්චපක්ඛියවයසෙ 

‘‘පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්තී’’ති  සමාධාෙවිසිට්ඨස්ස අජ්ඣත්තරතභාවස්ස

වයසෙ ‘‘භාවොපඤ්ඤත්ති කාෙගතාෙ සතිො’’ති වුත්තං 

අජ්ඣත්තරතතාවිසිට්ඨස්ස පෙ සමාධාෙස්ස වයසෙ ‘‘ඨිතිපඤ්ඤත්ති

චිත්යතකග්ගතාො’’ති වුත්තන්ති දට්ඨබ්බ්යං  අභිනිබ්බිදාපඤ්ඤත්ති

චිත්තස්සාති ආයුසඞ්ොයරොස්සජ්ජෙවයසෙ චිත්තස්ස

අභිනීහරණපඤ්ඤත්ති  උපාදාෙපඤ්ඤත්තීති ගහණපඤ්ඤත්ති  

සබ්බ්ඤ්ඤුතාොති සම්මාසම්බුද්ධභාවස්ස  එයතෙ අසම්මාසම්බුද්ධස්ස
ආයුසඞ්ොයරොස්සජ්ජෙං ෙත්ථීති දස්යසති  කියලසාභායවෙ භගවා කම්මං

ජහතීතිදස්යසන්යතො ‘‘පදාලොපඤ්ඤත්ති අවිජ්ජණ්ෙයකොසාෙ’’න්තිආහ  
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පටුෙ 

යෙො දුක්ඛමද්දක්ඛි ෙයතොනිදාෙන්ති යයො ආරද්ධවිපස්සයකො සබ්බ්යං

යතභූමකංදුක්ෙංඅදක්ඛිපස්සි, තඤ්ච ෙයතොනිදාෙං යංයහතුකං, තම්පිස්ස

කාරණභායවෙ තණ්හං පස්සි  කායමසුයසො ජන්තුකථං ෙයමෙයාති යසො
එවංපටිපන්යෙොපුරියසොසවත්ථුකායමසුකියලසකායමසු යයෙපකායරෙ

ෙයමයය අභිෙයමයය, යසො පකායරො ෙත්ථි  කස්මා? කාමා හි යලොයක

සඞ්යගොති ඤත්වා. යස්මා ඉමස්මිං යලොයක කාමසදිසං බ්යන්ධෙං ෙත්ථි  

වුත්තඤ්යචතංභගවතා‘‘ෙතංදළ්හංබ්යන්ධෙමාහුධීරා’’තිආදි(ධ ප 345; 

සං  නි  1.121; යෙත්ති  106; යපටයකො 15), තස්මා සඞ්ොයර

ආසජ්ජෙට්යඨෙ සඞ්යගොති විදිත්වා  යතසං සතීමා විෙොෙ සික්යඛති
කායගතාසතියයොයගෙ සතිමා යතසං කාමාෙං වූපසමාය තීසුපි සික්ොසු
අප්පමත්යතොසික්යෙයයාති අත්යථො  

යවවචෙපඤ්ඤත්තීති ෙන්ධාදීෙං යවවචෙපඤ්ඤත්ති  අදක්ඛීති පෙ

පයදෙ සම්බ්යන්ධත්තා වුත්තං – ‘‘දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති චා’’ති  

පච්චත්ථිකයතො දස්සෙපඤ්ඤත්තීති අෙත්ථජෙෙයතො පච්චත්ථිකයතො 

දස්සෙපඤ්ඤත්ති  පාවකකප්පාති ජලිතඅග්ගික්ෙන්ධසදිසා  

පපාතඋරයගොපමාතිපපාතූපමාඋරයගොපමාච  

යමොහසම්බ්න්ධයෙො යලොයකොති අයං යලොයකො අවිජ්ජායහතුයකහි

සංයයොජයෙහි බ්යන්යධො  භබ්බ්රූයපොව දිස්සතීති විපන්ෙජ්ඣාසයයොපි
මායාය සායඨයයයෙ ච පටිච්ඡාදිතසභායවො භබ්බ්යජාතිකං විය අත්තාෙං 

දස්යසති  උපධිබ්න්ධයෙොබ්ායලො, තමසාපරිවාරියතොතිතස්සපෙ බ්යාලස්ස
තථා දස්සයෙ සම්යමොහතමසා පරිවාරිතත්තා කාමුයණසු
අොදීෙවදස්සිතාය කියලසාභිසඞ්ොයරහි බ්යන්ධත්තා  තථා භූයතො චායං 

බ්යායලො පණ්ඩිතාෙං අස්සිරී විෙ ඛාෙති අලක්ඛියකො එව හුත්වා උපට්ඨාති 
තයිදං සබ්බ්යං බ්යාලස්ස සයතො රාගාදිකිඤ්චෙයතො  පණ්ඩිතස්ස පෙ
පඤ්ඤාචක්ඛුො පස්සයතො ෙත්ථි කිඤ්චෙන්ති අයං සඞ්යෙපත්යථො 

යමොහසීයසෙ විපල්ලාසා ගහිතාති ආහ – ‘‘යදසොපඤ්ඤත්ති

විපල්ලාසාෙ’’න්ති  විපරීතපඤ්ඤත්තීති විපරීතාකායරෙ උපට්ඨහමාෙස්ස
පඤ්ඤාපො  

අත්ථි නිබ්බ්යාෙන්ති සමණබ්රාහ්මණාෙං වාචාවත්ථුමත්තයමව  ෙත්ථි
නිබ්බ්යාෙන්ති පරමත්ථයතො අලබ්භමාෙසභාවත්තාති විප්පටිපන්ොෙං

මිච්ඡාවාදං භඤ්ජිතුං භගවතා වුත්තං – ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අජාතං අභූතං

අකතං අසඞ්ඛත’’න්ති  තත්ථ යහතුං දස්යසතුං ‘‘යෙො යචතං, 

භික්ඛයව’’තිආදි වුත්තං  තස්සත්යථො – භික්ෙයව, යදි අසඞ්ෙතා ධාතු ෙ 

අභවිස්ස, ෙ ඉධ සබ්බ්යස්ස සඞ්ෙතස්ස නිස්සරණං සියා  නිබ්බ්යාෙඤ්හි
ආරම්මණං කත්වා පවත්තමාො සම්මාදිට්ඨිආදයයො මග්ගධම්මා

අෙවයසසකියලයස සමුච්ඡින්දන්ති, තයතො තිවිධස්සපි වට්ටස්ස
අප්පවත්තීති  
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තත්ථායමධිප්පායයො – යථා පරිඤ්යඤයයතාය සඋත්තරාෙං කාමාෙං

රූපාෙඤ්ච පටිපක්ෙභූතං තබ්බිධුරසභාවං නිස්සරණං පඤ්ඤායති, එවං 
තංසභාවාෙං සඞ්ෙභධම්මාෙං පටිපක්ෙභූයතෙ තබ්බිධුරතාසභායවෙ

නිස්සරයණෙභවිතබ්බ්යං, යඤ්චතංනිස්සරණං සාඅසඞ්ෙතාධාතු කිඤ්ච

භියයයො? සඞ්ෙතධම්මාරම්මණං විපස්සොඤාණං  අපි ච අනුයලොමඤාණං
කියලයසෙසමුච්යඡදවයසෙපජහිතුංසක්යකොති  සම්මුතිසච්චාරම්මණම්පි

පඨමජ්ඣාොදීසු ඤාණං වික්ෙම්භෙමත්තයමව කයරොති, කියලසාෙං ෙ

සමුච්යඡදං, සමුච්යඡදප්පහාෙකරඤ්ච අරියමග්ගඤාණං, තස්ස 

සඞ්ෙතධම්මසම්මුතිසච්චවිපරීයතෙ ආරම්මයණෙ භවිතබ්බ්යං, සා අසඞ්ෙතා

ධාතු  තථා නිබ්බ්යාෙ-සද්යදො කත්ථචි විසයය අවිපරීතත්යථො යවදිතබ්යබ්යො, 

උපචාරවුත්තිසබ්භාවයතො, යථාතං‘‘සීහසද්යදො’’ති  

අථ වා ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ෙත’’න්ති (උදා 

73) වචෙං අවිපරීතත්ථං, භගවතා භාසිතත්තා  යඤ්හි භගවතා භාසිතං, තං 

අවිපරීතත්ථං යථාතං ‘‘සබ්යබ්යසඞ්ොරාඅනිච්චා, සබ්යබ්යසඞ්ොරාදුක්ො, 

සබ්යබ්ය ධම්මා අෙත්තා’’ති (ම  නි  1.353, 356; කථා  753; චූළනි 

අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස 4; පටි  ම  1.31; යෙත්ති  5; ධ  ප  277-279), 

එවම්පි යුත්තිවයසෙ අසඞ්ෙතාය ධාතුයා පරමත්ථයතො සබ්භායවො 

යවදිතබ්යබ්යො  කිං වා එතාය යුත්තිචින්තාය? යස්මා භගවතා ‘‘අත්ථි, 

භික්ෙයව, අජාතංඅභූතංඅකතංඅසඞ්ෙතන්ති(උදා 73), අප්පච්චයාධම්මා

අසඞ්ෙතාධම්මාති(ධ ස දුකමාතිකා7-8) ච, අසඞ්ෙතඤ්චයවො, භික්ෙයව, 

ධම්මංයදයසස්සාමිඅසඞ්ෙතගාමිනිඤ්චපටිපද’’න්තිආදිො(සං නි  4.366-

367, 377) ච අයෙයකහි සුත්තපයදහි නිබ්බ්යාෙධාතුයා පරමත්ථයතො

සබ්භායවො යදසියතොති  තත්ථ උපෙෙෙපඤ්ඤත්තීති පටිපක්ෙයතො

යහතුඋපෙයෙස්ස පඤ්ඤාපො  යජොතොපඤ්ඤත්තීති පටිඤ්ඤාතස්ස
අත්ථස්සසිද්ධියාපකාසොපඤ්ඤත්ති යසසංසබ්බ්යං සුවිඤ්යඤයයයමව  

පඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

12. ඔතරණහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

42. තත්ථ කතයමො ඔතරයණො හායරොති ඔතරණහාරවිභඞ්යගො  තත්ථ 

අයසක්ඛා විමුත්තීති අයං යතධාතුයක වීතරාගතා අයසක්ො ඵලවිමුත්ති  

තානියෙවාති තානි අයසක්ොයං විමුත්තියං සද්ධාදීනි. අෙං ඉන්ද්රියෙහි

ඔතරණාති අයසක්ොය විමුත්තියා නිද්ධාරියතහි සද්ධාදීහි ඉන්ද්රියයහි
සංවණ්ණොය ඔතරණා  

පඤ්චින්ද්රිොනි විජ්ජාති සම්මාසඞ්කප්යපො විය සම්මාදිට්ඨියා
උපකාරකත්තා පඤ්ඤාක්ෙන්යධ සද්ධාදීනි චත්තාරි ඉන්ද්රියානි විජ්ජාය

උපකාරකත්තා සඞ්ගණ්හෙවයසෙ වුත්තානි  සඞ්ඛාරපරිොපන්ොනීති

පඤ්චසු ෙන්යධසු සඞ්ොරක්ෙන්යධ අන්යතොගධානි  යෙ සඞ්ඛාරා
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අොසවාති තං සඞ්ොරක්ෙන්ධං වියසයසති, අග්ගඵලස්ස අධිප්යපතත්තා 

තයතො එව ච යෙො භවඞ්ගා. ධම්මධාතුසඞ්ගහිතාති අට්ඨාරසධාතූසු

ධම්මධාතුසඞ්ගහිතා  යදිපි පුබ්යබ්ය වීතරාගතා අයසක්ො විමුත්ති දස්සිතා, 
තස්සා පෙ පටිපත්තිදස්සෙත්ථං ‘‘අයං අහමස්මීති අොනුපස්සී’’ති

දස්සෙමග්යගො ඉධ වුත්යතොති ඉමමත්ථං දස්යසතුං ‘‘අෙං අහමස්මීති

අොනුපස්සී’’තිආදිවුත්තං සබ්බ්යං වුත්තෙයයමව  

43. නිස්සිතස්ස චලිතන්ති තණ්හාදිට්ඨිවයසෙ කම්මං අෙවට්ඨාෙං  

චුතූපපායතොති අපරාපරං චවෙං උපපතෙඤ්ච  නිස්සිතපයද ලබ්භමාෙං 

නිස්සයෙංඋද්ධරන්යතොආහ– ‘‘නිස්සයෙොොමා’’ති  තණ්හානිස්සයෙොති
තණ්හාභිනියවයසො යසොහිතණ්හාචරිතස්ස පතිට්ඨාභායවෙතථාවුත්යතො 

එවං දිට්ඨිනිස්සයෙොපි දට්ඨබ්යබ්යො  රත්තස්ස යචතොති යචතොපධාෙත්තා
සඞ්ොරක්ෙන්ධධම්මාෙං යචතොසීයසෙ තණ්හං එව වදති  යතයෙවාහ – 

‘‘අෙං තණ්හානිස්සයෙො’’ති  යස්මා පෙ විපරීතාභිනියවයසො යමොහස්ස

බ්යලවභායව එව යහොති, තස්මා ‘‘ො මූළ්හස්ස යචතො, අෙං

දිට්ඨිනිස්සයෙො’’තිවුත්තං  

එවං යචතොසීයසෙ තණ්හාදිට්ඨියයො වත්වා ඉදානි තත්ථ 

නිප්පරියායයෙයචතෙංයයවගණ්හන්යතො ‘‘යචතොපෙසඞ්ඛාරා’’ති ආහ  

ො රත්තස්ස යවදො, අෙං සුඛා යවදොති සුොය යවදොය රායගො
අනුයසතීතිකත්වාවුත්තං තථාඅදුක්ෙමසුොයයවදොයඅවිජ්ජාඅනුයසතීති

ආහ – ‘‘ො සම්මූළ්හස්ස යවදො, අෙං අදුක්ඛමසුඛා යවදො’’ති  ඉධ 

යවදොසීයසෙයචතොවුත්තා  තණ්හාොතිතණ්හං  දිට්ඨිොතිදිට්ඨිං යථා
වා යසසධම්මාෙං තණ්හාය නිස්සයභායව පුග්ගයලො තණ්හායනිස්සියතොති
වුච්චති  එවං තණ්හාය යසසධම්මාෙං පච්චයභායව පුග්ගයලො තණ්හාය

නිස්සියතොතිවුච්චතීතිආහ– ‘‘තණ්හාෙ අනිස්සියතො’’ති  

පස්සද්ධීති දරථපටිප්පස්සම්භො  කායිකාති කරජකායසන්නිස්සිතා  

යචතසිකාති චිත්තසන්නිස්සිතා  යස්මා පෙ සා දරථපටිප්පස්සද්ධි 

කායචිත්තාෙං සුයෙ සති පාකටා යහොති, තස්මා ‘‘ෙං කායිකං

සුඛ’’න්තිආදිො ඵලූපචායරෙ වුත්තාය පස්සද්ධියා ෙතිඅභාවස්ස

කාරණභාවං දස්යසතුං ‘‘පස්සද්ධකායෙො’’තිආදි වුත්තං  යසොති එවං

විමුත්තචිත්යතො ඛීණාසයවො  රූපසඞ්ඛයෙ විමුත්යතොති රූපාෙං

සඞ්ෙයසඞ්ොයත නිබ්බ්යායෙ විමුත්යතො  අත්ථීතිපි ෙ උයපතීති සස්සයතො
අත්තා ච යලොයකො චාතිපි තණ්හාදිට්ඨිඋපයයෙ ෙ උයපති ෙ ගණ්හාති  

ෙත්ථීති අසස්සයතොති  අත්ථි ෙත්ථීති එකච්චං සස්සතං එකච්චං 

අසස්සතන්ති  යෙවත්ථි යෙො ෙත්ථීති අමරාවික්යෙපවයසෙ  ගම්භීයරොති

උත්තාෙභාවයහතූෙං කියලසාෙං අභායවෙ ගම්භීයරො  නිබ්බුයතොති
අත්ථීතිආදිොඋපගමෙකියලසාෙංවූපසයමෙ පරිනිබ්බුයතොසීතිභූයතො  
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පටුෙ 

ඉධාගතීති පරයලොකයතො ඉධ ආගති  ගතීති ඉධයලොකයතො

පරයලොකගමෙං තංපෙපුෙබ්භයවොතිආහ ‘‘යපච්චභයවො’’ති ඉධ හුරන්ති 

ද්වාරාරම්මණධම්මා දස්සිතාති ‘‘උභෙමන්තයරො’’ති පයදෙ 

ද්වාරප්පවත්තධම්යම දස්යසන්යතො ‘‘ඵස්සසමුදියතසු ධම්යමූ’’ති ආහ 
තස්සත්යථො – ඵස්යසෙ සද්ධිං ඵස්යසෙ කාරණභූයතෙ ච සමුදියතසු
සම්භූයතසු විඤ්ඤාණයවදොසඤ්ඤායචතොවිතක්කවිචාරාදිධම්යමසු  

අත්තාෙංෙ පස්සතීතියතසංධම්මාෙංඅෙත්තභායවයෙවතත්ථඅත්තාෙං
ෙ පස්සති  විරජ්ජති විරාගා විමුච්චතීති පයදහි යලොකුත්තරධම්මාෙං
පටිච්චසමුප්පාදභාවං දස්යසන්යතො තදත්ථතාය සීලාදීෙම්පි පරියායයෙ

තබ්භාවමාහ ‘‘යලොකුත්තයරො’’තිආදිො  

44. ොමසම්පයුත්යතොති ොයමෙ මිස්සියතො  සඋපාදියසසා 

නිබ්බ්ාෙධාතූතිඅරහත්තඵලං අධිප්යපතං  තඤ්ච පඤ්ඤාපධාෙන්ති ආහ– 

‘‘සඋපාදියසසානිබ්බ්ාෙධාතුවිජ්ජාති යසසංසබ්බ්යං උත්තාෙයමව  

ඔතරණහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

13. යසොධෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

45. තත්ථ කතයමො යසොධයෙො හායරොති යසොධෙහාරවිභඞ්යගො  තත්ථ 

භගවා පදං යසොයධතීති ‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො යලොයකො’’ති (සු  නි  1039; 

චූළනි අජිතමාණවපුච්ඡා58, අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස2) වදන්යතොභගවා

–‘‘යකෙස්සු නිවුයතොයලොයකො’’ති(සු නි 1038; චූළනි අජිතමාණවපුච්ඡා

57, අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස1) ආයස්මතාඅජියතෙ පුච්ඡාවයසෙ වුත්තං

පදංයසොයධතිොම, තදත්ථස්සවිස්සජ්ජෙයතො  යෙොච ආරම්භන්තිෙතාව

ආරම්භං යසොයධති, ඤාතුං ඉච්ඡිතස්ස අත්ථස්ස අපරියයොසිතත්තා  සුද්යධො

ආරම්යභොති ඤාතුං ඉච්ඡිතස්ස අත්ථස්ස පයබ්යොධිතත්තා යසොධියතො
ආරම්යභොති අත්යථො  අඤ්ඤාණපක්ෙන්දාෙං ද්යවළ්හකජාතාෙං වා
පුච්ඡෙකායල පුච්ඡිතාෙං පුච්ඡාවිසයයො අවිජටං මහාගහෙං විය මහාදුග්ගං
වියචඅන්ධකාරංඅවිභූතංයහොති යදාචභගවතාපණ්ඩියතහිවාභගවයතො
සාවයකහි අපයද පදං දස්යසන්යතහි නිජ්ජටං නිුම්බ්යං කත්වා පඤ්යහ
විස්සජ්ජියත මහතා ගන්ධහත්ථිො අභිභවිත්වා ඔභග්ගපදාලියතො
ගහෙප්පයදයසොවියවිගතන්ධකායරොවිභූයතො උපට්ඨහමායෙොවියසොධියතො
ොමයහොති  

යසොධෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

14. අධිට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

46. තත්ථ කතයමොඅධිට්ඨායෙො හායරොතිඅධිට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගො තත්ථ 

තථා ධාරයිතබ්බ්ාති එකත්තයවමත්තතාසඞ්ොතසාමඤ්ඤවියසසමත්තයතො

ධාරයිතබ්බ්යා, ෙ පෙ තත්ථ කිඤ්චි විකප්යපතබ්බ්යාති අධිප්පායයො 
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පටුෙ 

අවිකප්යපතබ්බ්යතාය කාරණං නිද්යදසවාරවණ්ණොෙං වුත්තයමව  තං තං

ඵලං මග්ගති ගයවසතීති මග්යගො, තදත්ථියකහි මග්ගීයති ගයවසීයතීති වා 

මග්යගො. නිරතියට්යඨෙ නිරස්සාදට්යඨෙ ච නිරයෙො. උද්ධං අනුගන්ත්වා

තිරියං අඤ්චිතාති තිරච්ඡාො  තිරච්ඡාොව තිරච්ඡාෙයෙොනි. යපතතාය

යපත්ති, ඉයතොයපච්ච ගතභායවොතිඅත්යථො යපත්තිඑව යපත්තිවිසයෙො. ෙ

සුරන්ති ෙ භාසන්ති ෙ දිබ්බ්යන්තීති අසුරා  අසුරා එව අසුරයෙොනි. දිබ්යබ්යහි

රූපාදීහි සුට්ඨු අග්ගාති සග්ගා. මෙස්ස උස්සන්ෙතාය මනුස්සා. වාෙං

වුච්චති තණ්හා, තං තත්ථ ෙත්ථීති නිබ්බ්ාෙං. නිරයං ගච්ඡතීති නිරෙගාමී. 

යසසපයදසුපි එයසව ෙයයො  අසුරයෙොනියෙොති අසුරයයොනියා හියතො, 

අසුරජාතිනිබ්බ්යත්තෙයකොති අත්යථො  සග්ගං ගයමතීති සග්ගගාමියෙො.

මනුස්සගාමීති මනුස්සයලොකගාමී  පටිසඞ්ඛානියරොයධොති පටිසඞ්ොය

පටිපක්ෙභාවොය නියරොයධො, පටිපක්යෙ වා තථා අප්පවත්යත

උප්පජ්ජොරහස්ස පටිපක්ෙවුත්තියා අනුප්පායදො  අප්පටිසඞ්ඛානියරොයධොති

සඞ්ෙතධම්මාෙංසරසනියරොයධො, ෙණිකනියරොයධොතිඅත්යථො  

47. රූපන්ති එකත්තතා භූතාෙංඋපාදායාතියවමත්තතා උපාදාරූපන්ති
එකත්තතා  චක්ොයතෙං…යප … කබ්යළීකායරො ආහායරොති යවමත්තතා 

තථාභූතරූපන්තිඑකත්තතා පථවීධාතු …යප …වායයොධාතූතියවමත්තතා 
පථවීධාතූතිඑකත්තතා වීසතිආකාරා යවමත්තතා ආයපොධාතූතිඑකත්තතා 
ද්වාදසආකාරායවමත්තතා යතයජොධාතූතිඑකත්තතා  චත්තායරොආකාරා
යවමත්තතා  වායයොධාතූති එකත්තතා  ඡ ආකාරා යවමත්තතාති ඉමමත්ථං 

දස්යසන්යතො ‘‘ද්වීහිආකායරහිධාතුයෙො පරිග්ගණ්හාතී’’තිආදිමාහ  

තත්ථ යකසාති යකසා ොම උපාදින්ෙකසරීරට්ඨකා කක්ෙළලක්ෙණා

ඉමස්මිං සරීයර පාටියයක්යකො පථවීධාතුයකොට්ඨායසො  යලොමා 

ොම…යප … මත්ථලුඞ්ගං ොම සරීරට්ඨකං කක්ෙළලක්ෙණං ඉමස්මිං
සරීයර පාටියයක්යකො යකොට්ඨායසොති අයං යවමත්තතා  

ආයපොධාතූතිආදියකොට්ඨායසසුපිත්තාදීසු එයසවෙයයො අයංපෙවියසයසො

– යෙෙ චාති යයෙ යතයජොධාතුො කුපියතෙ  සන්තප්පතීති අයං කායයො

සන්තප්පති එකාහිකජරාදිභායවෙ උසුමජායතො යහොති  යෙෙ ච ජීරීෙතීති
යයෙ අයං කායයො ජරීයති  ඉන්ද්රියයවකල්ලතං බ්යලක්ෙයං

වලිත්තචපලිතාදිඤ්චපාපුණාති  යෙෙචපරිෙය්හතීතියයෙකුපියතෙඅයං

කායයො ඩය්හති, යසො ච පුග්ගයලො ‘‘ඩය්හාමි ඩය්හාමී’’ති කන්දන්යතො
සතයධොතසප්පියගොසීතචන්දොදියලපෙං තාලවණ්ටවාතඤ්ච පච්චාසීසති  

යෙෙචඅසිතපීතඛායිතසායිතංසම්මා පරිණාමංගච්ඡතීතිඅසිතංවාඔදොදි, 

පීතං වා පාෙකාදි, ොයිතං වා පිට්ඨෙජ්ජකාදි, සායිතං වා

අම්බ්යපක්කමධුඵාණිතාදි සම්මා පරිපාකං ගච්ඡති, රසාදිභායවෙ වියවකං
ගච්ඡතීති අත්යථො  එත්ථ ච පුරිමා තයයො යතයජොධාතූ චතුසමුට්ඨාො  
පච්ඡියමොකම්මසමුට්ඨායෙොව  
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උද්ධඞ්ගමාවාතාති උග්ගාරහික්කාරාදිපවත්තකාඋද්ධංආයරොහෙවාතා  

අයධොගමා වාතාති උච්චාරපස්සාවාදිනීහරණකා අයධො ඔයරොහෙවාතා  

කුච්ඡිසො වාතාති අන්තාෙං බ්යහිවාතා  යකොට්ඨාසො වාතාති අන්තාෙං

අන්යතොවාතා  අඞ්ගමඞ්ගානුසාරියෙො වාතාති ධමනිජාලානුසායරෙ
සකලසරීයරඅඞ්ගමඞ්ගානිඅනුසටාසමිඤ්ජෙපසාරණාදිනිබ්බ්යත්තකාවාතා  

අස්සායසොති අන්යතොපවිසෙොසිකවායතො  පස්සායසොති
බ්යහිනික්ෙමෙොසිකවායතො  එත්ථ ච පුරිමා සබ්යබ්ය චතුසමුට්ඨාො 
අස්සාසපස්සාසා චිත්තසමුට්ඨාො එව  එවං යවමත්තතාදස්සෙවයසෙ 
විභායගෙ උදාහටා චතස්යසො ධාතුයයො පටික්කූලමෙසිකාරවයසෙ

උපසංහරන්යතො ‘‘ඉයමහිද්වාචත්තාලීසාෙආකායරහී’’තිආදිමාහ තත්ථ ෙ

ගය්හූපගන්තිෙගහණයයොග්ගං  සභාවභාවයතොතිසභාවලක්ෙණයතො  

එවං පටික්කූලමෙසිකාරං දස්යසත්වා පුෙ තත්ථ සම්මසෙචාරං

පාළවයසයෙව දස්යසතුං ‘‘යතොහභගවාො යචවයඛො පො’’තිආදිමාහ 
තංසබ්බ්යංසුවිඤ්යඤයයං  

48. එවං සච්චමග්ගරූපධම්මවයසෙ අධිට්ඨාෙහාරං දස්යසත්වා ඉදානි

අවිජ්ජාවිජ්ජාදීෙම්පි වයසෙ තං දස්යසතුං ‘‘අවිජ්ජාති එකත්තතා’’තිආදි

වුත්තං  තත්ථ ‘‘දුක්යඛඅඤ්ඤාණ’’න්තිආදීසුයස්මාඅවිජ්ජා දුක්ෙසච්චස්ස
යාථාවසරසලක්ෙණං ජානිතුං පටිවිජ්ඣිතුං ෙ යදති ඡායදත්වා

පරියයොෙන්ධිත්වා තිට්ඨති, තස්මා ‘‘දුක්යෙ අඤ්ඤාණ’’න්ති වුච්චති  තථා
යස්මා දුක්ෙසමුදයස්ස දුක්ෙනියරොධස්ස දුක්ෙනියරොධගාමිනියා පටිපදාය 
යාථාවසරසලක්ෙණං ජානිතුං පටිවිජ්ඣිතුං ෙ යදති ඡායදත්වා

පරියයොෙන්ධිත්වා තිට්ඨති, තස්මා ‘‘දුක්ඛනියරොධගාමිනිො පටිපදාෙ 

අඤ්ඤාණ’’න්ති වුච්චති  පුබ්බ්න්යතො අතීතද්ධභූතා ෙන්ධායතෙධාතුයයො  

අපරන්යතො අොගතද්ධභූතා  පුබ්බ්න්තාපරන්යතො තදුභයං  ඉදප්පච්චෙතා 

සඞ්ොරාදීෙං කාරණානි අවිජ්ජාදීනි  පටිච්චසමුප්පන්ො ධම්මා අවිජ්ජාදීහි
නිබ්බ්යත්තාසඞ්ොරාදිධම්මා  

තත්ථායං අවිජ්ජා යස්මා අතීතාෙං ෙන්ධාදීෙං යාව 
පටිච්චසමුප්පන්ොෙංධම්මාෙංයාථාවසරසලක්ෙණංජානිතුංපටිවිජ්ඣිතුං

ෙ යදති ඡායදත්වා පරියයොෙන්ධිත්වා තිට්ඨති, තස්මා ‘‘පුබ්බ්යන්යත

අඤ්ඤාණං යාව පටිච්චසමුප්පන්යෙසු ධම්යමසු අඤ්ඤාණ’’න්ති වුච්චති, 

එවායංඅවිජ්ජාකිච්චයතො ජාතියතොපිකථිතා අයඤ්හිඉමානිඅට්ඨඨාොනි
ජානිතුං පටිවිජ්ඣිතුං ෙ යදතීති කිච්චයතො කථිතා  උප්පජ්ජමාොපි ඉයමසු
අට්ඨසු ඨායෙසු උප්පජ්ජතීති ජාතියතො කථිතා  එවං කිච්චයතො ජාතියතො ච
කථිතාපිලක්ෙණයතොකථියතඑවසුකථිතායහොතීතිලක්ෙණයතො දස්යසතුං 

‘‘අඤ්ඤාණ’’න්තිආදිවුත්තං  

තත්ථ ඤාණං අත්ථාෙත්ථං කාරණාකාරණං චතුසච්චධම්මං විදිතං
පාකටං කයරොති අයංපෙඅවිජ්ජාඋප්පජ්ජිත්වාතංවිදිතංපාකටංකාතුංෙ
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යදතීති ඤාණපච්චනීකයතො අඤ්ඤාණං  දස්සෙන්තිපි පඤ්ඤා, සා හි තං

ආකාරං පස්සති  අවිජ්ජා පෙ උප්පජ්ජිත්වා පස්සිතුං ෙ යදතීති අදස්සෙං. 

අභිසමයයොතිපි පඤ්ඤා, සා තං ආකාරං අභිසයමති  අවිජ්ජා පෙ

උප්පජ්ජිත්වා තං අභිසයමතුං ෙ යදතීති අෙභිසමයෙො. අනුයබ්යොයධො

සම්යබ්යොයධො පටියවයධොතිපි පඤ්ඤා, සා තං ආකාරං අනුබුජ්ඣති
සම්බුජ්ඣති පටිවිජ්ඣති  අවිජ්ජා පෙ උප්පජ්ජිත්වා තං අනුබුජ්ඣිතුං

සම්බුජ්ඣිතුං පටිවිජ්ඣිතුං ෙ යදතීති අෙනුයබ්ොයධො අසම්යබ්ොයධො

අප්පටියවයධො. තථා සල්ලක්ෙණං උපලක්ෙණං පච්චුපලක්ෙණං

සමයපක්ෙණන්තිපි පඤ්ඤා, සා තං ආකාරං සල්ලක්ෙති උපලක්ෙති
පච්චුපලක්ෙති සමං සම්මා ච අයපක්ෙති  අවිජ්ජා පෙ උප්පජ්ජිත්වා තස්ස

තථා කාතුං ෙ යදතීති අසල්ලක්ඛණං අනුපලක්ඛණං අපච්චුපලක්ඛණං

අසමයපක්ඛණන්තිචවුච්චති  

ොස්ස කිඤ්චි පච්චක්ෙකම්මං අත්ථි, සයඤ්ච අප්පච්චයවක්ඛිත්වා

කතකම්මන්ති අප්පච්චක්ඛකම්මං. දුම්යමධාෙං භායවො දුම්යමජ්ඣං. 

බ්යාලාෙං භායවො බ්ාලයං. සම්පජඤ්ඤන්ති පඤ්ඤා, සා අත්ථාෙත්ථං
කාරණාකාරණංචතුසච්චධම්මංසම්පජාොති  අවිජ්ජාපෙඋප්පජ්ජිත්වාතං

කාරණං පජානිතුං ෙ යදතීති අසම්පජඤ්ඤං. යමොහෙවයසෙ යමොයහො. 

පයමොහෙවයසෙ පයමොයහො. සම්යමොහෙවයසෙ සම්යමොයහො. අවින්දියං

වින්දති, වින්දියං ෙ වින්දතීති අවිජ්ජා. වට්ටස්මිං ඔහෙති ඔතරතීති 

අවිජ්යජොයඝො. වට්ටස්මිං යයොයජතීති අවිජ්ජායෙොයගො. අප්පහීෙට්යඨෙයචව

පුෙප්පුෙං උප්පජ්ජෙයතොච අවිජ්ජානුසයෙො. මග්යගපරියුට්ඨිතයචොරා විය 

අද්ධියක කුසලචිත්තං පරියුට්ඨාති විලුප්පතීති අවිජ්ජාපරියුට්ඨාෙං. යථා
ෙගරද්වායරපලිඝසඞ්ොතායලඞ්ගියා පතිතායමනුස්සාෙංෙගරප්පයවයසො

පච්ඡිජ්ජති, එවයමව යස්ස සක්කායෙගයර අයං පතිතා, තස්ස

නිබ්බ්යාෙසම්පාපකං ඤාණගමෙං පච්ඡිජ්ජතීති අවිජ්ජාලඞ්ගී ොම යහොති 

අකුසලඤ්ච තං මූලඤ්ච, අකුසලාෙං වා මූලන්ති අකුසලමූලං  තං පෙ ෙ

අඤ්ඤං, ඉධාධිප්යපයතො යමොයහොති යමොයහො අකුසලමූලන්ති අයං

එකපදියකො අවිජ්ජාය අත්ථුද්ධායරො  අෙං යවමත්තතාති අයං අවිජ්ජාය
යවමත්තතා  

විජ්ජාති වින්දියං වින්දතීති විජ්ජා, විජ්ඣෙට්යඨෙ විජ්ජා, 

විදිතකරණට්යඨෙ විජ්ජා  ‘‘දුක්යඛ ඤාණ’’න්තිආදීසු දුක්ෙසච්චස්ස
යාථාවසරසලක්ෙණං ජාොති පස්සති පටිවිජ්ඣතීති දුක්යෙ අරියසච්යච
විසයභූයත ඤාණං ‘‘දුක්යෙ ඤාණ’’න්ති වුත්තං  එස ෙයයො යසයසසුපි  

පඤ්ඤාති තස්ස තස්ස අත්ථස්ස පාකටකරණසඞ්ොයතෙ

පඤ්ඤාපෙට්යඨෙපඤ්ඤා, යතෙයතෙවාඅනිච්චාදිොපකායරෙධම්යම 

ජාොතීති පඤ්ඤා  පජාෙොකායරො පජාෙො. අනිච්චාදීනි විචිෙතීති 

විචයෙො. පකායරහි විචිෙතීති පවිචයෙො. චතුසච්චධම්යම විචිෙතීති 

ධම්මවිචයෙො. අනිච්චාදීෙං සල්ලක්ෙණවයසෙ සල්ලක්ඛණා. යතසංයයව
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පටුෙ 

පති පති උපලක්ෙණවයසෙ පච්චුපලක්ඛණා. පණ්ඩිතභායවො පණ්ඩිච්චං. 

කුසලභායවො යකොසල්ලං. නිපුණභායවො යෙපුඤ්ඤං. අනිච්චාදීෙං

විභාවෙවයසෙ යවභබ්යා. යතසංයයව චින්තෙවයසෙ චින්තා. අනිච්චාදීනි

උපපරික්ෙතීති උපපරික්ඛා. භූරීති පථවියා ොමං, අයම්පි සණ්හට්යඨෙ

විත්ථතට්යඨෙචභූරීවියාතිභූරී යතෙවුත්තං– ‘‘භූරී වුච්චතිපථවී, තාය

පථවිසමායවිත්ථතායපඤ්ඤායසමන්ොගයතොති භූරිපඤ්යඤො’’ති (මහානි 

27). අපිචභූරීති පඤ්ඤායයයවතංඅධිවචෙං භූයතඅත්යථරමතීති භූරී. 

කියලයසයමධතිහිංසතීති යමධා, ඛිප්පං ගහණධාරණට්යඨෙවා යමධා. 

යස්සුප්පජ්ජති, තං සත්තං හිතපටිපත්තියං සම්පයුත්තං වා

යාථාවලක්ෙණපටියවයධ පරියණතීති පරිණායිකා. අනිච්චාදිවයසෙ ධම්යම

විපස්සතීති විපස්සො. සම්මාපකායරහිඅනිච්චාදීනිජාොතීති සම්පජඤ්ඤං. 
උප්පථපටිපන්යෙ සින්ධයව වීථිආයරොපෙත්ථං පයතොයදො විය උප්පයථ

ධාවෙකූටචිත්තංවීථිආයරොපෙත්ථංවිජ්ඣතීතිපයතොයදොවියාති පයතොයදො. 

දස්සෙලක්ෙයණ ඉන්දට්ඨං කායරතීති ඉන්ද්රියං, පඤ්ඤාසඞ්ොතං ඉන්ද්රියං 

පඤ්ඤින්ද්රිෙං. අවිජ්ජාය ෙ කම්පතීති පඤ්ඤාබ්ලං. කියලසච්යඡදෙට්යඨෙ

පඤ්ඤාව සත්ථං පඤ්ඤාසත්ථං. අච්චුග්ගතට්යඨෙ පඤ්ඤාව පාසායදො 

පඤ්ඤාපාසායදො. ආයලොකෙට්යඨෙ පඤ්ඤාව ආයලොයකො 

පඤ්ඤාආයලොයකො. 

ඔභාසෙට්යඨෙපඤ්ඤාවඔභායසො පඤ්ඤාඔභායසො. පජ්යජොතෙට්යඨෙ

පඤ්ඤාව පජ්යජොයතො පඤ්ඤාපජ්යජොයතො. රතිකරණට්යඨෙ
රතිදායකට්යඨෙරතිජෙකට්යඨෙචිත්තීකතට්යඨෙදුල්ලභපාතුභාවට්යඨෙ 
අතුලට්යඨෙ අයෙොමසත්තපරියභොගට්යඨෙ ච පඤ්ඤාව රතෙං 

පඤ්ඤාරතෙං. ෙයතෙසත්තාමුය්හන්ති, සයංවාආරම්මයණෙ මුය්හතීති 

අයමොයහො. ධම්මවිචයපදං වුත්තත්ථයමව  කස්මා පයෙතං පුෙ වුත්තන්ති? 
අයමොහස්ස යමොහපටිපක්ෙභාවදීපෙත්ථං  යතයෙතං දීයපති – ය්වායං 

අයමොයහො, යසො ෙ යකවලං යමොහයතො අඤ්යඤො ධම්යමො, යමොහස්ස
පටිපක්යෙො ධම්මවිචයසඞ්ොයතො අයමොයහොව ඉධාධිප්යපයතොති  

සම්මාදිට්ඨීති යාථාවනියයානිකකුසලදිට්ඨි  ධම්මවිචයසඞ්ොයතො පසත්යථො

සුන්දයරො වා යබ්යොජ්ඣඞ්යගොති ධම්මවිචෙසම්යබ්ොජ්ඣඞ්යගො. මග්ගඞ්ගන්ති
අරියමග්ගස්ස අඞ්ගංකාරණන්තිමග්ගඞ්ගං අරියමග්ගස්සඅන්යතොගධත්තා 

මග්ගපරිොපන්ෙන්ති  

අසඤ්ඤාසමාපත්තීති සඤ්ඤාවිරාගභාවොවයසෙ පවත්තිතා
අසඤ්ඤභවූපපත්තිනිබ්බ්යත්තෙසමාපත්ති අනුප්පන්යෙ හිබුද්යධඑකච්යච 
තිත්ථායතයෙ පබ්බ්යජිත්වා වායයොකසියණ පරිකම්මං කත්වා
චතුත්ථජ්ඣාෙං නිබ්බ්යත්යතත්වා ඣාො වුට්ඨාය සඤ්ඤාය යදොසං

පස්සන්ති, සඤ්ඤාය සති හත්ථච්යඡදාදිදුක්ෙඤ්යචව සබ්බ්යභයානි ච

යහොන්ති, ‘‘අලං ඉමාය සඤ්ඤාය, සඤ්ඤාභායවො සන්යතො’’ති එවං
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117 

පටුෙ 

සඤ්ඤාය යදොසං පස්සිත්වා සඤ්ඤාවිරාගවයසෙ චතුත්ථජ්ඣාෙං
නිබ්බ්යත්යතත්වා අපරිහීෙජ්ඣාො කාලං කත්වා අසඤ්ඤීසු නිබ්බ්යත්තන්ති 

චිත්තං යෙසං චුතිචිත්තනියරොයධයෙව ඉධ නිවත්තති, 
රූපක්ෙන්ධමත්තයමවතත්ථනිබ්බ්යත්තති  

යත යථා ොම ජියායවුක්ඛිත්යතො සයරො යත්තයකො ජියායවයගො, 

තත්තකයමවආකායසගච්ඡති, එවයමවංඣාෙයවුක්ඛිත්තාඋපපජ්ජිත්වා 

යත්තයකොඣාෙයවයගො, තත්තකයමවකාලංතිට්ඨන්ති ඣාෙයවයගපෙ

පරික්ඛීයණ තත්ථ රූපක්ෙන්යධො අන්තරධායති, ඉධ පටිසන්ධිසඤ්ඤා

උප්පජ්ජති, තං සන්ධාය වුත්තං – 

‘‘අසඤ්ඤභවූපපත්තිනිබ්බ්යත්තෙසමාපත්තී’’ති  විභූතසඤ්ඤාසමාපත්තීති
විඤ්ඤාණඤ්චායතෙසමාපත්ති  සා හි පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණස්ස
පඨමාරුප්පසඤ්ඤායපි විභාවෙයතො ‘‘විභූතසඤ්ඤා’’ති වුච්චති  යකචි

‘‘විභූතරූපසඤ්ඤා’’ති පඨන්ති, යතසං මයතෙ විභූතරූපසමාපත්ති ොම 
යසසාරුප්පසමාපත්තියයො යසසාසමාපත්තියයොසුවිඤ්යඤයයාව  

යෙවයසක්ඛොයසක්යඛොඣායීති ඣාෙලාභී පුථුජ්ජයෙො  ආජානියෙො

ඣායීති අරහා, සබ්යබ්යපි වා අරියපුග්ගලා  අස්සඛලුඞ්යකො ඣායීති
ෙලුඞ්කස්සසදියසොඣායී  තථාහිෙලුඞ්යකොඅස්යසොදමථංෙඋයපතිඉයතො

චියතො ච යථාරුචි ධාවති, එවයමවං යයො පුථුජ්ජයෙො අභිඤ්ඤාලාභී, යසො

අභිඤ්ඤා අස්සායදත්වා ‘‘අලයමත්තාවතා, කතයමත්තාවතා’’ති
උත්තරිදමථාය අපරිසක්කන්යතො අභිඤ්ඤාචිත්තවයසෙ ඉයතො චියතො ච

ධාවති පවත්තති, යසො ‘‘අස්සෙලුඞ්යකො ඣායී’’ති වුත්යතො  දිට්ඨුත්තයරො 

ඣායීති ඣාෙලාභී දිට්ඨිගතියකො  පඤ්ඤුත්තයරො ඣායීති 

ලක්ෙණූපනිජ්ඣායෙෙඣායී, සබ්යබ්යොඑවවාපඤ්ඤාධියකොඣායී  

සරයණොසමාධීතිඅකුසලචිත්යතකග්ගතා, සබ්යබ්යොපිවාසාසයවොසමාධි  

අරයණොසමාධීතිසබ්යබ්යො කුසලාබ්යයාකයතො සමාධි, යලොකුත්තයරො එව වා  

සයවයරො සමාධීති පටිඝචිත්යතසු එකග්ගතා  අයවයරො සමාධීති 

යමත්තායචයතොවිමුත්ති  අෙන්තරදුයකපි එයසව ෙයයො  සාමියසො සමාධීති
යලොකියසමාධි  යසො හි අෙතික්කන්තවට්ටාමිසයලොකාමිසතාය සාමියසො  

නිරාමියසො සමාධීති යලොකුත්තයරො සමාධි  සසඞ්ඛායරො සමාධීති
දුක්ොපටිපයදො දන්ධාභිඤ්යඤො සුොපටිපයදො ච දන්ධාභිඤ්යඤො  යසො හි 

සසඞ්ොයරෙසප්පයයොයගෙචිත්යතෙපච්චනීකධම්යමකිච්යඡෙ කසියරෙ

නිග්ගයහත්වා අධිගන්තබ්යබ්යො  ඉතයරො අසඞ්ඛායරොසමාධි. එකංසභාවියතො

සමාධීති සුක්ෙවිපස්සකස්ස සමාධි  උභෙංසභාවියතො සමාධීති

සමථයානිකස්ස සමාධි  උභෙයතො භාවිතභාවයෙො සමාධීති කායසක්ඛියෙො
උභයතොභාගවිමුත්තස්ස ච සමාධි  යසො හි උභයයතො භායගහි උභයයතො
භාවිතභාවයෙො  
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ආගාළ්හපටිපදාති කාමාෙං ඔයරොහෙපටිපත්ති, කාමසුොනුයයොයගොති

අත්යථො  නිජ්ඣාමපටිපදාති කාමස්ස නිජ්ඣාපෙවයසෙ යෙදෙවයසෙ

පවත්තා පටිපත්ති, අත්තකිලමථානුයයොයගොති අත්යථො  අක්ඛමා

පටිපදාතිආදීසු පධාෙකරණකායල සීතාදීනි අසහන්තස්ස පටිපදා, තානි

ෙක්ෙමතීති අක්ෙමා  සහන්තස්ස පෙ තානි ෙමතීති ඛමා. ‘‘උප්පන්ෙං

කාමවිතක්කං ොධිවායසතී’’තිආදිො (ම  නි  1.26; අ  නි  4.14; 6.58) 

ෙයයෙ මිච්ඡාවිතක්යක සයමතීති සමා. මෙච්ඡට්ඨානි ඉන්ද්රියානි දයමතීති 

දමාපටිපදා. 

එවන්ති ඉමිො වුත්තෙයයෙ  යෙො ධම්යමොති යයො යකොචි

ජාතිආදිධම්යමො  ෙස්ස ධම්මස්සාති තයතො අඤ්ඤස්ස ජරාදිධම්මස්ස  

සමාෙභායවොති දුක්ොදිභායවෙ සමාෙභායවො  එකත්තතාොති සමාෙතාය

දුක්ොදිභාවාෙං එකීභායවෙ  එකී භවතීති අයෙයකොපි ‘‘දුක්ෙ’’න්තිආදිො

එකසද්දාභියධයයතායඑකී භවති එයතෙඑකත්තතායලක්ෙණමාහ  යෙෙ

යෙෙ වා පෙ විලක්ඛයණොති යයො ධම්යමො යස්ස ධම්මස්ස යයෙ යයෙ

භායවෙ විසදියසො  යතෙයතෙ යවමත්තංගච්ඡතීති යතෙ යතෙ භායවෙ

යසොධම්යමොතස්සධම්මස්සයවමත්තතං විසදිසත්තංගච්ඡති, දුක්ෙභායවෙ
සමායෙොපි ජාතිආදියකො අභිනිබ්බ්යත්තිආදිභායවෙ ජරාදිකස්ස විසිට්ඨතං
ගච්ඡතීතිඅත්යථො ඉමිොයවමත්තතායලක්ෙණමාහ  

ඉදානි තාව එකත්තයවමත්තතාවිසයය නියයොයජත්වා දස්යසතුං 

‘‘සුත්යත වා යවෙයාකරයණ වා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ පුච්ඡිතන්ති

පුච්ඡාවයසෙ යදසිතසුත්තවයසෙ වුත්තං, ෙ පෙ අධිට්ඨාෙහාරස්ස
පුච්ඡාවිසයතාය යසසංඋත්තාෙයමව  

අධිට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

15. පරික්ඛාරහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

49. තත්ථ කතයමොපරික්ඛායරො හායරොතිපරික්ොරහාරවිභඞ්යගො තත්ථ 

යෙො ධම්යමො ෙං ධම්මං ජෙෙති, තස්ස යසො පරික්ඛායරොති සඞ්යෙපයතො

පරික්ොරලක්ෙණං වත්වා තං විභායගෙ දස්යසතුං ‘‘කිංලක්ඛයණො’’තිආදි

වුත්තං  තත්ථ හියෙොති අත්තයෙො ඵලං පටිකාරණභාවං ගච්ඡතීති යහතු. 

පටිච්ච එතස්මා ඵලං එතීති පච්චයෙො. කිඤ්චාපි යහතුපච්චයසද්යදහි

කාරණයමව වුච්චති, තථාපි තත්ථ වියසසං විභායගෙ දස්යසතුං 

‘‘අසාධාරණලක්ඛයණො’’තිආදිවුත්තං  සභායවො යහතූතිසමාෙභායවො බීජං

යහතු ෙනුචබීජංඅඞ්කුරාදිසදිසං ෙයහොතීති? යෙොෙයහොති, අඤ්ඤයතො

හිතාදිසස්සඅනුප්පජ්ජෙයතො. 

‘‘ෙථා වා පො’’තිආදිොපි උදාහරණන්තරදස්සයෙෙ යහතුපච්චයාෙං

වියසසයමව විභායවති  තත්ථ දුද්ධන්ති ඛීරං  දධි භවතීති එකත්තෙයයෙ 



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

අයභයදොපචායරෙවාවුත්තං, ෙඅඤ්ඤථා ෙහිඛීරංදධියහොති යතයෙවාහ

– ‘‘ෙ චත්ථි එකකාලසමවධාෙං දුද්ධස්ස ච දධිස්ස චා’’ති  අථ වා ඝයට 

දුද්ධං පක්ඛිත්තං දධි භවති, දධි තත්ථ කාලන්තයර ජායති

පච්චයන්තරසමායයොයගෙ, තස්මාෙචත්ථිඑකකාලසමවධාෙංදුද්ධස්සච

දධිස්සචරසඛීරවිපාකාදීහි භින්ෙසභාවත්තා  එවයමවන්තියථායහතුභූතස්ස

ඛීරස්ස ඵලභූයතෙදධිොෙඑකකාලසමවධාෙං, එවමඤ්ඤස්සාපියහතුස්ස

ඵයලෙ ෙ එකකාලසමවධාෙං, ෙ තථා පච්චයස්ස, ෙ හි පච්චයයො
එකන්යතෙඵයලෙභින්ෙකායලොඑවාති එවම්පියහතුපච්චයාෙං වියසයසො
යවදිතබ්යබ්යොතිඅධිප්පායයො  

එවං බ්යාහිරං යහතුපච්චයවිභාගං දස්යසත්වා ඉදානි අජ්ඣත්තිකං 

දස්යසතුං ‘‘අෙඤ්හි සංසායරො’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ ‘‘අවිජ්ජා අවිජ්ජාය

යහතූ’’ති වුත්යත කිං එකස්මිං චිත්තුප්පායද අයෙකා අවිජ්ජා විජ්ජන්තීති? 

ආහ ‘‘පුරිමිකා අවිජ්ජා පච්ඡිමිකාෙ අවිජ්ජාෙ යහතූ’’ති  යතෙ එකස්මිං
කායල යහතුඵලාෙං සමවධාෙං ෙත්ථීති එතයමවත්ථං සමත්යථති  තත්ථ 

‘‘පුරිමිකා අවිජ්ජා’’තිආදිො යහතුඵලභූතාෙං අවිජ්ජාෙං විභාගං දස්යසති  

‘‘බීජඞ්කුයරො විො’’තිආදිො ඉමමත්ථං දස්යසති – යථා බීජං අඞ්කුරස්ස
යහතු යහොන්තං සමෙන්තරයහතුතාය යහතු යහොති  යං පෙ බීජයතො ඵලං

නිබ්බ්යත්තති, තස්ස බීජං පරම්පරයහතුතාය යහතු යහොති  එවං අවිජ්ජායපි
යහතුභායවදට්ඨබ්බ්යන්ති  

පුෙ ‘‘ෙථාවා පො’’තිආදිොපියහතුපච්චයවිභාගයමවදස්යසති තත්ථ 

ථාලකන්තිදීපකපල්ලිකා  අෙග්ගිකන්ති අග්ගිංවිො  දීයපතුන්තිජායලතුං  

ඉති සභායවො යහතූති එවං පදීපුජ්ජාලොදීසු අග්ගිආදිපදීපසදිසං කාරණං

සභායවො යහතු  පරභායවො පච්චයෙොති තත්යථව
කපල්ලිකාවට්ටියතලාදිසදියසො අග්ගියතො අඤ්යඤො සභායවො පච්චයයො  

අජ්ඣත්තියකොති නියකජ්ඣත්තියකො නියකජ්ඣත්යත භයවො  බ්ාහියරොති

තයතො බ්යහිභූයතො  ජෙයකොති නිබ්බ්යත්තයකො  පරිග්ගාහයකොති 

උපත්ථම්භයකො  අසාධාරයණොතිආයවණියකො  සාධාරයණොතිඅඤ්යඤසම්පි
පච්චයුප්පන්ොෙංසමායෙො  

ඉදානි යස්මා කාරණං ‘‘පරික්ොයරො’’ති වුත්තං, කාරණභායවො ච

ඵලායපක්ොය, තස්මා කාරණස්ස යයො කාරණභායවො යථා ච යසො යහොති, 

යඤ්චඵලංයයොචතස්සවියසයසො, යයොචකාරණඵලාෙංසම්බ්යන්යධො, තං

සබ්බ්යං විභායවතුං ‘‘අවුපච්යඡදත්යථො’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ

කාරණඵලභායවෙ සම්බ්යන්ධතා සන්තති. යකො ච තත්ථ සම්බ්යන්යධො, යකො

කාරණඵලභායවො ච? යසොඑවඅවුපච්යඡදත්යථො යයොඵලභූයතොඅඤ්ඤස්ස

අකාරණං හුත්වා නිරුජ්ඣති, යසො වුපච්ඡින්යෙො ොම යහොති, යථා තං
අරහයතො චුතිචිත්තං යයොපෙඅත්තයෙො අනුරූපස්ස ඵලස්සයහතුහුත්වා



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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නිරුජ්ඣති, යසො අනුපච්ඡින්යෙො එව ොම යහොති, යහතුඵලසම්බ්යන්ධස්ස
විජ්ජමාෙත්තාතිආහ–‘‘අවුපච්යඡදත්යථො සන්තතිඅත්යථො’’ති  

යස්මා ච කාරණයතො නිබ්බ්යත්තං ඵලං ොම, ෙ අනිබ්බ්යත්තං, තස්මා 

‘‘නිබ්බ්ත්තිඅත්යථො ඵලත්යථො’’ති වුත්තං  යස්මා පෙ පුරිමභයවෙ

අෙන්තරභවපටිසන්ධාෙවයසෙ පවත්තා උපපත්තික්ෙන්ධා පුෙබ්භයවො, 

තස්මා වුත්තං – ‘‘පටිසන්ධිඅත්යථො පුෙබ්භවත්යථො’’ති  තථා යස්ස 

පුග්ගලස්සකියලසාඋප්පජ්ජන්ති, තංපලිබුන්යධන්තිසම්මාපටිපජ්ජිතුංෙ 

යදන්ති  යාව ච මග්යගෙ අසමුග්ඝාතිතා, තාව අනුයසන්ති ොම, යතෙ

වුත්තං – ‘‘පලියබ්ොධත්යථො පරියුට්ඨාෙත්යථො, අසමුග්ඝාතත්යථො

අනුසෙත්යථො’’ති  පරිඤ්ඤාභිසමයවයසෙ පරිඤ්ඤායත ෙ කදාචි තං

ොමරූපඞ්කුරස්ස කාරණං යහස්සතීති ආහ – ‘‘අපරිඤ්ඤාතත්යථො

විඤ්ඤාණස්ස බීජත්යථො’’ති  ෙත්ථ අවුපච්යඡයදො තත්ථ සන්තතීති යත්ථ

රූපාරූපප්පවත්තියං යථාවුත්යතො අවුපච්යඡයදො, තත්ථ සන්තතියවොහායරො. 

ෙත්ථ සන්තති තත්ථ නිබ්බ්ත්තීතිආදි පච්චයපරම්පරදස්සෙං 
යහතුඵලසම්බ්යන්ධවිභාවෙයමව  

‘‘ෙථා වා පෙ චක්ඛුඤ්ච පටිච්චා’’තිආදිො ‘‘සභායවො යහතූ’’ති

වුත්තයමවත්ථං විභායගෙ දස්යසති  තත්ථ සන්නිස්සෙතාොති

උපනිස්සයපච්චයතාය  මෙසිකායරොති කිරියාමයෙොධාතු  සා හි
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස විඤ්ඤාණභායවෙ සමාෙජාතිතාය සභායවො යහතු  

සඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණස්ස පච්චයෙො සභායවො යහතූති පුඤ්ඤාදිඅභිසඞ්ොරා

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස පච්චයයො, තත්ථ යයො සභායවො, යසො යහතූති  

සඞ්ඛාරාති යචත්ථ සබ්යබ්යො යලොකියයො කුසලාකුසලචිත්තුප්පායදො

අධිප්යපයතො ඉමිොෙයයෙයසසපයදසුපිඅත්යථො යවදිතබ්යබ්යො  එවංයෙො

යකොචිඋපනිස්සයෙොසබ්යබ්ොයසොපරික්ඛායරොති යථාවුත්තප්පයභයදොයයො

යකොචි පච්චයයො, යසො සබ්යබ්යො අත්තයෙො ඵලස්ස පරික්ෙරණයතො 
අභිසඞ්ෙරණයතො පරික්ොයරො  තස්ස නිද්ධායරත්වා කථෙං පරික්ොයරො
හායරොති  

පරික්ොරහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

16. සමායරොපෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

50. තත්ථ කතයමොසමායරොපයෙො හායරොති සමායරොපෙහාරවිභඞ්යගො 

තත්ථ එකස්මිං පදට්ඨායෙතියස්මිංකිස්මිඤ්චිඑකස්මිංකාරණභූයතධම්යම

සුත්යතෙ ගහියත  ෙත්තකානි පදට්ඨාොනි ඔතරන්තීති යත්තකානි

අඤ්යඤසං කාරණභූතානි තස්මිං ධම්යම සයමොසරන්ති  සබ්බ්ානි තානි 

සමායරොපයිතබ්බ්ානීති සබ්බ්යානි තානි පදට්ඨාොනි පදට්ඨාෙභූතා ධම්මා

සම්මා නිද්ධාරණවයසෙ ආයෙත්වා යදසොය ආයරොයපතබ්බ්යා, 
යදසොරුළ්යහ විය කත්වා කයථතබ්බ්යාති අත්යථො  යථා ආවට්යට හායර
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‘‘එකම්හි පදට්ඨායෙ, පරියයසති යසසකං පදට්ඨාෙ’’න්ති (යෙත්ති  4

නිද්යදසවාර) වචෙයතො අයෙයකසං පදට්ඨාොෙං පරියයසො වුත්තා, 
එවමිධාපි බ්යහූෙං පදට්ඨාොෙං සමායරොපො කාතබ්බ්යාති දස්යසන්යතො 

‘‘ෙථා ආවට්යට හායර’’ති ආහ  ෙ යකවලං පදට්ඨාෙවයසයෙව

සමායරොපො, අථ යෙො යවවචෙභාවොපහාෙවයසෙපි සමායරොපො

කාතබ්බ්යාතිදස්යසන්යතො ‘‘තත්ථසමායරොපො චතුබ්බිධා’’තිආදිමාහ  

කස්මා පයෙත්ථ පදට්ඨාෙයවවචොනි ගහිතානි, ෙනු

පදට්ඨාෙයවවචෙහායරඑවඅයමත්යථොවිභාවියතොති? සච්චයමතං, ඉධපෙ 
පදට්ඨාෙයවවචෙග්ගහණං භාවොපහාොෙං
අධිට්ඨාෙවිසයදස්සෙත්ථඤ්යචව යතසං අධිවචෙවිභාගදස්සෙත්ථඤ්ච 
එවඤ්හි භාවොපහාොනි සුවිඤ්යඤයයානි යහොන්ති සුකරානි ච

පඤ්ඤායපතුං  ඉදං පදට්ඨාෙන්ති ඉදං තිවිධං සුචරිතං බුද්ධාෙං සාසෙස්ස

ඔවාදස්ස විසයාධිට්ඨාෙභාවයතො පදට්ඨාෙං  තත්ථ ‘‘කායික’’න්තිආදිො
තීහිසුචරියතහිසීලාදයයොතයයොෙන්යධ සමථවිපස්සොතතියචතුත්ථඵලානි

ච නිද්ධායරත්වා දස්යසති, තං සුවිඤ්යඤයයයමව  වනීයතීති වෙං, වෙති, 

වනුයත ඉති වා වෙං. තත්ථ යස්මා පඤ්ච කාමුණා කාමතණ්හාය, 

නිමිත්තග්ගායහො අනුබ්යයඤ්ජෙග්ගාහස්ස, අජ්ඣත්තිකබ්යාහිරානි ආයතොනි

තප්පටිබ්යන්ධඡන්දරාගාදීෙං, අනුසයාචපරියුට්ඨාොෙංකාරණානියහොන්ති, 

තස්මාතමත්ථංදස්යසතුං ‘‘පඤ්චකාමගුණා’’තිආදිවුත්තං  

51. අෙංයවවචයෙෙසමායරොපොතියයො‘‘රාගවිරාගායචයතොවිමුත්ති

යසක්ෙඵලං, අොගාමිඵලං, කාමධාතුසමතික්කමෙ’’න්ති එයතහි

පරියායවචයෙහි තතියඵලස්ස නිද්යදයසො, තථා යයො ‘‘අවිජ්ජාවිරාගා

පඤ්ඤාවිමුත්ති අයසක්ෙඵලං, අග්ගඵලං අරහත්තං, 
යතධාතුකසමතික්කමෙ’’න්ති එයතහි පරියායවචයෙහි චතුත්ථඵලස්ස 

නිද්යදයසො, යයො ච ‘‘පඤ්ඤින්ද්රිය’’න්තිආදීහි පරියායවචයෙහි පඤ්ඤාය

නිද්යදයසො, අයංයවවචයෙහිචසමායරොපො  

තස්මාතිහ ත්වං, භික්ඛු, කායෙ කාොනුපස්සී විහරාහීතිආදි
ලක්ෙණහාරවිභඞ්ගවණ්ණොයං වුත්තෙයයෙ යවදිතබ්බ්යං  යකවලං තත්ථ 

එකලක්ෙණත්තා අවුත්තාෙම්පි වුත්තභාවදස්සෙවයසයෙව ආගතං, ඉධ
භාවොසමායරොපෙවයසොති අයයමව වියසයසො  කායානුපස්සො
වියසසයතො අසුභානුපස්සො එව කාමරාගතයදකට්ඨකියලසාෙං 
එකන්තපටිපක්ොති අසුභසඤ්ඤා කබ්යළීකාරාහාරපරිඤ්ඤාය
පරිබ්යන්ධකියලසා කාමුපාදාෙං කාමයයොයගො අභිජ්ඣාකායගන්යථො
කාමාසයවො කායමොයඝො රාගසල්ලං රූපධම්මපරිඤ්ඤාය පටිපක්ෙකියලසා
රූපධම්යමසු රායගො ඡන්දාගතිගමෙන්ති එයතසං පාපධම්මාෙං පහාොය 

සංවත්තතීති ඉමමත්ථං දස්යසති ‘‘කායෙ කාොනුපස්සී 

විහරන්යතො’’තිආදිො  
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තථා යවදොනුපස්සොවියසසයතො දුක්ොනුපස්සොති, සා– 

‘‘යයොසුෙංදුක්ෙයතොඅද්ද, දුක්ෙමද්දක්ඛිසල්ලයතො; 

අදුක්ෙමසුෙං සන්තං, අදක්ඛි ෙං අනිච්චයතො’’ති  (සං  නි  4.253; 

ඉතිවු 53) – 

ආදිවචෙයතො සබ්බ්යං යවදෙං ‘‘දුක්ෙ’’න්ති පස්සන්තී සුෙසඤ්ඤාය 
යවදොයහතුපරිඤ්ඤායපරිබ්යන්ධකියලසාෙංයගොසීලාදීහිභවසුද්ධියහොතීති
යවදොස්සායදෙ පවත්තස්ස භවුපාදාෙසඞ්ොතස්ස සීලබ්බ්යතුපාදාෙස්ස

යවදොවයසෙ ‘‘අෙත්ථං යම අචරී’’තිආදිෙයප්පවත්තස්ස (දී  නි  3.340; 

අ  නි  9.29; 10.79; ධ  ස  1237; විභ  909, 960) බ්යයාපාදකායගන්ථස්ස
යදොසසල්ලස්ස යවදොස්සාදවයසයෙව පවත්තස්ස 
භවයයොගභවාභවභයවොඝසඞ්ොතස්ස භවරාගස්ස භවපරිඤ්ඤාය
පරිබ්යන්ධකකියලසාෙං යවදොවිසයස්ස රාගස්ස යදොසාගතිගමෙස්ස ච

පහාොය සංවත්තතීති එතමත්ථං දස්යසති ‘‘යවදොසු

යවදොනුපස්සී’’තිආදිො  

තථා චිත්තානුපස්සො වියසසයතො අනිච්චානුපස්සොති, සා චිත්තං 

‘‘අනිච්ච’’න්ති පස්සන්තී තත්ථ යයභුයයයෙ සත්තා නිච්චසඤ්ඤියෙොති 
නිච්චසඤ්ඤාය විඤ්ඤාණාහාරපරිඤ්ඤාය පරිබ්යන්ධකියලසාෙං
නිච්චාභිනියවසපටිපක්ෙයතො එව දිට්ඨුපාදාෙං
දිට්ඨියයොගසීලබ්බ්යතපරාමාසකායගන්ථදිට්ඨාසවදිට්යඨොඝසඞ්ොතාය දිට්ඨියා

නිච්චසඤ්ඤානිමිත්තස්ස ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිෙයප්පවත්තස්ස (ධ  ස 

1239; විභ  832, 866, 962) මාෙසල්ලස්ස සඤ්ඤාපරිඤ්ඤාය 
පටිපක්ෙකියලසාෙං සඤ්ඤාය රාගස්ස දිට්ඨාභිනියවසස්ස අප්පහීෙත්තා 
උප්පජ්ජෙකස්ස භයාගතිගමෙස්ස ච පහාොය සංවත්තතීති ඉමමත්ථං

දස්යසති ‘‘චිත්යතචිත්තානුපස්සී’’තිආදිො  

තථා ධම්මානුපස්සො වියසසයතො අෙත්තසඤ්ඤාති, සා සඞ්ොයරසු 
අත්තසඤ්ඤාය මයෙොසඤ්යචතොහාරපරිඤ්ඤාය පටිපක්ෙකියලසාෙං

සක්කායදිට්ඨියා ‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්ති (ම  නි  2.187, 202-203; 3.27) 
පවත්තස්ස මිච්ඡාභිනියවසස්ස මිච්ඡාභිනියවසයහතුකාය
අවිජ්ජායයොගඅවිජ්ජාසවඅවිජ්යජොඝයමොහසල්ලසඞ්ොතාය අවිජ්ජාය 
සඞ්ොරපරිඤ්ඤාය පරිබ්යන්ධකියලසාෙං සඞ්ොයරසු රාගස්ස

යමොහාගතිගමෙස්ස චපහාොයසංවත්තතීතිඉමමත්ථංදස්යසති ‘‘ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සීවිහරන්යතො’’තිආදිො යසසං උත්තාෙයමව  

සමායරොපෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා  

නිට්ඨිතාචහාරවිභඞ්ගවණ්ණො  
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පටුෙ 

1. යදසොහාරසම්පාතවණ්ණො 

එවං සුපරිකම්මකතාය භූමියා ොොවණ්ණානි මුත්තපුප්ඵානි 

පකිරන්යතො විය සුසික්ඛිතසිප්පාචරියවිචාරියතසු
සුරත්තසුවණ්ණාලඞ්කායරසු ොොවිධරංසිජාලසමුජ්ජලානි විවිධානි
මණිරතොනි බ්යන්ධන්යතො විය මහාපථවිං පරිවත්යතත්වා පප්පටයකොජං
ොදායපන්යතො විය යයොජනිකමධුගණ්ඩං පීයළත්වා සුමධුරසං පායයන්යතො
වියචආයස්මාමහාකච්චායෙොොොසුත්තපයදයසඋදාහරන්යතොයසොළස
හායර විභජිත්වාඉදානියතඑකස්මිංයයවසුත්යතයයොයජත්වාදස්යසන්යතො
හාරසම්පාතවාරං ආරභි ආරභන්යතොචයායංනිද්යදසවායර– 

52. 

‘‘යසොළසහාරාපඨමං, දිසයලොචෙයතොදිසාවියලොයකත්වා; 

සඞ්ඛිපියඅඞ්කුයසෙහි, ෙයයහිතීහිනිද්දියසසුත්ත’’න්ති  – 

ගාථා වුත්තා  යස්මා තං හාරවිභඞ්ගවායරො ෙප්පයයොයජති, 

විප්පකිණ්ණවිසයත්තා, ෙයවිචාරස්ස ච අන්තරිතත්තා. අයෙයකහි 
සුත්තපයදයසහි හාරාෙං විභාගදස්සෙයමව හි හාරවිභඞ්ගවායරො 

හාරසම්පාතවායරොපෙතං පයයොයජති, එකස්මිංයයවසුත්තපයදයසයසොළස
හායර යයොයජත්වාව තදෙන්තරං ෙයසමුට්ඨාෙස්ස කථිතත්තා  තස්මා

‘‘යසොළස හාරා පඨම’’න්ති ගාථං පච්චාමසිත්වා ‘‘තස්සානිද්යදයසොකුහිං

දට්ඨබ්යබ්ො, හාරසම්පායත’’ති ආහ  තස්සත්යථො – ‘‘තස්සා ගාථාය
නිද්යදයසො කත්ථ දට්ඨබ්යබ්යො’’ති  එයතෙ සුත්යතසු හාරාෙං
යයොජොෙයදස්සෙං හාරසම්පාතවායරොති දස්යසති  හාරසම්පාතපදස්ස
අත්යථොවුත්යතො එව  

අරක්ඛියතෙ චිත්යතොති චක්ඛුද්වාරාදීසු සතිආරක්ොභායවෙ

අුත්යතෙ චිත්යතෙ  මිච්ඡාදිට්ඨිහයතොති 

සස්සතාදිමිච්ඡාභිනියවසදූසියතෙ  ථිෙමිද්ධාභිභූයතොති චිත්තස්ස කායස්ස

ච අකලයතාලක්ෙයණහි ථිෙමිද්යධහි අජ්යඣොත්ථයටෙ  වසං මාරස්ස

ගච්ඡතීතිකියලසමාරාදීෙංයථාකාමංකරණීයයොයහොතීතිඅයං තාවගාථාය
පදත්යථො  

පමාදන්ති ‘‘අරක්ඛියතෙ චිත්යතො’’ති ඉදං පදං ඡසු ද්වායරසු

සතියවොසග්ගලක්ෙණංපමාදංකයථති  තංමච්චුයෙො පදන්තිතංපමජ්ජෙං

ුණමාරණයතො මච්චුසඞ්ොතස්ස මාරස්ස වසවත්තෙට්ඨාෙං, යතෙ

‘‘අරක්ඛියතෙචිත්යතෙ, වසංමාරස්සගච්ඡතී’’තිපඨමපාදංචතුත්ථපායදෙ 

සම්බ්යන්ධිත්වාදස්යසති  යසොවිපල්ලායසොතියංඅනිච්චස්ස ෙන්ධපඤ්චකස්ස

‘‘නිච්ච’’න්තිදස්සෙං, යසොවිපල්ලායසොවිපරියයසග්ගායහො යතයෙවාහ – 

‘‘විපරීතග්ගාහලක්ඛයණො විපල්ලායසො’’ති  සබ්බ්යං විපල්ලාසසාමඤ්යඤෙ

ගයහත්වාතස්සඅධිට්ඨාෙංපුච්ඡති ‘‘කිං විපල්ලාසෙතී’’ති සාමඤ්ඤස්සච
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පටුෙ 

වියසයසො අධිට්ඨාෙභායවෙ යවොහරීයතීති ආහ – ‘‘සඤ්ඤං චිත්තං

දිට්ඨිමිතී’’ති  තං ‘‘විපල්ලාසයතී’’ති පයදෙ සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං  යතසු

සඤ්ඤාවිපල්ලායසො සබ්බ්යමුදුයකො, අනිච්චාදිකස්ස විසයස්ස මිච්ඡාවයසෙ
උපට්ඨිතාකාරග්ගහණමත්තං මිගයපොතකාෙං තිණපුරිසයකසු පුරියසොති 

උප්පන්ෙසඤ්ඤාවිය චිත්තවිපල්ලායසොතයතොබ්යලවතයරො, අමණිආදියක
විසයය මණිආදිආකායරෙ උපට්ඨහන්යත තථා සන්නිට්ඨාෙං විය
නිච්චාදියතොසන්නිට්ඨාෙමත්තං  දිට්ඨිවිපල්ලායසොපෙසබ්බ්යබ්යලවතයරොයං

යං ආරම්මණං යථා යථා උපට්ඨාති, තථා තථා ෙං සස්සතාදිවයසෙ
‘‘ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති අභිනිවිසන්යතො පවත්තති  තත්ථ 

සඤ්ඤාවිපල්ලායසො චිත්තවිපල්ලාසස්ස කාරණං, චිත්තවිපල්ලායසො 
දිට්ඨිවිපල්ලාසස්සකාරණංයහොති  

ඉදානි විපල්ලාසාෙං පවත්තිට්ඨාෙං විසයං දස්යසතුං ‘‘යසො කුහිං

විපල්ලාසෙති, චතූසු අත්තභාවවත්ථූූ’’ති ආහ  තත්ථ අත්තභාවවත්ථූූති

පඤ්චසුඋපාදාෙක්ෙන්යධසු යතහිආහියතො අහං මායෙොඑත්ථාතිඅත්තා, 

‘‘අත්තා’’ති භවති එත්ථ බුද්ධි යවොහායරො චාති අත්තභායවො, යසො එව
සුභාදීෙං විපල්ලාසස්ස ච අධිට්ඨාෙභාවයතො වත්ථු චාති 

‘‘අත්තභාවවත්ථූ’’ති වුච්චති  ‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’තිආදිො
යතසං සබ්බ්යවිපල්ලාසමූලභූතාය සක්කායදිට්ඨියා පවත්තිට්ඨාෙභායවෙ
අත්තභාවවත්ථුතං දස්යසත්වා පුෙ විපල්ලාසාෙං පවත්තිආකායරෙ සද්ධිං 

විසයං විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘රූපං පඨමංවිපල්ලාසවත්ථුඅසුයභසුභ’’න්ති
වුත්තං  තං සබ්බ්යං සුවිඤ්යඤයයං  පුෙ මූලකාරණවයසෙ විපල්ලායස

විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘ද්යව ධම්මා චිත්තස්ස සංකියලසා’’තිආදිමාහ  තත්ථ

කිඤ්චාපි අවිජ්ජාරහිතා තණ්හා ෙත්ථි, අවිජ්ජා ච සුභසුෙසඤ්ඤාෙම්පි

පච්චයයො එව, තථාපි තණ්හා එතාසං සාතිසයං පච්චයයොති දස්යසතුං 

‘‘තණ්හානිවුතං…යප.… දුක්යඛ සුඛ’’න්ති වුත්තං  දිට්ඨිනිවුතන්ති
දිට්ඨිසීයසෙ අවිජ්ජා වුත්තාති අවිජ්ජානිවුතන්ති අත්යථො  කාමඤ්යචත්ථ

තණ්හාරහිතා දිට්ඨි ෙත්ථි, තණ්හාපි දිට්ඨියා පච්චයයො එව  තණ්හාපි
‘‘නිච්චං අත්තා’’ති අයයොනියසො උම්මුජ්ජන්තාෙං
තථාපවත්තමිච්ඡාභිනියවසස්ස යමොයහො වියසසපච්චයයොති දස්යසතුං 

‘‘දිට්ඨිනිවුතං…යප.…අත්තා’’තිවුත්තං  

යෙො දිට්ඨිවිපල්ලායසොති ‘‘අනිච්යච නිච්චං, අෙත්තනි අත්තා’’ති

පවත්තම්පි විපල්ලාසද්වයං සන්ධායාහ – ‘‘යසො අතීතං රූපං…යප.…

අතීතං විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති  එයතෙ අට්ඨාරසවියධොපි
පුබ්බ්යන්තානුකප්පිකවායදො පච්ඡිමාෙං ද්වින්ෙං විපල්ලාසාෙං වයසෙ

යහොතීති දස්යසති  තණ්හාවිපල්ලායසොති තණ්හාමූලයකො විපල්ලායසො 

‘‘අසුයභ සුභං, දුක්යෙ සුෙ’’න්ති එතං විපල්ලාසද්වයං සන්ධාය වදති  

අොගතං රූපං අභිෙන්දතීති අොගතං රූපං දිට්ඨාභිෙන්දෙවයසෙ 

අභිෙන්දති  අොගතංයවදෙං, සඤ්ඤං, සඞ්ඛායර, විඤ්ඤාණං අභිෙන්දතීති
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පටුෙ 

එත්ථාපි එයසව ෙයයො  එයතෙ චතුචත්තාලීසවියධොපි 
අපරන්තානුකප්පිකවායදො යයභුයයයෙ පුරිමාෙං ද්වින්ෙං විපල්ලාසාෙං

වයසෙ යහොතීති දස්යසති  ද්යව ධම්මා චිත්තස්ස උපක්කියලසාති එවං 
පරමසාවජ්ජස්ස විපල්ලාසස්ස මූලකාරණන්ති වියසසයතො ද්යව ධම්මා

චිත්තස්ස උපක්කියලසා තණ්හා ච අවිජ්ජා චාති යත සරූපයතො දස්යසති  
තාහි විසුජ්ඣන්තං චිත්තං විසුජ්ඣතීති පටිපක්ෙවයසෙපි තාසං

උපක්කියලසභාවංයයව විභායවති, ෙ හි තණ්හාඅවිජ්ජාසු පහීොසු යකොචි
සංකියලසධම්යමො ෙ පහීයතීති  යථා ච විපල්ලාසාෙං මූලකාරණං

තණ්හාවිජ්ජා, එවං සකලස්සාපි වට්ටස්ස මූලකාරණන්ති යථානුසන්ධිොව

ගාථං නිට්ඨයපතුං ‘‘යතස’’න්තිආදි වුත්තං  තත්ථ යතසන්ති යයසං

අරක්ඛිතං චිත්තං මිච්ඡාදිට්ඨිහතඤ්ච, යතසං  

‘‘අවිජ්ජානීවරණාෙ’’න්තිආදිො මාරස්ස වසගමයෙෙ අොදිමතිසංසායර
සංසරණන්තිදස්යසති  

ථිෙමිද්ධාභිභූයතොති එත්ථ ‘‘ථිෙං ොමා’’තිආදිො ථිෙමිද්ධාෙං 
සරූපං දස්යසති  යතහි චිත්තස්ස අභිභූතතා සුවිඤ්යඤයයාවාති තං
අොමසිත්වා කියලසමාරග්ගහයණයෙව තංනිමිත්තා 

අභිසඞ්ොරමාරෙන්ධමාරමච්චුමාරා ගහිතා එවාති ‘‘කියලසමාරස්ස ච 

සත්තමාරස්සචා’’ති ච-සද්යදෙවායතසම්පිගහණං කතන්තිදට්ඨබ්බ්යං  යසො

හි නිවුයතො සංසාරාභිමුයඛොති යසො මාරවසං ගයතො, තයතො එව නිවුයතො

කියලයසහියාවෙමාරබ්යන්ධෙංඡිජ්ජති, තාවසංසාරාභිමුයෙොවයහොති, ෙ 
විසඞ්ොරාභිමුයෙොති අධිප්පායයො  ඉමානි භගවතා ද්යව සච්චානි යදසිතානි 

කථං යදසිතානි? 

තත්ථ දුවිධා කථා අභිධම්මනිස්සිතා ච සුත්තන්තනිස්සිතා ච  තාසු

අභිධම්මනිස්සිතා ොම අරක්ඛියතෙ චිත්යතොති රත්තම්පි චිත්තං

අරක්ඛිතං, දුට්ඨම්පි චිත්තං අරක්ඛිතං, මූළ්හම්පි චිත්තං අරක්ඛිතං  තත්ථ

රත්තං චිත්තං අට්ඨන්ෙං යලොභසහගතචිත්තුප්පාදාෙං වයසෙ යවදිතබ්බ්යං, 

දුට්ඨං චිත්තං ද්වින්ෙං පටිඝචිත්තුප්පාදාෙං වයසෙ යවදිතබ්බ්යං, මූළ්හං
චිත්තං ද්වින්ෙං යමොමූහචිත්තුප්පාදාෙං වයසෙ යවදිතබ්බ්යං  යාව ඉයමසං 
චිත්තුප්පාදාෙං වයසෙ ඉන්ද්රියාෙං අුත්ති අයගොපායො අපාලො

අොරක්ො සතියවොසග්යගො පමායදො චිත්තස්ස අසංවයරො, එවං අරක්ඛිතං
චිත්තං යහොති  මිච්ඡාදිට්ඨිහතං ොම චිත්තං චතුන්ෙං

දිට්ඨිසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදාෙං වයසෙ යවදිතබ්බ්යං, ථිෙමිද්ධාභිභූතං ොම
චිත්තං පඤ්චන්ෙං සසඞ්ොරිකාකුසලචිත්තුප්පාදාෙං වයසෙ යවදිතබ්බ්යං 
එවං සබ්යබ්යපි අග්ගහිතග්ගහයණෙ ද්වාදස අකුසලචිත්තුප්පාදා යහොන්ති 

යත ‘‘කතයම ධම්මා අකුසලා? යස්මිං සමයය අකුසලං චිත්තං උප්පන්ෙං

යහොතී’’තිආදිො චිත්තුප්පාදකණ්යෙ (ධ  ස  365) 

අකුසලචිත්තුප්පාදයදසොවයසෙ විත්ථාරයතො වත්තබ්බ්යා  මාරස්සාති එත්ථ
පඤ්ච මාරා  යතසු කියලසමාරස්ස චතුන්ෙං ආසවාෙං චතුන්ෙං ඔඝාෙං
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චතුන්ෙං යයොගාෙං චතුන්ෙං ගන්ථාෙං චතුන්ෙං උපාදාොෙං අට්ඨන්ෙං

නීවරණාෙං දසන්ෙං කියලසවත්ථූෙං වයසෙ ආසවයගොච්ඡකාදීසු (ධ  ස 

දුකමාතිකා 14-19, 1102) වුත්තෙයයෙ, තථා ‘‘ජාතිමයදො යගොත්තමයදො

ආයරොගයමයදො’’තිආදිො ඛුද්දකවත්ථුවිභඞ්යග (විභ  832) ආගතාෙං
සත්තන්ෙං කියලසාෙඤ්ච වයසෙ විභායගො වත්තබ්යබ්යො  අයං තායවත්ථ
අභිධම්මනිස්සිතාකථා  

සුත්තන්තනිස්සිතා (ම  නි  1.347; අ  නි  11.17) පෙ අරක්ඛියතෙ

චිත්යතොතිචක්ඛුොරූපංදිස්වානිමිත්තග්ගාහී යහොතිඅනුබ්යයඤ්ජෙග්ගාහී, 
යත්වාධිකරණයමෙංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං අභිජ්ඣායදොමෙස්සා

පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයුං, තස්ස සංවරායෙපටිපජ්ජති, ෙ

රක්ෙතිචක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියයෙසංවරංආපජ්ජති යසොයතෙ …යප …
ඝායෙෙ… ජිව්හාය… කායයෙ… මෙසා…යප … මනින්ද්රියයෙ සංවරං

ආපජ්ජති(ම නි 1.347, 411, 421; 2.419; 3.15, 75). එවංඅරක්ඛිතංචිත්තං

යහොති  මිච්ඡාදිට්ඨිහයතෙ චාති මිච්ඡාදිට්ඨිහතං ොම චිත්තං 
පුබ්බ්යන්තකප්පෙවයසෙ වා අපරන්තකප්පෙවයසෙ වා
පුබ්බ්යන්තාපරන්තකප්පෙවයසෙ වා මිච්ඡාභිනිවිසන්තස්ස අයයොනියසො
උම්මුජ්ජන්තස්ස ‘‘සස්සයතො යලොයකොති වා…යප … යෙව යහොති ෙ ෙ

යහොතිතථාගයතොපරං මරණා’’ති (විභ  937; පටි ම  1.140) වායා දිට්ඨි, 
තාය හතංඋපහතං යාචයෙො‘‘ඉමාචත්තායරොසස්සතවාදා…යප …පඤ්ච 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්යාෙවාදා’’ති බ්රහ්මජායල (දී  නි  1.30 ආදයයො)

පඤ්චත්තයය (ම  නි  3.21 ආදයයො) ච ආගතා ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියයො, තාසං
වයසෙචිත්තස්ස මිච්ඡාදිට්ඨිහතභායවොකයථතබ්යබ්යො  

ථිෙමිද්ධාභිභූයතොති ථිෙං ොමචිත්තස්සඅකම්මඤ්ඤතා  මිද්ධං ොම

යවදොදික්ෙන්ධත්තයස්ස අකම්මඤ්ඤතා  තථා ථිෙං අනුස්සාහසංහෙෙං  

මිද්ධං අසත්තිවිඝායතො  ඉති ථියෙෙ මිද්යධෙ ච චිත්තං අභිභූතං

අජ්යඣොත්ථටං උපද්දුතං සඞ්යකොචෙප්පත්තං ලයාපන්ෙං  වසං මාරස්ස

ගච්ඡතීති වයසො ොම ඉච්ඡා යලොයභො අධිප්පායයො රුචි ආකඞ්ො ආණා

ආණත්ති  මායරොති පඤ්ච මාරා – ෙන්ධමායරො අභිසඞ්ොරමායරො

මච්චුමායරො යදවපුත්තමායරො කියලසමායරොති  ගච්ඡතීති යතසං වසං
ඉච්ඡං…යප … ආණත්තිං ගච්ඡති උපගච්ඡති උයපති වත්තති අනුවත්තති

ොතික්කමතීති යතෙවුච්චති – ‘‘වසංමාරස්සගච්ඡතී’’ති  

තත්ථ යථාවුත්තා අකුසලා ධම්මා, තණ්හාවිජ්ජා එව වා සමුදයසච්චං 

යයො යසො ‘‘වසං මාරස්ස ගච්ඡතී’’ති වුත්යතො, යසො යය

පඤ්චුපාදාෙක්ෙන්යධ උපාදාය පඤ්ඤත්යතො, යත පඤ්චක්ෙන්ධා
දුක්ෙසච්චං  එවං භගවතා ඉධ ද්යව සච්චානි යදසිතානි  යතයෙවාහ – 

‘‘දුක්ඛං සමුදයෙො චා’’ති  යතසං භගවා පරිඤ්ඤාය ච පහාොය ච ධම්මං
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පටුෙ 

යදයසතීති වුත්තයමවත්ථං පාකටතරං කාතුං ‘‘දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤාෙ

සමුදෙස්සපහාොො’’තිවුත්තං කථං යදයසතීතියච– 

‘‘තස්මාරක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො; 

සම්මාදිට්ඨිංපුරක්ෙත්වා, ඤත්වාෙඋදයබ්බ්යයං; 

ථිෙමිද්ධාභිභූභික්ඛු, සබ්බ්යාදුග්ගතියයොජයහ’’ති (උදා 32) – 

ගාථාය. තස්සත්යථො–යස්මාඅරක්ඛියතෙ චිත්යතෙවසංමාරස්සගච්ඡති, 

තස්මාසතිසංවයරෙමෙච්ඡට්ඨාෙං ඉන්ද්රියාෙංරක්ෙයණෙරක්ඛිතචිත්යතො

අස්ස  සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරොති යස්මා 
කාමසඞ්කප්පාදිමිච්ඡාසඞ්කප්පයගොචයරො තථා තථා අයයොනියසො
විකප්යපත්වා ොොවිධානි මිච්ඡාදස්සොනි ගණ්හාති  තයතො එව ච

මිච්ඡාදිට්ඨිහයතෙ චිත්යතෙ වසං මාරස්ස ගච්ඡති, තස්මා
යයොනියසොමෙසිකායරෙ කම්මං කයරොන්යතො 

යෙක්ෙම්මසඞ්කප්පාදිසම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො අස්ස  සම්මාදිට්ඨිං 

පුරක්ඛත්වාති සම්මාසඞ්කප්පයගොචරතාය විධුතමිච්ඡාදස්සයෙො 
කම්මස්සකතාලක්ෙණංයථාභූතඤාණලක්ෙණඤ්චසම්මාදිට්ඨිංපුබ්බ්යඞ්ගමං

කත්වා සීලසමාධීසු යුත්තප්පයුත්යතො  තයතො එව ච ඤත්වාෙ උදෙබ්බ්ෙං 
පඤ්චසු උපාදාෙක්ෙන්යධසු සමපඤ්ඤාසාය ආකායරහි උප්පාදං
නියරොධඤ්ච ඤත්වා විපස්සෙං උස්සුක්කායපත්වා අනුක්කයමෙ

අරියමග්යග ගණ්හන්යතො අග්ගමග්යගෙ ථිෙමිද්ධාභිභූ භික්ඛු සබ්බ්ා

දුග්ගතියෙො ජයහති එවං සබ්බ්යයසො භින්ෙකියලසත්තා භික්ඛු ඛීණාසයවො
යථාසම්භවං තිවිධදුක්ෙතායයොයගෙ දුග්ගතිසඞ්ොතා සබ්බ්යාපි ගතියයො

ජයහයය, තාසංපරභායගනිබ්බ්යායෙතිට්යඨයයාතිඅත්යථො  

ෙං තණ්හාෙ අවිජ්ජාෙ ච පහාෙං, අෙං නියරොයධොති පහාෙස්ස
නියරොධස්ස පච්චයභාවයතො අසඞ්ෙතධාතු පහාෙං නියරොයධොති ච වුත්තා  

ඉමානි චත්තාරි සච්චානීති පුරිමගාථාය පුරිමානි ද්යව, පච්ඡිමගාථාය
පච්ඡිමානිද්යවතිද්වීහිගාථාහිභාසිතානිඉමානිචත්තාරි අරියසච්චානි යතසු

සමුදයයෙ අස්සායදො, දුක්යෙෙ ආදීෙයවො, මග්ගනියරොයධහි නිස්සරණං, 

සබ්බ්යගතිජහෙං ඵලං, රක්ඛිතචිත්තතාදියකො උපායයො, 
අරක්ඛිතචිත්තතාදිනියසධෙමුයෙෙ රක්ඛිතචිත්තතාදීසු නියයොජෙං
භගවයතො ආණත්තීති  එවං යදසොහාරපදත්ථා අස්සාදාදයයො 

නිද්ධායරතබ්බ්යා යතයෙවාහ– ‘‘නියුත්යතො යදසොහාරසම්පායතො’’ති  

යදසොහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  

2. විචෙහාරසම්පාතවණ්ණො 

53. එවං යදසොහාරසම්පාතං දස්යසත්වා ඉදානි විචයහාරසම්පාතං

දස්යසන්යතො යස්මා යදසොහාරපදත්ථවිචයයො විචයහායරො, තස්මා
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පටුෙ 

යදසොහායර විපල්ලාසයහතුභායවෙ නිද්ධාරිතාය තණ්හාය

කුසලාදිවිභාගපවිචයමුයෙෙ විචයහාරසම්පාතං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ තණ්හා

දුවිධා’’තිආදි ආරද්ධං  තත්ථ කුසලාති කුසලධම්මාරම්මණා  කුසල-සද්යදො 

යචත්ථ බ්ාහිතිකසුත්යත (ම  නි  2.358 ආදයයො) විය අෙවජ්ජත්යථ

දට්ඨබ්යබ්යො  කස්මා පයෙත්ථ තණ්හා කුසලපරියායයෙ උද්ධටා? යහට්ඨා 
යදසොහායර විපල්ලාසයහතුභායවෙ තණ්හං උද්ධරිත්වා තස්සා වයසෙ
සංකියලසපක්යෙො දස්සියතො  විචිත්තපටිභාෙතාය පෙ ඉධාපි
තණ්හාමුයෙයෙව යවොදාෙපක්ෙං දස්යසතුං කුසලපරියායයෙ තණ්හා

උද්ධටා  තත්ථ සංසාරං ගයමතීති සංසාරගාමිනී, සංසාරොයිකාති අත්යථො 

අපචයං නිබ්බ්යාෙං ගයමතීති අපචෙගාමිනී. කථං පෙ තණ්හා

අපචයගාමිනීති? ආහ ‘‘පහාෙතණ්හා’’ති  තදඞ්ගාදිප්පහාෙස්ස යහතුභූතා

තණ්හා  කථං පෙ එකන්තසාවජ්ජාය තණ්හාය කුසලභායවොති? 

යසවිතබ්බ්යභාවයතො  යථා තණ්හා, එවං මායෙොපි දුවියධො කුසයලොපි

අකුසයලොපි, ෙතණ්හා එවාතිතණ්හාය නිදස්සෙභායවෙමායෙොවුත්යතො  

තත්ථ මාෙස්ස යථාධිප්යපතං කුසලාදිභාවං දස්යසතුං ‘‘ෙං මාෙං

නිස්සාො’’තිආදිමාහ  වුත්තඤ්යහතං භගවතා – ‘‘මාෙමහං, යදවාෙමින්ද, 

දුවියධෙවදාමියසවිතබ්බ්යම්පිඅයසවිතබ්බ්යම්පී’’තිආදි  ෙංයෙක්ඛම්මස්සිතං

යදොමෙස්සන්තිආදි ‘‘කුසලා’’ති වුත්තතණ්හාය සරූපදස්සෙත්ථං වුත්තං 
තත්ථයෙක්ෙම්මස්සිතංයදොමෙස්සංොම– 

‘‘තත්ථ කතමානි ඡ යෙක්ෙම්මස්සිතානි යදොමෙස්සානි? 
රූපාෙංත්යවව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනියරොධං ‘පුබ්යබ්ය

යචව රූපා එතරහි ච, සබ්යබ්යයත රූපා අනිච්චා දුක්ො
විපරිණාමධම්මා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා 
අනුත්තයරසු වියමොක්යෙසු පිහං උපට්ඨායපති ‘කුදාස්සු ොමාහං

තදායතෙං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමි, යදරියා එතරහි ආයතෙං
උපසම්පජ්ජ විහරන්තී’ති  ඉති අනුත්තයරසු වියමොක්යෙසු පිහං

උපට්ඨාපයයතොඋප්පජ්ජති පිහා, පිහාපච්චයා යදොමෙස්සං යංඑවරූපං

යදොමෙස්සං, ඉදංවුච්චතියෙක්ෙම්මස්සිතංයදොමෙස්ස’’න්ති (ම නි 
3.307) – 

එවං ඡසු ද්වායරසු ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථගයත 
අනුත්තරවියමොක්ෙසඞ්ොතඅරියඵලධම්යමසු පිහං උපට්ඨායපත්වා
තදධිගමාය අනිච්චාදිවයසෙ විපස්සෙං උපට්ඨායපත්වා උස්සුක්කායපතුං

අසක්යකොන්තස්ස ‘‘ඉමම්පි පක්ෙං ඉමම්පි මාසං, ඉමම්පි සංවච්ඡරං, 
විපස්සෙං උස්සුක්කායපත්වා අරියභූමිං සම්පාපුණිතුං ොසක්ඛි’’න්ති
අනුයසොචයතොඋප්පන්ෙංයදොමෙස්සං යෙක්ෙම්මවයසෙවිපස්සොවයසෙ
අනුස්සතිවයසෙ පඨමජ්ඣාොදිවයසෙ පටිපත්තියා යහතුභායවෙ

උප්පජ්ජෙයතොයෙක්ෙම්මස්සිතංයදොමෙස්සංොම  අෙං තණ්හාකුසලාති
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පටුෙ 

අයං ‘‘පිහා’’ති වුත්තා තණ්හා කුසලා  කථං? රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති, 

තදාරම්මණාකුසලාති  ඉදං වුත්තං යහොති– රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති, ෙ

සභායවෙ කුසලා, අෙවජ්ජට්යඨෙ කුසලා  තං උද්දිස්ස පවත්තියා

තදාරම්මණා පෙ තණ්හා කුසලාරම්මණතාය කුසලාති  අවිජ්ජාවිරාගා

පඤ්ඤාවිමුත්ති අෙවජ්ජට්යඨෙ කුසලා  තස්සාති පඤ්ඤාවිමුත්තියා. යාය

වයසෙ ‘‘තස්මාරක්ඛිතචිත්තස්සා’’තිගාථායං‘‘සබ්බ්යාදුග්ගතියයොජයහ’’ති
වුත්තං  

ඉතිචිරතරංවිපස්සොපරිවාසංපරිවසිත්වා දුක්ොපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාය

අධිගතාය පඤ්ඤාවිමුත්තියා වයසෙ විචයහාරසම්පාතං දස්යසතුං ‘‘තස්සා

යකො පවිචයෙො’’තිආදි ආරද්ධං  තත්ථ යස්මා පඤ්ඤාවිමුත්ති

අරියමග්ගමූලිකා, තස්මා චතුත්ථජ්ඣාෙපාදයක අරියමග්ගධම්යම 

උද්දිසිත්වා යතසං ආගමෙපටිපදං දස්යසතුං ‘‘කත්ථ දට්ඨබ්යබ්ො, චතුත්යථ

ඣායෙ’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ පාරමිතාොති උක්කංසගතාය
චතුත්ථජ්ඣාෙභාවොය  යයහි අට්ඨහි අඞ්යගහි සමන්ොගතං 

චතුත්ථජ්ඣාෙචිත්තං වුත්තං, තානි අඞ්ගානි දස්යසතුං ‘‘පරිසුද්ධ’’න්තිආදි
වුත්තං  

තත්ථ උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිභායවෙ පරිසුද්ධං. පරිසුද්ධත්තා එව 

පරියෙොදාතං, පභස්සරන්ති වුත්තං යහොති  සුොදීෙං පච්චයඝායතෙ

වීතරාගාදිඅඞ්ගණත්තා අෙඞ්ගණං. අෙඞ්ගණත්තා එව විගතූපක්කියලසං, 

අඞ්ගයණෙ හි චිත්තං උපක්කිලිස්සති, සුභාවිතත්තා මුදුභූතං

වසිභාවප්පත්තන්ති අත්යථො  වයස වත්තමාෙඤ්හි චිත්තං ‘‘මුදූ’’ති වුච්චති 

මුදුත්තාඑවච කම්මනිෙං, කම්මක්ෙමංකම්මයයොග්ගන්තිඅත්යථො මුදුඤ්හි 

චිත්තං කම්මනියං යහොති, එවං භාවිතං මුදුඤ්ච යහොති කම්මනියඤ්ච, 

යථයිදං, භික්ෙයව, චිත්ත’’න්ති (අ  නි  1.22). එයතසු පරිසුද්ධභාවාදීසු

ඨිතත්තා ඨිතං  ඨිතත්තායයව ආයෙඤ්ජප්පත්තං, අචලං නිරිඤ්ජෙන්ති
අත්යථො මුදුකම්මඤ්ඤභායවෙවාඅත්තයෙොවයසඨිතත්තාඨිතං  සද්ධාදීහි
පරිග්ගහිතත්තා ආයෙඤ්ජප්පත්තං  සද්ධාපරිග්ගහිතඤ්හි චිත්තං 

අස්සද්ධියයෙ ෙ ඉඤ්ජති, වීරියපරිග්ගහිතං යකොසජ්යජෙ ෙ ඉඤ්ජති, 

සතිපරිග්ගහිතං පමායදෙ ෙ ඉඤ්ජති, සමාධිපරිග්ගහිතං උද්ධච්යචෙ ෙ

ඉඤ්ජති, පඤ්ඤාපරිග්ගහිතං අවිජ්ජාය ෙ ඉඤ්ජති, ඔභාසගතං
කියලසන්ධකායරෙ ෙ ඉඤ්ජති  ඉයමහි ඡහි ධම්යමහි පරිග්ගහිතං
ආයෙඤ්ජප්පත්තං යහොති  එවං අට්ඨඞ්ගසමන්ොගතං චිත්තං 
අභිනීහාරක්ෙමං යහොති  අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයාෙං ධම්මාෙං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය  

අපයරො ෙයයො – චතුත්ථජ්ඣාෙසමාධිො සමාහිතං චිත්තං

නීවරණදූරීභායවෙ පරිසුද්ධං. විතක්කාදිසමතික්කයමෙ පරියෙොදාතං. 

ඣාෙපටිලාභපච්චනීකාෙංපාපකාෙංඉච්ඡාවචරාෙංඅභායවෙ අෙඞ්ගණං.
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ඉච්ඡාවචරාෙන්තිඉච්ඡායඅවචරාෙංඉච්ඡාවයසෙ ඔතිණ්ණාෙංපවත්තාෙං
ොෙප්පකාරාෙං යකොපඅපච්චයාෙන්ති අත්යථො  අභිජ්ඣාදීෙං 

චිත්තුපක්කියලසාෙං විගයමෙ විගතූපක්කියලසං. උභයම්පි යචතං 

අෙඞ්ගණසුත්තවත්ථසුත්තාෙං (ම  නි  1.57 ආදයයො; 70 ආදයයො) වයසෙ 

යවදිතබ්බ්යං  වසිප්පත්තියා මුදුභූතං  ඉද්ධිපාදභාවූපගයමෙ කම්මනිෙං. 

භාවොපාරිපූරියා පණීතභාවූපගයමෙ ඨිතං ආයෙඤ්ජප්පත්තං. යථා 

ආයෙඤ්ජභාවප්පත්තං ආයෙඤ්ජප්පත්තං යහොති, එවං ඨිතන්ති අත්යථො 
එවම්පි අට්ඨඞ්ගසමන්ොගතං චිත්තං අභිනීහාරක්ෙමං යහොති 
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයාෙං ධම්මාෙං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය පාදකං

පදට්ඨාෙභූතං යතයෙවාහ– ‘‘යසොතත්ථ අට්ඨවිධංඅධිගච්ඡතිඡඅභිඤ්ඤා

ද්යවචවියසයස’’ති  

තත්ථ යසොති අධිගතචතුත්ථජ්ඣායෙො යයොගී  තත්ථාති තස්මිං

චතුත්ථජ්ඣායෙ අධිට්ඨාෙභූයත  අට්ඨවිධං අධිගච්ඡතීති අට්ඨවිධං ුණං

අධිගච්ඡති යකොපෙයසො අට්ඨවියධොුයණොති? ආහ ‘‘ඡඅභිඤ්ඤාද්යවච

වියසයස’’ති  මයෙොමයිද්ධි විපස්සොඤාණඤ්ච  තං චිත්තන්ති 

චතුත්ථජ්ඣාෙචිත්තං  ‘‘ෙයතො පරිසුද්ධං, තයතො පරියෙොදාත’’න්තිආදිො

පුරිමං පුරිමං පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස කාරණවචෙන්ති දස්යසති  තදුභෙන්ති
යයසං රාගාදිඅඞ්ගණාෙං අභිජ්ඣාදිඋපක්කියලසාෙඤ්ච අභායවෙ
‘‘අෙඞ්ගණං විගතූපක්කියලස’’න්ති ච වුත්තං  තානි අඞ්ගණානි
උපක්කියලසා චාති තං උභයං  තදුභයං තණ්හාසභාවත්තා තණ්හාය

අනුයලොමෙයතො ච තණ්හාපක්යඛො. ො ච ඉඤ්ජොති යා ච චිත්තස්ස

අසමාදායෙෙ ඵන්දො  අට්ඨිතීති අෙවට්ඨාෙං  අෙං දිට්ඨිපක්යඛොති යා

ඉඤ්ජොඅට්ඨිතිච, අයංමිච්ඡාභිනියවසයහතුතාය දිට්ඨිපක්යෙො  

‘‘චත්තාරිඉන්ද්රිොනී’’තිආදිො යවදොයතොපිචතුත්ථජ්ඣාෙංවිභායවති 
එවං අට්ඨඞ්ගසමන්ොගතං චතුත්ථජ්ඣාෙචිත්තං උපරි අභිඤ්ඤාධිගමාය
අභිනීහාරක්ෙමං යහොති  සා ච අභිනීහාරක්ෙමතා චුද්දසහි ආකායරහි 

චිණ්ණවසිභාවස්යසවයහොති යසොචවසිභායවොඅට්ඨසමාපත්තිලාභියෙො, ෙ 

රූපාවචරජ්ඣාෙමත්තලාභියෙොති ආරුප්පසමාපත්තියා මෙසිකාරවිධිං

දස්යසන්යතො ‘‘යසො උපරිමං සමාපත්තිං සන්තයතො

මෙසිකයරොතී’’තිආදිමාහ  තත්ථ උපරිමං සමාපත්තින්ති

ආකාසාෙඤ්චායතෙසමාපත්තිං  සන්තයතො මෙසිකයරොතීති

අඞ්ගසන්තතායපිආරම්මණසන්තතායපි ‘‘සන්තා’’තිමෙසිකයරොති යයතො

යයතො හි ආරුප්පසමාපත්තිං සන්තයතො මෙසිකයරොති, තයතො තයතො 

රූපාවචරජ්ඣාෙං අවූපසන්තං හුත්වා උපට්ඨාති  යතයෙවාහ – ‘‘තස්ස 

උපරිමං…යප.… සණ්ඨහතී’’ති  උක්කණ්ඨා ච පටිඝසඤ්ඤාති
පටිඝසඤ්ඤාසඞ්ොතාසු පඤ්චවිඤ්ඤාණසඤ්ඤාසු අෙභිරති සණ්ඨහති  

‘‘යසො සබ්බ්යසො’’තිආදිො එකයදයසෙ ආරුප්පසමාපත්තිං දස්යසති  

අභිඤ්ඤාභිනීහායරො රූපසඤ්ඤාති රූපාවචරසඤ්ඤා ොයමතා යාවයදව 
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අභිඤ්ඤත්ථාභිනීහාරමත්තං, ෙපෙඅරූපාවචරසමාපත්තියයොවියසන්තාති

අධිප්පායයො  යවොකායරො ොෙත්තසඤ්ඤාති ොෙත්තසඤ්ඤා ොයමතා

ොොරම්මයණසු යවොකායරො, තත්ථ චිත්තස්ස ආකුලප්පවත්තීති අත්යථො  

සමතික්කමතීති එවං තත්ථ ආදීෙවදස්සී හුත්වා තා සමතික්කමති  

පටිඝසඤ්ඤා චස්ස අබ්භත්ථං ගච්ඡතීති අස්ස 
ආකාසාෙඤ්චායතෙසමාපත්තිං අධිගච්ඡන්තස්ස යයොගියෙො දසපි
පටිඝසඤ්ඤාවිගච්ඡන්ති  ඉමිොපඨමාරුප්පසමාපත්තිමාහ  

එවං සමාහිතස්සාති එවං ඉමිො වුත්තෙයයෙ රූපාවචරජ්ඣායෙ

චිත්යතකග්ගතායපි සමතික්කයමෙ සමාහිතස්ස  සමාහිතස්සාති

ආරුප්පසමාධිො සන්තවුත්තිො සමාහිතස්ස  ඔභායසොති යයො පුයර

රූපාවචරජ්ඣායෙොභායසො  අන්තරධාෙතීතියසොරූපාවචරජ්ඣායෙොභායසො

අරූපාවචරජ්ඣාෙසමාපජ්ජෙකායල විගච්ඡති  දස්සෙඤ්චාති

රූපාවචරජ්ඣාෙචක්ඛුො දස්සෙඤ්ච අන්තරධායති  යසො සමාධීති යසො 

යථාවුත්යතො රූපාරූපසමාධි  ඡළඞ්ගසමන්ොගයතොති 

උපකාරකපරික්ොරසභාවභූයතහි ඡහි අඞ්යගහි සමන්ොගයතො  

පච්චයවක්ඛිතබ්යබ්ොති පති අයවක්ඛිතබ්යබ්යො, පුෙප්පුෙං චින්යතතබ්යබ්යොති
අත්යථො  පච්චයවක්ෙණාකාරං සහ විසයයෙ දස්යසතුං 

‘‘අෙභිජ්ඣාසහගත’’න්තිආදි වුත්තං  තත්ථ සබ්බ්යලොයකති සබ්බ්යස්මිං
පියරූයපසාතරූයපසත්තයලොයකසඞ්ොරයලොයක ච යතෙකාමච්ඡන්දස්ස

පහාෙමාහ  තථා ‘‘අබ්යාපන්ෙ’’න්තිආදිො 
බ්යයාපාදයකොසජ්ජසාරම්භසායඨයයවික්යෙපසම්යමොසාෙංපහාෙං පුෙතානි

ඡ අඞ්ගානි සමථවිපස්සොවයසෙ විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘ෙඤ්ච 

අෙභිජ්ඣාසහගත’’න්තිආදිවුත්තං තංසබ්බ්යංසුවිඤ්යඤයයං  

54. එත්තාවතා ‘‘පඤ්ඤාවිමුත්තී’’ති වුත්තස්ස අරහත්තඵලස්ස
සමාධිමුයෙෙ පුබ්බ්යභාගපටිපදං දස්යසත්වා ඉදානි අරහත්තඵලසමාධිං

දස්යසතුං ‘‘යසො සමාධී’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ යසො සමාධීති යයො යසො 
සම්මාසමාධි  පුබ්යබ්ය වුත්තස්ස අරියමග්ගසමාධිස්ස ඵලභූයතො සමාධි 

පඤ්චවියධෙ යවදිතබ්යබ්ො ඉදානි වුච්චමායෙහි පඤ්චහි 

පච්චයවක්ෙණඤායණහි අත්තයෙො පච්චයවක්ඛිතබ්බ්යාකාරසඞ්ොයතෙ

පඤ්චවියධෙ යවදිතබ්යබ්යො  ‘‘අෙං සමාධි පච්චුප්පන්ෙසුයඛො’’තිආදීසු

අරහත්තඵලසමාධි අප්පිතප්පිතක්ෙයණ සුෙත්තා පච්චුප්පන්ෙසුයඛො. 

පුරියමො පුරියමො පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස සමාධිසුෙස්ස පච්චයත්තා ආෙතිං 

සුඛවිපායකො. කියලයසහි ආරකත්තා අරියෙො. 

කාමාමිසවට්ටාමිසයලොකාමිසාෙංඅභාවා නිරාමියසො. බුද්ධාදීහි මහාපුරියසහි

යසවිතත්තා අකාපුරිසයසවියතො. අඞ්ගසන්තතාය 

සබ්බ්යකියලසදරථසන්තතාය ච සන්යතො. අතිත්තිකරට්යඨෙ පණීයතො. 

කියලසපටිප්පස්සද්ධියා ලද්ධත්තා, කියලසපටිප්පස්සද්ධිභායවෙ වා

ලද්ධත්තා පටිප්පස්සද්ධිලද්යධො. පස්සද්ධං පස්සද්ධීති හි ඉදං අත්ථයතො 
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පටුෙ 

එකං  පටිප්පස්සද්ධිකියලයසෙ වා අරහතා ලද්ධත්තාපි 

පටිප්පස්සද්ධිලද්යධො. එයකොදිභායවෙ අධිගතත්තා, එයකොදිභාවයමව වා

අධිගතත්තා එයකොදිභාවාධිගයතො. අප්පුණසාසවසමාධි විය සසඞ්ොයරෙ
සප්පයයොයගෙ පච්චනීකධම්යම නිග්ගය්හ කියලයස වායරත්වා

අෙධිගතත්තා ෙසසඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිතගයතොති  

යයතො යයතො භාගයතො තඤ්ච සමාධිං සමාපජ්ජන්යතො, තයතො වා

වුට්ඨහන්යතො සතියවපුල්ලප්පත්යතොසයතොවසමාපජ්ජතිසයතොවවුට්ඨහති, 
යථාපරිච්ඡින්ෙකාලවයසෙ වා සයතො සමාපජ්ජති සයතො වුට්ඨහති  තස්මා 
යයදත්ථ ‘‘අයංසමාධි පච්චුප්පන්ෙසුයෙොයචවආයතිඤ්චසුෙවිපායකො’’ති

එවං පච්චයවක්ෙන්තස්ස පච්චත්තයමව අපරප්පච්චයඤාණං උප්පජ්ජති, 

අයයමයකො ආකායරො  එස ෙයයො යසයසසුපි  එවයමයතසං පඤ්චන්ෙං
පච්චයවක්ඛිතබ්බ්යාකාරාෙංවයසෙසමාධිපඤ්චවියධෙ යවදිතබ්යබ්යො  

පුෙ ‘‘යෙො ච සමාධී’’තිආදිො අරහත්තඵයල සමථවිපස්සොවිභාගං

දස්යසති  තත්ථ සමාධිසුෙස්ස ‘‘සුෙ’’න්ති අධිප්යපතත්තා ‘‘යෙො ච සමාධි

පච්චුප්පන්ෙසුයඛො, යෙො ච සමාධි ආෙතිං සුඛවිපායකො, අෙං සමයථො’’ති
වුත්තං  අරියනිරාමිසාදිභායවො පෙ පඤ්ඤානුභායවෙ නිප්ඵජ්ජතීති ආහ – 

‘‘යෙොචසමාධිඅරියෙො…යප.…අෙංවිපස්සො’’ති  

එවං අරහත්තඵලසමාධිං විභායගෙ දස්යසත්වා ඉදානි තස්ස 

පුබ්බ්යභාගපටිපදං සමාධිවිභායගෙදස්යසතුං ‘‘යසොසමාධී’’ති වුත්තං තත්ථ 

යසොසමාධීති යයො යසො අරහත්තඵලසමාධිස්ස පුබ්බ්යභාගපටිපදායං වුත්යතො

රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාෙසමාධි, යසොසමාධි  පඤ්චවියධොතිවක්ෙමායෙෙ

පඤ්චප්පකායරෙ යවදිතබ්යබ්යො  ‘‘පීතිඵරණතා’’තිආදීසු පීතිං ඵරමාො

උප්පජ්ජතීති ද්වීසු ඣායෙසු පඤ්ඤා පීතිඵරණතා ොම  සුෙං ඵරමාො

උප්පජ්ජතීති තීසු ඣායෙසු පඤ්ඤා සුඛඵරණතා ොම  පයරසං යචයතො

ඵරමාො උප්පජ්ජතීති යචයතොපරියපඤ්ඤා යචයතොඵරණතා ොම 

ආයලොකඵරයණ උප්පජ්ජතීති දිබ්බ්යචක්ඛුපඤ්ඤා ආයලොකඵරණතා ොම  

පච්චයවක්ෙණඤාණං පච්චයවක්ඛණානිමිත්තං ොම  වුත්තම්පි යචතං

‘‘ද්වීසුඣායෙසුපඤ්ඤාපීතිඵරණතා, තීසුඣායෙසුපඤ්ඤාසුෙඵරණතා, 

පරචිත්යත ඤාණං යචයතොඵරණතා, දිබ්බ්යචක්ඛු ආයලොකඵරණතා, තම්හා
තම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨිතස්ස පච්චයවක්ෙණඤාණං

පච්චයවක්ෙණනිමිත්ත’’න්ති(විභ 804). 

ඉධ සමථවිපස්සොවිභාගං දස්යසතුං ‘‘යෙො ච පීතිඵරයණො’’තිආදි
වුත්තං  එත්ථ ච පඤ්ඤාසීයසෙ යදසො කතාති පඤ්ඤාවයසෙ
සංවණ්ණොකතා පඤ්ඤාපීතිඵරණතාතිආදීසුසමාධිසහගතාඑවාතිතත්ථ 

සමාධිවයසෙසමයථොඋද්ධයටො තස්මාපීතිසුෙයචයතොඵරණතාවියසසයතො
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සමාධිවිප්ඵාරවයසෙ ඉජ්ඣන්තීති තා ‘‘සමයථො’’ති වුත්තා  ඉතරානි 

ඤාණවිප්ඵාරවයසොතිතානි ‘‘විපස්සො’’තිවුත්තානි  

55. ඉදානි තං සමාධිං ආරම්මණවයසෙ විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘දස 

කසිණාෙතොනී’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ කසිණජ්ඣාෙසඞ්ොතානි කසිණානි

ච තානි යයොගියෙො සුෙවියසසාෙං අධිට්ඨාෙභාවයතො, 

මොයතෙධම්මායතෙභාවයතො ච ආයතොනි චාති කසිණාෙතොනි.

පථවීකසිණන්ති කතපරිකම්මං පථවීමණ්ඩලම්පි, තත්ථ පවත්තං

උග්ගහපටිභාගනිමිත්තම්පි, තස්මිං නිමිත්යත උප්පන්ෙජ්ඣාෙම්පි වුච්චති 

යතසු ඣාෙං ඉධාධිප්යපතං  ආකාසකසිණන්ති කසිණුග්ඝාටිමාකායස

පවත්තපඨමාරුප්පජ්ඣාෙං  විඤ්ඤාණකසිණන්ති
පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණාරම්මණං දුතියාරුප්පජ්ඣාෙං  පථවීකසිණාදියක

සුද්ධසමථභාවොවයසෙ පවත්තියත සන්ධාය ‘‘ඉමානි අට්ඨ කසිණානි

සමයථො’’ති වුත්තං  යසසකසිණද්වයං විපස්සොධිට්ඨාෙභායවෙ පවත්තං 

‘‘විපස්සො’’ති වුත්තං  

එවන්තිඉමිොෙයයෙ  සබ්යබ්ොඅරිෙමග්යගොතිසම්මාදිට්ඨිආදිභායවෙ
අභින්යෙොපි අරියමග්යගො සතිපට්ඨාොදිපුබ්බ්යභාගපටිපදායභයදෙ

අයෙකයභදභින්යෙොනිරවයසයසොඅරියමග්යගො  යෙෙයෙෙආකායරොති

අෙභිජ්ඣාදීසු, පච්චුප්පන්ෙසුෙතාදීසුච ආකායරසුයයෙයයෙආකායරෙ

වුත්යතො  යතෙයතොතියතසුයතසු ආකායරසුයයයයසමථවයසෙ, යයච

යය ච විපස්සොවයසෙ යයොයජතුං සම්භවන්ති, යතෙ යතෙ ආකායරෙ

සමථවිපස්සොහි අරියමග්යගො විචිනිත්වා යයොයජතබ්යබ්යො  යතති

සමථාධිට්ඨාෙවිපස්සොධම්මා  තීහි ධම්යමහි සඞ්ගහිතාති තීහි

අනුපස්සොධම්යමහි සඞ්ගහිතා, ගණෙං ගතාති අත්යථො  කතයමහි තීහීති? 

ආහ ‘‘අනිච්චතාෙ දුක්ඛතාෙ අෙත්තතාො’’ති  අනිච්චතාය සහචරණයතො
විපස්සො‘‘අනිච්චතා’’තිවුත්තා එසෙයයොයසයසසුපි  

යසොසමථවිපස්සෙංභාවෙමායෙොතීණිවියමොක්ඛමුඛානි භාවෙතීතියසො
අරියමග්ගාධිගමාය යුත්තප්පයුත්යතො යයොගී කායලෙ සමථං 
සමාපජ්ජෙවයසෙ කායලෙ විපස්සෙං සම්මසෙවයසෙ වඩ්ෙයමායෙො 

අනිමිත්තවියමොක්ෙමුොදිසඞ්ොතා තිස්යසො අනුපස්සො බ්රූයහති  තයෙො

ඛන්යධ භාවෙතීති තිස්යසො අනුපස්සො උපරූපරිවියසසං පායපන්යතො 
සීලක්ෙන්යධො සමාධික්ෙන්යධො පඤ්ඤාක්ෙන්යධොති එයත තයයො ෙන්යධ 
වඩ්යෙති  යස්මා පෙ තීහි ෙන්යධහි අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො

සඞ්ගහියතො, තස්මා ‘‘තයෙොඛන්යධභාවෙන්යතොඅරිෙංඅට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං 

භාවෙතී’’තිවුත්තං  

ඉදානි යයසං පුග්ගලාෙං යත්ථ සික්ෙන්තාෙං වියසසයතො
නියයාෙමුොනි යයසඤ්ච කියලසාෙං පටිපක්ෙභූතානි තීණි
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වියමොක්ෙමුොනි, යතහි සද්ධිංතානි දස්යසතුං ‘‘රාගචරියතො’’තිආදි වුත්තං 

තත්ථ අනිමිත්යතෙ වියමොක්ඛමුයඛොති අනිච්චානුපස්සොය  සා හි 

නිච්චනිමිත්තාදිසමුග්ඝාටයෙෙ අනිමිත්යතො, රාගාදීෙං සමුච්යඡදවිමුත්තියා 
වියමොක්යෙොති ලද්ධොමස්ස අරියමග්ගස්ස මුෙභාවයතො ද්වාරභාවයතො 

‘‘අනිමිත්තවියමොක්ෙමුෙ’’න්ති වුච්චති  අධිචිත්තසික්ඛාොති සමාධිස්මිං  

සුඛයවදනීෙං ඵස්සං අනුපගච්ඡන්යතොති සුෙයවදොය හිතං

සුෙයවදොකාරණයතො ඵස්සං තණ්හාය අනුපගච්ඡන්යතො  සුඛං යවදෙං

පරිජාෙන්යතොති ‘‘අයං සුො යවදො විපරිණාමාදිො දුක්ො’’ති

පරිජාෙන්යතො, සවිසයං රාගං සමතික්කන්යතො  ‘‘රාගමලං

පවායහන්යතො’’තිආදිො යතහි පරියායයහි රාගස්යසව පහාෙමාහ  

‘‘යදොසචරියතො පුග්ගයලො’’තිආදීසුපි වුත්තෙයානුසායරෙ අත්යථො 
යවදිතබ්යබ්යො  

පඤ්ඤාධිකස්ස සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණාදිඝෙවිනිබ්යභොයගෙ 

සඞ්ොයරසුඅත්තසුඤ්ඤතාපාකටායහොතීතිවියසසයතොඅෙත්තානුපස්සො

පඤ්ඤාපධාොති ආහ – ‘‘සුඤ්ඤතවියමොක්ඛමුඛං පඤ්ඤාක්ඛන්යධො’’ති 
තථා සඞ්ොරාෙං සරසපභඞ්ු තාය ඉත්තරෙණත්තා උප්පන්ොෙං තත්ථ
තත්යථව භිජ්ජෙං සම්මා සමාහිතස්යසව පාකටං යහොතීති වියසසයතො

අනිච්චානුපස්සො සමාධිප්පධාොති ආහ – ‘‘අනිමිත්තවියමොක්ඛමුඛං

සමාධික්ඛන්යධො’’ති  තථා සීයලසු පරිපූරකාරියෙො ෙන්තිබ්යහුලස්ස
උප්පන්ෙං දුක්ෙං අරතිඤ්ච අභිභුයය විහරයතො සඞ්ොරාෙං දුක්ෙතා විභූතා

යහොතීතිදුක්ොනුපස්සොසීලප්පධාොතිආහ– ‘‘අප්පණිහිතවියමොක්ඛමුඛං

සීලක්ඛන්යධො’’ති  ඉති තීහි වියමොක්ෙමුයෙහි තිණ්ණං ෙන්ධාෙං

සඞ්ගහිතත්තා වුත්තං – ‘‘යසො තීණි වියමොක්ඛමුඛානි භාවෙන්යතො තයෙො

ඛන්යධ භාවෙතී’’ති  යස්මා ච තීහි ච ෙන්යධහි අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස

මග්ගස්ස සඞ්ගහිතත්තා තයයො ෙන්යධ භාවයන්යතො ‘‘අරිෙං අට්ඨඞ්ගිකං

මග්ගංභාවෙතී’’තිවුත්තං තස්මා යතහිතස්සසඞ්ගහංදස්යසන්යතො ‘‘ොච 

සම්මාවාචා’’තිආදිමාහ  

පුෙ තිණ්ණං ෙන්ධාෙං සමථවිපස්සොභාවං දස්යසතුං 

‘‘සීලක්ඛන්යධො’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ සීලක්ෙන්ධස්ස ෙන්තිපධාෙත්තා, 

සමාධිස්ස බ්යහූපකාරත්තා ච සමථපක්ෙභජෙං දට්ඨබ්බ්යං  භවඞ්ගානීති

උපපත්තිභවස්සඅඞ්ගානි  ද්යව පදානීතිද්යවපාදා යයභුයයයෙහිපඤ්චදස

චරණධම්මා සීලසමාධිසඞ්ගහිතාති  භාවිතකායෙොති ආභිසමාචාරිකසීලස්ස

පාරිපූරියා භාවිතකායයො  ආදිබ්රහ්මචරියකසීලස්ස පාරිපූරියා භාවිතසීයලො. 

අථ වා භාවිතකායෙොති ඉන්ද්රියසංවයරෙ භාවිතපඤ්චද්වාරකායයො  

භාවිතසීයලොති අවසිට්ඨසීලවයසෙ භාවිතසීයලො  සම්මා කායභාවොය සති 
අච්චන්තං කායදුච්චරිතප්පහාෙං අෙවජ්ජඤ්ච උට්ඨාෙං සම්පජ්ජති  තථා
අනුත්තයර සීයලසිජ්ඣමායෙඅෙවයසසයතොමිච්ඡාවාචායමිච්ඡාජීවස්සච
පහාෙං සම්පජ්ජති  චිත්තපඤ්ඤාසු ච භාවිතාසු
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පටුෙ 

සම්මාසතිසම්මාසමාධිසම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්පා භාවොපාරිපූරිං ගතා එව

යහොන්තිතංසභාවත්තාතදුභයකාරණත්තාචාතිඉමමත්ථංදස්යසති ‘‘කායෙ

භාවිෙමායෙ’’තිආදිො  

පඤ්චවිධං අධිගමං ගච්ඡතීති අරියමග්ගාධිගමයමව
අවත්ථාවියසසවයසෙ පඤ්චධා විභජිත්වා දස්යසති  අරියමග්යගො හි ඛිප්පං
සකිං එකචිත්තක්ෙයණයෙව චතූසු සච්යචසු අත්තො අධිගන්තබ්බ්යං
අධිගච්ඡතීති ෙ තස්ස යලොකියසමාපත්තියා විය වසිභාවොකිච්චං අත්ථීති 

ඛිප්පාධිගයමොච යහොති පජහිතබ්බ්යාෙංඅච්චන්තවිමුත්තිවයසෙපජහෙයතො 

විමුත්තාධිගයමො ච. යලොකියයහි මහන්තාෙං සීලක්ෙන්ධාදීෙං 

අධිගමෙභාවයතො මහාධිගයමො ච. යතසංයයව විපුලඵලාෙං අධිගමෙයතො 

විපුලාධිගයමො ච. අත්තො කත්තබ්බ්යස්ස කස්සචි අෙවයසසයතො 

අෙවයසසාධිගයමො ච යහොතීති  යක පයෙයත අධිගමා? යකචි

සමථානුභායවෙ, යකචි විපස්සොනුභායවොති ඉමං විභාගං දස්යසතුං 

‘‘තත්ථ සමයථො’’තිආදිවුත්තං  

56. ඉති මහායථයරො ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති ගාථාය වයසෙ
අරහත්තඵලවිමුත්තිමුයෙෙ විචයහාරසම්පාතං නිද්දිසන්යතො
යදසොකුසලතාය අයෙයකහි සුත්තප්පයදයසහි තස්සා පුබ්බ්යභාගපටිපදාය
භාවොවියසසාෙං භාවොනිසංසාෙඤ්ච විභජෙවයසෙ ොෙප්පකාරයතො
විචයහාරං දස්යසත්වා ඉදානි දසන්ෙං තථාගතබ්යලාෙම්පි වයසෙ තං

දස්යසතුං ‘‘තත්ථ යෙො යදසෙතී’’තිආදිමාහ  ඔවායදෙ සාවයක ෙ 

විසංවාදෙතීති අත්තයෙො අනුසිට්ඨියා ධම්මස්ස සවෙයතො ‘‘සාවකා’’ති

ලද්ධොයම යවයෙයයයෙවිප්පලම්යභතිෙවඤ්යචති, විසංවාදෙයහතූෙං

පාපධම්මාෙං අරියමග්යගෙ යබ්යොධිමූයල එව සුප්පහීෙත්තා  තිවිධන්ති

තිප්පකාරං, තීහි ආකායරහීති අත්යථො  ඉදං කයරොථාති ඉමං සරණගමෙං

සීලාදිඤ්ච උපසම්පජ්ජ විහරථ  ඉමිො උපායෙෙ කයරොථාති අයෙෙපි

විධිො සරණානි යසොයධන්තා සීලාදීනි පරිපූයරන්තා සම්පායදථ  ඉදං යවො

කුරුමාොෙන්ති ඉදං සරණගමෙං සීලාදිඤ්ච තුම්හාකං අනුතිට්ඨන්තාෙං

දිට්ඨධම්මසම්පරායනිබ්බ්යාොෙං වයසෙ හිතාය සුොය ච භවිස්සති, තානි
සම්පායදථාතිඅත්යථො  

එවං ඔවදොකාරං දස්යසත්වා යං වුත්තං – ‘‘ඔවායදෙ සාවයක ෙ

විසංවාදයතී’’ති, තං තථාගතබ්යයලහි විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘යසො තථා

ඔවදියතො’’තිආදිමාහ තත්ථ තථාති යතෙපකායරෙ‘‘ඉදංකයරොථ, ඉමිො

උපායයෙකයරොථා’’තිආදිොවුත්තප්පකායරෙ  ඔවදියතොතිධම්මයදසොය

සාසියතො  අනුසිට්යඨොති තස්යසව යවවචෙං  තථා කයරොන්යතොති

යථානුසිට්ඨං තථා කයරොන්යතො  තං භූමින්ති යස්සා භූමියා අධිගමත්ථාය

ඔවදියතො, තං දස්සෙභූමිඤ්ච භාවොභූමිඤ්ච  යෙතං ඨාෙං විජ්ජතීති එතං
කාරණංෙවිජ්ජති කාරණඤ්හිතිට්ඨති එත්ථ ඵලංතදායත්තවුත්තිතායාති
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‘‘ඨාෙ’’න්ති වුච්චති  දුතියවායර භූමින්ති සීලක්ෙන්යධෙ පත්තබ්බ්යං
සම්පත්තිභවසඞ්ොතං භූමිං  

ඉදානි යස්මා භගවයතො චතුයවසාරජ්ජානිපි අවිපරීතසභාවතාය 

පඨමඵලඤාණස්සවිසයවියසයසොයහොති, තස්මාතානිපිතස්සවිසයභායවෙ

දස්යසතුං ‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත සයතො’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ 

සම්මාසම්බුද්ධස්සයතසයතොතිඅහංසම්මාසම්බුද්යධො, මයාසබ්යබ්ය ධම්මා

අභිසම්බුද්ධාති පටිජාෙයෙෙ සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත සයතො  ඉයම ධම්මා

අෙභිසම්බුද්ධාති යෙතං ඨාෙං විජ්ජතීති ‘‘ඉයම ොම තයා ධම්මා

අෙභිසම්බුද්ධා’’ති යකොචි සහධම්යමෙ සයහතුො සකාරයණෙ වචයෙෙ, 

සුෙක්ඛත්යතො (දී නි 3.1 ආදයයො; ම නි 1.146 ආදයයො)විය විප්පලපන්තා
පෙ අප්පමාණං  තස්මා සහධම්යමෙ පටියචොයදස්සතීති එතං කාරණං ෙ 

විජ්ජති  එස ෙයයො යසසපයදසුපි  ෙස්ස යත අත්ථාෙ ධම්යමො යදසියතොති
රාගාදීසු යස්ස යස්ස පහාෙත්ථාය අසුභභාවොදිධම්යමො කථියතො  

තක්කරස්සාති තථා පටිපන්ෙස්ස  වියසසාධිගමන්ති
අභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාදිවියසසාධිගමං  

අන්තරායිකාති අන්තරායකරණං අන්තරායයො, යසො සීලං එයතසන්ති

අන්තරායිකා  අන්තරායය නියුත්තා, අන්තරායං වා ඵලං අරහන්ති, 
අන්තරායප්පයයොජොති වාඅන්තරායිකා යතපෙ කම්මකියලසාදියභයදෙ 

පඤ්චවිධා  අනිෙයානිකාතිඅරියමග්ගවජ්ජාසබ්යබ්ය ධම්මා  

දිට්ඨිසම්පන්යෙොති මග්ගදිට්ඨියා සම්පන්යෙො යසොතාපන්යෙො

අරියසාවයකො  සුහතන්ති අතිවධිතං  ඉදම්පි එකයදසකථෙයමව 

මතකයපතාදිදාෙම්පි යසො ෙ කයරොති එව  පුථුජ්ජයෙොති පුථූෙං
කියලසාභිසඞ්ොරාදීෙංජෙොදීහිකාරයණහි පුථුජ්ජයෙො වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘පුථූෙං ජෙොදීහි, කාරයණහිපුථුජ්ජයෙො; 

පුථුජ්ජෙන්යතොගධත්තා, පුථුවායංජයෙොඉතී’’ති (දී නි අට්ඨ  1.7; 

ම නි අට්ඨ 1.2; අ නි අට්ඨ 1.1.51; ධ ස අට්ඨ 1007; පටි ම 

අට්ඨ  2.1.130); 

‘‘මාතර’’න්තිආදීසු ජනිකා මාතා. ජෙයකො ච පිතා. මනුස්සභූයතො

ඛීණාසයවො අරහාති අධිප්යපයතො  කිං පෙ අරියසාවයකො අඤ්යඤ ජීවිතා 

යවොයරොයපයයාති? එතම්පි අට්ඨාෙං  සයචපි භවන්තරගතං අරියසාවකං
අත්තයෙො අරියසාවකභාවං අජාෙන්තම්පි යකොචි එවං වයදයය ‘‘ඉදං
කුන්ථකිපිල්ලිකං ජීවිතා යවොයරොයපත්වා සකලචක්කවාළගබ්යභ

චක්කවත්තිරජ්ජං පටිපජ්ජාහී’’ති, යෙව යසො ෙං ජීවිතා යවොයරොයපයය 

අථාපි එවං වයදයුං – ‘‘සයච ඉමං ෙ ඝායතස්සසි, සීසං යත 

ඡින්දිස්සාමා’’ති, සීසයමවස්ස ඡින්යදයුං, යෙව යසො තං ඝායතයය  
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පුථුජ්ජෙභාවස්ස පෙ මහාසාවජ්ජභාවදස්සෙත්ථං අරියභාවස්ස ච
බ්යලදීපෙත්ථං එවං වුත්තං  අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො – සාවජ්යජො වත

පුථුජ්ජෙභායවො  යත්ර හි ොම මාතුඝාකාදීනිපි ආෙන්තරියානි කරිස්සති, 

මහාබ්යයලොවචඅරියභායවො, යයොඑතානිකම්මානිෙ කයරොතීති  

සඞ්ඝං භින්යදෙයාති සමාෙසංවාසකං සමාෙසීමායං ඨිතං පඤ්චහි

කාරයණහි සඞ්ඝං භින්යදයය  වුත්තඤ්යහතං – ‘‘පඤ්චහුපාලි, ආකායරහි
සඞ්යඝො භිජ්ජති කම්යමෙ උද්යදයසෙ යවොහරන්යතො අනුස්සාවයෙෙ 

සලාකග්ගායහො’’ති(පරි 458). 

තත්ථ කම්යමොති අපයලොකොදීසු චතූසු කම්යමසු

අඤ්ඤතරකම්යමෙ  උද්යදයසොති පඤ්චසු පාතියමොක්ඛුද්යදයසසු

අඤ්ඤතයරෙ උද්යදයසෙ  යවොහරන්යතොති කථයන්යතො, තාහි තාහි
උපපත්තීහි ‘‘අධම්මං ධම්යමො’’තිආදීනි අට්ඨාරසයභදකරවත්ථූනි

දීපයන්යතො  අනුස්සාවයෙොති ‘‘ෙනු තුම්යහ ජාොථ මය්හං උච්චකුලා

පබ්බ්යජිතභාවං බ්යහුස්සුතභාවඤ්ච, මාදියසො ොම උද්ධම්මං උබ්බිෙයං

සත්ථුසාසෙං ගායහයයාති කිං තුම්හාකං චිත්තම්පි උප්පායදතුං යුත්තං, 
කිමහං අපායයතො ෙ භායාමී’’තිආදිො ෙයයෙ කණ්ණමූයල වචීයභදං 

කත්වා අනුස්සාවයෙෙ  සලාකග්ගායහොති එවං අනුස්සායවත්වා යතසං
චිත්තං උපත්ථම්යභත්වා අනිවත්තිධම්මං කත්වා ‘‘ගණ්හථ ඉමං
සලාක’’න්ති සලාකග්ගායහෙ  

එත්ථ ච කම්මයමව උද්යදයසො වා පමාණං, 

යවොහාරානුස්සාවෙසලාකග්ගාහාපෙං පෙ පුබ්බ්යභායගො. 
අට්ඨාරසවත්ථුදීපෙවයසෙ හි යවොහරන්යතෙ තත්ථ රුචිජෙෙත්ථං
අනුස්සායවත්වා සලාකාය ගාහිතායපි අභින්යෙො එව යහොති සඞ්යඝො  යදා
පෙඑවංචත්තායරොවාඅතියරකාවාසලාකං ගායහත්වාආයවණිකංකම්මං

වා උද්යදසං වා කයරොන්ති, තදා සඞ්යඝො භින්යෙො ොම යහොති  එවං
දිට්ඨිසම්පන්යෙො පුග්ගයලො සඞ්ඝං භින්යදයය සඞ්ඝරාජිං වා ජයෙයයාති
යෙතං ඨාෙංවිජ්ජතීති  

දුට්ඨචිත්යතොතිවධකචිත්යතෙ පදුට්ඨචිත්යතො  යලොහිතංඋප්පායදෙයාති
ජීවමාෙකසරීයර ඛුද්දකමක්ඛිකාය පිවෙමත්තම්පි යලොහිතං උප්පායදයය 
එත්තාවතා හි මාතුඝාතාදීනි පඤ්චාෙන්තරියකම්මානි දස්සිතානි යහොන්ති 

යානිපුථුජ්ජයෙොකයරොති, ෙඅරියසාවයකො  දුට්ඨචිත්යතොතිවිොසචිත්යතෙ

පදුට්ඨචිත්යතො  ථූපන්තියචතියං  භින්යදෙයාති ොයසයය  

අඤ්ඤං සත්ථාරන්ති ‘‘අයං යම සත්ථා සත්ථු කිච්චං කාතුං

සමත්යථො’’ති භවන්තයරපි අඤ්ඤං තිත්ථකරං  අපදියසෙයාති ‘‘අයං යම

සත්ථා’’තිඑවංගණ්යහයයාතියෙතංඨාෙං විජ්ජති  ඉයතොබ්හිද්ධාඅඤ්ඤං

දක්ඛියණෙයං පරියෙයසෙයාතිසාසෙයතොබ්යහිද්ධාඅඤ්ඤංබ්යාහිරකංසමණං
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වා බ්රාහ්මණං වා ‘‘අයං දක්ඛිණාරයහො, ඉමස්මිං කතා කාරා මහප්ඵලා
භවිස්සන්තී’’ති අධිප්පායයෙ තස්මිං පටිපජ්යජයයාති අත්යථො  

කුතූහලමඞ්ගයලෙ සුද්ධිං පච්යචෙයාති ‘‘ඉමිො ඉදං භවිස්සතී’’ති එවං
පවත්තත්තා කුතූහලසඞ්ොයතෙ දිට්ඨසුතමුතමඞ්ගයලෙ අත්තයෙො සුද්ධිං
යවොදාෙංසද්දයහයය  

57. ඉත්ථී රාජා චක්කවත්තී සිොති යෙතං ඨාෙං විජ්ජතීති යස්මා 

ඉත්ථියායකොයසොහිතවත්ථුය්හාදීෙංඅභායවෙලක්ෙණානිෙපරිපූරන්ති, 
ඉත්ථිරතොභායවෙ ච සත්තරතෙසමඞ්ගිතා ෙ සම්පජ්ජති 

සබ්බ්යමනුස්සාෙම්පි ච ෙ අධියකො අත්තභායවො යහොති, තස්මා
‘‘ඉත්ථී…යප … විජ්ජතී’’ති වුත්තං  යස්මා සක්කත්තාදීනි තීණි ඨාොනි

උත්තමානි, ඉත්ථිලිඞ්ගඤ්ච හීෙං, තස්මා තස්සා සක්කත්තාදීනිපි

පටිසිද්ධානීති  ෙනු ච යථා ඉත්ථිලිඞ්ගං, එවං පුරිසලිඞ්ගම්පි බ්රහ්මයලොයක

ෙත්ථි, තස්මා පුරියසො මහාබ්රහ්මා සියාති ෙ වත්තබ්බ්යන්ති? යෙො ෙ 

වත්තබ්බ්යං  කස්මා? ඉධ පුරිසස්ස තත්ථ නිබ්බ්යත්තෙයතො  ඉත්ථියයො හි ඉධ

ඣාෙං භායවත්වාකාලංකත්වාබ්රහ්මපාරිසජ්ජාෙංසහබ්යයතංඋපපජ්ජන්ති, 
ෙ මහාබ්රහ්මාෙං  පුරියසො පෙ කත්ථචි ෙ උප්පජ්ජතීති ෙ වත්තබ්යබ්යො 

සමායෙපි තත්ථ උභයලිඞ්ගාභායව පුරිසසණ්ඨාොව තත්ථ බ්රහ්මායෙො, ෙ

ඉත්ථිසණ්ඨාො, තස්මා සුවුත්තයමතං  ඉත්ථී තථාගයතොති එත්ථ තිට්ඨතු
තාව සබ්බ්යඤ්ඤුුයණ නිබ්බ්යත්යතත්වා යලොකාෙං තාරණසමත්යථො

බුද්ධභායවො, පණිධාෙමත්තම්පි ඉත්ථියාෙසම්පජ්ජති  

‘‘මනුස්සත්තං ලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතු සත්ථාරදස්සෙං; 

පබ්බ්යජ්ජාුණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්දතා; 

අට්ඨධම්මසයමොධාො, අභිනීහායරොසමිජ්ඣතී’’ති (බු වං 2.59) – 

ඉමානි හි පණිධාෙසම්පත්තිකාරණානි  ඉති පණිධාෙමත්තම්පි සම්පායදතුං

අසමත්ථාය ඉත්ථියා කුයතො බුද්ධභායවොති ‘‘ඉත්ථී තථාගයතො අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො සිොති යෙතං ඨාෙං විජ්ජතී’’ති වුත්තං  
සබ්බ්යාකාරපරිපූයරො පුඤ්ඤුස්සයයො සබ්බ්යාකාරපරිපූරයමව අත්තභාවං
නිබ්බ්යත්යතතීති පුරියසොවඅරහංයහොතිසම්මාසම්බුද්යධො  

එකිස්සා යලොකධාතුොති දසසහස්සියලොකධාතුයා, යා ජාතියඛත්තන්ති

වුච්චති සාහි තථාගතස්සගබ්යභොක්කන්තිකාලාදීසුකම්පති  ආණායඛත්තං 

පෙ යකොටිසතසහස්සචක්කවාළං  යා එකයතො සංවට්ටති ච විවට්ටති ච, 

යත්ථ ච ආටාොටිෙපරිත්තාදීෙං (දී  නි  3.277 ආදයයො) ආණා පවත්තති  

විසෙයඛත්තස්ස පරිමාණංෙත්ථි බුද්ධාෙඤ්හි‘‘යාවතකංඤාණං තාවතකං

යෙයයං, යාවතකං යෙයයංතාවතකං ඤාණං, යෙයයපරියන්තිකංඤාණං, 

ඤාණපරියන්තිකං යෙයය’’න්ති (මහානි  69; චූළනි 

යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස 85; පටි  ම  3.5) වචෙයතො අවිසයයො ොම
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ෙත්ථි  ඉති ඉයමසු තීසු යෙත්යතසු තිස්යසො සඞ්ගීතියයො ආරුළ්යහ
යතපිටයක බුද්ධවචයෙ ‘‘ඨයපත්වා ඉමං චක්කවාළං අඤ්ඤස්මිං 

චක්කවායළ බුද්ධා උප්පජ්ජන්තී’’ති සුත්තං ෙත්ථි, ෙ උප්පජ්ජන්තීති පෙ 
අත්ථි  

අපුබ්බ්ං අචරිමන්ති අපුයර අපච්ඡා එකයතො ෙ උප්පජ්ජන්ති, පුයර වා
පච්ඡා වාඋප්පජ්ජන්තීතිවුත්තංයහොති තත්ථගබ්යභොක්කන්තියතොපුබ්යබ්ය
පුයරති යවදිතබ්බ්යං  තයතො පට්ඨාය හි දසසහස්සිචක්කවාළකම්පයෙෙ

යෙත්තපරිග්ගයහොකයතොොම යහොති, අඤ්ඤස්සබුද්ධස්සඋප්පත්තිෙත්ථි 

ධාතුපරිනිබ්බ්යාෙයතොපරංපෙපච්ඡා, තයතොයහට්ඨාපිඅඤ්ඤස්සබුද්ධස්ස

උප්පත්තිෙත්ථි, උද්ධංෙවාරිතා  

කස්මා පෙ අපුබ්බ්යං අචරිමං ෙ උප්පජ්ජන්තීති? අෙච්ඡරියත්තා  

අච්ඡරියමනුස්සාහිබුද්ධාභගවන්යතො යථාහ–‘‘එකපුග්ගයලො, භික්ෙයව, 
යලොයක උප්පජ්ජමායෙො උප්පජ්ජති අච්ඡරියමනුස්යසො’’තිආදි (අ  නි 

1.171). යදි ච අයෙයක බුද්ධා එකයතො උප්පජ්යජයුං, අෙච්ඡරියා
භයවයුං  යදසොය ච වියසසාභාවයතො  යඤ්හි සතිපට්ඨාොදියභදං ධම්මං

එයකො යදයසති, අඤ්යඤෙපියසොඑව යදයසතබ්යබ්යොසියා, විවාදභාවයතොච 
බ්යහූසුහිබුද්යධසුඑකයතොඋප්පන්යෙසුබ්යහූෙං ආචරියාෙංඅන්යතවාසිකා
විය‘‘අම්හාකංබුද්යධොපාසාදියකො’’තිආදිොයතසංසාවකා විවයදයුං කිං

වා එයතෙ කාරණගයවසයෙෙ, ධම්මතායවසා යං එකිස්සා යලොකධාතුයා

ද්යව තථාගතාඑකයතොෙඋප්පජ්ජන්තීති(මි ප 5.1.1). 

යථා නිම්බ්යබීජයකොසාතකිබීජාදීනි මධුරං ඵලං ෙ නිබ්බ්යත්යතන්ති, 

අසාතං අමධුරයමව ඵලං නිබ්බ්යත්යතන්ති, එවං කායදුච්චරිතාදීනි
මධුරවිපාකං ෙ නිබ්බ්යත්යතන්ති අමධුරයමව නිබ්බ්යත්යතන්ති  යථා ච
උච්ඡුබීජසාලිබීජාදීනි මධුරං සාදුරසයමව ඵලං නිබ්බ්යත්යතන්ති ෙ අසාතං
කටුකං එවංකායසුචරිතාදීනිමධුරයමවවිපාකං නිබ්බ්යත්යතන්තිෙඅමධුරං 
වුත්තම්පියචතං– 

‘‘යාදිසංවපයතබීජං, තාදිසංහරයතඵලං; 

කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපක’’න්ති  (සං නි 1.256; 

යෙත්ති 122); 

තස්මා ‘‘තිණ්ණංදුච්චරිතාෙ’’න්තිආදි වුත්තං  

අඤ්ඤතයරො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වාති යයො යකොචි
පබ්බ්යජ්ජාමත්යතෙ සමයණො වා ජාතිමත්යතෙ බ්රාහ්මයණො වා  පාපිච්යඡො 

සම්භාවොධිප්පායයෙ විම්හාපෙයතො කුහයකො. පච්චයසන්නිස්සිතාය

පයුත්තවාචාය වයසෙ ලපයකො. පච්චයනිබ්බ්යත්තකනිමිත්තාවචරයතො 

යෙමිත්තයකො. කුහෙලපෙයෙමිත්තකත්තං පුබ්බ්ඞ්ගමං කත්වාති
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කුහොදිභාවයමවපුරක්ෙත්වා සන්තින්ද්රියයො සන්තමාෙයසොවියචරන්යතො  

පඤ්ච නීවරයණති කාමච්ඡන්දාදියක පඤ්ච නීවරයණ  අප්පහාෙ 

අසමුච්ඡින්දිත්වා, යචතයසො උපක්කියලයසතිනීවරයණ නීවරණාහිචිත්තං
උපක්කියලයසන්ති කිලිට්ඨං කයරොන්ති විබ්යායධන්ති උපතායපන්ති ච 

තස්මා ‘‘යචතයසොඋපක්කියලසා’’තිවුච්චන්ති  පඤ්ඤාෙදුබ්බ්ලීකරයණති
නීවරයණ  නීවරණා හි උප්පජ්ජමාො අනුප්පන්ොය පඤ්ඤාය උප්පජ්ජිතුං
ෙ යදන්ති  තස්මා ‘‘පඤ්ඤාය දුබ්බ්යලීකරණා’’ති වුච්චන්ති  

අනුපට්ඨිතස්සතීති චතූසු සතිපට්ඨායෙසු ෙ උපට්ඨිතස්සති  අභාවයිත්වාති

අවඩ්ෙයිත්වා  අනුත්තරං සම්මාසම්යබ්ොධින්ති අරහත්තපදට්ඨාෙං 
සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං  

පච්ඡිමවායර අඤ්ඤතයරො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වාති

සබ්බ්යඤ්ඤුයබ්යොධිසත්තංසන්ධායවදති තත්ථ සබ්බ්යදොසාපගයතොතිසබ්යබ්යහි
පාරමිතාපටිපක්ෙභූයතහි යදොයසහි අපගයතො  එයතෙ පරිපූරිතපාරමිභාවං 

දස්යසති  සතිපට්ඨාොනි විපස්සො, යබ්යොජ්ඣඞ්යගො මග්යගො, අනුත්තරා

සම්මාසම්යබ්යොධි අරහත්තං  සතිපට්ඨාොනි වා විපස්සො, යබ්යොජ්ඣඞ්ගා

මිස්සකා, සම්මාසම්යබ්යොධි අරහත්තයමව  යසසං අෙන්තරවායර 

වුත්තපටිපක්ෙයතොයවදිතබ්බ්යං  ෙංඑත්ථඤාණන්තියං එතස්මිංයථාවුත්යත

ඨායෙ ච ඨාෙං, අට්ඨායෙ ච අට්ඨාෙන්ති පවත්තං ඤාණං  යහතුයසොති

තස්ස ඨාෙස්ස අට්ඨාෙස්ස ච යහතුයතො  ඨාෙයසොති තඞ්ෙයණ එව

ආවජ්ජෙසමෙන්තරං  අයෙොධියසොති ඔධිඅභායවෙ, කිඤ්චි
අෙවයසයසත්වාතිඅත්යථො  

ඉති ඨාොට්ඨාෙගතාතිආදීසු එවං ඨාොට්ඨාෙභාවං ගතා  සබ්යබ්ති

ෙයවයවිරජ්ජෙනිරුජ්ඣෙසභාවා සඞ්ෙතධම්මා, යත එව ච

සත්තපඤ්ඤත්තියාඋපාදාෙභූතා යකචි සග්ගූපගා යයධම්මචාරියෙො, යකචි

අපායූපගා යය අධම්මචාරියෙො, යකචි නිබ්බ්ානූපගා යය කම්මක්ෙයකරං 
අරියමග්ගංපටිපන්ො  

58. ඉදානි යථාවුත්තමත්ථංවිවරන්යතො ‘‘සබ්යබ්සත්තා මරිස්සන්තී’’ති

ගාථාද්වයමාහ  තස්ස අත්ථං ‘‘සබ්යබ් සත්තාති අරිො ච අෙරිො

චා’’තිආදිොසයයමවනිද්දිසති තත්ථ ජීවිතපරිෙන්යතොමරණපරිෙන්යතොති

ජීවිතස්ස පරියන්යතො ොම මරණසඞ්ොයතො අන්යතො  ෙථාකම්මං

ගමිස්සන්තීති එත්ථ යයදතං සත්තාෙං යථාකම්මං ගමෙං, අයං

කම්මස්සකතාති අත්යථො. කම්මාෙං ඵලදස්සාවිතා ච අවිප්පවායසො චාති
‘‘පුඤ්ඤපාපඵලූපගා’’ති ඉමිො වචයෙෙ කම්මාෙං ඵලස්ස

පච්චක්ෙකාරිතා, කතූපචිතාෙං කම්මාෙං අත්තයෙො ඵලස්ස 
අප්පදාොභායවොචදස්සියතොතිඅත්යථො  
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කම්මයමව කම්මන්තං, පාපං කම්මන්තං එයතසන්ති පාපකම්මන්තා, 

තස්සඅත්ථංදස්යසතුං ‘‘අපුඤ්ඤසඞ්ඛාරා’’තිවුත්තං අපුඤ්යඤොසඞ්ොයරො

එයතසන්ති අපුඤ්ඤසඞ්ඛාරා. පාපකම්මන්තාති වා නිස්සක්කවචෙං, 

පාපකම්මන්තයහතූතිඅත්යථො තථා පුඤ්ඤසඞ්ඛාරාතිආදීසුපි  පුෙ ‘‘නිරෙං

පාපකම්මන්තා’’තිආදිො අන්තද්වයයෙ සද්ධිං මජ්ඣිමපටිපදං දස්යසති 

තථා ‘‘අෙං සංකියලයසො’’තිආදිො වට්ටවිවට්ටවයසෙ
ආදීෙවස්සාදනිස්සරණවයසෙ යහතුඵලවයසෙ ච ගාථායං තයයො

අත්ථවිකප්පා දස්සිතා  පුෙ ‘‘නිරෙං පාපකම්මන්තාති අෙං 

සංකියලයසො’’තිආදිොයවොදාෙවයසෙගාථායඅත්ථංදස්යසති  

59. යතෙ යතොති යතෙ යතෙ අජ්යඣොසිතවත්ථුො

රූපභවඅරූපභවාදිො  ඡත්තිංසාතිකාමතණ්හා තාවරූපාදිවිසයයභයදෙඡ, 
තථා භවතණ්හා විභවතණ්හා චාති අට්ඨාරස  තා එව අජ්ඣත්තියකසු

රූපාදීසු අට්ඨාරස, බ්යාහියරසු රූපාදීසු අට්ඨාරසාති එවං ඡත්තිංස  යෙෙ

යෙොති‘‘සුභංසුෙ’’න්තිආදිො  

යවොදාෙං තිවිධං ෙන්ධත්තයවයසොති තං දස්යසතුං 

‘‘තණ්හාසංකියලයසො’’තිආදි වුත්තං  පුෙ ‘‘සබ්යබ් සත්තා

මරිස්සන්තී’’තිආදි පටිපදාවිභායගෙ ගාථාෙමත්ථං දස්යසතුං වුත්තං  තත්ථ

තත්ථගාමිනීතිතත්ථතත්යථවනිබ්බ්යායෙගාමිනී, නිබ්බ්යාෙස්සගමෙසීලාති
අත්යථො  

පුෙ තත්ථතත්ථගාමිනීසබ්බ්යත්ථගාමිනීෙං පටිපදාෙං විභාගං දස්යසතුං 

‘‘තයෙො රාසී’’තිආදි වුත්තං  ෙන්ති යං නිරයාදි  තං තං ඨාෙං යථාරහං

ගයමතීති සබ්බ්ත්ථගාමිනී. පටිපදාසඞ්ොයත අපුඤ්ඤකම්යමපුඤ්ඤකම්යම
ච කම්මක්ෙයකරණකම්යම ච විභාගයසො භගවයතො පවත්තෙඤාණං  ඉදං
සබ්බ්යත්ථගාමිනී පටිපදාඤාණං ොම තථාගතබ්යලං  ඉමිො හි ඤායණෙ
භගවාසබ්බ්යම්පිපටිපදංයථාභූතංපජාොති  

කථං? සකලගාමවාසියකසුපි එකං සූකරං වා මිගං වා මායරන්යතසු 

සබ්යබ්යසං යචතො පරස්ස ජීවිතින්ද්රියාරම්මණාව යහොති, තං පෙ කම්මං
යතසං ආයූහෙක්ෙයණයයව ොො යහොති  යතසු හි එයකො ආදයරෙ

කයරොති, එයකො ‘‘ත්වම්පි කයරොහී’’ති පයරහි නිප්පීළයතො කයරොති, එයකො
සමාෙච්ඡන්යදො විය හුත්වා අප්පටිබ්යාහමායෙො විචරති  යතසු එයකො

යතයෙවකම්යමෙ නිරයය නිබ්බ්යත්තති, එයකො තිරච්ඡාෙයයොනියං, එයකො

යපත්තිවිසයය, තං තථාගයතො ආයූහෙක්ෙයණ එව ‘‘ඉමිො නීහායරෙ 

ආයූහිතත්තා එස නිරයය නිබ්බ්යත්තිස්සති, එස තිරච්ඡාෙයයොනියං, එස
යපත්තිවිසයය’’ති ජාොති  නිරයය නිබ්බ්යත්තෙකම්පි ‘‘එස අට්ඨසු

මහානිරයයසු නිබ්බ්යත්තිස්සති, එස යසොළසසු උස්සයදසූ’’ති ජාොති 

තිරච්ඡාෙයයොනියං නිබ්බ්යත්තෙකම්පි ‘‘එස අපාදයකො භවිස්සති, එස
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142 

පටුෙ 

ද්විපාදයකො, එස චතුප්පාදයකො, එස බ්යහුප්පාදයකො’’ති ජාොති  

යපත්තිවිසයය නිබ්බ්යත්තෙකම්පි ‘‘එස නිජ්ඣාමතණ්හියකො භවිස්සති, එස 

ඛුප්පිපාසියකො, එසපරදත්තූපජීවී’’තිජාොති  

‘‘යතසු ච කම්යමසු ඉදං කම්මං පටිසන්ධිං ආකඩ්ඪිස්සති, ඉදං 
ොකඩ්ඪිස්සති දුබ්බ්යලං දින්ොය පටිසන්ධියා උපධියවපක්කමත්තං
භවිස්සතී’’ති ජාොති  තථා සකලගාමවාසියකසු එකයතො දාෙං දදමායෙසු

සබ්යබ්යසම්පි යචතොයදයයධම්මාරම්මණාව යහොති, තංපෙකම්මංයතසං
ආයූහෙක්ෙයණ එව ොෙං යහොති  යතසු හි යකචි යදවයලොයක

නිබ්බ්යත්තන්ති, යකචි මනුස්සයලොයක, තං තථාගයතො ආයූහෙක්ෙයණ එව 

‘‘ඉමිො නීහායරෙ ආයූහිතත්තා එස මනුස්සයලොයක නිබ්බ්යත්තිස්සති, එස
යදවයලොයක’’ති ජාොති  තත්ථපි ‘‘එස පරනිම්මිතවසවත්තීසු

නිබ්බ්යත්තිස්සති, එස භුම්මයදයවසු නිබ්බ්යත්තිස්සති, එස යජට්ඨකයදවරාජා

හුත්වා, එස තස්ස දුතියං තතියං වා ඨාෙන්තරං කයරොන්යතො පරිචාරයකො
හුත්වානිබ්බ්යත්තිස්සතී’’තිජාොති  

‘‘යතසු ච කම්යමසු ඉදං පටිසන්ධිං ආකඩ්ඪිතුං සක්ඛිස්සති, ඉදං ෙ
සක්ඛිස්සතිදුබ්බ්යලංදින්ොයපටිසන්ධියාඋපධියවපක්කමත්තංභවිස්සතී’’ති 
ජාොති  තථා ‘‘විපස්සෙං පට්ඨයපන්යතසු ච එස ඉමිො නීහායරෙ

විපස්සොයආරද්ධත්තා අරහාභවිස්සති, එසඅොගාමී, එසසකදාගාමී, එස

යසොතාපන්යෙො, එකබීජීයකොලංයකොයලො සත්තක්ෙත්තුපරයමො, එසමග්ගං

පත්තුං ෙ සක්ඛිස්සති ලක්ෙණාරම්මණිකවිපස්සොයයමව ඨස්සති, එස

පච්චයපරිග්ගයහ, එස ොමරූපපරිග්ගයහ, අරූපපරිග්ගයහ ච ඨස්සති, එස

මහාභූතමත්තයමව වවත්ථයපස්සති, එස කිඤ්චි සල්ලක්යෙතුං ෙ
සක්ඛිස්සතී’’ති ජාොති  ‘‘කසිණපරිකම්මං කයරොන්යතසුපි එස 

පරිකම්මමත්යත එව ඨස්සති, එස නිමිත්තං උප්පායදතුං සක්ඛිස්සති, ෙ

අප්පෙං  එස අප්පෙම්පි උප්පායදස්සති, එස ඣාෙං අධිගමිස්සති, ෙ 
උපරිවියසසං එසඋපරිවියසසම්පිඅධිගමිස්සතී’’තිජාොති  

අයෙකධාතූති අයෙකා චක්ොදයයො පථවාදයයො ච ධාතුයයො එතස්සාති

අයෙකධාතු, බ්යහුධාතූති අත්යථො  යලොයකොති ෙන්ධායතොදියලොයකො  

චක්ඛුධාතූතිආදි යාහි ධාතූහි ‘‘අයෙකධාතූ’’ති යලොයකො වුත්යතො, තාසං
සරූපයතොදස්සෙං තත්ථසභාවට්යඨෙ නිස්සත්තට්යඨෙචධාතු චක්ඛුඑව

ධාතු චක්ඛුධාතු. යසසපයදසුපිඑයසවෙයයො  කාමධාතූතිඑත්ථද්යවකාමා
කියලසකායමො ච වත්ථුකායමො ච  කියලසකාමපක්යෙ කාමපටිසංයුත්යතො

ධාතු කාමධාතු, කාමවිතක්කස්යසතං ොමං  වත්ථුකාමපක්යෙ පෙ

කාමාවචරධම්මා කායමො උත්තරපදයලොයපෙ, කායමො ච යසො ධාතු චාති 

කාමධාතු බ්යයාපාදපටිසංයුත්යතොධාතු බ්යාපාදධාතු, බ්යයාපාදවිතක්කස්යසතං

ොමං බ්යයාපායදොවධාතුබ්යයාපාදධාතු, දසආඝාතවත්ථුවිසයස්ස පටිඝස්යසතං

ොමං විහිංසාපටිසංයුත්යතොධාතු විහිංසාධාතු, විහිංසාවිතක්යකො විහිංසාඑව
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වා ධාතු විහිංසාධාතු, පරසත්තවියහසෙස්යසතං ොමං  

යෙක්ඛම්මඅබ්යාපාදඅවිහිංසාධාතුයෙො යෙක්ෙම්මවිතක්කාදයයො 

සබ්බ්යකුසලධම්මා යමත්තාකරුණා චාති යවදිතබ්බ්යං  රූපධාතූති රූපභයවො, 

සබ්යබ්ය වා රූපධම්මා  අරූපධාතූති අරූපභයවො, අරූපධම්මා වා  

නියරොධධාතූති නියරොධතණ්හා  සඞ්ඛාරධාතූතිසබ්යබ්යසඞ්ෙතධම්මා යසසං 
සුවිඤ්යඤයයං  

අඤ්ඤමඤ්ඤවිලක්ෙණත්තා ොෙප්පකාරා ධාතුයයො එතස්මින්ති 

ොොධාතු, යලොයකො  යතයෙවාහ – ‘‘අඤ්ඤා චක්ඛුධාතු යාව අඤ්ඤා

නිබ්බ්ාෙධාතූ’’ති, යථා ච ඉදං ඤාණං චක්ඛුධාතුආදියභයදෙ
උපාදින්ෙකසඞ්ොරයලොකස්ස වයසෙ අයෙකධාතුොොධාතුයලොකං 

පජාොති, එවං අනුපාදින්ෙකසඞ්ොරයලොකස්සපි වයසෙ තං පජාොති 
පච්යචකබුද්ධා හි ද්යව ච අග්ගසාවකා උපාදින්ෙකසඞ්ොරයලොකස්යසව

ොෙත්තං ජාෙන්ති, තම්පි එකයදයසයෙව, ෙ නිප්පයදසයතො 
අනුපාදින්ෙකසඞ්ොරයලොකස්ස පෙ ොෙත්තං ෙ ජාෙන්ති  භගවා පෙ
‘‘ඉමාය ොම ධාතුයා උස්සන්ොය ඉමස්ස රුක්ෙස්ස ෙන්යධො යසයතො

යහොති, ඉමස්ස කායළො, ඉමස්සමට්යඨො, ඉමස්සඵරුයසො, ඉමස්සබ්යහයලො, 
ඉමස්ස තනුත්තයචො  ඉමාය ොම ධාතුයා උස්සන්ොය ඉමස්ස රුක්ෙස්ස

පත්තංවණ්ණසණ්ඨාොදිවයසෙඑවරූපංොමයහොති, ඉමායොමධාතුයා
උස්සන්ෙත්තා ඉමස්ස රුක්ෙස්ස පුප්ඵං නීලං යහොති පීතකං යලොහිතකං 

ඔදාතං සුගන්ධං දුග්ගන්ධං, ඉමාය ොමධාතුයා උස්සන්ොය ඵලං ඛුද්දකං
මහන්තං දීඝං වට්ටං සුසණ්ඨාෙං දුස්සණ්ඨාෙං මට්ඨං ඵරුසං සුගන්ධං 

දුග්ගන්ධංතිත්තංමධුරංකටුකංඅම්බිලංකසාවංයහොති, ඉමායොමධාතුයා

උස්සන්ොය ඉමස්ස රුක්ෙස්ස කණ්ටයකො තිඛියණො යහොති, අතිඛියණො
උජුයකො කුටියලො කණ්යහො නීයලො ඔදායතො යහොතී’’ති එවං
අනුපාදින්ෙසඞ්ොරයලොකස්සාපි වයසෙ අයෙකධාතුොොධාතුභාවං

ජාොති  සබ්බ්යඤ්ඤුබුද්ධාෙංඑවහිඑතංබ්යලං, ෙඅඤ්යඤසං  

60. ෙංෙයදවධාතුන්තියංකිඤ්චිහීොදිසභාවං යස්මාඅධිමුත්තිොම 

අජ්ඣාසයධාතු, තස්මා අධිමුච්චෙං අජ්ඣාසයස්ස හීොදිසභායවෙ
පවත්තෙං තංපෙතස්ස තංතංඅධිට්ඨහෙංඅභිනිවිසෙඤ්චයහොතීතිආහ– 

‘‘අධිමුච්චන්ති, තං තයදව අධිට්ඨහන්ති අභිනිවිසන්තී’’ති  අධිමුච්චෙස්ස

විසයං විභායගෙ දස්යසතුං ‘‘යකචි රූපාධිමුත්තා’’තිආදි වුත්තං  තං 

සුවිඤ්යඤයයයමව  ොොධිමුත්තිකතාඤාණන්ති හීොදිවයසෙ 
ොොධිමුත්තිකතායඤාණං  

යත ෙථාධිමුත්තා ච භවන්තීති යත හීොධිමුත්තිකා පණීතාධිමුත්තිකා

සත්තායථායථාඅධිමුත්තායහොන්ති  තංතංකම්මසමාදාෙංසමාදිෙන්තීති
අධිමුත්තිඅනුරූපං තං තං අත්තො සමාදියිතබ්බ්යං කත්තබ්බ්යං කම්මං

කයරොන්ති, තානි කම්මසමාදාොනි සමුට්ඨාෙවයසෙ විභජන්යතො ‘‘යත
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ඡබ්බිධං කම්ම’’න්තිආදිමාහ  තත්ථ යකචි යලොභවයසෙ කම්මං

සමාදියන්තීති සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං  එස ෙයයො යසයසසුපි  තං විභජ්ජමාෙන්ති
තං සමුට්ඨාෙවයසෙ ඡබ්බිධං පුෙ පවත්තිනිවත්තිවයසෙ විභජ්ජමාෙං
දුවිධං  

ෙං යලොභවයසෙ යදොසවයසෙ යමොහවයසෙ ච කම්මං කයරොතීති
දසඅකුසලකම්මපථකම්මංසන්ධායවදති තඤ්හිසංකිලිට්ඨතායකාළකන්ති 

කණ්හං. අපායයසුනිබ්බ්යත්තාපෙයතොකාළකවිපාකන්ති කණ්හවිපාකං.ෙං

සද්ධාවයසෙ කම්මං කයරොතීති දසකුසලකම්මපථකම්මං  තඤ්හි

අසංකිලිට්ඨත්තා පණ්ඩරන්ති සුක්කං. සග්යග නිබ්බ්යත්තාපෙයතො

පණ්ඩරවිපාකත්තා සුක්කවිපාකං. ෙං යලොභවයසෙ යදොසවයසෙ

යමොහවයසෙ සද්ධාවයසෙ ච කම්මං කයරොති, ඉදං කණ්හසුක්කන්ති 

යවොමිස්සකකම්මං  කණ්හසුක්කවිපාකන්ති සුෙදුක්ෙවිපාකං  
මිස්සකකම්මඤ්හි කත්වා අකුසලවයලෙ තිරච්ඡාෙයයොනියං

මඞ්ගලහත්ථිභාවං උපපන්යෙො කුසයලෙ පවත්යත සුෙං අනුභවති, 

කුසයලෙ රාජකුයල නිබ්බ්යත්යතොපි අකුසයලෙ දුක්ෙං යවදයති  ෙං

වීරිෙවයසෙ පඤ්ඤාවයසෙ ච කම්මං කයරොති, ඉදං කම්මං අකණ්හං

අසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකන්ති කම්මක්ෙයකරා චතුමග්ගයචතො 

තඤ්හි යදි කණ්හං භයවයය, කණ්හවිපාකං දයදයය  යදි සුක්කං භයවයය, 
සුක්කඋපපත්තිපරියාපන්ෙං විපාකං දයදයය  උභයවිපාකස්ස පෙ
අප්පදාෙයතො අකණ්හඅසුක්කවිපාකන්තිඅයයමත්ථඅත්යථො  

කම්මසමාදායෙ පඨමං අයචලකපටිපදා කායමසු පාතබ්යයතා, දුතියං 

තිබ්බ්යකියලසස්ස අස්සුමුෙස්සාපි රුදයතො පරිසුද්ධබ්රහ්මචරියචරණං, තතියං

කායමසු අපාතබ්යයතා අයචලකපටිපදා, චතුත්ථං පච්චයය අලභමාෙස්සාපි

ඣාෙවිපස්සොසුෙසමඞ්ගියෙො සාසෙබ්රහ්මචරියචරණං  ෙං එවං ජාතිෙං

කම්මසමාදාෙන්ති යං අඤ්ඤම්පි එවංපකාරං කම්මං  ඉමිො

පුග්ගයලොතිආදි තස්මිං කම්මවිපායක භගවයතො ඤාණස්ස

පවත්තොකාරදස්සෙං  තත්ථ උපචිතන්ති යථා කතං කම්මං

ඵලදාෙසමත්ථං යහොති, තථා කතං උපචිතං  අවිපක්කන්ති ෙ

විපක්කවිපාකං  විපාකාෙ පච්චුපට්ඨිතන්තිවිපාකදාොයකයතොකාසං  ෙච

භබ්යබ්ො අභිනිබ්බිධා ගන්තුන්ති කියලසාභිසඞ්ොරාෙං අභිනිබ්බිජ්ඣෙයතො 

අභිනිබ්බිධාසඞ්ොතං අරියමග්ගං අධිගන්තුං ෙ ච භබ්යබ්යො  තං භගවා ෙ 

ඔවදතීති තං විපාකාවරයණෙ නිවුතං පුග්ගලං භගවා සච්චපටියවධං

පුරක්ෙත්වා ෙ ඔවදති, වාසෙත්ථං පෙ තාදිසාෙම්පි ධම්මං යදයසති එව, 
අජාතසත්තුආදීෙංවිය  

උපචිතන්ති කාතුං ආරද්ධං  යතයෙවාහ – ‘‘ෙ ච තාව පාරිපූරිං

ගත’’න්ති  යතෙ මිච්ඡත්තනියාමස්ස අසමත්ථතං දස්යසති  පුරා පාරිපූරිං

ගච්ඡතීති පාරිපූරිං ඵලනිප්ඵාදෙසමත්ථතං ගච්ඡති පුරා අධිගච්යඡයය 
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පටුෙ 

මිච්ඡත්තනියතතාය සජ්ජුකං ඵලධම්මස්ස අභාජෙභාවං නිබ්බ්යත්තයති පුරා 

යතයෙවාහ – ‘‘පුරා යවයෙෙයත්තං සමතික්කමතී’’ති  ‘‘පුරා අනියතං 

සමතික්කමතී’’තිපි පායඨො, යසො එවත්යථො  අසමත්යතති කම්යම 

අසම්පුණ්යණ, යතඅසම්පුණ්යණවා  

61. එවං කියලසන්තරායමිස්සකං කම්මන්තරායං දස්යසත්වා ඉදානි

අමිස්සකංකම්මන්තරායං දස්යසතුං ‘‘ඉමස්සචපුග්ගලස්සා’’තිආදිවුත්තං 
තං වුත්තෙයයමව  

සබ්යබ්සන්ති ඉමස්මිං බ්යලනිද්යදයස වුත්තාෙං සබ්යබ්යසං කම්මාෙං  

මුදුමජ්ඣාධිමත්තතාති මුදුමජ්ඣතිබ්බ්යභායවො  කම්මාෙඤ්හි මුදුආදිභායවෙ
තංවිපාකාෙං මුදුමජ්ඣතික්ෙභායවො විඤ්ඤායතීති අධිප්පායයො  

දිට්ඨධම්මයවදනීෙන්තිආදීසු දිට්ඨධම්යම ඉමස්මිං අත්තභායව යවදිතබ්බ්යං

ඵලං දිට්ඨධම්මයවදනීෙං. උපපජ්යජ අෙන්තයර අත්තභායව යවදිතබ්බ්යං

ඵලං උපපජ්ජයවදනීෙං. අපරස්මිං අත්තභායව ඉයතො අඤ්ඤස්මිං යස්මිං

කස්මිඤ්චි අත්තභායව යවදිතබ්බ්යං ඵලං අපරාපරිෙයවදනීෙං. 
එකජවෙවාරස්මිඤ්හි සත්තසු යචතොසු පඨමයචතො දිට්ඨධම්මයවදනීයං
ොම පරියයොසාෙයචතොඋපපජ්ජයවදනීයංොම මජ්යඣපඤ්චයචතො 

අපරාපරියයවදනීයංොම  විපාකයවමත්තතාඤාණන්ති විපාකයවමත්තතාය
විපාකවියසයස ඤාණං  ඉමස්ස පෙ කම්මවිපාකස්ස ගතිසම්පත්ති 

ගතිවිපත්ති, උපධිසම්පත්ති උපධිවිපත්ති, කාලසම්පත්ති කාලවිපත්ති, 

පයයොගසම්පත්තිපයයොගවිපත්තියයොකාරණං යසොචයෙසංකාරණභායවො
‘‘අත්යථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදාොනි ගතිසම්පත්තිපටිබ්යාළ්හානි ෙ

විපච්චන්තී’’තිආදිපාළවයසෙ(විභ  810) යවදිතබ්යබ්යො  

62. අෙන්තරබ්යලනිද්යදයස වුත්තකම්මසමාදාෙපයදයෙව ඣාොදීනි

සඞ්ගයහත්වා දස්යසතුං ‘‘තථා සමාදින්ොෙං කම්මාෙ’’න්තිආදි වුත්තං  
යසක්ෙපුථුජ්ජෙසන්තායෙසු පවත්තානි ඣාොදීනි කම්මං යහොන්ති  තත්ථ 

තථා සමාදින්ොෙන්ති ‘‘සුක්කං සුක්කවිපාකං පච්චුප්පන්ෙසුෙං, ආයතිං

සුෙවිපාක’’න්තිඑවමාදිප්පකායරහිසමාදින්යෙසුකම්යමසු  සංකියලයසොති

පටිපක්ෙධම්මවයසෙ කිලිට්ඨභායවො  යවොදාෙං පටිපක්ෙධම්යමහි

විසුජ්ඣෙං  වුට්ඨාෙං පුණයවොදාෙං භවඞ්ගවුට්ඨාෙඤ්ච  එවං 

සංකිලිස්සතීතිආදීසු අයයමවත්යථො – ඉමිො ආකායරෙ ඣාොදි
සංකිලිස්සති යවොදායති වුට්ඨහතීති ජාෙෙඤාණං භගවයතො

අොවරණඤාණං, ෙතස්සආවරණංඅත්ථීති  

කතිඣාොනීතිආදිඣාොදයයොවිභායගෙ දස්යසතුංආරද්ධං  චත්තාරි

ඣාොනීතිචතුක්කෙයවයසෙ රූපාවචරජ්ඣාොනිසන්ධායාහ  එකාදසාති

‘‘රූපී රූපානි පස්සතී’’තිආදිො (දී  නි  2.129, 174; 3.339, 358; ම  නි  

2.248; 3.312) අට්ඨන්ෙං තිණ්ණඤ්ච සුඤ්ඤතවියමොක්ොදීෙං වයසෙ



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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වුත්තං  අට්ඨාති යතසුඨයපත්වායලොකුත්තයර වියමොක්යෙ අට්ඨ  සත්තාති

යතසු එව නියරොධසමාපත්තිං ඨයපත්වා සත්ත  තයෙොති

සුත්තන්තපරියායයෙ සුඤ්ඤතවියමොක්ොදයයො තයයො  ද්යවති
අභිධම්මපරියායයෙ අනිමිත්තවියමොක්ෙස්සාසම්භවයතො අවයසසා ද්යව 
එත්ථ ච පටිපාටියා සත්ත අප්පිතප්පිතක්ෙයණ වික්ෙම්භෙවයසෙ 

පච්චනීකධම්යමහිවිමුච්චෙයතො, ආරම්මයණඅධිමුච්චෙයතොච වියමොක්ො 
නියරොධසමාපත්ති පෙ සබ්බ්යයසො සඤ්ඤායවදයියතහි විමුත්තත්තා
අපගමවියමොක්යෙො ොම  යලොකුත්තරා ච තංතංමග්ගවජ්ඣකියලයසහි
සමුච්යඡදවයසෙවිමුත්තත්තාවියමොක්යෙොති අයංවියසයසොයවදිතබ්යබ්යො  

සමාධීසු චතුක්කෙයපඤ්චකෙයයසු පඨමජ්ඣාෙසමාධි සවිතක්යකො

සවිචායරො සමාධි ොම  පඤ්චකෙයය දුතියජ්ඣාෙසමාධි අවිතක්යකො

විචාරමත්යතො සමාධි ොම  චතුක්කෙයය පඤ්චකෙයයපි යසසඣායෙසු

සමාධි අවිතක්යකොඅවිචායරොසමාධි ොම  

සමාපත්තීසු පටිපාටියා අට්ඨන්ෙං සමාපත්තීෙං ‘‘සමාධී’’තිපි ොමං

‘‘සමාපත්තී’’තිපි  කස්මා? චිත්යතකග්ගතාසබ්භාවයතො 
නියරොධසමාපත්තියා තදභාවයතො ෙ ‘‘සමාධී’’ති ොමං  

සඤ්ඤාසමාපත්තිආදියහට්ඨා වුත්තයමව  

හාෙභාගියෙො සමාධීති අප්පුයණහි පඨමජ්ඣාොදීහි වුට්ඨිතස්ස
සඤ්ඤාමෙසිකාරාෙං කාමාදිඅනුපක්ෙන්දෙං පඨමජ්ඣාොදිසමාධිස්ස
හාෙභාගියතා  ‘‘පඨමජ්ඣාෙස්ස කාමරාගබ්යයාපාදා සංකියලයසො’’ති 

වුත්තත්තා දුතියජ්ඣාොදිවයසෙ යයොයජතබ්බ්යං  කුක්කුටං වුච්චති 

අජඤ්ඤාජිුච්ඡෙමුයෙෙතප්පරමතා  කුක්කුටඣායීති පුග්ගලාධිට්ඨායෙෙ

ඣාොනිවුත්තානි, ද්යවපඨමදුතියජ්ඣාොනීතිවුත්තංයහොති යයො පඨමං
දුතියං වා ඣාෙං නිබ්බ්යත්යතත්වා ‘‘අලයමත්තාවතා’’ති සඞ්යකොචං

ආපජ්ජති, උත්තරි ෙ වායමති, තස්ස තානි ඣාොනි චත්තාරිපි

‘‘කුක්කුටඣාොනී’’ති වුච්චන්ති, තංසමඞ්ගියෙො ච කුක්කුටඣායී  යතසු
පුරිමානි ද්යව ආසන්ෙබ්යලවපච්චත්ථිකත්තා වියසසභාගියතාභාවයතො ච
සංකියලසභායවෙ වුත්තානි  ඉතරානි පෙ වියසසභාගියතාභායවපි 
මන්දපච්චත්ථිකත්තායවොදාෙභායවෙවුත්තානීතිදට්ඨබ්බ්යං  

වියසසභාගියෙො සමාධීති පුයණහි පඨමජ්ඣාොදීහි වුට්ඨිතස්ස

සඤ්ඤාමෙසිකාරාෙං දුතියජ්ඣාොදිපක්ෙන්දෙං, පුණයවොදාෙං
භවඞ්ගවුට්ඨාෙඤ්ච ‘‘වුට්ඨාෙ’’න්ති වුත්තං  යහට්ඨිමං යහට්ඨිමඤ්හි 
පුණජ්ඣාෙං උපරිමස්සඋපරිමස්සපදට්ඨාෙංයහොති තස්මා යවොදාෙම්පි
‘‘වුට්ඨාෙ’’න්ති වුත්තං  භවඞ්ගවයසෙ සබ්බ්යඣායෙහි වුට්ඨාෙං යහොතීති 

භවඞ්ගඤ්ච යවොදාෙං වුට්ඨාෙං  යස්මා පෙ වුට්ඨාෙවසිභායවෙ

යථාපරිච්ඡින්ෙකාලං සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙං යහොති, තස්මා

සමාපත්තිවුට්ඨාෙයකොසල්ලංඉධ ‘‘වුට්ඨාෙ’’න්තිවුත්තං  
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63. තස්යසව සමාධිස්සාති තස්ස අෙන්තරබ්යලනිද්යදයස

ඣාොදිපරියායයහි වුත්තසමාධිස්ස  පරිවාරාති පරික්ොරා  ඉන්ද්රිොනීති 

සද්ධාසතිපඤ්ඤින්ද්රියානි  බ්ලානීති හියරොත්තප්යපහි සද්ධිං තානියයව 
වීරියස්ස විසුං ගහණං බ්යලාෙං බ්යහූපකාරදස්සෙත්ථං  වීරියුපත්ථම්යභෙ හි

සද්ධාදයයොපටිපක්යෙෙඅකම්පනීයායහොන්ති යතයෙවාහ– ‘‘වීරිෙවයසෙ

බ්ලානි භවන්තී’’ති  යතසන්ති ඉන්ද්රියාෙං  මුදුමජ්ඣාධිමත්තතාති අවිසදං 

මුදු. ොතිවිසදං මජ්ඣං. අතිවිසදං අධිමත්තං බ්යලවං ‘‘තික්ඛ’’න්ති වුච්චති  

යවයෙයයාෙං ඉන්ද්රියානුරූපං භගවයතො යදසොපවත්තීති දස්යසතුං 

‘‘තත්ථ භගවා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ සංඛිත්තවිත්ථායරොති සංඛිත්තස්ස

විත්ථායරෙ  අථ වා සංඛිත්යතොති උද්දිට්ඨමත්යතෙ  

සංඛිත්තවිත්ථායරොති උද්යදයසෙ නිද්යදයසෙ ච  විත්ථායරොති

උද්යදසනිද්යදසපටිනිද්යදයසහි  මුදුකන්ති ලහුකං අපායභයවට්ටභයාදීහි

සන්තජ්ජෙවයසෙ භාරියං අකත්වා  මුදුතික්ඛන්ති ොතිතික්ෙං 

සංයවගවත්ථූහි සංයවගජෙොදිවයසෙ භාරියං කත්වා  සමථං උපදිසතීති

සමථං අධිකං කත්වා උපදිසති, ෙ තථා විපස්සෙන්ති අධිප්පායයො  ෙ හි

යකවයලෙ සමයථෙ සච්චප්පටියවයධො සම්භවති  සමථවිපස්සෙන්ති

සමධුරං සමථවිපස්සෙං  විපස්සෙන්තිසාතිසයංවිපස්සෙංඋපදිසති  යස්මා

යචත්ථ තික්ඛින්ද්රියාදයයො උග්ඝටිතඤ්ඤුආදයයොව, තස්මා ‘‘තික්ඛින්ද්රිෙස්ස

නිස්සරණං උපදිසතී’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ අධිපඤ්ඤාසික්ඛාොති
අධිපඤ්ඤාසික්ෙං  

ෙං එත්ථ ඤාණන්ති එත්ථ ඉන්ද්රියාෙං මුදුමජ්ඣාධිමත්තතාය යං

ඤාණං, ඉදං වුච්චති පරසත්තාෙං පරපුග්ගලාෙං 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තයවමත්තතාඤාණන්ති සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං  තස්ස

ඤාණස්ස පවත්තොකාරංදස්යසතුං ‘‘අෙංඉමංභූමි’’න්තිආදිවුත්තං  තත්ථ 

අෙං ඉමං භූමිං භාවෙඤ්ච ගයතොති අයං පුග්ගයලො එවමිමං 

සංකියලසවාසෙං යවොදාෙං භවඞ්ගඤ්ච ගයතො ගච්ඡති ගමිස්සති ච, 

කාලවචනිච්ඡායඅභාවයතො, යථාදුද්ධන්ති ඉමායයවලායඉමස්මිංසමයය

ඉමාය මුදුමජ්ඣතික්ෙයභදාය අනුසාසනියා  එවංධාතුයකොති හීොදිවයසෙ

එවංඅජ්ඣාසයයො එවංඅධිමුත්තියකො  අෙඤ්චස්ස ආසයෙොති ඉමස්ස

පුග්ගලස්ස අයං සස්සතුච්යඡදප්පකායරො, 
යථාභූතඤාණානුයලොමෙන්තිප්පකායරො වා ආසයයො  ඉදඤ්හි චතුබ්බිධං
ආසයන්ති එත්ථ සත්තා වසන්තීති ආසයයොති වුච්චති  ඉමං පෙ භගවා
සත්තාෙං ආසයං ජාෙන්යතො යතසං දිට්ඨිගතාෙං 
විපස්සොඤාණකම්මස්සකතඤ්ඤාණාෙඤ්ච අප්පවත්තික්ෙයණපි ජාොති
එව  වුත්තම්පි යචතං – ‘‘කාමං යසවන්තඤ්යඤව ජාොති ‘අයං පුග්ගයලො
කාමගරුයකො කාමාසයයො කාමාධිමුත්යතො’ති  කාමං යසවන්තඤ්යඤව
ජාොති ‘අයං පුග්ගයලො යෙක්ෙම්මගරුයකො යෙක්ෙම්මාසයයො
යෙක්ෙම්මාධිමුත්යතො’ති  යෙක්ෙම්මං යසවන්තඤ්යඤව ජාොති… 
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බ්යයාපාදං… අබ්යයාපාදං… ථිෙමිද්ධං… ආයලොකසඤ්ඤං යසවන්තඤ්යඤව
ජාොති ‘අයං පුග්ගයලො ථිෙමිද්ධගරුයකො ථිෙමිද්ධාසයයො

ථිෙමිද්ධාධිමුත්යතො’’’ති(පටි ම 1.113). 

අෙං අනුසයෙොති අයං ඉමස්ස පුග්ගලස්ස කාමරාගාදියකො
අප්පහීයෙොයයව අනුසයිතකියලයසො  අප්පහීයෙොයයව හි ථාමගයතො

කියලයසො අනුසයයො  පරසත්තාෙන්ති පධාෙසත්තාෙං  පරපුග්ගලාෙන්ති

තයතොපයරසංසත්තාෙං, හීෙසත්තාෙන්තිඅත්යථො  එකත්ථයමවවාඑතං
පදද්වයං යවයෙයයවයසෙ ද්විධා වුත්තං  

ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තයවමත්තතාඤාණන්ති පරභායවො ච අපරභායවො ච 

පයරොපරියත්තං අ-කාරස්ස ඔකාරං කත්වා, තස්ස යවමත්තතා
පයරොපරියත්තයවමත්තතා  සද්ධාදීෙං ඉන්ද්රියාෙං
පයරොපරියත්තයවමත්තතාය ඤාණං 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තයවමත්තතාඤාණන්තිපදවිභායගොයවදිතබ්යබ්යො  

තත්ථ ෙන්ති යං අයෙකවිහිතස්ස පුබ්යබ්යනිවාසස්ස අනුස්සරණවයසෙ

භගවයතො ඤාණං, ඉදං අට්ඨමං තථාගතබ්යලන්ති සම්බ්යන්යධො  

අයෙකවිහිතන්ති අයෙකවිධං, අයෙයකහි වා පකායරහි පවත්තිතං  

පුබ්යබ්නිවාසන්ති අනුස්සරිතුං ඉච්ඡිතං අත්තයෙො පයරසඤ්ච 

සමෙන්තරාතීතං භවං ආදිං කත්වා තත්ථ තත්ථ නිවුත්ථසන්තාෙං  

අනුස්සරතීති ‘‘එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො’’ති එවං ජාතිපටිපාටියා

අනුගන්ත්වා සරති, අනුයදව වා සරති, චිත්යත අභිනින්ොමිතමත්යත එව 

සරතීතිඅත්යථො භගවයතොහිපරිකම්මකිච්චංෙත්ථි, ආවජ්ජෙමත්යතයෙව

සරති  යසෙයථිදන්ති ආරද්ධප්පකාරනිදස්සෙත්යථ නිපායතො  එකම්පි

ජාතින්ති එකම්පි පටිසන්ධිමූලං චුතිපරියයොසාෙං එකභවපරියාපන්ෙං

ෙන්ධසන්තාෙං එසෙයයො ද්යවපි ජාතියෙොතිආදීසුපි  

අයෙයකපි සංවට්ටකප්යපතිආදීසු පෙ පරිහායමායෙො කප්යපො 

සංවට්ටකප්යපො, වඩ්ෙමායෙො විවට්ටකප්යපොති යවදිතබ්යබ්යො  තත්ථ

සංවට්යටෙසංවට්ටට්ඨායී ගහියතොතංමූලත්තා, විවට්යටෙචවිවට්ටට්ඨායී 

එවඤ්හි සති යානි ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ෙයව, කප්පස්ස අසඞ්යෙයයයානි 

කතමානිචත්තාරි? සංවට්යටො සංවට්ටට්ඨායීවිවට්යටොවිවට්ටට්ඨායී’’ති(අ 

නි 4.156) වුත්තානි, තානිසබ්බ්යානිපරිග්ගහිතානියහොන්ති  අමුත්රාසින්තිආදි

සරණාකාරදස්සෙං තත්ථ අමුත්රාසින්තිඅමුම්හිසංවට්ටකප්යප, අමුම්හිභයව
වා යයොනියං වා ගතියං වා විඤ්ඤාණට්ඨිතියං වා සත්තාවායස වා

සත්තනිකායය වා  එවංොයමොති තිස්යසො වා ඵුස්යසො වා  එවංයගොත්යතොති

භග්ගයවො වා යගොතයමො වා  එවංවණ්යණොති ඔදායතො වා සායමො වා  

එවමාහායරොති සාලිමංයසොදොහායරො වා පවත්තඵලයභොජයෙො වා  

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදීති අයෙකප්පකායරෙ කායිකයචතසිකාෙං 

සාමිසනිරාමිසප්පයභදාෙංවාසුෙදුක්ොෙංපටිසංයවදී  එවමායුපරිෙන්යතොති
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එවං වස්සසතපරමායුපරියන්යතො වා 

චතුරාසීතිකප්පසහස්සපරමායුපරියන්යතො වා  යසො තයතො චුයතො අමුත්ර 

උදපාදින්තියසොතයතොභවයතො, සත්තනිකායයතොවාචුයතොපුෙඅමුකස්මිං
ොම සත්තනිකායය උදපාදිං  අථ වා තත්රාපි භයව වා සත්තනිකායය වා

අයහොසිං  එවංොයමොතිආදිවුත්තත්ථයමව  

64. දිබ්යබ්ොතිආදීසු දිබ්බ්යසදිසත්තා දිබ්බ්ං. යදවතාෙඤ්හි
සුචරිතකම්මනිබ්බ්යත්තම්පි පිත්තයසම්හරුහිරාදීහි අපලිබුද්ධං
උපක්කියලසවිමුත්තත්තා දූයරපි ආරම්මණග්ගහණසමත්ථං දිබ්බ්යං
පසාදචක්ඛු යහොති  ඉදම්පි වීරියභාවොබ්යලනිබ්බ්යත්තං ඤාණචක්ඛු

තාදිසයමවාති දිබ්බ්යසදිසත්තා දිබ්බ්යං, දිබ්බ්යවිහාරවයසෙ වා පටිලද්ධත්තා, 

අත්තො ච දිබ්බ්යවිහාරසන්නිස්සිතත්තාපි දිබ්බ්යං, ආයලොකපරිග්ගයහෙ

මහාජුතිකත්තාපි දිබ්බ්යං, තියරොකුට්ටාදිගතරූපදස්සයෙෙ මහාගතිකත්තාපි

දිබ්බ්යං  තං සබ්බ්යං සද්දසත්ථානුසායරෙ යවදිතබ්බ්යං  දස්සෙට්යඨෙ චක්ඛු. 
චක්ඛුකිච්චකරයණෙ චක්ඛුමිවාතිපි චක්ඛු  චුතූපපාතදස්සයෙෙ 

දිට්ඨිවිසුද්ධියහතුත්තා විසුද්ධං. යයොහිචුතිමත්තයමව පස්සති, ෙඋපපාතං, 

යසොඋච්යඡදදිට්ඨිංගණ්හාති යයොඋපපාතමත්තයමවපස්සතිෙ චුතිං, යසො

ෙවසත්තපාතුභාවදිට්ඨිං ගණ්හාති  යයො පෙ තදුභයං පස්සති, යසො යස්මා 
දුවිධම්පි තං දිට්ඨිගතං අතිවත්තති  තස්මාස්ස තං දස්සෙං දිට්ඨිවිසුද්ධියහතු 
යහොති  තදුභයඤ්ච භගවා පස්සති  යතෙ වුත්තං – ‘‘චුතූපපාතදස්සයෙෙ 

දිට්ඨිවිසුද්ධියහතුත්තාවිසුද්ධ’’න්ති  

එකාදසඋපක්කියලසවිරහයතො වාවිසුද්ධං යථාහ – 

‘‘යසො යෙො අහං අනුරුද්ධා ‘විචිකිච්ඡා චිත්තස්ස
උපක්කියලයසො’ති ඉති විදිත්වා විචිකිච්ඡං චිත්තස්ස උපක්කියලසං
පජහිං  ‘අමෙසිකායරො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො… ථිෙමිද්ධං…
ඡම්භිතත්තං… උප්පිලං… දුට්ඨුල්ලං… අච්චාරද්ධවීරියං…
අතිලීෙවීරියං…අභිජප්පා…ොෙත්තසඤ්ඤා…අතිනිජ්ඣායිතත්තං 
රූපාෙංචිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති ඉතිවිදිත්වා අතිනිජ්ඣායිතත්තං

රූපාෙංචිත්තස්සඋපක්කියලසංපජහි’’න්ති(ම නි 3.242) එවමාදි  

තයදවං එකාදසඋපක්කියලසවිරහයතො වා විසුද්ධං  මනුස්සූපචාරං 

අතික්කමිත්වා රූපදස්සයෙෙ අතික්කන්තමානුසකං, මංසචක්ඛුං 
අතික්කන්තත්තා වා අතික්කන්තමානුසකං  යතෙ දිබ්යබ්යෙ චක්ඛුො
විසුද්යධෙ අතික්කන්තමානුසයකෙ  

සත්යතපස්සතීතිමනුස්යසොමනුස්සං මංසචක්ඛුොවියසත්යතපස්සති

ඔයලොයකති  චවමායෙ උපපජ්ජමායෙති එත්ථ චුතික්ෙයණ
උපපත්තික්ෙයණ වා දිබ්බ්යචක්ඛුොපි දට්ඨුං ෙ සක්කා  යය පෙ

ආසන්ෙචුතිකා ඉදානි චවිස්සන්ති, යය ච ගහිතපටිසන්ධිකා සම්පති 
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නිබ්බ්යත්තා, යත ‘‘චවමාො උපපජ්ජමාො’’ති අධිප්යපතා  යත එවරූයප

චවමායෙ උපපජ්ජමායෙ  හීයෙති යමොහනිස්සන්දයුත්තත්තා 

හීෙජාතිකුලයභොගාදිවයසෙ හීළයත පරිභූයත  පණීයතති 

අයමොහනිස්සන්දයුත්තත්තා තබ්බිපරීයත  සුවණ්යණති 

අයදොසනිස්සන්දයුත්තත්තා ඉට්ඨකන්තමොපවණ්ණයුත්යත  දුබ්බ්ණ්යණති
යදොසනිස්සන්දයුත්තත්තා අනිට්ඨාකන්තාමොපවණ්ණයුත්යත අභිරූයප

විරූයපවාතිඅත්යථො  සුගයතතිසුගතිගයත, අයලොභනිස්සන්දයුත්තත්තාවා

අඩ්යෙ මහද්ධයෙ  දුග්ගයතති දුග්ගතිගයත, යලොභනිස්සන්දයුත්තත්තා වා 

දලිද්යද අප්පන්ෙපාෙයභොජයෙ  ෙථාකම්මූපයගති යං යං කම්මං උපචිතං, 
යතෙ යතෙ උපගයත  තත්ථ පුරියමහි ‘‘චවමායෙ’’තිආදීහි
දිබ්බ්යචක්ඛුකිච්චං වුත්තං  ඉමිො පෙ පයදෙ යථාකම්මූපගඤාණකිච්චං 
යථාකම්මූපගඤාණඅොගතංසඤාණානි ච දිබ්බ්යචක්ඛුපාදකායෙව
දිබ්බ්යචක්ඛුොසයහවඉජ්ඣන්ති  

කාෙදුච්චරියතොතිආදීසුදුට්ඨුචරිතං, දුට්ඨංවාචරිතංකියලසපූතිකත්තා

දුච්චරිතං කායයෙදුච්චරිතං, කායයතොවාපවත්තං දුච්චරිතං කාෙදුච්චරිතං. 

එවං වචීමයෙොදුච්චරිතානිපි දට්ඨබ්බ්යානි  සමන්ොගතාති සමඞ්ගීභූතා  

අරිොෙං උපවාදකාති බුද්ධාදීෙං අරියාෙං, අන්තමයසො 
ගිහියසොතාපන්ොෙම්පිඅන්තිමවත්ථුොවාුණපරිධංසයෙෙවාඋපවාදකා

අක්යකොසකා ගරහකා  මිච්ඡාදිට්ඨිකාති විපරීතදස්සො  

මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදාොති මිච්ඡාදිට්ඨියහතුභූතසමාදින්ෙොොවිධකම්මා  
යය ච මිච්ඡාදිට්ඨිමූලයකසු කායකම්මාදීසු අඤ්යඤපි සමාදයපන්ති  තත්ථ 

වචීමයෙොදුච්චරිතග්ගහයණෙ අරියූපවාදමිච්ඡාදිට්ඨීසු ගහිතාසුපි යතසං පුෙ
වචෙං මහාසාවජ්ජභාවදස්සෙත්ථං  මහාසාවජ්යජො හි අරියූපවායදො
ආෙන්තරියසදියසො යථාහ– 

‘‘යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සීලසම්පන්යෙො
සමාධිසම්පන්යෙො පඤ්ඤාසම්පන්යෙො දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤං

ආරායධයය, එවංසම්පදමිදං, සාරිපුත්ත, වදාමි තං වාචං අප්පහාය තං
චිත්තංඅප්පහායතං දිට්ඨිංඅප්පටිනිස්සජ්ජිත්වායථාභතංනික්ඛිත්යතො

එවංනිරයය’’ති(ම නි  1.149). 

මිච්ඡාදිට්ඨියතොචමහාසාවජ්ජතරංොමඅඤ්ඤංෙත්ථි යථාහ– 

‘‘ොහං, භික්ෙයව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි එවං 

මහාසාවජ්ජතරං, යථයිදං, භික්ෙයව, මිච්ඡාදිට්ඨි  මිච්ඡාදිට්ඨිපරමානි, 

භික්ෙයව, වජ්ජානී’’ති(අ නි 1.310). 

කාෙස්ස යභදාති උපාදින්ෙක්ෙන්ධපරිච්චාගා  පරං මරණාති

තදෙන්තරං අභිනිබ්බ්යත්තක්ෙන්ධග්ගහයණ  අථ වා කාෙස්ස යභදාති 

ජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්යඡදා  පරං මරණාති චුතියතො උද්ධං  අපාෙන්තිආදි
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පටුෙ 

සබ්බ්යං නිරයයවවචෙං  නිරයයො හි සග්ගයමොක්ෙයහතුභූතා පුඤ්ඤසම්මතා

අයා අයපතත්තා, සුොෙං වා ආයස්ස අභාවා අපායයො  දුක්ෙස්ස ගති

පටිසරණන්ති දුග්ගති, යදොසබ්යහුලතායවා දුට්යඨෙකම්මුොනිබ්බ්යත්තාගති

දුග්ගති විවසානිපතන්තිතත්ථ දුක්කටකාරියෙොති විනිපායතො. ෙත්ථිඑත්ථ

අස්සාදසඤ්ඤියතො අයයොති නිරයෙො. 

අථ වා අපායග්ගහයණෙ තිරච්ඡාෙයයොනිං දීයපති, තිරච්ඡාෙයයොනි හි 

අපායයො, සුගතියතො අයපතත්තා  ෙ දුග්ගති, මයහසක්ොෙං ොගරාජාදීෙං

සම්භවයතො  දුග්ගතිග්ගහයණෙයපත්තිවිසයංදීයපති, යසොහිඅපායයොයචව

දුග්ගතිචසුගතියතො අයපතත්තා, දුක්ෙස්සචගතිභූතත්තා ෙතුවිනිපායතො
අසුරසදිසං අවිනිපතිතත්තා  යපතමහිද්ධිකාෙඤ්හි විමාොනිපි

නිබ්බ්යත්තන්ති  විනිපාතග්ගහයණෙ අසුරකායං දීයපති, යසො හි
යථාවුත්යතෙත්යථෙඅපායයොයචවදුග්ගතිච සුෙසමුස්සයයහිවිනිපාතත්තා
විනිපායතොතිවුච්චති නිරයග්ගහයණෙ අවීචිආදිඅයෙකප්පකාරංනිරයයමව

දීයපති  උපපන්ොති උපගතා, තත්ථ අභිනිබ්බ්යත්තාති අධිප්පායයො 
වුත්තවිපරියායයෙසුක්කපක්යෙොයවදිතබ්යබ්යො  

අයං පෙ වියසයසො – එත්ථ සුගතිග්ගහයණෙ මනුස්සගතිම්පි 

සඞ්ගණ්හාති  සග්ගග්ගහයණෙ යදවගතිං එව  තත්ථ සුන්දරා ගතීති සුගති. 

රූපාදීහි විසයයහි සුට්ඨු අග්යගොති සග්යගො. යසො සබ්යබ්යොපි

ලුජ්ජෙපලුජ්ජෙට්යඨෙ යලොයකොති අයං වචෙත්යථො  අමුකාෙ

කප්පයකොටිෙං උපචිතං යතොයං එතරහි, අොගයත වා සග්ගූපයගො
අපායූපයගො චාති අට්ඨමෙවමබ්යලඤාණකිච්චං එකජ්ඣං කත්වා දස්සිතං 

තථා කප්පසතසහස්යසවාතිආදීසුපි  යතයෙවාහ– ‘‘ඉමානි භගවයතොද්යව

ඤාණානී’’ති  

නිහයතො මායරො යබ්ොධිමූයලති නිහයතො සමුච්ඡින්යෙො කියලසමායරො

යබ්යොධිරුක්ෙමූයල  ඉදංභගවයතොදසමං බ්ලන්තිඉදංකියලසමාරස්සහෙෙං

සමුච්ඡින්දෙං භගවයතො දසමං බ්යලං  යතයෙවාහ – ‘‘සබ්බ්ාසවපරික්ඛෙං

ඤාණ’’න්ති  යස්මා පෙ යදා අරහත්තමග්යගෙ සවාසො සබ්යබ්ය ආසවා

යෙපිතා, තදා භගවතා සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අධිගතං ොම, තස්මා ‘‘ෙං

සබ්බ්ඤ්ඤුතාපත්තා’’තිආදිවුත්තං  

අයං තායවත්ථ ආචරියාෙං සමාෙත්ථකථා  පරවාදී පොහ –

‘‘දසබ්යලඤාණං ොමපාටිඑක්කංෙත්ථි, යස්මා‘සබ්බ්යඤ්ඤුතාපත්තාවිදිතා

සබ්බ්යධම්මා’ති වුත්තං, තස්මාසබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසවායංපයභයදො’’ති, 

තං ෙ තථා දට්ඨබ්බ්යං  අඤ්ඤයමව හි දසබ්යලඤාණං, අඤ්ඤං

සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං  දසබ්යලඤාණඤ්හි සකසකකිච්චයමව ජාොති, 

සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණංතම්පිතයතොඅවයසසම්පිජාොති දසබ්යලඤායණසුහි

පඨමං කාරණාකාරණයමව ජාොති  දුතියං කම්මපරිච්යඡදයමව, තතියං
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ධාතුොෙත්තකාරණයමව, චතුත්ථං අජ්ඣාසයාධිමුත්තියමව, පඤ්චමං

කම්මවිපාකන්තරයමව, ඡට්ඨං ඣාොදීහි සද්ධිං යතසං සංකියලසාදියමව, 

සත්තමං ඉන්ද්රියාෙං තික්ෙමුදුභාවයමව, අට්ඨමං 

පුබ්යබ්යනිවුත්ථක්ෙන්ධසන්තතියමව, ෙවමංසත්තාෙංචුතූපපාතයමව, දසමං 
සච්චපරිච්යඡදයමව  සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පෙ එයතහි ජානිතබ්බ්යඤ්ච

තයතොඋත්තරිඤ්ච පජාොති එයතසංපෙකිච්චංසබ්බ්යංෙකයරොති. තඤ්හි

ඣාෙං හුත්වා අප්යපතුං ෙ සක්යකොති, ඉද්ධි හුත්වා විකුබ්බිතුං ෙ

සක්යකොති, මග්යගො හුත්වාකියලයසයෙයපතුංෙසක්යකොති  

අපිච පරවාදී එවං පුච්ඡිතබ්යබ්යො ‘‘දසබ්යලඤාණං ොයමතං 
සවිතක්කසවිචාරං අවිතක්කවිචාරමත්තං අවිතක්කඅවිචාරං කාමාවචරං
රූපාවචරං අරූපාවචරං යලොකියං යලොකුත්තර’’න්ති  ජාෙන්යතො

‘‘පටිපාටියා සත්ත සවිතක්කසවිචාරානී’’ති වක්ෙති, තයතො පරානි ද්යව

අවිතක්කඅවිචාරානීති, ආසවක්ෙයඤාණං සියා සවිතක්කසවිචාරං, සියා

අවිතක්කවිචාරමත්තං, සියා අවිතක්කඅවිචාරන්ති  තථා පටිපාටියා සත්ත 

කාමාවචරානි, තයතො ද්යව රූපාවචරානි, අවසායෙ එකං යලොකුත්තරන්ති 
වක්ෙති  සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පෙ සවිතක්කසවිචාරයමව කාමාවචරයමව
යලොකියයමවාති නිට්ඨයමත්ථගන්තබ්බ්යං  

විචයහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  

3. යුත්තිහාරසම්පාතවණ්ණො 

65. එවං ොොෙයයහි විචයහාරසම්පාතං විත්ථායරත්වා ඉදානි

යුත්තිහාරසම්පාතාදීනි දස්යසතුං ‘‘තත්ථ කතයමො

යුත්තිහාරසම්පායතො’’තිආදි ආරද්ධං  තත්ථ ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති

ගාථාය පදත්යථො විත්ථාරියතොයයව  රක්ඛිතචිත්තස්ස

සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො භවිස්සතීති යුජ්ජතීති මෙච්ඡට්ඨානි ද්වාරානි
සතිකවායටෙපිදහිත්වාවිහරන්තස්සකාමවිතක්කාදීෙං මිච්ඡාසඞ්කප්පාෙං
අවසයරො එව ෙත්ථීති යෙක්ෙම්මවිතක්කාදියකො සම්මාසඞ්කප්යපො එව 

තස්ස යගොචයරො පවත්තිට්ඨාෙං භවිස්සතීති අයමත්යථො යුජ්ජති  යුත්තියා

ඝයටති සංසන්දති සයමතීති අත්යථො  සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො සම්මාදිට්ඨි 

භවිස්සතීති වුත්තෙයයෙ සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො පුග්ගයලො අවිපරීතයමව
විතක්කයතො සම්මාදිට්ඨි භවිස්සති  සම්මාදිට්ඨිසඞ්ොතං විපස්සොඤාණං
පුරක්ෙත්වා විහරන්යතො මග්ගඤායණෙ පඤ්චන්ෙං ෙන්ධාෙං උදයබ්බ්යයං
අසම්යමොහයතො පටිවිජ්ඣිස්සති  තථා පටිවිජ්ඣන්යතො ච දුක්ෙසභාවත්තා

දුග්ගතිසඞ්ොතාසබ්බ්යාභවගතියයොජහිස්සති, තයතොඑවසබ්බ්යංවිනිපාතභයං
සංසාරභයඤ්චසමතික්කමිස්සතීතිසබ්යබ්යොපිචායමත්යථො යුත්යතොඑවාති  

යුත්තිහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  
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4. පදට්ඨාෙහාරසම්පාතවණ්ණො 

66. සකසම්පත්තියා විය සුසංවිහිතසඞ්කප්යපො භවති  ඉන්ද්රියයසු 

ුත්තද්වාරතා සුචරිතපාරිපූරියා ආසන්ෙකාරණන්ති ආහ – 

‘‘රක්ඛිතචිත්තස්සාති තිණ්ණං සුචරිතාෙං පදට්ඨාෙ’’න්ති  තස්සත්යථො –
‘‘රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති ඉදං තිණ්ණං සුචරිතාෙං පදට්ඨාෙවචෙන්ති  
යෙක්ෙම්මසඞ්කප්පාදිබ්යහුලස්ස කාමච්ඡන්දාදිනීවරණප්පහාෙං සුකරන්ති 
යෙක්ෙම්මසඞ්කප්පාදයයො සමථස්ස ආසන්ෙකාරණන්ති ආහ – 

‘‘සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරොති සමථස්ස පදට්ඨාෙ’’න්ති  
කම්මස්සකතාසම්මාදිට්ඨියං සප්පච්චයොමරූපදස්සෙසම්මාදිට්ඨියඤ්ච
ඨියතො අත්තාධීෙං සංසාරදුක්ෙං පස්සන්යතො තදතික්කමනුපායං විපස්සෙං
ආරභතීති සම්මාදිට්ඨිවිපස්සොය වියසසකාරණන්ති ආහ – 

‘‘සම්මාදිට්ඨිපුයරක්ඛායරොතිවිපස්සොෙපදට්ඨාෙ’’න්ති  උදයබ්බ්යයදස්සෙං
උස්සුක්කායපන්යතොසම්මත්තනියාමං ඔක්කමතීතිතංපඨමමග්ගාධිගමස්ස

කාරණන්තිආහ– ‘‘ඤත්වාෙඋදෙබ්බ්ෙන්තිදස්සෙභූමිොපදට්ඨාෙ’’න්ති  
ආයලොකසඤ්ඤාමෙසිකාරාදීහි ථිෙමිද්ධස්ස අභිභවෙං වීරියස්ස

ආසන්ෙකාරණන්ති ආහ – ‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූ භික්ඛූති වීරිෙස්ස

පදට්ඨාෙ’’න්ති  යදිපි අරියමග්ගක්ෙයණ පහාෙභාවො සමාෙකාලා

එකාභිසමයස්ස ඉච්ඡිතත්තා, තථාපි පහාතබ්බ්යස්ස පහාොභායව

භාවොපාරිපූරී ෙත්ථීතිපහාෙනිමිත්තාවියකත්වා භාවො වුත්තා ‘‘සබ්බ්ා

දුග්ගතියෙො ජයහති භාවොෙ පදට්ඨාෙ’’න්ති  අථ වා ‘‘සබ්බ්යා දුග්ගතියයො
ජයහ’’ති ඉදං භගවයතො වචෙං යයොගීෙං උස්සාහජෙෙත්ථං 
ආනිසංසකිත්තෙං යහොතීති භාවොය වියසසකාරණන්ති වුත්තං
‘‘සබ්බ්යා…යප … පදට්ඨාෙ’’න්ති  

පදට්ඨාෙහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  

5. ලක්ඛණහාරසම්පාතවණ්ණො 

67. ඉන්ද්රියයසු ුත්තද්වාරතා සතිසංවයරො, සතිබ්යයලෙ ච

යෙක්ෙම්මවිතක්කාදිබ්යහුයලො යහොතීති වුත්තං – ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස 

සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරොති ඉදං සතින්ද්රිෙ’’න්ති  තස්සත්යථො – ‘‘තස්මා 
රක්ඛිතචිත්තස්ස සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති එත්ථ රක්ඛිතචිත්තතාය ච 

සම්මාසඞ්කප්පයගොචරතාකාරණූපචායරෙ ඉදංසතින්ද්රියං, ගහිතානිභවන්ති

පඤ්චින්ද්රිොනි ඉන්ද්රියලක්ෙයණෙ විමුත්තිපරිපාචෙභායවෙ වා

එකලක්ෙණත්තාති අධිප්පායයො  ගහියතො භවතීති එත්ථ මග්ගලක්ෙයණෙ
ගහණං සුවිඤ්යඤයයන්ති තං ඨයපත්වා කාරණයතො ගහණං දස්යසතුං 

‘‘සම්මාදිට්ඨියතො හි සම්මාසඞ්කප්යපො පභවතී’’තිආදි වුත්තං  තයතො එව
ගහියතො භවති අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොති වත්වා
විමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සොනිපිවුත්තානි  

ලක්ෙණහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  
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පටුෙ 

6. චතුබ්ූහහාරසම්පාතවණ්ණො 

68. රක්ඛීයතීති රක්ඛිතං. ඉදං පදවයසෙ නිබ්බ්යචෙං  යස්මා පෙ

අත්ථවයසෙ නිබ්බ්යචයෙ වුත්යත පදවයසෙ නිබ්බ්යචෙං වුත්තයමව යහොති, 

තස්මා ‘‘රක්ඛිතංපරිපාලීෙතීතිඑසානිරුත්තී’’තිවුත්තං තත්ථ ඉති-සද්යදො

ආදයත්යථො, පකායර වා  යතෙ එවමාදිකා එවංපකාරා වා එසා නිරුත්තීති

වුත්තං යහොති  තස්මා චින්යතතීති චිත්තං. අත්තයෙො සන්තාෙං චියෙොතීති

චිත්තං, පච්චයයහි චිතන්ති චිත්තං, චිත්තවිචිත්තට්යඨෙ චිත්තං, 

චිත්තකරණට්යඨෙචිත්තං සම්මා සඞ්කප්යපතීති සම්මාසඞ්කප්යපොතිආදිො
නිරුත්ති යවදිතබ්බ්යා  

අෙං එත්ථ භගවයතො අධිප්පායෙොති ‘‘රක්ඛිතචිත්යතො අස්සා’’තිආදිො
ඉන්ද්රියසංවරාදයයො දුග්ගතිපහාෙඤ්ච වදයතො භගවයතො එත්ථ ගාථායං

අධිප්පායයො  යකොකාලියකො හීතිආදි නිදාෙනිද්යදයසො  තත්ථ හි-සද්යදො

කාරයණ ඉදංවුත්තංයහොති–යස්මා යකොකාලියකො (සං නි 1.181; අ නි 

10.89; සු නි යකොකාලිකසුත්ත) අරක්ඛිතචිත්තතායඅග්ගසාවයකසුචිත්තං

පයදොයසත්වා පදුමනිරයං උපපන්යෙො, තස්මා දුග්ගතියයො ජහිතුකායමො
රක්ඛිතචිත්යතො අස්සාති භගවා සතිආරක්යෙෙ යචතසා සමන්ොගයතො 

සබ්බ්යා දුග්ගතියයො ජහතීති අත්යථො  සුත්තම්හි වුත්තං ‘‘සතිො චිත්තං

රක්ඛිතබ්බ්’’න්තියදසොනුසන්ධිදස්සෙං  

චතුබ්යූහහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  

7. ආවට්ටහාරසම්පාතවණ්ණො 

69. යෙක්ෙම්මසඞ්කප්පබ්යහුයලො කසිණවයසෙ යමත්තාදිවයසෙ වා
ලද්ධාය චිත්යතකග්ගතාසඞ්ොතාය චිත්තමඤ්ජූසාය චිත්තං ඨයපත්වා
සමාධිංයයව වා යථාලද්ධං සංකියලසයතො රක්ඛිතචිත්යතො ොම යහොතීති

වුත්තං – ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරොති අෙං

සමයථො’’ති පඤ්ඤාපධාො විපස්සොතිආහ– ‘‘සම්මාදිට්ඨිපුයරක්ඛායරොති

අෙං විපස්සො’’ති  අරියමග්යගෙ දුක්ෙසච්යච පරිඤ්ඤායත

උදයබ්බ්යයදස්සෙං මත්ථකප්පත්තං ොම යහොතීති වුත්තං – ‘‘ඤත්වාෙ

උදෙබ්බ්ෙන්ති දුක්ඛපරිඤ්ඤා’’ති  ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බ්යං තං

නියරොධධම්ම’’න්ති හි මග්ගඤාණස්ස පවත්තිදස්සොති  ඉමානි චත්තාරි 

සච්චානීති චතුසච්චධම්මවයසෙ ආවට්ටෙං නිට්ඨයපති  තත්ථ පුරියමෙ 

සච්චද්වයට්ඨපයෙෙ විසභාගධම්මවයසෙ, පච්ඡියමෙ සභාගධම්මවයසෙ
ආවට්ටෙන්ති දට්ඨබ්බ්යං  

ආවට්ටහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  
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8. විභත්තිහාරසම්පාතවණ්ණො 

70. කුසලපක්යඛො කුසලපක්යඛෙ නිද්දිසිතබ්යබ්ොති රක්ඛිතචිත්තස්සාති

සතිසංවයරො, යසො ඡබ්බියධො ද්වාරවයසෙ චක්ඛුද්වාරසංවයරො යාව

මයෙොද්වාරසංවයරොති සම්මාසඞ්කප්යපො තිවියධො–යෙක්ෙම්මසඞ්කප්යපො, 

අබ්යයාපාදසඞ්කප්යපො, අවිහිංසාසඞ්කප්යපොති  සම්මාදිට්ඨි අට්ඨවිධා දුක්යෙ
ඤාණං…යප … ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යෙසු ධම්යමසු ඤාණන්ති 
උදයබ්බ්යයඤාණං පඤ්ඤාසවිධං අවිජ්ජාසමුදයා රූපසමුදයයො…යප … 

විපරිණාමලක්ෙණං පස්සන්යතොපි විඤ්ඤාණක්ෙන්ධස්ස වයං පස්සති 
ථිෙමිද්ධාභිභවෙං චතුබ්බිධං චතුමග්ගවයසෙ  තත්ථ සතිසංවයරො

යලොකියයලොකුත්තරවයසෙ දුවියධො  යතසු යලොකියයො කාමාවචයරොව, 
යලොකුත්තයරො දස්සෙභාවොයභදයතො දුවියධො  එකයමයකො යචත්ථ
චතුසතිපට්ඨාෙයභදයතො චතුබ්බියධො එසෙයයොසම්මාසඞ්කප්පාදීසුපි  

අයං පෙ වියසයසො – සම්මාසඞ්කප්යපො පඨමජ්ඣාෙවයසෙ
රූපාවචයරොතිපි නීහරිතබ්යබ්යො  පදට්ඨාෙවිභායගො පදට්ඨාෙහාරසම්පායත

වුත්තෙයයෙ වත්තබ්යබ්යො. අකුසලපක්යෙ අසංවයරො

චක්ඛුඅසංවයරො…යප … කායඅසංවයරො, යචොපෙකායඅසංවයරො, 

වාචාඅසංවයරො, මයෙොඅසංවයරොති අට්ඨවියධො  මිච්ඡාසඞ්කප්යපො 
කාමවිතක්කාදිවයසෙතිවියධො අඤ්ඤාණං‘‘දුක්යෙඅඤ්ඤාණ’’න්තිආදිො
අට්ඨවිධා විභත්තං  සම්මාදිට්ඨිපටිපක්ෙයතො මිච්ඡාදිට්ඨි ද්වාසට්ඨිවියධෙ
යවදිතබ්බ්යා  ථිෙමිද්ධං උප්පත්තිභූමියතො පඤ්චවිධන්ති එවං අකුසලපක්යෙ
විභත්ති යවදිතබ්බ්යා  

විභත්තිහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  

9. පරිවත්තෙහාරසම්පාතවණ්ණො 

71. පරිවත්තෙහායර ආවට්ටහායර වුත්තෙයයෙ

සමථවිපස්සොනිද්ධාරණං අකත්වා ‘‘සමථවිපස්සොෙ භාවිතාො’’ති ආහ 

යලොකියා යචත්ථ සමථවිපස්සො දට්ඨබ්බ්යා  පටිපක්යඛොති ‘‘අරක්ඛියතෙ
චිත්යතො’’ති ගාථාය පටිපක්යෙොති අධිප්පායයො  අථ වා විභත්තිහායර
නිද්දිට්ඨස්ස අකුසලපක්ෙස්සපටිපක්යෙොතිඅත්යථො  

පරිවත්තෙහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  

10. යවවචෙහාරසම්පාතවණ්ණො 

72. ‘‘මාෙසං හදයං පණ්ඩරං විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ෙන්යධො

මයෙොවිඤ්ඤාණධාතූ’’ති (ධ  ස  6) ච චිත්තස්ස යවවචෙං  ‘‘තක්යකො
විතක්යකො සඞ්කප්යපො අප්පො බ්යයප්පො යචතයසො අභිනියරොපො’’ති ච
සම්මාසඞ්කප්පස්ස ‘‘පඤ්ඤාපජාෙොවිචයයො පවිචයයො’’තිආදිො(ධ ස 

16) සම්මාදිට්ඨියා  ‘‘ථිෙං ථියො ථියිතත්තං චිත්තස්ස අකල්ලතා
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අකම්මඤ්ඤතා ඔොයහො පරිොයහො අන්යතොසඞ්යකොයචො’’ති ථිෙස්ස 
‘‘අකල්ලතා අකම්මඤ්ඤතාකායාලසියංසුපයංසුපයොසුපිතත්ත’’න්ති(ධ 

ස  1163) මිද්ධස්ස  ‘‘භික්ෙයකොභික්ඛූ’’තිආදිො (පාරා  45) භික්ඛුපදස්ස 
‘‘දුග්ගති අපායයො විනිපායතො වට්ටදුක්ෙං සංසායරො’’තිආදිො දුග්ගතියා
යවවචෙංයවදිතබ්බ්යං  

යවවචෙහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  

11. පඤ්ඤත්තිහාරසම්පාතවණ්ණො 

73. අධිට්ඨහිත්වා රක්ෙන්තියා සතියා රක්ඛියමාෙං චිත්තං තස්සා 

අධිට්ඨාෙං විය යහොතීති කත්වා වුත්තං – ‘‘රක්ඛිතචිත්තස්සාති 

පදට්ඨාෙපඤ්ඤත්ති සතිො’’ති  යසසං ඉමස්මිං පඤ්ඤත්තිහාරසම්පායත
ඉයතො පයරසු ඔතරණයසොධෙහාරසම්පායතසුපි අපුබ්බ්යං ෙත්ථි  යහට්ඨා
වුත්තෙයයමව  

පඤ්ඤත්තිහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  

14. අධිට්ඨාෙහාරසම්පාතවණ්ණො 

76. අධිට්ඨාෙහාරසම්පායත සම්මාදිට්ඨි ොම ෙං දුක්යඛ 

ඤාණන්තිආදිො
චතුසච්චයහතුයහතුසමුප්පන්ෙපච්චයපච්චයුප්පන්ෙසඞ්ොතස්ස විසයස්ස

වයසෙ යවමත්තතං දස්යසත්වා පුෙ ෙං තත්ථ තත්ථ ෙථාභූතං 

ඤාණදස්සෙන්ති පාළපාළඅත්ථාෙං අවසිට්ඨවිසයවයසයෙව යවමත්තතං

දීයපති  තත්ථ ෙං සච්චාගමෙන්ති යං සච්චයතො අවිපරීතයතො විසයස්ස 

ආගමෙං, අධිගයමොති අත්යථො  ‘‘යං පච්චාගමෙ’’න්තිපි පායඨො, තස්ස යං

පටිපාටිවිසයස්ස ආගමෙං, තංතංවිසයාධිගයමොති අත්යථො. යසසයමත්ථ 

පරික්ොරසමායරොපෙහාරසම්පායතසු යං වත්තබ්බ්යං, තං පුබ්යබ්ය
වුත්තෙයත්තා උත්තාෙයමව  

අධිට්ඨාෙහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  

මිස්සකහාරසම්පාතවණ්ණො 
අපියචත්ථහාරසම්පාතනිද්යදයසොඉමිොපිෙයයෙයවදිතබ්යබ්යො– 

‘‘මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමාධම්මා, මයෙොයසට්ඨාමයෙොමයා; 

මෙසායචපසන්යෙෙ, භාසතිවාකයරොතිවා; 

තයතොෙංසුෙමන්යවති, ඡායාවඅෙපායිනී’’ති (ධ ප 2); 

තත්ථ කතයමො යදසොහාරසම්පායතො? මයෙොපුබ්බ්ඞ්ගමා ධම්මාති 

මයෙොති ෙන්ධවවත්ථායෙෙ විඤ්ඤාණක්ෙන්ධං යදයසති 

ආයතෙවවත්ථායෙෙ මොයතෙං, ධාතුවවත්ථායෙෙ විඤ්ඤාණධාතුං, 
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පටුෙ 

ඉන්ද්රියවවත්ථායෙෙ මනින්ද්රියං  කතයම ධම්මා පුබ්බ්යඞ්ගමා? ඡ ධම්මා

පුබ්බ්යඞ්ගමා, කුසලාෙං කුසලමූලානි, අකුසලාෙං අකුසලමූලානි, 

සාධිපතිකාෙං අධිපති, සබ්බ්යචිත්තුප්පාදාෙං ඉන්ද්රියානි  අපි ච ඉමස්මිං

සුත්යතමයෙො අධිප්යපයතො යථාබ්යලග්ගස්සරාජාපුබ්බ්යඞ්ගයමො, එවයමවං
ධම්මාෙං මයෙො පුබ්බ්යඞ්ගයමො  තත්ථ තිවියධෙ මයෙො පුබ්බ්යඞ්ගයමො
යෙක්ෙම්මඡන්යදෙ අබ්යයාපාදඡන්යදෙ අවිහිංසාඡන්යදෙ  තත්ථ

අයලොභස්ස යෙක්ෙම්මඡන්යදෙ මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමං, අයදොසස්ස 

අබ්යයාපාදඡන්යදෙ මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමං, අයමොහස්ස අවිහිංසාඡන්යදෙ
මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමං  

මයෙොයසට්ඨාති මයෙො යතසං ධම්මාෙං යසට්ඨං විසිට්ඨං උත්තමං

පවරං මූලං පමුෙං පායමොක්ෙං, යතෙ වුච්චති ‘‘මයෙොයසට්ඨා’’ති  

මයෙොමොති මයෙෙ කතා, මයෙෙ නිම්මිතා, මයෙෙ නිබ්බ්යත්තා, මයෙො 

යතසං පච්චයයො, යතෙ වුච්චති ‘‘මයෙොමයා’’ති  යත පෙ ධම්මා
ඡන්දසමුදානිතා අොවිලසඞ්කප්පසමුට්ඨාො ඵස්සසයමොධාො

යවදොක්ෙන්යධො සඤ්ඤාක්ෙන්යධො සඞ්ොරක්ෙන්යධො  මෙසා යච

පසන්යෙොති යා සද්ධා සද්දහො ඔකප්පො අභිප්පසායදො  ඉති ඉමිො
පසායදෙ උයපයතො සමුයපයතො උපගයතො සමුපගයතො සම්පන්යෙො 

සමන්ොගයතො, යතෙවුච්චති ‘‘පසන්යෙො’’තිඉදං මයෙොකම්මං. භාසති

වාතිවචීකම්මං  කයරොතිවාති කායකම්මං ඉතිදසකුසලකම්මපථාදස්සිතා  

තයතොති දසවිධස්ස කුසලකම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා  ෙන්ති යයො

යසො කතපුඤ්යඤො කතකුසයලො කතභීරුත්තායණො, තං පුග්ගලං  සුඛන්ති

දුවිධංසුෙංකායිකංයචතසිකඤ්ච  අන්යවතීතිඅනුගච්ඡති  

ඉධස්සු පුරියසො අප්පහීොනුසයයො සංයයොජනියයසු ධම්යමසු අස්සාදං 

අනුපස්සති, යසො සංයයොජනියයසු ධම්යමසු අස්සාදං අනුපස්සන්යතො
යථාදිට්ඨංයථාසුතං සම්පත්තිභවංපත්යථති ඉච්චස්සඅවිජ්ජාචභවතණ්හා

චඅනුබ්යද්ධායහොන්ති, යසො යථාදිට්ඨංයථාසුතංසම්පත්තිභවංපත්යථන්යතො
පසාදනීයවත්ථුස්මිං චිත්තං පසායදති සද්දහති ඔකප්යපති  යසො
පසන්ෙචිත්යතො තිවිධං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං අනුතිට්ඨති දාෙමයං සීලමයං
භාවොමයං කායයෙ වාචාය මෙසා  යසො තස්ස විපාකං පච්චනුයභොති
දිට්යඨව ධම්යම උපපජ්යජ වා අපරාපයර වා පරියායය  ඉති යෙො පෙස්ස

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා, සඞ්ොරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා

ොමරූපං, ොමරූපපච්චයා සළායතෙං, සළායතෙපච්චයා සුෙයවදනීයයො

ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවදොති එවං සන්තං තං සුෙමන්යවති  තස්යසවං
යවදොය අපරාපරං පරිවත්තමාොය උප්පජ්ජති තණ්හා  තණ්හාපච්චයා
උපාදාෙං…යප …සමුදයයොයහොතීති  
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පටුෙ 

තත්ථ යං මයෙො, යය ච මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමා ධම්මා, යඤ්ච සුෙං, ඉයම 

වුච්චන්ති පඤ්චක්ෙන්ධා, යත දුක්ඛසච්චං. යතසං පුරිමකාරණභූතා අවිජ්ජා

භවතණ්හා ච සමුදෙසච්චං. යතසං පරිඤ්ඤාය පහාොය භගවා ධම්මං

යදයසති, දුක්ෙස්සපරිඤ්ඤායසමුදයස්සපහාොය යයෙ පරිජාොති, යයෙ

පජහති, අයං මග්යගො. යත්ථ චමග්යගො පවත්තති, අයං නියරොයධො. ඉමානි
චත්තාරි සච්චානි එවං ආයතෙධාතුඉන්ද්රියමුයෙොපි නිද්ධායරතබ්බ්යානි 

තත්ථ සමුදයයෙ අස්සායදො, දුක්යෙෙ ආදීෙයවො, මග්ගනියරොයධහි

නිස්සරණං, සුෙස්ස අන්වයයො ඵලං, මෙසා පසන්යෙෙ කායවචීසමීහා 

උපායයො, මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමත්තා ධම්මාෙං අත්තයෙො සුෙකායමෙ
පසන්යෙෙ මෙසා වචීකම්මං කායකම්මඤ්ච පවත්යතතබ්බ්යන්ති අයං
භගවයතොආණත්ති අයංයදසොහාරසම්පායතො  

තත්ථකතයමො විචෙහාරසම්පායතො? මෙෙයතො ආරම්මණවිජාෙෙයතො 

මයෙො. මෙෙලක්ෙයණ සම්පයුත්යතසු ආධිපච්චකරණයතො පුබ්බ්යඞ්ගයමො

ඊහාභාවයතො නිස්සත්තනිජ්ජීවට්යඨෙ ධම්මා. ගායමසු ගාමණි විය

පධාෙට්යඨෙ මයෙො යසට්යඨො එයතසන්ති මයෙොයසට්ඨා. 

සහජාතාදිපච්චයභූයතෙ මෙසා නිබ්බ්යත්තාති මයෙොමො. අකාලුස්සියයතො, 
ආරම්මණස්ස ඔකප්පෙයතො ච පසන්යෙෙ වචීවිඤ්ඤත්තිවිප්ඵාරයතො තථා

සාදියෙයතො ච භාසති. යචොපෙකායවිප්ඵාරයතො තථා සාදියෙයතො ච 

කයරොති. තථා පසුතත්තා අෙඤ්ඤත්තා ච ‘‘තයතො’’ති වුත්තං  සුෙෙයතො 
සාතභාවයතො ඉට්ඨභාවයතො ච ‘‘සුෙ’’න්ති වුත්තං  කතූපචිතත්තා

අවිපක්කවිපාකත්තා ච ‘‘අන්යවතී’’ති වුත්තං  කාරණායත්තවුත්තියතො
අසඞ්කන්තියතො ච ‘‘ඡායාව අෙපායිනී’’ති වුත්තං  අයං අනුපදවිචයයතො
විචයහාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො යුත්තිහාරසම්පායතො? මෙස්ස ධම්මාෙං
ආධිපච්චයයොගයතො පුබ්බ්යඞ්ගමතා යුජ්ජති  තයතො එව යතසං මෙස්ස
අනුවත්තෙයතො ධම්මාෙංමයෙොයසට්ඨතායුජ්ජති සහජාතාදිපච්චයවයසෙ
මෙසා නිබ්බ්යත්තත්තා ධම්මාෙං මයෙොමයතා යුජ්ජති  මෙසා පසන්යෙෙ
සමුට්ඨාොෙං කායවචීකම්මාෙං කුසලභායවො යුජ්ජති  යයෙ කුසලකම්මං

උපචිතං, තංඡායාවියසුෙංඅන්යවතීතියුජ්ජති අයං යුත්තිහාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො පදට්ඨායෙො හාරසම්පායතො? මයෙො මයෙොපවිචාරාෙං
පදට්ඨාෙං  මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමා ධම්මා සබ්බ්යස්ස කුසලපක්ෙස්ස පදට්ඨාෙං  

‘‘භාසතී’’ති සම්මාවාචා, ‘‘කයරොතී’’ති සම්මාකම්මන්යතො, යත
සම්මාආජීවස්ස පදට්ඨාෙං  සම්මාආජීයවො සම්මාවායාමස්ස පදට්ඨාෙං 
සම්මාවායායමො සම්මාසතියා පදට්ඨාෙං  සම්මාසති සම්මාසමාධිස්ස

පදට්ඨාෙං ‘‘මෙසාපසන්යෙො’’තිඑත්ථපසායදොසද්ධින්ද්රියං, තං සීලස්ස
පදට්ඨාෙං  සීලං සමාධිස්ස පදට්ඨාෙං  සමාධි පඤ්ඤායාති යාව 
විමුත්තිඤාණදස්සොයයොයජතබ්බ්යං අයංපදට්ඨාෙහාරසම්පායතො  
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තත්ථ කතයමො ලක්ඛයණො හාරසම්පායතො? ‘‘මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමා
ධම්මා’’ති මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමතාවචයෙෙ ධම්මාෙං ඡන්දපුබ්බ්යඞ්ගමතාපි 

වීරියපුබ්බ්යඞ්ගමතාපි වීමංසාපුබ්බ්යඞ්ගමතාපි වුත්තා යහොති
ආධිපයතයයලක්ෙයණෙ ඡන්දාදීෙං මෙසා එකලක්ෙණත්තා  තථා යෙසං
සද්ධාදිපුබ්බ්යඞ්ගමතාපි වුත්තා යහොති ඉන්ද්රියලක්ෙයණෙ සද්ධාදීෙං මෙසා
එකලක්ෙණත්තා  ‘‘මෙසා යච පසන්යෙො’’ති යථා මෙස්ස
පසාදසමන්ොගයමො තංසමුට්ඨාොෙං කායවචීකම්මාෙං
අෙවජ්ජභාවලක්ෙණං  එවං චිත්තස්ස සතිආදිසමන්ොගයමොපි යෙසං
අෙවජ්ජභාවලක්ෙණං යයොනියසොමෙසිකාරසමුට්ඨාෙභායවෙ 
එකලක්ෙණත්තා  ‘‘සුෙමන්යවතී’’ති සුොනුගමෙවචයෙෙ සුෙස්ස
පච්චයභූතාෙං මොපියරූපාදීෙං අනුගයමො වුත්යතො යහොති යතසම්පි
කම්මපච්චයතාය එකලක්ෙණත්තාති අයංලක්ෙණහාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො චතුබ්ූයහො හාරසම්පායතො? 

‘‘මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමා’’තිආදීසු ‘‘මයෙො’’තිආදීෙං පදාෙං නිබ්බ්යචෙං

නිරුත්තං, තං පදත්ථනිද්යදසවයසෙයවදිතබ්බ්යං පදත්යථොචවුත්තෙයයෙ

සුවිඤ්යඤයයයොව  යය සුයෙෙ අත්ථිකා, යතහි පසන්යෙෙ මෙසා
කායවචීමයෙොකම්මානි පවත්යතතබ්බ්යානීති අයයමත්ථ භගවයතො 
අධිප්පායයො පුඤ්ඤකිරියායඅඤ්යඤසම්පිපුබ්බ්යඞ්ගමාහුත්වාතත්ථයතසං
සම්මා උපයෙතායරොඉමිස්සායදසොයනිදාෙං ‘‘ඡද්වාරාධිපතීරාජා(ධ ප 

අට්ඨ  2.181 එරකපත්තොගරාජවත්ථු), චිත්තානුපරිවත්තියෙො ධම්මා (ධ 

ස  දුකමාතිකා 62; 1205-1206), චිත්තස්ස එකධම්මස්ස, සබ්යබ්යව

වසමන්වගූ’’ති (සං  නි  1.62) එවමාදිසමාෙයයෙෙ ඉමිස්සා යදසොය
සංසන්දො යදසොනුසන්ධි  පදානුසන්ධියයො පෙ සුවිඤ්යඤයයාවාති  අයං
චතුබ්යූයහොහාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො ආවට්යටො හාරසම්පායතො? ‘‘මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමා

ධම්මා’’ති තත්ථ යානි තීණි කුසලමූලානි, තානි අට්ඨන්ෙං සම්මත්තාෙං

යහතු යයසම්මත්තා, අයංඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො යං මයෙොසහජොමරූපං, 

ඉදං දුක්ෙං  අසමුච්ඡින්ො පුරිමනිප්ඵන්ො අවිජ්ජා භවතණ්හා, අයං

සමුදයයො යත්ථයතසංපහාෙං, අයංනියරොයධොතිඉමානිචත්තාරිසච්චානි 
අයංආවට්යටො හාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො විභත්තිහාරසම්පායතො? ‘‘මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමා ධම්මා, 

මෙසායචපසන්යෙෙ, තයතොෙංසුෙමන්යවතී’’තිෙයිදං යථාරුතවයසෙ
ගයහතබ්බ්යං  යයො හි සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා පාණාතිපාතිම්හි 

මිච්ඡාදිට්ඨියක මිච්ඡාපටිපන්යෙ සකං චිත්තං පසායදති, පසන්යෙෙ ච
චිත්යතෙ අභූතුණාභිත්ථවෙවයසෙ භාසති වා නිපච්චකාරං වාස්ස යං

කයරොති, ෙ තයතො ෙං සුෙමන්යවති  දුක්ෙයමව පෙ තං තයතො චක්කංව
වහයතො පදමන්යවති  ඉති හි ඉදං විභජ්ජබ්යයාකරණීයං  යං මෙසා යච
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පටුෙ 

පසන්යෙෙ භාසති වා කයරොති වා, තඤ්යච වචීකම්මං කායකම්මඤ්ච 

සුෙයවදනීයන්ති  තං කිස්ස යහතු? සම්මත්තගයතහි සුෙයවදනීයං

මිච්ඡාගයතහි දුක්ෙයවදනීයන්ති  කථං පොයං පසායදො දට්ඨබ්යබ්යො? ොයං

පසායදො, පසාදපතිරූපයකො පෙ මිච්ඡාධියමොක්යෙොති වදාමි  අයං
විභත්තිහාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො පරිවත්තයෙො හාරසම්පායතො? මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමාතිආදි 
යංමෙසාපදුට්යඨෙභාසතිවාකයරොතිවා දුක්ෙස්සානුගාමී ඉදඤ්හිසුත්තං
එතස්සඋජුපටිපක්යෙො අයංපරිවත්තයෙො හාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො යවවචයෙො හාරසම්පායතො? ‘‘මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමා’’ති
මයෙො චිත්තං මොයතෙං මනින්ද්රියං මයෙොවිඤ්ඤාණං 
මයෙොවිඤ්ඤාණධාතූති පරියායවචෙං  පුබ්බ්යඞ්ගමා පුයරචාරියෙො
පුයරගාමියෙොති පරියායවචෙං  ධම්මා අත්තා සභාවාති පරියායවචෙං 
යසට්ඨං පධාෙං පවරන්ති පරියායවචෙං  මයෙොමයා මයෙොනිබ්බ්යත්තා
මයෙොසම්භූතාති පරියායවචෙං  පසන්යෙෙ සද්දහන්යතෙ
ඔකප්යපන්යතොති පරියායවචෙං  සුෙං සාතං යවදයිතන්ති පරියායවචෙං 
අන්යවති අනුගච්ඡති අනුබ්යන්ධතීති පරියායවචෙං  අයං යවවචයෙො
හාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො පඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතො? මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමාති අයං

මෙයසො කිච්චපඤ්ඤත්ති  ධම්මාති සභාවපඤ්ඤත්ති, 
කුසලකම්මපථපඤ්ඤත්ති මයෙොයසට්ඨාති පධාෙපඤ්ඤත්ති මයෙොමයාති

සහජාතපඤ්ඤත්ති  පසන්යෙොති සද්ධින්ද්රියයෙ සමන්ොගතපඤ්ඤත්ති, 
අස්සද්ධියස්ස පටික්යෙපපඤ්ඤත්ති  භාසති වා කයරොති වාති 
සම්මාවාචාසම්මාකම්මන්තාෙං නික්යෙපපඤ්ඤත්ති  තයතො ෙං

සුෙමන්යවතීති කම්මස්ස ඵලානුබ්යන්ධපඤ්ඤත්ති, කම්මස්ස
අවිොසපඤ්ඤත්තීති අයං පඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො ඔතරයණො හාරසම්පායතො? මයෙොති 

විඤ්ඤාණක්ෙන්යධො  ධම්මාති යවදොසඤ්ඤාසඞ්ොරක්ෙන්ධා  භාසති වා
කයරොතිවාති කායවචීවිඤ්ඤත්තියයො තාසංනිස්සයාචත්තායරොමහාභූතාති
රූපක්ෙන්යධොති අයං ෙන්යධහි ඔතරයණො  මයෙොති
අභිසඞ්ොරවිඤ්ඤාණන්ති මයෙොග්ගහයණෙ අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා
ගහිතාති  සඞ්ොරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප … සමුදයයො යහොතීති අයං 
පටිච්චසමුප්පායදෙඔතරයණොති අයංඔතරයණොහාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො යසොධයෙො හාරසම්පායතො? මයෙොති ආරම්යභො යෙව

පදසුද්ධි, ෙ ආරම්භසුද්ධි  මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමාති පදසුද්ධි, ෙ ආරම්භසුද්ධි 

තථා ධම්මාති යාව සුෙන්ති පදසුද්ධි, ෙ ආරම්භසුද්ධි  සුෙමන්යවතීති පෙ
පදසුද්ධියචවආරම්භසුද්ධිචාති අයංයසොධයෙොහාරසම්පායතො  
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පටුෙ 

තත්ථ කතයමො අධිට්ඨායෙො හාරසම්පායතො? මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමා ධම්මා, 
මයෙොයසට්ඨා මයෙොමයාති එකත්තතා  මෙසා යච පසන්යෙොති

යවමත්තතා, තථාමෙසායචපසන්යෙොතිඑකත්තතා භාසතිවාකයරොති

වාති යවමත්තතා, තථාමෙසායචපසන්යෙොතිඑකත්තතා යසොපසායදො

දුවියධො අජ්ඣත්තඤ්ච බ්යයාපාදවික්ෙම්භෙයතො, බ්යහිද්ධා ච ඔකප්පෙයතො 
තථා සම්පත්තිභවයහතුභූයතොපි වඩ්ඪියහතුභූයතොවාති අයං යවමත්තතා 
තයිදං සුත්තං ද්වීහි ආකායරහි අධිට්ඨාතබ්බ්යං යහතුො ච යයො

පසන්ෙමාෙයසො, විපායකෙ ච යයො සුෙයවදනීයයොති  අයං අධිට්ඨායෙො 
හාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො පරික්ඛායරො හාරසම්පායතො? මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමාති එත්ථ
මයෙොති කුසලවිඤ්ඤාණං  තස්ස ච ඤාණසම්පයුත්තස්ස අයලොයභො 

අයදොයසො අයමොයහොති තයයො සම්පයුත්තා යහතූ, ඤාණවිප්පයුත්තස්ස
අයලොයභො අයදොයසොති ද්යව සම්පයුත්තා යහතූ  සබ්යබ්යසං අවියසයසෙ 

යයොනියසොමෙසිකායරො යහතු, චත්තාරි සම්පත්තිචක්කානි පච්චයයො  තථා

සද්ධම්මස්සවෙං, තස්සචදාොදිවයසෙපවත්තමාෙස්සයදයයධම්මාදයයො
පච්චයයො  ධම්මාති යචත්ථ යවදොදීෙං ඉට්ඨාරම්මණාදයයො  තථා තයයො

විඤ්ඤාණස්ස, යවදොදයයො පසාදස්ස, සද්යධයයවත්ථුකුසලාභිසඞ්ොයරො
විපාකසුෙස්සපච්චයයොති අයංපරික්ොයරො හාරසම්පායතො  

තත්ථ කතයමො සමායරොපයෙො හාරසම්පායතො? මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමා

ධම්මාති මයෙොති පුඤ්ඤචිත්තං, තං තිවිධං – දාෙමයං, සීලමයං, 

භාවොමයන්ති  තත්ථ දාෙමයස්ස අයලොයභො පදට්ඨාෙං, සීලමයස්ස

අයදොයසො පදට්ඨාෙං, භාවොමයස්ස අයමොයහො පදට්ඨාෙං  සබ්යබ්යසං

අභිප්පසායදො පදට්ඨාෙං, ‘‘සද්ධාජායතො උපසඞ්කමති, උපසඞ්කමන්යතො

පයිරුපාසතී’’ති(ම නි 2.183) සුත්තං විත්ථායරතබ්බ්යං කුසලචිත්තංසුෙස්ස
ඉට්ඨවිපාකස්ස පදට්ඨාෙං  යයොනියසොමෙසිකායරො කුසලචිත්තස්ස
පදට්ඨාෙං  යයොනියසො හි මෙසි කයරොන්යතො කුසලචිත්තං අධිට්ඨාති

කුසලචිත්තංභායවති, යසොඅනුප්පන්ොෙංපාපකාෙංඅකුසලාෙං ධම්මාෙං

අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයෙති, උප්පන්ොෙං කුසලාෙං ධම්මාෙං…යප …
පදහති  තස්යසවං චතූසු සම්මප්පධායෙසු භාවියමායෙසු චත්තායරො
සතිපට්ඨාො යාව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡතීති
අයංභාවොයසමායරොපො සතිචභාවොය පහාෙඤ්චසිද්ධයමවාති අයං
සමායරොපයෙොහාරසම්පායතො  

තථා– 

‘‘දදයතො පුඤ්ඤංපවඩ්ෙති, සංයමයතොයවරංෙ චීයති; 

කුසයලොචජහාතිපාපකං, රාගයදොසයමොහක්ෙයාසනිබ්බුයතො’’ති 

(දී  නි 2.197; උදා 75; යපටයකො 16); 
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පටුෙ 

තත්ථ දදයතො පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතීති දාෙමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු වුත්තං  

සංෙමයතොයවරංෙචීෙතීතිසීලමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුවුත්තං  කුසයලොච

ජහාතිපාපකන්ති යලොභස්සචයදොසස්සචයමොහස්ස ච පහාෙමාහ යතෙ

භාවොමයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුවුත්තං  රාගයදොසයමොහක්ඛොසනිබ්බුයතොති
අනුපාදාපරිනිබ්බ්යාෙමාහ  

දදයතො පුඤ්ඤං පවඩ්ෙතීති අයලොයභො කුසලමූලං  සංයමයතො යවරං ෙ
චීයතීති අයදොයසො කුසලමූලං  කුසයලො ච ජහාති පාපකන්ති අයමොයහො
කුසලමූලං  රාගයදොසයමොහක්ෙයාසනිබ්බුයතොතියතසංනිස්සරණංවුත්තං  

දදයතොපුඤ්ඤංපවඩ්ෙතීතිසීලක්ෙන්ධස්සපදට්ඨාෙං සංයමයතොයවරං 
ෙ චීයතීති සමාධික්ෙන්ධස්ස පදට්ඨාෙං  කුසයලො ච ජහාති පාපකන්ති 
පඤ්ඤාක්ෙන්ධස්ස විමුත්තික්ෙන්ධස්ස පදට්ඨාෙං  දායෙෙ ඔළාරිකාෙං

කියලසාෙං පහාෙං, සීයලෙ මජ්ඣිමාෙං, පඤ්ඤාය සුඛුමාෙං 
රාගයදොසයමොහක්ෙයාසනිබ්බුයතොති කතාවීභූමිංදස්යසති  

දදයතො පුඤ්ඤං…යප … ජහාති පාපකන්ති යසක්ෙභූමි දස්සිතා  
රාගයදොසයමොහක්ෙයාසනිබ්බුයතොතිඅග්ගඵලංවුත්තං  

තථා දදයතො පුඤ්ඤං…යප … ෙ චීයතීති යලොකියකුසලමූලං වුත්තං 
කුසයලො ච ජහාති පාපකන්ති යලොකුත්තරකුසලමූලං වුත්තං 
රාගයදොසයමොහක්ෙයා ස නිබ්බුයතොති යලොකුත්තරස්ස කුසලමූලස්ස ඵලං
වුත්තං  

දදයතො…යප … ෙ චීයතීති පුථුජ්ජෙභූමි දස්සිතා  කුසයලො ච ජහාති 

පාපකන්ති යසක්ෙභූමි දස්සිතා  රාගයදොසයමොහක්ෙයා ස නිබ්බුයතොති
අයසක්ෙභූමි දස්සිතා  

දදයතො …යප … ෙ චීයතීති සග්ගගාමිනී පටිපදා වුත්තා  කුසයලො ච
ජහාති පාපකන්ති යසක්ෙවිමුත්ති  රාගයදොසයමොහක්ෙයා ස නිබ්බුයතොති 

අයසක්ෙවිමුත්තිවුත්තා  

දදයතො…යප … ෙ චීයතීති දාෙකථං සීලකථං සග්ගකථං යලොකියාෙං
ධම්මාෙං යදසෙමාහ  කුසයලො ච ජහාති පාපකන්ති යලොයක
ආදීෙවානුපස්සොය සද්ධිං සාමුක්කංසිකං ධම්මයදසෙමාහ 
රාගයදොසයමොහක්ෙයාසනිබ්බුයතොතිතස්සායදසොයඵලමාහ  

දදයතො පුඤ්ඤං පවඩ්ෙතීති ධම්මදාෙං ආමිසදාෙඤ්ච වදති  සංයමයතො 
යවරංෙචීයතීතිපාණාතිපාතායවරමණියාසත්තාෙංඅභයදාෙංවදති එවං
සබ්බ්යානිපි සික්ොපදානි විත්ථායරතබ්බ්යානි  යතෙ ච සීලසංයයමෙ සීයල

පතිට්ඨියතො චිත්තං සංයයමති, තස්ස සමයථො පාරිපූරිං ගච්ඡති  එවං යසො
සමයථ ඨියතො විපස්සොයකොසල්ලයයොගයතො කුසයලො ච ජහාති පාපකං
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පටුෙ 

රාගංජහාති, යදොසංජහාති, යමොහංජහාති, අරියමග්යගෙ සබ්යබ්යපිපාපයක
අකුසයල ධම්යම ජහාති  එවං පටිපන්යෙො ච රාගයදොසයමොහක්ෙයා ස 

නිබ්බුයතොති රාගාදීෙං පරික්ෙයා ද්යවපි විමුත්තියයො අධිගච්ඡතීති අයං 
සුත්තනිද්යදයසො  

තත්ථ කතයමො යදසොහාරසම්පායතො? ඉමස්මිං සුත්යත කිං යදසිතං? 

ද්යවසුගතියයොයදවාචමනුස්සාච, දිබ්බ්යාචපඤ්චකාමුණා, මානුසකාච

පඤ්ච කාමුණා, දිබ්බ්යා ච පඤ්චුපාදාෙක්ෙන්ධා, මානුසකා ච 
පඤ්චුපාදාෙක්ෙන්ධා ඉදංවුච්චතිදුක්ෙංඅරියසච්චං තස්සකාරණභායවෙ 
පුරිමපුරිමනිප්ඵන්ොතණ්හාසමුදයයොඅරියසච්චං තයිදංවුච්චතිඅස්සායදො
චආදීෙයවො ච සබ්බ්යස්සපුරියමහිද්වීහිපයදහිනිද්යදයසො‘‘දදයතො…යප …
ෙ චීයතී’’ති  කුසයලො ච ජහාති පාපකන්ති මග්යගො වුත්යතො 
රාගයදොසයමොහක්ෙයාසනිබ්බුයතොතිද්යව නිබ්බ්යාෙධාතුයයොසඋපාදියසසා
චඅනුපාදියසසාච ඉදංනිස්සරණං ඵලාදීනිපෙයථාරහං යවදිතබ්බ්යානීති 
අයංයදසොහාරසම්පායතො  

විචයෙොති ‘‘දදයතො පුඤ්ඤං පවඩ්ෙතී’’ති ඉමිො පඨයමෙ පයදෙ
තිවිධම්පි දාෙමයං සීලමයං භාවොමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු වුත්තං  
දසවිධස්සපි යදයයධම්මස්ස පරිච්චායගො වුත්යතො  තථා ඡබ්බිධස්සපි 
රූපාදිආරම්මණස්ස  ‘‘සංයමයතො යවරං ෙ චීයතී’’ති දුතියයෙ පයදෙ
අයවරා අසපත්තා අබ්යයාපාදා ච පටිපදා වුත්තා  ‘‘කුසයලො ච ජහාති
පාපක’’න්තිතතියයෙපයදෙඤාණුප්පායදො අඤ්ඤාණනියරොයධොසබ්යබ්යොපි

අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො සබ්යබ්යපි යබ්යොධිපක්ඛියා ධම්මා වුත්තා. 

‘‘රාගයදොසයමොහක්ෙයා ස නිබ්බුයතො’’ති රාගක්ෙයයෙ රාගවිරාගා

යචයතොවිමුත්ති, යමොහක්ෙයයෙ අවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤාවිමුත්ති වුත්තාති  
අයංවිචයයොහාරසම්පායතො  

යුත්තීති දායෙ ඨියතො උභයං පරිපූයරති මච්ඡරියප්පහාෙඤ්ච
පුඤ්ඤාභිසන්දඤ්චාතිඅත්යථසායුත්ති සීලසංයයමඨියතොඋභයං පරිපූයරති
උපචාරසමාධිං අප්පොසමාධිඤ්චාති අත්යථසා යුත්ති  පාපයක ධම්යම 

පජහන්යතො දුක්ෙං පරිජාොති, නියරොධං සච්ඡිකයරොති, මග්ගං භායවතීති
අත්යථසා යුත්ති  රාගයදොසයමොයහසු සබ්බ්යයසො පරික්ඛීයණසු
අනුපාදියසසාය නිබ්බ්යාෙධාතුයා පරිනිබ්බ්යායතීති අත්යථසා යුත්තීති  අයං
යුත්තිහාරසම්පායතො  

පදට්ඨාෙන්ති දදයතො පුඤ්ඤං පවඩ්ෙතීති චාගාධිට්ඨාෙස්ස පදට්ඨාෙං 
සංයමයතොයවරංෙචීයතීති සච්චාධිට්ඨාෙස්සපදට්ඨාෙං කුසයලොචජහාති
පාපකන්ති පඤ්ඤාධිට්ඨාෙස්ස පදට්ඨාෙං  රාගයදොසයමොහක්ෙයා ස
නිබ්බුයතොති උපසමාධිට්ඨාෙස්ස පදට්ඨාෙන්ති  අයං පදට්ඨායෙො
හාරසම්පායතො  
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පටුෙ 

ලක්ඛයණොති ‘‘දදයතො’’ති එයතෙ යපයයවජ්ජං අත්ථචරියං
සමාෙත්තතා ච දස්සිතාති යවදිතබ්බ්යා සඞ්ගහවත්ථුභායවෙ

එකලක්ෙණත්තා  ‘‘සංයමයතො’’ති එයතෙ
ෙන්තියමත්තාඅවිහිංසාඅනුද්දයාදයයො දස්සිතාති යවදිතබ්බ්යා 
යවරානුප්පාදෙලක්ෙයණෙඑකලක්ෙණත්තා ‘‘යවරංෙචීයතී’’තිඑයතෙ 
හිරීඔත්තප්පඅප්පිච්ඡතාසන්තුට්ඨිතාදයයො දස්සිතා යවරාවඩ්ෙයෙෙ
එකලක්ෙණත්තා  තථා අහිරීකායෙොත්තප්පාදයයො අයචතබ්බ්යභායවෙ
එකලක්ෙණත්තා  ‘‘කුසයලො’’ති එයතෙ යකොසල්ලදීපයෙෙ
සම්මාසඞ්කප්පාදයයො දස්සිතා මග්ගඞ්ගාදිභායවෙ එකලක්ෙණත්තා  

‘‘ජහාති පාපක’’න්ති එයතෙ පරිඤ්ඤාභිසමයාදයයොපි දස්සිතා
අභිසමයලක්ෙයණෙ එකලක්ෙණත්තා ‘‘රාගයදොසයමොහක්ෙයා’’තිඑයතෙ
අවසිට්ඨකියලසාදීෙම්පි ෙයා දස්සිතා යෙයපතබ්බ්යභායවෙ
එකලක්ෙණත්තාතිඅයංලක්ෙයණො  

චතුබ්ූයහොති දදයතොති ගාථායං භගවයතො යකො අධිප්පායයො? යය

මහායභොගතං පත්ථයිස්සන්ති, යත දාෙං දස්සන්ති දාලිද්දියප්පහාොය  යය

අයවරතං ඉච්ඡන්ති, යත පඤ්ච යවරානි පජහිස්සන්ති  යය කුසලධම්යමහි

ඡන්දකාමා, යතඅට්ඨඞ්ගිකංමග්ගංභායවස්සන්ති යය නිබ්බ්යායිතුකාමා, යත
රාගයදොසයමොහං පජහිස්සන්තීති අයයමත්ථ භගවයතො අධිප්පායයො  එවං 
නිබ්බ්යචෙනිදාෙසන්ධයයොවත්තබ්බ්යාති අයංචතුබ්යූයහො  

ආවට්යටොති යඤ්ච අදදයතොමච්ඡරියං, යඤ්චඅසංයමයතොයවරං, යඤ්ච

අකුසලස්ස පාපස්ස අප්පහාෙං, අයං පටිපක්ෙනිද්යදයසෙ සමුදයයො තස්ස

අයලොයභෙ ච අයදොයසෙ ච අයමොයහෙ ච දාොදීහි පහාෙං, ඉමානි තීණි

කුසලමූලානි  යතසං පච්චයයො අට්ඨ සම්මත්තානි, අයං මග්යගො  යයො 

රාගයදොසයමොහාෙංෙයයො, අයංනියරොයධොති අයංආවට්යටො  

විභත්තීති දදයතො පුඤ්ඤං පවඩ්ෙතීති එකංයසෙ යයො භයයහතු යදති, 

රාගයහතු යදති, ආමිසකිඤ්චික්ෙයහතු යදති, ෙ තස්ස පුඤ්ඤං වඩ්ෙති 
යඤ්චදණ්ඩදාෙංසත්ථදාෙංපරවියහඨෙත්ථංඅපුඤ්ඤංඅස්සපවඩ්ෙති යං
පෙ කුසයලෙ චිත්යතෙ අනුකම්පන්යතො වා අපචායමායෙො වා අන්ෙං

යදති, පාෙං වත්ථං යාෙං මාලාගන්ධවියලපෙං යසයයාවසථං පදීයපයයං

යදති, සබ්බ්යසත්තාෙං වා අභයදාෙං යදති, යමත්තචිත්යතො හිතජ්ඣාසයයො
නිස්සරණසඤ්ඤී ධම්මං යදයසති  සංයමයතො යවරං ෙ චීයතීති එකංයසෙ

අභයූපරතස්ස චීයති, කිංකාරණං? යං අසමත්යථො, භයූපරයතො 
දිට්ඨධම්මිකස්ස භායති ‘‘මා මං රාජායෙො ගයහත්වා හත්ථං වා

ඡින්යදයුං…යප … ජීවන්තම්පිසූයලඋත්තායසයු’’න්ති, යතෙසංයයමෙ
අයවරං චීයති  යයො පෙ එවං සමායෙො යවරං ෙ චීයති  යයො පෙ එවං

සමාදියති, පාණාතිපාතස්ස පාපයකො විපායකො දිට්යඨ යචව ධම්යම 

අභිසම්පරායය ච, එවං සබ්බ්යස්ස අකුසලස්ස, යසො තයතො ආරමති, ඉමිො
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සංයයමෙයවරංෙ චීයති සංයයමොොමසීලං තංචතුබ්බිධංයචතොසීලං, 

යචතසිකං සීලං, සංවයරො සීලං, අවීතික්කයමො සීලන්ති  කුසයලො ච ජහාති
පාපකන්ති පාපපහායකා සත්තත්තිංස යබ්යොධිපක්ඛියා ධම්මා වත්තබ්බ්යාති 
අයංවිභත්ති  

පරිවත්තයෙොතිදදයතොපුඤ්ඤංපවඩ්ෙති, අදදයතොපිපුඤ්ඤංපවඩ්ෙති, 

ෙදාෙමයිකං සංයමයතොයවරංෙචීයතිඅසංයමයතොපියවරංෙ චීයති, යං

දායෙෙ පටිසඞ්ොෙබ්යයලෙ භාවොබ්යයලෙ  කුසයලො ච ජහාති පාපකං, 

අකුසයලො පෙ ෙ ජහාති  රාගයදොසයමොහක්ෙයා ස නිබ්බුයතො, යතසං
අපරික්ෙයාෙත්ථිනිබ්බුතීති අයං පරිවත්තයෙො  

යවවචයෙොතිදදයතොපුඤ්ඤංපවඩ්ෙති  පරිච්චාගයතොකුසලංඋපචීයති 
අනුයමොදයතොපිපුඤ්ඤංපවඩ්ෙතිචිත්තප්පසාදයතොපි යවයයාවච්චකිරියායපි 

සංයමයතොතිසීලසංවරයතොයසොරච්චයතො යවරංෙචීයතීතිපාපංෙ වඩ්ෙති, 
අකුසලං ෙ වඩ්ෙති  කුසයලොති පණ්ඩියතො නිපුයණො යමධාවී පරික්ෙයකො 
ජහාතීති සමුච්ඡින්දතිසමුග්ඝායටති අයංයවවචයෙො  

පඤ්ඤත්තීති දදයතො පුඤ්ඤං පවඩ්ෙතීති යලොභස්ස

පටිනිස්සග්ගපඤ්ඤත්ති, අයලොභස්සනික්යෙපපඤ්ඤත්ති  සංයමයතොයවරං

ෙචීයතීතියදොසස්සවික්ෙම්භෙපඤ්ඤත්ති, අයදොසස්ස නික්යෙපපඤ්ඤත්ති 

කුසයලො ච ජහාති පාපකන්ති යමොහස්ස සමුග්ඝාතපඤ්ඤත්ති, අයමොහස්ස

භාවොපඤ්ඤත්ති  රාගයදොසයමොහස්ස පහාෙපඤ්ඤත්ති, 
අයලොභායදොසායමොහස්ස භාවොපඤ්ඤත්ති  රාගයදොසයමොහක්ෙයා ස

නිබ්බුයතොති කියලසාෙං පටිප්පස්සද්ධිපඤ්ඤත්ති, නිබ්බ්යාෙස්ස
සච්ඡිකිරියපඤ්ඤත්තීති අයං පඤ්ඤත්ති  

ඔතරයණොති දදයතො පුඤ්ඤංපවඩ්ෙතීතිදාෙංොමසද්ධාදීහිඉන්ද්රියයහි
යහොතීති අයං ඉන්ද්රියයහි ඔතරයණො  සංයමයතො යවරංෙ චීයතීතිසංයයමො
ොම සීලක්ෙන්යධොති අයං ෙන්යධහි ඔතරයණො  කුසයලො ච ජහාති
පාපකන්තිපාපප්පහාෙංොමතීහිවියමොක්යෙහියහොති යතසංඋපායභූතානි
තීණි වියමොක්ෙමුොනීති අයං වියමොක්ෙමුයෙහි ඔතරයණො 
රාගයදොසයමොහක්ෙයාස නිබ්බුයතොති විමුත්තික්ෙන්යධො  යසො චධම්මධාතු
ධම්මායතෙඤ්චාති අයං ධාතූහි ච ආයතයෙහි ච ඔතරයණොති  අයං
ඔතරයණො  

යසොධයෙොති දදයතොතිආදිකා පදසුද්ධි, යෙො ආරම්භසුද්ධි 
රාගයදොසයමොහක්ෙයා ස නිබ්බුයතොති අයං පදසුද්ධි ච ආරම්භසුද්ධි චාති  
අයංයසොධයෙො  

අධිට්ඨායෙොතිදදයතොතිඅයංඑකත්තතා, චායගො පරිච්චායගොධම්මදාෙං

ආමිසදාෙං අභයදාෙං, අට්ඨ දාොනි විත්ථායරතබ්බ්යානි  අයං යවමත්තතා 
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166 

පටුෙ 

සංයයමොති අයං එකත්තතා  පාතියමොක්ෙසංවයරො සතිසංවයරොති අයං
යවමත්තතා  කුසයලො ච ජහාති පාපකන්ති අයං එකත්තතා  සක්කායදිට්ඨිං
පජහති විචිකිච්ඡං පජහතීතිආදිකා අයං යවමත්තතා  රාගයදොසයමොහක්ෙයා
ස නිබ්බුයතොති අයං එකත්තතා  සඋපාදියසසා නිබ්බ්යාෙධාතු අනුපාදියසසා
නිබ්බ්යාෙධාතූතිඅයංයවමත්තතාති අයංඅධිට්ඨායෙො  

පරික්ඛායරොතිදාෙස්සපායමොජ්ජංපච්චයයො  අයලොයභොයහතු, සංයමස්ස

හියරොත්තප්පාදයයො පච්චයයො  යයොනියසොමෙසිකායරො අයදොයසො ච යහතු, 
පාපප්පහාෙස්ස සමාධි යථාභූතඤාණදස්සෙඤ්ච පච්චයයො  තිස්යසො

අනුපස්සොයහතු, නිබ්බුතියාමග්ගසම්මාදිට්ඨියහතු, සම්මාසඞ්කප්පාදයයො
පච්චයයොති අයං පරික්ොයරො  

සමායරොපයෙො හාරසම්පායතොති දදයතො පුඤ්ඤං පවඩ්ෙතීති දාෙමයං

පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, තං සීලස්ස පදට්ඨාෙං  සංයමයතො යවරං ෙ චීයතීති

සීලමයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථු, තං සමාධිස්සපදට්ඨාෙං සීයලෙහිඣායෙෙපි
රාගාදිකියලසා ෙ චීයන්ති  යයපිස්ස තප්පච්චයා උප්පජ්යජයුං ආසවා

විඝාතපරිළාහා, යතපිස්ස ෙ යහොන්ති  කුසයලො ච ජහාති පාපකන්ති

පහාෙපරිඤ්ඤා, තං භාවොමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු  රාගයදොසයමොහක්ෙයා
ස නිබ්බුයතොති රාගස්සපි ෙයා යදොසස්සපි ෙයා යමොහස්සපි ෙයා  තත්ථ 
රායගොති යයො රායගො සාරායගො යචතයසො සාරජ්ජො යලොයභො ලුබ්භො
ලුබ්භිතත්තං අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං  යදොයසොති යයො යදොයසො
දුස්සොදුස්සිතත්තංබ්යයාපායදොයචතයසොබ්යයාපජ්ජො යදොයසොඅකුසලමූලං 
යමොයහොති යං අඤ්ඤාණං අදස්සෙං අෙභිසමයයො අසම්යබ්යොයධො
අප්පටියවයධො දුම්යමජ්ඣංබ්යාලයංඅසම්පජඤ්ඤංයමොයහොඅකුසලමූලං ඉති
ඉයමසං රාගාදීෙං ෙයයො නියරොයධො පටිනිස්සග්යගො නිබ්බුති නිබ්බ්යායො
පරිනිබ්බ්යාෙං සඋපාදියසසා නිබ්බ්යාෙධාතු අනුපාදියසසා නිබ්බ්යාෙධාතූති 
අයංසමායරොපයෙොහාරසම්පායතො  

මිස්සකහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා  

ෙෙසමුට්ඨාෙවාරවණ්ණො 

79. එවං ොොසුත්තවයසෙඑකසුත්තවයසෙචහාරවිචාරංදස්යසත්වා

ඉදානිෙයවිචාරංදස්යසතුං ‘‘තත්ථකතමංෙෙසමුට්ඨාෙ’’න්තිආදිආරද්ධං 

කස්මා පයෙත්ථ යථා ‘‘තත්ථ කතයමො යදසොහායරො, අස්සාදාදීෙවතාති

ගාථා අයංයදසොහායරොකිං යදසයතී’’තිආදිොහාරනිද්යදයසොආරද්යධො, 

එවං ‘‘තත්ථ කතයමො ෙන්දියාවට්යටො, තණ්හඤ්ච අවිජ්ජම්පි චාති ගාථා, 
අයං ෙන්දියාවට්යටො කිං ෙයතී’’තිආදිො අොරභිත්වා සමුට්ඨාෙමුයෙෙ

ආරද්ධන්ති? වුච්චයත – හාරෙයාෙං විසයයභදයතො  යථා හි හාරා 

බ්යයඤ්ජෙමුයෙෙ සුත්තස්ස අත්ථසංවණ්ණො, ෙ එවං ෙයා  ෙයා පෙ
ොොසුත්තයතො නිද්ධාරියතහි තණ්හාවිජ්ජාදීහි මූලපයදහි
චතුසච්චයයොජොය ෙයයතො අනුබුජ්ඣියමායෙො දුක්ොදිඅත්යථො  යසො හි
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පටුෙ 

මග්ගඤාණං ෙයති සම්පායපතීති ෙයෙො. පටිවිජ්ඣන්තාෙං පෙ
උග්ඝටිතඤ්ඤුආදීෙංතිණ්ණංයවයෙයයාෙංවයසෙමූලපදවිභාගයතො තිධා

විභත්තා  එකයමයකො යචත්ථ යයතො යෙති, යඤ්ච යෙති, යතසං
සංකියලසයවොදාොෙං විභාගයතො ද්විසඞ්ගයහො චතුඡඅට්ඨදියසො චාති

භින්යෙො හාරෙයාෙං විසයයො  තථා හි වුත්තං – ‘‘හාරා බ්යයඤ්ජෙවිචයයො, 
සුත්තස්ස ෙයා තයයො ච සුත්තත්යථො’’ති (යෙත්ති  සඞ්ගහවාර)  එවං 
විසිට්ඨවිසයත්තා හාරෙයාෙං හායරහි අඤ්ඤථා ෙයය නිද්දිසන්යතො
‘‘තත්ථකතමං ෙයසමුට්ඨාෙ’’න්තිආදිමාහ  

තත්ථායං වචෙත්යථො – සමුට්ඨහන්ති එයතොති සමුට්ඨාෙං. යක

සමුට්ඨහන්ති? ෙයා  ෙයාෙං සමුට්ඨාෙං ෙෙසමුට්ඨාෙං. කිං පෙ තං? 

තංතංමූලපයදහි චතුසච්චයයොජො  සා හි ෙන්දියාවට්ටාදීෙං ෙයාෙං
උප්පත්තිට්ඨාෙතාය සමුට්ඨාෙං භූමීති ච වුච්චති  තථා ච වක්ෙති – ‘‘අයං

වුච්චති ෙන්දියාවට්ටස්ස ෙයස්ස භූමී’’ති (යෙත්ති  81). පුබ්බ්ා යකොටි ෙ

පඤ්ඤාෙති අවිජ්ජාෙ ච භවතණ්හාෙ චාතිආදි ෙන්දියාවට්ටස්ස ෙයස්ස

භූමිදස්සෙං තත්ථ පුබ්බ්ායකොටිෙපඤ්ඤාෙතීතිඅසුකස්සොම බුද්ධස්ස

භගවයතො, අසුකස්ස වා චක්කවත්තියෙො කායල අවිජ්ජා භවතණ්හා ච
උප්පන්ො  තයතො පුබ්යබ්ය ොයහොසීති එවං අවිජ්ජාභවතණ්හාෙං ෙ කාචි

පුරිමා මරියාදා උපලබ්භති  කස්මා? අෙමතග්ගත්තා සංසාරස්ස 

වුත්තඤ්යහතං – ‘‘අෙමතග්යගොයං, භික්ෙයව, සංසායරො, පුබ්බ්යා යකොටි ෙ

පඤ්ඤායතී’’ති (සං  නි  2.124; කථා  75) විත්ථායරො  තත්ථාති

අවිජ්ජාභවතණ්හාසු  යදිපි අවිජ්ජාය සංයයොජෙභායවො, තණ්හාය ච

නීවරණභායවො පාළිෙං වුත්යතො, තථාපි අවිජ්ජාය පටිච්ඡාදිතාදීෙයවහි
භයවහි තණ්හා සංයයොයජතීති ඉමස්ස අත්ථස්ස දස්සෙත්ථං 

‘‘අවිජ්ජානීවරණංතණ්හාසංයෙොජෙ’’න්තිවුත්තං  

අවිජ්ජාසංයුත්තාති අවිජ්ජාය මිස්සිතා, අවිජ්ජාය වා අභිනියවසවත්ථූසු

බ්යද්ධා  අවිජ්ජාපක්යඛෙ විචරන්තීති අවිජ්ජාපක්යෙෙ අවිජ්ජාසහායයෙ
ද්වාදසවියධෙවිපල්ලායසෙ අභිනියවසවත්ථුභූයතආරම්මයණපවත්තන්ති  

යත වුච්චන්ති දිට්ඨිචරිතාති යත අවිජ්ජාභිභූතා රූපාදීනි නිච්චාදියතො

අභිනිවිසන්තා දිට්ඨිචරිතාති වුච්චන්ති, දිට්ඨිචරිතා ොමාති අත්යථො  

තණ්හාපක්යඛොති අට්ඨසතතණ්හාවිචරියතෙ  දිට්ඨිවිචරියත 
තණ්හාවිචරියත ච පටිපත්තියා විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘දිට්ඨිචරිතා’’තිආදි

වුත්තං  තත්ථ අත්තකිලමථානුයෙොගන්ති අත්තයෙො කායස්ස 

කිලිස්සෙපයයොගං අත්තපරිතාපෙපටිපත්තිං  කාමසුඛල්ලිකානුයෙොගන්ති
කාමසුෙස්සඅල්ලීයෙපයයොගංකායමසු පාතබ්යයතං  

යදිපි බ්යාහිරකා ‘‘දුක්ෙං තණ්හා’’ති ච ජාෙන්ති ‘‘ඉදං දුක්ෙං, එත්තකං

දුක්ෙ’’න්ති, ‘‘අයං තණ්හා, අයං තස්සා විරායගො’’ති 

පරිඤ්යඤයයපහාතබ්බ්යභායවෙ පෙ ෙ ජාෙන්ති, ඉති
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පවත්තිපවත්තියහතුමත්තම්පි ෙ ජාෙන්ති  කා පෙ කථා

නිවත්තිනිවත්තියහතූසූති ආහ – ‘‘ඉයතො බ්හිද්ධා ෙත්ථි

සච්චවවත්ථාෙ’’න්තිආදි  තත්ථ සච්චප්පකාසොති සච්චයදසො  

සමථවිපස්සොයකොසල්ලන්ති සමථවිපස්සොසු භාවොයකොසල්ලං, තාසු 
උග්ගහපරිපුච්ඡාසවෙමෙසිකාරයකොසල්ලංවා විපස්සොධිට්ඨාෙඤ්යචත්ථ

සමථං අධිප්යපතං  උපසමසුඛප්පත්තීති කියලසාෙං වූපසමසුොධිගයමො  

විපරීතයචතාති මිච්ඡාභිනිවිට්ඨයචතා  ෙත්ථි සුයඛෙ සුඛන්ති යං 
අෙවජ්ජපච්චයපරියභොගසුයෙෙකායංචිත්තඤ්චපටිප්පස්සද්ධදරථංකත්වා

අරියයහි පත්තබ්බ්යං උපසමසුෙං, තං පටික්ඛිපති  දුක්යඛොති 
කායයෙදෙදුක්යෙෙ  

යසො යලොකං වඩ්ඪෙතීති යසො කායම පටියසයවන්යතො 
අත්තභාවසඞ්ොතං යලොකං වඩ්යෙති පීයෙති  පුත්තෙත්තුපරම්පරාය වා

සංසාරස්ස අනුපච්යඡදෙයතොසත්තයලොකංවඩ්යෙති  බ්හුංපුඤ්ඤංපසවතීති 
අත්තයෙොපඤ්චහිකාමුයණහිසන්තප්පයෙෙපුත්තමුෙදස්සයෙෙචබ්යහුං

පුඤ්ඤං උප්පායදති  අභිනියවසස්ස ොතිදළ්හතාය එවංසඤ්ඤී. දළ්හතාය 

එවංදිට්ඨී දුක්යඛෙ සුඛං පත්ථෙමාො අත්තකිලමථානුයෙොගමනුයුත්තා 

කායමසු පුඤ්ඤසඤ්ඤී කාමසුඛල්ලිකානුයෙොගමනුයුත්තා ච විහරන්තීති 
යයොයජතබ්බ්යං  

තදභිඤ්ඤාසන්තාතිතථාසඤ්ඤියෙොසමාො  යරොගයමවවඩ්ඪෙන්තීති
අත්තභාවයරොගයමව කියලසයරොගයමව වා අපරාපරං වඩ්යෙන්ති  

ගණ්ෙසල්යලසුපිඑයසවෙයයො  යරොගාභිතුන්ොතියථාවුත්තයරොගබ්යයාධිතා  

ගණ්ෙපටිපීළිතාති යථාවුත්තගණ්ඩබ්යාධිතා  සල්ලානුවිද්ධාති

යථාවුත්තසල්යලෙ අනුපවිට්ඨා  උම්මුජ්ජනිමුජ්ජානීති උපපජ්ජෙචවොනි  

උග්ඝාතනිග්ඝාතන්ති උච්චාවචභාවං  යරොගගණ්ෙසල්ලයභසජ්ජන්ති

යථාවුත්තයරොගාදිතිකිච්ඡෙං, සමථවිපස්සෙං සන්ධාය වදති  යතයෙවාහ– 

‘‘සමථවිපස්සො යරොගනිග්ඝාතකයභසජ්ජ’’න්ති  තත්ථ 

යරොගනිග්ඝාතකන්ති යරොගවූපසමෙං  ‘‘සංකියලයසො දුක්ඛ’’න්තිආදිො
සච්චානියතසංපරිඤ්යඤයයාදිභායවෙකයථති  

තත්ථ සංකියලයසො දුක්ඛන්ති 

අත්තකිලමථානුයයොගකාමසුෙල්ලිකානුයයොගසංකියලසවන්යතො, යතහි වා

සංකිලිස්සමායෙො රූපාරූපකායයොදුක්ෙංඅරියසච්චං  තදභිසඞ්යගොතණ්හාති
තත්ථ අභිසඞ්යගොආසඞ්යගොතිලද්ධොමාතණ්හා  

80. ඉදානි දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරිතාෙං සක්කායදිට්ඨිදස්සයෙ

පවත්තියභදං දස්යසතුං ‘‘දිට්ඨිචරිතා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ දිට්ඨිචරිතා රූපං

අත්තයතො උපගච්ඡන්තීති දිට්ඨිචරිතා දිට්ඨාභිනියවසස්සබ්යලවභාවයතොරූපං

‘‘අත්තා’’ති ගණ්හන්ති  යතසඤ්හි අත්තාභිනියවයසො බ්යලවා, ෙ තථා
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පටුෙ 

අත්තනියාභිනියවයසො  එස ෙයයො යවදෙන්තිආදීසුපි  තණ්හාචරිතා

රූපවන්තං අත්තාෙන්ති තණ්හාචරිතා තණ්හාභිනියවසස්ස බ්යලවභාවයතො
රූපං අත්තයෙො කිඤ්චෙපලියබ්යොධභායව ඨයපත්වා අවයසසං යවදොදිං

‘‘අත්තා’’තිගණ්හන්ති  අත්තනිවාරූපන්තිඅත්තාධාරංවාරූපං  රූපස්මිං

වා අත්තාෙන්ති රූපාධාරං වා අත්තාෙං  යවදොවන්තන්තිආදීසුපි එයසව

ෙයයො  එයතසඤ්හි අත්තනියාභිනියවයසො බ්යලවා, ෙ තථා
අත්තාභිනියවයසො  තස්මා යථාලද්ධං අත්තනියන්ති කප්යපත්වා තදඤ්ඤං 

‘‘අත්තා’’ති ගණ්හන්ති  අෙං වුච්චති වීසතිවත්ථුකා සක්කාෙදිට්ඨීති අයං
පඤ්චසු උපාදාෙක්ෙන්යධසු එයකකස්මිං චතුන්ෙං චතුන්ෙං ගාහාෙං

වයසෙවීසතිවත්ථුකාසතිවිජ්ජමායෙෙන්ධපඤ්චකසඞ්ොයතකායය, සතී 
වාවිජ්ජමාොතත්ථදිට්ඨීතිසක්කායදිට්ඨි  

යලොකුත්තරා සම්මාදිට්ඨීති පඨමමග්ගසම්මාදිට්ඨි  අන්වායිකාති
සම්මාදිට්ඨියා අනුගාමියෙො යදාසම්මාදිට්ඨිසක්කායදිට්ඨියාපජහෙවයසෙ

පවත්තා, තදා තස්සා අනුුණභායවෙ පවත්තමාෙකාති අත්යථො  යක පෙ

යතති? ආහ ‘‘සම්මාසඞ්කප්යපො’’තිආදි  ‘‘යත තයෙො ඛන්ධා’’තිආදිො

අරියමග්ගයතො ෙන්ධමුයෙෙ සමථවිපස්සො නිද්ධායරති  ‘‘තත්ථ

සක්කායෙො’’තිආදිචතුසච්චනිද්ධාරණං තංසබ්බ්යං සුවිඤ්යඤයයයමව  

පුෙ ‘‘තත්ථ යෙ රූපං අත්තයතො උපගච්ඡන්තී’’තිආදිො

සක්කායදස්සෙමුයෙෙ උච්යඡදාදිඅන්තද්වයං, මජ්ඣිමඤ්ච පටිපදං

නිද්ධායරති  තත්ථ ඉයම වුච්චන්ති උච්යඡදවාදියෙොති ඉයම රූපාදියක
පඤ්චක්ෙන්යධ අත්තයතො උපගච්ඡන්තා රූපාදීෙං අනිච්චභාවයතො
උච්ඡිජ්ජති අත්තා විෙස්සති ෙ යහොති පරං මරණාති එවං අභිනිවිසෙයතො 

‘‘උච්යඡදවාදියෙො’’ති වුච්චන්ති  ඉයම වුච්චන්ති සස්සතවාදියෙොති ඉයම
‘‘රූපවන්තං වා අත්තාෙ’’න්තිආදිො රූපාදිවිනිමුත්යතො අඤ්යඤො යකොචි
අත්තාතිඋපගච්ඡන්තා ‘‘යසොනිච්යචොධුයවොසස්සයතො’’තිඅභිනිවිසෙයතො 

‘‘සස්සතවාදියෙො’’ති වුච්චන්ති  ‘‘උච්යඡදසස්සතවාදා උයභො අන්තා, අෙං

සංසාරපවත්තී’’තිආදිසච්චනිද්ධාරණං, තංසුවිඤ්යඤයයං  

උච්යඡදසස්සතං සමාසයතො වීසතිවත්ථුකා සක්කාෙදිට්ඨීති අත්තා
උච්ඡිජ්ජති අත්තා නිච්යචොති ච ආදිප්පවත්තෙයතො උච්යඡදසස්සතදස්සෙං
සඞ්යෙපයතො වීසතිවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි එව යහොති  සබ්යබ්යොපි හි

අත්තවායදො සක්කායදිට්ඨිඅන්යතොගයධො එවාති  විත්ථාරයතො ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨිගතානීති උච්යඡදසස්සතදස්සෙං විත්ථායරෙ බ්රහ්මජායල (දී  නි  1.28 

ආදයයො) ආගතානි ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිගතානි  යතසන්ති එවං 

සඞ්යෙපවිත්ථාරවන්තාෙං උච්යඡදසස්සතදස්සොෙං  පටිපක්යඛොති

පහායකපටිපක්යෙො  යතචත්තාලීසං යබ්ොධිපක්ඛිොධම්මාති අනිච්චසඤ්ඤා
දුක්ෙසඤ්ඤාඅෙත්තසඤ්ඤාපහාෙසඤ්ඤා විරාගසඤ්ඤානියරොධසඤ්ඤා
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චත්තායරො සතිපට්ඨාො…යප … අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොති එයත
යතචත්තාලීසංයබ්යොධිපක්ඛියාධම්මා  

එවං විපස්සොවයසෙපටිපක්ෙංදස්යසත්වා පුෙසමථවයසෙදස්යසතුං 

‘‘අට්ඨවියමොක්ඛාදසච කසිණාෙතොනී’’තිවුත්තං  ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතානි 

යමොහජාලන්තිද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතානියමොහජාලයහතුකත්තායමොහජාලඤ්ච  

අොදිඅනිධෙප්පවත්තන්ති පුරිමාය යකොටියා අභාවයතො අොදි  අසති 

පටිපක්ොධිගයම සන්තාෙවයසෙ අනුපච්යඡයදෙ පවත්තෙයතො
අනිධෙප්පවත්තං යස්මාපෙ යමොහජාලයහතුකානිදිට්ඨිගතානියමොහජායල

පදාලියත පදාලිතානි යහොන්ති, තස්මා වුත්තං – ‘‘යතචත්තාලීසං

යබ්ොධිපක්ඛිොධම්මාඤාණවජිරං යමොහජාලප්පදාලෙ’’න්ති  

තත්ථ ඤාණවජිරන්ති වජිරූපමඤාණං  අට්ඨ සමාපත්තියයො
සමාපජ්ජිත්වා යතයජත්වා තික්ෙසභාවං ආපාදිතං විපස්සොඤාණං 
මග්ගඤාණඤ්ච ඤාණවජිරං  ඉදයමව හි ඤාණං භගවයතො පවත්තං
‘‘මහාවජිරඤාණ’’න්ති වුච්චති  තං පෙ සසම්භාරං කත්වා දස්යසන්යතො

‘‘යතචත්තාලීසං යබ්යොධිපක්ඛියා ධම්මා’’ති ආහ  යමොහජාලප්පදාලෙන්ති
පුබ්බ්යභායග වික්ෙම්භෙවයසෙ මග්ගක්ෙයණ සමුච්යඡදවයසෙ
අවිජ්ජාභවතණ්හාෙං පදාලෙං  අතීතාදියභදභින්යෙසු රූපාදීසු
සකඅත්තභාවාදීසු ච සංසිබ්බ්යෙවයසෙ පවත්තෙයතො ජාලං භවතණ්හා 
තස්සා හි තණ්හා ජාලිනී සිබ්බිනී ජාලන්ති ච අධිවචෙන්ති  එවං 
අත්තකිලමථානුයයොගකාමසුෙල්ලිකානුයයොගදිට්ඨිතණ්හාභිනියවසසස්සතුච්
යඡදාෙං නිද්ධාරණවයසෙ යමොහජාලපරියායවියසසයතො අවිජ්ජාතණ්හා

විභජිත්වා යථානුසන්ධිො සංකියලසපක්ෙං නිගයමන්යතො ‘‘යතෙ වුච්චති

පුබ්බ්ායකොටිෙපඤ්ඤාෙති අවිජ්ජාෙචභවතණ්හාෙචා’’තිආහ  

81. ‘‘තත්ථ දිට්ඨිචරියතො’’තිආදිො යවොදාෙපක්ෙං දස්යසති  තත්ථ 

සල්යලඛානුසන්තතවුත්තීති අනුපද්දුතසල්යලෙවුත්ති  කස්මා? යස්මා 

සල්යලයඛ තිබ්බ්ගාරයවො. දිට්ඨිචරියතො හි තයපොජිුච්ඡාදිො අනුපායයෙපි

යයභුයයයෙකියලසාෙංසල්යලෙොධිප්පායයෙචරති, තස්මා යසොසාසයෙ
පබ්බ්යජියතො ධුතධම්මවයසෙ සල්යලෙපටිපදං පූයරති  

සික්ඛානුසන්තතවුත්තීති අච්ඡිද්දචතුපාරිසුද්ධිසීලවුත්ති  දිට්ඨියා සවිසයය
පඤ්ඤාසදිසී පවත්තීති යසො විසුජ්ඣමායෙො පඤ්ඤාධියකො යහොතීති ආහ– 

‘‘දිට්ඨිචරියතො සම්මත්තනිොමං ඔක්කමන්යතො ධම්මානුසාරී භවතී’’ති 
තණ්හාවයසෙ මිච්ඡාවියමොක්යෙො යහොතීති තණ්හාචරියතො විසුජ්ඣමායෙො 

සද්ධාධියකොව යහොති, තස්මා වුත්තං – ‘‘තණ්හාචරියතො සම්මත්තනිොමං 

ඔක්කමන්යතො සද්ධානුසාරී භවතී’’ති  දිට්ඨිචරියතො සුඛාෙ පටිපදාොතිආදි

පටිපදානිද්යදයසො යහට්ඨා යදසොහාරවිභඞ්යග (යෙත්ති  5 ආදයයො)

ආගයතොඑව, අත්යථොපිතත්ථ සබ්බ්යප්පකාරයතොවුත්යතොඑව  
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අපුබ්බ්යපයදසු පෙ වියවචිෙමායෙොති වියමොචියමායෙො  පටිනිස්සරතීති

නියයාතිවිමුච්චතීතිඅත්යථො  දන්ධඤ්චධම්මංආජාොතීතිතණ්හාචරිතස්ස
මන්දපඤ්ඤස්ස වයසෙ වුත්තං  තික්ෙපඤ්යඤො පෙ ඛිප්පං ධම්මං

ආජාොතීති  ‘‘සත්තාපි දුවිධා’’තිආදිොඉන්ද්රියවිභායගෙපුෙපටිපදාවිභාගං

දස්යසති, තං සුවිඤ්යඤයයං  

‘‘යෙ හි යකචී’’තිආදිො තාසං පටිපදාෙං නියයායෙ තීසුපි කායලසු

එකන්තිකභාවංදස්යසති තත්ථ ඉමාහිඑව චතූහිපටිපදාහීතිඉමාහිඑවචතූහි

පටිපදාහි, තබ්බිනිමුත්තායඅඤ්ඤාය පටිපදායඅභාවයතො  චතුක්කමග්ගන්ති

පටිපදාචතුක්කං, පටිපදා හි මග්යගොති  අථ වා චතුක්කමග්ගන්ති
ෙන්දියාවට්ටස්ස චතුද්දිසාසඞ්ොතං මග්ගං  තා පෙ චතස්යසො දිසා
දිසායලොචෙෙයය ආගමිස්සන්ති  කිමත්ථං පෙ චතුක්කමග්ගං

පඤ්ඤයපන්තීති ආහ ‘‘අබුධජෙයසවිතාො’’තිආදි  තත්ථ 

අබුධජෙයසවිතාොති අපණ්ඩිතජෙයසවිතාය  බ්ාලකන්තාොති

බ්යාලජෙකාමිතාය  රත්තවාසිනිොති රත්යතසු රාගාභිභූයතසු වසතීති

රත්තවාසිනී, තස්සා  ෙන්දිොතිතත්රතත්රාභිෙන්දෙට්යඨෙ ෙන්දීසඞ්ොතාය  

අවට්ටෙත්ථන්ති සමුච්ඡින්දෙත්ථං  අෙං වුච්චති ෙන්දිොවට්ටස්ස ෙෙස්ස

භූමීති අයං තණ්හාවිජ්ජාෙං වයසෙ සංකියලසපක්යෙ ද්යව දිසා
සමථවිපස්සොෙං වයසෙ යවොදාෙපක්යෙපි ද්යව දිසා චතුසච්චයයොජො
ෙන්දියාවට්ටස්සෙයස්ස සමුට්ඨාෙතායභූමීති  

82. එවං ෙන්දියාවට්ටස්ස ෙයස්ස භූමිං නිද්දිසිත්වා ඉදානි තස්ස
දිසාභූතධම්යම නිද්දිසන්යතෙ යස්මා චස්ස දිසාභූතධම්යමසු වුත්යතසු

දිසායලොචෙෙයයො වුත්යතොයයව යහොති, තස්මා ‘‘යවෙයාකරයණසු හි යෙ

කුසලාකුසලා’’ති දිසායලොචෙලක්ෙණං එකයදයසෙ පච්චාමසිත්වා ‘‘යත

දුවිධා උපපරික්ඛිතබ්බ්ා’’තිආදිආරද්ධං තත්ථ යතති දිසාභූතධම්මා  දුවිධාති

‘‘ඉයම සංකියලසධම්මා, ඉයම යවොදාෙධම්මා’’ති එවං දුවියධෙ  

උපපරික්ඛිතබ්බ්ාති උපපත්තියතො පරියතො ඉක්ඛිතබ්බ්යා, ධම්මයුත්තියතො
තංතංදිසාභායවෙයපක්ඛිතබ්බ්යා ආයලොචිතබ්බ්යාතිඅත්යථො  

යං පකාරං සන්ධාය ‘‘දුවිධා උපපරික්ඛිතබ්බ්යා’’ති වුත්තං, තං දස්යසති 

‘‘යලොකවට්ටානුසාරීචයලොකවිවට්ටානුසාරීචා’’ති  තස්සත්යථො–යලොයකො
එව වට්ටං යලොකවට්ටං  යලොකවට්ටභායවෙ අනුසරති පවත්තතීති 

යලොකවට්ටානුසාරී, සංකියලසධම්යමොතිඅත්යථො යලොකස්ස, යලොකයතොවා

විවට්ටං යලොකවිවට්ටං, නිබ්බ්යාෙං  තං අනුසරති අනුයලොමෙවයසෙ

ගච්ඡතීති යලොකවිවට්ටානුසාරී, යවොදාෙධම්යමොති අත්යථො  යතයෙවාහ – 

‘‘වට්ටංොමසංසායරො, විවට්ටං නිබ්බ්ාෙ’’න්ති  

තං කථං දට්ඨබ්බ්න්ති තං කථං යකෙ පකායරෙ දට්ඨබ්බ්යන්ති යච? 

උපචයෙෙ. යථා කතං කම්මං ඵලදාෙසමත්ථං යහොති, තථා කතං
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උපචිතන්ති වුච්චති  එවං උපචිතභායව කම්මං ොම යහොති, විපාකවට්ටස්ස
කාරණං යහොතීති අත්යථො  සබ්යබ්යපි කියලසා චතූහි විපල්ලායසහි

නිද්දිසිතබ්බ්යා, දසන්ෙම්පි කියලසාෙං විපල්ලාසයහතුභාවයතො  යත කත්ථ

දට්ඨබ්බ්ාතියතපෙ විපල්ලාසාකත්ථපස්සිතබ්බ්යාතිආහ– ‘‘දසවත්ථුයක 

කියලසපුඤ්යජ’’ති  දසවිධකාරයණ කියලසසමූයහති අත්යථො  තත්ථ

කියලසාපි කියලසවත්ථු, කියලසාෙං පච්චයධම්මාපි කියලසවත්ථු  යතසු
කාරණභායවෙ පුරිමසිද්ධා කියලසා පරයතො පයරසං කියලසාෙං

පච්චයභාවයතො කියලසාපි කියලසවත්ථු  අයයොනියසොමෙසිකායරො, 
අයයොනියසොමෙසිකාරපරික්ෙතා ච ධම්මා කියලසුප්පත්තියහතුභාවයතො
කියලසප්පච්චයාපි කියලසවත්ථූතිදට්ඨබ්බ්යං  

චත්තායරො ආහාරාති එත්ථ ආහාරසීයසෙ තබ්බිසයා කියලසාපි

අධිප්යපතා  චතස්යසො විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙොති එත්ථාපි එයසව ෙයයො  

‘‘පඨයම ආහායර’’තිආදිො දසවත්ථුයක කියලසපුඤ්යජ පුරිමං පුරිමං 

පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස කාරණන්ති දස්යසති  තත්ථ පඨයම ආහායරති
විසයභූයත පඨයම ආහායර පඨයමො විපල්ලායසො පවත්තතීති අත්යථො  

යසසාහායරසුපි එයසව ෙයයො  පඨයම විපල්ලායසති පඨයම විපල්ලායස 

අප්පහීයෙ සති පඨමංඋපාදාෙං පවත්තතීති අත්යථො  යසසපයදසුපි එයසව

ෙයයො යංපයෙත්ථවත්තබ්බ්යං, තංනිද්යදයසයයවකථයිස්සාම  

83. ඉදානි දසවත්ථුකං කියලසපුඤ්ජං තණ්හාවිජ්ජාවයසෙ ද්යව

යකොට්ඨායස කයරොන්යතො ‘‘යෙො ච කබ්ළීකායරො ආහායරො’’තිආදිමාහ 
තත්ථ කබ්යළීකාරාහාරං ඵස්සාහාරඤ්ච අපරිජාෙන්තස්ස තණ්හාචරිතස්ස

යථාක්කමං කායයවදොසු තිබ්යබ්යො ඡන්දරායගො යහොති, ඉති

උපක්කියලසස්සඡන්දරාගස්සයහතුභාවයතොයයොචකබ්යළීකායරොආහායරො, 

යයොචඵස්යසොආහායරො, ඉයමතණ්හාචරිතස්සපුග්ගලස්ස උපක්කියලසාති
වුත්තා  තථා මයෙොසඤ්යචතොහාරං විඤ්ඤාණාහාරඤ්ච අපරිජාෙන්යතො 
දිට්ඨිචරියතො යතසු අත්තසඤ්ඤී නිච්චසඤ්ඤී ච යහොතීති වුත්තෙයයයෙව
යත දිට්ඨිචරිතස්ස පුග්ගලස්ස උපක්කියලසාති වුත්තා  තථා පුරිමකා ද්යව
විපල්ලාසා පුරිමකානි එව ච ද්යව
ද්යවඋපාදාෙයයොගගන්ථාසවඔඝසල්ලවිඤ්ඤාණට්ඨිතිඅගතිගමොනි 

තණ්හාපධාෙත්තා තණ්හාසභාවත්තා තණ්හාවිසයත්තා ච තණ්හාචරිතස්ස
උපක්කියලසාති වුත්තා  පච්ඡිමකානි පෙ තානි දිට්ඨිපධාෙත්තා
දිට්ඨිසභාවත්තා දිට්ඨිවිසයත්තා ච දිට්ඨිචරිතස්ස උපක්කියලසාති වුත්තාති
දට්ඨබ්බ්යා  

84. කබ්ළීකායර ආහායර ‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති විපල්ලායසොති චතූසු
ආහායරසු කබ්යළීකායර ආහායර චතූසු ච විපල්ලායසසු ‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති 

විපල්ලායසො දට්ඨබ්යබ්යො කබ්යළීකාරාහාරස්ස අසුභසභාවත්තා
අසුභසමුට්ඨාෙත්තාච තථා ඵස්සාහාරස්සදුක්ෙසභාවත්තාදුක්ෙපච්චයත්තා
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පටුෙ 

ච වියසසයතො තත්ථ ‘‘දුක්යෙ සුෙ’’න්ති විපල්ලායසො  තථා යයභුයයයෙ

සත්තා විඤ්ඤායණ නිච්චසඤ්ඤියෙො, සඞ්ොයරසු ච අත්තසඤ්ඤියෙො, 

යචතොපධාො ච සඞ්ොරාති වුත්තං – ‘‘විඤ්ඤායණ ආහායර…යප.…

අත්තාති විපල්ලායසො’’ති  පඨයම විපල්ලායස ඨියතො කායම උපාදිෙතීති
‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති විපරියයසග්ගාහී කියලසකායමෙ වත්ථුකායම දළ්හං

ගණ්හාති. ඉදංවුච්චතිකාමුපාදාෙන්තියංතථාකාමාෙංගහණං, ඉදංවුච්චති 

කාමුපාදාෙං  ‘‘දුක්යෙසුෙ’’න්තිවිපරියයසග්ගාහී‘‘සීලබ්බ්යයතහිඅොගයත 
භවවිසුද්ධීති තං නිබ්බුතිසුෙ’’න්ති දළ්හං ගණ්හාති  ‘‘අනිච්යච නිච්ච’’න්ති 

විපරියයසග්ගාහී ‘‘සබ්යබ්ය භවා නිච්චා ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා’’ති 
සංසාරාභිෙන්දිනිං භවදිට්ඨිං දළ්හං ගණ්හාති  ‘‘අෙත්තනි අත්තා’’ති 

විපරියයසග්ගාහී ‘‘අසති අත්තනි කස්සිදං කම්මඵලං, තස්මා යසො කයරොති, 

යසො පටිසංයවයදතී’’ති අත්තදිට්ඨිං දළ්හං ගණ්හාතීති ඉමමත්ථං දස්යසති 

‘‘දුතියෙවිපල්ලායසඨියතො’’තිආදිො  

අෙංවුච්චතිකාමයෙොයගොතියයෙ කාමරාගසඞ්ොයතෙකාමුපාදායෙෙ

වත්ථුකායමහි සහ සත්යතො සංයයොජීයති, අයං කාමරායගො 

‘‘කාමයයොයගො’’ති වුච්චති  අෙං වුච්චති භවයෙොයගොති යයතො 
සීලබ්බ්යතුපාදාෙසඞ්ොයතෙ භවුපාදායෙෙ භයවෙ සහ සත්යතො

සංයයොජීයති, අයං භවරායගො ‘‘භවයයොයගො’’ති වුච්චති  අෙං වුච්චති

දිට්ඨියෙොයගොති යාය අයහතුකදිට්ඨිආදිසඞ්ොතාය පාපිකාය දිට්ඨියා, 

සක්කායදිට්ඨිආදිඅවසිට්ඨදිට්ඨියා ච සත්යතො දුක්යෙෙ සහ සංයයොජීයති, 

අයංපාපිකාදිට්ඨි‘‘දිට්ඨියයොයගො’’තිවුච්චති  අෙංවුච්චතිඅවිජ්ජායෙොයගොති

යාය අත්තවාදුපාදායෙෙ සකලවට්ටදුක්යෙෙ ච සහසත්යතොසංයයොජීයති, 
අයංඅවිජ්ජා‘‘අවිජ්ජායයොයගො’’ති වුච්චති  

යස්මාපෙකාමයයොගාදයයොඅභිජ්ඣාකායගන්ථාදීෙංපච්චයායහොන්ති, 

තස්මා ‘‘පඨයම යෙොයග ඨියතො අභිජ්ඣාෙ කාෙං ගන්ථතී’’තිආදි වුත්තං 

තත්ථ අභිජ්ඣාෙ කාෙං ගන්ථතීති පරාභිජ්ඣායෙලක්ෙණාය අභිජ්ඣාය
ොමකායං ගන්ථති ඝට්යටතීති අත්යථො  තථා භවපත්ථොය අප්පහීෙත්තා
භවදිට්ඨිභවරාගවයසෙ ආඝාතවත්ථූසු සත්තා චිත්තානි පදූයසන්තීති ආහ– 

‘‘දුතියෙ යෙොයග ඨියතො බ්යාපායදෙකාෙං ගන්ථතී’’ති  තථා දිට්ඨිවයසෙ

අවිජ්ජාවයසෙචසීලබ්බ්යයතහිසුජ්ඣති, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤන්තිච 

අභිනිවිසතීති ආහ – ‘‘තතියෙ…යප.… ඉදංසච්චාභිනියවයසෙ කාෙං 

ගන්ථතී’’ති  

තස්සාති තස්ස අභිජ්ඣාදීහිසමන්ොගතස්සපුග්ගලස්ස  එවංගන්ථිතාති 

එවං අභිජ්ඣායොදිවයසෙ ොමකායං ගන්ථිත්වා ඨිතා  ආසවන්තීති 

ආසවභායවෙ පවත්තන්ති  කුයතො ච වුච්චති ආසවන්තීති කුයතො පෙ
යහතුයතො යත කියලසා ආසවන්තීති ආසවයහතුං පුච්ඡති  යස්මා පෙ

කියලසා කුසලප්පවත්තිං නිවායරත්වා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨන්තා, 
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මග්යගෙ අසමුච්ඡින්ො එව වා ආසවාෙං උප්පත්තියහතු යහොන්ති, තස්මා 

‘‘අනුසෙයතො වා පරියුට්ඨාෙයතො වා’’ති වුත්තං  අභිජ්ඣාකාෙගන්යථෙ

කාමාසයවොති අභිජ්ඣාකායගන්යථෙ සිද්යධෙ කාමරාගසභාවත්තා
කාමාසයවො සිද්යධො යහොති  කත්ථචියදව විසයය යදොමෙස්සියතො
තප්පටිපක්යෙ විසයය තබ්බිසයබ්යහුයල ච භයව පත්යථතීති ආහ – 

‘‘බ්යාපාදකාෙගන්යථෙ භවාසයවො’’ති  පරාමාසකාෙගන්යථෙ

දිට්ඨාසයවොති සීලබ්බ්යතපරාමාසකායගන්යථෙ සිද්යධෙ තංසභාවත්තා
අපරාපරං වා දිට්ඨියයො ගන්යථන්තස්ස දිට්ඨාසයවො සිද්යධො යහොති  

ඉදංසච්චාභිනියවසකාෙගන්යථෙ අවිජ්ජාසයවොති ‘‘ඉදයමව සච්චං 
යමොඝමඤ්ඤ’’න්තිඅභිනිවිසන්තස්සඅයයොනියසොමෙසිකාරයතොඅයෙයකහි

අකුසයලහි ධම්යමහි සද්ධිං අවිජ්ජාසයවො උප්පජ්ජති, සබ්යබ්යසං වා
අකුසලධම්මාෙං අවිජ්ජාපුබ්බ්යඞ්ගමත්තා ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්යථෙ
සිද්යධෙතස්සයහතුභූයතො අවිජ්ජාසයවොසිද්යධොයහොති  

යස්මා පෙ ආසවා එව පරිබුද්ධා වට්ටස්මිං ඔහෙන්ති ඔසායදන්තීති 

‘‘ඔඝා’’ති වුච්චන්ති, තස්මා වුත්තං – ‘‘තස්ස ඉයම චත්තායරො 

ආසවා’’තිආදි  

අනුසෙසහගතාති අනුසයභාවං අප්පටික්ඛිපිත්වා ගතා පවත්තා, 

අනුසයභූතා වා  අජ්ඣාසෙන්ති චිත්තං  අනුපවිට්ඨාති ඔගාළ්හා  හදෙං

ආහච්ච තිට්ඨන්තීති චිත්තස්ස අබ්භන්තරසඞ්ොතං හදයං ආහන්ත්වා

තිට්ඨන්ති  තථා හි වුත්තං අට්ඨසාලිනිෙං (ධ  ස  අට්ඨ  5) 

‘‘අබ්භන්තරට්යඨෙ හදය’’න්ති  යතෙ වුච්චන්ති සල්ලාති යස්මා

අජ්ඣාසයං අනුපවිට්ඨා හදයං ආහච්ච තිට්ඨන්ති, යතෙ වුච්චන්ති
‘‘සල්ලා’’ති  පීළාජෙෙං දුරුද්ධරණතා ච සල්ලට්යඨො  ‘‘එයසො යම
අත්තා’’ති ගහණමුයෙෙ ‘‘එයසොහමස්මී’’ති ගහණං යහොතීති දිට්ඨිං 

නිස්සායපිමාෙංජප්යපන්තීතිආහ ‘‘දිට්යඨොයඝෙ මාෙසල්යලො’’ති  

පරිොදින්ෙන්ති අඤ්ඤස්ස ඔකාසං අදත්වා සමන්තයතො ගහිතං  චතූසු

ධම්යමසු සණ්ඨහතීති ආරම්මණපච්චයතාය ආරම්මණභූයතසු චතූසු 

ධම්යමසුපතිට්ඨහති  තානිසරූපයතොදස්යසති ‘‘රූයපයවදොෙසඤ්ඤාෙ 

සඞ්ඛායරූ’’ති  ෙන්දූපයසචයෙොති යලොභසහගතස්ස සම්පයුත්තා ෙන්දී

සහජාතයකොටියා, ඉතරස්ස උපනිස්සයයකොටියා උපයසචෙන්ති

ෙන්දූපයසචෙං, යතෙ ෙන්දූපයසචයෙෙ  යකෙ පෙ තං

ෙන්දූපයසචෙන්ති ආහ – ‘‘රාගසල්යලෙ ෙන්දූපයසචයෙෙ

විඤ්ඤායණො’’ති  

තත්ථ රාගසල්යලොති රාගසල්යලෙ යහතුභූයතෙ ෙන්දූපයසචයෙෙ

විඤ්ඤායණොති ඉත්ථම්භූතලක්ෙයණ කරණවචෙං  රූපූපගා

විඤ්ඤාණට්ඨිතීති රූපයමව ආරම්මණකරණවයසෙ උපගන්තබ්බ්යයතො, 
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විඤ්ඤාණස්සපතිට්ඨාභාවයතොචරූපූපගාවිඤ්ඤාණට්ඨිති තිට්ඨතිඑත්ථාති
ඨිති  පඤ්චයවොකාරභවස්මිඤ්හි අභිසඞ්ොරවිඤ්ඤාණං රූපක්ෙන්ධං

නිස්සාය තිට්ඨති  යදොසසල්යලොති සහජායතෙ යදොසසල්යලෙ  යදා

යවදනූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති වුච්චති, තදා උපනිස්සයයකොටියාව ෙන්දියා
උපසිත්තං විඤ්ඤාණං දට්ඨබ්බ්යං  යවදොපි යදොමෙස්සයවදොව  යදා ච
උපනිස්සයපච්චයභූයතෙ යදොසසල්යලෙ යවදනූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති 

වුච්චති, තදා සහජාතයකොටියා, උපනිස්සයයකොටියා වා ෙන්දියා උපසිත්තං
විඤ්ඤාණං දට්ඨබ්බ්යං  යවදො පෙ තිස්යසොපි තිස්සන්ෙං යවදොෙං
ආරම්මණූපනිස්සයභාවයතො  තත්ථ පඨමෙයයො යදොමෙස්සාරම්මණස්ස
අභිසඞ්ොරවිඤ්ඤාණස්සවයසෙවුත්යතො  දුතියයො සබ්බ්යයවදොරම්මණස්ස
වයසොපිදට්ඨබ්බ්යං  

මාෙසල්යලොති මාෙසල්යලෙ සහජායතෙ, උපනිස්සයභූයතෙ වා  

යමොහසල්යලොති එත්ථාපි එයසව ෙයයො  එත්ථ ච අොදිමතිසංසායර
ඉත්ථිපුරිසාරූපාභිරාමාතිරාගසල්ලවයසෙපඨමාවිඤ්ඤාණට්ඨිති යයොජිතා 
සබ්බ්යායපියවදොයදුක්ෙපරියායසබ්භාවයතොදුක්ොයචයදොයසොඅනුයසතීති 

යදොසසල්ලවයසෙ දුතියා, සඤ්ඤාවයසෙ ‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති මඤ්ඤො

යහොතීති මාෙසල්ලවයසෙ තතියා, සඞ්ොයරසු සමූහඝෙං
දුබ්බිනිබ්යභොගන්ති යමොහසල්ලවයසෙ චතුත්ථී විඤ්ඤාණට්ඨිති යයොජිතාති
දට්ඨබ්බ්යා  

උපත්ථද්ධන්ති ඔලුබ්භාරම්මණභූතාහි විඤ්ඤාණට්ඨිතීහි උපත්ථම්භිතං  

තඤ්ච කම්මන්ති යං ‘‘යචතො යචතසික’’න්ති පුබ්යබ්ය (යෙත්ති  82) 

වුත්තං  ඉයම ච කියලසාති ඉයම ච දසවත්ථුකා කියලසා  යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව  

85. ඉදානි ආහාරාදයයො ෙයාෙං සංකියලසපක්යෙ දිසාභායවෙ

වවත්ථයපතුං ‘‘ඉමාචතස්යසොදිසා’’තිආදිආරද්ධං, තංඋත්තාෙයමව පුෙ 

කබ්ළීකායරො ආහායරොතිආදි ආහාරාදීසුයයව යස්ස පුග්ගලස්ස

උපක්කියලසා, තං විභජිත්වා දස්යසතුං ආරද්ධං  තත්ථ දසන්ෙං 

සුත්තාෙන්තිඑකයදයසසුසමුදායයවොහායරෙවුත්තං සමුදායයසුහිපවත්තා 

සමඤ්ඤාඅවයයවසුපිදිස්සති, ‘‘යථාපයටොදඩ්යෙො, සමුද්යදො දිට්යඨො’’තිච  

එයකො අත්යථොති එකස්ස අත්ථස්ස නිප්ඵාදෙයතො වුත්තං  බ්යඤ්ජෙයමව

ොෙන්ති එත්ථ බ්යයඤ්ජෙග්ගහයණෙ බ්යයඤ්ජෙත්යථොපි ගහියතොති
දට්ඨබ්බ්යං  දසහිපි සුත්තපයදහි සවත්ථුකා තණ්හා වුත්තා  තණ්හා ච

රාගචරිතංපුග්ගලංඛිප්පං දූයසතීතිආහ– ‘‘ඉයම රාගචරිතස්සපුග්ගලස්ස

උපක්කියලසා’’ති  යථා ච පඨමදිසාභායවෙ වුත්තධම්මා රාගචරිතස්ස

උපක්කියලසා, එවං දුතියදිසාභායවෙ වුත්තධම්මා යදොසචරිතස්ස  
තතියචතුත්ථදිසාභායවෙ වුත්තධම්මා යථාක්කමං දිට්ඨිචරිතස්ස මන්දස්ස
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පටුෙ 

තික්ෙස්ස ච උපක්කියලසා වුත්තා  යතසං උපක්කියලසභායවො
වුත්තෙයානුසායරෙයවදිතබ්යබ්යො  

ආහාරවිපල්ලාසාදයයොයදිපිසබ්යබ්යහිතීහිවියමොක්ෙමුයෙහි පුබ්බ්යභායග
යථාරහං පරිඤ්යඤයයා පහාතබ්බ්යා ච  යස්ස පෙ දුක්ොනුපස්සො පුරියම 

ආහාරද්වයය දුක්ොකායරෙ බ්යහුලං පවත්තති, තස්ස වයසෙ යයො ච

කබ්යළීකායරො ආහායරො, යයො ච ඵස්යසො ආහායරො, ඉයම අප්පණිහියතෙ
වියමොක්ෙමුයෙෙ පරිඤ්ඤං ගච්ඡන්තීති වුත්තං  එස ෙයයො යසයසසු 

එවඤ්යචතං, ෙ අඤ්ඤථා  ෙ හි අරියමග්ගාෙං විය පහාතබ්යබ්යසු 

වියමොක්ෙමුොෙංපරිඤ්යඤයයපහාතබ්යබ්යසුයකොචිනියයමොසම්භවති  ඉති 

සබ්යබ් යලොකවට්ටානුසාරියෙො ධම්මා නිෙයන්ති, යත යලොකා තීහි 

වියමොක්ඛමුයඛහීතිනිගමෙං තස්සත්යථො–ඉතිඑවංවුත්තප්පකාරාසබ්යබ්ය 
ආහාරාදයයො යලොකසඞ්ොතවට්ටානුසාරියෙො ධම්මා යත යලොකභූතා
වට්ටයතොනියයන්ති අනිච්චානුපස්සොදීහිතීහිවියමොක්ෙමුයෙහීති  

86. එවං සංකියලසපක්යෙ දිසාභූතධම්යම නිද්දිසිත්වා ඉදානි

යවොදාෙපක්යෙදිසාභූතධම්යම දස්යසතුං ‘‘චතස්යසොපටිපදා’’තිආදිවුත්තං 

තත්ථ දිබ්බ්යබ්රහ්මඅරියආයෙඤ්ජවිහායරොති චත්තායරො විහාරා. 

මාෙප්පහාෙආලයසමුග්ඝාතඅවිජ්ජාපහාෙභවූපසමා චත්තායරො අච්ඡරිො 

අබ්භුතා ධම්මා. සච්චාධිට්ඨාොදීනි චත්තාරි අධිට්ඨාොනි. 

ඡන්දසමාධිභාවොදයයො චතස්යසො සමාධිභාවො. ඉන්ද්රියසංවයරො
තපසඞ්ොයතො පුඤ්ඤධම්යමො යබ්යොජ්ඣඞ්ගභාවො

සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ගසඞ්ොතංනිබ්බ්යාෙඤ්චාති චත්තායරොසුඛභාගිොධම්මා 
යවදිතබ්බ්යාති  

පඨමාපටිපදාතිආදිපටිපදාසතිපට්ඨාොදීෙං අයභදසන්දස්සෙං යදිඑවං

කස්මා විසුං ගහණං කතන්ති? දසවත්ථුකස්ස කියලසපුඤ්ජස්ස
පටිපක්ෙභාවදස්සෙත්ථං පටිපදාදිදසකනිද්යදයසො  තථා හි වක්ෙති – 

‘‘චත්තායරොආහාරායතසංපටිපක්යෙොචතස්යසොපටිපදා’’තිආදි (යෙත්ති 

87). කිඤ්චාපි චතූසු සතිපට්ඨායෙසු ‘‘ඉදං ොම සතිපට්ඨාෙං ඉමාය එව

පටිපදාය ඉජ්ඣතී’’ති නියයමො ෙත්ථි, තථාපි පඨමාය පටිපදාය පඨමං 

සතිපට්ඨාෙං සම්භවතීති සම්භවවයසෙ එවං වුත්තං – ‘‘පඨමා පටිපදා, 

පඨමං සතිපට්ඨාෙ’’න්ති  යස්මා පෙ ආහාරවිපල්ලාසාදීෙං විය 
පටිපදාසතිපට්ඨාොදීෙංඅත්ථයතොොෙත්තංෙත්ථි සතිපට්ඨාොනියයවහි

තථාතථා පටිපජ්ජමාොනිදුක්ොපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාදිොමකානියහොන්ති, 
තස්මා යථා සංකියලසපක්යෙ ‘‘පඨයම ආහායර පඨයමො

විපල්ලායසො’’තිආදිො අධිකරණයභයදෙ වුත්තං, එවං අධිකරණයභදං

අකත්වා ‘‘පඨමා පටිපදා, පඨමං සතිපට්ඨාෙ’’න්තිආදි වුත්තං  යසයසසුපි 

එයසවෙයයො  
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පටුෙ 

අන්ධස්ස පබ්බ්යතායරොහෙං විය කදාචියදව උප්පජ්ජෙකං අච්ඡරිෙං, 

අච්ඡරායයොග්ගං අච්ඡරියන්ති යපොරාණා  අභූතපුබ්බ්යං භූතන්ති අබ්භුතං. 
උභයම්යපතං විම්හයාවහස්ස අධිවචෙං  ෙ හි මාෙප්පහාොදියතො අඤ්ඤං

දුරභිසම්භවතරං විම්හනීයඤ්ච උපලබ්භතීති අධිතිට්ඨති එයතෙ, එත්ථ වා

අධිට්ඨාෙමත්තයමව වා තන්ති අධිට්ඨාෙං. සච්චඤ්ච තං අධිට්ඨාෙඤ්ච, 

සච්චස්ස වා අධිට්ඨාෙං, සච්චං අධිට්ඨාෙං එතස්සාති වා සච්චාධිට්ඨාෙං. 

යසයසසුපි එයසව ෙයයො  සමාධි එව භායවතබ්බ්යතාය සමාධිභාවො. සුෙං

භජතීති සුඛභාගියෙො, සුෙභාගස්ස වා සුෙයකොට්ඨාසස්ස හියතොති
සුෙභාගියයො  එකස්සපි සත්තස්ස අසුභභාවොදයයො විය එකයදයස
අවත්තිත්වා අෙවයසසපරියාදාෙයතො ෙත්ථි එතිස්සා පමාණන්ති 

අප්පමඤ්ඤා. 

පඨමා පටිපදා භාවිතා බ්හුලීකතා පඨමං සතිපට්ඨාෙං පරිපූයරතීති
පඨමාය පටිපදාය භාවොබ්යහුලීකායරො පඨමස්ස සතිපට්ඨාෙස්ස 

භාවොපාරිපූරීතිඅත්යථො යසසපයදසුපිඑයසවෙයයො යථාහිඅරියමග්යග
භාවියත සතිපට්ඨාොදයයො යබ්යොධිපක්ඛියධම්මා සබ්යබ්යපි භාවිතා එව

යහොන්ති, එවංසම්පදමිදං දට්ඨබ්බ්යං  

කායානුපස්සොය කාමරාගස්ස උජුවිපච්චනීකභාවයතො ‘‘පඨයමො

සතිපට්ඨායෙො භාවියතො බ්හුලීකයතො කාමපටිපක්ඛං පඨමං ඣාෙං

පරිපූයරතී’’ති වුත්තං  තථා පීතිපටිසංයවදොදිවයසෙ පවත්තමාෙං දුතියං

සතිපට්ඨාෙං, සප්පීතිකස්සදුතියජ්ඣාෙස්සචිත්තස්ස අභිප්පයමොදෙවයසෙ
පවත්තමාෙං තතියං සතිපට්ඨාෙං උක්කංසගතසුෙස්ස තතියජ්ඣාෙස්ස 
අනිච්චවිරාගාදිවයසෙ පවත්තියා සඞ්ොයරසු උයපක්ෙකං චතුත්ථං
සතිපට්ඨාෙං උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිභාවයතො චතුත්ථජ්ඣාෙස්ස පාරිපූරියා
සංවත්තති  

යස්මා පෙ රූපාවචරපඨමජ්ඣාෙං රූපාවචරසමාපත්තීෙං, 

දුතියජ්ඣාෙං බ්යයාපාදවිතක්කාදිදූරීභායවෙ බ්රහ්මවිහාරාෙං, තතියජ්ඣාෙං

පීතිවිරායගෙ සුයෙෙ විපස්සොය අධිට්ඨාෙභූතං අරියවිහාරාෙං, 
චතුත්ථජ්ඣාෙං උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිආයෙඤ්ජප්පත්තං

ආයෙඤ්ජවිහාරාෙං වියසසයතො පච්චයයො යහොති, තස්මා ‘‘පඨමං ඣාෙං

භාවිතං බ්හුලීකතං පඨමං විහාරං පරිපූයරතී’’තිආදි වුත්තං  ඉති යයො යස්ස

වියසසපච්චයයො, යසොතංපරිපූයරතීති වුත්යතොතිදට්ඨබ්බ්යං  

87. ඉදානි පටිපදාදයයො යවොදාෙපක්යෙ දිසාභායවෙ වවත්ථයපතුං 

‘‘තත්ථ ඉමා චතස්යසො දිසා’’තිආදි වුත්තං  තං සුවිඤ්යඤයයයමව  පුෙ 

‘‘පඨමා පටිපදා’’තිආදිපටිපදාචතුක්කාදීසුයයෙයස්සපුග්ගලස්සයවොදාෙං, 
තං විභජිත්වා දස්යසතුං ආරද්ධං  තං යහට්ඨා වුත්තෙයයමව  යදිපි තීසු

වියමොක්ෙමුයෙසු ‘‘ඉදංොමවියමොක්ෙමුෙංඉමායඑවපටිපදායඉජ්ඣතී’’ති
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පටුෙ 

නියයමො ෙත්ථි  යයසං පෙ පුග්ගලාෙං පුරිමාහි ද්වීහි පටිපදාහි
අප්පණිහියතෙ වියමොක්ෙමුයෙෙ අරියමග්ගාධිගයමො  තථා යස්ස තතියාය

පටිපදාය සුඤ්ඤතවියමොක්ෙමුයෙෙ, යස්ස ච චතුත්ථාය පටිපදාය 

අනිමිත්තවියමොක්ෙමුයෙෙ අරියමග්ගාධිගයමො, යතසං පුග්ගලාෙං වයසෙ
අයං පටිපදාවියමොක්ෙමුෙසංසන්දො  සතිපට්ඨාොදීහි
වියමොක්ෙමුෙසංසන්දොයපිඑයසව ෙයයො  

යතසං වික්කීළිතන්ති යතසං 
අසන්තාසෙජවපරක්කමාදිවියසසයයොයගෙ සීහාෙං බුද්ධාෙං
පච්යචකබුද්ධාෙං බුද්ධසාවකාෙඤ්ච වික්කීළතං විහරණං  යදිදං
ආහාරාදිකියලසවත්ථුසමතික්කමෙමුයෙෙ සපරසන්තායෙ

පටිපදාදිසම්පාදො ඉදානිආහාරාදීෙංපටිපදාදීහියයෙසමතික්කමෙං, තං 

යෙසංපටිපක්ෙභාවංදස්යසන්යතො ‘‘චත්තායරොආහාරායතසංපටිපක්යඛො 

චතස්යසො පටිපදා’’තිආදිමාහ  තත්ථයතසංපටිපක්ෙභායවොපහාතබ්බ්යභායවො
පහායකභායවො ච ආහාරවිඤ්ඤාණට්ඨිතීෙඤ්යචත්ථ පහාතබ්බ්යභායවො

තප්පටිබ්යන්ධඡන්දරාගවයසෙ දට්ඨබ්යබ්යො  තත්ථ ‘‘වික්කීළිතං භාවො

සච්ඡිකිරිො චා’’තිආදි තස්සායං සඞ්යෙපත්යථො – යතසං වික්කීළිතන්ති
එත්ථ යයදතං වික්කීළතං ොම භායවතබ්බ්යාෙං යබ්යොධිපක්ඛියධම්මාෙං

භාවො, සච්ඡිකාතබ්බ්යාෙං ඵලනිබ්බ්යාොෙං සච්ඡිකිරියා ච  තථා
පහාතබ්බ්යස්ස දසවත්ථුකස්ස කියලසපුඤ්ජස්ස තදඞ්ගාදිවයසෙ පහාෙං
බ්යයන්තීකිරියා අෙවයසසෙන්ති  ඉදානි තං සඞ්යෙයපෙ දස්යසන්යතො 

‘‘ඉන්ද්රිොධිට්ඨාෙංවික්කීළිතං විපරිොසාෙධිට්ඨාෙ’’න්තිආහ  

ඉන්ද්රිොධිට්ඨාෙන්ති ඉන්ද්රියාෙං පවත්තෙං භාවො සච්ඡිකිරියා ච  

විපරිොසාෙධිට්ඨාෙන්ති විපල්ලාසාෙං අපවත්තෙං පහාෙං අනුප්පාදෙං  

ඉන්ද්රිොනි සද්ධම්මයගොචයරොති ඉන්ද්රියානි යචත්ථ සද්ධම්මස්ස 
යගොචරභූතානි පවත්තියහතූති අධිප්යපතානි සද්ධින්ද්රියාදීනීති අත්යථො  

විපරිොසා කියලසයගොචයරොති විපල්ලාසා සංකියලසපක්ෙස්ස

පවත්තිට්ඨාෙංපවත්තියහතූති  අෙංවුච්චති සීහවික්කීළිතස්සෙෙස්සභූමීති
යායං ‘‘චත්තායරො ආහාරා’’තිආදිො සංකියලසපක්යෙ දසන්ෙං

චතුක්කාෙං, ‘‘චතස්යසො පටිපදා’’තිආදිො යවොදාෙපක්යෙපි දසන්ෙං
චතුක්කාෙං තණ්හාචරිතාදීෙං උපක්කියලසයවොදාෙවිභාවොමුයෙෙ

නිද්ධාරණා, අයං සීහවික්කීළතස්සෙයස්සභූමිොම  

88. ඉදානි උග්ඝටිතඤ්ඤුආදිපුග්ගලත්තයවයසෙතිපුක්ෙලෙයස්සභූමිං
විභායවතුකායමො යස්මා පෙ ෙයාෙං අඤ්ඤමඤ්ඤානුප්පයවසස්ස

ඉච්ඡිතත්තා සීහවික්කීළතෙයයතො තිපුක්ෙලෙයයො නිග්ගච්ඡති, තස්මා
පටිපදාවිභාගයතො චත්තායරො පුග්ගයල සීහවික්කීළතෙයස්ස භූමිං 
නිද්දිසිත්වා තයතො එව උග්ඝටිතඤ්ඤුආදිපුග්ගලත්තයය නිද්ධායරතුං 

‘‘තත්ථයෙදුක්ඛාෙපටිපදාො’’තිආදිආරද්ධං තත්ථ ඉයමද්යවපුග්ගලාති
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පටුෙ 

ඉයම පුරිමාෙං ද්වින්ෙං පටිපදාෙං වයසෙ ද්යව පුග්ගලා  එස ෙයයො

ඉතරත්ථාපි  පුෙ ‘‘තත්ථ යෙ දුක්ඛාෙ පටිපදාො’’තිආදි
යථාවුත්තපුග්ගලචතුක්කයතො උග්ඝටිතඤ්ඤුආදිපුග්ගලත්තයං නිද්ධායරතුං

වුත්තං  තත්ථ යෙො සාධාරණාොති දුක්ොපටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය, 
සුොපටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය ච නියයාතීති සම්බ්යන්යධො  කථං පෙ 

පටිපදාද්වයංඑකස්සසම්භවතීති? ෙයිදයමවංදට්ඨබ්බ්යං එකස්සපුග්ගලස්ස
එකස්මිං ද්යවපටිපදා සම්භවන්තීති යථාවුත්තාසු පෙද්වීසු පටිපදාසු යයො

යායකායචිනියයාති, අයංවිපඤ්චිතඤ්ඤූතිඅයයමත්ථඅධිප්පායයො යස්මා

පෙ අට්ඨසාලිනිෙං (ධ ස අට්ඨ 350) පටිපදාචලතිෙචලතීති විචාරණායං

‘‘චලතී’’ති වුත්තං, තස්මා එකස්සපි පුග්ගලස්ස ඣාෙන්තරමග්ගන්තයරසු 
පටිපදායභයදොඉච්ඡියතොවාති  

‘‘තත්ථ භගවා’’තිආදිො යදසොවිභායගහිපි තයමව පුග්ගලවිභාගං

විභායවති  තං යහට්ඨා වුත්තෙයයමව  තත්ථ අධිචිත්තන්ති

අධිචිත්තසික්ෙඤ්චාති ච-සද්යදොලුත්තනිද්දිට්යඨො යතෙඅධිචිත්තසික්ෙඤ්ච 

අධිපඤ්ඤාසික්ෙඤ්චවිපඤ්චිතඤ්ඤුස්සපඤ්ඤයපතීතිඅත්යථො  අධිසීලන්ති
එත්ථාපි එයසව ෙයයො  අධිසීලසික්ෙං අධිචිත්තසික්ෙං 
අධිපඤ්ඤාසික්ෙඤ්චාතියයොයජතබ්බ්යං  

චත්තාරි හුත්වා තීණි භවන්තීති ලිඞ්ගවිපල්ලායසෙ වුත්තං, චත්තායරො
පුග්ගලාහුත්වාතයයොපුග්ගලායහොන්තීති අත්යථො  

අෙං සංකියලයසොති අයං අකුසලමූලාදිද්වාදසත්තිකසඞ්ගයහො

සංකිලිස්සති එයතොති සංකියලයසොති කත්වා  ඉදං යවොදාෙන්ති එත්ථාපි
එයසව ෙයයො  

තීණි හුත්වා ද්යව භවන්තීති ෙන්දියාවට්ටෙයස්ස

දිසාභූතධම්මදස්සෙත්ථං වුත්තං  යතයෙවාහ – ‘‘තණ්හා ච අවිජ්ජා

චා’’තිආදි, තංසබ්බ්යංසුවිඤ්යඤයයයමව  

කස්මාපයෙත්ථෙයාෙංඋද්යදසානුක්කයමෙනිද්යදයසොෙකයතොති? 
ෙයාෙං ෙයයහි සම්භවදස්සෙත්ථං  පඨමෙයයතො හි

පුග්ගලාධිට්ඨාෙවයසෙ තතියෙයස්ස, තතියෙයයතො ච දුතියෙයස්ස

සම්භයවොතිඉමස්සවියසසස්සදස්සෙත්ථංපඨමෙයාෙන්තරං තතියෙයයො, 
තතියෙයාෙන්තරඤ්ච දුතියෙයයො නිද්දිට්යඨො  ධම්මාධිට්ඨාෙවයසෙ පෙ

තතියෙයයතො දුතියෙයයො, දුතියෙයයතො පඨමෙයයොපි සම්භවතීති ඉමස්ස

වියසසස්ස දස්සෙත්ථං අන්යත ‘‘තණ්හා ච අවිජ්ජා චා’’තිආදිො

පඨමෙයස්සභූමිදස්සිතා යතයෙවහි‘‘චත්තාරි හුත්වාතීණිභවන්ති, තීණි

හුත්වා ද්යව භවන්තී’’ති වුත්තං  යදි එවං ‘‘ද්යව හුත්වා චත්තාරි භවන්ති, 

ද්යවහුත්වාතීණිභවන්ති, තීණිහුත්වාචත්තාරි භවන්තී’’තිඅයම්පිෙයයො

වත්තබ්යබ්යොසියාති? සච්චයමතං, අයංපෙෙයයොඅත්ථයතො දස්සියතොඑවාති 
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පටුෙ 

කත්වා ෙ වුත්යතො  යස්මා තිණ්ණං අත්ථෙයාෙං අඤ්ඤමඤ්ඤං

අනුප්පයවයසො ඉච්ඡියතො, සති ච අනුප්පයවයස තයතො විනිග්ගයමොපි

සම්භවති එවාති අයඤ්චඅත්යථො යපටයකොපයදයසෙ විභායවතබ්යබ්යො  

තත්ථායං ආදියතො පට්ඨාය විභාවො – චත්තායරො පුග්ගලා
තණ්හාචරියතො දුවියධො මුදින්ද්රියයො තික්ඛින්ද්රියයො ච  තථා දිට්ඨිචරියතොති 
තත්ථ තණ්හාචරියතො මුදින්ද්රියයො දුක්ොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය

නියයාති, තික්ඛින්ද්රියයො දුක්ොය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය නියයාති, 

දිට්ඨිචරියතො පෙ මුදින්ද්රියයො සුොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය නියයාති, 
තික්ඛින්ද්රියයොසුොයපටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤායනියයාති ඉතිඉමාසුපටිපදාසු
යථාරහං ඨියතහි තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරියතහි චත්තායරො ආහාරා
තප්පටිබ්යන්ධඡන්දරාගප්පහායෙෙ පහාතබ්බ්යා  චත්තායරො සතිපට්ඨායෙ
භායවත්වා චත්තායරො විපල්ලාසා දට්ඨබ්බ්යාති සබ්යබ්යො යථාවුත්තෙයයො
අනුගන්තබ්යබ්යො  

තත්ථායංපාළ–තත්ථයයදිට්ඨිචරිතාසත්තා, යතකායමසු යදොසදිට්ඨී, 

ෙ ච යය කායමසු අනුසයා සමූහතා, යත අත්තකිලමථානුයයොගමනුයුත්තා 
විහරන්ති යතසංසත්ථාවාධම්මංයදයසතිඅඤ්ඤතයරොවාගරුට්ඨානියයො

සබ්රහ්මචාරී ‘‘කායමහි ෙත්ථි අත්යථො’’ති, යත ච පුබ්යබ්යයයව කායමහි

අෙත්ථිකා, ඉති කායම අප්පකසියරෙ පටිනිස්සජ්ජන්ති, යත යචතසියකෙ
දුක්යෙෙ අෙජ්යඣොසිතා  යතෙ වුච්චති ‘‘සුො පටිපදා’’ති  යය පෙ

තණ්හාචරිතා සත්තා, යත කායමසු අජ්යඣොසිතා, යතසං සත්ථා වා ධම්මං

යදයසතිඅඤ්ඤතයරොවාභික්ඛු‘‘කායමහිෙත්ථි අත්යථො’’ති, යතපියරූපං
දුක්යෙෙ පටිනිස්සජ්ජන්ති  යතෙ වුච්චති ‘‘දුක්ො පටිපදා’’ති  ඉති ඉයම
සබ්යබ්ය සත්තා ද්වීසු පටිපදාසු සයමොසරණං ගච්ඡන්ති දුක්ොයඤ්ච
සුොයඤ්ච  

තත්ථ යය දිට්ඨිචරිතා සත්තා, යත ද්විධා තික්ඛින්ද්රියා ච මුදින්ද්රියා ච 

තත්ථ යය දිට්ඨිචරිතා සත්තා තික්ඛින්ද්රියා, යත සුයෙෙ පටිනිස්සජ්ජන්ති, 

ඛිප්පඤ්ච අභිසයමන්ති  යතෙ වුච්චති – ‘‘සුො පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා’’ති 
තත්ථ යය දිට්ඨිචරිතා සත්තා මුදින්ද්රියා පඨමං තික්ඛින්ද්රියං උපාදාය

දන්ධතරං අභිසයමන්ති, යත සුයෙෙ පටිනිස්සජ්ජන්ති, දන්ධඤ්ච
අභිසයමන්ති  යතෙ වුච්චති – ‘‘සුො පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා’’ති  තත්ථ 
තණ්හාචරිතා සත්තා දුවිධා තික්ඛින්ද්රියා ච මුදින්ද්රියා ච  තත්ථ යය

තණ්හාචරිතාසත්තාතික්ඛින්ද්රියා, යතදුක්යෙෙ පටිනිස්සජ්ජන්ති, ඛිප්පඤ්ච
අභිසයමන්ති යතෙවුච්චති–‘‘දුක්ොපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා’’ති තත්ථයය
තණ්හාචරිතා සත්තා මුදින්ද්රියා පඨමං තික්ඛින්ද්රියං උපාදාය දන්ධතරං

අභිසයමන්ති, යතදුක්යෙෙපටිනිස්සජ්ජන්ති, දන්ධඤ්චඅභිසයමන්ති යතෙ
වුච්චති – ‘‘දුක්ො පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා’’ති  ඉමා චතස්යසො පටිපදායයො
අපඤ්චමාඅඡට්ඨා යයහියකචිනිබ්බුතානිබ්බ්යායන්ති නිබ්බ්යායිස්සන්තිවා
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ඉමාහිචතූහිපටිපදාහිඅෙඤ්ඤාහි, අයංපටිපදාචතුක්කමග්යගෙ කියලයස

නිද්දිසති  යා චතුක්කමග්යගෙ අරියධම්යමසු නිද්දිසිතබ්බ්යා, අයං වුච්චති 

සීහවික්කීළයතොොමෙයයො  

තත්රියම චත්තායරො ආහාරා, චත්තායරො විපල්ලාසා උපාදාො යයොගා 
ගන්ථාආසවාඔඝාසල්ලාවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයොඅගතිගමොනීතිඑවංඉමානි
සබ්බ්යානිදස පදානි අයංසුත්තස්සසංසන්දො  

චත්තායරොආහාරා, තත්ථයයොචකබ්යළීකායරොආහායරො, යයොචඵස්යසො

ආහායරො, ඉයම තණ්හාචරියතෙ පහාතබ්බ්යා  තත්ථ යයො ච

මයෙොසඤ්යචතොහායරො, යයො ච විඤ්ඤාණාහායරො, ඉයම දිට්ඨිචරියතෙ
පහාතබ්බ්යා  

තත්ථපඨයමොආහායරොපඨයමොවිපල්ලායසො, දුතියයොආහායරොදුතියයො 

විපල්ලායසො, තතියයො ආහායරො තතියයො විපල්ලායසො, චතුත්යථො ආහායරො 

චතුත්යථො විපල්ලායසො, ඉයම චත්තායරො විපල්ලාසා අපඤ්චමා අඡට්ඨා 
ඉදඤ්චපමාණා චත්තායරොආහාරා  

තත්ථ පඨයම විපල්ලායස ඨියතො කායම උපාදියති, ඉදං කාමුපාදාෙං  

දුතියය විපල්ලායස ඨියතො අොගතං භවං උපාදියති, ඉදං සීලබ්බ්යතුපාදාෙං 

තතියය විපල්ලායස ඨියතො විපරීතදිට්ඨිං උපාදියති, ඉදං දිට්ඨුපාදාෙං 

චතුත්යථ විපල්ලායස ඨියතො ෙන්යධ අත්තයතො උපාදියති, ඉදං
අත්තවාදුපාදාෙං  

තත්ථ කාමුපාදායෙ ඨියතො කායම අභිජ්ඣාය ගන්ථති, අයං 

අභිජ්ඣාකායගන්යථො  සීලබ්බ්යතුපාදායෙ ඨියතො බ්යයාපාදං ගන්ථති, අයං 

බ්යයාපාදකායගන්යථො  දිට්ඨුපාදායෙ ඨියතො පරාමාසං ගන්ථති, අයං

පරාමාසකායගන්යථො  අත්තවාදුපාදායෙ ඨියතො පපඤ්යචන්යතො ගන්ථති, 
අයංඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්යථො  

තස්ස ගන්ථගන්ථිතාකියලසාආසවන්ති කිං පෙවුච්චතිආසවන්තීති? 

විප්පටිසාරා  යය විප්පටිසාරා, යත අනුසයා  තත්ථ අභිජ්ඣාකායගන්යථෙ

කාමාසයවො, බ්යයාපාදකායගන්යථෙ භවාසයවො, පරාමාසකායගන්යථෙ 

දිට්ඨාසයවො, ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්යථෙඅවිජ්ජාසයවො  

යත චත්තායරො ආසවා යවපුල්ලං ගතා ඔඝා යහොන්ති, යතෙ වුච්චන්ති 

‘‘ඔඝා’’ති  තත්ථ කාමාසයවො කායමොයඝො, භවාසයවො භයවොයඝො, 

අවිජ්ජාසයවොඅවිජ්යජොයඝො, දිට්ඨාසයවොදිට්යඨොයඝො  
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යත චත්තායරො ඔඝා ආසයමනුපවිට්ඨා අනුසයසහගතා වුච්චන්ති

සල්ලාති හදයමාහච්ච තිට්ඨන්ති  තත්ථ කායමොයඝො රාගසල්ලං, භයවොයඝො

යදොසසල්ලං, අවිජ්යජොයඝො යමොහසල්ලං, දිට්යඨොයඝොදිට්ඨිසල්ලං  

ඉයමහිචතූහිසල්යලහිපරියාදින්ෙංවිඤ්ඤාණංචතූසුධම්යමසු තිට්ඨති
රූයපයවදොයසඤ්ඤායසඞ්ොයරසු ඉමාචතස්යසොවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයො 
තත්ථ රාගසල්යලෙ ෙන්දූපයසචෙං රූපූපගං විඤ්ඤාණං තිට්ඨති 
යදොසසල්යලෙ යවදනූපගං  යමොහසල්යලෙ සඤ්ඤූපගං  දිට්ඨිසල්යලෙ
ෙන්දූපයසචෙංසඞ්ොරූපගංවිඤ්ඤාණං තිට්ඨති  

චතූහි විඤ්ඤාණට්ඨිතීහි චතුබ්බිධං අගතිං ගච්ඡන්ති ඡන්දා යදොසා භයා

යමොහා  රායගෙ ඡන්දා අගතිං ගච්ඡති, යදොයසෙ යදොසා අගතිං ගච්ඡති, 

යමොයහෙයමොහාඅගතිංගච්ඡති, දිට්ඨියාභයාඅගතිංගච්ඡති, ඉතිඉමානිච 
කම්මානිඉයමචකියලසාඅයංසංසාරයහතු  

තත්ථිමා චතස්යසො දිසා කබ්යළීකායරො ආහායරො ‘‘අසුයභ සුභ’’න්ති 
විපල්ලායසො කාමුපාදාෙං කාමයයොයගො අභිජ්ඣාකායගන්යථො කාමාසයවො

කායමොයඝො රාගසල්ලං රූපූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති ඡන්දා අගතිගමෙං, අයං
පඨමාදිසා  

ඵස්යසො ආහායරො ‘‘දුක්යෙ සුෙ’’න්ති විපල්ලායසො සීලබ්බ්යතුපාදාෙං 
භවයයොයගො බ්යයාපාදකායගන්යථො භවාසයවො භයවොයඝො යදොසසල්ලං

යවදනූපගාවිඤ්ඤාණට්ඨිතියදොසා අගතිගමෙං, අයංදුතියාදිසා  

මයෙොසඤ්යචතොහායරො ‘‘අෙත්තනි අත්තා’’ති විපල්ලායසො 
දිට්ඨුපාදාෙං දිට්ඨියයොයගො පරාමාසකායගන්යථො දිට්ඨාසයවො දිට්යඨොයඝො

දිට්ඨිසල්ලං සඤ්ඤූපගාවිඤ්ඤාණට්ඨිතිභයාඅගතිගමෙං, අයංතතියාදිසා  

විඤ්ඤාණාහායරො ‘‘අනිච්යචනිච්ච’’න්ති විපල්ලායසොඅත්තවාදුපාදාෙං
අවිජ්ජායයොයගො ඉදංසච්චාභිනියවයසොකායගන්යථො අවිජ්ජාසයවො 
අවිජ්යජොයඝො යමොහසල්ලං සඞ්ොරූපගා විඤ්ඤාණට්ඨිති යමොහා

අගතිගමෙං, අයං චතුත්ථී දිසා  ඉති ඉයමසං දසන්ෙං සුත්තාෙං පඨයමෙ

පයදෙ පඨමාය දිසාය ආයලොකෙං, දුතියයෙ පයදෙ දුතියාය දිසාය, 

තතියයෙ පයදෙ තතියාය දිසාය, චතුත්යථෙ පයදෙ චතුත්ථියා දිසාය

ආයලොකෙං, අයංවුච්චතිදිසාආයලොකො ඉමිොෙයයෙසබ්යබ්යකියලසා
චතූසුපයදසුපක්ඛිපිතබ්බ්යා  අයංඅකුසලපක්යෙො  

චතස්යසො පටිපදා, චත්තාරි ඣාොනි, චත්තායරො සතිපට්ඨාො, 

චත්තායරො විහාරා දිබ්යබ්යො බ්රහ්මා අරියයො ආයෙඤ්යජො, චත්තායරො

සම්මප්පධාො, චත්තායරොඅච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මා, චත්තායරොඅධිට්ඨාො, 

චත්තායරො සමාධයයො ඡන්දසමාධි වීරියසමාධි චිත්තසමාධි වීමංසාසමාධි, 



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 

183 

පටුෙ 

චත්තායරො ධම්මා සුෙභාගියා ොඤ්ඤත්ර යබ්යොජ්ඣඞ්ගා ොඤ්ඤත්ර තපසා

ොඤ්ඤත්රඉන්ද්රියසංවරාොඤ්ඤත්ර සබ්බ්යනිස්සග්ගා, චත්තාරිඅප්පමාණානි  

තත්ථ දුක්ොපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤා භාවියමාොබ්යහුලීකරියමාොපඨමං

ඣාෙංපරිපූයරති, පඨමංඣාෙංපරිපුණ්ණංපඨමං සතිපට්ඨාෙංපරිපූයරති, 

පඨමං සතිපට්ඨාෙං පරිපුණ්ණං පඨමං විහාරං පරිපූයරති, පඨයමො විහායරො

පරිපුණ්යණො පඨමං සම්මප්පධාෙං පරිපූයරති, පඨමං සම්මප්පධාෙං

පරිපුණ්ණං පඨමං අච්ඡරියං අබ්භුතං ධම්මං පරිපූයරති, පඨයමො අච්ඡරියයො

අබ්භුයතො ධම්යමො පරිපුණ්යණො පඨමං අධිට්ඨාෙං පරිපූයරති, පඨමං

අධිට්ඨාෙං පරිපුණ්ණං ඡන්දසමාධිං පරිපූයරති, ඡන්දසමාධි පරිපුණ්යණො

ඉන්ද්රියසංවරං පරිපූයරති, ඉන්ද්රියසංවයරො පරිපුණ්යණො පඨමං අප්පමාණං
පරිපූයරති එවංයාවසබ්බ්යනිස්සග්ගාචතුත්ථංඅප්පමාණං පරිපූයරති  

තත්ථපඨමාචපටිපදාපඨමඤ්චඣාෙංපඨමඤ්චසතිපට්ඨාෙංදිබ්යබ්යො
ච විහායරොපඨමඤ්චසම්මප්පධාෙංපඨයමොචඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො
සච්චාධිට්ඨාෙඤ්ච ඡන්දසමාධිචඉන්ද්රියසංවයරොචයමත්තාචඅප්පමාණං 
අයංපඨමාදිසා  

දුතියාචපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤාදුතියඤ්චඣාෙංදුතියඤ්ච සතිපට්ඨාෙං
බ්රහ්මාචවිහායරො දුතියඤ්චසම්මප්පධාෙංදුතියයොචඅච්ඡරියයො අබ්භුයතො
ධම්යමො චාගාධිට්ඨාෙඤ්ච චිත්තසමාධි ච තයපො ච කරුණා ච අප්පමාණං 
අයංදුතියාදිසා  

තතියා ච පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා තතියඤ්ච ඣාෙං තතියඤ්ච 
සතිපට්ඨාෙං අරියයො ච විහායරො තතියඤ්ච සම්මප්පධාෙං තතියයො ච
අච්ඡරියයොඅබ්භුයතො ධම්යමොසච්චාධිට්ඨාෙඤ්චවීරියසමාධිචයබ්යොජ්ඣඞ්ගා
චමුදිතාචඅප්පමාණං අයං තතියාදිසා  

චතුත්ථී ච පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා චතුත්ථඤ්ච ඣාෙං චතුත්ථඤ්ච 

සතිපට්ඨාෙංආයෙඤ්යජොචවිහායරොචතුත්ථඤ්චසම්මප්පධාෙංචතුත්යථො
ච අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො උපසමාධිට්ඨාෙඤ්ච වීමංසාසමාධි ච
සබ්බ්යනිස්සග්යගො ච උයපක්ො ච අප්පමාණං  අයං චතුත්ථී දිසා  ඉමාසං

චතුන්ෙංදිසාෙංයාආයලොකො, අයංවුච්චති දිසායලොචයෙොොමෙයයො  

තත්ථායං යයොජො – චත්තායරො ච ආහාරා, චතස්යසො ච පටිපදා, 

චත්තායරො චවිපල්ලාසා, චත්තායරොචසතිපට්ඨාො, චත්තාරිචඋපාදාොනි, 

චත්තාරිචඣාොනි, චත්තායරොචයයොගා, චත්තායරොචවිහාරා, චත්තායරො

චගන්ථා, චත්තායරොචසම්මප්පධාො, චත්තායරොචආසවා, චත්තායරොච

අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා, චත්තායරො ච ඔඝා, චත්තාරි ච අධිට්ඨාොනි, 

චත්තාරි ච සල්ලානි, චත්තායරො ච සමාධයයො, චතස්යසො ච

විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො, චත්තායරො ච සුෙභාගියා ධම්මා, චත්තාරි ච
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පටුෙ 

අගතිගමොනි චත්තාරි ච අප්පමාණානි  ඉති කුසලාකුසලාෙං
පක්ෙපටිපක්ෙවයසෙයයොජො අයං සීහවික්කීළයතදිසායලොචයෙොෙයයො  

තස්ස චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි පරියයොසාෙං, තත්ථ පඨමාය දිසාය 

යසොතාපත්තිඵලං පරියයොසාෙං, දුතියාය සකදාගාමිඵලං, තතියාය

අොගාමිඵලං, චතුත්ථියා අරහත්තඵලංපරියයොසාෙන්ති  

තත්ථ කතයමො තිපුක්ඛලෙයෙො? පටිපදාවිභායගෙ චතූසු පුග්ගයලසු

යයො සුොය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය නියයාති, අයං උග්ඝටිතඤ්ඤූ. යයො

සුොය වා පටිපදාය, දන්ධාභිඤ්ඤාය, දුක්ොය වා පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය

නියයාති, අයං විපඤ්චිතඤ්ඤූ. යයො දුක්ොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය

නියයාති, අයං යෙයෙයො. ඉති චත්තායරො හුත්වා තයයො යහොන්ති  තත්ථ

උග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස සමථපුබ්බ්යඞ්ගමා විපස්සො සප්පායා. යෙයයස්ස

විපස්සොපුබ්බ්යඞ්ගයමො සමයථො, විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස සමථවිපස්සො

යුගෙද්ධා  උග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස මුදුකා යදසො, යෙයයස්ස තික්ො යදසො, 
විපඤ්චිතඤ්ඤුස්සතික්ෙමුදුකායදසො  

උග්ඝටිතඤ්ඤුස්සඅධිපඤ්ඤාසික්ො, විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස අධිචිත්තසික්ො

ච අධිපඤ්ඤාසික්ො ච, යෙයයස්ස අධිසීලසික්ො ච අධිචිත්තසික්ො ච
අධිපඤ්ඤාසික්ොච ඉතිඉයමසංපුග්ගලාෙංචතූහිපටිපදාහි නියයාෙං  

තත්ථායං සංකියලසපක්යෙො, තීණි අකුසලමූලානි, තයයො ඵස්සා, 

තිස්යසො යවදො, තයයොඋපවිචාරා, තයයොකියලසා, තයයොවිතක්කා, තයයො

පරිළාහා, තීණි සඞ්ෙතලක්ෙණානි, තිස්යසොදුක්ෙතා  

තීණි අකුසලමූලානීති යලොයභො අකුසලමූලං, යදොයසො අකුසලමූලං, 

යමොයහො අකුසලමූලං  තයෙො ඵස්සාති සුෙයවදනීයයො ඵස්යසො, 

දුක්ෙයවදනීයයොඵස්යසො, අදුක්ෙමසුෙයවදනීයයොඵස්යසො  තිස්යසො යවදොති

සුො යවදො, දුක්ො යවදො, අදුක්ෙමසුො යවදො  තයෙො උපවිචාරාති

යසොමෙස්සූපවිචායරො, යදොමෙස්සූපවිචායරො, උයපක්ඛූපවිචායරො  තයෙො

කියලසාති යලොයභො, යදොයසො, යමොයහො  තයෙොවිතක්කාති කාමවිතක්යකො, 

බ්යයාපාදවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්යකො  තයෙොපරිළාහාති රාගයජො, යදොසයජො, 

යමොහයජො  තීණි සඞ්ඛතලක්ඛණානීති උප්පායදො, ඨිති, වයයො  තිස්යසො

දුක්ඛතාතිදුක්ෙදුක්ෙතා, විපරිණාමදුක්ෙතා, සඞ්ොරදුක්ෙතා  

තත්ථ යලොයභො අකුසලමූලං මොපියකෙ ආරම්මයණෙ සමුට්ඨහති 

තයදව මොපිකාරම්මණං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුෙයවදනීයයො ඵස්යසො, 

සුෙයවදනීයං ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුො යවදො, සුෙං යවදෙං පටිච්ච

උප්පජ්ජති යසොමෙස්සූපවිචායරො, යසොමෙස්සූපවිචාරං පටිච්ච උප්පජ්ජති

රායගො, රාගං පටිච්ච උප්පජ්ජති කාමවිතක්යකො, කාමවිතක්කං පටිච්ච

උප්පජ්ජතිරාගයජොපරිළායහො, රාගජංපරිළාහංපටිච්චඋප්පජ්ජති උප්පායදො
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පටුෙ 

සඞ්ෙතලක්ෙණං, උප්පාදං සඞ්ෙතලක්ෙණං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
විපරිණාමදුක්ෙතා  

යදොයසො අකුසලමූලං අමොපියකෙ ආරම්මයණෙ සමුට්ඨහති  තයදව 

අමොපිකාරම්මණං පටිච්ච උප්පජ්ජති දුක්ෙයවදනීයයො ඵස්යසො, 

දුක්ෙයවදනීයං ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති දුක්ො යවදො, දුක්ෙං යවදෙං

පටිච්ච උප්පජ්ජති යදොමෙස්සූපවිචායරො, යදොමෙස්සූපවිචාරං පටිච්ච

උප්පජ්ජති යදොයසො, යදොසං පටිච්ච උප්පජ්ජති බ්යයාපාදවිතක්යකො, 

බ්යයාපාදවිතක්කං පටිච්ච උප්පජ්ජති යදොසයජො පරිළායහො, යදොසජං පරිළාහං

පටිච්ච උප්පජ්ජති ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං සඞ්ෙතලක්ෙණං, ඨිතස්ස
අඤ්ඤථත්තංසඞ්ෙතලක්ෙණංපටිච්චඋප්පජ්ජතිදුක්ෙදුක්ෙතා  

යමොයහො අකුසලමූලං උයපක්ොඨානියං ආරම්මයණෙ සමුට්ඨහති 
තයදව උයපක්ොඨානියං ආරම්මණං පටිච්ච උප්පජ්ජති

අදුක්ෙමසුෙයවදනීයයො ඵස්යසො, අදුක්ෙමසුෙයවදනීයං ඵස්සං පටිච්ච

උප්පජ්ජති අදුක්ෙමසුො යවදො, අදුක්ෙමසුෙං යවදෙං පටිච්ච උප්පජ්ජති

උයපක්ඛූපවිචායරො, උයපක්ඛූපවිචාරං පටිච්ච උප්පජ්ජති යමොයහො, යමොහං

පටිච්ච උප්පජ්ජති විහිංසාවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්කං පටිච්ච උප්පජ්ජති

යමොහයජො පරිළායහො, යමොහජං පරිළාහං පටිච්ච උප්පජ්ජති වයයො

සඞ්ෙතලක්ෙණං, වයංසඞ්ෙතලක්ෙණංපටිච්චඋප්පජ්ජතිසඞ්ොරදුක්ෙතා 
ඉති අයං තීහි ආකායරහි කියලසාෙං නිද්යදයසො  යයො යකොචි

අකුසලපක්යෙො, සබ්යබ්යොයසොතීසුඅකුසලමූයලසු සයමොසරතීති  

තත්ථකතයමොකුසලපක්යෙො? තීණිකුසලමූලානි අයලොයභො, අයදොයසො, 

අයමොයහො  තිස්යසො පඤ්ඤා සුතමයී, චින්තාමයී, භාවොමයී  තයෙොසමාධී 

සවිතක්කසවිචායරො, අවිතක්කවිචාරමත්යතො, අවිතක්කඅවිචායරො  තිස්යසො

සික්ඛා අධිසීලසික්ො, අධිචිත්තසික්ො, අධිපඤ්ඤාසික්ො  තීණි නිමිත්තානි 

සමථනිමිත්තං, පග්ගහනිමිත්තං, උයපක්ොනිමිත්තං  තයෙො විතක්කා 

යෙක්ෙම්මවිතක්යකො, අබ්යයාපාදවිතක්යකො, අවිහිංසාවිතක්යකො  තීණි

ඉන්ද්රිොනි අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං, අඤ්ඤින්ද්රියං, 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  තයෙො උපවිචාරා යෙක්ෙම්මූපවිචායරො, 

අබ්යයාපාදූපවිචායරො, අවිහිංසූපවිචායරො තිස්යසො එසො කායමසො, 

භයවසො, බ්රහ්මචරියයසො  තයෙො ඛන්ධා සීලක්ෙන්යධො, 

සමාධික්ෙන්යධො, පඤ්ඤාක්ෙන්යධො  

තත්ථඅයලොයභොකුසලමූලංසුතමයිපඤ්ඤංපරිපූයරති සුතමයිපඤ්ඤා 

පරිපුණ්ණාසවිතක්කසවිචාරංසමාධිංපරිපූයරති, සවිතක්කසවිචායරොසමාධි

පරිපුණ්යණො අධිසීලසික්ෙං පරිපූයරති, අධිසීලසික්ො පරිපුණ්ණා 

සමථනිමිත්තං පරිපූයරති, සමථනිමිත්තං පරිපුණ්ණං යෙක්ෙම්මවිතක්කං

පරිපූයරති, යෙක්ෙම්මවිතක්යකො පරිපුණ්යණො 
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පටුෙ 

අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං පරිපූයරති, අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං 

පරිපුණ්ණං යෙක්ෙම්මසිතූපවිචාරං පරිපූයරති, යෙක්ෙම්මූපවිචාරං
පරිපුණ්යණො කායමසෙං පජහති  කායමසෙප්පහාෙං සීලක්ෙන්ධං
පරිපූයරති  

අයදොයසො කුසලමූලං චින්තාමයිපඤ්ඤං පරිපූයරති, චින්තාමයිපඤ්ඤා 

පරිපුණ්ණාඅවිතක්කවිචාරමත්තංසමාධිංපරිපූයරති, අවිතක්කවිචාරමත්යතො

සමාධි පරිපුණ්යණොඅධිචිත්තසික්ෙංපරිපූයරති, අධිචිත්තසික්ොපරිපුණ්ණා 

උයපක්ොනිමිත්තං පරිපූයරති, උයපක්ොනිමිත්තං පරිපුණ්ණං

අබ්යයාපාදවිතක්කං පරිපූයරති, අබ්යයාපාදවිතක්යකො පරිපුණ්යණො

අඤ්ඤින්ද්රියං පරිපූයරති, අඤ්ඤින්ද්රියං පරිපුණ්ණං අබ්යයාපාදූපවිචාරං

පරිපූයරති, අබ්යයාපාදූපවිචායරො පරිපුණ්යණො භයවසෙං පජහති, 
භයවසෙප්පහාෙංසමාධික්ෙන්ධංපරිපූයරති  

අයමොයහො කුසලමූලං භාවොමයිපඤ්ඤං පරිපූයරති, භාවොමයිපඤ්ඤා 

පරිපුණ්ණාඅවිතක්කඅවිචාරංසමාධිංපරිපූයරති, අවිතක්කඅවිචායරොසමාධි

පරිපුණ්යණො අධිපඤ්ඤාසික්ෙං පරිපූයරති, අධිපඤ්ඤාසික්ො පරිපුණ්ණා

පග්ගහනිමිත්තං පරිපූයරති, පග්ගහනිමිත්තං පරිපුණ්ණං අවිහිංසාවිතක්කං

පරිපූයරති, අවිහිංසාවිතක්යකො පරිපුණ්යණො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං පරිපූයරති, 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං පරිපුණ්ණංඅවිහිංසූපවිචාරංපරිපූයරති, අවිහිංසූපවිචායරො

පරිපුණ්යණො බ්රහ්මචරියයසෙං පරිපූයරති, බ්රහ්මචරියයසො පරිපුණ්ණා
පඤ්ඤාක්ෙන්ධං පරිපූයරති  

ඉති ඉයම තයයො ධම්මා අකුසලපක්ඛිකා කුසලපක්ඛිකා ච
තිකනිද්යදයසහි නිද්දිට්ඨා තිපුක්ෙලෙයස්ස දිසා ොම  තස්ස පරියයොසාෙං 

තයෙොවියමොක්ඛා අප්පණිහියතොසුඤ්ඤයතොඅනිමිත්යතො, අයංතිපුක්ෙයලො 
ොමදුතියයොෙයයො  

තත්ථ යය ඉයම තයයො පුග්ගලා උග්ඝටිතඤ්ඤූ විපඤ්චිතඤ්ඤූ 

යෙයයයොති ඉයමසං තිණ්ණං පුග්ගලාෙං ද්යව පුග්ගලා සුොය පටිපදාය

ඛිප්පාභිඤ්ඤාය, සුොය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය ච නියයන්ති, ද්යවයයව

පුග්ගලා දුක්ොය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය, දුක්ොය පටිපදාය

දන්ධාභිඤ්ඤාය ච නියයන්ති, ඉයම චත්තායරො  යත වියසයසෙ ද්යව
යහොන්ති දිට්ඨිචරියතො ච තණ්හාචරියතො ච  ඉයම චත්තායරො හුත්වා තයයො

යහොන්ති, තයයො හුත්වා ද්යව යහොන්ති  ඉයමසං ද්වින්ෙං පුග්ගලාෙං අයං
සංකියලයසො–අවිජ්ජාචතණ්හාචඅහිරීකඤ්ච අයෙොත්තප්පඤ්චඅසතිච
අසම්පජඤ්ඤඤ්ච නීවරණානි ච සංයයොජොනි ච අජ්යඣොසාෙඤ්ච 

අභිනියවයසොචඅහංකායරොචමමංකායරොචඅස්සද්ධියඤ්චයදොවචස්සතාච
යකොසජ්ජඤ්ච අයයොනියසොමෙසිකායරො ච විචිකිච්ඡා ච අවිජ්ජා ච
අසද්ධම්මස්සවෙඤ්චඅසමාපත්ති ච  
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පටුෙ 

තත්ථ අවිජ්ජා ච අහිරීකඤ්ච අසති ච නීවරණානි ච අජ්යඣොසාෙඤ්ච 
අහංකායරො ච අස්සද්ධියඤ්ච යකොසජ්ජඤ්ච විචිකිච්ඡා ච

අසද්ධම්මස්සවෙඤ්ච, අයං එකාදිසා  

තණ්හා ච අයෙොත්තප්පඤ්ච අසම්පජඤ්ඤඤ්ච සංයයොජොනි ච
අභිනියවයසො ච මමංකායරොච යදොවචස්සතාච අයයොනියසොමෙසිකායරොච

අවිජ්ජාචඅසමාපත්තිච, අයංදුතියා දිසා දසන්ෙංදුකාෙංදසපදානිපඨමා
දිසාති කාතබ්බ්යානි  සංඛිත්යතෙ අත්ථං ඤායපන්ති පටිපක්යෙ

කණ්හපක්ෙස්සදසන්ෙංදුකාෙංදසපදානිදුතියකානි, අයංදුතියා දිසා  

තත්ථ කතයමො කුසලපක්යෙො? සමයථො ච විපස්සො ච විජ්ජා ච
චරණඤ්ච සතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චහිරීචඔත්තප්පඤ්චඅහංකාරප්පහාෙඤ්ච
මමංකාරප්පහාෙඤ්ච සම්මාවායායමො ච යයොනියසොමෙසිකායරො ච
සම්මාසති ච සම්මාසමාධි ච පඤ්ඤා ච නිබ්බිදා ච සමාපත්ති ච
සද්ධම්මස්සවෙඤ්චයසොමෙස්සඤ්චධම්මානුධම්මපටිපත්තිච  

දසන්ෙං දුකාෙං සමථාදීනි යසොමෙස්සපරියයොසාොනි පඨමානි දස

පදානි පඨමා දිසා, විපස්සොදීනි ධම්මානුධම්මපටිපත්තිපරියයොසාොනි
දුතියානි දස පදානි දුතියා දිසා  ඉති අකුසලපක්යෙ කුසලපක්යෙ ච
ෙන්දියාවට්ටස්සෙයස්සචතස්යසො දිසා  

තාසු කුසලපක්යෙ සමථාදීහි අකුසලපක්යෙ තණ්හාදයයො පහාෙං

ගච්ඡන්ති, යතසං පහාො රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති, කුසලපක්යෙ 

විපස්සොදීහිඅකුසලපක්යෙඅවිජ්ජාදයයොපහාෙංගච්ඡන්ති, යතසංපහාො 
අවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤාවිමුත්ති  ඉති ඉමා ද්යව විමුත්තියයො
ෙන්දියාවට්ටෙයය පරියයොසාෙං  

තත්ථ තණ්හා අවිජ්ජා සමයථො විපස්සොති චත්තාරි පදානි, යතසු

අට්ඨාරසමූලපදානිසයමොසරන්ති කථං? සමයථොචඅයලොයභොචඅයදොයසො

ච අසුභසඤ්ඤා ච දුක්ෙසඤ්ඤා චාති ඉමානි පඤ්ච පදානි සමථං භජන්ති, 

විපස්සො ච අයමොයහො ච අනිච්චසඤ්ඤා ච අෙත්තසඤ්ඤා චාති ඉමානි
චත්තාරි පදානි විපස්සෙං භජන්ති  එවං ෙව පදානි කුසලානි ද්වීසු පයදසු
සයමොසරන්ති තණ්හාචයලොයභොචයදොයසොචසුභසඤ්ඤාච සුෙසඤ්ඤා

චාති ඉමානි පඤ්ච පදානි තණ්හං භජන්ති, අවිජ්ජා ච යමොයහො ච
නිච්චසඤ්ඤා චඅත්තසඤ්ඤාචාතිඉමානිචත්තාරිපදානිඅවිජ්ජංභජන්ති 
එවං ෙව පදානි අකුසලානි ද්වීසු පයදසු සයමොසරන්ති  ඉති තිපුක්ෙයලො ච
සීහවික්කීළයතොචෙන්දියාවට්ටෙයං අනුප්පවිසන්ති  

කථංතිපුක්ෙයලෙයයඉතයරද්යවෙයාඅනුප්පවිසන්ති? විපස්සොච 

අයමොයහොචඅනිච්චසඤ්ඤාචඅෙත්තසඤ්ඤාචාතිඉමානිචත්තාරිපදානි

අයමොයහො, සමයථො ච අයලොයභො ච අසුභසඤ්ඤා ච දුක්ෙසඤ්ඤා චාති
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පටුෙ 

ඉමානිචත්තාරිපදානිඅයලොයභො, අයදොයසොඅයදොයසො එව එවංෙවපදානි
කුසලානි තීසු පයදසු සයමොසරන්ති  තණ්හා ච යලොයභො ච සුභසඤ්ඤා ච 

සුෙසඤ්ඤා චාති ඉමානි චත්තාරි පදානි යලොයභො, අවිජ්ජා ච යමොයහො ච

නිච්චසඤ්ඤාච අත්තසඤ්ඤාචාතිඉමානිචත්තාරිපදානියමොයහො, යදොයසො
යදොයසො එව  එවං ෙව පදානි අකුසලානි තීසු පයදසු සයමොසරන්ති  ඉති
තිපුක්ෙයලෙයයඉතයරද්යවෙයාඅනුප්පවිසන්ති  

කථං චතූසු පයදසු අට්ඨාරස මූලපදානි සයමොසරන්ති? තණ්හා ච 

සුභසඤ්ඤා ච, අයං පඨයමො විපල්ලායසො  යලොයභො ච සුෙසඤ්ඤා ච, අයං

දුතියයොවිපල්ලායසො  අවිජ්ජාචනිච්චසඤ්ඤාච, අයංතතියයොවිපල්ලායසො 

යමොයහො ච අත්තසඤ්ඤා ච, අයං චතුත්යථො විපල්ලායසො  ඉති ෙව පදානි
අකුසලානි චතූසු පයදසු සයමොසරන්ති  සමයථො ච අසුභසඤ්ඤා ච පඨමං

සතිපට්ඨාෙං, අයලොයභොචදුක්ෙසඤ්ඤාචදුතියංසතිපට්ඨාෙං, විපස්සොච

අනිච්චසඤ්ඤා ච තතියං සතිපට්ඨාෙං, අයමොයහො ච අෙත්තසඤ්ඤා ච
චතුත්ථං සතිපට්ඨාෙං ඉතිෙවපදානිකුසලානිචතූසුපයදසුසයමොසරන්ති 
එවං සීහවික්කීළතෙයය ඉතයර ද්යව ෙයා අනුප්පවිසන්ති  තිණ්ණඤ්හි

ෙයාෙං යා භූමියයො යගොචයරො, යසො එයකකං ෙයං අනුප්පවිසති  තස්මා
එයකකස්සෙයස්ස අකුසයලවාධම්යමවිඤ්ඤායතකුසයලවාපටිපක්යෙො
අන්යවසිතබ්යබ්යො  පටිපක්ෙං අන්යවසිත්වා යසො ෙයයො නිද්දිසිතබ්යබ්යො 
තම්හි ෙයය නිද්දිට්යඨ යථා එකම්හි ෙයය ඉතයරසං ෙයාෙං මූලපදානි

අනුප්පවිට්ඨානි, තයතො තයතො නීහරිත්වා නිද්දිසිතබ්බ්යානි  එයකකස්මිඤ්හි
ෙයයඅට්ඨාරසමූලපදානිඅනුප්පවිට්ඨානි  

තත්ථ එයකකස්මිං ධම්යම විඤ්ඤායත සබ්යබ්ය ධම්මා විඤ්ඤාතා 
යහොන්ති  ඉයමසං තිණ්ණං ෙයාෙං සීහවික්කීළතස්ස ෙයස්ස චත්තාරි

ඵලානිපරියයොසාෙං පඨමායදිසායපඨමංඵලං, දුතියායදිසායදුතියංඵලං, 

තතියායදිසායතතියංඵලං, චතුත්ථායදිසායචතුත්ථංඵලංපරියයොසාෙං  

තිපුක්ෙලස්ස ෙයස්ස තයයො වියමොක්ො පරියයොසාෙං පඨමාය දිසාය 

අප්පණිහියතො, දුතියාය සුඤ්ඤයතො, තතියාය අනිමිත්යතො වියමොක්යෙො
පරියයොසාෙං  

ෙන්දියාවට්ටස්සෙයස්සද්යවවිමුත්තියයොපරියයොසාෙංපඨමාය දිසාය

තණ්හාවිරාගායචයතොවිමුත්ති, දුතියායදිසායඅවිජ්ජාවිරාගාපඤ්ඤාවිමුත්ති 

පරියයොසාෙං  ඉයමසු තීසු ෙයයසු යා අට්ඨාරසන්ෙං පදාෙං ආයලොචො, 
අයංදිසායලොචයෙොෙයයො යා ආයලොයකත්වාකුසලපක්යෙඅකුසලපක්යෙ

ච‘‘අයංධම්යමොඉමංධම්මංභජතී’’තිජාෙන්යතෙ සම්මායයොජො, අයං 

අඞ්කුයසොෙයෙොතිඉයමපඤ්චෙයා  

ෙයසමුට්ඨාෙවාරවණ්ණොනිට්ඨිතා  
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පටුෙ 

සාසෙපට්ඨාෙවාරවණ්ණො 

89. එවං සබ්බ්යථා ෙයසමුට්ඨාෙං විභජිත්වා ඉදානි සාසෙපට්ඨාෙං
විභජන්යතො යස්මා සඞ්ගහවාරාදීසු මූලපයදයහව පට්ඨාෙං සඞ්ගයහත්වා

සරූපයතොෙදස්සිතං, තස්මායථාමූලපයදහිපට්ඨාෙං නිද්ධායරතබ්බ්යං, එවං

පට්ඨාෙයතොපි මූලපදානි නිද්ධායරතබ්බ්යානීති දස්සෙත්ථං ‘‘අට්ඨාරස

මූලපදා කුහිං දට්ඨබ්බ්ා? සාසෙපට්ඨායෙ’’ති ආහ  
මූලපදසාසෙපට්ඨාොෙඤ්හි අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්ගයහො පුබ්යබ්ය දස්සියතො

එවාති  අථ සාසෙපට්ඨාෙන්ති යකො වචෙත්යථො? සාසෙස්ස පට්ඨාෙන්ති 

සාසෙපට්ඨාෙං, සාසෙං යදසො, තස්සා යවයෙයයජ්ඣාසයානුරූපංයතසං
හිතසුෙනිප්ඵාදෙත්ථං පකායරහි ඨාෙං පවත්ති සාසෙපට්ඨාෙං  ඉධ පෙ
තස්ස තථාභාවදීපෙං ‘‘සාසෙපට්ඨාෙ’’න්ති යවදිතබ්බ්යං  අථ වා සාසෙං
අධිසීලසික්ොදයයො  යතසං පවත්තනුපායභාවයතො පතිට්ඨහන්ති එයතහීති

පට්ඨාොනි, සංකියලසාදිධම්මා  යතසං පයවදෙයතො තදුපචායරෙ සුත්තානි
පට්ඨාොනි  යතසං පෙ සමූහභාවයතො අයං පකරණප්පයදයසො පට්ඨාෙං
ොම  

අපයරො ෙයයො – යකෙට්යඨෙ පට්ඨාෙං? පට්ඨිතට්යඨෙ
ගමෙට්යඨොති අත්යථො  ‘‘යය යත යගොට්ඨා පට්ඨිතගායවො’’ති (ම  නි 

1.156) ආගතට්ඨාෙස්මිඤ්හි යයෙ පට්ඨායෙෙ යත ‘‘යගොට්ඨා

පට්ඨිතගායවො’’ති වුත්තා, තං අත්ථයතො ගමෙං යහොති  ඉති 

ොතිවිත්ථාරිතෙයයසු හාරෙයයසු අනිස්සඞ්ගගමෙස්ස යදසොඤාණස්ස 

සංකියලසභාගියාදියලොකියාදියභයදසු තදුභයයවොමිස්සකයභයදසු ච
විත්ථාරිතෙයලාභයතො නිස්සඞ්ගවයසෙ පවත්තගමෙත්තා යත
සංකියලසභාගියාදයයො යලොකියාදයයො ච විසුං විසුං යවොමිස්සා ච
අධිකරණවයසෙ පට්ඨාෙං ොම  යතසං පකාසෙයතො අයං
පකරණප්පයදයසොපට්ඨාෙන්ති යවදිතබ්බ්යං  

‘‘සංකියලසභාගිෙ’’න්තිආදීසු සංකිලිස්සති එයතොති සංකියලයසො 

සංකියලසභායග සංකියලසයකොට්ඨායස පවත්තං සංකියලසභාගිෙං. වාසො

පුඤ්ඤභාවො, වාසොභායග පවත්තං වාසොභාගිෙං, වාසෙං භජායපතීති
වාවාසොභාගියං නිබ්බිජ්ඣෙං යලොභක්ෙන්ධාදීෙංපදාලෙංනිබ්යබ්යයධො 

නිබ්යබ්යධභායග පවත්තං, නිබ්යබ්යධං භජායපතීති වා නිබ්යබ්ධභාගිෙං. 

පරිනිට්ඨිතසික්ොධම්මා අයසක්ො, අයසක්ෙභායව පවත්තං, අයසක්යෙ

භජායපතීති වා අයසක්ඛභාගිෙං. යතසු යත්ථ තණ්හාදිසංකියලයසො

විභත්යතො, ඉදං සංකියලසභාගියං  යත්ථ දාොදිපුඤ්ඤකිරියවත්ථු විභත්තං, 

ඉදං වාසොභාගියං  යත්ථ යසක්ො සීලක්ෙන්ධාදයයො විභත්තා, ඉදං

නිබ්යබ්යධභාගියං  යත්ථ පෙ අයසක්ො සීලක්ෙන්ධාදයයො විභත්තා, ඉදං 
අයසක්ෙභාගියං ඉතරානියතසංයවොමිස්සකෙයවයසෙවුත්තානි  
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තානි පෙ ඡ දුකා චත්තායරො තිකා එකං චතුක්කං අපරම්පි එකං 

චතුක්කන්තිද්වාදසයහොන්ති යතසුචත්තායරොදුකාද්යවචතිකාඋද්ධටා, 

ඉතයර ෙ උද්ධටා, අනුද්ධරයණ කාරණං ෙත්ථි  ඉමිො ෙයයෙ යතපි
ගයහතුං සක්කාතිපාළයංසංඛිත්තාතිදට්ඨබ්බ්යං තථාහිවක්ෙති–‘‘ඉමානි

චත්තාරි සුත්තානි, සාධාරණානිකතානිඅට්ඨභවන්තී’’තිආදි තත්ථයස්මා

කත්ථචි සුත්යත තණ්හාසංකියලයසොව නිද්දිසීයති, කත්ථචි

දිට්ඨිසංකියලයසොව, කත්ථචි දුච්චරිතසංකියලයසොව නිද්දිසීයති, තස්මා
සංකියලසභාගියං සුත්තං තිධා විභජිත්වා උද්දිට්ඨං 

‘‘තණ්හාසංකියලසභාගිෙං සුත්ත’’න්තිආදිො  තථා යවොදාෙං ොම
සංකියලයසසතියහොතීතියවොදාෙභාගියං සුත්තංසංකියලසවිභායගෙතිධාව

උද්දිට්ඨං ‘‘තණ්හායවොදාෙභාගිෙං සුත්ත’’න්තිආදිො  තං පෙ අත්ථයතො
වාසොභාගියාදිඑවයහොති අයඤ්චෙයයො යකසුචියපොත්ථයකසුෙත්ථි  

‘‘තත්ථ සංකියලයසො තිවියධො’’තිආදි සංකියලසපටිපක්ෙයතො
සමථාදිනිද්ධාරණවයසෙ වාසොභාගියාදිසුත්තාෙං විසයදස්සෙත්ථං 

ආරද්ධං තත්ථ ෙදිආසත්තිඋප්පජ්ජතිභයවූතිභයවසු ඡන්දරාගංපජහිතුං

අසක්යකොන්තස්ස යදි භවපත්ථො උප්පජ්ජති  එවං සාෙන්ති එවමස්ස
පුග්ගලස්ස අයං සමථවිපස්සොභාවොමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු භවති

පුජ්ජභවඵලනිබ්බ්යත්තෙයතො  තතූ්රපපත්තිො සංවත්තතීති තත්ර තත්ර භයව

උපපත්තියා සංවත්තති  ඉමානි චත්තාරි සුත්තානීති ඉමානි

සංකියලසභාගියාදීනි චත්තාරි සුත්තානි  සාධාරණානි කතානීති

සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච, සංකියලසභාගියඤ්ච

නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච, සංකියලසභාගියඤ්ච අයසක්ෙභාගියඤ්ච, 
වාසොභාගියඤ්ච නිබ්යබ්යධභාගියඤ්චාති එවං පදන්තරසංයයොජෙවයසෙ

මිස්සිතානිකතානි  අට්ඨභවන්තීතිපුරිමානිචත්තාරිඉමානිචත්තාරීතිඑවං 
අට්ඨභවන්ති  

තානියෙව අට්ඨ සුත්තානි සාධාරණානි කතානි යසොළස භවන්තීති
තානියයව යථාවුත්තානි අට්ඨ සුත්තානි වාසොභාගියඤ්ච 

අයසක්ෙභාගියඤ්ච නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච, අයසක්ෙභාගියඤ්ච

සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච, නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච

සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච, අයසක්ෙභාගියඤ්ච

සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච, අයසක්ෙභාගියඤ්ච 

වාසොභාගියඤ්ච නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච, අයසක්ෙභාගියඤ්ච

සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච, නිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච

අයසක්ෙභාගියඤ්ච යෙවසංකියලසභාගියඤ්ච, ෙවාසොභාගියඤ්ච
ෙනිබ්යබ්යධභාගියඤ්ච ෙ අයසක්ෙභාගියඤ්චාති එවං සාධාරණානි කතානි

පුරිමානිඅට්ඨඉමානිඅට්ඨාතියසොළසභවන්ති යතසුචත්තායරොඑකකා, ඡ

දුකා, චත්තායරො තිකා, එයකො චතුක්යකො, අපයරොපි එයකො චතුක්යකොති
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අයම්පිවිභායගො යවදිතබ්යබ්යො තත්ථාපිද්යවදුකා, ද්යවතිකා, ද්යවචතුක්කා
චපාළයංඅොගතාති යවදිතබ්බ්යා  

ඉදානි ඉමස්ස පට්ඨාෙස්ස සකලසාසෙසඞ්ගහිතභාවං විභායවතුං 

‘‘ඉයමහි යසොළසහි සුත්යතහි භින්යෙහිෙවවිධං සුත්තං භින්ෙං භවතී’’ති
වුත්තං  තස්සත්යථො – ඉයමහි සංකියලසභාගියාදීහි යසොළසහි සුත්යතහි 

පට්ඨාෙෙයයෙවිභත්යතහිසුත්තයගයයාදිෙවවිධංපරියත්තිසාසෙසඞ්ොතං
සුත්තං භින්ෙං යසොළසධා විභත්තං යහොති  ඉමිො යසොළසවියධෙ
පට්ඨායෙෙ අසඞ්ගහියතොපරියත්තිසාසෙස්සපයදයසොෙත්ථීතිඅධිප්පායයො 

කථං පෙ සංකියලසභාගියාදිභායවො ගයහතබ්යබ්යොති? ආහ ‘‘ගාථාෙ ගාථා 

අනුමිනිතබ්බ්ා’’තිආදි  තත්ථ ගාථාෙ ගාථා අනුමිනිතබ්බ්ාති අයං ගාථා විය
ගාථා සංකියලසභාගියාති වා වාසොභාගියාති වා නිබ්යබ්යධභාගියාති වා

අයසක්ෙභාගියාති වා අනුමිනිතබ්බ්යා, අනු අනු මිනිත්වා තක්යකත්වා
ජානිතබ්බ්යාති අත්යථො  යසසපයදසුපි එයසව ෙයයො  එත්ථ ච 
ගාථායවයයාකරණවිනිමුත්තා සබ්බ්යා පරියත්ති ‘‘සුත්යතො’’තිපයදෙ
සඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්බ්යා  

90. ඉදානි සංකියලසභාගියාදීනි සුත්තානි යථානිද්දිට්ඨානි

උදාහරණවයසෙ විභායවතුං ‘‘තත්ථ කතමං සංකියලසභාගිෙං

සුත්ත’’න්තිආදි ආරද්ධං  තත්ථ ‘‘කාමන්ධා ජාලසඤ්ඡන්ො’’ති ගාථාය

අත්යථොයහට්ඨා වුත්යතොයයව යථාඉමස්ස, එවංඉයතොපරාෙම්පියහට්ඨා
වුත්තත්ථාෙංඋත්තාෙපදාෙඤ්ච අත්ථංෙවණ්ණයිස්සාම  

අගතිගමොනීති කායාදීහි අයුත්තගමොනි, අකත්තබ්බ්යකරණානීති

අත්යථො  ඡන්දාති ඡන්දයහතු ඉච්ඡාපච්චයා  අගතිං ගච්ඡතීති අගන්තබ්බ්යං

ගතිං ගච්ඡති, අකත්තබ්බ්යං කයරොතීති අත්යථො  ධම්මන්ති සාධූෙං අරියාෙං 

ධම්මං  අතිවත්තතීති අතිමද්දිත්වා වීතික්කමති  නිහීෙතීති හායති  ෙයසොති
කිත්තිචපරිවායරො ච  

‘‘මයෙොපුබ්බ්ඞ්ගමා ධම්මා’’ති ගාථායං මයෙොති යදිපි

කාමාවචරකුසලාදියභදං සබ්බ්යම්පි චතුභූමකචිත්තං මයෙො, ඉමස්මිං පෙ

ඨායෙ චක්ඛුපාලත්යථරස්ස (ධ  ප  1-2; යථරගා  95) පුරිමජාතියං
යවජ්ජභූතස්ස උප්පන්ෙවයසෙ නියමියමාෙං පටිඝසම්පයුත්තචිත්තයමව

ලබ්භති  යසො මයෙො පුබ්බ්යඞ්ගයමො එයතසන්ති මයෙොපුබ්බ්ඞ්ගමා, මෙසා

පඨමගාමිො සමන්ොගතාති අත්යථො  ධම්මාති නිස්සත්තනිජ්ජීවට්යඨෙ

ධම්මා, යත පෙ යවදොදයයො තයයො අරූපියෙො ෙන්ධා  එයත හි
මයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමා  කථං පයෙයතහි සද්ධිං එකස්මිං වත්ථුස්මිං එකස්මිඤ්ච
ආරම්මයණ එකක්ෙයණ උප්පජ්ජමායෙො මයෙො පුබ්බ්යඞ්ගයමො ොම 

යහොතීති? උප්පාදපච්චයට්යඨෙ යථාහිබ්යහූසුඑකයතොගාමඝාතාදිකම්මානි
කයරොන්යතසු ‘‘යකො එයතසං පුබ්බ්යඞ්ගයමො’’ති වුත්යත යයො යතසං
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පච්චයයොයහොති, යංයංනිස්සායයතතංකම්මං කයරොන්ති, යසොදත්යතොවා

මිත්යතො වා යතසං පුබ්බ්යඞ්ගයමොති වුච්චති, එවංසම්පදමිදං දට්ඨබ්බ්යං  ඉති
උප්පාදපච්චයට්යඨෙමයෙොපුබ්බ්යඞ්ගයමොඑයතසන්තිමයෙොපුබ්බ්යඞ්ගමා  ෙ

හි යත මයෙ අනුප්පජ්ජන්යත උප්පජ්ජිතුං සක්කුණන්ති, මයෙො පෙ
එකච්යචසුයචතසියකසුඅනුප්පජ්ජන්යතසුපිඋප්පජ්ජතිඑව  

අධිපතිවයසෙ මයෙො යසට්යඨො එයතසන්ති මයෙොයසට්ඨා. යථා හි

යචොරාදීෙංයචොරයජට්ඨකාදයයොඅධිපතියෙොයසට්ඨා, තථායතසම්පිමයෙො
යසට්යඨො  යථා පෙ දාරුආදීහි නිප්ඵන්ොනි භණ්ඩානි දාරුමයාදීනි ොම

යහොන්ති, තථා එයතපි මෙයතො නිප්ඵන්ෙත්තා මයෙොමො ොම  

පදුට්යඨොති අභිජ්ඣාදීහි යදොයසහිපදුට්යඨෙදූසියතෙභාසති වා කයරොති

වා  යසො හි භාසන්යතො චතුබ්බිධං වචීදුච්චරිතයමව භාසති, කයරොන්යතොපි

තිවිධං කායදුච්චරිතයමව කයරොති, අභාසන්යතො අකයරොන්යතො යතහි
අභිජ්ඣාදීහි පදුට්ඨමෙතාය තිවිධං මයෙොදුච්චරිතං පූයරති  එවමස්ස දස

අකුසලකම්මපථා පාරිපූරිං ගච්ඡන්ති  තයතො ෙං දුක්ඛමන්යවතීති තයතො
තිවිධදුච්චරිතයතො තං පුග්ගලං දුක්ෙං අන්යවති දුච්චරිතානුභායවෙ චතූසු

අපායයසුදුක්ෙංඅනුගච්ඡති යථාකිං? චක්කංවවහයතොපදන්ති, යථාොම

සකටං වහයතො බ්යලීබ්යද්දස්ස පදං පහරන්තං චක්කං අනුගච්ඡති, එවං ෙං
පුග්ගලංදුක්ෙමනුගච්ඡතීති  

‘‘මිද්ධීෙදායහොතී’’තිගාථායං මිද්ධීතිථිෙමිද්ධාභිභූයතො  මහග්ඝයසොති 
මහායභොජයෙො
ආහරහත්ථකඅලංසාටකතත්රවට්ටකකාකමාසකභුත්තවමිතකාෙං

අඤ්ඤතයරො විය  නිද්දායිතාති සුපෙසීයලො  සම්පරිවත්තසායීති

යසයයසුෙපස්සසුොෙං අනුයුඤ්ජෙවයසෙ සම්පරිවත්තකසයෙසීයලො. 

නිවාපපුට්යඨොති කුණ්ඩකාදිො සූකරභත්යතෙ පුට්යඨො  ඝරසූකයරො හි
බ්යාලකාලයතො පට්ඨාය යපොසියමායෙො ථූලසරීරකායල යගහයතො බ්යහි
නික්ෙමිතුං අලභන්යතො යහට්ඨාමඤ්චාදීසු සම්පරිවත්තිත්වා 
සම්පරිවත්තිත්වාඅස්සසන්යතොපස්සසන්යතොසයයතව ඉදංවුත්තංයහොති–

යදාපුරියසො මිද්ධීචයහොතිමහග්ඝයසොච, නිවාපපුට්යඨොමහාවරායහොවිය
අඤ්යඤෙ ඉරියාපයථෙ යායපතුං අසක්යකොන්යතො නිද්දාසීයලො

සංපරිවත්තසායී, තදා යසො ‘‘අනිච්චං දුක්ෙං අෙත්තා’’ති තීණි ලක්ෙණානි
මෙසි කාතුං ෙ සක්යකොති  යතසං අමෙසිකාරා මන්දපඤ්යඤො පුෙප්පුෙං 

ගබ්භංඋයපති, ගබ්භවාසයතොෙපරිමුච්චතීති  

‘‘අෙසාව මල’’න්ති ගාථායං අෙසාති අයයතො  සමුට්ඨිතන්ති ජාතං  

තතුට්ඨාොති තයතො උට්ඨහිත්වා  අතියධොෙචාරිෙන්ති යධොො වුච්චති
චත්තායරො පච්චයය ඉදමත්ථිතාය අලයමයතොති පච්චයවක්ඛිත්වා

පරිභුඤ්ජෙපඤ්ඤා, තං අතික්කමිත්වා චරන්යතො අතියධොෙචාරී ොම  ඉදං

වුත්තංයහොති–යථාඅයයතොමලංසමුට්ඨායයයතොතංසමුට්ඨිතං, තයමව
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ොදති විොයසති, එවයමවං චත්තායරො පච්චයය අප්පච්චයවක්ඛිත්වා
පරිභුඤ්ජන්තං අතියධොෙචාරිෙං සානි කම්මානි අත්තයෙො සන්තායෙ 

උට්ඨිතත්තාඅත්තයෙොසන්තකායෙවතානිකම්මානිදුග්ගතිංෙයන්තීති  

‘‘යචොයරො ෙථා’’ති ගාථායං යචොයරො ෙථා සන්ධිමුයඛ ගහීයතොති යථා
යචොයරො ඝරසන්ධිං ඡින්දිත්වා යගහං පවිසන්යතො ඝරසන්ධිමුයෙ එව

රාජපුරියසහි ගහියතො  සකම්මුො හඤ්ඤතිබ්ජ්ඣයතචාති යතෙඅත්තො
කතකම්යමෙකසාභිතාළොදිොහඤ්ඤතියචව අද්දුබ්යන්ධොදිොබ්යජ්ඣති

ච  එවං අෙං යපච්ච පජා පරත්ථාති එවම්පි අයං පාපකාරිනී පජා ඉයතො

චවිත්වා පරයලොයක  සකම්මුො හඤ්ඤති බ්ජ්ඣයත චාති අත්තොව
කයතෙ පාපකම්යමෙ නිරයාදීසු ොෙප්පකායරහි කම්මකාරණාදීහි
හඤ්ඤතියචවපරිබ්යජ්ඣතිචාති  

‘‘සුඛකාමානී’’ති ගාථායං යෙො දණ්යෙෙ විහිංසතීති යයො පුග්ගයලො

දණ්යඩෙ වායලඩ්ඩුආදීහි වා විබ්යාධති  යපච්චයසොෙලයභසුඛන්තියසො

පුග්ගයලොපරයලොයක මනුස්සසුෙංවාදිබ්බ්යසුෙංවාෙලභති, නිබ්බ්යාෙසුයෙ
පෙවත්තබ්බ්යයමවෙත්ථි  

ගුන්ෙං යච තරමාොෙන්ති ගාවීසු මයහොඝං තරන්තීසු  ජිම්හං ගච්ඡති

පුඞ්ගයවොතියදියූථපතිඋසයභොකුටිලංගච්ඡති  සබ්බ්ා තාජිම්හංගච්ඡන්තීති

සබ්බ්යාපිතාගාවියයොකුටිලයමවගච්ඡන්ති කස්මා? යෙත්යතජිම්හංගයත

සතීතියෙත්තරිකුටිලංගයතසති, යෙත්තස්සකුටිලංගතත්තාතිඅත්යථො 
යසොහිතාසංපච්චයියකොඋපද්දවහයරොච  

‘‘එවයමව’’න්ති ගාථායං යථා යචතං, එවයමවං යයො මනුස්යසසු

පධාෙසම්මයතො, යදියසොඅධම්මචාරීසියා යයතස්සඅනුජීවියෙො, සබ්යබ්යපි 
අධම්මිකාව යහොන්ති  සාමිසම්පදා හි පකතිසම්පදං සම්පායදති  යස්මා ච

එතයදව, තස්මා සබ්බ්ං රට්ඨං දුක්ඛං යසති, රාජා යච යහොති අධම්මියකො. 

සුකිච්ඡරූපා වතාති සුට්ඨු කිච්ඡාපන්ෙරූපා වත  උපධීූති කාමුණූපධීසු  

රත්තාති රාගාභිභූතා  කටුකන්තිදුක්ෙං  

කුක්කුච්චජෙයකයෙව පත්තවට්ටිප්පභවස්ස උපච්ඡින්ෙත්තා 

ඵලුප්පත්තිකදලියාපරාභවායයහොතීතිආහ– ‘‘ඵලංයවකදලිං හන්තී’’ති 
තථා ඵලපරියයොසාෙත්තා ඔසධීෙං ‘‘ඵලං යවළං ඵලං ෙළ’’න්ති වුත්තං  

වළවාය කුච්ඡිස්මිං ගද්රභස්ස ජාතා අස්සතරී ොම, සා ගබ්භං ගණ්හිත්වා

කායල සම්පත්යත විජායිතුංෙසක්යකොති පායදහි භූමිංපහරන්තීතිට්ඨති, 
අථස්ස චත්තායරො පායද චතූසු ොණුයකසු බ්යන්ධිත්වා කුච්ඡිං ඵායලත්වා

යපොතකං නීහරන්ති, සාතත්යථවමරති යතෙවුත්තං– ‘‘ගබ්යභොඅස්සතරිං 

ෙථා’’ති  ඉදං වුත්තං යහොති – යථා අත්තයෙො ඵලං කදලියවළෙයළපි

විොයසති, ගබ්යභොචඅස්සතරිං, එවංඅත්තයෙොකම්මඵලභූයතොසක්කායරො
අසප්පුරිසංවිොයසතීති  
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යකොධමක්ඛගරූතිකුජ්ඣෙලක්ෙණංයකොධං, පරුණමක්ෙෙලක්ෙණං

මක්ෙඤ්චගරුංකත්වාඋද්ධංකත්වාඋක්ඛිපිත්වාචරන්යතො  සුයඛත්යතති

සුයෙත්යතපි  පූතිබීජංවාති පූතිභාවං ගතං බීජං විය  
ඡකණරසාදිපරිභාවෙසුක්ොපෙසුෙසයාදීනි අකරයණෙ බීජයදොසදුට්ඨන්ති
අත්යථො  

91. යචතසාතිඅත්තයෙොචිත්යතෙ  යචයතොතිතස්ස පුග්ගලස්සචිත්තං  

පරිච්චාති පරිච්ඡින්දිත්වා  ඉරිෙතීති පවත්තති  ෙථාභතන්ති යථා කිඤ්චි
ආහරිත්වාඨපිතං  

මාකත්ථාති මා අකත්ථ  ෙ පමුතයත්ථීති පයමොක්යෙො ෙත්ථි  

උයපච්චාපීති සඤ්චිච්චාපි, බුද්ධිපුබ්යබ්යොපීතිඅත්යථො  

‘‘අධම්යමො’’ති වත්වාපි ‘‘මුසාවායදො’’ති වචෙං මුසාවාදස්ස
මහාසාවජ්ජභාවදස්සෙත්ථං යතයෙවාහ – ‘‘එකංධම්මං අතීතස්සා’’තිආදි 

(ධ  ප  176), තථා ‘‘එවං පරිත්තං යෙො, රාහුල, යතසං සාමඤ්ඤං, යයසං

ෙත්ථි සම්පජාෙමුසාවායද ලජ්ජා’’තිආදි (ම  නි  2.108). තං කථං නු 

භවිස්සතීතිතංධෙංයකෙනුපකායරෙයතසංභවිස්සති අධම්යමෙයතසං 

සම්භතත්තා යතසු ෙචිරට්ඨිතිකං යහොතීති අත්යථො  අන්තරාො සු 

භවිස්සන්තීති අධම්මියයවොහාරාදියතො රාජන්තරායාදයයො භවිස්සන්ති  ූති

නිපාතමත්තං  සම්භතස්ස විෙස්සතීති ඉමස්ස සම්භතං සජ්ජිතං විෙස්සති  

සග්ගන්ති සුගතිං  සා හි රූපාදීහි යසොභයෙහි අග්යගොති සග්යගොති

අධිප්යපතා  එත්තාවතාති දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකාෙං අත්ථාෙං හානියා  

හතාතිවිෙට්ඨා  

විවට්ටයතති නිවට්ටති  යලොභා ඛණති අත්තාෙන්ති යලොභයහතු
අපුඤ්ඤානි කයරොන්යතො කායවිසමාදියයොයගෙ අත්තාෙං ෙණති ොම  

මිත්යතහිජීරතීති මිත්තභායවහිහායති  

චරන්තීතිචතූහිඉරියාපයථහිඅකුසලයමව කයරොන්තාවිචරන්ති  බ්ාලාති

ඉධයලොකත්ථං පරයලොකත්ථඤ්ච අජාෙන්තා ඉධ බ්යාලා ොම  දුම්යමධාති 

නිප්පඤ්ඤා  ෙ හි පඤ්ඤාය දුට්ඨත්තං ොම අත්ථි  අමිත්යතයෙවාති

අමිත්තභූයතෙ විය යවරිො විය හුත්වා  කටුකප්ඵලන්ති තිඛිණඵලං, 

දුක්ෙඵලන්තිඅත්යථො  ෙතංකම්මංකතංසාධු, ෙංකත්වාඅනුතප්පතීතියං
කම්මං නිරයාදීසු නිබ්බ්යත්තෙසමත්ථං දුක්ඛුදයං කත්වා

අනුස්සරිතානුස්සරිතක්ෙයණ අනුතප්පති අනුයසොචති, තං කතං ෙ සාධු ෙ

සුන්දරං ෙ භද්දකං  ෙස්ස අස්සුමුයඛොති යස්ස අස්සූහි තින්තමුයෙො
යරොදන්යතොවිපාකංපටියසවති අනුයභොති  

දුක්කරන්ති වත්තපටිවත්තපූරණාදිවයසෙ ආභිසමාචාරිකසීලස්ස කාතුං
අසක්කුයණයයතාය දුක්කරං  සමාදාෙයතො පට්ඨාය ෙණ්ඩං අකත්වා
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පටුෙ 

වියසසයතොආදිබ්රහ්මචරියකස්සචරිමකචිත්තංපායපතබ්බ්යතාය දුත්තිතික්ඛං, 
සීලසංවරාදයයො වා අපරික්ෙයත කත්වා සම්පායදතුං අසක්කුයණයයතාය
දුක්කරං  අධිවායසතබ්බ්යාෙං පෙ දුස්සහෙයතො ෙන්තිසංවරංවයසෙ 

දුත්තිතික්ෙං  අබ්යත්යතොති මන්දපඤ්යඤෙ  සාමඤ්ඤන්තිසමණභායවො  

තත්ථාති තස්ස සාමඤ්ඤස්ස  සම්බ්ාධාති 

දුන්නිවත්ථදුප්පාරුතමාතුගාමාදිසම්මද්දා  ෙත්ථාති සීලසංවරාදීෙං

පරිබ්යන්ධභූයතසු සම්බ්යාධසඞ්ොයතසු විසභාගාරම්මණාදීසු. අථ වා

දුක්කරන්තිපදස්ස අත්ථං දස්යසතුං දුත්තිතික්ෙන්ති වුත්තං  දුත්තිතික්ඛන්ති

දුක්ෙමංදුරධිවාසියං  අබ්යත්යතොතිබ්යායලෙ  සාමඤ්ඤන්ති සමණධම්යමො 
ඉදංවුත්තංයහොති–යංපණ්ඩිතාකුලපුත්තාදසපිවස්සානිවීසතිපි…යප … 
සට්ඨිපි වස්සානි දන්යතභි දන්තමාධාය ජිව්හාය තාලුං ආහච්ච යචතසා
චිත්තං අභිනිග්ගණ්හිත්වා එකාසෙං එකභත්තං පටියසවමාො

ආපාණයකොටිකං බ්රහ්මචරියං චරන්තා සාමඤ්ඤං කයරොන්ති, තං බ්යාලා

අබ්යයත්තා කාතුං ෙ සක්යකොන්තීති  බ්හූහි තත්ථ සම්බ්ාධාති තස්මිං

සාමඤ්ඤසඞ්ොයතඅරියමග්යගබ්යහූ සම්බ්යාධා, මග්ගාධිගමායපටිපන්ෙස්ස
බ්යහූපරිස්සයාතිඅත්යථො  

අප්පයමෙයං පමිෙන්යතොති අප්පයමයයං ඛීණාසවපුග්ගලං
‘‘එත්තකසීයලො අයං එත්තකසමාධි එත්තකපඤ්යඤො’’ති එවං මිෙන්යතො  

යකොධ විද්වා විකප්පයෙති යකො ඉධ විද්වා යමධාවී විකප්යපයය, 

ඛීණාසයවොව ඛීණාසවං මිෙන්යතො විකප්යපයයාති දීයපති  නිවුතං 

මඤ්යඤති යයො පෙ පුථුජ්ජයෙො මියෙතුං ආරභති, තං නිවුතං

අවකුජ්ජපඤ්ඤං මඤ්ඤාමි  අකිස්සවන්ති කිස්සවා වුච්චති පඤ්ඤා, 
නිප්පඤ්ඤන්තිඅත්යථො  

කුඨාරීති අත්තච්යඡදකට්යඨෙ කුඨාරිසදිසී ඵරුසවාචා  ඡින්දතීති

කුසලමූලසඞ්ොයත මූයලයයව නිකන්තති  විසං හලාහලං ඉවාති

හලාහලසඞ්ොතං විසං ඉව  එවං විරද්ධං පායතතීති විරද්ධං අපරද්ධං 

ෙලිතපුග්ගලංඑවංඅපායයසුවිනිපායතති  වාචාදුබ්භාසිතා ෙථාතියථාවාචා
අරියූපවාදෙවයසෙදුබ්භාසිතා  

92. නින්දිෙන්ති නින්දනීයං  තං වා නින්දති යෙො පසංසියෙොති යයො

ුණවිසිට්ඨතාය පසංසාරයහො පුග්ගයලො, තං වා යසො පාපිච්ඡතාදීනි 

ආයරොයපත්වාගරහති  විචිොතීතිඋපචිොති  කලින්තිඅපරාධං  අෙංකලීති

අයංඅපරායධො  අක්යඛූතිජූතකීළෙක්යෙසු  සබ්බ්ස්සාපි සහාපිඅත්තොති

සබ්යබ්යෙ අත්තයෙො ධයෙොපි අත්තොපි සද්ධිං  සුගයතූති

යසොභෙගමෙත්තා, සුන්දරං ඨාෙං ගතත්තා, සම්මා ගතත්තා, සම්මා ච

ගදත්තා සුගතසඞ්ොයතසු බුද්ධාදීසු  මෙං පයදොසයෙති යයො මෙං

පයදොයසයය, තස්ස අයං මයෙොපයදොයසො එව මහත්තයරො කලීති වුත්තං

යහොති  කස්මා? යස්මා සතං සහස්සාෙං…යප.… පාපකන්ති  තත්ථ සතං
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සහස්සාෙන්ති නිරබ්බුදගණොය සතසහස්සං  ඡත්තිංසතීති අපරානි

ඡත්තිංසති නිරබ්බුදානි  පඤ්ච චාති අබ්බුදගණොය පඤ්ච ච අබ්බුදානි 

තස්මා වස්සගණොය එත්තයකො යසො කායලො, යං කාලං අරියගරහිවාචං 

මෙඤ්ච පණිධාය පාපකං නිරයං උයපති, තත්ථ පච්චතීති වුත්තං යහොති 

ඉදඤ්ච සඞ්යෙයපෙ පදුමනිරයය ආයුප්පමාණං, විත්ථායරෙ පෙ පරයතො
ආගමිස්සති  

යලොභගුයණති ‘‘ුයණො’’ති බ්යායලහි දිට්ඨත්තා, අයෙකක්ෙත්තුං

පවත්තිතත්තා ච යලොයභොයයව යලොභුයණො, තස්මිං යලොභුයණ, 

තණ්හායාති අත්යථො  අනුයුත්යතොති අනු අනු යුත්යතො  අවදඤ්ඤූති

අවචෙඤ්ඤූ, බුද්ධාෙම්පි ඔවාදස්ස අග්ගහණයතො  මච්ඡරීති

පඤ්චවිධමච්ඡරියයෙ මච්ඡරී  යපසුණිෙං අනුයුත්යතොති යපසුණියස්මිං
අනුයුත්යතො අග්ගසාවකාෙං යභදයෙෙ  යකොකාලිකඤ්හි මීයමාෙං
ඔවදන්යතෙ ආයස්මතා මහායමොග්ගල්ලායෙෙ භාසිතා ඉමා ගාථාති  

මුඛදුග්ගාති මුෙවිසම  විභූතාති විගතභූත අලිකවාදි  අෙරිොති අසප්පුරිස  

භූෙහූති භූතිහෙක අත්තයෙො බුද්ධිවිොසක  පුරිසන්තාති පුරිසාධම  කලීති 

අලක්ඛිපුරිස  අවජාතකපුත්තාති බුද්ධස්ස භගවයතො අවජාතපුත්ත  මා

බ්හුභාණිධ යෙරයියකොසීති ඉදානි බ්යහුභාණී මා යහොහි, යෙරයියකො අසි

ජායතො  රජමාකිරසීති කියලසරජං අත්තනි පක්ඛිපසි  සන්යතති

සමිතකියලයසඛීණාසයව  කිබ්බිසකාරීතිපාපකාරි  පපතන්ති ෙරකං  

ඉදං සංකියලසභාගිෙන්ති ඉදං තණ්හාදීෙං සභාවයභදයතො
අවත්ථායභදයතො ච අයෙකයභදකං දස්යසතුං අයෙයකහි සුත්තපයදහි
උදාහරණවයසෙ දස්සිතංසංකියලසභාගියංසුත්තන්තියවදිතබ්බ්යං  

පසන්යෙොති කම්මකම්මඵලාදීනිසද්දහන්යතෙ  

93. ඉද්ධන්තිහත්ථූපගසීසූපගාදිඅලඞ්කායරහිමණිකෙකාදීහිචසමිද්ධං  

ඵීතන්ති යතලමධුඵාණිතාදීහි ච ධෙධඤ්ඤාදීහි ච විපුලං  

ආකිණ්ණමනුස්සන්තිනිරන්තරමනුස්සං  සම්බ්ාධබ්ූහන්තිබ්යූහාවුච්චන්ති

අනිබ්බිද්ධරච්ඡායයො  යයසුපවිට්ඨමග්යගයෙවනිග්ගච්ඡන්ති, යතසම්බ්යාධා
බ්යූහකා එත්ථාති සම්බ්යාධබ්යූහං  ඉමිොපි තස්ස ෙගරස්ස ඝෙවාසයමව

දීයපති  භන්යතොතිදමථං අනුපගයතෙ, ඉයතොචියතො ච පරිබ්භමන්යතෙ

වා  අපාපකන්ති අලාමකං  අයවච්චප්පසායදොති අචලප්පසායදෙ, 
සච්චප්පටියවධයතොආගයතෙපසායදෙ  

යපච්ච යසො ලභයතති යයො භූයත දණ්යඩෙ ෙ හිංසති, යසො පුග්ගයලො
පරයලොයක මනුස්සභූයතො මනුස්සසුෙං යදවභූයතො දිබ්බ්යසුෙං උභයං
අතික්කන්යතොනිබ්බ්යාෙසුෙංලභතීති අත්යථො  
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94. චාරිකංපක්කමිස්සතීතිජෙපදචාරිකංගමිස්සති කස්මාපෙභගවා 

ජෙපදචාරිකංචරතීති? සත්තහිකාරයණහිබුද්ධාභගවන්යතොජෙපදචාරිකං

චරන්ති – යදසන්තරගතාෙං යවයෙයයාෙං විෙයෙත්තං, තත්ර ඨිතාෙං

උස්සුක්කසමුප්පාදෙං, භාවකාෙං එකස්මිං ඨායෙ නිබ්යද්ධවාසපරිහරණං

අත්තයෙො ච තත්ථ අොසඞ්ගදස්සෙං, සම්බුද්ධවසිතට්ඨාෙතාය යදසාෙං

යචතියභාවසම්පාදෙං, බ්යහූෙං සත්තාෙං දස්සනූපසඞ්කමොදීහි

පුඤ්යඤොඝප්පසවෙං, අවුට්ඨිආදිඋපද්දවූපසමෙඤ්චාති ඉයමහි සත්තහි
කාරයණහිබුද්ධාභගවන්යතොජෙපදචාරිකංචරන්තීතියවදිතබ්බ්යං  

ඉසිදත්තපුරාණාති ඉසිදත්යතො ච පුරායණො ච, යතසු ඉසිදත්යතො

සකදාගාමී  පුරායණො යසොතාපන්යෙො. සායකයතති ‘‘සායකයතො’’ති

ලද්ධොයමඅත්තයෙොයභොගගාමයක  මග්යගපුරිසං ඨයපසුන්තියතසංකිර

ගාමද්වායරෙ භගවයතො ගමෙමග්යගො, තස්මා ‘‘සයච භගවා අම්හාකං

සුත්තාෙං වා පමත්තාෙං වා ගච්යඡයය, අථ පස්සිතුං ෙ ලයභයයාමා’’ති 

මග්ගමජ්යඣ පුරිසං ඨයපසුං  අනුබ්න්ධිංූති ෙ දූරයතොව, පිට්ඨියතො
පිට්ඨියතො අනුබ්යන්ධිංසු  භගවා හි සකටමග්ගස්ස මජ්යඣ ජඞ්ඝමග්යගෙ 

අගමාසි, ඉතයර උයභොසු පස්යසසු අනුගච්ඡන්තා අගමංසු  මග්ගා 

ඔක්කම්මාති බුද්ධා හි යකෙචි සද්ධිං ගච්ඡන්තාව පටිසන්ථාරං කයරොන්ති 

යකෙචි සද්ධිං ඨිතා යකෙචි සද්ධිං දිවසභාගම්පි නිසින්ො, තස්මා භගවා

චින්යතසි – ‘‘ඉයම මය්හං සාසයෙ වල්ලභා ආගතඵලා, ඉයමහි සද්ධිං
නිසීදිත්වා දිවසභාගං පටිසන්ථාරං කරිස්සාමී’’ති  මග්ගයතො ඔක්කමිත්වා

යයෙඤ්ඤතරං රුක්ෙමූලං යතනුපසඞ්කමි  පඤ්ඤත්යත ආසයෙ නිසීදීති
යතකිරඡත්තුපාහෙකත්තරදණ්ඩපාදබ්භඤ්ජෙයතලානියචවඅට්ඨවිධඤ්ච 
පාෙකං සරභපාදපල්ලඞ්කඤ්ච ගාහායපත්වා ආගමංසු  අථ ෙං පල්ලඞ්කං

පඤ්ඤයපත්වා අදංසු  සත්ථා තත්ථ නිසීදි  එකමන්තං නිසීදිංූති 

‘‘ඡත්තුපාහොදීනි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස යදථා’’ති වත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු  

සාවත්ථිො යකොසයලසු චාරිකං පක්කමිස්සතීතිආදි සබ්බ්යං

මජ්ඣිමයදසවයසයෙව වුත්තං  කස්මා? නියතාචිණ්ණත්තා  භගවයතො හි

චාරිකචරණං මජ්ඣිමයදයසයයව  සයචපි පච්චන්තයදයස ගච්ඡති, 

මජ්ඣිමයදයසයයව අරුණං උට්ඨායපතීති නියතාචිණ්ණං, තස්මා 

මජ්ඣිමයදසවයසයෙව වුත්තං  කාසීූති කාසිරට්ඨයතො  තථා මගයධූති

මගධරට්ඨයතො  ආසන්යෙ යෙො භගවා භවිස්සතීති එත්ථ ෙ යකවලං

ආසන්ෙත්තාඑවයතසංයසොමෙස්සංයහොති, අථයෙො ‘‘ඉදානිදාෙංදාතුං
ගන්ධමාලාදිපූජංකාතුංධම්මංයසොතුංපඤ්හංපුච්ඡිතුං ලභිස්සාමා’’තියෙසං
යසොමෙස්සංයහොති  

තස්මාතිහථපතයෙොසම්බ්ායධොඝරාවායසොති ථපතයයොයස්මාතුම්හාකං
මයි දූරීභූයත අෙප්පකං යදොමෙස්සං ආසන්යෙ අෙප්පකං යසොමෙස්සං
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පටුෙ 

යහොති, තස්මාපියවදිතබ්බ්යයමතං‘‘සම්බ්යායධොඝරාවායසො’’ති ඝරාවාසස්සහි 
යදොයසෙ තුම්හාකං එවං යහොති  සයච පෙ ඝරාවාසං පහාය පබ්බ්යජිතා

අස්සථ, එවංයවොමයා සද්ධිංයයවගච්ඡන්තාෙඤ්චආගච්ඡන්තාෙඤ්චතං
ෙ භයවයයාති ඉමමත්ථං දීයපන්යතො එවමාහ  තත්ථ
සකිඤ්චෙසපලියබ්යොධට්යඨෙ සම්බ්යාධතා යවදිතබ්බ්යා  මහාඝයර
වසන්තස්සාපි හි සකිඤ්චෙසපලියබ්යොධට්යඨෙ ඝරාවායසො සම්බ්යායධොව  

රයජොපයථොති රාගාදිරජාෙං ආගමෙපයථො, ආගමෙට්ඨාෙන්ති අත්යථො  

අබ්යභොකායසො පබ්බ්ජ්ජාති පබ්බ්යජ්ජා පෙ අකිඤ්චෙඅපලියබ්යොධට්යඨෙ
අබ්යභොකායසො  චතුරතනියකපි හි ගබ්යභ ද්වින්ෙං භික්ඛූෙං පල්ලඞ්යකෙ
පල්ලඞ්කං ඝට්යටත්වා නිසින්ොෙම්පි අකිඤ්චොපලියබ්යොධට්යඨෙ

පබ්බ්යජ්ජා අබ්යභොකායසො ොම යහොති  අලඤ්ච පෙ යවො ථපතයෙො

අප්පමාදාොති එවං සම්බ්යාධඝරාවායස වසන්තාෙං තුම්හාකං අප්පමාදයමව
කාතුංයුත්තන්තිඅත්යථො  

ොගාති හත්ථියෙො  ඔපවය්හාති රඤ්යඤො ආයරොහෙයයොග්ගා  එකං

පුරයතො එකං පච්ඡයතො නිසීදායපමාති යත කිර ද්යවපි ජො
සබ්බ්යාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා ද්වීසු ොයගසුතාඉත්ථියයොඑවංනිසීදායපත්වා

රඤ්යඤො ොගං මජ්යඣ කත්වා උයභොසු පස්යසසු ගච්ඡන්ති, තස්මා

එවමාහංසු  ොයගොපිරක්ඛිතබ්යබ්ොතියථා කිඤ්චිවියසසිතංෙකයරොති, එවං

රක්ඛිතබ්යබ්යො යහොති  තාපි භගිනියෙොති යථා පමාදං ොපජ්ජන්ති, එවං

රක්ඛිතබ්බ්යා යහොන්ති  අත්තාපීති සිතකථිතවික්යෙපිතාදීනි අකයරොන්යතහි

අත්තාපි රක්ඛිතබ්යබ්යො යහොති. එවං කයරොන්යතො හි ‘‘සාමිදුබ්භයකො
එයසො’’තිනිග්ගයහතබ්යබ්යොයහොති  

තස්මාතිහ ථපතයෙොති යස්මා තුම්යහ රාජා නිච්චං රාජභණ්ඩං

පටිච්ඡායපති, තස්මාපි සම්බ්යායධො ඝරාවායසො රයජොපයථො  යස්මා පෙ 

පංසුකූලිකං භික්ඛුං එවං පටිච්ඡායපන්යතො ෙත්ථි, තස්මා අබ්යභොකායසො

පබ්බ්යජ්ජා, එවං සබ්බ්යත්ථාපි  අලඤ්ච යෙො ථපතයයො අප්පමාදාය, 
අප්පමාදයමවකයරොථාතිදස්යසති  

මුත්තචායගොති විස්සට්ඨචායගො  පෙතපාණීති ආගතාගතාෙං දාෙත්ථාය

යධොතහත්යථො  යවොසග්ගරයතොති යවොසග්ගසඞ්ොයත චායග රයතො  

ොචයෙොයගොති යාචිතබ්බ්යයුත්යතො  ‘‘යාජයයොයගො’’තිපි පායඨො, 

දාෙයුත්යතොති අත්යථො  දාෙසංවිභාගරයතොති එයතෙ අප්පමත්තකම්පි

කිඤ්චි ලභිත්වා තයතොපි සංවිභායග රයතො  අප්පටිවිභත්තන්ති ‘‘ඉදං 

අම්හාකං භවිස්සති, ඉදං අයයාෙ’’න්ති එවං අකතවිභාගං, සබ්බ්යං

දාතබ්බ්යයමවහුත්වා ඨිතන්තිඅත්යථො  ඉයමහියඛොථපතයෙොචතූහිධම්යමහි

සමන්ොගයතො අරිෙසාවයකො යසොතාපන්යෙො යහොතීති යසොතාපන්යෙො
ඉයමහිධම්යමහිසමන්ොගයතොයහොතීති අත්යථො එයතෙයසොතාපන්යෙෙ
ඉයමසංචතුන්ෙංධම්මාෙංඑකන්තයතොලබ්භමාෙතං දස්යසති  



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

එවං යතසං ථපතීෙං ඉයමහි චතූහි ධම්යමහි සමන්ොගතං පරියායයෙ 

දස්යසත්වා ඉදානි නිප්පරියායයෙ තං දස්යසතුං ‘‘තුම්යහ යඛො 

ථපතයෙො’’තිආදිවුත්තං  

95. සහස්සංකප්පයකොටියෙොතිසහස්සංඅත්තභාවාඅයහසුන්තිඅත්යථො  

‘‘අසීති කප්පයකොටියයො’’තිපි පායඨො, අසීතිආයුකප්පයකොටියයො අයහසුන්ති

අත්යථො  කත්ථ පෙ යත අයහසුන්ති? ආහ ‘‘යදයවයචවමනුස්යසචා’’ති, 

යදයවසු යචව මනුස්යසසු චාති අත්යථො  සංවිරුළ්හම්හීති සමන්තයතො 

පල්ලවග්ගහයණෙ විරුළ්යහ  අලභිංහන්ති අලභිං අහං  අජ්ජතිංසංතයතො

කප්පාති තයතො කප්පයතො අජ්ජ සම්පති අයං කප්යපො තිංසතියමො  තස්සා

සඤ්ඤාෙවාසොතිතස්සබුද්ධගතායසඤ්ඤාය වාසෙයතො  

තණ්හානිඝාතයකොති තණ්හාය සමුච්යඡදයකො  වටංසයකොති 

පුප්ඵමයකණ්ණියකො  සබ්බ්පුප්යඵහිලඞ්කයතොතිොොපුප්යඵහි අලඞ්කයතො  

ලපෙන්තරාති උත්තරාධයරොට්ඨාෙං අන්තරයතො  ඔක්කාති පභා  

මුද්ධෙන්තරධාෙථාති මුද්ධනි අන්තරධායථ  කඞ්ඛං විතරාති විමතිං

වියෙොයදහි  ෙස්ස තං සබ්බ්ධම්යමසු, සදා ඤාණං පවත්තතීති තන්ති
නිපාතමත්තං  යස්ස සබ්බ්යධම්යමසු ආකඞ්ෙප්පටිබ්යද්ධත්තා සදා ඤාණං

පවත්තති  යසො සබ්බ්යඤ්ඤූ භගවා යථරංආෙන්දං එතදබ්රවීති සම්බ්යන්යධො  

රාජා රට්යඨ භවිස්සතීති සබ්බ්යස්මිං රට්යඨ රාජා භවිස්සති  චරිමන්ති

චරිමභවං  සච්ඡිකත්වාති පච්චක්ෙං කත්වා  ධම්මතන්ති චතුසච්චධම්මං, 
පච්යචකයබ්යොධිංවා  

96. සුවණ්ණච්ඡදෙංොවන්ති උයභොසු පස්යසසු සුවණ්ණාලඞ්කායරහි 

පටිමණ්ඩිතවයසෙ ඡාදිතං සුවණ්ණොවං  පඤ්හං පුට්ඨා විොකාසි, 

සක්කස්ස ඉති යම සුතන්ති යථා සා යදවතා පඤ්හං පුට්ඨා සක්කස්ස 

බ්යයාකාසි, එවං මයාපි සුතන්ති ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායෙො අත්තො
යථාසුතංතංභගවයතො වදති  

පංසුථූයපූති සරීරධාතුං අබ්භන්තයර ඨයපත්වා පංසූහි කතථූයපසු 

එවඤ්හි යත භගවන්තං උද්දිස්සකතා ොම යහොන්ති, යතයෙවාහ – 

‘‘උද්දිස්සකයතසුදසබ්ලධරාෙ’’න්ති  

97. යදවපුත්තසරීරවණ්ණාති යදවපුත්තසරීරසදිසවණ්ණා  

සුභගසණ්ඨිතීති යසොභග්ගයුත්තසණ්ඨාො  උළාරං වත තංආසීති තං මයා

කතංපුඤ්ඤං උළාරංවතඅයහොසි  ොහන්තියා අහං  සතසහස්සංකප්යප, 

මුදියතො ථූපං අපූයජසීති ථූපං පූයජත්වා සතසහස්සං ආයුකප්යප අහං

මුදියතොතිඅත්යථො  අොගන්තුෙවිනිපාතන්තිඅපායුපපත්තිංඅනුපගන්ත්වා  

ෙං චක්ඛුන්ති යං පඤ්ඤාචක්ඛුං  පණිහිතන්ති ඨපිතං  විමුත්තචිත්තම්හීති 
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පටුෙ 

විමුත්තචිත්යතො අම්හි  විධූතලයතොති විධූතතණ්හාලයතො, 
සමුච්ඡින්ෙතණ්යහොතිඅත්යථො  

98. සාමාකපත්යථොදෙමත්තන්ති සාමාකතිණාෙං ොළයකොදෙමත්තං  

අඛියලතිපඤ්චන්ෙංයචයතොඛිලාෙංඅභායවෙඅඛියල  තස්මිඤ්චඔකප්පයි

ධම්මමුත්තමන්ති තස්මිං පච්යචකබුද්යධ උත්තමධම්මං පච්යචකයබ්යොධිං

‘‘උත්තමධම්යමෙ ොම ඉමස්මිං භවිතබ්බ්ය’’න්ති සද්දහිං  ‘‘තස්මිඤ්ච

ධම්යම පණියධසිං මාෙස’’න්ති ඉමිො පටිලද්ධධම්මං අහම්පි

සච්ඡිකයරයයන්ති චිත්තං පණිදහිං  භයව කුදාසුපි ච මා අයපක්ඛවාති
කත්ථචි භයව අයපක්ෙවා මා භයවයයන්ති ච පණියධසිං මාෙසන්ති
සම්බ්යන්යධො  

කුරූූති උත්තරකුරූසු  දීඝායුයකූති යතසං වස්සසහස්සායුකතාය

වුත්තං  අමයමූති අපරිග්ගයහසු  පාණීූති සත්යතසු. අහීෙගාමීූති

යථාලද්ධසම්පත්තීහි යාවතායුකං අපරිහීෙසභායවසු. තිදයසොපපජ්ජථාති 

තාවතිංයසො හුත්වා උපපජ්ජිං, තිදයස වා තාවතිංසභවයෙ උපපජ්ජිං  

විසිට්ඨකායූපගයතොති විසිට්ඨකායයසු ොොවණ්ණකායයසු උපගයතො  

ෙසස්සිූති පරිවාරවන්යතසු  හිතාහිතාසිහීති කුසලාකුසයල වීතිවත්තීහි  

පච්චක්ඛංඛ්විමන්තිපච්චක්ෙංයෙොඉමංවචෙන්ති අධිප්පායයො  

සකාසීතියසොඅකාසි  බ්ලිමාභිහාරීතිපූජාබ්යලිංඅභිහරි  පතිතස්ස එකන්ති
තස්සහත්ථයතොඑකපුප්ඵංපතිතං  

උපරිට්ඨන්ති උපරි යවහායස ඨිතං  අරිට්ඨන්ති අරිට්ඨං ොම

පච්යචකසම්බුද්ධං  අජ්ඣත්තඤ්ච බ්හිද්ධා චාති අජ්ඣත්තවිසයා ච

බ්යහිද්ධවිසයා ච  යෙ යම විජ්ජිංූති යය යම පුබ්යබ්ය විජ්ජමාො අයහසුං  

ජාතිමරණසංසායරො, ෙත්ථිදානිපුෙබ්භයවොතිපුෙප්පුෙංජායෙමීයෙභූයතො 

සංසායරොපුෙබ්භයවොතිචවුච්චති, යසොචදානිෙත්ථීතිඅත්යථො  

ඉදං වාසොභාගිෙං සුත්තන්ති ඉදං වාසොභාගපුඤ්ඤවිභාවොෙං
ොොසුත්තපදාෙං උදාහරණවයසෙ දස්සිතං වාසොභාගියං සුත්තන්ති
යවදිතබ්බ්යං  

99. ‘‘උද්ධං අයධො…යප.… අපුෙබ්භවාො’’ති ඉදං නිබ්යබ්යධභාගියං 

සුත්තන්ති වුත්තං ඔඝතරණස්ස අරියමග්ගකිච්චත්තා  ෙ යචතො 

කරණීොතිෙචිත්තංඋප්පායදතබ්බ්යං  ධම්මතාති ධම්මසභායවො  

100. ෙදා හයවති යස්මිං හයව කායල  පාතුභවන්තීති උප්පජ්ජන්ති  

ධම්මාති අනුයලොමපච්චයාකාරපටියවධසාධකා යබ්යොධිපක්ඛියධම්මා  

පාතුභවන්තීති වා පකායසන්ති, අභිසමයවයසෙ පාකටා යහොන්ති  ධම්මාති
චතුඅරියසච්චධම්මා  ආතායපො වුච්චති කියලසසන්තාපෙට්යඨෙ වීරියං  



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 

201 

පටුෙ 

ආතාපියෙොති සම්මප්පධාෙවීරියවයතො  ඣාෙයතොති 
ආරම්මණූපනිජ්ඣාෙලක්ෙයණෙ ලක්ෙණූපනිජ්ඣාෙලක්ෙයණෙ ච

ඣායෙෙඣායන්තස්ස  බ්රාහ්මණස්සාතිබ්යාහිතපාපස්සඛීණාසවස්ස  අථස්ස

කඞ්ඛා වපෙන්ති සබ්බ්ාති අථස්ස එවං පාතුභූතධම්මස්ස යා තා ‘‘යකො නු

යෙො, භන්යත, ඵුසතීති? යෙොකල්යලොපඤ්යහොතිභගවාඅයවොචා’’තිආදිො

(සං නි  2.12) ෙයයෙ‘‘කතමංනුයෙො, භන්යත, ජරාමරණං, කස්සපනිදං

ජරාමරණන්ති? යෙොකල්යලො පඤ්යහොතිභගවාඅයවොචා’’තිආදිො(සං නි 

2.35) ච ෙයයෙ පච්චයාකාරකඞ්ො වුත්තා  යා ච පච්චයාකාරස්යසව
අප්පටිවිද්ධත්තා ‘‘අයහොසිං නු යෙො අහමතීතමද්ධාෙ’’න්තිආදිකා (ම  නි 

1.18; සං  නි  2.20) යසොළසකඞ්ො ‘‘බුද්යධ කඞ්ෙති ධම්යම

කඞ්ෙතී’’තිආදිකා(ධ ස 1008) අට්ඨචකඞ්ොආගතා, තාසබ්බ්යා වපයන්ති

අපගච්ඡන්ති නිරුජ්ඣන්ති, කස්මා? ෙයතො පජාොති සයහතුධම්මං, යස්මා
අවිජ්ජාදියකෙ යහතුො සයහතුකං ඉමං සඞ්ොරාදිං යකවලං 
දුක්ෙක්ෙන්ධධම්මංපජාොතිඅඤ්ඤාසිපටිවිජ්ඣති  

ෙයතො ඛෙං පච්චොෙං අයවදීහි යස්මා පච්චයාෙං ෙයසඞ්ොතං

නිබ්බ්යාෙංඅයවදිඅඤ්ඤාසිපටිවිජ්ඣි, තස්මායදාස්සආතාපියෙො ඣායයතො
බ්රාහ්මණස්ස වුත්තප්පකාරා ධම්මා පාතුභවන්ති  අථස්ස යා නිබ්බ්යාෙස්ස 

අවිදිතත්තාකඞ්ොඋප්පජ්යජයුං, සබ්බ්යාපිතාකඞ්ොවපයන්තීති  

ආරඤ්ඤන්ති ආරඤ්ඤකං  අඤ්ඤාතුඤ්යඡෙ ොයපන්තන්ති කුයලසු
අඤ්ඤායතො නිච්චෙයවොයයව හුත්වා උඤ්යඡෙ පිණ්ඩචරියාය යායපන්තං 
අථ වා අභිලක්ඛියතසු ඉස්සරජෙයගයහසු කටුකභණ්ඩසම්භාරං

සුගන්ධයභොජෙං පරියයසන්තස්ස උඤ්ඡෙං ඤාතුඤ්ඡෙං ොම, 
ඝරපටිපාටියා පෙ ද්වායර ඨියතෙ ලද්ධමිස්සකයභොජෙං අඤ්ඤාතුඤ්ඡෙං

ොම  ඉදං ඉධ අධිප්යපතං  යතෙ යායපන්තං  කායමසු අෙයපක්ඛිෙන්ති 
වත්ථුකාමකියලසකායමසුනිරයපක්ෙං  

යඡත්වාති වධිත්වා  සුඛංයසතීති යකොධපරිළායහෙ අපරිදය්හමාෙත්තා

සුෙං සයති  ෙ යසොචතීති යකොධවිොයසෙ විෙට්ඨයදොමෙස්සත්තා ෙ

යසොචති  විසමූලස්සාති දුක්ෙවිපාකස්ස  මධුරග්ගස්සාති යං අක්කුට්ඨස්ස

පච්චක්යකොසිත්වා පහටස්ස පටිප්පහරිත්වා සුෙං උප්පජ්ජති, තං සන්ධාය
යසො ‘‘මධුරග්යගො’’ති වුත්යතො  ඉමස්මිඤ්හි ඨායෙ පරියයොසාෙං

‘‘අග්ග’’න්තිවුත්තං  අරිොතිබුද්ධාදයයො  

හයෙති හයෙයය  උප්පතිතන්ති අසමුග්ඝාටිතං
අවික්ෙම්භිතුප්පන්ෙවයසෙ සමුදාචාරුප්පන්ෙවයසෙ සමුදාචරන්තං  

වියෙොදයෙතිඅත්තයෙො සන්තාෙයතොනීහයරයය  
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101. සත්තිොති යදසොසීසයමතං, එකයතොධාරාදිො සත්යථොති

අත්යථො  ඔමට්යඨොති පහයටො  චත්තායරො හි පහාරා ඔමට්යඨො උම්මට්යඨො
මට්යඨො විමට්යඨොති  තත්ථ උපරි ඨත්වා අයධොමුෙං දින්ෙප්පහායරො 

ඔමට්යඨො ොම, අයධොඨත්වාඋද්ධංමුෙංදින්ෙප්පහායරො උම්මට්යඨො ොම, 

අග්ගළසූචි විය විනිවිජ්ඣිත්වා කයතො මට්යඨො ොම, යසයසො සබ්යබ්යොපි 

විමට්යඨො ොම  ඉමස්මිං පෙ ඨායෙ ඔමට්යඨො ගහියතො  යසො හි
සබ්බ්යදාරුයණො දුරුද්ධරණසල්යලො දුත්තිකිච්යඡො අන්යතොයදොයසො
අන්යතොපුබ්බ්යයලොහියතො ච යහොති  පුබ්බ්යයලොහිතං අනික්ෙමිත්වා වණමුෙං
පරියයොෙන්ධිත්වාතිට්ඨති පුබ්බ්යයලොහිතං නීහරිතුකායමහිමඤ්යචෙසද්ධිං

බ්යන්ධිත්වාඅයධොසියරොකාතබ්යබ්යොයහොති, මරණංවා මරණමත්තංවාදුක්ෙං

පාපුණාති  පරිබ්බ්යජතිවිහයරයය  

ඉමාය ගාථාය කිං කථිතං? යථා සත්තියා ඔමට්ඨපුරියසො 
සල්ලුබ්බ්යාහෙවණතිකිච්ඡොෙං අත්ථාය වීරියං ආරභති පයයොගං කයරොති
පරක්කමති  යථා ච දය්හමායෙ මත්ථයක ආදිත්තසියරො තස්ස

නිබ්බ්යාපෙත්ථාය වීරියං ආරභති පයයොගං කයරොති පරක්කමති, එවයමවං
භික්ඛු කාමරාගප්පහාොය සයතො අප්පමත්යතො හුත්වා විහයරයය භගවාති
කයථසි  

එවංයදවතායකථියතඅථභගවාචින්යතසි– ‘‘ඉමායයදවතායඋපමා

දළ්හං කත්වා ආනීතා, අත්ථං පෙ පරිත්තකං ගයහත්වා ඨිතා  පුෙප්පුෙං

කයථන්තීපිහිඑසා කාමරාගස්සවික්ෙම්භෙප්පහාෙයමවකයථයය, යාවච

කාමරායගො මග්යගෙ ෙ සමුග්ඝාටිය්යති, තාව අනුබ්යන්යධොව යහොතී’’ති
තයමව උපමං ගයහත්වා පඨමමග්ගවයසෙ යදවතාය විනිවට්යටත්වා

දස්යසන්යතො ‘‘සත්තිො විෙ ඔමට්යඨො’’ති දුතියගාථමාහ  තස්සත්යථො
පුරිමෙයානුසායරෙයවදිතබ්යබ්යො  

යලොකාමිසන්ති කාමුයණො  සන්තියපක්යඛොති සබ්බ්යසඞ්ොරූපසමං

නිබ්බ්යාෙං අයපක්ෙමායෙො  පඤ්ඤවාති පඤ්ඤවන්යතො  පහිතත්යතොති 

නිබ්බ්යාෙං පතියපසිතචිත්යතො  විරයතො කාමසඤ්ඤාොති යාය කායචි 

සබ්බ්යයතො කාමසඤ්ඤාය චතුත්ථමග්ගසම්පයුත්තාය සමුච්යඡදවිරතියා
විරයතො ‘‘විරත්යතො’’තිපිපායඨො කාමසඤ්ඤායාතිපෙභුම්මවචෙංයහොති  

සගාථාවග්යග (සං  නි  1.96) ‘‘කාමසඤ්ඤාසූ’’ති පායඨො  චතූහි මග්යගහි

දසන්ෙම්පි සංයයොජොෙං අතීතත්තා සබ්බ්සංයෙොජොතීයතො. 
චතුත්ථමග්යගයෙව වා උද්ධම්භාගියසංයයොජොතීයතො තත්ර
තත්රාභිෙන්දෙයතො ෙන්දිසඞ්ොතාය තණ්හාය තිණ්ණඤ්ච භවාෙං

පරික්ඛීණත්තා ෙන්දිභවපරික්ඛීයණො. යසො තාදියසො ඛීණාසයවො භික්ඛු 

ගම්භීයර සංසාරණ්ණයව ෙසීදති. 
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සද්දහායෙොති යයෙ පුබ්බ්යභායග කායසුචරිතාදියභයදෙ, අපරභායග ච
සත්තත්තිංසයබ්යොධිපක්ඛියයභයදෙ ධම්යමෙ අරහන්යතො 
බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකා නිබ්බ්යාෙං පත්තා  තං සද්දහායෙො අරහතං

ධම්මං නිබ්බ්යාෙප්පත්තියායලොකියයලොකුත්තරපඤ්ඤංලභති, තඤ්චයෙොෙ

සද්ධාමත්තයකයෙව  යස්මා පෙ සද්ධාජායතො උපසඞ්කමති, 

උපසඞ්කමන්යතො පයිරුපාසති, පයිරුපාසන්යතො යසොතං ඔදහති, 

ඔදහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති, තස්මා උපසඞ්කමෙයතො පට්ඨාය යාව

ධම්මස්සවයෙෙ සුස්ූ සංලභයතපඤ්ඤං. 

කිං වුත්තං යහොති? තං ධම්මං සද්දහිත්වාපි ආචරියුපජ්ඣායය කායලෙ
කාලංඋපසඞ්කමිත්වාපිවත්තකරයණෙපයිරුපාසිත්වායදාපයිරුපාසොය 

ආරාධිතචිත්තා කිඤ්චි වත්තුකාමා යහොන්ති  අථ අධිගතාය යසොතුකාමතාය
යසොතංඔදහිත්වා සුණන්යතොලභතීතිඑවංසුස්සූසම්පිචසතිඅවිප්පවායසෙ

අප්පමත්යතො සුභාසිතදුබ්භාසිතඤ්ඤුතාය විචක්ෙයණො එව ලභති, ෙ

ඉතයරො යතොහ– ‘‘අප්පමත්යතොවිචක්ඛයණො’’ති  

පතිරූපකාරීති යදසකාලාදීනි අහායපත්වා යලොකියස්ස යලොකුත්තරස්ස

ධම්මස්ස පතිරූපං අධිගමූපායං කයරොතීති පතිරූපකාරී  ධුරවාති

යචතසිකවීරියවයසෙ අනික්ඛිත්තධුයරො  උට්ඨාතාති කායිකවීරියවයසෙ

උට්ඨාෙසම්පන්යෙො අසිථිලපරක්කයමො  වින්දයත ධෙන්ති

යලොකියයලොකුත්තරධෙං අධිගච්ඡති  සච්යචොති වචීසච්යචෙ
පරමත්ථසච්යචෙ ච  බුද්ධපච්යචකබුද්ධඅරියසාවකා නිබ්බුතිං පාපුණන්තා

කිත්තිම්පි පාපුණන්තියයව  දදන්ති පයරසං යං කිඤ්චි ඉච්ඡිතං පත්ථිතං

යදන්යතො මිත්තානි ගන්ථති සම්පායදති කයරොතීති අත්යථො  දුද්දදං වා

දදන්යතො ගන්ථති, දාෙමුයෙෙ චත්තාරිපි සඞ්ගහවත්ථූනි ගහිතානීති

යවදිතබ්බ්යානි යතහිමිත්තානිකයරොන්ති  අස්මායලොකාපරංයලොකං, සයව

යපච්ච ෙ යසොචතීති යස්ස පුග්ගලස්ස ඉයම සද්ධාදයයො ධම්මා විජ්ජන්ති, 

යසොඉමස්මායලොකාපරංයලොකංගන්ත්වාෙයසොචති, යසොකකාරණංතස්ස
ෙත්ථීතිඅත්යථො  

‘‘යස්යසයතචතුයරොධම්මා, සද්ධස්සඝරයමසියෙො; 

සච්චං ධම්යමො ධිති චායගො, සයවයපච්ච ෙයසොචතී’’ති  (සං නි  

1.246; සු නි 190) – 

ගාථංඅවයසසංකත්වාඋදාහටං  ආළවකසුත්යත හිඉමාගාථාආළවයකෙ

‘‘කථංසුලභයතපඤ්ඤ’’න්තිආදිො (සං නි 1.246; සු නි 187) පුට්යඨෙ
භගවතාභාසිතාති  

යෙෙයකෙචිවණ්යණොතියයෙයකෙචිකාරයණෙ, පකායරෙවා  

සංවායසොති එකස්මිං ඨායෙ සහවායසො සමාගයමො  තන්ති තථා සමාගතං



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

අනුකම්පිතබ්බ්යං පුරිසං  මෙසා යච පසන්යෙොති කරුණාසමුස්සාහියතෙ 

පසායදෙ පසන්යෙෙ මෙසා  ෙ යතෙ යහොති සංයුත්යතොති යතෙ
යථාවුත්යතෙ අනුසාසයෙෙ කාමච්ඡන්දාදීෙං සංයයොජෙවයසෙ

සංයුත්යතො ොම ෙ යහොති  ොනුකම්පා අනුද්දොති යා

අරියමග්ගසම්පාපෙවයසෙකරුණායො, යමත්තායොචාති අත්යථො  

102. රායගො ච යදොයසො චාති රාගයදොසා යහට්ඨා වුත්තෙයාව  

කුයතොනිදාොති කිංනිදාො කිංයහතුකා  පච්චත්තවචෙස්ස හි අයං යතො-

ආයදයසො, සමායසචස්සයලොපාභායවොයවදිතබ්යබ්යො  අරතීරතීයලොමහංයසො 

කුයතොජාති යායං පන්යතසු යසොසයෙසු, අධිකුසයලසු ච ධම්යමසු අරති 

උක්කණ්ඨිතා, යා ච පඤ්චසු කාමුයණසු රති අභිරති ආසත්ති කීළොදි, 

යයො ච යලොමහංසසමුට්ඨාෙයතො යලොමහංසසඞ්ොයතො චිත්තුත්රායසො, ඉයම

තයයොධම්මාකුයතොජාතාකුයතො නිබ්බ්යත්තාතිපුච්ඡා  කුයතොසමුට්ඨාොති

කුයතො උප්පජ්ජිත්වා  මයෙොතිකුසලචිත්තං  විතක්කාතිකාමවිතක්කාදයයො  

කුමාරකා ධඞ්කමියවොසජන්තීති යථා කුමාරකා කීළන්තා කාකං සුත්යතෙ

පායදබ්යන්ධිත්වා ඔසජන්තිඛිපන්ති, එවංකුසලමෙංඅකුසලවිතක්කාකුයතො
සමුට්ඨායඔසජන්තීති පුච්ඡා  

රායගො චාති දුතියගාථා තස්සා විස්සජ්ජෙං  තත්ථ ඉයතොති අත්තභාවං

සන්ධායාහ  අත්තභාවනිදාො හි රාගයදොසා, අරති රති යලොමහංසා ච
අත්තභාවයතො ජාතා  කාමවිතක්කාදයයො අත්තභාවයතො එව සමුට්ඨාය
කුසලමෙං ඔසජන්ති  යතෙ තදඤ්ඤං පකතිආදිකාරණං පටික්ඛිපන්යතො

ආහ– ‘‘ඉයතොනිදාොඉයතොසමුට්ඨාො’’ති පුරිමගාථායවුත්තෙයයයෙත්ථ 

සද්දසිද්ධියවදිතබ්බ්යා  

ඉදානි ය්වායං ‘‘ඉයතොනිදාො’’තිආදීසු අත්තභාවනිදාො අත්තභාවයතො 

ජාතාඅත්තභාවයතොසමුට්ඨායාතිඅත්යථොවුත්යතො, තංසායධන්යතොආහ– 

‘‘ස්යෙහජා අත්තසම්භූතා’’ති  එයත හි රාගාදයයො විතක්කපරියයොසාො 
තණ්හාස්යෙයහෙ ජාතා  තථා ජායන්තා ච පඤ්චුපාදාෙක්ෙන්ධයභයද
අත්තභාවසඞ්ොයත අත්තනි සම්භූතා  යතොහ – ‘‘ස්යෙහජා

අත්තසම්භූතා’’ති  ඉදානි තදත්ථයජොතිකං උපමං දස්යසති ‘‘නියරොධස්යසව

ඛන්ධජා’’ති තත්ථ ඛන්ධජාතිෙන්යධසුජාතාපායරොහා ඉදංවුත්තංයහොති
–යථා නියරොධස්සෙන්ධජසඞ්ොතාපායරොහාආයපොරසසඞ්ොයතස්යෙයහ

සති ජායන්ති, ජායන්තා ච තස්මිංයයව නියරොයධ යතසු යතසු

සාෙප්පයදයසසු සම්භවන්ති, එවං එයත රාගාදයයො අජ්ඣත්තං

තණ්හාස්යෙයහ සති ජායන්ති, ජායන්තා ච තස්මිංයයව අත්තභායව යතසු
යතසු චක්ොදිප්පයදයසසු ඉට්ඨාරම්මයණසු සම්භවන්ති  යතෙ වුත්තං –

‘‘ස්යෙහජා අත්තසම්භූතා’’ති  පුථු විසත්තා කායමූති යස්මා රායගොපි

පඤ්චකාමුණිකාදිවයසෙ, යදොයසොපි ආඝාතවත්ථුආදිවයසෙ 
අරතිආදයයොපි තස්ස තස්ස යභදස්ස වයසොති සබ්බ්යථා සබ්යබ්යපියම
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කියලසා පුථු අයෙකප්පකාරා හුත්වා වත්ථුද්වාරාරම්මණාදිවයසෙ යතසු

යතසු කායමසු තථා තථා විසත්තා ලග්ගා සංසිබ්බිත්වා ඨිතා  කිමිව? 

මාලුවාව විතතා වයෙ යථා වයෙ විතතා මාලුවා යතසු යතසු

රුක්ෙසාෙප්පසාොදියභයදසුවිසත්තා යහොතිලග්ගාසංසිබ්බිත්වාඨිතා, එවං

එයත කියලසා ධම්මා, තස්මා එත්ථ පුථුපයභයදසු වත්ථුකායමසු විසත්තං
කියලසගහෙං  

යෙෙංපජාෙන්තිෙයතොනිදාෙං, යතෙංවියෙොයදන්ති සුයණොහිෙක්ඛ. 
තස්සත්යථො – යය සත්තා ෙං කියලසගහෙං ‘‘ඉයතොනිදාෙං එස 

උප්පජ්ජතී’’ති ජාෙන්ති, යත ෙං තණ්හාසියෙහසියෙහියත අත්තභායව
උප්පජ්ජතීති ඤත්වා තං තණ්හාසියෙහං
ආදීෙවානුපස්සොදිභාවොඤාණග්ගිො වියසොයසන්තා වියෙොයදන්ති

පජහන්ති, එවං අම්හාකං භාසිතං සුයණොහි යක්ොති  යත දුත්තරං ඔඝමිමං

තරන්ති, අතිණ්ණපුබ්බ්ං අපුෙබ්භවාොති යය හි සංකියලසගහෙං

වියෙොයදන්ති, යත එකන්යතෙමග්ගං භායවන්ති ෙ හි මග්ගභාවෙංවිො 
කියලසවියෙොදෙං අත්ථි  එවං මග්ගං භායවන්තා යත පකතිඤායණෙ
දුත්තරංකායමොඝාදිං චතුබ්බිධංඔඝංඉමිොදීයඝෙඅද්ධුොසුපිෙන්යතෙපි
අතිණ්ණපුබ්බ්යං අෙතික්කන්තපුබ්බ්යංඅපුෙබ්භවායනිබ්බ්යාොයතරන්ති  

දුක්කරං භගවාති එයකො කිර යදවපුත්යතො පුබ්බ්යයයොගාවචයරො
බ්යහලකියලසතාය සප්පයයොයගෙ කියලයස වික්ෙම්යභන්යතො සමණධම්මං
කත්වා පුබ්බ්යයහතුමන්දතාය අරියභූමිං අප්පත්වාව කාලං කත්වා

යදවයලොයක නිබ්බ්යත්යතො, යසො තථාගතං උපසඞ්කමිත්වා දුක්කරභාවං

ආයරොයචන්යතොඑවමාහ තත්ථ දුක්කරන්තිදසපිවස්සානි…යප …සට්ඨිපි
වස්සානි එකන්තපරිසුද්ධස්ස සමණධම්මස්ස කරණං ොයමතං දුක්කරං  

යසක්ඛාති සත්ත යසක්ො  සීලසමාහිතාති සීයලෙ සමාහිතා සමුයපතා  

ඨිතත්තාති පතිට්ඨිතසභාවා  එවං පුච්ඡිතපඤ්හං විස්සජ්ජිත්වා උපරිපඤ්හං

සමුට්ඨාපෙත්ථං ‘‘අෙගාරියුයපතස්සා’’තිආදිමාහ  තත්ථ 

අෙගාරියුයපතස්සාතිඅෙගාරියංනිග්යගහභාවංඋපගතස්ස, පබ්බ්යජිතස්සාති

අත්යථො  තුට්ඨීතිචතුපච්චයසන්යතොයසො  

භාවොොතිචිත්තවූපසමභාවොය  යතයඡත්වාමච්චුයෙොජාලන්තියය

රත්තින්දිවං ඉන්ද්රියූපසයම රතා, යත දුස්සමාදහං චිත්තං සමාදහන්ති  යය

සමාහිතචිත්තා, යත චතුපච්චයසන්යතොසං පූයරන්තා ෙ කිලමන්ති  යය

සන්තුට්ඨා, යත සීලං පූයරන්තා ෙ කිලමන්ති  යය සීයල පතිට්ඨිතා සත්ත

යසක්ො, යත අරියා මච්චුයෙො ජාලසඞ්ොතං කියලසජාලං ඡින්දිත්වා 
ගච්ඡන්ති  

දුග්ගයමොති සච්චයමතං, භන්යත, යය ඉන්ද්රියූපසයම රතා, යත

දුස්සමාදහං චිත්තං සමාදහන්ති  යය සමාහිතචිත්තා, යත
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චතුපච්චයසන්යතොසං පූයරන්තා ෙ කිලමන්ති  යය සන්තුට්ඨා, යත සීලං

පූයරන්තා ෙ කිලමන්ති  යය සීයල පරමග්ගාහියෙො සත්ත යසක්ො, යත 

අරිො මච්චුයෙො ජාලසඞ්ොතං කියලසජාලං ඡින්දිත්වා ගච්ඡන්ති. කිං ෙ

ගමිස්සන්ති, අයං පෙ දුග්ගයමො ‘‘භගවා විසයමො මග්යගො’’ති ආහ  තත්ථ

කිඤ්චාපි අරියමග්යගො යෙව දුග්ගයමො ෙ විසයමො, පුබ්බ්යභාගපටිපදාය

පෙස්ස බ්යහූ පරිස්සයා යහොන්ති, තස්මා එවං වුත්යතො  අවංසිරාති

ඤාණසියරෙ අයධොසිරා හුත්වා පපතන්ති. අරියමග්ගං ආයරොහිතුං

අසමත්ථතාය එව යත මග්යග පපතන්තීති වුච්චන්ති  අරිොෙං සයමො 

මග්යගොති ස්යවව මග්යගො අරියාෙං සයමො යහොති  විසයම සමාති විසයමපි
සත්තකායයසමාඑව  

103. ඉදඤ්හි තං යජතවෙන්ති අොථපිණ්ඩියකො යදවපුත්යතො
යජතවෙස්ස යචව බුද්ධාදීෙඤ්ච වණ්ණභණෙත්ථං ආගන්ත්වා එවමාහ  

ඉසිසඞ්ඝනියසවිතන්තිභික්ඛුසඞ්ඝනියවසිතං එවංපඨමගාථාය යජතවෙස්ස

වණ්ණං කයථත්වා ඉදානි අරියමග්ගස්ස වණ්ණං කයථන්යතො ‘‘කම්මං

විජ්ජා’’තිආදිමාහ  තත්ථ කම්මන්ති මග්ගයචතො  විජ්ජාති මග්ගපඤ්ඤා  

ධම්යමොති සමාධි, සමාධිපක්ඛිකා වා ධම්මා  සීලං ජීවිතමුත්තමන්ති සීයල

පතිට්ඨිතස්සජීවිතඤ්ච උත්තමන්තිදස්යසති අථවා විජ්ජාතිදිට්ඨිසඞ්කප්පා  

ධම්යමොති වායාමසතිසමාධයයො  සීලන්ති වාචාකම්මන්තාජීවා  

ජීවිතමුත්තමන්ති එතස්මිං සීයල පතිට්ඨිතස්ස ජීවිතං ොම උත්තමන්ති  

‘‘එයතෙ මච්චා සුජ්ඣන්තී’’ති එයතෙ අට්ඨඞ්ගියකෙ මග්යගෙ සත්තා
විසුජ්ඣන්ති  

තස්මාති යස්මා මග්යගෙ සුජ්ඣන්ති, ෙ යගොත්තධයෙහි, තස්මා  

යෙොනියසොවිචියෙධම්මන්තිඋපායයෙ යබ්යොධිපක්ඛියධම්මංවිචියෙයය  එවං

තත්ථ විසුජ්ඣතීති එවං තස්මිං අරියමග්යග විසුජ්ඣති  අථ වා යෙොනියසො

විචියෙ ධම්මන්ති උපායයෙ අරියසච්චධම්මං විචියෙයය  එවං තත්ථ 

විසුජ්ඣතීති එවං යතසු චතූසු අරියසච්යචසු විසුජ්ඣති  ඉදානි 

සාරිපුත්තත්යථරස්ස වණ්ණං කයථන්යතො ‘‘සාරිපුත්යතොවා’’තිආදිමාහ 

තත්ථ සාරිපුත්යතොවාති අවධාරණවචෙං, එයතහි පඤ්ඤාදීහි සාරිපුත්යතොව 

යසයයයොතිවදති  උපසයමොතිකියලසවූපසයමෙ  පාරඞ්ගයතොතිනිබ්බ්යාෙං

ගයතො, යයොයකොචිනිබ්බ්යාෙපත්යතොභික්ඛු, ෙ තාදියසො  එතාවපරයමොසිො, 
ෙයථරාඋත්තරිතයරොොමසාවයකො අත්ථීතිවදති  

අතීතන්ති අතීයත පඤ්චක්ෙන්යධ  ොන්වාගයමෙයාති තණ්හාදිට්ඨීහි

ොනුගච්යඡයය  ෙප්පටිකඞ්යඛති තණ්හාදිට්ඨීහි ෙ පත්යථයය  ෙදතීතන්ති

ඉදයමත්ථකාරණවචෙං යස්මායංඅතීතං, තං පහීෙං නිරුද්ධං අත්ථඞ්ගතං, 

තස්මා තං ොනුගච්යඡයය  යස්මා ච යං තත්ථ අොගතං, තං අප්පත්තං 

අජාතං අනිබ්බ්යත්තං, තස්මා තම්පි ෙ පත්යථයය  තත්ථ තත්ථාති 

පච්චුප්පන්ෙම්පි ධම්මං යත්ථ යත්යථව යසො උප්පන්යෙො, තත්ථ තත්යථව
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පටුෙ 

ෙං අනිච්චානුපස්සොදීහි සත්තහි අනුපස්සොහි විපස්සති, අරඤ්ඤාදීසු වා

තත්ථ තත්ථ විපස්සති  අසංහීරං අසංකුප්පන්ති ඉදං
විපස්සොපටිවිපස්සොදස්සෙත්ථංවුත්තං විපස්සොහි රාගාදීහිෙසංහිරති

ෙ කුප්පතීති අසංහීරා අසංකුප්පා, තං අනුබ්රූහයෙ වඩ්යෙයය
පටිවිපස්යසයයාති වුත්තං යහොති  අථ වා නිබ්බ්යාෙං රාගාදීහි ෙ සංහිරති ෙ

කුප්පතීති අසංහීරං අසංකුප්පං, තං විද්වා පණ්ඩියතො භික්ඛු අනුබ්රහූයෙ, 
පුෙප්පුෙංතදාරම්මණංඵලසමාපත්තිංඅප්යපන්යතො වඩ්යෙයයාතිඅත්යථො  

තස්සපෙඅනුබ්රූහෙස්සඅත්ථාය අජ්යජව කිච්චමාතප්පන්තිකියලසාෙං
ආතාපෙපරිතාපයෙෙ‘‘ආතප්ප’’න්තිලද්ධොමං වීරියංඅජ්යජවකාතබ්බ්යං  

යකො ජඤ්ඤා මරණං සුයවති ස්යව ජීවිතං වා මරණං වා යකො ජාොති 

අජ්යජව දාෙං දස්සාමි, සීලං වා රක්ඛිස්සාමි, අඤ්ඤතරං වා පෙ කුසලං

කරිස්සාමි, ‘‘අජ්ජ තාව පපඤ්යචො අත්ථි, ස්යව වා පුෙදිවයස වා
ජානිස්සාමී’’ති චිත්තං අනුප්පායදත්වා ‘‘අජ්යජව කරිස්සාමී’’ති එවං වීරියං 

කාතබ්බ්යන්ති දස්යසති  මහායසයෙොති අහිවිච්ඡිකවිසසත්ථාදීනි හි
අයෙකානි මරණකාරණානි තස්ස යසොති තාය මහතියා යසොය වයසෙ

මහායසයෙෙ එවරූයපෙ මච්චුො සද්ධිං ‘‘කතිපාහං තාව ආගයමහි, 
යාවාහං බුද්ධපූජාදිං අත්තයෙො අවස්සයං කම්මං කයරොමී’’ති එවං

මිත්තසන්ථවාකාරසඞ්ොයතො වා ‘‘ඉදං සතං වා සහස්සං වා ගයහත්වා
කතිපාහං ආගයමහී’’ති එවං ලඤ්ජානුප්පදාෙසඞ්ොයතො වා ‘‘ඉමිො

බ්යලරාසිො පටිබ්යාහිස්සාමී’’ති එවං බ්යලරාසිසඞ්ොයතො වා සඞ්ගයරො ෙත්ථි 

සඞ්ගයරොති හි මිත්තකරණලඤ්ජදාෙබ්යලරාසිසඞ්කඩ්ෙොෙං ොමං, තස්මා

අයමත්යථොවුත්යතො  අතන්දිතන්තිඅෙලසංඋට්ඨාහකං එවංපටිපන්ෙත්තා

භද්යදො එකරත්යතො අස්සාති භද්යදකරත්යතො. ඉතීති එවං පටිපන්ෙං 

පුග්ගලං ‘‘භද්යදකරත්යතො අය’’න්ති රාගාදිසන්තතාය සන්යතො බුද්ධමුනි

ආචික්ඛති. 

චක්ඛුො පඤ්ඤාෙ චාති චක්ඛුො ච පඤ්ඤාය ච  චක්ඛුභූතාය වා

පඤ්ඤාය  සතිො පඤ්ඤාෙ චාති සතියා ච පඤ්ඤාය ච, සතිවිසිට්ඨාය වා

පඤ්ඤාය  කායෙොති ොමකායයෙ  

දිබ්බ්චක්ඛු සුවිසුද්ධන්ති දිබ්බ්යං චක්ඛු සුවිසුද්ධං, යං සච්ඡිකයරොතීති 

අධිප්පායයො  පුබ්යබ්නිවාසාති පුරිමාසු ජාතීසු නිවුත්ථක්ෙන්ධා  ඉද්ධිවිධාති

ඉද්ධියකොට්ඨාසා  නියරොයධොතිනිබ්බ්යාෙං යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව  

104. ෙස්ස යසලූපමං චිත්තන්ති එකඝෙං යසලං විය පකතිවායතහි
යලොකධම්මවායතහි අකම්පනීයයතො යස්ස චිත්තං යසලූපමං  යතොහ – 

‘‘ඨිතං ොනුපකම්පතී’’ති  රජනීයෙූති ලාභාදීසු  යකොපයෙයෙයති 

අලාභාදියක  කුයතො ෙං දුක්ඛයමස්සතීති තං එවං භාවිතචිත්තං 
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වීතික්කන්තයලොකධම්මං උත්තමපුරිසං යලොකධම්මයහතුකං දුක්ෙං
ොනුගමිස්සති  

යෙො බ්රාහ්මයණොති බ්යාහිතපාපධම්මතාය බ්රාහ්මයණො, ෙ
දිට්ඨමඞ්ගලිකතාය හුංහුඞ්කාරකසාවාදිපාපධම්මයුත්යතො හුත්වා යකවලං 
ජාතිමත්යතෙ බ්රාහ්මයණොති පටිජාොති  යසො බ්රාහ්මයණො

බ්යාහිතපාපධම්මත්තා හුංහුඞ්කාරප්පහායෙෙ නිහුංහුඞ්යකො. 

රාගාදිකසාවාභායවෙ නික්කභායවො. සීලසංවයරෙ සංයතචිත්තතාය 

ෙතත්යතො. චතුමග්ගඤාණසඞ්ොයතහි යවයදහි අන්තං නිබ්බ්යාෙං, යවදාෙං 

වා අන්තං ගතත්තා යවදන්තගූ. මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස වුසිතත්තා 

වූසිතබ්රහ්මචරියෙො. ධම්යමෙයසොබ්රහ්මවාදං වයදෙයාති යසො ‘‘බ්රාහ්මයණො

අහ’’න්ති එතං වාදං වයදයය  ෙස්ස සකලයලොකසන්නිවායස කුහිඤ්චි 
එකාරම්මයණපි රාුස්සයදො යදොසුස්සයදො යමොහුස්සයදො මානුස්සයදො

දිට්ඨුස්සයදොතිඉයම උස්සදාෙත්ථීතිඅත්යථො  

ෙ ගාධතීති ෙ පතිට්ඨහති  සුක්කාති සුක්කසඞ්ොතා ගහා  යදි

චන්දිමසූරියාදීෙං පභා තත්ථ ෙත්ථි, තයමො එව ච සියාති ආසඞ්කමායෙ

සන්ධායාහ ‘‘තයමො තත්ථ ෙ විජ්ජතී’’ති  ෙදා ච අත්තොයවදීතිආදීසු

එවංවිධං නිබ්බ්යාෙං අත්තපච්චක්යෙෙ ඤායණෙ යදා වින්දති, අථ 
රූපාරූපධම්මයතොසුෙදුක්ෙයතොචවිප්පමුත්යතොයහොතීති  

සයකසු ධම්යමූති සකඅත්තභාවසඞ්ොයතසු උපාදාෙක්ෙන්යධසු 

යයභුයයයෙ හි අජ්ඣත්තං විපස්සොභිනියවයසො යහොතීති  එතං පිසාචන්ති

අජකලාපක, එතංතයාවුත්තංපිසාචංකියලසපිසාචඤ්ච  පක්කුලන්තිතයා

කතංඅක්කුලංපක්කුලකරණඤ්ච  අතිවත්තතීතිඅතික්කමති  

ොභිෙන්දති ආෙන්තින්ති පුරාණදුතියිකං ආගච්ඡන්තිං අඤ්ඤං වා ෙ

අභිෙන්දති චිත්යතෙ ෙ සම්පටිච්ඡති  තයමව පක්කමන්තිං ෙ යසොචති.

සඞ්ගා සඞ්ගාමජිං මුත්තන්ති පඤ්චවිධාපි සඞ්ගයතො මුත්තං සඞ්ගාමජිං 
භික්ඛුං  

බ්හ්යවත්ථාති බ්යහු එත්ථ න්හාෙතිජයෙො, ෙ යතෙ යසො සුද්යධො ොම
යහොතීතිඅධිප්පායයො  

ජාතිබ්ලං නියසධන්ති ජාතිබ්යලස්ස නියසධකං  සහාො වතාති
සමථවිපස්සොභාවොය සහ අයෙවයසෙ සහායා වත  කායලෙ කාලං
සප්පායධම්මස්ස සවෙවයසෙ චිරරත්තං සයමති සමාගයමො එයතසන්ති 

චිරරත්තසයමතිකා. සිථිලමාරබ්භාතිසිථිලංවීරියංකත්වා  

105. තත්ර යඛො, භික්ඛයව, යකො වියසයසොති සත්ථු සාවකස්ස ච
පඤ්චස්යවව උපාදාෙක්ෙන්යධසු නිබ්බිදාදයයොති පුබ්බ්යභාගපටිපත්තියං
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අනුපාදාවිමුත්තියඤ්ච යහට්ඨාඋපරිචවියසසාභාවංදස්යසති වුත්තඤ්යහතං

– ‘‘ෙත්ථි විමුත්තියා ොෙත්ත’’න්ති (අ  නි  5.31; කථා  355 අත්ථයතො
සමාෙං)  තත්ථ වියසසාභාවං පච්චාමසති ‘‘තත්ර යකො වියසයසො’’ති  

අධිප්පොයසොති අධිකපයයොයගො  ොොකරණන්ති ච වියසයසොයයව
වුත්යතො  

අෙං යඛො, භික්ඛයව, වියසයසොති භික්ෙයව, යදිපි සාවකස්ස සත්ථු ච

විමුත්තියං වියසයසො ෙත්ථි, සයම්භුඤායණෙ පෙ සවාසෙසබ්බ්යකියලයස
යෙයපත්වා සම්මාසම්යබ්යොධිං අභිසම්බුජ්ඣිත්වා අනුප්පන්ෙස්ස 

අරියමග්ගස්ස පරසන්තායෙ උප්පාදොදිසකලසබ්බ්යඤ්ඤුුණසමායයොයගො 
අයං සම්මාසම්බුද්ධස්ස පඤ්ඤාවිමුත්තයතො වියසයසොති  තත්ථ 

අනුප්පන්ෙස්සාති අවත්තමාෙස්ස  අරියමග්ගඤ්හි කස්සපසම්මාසම්බුද්යධො

උප්පායදසි  අන්තරා අඤ්යඤො සත්ථා උප්පායදතා ොම ොයහොසි, තස්මා

අයං භගවා අනුප්පන්ෙස්ස මග්ගස්ස උප්පායදතා ොම  අසඤ්ජාතස්සාති

තස්යසව යවවචෙං  අෙක්ඛාතස්සාති අකථිතස්ස  මග්ගං ජාොතීති 

මග්ගඤ්ඤූ. මග්ගං විදිතං පාකටං අකාසීති මග්ගවිදූ. මග්යග ච අමග්යග ච

යකොවියදොති මග්ගයකොවියදො. මග්ගානුගාති මග්ගං අනුගච්ඡන්තා  

පච්ඡාසමන්ොගතාති අහං පඨමං සමන්ොගයතො, සාවකා පච්ඡා 
සමන්ොගතා  

106. ‘‘නීයච කුයල පච්චාජායතො’’තිආදිො (අ  නි  4.85; පු  ප  168) 

තයමෙ යුත්යතොති තයමො. කායදුච්චරිතාදීහි පුෙ නිරයතමුපගමෙයතො 

තමපරාෙයණො. ඉති උභයයෙපි ෙන්ධතයමොව කථියතො යහොති  ‘‘අඩ්යෙ

කුයල පච්චාජායතො’’තිආදිො(අ නි 4.85; පු ප 168) යජොතිොයුත්යතොති 

යජොති, ආයලොකභූයතොති වුත්තං යහොති  කායසුචරිතාදීහි පුෙ 

සග්ගූපපත්තිභවූපගමෙයතො යජොතිපරාෙයණො. ඉමිොෙයයෙඉතයරපි ද්යව
යවදිතබ්බ්යා  

ෙතංදළ්හංබ්න්ධෙමාහුධීරාතිඑත්ථ ධීරාතිබුද්ධාදයයොපණ්ඩිතපුරිසා 

යං සඞ්ෙලිකසඞ්ොතං අයයෙ නිබ්බ්යත්තං ආෙසං අද්දුබ්යන්ධෙසඞ්ොතං

දාරුමයඤ්ච පබ්බ්යජතියණහි රජ්ජුං කත්වා කතරජ්ජුබ්යන්ධෙඤ්ච, තං
අසිආදීහි ඡින්දිතුං සක්කුයණයයතාය ‘‘ථිර’’න්ති ෙ වදන්තීති අත්යථො  

සාරත්තරත්තාති රත්තා හුත්වා රත්තා  බ්යලවරාගරත්තාති අත්යථො  

මණිකුණ්ෙයලූතිමණීසුචකුණ්ඩයලසුච, මණිචිත්යතසුවා කුණ්ඩයලසු  

එතංදළ්හන්තියයමණිකුණ්ඩයලසු සාරත්තරත්තා, යතසුයයොරායගො, යාච

පුත්තදායරසු අයපක්ො තණ්හා, එතං කියලසමයං බ්යන්ධෙං පණ්ඩිතපුරිසා
‘‘දළ්හ’’න්තිවදන්ති  

ඔහාරිෙන්තිආකඩ්ඪිත්වාචතූසුඅපායයසු පාතෙයතොඅවහරතියහට්ඨා

හරතීති ඔහාරිෙං  සිථිලන්ති බ්යන්ධෙට්ඨායෙ ඡවිආදීනි අයකොයපත්වා
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පටුෙ 

බ්යන්ධෙභාවම්පි අජාොයපත්වා ජලපථථලපථාදීසු කම්මං කාතුං යදතීති

සිථිලං  දුප්පමුඤ්චන්ති යලොභවයසෙ හි එකවාරම්පි උප්පන්ෙං
කියලසබ්යන්ධෙං දට්ඨට්ඨාෙයතො කච්ඡයපො විය දුම්යමොචයං යහොතීති 

දුප්පමුඤ්චං  එතම්පි යඡත්වාොති එතං දළ්හම්පි කියලසබ්යන්ධෙං

ඤාණෙග්යගෙ ඡින්දිත්වා අෙයපක්ඛියෙො හුත්වා කාමසුඛං පහාෙ

පරිබ්බ්ජන්ති පක්කමන්තිපබ්බ්යජන්තිචාති අත්යථො  

107. යචයතතීතිඅකුසලයචතොවයසෙයචයතති  පකප්යපතීතිතයමව

අකුසලයචතෙං කායවචීකම්මභාවං පාපෙවයසෙ කප්යපති  අනුයසතීති

රාගාදිඅනුසයයොව සන්තායෙ අප්පහීෙභායවෙ අනුයසති  ආරම්මණයමතං

යහොති විඤ්ඤාණස්ස ඨිතිොති යයදතං යචතෙං පකප්පෙං අනුසයෙඤ්ච, 

එතංඅභිසඞ්ොරවිඤ්ඤාණස්සඨිතියාපවත්තියාපච්චයයොයහොතීති අත්යථො  

ආරම්මයණ සති පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස යහොතීති යථාවුත්තපච්චයය සති
අභිසඞ්ොරවිඤ්ඤාණස්ස කම්මං ජවායපත්වා

පටිසන්ධිආකඩ්ෙෙසමත්ථතාසම්පාදෙයතො පතිට්ඨා යහොති  ආෙතිං

පුෙබ්භවාභිනිබ්බ්ත්ති යහොතීති ආයතිං පුෙබ්භවසඞ්ොතා විඤ්ඤාණාදීෙං
අභිනිබ්බ්යත්තියහොති  

‘‘යෙොයච, භික්ඛයව, යචයතතී’’තිආදිො අකුසලකම්මයමවපටික්ඛිපති 

අයඤ්යහත්ථ සඞ්යෙපත්යථො, යදිපි කදාචි යයොනියසොමෙසිකාරා 

අකුසලයචතො ෙප්පවත්තති, අනුසයා පෙ අප්පහීොති, යත කුසලස්ස 
අභිසඞ්ොරවිඤ්ඤාණස්ස පතිට්ඨා යහොන්ති යයවාති  සති ච
අභිසඞ්ොරවිඤ්ඤායණ ආයතිං පුෙබ්භවාභිනිබ්බ්යත්ති යහොතීති වත්තුං
වට්ටතියයව තතියවායරොවුත්තපටිපක්ෙෙයයෙ යවදිතබ්යබ්යො  

108. ‘‘යෙයසො, භික්ඛයව, අරිෙස්ස විෙයෙ සමුද්යදො’’තිආදි යදි 

දුප්පූරණට්යඨෙ සංසීදෙට්යඨෙ දුරතික්කමෙට්යඨෙ සාගයරො 

‘‘සමුද්යදො’’ති වුච්යචයය, තයතො සතභායගෙපි සහස්සභායගෙපි

චක්ඛුආදීස්යවවඅයංෙයයො ලබ්භතීතිදස්යසතුංවුත්තං යතොහ– ‘‘චක්ඛු, 

භික්ඛයව, පුරිසස්ස සමුද්යදො, තස්ස රූපමයෙො යවයගො’’ති, රූයපසු
සත්තාෙං ආවිඤ්ඡෙයතො රූපායතෙයමව යවයගො චක්ඛුස්ස යවයගොති
අත්යථො  

යෙො තං රූපමෙං යවගං සහතීති යයො භික්ඛු සහ විසයයෙ චක්ඛුං
අනිච්චයතො දුක්ෙයතො අෙත්තයතොසම්මසන්යතො තත්ථච නිබ්බින්දන්යතො 

විරජ්ජන්යතොතප්පටිබ්යද්ධයතොකියලසජාලයතොවිමුච්චන්යතොඅභිභවති  අෙං

වුච්චති, භික්ඛයව, අතරිචක්ඛුසමුද්දන්තිඅයංභික්ඛු චක්ඛුසඞ්ොතංසමුද්දං
තිණ්යණොතිවුච්චති  

අපයරො ෙයයො – චක්ඛු, භික්ෙයව, අරියස්ස විෙයය සමුද්යදොති යදිපි 

දුප්පූරණට්යඨෙයදිවාසමුදෙට්යඨෙසමුද්යදො, චක්ඛුයමවසමුද්යදො තස්ස
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හි පථවියතො යාව අකනිට්ඨබ්රහ්මයලොකා නීලාදිආරම්මණං සයමොසරන්තං
පරිපුණ්ණභාවංකාතුංෙ සක්යකොති එවංදුප්පූරණට්යඨෙපිසමුද්යදො චක්ඛු
ච යතසු යතසු නීලාදිආරම්මයණසු සමුයදති අසංවුතං හුත්වා ඔසරමාෙං
කියලසුප්පත්තියාකාරණභායවෙසයදොසභායවෙගච්ඡතීති සමුදෙට්යඨෙපි
සමුද්යදො  තථා චක්ඛුං තණ්හායසොතාදීෙං උප්පත්තිද්වාරතාය යතහි 

සන්තාෙස්ස සමුදෙට්යඨෙ යතමෙට්යඨෙ සමුද්යදො  තස්ස රූපමයෙො 

යවයගොති සමුද්දස්ස අප්පමායණො ඌමිමයයො යවයගො විය තස්සාපි 

චක්ඛුසමුද්දස්ස සයමොසරන්තස්ස නීලාදියභදස්ස ආරම්මණස්ස වයසෙ

අප්පයමයයයො රූපමයයො යවයගො යවදිතබ්යබ්යො  යෙො තං රූපමෙං යවගං

සහතීතියයොතං චක්ඛුසමුද්යදසයමොසරන්තංරූපමයංයවගංමොයපරූයප

රාගං, අමොයප යදොසං, අසමයපක්ෙයෙ යමොහන්ති එවං රාගාදිකියලයස
අනුප්පායදන්යතොඋයපක්ෙකභායවෙසහති  

සඌමින්තිආදීසු කියලසඌමීහි සඌමිං  කියලසවට්යටහි සාවට්ටං. 

කියලසගයහහි සගහං. කියලසරක්ෙයසහි සරක්ඛසං. යකොධුපායාසස්ස වා

වයසෙ සඌමිං. කාමුණවයසෙ සාවට්ටං. මාතුගාමවයසෙ සගහං

සරක්ඛසං. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘ඌමිභයන්ති යෙො, භික්ෙයව, 

යකොධුපායාසස්යසතංඅධිවචෙං (ඉතිවු  109; ම නි 2.162; අ නි 4.122). 

තථා ආවට්ටන්ති යෙො, භික්ෙයව, පඤ්චන්යෙතං කාමුණාෙං අධිවචෙං

(ඉතිවු  109; ම නි 2.164; අ නි  4.122). ගහරක්ෙයසොතියෙො, භික්ෙයව, 

මාතුගාමස්යසතං අධිවචෙ’’න්ති (ඉතිවු  109). යසසද්වායරසුපි එයසව 
ෙයයො  

සඌමිභෙං දුත්තරං අච්චතරීති අනිච්චතාදිඌමිභයයෙ සභයං

දුරතික්කමං අතික්කමි  යලොකන්තගූති සංසාරයලොකස්ස අන්තං ගයතො  

පාරගයතොතිවුච්චතීතිනිබ්බ්යාෙංගයතොතිකථීයති  

බ්ළිසාති සත්තාෙං අෙත්ථයහතුතාය බ්යළසා විය බ්යළසා  අෙොොති

අෙත්ථාය  බ්යාබ්ාධාොති දුක්ොය  ඉට්ඨාති පරියිට්ඨා වා අපරියිට්ඨා වා

සුොරම්මණතාය ඉට්ඨා  කාමනීයට්යඨෙ කන්තා. මෙස්ස වඩ්ෙෙට්යඨෙ 

මොපා. පියසභාවතාය පිෙරූපා. කියලසකාමසහිතත්තා කාමූපසංහිතා. 

රාගජෙෙට්යඨෙ චිත්තස්ස රඤ්ජෙයතො රජනීො. තඤ්යචති තං

රූපාරම්මණං, නීලාදිවයසෙ අයෙකයභදභින්ෙම්පි හි රූපායතෙං
රූපාරම්මණභායවෙ චක්ඛුවිඤ්යඤයයභායවෙ ච එකවිධතං ොතිවත්තතීති 

තංසභාවසාමඤ්ඤං ගයහත්වා ‘‘තඤ්යච’’ති වුත්තං  අභිෙන්දතීති

අභිෙන්දෙභූතාය සප්පීතිකතණ්හාය අභිමුයෙො ෙන්දති  අභිවදතීති ‘‘අයහො

සුෙං, අයහො සුෙ’’න්ති වදායපන්තියා තණ්හායෙවයසෙ අභිවදති  

අජ්යඣොසාෙ තිට්ඨතීති ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා තිට්ඨති  අෙං වුච්චති, 

භික්ඛයව, භික්ඛු ගිලිතබ්ළියසො මාරස්සාති අයං, භික්ඛු, කියලසමාරස්ස
බ්යළසභූතං රූපතණ්හං ගිලිත්වා ඨියතොති වුච්චති  යසසවායරසුපි ඉමිො
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ෙයයෙ අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො  අයභදීති භින්දි  පරියභදීති සබ්බ්යභායගෙ
භින්දි යසසංඋත්තාෙයමව  

109. අෙං යලොයකො සන්තාපජායතොති අයං සත්තයලොයකො
ජාතසන්තායපො ඤාතිබ්යයසොදිවයසෙ උප්පන්ෙයසොකසන්තායපො ච

රාගාදිවයසෙ උප්පන්ෙපරිළාහසන්තායපො චාති අත්යථො  ඵස්සපයරයතොති

අයෙයකහි දුක්ෙඵස්යසහි අභිභූයතො  යරොදං වදති අත්තයතොති තං තං
අත්තො ඵුට්ඨං දුක්ෙං අභාවිතකායතාය අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො

‘‘අයහො දුක්ෙං, ඊදිසං දුක්ෙං මය්හං සත්තුයෙොපි මා යහොතූ’’තිආදිො

විලපන්යතො වදති  කස්මා? යෙෙ යෙෙ හි මඤ්ඤන්ති, තයතො තං යහොති

අඤ්ඤථා, යස්මාඑයත සත්තායයෙ යයෙ පකායරෙ අත්තයෙො දුක්ෙස්ස

පටිකාරං මඤ්ඤන්ති ආසීසන්ති, තං දුක්ෙං තයතො අඤ්යඤෙ පකායරෙ 

තිකිච්ඡිතබ්බ්යං යහොති  යයෙ වා පකායරෙ අත්තයෙො වඩ්ඪිං මඤ්ඤන්ති, 
තයතොඅඤ්ඤථා අවඩ්ඪිඑවපෙයහොති එවංඅඤ්ඤථාභාවිතංඉච්ඡාවිඝාතං

එව පාපුණාති  අයං භවසත්යතො කාමාදිභයවසු සත්යතො සත්තයලොයකො, 

තථාපි භවයමවාභිෙන්දති, ෙ තත්ථ නිබ්බින්දති  ෙදභිෙන්දති තං භෙන්ති

යං කාමාදිභවං අභිෙන්දති, තං ජරාමරණාදිඅයෙකබ්යයසොනුබ්යන්ධත්තා

අතිවියභයාෙකට්යඨෙ භෙං.ෙස්ස භාෙතීතියයතොජරාමරණාදියතොභායති, 

තං දුක්ෙස්ස අධිට්ඨාෙභාවයතොදුක්ෙදුක්ෙතායච දුක්ඛන්ති  

භවවිප්පහාොොති භවස්ස පජහෙත්ථාය  යඛොති අවධාරණත්යථ 
නිපායතො  ඉදං වුත්තං යහොති – එකන්යතයෙව කාමාදිභවස්ස

සමුදයප්පහායෙෙපහාෙත්ථංඉදං මයාඅධිගතංමග්ගබ්රහ්මචරිෙංවුස්සතීති  

එවංඅරියස්සමග්ගස්සඑකංයසයෙවනියයානිකභාවංදස්යසත්වා ඉදානි

අඤ්ඤමග්ගස්සනියයානිකභාවංපටික්ඛිපන්යතො ‘‘යෙහි යකචී’’තිආදිමාහ 

තත්ථ භයවොති රූපභයවෙ වා අරූපභයවෙ වා  භවස්සාති සංසාරස්ස  

විප්පයමොක්ඛන්තිභවයතොවිමුත්තිං, සංසාරසුද්ධින්තිඅත්යථො  කිඤ්චාපියත

සමණබ්රාහ්මණා තත්ථ නිබ්බ්යාෙසඤ්ඤියෙො, භවගාමිකම්යමෙ පෙ 

රූපාරූපජ්ඣායෙෙ, තංනිබ්බ්යත්යතෙ ච උපපත්තිභයවෙ භවවිසුද්ධිං 

වදන්තා භයවෙ භවවිප්පයමොක්ෙං වදන්ති ොම  යතොහ – ‘‘සබ්යබ් යත 

අවිප්පමුත්තා භවස්මාති වදාමී’’ති  අථ වා භයවොති භවදිට්ඨියා, භවති

තිට්ඨති සස්සතන්ති හි පවත්තෙයතො සස්සතදිට්ඨි ‘‘භවදිට්ඨී’’ති වුච්චති 
භවදිට්ඨිඑවඋත්තරපදයලොයපෙ‘‘භයවො’’තිවුත්තා භවතණ්හාතිආදීසුවිය 
භවදිට්ඨිවයසෙ හි ඉයධකච්යච භවවියසසංයයව භවවිප්පයමොක්ෙං 

මඤ්ඤන්ති  යථා තං බ්යකො බ්රහ්මා ආහ – ‘‘ඉදං නිච්චං, ඉදං ධුවං, ඉදං

සස්සතං, ඉදං අවිපරිණාමධම්ම’’න්ති (ම  නි  1.501; සං  නි  1.175). 

විභයවොතිඋච්යඡදදිට්ඨියා විභවතිවිෙස්සති උච්ඡිජ්ජතීතිහිපවත්තෙයතො

උච්යඡදදිට්ඨිවුත්තෙයයෙ‘‘විභයවො’’තිවුච්චති  භවස්සනිස්සරණමාහංූති
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පටුෙ 

සංසාරසුද්ධිං වදිංසු  උච්යඡදදිට්ඨිවයසෙ හි ඉයධකච්යච සංසාරසුද්ධිං
වදන්ති තථාහිවුත්තං– 

‘‘යයතො යෙො, යභො, අයං අත්තා රූපී චාතුමහාභූතියකො…යප … 

යෙවසඤ්ඤාොසඤ්ඤායතෙංඋපසම්පජ්ජවිහරති එත්තාවතායෙො, 

යභො, අයංඅත්තාසම්මා සමුච්ඡින්යෙොයහොතී’’ති(දී නි 1.91). 

අනිස්සටාති අනික්ෙන්තා  තත්ථ කාරණමාහ – ‘‘උපධිඤ්හි පටිච්ච

දුක්ඛමිදංසම්යභොතී’’ති තත්ථ උපධින්තිෙන්ධාදිඋපධිං කිංවුත්තංයහොති? 

යත්ථ ඉයම දිට්ඨිගතිකා නිබ්බ්යාෙසඤ්ඤියෙො, තත්ථ
ෙන්ධූපධිකියලසූපධිඅභිසඞ්ොරූපධයයො අධිගතා ඤාතා  කුයතො තස්ස

දුක්ෙනිස්සරණතාති  යං පෙ පරමත්ථයතො දුක්ෙනිස්සරණං, තං දස්යසතුං 

‘‘සබ්බුපාදාෙක්ඛොෙත්ථිදුක්ඛස්ස සම්භයවො’’තිවුත්තං  

යලොකමිමංපස්සාතිභගවාඅත්තයෙොචිත්තං ආලපති  පුථූතිවිසුංවිසුං  

අවිජ්ජාෙ පයරතන්ති යමොයහෙ අභිභූතං  භූතන්ති ෙන්ධපඤ්චකං  

භූතරතන්තිඉත්ථී පුරියස, පුරියසොඉත්ථියාතිඑවංඅඤ්ඤමඤ්ඤංසත්යතසු

රතං, තයතො එව භවා අපරිමුත්තා. යෙ හි යකචි භවාති ඉත්තරෙණා වා

දීඝායුකාවා සාතවන්යතොවාඅසාතවන්යතොවාභවා  සබ්බ්ධීතිඋද්ධංඅයධො 

තිරියන්තිසබ්බ්යත්ථ  සබ්බ්ත්ථතාොතිසබ්බ්යභායවෙ  සබ්යබ්යතභවාතිආදීසු
‘‘සබ්යබ්යපි භවා අනිච්චා’’තිආදිො විපස්සොසහිතාය මග්ගපඤ්ඤාය

අවිපරීතං පස්සයතො භවතණ්හාපි පහීෙති නිරුජ්ඣති, විභවං උච්යඡදම්පි 

ොභිෙන්දති ෙපත්යථති, තස්සසබ්බ්ය තණ්හාෙං අෙවයසසයතොමග්යගෙ

නිරුජ්ඣෙයතො නිබ්බ්ාෙං නිබ්බුතියහොති  තස්ස එවං නිබ්බුතස්සභික්ඛුයෙො

අනුපාදා කියලසාභිසඞ්ොරාෙං අනුපාදාෙයතොඅග්ගහණයතො පුෙබ්භයවොෙ

යහොති. එවංභූයතෙච අභිභූයතො පඤ්චවියධොපි මායරො විජියතොඅස්ස අයෙෙ

මායරෙ සඞ්ගායමො, සබ්යබ්යපි භයව සමතික්කන්යතො ඉට්ඨානිට්ඨාදීසු 
තාදිලක්ෙණප්පත්යතොති  

අනුයසොතගාමී අන්ධපුථුජ්ජයෙො පටියසොතගාමී කලයාණපුථුජ්ජයෙො  

ඨිතත්යතො යසක්යෙො ඉතයරොඅයසක්යෙො  

110. අභිජාතියකොති ජාතියයො  කණ්හාභිජාතියකොති කණ්යහ නීයච

කුයල ජායතො  කණ්හං ධම්මං අභිජාෙතීති කාළකං දසවිධං දුස්සීලධම්මං

පසවති කයරොති, යසො තං අභිජායිත්වා නිරයය නිබ්බ්යත්තති  සුක්කං

ධම්මන්ති ‘‘අහංපුබ්යබ්යපිපුඤ්ඤාෙංඅකතත්තානීයචකුයල නිබ්බ්යත්යතො, 
ඉදානි පුඤ්ඤං කරිස්සාමී’’ති පුඤ්ඤසඞ්ොතං සුක්කං පණ්ඩරං ධම්මං 

අභිජායති, යසොයතෙසග්යගනිබ්බ්යත්තති  අකණ්හංඅසුක්කං නිබ්බ්ාෙන්ති

නිබ්බ්යාෙඤ්හි සයච කණ්හං භයවයය, කණ්හවිපාකං දයදයය  සුක්කං, 
සුක්කවිපාකං දයදයය  ද්වින්ෙම්පි අප්පදාෙයතො පෙ ‘‘අකණ්හං 
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214 

පටුෙ 

අසුක්ක’’න්ති වුත්තං  නිබ්බ්ාෙන්ති යචත්ථ අරහත්තං අධිප්යපතං  තඤ්හි
කියලසනිබ්බ්යාෙන්යත ජාතත්තානිබ්බ්යාෙං ොම  තංඑස අභිජායති පසවති

කයරොති  සුක්කාභිජාතියකොති සුක්යක උච්යච කුයල ජායතො  යසසං

වුත්තෙයයයෙව යවදිතබ්බ්යං  ‘‘කණ්හං කණ්හවිපාක’’න්තිආදිකස්ස
කම්මචතුක්කස්සඅත්යථොයහට්ඨාහාරසම්පාතවායර විභත්යතොඑව  

111. මානුසත්තන්ති මනුස්සභාවං, මනුස්සයයොනින්ති අත්යථො  ද්යවති

කිච්චංඅකිච්චයමව චාති ද්යව  කිච්චානිත්යවව කත්තබ්බ්යානි, ෙචාකිච්චං

කිඤ්චි කත්තබ්බ්යන්ති දස්යසති  සුකිච්චන්තිආදි ‘‘කිච්ච’’න්ති වුත්තාෙං
යතසං සරූපදස්සෙං  

පධාොනීති උත්තමානි විසිට්ඨානි  පුරිමස්මිං පබ්බ්ජියතූති විසයය

භුම්මං  දුතියය අධිකරයණ  තත්ථ නිබ්බ්ාෙන්ති අරහත්තං අධිප්යපතං  

කස්මා පයෙත්ථ ආමිසපරිච්චායගො අරහත්යතෙ සමධුයරො නිද්දිට්යඨොති? 

දක්ඛියණයයයසු දක්ඛිණාය මහප්ඵලභාවදස්සෙත්ථං  යෙෙ යෙෙ වා පෙ

වත්ථුොති උච්යඡදාදිවත්ථුො  අජ්යඣොසිතාති භවතණ්හාදිවයසෙ 

අජ්යඣොසිතා  දුතියය යෙෙ යෙෙ වා පෙ වත්ථුොති 
අමරාවික්යෙපවත්ථුආදිො  

ඉමිො අසුයභෙ කම්මවිපායකොති අසුභස්ස කායදුච්චරිතාදිකම්මස්ස 

විපාකත්තා අසුයභෙ අසියවෙ කම්මවිපායකෙ  ඉදං බ්ාලලක්ඛණං 

නිබ්බ්ත්තතීති පුරිමස්මිං භයව දුච්චරිතසමඞ්ගිතාය බ්යායලො අයං භවතීති 

උපලක්ෙණං ජායති  ඉදං සංකියලසභාගිෙං සුත්තන්ති ඉදං එවං පවත්තං
සංකියලසභාගියංොමසුත්තං  

ඉමිො සුයභොති එත්ථ වුත්තෙයානුසායරෙ අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො 

තත්ථ මහාපුරිසලක්ඛණන්ති පණ්ඩිතලක්ෙණං  කියලසභූමීහීති

කියලසට්ඨායෙහි කියලසාවත්ථාහි වා  සානුසෙස්ස පරියුට්ඨාෙං ජාෙතීති 
අප්පහීොනුසයස්ස පච්චයසමායයොයග රාගාදයයො පරියුට්ඨාෙවයසෙ

පවත්තන්ති  පරියුට්ඨියතොසංයුජ්ජතීතියයොරාගාදීහිපරියුට්ඨිතචිත්යතො, යසො 

කාමරාගාදීහි සංයුජ්ජති ොම  සංයුජ්ජන්යතො උපාදිෙතීති යයො 

කාමරාගසංයයොජොදීහිසංයුත්යතො, යසොකාමුපාදාොදීනිඅකුසලකම්මානිච
උපාදියති යසසං සබ්බ්යත්ථඋත්තාෙයමව  

112. එවං යසොළසවියධෙ සාසෙපට්ඨාෙං ොොසුත්යතහි
උදාහරණවයසෙ විභජිත්වා ඉදානි අට්ඨවීසතිවියධෙ සාසෙපට්ඨාෙං

දස්යසන්යතෙ යස්මා අයම්පි පට්ඨාෙවිභායගො මූලපයදහි සඞ්ගහියතො, ෙ 

ඉමස්සාපි යතහි අසඞ්ගහියතො පයදයසො අත්ථි, තස්මා මූලපදං

විභජිතබ්බ්යතඤ්ච දස්යසතුං ‘‘තත්ථ කතයම අට්ඨාරස මූලපදා’’ති පුච්ඡාය

වයසෙ මූලපදානි උද්ධරිත්වා ‘‘යලොකිෙං යලොකුත්තර’’න්තිආදිො
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ෙවතිකා, ථයවො චාති අට්ඨවීසතිවිධං සාසෙපට්ඨාෙං උද්දිට්ඨං  තත්ථ 

යලොකිෙන්තියලොයකනියුත්යතො, යලොයකවාවිදියතොයලොකියයො ඉධපෙ

යලොකියයො අත්යථො යස්මිං සුත්යත වුත්යතො, තං සුත්තං යලොකියං  තථා 

යලොකුත්තරං. යස්මිං පෙ සුත්යත පයදයසෙ යලොකියයො, පයදයසෙ

යලොකුත්තයරො වුත්යතො, තං යලොකිෙඤ්ච යලොකුත්තරඤ්ච. යඤ්ච සත්යත 

අධිට්ඨාය සත්තපඤ්ඤත්තිමුයෙෙ යදසිතං, තං සත්තාධිට්ඨාෙං. 

ධම්මවයසයෙව යදසිතං ධම්මාධිට්ඨාෙං. උභයවයසෙ යදසිතං 

සත්තාධිට්ඨාෙඤ්චධම්මාධිට්ඨාෙඤ්ච. ඉමිොෙයයෙසබ්බ්යපයදසු අත්යථො

යවදිතබ්යබ්යො  බුද්ධාදීෙං පෙ ුණාභිත්ථවෙවයසෙ පවත්තං සුත්තං ථයවො 
ොම  

තත්ථ සජ්ජුඛීරන්ති තඞ්ෙණංයයව යධනුයා ථයෙහි නික්ෙන්තං 

අබ්භුණ්හඛීරං  මුච්චතීති පරිණමති  ඉදං වුත්තං යහොති – යථා යධනුයා

ථෙයතොනික්ෙන්තංඛීරං තඞ්ෙණංයයව ෙමුච්චති ෙපරිණමතිෙදධිභාවං

ගච්ඡති, තක්කාදිඅම්බිලසමායයොගයතො පෙ පරයතො කාලන්තයරෙ පකතිං

ජහති දධිභාවං පාපුණාති, එවයමවං පාපකම්මම්පි කිරියක්ෙයණයයව ෙ

විපච්චති  යදි විපච්යචයය, ොොගතීෙං සභාවට්ඨාෙං සියා, ෙ යකොචි 

පාපකම්මංකාතුංවිසයහයය යාවපෙකුසලාභිනිබ්බ්යත්තක්ෙන්ධාචරන්ති, 

තාව තං යත රක්ෙන්ති, යතසං යභදා අපායයසු නිබ්බ්යත්තාපෙවයසෙ

විපච්චති  විපච්චමාෙඤ්ච ෙහන්තං බ්ාලමන්යවති, කිං විය? 

භස්මච්ඡන්යෙොව පාවයකො. යථාහිඡාරිකායපටිච්ඡන්යෙොවීතච්චිතඞ්ගායරො

අක්කන්යතොපි ඡාරිකාය පටිච්ඡන්ෙත්තා ෙ තාව ඩහති, ඡාරිකං පෙ

තායපත්වා චම්මාදීනි ඩහෙවයසෙ යාව මත්ථලුඞ්ගා ඩහන්යතො ගච්ඡති, 

එවයමවං පාපකම්මම්පි යයෙ කතං, තං බ්යාලං දුතියය වා තතියය වා
අත්තභායවනිරයාදීසුනිබ්බ්යත්තංඩහන්තංඅනුගච්ඡතීති  

ෙස්සින්ද්රිොනීතිතත්ථායං සඞ්යෙපත්යථො –යස්සභික්ඛුයෙොයඡයකෙ

සාරථිො සුදන්තා අස්සා විය ඡ ඉන්ද්රිොනි සමථං දන්තභාවං

නිබ්බියසවෙභාවං ගතානි, තස්ස ෙවවිධං මාෙං පහාය ඨිතත්තා 

පහීෙමාෙස්ස චතුන්ෙංආසවාෙංඅභායවෙ අොසවස්ස තාදිභායවඨිතස්ස

තථාරූපස්ස යදවාපි පිහෙන්ති, මනුස්සාපි දස්සෙඤ්ච ආගමෙඤ්ච

පත්යථන්තියයවාති  ආහායරසතීතිආහාරපටිබ්යද්යධඡන්දරායගඅප්පහීයෙ
සති  

113. සබ්බ්ා දිසා අනුපරිගම්ම යචතසාති පරියතො දසපි දිසා චිත්යතෙ 

අනුගන්ත්වා  යෙවජ්ඣගාති යෙව අධිගච්යඡයය  පිෙතරන්ති අතිසයයෙ

පියං  අත්තොති අත්තයතො  එවංපියෙොපුථුඅත්තාපයරසන්තිඑවංකස්සචිපි 
අත්තොපියතරස්සඅනුපලබ්භෙවයසෙවිසුංවිසුංපයරසංසත්තාෙංඅත්තා

පියයො  යස්මා ච එතයදව, තස්මා ෙ හිංයස පරං අත්තකායමො අත්තයෙො 
සුෙකායමොති  
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භූතාති ජාතා නිබ්බ්යත්තා  භවිස්සන්තීති නිබ්බ්යත්තිස්සන්ති  භූතාති වා

ඛීණාසවා  යත හි පහීෙභවත්තා භූතා එව  ගමිස්සන්තීති පරයලොකං
ගමිස්සන්ති ඛීණාසවාපෙඅනුපාදියසසං නිබ්බ්යාෙං  

පියෙො ච යහොතීති සුපරිසුද්ධාය සීලසම්පත්තියා, සුපරිසුද්ධාය ච 

දිට්ඨිසම්පත්තියාසමන්ොගයතොපියයොපියායිතබ්යබ්යොයහොති වුත්තඤ්යහතං
– 

‘‘සීලදස්සෙසම්පන්ෙං, ධම්මට්ඨං සච්චවාදිෙං; 

අත්තයෙො කම්මකුබ්බ්යාෙං, තං ජයෙො කුරුයත පිය’’න්ති  (ධ  ප  
217); 

පාසාණච්ඡත්තංවියගරුකාතබ්බ්යතාය ගරු. උත්තරිමනුස්සධම්මවයසෙ

සම්භායවතබ්බ්යතාය භාවනීයෙො. සීලුයණෙවාපියගරුආදිභාවායවදිතබ්බ්යා 

තථාහිවුත්තං–‘‘ආකඞ්යෙයයයච, භික්ෙයව, භික්ඛු‘සබ්රහ්මචාරීෙංපියයො

ච අස්සං මොයපො ච ගරු ච භාවනීයයො චා’ති, සීයලස්යවවස්ස

පරිපූරකාරී’’ති(ම නි 1.65). 

වත්තාති ‘‘කායලෙ වක්ොමී’’තිආදිපඤ්චධම්යම අත්තනි
උපට්ඨායපත්වා සබ්රහ්මචාරීෙං උල්ලුම්පෙභායව ඨත්වා වත්තා  

වචෙක්ඛයමොති සබ්රහ්මචාරීහි යයෙ යකෙචි වුච්චමායෙො සුබ්බ්යයචො හුත්වා

පදක්ඛිණග්ගාහිතාය යතසං වචෙං ෙමතීති වචෙක්ෙයමො  වත්තාති වා

ධම්මකථාවයසෙ වචෙසීයලො  වචෙක්ඛයමොති ධම්මං සංවණ්යණන්යතො
පයරහි අසංහීයරො හුත්වා යතසං පුච්ඡාවචෙක්ෙමතාය වචෙක්ෙයමො  

ගම්භීරඤ්චකථං කත්තාතිසච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිං, අඤ්ඤංවාගම්භීරකථං

කත්තා  ෙචට්ඨායෙනියෙොජයකොති ධම්මවිෙයාදිං අධම්මාවිෙයාදිවයසෙ
අවත්වා ධම්මවිෙයාදිවයසයෙවදීපෙයතොෙචඅට්ඨායෙනියයොජයකො  

මාතරං පිතරං හන්ත්වාති එත්ථ ‘‘තණ්හා ජයෙති පුරිස’’න්ති (සං  නි 

1.55-57) වචෙයතො තීසු භයවසු සත්තාෙං ජෙෙයතො තණ්හා මාතා ොම 

‘‘අහං අසුකස්ස ොම රඤ්යඤො, රාජමහාමත්තස්ස වා පුත්යතො’’ති පිතරං

නිස්සායඅස්මිමාෙස්සඋප්පජ්ජෙයතොඅස්මිමායෙො පිතා ොම යලොයකොවිය

රාජාෙං යස්මා සබ්බ්යදිට්ඨිගතානි ද්යව සස්සතුච්යඡදදිට්ඨියයො භජන්ති, 

තස්මා සස්සතුච්යඡදදිට්ඨියයො ද්යව ෙත්තියා රාජායෙො ොම 

ද්වාදසායතොනි විත්ථතට්යඨෙ රට්ඨසදිසත්තා රට්ඨං ොම  ආයසාධයකො

ආයුත්තකපුරියසොවියතංනිස්සියතො ෙන්දිරායගො අනුචයරො ොම  

අනීයඝොති නිද්දුක්යෙො  බ්රාහ්මයණොති ඛීණාසයවො  එයතෙ හි

තණ්හාදයයො අරහත්තමග්ගඤාණාසිො හතා බ්යාහිතා  ොතීති යසො
බ්රාහ්මයණොනිද්දුක්යෙොහුත්වා යාතීති  
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පටුෙ 

කායෙති කරජකායය  චිත්තන්ති පාදකජ්ඣාෙචිත්තං  සයමොදහතීති

පක්ඛිපති යදාදිස්සමායෙෙකායයෙගන්තුකායමොයහොති, තදා කායගතිකං 

පාදකජ්ඣාෙචිත්තංඅධිට්ඨහතීතිඅත්යථො  චිත්යතපිකාෙංසයමොදහතීතියදා

සීඝං ගන්තුකායමො යහොති, තදා පාදකජ්ඣාෙචිත්යත කායං පක්ඛිපති, 

චිත්තගතිකං කායං අධිට්ඨහතීති අත්යථො  කායෙ සුඛසඤ්ඤඤ්ච

ලහුසඤ්ඤඤ්චඔක්කමිත්වාති‘‘යසයයථාපිොම බ්යලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතං

වා බ්යාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බ්යාහං සමිඤ්යජයයා’’ති වුත්තෙයයෙ

(මහාව 8, 137; දී නි 2.66; ම නි 1.282; 2.338; සං නි 1.172) ඉද්ධිමා
කායය සුෙසඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්ච ඔක්කමිත්වා පයරසං දිස්සමායෙෙ
කායයෙ ආරාමරාමයණයයකාදීනි යපක්ෙමායෙො චිත්තක්ෙයණයෙව
ඉච්ඡිතට්ඨාෙංගච්ඡති  

114. ෙං තං යලොකුත්තරං ඤාණන්ති සබ්බ්යං යලොකං උත්තරිත්වා

අභිභවිත්වා ඨිතත්තා වුත්තං, ෙ පෙ යලොකුත්තරභූමිකත්තා  සබ්බ්කායල 

පවත්තතීති ආවජ්ජෙපටිබ්යද්ධවුත්තිත්තා වුත්තං, ෙ සතතං සමිතං
පවත්තතීති  ෙ හි සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං භගවයතො සබ්බ්යස්මිංයයව කායල
උප්පජ්ජතීතිසක්කා වත්තුන්ති  

කිත්තයිස්සාමි යත සන්තින්ති සබ්බ්යකියලසවූපසමයහතුතාය සන්තිං

නිබ්බ්යාෙංදස්යසස්සාමි  දිට්යඨ ධම්යමතිදිට්යඨදුක්ොදිධම්යම, ඉමස්මිංඑව

වා අත්තභායව  අනීතිහන්ති ඉතිහාසාති එවං ෙ ඉතිකිරාය පවත්තං, 

අත්තපච්චක්ෙන්ති අත්යථො  ෙං විදිත්වා සයතො චරන්ති ‘‘සබ්යබ්ය සඞ්ොරා

අනිච්චා’’තිආදිො (ධ  ප  277; යථරගා  676; යෙත්ති  5) ෙයයෙ සයතො 

හුත්වා චරන්යතො අරියමග්යගෙ යං සන්තිං විදිත්වා  තයර යලොයක 

විසත්තිකන්ති සඞ්ොරයලොයක විසප්පෙයතො විසත්තිකසඞ්ොතං තණ්හං
තයර තයරයයසමතික්කයමයයාතිඅත්යථො  

තඤ්චාහං අභිෙන්දාමීති තං වුත්තප්පකාරං සන්තියජොතකං තුම්හාකං

වචෙංඅහංපත්ථයාමි, තංඑවවා සන්තිංඋත්තමං අභිෙන්දාමීතියධොතයකො

වදති  උද්ධංඅයධොතිරිෙඤ්චාපිමජ්යඣතිඑත්ථ උද්ධන්තිඅොගතංඋපරි

ච  අයධොතිඅතීතං යහට්ඨාච  තිරිෙඤ්චාපිමජ්යඣතිපච්චුප්පන්ෙංපරියතො

ච  එතංවිදිත්වාසඞ්යගොතීතිඑතංඅොගතාදිං සඞ්ගජෙෙට්ඨාෙන්තිඤත්වා  

භවාභවාොති ඛුද්දකාෙඤ්යචව මහන්තාෙඤ්ච භවාෙං අත්ථාය, 
සස්සතුච්යඡදායවා  

අරිෙසච්චාෙන්ති අරියභාවකරාෙං සච්චාෙං  අෙනුයබ්ොධාති 

අබුජ්ඣයෙෙ අජාෙයෙෙ  අප්පටියවධාති අප්පටිවිජ්ඣයෙෙ  

සන්ධාවිතන්ති භවයතො භවස්ස ගමයෙෙ සන්ධාවිතං  සංසරිතන්ති

පුෙප්පුෙං ගමෙවයසෙ සංසරිතං  මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්චාති මයා යචව

තුම්යහහි ච  අථ වා සන්ධාවිතං සංසරිතන්ති සන්ධාවෙං සංසරණං
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පටුෙ 

මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච අයහොසීති අත්යථො  භවයෙත්තීති භවාභවං 

ෙයෙසමත්ථා තණ්හාරජ්ජු  සංසිතන්ති සංසරිතං  සමූහතාති සුට්ඨු හතා
ඡින්ොඅප්පවත්තිකතා  

සබ්යබ් සඞ්ඛාරා අනිච්චාති පච්චයයහි සඞ්ෙරීයන්තීති ‘‘සඞ්ොරා’’ති
ලද්ධොමා පඤ්චක්ෙන්ධා  ආදිඅන්තවන්තයතො අනිච්චන්තිකයතො

තාවකාලිකයතො ෙණපරිත්තයතො ච ෙ නිච්චාති අනිච්චා. ෙදා පඤ්ඤාෙ

පස්සතීති යදා විපස්සොපඤ්ඤාය පස්සති  අථ ඉමස්මිං වට්ටදුක්යඛ

නිබ්බින්දති, නිබ්බින්දන්යතොදුක්ෙපරිජාෙොදිවයසෙසච්චානිපටිවිජ්ඣති  

එස මග්යගො විසුද්ධිොති ය්වායං වුත්තෙයයෙ සච්චප්පටියවයධො, එස 

විසුද්ධත්ථාය මග්යගො  සබ්යබ් සඞ්ඛාරා දුක්ඛාති සබ්යබ්ය සඞ්ොරා
අභිණ්හසම්පටිපීළෙට්යඨෙ ෙයට්යඨෙ ච දුක්ොති  යසසං වුත්තෙයයමව  

සබ්යබ් ධම්මා අෙත්තාති සබ්යබ්යපි යතභූමකධම්මා පරයතො තුච්ඡයතො 
සුඤ්ඤයතො අසාරයතො අවසවත්තෙයතො ච අෙත්තාති  යසසං
පුරිමසදිසයමව  

යසයෙයොති විසිට්යඨො උත්තයමො  සදියසොති සමායෙො  හීයෙොති
ලාමයකො  ඔමායෙොපි හි අත්තයෙො අවඞ්කරණමුයෙෙපි

සංපග්ගණ්හෙවයසයෙව පවත්තති  යතෙ වුත්තං ‘‘හීයෙොහමස්මී’’ති  

කිමඤ්ඤත්ර ෙථාභූතස්ස අදස්සොති සරසපභඞ්ු තාය එකන්යතයෙව
අෙවට්ඨිතසභායවහිරූපධම්යමහි යසයයාදිවයසෙඅත්තයෙොඋක්ඛිපෙස්ස

යතසං යථාභූතං අදස්සෙං අඤ්ඤාණං විො කිං අඤ්ඤං කාරණං සියා, 

අඤ්ඤංකිඤ්චිකාරණංතස්සෙත්ථීතිඅත්යථො  යවදොදීසුපිඑයසවෙයයො 
වුත්තවිපරියායයෙසුක්කපක්යෙො යවදිතබ්යබ්යො  

115. යෙ අරිෙසච්චානි විභාවෙන්තීති දුක්ොදීනි අරියසච්චානි 
පඤ්ඤාඔභායසෙසච්චප්පටිච්ඡාදකකියලසන්ධකාරංවිධයමත්වාඅත්තයෙො

පකාසානිපාකටානි කයරොන්ති  ගම්භීරපඤ්යඤොතිඅප්පයමයයපඤ්ඤතාය 

සයදවකස්සපි යලොකස්ස ඤායණෙ අලබ්භයෙයයපතිට්ඨපඤ්යඤෙ

සබ්බ්යඤ්ඤුොති වුත්තං යහොති  සුයදසිතානීති සඞ්යෙපවිත්ථාරාදීහි යතහි

යතහිෙයයහිසුට්ඨුයදසිතානි  කිඤ්චාපියතයහොන්තිභුසං පමත්තාතියත
විභාවිතඅරියසච්චා පුග්ගලා කාමං යදවරජ්ජචක්කවත්තිරජ්ජාදිපමාදට්ඨාෙං

ආගම්ම භුසං පමත්තා යහොන්ති, තථාපි යසොතාපත්තිමග්ගඤායණෙ
අභිසඞ්ොරවිඤ්ඤාණස්ස නියරොයධෙ ඨයපත්වා සත්ත භයව අෙමතග්යග 

සංසායර යය උප්පජ්යජයුං ොමඤ්ච රූපඤ්ච, යතසං නිරුද්ධත්තා ෙ

අට්ඨමං භවං ආදිෙන්ති, සත්තමභයවයයව පෙ විපස්සෙං ආරභිත්වා
අරහත්තංපාපුණන්තීතිඅත්යථො  

ෙථින්දඛීයලොති එත්ථ ෙථාති උපමාවචෙං  ඉන්දඛීයලොති 
ෙගරද්වාරථිරකරණත්ථංඋම්මාරබ්භන්තයරඅට්ඨවාදසවාහත්යථපථවිං
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පටුෙ 

ෙණිත්වා ආයකොටිතස්ස සාරදාරුමයස්ස ථම්භස්යසතං අධිවචෙං  

පථවිස්සියතො සිොතිගම්භීරයෙමිතායඅන්යතොපවිසිත්වාභූමිනිස්සියතොසියා

භයවයය  චතුබ්භිවායතහීති චතූහි දිසාහි ආගතවායතහි  අසම්පකම්පියෙොති

කම්යපතුං වා චායලතුං වා අසක්කුයණයයයො  තථූපමං…යප.… පස්සතීති

යයො චත්තාරි අරියසච්චානි පඤ්ඤාය අජ්යඣොගායහත්වා පස්සති, තං
සප්පුරිසං උත්තමපුරිසං තථා දස්සෙයතො සබ්බ්යතිත්ථියවාදවායතහි
අසම්පකම්පියතායතථූපමංයථාවුත්තඉන්දඛීලූපමංවදාමීති අත්යථො  

යසොතාපත්තිෙඞ්යගහීති අරියයසොතාපජ්ජෙස්ස අඞ්ගභූයතහි  

අරිෙසාවයකොති අරියස්ස බුද්ධස්ස භගවයතො සද්ධම්මස්සවෙන්යත

ජාතත්තා අරියසාවයකො  ඛීණනිරයෙොම්හීති ඛීණනිරයයො අම්හි  

ඛීණාපාෙදුග්ගතිවිනිපායතොති ඉදං නිරයාදීෙංයයව යවවචෙවයසෙ වුත්තං 
නිරයාදයයොහිවඩ්ඪිසඞ්ොතයතොඅයයතොඅයපතත්තා අපායා දුක්ෙස්සගති

පටිසරණන්ති දුග්ගතියෙො. දුක්කටකාරියෙො විවසා එත්ථ නිපතන්තීති 

විනිපාතා. යසොතං අරියමග්ගංආදියතොපත්යතොඅධිගයතොති යසොතාපන්යෙො. 
අකුප්පධම්මතාය මග්ගඵලාෙං පුථුජ්ජෙභාවසඞ්ොයත විරූයප ෙ

නිපතෙසභායවොති අවිනිපාතධම්යමො. තයතොඑවධම්මනියායමෙනියතතාය 

නිෙයතො. උපරිමග්ගත්තයසඞ්ොතා සම්යබ්යොධි අවස්සං පත්තබ්බ්යතාය අස්ස

පරංඅයෙංගතිපටිසරණන්ති සම්යබ්ොධිපරාෙයණො. 

නිවිට්ඨාතිආදීනි පදානි අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචොයෙව  සහධම්මිොති

සබ්රහ්මචාරියෙො  අරිෙකන්යතහීති අරියාෙං කන්යතහි පියයහි මොයපහි 

පඤ්ච සීලානි හි අරියසාවකාෙං කන්තානි යහොන්ති, භවන්තයරපි
අවිජහෙයතො  තානි සන්ධායයතං වුත්තං  සබ්යබ්යොපි පයෙත්ථ සංවයරො

ලබ්භතියයව  යසොතාපන්යෙොහමස්මීති ඉදං යදසොසීසයමව 

සකදාගාමිආදයයොපි ‘‘සකදාගාමීහමස්මී’’තිආදිො ෙයයෙ
බ්යයාකයරොන්තියයව  යයතො සබ්යබ්යසම්පි සික්ොපදාවියරොයධෙ
යුත්තට්ඨායෙබ්යයාකරණංඅනුඤ්ඤාතයමවාති  

ෙස්සින්ද්රිොනීති යස්ස අරියපුග්ගලස්ස සද්ධාදීනි ඉන්ද්රියානි  

සුභාවිතානීති අරියමග්ගභාවොවයසෙසුට්ඨුභාවිතානි  අජ්ඣත්තංබ්හිද්ධා 

චාති ඔරම්භාගියාෙං උද්ධම්භාගියාෙඤ්ච සංයයොජොෙං පජහෙවයසෙ 

යතොහ ‘‘සබ්බ්යලොයක’’ති  නිබ්බිජ්ඣාතිනිබ්බිජ්ඣිත්වාපටිවිජ්ඣිත්වා  

ධම්මපදානීතිධම්මයකොට්ඨාසානි  අෙභිජ්ඣාධම්මපදං ොමඅයලොයභො
වා අයලොභසීයසෙ අධිගතඣාෙවිපස්සොමග්ගඵලනිබ්බ්යාොනි වා

දසඅසුභවයසෙ වා අධිගතඣාොදීනි අෙභිජ්ඣා ධම්මපදං. 

චතුබ්රහ්මවිහාරවයසෙ අධිගතානි අබ්යාපායදො ධම්මපදං. 

දසානුස්සතිආහායරපටික්කූලසඤ්ඤාවයසෙ අධිගතානි සම්මාසතිධම්මපදං. 

දසකසිණආොපාෙවයසෙඅධිගතානි සම්මාසමාධිධම්මපදං. 
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පටුෙ 

පඤ්ච ඡින්යදති යහට්ඨා අපායුපපත්තිසංවත්තනිකානි පඤ්ච
ඔරම්භාගියසංයයොජොනි පායද බ්යද්ධරජ්ජුං විය පුරියසො සත්යථෙ යහට්ඨා

මග්ගත්තයයෙ ඡින්යදයය  පඤ්ච ජයහති උපරියදවයලොකසම්පාපකානි
පඤ්ච උද්ධම්භාගියසංයයොජොනි පුරියසො ගීවාය බ්යද්ධරජ්ජුං විය 

අරහත්තමග්යගෙ ජයහයය ඡින්යදයයයවාති අත්යථො  පඤ්ච චුත්තරි 

භාවයෙති උද්ධම්භාගියසංයයොජොෙං පහාෙත්ථාය සද්ධාදීනි
පඤ්චින්ද්රියානි උත්තරි භායවයය  පඤ්ච සඞ්ගාතියගොති එවං සන්යත
පඤ්චන්ෙං රාගයදොසයමොහමාෙදිට්ඨිසඞ්ගාෙං අතික්කමයෙෙ

පඤ්චසඞ්ගාතියගො හුත්වා භික්ඛු ‘‘ඔඝතිණ්යණො’’ති වුච්චති, 
නිත්තිණ්ණචතුයරොයඝොති වුච්චතීතිඅත්යථො  

අෙඤ්ඤාතං අප්පටිවිද්ධං චතුසච්චධම්මං, අමතපදංයයව වා ඤස්සාමි 
ජානිස්සාමීති පටිපන්ෙස්ස පඨමමග්ගට්ඨස්ස ඉන්ද්රියන්ති 

අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිෙං. පඨමමග්ගඤාණඤ්හි තංපුබ්බ්යභාගවයසෙ
එවං වුත්තං  ආජාොති පඨමමග්යගෙ ඤාතමරියාදං අෙතික්කමිත්වා 

ජාොතීති අඤ්යඤො, තස්ස ඉන්ද්රියන්ති අඤ්ඤින්ද්රිෙං, යහට්ඨා තීසු ඵයලසු, 
උපරි තීසු මග්යගසු ච ඤාණස්යසතං අධිවචෙං  අඤ්ඤාතාවියෙො චතූසු 

සච්යචසු නිට්ඨිතකිච්චස්ස අරහයතො ඉන්ද්රියන්ති අඤ්ඤාතාවින්ද්රිෙං, 

අග්ගඵලඤාණස්යසතං අධිවචෙං  අෙභිසයමතස්සාති අප්පටිවිද්ධස්ස  

අභිසමොොතිපටියවධාය  

116. බ්ාලලක්ඛණානීති බ්යාලස්ස උපලක්ෙණකාරණානි  

බ්ාලනිමිත්තානීති ‘‘බ්යායලො අය’’න්ති ගයහතුං නිමිත්තානි කාරණානි  

බ්ාලාපදාොනීති බ්යාලස්ස යපොරාණානි විරුළ්හානි කම්මානි  

‘‘දුච්චින්තිතචින්තී’’තිආදීසුදුච්චින්තිතංඅභිජ්ඣං බ්යයාපාදංමිච්ඡාදස්සෙඤ්ච

චින්යතතීති දුච්චින්තිතචින්තී. දුබ්භාසිතංමුසාවාදාදිංභාසතීති දුබ්භාසිතභාසී. 

දුක්කටං පාණාතිපාතාදිකම්මං කයරොතීති දුක්කටකම්මකාරී. 
වුත්තවිපරියායයෙසුක්කපක්යෙොයවදිතබ්යබ්යො  

භියෙයොති උපරූපරි  පකුජ්යඣෙුන්ති විරුජ්යඣයුං 

‘‘පකුප්යපයු’’න්තිපි පායඨො  භුයසොති දළ්යහෙ  දණ්යෙොති 

දණ්ඩදායෙෙ  ධීයරොති පණ්ඩියතො සප්පඤ්ඤජාතියකො  නියසධයෙති
පටිබ්යායහයය පුෙකිඤ්චිකාතුංවත්තුංවාඅසමත්ථං කයරයයාතිඅත්යථො  

පරන්ති පච්චත්ථිකං  යෙො සයතො උපසම්මතීති යයො සතිමා හුත්වා

උපසම්මති, තස්ස උපසමංයයවාහං බ්යාලස්ස පටියසධෙං මඤ්ඤාමීති
අත්යථො  

වජ්ජන්ති යදොසං  ෙදා ෙං මඤ්ඤතීති යස්මා ෙං මඤ්ඤති  

අජ්ඣාරුහතීති අජ්යඣොත්ථරති  යගොවභියෙයොපලායිෙන්තියථායගොයූයථ
තාවයදව ද්යව ගායවො යුජ්ඣන්යත යගොගයණො ඔයලොයකන්යතො තිට්ඨති
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පටුෙ 

යාව ෙ එයකො පලායති, යදා පෙ පලායති, අථ තං පලායීෙං සබ්යබ්යො

යගොගයණො භියයයො අජ්යඣොත්ථරති, එවං දුම්යමයධො ෙමන්තං භියයයො
අජ්යඣොත්ථරතීතිඅත්යථො  

සදත්ථපරමාති සකත්ථපරමා  ඛන්තයා භියෙයො ෙ විජ්ජතීති යතසු
සකත්ථපරයමසු අත්යථසු ෙන්තියතො උත්තරිතයරො අඤ්යඤො අත්යථො ෙ

විජ්ජති  තමාහු පරමං ඛන්තින්ති යයො බ්යලවා තිතික්ෙති, තස්ස තං ෙන්තිං

පරමංආහු  බ්ාලබ්ලං ොමඅඤ්ඤාණබ්යලං  තංෙස්සබ්ලං, අබ්ලයමව තං, ෙ

තං බ්යලන්ති ආහු කයථන්ති දීයපන්ති  ධම්මගුත්තස්සාති ධම්යමෙ

රක්ඛිතස්ස ධම්මං වා රක්ෙන්තස්ස  පටිවත්තාති පටිප්ඵරිත්වා වත්තා, 
පටිප්පරිත්වාවායංවාතංවාවයදයයාසි ධම්මට්ඨංපෙචායලතුංසමත්යථො

ොම ෙත්ථි  තස්යසව යතෙ පාපියෙොති යතෙ යකොයධෙ තස්යසව 

පුග්ගලස්ස පාපං යහොති  කතරස්සාති? යෙො කුද්ධං පටිකුජ්ඣති, තස්ස 

තත්ථ කුද්ධන්ති සම්පදායෙ උපයයොගවචෙං, කුද්ධස්සාති අත්යථො  

තිකිච්ඡන්තාෙන්ති එකවචයෙ බ්යහුවචෙං, තිකිච්ඡන්තන්ති අත්යථො  ජො

මඤ්ඤන්තීති එවරූපං අත්තයෙො ච පරස්ස චාති උභින්ෙං අත්ථං

තිකිච්ඡන්තංනිප්ඵායදන්තං පුග්ගලං ‘‘බ්ායලො අය’’න්තිඅන්ධබ්යාලපුථුජ්ජො

එවං මඤ්ඤන්ති  යෙධම්මස්සඅයකොවිදාති යය චතුසච්චධම්යම අයකොවිදා

අච්යඡකා, යතඑවංමඤ්ඤන්තීතිඅත්යථො  

117. පත්තන්ති අධිගතං එතරහි අනුභුයයමාෙං කාමූපකරණං 

පත්තබ්බ්න්ති තයදව අොගයත අධිගන්තබ්බ්යං අනුභවිතබ්බ්යං, උභෙයමතං

රජානුකිණ්ණන්ති තදුභයම්පි රාගරජාදීහි අවකිණ්ණං. ආතුරස්සාති

රාගාදිකියලසාතුරස්ස  අනුසික්ඛයතොති කියලසබ්යහුලපුග්ගයල

අනුසික්ෙයතො  යෙ චසික්ඛාසාරාතියයයථාසමාදින්ෙංසීලවතාදිසඞ්ොතං

සික්ෙං සාරයතො ගයහත්වා ඨිතා  යතොහ – ‘‘සීලං වතං ජීවිතං

බ්රහ්මචරිෙ’’න්ති  තත්ථ යං ‘‘ෙ කයරොමී’’ති ඔරමති, තං සීලං. යං 

යවසයභොජෙකිච්චචරණාදි, තං වතං. ජීවිතන්ති ආජීයවො  බ්රහ්මචරිෙන්ති

යමථුෙවිරති  උපට්ඨාෙසාරාති එයතසං සීලාදීෙං අනුට්ඨාෙසාරා  එයතහි
එව සංසාරසුද්ධීතිතානිසාරයතොගයහත්වාඨිතාතිඅත්යථො  

ඉච්යචයත උයභො අන්තාති ඉති සීලබ්බ්යතපරාමාසමුයෙෙ

අත්තකිලමථානුයයොයගො, කායමසු අෙවජ්ජසඤ්ඤිතාමුයෙෙ 
කාමසුෙල්ලිකානුයයොයගොචාතිඑයතඋයභොඅන්තා යතචයෙොයථාක්කමං

ආයතිං පත්තබ්යබ්ය, එතරහි පත්යත ච රාගරජාදිඔකිණ්යණ කාමුයණ

අල්ලීයෙහි කියලසාතුරාෙං අනුසික්ෙන්යතහි, සයඤ්ච කියලසාතුයරයහව

පටිපජ්ජිතබ්බ්යා, තයතො එව ච යත කටසිවඩ්ඪො අපරාපරං ජරාමරයණහි

සිවථිකාය වඩ්ෙෙසීලා එකන්යතයෙව කටසිං වඩ්යෙන්ති, සයං වඩ්ෙන්තා
පයරචඅන්තද්වයයසමාදයපන්තාවඩ්ොයපන්ති චාතිඅත්යථො  
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පටුෙ 

උයභොඅන්යතඅෙභිඤ්ඤාොතියථාවුත්යතඋයභො අන්යතඅජානිත්වා  

ඔලීෙන්ති එයකති ‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො චා’’ති

ඔලීයෙතණ්හාභිනියවසවයසෙ අවලීයන්ති එකච්යච  අතිධාවන්ති එයකති
එකච්යච – ‘‘උච්ඡිජ්ජති විෙස්සති අත්තා ච යලොයකො චා’’ති
අතිධාවොභිනියවසවයසෙඅතික්කමන්ති  

ෙ අමඤ්ඤිංසු යතසඤ්ච තණ්හාදිමඤ්ඤොෙං පහීෙත්තා  තයතො එව 

අනුපාදාපරිනිබ්බ්යාෙයතොතිවිධම්පි වට්ටංයතසංපඤ්ඤාපොෙ ෙත්ථීති  

ජඤ්ඤාති ජායෙයය  සංයුයජති සංයයොයජයය  මානුසන්ති මනුස්සාෙං

ඉදන්තිමානුසං, මනුස්සභවපරියාපන්ෙං  කිඤ්හිතස්ස සකංයහොතීතිතස්ස
මච්චුමුෙං පවිසන්තස්ස සත්තස්ස කිං අඤ්ඤං සකං ොම අඤ්ඤත්ර

කලයාණකම්මයතො  කම්මස්සකා හි සත්තා  යතොහ – ‘‘තස්මා කයරෙය

කලයාණ’’න්තිආදි තත්ථ සම්පරායිකන්තිසම්පරායඵලනිබ්බ්යත්තකං  

118. ඉයම ධම්මාති ඉයම කුසලා වා අකුසලා වා ධම්මා  එවංගහිතාති

එවංසමාදින්ො උප්පාදිතා  ඉදංඵලන්තිඉදංඉට්ඨවිපාකංඅනිට්ඨවිපාකඤ්ච

ඵලං  අෙමත්යථොති අයං වුඩ්ඪි, අයං හානීති අත්යථො  අඤ්ඤම්පි

එවංජාතිෙන්තිඑකංසබ්යයාකරණීයංවදති  

ආකඞ්ඛයතො ෙ ජායෙෙුන්ති තත්ථ යයෙ යහතුො භගවයතො යා

ආකඞ්ො, සා අඤ්යඤසං අවිසයයොති ආහ – ‘‘කින්තං භගවාආකඞ්ඛතීති.

ඉදංඅවිසජ්ජනීෙ’’න්ති  

එත්තයකොති එතපරිමායණො  සීලක්ඛන්යධති සීලක්ෙන්ධයහතු 

‘‘සීලක්ෙන්යධො’’තිපි පායඨො  යසසපයදසුපි එයසව ෙයයො  ඉරිොෙන්ති

කායවචීසමාචායර  පභායවති ආනුභායව  හියතසිතාෙන්ති යමත්තාය  

ඉද්ධිෙන්ති ඉද්ධිවිධාය  එත්තකා බුද්ධුණා, යත ච පච්යචකං එවංපභාවා 
තථා මග්ගඵලනිබ්බ්යාොනි එවමානුභාවානි  අරියසඞ්යඝො එවංවිධුයණහි
යුත්යතොති  

තිණ්ණං රතොෙං මහානුභාවතා ෙ සබ්බ්යථා අඤ්යඤසං විසයයො, 

භගවයතො එව විසයයොති ආහ – ‘‘බුද්ධවිසයෙො අවිසජ්ජනීයෙො’’ති  යතෙ

යයො අඤ්යඤොපි අත්යථො බුද්ධවිසයයො, යසො අවිසජ්ජනීයයොති දස්යසති 

වුත්තඤ්යහතංභගවතා– ‘‘බුද්ධවිසයයොඅචින්යතයයයොෙචින්යතතබ්යබ්යො, 

යං චින්යතන්යතො උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති (අ  නි  4.77). 

කතමාපුබ්බ්ායකොටීති අවිසජ්ජනීෙන්ති‘‘කතමාපුබ්බ්යායකොටී’’තියකෙචි

කතං පුච්ඡෙං අවිසජ්ජනීයං  කස්මා? සංසාරස්ස පුරිමාය යකොටියා

අභාවයතො යතයෙවාහ– ‘‘පුරිමා, භික්ෙයව, යකොටිෙ පඤ්ඤායතී’’ති(අ 

නි 10.61). තත්ථ ෙපඤ්ඤාෙතීති ෙදිස්සති, ෙඋපලබ්භතීතිඅත්යථො ෙ

පඤ්ඤායතීතිඅඤ්ඤස්ස ඤාණවිසයයොෙයහොතීතිපෙඅත්ථංසන්ධාය ‘‘ෙ
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පටුෙ 

පඤ්ඤාෙතීති සාවකාෙං ඤාණයවකල්යලො’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ 

අත්තූපොයිකාති අත්තා උපයෙතබ්යබ්යො එතිස්සාති අත්තූපොයිකා  ෙත්ථි

බුද්ධාෙං භගවන්තාෙං අවිජාෙොති එයතෙ පුරිමාය යකොටියා අභාවයතො

එවෙපඤ්ඤායති, ෙතත්ථඤාණස්සපටිඝායතොතිදස්යසති  

යං පෙ අත්ථි, තං අඤ්යඤසං අප්පයමයයම්පි භගවයතො ෙ 

අප්පයමයයන්තිභගවයතොසබ්බ්යත්ථඅප්පටිහතඤ්ඤාණතංදස්යසතුං ‘‘ෙථා

භගවා යකොකාලිකං භික්ඛුං ආරබ්භා’’තිආදිමාහ  තත්ථ අඤ්ඤතරං

භික්ඛුන්ති ොමයගොත්යතෙ අපාකටං  ‘‘කීව දීඝං නු යෙො, භන්යත, පදුයම
නිරයය ආයුප්පමාණ’’න්ති පඤ්හං පුච්ඡිත්වා නිසින්ෙං එකං භික්ඛුං 

එවමාහාති  එත්ථායං පාඨයසයසො – දීඝං යෙො, භික්ඛු, පදුයම නිරයය

ආයුප්පමාණං, තං ෙ සුකරං සඞ්ොතුං ‘‘එත්තකානි වස්සානී’’ති වා

‘‘එත්තකානි වස්සසතානී’’ති වා ‘‘එත්තකානි වස්සසහස්සානී’’ති වා

‘‘එත්තකානි වස්සසතසහස්සානී’’ති වාති  සක්කා පෙ, භන්යත, උපමා

කාතුන්ති  ‘‘සක්කා භික්ඛූ’’ති භගවා අයවොච  යසයයථාපි, භික්ඛු, 
වීසතිොරියකො යකොසලයකො තිලවායහො  තයතො පුරියසො වස්සසතස්ස

වස්සසතස්ස අච්චයයෙ එකයමකං තිලං උද්ධයරයය  ඛිප්පතරං යෙො යසො, 

භික්ඛු, වීසතිොරියකො යකොසලයකො තිලවායහො ඉමිො උපක්කයමෙ

පරික්ෙයං පරියාදාෙං ගච්යඡයය, ෙ ත්යවව එයකො අබ්බුයදො නිරයයො 

යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති අබ්බුදා නිරයා, එවයමයකො නිරබ්බුයදො

නිරයයොතිආදි(සං නි 1.181; අ නි 10.89; සු නි  යකොකාලිකසුත්ත)  

තත්ථ වීසතිඛාරියකොති මාගධයකෙ පත්යථෙ චත්තායරො පත්ථා
යකොසලරට්යඨ එයකො පත්යථො යහොති  යතෙ පත්යථෙ චත්තායරො පත්ථා

ආළ්හකං, චත්තාරි ආළ්හකානි යදොණං, චතුයදොණා මානිකා, චතුමානිකා

ොරී  තාය ොරියා වීසතිොරියකො තිලවායහො  තිලවායහොති තිලසකටං  

අබ්බුයදො නිරයෙොතිඅබ්බුයදොොමඑයකොපච්යචකනිරයයොෙත්ථි, අවීචිම්හි
එවපෙ අබ්බුදගණොයපච්චයෙොකායසො ‘‘අබ්බුයදොනිරයයො’’තිවුත්යතො 

එසෙයයො නිරබ්බුදාදීසුපි  

තත්ථ වස්සගණොපි එවං යවදිතබ්බ්යා – යථා හි සතංසතසහස්සානි 

යකොටි යහොති  එවං සතංසතසහස්සයකොටියයො පයකොටි ොම 

සතංසතසහස්සපයකොටියයො යකොටිපයකොටි ොම 

සතංසතසහස්සයකොටිපයකොටියයො ෙහුතං. සතංසතසහස්සෙහුතානි 

නින්ෙහුතං. සතංසතසහස්සානි නින්ෙහුතානි එයකො අබ්බුයදො. තයතො

වීසතිුයණො නිරබ්බුයදො. එස ෙයයොසබ්බ්යත්ථ අයඤ්චගණොඅපරිචිතාෙං
දුක්කරාතිවුත්තං–‘‘තංෙසුකරං සඞ්ොතු’’න්ති යකචිපෙ‘‘තත්ථතත්ථ
පරියදවොෙත්යතෙ කම්මකාරණොෙත්යතෙපි ඉමානි ොමානි

ලද්ධානී’’ති වදන්ති  අපයර ‘‘සීතෙරකා එයත’’ති  චිත්තං ආඝායතත්වාති
චිත්තංපදූයසත්වා  



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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119. කථං ජියෙොති පකාරපුච්ඡා  යකෙජියෙොති කාරණපුච්ඡා  යකෙ

කාරයණෙයකෙයහතුොකායපටිපත්තියාජියෙොතිපුච්ඡති  කථන්තිපෙ

යකෙ පකායරෙ කිං අතීතාෙං, උදාහු අොගතාෙං පච්චුප්පන්ොෙං

කියලසාෙං පහායෙෙ ජියෙොති පුච්ඡති, තස්මා තං ‘‘විසජ්ජනීෙ’’න්ති

වුත්තං  කතයමොජියෙොති කිංරූපංජියෙො, උදාහුයවදොසඤ්ඤාසඞ්ොරා

විඤ්ඤාණංජියෙො රූපාදිවිනිමුත්යතොවා අඤ්යඤොජියෙො, යයො‘‘අත්තා’’ති

වුච්චතීති ඉමමත්ථං සන්ධායාහ ‘‘අවිසජ්ජනීෙ’’න්ති  කිත්තයකොති
පමාණයතො කිංපරිමායණො  

අත්ථි තථාගයතොති අත්ථි සත්යතො  ය්වායමායස්මා ‘‘එවංොයමො

එවංයගොත්යතො’’ති පඤ්චක්ෙන්යධඋපාදායපඤ්ඤපීයති, තස්සපුග්ගලස්ස

අධිප්යපතත්තාවුත්තං ‘‘විසජ්ජනීෙ’’න්ති  රූපංතථාගයතොතිරූපං අත්තාති

සක්කායදිට්ඨිවයසෙ පුච්ඡතීති කත්වා වුත්තං ‘‘අවිසජ්ජනීෙ’’න්ති  ඉමිො
ෙයයෙසබ්බ්යපයදසුඅත්යථො යවදිතබ්යබ්යො  

120. බ්ාලං පීඨසමාරුළ්හන්තිආදීනි සාමිඅත්යථ උපයයොගවචොනි  

කායෙෙ දුච්චරිතානීති කායයෙ දුට්ඨු කතානි  ඔලබ්භන්තීති අවලම්බ්යන්ති
අවත්ථරියන්ති යසසපදද්වයංතස්යසව යවවචෙං ඔලම්බ්යොදිආකායරෙහි

තානි උපට්ඨහන්ති, තස්මා එවං වුත්තං  මහතන්ති මහන්තාෙං  පථවිෙං

ඔලම්බ්න්තීති පථවිතයල පත්ථරන්ති  යසසපදද්වයං තස්යසව යවවචෙං 

පත්ථරණාකායරොයයව යහස  තත්ර, භික්ඛයව, බ්ාලස්සාති තස්මිං
උපට්ඨහොකායරබ්යාලස්සඑවං යහොති  

ලාභා යවො, භික්ඛයවති භික්ෙයව, යය ඉයම තුම්යහහි පටිලද්ධා 

මනුස්සත්තසද්ධාපටිලාභාදයයො, ලාභායවොතුම්හාකංලාභාඑව  සුලද්ධන්ති

යම්පිදං පබ්බ්යජිත්වා චතුපාරිසුද්ධිසීලාදිසම්පාදෙං ලද්ධං, තම්පි සුලද්ධං  

ඛයණො යවො පටිලද්යධොති අට්ඨඅක්ෙණවජ්ජියතො ෙවයමොයං ෙයණො

පටිලද්යධො මග්ගබ්රහ්මචරිෙවාසාෙ. ‘‘දිට්ඨා මො’’තිආදිො
එකයදසනිදස්සයෙෙඅට්ඨ අක්ෙයණවිභායවති  

121. ෙහිං ෙහින්ති යං යං දුග්ගතිං යෙො ගච්ඡති. යසො ෙං අධම්යමොති

යයො අධම්යමො යතෙ චරියතො, යසො ෙං අධම්මචාරිං පුග්ගලං  හොතීති
බ්යාධති  

අප්යපසක්ඛතාති අප්පානුභාවතා  දුබ්බ්ණ්ණතාති විරූපතා බීභච්ඡතා  

දුප්පඤ්ඤතාතිනිප්පඤ්ඤතාඅයහතුකපටිසන්ධිවයසෙඑළමූගතා  

122. වාචානුරක්ඛීති චතුන්ෙං වචීදුච්චරිතාෙං පරිවජ්ජයෙෙ 

වාචානුරක්ඛී  අභිජ්ඣාදීෙං අනුප්පාදයෙෙ මෙසා සුට්ඨු සංවුයතො. 

පාණාතිපාතාදයයොපජහන්යතො කායෙෙචඅකුසලංෙ කයිරා, එයතතයෙො

කම්මපයථවියසොධයෙ. එවංවියසොයධන්යතොහිසීලක්ෙන්ධාදීෙං එසයකහි
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බුද්ධාදීහි ඉසීහි පයවදිතං අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං ආරායධයයාති  

දුක්කටන්ති කායෙෙ වාචාෙ මෙසා ච දුක්කටං සාවජ්ජං දුක්ඛුද්රයං 

දුග්ගතිසංවත්තනියංකම්මං ෙස්සෙත්ථි.සංවුතංතීහි ඨායෙහීතිඑයතහිතීහි

කාරයණහි කායදුච්චරිතාදීෙං පයවසනිවාරණයතො පිහිතං, තං අහං 

‘‘බ්රාහ්මණ’’න්තිවදාමීති  

අච්චන්තදුස්සීලයන්ති එකන්තදුස්සීලභායවො ගිහීවාපිජාතියතොපට්ඨාය

දසඅකුසලකම්මපයථකයරොන්යතො, පබ්බ්යජියතොවාපිඋපසම්පන්ෙදිවසයතො
පට්ඨායගරුකාපත්තිංආපජ්ජමායෙො අච්චන්තදුස්සීයලොොම ඉධපෙයයො

ද්වීසු තීසු අත්තභායවසු දුස්සීයලො, තස්ස ගතියා ආගතං දුස්සීලභාවං
සන්ධායයතංවුත්තං දුස්සීලභායවොතියචත්ථදුස්සීලස්සඡ ද්වාරානිනිස්සාය

උප්පන්ො තණ්හා යවදිතබ්බ්යා  මාලුවා සාලමියවොත්ථතන්ති යස්ස
පුග්ගලස්සතංතණ්හාසඞ්ොතංදුස්සීලයං යථා ොමමාලුවාසාලංඔත්ථතං
යදයව වස්සන්යත පත්යතහි උදකං පටිච්ඡිත්වා සංභඤ්ජෙවයසෙ 

සබ්බ්යත්ථකයමව පරියයොෙන්ධති, එවං අත්තභාවං ඔත්ථතං

පරියයොෙන්ධිත්වා ඨිතං යසො මාලුවාය සංභඤ්ජිත්වා භූමියං පාතියමායෙො
රුක්යෙො විය තාය දුස්සීලයසඞ්ොතාය තණ්හාය සංභඤ්ජිත්වා අපායයසු 

පාතියමායෙො, ෙථා ෙං අෙත්ථකායමො දියසො ඉච්ඡති, තථා අත්තාෙං

කයරොති ොමාතිඅත්යථො  

‘‘අත්තොහිකත’’න්තිගාථායඅයං සඞ්යෙපත්යථො–යථාපාසාණමයං

පාසාණසම්භවං වජිරං තයමව අස්මමෙං මණිං අත්තයෙො
උට්ඨාෙට්ඨාෙසඞ්ොතං පාසාණමණිං ොයිත්වා ඡිද්දාඡිද්දං ෙණ්ඩාෙණ්ඩං

කත්වා අපරියභොගං කයරොති, එවයමවං අත්තො කතං අත්තනි ජාතං 

අත්තසම්භවං පාපං දුම්යමධං නිප්පඤ්ඤං පුග්ගලං චතූසු අපායයසු 

අභිමත්ථති කන්තතිවිද්ධංයසතීති  

නියසවිොතිකත්වා  ගරහාතිගාරය්හා  බ්ාලමතීති මන්දබුද්ධියෙො  ඛො

ච කම්මස්සාති කම්මක්ෙයකරඤායණෙ කම්මස්ස යෙපෙයතො  

විමුත්තයචතයසොති සමුච්යඡදවිමුත්තියා පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තියා ච

විමුත්තචිත්යතො  නිබ්බ්න්ති යත යජොතිරිවින්ධෙක්ඛොති යථා ොම

අනුපාදායෙොජාතයවයදොනිබ්බ්යායති, එවයමවං අභිසඞ්ොරස්සවිඤ්ඤාණස්ස
අෙවයසසක්ෙයානිබ්බ්යායති  

123. ‘‘ෙථාපි භමයරො’’ති ගාථායං භමයරොති යා කාචි මධුකරජාති  

පුප්ඵන්ති පුප්ඵාරායම චරන්යතො පුප්ඵඤ්ච තස්ස වණ්ණඤ්ච ගන්ධඤ්ච

අයහඨෙං අයහඨයන්යතොඅවිොයසන්යතො චරතීතිඅත්යථො එවංචරිත්වාච 

පයලතිරසමාදාොතියාවදත්ථං රසංපිවිත්වාඅපරම්පිමධුකරණත්ථායරසං
ගයහත්වා යඩති  යසො එකං වෙගහෙං අජ්යඣොගායහත්වා රුක්ෙසුසිරාදීසු

තං රජමිස්සකං රසං ඨයපත්වා අනුපුබ්යබ්යෙ මධුරරසං මධුං කයරොති, ෙ
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පටුෙ 

තස්ස පුප්ඵාරායම චරිතපච්චයා පුප්ඵං වා තස්ස වණ්යණො වා ගන්යධො වා 

විෙස්සති, අථයෙොපුප්ඵංපාකතිකයමවයහොති  එවංගායමමුනී චයරතිඑවං 
යසක්යෙො අයසක්යෙො වා අෙගාරියමුනි කුලපටිපාටියා ගායම භික්ෙං
ගණ්හන්යතො චයරයයාති අත්යථො  ෙ හි තස්ස ගායම චරණපච්චයා

සද්ධාහානිවායභොගහානිවායහොති, සද්ධාපියභොගාපිපාකතිකාවයහොන්ති 
එවං චරිත්වා ච පෙ ගාමයතො නික්ෙමිත්වා බ්යහිගායම උදකඵාසුකට්ඨායෙ

සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤයපත්වා නිසින්යෙො අක්ෙභඤ්ජෙ- (මි  ප  6.1.2) 

වණයලපෙපුත්තමංසූපමවයසෙ (මි  ප  6.1.2; සං  නි  2.63) 
පච්චයවක්ෙන්යතො පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා තථාරූපං වෙසණ්ඩං
අනුපවිසිත්වා අජ්ඣත්තිකකම්මට්ඨාෙං සම්මසන්යතො මග්ගඵලානි 

හත්ථගතායෙවකයරොති අයසක්ෙමුනිපෙදිට්ඨධම්මසුෙවිහාරමනුයුඤ්ජති 
අයමස්ස භමයරෙ මධුකයරෙ සරික්ෙතා  ඛීණාසයවො පයෙත්ථ
අධිප්යපයතොති  

පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරතීති යයො ෙං පාති රක්ෙති, තං
යමොක්යෙති යමොයචති ආපායිකාදීහි දුක්යෙහීති පාතියමොක්යෙො  යසො එව 

කායිකවාචසිකස්ස වීතික්කමස්ස සංවරණයතො පිදහෙයතො සංවයරො  යතෙ
පාතියමොක්ෙසංවයරෙ සංවුයතො සමන්ොගයතො හුත්වා සබ්බිරියාපයථසු

චරති  ආචාරයගොචරසම්පන්යෙොතිආචායරෙචයගොචයරෙචසම්පන්යෙො  

අණුමත්යතූති අප්පමත්තයකසු  වජ්යජූති අකුසලධම්යමසු  භෙදස්සාවීති

භයං දස්සී  සමාදාෙ සික්ඛති සික්ඛාපයදූති සික්ොපයදසු යං කිඤ්චි 

සික්ඛිතබ්බ්යං, තංසබ්බ්යංසම්මාආදියිත්වාසික්ෙති  

කාෙකම්මවචීකම්යමෙ සමන්ොගයතො, කුසයලෙ පරිසුද්ධාජීයවොති
එත්ථ ආචාරයගොචරග්ගහයණයෙව කුසයල කායකම්යම වචීකම්යම ච 

ගහියතපි යස්මා ඉදං ආජීවපාරිසුද්ධිසීලං ෙ ආකාසාදීසු උප්පජ්ජති, 

කායවචීද්වායරසු එව පෙ උප්පජ්ජති, තස්මා තස්ස

උප්පත්තිද්වාරදස්සෙත්ථං ‘‘කායවචීකම්යමෙ සමන්ොගයතො, 

කුසයලො’’ති වුත්තං  යස්මා පෙ යතෙ සමන්ොගයතො, තස්මා 

පරිසුද්ධාජීයවො, ආජීවපාරිසුද්ධිපි සීලයමවාති දස්සෙත්ථං එතං වුත්තං  

වුත්තඤ්යහතං–‘‘කතයමචථපතිකුසලාසීලා? කුසලංකායකම්මංකුසලං

වචීකම්මං, පරිසුද්ධං ආජීවම්පි යෙො අහං ථපති සීලස්මිං වදාමී’’ති (ම  නි 

2.265). ආරද්ධවීරියෙොතියස්සකායිකංයචතසිකඤ්චවීරියංආරද්ධංයහොති, 

යසො ‘‘ආරද්ධවීරියයො’’තිවුච්චති තත්ථයයොගණසඞ්ගණිකංවියෙොයදත්වා

චතූසුඉරියාපයථසු අට්ඨආරම්භවත්ථුවයසෙඑකයකොයහොති, තස්සකායිකං
වීරියං ආරද්ධං ොම යහොති  යයො චිත්තසඞ්ගණිකං වියෙොයදත්වා

අට්ඨසමාපත්තිවයසෙ එකයකො යහොති, ගමොදීසු උප්පන්ෙකියලසං

උප්පන්ෙට්ඨායෙයයව නිග්ගණ්හිත්වා ඣාෙං නිබ්බ්යත්යතති, තස්ස 

යචතසිකංවීරියංආරද්ධංොමයහොති එවංආරද්ධවීරියයො  ථාමවාතිඨිතිමා  

දළ්හපරක්කයමොති ථිරපරක්කයමො  අනික්ඛිත්තධුයරො…යප.… 
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පටුෙ 

සච්ඡිකිරිොොති සංකියලසධම්මාෙං පහාෙත්ථං යවොදාෙධම්මාෙං

සම්පාදෙත්ථං, පච්චක්ෙකරණත්ථඤ්ච ධුරං අනික්ඛිපිත්වා වීරියං 

උස්සුක්කායපන්යතො විහරති  පඤ්ඤවාති පඤ්චන්ෙං ෙන්ධාෙං 
උදයබ්බ්යයපරිග්ගාහිකාය පඤ්ඤාය සමන්ොගයතො  යතොහ 

‘‘උදෙත්ථගාමිනිො’’ති  

ෙත්ථිපුත්තසමංයපමන්තිමාතාපිතයරො විරූයපපිඅත්තයෙොපුත්තයක
සුවණ්ණබිම්බ්යකං විය මඤ්ඤන්ති මාලාුයළ විය සීසාදීසු කත්වා
පරිහරමාො යතහි උහදිතාපි ඔමුත්තිතාපි ගන්ධවියලපෙං පටිච්ඡන්තා විය 
යසොමෙස්සං ආපජ්ජන්ති  යතොහ – ‘‘ෙත්ථි පුත්තසමං යපම’’න්ති 

පුත්තයපයමෙ සමං යපමං ොම ෙත්ථීති වුත්තං යහොති  යගොසමිතන්ති

යගොහි සමං යගොධෙසදිසං අඤ්ඤං ධෙං ොම ෙත්ථි. ූරිෙසමා ආභාති

සූරියාභායසමාඅඤ්ඤා ආභා ොම ෙත්ථි.සමුද්දපරමාතියයයකචිඅඤ්යඤ

සරාොම, සබ්යබ්යයත සමුද්දපරමා සමුද්යදොයතසංඋත්තයමො, සමුද්දසදිසං
අඤ්ඤංඋදකංනිදාෙංොමෙත්ථි භගවාතිවදති  

යස්මා පෙ අත්තයපයමෙ සමං යපමං ෙත්ථි  මාතාපිතයරො හි 
ඡඩ්යඩත්වාපි පුත්තධීතයරො අයපොයසත්වා අත්තාෙයමව යපොයසන්ති 

ධඤ්යඤෙ ච සමං ධෙං ොම ෙත්ථි. තථාරූයප හි කායල 
හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීනිපි යගොමහිංසාදීනිපි ධඤ්ඤග්ගහණත්ථං

ධඤ්ඤසාමිකාෙයමවසන්තිකං ගයහත්වාගච්ඡන්ති පඤ්ඤායච සමාආභා 

ොම ෙත්ථි. සූරියාදයයොහිඑකයදසංයයවඔභායසන්ති, පච්චුප්පන්ෙයමවච 

තමං වියෙොයදන්ති, පඤ්ඤා පෙ දසසහස්සිම්පි යලොකධාතුං එකපජ්යජොතං

කාතුං සක්යකොති, අතීතංසාදිපටිච්ඡාදකඤ්ච තමං විධමති  යමඝවුට්ඨියා ච

සයමොසයරොොමෙත්ථි ෙදීවාහි යහොතුතළාකාදීනිවා, වුට්ඨිසයමොසයරො
ොම ෙත්ථි  යමඝවුට්ඨියා හි පච්ඡින්ොය මහාසමුද්යද

අඞ්ු ලිපබ්බ්යයතමෙමත්තම්පි උදකංෙ යහොති, වුට්ඨියාපෙපවත්තමාොය 
යාව ආභස්සරභවොපි එයකොදකං යහොති  තස්මා භගවා යදවතාවචෙං

පටික්ඛිපෙවයසෙ පටිගාථං වදන්යතො ‘‘ෙත්ථි අත්තසමං

යපම’’න්තිආදිමාහ  

124. කිංූධභීතාතිකිංනුභීතා  මග්යගොචයෙකාෙතයෙො පවුත්යතොති

අට්ඨතිංසාරම්මණවයසෙ අයෙයකහි කාරයණහි මග්යගො කථියතො, එවං
සන්යත කිස්ස භීතා හුත්වා අයං ජෙතා ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියයො අග්ගයහසීති

වදති  භූරිපඤ්ඤාති බ්යහුපඤ්ඤ උස්සන්ෙපඤ්ඤ  පරයලොකං ෙ භායෙති
ඉමස්මායලොකාපරයලොකංගච්ඡන්යතොෙභායයයය  

පණිධාොති ඨයපත්වා  ඝරමාවසන්යතොති අොථපිණ්ඩිකාදයයො විය

බ්යහ්වන්ෙපායෙ ඝයර වසන්යතො  සංවිභාගීති අච්ඡරාය ගහිතම්පි ෙයෙෙ

ඵායලත්වා පරස්ස දත්වාව භුඤ්ජෙසීයලො  වදඤ්ඤූති යාචකාෙං
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පටුෙ 

යාචෙවයසෙ වුත්තවචෙඤ්ඤූ, වචනීයයො වා  එත්ථ ච වාචන්ති චත්තාරි

වචීසුචරිතානි ගහිතානි  මෙන්ති තීණි මයෙොසුචරිතානි  කායෙොති තීණි 

කායසුචරිතානි  ඉයම දස කුසලකම්මපථා පුබ්බ්යසුද්ධිඅඞ්ගං ොම  

‘‘බ්හ්වන්ෙපාෙං ඝරමාවසන්යතො’’ති ඉමිො යඤ්ඤඋපක්ෙයරො ගහියතො  

සද්යධොති එකං අඞ්ගං, මුදූති එකං, සංවිභාගීති එකං, වදඤ්ඤූති එකන්ති 

ඉමානිචත්තාරිඅඞ්ගානිසන්ධාය ‘‘එයතසුධම්යමසුඨියතො චතූූ’’තිආහ  

අපයරො ෙයයො – ‘‘වාච’’න්තිආදීනි තීණි අඞ්ගානි, 

‘‘බ්යහ්වන්ෙපාෙ’’න්ති ඉමිො යඤ්ඤඋපක්ෙයරොව ගහියතො, ‘‘සද්යධො මුදු
සංවිභාගී වදඤ්ඤූ’’තිඑකංඅඞ්ගං  

අපයරො දුකෙයයො ොම යහොති – ‘‘වාචං මෙඤ්චා’’ති එකං අඞ්ගං, 

‘‘කායයෙ පාපානිඅකුබ්බ්යමායෙොබ්යහ්වන්ෙපාෙංඝරමාවසන්යතො’’තිඑකං, 

‘‘සද්යධො මුදූ’’ති එකං, ‘‘සංවිභාගී වදඤ්ඤූ’’ති එකන්ති එයතසු චතූසු

ධම්යමසු ඨියතො ධම්යම ඨියතො ොම යහොති  යසො ඉයතො පරයලොකං

ගච්ඡන්යතොෙභායති  

කාෙසමාචාරම්පීතිආදි පාතියමොක්ෙසංවරදස්සෙං  තත්ථ දුවියධොති

ද්විවියධෙ, ද්වීහියකොට්ඨායසහීතිඅත්යථො  ජඤ්ඤාතිජායෙයය සීලකථාච 
ොයමසා කම්මපථවයසෙ වා පණ්ණත්තිවයසෙ වා කයථතබ්බ්යා  තත්ථ
කම්මපථවයසෙ තාව කයථන්යතෙ අයසවිතබ්බ්යකායසමාචායරො
පාණාතිපාතාදින්ොදාෙමිච්ඡාචායරහි කයථතබ්යබ්යො  පණ්ණත්තිවයසෙ
කායද්වායර පඤ්ඤත්තසික්ොපදවීතික්කමවයසෙ 
යසවිතබ්බ්යකායසමාචායරො පාණාතිපාතාදියවරමණීහි යචව කායද්වායර
පඤ්ඤත්තසික්ොපදඅවීතික්කයමෙච කයථතබ්යබ්යො  

අයසවිතබ්බ්යවචීසමාචායරො මුසාවාදාදිවචීදුච්චරියතෙ යචව වචීද්වායර 
පඤ්ඤත්තසික්ොපදවීතික්කයමෙචකයථතබ්යබ්යො යසවිතබ්බ්යවචීසමාචායරො 
මුසාවාදාදියවරමණීහියචවවචීද්වායරපඤ්ඤත්තසික්ොපදඅවීතික්කයමෙච 

කයථතබ්යබ්යො  

පරියයසො පෙ කායවාචාහි පරියයසො එව, සා 
කායවචීසමාචාරග්ගහයණෙ ගහිතාපි යස්මා ආජීවට්ඨමකසීලං ොම

එතස්මිංයයව ද්වාරද්වයය උප්පජ්ජති, ෙ ආකායස, තස්මා 
ආජීවට්ඨමකසීලදස්සෙත්ථං විසුං වුත්තා  තත්ථ ෙයසවිතබ්බ්යපරියයසො

අෙරියපරියයසොය කයථතබ්බ්යා, යසවිතබ්බ්යපරියයසො අරියපරියයසොය 

වුත්තඤ්යහතං–‘‘කතමාච, භික්ෙයව, අෙරියපරියයසො? ඉධ, භික්ෙයව, 
එකච්යචොඅත්තොජාතිධම්යමොසමායෙොජාතිධම්මංයයවපරියයසතී’’තිආදි

(ම නි 1.274). තථා‘‘කතමාච, භික්ෙයව, අරියපරියයසො? ඉධ, භික්ෙයව, 

එකච්යචො අත්තො ජාතිධම්යමො සමායෙො ජාතිධම්යම ආදීෙවං විදිත්වා



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

අජාතං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බ්යාෙං පරියයසතී’’තිආදි (ම  නි 
1.275). 

170. මග්ගාෙට්ඨඞ්ගියකොති ජඞ්ඝමග්ගාදයයො වා යහොන්තු 

ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතමග්ගාවා, සබ්යබ්යසම්පිමග්ගාෙංසම්මාදිට්ඨිආදීහිඅට්ඨහි 
අඞ්යගහි මිච්ඡාදිට්ඨිආදීෙං අට්ඨන්ෙං පාපධම්මාෙං පහාෙකයරො නියරොධං
ආරම්මණං කත්වා චතූසුපි සච්යචසු දුක්ෙපරිජාෙොදිකිච්චං සාධයමායෙො

අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො යසට්යඨො උත්තයමො  සච්චාෙංචතුයරො පදාති‘‘සච්චං

භයණ ෙ කුජ්යඣයයා’’ති (ධ  ප  224) ආගතං වචීසච්චං වා යහොතු, 

‘‘සච්යචො බ්රාහ්මයණො, සච්යචො ෙත්තියයො’’තිආදියභදං සම්මුතිසච්චං වා, 

‘‘ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති (ම  නි  3.331; උදා  54; මහානි  20) 

දිට්ඨිසච්චංවා, ‘‘එකඤ්හිසච්චංෙදුතියමත්ථී’’ති(සු නි 890; මහානි 119) 
වුත්තං පරමත්ථසච්චං වා යහොතු  සබ්යබ්යසම්පි ඉයමසං සච්චාෙං
පරිජානිතබ්බ්යට්යඨෙ පහාතබ්බ්යට්යඨෙ සච්ඡිකාතබ්බ්යට්යඨෙ
භායවතබ්බ්යට්යඨෙ එකපටියවධට්යඨෙ තථපටියවධට්යඨෙ ච ‘‘දුක්ෙං

අරියසච්ච’’න්තිආදයයො (මහාව  14; දී  නි  2.387; ම  නි  1.120) චතුයරො 

පදා යසට්ඨා ොම  විරායගො යසට්යඨො ධම්මාෙන්ති ‘‘යාවතා, භික්ෙයව, 

ධම්මා සඞ්ෙතා වා අසඞ්ෙතා වා, විරායගො යතසං ධම්මාෙං

අග්ගමක්ොයතී’’ති (අ  නි  4.34; 5.32; ඉතිවු  90) වචෙයතො

නිබ්බ්යාෙසඞ්ොයතො විරායගො සබ්බ්යධම්මාෙං යසට්යඨො  ද්විපදාෙඤ්ච

චක්ඛුමාති සබ්යබ්යසම්පි යදවමනුස්සාදියභදාෙං ද්විපදාෙං පඤ්චහි චක්ඛූහි
චක්ඛුමාභගවාවයසට්යඨොති  

අග්ගානීති උත්තමානි  ොවතාති යත්තකා  අපදාති නිප්පදා 

අහිමච්ඡාදයයො  ද්විපදාති මනුස්සපක්ඛිජාතාදයයො  චතුප්පදාති

හත්ථිඅස්සාදයයො. බ්හුප්පදාති සතපදිආදයයො  රූපියෙොති 

කාමාවචරරූපාවචරසත්තා  අසඤ්ඤියෙොති අසඤ්ඤීභයව නිබ්බ්යත්තසත්තා  

යෙවසඤ්ඤීොසඤ්ඤියෙොති භවග්යග නිබ්බ්යත්තසත්තා  අග්ගමක්ඛාෙතීති
ුයණහිඅග්යගොඋත්තයමො යසට්යඨොඅක්ොයති  

අසඞ්ඛතාෙන්ති නිබ්බ්යාෙයමව වුත්තං  විරායගොතිආදීනි ච

නිබ්බ්යාෙස්යසව ොමානි  තඤ්හි ආගම්ම සබ්යබ්ය කියලසා විරජ්ජන්ති, 

සබ්යබ්යරාගමදාදයයොමදානිම්මදායහොන්තිඅභාවං ගච්ඡන්ති, සබ්බ්යාපිපාසා

විෙයං උයපන්ති, සබ්යබ්ය ආලයා සමුග්ඝාතං ගච්ඡන්ති, වට්ටානි

උපච්ඡිජ්ජන්ති, තණ්හා ඛීයති, සබ්බ්යපරිළාහා වූපසම්මන්ති, වට්ටදුක්ෙං
නිරුජ්ඣතිනිබ්බ්යායති තස්මාතංඑතානිොමානි ලභතීති  

ධම්යමො ච කුසලක්ඛයතොති තස්ස සත්ථුයෙො ධම්යමො ච කුසයලො

අෙවජ්යජො, අෙවජ්ජත්තා එව පටිපක්යෙහි රාගාදීහි කියලයසහි 

සබ්බ්යතිත්ථියවායදහි ච අපරික්ෙයතො  තානි තීණි විසිස්සයරති එතානි තීණි
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රතොනි යලොයක සබ්බ්යරතයෙහි විසිස්සන්ති ුණවයසෙ සබ්බ්යයලොකං
අතියසන්තීති අත්යථො  

සමණපදුමසඤ්චයෙො ගයණොති පදුමසදිසාෙං අරියසමණාෙං
සමූහසඞ්ොයතො ගයණො  පදුමන්ති හි පරිපුණ්ණසතපත්තස්ස සයරොරුහස්ස

ොමං  අරියපුග්ගලාචසබ්බ්යථාපිපරිපුණ්ණුණාතිපදුමසදිසාවුත්තා  විදූෙං

සක්කයතොති විදූහි පණ්ඩියතහි සක්කයතො  ෙරවරදමයකොති ෙරවයරො ච

පුරිසාෙං දමයකො ොයයකො චාති අත්යථො  යලොකස්ස උත්තරීති යලොකස්ස

උපරිඨිතානි, සබ්බ්යයලොයකඋත්තමානීති අත්යථො  

නිරුපදායහොති රාගපරිළාහාදීහි අනුපදායහො  සච්චොයමොති

අවිතථොයමො යථාභුච්චුයණහි ආගතොයමො  සබ්බ්ාභිභූති සබ්බ්යයලොකං

අත්තයෙො ුයණහි අභිභවිත්වා ඨියතො  සච්චධම්යමොති වට්ටයතො
එකන්තනිස්සරණභායවෙ අවිතයථො සහ පරියත්තියා ෙවවියධොපි

යලොකුත්තරධම්යමො, තයතොඑව ෙත්ථඤ්යඤොතස්ස උත්තරීතිතස්සඋත්තරි

අධිකුයණො අඤ්යඤො ච ධම්යමො ෙත්ථීති අත්යථො  අරිෙසඞ්යඝොවනිච්චං 

සබ්බ්යකාලංවිදූහිසබ්බ්යපණ්ඩියතහි පූජියතො. 

‘‘එකාෙෙ’’න්ති ගාථාය එකාෙෙන්තිඑකංමග්ගං මග්ගස්ස හි– 

‘‘මග්යගොපන්යථොපයථොපජ්යජො, අඤ්ජසංවටුමායෙං; 

ොවා උත්තරයසතු ච, කුල්යලො ච භිසි සඞ්ගයමො’’ති  (චූළනි  

පාරායෙත්ථුතිගාථානිද්යදස101) – 

බ්යහූනි ොමානි, ස්වායං ඉධ අයෙොයමෙ වුත්යතො  තස්මා එකායෙන්ති 

එකමග්ගං, ෙ ද්යවධාපථභූතන්ති අත්යථො  අථ වා එයකෙ අයිතබ්බ්යන්ති 

එකාෙෙං. ගණසඞ්ගණිකං පහාය වියවකට්යඨෙ පවිවිත්යතෙ

පටිපජ්ජිතබ්බ්යන්ති අත්යථො  අයන්ති වා එයතොති අයයෙො, සංසාරයතො
නිබ්බ්යාෙංගච්ඡන්තීතිඅත්යථො එකස්සවාසබ්බ්යසත්තයසට්ඨස්ස භගවයතො

අයයෙොති එකායයෙො  කිඤ්චාපි හි යතෙ අඤ්යඤපි අයන්ති, තථාපි

භගවයතොවයසොඅයයෙො, යතෙඋප්පාදිතත්තා යථාහ–‘‘යසොහි, බ්රාහ්මණ, 

භගවා අනුප්පන්ෙස්ස මග්ගස්ස උප්පායදතා’’තිආදි (ම  නි  3.79). අයතීති

වාඅයයෙො, ගච්ඡතිපවත්තතීතිඅත්යථො  එකස්මිංඉමස්මිංයයවධම්මවිෙයය

අයයෙො, ෙ අඤ්ඤත්ථාති එකායයෙො  යථාහ – ‘‘ඉමස්මිං යෙො, සුභද්ද, 

ධම්මවිෙයය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො උපලබ්භතී’’ති (දී  නි  2.214). 
අපි ච පුබ්බ්යභායග ොොමුෙභාවොය පවත්යතොපි අපරභායග එකං

නිබ්බ්යාෙයමවඅයතිගච්ඡතීති එකායයෙො, තංඑකායෙං  

ජාතිඛෙන්තදස්සීති ජාතියා ෙයසඞ්ොයතො අන්යතො ජාතිෙයන්යතො 

ජාතියාඅච්චන්තෙයන්යතොනිබ්බ්යාෙං, තංපස්සීති ජාතිෙයන්තදස්සී ‘‘මග්ගං
පජාොති හිතානුකම්පී’’තිපි පායඨො  තස්සත්යථො – වුත්තප්පකාරං
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පටුෙ 

එකායෙසඞ්ොතං මග්ගං සයම්භුඤායණෙ භගවා පජාොති, ජාෙන්යතො ච
යතෙ යතෙ හියතෙ සත්යත අනුකම්පතීති  ඉදානි තස්ස මග්ගස්ස

එකායෙභාවං, තීසුපි කායලසු එකන්තනියයාෙතඤ්ච විභායවතුං ‘‘එයතෙ

මග්යගෙ තරිංසු පුබ්යබ්, තරිස්සන්ති යෙ ච තරන්ති ඔඝ’’න්ති ආහ 

තස්සත්යථො–යයඅතීතමද්ධාෙං කායමොඝාදිචතුබ්බිධංඔඝංතරිංසු, යයතං

අොගතමද්ධාෙං තරිස්සන්ති, එතරහි ච තරන්ති, යත සබ්යබ්ය එයතයෙව

මග්යගෙ, ෙ අඤ්යඤොති  විසුද්ධියපක්ඛාති චතුයරොඝනිත්ථරයණෙ

අච්චන්තවිසුද්ධිං නිබ්බ්යාෙංඅයපක්ෙන්තා, පරිනිබ්බ්යායිතුකාමාතිඅත්යථො  

එවං දුවිධම්පි සාසෙපට්ඨාෙං ොොසුත්තපදානි උදාහරන්යතෙ
විභජිත්වා ඉදානි සංකියලසභාගියාදීහි සංසන්දිත්වා දස්යසතුං පුෙ 

‘‘යලොකිෙං සුත්ත’’න්තිආදි ආරද්ධං  තත්ථ දස්සෙභාගියෙෙ ච

භාවොභාගියෙෙ චාති නිබ්යබ්යධභාගියයෙ  නිබ්යබ්යධභාගියයමව හි

දස්සෙභාගියං භාවොභාගියන්ති ද්විධා භින්දිත්වා දස්සිතං  යලොකිෙඤ්ච

යලොකුත්තරඤ්චාති යලොකියං යලොකුත්තරඤ්චසුත්තං, සංකියලසභාගියාදීහි

දස්සෙභාගියාදීහි චාති උභයයහි නිද්දිසිතබ්බ්යන්ති අධිප්පායයො  ෙස්මිං

සුත්යතතිආදි නිද්දිසොකාරදස්සෙං  තත්ථ සංකියලසභාගිෙන්ති

සංකියලසයකොට්ඨාසසහිතං, සංකියලසත්ථදීපෙන්ති අත්යථො  එස ෙයයො
යසයසසුපි  

එවං යලොකියත්තිකස්ස සංකියලසභාගියාදීහි චතූහි පයදහි සංසන්දෙං 
දස්යසත්වා ඉමිො ෙයයෙ යසසතිකාෙං යසසපදාෙඤ්ච සංසන්දෙං
සුවිඤ්යඤයයන්ති තං අනුද්ධරිත්වා සංකියලසභාගියාදීෙං සමතික්කමෙං

දස්යසතුං ‘‘වාසොභාගිෙං සුත්ත’’න්තිආදි වුත්තං  තත්ථ යදිපි 

සංකියලසභාගියං සුත්තං, වාසොභාගියඤ්ච සුත්තං යලොකියයමව  තථාපි
යලොකුත්තරසුත්තානි විය යලොකියසුත්තාෙං වාසොභාගියං සුත්තං
සංකියලසභාගියස්ස සමතික්කමාය යහොතීති ඉමමත්ථං දස්යසතුං 

‘‘වාසොභාගිෙං සුත්තං සංකියලසභාගිෙස්ස සුත්තස්ස නිග්ඝාතාො’’ති

වුත්තං  තත්ථ නිග්ඝාතාොති පහාොය  සුත්තසීයසෙ යචත්ථ සුත්තත්යථො
ගහියතොති දට්ඨබ්බ්යං  යස්මා ච යවොදාෙධම්මා විය සංකියලසධම්මාෙං

දස්සෙභූමිසමතික්කමයෙයෙව භාවොභූමි අධිගන්තබ්බ්යා, තස්මා 

‘‘භාවොභාගිෙං සුත්තං දස්සෙභාගිෙස්ස සුත්තස්ස පටිනිස්සග්ගාො’’ති
වුත්තං යස්මාපෙ අයසක්ෙධම්යමසුඋප්පන්යෙසුමග්ගභාවොකිච්චංොම

ෙත්ථි  ඣාෙභාවොපි දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරත්ථා එව යහොති, තස්මා 

‘‘අයසක්ඛභාගිෙං සුත්තං භාවොභාගිෙස්ස සුත්තස්ස පටිනිස්සග්ගාෙ, 

අයසක්ඛභාගිෙංසුත්තං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථ’’න්තිචවුත්තං  

ඉදානි තිකපයදයහව සංසන්දිත්වා දස්යසතුං ‘‘යලොකුත්තර’’න්තිආදි

වුත්තං  එකබීජිොතිආදීසුයයොයසොතාපන්යෙොහුත්වාඑකයමවඅත්තභාවං

ජයෙත්වා අරහත්තංපාපුණාති, අයං එකබීජී ොම යථාහ– 
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‘‘කතයමොචපුග්ගයලොඑකබීජී? ඉයධකච්යචොපුග්ගයලොතිණ්ණං
සංයයොජොෙං පරික්ෙයා යසොතාපන්යෙො යහොති අවිනිපාතධම්යමො 
නියයතො සම්යබ්යොධිපරායයණො  යසො එකංයයව මානුසකං භවං
නිබ්බ්යත්යතත්වා දුක්ෙස්සන්තං කයරොති  අයං වුච්චති පුග්ගයලො

එකබීජී’’ති(පු ප 33). 

යයො පෙ ද්යව වා තීණි වා කුලානි සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වා 

දුක්ෙස්සන්තංකයරොති, අයං යකොලංයකොයලො ොම යථාහ– 

‘‘කතයමොචපුග්ගයලොයකොලංයකොයලො? ඉයධකච්යචොපුග්ගයලො
තිණ්ණං…යප … පරායයණො  යසො ද්යව වා තීණි වා කුලානි
සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වා දුක්ෙස්සන්තං කයරොති  අයං වුච්චති

පුග්ගයලොයකොලංයකොයලො’’ති(පු ප 32). 

තත්ථ කුලානීතිභයව  ද්යවවාතීණිවාතිඉදයමත්ථයදසොමත්තයමව 
යාවඡට්ඨභවා සංසරන්යතොපියකොලංයකොයලොයහොතිඑව  

යයො පෙ සත්ත භයව සංසරිත්වා දුක්ෙස්සන්තං කයරොති, අයං 

සත්තක්ඛත්තුපරයමො ොම යථාහ– 

‘‘කතයමො ච පුග්ගයලො සත්තක්ෙත්තුපරයමො? 

ඉයධකච්යචො…යප … පරායයණො  යසො සත්තක්ෙත්තුං යදයව යචව
මානුයස ච සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වා දුක්ෙස්සන්තං කයරොති  අයං

වුච්චතිපුග්ගයලොසත්තක්ෙත්තුපරයමො’’ති(පු ප 31). 

යකො පෙ යතසං එතං පයභදං නියයමතීති? යකචි තාව ‘‘පුබ්බ්යයහතු 

නියයමතී’’තිවදන්ති යකචි‘‘පඨමමග්යගො’’, යකචි‘‘උපරිතයයොමග්ගා’’ 

යකචි ‘‘තිණ්ණං මග්ගාෙං විපස්සො’’ති  තත්ථ පුබ්බ්යයහතු නියයමතීති
වායදපඨමමග්ගස්ස උපනිස්සයයොකයතොොමයහොති උපරිතයයොමග්ගා
නිරුපනිස්සයාඋප්පන්ොතිආපජ්ජති  පඨමමග්යගොනියයමතීතිවායදඋපරි
තිණ්ණංමග්ගාෙංනිරත්ථකතාආපජ්ජති උපරිතයයො මග්ගානියයමන්තීති
වායද ‘‘පඨමමග්යග අනුප්පන්යෙ එව උපරි තයයො මග්ගා උප්පන්ො’’ති
ආපජ්ජති විපස්සොනියයමතීතිවායදොපෙයුජ්ජති සයචහිඋපරි තිණ්ණං

මග්ගාෙං විපස්සො බ්යලවතී යහොති, එකබීජී ොම යහොති  තයතො මන්දතරා
යකොලංයකොයලො  තයතො මන්දතරා සත්තක්ෙත්තුපරයමොති  එත්ථ ච යයො

මනුස්යසසු එව සත්තක්ෙත්තුං සංසරිත්වා අරහත්තං පාපුණාති, යයො ච 

යදයවසුයයව සත්තක්ෙත්තුං සංසරිත්වා අරහත්තං පාපුණාති, ඉයම ෙ

ඉධාධිප්යපතා  යයො පෙ කායලෙ යදයවසු, කායලෙ මනුස්යසසූති

යවොමිස්සකෙයයෙ සංසරිත්වා අරහත්තං පාපුණාති, යසො ඉධාධිප්යපයතො 

තස්මා ‘‘සත්තක්ෙත්තුපරයමො’’ති ඉදං
ඉධට්ඨකයවොකිණ්ණවට්ටජ්ඣාසයස්සවයසෙයවදිතබ්බ්යං  වට්ටජ්ඣාසයයො
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හි ආදියතො පට්ඨාය ඡ යදවයලොයක යසොයධත්වා අකනිට්යඨ ඨත්වා 
පරිනිබ්බ්යායිස්සති  

තත්ථ යයො සද්ධං ධුරං කත්වා යසොතාපත්තිමග්ගං නිබ්බ්යත්යතති, යසො 

මග්ගක්ෙයණ සද්ධානුසාරී ොම යහොති  ඵලක්ෙයණ පෙ සද්ධාවිමුත්යතො
ොමහුත්වාවුත්තෙයයෙඑකබීජිආදියභයදොයහොති යයොපෙපඤ්ඤංධුරං 

කත්වා යසොතාපත්තිමග්ගං නිබ්බ්යත්යතති, යසො මග්ගක්ෙයණ ධම්මානුසාරී 
ොම ඵලක්ෙයණපෙදිට්ඨිප්පත්යතොොමහුත්වා එකබීජිආදියභයදොයහොති 
ඉදඤ්ච අට්ඨන්ෙං වියමොක්ොෙං අලාභියෙො වයසෙ වුත්තං  ලාභී පෙ 
ඵලක්ෙයණ කායසක්ඛී ොම යහොති  තත්ථ යය 

සද්ධාවිමුත්තදිට්ඨිප්පත්තකායසක්ඛිොමකා තයයො යසොතාපන්ො, යත

එකබීජිආදීහි තීයහව සඞ්ගයහත්වා වුත්තං – ‘‘පඤ්චහි පුග්ගයලහි

නිද්දිසිතබ්බ්ං එකබීජිො…යප.…ධම්මානුසාරිො’’ති, එවංපඤ්චහි  

ද්වාදසහි පුග්ගයලහීති සකදාගාමිමග්ගට්යඨො, සකදාගාමී, 

අොගාමිමග්ගට්යඨො, අයභයදෙ අොගාමී, අන්තරාපරිනිබ්බ්යායිආදයයො

පඤ්ච, සද්ධාවිමුත්තදිට්ඨිප්පත්තකායසක්ඛියෙො තයයොති යභයදෙ අට්ඨාති, 
එවංද්වාදසහි  තත්ථහියයොඅවිහාදීසුතත්ථතත්ථආයුයවමජ්ඣංඅප්පත්වා

පරිනිබ්බ්යායති, අයං අන්තරාපරිනිබ්බ්ායී. යයො පෙ ආයුයවමජ්ඣං

අතික්කමිත්වා අරහත්තං පාපුණාති, අයං උපහච්චපරිනිබ්බ්ායී. තථා යයො 

අවිහාදීසු උපපන්යෙො අසඞ්ොයරෙ අප්පයයොයගෙ අරහත්තං අධිගච්ඡති, 

අයං අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බ්ායී. යයොපෙසසඞ්ොයරෙසප්පයයොයගෙඅරහත්තං 

අධිගච්ඡති, අයං සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බ්ායී. උද්ධං උපරූපරි බ්රහ්මයලොයක

උපපත්තියසොයතො එතස්සාති උද්ධංයසොයතො. පටිසන්ධිවයසෙ අකනිට්යඨ

ගච්ඡතීති අකනිට්ඨගාමී. 

තත්ථ අත්ථි උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨගාමී අත්ථි උද්ධංයසොයතො ෙ 

අකනිට්ඨගාමී, අත්ථි ෙ උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨගාමී අත්ථි ෙ
උද්ධංයසොයතො ෙ අකනිට්ඨගාමීති  තත්ථ යයො ඉධ අොගාමිඵලං පත්වා
අවිහාදීසු නිබ්බ්යත්යතො තත්ථ යාවතායුකං ඨත්වා උපරූපරි නිබ්බ්යත්තිත්වා

අකනිට්ඨං පාපුණාති, අයං උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨගාමී ොම  යයො පෙ 
අවිහාදීසු නිබ්බ්යත්යතො තත්යථව අපරිනිබ්බ්යායිත්වා අකනිට්ඨම්පි අප්පත්වා 

උපරූපරිබ්රහ්මයලොයකපරිනිබ්බ්යායති, අයං උද්ධංයසොයතොෙ අකනිට්ඨගාමී 

ොම  යයො ඉයතො චවිත්වා අකනිට්යඨයයව නිබ්බ්යත්තති, අයං ෙ

උද්ධංයසොයතොඅකනිට්ඨගාමී ොම යයොපෙඅවිහාදීසුචතූසු අඤ්ඤතරස්මිං

නිබ්බ්යත්තිත්වා තත්යථව පරිනිබ්බ්යායති, අයං ෙ උද්ධංයසොයතො ෙ

අකනිට්ඨගාමී ොම සද්ධාවිමුත්තාදයයොවුත්තවිභාගායයව  

ෙවහි පුග්ගයලහීති එත්ථ අට්ඨන්ෙං වියමොක්ොෙං අලාභී අරහා 

පඤ්ඤාවිමුත්යතො ොම  යතසං පෙ ලාභී 
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වික්ෙම්භෙසමුච්යඡදවියමොක්ෙවයසෙ උයභොහි භායගහි
රූපකායොමකායසඞ්ොතයතො උභයතො භාගයතො විමුත්තත්තා 

උභයතොභාගවිමුත්යතො ොම  සමසීසිොති එත්ථ තිවියධො සමසීසී –

ඉරියාපථසමසීසී, යරොගසමසීසී, ජීවිතසමසීසීති  

තත්රයයොඨාොදීසුඉරියාපයථසුයයයෙවඉරියාපයථෙසමන්ොගයතො 

හුත්වා විපස්සෙං ආරභති, යතයෙව ඉරියාපයථෙ අරහත්තං පත්වා

පරිනිබ්බ්යායති, අයං ඉරිොපථසමසීසී ොම  යයො පෙ එකං යරොගං පත්වා
අන්යතොයරොයග එව විපස්සෙං පට්ඨයපත්වා අරහත්තං පත්වා යතයෙව

යරොයගෙ පරිනිබ්බ්යායති, අයං යරොගසමසීසී ොම  පලියබ්යොධසීසං තණ්හා, 

බ්යන්ධෙසීසං මායෙො, පරාමාසසීසං දිට්ඨි, වික්යෙපසීසං උද්ධච්චං, 

කියලසසීසං අවිජ්ජා, අධියමොක්ෙසීසං සද්ධා, පග්ගහසීසං වීරියං, 

උපට්ඨාෙසීසංසති, අවික්යෙපසීසංසමාධි, දස්සෙසීසංපඤ්ඤා, පවත්තසීසං 

ජීවිතින්ද්රියං, යගොචරසීසං වියමොක්යෙො, සඞ්ොරසීසං නියරොයධොති යතරසසු

සීයසසු කියලසසීසං අවිජ්ජං අරහත්තමග්යගො පරියාදියති, පවත්තසීසං 
ජීවිතින්ද්රියං චුතිචිත්තං පරියාදියති  තත්ථ අවිජ්ජාපරියාදායකං චිත්තං 
ජීවිතින්ද්රියං පරියාදාතුං ෙ සක්යකොති  ජීවිතින්ද්රියපරියාදායකං අවිජ්ජං 

පරියාදාතුං ෙ සක්යකොති  අඤ්ඤං අවිජ්ජාපරියාදායකං චිත්තං, අඤ්ඤං 

ජීවිතින්ද්රියපරියාදායකං  යස්ස යචතං සීසද්වයං සමං පරියාදාෙං ගච්ඡති, 

යසො ජීවිතසමසීසී ොම  

කථං පනිදංසමංයහොතීති? වාරසමතාය  යස්මිඤ්හිවායරමග්ගවුට්ඨාෙං

යහොති, යසොතාපත්තිමග්යග පඤ්ච පච්චයවක්ෙණානි, සකදාගාමිමග්යග

පඤ්ච, අොගාමිමග්යග පඤ්ච, අරහත්තමග්යග චත්තාරීති එකූෙවීසතියම 
පච්චයවක්ෙණඤායණපතිට්ඨායභවඞ්ගංඔතරිත්වාපරිනිබ්බ්යායයතොඉමාය
වාරසමතාය ඉදං උභයසීසපරියාදාෙම්පි සමං යහොති ොම  යතොයං

පුග්ගයලො ‘‘ජීවිතසමසීසී’’ති වුච්චති, අයයමව ඉධාධිප්යපයතො  එවං
සුඤ්ඤතවිමුත්තාදයයො තයයො සද්ධාවිමුත්යතො පඤ්ඤාවිමුත්යතො 

උභයතොභාගවිමුත්යතො සමසීසීති සත්ත සාවකා අරහන්යතො, 

පච්යචකබුද්යධො, සම්මාසම්බුද්යධොති ඉයමහි ෙවහි පුග්ගයලහි
අයසක්ෙභාගියංසුත්තං නිද්දිසිතබ්බ්යං  

රාගචරියතොති රාගසහිතං චරිතං එතස්සාති රාගචරියතො  රායගෙ වා

චරියතොපවත්තියතොරාගචරියතො, රාගජ්ඣාසයයොරාගාධියකොතිඅත්යථො එස 

ෙයයො යසයසසුපි  රාගමුයඛ ඨියතොති රාගපරියුට්ඨායෙ ඨියතො, 
පරියුට්ඨිතරායගොතිඅත්යථො යසසපයදසුපිඑයසවෙයයො  

වාසොභාගිෙං සුත්තන්ති යලොකියං සත්තාධිට්ඨාෙං වාසොභාගියං
සුත්තං යලොකියංසත්තාධිට්ඨාෙංසංකියලසභාගියඤ්හි සුත්තංරාගචරියතහි

පුග්ගයලහි නිද්දිට්ඨං  තත්ථ ‘‘යලොකියං, සත්තාධිට්ඨාෙ’’න්ති පදද්වයං



ඛුද්දකනිකායය යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථා පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 
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පටුෙ 

අනුවත්තමාෙං කත්වා වුත්තං ‘‘වාසොභාගිෙ’’න්ති  සීලවන්යතහීති 

සීලවන්තාදීහි පුග්ගයලහි  පකතිසීලන්තිආදි යයහි සමන්ොගතා, යත
පුග්ගලා  යතසං දස්සයෙෙ පුග්ගලාෙං උපලක්ෙණං  අථ වා 

ධම්මාධිට්ඨාෙං පකතිසීලාදිවයසෙ, සත්තාධිට්ඨාෙං
පකතිසීලවන්තාදිවයසෙ යවදිතබ්බ්යන්ති ඉමස්ස ෙයස්ස දස්සෙත්ථං
‘‘සීලවන්යතහි නිද්දිසිතබ්බ්ය’’න්ති වත්වා ‘‘පකතිසීල’’න්තිආදි වුත්තං  තං

පකතිසීලාදීෙං පඤ්චන්ෙං එව ගහණං නිදස්සෙමත්තං, 
පත්තිදාෙඅබ්භනුයමොදෙධම්මස්සවෙයදසොදිට්ඨිජුකම්මාදීෙම්පි යචත්ථ

සම්භවයතො  යතසම්පි වා එත්යථව සඞ්ගයහත්වා දස්සෙත්ථං ‘‘පඤ්චා’’ති
වුත්තං  

තත්ථ පකතිසීලන්ති සම්පත්තවිරතිසීලං  චිත්තප්පසායදොති

කම්මඵලසද්ධා රතෙත්තයසද්ධා ච  ඤාණං පඤ්ඤාෙ නිද්දිසිතබ්බ්න්ති 

යස්මිං සුත්යත පඤ්ඤා ආගතා, තං සුත්තං ඤාණන්ති නිද්දිසිතබ්බ්යං  ෙ

යකවලං පඤ්ඤාපරියායයයෙව, අථයෙොපඤ්ඤින්ද්රියාදිපරියායයෙපියත්ථ

පඤ්ඤා ආගතා, තං සුත්තං ඤාණන්ති නිද්දිසිතබ්බ්යන්ති දස්යසතුං 

‘‘පඤ්ඤින්ද්රියෙො’’තිආදි වුත්තං  තස්සත්යථො – යහට්ඨා වුත්යතො එව  ෙං

වාපොතිආදීසුයංවාඅඤ්ඤංකිඤ්චිපඤ්ඤාය අධිවචෙං සබ්බ්යංතංයත්ථ

කත්ථචිසුත්යතආගතං, තංසුත්තංඤාණන්ති නිද්දිසිතබ්බ්යන්තිඅත්යථො  

අජ්ඣත්තිකබ්ාහියරහීති යස්මිං සුත්යත අජ්ඣත්තිකානි ආයතොනි, 

බ්යාහිරානි ච ආයතොනි ආගතානි, තං සුත්තං යතහි ආයතයෙහි ඤාණං 

යඤෙයන්ති නිද්දිසිතබ්බ්ං. පඤ්ඤාපි ආරම්මණභූතා යඤෙයන්ති
යඤයයයතො විසුං කත්වා පඤ්ඤා වුත්තා  තථා හි පඤ්ඤා ඤාණන්තරස්ස

ආරම්මණන්ති කත්ථචි සුත්යත යඤය්යභායවෙපි වුච්චති  ෙං කිඤ්චි 

ආරම්මණභූතන්ති යං කිඤ්චි ඤාණස්ස විසයභූතං රූපාදි  අජ්ඣත්තිකංවා

බ්ාහිරං වාති වා-සද්යදෙ ඔළාරිකාදිං සඞ්ගණ්හාති  සබ්බ්ං තං සඞ්ඛයතෙ

අසඞ්ඛයතෙ චාතිසබ්බ්යංතංයථාසම්භවංසඞ්ෙතභායවෙඅසඞ්ෙතභායවෙ
ච යඤයයන්ති නිද්දිසිතබ්බ්යං  යඤයයධම්මවයසෙ හි යඤයයසුත්තං
යඤයයන්තිවුච්චතීති  

ෙං වා පෙ කිඤ්චි භගවා අඤ්ඤතරවචෙං භාසතීති
යලොකියයලොකුත්තරාදිසුත්යතසු එකස්මිං සුත්යත ද්යව  යතසු යං වා පෙ 

කිඤ්චි අඤ්ඤතරවචෙං එකස්යසව කථෙං භාසති නිද්දිසති  සබ්බ්ං තං 

ෙථානිද්දිට්ඨං ධාරයිතබ්බ්න්ති තං යථා සබ්බ්යං සුත්තං යලොකියාදීසු යදි 

අඤ්ඤතරවයසෙ, අථ උභයවයසෙ යථා යථා නිද්දිට්ඨං, තථා තථා

ගයහතබ්බ්යං, තංතංපධාෙභායවෙ නිද්දිසිතබ්බ්යන්තිඅත්යථො  

කියලසසහිතඤ්යඤව කම්මං විපාකස්ස යහතු, ෙ ඉතරන්ති වුත්තං 

‘‘දුවියධොයහතුෙඤ්චකම්මංයෙචකියලසා’’ති  සමුදයෙොකියලසාතිඑත්ථ
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‘‘සමුදයයො’’ති එයතෙ සමුදයපක්ඛියා වුත්තා  ‘‘කියලසා’’ති ච

කියලසවන්යතො, සංකිලිට්ඨාති අත්යථො  ෙං දිස්සතීති යං යං දිස්සති  තාසු

තාසු භූමීූති පුථුජ්ජෙභූමිආදීසු  කප්පිොනුයලොයමොති කප්පියයෙ ච 

කප්පියානුයලොයමෙ ච  තත්ථ කප්පියං පාළයං සරූපයතො වුත්තං, 
කප්පියානුයලොමං මහාපයදසවයසෙ ෙයයතො දස්සිතං  

පටික්ඛිත්තකාරයණොතියයෙ කාරයණෙභගවතායංපටික්ඛිත්තං, යතෙ
කාරයණෙ තං නිද්දිසිතබ්බ්යං  එකන්යතෙ සරාගාදිසංවත්තෙයමව හි

භගවතා පටික්ඛිත්තං, තං සරාගාය සංවත්තොදිකාරයණෙ නිද්දිසිතබ්බ්යං. 

ධම්මස්සාති අසඞ්ෙතධම්මස්ස  අරිෙධම්මාෙන්තිමග්ගඵලධම්මාෙං යසසං 
සුවිඤ්යඤයයයමව  

එත්ථ ච යථා සංකියලසභාගියාදීෙං අඤ්ඤමඤ්ඤං සංසග්ගයතො

අයෙකවියධො පට්ඨාෙයභයදො ඉච්ඡියතො, එවං
යලොකියසත්තාධිට්ඨාොදිසංසග්ගයතොපි අයෙකවියධො පට්ඨාෙයභයදො 
සම්භවති  පාළයං පෙ උභයත්ථාපි එකයදසදස්සෙවයසෙ ආගතත්තා
ෙයදස්සෙන්ති යවදිතබ්බ්යං  සක්කා හි ඉමිො ෙයයෙ විඤ්ඤුො යත 
නිද්ධායරතුන්ති  යථා ච සංකියලසභාගියාදීෙං යලොකියාදීෙඤ්ච විසුං විසුං 

සංසග්ගයභදවයසෙ අයං පට්ඨාෙයභයදො අයෙකවියධො ලබ්භති, එවං
උභයයසම්පි සංසග්ගවයසෙ අයං ෙයයො යථාරහං ලබ්භයතව  ලබ්භති හි

යලොකියං සුත්තං කිඤ්චි සංකියලසභාගියං, කිඤ්චි වාසොභාගියං  තථා

යලොකුත්තරං සුත්තං කිඤ්චි නිබ්යබ්යධභාගියං, කිඤ්චි අයසක්ෙභාගියන්ති 
යසයසසුපිඑයසවෙයයො  

එවං යසොළසවියධ පට්ඨායෙ අට්ඨවීසතිවිධං පට්ඨාෙං පක්ඛිපිත්වා, 
අට්ඨවීසතිවියධ ච පට්ඨායෙ යසොළසවිධං පක්ඛිපිත්වා යථාරහං

දුකතිකාදියභයදෙ සම්භවයතො පට්ඨාෙවිභායගො යවදිතබ්යබ්යො, යසො ච යෙො
තීසු පිටයකසු ලබ්භමාෙස්ස සුත්තපදස්ස වයසෙ  යස්මා පෙ තානි තානි
සුත්තපදානි උදාහරණවයසෙ නිද්ධායරත්වා ඉමස්මිං අත්යථ 

විත්ථාරියමායෙ අතිපපඤ්යචො යහොති, අතිභාරියා ච යෙත්තිසංවණ්ණො, 

සක්කා ච ඉමිො ෙයයෙ විඤ්ඤුො අයමත්යථො විඤ්ඤාතුං, තස්මා ෙ තං
විත්ථාරයිම්හ  යතයෙව හි පාළයං අඤ්ඤමඤ්ඤසංසග්ගවයසෙ

පට්ඨාෙවිභායගොඑකයදයසයෙවදස්සියතො, ෙනිප්පයදසයතොති  

සාසෙපට්ඨාෙවාරවණ්ණොනිට්ඨිතා  

නිගමෙකථා 
එත්තාවතා ච– 

හායරෙයයචපට්ඨායෙ, සුවිසුද්ධවිනිච්ඡයං; 

විභජන්යතොෙවඞ්ගස්ස, සාසෙස්සත්ථවණ්ණෙං  
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යෙත්තිප්පකරණං ධීයරො, ගම්භීරංනිපුණඤ්ච යං; 

අයදසයිමහායථයරො, මහාකච්චාෙයෙො වසී  

සද්ධම්මාවතරට්ඨායෙ, පට්ටයෙොගසව්හයය; 
ධම්මායසොකමහාරාජ-විහායරවසතාමයා  

චිරට්ඨිතත්ථංයාතස්ස, ආරද්ධා අත්ථවණ්ණො; 

උදාහරණසුත්තාෙං, ලක්ෙණාෙඤ්චසබ්බ්යයසො  

අත්ථං පකාසයන්තීසා, අොකුලවිනිච්ඡයා; 

සමත්තාසත්තවීසාය, පාළයාභාණවාරයතො  

ඉතිතංසඞ්ෙයරොන්යතෙ, යංතංඅධිගතංමයා; 

පුඤ්ඤංතස්සානුභායවෙ, යලොකොථස්සසාසෙං  

ඔගායහත්වාවිසුද්ධාය, සීලාදිපටිපත්තියා; 

සබ්යබ්යපියදහියෙොයහොන්තු, විමුත්තිරසභාගියෙො  

චිරං තිට්ඨතුයලොකස්මිං, සම්මාසම්බුද්ධසාසෙං; 

තස්මිංසගාරවානිච්චං, යහොන්තුසබ්යබ්යපිපාණියෙො  

සම්මාවස්සතුකායලෙ, යදයවොපිජගතීපති; 

සද්ධම්මනිරයතොයලොකං, ධම්යමයෙවපසාසතූති  

ඉතිබ්යදරතිත්ථවිහාරවාසිොආචරියධම්මපායලෙකතා 

යෙත්තිප්පකරණස්සඅත්ථසංවණ්ණොසමත්තාති  

යෙත්තිප්පකරණ-අට්ඨකථානිට්ඨිතා  

 



 

 

 

 

 

 

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''''''''' 


