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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා 

ගන්ථාරම්භකථා 

මහාකාරුණිකං නාථං, යඤයයසාගරපාරුං; 
වන්යදනිපුණගම්භීර-විචිත්රනයයදසනං  

විජ්ජාචරණසම්පන්නා, යයනනියයන්තිය ොකයතො; 

වන්යදතමුත්තමං ධම්මං, සම්මාසම්බුද්ධපූජිතං  

සී ාදිුණසම්පන්යනො, ඨියතොමග්ගඵය සුයයො; 

වන්යද අරිෙසඞ්ඝං තං, පුඤ්ඤක්යඛත්තං අනුත්තරං  

වන්දනාජනිතංපුඤ්ඤං, ඉතියංරතනත්තයය; 

හතන්තරායයොසබ්බත්ථ, හුත්වාහංතස්සයතජසා  

එකකාදිප්පයභයදන, යදසිතානිමයහසිනා; 

ය ොභාදීනංපහානානි, දීපනානිවියසසයතො  

සුත්තානිඑකයතොකත්වා, ඉතිවුත්තපදක්ඛරං; 

ධම්මසඞ්ගාහකායථරා, සඞ්ගායිංසුමයහසයයො  

ඉතිවුත්තකමිච්යචව, නායමනවසියනොපුයර; 

යංඛුද්දකනිකායස්මිං, ගම්භීරත්ථපදක්කමං  

තස්සගම්භීරඤායණහි, ඔගායහතබ්බභාවයතො; 

කිඤ්චාපිදුක්කරාකාතුං, අත්ථසංවණ්ණනාමයා  

සහසංවණ්ණනං යස්මා, ධරයත සත්ථුසාසනං; 

පුබ්බාචරියසීහානං, තිට්ඨයතවවිනිච්ඡයයො  

තස්මාතංඅව ම්බිත්වා, ඔගායහත්වානපඤ්චපි; 

නිකායයඋපනිස්සාය, යපොරාණට්ඨකථානයං  

නිස්සිතංවාචනාමග්ගං, සුවිසුද්ධංඅනාකු ං; 

මහාවිහාරවාසීනං, නිපුණත්ථවිනිච්ඡයං  

පුනප්පුනාගතංඅත්ථං, වජ්ජයිත්වානසාධුකං; 

යථාබ ංකරිස්සාමි, ඉතිවුත්තකවණ්ණනං. 
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ඉතිආකඞ්ඛමානස්ස, සද්ධම්මස්සචිරට්ඨිතිං; 

විභජන්තස්සතස්සත්ථං, නිසාමයථසාධයවොති  

තත්ථ ඉතිවුත්තකං නාම එකකනිපායතො, දුකනිපායතො, තිකනිපායතො, 

චතුක්කනිපායතොතිචතුනිපාතසඞ්ගහං තම්පිවිනයපිටකං, සුත්තන්තපිටකං, 

අභිධම්මපිටකන්තිතීසුපිටයකසුසුත්තන්තපිටකපරියාපන්නං; දීඝනිකායයො

මජ්ඣිමනිකායයො, සංයුත්තනිකායයො, අඞ්ු ත්තරනිකායයො, 

ඛුද්දකනිකායයොති පඤ්චසු නිකායයසු ඛුද්දකනිකායපරියාපන්නං; සුත්තං, 

යගයයං, යවයයාකරණං, ගාථා, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 
යවදල් න්තිනවසු සාසනඞ්යගසුඉතිවුත්තකඞ්ගභූතං  

‘‘ද්වාසීතිබුද්ධයතොගණ්හිං, ද්යවසහස්සානිභික්ඛුයතො; 

චතුරාසීති සහස්සානි, යය යම ධම්මා පවත්තියනො’’ති  (යථරගා  
1027) – 

එවං ධම්මභණ්ඩාගාරියකන පටිඤ්ඤායතසු චතුරාසීතියා 
ධම්මක්ඛන්ධසහස්යසසු කතිපයධම්මක්ඛන්ධසඞ්ගහං  සුත්තයතො

එකකනිපායත තාව සත්තවීසති සුත්තානි, දුකනිපායත ද්වාවීසති, 

තිකනිපායත පඤ්ඤාස, චතුක්කනිපායත යතරසාති

ද්වාදසාධිකසුත්තසතසඞ්ගහං  තස්ස නිපායතසු එකකනිපායතො ආදි, 

වග්යගසු පාටියභොගවග්යගො, සුත්යතසු ය ොභසුත්තං  තස්සාපි
‘‘වුත්තඤ්යහතං භගවතා’’තිආදිකං ආයස්මතා ආනන්යදන
පඨමමහාසඞ්ගීතිකාය  වුත්තං නිදානමාදි  සා පනායං පඨමමහාසඞ්ගීති
විනයපිටයක තන්තිමාරුළ්හා එව  යයො පයනත්ථ නිදානයකොසල් ත්ථං

වත්තබ්යබොකථාමග්යගො, යසොපි සුමඞ්ග වි ාසිනියා දීඝනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

විත්ථාරයතො වුත්යතොයයවාතිතත්ථවුත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො  

නිදානවණ්ණනා 

යං පයනතං වුත්තඤ්යහතං භගවතාතිආදිකං නිදානං  එකධම්මං, 

භික්ඛයව, පජහථාතිආදිකං සුත්තං  තත්ථ වුත්තං භගවතාතිආදීනි

නාමපදානි  ඉතීති නිපාතපදං  පජහථාතිඑත්ථප-ඉතිඋපසග්ගපදං, ජහථා-ති 
ආඛයාතපදං ඉමිනානයයනසබ්බත්ථපදවිභායගොයවදිතබ්යබො  

අත්ථයතොපන වුත්තසද්යදො තාවසඋපසග්යගො අනුපසග්යගොචවපයන
වාපසමකරයණ යකයසොහාරයණ ජීවිතවුත්තියං පවුත්තභායව
පාවචනභායවන පවත්තියතඅජ්යෙසයනකථයනතිඑවමාදීසුදිස්සති තථා
යහස– 

‘‘ගායවොතස්සපජායන්ති, යඛත්යතවුත්තංවිරූහති; 

වුත්තානංඵ මස්නාති, යයොමිත්තානංනදුබ්භතී’’ති – 
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ආදීසු (ජා  2.22.19) වපයනආගයතො  ‘‘යනො ච යඛො පටිවුත්ත’’න්තිආදීසු

(පාරා  289) අට්ඨදන්තකාදීහි වාපසමකරයණ  ‘‘කාපටියකො මාණයවො 

දහයරො වුත්තසියරො’’තිආදීසු (ම  නි  2.426) යකයසොහාරයණ 
‘‘පන්නය ොයමො පරදත්තවුත්යතො මිගභූයතන යචතසා විහරතී’’තිආදීසු

(චූළව  332) ජීවිතවුත්තියං  ‘‘යසයයථාපි නාම පණ්ඩුප ායසො බන්ධනා

පවුත්යතො අභබ්යබො හරිතත්ථායා’’තිආදීසු (පාරා  92; පාචි  666; මහාව 

129) බන්ධනයතො පවුත්තභායව  ‘‘යයසමිදං එතරහි, බ්රාහ්මණා, යපොරාණං
මන්තපදං ගීතං පවුත්තං සමිහිත’’න්තිආදීසු පාවචනභායවන පවත්තියත 
ය ොයකපන–‘‘වුත්යතොගයණො වුත්යතොපාරායයනො’’තිආදීසුඅජ්යෙයන 

‘‘වුත්තං යඛො පයනතං භගවතා ධම්මදායාදා යම, භික්ඛයව, භවථ, මා

ආමිසදායාදා’’තිආදීසු (ම  නි  1.30) කථයන  ඉධාපි කථයන දට්ඨබ්යබො  

තස්මා වුත්තං කථිතංභාසිතන්තිඅත්යථො  

දුතියයො පන වුත්තසද්යදො වචයනචිණ්ණභායවචයවදිතබ්යබො  හි-ඉති
ජාතුවිබයත්තන්තිඑතස්මිං අත්යථ නිපායතො යසොඉදානිවුච්චමානසුත්තස්ස 

භගවයතො විබයත්තං භාසිතභාවං යජොයතති  වාචකසද්දසන්නිධායන හි

පයුත්තා නිපාතා  යතහි වත්තබ්බමත්ථං යජොයතන්ති  එතන්ති අයං
එතසද්යදො– 

‘‘යයොචබුද්ධඤ්චධම්මඤ්ච, සඞ්ඝඤ්චසරණංගයතො; 

චත්තාරිඅරියසච්චානි, සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති  

‘‘දුක්ඛංදුක්ඛසමුප්පාදං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමං; 

අරියඤ්චට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං, දුක්ඛූපසමගාමිනං  

‘‘එතංයඛොසරණංයඛමං, එතංසරණමුත්තමං; 

එතංසරණමාගම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති (ධ ප 190-192) – 

ආදීසු යථාවුත්යත ආසන්නපච්චක්යඛ ආගයතො  ‘‘අප්පමත්තකං යඛො 

පයනතං, භික්ඛයව, ඔරමත්තකං සී මත්තකං, යයන පුථුජ්ජයනො

තථාගතස්ස වණ්ණං වදමායනො වයදයයා’’තිආදීසු (දී  නි  1.7) පන
වක්ඛමායන ආසන්නපච්චක්යඛ  ඉධාපි වක්ඛමායනයයව දට්ඨබ්යබො 
සඞ්ගායනවයසන වක්ඛමානඤ්හි සුත්තං ධම්මභණ්ඩාගාරියකන බුද්ධියං
ඨයපත්වාතදා‘‘එත’’න්තිවුත්තං  

භගවතාතිඑත්ථභගවාතිගරුවචනං ගරුංහි ය ොයකභගවාතිවදන්ති 

තථාගයතො ච සබ්බුණවිසිට්ඨතාය සත්තානං ගරු, තස්මා භගවාති 
යවදිතබ්යබො යපොරායණහිපිවුත්තං– 

‘‘භගවාතිවචනංයසට්ඨං, භගවාතිවචනමුත්තමං; 

ගරුගාරවයුත්යතොයසො, භගවායතනවුච්චතී’’ති  
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යසට්ඨවාචකඤ්හි වචනං යසට්ඨුණසහචරණයතො යසට්ඨන්ති වුත්තං 

අථ වාවුච්චතීතිවචනං, අත්යථො තස්මා භගවාති වචනංයසට්ඨන්තිභගවාති

ඉමිනාවචයනනවචනීයයො යයොඅත්යථො, යසොයසට්යඨොතිඅත්යථො  භගවාති 

වචනමුත්තමන්තිඑත්ථාපිඑයසවනයයො  ගාරවයුත්යතොති ගරුභාවයුත්යතො

ගරුුණයයොගයතො, ගරුකරණං වා සාතිසයං අරහතීති ගාරවයුත්යතො, 
ගාරවාරයහොති අත්යථො එවංුණවිසිට්ඨසත්තුත්තමගරුගාරවාධිවචනයමතං
යදිදංභගවාති අපිච– 

‘‘භගී භජීභාගීවිභත්තවා ඉති, 

අකාසිභග්ගන්තිගරූතිභාගයවා; 

බහූහිඤායයහිසුභාවිතත්තයනො, 
භවන්තයගොයසොභගවාතිවුච්චතී’’ති – 

නිද්යදයසආගතනයයන– 

‘‘භාගයවාභග්ගවායුත්යතො, භයගහිචවිභත්තවා; 

භත්තවාවන්තගමයනො, භයවසුභගවාතයතො’’ති  

ඉමිස්සා ගාථාය ච වයසන භගවාති පදස්ස අත්යථො වත්තබ්යබො  යසො 

පනායං අත්යථො සබ්බාකායරන විසුද්ධිමග්යග බුද්ධානුස්සතිනිද්යදයස
වුත්යතොති තත්ථවුත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො  

අපයරොනයයො–භාගවාතිභගවා, භතවාතිභගවා, භායගවනීතිභගවා, 

භයග වනීති භගවා, භත්තවාති භගවා, භයග වමීති භගවා, භායග වමීති
භගවා  

‘‘භාගවාභතවාභායග, භයගචවනිභත්තවා; 

භයගවමිතථාභායග, වමීතිභගවාජියනො’’  

තත්ථ කථං භාගවාති භගවා? යය යත සී ාදයයො ධම්මක්ඛන්ධා

ුණයකොට්ඨාසා, යත අනඤ්ඤසාධාරණා නිරතිසයා තථාගතස්ස අත්ථි 

උප බ්භන්ති  තථා හිස්ස සී ං, සමාධි, පඤ්ඤා, විමුත්ති, 

විමුත්තිඤාණදස්සනං, හිරී, ඔත්තප්පං, සද්ධා, වීරියං, සති, සම්පජඤ්ඤං, 

සී විසුද්ධි, චිත්තවිසුද්ධි, දිට්ඨිවිසුද්ධි, සමයථො, විපස්සනා, තීණි

කුස මූ ානි, තීණි සුචරිතානි, තයයො සම්මාවිතක්කා, තිස්යසො

අනවජ්ජසඤ්ඤා, තිස්යසො ධාතුයයො, චත්තායරො සතිපට්ඨානා, චත්තායරො

සම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, චත්තායරො අරියමග්ගා, චත්තාරි

අරියඵ ානි, චතස්යසො පටිසම්භිදා, චතුයයොනිපරිච්යඡදකඤාණානි, 

චත්තායරො අරියවංසා, චත්තාරි යවසාරජ්ජඤාණානි, පඤ්ච පධානියඞ්ගානි, 

පඤ්චඞ්ගියකො සම්මාසමාධි, පඤ්චඤාණියකො සම්මාසමාධි, පඤ්චින්ද්රියානි, 

පඤ්චබ ානි, පඤ්චනිස්සාරණීයාධාතුයයො, පඤ්ච විමුත්තායතනඤාණානි, 
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පඤ්ච විමුත්තිපරිපාචනීයා සඤ්ඤා, ඡ අනුස්සතිට්ඨානානි, ඡ ගාරවා, ඡ

නිස්සාරණීයාධාතුයයො, ඡසතතවිහාරා, ඡඅනුත්තරියානි, ඡනිබ්යබධභාගියා 

සඤ්ඤා, ඡ අභිඤ්ඤා, ඡ අසාධාරණඤාණානි, සත්ත අපරිහානියා ධම්මා, 

සත්ත අරියධනානි, සත්ත යබොජ්ෙඞ්ගා, සත්ත සප්පුරිසධම්මා, සත්ත

නිජ්ජරවත්ථූනි, සත්ත සඤ්ඤා, සත්ත දක්ඛියණයයපුග්ග යදසනා, සත්ත 

ඛීණාසවබ යදසනා, අට්ඨ පඤ්ඤාපටි ාභයහතුයදසනා, අට්ඨසම්මත්තානි, 

අට්ඨ ය ොකධම්මාතික්කයමො, අට්ඨආරම්භවත්ථූනි, අට්ඨඅක්ඛණයදසනා, 

අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්කා, අට්ඨ අභිභායතනයදසනා, අට්ඨ වියමොක්ඛා, නව

යයොනියසොමනසිකාරමූ කා ධම්මා, නව පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගානි, නව

සත්තාවාසයදසනා, නව ආඝාතප්පටිවිනයා, නව සඤ්ඤා, නව නානත්තා, 

නව අනුපුබ්බවිහාරා, දස නාථකරණා ධම්මා, දස කසිණායතනානි, දස 

කුස කම්මපථා, දසසම්මත්තානි, දසඅරියවාසා, දසඅයසක්ඛාධම්මා, දස

තථාගතබ ානි, එකාදසයමත්තානිසංසා, ද්වාදසධම්මචක්කාකාරා, යතරස

ධුතුණා, චුද්දස බුද්ධඤාණානි, පඤ්චදස විමුත්තිපරිපාචනීයා ධම්මා, 

යසොළසවිධා ආනාපානස්සති, යසොළස අපරන්තපනීයා ධම්මා, අට්ඨාරස

බුද්ධධම්මා, එකූනවීසති පච්චයවක්ඛණඤාණානි, චතුචත්තාලීස

ඤාණවත්ථූනි, පඤ්ඤාසඋදයබ්බයඤාණානි, පයරොපණ්ණාසකුස ධම්මා, 

සත්තසත්තති ඤාණවත්ථූනි, 

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තිසඤ්චාරිමහාවජිරඤාණං, 

අනන්තනයසමන්තපට්ඨානපවිචයපච්චයවක්ඛණයදසනාඤාණානි, තථා
අනන්තාසු ය ොකධාතූසු අනන්තානං සත්තානං ආසයාදිවිභාවනඤාණානි

චාති, එවමාදයයො අනන්තා අපරිමාණයභදා අනඤ්ඤසාධාරණා නිරතිසයා
ුණභාගාුණයකොට්ඨාසාවිජ්ජන්තිඋප බ්භන්ති තස්මා යථාවුත්තවිභාගා
ුණභාගාඅස්සඅත්ථීති භාගවාතිවත්තබ්යබ  ආකාරස්සරස්සත්තංකත්වා
‘‘භගවා’’තිවුත්යතො එවංතාවභාගවාතිභගවා  

‘‘යස්මාසී ාදයයොසබ්යබ, ුණභාගාඅයසසයතො; 

විජ්ජන්තිසුගයතතස්මා, භගවාතිපවුච්චති’’  

කථං භතවාතිභගවා? යයයතසබ්බය ොකහිතාය උස්සුක්කමාපන්යනහි
මනුස්සත්තාදියක අට්ඨ ධම්යම සයමොධායනත්වා සම්මාසම්යබොධියා 

කතමහාභිනීහායරහි මහායබොධිසත්යතහි පරිපූයරතබ්බා දානපාරමී, 
සී යනක්ඛම්මපඤ්ඤාවීරියඛන්තිසච්චඅධිට්ඨානයමත්තාඋයපක්ඛාපාරමීති

දස පාරමියයො, දස උපපාරමියයො, දස පරමත්ථපාරමියයොති සමතිංස 

පාරමියයො, දානාදීනි චත්තාරි සඞ්ගහවත්ථූනි, චත්තාරි අධිට්ඨානානි, 

අත්තපරිච්චායගො, නයනධනරජ්ජපුත්තදාරපරිච්චායගොති පඤ්ච

මහාපරිච්චාගා, පුබ්බයයොයගො, පුබ්බචරියා, ධම්මක්ඛානං, ය ොකත්ථචරියා, 

ඤාතත්ථචරියා, බුද්ධත්ථචරියාති එවමාදයයො සඞ්යඛපයතො වා 

පුඤ්ඤසම්භාරඤාණසම්භාරාබුද්ධකරධම්මා, යතමහාභිනීහාරයතොපට්ඨාය

කප්පානං සතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි යථා හානභාගියා, 
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සංකිය සභාගියා, ඨිතිභාගියා, වා න යහොන්ති; අථ යඛො උත්තරුත්තරි

වියසසභාගියාව යහොන්ති; එවං සක්කච්චං නිරන්තරං අනවයසසයතො භතා

සම්භතා අස්ස අත්ථීතිභතවාති භගවා; නිරුත්තිනයයනතකාරස්ස ගකාරං
කත්වා අථවාභතවාතියතයයවයථාවුත්යත බුද්ධකරධම්යමවුත්තනයයන
භරිසම්භරිපරිපූයරසීතිඅත්යථො එවම්පිභතවාති භගවා  

‘‘යස්මාසම්යබොධියාසබ්යබ, දානපාරමිආදියක; 

සම්භායරභතවානායථො, තස්මාපිභගවාමයතො’’  

කථං භායග වනීති භගවා? යය යත චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛා

යදවසිකං වළඤ්ජනකසමාපත්තිභාගා, යත අනවයසසයතො ය ොකහිතත්ථං
අත්තයනො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථඤ්ච නිච්චකප්පං වනි භජි යසවි 
බහු මකාසීති භායග වනීති භගවා  අථ වා අභිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු
කුස ාදීසු ඛන්ධාදීසු ච යය යත පරිඤ්යඤයයාදිවයසන සඞ්යඛපයතො වා

චතුබ්බිධාඅභිසමයභාගා, විත්ථාරයතොපන ‘‘චක්ඛුපරිඤ්යඤයයං …යප …

ජරාමරණං පරිඤ්යඤයය’’න්තිආදිනා (පටි  ම  1.21) අයනයක

පරිඤ්යඤයයභාගා, ‘‘චක්ඛුස්ස සමුදයයො පහාතබ්යබො…යප …

ජරාමරණස්ස සමුදයයො පහාතබ්යබො’’තිආදිනා පහාතබ්බභාගා, ‘‘චක්ඛුස්ස
නියරොයධො සච්ඡිකාතබ්යබො…යප … ජරාමරණස්ස නියරොයධො 

සච්ඡිකාතබ්යබො’’තිආදිනාසච්ඡිකාතබ්බභාගා, ‘‘චක්ඛුනියරොධගාමිනීපටිපදා 
භායවතබ්බා…යප … චත්තායරො සතිපට්ඨානා භායවතබ්බා’’තිආදිනා ච

අයනකයභදා භායවතබ්බභාගා ච ධම්මා, යත සබ්යබ වනි භජි යථාරහං
යගොචරභාවනායසවනානංවයසනයසවි  එවම්පිභායගවනීතිභගවා අථවා
යය ඉයම සී ාදයයො ධම්මක්ඛන්ධා සාවයකහි සාධාරණා ුණයකොට්ඨාසා

ුණභාගා, කින්ති නු යඛො යත යවයනයයසන්තායනසු පතිට්ඨයපයයන්ති 
මහාකරුණායවනිඅභිපත්ථයි සා චස්සඅභිපත්ථනා යථාධිප්යපතඵ ාවහා
අයහොසි එවම්පිභායගවනීතිභගවා  

‘‘යස්මායඤයයසමාපත්ති-ුණභායගතථාගයතො; 

භජිපත්ථයිසත්තානං, හිතායභගවාතයතො’’  

කථං භයග වනීති භගවා? සමාසයතො තාව කතපුඤ්යඤහි

පයයොගසම්පන්යනහි යථාවිභවං භජීයන්තීති භගා, ය ොකියය ොකුත්තරා 
සම්පත්තියයො  තත්ථ ය ොකියය තාව තථාගයතො සම්යබොධියතො පුබ්යබ

යබොධිසත්තභූයතො පරමුක්කංසගයත වනි භජි යසවි, යත්ථ පතිට්ඨාය
නිරවයසසයතොබුද්ධකරධම්යම සමන්නායනන්යතොබුද්ධධම්යමපරිපායචසි 
බුද්ධභූයතො පන යත නිරවජ්ජසුඛූපසංහියත අනඤ්ඤසාධාරයණ
ය ොකුත්තයරපි වනි භජි යසවි  විත්ථාරයතො පන 
පයදසරජ්ජඉස්සරියචක්කවත්තිසම්පත්තියදවරජ්ජසම්පත්තිආදිවයසන 

ොනවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තිඤාණදස්සනමග්ගභාවනාඵ - 
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පටුන 

සච්ඡිකිරියාදිඋත්තරිමනුස්සධම්මවයසන ච අයනකවිහියත
අනඤ්ඤසාධාරයණභයගවනිභජි යසවි එවංභයගවනීතිභගවා  

‘‘යාතාසම්පත්තියයොය ොයක, යාචය ොකුත්තරාපුථූ; 

සබ්බාතාභජිසම්බුද්යධො, තස්මාපිභගවාමයතො’’  

කථං භත්තවාතිභගවා? භත්තාදළ්හභත්තිකාඅස්සබහූඅත්ථීතිභගවා 
තථාගයතො හි 
මහාකරුණාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅපරිමිතනිරුපමප්පභාවුණවියසසසමඞ්

ගිභාවයතො සබ්බසත්තුත්තයමො, සබ්බානත්ථපරිහාරපුබ්බඞ්ගමාය
නිරවයසසහිතසුඛවිධානතප්පරාය නිරතිසයාය පයයොගසම්පත්තියා
සයදවමනුස්සාය පජාය අච්චන්තූපකාරිතාය 
ද්වත්තිංසමහාපුරිස ක්ඛණඅසීතිඅනුබයඤ්ජනබයාමප්පභාදි- 

අනඤ්ඤසාධාරණුණවියසසපටිමණ්ඩිතරූපකායතාය, 
යථාභුච්චුණාධිගයතන ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිනයප්පවත්යතන
ය ොකත්තයබයාපිනා සුවිපුය න සුවිසුද්යධන ච ථුතියඝොයසන 
සමන්නාගතත්තා උක්කංසපාරමිප්පත්තාසු අප්පිච්ඡතාසන්තුට්ඨිතාදීසු 

සුප්පතිට්ඨිතභාවයතො
දසබ චතුයවසාරජ්ජාදිනිරතිසයුණවියසසසමඞ්ගිභාවයතො ච

රූපප්පමායණො රූපප්පසන්යනො, යඝොසප්පමායණො යඝොසප්පසන්යනො, 

ලූඛප්පමායණො ලූඛප්පසන්යනො, ධම්මප්පමායණො ධම්මප්පසන්යනොති එවං
චතුප්පමාණියක ය ොකසන්නිවායස සබ්බථාපි පසාදාවහභායවන
සමන්තපාසාදිකත්තා අපරිමාණානං සත්තානං සයදවමනුස්සානං
ආදරබහුමානගාරවායතනතාය පරමයපමසම්භත්තිට්ඨානං  යය ච තස්ස

ඔවායද පතිට්ඨිතා අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගතා යහොන්ති, යකනචි
අසංහාරියා යතසං සම්භත්ති සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා
මායරන වා බ්රහ්මුනා වා  තථා හි යත අත්තයනො ජීවිතපරිච්චායගපි තත්ථ

පසාදංනපරිච්චජන්ති, තස්සවාආණංදළ්හභත්තිභාවයතො  යතයනවාහ– 

‘‘යයොයවකතඤ්ඤූකතයවදිධීයරො; 

ක යාණමිත්යතොදළ්හභත්තිචයහොතී’’ති (ජා 2.17.78); 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො ඨිතධම්යමොයව ං නාතිවත්තති; 

එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යංමයාසාවකානංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං, තංමම 

සාවකාජීවිතයහතුපිනාතික්කමන්තී’’ති(අ නි 8.20; උදා 45; චූළව 385) 
ච  

එවං භත්තවාති භගවා නිරුත්තිනයයන එකස්ස තකාරස්ස ය ොපං
කත්වාඉතරස්සගකාරංකත්වා  

‘‘ුණාතිසයයුත්තස්ස, යස්මාය ොකහියතසියනො; 
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සම්භත්තාබහයවොසත්ථු, භගවායතනවුච්චතී’’ති  

කථං භයගවමීතිභගවා? යස්මාතථාගයතොයබොධිසත්තභූයතොපිපුරිමාසු
ජාතීසු පාරමියයො පූයරන්යතො භගසඞ්ඛාතං සිරිං ඉස්සරියං යසඤ්ච වමි
උග්ගිරි යඛළපිණ්ඩං විය අනයපක්යඛො ඡඩ්ඩයි  තථා හිස්ස 

යසොමනස්සකුමාරකාය , හත්ථිපා කුමාරකාය , අයයොඝරපණ්ඩිතකාය , 

මූගපක්ඛපණ්ඩිතකාය , චූළසුතයසොමකාය ති එවමාදීසු
යනක්ඛම්මපාරමිපූරණවයසන යදවරජ්ජසදිසාය රජ්ජසිරියා 
පරිච්චත්තත්තභාවානං පරිමාණං නත්ථි  චරිමත්තභායවපි හත්ථගතං
චක්කවත්තිසිරිං යදවය ොකාධිපච්චසදිසං චතුද්දීපිස්සරියං
චක්කවත්තිසම්පත්තිසන්නිස්සයං සත්තරතනසමුජ්ජ ං යසඤ්ච තිණායපි
අමඤ්ඤමායනො නිරයපක්යඛො පහාය අභිනික්ඛමිත්වා සම්මාසම්යබොධිං
අභිසම්බුද්යධො  තස්මා ඉයම සිරිආදියක භයග වමීති භගවා  අථ වා භානි 

නාම නක්ඛත්තානි, යතහි සමං ගච්ඡන්ති පවත්තන්තීති භගා, 
සියනරුයුගන්ධරඋත්තරකුරුහිමවන්තාදිභාජනය ොකවියසසසන්නිස්සයා
යසොභා කප්පට්ඨිතියභාවයතො  යතපි භගවා වමි 
තංනිවාසිසත්තාවාසසමතික්කමනයතොතප්පටිබද්ධඡන්දරාගප්පහායනන
පජහීති එවම්පිභයග වමීතිභගවා  

‘‘චක්කවත්තිසිරිංයස්මා, යසංඉස්සරියංසුඛං; 

පහාසිය ොකචිත්තඤ්ච, සුගයතොභගවාතයතො’’  

කථං භායග වමීති භගවා? භාගා නාම යකොට්ඨාසා  යත

ඛන්ධායතනධාතාදිවයසන, තත්ථාපිරූපයවදනාදිවයසන, අතීතාදිවයසනච 

අයනකවිධා  යතචභගවා සබ්බං පපඤ්චං, සබ්බං යයොගං, සබ්බංගන්ථං, 

සබ්බංසංයයොජනං, සමුච්ඡින්දිත්වාඅමතධාතුංසමධිගච්ඡන්යතොවමිඋග්ගිරි

අනයපක්යඛො ඡඩ්ඩයි, න පච්චාගමි  තථා යහස සබ්බත්ථකයමව පථවිං, 

ආපං, යතජං, වායං, චක්ඛුං, යසොතං, ඝානං, ජීව්හං, කායං, මනං, රූයප, 

සද්යද, ගන්යධ, රයස, යඵොට්ඨබ්යබ, ධම්යම, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…යප …

මයනොවිඤ්ඤාණං, චක්ඛුසම්ඵස්සං …යප … මයනොසම්ඵස්සං, 

චක්ඛුසම්ඵස්සජං යවදනං…යප … මයනොසම්ඵස්සජං යවදනං, 

චක්ඛුසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං…යප … මයනොසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං; 

චක්ඛුසම්ඵස්සජං යචතනං…යප …මයනොසම්ඵස්සජංයචතනං; රූපතණ්හං 

…යප … ධම්මතණ්හං; රූපවිතක්කං…යප … ධම්මවිතක්කං; 
රූපවිචාරං…යප … ධම්මවිචාරන්තිආදිනා අනුපදධම්මවිභාගවයසනපි
සබ්යබව ධම්මයකොට්ඨායස අනවයසසයතො වමි උග්ගිරි 
අනයපක්ඛපරිච්චායගනඡඩ්ඩයි වුත්තඤ්යහතං– 
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‘‘යංතං, ආනන්ද, චත්තංවන්තංමුත්තංපහීනංපටිනිස්සට්ඨං, තං 
තථාගයතො පුන පච්චාගමිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති  (දී  නි 
2.183) – 

එවම්පි භායග වමීති භගවා  අථ වා භායග වමීති සබ්යබපි කුස ාකුසය 
සාවජ්ජානවජ්යජ හීනප්පණීයත කණ්හසුක්කසප්පටිභායග ධම්යම 

අරියමග්ගඤාණමුයඛන වමි උග්ගිරි අනයපක්යඛො පරිච්චජි පජහි, 
පයරසඤ්චතථත්තාය ධම්මංයදයසසි වුත්තම්පියචතං– 

‘‘ධම්මාපියවො, භික්ඛයව, පහාතබ්බාපයගවඅධම්මා, කුල්ලූපමං, 

යවො භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි, නිත්ථරණත්ථාය යනො

ගහණත්ථායා’’තිආදි (ම නි  1.240) – 

එවම්පි භායගවමීතිභගවා  

‘‘ඛන්ධායතනධාතාදි-ධම්මයභදාමයහසිනා; 

කණ්හසුක්කායයතොවන්තා, තයතොපිභගවාමයතො’’  

යතනවුත්තං– 

‘‘භාගවාභතවාභායග, භයගචවනිභත්තවා; 

භයගවමිතථාභායග, වමීතිභගවාජියනො’’ති  

යතන භගවතා  අරහතාති කිය යසහි ආරකත්තා, අනවයසසානං වා

කිය සාරීනං හතත්තා, සංසාරචක්කස්ස වා අරානං හතත්තා, පච්චයාදීනං 

අරහත්තා, පාපකරයණරහාභාවාති ඉයමහිකාරයණහි අරහතා  අයයමත්ථ
සඞ්යඛයපො විත්ථායරොපන විසුද්ධිමග්යගවුත්තනයයනයවදිතබ්යබො  

එත්ථ ච භගවතාති ඉමිනාස්ස භාගයවන්තතාදීපයනන කප්පානං
අයනයකසු අසඞ්යඛයයයයසු උපචිතපුඤ්ඤසම්භාරභාවයතො
සතපුඤ්ඤ ක්ඛණධරස්ස ද්වත්තිංසමහාපුරිස ක්ඛණඅසීතිඅනුබයඤ්ජන-
බයාමප්පභායකතුමා ාදිපටිමණ්ඩිතා අනඤ්ඤසාධාරණා

රූපකායසම්පත්තිදීපිතා යහොති  අරහතාති ඉමිනාස්ස
අනවයසසකිය සප්පහානදීපයනන 
ආසවක්ඛයපදට්ඨානසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාධිගමපරිදීපනයතො 
දසබ චතුයවසාරජ්ජඡඅසාධාරණඤාණඅට්ඨාරසායවණිකබුද්ධධම්මාදි- 
අචින්යතයයාපරියමයයධම්මකායසම්පත්ති දීපිතා යහොති  තදුභයයනපි

ය ොකියසරික්ඛකානං බහුමතභායවො, ගහට්ඨපබ්බජියතහි අභිගමනීයතා, 

තථා අභිගතානඤ්ච යතසං කායිකයචතසිකදුක්ඛාපනයයන පටිබ භායවො, 

ආමිසදානධම්මදායනහි උපකාරිතා, ය ොකියය ොකුත්තයරහි ුයණහි
සංයයොජනසමත්ථතාචපකාසිතායහොති  
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පටුන 

තථා භගවතාති ඉමිනා චරණධම්යමසු 
මුද්ධභූතදිබ්බවිහාරාදිවිහාරවියසසසමායයොගපරිදීපයනන චරණසම්පදා

දීපිතා යහොති  අරහතාති ඉමිනා සබ්බවිජ්ජාසු 
සිඛාප්පත්තආසවක්ඛයඤාණාධිගමපරිදීපයනන විජ්ජාසම්පදා දීපිතා යහොති 
පුරියමන වා අන්තරායිකනියයානිකධම්මානං අවිපරීතවිභත්තභාවදීපයනන 

පච්ඡිමයවසාරජ්ජද්වයසමායයොයගො, පච්ඡියමන
සවාසනනිරවයසසකිය සප්පහානදීපයනන 
පුරිමයවසාරජ්ජද්වයසමායයොයගොවිභාවියතොයහොති  

තථා පුරියමන තථාගතස්ස

පටිඤ්ඤාසච්චවචීසච්චඤාණසච්චපරිදීපයනන, 

කාමුණය ොකියාධිපච්චයස ාභසක්කාරාදිපරිච්චාගපරිදීපයනන, 

අනවයසසකිය සාභිසඞ්ඛාරපරිච්චාගපරිදීපයනන, ච

සච්චාධිට්ඨානචාගාධිට්ඨානපාරිපූරි පකාසිතා යහොති; දුතියයන

සබ්බසඞ්ඛාරූපසමසමධිගමපරිදීපයනන, සම්මාසම්යබොධිපරිදීපයනන ච, 
උපසමාධිට්ඨානපඤ්ඤාධිට්ඨානපාරිපූරිපකාසිතා යහොති තථාහිභගවයතො 
යබොධිසත්තභූතස්ස ය ොකුත්තරුයණ කතාභිනීහාරස්ස
මහාකරුණායයොයගන යථාපටිඤ්ඤං සබ්බපාරමිතානුට්ඨායනන

සච්චාධිට්ඨානං, පාරමිතාපටිපක්ඛපරිච්චායගන චාගාධිට්ඨානං, 

පාරමිතාුයණහි චිත්තවූපසයමන උපසමාධිට්ඨානං, පාරමිතාහි එව 

පරහිතූපායයකොසල් යතොපඤ්ඤාධිට්ඨානංපාරිපූරිගතං  

තථා ‘යාචකජනං අවිසංවායදත්වා දස්සාමී’ති පටිජානයනන පටිඤ්ඤං

අවිසංවායදත්වා දායනන ච සච්චාධිට්ඨානං, යදයයපරිච්චාගයතො 

චාගාධිට්ඨානං, යදයයපටිග්ගාහකදානයදයයපරික්ඛයයසු

ය ොභයදොසයමොහභයවූපසයමන උපසමාධිට්ඨානං, යථාරහං යථාකා ං
යථාවිධි ච දායනන පඤ්ඤුත්තරතාය ච පඤ්ඤාධිට්ඨානං පාරිපූරිගතං 
ඉමිනා නයයන යසසපාරමීසුපි චතුරාධිට්ඨානපාරිපූරි යවදිතබ්බා  සබ්බා හි 
පාරමියයො සච්චප්පභාවිතා චාගාභිබයඤ්ජිතා උපසමානුබ්රූහිතා
පඤ්ඤාපරිසුද්ධාති එවං චතුරාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස තථාගතස්ස

සච්චාධිට්ඨානං සච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමන සී විසුද්ධි, 

චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන ආජීවවිසුද්ධි, උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන

චිත්තවිසුද්ධි, පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන දිට්ඨිවිසුද්ධි  තථා

සච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමනස්ස සංවායසන සී ං යවදිතබ්බං, 

චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන සංයවොහායරන යසොයචයයං යවදිතබ්බං, 

උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන ආපදාසු ථායමො යවදිතබ්යබො, 
පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමනසාකච්ඡායපඤ්ඤායවදිතබ්බා  

තථා සච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමන අදුට්යඨො අධිවායසති, 

චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන අලුද්යධො පටියසවති, 
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පටුන 

උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන අභීයතො පරිවජ්යජති, 
පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන අමූළ්යහො වියනොයදති  තථා 

සච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමන චස්ස යනක්ඛම්මසුඛප්පත්ති, 

චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන පවියවකසුඛප්පත්ති, 

උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන උපසමසුඛප්පත්ති, 
පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන සම්යබොධිසුඛප්පත්ති දීපිතා යහොති  

සච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමන වා වියවකජපීතිසුඛප්පත්ති, 

චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන සමාධිජපීතිසුඛප්පත්ති, 

උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන අපීතිජකායසුඛප්පත්ති, 
පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන සතිපාරිසුද්ධිජඋයපක්ඛාසුඛප්පත්ති  තථා 
සච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමන පරිවාරසම්පත්ති ක්ඛණපච්චයසුඛසමායයොයගො

පරිදීපියතො යහොති අවිසංවාදනයතො, චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන

සන්තුට්ඨි ක්ඛණසභාවසුඛසමායයොයගො අය ොභභාවයතො, 
උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන කතපුඤ්ඤතා ක්ඛණයහතුසුඛසමායයොයගො 

කිය යසහි අනභිභූතභාවයතො, පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන 

විමුත්තිසම්පත්ති ක්ඛණදුක්ඛූපසමසුඛසමායයොයගො පරිදීපියතො යහොති, 
ඤාණසම්පත්තියා නිබ්බානාධිගමනයතො  

තථා සච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමන අරියස්ස සී ක්ඛන්ධස්ස 

අනුයබොධප්පටියවධසිද්ධි, චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන අරියස්ස

සමාධික්ඛන්ධස්ස, පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන අරියස්ස

පඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස, උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන අරියස්ස
විමුත්තික්ඛන්ධස්ස අනුයබොධප්පටියවධසිද්ධි දීපිතා යහොති  

සච්චාධිට්ඨානපරිපූරයණන ච තපසිද්ධි, චාගාධිට්ඨානපරිපූරයණන 

සබ්බනිස්සග්ගසිද්ධි, උපසමාධිට්ඨානපරිපූරයණන ඉන්ද්රියසංවරසිද්ධි, 

පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිපූරයණන බුද්ධිසිද්ධි, යතන ච නිබ්බානසිද්ධි  තථා 

සච්චාධිට්ඨානපරිපූරයණන චතුඅරියසච්චාභිසමයප්පටි ායභො, 

චාගාධිට්ඨානපරිපූරයණන චතුඅරියවංසප්පටි ායභො, 

0.උපසමාධිට්ඨානපරිපූරයණන චතුඅරියවිහාරප්පටි ායභො, 
පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිපූරයණනචතුඅරියයවොහාරප්පටි ායභොදීපියතොයහොති  

අපයරො නයයො – භගවතාති එයතන සත්තානං 
ය ොකියය ොකුත්තරසම්පත්තිඅභිකඞ්ඛාදීපයනන තථාගතස්ස මහාකරුණා

පකාසිතායහොති  අරහතාතිඑයතනපහානසම්පත්තිදීපයනනපහානපඤ්ඤා

පකාසිතා යහොති  තත්ථ පඤ්ඤායස්ස ධම්මරජ්ජපත්ති, කරුණාය

ධම්මසංවිභායගො; පඤ්ඤාය සංසාරදුක්ඛනිබ්බිදා, කරුණාය

සංසාරදුක්ඛසහනං; පඤ්ඤාය පරදුක්ඛපරිජානනං, කරුණාය

පරදුක්ඛප්පටිකාරාරම්යභො  පඤ්ඤාය පරිනිබ්බානාභිමුඛභායවො, කරුණාය

තදධිගයමො; පඤ්ඤාය සයං තරණං, කරුණාය පයරසං තාරණං; පඤ්ඤාය 

බුද්ධභාවසිද්ධි, කරුණායබුද්ධකිච්චසිද්ධි කරුණායවායබොධිසත්තභූමියං 
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පටුන 

සංසාරාභිමුඛභායවො, පඤ්ඤාය තත්ථ අනභිරති  තථා කරුණාය පයරසං

අවිහිංසනං, පඤ්ඤාය සයං පයරහි අභායනං; කරුණාය පරං රක්ඛන්යතො

අත්තානං රක්ඛති, පඤ්ඤාය අත්තානං රක්ඛන්යතො පරං රක්ඛති  තථා

කරුණාය අපරන්තයපො, පඤ්ඤාය අනත්තන්තයපො  යතන අත්තහිතාය

පටිපන්නාදීසුචතුත්ථපුග්ග භායවොසිද්යධොයහොති. 

තථාකරුණායය ොකනාථතා, පඤ්ඤායඅත්තනාථතා; කරුණායචස්ස 

නින්නතාභායවො, පඤ්ඤායඋන්නතාභායවො තථාකරුණායසබ්බසත්යතසු

ජනිතානුග්ගයහො, පඤ්ඤානුගතත්තා න ච න සබ්බත්ථ විරත්තචිත්යතො; 

පඤ්ඤාය සබ්බධම්යමසු විරත්තචිත්යතො, කරුණානුගතත්තා න ච න
සබ්බසත්තානුග්ගහාය පවත්යතො  යථා හි කරුණා තථාගතස්ස

සියනහයසොකවිරහිතා, එවං පඤ්ඤා අහංකාරමමංකාරවිනිමුත්තාති
අඤ්ඤමඤ්ඤං වියසොධිතා පරමවිසුද්ධාති දට්ඨබ්බා තත්ථ පඤ්ඤායඛත්තං

බ ානි, කරුණායඛත්තං යවසාරජ්ජානි යතසුබ සමායයොයගනපයරහින

අභිභුයයති, යවසාරජ්ජසමායයොයගන පයර අභිභවති  බය හි

සත්ථුසම්පදාසිද්ධි, යවසාරජ්යජහි සාසනසම්පදාසිද්ධි  තථා බය හි 

බුද්ධරතනසිද්ධි, යවසාරජ්යජහි ධම්මරතනසිද්ධීති අයයමත්ථ ‘‘භගවතා
අරහතා’’ති පදද්වයස්සඅත්ථයයොජනායමුඛමත්තදස්සනං  

කස්මාපයනත්ථ‘‘වුත්තඤ්යහතංභගවතා’’තිවත්වාපුන ‘‘වුත්ත’’න්ති

වුත්තං? අනුස්සවපටික්යඛයපනනියමදස්සනත්ථං යථාහියකනචිපරයතො 

සුත්වා වුත්තං යදිපි ච ජානන්යතන වුත්තං, න යතයනව වුත්තං පයරනපි

වුත්තත්තා  න ච තං යතන වුත්තයමව, අපිච යඛො සුතම්පි, න එවමිධ 
භගවතා හි පරයතො අසුත්වා සයම්භුඤායණන අත්තනා අධිගතයමව
වුත්තන්තිඉමස්සවියසසස්සදස්සනත්ථං ද්වික්ඛත්තුං‘‘වුත්ත’’න්තිවුත්තං 
ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘වුත්තඤ්යහතං භගවතා’’ තඤ්ච යඛො භගවතාව

වුත්තං, න අඤ්යඤන, වුත්තයමව ච, න සුතන්ති  අධිකවචනඤ්හි
අඤ්ඤමත්ථංයබොයධතීතිනපුනරුත්තියදොයසො එසනයයොඉයතොපයරසුපි  

තථා පුබ්බරචනාභාවදස්සනත්ථං ද්වික්ඛත්තුං ‘‘වුත්ත’’න්ති වුත්තං 
භගවා හි සම්මාසම්බුද්ධතාය ඨානුප්පත්තිකප්පටිභායනන සම්පත්තපරිසාය

අජ්ොසයානුරූපං ධම්මං යදයසති, න තස්ස කාරණා දානාදීනං විය

පුබ්බරචනාකිච්චං අත්ථි  යතයනතං දස්යසති – ‘‘වුත්තඤ්යහතං භගවතා, 

තඤ්ච යඛො න පුබ්බරචනාවයසන තක්කපරියාහතං වීමංසානුචරිතං, අපිච
යඛොයවයනයයජ්ොසයානුරූපංඨානයසොවුත්තයමවා’’ති  

අප්පටිවත්තියවචනභාවදස්සනත්ථං වා ද්වික්ඛත්තුං ‘‘වුත්ත’’න්ති

වුත්තං  යඤ්හි භගවතා වුත්තං, වුත්තයමව තං, න යකනචි පටික්ඛිපිතුං
සක්කාඅක්ඛරසම්පත්තියාඅත්ථසම්පත්තියාච වුත්තං යහතං– 



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා එකකනිපායතො 

13 

පටුන 

‘‘එතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතයන මිගදායය අනුත්තරං
ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පටිවත්තියං යකනචි සමයණන වා

බ්රාහ්මයණනවා’’තිආදි(සං නි 5.1081; මහාව 17). 

අපරම්පිවුත්තං– 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, ආගච්යඡයයසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා‘නයිදං 

දුක්ඛං අරියසච්චං, යං සමයණන යගොතයමන පඤ්ඤත්තං, අහමිදං
දුක්ඛං අරියසච්චං ඨයපත්වා අඤ්ඤං දුක්ඛං අරියසච්චං

පඤ්ඤායපස්සාමී’ති, යනතංඨානං විජ්ජතී’’තිආදි – 

තස්මා අප්පටිවත්තියවචනභාවදස්සනත්ථම්පි ද්වික්ඛත්තුං ‘‘වුත්ත’’න්ති
වුත්තං  

අථ වා යසොතූනං අත්ථනිප්ඵාදකභාවදස්සනත්ථං ද්වික්ඛත්තුං 

‘‘වුත්ත’’න්ති වුත්තං  යඤ්හි පයරසං ආසයාදිං අජානන්යතන

අසබ්බඤ්ඤුනාඅයදයස අකාය වාවුත්තං, තංසච්චම්පිසමානංයසොතූනං

අත්ථනිප්ඵාදයනඅසමත්ථතායඅවුත්තං නාමසියා, පයගවඅසච්චං භගවතා
පන සම්මාසම්බුද්ධභාවයතො සම්මයදව පයරසං ආසයාදිං යදසකා ං
අත්ථසිද්ධිඤ්ච ජානන්යතන වුත්තං එකන්යතන යසොතූනං 

යථාධිප්යපතත්ථනිප්ඵාදනයතො වුත්තයමව, නත්ථි තස්ස
අවුත්තතාපරියායයො  තස්මා යසොතූනං අත්ථනිප්ඵාදකභාවදස්සනත්ථම්පි

ද්වික්ඛත්තුං ‘‘වුත්ත’’න්ති වුත්තං  අපිච යථා න තං සුතං නාම, යං න

විඤ්ඤාතත්ථංයඤ්චනතථත්තායපටිපන්නං, එවංනතං වුත්තංනාම, යං
න සම්මා පටිග්ගහිතං  භගවයතො පන වචනං චතස්යසොපි පරිසා සම්මයදව 
පටිග්ගයහත්වා තථත්තාය පටිපජ්ජන්ති  තස්මා සම්මයදව 
පටිග්ගහිතභාවදස්සනත්ථම්පිද්වික්ඛත්තුං‘‘වුත්ත’’න්තිවුත්තං  

අථ වා අරියයහි අවිරුද්ධවචනභාවදස්සනත්ථං ද්වික්ඛත්තුං 

‘‘වුත්ත’’න්ති වුත්තං  යථා හි භගවා කුස ාකුස සාවජ්ජානවජ්ජයභයද

ධම්යම පවත්තිනිවත්තියයො සම්මුතිපරමත්යථ ච අවිසංවායදන්යතො වදති, 

එවං ධම්මයසනාපතිප්පභුතයයො අරියාපි භගවති ධරමායන පරිනිබ්බුයත ච

තස්යසව යදසනං අනුගන්ත්වා වදන්ති, න තත්ථ නානාවාදතා  තස්මා 

වුත්තමරහතා තයතො පරභායග අරහතා අරියසඞ්යඝනාපීති එවං අරියයහි
අවිරුද්ධවචනභාවදස්සනත්ථම්පිඑවංවුත්තං  

අථ වා පුරියමහි සම්මාසම්බුද්යධහි වුත්තනයභාවදස්සනත්ථං 
ද්වික්ඛත්තුං ‘‘වුත්ත’’න්ති වුත්තං  සතිපි හි
ජාතියගොත්තායුප්පමාණාදිවියසයස දසබ ාදිුයණහි විය ධම්මයදසනාය

බුද්ධානං වියසයසො නත්ථි, අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්තනා ච යත පුබ්යබනාපරං

අවිරුද්ධයමව වදන්ති  තස්මා වුත්තඤ්යහතං යථා බුද්යධහි අත්තනා ච
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පුබ්යබ, ඉදානිපි අම්හාකං භගවතා තයථව වුත්තං අරහතාති එවං 
පුරිමබුද්යධහි අත්තනා ච සුත්තන්තයරසු වුත්තනයභාවදස්සනත්ථම්පි 

ද්වික්ඛත්තුං ‘‘වුත්ත’’න්ති වුත්තං  යතන බුද්ධානං යදසනාය සබ්බත්ථ
අවියරොයධො දීපියතොයහොති  

අථවා ‘‘වුත්ත’’න්තියයදතං දුතියංපදං, තං අරහන්තවුත්තභාවවචනං
දට්ඨබ්බං  ඉදංවුත්තංයහොති –වුත්තඤ්යහතංභගවතාඅරහතාපි වුත්තං –

‘‘එකධම්මං, භික්ඛයව’’තිආදිකං ඉදානි වුච්චමානං වචනන්ති  අථ වා 

‘‘වුත්ත’’න්ති යයදතං දුතියං පදං, තං න වචනත්ථං, අථ යඛො වපනත්ථං

දට්ඨබ්බං  යතයනතං දස්යසති – ‘‘වුත්තඤ්යහතං භගවතා, තඤ්ච යඛොන

වුත්තමත්තං, න කථිතමත්තං; අථ යඛො යවයනයයානං කුස මූ ං

වපිත’’න්තිඅත්යථො අථවායයදතංවුත්තන්තිදුතියං පදං, තංවත්තනත්ථං 

අයං හිස්ස අත්යථො – වුත්තඤ්යහතං භගවතා අරහතා, තඤ්ච යඛො න 

වුත්තමත්තං, අපිචතදත්ථජාතංවුත්තංචරිතන්ති යතන ‘‘යථාවාදීභගවා

තථා කාරී’’තිදස්යසති අථවාවුත්තංභගවතා, වුත්තවචනංඅරහතාවත්තුං
යුත්යතනාති අත්යථො  

අථ වා ‘‘වුත්ත’’න්ති සඞ්යඛපකථාඋද්දිසනං සන්ධායාහ, පුන
‘‘වුත්ත’’න්තිවිත්ථාරකථානිදස්සනං භගවාහිසඞ්යඛපයතො විත්ථාරයතොච
ධම්මං යදයසති  අථ වා භගවයතො දුරුත්තවචනාභාවදස්සනත්ථං 

‘‘වුත්තඤ්යහතං භගවතා’’ති වත්වා පුන ‘‘වුත්ත’’න්ති වුත්තං  සබ්බදා 
ඤාණානුගතවචීකම්මතාය හි භගවයතො සවාසනපහීනසබ්බයදොසස්ස
අක්ඛලිතබයප්පථස්ස කදාචිපි දුරුත්තං නාම නත්ථි  යථා යකචි ය ොයක
සතිසම්යමොයසන වා දවා වා රවා වා කිඤ්චි වත්වා අථ පටි ද්ධසඤ්ඤා

පුබ්යබවුත්තං අවුත්තංවාකයරොන්ති පටිසඞ්ඛයරොන්තිවා, නඑවංභගවා 
භගවාපනනිච්චකා ංසමාහියතො අසම්යමොසධම්යමො අසම්යමොහධම්යමොච
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසමුපබූළ්හාය පටිභානපටිසම්භිදාය උපනීතමත්ථං 
අපරිමිතකා ං සම්භතපුඤ්ඤසම්භාරසමුදාගයතහි අනඤ්ඤසාධාරයණහි
විසදවිසුද්යධහි කරණවියසයසහි යසොතායතනරසායනභූතං සුණන්තානං
අමතවස්සං වස්සන්යතො විය යසොතබ්බසාරං සවනානුත්තරියං චතුසච්චං
පකායසන්යතො කරවීකරුතමඤ්ජුනා සයරන සභාවනිරුත්තියා

යවයනයයජ්ොසයානුරූපං වචනං වදති, නත්ථි තත්ථ වා ග්ගමත්තම්පි 

අවක්ඛලිතං, කුයතොපනදුරුත්තාවකායසො තස්මා‘‘යංභගවතාවුත්තං, තං

වුත්තයමව, න අවුත්තං දුරුත්තං වා කදාචි යහොතී’’ති දස්සනත්ථං –
‘‘වුත්තඤ්යහතංභගවතා’’ති වත්වාපුන–‘‘වුත්තමරහතා’’තිවුත්තන්තින
එත්ථ පුනරුත්තියදොයසොති  එවයමත්ථ පුනරුත්තසද්දස්ස සාත්ථකතා
යවදිතබ්බා  

ඉති යම සුතන්ති එත්ථ ඉතීති අයං ඉතිසද්යදො 
යහතුපරිසමාපනාදිපදත්ථවිපරියායපකාරනිදස්සනාවධාරණාදිඅයනකත්ථප්ප
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පටුන 

යභයදො  තථා යහස – ‘‘රුප්පතීති යඛො, භික්ඛයව, තස්මා රූපන්ති

වුච්චතී’’තිආදීසු (සං  නි  3.79) යහතුඅත්යථ දිස්සති  ‘‘තස්මාතිහ යම, 

භික්ඛයව, ධම්මදායාදා භවථ, මා ආමිසදායාදා  අත්ථි යම තුම්යහසු

අනුකම්පා – කින්ති යම සාවකා ධම්මදායාදා භයවය්යුං, යනො 

ආමිසදායාදා’’තිආදීසු (ම  නි  1.30) පරිසමාපයන  ‘‘ඉති වා ඉති එවරූපා

විසූකදස්සනා පටිවිරයතො’’තිආදීසු (දී  නි  1.10) ආදිඅත්යථ 
‘‘මාගණ්ඩියයොති වා තස්ස බ්රාහ්මණස්ස සඞ්ඛා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති
යවොහායරො නාමං නාමකම්මං නාමයධයයං නිරුත්ති බයඤ්ජනං

අභි ායපො’’තිආදීසු (මහානි  75) පදත්ථවිපරියායය  ‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, 

සප්පටිභයයො බාය ො, අප්පටිභයයො පණ්ඩියතො; සඋපද්දයවො බාය ො, 

අනුපද්දයවො පණ්ඩියතො; සඋපසග්යගො බාය ො, අනුපසග්යගො

පණ්ඩියතො’’තිආදීසු (අ  නි  3.1) පකායර  ‘‘සබ්බමත්ථීති යඛො, කච්චාන, 

අයයමයකො අන්යතො, සබ්බං නත්ථීති යඛො, කච්චාන, අයං දුතියයො

අන්යතො’’තිආදීසු (සං  නි  2.15) නිදස්සයන. ‘‘අත්ථි ඉදප්පච්චයා

ජරාමරණන්තිඉතිපුට්යඨනසතා, ආනන්ද, අත්ථීතිස්සවචනීයං කිංපච්චයා

ජරාමරණන්ති ඉති යච වයදයය, ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති ඉච්චස්ස

වචනීය’’න්තිආදීසු (දී  නි  2.96) අවධාරයණ, සන්නිට්ඨායනති අත්යථො 
ස්වායමිධපකාරනිදස්සනාවධාරයණසුදට්ඨබ්යබො  

තත්ථ පකාරත්යථන ඉතිසද්යදන එතමත්ථං දීයපති – 

නානානයනිපුණමයනකජ්ොසයසමුට්ඨානං අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නං
විවිධපාටිහාරියං ධම්මත්ථයදසනාපටියවධගම්භීරං සබ්බසත්තානං
සකසකභාසානුරූපයතො යසොතපථමාගච්ඡන්තං තස්ස භගවයතො වචනං

සබ්බප්පකායරන යකො සමත්යථො විඤ්ඤාතුං, සබ්බථායමන පන

යසොතුකාමතං ජයනත්වාපිඉතියමසුතං, මයාපිඑයකනපකායරනසුතන්ති  

එත්ථ ච එකත්තනානත්තඅබයාපාරඑවංධම්මතාසඞ්ඛාතා 
නන්දියාවත්තතිපුක්ඛ සීහවික්කීළිතදිසාය ොචනඅඞ්කුසසඞ්ඛාතා ච

විසයාදියභයදන නානාවිධා නයා නානානයා  නයා වා පාළිගතියයො, තා ච
පඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්තිආදිවයසන 

සංකිය සභාගියාදිය ොකියාදිතදුභයයවොමිස්සතාදිවයසන, කුස ාදිවයසන, 

ඛන්ධාදිවයසන, සඞ්ගහාදිවයසන, සමයවිමුත්තාදිවයසන, ඨපනාදිවයසන, 

කුස මූ ාදිවයසන, තිකපට්ඨානාදිවයසන ච නානප්පකාරාති නානානයා 

යතහිනිපුණංසණ්හංසුඛුමන්ති නානානෙනිපුණං. 

ආසයයොව අජ්ොසයයො, යසො ච සස්සතාදියභයදන
අප්පරජක්ඛතාදියභයදන ච අයනකවියධො  අත්තජ්ොසයාදියකො එව වා
අයනයකොඅජ්ොසයයොඅයනකජ්ොසයයො යසොසමුට්ඨානං උප්පත්තියහතු

එතස්සාති අයනකජ්ඣාසෙසමුට්ඨානං. 
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පටුන 

කුස ාදිඅත්ථසම්පත්තියා තබ්බිභාවනබයඤ්ජනසම්පත්තියා 
සඞ්කාසනපකාසනවිවරණවිභජනඋත්තානීකරණපඤ්ඤත්තිවයසන ඡහි
අත්ථපයදහි අක්ඛරපදබයඤ්ජනාකාරනිරුත්තිනිද්යදසවයසන ඡහි

බයඤ්ජනපයදහිචසමන්නාගතත්තා අත්ථබ්යඤ්ජනසම්පන්නං. 

ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීයභයදන යතසු ච එයකකස්ස විසයාදියභයදන

විවිධං බහුවිධං වා පාටිහාරියං එතස්සාති විවිධපාටිහාරිෙං. තත්ථ
පටිපක්ඛහරණයතො රාගාදිකිය සාපනයනයතො පටිහාරියන්ති අත්යථ සති

භගවයතො පටිපක්ඛා රාගාදයයො න සන්ති යය හරිතබ්බා, පුථුජ්ජනානම්පි
විගතූපක්කිය යසඅට්ඨුණසමන්නාගයතචිත්යතහතපටිපක්යඛ ඉද්ධිවිධං
පවත්තති තස්මාතත්ථපවත්තයවොහායරනචනසක්කාඉධපාටිහාරියන්ති 

වත්තුං  යස්ම්මාආ පන මහාකාරුණිකස්ස භගවයතො යවයනයයගතා ච

කිය සාපටිපක්ඛා, තස්මායතසංහරණයතොපාටිහාරියං අථවාභගවයතො

සාසනස්ස ච පටිපක්ඛා තිත්ථියා, යතසං හරණයතො පාටිහාරියං  යත හි
දිට්ඨිහරණවයසන දිට්ඨිප්පකාසයන අසමත්ථභායවන ච 
ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීහි හරිතා අපනීතා යහොන්ති  පටීති වා පච්ඡාති
අත්යථො  තස්මා සමාහියත චිත්යත විගතූපක්කිය යස කතකිච්යචන පච්ඡා
හරිතබ්බං පවත්යතතබ්බන්ති පටිහාරියං  අත්තයනො වා උපක්කිය යසසු
චතුත්ථජ්ොනමග්යගහි හරියතසු පච්ඡා හරණං පටිහාරියං 
ඉද්ධිආයදසනානුසාසනියයො ච විගතූපක්කිය යසන කතකිච්යචන

සත්තහිතත්ථංපුන පවත්යතතබ්බා, හරියතසුචඅත්තයනොඋපක්කිය යසසු
පරසන්තායන උපක්කිය සහරණානි යහොන්තීති පටිහාරියානි භවන්ති 

පටිහාරියයමව පාටිහාරියං, පටිහාරියය වා ඉද්ධිආයදසනානුසාසනිසමුදායය
භවංඑයකකං පාටිහාරියන්ති වුච්චති පටිහාරියංවාචතුත්ථජ්ොනංමග්යගො

ච පටිපක්ඛහරණයතො, තත්ථ ජාතං, තස්මිං වා නිමිත්තභූයත, තයතො වා
ආගතන්තිපාටිහාරියං  

යස්මා පන තන්තිඅත්ථයදසනාතබ්යබොහාරාභිසමයසඞ්ඛාතා 
යහතුයහතුඵ තදුභයපඤ්ඤත්තිපටියවධසඞ්ඛාතා වා

ධම්මත්ථයදසනාපටියවධා ගම්භීරා, අනුපචිතසම්භායරහි සසාදීහි විය
මහාසමුද්යදොදුක්යඛොගාළ්හාඅ බ්භයනයයප්පතිට්ඨා ච තස්මායතහිචතූහි

ගම්භීරභායවහියුත්තන්ති ධම්මත්ථයදසනාපටියවධගම්භීරං. 

එයකො එව භගවයතො ධම්මයදසනායඝොයසො එකස්මිං ඛයණ
පවත්තමායනොනානාභාසානං සත්තානංඅත්තයනොඅත්තයනොභාසාවයසන
අපුබ්බංඅචරිමංගහණූපයගොහුත්වාඅත්ථාධිගමාය යහොති අචින්යතයයයොහි 

බුද්ධානං බුද්ධානුභායවොති සබ්බසත්තානං සකසකභාසානුරූපයතො
යසොතපථමාගච්ඡතීති යවදිතබ්බං  
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පටුන 

නිදස්සනත්යථන – ‘‘නාහං සයම්භූ, න මයා ඉදං සච්ඡිකත’’න්ති 

අත්තානංපරියමොයචන්යතො–‘‘ඉතියමසුතං, මයාපිඑවංසුත’’න්තිඉදානි
වත්තබ්බං සක ංසුත්තංනිදස්යසති  

අවධාරණත්යථන – ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං 

බහුස්සුතානංයදිදංආනන්යදො, ගතිමන්තානං, සතිමන්තානං, ධිතිමන්තානං, 

උපට්ඨාකානං යදිදං ආනන්යදො’’ති (අ  නි  1.219-223) එවං භගවතා, 

‘‘ආයස්මා ආනන්යදො අත්ථකුසය ො ධම්මකුසය ො බයඤ්ජනකුසය ො

නිරුත්තිකුසය ො පුබ්බාපරකුසය ො’’ති (අ  නි  5.169) එවං 
ධම්මයසනාපතිනා ච පසත්ථභාවානුරූපං අත්තයනො ධාරණබ ං

දස්යසන්යතො සත්තානං යසොතුකමයතං ජයනති – ‘‘ඉති යම සුතං, තඤ්ච

යඛොඅත්ථයතොවාබයඤ්ජනයතොවා අනූනමනධිකං, එවයමව, නඅඤ්ඤථා, 

දට්ඨබ්බ’’න්ති  අඤ්ඤථාති භගවයතො සම්මුඛා සුතාකාරයතො අඤ්ඤථා, න

පනභගවතායදසිතාකාරයතො අචින්යතයයානුභාවාහි භගවයතොයදසනා, සා
න සබ්බාකායරන සක්කා විඤ්ඤාතුන්ති වුත්යතොවායමත්යථො  
සුතාකාරාවිරුජ්ෙනයමවහිධාරණබ ං නයහත්ථඅත්ථන්තරතාපරිහායරො
ද්වින්නම්පි අත්ථානංඑකවිසයත්තා ඉතරථාහියථයරොභගවයතොයදසනාය
සබ්බථාපටිග්ගහයණසමත්යථො අසමත්යථොතිවාආපජ්යජයයාති  

යම-සද්යදො තීසු අත්යථසු දිස්සති  තථා හිස්ස – ‘‘ගාථාභිගීතං යම

අයභොජයනයය’’න්තිආදීසු(සං නි 1.194; සු නි 81) මයාතිඅත්යථො ‘‘සාධු

යම, භන්යත, භගවා සංඛිත්යතන ධම්මං යදයසතූ’’තිආදීසු (සං  නි  4.88; 

5.381; අ  නි  4.257) මය්හන්ති අත්යථො  ‘‘ධම්මදායාදා යම, භික්ඛයව, 

භවථා’’තිආදීසු (ම නි 1.29) මමාතිඅත්යථො ඉධපන ‘‘මයාසුත’’න්තිච
‘‘මමසුත’’න්තිචඅත්ථද්වයයයුජ්ජති  

එත්ථ ච යයො පයරො න යහොති, යසො අත්තාති එවං වත්තබ්යබ 

නියකජ්ෙත්තසඞ්ඛායතසකසන්තායනවත්තනයතොතිවියධොපි යම-සද්යදො

යදිපි එකස්මිංයයව අත්යථ දිස්සති, කරණසම්පදානාදිවියසසසඞ්ඛායතො
පනස්ස විජ්ජයතවායං අත්ථයභයදොති ආහ – ‘‘යම-සද්යදො තීසු අත්යථසු
දිස්සතී’’ති  

සුතන්ති අයං සුත-සද්යදො සඋපසග්යගො අනුපසග්යගො ච 

ගමනවිස්සුතකිලින්නූපචිතානුයයොගයසොතවිඤ්යඤයයයසොතද්වාරානුසාරවි

ඤ්ඤාතාදිඅයනකත්ථප්පයභයදො  කිඤ්චාපිහිකිරියාවියසසයකොඋපසග්යගො, 
යජොතකභාවයතො පන සතිපි තස්මිං සුත-සද්යදො එව තං තං අත්ථං වදතීති
අනුපසග්ගස්සසුතසද්දස්සඅත්ථුද්ධායරසඋපසග්යගොපි උදාහරීයති  

තත්ථ ‘‘යසනාය පසුයතො’’තිආදීසු ගච්ඡන්යතොති අත්යථො  

‘‘සුතධම්මස්ස පස්සයතො’’තිආදීසු (උදා  11) විස්සුතධම්මස්සාති අත්යථො  

‘‘අවස්සුතා අවස්සුතස්සා’’තිආදීසු (පාචි  657) කිලින්නා කිලින්නස්සාති
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අත්යථො  ‘‘තුම්යහහි පුඤ්ඤං පසුතං අනප්පක’’න්තිආදීසු (ඛු  පා  7.12) 

උපචිතන්ති අත්යථො  ‘‘යය ොනප්පසුතා ධීරා’’තිආදීසු (ධ  ප  181) 

ොනානුයුත්තාති අත්යථො  ‘‘දිට්ඨං සුතං මුත’’න්තිආදීසු (ම  නි  1.241) 
යසොතවිඤ්යඤයයන්ති අත්යථො  ‘‘සුතධයරො සුතසන්නිචයයො’’තිආදීසු (ම 

නි  1.339) යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාතධයරොති අත්යථො  ඉධ පනස්ස
‘‘යසොතද්වාරානුසායරනඋපධාරිත’’න්තිවා ‘‘උපධාරණ’’න්තිවාඅත්යථො  

යම-සද්දස්ස හි මයාති අත්යථ සති ‘‘ඉති යම සුතං, මයා
යසොතද්වාරානුසායරන උපධාරිත’’න්ති අත්යථො  මමාති අත්යථ සති ‘‘ඉති
මමසුතංයසොතද්වාරානුසායරන උපධාරණ’’න්තිඅත්යථො  

එවයමයතසු තීසු පයදසු යස්මා සුතසද්දසන්නිධායන පයුත්යතන 

ඉතිසද්යදන සවනකිරියායජොතයකන භවිතබ්බං  තස්මා ඉතීති

යසොතවිඤ්ඤාණාදිවිඤ්ඤාණකිච්චනිදස්සනං  යමති
වුත්තවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිපුග්ග නිදස්සනං  සබ්බානිපි වාකයානි

එවකාරත්ථසහිතානියයව අවධාරණඵ ත්තා  යතන සුතන්ති 

අස්සවනභාවප්පටික්යඛපයතොඅනූනාවිපරීතග්ගහණනිදස්සනං යථාහිසුතං

සුතයමවාති වත්තබ්බතං අරහති, තං සම්මා සුතං අනූනග්ගහණං 
අවිපරීතග්ගහණඤ්චයහොතීති අථවාසද්දන්තරත්ථායපොහනවයසනසද්යදො

අත්ථංවදතීති, යස්මාසුතන්තිඑතස්සඅසුතංනයහොතීතිඅයමත්යථො, තස්මා
සුතන්ති අස්සවනභාවප්පටික්යඛපයතොඅනූනාවිපරීතග්ගහණනිදස්සනං ඉදං

වුත්තංයහොති–ඉතියම සුතං, නදිට්ඨං, නසයම්භුඤායණනසච්ඡිකතං, න

අඤ්ඤථා වා උප ද්ධං, අපිච සුතංව, තඤ්ච යඛො සම්මයදවාති 
අවධාරණත්යථ වා ඉතිසද්යද අයමත්ථයයොජනාති තදයපක්ඛස්ස සුත-

සද්දස්ස නියමත්යථො සම්භවතීති අස්සවනභාවප්පටික්යඛයපො, 
අනූනාවිපරීතග්ගහණනිදස්සනතා ච යවදිතබ්බා  එවං
සවනයහතුසවනවියසසවයසන පදත්තයස්ස අත්ථයයොජනා කතාති 
දට්ඨබ්බං  

තථා ඉතීති යසොතද්වාරානුසායරන පවත්තාය විඤ්ඤාණවීථියා
නානත්ථබයඤ්ජනග්ගහණයතො නානප්පකායරන ආරම්මයණ 

පවත්තිභාවප්පකාසනං ආකාරත්යථො ඉතිසද්යදොති කත්වා  යමති 

අත්තප්පකාසනං  සුතන්ති ධම්මප්පකාසනං යථාවුත්තාය විඤ්ඤාණවීථියා
පරියත්තිධම්මාරම්මණත්තා  අයඤ්යහත්ථ සඞ්යඛයපො – නානප්පකායරන 

ආරම්මයණපවත්තායවිඤ්ඤාණවීථියාකාරණභූතායමයානඅඤ්ඤංකතං, 

ඉදංපනකතං, අයං ධම්යමොසුයතොති  

තථා ඉතීති නිදස්සිතබ්බප්පකාසනං නිදස්සනත්යථො ඉති-සද්යදොති
කත්වා නිදස්යසතබ්බස්ස නිදස්සිතබ්බත්තාභාවාභාවයතො  තස්මා

ඉතිසද්යදන සක ම්පි සුතං පච්චාමට්ඨන්ති යවදිතබ්බං  යමති

පුග්ග ප්පකාසනං  සුතන්ති පුග්ග කිච්චප්පකාසනං  සුත-සද්යදන හි
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පටුන 

 බ්භමානා සවනකිරියා සවනවිඤ්ඤාණප්පබන්ධප්පටිබද්ධා, තත්ථ ච
පුග්ග යවොහායරො නහිපුග්ග යවොහාරරහියත ධම්මප්පබන්යධසවනකිරියා

 බ්භති තස්සායංසඞ්යඛපත්යථො –යංසුත්තං නිද්දිසිස්සාමි, තංමයාඉති
සුතන්ති  

තථා ඉතීති යස්ස චිත්තසන්තානස්ස නානාරම්මණප්පවත්තියා

නානත්ථබයඤ්ජනග්ගහණං යහොති, තස්ස නානාකාරනිද්යදයසො 

ආකාරත්යථොඉතිසද්යදොතිකත්වා  ඉතීතිහිඅයංආකාරපඤ්ඤත්ති ධම්මානං

තං තං පවත්තිආකාරං උපාදාය පඤ්ඤායපතබ්බසභාවත්තා  යමති

කත්තුනිද්යදයසො  සුතන්ති විසයනිද්යදයසො  යසොතබ්යබො හි ධම්යමො
සවනකිරියාකත්තුපුග්ග ස්ස සවනකිරියාවයසන පවත්තිට්ඨානං යහොති 
එත්තාවතා නානප්පකාරප්පවත්යතන චිත්තසන්තායනන තංසමඞ්ගියනො 
කත්තුවිසයයගහණසන්නිට්ඨානංදස්සිතංයහොති  

අථ වා ඉතීති පුග්ග කිච්චනිද්යදයසො  සුතානඤ්හි ධම්මානං
ගහිතාකාරස්සනිදස්සනස්සඅවධාරණස්සවාපකාසනභායවන ඉතිසද්යදන
තදාකාරාදිධාරණස්ස පුග්ග යවොහාරූපාදානධම්මබයාපාරභාවයතො 

පුග්ග කිච්චං නාමනිද්දිට්ඨංයහොතීති  සුතන්තිවිඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො 

පුග්ග වාදියනොපි හි සවනකිරියා විඤ්ඤාණනිරයපක්ඛා න යහොතීති  යමති 

උභයකිච්චයුත්තපුග්ග නිද්යදයසො. යමති හි සද්දප්පවත්ති එකන්යතයනව

සත්තවියසසවිසයා, විඤ්ඤාණකිච්චඤ්චතත්යථව සයමොදහිතබ්බන්ති  අයං
පයනත්ථ සඞ්යඛයපො – මයා සවනකිච්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිනා පුග්ගය න
විඤ්ඤාණවයසන ද්ධස්සවනකිච්චයවොහායරනසුතන්ති  

තථා ඉතීතිච යමති චසච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසනඅවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති 
සබ්බස්ස හි සද්දාධිගමනීයස්ස අත්ථස්ස පඤ්ඤත්තිමුයඛයනව
පටිපජ්ජිතබ්බත්තා සබ්බපඤ්ඤත්තීනඤ්ච විජ්ජමානාදීසු ඡස්යවව

පඤ්ඤත්තීසු අවයරොයධො, තස්මා යයො මායාමරීචිආදයයො විය අභූතත්යථො, 
අනුස්සවාදීහි ගයහතබ්යබො විය අනුත්තමත්යථො ච න යහොති  යසො
රූපසද්දාදියකො රුප්පනානුභවනාදියකො ච පරමත්ථසභායවො
සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසනවිජ්ජති යයොපනඉතීතිච යමතිචවුච්චමායනො
ආකාරාදිඅපරමත්ථසභායවො සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසන අනුප බ්භමායනො 

අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිනාම, කියමත්ථතංපරමත්ථයතොඅත්ථි, යංඉතීතිවා

යමති වා නිද්යදසං  යභථ  සුතන්ති විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති  යඤ්හි තං 

යසොයතනඋප ද්ධං, තංපරමත්ථයතොවිජ්ජමානන්ති  

තථා ඉතීති යසොතපථමාගයත ධම්යම උපාදාය යතසං 

උපධාරිතාකාරාදීනං පච්චාමසනවයසන  යමති සසන්තතිපරියාපන්යන 
ඛන්යධ කරණාදිවියසසවිසිට්යඨ උපාදාය වත්තබ්බයතො උපාදාපඤ්ඤත්ති  

සුතන්ති දිට්ඨාදීනි උපනිධාය වත්තබ්බයතො උපනිධාපඤ්ඤත්ති  
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පටුන 

දිට්ඨාදිසභාවරහියත සද්දායතයන පවත්තමායනොපි සුතයවොහායරො දුතියං, 
තතියන්ති ආදියකො විය පඨමාදිං නිස්සාය ‘‘යං න

දිට්ඨමුතවිඤ්ඤාතනිරයපක්ඛං, තං සුත’’න්ති විඤ්යඤයයත්තා දිට්ඨාදීනි
උපනිධාය වත්තබ්යබො යහොති  අසුතං න යහොතීති හි සුතන්ති 

පකාසියතොයමත්යථොති  

එත්ථ ච ඉතීති වචයනන අසම්යමොහං දීයපති  පටිවිද්ධා හි අත්ථස්ස

පකාරවියසසා ඉතීති ඉධ ආයස්මතා ආනන්යදන පච්චාමට්ඨා, යතනස්ස
අසම්යමොයහො දීපියතො  න හි සම්මූළ්යහො නානප්පකාරප්පටියවධසමත්යථො

යහොති, ය ොභප්පහානාදිවයසන නානප්පකාරා දුප්පටිවිද්ධා ච සුත්තත්ථා

නිද්දිසීයන්ති. සුතන්ති වචයනන අසම්යමොසං දීයපති සුතාකාරස්ස

යාථාවයතො දස්සියමානත්තා යස්ස හි සුතං සම්මුට්ඨං යහොති, න යසො
කා න්තයර මයා සුතන්ති පටිජානාති  ඉච්චස්ස අසම්යමොයහන 
සම්යමොහාභායවන පඤ්ඤාය එව වා සවනකා සම්භූතාය

තදුත්තරිකා පඤ්ඤාසිද්ධි, තථා අසම්යමොයසන සතිසිද්ධි  තත්ථ
පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමායසතියාබයඤ්ජනාවධාරණසමත්ථතා  බයඤ්ජනානඤ්හි

පටිවිජ්ඣිතබ්යබො ආකායරො නාතිගම්භීයරො, යථාසුතධාරණයමව තත්ථ 

කරණීයන්ති සතියා බයාපායරො අධියකො, පඤ්ඤා තත්ථ ුණීභූතා යහොති 
පඤ්ඤාය පුබ්බඞ්ගමාති කත්වා  සතිපුබ්බඞ්ගමාය පඤ්ඤාය
අත්ථප්පටියවධසමත්ථතා  අත්ථස්ස හි පටිවිජ්ඣිතබ්යබො ආකායරො

ගම්භීයරොතිපඤ්ඤායබයාපායරොඅධියකො, සති තත්ථුණීභූතායහොතිසතියා
පුබ්බඞ්ගමාති කත්වා  තදුභයසමත්ථතායයොයගන 
අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නස්ස ධම්මයකොසස්ස අනුපා නසමත්ථතාය 
ධම්මභණ්ඩාගාරිකත්තසිද්ධි  

අපයරොනයයො – ඉතීතිවචයනනයයොනියසොමනසිකාරං දීයපති  යතන
වුච්චමානානං ආකාරනිදස්සනාවධාරණත්ථානං උපරි වක්ඛමානානං 
නානප්පකාරප්පටියවධයජොතකානං අවිපරීතසද්ධම්මවිසයත්තා  න හි

අයයොනියසො මනසිකයරොයතො නානප්පකාරප්පටියවයධො සම්භවති  සුතන්ති

වචයනන අවික්යඛපං දීයපති, නිදානපුච්ඡාවයසන පකරණප්පත්තස්ස
වක්ඛමානස්ස සුත්තස්ස සවනං න සමාධානමන්තයරන සම්භවති
වික්ඛිත්තචිත්තස්ස සවනාභාවයතො  තථා හි වික්ඛිත්තචිත්යතො පුග්ගය ො

සබ්බසම්පත්තියා වුච්චමායනොපි ‘‘න මයා සුතං, පුන භණථා’’ති වදති 
යයොනියසොමනසිකායරන යචත්ථ අත්තසම්මාපණිධිං

පුබ්යබකතපුඤ්ඤතඤ්ච සායධති, සම්මා අප්පණිහිතත්තස්ස පුබ්යබ
අකතපුඤ්ඤස්ස වා තදභාවයතො  අවික්යඛයපන සද්ධම්මස්සවනං

සප්පුරිසූපනිස්සයඤ්ච සායධති, අස්සුතවයතො සප්පුරිසූපනිස්සයරහිතස්ස ච

තදභාවයතො  න හි වික්ඛිත්තචිත්යතො සද්ධම්මං යසොතුං සක්යකොති, න ච
සප්පුරියසඅනුපස්සයමානස්ස සවනංඅත්ථි  
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පටුන 

අපයරො නයයො – ‘‘යස්ස චිත්තසන්තානස්ස නානාකාරප්පවත්තියා 

නානත්ථබයඤ්ජනග්ගහණංයහොති, තස්සනානාකාරනිද්යදයසො’’තිවුත්තං 
යස්මා ච යසො භගවයතො වචනස්ස අත්ථබයඤ්ජනප්පයභදපරිච්යඡදවයසන
සක සාසනසම්පතිඔගාහයනන නිරවයසසපරහිතපාරිපූරිකාරණභූයතො
එවංභද්දයකො ආකායරො න සම්මා අප්පණිහිතත්තයනො පුබ්යබ

අකතපුඤ්ඤස්ස වා යහොති, තස්මා ඉතීති ඉමිනා භද්දයකන ආකායරන

පච්ඡිමචක්කද්වයසම්පත්තිමත්තයනො දීයපති, සුතන්ති සවනයයොයගන
පුරිමචක්කද්වයසම්පත්තිං  න හි අප්පතිරූයප යදයස වසයතො
සප්පුරිසූපනිස්සයරහිතස්ස වා සවනං අත්ථි  ඉච්චස්ස 

පච්ඡිමචක්කද්වයසිද්ධියා ආසයසුද්ධි සිද්ධා යහොති, සම්මා පණිහිතත්යතො

පුබ්යබච කතපුඤ්යඤොවිසුද්ධාසයයොයහොති, තදවිසුද්ධියහතූනංකිය සානං

දූරීභාවයතො  තථා හි වුත්තං – ‘‘සම්මා පණිහිතං චිත්තං, යසයයයසො නං

තයතො කයර’’ති (ධ  ප  43) ‘‘කතපුඤ්යඤොසි ත්වං, ආනන්ද, 

පධානමනුයුඤ්ජ, ඛිප්පං යහොහිසි අනාසයවො’’ති (දී  නි  2.207) ච 
පුරිමචක්කද්වයසිද්ධියා පයයොගසුද්ධි  පතිරූපයදසවායසන හි 
සප්පුරිසූපනිස්සයයන ච සාධූනං දිට්ඨානුගතිආපජ්ජයනනපි

විසුද්ධප්පයයොයගොයහොති තාය චආසයසුද්ධියාඅධිගමබයත්තිසිද්ධි, පුබ්යබ
එව තණ්හාදිට්ඨිසංකිය සානං වියසොධිතත්තා පයයොගසුද්ධියා 
ආගමබයත්තිසිද්ධි  සුපරිසුද්ධකායවචීපයයොයගො හි විප්පටිසාරාභාවයතො
අවික්ඛිත්තචිත්යතොපරියත්තියං විසාරයදොයහොති ඉතිපයයොගාසයසුද්ධස්ස

ආගමාධිගමසම්පන්නස්ස වචනං අරුණුග්ගමනං විය සූරියස්ස උදයයතො, 

යයොනියසොමනසිකායරො විය ච කුස ධම්මස්ස, අරහති භගවයතො වචනස්ස 

පුබ්බඞ්ගමංභවිතුන්තිඨායනනිදානංඨයපන්යතො ඉතියම සුතන්තිආදිමාහ  

අපයරො නයයො – ඉතීති ඉමිනා පුබ්යබ වුත්තනයයන
නානප්පකාරප්පටියවධදීපයකන අත්තයනො 

අත්ථපටිභානපටිසම්භිදාසම්පත්තිසබ්භාවං දීයපති  සුතන්ති ඉමිනා
ඉතිසද්දසන්නිධානයතො වක්ඛමානායපක්ඛාය වා 
යසොතබ්බයභදප්පටියවධදීපයකනධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාසම්පත්තිසබ්භාවං

දීයපති  ඉතීති ච ඉදං වුත්තනයයයනව යයොනියසොමනසිකාරදීපකං වචනං

භාසමායනො ‘‘එයතමයාධම්මාමනසානුයපක්ඛිතාදිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා’’ති

දීයපති  පරියත්තිධම්මා හි ‘‘ඉධ සී ං කථිතං, ඉධ සමාධි, ඉධ පඤ්ඤා, 
එත්තකා එත්ථ අනුසන්ධියයො’’තිආදිනා නයයන මනසා අනුයපක්ඛිතා
අනුස්සවාකාරපරිවිතක්කසහිතාය ධම්මනිජ්ොනක්ඛන්තිභූතාය
ඤාතපරිඤ්ඤාසඞ්ඛාතාය වා දිට්ඨියා තත්ථ තත්ථ වුත්තරූපාරූපධම්යම

‘‘ඉති රූපං, එත්තකං රූප’’න්තිආදිනා නයයන සුට්ඨු වවත්ථයපත්වා

පටිවිද්ධා අත්තයනො පයරසඤ්ච හිතසුඛාවහා යහොන්තීති  සුත්තන්ති ඉදං
සවනයයොගපරිදීපකවචනංභාසමායනො ‘‘බහූ මයාධම්මාසුතාධාතාවචසා
පරිචිතා’’ති දීයපති  යසොතාවධානප්පටිබද්ධා හි පරියත්තිධම්මස්ස
සවනධාරණපරිචයා  තදුභයයනපි ධම්මස්ස ස්වාක්ඛාතභායවන
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පටුන 

අත්ථබයඤ්ජනපාරිපූරිං දීයපන්යතො සවයන ආදරං ජයනති  
අත්ථබයඤ්ජනපරිපුණ්ණඤ්හි ධම්මං ආදයරන අස්සුණන්යතො මහතා හිතා
පරිබාහියරො යහොතීතිආදරංජයනත්වාසක්කච්චංධම්යමොයසොතබ්යබො  

ඉති යම සුතන්ති ඉමිනා පනසකය නවචයනන ආයස්මාආනන්යදො
තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං අත්තයනො අදහන්යතො අසප්පුරිසභූමිං 

අතික්කමති, සාවකත්තං පටිජානන්යතො සප්පුරිසභූමිං ඔක්කමති  තථා

අසද්ධම්මා චිත්තං වුට්ඨායපති, සද්ධම්යමචිත්තං පතිට්ඨායපති  ‘‘යකව ං

සුතයමයවතං මයා, තස්යසව පන භගවයතො වචන’’න්ති දීයපන්යතො

අත්තානං පරියමොයචති, සත්ථාරං අපදිසති, ජිනවචනං අප්යපති, 
ධම්මයනත්තිංපතිට්ඨායපති  

අපිච ඉති යම සුතන්ති අත්තනා උප්පාදිතභාවං අප්පටිජානන්යතො
පුරිමස්සවනං විවරන්යතො සම්මුඛා පටිග්ගහිතමිදං මයා තස්ස භගවයතො
චතුයවසාරජ්ජවිසාරදස්ස දසබ ධරස්ස ආසභට්ඨානට්ඨායියනො
සීහනාදනාදියනො සබ්බසත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස
ධම්මාධිපතියනො ධම්මදීපස්ස ධම්මසරණස්ස සද්ධම්මවරචක්කවත්තියනො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස න එත්ථඅත්යථවාධම්යමවාපයදවා බයඤ්ජයනවා
කඞ්ඛාවා විමතිවාකාතබ්බාතිසබ්බයදවමනුස්සානංඉමස්මිංධම්මවිනයය

අස්සද්ධියං විනායසති, සද්ධාසම්පදංඋප්පායදති යතයනතංවුච්චති– 

‘‘විනාසයතිඅස්සද්ධං, සද්ධංවඩ්යෙතිසාසයන; 

ඉතියමසුතමිච්යචවං, වදංයගොතමසාවයකො’’ති  

එත්ථාහ–‘‘කස්මාපයනත්ථයථාඅඤ්යඤසුසුත්යතසු‘එවංයම සුතං, 

එකංසමයංභගවා’තිආදිනාකා යදයසඅපදිසිත්වාවනිදානංභාසිතං, එවං

න භාසිත’’න්ති? අපයරතාවආහු –නපනයථයරනභාසිතත්තා  ඉදඤ්හි
නිදානංනආයස්මතා ආනන්යදනපඨමංභාසිතංඛුජ්ජුත්තරායපනභගවතා
උපාසිකාසු බහුස්සුතභායවන එතදග්යග ඨපිතාය
යසක්ඛප්පටිසම්භිදාප්පත්තායඅරියසාවිකායසාමාවතිප්පමුඛානංපඤ්චන්නං 
ඉත්ථිසතානංපඨමංභාසිතං  

තත්රායං අනුපුබ්බීකථා – ඉයතො කිර කප්පසතසහස්සමත්ථයක
පදුමුත්තයරො නාම සම්මාසම්බුද්යධො ය ොයක උප්පජ්ජිත්වා 
පවත්තිතවරධම්මචක්යකොහංසවතියංවිහරති අයථකදිවසංහංසවතියංඑකා
කු ධීතාසත්ථු ධම්මයදසනංයසොතුංගච්ඡන්තීහිඋපාසිකාහිසද්ධිංආරාමං
ගතා  සත්ථාරං එකං උපාසිකං බහුස්සුතානං එතදග්යග ඨයපන්තං දිස්වා
අධිකාරං කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථසි  සත්ථාපි නං බයාකාසි
‘‘අනාගයත යගොතමස්ස නාම සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාවිකානං උපාසිකානං
බහුස්සුතානං අග්ගා භවිස්සතී’’ති  තස්සා යාවජීවං කුස ං කත්වා
යදවය ොයක නිබ්බත්තිත්වා පුන මනුස්යසසූති එවං යදවමනුස්යසසු
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සංසරන්තියා කප්පසතසහස්සං අතික්කන්තං  අථ ඉමස්මිං භද්දකප්යප
අම්හාකං භගවයතොකාය සා යදවය ොකයතො චවිත්වා යඝොසකයසට්ඨිස්ස

යගයහදාසියාකුච්ඡිස්මිංපටිසන්ධිංගණ්හි, උත්තරාතිස්සානාමංඅකංසු සා

ජාතකාය ඛුජ්ජාඅයහොසීති ඛුජ්ජුත්තරාත්යවවපඤ්ඤායිත්ථ සාඅපරභායග
යඝොසකයසට්ඨිනා රඤ්යඤො උයතනස්ස සාමාවතියා දින්නකාය  තස්සා
පරිචාරිකභායවනදින්නාරඤ්යඤො උයතනස්සඅන්යතපුයරවසති  

යතන ච සමයයන යකොසම්බියං 
යඝොසකයසට්ඨිකුක්කුටයසට්ඨිපාවාරිකයසට්ඨියනො භගවන්තං උද්දිස්ස
තයයො විහායර කායරත්වා ජනපදචාරිකං චරන්යත තථාගයත
යකොසම්බිනගරං සම්පත්යත බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස විහායර

නියයායදත්වා මහාදානානි පවත්යතසුං, මාසමත්තං අතික්කමි  අථ යනසං

එතදයහොසි – ‘‘බුද්ධානාම සබ්බය ොකානුකම්පකා, අඤ්යඤසම්පිඔකාසං
දස්සාමා’’ති යකොසම්බිනගරවාසියනොපි ජනස්ස ඔකාසං අකංසු  තයතො
පට්ඨාය නාගරා වීථිසභායගන ගණසභායගන මහාදානං යදන්ති 
අයථකදිවසං සත්ථා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො මා ාකාරයජට්ඨකස්ස යගයහ 
නිසීදි  තස්මිං ඛයණ ඛුජ්ජුත්තරා සාමාවතියා පුප්ඵානි ගයහතුං අට්ඨ
කහාපයණආදාය තංයගහංඅගමාසි මා ාකාරයජට්ඨයකොතංදිස්වා‘‘අම්ම

උත්තයර, අජ්ජ තුය්හං පුප්ඵානි දාතුං ඛයණො නත්ථි, අහං බුද්ධප්පමුඛං

භික්ඛුසඞ්ඝං පරිවිසාමි, ත්වම්පි පරියවසනාය සහායිකා යහොහි, එවං ඉයතො
පයරසං යවයයාවච්චකරණයතො මුච්චිස්සසී’’ති ආහ  තයතො ඛුජ්ජුත්තරා
බුද්ධානං භත්තග්යග යවයයාවච්චං අකාසි  සා සත්ථාරා

උපනිසින්නකථාවයසනකථිතං සබ්බයමව ධම්මං උග්ගණ්හි, අනුයමොදනං 
පනසුත්වායසොතාපත්තිඵය පතිට්ඨාසි  

සා අඤ්යඤසුදිවයසසුචත්තායරොවකහාපයණ දත්වාපුප්ඵානිගයහත්වා

ගච්ඡති, තස්මිං පන දිවයස දිට්ඨසච්චභායවන පරසන්තයක චිත්තං
අනුප්පායදත්වාඅට්ඨපිකහාපයණදත්වාපච්ඡිංපූයරත්වාපුප්ඵානි ගයහත්වා

සාමාවතියා සන්තිකං අගමාසි  අථ නං සා පුච්ඡි ‘‘අම්ම උත්තයර, ත්වං 

අඤ්යඤසුදිවයසසුනබහූනිපුප්ඵානිආහරසි, අජ්ජපනබහුකානි, කිංයනො

රාජා උත්තරිතරං පසන්යනො’’ති? සා මුසා වත්තුං අභබ්බතාය අතීයත
අත්තනා කතං අනිගූහිත්වා සබ්බං කයථසි  අථ ‘‘කස්මා අජ්ජ බහූනි
ආහරසී’’ති ච වුත්තා ‘‘අජ්ජාහං සම්මාසම්බුද්ධස්ස ධම්මං සුත්වා අමතං

සච්ඡාකාසිං, තස්මා තුම්යහ න වඤ්යචමී’’ති ආහ  තං සුත්වා ‘‘අයර

දුට්ඨදාසි, එත්තකං කා ං තයා ගහියත කහාපයණ යදහී’’ති අතජ්යජත්වා

පුබ්බයහතුනායචොදියමානා ‘‘අම්ම, තයාපීතංඅමතං, අම්යහපි පායයහී’’ති
වත්වා ‘‘යතන හි මං න්හායපහී’’ති වුත්යත යසොළසහි ගන්යධොදකඝයටහි
න්හායපත්වා ද්යව මට්ඨසාටයක දායපසි  සා එකං නිවායසත්වා එකං 
පාරුපිත්වා ආසනං පඤ්ඤායපත්වා ආසයනනිසීදිත්වා විචිත්රබීජනිං ආදාය
නීචාසයනසු නිසින්නානි පඤ්ච මාතුගාමසතානි ආමන්යතත්වා
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යසඛප්පටිසම්භිදාසු ඨත්වා සත්ථාරා යදසිතනියායමයනව තාසං ධම්මං
යදයසසි  යදසනාවසායන තා සබ්බා යසොතාපත්තිඵය  පතිට්ඨහිංසු  තා

සබ්බාපිඛුජ්ජුත්තරංවන්දිත්වා‘‘අම්ම, අජ්ජපට්ඨායත්වං කිලිට්ඨකම්මංමා

කරි, අම්හාකං මාතුට්ඨායන ආචරියට්ඨායන ච පතිට්ඨාහී’’ති ගරුට්ඨායන
ඨපයිංසු  

කස්මා පයනසා දාසී හුත්වා නිබ්බත්තාති? සා කිර 

කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකාය  බාරාණසියං යසට්ඨිධීතා හුත්වා නිබ්බත්තා 

එකාය ඛීණාසවත්යථරියා උපට්ඨාකකු ං ගතාය ‘‘එතං යම අයයය, 
පසාධනයපළිකංයදථා’’ති යවයයාවච්චංකායරසි යථරීපි ‘‘අයදන්තියාමයි

ආඝාතංඋප්පායදත්වානිරයය නිබ්බත්තිස්සති, යදන්තියාපයරසංදාසීහුත්වා

නිබ්බත්තිස්සති, නිරයසන්තාපයතො දාසිභායවො යසයයයො’’ති අනුද්දයං
පටිච්චතස්සාවචනංඅකාසි සා යතනකම්යමනපඤ්චජාතිසතානිපයරසං
දාසීයයවහුත්වානිබ්බත්ති  

කස්මා පන ඛුජ්ජා අයහොසි? අනුප්පන්යන කිර බුද්යධ අයං 
බාරාණසිරඤ්යඤො යගයහ වසන්තී එකං රාජකුලූපකං පච්යචකබුද්ධං
යථොකං ඛුජ්ජධාතුකං දිස්වා අත්තනා සහවාසීනං මාතුගාමානං පුරයතො

පරිහාසං කයරොන්තී යථාවජ්ජං යකළිවයසන ඛුජ්ජාකාරං දස්යසසි, තස්මා
ඛුජ්ජාහුත්වානිබ්බත්ති  

කිං පන කත්වා පඤ්ඤවන්තී ජාතාති? අනුප්පන්යන කිර බුද්යධ අයං 
බාරාණසිරඤ්යඤො යගයහ වසන්තී අට්ඨ පච්යචකබුද්යධ රාජයගහයතො
උණ්හපායාසස්ස පූරියත පත්යත පරිවත්තිත්වා පරිවත්තිත්වා ගණ්හන්යත
දිස්වා අත්තයනො සන්තකානි අට්ඨ දන්තව යානි ‘‘ඉධ ඨයපත්වා

ගණ්හථා’’තිඅදාසි යතතථාකත්වාඔය ොයකසුං  ‘‘තුම්හාකඤ්යඤවතානි

පරිච්චත්තානි, ගයහත්වාගච්ඡථා’’තිආහ යත නන්දමූ කපබ්භාරංඅගමංසු 
අජ්ජාපිතානිව යානිඅයරොගායනව  සාතස්සනිස්සන්යදන පඤ්ඤවන්තී
ජාතා  

අථ නං සාමාවතිප්පමුඛානි පඤ්ච ඉත්ථිසතානි ‘‘අම්ම, ත්වං දිවයස 
දිවයස සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා භගවතා යදසිතං ධම්මං සුත්වා අම්හාකං
යදයසහී’’ති වදිංසු සාතථාකයරොන්තීඅපරභායගතිපිටකධරාජාතා තස්මා

නං සත්ථා – ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවිකානං බහුස්සුතානං 
උපාසිකානං යදිදං ඛුජ්ජුත්තරා’’ති එතදග්යග ඨයපසි  ඉති උපාසිකාසු
බහුස්සුතභායවන සත්ථාරාඑතදග්යගඨපිතාපටිසම්භිදාප්පත්තාඛුජ්ජුත්තරා
අරියසාවිකා සත්ථරි යකොසම්බියං විහරන්යත කාය න කා ං සත්ථු
සන්තිකංගන්ත්වා ධම්මංසුත්වා අන්යතපුරං ගන්ත්වාසාමාවතිප්පමුඛානං
පඤ්චන්නං ඉත්ථිසතානං අරියසාවිකානං සත්ථාරා යදසිතනියායමන
යථාසුතං ධම්මං කයථන්තී අත්තානං පරියමොයචත්වා සත්ථු සන්තියක
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පටුන 

සුතභාවං පකායසන්තී ‘‘වුත්තඤ්යහතං භගවතා වුත්තමරහතාති යම

සුත’’න්තිනිදානංආයරොයපසි  

යස්මාපනතස්මිංයයවනගයරභගවයතොසම්මුඛාසුත්වාතදයහවතාය 

තාසං භාසිතං, තස්මා ‘‘එකං සමයං භගවා යකොසම්බියං විහරතී’’ති
කා යදසං අපදිසිතුං පයයොජනසම්භයවොව නත්ථි සුපාකටභාවයතො 
භික්ඛුනියයො චස්සා සන්තියක ඉමානි සුත්තානි ගණ්හිංසු  එවං පරම්පරාය
භික්ඛූසුපිතායආයරොපිතංනිදානංපාකටංඅයහොසි අථආයස්මා ආනන්යදො
තථාගතස්සපරිනිබ්බානයතොඅපරභායගසත්තපණ්ණිුහායංඅජාතසත්තුනා
කාරාපියත සද්ධම්මමණ්ඩයප මහාකස්සපප්පමුඛස්ස වසීගණස්ස මජ්යෙ 
නිසීදිත්වා ධම්මං සඞ්ගායන්යතො ඉයමසං සුත්තානංනිදානස්ස ද්යවළ්හකං
පරිහරන්යතොතායආයරොපිතනියායමයනවනිදානං ආයරොයපසීති  

යකචි පයනත්ථ බහුප්පකායර පපඤ්යචන්ති  කිං යතහි? අපිච 
නානානයයහි සඞ්ගීතිකාරා ධම්මවිනයං සඞ්ගායිංසු  අනුබුද්ධා හි 

ධම්මසඞ්ගාහකමහායථරා, යත සම්මයදව ධම්මවිනයස්ස සඞ්ගායනාකාරං

ජානන්තා කත්ථචි ‘‘එවං යම සුත’’න්තිආදිනා, කත්ථචි ‘‘යතන

සමයයනා’’තිආදිනා, කත්ථචිගාථාබන්ධවයසන නිදානංඨයපන්තා, කත්ථචි
සබ්යබන සබ්බං නිදානං අට්ඨයපන්තා වග්ගසඞ්ගහාදිවයසන ධම්මවිනයං

සඞ්ගායිංසු  තත්ථ ඉධ වුත්තඤ්යහතන්තිආදිනා නිදානං ඨයපත්වා

සඞ්ගායිංසු, කිඤ්චි සුත්තයගයයාදිවයසන නවඞ්ගමිදං බුද්ධවචනං  යථා

යචතං, එවං සබ්යබසම්පි සම්මාසම්බුද්ධානං  වුත්තඤ්යහතං ‘‘අප්පකඤ්ච
යනසං අයහොසි සුත්තං යගයය’’න්තිආදි තත්ථ ඉතිවුත්තකඞ්ගස්ස අඤ්ඤං

කිඤ්චිනපඤ්ඤායතිතබ්භාවනිමිත්තංඨයපත්වා ‘‘වුත්තඤ්යහතං…යප …

යම සුත’’න්ති ඉදං වචනං  යතනාහු අට්ඨකථාචරියා ‘‘වුත්තඤ්යහතං
භගවතාති ආදිනයප්පවත්තා ද්වාදසුත්තරසතසුත්තන්තා ඉතිවුත්තක’’න්ති 
තස්මා සත්ථු අධිප්පායං ජානන්යතහි ධම්මසඞ්ගාහයකහි අරියසාවිකාය වා
ඉයමසංසුත්තානංඉතිවුත්තකඞ්ගභාවඤාපනත්ථංඉමිනාවනයයනනිදානං 
ඨපිතන්තියවදිතබ්බං  

කිමත්ථං පන ධම්මවිනයසඞ්ගයහ කයිරමායන නිදානවචනං? නනු

භගවතා භාසිතවචනස්යසව සඞ්ගයහො කාතබ්යබොති? වුච්චයත – යදසනාෙ 

ඨිතිඅසම්යමොසසද්යධෙයභාවසම්පාදනත්ථං. කා යදසයදසකපරිසාපයදයසහි 

උපනිබන්ධිත්වා ඨපිතා හි යදසනා චිරට්ඨිතිකා යහොති අසම්යමොසධම්මා
සද්යධයයා ච යදසකා කත්තුයහතුනිමිත්යතහි උපනිබද්යධො විය
යවොහාරවිනිච්ඡයයො  යතයනව ච ආයස්මතා මහාකස්සයපන
බ්රහ්මජා මූ පරියායසුත්තාදීනං යදසාදිපුච්ඡාසු කතාසු තාසං විස්සජ්ජනං
කයරොන්යතන ධම්මභණ්ඩාගාරියකන ‘‘එවං යම සුත’’න්තිආදිනා නිදානං 
භාසිතං ඉධපනයදසකා ස්සඅග්ගහයණකාරණංවුත්තයමව  
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අපිච සත්ථු සම්පත්තිප්පකාසනත්ථං නිදානවචනං  තථාගතස්ස හි
භගවයතො පුබ්බරචනානුමානාගමතක්කාභාවයතො සම්මාසම්බුද්ධභාවසිද්ධි 
න හි සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්බරචනාදීහි අත්යථො අත්ථි සබ්බත්ථ
අප්පටිහතඤාණාචාරතාය එකප්පමාණත්තා ච යඤයයධම්යමසු  තථා 
ආචරියමුට්ඨිධම්මමච්ඡරියසාසනසාවකානුරාගාභාවයතො ඛීණාසවභාවසිද්ධි 
න හි සබ්බයසො ඛීණාසවස්ස යත සම්භවන්තීති සුවිසුද්ධස්ස
පරානුග්ගහපවත්ති  එවං යදසකසංකිය සභූතානං දිට්ඨිසී සම්පදාදූසකානං
අවිජ්ජාතණ්හානං අච්චන්තාභාවසංසූචයකහි
ඤාණසම්පදාපහානසම්පදාභිබයඤ්ජයකහි ච සම්බුද්ධවිසුද්ධභායවහි

පුරිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධි, තයතො ච අන්තරායිකනියයානිකධම්යමසු
අසම්යමොහභාවසිද්ධියතො පච්ඡිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධීති භගවයතො
චතුයවසාරජ්ජසමන්නාගයමො අත්තහිතපරහිතපටිපත්ති ච නිදානවචයනන 

පකාසිතා යහොති, තත්ථ තත්ථ සම්පත්තපරිසාය අජ්ොසයානුරූපං 
ඨානුප්පත්තිකප්පටිභායනනධම්මයදසනාදීපනයතො ඉධපනඅනවයසසයතො
කාමයදොසප්පහානං විධාය යදසනාදීපනයතො චාති යයොයජතබ්බං  යතන
වුත්තං ‘‘සත්ථු සම්පත්තිප්පකාසනත්ථං නිදානවචන’’න්ති  එත්ථ ච
‘‘භගවතා අරහතා’’ති ඉයමහි පයදහි යථාවුත්තඅත්ථවිභාවනතා යහට්ඨා
දස්සිතාඑව  

තථා සාසනසම්පත්තිප්පකාසනත්ථං නිදානවචනං 
ඤාණකරුණාපරිග්ගහිතසබ්බකිරියස්ස හි භගවයතො නත්ථි නිරත්ථකා
පටිපත්ති අත්තහිතා වා  තස්මා පයරසංයයවත්ථාය පවත්තසබ්බකිරියස්ස
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සක ම්පිකායවචීමයනොකම්මං යථාපවත්තං වුච්චමානං
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි යථාරහං සත්තානං අනුසාසනත්යථන

සාසනං, නකබ්බරචනා තයිදංසත්ථුචරිතං කා යදසයදසකපරිසාපයදයසහි
තත්ථ තත්ථ නිදානවචයනහි යථාරහං පකාසියති  ඉධ පන 
යදසකපරිසාපයදයසහීති යයොයජතබ්බං  යතන වුත්තං
‘‘සාසනසම්පත්තිප්පකාසනත්ථං නිදානවචන’’න්ති  

අපිච සත්ථුයනො පමාණභාවප්පකාසයනන සාසනස්ස 

පමාණභාවදස්සනත්ථං නිදානවචනං තඤ්චස්සපමාණභාවදස්සනංයහට්ඨා 
වුත්තනයානුසායරන ‘‘භගවතා අරහතා’’ති ඉයමහි පයදහි විභාවිතන්ති
යවදිතබ්බං ඉදයමත්ථ නිදානවචනප්පයයොජනස්සමුඛමත්තනිදස්සනන්ති  

නිදානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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1. එකකනිපායතො 
1. පඨමවග්යගො 

1. ය ොභසුත්තවණ්ණනා 

1. ඉදානි එකධම්මං, භික්ඛයව, පජහථාතිආදිනා නයයන භගවතා
නික්ඛිත්තස්ස සුත්තස්ස වණ්ණනාය ඔකායසො අනුප්පත්යතො  සා පයනසා
අත්ථවණ්ණනා යස්මා සුත්තනික්යඛපං විචායරත්වා වුච්චමානා පාකටා

යහොති, තස්මා සුත්තනික්යඛපං තාව විචායරස්සාම  චත්තායරො හි

සුත්තනික්යඛපා – අත්තජ්ොසයයො, පරජ්ොසයයො, පුච්ඡාවසියකො, 
අට්ඨුප්පත්තියකොති  යථා හි අයනකසතඅයනකසහස්සයභදානිපි
සුත්තන්තානි සංකිය සභාගියාදිපට්ඨානනයයන යසොළසවිධතං

නාතිවත්තන්ති, එවං අත්තජ්ොසයාදිසුත්තනික්යඛපවයසන චතුබ්බිධතං
නාතිවත්තන්තීති  තත්ථ යථා අත්තජ්ොසයස්ස අට්ඨුප්පත්තියා ච
පරජ්ොසයපුච්ඡාවසියකහි සද්ධිං සංසග්ගයභයදො සම්භවති

අත්තජ්ොසයයොචපරජ්ොසයයොච, අත්තජ්ොසයයොචපුච්ඡාවසියකොච, 

අට්ඨුප්පත්තියකො ච පරජ්ොසයයො ච, අට්ඨුප්පත්තියකො ච පුච්ඡාවසියකො

චාති අජ්ොසයපුච්ඡානුසන්ධිසම්භවයතො; එවං යදිපි අට්ඨුප්පත්තියා

අත්තජ්ොසයයනපි සංසග්ගයභයදො සම්භවති, අත්තජ්ොසයාදීහි පන
පුරයතො ඨියතහි අට්ඨුප්පත්තියා සංසග්යගො නත්ථීති නිරවයසයසො
පට්ඨානනයයො න සම්භවති  තදන්යතොගධත්තා වා සම්භවන්තානං
යසසනික්යඛපානං මූ නික්යඛපවයසන චත්තායරො සුත්තනික්යඛපා
වුත්තාති යවදිතබ්බං  

තත්රායං වචනත්යථො – නික්ඛිපීයතීති නික්යඛයපො, සුත්තං එව 

නික්යඛයපො සුත්තනික්යඛයපො. අථ වා නික්ඛිපනං නික්යඛයපො, සුත්තස්ස

නික්යඛයපො සුත්තනික්යඛයපො, සුත්තයදසනාති අත්යථො  අත්තයනො

අජ්ොසයයො අත්තජ්ොසයයො, යසො අස්ස අත්ථි කාරණභූයතොති 

අත්තජ්ඣාසයෙො, අත්තයනො අජ්ොසයයො එතස්සාති වා අත්තජ්ොසයයො  

පරජ්ඣාසයෙපි එයසවනයයො  පුච්ඡාය වයසොති පුච්ඡාවයසො  යසො එතස්ස 

අත්ථීති පුච්ඡාවසියකො. සුත්තයදසනාය වත්ථුභූතස්ස අත්ථස්ස උප්පත්ති

අත්ථුප්පත්ති, අත්ථුප්පත්තිඑව අට්ඨුප්පත්තිථ-කාරස්සඨ-කාරංකත්වා, සා

එතස්ස අත්ථීති අට්ඨුප්පත්තියකො. අථ වා නික්ඛිපීයති සුත්තං එයතනාති

නික්යඛයපො, අත්තජ්ොසයාදි එව  එතස්මිං පන අත්ථවිකප්යප අත්තයනො
අජ්ොසයයො අත්තජ්ොසයයො  පයරසං අජ්ොසයයො පරජ්ොසයයො  

පුච්ඡීයතීති පුච්ඡා, පුච්ඡිතබ්යබො අත්යථො, පුච්ඡාවයසන පවත්තං 

ධම්මප්පටිග්ගාහකානං වචනං පුච්ඡාවසං, තයදව නික්යඛපසද්දායපක්ඛාය 
පුච්ඡාවසියකොති පුල්ලිඞ්ගවයසන වුත්තං  තථා අට්ඨුප්පත්ති එව 
අට්ඨුප්පත්තියකොතිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො  
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පටුන 

අපිච පයරසං ඉන්ද්රියපරිපාකාදිකාරණනිරයපක්ඛත්තා 

අත්තජ්ොසයස්සවිසුංසුත්තනික්යඛපභායවොයුත්යතො, යකව ංඅත්තයනො
අජ්ොසයයයනව ධම්මතන්තිඨපනත්ථං පවත්තිතයදසනත්තා 
පරජ්ොසයපුච්ඡාවසිකානං පන පයරසං අජ්ොසයපුච්ඡානං
යදසනාපවත්තියහතුභූතානංඋප්පත්තියංපවත්තිතානංකථං අට්ඨුප්පත්තියං

අනවයරොයධො, පුච්ඡාවසිකට්ඨුප්පත්තිකානං වා පරජ්ොසයානුයරොයධන 

පවත්තිතානං කථං පරජ්ොසයය අනවයරොයධොති? න යචොයදතබ්බයමතං 
පයරසඤ්හි අභිනීහාරපරිපුච්ඡාදිවිනිමුත්තස්යසව
සුත්තයදසනාකාරණුප්පාදස්ස අට්ඨුප්පත්තිභායවන ගහිතත්තා
පරජ්ොසයපුච්ඡාවසිකානං විසුං ගහණං  තථා හි 

බ්රහ්මජා ධම්මදායාදසුත්තාදීනං (දී  න  1.1 ආදයයො) 
වණ්ණාවණ්ණආමිසුප්පාදාදියදසනානිමිත්තං අට්ඨුප්පත්ති වුච්චති  පයරසං

පුච්ඡං විනා අජ්ොසයයමව නිමිත්තං කත්වා යදසියතො පරජ්ොසයයො, 
පුච්ඡාවයසනයදසියතො පුච්ඡාවසියකොතිපාකයටොයමත්යථොති  

යානිභගවාපයරහිඅනජ්ඣිට්යඨොයකව ංඅත්තයනොඅජ්ොසයයයනව

කයථති, යසයයථිදං–ආකඞ්යඛයයසුත්තං, තුවට්ටකසුත්තන්තිඑවමාදීනි(සු 

නි  921 ආදයයො; ම  නි  1.64 ආදයයො), යතසං අත්තජ්ොසයයො
නික්යඛයපො  

යානි පන ‘‘පරිපක්කා යඛො රාහු ස්ස විමුත්තිපරිපාචනීයා ධම්මා, 
යංනූනාහං රාහු ං උත්තරිං ආසවානං ඛයය වියනයය’’න්ති එවං පයරසං
අජ්ොසයං ඛන්තිං අභිනීහාරං බුජ්ෙනභාවඤ්ච ඔය ොයකත්වා

පරජ්ොසයවයසන කථිතානි, යසයයථිදං – රාහුය ොවාදසුත්තං, 

ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තිඑවමාදීනි (ම  නි  2.107 ආදයයො; 3.416

ආදයයො; සං නි 3.59; මහාව 19-20), යතසංපරජ්ොසයයොනික්යඛයපො  

භගවන්තං පන උපසඞ්කමිත්වා යදවා මනුස්සා චතස්යසො පරිසා
චත්තායරො වණ්ණා ච තථා තථා පඤ්හං පුච්ඡන්ති ‘‘යබොජ්ෙඞ්ගා 

යබොජ්ෙඞ්ගාති, භන්යත, වුච්චන්ති, නීවරණා නීවරණාති 

වුච්චන්තී’’තිආදිනා, එවං පුට්යඨන භගවතා යානි කථිතානි 

යබොජ්ෙඞ්ගසංයුත්තාදීනි(සං නි 5.186) යතසංපුච්ඡාවසියකොනික්යඛයපො  

යානි පන තානි උප්පන්නං කාරණං පටිච්ච කථිතානි, යසයයථිදං – 

ධම්මදායාදං, පුත්තමංසූපමං, දාරුක්ඛන්ධූපමන්තිඑවමාදීනි(ම නි 1.29; සං 

නි  2.63), යතසංඅට්ඨුප්පත්තියකොනික්යඛයපො  

එවමියමසු චතූසු සුත්තනික්යඛයපසු ඉමස්ස සුත්තස්ස පරජ්ොසයයො 

නික්යඛයපො පරජ්ොසයවයසනයහතංනික්ඛිත්තං යකසංඅජ්ොසයයන? 

ය ොයභ ආදීනවදස්සීනං පුග්ග ානං  යකචි පන ‘‘අත්තජ්ොසයයො’’ති
වදන්ති  
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තත්ථ එකධම්මං, භික්ඛයවතිආදීසු එකසද්යදො අත්යථව අඤ්ඤත්යථ

‘‘සස්සයතො අත්තා ච ය ොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති

ඉත්යථයක අභිවදන්තී’’තිආදීසු (ම  නි  3.27). අත්ථි යසට්යඨ ‘‘යචතයසො

එයකොදිභාව’’න්තිආදීසු (දී නි 1.228; පාරා 11). අත්ථිඅසහායය ‘‘එයකො 

වූපකට්යඨො’’තිආදීසු (දී  නි  1.405). අත්ථි සඞ්ඛායං ‘‘එයකොව යඛො, 

භික්ඛයව, ඛයණො ච සමයයො ච බ්රහ්මචරියවාසායා’’තිආදීසු (අ  නි  8.29). 

ඉධාපිසඞ්ඛායයමව දට්ඨබ්යබො  

ධම්ම-සද්යදො 
පරියත්තිසච්චසමාධිපඤ්ඤාපකතිපුඤ්ඤාපත්තිසුඤ්ඤතායඤයයසභාවාදීසු

දිස්සති තථා හිස්ස‘‘ඉධභික්ඛුධම්මංපරියාපුණාතී’’තිආදීසු(අ නි 5.73) 

පරියත්ති අත්යථො  ‘‘දිට්ඨධම්යමො’’තිආදීසු (දී  නි  1.299) සච්චානි 

‘‘එවංධම්මායතභගවන්යතො අයහසු’’න්තිආදීසු(දී නි 2.13; 3.142) සමාධි 

‘‘සච්චංධම්යමොධිතිචායගො, සයව යපච්චනයසොචතී’’තිආදීසු(ජා 1.1.57) 

පඤ්ඤා  ‘‘ජාතිධම්මානං, භික්ඛයව, සත්තානං එවං ඉච්ඡා

උප්පජ්ජතී’’තිආදීසු (දී  නි  2.398) පකති  ‘‘ධම්යමො හයව රක්ඛති 

ධම්මචාරි’’න්තිආදීසු (ජා  1.10.102) පුඤ්ඤං  ‘‘තිණ්ණං ධම්මානං
අඤ්ඤතයරන වයදයය පාරාජියකන වා සඞ්ඝාදියසයසන වා පාචිත්තියයන 

වා’’තිආදීසු (පාරා  444) ආපත්ති  ‘‘තස්මිං යඛො පන සමයය ධම්මා

යහොන්තී’’තිආදීසු (ධ  ස  121) සුඤ්ඤතා  ‘‘සබ්යබ ධම්මා සබ්බාකායරන

බුද්ධස්සභගවයතොඤාණමුයඛආපාථං ආගච්ඡන්තී’’තිආදීසු(මහානි 156; 

චූළනි  යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස 85) යඤයයයො  ‘‘කුස ා ධම්මා

අකුස ා ධම්මා’’තිආදීසු (ධ  ස  තිකමාතිකා 1) සභායවො අත්යථො. ඉධාපි

සභායවො  තස්මා එකධම්මන්ති එකං සංකිය සසභාවන්ති අධිප්පායයො 

එයකොචයසොධම්යමො චාතිඑකධම්යමො, තංඑකධම්මං  

භික්ඛයවති භික්ඛූ ආ පති  කිමත්ථං පන භගවා ධම්මං යදයසන්යතො

භික්ඛූආ පති, නධම්මයමවයදයසතීති? සතිජනනත්ථං භික්ඛූ හිඅඤ්ඤං
චින්යතන්තාපිධම්මංපච්චයවක්ඛන්තාපිකම්මට්ඨානංමනසිකයරොන්තාපි 

නිසින්නා යහොන්ති  යත පඨමං අනා පිත්වා ධම්යම යදසියමායන ‘‘අයං

යදසනා කිංනිදානා, කිංපච්චයා’’ති සල් ක්යඛතුං න සක්යකොන්ති 

ආ පියත පන සතිං උපට්ඨයපත්වා සල් ක්යඛතුං සක්යකොන්ති, තස්මා
සතිජනනත්ථං ‘‘භික්ඛයව’’ති ආ පති  යතන ච යතසං 
භික්ඛනසී තාදිුණයයොගසිද්යධන වචයනන හීනාධිකජනයසවිතං වුත්තිං
පකායසන්යතො උද්ධතදීනභාවනිග්ගහං කයරොති  ‘‘භික්ඛයව’’ති ඉමිනා 
කරුණාවිප්ඵාරයසොම්මහදයනයනනිපාතපුබ්බඞ්ගයමන වචයනන යත
අත්තයනො මුඛාභිමුයඛ කයරොන්යතො යතන ච කයථතුකමයතාදීපයකන
වචයනන යනසං යසොතුකමයතං ජයනති  යතයනව ච සම්යබොධනත්යථන 

සාධුකංසවනමනසිකායරපිනියයොයජති සාධුකංසවනමනසිකාරායත්තාහි
සාසනසම්පත්ති  
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අඤ්යඤසුපි යදවමනුස්යසසු පරිසපරියාපන්යනසු විජ්ජමායනසු කස්මා 

භික්ඛූ එව ආමන්යතසීති? යජට්ඨයසට්ඨාසන්නසදාසන්නිහිතභාවයතො 

සබ්බපරිසසාධාරණා හි භගවයතො ධම්මයදසනා, පරිසාය ච යජට්ඨා භික්ඛූ

පඨමුප්පන්නත්තා, යසට්ඨා අනගාරියභාවං ආදිං කත්වා සත්ථු

චරියානුවිධායකත්තා සක සාසනපටිග්ගාහකත්තා ච, ආසන්නා තත්ථ

නිසින්යනසු සමීපවුත්තියා, සදාසන්නිහිතා සත්ථුසන්තිකාවචරත්තා  අපිච

යතධම්මයදසනායභාජනං යථානුසිට්ඨංපටිපත්තිසබ්භාවයතො, වියසසයතො
චඑකච්යචභික්ඛූසන්ධායඅයංයදසනාතියතඑවආ පි  

පජහථාති එත්ථ පහානං නාම තදඞ්ගප්පහානං, වික්ඛම්භනප්පහානං, 

සමුච්යඡදප්පහානං, පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං, නිස්සරණප්පහානන්ති
පඤ්චවිධං  තත්ථ යං දීපාය ොයකයනව තමස්ස පටිපක්ඛභාවයතො

අය ොභාදීහි ය ොභාදිකස්ස, නාමරූපපරිච්යඡදාදිවිපස්සනාඤායණහි තස්ස

තස්ස අනත්ථස්ස පහානං  යසයයථිදං – පරිච්චායගන ය ොභාදිම ස්ස, 

සීය න පාණාතිපාතාදිදුස්සී යස්ස, සද්ධාදීහි අස්සද්ධියාදිකස්ස, 

නාමරූපවවත්ථායනන සක්කායදිට්ඨියා, පච්චයපරිග්ගයහන 

අයහතුවිසමයහතුදිට්ඨීනං, තස්යසව අපරභායගන කඞ්ඛාවිතරයණන

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

මග්ගාමග්ගවවත්ථායනන අමග්යග මග්ගසඤ්ඤාය, උදයදස්සයනන

උච්යඡදදිට්ඨියා, වයදස්සයනන සස්සතදිට්ඨියා, භයදස්සයනන සභයයසු

අභයසඤ්ඤාය, ආදීනවදස්සයනන අස්සාදසඤ්ඤාය, නිබ්බිදානුපස්සයනන 

අභිරතිසඤ්ඤාය, මුච්චිතුකමයතාඤායණන අමුච්චිතුකමයතාය 

උයපක්ඛාඤායණන අනුයපක්ඛාය, අනුය ොයමන ධම්මට්ඨිතියා, 

නිබ්බායනන පටිය ොමභාවස්ස, යගොත්රභුනා සඞ්ඛාරනිමිත්තග්ගාහස්ස

පහානං, එතං තදඞ්ගප්පහානං නාම  

යං පන උපචාරප්පනායභයදන සමාධිනා පවත්තිභාවනිවාරණයතො 
ඝටප්පහායරයනව උදකපිට්යඨ යසවා ස්ස යතසං යතසං

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

‘‘දිට්ඨිගතානං පහානායා’’තිආදිනා (ධ  ස  277; විභ  628) නයයන
වුත්තස්ස සමුදයපක්ඛියස්ස කිය සගණස්ස අච්චන්තං අප්පවත්තිභායවන 

සමුච්ඡින්දනං, ඉදං සමුච්යඡදප්පහානං නාම  යං පන ඵ ක්ඛයණ 

පටිප්පස්සද්ධත්තං කිය සානං, එතං පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං නාම  යං පන

සබ්බසඞ්ඛතනිස්සටත්තා පහීනසබ්බසඞ්ඛතං නිබ්බානං, එතං 

නිස්සරණප්පහානං නාම  එවං පඤ්චවියධ පහායන අනාගාමිකභාවකරස්ස
පහානස්ස අධිප්යපතත්තා ඉධ සමුච්යඡදප්පහානන්ති යවදිතබ්බං  තස්මා 

පජහථාති පරිච්චජථ, සමුච්ඡින්දථාතිඅත්යථො  
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පටුන 

අහන්ති භගවා අත්තානං නිද්දිසති  යවොති අයං යවොසද්යදො 
පච්චත්තඋපයයොගකරණසාමිවචනපදපූරණසම්පදායනසු දිස්සති  තථා හි 

‘‘කච්චි, පන යවො අනුරුද්ධා, සමග්ගා සම්යමොදමානා’’තිආදීසු (ම  නි 

1.326) පච්චත්යතආගයතො  ‘‘ගච්ඡථ, භික්ඛයව, පණායමමි යවො’’තිආදීසු

(ම  නි  2.157) උපයයොයග  ‘‘නයවො මම සන්තියක වත්ථබ්බ’’න්තිආදීසු

(ම  නි  2.157) කරයණ  ‘‘සබ්යබසං යවො, සාරිපුත්ත, සුභාසිත’’න්තිආදීසු

(ම  නි  1.345) සාමිවචයන  ‘‘යය හි යවො අරියා 

පරිසුද්ධකායකම්මන්තා’’තිආදීසු (ම  නි  1.35) පදපූරයණ 

‘‘වනපත්ථපරියායං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමී’’තිආදීසු (ම  නි  1.190) 
සම්පදායන ඉධාපිසම්පදායනඑව දට්ඨබ්යබො  

පාටියභොයගොතිපටිභූ යසොහිධාරණකංපටිච්ච ධනිකස්ස, ධනිකංපටිච්ච
ධාරණකස්ස පටිනිධිභූයතො ධනිකසන්තකස්ස තයතො හරණාදිසඞ්ඛායතන 

භුඤ්ජයනන යභොයගොති පටියභොයගො, පටියභොයගො එව පාටියභොයගො  

අනාගාමිතාොති අනාගාමිභාවත්ථාය  පටිසන්ධිග්ගහණවයසන හි 

කාමභවස්ස අනාගමනයතො අනාගාමී  යයො යස්ස ධම්මස්ස අධිගයමන

අනාගාමීතිවුච්චති, සඵය ො යසොතතියමග්යගොඅනාගාමිතානාම ඉතිභගවා
යවයනයයදමනකුසය ො යවයනයයජ්ොසයානුකූ ං තතියමග්ගාධිගමං
 හුනාඋපායයනඑකධම්මපූරණතාමත්යතනථිරංකත්වාදස්යසසි යථාතං
සම්මාසම්බුද්යධො  භින්නභූමිකාපි හි පටිඝසංයයොජනාදයයො 
තතියමග්ගවජ්ොකිය සාකාමරාගප්පහානංනාතිවත්තන්තීති  

කස්මා පයනත්ථ භගවා අත්තානං පාටියභොගභායව ඨයපසි? යතසං
භික්ඛූනං අනාගාමිමග්ගාධිගමාය උස්සාහජනනත්ථං  පස්සති හි භගවා

‘‘මයා ‘එකධම්මං, භික්ඛයව, පජහථ, අහං යවො පාටියභොයගො
අනාගාමිතායා’ති වුත්යත ඉයම භික්ඛූ අද්ධා තං එකධම්මං පහාය සක්කා

තතියභූමිංසමධිගන්තුං, යයතොධම්මස්සාමිපඨමමාහ‘අහංපාටියභොයගො’ති 
උස්සාහජාතා තදත්ථාය පටිපජ්ජිතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්තී’’ති  තස්මා
උස්සාහජනනත්ථං අනාගාමිතායයතසංභික්ඛූනංඅත්තානංපාටියභොගභායව
ඨයපසි  

කතමංඑකධම්මන්තිඑත්ථ කතමන්තිපුච්ඡාවචනං  පුච්ඡා චනායමසා

පඤ්චවිධා – අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා, දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා, 

විමතිච්යඡදනාපුච්ඡා, අනුමතිපුච්ඡා, කයථතුකමයතාපුච්ඡාති තත්ථපකතියා

 ක්ඛණං අඤ්ඤාතං යහොති අදිට්ඨං අතුලිතං අතීරිතං අවිභූතං අවිභාවිතං, 
තස්ස ඤාණාය දස්සනාය තු නාය තීරණාය විභූතත්ථාය විභාවනත්ථාය

පඤ්හංපුච්ඡති, අයං අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා. පකතියා ක්ඛණංඤාතංයහොති
දිට්ඨං තුලිතං තීරිතං විභූතං විභාවිතං  යසො අඤ්යඤහි පණ්ඩියතහි සද්ධිං

සංසන්දනත්ථාය පඤ්හං පුච්ඡති, අයං දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා. පකතියා 
සංසයපක්ඛන්යදො යහොති විමතිපක්ඛන්යදො ද්යවළ්හකජායතො – ‘‘එවං නු
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යඛො, නනුයඛො, කිං නුයඛො, කථංනුයඛො’’ති, යසො විමතිච්යඡදනත්ථාය

පඤ්හං පුච්ඡති, අයං විමතිච්යඡදනාපුච්ඡා. භගවා හි අනුමතිග්ගහණත්ථං

පඤ්හං පුච්ඡති – ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං

වා’’තිආදිනා(සං නි 3.59; මහාව 21), අයං අනුමතිපුච්ඡා. භගවාභික්ඛූනං 

කයථතුකමයතාය පඤ්හං පුච්ඡති – ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ආහාරා
භූතානං වා සත්තානං ඨිතියා සම්භයවසීනං වා අනුග්ගහාය  කතයම

චත්තායරො’’ති (සං නි 2.11) අයං කයථතුකමයතාපුච්ඡා. 

තත්ථ පුරිමා තිස්යසො පුච්ඡා බුද්ධානං නත්ථි  කස්මා? තීසු හි අද්ධාසු
කිඤ්චි සඞ්ඛතං අද්ධාවිමුත්තං වා අසඞ්ඛතං සම්මාසම්බුද්ධානං අදිට්ඨං
අතුලිතං අතීරිතං අවිභූතං අවිභාවිතං නාම නත්ථි  යතන යනසං 

අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡානත්ථි යංපනයතහිඅත්තයනොඤායණනපටිවිද්ධං, 
තස්ස අඤ්යඤන සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා මායරන වා

බ්රහ්මුනා වා සද්ධිං සංසන්දනකිච්චං නත්ථි, යතන යනසං
දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡාපි නත්ථි  යස්මා පන බුද්ධා භගවන්යතො අකථංකථී 

තිණ්ණවිචිකිච්ඡා සබ්බධම්යමසු විගතසංසයා, යතන යනසං

විමතිච්යඡදනාපුච්ඡාපි නත්ථි  ඉතරා පන ද්යව පුච්ඡා අත්ථි, තාසු අයං
කයථතුකමයතාපුච්ඡාතියවදිතබ්බා  

ඉදානි තාය පුච්ඡාය පුට්ඨමත්ථං සරූපයතො දස්යසන්යතො ‘‘ය ොභං, 

භික්ඛයව, එකධම්ම’’න්තිආදිමාහ තත්ථලුබ්භන්තියතන, සයංවාලුබ්භති, 

ලුබ්භනමත්තයමවවාතන්ති ය ොයභො. ස්වායං ආරම්මණග්ගහණ ක්ඛයණො

මක්කටාය යපොවිය, අභිසඞ්ගරයසොතත්තකපාය පක්ඛිත්තමංසයපසි විය, 

අපරිච්චාගපච්චුපට්ඨායනොයත ඤ්ජනරායගොවිය, සංයයොජනියයසු ධම්යමසු

අස්සාදදස්සනපදට්ඨායනො, තණ්හානදිභායවන වඩ්ෙමායනො යත්ථ

සමුප්පන්යනො, සීඝයසොතා නදී විය මහාසමුද්දං අපායයමව තං සත්තං
ගයහත්වා ගච්ඡතීති දට්ඨබ්යබො  කිඤ්චාපි අයං ය ොභසද්යදො

සබ්බය ොභසාමඤ්ඤවචයනො, ඉධ පන කාමරාගවචයනොති යවදිතබ්යබො 
යසො හිඅනාගාමිමග්ගවජ්යෙො  

පුන භික්ඛයවතිආ පනංධම්මස්ස පටිග්ගාහකභායවනඅභිමුඛීභූතානං

තත්ථආදරජනනත්ථං  පජහථාති ඉමිනාපහානාභිසමයයොවිහියතො, යසොච

පරිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාභාවනාභිසමයයහි සද්ධිං එව පවත්තති, න විසුන්ති
චතුසච්චාධිට්ඨානානි චත්තාරිපි සම්මාදිට්ඨියා කිච්චානි විහිතායනව
යහොන්ති  යථා ච ‘‘ය ොභං පජහථා’’ති වුත්යත පහායනකට්ඨභාවයතො

යදොසාදීනම්පි පහානංඅත්ථයතොවුත්තයමවයහොති, එවංසමුදයසච්චවිසයය
සම්මාදිට්ඨිකිච්යච පහානාභිසමයය වුත්යත තස්සා සහකාරීකාරණභූතානං
සම්මාසඞ්කප්පාදීනං යසසමග්ගඞ්ගානම්පිසමුදයසච්චවිසයකිච්චංඅත්ථයතො
වුත්තයමව යහොතීති පරිපුණ්යණො අරියමග්ගබයාපායරො ඉධ කථියතොති
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දට්ඨබ්යබො  ඉමිනා නයයන සතිපට්ඨානාදීනම්පි යබොධිපක්ඛියධම්මානං
බයාපාරස්සඉධවුත්තභායවොයථාරහං විත්ථායරතබ්යබො  

අපියචත්ථ ය ොභං පජහථාති එයතන පහානපරිඤ්ඤා වුත්තා  සා ච

තීරණපරිඤ්ඤාධිට්ඨානා, තීරණපරිඤ්ඤා ච ඤාතපරිඤ්ඤාධිට්ඨානාති
අවිනාභායවන තිස්යසොපි පරිඤ්ඤා යබොධිතා යහොන්ති  එවයමත්ථ සහ 

ඵය න චතුසච්චකම්මට්ඨානං පරිපුණ්ණං කත්වා පකාසිතන්ති දට්ඨබ්බං 

අථ වා ය ොභං පජහථාති සහ ඵය නඤාණදස්සනවිසුද්ධි යදසිතා  සා ච 

පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධිසන්නිස්සයා…යප … 
චිත්තවිසුද්ධිසී විසුද්ධිසන්නිස්සයා චාතිනානන්තරිකභායවන සහ ඵය න
සබ්බාපි සත්තවිසුද්ධියයොවිභාවිතාතියවදිතබ්බං  

එවයමතාය විසුද්ධික්කමභාවනාය පරිඤ්ඤාත්තයසම්පාදයනන ය ොභං 
පජහිතුකායමන– 

‘‘අනත්ථජනයනො ය ොයභො, ය ොයභොචිත්තප්පයකොපයනො; 

භයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ෙති  

‘‘ලුද්යධොඅත්ථංනජානාති, ලුද්යධොධම්මංනපස්සති; 

අන්ධතමංතදායහොති, යංය ොයභොසහයතනරං’’ (ඉතිවු 88); 

රත්යතො යඛො, ආවුයසො, රායගනඅභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතොපාණම්පි

හනති, අදින්නම්පි ආදියති, සන්ධිම්පි ඡින්දති, නිල්ය ොපම්පි හරති, 

එකාගාරිකම්පි කයරොති, පරිපන්යථපි තිට්ඨති, පරදාරම්පි ගච්ඡති, මුසාපි
භණති  තදපි යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං

අයවදයතං තණ්හානුගතානංපරිතස්සිතංවිප්ඵන්දිතයමව(අ නි 3.54). 

‘‘තණ්හාදුතියයොපුරියසො, දීඝමද්ධානසංසරං; 

ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරංනාතිවත්තති’’ (ඉතිවු 15, 105); 

‘‘නත්ථි රාගසයමො අග්ගි, නත්ථි යදොසසයමො කලි’’  (ධ  ප  202, 

251); 

‘‘කාමරායගනඩය්හාමි, චිත්තංයමපරිඩය්හති’’ (සං නි  1.212); 

‘‘යය රාගරත්තානුපතන්ති යසොතං, සයංකතං මක්කටයකොව

ජා ’’න්ති  (ධ ප 347) ච– 

එවමාදිසුත්තපදානුසායරන නානානයයහි ය ොභස්ස ආදීනවං
පච්චයවක්ඛිත්වාතස්සපහානායපටිපජ්ජිතබ්බං  
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අපිච ඡ ධම්මා කාමරාගස්ස පහානාය සංවත්තන්ති, අසුභනිමිත්තස්ස 

උග්ගයහො, අසුභභාවනානුයයොයගො, ඉන්ද්රියයසු ුත්තද්වාරතා, යභොජයන

මත්තඤ්ඤුතා, ක යාණමිත්තතා, සප්පායකථාති දසවිධඤ්හිඅසුභනිමිත්තං

උග්ගණ්හන්තස්සාපි කාමරායගො පහීයති, කායගතාසතිභාවනාවයසන
සවිඤ්ඤාණයක උද්ධුමාතකාදිවයසන අවිඤ්ඤාණයක අසුයභ

අසුභභාවනානුයයොගමනුයුත්තස්සාපි, මනච්ඡට්යඨසු ඉන්ද්රියයසු

සංවරණවයසන සතිකවායටන පිහිතද්වාරස්සාපි, චතුන්නං පඤ්චන්නං වා
ආය ොපානං ඔකායස සති උදකං පිවිත්වා යාපනසී තාය යභොජයන
මත්තඤ්ඤුයනොපි යතයනවාහ– 

‘‘චත්තායරොපඤ්චආය ොයප, අභුත්වාඋදකංපියව; 

අ ංඵාසුවිහාරාය, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’ති (යථරගා  983); 

අසුභකම්මට්ඨානභාවනාරයත ක යාණමිත්යත යසවන්තස්සාපි, 
ඨානනිසජ්ජාදීසුදසඅසුභනිස්සිතසප්පායකථායපිපහීයති යතයනවාහ– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අසුභනිමිත්තං, තත්ථ

යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
කාමච්ඡන්දස්ස අනුප්පාදාය උප්පන්නස්ස වා කාමච්ඡන්දස්ස
පහානායා’’ති  

එවං පුබ්බභායගකාමරාගසඞ්ඛාතස්ස ය ොභස්ස පහානාය පටිපන්යනො
විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා තතියමග්යගන තං අනවයසසයතො 

සමුච්ඡින්දති යතනවුත්තං‘‘ය ොභං, භික්ඛයව, එකධම්මංපජහථ, අහංයවො
පාටියභොයගො අනාගාමිතායා’’ති  

එත්ථාහ‘‘යකොපයනත්ථය ොයභොපහීයති, කිංඅතීයතො, අථඅනාගයතො, 

උදාහු පච්චුප්පන්යනො’’ති? කිඤ්යචත්ථ – න තාව අතීයතො ය ොයභො

පහීයයයය, නඅනාගයතොවායතසං අභාවයතො නහිනිරුද්ධංඅනුප්පන්නං

වා අත්ථීති වුච්චති, වායායමො ච අඵය ො ආපජ්ජති  අථ පච්චුප්පන්යනො, 

එවම්පිඅඵය ොවායායමොතස්සසරසභඞ්ගත්තා, සංකිලිට්ඨාචමග්ගභාවනා 

ආපජ්ජති, චිත්තවිප්පයුත්යතොවා ය ොයභොසියා, නචායංනයයොඉච්ඡියතොති 
වුච්චයත –නවුත්තනයයන අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනොය ොයභොපහීයති 

යසයයථාපිඉධතරුණරුක්යඛොඅසඤ්ජාතඵය ො, තං පුරියසොකුඨාරියාමූය 

ඡින්යදයය, තස්සරුක්ඛස්සයඡයදඅසතියානිඵ ානි නිබ්බත්යතයයං, තානි

රුක්ඛස්ස ඡින්නත්තා අජාතානි එව න ජායයයයං, එවයමව 
අරියමග්ගාධිගයම අසති උප්පජ්ජනාරයහො ය ොයභො අරියමග්ගාධිගයමන
පච්චයඝාතස්ස කතත්තා න උප්පජ්ජති  අයඤ්හි අට්ඨකථාසු
‘‘භූමි ද්ධුප්පන්යනො’’ති වුච්චති  විපස්සනාය හි ආරම්මණභූතා
පඤ්චක්ඛන්ධාතස්සඋප්පජ්ජනට්ඨානතායභූමිනාම සාභූමියතන  ද්ධාති
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කත්වා භූමි ද්ධුප්පන්යනො  ආරම්මණාධිග්ගහිතුප්පන්යනො 
අවික්ඛම්භිතුප්පන්යනොඅසමූහතුප්පන්යනොතිචඅයයමවවුච්චති  

තත්ථාති තස්මිං සුත්යත  එතන්ති එතං අත්ථජාතං  ඉදානි

ගාථාබන්ධවයසන වුච්චමානං  ඉතිවුච්චතීතියකනපනවුච්චති? භගවතාව  

අඤ්යඤසුහිතාදියසසුඨායනසුසඞ්ගීතිකායරහිඋපනිබන්ධගාථායහොන්ති, 
ඉධ පන භගවතා ව ගාථාරුචිකානං පුග්ග ානං අජ්ොසයවයසන
වුත්තයමවත්ථංසඞ්ගයහත්වාගාථා භාසිතා  

තත්ථ යෙන ය ොයභන ලුද්ධායස, සත්තා ගච්ඡන්ති දුග්ගතින්ති යයන
ආරම්මණග්ගහණ ක්ඛයණනතයතොඑවඅභිසඞ්ගරයසනය ොයභනලුද්ධා 

අජ්ෙත්තිකබාහියරසු ආයතයනසු ගිද්ධා ගධිතා  යසති හි නිපාතමත්තං 
අක්ඛරචින්තකා පන ඊදියසසු ඨායනසු යස-කාරාගමං ඉච්ඡන්ති  තථා 
ලුද්ධත්තාඑවකායසුචරිතාදීසුකිඤ්චිසුචරිතංඅකත්වාකායදුච්චරිතාදීනිච 

උපචිනිත්වා රූපාදීසු සත්තවිසත්තතාය සත්තාති  ද්ධනාමා පාණියනො
දුක්ඛස්ස නිබ්බත්තිට්ඨානතාය දුග්ගතීති සඞ්ඛං ගතං නිරයං 
තිරච්ඡානයයොනිං යපත්තිවිසයඤ්ච පටිසන්ධිග්ගහණවයසන ගච්ඡන්ති
උපපජ්ජන්ති  

තං ය ොභං සම්මදඤ්ඤාෙ, පජහන්ති විපස්සියනොති තං යථාවුත්තං
ය ොභං සභාවයතො සමුදයයතො අත්ථඞ්ගමයතො අස්සාදයතො ආදීනවයතො
නිස්සරණයතොති ඉයමහි ආකායරහි සම්මා අවිපරීතං යහතුනා ඤායයන
අඤ්ඤාය ඤාතතීරණපරිඤ්ඤාසඞ්ඛාතාය පඤ්ඤාය ජානිත්වා රූපාදියක
පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධ අනිච්චාදීහි විවියධහි ආකායරහි පස්සනයතො
විපස්සියනො අවසිට්ඨකිය යස විපස්සනාපඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමාය

මග්ගපඤ්ඤාය සමුච්යඡදප්පහානවයසන පජහන්ති, න පුන අත්තයනො

සන්තායන උප්පජ්ජිතුං යදන්ති  පහාෙ න පුනාෙන්ති, ඉමං ය ොකං

කුදාචනන්ති එවං සහයජකට්ඨපහායනකට්යඨහි අවසිට්ඨකිය යසහි සද්ධිං
තංය ොභංඅනාගාමිමග්යගනපජහිත්වා පුනපච්ඡාඉමංකාමධාතුසඞ්ඛාතං
ය ොකං පටිසන්ධිග්ගහණවයසන කදාචිපි න ආගච්ඡන්ති ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානං සුප්පහීනත්තා  ඉති භගවා අනාගාමිඵය න යදසනං 
නිට්ඨායපසි  

අෙම්පි අත්යථොති නිදානාවසානයතො පභුති යාව ගාථාපරියයොසානා

ඉමිනා සුත්යතන පකාසියතො අත්යථො  අපි-සද්යදො ඉදානි
වක්ඛමානසුත්තත්ථසම්පිණ්ඩයනො  යසසං වුත්තනයයමව  ඉමස්මිං සුත්යත 

සමුදයසච්චං සරූයපයනව ආගතං, පහානාපයදයසන මග්ගසච්චං  ඉතරං
සච්චද්වයඤ්ච තදුභයයහතුතාය නිද්ධායරතබ්බං  ගාථාය පන

දුක්ඛසමුදයමග්ගසච්චානි යථාරුතවයසයනව ඤායන්ති, ඉතරං
නිද්ධායරතබ්බං එයසවනයයොඉයතොපයරසුපිසුත්යතසු  



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා එකකනිපායතො 
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පටුන 

පරමත්ථදීපනියාඛුද්දකනිකාය-අට්ඨකථාය 

ඉතිවුත්තකවණ්ණනායපඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. යදොසසුත්තවණ්ණනා 

2. වුත්තඤ්යහතං …යප.… යදොසන්ති දුතියසුත්තං  තත්රායං

අපුබ්බපදවණ්ණනා  යථා එත්ථ, එවං ඉයතො පයරසුපි සබ්බත්ථ
අපුබ්බපදවණ්ණනංයයව කරිස්සාම  යස්මා ඉදං සුත්තං යදොසබහු ානං 

පුග්ග ානං අජ්ොසයං ඔය ොයකත්වා යදොසවූපසමනත්ථං යදසිතං, තස්මා 

‘‘යදොසං, භික්ඛයව, එකධම්මං පජහථා’’ති ආගතං  තත්ථ යදොසන්ති

‘‘අනත්ථං යම අචරීති ආඝායතො ජායතී’’තිආදිනා (විභ  960) නයයන

සුත්යත වුත්තානං නවන්නං, ‘‘අත්ථං යම නාචරී’’තිආදීනඤ්ච 
තප්පටිපක්ඛයතො සිද්ධානං නවන්නයමවාති අට්ඨාරසන්නං
ඛාණුකණ්ටකාදිනා අට්ඨායනන සද්ධිං එකූනවීසතියා

අඤ්ඤතරාඝාතවත්ථුසම්භවං ආඝාතං  යසො හි දුස්සන්ති යතන, සයං වා

දුස්සති, දුස්සනමත්තයමව වා තන්ති යදොයසොති වුච්චති  යසො

චණ්ඩික්ක ක්ඛයණො පහටාසීවියසො විය, විසප්පනරයසො විසනිපායතො විය, 

අත්තයනො නිස්සයදහනරයසො වා දාවග්ගි විය, දුස්සනපච්චුපට්ඨායනො 

 ද්යධොකායසො විය සපත්යතො, යථාවුත්තආඝාතවත්ථුපදට්ඨායනො

විසසංසට්ඨපූතිමුත්තං විය දට්ඨබ්යබො  පජහථාති සමුච්ඡින්දථ  තත්ථ යය
ඉයම– 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආඝාතපටිවිනයා, යත්ථ භික්ඛුයනො

උප්පන්යනො ආඝායතො සබ්බයසො පටිවියනතබ්යබො  කතයම පඤ්ච? 

යස්මිං, භික්ඛයව, පුග්ගය  ආඝායතො ජායයථ, යමත්තා තස්මිං

පුග්ගය  භායවතබ්බා…යප … කරුණා…යප … උයපක්ඛා, 

අසතිඅමනසිකායරො තස්මිං පුග්ගය  ආපජ්ජිතබ්යබො, එවං තස්මිං

පුග්ගය  ආඝායතො පටිවියනතබ්යබො  යස්මිං, භික්ඛයව, පුග්ගය 

ආඝායතො ජායයථ, කම්මස්සකතා තස්මිං පුග්ගය  අධිට්ඨාතබ්බා

‘කම්මස්සයකො අයමායස්මාකම්මදායායදො…යප …භවිස්සතී’’ති (අ 

නි 5.161) – 

එවංපඤ්චආඝාතප්පටිවිනයාවුත්තායයව  

‘‘පඤ්චියම, ආවුයසො, ආඝාතපටිවිනයා, යත්ථ භික්ඛුයනො

උප්පන්යනො ආඝායතො සබ්බයසො පටිවියනතබ්යබො  කතයම පඤ්ච? 

ඉධාවුයසො, එකච්යචො පුග්ගය ො අපරිසුද්ධකායසමාචායරො යහොති

පරිසුද්ධවචීසමාචායරො; එවරූයපපි, ආවුයසො, පුග්ගය  ආඝායතො 

පටිවියනතබ්යබො’’ති(අ නි 5.162) – 
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එවමාදිනාපි නයයන පඤ්ච ආඝාතපටිවිනයා වුත්තා, යතසු යයන යකනචි
ආඝාතපටිවිනයවිධිනාපච්චයවක්ඛිත්වා අපිචයයො– 

‘‘උභයතොදණ්ඩයකනයචපි, භික්ඛයව, කකයචනයචොරාඔචරකා

අඞ්ගමඞ්ගානි ඔකන්යතයයං, තත්රාපි යයො මයනො පදූයසයය, න යම

යසොයතනසාසනකයරො’’ති(ම නි 1.232) සත්ථුඔවායදො  

‘‘තස්යසව යතනපාපියයො, යයොකුද්ධං පටිකුජ්ෙති; 

කුද්ධංඅප්පටිකුජ්ෙන්යතො, සඞ්ගාමංයජතිදුජ්ජයං  

‘‘උභින්නමත්ථංචරති, අත්තයනොචපරස්සච; 

පරංසඞ්කුපිතංඤත්වා, යයොසයතොඋපසම්මති (සං නි 1.188); 

‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, ධම්මා සපත්තකන්තා සපත්තකරණා

යකොධනං ආගච්ඡන්ති ඉත්ථිං වා පුරිසං වා  කතයම සත්ත? ඉධ, 

භික්ඛයව, සපත්යතො සපත්තස්ස එවං ඉච්ඡති, ‘අයහො වතායං

දුබ්බණ්යණො අස්සා’ති  තං කිස්ස යහතු? න, භික්ඛයව, සපත්යතො

සපත්තස්ස වණ්ණවතාය නන්දති  යකොධයනොයං, භික්ඛයව, 
පුරිසපුග්ගය ො යකොධාභිභූයතො යකොධපයරයතොකිඤ්චාපි යසො යහොති

සුන්හායතො සුවිලිත්යතො කප්පිතයකසමස්සු ඔදාතවත්ථවසයනො, අථ

යඛො යසො දුබ්බණ්යණොව යහොති යකොධාභිභූයතො  අයං, භික්ඛයව, 
පඨයමොධම්යමොසපත්තකන්යතොසපත්තකරයණොයකොධනංආගච්ඡති
ඉත්ථිංවාපුරිසං වා  

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, සපත්යතොසපත්තස්සඑවංඉච්ඡති‘අයහො
වතායං දුක්ඛංසයයයයා’ති…යප …නපචුරත්යථො අස්සාති…යප …
නයභොගවාඅස්සාති…යප …නයසවා අස්සාති…යප …නමිත්තවා
අස්සාති…යප …කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිං විනිපාතං

නිරයං උපපජ්යජයයාති  තං කිස්ස යහතු? න, භික්ඛයව, සපත්යතො

සපත්තස්ස සුගතිගමයන නන්දති  යකොධයනොයං, භික්ඛයව, 

පුරිසපුග්ගය ො යකොධාභිභූයතො යකොධපයරයතො කායයන දුච්චරිතං

චරති, වාචාය දුච්චරිතං චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති  යසො කායයන 
දුච්චරිතං චරිත්වා වාචාය දුච්චරිතං චරිත්වා මනසා දුච්චරිතං චරිත්වා
කායස්ස යභදා පරං මරණා…යප … නිරයං උපපජ්ජති

යකොධාභිභූයතො’’ති(අ නි 7.64). 

‘‘කුද්යධො අත්ථං න ජානාති, කුද්යධො ධම්මං න පස්සති…යප … 

(අ නි 7.64); 

‘‘යකොධං ජයහ විප්පජයහයය මානං, සංයයොජනං

සබ්බමතික්කයමයය  (ධ ප 221); 
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‘‘අනත්ථජනයනො යකොයධො, යකොයධො

චිත්තප්පයකොපයනො…යප … (අ නි  7.64); 

‘‘යකොධං යඡත්වාසුඛංයසති, යකොධංයඡත්වාන යසොචති; 

යකොධස්සවිසමූ ස්ස, මධුරග්ගස්සබ්රාහ්මණා’’ති (සං නි  1.187); 

‘‘එකාපරාධං ඛමභූරිපඤ්ඤ, 
නපණ්ඩිතායකොධබ ාභවන්තී’’ති – 

එවමාදිනා නයයන යදොයස ආදීනයව වුත්තප්පටිපක්ඛයතො යදොසප්පහායන 
ආනිසංයස ච පච්චයවක්ඛිත්වා පුබ්බභායග යදොසං තදඞ්ගප්පහානාදිවයසන
පජහිත්වා විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා තතියමග්යගන සබ්බයසො යදොසං

සමුච්ඡින්දථ, පජහථාති යතසං භික්ඛූනං තත්ථ නියයොජනං  යතන වුත්තං

‘‘යදොසං, භික්ඛයව, එකධම්මං පජහථා’’ති  දුට්ඨායසති ආඝායතන

දූසිතචිත්තතාය පදුට්ඨා  යසසයමත්ථ යං වත්තබ්බං, තං
පඨමසුත්තවණ්ණනායංවුත්තනයයමව  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. යමොහසුත්තවණ්ණනා 

3. තතියය යමොහන්ති අඤ්ඤාණං  තඤ්හි දුක්යඛ අඤ්ඤාණං, 

දුක්ඛසමුදයය අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනියරොයධ අඤ්ඤාණං, 
දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපදාය අඤ්ඤාණන්තිආදිනා නයයන විභායගන
අයනකප්පයභදම්පිමුය්හන්ති යතනසයංවාමුය්හතිමුය්හනමත්තයමව වා

තන්ති යමොයහොති වුච්චති  යසො චිත්තස්ස අන්ධභාව ක්ඛයණො, 

අඤ්ඤාණ ක්ඛයණොවා, අසම්පටියවධරයසො, ආරම්මණසභාවච්ඡාදනරයසො 

වා, අසම්මාප්පටිපත්තිපච්චුපට්ඨායනො, අන්ධකාරපච්චුපට්ඨායනො වා, 

අයයොනියසොමනසිකාරපදට්ඨායනො, සබ්බාකුස ානං මූ න්ති දට්ඨබ්යබො 

ඉධාපි පජහථාතිපදස්ස– 

‘‘මූළ්යහොඅත්ථංනජානාති, මූළ්යහොධම්මංනපස්සති; 

අන්ධතමංතදායහොති, යංයමොයහොසහයතනරං’’ (ඉතිවු 88); 

‘‘අනත්ථජනයනොයමොයහො…යප … (ඉතිවු 88); 

‘‘අවිජ්ජා, භික්ඛයව, පුබ්බඞ්ගමා අකුස ානං ධම්මානං 

සමාපත්තියා’’(ඉතිවු 40); 

‘‘යමොහසම්බන්ධයනො ය ොයකො, භබ්බරූයපොව දිස්සති’’; (උදා 70); 

‘‘යමොයහො නිදානංකම්මානංසමුදයාය’’(අ නි  3.34); 
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‘‘මූළ්යහො යඛො, බ්රාහ්මණ, යමොයහන අභිභූයතො

පරියාදින්නචිත්යතො දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං පසවති, 

සම්පරායිකම්පිභයංයවරංපසවතී’’තිච– 

ආදිනා නයයන ‘‘යයො යකොචි ධම්යමො කාමච්ඡන්දාදිසංකිය සධම්යමහි 

නිබ්බත්යතතබ්යබො, අත්ථයතොසබ්යබොයසොයමොහයහතුයකො’’තිචයමොයහ
ආදීනවං තප්පටිපක්ඛයතො යමොහප්පහායන ආනිසංසඤ්ච පච්චයවක්ඛිත්වා
කාමච්ඡන්දාදිප්පහානක්කයමයනව පුබ්බභායග තදඞ්ගාදිවයසන යමොහං
පජහන්තා තතියමග්යගන යථාවුත්තය ොභයදොයසකට්ඨං යමොහං 
සමුච්යඡදවයසනපජහථාතිඅත්යථොදට්ඨබ්යබො අනාගාමිමග්ගවජ්යෙොඑව

හි යමොයහො ඉධාධිප්යපයතොති  මූළ්හායසති 

කුස ාකුස සාවජ්ජානවජ්ජාදියභයදඅත්තයනොහිතාහියතසම්මූළ්හා යසසං 
වුත්තනයයමව  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. යකොධසුත්තවණ්ණනා 

4. චතුත්යථ යකොධන්ති යදොසං  යදොයසො එව හි යකොධපරියායයන
බුජ්ෙනකානං පුග්ග ානං අජ්ොසයවයසන එවං වුත්යතො  තස්මා
දුතියසුත්යත වුත්තනයයයනයවත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො  අපිච

කුජ්ෙන ක්ඛයණො යකොයධො, ආඝාතකරණරයසො, චිත්තස්ස

බයාපත්තිභාවපච්චුපට්ඨායනො, යචතයසො පූතිභායවොති දට්ඨබ්යබොති අයම්පි 
වියසයසොයවදිතබ්යබො  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. මක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

5. පඤ්චයම මක්ඛන්ති පරුණමක්ඛනං  යදිපිහි යසො ගූථං ගයහත්වා

පරංපහරන්යතො වියඅත්තයනොකරංපඨමතරංමක්ඛතියයව, තථාපිපයරසං
ුණමක්ඛනාධිප්පායයන පවත්යතතබ්බත්තා ‘‘පරුණමක්ඛයනො’’ති
වුච්චති තථාහි යසො උදකපුඤ්ඡනමිවන්හාතස්සසරීරගතංඋදකංපයරසං

ුයණ මක්යඛති පුඤ්ඡති විනායසති, පයරහි වා කතානං මහන්තානම්පි
කාරානං යඛපනයතො ධංසනයතො මක්යඛොති වුච්චති  යසො

පරුණමක්ඛන ක්ඛයණො, යතසං විනාසනරයසො, 
තදවච්ඡාදනපච්චුපට්ඨායනො  අත්ථයතො පන පයරසං ුණමක්ඛනාකායරන

පවත්යතො යදොමනස්සසහගතචිත්තුප්පායදොති දට්ඨබ්බං  පජහථාති තත්ථ

වුත්තප්පයභදං යදොසං, යදොයස ච වුත්තනයං ආදීනවං, පහායන චස්ස
ආනිසංසං පච්චයවක්ඛිත්වා පුබ්බභායග තදඞ්ගාදිවයසන පජහන්තා
විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා තතියමග්යගන අනවයසසං සමුච්ඡින්දථාති 

අත්යථො  මක්ඛායසති මක්ඛිතා මක්ඛිතපරුණා, පයරසං ුණානං 
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මක්ඛිතායරො, තයතො එව අත්තයනොපි ධංසිතුණාති අත්යථො  යසසං
වුත්තනයයමව  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. මානසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ මානන්ති ජාතිආදිවත්ථුකං යචතයසො උන්නමනං  යසො හි 

‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනානයයනමඤ්ඤන්තියතන, සයංවාමඤ්ඤති, 
මානනං සම්පග්ගයහොති වා මායනොති වුච්චති  ස්වායං යසයයයොහමස්මීති

මායනො, සදියසොහමස්මීති මායනො, හීයනොහමස්මීති මායනොති එවං තිවියධො 

පුන යසයයස්ස යසයයයොහමස්මීති මායනො, යසයයස්ස සදියසො, යසයයස්ස

හීයනො; සදිසස්ස යසයයයො, සදිසස්ස සදියසො, සදිසස්ස හීයනො; හීනස්ස

යසයයයො, හීනස්ස සදියසො, හීනස්ස හීයනොහමස්මීති මායනොති එවං

නවවියධොපි උන්නති ක්ඛයණො, අහංකාරරයසො, සම්පග්ගහරයසො වා, 

උද්ධුමාතභාවපච්චුපට්ඨායනො, යකතුකමයතාපච්චුපට්ඨායනො වා, 

දිට්ඨිවිප්පයුත්තය ොභපදට්ඨායනො උම්මායදො වියාති දට්ඨබ්යබො  පජහථාති

තස්ස සබ්බස්සපි අත්තුක්කංසනපරවම්භනනිමිත්තතා, ගරුට්ඨානියයසු

අභිවාදනපච්චුපට්ඨානඅඤ්ජලිකම්මසාමීචිකම්මාදීනං අකරයණ කාරණතා, 
ජාතිමදපුරිසමදාදිභායවන පමාදාපත්තියහතුභායවොති එවමාදියභදං ආදීනවං
තප්පටිපක්ඛයතො නිරතිමානතාය ආනිසංසඤ්ච පච්චයවක්ඛිත්වා රාජසභං
අනුප්පත්යතොචණ්ඩාය ොවිය සබ්රහ්මචාරීසුනීචචිත්තතංපච්චුපට්ඨයපත්වා
පුබ්බභායග තදඞ්ගාදිවයසන තං පජහන්තා විපස්සනං වඩ්යෙත්වා
අනාගාමිමග්යගන සමුච්ඡින්දථාති අත්යථො  අනාගාමිමග්ගවජ්යෙො එව හි

මායනො ඉධාධිප්යපයතො  මත්තායසති ජාතිමදපුරිසමදාදිවයසන මායනන
පමාදාපත්තියහතුභූයතන මත්තා අත්තානං පග්ගයහත්වා චරන්තා  යසසං
වුත්තනයයමව  

ඉයමසුපනපටිපාටියාඡසුසුත්යතසුගාථාසුවාඅනාගාමිඵ ං පායපත්වා
යදසනා නිට්ඨාපිතා  තත්ථ යය ඉයම අවිහා අතප්පා සුදස්සා සුදස්සී 

අකනිට්ඨාති උපපත්තිභවවයසන පඤ්ච අනාගාමියනො, යතසු අවියහසු

උපපන්නා අවිහා නාම  යත අන්තරාපරිනිබ්බායී, උපහච්චපරිනිබ්බායී, 

අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, උද්ධංයසොයතොඅකනිට්ඨගාමීති

පඤ්චවිධා, තථා අතප්පා, සුදස්සා, සුදස්සියනො  අකනිට්යඨසු පන
උද්ධංයසොයතොඅකනිට්ඨගාමීපරිහායති තත්ථයයො අවිහාදීසුඋප්පජ්ජිත්වා
ආයුයවමජ්ෙං අනතික්කමිත්වා අරහත්තප්පත්තියා කිය සපරිනිබ්බායනන

පරිනිබ්බායති, අයං අන්තරාපරිනිබ්බ්ායී නාම  යයො පන අවිහාදීසුආදියතො

පඤ්චකප්පසතාදියභදං ආයුයවමජ්ෙං අතික්කමිත්වා පරිනිබ්බායති, අයං 

උපහච්චපරිනිබ්බ්ායී නාම  යයො අසඞ්ඛායරන අධිමත්තප්පයයොගං අකත්වා

අප්පදුක්යඛන අකසියරන පරිනිබ්බායති, අයං අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බ්ායී නාම 
යයො පන සසඞ්ඛායරන අධිමත්තප්පයයොගං කත්වා දුක්යඛන කිච්යඡන



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා එකකනිපායතො 

41 

පටුන 

කසියරන පරිනිබ්බායති, අයං සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බ්ායී නාම  ඉතයරො පන

අවිහාදීසු උද්ධංවාහිතභායවන උද්ධමස්ස තණ්හායසොතං, වට්ටයසොතං, 
මග්ගයසොතයමව වාති උද්ධංයසොයතො  අවිහාදීසු උප්පජ්ජිත්වා අරහත්තං
පත්තුං අසක්යකොන්යතො තත්ථ තත්ථ යාවතායුකං ඨත්වා 
පටිසන්ධිග්ගහණවයසනඅකනිට්ඨංගච්ඡතීතිඅකනිට්ඨගාමී  

එත්ථචඋද්ධංයසොයතොඅකනිට්ඨගාමී, උද්ධංයසොයතොනඅකනිට්ඨගාමී, 

න උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨගාමී, න උද්ධංයසොයතො න අකනිට්ඨගාමීති

චතුක්කංයවදිතබ්බං කථං? යයොඅවිහයතොපට්ඨායචත්තායරොයදවය ොයක

යසොයධත්වා අකනිට්ඨං ගන්ත්වා පරිනිබ්බායති, අයං උද්ධංයසොයතො
අකනිට්ඨගාමී නාම  යයො පන යහට්ඨා තයයො යදවය ොයක යසොයධත්වා 

සුදස්සීයදවය ොයක ඨත්වා පරිනිබ්බායති, අයං උද්ධංයසොයතො න

අකනිට්ඨගාමීනාම යයොඉයතො අකනිට්ඨයමවගන්ත්වාපරිනිබ්බායති, අයං 
න උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨගාමී නාම  යයො පන යහට්ඨා චතූසු

යදවය ොයකසු තත්ථ තත්යථව පරිනිබ්බායති, අයං න උද්ධංයසොයතො, න
අකනිට්ඨගාමීනාමාති  

තත්ථ අවියහසු උප්පජ්ජිත්වා කප්පසතයතො උද්ධං පරිනිබ්බායියකො, 

ද්වින්නං කප්පසතානං මත්ථයක පරිනිබ්බායියකො, පඤ්චකප්පසයත
අසම්පත්යත පරිනිබ්බායියකොති තයයො අන්තරාපරිනිබ්බායියනො  
වුත්තඤ්යහතං ‘‘උපපන්නං වා සමනන්තරා අප්පත්තං වා යවමජ්ෙ’’න්ති

(පු  ප  36). වා-සද්යදන හි පත්තමත්යතොපි සඞ්ගහියතොති  එවං තයයො

අන්තරාපරිනිබ්බායියනො, එයකො උපහච්චපරිනිබ්බායීඑයකොඋද්ධංයසොයතො 

යතසු අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායියනො පඤ්ච, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායියනො පඤ්චාති
දස යහොන්ති  තථා අතප්පාසුදස්සාසුදස්සීසූති චත්තායරො දසකා චත්තාරීසං

අකනිට්යඨපනඋද්ධංයසොතස්සඅභාවයතොතයයො අන්තරාපරිනිබ්බායියනො, 

එයකො උපහච්චපරිනිබ්බායීති අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායියනො චත්තායරො, 

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායියනො චත්තායරොති අට්ඨ, එවයමයත අට්ඨචත්තාරීසං 
අනාගාමියනො  යත සබ්යබපි ඉයමසු සුත්යතසු අවියසසවචයනන ගහිතාති
දට්ඨබ්බං  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. සබ්බ්පරිඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම සබ්බ්න්ති අනවයසසං  අනවයසසවාචයකො හි අයං සබ්බ-

සද්යදො  යසො යයන යයන සම්බන්ධං ගච්ඡති, තස්ස තස්ස අනවයසසතං

දීයපති; යථා ‘‘සබ්බං රූපං, සබ්බා යවදනා, සබ්බසක්කායපරියාපන්යනසු
ධම්යමසූ’’ති  යසො පනායං සබ්බ-සද්යදො සප්පයදසනිප්පයදසවිසයතාය

දුවියධො  තථා යහස සබ්බසබ්බං, පයදසසබ්බං, ආයතනසබ්බං, 
සක්කායසබ්බන්තිචතූසුවිසයයසුදිට්ඨප්පයයොයගො තත්ථ ‘‘සබ්යබධම්මා 
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සබ්බාකායරන බුද්ධස්ස භගවයතොඤාණමුයඛආපාථමාගච්ඡන්තී’’තිආදීසු

(චූළනි  යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස 85) සබ්බසබ්බස්මිං ආගයතො 

‘‘සබ්යබසංයවො, සාරිපුත්තා, සුභාසිතංපරියායයනා’’තිආදීසු(ම නි 1.345) 

පයදසසබ්බස්මිං  ‘‘සබ්බං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, චක්ඛුඤ්යචව

රූපඤ්ච…යප …  මනඤ්යචව ධම්යම චා’’ති (සං  නි  4.23-25) එත්ථ 

ආයතනසබ්බස්මිං  ‘‘සබ්බධම්මමූ පරියායං යවො, භික්ඛයව, 

යදයසස්සාමී’’තිආදීසු(ම නි 1.1) සක්කායසබ්බස්මිං තත්ථ සබ්බසබ්බස්මිං

ආගයතොනිප්පයදසවිසයයො, ඉතයරසුතීසුපිආගයතොසප්පයදසවිසයයො. ඉධ
පන සක්කායසබ්බස්මිං යවදිතබ්යබො  විපස්සනාය ආරම්මණභූතා 
යතභූමකධම්මාහිඉධ‘‘සබ්බ’’න්තිඅනවයසසයතොගහිතා  

අනභිජානන්ති ‘‘ඉයම ධම්මා කුස ා, ඉයම අකුස ා, ඉයම සාවජ්ජා, 

ඉයමඅනවජ්ජා’’තිආදිනා ‘‘ඉයම පඤ්චක්ඛන්ධා, ඉමානිද්වාදසායතනානි, 

ඉමා අට්ඨාරස ධාතුයයො, ඉදං දුක්ඛං අරියසච්චං, අයං දුක්ඛසමුදයයො
අරියසච්ච’’න්තිචආදිනාසබ්යබඅභිඤ්යඤයයය ධම්යමඅවිපරීතසභාවයතො

අනභිජානන්යතොඅභිවිසිට්යඨනඤායණනනජානන්යතො  අපරිජානන්තින

පරිජානන්යතො  යයො හි සබ්බං යතභූමකධම්මජාතං පරිජානාති, යසො තීහි

පරිඤ්ඤාහි පරිජානාති – ඤාතපරිඤ්ඤාය, තීරණපරිඤ්ඤාය, 

පහානපරිඤ්ඤාය  තත්ථ කතමා ඤාතපරිඤ්ඤා? සබ්බං යතභූමකං

නාමරූපං – ‘‘ඉදං රූපං, එත්තකං රූපං, න ඉයතො භියයයො  ඉදං නාමං, 

එත්තකං නාමං, න ඉයතො භියයයො’’ති භූතප්පසාදාදිප්පයභදං රූපං, 

ඵස්සාදිප්පයභදං නාමඤ්ච,  ක්ඛණරසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානයතො
වවත්ථයපති  තස්ස අවිජ්ජාදිකඤ්ච පච්චයං පරිග්ගණ්හාති  අයං

ඤාතපරිඤ්ඤා  කතමා තීරණපරිඤ්ඤා? එවං ඤාතං කත්වා තං සබ්බං 
තීයරතිඅනිච්චයතොදුක්ඛයතොයරොගයතොතිද්වාචත්තාලීසායආකායරහි අයං

තීරණපරිඤ්ඤා  කතමා පහානපරිඤ්ඤා? එවං තීරයිත්වා අග්ගමග්යගන
සබ්බස්මිංඡන්දරාගංපජහති අයං පහානපරිඤ්ඤා  

දිට්ඨිවිසුද්ධිකඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධියයොපි ඤාතපරිඤ්ඤා  
මග්ගාමග්ගපටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධියයො
ක ාපසම්මසනාදිඅනුය ොමපරියයොසානා වා පඤ්ඤා තීරණපරිඤ්ඤා 

අරියමග්යගනපජහනංපහානපරිඤ්ඤා යයොසබ්බංපරිජානාති, යසොඉමාහි
තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානාති  ඉධ පන විරාගප්පහානානං පටික්යඛපවයසන
විසුං ගහිතත්තා ඤාතපරිඤ්ඤාය තීරණපරිඤ්ඤාය ච වයසන පරිජානනා

යවදිතබ්බා  යයො පයනවං න පරිජානාති, තං සන්ධාය වුත්තං
‘‘අපරිජාන’’න්ති  

තත්ථචිත්තංඅවිරාජෙන්තිතස්මිං අභිඤ්යඤයයවියසයසපරිඤ්යඤයයය 

අත්තයනොචිත්තසන්තානංන විරාජයං, නවිරජ්ජන්යතො; යථාතත්ථරායගො

නයහොති, එවංවිරාගානුපස්සනංන උප්පායදන්යතොතිඅත්යථො  අප්පජහන්ති 
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විපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාය මග්ගපඤ්ඤාය තත්ථ පහාතබ්බයුත්තකං

කිය සවට්ටං අනවයසසයතො න පජහන්යතො  යථා යචතං, එවං
අභිජානනාදයයොපි මිස්සකමග්ගවයසන යවදිතබ්බා  පුබ්බභායග හි
නානාචිත්තවයසන ඤාතතීරණපහානපරිඤ්ඤාහි කයමන අභිජානනාදීනි 
සම්පායදත්වා මග්ගකාය  එකක්ඛයණයනව කිච්චවයසන තං සබ්බං

නිප්ඵායදන්තං එකයමව ඤාණං පවත්තතීති  අභබ්යබ්ො දුක්ඛක්ඛොොති

නිබ්බානාය සක ස්ස වට්ටදුක්ඛස්ස යඛපනාය න භබ්යබො, නා ං න
සමත්යථොතිඅත්යථො  

සබ්බ්ඤ්චයඛොතිඑත්ථ ච-සද්යදොබයතියරයක, යඛො-සද්යදොඅවධාරයණ  
තදුභයයන අභිජානනාදියතො  ද්ධබ්බං වියසසං දුක්ඛක්ඛයස්ස ච 

එකන්තකාරණංදීයපති අභිජානනාදීසුයංවත්තබ්බං, තංවුත්තයමව තත්ථ

පන පටික්යඛපවයසන වුත්තං, ඉධ විධානවයසන යවදිතබ්බං  අයයමව

වියසයසො  අපිච අභිජානන්ති උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාතං
සක්කායසබ්බං සරූපයතො පච්චයයතො ච ඤාණස්ස අභිමුඛීකරණවයසන
අභිජානන්යතො හුත්වා අභාවාකාරාදිපරිග්ගයහන තං අනිච්චාදි ක්ඛයණහි

පරිච්ඡිජ්ජමානවයසන පරිජානන්යතො  විරාජෙන්ති සම්මයදවස්ස
අනිච්චතාදිඅවයබොයධන උප්පන්නභයාදීනවනිබ්බිදාදිඤාණානුභායවන
අත්තයනො චිත්තං විරත්තං කයරොන්යතො තත්ථ අණුමත්තම්පි රාගං

අනුප්පායදන්යතො  පජහන්ති වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාසහිතාය
මග්ගපඤ්ඤායසමුදයපක්ඛියංකිය සවට්ටංපජහන්යතො සමුච්ඡින්දන්යතො  

භබ්යබ්ො දුක්ඛක්ඛොොති එවං කිය සම ප්පහායනයනව සබ්බස්ස
කම්මවට්ටස්ස පරික්ඛීණත්තා අනවයසසවිපාකවට්ටයඛපනාය
සක සංසාරවට්ටදුක්ඛපරික්ඛයභූතාය වා අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා
භබ්යබොඑකන්යතයනතංපාපුණිතුන්තිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො  

යෙොසබ්බ්ංසබ්බ්යතොඤත්වාතියයො යුත්තයයොයගොආරද්ධවිපස්සයකො
සබ්බං යතභූමකධම්මජාතං සබ්බයතො සබ්බභායගන 

කුස ාදික්ඛන්ධාදිවිභාගයතො දුක්ඛාදිපීළනාදිවිභාගයතො ච  අථ වා 

සබ්බ්යතොති සබ්බස්මා කක්ඛළඵුසනාදි ක්ඛණාදියතො අනිච්චාදියතො චාති 

සබ්බාකාරයතො ජානිත්වා විපස්සනාපුබ්බඞ්ගයමන මග්ගඤායණන 

පටිවිජ්ඣිත්වා, විපස්සනාඤායණයනව වා ජානනයහතු  සබ්බ්ත්යථසු න 

රජ්ජතීති සබ්යබසු අතීතාදිවයසන අයනකයභදභින්යනසු සක්කායධම්යමසු

න රජ්ජති, අරියමග්ගාධිගයමනරාගංනජයනති ඉමිනාස්සතණ්හාගාහස්ස
අභාවං දස්යසන්යතො තං නිමිත්තත්තා දිට්ඨමානග්ගාහානං ‘‘එතං මම

එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’ති ඉමස්ස මිච්ඡාගාහත්තයස්සපි අභාවං

දස්යසති  සයවතිඑත්ථ ස-ඉතිනිපාතමත්තං  යව-තිබයත්තං, එකංයසනාති

වා එතස්මිං අත්යථ නිපායතො  සබ්බ්පරිඤ්ඤාති සබ්බපරිජානනයතො, 

යථාවුත්තස්සසබ්බස්ස අභිසමයවයසනපරිජානනයතො  යසොතියථාවුත්යතො
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යයොගාවචයරො, අරියයො එව වා  සබ්බ්දුක්ඛමුපච්චගාති සබ්බං වට්ටදුක්ඛං

අච්චගා අතික්කමි, සමතික්කමීතිඅත්යථො  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. මානපරිඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම අපුබ්බං නත්ථි, යකව ං මානවයසන යදසනා පවත්තා 

ගාථාසු පන මානුයපතා අෙං පජාති කම්මකිය යසහි පජායතීති පජාති
 ද්ධනාමා ඉයම සත්තා මඤ්ඤන ක්ඛයණනමායනන උයපතා උපගතා  

මානගන්ථා භයව රතාති කිමිකීටපටඞ්ගාදිඅත්තභායවපි මායනන ගන්ථිතා 
මානසංයයොජයනනසංයුත්තා තයතොඑවදීඝරත්තංපරිභාවිතාහංකාරවයසන
‘‘එතං මමා’’ති සඞ්ඛායරසු අජ්යෙොසානබහු ත්තා තත්ථ

නිච්චසුඛඅත්තාදිවිපල් ාසවයසන ච කාමාදිභයව රතා  මානං

අපරිජානන්තාති මානං තීහි පරිඤ්ඤාහි න පරිජානන්තා 

අරහත්තමග්ගඤායණන වා අනතික්කමන්තා, ‘‘මානං අපරිඤ්ඤායා’’ති

යකචි පඨන්ති  ආගන්තායරො පුනබ්භවන්ති පුන ආයාතිං උපපත්තිභවං  
පුනප්පුනං භවනයතො වා පුනබ්භවසඞ්ඛාතං සංසාරං අපරාපරං

පරිවත්තනවයසන ගන්තායරො උපගන්තායරො යහොන්ති, භවයතො න

පරිමුච්චන්තීතිඅත්යථො  යෙචමානං පහන්ත්වාන, විමුත්තාමානසඞ්ඛයෙති
යය පන අරහත්තමග්යගන සබ්බයසො මානං පජහිත්වා මානස්ස
අච්චන්තසඞ්ඛයභූයත අරහත්තඵය  නිබ්බායන වා 

තයදකට්ඨසබ්බකිය සවිමුත්තියා විමුත්තා සුට්ඨු මුත්තා  යත 

මානගන්ථාභිභුයනො, සබ්බ්දුක්ඛමුපච්චගුන්ති යත පරික්ඛීණභවසංයයොජනා
අරහන්යතො සබ්බයසො මානගන්ථං මානසංයයොජනං සමුච්යඡදප්පහායනන 

අභිභවිත්වා ඨිතා, අනවයසසං වට්ටදුක්ඛං අතික්කමිංසූති අත්යථො 
එවයමතස්මිං සත්තමසුත්යතචඅරහත්තංකථිතන්ති  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9-10. ය ොභයදොසපරිඤ්ඤාසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

9-10. නවමදසයමසු අපුබ්බං නත්ථි  යදසනාවි ාසවයසන තථා
බුජ්ෙනකානං යවයනයයානං අජ්ොසයවයසන වා තථා යදසිතානීති
දට්ඨබ්බං  

නවමදසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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2. දුතියවග්යගො 

1-3. යමොහපරිඤ්ඤාදිසුත්තවණ්ණනා 

11-13. දුතියවග්යගපි පඨමාදීනි තීණි සුත්තානි වුත්තනයායනව, තථා 
යදසනාකාරණම්පිවුත්තයමව  

4. අවිජ්ජානීවරණසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ – ‘‘නාහං, භික්ඛයව’’තිආදීසු න-කායරො පටියසධත්යථො  

අහන්ති භගවා අත්තානං නිද්දිසති  අඤ්ඤන්ති ඉදානි

වත්තබ්බඅවිජ්ජානීවරණයතො අඤ්ඤං  එකනීවරණම්පීති

එකනීවරණධම්මම්පි  සමනුපස්සාමීති ද්යව සමනුපස්සනා –
දිට්ඨිසමනුපස්සනා ච ඤාණසමනුපස්සනා ච  තත්ථ ‘‘රූපං අත්තයතො

සමනුපස්සතී’’තිආදිනා (අ  නි  4.200; පටි  ම  1.130) ආගතා අයං

දිට්ඨිසමනුපස්සනා නාම  ‘‘අනිච්චයතො සමනුපස්සති, යනො 

නිච්චයතො’’තිආදිනා (පටි  ම  3.35) පනආගතා අයංඤාණසමනුපස්සනා
නාම ඉධාපි ඤාණසමනුපස්සනාවඅධිප්යපතා ‘‘සමනුපස්සාමී’’තිචපදස්ස

න-කායරන සම්බන්යධො  ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘අහං, භික්ඛයව, 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසඞ්ඛායතන සමන්තචක්ඛුනා සබ්බධම්යම
හත්ථාම කං විය ඔය ොයකන්යතොපි අඤ්ඤං එකනීවරණම්පි න 

සමනුපස්සාමී’’ති  

යෙන නීවරයණන නිවුතා පජා දීඝරත්තං සන්ධාවන්ති සංසරන්තීති
යයන නීවරණකසභාවත්තා නීවරයණන ධම්මසභාවං ජානිතුං පස්සිතුං 
පටිවිජ්ඣිතුං අදත්වා ඡායදත්වා පරියයොනන්ධිත්වා ඨායනන අන්ධකායරන
නිවුතා සත්තා අනාදිමතසංසායර අපරිමායණ කප්යප මහන්යතසු යචව
ඛුද්දයකසු ච භවාදීසු අපරාපරුප්පත්තිවයසන සබ්බයතො ධාවන්ති යචව 

සංසරන්ති, ච  ආරම්මණන්තරසඞ්කමනවයසන වා සන්ධාවනං, 
භවන්තරසඞ්කමනවයසන සංසරණං  කිය සානං බ වභායවන වා

සන්ධාවනං, දුබ්බ භායවන සංසරණං  ඛණිකමරණවයසන වා එකජාතියං 

සන්ධාවනං, යවොහාරමරණවයසනඅයනකාසුජාතීසුසංසරණං චිත්තවයසන

වාසන්ධාවනං, ‘‘චිත්තමස්සවිධාවතී’’තිහිවුත්තං, කම්මවයසනසංසරණං 
එවංසන්ධාවනසංසරණානං වියසයසොයවදිතබ්යබො  

ෙථයිදන්ති යථා ඉදං  ය-කායරො පදසන්ධිකයරො, සන්ධිවයසන

රස්සත්තං  අවිජ්ජානීවරණන්තිඑත්ථපූයරතුංඅයුත්තට්යඨනකායදුච්චරිතාදි 

අවින්දියං නාම, අ ද්ධබ්බන්ති අත්යථො  තං අවින්දියං වින්දතීති අවිජ්ජා  

විපරීතයතොකායසුචරිතාදිවින්දියංනාම, තංවින්දියංනවින්දතීතිඅවිජ්ජා  

ඛන්ධානං රාසට්ඨං, ආයතනානං ආයතනට්ඨං, ධාතූනං සුඤ්ඤට්ඨං, 

ඉන්ද්රියානං ආධිපයතයයට්ඨං, සච්චානංතථට්ඨං දුක්ඛාදීනංපීළනාදිවයසන
වුත්තං චතුබ්බිධං අත්ථං අවිදිතං කයරොතීතිපි අවිජ්ජා  අන්තවිරහියත

සංසායර සත්යත ජවායපතීති වා අවිජ්ජා, පරමත්ථයතො වා අවිජ්ජමායනසු
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ඉත්ථිපුරිසාදීසු ජවති පවත්තති, විජ්ජමායනසු ඛන්ධාදීසු න ජවති, න
පවත්තතීති අවිජ්ජා  අපිච චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං වත්ථාරම්මණානං
පටිච්චසමුප්පාදපටිච්චසමුප්පන්නානඤ්ච ධම්මානං ඡාදනයතොපි අවිජ්ජා 
අවිජ්ජාවනීවරණන්තිඅවිජ්ජානීවරණං  

අවිජ්ජානීවරයණන හි, භික්ඛයව, නිවුතා පජා දීඝරත්තං සන්ධාවන්ති

සංසරන්තීතිඉදංපුරිමස්යසවදළ්හීකරණත්ථං වුත්තං පුරිමංවා–‘‘යථයිදං, 

භික්ඛයව, අවිජ්ජානීවරණ’’න්ති එවං ඔපම්මදස්සනවයසන වුත්තං, ඉදං

නීවරණානුභාවදස්සනවයසන  කස්මා පයනත්ථ අවිජ්ජාව එවං වුත්තා, න

අඤ්යඤ ධම්මාති? ආදීනවපටිච්ඡාදයනන කාමච්ඡන්දාදීනං 
වියසසප්පච්චයභාවයතො  තථා හි තාය පටිච්ඡාදිතාදීනයව විසයය
කාමච්ඡන්දාදයයො පවත්තන්ති  

නත්ථඤ්යඤොති ආදිකා ගාථා වුත්තස්ස අවුත්තස්ස ච අත්ථස්ස

සඞ්ගණ්හනවයසන භාසිතා  තත්ථ නිවුතාති නිවාරිතා පලිුණ්ඨිතා, 

පටිච්ඡාදිතාතිඅත්යථො  අයහොරත්තන්තිදිවායචවරත්තිඤ්ච, සබ්බකා න්ති

වුත්තං යහොති  ෙථා යමොයහන ආවුතාති යයන පකායරන
අවිජ්ජානීවරණසඞ්ඛායතනයමොයහනආවුතාපටිච්ඡාදිතා සුවිඤ්යඤයයම්පි

අජානන්තියයොපජාසංසායරසංසරන්ති, තථාරූයපොඅඤ්යඤොඑකධම්යමොපි 

එකනීවරණම්පි නත්ථීති යයොයජතබ්බං  යෙ ච යමොහං පහන්ත්වාන, 

තයමොඛන්ධං පදා යුන්ති යය පන අරියසාවකා පුබ්බභායග

තදඞ්ගාදිප්පහානවයසන, යහට්ඨිමමග්යගහි වා තංතංමග්ගවජ්ෙං යමොහං
පජහිත්වාඅග්ගමග්යගනවජිරූපමඤායණන යමොහසඞ්ඛාතයමවතයමොරාසිං

පදා යිංසු, අනවයසසයතො සමුච්ඡින්දිංසු  න යත පුන සංසරන්තීති යත
අරහන්යතො– 

‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආයතනානච; 

අබ්යබොච්ඡින්නංවත්තමානා, සංසායරොතිපවුච්චතී’’ති – 

එවංවුත්යතඉමස්මිංසංසායරනසංසරන්තිනපරිබ්භමන්ති කිං කාරණා? 

යහතු යතසං න විජ්ජති, යස්මා සංසාරස්ස යහතු මූ කාරණං අවිජ්ජා, සා

යතසංනවිජ්ජති, සබ්බයසොනත්ථි සමුච්ඡින්නත්තාති  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. ඩ්තණ්හාසංයෙොජනසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම යස්සවිජ්ජති, තංපුග්ග ංදුක්යඛහි, කම්මංවාවිපායකහි, 
භවයයොනිගතිවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවායස වා භවන්තරාදීහි සංයයොයජතීති 

සංයෙොජනං. තණ්හායනට්යඨන තණ්හා, තසතිසයං පරිතසති, තසන්තිවා

එතායාතිතණ්හා  සඤ්ඤුත්තාති චක්ඛාදීසුඅභිනියවසවත්ථූසුබද්ධා යසසං
වුත්තනයයමව  කාමඤ්යචත්ථ අවිජ්ජායපි සංයයොජනභායවො තණ්හාය ච
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නීවරණභායවො අත්ථියයව, තථාපි අවිජ්ජාය පටිච්ඡාදිතාදීනයවහි භයවහි
තණ්හාසත්යතසංයයොයජතීතිඉමස්සවියසසස්ස දස්සනත්ථංපුරිමසුත්යත 

අවිජ්ජා නීවරණභායවන, ඉධ ච තණ්හා සංයයොජනභායවයනව වුත්තා 
කිඤ්ච නීවරණසංයයොජනප්පධානස්ස දස්සනත්ථං යථාහිනීවරණභායවන 

අවිජ්ජා සංකිය සධම්මානං පධානභූතා පුබ්බඞ්ගමා ච, එවං
සංයයොජනභායවන යනසං තණ්හාති තදධීනප්පධානභාවං දස්යසතුං
සුත්තද්වයය එවයමයත ධම්මා වුත්තා  අපිච වියසයසන අවිජ්ජා

නිබ්බානසුඛංනිවායරතීති ‘‘නීවරණ’’න්ති වුත්තා, තණ්හා සංසාරදුක්යඛන
සත්යතසංයයොයජතීති‘‘සංයයොජන’’න්ති  

දස්සනගමනන්තරායකරණයතොවාවිජ්ජාචරණවිපක්ඛයතොද්වයංද්විධා 
වුත්තං  විජ්ජාය හි උජුවිපච්චනීකභූතා අවිජ්ජා නිබ්බානදස්සනස්ස 

අවිපරීතදස්සනස්ස ච වියසසයතො අන්තරායකරා, චරණධම්මානං

උජුවිපච්චනීකභූතා තණ්හා ගමනස්ස සම්මාපටිපත්තියා අන්තරායකරාති; 
එවමයං අවිජ්ජාය නිවුයතො අන්ධීකයතො තණ්හාය සංවුයතො බද්යධො

අස්සුතවාපුථුජ්ජයනොඅන්යධොවියබද්යධොමහාකන්තාරං, සංසාරකන්තාරං
නාතිවත්තති  අනත්ථුප්පත්තියහතුද්වයදස්සනත්ථම්පි ද්වයං ද්විධා වුත්තං 

අවිජ්ජාගයතො හි පුග්ගය ො බා භායවන අත්ථං පරිහායපති, අනත්ථඤ්ච 

අත්තයනොකයරොති, අකුසය ොවියආතුයරොඅසප්පායකිරියාය ජානන්යතොපි

බාය ො බා භායවන අත්ථං පරිහායපති, අනත්ථඤ්ච කයරොති ජානන්යතො
විය යරොගී අසප්පායයසවී  මක්කටාය යපොපමසුත්තං යචතස්ස අත්ථස්ස
සාධකං  

පටිච්චසමුප්පාදස්සමූ කාරණදස්සනත්ථම්යපත්ථද්වයංද්විධා වුත්තං 

වියසයසන හි සම්යමොහස්ස බ වභාවයතො අවිජ්ජායඛත්තං අතීයතො අද්ධා, 
පත්ථනාය බ වභාවයතො තණ්හායඛත්තං අනාගයතො අද්ධා  තථා හි

බා ජයනො සම්යමොහබහුය ො අතීතමනුයසොචති, තස්ස අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාරාති සබ්බං යනතබ්බං  පත්ථනාබහුය ො අනාගතං පජප්පති, තස්ස
තණ්හාපච්චයා උපාදානන්තිආදි සබ්බං යනතබ්බං  යතයනව තාසං
පුබ්බන්තාහරයණන අපරන්තපටිසන්ධායනන චස්ස යථාක්කමං 
මූ කාරණතාදස්සිතාතියවදිතබ්බන්ති  

ගාථාසු තණ්හාදුතියෙොතිතණ්හාසහායයො  තණ්හාහිනිරුදකකන්තායර
මරීචිකායඋදකසඤ්ඤාවියපිපාසාභිභූතං අප්පටිකාරදුක්ඛාභිභූතම්පිසත්තං
අස්සාදසන්දස්සනවයසන සහායකිච්චං කයරොන්තී භවාදීසු අනිබ්බින්දං

කත්වාපරිබ්භමායපති, තස්මාතණ්හාපුරිසස්ස ‘‘දුතියා’’තිවුත්තා නනුච

අඤ්යඤපිකිය සාදයයො භවාභිනිබ්බත්තියාපච්චයාව? සච්චයමතං, නපන

තථාවියසසප්පච්චයයොයථාතණ්හා තථා හිසාකුසය හිවිනා අකුසය හි, 

කාමාවචරාදිකුසය හි ච විනා රූපාවචරාදිකුසය හි භවනිබ්බත්තියා

වියසසප්පච්චයයො, යයතො සමුදයසච්චන්ති වුච්චතීති  
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ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවන්ති ඉත්ථභායවො ච අඤ්ඤථාභායවො ච
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභායවො  යසො එතස්ස අත්ථීති ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභායවො

සංසායරො, තං තත්ථ ඉත්ථභායවො මනුස්සත්තං, අඤ්ඤථාභායවො තයතො
අවසිට්ඨසත්තාවාසා  ඉත්ථභායවො වා යතසං යතසං සත්තානං

පච්චුප්පන්යනොඅත්තභායවො, අඤ්ඤථාභායවොඅනාගතත්තභායවො  එවරූයපො

වාඅඤ්යඤොපිඅත්තභායවොඉත්ථභායවො, නඑවරූයපොඅඤ්ඤථාභායවො තං 

ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවංසංසාරංඛන්ධධාතුආයතනපටිපාටිංනාතිවත්තති, න
අතික්කමති  

එතමාදීනවං ඤත්වා, තණ්හං දුක්ඛස්ස සම්භවන්ති එතං
සක වට්ටදුක්ඛස්සසම්භවංසමුදයංතණ්හංආදීනවංආදීනවයතො ඤත්වාති

අත්යථො අථවා එතමාදීනවංඤත්වාතිඑතංයථාවුත්තං සංසාරනාතිවත්තනං

ආදීනවං යදොසං ඤත්වා  තණ්හං දුක්ඛස්ස සම්භවන්ති තණ්හඤ්ච

වුත්තනයයන වට්ටදුක්ඛස්ස පධානකාරණන්ති ඤත්වා  වීතතණ්යහො

අනාදායනො, සයතොභික්ඛු, පරිබ්බ්යජතිඑවංතීහි පරිඤ්ඤාහිපරිජානන්යතො
විපස්සනංවඩ්යෙත්වාමග්ගපටිපාටියාතණ්හංවිගයමන්යතො අග්ගමග්යගන

සබ්බයසො වීතතණ්යහො විගතතණ්යහො, තයතො එව චතූසු උපාදායනසු
කස්සචිපි අභායවන ආයතිං පටිසන්ධිසඞ්ඛාතස්ස වා ආදානස්ස අභායවන

අනාදායනො, සතියවපුල් ප්පත්තියා සබ්බත්ථ සයතොකාරිතාය සයතො

භින්නකිය යසො භික්ඛු පරිබ්බයජ චයරයය, ඛන්ධපරිනිබ්බායනන වා
සඞ්ඛාරප්පවත්තියතොඅපගච්යඡයයාතිඅත්යථො  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. පඨමයසඛසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ යසඛස්සාති එත්ථ යකනට්යඨන යසයඛො? 
යසක්ඛධම්මපටි ාභයතොයසයඛො වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, යසයඛො යහොතීති? ඉධ, භික්ඛු, 

යසඛාය සම්මාදිට්ඨියා සමන්නාගයතො යහොති…යප … යසයඛන

සම්මාසමාධිනා සමන්නාගයතො යහොති  එත්තාවතා යඛො, භික්ඛු, 

යසයඛොයහොතී’’ති(සං නි  5.13). 

අපිචසික්ඛතීතියසයඛො වුත්තම්පියචතං– 

‘‘සික්ඛතීතියඛො, භික්ඛු, තස්මායසයඛොතිවුච්චති කිඤ්ච සික්ඛති? 

අධිසී ම්පි සික්ඛති, අධිචිත්තම්පි සික්ඛති, අධිපඤ්ඤම්පි සික්ඛති  

සික්ඛතීතියඛො, භික්ඛු, තස්මායසයඛොතිවුච්චතී’’ති(අ නි 3.86). 

යයොපි ක යාණපුථුජ්ජයනො අනුය ොමප්පටිපදාය පරිපූරකාරී 
සී සම්පන්යනො ඉන්ද්රියයසු ුත්තද්වායරො යභොජයන මත්තඤ්ඤූ 
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පටුන 

ජාගරියානුයයොගමනුයුත්යතො පුබ්බරත්තාපරරත්තං යබොධිපක්ඛියානං
ධම්මානං භාවනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති – ‘‘අජ්ජ වා ස්යව වා

අඤ්ඤතරං සාමඤ්ඤඵ ං අධිගමිස්සාමී’’ති, යසොපි වුච්චති සික්ඛතීති

යසයඛොති ඉමස්මිංඅත්යථන පටිවිජ්ෙන්යතොවයසයඛොඅධිප්යපයතො, අථ

යඛොක යාණපුථුජ්ජයනොපි අප්පත්තංමානසං එයතනාති අප්පත්තමානයසො. 

මානසන්ති ‘‘අන්තලික්ඛචයරොපායසො, ය්වායංචරතිමානයසො’’ති (සං නි 

1.151; මහාව  33) එත්ථ රායගො මානසන්ති වුත්යතො  ‘‘චිත්තං මයනො

මානස’’න්ති (ධ  ස  63, 65) එත්ථ චිත්තං  ‘‘අප්පත්තමානයසො යසයඛො, 

කා ං කයිරා ජයන සුතා’’ති (සං  නි  1.159) එත්ථ අරහත්තං  ඉධාපි
අරහත්තයමවඅධිප්යපතං යතනඅප්පත්තඅරහත්තස්සාතිවුත්තංයහොති  

අනුත්තරන්ති යසට්ඨං, අසදිසන්ති අත්යථො  චතූහි යයොයගහි යඛමං

අනුපද්දුතන්ති යෙොගක්යඛමං, අරහත්තයමවඅධිප්යපතං  පත්ථෙමානස්සාති

ද්යව පත්ථනා තණ්හාපත්ථනා, කුස ච්ඡන්දපත්ථනා ච  ‘‘පත්ථයමානස්ස

හි ජප්පිතානි, පයවධිතං වාපි පකප්පියතසූ’’ති (සු  නි  908; මහානි  137) 
එත්ථතණ්හාපත්ථනා  

‘‘ඡින්නං පාපිමයතොයසොතං, විද්ධස්තංවිනළීකතං; 

පායමොජ්ජබහු ා යහොථ, යඛමං පත්යථථ භික්ඛයවො’’ති  (ම  නි  
1.352); 

එත්ථ කත්තුකමයතාකුස ච්ඡන්දපත්ථනා, අයයමව ඉධාධිප්යපතා  
යතන පත්ථයමානස්සාති තං යයොගක්යඛමං ගන්තුකාමස්ස තන්නින්නස්ස

තප්යපොණස්ස තප්පබ්භාරස්සාති අත්යථො  විහරයතොතිඑකං ඉරියාපථදුක්ඛං 
අඤ්යඤන ඉරියාපයථන විච්ඡින්දිත්වා අපරිපතන්තං අත්තභාවං හරයතො 
අථ වා ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චාති අධිමුච්චන්යතො සද්ධාය
විහරතී’’තිආදිනා නිද්යදසනයයන යචත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො  

අජ්ඣත්තිකන්ති නියකජ්ෙත්තසඞ්ඛායත අජ්ෙත්යත භවං අජ්ෙත්තිකං  

අඞ්ගන්ති කාරණං  ඉති කරිත්වාති එවං කත්වා  න අඤ්ඤං එකඞ්ගම්පි

සමනුපස්සාමීති එත්ථ අයං සඞ්යඛපත්යථො – භික්ඛයව, අජ්ෙත්තං
අත්තයනොසන්තායනසමුට්ඨිතංකාරණන්තිකත්වා අඤ්ඤංඑකකාරණම්පි

න සමනුපස්සාමි යං එවං බහූපකාරං, ෙථයිදං යෙොනියසො මනසිකායරොති

උපායමනසිකායරො, පථමනසිකායරො, අනිච්චාදීසු අනිච්චාදිනයයයනව 

මනසිකායරො, අනිච්චානුය ොමියකනවාචිත්තස්සආවට්ටනාඅන්වාවට්ටනා
ආයභොයගො සමන්නාහායරොමනසිකායරො අයංයයොනියසොමනසිකායරො  

ඉදානි යයොනියසො මනසිකාරස්ස ආනුභාවං දස්යසතුං ‘‘යෙොනියසො, 

භික්ඛයව, භික්ඛු මනසිකයරොන්යතො අකුස ං පජහති, කුස ං භායවතී’’ති

වුත්තං  තත්ථ යෙොනියසො මනසි කයරොන්යතොති ‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්චං, 

අයං දුක්ඛසමුදයයො අරියසච්චං, අයං දුක්ඛනියරොයධො අරියසච්චං, අයං



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා එකකනිපායතො 

50 

පටුන 

දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදාඅරියසච්ච’’න්තිචතූසුඅරියසච්යචසු යයොනියසො
මනසිකාරංපවත්යතන්යතො  

තත්රායං අත්ථවිභාවනා – යදිපි ඉදං සුත්තං අවියසයසන 

යසක්ඛපුග්ග වයසන ආගතං, චතුමග්ගසාධාරණවයසන පන
සඞ්යඛයපයනව කම්මට්ඨානං කථයිස්සාම  යයො චතුසච්චකම්මට්ඨානියකො

යයොගාවචයරො ‘‘තණ්හාවජ්ජා යතභූමකා ඛන්ධා දුක්ඛං, තණ්හා සමුදයයො, 

උභින්නං අප්පවත්ති නියරොයධො, නියරොධසම්පාපයකො මග්යගො’’ති එවං
පුබ්යබ එව ආචරියසන්තියක උග්ගහිතචතුසච්චකම්මට්ඨායනො  යසො
අපයරන සමයයන විපස්සනාමග්ගං සමාරුළ්යහො සමායනො යතභූමයක

ඛන්යධ ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති යයොනියසො මනසි කයරොති, උපායයන පයථන
සමන්නාහරති යචවවිපස්සතිච විපස්සනාහිඉධමනසිකාරසීයසනවුත්තා 

යා පනායං තස්ස දුක්ඛස්ස සමුට්ඨාපිකා පුරිමභවිකා තණ්හා, අයං

දුක්ඛසමුදයයොතියයොනියසොමනසිකයරොති යස්මාපන ඉදංදුක්ඛං, අයඤ්ච

සමුදයයො ඉදං ඨානං පත්වා නිරුජ්ෙන්ති න පවත්තන්ති, තස්මා යදිදං

නිබ්බානං නාම, අයං දුක්ඛනියරොයධොති යයොනියසො මනසි කයරොති  

නියරොධසම්පාපකං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං, ‘‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී

පටිපදා’’ති යයොනියසො මනසි කයරොති, උපායයන පයථන සමන්නාහරති
යචවවිපස්සතිච  

තත්රායං උපායයො – අභිනියවයසො නාම ඛන්යධ යහොති, න විවට්යට, 

තස්මාඅයමත්යථො– ‘‘ඉමස්මිංකායයපථවීධාතු, ආයපොධාතූ’’තිආදිනා (දී 

නි  2.378) නයයන චත්තාරි මහාභූතානි තදනුසායරන උපාදාරූපානි ච

පරිග්ගයහත්වා ‘‘අයං රූපක්ඛන්යධො’’ති වවත්ථයපති  තං වවත්ථාපයයතො
උප්පන්යන තදාරම්මයණ චිත්තයචතසිකධම්යම ‘‘ඉයම චත්තායරො
අරූපක්ඛන්ධා’’ති වවත්ථයපති  තයතො ‘‘ඉයම පඤ්චක්ඛන්ධා දුක්ඛ’’න්ති
වවත්ථයපති  යත පන සඞ්යඛපයතො නාමඤ්ච රූපඤ්චාති ද්යව භාගා

යහොන්ති  ඉදඤ්ච නාමරූපං සයහතු සප්පච්චයං උප්පජ්ජති, තස්ස අයං 

අවිජ්ජාභවතණ්හාදියකො යහතු, අයං ආහාරාදියකො පච්චයයොති
යහතුප්පච්චයය වවත්ථයපති  යසො යතසං පච්චයානඤ්ච
පච්චයුප්පන්නානඤ්ච යාථාවසරස ක්ඛණං වවත්ථයපත්වා ‘‘ඉයම ධම්මා

අහුත්වාභවන්ති, හුත්වානිරුජ්ෙන්ති, තස්මාඅනිච්චා’’ති අනිච්ච ක්ඛණං

ආයරොයපති, ‘‘උදයබ්බයපටිපීළිතත්තා දුක්ඛා’’ති දුක්ඛ ක්ඛණං 

ආයරොයපති, ‘‘අවසවත්තනයතොඅනත්තා’’තිඅනත්ත ක්ඛණංආයරොයපති  

එවං ති ක්ඛණානි ආයරොයපත්වා විපස්සන්යතො 
උදයබ්බයඤාණුප්පත්තියා උප්පන්යන ඔභාසාදියක විපස්සනුපක්කිය යස
‘අමග්යගො’ති උදයබ්බයඤාණයමව ‘‘අරියමග්ගස්ස උපායභූයතො
පුබ්බභාගමග්යගො’’ති මග්ගාමග්ගං වවත්ථයපත්වා පුන උදයබ්බයඤාණං
පටිපාටියා භඞ්ගඤාණාදීනි ච උප්පායදන්යතො යසොතාපත්තිමග්ගාදයයො
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පාපුණාති තස්මිංඛයණචත්තාරිසච්චානි එකප්පටියවයධයනවපටිවිජ්ෙති, 
එකාභිසමයයන අභිසයමති  තත්ථ දුක්ඛං පරිඤ්ඤාපටියවයධන 

පටිවිජ්ෙන්යතො, සමුදයං පහානප්පටියවයධන පටිවිජ්ෙන්යතො සබ්බං

අකුස ංපජහති, නියරොධංසච්ඡිකිරියාපටියවයධනපටිවිජ්ෙන්යතොමග්ගං
භාවනාපටියවයධනපටිවිජ්ෙන්යතො සබ්බංකුස ංභායවති අරියමග්යගොහි

නිප්පරියායයතො කුච්ඡිතස නාදිඅත්යථන කුසය ො, තස්මිඤ්ච භාවියත
සබ්යබපි කුස ා අනවජ්ජයබොධිපක්ඛියධම්මා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්තීති 

එවංයයොනියසොමනසිකයරොන්යතොඅකුස ංපජහති, කුස ංභායවති තථා

හි වුත්තං–‘‘ඉදංදුක්ඛන්තියයොනියසොමනසිකයරොති, අයංදුක්ඛසමුදයයොති

යයොනියසො මනසි කයරොතී’’තිආදි (ම  නි  1.21). අපරම්පි වුත්තං

‘‘යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්නස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං

– අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං

බහුලීකරිස්සතී’’ති(සං නි 5.55). 

යෙොනියසො මනසිකායරොති ගාථාය අයං සඞ්යඛපත්යථො – සික්ඛති, 

සික්ඛාපදානි තස්ස අත්ථි, සික්ඛනසීය ොති වා යසයඛො. සංසායර භයං

ඉක්ඛතීති භික්ඛු. තස්ස යසඛස්ස භික්ඛුයනො උත්තමත්ථස්ස අරහත්තස්ස 

පත්තිො අධිගමාය යථා යයොනියසො මනසිකායරො, එවං බ්හුකායරො 

බහූපකායරො අඤ්යඤො යකොචි ධම්යමො නත්ථි  කස්මා? යස්මා යයොනියසො

උපායයන මනසිකාරං පුරක්ඛත්වා පදහං චතුබ්බිධසම්මප්පධානවයසන

පදහන්යතො, ඛෙං දුක්ඛස්ස පාපුයණ සංකිය සවට්ටදුක්ඛස්ස පරික්ඛයං

පරියයොසානං නිබ්බානං පාපුයණ අධිගච්යඡයය, තස්මා යයොනියසො
මනසිකායරොබහුකායරොති  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. දුතිෙයසඛසුත්තවණ්ණනා 

17. සත්තයම බ්ාහිරන්ති අජ්ෙත්තසන්තානයතො බහි භවං  

ක යාණමිත්තතාති යස්ස සී ාදිුණසම්පන්යනො අඝස්ස ඝාතා, හිතස්ස

විධාතා සබ්බාකායරන උපකාරයකො මිත්යතො යහොති, යසො පුග්ගය ො 

ක යාණමිත්යතො, තස්ස භායවො ක යාණමිත්තතා  තත්රායං
ක යාණමිත්යතො පකතියා සද්ධාසම්පන්යනො යහොති සී සම්පන්යනො
සුතසම්පන්යනො චාගසම්පන්යනො වීරියසම්පන්යනො සතිසම්පන්යනො
සමාධිසම්පන්යනො පඤ්ඤාසම්පන්යනො  තත්ථ සද්ධාසම්පත්තියා සද්දහති

තථාගතස්ස යබොධිං, යතන සම්මාසම්යබොධියහතුභූතං සත්යතසු

හිතසුයඛසිතං න පරිච්චජති, සී සම්පත්තියා සබ්රහ්මචාරීනං පියයො යහොති

ගරු ච භාවනීයයො යචොදයකො පාපගරහී වත්තා වචනක්ඛයමො, 
සුතසම්පත්තියා ඛන්ධායතනසච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිකානං ගම්භීරානං

කථානං කත්තා යහොති, චාගසම්පත්තියා අප්පිච්යඡො යහොති සන්තුට්යඨො 

පවිවිත්යතො අසංසට්යඨො, වීරියසම්පත්තියා අත්තයනො පයරසඤ්ච
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පටුන 

හිතප්පටිපත්තියං ආරද්ධවීරියයො යහොති, සතිසම්පත්තියා උපට්ඨිතස්සති
යහොති පරයමනසතියනපක්යකන සමන්නාගයතො චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි

සරිතා අනුස්සරිතා, සමාධිසම්පත්තියා අවික්ඛිත්යතො යහොති සමාහියතො 

එකග්ගචිත්යතො, පඤ්ඤාසම්පත්තියා අවිපරීතං පජානාති  යසො සතියා
කුස ාකුස ානං ධම්මානං ගතියයො සමන්යවසන්යතො පඤ්ඤාය සත්තානං
හිතසුඛං යථාභූතං ජානිත්වා සමාධිනා තත්ථ අබයග්ගචිත්යතො හුත්වා 
වීරියයන සත්යත අහිතයතො නියසයධත්වා එකන්තහියත නියයොයජති 
යතයනවාහ– 

‘‘පියයොගරුභාවනීයයො, වත්තාචවචනක්ඛයමො; 

ගම්භීරඤ්ච කථං කත්තා, යනො චාට්ඨායන නියයොජයකො’’ති 

(යනත්ති  113); 

ක යාණමිත්යතො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅකුස ංපජහති, කුස ංභායවතීති 
ක යාණමිත්යතොපුග්ගය ොක යාණමිත්තංනිස්සායකම්මස්සකතාඤාණං

උප්පායදති, උප්පන්නං සද්ධං ඵාතිං කයරොති, සද්ධාජායතො උපසඞ්කමති

උපසඞ්කමිත්වාධම්මං සුණාති තංධම්මංසුත්වාතථාගයතසද්ධංපටි භති, 

යතන සද්ධාපටි ායභන ඝරාවාසං පහාය පබ්බජ්ජං අනුතිට්ඨති, 

චතුපාරිසුද්ධිසී ං සම්පායදති, යථාබ ං ධුතධම්යම සමාදාය වත්තති, 

දසකථාවත්ථු ාභීයහොති, ආරද්ධවීරියයොවිහරතිඋපට්ඨිතස්සතිසම්පජායනො 
පුබ්බරත්තාපරරත්තං යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං

භාවනානුයයොගමනුයුත්යතො, නචිරස්යසව විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා

අරියමග්ගාධිගයමන සබ්බං අකුස ං සමුච්ඡින්දති, සබ්බඤ්ච කුස ං

භාවනාපාරිපූරිංගයමන්යතොවඩ්යෙති වුත්තඤ්යහතං – 

‘‘ක යාණමිත්තස්යසතං, යමඝිය, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං 

ක යාණසහායස්ස ක යාණසම්පවඞ්කස්ස ‘යං සී වා භවිස්සති, 

පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරිස්සති ආචාරයගොචරසම්පන්යනො, 

අණුමත්යතසු වජ්යජසු, භයදස්සාවී සමාදාය සික්ඛිස්සති, 

සික්ඛාපයදසු’  

‘‘ක යාණමිත්තස්යසතං…යප … ක යාණසම්පවඞ්කස්ස ‘යං
යායං කථා අභිසල්ය ඛිකා යචයතොවිවරණසප්පායා
එකන්තනිබ්බිදාය…යප … නිබ්බානාය සංවත්තති  යසයයථිදං –

අප්පිච්ඡකථා, සන්තුට්ඨිකථා, පවියවකකථා, අසංසග්ගකථා, 

වීරියාරම්භකථා, සී කථා, සමාධිකථා…යප …
විමුත්තිඤාණදස්සනකථා  එවරූපාය කථාය නිකාම ාභී භවිස්සති
අකිච්ඡ ාභීඅකසිර ාභී’  

‘‘ක යාණමිත්තස්යසතං …යප … ක යාණසම්පවඞ්කස්ස ‘යං
ආරද්ධවීරියයො විහරිස්සති අකුස ානං ධම්මානං පහානාය කුස ානං
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ධම්මානං උපසම්පදාය ථාමවා දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො
කුසය සු ධම්යමසු’  

‘‘ක යාණමිත්තස්යසතං…යප … ක යාණසම්පවඞ්කස්ස ‘යං

පඤ්ඤවා භවිස්සති, උදයත්ථගාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො

අරියායනිබ්යබධිකායසම්මා දුක්ඛක්ඛයගාමිනියා’’’ති(උදා 31). 

එවං සක වට්ටදුක්ඛපරිමුච්චනනිමිත්තං ක යාණමිත්තතාති 

යවදිතබ්බං යතයනවාහ– 

‘‘මමඤ්හි, ආනන්ද, ක යාණමිත්තං ආගම්ම ජාතිධම්මා සත්තා

ජාතියා පරිමුච්චන්ති, ජරාධම්මා සත්තා ජරාය පරිමුච්චන්තී’’තිආදි

(සං නි 1.129). 

යතනවුත්තං – ‘‘ක යාණමිත්යතො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅකුස ං පජහති, 
කුස ංභායවතී’’ති  

ගාථාය සප්පතිස්යසොති පතිස්සවසඞ්ඛායතන සහ පතිස්යසනාති

සප්පතිස්යසො, ක යාණමිත්තස්ස ඔවාදං සිරසා සම්පටිච්ඡයකො සුබ්බයචොති

අත්යථො  අථ වා හිතසුයඛ පතිට්ඨාපයනන පති ඉයසතීති පතිස්යසො, 
ඔවාදදායයකො  ගරුආදරයයොයගන යතන පතිස්යසන සහ වත්තතීති

සප්පතිස්යසො, ගරූසු ගරුචිත්තීකාරබහුය ො  සගාරයවොති ඡබ්බියධනපි

ගාරයවන යුත්යතො  කරං මිත්තානං වචනන්ති ක යාණමිත්තානං ඔවාදං

කයරොන්යතො යයථොවාදං පටිපජ්ජන්යතො  සම්පජායනොති සත්තට්ඨානියයන

සම්පජඤ්යඤනසමන්නාගයතො  පතිස්සයතොතිකම්මට්ඨානංඵාතිං, ගයමතුං

සමත්ථාය සතියා පතිස්සයතො සයතොකාරී  අනුපුබ්යබ්නාති 

සී ාදිවිසුද්ධිපටිපාටියා, තත්ථ චවිපස්සනාපටිපාටියා යචවමග්ගපටිපාටියා

ච  සබ්බ්සංයෙොජනක්ඛෙන්ති කාමරාගසංයයොජනාදීනං සබ්යබසං
සංයයොජනානං යඛපනයතොසබ්බසංයයොජනක්ඛයසඞ්ඛාතස්සඅරියමග්ගස්ස

පරියයොසානභූතං අරහත්තං, තස්ස ආරම්මණභූතං නිබ්බානයමව වා  

පාපුයණ අධිගච්යඡයයාති අත්යථො  ඉති ඉයමසු ද්වීසු සුත්යතසු
අරියමග්ගාධිගමස්සසත්ථාරාපධානඞ්ගංනාම ගහිතන්තියවදිතබ්බං  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. සඞ්ඝයභදසුත්තවණ්ණනා 

18. අට්ඨයම එකධම්යමොති කතයරොයං සුත්තනික්යඛයපො? 

අට්ඨුප්පත්තියකො  තත්රායං සඞ්යඛපකථා – යදවදත්යතො හි අජාතසත්තුං
දුග්ගහණං ගාහායපත්වා තස්ස පිතරං රාජානං බිම්බිසාරං යතන
මාරායපත්වාපි අභිමායර පයයොයජත්වාපි සි ාපවිජ්ෙයනන

ය ොහිතුප්පාදකම්මං කත්වාපි න තාවතා පාකයටො ජායතො, නාළාගිරිං
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විස්සජ්යජත්වාපනපාකයටොජායතො අථමහාජයනො‘‘එවරූපම්පිනාමපාපං 

ගයහත්වා රාජා විචරතී’’ති යකො ාහ ං අකාසි, මහායඝොයසො අයහොසි  තං

සුත්වා රාජා අත්තනා දීයමානානි පඤ්ච ථාලිපාකසතානි පච්ඡින්දායපසි, 
උපට්ඨානම්පිස්සනාගමාසි නාගරාපි කු ංඋපගතස්සකටච්ඡුභත්තම්පිස්ස
නාදංසු යසොපරිහීන ාභසක්කායරොයකොහඤ්යඤන ජීවිතුකායමොසත්ථාරං

උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ච වත්ථූනි යාචිත්වා ‘‘අ ං, යදවදත්ත, යයො ඉච්ඡති, 

යසො ආරඤ්ඤියකො යහොතූ’’තිආදිනා (පාරා  409; චූළව  343) භගවතා
පටික්ඛිත්යතො යතහි පඤ්චහි වත්ථූහි බා ං ලූඛප්පසන්නං ජනං
සඤ්ඤායපන්යතො පඤ්චසයත වජ්ජිපුත්තයක ස ාකං ගාහායපත්වා සඞ්ඝං
භින්දිත්වාව යත ආදාය ගයාසීසං අගමාසි  අථ ද්යව අග්ගසාවකා සත්ථු
ආණාය තත්ථ ගන්ත්වා ධම්මං යදයසත්වා යත අරියඵය  පතිට්ඨායපත්වා
ආනයිංසු  යය පනස්ස සඞ්ඝයභදාය පරක්කමන්තස්ස  ද්ධිං යරොයචත්වා

තයථවපග්ගය්හඨිතාසඞ්යඝභිජ්ජන්යතභින්යනචසමනුඤ්ඤා අයහසුං, 

යතසංතංදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛායඅයහොසි. 

යදවදත්යතොපිනචිරස්යසවයරොගාභිභූයතොබාළ්හගි ායනොමරණකාය  

‘‘සත්ථාරං වන්දිස්සාමී’’ති මඤ්චකසිවිකාය නීයමායනො
යජතවනයපොක්ඛරණිතීයරඨපියතො පථවියාවිවයරදින්යනපතිත්වාඅවීචිම්හි

නිබ්බත්ති, යයොජනසතියකො චස්ස අත්තභායවො අයහොසි කප්පට්ඨියයො
තා ක්ඛන්ධපරිමායණහි අයසූය හි විනිවිද්යධො  යදවදත්තපක්ඛිකානි ච
පඤ්චමත්තානි කු සතානි තස්ස  ද්ධියං ඨිතානි සහ බන්ධයවහි නිරයය

නිබ්බත්තානි  එකදිවසංභික්ඛූධම්මසභායංකථංසමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, 
යදවදත්යතන සඞ්ඝං භින්දන්යතන භාරියං කම්මං කත’’න්ති  අථ සත්ථා

ධම්මසභං උපගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය
සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’ති වුත්යතසඞ්ඝයභයදආදීනවං
දස්යසන්යතො ඉමං සුත්තං අභාසි  යකචි පන භණන්ති ‘‘යදවදත්තස්ස
තප්පක්ඛිකානඤ්චතථානිරයයනිබ්බත්තභාවංදිස්වා සඞ්ඝයභයදආදීනවං
දස්යසන්යතොභගවාඅත්තයනොඅජ්ොසයයයනවඉමංසුත්තං යදයසසී’’ති  

තත්ථ එකධම්යමොති එයකො අකුසය ො මහාසාවජ්ජධම්යමො  ය ොයකති

සත්තය ොයක  උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජතීති එත්ථ යභදසංවත්තනියකසු
භණ්ඩනාදීසු සඞ්යඝ උප්පන්යනසුපි ‘‘ධම්යමො අධම්යමො’’තිආදීසු
අට්ඨාරසයභදකරවත්ථූසුයස්ස කස්සචිදීපනවයසනයවොහරන්යතසුපිතත්ථ
රුචිජනනත්ථං අනුස්සායවන්යතසුපි අනුස්සායවත්වා ස ාකාය ගාහිතායපි

සඞ්ඝයභයදො උප්පජ්ජමායනො නාම යහොති, ස ාකාය පන ගාහිතාය
චත්තායරො වා අතියරකා වා යදා ආයවණිකං උද්යදසං වා සඞ්ඝකම්මං වා

කයරොන්ති, තදා සඞ්ඝයභයදො උප්පජ්ජති නාම  කයත පන තස්මිං

සඞ්ඝයභයදො උප්පන්යනො නාම? කම්මං, උද්යදයසො, යවොහායරො, 

අනුස්සාවනා, ස ාකග්ගායහොතිඉයමසුහිපඤ්චසුසඞ්ඝස්ස යභදකාරයණසු
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පටුන 

කම්මං වා උද්යදයසො වා පමාණං, යවොහාරානුස්සාවනස ාකග්ගාහා පන 
පුබ්බභාගාති  

බ්හුජනාහිතාොතිආදීසු 0.මහාජනස්ස 

ොනමග්ගාදිසම්පත්තිනිවාරයණන අහිතාය, සග්ගසම්පත්තිනිවාරයණන

අසුඛාය, අපායූපපත්තියහතුභායවන අනත්ථාය  අකුස ධම්මවයසන වා

අහිතාය, හිතමත්තස්සපි අභාවා සුගතියම්පි

නිබ්බත්තනකකායිකයචතසිකදුක්ඛාය උප්පජ්ජතීති සම්බන්යධො. 

යදවමනුස්සානන්ති ඉදං ‘‘බහුයනො ජනස්සා’’ති වුත්යතසු 

උක්කට්ඨපුග්ග නිද්යදයසො අපයරොනයයො– බ්හුජනාහිතාොති බහුජනස්ස

මහයතො සත්තකායස්ස අහිතත්ථාය, දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකඅනත්ථායාති 

අත්යථො  අසුඛාොතිදිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකඅසුඛත්ථාය, දුවිධදුක්ඛත්ථායාති

අත්යථො  අනත්ථාොති පරමත්ථපටික්යඛපාය  නිබ්බානඤ්හි පරමත්යථො, 

තයතො උත්තරිං අත්යථො නත්ථි  අහිතාොති මග්ගපටික්යඛපාය 

නිබ්බානසම්පාපකමග්ගයතො හි උත්තරිං හිතං නාම නත්ථි  දුක්ඛාොති
අරියසුඛවිරාධයනන වට්ටදුක්ඛතාය  යය හි අරියසුඛයතො විරද්ධා තං

අධිගන්තුංඅභබ්බා, යතවට්ටදුක්යඛ පරිබ්භමන්ති, අරියසුඛයතොචඋත්තරිං
සුඛං නාම නත්ථි  වුත්තඤ්යහතං ‘‘අයං සමාධි පච්චුප්පන්නසුයඛො යචව

ආයතිඤ්චසුඛවිපායකො’’ති(දී නි 3.355; අ නි 5.27). 

ඉදානි ‘‘සඞ්ඝයභයදො’’ති සරූපයතො දස්යසත්වා තස්ස අහිතාදීනං

එකන්තයහතුභාවං පකායසතුං ‘‘සඞ්යඝ යඛො පන, භික්ඛයව, 

භින්යන’’තිආදිමාහ තත්ථ භින්යනති නිමිත්තත්යථභුම්මංයථා‘‘අධනානං

ධයන අනනුප්පදීයමායන’’ති (දී  නි  3.91), යභදයහතූති අත්යථො  

අඤ්ඤමඤ්ඤංභණ්ඩනානීතිචතුන්නං පරිසානංතප්පක්ඛිකානඤ්ච‘‘එයසො

ධම්යමො, යනයසො ධම්යමො’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං විවදනානි  භණ්ඩනඤ්හි

ක හස්ස පුබ්බභායගො  පරිභාසාති ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච යවො අනත්ථං

කරිස්සාමා’’ති භයුප්පාදනවයසන තජ්ජනා  පරික්යඛපාති ජාතිආදිවයසන

පරියතො යඛපා, දසහි අක්යකොසවත්ථූහි ඛුංසනවම්භනා  පරිච්චජනාති

උක්යඛපනියකම්මකරණාදිවයසන නිස්සාරණා  තත්ථාති තස්මිං

සඞ්ඝයභයද, තන්නිමිත්යත වා භණ්ඩනාදියක  අප්පසන්නාති

රතනත්තයුණානං අනභිඤ්ඤා  න පසීදන්තීති ‘‘ධම්මචාරියනො

සමචාරියනො’’තිආදිනා ය්වායං භික්ඛූසු පසාදනාකායරො, තථා න පසීදන්ති, 
යතසංවායසොතබ්බංසද්ධාතබ්බංන මඤ්ඤන්ති තථාචධම්යමසත්ථරිච

අප්පසන්නාව යහොන්ති  එකච්චානං අඤ්ඤථත්තන්ති පුථුජ්ජනානං
අවිරුළ්හසද්ධානං පසාදඤ්ඤථත්තං  

ගාථායං ආපායියකොතිආදීසු අපායය නිබ්බත්තනාරහතාය ආපායියකො 

තත්ථපි අවීචිසඞ්ඛායත මහානිරයය උප්පජ්ජතීති යනරයියකො. එකං 

අන්තරකප්පං පරිපුණ්ණයමව කත්වා තත්ථ තිට්ඨතීති කප්පට්යඨො. 
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සඞ්ඝයභදසඞ්ඛායත වග්යග රයතොති වග්ගරයතො. අධම්මියතාය අධම්යමො. 

යභදකරවත්ථූහිසඞ්ඝයභදසඞ්ඛායතඑවචඅධම්යමඨියතොති අධම්මට්යඨො. 

යෙොගක්යඛමා පධංසතීති යයොගක්යඛමයතො හිතයතො පධංසති පරිහායති, 
චතූහි වා යයොයගහි අනුපද්දුතත්තා යයොගක්යඛමං නාම අරහත්තං

නිබ්බානඤ්ච, තයතො පනස්ස ධංසයන වත්තබ්බයමව නත්ථි 

දිට්ඨිසී සාමඤ්ඤයතො සංහතට්යඨන සඞ්ඝං, තයතො එව

එකකම්මාදිවිධානයයොයගන සමග්ගං සහිතං  යභත්වානාති පුබ්යබ 

වුත්ත ක්ඛයණන සඞ්ඝයභයදන භින්දිත්වා  කප්පන්ති ආයුකප්පං  යසො

පයනත්ථඅන්තරකප්යපොව  නිරෙම්හීතිඅවීචිමහානිරයම්හි  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. සඞ්ඝසාමග්ගීසුත්තවණ්ණනා 

19. නවයම එකධම්යමොතිඑයකොකුස ධම්යමොඅනවජ්ජධම්යමො  ‘‘අයං

ධම්යමො, නායං ධම්යමො’’තිආදිනා සයච සඞ්යඝ විවායදො උප්පජ්යජයය, 

තත්ථ ධම්මකායමන විඤ්ඤුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං ‘‘ඨානං යඛො, 

පයනතංවිජ්ජති, යදිදං විවායදොවඩ්ෙමායනොසඞ්ඝරාජියාවාසඞ්ඝයභදායවා

සංවත්යතයයා’’ති  සයච තං අධිකරණං අත්තනා පග්ගයහත්වා ඨියතො, 
අග්ගිං අක්කන්යතන විය සහසා තයතො ඔරමිතබ්බං  අථ පයරහි තං

පග්ගහිතංසයඤ්යචතංසක්යකොතිවූපසයමතුං, උස්සාහජායතොහුත්වාදූරම්පි 

ගන්ත්වා තථා පටිපජ්ජිතබ්බං, යථා තං වූපසම්මති  සයච පන සයං න

සක්යකොති, යසොච විවායදොඋපරූපරිවඩ්ෙයතව, නවූපසම්මති යයතත්ථ

පතිරූපා සික්ඛාකාමා සබ්රහ්මචාරියනො, යත උස්සායහත්වා යයන ධම්යමන

යයනවිනයයනයයනසත්ථුසාසයනනතං අධිකරණංයථාවූපසම්මති, තථා
වූපසයමතබ්බං  එවං වූපසයමන්තස්ස යයො සඞ්ඝසාමග්ගිකයරො කුසය ො

ධම්යමො, අයයමත්ථඑකධම්යමොතිඅධිප්යපයතො යසොහිඋභයතොපක්ඛියානං 

ද්යවළ්හකජාතානංභික්ඛූනං, යතසංඅනුවත්තනවයසනඨිතානංභික්ඛුනීනං
උපාසකානං උපාසිකානං යතසං ආරක්ඛයදවතානං යාවයදව බ්රහ්මානම්පි 
උප්පජ්ජනාරහං අහිතං දුක්ඛාවහං සංකිය සධම්මං අපයනත්වා මහයතො
පුඤ්ඤරාසිස්ස කුස ාභිසන්දස්ස යහතුභාවයතො සයදවකස්ස ය ොකස්ස

හිතසුඛාවයහො යහොති  යතන වුත්තං ‘‘එකධම්යමො, භික්ඛයව, ය ොයක

උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති බ්හුජනහිතාො’’තිආදි  තස්සත්යථො

අනන්තරසුත්යතවුත්තවිපරියායයන යවදිතබ්යබො  සඞ්ඝසාමග්ගීතිසඞ්ඝස්ස
සමග්ගභායවොයභදාභායවො එකකම්මතාඑකුද්යදසතාච  

ගාථායං සුඛා සඞ්ඝස්ස සාමග්ගීති සුඛස්ස පච්චයභාවයතො සාමග්ගී

සුඛාති වුත්තා  යථා ‘‘සුයඛො බුද්ධානමුප්පායදො’’ති (ධ  ප  194). 

සමග්ගානඤ්චනුග්ගයහොති සමග්ගානං සාමග්ගිඅනුයමොදයනන

අනුග්ගණ්හනං සාමග්ගිඅනුරූපං, යථා යත සාමග්ගිං න විජහන්ති, තථා

ගහණං ඨපනං අනුබ ප්පදානන්ති අත්යථො  සඞ්ඝං සමග්ගං කත්වානාති
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භින්නං සඞ්ඝං රාජිපත්තං වා සමග්ගං සහිතං කත්වා  කප්පන්ති

ආයුකප්පයමව  සග්ගම්හි යමොදතීතිකාමාවචරයදවය ොයකඅඤ්යඤ යදයව 

දසහි ඨායනහි අභිභවිත්වා දිබ්බසුඛං අනුභවන්යතො ඉච්ඡිතනිප්ඵත්තියාව
යමොදතිපයමොදති  තිකීළතීති  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. පදුට්ඨචිත්තසුත්තවණ්ණනා 

20. දසමස්ස කා උප්පත්ති? අට්ඨුප්පත්තියයව  එකදිවසං කිර භික්ඛූ

ධම්මසභායං සන්නිසින්නාකථං සමුට්ඨායපසුං – ‘‘ආවුයසො, ඉයධකච්යචො

බහුං පුඤ්ඤකම්මං කයරොති, එකච්යචො බහුං පාපකම්මං, එකච්යචො
උභයයවොමිස්සකං කයරොති  තත්ථ යවොමිස්සකාරියනො කීදියසො 

අභිසම්පරායයො’’ති? අථ සත්ථා ධම්මසභං උපගන්වා

පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනො තං කථං සුත්වා ‘‘භික්ඛයව, 
මරණාසන්නකාය සංකිලිට්ඨචිත්තස්සදුග්ගති පාටිකඞ්ඛා’’තිදස්යසන්යතො
ඉමායඅට්ඨුප්පත්තියාඉදංසුත්තංයදයසසි  

තත්ථ ඉධාතියදසාපයදයසනිපායතො  ස්වායං කත්ථචිපයදසංඋපාදාය

වුච්චති ‘‘ඉයධව තිට්ඨමානස්ස, යදවභූතස්ස යම සයතො’’තිආදීසු (දී  නි 

2.369). කත්ථචිසාසනංඋපාදාය‘‘ඉයධව, භික්ඛයව, සමයණොඉධ දුතියයො

සමයණො’’තිආදීසු (ම නි  1.139; අ නි  4.241). කත්ථචි පදපූරණමත්යත

‘‘ඉධාහං, භික්ඛයව, භුත්තාවී අස්සං පවාරියතො’’තිආදීසු (ම  නි  1.30). 
කත්ථචි ය ොකං උපාදාය වුච්චති ‘‘ඉධ තථාගයතො ය ොයක

උප්පජ්ජතී’’තිආදීසු (අ  නි  3.61). ඉධාපි ය ොයක එව දට්ඨබ්යබො  

එකච්චන්ති එකං, අඤ්ඤතරන්ති අත්යථො  පුග්ග න්ති සත්තං  යසො හි 
යථාපච්චයං කුස ාකුස ානං තබ්බිපාකානඤ්ච පූරණයතො මරණවයසන

ග නයතො ච පුග්ගය ොති වුච්චති  පදුට්ඨචිත්තන්ති පයදොයසන ආඝායතන

දුට්ඨචිත්තං  අථවා පදුට්ඨචිත්තන්තියදොයසනරාගාදිනාපදූසිතචිත්තං  එත්ථ

ච එකච්චන්ති ඉදං පදුට්ඨචිත්තස්ස පුග්ග ස්ස වියසසනං  යස්ස හි

පටිසන්ධිදායකකම්මං ඔකාසමකාසි, යසො තථා වුත්යතො  යස්ස ච 
අකුස ප්පවත්තියතො චිත්තං නිවත්යතත්වා කුස වයසන ඔතායරතුං න

සක්කා, එවං ආසන්නමරයණො  එවන්ති ඉදානි වත්තබ්බාකාරං දස්යසති  

යචතසාති අත්තයනො චිත්යතන යචයතොපරියඤායණන  යචයතොති තස්ස

පුග්ග ස්ස චිත්තං  පරිච්චාති පරිච්ඡින්දිත්වා පජානාමි. නනු ච

යථාකම්මුපගඤාණස්සායං විසයයොති? සච්චයමතං, තදා 
පවත්තමානඅකුස චිත්තවයසනපයනතංවුත්තං  

ඉමම්හි චාෙං සමයෙති ඉමස්මිං කාය , ඉමායං වා පච්චයසාමග්ගියං, 
අයං පුග්ගය ොජවනවීථියාඅපරභායගකා ංකයරයයයචතිඅත්යථො නහි

ජවනක්ඛයණකා ංකිරියා අත්ථි  ෙථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයෙතියථා
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පටුන 

ආභතං කිඤ්චි ආහරිත්වා ඨපිතං, එවං අත්තයනො කම්මුනා නික්ඛිත්යතො

නිරයය ඨපියතො එවාති අත්යථො  කාෙස්ස යභදාති

උපාදින්නක්ඛන්ධපරිච්චාගා  පරං මරණාති තදනන්තරං

අභිනිබ්බත්තක්ඛන්ධග්ගහයණ  අථ වා කාෙස්ස යභදාති ජීවිතින්ද්රියස්ස

උපච්යඡදා  පරංමරණාතිචුතියතොඋද්ධං  

අපාෙන්තිආදි සබ්බං නිරයස්යසව යවවචනං  නිරයයො හි අයසඞ්ඛාතා

සුඛා අයපයතොති අපායෙො; සග්ගයමොක්ඛයහතුභූතා වා පුඤ්ඤසම්මතා අයා

අයපයතොතිපිඅපායයො දුක්ඛස්සගති පටිසරණන්ති දුග්ගති; යදොසබහු ත්තා
වා දුට්යඨන කම්මුනා නිබ්බත්තා ගතීතිපි දුග්ගති  විවසා නිපතන්ති එත්ථ

දුක්කටකම්මකාරියනො, විනස්සන්තා වා එත්ථ නිපතන්ති

සම්භිජ්ජමානඞ්ගපච්චඞ්ගාති විනිපායතො. නත්ථි එත්ථ අස්සාදසඤ්ඤියතො

අයයොති නිරස්සාදට්යඨන නිරයෙො. අථ වා අපායග්ගහයණන 

තිරච්ඡානයයොනිවුච්චති තිරච්ඡානයයොනිහිඅපායයොසුගතියතො අයපතත්තා, 
න දුග්ගති මයහසක්ඛානං නාගරාජාදීනං සම්භවයතො  දුග්ගතිග්ගහයණන 
යපත්තිවිසයයො  යසො හි අපායයො යචව දුග්ගති ච සුගතියතො අයපතත්තා

දුක්ඛස්ස ච ගතිභූතත්තා, න විනිපායතො අසුරසදිසං අවිනිපාතත්තා 
විනිපාතග්ගහයණනඅසුරකායයො යසොහි යථාවුත්යතනඅත්යථනඅපායයො

යචව දුග්ගති ච, සබ්බසම්පත්තිසමුස්සයයහි විනිපතිතත්තා විනිපායතොති ච
වුච්චති නිරයග්ගහයණනඅවීචිආදිඅයනකප්පකායරොනිරයයොව වුච්චති ඉධ

පනසබ්බපයදහිපිනිරයයොවවුත්යතො  උපපජ්ජන්තීතිපටිසන්ධිංගණ්හන්ති  

ගාථාසු පඨමගාථා සඞ්ගීතිකාය  ධම්මසඞ්ගාහකත්යථයරහි ඨපිතා  

ඤත්වානාතිපුබ්බකා කිරියා ඤාණපුබ්බකඤ්හිබයාකරණං  යහතුඅත්යථො

වාත්වා-සද්යදොයථා ‘‘සීහංදිස්වාභයංයහොතී’’ති, ජානනයහතූතිඅත්යථො. 

බුද්යධො, භික්ඛූනංසන්තියකතිබුද්යධො භගවාඅත්තයනොසන්තියකභික්ඛූනං
එතං පරයතො ද්වීහි ගාථාහි වුච්චමානං අත්ථං බයාකාසි  යසසං
වුත්තනයයමව  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. තතියවග්යගො 

1. පසන්නචිත්තසුත්තවණ්ණනා 

21. තතියවග්ගස්ස පඨයම පසන්නචිත්තන්ති රතනත්තයසද්ධාය

කම්මඵ සද්ධාය ච පසන්නමානසං  සුගතින්ති සුන්දරං ගතිං, සුඛස්ස වා

ගතින්ති සුගතිං  සග්ගන්ති රූපාදිසම්පත්තීහි සුට්ඨු අග්ගන්ති සග්ගං.

ය ොකන්ති ය ොකියන්ති එත්ථ පුඤ්ඤපාපඵ ානි, ලුජ්ජනට්යඨයනව වා
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ය ොකං  එත්ථ ච සුගතිග්ගහයණන මනුස්සගතිපි සඞ්ගය්හති, 
සග්ගග්ගහයණනයදවගතිඑව යසසංයහට්ඨාවුත්තනයයමව  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. යමත්තසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියය මා, භික්ඛයව, පුඤ්ඤානන්ති එත්ථ මාති පටියසයධ

නිපායතො  පුඤ්ඤසද්යදො ‘‘කුස ානං, භික්ඛයව, ධම්මානං සමාදානයහතු

එවමිදං පුඤ්ඤං පවඩ්ෙතී’’තිආදීසු (දී  නි  3.380) පුඤ්ඤඵය  ආගයතො 

‘‘අවිජ්ජාගයතොයං, භික්ඛයව, පුරිසපුග්ගය ො පුඤ්ඤඤ්යච සඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛයරොතී’’තිආදීසු(සං නි 2.51) කාමරූපාවචරසුචරියත ‘‘පුඤ්ඤූපගං 

භවති විඤ්ඤාණ’’න්තිආදීසු සුගතිවියසසභූයත උපපත්තිභයව  ‘‘තීණිමානි, 

භික්ඛයව, පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි – දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, සී මයං

පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, භාවනාමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථූ’’තිආදීසු (ඉතිවු  60; අ 

නි  8.36) කුස යචතනායං  ඉධ පන යතභූමකකුස ධම්යම යවදිතබ්යබො  

භායිත්ථාතිඑත්ථදුවිධංභයං ඤාණභයං, සාරජ්ජභයන්ති තත්ථ‘‘යයපියත, 

භික්ඛයව, යදවා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො සුඛබහු ා උච්යචසු විමායනසු

චිරට්ඨිතිකා, යතපි තථාගතස්ස ධම්මයදසනං සුත්වා යයභුයයයන භයං

සංයවගං සන්තාසංආපජ්ජන්තී’’තිආදීසු (අ නි  4.33) ආගතංඤාණභයං 

‘‘අහුයදවභයං, අහුඡම්භිතත්තං, අහුය ොමහංයසො’’තිආදීසු(දී නි  2.318) 

ආගතං සාරජ්ජභයං  ඉධාපි සාරජ්ජභයයමව  අයඤ්යහත්ථ අත්යථො –

භික්ඛයව, දීඝරත්තං කායවචීසංයයමො වත්තපටිවත්තපූරණං එකාසනං, 

එකයසයයං, ඉන්ද්රියදයමො, ධුතධම්යමහි චිත්තස්ස නිග්ගයහො, 

සතිසම්පජඤ්ඤං, කම්මට්ඨානානුයයොගවයසන වීරියාරම්යභොති එවමාදීනි

යානිභික්ඛුනා, නිරන්තරංපවත්යතතබ්බානිපුඤ්ඤානි, යතහිමාභායිත්ථ, 

මා භයං සන්තාසං ආපජ්ජිත්ථ, එකච්චස්ස දිට්ඨධම්මසුඛස්ස
උපයරොධභයයන සම්පරායිකනිබ්බානසුඛදායයකහි පුඤ්යඤහි මා
භායිත්ථාති නිස්සක්යකහිඉදං සාමිවචනං  

ඉදානි තයතො අභායිතබ්බභායව කාරණං දස්යසන්යතො 

‘‘සුඛස්යසත’’න්තිආදිමාහ  තත්ථ සුඛසද්යදො ‘‘සුයඛො බුද්ධානං උප්පායදො, 

සුඛාවිරාගතාය ොයක’’තිආදීසු (ධ ප 194) සුඛමූය ආගයතො ‘‘යස්මාච

යඛො, මහාලි, රූපං සුඛං සුඛානුපතිතං සුඛාවක්කන්ත’’න්තිආදීසු (සං  නි 

3.60) සුඛාරම්මයණ  ‘‘යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, න සුකරං අක්ඛායනන

පාපුණිතුං යාව සුඛා සග්ගා’’තිආදීසු (ම  නි  3.255) සුඛපච්චයට්ඨායන 

‘‘සුයඛො පුඤ්ඤස්ස උච්චයයො’’තිආදීසු (ධ  ප  118) සුඛයහතුම්හි  

‘‘දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරා එයත ධම්මා’’තිආදීසු (ම  නි  1.82) අබයාපජ්යජ 

‘‘නිබ්බානං පරමං සුඛ’’න්තිආදීසු (ධ  ප  204; ම නි  2.215) නිබ්බායන 

‘‘සුඛස්ස ච පහානා’’තිආදීසු (චූළනි  ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 125) 

සුඛයවදනායං  ‘‘අදුක්ඛමසුඛං සන්තං, සුඛමිච්යචව භාසිත’’න්තිආදීසු (සං 
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නි 4.253; ඉතිවු 53) උයපක්ඛායවදනායං ‘‘ද්යවපිමයා, ආනන්ද, යවදනා

වුත්තා පරියායයන සුඛා යවදනා, දුක්ඛා යවදනා’’තිආදීසු (ම  නි  2.89) 

ඉට්ඨසුයඛ  ‘‘සුයඛො විපායකො පුඤ්ඤාන’’න්තිආදීසු (යපටයකො  23) 

සුඛවිපායක  ඉධාපි ඉට්ඨවිපායක එව දට්ඨබ්යබො  ඉට්ඨස්සාතිආදීසු

එසිතබ්බයතො අනිට්ඨපටික්යඛපයතො ච ඉට්ඨස්ස, කමනීයයතො මනස්මිඤ්ච

කමනයතො පවිසනයතො කන්තස්ස, පියායිතබ්බයතො සන්තප්පනයතො ච 

පිෙස්ස, මානනීයයතො මනස්ස පවඩ්ෙනයතො ච මනාපස්සාති අත්යථො

යවදිතබ්යබො  ෙදිදංපුඤ්ඤානීති‘‘පුඤ්ඤානී’’තියදිදංවචනං, එතංසුඛස්ස 

ඉට්ඨස්සවිපාකස්සඅධිවචනංනාමං, සුඛයමවතං යදිදං පුඤ්ඤන්තිඵය න
කාරණස්ස අයභදූපචාරං වදති  යතන කතූපචිතානං පුඤ්ඤානං 
අවස්සංභාවිඵ ං සුත්වා අප්පමත්යතනසක්කච්චං පුඤ්ඤානිකාතබ්බානීති 

පුඤ්ඤකිරියායංනියයොයජති, ආදරඤ්චයනසංතත්ථඋප්පායදති  

ඉදානි අත්තනා සුයනත්තකාය  කයතන පුඤ්ඤකම්යමන දීඝරත්තං 
පච්චනුභූතං භවන්තරපටිච්ඡන්නං උළාරතමං පුඤ්ඤවිපාකං උදාහරිත්වා

තමත්ථංපාකටං කයරොන්යතො ‘‘අභිජානාමියඛොපනාහ’’න්තිආදිමාහ තත්ථ 

අභිජානාමීති අභිවිසිට්යඨන ඤායණන ජානාමි, පච්චක්ඛයතො බුජ්ොමි  

දීඝරත්තන්ති චිරකා ං  පුඤ්ඤානන්ති දානාදිකුස ධම්මානං  සත්ත 

වස්සානීති සත්ත සංවච්ඡරානි. යමත්තචිත්තන්ති මිජ්ජතීති යමත්තා, 

සිනිය්හතීතිඅත්යථො  මිත්යතභවා, මිත්තස්සවා එසාපවත්තීතිපියමත්තා 

 ක්ඛණාදියතො පන හිතාකාරප්පවත්ති ක්ඛණා, හිතූපසංහාරරසා, 

ආඝාතවිනයපච්චුපට්ඨානා, සත්තානං මනාපභාවදස්සනපදට්ඨානා 

බයාපාදූපසයමො එතිස්සා සම්පත්ති, සියනහාසම්භයවො විපත්ති  සා එතස්ස

අත්ථීතියමත්තචිත්තං  භායවත්වාති යමත්තාසහගතං චිත්තං, චිත්තසීයසන
සමාධි වුත්යතොති යමත්තාසමාධිං යමත්තාබ්රහ්මවිහාරං උප්පායදත්වා යචව

වඩ්යෙත්වා ච  සත්ත සංවට්ටවිවට්ටකප්යපති සත්ත මහාකප්යප  සංවට්ට-

විවට්ටග්ගහයණයනව හි සංවට්ටට්ඨායි-විවට්ටට්ඨායියනොපි ගහිතා  ඉමං

ය ොකන්ති කාමය ොකං  සංවට්ටමායන සුදන්ති සංවට්ටමායන  සුදන්ති
නිපාතමත්තං විනස්සමායනති අත්යථො  ‘‘සංවත්තමායන සුද’’න්ති ච

පඨන්ති  කප්යපති කාය   කප්පසීයසන හි කාය ො වුත්යතො  කාය 
ඛීයමායන කප්යපොපිඛීයයතව යථාහ– 

‘‘කාය ොඝසතිභූතානි, සබ්බායනවසහත්තනා’’ති (ජා  1.2.190); 

‘‘ආභස්සරූපයගො යහොමී’’ති වුත්තත්තා යතයජොසංවට්ටවයසයනත්ථ 

කප්පවුට්ඨානං යවදිතබ්බං  ආභස්සරූපයගොති තත්ථ 
පටිසන්ධිග්ගහණවයසන ආභස්සරබ්රහ්මය ොකං උපගච්ඡාමීති

ආභස්සරූපයගො යහොමි  විවට්ටමායනති සණ්ඨහමායන, ජායමායනති

අත්යථො  සුඤ්ඤං බ්රහ්මවිමානං උපපජ්ජාමීති කස්සචි සත්තස්ස තත්ථ 

නිබ්බත්තස්සඅභාවයතොසුඤ්ඤං, යංපඨමජ්ොනභූමිසඞ්ඛාතංබ්රහ්මවිමානං
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පටුන 

ආදියතො නිබ්බත්තං, තං පටිසන්ධිග්ගහණවයසන උපපජ්ජාමි උයපමි  

බ්රහ්මාති කාමාවචරසත්යතහි යසට්ඨට්යඨන තථා තථා බ්රූහිතුණතාය 

බ්රහ්මවිහාරයතොනිබ්බත්තට්යඨනචබ්රහ්මා  බ්රහ්මපාරිසජ්ජබ්රහ්මපුයරොහියතහි

මහන්යතොබ්රහ්මාති මහාබ්රහ්මා. තයතොඑවයතඅභිභවිත්වාඨිතත්තා අභිභූ. 

යතහි යකනචි ුයණන න අභිභූයතොති අනභිභූයතො. අඤ්ඤදත්ථූති

එකංසවචයන නිපායතො  දයසොති දස්සනසීය ො, යසො

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං දස්සනසමත්යථො, අභිඤ්ඤායණන
පස්සිතබ්බං පස්සාමීති අත්යථො  යසසබ්රහ්මානං ඉද්ධිපාදභාවනාබය න

අත්තයනොචිත්තඤ්චමමවයසවත්යතමීති වසවත්තී යහොමීතියයොයජතබ්බං 
තදා කිර යබොධිසත්යතො අට්ඨසමාපත්ති ාභීපි සමායනො තථා සත්තහිතං
අත්තයනො පාරමිපරිපූරණඤ්චඔය ොයකන්යතො තාසුඑව ද්වීසුොනභූමීසු
නිකන්තිංඋප්පායදත්වායමත්තාබ්රහ්මවිහාරවයසන අපරාපරංසංසරි යතන

වුත්තං ‘‘සත්තවස්සානි…යප.… වසවත්තී’’ති  

එවං භගවා රූපාවචරපුඤ්ඤස්ස විපාකමහන්තතං පකායසත්වා ඉදානි 

කාමාවචරපුඤ්ඤස්සාපි තං දස්යසන්යතො ‘‘ඡත්තිංසක්ඛත්තු’’න්තිආදිමාහ 

තත්ථ සක්යකො අයහොසින්ති ඡත්තිංස වායර අඤ්ඤත්ථ අනුපපජ්ජිත්වා 

නිරන්තරං සක්යකො යදවානමින්යදො තාවතිංසයදවරාජා අයහොසි  රාජා

අයහොසින්තිආදීසු චතූහි අච්ඡරියධම්යමහි චතූහි ච සඞ්ගහවත්ථූහි ය ොකං

රඤ්යජතීති රාජා. චක්කරතනං වත්යතති, චතූහිසම්පත්තිචක්යකහිවත්තති, 

යතහි ච පරං වත්යතති, පරහිතාය ච ඉරියාපථචක්කානං වත්යතො එතස්මිං

අත්ථීති චක්කවත්තී. රාජාති යචත්ථ සාමඤ්ඤං, චක්කවත්තීති වියසසං  

ධම්යමන චරතීති ධම්මියකො. ඤායයන සයමන වත්තතීති අත්යථො  

ධම්යමයනව රජ්ජං  භිත්වා රාජා ජායතොති ධම්මරාජා. 

පරහිතධම්මචරයණන වා ධම්මියකො, අත්තහිතධම්මචරයණන ධම්මරාජා, 

චතුරන්තාය ඉස්සයරොති චාතුරන්යතො, චතුසමුද්දන්තාය
චතුබ්බිධදීපවිභූසිතාය ච පථවියා ඉස්සයරොති අත්යථො  අජ්ෙත්තං

යකොපාදිපච්චත්ථියක, බහිද්ධා ච සබ්බරාජායනො අදණ්යඩන අසත්යථන

වියජසීති විජිතාවී. ජනපයදථාවරභාවංධුවභාවං පත්යතො, නසක්කායකනචි
තයතො චාය තුං ජනපයදො වා තම්හි ථාවරියප්පත්යතො අනුයුත්යතො 

සකම්මනිරයතොඅචය ොඅසම්පයවධීති ජනපදත්ථාවරිෙප්පත්යතො. 

චක්කරතනං, හත්ථිරතනං, අස්සරතනං, මණිරතනං, ඉත්ථිරතනං, 

ගහපතිරතනං, පරිණායකරතනන්තිඉයමහිසත්තහිරතයනහිසමුයපයතොති 

සත්තරතනසමන්නාගයතො. යතසුහිරාජාචක්කවත්තිචක්කරතයනනඅජිතං 

ජිනාති, හත්ථිඅස්සරතයනහි විජියත සුයඛයනව අනුවිචරති, 

පරිණායකරතයනන විජිතමනුරක්ඛති, යසයසහි උපයභොගසුඛමනුභවති 

පඨයමන චස්ස උස්සාහසත්තියයොයගො, පච්ඡියමන මන්තසත්තියයොයගො, 

හත්ථිඅස්සගහපතිරතයනහි පභූසත්තියයොයගො සුපරිපුණ්යණො යහොති, 
ඉත්ථිමණිරතයනහි තිවිධසත්තියයොගඵ ං  යසො ඉත්ථිමණිරතයනහි



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා එකකනිපායතො 
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පටුන 

පරියභොගසුඛමනුභවති, යසයසහි උපයභොගසුඛං  වියසසයතො චස්ස පුරිමානි

තීණි අයදොසකුස මූ ජනිතකම්මානුභායවන සම්පජ්ජන්ති, මජ්ඣිමානි 

අය ොභකුස මූ ජනිතකම්මානුභායවන, පච්ඡිමයමකං

අයමොහකුස මූ ජනිතකම්මානුභායවනාති යවදිතබ්බං පයදසරජ්ජස්සාති 
ඛුද්දකරජ්ජස්ස  

එතදයහොසීති අත්තයනො සම්පත්තියයො පච්චයවක්ඛන්තස්ස පච්ඡියම
චක්කවත්තිකාය එතං‘‘කිස්සනුයඛොයමඉදංකම්මස්ස ඵ ’’න්තිආදිකං
අයහොසි සබ්බත්ථකයමවතස්මිංතස්මිම්පිභයවඑතදයහොසියයව තත්ථායං 

චක්කවත්තිකා වයසන යයොජනා  එවංමහිද්ධියකොති 

මණිරතනහත්ථිරතනාදිප්පමුඛාය යකොසවාහනසම්පත්තියා

ජනපදත්ථාවරියප්පත්තියා ච එවංමහිද්ධියකො  එවංමහානුභායවොති
චක්කරතනාදිසමන්නාගයමන කස්සචිපි පීළං අකයරොන්යතොව සබ්බරාජූහි

සිරසා සම්පටිච්ඡිතසාසනයවහාසගමනාදීහි එවං මහානුභායවො  දානස්සාති

අන්නාදියදයයධම්මපරිච්චාගස්ස  දමස්සාති චක්ඛාදිඉන්ද්රියදමනස්ස යචව

සමාධානවයසන රාගාදිකිය සදමනස්සච  සංෙමස්සාතිකායවචීසංයමස්ස 

තත්ථ යං සමාධානවයසනකිය සදමනං, තං භාවනාමයං පුඤ්ඤං, තඤ්ච
යඛො යමත්තාබ්රහ්මවිහාරභූතං ඉධාධිප්යපතං  තස්මිඤ්ච

උපචාරප්පනායභයදන දුවියධ යං අප්පනාප්පත්තං, යතනස්ස යථාවුත්තාසු
ද්වීසු ොනභූමීසු උපපත්ති අයහොසි  ඉතයරන තිවියධනාපි යථාරහං
පත්තචක්කවත්තිආදිභායවොතියවදිතබ්බං  

ඉති භගවා අත්තානං කායසක්ඛි කත්වා පුඤ්ඤානං විපාකමහන්තතං 
පකායසත්වා ඉදානි තයමවත්ථං ගාථාබන්යධන දස්යසන්යතො 

‘‘පුඤ්ඤයමවා’’තිආදිමාහ  තත්ථ පුඤ්ඤයමව යසො සික්යඛෙයාති යයො

අත්ථකායමො කු පුත්යතො, යසො පුඤ්ඤඵ නිබ්බත්තනයතො, අත්තයනො 
සන්තානං පුනනයතො ච ‘‘පුඤ්ඤ’’න්ති  ද්ධනාමං තිවිධං කුස යමව

සික්යඛයය නියවයසයය උපචියනයය පසයවයයාති අත්යථො  ආෙතග්ගන්ති 

විපු ඵ තාය උළාරඵ තාය ආයතග්ගං, පියමනාපඵ තාය වා ආයතිං

උත්තමන්ති ආයතග්ගං, ආයයන වා යයොනියසොමනසිකාරාදිප්පච්චයයන

උළාරතයමන අග්ගන්ති ආයතග්ගං. තකායරො පදසන්ධිකයරො  අථ වා

ආයයන පුඤ්ඤඵය න අග්ගං පධානන්ති ආයතග්ගං  තයතො එව සුඛුද්රෙං 
සුඛවිපාකන්තිඅත්යථො  

කතමං පන තං පුඤ්ඤං, කථඤ්ච නං සික්යඛයයාති ආහ ‘‘දානඤ්ච

සමචරිෙඤ්ච, යමත්තචිත්තඤ්ච භාවයෙ’’ති  තත්ථ සමචරිෙන්ති

කායවිසමාදීනි වජ්යජත්වා කායසමාදිචරිතං, සුවිසුද්ධං සී න්ති අත්යථො  

භාවයෙති අත්තයනො සන්තායන උප්පායදයය වඩ්යෙයය  එයත ධම්යමති 

එයත දානාදියක සුචරිතධම්යම  සුඛසමුද්දයෙති සුඛානිසංයස, 

ආනිසංසඵ ම්පි යනසං සුඛයමවාති දස්යසති  අබ්යාපජ්ජං සුඛං ය ොකන්ති
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කාමච්ඡන්දාදිබයාපාදවිරහිතත්තා අබයාපජ්ජංනිද්දුක්ඛං, පරපීළාභායවපන

වත්තබ්බං නත්ථි  ොනසමාපත්තිවයසන සුඛබහු ත්තා සුඛං, 

එකන්තසුඛඤ්ච බ්රහ්මය ොකං ොනපුඤ්ඤානං, ඉතරපුඤ්ඤානං පන

තදඤ්ඤං සම්පත්තිභවසඞ්ඛාතං සුඛං ය ොකං පණ්ඩියතො සප්පඤ්යඤො 

උපපජ්ජති උයපති  ඉති ඉමස්මිං සුත්යත ගාථාසු ච වට්ටසම්පත්ති එව
කථිතා  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. උභෙත්ථසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියය භාවියතොති උප්පාදියතො ච වඩ්ඪියතො ච  බ්හුලීකයතොති

පුනප්පුනං කයතො  අත්යථොති හිතං  තඤ්හි අරණීයයතො උපගන්තබ්බයතො

අත්යථොති වුච්චති  සමධිගය්හ තිට්ඨතීති සම්මා පරිග්ගයහත්වා අවිජහිත්වා

වත්තති  දිට්ඨධම්මිකන්තිදිට්ඨධම්යමොවුච්චතිපච්චක්ඛභූයතො අත්තභායවො, 

දිට්ඨධම්යම භවං දිට්ඨධම්මිකං, ඉධය ොකපරියාපන්නන්ති අත්යථො  

සම්පරායිකන්ති ධම්මවයසනසම්පයරතබ්බයතො සම්පරායයො, පරය ොයකො, 

සම්පරායයභවංසම්පරායිකං, පරය ොකපරියාපන්නන්තිවුත්තංයහොති  

යකො පයනස දිට්ඨධම්මියකො නාම අත්යථො, යකො වා සම්පරායියකොති? 

සඞ්යඛයපනතාවයංඉධය ොකසුඛං, යඤ්යචතරහිඉධය ොකසුඛාවහං, අයං
දිට්ඨධම්මියකො අත්යථො  යසයයථිදං – ගහට්ඨානං තාව ඉධ යං කිඤ්චි

විත්තූපකරණං, අනාකු කම්මන්තතා, ආයරොගයසංවිධානං, 
වත්ථුවිසදකිරියායයොගවිහිතානි සිප්පායතනවිජ්ජාට්ඨානානි 

සඞ්ගහිතපරිජනතාති එවමාදි  පබ්බජිතානං පන යය ඉයම ජීවිතපරික්ඛාරා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගි ානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරා  යතසං

අකිච්ඡ ායභො, තත්ථ ච සඞ්ඛාය පටියසවනා, සඞ්ඛාය පරිවජ්ජනා, 

වත්ථුවිසදකිරියා, අප්පිච්ඡතා, සන්තුට්ඨි, පවියවයකො, අසංසග්යගොතිඑවමාදි  
පතිරූපයදසවාසසප්පුරිසූපනිස්සයසද්ධම්මස්සවනයයොනියසොමනසිකාරාද
යයො පනඋභයයසංසාධාරණාඋභයානුරූපාචාතියවදිතබ්බා  

අප්පමායදොතිඑත්ථඅප්පමායදො පමාදප්පටිපක්ඛයතොයවදිතබ්යබො යකො

පයනසපමායදොනාම? පමජ්ජනාකායරො වුත්තංයහතං – 

‘‘තත්ථ කතයමො පමායදො? කායදුච්චරියත වා වචීදුච්චරියත වා 
මයනොදුච්චරියතවාපඤ්චසුවාකාමුයණසුචිත්තස්සයවොස්සග්යගො 
යවොස්සග්ගානුප්පාදනං කුස ානං වා ධම්මානං භාවනාය
අසක්කච්චකිරියතා අසාතච්චකිරියතා අනට්ඨිතකිරියතා
ඔලීනවුත්තිතා නික්ඛිත්තඡන්දතා නික්ඛිත්තධුරතා අනායසවනා
අභාවනා අබහුලීකම්මං අනධිට්ඨානං අනනුයයොයගොපමායදො  යයො 
එවරූයපො පමායදො පමජ්ජනාපමජ්ජිතත්තං  අයං වුච්චතිපමායදො’’ති

(විභ 846). 
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තස්මාවුත්තප්පටිපක්ඛයතොඅප්පමායදොයවදිතබ්යබො අත්ථයතොහියසො 

සතියා අවිප්පවායසො, නිච්චං උපට්ඨිතස්සතියා එතං නාමං  අපයර පන 

‘‘සතිසම්පජඤ්ඤයයොයගන පවත්තා චත්තායරො අරූපියනො ඛන්ධා
අප්පමායදො’’තිවදන්ති  

‘‘භාවියතො බහූලීකයතො’’ති වුත්තං, කථං පනායං අප්පමායදො 

භායවතබ්යබොති? නඅප්පමාදභාවනානාමවිසුංඑකභාවනාඅත්ථි යාහිකාචි

පුඤ්ඤකිරියා කුස කිරියා, සබ්බා සා අප්පමාදභාවනාත්යවව යවදිතබ්බා 
වියසසයතො පන විවට්ටූපනිස්සයං සරණගමනං කායිකවාචසිකසංවරඤ්ච 

උපාදාය සබ්බා සී භාවනා, සබ්බා සමාධිභාවනා, සබ්බා පඤ්ඤාභාවනා, 

සබ්බා කුස භාවනා, අනවජ්ජභාවනා, අප්පමාදභාවනාති යවදිතබ්බා 

‘‘අප්පමායදො’’ති හි ඉදං මහන්තං අත්ථං දීයපති, මහන්තං අත්ථං
පරිග්ගයහත්වා තිට්ඨති  සක ම්පි යතපිටකං බුද්ධවචනං ආහරිත්වා 
අප්පමාදපදස්ස අත්ථං කත්වා කයථන්යතො ධම්මකථියකො ‘‘අතිත්යථන

පක්ඛන්යදො’’ති න වත්තබ්යබො  කස්මා? අප්පමාදපදස්ස මහන්තභාවයතො 
තථා හි සම්මාසම්බුද්යධො කුසිනාරායං යමකසා ානමන්තයර
පරිනිබ්බානසමයයනිපන්යනොඅභිසම්යබොධියතොපට්ඨාය පඤ්චචත්තාලීසාය
වස්යසසුඅත්තනාභාසිතංධම්මං එයකනපයදන සඞ්ගයහත්වාදස්යසන්යතො
–‘‘අප්පමායදනසම්පායදථා’’තිභික්ඛූනංඔවාදමදාසි තථා චවුත්තං– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යානි කානිචි ජඞ්ග ානං පාණානං

පදජාතානි, සබ්බානිතානිහත්ථිපයදසයමොධානංගච්ඡන්ති, හත්ථිපදං 

යතසංඅග්ගමක්ඛායතියදිදංමහන්තට්යඨන; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, 

යය යකචි කුස ා ධම්මා, සබ්යබයත අප්පමාදමූ කා

අප්පමාදසයමොසරණා, අප්පමායදො යතසං ධම්මානං 

අග්ගමක්ඛායතී’’ති(ම නි 1.300). 

ගාථාසු අප්පමාදං පසංසන්තීති දානාදිපුඤ්ඤකිරියාසු අප්පමාදං

අප්පමජ්ජනං පණ්ඩිතා සප්පඤ්ඤා බුද්ධාදයයො පසංසන්ති, වණ්යණන්ති

යථොයමන්ති  කස්මා? යස්මා අප්පමත්යතො උයභො අත්යථ අධිගණ්හාති

පණ්ඩියතො. යක පන යත උයභො අත්ථාතිආහ – ‘‘දිට්යඨ ධම්යම ච යයො

අත්යථො, යයො චත්යථො සම්පරායියකො’’ති, එවයමත්ථ පදයයොජනා

යවදිතබ්බා  ඉධාපි දිට්යඨ ධම්යම ච යෙො අත්යථොති ගහට්ඨස්ස තාව

‘‘අනවජ්ජානි කම්මානි, අනාකු ාචකම්මන්තා’’තිආදිනානයයනවුත්යතො

කසියගොරක්ඛාදිවිධිනා  ද්ධබ්යබො අත්යථො, පබ්බජිතස්ස පන

අවිප්පටිසාරාදිඅත්යථො යවදිතබ්යබො  යෙො චත්යථො සම්පරායියකොති පන

උභයයසම්පි ධම්මචරියාව වුත්තාති යවදිතබ්බා  අත්ථාභිසමොති දුවිධස්සපි

අත්ථස්ස හිතස්ස පටි ාභා,  ද්ධබ්යබන සමිති සඞ්ගති සයමොධානන්ති

සමයයො,  ායභො  සමයයො එව අභිසමයෙො, අභිමුඛභායවන වා සමයයො

අභිසමයයොතිඑවයමත්ථඅභිසමයයො යවදිතබ්යබො ධිතිසම්පන්නත්තා ධීයරො. 



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා එකකනිපායතො 

65 

පටුන 

තතියයන යචත්ථ අත්ථ-සද්යදන පරමත්ථස්ස නිබ්බානස්සාපි සඞ්ගයහො
යවදිතබ්යබො යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව ඉතිඉමස්මිංසුත්යතවට්ටසම්පත්ති
එවකථිතා ගාථායංපන විවට්ටස්සපිසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො තථාහිවුත්තං– 

‘‘අප්පමායදොඅමතපදං, පමායදොමච්චුයනොපදං; 

අප්පමත්තානමීයන්ති, යයපමත්තායථාමතා  

‘‘එවං වියසසයතොඤත්වා, අප්පමාදම්හි පණ්ඩිතා; 

අප්පමායදපයමොදන්ති, අරියානංයගොචයරරතා  

‘‘යත ොයියනොසාතතිකා, නිච්චං දළ්හපරක්කමා; 

ඵුසන්තිධීරානිබ්බානං, යයොගක්යඛමංඅනුත්තර’’න්ති  (ධ ප  21-

23); 

තස්මා ‘‘අත්ථාභිසමයා’’ති එත්ථ ය ොකුත්තරත්ථවයසනපි අත්යථො
යවදිතබ්යබො  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. අට්ඨිපුඤ්ජසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ එකපුග්ග ස්සාති එත්ථ පුග්ගය ොති අයං යවොහාරකථා 
බුද්ධස්සහිභගවයතොදුවිධායදසනාසම්මුතියදසනාචපරමත්ථයදසනා චාති 

තත්ථ‘‘පුග්ගය ො, සත්යතො, ඉත්ථී, පුරියසො, ඛත්තියයො, බ්රාහ්මයණො, යදයවො, 

මායරො’’ති එවරූපා සම්මුතියදසනා. ‘‘අනිච්චං, දුක්ඛං, අනත්තා, ඛන්ධා, 

ධාතු, ආයතනා, සතිපට්ඨානා’’තිඑවරූපා පරමත්ථයදසනා. තත්ථභගවායය

සම්මුතිවයසන යදසනං සුත්වා වියසසමධිගන්තුං සමත්ථා, යනසං
සම්මුතියදසනං යදයසති  යය පන පරමත්ථවයසන යදසනං සුත්වා

වියසසමධිගන්තුංසමත්ථා, යතසංපරමත්ථයදසනංයදයසති  

තත්ථායං උපමා – යථා හි යදසභාසාකුසය ො තිණ්ණං යවදානං 

අත්ථසංවණ්ණනයකොආචරියයොයය දමිළභාසායවුත්යතඅත්ථංජානන්ති, 

යතසං දමිළභාසාය ආචික්ඛති  යය අන්ධකභාසාදීසු අඤ්ඤතරාය, යතසං
තාය තාය භාසාය  එවං යත මාණවකා යඡකං බයත්තං ආචරියමාගම්ම

ඛිප්පයමවසිප්පංඋග්ගණ්හන්ති තත්ථආචරියයොවිය බුද්යධොභගවා, තයයො

යවදා වියකයථතබ්බභායවඨිතානිතීණිපිටකානි, යදසභාසායකොසල් මිව 

සම්මුතිපරමත්ථයකොසල් ං, නානායදසභාසා මාණවකා විය

සම්මුතිපරමත්ථවයසන පටිවිජ්ෙනසමත්ථා යවයනයයා, ආචරියස්ස
දමිළභාසාදිආචික්ඛනං විය භගවයතො සම්මුතිපරමත්ථවයසන යදසනා
යවදිතබ්බා ආහයචත්ථ– 

‘‘දුයවසච්චානිඅක්ඛාසි, සම්බුද්යධොවදතංවයරො; 
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සම්මුතිංපරමත්ථඤ්ච, තතියංනූප බ්භති  

‘‘සඞ්යකතවචනං සච්චං, ය ොකසම්මුතිකාරණා; 

පරමත්ථවචනංසච්චං, ධම්මානංභූතකාරණා  

‘‘තස්මායවොහාරකුස ස්ස, ය ොකනාථස්සසත්ථුයනො; 

සම්මුතිංයවොහරන්තස්ස, මුසාවායදොනජායතී’’ති  

අපිච අට්ඨහි කාරයණහි භගවා පුග්ග කථං කයථති – 

හියරොත්තප්පදීපනත්ථං, කම්මස්සකතාදීපනත්ථං, 

පච්චත්තපුරිසකාරදීපනත්ථං,, ආනන්තරියදීපනත්ථං, බ්රහ්මවිහාරදීපනත්ථං, 

පුබ්යබනිවාසදීපනත්ථං, දක්ඛිණාවිසුද්ධිදීපනත්ථං, ය ොකසම්මුතියා

අප්පහානත්ථං, චාති  ‘‘ඛන්ධධාතුආයතනානිහිරියන්තිඔත්තප්පන්තී’’තිහි

වුත්යතමහාජයනොන ජානාති, සම්යමොහංආපජ්ජති, පටිසත්තුවායහොති–

‘‘කිමිදං ඛන්ධධාතුආයතනානි හිරියන්ති ඔත්තප්පන්ති නාමා’’ති? ‘‘ඉත්ථී

හිරියතිඔත්තප්පති, පුරියසො, ඛත්තියයො, බ්රාහ්මයණො, යදයවො, මායරො’’තිපන

වුත්යත ජානාති, න සම්යමොහං ආපජ්ජති, න පටිසත්තු වා යහොති  තස්මා

භගවා හියරොත්තප්පදීපනත්ථං පුග්ග කථංකයථති  

‘‘ඛන්ධාකම්මස්සකා, ධාතුයයොආයතනානී’’තිවුත්යතපිඑයසවනයයො  

තස්මා කම්මස්සකතාදීපනත්ථම්පි පුග්ග කථංකයථති  

‘‘යවළුවනාදයයො මහාවිහාරා ඛන්යධහි කාරාපිතා, ධාතූහි
ආයතයනහී’’ති වුත්යතපි එයසව නයයො  තථා ‘‘ඛන්ධා මාතරං ජීවිතා

යවොයරොයපන්ති, පිතරං, අරහන්තං, රුහිරුප්පාදකම්මං, සඞ්ඝයභදකම්මං

කයරොන්ති, ධාතුයයො ආයතනානී’’ති වුත්යතපි එයසව නයයො  ‘‘ඛන්ධා

යමත්තායන්ති, ධාතුයයොආයතනානී’’තිවුත්යතපිඑයසවනයයො  ‘‘ඛන්ධා 

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරන්ති, ධාතුයයො ආයතනානී’’ති වුත්යතපි එයසව

නයයො  තස්මා භගවා පච්චත්තපුරිසකාරදීපනත්ථං ආනන්තරිෙදීපනත්ථං 

බ්රහ්මවිහාරදීපනත්ථංපුබ්යබ්නිවාසදීපනත්ථඤ්ච පුග්ග කථංකයථති  

‘‘ඛන්ධා දානං පටිග්ගණ්හන්ති, ධාතුයයො ආයතනානී’’ති වුත්යතපි 

මහාජයනො න ජානාති, සම්යමොහං ආපජ්ජති, පටිසත්තු වා යහොති ‘‘කිමිදං

ඛන්ධා ධාතුයයො ආයතනානි පටිග්ගණ්හන්ති නාමා’’ති? ‘‘පුග්ග ා

පටිග්ගණ්හන්තී’’ති පන වුත්යත ජානාති, න සම්යමොහං ආපජ්ජති, න

පටිසත්තු වා යහොති  තස්මා භගවා දක්ඛිණාවිසුද්ධිදීපනත්ථං පුග්ග කථං
කයථති  

ය ොකසම්මුතිඤ්ච බුද්ධා භගවන්යතො න පජහන්ති, ය ොකසමඤ්ඤාය
ය ොකනිරුත්තියා ය ොකාභි ායපඨිතායයවධම්මංයදයසන්ති තස්මාභගවා 

ය ොකසම්මුතිො අප්පහානත්ථම්පි පුග්ග කථං කයථති  යසො ඉධාපි



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා එකකනිපායතො 

67 

පටුන 

ය ොකයවොහාරවයසන යදයසතබ්බමත්ථං දස්යසන්යතො
‘‘එකපුග්ග ස්සා’’තිආදිමාහ  

තත්ථ එකපුග්ග ස්සාති එකසත්තස්ස  කප්පන්ති මහාකප්පං  යදිපි

අච්චන්තසංයයොයගඉදං උපයයොගවචනං, යත්ථපනසත්තානංසන්ධාවනං

සංසරණං සම්භවති, තස්ස වයසන ගයහතබ්බං  අට්ඨිකඞ්කය ොති

අට්ඨිභායගො  ‘‘අට්ඨිඛය ො’’තිපි පඨන්ති, අට්ඨිසඤ්චයයොති අත්යථො  

අට්ඨිපුඤ්යජොති අට්ඨිසමූයහො  අට්ඨිරාසීති තස්යසව යවවචනං  යකචි පන

‘‘කටිප්පමාණයතො යහට්ඨා සමූයහො කඞ්කය ො නාම, තයතො උපරි යාව

තා ප්පමාණංපුඤ්යජො, තයතොඋපරිරාසී’’තිවදන්ති  තංයතසංමතිමත්තං 
සබ්බයමතං සමූහස්යසව පරියායවචනං යවපුල් ස්යසව උපමාභායවන 

ආහටත්තා  

සයච සංහාරයකො අස්සාති අවිප්පකිරණවයසන සංහරිත්වා ඨයපතා

යකොචි යදි සියාති පරිකප්පනවයසන වදති  සම්භතඤ්ච න විනස්යසෙයාති
තථා යකනචි සම්භතඤ්ච තං අට්ඨිකඞ්ක ං අන්තරධානාභායවන පූතිභූතං
චුණ්ණවිචුණ්ණඤ්චඅහුත්වාසයචනවිනස්යසයයාතිපරිකප්පනවයසයනව

වදති  අයඤ්යහත්ථඅත්යථො–භික්ඛයව, එකස්සසත්තස්සකම්මකිය යසහි 
අපරාපරුප්පත්තිවයසන එකං මහාකප්පං සන්ධාවන්තස්ස සංසරන්තස්ස

එවං මහාඅට්ඨිසඤ්චයයො භයවයය, ආයරොහපරිණායහහි යත්තයකොයං

යවපුල් පබ්බයතො  සයච පනස්ස යකොචි සංහරිත්වා ඨයපතා භයවයය, 
සම්භතඤ්ච තං සයච අවිනස්සන්තං තිට්යඨයයාති  අයඤ්ච නයයො
නිබ්බුතප්පදීයප විය භිජ්ජනසභායව කයළවරනික්යඛපරහියත
ඔපපාතිකත්තභායව සබ්යබන සබ්බං අනට්ඨියක ච ඛුද්දකත්තභායව

වජ්යජත්වා වුත්යතො  යකචි පන ‘‘පරිකප්පනවයසන ඉමස්ස නයස්ස

ආහටත්තා යතසම්පි යදි සියා අට්ඨිකඞ්කය ො, යතනාපි සයහව අයං
අට්ඨිපුඤ්ජපරිමායණො වුත්යතො’’ති වදන්ති  අපයර පන ‘‘නයිදයමවං 
 බ්භමානස්යසව අට්ඨිපුඤ්ජස්ස වයසන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන
පරිච්ඡින්දිත්වා ඉමස්ස පරිමාණස්ස වුත්තතා  තස්මා වුත්තනයයයනව
අත්යථොගයහතබ්යබො’’ති  

ගාථාසු මයහසිනාති මහන්යත සී ක්ඛන්ධාදයයො එසති ගයවසතීති

මයහසී, සම්මාසම්බුද්යධො  ‘‘ඉති වුත්තං මයහසිනා’’ති ච භගවා

‘‘දසබ සමන්නාගයතො, භික්ඛයව, තථාගයතො’’තිආදීසු විය අත්තානං 

අඤ්ඤං වියකත්වා දස්යසති  යවපුල්ය ොතිරාජගහං පරිවායරත්වාඨියතසු
පඤ්චසු පබ්බයතසු විපු භාවයතො යවපුල්ය ොති  ද්ධනායමො  තයතො එව 

මහා, ඨිතදිසාභාගවයසන උත්තයරො ගිජ්ඣකූටස්ස. ගිරිබ්බ්යජති
ගිරිබ්බජපුරනාමකස්සරාජගහස්සසමීයප  
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එත්තාවතා භගවා ‘‘එත්තයකනාපි කාය න අනුපච්ඡින්නභවමූ ස්ස
අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකස්ස පුථුජ්ජනස්ස අයමීදිසී කටසිවඩ්ෙනා’’ති වට්යට
ආදීනවං දස්යසත්වාඉදානියයසංඅරියසච්චානං අනනුයබොධා අප්පටියවධා

අන්ධපුථුජ්ජනස්ස එවං කටසිවඩ්ෙනා, තානි අරියසච්චානි දිට්ඨවයතො

අරියපුග්ග ස්ස අයං නත්ථීති දස්යසන්යතො ‘‘ෙයතො ච 

අරිෙසච්චානී’’තිආදිමාහ  

තත්ථ ෙයතොති යදා  අරිෙසච්චානීති අරණීයයතො අරියානි, 

අවිතථභායවන සච්චානි චාති අරියසච්චානි, අරියභාවකරානි වා සච්චානි

අරියසච්චානි, අරියයහි වා බුද්ධාදීහි පටිවිජ්ඣිතබ්බානි සච්චානි
අරියසච්චානි  අථ වා අරියස්ස සච්චානි අරියසච්චානි  සයදවයකන හි

ය ොයකන සරණන්ති අරණීයයතො අරියයො භගවා, යතන සයම්භුඤායණන

දිට්ඨත්තාතස්ස සච්චානීතිඅරියසච්චානි  සම්මප්පඤ්ඤාෙපස්සතීතිසම්මා 
යහතුනා ඤායයන විපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාය මග්ගපඤ්ඤාය 

පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාභිසමයවයසන පස්සති  දුක්ඛන්තිආදි
අරියසච්චානං සරූපදස්සනං  තත්ථ අයනකූපද්දවාධිට්ඨානතාය
කුච්ඡිතභාවයතොබා ජනපරිකප්පිතධුවසුභසුඛත්තවිරයහන තුච්ඡභාවයතොච 

දුක්ඛං. දුක්ඛං සමුප්පජ්ජති එයතනාති දුක්ඛසමුප්පායදො, දුක්ඛසමුදයයො 

දුක්ඛං අතික්කමතිඑයතන ආරම්මණප්පච්චයභූයතන, එත්ථවාති දුක්ඛස්ස

අතික්කයමො, නිබ්බානං  ආරකත්තා කිය යසහි අරණීයයතො ච අරියෙො. 

සම්මාදිට්ඨිආදීනං අට්ඨන්නං අඞ්ගානං වයසන අට්ඨඞ්ගියකො. මායරන්යතො

කිය යසගච්ඡති, නිබ්බානත්ථියකහිමග්ගීයති, සයංවානිබ්බානං මග්ගතීති 

මග්යගො. තයතො එව දුක්ඛස්ස උපසමං නියරොධං ගච්ඡතීති දුක්ඛූපසමගාමී. 
යයතොසම්මප්පඤ්ඤායපස්සතීති සම්බන්යධො  

ස සත්තක්ඛත්තුං පරමං, සන්ධාවිත්වාන පුග්ගය ොති යසො එවං 
චතුසච්චදස්සාවී අරියපුග්ගය ො යසොතාපන්යනො සබ්බමුදින්ද්රියයො සමායනො 
සත්තවාරපරමංයයව භවාදීසු අපරාපරුප්පත්තිවයසන සන්ධාවිත්වා

සංසරිත්වා  එකබීජී, යකො ංයකොය ො, සත්තක්ඛත්තුපරයමොති ඉන්ද්රියානං
තික්ඛමජ්ඣිමමුදුභායවන තයයො හි යසොතාපන්නා  යතසු සබ්බමුදින්ද්රියස්ස

වයසනිදං වුත්තං ‘‘ස සත්තක්ඛත්තුං පරමං, සන්ධාවිත්වානා’’ති. 

දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොතීති වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තකයරො පරියයොසානකයරො

යහොති කථං? සබ්බ්සංයෙොජනක්ඛො අනුපුබ්යබනඅග්ගමග්ගංඅධිගන්ත්වා 
නිරවයසසානංසංයයොජනානංයඛපනාතිඅරහත්තඵය යනවයදසනායකූටං
ගණ්හි  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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5. මුසාවාදසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම එකධම්මං අතීතස්සාති කා උප්පත්ති? භගවයතො

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච මහා ාභසක්කායරො උප්පජ්ජි, තිත්ථියානං පරිහායි  යත 
හත ාභසක්කාරා නිප්පභා නිත්යතජා ඉස්සාපකතා චිඤ්චමාණවිකං නාම

පරිබ්බාජිකං උයයයොයජසුං–‘‘එහි, ත්වංභගිනි, සමණංයගොතමංඅභූයතන
අබ්භාචික්ඛස්සූ’’ති  සා භගවන්තං චතුපරිසමජ්යෙ ධම්මං යදයසන්තං
උපගන්ත්වාඅභූයතනඅබ්භාචික්ඛිත්වා සක්යකනස්සාඅභූතභායවපකාසියත
මහාජයනන‘‘ධීකාළකණ්ණී’’තිවිහාරයතොනික්කඩ්ොපිතා පථවියාවිවයර

දින්යන අවීචිජා ානං ඉන්ධනං හුත්වාව අවීචිනිරයය නිබ්බත්ති, 
භියයයොයසොමත්තාය තිත්ථියානං  ාභසක්කායරො පරිහායි  භික්ඛූ

ධම්මසභායං කථං සමුට්ඨායපසුං ‘‘ආවුයසො, චිඤ්චමාණවිකා එවං
උළාරුණං අග්ගදක්ඛියණයයං සම්මාසම්බුද්ධං අභූයතන අක්යකොසිත්වා

මහාවිනාසංපත්තා’’ති සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි සා මං අභූයතනඅක්යකොසිත්වා මහාවිනාසං
පත්තායයවා’’ති මහාපදුමජාතකම්පි විත්ථායරත්වා උපරි ධම්මං
යදයසන්යතො ඉමිස්සාඅට්ඨුප්පත්තියා‘‘එකධම්මංඅතීතස්සා’’තිඉදංසුත්තං
යදයසසි  

තත්ථ එකධම්මන්තිඑකං වචීසච්චසඞ්ඛාතං ධම්මං  අතීතස්සාතියාසා
අට්ඨඅනරියයවොහායරවජ්යජත්වා අට්ඨසුඅරියයවොහායරසුපතිට්ඨාපනත්ථං

‘‘සච්චං, භයණ, නාලික’’න්ති අරියයහි ඨපිතා මරියාදා, තං අතික්කමිත්වා

ඨිතස්ස පුරියසොඑව පුග්ගය ොති පුරිසපුග්ගය ො, තස්ස  අකරණීෙන්තිකාතුං
අසක්කුයණයයං සම්පජානමුසාවාදීහිපුග්ගය ො කිඤ්චිපාපකම්මංකත්වා
‘‘ඉදං නාම තයා කත’’න්ති වුත්යත ‘‘න මයා කත’’න්ති මුසාවායදයනව

පරිහරිස්සති  එවඤ්ච පටිපජ්ජන්යතො කිඤ්චි පාපකම්මං කයරොතියයව, න

තත්ථ  ජ්ජති සච්චමරියාදාය සමතික්කන්තත්තා  යතන වුත්තං ‘‘කතමං

එකධම්මං, යදිදං, භික්ඛයව, සම්පජානමුසාවායදො’’ති  

ගාථායං මුසාවාදිස්සාතිමුසාඅභූතං අතච්ඡංපයරසංවිඤ්ඤාපනවයසන

වදනසී ස්ස  යස්ස දසසු වචයනසු එකම්පි සච්චං නත්ථි, එවරූයප

වත්තබ්බයමව නත්ථි  ජන්තුයනොති සත්තස්ස  සත්යතො හි ජායනට්යඨන

‘‘ජන්තූ’’තිවුච්චති  විතිණ්ණපරය ොකස්සාති විස්සට්ඨපරය ොකස්ස ඊදියසො
හිමනුස්සසම්පත්තියදවය ොකසම්පත්තිඅවසායන නිබ්බානසම්පත්තීතිඉමා

තිස්යසොපි සම්පත්තියයො න පස්සති  නත්ථි පාපන්ති තස්ස තාදිසස්ස ඉදං
නාමපාපංනකත්තබ්බන්ති නත්ථීති  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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6. දානසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ එවඤ්යචති එත්ථ එවන්ති උපමාකායර නිපායතො, යචති 

පරිකප්පයන  සත්තාතිරූපාදීසුසත්තාවිසත්තා  ජායනෙුන්තිබුජ්යෙයයං  

දානසංවිභාගස්සාති යාය හි යචතනාය අන්නාදියදයයධම්මං සංහරිත්වා 

අනුකම්පාපූජාසු අඤ්ඤතරවයසන පයරසං දීයති, තං දානං  යාය පන
අත්තනා පරිභුඤ්ජිතබ්බභායවන ගහිතවත්ථුස්ස එකයදයසො සංවිභජිත්වා

දීයති, අයංසංවිභායගො  විපාකන්තිඵ ං  ෙථාහංජානාමීතියථා අහංජානාමි 
ඉදං වුත්තං යහොති – තිරච්ඡානගතස්සපි දානං දත්වා අත්තභාවසයත 

පවත්තසුඛවිපච්චනවයසන සතුණා දක්ඛිණා යහොතීති එවමාදිනා, 

භික්ඛයව, යයන පකායරන අහං දානස්ස සංවිභාගස්ස ච විපාකං

කම්මවිපාකං ඤාණබය න පච්චක්ඛයතො ජානාමි, එවං ඉයම සත්තා යදි

ජායනයයන්ති  න අදත්වා භුඤ්යජෙුන්ති යං භුඤ්ජිතබ්බයුත්තකං

අත්තයනො අත්ථි, තයතො පයරසං න අදත්වා මච්ඡරියචිත්යතන ච

තණ්හාය ොභවයසන ච භුඤ්යජයයං, දත්වාව භුඤ්යජයයං  න ච යනසං

මච්යඡරම ංචිත්තංපරිොදාෙතිට්යඨෙයාතිඅත්තයනො සම්පත්තීනංපයරහි
සාධාරණභාවාසහන ක්ඛණං චිත්තස්ස පභස්සරභාවදූසකානං 
උපක්කිය සභූතානං කණ්හධම්මානං අඤ්ඤතරං මච්යඡරම ං  අථ වා
යථාවුත්තමච්යඡරඤ්යචව අඤ්ඤම්පි දානන්තරායකරං
ඉස්සාය ොභයදොසාදිම ඤ්ච යනසං සත්තානං චිත්තං යථා දානයචතනා න

පවත්තති, න වා සුපරිසුද්ධා යහොති, එවං පරියාදාය පරියතො ගයහත්වා
අභිභවිත්වානතිට්යඨයය යකොහිසම්මයදවදානඵ ංජානන්යතොඅත්තයනො 
චිත්යතමච්යඡරම ස්සඔකාසංදයදයය  

යෙොපි යනසං අස්ස චරියමො ආය ොයපොති යනසං සත්තානං යයො

සබ්බපච්ඡිමයකොආය ොයපොසියා  චරිමංකබ්ළන්ති තස්යසවයවවචනං ඉදං
වුත්තං යහොති – ඉයම සත්තා පකතියා යත්තයකහි ආය ොයපහි සයං 

යායපයයං, යතසු එකයමව ආය ොපං අත්තයනො අත්ථාය ඨයපත්වා
තදඤ්යඤසබ්යබආය ොයප ආගතාගතානංඅත්ථිකානංදත්වායයොඨපියතො

ආය ොයපො අස්ස, යසො ඉධ චරියමො ආය ොයපො නාම  තයතොපි න

අසංවිභජිත්වා භුඤ්යජෙුං, සයච යනසං පටිග්ගාහකා අස්සූති යනසං

සත්තානං පටිග්ගාහකා යදි සියුං, තයතොපි යථාවුත්තචරිමාය ොපයතොපි 

සංවිභජිත්වාව එකයදසං දත්වාව භුඤ්යජයයං, යථාහං දානසංවිභාගස්ස

විපාකං පච්චක්ඛයතොජානාමි, එවංයදිජායනයයන්ති  ෙස්මාච යඛොතිආදිනා
කම්මඵ ස්ස අප්පච්චක්ඛභාවයතො එවයමයත සත්තා දානසංවිභායගසු න 

පවත්තන්තීති යථාධිප්යපතමත්ථං කාරයණන සම්පටිපායදති  එයතයනව
යතසං තදඤ්ඤපුඤ්යඤසු ච අප්පටිපත්තියා අපුඤ්යඤසු ච පටිපත්තියා
කාරණංදස්සිතන්ති දට්ඨබ්බං  

ගාථාසු ෙථාවුත්තං මයහසිනාති මයහසිනා භගවතා ‘‘තිරච්ඡානගයත

දානංදත්වාසතුණාදක්ඛිණා පාටිකඞ්ඛිතබ්බා’තිආදිනා, ඉයධවවා‘‘එවං
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යචසත්තා ජායනයය’’න්තිආදිනායථාවුත්තං, ඤාණචායරනතංයථාවුත්තං

චිත්තං ඤාතන්ති අත්යථො  විපාකං සංවිභාගස්සාති සංවිභාගස්සපි විපාකං, 

යකො පන වායදො දානස්ස  ෙථා යහොති මහප්ඵ න්ති යථා යසො විපායකො

මහන්තං ඵ ං යහොති, එවං ඉයම සත්තා යදි ජායනයයන්ති සම්බන්යධො  

වියනෙය මච්යඡරම න්ති මච්ඡරියම ං අපයනත්වා කම්මඵ සද්ධාය
රතනත්තයසද්ධාය ච වියසසයතො පසන්යනන චිත්යතන යයසුකිය යසහි
ආරකත්තා අරියයසු සී ාදිුණසම්පන්යනසු දින්නං අප්පකම්පි දානං

මහප්ඵ ංයහොති, යතසුයුත්තකාය න දජ්ජුං දයදයයං  

මහප්ඵ භාවකරණයතො දක්ඛිණං අරහන්තීති දක්ඛියණයයා, 

සම්මාපටිපන්නා, යතසු දක්ඛියණයෙයසු. දක්ඛිණං පරය ොකං සද්දහිත්වා

දාතබ්බං යදයයධම්මං යථා තං දානං යහොතිමහාදානං, එවං දත්වා  අථ වා

බහුයනො අන්නං දත්වා, කථං පන අන්නං දාතබ්බන්ති ආහ 

‘‘දක්ඛියණයයයසු දක්ඛිණ’’න්ති  ඉයතො මනුස්සත්තා මනුස්සත්තභාවයතො 

චුතා පටිසන්ධිවයසන සග්ගං ගච්ඡන්ති දාෙකා. කාමකාමියනොති
කායමතබ්බානං උළාරානං යදවයභොගානං පටි ද්ධරූපවිභයවන කම්මුනා

උපගමයන සාධුකාරිතාය කාමකාමියනො සබ්බකාමසමඞ්ගියනො  යමොදන්ති
යථාරුචිපරිචායරන්තීති අත්යථො  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. යමත්තාභාවනාසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම ොනි කානිචීති අනවයසසපරියාදානං  ඔපධිකානි 

පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූනීති 

යතසංනියමනං තත්ථඋපධිවුච්චන්තිඛන්ධා, උපධිස්සකරණංසී ං 

එයතසං, උපධිප්පයයොජනානි වා ඔපධිකානි. සම්පත්තිභයව 

අත්තභාවජනකානි පටිසන්ධිපවත්තිවිපාකදායකානි  පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූනීති
පුඤ්ඤකිරියා ච තා යතසං යතසං ඵ ානිසංසානං වත්ථූනි චාති

පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි  තානි පන සඞ්යඛපයතො දානමයං, සී මයං, 

භාවනාමයන්ති තිවිධානි යහොන්ති  තත්ථ යං වත්තබ්බං, තං පරයතො

තිකනිපාතවණ්ණනායං ආවි භවිස්සති  යමත්තාෙ යචයතොවිමුත්තිොති 
යමත්තාභාවනාවයසන පටි ද්ධතිකචතුක්කජ්ොනසමාපත්තියා 

‘‘යමත්තා’’ති හි වුත්යත උපචායරොපි  බ්භති අප්පනාපි, 

‘‘යචයතොවිමුත්තී’’ති පන වුත්යත අප්පනාොනයමව  බ්භති  තඤ්හි
නීවරණාදිපච්චනීකධම්මයතො චිත්තස්ස සුට්ඨු විමුත්තිභායවන 

යචයතොවිමුත්තීති වුච්චති  ක ං නාග්ඝන්ති යසොළසින්ති 
යමත්තාබ්රහ්මවිහාරස්ස යසොළසභාගං ඔපධිකානි පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි න

අග්ඝන්ති ඉදං වුත්තංයහොති–යමත්තායයචයතොවිමුත්තියායයොවිපායකො, 
තං යසොළස යකොට්ඨායස කත්වා තයතො එකං පුන යසොළස යකොට්ඨායස
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කත්වා තත්ථ යයො එකයකොට්ඨායසො, න තං අඤ්ඤානි ඔපධිකානි

පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි අග්ඝන්තීති  අධිග්ගයහත්වාති අභිභවිත්වා  භාසයතති 

උපක්කිය සවිසුද්ධියා දිප්පති  තපයතති තයතො එව අනවයසයස 

පටිපක්ඛධම්යමසන්තපති  වියරොචතීතිඋභයසම්පත්තියා වියරොචති යමත්තා
හි යචයතොවිමුත්ති චන්දාය ොකසඞ්ඛාතා විගතූපක්කිය සා ජුණ්හා විය 

දිප්පති, ආතයපො විය අන්ධකාරං පච්චනීකධම්යම විධමන්තී තපති, 

ඔසධිතාරකාවියවිජ්යජොතමානාවියරොචතිච  

යසෙයථාපීතිඔපම්මදස්සනත්යථනිපායතො  තාරකරූපානන්තියජොතීනං  

චන්දිොති චන්දස්ස අයන්ති චන්දී, තස්සා චන්දියා, පභාය ජුණ්හායාති

අත්යථො  වස්සානන්ති වස්සානං බහුවයසන  ද්ධයවොහාරස්ස උතුයනො  

පච්ඡියම මායසති කත්තිකමායස  සරදසමයෙති සරදකාය  

අස්සයුජකත්තිකමාසා හි ය ොයක ‘‘සරදඋතූ’’ති වුච්චන්ති  විද්යධති

උබ්බිද්යධ, යමඝවිගයමන දූරීභූයතති අත්යථො  යතයනවාහ 

‘‘විගතව ාහයක’’ති  යදයවති ආකායස  නභං අබ්භුස්සක්කමායනොති

උදයට්ඨානයතො ආකාසං උල් ඞ්ඝන්යතො  තමගතන්ති තමං  අභිවිහච්චාති

අභිහන්ත්වා විධමිත්වා  ඔසධිතාරකාති උස්සන්නා පභා එතාය ධීයති, 
ඔසධීනංවා අනුබ ප්පදායිකත්තාඔසධීති ද්ධනාමාතාරකා  

එත්ථාහ – කස්මා පන භගවතා සමායනපි ඔපධිකභායව යමත්තා

ඉතයරහි ඔපධිකපුඤ්යඤහි වියසයසත්වා වුත්තාති? වුච්චයත –
යසට්ඨට්යඨනනිද්යදොසභායවනච සත්යතසුසුප්පටිපත්තිභාවයතො යසට්ඨා

හි එයත විහාරා, සබ්බසත්යතසු සම්මාපටිපත්තිභූතානි යදිදං

යමත්තාොනානි  යථා ච බ්රහ්මායනො නිද්යදොසචිත්තා විහරන්ති, එවං
එයතහි සමන්නාගතා යයොගියනො බ්රහ්මසමාව හුත්වා විහරන්ති  තථා හියම 

‘‘බ්රහ්මවිහාරා’’ති වුච්චන්ති  ඉති යසට්ඨට්යඨන නිද්යදොසභායවන ච
සත්යතසු සුප්පටිපත්තිභාවයතො යමත්තාව ඉතයරහි ඔපධිකපුඤ්යඤහි
වියසයසත්වාවුත්තා  

එවම්පි කස්මා යමත්තාව එවං වියසයසත්වා වුත්තා? ඉතයරසං 
බ්රහ්මවිහාරානං අධිට්ඨානභාවයතො දානාදීනං සබ්යබසං ක යාණධම්මානං

පරිපූරිකත්තා ච  අයඤ්හි සත්යතසු හිතාකාරප්පවත්ති ක්ඛණා යමත්තා, 

හිතූපසංහාරසා, ආඝාතවිනයපච්චුපට්ඨානා  යදි අයනොධියසො භාවිතා

බහුලීකතා, අථ සුයඛයනව කරුණාදිභාවනා සම්පජ්ජන්තීති යමත්තා
ඉතයරසං බ්රහ්මවිහාරානං අධිට්ඨානං  තථා හි සත්යතසු හිතජ්ොසයතාය

සති යනසං දුක්ඛාසහනතා, සම්පත්තිවියසසානං චිරට්ඨිතිකාමතා, 
පක්ඛපාතාභායවනසබ්බත්ථසමප්පවත්තචිත්තතාචසුයඛයනව ඉජ්ෙන්ති 

එවඤ්ච සක ය ොකහිතසුඛවිධානාධිමුත්තා මහායබොධිසත්තා ‘‘ඉමස්ස

දාතබ්බං, ඉමස්ස න දාතබ්බ’’න්ති උත්තමවිචයවයසන විභාගං අකත්වා

සබ්බසත්තානංනිරවයසසසුඛනිදානංදානංයදන්ති, හිතසුඛත්ථයමවයනසං
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පටුන 

සී ංසමාදියන්ති, සී පරිපූරණත්ථංයනක්ඛම්මංභජන්ති, යතසං හිතසුයඛසු

අසම්යමොහත්ථාය පඤ්ඤං පරියයොදයපන්ති, හිතසුඛාභිවඩ්ෙනත්ථයමව

දළ්හං වීරියමාරභන්ති, උත්තමවීරියවයසන වීරභාවං පත්තාපි සත්තානං

නානප්පකාරං හිතජ්ොසයයයනව අපරාධං ඛමන්ති, ‘‘ඉදං යවො දස්සාම, 

කරිස්සාමා’’තිආදිනා කතං පටිඤ්ඤාතං න විසංවායදන්ති, යතසං
හිතසුඛායයව අච ාධිට්ඨානා යහොන්ති  යතසු අච ාය යමත්තාය

පුබ්බකාරියනො හිතජ්ොසයයයනව යනසං විප්පකායර උදාසීනා යහොන්ති, 
පුබ්බකාරිතායපි න පච්චුපකාරමාසිසන්තීති  එවං යත පාරමියයො පූයරත්වා
යාව දසබ චතු-යවසාරජ්ජ-ඡඅසාධාරණඤාණ-
අට්ඨාරසායවණිකබුද්ධධම්මප්පයභයද සබ්යබපි ක යාණධම්යම
පරිපූයරන්ති  එවං දානාදීනං සබ්යබසං ක යාණධම්මානං පාරිපූරිකා 
යමත්තාති ච ඉමස්ස වියසසස්ස දස්සනත්ථං සා ඉතයරහි වියසයසත්වා
වුත්තා  

අපිච යමත්තාය ඉතයරහි ඔපධිකපුඤ්යඤහි මහානුභාවතා
යව ාමසුත්යතන දීයපතබ්බා  තත්ථ හි යථා නාම මහතා යව ාමස්ස

දානයතො එකස්ස යසොතාපන්නස්ස දානං මහප්ඵ තරං වුත්තං, එවං
යසොතාපන්නසතයතො එකස්ස සකදාගාමිස්ස දානං…යප … 

පච්යචකබුද්ධසතයතො භගවයතො, තයතොපි බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස දානං, 

තයතොපි චාතුද්දිසස්සසඞ්ඝස්සවිහාරදානං, තයතොපිසරණගමනං, තයතොපි

සී සමාදානං, තයතොපි ගද්දූහනමත්තංකා ංයමත්තාභාවනාමහප්ඵ තරා
වුත්තා යථාහ– 

‘‘යං ගහපති යව ායමො බ්රාහ්මයණො දානං අදාසි මහාදානං  යයො

යචකං දිට්ඨිසම්පන්නංයභොයජයය, ඉදංතයතොමහප්ඵ තරං  යයො ච
සතං දිට්ඨිසම්පන්නං යභොයජයය…යප …
සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානා යවරමණිං  යයො ච අන්තමයසො

ගද්දූහනමත්තම්පි යමත්තචිත්තං භායවයය, ඉදං තයතො

මහප්ඵ තර’’න්ති(අ  නි 9.20). 

මහග්ගතපුඤ්ඤභායවන පනස්සා පරිත්තපුඤ්ඤයතො සාතිසයතාය

වත්තබ්බයමව නත්ථි  වුත්තඤ්යහතං ‘‘යං පමාණකතං කම්මං, න තං

තත්රාවසිස්සති, න තං තත්රාවතිට්ඨතී’’ති (දී  නි  1.556; සං  නි  4.360). 

කාමාවචරකම්මඤ්හි පමාණකතං නාම, මහග්ගතකම්මං පන පමාණං
අතික්කමිත්වා ඔධිසකායනොධිසකඵරණවයසන වඩ්ඪිත්වා කතත්තා
අප්පමාණකතං නාම  කාමාවචරකම්මං තස්ස මහග්ගතකම්මස්ස අන්තරා
 ග්ගිතුංවාතංකම්මංඅභිභවිත්වාඅත්තයනොවිපාකස්ස ඔකාසංගයහත්වා

ඨාතුං වා න සක්යකොති, අථ යඛො මහග්ගතකම්මයමව තං පරිත්තකම්මං
මයහොයඝො විය පරිත්තං උදකං අභිභවිත්වා අත්තයනො ඔකාසං ගයහත්වා
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තිට්ඨති, තස්ස විපාකං පටිබාහිත්වා සයයමව බ්රහ්මසහබයතං උපයනතීති
අයඤ්හිතස්සඅත්යථොති  

ගාථාසු යෙොති යයො යකොචි ගහට්යඨො වා පබ්බජියතො වා  යමත්තන්ති

යමත්තාොනං  අප්පමාණන්ති භාවනාවයසන ආරම්මණවයසන ච
අප්පමාණං අසුභභාවනාදයයො වියහිආරම්මයණඑකයදසග්ගහණංඅකත්වා
අනවයසසඵරණවයසනඅයනොධියසොඵරණවයසනච අප්පමාණාරම්මණතාය

පුණභාවනාවයසන අප්පමාණං  තනූ සංයෙොජනා යහොන්තීති
යමත්තාොනං පාදකං කත්වා සම්මසිත්වා යහට්ඨියම අරියමග්යග 
අධිගච්ඡන්තස්ස සුයඛයනව පටිඝසංයයොජනාදයයො පහීයමානා තනූ
යහොන්ති  යතනාහ ‘‘පස්සයතො උපධික්ඛය’’න්ති  ‘‘උපධික්ඛයයො’’ති හි
නිබ්බානං වුච්චති  තඤ්චස්ස සච්ඡිකිරියාභිසමයවයසන මග්ගඤායණන

පස්සති  අථ වා තනූ සංයෙොජනා යහොන්තීති යමත්තාොනපදට්ඨානාය
විපස්සනාය අනුක්කයමන උපධික්ඛයසඞ්ඛාතං අරහත්තං පත්වා තං

පස්සයතොපයගවදසපිසංයයොජනාතනූයහොන්ති, පහීයන්තීතිඅත්යථො අථ 

වා තනූසංයෙොජනායහොන්තීතිපටියඝොයචවපටිඝසම්පයුත්තසංයයොජනා ච

තනුකා යහොන්ති  පස්සයතො උපධික්ඛෙන්ති යතසංයයව කිය සූපධීනං
ඛයසඞ්ඛාතං යමත්තං අධිගමවයසන පස්සන්ත ස්සාති එවයමත්ථ අත්යථො
දට්ඨබ්යබො  

එවං කිය සප්පහානං නිබ්බානාධිගමඤ්ච යමත්තාභාවනාය 
සිඛාප්පත්තමානිසංසං දස්යසත්වා ඉදානි අඤ්යඤ ආනිසංයස දස්යසතුං 

‘‘එකම්පි යච’’තිආදිමාහ  තත්ථ අදුට්ඨචිත්යතොති යමත්තාබය න සුට්ඨු

වික්ඛම්භිතබයාපාදතාය බයාපායදන අදූසිතචිත්යතො  යමත්තාෙතීති

හිතඵරණවයසන යමත්තං කයරොති  කුසය ොති අතිසයයන කුස වා

මහාපුඤ්යඤො, පටිඝාදිඅනත්ථවිගයමන යවො  යඛමී යතනාති යතන

යමත්තායියතන  සබ්යබ් ච පායණති චසද්යදො බයතියරයක  

මනසානුකම්පන්ති චිත්යතන අනුකම්පන්යතො  ඉදං වුත්තං යහොති – 

එකසත්තවිසයාපි තාව යමත්තා මහාකුස රාසි, සබ්යබ පන පායණ
අත්තයනොපියපුත්තංවිය හිතඵරයණනමනසාඅනුකම්පන්යතොපහූතංබහුං
අනප්පකං අපරියන්තං චතුසට්ඨිමහාකප්යපපි අත්තයනො විපාකප්පබන්ධං
පවත්යතතුං සමත්ථං උළාරපුඤ්ඤං අරියයො පරිසුද්ධචිත්යතො පුග්ගය ො
පකයරොතිනිප්ඵායදති  

සත්තසණ්ඩන්ති සත්තසඞ්ඛායතන සණ්යඩන සමන්නාගතං භරිතං, 

සත්යතහි අවිරළං ආකිණ්ණමනුස්සන්ති අත්යථො  විජිත්වාති අදණ්යඩන

අසත්යථනධම්යමයනවවිජිනිත්වා  රාජිසයෙොතිඉසිසදිසාධම්මිකරාජායනො  

ෙජමානාතිදානානිදදමානා  අනුපරිෙගාති විචරිංසු  
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අස්සයමධන්තිආදීසුයපොරාණකරාජකාය කිර සස්සයමධං, පුරිසයමධං, 

සම්මාපාසං, වාචායපයයන්ති චත්තාරි සඞ්ගහවත්ථූනි අයහසුං, යයහි
රාජායනො ය ොකං සඞ්ගණ්හිංසු  තත්ථ නිප්ඵන්නසස්සයතො

දසමභාගග්ගහණං සස්සයමධං නාම, සස්සසම්පාදයන, යමධාවිතාතිඅත්යථො  

මහායයොධානං ඡමාසිකං භත්තයවතනානුප්පදානං පුරිසයමධං නාම, 
පුරිසසඞ්ගණ්හයන යමධාවිතාති අත්යථො  දලිද්දමනුස්සානං යපොත්ථයක
ය ඛං ගයහත්වා තීණි වස්සානි විනා වඩ්ඪියා 

සහස්සද්විසහස්සමත්තධනානුප්පදානං සම්මාපාසං නාම  තඤ්හි සම්මා

මනුස්යසපායසතිහදයයබන්ධිත්වාවියඨයපති, තස්මා ‘‘සම්මාපාස’’න්ති

වුච්චති ‘‘තාතමාතු ා’’තිආදිනාපනසණ්හවාචායසඞ්ගහණං වාචායපෙයං 

නාම, යපයයවජ්ජං පියවාචතාති අත්යථො  එවං චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි
සඞ්ගහිතං රට්ඨං ඉද්ධඤ්යචව යහොති ඵීතඤ්ච පහූතඅන්නපානං යඛමං 
නිරබ්බුදං මනුස්සාමුදායමොදමානාඋයරපුත්යතනච්යචන්තා අපාරුතඝරා

විහරන්ති. ඉදංඝරද්වායරසුඅග්ගළානංඅභාවයතො ‘‘නිරග්ගළ’’න්තිවුච්චති 

අයංයපොරාණිකාපයවණි, අයංයපොරාණිකා පකති  

අපරභායග පන ඔක්කාකරාජකාය  බ්රාහ්මණා ඉමානි චත්තාරි 

සඞ්ගහවත්ථූනිඉමඤ්චරට්ඨසම්පත්තිංපරිවත්යතන්තාඋද්ධම්මූ ංකත්වා 
අස්සයමධං පුරිසයමධන්තිආදියක පඤ්ච යඤ්යඤ නාම අකංසු 
වුත්තඤ්යහතංභගවතා බ්රාහ්මණධම්මියසුත්යත– 

‘‘යතසංආසිවිපල් ායසො, දිස්වානඅණුයතොඅණුං…යප …  

‘‘යත තත්ථ මන්යත ගන්යථත්වා, ඔක්කාකං තදුපාගමු’’න්ති  (සු  

නි 301-304); 

තත්ථ අස්සයමත්ථ යමධන්ති බායධන්තීති අස්සයමයධො. ද්වීහි
පරියඤ්යඤහි යජිතබ්බස්ස එකවීසතියූපස්ස එකස්මිං පච්ඡිමදිවයස එව
සත්තනවුතිපඤ්චපසුසතඝාතභීසනස්ස ඨයපත්වා භූමිඤ්ච පුරියස ච
අවයසසසබ්බවිභවදක්ඛිණස්ස යඤ්ඤස්යසතං අධිවචනං  පුරිසයමත්ථ

යමධන්ති බායධන්තීති පුරිසයමයධො. චතූහි පරියඤ්යඤහි යජිතබ්බස්ස 

සද්ධිංභූමියා අස්සයමයධ වුත්තවිභවදක්ඛිණස්ස යඤ්ඤස්යසතං අධිවචනං 

සම්මයමත්ථ පාසන්ති ඛිපන්තීති සම්මාපායසො. යුගච්ඡිග්ගයළ 

පයවසනදණ්ඩකසඞ්ඛාතංසම්මංඛිපිත්වාතස්සපතියතොකායසයවදිංකත්වා
සංහාරියමහි යූපාදීහි සරස්සතිනදියා නිමුග්යගොකාසයතො පභුති පටිය ොමං
ගච්ඡන්යතනයජිතබ්බස්ස සත්රයාගස්යසතංඅධිවචනංවාජයමත්ථපිවන්තීති 

වාජයපයෙයො. එයකන පරියඤ්යඤන සත්තරසහි පසූහි යජිතබ්බස්ස
යබළුවයූපස්ස සත්තරසකදක්ඛිණස්ස යඤ්ඤස්යසතං අධිවචනං  නත්ථි

එත්ථ අග්ගයළොති නිරග්ගයළො. නවහි පරියඤ්යඤහි යජිතබ්බස්ස සද්ධිං
භූමියා පුරියසහි ච අස්සයමයධ වුත්තවිභවදක්ඛිණස්ස
සබ්බයමධපරියායනාමස්සඅස්සයමධවිකප්පස්යසතංඅධිවචනං  
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චන්දප්පභාති චන්දප්පභාය  තාරගණාව සබ්යබ්ති යථා සබ්යබපි

තාරාගණා චන්දිමයසොභාය යසොළසිම්පි ක ං නාග්ඝන්ති, එවං යත
අස්සයමධාදයයො යඤ්ඤා යමත්තචිත්තස්ස වුත්ත ක්ඛයණන සුභාවිතස්ස

යසොළසිම්පි ක ංනානුභවන්ති, නපාපුණන්ති, නාග්ඝන්තීතිඅත්යථො  

ඉදානි අපයරපි දිට්ඨධම්මිකසම්පරායියක යමත්තාභාවනාය ආනිසංයස

දස්යසතුං ‘‘යෙො න හන්තී’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ යෙොති

යමත්තාබ්රහ්මවිහාරභාවනානුයුත්යතො පුග්ගය ො  න හන්තීති යතයනව
යමත්තාභාවනානුභායවන දූරවික්ඛම්භිතබයාපාදතාය න කඤ්චි සත්තං

හිංසති, ය ඩ්ඩුදණ්ඩාදීහිනවිබාධති වා  නඝායතතීතිපරංසමාදයපත්වාන

සත්යත හනායපති න විබාධායපති ච  න ජිනාතීති

සාරම්භවිග්ගාහිකකථාදිවයසනන කඤ්චිජිනාතිසාරම්භස්යසවඅභාවයතො, 

ජානිකරණවයසන වා අඩ්ඩකරණාදිනා න කඤ්චි ජිනාති  න ජාපයෙති

පයරපි පයයොයජත්වා පයරසං ධනජානිං න කාරායපයය  යමත්තංයසොති

යමත්තාමයචිත්තයකොට්ඨායසො, යමත්තාය වා අංයසො අවිජහනට්යඨන

අවයවභූයතොති යමත්තංයසො  සබ්බ්භූයතසූති සබ්බසත්යතසු  තයතො එව 

යවරංතස්ස නයකනචීතිඅකුස යවරංතස්සයකනචිපිකාරයණනනත්ථි, 

පුග්ග යවරසඞ්ඛායතො වියරොයධො යකනචි පුරියසන සද්ධිං තස්ස
යමත්තාවිහාරිස්සනත්ථීති  

එවයමතස්මිං එකකනිපායත පටිපාටියා යතරසසු සුත්යතසු 

සික්ඛාසුත්තද්වයය චාති පන්නරසසු සුත්යතසු විවට්ටං කථිතං, 
නීවරණසුත්තං සංයයොජනසුත්තං අප්පමාදසුත්තං අට්ඨිසඤ්චයසුත්තන්ති
එයතසු චතූසු සුත්යතසු වට්ටවිවට්ටං කථිතං  ඉතයරසු පන වට්ටයමව
කථිතන්ති  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

පරමත්ථදීපනියා 

ඛුද්දකනිකාය-අට්ඨකථාය 

ඉතිවුත්තකස්සඑකකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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2. දුකනිපායතො 
1. පඨමවග්යගො 

1. දුක්ඛවිහාරසුත්තවණ්ණනා 

28. දුකනිපාතස්ස පඨයම ද්වීහීති ගණනපරිච්යඡයදො  ධම්යමහීති 

පරිච්ඡින්නධම්මනිදස්සනං  ද්වීහි ධම්යමහීති ද්වීහි අකුස ධම්යමහි  

සමන්නාගයතොති යුත්යතො  දිට්යඨව ධම්යමති ඉමස්මිංයයව අත්තභායව  

දුක්ඛං විහරතීති චතූසුපි ඉරියාපයථසු කිය සදුක්යඛන යචව 

කායිකයචතසිකදුක්යඛන ච දුක්ඛං විහරති  සවිඝාතන්ති චිත්තූපඝායතන

යචව කායූපඝායතන ච සවිඝාතං  සඋපාොසන්ති කිය සූපායායසන යචව

සරීරයඛයදන ච බ වආයාසවයසන සඋපායාසං  සපරිළාහන්ති

කිය සපරිළායහන යචව කායපරිළායහන ච සපරිළාහං  කාෙස්ස යභදාති

උපාදින්නක්ඛන්ධපරිච්චාගා  පරං මරණාති තදනන්තරං

අභිනිබ්බත්තක්ඛන්ධග්ගහයණ අථවා කාෙස්සයභදාතිජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදා  

පරං මරණාති චුතියතො උද්ධං  දුග්ගති පාටිකඞ්ඛාති දුග්ගතිසඞ්ඛාතානං

චතුන්නංඅපායානංඅඤ්ඤතරාගතිඉච්ඡිතබ්බා, අවස්සංභාවිනීති අත්යථො  

අගුත්තද්වායරොති අපිහිතද්වායරො  කත්ථ පන අුත්තද්වායරොති ආහ 

‘‘ඉන්ද්රියෙසූ’’ති  යතන මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං අසංවරමාහ 

පටිග්ගහණපරියභොගවයසන යභොජයන මත්තං න ජානාතීති යභොජයන

අමත්තඤ්ඤූ. ‘‘ඉන්ද්රියයසු අුත්තද්වාරතාය යභොජයන
අමත්තඤ්ඤුතායා’’තිපිපඨන්ති  

කථං ඉන්ද්රියයසුඅුත්තද්වාරතා, කථංවා ුත්තද්වාරතාති? කිඤ්චාපිහි
චක්ඛුන්ද්රියයසංවයරො වා අසංවයරො වානත්ථි නහි චක්ඛුපසාදංනිස්සාය
සති වා මුට්ඨස්සච්චං වා උප්පජ්ජති  අපිච යදා රූපාරම්මණං චක්ඛුස්ස

ආපාථං ආගච්ඡති, තදා භවඞ්යග ද්වික්ඛත්තුං උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්යධ 

කිරියාමයනොධාතු ආවජ්ජනකිච්චං සාධයමානා උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ෙති, 

තයතො චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්චං, තයතො විපාකමයනොධාතු 

සම්පටිච්ඡනකිච්චං, තයතො විපාකායහතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු

සන්තීරණකිච්චං, තයතො කිරියායහතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු

යවොට්ඨබ්බනකිච්චං සාධයමානා උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ෙති, තදනන්තරං

ජවනං ජවති  තථාපි යනව භවඞ්ගසමයය, න ආවජ්ජනාදීනං 

අඤ්ඤතරසමයය සංවයරොවාඅසංවයරොවාඅත්ථි, ජවනක්ඛයණපනසයච 
දුස්සී යං වා මුට්ඨස්සච්චං වා අඤ්ඤාණං වා අක්ඛන්ති වා යකොසජ්ජං වා 

උප්පජ්ජති, අසංවයරො යහොති  එවං යහොන්යතොපි යසො ‘‘චක්ඛුද්වායර

අසංවයරො’’තිවුච්චති  කස්මා? යස්මාතස්මිංසතිද්වාරම්පිඅුත්තංයහොති

භවඞ්ගම්පි ආවජ්ජනාදීනි වීථිචිත්තානිපි  යථා කිං? යථා නගයර චතූසු
ද්වායරසු අසංවුයතසු කිඤ්චාපි අන්යතොඝරද්වාරයකොට්ඨකගබ්භාදයයො
සුසංවුතා තථාපි අන්යතොනගයර සබ්බං භණ්ඩං අරක්ඛිතං අයගොපිතයමව
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යහොති නගරද්වායරහිපවිසිත්වායචොරායදිච්ඡන්ති, තංහයරයයං එවයමව 
ජවයන දුස්සී යාදීසු උප්පන්යනසු තස්මිං අසංවයර සතිද්වාරම්පි අුත්තං

යහොති, භවඞ්ගම්පි ආවජ්ජනාදීනි වීථිචිත්තානිපි  තස්මිං පන අසති ජවයන
සී ාදීසු උප්පන්යනසු ද්වාරම්පි ුත්තං යහොති භවඞ්ගම්පි ආවජ්ජනාදීනි

වීථිචිත්තානිපි  යථා කිං? යථා නගරද්වායරසු සංවුයතසු කිඤ්චාපි

අන්යතොඝරද්වාරාදයයො අසංවුතා, තථාපි අන්යතොනගයර සබ්බං භණ්ඩං
සුරක්ඛිතං සුයගොපිතයමව යහොති  නගරද්වායරසු හි පිහියතසු යචොරානං
පයවයසො නත්ථි  එවයමව ජවයන සී ාදීසු උප්පන්යනසු ද්වාරම්පි ුත්තං

යහොති, භවඞ්ගම්පි, ආවජ්ජනාදීනි වීථිචිත්තානිපි  තස්මා ජවනක්ඛයණ

උප්පජ්ජමායනොපි ‘‘චක්ඛුද්වායර සංවයරො’’ති වුච්චති  යසසද්වායරසුපි

එයසව නයයො  එවං ඉන්ද්රියයසු අුත්තද්වාරතා, ුත්තද්වාරතා ච
යවදිතබ්බා  

කථං පන යභොජයන අමත්තඤ්ඤූ, කථං වා මත්තඤ්ඤූති? යයො හි
පුග්ගය ො මහිච්යඡො හුත්වා පටිග්ගහයණ මත්තං න ජානාති  
මහිච්ඡපුග්ගය ො හි යථා නාම කච්ඡපුටවාණියජො පිළන්ධනභණ්ඩකං
හත්යථන ගයහත්වා උච්ඡඞ්යගපි පක්ඛිපිතබ්බයුත්තකං පක්ඛිපිත්වා

මහාජනස්සපස්සන්තස්යසව ‘‘අසුකංගණ්හථ, අසුකංගණ්හථා’’තිමුයඛන

උග්යඝොයසති, එවයමව අප්පමත්තකම්පි අත්තයනො සී ං වා ගන්ථං වා
ධුතඞ්ගුණං වා අන්තමයසො අරඤ්ඤවාසමත්තකම්පි මහාජනස්ස 

ජානන්තස්යසව සම්භායවති, සම්භායවත්වා ච පන සකයටහිපි උපනීයත
පච්චයය ‘‘අ ’’න්ති අවත්වා පටිග්ගණ්හාති  තයයො හි පූයරතුං න සක්කා

අග්ගිඋපාදායනන, සමුද්යදොඋදයකන, මහිච්යඡොපච්චයයහීති– 

‘‘අග්ගික්ඛන්යධොසමුද්යදොච, මහිච්යඡොචාපිපුග්ගය ො; 

බහුයකපච්චයයදින්යන, තයයොයපයතනපූරයයති’’  

මහිච්ඡපුග්ගය ො හි විජාතමාතුයාපි මනං ගණ්හිතුං න සක්යකොති 

එවරූයපො හි අනුප්පන්නං  ාභං න උප්පායදති, උප්පන්න ාභයතො ච
පරිහායති එවංතාවපටිග්ගහයණඅමත්තඤ්ඤූයහොති යයො පනධම්යමන
සයමන  ද්ධම්පි ආහාරං ගධියතො මුච්ඡියතො අජ්යෙොපන්යනො
අනාදීනවදස්සාවී අනිස්සරණපඤ්යඤො
ආහරහත්ථකඅ ංසාටකතත්ථවට්ටකකාකමාසකභුත්තවමිතකබ්රාහ්මණානං 
අඤ්ඤතයරො විය අයයොනියසො අනුපායයන යාවදත්ථං උදරාවයදහකං
පරිභුඤ්ජිත්වා යසයයසුඛං පස්සසුඛං මිද්ධසුඛං අනුයුත්යතො විහරති  අයං
පරියභොයගඅමත්තඤ්ඤූනාම  

යයොපන‘‘යදිපියදයයධම්යමොබහුයහොති, දායයකොඅප්පංදාතුකායමො, 

දායකස්ස වයසන අප්පං ගණ්හාති  යදයයධම්යමො අප්යපො, දායයකො බහුං

දාතුකායමො, යදයයධම්මස්ස වයසන අප්පං ගණ්හාති  යදයයධම්යමො බහු, 

දායයකොපි බහුං දාතුකායමො, අත්තයනො ථාමං ඤත්වා පමාණයුත්තයමව
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ගණ්හාතී’’ති එවං වුත්තස්ස පටිග්ගහයණ පමාණජානනස්ස යචව, 

‘‘පටිසඞ්ඛා යයොනියසොආහාරංආහායරති, යනව දවාය, නමදායා’’තිආදිනා

(ධ  ස  1355) ‘‘ ද්ධඤ්ච පිණ්ඩපාතං අගධියතො අමුච්ඡියතො 
අනජ්යෙොපන්යනො ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජතී’’ති ච
ආදිනානයයන වුත්තස්ස පච්චයවක්ඛිත්වා පටිසඞ්ඛානපඤ්ඤාය ජානිත්වා 
ආහාරපරිභුඤ්ජනසඞ්ඛාතස්ස පරියභොයග පමාණජානනස්ස ච වයසන

යභොජයන මත්තඤ්ඤූ යහොති, අයං යභොජයන මත්තඤ්ඤූ නාම  එවං
යභොජයනඅමත්තඤ්ඤුතාමත්තඤ්ඤුතාචයහොතීති යවදිතබ්බං  

ගාථාසුපන චක්ඛුන්තිආදීසුචක්ඛතීති චක්ඛු, රූපංඅස්සායදති, සමවිසමං

ආචික්ඛන්තං විය යහොතීති වා අත්යථො  සුණාතීති යසොතං. ඝායතීති ඝානං. 

ජීවිතනිමිත්තං ආහාරරයසො ජීවිතං, තං අව්හායතීති ජිව්හා. කුච්ඡිතානං

ආයයොති කායෙො. මනයත විජානාතීති මයනො. යපොරාණා පනාහු මුනාතීති 

මයනො, නාළියාමිනමායනොවියමහාතු ායධාරයමායනො වියචආරම්මණං
විජානාතීතිඅත්යථො එවංතායවත්ථපදත්යථොයවදිතබ්යබො  

භාවත්ථයතො පන දුවිධං චක්ඛු – මංසචක්ඛු ච පඤ්ඤාචක්ඛු ච  යතසු 

බුද්ධචක්ඛු, සමන්තචක්ඛු, ඤාණචක්ඛු, දිබ්බචක්ඛු, ධම්මචක්ඛූතිපඤ්චවිධං 

පඤ්ඤාචක්ඛු. තත්ථ ‘‘අද්දසං යඛො අහං, භික්ඛයව, බුද්ධචක්ඛුනා ය ොකං

යවොය ොයකන්යතො’’ති(ම නි 1.283) ඉදංබුද්ධචක්ඛු නාම ‘‘සමන්තචක්ඛු
වුච්චති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණ’’න්ති (චූළව  යධොතකමාණවපුච්ඡානිද්යදස

32) ඉදංසමන්තචක්ඛුනාම  ‘‘චක්ඛුංඋදපාදී’’ති (සං නි  5.1081; මහාව 

15) ඉදංඤාණචක්ඛුනාම ‘‘අද්දසංයඛොඅහං, භික්ඛයව, දිබ්යබන චක්ඛුනා

විසුද්යධනා’’ති (ම  නි  1.284) ඉදං දිබ්බචක්ඛු නාම  ‘‘විරජං වීතම ං 

ධම්මචක්ඛුං උදපාදී’’ති (ම  නි  2.395; මහාව  16) ඉදං 
යහට්ඨිමමග්ගත්තයසඞ්ඛාතංධම්මචක්ඛුනාම  

මංසචක්ඛුපි දුවිධං – සසම්භාරචක්ඛු, පසාදචක්ඛූති  තත්ථ ය්වායං

අක්ඛිකූපයක පතිට්ඨියතො යහට්ඨා අක්ඛිකූපකට්ඨියකන, උපරි

භමුකට්ඨියකන, උභයතො අක්ඛිකූයටහි, අන්යතො මත්ථලුඞ්යගන, බහිද්ධා

අක්ඛිය ොයමහි පරිච්ඡින්යනො මංසපිණ්යඩො, සඞ්යඛපයතො චතස්යසො

ධාතුයයො – වණ්යණො, ගන්යධො, රයසො, ඔජාසම්භයවො සණ්ඨානං ජීවිතං
භායවොකායපසායදොචක්ඛුපසායදොති චුද්දසසම්භාරා විත්ථාරයතොචතස්යසො
ධාතුයයො තංනිස්සිතා වණ්ණගන්ධරසඔජාසණ්ඨානසම්භවාති ඉමානි දස

චතුසමුට්ඨානිකත්තා චත්තාලීසං යහොන්ති, ජීවිතං භායවො කායපසායදො
චක්ඛුපසායදොති චත්තාරි එකන්තකම්මසමුට්ඨායනවාති ඉයමසං 
චතුචත්තාලීසාය රූපානං වයසන චතුචත්තාලීස සම්භාරා  යං ය ොයක
‘‘යසතං වට්ටං පුථු ං විසටං විපු ං චක්ඛූ’’ති සඤ්ජානන්යතො න චක්ඛුං

සඤ්ජානාති, වත්ථුංචක්ඛුයතො සඤ්ජානාති, යයොමංසපිණ්යඩොඅක්ඛිකූපයක

පතිට්ඨියතො න්හාරුසුත්තයකන මත්ථලුඞ්යගන ආබද්යධො, යත්ථ යසතම්පි
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පටුන 

අත්ථි කණ්හම්පි ය ොහිතකම්පි පථවීපි ආයපොපි යතයජොපි වායයොපි  යං

යසම්හුස්සදත්තා යසතං, පිත්තුස්සදත්තා කණ්හං, රුහිරුස්සදත්තා 

ය ොහිතකං, පථවුස්සදත්තා පත්ථද්ධං, ආපුස්සදත්තා පග්ඝරති, 

යතජුස්සදත්තා පරිඩය්හති, වායුස්සදත්තා සම්භමති, ඉදං සසම්භාරචක්ඛු
නාම  යයො පන එත්ථ සියතො එත්ථ පටිබද්යධො චතුන්නං මහාභූතානං

උපාදාය පසායදො, ඉදං පසාදචක්ඛු නාම  ඉදඤ්හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං
යථාරහංවත්ථුද්වාරභායවනපවත්තති  

යසොතාදීසුපියසොතංදිබ්බයසොතං, මංසයසොතන්තිදුවිධං එත්ථ ‘‘දිබ්බාය
යසොතධාතුයා විසුද්ධාය අතික්කන්තමානුසිකාය උයභො සද්යද සුණාතී’’ති
ඉදං දිබ්බයසොතං නාම  මංසයසොතං පන සසම්භාරයසොතං පසාදයසොතන්ති

දුවිධන්තිආදිසබ්බං චක්ඛුම්හිවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං, තථාඝානජිව්හා 

කායයො පන යචොපනකායයො, කරජකායයො, සමූහකායයො, 
පසාදකායයොතිආදිනාබහුවියධො තත්ථ– 

‘‘කායයන සංවුතාධීරා, අයථොවාචාය සංවුතා’’ති (ධ ප 234) – 

අයංයචොපනකායයොනාම ‘‘ඉමම්හාකායාඅඤ්ඤංකායං අභිනිම්මිනාතී’’ති

(දී  නි  1.236; පටි  ම  3.14) අයං කරජකායයො නාම  සමූහකායයො පන 

විඤ්ඤාණාදිසමූහවයසන අයනකවියධො ආගයතො  තථා හි ‘‘ඡ ඉයම, 

ආවුයසො, විඤ්ඤාණකායා’’තිආදීසු (ම  නි  1.101) විඤ්ඤාණසමූයහො

වුත්යතො  ‘‘ඡ ඵස්සකායා’’තිආදීසු (දී  නි  3.323; ම  නි  1.98) 

ඵස්සාදිසමූයහො. තථා ‘‘කායපස්සද්ධි කාය හුතා’’තිආදීසු (ධ  ස  114) 

යවදනාක්ඛන්ධාදයයො  ‘‘ඉයධකච්යචො පථවිකායං අනිච්චයතො අනුපස්සති, 
ආයපොකායං යතයජොකායං වායයොකායං යකසකායං ය ොමකාය’’න්තිආදීසු

(පටි ම 3.35) පථවාදිසමූයහො  ‘‘කායයනයඵොට්ඨබ්බංඵුසිත්වා’’ති (අ නි 

3.16) අයං පසාදකායයො  ඉධාපි පසාදකායයො යවදිතබ්යබො  යසො හි
කායවිඤ්ඤාණාදීනං යථාරහං වත්ථුද්වාරභායවන පවත්තති  මයනොති පන

කිඤ්චාපිසබ්බංවිඤ්ඤාණංවුච්චති, තථාපිද්වාරභාවස්සඉධාධිප්යපතත්තා
ද්වාරභූතංසාවජ්ජනංභවඞ්ගං යවදිතබ්බං  

එතානි ෙස්ස ද්වාරානි අගුත්තානි ච භික්ඛුයනොති යස්ස භික්ඛුයනො
එතානි මනච්ඡට්ඨානි ද්වාරානි සතියවොස්සග්යගන පමාදං ආපන්නත්තා

සතිකවායටන අපිහිතානි  යභොජනම්හි…යප.… අධිගච්ඡතීති යසො භික්ඛු
වුත්තනයයන යභොජයන අමත්තඤ්ඤූ ඉන්ද්රියයසු ච සංවරරහියතො

දිට්ඨධම්මිකඤ්ච යරොගාදිවයසන, සම්පරායිකඤ්ච දුග්ගතිපරියාපන්නං 

කායදුක්ඛං රාගාදිකිය සසන්තාපවයසන, ඉච්ඡාවිඝාතවයසන ච
යචයතොදුක්ඛන්ති සබ්බථාපි දුක්ඛයමව අධිගච්ඡති පාපුණාති  යස්මා

යචතයදවං, තස්මා දුවියධනපි දුක්ඛග්ගිනා ඉධය ොයක ච පරය ොයක ච
ඩය්හමායනන කායයන ඩය්හමායනන යචතසා දිවා වා යදි වා රත්තිං 
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නිච්චකා යමව තාදියසො පුග්ගය ො දුක්ඛයමව විහරති, න තස්ස

සුඛවිහාරස්සසම්භයවො, වට්ටදුක්ඛානතික්කයමපනවත්තබ්බයමවනත්ථීති  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. සුඛවිහාරසුත්තවණ්ණනා 

29. දුතියය වුත්තවිපරියායයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. තපනීෙසුත්තවණ්ණනා 

30. තතියය තපනීොති ඉධ යචව සම්පරායය ච තපන්ති විබායධන්ති
වියහයඨන්තීති තපනීයා  තපනං වා දුක්ඛං දිට්යඨ යචව ධම්යම
අභිසම්පරායය ච තස්ස උප්පාදයනන යචව අනුබ ප්පදායනන ච හිතාති

තපනීයා  අථවාතපන්ති යතනාතිතපනං, පච්ඡානුතායපො, විප්පටිසායරොති

අත්යථො, තස්ස යහතුභාවයතො හිතාති තපනීයා  අකතක යායණොති අකතං
ක යාණං භද්දකං පුඤ්ඤං එයතනාති අකතක යායණො  යසසපදද්වයං
තස්යසව යවවචනං  පුඤ්ඤඤ්හි පවත්තිහිතතාය ආයතිංසුඛතාය ච

භද්දකට්යඨන ක යාණන්ති ච කුච්ඡිතස නාදිඅත්යථන කුස න්ති ච

දුක්ඛභීරූනං සංසාරභීරූනඤ්ච රක්ඛනට්යඨන භීරුත්තාණන්ති ච වුච්චති  

කතපායපොති කතං උපචිතං පාපං එයතනාති කතපායපො  යසසපදද්වයං 

තස්යසවයවවචනං අකුස කම්මඤ්හි ාමකට්යඨන පාපන්තිච අත්තයනො

පවත්තික්ඛයණ විපාකක්ඛයණ ච යඝොරසභාවතාය ලුද්දන්ති චකිය යසහි

දූසිතභායවන කිබ්බිසන්තිචවුච්චති ඉතිභගවා ‘‘ද්යවධම්මාතපනීයා’’ති 

ධම්මාධිට්ඨායනන උද්දිසිත්වා අකතං කුස ං ධම්මං කතඤ්ච අකුස ං
ධම්මං පුග්ග ාධිට්ඨායනනනිද්දිසි ඉදානියතසංතපනීයභාවංදස්යසන්යතො 

‘‘යසොඅකතංයමක යාණන්තිපිතප්පති, කතංයමපාපන්තිපි තප්පතී’’ති
ආහ චිත්තසන්තායසනතප්පතිඅනුතප්පතිඅනුයසොචතීතිඅත්යථො  

ගාථාසු දුට්ඨු චරිතං, කිය සපූතිකත්තා වා දුට්ඨං චරිතන්ති දුච්චරිතං. 

කායයන දුච්චරිතං, කායයතො වා පවත්තං දුච්චරිතං කාෙදුච්චරිතං. එවං 

වචීමයනොදුච්චරිතානිපි දට්ඨබ්බානි  ඉමානි ච කායදුච්චරිතාදීනි 

කම්මපථප්පත්තානි අධිප්යපතානීති යං න කම්මපථප්පත්තං අකුස ජාතං, 

තං සන්ධායාහ ‘‘ෙඤ්චඤ්ඤං යදොසසඤ්හිත’’න්ති  තස්සත්යථො – යම්පි ච 
අඤ්ඤංකම්මපථභාවංඅප්පත්තත්තානිප්පරියායයනකායකම්මාදිසඞ්ඛංන

 භති, රාගාදිකිය සසංසට්ඨත්තා යදොසසහිතං අකුස ං තම්පි කත්වාති

අත්යථො  නිරෙන්ති නිරතිඅත්යථන නිරස්සාදට්යඨන වා නිරයන්ති

 ද්ධනාමං සබ්බම්පි දුග්ගතිං, අයසඞ්ඛාතසුඛප්පටික්යඛයපන වා සබ්බත්ථ

සුගතිදුග්ගතීසුනිරයදුක්ඛං  යසො තාදියසොපුග්ගය ො උපගච්ඡතීතිඑවයමත්ථ
අත්යථොදට්ඨබ්යබො  



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 
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පටුන 

එත්ථ ච කායදුච්චරිතස්ස තපනීයභායව නන්යදො යක්යඛො නන්යදො 
මාණවයකො නන්යදො යගොඝාතයකො ද්යව භාතිකාති එයතසං වත්ථූනි 

කයථතබ්බානි  යත කිර ගාවිං වධිත්වා මංසං ද්යව යකොට්ඨායස අකංසු 

තයතොකනිට්යඨො යජට්ඨංආහ–‘‘මය්හංදාරකාබහූ, ඉමානියමඅන්තානි

යදහී’’ති  අථ නං යජට්යඨො – ‘‘සබ්බං මංසං ද්යවධා විභත්තං, පුන
කිමග්ගයහසී’’ති පහරිත්වා ජීවිතක්ඛයං පායපසි  නිවත්තිත්වා ච නං

ඔය ොයකන්යතො මතං දිස්වා ‘‘භාරියං වත මයා කතං, ස්වාහං 
අකාරයණයනව නං මායරසි’’න්ති චිත්තං උප්පායදසි  අථස්ස
බ වවිප්පටිසායරො උප්පජ්ජි  යසො ඨිතට්ඨායනපි නිසින්නට්ඨායනපි තයදව

කම්මංආවජ්යජති, චිත්තස්සාදංන භති, අසිතපීතඛායිතම්පිස්සසරීයරඔජං

න ඵරති, අට්ඨිචම්මමත්තයමව අයහොසි  අථ නං එයකො යථයරො පුච්ඡි

‘‘උපාසක, ත්වං අතිවිය කියසො අට්ඨිචම්මමත්යතො ජායතො, කීදියසො යත

යරොයගො, උදාහු අත්ථි කිඤ්චි තපනීයං කම්මං කත’’න්ති? යසො ‘‘ආම, 

භන්යත’’තිසබ්බංආයරොයචසි අථස්සයසො‘‘භාරියං යත, උපාසක, කම්මං

කතං, අනපරාධට්ඨායනඅපරද්ධ’’න්තිආහ යසොයතයනවකම්මුනාකා ං 
කත්වා නිරයය නිබ්බත්ති  වචීදුච්චරිතස්ස පන 

සුප්පබුද්ධසක්කයකොකාලිකචිඤ්චමාණවිකාදීනං වත්ථූනි කයථතබ්බානි, 
මයනොදුච්චරිතස්ස උක්ක ජයභඤ්ඤාදීනං  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. අතපනීෙසුත්තවණ්ණනා 

31. චතුත්යථ තතියයවුත්තවිපරියායයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. පඨමසී සුත්තවණ්ණනා 

32. පඤ්චයම පාපයකනචසීය නාතිපාපකංනාමසී ංසී යභදකයරො

අසංවයරොති වදන්ති  තත්ථ යදි අසංවයරො අසී යමව තංදුස්සී යභාවයතො, 

කථං සී න්ති වුච්චති? තත්ථායං අධිප්පායයො සියා – යථා නාම ය ොයක

අදිට්ඨං ‘‘දිට්ඨ’’න්ති වුච්චති, අසී වා ‘‘සී වා’’ති, එවමිධාපි අසී ම්පි

අසංවයරොපි ‘‘සී ’’න්ති යවොහරීයති  අථ වා ‘‘කතයම ච, ථපති, අකුස ා

සී ා? අකුස ංකායකම්මං, අකුස ංවචීකම්මං, පාපයකොආජීයවො’’ති (ම 

නි  2.264) වචනයතො අකුස ධම්යමසුපි අත්යථව සී සමඤ්ඤා, තස්මා
පරිචයවයසනසභාවසිද්ධිවියපකතිභූයතො සබ්යබොසමාචායරො ‘‘සී ’’න්ති

වුච්චති  තත්ථ යං අයකොසල් සම්භූතට්යඨන අකුස ං  ාමකං, තං

සන්ධායාහ ‘‘පාපයකන ච සීය නා’’ති  පාපිකාෙ ච දිට්ඨිොති සබ්බාපි

මිච්ඡාදිට්ඨියයො පාපිකාව  වියසසයතො පන අයහතුකදිට්ඨි, අකිරියදිට්ඨි, 

නත්ථිකදිට්ඨීතිඉමාතිවිධා දිට්ඨියයොපාපිකතරා තත්ථපාපයකන සීය න

සමන්නාගයතො පුග්ගය ො පයයොගවිපන්යනො යහොති, පාපිකාය දිට්ඨියා
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සමන්නාගයතො ආසයවිපන්යනො යහොති, එවං පයයොගාසයවිපන්යනො

පුග්ගය ොනිරයූපයගො යහොතියයව  යතනවුත්තං ‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 

ද්වීහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො පුග්ගය ො යථාභතං නික්ඛිත්යතො, එවං
නිරයය’’ති එත්ථච‘‘ද්වීහිධම්යමහිසමන්නාගයතො’’තිඉදං ක්ඛණවචනං 

දට්ඨබ්බං, නතන්තිනිද්යදයසො  යථා තං ය ොයක ‘‘යදියම බයාධිතා සියුං, 
ඉයමසංඉදංයභසජ්ජංදාතබ්බ’’න්ති අඤ්යඤසුපිඊදියසසු ඨායනසුඑයසව

නයයො  දුප්පඤ්යඤොතිනිප්පඤ්යඤො  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. දුතිෙසී සුත්තවණ්ණනා 

33. ඡට්යඨ භද්දයකනචසීය නාතිකායසුචරිතාදිචතුපාරිසුද්ධිසීය න 

තඤ්හි අඛණ්ඩාදිසී භායවන සයඤ්ච ක යාණං, 

සමථවිපස්සනාදික යාණුණාවහංචාති ‘‘භද්දක’’න්තිවුච්චති  භද්දිකාෙච

දිට්ඨිොති කම්මස්සකතාඤායණන යචව කම්මපථසම්මාදිට්ඨියා ච  තත්ථ

භද්දයකන සීය න පයයොගසම්පන්යනො යහොති, භද්දිකාය දිට්ඨියා
ආසයසම්පන්යනො  ඉති පයයොගාසයසම්පන්යනො පුග්ගය ො සග්ගූපයගො

යහොති  යතන වුත්තං – ‘‘ඉයමහි, යඛො, භික්ඛයව, ද්වීහි ධම්යමහි 

සමන්නාගයතො පුග්ගය ො යථාභතං නික්ඛිත්යතො, එවං සග්යග’’ති  

සප්පඤ්යඤොතිපඤ්ඤවා යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. ආතාපීසුත්තවණ්ණනා 

34. සත්තයම අනාතාපීතිකිය සානං ආතාපනට්යඨනආතායපො, වීරියං, 

යසො එතස්ස අත්ථීති ආතාපී, න ආතාපී අනාතාපී, සම්මප්පධානවිරහියතො

කුසීයතොති වුත්තං යහොති  ඔත්තායපො වුච්චති පාපුත්රායසො, යසො එතස්ස

අත්ථීති ඔත්තාපී, න ඔත්තාපී අයනොත්තාපී, ඔත්තාපරහියතො  අථ වා

ආතාපප්පටිපක්යඛොඅනාතායපො, යකොසජ්ජංයසොඅස්සඅත්ථීති අනාතාපී යං

‘‘න ඔත්තපති ඔත්තප්පිතබ්යබන, න ඔත්තපති පාපකානං අකුස ානං

ධම්මානං සමාපත්තියා’’ති එවං වුත්තං, තං අයනොත්තප්පං අයනොත්තායපො 
යසොඅස්සඅත්ථීති අයනොත්තාපීතිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො  

අභබ්යබ්ොති අනරයහො  සම්යබ්ොධාොති අරියමග්ගත්ථාය  නිබ්බ්ානාොති

කිය සානං අච්චන්තවූපසමාය අමතමහානිබ්බානාය  අනුත්තරස්ස

යෙොගක්යඛමස්සාති අරහත්තඵ ස්ස  තඤ්හි උත්තරිතරස්ස අභාවයතො

අනුත්තරං, චතූහි යයොයගහි අනුපද්දුතත්තා යඛමං නිබ්භයන්ති 

යයොගක්යඛමන්තිච වුච්චති  අධිගමාොති පත්තියා  ආතාපීතිවීරියවා යසොහි

‘‘ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුස ානං ධම්මානං පහානාය, කුස ානං

ධම්මානංඋපසම්පදාය, ථාමවාදළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරොකුසය සු
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ධම්යමසූ’’ති (දී  නි  3.345) එවං වුත්යතනවීරියාරම්යභන සමන්නාගයතො

කිය සානං අච්චන්තයමව ආතාපනසීය ොති ආතාපී  ඔත්තාපීති ‘‘යං

ඔත්තපති ඔත්තප්පිතබ්යබන, ඔත්තපති පාපකානං අකුස ානං ධම්මානං

සමාපත්තියා’’ති (ධ ස 31) එවංවුත්යතනඔත්තප්යපන සමන්නාගතත්තා
ඔත්තපනසීය ොති ඔත්තප්පී  අයඤ්හි ඔත්තාපීති වුත්යතො  තදවිනාභාවයතො 
හිරියා ච සමන්නාගයතො එව යහොතීති හියරොත්තප්පසම්පන්යනො
අණුමත්යතපි වජ්යජ භයදස්සාවී සීය සු පරිපූරකාරී යහොති  ඉච්චස්ස
සී සම්පදාදස්සිතා ආතාපීති ඉමිනානයයනස්සකිය සපරිතාපිතාදීපයනන
සමථවිපස්සනාභාවනානුයුත්තතා දස්සිතා  යථාවුත්තඤ්ච වීරියං
සද්ධාසතිසමාධිපඤ්ඤාහි විනා න යහොතීති විමුත්තිපරිපාචකානි
සද්ධාපඤ්චමානි ඉන්ද්රියානි අත්ථයතො වුත්තායනව යහොන්ති  යතසු ච

සිද්යධසු අනිච්යච අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, දුක්යඛ 

අනත්තසඤ්ඤා, පහානසඤ්ඤා, විරාගසඤ්ඤා, නියරොධසඤ්ඤාති ඡ
නිබ්යබධභාගියා සඤ්ඤා සිද්ධා එවාති  එවං ඉයමහි ද්වීහි ධම්යමහි
සමන්නාගතස්ස ය ොකියානං සී සමාධිපඤ්ඤානං සිජ්ෙනයතො

මග්ගඵ නිබ්බානාධිගමස්සභබ්බතං දස්යසන්යතො ‘‘ආතාපීචයඛො…යප.…

අධිගමාො’’තිආහ  

ගාථාසු කුසීයතොති මිච්ඡාවිතක්කබහු තාය 
කාමබයාපාදවිහිංසාවිතක්කසඞ්ඛායතහි කුච්ඡියතහි පාපධම්යමහි සියතො
සම්බන්යධො යුත්යතොති කුසීයතො  කුච්ඡිතං වා සීදති සම්මාපටිපත්තියතො

අවසීදතීතිකුසීයතො, ද-කාරස්සත-කාරංකත්වා  හීනවීරියෙොතිනිබ්බීරියයො, 
චතූසුපි ඉරියාපයථසු වීරියකරණරහියතො  අනුස්සාහසංහනනසභාවස්ස

චිත්තා සියස්සථිනස්ස, අසත්තිවිඝාතසභාවස්සකායා සියස්සමිද්ධස්සච

අභිණ්හප්පවත්තියා ථිනමිද්ධබ්හුය ො. පාපජිුච්ඡන ක්ඛණාය හිරියා

අභායවන තප්පටිපක්යඛන අහිරියකන සමන්නාගතත්තා ච අහිරියකො. 
හියරොත්තප්පවීරියානං අභායවයනව සම්මාපටිපත්තියං නත්ථි එතස්ස

ආදයරොති අනාදයරො. උභයථාපිතථාධම්මපුග්ගය නදුවිධකිරියාකරයණන

අනාදයරො  ඵුට්ඨුන්ති ඵුසිතුං  සම්යබ්ොධිමුත්තමන්ති සම්යබොධිසඞ්ඛාතං
උත්තමංඅරහත්තං අධිගන්තුංඅභබ්යබොතිඅත්යථො  

සතිමාති චිරකතචිරභාසිතානං අනුස්සරයණ සමත්ථස්ස

සතියනපක්කස්ස භායවන චතුසතිපට්ඨානයයොයගන සතිමා  නිපයකොති
සත්තට්ඨානියසම්පජඤ්ඤසඞ්ඛායතන යචව 
කම්මට්ඨානපරිහරණපඤ්ඤාසඞ්ඛායතනචයනපක්යකනසමන්නාගතත්තා

නිපයකො  ඣායීති ආරම්මණූපනිජ්ොයනන  ක්ඛණූපනිජ්ොයනන චාති

ද්වීහිපි ොයනහි ොයී  අප්පමත්යතොති ‘‘දිවසං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය 
ආවරණියයහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධතී’’තිආදිනා නයයන

කම්මට්ඨානභාවනාය අප්පමත්යතො  සංයෙොජනං ජාතිජරාෙ යඡත්වාති
ජාතියා යචව ජරාය ච සත්යත සංයයොයජතීති සංයයොජනන්ති  ද්ධනාමං
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කාමරාගාදිකං දසවිධම්පි කිය සජාතං අනුසයසමුග්ඝාතවයසන මූ යතො 

ඡින්දිත්වා අථවා සංයෙොජනංජාතිජරාෙයඡත්වාතිජාතිජරාය සංයයොජනං

ඡින්දිත්වා යස්සහිසංයයොජනානිඅච්ඡින්නානි, තස්සජාතිජරායඅච්යඡයදො 

අසමුග්ඝායතොව  යස්ස පන තානි ඡින්නානි, තස්ස ජාතිජරාපි ඡින්නාව
කාරණස්ස සමුග්ඝාතිතත්තා තස්මාසංයයොජනංඡින්දන්යතොඑවජාතිජරාපි

ඡින්දති  යතන වුත්තං ‘‘සංයයොජනං ජාතිජරාය යඡත්වා’’ති  ඉයධව 

සම්යබ්ොධිමනුත්තරංඵුයසතිඉමස්මිංයයවඅත්තභායවඅග්ගමග්ගංඅරහත්තං
වා ඵුයසපාපුයණයය  

සත්තමසුත්තවණ්ණනා 

නිට්ඨිතා  

8. පඨමනකුහනසුත්තවණ්ණනා 

35. අට්ඨයම නයිදන්ති එත්ථ නඉති පටියසයධ නිපායතො, තස්ස

‘‘වුස්සතී’’ති ඉමිනා සම්බන්යධො, ෙකායරො පදසන්ධිකයරො  ඉදං-සද්යදො

‘‘එකමිදාහං, භික්ඛයව, සමයං උක්කට්ඨායං විහරාමි සුභගවයන

සා රාජමූය ’’තිආදීසු (ම  නි  1.501) නිපාතමත්තං  ‘‘ඉදං යඛො තං, 

භික්ඛයව, අප්පමත්තකංඔරමත්තකංසී මත්තක’’න්තිආදීසු (දී නි  1.27) 
යථාවුත්යතආසන්නපච්චක්යඛආගයතො  

‘‘ඉදඤ්හිතංයජතවනං, ඉසිසඞ්ඝනියසවිතං; 

ආවුත්ථංධම්මරායජන, පීතිසඤ්ජනනංමමා’’ති – 

ආදීසු (සං  නි  1.48) වක්ඛමායන ආසන්නපච්චක්යඛ  ඉධාපි 
වක්ඛමායනයයවආසන්නපච්චක්යඛදට්ඨබ්යබො  

බ්රහ්මචරිෙ-සද්යදො– 

‘‘කිංයතවතංකිංපනබ්රහ්මචරියං, 

කිස්සසුචිණ්ණස්සඅයංවිපායකො; 

ඉද්ධී ජුතීබ වීරියූපපත්ති, 
ඉදඤ්චයතනාගමහාවිමානං  

‘‘අහඤ්ච භරියාචමනුස්සය ොයක, 

සද්ධාඋයභොදානපතීඅහුම්හා; 

ඔපානභූතංයමඝරංතදාසි, 
සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණාච  

‘‘තංයමවතංතංපනබ්රහ්මචරියං, 

තස්සසුචිණ්ණස්සඅයංවිපායකො; 
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ඉද්ධීජුතීබ වීරියූපපත්ති, 

ඉදඤ්චයමධීරමහාවිමාන’’න්ති (ජා 2.22.1592-1593, 1595) – 

ඉමස්මිං පුණ්ණකජාතයකදායනආගයතො  

‘‘යකනපාණිකාමදයදො, යකනපාණිමධුස්සයවො; 

යකනයතබ්රහ්මචරියයන, පුඤ්ඤංපාණිම්හිඉජ්ෙති  

‘‘යතනපාණිකාමදයදො, යතනපාණිමධුස්සයවො; 

යතන යම බ්රහ්මචරියයන, පුඤ්ඤං පාණිම්හි ඉජ්ෙතී’’ති  (යප  ව  
275, 277) – 

ඉමස්මිං අඞ්කුරයපතවත්ථුස්මිං යවයයාවච්යච  ‘‘ඉදං යඛො තං, භික්ඛයව, 

තිත්තිරියං නාම බ්රහ්මචරියං අයහොසී’’ති (චූළව  311) ඉමස්මිං 

තිත්තිරජාතයකපඤ්චසික්ඛාපදසීය  ‘‘තංයඛොපන, පඤ්චසිඛ, බ්රහ්මචරියං
යනව නිබ්බිදායනවිරාගාය…යප …යාවයදවබ්රහ්මය ොකූපපත්තියා’’ති(දී 

නි  2.329) ඉමස්මිං මහායගොවින්දසුත්යතබ්රහ්මවිහායර  ‘‘පයර අබ්රහ්මචාරී

භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ බ්රහ්මචාරියනො භවිස්සාමා’’ති (ම  නි  1.83) 
සල්ය ඛසුත්යත යමථුනවිරතියං  

‘‘මයඤ්ච භරියානාතික්කමාම, 

අම්යහචභරියානාතික්කමන්ති; 

අඤ්ඤත්රතාහිබ්රහ්මචරියංචරාම, 

තස්මාහිඅම්හංදහරානමීයයර’’ති (ජා 1.10.97) – 

මහාධම්මපා ජාතයක සදාරසන්යතොයස  ‘‘අභිජානාමි යඛො පනාහං, 

සාරිපුත්ත, චතුරඞ්ගසමන්නාගතංබ්රහ්මචරියං චරිතා–තපස්සී සුදංයහොමී’’ති

(ම නි 1.155) ය ොමහංසසුත්යතවීරියය  

‘‘හීයනනබ්රහ්මචරියයන, ඛත්තියයඋපපජ්ජති; 

මජ්ඣියමනචයදවත්තං, උත්තයමනවිසුජ්ෙතී’’ති (ජා 1.8.75) – 

නිමිජාතයක අත්තදමනවයසන කයත අට්ඨඞ්ගිකඋයපොසයථ  ‘‘ඉදං යඛො

පන, පඤ්චසිඛ, බ්රහ්මචරියං එකන්තනිබ්බිදාය විරාගාය…යප … අයයමව

අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො’’ති(දී නි 2.329) මහායගොවින්දසුත්යතයයව
අරියමග්යග  ‘‘තයිදං බ්රහ්මචරියං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං

බාහුජඤ්ඤංපුථුභූතංයාව යදවමනුස්යසහිසුප්පකාසිත’’න්ති(දී නි 3.174) 
පාසාදිකසුත්යත සික්ඛත්තයසඞ්ගයහ සක ස්මිං සාසයන  ඉධාපි
අරියමග්යගසාසයනචවත්තති  
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වුස්සතීති වසීයති, චරීයතීතිඅත්යථො  ජනකුහනත්ථන්ති‘‘අයහොඅයයයො
සී වා වත්තසම්පන්යනො අප්පිච්යඡො සන්තුට්යඨො මහිද්ධියකො
මහානුභායවො’’තිආදිනා ජනස්ස සත්තය ොකස්ස විම්හාපනත්ථං  

ජන පනත්ථන්ති‘‘එවරූපස්ස නාමඅයයස්සදින්නංමහප්ඵ ංභවිස්සතී’’ති

පසන්නචිත්යතහි‘‘යකනත්යථො, කිං ආහරීයතූ’’තිමනුස්යසහිවදාපනත්ථං  

 ාභසක්කාරසිය ොකානිසංසත්ථන්තිය්වායං ‘‘ආකඞ්යඛයයයච, භික්ඛයව, 

භික්ඛු ‘ ාභී අස්සං 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගි ානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’න්ති, සීය -

ස්යවවස්ස පරිපූරකාරී’’ති (ම  නි  1.65) සී ානිසංසභායවන වුත්යතො

චතුපච්චය ායභො, යයො ච චතුන්නං පච්චයානං සක්කච්චදානසඞ්ඛායතො

ආදරබහුමානගරුකරණසඞ්ඛායතොචසක්කායරො, යයොච ‘‘සී සම්පන්යනො
බහුස්සුයතො සුතධයරො ආරද්ධවීරියයො’’තිආදිනා නයයන 

උග්ගතථුතියඝොසසඞ්ඛායතො සිය ොයකො බ්රහ්මචරියං චරන්තානං

දිට්ඨධම්මියකො ආනිසංයසො, තදත්ථං  ඉති මං ජයනො ජානාතූති ‘‘එවං

බ්රහ්මචරියවායස සති ‘අයං සී වා ක යාණධම්යමො’තිආදිනා මං ජයනො
ජානාතු සම්භායවතූ’’ති අත්තයනො සන්තුණවයසන සම්භාවනත්ථම්පි න
ඉදංබ්රහ්මචරියං වුස්සතීතිසම්බන්යධො  

යකචි පන ‘‘ජනකුහනත්ථන්ති පාපිච්ඡස්ස ඉච්ඡාපකතස්ස සයතො 
සාමන්තජප්පනඉරියාපථනිස්සිතපච්චයපටියසවනසඞ්ඛායතන තිවියධන

කුහනවත්ථුනා කුහනභායවන ජනස්ස විම්හාපනත්ථං  ජන පනත්ථන්ති 

පාපිච්ඡස්යසව සයතො පච්චයත්ථං පරිකයථොභාසාදිවයසන  පනභායවන
උප ාපනභායවන වා ජනස්ස  පනත්ථං  

 ාභසක්කාරසිය ොකානිසංසත්ථන්ති පාපිච්ඡස්යසව සයතො  ාභාදිගරුතාය

 ාභසක්කාරසිය ොකසඞ්ඛාතස්සආනිසංසඋදයස්ස නිප්ඵාදනත්ථං  ඉති මං

ජයනො ජානාතූති පාපිච්ඡස්යසව සයතො අසන්තුණසම්භාවනාධිප්පායයන
‘ඉති එවං මං ජයනො ජානාතූ’තින ඉදං බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති එවයමත්ථ
අත්ථංවදන්ති පුරියමොයයවපනඅත්යථොසාරතයරො  

අථ යඛොති එත්ථ අථාති අඤ්ඤදත්යථ නිපායතො, යඛොති අවධාරයණ  

යතන කුහනාදියතො අඤ්ඤදත්ථායයව පන ඉදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං

වුස්සතීති දස්යසති  ඉදානි තං පයයොජනං දස්යසන්යතො ‘‘සංවරත්ථඤ්යචව 

පහානත්ථඤ්චා’’ති ආහ  තත්ථ පඤ්චවියධො සංවයරො – 

පාතියමොක්ඛසංවයරො, සතිසංවයරො, ඤාණසංවයරො, ඛන්තිසංවයරො, 
වීරියසංවයරොති  

තත්ථ ‘‘ඉමිනාපාතියමොක්ඛසංවයරනඋයපයතො යහොතිසමුයපයතො’’ති

(විභ  511) හිආදිනානයයනආගයතොඅයං පාතියමොක්ඛසංවයරො නාම, යයො 

සී සංවයරොති ච පවුච්චති  ‘‘රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං 
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ආපජ්ජතී’’ති (දී  නි  1.213; ම  නි  1.295; සං  නි  4.239; අ  නි  3.16) 

ආගයතොඅයං සතිසංවයරො. 

‘‘යානියසොතානිය ොකස්මිං(අජිතාතිභගවා), 

සතියතසංනිවාරණං; 

යසොතානංසංවරංබූ්රමි, 

පඤ්ඤායයයතපිධීයයර’’ති (සු නි 1041) – 

ආගයතො අයං ඤාණසංවයරො. ‘‘ඛයමොයහොතිසීතස්සඋණ්හස්සා’’තිආදිනා

(ම  නි  1.24; අ  නි  4.114; 6.58) නයයනආගයතො අයං ඛන්තිසංවයරො. 

‘‘උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාධිවායසතී’’තිආදිනා (ම  නි  1.26; අ  නි 

4.114; 6.58) නයයන ආගයතො අයං වීරිෙසංවයරො. අත්ථයතො පන

පාණාතිපාතාදීනං පජහනවයසන, වත්තපටිවත්තානං කරණවයසන ච

පවත්තා යචතනා විරතියයො ච  සඞ්යඛපයතො සබ්යබො කායවචීසංයයමො, 
විත්ථාරයතො සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං අවීතික්කයමො සී සංවයරො 

සති එව සතිසංවයරො, සතිප්පධානා වා කුස ා ඛන්ධා  ඤාණයමව

ඤාණසංවයරො  අධිවාසනවයසන අයදොයසො, අයදොසප්පධානා වා තථා

පවත්තා කුස ාඛන්ධාඛන්තිසංවයරො, පඤ්ඤාතිඑයක කාමවිතක්කාදීනං
අනධිවාසනවයසන පවත්තං වීරියයමව වීරියසංවයරො  යතසු පඨයමො

කායදුච්චරිතාදිදුස්සී යස්ස සංවරණයතො සංවයරො, දුතියයො මුට්ඨස්සච්චස්ස, 

තතියයො අඤ්ඤාණස්ස, චතුත්යථො අක්ඛන්තියා, පඤ්චයමො යකොසජ්ජස්ස
සංවරණයතො පිදහනයතො සංවයරොති යවදිතබ්යබො  එවයමතස්ස සංවරස්ස

අත්ථායසංවරත්ථං, සංවරනිප්ඵාදනත්ථන්ති අත්යථො  

පහානම්පි පඤ්චවිධං – තදඞ්ගප්පහානං, වික්ඛම්භනප්පහානං, 

සමුච්යඡදප්පහානං, පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං, නිස්සරණප්පහානන්ති  තත්ථ

යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා එකකනිපායත පඨමසුත්තවණ්ණනායං
වුත්තයමව  තස්ස පන පඤ්චවිධස්සපි තථා තථා රාගාදිකිය සානං 
පටිනිස්සජ්ජනට්යඨන සමතික්කමනට්යඨන වා පහානස්ස අත්ථාය

පහානත්ථං, පහානසාධනත්ථන්ති අත්යථො  තත්ථ සංවයරන කිය සානං
චිත්තසන්තායන පයවසනනිවාරණං පහායනන පයවසනනිවාරණඤ්යචව
සමුග්ඝායතො චාති වදන්ති  උභයයනාපි පන යථාරහං උභයං සම්පජ්ජතීති

දට්ඨබ්බං සී ාදිධම්මාඑව හිසංවරණයතොසංවයරො, පජහනයතොපහානන්ති  

ගාථාසු අනීතිහන්ති ඊතියයො වුච්චන්ති උපද්දවා – දිට්ඨධම්මිකා ච

සම්පරායිකා ච  ඊතියයො හනති විනායසති පජහතීති ඊතිහං, අනු ඊතිහන්ති 

අනීතිහං, සාසනබ්රහ්මචරියං මග්ගබ්රහ්මචරියඤ්ච  අථ වා ඊතීහි අනත්යථහි 

සද්ධිං හනන්ති ගච්ඡන්ති පවත්තන්තීති ඊතිහා, තණ්හාදිඋපක්කිය සා 

නත්ථි එත්ථ ඊතිහාති අනීතිහං. ඊතිහා වා යථාවුත්යතනට්යඨන

තිත්ථියසමයා, තප්පටිපක්ඛයතො ඉදං අනීතිහං  ‘‘අනිතිහ’’න්තිපි පායඨො 
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තස්සත්යථො–‘‘ඉතිහාය’’න්ති ධම්යමසුඅයනකංසග්ගාහභාවයතොවිචිකිච්ඡා

ඉතිහං නාම, සම්මාසම්බුද්ධප්පයවදිතත්තා යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජන්තානං

නික්කඞ්ඛභාවසාධනයතොනත්ථිඑත්ථඉතිහන්ති අනිතිහං, අපරප්පච්චයන්ති
අත්යථො  වුත්තඤ්යහතං ‘‘පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’’ති
‘‘අතක්කාවචයරො’’ති ච  ගාථාසුඛත්ථං පන ‘‘අනීතිහ’’න්ති දීඝං කත්වා
පඨන්ති  

නිබ්බානසඞ්ඛාතං ඔගධං පතිට්ඨං පාරං ගච්ඡතීති නිබ්බ්ායනොගධගාමී, 

විමුත්තිරසත්තා එකන්යතයනව නිබ්බානසම්පාපයකොති අත්යථො  තං

නිබ්බායනොගධගාමිනං බ්රහ්මචරියං  යසොති යයො යසො සමතිංස පාරමියයො
පූයරත්වා සබ්බකිය යස භින්දිත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං

අභිසම්බුද්යධො, යසො භගවා අයදසයි යදයසසි  නිබ්බායනොගයධොති වා
අරියමග්යගොවුච්චති යතනවිනානිබ්බායනොගාහනස්ස අසම්භවයතොතස්ස

චනිබ්බානංඅනා ම්බිත්වාඅප්පවත්තනයතො, තඤ්චතංඑකන්තං ගච්ඡතීති

නිබ්බායනොගධගාමී  අථ වා නිබ්බ්ායනොගධගාමිනන්ති නිබ්බානස්ස

අන්යතොගාමිනං මග්ගබ්රහ්මචරියං, නිබ්බානං ආරම්මණං කරිත්වා තස්ස

අන්යතො එව වත්තති පවත්තතීති  මහත්යතහීති මහාආතුයමහි

උළාරජ්ොසයයහි  මහන්තං නිබ්බානං, මහන්යත වා සී ක්ඛන්ධාදියක

එසන්ති ගයවසන්තීති මයහසියනො බුද්ධාදයයො අරියා  යතහි අනුොයතො 

පටිපන්යනො  ෙථා බුද්යධන යදසිතන්ති යථා අභිඤ්යඤයයාදිධම්යම

අභිඤ්යඤයයාදිභායවයනව සම්මාසම්බුද්යධනමයායදසිතං, එවංයයඑතං 
මග්ගබ්රහ්මචරියං තදත්ථං සාසනබ්රහ්මචරියඤ්ච පටිපජ්ජන්ති  යත
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකත්යථහි යථාරහං අනුසාසන්තස්ස සත්ථු මය්හං
සාසනකාරියනො ඔවාදප්පටිකරා සක ස්ස වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තං පරියන්තං

අප්පවත්තිංකරිස්සන්ති, දුක්ඛස්ස වාඅන්තංනිබ්බානංසච්ඡිකරිස්සන්තීති  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. දුතිෙනකුහනසුත්තවණ්ණනා 

36. නවයම අභිඤ්ඤත්ථන්ති කුස ාදිවිභායගන ඛන්ධාදිවිභායගන ච
සබ්බධම්යම අභිවිසිට්යඨන ඤායණන අවිපරීතයතො ජානනත්ථං  

පරිඤ්ඤත්ථන්ති යතභූමකධම්යම ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්තිආදිනා පරිජානනත්ථං
සමතික්කමනත්ථඤ්ච  තත්ථ අභිඤ්යඤයයඅභිජානනා චතුසච්චවිසයා 

පරිඤ්යඤයයපරිජානනා පන යදිපි දුක්ඛසච්චවිසයා, 
පහානසච්ඡිකිරියාභාවනාභිසමයයහිපනවිනානපවත්තතීතිපහානාදයයොපි 

ඉධගහිතාතියවදිතබ්බං යසසංඅනන්තරසුත්යතවුත්තත්ථයමව  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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10. යසොමනස්සසුත්තවණ්ණනා 

37. දසයම සුඛයසොමනස්සබ්හුය ොති එත්ථ සුඛන්ති කායිකං සුඛං, 

යසොමනස්සන්ති යචතසිකං  තස්මා යස්ස කායිකං යචතසිකඤ්ච සුඛං

අභිණ්හං පවත්තති, යසො සුඛයසොමනස්සබහුය ොති වුත්යතො  යෙොනීති

‘‘චතස්යසො යඛො ඉමා, සාරිපුත්ත, යයොනියයො’’තිආදීසු (ම  නි  1.152) 

ඛන්ධයකොට්ඨායසො යයොනීති ආගයතො  ‘‘යයොනි යහසා, භූමිජ, ඵ ස්ස

අධිගමායා’’තිආදීසු (ම නි 3.226) කාරණං  

‘‘න චාහං බ්රාහ්මණං බූ්රමි, යයොනිජං මත්තිසම්භව’’න්ති ච  (ම නි 

2.457; ධ ප 396; සු නි 625); 

‘‘තයමනං කම්මජා වාතා නිබ්බත්තිත්වා උද්ධංපාදං අයධොසිරං 
සම්පරිවත්යතත්වා මාතු යයොනිමුයඛ සම්පටිපායදන්තී’’ති ච ආදීසු

පස්සාවමග්යගො ඉධ පනකාරණං අධිප්යපතං  අස්සාතිඅයනන  ආරද්ධාති
පට්ඨපිතාපග්ගහිතාපරිපුණ්ණාසම්පාදිතා වා  

ආසවානං ඛොොති එත්ථ ආසවන්තීති ආසවා, චක්ඛුයතොපි…යප …

මනයතොපි සවන්ති පවත්තන්තීති වුත්තං යහොති  ධම්මයතො යාව යගොත්රභූ, 
ඔකාසයතොයාවභවග්ගාසවන්තීති වාආසවා එයතධම්යමඑතඤ්චඔකාසං
අන්යතො කරිත්වා පවත්තන්තීති අත්යථො  අන්යතොකරණත්යථො හි අයං
ආකායරො චිරපාරිවාසියට්යඨනමදිරාදයයොආසවාවියාතිපිආසවා  ය ොයක
හිචිරපාරිවාසිකාමදිරාදයයොආසවාතිවුච්චන්ති යදිචචිරපාරිවාසියට්යඨන 

ආසවා, එයත එව භවිතුං අරහන්ති  වුත්තං යහතං – ‘‘පුරිමා, භික්ඛයව, 

යකොටින පඤ්ඤායතිඅවිජ්ජාය, ඉයතොපුබ්යබඅවිජ්ජානායහොසී’’තිආදි(අ 

නි  10.61). ආයතං සංසාරදුක්ඛං සවන්ති පසවන්තීතිපි ආසවා  පුරිමානි

යචත්ථ නිබ්බචනානි යත්ථ කිය සා ආසවාති ආගතා, තත්ථ යුජ්ජන්ති; 

පච්ඡිමං කම්යමපි  න යකව ඤ්ච කම්මකිය සා එව ආසවා, අපිච යඛො

නානප්පකාරාඋපද්දවාපි අභිධම්යමහි ‘‘චත්තායරොආසවා –කාමාසයවො, 

භවාසයවො, දිට්ඨාසයවො, අවිජ්ජාසයවො’’ති (ධ  ස  1102) කාමරාගාදයයො

කිය සා ආසවාති ආගතා  සුත්යතපි ‘‘නාහං, චුන්ද, දිට්ඨධම්මිකානංයයව

ආසවානංසංවරායධම්මං යදයසමී’’ති (දී නි  3.182) එත්ථවිවාදමූ භූතා
කිය සාආසවාතිආගතා  

‘‘යයනයදවූපපතයස්ස, ගන්ධබ්යබොවා විහඞ්ගයමො; 

යක්ඛත්තංයයනගච්යඡයය, මනුස්සත්තඤ්චඅබ්බයජ; 

යතමය්හං, ආසවාඛීණා, විද්ධස්තාවිනළීකතා’’ති (අ නි 4.36) – 

එත්ථ යතභූමකං කම්මං අවයසසා ච අකුස ා ධම්මා  ‘‘දිට්ඨධම්මිකානං

ආසවානං සංවරාය සම්පරායිකානං ආසවානං පටිඝාතායා’’ති (පාරා  39) 



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

91 

පටුන 

එත්ථ පරූපඝාතවිප්පටිසාරවධබන්ධාදයයො යචව අපායදුක්ඛභූතා
නානප්පකාරාඋපද්දවා ච  

යත පයනයත ආසවා විනයය ‘‘දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංවරාය, 
සම්පරායිකානං ආසවානං පටිඝාතායා’’ති ද්යවධා ආගතා  සළායතයන

‘‘තයයොයම, ආවුයසො, ආසවා – කාමාසයවො, භවාසයවො, අවිජ්ජාසයවො’’ති 

(සං  නි  4.321) තිධා ආගතා  තථා අඤ්යඤසු සුත්තන්යතසු  අභිධම්යම
යතයයව දිට්ඨාසයවන සද්ධිං චතුධා ආගතා  නිබ්යබධිකපරියායය පන

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, ආසවා නිරයගමනීයා, අත්ථි ආසවා

තිරච්ඡානයයොනිගමනීයා, අත්ථිආසවා යපත්තිවිසයගමනීයා, අත්ථිආසවා

මනුස්සය ොකගමනීයා, අත්ථිආසවා යදවය ොකගමනීයා’’ති (අ නි  6.63) 

පඤ්චධා ආගතා  කම්මයමව යචත්ථ ආසවාති අධිප්යපතං  ඡක්කනිපායත 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, ආසවා සංවරා පහාතබ්බා’’තිආදිනා (අ  නි  6.58) 
නයයන ඡධා ආගතා  සබ්බාසවපරියායය යතයයව දස්සනපහාතබ්යබහි
ධම්යමහි සද්ධිං සත්තධා ආගතා  ඉධ පන අභිධම්මපරියායයන චත්තායරො
ආසවාඅධිප්යපතාතියවදිතබ්බා  

ඛොොති එත්ථ පන ‘‘යයොආසවානං ඛයයො වයයො යභයදො පරියභයදො
අනිච්චතා අන්තරධාන’’න්ති ආසවානං සරසයභයදො ආසවානං ඛයයොති

වුත්යතො  ‘‘ජානයතොඅහං, භික්ඛයව, පස්සයතොආසවානංඛයංවදාමී’’ති(ම 

නි 1.15) එත්ථආසවානං ඛීණාකායරොනත්ථිභායවොඅච්චන්තංඅසමුප්පායදො
ආසවක්ඛයයොතිවුත්යතො  

‘‘යසඛස්සසික්ඛමානස්ස, උජුමග්ගානුසාරියනො; 

ඛයස්මිංපඨමංඤාණං, තයතොඅඤ්ඤාඅනන්තරා’’ති (ඉතිවු 62) – 

එත්ථ අරියමග්යගො ආසවක්ඛයයොති වුත්යතො  ‘‘ආසවානං ඛයා සමයණො 

යහොතී’’ති(ම නි 1.438) එත්ථඵ ං  

‘‘පරවජ්ජානුපස්සිස්ස, නිච්චංඋජ්ොනසඤ්ඤියනො; 

ආසවාතස්සවඩ්ෙන්ති, ආරායසොආසවක්ඛයා’’ති (ධ ප 253) – 

එත්ථ නිබ්බානං  ඉධ පන ඵ ං සන්ධාය ‘‘ආසවානං ඛයායා’’ති වුත්තං, 
අරහත්තඵ ත්ථායාතිඅත්යථො  

සංයවජනීයෙසුඨායනසූතිසංයවගජනයකසු ජාතිආදීසුසංයවගවත්ථූසු 

ජාති, ජරා, බයාධි, මරණං, අපායදුක්ඛං, අතීයත වට්ටමූ කං දුක්ඛං, 

අනාගයත වට්ටමූ කං දුක්ඛං, පච්චුප්පන්යන ආහාරපරියයට්ඨිමූ කං 
දුක්ඛන්ති ඉමානි හි සංයවගවත්ථූනි සංයවජනීයට්ඨානානි නාම  අපිච
‘‘ආදිත්යතො ය ොකසන්නිවායසො උයයත්යතො පයායතො 

කුම්මග්ගප්පටිපන්යනො, උපනීයති ය ොයකො අද්ධුයවො, අතායණො ය ොයකො
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අනභිස්සයරො, අස්සයකො ය ොයකො, සබ්බංපහායගමනීයං, ඌයනොය ොයකො

අතිත්යතො තණ්හාදායසො’’තිඑවමාදීනි (පටි  ම  1.117) යචත්ථ

සංයවජනීයට්ඨානානීති යවදිතබ්බානි  සංයවජයනනාති
ජාතිආදිසංයවගවත්ථූනි පටිච්ච උප්පන්නභයසඞ්ඛායතන සංයවජයනන 
අත්ථයතොපනසයහොත්තප්පඤාණංසංයවයගොනාම  

සංවිග්ගස්සාති ගබ්යභොක්කන්තිකාදිවයසන අයනකවියධහි

ජාතිආදිදුක්යඛහිසංයවගජාතස්ස  ‘‘සංයවජිත්වා’’තිචපඨන්ති  යෙොනියසො

පධායනනාති උපායපධායනන, සම්මාවායායමනාති අත්යථො  යසො හි යථා 

අකුස ා ධම්මා පහීයන්ති, කුස ා ධම්මා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති, එවං
පදහනයතො උත්තමභාවසාධනයතො ච ‘‘පධාන’’න්ති වුච්චති  තත්ථ
සංයවයගන භවාදීසුකිඤ්චි තාණං ය ණං පටිසරණං අපස්සන්යතො තත්ථ
අයනොලීයන්යතො අ ග්ගමානයසො තප්පටිපක්යඛන ච 

විනිවත්තිතවිසඤ්ඤියතො අඤ්ඤදත්ථු නිබ්බානනින්යනො යහොති
නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො  යසො ක යාණමිත්තසන්නිස්සයයන
යයොනියසොමනසිකාරබහුය ො විසුද්ධාසයප්පයයොයගො සමථවිපස්සනාසු

යුත්තප්පයුත්යතොසබ්බස්මිම්පිසඞ්ඛාරගයත නිබ්බින්දතිවිරජ්ජති, විපස්සනං
උස්සුක්කායපති  තත්ථ යදිදං යයොනියසොමනසිකාරබහුය ො

විසුද්ධාසයප්පයයොයගො සමථවිපස්සනාසු යුත්තප්පයුත්යතො, යතනස්ස 
දිට්යඨව ධම්යම සුඛයසොමනස්සබහු තා යවදිතබ්බා  යං පනායං සමයථ
පතිට්ඨියතො විපස්සනාය යුත්තප්පයුත්යතො සබ්බස්මිම්පි සඞ්ඛාරගයත

නිබ්බින්දතිවිරජ්ජති, විපස්සනංඋස්සුක්කායපති, යතනස්සයයොනිආරද්ධා
ආසවානංඛයායාතියවදිතබ්බං  

ගාථාසු සංවිජ්යජයථවාති සංවිජ්යජයය එව සංයවගං කයරයය එව 
‘‘සංවිජ්ජිත්වානා’’තිචපඨන්ති වුත්තනයයනසංවිග්යගො හුත්වාතිඅත්යථො  

පණ්ඩියතොති සප්පඤ්යඤො, තියහතුකපටිසන්ධීති වුත්තං යහොති  පඤ්ඤාෙ

සමයවක්ඛිොති සංයවගවත්ථූනි සංවිජ්ජනවයසන පඤ්ඤාය සම්මා
අයවක්ඛිය  අථ වා පඤ්ඤාය සම්මා අයවක්ඛිත්වාති  යසසං සබ්බත්ථ 

උත්තානත්ථයමව  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

ඉතිපරමත්ථදීපනියාඉතිවුත්තක-අට්ඨකථාය 

දුකනිපායතපඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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2. දුතියවග්යගො 

1. විතක්කසුත්තවණ්ණනා 

38. දුතියවග්ගස්ස පඨයම තථාගතං, භික්ඛයවතිඑත්ථ තථාගත-සද්යදො 
තාව සත්තයවොහාරසම්මාසම්බුද්ධාදීසු දිස්සති  තථා යහස ‘‘යහොති

තථාගයතොපරං මරණා’’තිආදීසු(දී නි 1.65) සත්තයවොහායර  

‘‘තථාගතංයදවමනුස්සපූජිතං, 

බුද්ධංනමස්සාමසුවත්ථියහොතූ’’ති (ඛු පා 6.16) – 

ආදීසුසම්මාසම්බුද්යධ  

‘‘තථාගතංයදවමනුස්සපූජිතං, 

ධම්මංනමස්සාමසුවත්ථියහොතූ’’ති (ඛු පා 6.17) – 

ආදීසුධම්යම  

‘‘තථාගතංයදවමනුස්සපූජිතං, 

සඞ්ඝංනමස්සාමසුවත්ථියහොතූ’’ති (ඛු පා 6.18) – 

ආදීසුසඞ්යඝ ඉධපනසම්මාසම්බුද්යධ තස්මාතථාගතන්ති එත්ථඅට්ඨහි

කාරයණහිභගවාතථාගයතොතිවුච්චති කතයමහිඅට්ඨහි? තථාආගයතොති

තථාගයතො, තථාගයතොතිතථාගයතො, තථ ක්ඛණංආගයතොතිතථාගයතො, 

තථධම්යම යාථාවයතො අභිසම්බුද්යධොති තථාගයතො, තථදස්සිතාය

තථාගයතො, තථවාදිතාය තථාගයතො, තථාකාරිතාය තථාගයතො, 
අභිභවනට්යඨන තථාගයතොති  

කථං භගවා තථා ආගයතොති තථාගයතො? යථා යයන අභිනීහායරන
දානපාරමිං පූයරත්වා 
සී යනක්ඛම්මපඤ්ඤාවීරියඛන්තිසච්චඅධිට්ඨානයමත්තාඋයපක්ඛාපාරමිං

පූයරත්වා ඉමා දස පාරමියයො, දස උපපාරමියයො, දස පරමත්ථපාරමියයොති

සමතිංස පාරමියයො පූයරත්වා අඞ්ගපරිච්චාගං, අත්තපරිච්චාගං, 

ධනපරිච්චාගං, දාරපරිච්චාගං, රජ්ජපරිච්චාගන්ති ඉමානි පඤ්ච

මහාපරිච්චාගානි පරිච්චජිත්වායථා විපස්සිආදයයො සම්මාසම්බුද්ධාආගතා, 
තථාඅම්හාකංභගවාපිආගයතොතිතථාගයතො  යථාහ– 

‘‘යයථවය ොකම්හිවිපස්සිආදයයො, 

සබ්බඤ්ඤුභාවංමුනයයොඉධාගතා; 

තථාඅයංසකයමුනීපිආගයතො, 
තථාගයතොවුච්චතියතනචක්ඛුමා’’ති – 

එවංතථාආගයතොතිතථාගයතො  
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කථං තථා ගයතොති තථාගයතො? යථා සම්පතිජාතාව විපස්සිආදයයො

සයමහිපායදහිපථවියංපතිට්ඨායඋත්තරාභිමුඛාසත්තපදවීතිහායරනගතා, 
තථාඅම්හාකංභගවාපිගයතොතිතථාගයතො යථාහු– 

‘‘මුහුත්තජායතොවගවංපතීයථා, 

සයමහිපායදහිඵුසීවසුන්ධරං; 

යසොවික්කමීසත්තපදානියගොතයමො, 
යසතඤ්චඡත්තංඅනුධාරයුංමරූ  

‘‘ගන්ත්වානයසොසත්තපදානියගොතයමො, 

දිසාවිය ොයකසිසමාසමන්තයතො; 

අට්ඨඞ්ු යපතංගිරමබ්භුදීරයි, 
සීයහොයථාපබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො’’ති – 

එවංතථාගයතොතිතථාගයතො  

කථං තථ ක්ඛණංආගයතොතිතථාගයතො? සබ්යබසං රූපාරූපධම්මානං

ස ක්ඛණං, සාමඤ්ඤ ක්ඛණං, තථං, අවිතථං, ඤාණගතියා ආගයතො, 

අවිරජ්ඣිත්වාපත්යතො, අනුබුද්යධොතිතථාගයතො යථාහ– 

‘‘සබ්යබසං පනධම්මානං, සකසාමඤ්ඤ ක්ඛණං; 

තථයමවාගයතොයස්මා, තස්මානායථොතථාගයතො’’ති – 

එවංතථ ක්ඛණංආගයතොතිතථාගයතො  

කථං තථධම්යම ොථාවයතො අභිසම්බුද්යධොති තථාගයතො? තථධම්මා

නාම චත්තාරි අරියසච්චානි  යථාහ ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථානි 

අවිතථානි අනඤ්ඤථානි  කතමානි චත්තාරි? ඉදං දුක්ඛං අරියසච්චන්ති, 

භික්ඛයව, තථයමතංඅවිතථයමතං අනඤ්ඤථයමත’’න්ති (සං නි 5.1090) 

විත්ථායරො තානිචභගවාඅභිසම්බුද්යධො, තස්මාපිතථානංඅභිසම්බුද්ධත්තා
තථාගයතො  අභිසම්බුද්ධත්යථො හි එත්ථ ගත-සද්යදො  එවං තථධම්යම

යාථාවයතොඅභිසම්බුද්යධොතිතථාගයතො. 

කථං තථදස්සිතාෙ තථාගයතො? යං සයදවයක ය ොයක…යප …
සයදවමනුස්සායපජායඅපරිමාණාසුය ොකධාතූසුඅපරිමාණානංසත්තානං 

චක්ඛුද්වායර ආපාථමාගච්ඡන්තං රූපාරම්මණං නාම අත්ථි, තං භගවා
සබ්බාකාරයතො ජානාති පස්සති  එවං ජානතා පස්සතා චායනන තං
ඉට්ඨාදිවයසන වා දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤායතසු  බ්භමානපදවයසන වා

‘‘කතමං තං රූපං රූපායතනං, යං රූපං චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය

වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නී ං පීතක’’න්තිආදිනා (ධ  ස  616) 
නයයන අයනයකහි නායමහි යතරසහි වායරහි ද්යවපඤ්ඤාසාය නයයහි
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විභජ්ජමානං තථයමව යහොති, විතථං නත්ථි  එස නයයො යසොතද්වාරාදීසු
ආපාථමාගච්ඡන්යතසුසද්දාදීසු  වුත්තඤ්යහතංභගවතා– 

‘‘යං, භික්ඛයව, සයදවකස්සය ොකස්ස…යප …සයදවමනුස්සාය

දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා, 

තමහංජානාමි…යප …තමහං අබ්භඤ්ඤාසිං, තංතථාගතස්සවිදිතං, 

තංතථාගයතොනඋපට්ඨාසී’’ති(අ නි 4.24). 

එවං තථදස්සිතාය තථාගයතො  එත්ථ තථදස්සිඅත්යථ තථාගයතොති
පදස්ස සම්භයවොයවදිතබ්යබො  

කථං තථවාදිතාෙ තථාගයතො? යං රත්තිං භගවා අනුත්තරං

සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො, යඤ්ච රත්තිං අනුපාදියසසාය

නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායි, එත්ථන්තයර 

පඤ්චචත්තාලීසවස්සපරිමාණකාය  යං භගවතා භාසිතං සුත්තයගයයාදි, 
සබ්බංතං පරිසුද්ධංපරිපුණ්ණංරාගමදාදිනිම්මදනංඑකසදිසංතථංඅවිතථං 
යතනාහ– 

‘‘යඤ්ච, චුන්ද, රත්තිං තථාගයතො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 

අභිසම්බුජ්ෙති, යඤ්ච රත්තිං අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා

පරිනිබ්බායති, යං එතස්මිංඅන්තයරභාසති පතිනිද්දිසති, සබ්බංතං

තයථවයහොති, යනො අඤ්ඤථා තස්මා ‘තථාගයතො’තිවුච්චතී’’ති (දී 

නි 3.188; අ නි 4.23). 

ගදඅත්යථො හි එත්ථ ගතසද්යදො  එවං තථවාදිතාය තථාගයතො  අපිච

ආගදනං ආගයදො, වචනන්ති අත්යථො  තයථො අවිපරීයතො ආගයදො අස්සාති

දකාරස්ස තකාරංකත්වාතථාගයතොති, එවම්යපත්ථපදසිද්ධියවදිතබ්බා  

කථං තථාකාරිතාෙ තථාගයතො? භගවයතො හි වාචාය කායයො

අනුය ොයමති, කායස්සපිවාචා තස්මායථාවාදීතථාකාරී, යථාකාරීතථාවාදී

චයහොති  එවංභූතස්සචස්සයථාවාචා, කායයොපිතථාගයතොපවත්යතො යථා

චකායයො, වාචාපි තථා ගතාති තථාගයතො  යතනාහ ‘‘යථාවාදී, භික්ඛයව, 

තථාගයතො තථාකාරී, යථාකාරීතථාවාදී  ඉති යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී
තථාවාදී තස්මා‘තථාගයතො’තිවුච්චතී’’ති එවංතථාකාරිතාය තථාගයතො  

කථං අභිභවනට්යඨනතථාගයතො? යස්මාභගවා උපරිභවග්ගංයහට්ඨා
අවීචිං පරියන්තං කරිත්වා තිරියං අපරිමාණාසු ය ොකධාතූසු සබ්බසත්යත
අභිභවති සීය නපි සමාධිනාපි පඤ්ඤායපි විමුත්තියාපි 

විමුත්තිඤාණදස්සයනනපි, න තස්ස තු ා වා පමාණං වා අත්ථි, අථ යඛො
අතුය ො අප්පයමයයයො අනුත්තයරො යදවානං අතියදයවො සක්කානං
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අතිසක්යකො බ්රහ්මානං අතිබ්රහ්මා සබ්බසත්තුත්තයමො, තස්මා තථාගයතො 
යතනාහ– 

‘‘සයදවයක, භික්ඛයව, ය ොයක…යප … මනුස්සාය තථාගයතො

අභිභූඅනභිභූයතො අඤ්ඤදත්ථුදයසොවසවත්තී, තස්මා ‘තථාගයතො’ති

වුච්චතී’’ති(දී නි 3.188; අ නි  4.23). 

තත්රායං පදසිද්ධි – අගයදො විය අගයදො, යදසනාවි ායසො යචව
පුඤ්ඤුස්සයයො ච  යතන යහස මහානුභායවො භිසක්යකො විය දිබ්බාගයදන 

සප්යප, සබ්බපරප්පවාදියනො සයදවකඤ්ච ය ොකං අභිභවති  ඉති
සබ්බය ොකාභිභවයන තයථො අවිපරීයතො යථාවුත්යතො අගයදො එතස්සාති
දකාරස්ස තකාරං කත්වා තථාගයතොති යවදිතබ්යබො  එවං අභිභවනට්යඨන
තථාගයතො  

අපිච තථාය ගයතොති තථාගයතො, තථං ගයතොති තථාගයතො  තත්ථ

සක ය ොකං තීරණපරිඤ්ඤාය තථාය ගයතො අවගයතොති තථාගයතො, 

ය ොකසමුදයං පහානපරිඤ්ඤාය තථාය ගයතො අතීයතොති තථාගයතො, 
ය ොකනියරොධං සච්ඡිකිරියාය තථාය ගයතො අධිගයතොති තථාගයතො  
ය ොකනියරොධගාමිනිං පටිපදං තථං ගයතො පටිපන්යනොති තථාගයතො  
වුත්තඤ්යහතංභගවතා– 

‘‘ය ොයකො, භික්ඛයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්යධො  ය ොකස්මා

තථාගයතො විසංයුත්යතො  ය ොකසමුදයයො, භික්ඛයව, තථාගයතන

අභිසම්බුද්යධො, ය ොකසමුදයයො තථාගතස්ස පහීයනො 

ය ොකනියරොයධො, භික්ඛයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්යධො, 
ය ොකනියරොයධො තථාගතස්ස සච්ඡිකයතො  ය ොකනියරොධගාමිනී

පටිපදා, භික්ඛයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්ධා, ය ොකනියරොධගාමිනී

පටිපදා තථාගතස්ස භාවිතා  යං, භික්ඛයව, සයදවකස්ස…යප …
සබ්බංතං තථාගයතනඅභිසම්බුද්ධං තස්මා‘තථාගයතො’තිවුච්චතී’’ති

(අ නි 4.23). 

අපයරහිපි අට්ඨහි කාරයණහි භගවා තථාගයතො  තථාය ආගයතොති

තථාගයතො, තථාය ගයතොතිතථාගයතො, තථානිආගයතොතිතථාගයතො, තථා

ගයතොතිතථාගයතො, තථාවියධොතිතථාගයතො, තථාපවත්තියකොතිතථාගයතො, 

තයථහිආගයතොතිතථාගයතො, තථාගතභායවනතථාගයතොති  

කථං තථාෙ ආගයතොති තථාගයතො? යා සා භගවතා සුයමධභූයතන
දීපඞ්කරදසබ ස්සපාදමූය – 

‘‘මනුස්සත්තංලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතුසත්ථාරදස්සනං; 

පබ්බජ්ජාුණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්දතා; 
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අට්ඨධම්මසයමොධානා, අභිනීහායරොසමිජ්ෙතී’’ති (බු වං 2.59) – 

එවං වුත්තං අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං අභිනීහාරං සම්පායදන්යතන ‘‘අහං

සයදවකංය ොකංතිණ්යණොතායරස්සාමි, මුත්යතො යමොයචස්සාමි, දන්යතො

දයමස්සාමි, අස්සත්යථො අස්සායසස්සාමි, පරිනිබ්බුයතො පරිනිබ්බායපස්සාමි, 

සුද්යධොයසොයධස්සාමි, බුද්යධො යබොයධස්සාමී’’තිමහාපටිඤ්ඤාපවත්තිතා 
වුත්තංයහතං– 

‘‘කිංයමඑයකනතිණ්යණන, පුරියසනථාමදස්සිනා; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, සන්තායරස්සංසයදවකං  

‘‘ඉමිනායමඅධිකායරන, කයතනපුරිසුත්තයම; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, තායරමිජනතංබහුං  

‘‘සංසාරයසොතං ඡින්දිත්වා, විද්ධංයසත්වාතයයො භයව; 

ධම්මනාවංසමාරුය්හ, සන්තායරස්සංසයදවකං  

‘‘කිංයමඅඤ්ඤාතයවයසන, ධම්මංසච්ඡිකයතනිධ; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, බුද්යධො යහස්සංසයදවයක’’ති  (බු  වං 
55-58); 

තං පයනතං මහාපටිඤ්ඤං සක ස්සපි බුද්ධකරධම්මසමුදායස්ස 
පවිචයපච්චයවක්ඛණසමාදානානං කාරණභූතං අවිසංවායදන්යතො
ය ොකනායථො යස්මා මහාකප්පානං සතසහස්සාධිකානි චත්තාරි
අසඞ්යඛයයයානි සක්කච්චං නිරන්තරං නිරවයසසයතො දානපාරමිආදයයො

සමතිංසපාරමියයො පූයරත්වා, අඞ්ගපරිච්චාගාදයයො පඤ්ච මහාපරිච්චායග 

පරිච්චජිත්වා, සච්චාධිට්ඨානාදීනි චත්තාරි අධිට්ඨානානි පරිබ්රූයහත්වා, 
පුඤ්ඤඤාණසම්භායර සම්භරිත්වා

පුබ්බයයොගපුබ්බචරියධම්මක්ඛානඤාතත්ථචරියාදයයො උක්කංසායපත්වා, 
බුද්ධිචරියං පරමයකොටිං පායපත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 

අභිසම්බුජ්ඣි; තස්මාතස්යසවසාමහාපටිඤ්ඤාතථාඅවිතථාඅනඤ්ඤථා, 
න තස්ස වා ග්ගමත්තම්පි විතථං අත්ථි  තථා හි දීපඞ්කයරො දසබය ො

යකොණ්ඩඤ්යඤො, මඞ්ගය ො…යප … කස්සයපො භගවාති ඉයම චතුවීසති
සම්මාසම්බුද්ධා පටිපාටියා උප්පන්නා ‘‘බුද්යධො භවිස්සතී’’ති නං
බයාකරිංසු එවංචතුවීසතියාබුද්ධානංසන්තියක ද්ධබයාකරයණො යයයත

කතාභිනීහායරහි යබොධිසත්යතහි  ද්ධබ්බා ආනිසංසා, යත  භිත්වාව
ආගයතොති තාය යථාවුත්තාය මහාපටිඤ්ඤාය තථාය අභිසම්බුද්ධභාවං
ආගයතොඅධිගයතොතිතථාගයතො එවංතථාය ආගයතොතිතථාගයතො  

කථං තථාෙ ගයතොති තථාගයතො? යායං මහාකරුණා ය ොකනාථස්ස, 
යාය මහාදුක්ඛසම්බාධප්පටිපන්නං සත්තනිකායං දිස්වා ‘‘තස්ස 
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නත්ථඤ්යඤො යකොචි පටිසරණං, අහයමව නං ඉයතො සංසාරදුක්ඛයතො
මුත්යතො යමොයචස්සාමී’’ති සමුස්සාහිතමානයසො මහාභිනීහාරං අකාසි 
කත්වා ච යථාපණිධානං සක ය ොකහිතසම්පාදනායඋස්සුක්කමාපන්යනො 
අත්තයනො කායජීවිතනිරයපක්යඛො පයරසං යසොතපථගමනමත්යතනපි 
චිත්තුත්රාසසමුප්පාදිකා අතිදුක්කරා දුක්කරචරියා සමාචරන්යතො යථා
මහායබොධිසත්තානංපටිපත්තිහානභාගියාසංකිය සභාගියාඨිතිභාගියාවා

න යහොති, අථ යඛො උත්තරි වියසසභාගියාව යහොති, තථා පටිපජ්ජමායනො
අනුපුබ්යබන නිරවයසයස යබොධිසම්භායර සමායනත්වා අභිසම්යබොධිං
පාපුණි  තයතො පරඤ්ච තායයව මහාකරුණාය සඤ්යචොදිතමානයසො 
පවියවකරතිං පරමඤ්ච සන්තං වියමොක්ඛසුඛං පහාය බා ජනබහුය 
ය ොයක යතහි සමුප්පාදිතං සම්මානාවමානවිප්පකාරං අගයණත්වා
යවයනයයජනවිනයයනන නිරවයසසං බුද්ධකිච්චං නිට්ඨයපසි  තත්ර යයො

භගවයතොසත්යතසුමහාකරුණායසයමොක්කමනාකායරො, යසොපරයතොආවි 

භවිස්සති  යථා බුද්ධභූතස්ස ය ොකනාථස්ස සත්යතසු මහාකරුණා, එවං 
යබොධිසත්තභූතස්සපි මහාභිනීහාරකා ාදීසූති සබ්බත්ථ සබ්බදා ච
එකසදිසතාය තථාව සා අවිතථා අනඤ්ඤථා  තස්මා තීසුපි අවත්ථාසු
සබ්බසත්යතසුසමානරසායතථායමහාකරුණාය සක ය ොකහිතායගයතො
පටිපන්යනොතිතථාගයතො එවංතථායගයතොතිතථාගයතො  

කථං තථානි ආගයතොති තථාගයතො? තථානි නාම චත්තාරි

අරියමග්ගඤාණානි  තානි හි ‘‘ඉදං දුක්ඛං, අයං දුක්ඛසමුදයයො, අයං 

දුක්ඛනියරොයධො, අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’’ති එවං
සබ්බයඤයයසඞ්ගාහකානං පවත්තිනිවත්තිතදුභයයහතුභූතානං චතුන්නං

අරියසච්චානං, දුක්ඛස්ස පීළනට්යඨො සඞ්ඛතට්යඨො සන්තාපට්යඨො

විපරිණාමට්යඨො, සමුදයස්ස ආයූහනට්යඨො නිදානට්යඨො සංයයොගට්යඨො

පලියබොධට්යඨො, නියරොධස්ස නිස්සරණට්යඨො වියවකට්යඨො අසඞ්ඛතට්යඨො 

අමතට්යඨො, මග්ගස්ස නියයානට්යඨො යහත්වට්යඨො දස්සනට්යඨො
අධිපයතයයට්යඨොතිආදීනං තබ්බිභාගානඤ්ච
යථාභූතසභාවාවයබොධවිබන්ධකස්ස සංකිය සපක්ඛස්ස සමුච්ඡින්දයනන 

පටි ද්ධාය තත්ථ අසම්යමොහාභිසමයසඞ්ඛාතාය අවිපරීතාකාරප්පවත්තියා
ධම්මානං සභාවසරස ක්ඛණස්ස අවිසංවාදනයතො තථානි අවිතථානි

අනඤ්ඤථානි, තානි භගවා අනඤ්ඤයනයයයොසයයමවආගයතොඅධිගයතො, 
තස්මාතථානිආගයතොතිතථාගයතො  

යථාචමග්ගඤාණානි, එවංභගවයතොතීසුකාය සුඅප්පටිහතඤාණානි 
චතුපටිසම්භිදාඤාණානිචතුයවසාරජ්ජඤාණානිපඤ්චගතිපරිච්යඡදඤාණානි
ඡඅසාධාරණඤාණානි සත්තයබොජ්ෙඞ්ගවිභාවනඤාණානි
අට්ඨමග්ගඞ්ගවිභාවනඤාණානි නවානුපුබ්බවිහාරසමාපත්තිඤාණානි
දසබ ඤාණානිචවිභායවතබ්බානි  
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තත්රායං විභාවනා – යඤ්හි කිඤ්චි අපරිමාණාසු ය ොකධාතූසු
අපරිමාණානංසත්තානංහීනාදියභදභින්නානංහීනාදියභදභින්නාසු අතීතාසු
ඛන්ධායතනධාතූසු සභාවකිච්චාදි අවත්ථාවියසසාදි
ඛන්ධපටිබද්ධනාමයගොත්තාදි ච ජානිතබ්බං  අනින්ද්රියබද්යධසු ච
අතිසුඛුමතියරොහිතවිදූරයදයසසු රූපධම්යමසු යයො තංතංපච්චයවියසයසහි

සද්ධිං පච්චයුප්පන්නානං වණ්ණසණ්ඨානගන්ධරසඵස්සාදිවියසයසො, තත්ථ
සබ්බත්යථව හත්ථතය  ඨපිතආම යකො විය පච්චක්ඛයතො

අසඞ්ගමප්පටිහතං භගවයතො ඤාණං පවත්තති, තථා අනාගතාසු
පච්චුප්පන්නාසුචාතිඉමානිතීසුකාය සුඅප්පටිහතඤාණානි නාම යථාහ– 

‘‘අතීතංයසබුද්ධස්සභගවයතොඅප්පටිහතංඤාණං, අනාගතංයස

බුද්ධස්ස භගවයතො අප්පටිහතං ඤාණං, පච්චුප්පන්නංයස බුද්ධස්ස

භගවයතොඅප්පටිහතංඤාණ’’න්ති (පටි ම 3.5). 

තානි පයනතානි තත්ථ තත්ථ ධම්මානං සභාවසරස ක්ඛණස්ස 

අවිසංවාදනයතො තථානි අවිතථානි අනඤ්ඤථානි, තානි භගවා
සයම්භුඤායණනඅධිගඤ්ඡි එවං තථානිආගයතොතිතථාගයතො  

තථා අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 
පටිභානපටිසම්භිදාති චතස්යසො පටිසම්භිදා  තත්ථ අත්ථපයභදස්ස 

සල් ක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං අත්යථ පයභදගතං ඤාණං
අත්ථපටිසම්භිදා  ධම්මපයභදස්ස
සල් ක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං ධම්යම පයභදගතං ඤාණං 
ධම්මපටිසම්භිදා  නිරුත්තිපයභදස්ස
සල් ක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං නිරුත්තාභි ායප පයභදගතං
ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා  පටිභානපයභදස්ස 
සල් ක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං පටිභායන පයභදගතංඤාණං
පටිභානපටිසම්භිදා වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අත්යථ ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්යම ඤාණං

ධම්මපටිසම්භිදා, තත්ර ධම්මනිරුත්තාභි ායප ඤාණං

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, ඤායණසු ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා’’ති (විභ 
718). 

එත්ථචයහතුඅනුසායරනඅරණීයයතොඅධිගන්තබ්බයතොචසඞ්යඛපයතො 

යහතුඵ ං අත්යථො නාම  පයභදයතො පන යංකිඤ්චි පච්චයුප්පන්නං, 

නිබ්බානං, භාසිතත්යථො, විපායකො, කිරියාතිඉයමපඤ්චධම්මාඅත්යථො තං
අත්ථං පච්චයවක්ඛන්තස්ස තස්මිං අත්යථ පයභදගතං ඤාණං
අත්ථපටිසම්භිදා  ධම්යමොති සඞ්යඛපයතො පච්චයයො  යසො හි යස්මා තං තං

අත්ථං විදහති පවත්යතති යචව පායපති ච, තස්මා ධම්යමොති වුච්චති 

පයභදයතොපනයයොයකොචිඵ නිබ්බත්තයකොයහතු, අරියමග්යගො, භාසිතං, 
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කුස ං, අකුස න්ති ඉයම පඤ්ච ධම්මා ධම්යමො, තං ධම්මං
පච්චයවක්ඛන්තස්ස තස්මිං ධම්යම පයභදගතං ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා 
වුත්තම්පියචතං– 

‘‘දුක්යඛ ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා, දුක්ඛසමුදයය ඤාණං 

ධම්මපටිසම්භිදා, දුක්ඛනියරොයධ ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා, 
දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා’’ති (විභ 
719). 

අථ වා යහතුම්හි ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා, යහතුඵය  ඤාණං 
අත්ථපටිසම්භිදා යයධම්මාජාතාභූතාසඤ්ජාතානිබ්බත්තාඅභිනිබ්බත්තා 

පාතුභූතා, ඉයමසුධම්යමසුඤාණංඅත්ථපටිසම්භිදා යම්හාධම්මායතධම්මා

ජාතා භූතා සඤ්ජාතා නිබ්බත්තා අභිනිබ්බත්තා පාතුභූතා, යතසු ධම්යමසු

ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා  ජරාමරයණ ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා, 
ජරාමරණසමුදයය ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා  ජරාමරණනියරොයධ ඤාණං

අත්ථපටිසම්භිදා, ජරාමරණනියරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං

ධම්මපටිසම්භිදා  ජාතියා, භයව, උපාදායන, තණ්හාය, යවදනාය, ඵස්යස, 

සළායතයන, නාමරූයප, විඤ්ඤායණ, සඞ්ඛායරසුඤාණංඅත්ථපටිසම්භිදා, 
සඞ්ඛාරසමුදයය ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා  සඞ්ඛාරනියරොයධ ඤාණං

අත්ථපටිසම්භිදා, සඞ්ඛාරනියරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං
ධම්මපටිසම්භිදා  

‘‘ඉධ භික්ඛුධම්මංජානාති–සුත්තං, යගයයං…යප …යවදල් ං 
අයං වුච්චති ධම්මපටිසම්භිදා  යසො තස්ස තස්යසව භාසිතස්ස අත්ථං

ජානාති – ‘අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්යථො, අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස

අත්යථො’ති, අයංවුච්චතිඅත්ථපටිසම්භිදා(විභ 724). 

‘‘කතයමධම්මාකුස ා? යස්මිංසමයයකාමාවචරංකුස ංචිත්තං 
උප්පන්නං යහොති යසොමනස්සසහගතං ඤාණසම්පයුත්තං

රූපාරම්මණං වා…යප … ධම්මාරම්මණං වා යං යං වා පනාරබ්භ, 

තස්මිං සමයය ඵස්යසො යහොති…යප … අවික්යඛයපො යහොති  ඉයම

ධම්මා කුස ා  ඉයමසු ධම්යමසු ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා, යතසං

විපායකඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා’’තිආදිවිත්ථායරො(විභ 725). 

තස්මිං අත්යථ ච ධම්යම ච සභාවනිරුත්ති අබයභිචාරයවොහායරො

අභි ායපො, තස්මිං සභාවනිරුත්තාභි ායප මාගධිකාය සබ්බසත්තානං 

මූ භාසාය ‘‘අයං සභාවනිරුත්ති, අයං න සභාවනිරුත්තී’’ති පයභදගතං
ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා  යථාවුත්යතසු යතසු ඤායණසු
යගොචරකිච්චාදිවයසන විත්ථාරයතො පවත්තං සබ්බම්පි ඤාණමාරම්මණං
කත්වා පච්චයවක්ඛන්තස්ස තස්මිං ඤායණ පයභදගතං ඤාණං
පටිභානපටිසම්භිදා  ඉති ඉමානි චත්තාරි පටිසම්භිදාඤාණානි සයයමව



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

101 

පටුන 

භගවතා අධිගතානි අත්ථධම්මාදියක තස්මිං තස්මිං අත්තයනො විසයය
අවිසංවාදනවයසන අවිපරීතාකාරප්පවත්තියා තථානි අවිතථානි
අනඤ්ඤථානි එවම්පිභගවාතථානිආගයතොති තථාගයතො  

තථායංකිඤ්චියඤයයංනාම, සබ්බංතංභගවතාසබ්බාකායරනඤාතං 
දිට්ඨං අධිගතං අභිසම්බුද්ධං  තථා හිස්ස අභිඤ්යඤයයා ධම්මා

අභිඤ්යඤයයයතො බුද්ධා, පරිඤ්යඤයයා ධම්මා පරිඤ්යඤයයයතො බුද්ධා, 

පහාතබ්බා ධම්මා පහාතබ්බයතො බුද්ධා, සච්ඡිකාතබ්බා ධම්මා

සච්ඡිකාතබ්බයතොබුද්ධා, භායවතබ්බා ධම්මාභායවතබ්බයතොබුද්ධා, යයතො
නංයකොචිසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවායදයවොවාමායරොවා බ්රහ්මාවා‘‘ඉයම
නාම යත ධම්මා අනභිසම්බුද්ධා’’ති සහ ධම්යමන අනුයුඤ්ජිතුං සමත්යථො
නත්ථි  

යං කිඤ්චි පහාතබ්බං නාම, සබ්බං තං භගවතා අනවයසසයතො

යබොධිමූය යයව පහීනං අනුප්පත්තිධම්මං, න තස්ස පහානාය උත්තරි

කරණීයං අත්ථි. තථා හිස්ස 
ය ොභයදොසයමොහවිපරීතමනසිකාරඅහිරිකායනොත්තප්පථිනමිද්ධ- 
යකොධූපනාහමක්ඛප ාසඉස්සාමච්ඡරිය- 
මායාසායඨයයථම්භසාරම්භමානාතිමානමදපමාදතිවිධාකුස මූ දුච්චරිත- 
විසමසඤ්ඤාම විතක්කපපඤ්චඑසනාතණ්හාචතුබ්බිධවිපරියයසආසව- 
ගන්ථඔඝයයොගාගතිතණ්හුපාදානපඤ්චාභිනන්දනනීවරණ- 
යචයතොඛි යචතයසොවිනිබන්ධඡවිවාදමූ සත්තානුසය- 
අට්ඨමිච්ඡත්තනවආඝාතවත්ථුතණ්හාමූ කදසඅකුස - 
කම්මපථඑකවීසතිඅයනසනද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතඅට්ඨසතතණ්හාවිචරිතාදිප්ප

යභදං දියඩ්ෙකිය සසහස්සං සහ වාසනාය පහීනං සමුච්ඡින්නං සමූහතං, 
යයතොනංයකොචිසමයණො වා…යප …බ්රහ්මාවා‘‘ඉයමනාමයතකිය සා
අප්පහීනා’’තිසහධම්යමනඅනුයුඤ්ජිතුං සමත්යථොනත්ථි  

යය චියම භගවතා කම්මවිපාකකිය සූපවාදආණාවීතික්කමප්පයභදා 

අන්තරායිකාධම්මාවුත්තා, අ යමවයතඑකන්යතනඅන්තරායාය, යයතො
නං යකොචි සමයණො වා…යප … බ්රහ්මා වා ‘‘නා ං යත පටියසවයතො
අන්තරායායා’’තිසහධම්යමනඅනුයුඤ්ජිතුං සමත්යථොනත්ථි  

යයො ච භගවතා නිරවයසසවට්ටදුක්ඛනිස්සරණාය 
සී සමාධිපඤ්ඤාසඞ්ගයහො සත්තයකොට්ඨාසියකො සත්තතිංසප්පයභයදො

අරියමග්ගපුබ්බඞ්ගයමො අනුත්තයරො නියයානධම්යමො යදසියතො, යසො

එකන්යතයනව නියයාති පටිපන්නස්ස වට්ටදුක්ඛයතො, යයතො නං යකොචි
සමයණො වා…යප … බ්රහ්මා වා ‘‘නියයානධම්යමො තයා යදසියතො න
නියයාතී’’තිසහධම්යමනඅනුයුඤ්ජිතුංසමත්යථොනත්ථි වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත පටිජානයතො ඉයම ධම්මා අනභිසම්බුද්ධා’’ති (ම 

නි  1.150) විත්ථායරො  එවයමතානි අත්තයනො
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ඤාණප්පහානයදසනාවියසසානං අවිතථභාවාවයබොධනයතො 
අවිපරීතාකාරප්පවත්තානි භගවයතො චතුයවසාරජ්ජඤාණානි තථානි
අවිතථානිඅනඤ්ඤථානි  එවම්පිභගවාතථානිආගයතොතිතථාගයතො  

තථානිරයගති, තිරච්ඡානගති, යපතගති, මනුස්සගති, යදවගතීතිපඤ්ච 

ගතියයො  තාසු සඤ්ජීවාදයයො අට්ඨ මහානිරයා, කුක්කුළාදයයො යසොළස 

උස්සදනිරයා, ය ොකන්තරිකනිරයයො චාති සබ්යබපියම එකන්තදුක්ඛතාය

නිරස්සාදට්යඨන නිරයාච, සකකම්මුනාගන්තබ්බයතොගතිචාති නිරෙගති. 
තිබ්බන්ධකාරසීතනරකාපි එයතස්යවව අන්යතොගධා 
කිමිකීටපටඞ්ගසරීසපපක්ඛියසොණසිඞ්ගා ාදයයො තිරියං අඤ්ඡිතභායවන

තිරච්ඡානා නාම  යත එව ගතීති තිරච්ඡානගති. 

ඛුප්පිපාසිතපරදත්තූපජීවිනිජ්ොමතණ්හිකාදයයො දුක්ඛබහු තාය

පකට්ඨසුඛයතො ඉතා විගතාති යපතා, යත එව ගතීති යපතගති. 

කා කඤ්චිකාදිඅසුරාපි එයතස්යවව අන්යතොගධා  පරිත්තදීපවාසීහි සද්ධිං

ජම්බුදීපාදිචතුමහාදීපවාසියනො මනයසො උස්සන්නතාය මනුස්සා, යත එව

ගතීති මනුස්සගති. චාතුමහාරාජිකයතො පට්ඨාය යාව
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගාති ඉයම ඡබ්බීසති යදවනිකායා දිබ්බන්ති

අත්තයනොඉද්ධානුභායවනකීළන්තියජොයතන්තිචාතියදවා, යතඑවගතීති 

යදවගති. 

තා පයනතා ගතියයො යස්මා තංතංකම්මනිබ්බත්යතො

උපපත්තිභවවියසයසො, තස්මා අත්ථයතො විපාකක්ඛන්ධාකටත්තා චරූපං 

තත්ථ ‘‘අයං නාම ගති නාම ඉමිනා කම්මුනා ජායති, තස්ස කම්මස්ස
පච්චයවියසයසහි එවං විභාගභින්නත්තා විසුං එයත සත්තනිකායා එවං
විභාගභින්නා’’ති යථාසකංයහතුඵ විභාගපරිච්ඡින්දනවයසන ඨානයසො
යහතුයසො භගවයතොඤාණංපවත්තති යතනාහභගවා– 

‘‘පඤ්ච යඛො ඉමා, සාරිපුත්ත, ගතියයො කතමා පඤ්ච? නිරයයො, 

තිරච්ඡානයයොනි, යපත්තිවිසයයො, මනුස්සා, යදවා  නිරයඤ්චාහං, 

සාරිපුත්ත, පජානාමි, නිරයගාමිඤ්චමග්ගං, නිරයගාමිනිඤ්චපටිපදං; 
යථා පටිපන්යනො ච කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං

විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති, තඤ්ච පජානාමී’’තිආදි(ම නි 1.153). 

තානි පයනතානි භගවයතො ඤාණානි තස්මිං තස්මිං විසයය 

අවිපරීතාකාරප්පවත්තියා අවිසංවාදනයතොතථානිඅවිතථානිඅනඤ්ඤථානි 
එවම්පිභගවා තථානිආගයතොතිතථාගයතො  

තථා යං සත්තානං සද්ධාදියයොගවික භාවාවයබොයධන 
අප්පරජක්ඛමහාරජක්ඛතාදිවියසසවිභාවනංපඤ්ඤාසායආකායරහිපවත්තං

භගවයතො ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණං  වුත්තඤ්යහතං – ‘‘සද්යධො
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පුග්ගය ො අප්පරජක්යඛො, අස්සද්යධොපුග්ගය ොමහාරජක්යඛො’’ති (පටි ම 

1.111) විත්ථායරො  

යඤ්ච ‘‘අයං පුග්ගය ො අප්පරජක්යඛො, අයං සස්සතදිට්ඨියකො, අයං

උච්යඡදදිට්ඨියකො, අයං අනුය ොමිකායං ඛන්තියං ඨියතො, අයං 

යථාභූතඤායණ ඨියතො, අයං කාමාසයයො, න යනක්ඛම්මාදිආසයයො, අයං

යනක්ඛම්මාසයයො, න කාමාදිආසයයො’’තිආදිනා ‘‘ඉමස්ස කාමරායගො

අතිවියථාමගයතො, නපටිඝාදියකො, ඉමස්ස පටියඝො අතිවියථාමගයතො, න

කාමරාගාදියකො’’තිආදිනා ‘‘ඉමස්ස පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො අධියකො, න 

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො න ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො, ඉමස්ස

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො අධියකො, න පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො න

ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො, ඉමස්ස ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො අධියකො, න 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො න අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො  ඉමස්ස කායසුචරිතං අධිකං, 

ඉමස්ස වචීසුචරිතං, ඉමස්ස මයනොසුචරිතං  අයං හීනාධිමුත්තියකො, අයං

පණීතාධිමුත්තියකො, අයං කම්මාවරයණන සමන්නාගයතො, අයං

කිය සාවරයණන සමන්නාගයතො, අයං විපාකාවරයණන සමන්නාගයතො, 

අයං න කම්මාවරයණන සමන්නාගයතො, න කිය සාවරයණන, න
විපාකාවරයණන සමන්නාගයතො’’තිආදිනා ච සත්තානං ආසයාදීනං
යථාභූතං විභාවනාකාරප්පවත්තං භගවයතො ආසයානුසයඤාණං  යං
සන්ධාය වුත්තං– 

‘‘ඉධ තථාගයතො සත්තානං ආසයං ජානාති, අනුසයං ජානාති, 

චරිතං ජානාති, අධිමුත්තිං ජානාති, භබ්බාභබ්යබ සත්යත

ජානාතී’’තිආදි(පටි ම 1.113). 

යඤ්ච උපරිමයහට්ඨිමපුරත්ථිමපච්ඡිමකායයහි 
දක්ඛිණවාමඅක්ඛිකණ්ණයසොතනාසිකායසොතඅංසකූටපස්සහත්ථපායදහි
අඞ්ු  ඞ්ු  න්තයරහි ය ොමය ොමකූයපහි ච
අග්ගික්ඛන්ධූදකධාරාපවත්තනං අනඤ්ඤසාධාරණං 
විවිධවිකුබ්බනිද්ධිනිම්මාපනකං භගවයතො යමකපාටිහාරියඤාණං  යං 
සන්ධායවුත්තං– 

‘‘ඉධ තථාගයතො යමකපාටිහාරියං කයරොති අසාධාරණං

සාවයකහි  උපරිමකායයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, 
යහට්ඨිමකායයතො උදකධාරා පවත්තති  යහට්ඨිමකායයතො 

අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, උපරිමකායයතො උදකධාරා

පවත්තතී’’තිආදි(පටි ම  1.116). 

යඤ්ච රාගාදීහි ජාතිආදීහි ච අයනයකහි දුක්ඛධම්යමහි උපද්දුතං
සත්තනිකායං තයතො නීහරිතුකාමතාවයසන නානානයයහි පවත්තස්ස
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භගවයතො මහාකරුයණොක්කමනස්ස පච්චයභූතං
මහාකරුණාසමාපත්තිඤාණං  යථාහ– 

‘‘කතමං තථාගතස්ස මහාකරුණාසමාපත්තිඤාණං? බහුයකහි
ආකායරහි පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු

මහාකරුණා ඔක්කමති, ආදිත්යතො ය ොකසන්නිවායසොති
පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු මහාකරුණා 
ඔක්කමතී’’ති – 

ආදිනා(පටි ම 1.117) එකූනනවුතියාආකායරහිවිභජනංකතං  

යංපනයාවතාධම්මධාතු, යත්තකංඤාතබ්බංසඞ්ඛතාසඞ්ඛතාදි, තස්ස
සබ්බස්ස පයරොපයදයසන විනා සබ්බාකාරයතො පටිජානනසමත්ථං 
ආකඞ්ඛාමත්තප්පටිබද්ධවුත්ති අනඤ්ඤසාධාරණං භගවයතො ඤාණං
සබ්බථා අනවයසසසඞ්ඛතාසඞ්ඛතසම්මුතිසච්චාවයබොධයතො

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, තත්ථාවරණාභාවයතොව නිස්සඞ්ගප්පවත්තිංඋපාදාය

අනාවරණඤාණන්ති ච වුච්චති  අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන
පරයතොආවිභවිස්සති  

එවයමතානිභගවයතො ඡ අසාධාරණඤාණානිඅවිපරීතාකාරප්පවත්තියා 
යථාසකංවිසයස්සඅවිසංවාදනයතොතථානිඅවිතථානිඅනඤ්ඤථානි එවම්පි
භගවාතථානිආගයතොති තථාගයතො  

තථා ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ෙඞ්ගා – සතිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො, 

ධම්මවිචයසම්යබොජ්ෙඞ්යගො, වීරියසම්යබොජ්ෙඞ්යගො, 

පීතිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො, පස්සද්ධිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො, 

සමාධිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො, උයපක්ඛාසම්යබොජ්ෙඞ්යගො’’ති (පටි  ම  2.17; 

සං  නි  5.185) එවං සරූපයතො යායං ය ොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ 
උප්පජ්ජමානා 
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනකාමසුඛත්තකි මථානුයයොගඋච්යඡදසස්සතාභිනි
යවසාදීනං අයනයකසං උපද්දවානං පටිපක්ඛභූතා සතිආදියභදා

ධම්මසාමග්ගී, යාය අරියසාවයකො බුජ්ෙති, කිය සනිද්දාය උට්ඨහති, 

චත්තාරි වා සච්චානි පටිවිජ්ෙති, නිබ්බානයමව වා සච්ඡිකයරොති, සා

ධම්මසාමග්ගී ‘‘යබොධී’’ති වුච්චති, තස්සා යබොධියා අඞ්ගාති යබොජ්ෙඞ්ගා 
අරියසාවයකො වා යථාවුත්තාය ධම්මසාමග්ගියා බුජ්ෙතීති කත්වා 

‘‘යබොධී’’ති වුච්චති  තස්ස යබොධිස්ස අඞ්ගාති යබොජ්ෙඞ්ගාති එවං 

සාමඤ්ඤ ක්ඛණයතො, උපට්ඨාන ක්ඛයණො සතිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො, 

පවිචය ක්ඛයණො ධම්මවිචයසම්යබොජ්ෙඞ්යගො, පග්ගහ ක්ඛයණො

වීරියසම්යබොජ්ෙඞ්යගො, ඵරණ ක්ඛයණො පීතිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො, 

උපසම ක්ඛයණො පස්සද්ධිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො, අවික්යඛප ක්ඛයණො
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සමාධිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො පටිසඞ්ඛාන ක්ඛයණො

උයපක්ඛාසම්යබොජ්ෙඞ්යගොතිඑවං වියසස ක්ඛණයතො. 

‘‘තත්ථ කතයමො සතිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො? ඉධ භික්ඛු සතිමා යහොති

පරයමන සතියනපක්යකනසමන්නාගයතො, චිරකතම්පිචිරභාසිතම්පිසරිතා

යහොති අනුස්සරිතා’’තිආදිනා (විභ  467) සත්තන්නං යබොජ්ෙඞ්ගානං

අඤ්ඤමඤ්ඤූපකාරවයසන එකක්ඛයණ පවත්තිදස්සනයතො. ‘‘තත්ථ

කතයමො සතිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො? අත්ථි අජ්ෙත්තං ධම්යමසු සති, අත්ථි

බහිද්ධා ධම්යමසු සතී’’තිආදිනා (විභ  469) යතසං 

විසෙවිභාවනාපවත්තිදස්සනයතො. ‘‘තත්ථ කතයමො සතිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො? 

ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ෙඞ්ගං භායවති වියවකනිස්සිතං, 

විරාගනිස්සිතං, නියරොධනිස්සිතං, යවොසග්ගපරිණාමි’’න්තිආදිනා(විභ  471) 

භාවනාවිධිදස්සනයතො. ‘‘තත්ථ කතයම සත්ත යබොජ්ෙඞ්ගා? ඉධ භික්ඛු
යස්මිංසමයයය ොකුත්තරංොනංභායවති…යප …තස්මිංසමයයසත්ත 

යබොජ්ෙඞ්ගා යහොන්ති, සතිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො…යප …

උයපක්ඛාසම්යබොජ්ෙඞ්යගො තත්ථකතයමො සතිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො? යාසති

අනුස්සතී’’තිආදිනා (විභ  478) ඡනවුතිො නෙසහස්සවිභායගහීති එවං
නානාකාරයතො පවත්තානි භගවයතො යබොජ්ෙඞ්ගවිභාවනඤාණානි තස්ස
තස්ස අත්ථස්ස අවිසංවාදනයතො තථානි අවිතථානි අනඤ්ඤථානි  එවම්පි
භගවාතථානිආගයතොතිතථාගයතො  

තථා ‘‘තත්ථකතමං දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා අරියසච්චං? අයයමව 

අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප …

සම්මාසමාධී’’ති (විභ  205) එවං සරූපයතො. සබ්බකිය යසහි ආරකත්තා
අරියභාවකරත්තා අරියඵ පටි ාභකරත්තා ච අරියයො  අරියානං
අට්ඨවිධත්තා නිබ්බානාධිගමාය එකන්තකාරණත්තා ච අට්ඨඞ්ගියකො 

කිය යස මායරන්යතො ගච්ඡති, අත්ථියකහි මග්ගීයති, සයං වා නිබ්බානං

මග්ගයතීතිමග්යගොතිඑවං සාමඤ්ඤ ක්ඛණයතො. ‘‘සම්මාදස්සන ක්ඛණා

සම්මාදිට්ඨි, සම්මාඅභිනියරොපන ක්ඛයණො සම්මාසඞ්කප්යපො, 

සම්මාපරිග්ගහණ ක්ඛණා සම්මාවාචා, සම්මාසමුට්ඨාපන ක්ඛයණො

සම්මාකම්මන්යතො, සම්මායවොදාන ක්ඛයණො සම්මාආජීයවො, 

සම්මාපග්ගහ ක්ඛයණො සම්මාවායායමො, සම්මාඋපට්ඨාන ක්ඛණා

සම්මාසති, සම්මාඅවික්යඛප ක්ඛයණො සම්මාසමාධී’’ති එවං 

වියසස ක්ඛණයතො. සම්මාදිට්ඨි තාව අඤ්යඤහිපි අත්තයනො 

පච්චනීකකිය යසහි සද්ධිං මිච්ඡාදිට්ඨිං පජහති, නිබ්බානං ආරම්මණං

කයරොති, තප්පටිච්ඡාදකයමොහවිධමයනනඅසම්යමොහයතොසම්පයුත්තධම්යම

ච පස්සති, තථා සම්මාසඞ්කප්පාදයයොපි මිච්ඡාසඞ්කප්පාදීනි පජහන්ති, 

නියරොධඤ්ච ආරම්මණං කයරොන්ති, සහජාතධම්මානං 
සම්මාඅභිනියරොපනපරිග්ගහණසමුට්ඨාපනයවොදානපග්ගහඋපට්ඨානසමාදහ

නානි ච කයරොන්තීති එවං කිච්චවිභාගයතො. සම්මාදිට්ඨි පුබ්බභායග
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නානක්ඛණා විසුං දුක්ඛාදිආරම්මණා හුත්වා මග්ගකාය  එකක්ඛණා
නිබ්බානයමව ආරම්මණං කත්වා කිච්චයතො ‘‘දුක්යඛ ඤාණ’’න්තිආදීනි
චත්තාරි නාමානි  භති  සම්මාසඞ්කප්පාදයයොපි පුබ්බභායග නානක්ඛණා

නානාරම්මණා, මග්ගකාය  එකක්ඛණා එකාරම්මණා, යතසු 
සම්මාසඞ්කප්යපො කිච්චයතො ‘‘යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො’’තිආදීනි තීණි
නාමානි  භති  සම්මාවාචාදයයො තයයො පුබ්බභායග ‘‘මුසාවාදා
යවරමණී’’තිආදිවිභාගා විරතියයොපි යචතනායයොපි හුත්වා මග්ගක්ඛයණ

විරතියයොව, සම්මාවායාමසතියයො කිච්චයතො 
සම්මප්පධානසතිපට්ඨානවයසනචත්තාරිනාමානි භන්ති සම්මාසමාධිපන
මග්ගක්ඛයණපි පඨමජ්ොනාදිවයසන නානා එවාති එවං

පුබ්බභාගාපරභායගසු පවත්තිවිභාගයතො. ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්මාදිට්ඨිං

භායවති වියවකනිස්සිත’’න්තිආදිනා (විභ  489) භාවනාවිධියතො. ‘‘තත්ථ 

කතයමො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො? ඉධ, භික්ඛු, යස්මිං සමයය ය ොකුත්තරං

ොනං භායවති…යප … දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමයය
අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො යහොති – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො’’තිආදිනා

(විභ  499) චතුරාසීතිො නෙසහස්සවිභායගහීති එවං අයනකාකාරයතො
පවත්තානිභගවයතොඅරියමග්ගවිභාවනඤාණානි අත්ථස්සඅවිසංවාදනයතො
සබ්බානිපිතථානිඅවිතථානිඅනඤ්ඤථානිඑවම්පිභගවාතථානි ආගයතොති
තථාගයතො  

තථා පඨමජ්ොනසමාපත්තියා ච නියරොධසමාපත්තීති එතාසු
අනුපටිපාටියා විහරිතබ්බට්යඨන සමාපජ්ජිතබ්බට්යඨන ච
අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීසු සම්පාදනපච්චයවක්ඛණාදිවයසන යථාරහං
සම්පයයොගවයසනචපවත්තානිභගවයතොඤාණානි තදත්ථසිද්ධියාතථානි
අවිතථානිඅනඤ්ඤථානි එවම්පිභගවාතථානිආගයතොතිතථාගයතො තථා 

‘‘ඉදං ඉමස්ස ඨානං, ඉදං අට්ඨාන’’න්ති අවිපරීතං තස්ස තස්ස ඵ ස්ස

කාරණාකාරණජානනං, යතසං යතසං සත්තානං අතීතාදියභදභින්නස්ස

කම්මසමාදානස්ස අනවයසසයතො යථාභූතං විපාකන්තරජානනං, 
ආයූහනක්ඛයණයයව තස්ස තස්ස සත්තස්ස ‘‘අයං නිරයගාමිනී
පටිපදා…යප … අයං නිබ්බානගාමිනී පටිපදා’’ති යාථාවයතො 

සාසවානාසවකම්මවිභාගජානනං, ඛන්ධායතනානං
උපාදින්නානුපාදින්නාදිඅයනකසභාවං නානාසභාවඤ්ච තස්ස ය ොකස්ස
‘‘ඉමාය නාම ධාතුයා උස්සන්නත්තා ඉමස්මිං ධම්මප්පබන්යධ අයං

වියසයසො ජායතී’’තිආදිනා නයයන යථාභූතං ධාතුනානත්තජානනං, 
සද්ධාදිඉන්ද්රියානං තික්ඛමුදුතාජානනං සංකිය සාදීහි සද්ධිං 

ොනවියමොක්ඛාදිජානනං, සත්තානං අපරිමාණාසු ජාතීසු තප්පටිබන්යධන
සද්ධිං අනවයසසයතො පුබ්යබනිවුත්ථක්ඛන්ධසන්තතිජානනං

හීනාදිවිභායගහි සද්ධිං චුතිපටිසන්ධිජානනං, ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්තිආදිනා
යහට්ඨා වුත්තනයයයනව චතුසච්චජානනන්ති ඉමානි භගවයතො 
දසබ ඤාණානි අවිරජ්ඣිත්වා යථාසකංවිසයාවගාහනයතො
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යථාධිප්යපතත්ථසාධනයතො ච යථාභූතවුත්තියා තථානි අවිතථානි
අනඤ්ඤථානි වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘ඉධ තථාගයතො ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො

යථාභූතං පජානාතී’’තිආදි(විභ 809; අ නි 10.21). 

එවම්පිභගවාතථානිආගයතොතිතථාගයතො  

යථා යචයතසම්පි ඤාණානං වයසන, එවං යථාවුත්තානං 
සතිපට්ඨානසම්මප්පධානාදිවිභාවනඤාණාදිඅනන්තාපරියමයයයභදානං
අනඤ්ඤසාධාරණානං පඤ්ඤාවියසසානං වයසන භගවා තථානි ඤාණානි

ආගයතොඅධිගයතොතිතථාගයතො, එවම්පිතථානිආගයතොති තථාගයතො  

කථං තථා ගයතොති තථාගයතො? යා තා භගවයතො 

අභිජාතිඅභිසම්යබොධිධම්මවිනයපඤ්ඤාපනඅනුපාදියසසනිබ්බානධාතුයයො, 

තා තථා  කිං වුත්තං යහොති? යදත්ථං තා ය ොකනායථන අභිපත්ථිතා

පවත්තිතා ච, තදත්ථස්ස එකන්තසිද්ධියා අවිසංවාදනයතො
අවිපරීතත්ථවුත්තියා තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා  තථා හි අයං භගවා
යබොධිසත්තභූයතො සමතිංසපාරමිපරිපූරණාදිකං වුත්තප්පකාරං 
සබ්බබුද්ධත්තයහතුං සම්පායදත්වා තුසිතපුයර ඨියතො බුද්ධයකො ාහ ං
සුත්වා දසසහස්සචක්කවාළයදවතාහි එකයතො සන්නිපතිතාහි

උපසඞ්කමිත්වා – 

‘‘කාය ොයඛොයතමහාවීර, උප්පජ්ජමාතුකුච්ඡියං; 

සයදවකංතාරයන්යතො, බුජ්ෙස්සුඅමතංපද’’න්ති (බු වං 1.67) – 

ආයාචියතො උප්පන්නපුබ්බනිමිත්යතො පඤ්ච මහාවිය ොකනානි 
විය ොයකත්වා ‘‘ඉදානි අහං මනුස්සයයොනියං උප්පජ්ජිත්වා 
අභිසම්බුජ්ඣිස්සාමී’’ති ආසාළ්හිපුණ්ණමායං සකයරාජකුය  මහාමායාය
යදවියා කුච්ඡියං පටිසන්ධිං ගයහත්වා දස මායස යදවමනුස්යසහි මහතා
පරිහායරන පරිහරියමායනො විසාඛපුණ්ණමායං පච්චූසසමයය අභිජාතිං
පාපුණි  

අභිජාතික්ඛයණ පනස්ස පටිසන්ධිග්ගහණක්ඛයණ විය ද්වත්තිංස

පුබ්බ්නිමිත්තානි පාතුරයහසුං, අයං දසසහස්සිය ොකධාතු සංකම්පි

සම්පකම්පිසම්පයවධි, දසසුචක්කවාළසහස්යසසුඅපරිමායණොඔභායසොඵරි, 

තස්ස, තං සිරිං දට්ඨුකාමා විය අන්ධා චක්ඛූනි පටි භිංසු, බධිරා සද්දං

සුණිංසු, මූගා සමා පිංසු, ඛුජ්ජාඋජුගත්තා අයහසුං, පඞ්ු  ා පදසාගමනං

පටි භිංසු, බන්ධනගතා සබ්බසත්තා අන්දුබන්ධනාදීහි මුච්චිංසු, 

සබ්බනරයකසු අග්ගි නිබ්බායි, යපත්තිවිසයය ඛුප්පිපාසා වූපසමි, 

තිරච්ඡානානංභයංනායහොසි, සබ්බසත්තානංයරොයගොවූපසමි, සබ්බසත්තා
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පියංවදා අයහසුං, මධුයරනාකායරන අස්සා හසිංසු, වාරණා ගජ්ජිංසු, 

සබ්බතූරියානි සකසකනින්නාදං මුඤ්චිංසු, අඝට්ටිතානි එව මනුස්සානං

හත්ථූපගාදීනි ආභරණානි මධුයරනාකායරන සද්දං මුඤ්චිංසු, සබ්බදිසා 

විප්පසන්නාඅයහසුං, සත්තානංසුඛංඋප්පාදයමායනොමුදුසීත වායතොවායි, 

අකා යමයඝො වස්සි, පථවියතොපිඋදකංඋබ්භිජ්ජිත්වාවිස්සන්දි, පක්ඛියනො

ආකාසගමනං විජහිංසු, නදියයො අසන්දමානා අට්ඨංසු, මහාසමුද්යද මධුරං

උදකංඅයහොසි, උපක්කිය සවිනිමුත්යත සූරියයදිප්පමායනඑවආකාසගතා

සබ්බායජොතියයොයජොතිංසු, ඨයපත්වාඅරූපාවචයරයදයව අවයසසාසබ්යබ

යදවා සබ්යබ ච යනරයිකා දිස්සමානරූපා අයහසුං, 

තරුකුට්ටකවාටයස ාදයයො අනාවරණභූතා අයහසුං, සත්තානං චුතූපපාතා

නායහසුං, සබ්බං අනිට්ඨගන්ධං අභිභවිත්වා දිබ්බගන්යධො පවායි, සබ්යබ

ඵලූපගා රුක්ඛා ඵ ධරා සම්පජ්ජිංසු, මහාසමුද්යදො සබ්බත්ථකයමව

පඤ්චවණ්යණහි පදුයමහි සඤ්ඡන්නතය ො අයහොසි, ථ ජජ ජාදීනි 

සබ්බපුප්ඵානි පුප්ඵංසු, රුක්ඛානං ඛන්යධසු ඛන්ධපදුමානි, සාඛාසු

සාඛාපදුමානි,  තාසු  තාපදුමානි, පුප්ඵංසු, මහීත සි ාත ානි භින්දිත්වා

උපරූපරි සත්ත සත්ත හුත්වා දණ්ඩපදුමානි නාම නික්ඛමිංසු, ආකායස

ඔ ම්බකපදුමානි නිබ්බත්තිංසු, සමන්තයතො පුප්ඵවස්සං වස්සි ආකායස

දිබ්බතූරියානි වජ්ජිංසු, සක දසසහස්සිය ොකධාතු වට්යටත්වා 

විස්සට්ඨමා ාුළං විය, උප්පීයළත්වා පවත්තමා ාක ායපො විය, 

අ ඞ්කතපටියත්තං මා ාසනංවියචඑකමා ාමාලිනීවිප්ඵුරන්තවාළබීජනී

පුප්ඵධූපගන්ධපරිවාසිතා පරමයසොභග්ගප්පත්තා අයහොසි, තානි ච
පුබ්බනිමිත්තානි උපරි අධිගතානං අයනයකසං වියසසාධිගමානං
නිමිත්තභූතානි එව අයහසුං  එවං අයනකච්ඡරියපාතුභාවා අයං අභිජාති 

යදත්ථං යතන අභිපත්ථිතා, තස්සා අභිසම්යබොධියා එකන්තසිද්ධියා තථාව
අයහොසිඅවිතථා අනඤ්ඤථා  

තථා යය බුද්ධයවයනයයා යබොධයනයයබන්ධවා, යත සබ්යබපි
අනවයසසයතො සයයමව භගවතා විනීතා  යය ච සාවකයවයනයයා

ධම්මයවයනයයා ච, යතපි සාවකාදීහි විනීතා විනයං ගච්ඡන්ති ගමිස්සන්ති

චාතියදත්ථංභගවතා අභිසම්යබොධිඅභිපත්ථිතා, තදත්ථස්සඑකන්තසිද්ධියා
අභිසම්යබොධිතථාඅවිතථා අනඤ්ඤථා  

අපිච යස්ස යස්ස යඤයයධම්මස්ස යයො යයො සභායවො බුජ්ඣිතබ්යබො, 
යසො යසො හත්ථතය  ඨපිතආම කං විය ආවජ්ජනමත්තපටිබද්යධන
අත්තයනො ඤායණන අවිපරීතං අනවයසසයතො භගවතා අභිසම්බුද්යධොති
එවම්පිඅභිසම්යබොධිතථාඅවිතථාඅනඤ්ඤථා  

තථා යතසං යතසං ධම්මානං තථා තථා යදයසතබ්බප්පකාරං, යතසං
යතසඤ්ච සත්තානං ආසයානුසයචරියාධිමුත්තිං සම්මයදව ඔය ොයකත්වා
ධම්මතං අවිජහන්යතයනව පඤ්ඤත්තිනයං යවොහාරමත්තං
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අනතිධාවන්යතයනවචධම්මතංවිභායවන්යතනයථාපරාධං යථාජ්ොසයං
යථාධම්මඤ්ච අනුසාසන්යතන භගවතා යවයනයයා විනීතා අරියභූමිං
සම්පාපිතාතිධම්මවිනයපඤ්ඤාපනාපිස්සතදත්ථසිද්ධියායථාභූතවුත්තියා ච
තථාඅවිතථාඅනඤ්ඤථා  

තථා යා සා භගවතා අනුප්පත්තා 
පථවියාදිඵස්සයවදනාදිරූපාරූපසභාවනිමුත්තා
ලුජ්ජනපලුජ්ජනභාවාභාවයතො ය ොකසභාවාතීතා තමසා විසංසට්ඨත්තා
යකනචි අයනොභාසනීයා ය ොකසභාවාභාවයතො එව ගතිආදිභාවරහිතා 
අප්පතිට්ඨාඅනාරම්මණාඅමතමහානිබ්බානධාතුඛන්ධසඞ්ඛාතානංඋපාදීනං 
ය සමත්තස්සාපි අභාවයතො ‘‘අනුපාදියසසා’’තිපි වුච්චති  යං සන්ධාය
වුත්තං– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, තදායතනං, යත්ථ යනව පථවී න ආයපො න
යතයජොනවායයො නආකාසානඤ්චායතනංනවිඤ්ඤාණඤ්චායතනං
න ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං න යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං නායං

ය ොයකො න පයරො ය ොයකො න ච උයභො චන්දිමසූරියා  තමහං, 

භික්ඛයව, යනවආගතිංවදාමින ගතිංනඨිතිංනචුතිංනඋපපත්තිං; 
අප්පතිට්ඨං අප්පවත්තං අනාරම්මණයමයවතං එයසවන්යතො

දුක්ඛස්සා’’ති(උදා 71). 

සා සබ්යබසම්පි උපාදානක්ඛන්ධානං අත්ථඞ්ගයමො සබ්බසඞ්ඛාරානං 

සමයථො, සබ්බූපධීනං පටිනිස්සග්යගො, සබ්බදුක්ඛානං වූපසයමො, 

සබ්බා යානං සමුග්ඝායතො, සබ්බවට්ටානං උපච්යඡයදො, 
අච්චන්තසන්ති ක්ඛණාති යථාවුත්තසභාවස්ස කදාචිපි අවිසංවාදනයතො

තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා. එවයමතා අභිජාතිආදිකාතථා ගයතො උපගයතො
අධිගයතො පටිපන්යනො පත්යතොති තථාගයතො  එවං භගවා තථා ගයතොති
තථාගයතො  

කථං තථාවියධොති තථාගයතො? යථාවිධා පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා, 

අයම්පි භගවා තථාවියධො  කිං වුත්තං යහොති? යථාවිධා යත භගවන්යතො 

මග්ගසීය න, ඵ සීය න, සබ්යබනපි ය ොකියය ොකුත්තරසීය න, 

මග්ගසමාධිනා, ඵ සමාධිනා, සබ්යබනපි ය ොකියය ොකුත්තරසමාධිනා, 

මග්ගපඤ්ඤාය, ඵ පඤ්ඤාය, සබ්බායපි ය ොකියය ොකුත්තරපඤ්ඤාය, 

යදවසිකං වළඤ්ජිතබ්යබහි චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තිවිහායරහි, 
තදඞ්ගවිමුත්තියා වික්ඛම්භනවිමුත්තියා සමුච්යඡදවිමුත්තියා

පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තියා නිස්සරණවිමුත්තියාති සඞ්යඛපයතො, විත්ථාරයතො
පන අනන්තාපරිමාණයභයදහි අචින්යතයයානුභායවහි

සක සබ්බඤ්ඤුුයණහි, අයම්පි අම්හාකංභගවාතථාවියධො සබ්යබසඤ්හි

සම්මාසම්බුද්ධානං ආයුයවමත්තං, සරීරප්පමාණයවමත්තං, කු යවමත්තං, 

දුක්කරචරියායවමත්තං, රස්මියවමත්තන්ති ඉයමහි පඤ්චහි යවමත්යතහි



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 
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පටුන 

සියායවමත්තං, නපන සී විසුද්ධිආදීසුවිසුද්ධීසුසමථවිපස්සනාපටිපත්තියං

අත්තනා පටිවිද්ධුයණසුච කිඤ්චිනානාකරණං අත්ථි, අථයඛොමජ්යෙ
භින්නසුවණ්ණං විය අඤ්ඤංමඤ්ඤං නිබ්බියසසා යත බුද්ධා භගවන්යතො 

තස්මා යථාවිධා පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා, අයම්පි භගවා තථාවියධො  එවං
තථාවියධොති තථාගයතො  විධත්යථො යචත්ථ ගතසද්යදො  තථා හි ය ොකියා
විධයුත්තගතසද්යදපකාරත්යථවදන්ති  

කථං තථාපවත්තියකොති තථාගයතො? අනඤ්ඤසාධාරයණන
ඉද්ධානුභායවන සමන්නාගතත්තා අත්ථපටිසම්භිදාදීනං 
උක්කංසපාරමිප්පත්තියා අනාවරණඤාණපටි ායභන ච භගවයතො
කායප්පවත්තියාදීනං කත්ථචි පටිඝාතාභාවයතො යථාරුචි තථා ගතං ගති
ගමනංකායවචීචිත්තප්පවත්තිඑතස්සාතිතථාගයතො  එවංතථාපවත්තියකොති
තථාගයතො  

කථං තයථහි අගයතොති තථාගයතො? යබොධිසම්භාරසම්භරයණ
තප්පටිපක්ඛප්පවත්තිසඞ්ඛාතංනත්ථිඑතස්සගතන්තිඅගයතො  යසොපනස්ස
අගතභායවො මච්යඡරදානපාරමිආදීසු අවිපරීතං 
ආදීනවානිසංසපච්චයවක්ඛණාදිනයප්පවත්යතහි ඤායණහීති තයථහි
ඤායණහිඅගයතොති තථාගයතො  

අථවාකිය සාභිසඞ්ඛාරප්පවත්තිසඞ්ඛාතං ඛන්ධප්පවත්තිසඞ්ඛාතයමව
වා පඤ්චසුපි ගතීසු ගතං ගමනං එතස්ස නත්ථීති අගයතො  
සඋපාදියසසඅනුපාදියසසනිබ්බානප්පත්තියාස්වායමස්සඅගතභායවොතයථහි 
අරියමග්ගඤායණහීතිඑවම්පිභගවාතයථහිආගයතොතිතථාගයතො  

කථං තථාගතභායවන තථාගයතො? තථාගතභායවනාති ච තථාගතස්ස

සබ්භායවන, අත්ථිතායාති අත්යථො  යකො පයනස තථාගයතො, යස්ස

අත්ථිතාය භගවා තථාගයතොති වුච්චතීති? සද්ධම්යමො  සද්ධම්යමො හි 
අරියමග්යගො තාව යථා යුගනද්ධසමථවිපස්සනාබය න 

අනවයසසකිය සපක්ඛං සමූහනන්යතන සමුච්යඡදප්පහානවයසන

ගන්තබ්බං, තථා ගයතො  ඵ ධම්යමො යථා අත්තයනො මග්ගානුරූපං 

පටිප්පස්සද්ධිප්පහානවයසන ගන්තබ්බං, තථා ගයතො පවත්යතො 
නිබ්බානධම්යමො පන යථා ගයතො පඤ්ඤාය පටිවිද්යධො

සක වට්ටදුක්ඛවූපසමාය සම්පජ්ජති, බුද්ධාදීහි තථා ගයතො සච්ඡිකයතොති
තථාගයතො  පරියත්තිධම්යමොපි යථා පුරිමබුද්යධහි සුත්තයගයයාදිවයසන 

පවත්තිආදිප්පකාසනවයසනචයවයනයයානංආසයාදිඅනුරූපංපවත්තියතො, 
අම්හාකම්පිභගවතා තථාගයතොගදියතොපවත්තියතොතිවාතථාගයතො යථා

භගවතායදසියතො, තථාභගවයතොසාවයකහිගයතො අවගයතොතිතථාගයතො 
එවං සබ්යබොපි සද්ධම්යමො තථාගයතො  යතනාහ සක්යකො යදවානමින්යදො 

‘‘තථාගතංයදවමනුස්සපූජිතං, ධම්මංනමස්සාමසුවත්ථියහොතූ’’ති(ඛු පා 

6.17; සු  නි 240). ස්වාස්සඅත්ථීතිභගවාතථාගයතො  
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යථා ච ධම්යමො, එවං අරියසඞ්යඝොපි, යථා අත්තහිතාය පරහිතාය ච 
පටිපන්යනහි සුවිසුද්ධං පුබ්බභාගසමථවිපස්සනාපටිපදං පුරක්ඛත්වා යතන

යතන මග්යගන ගන්තබ්බං, තං තං තථා ගයතොති තථාගයතො  යථා වා

භගවතා සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිනයයො යදසියතො, තථා ච බුද්ධත්තා තථා
ගදනයතො ච තථාගයතො  යතනාහ සක්යකො යදවරාජා – ‘‘තථාගතං 

යදවමනුස්සපූජිතං, සඞ්ඝංනමස්සාමසුවත්ථියහොතූ’’ති(ඛු පා 6.18; සු නි 

241), ස්වාස්සසාවකභූයතොඅත්ථීතිභගවාතථාගයතො එවංතථාගතභායවන
තථාගයතො  

ඉදම්පිතථාගතස්සතථාගතභාවදීපයනමුඛමත්තකයමව, සබ්බාකායරන
පන තථාගයතොව තථාගතස්ස තථාගතභාවං වණ්යණයය  ඉදඤ්හි

තථාගතපදං මහත්ථං, මහාගතිකං, මහාවිසයං, තස්ස අප්පමාදපදස්ස විය

යතපිටකම්පිබුද්ධවචනංයුත්තියතොඅත්ථභායවන ආහරන්යතො ‘‘අතිත්යථන
ධම්මකථියකොපක්ඛන්යදො’’තින වත්තබ්යබොති  

තත්යථතංවුච්චති– 

‘‘යයථවය ොයකපුරිමාමයහසියනො, 

සබ්බඤ්ඤුභාවංමුනයයොඉධාගතා; 

තථා අයංසකයමුනීපිආගයතො, 
තථාගයතොවුච්චතියතනචක්ඛුමා  

‘‘පහාය කාමාදිමය අයසසයතො, 

සමාධිඤායණහියථාගතාජිනා; 

පුරාතනාසකයමුනීජුතින්ධයරො, 
තථාගයතොයතනතථාගයතොමයතො  

‘‘තථඤ්චධාතායතනාදි ක්ඛණං, 

සභාවසාමඤ්ඤවිභාගයභදයතො; 

සයම්භුඤායණනජියනොයමාගයතො, 
තථාගයතොවුච්චතිසකයපුඞ්ගයවො  

‘‘තථානිසච්චානිසමන්තචක්ඛුනා, 

තථාඉදප්පච්චයතාචසබ්බයසො; 

අනඤ්ඤයනයයානයයතොවිභාවිතා, 
තථාගයතොයතනජියනොතථාගයතො  

‘‘අයනකයභදාසුපිය ොකධාතුසු, 

ජිනස්සරූපායතනාදියගොචයර; 

විචිත්තයභයදතථයමවදස්සනං, 
තථාගයතොයතනසමන්තය ොචයනො  
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‘‘යයතොචධම්මංතථයමවභාසති, 

කයරොතිවාචායනුරූපමත්තයනො; 

ුයණහිය ොකංඅභිභුයයිරීයති, 
තථාගයතොයතනපිය ොකනායයකො  

‘‘තථාපරිඤ්ඤායතථායසබ්බයසො, 

අයවදිය ොකංපභවංඅතික්කමි; 

ගයතොචපච්චක්ඛකිරියායනිබ්බුතිං, 
අරියමග්ගඤ්චගයතොතථාගයතො  

‘‘තථා පටිඤ්ඤායතථාය සබ්බයසො, 

හිතායය ොකස්සයයතොයමාගයතො; 

තථායනායථොකරුණායසබ්බදා, 
ගයතොචයතනාපිජියනොතථාගයතො  

‘‘තථානි ඤාණානියයතොයමාගයතො, 

යථාසභාවංවිසයාවයබොධයතො; 

තථාභිජාතිප්පභුතීතථාගයතො, 
තදත්ථසම්පාදනයතොතථාගයතො  

‘‘යථාවිධායතපුරිමාමයහසියනො, 

තථාවියධොයම්පිතථායථාරුචි; 

පවත්තවාචාතනුචිත්තභාවයතො, 
තථාගයතොවුච්චතිඅග්ගපුග්ගය ො  

‘‘සම්යබොධිසම්භාරවිපක්ඛයතොපුයර, 

ගතංනසංසාරගතම්පිතස්සවා; 

නචත්ථිනාථස්සභවන්තදස්සියනො, 
තයථහිතස්මාඅගයතොතථාගයතො  

‘‘තථාගයතොධම්මවයරොමයහසිනා, 

යථාපහාතබ්බම ංපහීයති; 

තථාගයතොඅරියගයණොවිනායයකො, 
තථාගයතොයතනසමඞ්ගිභාවයතො’’ති  

අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධන්ති එත්ථ අරහාති පදස්ස අත්යථො යහට්ඨා

වුත්යතොයයව  සම්මා සාමඤ්ච සබ්බධම්මානං බුද්ධත්තා සම්මාසම්බුද්ධං. 

යංකිඤ්චි යඤයයං නාම, තස්ස සබ්බස්සපි සබ්බාකාරයතො අවිපරීතයතො
සයයමවඅභිසම්බුද්ධත්තාති වුත්තංයහොති ඉමිනාස්සපයරොපයදසරහිතස්ස
සබ්බාකායරනසබ්බධම්මාවයබොධනසමත්ථස්ස ආකඞ්ඛාපටිබද්ධවුත්තියනො 
අනාවරණඤාණසඞ්ඛාතස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සඅධිගයමොදස්සියතො  
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නනු ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයතො අඤ්ඤං අනාවරණං, අඤ්ඤථා ඡ

අසාධාරණානි ඤාණානි බුද්ධඤාණානීති වචනං විරුජ්යෙයයාති? න

විරුජ්ෙති, විසයප්පවත්තියභදවයසනඅඤ්යඤහිඅසාධාරණභාවදස්සනත්ථං
එකස්යසව ඤාණස්ස ද්විධා වුත්තත්තා  එකයමව හි තං ඤාණං

අනවයසසසඞ්ඛතාසඞ්ඛතසම්මුතිධම්මවිසයතාය සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, 
තත්ථ ච ආවරණාභාවයතො නිස්සඞ්ගචාරමුපාදාය අනාවරණඤාණන්ති 

වුත්තං යථාහපටිසම්භිදායං– 

‘‘සබ්බං සඞ්ඛතාසඞ්ඛතං අනවයසසං ජානාතීති 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං  තත්ථ ආවරණං නත්ථීති

අනාවරණඤාණ’’න්තිආදි(පටි ම  1.119). 

තස්මා නත්ථි යනසං අත්ථයතො යභයදො, එකන්යතයනයවතං 
එවමිච්ඡිතබ්බං  අඤ්ඤථා සබ්බඤ්ඤුතානාවරණඤාණානං සාධාරණතා
අසබ්බධම්මාරම්මණතා ච ආපජ්යජයය  න හි භගවයතො ඤාණස්ස

අණුමත්තම්පි ආවරණං අත්ථි, අනාවරණඤාණස්ස ච 
අසබ්බධම්මාරම්මණභායවයත්ථතංනපවත්තතිතත්ථාවරණසබ්භාවයතො
අනාවරණභායවොයයවන සියා අථවාපනයහොතුඅඤ්ඤයමවඅනාවරණං

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයතො, ඉධ පන සබ්බත්ථ අප්පටිහතවුත්තිතාය

අනාවරණඤාණන්ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව අධිප්යපතං, 

තස්යසවාධිගයමන භගවා සබ්බඤ්ඤූ සබ්බවිදූ සම්මාසම්බුද්යධොති වුච්චති, 
නසකිංයයව සබ්බධම්මාවයබොධයතො තථාචවුත්තංපටිසම්භිදායං– 

‘‘වියමොක්ඛන්තිකයමතං බුද්ධානං භගවන්තානං යබොධියා මූය 
සහ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පටි ාභා සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති යදිදං
බුද්යධො’’ති  

සබ්බධම්මාවයබොධනසමත්ථඤාණසමධිගයමනහිභගවයතොසන්තායන 
අනවයසසධම්යම පටිවිජ්ඣිතුංසමත්ථතාඅයහොසීති  

එත්ථාහ–කිංපනිදංඤාණංපවත්තමානංසකිංයයවසබ්බස්මිංවිසයය 

පවත්තති, උදාහුකයමනාති? කිඤ්යචත්ථ –යදිතාවසකිංයයවසබ්බස්මිං

විසයය පවත්තති, 
අතීතානාගතප්පච්චුපන්නඅජ්ෙත්තබහිද්ධාදියභදභින්නානං
සඞ්ඛතධම්මානං අසඞ්ඛතසම්මුතිධම්මානඤ්චඑකජ්ෙංඋපට්ඨායනදූරයතො

චිත්තපටං යපක්ඛන්තස්ස විය විසයවිභායගනාවයබොයධො න සියා, තථා ච
සති ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති විපස්සන්තානං අනත්තාකායරන විය
සබ්බධම්මා අනිරූපිතරූයපන භගවයතො ඤාණස්ස විසයා යහොන්තීති
ආපජ්ජති  යයපි ‘‘සබ්බයඤයයධම්මානං ඨිත ක්ඛණවිසයං විකප්පරහිතං

සබ්බකා ං බුද්ධානං ඤාණං පවත්තති, යතන යත සබ්බවිදූති වුච්චන්ති 
එවඤ්චකත්වා– 
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‘‘චරංසමාහියතොනායගො, තිට්ඨන්යතොපිසමාහියතො’’ති – 

‘‘ඉදම්පිවචනංසුවුත්තංයහොතී’’තිවදන්ති, යතසම්පි වුත්තයදොසානාතිවත්ති, 

ඨිත ක්ඛණාරම්මණතාය ච අතීතානාගතසම්මුතිධම්මානං තදභාවයතො, 
එකයදසවිසයයමව භගවයතො ඤාණං සියා  තස්මා සකිංයයව ඤාණං
පවත්තතීති නයුජ්ජති  

අථකයමනසබ්බස්මිංවිසයයඤාණංපවත්තතීති? එවම්පිනයුජ්ජති  න
හි ජාතිභූමිසභාවාදිවයසන දිසායදසකා ාදිවයසන ච අයනකයභදභින්යන
යඤයයය කයමන ගය්හමායන තස්ස අනවයසසපටියවයධො සම්භවති

අපරියන්තභාවයතො යඤයයස්ස  යය පන ‘‘අත්ථස්ස අවිසංවාදනයතො
යඤයයස්ස එකයදසං පච්චක්ඛං කත්වා යසයසපි එවන්ති අධිමුච්චිත්වා

වවත්ථාපයනන සබ්බඤ්ඤූ භගවා, තඤ්ච ඤාණං න අනුමානිකං

සංසයාභාවයතො  සංසයානුබද්ධඤ්හි ය ොයක අනුමානඤාණ’’න්ති වදන්ති, 
යතසම්පිනයුත්තං සබ්බස්ස හිඅපච්චක්ඛභායවඅත්ථස්සඅවිසංවාදයනන
යඤයයස්ස එකයදසං පච්චක්ඛං කත්වා යසයසපි එවන්ති අධිමුච්චිත්වා

වවත්ථාපනස්ස අසම්භවයතො  යඤ්හි තං යසසං, තං අපච්චක්ඛන්ති  අථ

තම්පි පච්චක්ඛං, තස්ස යසසභායවො පනනසියාති සබ්බයමතං අකාරණං 

කස්මා? අවිසයවිචාරභාවයතො වුත්තඤ්යහතංභගවතා– 

‘‘බුද්ධවිසයයො, භික්ඛයව, අචින්යතයයයො, න චින්යතතබ්යබො; 

යයො චින්යතයය, උම්මාදස්සවිඝාතස්සභාගීඅස්සා’’ති(අ නි 4.77). 

ඉදං පයනත්ථ සන්නිට්ඨානං – යංකිඤ්චි භගවතා ඤාතුං ඉච්ඡිතං 

සක යමකයදයසො වා, තත්ථ අප්පටිහතවුත්තිතාය පච්චක්ඛයතො ඤාණං

පවත්තති, නිච්චසමාධානඤ්ච වික්යඛපාභාවයතො, ඤාතුං ඉච්ඡිතස්ස

සක ස්ස අවිසයභාවයතො තස්ස ආකඞ්ඛාපටිබද්ධවුත්තිතා න සියා, 

එකන්යතයනව සා ඉච්ඡිතබ්බා ‘‘සබ්යබ ධම්මා බුද්ධස්ස භගවයතො

ආවජ්ජනපටිබද්ධා, ආකඞ්ඛාපටිබද්ධා, මනසිකාරපටිබද්ධා, 

චිත්තුප්පාදපටිබද්ධා’’ති(මහානි 69; චූළනි  යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස

85) වචනයතො  අතීතානාගතවිසයම්පි භගවයතො ඤාණං 
අනුමානාගමනතක්කග්ගහණවිරහිතත්තාපච්චක්ඛයමව  

නනු ච එතස්මිම්පි පක්යඛ යදා සක ංඤාතුං ඉච්ඡිතං, තදා සකියමව
සක විසයතාය අනිරූපිතරූයපන භගවයතො ඤාණං පවත්යතයයාති 

වුත්තයදොසානාතිවත්තියයවාති? න, තස්ස වියසොධිතත්තා  වියසොධියතො හි
යසොබුද්ධවිසයයො අචින්යතයයයොති අඤ්ඤථාපචුරජනඤාණසමවුත්තිතාය

බුද්ධානං භගවන්තානං ඤාණස්ස අචින්යතයයතා න සියා, තස්මා
සක ධම්මාරම්මණම්පි තං එකධම්මාරම්මණංවියසුවවත්ථාපියතයයවයත

ධම්යම කත්වා පවත්තතීති ඉදයමත්ථ අචින්යතයයං  යාවතකං යඤයයං, 

තාවතකං ඤාණං, යාවතකං ඤාණං, තාවතකං යඤයයං, 
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යඤයයපරියන්තිකංඤාණං, ඤාණපරියන්තිකංයඤයයන්තිඑවයමකජ්ෙං
විසුං විසුං සකිං කයමන ච ඉච්ඡානුරූපං සම්මා සාමඤ්ච සබ්බධම්මානං
බුද්ධත්තාසම්මාසම්බුද්යධො භගවා තංසම්මාසම්බුද්ධං  

ද්යව විතක්කාති ද්යව සම්මා විතක්කා  තත්ථ විතක්යකන්ති එයතන, 

සයං වා විතක්යකති, විතක්කනමත්තයමව වාති විතක්යකො  ස්වායං

ආරම්මණාභිනියරොපන ක්ඛයණො, ආහනනපරියාහනනරයසො, ආරම්මයණ
චිත්තස්ස ආනයනපච්චුපට්ඨායනො  විසයයභයදන පන තං ද්විධා කත්වා

වුත්තං ‘‘ද්යව විතක්කා’’ති  සමුදාචරන්තීති සමං සම්මා ච උද්ධමුද්ධං

මරියාදාය චරන්ති  මරියාදත්යථො හි අයමාකායරො, යතන ච යයොයගන
‘‘තථාගතං අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති ඉදං සාමිඅත්යථ
උපයයොගවචනං  ඉදං වුත්තං යහොති – තථාගතස්ස අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්සඅත්තයනොවිසයයසමංසම්මාචඅඤ්ඤමඤ්ඤංමරියාදං 
අනතික්කමන්තාඋද්ධමුද්ධංබහු ංඅභිණ්හංචරන්තිපවත්තන්තීති  

යකො පනයනසංවිසයයො, කාවාමරියාදා, කථඤ්චතං අනතික්කමිත්වා

යත උද්ධමුද්ධං බහු ං අභිණ්හං නිච්චං පවත්තන්තීති? වුච්චයත – 

යඛමවිතක්යකො, පවියවකවිතක්යකොති ඉයම ද්යව විතක්කායයව  යතසු 

යඛමවිතක්යකො තාව භගවයතො වියසයසන කරුණාසම්පයුත්යතො, 

යමත්තාමුදිතාසම්පයුත්යතොපි  බ්භයතව, තස්මා යසො
මහාකරුණාසමාපත්තියා යමත්තාදිසමාපත්තියා ච පුබ්බඞ්ගයමො

සම්පයුත්යතො ච යවදිතබ්යබො  පවියවකවිතක්යකො පන ඵ සමාපත්තියා

පුබ්බඞ්ගයමො සම්පයුත්යතො ච, දිබ්බවිහාරාදිවයසනාපි  බ්භයතව  ඉති

යනසං විතක්යකො විසයයො, තස්මා එකස්මිං සන්තායන බහු ං
පවත්තමානානම්පි කාය න කා ං සවිසයස්මිංයයව චරණයතො නත්ථි

මරියාදා, නසඞ්කයරනවුත්ති  

තත්ථ යඛමවිතක්යකො භගවයතො කරුයණොක්කමනාදිනා

විභායවතබ්යබො, පවියවකවිතක්යකොසමාපත්තීහි තත්රායංවිභාවනා–‘‘අයං
ය ොයකො සන්තාපජායතො දුක්ඛපයරයතො’’තිආදිනා රාගග්ගිආදීහි
ය ොකසන්නිවාසස්සආදිත්තතාදිආකාරදස්සයනහි මහාකරුණාසමාපත්තියා

පුබ්බභායග, සමාපත්තියම්පි පඨමජ්ොනවයසන වත්තබ්යබො 

වුත්තඤ්යහතං(පටි ම 1.117-118) – 

‘‘බහූහි ආකායරහිපස්සන්තානංබුද්ධානං භගවන්තානංසත්යතසු

මහාකරුණා ඔක්කමති, ආදිත්යතො ය ොකසන්නිවායසොති
පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්යතසු මහාකරුණා

ඔක්කමති  උයයත්යතො, පයායතො, කුම්මග්ගපටිපන්යනො, උපනීයති

ය ොයකො අද්ධුයවො, අතායණො ය ොයකො අනභිස්සයරො, අස්සයකො
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ය ොයකො, සබ්බං පහාය ගමනීයං, ඌයනො ය ොයකො අතිත්යතො
තණ්හාදායසො  

‘‘අතායයනො ය ොකසන්නිවායසො, අය යණො, අසරයණො, 

අසරණීභූයතො, උද්ධයතො ය ොයකො අවූපසන්යතො, සසල්ය ො

ය ොකසන්නිවායසො විද්යධො පුථුසල්ය හි, අවිජ්ජන්ධකාරාවරයණො 

කිය සපඤ්ජරපරික්ඛිත්යතො, අවිජ්ජාගයතො ය ොකසන්නිවායසො
අණ්ඩභූයතොපරියයොනද්යධො තන්තාකු කජායතොකු ාුණ්ඨිකජායතො
මුඤ්ජපබ්බජභූයතො අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං සංසාරං නාතිවත්තතීති

පස්සන්තානං, අවිජ්ජාවිසයදොසසංලිත්යතො කිය සක ලීභූයතො, 
රාගයදොසයමොහජටාජටියතො  

‘‘තණ්හාසඞ්ඝාටපටිමුක්යකො, තණ්හාජාය න ඔත්ථයටො, 

තණ්හායසොයතන වුය්හති, තණ්හාසංයයොජයනන සංයුත්යතො, 

තණ්හානුසයයන අනුසයටො, තණ්හාසන්තායපන සන්තප්පති, 
තණ්හාපරිළායහනපරිඩය්හති  

‘‘දිට්ඨිසඞ්ඝාටපටිමුක්යකො, දිට්ඨිජාය න ඔත්ථයටො, 

දිට්ඨියසොයතන වුය්හති, දිට්ඨිසංයයොජයනන සංයුත්යතො, 

දිට්ඨානුසයයන අනුසයටො, දිට්ඨිසන්තායපන සන්තප්පති, 

දිට්ඨිපරිළායහනපරිඩය්හති  

‘‘ජාතියා අනුගයතො, ජරාය අනුසයටො, බයාධිනා අභිභූයතො, 

මරයණන අබ්භාහයතො, දුක්යඛපතිට්ඨියතො  

‘‘තණ්හාය ඔඩ්ඩියතො, ජරාපාකාරපරික්ඛිත්යතො, 

මච්චුපාසපරික්ඛිත්යතො, මහාබන්ධනබද්යධො, ය ොකසන්නිවායසො, 

රාගබන්ධයනන, යදොසයමොහබන්ධයනන, 

මානදිට්ඨිකිය සදුච්චරිතබන්ධයනන බද්යධො, 

මහාසම්බාධපටිපන්යනො, මහාපලියබොයධන පලිබුද්යධො, මහාපපායත 

පතියතො, මහාකන්තාරපටිපන්යනො, මහාසංසාරපටිපන්යනො, 

මහාවිදුග්යගසම්පරිවත්තති, මහාපලියපපලිපන්යනො  

‘‘අබ්භාහයතො ය ොකසන්නිවායසො, ආදිත්යතො ය ොකසන්නිවායසො

රාගග්ගිනා, යදොසග්ගිනා, යමොහග්ගිනාජාතියා…යප …උපායායසහි, 
උන්නීතයකො ය ොකසන්නිවායසො හඤ්ඤති නිච්චමතායණො

පත්තදණ්යඩො තක්කයරො, වජ්ජබන්ධනබද්යධො

ආඝාතනපච්චුපට්ඨියතො, අනායථො ය ොකසන්නිවායසො

පරමකාරුඤ්ඤතං පත්යතො, දුක්ඛාභිතුන්යනො චිරරත්තපීළියතො, 
නිච්චගධියතොනිච්චපිපාසියතො  
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පටුන 

‘‘අන්යධො, අචක්ඛුයකො, හතයනත්යතො, අපරිණායයකො, 

විපථපක්ඛන්යදො, අඤ්ජසාපරද්යධො, මයහොඝපක්ඛන්යදො  

‘‘ද්වීහි දිට්ඨිගයතහි පරියුට්ඨියතො, තීහි දුච්චරියතහි 

විප්පටිපන්යනො, චතූහි යයොයගහි යයොජියතො, චතූහි ගන්යථහි

ගන්ථියතො, චතූහි උපාදායනහි උපාදීයති, පඤ්චගතිසමාරුළ්යහො, 

පඤ්චහි කාමුයණහි රජ්ජති, පඤ්චහි නීවරයණහි ඔත්ථයටො, ඡහි

විවාදමූය හි විවදති, ඡහි තණ්හාකායයහි රජ්ජති, ඡහි දිට්ඨිගයතහි 

පරියුට්ඨියතො, සත්තහි අනුසයයහි අනුසයටො, සත්තහි සංයයොජයනහි

සංයුත්යතො, සත්තහි මායනහි උන්නයතො, අට්ඨහි ය ොකධම්යමහි

සම්පරිවත්තති, අට්ඨහි මිච්ඡත්යතහි නියයතො, අට්ඨහි පුරිසයදොයසහි

දුස්සති, නවහිආඝාතවත්ථූහිආඝාතියතො, නවහිමායනහිඋන්නයතො, 

නවහි තණ්හාමූ යකහි ධම්යමහි රජ්ජති, දසහි කිය සවත්ථූහි 

කිලිස්සති, දසහිආඝාතවත්ථූහිආඝාතියතො, දසහිඅකුස කම්මපයථහි 

සමන්නාගයතො, දසහි සංයයොජයනහි සංයුත්යතො, දසහි මිච්ඡත්යතහි

නියයතො, දසවත්ථුකාය දිට්ඨියා සමන්නාගයතො, දසවත්ථුකාය

අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා සමන්නාගයතො, අට්ඨසතතණ්හාපපඤ්යචහි

පපඤ්චියතො, ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨිගයතහි පරියුට්ඨියතො 
ය ොකසන්නිවායසොති සම්පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං
සත්යතසුමහාකරුණා ඔක්කමති  

‘‘අහඤ්චම්හි තිණ්යණො, ය ොයකො ච අතිණ්යණො  අහඤ්චම්හි

මුත්යතො, ය ොයකො ච අමුත්යතො  අහඤ්චම්හි දන්යතො, ය ොයකො ච 

අදන්යතො  අහඤ්චම්හි සන්යතො, ය ොයකො ච අසන්යතො  අහඤ්චම්හි

අස්සත්යථො, ය ොයකො ච අනස්සත්යථො  අහඤ්චම්හි පරිනිබ්බුයතො, 

ය ොයකො ච අපරිනිබ්බුයතො  පයහොමි ඛ්වාහං තිණ්යණො තායරතුං, 

මුත්යතො යමොයචතුං, දන්යතො දයමතුං, සන්යතොසයමතුං, අස්සත්යථො 

අස්සායසතුං, පරිනිබ්බුයතොපයරචපරිනිබ්බායපතුන්තිපස්සන්තානං
බුද්ධානං භගවන්තානංසත්යතසුමහාකරුණාඔක්කමතී’’ති(පටි ම 
1.117-118). 

ඉමිනාව නයයන භගවයතො සත්යතසු යමත්තාඔක්කමනඤ්ච
විභායවතබ්බං  කරුණාවිසයස්ස හි දුක්ඛස්ස පටිපක්ඛභූතං සුඛං සත්යතසු
උපසංහරන්තී යමත්තාපි පවත්තතීති ඉධ අබයාපාදඅවිහිංසාවිතක්කා

යඛමවිතක්යකො පවියවකවිතක්යකොපන යනක්ඛම්මවිතක්යකොයයව, තස්ස
දිබ්බවිහාරඅරියවිහායරසුපුබ්බභාගස්සපඨමජ්ොනස්ස පච්චයවක්ඛණායච
වයසන පවත්ති යවදිතබ්බා  තත්ථ යය යත භගවයතො යදවසිකං

වළඤ්ජනකවයසන චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛා සමාපත්තිවිහාරා, 
යයසං පුයරචරණභායවන පවත්තං සමාධිචරියානුගතං ඤාණචරියානුගතං
ඤාණං චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තිසඤ්චාරිමහාවජිරඤාණන්ති
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වුච්චති, යතසං වයසන භගවයතො පවියවකවිතක්කස්ස බහු ං පවත්ති
යවදිතබ්බා  අයඤ්ච අත්යථො මහාසච්චකසුත්යතනපි යවදිතබ්යබො 
වුත්තඤ්හිතත්ථභගවතා– 

‘‘යසො යඛො අහං, අග්ගියවස්සන, තස්මිංයයව පුරිමස්මිං 

සමාධිනිමිත්යත අජ්ෙත්තයමව චිත්තං සණ්ඨයපමි, සන්නිසායදමි, 

යයනසුදං නිච්චකප්පංවිහරාමී’’ති(ම නි 1.387). 

ඉදඤ්හි භගවා ‘‘සමයණො යගොතයමො අභිරූයපො පාසාදියකො සුඵුසිතං

දන්තාවරණං, ජිව්හා තනුකා, මධුරං වචනං, යතන පරිසං රඤ්යජන්යතො

මඤ්යඤ විචරති, චිත්යත පනස්ස එකග්ගතා නත්ථි, යයො එවං
සඤ්ඤත්තිබහුය ො චරතී’’ති සච්චයකන නිගණ්ඨපුත්යතන විතක්කියත
අවස්සං සයහොෙං යචොරං ගණ්හන්යතො විය ‘‘න අග්ගියවස්සන තථාගයතො

පරිසං රඤ්යජන්යතො සඤ්ඤත්තිබහුය ො විචරති, චක්කවාළපරියන්තායපි

පරිසාය ධම්මං යදයසති, අසල්ලීයනො අනුපලිත්යතො එකත්තං
එකවිහාරිසුඤ්ඤතාඵ සමාපත්තිඵ ං අනුයුත්යතො’’තිදස්යසතුංආහරි  

භගවා හියස්මිංඛයණපරිසාසාධුකාරංයදති, ධම්මංවාපච්චයවක්ඛති, 
තස්මිං ඛයණ පුබ්බභායගන කා ං පරිච්ඡින්දිත්වා ඵ සමාපත්තිං

අස්සාසවායර පස්සාසවායර සමාපජ්ජති, සාධුකාරසද්දනිග්යඝොයස 

අවිච්ඡින්යනයයව ධම්මපච්චයවක්ඛණාය ච පරියයොසායන සමාපත්තියතො
වුට්ඨාය ඨිතට්ඨානයතො පට්ඨාය ධම්මං යදයසති  බුද්ධානඤ්හි

භවඞ්ගපරිවායසො  හුයකො, අස්සාසවායර පස්සාසවායර සමාපත්තියයො
සමාපජ්ජන්ති  එවං යථාවුත්තසමාපත්තීනං සපුබ්බභාගානං වයසන
භගවයතො යඛමවිතක්කස්ස පවියවකවිතක්කස්ස ච බහු ප්පවත්ති 
යවදිතබ්බා  

තත්ථ යස්ස බයාපාදවිහිංසාවිතක්කාදිසංකිය සප්පහානස්ස
අබයාපාදවිතක්කස්ස අවිහිංසාවිතක්කස්ස ච ආනුභායවන කුයතොචිපි

භයාභාවයතො තංසමඞ්ගී යඛමප්පත්යතො ච විහරති, තයතො ච සබ්බස්සපි
සබ්බදාපි යඛමයමව යහොති අභයයමව  තස්මා දුවියධොපි උභයයසං 

යඛමඞ්කයරොති යඛමවිතක්යකො. යස්ස පන 

කාමවිතක්කාදිසංකිය සපහානස්ස යනක්ඛම්මවිතක්කස්ස ආනුභායවන

කායවියවයකො, චිත්තවියවයකො, උපධිවියවයකොතිතිවියධො; තදඞ්ගවියවයකො, 

වික්ඛම්භනවියවයකො, සමුච්යඡදවියවයකො, පටිප්පස්සද්ධිවියවයකො, 
නිස්සරණවියවයකොති පඤ්චවියධො ච වියවයකො පාරිපූරිං ගච්ඡති  යසො
යථාරහංආරම්මණයතොසම්පයයොගයතොචපවියවකසහගයතොවිතක්යකොති 

පවියවකවිතක්යකො. එයත ච ද්යව විතක්කා එවං විභත්තවිසයාපි සමානා 
ආදිකම්මිකානංඅඤ්ඤමඤ්ඤූපකාරාය සම්භවන්ති යථාහි යඛමවිතක්කස්ස
පවියවකවිතක්යකො අනුප්පන්නස්ස උප්පාදාය උප්පන්නස්ස භියයයොභාවාය

යවපුල් ාය යහොති, එවං පවියවකවිතක්කස්සපි යඛමවිතක්යකො  න හි 
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වූපකට්ඨකායචිත්තානමන්තයරන යමත්තාවිහාරාදයයො සම්භවන්ති
බයාපාදාදිප්පහායනන ච විනා චිත්තවියවකාදීනං අසම්භයවොයයවාති
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස බහූපකාරා එයත ධම්මා දට්ඨබ්බා  භගවයතො පන
සබ්බයසො පහීනසංකිය සස්ස ය ොකහිතත්ථාය එවං යඛමවිතක්යකො ච 
පවියවකවිතක්යකො ච අස්සාසවාරමත්යතපි හිතසුඛමාවහන්තියයවාති 
යඛයමොචවිතක්යකො පවියවයකොචවිතක්යකොතිසම්බන්ධිතබ්බං  

එවං උද්දිට්යඨ ද්යව විතක්යක නිද්දිසිතුං 

‘‘අබ්යාපජ්ඣාරායමො’’තිආදිමාහ  තත්ථ අබයාපජ්ෙනං කස්සචි අදුක්ඛනං

අබයාපජ්යෙො, යසො ආරමිතබ්බයතො ආරායමො එතස්සාති 
අබයාපජ්ොරායමො  අබයාපජ්යෙ රයතො යසවනවයසන නිරයතොති 

අබ්යාපජ්ඣරයතො. එයසවාති එයසො එව  ඉරිොොති කිරියාය, 

කායවචීපයයොයගනාති අත්යථො  න කඤ්චි බ්යාබ්ායධමීති හීනාදීසුකඤ්චිපි
සත්තං තණ්හාතසාදියයොගයතො තසං වා තදභාවයතො
පහීනසබ්බකිය සවිප්ඵන්දිතත්තා ථාවරං වා න බායධමි න දුක්ඛායපමි  
කරුණජ්ොසයයො භගවා මහාකරුණාසමාපත්තිබහුය ො අත්තයනො 
පරමරුචිතකරුණජ්ොසයානුරූපයමවමාහ  යතන අවිහිංසාවිතක්කං
අබයාපාදවිතක්කඤ්ච දස්යසති  ඉදං වුත්තං යහොති – ‘අහං ඉමාය ඉරියාය
ඉමාය පටිපත්තියා එවං සම්මා පටිපජ්ජන්යතො එවං සමාපත්තිවිහායරහි
විහරන්යතො එවං පුඤ්ඤත්ථියකහි කතානි 

සක්කාරගරුකාරමානනවන්දනපූජනානිඅධිවායසන්යතොසත්යතසුනකඤ්චි

බයාබායධමි, අපිච යඛො දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථප්පයභදං
හිතසුඛයමවයනසංපරිබ්රූයහමී’ති  

ෙං අකුස ං, තං පහීනන්ති යං දියඩ්ෙකිය සසහස්සයභදං අඤ්ඤඤ්ච

තංසම්පයුත්තංඅනන්තප්පයභදංඅකුස ං, තංසබ්බං යබොධිමූය යයවමය්හං
පහීනං සමූහතන්ති  ඉමිනා පවියවයකසු මුද්ධභූයතන සද්ධිං
නිස්සරණවියවයකන සමුච්යඡදප්පටිප්පස්සද්ධිවියවයක දස්යසති  යකචි

පයනත්ථ තදඞ්ගවික්ඛම්භනවියවයකපි උද්ධරන්ති. ආගමනීයපටිපදාය හි
සද්ධිංභගවතාඅත්තයනොකිය සක්ඛයයොඉධ වුත්යතොති  

ඉතිභගවාඅපරිමිතකප්පපරිචිත්තංඅත්තයනොපවියවකජ්ොසයංසද්ධිං 
නිස්සරණජ්ොසයයන ඉදානි මත්ථකං පායපත්වා ඨියතො තමජ්ොසයං
ඵ සමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා අත්තයනො
කිය සප්පහානපච්චයවක්ඛණමුයඛන විභායවති  යදත්ථං පයනත්ථ සත්ථා

ඉයම ද්යව විතක්යක උද්ධරි, ඉදානි තමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘තස්මාතිහ, 

භික්ඛයව’’තිආදිමාහ  භගවා හි ඉමස්ස විතක්කද්වයස්ස අත්තයනො
බහු සමුදාචාරදස්සනමුයඛයනව තත්ථ භික්ඛූ නියවයසතුං ඉමං යදසනං
ආරභි  
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පටුන 

තත්ථ තස්මාති යස්මා අබයාපජ්ෙපවියවකාභිරතස්ස යම

යඛමපවියවකවිතක්කායයව බහු ං පවත්තන්ති, තස්මා  තිහාති

නිපාතමත්තං  අබ්යාපජ්ඣාරාමා විහරථාතිසබ්බසත්යතසුයමත්තාවිහායරන
කරුණාවිහායර න ච අභිරමන්තා විහරථ  යතන බයාපාදස්ස

තයදකට්ඨකිය සානඤ්ච දූරීකරණමාහ  යතසං යවොති එත්ථ යවොති

නිපාතමත්තං  පවියවකාරාමා විහරථාති කායාදිවියවකඤ්යචව
තදඞ්ගාදිවියවකඤ්චාති සබ්බවියවයක ආරමිතබ්බට්ඨානං කත්වා විහරථ  

ඉමාෙ මෙන්තිආදි යථා යනසං යඛමවිතක්කස්ස පවත්තනාකාරදස්සනං, 

එවං කිංඅකුස න්තිආදිපවියවකවිතක්කස්සපවත්තනාකාරදස්සනං තත්ථ 
යථා අනවජ්ජධම්යම පරිපූයරතුකායමන කිංකුස ගයවසිනා හුත්වා

කුස ධම්මපරියයසනා කාතබ්බාව, සාවජ්ජධම්යම පජහිතුකායමනාපි

අකුස පරියයසනා කාතබ්බාති ආහ ‘‘කිං අකුස ’’න්තිආදි 

අභිඤ්ඤාපුබ්බිකා හි පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනා  තත්ථ කිං

අකුස න්ති අකුස ං නාම කිං, සභාවයතො කිමස්ස  ක්ඛණං, කානි වා
රසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානානීති අකුස ස්ස සභාවකිච්චාදියතො

පච්චයවක්ඛණවිධිංදස්යසති ආදිකම්මිකවයසනයචස විතක්යකොආගයතො, 

කිං අප්පහීනං කිං පජහාමාති ඉදං පදද්වයං යසක්ඛවයසන  තස්මා කිං

අප්පහීනන්ති කාමරාගසංයයොජනාදීසු අකුසය සු කිං අකුස ං අම්හාකං

මග්යගනඅසමුච්ඡින්නං? කිං පජහාමාතිකිංඅකුස ංසමුග්ඝායතම? අථ වා 

කිං පජහාමාති වීතික්කමපරියුට්ඨානානුසයයසු කිං විභාගං අකුස ං ඉදානි
මයං පජහාමාති අත්යථො  යකචි පන ‘‘කිං අප්පහීන’’න්ති පඨන්ති  යතසං 

දිට්ඨිසංයයොජනාදිවයසන අයනකයභයදසු අකුසය සු කිං කතමං අකුස ං, 

යකනකතයමනපකායරන, කතයමනවාමග්යගනඅම්හාකංඅප්පහීනන්ති
වුත්තංයහොති යසසංවුත්තනයයමව  

ගාථාසු බුද්ධන්ති චතුන්නං අරියසච්චානං අවිපරීතං සයම්භුඤායණන
බුද්ධත්තා පටිවිද්ධත්තා බුද්ධං සච්චවිනිමුත්තස්ස යඤයයස්ස අභාවයතො 
තථාහිවුත්තං– 

‘‘අභිඤ්යඤයයංඅභිඤ්ඤාතං, භායවතබ්බඤ්චභාවිතං; 

පහාතබ්බං පහීනං යම, තස්මා බුද්යධොස්මි බ්රාහ්මණා’’ති  (සු  නි 

563; ම නි 2.399); 

ඨයපත්වා මහායබොධිසත්තං අඤ්යඤහි සහිතුං වහිතුං 
අසක්කුයණයයත්තා අසය්හස්ස සක ස්ස යබොධිසම්භාරස්ස

මහාකරුණාධිකාරස්ස ච සහනයතො වහනයතො, තථා අඤ්යඤහි සහිතුං
අභිභවිතුං දුක්කරත්තා අසය්හානං පඤ්චන්නං මාරානං සහනයතො

අභිභවනයතො, ආසයානුසයචරියාධිමුත්තිආදිවිභාගාවයබොයධන යථාරහං
යවයනයයානං දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි අනුසාසනසඞ්ඛාතස්ස

අඤ්යඤහි අසය්හස්ස බුද්ධකිච්චස්ස සහනයතො වහනයතො, තත්ථ වා
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සාධුකාරිභාවයතො අසය්හසාහිනං. සමුදාචරන්ති නන්ති එත්ථ නන්ති

නිපාතමත්තං, නංතථාගතන්තිවාඅත්යථො  

සකපරසන්තායනසු තමසඞ්ඛාතං යමොහන්ධකාරං නුදි ඛිපීති 

තයමොනුයදො. පාරං නිබ්බානං ගයතොති පාරගයතො. අථ වා ‘‘මුත්යතො
යමොයචයය’’න්තිආදිනානයයනපවත්තිතස්සමහාභිනීහාරස්සසක ස්සවා 

සංසාරදුක්ඛස්සසබ්බඤ්ඤුුණානංපාරංපරියන්තංගයතොති පාරගයතො, තං

තයමොනුදං පාරගතං  තයතො එව පත්තිපත්තං බුද්ධං, සී ාදිං
දසබ ඤාණාදිඤ්ච සම්මාසම්බුද්යධහිපත්තබ්බංසබ්බංපත්තන්තිඅත්යථො  

වසිමන්ති ොනාදීසු ආකඞ්ඛාපටිබද්යධො පරයමො ආවජ්ජනාදිවසිභායවො, 
අරියිද්ධිසඞ්ඛායතො අනඤ්ඤසාධාරයණො චිත්තවසිභායවො ච අස්ස අත්ථීති 

වසිමා, තං වසිමං, වසිනන්ති අත්යථො  සබ්යබසං කාමාසවාදීනං අභායවන 

අනාසවං. කායවිසමාදිකස්ස විසමස්ස වන්තත්තා වා විසසඞ්ඛාතං සබ්බං
කිය සම ං තරිත්වා වා විසං සක වට්ටදුක්ඛං සයං තරිත්වා තාරණයතො 

විසන්තයරො තං විසන්තරං  තණ්හක්ඛයය අරහත්තඵය  නිබ්බායන වා 

විමුත්තං, උභයම්හි ගමනයතො යමොනසඞ්ඛායතන ඤායණන

කායයමොයනයයාදීහි වා සාතිසයං සමන්නාගතත්තා මුනිං. මුනීති හි

අගාරියමුනි, අනගාරියමුනි, යසක්ඛමුනි, අයසක්ඛමුනි, පච්යචකමුනි, 
මුනිමුනීතිඅයනකවිධාමුනයයො තත්ථගිහීආගතඵය ො විඤ්ඤාතසාසයනො

අගාරියමුනි, තථාරූයපො පබ්බජියතො අනගාරියමුනි, සත්ත යසක්ඛා 

යසක්ඛමුනි, ඛීණාසයවො අයසක්ඛමුනි, පච්යචකබුද්යධො පච්යචකමුනි, 
සම්මාසම්බුද්යධො මුනිමුනීති  අයයමව ඉධාධිප්යපයතො  ආයතිං

පුනබ්භවාභාවයතො අන්තිමං, පච්ඡිමං යදහං කායං ධායරතීති 

අන්තිමයදහධාරී, තං අන්තිමයදහධාරිං  කිය සමාරාදීනං සම්මයදව

පරිච්චත්තත්තා මාරඤ්ජහං. තයතො එව ජරායහතුසමුච්යඡදයතො

අනුපාදියසසනිබ්බානප්පත්තිවයසන පාකටජරාදිසබ්බජරාය පාරගුං. 
ජරාසීයසනයචත්ථ ජාතිමරණයසොකාදීනං පාරගමනං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං 
තංඑවංභූතංතථාගතංදුයවවිතක්කාසමුදාචරන්තීති බූ්රමීතිසම්බන්යධො  

ඉති භගවා පඨමගාථාය විතක්කද්වයං උද්දිසිත්වා තයතො දුතියගාථාය

පවියවකවිතක්කං දස්යසත්වා ඉදානි යඛමවිතක්කං දස්යසතුං ‘‘යසය 

ෙථා’’තිතතියගාථමාහ තත්ථ යසය ෙථාපබ්බ්තමුද්ධනිට්ඨියතොතියසය 
සි ාමයය එකග්ඝනපබ්බතමුද්ධනියථාඨියතො නහිතත්ථඨිතස්සඋද්ධං 

ගීවුක්ඛිපනපසාරණාදිකිච්චං අත්ථි  තථූපමන්ති තප්පටිභාගං 
යස පබ්බතූපමං අයංපයනත්ථසඞ්යඛපත්යථො–යථායස පබ්බතමුද්ධනි

ඨියතො චක්ඛුමාපුරියසොසමන්තයතොජනතංපස්යසයය, එවයමවසුයමයධො, 
සුන්දරපඤ්යඤො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සමන්තචක්ඛු භගවා ධම්මමයං
පඤ්ඤාමයං පාසාදමාරුය්හ සයං අයපතයසොයකො යසොකාවතිණ්ණං
ජාතිජරාභිභූතඤ්චජනතංසත්තකායං අයවක්ඛතිඋපධාරයතිඋපපරික්ඛති 
අයං පයනත්ථ අධිප්පායයො – යථා හි පබ්බතපායද සමන්තා මහන්තං
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යඛත්තං කත්වා තත්ථ යකදාරපාළීසු කුටියයො කත්වා රත්තිං අග්ගිං 

ජාය යය, චතුරඞ්ගසමන්නාගතඤ්ච අන්ධකාරං භයවයය, අථස්ස
පබ්බතස්ස මත්ථයක ඨත්වා චක්ඛුමයතො පුරිසස්ස භූමිප්පයදසං

ඔය ොකයයතො යනව යඛත්තං, න යකදාරපාළියයො, න කුටියයො, න තත්ථ

සයිතමනුස්සා පඤ්ඤායයයයං, කුටීසු පන අග්ගිජා මත්තයමව 

පඤ්ඤායයයය, එවං ධම්මමයං පාසාදමාරුය්හ සත්තකායං ඔය ොකයයතො

තථාගතස්සයයයත අකතක යාණාසත්තා, යතඑකවිහායරදක්ඛිණපස්යස

නිසින්නාපි බුද්ධඤාණස්ස ආපාථං නාගච්ඡන්ති, රත්තිං ඛිත්තසරා විය

යහොන්ති යයපනකතක යාණායවයනයයපුග්ග ා, යතඑවස්සදූයරපිඨිතා

ආපාථං ආගච්ඡන්ති, යසො අග්ගි විය හිමවන්තපබ්බයතො විය ච වුත්තම්පි
යචතං– 

‘‘දූයරසන්යතොපකායසන්ති, හිමවන්යතොවපබ්බයතො; 

අසන්යතත්ථනදිස්සන්ති, රත්තිංඛිත්තායථාසරා’’ති (ධ  ප 304; 

යනත්ති 11); 

එවයමතස්මිං සුත්යත ගාථාසු ච භගවා අත්තානං පරං විය කත්වා 
දස්යසසි  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. යදසනාසුත්තවණ්ණනා 

39. දුතියය පරිොයෙනාති එත්ථ පරිොෙ-සද්යදො

‘‘මධුපිණ්ඩිකපරියායයොත්යවව නං ධායරහී’’තිආදීසු (ම  නි  1.205) 

යදසනායං ආගයතො  ‘‘අත්ථි ඛ්යවස, බ්රාහ්මණ, පරියායයො, යයන මං
පරියායයන සම්මා වදමායනො වයදයය – අකිරියවායදො සමයණො

යගොතයමො’’තිආදීසු (පාරා  5; අ  නි  8.11) කාරයණ  ‘‘කස්ස නු යඛො, 

ආනන්ද, අජ්ජ පරියායයො භික්ඛුනියයො ඔවදිතු’’න්තිආදීසු (ම  නි  3.398) 

වායර  ඉධ පන වායරපිකාරයණපි වට්ටති, තස්මා, භික්ඛයව, තථාගතස්ස 

ද්යව ධම්මයදසනා යථාරහං කාරයණනභවන්ති, වායරන වාති අයයමත්ථ

අත්යථො භගවාහියවයනයයජ්ොසයානුරූපංකදාචි‘‘ඉයමධම්මා කුස ා, 

ඉයම, ධම්මාඅකුස ා ඉයමධම්මාසාවජ්ජා, ඉයමධම්මාඅනවජ්ජා ඉයම 

යසවිතබ්බා, ඉයමනයසවිතබ්බා’’තිආදිනාකුස ාකුස ධම්යමවිභජන්යතො

කුස ධම්යමහි අකුස ධම්යම අසඞ්කරයතො පඤ්ඤායපන්යතො ‘‘පාපං

පාපකයතො පස්සථා’’තිධම්මං යදයසති කදාචි ‘‘පාණාතිපායතො, භික්ඛයව, 
ආයසවියතො භාවියතො බහුලීකයතො නිරයසංවත්තනියකො

තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනියකො යපත්තිවිසයසංවත්තනියකො, යයො 

සබ්බ හුයකො පාණාතිපායතො, යසො අප්පායුකසංවත්තනියකො’’තිආදිනා (අ 

නි  8.40) ආදීනවං පකායසන්යතො පාපයතො නිබ්බිදාදීහි නියයොයජන්යතො 

‘‘නිබ්බින්දථ විරජ්ජථා’’තිධම්මංයදයසති  



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

123 

පටුන 

භවන්තීති යහොන්ති පවත්තන්ති  පාපං පාපකයතො පස්සථාති සබ්බං
පාපධම්මං දිට්යඨව ධම්යම ආයතිඤ්ච අහිතදුක්ඛාවහයතො  ාමකයතො

පස්සථ  තත්ථ නිබ්බින්දථාති තස්මිං පාපධම්යම ‘‘අච්චන්තහීනභාවයතො

 ාමකට්යඨනපාපං, අයකොසල් සම්භූතට්යඨන අකුස ං, පකතිපභස්සරස්ස

පසන්නස්ස ච චිත්තස්ස පභස්සරාදිභාවවිනාසනයතො සංකිය සිකං, 

පුනප්පුනං භවදුක්ඛනිබ්බත්තනයතො යපොයනොබ්භවිකං, සයහව දරයථහි

පරිළායහහි වත්තනයතො සදරථං, දුක්ඛස්යසව විපච්චනයතො දුක්ඛවිපාකං, 
අපරිමාණම්පි කා ං අනාගයත ජාතිජරාමරණනිබ්බත්තනයතො ආයතිං

ජාතිජරාමරණියං, සබ්බහිතසුඛවිද්ධංසනසමත්ථ’’න්තිආදිනා නයයන

නානාවියධ ආදීනයව, තස්ස ච පහායන ආනිසංයස සම්මපඤ්ඤාය
පස්සන්තා නිබ්බින්දථ නිබ්යබදං ආපජ්ජථ  නිබ්බින්දන්තා ච විපස්සනං
වඩ්යෙත්වා අරියමග්ගාධිගයමන පාපයතො විරජ්ජථ යචව විමුච්චථ ච 

මග්යගන වා සමුච්යඡදවිරාගවයසන විරජ්ජථ, තයතො ඵය න

පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තිවයසන විමුච්චථ අථවා පාපන්ති ාමකයතොපාපං කිං

වුත්තං යහොති? යං අනිච්චදුක්ඛාදිභායවන කුච්ඡිතං අරියයහි ජිුච්ඡනීයං 

වට්ටදුක්ඛං පායපතීති පාපං  කිං පන තං? යතභූමකධම්මජාතං. 

යථාවුත්යතන අත්යථන පාපකයතො දිස්වා තත්ථ අනිච්චයතො, දුක්ඛයතො, 

යරොගයතො, ගණ්ඩයතො, සල් යතො, අඝයතො, ආබාධයතොතිආදිනා විපස්සනං 

වඩ්යෙන්තා නිබ්බින්දථ  අෙං දුතිොති යාථාවයතො අහිතානත්ථවිභාවනං
පඨමංඋපාදායතයතොවියවචනංඅයංදුතියාධම්මයදසනා  

ගාථාසු බුද්ධස්සාති සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්ස  සබ්බ්භූතානුකම්පියනොති

සබ්යබපි සත්යත මහාකරුණාය අනුකම්පනසභාවස්ස  පරිොෙවචනන්ති 

පරියායයන කථනං යදසනං  පස්සාති පරිසං ආ පති, පරිසයජට්ඨකං වා
සන්ධාය වුත්තං  යකචි පනාහු ‘‘අත්තානයමව සන්ධාය භගවා ‘පස්සා’ති

අයවොචා’’ති  තත්ථාති තස්මිං පාපයක විරජ්ජථ රාගං පජහථාති අත්යථො 
යසසංවුත්තනයයමව  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. විජ්ජාසුත්තවණ්ණනා 

40. තතියය පුබ්බ්ඞ්ගමාතිසහජාතවයසන, උපනිස්සයවයසනචාතිද්වීහි
ආකායරහි පුබ්බඞ්ගමා පුරස්සරා පධානකාරණං  න හි අවිජ්ජාය විනා

අකුසලුප්පත්ති අත්ථි  සමාපත්තිොති සමාපජ්ජනාය සභාවපටි ාභාය, 
පවත්තියාති අත්යථො  තත්ථ අකුස ප්පවත්තියා ආදීනවප්පටිච්ඡාදයනන
අයයොනියසොමනසිකාරස්ස පච්චයභායවන අප්පහීනභායවන ච
අකුස ධම්මානංඋපනිස්සයභායවොදිස්සති  

එවං බයාධිමරණාදිදුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවයතො සබ්බාපි ගතියයො ඉධ 

දුග්ගතියෙො. අථ වා රාගාදිකිය යසහි දූසිතා ගතියයො කායවචීචිත්තානං
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පවත්තියයොති දුග්ගතියයො, කායවචීමයනොදුච්චරිතානි  අස්මිං ය ොයකති ඉධ

ය ොයක මනුස්සගතියං වා  පරම්හි චාති තයතො අඤ්ඤාසු ගතීසු  

අවිජ්ජාමූලිකා සබ්බ්ාති තා සබ්බාපි දුච්චරිතස්ස විපත්තියයො වුත්තනයයන

අවිජ්ජාපුබ්බඞ්ගමත්තා අවිජ්ජාමූලිකා එව  ඉච්ඡාය ොභසමුස්සොති 

අසම්පත්තවිසයපරියයසන ක්ඛණාය ඉච්ඡාය, 
සම්පත්තවිසයලුබ්භන ක්ඛයණන ය ොයභන ච සමුස්සිතා උපචිතාති
ඉච්ඡාය ොභසමුස්සයා  

ෙයතොති යස්මා අවිජ්ජායහතු අවිජ්ජාය නිවුයතො හුත්වා  පාපිච්යඡොති 
අවිජ්ජාය පටිච්ඡාදිතත්තා පාපිච්ඡතාය ආදීනයව අපස්සන්යතො

අසන්තුණසම්භාවනවයසන යකොහඤ්ඤාදීනි කයරොන්යතො පාපිච්යඡො, 

ය ොයභයනවඅත්රිච්ඡතාපිගහිතාති දට්ඨබ්බා  අනාදයරොතිය ොකාධිපතියනො

ඔත්තප්පස්ස අභායවන සබ්රහ්මචාරීසු ආදරරහියතො  තයතොති තස්මා 

අවිජ්ජාපාපිච්ඡතාඅහිරිකායනොත්තප්පයහතු. පසවතීති කායදුච්චරිතාදියභදං

පාපං උපචිනති  අපාෙං යතන ගච්ඡතීති යතන තථා පසුයතන පායපන
නිරයාදියභදංඅපායංගච්ඡති උපපජ්ජති  

තස්මාති යස්මා එයත එවං සබ්බදුච්චරිතමූ භූතා

සබ්බදුග්ගතිපරික්කිය සයහතුභූතා ච අවිජ්ජාදයයො, තස්මා ඉච්ඡඤ්ච, 

ය ොභඤ්ච, අවිජ්ජඤ්ච, චසද්යදන අහිරිකායනොත්තප්පඤ්ච විරාජෙං 

සමුච්යඡදවයසන පජහං  කථං විරායජතීති ආහ? විජ්ජං උප්පාදෙන්ති, 

විපස්සනාපටිපාටියා ච, මග්ගපටිපාටියා ච, උස්සක්කිත්වා

අරහත්තමග්ගවිජ්ජං අත්තයනො සන්තායන උප්පාදයන්යතො  සබ්බ්ා

දුග්ගතියෙොති සබ්බාපි දුච්චරිතසඞ්ඛාතා දුග්ගතියයො, වට්ටදුක්ඛස්ස වා

අධිට්ඨානභාවයතො දුක්ඛා, සබ්බා පඤ්චපි ගතියයො ජයහ පජයහයය
සමතික්කයමයය  කිය සවට්ටප්පහායනයනව හි කම්මවට්ටං
විපාකවට්ටඤ්චපහීනංයහොතීති  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. පඤ්ඤාපරිහීනසුත්තවණ්ණනා 

41. චතුත්යථ සුපරිහීනාති සුට්ඨු පරිහීනා  යෙ අරිොෙ පඤ්ඤාෙ

පරිහීනාති යය සත්තා පඤ්චන්නං ඛන්ධානං උදයබ්බයපටිවිජ්ෙයනන 
චතුසච්චපටිවිජ්ෙයනනචකිය යසහිආරකාඨිතත්තාඅරියායපරිසුද්ධාය 

විපස්සනාපඤ්ඤාය ච මග්ගපඤ්ඤාය ච පරිහීනා, යත
ය ොකියය ොකුත්තරාහි සම්පත්තීහි අතිවිය පරිහීනා මහාජානිකා  යක පන

යතති? යයකම්මාවරයණන සමන්නාගතා  යත හි මිච්ඡත්තනියතභාවයතො

එකන්යතන පරිහීනා අපරිපුණ්ණා මහාජානිකා  යතනාහ ‘‘දුග්ගති
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පාටිකඞ්ඛා’’ති  විපාකාවරණසමඞ්ගියනොපි පරිහීනා  අථ වා සුක්කපක්යඛ
අපරිහීනානාමතිවිධාවරණවිරහිතා සම්මාදිට්ඨිකාකම්මස්සකතඤායණනච
සමන්නාගතා යසසං වුත්තනයානුසායරනයවදිතබ්බං  

ගාථාසු පඤ්ඤාොති නිස්සක්කවචනං, විපස්සනාඤාණයතො

මග්ගඤාණයතොචපරිහායනනාති සාමිවචනංවාඑතං, යථාවුත්තඤාණස්ස 

පරිහායනනාති, උප්පායදතබ්බස්ස අනුප්පාදනයමව යචත්ථ පරිහානං  

නිවිට්ඨං නාමරූපස්මින්ති නාමරූයප උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චයක ‘‘එතං 

මමා’’තිආදිනා තණ්හාදිට්ඨිවයසන අභිනිවිට්ඨං අජ්යෙොසිතං, තයතො එව 

ඉදං සච්චන්ති මඤ්ඤතීති ‘‘ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති මඤ්ඤති 
‘‘සයදවයකය ොයක’’තිවිභත්තිපරිණායමතබ්බා  

එවං පඨමගාථාය සංකිය සපක්ඛං දස්යසත්වා ඉදානි යස්සා

අනුප්පත්තියා නාමරූපස්මිං මඤ්ඤනාභිනියවයසහි කිය සවට්ටං වත්තති, 
තස්සා උප්පත්තියා වට්ටස්ස උපච්යඡයදොති පඤ්ඤාය ආනුභාවං

පකායසන්යතො ‘‘පඤ්ඤාහියසට්ඨාය ොකස්මි’’න්තිගාථමාහ  

තත්ථ ය ොකස්මින්ති සඞ්ඛාරය ොකස්මිං  සම්මාසම්බුද්යධො විය

සත්යතසු, සඞ්ඛායරසු පඤ්ඤාසදියසො ධම්යමො නත්ථි  පඤ්ඤුත්තරා හි

කුස ා ධම්මා, පඤ්ඤාය ච සිද්ධාය සබ්යබ අනවජ්ජධම්මා සිද්ධා එව 

යහොන්ති තථාහිවුත්තං‘‘සම්මාදිට්ඨිස්සසම්මාසඞ්කප්යපොපයහොතී’’තිආදි

(ම  නි 3.141; සං නි 5.1). යාපයනත්ථපඤ්ඤාඅධිප්යපතා, සායසට්ඨාති

යථොමිතා යථා චසාපවත්තති, තංදස්යසතුං ‘‘ොෙංනිබ්යබ්ධගාමිනී’’තිආදි 
වුත්තං  තස්සත්යථො – යා අයං පඤ්ඤා අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අපදාලිතපුබ්බං 
ය ොභක්ඛන්ධාදිං නිබ්බිජ්ෙන්තී පදාය න්තී ගච්ඡති පවත්තතීති

නිබ්යබධගාමිනී, යාය ච තස්මිං තස්මිං
භවයයොනිගතිවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවායසසු සත්තනිකායයසු ඛන්ධානං
පඨමාභිනිබ්බත්තිසඞ්ඛාතාය ජාතියා තංනිමිත්තස්ස ච කම්මභවස්ස 
පරික්ඛයං පරියයොසානං නිබ්බානං අරහත්තඤ්ච සම්මා අවිපරීතං ජානාති

සච්ඡිකයරොති, අයංසහවිපස්සනාමග්ගපඤ්ඤායසට්ඨාය ොකස්මින්ති  

ඉදානි යථාවුත්තපඤ්ඤානුභාවසම්පන්යන ඛීණාසයව අභිත්ථවන්යතො 

‘‘යතසංයදවාමනුස්සාචා’’තිඔසානගාථමාහ තස්සත්යථො–යතසං චතූසු
අරියසච්යචසු පරිඤ්ඤාදීනං යසොළසන්නං කිච්චානං නිට්ඨිතත්තා 

චතුසච්චසම්යබොයධන සම්බුද්ධානං, සතියවපුල් ප්පත්තියා සතිමතං, 
වුත්තනයයන සමුග්ඝාතිතසම්යමොහත්තා පඤ්ඤායවපුල් ප්පත්තියා 

හාසපඤ්ඤානං, පුබ්බභායග වා සී ාදිපාරිපූරියතො පට්ඨාය යාව

නිබ්බානසච්ඡිකිරියාය හාසයවදතුට්ඨිපායමොජ්ජබහු තාය හාසපඤ්ඤානං, 

සබ්බයසො පරික්ඛීණභවසංයයොජනත්තා අන්තිමසරීරධාරීනං ඛීණාසවානං

යදවා මනුස්සා ච පිහෙන්ති පියා යහොන්ති, තබ්භාවං අධිගන්තුං ඉච්ඡන්ති
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‘‘අයහො පඤ්ඤානුභායවො, අයහො වත මයම්පි එදිසා එවං
නිත්තිණ්ණසබ්බදුක්ඛා භයවයයාමා’’ති  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. සුක්කධම්මසුත්තවණ්ණනා 

42. පඤ්චයම සුක්කාතිනවණ්ණසුක්කතායසුක්කා, සුක්කභාවායපන 
පරමයවොදානාය සංවත්තන්තීති නිප්ඵත්තිසුක්කතාය සුක්කා  සරයසනපි

සබ්යබ කුස ා ධම්මා සුක්කා එව කණ්හභාවපටිපක්ඛයතො. යතසඤ්හි

උප්පත්තියා චිත්තං පභස්සරං යහොති පරිසුද්ධං  ධම්මාති කුස ා ධම්මා  

ය ොකන්ති සත්තය ොකං  පාය න්තීති ආධාරසන්ධාරයණන මරියාදං

ඨයපන්තා රක්ඛන්ති  හිරීච ඔත්තප්පඤ්චාතිඑත්ථහිරියතිහිරියිතබ්යබන, 

හිරියන්ති එයතනාති වා හිරී  වුත්තම්පි යචතං ‘‘යං හිරියතිහිරියිතබ්යබන, 

හිරියතිපාපකානංඅකුස ානංධම්මානං සමාපත්තියා, අයංවුච්චතිහිරී’’ති

(ධ  ස  30). ඔත්තප්පති ඔත්තප්පිතබ්යබන, ඔත්තප්පන්ති එයතනාති වා

ඔත්තප්පං වුත්තම්පියචතං ‘‘යංඔත්තප්පති ඔත්තප්පිතබ්යබන, ඔත්තප්පති

පාපකානං අකුස ානං ධම්මානං සමාපත්තියා, ඉදං වුච්චති ඔත්තප්ප’’න්ති

(ධ ස 31). 

තත්ථ අජ්ෙත්තසමුට්ඨානා හිරී, බහිද්ධාසමුට්ඨානං ඔත්තප්පං  

අත්තාධිපයතයයා හිරී, ය ොකාධිපයතයයං ඔත්තප්පං   ජ්ජාසභාවසණ්ඨිතා

හිරී, භයසභාවසණ්ඨිතං ඔත්තප්පං  සප්පතිස්සව ක්ඛණා හිරී, 

වජ්ජභීරුකභයදස්සාවි ක්ඛණං ඔත්තප්පං  

තත්ථඅජ්ෙත්තසමුට්ඨානංහිරිංචතූහිකාරයණහිසමුට්ඨායපති– ජාතිං

පච්චයවක්ඛිත්වා, වයං පච්චයවක්ඛිත්වා, සූරභාවං පච්චයවක්ඛිත්වා, 

බාහුසච්චං පච්චයවක්ඛිත්වා  කථං? ‘‘පාපකරණං නායමතං න

ජාතිසම්පන්නානං කම්මං, හීනජච්චානං යකවට්ටාදීනං කම්මං, මාදිසස්ස
ජාතිසම්පන්නස්ස ඉදං කම්මං කාතුං න යුත්ත’’න්ති එවං තාව ජාතිං
පච්චයවක්ඛිත්වා පාණාතිපාතාදිපාපකම්මං අකයරොන්යතො හිරිං 

සමුට්ඨායපති  තථා ‘‘පාපකරණං නායමතං දහයරහි කත්තබ්බකම්මං, 
මාදිසස්ස වයය ඨිතස්ස ඉදං කම්මං කාතුං න යුත්ත’’න්ති එවං වයං 
පච්චයවක්ඛිත්වා පාණාතිපාතාදිපාපකම්මං අකයරොන්යතො හිරිං

සමුට්ඨායපති  තථා ‘‘පාපකරණං නායමතං දුබ්බ ජාතිකානං කම්මං, 
මාදිසස්ස සූරභාවසම්පන්නස්ස ඉදං කම්මං කාතුං න යුත්ත’’න්ති එවං
සූරභාවං පච්චයවක්ඛිත්වා පාණාතිපාතාදිපාපකම්මං අකයරොන්යතො හිරිං

සමුට්ඨායපති  තථා ‘‘පාපකරණං නායමතං අන්ධබා ානං කම්මං, න 

පණ්ඩිතානං, මාදිසස්ස පණ්ඩිතස්ස බහුස්සුතස්ස ඉදං කම්මං කාතුං න
යුත්ත’’න්ති එවං බාහුසච්චං පච්චයවක්ඛිත්වා පාණාතිපාතාදිපාපකම්මං
අකයරොන්යතො හිරිං සමුට්ඨායපති  එවං අජ්ෙත්තසමුට්ඨානං හිරිං චතූහි
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කාරයණහි සමුට්ඨායපති  සමුට්ඨායපත්වා ච පන අත්තයනො චිත්යත හිරිං
පයවයසත්වා පාපකම්මං න කයරොති  එවං හිරී අජ්ෙත්තසමුට්ඨානා නාම
යහොති  

කථං ඔත්තප්පං බහිද්ධාසමුට්ඨානං නාම? ‘‘සයච ත්වං පාපකම්මං 

කරිස්සසි, චතූසුපරිසාසුගරහප්පත්යතොභවිස්සසි  

‘‘ගරහිස්සන්ති තංවිඤ්ඤූ, අසුචිංනාගරියකො යථා; 

වජ්ජියතොසී වන්යතහි, කථංභික්ඛුකරිස්සසී’’ති – 

පච්චයවක්ඛන්යතො හිබහිද්ධාසමුට්ඨියතන ඔත්තප්යපනපාපකම්මංන
කයරොති එවංඔත්තප්පංබහිද්ධාසමුට්ඨානංනාමයහොති  

කථංහිරීඅත්තාධිපයතයයානාම? ඉයධකච්යචොකු පුත්යතොඅත්තානං 
අධිපතිං යජට්ඨකං කත්වා ‘‘මාදිසස්ස සද්ධාපබ්බජිතස්ස බහුස්සුතස්ස
ධුතවාදිස්ස නයුත්තං පාපකම්මංකාතු’’න්ති පාපකම්මංනකයරොති  එවං
හිරීඅත්තාධිපයතයයානාම යහොති යතනාහභගවා– 

‘‘යසො අත්තානංයයව අධිපතිංකරිත්වා අකුස ං පජහති, කුස ං

භායවති, සාවජ්ජං පජහති, අනවජ්ජං භායවති, සුද්ධමත්තානං

පරිහරතී’’ති(අ නි 3.40). 

කථං ඔත්තප්පං ය ොකාධිපයතයයං නාම? ඉයධකච්යචො කු පුත්යතො
ය ොකං අධිපතිංයජට්ඨකංකත්වාපාපකම්මංනකයරොති යථාහ– 

‘‘මහා යඛො පනායං ය ොකසන්නිවායසො  මහන්තස්මිං යඛො පන
ය ොකසන්නිවායස සන්ති සමණබ්රාහ්මණා ඉද්ධිමන්යතො

දිබ්බචක්ඛුකාපරචිත්තවිදුයනො, යතදූරයතොපිපස්සන්ති, ආසන්නාපින

දිස්සන්ති, යචතසාපි චිත්තං පජානන්ති, යතපි මං එවං ජානිස්සන්ති

‘පස්සථයභොඉමංකු පුත්තං, සද්ධා අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජියතො
සමායනො යවොකිණ්යණො විහරති පාපයකහි අකුසය හි ධම්යමහී’ති 

සන්තියදවතාඉද්ධිමන්තිනියයොදිබ්බචක්ඛුකාපරචිත්තවිදුනියයො, තා 

දූරයතොපි පස්සන්ති, ආසන්නාපි න දිස්සන්ති, යචතසාපි චිත්තං

පජානන්ති, තාපිමං එවංජානිස්සන්ති‘පස්සථයභොඉමං, කු පුත්තං, 
සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො සමායනො යවොකිණ්යණො
විහරතිපාපයකහිඅකුසය හිධම්යමහී’ති යසොය ොකංයයව අධිපතිං

කත්වාඅකුස ංපජහතී’’ති(අ නි 3.40). 

එවංය ොකාධිපයතයයංඔත්තප්පං  

 ජ්ජාසභාවසණ්ඨිතාති එත්ථ ජ්ජාති  ජ්ජනාකායරො, යතනසභායවන

සණ්ඨිතා හිරී  භයන්ති අපායභයං, යතන සභායවන සණ්ඨිතං ඔත්තප්පං 
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තදුභයං පාපපරිවජ්ජයන පාකටං යහොති  තත්ථ යථා ද්වීසු අයයොුයළසු

එයකො සීතය ො භයවයය ගූථමක්ඛියතො, එයකො උණ්යහොආදිත්යතො  යතසු

යථා සීත ං ගූථමක්ඛිතත්තා ජිුච්ඡන්යතො විඤ්ඤුජාතියකො න ගණ්හාති, 

ඉතරංදාහභයයන, එවං පණ්ඩියතො ජ්ජායජිුච්ඡන්යතොපාපංනකයරොති, 

ඔත්තප්යපනඅපායභීයතොපාපංනකයරොති  එවං ජ්ජාසභාවසණ්ඨිතාහිරී, 
භයසභාවසණ්ඨිතංඔත්තප්පං  

කථං සප්පතිස්සව ක්ඛණා හිරී, වජ්ජභීරුකභයදස්සාවි ක්ඛණං 

ඔත්තප්පං? එකච්යචො හි ජාතිමහත්තපච්චයවක්ඛණා, 

සත්ථුමහත්තපච්චයවක්ඛණා, දායජ්ජමහත්තපච්චයවක්ඛණා, 
සබ්රහ්මචාරිමහත්තපච්චයවක්ඛණාති චතූහි කාරයණහි තත්ථ ගාරයවන

සප්පතිස්සව ක්ඛණං හිරිං සමුට්ඨායපත්වා පාපං න කයරොති, එකච්යචො 

අත්තානුවාදභයං, පරානුවාදභයං, දණ්ඩභයං, දුග්ගතිභයන්ති චතූහි
කාරයණහිවජ්ජයතො භායන්යතොවජ්ජභීරුකභයදස්සාවි ක්ඛණංඔත්තප්පං
සමුට්ඨායපත්වා පාපං න කයරොති  එත්ථ ච අජ්ෙත්තසමුට්ඨානාදිතා

හියරොත්තප්පානංතත්ථතත්ථපාකටභායවනවුත්තා, න පනයනසංකදාචි

අඤ්ඤමඤ්ඤවිප්පයයොයගො නහි ජ්ජනංනිබ්භයං, පාපභයංවාඅ ජ්ජනං 
අත්ථීති  

ඉයම යච, භික්ඛයව, ද්යව සුක්කා ධම්මා ය ොකං න පාය ෙුන්ති 

භික්ඛයව, ඉයම ද්යව අනවජ්ජධම්මා යදි ය ොකං න රක්යඛයයං, 

ය ොකපා කා යදි න භයවයයං  නයිධ පඤ්ඤායෙථ මාතාති ඉධ ඉමස්මිං
ය ොයක ජනිකා මාතා ‘‘අයං යම මාතා’’ති ගරුචිත්තීකාරවයසන න

පඤ්ඤායයථ, ‘‘අයංමාතා’’තින  බ්යභයය  යසසපයදසුපිඑයසවනයයො  

මාතුච්ඡාති මාතුභගිනී  මාතු ානීති මාතු භරියා  ගරූනන්ති 

මහාපිතුචූළපිතුයජට්ඨභාතුආදීනං ගරුට්ඨානියානං  සම්යභදන්ති සඞ්කරං, 

මරියාදයභදං වා  ෙථා අයජළකාතිආදීහි උපමං දස්යසති  එයත හි සත්තා

‘‘අයංයමමාතා’’තිවා ‘‘මාතුච්ඡා’’තිවාගරුචිත්තීකාරවයසනනජානන්ති, 

යං වත්ථුං නිස්සාය උප්පන්නා, තත්ථපි විප්පටිපජ්ජන්ති  තස්මා උපමං
ආහරන්යතො අයජළකාදයයො ආහරි  අයඤ්යහත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – යථා
අයජළකාදයයො තිරච්ඡානා හියරොත්තප්පරහිතා මාතාදිසඤ්ඤං අකත්වා 

භින්නමරියාදා සබ්බත්ථ සම්යභයදන වත්තන්ති, එවමයං මනුස්සය ොයකො

යදි ය ොකපා කධම්මා න භයවය්යුං, සබ්බත්ථ සම්යභයදන වත්යතයය 

යස්මා පනියම ය ොකපා කධම්මා ය ොකං පාය න්ති, තස්මා නත්ථි 
සම්යභයදොති  

ගාථාසු යෙසං යච හිරිඔත්තප්පන්ති යචති නිපාතමත්තං  යයසං
සත්තානං හිරී ච ඔත්තප්පඤ්ච සබ්බදාව සබ්බකා යමව න විජ්ජති න

උප බ්භති  යවොක්කන්තා සුක්කමූ ා යතති යත සත්තා
කුස මූ පච්යඡදාවහස්සාපි කම්මස්ස කරණයතො කුස කම්මානං
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පතිට්ඨානභූතානං හියරොත්තප්පානයමව වා අභාවයතො කුස යතො 

යවොක්කමිත්වා, අපසක්කිත්වා, ඨිතත්තා යවොක්කන්තා සුක්කමූ ා, 
පුනප්පුනං ජායනමීයනසභාවත්තා ජාතිමරණගාමියනො සංසාරං
නාතිවත්තන්තීතිඅත්යථො  

යෙසඤ්චහිරිඔත්තප්පන්තියයසංපන පරිසුද්ධමතීනංසත්තානංහිරීච
ඔත්තප්පඤ්චාති ඉයම ධම්මා සදා සබ්බකා ං රත්තින්දිවං
නවමජ්ඣිමත්යථරකාය සු සම්මා උපගම්ම ඨිතා පාපා ජිුච්ඡන්තා 

භායන්තා තදඞ්ගාදිවයසන පාපං පජහන්තා  විරූළ්හබ්රහ්මචරිොති

සාසනබ්රහ්මචරියය මග්ගබ්රහ්මචරියය ච විරූළ්හං ආපන්නා, 
අග්ගමග්ගාධිගයමන සබ්බයසො සන්තකිය සතාය සන්තුණතාය වා 

සන්යතො, පුනබ්භවස්සයඛපිතත්තා ඛීණපුනබ්භවා යහොන්තීති  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. අජාතසුත්තවණ්ණනා 

43. ඡට්යඨ අත්ථි, භික්ඛයවති කා උප්පත්ති? එකදිවසං කිර භගවතා
අයනකපරියායයන සංසායර ආදීනවං පකායසත්වා තදුපසමනාදිවයසන 
නිබ්බානපටිසංයුත්තාය ධම්මයදසනාය කතාය භික්ඛූනං එතදයහොසි ‘‘අයං

සංසායරොභගවතා අවිජ්ජාදීහිකාරයණහිසයහතුයකොවුත්යතො, නිබ්බානස්ස

පන තදුපසමස්ස න කිඤ්චි කාරණං වුත්තං, තයිදං අයහතුකං කථං
සච්චිකට්ඨපරමත්යථන උප බ්භතී’’ති  අථ භගවා යතසං භික්ඛූනං

විමතිවිධමනත්ථඤ්යචව, ‘‘ඉධසමණබ්රාහ්මණානං ‘නිබ්බානංනිබ්බාන’න්ති

වාචාවත්ථුමත්තයමව, නත්ථි හි පරමත්ථයතො නිබ්බානං නාම 
අනුප බ්භමානසභාවත්තා’’ති ය ොකායතිකාදයයො විය විප්පටිපන්නානං

බහිද්ධා ච පුථුදිට්ඨිගතිකානං මිච්ඡාවාදභඤ්ජනත්ථඤ්ච, 
අමතමහානිබ්බානස්ස පරමත්ථයතො අත්ථිභාවදීපනත්ථං තස්ස ච
නිස්සරණභාවාදිආනුභාවවන්තතාදීපනත්ථං පීතියවයගන උදානවයසනඉදං

සුත්තංඅභාසි තථාහිඉදංසුත්තංඋදායනපි(උදා 72-74) සඞ්ගීතං  

තත්ථ අත්ථීති විජ්ජති පරමත්ථයතො උප බ්භති  අජාතං අභූතං අකතං

අසඞ්ඛතන්ති සබ්බානිපි පදානි අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි  අථ වා
යවදනාදයයොවියයහතුපච්චයසමවායසඞ්ඛාතායකාරණසාමග්ගියාන ජාතං

නනිබ්බත්තන්ති අජාතං. කාරයණනවිනාසයයමවනභූතංන පාතුභූතංන

උප්පන්නන්ති අභූතං. එවං අජාතත්තා අභූතත්තා ච යයන යකනචි

කාරයණන න කතන්ති අකතං. ජාතභූතකතසභායවො ච නාමරූපාදීනං

සඞ්ඛතධම්මානං යහොති, න අසඞ්ඛතසභාවස්ස නිබ්බානස්සාති දස්සනත්ථං 

අසඞ්ඛතන්ති වුත්තං  පටිය ොමයතො වා සයමච්ච සම්භුයය පච්චයයහි

කතන්ති සඞ්ඛතං, තථා න සඞ්ඛතං, සඞ්ඛත ක්ඛණරහිතන්ති ච 

අසඞ්ඛතන්ති එවං අයනයකහි කාරයණහි නිබ්බත්තිතභායව පටිසිද්යධ
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‘‘සියානුයඛොඑයකයනවකාරයණනකත’’න්තිආසඞ්කායං ‘‘න යකනචි

කත’’න්ති දස්සනත්ථං ‘‘අකත’’න්ති වුත්තං  එවං අප්පච්චයම්පි සමානං
‘‘සයයමවනුයඛොඉදංභූතංපාතුභූත’’න්තිආසඞ්කායං තන්නිවත්තනත්ථං 

‘‘අභූත’’න්ති වුත්තං  අයඤ්ච එතස්ස අසඞ්ඛතාකතාභූතභායවො සබ්යබන

සබ්බං අජාතිධම්මත්තාති දස්යසතුං ‘‘අජාත’’න්ති වුත්තන්ති  එවයමයතසං
චතුන්නම්පිපදානං සාත්ථකභායවොයවදිතබ්යබො  

ඉති භගවා ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ඛත’’න්ති
පරමත්ථයතො නිබ්බානස්ස අත්ථිභාවං වත්වා තත්ථ යහතුං දස්යසන්යතො 

‘‘යනො යචතං, භික්ඛයව’’තිආදිමාහ තස්සායං සඞ්යඛයපො – භික්ඛයව, යදි

අජාතාදිසභාවා අසඞ්ඛතා ධාතු න අභවිස්ස න සියා, ඉධ ය ොයක
ජාතාදිසභාවස්ස රූපාදික්ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාතස්ස සඞ්ඛාරගතස්ස 

නිස්සරණං අනවයසසවට්ටුපසයමො න පඤ්ඤායයයය න උප බ්යභයය න
සම්භයවයය  නිබ්බානඤ්හි ආරම්මණං කත්වා පවත්තමානා
සම්මාදිට්ඨිආදයයො අරියමග්ගධම්මා අනවයසසයතො කිය යස

සමුච්ඡින්දන්ති, යතයනත්ථ සබ්බස්සපි වට්ටදුක්ඛස්ස අප්පවත්ති අපගයමො
නිස්සරණංපඤ්ඤායති  

එවං බයතියරකවයසන නිබ්බානස්ස අත්ථිභාවං දස්යසත්වා ඉදානි 

අන්වයවයසනපි තං දස්යසතුං ‘‘ෙස්මා ච යඛො’’තිආදි වුත්තං, තං

වුත්තත්ථයමව එත්ථචයස්මා ‘‘අපච්චයාධම්මා, අසඞ්ඛතාධම්මා (ධ ස  

දුකමාතිකා7, 8). අත්ථි, භික්ඛයව, තදායතනං, යත්ථයනවපථවී(උදා 71). 
ඉදම්පි යඛො ඨානං දුද්දසං යදිදං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො

සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො (මහාව  7; ම  නි  1.281). අසඞ්ඛතඤ්ච යවො, 

භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි අසඞ්ඛතගාමිනිඤ්ච පටිපද’’න්තිආදීහි (සං 

නි 4.366) අයනයකහිසුත්තපයදහි‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අජාත’’න්තිඉමිනාපි
සුත්යතන නිබ්බානධාතුයා පරමත්ථයතො සබ්භායවො සබ්බය ොකං 

අනුකම්පමායනනසම්මාසම්බුද්යධන යදසියතො, තස්මාන පටික්ඛිපිතබ්බං 
තත්ථ අප්පච්චක්ඛකාරීනම්පිවිඤ්ඤූනංකඞ්ඛාවාවිමතිවානත්ථිඑව යය

පන අබුද්ධිපුග්ග ා, යතසං විමතිවියනොදනත්ථං අයයමත්ථ
අධිප්පායනිද්ධාරණමුයඛන යුත්තිවිචාරණා – යථා පරිඤ්යඤයයතාය
සඋත්තරානංකාමානංරූපානඤ්චපටිපක්ඛභූතං තබ්බිධුරසභාවංනිස්සරණං

පඤ්ඤායති, එවංතංසභාවානංසබ්යබසංසඞ්ඛතධම්මානං පටිපක්ඛභූයතන

තබ්බිධුරසභායවන නිස්සරයණන භවිතබ්බං  යඤ්යචතං නිස්සරණං, සා 

අසඞ්ඛතාධාතු කිඤ්චභියයයො, සඞ්ඛතධම්මාරම්මණං විපස්සනාඤාණංඅපි

අනුය ොමඤාණං කිය යස සමුච්යඡදවයසන පජහිතුං න සක්යකොති, තථා
සම්මුතිසච්චාරම්මණං පඨමජ්ොනාදීසු ඤාණං වික්ඛම්භනවයසයනව

කිය යස පජහති, න සමුච්යඡදවයසන  ඉති සඞ්ඛතධම්මාරම්මණස්ස 

සම්මුතිසච්චාරම්මණස්ස ච ඤාණස්ස කිය සානං සමුච්යඡදප්පහායන 
අසමත්ථභාවයතො යතසං සමුච්යඡදප්පහානකරස්ස අරියමග්ගඤාණස්ස
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පටුන 

තදුභයවිපරීතසභායවන ආරම්මයණන භවිතබ්බං, සා අසඞ්ඛතා ධාතු  තථා

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ඛත’’න්ති ඉදං නිබ්බානස්ස
පරමත්ථයතො අත්ථිභාවයජොතකවචනං අවිපරීතත්ථං භගවතා භාසිතත්තා 

යඤ්හි භගවතා භාසිතං, තං අවිපරීතත්ථං පරමත්ථන්ති යථා තං ‘‘සබ්යබ

සඞ්ඛාරාඅනිච්චා, සබ්යබසඞ්ඛාරා දුක්ඛා, සබ්යබධම්මාඅනත්තා’’ති(ධ ප 

277-279; චූළනි  යහමකමාණවපුච්ඡානිද්යදස 56). තථා නිබ්බානසද්යදො
කත්ථචි විසයය යථාභූතපරමත්ථවිසයයො උපචාරවුත්තිසබ්භාවයතො
යසයයථාපි සීහසද්යදො  අථ වා අත්යථව පරමත්ථයතො අසඞ්ඛතාධාතු 
ඉතරතබ්බිපරීතවිනිමුත්තසභාවත්තා යසයයථාපි පථවීධාතු යවදනාති 
එවමාදීහිනයයහි යුත්තියතොපිඅසඞ්ඛතායධාතුයාපරමත්ථයතොඅත්ථිභායවො
යවදිතබ්යබො  

ගාථාසු ජාතන්තිජායනට්යඨනජාතං, ජාති ක්ඛණප්පත්තන්තිඅත්යථො  

භූතන්තිභවනට්යඨනභූතං, අහුත්වා සම්භූතන්ති අත්යථො  සමුප්පන්නන්ති

සහිතභායවන උප්පන්නං, සහියතහි ධම්යමහි ච උප්පන්නන්ති අත්යථො  

කතන්ති කාරණභූයතහි පච්චයයහි නිබ්බත්තිතං  සඞ්ඛතන්ති යතහියයව

සයමච්ච සම්භුයය කතන්ති සඞ්ඛතං, සබ්බයමතං පච්චයනිබ්බත්තස්ස

අධිවචනං  නිච්චසාරාදිවිරහිතයතො අද්ධුවං. ජරාය මරයණන ච

එකන්යතයනව සඞ්ඝටිතං සංසට්ඨන්ති ජරාමරණසඞ්ඝාතං. 

‘‘ජරාමරණසඞ්ඝට්ට’’න්තිපි පඨන්ති, ජරාය මරයණන ච උපද්දුතං
පීළිතන්ති අත්යථො  අක්ඛියරොගාදීනං අයනයකසං යරොගානං නීළං

කු ාවකන්ති යරොගනීළං. සරසයතො උපක්කමයතො ච පභඞ්ු පරමසී තාය 

පභඞ්ගුරං. 

චතුබ්බියධොආහායරොචතණ්හාසඞ්ඛාතායනත්තිචපභයවොසමුට්ඨානං 

එතස්සාති ආහාරයනත්තිප්පභවං. සබ්යබොපිවාපච්චයයොආහායරො  ඉධපන
තණ්හාය යනත්තිග්ගහයණන ගහිතත්තා තණ්හාවජ්ජා යවදිතබ්බා  තස්මා
ආහායරො ච යනත්තිච පභයවො එතස්සාතිආහාරයනත්තිප්පභවං ආහායරො
එව වා නයනට්යඨන පවත්තනට්යඨන යනත්තීති එවම්පි

ආහාරයනත්තිප්පභවං  නා ං තදභිනන්දිතුන්ති තං

උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චකං එවං පච්චයාධීනවුත්තිකං, තයතො එව අනිච්චං, 
දුක්ඛඤ්චතණ්හාදිට්ඨීහිඅභිනන්දිතුංඅස්සායදතුංනයුත්තං  

තස්ස නිස්සරණන්ති ‘‘ජාතං භූත’’න්තිආදිනා වුත්තස්ස තස්ස 
සක්කායස්සනිස්සරණංනික්කයමො අනුපසන්තසභාවස්ස රාගාදිකිය සස්ස

සබ්බසඞ්ඛාරස්ස ච අභායවන තදුපසමභායවන පසත්ථභායවන ච සන්තං, 

තක්කඤාණස්සඅයගොචරභාවයතො අතක්කාවචරං, නිච්චට්යඨන ධුවං, තයතො

එව අජාතං අසමුප්පන්නං, යසොකයහතූනං අභාවයතො අයසොකං, 

විගතරාගාදිරජත්තා විරජං, සංසාරදුක්ඛට්ටියතහි පටිපජ්ජිතබ්බත්තා පදං, 

ජාතිආදිදුක්ඛධම්මානං නියරොධයහතුතාය නියරොයධො දුක්ඛධම්මානං, 
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සබ්බසඞ්ඛාරානං උපසමයහතුතාය සඞ්ඛාරූපසයමො, තයතො එව 

අච්චන්තසුඛතාය සුයඛොති සබ්බපයදහි අමතමහානිබ්බානයමව යථොයමති 

එවං භගවා පඨමගාථාය බයතියරකවයසන, දුතියගාථාය අන්වයවයසන ච
නිබ්බානං විභායවසි  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. නිබ්බ්ානධාතුසුත්තවණ්ණනා 

44. සත්තයම ද්යවමාති ද්යව ඉමා  වානං වුච්චති තණ්හා, නික්ඛන්තං

වානයතො, නත්ථිවාඑත්ථවානං, ඉමස්මිංවාඅධිගයතවානස්ස අභායවොති

නිබ්බානං, තයදව නිස්සත්තනිජ්ජීවට්යඨන සභාවධාරණට්යඨන ච ධාතූති 

නිබ්බ්ානධාතු. යදිපි තස්සා පරමත්ථයතො යභයදො නත්ථි, පරියායයන පන

පඤ්ඤායතීති තං පරියායයභදං සන්ධාය ‘‘ද්යවමා, භික්ඛයව, 
නිබ්බානධාතුයයො’’ති වත්වා යථාධිප්යපතප්පයභදං දස්යසතුං 

‘‘සඋපාදියසසා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ තණ්හාදීහි ඵ භායවන උපාදීයතීති

උපාදි, ඛන්ධපඤ්චකං  උපාදියයව යසයසොති උපාදියසයසො, සහ

උපාදියසයසනාති සඋපාදියසසා, තදභාවයතො අනුපාදියසසා. 

අරහන්ති ආරකකිය යසො, දූරකිය යසොති අත්යථො  වුත්තඤ්යහතං
භගවතා– 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරහං යහොති, ආරකාස්ස යහොන්ති

පාපකා අකුස ා ධම්මා, සංකිය සිකා යපොයනොබ්භවිකා, සදරා 

දුක්ඛවිපාකා, ආයතිං ජාතිජරාමරණියා  එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු

අරහංයහොතී’’ති(ම නි 1.434). 

ඛීණාසයවොති කාමාසවාදයයො චත්තායරොපි ආසවා අරහයතො ඛීණා
සමුච්ඡින්නා පහීනා පටිප්පස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා දඩ්ොති

ඛීණාසයවො  වුසිතවාතිගරුසංවායසපිඅරියමග්යගපිදසසු අරියවායසසුපිවසි

පරිවසිපරිවුට්යඨොවුට්ඨවායසොචිණ්ණචරයණොතිවුසිතවා  කතකරණීයෙොති
පුථුජ්ජනක යාණකං උපාදාය සත්ත යසඛා චතූහි මග්යගහි කරණීයං

කයරොන්ති නාම, ඛීණාසවස්ස සබ්බකරණීයානි කතානි පරියයොසිතානි, 

නත්ථි උත්තරිං කරණීයං දුක්ඛක්ඛයාධිගමායාති කතකරණීයෙො. වුත්තම්පි
යචතං– 

‘‘තස්සසම්මාවිමුත්තස්ස, සන්තචිත්තස්සභික්ඛුයනො; 

කතස්ස පටිචයයො නත්ථි, කරණීයං න විජ්ජතී’’ති  (අ  නි  6.55; 

මහාව 244); 

ඔහිතභායරොති තයයො භාරා – ඛන්ධභායරො, කිය සභායරො, 
අභිසඞ්ඛාරභායරොති  තස්සියම තයයොපි භාරා ඔහිතා ඔයරොපිතා නික්ඛිත්තා 
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පාතිතාති ඔහිතභායරො  අනුප්පත්තසදත්යථොති අනුප්පත්යතො සදත්ථං, 

සකත්ථන්ති වුත්තං යහොති, කකාරස්ස දකායරො කයතො  අනුප්පත්යතො

සදත්යථො එයතනාති අනුප්පත්තසදත්යථො, සදත්යථොති ච අරහත්තං
යවදිතබ්බං  තඤ්හි අත්තුපනිබන්ධට්යඨන අත්තයනො අවිජහනට්යඨන 

අත්තයනො පරමත්යථන ච අත්තයනො අත්ථත්තා සකත්යථො යහොති  

පරික්ඛීණභවසංයෙොජයනොති කාමරාගසංයයොජනං, පටිඝසංයයොජනං, 
මානදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසී බ්බතපරාමාසභවරාගඉස්සාමච්ඡරියඅවිජ්ජාසංයයොජ
නන්ති ඉමානි සත්යත භයවසු  භවං වා භයවන සංයයොයජන්ති

උපනිබන්ධන්තීති භවසංයයොජනානි නාම  තානි අරහයතො පරික්ඛීණානි, 

පහීනානි, ඤාණග්ගිනා, දඩ්ොනීතිපරික්ඛීණභවසංයයොජයනො  සම්මදඤ්ඤා

විමුත්යතොති එත්ථ සම්මදඤ්ඤාති සම්මා අඤ්ඤාය, ඉදං වුත්තං යහොති –

ඛන්ධානං ඛන්ධට්ඨං, ආයතනානං ආයතනට්ඨං, ධාතූනං සුඤ්ඤට්ඨං, 

දුක්ඛස්සපීළනට්ඨං, සමුදයස්සපභවට්ඨං, නියරොධස්සසන්තට්ඨං, මග්ගස්ස
දස්සනට්ඨං‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරාඅනිච්චා’’තිඑවමාදියභදංවාසම්මායථාභූතං
අඤ්ඤාය ජානිත්වා තීරයිත්වා තු යිත්වා විභායවත්වා විභූතං කත්වා  

විමුත්යතොතිද්යව විමුත්තියයො චිත්තස්ස ච විමුත්තිනිබ්බානඤ්ච  අරහා හි 

සබ්බකිය යසහි විමුත්තත්තා චිත්තවිමුත්තියාපි විමුත්යතො, නිබ්බායනපි 
විමුත්යතොති යතනවුත්තං‘‘සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො’’ති  

තස්සතිට්ඨන්යතවපඤ්චින්ද්රිොනීති තස්සඅරහයතොචරිමභවයහතුභූතං

කම්මං යාව න ඛීයති, තාව තිට්ඨන්තියයව චක්ඛාදීනි පඤ්චින්ද්රියානි  

අවිඝාතත්තාති අනුප්පාදනියරොධවයසන අනිරුද්ධත්තා  මනාපාමනාපන්ති

ඉට්ඨානිට්ඨං රූපාදියගොචරං  පච්චනුයභොතීති වින්දති පටි භති  සුඛදුක්ඛං

පටිසංයවයදතීති විපාකභූතං සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්ච පටිසංයවයදති යතහි
ද්වායරහිපටි භති  

එත්තාවතාඋපාදියසසං දස්යසත්වාඉදානිසඋපාදියසසංනිබ්බානධාතුං 

දස්යසතුං ‘‘තස්සයෙො’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ තස්සාතිතස්සසඋපාදියසසස්ස

සයතො අරහයතො  යෙො රාගක්ඛයෙොතිරාගස්ස ඛයයො ඛීණාකායරො අභායවො
අච්චන්තමනුප්පායදො  එස නයයො යසයසසුපි  එත්තාවතා රාගාදික්ඛයයො
සඋපාදියසසානිබ්බානධාතූතිදස්සිතං යහොති  

ඉයධවාති ඉමස්මිංයයව අත්තභායව  සබ්බ්යවදයිතානීතිසුඛාදයයොසබ්බා

අබයාකතයවදනා, කුස ාකුස යවදනා පන පුබ්යබයයව පහීනාති  

අනභිනන්දිතානීති තණ්හාදීහි න අභිනන්දිතානි  සීතිභවිස්සන්තීති 

අච්චන්තවූපසයමන සඞ්ඛාරදරථපටිප්පස්සද්ධියා සීතලී භවිස්සන්ති, 
අප්පටිසන්ධිකනියරොයධන නිරුජ්ඣිස්සන්තීති අත්යථො  න යකව ං

යවදයිතානියයව, සබ්යබපි පන ඛීණාසවසන්තායන පඤ්චක්ඛන්ධා

නිරුජ්ඣිස්සන්ති, යවදයිතසීයසනයදසනා කතා  
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පටුන 

ගාථාසු චක්ඛුමතාතිබුද්ධචක්ඛු, ධම්මචක්ඛු, දිබ්බචක්ඛු, පඤ්ඤාචක්ඛු, 

සමන්තචක්ඛූති පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමතා  අනිස්සියතනාති

තණ්හාදිට්ඨිනිස්සයවයසනකඤ්චි ධම්මංඅනිස්සියතන, රාගබන්ධනාදීහිවා

අබන්යධන  තාදිනාති ඡළඞ්ු යපක්ඛාවයසන සබ්බත්ථ ඉට්ඨාදීසු

එකසභාවතාසඞ්ඛායතන තාදි ක්ඛයණන තාදිනා  දිට්ඨධම්මිකාති ඉමස්මිං

අත්තභායවභවාවත්තමානා  භවයනත්තිසඞ්ඛොතිභවයනත්තියාතණ්හාය

පරික්ඛයා  සම්පරායිකාතිසම්පරායයඛන්ධයභදයතොපරභායගභවා  ෙම්හීති

යස්මිං අනුපාදියසසනිබ්බායන  භවානීති ලිඞ්ගවිපල් ායසන වුත්තං, 

උපපත්තිභවාසබ්බයසොඅනවයසසා නිරුජ්ෙන්ති, නපවත්තන්ති  

යතති යත එවං විමුත්තචිත්තා  ධම්මසාරාධිගමාති විමුත්තිසාරත්තා 

ඉමස්ස ධම්මවිනයස්ස, ධම්යමසු සාරභූතස්ස අරහත්තස්ස අධිගමනයතො  

ඛයෙති රාගාදික්ඛයභූයත නිබ්බායන රතා අභිරතා  අථ වා නිච්චභාවයතො

යසට්ඨභාවයතොචධම්යමසුසාරන්තිධම්මසාරං, නිබ්බානං  වුත්තඤ්යහතං

‘‘විරායගො යසට්යඨො ධම්මානං (ධ  ප  273), විරායගො යතසං 

අග්ගමක්ඛායතී’’ති (ඉතිවු  90; අ  නි  4.34) ච  තස්ස ධම්මසාරස්ස
අධිගමයහතු ඛයය සබ්බසඞ්ඛාරපරික්ඛයය අනුපාදියසසනිබ්බායන රතා  

පහංසූති පජහිංසු  යතතිනිපාතමත්තං යසසංවුත්තනයයමව  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. පටිසල් ානසුත්තවණ්ණනා 

45. අට්ඨයම පටිසල් ානරාමාති යතහි යතහි සත්තසඞ්ඛායරහි

පටිනිවත්තිත්වා සල් ානං පටිසල් ානං, එකවිහායරො එකමන්තයසවිතා, 
කායවියවයකොති අත්යථො  තං පටිසල් ානං රමන්ති යරොචන්තීති 
පටිසල් ානරාමා  ‘‘පටිසල් ානාරාමා’’තිපි පායඨො  යථා වුත්තං
පටිසල් ානං ආරමිතබ්බයතො ආරායමො එයතසන්ති පටිසල් ානාරාමා  

විහරථාති එවංභූතා හුත්වා විහරථාති අත්යථො  පටිසල් ායන රතා නිරතා

සම්මුදිතාති පටිසල් ානරතා. එත්තාවතා ජාගරියානුයයොයගො, තස්ස

නිමිත්තභූතා වූපකට්ඨකායතාච දස්සිතා  ජාගරියානුයයොයගො, සී සංවයරො, 

ඉන්ද්රියයසු, ුත්තද්වාරතා, යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා, සතිසම්පජඤ්ඤන්ති
ඉයමහි ධම්යමහි විනා න වත්තතීති යතපි ඉධ අත්ථයතො වුත්තා එවාති
යවදිතබ්බා  

අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයුත්තාති අත්තයනො චිත්තසමයථ

අනුයුත්තා අජ්ෙත්තංඅත්තයනොතිචඑතංඑකත්ථං, බයඤ්ජනයමවනානං  
භුම්මත්යථ යචතං සමථන්ති අනුසද්දයයොයගන උපයයොගවචනං  

අනිරාකතජ්ඣානාතිබහි අනීහතජ්ොනා අවිනාසිතජ්ොනා වා  නීහරණං 
විනායසො වාති ඉදං නිරාකතං නාම ‘‘ථම්භං නිරංකත්වා

නිවාතවුත්තී’’තිආදීසු (සු  නි  328) විය  විපස්සනාෙ සමන්නාගතාති
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සත්තවිධාය අනුපස්සනාය යුත්තා  සත්තවිධා අනුපස්සනා නාම 

අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා, 

නිබ්බිදානුපස්සනා, විරාගානුපස්සනා, නියරොධානුපස්සනා, 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාච, තාවිසුද්ධිමග්යගවිත්ථාරිතාව  

බූ්රයහතායරොසුඤ්ඤාගාරානන්ති වඩ්යෙතායරොසුඤ්ඤාගාරානං එත්ථච
‘‘සුඤ්ඤාගාරාන’’න්ති යංකිඤ්චි විවිත්තං භාවනානුයයොගස්ස
අනුච්ඡවිකට්ඨානං  සමථවිපස්සනාවයසන කම්මට්ඨානං ගයහත්වා 
රත්තින්දිවං සුඤ්ඤාගාරං පවිසිත්වා භාවනානුයයොගවයසන නිසීදමානා

භික්ඛූ ‘‘බූ්රයහතායරොසුඤ්ඤාගාරාන’’න්තියවදිතබ්බා එකභූමිකාදිපාසායදපි
පන වාසං කුරුමානා ොයියනො සුඤ්ඤාගාරානං බ්රූයහතායරොත්යවව
යවදිතබ්බා  

එත්ථ චයා ‘‘පටිසල් ානරාමා, භික්ඛයව, විහරථපටිසල් ානරතා’’ති 

වූපකට්ඨකායතාවිහිතා, සාපරිසුද්ධසී ස්ස, නඅසී ස්සඅවිසුද්ධසී ස්සවා
තස්ස රූපාරම්මණාදියතො චිත්තවිනිවත්තනස්යසව අභාවයතොති අත්ථයතො 
සී විසුද්ධි දස්සිතාති වුත්යතොවායමත්යථො  ‘‘අජ්ෙත්තං

යචයතොසමථමනුයුත්තා අනිරාකතජ්ොනා’’ති පදද්වයයන සමාධිභාවනා, 

‘‘විපස්සනාය සමන්නාගතා’’ති ඉමිනා පඤ්ඤාභාවනා විහිතාති ය ොකියා
තිස්යසොසික්ඛාදස්සිතා  

ඉදානි තාසු පතිට්ඨිතස්ස අවස්සංභාවිඵ ං දස්යසතුං 

‘‘පටිසල් ානරාමාන’’න්තිආදි වුත්තං  තත්ථ බූ්රයහතානන්ති වඩ්යෙතානං  

ද්වින්නං ඵ ානන්ති තතියචතුත්ථඵ ානං  පාටිකඞ්ඛන්ති ඉච්ඡිතබ්බං

අවස්සංභාවී  අඤ්ඤාති අරහත්තං  තඤ්හි යහට්ඨිමමග්ගඤායණහි
ඤාතමරියාදං අනතික්කමිත්වා ජානනයතො පරිපුණ්ණජානනත්තා උපරි 

ජානනකිච්චාභාවයතොච‘‘අඤ්ඤා’’තිවුච්චති  සතිවා උපාදියසයසතිසතිවා

කිය සූපාදියසයස, පහාතුං අසක්කුයණයයය සති ඤායණ හි අපරිපක්යක

යයයතනපරිපක්යකනපහාතබ්බකිය සා, යතනපහීයන්ති තංසන්ධායාහ
‘‘සති වාඋපාදියසයස’’ති සතිචකිය යසඛන්ධාභිසඞ්ඛාරාතිට්ඨන්තිඑව 
ඉතිඉමස්මිං සුත්යතඅනාගාමිඵ ංඅරහත්තන්තිද්යවධම්මාදස්සිතා යථා

යචත්ථ, එවංඉයතොපයරසු ද්වීසුසුත්යතසු  

ගාථාසු යෙ සන්තචිත්තාති යය යයොගාවචරා තදඞ්ගවයසන
වික්ඛම්භනවයසව ච සමිතකිය සතාය සන්තචිත්තා  යනපක්කං වුච්චති 

පඤ්ඤා, තාය සමන්නාගතත්තා නිපකා. ඉමිනා යතසං 

කම්මට්ඨානපරිහරණඤාණං දස්යසති  සතිමන්යතො ච ඣායියනොති

ඨානනිසජ්ජාදීසු කම්මට්ඨානාවිජහනයහතුභූතාය සතියා සතිමන්යතො, 

ආරම්මණූපනිජ්ොන ක්ඛයණන ොයනන ොයියනො  සම්මා ධම්මං

විපස්සන්ති, කායමසු අනයපක්ඛියනොති පුබ්යබයයව ‘‘අට්ඨිකඞ්කලූපමා
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කාමා’’තිආදිනා(ම නි 1.234; පාචි 417) වත්ථුකායමසුකිය සකායමසුච
ආදීනවපච්චයවක්ඛයණන අනයපක්ඛියනො අනත්ථිකා යත පහාය අධිගතං
උපචාරසමාධිංඅප්පනාසමාධිංවාපාදකංකත්වානාමරූපංතස්සපච්චයයච 

පරිග්ගයහත්වා ක ාපසම්මසනාදික්කයමන සම්මා අවිපරීතං
පඤ්චක්ඛන්ධධම්මං අනිච්චාදියතොවිපස්සන්ති  

අප්පමාදරතාති වුත්තප්පකාරාය සමථවිපස්සනාභාවනාය අප්පමජ්ජයන

රතා අභිරතා තත්ථ අප්පමායදයනව රත්තින්දිවං වීතිනායමන්තා  සන්තාති 

සමානා  ‘‘සත්තා’’තිපි පායඨො, පුග්ග ාති අත්යථො  පමායද භෙදස්සියනොති

නිරයූපපත්තිආදිකං පමායද භයං පස්සන්තා  අභබ්බ්ා පරිහානාොති යත
එවරූපා සමථවිපස්සනාධම්යමහි මග්ගඵය හි වා පරිහානාය අභබ්බා 

සමථවිපස්සනායතොහිසම්පත්තයතොනපරිහායන්ති, ඉතරානිච අප්පත්තානි

පාපුණන්ති  නිබ්බ්ානස්යසව සන්තියකති නිබ්බානස්ස ච

අනුපාදාපරිනිබ්බානස්සචසන්තියකඑව, නචිරස්යසවනං අධිගමිස්සන්තීති  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. සික්ඛානිසංසසුත්තවණ්ණනා 

46. නවයම සික්ඛානිසංසාති එත්ථ සික්ඛිතබ්බාති සික්ඛා, සා තිවිධා

අධිසී සික්ඛා, අධිචිත්තසික්ඛා, අධිපඤ්ඤාසික්ඛාති තිවිධාපි යචසා සික්ඛා

ආනිසංසා එයතසං, න  ාභසක්කාරසිය ොකාති සික්ඛානිසංසා  විහරථාති

සික්ඛානිසංසාහුත්වාවිහරථ, තීසුසික්ඛාසු ආනිසංසදස්සාවියනොහුත්වාතාහි
සික්ඛාහි  ද්ධබ්බං ආනිසංසයමව සම්පස්සන්තා විහරථාති අත්යථො  

පඤ්ඤුත්තරාති තාසු සික්ඛාසු යා අධිපඤ්ඤාසික්ඛාසඞ්ඛාතා පඤ්ඤා, සා
උත්තරා පධානා විසිට්ඨා එයතසන්ති පඤ්ඤුත්තරා  යය හි සික්ඛානිසංසා

විහරන්ති, යතපඤ්ඤුත්තරාභවන්තීති  විමුත්තිසාරාති අරහත්තඵ සඞ්ඛාතා

විමුත්ති සාරං එයතසන්ති විමුත්තිසාරා, යථාවුත්තං විමුත්තිංයයව සාරයතො

ගයහත්වා ඨිතාති අත්යථො  යය හි සික්ඛානිසංසා පඤ්ඤුත්තරා ච, න යත

භවවියසසං පත්යථන්ති, අපිච යඛො විභවං ආකඞ්ඛන්තා විමුත්තිංයයව

සාරයතො පච්යචන්ති  සතාධිපයතෙයාති යජට්ඨකකරණට්යඨන සති
අධිපයතයයං එයතසන්ති සතාධිපයතය්යා අධිපති එව අධිපයතයයන්ති

කත්වා, චතූසු සතිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා කායානුපස්සනාදිමුයඛන
සමථවිපස්සනාභාවනානුයුත්තාති අත්යථො  

අථ වා සික්ඛානිසංසාති භික්ඛයව, එවරූයප දුල් භක්ඛණපටි ායභ 

තිවිධසික්ඛාසික්ඛනයමව ආනිසංසං කත්වා විහරථ, එවං විහරන්තා ච 

පඤ්ඤුත්තරා පඤ්ඤායඋත්තරා ය ොකුත්තරපඤ්ඤායසමන්නාගතාහුත්වා

විහරථ, එවංභූතා ච විමුත්තිසාරා නිබ්බානසාරා අනඤ්ඤසාරා විහරථ 

තථාභාවස්ස චායං උපායයො, යං සතාධිපයතෙයා විහරථ, 

සතිපට්ඨානභාවනාය යුත්තප්පයුත්තා යහොථ, සබ්බත්ථ වා සතාරක්යඛන
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යචතසාවිහරථාතිඑවයමත්ථඅත්යථො යවදිතබ්යබො ඉතිභගවාතීසුසික්ඛාසු

භික්ඛූනියයොයජන්යතොයථාතාසික්ඛිතබ්බා, යයනචපාරිපූරිංගච්ඡන්ති, තං
සඞ්යඛයපයනව දස්යසත්වා ඉදානි යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමානානං
ඵ වියසසදස්සයනන තස්සා පටිපත්තියා අයමොඝභාවං පකායසන්යතො 

‘‘සික්ඛානිසංසාන’’න්තිආදිමාහ තංවුත්තත්ථයමව  

ගාථාසු පරිපුණ්ණසික්ඛන්ති අග්ගඵ ප්පත්තියා පරිසුද්ධසික්ඛං, 

අයසක්ඛන්ති අත්යථො  අපහානධම්මන්ති එත්ථ පහානධම්මා වුච්චන්ති
කුප්පා විමුත්තියයො  පහානධම්යමොති හි හානධම්යමො කුප්පධම්යමො  න

පහානධම්යමොති අපහානධම්යමො, අකුප්පධම්යමො  ‘‘අප්පහානධම්යමො’’තිපි

පාළි, යසොඑවඅත්යථො ඛයයොඑවඅන්යතොති ඛයන්යතො, ජාතියාඛයන්යතො

ජාතිඛයන්යතො, නිබ්බානං ඛයයොවාමරණං, ජාතිඛයන්යතො නිබ්බානයමව, 

තස්සදිට්ඨත්තා ජාතිඛෙන්තදස්සී. 

තස්මාති යස්මා සික්ඛාපාරිපූරියා අයං ජරාපාරඞ්ගමනපරියයොසායනො

ආනිසංයසො, තස්මා  සදාතිසබ්බකා ං  ඣානරතාති  ක්ඛණූපනිජ්ොයන, 

ආරම්මණූපනිජ්ොයනතිදුවියධපිොයනරතා, තයතොඑව සමාහිතා.මාරං

සයසනංඅභිභුෙයාති කිය සයසනායඅනට්ඨයසනායචසයසනංඅනවසිට්ඨං
චතුබ්බිධම්පි මාරං අභිභවිත්වා  යදවපුත්තමාරස්සපි හි ුණමාරයණ
සහායභාවූපගමනයතො කිය සා ‘‘යසනා’’ති වුච්චන්ති  තථා යරොගාදයයො
අනට්ඨාමච්චුමාරස්ස යථාහ– 

‘‘කාමායතපඨමායසනා, දුතියාඅරතිවුච්චති; 

තතියාඛුප්පිපාසායත, චතුත්ථීතණ්හාපවුච්චති  

‘‘පඤ්චමී ථිනමිද්ධංයත, ඡට්ඨාභීරූ පවුච්චති; 

සත්තමීවිචිකිච්ඡායත, මක්යඛොථම්යභොචඅට්ඨයමො  

‘‘ ායභොසිය ොයකොසක්කායරො, මිච්ඡා ද්යධොචයයොයයසො; 

යයොචත්තානංසමුක්කංයස, පයරචඅවජානති  

‘‘එසානමුචියතයසනා, කණ්හස්සාභිප්පහාරිනී; 

නනංඅසූයරොජිනාති, යජත්වාච භයතසුඛ’’න්ති  (සු නි  438-

441; මහානි 28); 

යථාචාහ– 

‘‘අජ්යජවකිච්චමාතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

න හි යනො සඞ්ගරං යතන, මහායසයනන මච්චුනා’’ති  (ම  නි 

3.280; ජා 2.22.121); 
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භවථ ජාතිමරණස්ස පාරගාති ජාතියා මරණස්ස ච පාරගාමියනො
නිබ්බානගාමියනොභවථාති  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. ජාගරිෙසුත්තවණ්ණනා 

47. දසයම ජාගයරොති ජාගරයකො විගතනිද්යදො ජාගරියං අනුයුත්යතො, 
රත්තින්දිවං කම්මට්ඨානමනසිකායර යුත්තප්පයුත්යතොති අත්යථො  
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පුබ්බරත්තාපරරත්තං 

ජාගරියානුයයොගමනුයුත්යතො යහොති? ඉධ භික්ඛු දිවසං චඞ්කයමන

නිසජ්ජායආවරණීයයහි ධම්යමහිචිත්තංපරියසොයධති, රත්තියාපඨමං
යාමං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං

පරියසොයධති, රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං දක්ඛියණන පස්යසන
සීහයසයයං කප්යපති පායද පාදං අච්චාධාය සයතො සම්පජායනො

උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වා, රත්තියා පච්ඡිමං යාමං පච්චුට්ඨාය 
චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධති 
එවං භික්ඛු පුබ්බරත්තාපරරත්තං ජාගරියානුයයොගමනුයුත්යතො

යහොතී’’ති(විභ 519). 

චසද්යදො සම්පිණ්ඩනත්යථො, යතන වක්ඛමායන සතාදිභායව 

සම්පිණ්යඩති  අස්සාති සියා, භයවයයාති අත්යථො  ‘‘ජාගයරො ච භික්ඛු
විහයරයයා’’තිච පඨන්ති සබ්බත්ථ සබ්බදාච කම්මට්ඨානාවිජහනවයසන

සතිඅවිප්පවායසන සයතො සම්පජායනොති සත්තට්ඨානියස්ස චතුබ්බිධස්සපි

සම්පජඤ්ඤස්ස වයසන සම්පජායනො  සමාහියතොති උපචාරසමාධිනා

අප්පනාසමාධිනා ච සමාහියතො එකග්ගචිත්යතො  පමුදියතොති පටිපත්තියා
ආනිසංසදස්සයනන උත්තරුත්තරි වියසසාධිගයමන වීරියාරම්භස්ස ච

අයමොඝභාවදස්සයනනපමුදියතොපායමොජ්ජබහුය ො  විප්පසන්යනොතිතයතො
එව පටිපත්තිභූතාසු තීසු සික්ඛාසු පටිපත්තියදසයක ච සත්ථරි
සද්ධාබහු තාය සුට්ඨු පසන්යනො  සබ්බත්ථ අස්සාති සම්බන්යධො
විහයරයයාතිවා  

තත්ථකා විපස්සී චකුසය සුධම්යමසූති තස්මිංකාය  විපස්සයකො, 
තත්ථවාකම්මට්ඨානානුයයොයගකා විපස්සීකා ානුරූපං විපස්සයකො කිං

වුත්තං යහොති? විපස්සනං පට්ඨයපත්වා ක ාපසම්මසනාදිවයසන 
සම්මසන්යතො ආවාසාදියක සත්ත අසප්පායය වජ්යජත්වා සප්පායය
යසවන්යතො අන්තරා යවොසානං අනාපජ්ජිත්වා පහිතත්යතො චිත්තස්ස
සමාහිතාකාරංසල් ක්යඛන්යතො සක්කච්චංනිරන්තරංඅනිච්චානුපස්සනාදිං

පවත්යතන්යතො යස්මිං කාය  විපස්සනාචිත්තං ලීනං යහොති, තස්මිං

ධම්මවිචයවීරියපීතිසඞ්ඛායතසු, යස්මිං පන කාය  චිත්තං උද්ධතං යහොති, 
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තස්මිං පස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාසඞ්ඛායතසු කුසය සු අනවජ්යජසු

යබොජ්ෙඞ්ගධම්යමසූති එවං තත්ථ තස්මිං තස්මිං කාය , තස්මිං වා 
කම්මට්ඨානානුයයොයග කා ානුරූපං විපස්සයකො අස්සාති 

සතිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො පන සබ්බත්යථව ඉච්ඡිතබ්යබො. වුත්තඤ්යහතං

‘‘සතිඤ්චඛ්වාහං, භික්ඛයව, සබ්බත්ථිකංවදාමී’’ති (සං නි 5.234; මි ප 

2.1.13). එත්තාවතා පුග්ග ාධිට්ඨානායයදසනායජාගරියංදස්යසත්වායයහි

ධම්යමහිජාගරියානුයයොයගො සම්පජ්ජති, යතපකායසති  

එවං භගවා ආරද්ධවිපස්සකස්ස භික්ඛුයනො සඞ්යඛයපයනව සද්ධිං
උපකාරකධම්යමහි සම්මසනචාරං දස්යසත්වා ඉදානි තථා පටිපජ්ජන්තස්ස

පටිපත්තියා අවඤ්ෙභාවං දස්යසන්යතො ‘‘ජාගරස්ස, භික්ඛයව, 

භික්ඛුයනො’’තිආදිමාහ තත්ථ ජාගරියානුයයොයග සතිසම්පජඤ්ඤසමාදානානි

සබ්බත්ථකානි සම්යමොදපසාදාවහානි, තත්ථ කා විපස්සනා නාම 
විපස්සනාය ගබ්භග්ගහණං පරිපාකගතං  උපක්කිය සවිමුත්යත හි
වීථිපටිපන්යන විපස්සනාඤායණතික්යඛසූයරවහන්යතයයොගියනොඋළාරං

පායමොජ්ජං පසායදො ච යහොති, යතහි ච වියසසාධිගමස්ස සන්තියකයයව 
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යයතොයයතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං; 

 භතීපීතිපායමොජ්ජං, අමතංතංවිජානතං  

‘‘පායමොජ්ජබහුය ොභික්ඛු, පසන්යනොබුද්ධසාසයන; 

අධිගච්යඡපදංසන්තං, සඞ්ඛාරූපසමංසුඛ’’න්ති (ධ ප 374, 381); 

ගාථාසු ජාගරන්තා සුණායථතන්ති එතං මම වචනං එකන්යතයනව
පමාදනිද්දාය අවිජ්ජානිද්දාය පයබොධනත්ථං ජාගරන්තා 

සතිසම්පජඤ්ඤාදිධම්මසමායයොයගන ජාගරියං අනුයුත්තා සුණාථ  යෙ 

සුත්තායතපබුජ්ඣථාතියයයථාවුත්තනිද්දායසුත්තාසුපනංඋපගතා, යත 
තුම්යහ ජාගරියානුයයොගවයසන ඉන්ද්රියබ යබොජ්ෙඞ්යග සඞ්කඩ්ඪිත්වා
විපස්සනං උස්සුක්කායපන්තාඅප්පමාදපටිපත්තියාතයතොපබුජ්ෙථඅථවා 

ජාගරන්තාති ජාගරනිමිත්තා  ‘‘සුණායථත’’න්ති එත්ථ ‘‘එත’’න්ති වුත්තං, 

කිං තං වචනන්ති ආහ ‘‘යය සුත්තා යත පබුජ්ෙථා’’තිආදි  තත්ථ යෙ

සුත්තාති යය කිය සනිද්දාය සුත්තා, යත තුම්යහ අරියමග්ගපටියබොයධන

පබුජ්ෙථ  සුත්තා ජාගරිතං යසයෙයොති ඉදං පයබොධස්ස කාරණවචනං 
යස්මා යථාවුත්තසුපයතො වුත්තප්පකාරං ජාගරිතං ජාගරණං අත්ථකාමස්ස

කු පුත්තස්ස යසයයයො පාසංසතයරො හිතසුඛාවයහො, තස්මා පබුජ්ෙථ  

නත්ථි ජාගරයතො භෙන්ති ඉදං තත්ථ ආනිසංසදස්සනං  යයො හි සද්ධාදීහි 

ජාගරණධම්යමහි සමන්නාගයමන ජාගයරො ජග්ගති, පමාදනිද්දං න

උපගච්ඡති, තස්ස අත්තානුවාදභයං පරානුවාදභයං දණ්ඩභයං දුග්ගතිභයං
ජාතිආදිනිමිත්තංසබ්බම්පි වට්ටභයංනත්ථි  
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පටුන 

කාය නාති ආවාසසප්පායාදීනං  ද්ධකාය න  යසොති නිපාතමත්තං  

සම්මා ධම්මංපරිවීමංසමායනොතිවිපස්සනායආරම්මණභූතංයතභූමකධම්මං 

සම්මාඤායයනයථා නිබ්බින්දනවිරජ්ජනාදයයො සම්භවන්ති, එවං පරියතො

වීමංසන්යතො, සබ්බාකායරන විපස්සන්යතොති අත්යථො  එයකොදිභූයතොති

එයකො යසට්යඨො හුත්වා උයදතීති එයකොදි, සමාධි  යසො එයකොදි භූයතො
ජායතො උප්පන්යනො එතස්සාති එයකොදිභූයතො  අග්ගිආහිතාදිසද්දානං විය
එත්ථ භූතසද්දස්ස පරවචනං දට්ඨබ්බං  එයකොදිං වා භූයතො පත්යතොති

එයකොදිභූයතො එත්ථචඑයකොදීතිමග්ගසමාධිඅධිප්යපයතො, ‘‘සමාහියතො’’ති
එත්ථ පන පාදකජ්ොනසමාධිනා සද්ධිං විපස්සනාසමාධි  අථ වා 

කාය නාති මග්ගපටියවධකාය න  සම්මා ධම්මං පරිවීමංසමායනොති

සම්මයදව චතුසච්චධම්මං පරිඤ්ඤාභිසමයාදිවයසන වීමංසන්යතො, 

එකාභිසමයයන අභිසයමන්යතො  එයකොදිභූයතොති එයකො යසට්යඨො

අසහායයොවා හුත්වාඋයදතීතිඑයකොදි, චතුකිච්චසාධයකොසම්මප්පධායනො 

යසො එයකොදි භූයතො ජායතොති සබ්බං පුරිමසදිසයමව  විහයන තමං යසොති
යසො එවංභූයතො අරියසාවයකො අරහත්තමග්යගන අවිජ්ජාතමං
අනවයසසයතොවිහයනයයසමුච්ඡින්යදයය  

ඉති භගවා පටිපත්තියා අයමොඝභාවං දස්යසත්වා ඉදානි තත්ථ දළ්හං 

නියයොයජන්යතො ‘‘තස්මා හයව’’ති ඔසානගාථමාහ  තත්ථ තස්මාති යස්මා

ජාගරයතො සතිඅවිප්පවාසාදිනා සමථවිපස්සනාභාවනා පාරිපූරිං ගච්ඡති, 

අනුක්කයමනඅරියමග්යගොපාතුභවති, තයතොචස්සසබ්බංවට්ටභයං නත්ථි, 

තස්මා  හයවති එකංයසන දළ්හං වා  භයජථාති භයජයය  එවං ජාගරියං
භජන්යතො ච ආතාපිභාවාදිුණයුත්යතො භික්ඛු සංයයොජනානි භින්දිත්වා

අග්ගඵ ඤාණසඞ්ඛාතං අනුත්තරං උත්තරරහිතං සම්යබ්ොධිං ඵුයස 
පාපුයණයය යසසංවුත්තනයයමව  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

11. ආපායිකසුත්තවණ්ණනා 

48. එකාදසයම ආපායිකාති අපායය නිබ්බත්තිස්සන්තීති ආපායිකා 

තත්ථාපි නිරයයනිබ්බත්තිස්සන්තීති යනරයිකා.ඉදමප්පහාොති ඉදංඉදානි

වක්ඛමානං දුවිධං පාපසමාචාරං අප්පජහිත්වා, 
තථාපටිපත්තිතථාපග්ගහණවයසන පවත්තං වාචං චිත්තං දිට්ඨිඤ්ච 

අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වාති අත්යථො  අබ්රහ්මචාරීති බ්රහ්මයසට්ඨං චරතීති

බ්රහ්මචාරී, බ්රහ්මා වා යසට්යඨො ආචායරො එතස්ස අත්ථීති බ්රහ්මචාරී, න

බ්රහ්මචාරීති අබ්රහ්මචාරී, බ්රහ්මචාරිපටිරූපයකො දුස්සීය ොති අත්යථො  

බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤොති‘‘බ්රහ්මචාරීඅහ’’න්තිඑවංපටිඤ්යඤො  පරිපුණ්ණන්ති

අඛණ්ඩාදිභායවන අවික ං  පරිසුද්ධන්ති උපක්කිය සාභායවන පරිසුද්ධං  

අමූ යකනාති දිට්ඨාදිමූ විරහියතන, දිට්ඨං සුතං පරිසඞ්කිතන්ති ඉයමහි

යචොදනාමූය හි වජ්ජියතන  අබ්රහ්මචරියෙන අයසට්ඨචරියයන  
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අනුද්ධංයසතීති ‘‘පරිසුද්යධො අය’’න්ති ජානන්යතොව පාරාජිකවත්ථුනා

ධංයසතිපධංයසති, යචොයදතිඅක්යකොසතිවා  

ගාථාසු අභූතවාදීතිපරස්සයදොසංඅදිස්වාව අභූයතනතුච්යඡනමුසාවාදං

කත්වා පරං අබ්භාචික්ඛන්යතො  කත්වාති යයො වා පන පාපකම්මං කත්වා

‘‘නාහං එතං කයරොමී’’ති ආහ  උයභොපි යත යපච්ච සමා භවන්තීති යත
උයභොපි ජනා ඉයතො පරය ොකං ගන්ත්වා නිරයං උපගමනයතො ගතියා

සමානාභවන්ති තත්ථගතියයවයනසංපරිච්ඡින්නා, න පනආයු බහුඤ්හි

පාපංකත්වාචිරංනිරයයපච්චති, පරිත්තංකත්වාඅප්පමත්තකයමව කා ං 
යස්මා පන යතසං උභින්නම්පි කම්මං  ාමකයමව  යතන වුත්තං 

‘‘නිහීනකම්මා මනුජා පරත්ථා’’ති  ‘‘පරත්ථා’’ති පන පදස්ස පුරයතො 

‘‘යපච්චා’’ති පයදන සම්බන්යධො – පරත්ථ යපච්ච ඉයතො ගන්ත්වා යත
නිහීනකම්මාසමා භවන්තීති  

එවං භගවා අභූතබ්භක්ඛානවයසන භූතයදොසපටිච්ඡාදනවයසන ච
පවත්තස්ස මුසාවාදස්සවිපාකංදස්යසත්වාඉදානිතස්මිංඨායනනිසින්නානං
බහූනං පාපභික්ඛූනං දුච්චරිතකම්මස්ස විපාකදස්සයනන සංයවජනත්ථං

ද්යව ගාථා අභාසි  තත්ථ කාසාවකණ්ඨාති කසාවරසපීතත්තා කාසායවන

වත්යථන පලියවඨිතකණ්ඨා  පාපධම්මාති  ාමකධම්මා  අසඤ්ඤතාති

කායාදීහි සඤ්ඤමරහිතා  පාපාති තථාරූපා පාපපුග්ග ා, පායපහිකම්යමහි

උපපජ්ජිත්වා ‘‘තස්ස කායයොපි ආදිත්යතො සම්පජ්ජලියතො සයජොතිභූයතො, 

සඞ්ඝාටිපි ආදිත්තා’’තිආදිනා (සං  නි  2.218-219; පාරා  230) 
 ක්ඛණසංයුත්යතවුත්තනයයනමහාදුක්ඛංඅනුභවන්තියයව  

තතියගාථාය අයං සඞ්යඛපත්යථො – ෙඤ්යච භුඤ්යජෙය දුස්සීය ො 
නිස්සී පුග්ගය ො කායාදීහි අසඤ්ඤයතො රට්ඨවාසීහි සද්ධාය දින්නං යං

රට්ඨපිණ්ඩං‘‘සමයණොම්හී’’තිපටිජානන්යතොගයහත්වා භුඤ්යජයය, තයතො
ආදිත්යතො අග්ගිවණ්යණො අයයොුයළොව භුත්යතො යසයයයො සුන්දරතයරො  

කිංකාරණා? තප්පච්චයා හිස්ස එයකොව අත්තභායවොොයයයය, දුස්සීය ො
පන හුත්වා සද්ධායදයයං භුඤ්ජිත්වා අයනකානිපි ජාතිසතානි නිරයය 
උප්පජ්යජයයාති  

එකාදසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

12. දිට්ඨිගතසුත්තවණ්ණනා 

49. ද්වාදසයම ද්වීහි දිට්ඨිගයතහීති එත්ථ දිට්ඨියයොව දිට්ඨිගතානි

‘‘ගූථගතංමුත්තගත’’න්තිආදීසු(අ නි 9.11) විය ගහිතාකාරසුඤ්ඤතාය වා

දිට්ඨීනං ගතමත්තානීති දිට්ඨිගතානි, යතහි දිට්ඨිගයතහි  පරියුට්ඨිතාති
අභිභූතා පලිබුද්ධා වා  පලියබොධත්යථො වාපිහි පරියුට්ඨානසද්යදො ‘‘යචොරා

මග්යගපරියුට්ඨිංසූ’’තිආදීසු(චූළව 430) විය  යදවාතිඋපපත්තියදවා යතහි



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 

142 

පටුන 

දිබ්බන්තිඋළාරතයමහිකාමුයණහි ොනාදීහිචකීළන්ති, ඉද්ධානුභායවන
වා යථිච්ඡිතමත්ථං ගච්ඡන්ති අධිගච්ඡන්තීති ච යදවාති වුච්චන්ති  මනස්ස

උස්සන්නත්තා මනුස්සා, උක්කට්ඨනිද්යදසවයසන යචතං වුත්තං යථා

‘‘සත්ථා යදවමනුස්සාන’’න්ති  ඔලීෙන්ති එයකති ‘‘සස්සයතො අත්තා ච
ය ොයකොචා’’තිභයවසුඔලීයනාභිනියවසභූයතනසස්සතභායවනඑකච්යච

යදවා මනුස්සා චඅවලීයන්තිඅල්ලීයන්තිසඞ්යකොචංආපජ්ජන්ති, න තයතො

නිස්සරන්ති  අතිධාවන්තීතිපරමත්ථයතො භින්නසභාවානම්පිසභාවධම්මානං

ය්වායං යහතුඵ භායවනසම්බන්යධො, තං අග්ගයහත්වා නානත්තනයස්සපි

ගහයණනතත්ථතත්යථවධාවන්ති, තස්මා‘‘උච්ඡිජ්ජතිඅත්තාච ය ොයකො

ච, න යහොති පරං මරණා’’ති උච්යඡයද වා භවනියරොධපටිපත්තියා

පටික්යඛපධම්මතං අතිධාවන්තිඅතික්කමන්ති  චක්ඛුමන්යතොචපස්සන්තීති 

චසද්යදො බයතියරයක  පුබ්බයයොගසම්පත්තියා ඤාණපරිපායකන
පඤ්ඤාචක්ඛුමන්යතොපන යදවමනුස්සායතයනවපඤ්ඤාචක්ඛුනාසස්සතං
උච්යඡදඤ්චඅන්තද්වයංඅනුපගම්ම මජ්ඣිමපටිපත්තිදස්සයනනපච්චක්ඛං

කයරොන්ති  යත හි ‘‘නාමරූපමත්තමිදං පටිච්චසමුප්පන්නං, තස්මා න

සස්සතං, නාපිඋච්ඡිජ්ජතී’’තිඅවිපරීතයතො පස්සන්ති  

එවං ඔලීයනාදියක පුග්ග ාධිට්ඨායනන උද්දිසිතුං ‘‘කථඤ්ච, 

භික්ඛයව’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ භවාති කාමභයවො, රූපභයවො, අරූපභයවො 

අපයරපි තයයො භවා සඤ්ඤීභයවො, අසඤ්ඤීභයවො, 

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභයවො  අපයරපි තයයො භවා එකයවොකාරභයවො, 

චතුයවොකාරභයවො, පඤ්චයවොකාරභයවොති  එයතහි භයවහි ආරමන්ති

අභිනන්දන්තීති භවාරාමා. භයවසු රතා අභිරතාති භවරතා. භයවසු සුට්ඨු

මුදිතාති භවසම්මුදිතා.භවනියරොධාොතියතසං භවානංඅච්චන්තනියරොධාය

අනුප්පාදනත්ථාය  ධම්යම යදසිෙමායනති තථාගතප්පයවදියත

නියයානිකධම්යම වුච්චමායන  න පක්ඛන්දතීති සස්සතාභිනිවිට්ඨත්තා

සංඛිත්තධම්මත්තාන පවිසතිනඔගාහති  නපසීදතීතිපසාදංනාපජ්ජතින

තං සද්දහති  නසන්තිට්ඨතීතිතස්සංයදසනායංනතිට්ඨති නාධිමුච්චති එවං
සස්සතයතොඅභිනිවිසයනනභයවසුඔලීයන්ති  

අට්ටීෙමානාති භයව ජරායරොගමරණාදීනි වධබන්ධනච්යඡදනාදීනි ච
දිස්වා සංවිජ්ජයනන යතහි සමඞ්ගිභායවන භයවන පීළියමානා

දුක්ඛාපියමානා  හරාෙමානාති  ජ්ජමානා ජිගුච්ඡමානාති පටිකූ යතො

දහන්තා  විභවන්ති උච්යඡදං  අභිනන්දන්තීති තණ්හාදිට්ඨාභිනන්දනාහි

අජ්යෙොසාය නන්දන්ති  ෙයතො කිර යභොතිආදි යතසං

අභිනන්දනාකාරදස්සනං  තත්ථ ෙයතොති යදා  යභොති ආ පනං  අෙං

අත්තාතිකාරකාදිභායවනඅත්තනාපරිකප්පිතංසන්ධායවදති  උච්ඡිජ්ජතීති

උපච්ඡිජ්ජති  විනස්සතීතිනදිස්සති, විනාසංඅභාවංගච්ඡති  න යහොතිපරං

මරණාති මරයණන උද්ධං න භවති  එතං සන්තන්ති යයදතං අත්තයනො

උච්යඡදාදි, එතං සබ්බභවවූපසමයතො සබ්බසන්තාපවූපසමයතො ච සන්තං, 
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සන්තත්තා එව පණීතං, තච්ඡාවිපරීතභාවයතො ොථාවං. තත්ථ ‘‘සන්තං

පණීත’’න්ති ඉදං ද්වයං තණ්හාභිනන්දනාය වදන්ති, ‘‘යාථාව’’න්ති 

දිට්ඨාභිනන්දනාය  එවන්තිඑවං යථාවුත්තඋච්යඡදාභිනියවසයනන  

භූතන්ති ඛන්ධපඤ්චකං  තඤ්හි පච්චයසම්භූතත්තා පරමත්ථයතො

විජ්ජමානත්තා ච භූතන්ති වුච්චති  යතනාහ ‘‘භූතමිදං, භික්ඛයව, 

සමනුපස්සථා’’ති (ම  නි  1.401). භූතයතො අවිපරීතසභාවයතො
ස ක්ඛණයතො සාමඤ්ඤ ක්ඛණයතො ච පස්සති  ඉදඤ්හි ඛන්ධපඤ්චකං

නාමරූපමත්තං තත්ථ ‘‘ඉයමපථවීආදයයොධම්මාරූපං, ඉයම ඵස්සාදයයො

ධම්මා නාමං, ඉමානි යනසං  ක්ඛණාදීනි, ඉයම යනසං අවිජ්ජාදයයො

පච්චයා’’ති එවංසපච්චයනාමරූපදස්සනවයසනයචව, ‘‘සබ්යබපියමධම්මා

අහුත්වා සම්යභොන්ති, හුත්වා පටියවන්ති, තස්මා අනිච්චා, අනිච්චත්තා

දුක්ඛා, දුක්ඛත්තා අනත්තා’’තිඑවංඅනිච්චානුපස්සනාදිවයසනචපස්සතීති 
අත්යථො  එත්තාවතා තරුණවිපස්සනාපරියයොසානා විපස්සනාභූමි දස්සිතා  

නිබ්බිදාොති භූතසඞ්ඛාතස්ස යතභූමකධම්මජාතස්ස නිබ්බින්දනත්ථාය, 

එයතන බ වවිපස්සනං දස්යසති  විරාගාොති විරාගත්ථං විරජ්ජනත්ථං, 

ඉමිනාමග්ගං දස්යසති  නියරොධාොතිනිරුජ්ෙනත්ථං, ඉමිනාපිමග්ගයමව

දස්යසති  නියරොධාොති වා පටිප්පස්සද්ධිනියරොයධන සද්ධිං 

අනුපාදියසසනිබ්බානං දස්යසති  එවං යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුමන්යතො 

පස්සන්තීති එවං පඤ්ඤාචක්ඛුමන්යතො සපුබ්බභායගන
මග්ගපඤ්ඤාචක්ඛුනා චතුසච්චධම්මංපස්සන්ති  

ගාථාසු යෙභූතංභූතයතොදිස්වාතියය අරියසාවකාභූතංඛන්ධපඤ්චකං
භූතයතොඅවිපරීතසභාවයතොවිපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාය මග්ගපඤ්ඤායදිස්වා 

එයතනපරිඤ්ඤාභිසමයංදස්යසති  භූතස්සච අතික්කමන්තිභාවනාභිසමයං 

අරියමග්යගො හි භූතං අතික්කමති එයතනාති ‘‘භූතස්ස අතික්කයමො’’ති

වුත්යතො  ෙථාභූයතති අවිපරීතසච්චසභායව නිබ්බායන  විමුච්චන්ති 

අධිමුච්චන්ති, එයතන සච්ඡිකිරියාභිසමයං දස්යසති  භවතණ්හාපරික්ඛොති

භවතණ්හාය සබ්බයසො යඛපනා සමුච්ඡින්දනයතො, එයතන සමුදයප්පහානං
දස්යසති  

සයව භූතපරිඤ්යඤො යසොති එත්ථ පන සයවති නිපාතමත්තං  යසො
භූතපරිඤ්යඤො භූතස්ස අතික්කමනූපායයන මග්යගන භවතණ්හාපරික්ඛයා 
පරිඤ්ඤාතක්ඛන්යධො තයතො එව යථාභූයත නිබ්බායන අධිමුත්යතො  

භවාභයවතිඛුද්දයකයචවමහන්යතච, උච්යඡදාදිදස්සයනවා වීතතණ්යහො 

භින්නකිය යසො  භික්ඛු භූතස්ස උපාදානක්ඛන්ධසඞ්ඛාතස්ස අත්තභාවස්ස 

විභවා, ආයතිං අනුප්පාදා පුනබ්භවං නාගච්ඡති, අපඤ්ඤත්තිකභාවයමව 
ගච්ඡතීතිඅනුපාදියසසායනිබ්බානධාතුයායදසනංනිට්ඨායපසි  



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා දුකනිපායතො 
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ඉතිඉමස්මිංවග්යගඑකාදසයමවට්ටංකථිතං, තතියචතුත්ථපඤ්චයමසු 

පරියයොසානසුත්යත ච වට්ටවිවට්ටං කථිතං, යසයසසු විවට්ටයමවාති
යවදිතබ්බං  

ද්වාදසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

පරමත්ථදීපනියාඛුද්දකනිකාය-අට්ඨකථාය 

ඉතිවුත්තකස්සදුකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා  



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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3. තිකනිපායතො 
1. පඨමවග්යගො 

1. මූ සුත්තවණ්ණනා 

50. තිකනිපාතස්ස පඨයම තීණීති ගණනපරිච්යඡයදො  ඉමානීති 

අභිමුඛීකරණං  අකුස මූ ානීති පරිච්ඡින්නධම්මනිදස්සනං  තත්ථ
අකුස ානි ච තානි මූ ානි චාති අකුස මූ ානි  අථ වා අකුස ානං 
යහතුපච්චයපභවජනකසමුට්ඨාපකනිබ්බත්තකට්යඨන මූ ානි චාති

අකුස මූ ානි, අකුස ධම්මානං කාරණානීති අත්යථො  කාරණඤ්හි යථා

හියනොතිඑතස්මා ඵ ං පවත්තතීති යහතු, පටිච්චඑතස්මා එතීතිපච්චයයො, 

පභවතිඑතස්මාතිපභයවො, අත්තයනොඵ ංජයනතීති ජනකං, සමුට්ඨායපතීති

සමුට්ඨාපකං, නිබ්බත්යතතීතිනිබ්බත්තකන්තිචවුච්චති  එවංපතිට්ඨට්යඨන

මූ න්ති, තස්මා අකුස මූ ානීති අකුස ානං සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධනානි, 

කාරණානීතිවුත්තංයහොති  

යකචි පන ‘‘සාලිආදීනං සාලිබීජාදීනි විය මණිප්පභාදීනං 
මණිවණ්ණාදයයො විය ච අකුස ානං අකුස භාවසාධයකො ය ොභාදීනං
මූ ට්යඨො’’ති වදන්ති  එවං සන්යත අකුස චිත්තසමුට්ඨානරූයපසු යතසං

යහතුපච්චයභායවොනසියා නහිතානියතසං අකුස භාවංසායධන්ති, නච
පච්චයානයහොන්ති වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යහතූ යහතුසම්පයුත්තකානං ධම්මානං තංසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං යහතුපච්චයයනපච්චයයො’’ති(පට්ඨා 1.පච්චයනිද්යදස 1). 

අයහතුකස්ස චයමොහස්සඅකුස භායවොනසියා අකුස භාවසාධකස්ස
මූ න්තරස්ස අභාවයතො  අථාපි සියා ය ොභාදීනං සභාවසිද්යධො 

අකුස ාදිභායවො, තංසම්පයුත්තානංපනය ොභාදිපටිබද්යධොති එවම්පි යථා

ය ොභාදීනං, එවං අය ොභාදීනම්පි සභාවසිද්යධො කුස ාදිභායවොති

අය ොභාදයයොකුස ාඑව සියුං, නඅබයාකතා, නචයහොන්ති තස්මායථා

සම්පයුත්යතසු, එවං මූය සුපි කුස ාදිභායවො පරියයසිතබ්යබො 

යයොනියසොමනසිකාරාදියකො විය හි කුස භාවස්ස, 
අයයොනියසොමනසිකාරාදියකො අකුස භාවස්සකාරණන්තිගයහතබ්බං එවං 
අකුස භාවසාධනවයසන ය ොභාදීනං මූ ට්ඨං අග්ගයහත්වා
සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධනවයසන ගය්හමායන න යකොචි යදොයසො 
 ද්ධයහතුපච්චයා හි ධම්මා විරූළ්හමූ ා විය පාදපා ථිරා යහොන්ති

සුප්පතිට්ඨිතා, යහතුරහිතා පනති බීජකාදියසවා ා වියනසුප්පතිට්ඨිතාති 
යහතුආදිඅත්යථන අකුස ානං උපකාරකත්තා මූ ානීති අකුස මූ ානි 

යස්මාපනමූය න මුත්යතොඅකුස චිත්තුප්පායදොනත්ථි, තස්මාතීහිමූය හි
සබ්යබොඅකුස රාසි පරියාදියිත්වාදස්සියතොතිදට්ඨබ්බං  
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තානි අකුස මූ ානි සරූපයතො දස්යසතුං ‘‘ය ොයභො 

අකුස මූ ’’න්තිආදි වුත්තං  තත්ථ ය ොභාදීසු යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා 

වුත්තයමව  තත්ථ පන තතියමග්ගවජ්ො ය ොභාදයයො ආගතා, ඉධ පන
අනවයසසාතිඅයයමව වියසයසො  

ගාථායං පාපයචතසන්ති අකුස ධම්මසමායයොගයතො  ාමකචිත්තං  

හිංසන්තීතිඅත්තයනොපවත්තික්ඛයණආයතිං විපාකක්ඛයණචවිබායධන්ති  

අත්තසම්භූතාති අත්තනි ජාතා  තචසාරන්ති ගණ්ඨිතං, යවළුන්ති අත්යථො  

සම්ඵ න්ති අත්තයනො ඵ ං  ඉදං වුත්තං යහොති – ඛදිරසීසපාදයයො විය 
අන්යතොසායරොඅහුත්වාබහිසාරතායතචසාරන්ති ද්ධනාමංයවළුආදිංයථා

අත්තසම්භූතයමව ඵ ංහිංසතිවිනායසති, එවයමවඅන්යතොසී ාදිසාරරහිතං
 ාමකචිත්තංපුග්ග ං අත්තසම්භූතායයවය ොභාදයයොවිනායසන්තීති  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. ධාතුසුත්තවණ්ණනා 

51. දුතියය ධාතුයෙොති අත්තයනො ඵ ස්ස සභාවස්ස ච ධාරණට්යඨන

ධාතුයයො යඤ්යචත්ථඵ නිබ්බත්තකං, තංඅත්තයනොඵ ස්සසභාවස්සච, 

ඉතරං සභාවස්යසව ධාරණට්යඨන ධාතු  රූපධාතූති රූපභයවො  ධාතුයා

ආගතට්ඨායන භයවන පරිච්ඡින්දිතබ්බං, භවස්ස ආගතට්ඨායන ධාතුයා
පරිච්ඡින්දිතබ්බන්තිඉධභයවනපරිච්යඡයදොකථියතො තස්මා– 

‘‘කතයම ධම්මාරූපාවචරා? යහට්ඨයතො බ්රහ්මය ොකංපරියන්තං
කරිත්වා උපරියතො අකනිට්යඨ යදයව අන්යතො කරිත්වා එත්ථාවචරා 

එත්ථ පරියාපන්නා ඛන්ධධාතුආයතනා, ඉයම ධම්මා රූපාවචරා’’ති

(ධ ස 1289) – 

එවං වුත්තා රූපාවචරධම්මා රූපධාතු  අරූපධාතූති අරූපභයවො  ඉධාපි
භයවනපරිච්යඡයදොකථියතොති– 

‘‘කතයම ධම්මා අරූපාවචරා? යහට්ඨයතො

ආකාසානඤ්චායතනූපයග යදයව අන්යතො කරිත්වා, උපරියතො

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපයග යදයව අන්යතො කරිත්වා, 

එත්ථාවචරා එත්ථ පරියාපන්නා ඛන්ධධාතුආයතනා, ඉයම ධම්මා

අරූපාවචරා’’ති(ධ ස 1291) – 

එවං වුත්තා අරූපාවචරධම්මා අරූපධාතු  නියරොධධාතූති නිබ්බානං
යවදිතබ්බං  

අපයරො නයයො – රූපසහිතා, රූපපටිබද්ධා, ධම්මප්පවත්ති රූපධාතු, 

පඤ්චයවොකාරභයවො, එකයවොකාරභයවො ච, යතන සකය ො කාමභයවො
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රූපභයවො ච සඞ්ගහියතො  රූපරහිතා ධම්මප්පවත්ති අරූපධාතු, 

චතුයවොකාරභයවො, යතනඅරූපභයවො සඞ්ගහියතො  ඉති ද්වීහි පයදහිතයයො
භවා සබ්බා සංසාරප්පවත්ති දස්සිතා  තතියපයදන පන අසඞ්ඛතධාතුයයව
සඞ්ගහිතාති මග්ගඵ ානි ඉධ තිකවිනිමුත්තධම්මා නාම ජාතා  යකචි පන

‘‘රූපධාතූති රූපසභාවා ධම්මා, අරූපධාතූති අරූපසභාවා ධම්මාති
පදද්වයයන අනවයසසයතො පඤ්චක්ඛන්ධා ගහිතා’’ති  ‘‘රූපතණ්හාය 

විසයභූතා ධම්මා රූපධාතු, අරූපතණ්හාය විසයභූතා අරූපධාතූ’’ති ච

වදන්ති, තං සබ්බං ඉධ නාධිප්යපතං  තස්මා වුත්තනයයයනව අත්යථො
යවදිතබ්යබො  

ගාථාසු රූපධාතුං පරිඤ්ඤාොති රූපපටිබද්ධධම්මපවත්තිං

ඤාතපරිඤ්ඤාදීහි තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා  ආරුප්යපසු අසණ්ඨිතාති
අරූපාවචරධම්යමසු භවරාගවයසන භවදිට්ඨිවයසන ච න පතිට්ඨිතා

අනල්ලීනා  ‘‘අරූයපසු අසණ්ඨිතා’’ති ච පඨන්ති, යසො එව අත්යථො 

එත්තාවතායතභූමකධම්මානංපරිඤ්ඤාවුත්තා  නියරොයධයෙවිමුච්චන්තීති
යය නිබ්බායන ආරම්මණභූයත අග්ගමග්ගඵ වයසන 

සමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධීහි අනවයසසකිය සයතො විමුච්චන්ති  යත ජනා

මච්චුහායියනොතියතඛීණාසවජනාමරණංසමතීතා  

එවං ධාතුත්තයසමතික්කයමන අමතාධිගමං දස්යසත්වා ‘‘අයඤ්ච
පටිපදා මයාගතමග්යගොචතුම්හාකං දස්සියතො’’තිතත්ථයනසංඋස්සාහං

ජයනන්යතොදුතියං ගාථමාහ තත්ථ කායෙනාතිනාමකායයනමග්ගඵය හි  

ඵුසයිත්වාති පත්වා  නිරූපධින්ති ඛන්ධාදිසබ්බූපධිරහිතං  

උපධිප්පටිනිස්සග්ගන්ති යතසංයයව ච උපධීනං පටිනිස්සජ්ජනකාරණං 
නිබ්බානස්ස හි මග්ගඤායණන සච්ඡිකිරියාය සබ්යබ උපධයයො

පටිනිස්සට්ඨා යහොන්තීති තං යතසං පටිනිස්සජ්ජනකාරණං  සච්ඡිකත්වාති
කාය න කා ං ඵ සමාපත්තිසමාපජ්ජයනන අත්තපච්චක්ඛං කත්වා 

අනාසයවොසම්මාසම්බුද්යධො තයමව අයසොකංවිරජං නිබ්බානපදංයදයසති 
තස්මාතදධිගමාය උස්සුක්කංකාතබ්බන්ති  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. පඨමයවදනාසුත්තවණ්ණනා 

52. තතියය යවදනාතිආරම්මණරසංයවදියන්තිඅනුභවන්තීතියවදනා 

තා විභාගයතො දස්යසතුං ‘‘සුඛා යවදනා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ සුඛ-සද්යදො

අත්ථුද්ධාරවයසන යහට්ඨා වුත්යතොයයව  දුක්ඛ-සද්යදො පන ‘‘ජාතිපි

දුක්ඛා’’තිආදීසු (දී නි 2.387; විභ 190) දුක්ඛවත්ථුස්මිංආගයතො  ‘‘යස්මා

චයඛො, මහාලි, රූපං දුක්ඛංදුක්ඛානුපතිතංදුක්ඛාවක්කන්ත’’න්තිආදීසු(සං 

නි 3.60) දුක්ඛාරම්මයණ ‘‘දුක්යඛොපාපස්සඋච්චයයො’’තිආදීසු(ධ ප 117) 

දුක්ඛපච්චයය  ‘‘යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, න සුකරා අක්ඛායනන පාපුණිතුං, 
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යාවදුක්ඛානිරයා’’තිආදීසු (ම නි 3.250) දුක්ඛපච්චයට්ඨායන ‘‘සුඛස්සච

පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා’’තිආදීසු (දී  නි  1.232; ධ  ස  165) 

දුක්ඛයවදනායං ඉධාපි දුක්ඛයවදනායයමව  

වචනත්ථයතොපනසුඛයතීති සුඛා. දුක්ඛයතීති දුක්ඛා. නදුක්ඛානසුඛාති 

අදුක්ඛමසුඛා, මකායරො පදසන්ධිවයසන වුත්යතො  තාසු 

ඉට්ඨානුභවන ක්ඛණා සුඛා, අනිට්ඨානුභවන ක්ඛණා දුක්ඛා, 
උභයවිපරීතානුභවන ක්ඛණා අදුක්ඛමසුඛා  තස්මා සුඛදුක්ඛයවදනානං

උප්පත්ති පාකටා, න අදුක්ඛමසුඛාය  යදා හි සුඛං උප්පජ්ජති, සක සරීරං 

යභන්තං මද්දන්තං ඵරමානං සතයධොතසප්පිං ඛාදායපන්තං විය, 

සතපාකයත ං මක්යඛන්තං විය, ඝටසහස්යසන පරිළාහං නිබ්බාපයමානං

වියච ‘‘අයහොසුඛං, අයහොසුඛ’’න්තිවාචං නිච්ඡාරයමානයමවඋප්පජ්ජති 

යදා දුක්ඛං උප්පජ්ජති, සක සරීරං යඛොයභන්තං මද්දන්තං ඵරමානං
තත්තඵා ං පයවයසන්තං විය විලීනතම්බය ොහං ආසිඤ්චන්තං විය ච 

‘‘අයහො දුක්ඛං, අයහො දුක්ඛ’’න්ති විප්ප ායපන්තයමව උප්පජ්ජති  ඉති 
සුඛදුක්ඛයවදනානංඋප්පත්තිපාකටා  

අදුක්ඛමසුඛා පන දුබ්බිජානා දුද්දීපනා අන්ධකාරා අවිභූතා  සා 
සුඛදුක්ඛානං අපගයම සාතාසාතපටිපක්ඛවයසන මජ්ෙත්තාකාරභූතා

නයයතො ගණ්හන්තස්යසව පාකටා යහොති  යථා කිං? යථා පුබ්බාපරං
සපංසුයක පයදයස උපචරිතමග්ගවයසන පිට්ඨිපාසායණ මියගන

ගතමග්යගො, එවං ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මයණසු සුඛදුක්ඛානුභවයනනපි 
මජ්ෙත්තාරම්මණානුභවනභායවන විඤ්ඤායති 
මජ්ෙත්තාරම්මණග්ගහණං පිට්ඨිපාසාණගමනං විය

ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණග්ගහණාභාවයතො. යඤ්ච තත්රානුභවනං, සා 
අදුක්ඛමසුඛාති  

එවයමත්ථ සුඛදුක්ඛඅදුක්ඛමසුඛභායවන තිධා වුත්තාපි කත්ථචි 

සුඛදුක්ඛභායවන ද්විධා වුත්තා  යථාහ – ‘‘ද්යවපි මයා, ආනන්ද, යවදනා

වුත්තා, පරියායයනසුඛායවදනා, දුක්ඛායවදනා’’ති(ම නි 2.89). කත්ථචි
තිස්යසොපි විසුං විසුං සුඛදුක්ඛඅදුක්ඛමසුඛභායවන ‘‘සුඛා යවදනා ඨිතිසුඛා

විපරිණාමදුක්ඛා, දුක්ඛා යවදනා ඨිතිදුක්ඛා විපරිණාමසුඛා, අදුක්ඛමසුඛා

යවදනා ඤාණසුඛා අඤ්ඤාණදුක්ඛා’’ති (ම  නි  1.465). කත්ථචි සබ්බාපි

දුක්ඛභායවන වුත්තඤ්යහතං‘‘යංකිඤ්චි යවදයිතං, සබ්බංතංදුක්ඛස්මින්ති

වදාමී’’ති(සං නි 4.259). 

තත්ථ සියා – යදි තිස්යසො යවදනා යථා ඉධ වුත්තා, අඤ්යඤසු ච 
එදියසසුසුත්යතසුඅභිධම්යමචඑවංඅවත්වාකස්මාඑවංවුත්තං‘‘යංකිඤ්චි 

යවදයිතං, සබ්බං තං දුක්ඛස්මින්ති වදාමී’’ති, ‘‘ද්යවපි මයා, ආනන්ද, 
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යවදනා වුත්තා’’ති ච? සන්ධායභාසිතයමතං, තස්මා සා පරියායයදසනා 

වුත්තඤ්යහතංභගවතා – 

‘‘සඞ්ඛාරානිච්චතං, ආනන්ද, මයා සන්ධාය භාසිතං 

සඞ්ඛාරවිපරිණාමතං, ‘යංකිඤ්චියවදයිතං, සබ්බංතංදුක්ඛස්මි’’’න්ති

(සං නි  4.259). 

‘‘ද්යවපි මයා, ආනන්ද, යවදනාවුත්තාපරියායයනා’’තිච(සං නි 
4.259). 

එත්ථ හි සුඛා අදුක්ඛමසුඛාති ඉමාසං ද්වින්නං යවදනානං 

නිප්පරියායයන දුක්ඛභායවො නත්ථි, යවයනයයජ්ොසයයන පන තත්ථ 
නිච්ඡන්දදස්සනත්ථං පරියායයන දුක්ඛභායවො වුත්යතොති සා තාදිසී
පරියායයදසනා  අයං පන යවදනත්තයයදසනා සභාවකථාති කත්වා
නිප්පරියායයදසනාතිඅයයමත්ථආචරියානං සමානකථා  

විතණ්ඩවාදී පනාහ ‘‘දුක්ඛතාද්වයවචනයතො පරියායයදසනාව 

යවදනත්තයයදසනා’’ති යසො‘‘මායහව’’න්තිස්සවචනීයයො, යස්මාභගවතා
සබ්බාසං යවදනානං දුක්ඛභායවො අධිප්පායවයසන වුත්යතො

‘‘සඞ්ඛාරානිච්චතං, ආනන්ද, මයාසන්ධායභාසිතං සඞ්ඛාරවිපරිණාමතං‘යං

කිඤ්චි යවදයිතං, සබ්බං තං දුක්ඛස්මි’’’න්ති  යදි පයනත්ථ

යවදනත්තයයදසනා පරියායයදසනා සියා, ‘‘ඉදං මයා සන්ධාය භාසිතං 

තිස්යසොයවදනා’’තිවත්තබ්බංසියා, නපයනතංවුත්තං  

අපිචායයමව වත්තබ්යබො ‘‘යකො, පනාවුයසො, යවදනත්තයයදසනාය 

අධිප්පායයො’’ති? සයච වයදයය ‘‘මුදුකා දුක්ඛා යවදනා සුඛා, අධිමත්තා

දුක්ඛා, මජ්ඣිමාඅදුක්ඛමසුඛාතියවයනයයජ්ොසයයනවුත්තා තාසුහින
සත්තානං සුඛාදිවඩ්ඪී’’ති  යසො වත්තබ්යබො – යකො පනාවුයසො

දුක්ඛයවදනායසභායවො, යයන ‘‘සබ්බා යවදනා දුක්ඛා’’තිවුච්යචයයං? යදි

යාය උප්පන්නාය සත්තා වියයොගයමව ඉච්ඡන්ති, යසො දුක්ඛයවදනාය

සභායවො යායචපනඋප්පන්නායසත්තාඅවියයොගයමවඉච්ඡන්ති, යායන 

උභයංඉච්ඡන්ති, සාකථංදුක්ඛයවදනාසියා? අථයාඅත්තයනොනිස්සයස්ස

උපඝාතකාරී, සා දුක්ඛා  යා අනුග්ගහකාරී, සාකථං දුක්ඛා සියා  අථ පන

යදරියාදුක්ඛයතො පස්සන්ති, යසොදුක්ඛයවදනායසභායවො, සඞ්ඛාරදුක්ඛතාය

යවදනං අරියා දුක්ඛයතො පස්සන්ති, සා ච අභිණ්හසභාවාති කථං තාසං

යවදනානං මුදුමජ්ඣිමාධිමත්තදුක්ඛභායවො සියා? යදි ච සඞ්ඛාරදුක්ඛතාය

එව යවදනානං දුක්ඛභායවො සියා, ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, දුක්ඛතායයො

දුක්ඛදුක්ඛතා, විපරිණාමදුක්ඛතා, සඞ්ඛාරදුක්ඛතා’’ති (දී  නි  3.305) අයං
දුක්ඛතානං විභාගයදසනා නිප්පයයොජනා සියා  තථා ච සති සුත්තයමව 

පටිබාහිතං සියා, පුරියමසු ච තීසු රූපාවචරජ්ොයනසු මුදුකා දුක්ඛා
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පටුන 

යවදනාතිආපජ්ජතිසුඛයවදනාවචනයතො චතුත්ථජ්ොයනඅරූපජ්ොයනසු

ච මජ්ඣිමා, අදුක්ඛමසුඛයවදනාවචනයතො  එවං සන්යත පුරිමා තිස්යසො
රූපාවචරසමාපත්තියයො චතුත්ථජ්ොනසමාපත්තියා අරූපසමාපත්තීහි ච
සන්තතරාති ආපජ්ජති  කථං වා සන්තතරප්පණීතතරාසු සමාපත්තීසු

දුක්ඛයවදනාය අධිකභායවො යුජ්ජති? තස්මා යවදනත්තයයදසනාය
පරියායයදසනාභායවොනයුත්යතොති  

යංපනවුත්තං‘‘දුක්යඛසුඛන්තිසඤ්ඤාවිපල් ායසො’’ති(අ නි  4.49; 

පටි  ම  1.236), තං කථන්ති? විපරිණාමදුක්ඛතාය සඞ්ඛාරදුක්ඛතාය ච 

යථාභූතානවයබොයධන යා එකන්තයතො සුඛසඤ්ඤා, යා ච දුක්ඛනිමිත්යත

සුඛනිමිත්තසඤ්ඤා, තං සන්ධායවුත්තං එවම්පි ‘‘සුඛා, භික්ඛයව, යවදනා

දුක්ඛයතො දට්ඨබ්බා’’ති (ඉතිවු  53) ඉදං පන කථන්ති? ඉදං පන
විපරිණාමදස්සයනසන්නියයොජනත්ථං වුත්තංතස්සතත්ථවිරාුප්පත්තියා
උපායභාවයතො සුඛයවදනාය බහුදුක්ඛානුගතභාවයතො ච  තථා හි දුක්ඛස්ස
යහතුභාවයතො අයනයකහි දුක්ඛධම්යමහිඅනුබද්ධත්තාචපණ්ඩිතා සුඛම්පි
දුක්ඛමිච්යචවපටිපන්නා  

එවම්පි නත්යථව සුඛා යවදනා, සුඛයහතූනං නියමාභාවයතො  යය හි 

සුඛයවදනායයහතුසම්මතාඝාසච්ඡාදනාදයයො, යතඑවඅධිමත්තංඅකාය ච
පටියසවියමානා දුක්ඛයවදනාය යහතුභාවමාපජ්ජන්ති  න ච යයයනව

යහතුනාසුඛං, යතයනවදුක්ඛන්ති යුත්තංවත්තුං තස්මානයතසුඛයහතූ, 
දුක්ඛන්තරාපගයම පන අවිඤ්ඤූනං සුඛසඤ්ඤා යථා චිරතරං
ඨානාදිඉරියාපථසමඞ්ගී හුත්වා තදඤ්ඤඉරියාපථසමායයොයග මහන්තඤ්ච

භාරං වහයතොභාරනික්යඛයපයචවවූපසයමච, තස්මානත්යථවසුඛන්ති? 
තයිදං සම්මයදව සුඛයහතුං අපරිඤ්ඤාය තස්ස නියමාභාවපරිකප්පනං 

ආරම්මණමත්තයමව හි යකව ං සුඛයහතුං මනසිකත්වා එවං වුත්තං, 
අජ්ෙත්තිකසරීරස්ස අවත්ථාවියසසං සමුදිතං පන එකජ්ෙං තදුභයං

සුඛාදියහතූතියවදිතබ්බං යාදිසඤ්චතදුභයංසුඛයවදනායයහතු, තාදිසංන 
කදාචිපිදුක්ඛයවදනායයහතුයහොතීතිවවත්ථිතාඑවසුඛාදියහතු යථානාම
යතයජොධාතු සාලියවඩාකසස්සාදීනං යාදිසමවත්ථන්තරං පත්වා

සාතමධුරභාවයහතු යහොති, න තාදිසයමව පත්වා කදාචිපි

අසාතඅමධුරභාවයහතුයහොති, එවංසම්පදමිදංදට්ඨබ්බං  

දුක්ඛාපගයමව කදාචි සුඛයවදනන්තරං උප බ්භති  තත්ථ සුයඛයයව

සුඛසඤ්ඤා, න දුක්ඛාපගමමත්යත යථා අද්ධානගමනපරිස්සමකි න්තස්ස

සම්බාහයන ඉරියාපථපරිවත්තයන ච, අඤ්ඤථා කා න්තයරපි 
පරිස්සමාපගයම තාදිසී සුඛසඤ්ඤා සියා  දුක්ඛාපගමමත්යත පන සුඛන්ති
පරිකප්පනා යවදනාවියසසස්ස අනුප බ්භමානත්තා  එකන්යතයනවයචතං

එවං සම්පටිච්ඡිතබ්බං, යයතො පණීතප්පණීතානියයව ආරම්මණානි මහතා

ආයායසන සත්තා අභිපත්ථයන්ති, න ච යනසං යයන යකනචි
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යථා ද්ධමත්යතන පච්චයයන පතිකාරං කාතුං සක්කා තණ්හුප්පායදනාති. 

යවදනාපච්චයා හි තණ්හාඋපාදි, තථාභායව ච 

සුගන්ධමධුරසුඛසම්ඵස්සාදිවත්ථූනං ඉතරීතරභායවන සුඛවියසසසඤ්ඤා

ජායමානා කතමස්ස දුක්ඛවියසසස්ස අපගමයන ඝානජිව්හාකායද්වායරසු, 
යසොතද්වායරච දිබ්බසඞ්ගීතසදිසපඤ්චඞ්ගිකතූරියසද්දාවධාරයණ තස්මාන

දුක්ඛයවදනායයමව දුක්ඛන්තරාපගයම සුඛසඤ්ඤා, නාපි යකවය 
දුක්ඛාපගමමත්යතති ආගමයතො යුත්තියතොපි වවත්ථිතා තිස්යසො යවදනාති

භගවයතො යවදනත්තයයදසනා නීතත්ථායයව, න යනයයත්ථාති 

සඤ්ඤායපතබ්බං එවඤ්යචතංඋයපති, ඉච්යචතංකුස ං, යනොයච, කම්මං
කත්වා උයයයොයජතබ්යබො‘‘ගච්ඡයථාසුඛ’’න්ති  

එවයමතා අඤ්ඤමඤ්ඤපටිපක්ඛසභාවවවත්ථිත ක්ඛණා එව තිස්යසො
යවදනා භගවතායදසිතා තඤ්චයඛොවිපස්සනාකම්මිකානංයයොගාවචරානං
යවදනාමුයඛන අරූපකම්මට්ඨානදස්සනත්ථං  දුවිධඤ්හි කම්මට්ඨානං

රූපකම්මට්ඨානං, අරූපකම්මට්ඨානන්ති  තත්ථ භගවා රූපකම්මට්ඨානං
කයථන්යතො සඞ්යඛපමනසිකාරවයසන වා විත්ථාරමනසිකාරවයසන වා
චතුධාතුවවත්ථානාදිවයසනවාකයථති අරූපකම්මට්ඨානංපන කයථන්යතො
ඵස්සවයසනවායවදනාවයසනවාචිත්තවයසනවාකයථති එකච්චස්සහි
ආපාථගයත ආරම්මයණ ආවජ්ජයතො තත්ථ චිත්තයචතසිකානං
පඨමාභිනිපායතො ඵස්යසො තං ආරම්මණං ඵුසන්යතො උප්පජ්ජමායනො

පාකයටො යහොති, එකච්චස්ස තං ආරම්මණං අනුභවන්තී උප්පජ්ජමානා

යවදනා පාකටායහොති, එකච්චස්සතංආරම්මණංවිජානන්තංඋප්පජ්ජමානං
විඤ්ඤාණං පාකටං යහොති  ඉති යතසං යතසං පුග්ග ානං අජ්ොසයයන
යථාපාකටංඵස්සාදිමුයඛනතිධා අරූපකම්මට්ඨානංකයථති  

තත්ථ යස්ස ඵස්යසො පාකයටො යහොති, යසොපි ‘‘න යකව ං ඵස්යසොව

උප්පජ්ජති, යතන සද්ධිං තයදව ආරම්මණං අනුභවමානා යවදනාපි 

උප්පජ්ජති, සඤ්ජානමානාසඤ්ඤාපි, යචතයමානායචතනාපි, විජානමානං
විඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජතී’’ති ඵස්සපඤ්චමයකයයව පරිග්ගණ්හාති  යස්ස

යවදනාපාකටායහොති, යසොපි ‘‘නයකව ංයවදනාවඋප්පජ්ජති, තායසද්ධිං

ඵුසමායනො ඵස්යසොපි උප්පජ්ජති, සඤ්ජානමානා සඤ්ඤාපි, යචතයමානා

යචතනාපි, විජානමානං විඤ්ඤාණම්පිඋප්පජ්ජතී’’තිඵස්සපඤ්චමයකයයව

පරිග්ගණ්හාති  යස්ස විඤ්ඤාණං පාකටං යහොති, යසොපි ‘‘න යකව ං

විඤ්ඤාණයමව උප්පජ්ජති, යතන සද්ධිං තයදවාරම්මණං ඵුසමායනො

ඵස්යසොපි උප්පජ්ජති, අනුභවමානා යවදනාපි, සඤ්ජානමානා සඤ්ඤාපි, 
යචතයමානා යචතනාපිඋප්පජ්ජතී’’තිඵස්සපඤ්චමයකයයවපරිග්ගණ්හාති  

යසො ‘‘ඉයම ඵස්සපඤ්චමකා ධම්මා කිංනිස්සිතා’’ති උපධායරන්යතො 

‘‘වත්ථුනිස්සිතා’’තිපජානාති වත්ථුනාමකරජකායයො යංසන්ධායවුත්තං

‘‘ඉදඤ්ච පනයමවිඤ්ඤාණංඑත්ථසිතංඑත්ථපටිබද්ධ’’න්ති (දී නි  1.235; 
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ම නි 2.252). යසොඅත්ථයතොභූතායචවඋපාදාරූපානිච, එවයමත්ථවත්ථු

රූපං, ඵස්සපඤ්චමකානාමන්තිනාමරූපමත්තයමවපස්සති රූපඤ්යචත්ථ

රූපක්ඛන්යධො, නාමං චත්තායරො අරූපියනො ඛන්ධාති පඤ්චක්ඛන්ධමත්තං

යහොති  නාමරූපවිනිමුත්තා හි පඤ්චක්ඛන්ධා, පඤ්චක්ඛන්ධවිනිමුත්තං වා
නාමරූපං නත්ථි  යසො ‘‘ඉයම පඤ්චක්ඛන්ධා කිංයහතුකා’’ති

උපපරික්ඛන්යතො ‘‘අවිජ්ජාදියහතුකා’’ති, තයතො ‘‘පච්චයයො යචව

පච්චයුප්පන්නඤ්ච ඉදං, අඤ්යඤො සත්යතො වා පුග්ගය ො වා නත්ථි, 
සුද්ධසඞ්ඛාරපුඤ්ජමත්තයමවා’’ති සප්පච්චයනාමරූපවයසන ති ක්ඛණං
ආයරොයපත්වා විපස්සනාපටිපාටියා ‘‘අනිච්චං දුක්ඛමනත්තා’’ති
සම්මසන්යතො විචරති  යසො ‘‘අජ්ජ අජ්ජා’’ති පටියවධං ආකඞ්ඛමායනො

තථාරූයප සමයය උතුසප්පායං, පුග්ග සප්පායං, යභොජනසප්පායං, 
ධම්මස්සවනසප්පායංවා භිත්වාඑකපල් ඞ්යකනනිසින්යනොවවිපස්සනං 
මත්ථකං පායපත්වා අරහත්යත පතිට්ඨාති  එවං ඉයමසං තිණ්ණං ජනානං
යාව අරහත්තා කම්මට්ඨානං යවදිතබ්බං  ඉධ පන භගවා යවදනාවයසන
බුජ්ෙනකානං අජ්ොසයයන අරූපකම්මට්ඨානං කයථන්යතො
යවදනාවයසනකයථසි තත්ථ– 

‘‘ ක්ඛණඤ්චඅධිට්ඨානං, උප්පත්තිඅනුසයයොතථා; 

ඨානංපවත්තිකාය ොච, ඉන්ද්රියඤ්චද්විධාදිතා’’ති – 

ඉදං පකිණ්ණකං යවදිතබ්බං – තත්ථ  ක්ඛණං යහට්ඨා වුත්තයමව  

අධිට්ඨානන්ති ඵස්යසො  ‘‘ඵස්සපච්චයා යවදනා’’ති හි වචනයතො ඵස්යසො 
යවදනාය අධිට්ඨානං  තථා හි යසො යවදනාධිට්ඨානභාවයතො
නිච්චම්මගාවීඋපමාය උපමියතො  තත්ථ සුඛයවදනීයයො ඵස්යසො සුඛාය

යවදනාය අධිට්ඨානං, දුක්ඛයවදනීයයො ඵස්යසො දුක්ඛාය යවදනාය, 

අදුක්ඛමසුඛයවදනීයයො ඵස්යසො අදුක්ඛමසුඛාය යවදනාය අධිට්ඨානං, 

ආසන්නකාරණන්ති අත්යථො  යවදනා කස්ස පදට්ඨානං? ‘‘යවදනාපච්චයා 
තණ්හා’’ති වචනයතො තණ්හාය පදට්ඨානං අභිපත්ථනීයභාවයතො  සුඛා

යවදනා තාව තණ්හාය පදට්ඨානං යහොතු, ඉතරා පන කථන්ති? වුච්චයත

සුඛසමඞ්ගීපිතාවතංසදිසංතයතොවා උත්තරිතරංසුඛංඅභිපත්යථති, කිමඞ්ග
පනදුක්ඛසමඞ්ගීභූයතො අදුක්ඛමසුඛාච සන්තභායවනසුඛමිච්යචවවුච්චතීති
තිස්යසොපියවදනාතණ්හායපදට්ඨානං  

උප්පත්තීති උප්පත්තිකාරණං  ඉට්ඨාරම්මණභූතා හි සත්තසඞ්ඛාරා

සුඛයවදනායඋප්පත්තිකාරණං, යතඑව අනිට්ඨාරම්මණභූතාදුක්ඛයවදනාය, 
මජ්ෙත්තාරම්මණභූතා අදුක්ඛමසුඛාය  විපාකයතො තදාකාරග්ගහණයතො
යචත්ථඉට්ඨානිට්ඨතායවදිතබ්බා  
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අනුසයෙොති ඉමාසු තීසු යවදනාසු සුඛාය යවදනාය රාගානුසයයො

අනුයසති, දුක්ඛාය යවදනාය පටිඝානුසයයො, අදුක්ඛමසුඛාය යවදනාය
අවිජ්ජානුසයයොඅනුයසති වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘සුඛාය යඛො, ආවුයසො විසාඛ, යවදනාය රාගානුසයයො

අනුයසතී’’තිආදි(ම නි  1.465). 

දිට්ඨිමානානුසයා යචත්ථ රාගපක්ඛියා කාතබ්බා  සුඛාභිනන්දයනන හි

දිට්ඨිගතිකා ‘‘සස්සත’’න්තිආදිනාසක්කායයඅභිනිවිසන්ති, මානජාතිකාච
මානං ජප්යපන්ති ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා  විචිකිච්ඡානුසයයො පන
අවිජ්ජාපක්ඛියකො කාතබ්යබො තථාහිවුත්තංපටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්යග(විභ 

288-289) ‘‘යවදනාපච්චයා විචිකිච්ඡා’’ති  අනුසයානඤ්ච තත්ථ තත්ථ

සන්තායන අප්පහීනභායවන ථාමගමනං  තස්මා ‘‘සුඛාය යවදනාය
රාගානුසයයො අනුයසතී’’ති මග්යගන අප්පහීනත්තා අනුරූපකාරණ ායභ 

උප්පජ්ජනාරයහොරායගො, තත්ථසයියතොවියයහොතීතිඅත්යථො එසනයයො
යසයසසුපි  

ඨානන්ති කායයො චිත්තඤ්ච යවදනාය ඨානං  වුත්තඤ්යහතං – ‘‘යං
තස්මිං සමයයකායිකංසුඛං කායසම්ඵස්සජං සාතං සුඛං යවදයිතං (ධ  ස 

449). යං තස්මිං සමයය යචතසිකං සුඛං යචයතොසම්ඵස්සජං සාතං සුඛං

යවදයිත’’න්ති(ධ ස 471) ච  

පවත්තිකාය ොති පවත්තික්ඛයණො, පවත්තනාක නඤ්ච 
පවත්තික්ඛයණනහිසුඛදුක්ඛයවදනානංසුඛදුක්ඛභායවොවවත්ථියතො  යථාහ
– 

‘‘සුඛා යඛො, ආවුයසො විසාඛ, යවදනා ඨිතිසුඛා විපරිණාමදුක්ඛා, 

දුක්ඛා යඛො, ආවුයසොවිසාඛ, යවදනාඨිතිදුක්ඛාවිපරිණාමසුඛා’’ති(ම 

නි 1.465). 

සුඛාය යවදනාය අත්ථිභායවො සුඛං, නත්ථිභායවො දුක්ඛං  දුක්ඛාය 

යවදනායඅත්ථිභායවොදුක්ඛං, නත්ථිභායවොසුඛන්තිඅත්යථො අදුක්ඛමසුඛාය
යවදනාය පවත්තනාක නං පවත්තියා ආක නං අනාක නඤ්ච ජානනං
අජානනඤ්චසුඛදුක්ඛභාවවවත්ථානං  වුත්තම්පියචතං– 

‘‘අදුක්ඛමසුඛා යඛො, ආවුයසො විසාඛ, යවදනා ඤාණසුඛා
අඤ්ඤාණදුක්ඛා’’ති  

ඉන්ද්රිෙන්තිඑතාහිසුඛාදයයොතිස්යසො යවදනාසුඛින්ද්රියං, දුක්ඛින්ද්රියං, 

යසොමනස්සින්ද්රියං, යදොමනස්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියන්ති
අධිපයතයයට්යඨන ඉන්ද්රියයතො පඤ්චධා විභත්තා  කායිකඤ්හි සාතං
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සුඛින්ද්රියන්ති වුත්තං, අසාතං දුක්ඛින්ද්රියන්ති  මානසං පන සාතං

යසොමනස්සින්ද්රියන්ති වුත්තං, අසාතං යදොමනස්සින්ද්රියන්ති  දුවිධම්පි යනව
සාතං නාසාතං උයපක්ඛින්ද්රියන්ති  කිං පයනත්ථ කාරණං – යථා

කායිකයචතසිකා සුඛදුක්ඛයවදනා ‘‘සුඛින්ද්රියං යසොමනස්සින්ද්රියං, 

දුක්ඛින්ද්රියං යදොමනස්සින්ද්රිය’’න්ති විභජිත්වා වුත්තා, න එවං

අදුක්ඛමසුඛාති? යභදාභාවයතො යයථවහිඅනුග්ගහසභාවාබාධකසභාවාච 

සුඛදුක්ඛයවදනා අඤ්ඤථා කායස්ස අනුග්ගහං බාධකඤ්ච කයරොන්ති, 

චිත්තස්සච අඤ්ඤථා, නඑවංඅදුක්ඛමසුඛා, තස්මායභදාභාවයතොවිභජිත්වා
නවුත්තා  

ද්විධාදිතාති සබ්බාපි හි යවදනා යවදයිතට්යඨන එකවිධාපි

නිස්සයයභයදනදුවිධා–කායිකායචතසිකාති, සුඛා, දුක්ඛා, අදුක්ඛමසුඛාති

තිවිධා, චතුයයොනිවයසන චතුබ්බිධා, ඉන්ද්රියවයසන, ගතිවයසන ච

පඤ්චවිධා, ද්වාරවයසන ච ආරම්මණවයසන ච ඡබ්බිධා, 

සත්තවිඤ්ඤාණධාතුයයොයගන සත්තවිධා, අට්ඨය ොකධම්මපච්චයතාය

අට්ඨවිධා, සුඛාදීනං පච්යචකං අතීතාදිවිභායගන නවවිධා, තා එව

අජ්ෙත්තබහිද්ධායභයදන අට්ඨාරසවිධා, තථා රූපාදීසු ඡසු ආරම්මයණසු
එයකකස්මිං සුඛාදිවයසන තිස්යසො තිස්යසො කත්වා  රූපාරම්මණස්මිඤ්හි

සුඛාපි උප්පජ්ජති, දුක්ඛාපි, අදුක්ඛමසුඛාපි, එවං ඉතයරසුපි  අථ වා

අට්ඨාරසමයනොපවිචාරවයසනඅට්ඨාරස වුත්තඤ්හි – 

‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා යසොමනස්සට්ඨානියං රූපං උපවිචරති, 

යදොමනස්සට්ඨානියං, උයපක්ඛාට්ඨානියංරූපං උපවිචරති, යසොයතන
සද්දං…යප … මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය යසොමනස්සට්ඨානියං ධම්මං

උපවිචරති, යදොමනස්සට්ඨානියං, උයපක්ඛාට්ඨානියං ධම්මං

උපවිචරතී’’ති(අ නි 3.62). 

එවං අට්ඨාරසවිධා යහොන්ති  තථා ඡ යගහස්සිතානි යසොමනස්සානි, ඡ 

යගහස්සිතානි යදොමනස්සානි, ඡ යගහස්සිතා උයපක්ඛා, තථා

යනක්ඛම්මස්සිතා යසොමනස්සාදයයොති එවං ඡත්තිංසවිධා. අතීයතඡත්තිංස, 

අනාගයත ඡත්තිංස, පච්චුප්පන්යන ඡත්තිංසාති අට්ඨුත්තරසතම්පි භවන්ති 
එවයමත්ථ ද්විධාදිතායවදිතබ්බාති  

පකිණ්ණකකථානිට්ඨිතා  

ගාථාසු සමාහියතොතිඋපචාරප්පනායභයදන සමාධිනාසමාහියතො යතන

සමථභාවනානුයයොගං දස්යසති  සම්පජායනොති සාත්ථකසම්පජඤ්ඤාදිනා
චතුබ්බියධන සම්පජඤ්යඤන සම්පජායනො  යතන විපස්සනානුයයොගං 

දස්යසති  සයතොති සයතොකාරී  යතන සමථවිපස්සනානයයන ධම්මා 

භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති  යතන සමන්නාගතත්තං දස්යසති  යවදනා ච 
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පජානාතීති ‘‘ඉමා යවදනා, එත්තකා යවදනා’’ති සභාවයතො විභාගයතො
‘‘අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා’’ති අනිච්චාදි ක්ඛණයතො ච පුබ්බභායග
තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානන්යතො විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අරියමග්යගන

පරිඤ්ඤාපටියවයධන පජානාති  යවදනානඤ්ච සම්භවන්ති සමුදයසච්චං  

ෙත්ථ යචතා නිරුජ්ඣන්තීති එත්තාවතා යවදනා යත්ථ නිරුජ්ෙන්ති, තං

නියරොධසච්චං  ඛෙගාමිනන්ති යවදනානං ඛයගාමිනං අරියමග්ගඤ්ච

පජානාතීති සම්බන්යධො  යවදනානං ඛොති එවං චත්තාරි සච්චානි 

පටිවිජ්ෙන්යතන අරියමග්යගන යවදනානං අනුප්පාදනියරොධා  නිච්ඡායතො 

පරිනිබ්බුයතොති නිත්තණ්යහො, පහීනතණ්යහො, කිය සපරිනිබ්බායනන, 
ඛන්ධපරිනිබ්බායනනචපරිනිබ්බුයතොයහොති  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. දුතිෙයවදනාසුත්තවණ්ණනා 

53. චතුත්යථ දුක්ඛයතො දට්ඨබ්බ්ාති සුඛයවදනා විපරිණාමදුක්ඛවයසන 

දුක්ඛාති ඤාණචක්ඛුනා පස්සිතබ්බා  සල් යතො දට්ඨබ්බ්ාති 
දුන්නීහරණට්යඨන අන්යතොතුදනට්යඨන පීළනට්යඨන දුක්ඛදුක්ඛභායවන

දුක්ඛයවදනා සල් න්ති පස්සිතබ්බා  අනිච්චයතොති හුත්වා අභාවයතො 
උදයබ්බයවන්තයතො තාවකාලිකයතො නිච්චපටිපක්ඛයතො ච අදුක්ඛමසුඛා
යවදනාඅනිච්චාති පස්සිතබ්බා කාමඤ්යචත්ථසබ්බාපියවදනාඅනිච්චයතො

පස්සිතබ්බා, අනිච්චදස්සනයතො පන සාතිසයං විරාගනිමිත්තං

දුක්ඛදස්සනන්තිඉමමත්ථං දස්යසන්යතො සත්ථා ‘‘සුඛා, භික්ඛයව, යවදනා

දුක්ඛයතො දට්ඨබ්බා, දුක්ඛා යවදනා සල් යතො දට්ඨබ්බා’’ති ආහ  අථ වා

යත්ථපුථුජ්ජනාසුඛාභිනියවසියනො, තත්ථනිබ්යබදජනනත්ථං තථාවුත්තං 

යතනස්සාසඞ්ඛාරදුක්ඛතායදුක්ඛභායවොදස්සියතො යදනිච්චං, තං දුක්ඛන්ති

විපරිණාමදුක්ඛතාය‘‘සුඛා, භික්ඛයව, යවදනාදුක්ඛයතොදට්ඨබ්බා’’ති වත්වා

‘‘සුඛාපිතාවඑදිසී, දුක්ඛානුයඛොකීදිසී’’ති චින්යතන්තානංදුක්ඛදුක්ඛතාය

‘‘දුක්ඛායවදනාසල් යතොදට්ඨබ්බා’’තිආහ, ඉතරා පනසඞ්ඛාරදුක්ඛතාය
එවදුක්ඛාතිදස්යසන්යතො ‘‘අදුක්ඛමසුඛායවදනාඅනිච්චයතො දට්ඨබ්බා’’ති
අයවොච  

එත්ථ ච ‘‘සුඛා යවදනා දුක්ඛයතො දට්ඨබ්බා’’ති එයතන රාගස්ස 
සමුග්ඝාතනූපායයො දස්සියතො  සුඛයවදනාය හි රාගානුසයයො අනුයසති 
‘‘දුක්ඛා යවදනා සල් යතො දට්ඨබ්බා’’ති එයතන යදොසස්ස
සමුග්ඝාතනූපායයො දස්සියතො  දුක්ඛයවදනාය හි පටිඝානුසයයො අනුයසති 
‘‘අදුක්ඛමසුඛා යවදනා අනිච්චයතො දට්ඨබ්බා’’ති එයතන යමොහස්ස 

සමුග්ඝාතනූපායයො දස්සියතො  අදුක්ඛමසුඛයවදනාය හි අවිජ්ජානුසයයො
අනුයසති  
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පටුන 

තථා පඨයමන තණ්හාසංකිය සස්ස පහානං දස්සිතං තස්ස

සුඛස්සාදයහතුකත්තා, දුතියයන දුච්චරිතසංකිය සස්සපහානං යථාභූතඤ්හි
දුක්ඛං අපරිජානන්තා තස්ස පරිහරණත්ථං දුච්චරිතං චරන්ති  තතියයන
දිට්ඨිසංකිය සස්ස පහානං අනිච්චයතො පස්සන්තස්ස 

දිට්ඨිසංකිය සාභාවයතො අවිජ්ජානිමිත්තත්තා දිට්ඨිසංකිය සස්ස, 
අවිජ්ජානිමිත්තඤ්ච අදුක්ඛමසුඛා යවදනා  පඨයමන වා

විපරිණාමදුක්ඛපරිඤ්ඤා, දුතියයන දුක්ඛදුක්ඛපරිඤ්ඤා, තතියයන

සඞ්ඛාරදුක්ඛපරිඤ්ඤා  පඨයමන වා ඉට්ඨාරම්මණපරිඤ්ඤා, දුතියයන

අනිට්ඨාරම්මණපරිඤ්ඤා, තතියයන මජ්ෙත්තාරම්මණපරිඤ්ඤා 
විරත්යතසුහිතදාරම්මණධම්යමසුආරම්මණානිපි විරත්තායනවයහොන්තීති 
පඨයමන වා රාගප්පහානපරිකිත්තයනන දුක්ඛානුපස්සනාය 

අප්පණිහිතවියමොක්යඛො දීපියතො යහොති, දුතියයන

යදොසප්පහානපරිකිත්තයනන අනිච්චානුපස්සනාය අනිමිත්තවියමොක්යඛො, 
තතියයන යමොහප්පහානපරිකිත්තයනන අනත්තානුපස්සනාය
සුඤ්ඤතවියමොක්යඛොදීපියතොයහොතීතියවදිතබ්බං  

ෙයතොතියදා, යස්මාවා  අරියෙොතිකිය යසහිආරකාඨියතොපරිසුද්යධො  

සම්මද්දයසොති සබ්බාසං යවදනානං චතුන්නම්පි වා සච්චානං 

අවිපරීතදස්සාවී  අච්යඡච්ඡිතණ්හන්තියවදනාමූ කංතණ්හං අග්ගමග්යගන

ඡින්දි, අනවයසසයතො සමුච්ඡින්දි  විවත්තයි සංයෙොජනන්ති දසවිධං

සංයයොජනං පරිවත්තයි, නිම්මූ මකාසි  සම්මාති යහතුනා කාරයණන  

මානාභිසමොති මානස්ස දස්සනාභිසමයා, පහානාභිසමයා වා 

අරහත්තමග්යගොහිකිච්චවයසනමානංපස්සති, අයමස්සදස්සනාභිසමයයො 
යතනදිට්යඨොපනයසොතාවයදවපහීයතිදිට්ඨවියසන දිට්ඨසත්තානංජීවිතං

විය, අයමස්ස පහානාභිසමයයො  අන්තමකාසි දුක්ඛස්සාති එවං
අරහත්තමග්යගන මානස්ස දිට්ඨත්තා පහීනත්තා ච සබ්බස්යසව

වට්ටදුක්ඛස්ස යකොටිසඞ්ඛාතං අන්තං පරිච්යඡදං පරිවටුමං අකාසි, 
අන්තිමසමුස්සයමත්තාවයසසංදුක්ඛමකාසීතිවුත්තංයහොති  

ගාථාසු යෙොතියයො අරියසාවයකො  අද්දාතිඅද්දස, සුඛයවදනංදුක්ඛයතො
පස්සීති අත්යථො  සුඛයවදනා හි විසමිස්සං විය යභොජනං පරියභොගකාය 

අස්සාදං දදමානාවිපරිණාමකාය දුක්ඛායයවාති  දුක්ඛමද්දක්ඛි සල් යතොති
යථා සල් ං සරීරං අනුපවිසන්තම්පි පවිට්ඨම්පි උද්ධරියමානම්පි පීළයමව

ජයනති, එවං දුක්ඛයවදනා උප්පජ්ජමානාපි ඨිතිප්පත්තාපි භිජ්ජමානාපි 

විබාධතියයවාතිතංසල් යතොවිපස්සීතිවුත්තං  අද්දක්ඛි නංඅනිච්චයතොති
සුඛදුක්ඛයතො සන්තසභාවතාය සන්තතරජාතිකම්පි නං අදුක්ඛමසුඛං
අනිච්චන්තිකතායඅනිච්චයතො පස්සි  

ස යව සම්මද්දයසොති යසො එවං තිස්සන්නං යවදනානං සම්මයදව

දුක්ඛාදියතො දස්සාවී  ෙයතොති යස්මා  තත්ථාති යවදනායං  විමුච්චතීති 
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සමුච්යඡදවිමුත්තිවයසන විමුච්චති  ඉදං වුත්තං යහොති – යස්මා සුඛාදීනි 

දුක්ඛාදියතොඅද්දස, තස්මාතත්ථයවදනායතප්පටිබද්ධඡන්දරාගප්පහායනන 

සමුච්යඡදවයසන විමුච්චති  යංසද්යද හි වුත්යත තංසද්යදො ආහරිත්වා

වත්තබ්යබො අථ වා ෙයතොතිකායවාචාචිත්යතහිසංයයතොයතත්යතො, යතති

පදහතීති වා යයතො, ආයතතීති අත්යථො  අභිඤ්ඤායවොසියතොති
යවදනාමුයඛන චතුසච්චකම්මට්ඨානං භායවත්වා ඡට්ඨාභිඤ්ඤාය

පරියයොසියතො කතකිච්යචො  සන්යතොති රාගාදිකිය සවූපසයමන සන්යතො  

යෙොගාතියගොති කාමයයොගාදිං චතුබ්බිධම්පි යයොගං අතික්කන්යතො  

උභයහිතමුනනයතො මුනීති  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. පඨමඑසනාසුත්තවණ්ණනා 

54. පඤ්චයම එසනාතිගයවසනා පරියයසනා මග්ගනා  තා විභාගයතො

දස්යසතුං ‘‘කායමසනා’’තිආදිවුත්තං තත්ථ කායමසනාතිකාමානංඑසනා, 
කාමසඞ්ඛාතාවාඑසනාකායමසනා  වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘තත්ථ කතමා කායමසනා? යයො කායමසු කාමච්ඡන්යදො, 

කාමරායගො, කාමනන්දී, කාමස්යනයහො, කාමපිපාසා, කාමමුච්ඡා, 

කාමජ්යෙොසානං, අයංවුච්චතිකායමසනා’’ති(විභ 919). 

තස්මා කාමරායගො කායමසනාති යවදිතබ්යබො  භයවසනාෙපි එයසව
නයයො වුත්තම්පියචතං– 

‘‘තත්ථ කතමා භයවසනා? යයො භයවසු භවච්ඡන්යදො…යප …

භවජ්යෙොසානං, අයංවුච්චතිභයවසනා’’ති(විභ 919). 

තස්මා භයවසනරායගො රූපාරූපභවපත්ථනා භයවසනාති යවදිතබ්බා  

බ්රහ්මචරියස්සඑසනා බ්රහ්මචරියෙසනා. යථාහ– 

‘‘තත්ථ කතමා බ්රහ්මචරියයසනා? සස්සයතො ය ොයකොති වා, 

අසස්සයතො ය ොයකොති වා, අන්තවා ය ොයකොති වා, අනන්තවා

ය ොයකොති වා, තං ජීවං තං සරීරන්ති වා, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං

සරීරන්තිවා, යහොතිතථාගයතොපරංමරණාතිවා, නයහොති තථාගයතො

පරංමරණාතිවා, යහොතිචනචයහොතිතථාගයතොපරංමරණාතිවා, 

යනව යහොතිනන යහොති තථාගයතො පරං මරණාතිවා, යා එවරූපා
දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගහනං දිට්ඨිකන්තායරො දිට්ඨිවිසූකායිකං
දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතංදිට්ඨිසඤ්යඤොජනංගායහොපතිට්ඨායහො අභිනියවයසො
පරාමායසො කුම්මග්යගො මිච්ඡාපයථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං 

විපරියයසග්ගායහො, අයංවුච්චතිබ්රහ්මචරියයසනා’’ති(විභ 919). 



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 

158 

පටුන 

තස්මාදිට්ඨිගතසම්මතස්සබ්රහ්මචරියස්සඑසනා දිට්ඨිබ්රහ්මචරියයසනාති
යවදිතබ්බාති  එත්තාවතා රාගදිට්ඨියයො එසනාති දස්සිතා යහොන්ති  න

යකව ඤ්චරාගදිට්ඨියයොවඑසනා, තයදකට්ඨංකම්මම්පි වුත්තම්පියචතං – 

‘‘තත්ථ කතමා කායමසනා? කාමරායගො තයදකට්ඨං අකුස ං

කායකම්මං වචීකම්මංමයනොකම්මං, අයං වුච්චතිකායමසනා තත්ථ

කතමා භයවසනා? භවරායගො තයදකට්ඨං අකුස ං කායකම්මං

වචීකම්මං මයනොකම්මං, අයං වුච්චති භයවසනා  තත්ථ කතමා 

බ්රහ්මචරියයසනා? අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි තයදකට්ඨං අකුස ං

කායකම්මං, වචීකම්මං, මයනොකම්මං, අයං වුච්චති

බ්රහ්මචරියයසනා’’ති(විභ 919) – 

එවයමතාතිස්යසොඑසනායවදිතබ්බා  

ගාථාසු සම්භවන්ති එත්ථ එසනානං උප්පත්තියහතුභූතා අවිජ්ජාදයයො 

තණ්හා චාති සම්භයවො, සමුදයයොති අත්යථො  ෙත්ථ යචතා නිරුජ්ඣන්තීති

බ්රහ්මචරියයසනාපඨමමග්යගනනිරුජ්ෙති, කායමසනා අනාගාමිමග්යගන, 
භයවසනා අරහත්තමග්යගන නිරුජ්ෙතීති යවදිතබ්බං  යසසං
වුත්තනයයමව  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. දුතිෙඑසනාසුත්තවණ්ණනා 

55. ඡට්යඨ බ්රහ්මචරියෙසනා සහාති බ්රහ්මචරියයසනාය සද්ධිං 

විභත්තිය ොයපනහිඅයංනිද්යදයසො, කරණත්යථවාඑතංපච්චත්තවචනං 

ඉදං වුත්තං යහොති ‘‘බ්රහ්මචරියයසනාය සද්ධිං කායමසනා, භයවසනාති
තිස්යසො එසනා’’ති  තාසු බ්රහ්මචරියයසනං සරූපයතො දස්යසතුං 

‘‘ඉතිසච්චපරාමායසො, දිට්ඨිට්ඨානාසමුස්සො’’තිවුත්තං තස්සත්යථො–ඉති

එවං සච්චන්ති පරාමායසො ඉතිසච්චපරාමායසො. ඉදයමව සච්චං, 
යමොඝමඤ්ඤන්ති දිට්ඨියා පවත්තිආකාරං දස්යසති  දිට්ඨියයො එව

සබ්බානත්ථයහතුභාවයතො දිට්ඨිට්ඨානා. වුත්තඤ්යහතං –

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිපරමාහං, භික්ඛයව, වජ්ජංවදාමී’’ති (අ නි 1.310). තාඑවච

උපරූපරි වඩ්ෙමානා ය ොභාදිකිය සසමුස්සයයන ච සමුස්සො, ‘‘ඉදයමව

සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති මිච්ඡාභිනිවිසමානා සබ්බානත්ථයහතුභූතා
කිය සදුක්ඛූපචයයහතුභූතා ච දිට්ඨියයො බ්රහ්මචරියයසනාති වුත්තං යහොති 
එයතන පවත්තිආකාරයතො නිබ්බත්තියතො ච බ්රහ්මචරියයසනා දස්සිතාති
යවදිතබ්බා  

සබ්බ්රාගවිරත්තස්සාතිසබ්යබහි කාමරාගභවරායගහිවිරත්තස්ස තයතො

එවතණ්හක්ඛයසඞ්ඛායතනිබ්බායනවිමුත්තත්තා තණ්හක්ඛෙවිමුත්තියනො 

අරහයතො  එසනා පටිනිස්සට්ඨාති කායමසනා, භයවසනා ච සබ්බයසො
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නිස්සට්ඨා පහීනා  දිට්ඨිට්ඨානා සමූහතාති බ්රහ්මචරියයසනාසඞ්ඛාතා

දිට්ඨිට්ඨානා ච පඨමමග්යගයනව සමුග්ඝාතිතා  එසනානං ඛොති
එවයමතාසං තිස්සන්නං එසනානං ඛයා අනුප්පාදනියරොධා

භින්නකිය සත්තා  භික්ඛූති ච සබ්බයසො ආසාභා වා  නිරායසොති ච 

දිට්යඨකට්ඨස්ස විචිකිච්ඡාකථංකථාසල් ස්ස පහීනත්තා අකථංකථීති ච
වුච්චතීති  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7-8. ආසවසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

56-57. සත්තයම කාමාසයවොති කායමසු ආසයවො, කාමසඞ්ඛායතො වා

ආසයවො කාමාසයවො, අත්ථයතො පන කාමරායගො රූපාදිඅභිරති ච
කාමාසයවො  රූපාරූපභයවසු ඡන්දරායගො ොනනිකන්ති

සස්සතදිට්ඨිසහගයතො රායගො භවපත්ථනා ච භවාසයවො. අවිජ්ජාව 

අවිජ්ජාසයවො. 

ආසවානඤ්ච සම්භවන්ති එත්ථ අයයොනියසොමනසිකායරො අවිජ්ජාදයයො
චකිය සාආසවානංසම්භයවො වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අයයොනියසො, භික්ඛයව, මනසිකයරොයතො අනුප්පන්නා යචව

ආසවා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච ආසවා පවඩ්ෙන්තී’’ති (ම  නි 
1.15). 

‘‘අවිජ්ජා, භික්ඛයව, පුබ්බඞ්ගමා අකුස ානං ධම්මානං

සමාපත්තියා අන්වයදවඅහිරිකංඅයනොත්තප්ප’’න්ති(ඉතිවු 40) ච  

මග්ගඤ්ච ඛෙගාමිනන්ති ආසවානං ඛයගාමිනං අරියමග්ගඤ්ච  තත්ථ

කාමාසයවො අනාගාමිමග්යගන පහීයති, භවාසයවො අවිජ්ජාසයවො ච 
අරහත්තමග්යගන කාමුපාදානං වියකාමාසයවොපි අග්ගමග්ගවජ්යෙොති ච
වදන්ති යසසං වුත්තනයයමව අට්ඨයමඅපුබ්බංනත්ථි  

සත්තමඅට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. තණ්හාසුත්තවණ්ණනා 

58. නවයම තණ්හායනට්යඨන තණ්හා, රූපාදිවිසයංතසතීතිවා තණ්හා. 

ඉදානි තං විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘කාමතණ්හා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ

පඤ්චකාමුණියකො රායගො කාමතණ්හා. රූපාරූපභයවසු ඡන්දරායගො
ොනනිකන්ති සස්සතදිට්ඨිසහගයතො රායගො භවවයසන පත්ථනා ච 

භවතණ්හා. උච්යඡදදිට්ඨිසහගයතො රායගො විභවතණ්හා. අපිච 

පච්ඡිමතණ්හාද්වයං ඨයපත්වා යසසා සබ්බාපි තණ්හා කාමතණ්හා එව 
යථාහ– 
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‘‘තත්ථ කතමා භවතණ්හා? සස්සතදිට්ඨිසහගයතො රායගො
සාරායගොචිත්තස්ස සාරායගො–අයංවුච්චතිභවතණ්හා තත්ථකතමා

විභවතණ්හා? උච්යඡදදිට්ඨිසහගයතො රායගො සාරායගො චිත්තස්ස

සාරායගො, අයංවුච්චතිවිභවතණ්හා. අවයසසා තණ්හාකාමතණ්හා’’ති

(විභ 916). 

ඉමා ච තිස්යසො තණ්හා රූපතණ්හා…යප … ධම්මතණ්හාති
විසයයභදයතො පච්යචකං ඡබ්බිධාති කත්වා අට්ඨාරස යහොන්ති  තා

අජ්ෙත්තරූපාදීසු අට්ඨාරස, බහිද්ධාරූපාදීසු අට්ඨාරසාති ඡත්තිංස, ඉති

අතීතා ඡත්තිංස, අනාගතා ඡත්තිංස, පච්චුප්පන්නා ඡත්තිංසාති විභාගයතො 
අට්ඨසතං යහොන්ති  පුන සඞ්ගයහ කරියමායන කා යභදං අනාමසිත්වා

ගය්හමානා ඡත්තිංයසව යහොන්ති, රූපාදීනං අජ්ෙත්තිකබාහිරවිභායග

අකරියමායන අට්ඨාරයසව, රූපාදිආරම්මණවිභාගමත්යත ගය්හමායන

ඡයළව, ආරම්මණවිභාගම්පිඅකත්වාගය්හමානා තිස්යසොයයවයහොන්තීති  

ගාථාසු තණ්හායෙොයගනාති තණ්හාසඞ්ඛායතන යයොයගන, 

කාමයයොයගන, භවයයොයගනච  සංයුත්තාතිසම්බන්ධා, භවාදීසුසංයයොජිතා

වා  යතයනවාහ ‘‘රත්තචිත්තා භවාභයව’’ති  ඛුද්දයක යචව මහන්යත ච

භයව  ග්ගචිත්තාති අත්යථො  අථ වා භයවොති සස්සතදිට්ඨි, අභයවොති 

උච්යඡදදිට්ඨි  තස්මා භවාභයව සස්සතුච්යඡදදිට්ඨීසු සත්තවිසත්තචිත්තාති 

එයතන භවතණ්හා, විභවතණ්හා ච දස්සිතා  ඉමස්මිං පක්යඛ

‘‘තණ්හායයොයගනා’’ති ඉමිනා කාමතණ්හාව දස්සිතාති යවදිතබ්බා  යත

යෙොගයුත්තා මාරස්සාති යත එවංභූතා පුග්ග ා මාරස්ස පාසසඞ්ඛායතන
යයොයගනයුත්තාබද්ධා  රායගොහිමාරයයොයගොමාරපායසොතිවුච්චති යථාහ
– 

‘‘අන්තලික්ඛචයරොපායසො, ය්වායංචරතිමානයසො; 

යතනතංබාධයිස්සාමි, නයමසමණයමොක්ඛසී’’ති (සං නි 1.151; 

මහාව 33); 

චතූහියයොයගහිඅනුපද්දුතත්තායයොගක්යඛමං, නිබ්බානං අරහත්තඤ්ච, 

තස්ස අනධිගයමන අයෙොගක්යඛමියනො. උපරූපරි කිය සාභිසඞ්ඛාරානං

ජනනයතො ජනා, පාණියනො රූපාදීසුසත්තා විසත්තාති සත්තා. 

‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආයතනානච; 

අබ්යබොච්ඡින්නංවත්තමානා, සංසායරොතිපවුච්චතී’’ති – 

එවංවුත්තංඛන්ධාදීනංඅපරාපරුප්පත්තිසඞ්ඛාතං සංසාරංගච්ඡන්ති, තයතො

න මුච්චන්ති  කස්මා? තණ්හායයොගයුත්තත්තා. ජාතිමරණගාමියනො 
පුනප්පුනං ජනනමරණස්යසව උපගමනසී ාති  එත්තාවතා වට්ටං 
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පටුන 

දස්යසත්වා ඉදානි විවට්ටං දස්යසතුං ‘‘යෙ ච තණ්හං පහන්ත්වානා’’ති
ගාථමාහ සායහට්ඨාවුත්තනයත්තා සුවිඤ්යඤයයාව  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. මාරයධෙයසුත්තවණ්ණනා 

59. දසමස්ස කා උප්පත්ති? එකදිවසං කිර සත්ථා යසක්ඛබහු ාය
පරිසාය පරිවුයතො නිසින්යනො යතසං අජ්ොසයං ඔය ොයකත්වා උපරි
වියසසාධිගමායඋස්සාහංජයනතුංඅයසක්ඛභූමිංයථොයමන්යතො ඉදංසුත්තං

අභාසි  තත්ථ අතික්කම්මාතිආදීසු අයං සඞ්යඛපත්යථො – අතික්කම්ම 

අතික්කමිත්වා අභිභවිත්වා  මාරයධෙයං මාරස්ස විසයං ඉස්සරියට්ඨානං  

ආදිච්යචොව යථාආදිච්යචොඅබ්භාදිඋපක්කිය සවිමුත්යතොඅත්තයනො ඉද්ධියා
ආනුභායවන යතජසාති තීහි ුයණහි සමන්නාගයතො නභං
අබ්භුස්සක්කමායනො සබ්බං ආකාසගතං තමං අතික්කම්ම අතික්කමිත්වා

අභිභවිත්වාවිධමිත්වා වියරොචති, ඔභාසති, තපති; එවයමවඛීණාසයවොභික්ඛු
තීහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො සබ්බුපක්කිය සවිමුත්යතො
මාරයධයයසඞ්ඛාතංයතභූමකධම්මප්පවත්තං අභිභවිත්වාවියරොචතීති  

අයසක්යඛනාතිඑත්ථසික්ඛාසුජාතාති යසක්ඛා, සත්තන්නංයසක්ඛානං

එයතති වා යසක්ඛා, අපරියයොසිතසික්ඛත්තා සයයමව සික්ඛන්තීති වා
යසක්ඛාමග්ගධම්මායහට්ඨිමඵ ත්තයධම්මාච  අග්ගඵ ධම්මාපන උපරි

සික්ඛිතබ්බාභායවනන යසක්ඛාති අයසක්ඛා. යත්ථ හි යසක්ඛභාවාසඞ්කා

අත්ථි, තත්ථායං පටියසයධොති ය ොකියධම්යමසු නිබ්බායන ච 
අයසක්ඛභාවානාපත්ති දට්ඨබ්බා  සී සමාධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතා හි සික්ඛා
අත්තයනො පටිපක්ඛකිය යසහි විප්පයුත්තා පරිසුද්ධා උපක්කිය සානං

ආරම්මණභාවම්පි අනුපගමනයතො සාතිසයං සික්ඛාති වත්තුං යුත්තා, 

අට්ඨසුපි මග්ගඵය සු විජ්ජන්ති; තස්මා චතුමග්ගයහට්ඨිමඵ ත්තයධම්මා

වියඅරහත්තඵ ධම්මාපි‘‘තාසුසික්ඛාසු ජාතා’’තිච, තංසික්ඛාසමඞ්ගියනො
අරහයතොඉතයරසංවියයසක්ඛත්යත සති‘‘යසක්ඛස්සඑයත’’තිච‘‘සික්ඛා
සී ංඑයතස’’න්තිච යසක්ඛාතිආසඞ්කාසියුන්තිතදාසඞ්කානිවත්තනත්ථං
අයසක්ඛාති යථාවුත්තයසක්ඛභාවප්පටියසධංකත්වාවුත්තං අරහත්තඵය 

පවත්තමානා හි සික්ඛා පරිනිට්ඨිතකිච්චත්තා න සික්ඛාකිච්චං කයරොන්ති, 

යකව ං සික්ඛාඵ භායවන පවත්තන්ති  තස්මා තා න සික්ඛාවචනං

අරහන්ති, නාපි තංසමඞ්ගියනො යසක්ඛවචනං, න ච තංසම්පයුත්තධම්මා
සික්ඛනසී ා  ‘‘සික්ඛාසුජාතා’’ති එවමාදිඅත්යථහිඅග්ගඵ ධම්මා යසක්ඛා
න යහොන්ති  යහට්ඨිමඵය සු පන සික්ඛා සකදාගාමිමග්ගවිපස්සනාදීනං

උපනිස්සයභාවයතො සික්ඛාකිච්චං කයරොන්තීති සික්ඛාවචනං අරහන්ති, 

තංසමඞ්ගියනො ච යසක්ඛවචනං, තංසම්පයුත්තා ධම්මා ච සික්ඛනසී ා 
යසක්ඛධම්මායථාවුත්යතහිඅත්යථහියසක්ඛා යහොන්තියයව  
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අථ වා යසක්ඛාති අපරියයොසිතසික්ඛානං වචනන්ති, අයසක්ඛාති පදං 
පරියයොසිතසික්ඛානං දස්සනන්ති න ය ොකියධම්මනිබ්බානානං
අයසක්ඛභාවාපත්ති  වුඩ්ඪිප්පත්තා යසක්ඛා අයසක්ඛා ච යසක්ඛධම්යමසු
එවයකසඤ්චි වුඩ්ඪිප්පත්තානංඅයසක්ඛතාආපජ්ජතීතිඅරහත්තමග්ගධම්මා
වුඩ්ඪිප්පත්තා  යථාවුත්යතහි ච අත්යථහි යසක්ඛාති කත්වා අයසක්ඛා

ආපන්නාති යච? තං න, සදියසසු තබ්යබොහාරයතො  අරහත්තමග්ගයතො හි
නින්නානාකරණං අරහත්තඵ ං ඨයපත්වා පරිඤ්ඤාදිකිච්චකරණං

විපාකභාවඤ්ච, තස්මා යත එව යසක්ඛා ධම්මා අරහත්තඵ භාවං 
ආපන්නාති සක්කා වත්තුං  කුස සුඛයතො ච විපාකසුඛං සන්තතරතාය
පණීතතරන්ති වුඩ්ඪිප්පත්තාව යත ධම්මා යහොන්තීති ‘‘අයසක්ඛා’’ති
වුච්චන්ති  

යත පන අයසක්ඛධම්යම ඛන්ධවයසන ඉධ තිධා විභජිත්වා යතහි 

සමන්නාගයමන ඛීණාසවස්ස ආනුභාවං විභායවන්යතො භගවා 

‘‘අයසක්යඛන සී ක්ඛන්යධනා’’තිආදිමාහ  තත්ථ සී සද්දස්ස අත්යථො

යහට්ඨාවුත්යතො  ඛන්ධසද්යදොපනරාසිම්හි පඤ්ඤත්තියංරුළ්හියංුයණති

බහූසු අත්යථසු දිට්ඨප්පයයොයගො  තථා හි ‘‘අසඞ්යඛයයයො අප්පයමයයයො

මහාඋදකක්ඛන්යධොත්යවව සඞ්ඛයං ගච්ඡතී’’තිආදීසු (අ  නි  4.51; 6.37) 
රාසිම්හි ආගයතො  ‘‘අද්දසා යඛො භගවා මහන්තං දාරුක්ඛන්ධං ගඞ්ගාය 

නදියා යසොයතන වුය්හමාන’’න්තිආදීසු (සං  නි  4.241) පඤ්ඤත්තියං 
‘‘චිත්තං මයනො මානසං හදයං පණ්ඩරං මයනො මනායතනං විඤ්ඤාණං 

විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො’’තිආදීසු(ධ ස 63, 65) රුළ්හියං ‘‘නයඛො, ආවුයසො

විසාඛ, අරියයන අට්ඨඞ්ගියකනමග්යගනතයයොඛන්ධාසඞ්ගහිතා, තීහිච

යඛො, ආවුයසො විසාඛ, ඛන්යධහි අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො

සඞ්ගහියතො’’තිආදීසු (ම නි 1.462) ුයණ ඉධාපිුයණයයව දට්ඨබ්යබො 

තස්මාඅයසක්යඛනසී සඞ්ඛායතන ුයණනාතිඅත්යථො  සමන්නාගයතොති

සම්පයුත්යතො සමඞ්ගීභූයතො  සමාදහති එයතන, සයං වා සමාදහති, 

සමාධානයමව වාති සමාධි. පකායරහි ජානාති යථාසභාවං පටිවිජ්ෙතීති 

පඤ්ඤා. සී යමව ඛන්යධො සී ක්ඛන්යධො. යසයසසුපිඑයසවනයයො  

තත්ථ අග්ගඵ භූතා සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො ච 

සභායවයනව අයසක්යඛො සී ක්ඛන්යධො නාම, තථා සම්මාසමාධි
අයසක්යඛො සමාධික්ඛන්යධො  තදුපකාරකයතො පන
සම්මාවායාමසම්මාසතියයො සමාධික්ඛන්යධ සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති  තථා
සම්මාදිට්ඨි අයසක්යඛො පඤ්ඤාක්ඛන්යධො  තදුපකාරකයතො 
සම්මාසඞ්කප්යපො පඤ්ඤාක්ඛන්යධ සඞ්ගහං ගච්ඡතීති එවයමත්ථ අට්ඨපි 

අරහත්තඵ ධම්මාතීහිඛන්යධහිසඞ්ගයහත්වාදස්සිතාතියවදිතබ්බං  

ෙස්ස එයත සුභාවිතාති යයන අරහතා එයත සී ාදයයො

අයසක්ඛධම්මක්ඛන්ධාසුභාවිතාසුට්ඨුවඩ්ඪිතා, යසොආදිච්යචොවවියරොචතීති 
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සම්බන්යධො  ‘‘යස්සයචයත’’තිපිපඨන්ති යතසඤ්චසද්යදොනිපාතමත්තං 

එවයමතස්මිං වග්යග පඨමසුත්යත වට්ටං, පරියයොසානසුත්යත විවට්ටං, 
ඉතයරසුවට්ටවිවට්ටං කථිතං  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. දුතියවග්යගො 

1. පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

60. දුතියවග්ගස්ස පඨයම පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූනීති පුජ්ජභවඵ ං

නිබ්බත්යතන්ති, අත්තයනො සන්තානංපුනන්තීතිවාපුඤ්ඤානි, පුඤ්ඤානිච
තානි යහතුපච්චයයහි කත්තබ්බයතො කිරියා චාති පුඤ්ඤකිරියා  තා එව ච

යතසංයතසංආනිසංසානං වත්ථුභාවයතොපුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි  දානමෙන්ති 
අනුපච්ඡින්නභවමූ ස්ස අනුග්ගහවයසන පූජාවයසන වා අත්තයනො

යදයයධම්මස්ස පයරසං පරිච්චාගයචතනා දීයති එතායාති දානං, දානයමව
දානමයං  චීවරාදීසු හි චතූසු පච්චයයසු අන්නාදීසු වා දසසු දානවත්ථූසු
රූපාදීසු වා ඡසු ආරම්මයණසු තං තං යදන්තස්ස යතසං උප්පාදනයතො
පට්ඨාය පුබ්බභායග පරිච්චාගකාය  පච්ඡා යසොමනස්සචිත්යතන
අනුස්සරයණ චාති තීසු කාය සු වුත්තනයයන පවත්තයචතනා දානමයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුනාම  

සී මෙන්ති නිච්චසී උයපොසථනියමාදිවයසන පඤ්ච, අට්ඨ, දස වා
සී ානි සමාදියන්තස්ස සී පූරණත්ථං පබ්බජිස්සාමීති විහාරං ගච්ඡන්තස්ස
පබ්බජන්තස්ස මයනොරථං මත්ථකං පායපත්වා ‘‘පබ්බජියතො වතම්හි සාධු 

සුට්ඨූ’’තිආවජ්යජන්තස්සසද්ධායපාතියමොක්ඛංපරිපූයරන්තස්සපඤ්ඤාය 
චීවරාදියක පච්චයවක්ඛන්තස්ස සතියා ආපාථගයතසු රූපාදීසු
චක්ඛුද්වාරාදීනි සංවරන්තස්ස වීරියයනආජීවං යසොයධන්තස්ස ච පවත්තා
යචතනාසී තීතිසී මයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුනාම  

තථාපටිසම්භිදායං(පටි ම 1.48) වුත්යතනවිපස්සනාමග්යගන චක්ඛුං

අනිච්චයතො දුක්ඛයතො අනත්තයතො විපස්සන්තස්ස යසොතං, ඝානං, ජිව්හං, 

කායං, මනං  රූයප…යප … ධම්යම, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…යප …

මයනොවිඤ්ඤාණං  චක්ඛුසම්ඵස්සං…යප … මයනොසම්ඵස්සං, 
චක්ඛුසම්ඵස්සජං යවදනං…යප … මයනොසම්ඵස්සජං යවදනං 
රූපසඤ්ඤං…යප … ධම්මසඤ්ඤං  ජරාමරණං අනිච්චයතො දුක්ඛයතො

අනත්තයතොවිපස්සන්තස්සයායචතනා, යාච පථවීකසිණාදීසුඅට්ඨතිංසාය

ආරම්මයණසු පවත්තා ොනයචතනා, යා ච අනවජ්යජසු 
කම්මායතනසිප්පායතනවිජ්ජාට්ඨායනසු පරිචයමනසිකාරාදිවයසන පවත්තා

යචතනා, සබ්බා භායවති එතායාති භාවනාමෙං වුත්තනයයන
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුචාති  
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පටුන 

එකයමකඤ්යචත්ථ යථාරහං පුබ්බභාගයතො පට්ඨාය කායයන

කයරොන්තස්ස කායකම්මං යහොති, තදත්ථං වාචං නිච්ඡායරන්තස්ස

වචීකම්මං, කායඞ්ගං වාචඞ්ගඤ්ච අයචොයපත්වා මනසා චින්යතන්තස්ස
මයනොකම්මං  අන්නාදීනි යදන්තස්ස චාපි ‘‘අන්නදානාදීනි යදමී’’ති වා
දානපාරමිංආවජ්යජත්වාවා දානකාය දානමයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුයහොති 

වත්තසීයසඨත්වා දදයතො සී මයං, ඛයයතො වයයතොකම්මයතොසම්මසනං
පට්ඨයපත්වාදදයතොභාවනාමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුයහොති  

අපරානිපි සත්ත පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි – අපචිතිසහගතං 
පුඤ්ඤකිරියවත්ථු යවයයාවච්චසහගතං පත්තිඅනුප්පදානං අබ්භනුයමොදනං
යදසනාමයං සවනමයං දිට්ඨිජුගතං පුඤ්ඤකිරියවත්ථූති  සරණගමනම්පි හි

දිට්ඨිජුගයතයනව සඞ්ගය්හති  යං පයනත්ථ වත්තබ්බං, තං පරයතො ආවි
භවිස්සති  

තත්ථ වුඩ්ෙතරං දිස්වා 
පච්චුග්ගමනපත්තචීවරපටිග්ගහණාභිවාදනමග්ගසම්පදානාදිවයසන 

අපචාෙනසහගතං යවදිතබ්බං  වුඩ්ෙතරානං වත්තපටිපත්තිකරණවයසන, 

ගාමං පිණ්ඩාය පවිට්ඨං භික්ඛුං දිස්වා පත්තං ගයහත්වා ගායම භික්ඛං
සම්පායදත්වා උපසංහරණවයසන‘‘ගච්ඡභික්ඛූනංපත්තංආහරා’’තිසුත්වා

යවයගන ගන්ත්වා පත්තාහරණාදිවයසන ච යවෙයාවච්චසහගතං 
යවදිතබ්බං  චත්තායරො පච්චයය දත්වා පුප්ඵගන්ධාදීහි රතනත්තයස්සපූජං
කත්වාඅඤ්ඤංවාතාදිසං පුඤ්ඤංකත්වා‘‘සබ්බසත්තානංපත්තියහොතූ’’ති

පරිණාමවයසන පත්තිඅනුප්පදානං යවදිතබ්බං  තථා පයරහි දින්නාය

පත්තියා යකව ං වා පයරහි කතං පුඤ්ඤං ‘‘සාධු, සුට්ඨූ’’ති

අනුයමොදනවයසන අබ්භනුයමොදනං යවදිතබ්බං  අත්තයනො පුණධම්මං

අපච්චාසීසන්යතො හිතජ්ොසයයන පයරසං යදයසති – ඉදං යදසනාමෙං 
පුඤ්ඤකිරියවත්ථු නාම  යං පන එයකො ‘‘එවං මං ධම්මකථියකොති
ජානිස්සන්තී’’ති ඉච්ඡාය ඨත්වා  ාභසක්කාරසිය ොකසන්නිස්සියතො ධම්මං

යදයසති, තං න මහප්ඵ ං යහොති  ‘‘අද්ධා අයං අත්තහිතපරහිතානං
පටිපජ්ජනූපායයො’’ති යයොනියසොමනසිකාරපුයරචාරිකහිතඵරයණන 

මුදුචිත්යතන ධම්මං සුණාති, ඉදං සවනමෙං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු යහොති  යං

පයනයකො ‘‘ඉති මං සද්යධොති ජානිස්සන්තී’’ති සුණාති, තං න මහප්ඵ ං

යහොති  දිට්ඨියා උජුගමනං දිට්ඨිජුගතං, ‘‘අත්ථි 

දින්න’’න්තිආදිනයප්පවත්තස්ස සම්මාදස්සනස්ස එතං අධිවචනං  ඉදඤ්හි
පුබ්බභායග වා පච්ඡාභායග වා ඤාණවිප්පයුත්තම්පි උජුකරණකාය  
ඤාණසම්පයුත්තයමව යහොති  අපයර පනාහු ‘‘විජානනපජානනවයසන
දස්සනං දිට්ඨි කුස ඤ්ච විඤ්ඤාණං කම්මස්සකතාඤාණාදි ච

සම්මාදස්සන’’න්ති. තත්ථ කුසය නවිඤ්ඤායණනඤාණස්සඅනුප්පායදපි

අත්තනා කතපුඤ්ඤානුස්සරණවණ්ණාරහවණ්ණනාදීනං සඞ්ගයහො, 

කම්මස්සකතාඤායණන කම්මපථසම්මාදිට්ඨියා. ඉතරං පන දිට්ඨිජුගතං
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සබ්යබසං නියම ක්ඛණං  යඤ්හි කිඤ්චි පුඤ්ඤං කයරොන්තස්ස දිට්ඨියා
උජුභායවයනවතංමහප්ඵ ං යහොති  

ඉයමසංපනසත්තන්නංපුඤ්ඤකිරියවත්ථූනංපුරියමහිතීහි දානමයාදීහි

පුඤ්ඤකිරියවත්ථූහිසඞ්ගයහො තත්ථහිඅපචායනයවයයාවච්චානිසී මයය, 

පත්තිඅනුප්පදානඅබ්භනුයමොදනානි දානමයය, ධම්මයදසනාසවනානි

භාවනාමයය, දිට්ඨිජුගතං තීසුපි යතනාහභගවා– 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි  කතමානි තීණි? 

දානමයං…යප …භාවනාමයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථූ’’ති(අ නි 8.36). 

එත්ථ ච අට්ඨන්නං කාමාවචරකුස යචතනානං වයසන තිණ්ණම්පි 

පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනං පවත්ති යහොති  යථා හි පුණං ධම්මං

පරිවත්යතන්තස්ස එකච්යච අනුසන්ධිං අසල් ක්යඛන්තස්යසව ගච්ඡන්ති, 
එවං පුණං සමථවිපස්සනාභාවනං අනුයුඤ්ජන්තස්ස අන්තරන්තරා
ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතනාපි මනසිකායරො පවත්තති  සබ්බං තං පන
මහග්ගතකුස යචතනානං වයසන භාවනාමයයමව පුඤ්ඤකිරියවත්ථු

යහොති, න ඉතරානි ගාථායඅත්යථොයහට්ඨාවුත්යතොයයව  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. චක්ඛුසුත්තවණ්ණනා 

61. දුතියය චක්ඛූනීති චක්ඛන්තීති චක්ඛූනි, සමවිසමං ආචික්ඛන්තානි
විය පවත්තන්තීතිඅත්යථො අථවාචක්ඛනට්යඨනචක්ඛූනි කිමිදංචක්ඛනං

නාම? අස්සාදනං, තථා හි වදන්ති ‘‘මධුං චක්ඛති බයඤ්ජනං චක්ඛතී’’ති
ඉමානි ච ආරම්මණරසං අනුභවන්තානි අස්සායදන්තානි විය යහොන්තීති 
චක්ඛනට්යඨන චක්ඛූනි  තානි පන සඞ්යඛපයතො ද්යව චක්ඛූනි –

ඤාණචක්ඛු, මංසචක්ඛු චාති  යතසු මංසචක්ඛු යහට්ඨා වුත්තයමව  

ඤාණචක්ඛු දිබ්බචක්ඛු, පඤ්ඤාචක්ඛූතිඉධද්විධාකත්වා වුත්තං  

තත්ථ දිබ්බ්චක්ඛූති දිබ්බසදිසත්තා දිබ්බං  යදවතානඤ්හි 

සුචරිතකම්මනිබ්බත්තං පිත්තයසම්හරුහිරාදීහි අපලිබුද්ධං 
උපක්කිය සවිමුත්තතාය දූයරපි ආරම්මණග්ගහණසමත්ථං දිබ්බං
පසාදචක්ඛු යහොති  ඉදඤ්චාපි වීරියභාවනාබ නිබ්බත්තං ඤාණචක්ඛු

තාදිසයමවාති දිබ්බසදිසත්තා දිබ්බං, දිබ්බවිහාරවයසන පටි ද්ධත්තා
අත්තයනො ච දිබ්බවිහාරසන්නිස්සිතත්තා ආය ොකපරිග්ගයහන
මහාජුතිකත්තා තියරොකුට්ටාදිගතරූපදස්සයනනමහාගතිකත්තාපිදිබ්බං  තං
සබ්බං සද්දසත්ථානුසායරන යවදිතබ්බං  දස්සනට්යඨන

චක්ඛුකිච්චකරයණන චක්ඛුමිවාතිපි චක්ඛු, දිබ්බඤ්ච තං චක්ඛු චාති
දිබ්බචක්ඛු  
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පජානාතීති පඤ්ඤා. කිං පජානාති? චත්තාරි අරියසච්චානි ‘‘ඉදං
දුක්ඛ’’න්තිආදිනා වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘පජානාතීති යඛො, ආවුයසො, තස්මා පඤ්ඤාති වුච්චති  කිඤ්ච

පජානාති? ඉදංදුක්ඛ’’න්තිආදි(ම නි 1.449). 

අට්ඨකථායං පන ‘‘පඤ්ඤාපනවයසන පඤ්ඤා  කින්ති පඤ්ඤායපති? 

අනිච්චන්ති පඤ්ඤායපති, දුක්ඛන්ති පඤ්ඤායපති, අනත්තාති
පඤ්ඤායපතී’’ති වුත්තං  සා පනායං  ක්ඛණාදියතො

යථාසභාවපටියවධ ක්ඛණා, අක්ඛලිතපටියවධ ක්ඛණා වා 

කුසලිස්සාසඛිත්තඋසුපටියවයධො විය, විසයයොභාසනරසා පදීයපො විය, 

අසම්යමොහපච්චුපට්ඨානා අරඤ්ඤගතසුයදසයකොවිය වියසසයතොපයනත්ථ

ආසවක්ඛයඤාණසඞ්ඛාතා පඤ්ඤා චතුසච්චදස්සනට්යඨන පඤ්ඤාචක්ඛූති

අධිප්යපතා  යං සන්ධාය වුත්තං ‘‘චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤා

උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආය ොයකොඋදපාදී’’ති(සං නි 5.1081; මහාව 15). 

එයතසුචමංසචක්ඛුපරිත්තං, දිබ්බචක්ඛුමහග්ගතං, ඉතරං අප්පමාණං 

මංසචක්ඛු රූපං, ඉතරානි අරූපානි  මංසචක්ඛු දිබ්බචක්ඛු ච ය ොකියානි 

සාසවානි රූපවිසයානි, ඉතරං ය ොකුත්තරං අනාසවං චතුසච්චවිසයං 

මංසචක්ඛු අබයාකතං, දිබ්බචක්ඛු සියා කුස ං සියා අබයාකතං, තථා

පඤ්ඤාචක්ඛු  මංසචක්ඛු කාමාවචරං, දිබ්බචක්ඛු රූපාවචරං, ඉතරං
ය ොකුත්තරන්තිඑවමාදිවිභාගා යවදිතබ්බා  

ගාථාසු අනුත්තරන්ති පඤ්ඤාචක්ඛුං සන්ධාය වුත්තං  තඤ්හි

ආසවක්ඛයඤාණභාවයතො අනුත්තරං  අක්ඛාසි පුරිසුත්තයමොති පුරිසානං

උත්තයමො අග්යගො සම්මාසම්බුද්යධො යදයසසි  උප්පායදොති මංසචක්ඛුස්ස

පවත්ති  මග්යගොතිඋපායයො, දිබ්බචක්ඛුස්ස කාරණං පකතිචක්ඛුමයතොඑව

හි දිබ්බචක්ඛු උප්පජ්ජති, යස්මා කසිණාය ොකං වඩ්යෙත්වා

දිබ්බචක්ඛුඤාණස්සඋප්පාදනං, යසොචකසිණමණ්ඩය  උග්ගහනිමිත්යතන

විනා නත්ථීති  ෙයතොති යදා  ඤාණන්ති ආසවක්ඛයඤාණං  යතයනවාහ 

‘‘පඤ්ඤාචක්ඛු අනුත්තර’’න්ති  ෙස්ස චක්ඛුස්ස පටි ාභාතියස්ස අරියස්ස
පඤ්ඤාචක්ඛුස්ස උප්පත්තියා භාවනාය සබ්බස්මා වට්ටදුක්ඛයතො පමුච්චති 
පරිමුච්චතීති  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. ඉන්ද්රිෙසුත්තවණ්ණනා 

62. තතියය ඉන්ද්රිොනීති අධිපයතයයට්යඨන ඉන්ද්රියානි  යානි හි 

සහජාතධම්යමසු ඉස්සරා විය හුත්වා යතහි අනුවත්තිතබ්බානි, තානි
ඉන්ද්රියානි නාම  අපිච ඉන්යදො භගවා ධම්මිස්සයරො පරයමන
චිත්තිස්සරියයන සමන්නාගයතො  යතන ඉන්යදන සබ්බපඨමං දිට්ඨත්තා



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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පටුන 

අධිගතත්තා පයරසඤ්ච දිට්ඨත්තා යදසිතත්තා විහිතත්තා
යගොචරභාවනායසවනාහිදිට්ඨත්තාචඉන්ද්රියානි ඉන්දංවා මග්ගාධිගමස්ස

උපනිස්සයභූතං පුඤ්ඤකම්මං, තස්ස ලිඞ්ගානීතිපි ඉන්ද්රියානි  

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිෙන්ති ‘‘අනමතග්යග සංසායර අනඤ්ඤාතං
අනධිගතං අමතපදං චතුසච්චධම්මයමව වා ජානිස්සාමී’’ති පටිපන්නස්ස

ඉමිනා පුබ්බභායගන උප්පන්නං ඉන්ද්රියං, යසොතාපත්තිමග්ගපඤ්ඤායයතං 

අධිවචනං  අඤ්ඤින්ද්රිෙන්ති ආජානනඉන්ද්රියං  තත්රායං වචනත්යථො –
ආජානාති පඨමමග්ගඤායණන දිට්ඨමරියාදං අනතික්කමිත්වාව ජානාතීති
අඤ්ඤා  යයථව හි පඨමමග්ගපඤ්ඤා දුක්ඛාදීසු පරිඤ්ඤාභිසමයාදිවයසන

පවත්තති, තයථව අයම්පි පවත්තතීති අඤ්ඤා ච සා යථාවුත්යතනට්යඨන
ඉන්ද්රියං චාති අඤ්ඤින්ද්රියං  ආජානනට්යඨයනව අඤ්ඤස්ස වා

අරියපුග්ග ස්සඉන්ද්රියන්තිඅඤ්ඤින්ද්රියං, යසොතාපත්තිඵ යතොපට්ඨායඡසු

ඨායනසු ඤාණස්යසතං අධිවචනං  අඤ්ඤාතාවින්ද්රිෙන්ති අඤ්ඤාතාවියනො
චතූසු සච්යචසු නිට්ඨිතඤාණකිච්චස්ස ඛීණාසවස්ස උප්පජ්ජනයතො
ඉන්ද්රියට්ඨසම්භවයතො ච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  එත්ථ ච පඨමපච්ඡිමානි

පඨමමග්ගචතුත්ථඵ වයසන එකට්ඨානිකානි, ඉතරං ඉතරමග්ගඵ වයසන
ඡට්ඨානිකන්තියවදිතබ්බං  

ගාථාසු සික්ඛමානස්සාති අධිසී සික්ඛාදයයො සික්ඛමානස්ස

භායවන්තස්ස  උජුමග්ගානුසාරියනොති උජුමග්යගො වුච්චති අරියමග්යගො, 

අන්තද්වයවිවජ්ජිතත්තා තස්ස අනුස්සරණයතො උජුමග්ගානුසාරියනො, 

පටිපාටියා මග්යග උප්පායදන්තස්සාති අත්යථො  ඛෙස්මින්ති
අනවයසසකිය සානං යඛපනයතොඛයසඞ්ඛායතඅග්ගමග්යගඤාණංපඨමං

පුයරයයව උප්පජ්ජති  තයතො අඤ්ඤා අනන්තරාති තයතො මග්ගඤාණයතො

අනන්තරා අරහත්තං උප්පජ්ජති  අථ වා උජුමග්ගානුසාරියනොති 
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනාදියක වජ්යජත්වා සමථවිපස්සනං යුගනද්ධං
කත්වා භාවනාවයසන පවත්තං පුබ්බභාගමග්ගං අනුස්සරන්තස්ස 

අනුගච්ඡන්තස්ස පටිපජ්ජන්තස්ස යගොත්රභුඤාණානන්තරං දිට්යඨකට්ඨානං
කිය සානං යඛපනයතො ඛයස්මිං යසොතාපත්තිමග්යග පඨමං ඤාණං

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං උප්පජ්ජති  තයතො අඤ්ඤා අනන්තරාති
තයතො පඨමඤාණයතො අනන්තරා අනන්තරයතො පට්ඨාය යාව අග්ගමග්ගා
අඤ්ඤාඅඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජති  

තයතො අඤ්ඤා විමුත්තස්සාති තයතො අඤ්ඤා අඤ්ඤින්ද්රියයතො පච්ඡා 
අරහත්තමග්ගඤාණානන්තරා අරහත්තඵය න පඤ්ඤාවිමුත්තියා

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියයන විමුත්තස්ස  ඤාණං යව යහොති තාදියනොති
අරහත්තඵලුප්පත්තියතො උත්තරකාය  ඉට්ඨානිට්ඨාදීසු
තාදි ක්ඛණප්පත්තස්සඛීණාසවස්සපච්චයවක්ඛණඤාණං උප්පජ්ජති කථං

උප්පජ්ජතීතිආහ ‘‘අකුප්පායම විමුත්තී’’ති තස්සඅකුප්පභාවස්සකාරණං

දස්යසති ‘‘භවසංයෙොජනක්ඛො’’ති  
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ඉදානිතාදිසංඛීණාසවංයථොයමන්යතො ‘‘සයව ඉන්ද්රිෙසම්පන්යනො’’ති

තතියං ගාථමාහ  තත්ථ ඉන්ද්රිෙසම්පන්යනොති යථාවුත්යතහි තීහි

ය ොකුත්තරින්ද්රියයහි සමන්නාගයතො, සුද්යධහිපි වා පටිප්පස්සද්ධි ද්යධහි

සද්ධාදීහි ඉන්ද්රියයහි සමන්නාගයතො පරිපුණ්යණො, තයතො එව චක්ඛාදීහි
සුට්ඨු වූපසන්යතහි නිබ්බියසවයනහි ඉන්ද්රියයහි සමන්නාගයතො  යතනාහ 

‘‘සන්යතො’’ති, සබ්බකිය සපරිළාහවූපසයමන උපසන්යතොති අත්යථො  

සන්තිපයද රයතොති නිබ්බායන අභිරයතො අධිමුත්යතො  එත්ථ ච

‘‘ඉන්ද්රියසම්පන්යනො’’ති එයතන භාවිතමග්ගතා, පරිඤ්ඤාතක්ඛන්ධතා

චස්ස දස්සිතා  ‘‘සන්යතො’’ති එයතන පහීනකිය සතා, ‘‘සන්තිපයද
රයතො’’තිඑයතනසච්ඡිකතනියරොධතාති යසසංවුත්තනයයමව  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. අද්ධාසුත්තවණ්ණනා 

63. චතුත්යථ අද්ධාති කා ා  අතීයතො අද්ධාතිආදීසු ද්යව පරියායා –

සුත්තන්තපරියායයො, අභිධම්මපරියායයො ච  තත්ථ සුත්තන්තපරියායයන

පටිසන්ධියතොපුබ්යබඅතීයතොඅද්ධානාම, චුතියතොපච්ඡාඅනාගයතො අද්ධා

නාම, සහ චුතිපටිසන්ධීහි තදනන්තරං පච්චුප්පන්යනො අද්ධා නාම  

අභිධම්මපරියායයන උප්පායදො, ඨිති, භඞ්යගොති ඉයම තයයො ඛයණ පත්වා

නිරුද්ධධම්මා අතීයතොඅද්ධානාම, තයයොපිඛයණ අසම්පත්තා අනාගයතො

අද්ධානාම, ඛණත්තයසමඞ්ගියනොපච්චුප්පන්යනොඅද්ධානාම  

අපයරො නයයො – අයඤ්හි අතීතාදිවිභායගො 
අද්ධාසන්තතිසමයඛණවයසන චතුධා යවදිතබ්යබො  යතසු අද්ධාවිභායගො

වුත්යතො සන්තතිවයසන සභාගාඑකඋතුසමුට්ඨානා, එකාහාරසමුට්ඨානාච
පුබ්බාපරියවයසන වත්තමානාපි පච්චුප්පන්නා  තයතො පුබ්යබ
විසභාගඋතුආහාරසමුට්ඨානා අතීතා පච්ඡා අනාගතා  චිත්තජා

එකවීථිඑකජවනඑකසමාපත්තිසමුට්ඨානාපච්චුප්පන්නානාම, තයතොපුබ්යබ 

අතීතා, පච්ඡා අනාගතා  කම්මසමුට්ඨානානං පාටියයක්කං සන්තතිවයසන

අතීතාදියභයදො නත්ථි, යතසංයයව පන උතුආහාරචිත්තසමුට්ඨානානං
උපත්ථම්භකවයසන තස්ස අතීතාදිභායවො යවදිතබ්යබො  සමයවයසන
එකමුහුත්තපුබ්බණ්හසායන්හරත්තිදිවාදීසු සමයයසු සන්තානවයසන 

පවත්තමානාතංතංසමයයපච්චුප්පන්නානාම, තයතොපුබ්යබඅතීතා, පච්ඡා
අනාගතා  අයං තාව රූපධම්යමසු නයයො  අරූපධම්යමසු පන ඛණවයසන

උප්පාදාදික්ඛණත්තයපරියාපන්නා පච්චුප්පන්නා, තයතො පුබ්යබ අතීතා, 

පච්ඡා අනාගතා  අපිච අතික්කන්තයහතුපච්චයකිච්චා අතීතා, 

නිට්ඨිතයහතුකිච්චා අනිට්ඨිතපච්චයකිච්චා පච්චුප්පන්නා, උභයකිච්චං

අසම්පත්තා අනාගතා  අත්තයනො වා කිච්චක්ඛයණ පච්චුප්පන්නා, තයතො

පුබ්යබඅතීතා, පච්ඡාඅනාගතා එත්ථචඛණාදිකථාව නිප්පරියායා, යසසා

පරියායා  අයඤ්හි අතීතාදියභයදො නාම ධම්මානං යහොති, න කා ස්ස  
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අතීතාදියභයද පන ධම්යම උපාදාය පරමත්ථයතො අවිජ්ජමායනොපි කාය ො
ඉධයතයනවයවොහායරන අතීයතොතිආදිනාවුත්යතොතියවදිතබ්යබො  

ගාථාසු අක්යඛෙයසඤ්ඤියනොති එත්ථ අක්ඛායති, කථීයති, 

පඤ්ඤාපීයතීති අක්යඛයයං, කථාවත්ථු, අත්ථයතො රූපාදයයො
පඤ්චක්ඛන්ධා වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අතීතං වා අද්ධානං ආරබ්භ කථං කයථයය, අනාගතං
වා…යප … පච්චුප්පන්නංවාඅද්ධානංආරබ්භකථංකයථයයා’’ති(දී 

නි 3.305). 

තථා– 

‘‘යං, භික්ඛයව, රූපං අතීතං නිරුද්ධං විපරිණතං, ‘අයහොසී’ති

තස්ස සඞ්ඛා, ‘අයහොසී’ති තස්ස සමඤ්ඤා, ‘අයහොසී’ති තස්ස 

පඤ්ඤත්ති; නතස්සසඞ්ඛාඅත්ථීති, නතස්සසඞ්ඛාභවිස්සතී’’ති(සං 

නි 3.62) – 

එවං වුත්යතන නිරුත්තිපථසුත්යතනපි එත්ථ අත්යථො දීයපතබ්යබො  එවං
කථාවත්ථුභායවනඅක්යඛයයසඞ්ඛායතඛන්ධපඤ්චයකඅහන්තිචමමන්ති
ච යදයවොති ච මනුස්යසොති ච ඉත්ථීති ච පුරියසොති ච ආදිනා 

පවත්තසඤ්ඤාවයසන අක්යඛයයසඤ්ඤියනො, පඤ්චසුඋපාදානක්ඛන්යධසු

සත්තපුග්ග ාදිසඤ්ඤියනොති අත්යථො  අක්යඛෙයස්මිං 

තණ්හාදිට්ඨිග්ගාහවයසන පතිට්ඨිතා, රාගාදිවයසන වා අට්ඨහාකායරහි

පතිට්ඨිතා රත්යතොහි රාගවයසනපතිට්ඨියතොයහොති, දුට්යඨොයදොසවයසන, 

මූළ්යහොයමොහවයසන, පරාමට්යඨො දිට්ඨිවයසන, ථාමගයතොඅනුසයවයසන, 

විනිබද්යධො මානවයසන, අනිට්ඨඞ්ගයතො විචිකිච්ඡාවයසන, වික්යඛපගයතො
උද්ධච්චවයසනපතිට්ඨියතොයහොතීති  

අක්යඛෙයං අපරිඤ්ඤාොති තං අක්යඛයයං යතභූමකධම්යම තීහි

පරිඤ්ඤාහි අපරිජානිත්වා තස්ස අපරිජානනයහතු  යෙොගමාෙන්ති

මච්චුයනොති මරණස්ස යයොගං යතන සංයයොගං උපගච්ඡන්ති, න 

විසංයයොගන්තිඅත්යථො  

අථවා යෙොගන්තිඋපායං, යතනයයොජිතං පසාරිතංමාරයසනට්ඨානියං
අනත්ථජා ංකිය සජා ඤ්චඋපගච්ඡන්තීතිවුත්තංයහොති තථා හිවුත්තං
– 

‘‘න හි යනො සඞ්ගරං යතන, මහායසයනන මච්චුනා’’ති  (ම  නි 

3.272; ජා 2.22.121; යනත්ති 103); 
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එත්තාවතාවට්ටංදස්යසත්වාඉදානිවිවට්ටංදස්යසතුං ‘‘අක්යඛෙයඤ්ච

පරිඤ්ඤාො’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ ච-සද්යදො බයතියරයක, යතන
අක්යඛයයපරිජානයනන  ද්ධබ්බං වක්ඛමානයමව වියසසං යජොයතති  

පරිඤ්ඤාොති විපස්සනාසහිතාය මග්ගපඤ්ඤාය දුක්ඛන්ති පරිච්ඡිජ්ජ

ජානිත්වා, තප්පටිබද්ධකිය සප්පහායනන වා තං සමතික්කමිත්වා

තිස්සන්නම්පි පරිඤ්ඤානං කිච්චං මත්ථකං පායපත්වා  අක්ඛාතාරං න

මඤ්ඤතීති සබ්බයසො මඤ්ඤනානං පහීනත්තා ඛීණාසයවො අක්ඛාතාරං න

මඤ්ඤති, කාරකාදිසභාවංකිඤ්චිඅත්තානං නපච්යචතීතිඅත්යථො  ඵුට්යඨො 

වියමොක්යඛොමනසා, සන්තිපදමනුත්තරන්තියස්මා සබ්බසඞ්ඛතවිමුත්තත්තා
‘‘වියමොක්යඛො’’ති සබ්බකිය සසන්තාපවූපසමනට්ඨානතාය 

‘‘සන්තිපද’’න්ති  ද්ධනායමො නිබ්බානධම්යමො ඵුට්යඨො ඵුසියතො පත්යතො, 
තස්මා අක්ඛාතාරං න මඤ්ඤතීති  අථ වා ‘‘පරිඤ්ඤායා’’ති පයදන
දුක්ඛසච්චස්ස පරිඤ්ඤාභිසමයං සමුදයසච්චස්ස පහානාභිසමයඤ්ච වත්වා

ඉදානි ‘‘ඵුට්යඨො වියමොක්යඛො මනසා, සන්තිපදමනුත්තර’’න්ති ඉමිනා
මග්ගනියරොධානං භාවනාසච්ඡිකිරියාභිසමයං වදති  තස්සත්යථො –

සමුච්යඡදවයසන සබ්බකිය යසහි විමුච්චතීති වියමොක්යඛො, අරියමග්යගො 

යසොපනස්සමග්ගචිත්යතනඵුට්යඨොඵුසියතො භාවියතො, යතයනවඅනුත්තරං
සන්තිපදංනිබ්බානංඵුට්ඨංඵුසිතංසච්ඡිකතන්ති  

අක්යඛෙයසම්පන්යනොති අක්යඛයයනිමිත්තං විවිධාහි විපත්තීහි
උපද්දුයත ය ොයක පහීනවිපල් ාසතාය තයතො සුපරිමුත්යතො
අක්යඛයයපරිඤ්ඤාභිනිබ්බත්තාහි සම්පත්තීහි සම්පන්යනො සමන්නාගයතො  

සඞ්ඛාෙ යසවීති පඤ්ඤායවපුල් ප්පත්තියා චීවරාදිපච්චයය සඞ්ඛාය

පරිතුය ත්වාව යසවනසීය ො, සඞ්ඛාතධම්මත්තා ච ආපාථගතං සබ්බම්පි

විසයං ඡළඞ්ු යපක්ඛාවයසන සඞ්ඛාය යසවනසීය ො  ධම්මට්යඨොති

අයසක්ඛධම්යමසු නිබ්බානධම්යම එව වා ඨියතො  යවදගූති යවදිතබ්බස්ස
චතුසච්චස්ස පාරඞ්ගතත්තා යවදගූ  එවංුයණො අරහා භවාදීසු කත්ථචි

ආයතිං පුනබ්භවාභාවයතො මනුස්සයදවාති සඞ්ඛයං න උයපති, 
අපඤ්ඤත්තිකභාවයමව ගච්ඡතීති අනුපාදාපරිනිබ්බායනන යදසනං 
නිට්ඨායපසි  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. දුච්චරිතසුත්තවණ්ණනා 

64. පඤ්චයම දුට්ඨුචරිතානි, දුට්ඨානිවාචරිතානි දුච්චරිතානි. කායයන 

දුච්චරිතං, කායයතොවාපවත්තං දුච්චරිතං කාෙදුච්චරිතං. යසයසසුපිඑයසව

නයයො. ඉමානි ච දුච්චරිතානි පඤ්ඤත්තියා වාකයථතබ්බානිකම්මපයථහි
වා  තත්ථ පඤ්ඤත්තියා තාව කායද්වායර පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදස්ස

වීතික්කයමොකායදුච්චරිතං, වචීද්වායර පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදස්සවීතික්කයමො

වචීදුච්චරිතං, උභයත්ථපඤ්ඤත්තස්ස වීතික්කයමොමයනොදුච්චරිතන්තිඅයං
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පඤ්ඤත්තිකථා  පාණාතිපාතාදයයො පන තිස්යසො යචතනා කායද්වායරපි, 

වචීද්වායරපි, උප්පන්නා කායදුච්චරිතං, තථා චතස්යසො මුසාවාදාදියචතනා

වචීදුච්චරිතං, අභිජ්ො, බයාපායදො, මිච්ඡාදිට්ඨීති තයයො 
යචතනාසම්පයුත්තධම්මාමයනොදුච්චරිතන්තිඅයංකම්මපථකථා  

ගාථායං කම්මපථප්පත්යතොයයව පාපධම්යමො කායදුච්චරිතාදිභායවන 

වුත්යතොති තදඤ්ඤං පාපධම්මං සඞ්ගණ්හිතුං ‘‘ෙඤ්චඤ්ඤං 

යදොසසඤ්හිත’’න්ති වුත්තං  තත්ථ යදොසසඤ්හිතන්ති රාගාදිකිය සසංහිතං 
යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. සුචරිතසුත්තවණ්ණනා 

65. ඡට්යඨ සුට්ඨු චරිතානි, සුන්දරානිවා චරිතානි සුචරිතානි. කායයන

සුචරිතං, කායයතො වා පවත්තං සුචරිතං කාෙසුචරිතං. යසයසසුපි එයසව

නයයො  ඉධාපි පන පඤ්ඤත්තිවයසන, කම්මපථවයසන චාති දුවිධා කථා 

තත්ථ කායද්වායර පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදස්ස අවීතික්කයමො කායසුචරිතං, 

වචීද්වායර පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදස්ස අවීතික්කයමො වචීසුචරිතං, උභයත්ථ 
පඤ්ඤත්තස්ස අවීතික්කයමො මයනොසුචරිතන්ති අයං පඤ්ඤත්තිකථා 
පාණාතිපාතාදීහිපන විරමන්තස්සඋප්පන්නාතිස්යසොයචතනාපිවිරතියයොපි

කායසුචරිතං, මුසාවාදාදීහි විරමන්තස්ස චතස්යසො යචතනාපි විරතියයොපි

වචීසුචරිතං, අනභිජ්ො, අබයාපායදො, සම්මාදිට්ඨීති තයයො
යචතනාසම්පයුත්තධම්මා මයනොසුචරිතන්ති අයං කම්මපථකථා  යසසං 
වුත්තනයයමව  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. යසොයචෙයසුත්තවණ්ණනා 

66. සත්තයම යසොයචෙයානීති සුචිභාවා  කාෙයසොයචෙයන්ති

කායසුචරිතං, වචීමයනොයසොයචයයානිපි වචීමයනොසුචරිතායනව  තථා හි

වුත්තං‘‘තත්ථකතමංකායයසොයචයයං? පාණාතිපාතායවරමණී’’තිආදි(අ 

නි 3.121-122). 

ගාථායං සමුච්යඡදවයසන පහීනසබ්බකායදුච්චරිතත්තා කායයන සුචීති 

කාෙසුචි. යසොයචෙයසම්පන්නන්ති පටිප්පස්සද්ධකිය සත්තා සුපරිසුද්ධාය
යසොයචයයසම්පත්තියාඋයපතං යසසංවුත්තනයයමව  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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8. යමොයනෙයසුත්තවණ්ණනා 

67. අට්ඨයම යමොයනෙයානීති එත්ථ ඉධය ොකපරය ොකං

අත්තහිතපරහිතඤ්ච මුනාතීති මුනි, ක යාණපුථුජ්ජයනන සද්ධිං සත්ත
යසක්ඛා අරහා ච  ඉධ පන අරහාව අධිප්යපයතො  මුනියනො භාවාති 

යමොයනෙයානි, අරහයතො කායවචීමයනොසමාචාරා  

අථ වාමුනිභාවකරායමොයනයයපටිපදාධම්මා යමොයනයයානි යතසමයං
විත්ථායරො– 

‘‘තත්ථ කතමං කායයමොයනයයං? තිවිධකායදුච්චරිතස්ස පහානං 

කායයමොයනයයං, තිවිධං කායසුචරිතං කායයමොයනයයං, 

කායාරම්මයණ ඤාණං කායයමොයනයයං, කායපරිඤ්ඤා

කායයමොයනයයං, පරිඤ්ඤාසහගයතො මග්යගො කායයමොයනයයං, 

කායස්මිං ඡන්දරාගප්පහානං කායයමොයනයයං, කායසඞ්ඛාරනියරොධා
චතුත්ථජ්ොනසමාපත්ති කායයමොයනයයං  

‘‘තත්ථකතමං වචීයමොයනයයං? චතුබ්බිධවචීදුච්චරිතස්සපහානං 

වචීයමොයනයයං, චතුබ්බිධං වචීසුචරිතං, වාචාරම්මයණ ඤාණං, 

වාචාපරිඤ්ඤා, පරිඤ්ඤාසහගයතො මග්යගො, වාචාය

ඡන්දරාගප්පහානං, වචීසඞ්ඛාරනියරොධා දුතියජ්ොනසමාපත්ති
වචීයමොයනයයං  

‘‘තත්ථ කතමං මයනොයමොයනයයං? තිවිධමයනොදුච්චරිතස්ස

පහානං මයනොයමොයනයයං, තිවිධං මයනොසුචරිතං, මනාරම්මයණ

ඤාණං, මයනොපරිඤ්ඤා, පරිඤ්ඤාසහගයතො මග්යගො, මනස්මිං

ඡන්දරාගප්පහානං, චිත්තසඞ්ඛාරනියරොධා 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්ති මයනොයමොයනයය’’න්ති (මහානි 

14; චූළනි යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදස21). 

නින්හාතපාපකන්තිඅග්ගමග්ගජය න සුට්ඨුවික්ඛාලිතපාපම ං  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. පඨමරාගසුත්තවණ්ණනා 

68. නවයම ෙස්ස කස්සචීති අනියමිතවචනං, තස්මා යස්ස කස්සචි

පුග්ග ස්ස ගහට්ඨස්ස වා පබ්බජිතස්ස වා  රායගො අප්පහීයනොති 

රඤ්ජනට්යඨන රායගො සමුච්යඡදවයසන න පහීයනො, මග්යගන
අනුප්පත්තිධම්මතං න ආපාදියතො  යදොසයමොයහසුපි එයසව නයයො  තත්ථ

අපායගමනීයා රාගයදොසයමොහා පඨමමග්යගන, ඔළාරිකා කාමරාගයදොසා 

දුතියමග්යගන, යතයයව අනවයසසා තතියමග්යගන, භවරායගො
අවසිට්ඨයමොයහො ච චතුත්ථමග්යගන පහීයන්ති  එවයමයතසු පහීයන්යතසු
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පටුන 

තයදකට්ඨයතොසබ්යබපිකිය සාපහීයන්යතව එවයමයත රාගාදයයොයස්ස
කස්සචිභික්ඛුස්සවාභික්ඛුනියාවාඋපාසකස්සවාඋපාසිකායවා මග්යගන

අප්පහීනා  බ්ද්යධොමාරස්සාතිකිය සමායරනබද්යධොති වුච්චති යදග්යගන

ච කිය සමායරන බද්යධො, තදග්යගන අභිසඞ්ඛාරමාරාදීහිපි බද්යධොයයව

යහොති  පටිමුක්කස්ස මාරපායසොති පටිමුක්යකො අස්ස අයනන
අප්පහීනකිය යසන පුග්ගය න තායයව අප්පහීනකිය සතාය 

මාරපාසසඞ්ඛායතො කිය යසො අත්තයනො චිත්තසන්තායන පටිමුක්යකො

පයවසියතො, යතනසයං බන්ධාපියතොතිඅත්යථො  අථවා පටිමුක්යකොඅස්ස

භයවයය මාරපායසො  සුක්කපක්යඛ ඔමුක්කස්සාති අවමුක්යකො යමොචියතො
අපනීයතොඅස්ස යසසං වුත්තවිපරියායයනයවදිතබ්බං  

ඉධගාථාසුක්කපක්ඛවයසයනවආගතා තත්රායංසඞ්යඛපත්යථො– ෙස්ස 

අරියපුග්ග ස්ස රාගයදොසාවිජ්ජා විරාජිතා අග්ගමග්යගන නියරොධිතා, තං

භාවිතකායසී චිත්තපඤ්ඤතාය භාවිතත්යතසු අරහන්යතසු අඤ්ඤතරං 

අබ්භන්තරං එකං බ්රහ්මභූතං බ්රහ්මං වා යසට්ඨං අරහත්තඵ ං පත්තං  යථා

අඤ්යඤ ඛීණාසවා පුබ්බූපනිස්සයසම්පත්තිසමන්නාගතා හුත්වා ආගතා, 
යථා ච යත අන්තද්වයරහිතාය සී සමාධිපඤ්ඤාක්ඛන්ධසහගතාය
මජ්ඣිමාය පටිපදාය නිබ්බානං ගතා අධිගතා  යථා වා යත ඛන්ධාදීනං

තථ ක්ඛණංයාථාවයතොපටිවිජ්ඣිංසු, යථාචයතතථධම්යම දුක්ඛාදයයො 

අවිපරීතයතො අබ්භඤ්ඤිංසු, රූපාදියක ච විසයය යථා යත

දිට්ඨමත්තාදිවයසයනව පස්සිංසු, යථා වා පන යත අට්ඨ අනරියයවොහායර

වජ්යජත්වා අරියයවොහාරවයසයනව පවත්තවාචා, වාචානුරූපඤ්ච

පවත්තකායා, කායානුරූපඤ්ච පවත්තවාචා, තථා අයම්පි අරියපුග්ගය ොති 

තථාගතං, චතුසච්චබුද්ධතාය බුද්ධං, පුග්ග යවරං කිය සයවරං

අත්තානුවාදාදිභයඤ්ච අතික්කන්තන්ති යවරභොතීතං. සබ්යබසං

කිය සාභිසඞ්ඛාරාදීනං පහීනත්තා සබ්බ්ප්පහායිනං බුද්ධාදයයො අරියා ආහු 

කයථන්ති කිත්යතන්තීති  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. දුතිෙරාගසුත්තවණ්ණනා 

69. දසයම අතරීති තිණ්යණො, න තිණ්යණො අතිණ්යණො. සමුද්දන්ති

සංසාරසමුද්දං, චක්ඛායතනාදිසමුද්දං වා  තදුභයම්පි දුප්පූරණට්යඨන

සමුද්යදොවියාතිසමුද්දං අථවාසමුද්දනට්යඨනසමුද්දං, කිය සවස්සයනන

සත්තසන්තානස්සකිය සසදනයතොතිඅත්යථො  සවීචින්තියකොධූපායාසවීචීහි

සවීචිං  වුත්තඤ්යහතං ‘‘වීචිභයන්ති යඛො, භික්ඛු, යකොධූපායාසස්යසතං

අධිවචන’’න්ති (ඉතිවු  109; ම  නි  2.162). සාවට්ටන්ති

පඤ්චකාමුණාවට්යටහි සහ ආවට්ටං  වුත්තම්පි යචතං ‘‘ආවට්ටභයන්ති

යඛො, භික්ඛු, පඤ්චන්යනතංකාමුණානං අධිවචන’’න්ති (ඉතිවු  109; ම 

නි  2.164; අ නි  4.122). සගහං සරක්ඛසන්ති අත්තයනො යගොචරගතානං 
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අනත්ථජනනයතො චණ්ඩමකරමච්ඡකච්ඡපරක්ඛසසදියසහි 

විසභාගපුග්ගය හි සහිතං  තථා චාහ ‘‘සගහං සරක්ඛසන්ති යඛො, භික්ඛු, 

මාතුගාමස්යසතංඅධිවචන’’න්ති(ඉතිවු 109). අතරීතිමග්ගපඤ්ඤානාවාය

යථාවුත්තංසමුද්දංඋත්තරි  තිණ්යණොතිනිත්තිණ්යණො  පාරඞ්ගයතොති තස්ස

සමුද්දස්ස පාරං පරතීරං නියරොධං උපගයතො  ථය  තිට්ඨතීති තයතො එව
සංසාරමයහොඝංකාමාදිමයහොඝඤ්චඅතික්කමිත්වාථය පරතීයර නිබ්බායන
බාහිතපාපබ්රාහ්මයණොතිට්ඨතීතිවුච්චති  

ඉධාපි ගාථා සුක්කපක්ඛවයසයනව ආගතා  තත්ථ ඌමිභෙන්ති

යථාවුත්තඌමිභයං, භායිතබ්බං එතස්මාති තං ඌමි භයං  දුත්තරන්ති

දුරතික්කමං  අච්චතාරීතිඅතික්කමි  

සඞ්ගාතියගොති රාගාදීනං පඤ්චන්නං සඞ්ගානං අතික්කන්තත්තා

පහීනත්තා සඞ්ගාතියගො  අත්ථඞ්ගයතො යසො න පමාණයමතීති යසො
එවංභූයතො අරහා රාගාදීනං පමාණකරධම්මානං අච්චන්තයමව අත්ථං 

ගතත්තාඅත්ථඞ්ගයතො, තයතොඑවසී ාදිධම්මක්ඛන්ධපාරිපූරියාච‘‘එදියසො
සීය න සමාධිනා පඤ්ඤායා’’ති යකනචි පමිණිතුං අසක්කුයණයයයො

පමාණං න එති, අථ වා අනුපාදියසසනිබ්බානසඞ්ඛාතං අත්ථං ගයතො යසො

අරහා‘‘ඉමායනාමගතියාඨියතො, එදියසොච නාමයගොත්යතනා’’තිපමිණිතුං

අසක්කුයණයයතාය පමාණං න එති න උපගච්ඡති  තයතො එව අයමොහයි

මච්චුරාජං, යතන අනුබන්ධිතුං අසක්කුයණයයයොති වදාමීති 
අනුපාදියසසනිබ්බානධාතුයාව යදසනං නිට්ඨායපසි  ඉති ඉමස්මිං වග්යග 

පඨමපඤ්චමඡට්යඨසු වට්ටං කථිතං, දුතියසත්තමඅට්ඨයමසු විවට්ටං, 
යසයසසු වට්ටවිවට්ටංකථිතන්තියවදිතබ්බං  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. තතියවග්යගො 

1. මිච්ඡාදිට්ඨිකසුත්තවණ්ණනා 

70. තතියවග්ගස්ස පඨයම දිට්ඨා මොති මයා දිට්ඨා, මම
සමන්තචක්ඛුනා දිබ්බචක්ඛුනා චාති ද්වීහිපි චක්ඛූහි දිට්ඨා පච්චක්ඛයතො

විදිතා  යතන අනුස්සවාදිං පටික්ඛිපති, අයඤ්ච අත්යථො ඉදායනව පාළියං

ආගමිස්සති  කාෙදුච්චරියතනසමන්නාගතාතිකායදුච්චරියතනසමඞ්ගීභූතා  

අරිොනං උපවාදකාති බුද්ධාදීනං අරියානං අන්තමයසො 
ගිහියසොතාපන්නානම්පි ුණපරිධංසයනන අභූතබ්භක්ඛායනන උපවාදකා

අක්යකොසකා ගරහකා  මිච්ඡාදිට්ඨිකාති විපරීතදස්සනා  

මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානාති මිච්ඡාදස්සනයහතු සමාදින්නනානාවිධකම්මා

යයච, මිච්ඡාදිට්ඨිමූ යකසුකායකම්මාදීසුඅඤ්යඤපි සමාදයපන්ති එත්ථච



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 

175 

පටුන 

වචීමයනොදුච්චරිතග්ගහයණයනවඅරියූපවාදමිච්ඡාදිට්ඨීසුගහිතාසු පුනවචනං
මහාසාවජ්ජභාවදස්සනත්ථං යනසං  මහාසාවජ්යජො හි අරියූපවායදො
ආනන්තරියසදියසො  යථාහ– 

‘‘යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සී සම්පන්යනො, 

සමාධිසම්පන්යනො, පඤ්ඤාසම්පන්යනො, දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤං

ආරායධයය; එවංසම්පදමිදං, සාරිපුත්ත, වදාමිතංවාචංඅප්පහාය, තං

චිත්තං අප්පහාය, තං දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වා යථාභතං

නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය’’ති(ම නි  1.149). 

මිච්ඡාදිට්ඨියතොචමහාසාවජ්ජතරංනාමඅඤ්ඤංනත්ථි යථාහ– 

‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි, යං එවං 

මහාසාවජ්ජතරං යථයිදං, භික්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨි  මිච්ඡාදිට්ඨිපරමානි, 

භික්ඛයව, වජ්ජානී’’ති(අ නි 1.310). 

තං යඛො පනාතිආදි යථාවුත්තස්ස අත්ථස්ස අත්තපච්චක්ඛභාවං
දළ්හතරං කත්වාදස්යසතුංආරද්ධං තම්පිසුවිඤ්යඤයයයමව  

ගාථාසු මිච්ඡා මනං පණිධාොති අභිජ්ොදීනං වයසන චිත්තං

අයයොනියසො ඨයපත්වා  මිච්ඡා වාචඤ්ච භාසිොති මිච්ඡා මුසාවාදාදිවයසන 

වාචං භාසිත්වා  මිච්ඡා කම්මානි කත්වානාති පාණාතිපාතාදිවයසන

කායකම්මානි කත්වා  අථ වා මිච්ඡා මනං පණිධාොති මිච්ඡාදිට්ඨිවයසන
චිත්තං විපරීතං ඨයපත්වා  යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො  ඉදානිස්ස තථා

දුච්චරිතචරයණ කාරණං දස්යසති අප්පස්සුයතොති, අත්තයනො පයරසඤ්ච

හිතාවයහන සුයතන විරහියතොති අත්යථො  අපුඤ්ඤකයරොති තයතො එව

අරියධම්මස්ස අයකොවිදතාය කිබ්බිසකාරී පාපධම්යමො  අප්පස්මිං ඉධ

ජීවියතති ඉධ මනුස්සය ොයක ජීවියත අතිපරිත්යත  තථා චාහ ‘‘යයො චිරං

ජීවති, යසො වස්සසතං අප්පං වා භියයයො’’ති (දී නි  2.93; සං නි  1.145), 

‘‘අප්පමායු මනුස්සාන’’න්ති (සං  නි  1.145; මහානි  10) ච  තස්මා
බහුස්සුයතො සප්පඤ්යඤො සීඝං පුඤ්ඤානි කත්වා සග්ගූපයගො

නිබ්බානපතිට්යඨො වා යහොති  යයො පන අප්පස්සුයතො අපුඤ්ඤකයරො, 
කායස්සයභදාදුප්පඤ්යඤොනිරයංයසොඋපපජ්ජතීති  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. සම්මාදිට්ඨිකසුත්තවණ්ණනා 

71. දුතියය පඨමසුත්යතවුත්තවිපරියායයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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3. නිස්සරණිෙසුත්තවණ්ණනා 

72. තතියය නිස්සරණිොති නිස්සරණපටිසංයුත්තා  ධාතුයෙොති

සත්තසුඤ්ඤසභාවා  කාමානන්ති කිය සකාමානඤ්යචවවත්ථුකාමානඤ්ච 

අථ වා කාමානන්ති කිය සකාමානං  කිය සකාමයතො හි නිස්සරණා

වත්ථුකායමහිපිනිස්සරණංයයවයහොති, න අඤ්ඤථා වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘න යතකාමායානි චිත්රානිය ොයක, 

සඞ්කප්පරායගොපුරිසස්සකායමො; 

තිට්ඨන්තිචිත්රානිතයථවය ොයක, 

අයථත්ථධීරාවිනයන්තිඡන්ද’’න්ති (අ නි 6.63); 

නිස්සරණන්තිඅපගයමො  යනක්ඛම්මන්තිපඨමජ්ොනං, වියසසයතොතං
අසුභාරම්මණං දට්ඨබ්බං  යයො පන තං ොනං පාදකං කත්වා සඞ්ඛායර

සම්මසිත්වාතතියමග්ගංපත්වා අනාගාමිමග්යගනනිබ්බානංසච්ඡිකයරොති, 
තස්ස චිත්තං අච්චන්තයමව කායමහි නිස්සටන්ති ඉදං උක්කට්ඨයතො

කාමානං නිස්සරණං යවදිතබ්බං  රූපානන්ති රූපධම්මානං, වියසයසන
සද්ධිං ආරම්මයණහි කුස විපාකකිරියායභදයතො සබ්යබසං

රූපාවචරධම්මානං  ආරුප්පන්ති අරූපාවචරජ්ොනං  යකචි පන

‘‘කාමාන’’න්තිපදස්ස ‘‘සබ්යබසංකාමාවචරධම්මාන’’න්තිඅත්ථංවදන්ති 
‘‘යනක්ඛම්ම’’න්ති ච ‘‘පඤ්ච රූපාවචරජ්ොනානී’’ති  තං අට්ඨකථාසු 

නත්ථි, න යුජ්ජති ච  භූතන්ති ජාතං  සඞ්ඛතන්ති සයමච්ච සම්භුයය

පච්චයයහි කතං  පටිච්චසමුප්පන්නන්ති කාරණයතො නිබ්බත්තං  තීහිපි

පයදහි යතභූමයක ධම්යම අනවයසසයතො පරියාදියති  නියරොයධොති

නිබ්බානං  එත්ථ ච පඨමාය ධාතුයා කාමපරිඤ්ඤා වුත්තා, දුතියාය

රූපපරිඤ්ඤා, තතියාය සබ්බසඞ්ඛතපරිඤ්ඤා සබ්බභවසමතික්කයමො
වුත්යතො  

ගාථාසු කාමනිස්සරණං ඤත්වාති ‘‘ඉදං කාමනිස්සරණං – එවඤ්ච

කාමයතො නිස්සරණ’’න්ති ජානිත්වා  අතික්කමති එයතනාති අතික්කයමො, 

අතික්කමනූපායයො, තං අතික්කමං ආරුප්පං ඤත්වා  සබ්යබ සඞ්ඛාරා

සමන්ති වූපසමන්ති එත්ථාති සබ්බ්සඞ්ඛාරසමයථො, නිබ්බානං, තං ඵුසං 
ඵුසන්යතො යසසංයහට්ඨාවුත්තනයයමව  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. සන්තතරසුත්තවණ්ණනා 

73. චතුත්යථ රූයපහීති රූපාවචරධම්යමහි  සන්තතරාති අතිසයයන
සන්තා  රූපාවචරධම්මා හි කිය සවික්ඛම්භනයතො 

විතක්කාදිඔළාරිකඞ්ගප්පහානයතො සමාධිභූමිභාවයතො ච සන්තා නාම, 
ආරුප්පා පන යතහිපි අඞ්ගසන්තතාය යචව ආරම්මණසන්තතාය ච



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 

177 

පටුන 

අතිසයයන සන්තවුත්තිකා, යතන සන්තතරාති වුත්තා  නියරොයධොති
නිබ්බානං  සඞ්ඛාරාවයසසසුඛුමභාවප්පත්තියතොපි හි චතුත්ථාරුප්පයතො 
ඵ සමාපත්තියයොව සන්තතරා කිය සදරථපටිපස්සද්ධියතො

නිබ්බානාරම්මණයතො ච, කිමඞ්ගං පන සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො නිබ්බානං 
යතනවුත්තං‘‘ආරුප්යපහිනියරොයධොසන්තතයරො’’ති  

ගාථාසු රූපූපගාති රූපභවූපගා  රූපභයවො හි ඉධ රූපන්ති වුත්යතො, 

‘‘රූපූපපත්තියා මග්ගං භායවතී’’තිආදීසු විය  අරූපට්ඨායියනොති

අරූපාවචරා  නියරොධං අප්පජානන්තා, ආගන්තායරො පුනබ්භවන්ති එයතන

රූපාරූපාවචරධම්යමහි නියරොධස්ස සන්තභාවයමව දස්යසති  අරූයපසු

අසණ්ඨිතාති අරූපරායගන අරූපභයවසු අප්පතිට්ඨහන්තා, යතපි

පරිජානන්තාති අත්යථො  නියරොයධ යෙ විමුච්චන්තීති එත්ථ යෙති
නිපාතමත්තං යසසං යහට්ඨාවුත්තනයයමව  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. පුත්තසුත්තවණ්ණනා 

74. පඤ්චයම පුත්තාති අත්රජා ඔරසපුත්තා, දින්නකාදයයොපි වා  

සන්යතොති භවන්තා සංවිජ්ජමානා ය ොකස්මින්ති ඉමස්මිං ය ොයක

උප බ්භමානා  අත්ථිභායවන සන්යතො, පාකටභායවන විජ්ජමානා  

අතිජායතොති අත්තයනොුයණහිමාතාපිතයරොඅතික්කමිත්වාජායතො, යතහි

අධිකුයණොතිඅත්යථො  අනුජායතොති ුයණහිමාතාපිතූනංඅනුරූයපොහුත්වා 

ජායතො, යතහි සමානුයණොති අත්යථො  අවජායතොති ුයණහි මාතාපිතූනං 

අධයමො හුත්වා ජායතො, යතහි හීනුයණොති අත්යථො  යයහි පන ුයණහි

යුත්යතොමාතාපිතූනං අධියකොසයමොහීයනොතිචඅධිප්යපයතො, යතවිභජිත්වා

දස්යසතුං ‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුත්යතො අතිජායතො යහොතී’’ති

කයථතුකමයතාය පුච්ඡං කත්වා ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, පුත්තස්සා’’තිආදිනා
නිද්යදයසොආරද්යධො  

තත්ථ න බුද්ධං සරණං ගතාතිආදීසු බුද්යධොති සබ්බධම්යමසු 

අප්පටිහතඤාණනිමිත්තානුත්තරවියමොක්ඛාධිගමපරිභාවිතංඛන්ධසන්තානං, 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානං වා සච්චාභිසම්යබොධිං උපාදාය
පඤ්ඤත්තියකොසත්තාතිසයයො බුද්යධො යථාහ– 

‘‘බුද්යධොති යයො යසො භගවා සයම්භූ අනාචරියයකො පුබ්යබ

අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච

සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො, බය සු ච වසීභාව’’න්ති (චූළනි 

පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදස97; පටි ම 1.161) – 

අයං තාවඅත්ථයතොබුද්ධවිභාවනා  
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බයඤ්ජනයතො පන සවාසනාය කිය සනිද්දාය අච්චන්තවිගයමන

බුද්ධවා පටිබුද්ධවාති බුද්යධො, බුද්ධියා වා විකසිතභායවන බුද්ධවා

විබුද්ධවාතිබුද්යධො, බුජ්ඣිතාතිබුද්යධො, යබොයධතාතිබුද්යධොතිඑවමාදිනා
නයයනයවදිතබ්යබො යථාහ– 

‘‘බුජ්ඣිතා සච්චානීති බුද්යධො, යබොයධතා පජායාති බුද්යධො, 

සබ්බඤ්ඤුතාය බුද්යධො, සබ්බදස්සාවිතාය බුද්යධො, 

අනඤ්ඤයනයයතායබුද්යධො, විසවිතායබුද්යධො, ඛීණාසවසඞ්ඛායතන

බුද්යධො, නිරුපක්කිය සසඞ්ඛායතන බුද්යධො, එකන්තවීතරායගොති

බුද්යධො, එකන්තවීතයදොයසොති බුද්යධො, එකන්තවීතයමොයහොති

බුද්යධො, එකන්තනික්කිය යසොති බුද්යධො, එකායනමග්ගං ගයතොති

බුද්යධො, එයකොඅනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුද්යධොතිබුද්යධො, 

අබුද්ධිවිහතත්තා බුද්ධිපටි ාභාතිබුද්යධො, බුද්යධොතියචතංනාමංන

මාතරාකතං, නපිතරාකතං, නභාතරා කතං, නභගිනියාකතං, න

මිත්තාමච්යචහි කතං, න ඤාතිසාය ොහියතහි කතං, න 

සමණබ්රාහ්මයණහි කතං, න යදවතාහි කතං, අථ යඛො
වියමොක්ඛන්තිකයමතං බුද්ධානං භගවන්තානං යබොධියා මූය  සහ

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පටි ාභා සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං

බුද්යධො’’ති(චූළනි පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදස97; පටි ම 1.162). 

හිංසතීති සරණං, සබ්බං අනත්ථං අපායදුක්ඛං සබ්බං සංසාරදුක්ඛං

හිංසති විනායසති විද්ධංයසතීති අත්යථො  සරණං ගතාති ‘‘බුද්යධො භගවා
අම්හාකංසරණංගති පරායණංපටිසරණංඅඝස්සහන්තාහිතස්සවිධාතා’’ති
ඉමිනාඅධිප්පායයනබුද්ධං භගවන්තංගච්ඡාමභජාමයසවාමපයිරුපාසාම 
එවං වා ජානාම බුජ්ොමාති එවං ගතා උපගතා බුද්ධං සරණං ගතා 
තප්පටික්යඛයපනනබුද්ධංසරණංගතා  

ධම්මං සරණං ගතාති අධිගතමග්යග සච්ඡිකතනියරොයධ යථානුසිට්ඨං
පටිපජ්ජමායනචතූසුඅපායයසුඅපතමායනකත්වාධායරතීති ධම්යමො යසො
අත්ථයතොඅරියමග්යගොයචවනිබ්බානඤ්ච වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො

මග්යගො යතසංඅග්ගමක්ඛායතී’’තිවිත්ථායරො(අ නි 4.34). 

න යකව ඤ්චඅරියමග්ගනිබ්බානානිඑව, අපිච යඛොඅරියඵය හිසද්ධිං
පරියත්තිධම්යමොච වුත්තඤ්යහතංඡත්තමාණවකවිමායන– 

‘‘රාගවිරාගමයනජමයසොකං, 

ධම්මමසඞ්ඛතමප්පටිකූ ං; 

මධුරමිමංපුණංසුවිභත්තං, 

ධම්මමිමංසරණත්ථමුයපහී’’ති (වි ව 887); 
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තත්ථ හි රාගවිරායගොති මග්යගො කථියතො, අයනජමයසොකන්ති ඵ ං, 

ධම්මසඞ්ඛතන්ති නිබ්බානං, අප්පටිකූ ං මධුරමිමං පගුණං සුවිභත්තන්ති
පිටකත්තයයන විභත්තා සබ්බධම්මක්ඛන්ධා කථිතා  තං ධම්මං
වුත්තනයයන සරණන්ති ගතා ධම්මං සරණං ගතා  තප්පටික්යඛයපන න
ධම්මංසරණංගතා  

දිට්ඨිසී සඞ්ඝායතන සංහයතොති සඞ්යඝො  යසො අත්ථයතො 
අට්ඨඅරියපුග්ග සමූයහො වුත්තඤ්යහතංතස්මිංඑවවිමායන– 

‘‘යත්ථචදින්නමහප්ඵ මාහු, 

චතූසුසුචීසුපුරිසයුයගසු; 

අට්ඨචපුග්ග ධම්මදසායත, 

සඞ්ඝමිමංසරණත්ථමුයපහී’’ති (වි ව 888); 

තං සඞ්ඝං වුත්තනයයන සරණන්ති ගතා සඞ්ඝං සරණං ගතා 
තප්පටික්යඛයපනනසඞ්ඝංසරණංගතාති  

එත්ථචසරණගමනයකොසල් ත්ථංසරණංසරණගමනං, යයොචසරණං

ගච්ඡති සරණගමනප්පයභයදො, ඵ ං, සංකිය යසො, යභයදො, යවොදානන්ති
අයංවිධියවදිතබ්යබො  

තත්ථ පදත්ථයතො තාව හිංසතීති සරණං, සරණගතානං යතයනව
සරණගමයනන භයං සන්තාසං දුක්ඛං දුග්ගතිං පරිකිය සං හනති

විනායසතීති අත්යථො, රතනත්තයස්යසතං අධිවචනං  අථ වා හියත
පවත්තයනන අහිතා නිවත්තයනන ච සත්තානං භයං හිංසතීති බුද්යධො

සරණං, භවකන්තාරයතො උත්තාරයණන අස්සාසදායනන ච ධම්යමො, 
අප්පකානම්පිකාරානංවිපු ඵ පටි ාභකරයණනසඞ්යඝො තස්මා ඉමිනාපි
පරියායයන රතනත්තයං සරණං  තප්පසාදතග්ගරුතාහි විහතකිය යසො 

තප්පරායණතාකාරප්පවත්යතො චිත්තුප්පායදො සරණගමනං. 

තංසමඞ්ගිසත්යතො සරණං ගච්ඡති, වුත්තප්පකායරන චිත්තුප්පායදන

‘‘එතානි යම තීණි රතනානි සරණං, එතානි පරායණ’’න්ති එවං උයපතීති 

අත්යථො එවංතාවසරණංසරණගමනං, යයොචසරණංගච්ඡතීතිඉදංතයං
යවදිතබ්බං  

පයභදයතොපනදුවිධංසරණගමනං–ය ොකියං, ය ොකුත්තරඤ්ච තත්ථ 
ය ොකුත්තරං දිට්ඨසච්චානං මග්ගක්ඛයණ
සරණගමනුපක්කිය සසමුච්යඡයදන ආරම්මණයතො නිබ්බානාරම්මණං

හුත්වා කිච්චයතො සකය පි රතනත්තයය ඉජ්ෙති, ය ොකියං පුථුජ්ජනානං 
සරණගමනුපක්කිය සවික්ඛම්භයනන ආරම්මණයතො බුද්ධාදිුණාරම්මණං

හුත්වා ඉජ්ෙති  තං අත්ථයතො බුද්ධාදීසු වත්ථූසු සද්ධාපටි ායභො, 
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සද්ධාමූලිකා ච සම්මාදිට්ඨි දසසු පුඤ්ඤකිරියවත්ථූසු දිට්ඨිජුකම්මන්ති
වුච්චති  

තයිදං චතුධා පවත්තති – අත්තසන්නියයාතයනන, තප්පරායණතාය, 

සිස්සභාවූපගමයනන, පණිපායතනාති  තත්ථ අත්තසන්නිෙයාතනං නාම

‘‘අජ්ජ ආදිං කත්වා අහං අත්තානං බුද්ධස්ස නියයායතමි, ධම්මස්ස, 

සඞ්ඝස්සා’’ති එවං බුද්ධාදීනං අත්තපරිච්චජනං  තප්පරාෙණං නාම ‘‘අජ්ජ

ආදිංකත්වාඅහංබුද්ධපරායයණො, ධම්මපරායයණො, සඞ්ඝපරායයණොඉතිමං

ධායරහී’’තිඑවංතප්පටිසරණභායවො තප්පරායණතා  සිස්සභාවූපගමනං නාම

‘‘අජ්ජ ආදිංකත්වාඅහංබුද්ධස්සඅන්යතවාසියකො, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්සඉති

මංධායරතූ’’ති එවංසිස්සභාවස්සඋපගමනං  පණිපායතො නාම‘‘අජ්ජආදිං
කත්වා අහං අභිවාදනපච්චුට්ඨානඅඤ්ජලිකම්මසාමීචිකම්මං බුද්ධාදීනං එව
තිණ්ණං වත්ථූනං කයරොමි ඉති මං ධායරතූ’’ති එවං බුද්ධාදීසු
පරමනිපච්චකායරො  ඉයමසඤ්හි චතුන්නං ආකාරානං අඤ්ඤතරං
කයරොන්යතනගහිතංඑවයහොතිසරණගමනං  

අපිච ‘‘භගවයතො අත්තානං පරිච්චජාමි, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්ස අත්තානං

පරිච්චජාමි, ජීවිතං පරිච්චජාමි, පරිච්චත්යතො එව යම අත්තා ජීවිතඤ්ච, 

ජීවිතපරියන්තිකං බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, බුද්යධො යම සරණං තාණං
ය ණ’’න්තිඑවම්පි අත්තසන්නියයාතනංයවදිතබ්බං ‘‘සත්ථාරඤ්චවතාහං

පස්යසයයං, භගවන්තයමව පස්යසයයං; සුගතඤ්ච වතාහං පස්යසයයං, 

භගවන්තයමව පස්යසයයං; සම්මාසම්බුද්ධඤ්ච වතාහං පස්යසයයං; 

භගවන්තයමවපස්යසයය’’න්ති(සං නි  2.154) එවංමහාකස්සපත්යථරස්ස
සරණගමනංවියසිස්සභාවූපගමනංදට්ඨබ්බං  

‘‘යසො අහංවිචරිස්සාමි, ගාමාගාමංපුරා පුරං; 

නමස්සමායනො සම්බුද්ධං, ධම්මස්ස ච සුධම්මත’’න්ති  (සං  නි  

1.246; සු නි 194) – 

එවංආළවකාදීනංසරණගමනංවියතප්පරායණතායවදිතබ්බා  ‘‘අථයඛො, 

බ්රහ්මායු, බ්රාහ්මයණො උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා

භගවයතොපායදසු සිරසානිපතිත්වාභගවයතොපාදානිමුයඛනචපරිචුම්බති, 

පාණීහි ච පරිසම්බාහති, නාමඤ්ච සායවති ‘බ්රහ්මායු අහං, යභො යගොතම, 

බ්රාහ්මයණො, බ්රහ්මායු අහං, යභො යගොතම, බ්රාහ්මයණො’’’ති (ම  නි  2.394) 
එවංපණිපායතොදට්ඨබ්යබො  

යසො පයනස ඤාතිභයාචරියදක්ඛියණයයවයසන චතුබ්බියධො යහොති 

තත්ථ දක්ඛියණයයපණිපායතන සරණගමනං යහොති, න ඉතයරහි 

යසට්ඨවයසයනව හි සරණං ගය්හති, යසට්ඨවයසන භිජ්ජති  තස්මා යයො

‘‘අයයමව ය ොයක සබ්බසත්තුත්තයමො අග්ගදක්ඛියණයයයො’’ති වන්දති, 
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යතයනව සරණං ගහිතං යහොති, න ඤාතිභයාචරියසඤ්ඤාය වන්දන්යතන 
එවං ගහිතසරණස්ස උපාසකස්ස වා උපාසිකාය වා අඤ්ඤතිත්ථියයසු

පබ්බජිතම්පි‘‘ඤාතයකොයමඅය’’න්තිවන්දයතොසරණංනභිජ්ජති, පයගව
අපබ්බජිතං  තථා රාජානං භයයන වන්දයතො  යසො හි රට්ඨපූජිතත්තා
අවන්දියමායනො අනත්ථම්පිකයරයයාති තථා යංකිඤ්චි සිප්පං සික්ඛාපකං
තිත්ථියම්පි ‘‘ආචරියයො යම අය’’න්ති වන්දයතොපි න භිජ්ජති  එවං
සරණගමනස්සපයභයදොයවදිතබ්යබො  

එත්ථ ච ය ොකුත්තරස්ස සරණගමනස්ස චත්තාරි සාමඤ්ඤඵ ානි 

විපාකඵ ං, සබ්බදුක්ඛක්ඛයයොආනිසංසඵ ං වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යයොචබුද්ධඤ්චධම්මඤ්ච, සඞ්ඝඤ්චසරණංගයතො; 

චත්තාරිඅරියසච්චානි, සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති  

‘‘දුක්ඛංදුක්ඛසමුප්පාදං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමං; 

අරියංචට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං, දුක්ඛූපසමගාමිනං  

‘‘එතංයඛොසරණංයඛමං, එතංසරණමුත්තමං; 

එතංසරණමාගම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති (ධ ප  190-192); 

අපිච නිච්චයතො අනුපගමනාදීනිපි එතස්ස ආනිසංසඵ ං යවදිතබ්බං 
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අට්ඨානයමතං, භික්ඛයව, අනවකායසො, යං දිට්ඨිසම්පන්යනො

පුග්ගය ො කඤ්චි සඞ්ඛාරං නිච්චයතො උපගච්යඡයය, සුඛයතො

උපගච්යඡයය, කඤ්චිධම්මං අත්තයතො උපගච්යඡයය, මාතරංජීවිතා

යවොයරොයපයය, පිතරං ජීවිතා යවොයරොයපයය, අරහන්තං ජීවිතා 

යවොයරොයපයය, දුට්ඨචිත්යතො තථාගතස්ස ය ොහිතං උප්පායදයය, 

සඞ්ඝං භින්යදයය, අඤ්ඤං සත්ථාරං උද්දියසයය යනතං ඨානං

විජ්ජතී’’ති(ම නි 3.127-128; අ නි  1.268-276; විභ 809). 

ය ොකියස්ස පනසරණගමනස්සභවසම්පදාපි යභොගසම්පදාපිඵ යමව 
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යයයකචිබුද්ධංසරණංගතායස, 

නයතගමිස්සන්තිඅපායභූමිං; 

පහායමානුසංයදහං, 

යදවකායංපරිපූයරස්සන්තී’’ති (සං නි 1.37); 

අපරම්පි වුත්තං– 
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‘‘අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො අසීතියා යදවතාසහස්යසහි
සද්ධිං යයනායස්මා මහායමොග්ගල් ායනො යතනුපසඞ්කමි…යප …
එකමන්තං ඨිතං යඛො සක්කං යදවානමින්දං ආයස්මා

මහායමොග්ගල් ායනො එතදයවොච – ‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, බුද්ධං 

සරණගමනං යහොති  බුද්ධං සරණගමනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, 
එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
ය ොකං උපපජ්ජන්ති  යත අඤ්යඤ යදයව දසහි ඨායනහි 

අධිගණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා, දිබ්යබන වණ්යණන, දිබ්යබන

සුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි

රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යදහි, දිබ්යබහි ගන්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, 

දිබ්යබහි යඵොට්ඨබ්යබහි…යප … ධම්මං, සඞ්ඝං…යප … 

යඵොට්ඨබ්යබහී’’’ති(සං නි 4.341). 

යව ාමසුත්තාදිවයසනපි (අ  නි  9.20) සරණගමනස්ස ඵ වියසයසො 
යවදිතබ්යබො එවංසරණගමනස්සඵ ංයවදිතබ්බං  

ය ොකියසරණගමනඤ්යචත්ථ තීසු වත්ථූසු 

අඤ්ඤාණසංසයමිච්ඡාඤාණාදීහි සංකිලිස්සති, න මහාජුතිකං යහොති න
මහාවිප්ඵාරං  ය ොකුත්තරස්ස පන සංකිය යසො නත්ථි  ය ොකියස්ස ච

සරණගමනස්සදුවියධොයභයදො–සාවජ්යජො, අනවජ්යජොච තත්ථසාවජ්යජො

අඤ්ඤසත්ථාරාදීසු අත්තසන්නියයාතනාදීහි යහොති, යසො අනිට්ඨඵය ො 

අනවජ්යජො කා කිරියාය, යසො අවිපාකත්තා අඵය ො  ය ොකුත්තරස්ස පන
යනවත්ථි යභයදො  භවන්තයරපි හි අරියසාවයකො අඤ්ඤං සත්ථාරං න
උද්දිසතීතිඑවංසරණගමනස්ස සංකිය යසොචයභයදොචයවදිතබ්යබො  

යවොදානම්පි ච ය ොකියස්යසව යස්ස හි සංකිය යසො, තස්යසව තයතො
යවොදායනනභවිතබ්බං ය ොකුත්තරංපනනිච්චයවොදානයමවාති  

පාණාතිපාතාතිඑත්ථපාණස්සසරයසයනව පතනසභාවස්සඅන්තරාඑව

අතිපාතනං අතිපායතො, සණිකං පතිතුං අදත්වා සීඝං පාතනන්ති අත්යථො 

අතික්කම්ම වා සත්ථාදීහි අභිභවිත්වා පාතනං අතිපායතො, පාණඝායතොති

වුත්තං යහොති  පායණොති යචත්ථ ඛන්ධසන්තායනො, යයො සත්යතොති

යවොහරීයති, පරමත්ථයතො රූපාරූපජීවිතින්ද්රියං  රූපජීවිතින්ද්රියය හි
වියකොපියත ඉතරම්පි තංසම්බන්ධතාය විනස්සතීති  තස්මිං පන පායණ
පාණසඤ්ඤියනො ජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා 

කායවචීද්වාරානං අඤ්ඤතරද්වාරප්පවත්තා වධකයචතනා පාණාතිපායතො. 
යාය හි යචතනාය පවත්තමානස්ස ජීවිතින්ද්රියස්ස නිස්සයභූයතසු 

උපක්කමකරණයහතුකමහාභූතපච්චයාඋප්පජ්ජනකමහාභූතාපුරිමසදිසාන

උප්පජ්ජන්ති, විසදිසා එව උප්පජ්ජන්ති, සා තාදිසප්පයයොගසමුට්ඨාපිකා
යචතනා පාණාතිපායතො   ද්ධූපක්කමානි හි භූතානි පුරිමභූතානි විය න
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විසදානීති සමානජාතියානං කාරණානි න යහොන්තීති  ‘‘කායවචීද්වාරානං
අඤ්ඤතරද්වාරප්පවත්තා’’ති ඉදං මයනොද්වායර පවත්තාය වධකයචතනාය
පාණාතිපාතතාසම්භවදස්සනං කුලුම්බසුත්යතපිහි ‘‘ඉයධකච්යචොසමයණො
වා බ්රාහ්මයණො වා ඉද්ධිමා යචයතො වසිප්පත්යතො අඤ්ඤිස්සා කුච්ඡිගතං
ගබ්භංපාපයකන මනසාඅනුයපක්ඛිතායහොතී’’තිවිජ්ජාමයිද්ධිඅධිප්යපතා 
සාචවචීද්වාරං මුඤ්චිත්වානසක්කානිබ්බත්යතතුන්තිවචීද්වාරවයසයනව

නිප්පජ්ජති යයපන ‘‘භාවනාමයිද්ධිතත්ථ අධිප්යපතා’’තිවදන්ති, යතසං
වායදො කුස ත්තිකයවදනත්තිකවිතක්කත්තිකභූමන්තයරහිවිරුජ්ෙති  

ස්වායංපාණාතිපායතොුණරහියතසුතිරච්ඡානගතාදීසුඛුද්දයකපායණ 

අප්පසාවජ්යජො, මහාසරීයර මහාසාවජ්යජො  කස්මා? පයයොගමහන්තතාය 

පයයොගසමත්යතපි වත්ථුමහන්තතාදීහි මහාසාවජ්යජො, ුණවන්යතසු

මනුස්සාදීසු අප්පුයණ පායණ අප්පසාවජ්යජො, මහාුයණ මහාසාවජ්යජො. 
සරීරුණානං පන සමභායව සති කිය සානං උපක්කමානඤ්ච මුදුතාය

අප්පසාවජ්යජො, තිබ්බතායමහාසාවජ්යජො  

එත්ථ ච පයයොගවත්ථුමහන්තතාදීහි මහාසාවජ්ජතා යතහි පච්චයයහි 
උප්පජ්ජමානාය යචතනාය බ වභාවයතො යවදිතබ්බා  යථාධිප්යපතස්ස
පයයොගස්ස සහසා නිප්ඵාදනවයසන සකිච්චසාධිකාය බහුක්ඛත්තුං
පවත්තජවයනහි  ද්ධායසවනාය ච සන්නිට්ඨාපකයචතනාය පයයොගස්ස
මහන්තභායවො සතිපිකදාචිඛුද්දයකයචව මහන්යතචපායණපයයොගස්ස
සමභායව මහන්තං හනන්තස්ස යචතනා තිබ්බතරා උප්පජ්ජතීති 
වත්ථුමහන්තතාපි යචතනාය බ වභාවස්ස කාරණං  ඉති උභයම්යපතං
යචතනාබ වභායවයනව මහාසාවජ්ජතායයහතුයහොති තථාහන්තබ්බස්ස
මහාුණභායව තත්ථ පවත්තඋපකාරයචතනා විය 
යඛත්තවියසසනිප්ඵත්තියාඅපකාරයචතනාපිබ වතීතිබ්බතරාඋප්පජ්ජතීති
තස්ස මහාසාවජ්ජතා දට්ඨබ්බා  තස්මා පයයොගවත්ථුආදිපච්චයානං 
අමහත්යතපි ුණමහන්තතාදිපච්චයයහි යචතනාය බ වභාවවයසයනව
මහාසාවජ්ජතා යවදිතබ්බා  

තස්ස පායණො, පාණසඤ්ඤිතා, වධකචිත්තං, උපක්කයමො, යතන
මරණන්ති පඤ්ච සම්භාරා  පඤ්චසම්භාරයුත්යතො පාණාතිපායතොති
පඤ්චසම්භාරාවිනිමුත්යතො දට්ඨබ්යබො  යතසු පාණසඤ්ඤිතාවධකචිත්තානි

පුබ්බභාගියානිපියහොන්ති, උපක්කයමො වධකයචතනාසමුට්ඨාපියතො තස්සඡ

පයයොගා – සාහත්ථියකො, ආණත්තියකො, නිස්සග්ගියයො, ථාවයරො, 

විජ්ජාමයයො, ඉද්ධිමයයොති  යතසු සහත්යථන නිබ්බත්යතො සාහත්ථියකො 
පයරසං ආණාපනවයසන පවත්යතො ආණත්තියකො  උසුසත්තිආදීනං
නිස්සජ්ජනවයසන පවත්යතො නිස්සග්ගියයො  ඔපාතඛණනාදිවයසන
පවත්යතො ථාවයරො  ආථබ්බණිකාදීනං විය මන්තපරිජප්පනපයයොයගො
විජ්ජාමයයො දාඨායකොට්ටනාදීනංවියකම්මවිපාකජිද්ධිමයයො  
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එත්ථාහ–ඛයණ ඛයණනිරුජ්ෙනසභායවසුසඞ්ඛායරසු, යකොහන්තා, 

යකො වා හඤ්ඤති? යදි චිත්තයචතසිකසන්තායනො, යසො අරූපිතාය න

යඡදනයභදනාදිවයසන වියකොපනසමත්යථො, නාපි වියකොපනීයයො, අථ

රූපසන්තායනො, යසො අයචතනතාය කට්ඨකලිඞ්ගරූපයමොති න තත්ථ

යඡදනාදිනා පාණාතිපායතො  බ්භති, යථා මතසරීයර  පයයොයගොපි
පාණාතිපාතස්ස යථාවුත්යතො පහරණප්පහාරාදියකො අතීයතසු සඞ්ඛායරසු
භයවයය අනාගයතසු පච්චුප්පන්යනසු වා  තත්ථ න තාව අතීයතසු

අනාගයතසු ච සම්භවති යතසං අවිජ්ජමානසභාවත්තා, පච්චුප්පන්යනසු ච
සඞ්ඛාරානං ඛණිකත්තාසරයසයනවනිරුජ්ෙනසභාවතායවිනාසාභිමුයඛසු

නිප්පයයොජයනො පයයොයගො සියා, විනාසස්ස ච කාරණරහිතත්තා න

පහරණප්පහාරාදිප්පයයොගයහතුකංමරණං, නිරීහත්තාච සඞ්ඛාරානංකස්ස 

යසොපයයොයගො, ඛණිකභායවනවධාධිප්පායසමකා යමව භිජ්ජනකස්සයාව
කිරියාපරියයොසානකා මනවට්ඨානයතො කස්ස වා පාණාතිපායතො 

කම්මබන්යධොති? 

වුච්චයත – යථාවුත්තවධකයචතනාසමඞ්ගී සඞ්ඛාරානං පුඤ්යජො 
සත්තසඞ්ඛායතො හන්තා  යතන පවත්තිතවධප්පයයොගනිමිත්තං 
අපගතුස්මාවිඤ්ඤාණජීවිතින්ද්රියයො මයතොති යවොහාරස්ස වත්ථුභූයතො 
යථාවුත්තවධප්පයයොගාකරයණ පුබ්යබ විය උද්ධං පවත්තනාරයහො

රූපාරූපධම්මපුඤ්යජො හඤ්ඤති, චිත්තයචතසිකසන්තායනො එව වා 
වධප්පයයොගාවිසයභායවපි තස්ස පඤ්චයවොකාරභයව
රූපසන්තානාධීනවුත්තිතාය භූතරූයපසු කතප්පයයොගවයසන 

ජීවිතින්ද්රියවිච්යඡයදන යසොපි විච්ඡිජ්ජතීති න පාණාතිපාතස්ස අසම්භයවො, 

නාපි අයහතුයකො, න ච පයයොයගො නිප්පයයොජයනො  පච්චුප්පන්යනසු
සඞ්ඛායරසු කතප්පයයොගවයසන තදනන්තරං උප්පජ්ජනාරහස්ස
සඞ්ඛාරක ාපස්ස තථා අනුප්පත්තියතො ඛණිකානඤ්ච සඞ්ඛාරානං
ඛණිකමරණස්ස ඉධ මරණභායවන අනධිප්යපතත්තා සන්තතිමරණස්ස ච 

යථාවුත්තනයයන සයහතුකභාවයතො න අයහතුකං මරණං, නිරීහයකසුපි
සඞ්ඛායරසු යථාපච්චයං උප්පජ්ජිත්වා අත්ථිභාවමත්යතයනව අත්තයනො

අත්තයනොඅනුරූපඵලුප්පාදනනියතානි කාරණානියයවකයරොන්තීතිවුච්චති, 

යථා පදීයපො පකායසතීති, තයථව ඝාතකයවොහායරො  න ච යකව ස්ස

වධාධිප්පායසහභුයනො චිත්තයචතසිකක ාපස්ස පාණාතිපායතො ඉච්ඡියතො, 
සන්තානවයසන වත්තමානස්යසව පන ඉච්ඡියතොති අත්යථව
පාණාතිපායතන කම්මබන්යධො  සන්තානවයසන වත්තමානානඤ්ච
පදීපාදීනං අත්ථකිරියාසිද්ධි දිස්සතීති  අයඤ්ච විචාරණා අදින්නාදානාදීසුපි

යථාසම්භවං විභායවතබ්බා  තස්මා පාණාතිපාතා. න පටිවිරතාති 

අප්පටිවිරතා. 

අදින්නස්ස ආදානං අදින්නාදානං, පරස්ස හරණං යථයයං යචොරිකාති

වුත්තං යහොති  තත්ථ අදින්නන්ති පරපරිග්ගහිතං, යත්ථ පයරො



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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පටුන 

යථාකාමකාරිතංආපජ්ජන්යතොඅදණ්ඩාරයහොඅනුපවජ්යජොචයහොති  තස්මිං
පරපරිග්ගහියත පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤියනො තදාදායකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා

යථයයයචතනාඅදින්නාදානං තංහීයනපරසන්තයක අප්පසාවජ්ජං, පණීයත

මහාසාවජ්ජං  කස්මා? වත්ථුපණීතතාය  තථා ඛුද්දයක පරසන්තයක 

අප්පසාවජ්ජං, මහන්යත මහාසාවජ්ජං  කස්මා? වත්ථුමහන්තතාය
පයයොගමහන්තතාය ච  වත්ථුසමත්යත පන සති ුණාධිකානං සන්තයක

වත්ථුස්මිංමහාසාවජ්ජං, තංතංුණාධිකං උපාදායතයතොතයතොහීනුණස්ස
සන්තයක වත්ථුස්මිං අප්පසාවජ්ජං  වත්ථුුණානං පන සමභායව සති

කිය සානංපයයොගස්සචමුදුභායවඅප්පසාවජ්ජං, තිබ්බභායව මහාසාවජ්ජං  

තස්ස පඤ්ච සම්භාරා – පරපරිග්ගහිතං, පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤිතා, 

යථයයචිත්තං, උපක්කයමො, යතන හරණන්ති  ඡ පයයොගා 

සාහත්ථිකාදයයොව  යත ච යඛො යථානුරූපං යථයයාවහායරො, 

පසය්හාවහායරො, පරිකප්පාවහායරො, පටිච්ඡන්නාවහායරො, කුසාවහායරොති
ඉයමසං අවහාරානං වයසන පවත්තා  එත්ථ ච මන්තපරිජප්පයනන
පරසන්තකහරණං විජ්ජාමයයො පයයොයගො  විනා මන්යතන තාදියසන 

ඉද්ධානුභාවසිද්යධන කායවචීපයයොයගන පරසන්තකස්ස ආකඩ්ෙනං
ඉද්ධිමයයොපයයොයගොති යවදිතබ්යබො  

කායමසූති යමථුනසමාචායරසු  මිච්ඡාචායරොති එකන්තනින්දියතො
 ාමකාචායරො   ක්ඛණයතො පන අසද්ධම්මාධිප්පායයන

කායද්වාරප්පවත්තා අගමනීයට්ඨානවීතික්කමයචතනා කායමසු

මිච්ඡාචායරො. තත්ථඅගමනීයට්ඨානංනාමපුරිසානංතාව මාතුරක්ඛිතාදයයො

දස, ධනක්කීතාදයයො දසාති වීසති ඉත්ථියයො, ඉත්ථීසු පන ද්වින්නං 

සාරක්ඛසපරිදණ්ඩානං, දසන්නඤ්ච ධනක්කීතාදීනන්ති ද්වාදසන්නං
ඉත්ථීනං අඤ්ඤපුරිසා  ස්වායං මිච්ඡාචායරො සී ාදිුණරහියත

අගමනීයට්ඨායන අප්පසාවජ්යජො, සී ාදිුණසම්පන්යන මහාසාවජ්යජො 

ුණරහියතපි ච අභිභවිත්වා මිච්ඡා චරන්තස්ස මහාසාවජ්යජො, උභින්නං
සමානච්ඡන්දතාය අප්පසාවජ්යජො  සමානච්ඡන්දභායවපි කිය සානං 

උපක්කමානඤ්ච මුදුතාය අප්පසාවජ්යජො, තිබ්බතාය මහාසාවජ්යජො  තස්ස

චත්තායරො සම්භාරා – අගමනීයවත්ථු, තස්මිං යසවනචිත්තං, 

යසවනපයයොයගො, මග්යගනමග්ගප්පටිපත්තිඅධිවාසනන්ති තත්ථඅත්තයනො

රුචියා පවත්තිතස්ස තයයො, බ ක්කායරන පවත්තිතස්ස තයයොති

අනවයසසග්ගහයණනචත්තායරොදට්ඨබ්බා, අත්ථසිද්ධි පනතීයහව එයකො
පයයොයගොසාහත්ථියකොව  

මුසාති විසංවාදනපුයරක්ඛාරස්ස අත්ථභඤ්ජයකො කායවචීපයයොයගො, 
විසංවාදනාධිප්පායයන පනස්ස පරවිසංවාදකකායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකා

යචතනා මුසාවායදො. අපයරො නයයො මුසාති අභූතං වත්ථු, වායදොති තස්ස
භූතයතො තච්ඡයතො විඤ්ඤාපනං  තස්මා අතථං වත්ථුං තථයතො පරං
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විඤ්ඤායපතුකාමස්ස තථාවිඤ්ඤාපනපයයොගසමුට්ඨාපිකා යචතනා 

මුසාවායදො. 

යසො යමත්ථං භඤ්ජති, තස්ස අප්පතාය අප්පසාවජ්යජො, මහන්තතාය 
මහාසාවජ්යජො  අපිච ගහට්ඨානං අත්තයනො සන්තකං අදාතුකාමතාය

නත්ථීති ආදිනයප්පවත්යතො අප්පසාවජ්යජො, සක්ඛිනා හුත්වා
අත්ථභඤ්ජනවයසන වුත්යතො මහාසාවජ්යජො  පබ්බජිතානං අප්පකම්පි

යත ං වා සප්පිං වා  භිත්වා හසාධිප්පායයන ‘‘අජ්ජ ගායම යත ං නදී

මඤ්යඤ සන්දතී’’ති පූරණකථානයයන පවත්යතො අප්පසාවජ්යජො, 
අදිට්ඨංයයව පන ‘‘දිට්ඨ’’න්තිආදිනා නයයන වදන්තානං මහාසාවජ්යජො 

තථා යස්ස අත්ථං භඤ්ජති, තස්ස අප්පුණතාය අප්පසාවජ්යජො, 
මහාුණතාය මහාසාවජ්යජො  කිය සානං මුදුතිබ්බතාවයසන ච
අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතා බ්භයතව  

තස්ස චත්තායරො සම්භාරා – අතථං වත්ථු, විසංවාදනචිත්තං, තජ්යජො

වායායමො, පරස්ස තදත්ථවිජානනන්ති  විසංවාදනාධිප්පායයන හි පයයොයග
කයතපි පයරන තස්මිං අත්යථ අවිඤ්ඤායත විසංවාදනස්ස අසිජ්ෙනයතො
පරස්ස තදත්ථවිජානනම්පි එයකො සම්භායරො යවදිතබ්යබො  යකචි පන

‘‘අභූතවචනං, විසංවාදනචිත්තං, පරස්ස තදත්ථවිජානනන්ති තයයො
සම්භාරා’’ති වදන්ති  සයච පන පයරො දන්ධතාය විචායරත්වා තමත්ථං

ජානාති, සන්නිට්ඨාපකයචතනාය පවත්තත්තා 
කිරියාසමුට්ඨාපකයචතනාක්ඛයණයයවමුසාවාදකම්මුනාබජ්ෙති  

සුරාති පිට්ඨසුරා, පූවසුරා, ඔදනසුරා, කිණ්ණපක්ඛිත්තා, 

සම්භාරසංයුත්තාති පඤ්ච සුරා  යමරෙන්ති පුප්ඵාසයවො, ඵ ාසයවො, 

මධ්වාසයවො, ුළාසයවො සම්භාරසංයුත්යතොති පඤ්ච ආසවා  තදුභයම්පි

මදනීයට්යඨන මජ්ජං. යාය යචතනාය තං පිවති, සා පමාදකාරණත්තා 

පමාදට්ඨානං.  ක්ඛණයතො පන යථාවුත්තස්ස සුරායමරයසඞ්ඛාතස්ස 

මජ්ජස්ස බීජයතො පට්ඨාය මදවයසන කායද්වාරප්පවත්තා පමාදයචතනා 

සුරායමරෙමජ්ජපමාදට්ඨානං. තස්ස මජ්ජභායවො, පාතුකමයතාචිත්තං, 

තජ්යජො වායායමො, අජ්යෙොහරණන්ති චත්තායරො සම්භාරා 

අකුස චිත්යතයනව චස්ස පාතබ්බයතො එකන්යතන සාවජ්ජභායවො. 

අරියසාවකානං පන වත්ථුං අජානන්තානම්පි මුඛං න පවිසති, පයගව

ජානන්තානං අඩ්ෙපසතමත්තස්සපානංඅප්පසාවජ්ජං, අද්ධාළ්හකමත්තස්ස

පානංතයතොමහන්තංමහාසාවජ්ජං, කායසඤ්චා නසමත්ථංබහුං පිවිත්වා
ගාමඝාතකාදිකම්මං කයරොන්තස්ස මහාසාවජ්ජයමව  පාපකම්මඤ්හි 

පාණාතිපාතං පත්වා ඛීණාසයව මහාසාවජ්ජං, අදින්නාදානං පත්වා 

ඛීණාසවස්ස සන්තයක මහාසාවජ්ජං, මිච්ඡාචාරං පත්වා ඛීණාසවාය

භික්ඛුනියා වීතික්කයම, මුසාවාදංපත්වාමුසාවායදනසඞ්ඝයභයද, සුරාපානං
පත්වා කායසඤ්චා නසමත්ථං බහුං පිවිත්වා ගාමඝාතකාදිකම්මං
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මහාසාවජ්ජං  සබ්යබහිපි යචයතහි මුසාවායදන සඞ්ඝයභයදොව
මහාසාවජ්යජො තඤ්හිකත්වාකප්පංනිරයයපච්චති  

ඉදානි එයතසු සභාවයතො, ආරම්මණයතො, යවදනයතො, මූ යතො, 

කම්මයතො, ඵ යතොති ඡහි ආකායරහි විනිච්ඡයයො යවදිතබ්යබො  තත්ථ 

සභාවයතො පාණාතිපාතාදයයො සබ්යබපි යචතනාසභාවාව  ආරම්මණයතො 

පාණාතිපායතො ජීවිතින්ද්රියාරම්මණයතො සඞ්ඛාරාරම්මයණො, අදින්නාදානං

සත්තාරම්මණං වා සඞ්ඛාරාරම්මණං වා, මිච්ඡාචායරො යඵොට්ඨබ්බවයසන

සඞ්ඛාරාරම්මයණො, සත්තාරම්මයණොති එයක  මුසාවායදො සත්තාරම්මයණො

වා සඞ්ඛාරාරම්මයණො වා, සුරාපානං සඞ්ඛාරාරම්මණං  යවදනයතො 

පාණාතිපායතො දුක්ඛයවදයනො, අදින්නාදානං තියවදනං, මිච්ඡාචායරො

සුඛමජ්ෙත්තවයසනද්වියවදයනො, තථාසුරාපානං සන්නිට්ඨාපකචිත්යතන

පන උභයම්පිමජ්ෙත්තයවදනංනයහොති මුසාවායදොතියවදයනො  මූ යතො 

පාණාතිපායතො යදොසයමොහවයසනද්විමූ යකො, අදින්නාදානංමුසාවායදො ච

යදොසයමොහවයසන වා ය ොභයමොහවයසන වා, මිච්ඡාචායරො සුරාපානඤ්ච

ය ොභයමොහවයසන ද්විමූ ං  කම්මයතො මුසාවායදොයයයවත්ථ වචීකම්මං, 

යසසං චතුබ්බිධම්පි කායකම්මයමව  ඵ යතො සබ්යබපි අපායූපපත්තිඵ ා
යචව සුගතියම්පි අප්පායුකතාදිනානාවිධඅනිට්ඨඵ ා චාති එවයමත්ථ
සභාවාදියතොවිනිච්ඡයයො යවදිතබ්යබො  

අප්පටිවිරතාති සමාදානවිරතියා සම්පත්තවිරතියා ච අභායවන න

පටිවිරතා  දුස්සී ාති තයතො එව පඤ්චසී මත්තස්සාපි අභායවන නිස්සී ා  

පාපධම්මාති  ාමකධම්මා, හීනාචාරා  පාණාතිපාතා පටිවිරයතොති 

සික්ඛාපදසමාදායනනපාණාතිපාතයතොවිරයතො, ආරකාඨියතො  එසනයයො 
යසයසසුපි  

ඉධාපි පාණාතිපාතායවරමණිආදීනං සභාවයතො ආරම්මණයතො, 

යවදනයතො, මූ යතො, කම්මයතො, සමාදානයතො, යභදයතො, ඵ යතො ච

විඤ්ඤාතබ්යබො විනිච්ඡයයො  තත්ථ සභාවයතො පඤ්චපි යචතනායයොපි

යහොන්ති විරතියයොපි, විරතිවයසන පන යදසනා ආගතා  යා පාණාතිපාතා
විරමන්තස්ස ‘‘යාතස්මිංසමයය පාණාතිපාතාආරතිවිරතී’’තිඑවංවුත්තා

කුස චිත්තසම්පයුත්තා විරති  සා පයභදයතො තිවිධා – සම්පත්තවිරති, 

සමාදානවිරති, සමුච්යඡදවිරතීති තත්ථ අසමාදින්නසික්ඛාපදානංඅත්තයනො

ජාතිවයබාහුසච්චාදීනිපච්චයවක්ඛිත්වා ‘‘අයුත්තයමතංඅම්හාකංකාතු’’න්ති

සම්පත්තවත්ථුං අවීතික්කමන්තානං උප්පජ්ජමානා විරති සම්පත්තවිරති 
නාම  සමාදින්නසික්ඛාපදානං සික්ඛාපදසමාදායන තදුත්තරි ච අත්තයනො
ජීවිතම්පි පරිච්චජිත්වා වත්ථුං අවීතික්කමන්තානං උප්පජ්ජමානා විරති 

සමාදානවිරති නාම අරියමග්ගසම්පයුත්තාපනවිරති සමුච්යඡදවිරති නාම, 

යස්සා උප්පත්තියතො පට්ඨාය අරියපුග්ග ානං ‘‘පාණං ඝායතස්සාමා’’ති
චිත්තම්පිනඋප්පජ්ජති තාසුසමාදානවිරති ඉධාධිප්යපතා  
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පටුන 

ආරම්මණයතො පාණාතිපාතාදීනං ආරම්මණායනව එයතසං
ආරම්මණානි  වීතික්කමිතබ්බයතොයයව හි විරති නාම යහොති  යථා පන 

නිබ්බානාරම්මයණො අරියමග්යගො කිය යස පජහති, එවං
ජීවිතින්ද්රියාදිආරම්මණායයවඑයත කුස ධම්මාපාණාතිපාතාදීනිදුස්සී යානි

පජහන්ති  යවදනයතො සබ්බාපිසුඛයවදනාව  

මූ යතො ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතන විරමන්තස්ස

අය ොභඅයදොසඅයමොහවයසන තිමූ ා යහොන්ති, ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතන 

විරමන්තස්සඅය ොභඅයදොසවයසනද්විමූ ා  කම්මයතො මුසාවාදා යවරමණි

වචීකම්මං, යසසා කායකම්මං  සමාදානයතො අඤ්ඤස්ස ගරුට්ඨානියස්ස
සන්තියක තං අ භන්යතන සයයමව වා පඤ්ච සී ානි එකජ්ෙං

පාටියයක්කං වා සමාදියන්යතන සමාදින්නානි යහොන්ති  යභදයතො 

ගහට්ඨානං යං යං වීතික්කන්තං, තං තයදව භිජ්ජති, ඉතරං න භිජ්ජති 

කස්මා? ගහට්ඨාහිඅනිබද්ධසී ායහොන්ති, යංයංසක්යකොන්ති, තංතයදව 
රක්ඛන්ති පබ්බජිතානංපනඑකස්මිංවීතික්කන්යතසබ්බානිභිජ්ජන්තීති  

ඵ යතොති පාණාතිපාතායවරමණියායචත්ථඅඞ්ගපච්චඞ්ගසම්පන්නතා, 

ආයරොහපරිණාහසම්පත්ති, ජවනසම්පත්ති, සුප්පතිට්ඨිතපාදතා, චාරුතා, 

මුදුතා, සුචිතා, සූරතා, මහබ්බ තා, විස්සට්ඨවචනතා, සත්තානං

පියමනාපතා, අභිජ්ජපරිසතා, අච්ඡම්භිතා, දුප්පධංසියතා, පරූපක්කයමන

අමරණතා, මහාපරිවාරතා, සුවණ්ණතා, සුසණ්ඨානතා, අප්පාබාධතා, 

අයසොකතා, පියමනායපහිඅවිප්පයයොයගො, දීඝායුකතාතිඑවමාදීනි ඵ ානි  

අදින්නාදානා යවරමණියා මහාධනධඤ්ඤතා, අනන්තයභොගතා, 

ථිරයභොගතා, ඉච්ඡිතානං යභොගානං ඛිප්පං පටි ායභො, රාජාදීහි

අසාධාරණයභොගතා, උළාරයභොගතා, තත්ථ තත්ථ යජට්ඨකභායවො, 

නත්ථිභාවස්සඅජානනතා, සුඛවිහාරිතාතිඑවමාදීනි  

අබ්රහ්මචරියා යවරමණියා විගතපච්චත්ථිකතා, සබ්බසත්තානං 

පියමනාපතා, අන්නපානවත්ථච්ඡාදනාදීනං  ාභිතා, සුඛසුපනතා, 

සුඛපටිබුජ්ෙනතා, අපායභයවියමොක්යඛො, ඉත්ථිභාවනපුංසකභාවානං

අභබ්බතා, අක්යකොධනතා, සච්චකාරිතා, අමඞ්කුතා, ආරාධනසුඛතා, 

පරිපුණ්ණින්ද්රියතා, පරිපුණ්ණ ක්ඛණතා, නිරාසඞ්කතා, අප්යපොස්සුක්කතා, 

සුඛවිහාරිතා, අකුයතොභයතා, පියවිප්පයයොගාභායවොතිඑවමාදීනි යස්මා පන

මිච්ඡාචාරායවරමණියා ඵ ානිපි එත්යථව අන්යතොගධානි, තස්මා
(අබ්රහ්මචරියා යවරමණියා)  

මුසාවාදා යවරමණියා විප්පසන්නින්ද්රියතා, විස්සට්ඨමධුරභාණිතා, 

සමසිතසුද්ධදන්තතා, නාතිථූ තා, නාතිකිසතා, නාතිරස්සතා, නාතිදීඝතා, 
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සුඛසම්ඵස්සතා, උප්ප ගන්ධමුඛතා, සුස්සූසකපරිසතා, ආයදයයවචනතා, 

කම ද සදිසමුදුය ොහිතතනුජිව්හතා, අලීනතා, අනුද්ධතතාතිඑවමාදීනි  

සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා යවරමණියා අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු 

කිච්චකරණීයයසු අප්පමාදතා, ඤාණවන්තතා, සදා උපට්ඨිතස්සතිතා, 

උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසු ඨානුප්පත්තිකපටිභානවන්තතා, අන සතා, 

අජළතා, අනුම්මත්තතා, අච්ඡම්භිතා, අසාරම්භිතා, අනිස්සුකිතා, අමච්ඡරිතා, 

සච්චවාදිතා, අපිසුණඅඵරුසඅසම්ඵප්ප ාපවාදිතා, කතඤ්ඤුතා, කතයවදිතා, 

චාගවන්තතා, සී වන්තතා, උජුකතා, අක්යකොධනතා, 

හියරොත්තප්පසම්පන්නතා, උජුදිට්ඨිතා, මහන්තතා, පණ්ඩිතතා, 
අත්ථානත්ථකුස තාති එවමාදීනි ඵ ානි  එවයමත්ථ
පාණාතිපාතායවරමණිආදීනම්පිසභාවාදියතොවිනිච්ඡයයො යවදිතබ්යබො  

සී වාති යථාවුත්තපඤ්චසී වයසන සී වා  ක යාණධම්යමොති

සුන්දරධම්යමො, සරණගමනපරිදීපිතාය දිට්ඨිසම්පත්තියා
සම්පන්නපඤ්යඤොති අත්යථො  යයො පන පුත්යතො මාතාපිතූසු අස්සද්යධසු

දුස්සීය සු ච සයම්පි තාදියසො, යසොපි අවජායතොයයවාති යවදිතබ්යබො  

අස්සද්ධියාදයයො හි ඉධ අවජාතභාවස්ස  ක්ඛණං වුත්තා, යත ච තස්මිං
සංවිජ්ජන්ති  මාතාපිතයරො පන උපාදාය පුත්තස්ස අතිජාතාදිභායවො
වුච්චතීති  

යෙො යහොති කු ගන්ධයනොති කු ච්යඡදයකො කු විනාසයකො 

යඡදනත්යථො හි ඉධ ගන්ධසද්යදො, ‘‘උප්ප ගන්ධපච්චත්ථිකා’’තිආදීසු 

(පාරා 65) විය යකචිපන‘‘කු ධංසයනො’’තිපඨන්ති, යසොඑවත්යථො  

එයතයඛොපුත්තාය ොකස්මින්තිඑයත අතිජාතාදයයොතයයොපුත්තාඑව

ඉමස්මිංසත්තය ොයකපුත්තානාම, නඉයතොවිනිමුත්තා අත්ථි ඉයමසුපන 

යෙ භවන්ති උපාසකා යය සරණගමනසම්පත්තියා උපාසකා භවන්ති

කම්මස්සකතාඤායණන කම්මස්ස යකොවිදා, යත ච පණ්ඩිතා

පඤ්ඤවන්යතො, පඤ්චසී දසසීය න සම්පන්නා පරිපුණ්ණා  යාචකානං

වචනං ජානන්ති, යතසං මුඛාකාරදස්සයනයනව අධිප්පායපූරණයතොති 

වදඤ්ඤූ, යතසං වා ‘‘යදහී’’ති වචනං සුත්වා ‘‘ඉයම පුබ්යබ දානං අදත්වා

එවංභූතා, මයා පන එවං න භවිතබ්බ’’න්ති යතසං පරිච්චායගන තදත්ථං 

ජානන්තීති වදඤ්ඤූ, පණ්ඩිතානං වා කම්මස්සකතාදිදීපකං වචනං

ජානන්තීති වදඤ්ඤූ  ‘‘පදඤ්ඤූ’’ති ච පඨන්ති, පදානියා පරිච්චාගසී ාති

අත්යථො  තයතො එව විගතමච්යඡරම ත්තා වීතමච්ඡරා. අබ්භඝනාති

අබ්භසඞ්ඛාතා ඝනා, ඝනයමඝපට ා වා මුත්යතො චන්යදොවිය, 

උපාසකාදිපරිසාසු ඛත්තියාදිපරිසාසුචවියරොචයරවියරොචන්ති, යසොභන්තීති
අත්යථො  
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පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. අවුට්ඨිකසුත්තවණ්ණනා 

75. ඡට්යඨ අවුට්ඨිකසයමොතිඅවුට්ඨිකයමඝසයමො එකච්යචොහියමයඝො
සතපට සහස්සපටය ො හුත්වා උට්ඨහිත්වා ථනන්යතො ගජ්ජන්යතො

විජ්යජොතන්යතො එකං උදකබින්දුම්පි අපායතත්වා විගච්ඡති, තථූපයමො

එකච්යචොපුග්ගය ොතිදස්යසන්යතොආහ ‘‘අවුට්ඨිකසයමො’’ති  පයදසවස්සීති
එකයදසවස්සියමඝසයමො  පයදසවස්සී වියාති හි පයදසවස්සී  එකච්යචො

එකස්මිංයයව ඨායන ඨියතසු මනුස්යසසු යථා එකච්යච යතයමන්ති, 

එකච්යච න යතයමන්ති, එවං මන්දං වස්සති, තථූපමං එකච්චං පුග්ග ං

දස්යසති ‘‘පයදසවස්සී’’ති  සබ්බ්ත්ථාභිවස්සීති සබ්බස්මිං
පථවීපබ්බතසමුද්දාදියක ජගතිප්පයදයස අභිවස්සියමඝසයමො  එකච්යචො හි 

සක චක්කවාළගබ්භං පත්ථරිත්වා සබ්බත්ථකයමව අභිවස්සති, තං
චාතුද්දීපිකමහායමඝං එකච්චස්ස පුග්ග ස්ස උපමං කත්වා වුත්තං
‘‘සබ්බත්ථාභිවස්සී’’ති  

සබ්යබ්සානන්ති සබ්යබසං, අයයමව වා පායඨො  න දාතා යහොතීති

අදානසීය ො යහොති, ථද්ධමච්ඡරිතාය න කස්සචි කිඤ්චි යදතීති අත්යථො 
ඉදානි දානස්ස යඛත්තං යදයයධම්මඤ්ච විභායගන දස්යසතුං 

‘‘සමණබ්රාහ්මණා’’තිආදිමාහ  තත්ථ සමිතපාපසමණා යචව 

පබ්බජ්ජමත්තසමණා ච බාහිතපාපබ්රාහ්මණා යචව ජාතිමත්තබ්රාහ්මණා ච

ඉධ ‘‘සමණබ්රාහ්මණා’’තිඅධිප්යපතා  කපණා නාමදුග්ගතා දලිද්දමනුස්සා  

අද්ධිකා නාමපථාවියනොපරිබ්බයවිහීනා  වනිබ්බ්කා නාමයය‘‘ඉට්ඨංයදථ

කන්තං මනාපං කාය න අනවජ්ජං උදග්ගචිත්තා පසන්නචිත්තා, එවං

යදන්තා ගච්ඡථ සුගතිං, ගච්ඡථ බ්රහ්මය ොක’’න්තිආදිනා නයයන දායන

නියයොයජන්තා දානස්ස වණ්ණං යථොයමන්තා විචරන්ති  ොචකා නාම යය

යකව ං ‘‘මුට්ඨිමත්තං යදථ, පසතමත්තං යදථ, සරාවමත්තං යදථා’’ති
අප්පකම්පි යාචමානා විචරන්ති  තත්ථ සමණබ්රාහ්මණග්ගහයණන

ුණයඛත්තං උපකාරියඛත්තඤ්ච දස්යසති, කපණාදිග්ගහයණන 

කරුණායඛත්තං  අන්නන්ති යංකිඤ්චි ඛාදනීයං යභොජනීයං  පානන්ති 

අම්බපානාදිපානකං  වත්ථන්ති නිවාසනපාරුපනාදිඅච්ඡාදනං  ොනන්ති

රථවය්හාදි අන්තමයසො උපාහනං උපාදාය ගමනසාධනං  මා ාති

ගන්ථිතාගන්ථිතයභදංසබ්බංපුප්ඵං  ගන්ධන්තියංකිඤ්චිගන්ධජාතංපිසිතං

අපිසිතං ගන්ධූපකරණඤ්ච  විය පනන්ති ඡවිරාගකරණං  යසෙයාති 

මඤ්චපීඨාදි යචව පාවාරයකොජවාදි ච සයිතබ්බවත්ථු  යසයයග්ගහයණන

යචත්ථ ආසනම්පි ගහිතන්ති දට්ඨබ්බං  ආවසථන්ති

වාතාතපාදිපරිස්සයවියනොදනං පතිස්සයං  පදීයපෙයන්ති
දීපකපල්ලිකාදිපදීපූපකරණං  
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පටුන 

එවං යඛො, භික්ඛයවතිවිජ්ජමායනපියදයයධම්යමපටිග්ගාහකානංඑවං 
දාතබ්බවත්ථුංසබ්යබනසබ්බං අයදන්යතොපුග්ගය ො අවස්සිකයමඝසදියසො

යහොති  ඉදං වුත්තං යහොති – භික්ඛයව, යථා යසො යමයඝො

සතපට සහස්සපටය ො හුත්වා උට්ඨහිත්වා න කිඤ්චි වස්සි විගච්ඡති, 
එවයමව යයො උළාරං විපු ඤ්ච යභොගං සංහරිත්වා යගහං ආවසන්යතො

කස්සචිකටච්ඡුමත්තංභික්ඛංවාඋළුඞ්කමත්තංයාුංවා අදත්වාවිගච්ඡති, 

විවයසො මච්චුවසං ගච්ඡති, යසො අවුට්ඨිකසයමො නාම යහොතීති  ඉමිනා 
නයයනයසයසසුපිනිගමනංයවදිතබ්බං ඉයමසුචතීසුපුග්ගය සුපඨයමො

එකංයසයනව ගරහිතබ්යබො, දුතියයො පසංසනීයයො, තතියයො, 

පසංසනීයතයරො  පඨයමො වා එකන්යතයනව සබ්බනිහීයනො, දුතියයො

මජ්ඣියමො, තතියයොඋත්තයමොතියවදිතබ්යබො  

ගාථාසු සමයණති උපයයොගවයසන බහුවචනං තථා යසයසසුපි  

 ද්ධානාති  භිත්වා, සමයණ දක්ඛියණයයය පවායරත්වා පුට්යඨො න

සංවිභජති  අන්නං පානඤ්ච යභොජනන්ති අන්නං වා පානං වා අඤ්ඤං වා

භුඤ්ජිතබ්බයුත්තකං යභොජනං, තං න සංවිභජති  අයඤ්යහත්ථ
සඞ්යඛපත්යථො –යයොඅත්ථිකභායවනඋපගයතසම්පටිග්ගාහයක භිත්වා 

අන්නාදිනාසංවිභාගමත්තම්පිනකයරොති, කිංයසොඅඤ්ඤංදානංදස්සති, තං 

එවරූපංථද්ධමච්ඡරියං පුරිසාධමං නිහීනපුග්ග ංපණ්ඩිතා අවුට්ඨිකසයමොති

ආහු කථයන්තීති  

එකච්චානං න දදාතීති විජ්ජමායනපි මහති දාතබ්බධම්යම එයකසං

සත්තානංයතසු යකොධවයසනවා, යදයයධම්යමය ොභවයසනවානදදාති  

එකච්චානං පයවච්ඡතීති එයකසංයයව පන දදාති  යමධාවියනොති 

පඤ්ඤවන්යතොපණ්ඩිතාජනා  

සුභික්ඛවායචොති යයො උපගතානං යාචකානං ‘‘අන්නං යදථ, පානං

යදථා’’තිආදිනා තං තං දායපති, යසො සු භභික්ඛතාය සුභික්ඛා වාචා 
එතස්සාති සුභික්ඛවායචො  ‘‘සුභික්ඛවස්සී’’තිපි පඨන්ති  යථා ය ොයකො

සුභික්යඛො යහොති, එවං සබ්බත්ථාභිවස්සිතමහායමයඝො සුභික්ඛවස්සී නාම
යහොති  එවමයම්පි මහාදායනහි සබ්බත්ථාභිවස්සී සුභික්ඛවස්සීති  

ආයමොදමායනොපකියරතීති තුට්ඨහට්ඨමානයසොසහත්යථනදානංයදන්යතො

පටිග්ගාහකයඛත්යතයදයයධම්මංපකියරන්යතො වියයහොති, වාචායපි ‘‘යදථ

යදථා’’තිභාසති. 

ඉදානි නංසුභික්ඛවස්සිතභාවංදස්යසතුං ‘‘ෙථාපියමයඝො’’තිආදිවුත්තං 
තත්රායං සඞ්යඛපත්යථො – යථා මහායමයඝො පඨමං මන්දනිග්යඝොයසන
ථනයිත්වාපුනසක නදීකන්දරානිඑකනින්නාදංකයරොන්යතො ගජ්ජයිත්වා

පවස්සති, සබ්බත්ථකයමව වාරිනා උදයකන ථ ං නින්නඤ්ච

අභිසන්දන්යතො පූයරති එයකොඝං කයරොති, එවයමව ඉධ ඉමස්මිං
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සත්තය ොයක එකච්යචො උළාරපුග්ගය ො සබ්බසමතාය යසො මහායමයඝො

විය වස්සිතබ්බත්තා තාදියසො යථා ධනං උට්ඨානාධිගතං අත්තයනො

උට්ඨානවීරියාභිනිබ්බත්තං යහොති, එවං අන යසො හුත්වා තඤ්ච ධම්යමන 

ඤායයන සංහරිත්වා තන්නිබ්බත්යතන අන්යනන පායනන අඤ්යඤන ච

යදයයධම්යමන පත්යත සම්පත්යත වනිබ්බ්යක සම්මා සම්මයදව

යදසකා ානුරූපඤ්යචවඉච්ඡානුරූපඤ්ච තප්යපති සම්පවායරතීති  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. සුඛපත්ථනාසුත්තවණ්ණනා 

76. සත්තයම සුඛානීති සුඛනිමිත්තානි  පත්ථෙමායනොති ඉච්ඡමායනො

ආකඞ්ඛමායනො  සී න්ති ගහට්ඨසී ං පබ්බජිතසී ඤ්ච  ගහට්යඨො යච

ගහට්ඨසී ං, පබ්බජියතොයචචතුපාරිසුද්ධිසී න්තිඅධිප්පායයො  රක්යඛෙයාති 

සමාදියිත්වා අවීතික්කමන්යතො සම්මයදව යගොයපයය  පසංසා යම

ආගච්ඡතූති ‘‘මම ක යායණො කිත්තිසද්යදො ආගච්ඡතූ’’ති ඉච්ඡන්යතො
පණ්ඩියතො සප්පඤ්යඤො සී ං රක්යඛයය  සී වයතො හි ගහට්ඨස්ස තාව
‘‘අසුයකොඅසුකකු ස්සපුත්යතොසී වාක යාණධම්යමොසද්යධො පසන්යනො
දායයකො කාරයකො’’තිආදිනා පරිසමජ්යෙ ක යායණො කිත්තිසද්යදො

අබ්භුග්ගච්ඡති, පබ්බජිතස්ස‘‘අසුයකොනාමභික්ඛුසී වාවත්තසම්පන්යනො
යසොරයතො සුඛසංවායසො සගාරයවො සප්පතිස්යසො’’තිආදිනා…යප …
අබ්භුග්ගච්ඡතීති වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘පුනචපරං, ගහපතයයො, සී වයතොසී සම්පන්නස්සක යායණො 

කිත්තිසද්යදොඅබ්භුග්ගච්ඡතී’’ති(අ නි 5.213; උදා 76; මහාව 285). 

තථා – 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු – ‘සබ්රහ්මචාරීනං පියයො 

චස්සං මනායපො, ගරු ච භාවනීයයො චා’ති, සීය ස්යවවස්ස

පරිපූරකාරී’’තිආදි(ම නි  1.65). 

යභොගා යම උප්පජ්ජන්තූති එත්ථ ගහට්ඨස්ස තාව සී වයතො
ක යාණධම්මස්ස යයන යයන සිප්පට්ඨායනන ජීවිකං කප්යපති – යදි

කසියා, යදිවණිජ්ජාය, යදිරාජයපොරියසන, තංතංයථාකා ංයථාවිධිඤ්ච

අතිවිය අප්පමත්තභාවයතොඅථස්සඅනුප්පන්නායචවයභොගාඋප්පජ්ජන්ති, 
උප්පන්නා ච යභොගා ඵාතිං ගමිස්සන්ති  පබ්බජිතස්ස පන
සී ාචාරසම්පන්නස්ස අප්පමාදවිහාරිස්ස සයතො සී සම්පන්නස්ස
සී සම්පදාය අප්පිච්ඡතාදිුයණසු ච පසන්නා මනුස්සා උළාරුළායර

පච්චයය අභිහරන්ති, එවමස්ස අනුප්පන්නා යචව යභොගා උප්පජ්ජන්ති, 

උප්පන්නාචථිරායහොන්ති තථාහිවුත්තං– 
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‘‘පුන චපරං, ගහපතයයො, සී වා සී සම්පන්යනො
අප්පමාදාධිකරණං මහන්තං යභොගක්ඛන්ධං අධිගච්ඡතී’’ති (අ  නි 

5.213; උදා 76; මහාව 285). 

තථා– 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු – ‘ ාභී අස්ස 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගි ානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’න්ති, 

සීය ස්යවවස්ස පරිපූරකාරී’’ති(ම නි 1.65) ච– 

යසසංවුත්තනයයමව  

ගාථාසු පත්ථොයනොති පත්ථයන්යතො  තයෙො සුයඛති තීණි සුඛානි  

විත්ත ාභන්ති ධන ාභං, යභොුප්පත්තින්ති අත්යථො  වියසසයතො යචත්ථ

පසංසාය යචතසිකසුඛං, යභොයගහිකායිකසුඛං, ඉතයරනඋපපත්තිසුඛං; තථා

පඨයමන දිට්ඨධම්මසුඛං, තතියයන සම්පරායසුඛං, දුතියයන උභයසුඛං
ගහිතන්තියවදිතබ්බං  

ඉදානි පසංසාදිකාරණස්ස සී ස්ස විය පසංසාදීනම්පි වියසසකාරණං 
පාපමිත්තපරිවජ්ජනං ක යාණමිත්තයසවනඤ්ච ආදීනවානිසංයසහි සද්ධිං

දස්යසන්යතො ‘‘අකයරොන්යතො’’තිආදිමාහ  තත්ථ සඞ්කියෙොති පාපස්මිං

පරිසඞ්කිතබ්යබො ‘‘අද්ධා ඉමිනා පාපං කතං වා කරිස්සති වා, තථා යහස 

පාපපුරියසහි සද්ධිං සඤ්චරතී’’ති  අස්සාති ඉමස්ස පාපජනයසවියනො

පුග්ග ස්ස උපරි, අස්ස වා පුග්ග ස්ස අවණ්යණො අභූයතොපි

පාපජනයසවිතාය රුහති විරූළ්හිංයවපුල් ංආපජ්ජතිපත්ථරති  අස්සාතිවා

භුම්මත්යථ සාමිවචනං, තස්මිං පුග්ගය ති අත්යථො  ස යව තාදිසයකො

යහොතීතියයොයාදිසංපාපමිත්තංවා ක යාණමිත්තංවාභජතිඋපයසවතිච, 

යසො පුග්ගය ො භූමිභාගවයසන උදකං විය තාදියසොව යහොති, පාපධම්යමො

ක යාණධම්යමො වා යහොති  කස්මා? සහවායසො හි තාදියසො; යස්මා
සහවායසො සංසග්යගො උපරායගො විය ඵලිකමණීසු පුරිසඋපනිස්සයභූතං 

පුග්ග ාකාරංගාහායපති, තස්මාපාපපුග්ගය නසහවායසොනකාතබ්යබොති 
අධිප්පායයො  

යසවමායනො යසවමානන්ති පරං පකතිසුද්ධං පුග්ග ං කාය න කා ං

අත්තානං යසවමානං යසවමායනො භජමායනො පාපපුග්ගය ො, යතන වා 

යසවියමායනො  සම්ඵුට්යඨො සම්ඵුසන්ති යතන පකතිසුද්යධන පුග්ගය න

සහවායසන සංසග්යගන සම්ඵුට්යඨො පාපපුග්ගය ො සයම්පි, තථා තං

ඵුසන්යතො  සයරො දිද්යධො ක ාපං වාති යථා නාම සයරො වියසන දිද්යධො
ලිත්යතො සරක ාපගයතො සරසමූහසඞ්ඛාතං සරක ාපං අත්තනා ඵුට්ඨං

අලිත්තම්පි උපලිම්පති, එවං පායපන උපය පභො ධීයරොති
ධිතිසම්පන්නත්තාධීයරො පණ්ඩිතපුරියසොපාපසහායයොනභයවයය  



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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පටුන 

පූතිමච්ඡං කුසග්යගනාති යථා කුච්ඡිතභායවන පූතිභූතං මච්ඡං

කුසතිණග්යගන යයො පුරියසො උපනය්හති පුටබන්ධවයසන බන්ධති, තස්ස

යත කුසාඅපූතිකාපිපූතිමච්ඡසම්බන්යධනපූතිදුග්ගන්ධයමවවායන්ති  එවං

බ්ාලූපයසවනාති එවංසම්පදා බා ජනූපයසවනා දට්ඨබ්බා  එවං

ධීරූපයසවනාති යථා අසුරභියනොපි පත්තා තගරසම්බන්යධන සුරභිං 

වායන්ති, එවංපණ්ඩිතූපයසවනාපකතියාඅසී වයතොසී සමාදානාදිවයසන
සී ගන්ධවායනස්ස කාරණංයහොති  

තස්මාති යස්මා අක යාණමිත්තයසවනාය ක යාණමිත්තයසවනාය ච

අයංඑදියසොආදීනයවොආනිසංයසොච, තස්මා පත්තපුටස්යසව ප ාසපුටස්ස
විය දුග්ගන්ධසුගන්ධවත්ථුසංසග්යගන අසාධුසාධුජනසන්නිස්සයයන ච  

ඤත්වාසම්පාකමත්තයනොති අත්තයනොදුක්ඛුද්රයංසුඛුද්රයඤ්චඵ නිප්ඵත්තිං 

ඤත්වා ජානිත්වා අසන්යත පාපමිත්යත න උපයසයවයය, සන්යත 
උපසන්යත වන්තයදොයස පසත්යථ වා පණ්ඩියත යසයවයය  තථා හි 

අසන්යතො නිරෙං යනන්ති, සන්යතො පායපන්ති සුග්ගතින්ති  ඉති භගවා
පඨමගාථාය යථාවුත්තානි තීණි සුඛනිමිත්තානි දස්යසත්වා තයතො පරාහි
පඤ්චහි ගාථාහි පටිපක්ඛපරිවජ්ජයනන සද්ධිං පසංසාසුඛස්ස ආගමනං
දස්යසත්වා ඔසානගාථාය තිණ්ණම්පි සුඛානං ආගමනකාරයණන සද්ධිං
ඔසානසුඛංදස්යසති  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. භිදුරසුත්තවණ්ණනා 

77. අට්ඨයම භිදුරාෙන්ති භිදුයරො අයං  කායෙොති රූපකායයො  යසො හි

අඞ්ගපච්චඞ්ගානංයකසාදීනඤ්ච සමූහට්යඨන, එවං කුච්ඡිතානංයජුච්ඡානං
ආයයොඋප්පත්තියදයසොතිපිකායයො තත්රායංවචනත්යථො–ආයන්ති එත්ථාති

ආයයො  යක ආයන්ති? කුච්ඡිතා යකසාදයයො  ඉති කුච්ඡිතානං ආයයොතිපි

කායයො. අත්ථයතො පන චතුසන්තතිවයසන පවත්තමානානං

භූතුපාදායධම්මානං පුඤ්යජො  ඉදං වුත්තං යහොති – භික්ඛයව, අයං
චතුමහාභූතමයයො රූපකායයො භිදුයරො යභදනසීය ො යභදනසභායවො ඛයණ

ඛයණ විද්ධංසනසභායවොති  ‘‘භින්දරාය’’න්තිපි පායඨො, යසො එවත්යථො  

විඤ්ඤාණන්ති යතභූමකං කුස ාදිචිත්තං  වචනත්යථො පන – තං තං 
ආරම්මණං විජානාතීති විඤ්ඤාණං  යඤ්හි සඤ්ජානනපජානනවිධුරං

ආරම්මණවිජානනං උප ද්ධි, තං විඤ්ඤාණං  විරාගධම්මන්ති

විරජ්ජනධම්මං, පලුජ්ජනසභාවන්ති අත්යථො  සබ්යබ් උපධීති ඛන්ධූපධි, 

කිය සූපධි, අභිසඞ්ඛාරූපධි, පඤ්චකාමුණූපධීති එයත ‘‘උපධීයති එත්ථ
දුක්ඛ’’න්ති උපධිසඤ්ඤිතා සබ්යබපි
උපාදානක්ඛන්ධකිය සාභිසඞ්ඛාරපඤ්චකාමුණධම්මා හුත්වා 

අභාවට්යඨන අනිච්චා, උදයබ්බයප්පටිපීළනට්යඨන දුක්ඛා, ජරායමරයණන
චාති ද්විධා විපරිණායමතබ්බසභාවතාය පකතිවිජහනට්යඨන 
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විපරිණාමධම්මා. එවයමත්ථ අනිච්චදස්සනසුඛතාය රූපධම්යම
විඤ්ඤාණඤ්ච විසුං ගයහත්වා පුන උපධිවිභායගන සබ්යබපි
යතභූමකධම්යම එකජ්ෙං ගයහත්වා අනිච්චදුක්ඛානුපස්සනාමුයඛන 
තථාබුජ්ෙනකානං පුග්ග ානං අජ්ොසයයන සම්මසනචායරො කථියතො 

කාමඤ්යචත්ථ  ක්ඛණද්වයයමව පාළියං ආගතං, ‘‘යං දුක්ඛං, 

තදනත්තා’’ති (සං  නි  3.15) පන වචනයතො දුක්ඛ ක්ඛයණයනව
අනත්ත ක්ඛණම්පිදස්සිතයමවාතියවදිතබ්බං  

ගාථායං උපධීසු භෙං දිස්වාතිඋපධීසු භයතුපට්ඨානඤාණවයසන භයං

දිස්වා, යතසං භායිතබ්බතං පස්සිත්වා  ඉමිනා බ වවිපස්සනං දස්යසති 
භයතුපට්ඨානඤාණයමව හි විභජිත්වා වියසසවයසන ආදීනවානුපස්සනා 

නිබ්බිදානුපස්සනාති ච වුච්චති  ජාතිමරණමච්චගාති එවං සම්මසන්යතො
විපස්සනාඤාණං මග්යගන ඝයටත්වා මග්ගපරම්පරාය අරහත්තං පත්යතො 

ජාතිමරණංඅතීයතොනාමයහොති කථං? සම්පත්වා පරමංසන්තින්තිපරමං
උත්තමං අනුත්තරං සන්තිං සබ්බසඞ්ඛාරූපසමං නිබ්බානං අධිගන්ත්වා 

එවංභූයතොච කා ං කඞ්ඛතිභාවිතත්යතොතිචතුන්නංඅරියමග්ගානංවයසන
භාවනාභිසමයනිප්ඵත්තියා භාවිතකායසී චිත්තපඤ්ඤත්තා භාවිතත්යතො
මරණං ජීවිතඤ්ච අනභිනන්දන්යතො යකව ං අත්තයනො

ඛන්ධපරිනිබ්බානකා ං කඞ්ඛති උදික්ඛති, න තස්ස කත්ථචි පත්ථනා
යහොතීති  යතනාහ– 

‘‘නාභිනන්දාමිමරණං, නාභිනන්දාමිජීවිතං; 

කා ඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසංභතයකොයථා’’ති (යථරගා 606); 
අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. ධාතුයසොසංසන්දනසුත්තවණ්ණනා 

78. නවයම ධාතුයසොති ධාතුයතො  ධාතූති ච අජ්ොසයධාතු 

අජ්ොසයසභායවො අධිප්යපයතො, යයො අධිමුත්තීතිපි වුච්චති  සංසන්දන්තීති
තාය ධාතුසභාගතාය යථාධාතු යථාඅජ්ොසයං අල්ලීයන්ති එකයතො

යහොන්ති  සයමන්තීති තාය එව සමානජ්ොසයතාය එකචිත්තා හුත්වා

සමාගච්ඡන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤං භජන්ති උපසඞ්කමන්ති, අත්තයනො
රුචිභාවඛන්තිදිට්ඨියයො වා තත්ථ තත්ථ සයම කයරොන්තා පවත්තන්ති  

හීනාධිමුත්තිකාති හීයන කාමුණාදියක අධිමුත්ති එයතසන්ති

හීනාධිමුත්තිකා, හීනජ්ොසයා  ක යාණාධිමුත්තිකාති ක යායණ

යනක්ඛම්මාදියක අධිමුත්ති එයතසන්ති ක යාණාධිමුත්තිකා, 

පණීතජ්ොසයා  සයච හි ආචරියුපජ්ොයා න සී වන්යතො, 

අන්යතවාසිකසද්ධිවිහාරිකා ච සී වන්යතො, යත ආචරියුපජ්ොයයපි න 

උපසඞ්කමන්ති, අත්තයනොසදියසසාරුප්පභික්ඛූයයවඋපසඞ්කමන්ති සයච

පන ආචරියුපජ්ොයා සී වන්යතො, ඉතයර න සී වන්යතො, යතපි න

ආචරියුපජ්ොයය උපසඞ්කමන්ති, අත්තයනො සදියස හීනාධිමුත්තියකයයව
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උපසඞ්කමන්ති එවංඋපසඞ්කමනංපනනයකව ංඑතරහි එව, අථයඛො

අතීතානාගයතපීති දස්යසන්යතො ‘‘අතීතම්පි, භික්ඛයව’’තිආදිමාහ 

සඞ්යඛපයතො සංකිය සධම්යමසු අභිනිවිට්ඨා හීනාධිමුත්තිකා, 
යවොදානධම්යමසුඅභිනිවිට්ඨා ක යාණාධිමුත්තිකා  

ඉදං පන දුස්සී ානං දුස්සී යසවනයමව, සී වන්තානං 

සී වන්තයසවනයමව, දුප්පඤ්ඤානං දුප්පඤ්ඤයසවනයමව, 

පඤ්ඤවන්තානං පඤ්ඤවන්තයසවනයමව යකො නියායමතීති? 
අජ්ොසයධාතුනියායමති සම්බහු ාකිරභික්ඛූ එකස්මිංගායමභික්ඛාචාරං
චරන්ති  යත මනුස්සා බහුං භත්තං ආහරිත්වා පත්තානි පූයරත්වා
‘‘යථාසභාගං පරිභුඤ්ජථා’’ති වත්වා උයයයොයජසුං  භික්ඛූ ආහංසු

‘‘ආවුයසො, මනුස්සා ධාතුසංයුත්තකම්යම පයයොයජන්තී’’ති  එවං
අජ්ොසයධාතු නියායමතීති  ධාතුසංයුත්යතන අයමත්යථො දීයපතබ්යබො –
ගිජ්ෙකූටපබ්බතස්මිඤ්හිගි ානයසයයාය නිපන්යනොභගවාආරක්ඛත්ථාය
පරිවායරත්වාවසන්යතසුසාරිපුත්තයමොග්ගල් ානාදීසු එකයමකංඅත්තයනො
පරිසායසද්ධිංචඞ්කමන්තංඔය ොයකත්වාභික්ඛූආමන්යතසි‘‘පස්සථ යනො

තුම්යහ, භික්ඛයව, සාරිපුත්තංසම්බහුය හිභික්ඛූහිසද්ධිංචඞ්කමන්තන්ති  

එවං, භන්යත සබ්යබයඛොඑයත, භික්ඛයව, භික්ඛූමහාපඤ්ඤා’’ති(සං නි 

2.99) සබ්බංවිත්ථායරතබ්බං  

ගාථාසු සංසග්ගාතිසංකිය සයතො සහවාසාදිවයසනසමායයොගයතො, අථ

වා දස්සනසංසග්යගො, සවනසංසග්යගො, සමුල් ාපසංසග්යගො, 

සම්යභොගසංසග්යගො, කායසංසග්යගොති එවං පඤ්චවියධ සංසග්යග යයතො

කුයතොචි සංසග්ගයතො  වනයථො ජායතොතිකිය යසොඋප්පන්යනො මග්යගන

අසමූහයතො  අසංසග්යගන ඡිජ්ජතීති සංසග්ගපටික්යඛයපන 
කායවියවකාදිනා පුබ්බභායග ඡිජ්ජිත්වා පුන අච්චන්තාසංසග්යගන
සමුච්යඡදවියවයකන ඡිජ්ජති පහීයති  එත්තාවතා සඞ්යඛපයතො
හීනාධිමුත්තියාසමුදයයොඅත්ථඞ්ගයමොච දස්සියතොයහොති  

යස්මා පනයතසංසග්ගායතචකිය සා යකොසජ්ජවයසනඋප්පජ්ජන්ති

යචව වඩ්ෙන්ති ච, න වීරියාරම්භවයසන, තස්මා හීනාධිමුත්තියක
කුසීතපුග්ගය  වජ්යජත්වා ක යාණාධිමුත්තියක ආරද්ධවීරියය 

යසවන්යතන අසංසග්යගන සංසග්ගයජො වනයථො ඡින්දිතබ්යබොති
යථාවුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසන්යතො කුසීතයසවනාය තාව ආදීනවං

පකායසතුං ‘‘පරිත්තං දාරු’’න්තිආදිමාහ  

තත්ථ පරිත්තං දාරුන්ති ඛුද්දකං කට්ඨමයං කුල් ං  ෙථා සීයද

මහණ්ණයවති යථා ඛුද්දකං කුල් ං ආරුහිත්වා මහාසමුද්දං තරිතුකායමො

තීරං අප්පත්වා සමුද්දමජ්යෙයයව සීයදයය, පතිත්වා මච්ඡකච්ඡපභක්යඛො

භයවයය  එවං කුසීතං ආගම්ම, සාධුජීවීපි සීදතීති එවයමව කුසීතං 
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වීරියාරම්භරහිතං කිය සවසිකං පුග්ග ං නිස්සාය යතන කතසංසග්යගො
සාධුජීවීපි පරිසුද්ධාජීයවො පරිසුද්ධසීය ොපි සමායනො හීනසංසග්ගයතො
උප්පන්යනහි කාමවිතක්කාදීහි ඛජ්ජමායනො පාරං ගන්තුං අසමත්යථො

සංසාරණ්ණයවයයව සීදති  තස්මාති යස්මා එවං අනත්ථාවයහො

කුසීතසංසග්යගො, තස්මාතංආගම්ම ආ සියානුයයොයගනකුච්ඡිතං සීදතීති 

කුසීතං. තයතො එව හීනවීරිෙං නිබ්බීරියං අක යාණමිත්තං පරිවජ්යජෙය. 

එකන්යතයනවපනකායවියවකාදීනඤ්යචව තදඞ්ගවියවකාදීනඤ්චවයසන 

පවිවිත්යතහි, තයතො එව කිය යසහි ආරකත්තා අරියෙහි පරිසුද්යධහි

නිබ්බානං පටියපසිතත්තභාවයතො පහිතත්යතහි 

ආරම්මණ ක්ඛණූපනිජ්ොනානංවයසනොයනයතො ඣායීහි සබ්බකා ං

පග්ගහිතවීරියතාය ආරද්ධවීරියෙහි පණ්ඩියතහි සප්පඤ්යඤහියයව සහ
ආවයසයය සංවයසයයාති  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. පරිහානසුත්තවණ්ණනා 

79. දසයම පරිහානාෙසංවත්තන්තීතිඅවුද්ධියාභවන්ති, මග්ගාධිගමස්ස 
පරිපන්ථාය යහොන්ති  අධිගතස්ස පන මග්ගස්ස පරිහානි නාම නත්ථි 
‘‘තයයොධම්මා’’ති ධම්මාධිට්ඨානවයසනඋද්දිට්ඨධම්යමපුග්ග ාධිට්ඨානාය

යදසනායවිභජන්යතො ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, යසයඛොභික්ඛූ’’තිආදිමාහ  

තත්ථ කම්මංආරමිතබ්බයතොආරායමොඑතස්සාති කම්මාරායමො. කම්යම

රයතොති කම්මරයතො. කම්මාරාමතං කම්මාභිරතිං අනුයුත්යතො පයුත්යතොති 

කම්මාරාමතමනුයුත්යතො. තත්ථ කම්මං නාම ඉතිකත්තබ්බං කම්මං, 

යසයයථිදං – චීවරවිචාරණං, චීවරකරණං, උපත්ථම්භනං, පත්තත්ථවිකං, 

අංසබන්ධනං, කායබන්ධනං, ධමකරණං, ආධාරකං, පාදකථලිකං, 

සම්මජ්ජනීති එවමාදීනං උපකරණානං කරණං, යඤ්ච විහායර

ඛණ්ඩඵුල් ාදිපටිසඞ්ඛරණං. එකච්යචො හි එතානි කයරොන්යතො සක දිවසං
එතායනව කයරොති  තං සන්ධායයතං වුත්තං  යයො පන එයතසං

කරණයව ායයමව එතානි කයරොති, උද්යදසයව ායං උද්යදසං ගණ්හාති, 

සජ්ොයයව ායං සජ්ොයති, යචතියඞ්ගණවත්තාදිකරණයව ායං

යචතියඞ්ගණවත්තාදීනි කයරොති, මනසිකාරයව ායං මනසිකාරං කයරොති

සබ්බත්ථකකම්මට්ඨායන වා පාරිහාරියකම්මට්ඨායන වා, න යසො
කම්මාරායමොනාම  තස්සතං– 

‘‘යානියඛොපනතානිසබ්රහ්මචාරීනංඋච්චාවචානිකිංකරණීයානි, 

තත්ථ දක්යඛොයහොතිඅන යසො, තතු්රපායායවීමංසායසමන්නාගයතො, 

අ ංකාතුංඅ ංසංවිධාතු’’න්ති (දී නි 3.345; අ නි 10.18) – 

ආදිනාසත්ථාරාඅනුඤ්ඤාතකරණයමවයහොති  
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භස්සාරායමොති යයො භගවතා පටික්ඛිත්තරාජකථාදිවයසන රත්තින්දිවං

වීතිනායමති, අයංභස්යසපරියන්තකාරීන යහොතීතිභස්සාරායමොනාම යයො

පනරත්තිම්පිදිවාපිධම්මංකයථති, පඤ්හං විස්සජ්යජති, අයංඅප්පභස්යසො

භස්යසපරියන්තකාරීයයව කස්මා? ‘‘සන්නිපතිතානං යවො, භික්ඛයව, ද්වයං

කරණීයං – ධම්මී වා කථා, අරියයො වා තුණ්හීභායවො’’ති (ම  නි  1.273) 
වුත්තවිධිංයයවපටිපන්යනොති  

නිද්දාරායමොති යයො යාවදත්ථං උදරාවයදහකං භුඤ්ජිත්වා යසයයසුඛං, 

පස්සසුඛං, මිද්ධසුඛං අනුයුඤ්ජති, යයො ච ගච්ඡන්යතොපි නිසින්යනොපි

ඨියතොපි ථිනමිද්ධාභිභූයතො නිද්දායති, අයං නිද්දාරායමො නාම  යස්ස පන 

කරජකායයග ඤ්යඤන චිත්තං භවඞ්ගං ඔතරති, නායං නිද්දාරායමො, 
යතයනවාහ– 

‘‘අභිජානාමි යඛො පනාහං, අග්ගියවස්සන, ගිම්හානං පච්ඡියම
මායස පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො චතුග්ු ණං සඞ්ඝාටිං
පඤ්ඤායපත්වා දක්ඛියණන පස්යසන සයතො සම්පජායනො නිද්දං

ඔක්කමිතා’’ති(ම නි 1.387). 

එත්ථ ච පුථුජ්ජනක යාණයකොපි යසයඛොත්යවව යවදිතබ්යබො  තස්මා
තස්ස සබ්බස්සපි වියසසාධිගමස්ස ඉතයරසං උපරි වියසසාධිගමස්ස ච
පරිහානාය වත්තන්තීති යවදිතබ්බං  සුක්කපක්ඛස්ස වුත්තවිපරියායයන
අත්ථවිභාවනායවදිතබ්බා  

ගාථාසු උද්ධයතොති චිත්තවික්යඛපකයරන උද්ධච්යචන උද්ධයතො

අවූපසන්යතො  අප්පකිච්චස්සාති අනුඤ්ඤාතස්සපිවුත්තප්පකාරස්සකිච්චස්ස
යුත්තප්පයුත්තකාය යයව කරණයතො අප්පකිච්යචො අස්ස භයවයය  

අප්පමිද්යධොති ‘‘දිවසං චඞ්කයමන නිසජ්ජායා’’තිආදිනා

වුත්තජාගරියානුයයොයගන නිද්දාරහියතොඅස්ස  අනුද්ධයතොතිභස්සාරාමතාය 
උප්පජ්ජනකචිත්තවික්යඛපස්ස අභස්සාරායමො හුත්වා පරිවජ්ජයනන න

උද්ධයතො වූපසන්තචිත්යතො, සමාහියතොති අත්යථො  යසසං පුබ්යබ
වුත්තනයත්තා සුවිඤ්යඤයයයමව  ඉති ඉමස්මිං වග්යග

පඨමදුතියපඤ්චමඡට්ඨසත්තමඅට්ඨමනවයමසු සුත්යතසු වට්ටං කථිතං, 
ඉතයරසුවට්ටවිවට්ටං  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

තතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා  



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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4. චතුත්ථවග්යගො 

1. විතක්කසුත්තවණ්ණනා 

80. චතුත්ථවග්ගස්ස පඨයම අකුස විතක්කාති අයකොසල් සම්භූතා

විතක්කා, මිච්ඡාවිතක්කාති අත්යථො  අනවඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්යතොති එත්ථ 

අනවඤ්ඤත්තීති අනවඤ්ඤා පයරහි අත්තයනො අහීළිතතා අපරිභූතතා, 

‘‘අයහො වත මං පයර න අවජායනයය’’න්ති එවං පවත්යතො ඉච්ඡාචායරො, 

තායඅනවඤ්ඤත්තියා පටිසංයුත්යතොසංසට්යඨො, තංවාආරබ්භපවත්යතො
අනවඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්යතො විතක්යකො  තස්මා ‘‘කථං නු යඛො මං පයර
ගහට්ඨායචවපබ්බජිතාචනඔරකයතොදයහයය’’න්ති සම්භාවනකමයතාය

ඉච්ඡාචායර, ඨත්වා පවත්තිතවිතක්කස්යසතං අධිවචනං  

 ාභසක්කාරසිය ොකපටිසංයුත්යතොති චීවරාදි ායභන යචව සක්කායරන ච 

කිත්තිසද්යදන ච ආරම්මණකරණවයසන පටිසංයුත්යතො  

පරානුද්දෙතාපටිසංයුත්යතොති පයරසු අනුද්දයතාපතිරූපයකන 
යගහසිතයපයමනපටිසංයුත්යතො යංසන්ධායවුත්තං– 

‘‘සංසට්යඨො විහරති රාජූහි රාජමහාමත්යතහි බ්රාහ්මයණහි

ගහපතියකහි තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවයකහි සහනන්දී සහයසොකී, 

සුඛියතසු සුඛියතො, දුක්ඛියතසු දුක්ඛියතො, උප්පන්යනසු

කිච්චකරණීයයසුඅත්තනාවයයොගංආපජ්ජතී’’ති(සං නි 3.3; 4.241; 

විභ 888). 

ගාථාසු අනවඤ්ඤත්තියා පටිසංයුත්යතො පුග්ගය ො 

අනවඤ්ඤත්තිසංයුත්යතො.  ාභසක්කායර ගාරයවො එතස්ස, න ධම්යමති 

 ාභසක්කාරගාරයවො. සුඛදුක්යඛසු අමා සහ භවාති අමච්චා, සහායසදිසා

උපට්ඨාකා  යතහි යගහසිතයපමවයසන සහ නන්දනසීය ො සහනන්දී

අමච්යචහි, ඉමිනා පරානුද්දයතාපටිසංයුත්තං විතක්කං දස්යසති  ආරා

සංයෙොජනක්ඛොති ඉයමහි තීහි විතක්යකහි අභිභූයතො පුග්ගය ො

සංයයොජනක්ඛයයතොඅරහත්තයතොදූයර, තස්සතංදුල් භන්තිඅත්යථො  

පුත්තපසුන්ති පුත්යත ච පසයවො ච  පුත්තසද්යදන යචත්ථ දාරාදයයො; 

පසුසද්යදන අස්සමහිංසයඛත්තවත්ථාදයයො ච සඞ්ගහිතා  විවායහති

විවාහකාරාපයන  ඉමිනා ආවායහොපි සඞ්ගහියතො  සංහරානීති පරිග්ගහානි, 

පරික්ඛාරසඞ්ගහානීති අත්යථො  ‘‘සන්ථවානී’’ති ච පඨන්ති, 

මිත්තසන්ථවානීති අත්යථො  සබ්බත්ථ හිත්වාති සම්බන්යධො  භබ්යබ්ො යසො

තාදියසො භික්ඛූති යසො යථාවුත්තං සබ්බං පපඤ්චං පරිච්චජිත්වා යථා

සත්ථාරා වුත්තායසම්මාපටිපත්තියා, තථාපස්සිතබ්බයතොතාදියසොසංසායර

භයංඉක්ඛතීති භික්ඛුඋත්තමංසම්යබ්ොධිං අරහත්තංපත්තුංඅරහති  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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2. සක්කාරසුත්තවණ්ණනා 

81. දුතියය සක්කායරනාති සක්කායරන යහතුභූයතන, අථ වා 

සක්කායරනාති සක්කාරයහතුනා, සක්කාරයහතුයකන වා  සක්කාරඤ්හි 
නිස්සාය ඉයධකච්යච පුග්ග ා පාපිච්ඡා ඉච්ඡාපකතා ඉච්ඡාචායර ඨත්වා
‘‘සක්කාරං නිබ්බත්යතස්සාමා’’ති අයනකවිහිතං අයනසනං අප්පතිරූපං 

ආපජ්ජිත්වා ඉයතො චුතා අපායයසු නිබ්බත්තන්ති, අපයර යථාසක්කාරං
 භිත්වා තන්නිමිත්තං මානමදමච්ඡරියාදිවයසනපමාදංආපජ්ජිත්වා ඉයතො
චුතාඅපායයසු නිබ්බත්තන්ති යංසන්ධායවුත්තං–‘‘සක්කායරනඅභිභූතා 

පරියාදින්නචිත්තා’’ති තත්ථ අභිභූතාතිඅජ්යෙොත්ථටා  පරිොදින්නචිත්තාති

යඛපිතචිත්තා, ඉච්ඡාචායරනමානමදාදිනා චඛයංපාපිතකුස චිත්තා අථවා 

පරිොදින්නචිත්තාති පරියතො ආදින්නචිත්තා, වුත්තප්පකායරන

අකුස යකොට්ඨායසනයථා කුස චිත්තස්සඋප්පත්තිවායරොනයහොති, එවං

සමන්තයතො ගහිතචිත්තසන්තානාති අත්යථො  අසක්කායරනාති හීයළත්වා

පරිභවිත්වා පයරහි අත්තනි පවත්තියතන අසක්කායරන යහතුනා, 

අසක්කාරයහතුයකන වා මානාදිනා  සක්කායරන ච අසක්කායරන චාති
යකහිචි පවත්තියතන සක්කායරන යකහිචි පවත්තියතන අසක්කායරන ච 
යයහියකහිචිපඨමංසක්කතාහුත්වායතහියයවඅසාරභාවං ඤත්වාපච්ඡා

අසක්කතා යහොන්ති, තාදියස සන්ධාය වුත්තං ‘‘සක්කායරන ච
අසක්කායරන චා’’ති  

එත්ථ සක්කායරන අභිභූතා යදවදත්තාදයයො නිදස්යසතබ්බා  වුත්තම්පි
යචතං– 

‘‘ඵ ංයවකදලිංහන්ති, ඵ ංයවළුංඵ ංනළං; 

සක්කායරො කාපුරිසං හන්ති, ගබ්යභො අස්සතරිං යථා’’ති  (සං  නි  

1.183; අ නි 4.68; චූළව 335); 

සාධූනං උපරි කයතන අසක්කායරන අභිභූතා 
දණ්ඩකීරාජකාලිඞ්ගරාජමජ්ෙරාජාදයයොනිදස්යසතබ්බා වුත්තම්පියචතං– 

‘‘කිසඤ්හිවච්ඡංඅවකිරියදණ්ඩකී, 

උච්ඡින්නමූය ොසජයනොසරට්යඨො; 

කුක්කුළනායමනිරයම්හිපච්චති, 

තස්සඵුලිඞ්ගානිපතන්තිකායය  

‘‘යයො සඤ්ඤයතපබ්බජියතඅවඤ්චයි, 

ධම්මංභණන්යතසමයණඅදූසයක; 

තංනාළියකරංසුනඛාපරත්ථ, 

සඞ්ගම්මඛාදන්තිවිඵන්දමානං’’ (ජා 2.17.70-71); 

‘‘උපහච්චමනංමජ්යෙො, මාතඞ්ගස්මිංයසස්සියන; 
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සපාරිසජ්යජො උච්ඡින්යනො, මජ්ොරඤ්ඤං තදා අහූ’’ති  (ජා  
2.19.96); 

සක්කායරන ච අසක්කායරන ච අභිභූතා අඤ්ඤතිත්ථියා
නාටපුත්තාදයයො නිදස්යසතබ්බා  

ගාථාසු උභෙන්ති උභයයනසක්කායරනචඅසක්කායරනච  සමාධින

විකම්පතීතින ච ති, එකග්ගභායවනතිට්ඨති කස්ස පනන ච තීතිආහ
‘‘අප්පමාදවිහාරියනො’’ති යයො පමාදකරධම්මානංරාගාදීනංසුට්ඨුපහීනත්තා

අප්පමාදවිහාරී අරහා, තස්ස  යසො හි ය ොකධම්යමහි න විකම්පති  

සුඛුමදිට්ඨිවිපස්සකන්ති ඵ සමාපත්තිඅත්ථං සුඛුමාය දිට්ඨියා පඤ්ඤාය

අභිණ්හංපවත්තවිපස්සනත්තා සුඛුමදිට්ඨිවිපස්සකං  උපාදානක්ඛොරාමන්ති
චතුන්නං උපාදානානං ඛයං පරියයොසානභූතං අරහත්තඵ ං ආරමිතබ්බං
එතස්සාතිඋපාදානක්ඛයාරාමං  යසසංවුත්තනයයමව  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. යදවසද්දසුත්තවණ්ණනා 

82. තතියය යදයවසූතිඨයපත්වාඅරූපාවචරයදයවයචව අසඤ්ඤයදයව

ච තදඤ්යඤසු උපපත්තියදයවසු  යදවසද්දාති යදවානං පීතිසමුදාහාරසද්දා  

නිච්ඡරන්තීති අඤ්ඤමඤ්ඤං ආ ාපසල් ාපවයසන පවත්තන්ති  සමො

සමෙං උපාදාොති සමයයතො සමයං පටිච්ච  ඉදං වුත්තං යහොති – යස්මිං

කාය ඨිතායතයදවාතංකා ංආගම්මනං පස්සිස්සන්ති, තයතොතංසමයං

සම්පත්තංආගම්මාති ‘‘සමයංසමයංඋපාදායා’’තිච යකචිපඨන්ති, යතසං 

තංතං සමයං පටිච්චාති අත්යථො  ෙස්මිං සමයෙතියදා ‘‘අට්ඨිකඞ්කලූපමා

කාමා’’තිආදිනා (ම  නි  1.234; පාචි  417), ‘‘සම්බායධො

ඝරාවායසො’’තිආදිනා(දී නි 1.191; සං නි 2.154) ච කායමසුඝරාවායසච

ආදීනවා, තප්පටිපක්ඛයතො යනක්ඛම්යම ආනිසංසා ච සුදිට්ඨා යහොන්ති, 
තස්මිං සමයය  තදා හිස්ස එකන්යතන පබ්බජ්ජාය චිත්තං නමති  

අරිෙසාවයකොති අරියස්ස බුද්ධස්ස භගවයතො සාවයකො, සාවකභාවං 

උපගන්තුකායමො, අරියසාවයකො වා අවස්සංභාවී. අන්තිමභවිකං 

සාවකයබොධිසත්තං සන්ධාය අයමාරම්යභො  යකසමස්සුං ඔහායරත්වාති

යකයස ච මස්සුඤ්ච ඔහායරත්වා අපයනත්වා  කාසාොනි වත්ථානි

අච්ඡායදත්වාති කසායයන රත්තතාය කාසායානි බ්රහ්මචරියං චරන්තානං

අනුච්ඡවිකානි වත්ථානි නිවායසත්වා යචව පාරුපිත්වා ච  අගාරස්මා

අනගාරිෙං පබ්බ්ජ්ජාෙ යචයතතීති අගාරස්මා ඝරා නික්ඛමිත්වා අනගාරියං

පබ්බජ්ජං පබ්බයජයයන්ති පබ්බජ්ජාය යචයතති පකප්යපති, පබ්බජතීති
අත්යථො  එත්ථ ච යස්මා අගාරස්ස හිතං කසිවණිජ්ජාදිකම්මං අගාරියන්ති 

වුච්චති, තඤ්චපබ්බජ්ජායනත්ථි, තස්මාපබ්බජ්ජාඅනගාරියන්තිඤාතබ්බා  
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මායරනාති කිය සමායරන  සඞ්ගාමාෙ යචයතතීති යුජ්ෙනත්ථාය

චිත්තං උප්පායදති, මාරං අභිවියජතුං සන්නය්හති  යස්මා පන එවරූපස්ස

පටිපජ්ජනකපුග්ග ස්ස යදවපුත්තමායරොපිඅන්තරායායඋපක්කමති, තස්මා
තස්සපි වයසන මායරනාති එත්ථ යදවපුත්තමායරනාතිපි අත්යථො
යවදිතබ්යබො  තස්සාපි අයං ඉච්ඡාවිඝාතං කරිස්සයතවාති  යස්මා පන
පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාය ඛුරග්ගයතො වා පට්ඨාය සී ානි සමාදියන්යතො 
පරියසොයධන්යතො සමථවිපස්සනාසු කම්මං කයරොන්යතො යථාරහං 
තදඞ්ගප්පහානවික්ඛම්භනප්පහානානං වයසන කිය සමාරං පරිපායතති

නාම, නයුජ්ෙතිනාම සම්පහාරස්ස අභාවයතො, තස්මා වුත්තං ‘‘මායරන
සද්ධිංසඞ්ගාමායයචයතතී’’ති  

සත්තන්නන්ති යකොට්ඨාසයතො සත්තන්නං, පයභදයතො පන යත

සත්තතිංස යහොන්ති  කථං? චත්තායරො සතිපට්ඨානා, චත්තායරො 

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

යබොජ්ෙඞ්ගා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොති  එවං පයභදයතො 
සත්තතිංසවිධාපි සතිපට්ඨානාදියකොට්ඨාසයතො සත්යතව යහොන්තීති වුත්තං 

‘‘සත්තන්න’’න්ති  යබ්ොධිපක්ඛිොනන්ති බුජ්ෙනට්යඨන යබොධීති
 ද්ධනාමස්ස අරියපුග්ග ස්ස මග්ගඤාණස්යසව වා පක්යඛ භවානං 

යබොධිපක්ඛියානං, යබොධියකොට්ඨාසියානන්ති අත්යථො 

‘‘යබොධිපක්ඛිකාන’’න්තිපි පායඨො, යබොධිපක්ඛවන්තානං, යබොධිපක්යඛ වා 

නියුත්තානන්ති අත්යථො  භාවනානුයෙොගමනුයුත්යතොති විපස්සනං 
උස්සුක්කායපත්වා අරියමග්ගභාවනානුයයොගමනුයුත්යතො 

විපස්සනාක්ඛයණ හි සතිපට්ඨානාදයයො පරියායයන යබොධිපක්ඛියා නාම, 
මග්ගක්ඛයණයයවපනයතනිප්පරියායයන යබොධිපක්ඛියානාමයහොන්ති  

ආසවානංඛොතිකාමාසවාදීනංසබ්යබසං ආසවානංඛයා ආසයවසුහි
ඛීයණසු සබ්යබ කිය සා ඛීණායයව යහොන්ති  යතන අරහත්තමග්යගො 

වුත්යතො යහොති  අනාසවන්ති ආසවවිරහිතං  යචයතොවිමුත්තිං

පඤ්ඤාවිමුත්තින්ති එත්ථ යචයතොවචයනන අරහත්තඵ සමාධි, 

පඤ්ඤාවචයනනතංසම්පයුත්තා ච පඤ්ඤා වුත්තා  තත්ථ සමාධි රාගයතො 

විමුත්තත්තා යචයතොවිමුත්ති, පඤ්ඤා අවිජ්ජාය විමුත්තත්තා
පඤ්ඤාවිමුත්තීති යවදිතබ්බා වුත්තඤ්යහතංභගවතා– 

‘‘යයො හිස්ස, භික්ඛයව, සමාධි, තදස්ස සමාධින්ද්රියං  යා හිස්ස, 

භික්ඛයව, පඤ්ඤා, තදස්ස පඤ්ඤින්ද්රියං  ඉති යඛො, භික්ඛයව, 

රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති, අවිජ්ජාවිරාගාපඤ්ඤාවිමුත්තී’’ති(සං නි 
5.516). 

අපියචත්ථ සමථඵ ං යචයතොවිමුත්ති, විපස්සනාඵ ං පඤ්ඤාවිමුත්තීති 

යවදිතබ්බා  දිට්යඨව ධම්යමති ඉමස්මිංයයව අත්තභායව  සෙං අභිඤ්ඤා
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සච්ඡිකත්වාති අත්තනායයව අභිවිසිට්ඨාය පඤ්ඤාය පච්චක්ඛං කත්වා

අපරප්පච්චයයනඤත්වා  උපසම්පජ්ජ විහරතීති පාපුණිත්වා සම්පායදත්වා

විහරති  තයමව සඞ්ගාමසීසං අභිවිජිෙ අජ්ඣාවසතීති මාරං අභිවිජිනිත්වා
විජිතවිජයත්තා යතන කතසඞ්ගාමසඞ්ඛාතස්ස අරියමග්ගස්ස සීසභූතං

අරහත්තඵ සමාපත්තිඉස්සරියට්ඨානං, අභිභවන්යතො ආවසති, සමාපජ්ජති

ඉච්යචව අත්යථො  ඉයම ච යදවසද්දා දිට්ඨසච්යචසු යදයවසු පවත්තන්ති, 

වියසසයතොසුද්ධාවාසයදයවසූතියවදිතබ්බං  

ගාථාසු මහන්තන්ති සී ාදිුණමහත්යතන මහන්තං  වීතසාරදන්ති 

සාරජ්ජකරානං කිය සානං අභායවන විගතසාරජ්ජං අපගතමඞ්කුභාවං  

පුරිසාජඤ්ඤාති අස්සාදීසු අස්සාජානීයාදයයො විය පුරියසසු ආජානීයභූතා 

උත්තමපුරිසා  දුජ්ජෙමජ්ඣභූති පචුරජයනහි යජතුං අසක්කුයණයයං

කිය සවාහිනිං අභිභවි අජ්යෙොත්ථරි  ‘‘අජ්ජයී’’තිපි පඨන්ති, අජිනීති

අත්යථො  යජත්වාන මච්චුයනො යසනං, වියමොක්යඛන අනාවරන්ති
ය ොකත්තයාභිබයාපනයතො දියඩ්ෙසහස්සාදිවිභාගයතො ච විපු ත්තා

අඤ්යඤහිආවරිතුංපටියසයධතුංඅසක්කුයණයයත්තාචඅනාවරං, මච්චුයනො 
මාරස්ස යසනං වියමොක්යඛන අරියමග්යගන යජත්වා යයො ත්වං දුජ්ජයං

අජයි, තස්සනයමො, යතපුරිසාජඤ්ඤාතිසම්බන්යධො  

ඉතීති වුත්තප්පකායරන  හි-ඉති නිපාතමත්තං  එතං පත්තමානසං 

අධිගතාරහත්තං ඛීණාසවං යදවතා නමස්සන්තීති වුත්තයමවත්ථං

නිගමනවයසන දස්යසති  අථ වා ඉතීති ඉමිනා කාරයණන  කිං පන එතං

කාරණං? නමුචියසනාවිජයයන පත්තමානසත්තං  ඉමිනා කාරයණන තං
යදවතා නමස්සන්තීති අත්යථො  ඉදානි තං කාරණං ඵ යතො දස්යසතුං 

‘‘තඤ්හිතස්සනපස්සන්ති, යෙනමච්චුවසං වයජ’’තිවුත්තං තස්සත්යථො–
යස්මාතස්සපුරිසාජඤ්ඤස්සපණිධාය ගයවසන්තාපියදවාඅණුමත්තම්පිතං

කාරණං න පස්සන්ති, යයන යසො මච්චුයනො මරණස්ස වසං වයජ
උපගච්යඡයය තස්මාතංවිසුද්ධියදවානමස්සන්තීති  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. පඤ්චපුබ්බ්නිමිත්තසුත්තවණ්ණනා 

83. චතුත්යථ ෙදාතියස්මිංකාය   යදයවොති උපපත්තියදයවො තයයොහි

යදවා – සම්මුතියදවා, උපපත්තියදවා, විසුද්ධියදවාති  යතසු සම්මුතියදවා 

නාම රාජායනො ඛත්තියා  උපපත්තියදවා නාම චාතුමහාරාජිකයතො පට්ඨාය

තදුපරියදවා  විසුද්ධියදවා නාම ඛීණාසවා  ඉධ පන කාමාවචරයදයවො

අධිප්යපයතො  යතන වුත්තං ‘‘යදයවොති උපපත්තියදයවො’’ති  යදවකාොති

යදවසමූහයතො, යදවට්ඨානයතො වා, යදවය ොකයතොති අත්යථො 

සමූහනිවාසවාචයකො හි අයං කායසද්යදො  චවනධම්යමොති මරණධම්යමො, 
ආයුක්ඛයයනවා පුඤ්ඤක්ඛයයනවාඋපට්ඨිතමරයණොතිඅත්යථො  
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පඤ්චස්ස පුබ්බ්නිමිත්තානි පාතුභවන්තීති අස්ස උපට්ඨිතමරණස්ස 

යදවපුත්තස්සපඤ්චමරණස්සපුබ්බනිමිත්තානිඋප්පජ්ජන්ති, පකාසානිවා 

යහොන්ති  මා ා මි ාෙන්තීති යතන පිළන්ධිතමා ා මජ්ෙන්හිකසමයය
ආතයපඛිත්තාවියමි ාතාවිහතයසොභායහොන්ති  

වත්ථානි කිලිස්සන්තීති සරදසමයය විගතව ාහයක ආකායස
අබ්භුස්සක්කමානබා සූරියසදිසප්පභානි නානාවිරාගවණ්ණානි යතන
නිවත්ථපාරුතවත්ථානි තං ඛණංයයව කද්දයම ඛිපිත්වා මද්දිතානි විය
විහතප්පභානිමලිනානියහොන්ති  

කච්යඡහි යසදා මුච්චන්තීති සුපරිසුද්ධජාතිමණි විය
සුසික්ඛිතසිප්පාචරියරචිතසුවණ්ණපටිමා විය ච පුබ්යබ 
යසදම ජල්ලිකාරහිතසරීරස්ස තස්මිං ඛයණ උයභොහි කච්යඡහි යසදධාරා

සන්දන්ති පග්ඝරන්ති  න යකව ඤ්ච කච්යඡහියයව, සක සරීරයතොපි

පනස්ස යසදජ කණ්ණිකා මුච්චතියයව, යයන
ආමුත්තමුත්තාජා ගවච්ඡියතොවියතස්සකායයොයහොති  

කායෙ දුබ්බ්ණ්ණිෙං ඔක්කමතීති පුබ්යබ පටිසන්ධියතො පට්ඨාය
යථානුභාවංඑකයයොජනංද්වියයොජනංයාවද්වාදසයයොජනමත්තම්පිපයදසං 
ආභාය ඵරිත්වා විජ්යජොතමායනො කායයො යහොති

ඛණ්ඩිච්චපාලිච්චාදිවිරහියතො, න සීතං න උණ්හං උපඝාතකං, යදවධීතා

යසොළසවස්සුද්යදසිකා විය යහොති, යදවපුත්යතො වීසතිවස්සුද්යදසියකො විය, 
තං ඛණංයයව නිප්පයභ නිත්යතයජ කායය විරූපභායවො අනුපවිසති 

සණ්ඨාති  

සයකයදයවොයදවාසයනනාභිරමතීතිඅත්තයනො අච්ඡරාගයණහිසද්ධිං

කීළනපරිචරණකදිබ්බාසයන න රමති, න චිත්තස්සාදං  භති  තස්ස කිර
මනුස්සගණනාය සත්තහි දිවයසහි මරණං භවිස්සතීති ඉමානි
පුබ්බනිමිත්තානි පාතුභවන්ති  යසො යතසං උප්පත්තියා ‘‘එවරූපාය නාම
සම්පත්තියා විනා භවිස්සාමී’’ති බ වයසොකාභිභූයතො යහොති  යතනස්ස

කායය මහාපරිළායහො උප්පජ්ජති, යතන සබ්බයතො ගත්යතහි යසදා
මුච්චන්ති චිරතරංකා ංඅපරිචිතදුක්යඛොතංඅධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො
එකච්යචො‘‘දය්හාමිදය්හාමී’’තිකන්දන්යතොපරියදවන්යතොකත්ථචි අස්සාදං
අ භන්යතො විජප්පන්යතො වි පන්යතො තහිං තහිං ආහිණ්ඩති  එකච්යචො
සතිං උපට්ඨයපත්වා කායවාචාහි විකාරං අකයරොන්යතොපි 
පියවිප්පයයොගදුක්ඛංඅසහන්යතොවිහඤ්ඤමායනොවිචරති  

ඉමානි පන පුබ්බනිමිත්තානි යථා ය ොයක මහාපුඤ්ඤානං 
රාජරාජමහාමත්තාදීනංයයවඋක්කාපාතභූමිචා චන්දග්ගාහාදීනිනිමිත්තානි 

පඤ්ඤායන්ති, නසබ්යබසං; එවයමවමයහසක්ඛයදවානංයයවපඤ්ඤායති 

උප්පන්නානි ච තානි ‘‘ඉමානි මරණස්ස පුබ්බනිමිත්තානි නාමා’’ති යකචි
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පටුන 

යදවා ජානන්ති, න සබ්යබ  තත්ථ යයො මන්යදන කුස කම්යමන

නිබ්බත්යතො, යසො‘‘ඉදානියකොජානාති, ‘කුහිං නිබ්බත්තිස්සාමී’’’තිභායති 

යයො පන මහාපුඤ්යඤො, යසො ‘‘බහුං මයා දානං දින්නං, සී ං රක්ඛිතං, 

පුඤ්ඤංඋපචිතං, ඉයතොචුතස්සයමසුගතියයවපාටිකඞ්ඛා’’තින භායතින
විකම්පති  එවං උපට්ඨිතපුබ්බනිමිත්තං පන තං ගයහත්වා යදවතා
නන්දනවනංපයවයසන්තිසබ්බයදවය ොයකසුනන්දනවනංඅත්ථියයව  

තීහි වාචාහි අනුයමොයදන්තීති ඉදානි වුච්චමායනහි තීහි වචයනහි

අනුයමොයදන්ති, යමොදං පයමොදං උප්පායදන්ති, අස්සායසන්ති, 
අභිවදනවයසන වා තංඛණානුරූපං පයමොදං කයරොන්ති  යකචි පන

‘‘අනුයමොයදන්තී’’ති පදස්ස ‘‘ඔවදන්තී’’ති වදන්ති  ඉයතොති

යදවය ොකයතො  යභොති ආ පනං  සුගතින්ති සුන්දරගතිං, මනුස්සය ොකං

සන්ධායවදන්ති  ගච්ඡාතිපටිසන්ධිග්ගහණවයසන උයපහි  

එවං වුත්යතති එවං තදා යතහි යදයවහි තස්ස ‘‘ඉයතො යභො සුගතිං

ගච්ඡා’’තිආදිනා වත්තබ්බවචයන භගවතා වුත්යත අඤ්ඤතයරො 
නාමයගොත්යතනඅපාකයටොතස්සං පරිසායංනිසින්යනො අනුසන්ධිකුසය ො

එයකො භික්ඛු ‘‘එයත සුගතිආදයයො භගවතා අවියසසයතො වුත්තා අවිභූතා, 

හන්ද යත විභූතතයර කාරායපස්සාමී’’ති එතං ‘‘කිංනු යඛො, 
භන්යත’’තිආදිවචනං අයවොච  සද්ධාදිුණවියසසපටි ාභකාරණයතො
යදවූපපත්තියහතුයතො ච මනුස්සත්තං යදවානං අභිසම්මතන්ති ආහ 

‘‘මනුස්සත්තංයඛොභික්ඛු යදවානංසුගතිගමනසඞ්ඛාත’’න්ති  

සුගතිගමනසඞ්ඛාතන්ති ‘‘සුගතිගමන’’න්ති සම්මා කථිතං, වණ්ණිතං

යථොමිතන්ති අත්යථො  ෙං මනුස්සභූයතොති එත්ථ ෙන්ති කිරියාපරාමසනං, 

යතන පටි භතීතිඑත්ථපටි භනකිරියාආමසීයති, යයොසද්ධාපටි ායභොති 

අත්යථො  මනුස්සභූයතොතිමනුස්යසසුඋප්පන්යනො, මනුස්සභාවං වා පත්යතො 
යස්මා යදවය ොයක උප්පන්නානං තථාගතස්ස ධම්මයදසනා යයභුයයයන

දුල් භා සවනාය, නතථා මනුස්සානං, තස්මා වුත්තං ‘‘මනුස්සභූයතො’’ති  

තථාගතප්පයවදියත ධම්මවිනයෙති තථාගයතන භගවතා යදසියත 

සික්ඛත්තයසඞ්ගයහ සාසයන  තඤ්හි ධම්මයතො අනයපතත්තා ධම්යමො ච, 

ආසයානුරූපං වියනයයානං විනයනයතො විනයයො චාති ධම්මවිනයයො, 
උපනිස්සයසම්පත්තියා වා ධම්මයතො අනයපතත්තා ධම්මං

අප්පරජක්ඛජාතිකං වියනතීති ධම්මවිනයයො  ධම්යමයනව වා විනයයො, න 

දණ්ඩසත්යථහීතිධම්මවිනයයො, ධම්මයුත්යතො වා විනයයොතිධම්මවිනයයො, 

ධම්මාය වා සහ මග්ගඵ නිබ්බානාය විනයයොති ධම්මවිනයයො, 
මහාකරුණාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිධම්මයතො වා පවත්යතො විනයයොති

ධම්මවිනයයො  ධම්යමො වා භගවා ධම්මභූයතො ධම්මකායයො ධම්මස්සාමී, 

තස්ස ධම්මස්ස විනයයො, න තක්කියානන්ති ධම්මවිනයයො, ධම්යම වා
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මග්ගඵය  නිප්ඵායදතබ්බවිසයභූයත වා පවත්යතො විනයයොති
ධම්මවිනයයොතිවුච්චති තස්මිං ධම්මවිනයය  

සද්ධං පටි භතීති ‘‘ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො’’තිආදිනා සද්ධං 
උප්පායදති  සද්යධො හි ඉමස්මිං ධම්මවිනයය යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමායනො 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථ ආරායධස්සති  සු ද්ධ ාභසඞ්ඛාතන්ති
එත්ථයථා හිරඤ්ඤසුවණ්ණයඛත්තවත්ථාදි ායභොසත්තානංඋපයභොගසුඛං

ආවහති, ඛුප්පිපාසාදිදුක්ඛං පටිබාහති, ධනදාලිද්දියං වූපසයමති, 

මුත්තාදිරතනපටි ාභයහතු යහොති, ය ොකසන්තතිඤ්ච ආවහති; එවං
ය ොකියය ොකුත්තරා සද්ධාපි යථාසම්භවං ය ොකියය ොකුත්තරං

විපාකසුඛමාවහති, සද්ධාධුයරන පටිපන්නානං ජාතිජරාදිදුක්ඛං පටිබාහති, 

ුණදාලිද්දියං වූපසයමති, සතිසම්යබොජ්ෙඞ්ගාදිරතනපටි ාභයහතු යහොති, 
ය ොකසන්තතිඤ්ච ආවහති වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘සද්යධොසීය නසම්පන්යනො, යයසොයභොගසමප්පියතො; 

යංයංපයදසංභජති, තත්ථතත්යථවපූජියතො’’ති (ධ ප 303); 

එවං සද්ධාපටි ාභස්ස සු ද්ධ ාභතා යවදිතබ්බා  යස්මා පනායං 

සද්ධාපටි ායභො අනුගාමියකො අනඤ්ඤසාධාරයණො සබ්බසම්පත්තියහතු, 

ය ොකියස්ස ච හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිධන ාභස්ස කාරණං  සද්යධොයයව හි

දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වා උළාරුළාරවිත්තූපකරණානිඅධිගච්ඡති, යතහිච
අත්තයනො පයරසඤ්ච අත්ථයමව සම්පායදති  අස්සද්ධස්ස පන තානි

අනත්ථාවහානි යහොන්ති, ඉධ යචව සම්පරායය චාති, එවම්පි සද්ධාය
සු ද්ධ ාභතායවදිතබ්බා තථාහි– 

‘‘සද්ධාබන්ධතිපායථයයං’’ (සං නි 1.79). 

‘‘සද්ධාදුතියාපුරිසස්සයහොතී’’තිච (සං නි 1.36, 59). 

‘‘සද්ධීධවිත්තංපුරිසස්සයසට්ඨ’’න්තිච (සං නි 1.73; සු නි  184). 

‘‘සද්ධාහත්යථොමහානායගො’’තිච (අ නි 6.43; යථරගා 694). 

‘‘සද්ධාබීජංතයපොවුට්ඨී’’තිච (සං නි 1.197; සු නි  77). 

‘‘සද්යධසියකො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො’’ති(අ නි 7.67) ච  

‘‘සද්ධායතරතිඔඝ’’න්තිච (සං නි 1.246) – 

අයනයකසුඨායනසුඅයනයකහිකාරයණහිසද්ධාසංවණ්ණිතා  



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 

207 

පටුන 

ඉදානියායසද්ධායසාසයනකුස ධම්යමසුසුප්පතිට්ඨියතොනාමයහොති 

නියායමොක්කන්තියා, තංසද්ධංදස්යසතුං ‘‘සායඛො පනස්සා’’තිආදිවුත්තං 

තත්ථ අස්සාති ඉමස්ස භයවයයාති අත්යථො  නිවිට්ඨාති අභිනිවිට්ඨා 

චිත්තසන්තානං අනුපවිට්ඨා  මූ ජාතාති ජාතමූ ා  කිං පන සද්ධාය මූ ං 

නාම? සද්යධයයවත්ථුස්මිං ඔකප්පනයහතුභූයතො උපායමනසිකායරො  අපිච
සප්පුරිසයසවනා සද්ධම්මස්සවනං යයොනියසොමනසිකායරො 
ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තීති චත්තාරි යසොතාපත්තියඞ්ගානි මූ ානි

යවදිතබ්බානි  පතිට්ඨිතාතිඅරියමග්ගාධිගයමනයකනචිඅකම්පනීයභායවන 

අවට්ඨිතා  යතයනවාහ ‘‘දළ්හා අසංහාරියා’’ති  දළ්හාතිථිරා  අසංහාරිොති
යකනචිසංහරිතුං වා හායපතුං වා අපයනතුං වා අසක්කුයණයයා  ඉති යත
යදවාතස්සයසොතාපත්තිමග්ගසමධිගමංආසීසන්තාඑවංවදන්ති  අත්තයනො
යදවය ොයක කාමසුඛූපයභොගාරහයමව හි අරියපුග්ග ං යත ඉච්ඡන්ති 

යතනාහ ‘‘එහි, යදව, පුනප්පුන’’න්ති  

ගාථාසු පුඤ්ඤක්ඛයමරණම්පි ජීවිතින්ද්රියුපච්යඡයදයනව යහොතීති ආහ 

‘‘චවති ආයුසඞ්ඛො’’ති  අනුයමොදතන්ති අනුයමොදන්තානං  මනුස්සානං 

සහබ්යතන්ති මනුස්යසහි සහභාවං  සහ යබයතීති සහයබයො, 

සහපවත්තනයකො, තස්සභායවොසහබයතා  නිවිට්ඨස්සාති නිවිට්ඨාභයවයය  

ොවජීවන්තියාවජීවිතප්පවත්තියා, යාව පරිනිබ්බානාතිඅත්යථො  

අප්පමාණන්ති සක්කච්චං බහුං උළාරං බහුක්ඛත්තුඤ්ච කරණවයසන

පමාණරහිතං  නිරූපධින්ති කිය සූපධිරහිතං, සුවිසුද්ධං නිම්ම න්ති
අත්යථො  යස්මා පන යත යදවා මහග්ගතකුස ං න ඉච්ඡන්ති

කාමය ොකසමතික්කමනයතො, කාමාවචරපුඤ්ඤයමව ඉච්ඡන්ති, තස්මා
එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො – ‘‘ඉයතො යදවය ොකයතො චුයතො
මනුස්යසසු උප්පජ්ජිත්වා විඤ්ඤුතං පත්යතො කායදුච්චරිතාදිං සබ්බං
දුච්චරිතං පහායකායසුචරිතාදිං සබ්බං සුචරිතං උළාරං විපු ං උපචිනිත්වා
අරියමග්යගන ආගතසද්යධො භවාහී’’ති  යස්මා පන ය ොකුත්තයරසු 
පඨමමග්ගං දුතියමග්ගම්පි වා ඉච්ඡන්ති අත්තයනො යදවය ොකූපපත්තියා

අනතිවත්තනයතො, තස්මා යතසම්පි වයසන ‘‘අප්පමාණං
නිරූපධි’’න්තිපදානං අත්යථො යවදිතබ්යබො – පමාණකරානං

දිට්යඨකට්ඨඔළාරිකකාමරාගාදිකිය සානං උපච්යඡයදන අප්පමාණං, 
සත්තමභවයතො වා උප්පජ්ජනාරහස්ස ඛන්ධූපධිස්ස 

තංනිබ්බත්තකඅභිසඞ්ඛාරූපධිස්ස තංතංමග්ගවජ්ෙකිය සූපධිස්ස ච
පහායනන යතසං අනිබ්බත්තනයතො

නිරුපධිසඞ්ඛාතනිබ්බානසන්නිස්සිතත්තාච නිරුපධීති  

එවං අච්චන්තයමව අපායද්වාරපිධායකං කම්මං දස්යසත්වා ඉදානි 

සග්ගසම්පත්තිනිබ්බත්තකකම්මං දස්යසතුං ‘‘තයතො ඔපධික’’න්තිආදි

වුත්තං  තත්ථ ඔපධිකන්ති උපධියවපක්කං අත්තභාවසම්පත්තියා යචව
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යභොගසම්පත්තියා ච නිබ්බත්තකන්ති අත්යථො  උපධීති හි අත්තභායවො
වුච්චති  යථාහ ‘‘සන්යතකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි

උපධිසම්පත්තිපටිබාහිතානි න විපච්චන්තී’’ති (විභ  810). කාමුණාපි 

යථාහ ‘‘උපධීහිනරස්ස යසොචනා’’ති (සං  නි  1.12; සු  නි  34). තත්රායං 

වචනත්යථො –උපධීයතිඑත්ථ සුඛදුක්ඛන්තිඋපධි, අත්තභායවොකාමුණා

ච උපධිකරණංසී ංඑතස්ස, උපධිංවාඅරහතීති ඔපධිකං, පුඤ්ඤං, තංබහුං

උළාරංකත්වා  කථං? දායනන. දානඤ්හි ඉතයරහි සුකරන්ති එවං වුත්තං 

දායනනාතිවාපයදනඅභයදානම්පිවුත්තං, න ආමිසදානයමවාතිසී ස්සාපි
සඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො යස්මාපනයතයදවාඅසුරකායහානිං එකන්යතයනව

යදවකායපාරිපූරිඤ්ච ඉච්ඡන්ති, තස්මා තස්ස උපායං දස්යසන්තා 

‘‘අඤ්යඤපි මච්යච සද්ධම්යම, බ්රහ්මචරියෙ නියවසො’’ති ධම්මදායන

නියයොයජන්ති  ෙදා විදූති යස්මිං කාය  යදවා යදවං චවන්තං විදූ

විජායනයයං, තදා ඉමාය යථාවුත්තාය අනුකම්පාය දුක්ඛාපනයනකමයතාය

‘‘යදව, ඉයමයදවකායයපුනප්පුනං උප්පජ්ජනවයසන එහි ආගච්ඡාහී’’තිච
අනුයමොයදන්තීති  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. බ්හුජනහිතසුත්තවණ්ණනා 

84. පඤ්චයම ය ොයකති එත්ථ තයයො ය ොකා – සත්තය ොයකො, 

සඞ්ඛාරය ොයකො, ඔකාසය ොයකොති  යතසු ඉන්ද්රියබද්ධානං රූපධම්මානං
අරූපධම්මානං රූපාරූපධම්මානඤ්ච සන්තානවයසන වත්තමානානං

සමූයහො සත්තය ොයකො, පථවීපබ්බතාදියභයදො ඔකාසය ොයකො, උභයයපි 
ඛන්ධා සඞ්ඛාරය ොයකො  යතසු සත්තය ොයකො ඉධ අධිප්යපයතො  තස්මා 

ය ොයකති සත්තය ොයක  තත්ථාපි න යදවය ොයක, න බ්රහ්මය ොයක, 

මනුස්සය ොයක මනුස්සය ොයකපිනඅඤ්ඤස්මිංචක්කවායළ, ඉමස්මිංයයව

චක්කවායළ  තත්රාපිනසබ්බට්ඨායනසු, ‘‘පුරත්ථිමායදිසායගජඞ්ග ංනාම

නිගයමො, තස්ස අපයරන මහාසා ා, තයතො පරං පච්චන්තිමා ජනපදා, 

ඔරයතොමජ්යෙ; පුරත්ථිමදක්ඛිණායදිසාය සල් වතීනාමනදී, තයතොපරං

පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරයතො මජ්යෙ; දක්ඛිණාය දිසාය යසතකණ්ණිකං

නාමනිගයමො, තයතොපරංපච්චන්තිමාජනපදා, ඔරයතො මජ්යෙ; පච්ඡිමාය

දිසාය ථූණං නාම බ්රාහ්මණගායමො, තයතො පරං පච්චන්තිමා ජනපදා, 

ඔරයතොමජ්යෙ; උත්තරායදිසායඋසිරද්ධයජොනාමපබ්බයතො, තයතොපරං

පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරයතො මජ්යෙ’’ති (මහාව  259) එවං පරිච්ඡින්යන
ආයාමයතො තියයොජනසයත විත්ථාරයතො අඩ්ෙයතයයයයොජනසයත
පරික්යඛපයතො නවයයොජනසයත මජ්ඣිමයදයස උප්පජ්ජති තථාගයතො  න 
යකව ඤ්ච තථාගයතොව පච්යචකබුද්ධා අග්ගසාවකා අසීතිමහායථරා
බුද්ධමාතා බුද්ධපිතා චක්කවත්තිරාජා අඤ්යඤ ච සාරප්පත්තා
බ්රාහ්මණගහපතිකා එත්යථව උප්පජ්ජන්ති  ඉධ පන තථාගතවායරයයව

සබ්බත්ථකවයසනඅයංනයයො බ්භති, ඉතයරසුඑකයදසවයසන  
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උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්තීති ඉදං පන උභයම්පි විප්පකතවචනයමව, 

උප්පජ්ජන්තාබහුජනහිතත්ථායඋප්පජ්ජන්ති, නඅඤ්යඤන කාරයණනාති
එවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො එවරූපඤ්යහත්ථසද්ද ක්ඛණංනසක්කා 
අඤ්යඤනසද්ද ක්ඛයණනපටිබාහිතුං  

අපිච උප්පජ්ජමායනොනාම උප්පජ්ජතිනාම උප්පන්යනොනාමාති අයං 

පයභයදොයවදිතබ්යබො තථාගයතොහිමහාභිනීහාරංකයරොන්යතො, බුද්ධකයර

ධම්යම පරියයසන්යතො, පාරමියයො පූයරන්යතො, පඤ්ච මහාපරිච්චායග

පරිච්චජන්යතො, ඤාතත්ථචරියංචරන්යතො, ය ොකත්ථචරියං, බුද්ධත්ථචරියං

යකොටිංපායපන්යතො, පාරමියයොපූයරත්වාතුසිතභවයන තිට්ඨන්යතො, තයතො

ඔතරිත්වා චරිමභයව පටිසන්ධිං ගණ්හන්යතො, අගාරමජ්යෙ වසන්යතො, 

අභිනික්ඛමන්යතො, මහාපධානංපදහන්යතො, පරිපක්කඤායණොයබොධිමණ්ඩං

ආරුය්හමාරබ ං විධයමන්යතොපඨමයායමපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරන්යතො, 

මජ්ඣිමයායම දිබ්බචක්ඛුං වියසොයධන්යතො, පච්ඡිමයායමපටිච්චසමුප්පායද
ඤාණං ඔතායරත්වා අයනකාකාරං සබ්බසඞ්ඛායර සම්මසිත්වා
යසොතාපත්තිමග්ගංපටිවිජ්ෙන්යතොයාවඅනාගාමිඵ ං සච්ඡිකයරොන්යතොපි 

උප්පජ්ජමායනො එව නාම, අරහත්තමග්ගක්ඛයණ උප්පජ්ජති නාම, 

අරහත්තඵ ක්ඛයණපන උප්පන්යනො නාම බුද්ධානඤ්හිසාවකානංවියන

පටිපාටියා ඉද්ධිවිධඤාණාදීනං උප්පාදනකිච්චං අත්ථි, සයහව පන
අරහත්තමග්යගනසකය ොපි බුද්ධුණරාසිආගයතොවනාම යහොති  තස්මා 
යත නිබ්බත්තසබ්බකිච්චත්තා අරහත්තඵ ක්ඛයණ උප්පන්නා නාම
යහොන්ති  ඉධ අරහත්තඵ ක්ඛණං සන්ධාය ‘‘උප්පජ්ජතී’’ති වුත්යතො 
උප්පන්යනොයහොතීතිඅයඤ්යහත්ථ අත්යථො  

සාවයකොපි ඛීණාසයවො සාවකයබොධියා යහතුභූයත පුඤ්ඤසම්භායර
සම්භරන්යතො පුබ්බයයොගං පුබ්බචරියං ගතපච්චාගතවත්තං පූයරන්යතො
චරිමභයව නිබ්බත්තන්යතො අනුක්කයමන විඤ්ඤුතං පත්වා සංසායර
ආදීනවං දිස්වා පබ්බජ්ජාය යචතයමායනො පබ්බජ්ජං මත්ථකං පායපත්වා
සී ාදීනි පරිපූයරන්යතො ධුතධම්යම සමාදාය වත්තමායනො ජාගරියං
අනුයුඤ්ජන්යතො ඤාණානි නිබ්බත්යතන්යතො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා 

යහට්ඨිමමග්යග අධිගච්ඡන්යතොපි උප්පජ්ජමායනො එව නාම, 

අරහත්තමග්ගක්ඛයණ උප්පජ්ජති නාම, අරහත්තඵ ක්ඛයණ පන 

උප්පන්යනො නාම  යසක්යඛො පන පුබ්බූපනිස්සයයතො පට්ඨාය යාව 

යගොත්රභුඤාණා උප්පජ්ජමායනො නාම, පඨමමග්ගක්ඛයණ උප්පජ්ජති නාම, 

පඨමඵ ක්ඛණයතො පට්ඨාය උප්පන්යනො නාම  එත්තාවතා ‘‘තයයොයම, 

භික්ඛයව, පුග්ග ාය ොයක උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජන්තී’’තිපදානංඅත්යථො
වුත්යතොයහොති  

ඉදානි බ්හුජනහිතාොතිආදීසු බ්හුජනහිතාොති මහාජනස්ස හිතත්ථාය  

බ්හුජනසුඛාොති මහාජනස්ස සුඛත්ථාය  ය ොකානුකම්පාොති



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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පටුන 

සත්තය ොකස්ස අනුකම්පං පටිච්ච  කතරසත්තය ොකස්සාති? යයො

තථාගතස්ස ධම්මයදසනං සුත්වා ධම්මං පටිවිජ්ෙති, අමතපානං පිවති, 

තස්ස  භගවයතො හි ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තයදසනාය 
අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්ඤප්පමුඛා අට්ඨාරස බ්රහ්මයකොටියයො ධම්මං
පටිවිජ්ඣිංසු එවංයාව සුභද්දපරිබ්බාජකවිනයනාධම්මංපටිවිද්ධසත්තානං

ගණනා නත්ථි, මහාසමයසුත්තන්තයදසනායං මඞ්ග සුත්තං, 

චූළරාහුය ොවාදං, සමචිත්තයදසනායන්ති ඉයමසු චතූසු ඨායනසු අභිසමයං
පත්තසත්තානං පරිච්යඡයදො නත්ථි  එවයමතස්ස අපරිමාණස්ස 

සත්තය ොකස්ස අනුකම්පාය  සාවකස්ස පන අරහයතො යසක්ඛස්ස ච
ය ොකානුකම්පායඋප්පත්ති ධම්මයසනාපතිආදීහිධම්මභණ්ඩාගාරිකාදීහි ච

යදසිතයදසනාය පටියවධප්පත්තසත්තානං වයසන, අපරභායග ච

මහාමහින්දත්යථරාදීහි යදසිතයදසනාය පටිවිද්ධසච්චානං වයසන, 
යාවජ්ජතනා ඉයතො පරං අනාගයත ච සාසනං නිස්සාය 

සග්ගයමොක්ඛමග්යගසු පතිට්ඨහන්තානං වයසනපි අයමත්යථො
විභායවතබ්යබො  

අපිච බ්හුජනහිතාොති බහුජනස්ස හිතත්ථාය, යනසං
පඤ්ඤාසම්පත්තියා දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකහිතූපයදසයකොති  

බ්හුජනසුඛාොති බහුජනස්ස සුඛත්ථාය, චාගසම්පත්තියා 

උපකරණසුඛසම්පදායයකොති  ය ොකානුකම්පාොති ය ොකස්ස 

අනුකම්පනත්ථාය, යමත්තාකරුණාසම්පත්තියාමාතාපිතයරොවියය ොකස්ස

රක්ඛිතා යගොපිතාති  අත්ථාෙ හිතාෙ සුඛාෙ යදවමනුස්සානන්ති ඉධ 

යදවමනුස්සග්ගහයණන භබ්බපුග්ගය  යවයනයයසත්යත එව ගයහත්වා

යතසං නිබ්බානමග්ගඵ ාධිගමායතථාගතස්සඋප්පත්තිදස්සිතාපඨමවායර, 
දුතියතතියවායරසුපන අරහයතොයසක්ඛස්සචවයසනයයොයජතබ්බං තත්ථ 

අත්ථාොති ඉමිනා පරමත්ථාය, නිබ්බානායාති වුත්තං යහොති  හිතාොති 

තංසම්පාපකමග්ගත්ථායාති වුත්තං යහොති  නිබ්බානසම්පාපකමග්ගයතො හි

උත්තරිං හිතං නාම නත්ථි  සුඛාොති ඵ සමාපත්තිසුඛත්ථායාති වුත්තං 

යහොති, තයතො උත්තරි සුඛාභාවයතො  වුත්තඤ්යහතං ‘‘අයං සමාධි

පච්චුප්පන්නසුයඛො යචව ආයතිඤ්චසුඛවිපායකො’’ති (දී නි  3.355; අ නි 

5.27; විභ 804). 

තථාගයතොතිආදීනං පදානං අත්යථො යහට්ඨා වුත්යතො  

විජ්ජාචරණසම්පන්යනොතිආදීසු තිස්යසොපි විජ්ජා භයයභරයව (ම  නි  1.34

ආදයයො) ආගතනයයන, ඡපි විජ්ජා ඡළභිඤ්ඤාවයසන, අට්ඨපි විජ්ජා

අම්බට්ඨසුත්යතආගතාතිවිජ්ජාහි, සී සංවරාදීහි, පන්නරසහි චරණධම්යමහි

ච, අනඤ්ඤසාධාරයණහි සම්පන්යනො සමන්නාගයතොති 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො. යසොභනගමනත්තා, සුන්දරංඨානංගතත්තා, සම්මා

ගතත්තා, සම්මා ගදත්තා ච සුගයතො. සබ්බථා විදිතය ොකත්තා ය ොකවිදූ. 

නත්ථි එතස්ස උත්තයරොති අනුත්තයරො. පුරිසදම්යම පුරිසයවයනයයය 



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 

211 

පටුන 

සායරති වියනතීති පුරිසදම්මසාරථි. දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි

යථාරහං අනුසාසතීති සත්ථා. සබ්බස්සාපි යනයයස්ස සබ්බප්පකායරන 

සයම්භුඤායණන බුද්ධත්තා බුද්යධොති අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො

පනවිසුද්ධිමග්ගයතො(විසුද්ධි 1.132-133) ගයහතබ්යබො  

යසොධම්මංයදයසතිආදි…යප.… පරියෙොසානක යාණන්තියසොභගවා
සත්යතසු කාරුඤ්ඤං පටිච්ච හිත්වාපි අනුත්තරං වියවකසුඛං ධම්මං
යදයසති  තඤ්ච යඛො අප්පං වා බහුං වා යදයසන්යතො 

ආදික යාණාදිප්පකාරයමව යදයසති  කථං? එකගාථාපි හි

සමන්තභද්දකත්තා ධම්මස්ස පඨමපායදන ආදික යාණා, දුතියතතියයහි

මජ්යෙක යාණා, පච්ඡියමන පරියයොසානක යාණා  එකානුසන්ධිකං

සුත්තං නිදායනන ආදික යාණං, නිගමයනන පරියයොසානක යාණං, 
යසයසන මජ්යෙක යාණං  නානානුසන්ධිකං සුත්තං පඨයමන

අනුසන්ධිනා ආදික යාණං, පච්ඡියමන පරියයොසානක යාණං, යසයසහි
මජ්යෙක යාණං  සකය ොපි වා සාසනධම්යමො අත්තයනො අත්ථභූයතන 

සීය න ආදික යායණො, සමථවිපස්සනාමග්ගඵය හි මජ්යෙක යායණො, 

නිබ්බායනන පරියයොසානක යායණො  සී සමාධීහි වා ආදික යායණො, 

විපස්සනාමග්යගහි මජ්යෙක යායණො, ඵ නිබ්බායනහි

පරියයොසානක යායණො  බුද්ධසුබුද්ධතාය වා ආදික යායණො, 

ධම්මසුධම්මතාය මජ්යෙක යායණො, සඞ්ඝසුප්පටිපත්තියා
පරියයොසානක යායණො තං සුත්වාතථත්තායපටිපන්යනනඅධිගන්තබ්බාය

අභිසම්යබොධියා වා ආදික යායණො, පච්යචකයබොධියා මජ්යෙක යායණො, 
සාවකයබොධියා පරියයොසානක යායණො  සුයයමායනො යචස 
නීවරණවික්ඛම්භනයතො සවයනනපි ක යාණයමව ආවහතීති

ආදික යායණො, පටිපජ්ජියමායනො සමථවිපස්සනාසුඛාවහනයතො

පටිපත්තියාපි සුඛයමව ආවහතීති මජ්යෙක යායණො, තථාපටිපන්යනො ච
පටිපත්තිඵය  නිට්ඨියත තාදිභාවාවහනයතො පටිපත්තිඵය නපි
ක යාණයමව ආවහතීති පරියයොසානක යායණො  නාථප්පභවත්තා ච 

පභවසුද්ධියා ආදික යායණො, අත්ථසුද්ධියා මජ්යෙක යායණො, 
කිච්චසුද්ධියා පරියයොසානක යායණො යතන වුත්තං ‘‘යසොධම්මංයදයසති
ආදි…යප … පරියයොසානක යාණ’’න්ති  

යං පන භගවා ධම්මං යදයසන්යතො සාසනබ්රහ්මචරියං 

මග්ගබ්රහ්මචරියඤ්ච පකායසති, නානානයයහි දීයපති, තං යථානුරූපං

අත්ථසම්පත්තියා සාත්ථං, බයඤ්ජනසම්පත්තියා සබ්යඤ්ජනං. සඞ්කාසන, 

පකාසන, විවරණ, විභජන, උත්තානීකරණ 

පඤ්ඤත්තිඅත්ථපදසමායයොගයතො සාත්ථං, 

අක්ඛරපදබයඤ්ජනාකාරනිරුත්තිනිද්යදසසම්පත්තියා සබයඤ්ජනං, 

අත්ථගම්භීරතාපටියවධගම්භීරතාහි වා සාත්ථං, 
ධම්මගම්භීරතායදසනාගම්භීරතාහි සබයඤ්ජනං 
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අත්ථපටිභානපටිසම්භිදාවිසයයතො වා සාත්ථං, 
ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාවිසයයතො සබයඤ්ජනං  පණ්ඩිතයවදනීයයතො 

පරික්ඛකජනප්පසාදකන්ති සාත්ථං, සද්යධයයයතො

ය ොකියජනප්පසාදකන්ති සබයඤ්ජනං  ගම්භීරාධිප්පායයතො සාත්ථං, 
උත්තානපදයතො සබයඤ්ජනං  උපයනතබ්බස්ස අභාවයතො 

සක පරිපුණ්ණභායවන යකව පරිපුණ්ණං, අපයනතබ්බස්ස අභාවයතො 

නිද්යදොසභායවන පරිසුද්ධං, අපිච පටිපත්තියා අධිගමබයත්තියතො සාත්ථං, 

පරියත්තියා ආගමබයත්තියතො සබ්යඤ්ජනං, 

සී ාදිපඤ්චධම්මක්ඛන්ධපාරිපූරියා පරිපුණ්ණං, නිරුපක්කිය සයතො

නිත්ථරණත්ථාය පවත්තියතො ය ොකාමිසනිරයපක්ඛයතො ච පරිසුද්ධං, 
සික්ඛත්තයපරිග්ගහිතත්තා බ්රහ්මභූයතහි යසට්යඨහි චරිතබ්බයතො යතසං

චරියභාවයතො ච බ්රහ්මචරිෙං. තස්මා ‘‘සාත්ථං සබයඤ්ජනං…යප …

පකායසතී’’ති වුච්චති  පඨයමොති ගණනානුපුබ්බයතො
සබ්බය ොකුත්තමභාවයතොචපඨයමොපුග්ගය ො  

තස්යසව සත්ථු සාවයකොති තස්යසව යථාවුත්තුණස්ස සත්ථු
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ධම්මයදසනාය සවනන්යත ජායතො 

ධම්මයසනාපතිසදියසොසාවයකො, නපූරණාදිවියපටිඤ්ඤාමත්යතනසත්ථු

සාවයකො  පාටිපයදොති පටිපදාසඞ්ඛායතන අරියමග්යගන අරියාය ජාතියා

ජායතො භයවොති පාටිපයදො, අනිට්ඨිතපටිපත්තිකිච්යචො පටිපජ්ජමායනොති
අත්යථො  සුත්තයගයයාදි පරියත්තිධම්යමො බහුං සුයතො එයතනාති 

බ්හුස්සුයතො. පාතියමොක්ඛසංවරාදිසීය න යචව
ආරඤ්ඤිකඞ්ගාදිධුතඞ්ගවයතහි ච උපපන්යනො සම්පන්යනො

සමන්නාගයතොති සී වතූපපන්යනො. ඉති භගවා ‘‘ය ොකානුකම්පා නාම

හිතජ්ොසයයන ධම්මයදසනා, සා ච ඉයමසු එව තීසු පුග්ගය සු
පටිබද්ධා’’තිදස්යසති යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව  

ගාථාසු තස්සන්වයෙොති තස්යසව සත්ථු පටිපත්තියා ධම්මයදසනාය ච
අනුගමයනන තස්සන්වයයො අනුජායතො  අවිජ්ජන්ධකාරං විධමිත්වා

සපරසන්තායනසු ධම්මාය ොකසඞ්ඛාතාය පභාය කරණයතො පභඞ්කරා. 

ධම්මමුදීරෙන්තාතිචතුසච්චධම්මංකයථන්තා  අපාපුරන්තීතිඋග්ඝායටන්ති  

අමතස්ස නිබ්බානස්ස  ද්වාරං අරියමග්ගං  යෙොගාති කාමයයොගාදියතො  

සත්ථවායහනාති යවයනයයසත්ථවාහනයතො භවකන්තාරනිත්ථරණයතො

සත්ථවායහො, භගවා, යතනසත්ථවායහන  සුයදසිතං මග්ගමනුක්කමන්තීති
යතන සම්මා යදසිතං අරියමග්ගං තස්ස යදසනානුසායරන අනුගච්ඡන්ති

පටිපජ්ජන්ති  ඉයධවාති ඉමස්මිංයයවඅත්තභායව යසසංඋත්තානයමව  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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6. අසුභානුපස්සීසුත්තවණ්ණනා 

85. ඡට්යඨ අසුභානුපස්සීතිඅසුභංඅනුපස්සන්තාද්වත්තිංසාකාරවයසන
යචව උද්ධුමාතකාදීසු ගහිතනිමිත්තස්ස උපසංහරණවයසන ච කායස්මිං

අසුභංඅසුභාකාරං අනුපස්සකාහුත්වාවිහරථ  ආනාපානස්සතීතිආනාපායන

සති, තං ආරබ්භපවත්තාසති, අස්සාසපස්සාසපරිග්ගාහිකා සතීතිඅත්යථො  

වුත්තඤ්යහතං‘‘ආනන්තිඅස්සායසො, යනොපස්සායසො පානන්තිපස්සායසො, 

යනො අස්සායසො’’තිආදි(පටි ම 1.160). 

යවොති තුම්හාකං  අජ්ඣත්තන්ති ඉධ යගොචරජ්ෙත්තං අධිප්යපතං  

පරිමුඛන්ති අභිමුඛං  සූපට්ඨිතාති සුට්ඨු උපට්ඨිතා  ඉදං වුත්තං යහොති –
ආනාපානස්සති ච තුම්හාකං කම්මට්ඨානාභිමුඛං සුට්ඨු උපට්ඨිතා යහොතූති 

අථ වා පරිමුඛන්ති පරිග්ගහිතනියයානං  වුත්තඤ්යහතං පටිසම්භිදායං – 

‘‘පරීති පරිග්ගහට්යඨො, මුඛන්ති නියයානට්යඨො, සතීති උපට්ඨානට්යඨො, 

යතන වුච්චති පරිමුඛං සති’’න්ති (පටි  ම  1.164). ඉමිනා 
චතුසතිපට්ඨානයසොළසප්පයභදා ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානභාවනා
දස්සිතාති දට්ඨබ්බා  

එවං සඞ්යඛයපයනව රාගචරිතවිතක්කචරිතානං සප්පායං 
පටිකූ මනසිකාරකායානුපස්සනාවයසන සමථකම්මට්ඨානං
විපස්සනාකම්මට්ඨානඤ්ච උපදිසිත්වා ඉදානි

සුද්ධවිපස්සනාකම්මට්ඨානයමව දස්යසන්යතො ‘‘සබ්බ්සඞ්ඛායරසු

අනිච්චානුපස්සියනො විහරථා’’ති ආහ  තත්ථ අනිච්චං, අනිච්ච ක්ඛණං, 

අනිච්චානුපස්සනා, අනිච්චානුපස්සීති ඉදං චතුක්කං යවදිතබ්බං  හුත්වා, 

අභාවයතො, උදයබ්බයයයොගයතො, තාවකාලිකයතො, නිච්චපටික්යඛපයතො ච 

ඛන්ධපඤ්චකං අනිච්චං නාම  තස්ස යයො හුත්වා අභාවාකායරො, තං 

අනිච්ච ක්ඛණං නාම  තං ආරබ්භ පවත්තා විපස්සනා අනිච්චානුපස්සනා. 

තංඅනිච්චන්තිවිපස්සයකො අනිච්චානුපස්සී. එත්ථචඑකාදසවිධාඅසුභකථා

පඨමජ්ොනං පායපත්වා, යසොළසවත්ථුකා ච ආනාපානකථා

චතුත්ථජ්ොනං පායපත්වා, විපස්සනාකථා ච විත්ථාරයතො වත්තබ්බා, සා

පන සබ්බාකාරයතො විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි  2.737-740) කථිතාති තත්ථ
වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බා  

ඉදානි අසුභානුපස්සනාදීහි නිප්ඵායදතබ්බං ඵ වියසසං දස්යසතුං 

‘‘අසුභානුපස්සීන’’න්තිආදිමාහ  තත්ථ සුභාෙ ධාතුොති සුභභායව, 

සුභනිමිත්යතති අත්යථො  රාගානුසයෙොති සුභාරම්මයණ උප්පජ්ජනාරයහො
කාමරාගානුසයයො  යසො යකසාදීසු උද්ධුමාතකාදීසු වා අසුභානුපස්සීනං
අසුභනිමිත්තං ගයහත්වා තත්ථ පඨමජ්ොනං නිබ්බත්යතත්වා තං පාදකං

කත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා අධිගයතන අනාගාමිමග්යගන පහීෙති, 

සබ්බයසො සමුච්ඡින්දීයතීති අත්යථො  වුත්තඤ්යහතං ‘‘අසුභා භායවතබ්බා

කාමරාගස්ස පහානායා’’ති (අ  නි  9.3; උදා  31). බ්ාහිරාති
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පටුන 

බහිද්ධාවත්ථුකත්තා අනත්ථාවහත්තා ච බාහිරා බහිභූතා  විතක්කාසොති
කාමසඞ්කප්පාදිමිච්ඡාවිතක්කා  යත හි අප්පහීනා ආසයානුගතා සති
පච්චයසමවායය උප්පජ්ජනයතො විතක්කාසයාති වුත්තා  කාමවිතක්යකො
යචත්ථ කාමරාගග්ගහයණන ගහියතො එවාති තදවයසසා විතක්කා එව

වුත්තාති යවදිතබ්බා  විඝාතපක්ඛිකාති දුක්ඛභාගියා, 

ඉච්ඡාවිඝාතනිබ්බත්තනකා වා  යත න යහොන්තීති යත පහීයන්ති  

බයාපාදවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්යකො, ඤාතිවිතක්යකො, ජනපදවිතක්යකො, 

අමරාවිතක්යකො, අනවඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්යතො විතක්යකො, 

 ාභසක්කාරසිය ොකපටිසංයුත්යතො විතක්යකො, පරානුද්දයතාපටිසංයුත්යතො

විතක්යකොති අට්ඨ, කාමවිතක්යකන සද්ධිං නවවිධා මහාවිතක්කා
ආනාපානස්සතිසමාධිනා තන්නිස්සිතාය ච විපස්සනාය පුබ්බභායග 

වික්ඛම්භිතා  තං පාදකං කත්වා අධිගයතන අරියමග්යගන යථාරහං
අනවයසසයතො පහීයන්ති  වුත්තම්පි යචතං ‘‘ආනාපානස්සති භායවතබ්බා

විතක්කුපච්යඡදායා’’ති(අ නි 9.3; උදා 31). 

ො අවිජ්ජා, සා පහීෙතීති යා සච්චසභාවපටිච්ඡාදිනී සබ්බානත්ථකාරී

සක ස්ස වට්ටදුක්ඛස්ස මූ භූතා අවිජ්ජා, සා අනිච්චානුපස්සීනං විහරතං
සමුච්ඡිජ්ජති  ඉදං කිර භගවතා අනිච්චාකාරයතො වුට්ඨිතස්ස
සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවස්ස වයසන වුත්තං  තස්සායං සඞ්යඛපත්යථො – 
යතභූමයකසු සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්චාදියතො සම්මසනං පට්ඨයපත්වා
විපස්සන්තානං යදා අනිච්චන්ති පවත්තමානා වුට්ඨානගාමිනීවිපස්සනා

මග්යගන ඝටීයති, අනුක්කයමන අරහත්තමග්යගො උප්පජ්ජති, යතසං

අනිච්චානුපස්සීනං විහරතං අවිජ්ජා අනවයසසයතො පහීයති, 

අරහත්තමග්ගවිජ්ජා උප්පජ්ජතීති  අනිච්චානුපස්සීනං විහරතන්ති ඉදං
අනිච්ච ක්ඛණස්ස යතසං පාකටභාවයතො ඉතරස්ස  ක්ඛණද්වයස්ස 

ගහයණ උපායභාවයතො වා වුත්තං, න පන එකස්යසව  ක්ඛණස්ස

අනුපස්සිතබ්බයතො  වුත්තඤ්යහතං ‘‘යදනිච්චං තං දුක්ඛං, යං දුක්ඛං

තදනත්තා’’ති (සං  නි  3.15). අපරම්පි වුත්තං ‘‘අනිච්චසඤ්ඤියනො හි, 

යමඝිය, අනත්තසඤ්ඤා සණ්ඨාති, අනත්තසඤ්ඤී අස්මිමානසමුග්ඝාතං
පාපුණාතී’’ති  

ගාථාසු ආනාපායනපටිස්සයතොති ආනාපානනිමිත්තස්මිංපටිපටිසයතො, 

උපට්ඨිතස්සතීති අත්යථො  පස්සන්ති ආසවක්ඛයඤාණචක්ඛුනා

සඞ්ඛාරූපසමං නිබ්බානං පස්සන්යතො  ආතාපී සබ්බ්දාති අන්තරායවොසානං 

අනාපජ්ජිත්වා අසුභානුපස්සනාදීසුසතතංආතාපී යුත්තප්පයුත්යතො, තයතො

එව ෙයතො වායමමායනො, නියයතො වා සම්මත්තනියායමන තත්ථ 

සබ්බසඞ්ඛාරසමයථ නිබ්බායන අරහත්තඵ විමුත්තියා විමුච්චති  යසසං
වුත්තනයයමව  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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7. ධම්මානුධම්මපටිපන්නසුත්තවණ්ණනා 

86. සත්තයම ධම්මානුධම්මපටිපන්නස්සාති එත්ථ ධම්යමො නාම

නවවියධො ය ොකුත්තරධම්යමො, තස්ස ධම්මස්ස අනුධම්යමො සී විසුද්ධිආදි 

පුබ්බභාගපටිපදාධම්යමො, තං ධම්මානුධම්මං පටිපන්නස්ස අධිගන්තුං 

පටිපජ්ජමානස්ස  අෙමනුධම්යමො යහොතීති අයං අනුච්ඡවිකසභායවො 

පතිරූපසභායවො යහොති  යවෙයාකරණාොති කථනාය  

ධම්මානුධම්මපටිපන්යනොෙන්ති ෙන්ති කරණත්යථ පච්චත්තවචනං  ඉදං
වුත්තං යහොති – යයන අනුධම්යමන තං ධම්මානුධම්මං පටිපන්යනොති

බයාකරමායනො සම්මයදව බයාකයරොන්යතො නාම සියා, න තයතොනිදානං

විඤ්ඤූහි ගරහිතබ්යබො සියාති  ෙන්ති වා කිරියාපරාමසනං, යතයනතං 

දස්යසති ‘‘යදිදං ධම්මස්යසව භාසනං, ධම්මවිතක්කස්යසව ච විතක්කනං

තදුභයාභායව ඤාණුයපක්ඛාය, අයං ධම්මානුධම්මපටිපන්නස්ස භික්ඛුයනො

තථාරූයපො අයන්ති කථනායානුරූපයහතු අනුච්ඡවිකකාරණං  භාසමායනො

ධම්මංයෙව භායසෙයාති කයථන්යතො යච දසකථාවත්ථුධම්මංයයව

කයථයය, න තප්පටිපක්ඛමහිච්ඡතාදිඅධම්මං වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යායං කථා අභිසල්ය ඛිකා යචයතොවිවරණසප්පායා
එකන්තනිබ්බිදාය විරාගාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය

සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති  යසයයථිදං – අප්පිච්ඡකථා, 

සන්තුට්ඨිකථා, පවියවකකථා, අසංසග්ගකථා, වීරියාරම්භකථා, 

සී කථා, සමාධිකථා, පඤ්ඤාකථා, විමුත්තිකථා, 

විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, එවරූපාය කථාය නිකාම ාභී යහොති

අකිච්ඡ ාභීඅකසිර ාභී’’ති(අ නි 9.3; උදා 31). 

අභිසල්ය ඛිකාය කථාය  ාභී එව හි තං භායසයය  එයතන 
ක යාණමිත්තසම්පදාදස්සිතා  

ධම්මවිතක්කන්ති යනක්ඛම්මවිතක්කාදිං ධම්මයතො අනයපතං
විතක්කයයතො ‘‘සී ාදිපටිපදං පරිපූයරස්සාමී’’ති උපරූපරි උස්සායහො 
අභිවඩ්ඪිස්සති  යසොපනවිතක්යකොසී ාදීනංඅනුපකාරධම්යමවජ්යජත්වා
උපකාරධම්යම අනුබ්රූහනවයසන හානභාගියභාවං අපයනත්වා
ඨිතිභාගියභායවපි අට්ඨත්වා වියසසභාගියතං නිබ්යබධභාගියතඤ්ච

පාපනවයසන පවත්තියා අයනකප්පයභයදො යවදිතබ්යබො  යනො

අධම්මවිතක්කන්තිකාමවිතක්කංයනොවිතක්යකයයාති අත්යථො  තදුභෙංවා

පනාති යයදතං පයරසං අනුග්ගහණත්ථං ධම්මභාසනං අත්තයනො
අනුග්ගහණත්ථං ධම්මවිතක්කනඤ්ච වුත්තං  අථ වා පන තං උභයං 

අභිනිවජ්යජත්වා අප්පටිපජ්ජිත්වා අකත්වා  උයපක්ඛයකොති තථාපටිපත්තියං 

උදාසීයනො සමථවිපස්සනාභාවනයමව අනුබ්රූහන්යතො විහයරයය, 

සමථපටිපත්තියං උයපක්ඛයකො හුත්වා විපස්සනායයමව කම්මං
කයරොන්යතො විහයරයය  විපස්සනම්පි උස්සුක්කායපත්වා තත්ථපි
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සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණවයසන උයපක්ඛයකො යාව විපස්සනාඤාණං 

මග්යගනඝටීයති, තාවයථා තං තික්ඛං සූරං පසන්නං හුත්වා වහති, තථා
විහයරයයසයතො සම්පජායනොති  

ගාථාසු සමථවිපස්සනාධම්යමො ආරමිතබ්බට්යඨන ආරායමො එතස්සාති 

ධම්මාරායමො. තස්මිංයයව ධම්යම රයතොති ධම්මරයතො. තස්යසව ධම්මස්ස

පුනප්පුනං විචින්තනයතො ධම්මං අනුවිචින්තෙං තංධම්මංආවජ්යජන්යතො, 

මනසි කයරොන්යතොති අත්යථො  අනුස්සරන්ති තයමව ධම්මං
උපරූපරිභාවනාවයසන අනුස්සරන්යතො  අථවා විමුත්තායතනසීයසඨත්වා
පයරසං යදසනාවයසන සී ාදිධම්යමො ආරමිතබ්බට්යඨන ආරායමො

එතස්සාති ධම්මාරායමො. තයථව තස්මිං ධම්යම රයතො අභිරයතොති 

ධම්මරයතො. යතසංයයව සී ාදිධම්මානං ගතියයො සමන්යවසන්යතො
කාමවිතක්කාදීනං ඔකාසං අදත්වා යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාදිධම්මංයයව

අනුවිචින්තනයතො ධම්මං අනුවිචින්තෙං. තදුභයං වා පන ඔළාරිකයතො
දහන්යතො අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා සමථවිපස්සනාධම්මයමව උපරූපරි
භාවනාවයසන අනුස්සරන්යතො අනුබ්රහූනවයසන පවත්යතන්යතො  

සද්ධම්මාති සත්තතිංසප්පයභදා යබොධිපක්ඛියධම්මා

නවවිධය ොකුත්තරධම්මා ච න පරිහාෙති, න චිරස්යසව තං අධිගච්ඡතීති
අත්යථො  

ඉදානිතස්සඅනුස්සරණවිධිංදස්යසන්යතො ‘‘චරං වා’’තිආදිමාහ තත්ථ 

චරං වාති භික්ඛාචාරවයසන චඞ්කමනවයසන ච චරන්යතො වා  ෙදි වා

තිට්ඨන්තිතිට්ඨන්යතො වා නිසින්යනො වා, උදවාසෙන්ති සයන්යතොවා එවං

චතූසුපි ඉරියාපයථසු  අජ්ඣත්තං සමෙං චිත්තන්ති යථාවුත්යත
කම්මට්ඨානසඞ්ඛායත යගොචරජ්ෙත්යත අත්තයනො චිත්තං 
රාගාදිකිය සානං වූපසමනවයසන පජහනවයසන සමයං සයමන්යතො  

සන්තියමවාධිගච්ඡතීතිඅච්චන්තසන්තිංනිබ්බානයමව පාපුණාතීති  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. අන්ධකරණසුත්තවණ්ණනා 

87. අට්ඨයම අකුස විතක්කාති අයකොසල් සම්භූතා විතක්කා  

අන්ධකරණාතිආදීසු යස්ස සයං උප්පජ්ජන්ති, තං 

යථාභූතදස්සනනිවාරයණන අන්ධං කයරොන්තීති අන්ධකරණා. න 

පඤ්ඤාචක්ඛුං කයරොන්තීති අචක්ඛුකරණා. අඤ්ඤාණං කයරොන්තීති 

අඤ්ඤාණකරණා. පඤ්ඤානියරොධිකාති කම්මස්සකතාපඤ්ඤා, 

ොනපඤ්ඤා, විපස්සනාපඤ්ඤාති ඉමා තිස්යසො පඤ්ඤා
අප්පවත්තිකරයණන නියරොයධන්තීති පඤ්ඤානියරොධිකා 
අනිට්ඨඵ දායකත්තා දුක්ඛසඞ්ඛාතස්ස විඝාතස්ස පක්යඛ වත්තන්තීති 
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විඝාතපක්ඛිකා. කිය සනිබ්බානං න සංවත්තයන්තීති 

අනිබ්බ්ානසංවත්තනිකා. 

කාමවිතක්යකොති කාමපටිසංයුත්යතො විතක්යකො  යසො හි
කිය සකාමසහියතොහුත්වා වත්ථුකායමසුපවත්තති බයාපාදපටිසංයුත්යතො

විතක්යකො බ්යාපාදවිතක්යකො. විහිංසාපටිසංයුත්යතො විතක්යකො 

විහිංසාවිතක්යකො. ඉයම ද්යව ච සත්යතසුපි සඞ්ඛායරසුපි උප්පජ්ජන්ති 
කාමවිතක්යකො හි පියමනායප සත්යත වා සඞ්ඛායර වා විතක්යකන්තස්ස

උප්පජ්ජති, බයාපාදවිතක්යකො අප්පියය අමනායප සත්යත වා සඞ්ඛායර වා

කුජ්ඣිත්වා ඔය ොකනකා යතො පට්ඨාය යාව නාසනා උප්පජ්ජති, 

විහිංසාවිතක්යකොසඞ්ඛායරසුනඋප්පජ්ජති, සඞ්ඛාරා දුක්ඛායපතබ්බානාම

නත්ථි, ‘‘ඉයම සත්තා හඤ්ඤන්තු වා බජ්ෙන්තු වා උච්ඡිජ්ජන්තු වා
විනස්සන්තුවාමා වාඅයහසු’’න්තිචින්තනකාය පනසත්යතසුඋප්පජ්ජති  

ඉයමයයව පන කාමසඞ්කප්පාදයයො  අත්ථයතො හි කාමවිතක්කාදීනං 

කාමසඞ්කප්පාදීනඤ්ච නානාකරණං නත්ථි, තංසම්පයුත්තා පන
සඤ්ඤාදයයොකාමසඤ්ඤාදයයො  කාමධාතුආදීනංපනයස්මාපාළියං– 

‘‘කාමපටිසංයුත්යතො තක්යකො විතක්යකො…යප …

මිච්ඡාසඞ්කප්යපො, අයං වුච්චති කාමධාතු, සබ්යබපි අකුස ා ධම්මා
කාමධාතු  බයාපාදපටිසංයුත්යතො තක්යකො විතක්යකො…යප …

මිච්ඡාසඞ්කප්යපො, අයං වුච්චති බයාපාදධාතු  දසසු ආඝාතවත්ථූසු 

චිත්තස්සආඝායතොපටිඝායතො…යප …අනත්තමනතාචිත්තස්ස, අයං
වුච්චති බයාපාදධාතු  විහිංසාපටිසංයුත්යතො තක්යකො විතක්යකො

මිච්ඡාසඞ්කප්යපො, අයං වුච්චතිවිහිංසාධාතු ඉයධකච්යචොපාණිනාවා
ය ඩ්ඩුනා වා දණ්යඩන වා සත්යථන වා රජ්ජුයා වා

අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනසත්යතවියහයඨති, අයංවිහිංසාධාතූ’’ති(විභ 
182, 910) – 

ආගතත්තාවියසයසො බ්භති  

තත්ථද්යවකථාසබ්බසඞ්ගාහිකාචඅසම්භින්නාච තත්ථ කාමධාතුයා
ගහිතාය ඉතරා ද්යවපි ගහිතා නාම යහොන්ති  තයතො පන නීහරිත්වා අයං 

බයාපාදධාතු, අයං විහිංසාධාතූති දස්යසතීති අයං සබ්බසඞ්ගාහිකා නාම 

කාමධාතුං කයථන්යතො පන භගවා බයාපාදධාතුං බයාපාදධාතුට්ඨායන, 
විහිංසාධාතුං විහිංසාධාතුට්ඨායන ඨයපත්වාව අවයසසං කාමධාතු නාමාති
කයථසීතිඅයං අසම්භින්නකථානාම  

සුක්කපක්යඛ වුත්තවිපරියායයන අත්යථො යවදිතබ්යබො  

යනක්ඛම්මපටිසංයුත්යතො විතක්යකො යනක්ඛම්මවිතක්යකො. යසො 

අසුභපුබ්බභායග කාමාවචයරො යහොති, අසුභජ්ොයන රූපාවචයරො, තං
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ොනං පාදකං කත්වා උප්පන්නමග්ගඵ කාය  ය ොකුත්තයරො 

අබයාපාදපටිසංයුත්යතො විතක්යකො අබ්යාපාදවිතක්යකො. යසො

යමත්තාපුබ්බභායග කාමාවචයරො යහොති, යමත්තාොයනරූපාවචයරො, තං
ොනං පාදකං කත්වා උප්පන්නමග්ගඵ කාය  ය ොකුත්තයරො 

අවිහිංසාපටිසංයුත්යතො විතක්යකො අවිහිංසාවිතක්යකො. යසො

කරුණාපුබ්බභායගකාමාවචයරො, කරුණාජ්ොයන රූපාවචයරො, තංොනං
පාදකංකත්වාඋප්පන්නමග්ගඵ කාය ය ොකුත්තයරො යදාපනඅය ොයභො 

සීසං යහොති, තදා ඉතයර ද්යව තදන්වායිකා යහොන්ති  යදා යමත්තා සීසං

යහොති, තදාඉතයර ද්යවතදන්වායිකායහොන්ති යදාකරුණාසීසංයහොති, 
තදාඉතයරද්යවතදන්වායිකා යහොන්ති  

ඉයමයයව පන යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාදයයො  අත්ථයතො හි 

යනක්ඛම්මවිතක්කාදීනංයනක්ඛම්මසඞ්කප්පාදීනඤ්චනානාකරණංනත්ථි, 
තංසම්පයුත්තා පන සඤ්ඤාදයයො යනක්ඛම්මසඤ්ඤාදයයො 
යනක්ඛම්මධාතුආදීනංපනයස්මා පාළියං– 

‘‘යනක්ඛම්මපටිසංයුත්යතොතක්යකොවිතක්යකොසඞ්කප්යපො, අයං 

වුච්චති යනක්ඛම්මධාතු, සබ්යබපි කුස ා ධම්මා යනක්ඛම්මධාතු  

අබයාපාදපටිසංයුත්යතොතක්යකොවිතක්යකොසඞ්කප්යපො, අයංවුච්චති
අබයාපාදධාතු  යා සත්යතසු යමත්ති යමත්තායනා

යමත්තායචයතොවිමුත්ති, අයං වුච්චති අබයාපාදධාතු 
අවිහිංසාපටිසංයුත්යතොතක්යකොවිතක්යකොසඞ්කප්යපො–අයං වුච්චති
අවිහිංසාධාතු  යා සත්යතසු කරුණා කරුණායනා

කරුණායචයතොවිමුත්ති–අයං වුච්චතිඅවිහිංසාධාතූ’’ති (විභ 182) – 

ආගතත්තා වියසයසො බ්භති ඉධාපිසබ්බසඞ්ගාහිකා, අසම්භින්නාතිද්යව
කථාවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බා යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව  

ගාථාසු විතක්කයෙති විතක්යකයය  නිරාකයරති අත්තයනො

සන්තානයතො නීහයරයය වියනොයදයය, පජයහයයාති අත්යථො  සයව

විතක්කානිවිචාරිතානි, සයමතිවුට්ඨීවරජං සමූහතන්තියථානාමගිම්හානං
පච්ඡියම මායස පථවියං සමූහතං සමන්තයතො උට්ඨිතං රජං මහයතො

අකා යමඝස්ස වස්සයතො වුට්ඨි ඨානයසො වූපසයමති, එවයමව යසො
යයොගාවචයරො විතක්කානි මිච්ඡාවිතක්යක ච විචාරිතානි 
තංසම්පයුත්තවිචායර ච සයමති වූපසයමති සමුච්ඡින්දති  තථාභූයතො ච 

විතක්කූපසයමන යචතසා සබ්යබසං මිච්ඡාවිතක්කානං උපසමනයතො 

විතක්කූපසයමන අරියමග්ගචිත්යතන  ඉයධව දිට්යඨව ධම්යම, සන්තිපදං 

නිබ්බානං, සමජ්ඣගා සමධිගයතොයහොතීති  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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9. අන්තරාම සුත්තවණ්ණනා 

88. නවයම අන්තරාම ාතිඑත්ථ අන්තරාසද්යදො– 

‘‘නදීතීයරසුසණ්ඨායන, සභාසුරථියාසුච; 

ජනාසඞ්ගම්මමන්යතන්ති, මඤ්චතඤ්චකිමන්තර’’න්ති – 

ආදීසු(සං නි 1.228) කාරයණආගයතො ‘‘අද්දසාමං, භන්යත, අඤ්ඤතරා

ඉත්ථී විජ්ජන්තරිකාය භාජනං යධොවන්තී’’තිආදීසු (ම  නි  2.149) ඛයණ  

‘‘අපිචායංතයපොදා ද්වින්නංමහානිරයානං අන්තරිකායආගච්ඡතී’’තිආදීසු

(පාරා 231) විවයර  

‘‘පීතවත්යථපීතධයජ, පීතා ඞ්කාරභූසියත; 

පීතන්තරාහිවග්ගූහි, අපිළන්ධාවයසොභසී’’ති – 

ආදීසු (වි  ව  658) උත්තරිසාටයක  ‘‘යස්සන්තරයතො න සන්ති

යකොපා’’තිආදීසු (උදා  20) චිත්යත  ඉධාපි චිත්යත එව දට්ඨබ්යබො  තස්මා

අන්තයර චිත්යත භවා අන්තරා. යස්මිං සන්තායන උප්පන්නා, තස්ස

මලිනභාවකරණයතො ම ා. තත්ථ ම ං නාම දුවිධං – සරීරම ං, 

චිත්තම න්ති  යතසු සරීරම ං යසදජල්ලිකාදි සරීයර නිබ්බත්තං, තත්ථ

 ග්ගංආගන්තුකරජඤ්ච, තංඋදයකනපිනීහරණීයං, නතථාසංකිය සිකං  

චිත්තම ං පන රාගාදිසංකිය සිකං, තං අරියමග්යගයහව නීහරණීයං 

වුත්තඤ්යහතංයපොරායණහි – 

‘‘රූයපනසංකිලිට්යඨන, සංකිලිස්සන්තිමාණවා; 

රූයපසුද්යධවිසුජ්ෙන්ති, අනක්ඛාතංමයහසිනා  

‘‘චිත්යතන සංකිලිට්යඨන, සංකිලිස්සන්ති මාණවා; 

චිත්යත සුද්යධ විසුජ්ෙන්ති, ඉති වුත්තං මයහසිනා’’ති  (දී  නි 

අට්ඨ 2.373; ම නි අට්ඨ 1.106); 

යතනාහ භගවා ‘‘චිත්තසංකිය සා, භික්ඛයව, සත්තා සංකිලිස්සන්ති, 

චිත්තයවොදානා විසුජ්ෙන්තී’’ති (සං  නි  3.100). තස්මා භගවා ඉධාපි 

චිත්තම වියසොධනාය පටිපජ්ජිතබ්බන්ති දස්යසන්යතො ‘‘තයයොයම, 

භික්ඛයව, අන්තරාම ා’’තිආහ  

යථායචයතය ොභාදයයොසත්තානංචිත්යතඋප්පජ්ජිත්වාමලිනභාවකරා 

නානප්පකාරසංකිය සවිධායකාති අන්තරාම ා, එවං එකයතො භුඤ්ජිත්වා, 

එකයතොසයිත්වා, ඔතාරගයවසීඅමිත්තසත්තුවියචිත්යතඑවඋප්පජ්ජිත්වා

සත්තානං නානාවිධඅනත්ථාවහා, නානප්පකාරදුක්ඛනිබ්බත්තකාති

දස්යසන්යතො ‘‘අන්තරාඅමිත්තා’’තිආදිමාහ  තත්ථ මිත්තපටිපක්ඛයතො 
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අමිත්තා, සපත්තකිච්චකරණයතො සපත්තා, හිංසනයතො වධකා, 

උජුවිපච්චනීකයතො පච්චත්ථිකා. 

තත්ථ ද්වීහි ආකායරහි ය ොභාදීනං අමිත්තාදිභායවො යවදිතබ්යබො  
යවරීපුග්ගය ොහිඅන්තරං භමායනොඅත්තයනොයවරිස්සසත්යථනවාසීසං

පායතති, උපායයන වාමහන්තංඅනත්ථංඋප්පායදති ඉයමචය ොභාදයයො
පඤ්ඤාසිරපාතයනන යයොනිසම්පටිපාදයනන ච තාදිසං තයතො බ වතරං

අනත්ථංනිබ්බත්යතන්ති කථං? චක්ඛුද්වාරස්මිඤ්හි ඉට්ඨාදීසුආරම්මයණසු

ආපාථගයතසු යථාරහං තානි ආරබ්භ ය ොභාදයයො උප්පජ්ජන්ති, 
එත්තාවතාස්ස පඤ්ඤාසිරං පාතිතං නාම යහොති  යසොතද්වාරාදීසුපි එයසව
නයයො  එවං තාව පඤ්ඤාසිරපාතනයතො අමිත්තාදිසදිසතා යවදිතබ්බා 
ය ොභාදයයොපන කම්මනිදානාහුත්වාඅණ්ඩජාදියභදාචතස්යසොයයොනියයො
උපයනන්ති  තස්ස යයොනිඋපගමනමූ කානි පඤ්චවීසති මහාභයානි
ද්වත්තිංස කම්මකරණානි ච ආගතායනව යහොන්ති  එවං
යයොනිසම්පටිපාදනයතොපි යනසං අමිත්තාදිසදිසතා යවදිතබ්බා  ඉති
ය ොභාදයයො අමිත්තාදිසදිසතාය චිත්තසම්භූතතාය ච
‘‘අන්තරාඅමිත්තා’’තිආදිනා වුත්තා  අපිච අමිත්යතහි කාතුං

අසක්කුයණයයං ය ොභාදයයො කයරොන්ති, අමිත්තාදිභායවො ච ය ොභාදීහි 
ජායතීතියතසංඅමිත්තාදිභායවොයවදිතබ්යබො වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘දියසොදිසංයන්තංකයිරා, යවරීවාපනයවරිනං; 

මිච්ඡාපණිහිතං චිත්තං, පාපියයො නං තයතො කයර’’ති  (ධ  ප  42; 

උදා 33); 

ගාථාසු අත්තයනො පයරසඤ්ච අනත්ථං ජයනතීති අනත්ථජනයනො. 
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යදපි ලුද්යධො අභිසඞ්ඛයරොති කායයන වාචාය මනසා තදපි

අකුස ං; යදපි ලුද්යධො ය ොයභන අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො
පරස්සඅසතා දුක්ඛං උප්පායදතිවයධනවාබන්යධනවාජානියාවා

ගරහායවා පබ්බාජනායවාබ වම්හිබ ත්යථො ඉති, තදපිඅකුස ං, 
ඉතිස්සයම ය ොභජා ය ොභනිදානා ය ොභසමුදයා ය ොභපච්චයා

අයනයකපාපකා අකුස ාධම්මාසම්භවන්තී’’ති(අ නි 3.70). 

අපරම්පිවුත්තං– 

‘‘රත්යතොයඛො, බ්රාහ්මණ, රායගනඅභිභූයතොපරියාදින්නචිත්යතො 

අත්තබයාබාධායපි යචයතති, පරබයාබාධායපි යචයතති, 

උභයබයාබාධායපි යචයතති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදතී’’තිආදි(අ නි 3.54). 
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චිත්තප්පයකොපයනොති චිත්තසඞ්යඛොභයනො  ය ොයභො හි ය ොභනීයය
වත්ථුස්මිං උප්පජ්ජමායනො චිත්තං යඛොයභන්යතො පයකොයපන්යතො 

විපරිණායමන්යතො විකාරං ආපායදන්යතො උප්පජ්ජති, පසාදාදිවයසන 

පවත්තිතුං න යදති  භෙමන්තරයතො ජාතං, තං ජයනො නාවබුජ්ඣතීති තං
ය ොභසඞ්ඛාතං අන්තරයතො අබ්භන්තයර අත්තයනො චිත්යතයයව ජාතං 
අනත්ථජනනචිත්තප්පයකොපනාදිං භයං භයයහතුං අයං බා මහාජයනො
නාවබුජ්ෙතින ජානාතීති  

ලුද්යධො අත්ථං න ජානාතීති අත්තත්ථපරත්ථාදියභදං අත්ථං හිතං

ලුද්ධපුග්ගය ො යථාභූතං න ජානාති  ධම්මං න පස්සතීති
දසකුස කම්මපථධම්මම්පිලුද්යධොය ොයභන අභිභූයතොපරියාදින්නචිත්යතො

නපස්සතිපච්චක්ඛයතොනජානාති, පයගව උත්තරිමනුස්සධම්මං වුත්තම්පි
යචතං– 

‘‘රත්යතොයඛො, බ්රාහ්මණ, රායගනඅභිභූයතොපරියාදින්නචිත්යතො 

අත්තත්ථම්පියථාභූතංනපජානාති, පරත්ථම්පියථාභූතංනපජානාති, 

උභයත්ථම්පි යථාභූතංනපජානාතී’’තිආදි(අ නි 3.55). 

අන්ධතමන්ති අන්ධභාවකරං තමං  ෙන්ති යත්ථ  භුම්මත්යථ හි එතං

පච්චත්තවචනං  යස්මිංකාය  ය ොයභො සහයත අභිභවතිනරං, අන්ධතමං

තදායහොතීති  ෙන්තිවා කාරණවචනං යස්මා ය ොයභොඋප්පජ්ජමායනොනරං

සහයත අභිභවති, තස්මා අන්ධතමං තදා යහොතීති යයොජනා, ය-ත-සද්දානං

එකන්තසම්බන්ධභාවයතො  අථ වා ෙන්ති කිරියාපරාමසනං, ‘‘ය ොයභො
සහයත’’ති එත්ථ යයදතං ය ොභස්ස සහනං අභිභවනං වුත්තං  එතං
අන්ධභාවකරස්ස තමස්ස ගමනං උප්පායදොති අත්යථො  අථ වා යං නරං

ය ොයභොසහයතඅභිභවති, තස්සඅන්ධතමංතදායහොති, තයතොච ලුද්යධො

අත්ථං න ජානාති, ලුද්යධො ධම්මං න පස්සතීති එවයමත්ථ අත්යථො 
දට්ඨබ්යබො  

යෙො ච ය ොභං පහන්ත්වානාති යයො පුබ්බභායග තදඞ්ගවයසන
වික්ඛම්භනවයසන ච යථාරහං සමථවිපස්සනාහි ය ොභං පජහිත්වා තථා

පජහනයහතු ය ොභයනයෙය දිබ්යබපි රූපාදියක උපට්ඨියත න ලුබ්භති, 

බ වවිපස්සනානුභායවන ය ොයභො පහීෙයත තම්හාති තස්මා අරියපුග්ග ා

අරියමග්යගනය ොයභොපහීයතිපජහීයති, අච්චන්තයමවපරිච්චජීයති  යථා

කිං? උදබින්දූව යපොක්ඛරාති පදුමිනිපණ්ණයතො උදකබින්දු විය 
යසසගාථානම්පිඉමිනානයයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො  

තථා යදොසස්ස– 

‘‘යදපි දුට්යඨො අභිසඞ්ඛයරොති කායයන වාචාය මනසා තදපි

අකුස ං; යදපි දුට්යඨොයදොයසනඅභිභූයතොපරියාදින්නචිත්යතොපරස්ස
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අසතාදුක්ඛංඋප්පායදතිවයධනවා බන්යධනවාජානියාවාගරහාය

වාපබ්බාජනායවාබ වම්හිබ ත්යථොඉති, තදපිඅකුස ං  ඉතිස්සයම
යදොසජා යදොසනිදානා යදොසසමුදයා යදොසපච්චයා අයනයක පාපකා

අකුස ාධම්මා සම්භවන්තී’’ති(අ නි 3.70). 

තථා– 

‘‘දුට්යඨොයඛො, බ්රාහ්මණ, යදොයසනඅභිභූයතොපරියාදින්නචිත්යතො 

අත්තබයාබාධායපි යචයතති, පරබයාබාධායපි යචයතති, 
උභයබයාබාධායපි යචයතති යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදතී’’ති(අ නි 3.55). 

තථා– 

‘‘දුට්යඨොයඛො, බ්රාහ්මණ, යදොයසනඅභිභූයතොපරියාදින්නචිත්යතො 

අත්තත්ථම්පියථාභූතංනපජානාති, පරත්ථම්පියථාභූතංන පජානාති, 

උභයත්ථම්පියථාභූතංනපජානාතී’’ති(අ නි 3.55) – 

ආදිසුත්තපදානුසායරනඅනත්ථජනනතාඅත්ථහානියහතුතාච යවදිතබ්බා  

තථා යමොහස්ස ‘‘යදපි මූළ්යහො අභිසඞ්ඛයරොති කායයන වාචාය 

මනසා’’තිආදිනා (අ  නි  3.70), ‘‘මූළ්යහො යඛො, බ්රාහ්මණ, යමොයහන
අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතොඅත්තබයාබාධායපියචයතතී’’තිආදිනා(අ නි 

3.55), ‘‘අත්තත්ථම්පි යථාභූතං න පජානාතී’’තිආදිනා (අ  නි  3.55) ච
ආගතසුත්තපදානුසායරන යවදිතබ්බා  

තා පක්කංව බ්න්ධනාති තා ඵ ං විය උසුමුප්පායදන වණ්ටයතො, 

තතියමග්ගඤාණුප්පායදනතස්සචිත්තයතොයදොයසොපහීයති, පරිච්චජීයතීති

අත්යථො  යමොහං විහන්ති යසො සබ්බ්න්ති යසො අරියපුග්ගය ො සබ්බං 
අනවයසසං යමොහං චතුත්ථමග්යගන විහන්ති විධමති සමුච්ඡින්දති  

ආදිච්යචොවුදෙං තමන්ති ආදිච්යචො විය උදයං උග්ගච්ඡන්යතො තමං
අන්ධකාරං  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. යදවදත්තසුත්තවණ්ණනා 

89. දසයම තීහි, භික්ඛයව, අසද්ධම්යමහි අභිභූයතොති කා උප්පත්ති? 

යදවදත්යතහිඅවීචිමහානිරයංපවිට්යඨයදවදත්තපක්ඛියාඅඤ්ඤතිත්ථියාච
‘‘සමයණන යගොතයමන අභිසපියතො යදවදත්යතො පථවිං පවිට්යඨො’’ති
අබ්භාචික්ඛිංසු තංසුත්වාසාසයන අනභිප්පසන්නාමනුස්සා‘‘සියානුයඛො

එතයදවං, යථාඉයමභණන්තී’’තිආසඞ්කං උප්පායදසුං තංපවත්තිංභික්ඛූ

භගවයතොආයරොයචසුං අථභගවා‘‘න, භික්ඛයව, තථාගතා කස්සචිඅභිසපං
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යදන්ති, තස්මා න යදවදත්යතො මයා අභිසපියතො, අත්තයනො කම්යමයනව
නිරයං පවිට්යඨො’’ති වත්වා යතසං මිච්ඡාගාහං පටියසයධන්යතො ඉමාය
අට්ඨුප්පත්තියාඉදං සුත්තංඅභාසි  

තත්ථ අසද්ධම්යමහීති අසතං ධම්යමහි, අසන්යතහි වා ධම්යමහි  

අයතකිච්යඡොති බුද්යධහිපි අනිවත්තනීයත්තා අවීචිනිබ්බත්තියා

තිකිච්ඡාභාවයතො අයතකිච්යඡො, අතිකිච්ඡනීයයොති අත්යථො 
අසන්තුණසම්භාවනාධිප්පායයන පවත්තා පාපා ඉච්ඡා එතස්සාති 

පාපිච්යඡො, තස්සභායවො පාපිච්ඡතා, තාය  ‘‘අහං බුද්යධොභවිස්සාමි, සඞ්ඝං
පරිහරිස්සාමී’’ති තස්ස ඉච්ඡා උප්පන්නා  යකොකාලිකාදයයො පාපා  ාමකා

මිත්තා එතස්සාති පාපමිත්යතො, තස්ස භායවො පාපමිත්තතා, තාය  

උත්තරිකරණීයෙති ොනාභිඤ්ඤාහි උත්තරිකරණීයය අධිගන්තබ්යබ

මග්ගඵය  අනධිගයත සති එව, තං අනධිගන්ත්වාති අත්යථො  

ඔරමත්තයකනාති අප්පමත්තයකන ොනාභිඤ්ඤාමත්යතන  

වියසසාධිගයමනාති උත්තරිමනුස්සධම්මාධිගයමන  අන්තරාති යවමජ්යෙ  

යවොසානං ආපාදීති අකතකිච්යචොව සමායනො ‘‘කතකිච්යචොම්හී’’ති
මඤ්ඤමායනොසමණධම්මයතොවිගමංආපජ්ජි ඉතිභගවාඉමිනා සුත්යතන

වියසසයතො පුථුජ්ජනභායව ආදීනවං පකායසසි භාරියයො පුථුජ්ජනභායවො, 
යත්ර හි නාම ොනාභිඤ්ඤාපරියයොසානා සම්පත්තියයො නිබ්බත්යතත්වාපි 

අයනකානත්ථාවහං නානාවිධං දුක්ඛයහතුං අසන්තුණසම්භාවනං
අසප්පුරිසසංසග්ගං ආ සියානුයයොගඤ්චඅවිජහන්යතොඅවීචිම්හිකප්පට්ඨියං
අයතකිච්ඡංකිබ්බිසං පසවිස්සතීති  

ගාථාසු මාති පටියසයධ නිපායතො  ජාතූති එකංයසන  යකොචීති

සබ්බසඞ්ගාහකවචනං  ය ොකස්මින්ති සත්තය ොයක  ඉදං වුත්තං යහොති
‘‘ඉමස්මිං සත්තය ොයක යකොචි පුග්ගය ො එකංයසන පාපිච්යඡො මා

යහොතූ’’ති  තදමිනාපි ජානාථ, පාපිච්ඡානං ෙථා ගතීති පාපිච්ඡානං

පුග්ග ානංයථාගතියාදිසී නිප්ඵත්ති, යාදියසොඅභිසම්පරායයො, තංඉමිනාපි

කාරයණන ජානාථාති යදවදත්තං නිදස්යසන්යතො එවමාහ  පණ්ඩියතොති

සමඤ්ඤායතොති පරියත්තිබාහුසච්යචනපණ්ඩියතොතිඤායතො  භාවිතත්යතොති 

සම්මයතොති ොනාභිඤ්ඤාහි භාවිතචිත්යතොති සම්භාවියතො  තථා හි යසො

පුබ්යබ ‘‘මහිද්ධියකො යගොධිපුත්යතො, මහානුභායවො යගොධිපුත්යතො’’ති

ධම්මයසනාපතිනාපිපසංසියතො අයහොසි  ජ ංවෙසසාඅට්ඨා, යදවදත්යතොති

විස්සුයතොති අත්තයනො කිත්තියා පරිවායරන ජ න්යතො විය ඔභායසන්යතො

විය ඨියතො යදවදත්යතොති එවං විස්සුයතො පාකයටො අයහොසි  ‘‘යම

සුත්ත’’න්තිපිපායඨො, මයාසුතං සුතමත්තං, කතිපායහයනවඅතථාභූතත්තා
තස්සතංපණ්ඩිච්චාදිසවනමත්තයමවාති අත්යථො  

යසො සමානමනුචිණ්යණො, ආසජ්ජ නං තථාගතන්ති යසො එවංභූයතො

යදවදත්යතො ‘‘බුද්යධොපි සකයපුත්යතො, අහම්පි සකයපුත්යතො, බුද්යධොපි 
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සමයණො, අහම්පි සමයණො, බුද්යධොපි ඉද්ධිමා, අහම්පි ඉද්ධිමා, බුද්යධොපි 

දිබ්බචක්ඛුයකො, අහම්පි දිබ්බචක්ඛුයකො, බුද්යධොපි දිබ්බයසොතයකො, අහම්පි 

දිබ්බයසොතයකො, බුද්යධොපි යචයතොපරියඤාණ ාභී, අහම්පි 

යචයතොපරියඤාණ ාභී, බුද්යධොපි අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන ධම්යම

ජානාති, අහම්පි යත ජානාමී’’ති අත්තයනො පමාණං අජානිත්වා
සම්මාසම්බුද්ධං අත්තනා සමසමට්ඨපයනන සමානං ආපජ්ජන්යතො

‘‘ඉදානාහං බුද්යධො භවිස්සාමි, භික්ඛුසඞ්ඝං පරිහරිස්සාමී’’ති 
අභිමාරපයයොජනා තථාගතං ආසජ්ජ ආසායදත්වා වියහයඨත්වා 
‘‘පමාදමනුජීයනො’’තිපි පඨන්ති  තස්සත්යථො ‘‘වුත්තනයයන පමාදං 
ආපජ්ජන්යතො පමාදං නිස්සාය භගවතා සද්ධිං යුගග්ගාහචිත්තුප්පායදන

සයහව ොනාභිඤ්ඤාහි අනුජීයනො පරිහීයනො’’ති  අවීචිනිරෙං පත්යතො, 

චතුද්වාරං භොනකන්ති ජා ානං තත්ථ උප්පන්නසත්තානං වා
නිරන්තරතාය‘‘අවීචී’’ති ද්ධනාමංචතූසුපස්යසසු චතුමහාද්වාරයයොයගන
චතුද්වාරංඅතිභයානකංමහානිරයංපටිසන්ධිග්ගහණවයසනපත්යතො තථා 
හිවුත්තං– 

‘‘චතුක්කණ්යණොචතුද්වායරො, විභත්යතොභාගයසොමියතො; 

අයයොපාකාරපරියන්යතො, අයසාපටිකුජ්ජියතො  

‘‘තස්සඅයයොමයාභූමි, ජලිතායතජසායුතා; 

සමන්තායයොජනසතං, ඵරිත්වාතිට්ඨතිසබ්බදා’’ති (ම නි  3.250; 

අ නි 3.36; යප ව 693-694; ජා 2.19.86-87); 

අදුට්ඨස්සාති අදුට්ඨචිත්තස්ස  දුබ්යභති දූයසයය  තයමව පාපං ඵුසතීති 
තයමව අදුට්ඨදුබ්භිං පාපපුග්ග ං පාපං නිහීනං පාපඵ ං ඵුසති පාපුණාති

අභිභවති  යභස්මාති විපු භායවන ගම්භීරභායවන ච භිංසායපන්යතො විය, 

විපු ගම්භීයරොතිඅත්යථො  වායදනාතියදොයසන  විහිංසතීතිබාධතිආසායදති  

වායදොතම්හින රූහතීතිතස්මිංතථාගයතපයරනආයරොපියමායනොයදොයසො

නරුහති, නතිට්ඨති, විසකුම්යභොවියසමුද්දස්ස, නතස්සවිකාරංජයනතීති
අත්යථො  

එවං ඡහි ගාථාහි පාපිච්ඡතාදිසමන්නාගතස්ස නිරයූපගභාවදස්සයනන 

දුක්ඛයතොඅපරිමුත්තතංදස්යසත්වාඉදානි තප්පටිපක්ඛධම්මසමන්නාගතස්ස

දුක්ඛක්ඛයංදස්යසන්යතො ‘‘තාදිසං මිත්ත’’න්තිඔසානගාථමාහ තස්සත්යථො

– ෙස්ස සම්මාපටිපන්නස්ස මග්ගානුයගො පටිපත්තිමග්ගංඅනුගයතො සම්මා

පටිපන්යනො අප්පිච්ඡතාදිුණසමන්නාගයමන සක වට්ටදුක්ඛස්ස ඛෙං 

පරියයොසානං පාපුයණයය  තාදිසං බුද්ධං වා බුද්ධසාවකං වා පණ්ඩියතො 

සප්පඤ්යඤො, අත්තයනො මිත්තං කුබ්යබ්ථ යතනයමත්තිකංකයරයය, තඤ්ච

යසයවෙය තයමවපයිරුපායසයයාති  
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ඉති ඉමස්මිං වග්යග ඡට්ඨසත්තමසුත්යතසු විවට්ටං කථිතං, ඉතයරසු
වට්ටවිවට්ටංකථිතං  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

චතුත්ථවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. පඤ්චමවග්යගො 

1. අග්ගප්පසාදසුත්තවණ්ණනා 

90. පඤ්චමවග්ගස්ස පඨයම අග්ගප්පසාදාති එත්ථ අයං අග්ගසද්යදො 

ආදියකොටියකොට්ඨාසයසට්යඨසු දිස්සති  තථා යහස ‘‘අජ්ජතග්යග, සම්ම

යදොවාරික, ආවරාමි ද්වාරං නිගණ්ඨානං නිගණ්ඨීනං (ම  නි  2.70). 

අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති (දී නි 1.250; පාරා 15) චආදීසු
ආදිම්හි දිස්සති  ‘‘යතයනව අඞ්ු  ග්යගන තං අඞ්ු  ග්ගං පරාමයසයය

(කථා 441). උච්ඡග්ගංයවළග්ග’’න්තිචආදීසුයකොටියං  ‘‘අම්බි ග්ගංවා

මධුරග්ගං වා තිත්තකග්ගං වා (සං  නි  5.374). අනුජානාමි, භික්ඛයව, 

විහාරග්යගනවා පරියවණග්යගනවා භායජතු’’න්ති (චූළව  318) චආදීසු 
යකොට්ඨායස  ‘‘අයං ඉයමසං චතුන්නං පුග්ග ානං අග්යගො ච යසට්යඨො ච

උත්තයමොචපවයරොච (අ නි 4.95). අග්යගොහමස්මිය ොකස්සා’’තිචආදීසු

(දී නි 2.31; ම නි 3.207) යසට්යඨ ස්වායමිධාපියසට්යඨයයවදට්ඨබ්යබො 

තස්මා අග්යගසු යසට්යඨසු පසාදා, අග්ගභූතා යසට්ඨභූතා වා පසාදා
අග්ගප්පසාදාතිඅත්යථො  

පුරිමස්මිඤ්ච අත්යථ අග්ගසද්යදන බුද්ධාදිරතනත්තයං වුච්චති  යතසු

භගවාතාවඅසදිසට්යඨන, ුණවිසිට්ඨට්යඨන, අසමසමට්යඨනච අග්යගො 
යසො හි මහාභිනීහාරං දසන්නං පාරමීනං පවිචයඤ්ච ආදිං කත්වා යතහි 
යබොධිසම්භාරුයණහි යචව බුද්ධුයණහි ච යසසජයනහි අසදියසොති

අසදිසට්යඨන අග්යගො  යය චස්ස ුණා මහාකරුණාදයයො, යත
යසසසත්තානං ුයණහි විසිට්ඨාති ුණවිසිට්ඨට්යඨනපි 

සබ්බසත්තුත්තමතාය අග්යගො  යය පන පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා

සබ්බසත්යතහි අසමා, යතහි සද්ධිං අයයමව රූපකායුයණහි යචව
ධම්මකායුයණහි ච සයමොති අසමසමට්යඨනපි අග්යගො  තථා
දුල් භපාතුභාවයතො අච්ඡරියමනුස්සභාවයතො බහුජනහිතසුඛාවහයතො
අදුතියඅසහායාදිභාවයතොච භගවාය ොයකඅග්යගොතිවුච්චති යථාහ– 

‘‘එකපුග්ග ස්ස, භික්ඛයව, පාතුභායවො දුල් යභො ය ොකස්මිං, 

කතමස්සඑකපුග්ග ස්ස? තථාගතස්සඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස  

‘‘එකපුග්ගය ො, භික්ඛයව, ය ොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති
අච්ඡරියමනුස්යසො  
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‘‘එකපුග්ගය ො, භික්ඛයව, ය ොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති 
බහුජන…යප …සම්මාසම්බුද්යධො  

‘‘එකපුග්ගය ො, භික්ඛයව, ය ොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති, 
අදුතියයො අසහායයො අප්පටියමො අප්පටිසයමො අප්පටිභායගො
අප්පටිපුග්ගය ො අසයමො අසමසයමො ද්විපදානං අග්යගො  කතයමො

එකපුග්ගය ො? තථාගයතොඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො’’ති(අ නි 1.170-

172, 174). 

ධම්මසඞ්ඝාපි අඤ්ඤධම්මසඞ්යඝහි අසදිසට්යඨන විසිට්ඨුණතාය 

දුල් භපාතුභාවාදිනා ච අග්ගා  තථා හි යතසං 
ස්වාක්ඛාතතාදිසුප්පටිපන්නතාදිුණවියසයසහි අඤ්ඤධම්මසඞ්ඝා සදිසා

අප්පතරනිහීනා වා නත්ථි, කුයතො යසට්ඨා  සයයමව ච පන යතහි
විසිට්ඨුණතාය යසට්ඨා  තථා දුල් භුප්පාදඅච්ඡරියභාවබහුජනහිතසුඛාවහා

අදුතියඅසහායාදිසභාවා ච යත  යදග්යගන හි භගවා දුල් භපාතුභායවො, 
තදග්යගනධම්මසඞ්ඝාපීති අච්ඡරියාදිභායවපිඑයසවනයයො එවං අග්යගසු

යසට්යඨසුඋත්තයමසුපවයරසුුණවිසිට්යඨසුපසාදාති අග්ගප්පසාදා. 

දුතියස්මිං පන අත්යථ යථාවුත්යතසු අග්යගසු බුද්ධාදීසු උප්පත්තියා
අග්ගභූතා පසාදා අග්ගප්පසාදා  යය පන අරියමග්යගන ආගතා 

අයවච්චප්පසාදා, යත එකන්යතයනව අග්ගභූතා පසාදාති අග්ගප්පසාදා 

යථාහ ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන

සමන්නාගයතො යහොතී’’තිආදි (සං  නි  5.1027). අග්ගවිපාකත්තාපි යචයත

අග්ගප්පසාදා  වුත්තඤ්හි ‘‘අග්යග යඛො පන පසන්නානං අග්යගො
විපායකො’’ති  

ොවතාති යත්තකා  සත්තාති පාණියනො  අපදාති අපාදකා  ද්විපදාති

ද්විපාදකා  යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො  වා-සද්යදො සමුච්චයත්යථො, න

විකප්පත්යථො යථා‘‘අනුප්පන්යනොවාකාමාසයවොඋප්පජ්ජති, උප්පන්යනො

වා කාමාසයවො පවඩ්ෙතී’’ති (ම  නි  1.17) එත්ථ අනුප්පන්යනො ච
උප්පන්යනො චාති අත්යථො  යථා ච ‘‘භූතානං වා සත්තානං ඨිතියා

සම්භයවසීනං වා අනුග්ගහායා’’ති (ම  නි  1.402; සං  නි  2.12) එත්ථ 
භූතානඤ්ච සම්භයවසීනඤ්චාති අත්යථො  යථා ච ‘‘අග්ගියතො වා උදකයතො

වාමිථුයභදයතො වා’’ති(දී නි 2.152; උදා 76; මහාව 286) එත්ථඅග්ගියතො

ච උදකයතො ච මිථුයභදයතො චාති අත්යථො, එවං ‘‘අපදා වා…යප …
අග්ගමක්ඛායතී’’ති එත්ථාපි අපදා ච ද්විපදා චාති සම්පිණ්ඩනවයසන

අත්යථො දට්ඨබ්යබො  යතන වුත්තං ‘‘වා-සද්යදො සමුච්චයත්යථො, න 
විකප්පත්යථො’’ති  

රූපියනොති රූපවන්යතො  න රූපියනොති අරූපියනො. සඤ්ඤියනොති

සඤ්ඤාවන්යතො  න සඤ්ඤියනොති අසඤ්ඤියනො.
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යනවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤියනො නාම භවග්ගපරියාපන්නා  එත්තාවතා ච

කාමභයවො, රූපභයවො, අරූපභයවො, එකයවොකාරභයවො, චතුයවොකාරභයවො, 

පඤ්චයවොකාරභයවො, සඤ්ඤීභයවො, අසඤ්ඤීභයවො, 
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභයවොති නවවියධපි භයව සත්යත අනවයසසයතො
පරියාදියිත්වා දස්යසසි ධම්මරාජා  එත්ථ හි රූපිග්ගහයණන කාමභයවො

රූපභයවො පඤ්චයවොකාරභයවො එකයවොකාරභයවො ච දස්සියතො, 
අරූපිග්ගහයණන අරූපභයවො චතුයවොකාරභයවො ච දස්සියතො 
සඤ්ඤීභවාදයයො පන සරූයපයනව දස්සිතා  අපදාදිග්ගහයණන
කාමභවපඤ්චයවොකාරභවසඤ්ඤීභවානංඑකයදයසො දස්සියතොති  

කස්මා පයනත්ථයථාඅදුතියසුත්යත ‘‘ද්විපදානංඅග්යගො’’තිද්විපදානං

ගහණයමව අකත්වා අපදාදිග්ගහණං කතන්ති? වුච්චයත – අදුතියසුත්යත
තාව යසට්ඨතරවයසන ද්විපදග්ගහණයමව කතං  ඉමස්මිඤ්හි ය ොයක

යසට්යඨො නාම උප්පජ්ජමායනො අපදචතුප්පදබහුප්පයදසු න උප්පජ්ජති, 

ද්විපයදසුයයවඋප්පජ්ජති කතයරසුද්විපයදසු? මනුස්යසසුයචවයදයවසුච  
මනුස්යසසු උප්පජ්ජමායනො සක ය ොකං වයස වත්යතතුං සමත්යථො
බුද්යධො හුත්වා උප්පජ්ජති  අඞ්ු ත්තරට්ඨකථායං පන
‘‘තිසහස්සිමහාසහස්සිය ොකධාතුං වයස වත්යතතුං සමත්යථො’’ති (අ  නි 

අට්ඨ  1.1.174) වුත්තං  යදයවසු උප්පජ්ජමායනො දසසහස්සිය ොකධාතුං

වයසවත්තනයකොමහාබ්රහ්මාහුත්වාඋප්පජ්ජති, යසොතස්ස කප්පියකාරයකො
වාආරාමියකොවාසම්පජ්ජති ඉතිතයතොපියසට්ඨතරවයසයනස‘‘ද්විපදානං 

අග්යගො’’ති තත්ථ වුත්යතො, ඉධ පන අනවයසසපරියාදානවයසන එවං
වුත්තං  යාවත්තකා හි සත්තා අත්තභාවපරියාපන්නා අපදා වා…යප …

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤියනො වා, තථාගයතො යතසං අග්ගමක්ඛායතීති 

නිද්ධාරයණ යචතං සාමිවචනං, මකායරො පදසන්ධිකයරො  අග්යගො
අක්ඛායතීතිපදවිභායගො  

අග්යගො විපායකො යහොතීති අග්යග සම්මාසම්බුද්යධ පසන්නානං යයො

පසායදො, යසො අග්යගො යසට්යඨො උත්තයමො යකොටිභූයතො වා, තස්මා තස්ස
විපායකොපි අග්යගො යසට්යඨො උත්තයමො යකොටිභූයතො උළාරතයමො
පණීතතයමො යහොති  යසො පන පසායදො දුවියධො
ය ොකියය ොකුත්තරයභදයතො යතසු ය ොකියස්සතාව– 

‘‘යයයකචිබුද්ධංසරණංගතායස, නයතගමිස්සන්තිඅපායභූමිං; 

පහායමානුසංයදහං, යදවකායංපරිපූයරස්සන්ති (දී නි 2.332; සං 

නි 1.37); 

‘‘බුද්යධොතිකිත්තයන්තස්ස, කායයභවතියාපීති; 

වරයමවහිසාපීති, කසියණනපිජම්බුදීපස්ස  

‘‘සතංහත්ථීසතංඅස්සා, සතංඅස්සතරීරථා; 
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සතංකඤ්ඤාසහස්සානි, ආමුක්කමණිකුණ්ඩ ා; 

එකස්සපදවීතිහාරස්ස, ක ංනාග්ඝන්තියසොළසිං’’ (සං නි  1.242; 

චූළව 305); 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, බුද්ධං සරණගමනං යහොති, බුද්ධං

සරණගමනයහතුයඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යචසත්තාකායස්ස
යභදා පරං මරණාසුගතිංසග්ගං ය ොකංඋපපජ්ජන්ති යතඅඤ්යඤ

යදයව දසහි ඨායනහි අධිගණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා, දිබ්යබන

වණ්යණන, දිබ්යබන සුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන 

ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යදහි, දිබ්යබහි

ගන්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, දිබ්යබහි යඵොට්ඨබ්යබහී’’ති (සං  නි 
4.341) – 

එවමාදීනංසුත්තපදානං වයසනපසාදස්ස ඵ වියසසයයොයගො යවදිතබ්යබො  
තස්මා යසො අපායදුක්ඛවිනිවත්තයනන සද්ධිං සම්පත්තිභයවසු
සුඛවිපාකදායයකොති දට්ඨබ්යබො  ය ොකුත්තයරො පන
සාමඤ්ඤඵ විපාකදායයකො වට්ටදුක්ඛවිනිවත්තයකො ච  සබ්යබොපි චායං
පසායදොපරම්පරායවට්ටදුක්ඛංවිනිවත්යතතියයව වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය අරියසාවයකො අත්තයනො සද්ධං

අනුස්සරති, යනවස්සතස්මිංසමයයරාගපරියුට්ඨිතංචිත්තංයහොති, න 

යදොසපරියුට්ඨිතං, නයමොහපරියුට්ඨිතංචිත්තංයහොති, උජුගතයමවස්ස

තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති  උජුගතචිත්තස්ස පායමොජ්ජං ජායති, 
පමුදිතස්ස පීති ජායති…යප … නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති

(අ නි 6.10; 26). 

ධම්මාති සභාවධම්මා  සඞ්ඛතාති සයමච්ච සම්භුයය පච්චයයහි කතාති

සඞ්ඛතා, සප්පච්චයධම්මා  යහතූහි පච්චයයහි ච න යකහිචි කතාති 

අසඞ්ඛතා, අප්පච්චයනිබ්බානං  සඞ්ඛතානං පටියයොගිභායවන 

‘‘අසඞ්ඛතා’’ති පුථුවචනං  විරායගො යතසං අග්ගමක්ඛාෙතීති යතසං

සඞ්ඛතාසඞ්ඛතධම්මානං යයො විරාගසඞ්ඛායතො අසඞ්ඛතධම්යමො, යසො
සභායවයනව සණ්හසුඛුමභාවයතො සන්තතරපණීතතරභාවයතො
ගම්භීරාදිභාවයතො මදනිම්මදනාදිභාවයතො ච අග්ගං යසට්ඨං උත්තමං

පවරන්ති වුච්චති  ෙදිදන්ති නිපායතො, යයො අයන්ති අත්යථො  

මදනිම්මදයනොතිආදීනි සබ්බානි නිබ්බානයවවචනානියයව  තථා හි තං

ආගම්ම මානමදපුරිසමදාදියකො සබ්යබො මයදො නිම්මදීයති පමද්දීයති, 

කාමපිපාසාදිකා සබ්බා පිපාසා විනීයති, කාමා යාදිකා සබ්යබපි ආ යා 

සමුග්ඝාතීයන්ති, සබ්යබපි කම්මවට්ටකිය සවට්ටවිපාකවට්ටා

උපච්ඡිජ්ජන්ති, අට්ඨසතයභදා සබ්බාපි තණ්හා ඛීයති, සබ්යබපි කිය සා 

විරජ්ජන්ති, සබ්බං දුක්ඛං නිරුජ්ෙති, තස්මා මදනිම්මදයනො…යප …



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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පටුන 

නියරොයධොති වුච්චති යාපයනසාතණ්හාභයවනභවං, ඵය නකම්මංවිනති

සංසිබ්බතීතිකත්වා වානන්ති වුච්චති  තං වානං එත්ථනත්ථි, එතස්මිං වා

අධිගයතඅරියපුග්ග ස්සන යහොතීති නිබ්බ්ානං. 

අග්යගොවිපායකොයහොතීතිඑත්ථාපි– 

‘‘යයයකචිධම්මංසරණංගතායස…යප … (දී නි 2.332; සං නි  
1.37); 

‘‘ධම්යමොතිකිත්තයන්තස්ස, කායයභවතියාපීති…යප …  

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, ධම්මං සරණගමනං යහොති  ධම්මං

සරණගමනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච…යප …

දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහී’’ති(සං නි 4.341) – 

එවමාදීනං සුත්තපදානං වයසන ධම්යම පසාදස්ස ඵ වියසසයයොයගො

යවදිතබ්යබො  එවයමත්ථ අසඞ්ඛතධම්මවයසයනව අග්ගභායවො ආගයතො, 
සබ්බසඞ්ඛතනිස්සරණදස්සනත්ථං අරියමග්ගවයසනපි අයමත්යථො

 බ්භයතව වුත්තඤ්යහතං – 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො

මග්යගොයතසංඅග්ගමක්ඛායතී’’ති(අ නි 4.34). 

‘‘මග්ගානට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො’’තිච (ධ ප 273). 

සඞ්ඝාවාගණාවාතිජනසමූහසඞ්ඛාතායාවතා ය ොයකසඞ්ඝාවාගණා

වා  තථාගතසාවකසඞ්යඝොති අට්ඨඅරියපුග්ග සමූහසඞ්ඛායතො

දිට්ඨිසී සාමඤ්යඤන සංහයතො තථාගතස්ස සාවකසඞ්යඝො  යතසං

අග්ගමක්ඛාෙතීති අත්තයනො සී සමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිආදිුණවියසයසන

යතසං සඞ්ඝානං අග්යගො යසට්යඨො උත්තයමො පවයරොති වුච්චති  ෙදිදන්ති

යානි ඉමානි  චත්තාරි පුරිසයුගානීති යුගළවයසන පඨමමග්ගට්යඨො

පඨමඵ ට්යඨොති ඉදයමකං යුගළං, යාව චතුත්ථමග්ගට්යඨො 

චතුත්ථඵ ට්යඨොති ඉදයමකං යුගළන්ති එවං චත්තාරි පුරිසයුගානි  අට්ඨ

පුරිසපුග්ග ාති පුරිසපුග්ග වයසන එයකො පඨමමග්ගට්යඨො එයකො
පඨමඵ ට්යඨොතිඉමිනානයයනඅට්ඨ පුරිසපුග්ග ා එත්ථචපුරියසොතිවා

පුග්ගය ොතිවාඑකත්ථානිඑතානිපදානි, යවයනයයවයසනපයනවංවුත්තං  

එස භගවයතො සාවකසඞ්යඝොති යානිමානියුගවයසන චත්තාරි පුරිසයුගානි, 

පායටක්කයතොඅට්ඨපුරිසපුග්ග ා, එසභගවයතො සාවකසඞ්යඝො  

ආහුයනයෙයොතිආදීසු ආයනත්වා හුනිතබ්බන්ති ආහුනං, දූරයතොපි
ආගන්ත්වා සී වන්යතසු දාතබ්බන්ති අත්යථො  චතුන්නං පච්චයානයමතං 
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අධිවචනං  මහප්ඵ භාවකරණයතො තං ආහුනං පටිග්ගයහතුං යුත්යතොති 
ආහුයනයයයො  අථ වා දූරයතොපි ආගන්ත්වා සබ්බං සාපයතයයම්පි එත්ථ

හුනිතබ්බං, සක්කාදීනම්පි ආහවනං අරහතීති වා ආහවනීයයො  යයො චායං

බ්රාහ්මණානං ආහවනීයයො නාම අග්ගි, යත්ථ හුතං මහප්ඵ න්ති යතසං

 ද්ධි, යසොයචහුතස්සමහප්ඵ තායආහවනීයයො, සඞ්යඝොවආහවනීයයො 
සඞ්යඝහුතඤ්හිමහප්ඵ ංයහොති යථාහ– 

‘‘යයො චවස්සසතංජන්තු, අග්ගිංපරිචයර වයන; 

එකඤ්චභාවිතත්තානං, මුහුත්තමපිපූජයය; 

සාඑවපූජනායසයයයො, යඤ්යචවස්සසතංහුත’’න්ති (ධ ප  107); 

තයිදං නිකායන්තයර ‘‘ආහවනීයයො’’ති පදං ඉධ ‘‘ආහුයනයයයො’’ති

ඉමිනා පයදනඅත්ථයතොඑකං, බයඤ්ජනයතොපනකිඤ්චිමත්තයමවනානං, 
තස්මාඑවමත්ථවණ්ණනා කතා  

පාහුයනයෙයොති එත්ථ පන පාහුනං වුච්චති දිසාවිදිසයතො ආගතානං
පියමනාපානං ඤාතිමිත්තානං අත්ථාය සක්කායරන පටියත්තං

ආගන්තුකදානං, තම්පි ඨයපත්වා යත තථාරූයප පාහුනයක සඞ්ඝස්යසව
දාතුං යුත්තං තථායහසඑකබුද්ධන්තයරපිදිස්සතිඅබ්යබොකිණ්ණඤ්ච අයං

පයනත්ථ පදත්යථො – ‘‘පියමනාපත්තකයරහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො’’ති

එවං පාහුනමස්ස දාතුං යුත්තං, පාහුනඤ්ච පටිග්ගයහතුං යුත්යතොති

පාහුයනයයයො  යයසං පන පාහවනීයයොති පාළි, යතසං යස්මා සඞ්යඝො

පුබ්බකාරං අරහති, තස්මා සඞ්යඝො සබ්බපඨමං ආයනත්වා එත්ථ

හුනිතබ්බන්ති පාහවනීයයො, සබ්බප්පකායරන වා ආහවනං අරහතීති
පාහවනීයයො ස්වායමිධයතයනවඅත්යථනපාහුයනයයයොතිවුච්චති  

‘‘දක්ඛිණා’’තිපරය ොකංසද්දහිත්වාදාතබ්බදානං, තංදක්ඛිණං අරහති
දක්ඛිණාය වා හියතො මහප්ඵ භාවකරයණන වියසොධනයතොති 

දක්ඛියණයෙයො. උයභො හත්යථ සිරසි පතිට්ඨයපත්වා සබ්බය ොයකන 

කරියමානං අඤ්ජලිකම්මං අරහතීති අඤ්ජලිකරණීයෙො. අනුත්තරං

පුඤ්ඤක්යඛත්තං ය ොකස්සාති සබ්බය ොකස්ස අසදිසං 
පුඤ්ඤවිරූහනට්ඨානං යථාහිරත්තසාලීනංවායවානංවාවිරූහනට්ඨානං 

‘‘රත්තසාලික්යඛත්තංයවක්යඛත්ත’’න්තිවුච්චති, එවංසඞ්යඝොසයදවකස්ස
ය ොකස්ස පුඤ්ඤවිරූහනට්ඨානං  සඞ්ඝං නිස්සාය හි ය ොකස්ස

නානප්පකාරහිතසුඛනිබ්බත්තකානි පුඤ්ඤානි විරූහන්ති, තස්මා සඞ්යඝො

අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංය ොකස්ස ඉධාපි – 

‘‘යයයකචිසඞ්ඝංසරණංගතායස…යප … (දී නි 2.332; සං නි  
1.37); 

‘‘සඞ්යඝොතිකිත්තයන්තස්ස, කායයභවතියාපීති…යප …’’  



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 

231 

පටුන 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, සඞ්ඝං සරණගමනං යහොති, සඞ්ඝං
සරණගමනයහතු යඛො යදවානමින්ද…යප … දිබ්යබහි

යඵොට්ඨබ්යබහී’’ති(සං නි  4.341) – 

ආදීනංසුත්තපදානංවයසනසඞ්යඝපසාදස්සඵ වියසසයයොයගො, යතනස්ස 
අග්ගතා අග්ගවිපාකතා ච යවදිතබ්බා  තථා අනුත්තරියපටි ායභො
සත්තමභවාදියතො පට්ඨාය වට්ටදුක්ඛසමුච්යඡයදො අනුත්තරසුඛාධිගයමොති
එවමාදිඋළාරඵ නිප්ඵාදනවයසනඅග්ගවිපාකතා යවදිතබ්බා  

ගාථාසු අග්ගයතොතිඅග්යගරතනත්තයය, අග්ගභාවයතොවාපසන්නානං  

අග්ගං ධම්මන්ති අග්ගසභාවං බුද්ධසුබුද්ධතං ධම්මසුධම්මතං 

සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිං රතනත්තයස්ස අනඤ්ඤසාධාරණං උත්තමසභාවං, 

දසබ ාදිස්වාක්ඛාතතාදිසුප්පටිපන්නතාදිුණසභාවං වා විජානතං 
විජානන්තානං  එවං සාධාරණයතො අග්ගප්පසාදවත්ථුං දස්යසත්වා ඉදානි

අසාධාරණයතො තං විභායගන දස්යසතුං ‘‘අග්යග බුද්යධ’’තිආදි වුත්තං 

තත්ථ පසන්නානන්ති අයවච්චප්පසායදන ඉතරප්පසායදන ච පසන්නානං

අධිමුත්තානං  විරාගූපසයමති විරායග උපසයම ච, සබ්බස්ස රාගස්ස
සබ්යබසං කිය සානංඅච්චන්තවිරාගයහතුභූයතඅච්චන්තඋපසමයහතුභූයත

චාති අත්යථො  සුයඛතිවට්ටදුක්ඛක්ඛයභායවනසඞ්ඛාරූපසමසුඛභායවනච
සුයඛ  

අග්ගස්මිං දානං දදතන්ති අග්යග රතනත්තයය දානං යදන්තානං
යදයයධම්මං පරිච්චජන්තානං  තත්ථ ධරමානං භගවන්තං චතූහි පච්චයයහි
උපට්ඨහන්තාපූයජන්තාසක්කයරොන්තාපරිනිබ්බුතඤ්චභගවන්තං උද්දිස්ස
ධාතුයචතියාදියක උපට්ඨහන්තා පූයජන්තා සක්කයරොන්තා බුද්යධ දානං 
දදන්තිනාම ‘‘ධම්මංපූයජස්සාමා’’තිධම්මධයරපුග්ගය චතූහිපච්චයයහි 
උපට්ඨහන්තාපූයජන්තාසක්කයරොන්තාධම්මඤ්චචිරට්ඨිතිකංකයරොන්තා
ධම්යමදානං දදන්තිනාම තථාඅරියසඞ්ඝංචතූහිපච්චයයහිඋපට්ඨහන්තා
පූයජන්තා සක්කයරොන්තා තං උද්දිස්ස ඉතරස්මිම්පි තථා පටිපජ්ජන්තා

සඞ්යඝ දානං දදන්ති නාම  අග්ගං පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතීති එවං රතනත්තයය
පසන්යනන යචතසා උළාරං පරිච්චාගං උළාරඤ්ච පූජාසක්කාරං
පවත්යතන්තානංදිවයසදිවයසඅග්ගංඋළාරංකුස ං උපචීයති ඉදානිතස්ස

පුඤ්ඤස්ස අග්ගවිපාකතාය අග්ගභාවං දස්යසතුං ‘‘අග්ගං ආයූ’’තිආදි

වුත්තං  තත්ථ අග්ගං ආයූති දිබ්බං වා මානුසං වා අග්ගං උළාරතමංආයු  

පවඩ්ඪතීතිඋපරූපරිබ්රූහති  වණ්යණොති රූපසම්පදා  ෙයසොති පරිවාරසම්පදා  

කිත්තීති ථුතියඝොයසො  සුඛන්ති කායිකං යචතසිකඤ්ච සුඛං  බ් න්ති 

කායබ ංඤාණබ ඤ්ච  

අග්ගස්ස දාතාති අග්ගස්ස රතනත්තයස්ස දාතා, අථ වා අග්ගස්ස
යදයයධම්මස්ස දානං උළාරං කත්වා තත්ථ පුඤ්ඤං පවත්යතතා  

අග්ගධම්මසමාහියතොති අග්යගන පසාදධම්යමන දානාදිධම්යමන ච 



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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පටුන 

සමාහියතො සමන්නාගයතො අච ප්පසාදයුත්යතො, තස්ස වා විපාකභූයතහි

බහුජනස්ස පියමනාපතාදිධම්යමහි යුත්යතො  අග්ගප්පත්යතො පයමොදතීති 

යත්ථ යත්ථ සත්තනිකායය උප්පන්යනො, තත්ථ තත්ථ අග්ගභාවං

යසට්ඨභාවං අධිගයතො, අග්ගභාවං වා ය ොකුත්තරමග්ගඵ ං අධිගයතො
පයමොදතිඅභිරමතිපරිතුස්සතීති  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. ජීවිකසුත්තවණ්ණනා 

91. දුතියං අට්ඨුප්පත්තිවයසන යදසිතං  එකස්මිඤ්හි සමයය භගවති 

කපි වත්ථුස්මිං නියරොධාරායම විහරන්යත භික්ඛූ ආගන්තුකභික්ඛූනං
යසනාසනානි පඤ්ඤායපන්තා පත්තචීවරානි පටිසායමන්තා සාමයණරා ච
 ාභභාජනීයට්ඨායන සම්පත්තසම්පත්තානං  ාභං ගණ්හන්තා උච්චාසද්දා
මහාසද්දා අයහසුං  තං සුත්වා භගවා භික්ඛූ පණායමසි  යතකිර සබ්යබව
නවා අධුනාගතා ඉමං ධම්මවිනයං  තං ඤත්වා මහාබ්රහ්මා ආගන්ත්වා

‘‘අභිනන්දතු, භන්යත, භගවා භික්ඛුසඞ්ඝ’’න්ති (ම  නි  2.158) යතසං
පණාමිතභික්ඛූනං අනුග්ගණ්හනං යාචි  භගවා තස්ස ඔකාසං අකාසි  අථ 

මහාබ්රහ්මා ‘‘කතාවකායසො යඛොම්හි භගවතා’’ති භගවන්තං අභිවායදත්වා
පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි  අථ භගවා ‘‘භික්ඛුසඞ්යඝො ආගච්ඡතූ’’ති
ආනන්දත්යථරස්ස ආකාරං දස්යසසි  අථ යත භික්ඛූ ආනන්දත්යථයරන
පක්යකොසිතා භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා සාරජ්ජමානරූපා එකමන්තං
නිසීදිංසු  භගවා යතසං සප්පායයදසනං වීමංසන්යතො ‘‘ඉයම ආමිසයහතු

පණාමිතා, පිණ්ඩියාය ොපධම්මයදසනා යනසං සප්පායා’’ති චින්යතත්වා 

‘‘අන්තමිදං, භික්ඛයව’’තිඉමංයදසනංයදයසසි  

තත්රායං අන්තසද්යදො ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා 

පුබ්බන්තකප්පිකාපුබ්බන්තානුදිට්ඨියනො’’තිආදීසු(දී නි 1.29) යකොට්ඨායස 

ආගයතො  ‘‘අන්තමකාසි දුක්ඛස්ස, අන්තවා අයං ය ොයකො

පරිවටුයමො’’තිආදීසු (දී නි 1.55) පරිච්යඡයද  ‘‘හරිතන්තංවාපථන්තංවා

යස න්තං වා’’තිආදීසු (ම  නි  1.304) මරියාදායං  ‘‘අන්තං

අන්තුණ’’න්තිආදීසු(දී නි 2.377; ඛු පා  3.ද්වත්තිංසාකාර)සරීරාවයයව

‘‘චරන්තිය ොයකපරිවාරඡන්නා, අන්යතොඅසුද්ධාබහි යසොභමානා’’තිආදීසු

(සං  නි  1.122; මහානි  191) චිත්යත  ‘‘අප්යපකච්චානි උප්ප ානි වා
පදුමානි වා පුණ්ඩරීකානි වා උදයක ජාතානි උදයක සංවඩ්ොනි

උදකානුග්ගතානි අන්යතො නිමුග්ගයපොසීනී’’තිආදීසු (දී  නි  2.69; සං  නි 

1.172; මහාව 9) අබ්භන්තයර  

‘‘මිගානංයකොට්ඨුයකොඅන්යතො, පක්ඛීනංපනවායයසො; 

එරණ්යඩො අන්යතො රුක්ඛානං, තයයො අන්තා සමාගතා’’ති  (ජා  
1.3.135) – 
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ආදීසු ාමයක ඉධාපි ාමයකඑව දට්ඨබ්යබො තස්මා අන්තමිදංභික්ඛයව

ජීවිකානන්තිභික්ඛයව ඉදංජීවිකානංඅන්තංපච්ඡිමං ාමකං, සබ්බනිහීනං

ජීවිතන්ති අත්යථො  ෙදිදං පිණ්යඩො යන්ති යං ඉදං පිණ්ඩපරියයසයනන 
භික්ඛාචරියාය ජීවිකං කප්යපන්තස්ස ජීවිතං  අයං පයනත්ථ පදත්යථො –

පිණ්ඩාය උ තීති පිණ්යඩොය ො, තස්ස කම්මං පිණ්යඩො යං, 
පිණ්ඩපරියයසයනනජීවිකාති අත්යථො  

අභිසායපොති අක්යකොයසො  කුපිතා හි මනුස්සා අත්තයනො පච්චත්ථිකං
‘‘පිය ොතිකඛණ්ඩං නිවායසත්වා කපා හත්යථො පිණ්ඩං පරියයසමායනො 

චයරයයාසී’’ති අක්යකොසන්ති  අථවා ‘‘කිංතුය්හං අකාතබ්බං අත්ථි, යයො
ත්වංඑවං බ වීරියූපපන්යනොපිහියරොත්තප්පංපහායකපයණොපිණ්යඩොය ො

විචරසිපත්තපාණී’’තිඑවම්පි අක්යකොසන්තියයව  තඤ්ච යඛොඑතන්තිතං

එතං අභිසපම්පි සමානං පිණ්යඩො යං  කු පුත්තා උයපන්ති අත්ථවසිකාති
මම සාසයන ජාතිකු පුත්තා ච ආචාරකු පුත්තා ච අත්ථවසිකා
කාරණවසිකාහුත්වාකාරණවසංපටිච්චඋයපන්ති උපගච්ඡන්ති  

රාජාභිනීතාතිආදීසු යය රඤ්යඤො සන්තකං ඛාදිත්වා රඤ්ඤා

බන්ධනාගායර බන්ධාපිතා ප ායිත්වා පබ්බජන්ති, යත රඤ්ඤා බන්ධනං

අභිනීතත්තා රාජාභිනීතා නාම  යය පන යචොයරහි අටවියං ගයහත්වා
එකච්යචසු මාරියමායනසු එකච්යච ‘‘මයං සාමි තුම්යහහි විස්සට්ඨා යගහං

අනජ්ොවසිත්වා පබ්බජිස්සාම, තත්ථ තත්ථ යං යං බුද්ධපූජාදිපුඤ්ඤං

කරිස්සාම, තයතො තයතො තුම්හාකං පත්තිං දස්සාමා’’ති යතහි විස්සට්ඨා

පබ්බජන්ති, යත යචොරාභිනීතා නාම යචොයරහි මායරතබ්බතං අභිනීතත්තා 

යය පන ඉණං ගයහත්වා පටිදාතුං අසක්යකොන්තා ප ායිත්වා පබ්බජන්ති, 

යත ඉණට්ටා නාම තඤ්චයඛොඑතංපිණ්යඩො යං කු පුත්තාමමසාසයන

යනව රාජාභිනීතා…යප … න ආජීවිකාපකතා උයපන්ති, අපිච යඛො 

‘‘ඔතිණ්ණම්හා ජාතියා…යප … පඤ්ඤායයථා’’ති උයපන්තීති
පදසම්බන්යධො  

තත්ථ ඔතිණ්ණම්හාති ඔතිණ්ණා අම්හා  ජාතිොතිආදීසු තම්හි තම්හි

සත්තනිකායය ඛන්ධානං පඨමාභිනිබ්බත්ති ජාති, පරිපායකො ජරා, යභයදො 

මරණං. ඤාතියරොගයභොගසී දිට්ඨිබයසයනහි ඵුට්ඨස්ස සන්තායපො අන්යතො

නිජ්ොනං යසොයකො, යතහි ඵුට්ඨස්ස වචීවිප්ප ායපො පරියදයවො. 

අනිට්ඨයඵොට්ඨබ්බපටිහතකායස්ස කායපීළනං දුක්ඛං, ආඝාතවත්ථූසු

උපහතචිත්තස්සයචයතොපීළනං යදොමනස්සං. ඤාතිබයසනාදීහිඑවඵුට්ඨස්ස
පරියදයවනපි අධිවායසතුං අසමත්ථස්ස චිත්තසන්තාපසමුට්ඨියතො භුයසො

ආයායසො උපාොයසො. එයතහි ජාතිආදීහිඔතිණ්ණා දුක්යඛොතිණ්ණා, යතහි 

ජාතිආදිදුක්යඛහි අන්යතො අනුපවිට්ඨා  දුක්ඛපයරතාති යතහි 

දුක්ඛදුක්ඛවත්ථූහි අභිභූතා  ජාතිආදයයො හි දුක්ඛස්ස වත්ථුභාවයතො දුක්ඛා, 

දුක්ඛභාවයතො ච යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා දුක්ඛාති  අප්යපව
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නාම…යප.… පඤ්ඤායෙථාති ඉමස්ස සක ස්ස වට්ටදුක්ඛරාසිස්ස 
පරිච්යඡදකරණංඔසානකිරියාඅපිනාම පඤ්ඤායයයය  

යසො ච යහොති අභිජ්ඣාලූති ඉදං යයො කු පුත්යතො ‘‘දුක්ඛස්සන්තං
කරිස්සාමී’’ති පුබ්යබ චිත්තං උප්පායදත්වා පබ්බජියතො අපරභායග තං

පබ්බජ්ජං තථාරූපං කාතුං න සක්යකොති, තං දස්යසතුං වුත්තං  තත්ථ 

අභිජ්ඣාලූති පරභණ්ඩානං අභිජ්ොයිතා  තිබ්බ්සාරායගොති බ වරායගො  

බ්යාපන්නචිත්යතොති බයාපායදන පූතිභූතත්තා විපන්නචිත්යතො  

පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපොති තිඛිණසිඞ්යගො විය චණ්ඩයගොයණො පයරසං 

උපඝාතවයසන දුට්ඨචිත්යතො  මුට්ඨස්සතීති භත්තනික්ඛිත්තකායකො විය, 

මංසනික්ඛිත්තසුනයඛො විය ච නට්ඨස්සති, ඉධ කතං එත්ථ න සරති  

අසම්පජායනොති නිප්පඤ්යඤො ඛන්ධාදිපරිච්යඡදරහියතො  අසමාහියතොති

චණ්ඩයසොයත බද්ධනාවා විය අසණ්ඨියතො  විබ්භන්තචිත්යතොති

පන්ථාරුළ්හමියගො විය භන්තමයනො  පාකතින්ද්රියෙොති යථා ගිහී 

සංවරාභායවන පරිග්ගහපරිජයන ඔය ොයකන්ති අසංවුතින්ද්රියා, එවං
අසංවුතින්ද්රියයොයහොති  

ඡවා ාතන්ති ඡවානං දඩ්ෙට්ඨායන අ ාතං  උභයතොපදිත්තං මජ්යඣ

ගූථගතන්ති පමායණන අට්ඨඞ්ු  මත්තං උභයතො ද්වීසු යකොටීසු ආදිත්තං

මජ්යෙ ගූථමක්ඛිතං  යනව ගායමති සයච හි තං
යුගනඞ්ග යගොපානසිපක්ඛපාසකාදීනං අත්ථාය උපයනතුං සක්කා අස්ස
ගායම කට්ඨත්ථං ඵයරයය  සයච යඛත්තකුටියා කට්ඨත්ථරමඤ්චකාදීනං

අත්ථාය උපයනතුංසක්කාඅස්ස, අරඤ්යඤකට්ඨත්ථංඵයරයය යස්මාපන

උභයත්ථාපි න සක්කා, තස්මා එවං වුත්තං  තථූපමාහන්ති තථූපමං

ඡවා ාතසදිසංඅහං ඉමංයථාවුත්තපුග්ග ංවදාමි  ගිහියභොගාචපරිහීයනොති
යයො අගායරවසන්යතහිගිහීහිදායජ්යජභාජියමායනඅඤ්ඤථාචයභොයගො

 ද්ධබ්යබො අස්ස, තයතො ච පරිහීයනො  සාමඤ්ඤත්ථඤ්චාති
ආචරියුපජ්ොයානං ඔවායද ඨත්වා පරියත්තිපටියවධවයසන පත්තබ්බං
සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච න පරිපූයරති  ඉමං පන උපමං සත්ථා න දුස්සී ස්ස

වයසන ආහරි, පරිසුද්ධසී ස්ස පන අ සස්ස අභිජ්ොදීහි යදොයසහි
දූසිතචිත්තස්සපුග්ග ස්සවයසනආහරීතියවදිතබ්බං  

ගාථාසු ගිහියභොගාති කාමසුඛසම්යභොගයතො  පරිහීයනොති ජීයනො  

සාමඤ්ඤත්ථන්ති පටියවධබාහුසච්චඤ්යචව පරියත්තිබාහුසච්චඤ්ච 
තාදියසොහිඅසුතංයසොතුංසුතං පරියයොදායපතුංනසක්යකොතිඅ සභාවයතො 

දුට්ඨුභයගොති දුබ්භයගො, අ ක්ඛියකොකාළකණ්ණිපුරියසො  පරිධංසමායනොති

විනස්සමායනො  පකියරතීති විකියරති විද්ධංයසති  සබ්බයමතං භාවියනො 

සාමඤ්ඤත්ථස්ස අනුප්පාදනයමව සන්ධාය වුත්තං  ඡවා ාතංව නස්සතීති
යසොතාදියසොපුග්ගය ොයථාවුත්තංඡවා ාතංවිය කස්සචිඅනුපයුජ්ජමායනො
එව නස්සති උභයතො පරිභට්ඨභාවයතො  එවං ‘‘කායවාචාහි 
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අකතවීතික්කයමොපි චිත්තං අවියසොයධන්යතො නස්සති, පයගව
කතවීතික්කයමොදුස්සීය ො’’ති තස්සඅපායදුක්ඛභාගිභාවදස්සයනනදුස්සීය 
ආදීනවං දස්යසත්වා තයතො සත්යත වියවයචතුකායමො 

‘‘කාසාවකණ්ඨා’’තිආදිනා ගාථාද්වයමාහ  තස්සත්යථො යහට්ඨා වුත්යතො
එව  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. සඞ්ඝාටිකණ්ණසුත්තවණ්ණනා 

92. තතියය සඞ්ඝාටිකණ්යණතිචීවරයකොටියං  ගයහත්වාතිපරාමසිත්වා  

අනුබ්න්යධො අස්සාතිඅනුගයතොභයවයය ඉදං වුත්තංයහොති – ‘‘භික්ඛයව, 

ඉයධකච්යචොභික්ඛු අත්තයනොහත්යථනමයාපාරුතස්සසුගතමහාචීවරස්ස

කණ්යණපරාමසන්යතො වියමං අනුගච්යඡයය, එවංමය්හංආසන්නතයරො

හුත්වාවිහයරයයා’’ති  පායද පාදංනික්ඛිපන්යතොතිගච්ඡන්තස්සමමපායද
පාදං නික්ඛිත්තට්ඨායන පාදුද්ධාරණානන්තරං අත්තයනො පාදං
නික්ඛිපන්යතො  උභයයනාපි ‘‘ඨානගමනාදීසු අවිජහන්යතො සබ්බකා ං

මය්හං සමීයප එව විහයරයය යචපී’’ති දස්යසති  යසො ආරකාව මය්හං, 

අහඤ්ච තස්සාති යසො භික්ඛු මයා වුත්තං පටිපදං අපූයරන්යතො මම

දූයරයයව, අහඤ්ච තස්ස දූයරයයව  එයතනමංසචක්ඛුනා තථාගතදස්සනං 

රූපකායසයමොධානඤ්ච අකාරණං, ඤාණචක්ඛුනාව දස්සනං 
ධම්මකායසයමොධානයමවචපමාණන්ති දස්යසති  යතයනවාහ ‘‘ධම්මඤ්හි

යසො, භික්ඛයව, භික්ඛුන පස්සති, ධම්මං අපස්සන්යතොනමං පස්සතී’’ති 
තත්ථ ධම්යමො නාම නවවියධො ය ොකුත්තරධම්යමො  යසො ච අභිජ්ොදීහි

දූසිතචිත්යතන න සක්කා පස්සිතුං, තස්මා ධම්මස්ස අදස්සනයතො
ධම්මකායඤ්චනපස්සතීති තථාහිවුත්තං– 

‘‘කිං යත, වක්කලි, ඉමිනා පූතිකායයන දිට්යඨන? යයො යඛො, 

වක්කලි, ධම්මංපස්සතියසොමංපස්සති; යයොමංපස්සති, යසොධම්මං

පස්සතී’’ති(සං නි  3.87). 

‘‘ධම්මභූයතොබ්රහ්මභූයතො’’ති(ම නි 1.203; පටි ම 3.5) ච  

‘‘ධම්මකායයොඉතිපි, බ්රහ්මකායයොඉතිපී’’ති(දී නි 3.118) ච ආදි  

යෙොජනසයතති යයොජනසයත පයදයස, යයොජනසතමත්ථයකතිඅත්යථො 
යසසං වුත්තවිපරියායයන යවදිතබ්බං  අරියමග්ගාධිගමවයසන චස්ස
අනභිජ්ොලුආදිභායවොදට්ඨබ්යබො  

ගාථාසු මහිච්යඡොති කායමසු තිබ්බසාරාගතාය මහාඉච්යඡො  විඝාතවාති
පදුට්ඨමනසඞ්කප්පතාය සත්යතසු ආඝාතවයසන මහිච්ඡතාය

ඉච්ඡිතා ායභන ච විඝාතවා  එජානුයගොති එජාසඞ්ඛාතාය තණ්හාය දායසො
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වියහුත්වාතංඅනුගච්ඡන්යතො  රාගාදිකිය සපරිළාහාභිභයවන අනිබ්බුයතො. 

රූපාදිවිසයානං අභිකඞ්ඛයනන ගිද්යධො.පස්සොවඤ්චආරකාතිඅයනජස්ස 

නිබ්බුතස්ස වීතයගධස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඔකාසවයසන සමීයපපි
සමායනො මහිච්යඡො විඝාතවා එජානුයගො අනිබ්බුයතො ගිද්යධො

බා පුථුජ්ජයනොධම්මසභාවයතොයත්තකංදූයර, තස්ස යසොදූරභායවොපස්ස, 
වත්තුම්පිනසුකරන්තිඅත්යථො වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘නභඤ්චදූයරපථවීචදූයර, 

පාරංසමුද්දස්සතථාහුදූයර; 

තයතොහයවදූරතරංවදන්ති, 

සතඤ්චධම්යමොඅසතඤ්චරාජා’’ති (අ නි 4.47; ජා  2.21.414); 

ධම්මමභිඤ්ඤාොති චතුසච්චධම්මං අභිඤ්ඤාය අඤ්ඤාය

ඤාතතීරණපරිඤ්ඤාහි යථාරහං පුබ්බභායග ජානිත්වා  ධම්මමඤ්ඤාොති
තයමව ධම්මං අපරභායග මග්ගඤායණන පරිඤ්ඤාදිවයසන යථාමරියාදං

ජානිත්වා  පණ්ඩියතොතිපටියවධබාහුසච්යචනපණ්ඩියතො  රහයදොව නිවායත

චාතිනිවාතට්ඨායනරහයදොවිය අයනයජො කිය සච නරහියතොඋපසම්මති, 
යථා යසො රහයදො නිවාතට්ඨායන වායතන අනබ්භාහයතො සන්නිසින්යනොව

යහොති, එවංඅයම්පිසබ්බථාපිපටිප්පස්සද්ධකිය යසොකිය සච නරහියතො 

අරහත්තඵ සමාධිනා වූපසම්මති, සබ්බකා ං උපසන්තසභායවොව යහොති  

අයනයජොති යසො එවං අයනජාදිසභායවො අරහා අයනජාදිසභාවස්ස 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඔකාසයතො දූයරපි සමායනො ධම්මසභාවයතො අදූයර
සන්තියකඑවාති  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. අග්ගිසුත්තවණ්ණනා 

93. චතුත්යථ අනුදහනට්යඨනඅග්ගි, රායගොඑවඅග්ගිරාගග්ගි රායගො

හි උප්පජ්ජමායනො සත්යත අනුදහතිොයපති, තස්මා ‘‘අග්ගී’’ති වුච්චති 
ඉතයරසුපි ද්වීසුඑයසවනයයො තත්ථයථාඅග්ගියයදවඉන්ධනංනිස්සාය

උප්පජ්ජති, තං නිදහති, මහාපරිළායහො ච යහොති, එවමියමපි රාගාදයයො

යස්මිංසන්තායනසයං උප්පන්නා, තංනිදහන්ති, මහාපරිළාහාචයහොන්ති
දුන්නිබ්බාපයා  යතසු රාගපරිළායහන සන්තත්තහදයානං
ඉච්ඡිතා ාභදුක්යඛනමරණප්පත්තානංසත්තානංපමාණංනත්ථි අයං තාව
රාගස්ස අනුදහනතා  යදොසස්ස පන අනුදහනතාය වියසසයතො

මයනොපයදොසිකා යදවා, යමොහස්ස අනුදහනතාය ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා යදවා ච

නිදස්සනං  යමොහවයසන හි යතසං සතිසම්යමොයසො යහොති, තස්මා
ඛිඩ්ඩාවයසන ආහාරයව ං අතිවත්යතන්තා කා ං කයරොන්ති  අයං තාව
රාගාදීනං දිට්ඨධම්මියකො අනුදහනභායවො  සම්පරායියකො පන නිරයාදීසු
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නිබ්බත්තාපනවයසන යඝොරතයරො දුරධිවායසො ච  අයඤ්ච අත්යථො
ආදිත්තපරියායයනවිභායවතබ්යබො  

ගාථාසු කායමසු මුච්ඡියතති වත්ථුකායමසු පාතබයතාවයසන මුච්ඡං

බා යං පමාදං මිච්ඡාචාරං ආපන්යන  බ්යාපන්යනති බයාපන්නචිත්යත

දහතීති සම්බන්යධො  නයර පාණාතිපාතියනොති ඉදං යදොසග්ගිස්ස  

අරිෙධම්යම අයකොවියදති යය ඛන්ධායතනාදීසු සබ්යබන සබ්බං 

උග්ගහපරිපුච්ඡාය මනසිකාරරහිතා අරියධම්මස්ස අකුස ා, යත

සම්යමොයහන අභිභූතා වියසයසන සම්මූළ්හා නාමාති වුත්තා  එයත අග්ගී 

අජානන්තාති‘‘එයතරාගග්ගිආදයයොඉධයචවසම්පරායයචඅනුදහන්තී’’ති 
අජානන්ත්තාආ පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන පහානාභිසමයවයසන ච

අප්පටිවිජ්ෙන්තා  සක්කාොභිරතාති සක්කායය උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චයක 

තණ්හාදිට්ඨිමානනන්දනාභිරතා  වඩ්ඪෙන්තීති පුනප්පුනං උප්පජ්ජයනන

වඩ්ෙයන්ති ආචිනන්ති  නිරෙන්ති අට්ඨවිධං මහානිරයං, යසොළසවිධං

උස්සදනිරයන්ති සබ්බම්පි නිරයං  තිරච්ඡානඤ්ච යෙොනියෙොති

තිරච්ඡානයයොනියයොච  අසුරන්තිඅසුරකායංයපත්තිවිසයඤ්චවඩ්ෙයන්තීති 
සම්බන්යධො  

එත්තාවතා රාගග්ගිආදීනං ඉධ යචව සම්පරායය ච 
අනුදහනභාවදස්සනමුයඛන වට්ටං දස්යසත්වා ඉදානියනසංනිබ්බාපයනන

විවට්ටං දස්යසතුං ‘‘යෙ ච රත්තින්දිවා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ යුත්තාති

භාවනානුයයොගවයසන යුත්තා  කත්ථ? සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. යතන
අඤ්ඤසාසයන රාගග්ගිආදීනං නිබ්බාපනාභාවං දස්යසති  තථා හි
අනඤ්ඤසාධාරණං යතසං නිබ්බාපනවිධිං අසුභකම්මට්ඨානං
සඞ්යඛයපයනවදස්යසන්යතො– 

‘‘යත නිබ්බායපන්තිරාගග්ගිං, නිච්චං අසුභසඤ්ඤියනො; 

යදොසග්ගිංපනයමත්තාය, නිබ්බායපන්තිනරුත්තමා; 

යමොහග්ගිංපනපඤ්ඤාය, යායංනිබ්යබධගාමිනී’’ති – 

ආහ. තත්ථ අසුභසඤ්ඤියනොති ද්වත්තිංසාකාරවයසන යචව
උද්ධුමාතකාදිවයසන ච අසුභභාවනානුයයොයගන අසුභසඤ්ඤියනො  

යමත්තාොති ‘‘යසො යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා

විහරතී’’ති (අ  නි  3.64, 66) වුත්තාය යමත්තාභාවනාය  එත්ථ ච
අසුභජ්ොනඤ්ච පාදකං කත්වා නිබ්බත්තිතඅනාගාමිමග්යගන

රාගග්ගියදොසග්ගීනං නිබ්බාපනං යවදිතබ්බං  පඤ්ඤාොති
විපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාය මග්ගපඤ්ඤාය  යතයනවාහ ‘‘යායං 
නිබ්යබධගාමිනී’’ති  සා හි කිය සක්ඛන්ධං විනිවිජ්ෙන්තී ගච්ඡති

පවත්තතීති නිබ්යබ්ධගාමිනීති වුච්චති  අයසසං පරිනිබ්බ්න්තීති
අරහත්තමග්යගන අයසසං රාගග්ගිආදිං නිබ්බායපත්වා සඋපාදියසසාය
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පටුන 

නිබ්බානධාතුයා ඨිතා පඤ්ඤායවපුල් ප්පත්තියා නිපකා පුබ්යබව
සම්මප්පධායනන සබ්බයසො යකොසජ්ජස්ස සුප්පහීනත්තා

ඵ සමාපත්තිසමාපජ්ජයනන අකි ාසුභායවන ච රත්තින්දිවමතන්දිතා 
චරිමකචිත්තනියරොයධන අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා අයසසං

පරිනිබ්බන්ති තයතොච අයසසං නිස්යසසං වට්ටදුක්ඛංඅච්චගුං අතික්කමංසු  

එවං යය රාගග්ගිආදියක නිබ්බායපන්ති, යතසං
අනුපාදියසසනිබ්බායනන නිබ්බුතිං දස්යසත්වා ඉදානි පටිවිද්ධුයණහි

යථොයමන්යතො ඔසානගාථමාහ  තත්ථ අරිෙද්දසාති අරියයහි බුද්ධාදීහි

පස්සිතබ්බංකිය යසහිවා ආරකත්තාඅරියංනිබ්බානං, අරියංචතුසච්චයමව

වා දිට්ඨවන්යතොති අරියද්දසා  යවදස්ස මග්ගඤාණස්ස, යතනවා යවයදන

සංසාරස්ස පරියයොසානං ගතාති යවදගුයනො. සම්මදඤ්ඤාොති සම්මයදව
සබ්බංආජානිතබ්බංකුස ාදිං ඛන්ධාදිඤ්චජානිත්වා යසසංවුත්තනයයමව  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. උපපරික්ඛසුත්තවණ්ණනා 

94. පඤ්චයම තථා තථාති යතන යතන පකායරන  උපපරික්යඛෙයාති

වීමංයසයය පරිතුය යය සම්මයසයය වා  ෙථා ෙථාස්ස උපපරික්ඛයතොති

යථා යථා අස්ස භික්ඛුයනො උපපරික්ඛන්තස්ස  බ්හිද්ධා චස්ස විඤ්ඤාණං

අවික්ඛිත්තං අවිසටන්ති බහිද්ධා රූපාදිආරම්මයණ

උප්පජ්ජනකවික්යඛපාභාවයතො අවික්ඛිත්තං සමාහිතං, තයතො එව අවිසටං

සියා. ඉදං වුත්තං යහොති – භික්ඛයව, යයන යයන පකායරන ඉමස්ස
ආරද්ධවිපස්සකස්ස භික්ඛුයනො උපපරික්ඛයතො සඞ්ඛායර සම්මසන්තස්ස
පුබ්යබ සමාහිතාකාරසල් ක්ඛණවයසන සමථනිමිත්තං ගයහත්වා
සක්කච්චං නිරන්තරං සම්මසනඤාණං පවත්යතන්තස්ස අත්තයනො
විපස්සනාචිත්තංකම්මට්ඨානයතො බහිද්ධාරූපාදිආරම්මයණඋප්පජ්ජනකං

න සියා, අච්චාරද්ධවීරියතාය උද්ධච්චපක්ඛියං න සියා, යතන යතන

පකායරනභික්ඛුඋපපරික්යඛයයපරිතුය යයාති  අජ්ඣත්තංඅසණ්ඨිතන්ති
යස්මාවීරියයමන්දංවහන්යත සමාධිස්සබ වභාවයතොයකොසජ්ජාභිභයවන
අජ්ෙත්තං යගොචරජ්ෙත්තසඞ්ඛායත කම්මට්ඨානාරම්මයණ

සඞ්යකොචවයසන ඨිතත්තා සණ්ඨිතං නාම යහොති, වීරියසමතාය පන 
යයොජිතාය අසණ්ඨිතං යහොති වීථිං පටිපන්නං  තස්මා යථා යථාස්ස

උපපරික්ඛයතො විඤ්ඤාණං අජ්ෙත්තං අසණ්ඨිතං අස්ස, වීථිපටිපන්නං

සියා, තථා තථා උපපරික්යඛයය  අනුපාදාෙ න පරිතස්යසෙයාති යථා

යථාස්ස උපපරික්ඛයතො ‘‘එතං මම, එයසො යම අත්තා’’ති
තණ්හාදිට්ඨිග්ගාහවයසනරූපාදීසුකඤ්චිසඞ්ඛාරංඅග්ගයහත්වා තයතොඑව

තණ්හාදිට්ඨිග්ගාහවයසන න පරිතස්යසයය, තථා තථා උපපරික්යඛයයාති 

සම්බන්යධො  කථං පන උපපරික්ඛයතො තිවිධම්යපතං සියාති? 
උද්ධච්චපක්ඛියය යකොසජ්ජපක්ඛියය ච ධම්යම වජ්යජන්යතො වීරියසමතං
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යයොයජත්වා පුබ්යබව විපස්සනුපක්කිය යසහි චිත්තං වියසොයධත්වා යථා

සම්මයදවවිපස්සනාඤාණං විපස්සනාවීථිංපටිපජ්ජති, තථාසම්මසයතො  

ඉති භගවා චතුසච්චකම්මට්ඨානිකස්ස භික්ඛුයනො අනුක්කයමන 
පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධියා ආරද්ධාය 
අච්චාරද්ධවීරියඅතිසිථි වීරියවිපස්සනුපක්කිය යසහි චිත්තස්ස
වියසොධනූපායං දස්යසත්වා ඉදානි තථා වියසොධියත විපස්සනාඤායණ න
චිරස්යසව විපස්සනං මග්යගන ඝයටත්වා සක වට්ටදුක්ඛසමතික්කමාය

සංවත්තන්තීති දස්යසන්යතො ‘‘බ්හිද්ධා, භික්ඛයව, විඤ්ඤායණ’’තිආදිමාහ, 

තං වුත්තනයයමව  යං පන වුත්තං – ‘‘ආෙතිං

ජාතිජරාමරණදුක්ඛසමුදෙසම්භයවො න යහොතී’’ති, තස්සත්යථො – එවං
විපස්සනං මග්යගන ඝයටත්වා මග්ගපටිපාටියා අග්ගමග්යගන
අනවයසසයතො කිය යසසු ඛීයණසු ආයතිං අනාගයත
ජාතිජරාමරණසක වට්ටදුක්ඛසමුදයසඞ්ඛායතො සම්භයවො උප්පායදො ච න 

යහොති, ජාතිසඞ්ඛායතො වා දුක්ඛසමුදයයො ජරාමරණසඞ්ඛායතො
දුක්ඛසම්භයවොචනයහොති  

ගාථායං සත්තසඞ්ගප්පහීනස්සාති තණ්හාසඞ්යගො, දිට්ඨිසඞ්යගො, 

මානසඞ්යගො, යකොධසඞ්යගො, අවිජ්ජාසඞ්යගො, කිය සසඞ්යගො, 
දුච්චරිතසඞ්යගොති ඉයමසං සත්තන්නං සඞ්ගානං පහීනත්තා
සත්තසඞ්ගප්පහීනස්ස  යකචි පන ‘‘සත්තානුසයා එව සත්ත සඞ්ගා’’ති

වදන්ති  යනත්තිච්ඡින්නස්සාති ඡින්නභවයනත්තිකස්ස. වික්ඛීයණො 

ජාතිසංසායරොති පුනප්පුනං ජායනවයසන පවත්තියා ජාතියහතුකත්තා ච

ජාතිභූයතො සංසායරොති ජාතිසංසායරො, යසො භවයනත්තියා ඡින්නත්තා

වික්ඛීයණොපරික්ඛීයණො, තයතොඑව නත්ථිතස්සපුනබ්භයවොති  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. කාමූපපත්තිසුත්තවණ්ණනා 

95. ඡට්යඨ කාමූපපත්තියෙොති කාමපටි ාභා කාමපටියසවනා වා  

පච්චුපට්ඨිතකාමාති නිබද්ධකාමා නිබද්ධාරම්මණා යථා තං මනුස්සා 
මනුස්සා හි නිබද්ධවත්ථුස්මිං වසං වත්යතන්ති  යත්ථ පටිබද්ධචිත්තා 

යහොන්ති, සතම්පි සහස්සම්පි දත්වා තයමව මාතුගාමං ආයනත්වා
නිබද්ධයභොගං භුඤ්ජන්ති එකච්යචචයදවා චාතුමහාරාජිකයතොපට්ඨායහි
චතුයදවය ොකවාසියනො නිබද්ධවත්ථුස්මිංයයව වසං වත්යතන්ති 
පඤ්චසිඛවත්ථු යචත්ථ නිදස්සනං  තථා එකච්යච ආපායියක යනරයියක
ඨයපත්වා යසසඅපායසත්තාපි නිබද්ධවත්ථුස්මිංයයව වසං වත්යතන්ති 

මච්ඡාහිඅත්තයනොමච්ඡියා, කච්ඡයපොකච්ඡපියාතිඑවංසබ්යබපි තිරච්ඡානා
යපතා විනිපාතිකා ච  තස්මා යනරයියක ඨයපත්වා යසසඅපායසත්යත

උපාදාය යාව තුසිතකායා ඉයම සත්තා පච්චුපට්ඨිතකාමා නාම, 
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නිම්මානරතියනොති සයං නිම්මියත නිම්මායන රති එයතසන්ති 

නිම්මානරතියනො  යත හි නී පීතාදිවයසන යාදිසං යාදිසං රූපං ඉච්ඡන්ති, 

තාදිසං තාදිසං නිම්මිනිත්වා රමන්ති ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස පුරයතො

මනාපකායිකා යදවතා විය  පරනිම්මිතවසවත්තියනොති පයරහි නිම්මියත
කායමවසංවත්යතන්තීති පරනිම්මිතවසවත්තියනො යතසඤ්හිමනංඤත්වා

පයර යථාරුචිතං කාමයභොගං නිම්මිනන්ති, යත තත්ථ වසං වත්යතන්ති 

කථංයතපරස්සමනංජානන්තීති? පකතියසවනාවයසන යථාහි කුසය ො

සූයදොරඤ්යඤොභුඤ්ජන්තස්සයංයංරුච්චති, තංතංජානාති, එවංපකතියා 

අභිරුචිතාරම්මණං ඤත්වා තාදියසයයව නිම්මිනන්ති, යත තත්ථ වසං 

වත්යතන්ති, යමථුනයසවනාදිවයසන කායම පරිභුඤ්ජන්ති  යකචි පන 

‘‘හසිතමත්යතන ඔය ොකිතමත්යතන ආලිඞ්ගිතමත්යතන

හත්ථග්ගහණමත්යතන ච යතසං කාමකිච්චං ඉජ්ෙතී’’ති වදන්ති, තං
අට්ඨකථායං‘‘එතංපනනත්ථී’’තිපටික්ඛිත්තං  නහිකායයනඅඵුසන්තස්ස
යඵොට්ඨබ්බං කාමකිච්චං සායධති  ඡන්නම්පි කාමාවචරයදවානං කාමා
පාකතිකාඑව වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘ඡඑයතකාමාවචරා, සබ්බකාමසමිද්ධියනො; 

සබ්යබසංඑකසඞ්ඛාතං, ආයුභවතිකිත්තක’’න්ති (විභ  1023); 

ගාථාසු යෙ චඤ්යඤති යය යථාවුත්තයදයවහි අඤ්යඤ ච
කාමයභොගියනො මනුස්සා යචව එකච්යච අපායූපගා ච සබ්යබ යත  

ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවන්ති ඉමං යථාපටි ද්ධත්තභාවඤ්යචව, 

උපපත්තිභවන්තරසඞ්ඛාතංඉයතොඅඤ්ඤථාභාවඤ්චාතිද්විප්පයභදංසංසාරං 

නාතිවත්තයර න අතික්කමන්ති  සබ්යබ් පරිච්චයජ කායමති දිබ්බාදියභයද
සබ්යබපි කායම වත්ථුකායම ච කිය සකායම ච පරිච්චයජයය 
කිය සකායමඅනාගාමිමග්යගනපජහන්යතොයයවහිවත්ථුකායමපරිච්චජති 

නාම  පිෙරූපසාතගධිතන්ති පියරූයපසු රූපාදීසුසුඛයවදනස්සායදනගධිතං

ගිද්ධං  යඡත්වා යසොතං දුරච්චෙන්ති අඤ්යඤහි දුරච්චයං දුරතික්කමං
තණ්හායසොතං අරහත්තමග්යගන සමුච්ඡින්දිත්වා  යසසං යහට්ඨා
වුත්තනයයමවාති  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. කාමයෙොගසුත්තවණ්ණනා 

96. සත්තයම කාමයෙොගයුත්යතොති පඤ්චකාමුණියකො රායගො

කාමයයොයගො, යතන යුත්යතො කාමයයොගයුත්යතො, 
අසමුච්ඡින්නකාමරාගස්යසතං අධිවචනං  රූපාරූපභයවසු ඡන්දරායගො 

භවයයොයගො, තථා ොනනිකන්ති සස්සතදිට්ඨිසහගයතො ච රායගො, යතන

යුත්යතො භවයෙොගයුත්යතො, අප්පහීනභවරායගොති අත්යථො  ආගාමීති
බ්රහ්මය ොයක ඨියතොපි පටිසන්ධිග්ගහණවයසන ඉමං මනුස්සය ොකං 
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පටුන 

ආගමනසීය ො  යතයනවාහ ‘‘ආගන්තා ඉත්ථත්ත’’න්ති  

මනුස්සත්තභාවසඞ්ඛාතං ඉත්ථභාවං ආගමනධම්යමො, මනුස්යසසු 

උපපජ්ජනසීය ොති අත්යථො  කාමඤ්යචත්ථ කාමයයොයගො ඉත්ථත්තං

ආගමනස්ස කාරණං  යයො පන කාමයයොගයුත්යතො, යසො එකන්යතන

භවයයොගයුත්යතොපි යහොතීති දස්සනත්ථං ‘‘කාමයයොගයුත්යතො, භික්ඛයව, 
භවයයොගයුත්යතො’’තිඋභයම්පිඑකජ්ෙංකත්වාවුත්තං  

කාමයෙොගවිසංයුත්යතොති එත්ථ අසුභජ්ොනම්පි

කාමයයොගවිසංයයොයගො, තං පාදකං කත්වා අධිගයතො අනාගාමිමග්යගො

එකන්යතයනව කාමයයොගවිසංයයොයගො නාම, තස්මා තතියමග්ගඵය 

ඨියතො අරියපුග්ගය ො ‘‘කාමයයොගවිසංයුත්යතො’’ති වුත්යතො  යස්මා පන

රූපාරූපභයවසු ඡන්දරායගො අනාගාමිමග්යගන න පහීයති, තස්මා යසො

අප්පහීනභවයයොගත්තා ‘‘භවයයොගයුත්යතො’’ති වුත්යතො  අනාගාමීති
කාමය ොකං පටිසන්ධිග්ගහණවයසන අනාගමනයතො අනාගාමී  
කාමයයොගවිසංයයොගවයසයනව හි සද්ධිං
අනවයසසඔරම්භාගියසංයයොජනසමුග්ඝායතන 

අජ්ෙත්තසංයයොජනාභාවසිද්ධියතො ඉත්ථත්තං අනාගන්ත්වා යහොති, තත්ථ

පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමො යස්සපනඅනවයසසංභවයයොයගොපහීයනො, 
තස්ස අවිජ්ජායයොගාදිඅවසිට්ඨකිය සාපි තයදකට්ඨභාවයතො පහීනා එව

යහොන්තීති, යසොපරික්ඛීණභවසංයයොජයනො ‘‘අරහංඛීණාසයවො’’ති වුච්චති 

යතන වුත්තං ‘‘කාමයයොගවිසංයුත්යතො, භික්ඛයව, භවයයොගවිසංයුත්යතො
අරහං යහොති ඛීණාසයවො’’ති  එත්ථ ච කාමයයොගවිසංයයොයගො අනාගාමී

චතුත්ථජ්ොනස්ස සුඛදුක්ඛයසොමනස්සයදොමනස්සප්පහානං විය, 
තතියමග්ගස්ස දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසී බ්බතපරාමාසසංයයොජනපරික්ඛයයොවියච
චතුත්ථමග්ගස්ස වණ්ණභණනත්ථං වුත්යතොති දට්ඨබ්බං  පඨමපයදන

යසොතාපන්නසකදාගාමීහි සද්ධිං සබ්යබො පුථුජ්ජයනො ගහියතො, දුතියපයදන

පන සබ්යබො අනාගාමී, තතියපයදන අරහාති අරහත්තනිකූයටන යදසනං
නිට්ඨායපසි  

ගාථාසු උභෙන්තිඋභයයන, කාමයයොයගන, භවයයොයගනචසංයුත්තාති

අත්යථො  සත්තා ගච්ඡන්ති සංසාරන්ති පුථුජ්ජනා යසොතාපන්නා
සකදාගාමියනොතිඉයමතිවිධාසත්තා කාමයයොගභවයයොගානංඅප්පහීනත්තා
ගච්ඡන්ති සංසාරන්ති  තයතො එව ජාතිමරණගාමියනො යහොන්ති  එත්ථ

එකබීජී, යකො ංයකොය ො, සත්තක්ඛත්තුපරයමොති තීසු යසොතාපන්යනසු 

සබ්බමුදු සත්තක්ඛත්තුපරයමො, යසො අට්ඨමං භවං න නිබ්බත්යතති, 

අත්තයනො පරිච්ඡින්නජාතිවයසන පන සංසරති, තථා ඉතයරපි 
සකදාගාමීසුපියයො ඉධ සකදාගාමිමග්ගං පත්වා යදවය ොයකඋප්පජ්ජිත්වා

පුන ඉධ නිබ්බත්තති, යසො අත්තයනො පරිච්ඡින්නජාතිවයසයනව සංසරති 
යයපනසකදාගාමියනොයවොමිස්සකනයයනවිනාතත්ථතත්ථ යදයවසුයයව

මනුස්යසසුයයව වා නිබ්බත්තන්ති, යත උපරිමග්ගාධිගමාය යාව 
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ඉන්ද්රියපරිපාකාපුනප්පුනංඋප්පජ්ජනයතොසංසරන්තියයව පුථුජ්ජයනපන 
වත්තබ්බයමවනත්ථිසබ්බභවසංයයොජනානංඅපරික්ඛීණත්තා යතනවුත්තං
– 

‘‘කාමයයොයගනසංයුත්තා, භවයයොයගනචූභයං; 

සත්තාගච්ඡන්තිසංසාරං, ජාතිමරණගාමියනො’’ති  

කායම පහන්ත්වානාති කාමරාගසඞ්ඛායත කිය සකායම

අනාගාමිමග්යගනපජහිත්වා  ඡින්නසංසොති සමුච්ඡින්නකඞ්ඛා, තඤ්චයඛො
යසොතාපත්තිමග්යගයනව  වණ්ණභණනත්ථං පන චතුත්ථමග්ගස්ස එවං 

වුත්තං  අරහන්යතො හි ඉධ ‘‘ඡින්නසංසයා’’ති අධිප්යපතා  යතයනවාහ 

‘‘ඛීණමානපුනබ්භවා’’ති  සබ්බයසො ඛීයණො නවවියධොපි මායනො ආයතිං 
පුනබ්භයවො ච එයතසන්ති ඛීණමානපුනබ්භවා  මානග්ගහයණන යචත්ථ
තයදකට්ඨතාය ක්ඛණවයසන වාසබ්යබොචතුත්ථමග්ගවජ්යෙොකිය යසො

ගහියතොති  ඛීණමානතාය ච සඋපාදියසසා නිබ්බානධාතු වුත්තා යහොති, 
ඛීණපුනබ්භවතායඅනුපාදියසසා යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. ක යාණසී සුත්තවණ්ණනා 

97. අට්ඨයම ක යාණසීය ොති සුන්දරසීය ො, පසත්ථසීය ො, 
පරිපුණ්ණසීය ො  තත්ථ සී පාරිපූරී ද්වීහි කාරයණහි යහොති සම්මයදව

සී විපත්තියා ආදීනවදස්සයනන, සී සම්පත්තියා ච ආනිසංසදස්සයනන 
ඉධපන සබ්බපරිබන්ධවිප්පමුත්තස්සසබ්බාකාරපරිපුණ්ණස්සමග්ගසී ස්ස

ඵ සී ස්ස ච වයසන ක යාණතා යවදිතබ්බා  ක යාණධම්යමොති සබ්යබ 

යබොධිපක්ඛියධම්මා අධිප්යපතා, තස්මා ක යාණා
සතිපට්ඨානාදියබොධිපක්ඛියධම්මා එතස්සාති ක යාණධම්යමො  

ක යාණපඤ්යඤොති ච මග්ගඵ පඤ්ඤාවයසයනව ක යාණපඤ්යඤො 
ය ොකුත්තරාඑවහි සී ාදිධම්මාඑකන්තක යාණානාමඅකුප්පසභාවත්තා 

යකචි පන ‘‘චතුපාරිසුද්ධිසී වයසන ක යාණසීය ො, 

විපස්සනාමග්ගධම්මවයසන ක යාණධම්යමො, මග්ගඵ පඤ්ඤාවයසන
ක යාණපඤ්යඤො’’තිවදන්ති අයසක්ඛාඑවයතසී ධම්මපඤ්ඤාති එයක 
අපයර පන භණන්ති – යසොතාපන්නසකදාගාමීනං මග්ගඵ සී ං

ක යාණසී ං නාම, තස්මා ‘‘ක යාණසීය ො’’ති ඉමිනා යසොතාපන්යනො
සකදාගාමී ච ගහිතා යහොන්ති  යත හි සීය සු පරිපූරකාරියනො නාම 
අනාගාමිමග්ගඵ ධම්මාඅග්ගමග්ගධම්මාචක යාණධම්මානාම  තත්ථහි
යබොධිපක්ඛියධම්මාභාවනාපාරිපූරිංගච්ඡන්ති තස්මා‘‘ක යාණධම්යමො’’ති 

ඉමිනා තතියමග්ගට්ඨයතො පට්ඨාය තයයො අරියා ගහිතා යහොන්ති 
පඤ්ඤාකිච්චස්ස මත්ථකප්පත්තියා අග්ගඵය  පඤ්ඤා ක යාණපඤ්ඤා

නාම, තස්මා පඤ්ඤායවපුල් ප්පත්යතො අරහා ‘‘ක යාණපඤ්යඤො’’ති
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වුත්යතො  එවයමව පුග්ග ා ගහිතා යහොන්තීති  කිං ඉමිනා පපඤ්යචන? 
අග්ගමග්ගඵ ධම්මා ඉධ ක යාණසී ාදයයො වුත්තාති අයමම්හාකං ඛන්ති 

ධම්මවිභායගනහිඅයංපුග්ග විභායගො, නධම්මවිභායගොති  

යකවලීති එත්ථ යකව ං වුච්චති යකනචි අයවොමිස්සකතාය

සබ්බසඞ්ඛතවිවිත්තං නිබ්බානං, තස්ස අධිගතත්තා අරහා යකවලී  අථ වා 
පහානභාවනාපාරිපූරියා පරියයොසානඅනවජ්ජධම්මපාරිපූරියා ච

ක යාණකට්යඨන අබයායසකසුඛතාය ච යකව ං අරහත්තං, තදධිගයමන
යකවලී ඛීණාසයවො  මග්ගබ්රහ්මචරියවාසං වසිත්වා පරියයොසායපත්වා

ඨියතොති වුසිතවා. උත්තයමහි අග්ගභූයතහි වා අයසක්ඛධම්යමහි

සමන්නාගතත්තා ‘‘උත්තමපුරියසො’’තිවුච්චති  

සී වාති එත්ථ යකනට්යඨන සී ං? සී නට්යඨන සී ං  කිමිදං සී නං

නාම? සමාධානං, සුසී යවයසන කායකම්මාදීනං අවිප්පකිණ්ණතාති

අත්යථො  අථ වා උපධාරණං, ොනාදිකුස ධම්මානං පතිට්ඨානවයසන 

ආධාරභායවොති අත්යථො  තස්මා සී ති, සීය තීති වා සී ං  අයං තාව

සද්ද ක්ඛණනයයන සී ට්යඨො  අපයර පන ‘‘සිරට්යඨො සී ට්යඨො, 

සීත ට්යඨො සී ට්යඨො, සිවට්යඨො සී ට්යඨො’’ති නිරුත්තිනයයන අත්ථං

වණ්ණයන්ති තයිදංපාරිපූරියතො අතිසයයතොවාසී ංඅස්සඅත්ථීති සී වා, 

චතුපාරිසුද්ධිසී වයසනසී සම්පන්යනොතිඅත්යථො තත්ථයංයජට්ඨකසී ං, 

තං විත්ථායරත්වා දස්යසතුං ‘‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො’’තිආදි වුත්තන්ති
එකච්චානංආචරියානං අධිප්පායයො  

අපයරන පන භණන්ති – උභයත්ථාපි පාතියමොක්ඛසංවයරො භගවතා

වුත්යතො  පාතියමොක්ඛසංවයරො එව හි සී ං, ඉතයරසු ඉන්ද්රියසංවයරො

ඡද්වාරරක්ඛණමත්තයමව, ආජීවපාරිසුද්ධි ධම්යමන

පච්චයුප්පාදනමත්තයමව, පච්චයසන්නිස්සිතං පටි ද්ධපච්චයය
‘‘ඉදමත්ථ’’න්ති පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජනමත්තයමව  නිප්පරියායයන

පාතියමොක්ඛසංවයරොව සී ං  යස්ස යසො භින්යනො, යසො සීසච්ඡින්යනො
පුරියසො වියහත්ථපායද‘‘යසසානිරක්ඛිස්සතී’’තිනවත්තබ්යබො යස්සපන

යසොඅයරොයගො, අච්ඡින්නසීයසොවියපුරියසො, තානිපුනපාකතිකානිකත්වා

රක්ඛිතුං සක්යකොති  තස්මා සී වාති ඉමිනා පාතියමොක්ඛසී යමව

උද්දිසිත්වාතං විත්ථායරතුං ‘‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො’’තිආදි වුත්තන්ති  

තත්ථ පාතියමොක්ඛන්තිසික්ඛාපදසී ං තඤ්හියයොනංපාතිරක්ඛති, තං 
යමොක්යඛති යමොයචති ආපායිකාදීහි දුක්යඛහීති පාතියමොක්ඛං  සංවරණං

සංවයරො, කායවාචාහි අවීතික්කයමො  පාතියමොක්ඛයමව සංවයරො

පාතියමොක්ඛසංවයරො, යතන සංවුයතො පිහිතකායවායචොති 

පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො. ඉදමස්ස තස්මිං සීය  පතිට්ඨිතභාවපරිදීපනං  

විහරතීති තදනුරූපවිහාරසමඞ්ගිභාවපරිදීපනං  ආචාරයගොචරසම්පන්යනොති 



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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පටුන 

යහට්ඨා පාතියමොක්ඛසංවරස්ස, උපරි වියසසානුයයොගස්ස ච

උපකාරකධම්මපරිදීපනං  අණුමත්යතසු වජ්යජසු භෙදස්සාවීති

පාතියමොක්ඛසී යතො අචවනධම්මතාපරිදීපනං  සමාදාොති සික්ඛාපදානං

අනවයසසයතො ආදානපරිදීපනං  සික්ඛතීති සික්ඛාය සමඞ්ගිභාවපරිදීපනං  

සික්ඛාපයදසූතිසික්ඛිතබ්බධම්මපරිදීපනං  

අපයරොනයයො–කිය සානංබ වභාවයතොපාපකිරියායසුකරභාවයතො 
පුඤ්ඤකිරියාය ච දුක්කරභාවයතො බහුක්ඛත්තුං අපායයසු පතනසීය ොති

පාතී, පුථුජ්ජයනො  අනිච්චතායවාභවාදීසුකම්මයවගක්ඛිත්යතොඝටියන්තං

විය අනවට්ඨායනන පරිබ්භමනයතො ගමනසීය ොති පාතී, මරණවයසන වා

තම්හි තම්හි සත්තනිකායය අත්තභාවස්ස පාතනසීය ොති පාතී, 

සත්තසන්තායනො, චිත්තයමවවා තංපාතිනංසංසාරදුක්ඛයතොයමොක්යඛතීති 

පාතියමොක්යඛො  චිත්තස්ස හි වියමොක්යඛන සත්යතො විමුත්යතො. 

‘‘චිත්තයවොදානා විසුජ්ෙන්තී’’ති (සං  නි  3.100) ‘‘අනුපාදාය ආසයවහි 

චිත්තංවිමුත්ත’’න්ති(ම නි 2.206) චවුත්තං අථවා අවිජ්ජාදිනායහතුනා
සංසායර පතති ගච්ඡති පවත්තතීති පාති  ‘‘අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං

තණ්හාසංයයොජනානංසන්ධාවතංසංසරත’’න්ති(සං නි 2.124; 5.520) හි 
වුත්තං  තස්ස පාතියනො සත්තස්ස තණ්හාදිසංකිය සත්තයයතො යමොක්යඛො
එයතනාති පාතියමොක්යඛො  ‘‘කණ්යඨකාය ො’’තිආදීනංවියස්සසමාසසිද්ධි
යවදිතබ්බා  

අථ වා පායතති විනිපායතති දුක්යඛති පාති, චිත්තං  වුත්තඤ්හි

‘‘චිත්යතනනීයතිය ොයකො, චිත්යතනපරිකස්සතී’’ති(සං නි  1.62). තස්ස
පාතියනො යමොක්යඛො එයතනාති පාතියමොක්යඛො  පතති වා එයතන

අපායදුක්යඛ සංසාරදුක්යඛ චාති පාති, තණ්හාදිසංකිය යසො  වුත්තඤ්හි

‘‘තණ්හා ජයනති පුරිසං (සං  නි  1.56-57), තණ්හාදුතියයො පුරියසො’’ති

(ඉතිවු  15, 105; චූළනි  පාරායනානුගීතිගාථානිද්යදස 107) චආදි තයතො

පාතියතො යමොක්යඛොති පාතියමොක්යඛො  අථ වා පතති එත්ථාති පාති, ඡ
අජ්ෙත්තිකානි බාහිරානි ච ආයතනානි  වුත්තඤ්හි ‘‘ඡසු ය ොයකො 

සමුප්පන්යනො, ඡසු කුබ්බති සන්ථව’’න්ති (සං  නි  1.70). තයතො 
ඡඅජ්ෙත්තිකබාහිරායතනසඞ්ඛාතයතො පාතියතො යමොක්යඛොති

පාතියමොක්යඛො  අථ වා පායතො විනිපායතො අස්ස අත්ථීති පාතී, සංසායරො 
තයතො යමොක්යඛොති පාතියමොක්යඛො  අථ වා සබ්බය ොකාධිපතිභාවයතො

ධම්මිස්සයරො භගවා පතීති වුච්චති, මුච්චති එයතනාති යමොක්යඛො, පතියනො

යමොක්යඛො යතන පඤ්ඤත්තත්තාති පතියමොක්යඛො, පතියමොක්යඛො එව
පාතියමොක්යඛො  සබ්බුණානං වා මූ භාවයතො උත්තමට්යඨනපති ච යසො

යථාවුත්තට්යඨන යමොක්යඛො චාති පතියමොක්යඛො, පතියමොක්යඛො එව
පාතියමොක්යඛො  තථා හි වුත්තං ‘‘පාතියමොක්ඛන්ති මුඛයමතං 

පමුඛයමත’’න්ති(මහාව 135) විත්ථායරො  
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අථවා පඉතිපකායර, අතීතිඅච්චන්තත්යථනිපායතො තස්මාපකායරහි

අච්චන්තං යමොක්යඛතීතිපාතියමොක්යඛො ඉදඤ්හිසී ංසයංතදඞ්ගවයසන, 

සමාධිසහිතං පඤ්ඤාසහිතඤ්ච වික්ඛම්භනවයසන සමුච්යඡදවයසන ච
අච්චන්තංයමොක්යඛතියමොයචතීතිපාතියමොක්ඛං පති පතියමොක්යඛොතිවා 

පතියමොක්යඛො, තම්හා තම්හා වීතික්කමිතබ්බයදොසයතො පති පච්යචකං
යමොක්යඛොති අත්යථො  පතියමොක්යඛො එව පාතියමොක්යඛො  යමොක්යඛොති වා

නිබ්බානං, තස්ස යමොක්ඛස්ස පටිබිම්බභූතන්ති පතියමොක්ඛං  
පාතියමොක්ඛසී සංවයරො හි සූරියස්ස අරුණුග්ගමනං විය නිබ්බානස්ස
උදයභූයතො තප්පටිභායගො විය යහොති යථාරහං කිය සනිබ්බාපනයතොති

පතියමොක්ඛං, පතියමොක්ඛංඑව පාතියමොක්ඛං අථ වායමොක්ඛංපතිවත්තති

යමොක්ඛාභිමුඛන්ති පතියමොක්ඛං, පතියමොක්ඛයමව පාතියමොක්ඛන්ති එවං
තායවත්ථපාතියමොක්ඛසද්දස්සඅත්යථො යවදිතබ්යබො  

සංවරති පිදහති එයතනාති සංවයරො, පාතියමොක්ඛයමව සංවයරොති 

පාතියමොක්ඛසංවයරො. අත්ථයතො පන තයතො තයතො වීතික්කමිතබ්බයතො

විරතියයො යචතනා වා, යතන පාතියමොක්ඛසංවයරන උයපයතො

සමන්නාගයතො පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොති වුත්යතො  වුත්තඤ්යහතං
විභඞ්යග– 

‘‘ඉමිනා පාතියමොක්ඛසංවයරන උයපයතො යහොති සමුයපයතො
උපගයතො සමුපගයතො සම්පන්යනො සමන්නාගයතො  යතන වුච්චති

පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො’’ති(විභ 511). 

විහරතීති ඉරියාපථවිහායරන විහරති, ඉරියති, වත්තති  

ආචාරයගොචරසම්පන්යනොතියවළුදානාදිමිච්ඡාජීවස්ස කායපාගබ්භියාදීනඤ්ච

අකරයණන, සබ්බයසො අනාචාරං වජ්යජත්වා ‘‘කායියකො අවීතික්කයමො, 
වාචසියකො අවීතික්කයමො’’ති එවං වුත්තභික්ඛුසාරුප්පආචාරසම්පත්තියා
යවසියාදිඅයගොචරං වජ්යජත්වා පිණ්ඩපාතාදිඅත්ථං උපසඞ්කමිතුං
යුත්තට්ඨානසඞ්ඛාතයගොචයරනච සම්පන්නත්තාආචාරයගොචරසම්පන්යනො 
අපිච යයො භික්ඛු සත්ථරි සගාරයවො සප්පතිස්යසො සබ්රහ්මචාරීසු සගාරයවො
සප්පතිස්යසොහියරොත්තප්පසම්පන්යනොසුනිවත්යථොසුපාරුයතො පාසාදියකන
අභික්කන්යතන පටික්කන්යතන ආය ොකියතන විය ොකියතන
සමිඤ්ජියතනපසාරියතන ඔක්ඛිත්තචක්ඛුඉරියාපථසම්පන්යනොඉන්ද්රියයසු
ුත්තද්වායරොයභොජයනමත්තඤ්ඤූ ජාගරියානුයුත්යතොසතිසම්පජඤ්යඤන
සමන්නාගයතො අප්පිච්යඡො සන්තුට්යඨො පවිවිත්යතො අසංසට්යඨො

ආභිසමාචාරියකසුසක්කච්චකාරීගරුචිත්තීකාරබහුය ොවිහරති, අයංවුච්චති 
ආචාරසම්පන්යනො  

යගොචයරො පන – උපනිස්සයයගොචයරො, ආරක්ඛයගොචයරො, 
උපනිබන්ධයගොචයරොති තිවියධො  තත්ථ දසකථාවත්ථුුණසමන්නාගයතො

වුත්ත ක්ඛයණො ක යාණමිත්යතො යං නිස්සාය අසුතං සුණාති, සුතං
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පරියයොදයපති, කඞ්ඛං විතරති, දිට්ඨිං උජුකං කයරොති, චිත්තං පසායදති, 

යස්ස ච අනුසික්ඛන්යතො සද්ධාය වඩ්ෙති, සීය න, සුයතන, චායගන, 

පඤ්ඤාය වඩ්ෙති, අයං උපනිස්සෙයගොචයරො. යයො භික්ඛු අන්තරඝරං
පවිට්යඨො වීථිං පටිපන්යනො ඔක්ඛිත්තචක්ඛු යුගමත්තදස්සාවී සංවුයතො

ගච්ඡති, නහත්ථිං ඔය ොයකන්යතො, නඅස්සං, නරථං, න පත්තිං, නඉත්ථිං, 

න පුරිසං ඔය ොයකන්යතො, න උද්ධං ඔය ොයකන්යතො, න අයධො

ඔය ොයකන්යතො, න දිසාවිදිසා යපක්ඛමායනො ගච්ඡති, අයං 

ආරක්ඛයගොචයරො. උපනිබ්න්ධයගොචයරො පන චත්තායරො සතිපට්ඨානා, 
යත්ථභික්ඛුඅත්තයනොචිත්තං උපනිබන්ධති වුත්තඤ්යහතංභගවතා– 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යගොචයරො සයකො යපත්තියකො

විසයයො? යදිදං– චත්තායරොසතිපට්ඨානා’’ති(සං නි 5.372). 

ඉති යථාවුත්තාය ආචාරසම්පත්තියා ඉමාය ච යගොචරසම්පත්තියා

සමන්නාගතත්තා ආචාරයගොචරසම්පන්යනො. 

අණුමත්යතසු වජ්යජසු භෙදස්සාවීති අප්පමත්තයකසු අණුප්පමායණසු
අසඤ්චිච්ච ආපන්නයසඛියඅකුස චිත්තුප්පාදාදියභයදසු වජ්යජසු
භයදස්සනසීය ො  යයො හි භික්ඛු පරමාණුමත්තං වජ්ජං 
අට්ඨසට්ඨියයොජනසතසහස්සුබ්යබධසියනරුපබ්බතරාජසදිසං කත්වා

පස්සති, යයොපි භික්ඛු සබ්බ හුකං දුබ්භාසිතමත්තං පාරාජිකසදිසං කත්වා

පස්සති, අයං අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී නාම  සමාදාෙ සික්ඛති

සික්ඛාපයදසූති යං කිඤ්චි සික්ඛාපයදසු සික්ඛිතබ්බං, තං සබ්යබන සබ්බං

සබ්බථාසබ්බංඅනවයසසං සමාදියිත්වාසික්ඛතිවත්තති, පූයරතීතිඅත්යථො  

ඉති ක යාණසීය ොති ඉමිනා පකායරන ක යාණසීය ො සමායනො 

පුග්ග ාධිට්ඨානවයසන හි නිද්දිට්ඨං සී ං ‘‘එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
ක යාණසීය ො යහොතී’’ති වුත්තපුග්ග ාධිට්ඨානවයසයනව නිගයමත්වා
‘‘ක යාණධම්යමො’’ති එත්ථ වුත්තධම්යම නිද්දිසිතුකායමන ‘‘යතසං
ධම්මානංඉදංසී ංඅධිට්ඨාන’’න්තිදස්යසතුංපුන‘‘ඉති ක යාණසීය ො’’ති

වුත්තං  සත්තන්නංයබ්ොධිපක්ඛිොනන්තිආදි සබ්බංයහට්ඨාවුත්තත්ථයමව 

පුන ක යාණසීය ොතිආදි නිගමනං  

ගාථාසු දුක්කටන්ති දුට්ඨු කතං, දුච්චරිතන්ති අත්යථො  හිරිමනන්ති 

හිරිමන්තං හිරිසම්පන්නං, සබ්බයසො පාපපවත්තියා ජිුච්ඡනසභාවන්ති

අත්යථො  හිරිමනන්ති වා හිරිසහිතචිත්තං  හිරිග්ගහයණයනව යචත්ථ 
ඔත්තප්පම්පි ගහිතන්ති යවදිතබ්බං  හියරොත්තප්පග්ගහයණන ච සබ්බයසො 
දුච්චරිතාභාවස්සයහතුං දස්යසන්යතොක යාණසී තංයහතුයතොවිභායවති  

සම්යබ්ොධීති අරියඤාණං, තං ගච්ඡන්ති භජන්තීති සම්යබ්ොධිගාමියනො, 

යබොධිපක්ඛිකාතිඅත්යථො  අනුස්සදන්තිරාුස්සදාදිරහිතං ‘‘තථාවිධ’’න්තිපි

පඨන්ති  ‘‘යබොධිපක්ඛිකානංධම්මානංභාවනානුයයොගමනුයුත්යතො’’තියථා
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පටුන 

යථාපුබ්යබවුත්තං, තථාවිධංතාදිසන්තිඅත්යථො  දුක්ඛස්සාතිවට්ටදුක්ඛස්ස, 

වට්ටදුක්ඛයහතුයනො වා  ඉයධව ඛෙමත්තයනොති ආසවක්ඛයාධිගයමන 

අත්තයනො වට්ටදුක්ඛයහතුයනො සමුදයපක්ඛියස්ස කිය සගණස්ස ඉයධව

ඉමස්මිංයයව අත්තභායව ඛයං අනුප්පාදං පජානාති, වට්ටදුක්ඛස්යසව වා

ඉයධව චරිමකචිත්තනියරොයධන ඛයං ඛීණභාවං පජානාති  යතහි ධම්යමහි

සම්පන්නන්ති යතහි යථාවුත්තසී ාදිධම්යමහි සමන්නාගතං  අසිතන්ති 

තණ්හාදිට්ඨිනිස්සයානං පහීනත්තා අසිතං, කත්ථචි අනිස්සිතං  

සබ්බ්ය ොකස්සාතිසබ්බස්මිංසත්තය ොයක යසසංවුත්තනයයමව  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. දානසුත්තවණ්ණනා 

98. නවයම දානන්ති දාතබ්බං, සවත්ථුකා වා යචතනා දානං, 

සම්පත්තිපරිච්චාගස්යසතං අධිවචනං  ආමිසදානන්ති චත්තායරො පච්චයා
යදයයභාවවයසන ආමිසදානං නාම  යත හි තණ්හාදීහි ආමසිතබ්බයතො 

ආමිසන්තිවුච්චන්ති යතසංවාපරිච්චාගයචතනාආමිසදානං  ධම්මදානන්ති

ඉයධකච්යචො ‘‘ඉයම ධම්මා කුස ා, ඉයම ධම්මා අකුස ා, ඉයම ධම්මා

සාවජ්ජා, ඉයම ධම්මා අනවජ්ජා, ඉයම විඤ්ඤුගරහිතා, ඉයම 

විඤ්ඤුප්පසත්ථා; ඉයමසමත්තාසමාදින්නාඅහිතායදුක්ඛායසංවත්තන්ති, 
ඉයම හිතාය සුඛාය සංවත්තන්තී’’ති කුස ාකුස කම්මපයථ විභජන්යතො
කම්මකම්මවිපායක ඉධය ොකපරය ොයක පච්චක්ඛයතො දස්යසන්යතො විය

පාකටං කයරොන්යතො අකුසය හි ධම්යමහි නිවත්තායපන්යතො, කුසය සු

ධම්යමසු පතිට්ඨායපන්යතො, ධම්මං යදයසති, ඉදං ධම්මදානං  යයො පන

‘‘ඉයමධම්මාඅභිඤ්යඤයයා, ඉයමපරිඤ්යඤයයා, ඉයම පහාතබ්බා, ඉයම

සච්ඡිකාතබ්බා, ඉයමභායවතබ්බා’’තිසච්චානිවිභායවන්යතො අමතාධිගමාය

පටිපත්තිධම්මං යදයසති, ඉදං සිඛාප්පත්තං ධම්මදානං නාම  එතදග්ගන්ති

එතංඅග්ගං  ෙදිදන්තියංඉදංධම්මදානංවුත්තං, එතංඉයමසුද්වීසුදායනසු 
අග්ගං යසට්ඨං උත්තමං  විවට්ටගාමිධම්මදානඤ්හි නිස්සාය

සබ්බානත්ථයතො පරිමුච්චති, සක ංවට්ටදුක්ඛංඅතික්කමති ය ොකියංපන
ධම්මදානංසබ්යබසංදානානං නිදානංසබ්බසම්පත්තීනංමූ ං යතනාහ– 

‘‘සබ්බදානංධම්මදානංජිනාති, සබ්බරසංධම්මරයසොජිනාති; 

සබ්බරතිං ධම්මරතී ජිනාති, තණ්හක්ඛයයො සබ්බදුක්ඛං ජිනාතී’’ති 

(ධ ප 354) – 

අභයදානයමත්ථධම්මදායනයනවසඞ්ගහිතන්තිදට්ඨබ්බං  

සාධාරණයභොගිතාධිප්පායයන අත්තනා පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො

චතුපච්චයයතො සයයමවඅභුඤ්ජිත්වාපයරසංසංවිභජනං ආමිසසංවිභායගො. 
සාධාරණයභොගිතාධිප්පායයයනව අත්තනා විදිතස්ස අධිගතස්ස ධම්මස්ස
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අප්යපොස්සුක්යකො අහුත්වා පයරසං උපයදයසො ධම්මසංවිභායගො. චතූහි
පච්චයයහි චතූහි ච සඞ්ගහවත්ථූහි පයරසං අනුග්ගණ්හනං අනුකම්පනං 

ආමිසානුග්ගයහො. වුත්තනයයයනව ධම්යමන පයරසං අනුග්ගණ්හනං 

අනුකම්පනං ධම්මානුග්ගයහො. යසසංවුත්තනයයමව  

ගාථාසු ෙමාහු දානං පරමන්ති යං දානං චිත්තයඛත්තයදයයධම්මානං

උළාරභායවන පරමං උත්තමං, යභොගසම්පත්තිආදීනං වා පූරණයතො 

ඵ නයතො, පරස්ස වා ය ොභමච්ඡරියාදිකස්ස පටිපක්ඛස්ස මද්දනයතො 

හිංසනයතො ‘‘පරම’’න්ති බුද්ධා භගවන්යතො ආහු  අනුත්තරන්ති යං දානං
යචතනාදිසම්පත්තියා සාතිසයපවත්තියා අග්ගභායවන අග්ගවිපාකත්තා ච

උත්තරරහිතං අනුත්තරභාවසාධනං චාති ආහු  ෙං සංවිභාගන්ති එත්ථාපි

‘‘පරමං අනුත්තර’’න්ති පදද්වයං ආයනත්වා යයොයජතබ්බං  අවණ්ණයීති

කිත්තයි, ‘‘යභොජනං, භික්ඛයව, දදමායනො දායයකො පටිග්ගාහකානං පඤ්ච

ඨානානි යදතී’’තිආදිනා (අ  නි  5.37), ‘‘එවං යච, භික්ඛයව, සත්තා

ජායනයයංදානසංවිභාගස්ස විපාක’’න්තිආදිනා(ඉතිවු 26) චපසංසයි යථා

පන දානං සංවිභායගො ච පරමං අනුත්තරඤ්ච යහොති, තං දස්යසතුං 

‘‘අග්ගම්හී’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ අග්ගම්හීති සී ාදිුණවියසසයයොයගන
යසට්යඨ අනුත්තයර පුඤ්ඤක්යඛත්යත සම්මාසම්බුද්යධ අරියසඞ්යඝ ච  

පසන්නචිත්යතොති කම්මඵ සද්ධාය රතනත්තයසද්ධාය ච චිත්තං
පසායදන්යතො ඔකප්යපන්යතො  චිත්තසම්පත්තියා හි යඛත්තසම්පත්තියා ච
පරිත්යතපියදයයධම්යමදානංමහානුභාවංයහොතිමහාජුතිකං මහාවිප්ඵාරං 
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘නත්ථිචිත්යතපසන්නම්හි, අප්පකානාමදක්ඛිණා; 

තථාගයත වා සම්බුද්යධ, අථ වා තස්ස සාවයක’’ති  (වි  ව  804; 

යනත්ති 95); 

විඤ්ඤූති සප්පඤ්යඤො  පජානන්ති සම්මයදව දානඵ ං දානානිසංසං

පජානන්යතො  යකොනෙයජථකාය තියුත්තප්පත්තකාය යකොනාමදානං

න දයදයය? සද්ධා, යදයයධම්යමො, පටිග්ගාහකාති ඉයමසං තිණ්ණං

සම්මුඛිභූතකාය යයවහිදානං සම්භවති, නඅඤ්ඤථා, පටිග්ගාහකානංවා
දාතුංයුත්තකාය   

එවං පඨමගාථාය ආමිසදානසංවිභාගානුග්ගයහ දස්යසත්වා ඉදානි 

ධම්මදානසංවිභාගානුග්ගයහ දස්යසතුං ‘‘යෙ යචව භාසන්තී’’ති 

දුතියගාථමාහ  තත්ථ උභෙන්ති ‘‘භාසන්ති සුණන්තී’’ති වුත්තා යදසකා

පටිග්ගාහකාති උභයං  අයං පයනත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – යය සුගතස්ස 

භගවයතො සාසයන සද්ධම්යම පසන්නචිත්තා විමුත්තායතනසීයස ඨත්වා

යදයසන්ති පටිග්ගණ්හන්ති ච, යතසං යදසකපටිග්ගාහකානං යසො 

ධම්මදානධම්මසංවිභාගධම්මානුග්ගහසඞ්ඛායතො අත්යථො. 
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පරමත්ථසාධනයතො පරයමො. 

තණ්හාසංකිය සාදිසබ්බසංකිය සම වියසොධයනන විසුජ්ඣති. කීදිසානං? 

යෙඅප්පමත්තාසුගතස්සසාසයන. යයච– 

‘‘සබ්බපාපස්සඅකරණං, කුස ස්සඋපසම්පදා; 

සචිත්තපරියයොදපනං, එතංබුද්ධානසාසන’’න්ති  (දී නි 2.90; ධ  

ප 183) – 

සඞ්යඛපයතො එවං පකාසියත සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසයන ඔවායද
අනුසිට්ඨියංඅප්පමත්තාඅධිසී සික්ඛාදයයො සක්කච්චං සම්පායදන්ති යතසං 

විසුජ්ඣති, අරහත්තඵ විසුද්ධියාඅතිවියයවොදායතීති  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. යතවිජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

99. දසයම ධම්යමනාතිඤායයන, සම්මාපටිපත්තිසඞ්ඛායතනයහතුනා

කාරයණන යාය හිපටිපදායයතවිජ්යජොයහොති, සාපටිපදාඉධධම්යමොති 

යවදිතබ්බා  කා පන සා පටිපදාති? චරණසම්පදා ච විජ්ජාසම්පදා ච  

යතවිජ්ජන්ති පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාදීහි තීහි විජ්ජාහි සමන්නාගතං  

බ්රාහ්මණන්ති බාහිතපාපබ්රාහ්මණං  පඤ්ඤායපමීති ‘‘බ්රාහ්මයණො’’ති

ජානායපමි පතිට්ඨයපමි  නාඤ්ඤං  පිත ාපනමත්යතනාති අඤ්ඤං
ජාතිමත්තබ්රාහ්මණං අට්ඨකාදීහි  පිතමත්තවිප්ප පනමත්යතන බ්රාහ්මණං

න පඤ්ඤායපමීති  අථ වා  පිත ාපනමත්යතනාති මන්තානං
අජ්යෙනඅජ්ොපනමත්යතන  උභයථාපි යං පන බ්රාහ්මණා

සාමයවදාදියවදත්තයඅජ්යෙයනන යතවිජ්ජං බ්රාහ්මණං වදන්ති, තං 
පටික්ඛිපති  භගවතා හි ‘‘පරමත්ථයතො අයතවිජ්ජං බ්රාහ්මණංයයව යචයත

යභොවාදියනො අවිජ්ජානිවුතා ‘යතවිජ්යජො බ්රාහ්මයණො’ති වදන්ති, එවං පන
යතවිජ්යජො බ්රාහ්මයණො යහොතී’’ති දස්සනත්ථං තථා බුජ්ෙනකානං
පුග්ග ානංඅජ්ොසයයනඅයංයදසනා ආරද්ධා  

තත්ථ යස්මා විජ්ජාසම්පන්යනො චරණසම්පන්යනොයයව යහොති 

චරණසම්පදාය විනා විජ්ජාසම්පත්තියා අභාවයතො, තස්මා චරණසම්පදං
අන්යතොගධං කත්වා විජ්ජාසීයසයනව බ්රාහ්මණං පඤ්ඤායපතුකායමො 

‘‘ධම්යමනාහං, භික්ඛයව, යතවිජ්ජං බ්රාහ්මණං පඤ්ඤායපමී’’ති යදසනං

සමුට්ඨායපත්වා ‘‘කථඤ්චාහං, භික්ඛයව, ධම්යමන යතවිජ්ජං බ්රාහ්මණං 

පඤ්ඤායපමී’’ති කයථතුකමයතාය පුච්ඡං කත්වා පුග්ග ාධිට්ඨානාය

යදසනාය විජ්ජත්තයංවිභජන්යතො ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛූ’’තිආදිමාහ  

තත්ථ අයනකවිහිතන්ති අයනකවිධං, අයනයකහි වා පකායරහි

පවත්තිතං, සංවණ්ණිතන්තිඅත්යථො  පුබ්යබ්නිවාසන්ති සමනන්තරාතීතභවං

ආදිං කත්වා තත්ථ තත්ථ නිවුත්ථක්ඛන්ධසන්තානං  නිවුත්ථන්ති



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා තිකනිපායතො 
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පටුන 

අජ්ොවුත්ථං අනුභූතං, අත්තයනො සන්තායන උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධං, 

නිවුත්ථධම්මං වා නිවුත්ථං, යගොචරනිවායසන නිවුත්ථං, අත්තයනො
විඤ්ඤායණන විඤ්ඤාතං පරවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතම්පි වා 

ඡින්නවටුමකානුස්සරණාදීසු  අනුස්සරතීති ‘‘එකම්පි ජාතිං ද්යවපි

ජාතියයො’’තිඑවංජාතිපටිපාටිවයසන අනුගන්ත්වාසරති, අනුයදවවාසරති, 
චිත්යතඅභිනින්නාමියතපරිකම්මසමනන්තරංසරති  

යසෙයථිදන්ති ආරද්ධප්පකාරදස්සනත්යථ නිපායතො  යතයනව ය්වායං

පුබ්යබනිවායසො ආරද්යධො යහොති, තස්ස පකාරං දස්යසන්යතො ‘‘එකම්පි

ජාති’’න්තිආදිමාහ  තත්ථ එකම්පි ජාතින්ති එකම්පි පටිසන්ධිමූ කං

චුතිපරියයොසානං එකභවපරියාපන්නං ඛන්ධසන්තානං  එස නයයො ද්යවපි

ජාතියෙොතිආදීසු  අයනයකපි සංවට්ටකප්යපතිආදීසු පන පරිහායමායනො

කප්යපො සංවට්ටකප්යපො, වඩ්ෙමායනො විවට්ටකප්යපො  තත්ථ සංවට්යටන 

සංවට්ටට්ඨායී ගහියතො යහොති තම්මූ කත්තා, විවට්යටන ච විවට්ටට්ඨායී 

එවඤ්හි සති යානි තානි ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, කප්පස්ස

අසඞ්යඛයයයානි  කතමානි චත්තාරි? සංවට්යටො, සංවට්ටට්ඨායී, විවට්යටො, 

විවට්ටට්ඨායී’’ති (අ  නි  4.156) වුත්තානි චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි, තානි
පරිග්ගහිතානියහොන්ති  

තත්ථ තයයො සංවට්ටා – යතයජොසංවට්යටො, ආයපොසංවට්යටො, 

වායයොසංවට්යටොති  තිස්යසො සංවට්ටසීමා – ආභස්සරා, සුභකිණ්හා, 

යවහප්ඵ ාති  යදා කප්යපො යතයජන සංවට්ටති, ආභස්සරයතො යහට්ඨා

අග්ගිනාඩය්හති යදාඋදයකනසංවට්ටති, සුභකිණ්හයතොයහට්ඨාඋදයකන

විලීයති  යදා වායතන සංවට්ටති, යවහප්ඵ යතො යහට්ඨා වායතන 
විද්ධංසියති  විත්ථාරයතො පන යකොටිසතසහස්සචක්කවාළං එකයතො
විනස්සති  ඉති එවරූයපො අයං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරන්යතො භික්ඛු
අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි

සංවට්ටවිවට්ටකප්යපඅනුස්සරති කථං? අමුත්රාසින්තිආදිනානයයන  

තත්ථ අමුත්රාසින්තිඅමුම්හි සංවට්ටකප්යපඅමුම්හිභයවවායයොනියාවා
ගතියා වා විඤ්ඤාණට්ඨිතියා වා සත්තාවායස වා සත්තනිකායය වා

අහමයහොසිං  එවංනායමොති තිස්යසො වා ඵුස්යසො වා  එවංයගොත්යතොති 

යගොතයමො වා කස්සයපො වා  එවංවණ්යණොති ඔදායතො වා සායමො වා  

එවමාහායරොති සාලිමංයසොදනාහායරො වා පවත්තඵ යභොජයනො වා  

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදීති අයනකප්පකාරානං කායිකයචතසිකානං 
සාමිසනිරාමිසාදිප්පයභදානං වා සුඛදුක්ඛානං පටිසංයවදී  

එවමායුපරිෙන්යතොති එවං වස්සසතපරිමාණායුපරියන්යතො වා 

චතුරාසීතිකප්පසතසහස්සපරිමාණායුපරියන්යතො වා  යසො තයතො චුයතො

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

සත්තනිකායය වා උදපාදිං  තත්රාපාසින්ති අථ තත්රපි භයව යයොනියා ගතියා
විඤ්ඤාණට්ඨිතියා සත්තාවායස සත්තනිකායය වා පුන අයහොසිං  

එවංනායමොතිආදිවුත්තනයයමව  

අථ වා යස්මා ‘‘අමුත්රාසි’’න්ති ඉදං අනුපුබ්යබන ආයරොහන්තස්ස

අත්තයනො අභිනීහාරානුරූපං යථාබ ං සරණං, ‘‘යසො තයතො චුයතො’’ති 

පටිනිවත්තන්තස්ස පච්චයවක්ඛණං, තස්මා ‘‘ඉධූපපන්යනො’’ති ඉමිස්සා

ඉධූපපත්තියා අනන්තරං ‘‘අමුත්ර උදපාදි’’න්ති වුත්තං  තත්රාපාසින්ති තත්රපි

භයව…යප …සත්තනිකායය වාආසිං  එවංනායමොති දත්යතො වා මිත්යතො

වා, එවංයගොත්යතොතිවායසට්යඨොවාකස්සයපොවා  එවංවණ්යණොතිකායළො

වා ඔදායතො වා  එවමාහායරොති සුධාහායරො වා සාලිඔදනාදිආහායරො වා  

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදීති දිබ්බසුඛප්පටිසංයවදී වා 

මානුසසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී වා  එවමායුපරිෙන්යතොති එවං 

තංතංපරමායුපරියන්යතො  යසො තයතො චුයතොති යසොහං තයතො භවාදියතො

චුයතො  ඉධූපපන්යනොති ඉධ ඉමස්මිං චරිමභයව මනුස්යසො හුත්වා 
උපපන්යනොනිබ්බත්යතො  

ඉතීති එවං  සාකාරං සඋද්යදසන්ති නාමයගොත්තාදිවයසන සඋද්යදසං, 
වණ්ණාදිවයසන සාකාරං  නාමයගොත්යතන හි සත්තා ‘‘තිස්යසො

යගොතයමො’’තිඋද්දිසීයන්ති, වණ්ණාදීහි‘‘සායමොඔදායතො’’තිනානත්තයතො

පඤ්ඤායන්ති  තස්මා නාමයගොත්තං උද්යදයසො, ඉතයරආකාරා  අෙමස්ස

පඨමාවිජ්ජා අධිගතාතිඅයංඉමිනා භික්ඛුනා පඨමං අධිගමවයසනපඨමා, 
විදිතකරණට්යඨන විජ්ජා අධිගතා සච්ඡිකතා යහොති  කිං පනායං විදිතං

කයරොති? පුබ්යබනිවාසං  අවිජ්ජාති තස්යසව පුබ්යබනිවාසස්ස

අවිදිතකරණට්යඨන තස්ස පටිච්ඡාදකයමොයහො වුච්චති  තයමොති ස්යවව

යමොයහො පටිච්ඡාදකට්යඨන තයමොති වුච්චති  ආය ොයකොති සා එව විජ්ජා

ඔභාසකරණට්යඨන ආය ොයකො  එත්ථ ච විජ්ජා අධිගතාති අයං අත්යථො, 
යසසංපසංසාවචනං යයොජනාපයනත්ථ–අයංයඛොයතනභික්ඛුනා විජ්ජා

අධිගතා, තස්සඅධිගතවිජ්ජස්සඅවිජ්ජාවිහතා, විනට්ඨාතිඅත්යථො කස්මා? 
යස්මාවිජ්ජාඋප්පන්නාති යසසපදද්වයයපිඑයසවනයයො  

ෙථා තන්ති එත්ථ ෙථාති ඔපම්මත්යථ, තන්ති නිපාතමත්තං  සතියා

අවිප්පවායසන අප්පමත්තස්ස. වීරියාතායපන ආතාපියනො. කායයචජීවියත

ච අනයපක්ඛතාය පහිතත්තස්ස යපසිතචිත්තස්සාති අත්යථො  ඉදං වුත්තං
යහොති – යථා අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිජ්ජා

විහඤ්යඤයය, විජ්ජා උප්පජ්යජයය, තයමො විහඤ්යඤයය, ආය ොයකො

උප්පජ්යජයය; එවයමවතස්සභික්ඛුයනො අවිජ්ජාවිහතා, විජ්ජාඋප්පන්නා, 

තයමො විහයතො, ආය ොයකො උප්පන්යනො, තස්ස පධානානුයයොගස්ස
අනුරූපයමවඵ ං භිත්වාවිහරතීති  
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දිබ්යබ්න චක්ඛුනාති එත්ථ යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා වුත්තයමව  

විසුද්යධනාති චුතූපපාතදස්සයනන දිට්ඨිවිසුද්ධියහතුභාවයතො විසුද්ධං  යයො

හි චුතිමත්තයමව පස්සති න උපපාතං, යසො උච්යඡදදිට්ඨිං ගණ්හාති  යයො 

උපපාතමත්තයමවපස්සතිනචුතිං, යසොනවසත්තපාතුභාවදිට්ඨිංගණ්හාති 

යයො පන තදුභයං පස්සති, යසො යස්මා දුවිධම්පි තං දිට්ඨිගතං අතිවත්තති, 

තස්මාස්සතංදස්සනං දිට්ඨිවිසුද්ධියහතුයහොති, තදුභයම්පායංබුද්ධපුත්යතො

පස්සති  යතන වුත්තං ‘‘චුතූපපාතදස්සයනන දිට්ඨිවිසුද්ධියහතුභාවයතො 

විසුද්ධ’’න්ති එකාදසඋපක්කිය සවිරහයතොවා විසුද්ධං. යථාහ‘‘විචිකිච්ඡා
චිත්තස්ස උපක්කිය යසොති – ඉති විදිත්වා විචිකිච්ඡං චිත්තස්ස

උපක්කිය සං පජහිං, අමනසිකායරො…යප … ථිනමිද්ධං, ඡම්භිතත්තං, 

උප්පිල් ං, දුට්ඨුල් ං, අච්චාරද්ධවීරියං, අතිලීනවීරියං, අභිජප්පා, 

නානත්තසඤ්ඤා, අතිනිජ්ොයිතත්තං රූපානං චිත්තස්ස

උපක්කිය යසො’’ති (ම  නි  3.242) එවං වුත්යතහි එකාදසහි

උපක්කිය යසහිඅනුපක්කිලිට්ඨත්තා විසුද්ධං. මනුස්සූපචාරංඅතික්කමිත්වා

රූපදස්සයනන අතික්කන්තමානුසකං, මංසචක්ඛුං වා අතික්කන්තත්තා 
අතික්කන්තමානුසකං  යතන දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන

අතික්කන්තමානුසයකන  සත්යත පස්සතීති මනුස්සමංසචක්ඛුනා විය
සත්යතපස්සතිදක්ඛති ආය ොයකති  

චවමායන උපපජ්ජමායනති එත්ථ චුතික්ඛයණ උපපත්තික්ඛයණ වා

දිබ්බචක්ඛුනාපිදට්ඨුංනසක්කා යයපනආසන්නචුතිකාඉදානි චවිස්සන්ති, 

යත චවමානා  යය ච ගහිතපටිසන්ධිකා සම්පතිනිබ්බත්තා වා, යත 
උපපජ්ජමානාති අධිප්යපතා  යත එවරූයප චවමායන උපපජ්ජමායන ච

පස්සතීති දස්යසති  හීයනති යමොහනිස්සන්දයුත්තත්තා හීනානං

ජාතිකු යභොගාදීනං වයසන හීළියත පරිභූයත  පණීයතති

අයමොහනිස්සන්දයුත්තත්තා තබ්බිපරීයත  සුවණ්යණති

අයදොසනිස්සන්දයුත්තත්තා ඉට්ඨකන්තමනාපවණ්ණයුත්යත  දුබ්බ්ණ්යණති 
යදොසනිස්සන්දයුත්තත්තා අනිට්ඨඅකන්තාමනාපවණ්ණයුත්යත  අභිරූයප

විරූයපතිපි අත්යථො  සුගයතති සුගතිගයත, අය ොභනිස්සන්දයුත්තත්තා වා 

අඩ්යෙ මහද්ධයන  දුග්ගයතති දුග්ගතිගයත, ය ොභනිස්සන්දයුත්තත්තා වා

දලිද්යද අප්පන්නපානයභොජයන  ෙථාකම්මූපයගතියං යංකම්මං උපචිතං, 

යතන යතන උපගයත. තත්ථ පුරියමහි ‘‘චවමායන’’තිආදීහි

දිබ්බචක්ඛුකිච්චංවුත්තං, ඉමිනාපනපයදනයථාකම්මූපගඤාණකිච්චං  

තස්ස ච ඤාණස්ස අයං උප්පත්තික්කයමො – ඉධ භික්ඛු යහට්ඨා
නිරයාභිමුඛං ආය ොකං වඩ්යෙත්වා යනරයියක සත්යත පස්සති මහන්තං 

දුක්ඛංඅනුභවමායන, ඉදංදස්සනංදිබ්බචක්ඛුඤාණකිච්චයමව යසොචඑවං

මනසි කයරොති ‘‘කිං නු යඛො කම්මං කත්වා ඉයම සත්තා එතං දුක්ඛං

අනුභවන්තී’’ති, අථස්ස ‘‘ඉදං නාම කත්වා’’ති තංකම්මාරම්මණං ඤාණං
උප්පජ්ජති  තථා උපරි යදවය ොකාභිමුඛං ආය ොකං වඩ්යෙත්වා
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පටුන 

නන්දනවනමිස්සකවනඵාරුසකවනාදීසු සත්යත පස්සති දිබ්බසම්පත්තිං

අනුභවමායන, ඉදම්පි දස්සනං දිබ්බචක්ඛුඤාණකිච්චයමව යසොඑවංමනසි
කයරොති ‘‘කිං නු යඛො කම්මං කත්වා ඉයම සත්තා එතං සම්පත්තිං

අනුභවන්තී’’ති? අථස්ස ‘‘ඉදං නාම කත්වා’’ති තංකම්මාරම්මණං ඤාණං 

උප්පජ්ජති, ඉදං යථාකම්මූපගඤාණං නාම  ඉමස්ස විසුං පරිකම්මං නාම

නත්ථි යථා චිමස්ස, එවංඅනාගතංසඤාණස්සපි  දිබ්බචක්ඛුපාදකායනවහි

ඉමානි දිබ්බචක්ඛුනා සයහව ඉජ්ෙන්ති  කාෙදුච්චරියතනාතිආදීසු යං

වත්තබ්බං, තං යහට්ඨාවුත්තනයයමව ඉධ විජ්ජාතිදිබ්බචක්ඛුඤාණවිජ්ජා  

අවිජ්ජාතිසත්තානංචුතිපටිසන්ධිච්ඡාදිකාඅවිජ්ජා යසසං වුත්තනයයමව  

තතියවායර විජ්ජාති අරහත්තමග්ගඤාණවිජ්ජා  අවිජ්ජාති 

චතුසච්චප්පටිච්ඡාදිකා අවිජ්ජා  යසසං යහට්ඨා වුත්තනයත්තා

සුවිඤ්යඤයයයමව  එවංයඛොතිආදිනිගමනං  

ගාථාසු අයං සඞ්යඛපත්යථො – යෙො යථාවුත්තං පුබ්යබ්නිවාසං අයවති 

අවගච්ඡති, වුත්තනයයන පාකටංකත්වා ජානාති  ‘‘යයොයවදී’’තිපි පායඨො, 
යයො අයවදි විදිතං කත්වා ඨියතොති අත්යථො  ඡබ්බීසතියදවය ොකසඞ්ඛාතං

සග්ගංචතුබ්බිධංඅපායඤ්චවුත්තනයයයනවදිබ්බචක්ඛුනා පස්සති  අයථොති
තයතො පරං ජාතික්ඛයසඞ්ඛාතං අරහත්තං නිබ්බානයමව වා පත්යතො

අධිගයතො  තයතො එව අභිඤ්ඤා අභිවිසිට්ඨාය මග්ගපඤ්ඤාය ජානිතබ්බං

චතුසච්චධම්මං ජානිත්වා කිච්චයවොසායනන යවොසියතො නිට්ඨානප්පත්යතො 

යමොයනයයධම්මසමන්නාගයමන මුනි, ඛීණාසයවො යස්මා එතාහි 

යථාවුත්තාහි තීහි විජ්ජාහි සමන්නාගතත්තා තයතො තතියවිජ්ජාය සබ්බථා 

බාහිතපාපත්තාච යතවිජ්යජොබ්රාහ්මයණො නාමයහොති තස්මා තයමවඅහං

යතවිජ්ජං බ්රාහ්මණං වදාමි, අඤ්ඤං පන පිත ාපනං යජුආදිමන්තපදානං 

අජ්ොපනපරං යතවිජ්ජං බ්රාහ්මණංනවදාමි, යතවිජ්යජොතිතංනකයථමීති  

ඉති ඉමස්මිං වග්යග දුතියසුත්යත වට්ටං කථිතං, 

පඤ්චමඅට්ඨමදසමසුත්යතසු විවට්ටං කථිතං, ඉතයරසු වට්ටවිවට්ටං
කථිතන්ති යවදිතබ්බං  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

පඤ්චමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා  

පරමත්ථදීපනියාඛුද්දකනිකාය-අට්ඨකථාය 

ඉතිවුත්තකස්සතිකනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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4. චතුක්කනිපායතො 
1. බ්රාහ්මණධම්මොගසුත්තවණ්ණනා 

100. චතුක්කනිපාතස්ස පඨයම අහන්තිඅත්තනිද්යදයසො යයොහිපයරො

න යහොති, යසොනියකජ්ෙත්තසඞ්ඛායතොඅත්තා‘‘අහ’’න්තිවුච්චති  අස්මීති

පටිජානනා  යයො පරමත්ථබ්රාහ්මණභායවො ‘‘අහ’’න්ති වුච්චමායනො, තස්ස
අත්තනි අත්ථිභාවං පටිජානන්යතො හි සත්ථා ‘‘අස්මී’’ති අයවොච  

‘‘අහමස්මී’’තිචයථා ‘‘අහමස්මිබ්රහ්මාමහාබ්රහ්මා, යසයයයොහමස්මී’’තිච 
අප්පහීනදිට්ඨිමානානුසයා පුථුජ්ජනා අත්තයනො

දිට්ඨිමානමඤ්ඤනාභිනියවසවයසන අභිවදන්ති, න එවං වුත්තං  සබ්බයසො
පන පහීනදිට්ඨිමානානුසයයො භගවා සමඤ්ඤං අනතිධාවන්යතො
ය ොකසමඤ්ඤානුයරොයධනයවයනයයසන්තායනසුධම්මංපතිට්ඨයපන්යතො
යකව ං තාදිසස්ස ුණස්ස අත්තනි විජ්ජමානතං පටිජානන්යතො 

‘‘අහමස්මී’’ති ආහ  බ්රාහ්මයණොති බාහිතපාපත්තා බ්රහ්මස්ස ච අණනයතො

බ්රාහ්මයණො  අයඤ්යහත්ථ අත්යථො – භික්ඛයව, අහං පරමත්ථයතො
බ්රාහ්මයණොස්මීති  භගවා සබ්බාකාරපරිපුණ්ණස්ස 

දානසංයමාදිවතසමාදානස්ස නිරවයසසාය තපචරියාය පාරං ගයතො
සම්මයදව වුසිතබ්රහ්මචරියවායසො සක යවදන්තගූ සුවිසුද්ධවිජ්ජාචරයණො
සබ්බථා නින්හාතපාපමය ො අනුත්තරස්ස අරියමග්ගසඞ්ඛාතස්ස

බ්රාහ්මණස්ස වත්තා පවත්තා, සුපරිසුද්ධස්ස ච සාසනබ්රහ්මචරියස්ස

පයවයදතා, තස්මා සබ්බයසො බාහිතපාපත්තා බ්රහ්මස්ස ච අණනයතො
කථනයතොපරමත්යථනබ්රාහ්මයණොතිවුච්චති  

ඉති භගවා සයදවයක ය ොයක අත්තයනො අනුත්තරං බ්රාහ්මණභාවං 
පයවයදත්වා යානි තානි බ්රාහ්මණදානාදීනි ඡ කම්මානි බ්රාහ්මණස්ස

පඤ්ඤායපන්ති, යතසම්පි සුපරිසුද්ධානං උක්කංසයතො අත්තනි

සංවිජ්ජමානතංදස්යසතුං ‘‘ොචයෙොයගො’’තිආදිමාහ  

තත්ථ ොචයෙොයගොතියායචහි යුත්යතො  යාචන්තීතියාචා, යාචකා, යත

පයනත්ථයවයනයයායවදිතබ්බා යත හි‘‘යදයසතු, භන්යතභගවා, ධම්මං; 

යදයසතු, සුගයතො, ධම්ම’’න්ති භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මයදසනං
යාචන්ති  භගවා ච යතසං ඉච්ඡාවිඝාතං අකයරොන්යතො යථාරුචි ධම්මං

යදයසන්යතො ධම්මදානං යදතීති යාචයයොයගො, සදා සබ්බකා ං යතහි

අවිරහියතො  අථ වා ොචයෙොයගොති යාචනයයොග්යගො, අධිප්පායපූරණයතො

යාචිතුංයුත්යතොතිඅත්යථො ‘‘යාජයයොයගො’’තිපිපායඨො තත්ථයායජොවුච්චති

මහාදානං, යිට්ඨන්ති අත්යථො  ඉධ පන ධම්මදානං යවදිතබ්බං, යායජ

නියුත්යතොති යාජයයොගා  සදාති සබ්බදා, 
අනවරතප්පවත්තසද්ධම්මමහාදායනොති අත්යථො  අථ වා යායජන

යයොයජතීතිපි ොජයෙොයගො. තිවිධදානසඞ්ඛායතනයායජනසත්යතයථාරහං

යයොයජති, තත්ථ දායනනියයොයජතීතිඅත්යථො ‘‘යාජයයොයගොසතත’’න්තිපි
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පඨන්ති  පෙතපාණීතිපරිසුද්ධහත්යථො  යයො හි දානාධිමුත්යතොආමිසදානං
යදන්යතො සක්කච්චංසහත්යථනයදයයධම්මංදාතුංසදායධොතහත්යථොයයව

යහොති, යසො ‘‘පයතපාණී’’ති වුච්චති  භගවාපි ධම්මදානාධිමුත්යතො
සක්කච්චං සබ්බකා ං ධම්මදායන යුත්තප්පයුත්යතොති කත්වා වුත්තං
‘‘පයතපාණී’’ති  ‘‘සදා’’ති ච පදං ඉමිනාපි සද්ධිං යයොයජතබ්බං ‘‘සදා
පයතපාණී’’ති  අවිභායගන හි සත්ථා යවයනයයය ොකස්ස සද්ධම්මදානං
සදාසබ්බකා ංපවත්යතන්යතොතත්ථයුත්තප්පයුත්යතොහුත්වා විහරති  

අපයරොනයයො–යයොයගොවුච්චතිභාවනා යථාහ‘‘යයොගායවජායයත

භූරී’’ති (ධ  ප  282). තස්මා ොජයෙොයගොති යාජභාවනං, පරිච්චාගභාවනං 
අනුයුත්යතොති අත්යථො  භගවා හි අභිසම්යබොධියතො පුබ්යබ
යබොධිසත්තභූයතොපි කරුණාසමුස්සාහියතො අනවයසසයතො දානං

පරිබ්රයූහන්යතොතත්ථඋක්කංසපාරමිප්පත්යතො හුත්වාඅභිසම්යබොධිංපාපුණි, 

බුද්යධො හුත්වාපි තිවිධං දානං පරිබ්රූයහසි වියසසයතො ධම්මදානං, පයරපි
තත්ථ නියයොයජසි  තථා හි යසො යවයනයයයාචකානං කස්සචි සරණානි

අදාසි, කස්සචිපඤ්චසී ානි, කස්සචිදසසී ානි, කස්සචිචතුපාරිසුද්ධිසී ං, 

කස්සචි ධුතධම්යම, කස්සචිචත්තාරිොනානි, කස්සචිඅට්ඨසමාපත්තියයො, 

කස්සචි පඤ්චාභිඤ්ඤායයො, චත්තායරො මග්යග, චත්තාරි සාමඤ්ඤඵ ානි, 

තිස්යසො විජ්ජා, චතස්යසො පටිසම්භිදාති එවමාදිය ොකියය ොකුත්තරයභදං
ුණධනං ධම්මදානවයසන යථාධිප්පායං යදන්යතො පයර ච ‘‘යදථා’’ති
නියයොයජන්යතො පරිච්චාගභාවනං පරිබ්රූයහසි  යතන වුත්තං
‘‘පරිච්චාගභාවනංඅනුයුත්යතො’’ති  

පෙතපාණීති වා ආයතපාණී, හත්ථගතංකිඤ්චි දාතුං ‘‘එහි ගණ්හා’’ති
පසාරිතහත්යථො විය ආචරියමුට්ඨිං අකත්වා සද්ධම්මදායන

යුත්තප්පයුත්යතොතිඅත්යථො  පෙතපාණීතිවාඋස්සාහිතහත්යථො, ආමිසදානං
දාතුං උස්සාහිතහත්යථො විය ධම්මදායන කතුස්සායහොති අත්යථො  

අන්තිමයදහධයරොති බ්රහ්මචරියවයසන බ්රාහ්මණකරණානං ධම්මානං
පාරිපූරියා පච්ඡිමත්තභාවධාරී  අවුසිතවයතො හි වස කරණානං ධම්මානං
අප්පහායනනවස ාදිසමඤ්ඤාගතිආයතිංගබ්භයසයයා සියා යතනභගවා

අත්තයනො අච්චන්තවුසිතබ්රාහ්මණභාවං දස්යසති  අනුත්තයරො භිසක්යකො 

සල් කත්යතොති දුත්තිකිච්ඡස්ස වට්ටදුක්ඛයරොගස්ස තිකිච්ඡනයතො 

උත්තයමො භිසක්යකො, අඤ්යඤහි අනුද්ධරණීයානං රාගාදිසල් ානං
කන්තනයතො සමුච්යඡදවයසන සමුද්ධරණයතො උත්තයමො
සල් කන්තනයවජ්යජො  ඉමිනා නිප්පරියායයතො බ්රාහ්මණකරණානං 
ධම්මානං අත්තනි පතිට්ඨිතානං පරසන්තතියං පතිට්ඨාපයනන පයරසම්පි 
බ්රාහ්මණකරණමාහ  

තස්ස යම තුම්යහ පුත්තාති තස්ස එවරූපස්ස මම තුම්යහ, භික්ඛයව, 

පුත්තාඅත්රජායහොථ  ඔරසාතිඋරසිසම්බන්ධා යථාහිසත්තානංඔරසපුත්තා
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පටුන 

අත්රජා වියසයසන පිතුසන්තකස්ස දායජ්ජස්ස භාගියනො යහොන්ති, 
එවයමයතපි අරියපුග්ග ා සම්මාසම්බුද්ධස්ස ධම්මස්සවනන්යත අරියාය
ජාතියා ජාතා  තස්ස සන්තකස්ස විමුත්තිසුඛස්ස අරියධම්මරතනස්ස ච
එකංසභාගියතායඔරසා අථවාභගවයතො ධම්මයදසනානුභායවනඅරියභූමිං
ඔක්කමමානා ඔක්කන්තා ච අරියසාවකා සත්ථු උයර 

වායාමජනිතාභිජාතිතාය නිප්පරියායයන ‘‘ඔරසපුත්තා’’ති වත්තබ්බතං
අරහන්ති  තථා හි යත භගවතා
ආසයානුසයචරියාධිමුත්තිආදියවොය ොකයනනවජ්ජානුචින්තයනනචහදයය
කත්වා වජ්ජයතො නිවායරත්වා අනවජ්යජ පතිට්ඨයපන්යතන

සී ාදිධම්මසරීරයපොසයනන සංවඩ්ඪිතා  මුඛයතො ජාතාති මුඛයතො ජාතාය
ධම්මයදසනාය අරියාය ජාතියා ජාතත්තා මුඛයතො ජාතා  අථ වා
අනඤ්ඤසාධාරණයතො සබ්බස්ස කුස ධම්මස්ස මුඛයතො පාතියමොක්ඛයතො
වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාසඞ්ඛාතයතො වියමොක්ඛමුඛයතො වා
අරියමග්ගජාතියා ජාතාතිපි මුඛයතො ජාතා  සික්ඛත්තයසඞ්ගයහ

සාසනධම්යම අරියමග්ගධම්යම වා ජාතාති ධම්මජා. යතයනව ධම්යමන 

නිම්මිතා මාපිතාති ධම්මනිම්මිතා. සතිධම්මවිචයාදි ධම්මදාොදා, න

 ාභසක්කාරාදි ආමිසදාොදා, ධම්මදායාදා යනො ආමිසදායාදා යහොථාති
අත්යථො  

තත්ථ ධම්යමො දුවියධො – නිප්පරියායධම්යමො, පරියායධම්යමොති  

ආමිසම්පි දුවිධං – නිප්පරියායාමිසං, පරියායාමිසන්ති  කථං? 
මග්ගඵ නිබ්බානප්පයභයදො හි නවවියධො ය ොකුත්තරධම්යමො

නිප්පරියායධම්යමො, නිබ්බත්තිතධම්යමොයයව, න යකනචි පරියායයන

කාරයණන වා ය යසන වා ධම්යමො  යං පනිදං විවට්ටූපනිස්සිතං කුස ං, 

යසයයථිදං – ඉයධකච්යචො විවට්ටං පත්යථන්යතො දානං යදති, සී ං

සමාදියති, උයපොසථකම්මං කයරොති, ගන්ධමා ාදීහි වත්ථුපූජං කයරොති, 

ධම්මං සුණාති, යදයසති, ොනසමාපත්තියයො නිබ්බත්යතති, එවං

කයරොන්යතො අනුපුබ්යබන නිප්පරියායං අමතං නිබ්බානං පටි භති, අයං

පරියායධම්යමො  තථා චීවරාදයයො චත්තායරො පච්චයා නිප්පරියායාමිසයමව, 

නඅඤ්යඤනපරියායයනවාකාරයණනවාය යසනවාආමිසං යංපනිදං 

වට්ටගාමිකුස ං, යසයයථිදං – ඉයධකච්යචො වට්ටං පත්යථන්යතො
සම්පත්තිභවං ඉච්ඡමායනො දානං යදති…යප … සමාපත්තියයො

නිබ්බත්යතති, එවං කයරොන්යතො අනුපුබ්යබන යදවමනුස්සසම්පත්තියයො

පටි භති, ඉදංපරියායාමිසංනාම  

තත්ථ නිප්පරියායධම්යමොපි භගවයතොයයව සන්තයකො  භගවතා හි
කථිතත්තාභික්ඛූමග්ගඵ නිබ්බානානිඅධිගච්ඡන්ති  වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යසො, හි, බ්රාහ්මණ, භගවාඅනුප්පන්නස්සමග්ගස්සඋප්පායදතා, 
අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජයනතා…යප … මග්ගානුගා ච



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 

257 

පටුන 

පයනතරහි සාවකා විහරන්ති පච්ඡා සමන්නාගතා’’ති (ම  නි  3.79; 

චූ නි යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස85). 

‘‘යසො, හාවුයසො, භගවාජානංජානාති, පස්සංපස්සති, චක්ඛුභූයතො 

ඤාණභූයතො ධම්මභූයතො බ්රහ්මභූයතො, වත්තා පවත්තා, අත්ථස්ස

නින්යනතා, අමතස්සදාතා, ධම්මස්සාමීතථාගයතො’’ති(ම නි 1.203; 

3.281) ච  

පරියායධම්යමොපිභගවයතොයයවසන්තයකො භගවතාහිකථිතත්තාඑව 
ජානන්ති ‘‘විවට්ටං පත්යථත්වා දානං යදන්යතො…යප … සමාපත්තියයො
නිබ්බත්යතන්යතො අනුක්කයමන අමතං නිබ්බානං පටි භතී’’ති 
නිප්පරියායාමිසම්පි භගවයතොයයව සන්තකං  භගවතා හි
අනුඤ්ඤාතත්තායයවභික්ඛූහිජීවකවත්ථුංආදිං කත්වාපණීතචීවරං ද්ධං 
යථාහ– 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, ගහපතිචීවරං යයොඉච්ඡති, පංසුකූලියකො

යහොතු  යයො ඉච්ඡති, ගහපතිචීවරං සාදියතු  ඉතරීතයරනපාහං, 

භික්ඛයව, සන්තුට්ඨිංයයව වණ්යණමී’’ති(මහාව 337). 

එවංඉතයරපිපච්චයාභගවතාඅනුඤ්ඤාතත්තාඑවභික්ඛූහි පරිභුඤ්ජිතුං
 ද්ධා පරියායාමිසම්පිභගවයතොයයවසන්තකං භගවතාහිකථිතත්තාඑව 

ජානන්ති ‘‘සම්පත්තිභවං පත්යථන්යතො දානං දත්වා සී ං…යප …
සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා අනුක්කයමන පරියායාමිසං දිබ්බසම්පත්තිං
මනුස්සසම්පත්තිඤ්ච පටි භතී’’ති  යයදව යස්මා නිප්පරියායධම්යමොපි
පරියායධම්යමොපි නිප්පරියායාමිසම්පි පරියායාමිසම්පි භගවයතොයයව

සන්තකං, තස්මා තත්ථ අත්තයනො සාමිභාවං දස්යසන්යතො තත්ථ ච යං
යසට්ඨතරං අච්චන්තහිතසුඛාවහං තත්යථව යන නියයොයජන්යතො එවමාහ
‘‘තස්සයම තුම්යහපුත්තාඔරසා…යප …යනොආමිසදායාදා’’ති  

ඉතිභගවාපරිපුණ්ණවතසමාදානංතපචරියංසම්මයදව වුසිතබ්රහ්මචරියං
සුවිසුද්ධවිජ්ජාචරණසම්පන්නං අනවයසසයවදන්තපාරුං බාහිතසබ්බපාපං
සතතං යාචයයොගං සයදවයක ය ොයක අනුත්තරදක්ඛියණයයභාවප්පත්තං
අත්තයනො පරමත්ථබ්රාහ්මණභාවං අරියසාවකානඤ්ච අත්තයනො

ඔරසපුත්තාදිභාවං පයවයදසි  භගවා හි ‘‘සීයහොති යඛො, භික්ඛයව, 

තථාගතස්යසතං අධිවචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති (අ  නි  5.99) 

එත්ථ සීහසදිසං, ‘‘පුරියසො මග්ගකුසය ොති යඛො, තිස්ස, තථාගතස්යසතං

අධිවචන’’න්ති (සං නි  3.84) එත්ථමග්ගයදසකපුරිසසදිසං, ‘‘රාජාහමස්මි 

යස ා’’ති (ම  නි  2.399; සු  නි  559) එත්ථ රාජසදිසං, ‘‘භිසක්යකො

සල් කත්යතොතියඛො, සුනක්ඛත්ත, තථාගතස්යසතංඅධිවචන’’න්ති(ම නි 

3.65) එත්ථයවජ්ජසදිසං, ‘‘බ්රාහ්මයණොතියඛො, භික්ඛයව, තථාගතස්යසතං
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අධිවචන’’න්ති(අ නි 8.85) එත්ථ බ්රාහ්මණසදිසංඅත්තානංකයථසි ඉධාපි
බ්රාහ්මණසදිසංකත්වාකයථසි  

ඉදානි යයහි දානාදීහි යුත්තස්ස ඉයතො බාහිරකබ්රාහ්මණස්ස 

බ්රාහ්මණකිච්චං පරිපුණ්ණං මඤ්ඤන්ති, යතහි අත්තයනො දානාදීනං

අග්ගයසට්ඨභාවං පකායසතුං ‘‘ද්යවමානි, භික්ඛයව, දානානී’’තිආදිආරද්ධං  

තත්ථ ොගාති මහායඤ්ඤා, මහාදානානීති අත්යථො, යානි ‘‘යිට්ඨානී’’තිපි
වුච්චන්ති  තත්ථ යව ාමදානයවස්සන්තරදානමහාවිජිතයඤ්ඤසදිසා 

ආමිසොගා යවදිතබ්බා, 
මහාසමයසුත්තමඞ්ග සුත්තචූළරාහුය ොවාදසුත්තසමචිත්තසුත්තයදසනාද

යයො ධම්මොගා. යසසංයහට්ඨාවුත්තනයයමව  

ගාථායං අෙජීති අදාසි  අමච්ඡරීති සබ්බමච්ඡරියානං යබොධිමූය යයව

සුප්පහීනත්තා මච්යඡරරහියතො  සබ්බ්භූතානුකම්පීති මහාකරුණාය
සබ්බසත්යත පියපුත්තංවියඅනුග්ගණ්හනසීය ො වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘වධයකයදවදත්යතච, යචොයරඅඞ්ු ලිමා යක; 

ධනපාය රාහුය යචව, සමචිත්යතොමහාමුනී’’ති (මි ප 6.6.5) – 

යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. සු භසුත්තවණ්ණනා 

101. දුතියය අප්පානීති පරිත්තානි  සු භානීති සුයඛන  ද්ධබ්බානි, 

යත්ථ කත්ථචි වා සක්කා යහොති  ද්ධුං  අනවජ්ජානීති වජ්ජරහිතානි
නිද්යදොසානි ආගමනසුද්ධියතොකායමණ්ඩනාදිකිය සවත්ථුභාවාභාවයතොච 

තත්ථ සු භතාය පරියයසනදුක්ඛස්ස අභායවො දස්සියතො, අප්පතාය

පරිහරණදුක්ඛස්සපි අභායවො දස්සියතො, අනවජ්ජතාය අගරහිතබ්බතාය

භික්ඛුසාරුප්පභායවො දස්සියතොයහොති අප්පතායවාපරිත්තාසස්සඅවත්ථුතා, 

සු භතාය යගධාය අවත්ථුතා, අනවජ්ජතාය ආදීනවවයසන
නිස්සරණපඤ්ඤාය වත්ථුතා දස්සිතා යහොති  අප්පතාය වා  ායභන න 

යසොමනස්සං ජනයන්ති, සු භතාය අ ායභන න යදොමනස්සං ජනයන්ති, 
අනවජ්ජතාය විප්පටිසාරනිමිත්තං අඤ්ඤාණුයපක්ඛං න ජනයන්ති
අවිප්පටිසාරවත්ථුභාවයතො  

පංසුකූ න්තිරථිකාසුසානසඞ්කාරකූටාදීසු යත්ථකත්ථචිපංසූනංඋපරි

ඨිතත්තා අබ්භුග්ගතට්යඨන පංසුකූ ං වියාති පංසුකූ ං, පංසු විය
කුච්ඡිතභාවං උ ති ගච්ඡතීති පංසුකූ න්ති එවං  ද්ධනාමං රථිකාදීසු 

පතිතනන්තකානිඋච්චිනිත්වාකතචීවරං  පිණ්ඩිොය ොයපොති ජඞ්ඝපිණ්ඩියා
බය න චරිත්වා ඝයර ඝයර ආය ොපමත්තං කත්වා  ද්ධයභොජනං  
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පටුන 

රුක්ඛමූ න්ති වියවකානුරූපං යංකිඤ්චි රුක්ඛසමීපං  පූතිමුත්තන්ති
යංකිඤ්චියගොමුත්තං යථාහි සුවණ්ණවණ්යණොපිකායයොපූතිකායයොවඑවං
අභිනවම්පි මුත්තං පූතිමුත්තයමව  තත්ථ යකචි යගොමුත්තභාවිතං

හරිතකීඛණ්ඩං ‘‘පූතිමුත්ත’’න්ති වදන්ති, පූතිභායවන ආපණාදියතො 
විස්සට්ඨං ඡඩ්ඩිතං අපරිග්ගහිතං යංකිඤ්චි යභසජ්ජං පූතිමුත්තන්ති 
අධිප්යපතන්තිඅපයර  

ෙයතො යඛොති පච්චත්යත නිස්සක්කවචනං, යං යඛොති වුත්තං යහොති 

යතන ‘‘තුට්යඨො යහොතී’’ති වුත්තකිරියං පරාමසති  තුට්යඨොතිසන්තුට්යඨො  

ඉදමස්සාහන්ති ය්වායං චතුබ්බියධන යථාවුත්යතන පච්චයයන අප්යපන

සු යභන සන්යතොයසො, ඉදං ඉමස්ස භික්ඛුයනො සී සංවරාදීසු අඤ්ඤතරං
එකං සාමඤ්ඤඞ්ගං සමණභාවකාරණන්ති අහං වදාමි  සන්තුට්ඨස්ස හි

චතුපාරිසුද්ධිසී ං සුපරිපුණ්ණං යහොති, සමථවිපස්සනා ච භාවනාපාරිපූරිං
ගච්ඡන්ති  අථ වා සාමඤ්ඤංනාම අරියමග්යගො තස්ස සඞ්යඛපයතො ද්යව 

අඞ්ගානි – බාහිරං, අජ්ෙත්තිකන්ති  තත්ථ බාහිරං සප්පුරිසූපනිස්සයයො 

සද්ධම්මස්සවනඤ්ච, අජ්ෙත්තිකං පන යයොනියසො මනසිකායරො
ධම්මානුධම්මපටිපත්ති ච යතසුයස්මායථාරහංධම්මානුධම්මපටිපත්තිභූතා

තස්සා මූ භූතා යචයත ධම්මා, යදිදං අප්පිච්ඡතා සන්තුට්ඨිතා පවිවිත්තතා

අසංසට්ඨතා ආරද්ධවීරියතාති එවමාදයයො, තස්මා වුත්තං ‘‘ඉදමස්සාහං
අඤ්ඤතරංසාමඤ්ඤඞ්ගන්ති වදාමී’’ති  

ගාථාසු යසනාසනමාරබ්භාති විහාරාදිං මඤ්චපීඨාදිඤ්ච යසනාසනං

නිස්සාය  චීවරං පානයභොජනන්ති නිවාසනාදිචීවරං, අම්බපානකාදිපානං, 

ඛාදනීයයභොජනීයාදිභුඤ්ජිතබ්බවත්ථුඤ්ච ආරබ්භාති සම්බන්යධො  විඝායතො 
විහතභායවො යචයතොදුක්ඛං න යහොතීති යයොජනා  අයඤ්යහත්ථ 

සඞ්යඛපත්යථො – ‘‘අසුකස්මිං නාම ආවායස පච්චයා සු භා’’ති

 භිතබ්බට්ඨානගමයනන වා ‘‘මය්හං පාපුණාති න තුය්හ’’න්ති
විවාදාපජ්ජයනන වා නවකම්මකරණාදිවයසන වා යසනාසනාදීනි
පරියයසන්තානං අසන්තුට්ඨානං ඉච්ඡිත ාභාදිනා යයො විඝායතො චිත්තස්ස 

යහොති, යසො තත්ථ සන්තුට්ඨස්ස න යහොතීති  දිසා නප්පටිහඤ්ඤතීති
සන්තුට්ඨියාචාතුද්දිසාභායවනදිසානප්පටිහන්ති  වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘චාතුද්දියසො අප්පටියඝොචයහොති, 

සන්තුස්සමායනො ඉතරීතයරනා’’ති  (සු  නි  42; චූළනි  

ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස128); 

යස්ස හි ‘‘අසුකට්ඨානං නාම ගයතො චීවරාදීනි  භිස්සාමී’’ති චිත්තං

උප්පජ්ජති, තස්ස දිසා පටිහඤ්ඤති නාම  යස්ස පන එවං න උප්පජ්ජති, 

තස්ස දිසා න පටිහඤ්ඤති නාම  ධම්මාති පටිපත්තිධම්මා  

සාමඤ්ඤස්සානුය ොමිකාති සමණධම්මස්ස සමථවිපස්සනාභාවනාය 
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අරියමග්ගස්යසවවාඅනුච්ඡවිකාඅප්පිච්ඡතාදයයො  අධිග්ගහිතාතිසබ්යබයත
තුට්ඨචිත්තස්ස සන්තුට්ඨචිත්යතන භික්ඛුනා අධිග්ගහිතා පටිපක්ඛධම්යම

අභිභවිත්වාගහිතායහොන්තිඅබ්භන්තරගතා, න බාහිරගතාති  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. ආසවක්ඛෙසුත්තවණ්ණනා 

102. තතියය ජානයතොතිජානන්තස්ස  පස්සයතොතිපස්සන්තස්ස යදිපි

ඉමානි ද්යවපි පදානි එකත්ථානි, බයඤ්ජනයමව නානං, එවං සන්යතපි
‘‘ජානයතො’’ති ඤාණ ක්ඛණං උපාදාය පුග්ග ං නිද්දිසති 
ජානන ක්ඛණඤ්හි ඤාණං  ‘‘පස්සයතො’’ති ඤාණප්පභාවං උපාදාය  
දස්සනප්පභාවඤ්හිඋපාදායඤාණසමඞ්ගීපුග්ගය ොචක්ඛුමාවියපුග්ගය ො

චක්ඛුනා රූපානි, ඤායණන විවයට ධම්යම පස්සති  අථ වා ජානයතොති 

අනුයබොධඤායණන ජානයතො  පස්සයතොති පටියවධඤායණන පස්සයතො  

පටිය ොමයතො වා දස්සනමග්යගන පස්සයතො, භාවනාමග්යගන ජානයතො 

යකචි පන‘‘ඤාතතීරණපහානපරිඤ්ඤාහිජානයතො, සිඛාප්පත්තවිපස්සනාය 

පස්සයතො’’තිවදන්ති අථවාදුක්ඛංපරිඤ්ඤාභිසමයයනජානයතො, නියරොධං 
සච්ඡිකිරියාභිසමයයන පස්සයතො  තදුභයය ච සති පහානභාවනාභිසමයා
සිද්ධා එව යහොන්තීති චතුසච්චාභිසමයයො වුත්යතො යහොති  යදා යචත්ථ

විපස්සනාඤාණං අධිප්යපතං, තදා ‘‘ජානයතො පස්සයතො’’ති පදානං

යහතුඅත්ථදීපනතා දට්ඨබ්බා  යදා පන මග්ගඤාණං අධිප්යපතං, තදා 
මග්ගකිච්චත්ථදීපනතා  

ආසවානං ඛෙන්ති‘‘ජානයතො, අහංභික්ඛයව, පස්සයතොආසවානංඛයං

වදාමී’’ති (ම  නි  1.15; සං  නි  3.101; 5.1095) එවමාගයත
සබ්බාසවසංවරපරියායය ‘‘ආසවානං ඛයා අනාසවං 

යචයතොවිමුත්ති’’න්තිආදීසු(ම නි 1.438) චසුත්තපයදසුආසවානංපහානං 
අච්චන්තක්ඛයයො අසමුප්පායදො ඛීණාකායරො නත්ථිභායවො

‘‘ආසවක්ඛයයො’’තිවුත්යතො  ‘‘ආසවානංඛයාසමයණොයහොතී’’තිආදීසු(ම 

නි 1.438) ඵ ං  

‘‘පරවජ්ජානුපස්සිස්ස, නිච්චංඋජ්ොනසඤ්ඤියනො; 

ආසවාතස්සවඩ්ෙන්ති, ආරායසොආසවක්ඛයා’’ති (ධ ප 253); – 

ආදීසුනිබ්බානං  

‘‘යසඛස්සසික්ඛමානස්ස, උජුමග්ගානුසාරියනො; 

ඛයස්මිංපඨමංඤාණං, තයතොඅඤ්ඤාඅනන්තරා; 

තයතොඅඤ්ඤාවිමුත්තස්ස, ඤාණංයවයහොතිතාදියනො’’ති  (අ නි  

3.86; ඉතිවු 62) – 
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එවමාගයත ඉන්ද්රියසුත්යත ඉධ ච මග්යගො ‘‘ආසවක්ඛයයො’’ති වුත්යතො 
තස්මායථාවුත්තනයයනජානන්තස්සපස්සන්තස්ස අහං අරියමග්ගාධිගමං 

වදාමීති වුත්තං යහොති  යනො අජානයතො යනො අපස්සයතොති යයො පන න

ජානාති න පස්සති, තස්ස යනො වදාමීති අත්යථො  එයතන යය අජානයතො

අපස්සයතොපිසංසාරසුද්ධිංවදන්ති, යතපටික්ඛිපති පුරියමන වාපදද්වයයන

උපායයොවුත්යතො, ඉමිනාඅනුපායපටියසයධො සඞ්යඛයපනයචත්ථඤාණං 

ආසවක්ඛයකරං, යසසංතස්සපරික්ඛායරොතිදස්යසති  

ඉදානි යං ජානයතො යං පස්සයතො ආසවක්ඛයයො යහොති, තං දස්යසතුං 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, ජානයතො’’ති පුච්ඡං ආරභි  තත්ථ ජානනා බහුවිධා 

දබ්බජාතියකොඑවහියකොචිභික්ඛුඡත්තංකාතුංජානාති, යකොචි චීවරාදීනං

අඤ්ඤතරං, තස්ස ඊදිසානි කම්මානි වත්තසීයස ඨත්වා කයරොන්තස්ස සා

ජානනා ‘‘මග්ගඵ ානං පදට්ඨානං න යහොතී’’ති න වත්තබ්බා  යයො පන

සාසයන පබ්බජිත්වා යවජ්ජකම්මාදීනි කාතුං ජානාති, තස්යසවං ජානයතො
ආසවා වඩ්ෙන්තියයව තස්මා යං ජානයතො යං පස්සයතොආසවානංඛයයො

යහොති, තයදවදස්යසන්යතොආහ ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්තිආදි තත්ථයංවත්තබ්බං

චතුසච්චකම්මට්ඨානං, තං යහට්ඨා යයොනියසොමනසිකාරසුත්යත
සඞ්යඛපයතොවුත්තයමව  

තත්ථ පන ‘‘යයොනියසො, භික්ඛයව, භික්ඛුමනසි කයරොන්යතොඅකුස ං

පජහති, කුස ං භායවතී’’ති (ඉතිවු  16) ආගතත්තා ‘‘ඉදං දුක්ඛන්ති 
යයොනියසො මනසි කයරොතී’’තිආදිනා අත්ථවිභාවනා කතා  ඉධ ‘‘ඉදං

දුක්ඛන්ති, භික්ඛයව, ජානයතොපස්සයතොආසවානංඛයයොයහොතී’’ති(ම නි 

1.15; සං  නි  3.101; 5.1095) ආගතත්තා ‘‘ඉදං දුක්ඛන්ති
පරිඤ්ඤාපටියවධවයසනපරිඤ්ඤාභිසමයවයසනමග්ගඤායණනජානයතො
පස්සයතො ආසවානං ඛයයො යහොතී’’තිආදිනා නයයන යයොයජතබ්බං 

ආසයවසුචපඨමමග්යගන දිට්ඨාසයවොඛීයති, තතියමග්යගනකාමාසයවො, 
චතුත්ථමග්යගනභවාසයවොඅවිජ්ජාසයවොචඛීයතීතියවදිතබ්යබො  

ගාථාසු විමුත්තිඤාණන්ති විමුත්තියං නිබ්බායන ඵය  ච

පච්චයවක්ඛණඤාණං  උත්තමන්ති උත්තමධම්මාරම්මණත්තා උත්තමං. 

ඛයෙඤාණන්තිආසවානං සංයයොජනානඤ්ච ඛයය ඛයකයර අරියමග්යග
ඤාණං  ‘‘ඛීණා සංයයොජනා ඉති ඤාණ’’න්ති ඉධාපි ආයනත්වා
සම්බන්ධිතබ්බං  යතන පහීනකිය සපච්චයවක්ඛණං දස්යසති  එවයමත්ථ 

චත්තාරිපි පච්චයවක්ඛණඤාණානි වුත්තානි යහොන්ති. 
අවසිට්ඨකිය සපච්චයවක්ඛණා හි ඉධ නත්ථි අරහත්තඵ ාධිගමස්ස
අධිප්යපතත්තා  යථා යචත්ථ ජානයතො පස්සයතොති නිබ්බානාධිගයමන

සම්මාදිට්ඨිකිච්චං අධිකං කත්වා වුත්තං, එවං සම්මප්පධානකිච්චම්පි

අධිකයමව ඉච්ඡිතබ්බන්ති දස්යසන්යතො ‘‘න ත්යවවිදං කුසීයතනා’’ති
ඔසානගාථමාහ  
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තත්ථ න ත්යවවිදන්ති න තු එව ඉදං  තුසද්යදො නිපාතමත්තං  

බ්ාය නමවිජානතාති මකායරොපදසන්ධිකයරො  අයඤ්යහත්ථසඞ්යඛපත්යථො
– ඉදං යසක්ඛමග්යගන අයසක්ඛමග්යගන ච පත්තබ්බං 
අභිජ්ොකායගන්ථාදිසබ්බගන්ථානංපයමොචනංපයමොචනස්සනිමිත්තභූතං

නිබ්බානං ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්තිආදිනා චත්තාරි සච්චානි යථාභූතං අවිජානතා 

තයතො එව බ්ාය න අවිද්දසුනායථාඅධිගන්තුංනසක්කා, එවං කුසීයතන 

නිබ්බීරියයනාපි, තස්මාතදධිගමායආරද්ධවීරියයන භවිතබ්බන්ති යතනාහ

භගවා‘‘ආරද්ධවීරියස්සායංධම්යමො, යනොකුසීතස්ස’’(දී නි  3.358). 

‘‘ආරම්භථ නික්කමථ, යුඤ්ජථබුද්ධසාසයන; 

ධුනාථ මච්චුයනො යසනං, නළාගාරංව කුඤ්ජයරො’’ති  (සං  නි 

1.185; යනත්ති 29; මි ප 5.1.4); 

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. සමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

103. චතුත්යථ යෙ හි යකචීති යය යකචි  ඉදං දුක්ඛන්ති ෙථාභූතං

නප්පජානන්තීති ‘‘ඉදං දුක්ඛං, එත්තකං දුක්ඛං, න ඉයතො භියයයො’’ති
අවිපරීතංසභාවසරස ක්ඛණයතොවිපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාය මග්ගපඤ්ඤාය

දුක්ඛසච්චංනජානන්තිනපටිවිජ්ෙන්ති යසයසසුපිඑයසවනයයො  නයම

යත, භික්ඛයවතිආදීසු අයං සඞ්යඛපත්යථො – භික්ඛයව, 
චතුසච්චකම්මට්ඨානං අනනුයුත්තා පබ්බජ්ජාමත්තසමණා යචව

ජාතිමත්තබ්රාහ්මණා ච න මයා යත සමිතපාපසමයණසු සමයණොති, 

බාහිතපාපබ්රාහ්මයණසු බ්රාහ්මයණොති ච සම්මතා අනුඤ්ඤාතා  කස්මා? 
සමණකරණානංබ්රාහ්මණකරණානඤ්චධම්මානංඅභාවයතොති යතයනවාහ

‘‘න ච පන යත ආයස්මන්යතො’’තිආදි  තත්ථ සාමඤ්ඤත්ථන්ති 

සාමඤ්ඤසඞ්ඛාතං අත්ථං, චත්තාරි සාමඤ්ඤඵ ානීති අත්යථො  

බ්රහ්මඤ්ඤත්ථන්ති තස්යසව යවවචනං  අපයර පන ‘‘සාමඤ්ඤත්ථන්ති 

චත්තායරොඅරියමග්ගා, බ්රහ්මඤ්ඤත්ථන්තිචත්තාරිඅරියඵ ානී’’තිවදන්ති 
යසසං වුත්තනයයමව  සුක්කපක්යඛො වුත්තවිපරියායයන යවදිතබ්යබො 
ගාථාසුඅපුබ්බංනත්ථි  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. සී සම්පන්නසුත්තවණ්ණනා 

104. පඤ්චයම සී සම්පන්නාති එත්ථ සී ං නාම ඛීණාසවානං 

ය ොකියය ොකුත්තරසී ං, යතනසම්පන්නාසමන්නාගතාතිසී සම්පන්නා  

සමාධිපඤ්ඤාසුපි එයසව නයයො  විමුත්ති පන ඵ විමුත්තියයව, 

විමුත්තිඤාණදස්සනං පච්චයවක්ඛණඤාණං  එවයමත්ථ සී ාදයයො තයයො

ය ොකියය ොකුත්තරා, විමුත්ති ය ොකුත්තරාව, විමුත්තිඤාණදස්සනං 
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ය ොකියයමව  දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහියථාරහංපයරඔවදන්ති

අනුසාසන්තීති ඔවාදකා. විඤ්ඤාපකාති කම්මානි කම්මඵ ානි ච, 

විඤ්ඤාපකා, තත්ථ ච ‘‘ඉයම ධම්මා කුස ා, ඉයම ධම්මා අකුස ා  ඉයම 

ධම්මා සාවජ්ජා, ඉයම ධම්මා අනවජ්ජා’’තිආදිනා කුස ාදිවිභාගයතො
ඛන්ධාදිවිභාගයතොස ක්ඛණයතො සාමඤ්ඤ ක්ඛණයතොතිවිවියධහිනයයහි

ධම්මානංඤාපකා අවයබොධකා. සන්දස්සකාති යතයයව ධම්යම හත්යථන

ගයහත්වා විය පරස්ස පච්චක්ඛයතො දස්යසතායරො  සමාදපකාති යං සී ාදි

යයහි අසමාදින්නං, තස්ස සමාදායපතායරො, තත්ථ යත පතිට්ඨායපතායරො  

සමුත්යතජකාතිඑවංකුස ධම්යමසුපතිට්ඨිතානංඋපරි අධිචිත්තානුයයොයග

නියයොජනවයසන චිත්තස්ස සම්මා උත්යතජකා, යථා වියසසාධිගයමො

යහොති, එවංනිසාමනවයසනයතජකා  සම්පහංසකාතියතසංයථා ද්යධහි 

උපරි ද්ධබ්යබහි ච ුණවියසයසහි චිත්තස්ස සම්මා පහංසකා, 

 ද්ධස්සාදවයසන සුට්ඨු යතොසකා  අ ංසමක්ඛාතායරොති අ ං පරියත්තං
යථාවුත්තං අපරිහායපත්වාසම්මයදවඅනුග්ගහාධිප්පායයනඅක්ඛාතායරො  

අථ වා සන්දස්සකාති ධම්මං යදයසන්තා පවත්තිනිවත්තියයො

සභාවසරස ක්ඛණයතො සම්මයදව දස්යසතායරො  සමාදපකාති චිත්යත

පතිට්ඨාපනවයසන තස්යසව අත්ථස්ස ගාහාපකා  සමුත්යතජකාති 

තදත්ථග්ගහයණ උස්සාහජනයනන සම්මයදව යවොදපකා යජොතකා වා  

සම්පහංසකාති තදත්ථපටිපත්තියංආනිසංසදස්සයනනසම්මයදව පහංසකා

යතොසකා  අ ංසමක්ඛාතායරොති සමත්ථා හුත්වා වුත්තනයයන

සමක්ඛාතායරො  සද්ධම්මස්සාති පටියවධසද්ධම්මස්ස, තිවිධස්සාපි වා 
සද්ධම්මස්සයදයසතායරො  

දස්සනම්පහන්ති දස්සනම්පි අහං  තං පයනතං චක්ඛුදස්සනං
ඤාණදස්සනන්ති දුවිධං  තත්ථ පසන්යනහි චක්ඛූහි අරියානං ඔය ොකනං
චක්ඛුදස්සනං නාම  අරියභාවකරානං පන ධම්මානං අරියභාවස්ස ච 
විපස්සනාමග්ගඵය හි අධිගයමො ඤාණදස්සනං නාම  ඉමස්මිං පනත්යථ
චක්ඛුදස්සනං අධිප්යපතං  අරියානඤ්හි පසන්යනහි චක්ඛූහි ඔය ොකනම්පි

සත්තානංබහූපකාරයමව  සවනන්ති‘‘අසුයකොනාමඛීණාසයවොඅසුකස්මිං
නාම රට්යඨ වා ජනපයද වා ගායම වානිගයමවා විහායර වා ය යණවා

වසතී’’ති කයථන්තානං යසොයතන සවනං, එතම්පි බහූපකාරයමව  

උපසඞ්කමනන්ති ‘‘දානං වා දස්සාමි, පඤ්හං වා පුච්ඡිස්සාමි, ධම්මං වා

යසොස්සාමි, සක්කාරං වා කරිස්සාමී’’ති එවරූයපන චිත්යතන අරියානං

උපසඞ්කමනං  පයිරුපාසනන්තිපඤ්හපයිරුපාසනං, අරියානංුයණසුත්වා

යතඋපසඞ්කමිත්වානිමන්යතත්වාදානං වා දත්වාවත්තංවාකත්වා‘‘කිං, 

භන්යත, කුස ’’න්තිආදිනා නයයන පඤ්හපුච්ඡනන්ති අත්යථො 

යවයයාවච්චාදිකරණං පයිරුපාසනංයයව  අනුස්සරණන්ති 

රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායනසු නිසින්නස්ස ‘‘ඉදානි අරියා
ුම්බය ණමණ්ඩපාදීසු ොනවිපස්සනාමග්ගඵ සුයඛහි වීතිනායමන්තී’’ති
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යතසං දිබ්බවිහාරාදිුණවියසසාරම්මණං අනුස්සරණං  යයො වා යතසං

සන්තිකා ඔවායදො  ද්යධො යහොති, තං ආවජ්ජිත්වා ‘‘ඉමස්මිං ඨායන සී ං

කථිතං, ඉමස්මිං සමාධි, ඉමස්මිං විපස්සනා, ඉමස්මිං මග්යගො, ඉමස්මිං
ඵ ’’න්තිඑවංඅනුස්සරණං  

අනුපබ්බ්ජ්ජන්ති අරියයසු චිත්තං පසායදත්වා ඝරා නික්ඛම්ම යතසං
සන්තියකපබ්බජ්ජං අරියයසු හිචිත්තංපසායදත්වායතසංයයවසන්තියක
පබ්බජිත්වා යතසංයයව ඔවාදානුසාසනිං පච්චාසීසමානස්ස චරයතොපි

පබ්බජ්ජා අනුපබ්බජ්ජා නාම, අඤ්යඤසං සන්තියක ඔවාදානුසාසනිං

පච්චාසීසමානස්සචරයතොපිපබ්බජ්ජාඅනුපබ්බජ්ජානාම, අරියයසුපසායදන
අඤ්ඤත්ථ පබ්බජිත්වා අරියානං සන්තියක ඔවාදානුසාසනිං 
පච්චාසීසමානස්ස චරයතොපි පබ්බජ්ජා අනුපබ්බජ්ජාව  අඤ්යඤසු පන
පසායදන අඤ්යඤසංයයව සන්තියක පබ්බජිත්වා අඤ්යඤසංයයව
ඔවාදානුසාසනිංපච්චාසීසමානස්ස චරයතොපබ්බජ්ජාඅනුපබ්බජ්ජානාමන
යහොති  වුත්තනයයන පබ්බජියතසු පන මහාකස්සපත්යථරස්ස තාව

අනුපබ්බජ්ජං පබ්බජිතා සතසහස්සමත්තා අයහසුං, තථා යථරස්යසව

සද්ධිවිහාරිකස්ස චන්දුත්තත්යථරස්ස, තස්සාපි සද්ධිවිහාරිකස්ස 

සූරියුත්තත්යථරස්ස, තස්සාපි සද්ධිවිහාරිකස්ස අස්සුත්තත්යථරස්ස, 
තස්සාපි සද්ධිවිහාරිකස්ස යයොනකධම්මරක්ඛිතත්යථරස්ස  තස්ස පන
සද්ධිවිහාරියකො අයසොකරඤ්යඤො කනිට්ඨභාතා තිස්සත්යථයරො නාම
අයහොසි  තස්ස අනුපබ්බජ්ජං පබ්බජිතා අඩ්ෙයතයයයකොටිසඞ්ඛා අයහසුං 
දීපප්පසාදකමහාමහින්දත්යථරස්ස පන අනුපබ්බජිතානං ගණනපරිච්යඡයදො
නත්ථි  යාවජ්ජදිවසා  ඞ්කාදීයප සත්ථරි පසායදන පබ්බජන්තා 
මහාමහින්දත්යථරස්යසවඅනුපබ්බජ්ජන්තිනාම  

ඉදානි යයන කාරයණන යතසං අරියානං දස්සනාදි බහූපකාරන්ති

වුත්තං, තං දස්යසතුං ‘‘තථාරූයප’’තිආදිමාහ  තත්ථ තථාරූයපති තාදියස
සී ාදිුණසම්පන්යන අරියය  යස්මා දස්සනසවනානුස්සරණානි

උපසඞ්කමනපයිරුපාසනට්ඨානානි, තස්මා තානි අනාමසිත්වා 

උපසඞ්කමනපයිරුපාසනානියයව දස්යසතුං ‘‘යසවයතො භජයතො 

පයිරුපාසයතො’’ති වුත්තං. දස්සනසවනානුස්සරණයතො හි අරියයසු
උප්පන්නසද්යධො යත උපසඞ්කමිත්වා පයිරුපාසිත්වා පඤ්හං පුච්ඡිත්වා 
 ද්ධසවනානුත්තරියයො අපරිපූයර සී ාදිුයණ පරිපූයරස්සතීති  තථා හි

වුත්තං ‘‘සද්ධාජායතො උපසඞ්කමති, උපසඞ්කමන්යතො පයිරුපාසතී’’තිආදි

(ම නි 2.183). 

තත්ථ යසවයතොති වත්තපටිවත්තකරණවයසන කාය න කා ං

උපසඞ්කමයතො  භජයතොති සම්පියායනභත්තිවයසන භජයතො  

පයිරුපාසයතොති පඤ්හපුච්ඡයනන පටිපත්තිඅනුකරයණන ච
පයිරුපාසයතොති තිණ්ණං පදානං අත්ථවිභායගො දීයපතබ්යබො 
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විමුත්තිඤාණදස්සනස්ස පාරිපූරි එකූනවීසතිමස්ස පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස 
උප්පත්තියායවදිතබ්බා  

එවරූපා ච යත, භික්ඛයව, භික්ඛූතිආදීසු යය

යථාවුත්තුණසමන්නාගයමන එවරූපා එදිසා භින්නසබ්බකිය සා භික්ඛූ, 
යත දිට්ඨධම්මිකාදිහියතසු සත්තානං නියයොජනවයසන අනුසාසනයතො 

සත්ථායරොතිපි වුච්චන්ති  ජාතිකන්තාරාදිනිත්ථරණයතො සත්ථවාහාතිපි, 

රාගාදිරණානං ජහනයතො ජහාපනයතො ච රණඤ්ජහාතිපි, අවිජ්ජාතමස්ස

වියනොදනයතො වියනොදාපනයතො ච තයමොනුදාතිපි, සපරසන්තායනසු 
පඤ්ඤාආය ොකපඤ්ඤාඔභාසපඤ්ඤාපජ්යජොතානං කරයණන

නිබ්බත්තයනන ආය ොකාදිකරාතිපි, තථා
ඤාණුක්කාඤාණප්පභාධම්මුක්කාධම්මප්පභානං ධාරයණන කරයණන ච 

උක්කාධාරාතිපි, පභඞ්කරාතිපි, ආරකත්තා කිය යසහි, අනයය න

ඉරියනයතො, අයය ච ඉරියනයතො පයරසං තථාභාවයහතුභාවයතො, 

සයදවයකනය ොයකන අරණීයයතො අරිොතිපි, පඤ්ඤාචක්ඛුධම්මචක්ඛූනං

සාතිසයපටි ායභන චක්ඛුමන්යතොතිපි වුච්චන්ති  

ගාථාසු පායමොජ්ජකරණංඨානන්ති නිරාමිසස්සපයමොදස්සනිබ්බත්තකං

ඨානං කාරණං  එතන්ති ඉදානි වත්තබ්බනිදස්සනං සන්ධාය වදති  

විජානතන්ති සංකිය සයවොදායන යාථාවයතො ජානන්තානං  

භාවිතත්තානන්ති භාවිතසභාවානං, කායභාවනාදීහි භාවිතසන්තානානන්ති

අත්යථො  ධම්මජීවිනන්ති මිච්ඡාජීවං පහාය ධම්යමන ඤායයන

ජීවිකකප්පනයතො, ධම්යමන වා ඤායයන අත්තභාවස්ස පවත්තනයතො, 
සමාපත්තිබහු තාය වා අග්ගඵ ධම්යමන ජීවනයතො ධම්මජීවිනං 
අයඤ්යහත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – යදිදං භාවිතත්තානං 
පරිනිට්ඨිතසමාධිපඤ්ඤාභාවනානං තයතො එව ධම්මජීවිනං අරියානං

දස්සනං. එතං අවිප්පටිසාරනිමිත්තානං සී ාදීනං පාරිපූරියහතුභාවයතො 
විජානතංසප්පඤ්ඤජාතිකානං එකන්යතයනව පීතිපායමොජ්ජකාරණන්ති  

ඉදානි තං තස්ස කාරණභාවං දස්යසතුං ‘‘යත යජොතෙන්තී’’ති

ඔසානගාථාද්වයමාහ  තත්ථ යතති යත භාවිතත්තා ධම්මජීවියනො අරියා  

යජොතෙන්තීති පකාසයන්ති  භාසෙන්තීති සද්ධම්යමොභායසන ය ොකං

පභාසයන්ති, ධම්මං යදයසන්තීති අත්යථො  යෙසන්ති යයසං අරියානං  

සාසනන්ති ඔවාදං  සම්මදඤ්ඤාොති පුබ්බභාගඤායණහි සම්මයදව
ජානිත්වා යසසංවුත්තනයයමව  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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6. තණ්හුප්පාදසුත්තවණ්ණනා 

105. ඡට්යඨ තණ්හුප්පාදාති එත්ථ උප්පජ්ජති එයතසූති උප්පාදා  කා 

උප්පජ්ජති? තණ්හා  තණ්හාය උප්පාදා තණ්හුප්පාදා, තණ්හාවත්ථූනි 

තණ්හාකාරණානීති අත්යථො  ෙත්ථාති යයසු නිමිත්තභූයතසු. 

උප්පජ්ජමානාති උප්පජ්ජනසී ා  චීවරයහතූති ‘‘කත්ථ මනාපං චීවරං
 භිස්සාමී’’ති චීවරකාරණා උප්පජ්ජති  යසසපයදසුපි එයසව නයයො  

ඉතිභවාභවයහතූති එත්ථ පන ඉතීති නිදස්සනත්යථ නිපායතො  යථා

චීවරාදියහතු, එවං භවාභවයහතුපීති අත්යථො  භවාභවාති යචත්ථ
පණීතප්පණීතානි සප්පිනවනීතාදීනි අධිප්යපතානි භවති ආයරොගයං
එයතනාති කත්වා  ‘‘සම්පත්තිභයවසු පණීතප්පණීතතයරො භවාභයවො’’තිපි

වදන්ති භයවොතිවාසම්පත්ති, අභයවොතිවිපත්ති භයවොති වුඩ්ඪි, අභයවොති
හානි තංනිමිත්තඤ්චතණ්හාඋප්පජ්ජතීතිවුත්තං‘‘භවාභවයහතු වා’’ති  

ගාථා යහට්ඨා වුත්තත්ථා එව  අපිච තණ්හාදුතියෙොති තණ්හාසහායයො 
අයඤ්හි සත්යතො අනමතග්යග සංසාරවට්යට සංසරන්යතො න එකයකොව

සංසරති, තණ්හං පන දුතියිකං සහායිකං  භිත්වාව සංසරති  තථා හි තං
පපාතපාතං අචින්යතත්වා මධුගණ්හනකලුද්දකං විය 
අයනකාදීනවාකුය සුපිභයවසුආනිසංසයමව දස්යසන්තීඅනත්ථජාය සා 

පරිබ්භමායපති  එතමාදීනවං ඤත්වාති එතං අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු

ඛන්යධසු ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවසඤ්ඤිතං ආදීනවං ජානිත්වා  තණ්හං

දුක්ඛස්ස සම්භවන්ති ‘‘තණ්හා චායං වට්ටදුක්ඛස්ස සම්භයවො පභයවො
කාරණ’’න්ති ජානිත්වා  එත්තාවතා ච එකස්ස භික්ඛුයනො විපස්සනං 
වඩ්යෙත්වා අරහත්තුප්පත්ති දස්සිතා  ඉදානි තං ඛීණාසවං යථොයමන්යතො 

‘‘වීතතණ්යහො’’තිආදිමාහ  යං පයනත්ථ අවුත්තං, තං යහට්ඨා 
වුත්තනයයමව  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. සබ්රහ්මකසුත්තවණ්ණනා 

106. සත්තයම සබ්රහ්මකානීතිසයසට්ඨකානි  යෙසන්තියයසංකු ානං  

පුත්තානන්ති පුත්යතහිපූජිතසද්දයයොයගනහිඉදංකරණත්යථසාමිවචනං  

අජ්ඣාගායරති සයක ඝයර  පූජිතා යහොන්තීති යං ඝයර අත්ථි, යතන
පටිජග්ගිතා මනායපන යචව කායිකවාචසියකන ච පච්චුපට්ඨිතා යහොන්ති 
ඉතිමාතාපිතුපූජකානිකු ානි ‘‘සබ්රහ්මකානී’’ති පසංසිත්වාඋපරිපි යනසං 

පසංසනීයතංදස්යසන්යතො ‘‘සපුබ්බ්යදවතානී’’තිආදිමාහ  

තත්ථ බ්රහ්මාතිආදීනි යතසං බ්රහ්මාදිභාවසාධනත්ථං වුත්තානි 

තත්රායමත්ථවිභාවනා – බ්රහ්මාති යසට්ඨාධිවචනං  යථා හි බ්රහ්මුයනො

චතස්යසොභාවනා අවිජහිතායහොන්තියමත්තා, කරුණා, මුදිතා, උයපක්ඛාති, 
එවංමාතාපිතූනංපුත්යතසු චතස්යසොභාවනාඅවිජහිතායහොන්ති තාතස්මිං
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තස්මිං කාය  යවදිතබ්බා – කුච්ඡිගතස්මිඤ්හි දාරයක ‘‘කදා න යඛො
පුත්තකං අයරොගං පරිපුණ්ණඞ්ගපච්චඞ්ගං පස්සිස්සාමා’’ති මාතාපිතූනං
යමත්තචිත්තං උප්පජ්ජති යදාපයනසමන්යදොඋත්තානයසයයයකොඌකාහි

වා මඞ්කුය හි වා දට්යඨො දුක්ඛයසයයාය වා පීළියතො පයරොදති විරවති, 
තදාස්ස සද්දං සුත්වා මාතාපිතූනං කාරුඤ්ඤං උප්පජ්ජති  ආධාවිත්වා
විධාවිත්වා කීළනකාය  පන ය ොභනීයවයස්මිං වා ඨිතකාය  දාරකං 
ඔය ොයකත්වා මාතාපිතූනං චිත්තං සප්පිමණ්යඩ 

පක්ඛිත්තසතවිහතකප්පාසපිචුපට ං විය මුදුකංආයමොදිතං පයමොදිතං, තදා
යනසංමුදිතා  බ්භති යදාපනයතසංපුත්යතොදාරභරණංපච්චුපට්ඨයපත්වා

පාටියයක්කංඅගාරං අජ්ොවසති, තදාමාතාපිතූනං ‘‘සක්යකොතිදානියනො
පුත්තයකො අත්තයනො ධම්මතාය ජීවිතු’’න්ති මජ්ෙත්තභායවො උප්පජ්ජති 
එවංතස්මිංකාය  උයපක්ඛා බ්භති එවංමාතාපිතූනංපුත්යතසුයථාකා ං
චතුබ්බිධස්සපි බ්රහ්මවිහාරස්ස  බ්භනයතො බ්රහ්මසදිසවුත්තිතාය වුත්තං

‘‘බ්රහ්මාති, භික්ඛයව, මාතාපිතූනංඑතංඅධිවචන’’න්ති  

පුබ්බ්යදවතාතිඑත්ථයදවානාමතිවිධා– සම්මුතියදවා, උපපත්තියදවා, 

විසුද්ධියදවාති යතසුසම්මුතියදවානාමරාජායනො ඛත්තියා යතහි‘‘යදයවො, 

යදවී’’ති ය ොයක යවොහරීයන්ති, යදවා විය ය ොකස්ස 
නිග්ගහානුග්ගහසමත්ථා ච යහොන්ති  උපපත්තියදවා නාම
චාතුමහාරාජිකයතො පට්ඨාය යාව භවග්ගා උප්පන්නා සත්තා  විසුද්ධියදවා

නාම ඛීණාසවා සබ්බකිය සවිසුද්ධියතො  තත්රායං වචනත්යථො – දිබ්බන්ති, 

කීළන්ති,  ළන්ති, යජොතන්ති පටිපක්ඛං ජයන්ති වාති යදවා  යතසු
සබ්බයසට්ඨාවිසුද්ධියදවා යථායතබා ජයනහිකතංඅපරාධංඅගයණත්වා 
එකන්යතයනව යතසං අනත්ථහානිං අත්ථුප්පත්තිඤ්ච ආකඞ්ඛන්තාව 

යථාවුත්තබ්රහ්මවිහාරයයොයගන අත්ථාය හිතාය සුඛාය පටිපජ්ජන්ති, 
දක්ඛියණයයතාය ච යතසං කාරානං මහප්ඵ තං මහානිසංසතඤ්ච

ආවහන්ති; එවයමව මාතාපිතයරොපි පුත්තානං අපරාධං අගයණත්වා
එකන්යතයනව යතසං අනත්ථහානිං අත්ථුප්පත්තිඤ්ච ආකඞ්ඛන්තා 
වුත්තනයයයනවචතුබ්බිධස්සපිබ්රහ්මවිහාරස්ස බ්භනයතොඅත්ථායහිතාය
සුඛාය පටිපජ්ජන්තා පරමදක්ඛියණයයා හුත්වා අත්තනි කතානං කාරානං
මහප්ඵ තං මහානිසංසතඤ්ච ආවහන්ති  සබ්බයදයවහි ච පඨමං යතසං
උපකාරවන්තතාය යත ආදියතොයයව යදවා  යතසඤ්හි වයසන යත පඨමං

අඤ්යඤ යදයව ‘‘යදවා’’ති ජානන්ති ආරායධන්ති පයිරුපාසන්ති, 
ආරාධනවිධිං ඤත්වා තථා පටිපජ්ජන්තා තස්සා පටිපත්තියා ඵ ං

අධිගච්ඡන්ති, තස්මා යත පච්ඡායදවානාම  යතනවුත්තං ‘‘පුබ්බයදවතාති, 

භික්ඛයව, මාතාපිතූනංඑතංඅධිවචන’’න්ති  

පුබ්බ්ාචරිොති පඨමආචරියා  මාතාපිතයරො හි පුත්යත සික්ඛායපන්තා

අතිතරුණකා යතොපට්ඨාය ‘‘එවංනිසීද, එවංගච්ඡ, එවංතිට්ඨ, එවංසය, 

එවංඛාද, එවංභුඤ්ජ, අයංයත ‘තාතා’තිවත්තබ්යබො, අයං ‘භාතිකා’ති, අයං
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පටුන 

‘භගිනී’ති, ඉදං නාම කාතුං වට්ටති, ඉදං න වට්ටති, අසුකං නාම 

උපසඞ්කමිතුංවට්ටති, අසුකංනාමනවට්ටතී’’තිගායහන්තිසික්ඛායපන්ති 
අපරභායග අඤ්යඤ ආචරියාපි සිප්පං මුද්දං ගණනන්ති එවමාදිං

සික්ඛායපන්ති, අඤ්යඤ සරණානි යදන්ති, සීය සු පතිට්ඨායපන්ති, 

පබ්බායජන්ති, ධම්මං උග්ගණ්හායපන්ති, උපසම්පායදන්ති, 
යසොතාපත්තිමග්ගාදීනි පායපන්ති  ඉති සබ්යබපි යත පච්ඡාආචරියා නාම 

මාතාපිතයරො පන සබ්බපඨමං  යතනාහ ‘‘පුබ්බාචරියාති, භික්ඛයව, 
මාතාපිතූනංඑතංඅධිවචන’’න්ති  

ආහුයනෙයාති ආයනත්වා හුනිතබ්බන්ති ආහුනං, දූරයතොපි ආයනත්වා
ඵ වියසසං ආකඞ්ඛන්යතන ුණවන්යතසු දාතබ්බානං 

අන්නපානවත්ථච්ඡාදනාදීනං එතං නාමං, උපකාරයඛත්තතාය තං ආහුනං

අරහන්තීති ආහුයනයයා  යතන වුත්තං ‘‘ආහුයනයයාති, භික්ඛයව, 
මාතාපිතූනංඑතං අධිවචන’’න්ති  

ඉදානි යතසං බ්රහ්මාදිභායව කාරණං දස්යසතුං ‘‘තං කිස්ස යහතු? 

බ්හුකාරා’’තිආදිවුත්තං  තං කිස්සයහතූතිතංමාතාපිතූනංබ්රහ්මාදිඅධිවචනං

යකන කාරයණනාති යචති අත්යථො  බ්හුකාරාති බහූපකාරා  ආපාදකාති 

ජීවිතස්ස ආපාදකා, පා කා  පුත්තානඤ්හි මාතාපිතූහි ජීවිතං ආපාදිතං

පාලිතං ඝටිතං අනුප්පබන්යධන පවත්තිතං සම්පාදිතං  යපොසකාති

හත්ථපායද වඩ්යෙත්වා හදයය ොහිතං පායයත්වා යපොයසතායරො  ඉමස්ස

ය ොකස්ස දස්යසතායරොති පුත්තානං ඉමස්මිං ය ොයක
ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණදස්සනං නාම මාතාපිතයරො නිස්සාය ජාතන්ති යත
යනසං ඉමස්ස ය ොකස්ස දස්යසතායරො නාම  ඉති යතසං බහුකාරත්තං

බ්රහ්මාදිභාවස්සකාරණං දස්සිතං, යයන පුත්යතො මාතාපිතූනං ය ොකියයන
උපකායරන යකනචි පරියායයන පරියන්තං පටිකාරං කාතුං න 
සමත්යථොයයව  සයච හි පුත්යතො ‘‘මාතාපිතූනං උපකාරස්ස පච්චුපකාරං

කරිස්සාමී’’ති උට්ඨායසමුට්ඨායවායමන්යතොදක්ඛියණඅංසකූයටමාතරං, 
ඉතරස්මිංපිතරංඨයපත්වා වස්සසතායුයකොසක ංවස්සසතම්පිපරිහයරයය
චතූහි පච්චයයහි උච්ඡාදනපරිමද්දනන්හාපනසම්බාහනාදීහි ච යථාරුචි

උපට්ඨහන්යතො යතසං මුත්තකරීසම්පි අජිුච්ඡන්යතො, න එත්තාවතා
පුත්යතන මාතාපිතූනං පටිකායරො කයතො යහොති අඤ්ඤත්ර
සද්ධාදිුණවියසයසපතිට්ඨාපනා වුත්තඤ්යහතංභගවතා– 

‘‘ද්වින්නාහං, භික්ඛයව, න සුප්පටිකාරං වදාමි  කතයමසං 

ද්වින්නං? මාතු ච පිතු ච  එයකන, භික්ඛයව, අංයසන මාතරං

පරිහයරයය, එයකන අංයසන පිතරං පරිහයරයය වස්සසතායුයකො

වස්සසතජීවී, යසො ච යනසං 

උච්ඡාදනපරිමද්දනන්හාපනසම්බාහයනන, යත ච තත්යථව

මුත්තකරීසං චයජයයං, න ත්යවව, භික්ඛයව, මාතාපිතූනං කතං වා
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යහොති පටිකතං වා. ඉමිස්සා ච, භික්ඛයව, මහාපථවියා
පහූතරත්තරතනාය මාතාපිතයරො ඉස්සරියාධිපච්යච රජ්යජ

පතිට්ඨායපයය, න ත්යවව, භික්ඛයව, මාතාපිතූනං කතං වා යහොති

පටිකතං වා  තං කිස්ස යහතු? බහුකාරා, භික්ඛයව, මාතාපිතයරො
පුත්තානංආපාදකා යපොසකාඉමස්සය ොකස්සදස්යසතායරො  

‘‘යයොචයඛො, භික්ඛයව, මාතාපිතයරො අස්සද්යධසද්ධාසම්පදාය 

සමාදයපති නියවයසති පතිට්ඨායපති  දුස්සීය  සී සම්පදාය, 

මච්ඡරියනො චාගසම්පදාය, දුප්පඤ්යඤ පඤ්ඤාසම්පදාය සමාදයපති

නියවයසති පතිට්ඨායපති  එත්තාවතා යඛො, භික්ඛයව, මාතාපිතූනං

කතඤ්චයහොතිපටිකතඤ්චා’’ති(අ නි 2.34). 

තථා– 

‘‘මාතාපිතුඋපට්ඨානං, පුත්තදාරස්සසඞ්ගයහො’’ති; (ඛු පා  5.6); 

‘‘මාතාපිතුඋපට්ඨානං, භික්ඛයව, පණ්ඩිතපඤ්ඤත්ත’’න්තිච – 

එවමාදීනි මාතාපිතූනං පුත්තස්ස බහූපකාරභාවසාධකානි සුත්තානි 
දට්ඨබ්බානි  

ගාථාසු වුච්චයරති වුච්චන්ති කථීයන්ති  පජාෙ අනුකම්පකාති පයරසං
පාණංඡින්දිත්වාපි අත්තයනොසන්තකංයංකිඤ්චිචජිත්වාපිඅත්තයනොපජං

පටිජග්ගන්ති යගොපයන්ති, තස්මා පජාය අත්තයනො පුත්තානං අනුකම්පකා
අනුග්ගාහකා  

නමස්යසෙයාති සායං පාතංඋපට්ඨානංගන්ත්වා ‘‘ඉදංමය්හංඋත්තමං

පුඤ්ඤක්යඛත්ත’’න්ති නමක්කාරං කයරයය  සක්කයරෙයාති සක්කායරන

පටිමායනයය  ඉදානි තං සක්කාරං දස්යසන්යතො ‘‘අන්යනනා’’තිආදිමාහ 

තත්ථ අන්යනනාති යාුභත්තඛාදනීයයන  පායනනාති අට්ඨවිධපායනන  

වත්යථනාති නිවාසනපාරුපයනන  සෙයනනාති

මඤ්චපීඨභිසිබිම්යබොහනාදිනා සයයනන  උච්ඡාදයනනාති දුග්ගන්ධං

පටිවියනොයදත්වා සුගන්ධකරණුච්ඡාදයනන  න්හායනනාති සීතකාය 

උණ්යහොදයකන, උණ්හකාය  සීයතොදයකන ගත්තානි පරිසිඤ්චිත්වා

න්හාපයනන  පාදානං යධොවයනන චාති උණ්යහොදකසීයතොදයකහි
පාදයධොවයනනයචවයත මක්ඛයනනච  

තාෙ නං පාරිචරිොොති එත්ථ නන්ති නිපාතමත්තං, 

යථාවුත්තපරිචරයණන  අථ වා පාරිචරිොොති
භරණකිච්චකරණකු වංසපතිට්ඨාපනාදිනා පඤ්චවිධඋපට්ඨායනන 
වුත්තඤ්යහතං– 
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‘‘පඤ්චහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහි පුත්යතන පුරත්ථිමා දිසා 

මාතාපිතයරො පච්චුපට්ඨාතබ්බා ‘භයතො යනභරිස්සාමි, කිච්චං යනසං

කරිස්සාමි, කු වංසංඨයපස්සාමි, දායජ්ජංපටිපජ්ජිස්සාමි අථවාපන

යනසංයපතානංකා කතානං දක්ඛිණමනුප්පදස්සාමී’ති ඉයමහියඛො, 

ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහිඨායනහිපුත්යතන පුරත්ථිමාදිසාමාතාපිතයරො
පච්චුපට්ඨිතා පඤ්චහි ඨායනහි පුත්තං අනුකම්පන්ති – පාපා

නිවායරන්ති, ක යායණ නියවයසන්ති, සිප්පං සික්ඛායපන්ති, 

පතිරූයපනදායරන සංයයොයජන්ති, සමයයදායජ්ජංනියයායදන්තී’’ති

(දී නි 3.267). 

අපිචයයොමාතාපිතයරොතීසු වත්ථූසුඅභිප්පසන්යනකත්වාසීය සුවා 

පතිට්ඨායපත්වා පබ්බජ්ජාය වා නියයොයජත්වා උපට්ඨහති, අයං
මාතාපිතුඋපට්ඨාකානං අග්යගොති යවදිතබ්යබො  සා පනායං පාරිචරියා

පුත්තස්සඋභයය ොකහිතසුඛාවහාති දස්යසන්යතො ‘‘ඉයධවනංපසංසන්ති, 

යපච්ච සග්යග පයමොදතී’’ති ආහ  තත්ථ ඉධාති ඉමස්මිං ය ොයක 
මාතාපිතුඋපට්ඨාකඤ්හි පුග්ග ං පණ්ඩිතමනුස්සා තත්ථ පාරිචරියාය

පසංසන්ති වණ්යණන්ති යථොයමන්ති, තස්ස ච දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජන්තා
සයම්පිඅත්තයනො මාතාපිතූසුතථාපටිපජ්ජිත්වාමහන්තංපුඤ්ඤංපසවන්ති  

යපච්චාති පරය ොකං ගන්ත්වා සග්යග ඨියතො මාතාපිතුපට්ඨායකො 
දිබ්බසම්පත්තීහියමොදතිපයමොදතිඅභිනන්දතීති  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. බ්හුකාරසුත්තවණ්ණනා 

107. අට්ඨයම බ්රාහ්මණගහපතිකාති බ්රාහ්මණා යචව ගහපතිකා ච 
ඨයපත්වා බ්රාහ්මයණ යය යකචි අගාරං අජ්ොවසන්තා ඉධ ගහපතිකාති

යවදිතබ්බා. යෙති අනියමයතො නිද්දිට්ඨපරාමසනං  යවොති

උපයයොගබහුවචනං  අයඤ්යහත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – භික්ඛයව, තුම්හාකං

බහූපකාරා බ්රාහ්මණගහපතිකා, යය බ්රාහ්මණා යචව යසසඅගාරිකා ච

‘‘තුම්යහ එවඅම්හාකංපුඤ්ඤක්යඛත්තං, යත්ථමයංඋද්ධග්ගිකංදක්ඛිණං
පතිට්ඨායපම යසොවග්ගිකං සුඛවිපාකං සග්ගසංවත්තනික’’න්ති චීවරාදීහි
පච්චයයහි පතිඋපට්ඨිතාති  

එවං ‘‘ආමිසදායනන ආමිසසංවිභායගන ආමිසානුග්ගයහන ගහට්ඨා
භික්ඛූනං උපකාරවන්යතො’’ති දස්යසත්වා ඉදානි ධම්මදායනන 
ධම්මසංවිභායගන ධම්මානුග්ගයහන භික්ඛූනම්පි යතසං උපකාරවන්තතං

දස්යසතුං ‘‘තුම්යහපි, භික්ඛයව,’’තිආදිවුත්තං, තංවුත්තනයයමව  

ඉමිනා කිං කථිතං? පිණ්ඩාපචායනං නාම කථිතං  අයඤ්යහත්ථ 

අධිප්පායයො – භික්ඛයව, යස්මා ඉයම බ්රාහ්මණගහපතිකා යනව තුම්හාකං
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ඤාතකා, න මිත්තා, න ඉණං වා ධායරන්ති, අථ යඛො ‘‘ඉයම සමණා

සම්මග්ගතා සම්මා පටිපන්නා, එත්ථ යනො කාරා මහප්ඵ ා භවිස්සන්ති
මහානිසංසා’’ති ඵ වියසසං ආකඞ්ඛන්තා තුම්යහ චීවරාදීහි උපට්ඨහන්ති 

තස්මා තං යතසං අධිප්පායං පරිපූයරන්තා අප්පමායදන සම්පායදථ, 

ධම්මයදසනාපි යවො කාරකානංයයව යසොභති, ආයදයයා ච යහොති, න
ඉතයරසන්තිඑවං සම්මාපටිපත්තියංඅප්පමායදොකරණීයයොති  

එවමිදං, භික්ඛයවතිආදීසුඅයං සඞ්යඛපත්යථො –භික්ඛයව, එවංඉමිනා
වුත්තප්පකායරන ගහට්ඨපබ්බජියතහි ආමිසදානධම්මදානවයසන
අඤ්ඤමඤ්ඤං සන්නිස්සාය කාමාදිවයසන චතුබ්බිධස්සපි ඔඝස්ස 
නිත්ථරණත්ථාය සක ස්සපිවට්ටදුක්ඛස්සසම්මයදව පරියයොසානකරණාය
උයපොසථසී නියමාදිවයසන චතුපාරිසුද්ධිසී ාදිවයසන වා ඉදං 
සාසනබ්රහ්මචරියංමග්ගබ්රහ්මචරියඤ්චවුස්සතිචරීයතීති  

ගාථාසු සාගාරාති ගහට්ඨා  අනගාරාති පරිච්චත්තඅගාරා පබ්බජිතා  

උයභො අඤ්යඤොඤ්ඤනිස්සිතාති යත උයභොපි අඤ්ඤමඤ්ඤසන්නිස්සිතා 

සාගාරා හි අනගාරානං ධම්මදානසන්නිස්සිතා, අනගාරා ච සාගාරානං

පච්චයදානසන්නිස්සිතා  ආරාධෙන්තීති සායධන්ති සම්පායදන්ති  

සද්ධම්මන්තිපටිපත්තිසද්ධම්මං පටියවධසද්ධම්මඤ්ච තත්ථ යංඋත්තමං, 

තං දස්යසන්යතො ආහ ‘‘යෙොගක්යඛමං අනුත්තර’’න්ති අරහත්තං

නිබ්බානඤ්ච  සාගායරසූති සාගායරහි, නිස්සක්යක ඉදං භුම්මවචනං, 

සාගාරානං වා සන්තියක  පච්චෙන්ති වුත්තාවයසසං දුවිධං පච්චයං 

පිණ්ඩපාතං යභසජ්ජඤ්ච  පරිස්සෙවියනොදනන්ති 

උතුපරිස්සයාදිපරිස්සයහරණංවිහාරාදිආවසථං  සුගතන්ති සම්මාපටිපන්නං
ක යාණපුථුජ්ජයනන සද්ධිං අට්ඨවිධං අරියපුග්ග ං  සාවයකො හි ඉධ 

සුගයතොති අධිප්යපයතො  ඝරයමසියනොති ඝරං එසියනො, යගයහ ඨත්වා 
ඝරාවාසං වසන්තා යභොගූපකරණානි යචව ගහට්ඨසී ාදීනි ච එසනසී ාති

අත්යථො  සද්දහායනො අරහතන්ති අරහන්තානං අරියානං වචනං, යතසං වා 

සම්මාපටිපත්තිං සද්දහන්තා  ‘‘අද්ධා ඉයම සම්මා පටිපන්නා, යථා ඉයම

කයථන්ති, තථා පටිපජ්ජන්තානං සා පටිපත්ති සග්ගයමොක්ඛසම්පත්තියා
සංවත්තතී’’ති අභිසද්දහන්තාති අත්යථො  ‘‘සද්දහන්තා’’තිපි පායඨො  

අරිෙපඤ්ඤාොති සුවිසුද්ධපඤ්ඤාය  ඣායියනොති
ආරම්මණ ක්ඛණූපනිජ්ොනවයසනදුවියධනපිොයනන ොයියනො  

ඉධ ධම්මං චරිත්වානාති ඉමස්මිං අත්තභායව, ඉමස්මිං වා සාසයන
ය ොකියය ොකුත්තරසුඛස්ස මග්ගභූතං සී ාදිධම්මං පටිපජ්ජිත්වා යාව

පරිනිබ්බානං න පාපුණන්ති, තාවයදව සුගතිගාමියනො  නන්දියනොති
පීතියසොමනස්සයයොයගන නන්දනසී ා  යකචි පන ‘‘ධම්මං චරිත්වාන

මග්ගන්ති යසොතාපත්තිමග්ගං පාපුණිත්වා’’ති වදන්ති  යදවය ොකස්මින්ති

ඡබ්බියධපි කාමාවචරයදවය ොයක  යමොදන්ති කාමකාමියනොති
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යථිච්ඡිතවත්ථුනිප්ඵත්තියතො කාමකාමියනො කාමවන්යතො හුත්වා
පයමොදන්තීති  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. කුහසුත්තවණ්ණනා 

108. නවයම කුහාති සාමන්තජප්පනාදිනා කුහනවත්ථුනා කුහකා, 
අසන්තුණසම්භාවනිච්ඡාය යකොහඤ්ඤං කත්වා පයරසං විම්හාපකාති

අත්යථො  ථද්ධාතියකොයධනචමායනනචථද්ධමානසා ‘‘යකොධයනොයහොති

උපායාසබහුය ො, අප්පම්පිවුත්යතොසමායනොඅභිසජ්ජතිකුප්පතිබයාපජ්ජති

පතිත්ථීයතී’’ති (අ  නි  3.25; පු  ප  101) එවං වුත්යතන යකොයධන ච, 

‘‘දුබ්බයචො යහොති යදොවචස්සකරයණහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො අක්ඛයමො

අප්පදක්ඛිණග්ගාහී අනුසාසනි’’න්ති (ම  නි  1.181) එවං වුත්යතන

යදොවචස්යසන ච, ‘‘ජාතිමයදො, යගොත්තමයදො, සිප්පමයදො, ආයරොගයමයදො, 

යයොබ්බනමයදො, ජීවිතමයදො’’ති(විභ 832) එවංවුත්යතනජාතිමදාදියභයදන
මයදන ච ගරුකාතබ්යබසු ගරූසු පරමනිපච්චකාරං අකත්වා අයයොස ාකං

ගිලිත්වා ඨිතා විය අයනොනතා හුත්වා විචරණකා   පාති උප ාපකා
මිච්ඡාජීවවයසන කු සඞ්ගාහකා පච්චයත්ථං පයුත්තවාචාවයසන
නිප්යපසිකතාවයසනච පකාතිවා අත්යථො  

සිඞ්ගීති‘‘තත්ථකතමංසිඞ්ගං? යං සිඞ්ගංසිඞ්ගාරතාචාතුරතාචාතුරියං

පරික්ඛත්තතාපාරික්ඛත්තිය’’න්ති (විභ  852) එවංවුත්යතහිසිඞ්ගසදියසහි

පාකටකිය යසහි සමන්නාගතා  උන්නළාති උග්ගතනළා, නළසදිසං

තුච්ඡමානං උක්ඛිපිත්වා විචරණකා  අසමාහිතාති 

චිත්යතකග්ගතාමත්තස්සාපි අ ාභියනො  න යම යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ

මාමකාති යත මය්හං භික්ඛූ මම සන්තකා න යහොන්ති  යමති ඉදං පදං
අත්තානං උද්දිස්ස පබ්බජිතත්තා භගවතා වුත්තං  යස්මා පන යත

කුහනාදියයොගයතො න සම්මා පටිපන්නා, තස්මා ‘‘න මාමකා’’ති වුත්තා  

අපගතාති යදිපි යත මම සාසයන පබ්බජිතා, යථානුසිට්ඨං පන

අප්පටිපජ්ජනයතොඅපගතාඑවඉමස්මාධම්මවිනයා, ඉයතොයත සුවිදූරවිදූයර
ඨිතාතිදස්යසති වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘නභඤ්චදූයරපථවීචදූයර, 

පාරංසමුද්දස්සතදාහුදූයර; 

තයතොහයවදූරතරංවදන්ති, 

සතඤ්චධම්මංඅසතඤ්චරාජා’’ති (අ නි 4.47; ජා  2.21.414); 

වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල් ං ආපජ්ජන්තීති සී ාදිුයණහි වඩ්ෙනවයසන

වුද්ධිං, තත්ථ නිච්ච භායවන විරූළ්හිං, සබ්බත්ථ පත්ථටභායවන
සී ාදිධම්මක්ඛන්ධපාරිපූරියා යවපුල් ං  න ච යත කුහාදිසභාවා භික්ඛූ
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ආපජ්ජන්ති, න ච පාපුණන්තීති අත්යථො  යත යඛො යම, භික්ඛයව, භික්ඛූ

මාමකාති ඉධාපි යමති අත්තානං උද්දිස්ස පබ්බජිතත්තා වදති, සම්මා
පටිපන්නත්තා පන ‘‘මාමකා’’ති ආහ  වුත්තවිපරියායයන සුක්කපක්යඛො

යවදිතබ්යබො තත්ථයාව අරහත්තමග්ගාවිරූහන්ති නාම, අරහත්තඵය පන
සම්පත්යතවිරූළ්හිංයවපුල් ංආපන්නානාම ගාථා සුවිඤ්යඤයයාඑව  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. නදීයසොතසුත්තවණ්ණනා 

109. දසයම යසෙයථාපීති ඔපම්මදස්සනත්යථ නිපායතො, යථා නාමාති

අත්යථො  නදිොයසොයතනඔවුය්යහෙයාතිසීඝයසොතායහාරහාරිනියානදියා

උදකයවයගන යහට්ඨයතොවුය්යහයයඅයධොහරියයථ  පිෙරූපසාතරූයපනාති 

පියසභායවන සාතසභායවන ච කාරණභූයතන, තස්සං නදියං තස්සා වා

පරතීයර මණිසුවණ්ණාදි අඤ්ඤං වා පියවත්ථු විත්තූපකරණං අත්ථි, තං

ගයහස්සාමීති නදියං පතිත්වා යසොයතන අවකඩ්යෙයය  කිඤ්චාපීති 

අනුජානනඅසම්භාවනත්යථනිපායතො කිං අනුජානාති, කිංනසම්භායවති? 

යතන පුරියසන අධිප්යපතස්ස පියවත්ථුස්ස තත්ථ අත්ථිභාවං අනුජානාති, 
තථාගමනං පන ආදීනවවන්තතාය න සම්භායවති  ඉදං වුත්තං යහොති –

අම්යභො, පුරිස, යදිපි තයා අධිප්යපතං පියවත්ථු තත්ථ උප බ්භති, එවං

ගමයන පන අයමාදීනයවො, යං ත්වං යහට්ඨා රහදං පත්වා මරණං
මරණමත්තංවාදුක්ඛං පාපුයණයයාසීති  

අත්ථියචත්ථයහට්ඨාරහයදොතිඑතිස්සා නදියායහට්ඨාඅනුයසොතභායග
අතිවිය ගම්භීරවිත්ථයතො එයකො මහාසයරො අත්ථි  යසො ච සමන්තයතො 
වාතාභිඝාතසමුට්ඨිතාහි මණිමයපබ්බතකූටසන්නිභාහි මහතීහිඌමීහි වීචීහි 

සඌමි, විසයමසුභූමිප්පයදයසසුසයවගංඅනුපක්ඛන්දන්යතනඉමිස්සා තාව
නදියා මයහොයඝන තහිං තහිං ආවට්ටමානවිපු ජ තාය බ වාමුඛසදියසහි

සහ ආවට්යටහීති සාවට්යටො. තං රහදං ඔතිණ්ණසත්යතයයව අත්තයනො 
නිබද්ධාමිසයගොචයරකත්වාඅජ්ොවසන්යතනඅතිවියභයානකදස්සයනන

යඝොරයචතසාදකරක්ඛයසන සගයහොසරක්ඛයසො, චණ්ඩමච්ඡමකරාදිනාවා 

සගයහො, යථාවුත්තරක්ඛයසන සරක්ඛයසො. 

ෙන්ති එවං සප්පටිභයංයංරහදං  අම්යභොපුරිසාතිආ පනං  මරණංවා

නිගච්ඡසීතිතාහිවාඌමීහිඅජ්යෙොත්ථයටො, යතසුවා ආවට්යටසුනිපතියතො
සීසං උක්ඛිපිතුං අසක්යකොන්යතො යතසං වා චණ්ඩමච්ඡමකරාදීනං මුයඛ 

නිපතියතො තස්සවාදකරක්ඛසස්සහත්ථංගයතොමරණංවාගමිස්සසි, අථ
වා පනආයුයසයස සතිතයතො මුච්චිත්වා අපගච්ඡන්යතො යතහිඌමිආදීහි
ජනිතඝට්ටිතවයසන මරණමත්තං මරණප්පමාණං දුක්ඛං නිගච්ඡසි  

පටියසොතං වාෙයමෙයාති යසො පුබ්යබ අනුයසොතං වුය්හමායනො තස්ස

පුරිසස්සවචනංසුත්වා‘‘අනත්යථොකිරයම උපට්ඨියතො, මච්චුමුයඛකිරාහං
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පරිවත්තාමී’’තිඋප්පන්නබ වභයයොසම්භමන්යතොදිුණං කත්වාඋස්සාහං

හත්යථහි ච පායදහි ච වායයමයය තයරයය, න චියරයනව තීරං 
සම්පාපුයණයය  

අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාොති චතුසච්චපටියවධානුකූ ස්ස අත්ථස්ස

සම්යබොධනාය උපමා කතා  අෙඤ්යචත්ථ අත්යථොති අයයමව ඉදානි

වුච්චමායනො ඉධ මයා අධිප්යපයතො උපයමයයත්යථො, යස්ස විඤ්ඤාපනාය
උපමාආහටා  

තණ්හායෙතං අධිවචනන්ති එත්ථ චතූහි ආකායරහි තණ්හාය
යසොතසදිසතා යවදිතබ්බා අනුක්කමපරිවුඩ්ඪියතො අනුප්පබන්ධයතො 
ඔසීදාපනයතො දුරුත්තරණයතො ච  යථා හි උපරි මහායමයඝ අභිප්පවුට්යඨ
උදකං පබ්බතකන්දරපදරසාඛායයො පූයරත්වා තයතො භස්සිත්වා කුසුබ්යභ
පූයරත්වා තයතො භස්සිත්වා කුන්නදියයො පූයරත්වා තයතො මහානදියයො

පක්ඛන්දිත්වා එයකොඝං හුත්වා පවත්තමානං ‘‘නදීයසොයතො’’ති වුච්චති, 
එවයමවඅජ්ෙත්තිකබාහිරාදිවයසනඅයනකයභයදසු රූපාදීසුආරම්මයණසු
ය ොයභො උප්පජ්ජිත්වා අනුක්කයමන පරිවුඩ්ඪිං ගච්ඡන්යතො 

‘‘තණ්හායසොයතො’’ති වුච්චති, යථා ච නදීයසොයතො ආගමනයතො යාව 

සමුද්දප්පත්ති, තාව සති විච්යඡදපච්චයාභායව අවිච්ඡිජ්ජමායනො

අනුප්පබන්යධන පවත්තති, එවං තණ්හායසොයතොපි ආගමනයතො පට්ඨාය
අසති විච්යඡදපච්චයය අවිච්ඡිජ්ජමායනො අපායසමුද්දාභිමුයඛො
අනුප්පබන්යධන පවත්තති  යථා පනනදීයසොයතො තදන්යතොගයධ සත්යත 

ඔසීදායපති, සීසං උක්ඛිපිතුං න යදති, මරණං වා මරණමත්තං වා දුක්ඛං

පායපති, එවං තණ්හායසොයතොපි අත්තයනො යසොතන්යතොගයත සත්යත

ඔසීදායපති, පඤ්ඤාසීසං උක්ඛිපිතුං න යදති, කුස මූ ච්යඡදයනන
සංකිය සධම්මසමාපජ්ජයනනච මරණංවාමරණමත්තංවාදුක්ඛංපායපති  

යථා ච නදියා යසොයතො මයහොඝභායවන පවත්තමායනො උළුම්පං වා
නාවං වා බන්ධිතුං යනතුඤ්ච යඡකං පුරිසං නිස්සාය පරතීරං ගන්තුං

අජ්ොසයංකත්වාතජ්ජං වායාමංකයරොන්යතනතරිතබ්යබො, නයයනවා

යතන වාති දුරුත්තයරො, එවං තණ්හායසොයතොපි කායමොඝභයවොඝභූයතො
සී සංවරං පූයරතුං සමථවිපස්සනාසු කම්මං කාතුං ‘‘නිපයකන අරහත්තං 
පාපුණිස්සාමී’’ති අජ්ොසයං සමුට්ඨායපත්වා ක යාණමිත්යත නිස්සාය 

සමථවිපස්සනානාවංඅභිරුහිත්වාසම්මාවායාමංකයරොන්යතනතරිතබ්යබො, 
න යයන වා යතන වාති දුරුත්තයරො  එවං අනුක්කමපරිවුඩ්ඪියතො
අනුප්පබන්ධයතො ඔසීදාපනයතො දුරුත්තරණයතොති චතූහි ආකායරහි
තණ්හායනදීයසොතසදිසතායවදිතබ්බා  

පිෙරූපං සාතරූපන්ති පියජාතිකං පියසභාවං පියරූපං, මධුරජාතිකං

මධුරසභාවං සාතරූපං, ඉට්ඨසභාවන්තිඅත්යථො  ඡන්යනතන්තිඡන්නංඑතං  

අජ්ඣත්තිකානන්ති එත්ථ ‘‘එවං මයං අත්තාති ගහණං ගමිස්සාමා’’ති
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ඉමිනා විය අධිප්පායයන අත්තානං අධිකාරං කත්වා පවත්තානීති 

අජ්ෙත්තිකානි  තත්ථ යගොචරජ්ෙත්තං, නියකජ්ෙත්තං, විසයජ්ෙත්තං, 
අජ්ෙත්තජ්ෙත්තන්ති චතුබ්බිධං අජ්ෙත්තං  යතසු ‘‘අජ්ෙත්තරයතො

සමාහියතො’’ති එවමාදීසු (ධ  ප  362) වුත්තං ඉදං යගොචරජ්ඣත්තං නාම  

‘‘අජ්ෙත්තං සම්පසාදන’’න්ති (දී  නි  1.228; ධ  ස  161) ආගතං ඉදං 

නිෙකජ්ඣත්තං නාම  ‘‘සබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරා අජ්ෙත්තං 

සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති (ම  නි  3.187) එවමාගතං ඉදං 

විසෙජ්ඣත්තං නාම  ‘‘අජ්ෙත්තිකා ධම්මා, බාහිරා ධම්මා’’ති (ධ  ස 

තිකමාතිකා20) එත්ථවුත්තංඅජ්ෙත්තං අජ්ඣත්තජ්ඣත්තං නාම ඉධාපි

එතයදව අධිප්යපතං, තස්මා අජ්ෙත්තානියයව අජ්ෙත්තිකානි  අථ වා

යථාවුත්යතයනව අත්යථන ‘‘අජ්ෙත්තා ධම්මා, බහිද්ධා ධම්මා’’තිආදීසු

විය යතසු අජ්ෙත්යතසු භවානි අජ්ෙත්තිකානි, චක්ඛාදීනි  යතසං
අජ්ෙත්තිකානං  

ආෙතනානන්ති එත්ථ ආයතනයතො, ආයානං තනනයතො, ආයතස්ස ච

නයනයතොආයතනානීති. චක්ඛාදීසුහිතංතංද්වාරවත්ථුකා චිත්තයචතසිකා
ධම්මා සයකන සයකන අනුභවනාදිනා කිච්යචන ආයතන්ති උට්ඨහන්ති

ඝටන්ති වායමන්ති, යත ච ආයභූයත ධම්යම එතානි තයනොන්ති

විත්ථායරන්ති, යඤ්ච අනමතග්යග සංසායර පවත්තං අතිවිය ආයතං

වට්ටදුක්ඛං, තං නයන්ති පවත්යතන්ති  ඉති සබ්බථාපියම ධම්මා

ආයතනයතො, ආයානං තනනයතො, ආයතස්ස ච නයනයතො ආයතනානීති

වුච්චන්ති  අපිච නිවාසට්ඨානට්යඨන, ආකරට්යඨන, 

සයමොසරණට්ඨානට්යඨන, සඤ්ජාතියදසට්යඨන, කාරණට්යඨනචආයතනං
යවදිතබ්බං  තථා හි ය ොයක ‘‘ඉස්සරායතනං යදවායතන’’න්තිආදීසු
නිවාසට්ඨානං ආයතනන්ති වුච්චති  ‘‘සුවණ්ණායතනං 

රජතායතන’’න්තිආදීසු ආකයරො  සාසයන පන ‘‘මයනොරයම ආයතයන, 
යසවන්ති නං විහඞ්ගමා’’තිආදීසු සයමොසරණට්ඨානං  ‘‘දක්ඛිණාපයථො
ුන්නං ආයතන’’න්තිආදීසු සඤ්ජාතියදයසො  ‘‘තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං

පාපුණාතිසතිසතිආයතයන’’තිආදීසු(ම  නි 3.158; අ නි 3.102) කාරණං
ආයතනන්තිවුච්චති චක්ඛාදීසුචයතයත චිත්තයචතසිකාධම්මානිවසන්ති
තදායත්තවුත්තිතායාති චක්ඛාදයයො යතසං නිවාසට්ඨානං  තත්ථ ච යත

ආකිණ්ණාතන්නිස්සිතත්තාතියතයනසංආකයරො, සයමොසරණට්ඨානඤ්ච

තත්ථ වත්ථුද්වාරභායවන සයමොසරණයතො, සඤ්ජාතියදයසො ච 

තන්නිස්සයභායවන යතසං තත්යථව උප්පත්තියතො, කාරණඤ්ච තදභායව

යතසං අභාවයතොති  ඉති නිවාසට්ඨානට්යඨන, ආකරට්යඨන, 

සයමොසරණට්ඨානට්යඨන, සඤ්ජාතියදසට්යඨන, කාරණට්යඨනාති ඉයමහි

කාරයණහි චක්ඛාදීනි ආයතනානීති වුච්චන්ති  යතන වුත්තං ‘‘ඡන්යනතං
අජ්ෙත්තිකානංආයතනාන’’න්ති  
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යදිපිරූපාදයයොපිධම්මා ‘‘රූපංය ොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසා 
තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජතී’’ති තණ්හාවත්ථුභාවයතො
පියරූපසාතරූපභායවන වුත්තා  චක්ඛාදියක පන මුඤ්චිත්වා
අත්තභාවපඤ්ඤත්තියා අභාවයතො ‘‘මම චක්ඛු මම යසොත’’න්තිආදිනා
අධිකසියනහවත්ථුභායවන චක්ඛාදයයො සාතිසයං පියරූපං සාතරූපන්ති 

නිද්යදසං අරහන්තීති දස්යසතුං ‘‘පියරූපං සාතරූපන්ති යඛො, භික්ඛයව, 
ඡන්යනතං අජ්ෙත්තිකානංආයතනානංඅධිවචන’’න්තිවුත්තං  

ඔරම්භාගිොනන්ති එත්ථ ඔරං වුච්චති කාමධාතු, තප්පරියාපන්නා

ඔරම්භාගා, පච්චයභායවන යතසං හිතාති ඔරම්භාගියා  යස්ස සංවිජ්ජන්ති, 
තං පුග්ග ං වට්ටස්මිං සංයයොයජන්ති බන්ධන්තීති සංයයොජනානි  
සක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසී බ්බතපරාමාසකාමරාගබයාපාදානං එතං
අධිවචනං  යත හි කාමභවූපගානං සඞ්ඛාරානං පච්චයා හුත්වා
රූපාරූපධාතුයතො යහට්ඨාභායවන නිහීනභායවන ඔරම්භාගභූයතන
කාමභයවනසත්යතසංයයොයජන්ති එයතයනවයතසං යහට්ඨාරහදසදිසතා

දීපිතාති දට්ඨබ්බා  ඌමිභෙන්ති යඛො, භික්ඛයව, යකොධුපාොසස්යසතං 

අධිවචනන්ති භායති එතස්මාති භයං, ඌමි එව භයන්ති ඌමිභයං 

කුජ්ෙනට්යඨන යකොයධො, ස්යවව චිත්තස්ස සරීරස්ස ච 
අභිප්පමද්දනපයවධනුප්පාදයනනදළ්හංආයාසනට්යඨනඋපායායසො  

එත්ථ ච අයනකවාරං පවත්තිත්වා අත්තනා සමයවතං සත්තං 
අජ්යෙොත්ථරිත්වා සීසං උක්ඛිපිතුං අදත්වා අනයබයසනාපාදයනන
යකොධුපායාසස්ස ඌමිසදිසතාදට්ඨබ්බා තථාකාමුණානංකිය සාභිභූයත

සත්යත ඉයතො ච එත්යතො, එත්යතො ච ඉයතොති එවං
මනාපියරූපාදිවිසයසඞ්ඛායත අත්තනි සංසායරත්වා යථා තයතො බහිභූයත 
යනක්ඛම්යමචිත්තම්පිනඋප්පජ්ජතිඑවංආවට්යටත්වාබයසනාපාදයනන 

ආවට්ටසදිසතාදට්ඨබ්බා යථාපනගහරක්ඛයසොපිආරක්ඛරහිතංඅත්තයනො
යගොචරභූමිගතං පුරිසංඅභිභුයයගයහත්වාඅයගොචයරඨිතම්පිරක්ඛසමායාය
යගොචරංයනත්වා යභරවරූපදස්සනාදිනා අවසං අත්තයනොඋපකාරංකාතුං
අසමත්ථං කත්වා අන්වාවිසිත්වා වණ්ණබ යභොගයසසුයඛහිපි

වියයොයජන්යතො මහන්තං අනයබයසනං ආපායදති, එවං මාතුගායමොපි 
යයොනියසොමනසිකාරරහිතං අවීරපුරිසං ඉත්ථිකුත්තභූයතහි අත්තයනො
හාවභාවවි ායසහි අභිභුයය ගයහත්වා වීරජාතියම්පි අත්තයනො රූපාදීහි
පය ොභනවයසන ඉත්ථිමායාය අන්වාවිසිත්වා අවසං අත්තයනො
උපකාරධම්යම සී ාදයයො සම්පායදතුං අසමත්ථං කයරොන්යතො 

ුණවණ්ණාදීහි වියයොයජත්වා මහන්තං අනයබයසනං ආපායදති, එවං

මාතුගාමස්ස ගහරක්ඛසසදිසතාදට්ඨබ්බා යතනවුත්තං‘‘ආවට්ටන්තියඛො, 

භික්ඛයව, පඤ්චන්යනතං කාමුණානං අධිවචනං, ගහරක්ඛයසොති යඛො, 

භික්ඛයව, මාතුගාමස්යසතංඅධිවචන’’න්ති  
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පටියසොයතොති යඛො භික්ඛයව යනක්ඛම්මස්යසතං අධිවචනන්ති එත්ථ
පබ්බජ්ජාසහඋපචායරනපඨමජ්ොනංවිපස්සනාපඤ්ඤාච නිබ්බානඤ්ච
යනක්ඛම්මංනාම සබ්යබපිකුස ාධම්මායනක්ඛම්මංනාම  වුත්තඤ්යහතං
– 

‘‘පබ්බජ්ජා පඨමංොනං, නිබ්බානඤ්ච විපස්සනා; 

සබ්යබපිකුස ාධම්මා, යනක්ඛම්මන්තිපවුච්චයර’’ති  

ඉයමසං පන පබ්බජ්ජාදීනං තණ්හායසොතස්ස පටිය ොමයතො

පටියසොතසදිසතා යවදිතබ්බා  අවියසයසන හි ධම්මවිනයයො යනක්ඛම්මං, 

තස්ස අධිට්ඨානංපබ්බජ්ජාච, ධම්මවිනයයොචතණ්හායසොතස්සපටියසොතං
වුච්චති  වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘පටියසොතගාමිං නිපුණං, ගම්භීරංදුද්දසං අණුං; 

රාගරත්තාන දක්ඛන්ති, තයමොඛන්යධනආවුතා’’ති  (දී නි 2.65; 

ම නි 1.281; සං නි 1.172); 

වීරිොරම්භස්සාති චතුබ්බිධසම්මප්පධානවීරියස්ස  තස්ස
කායමොඝාදියභදතණ්හායසොතසන්තරණස්ස හත්යථහි පායදහි
චතුරඞ්ගනදීයසොතසන්තරණවායාමස්ස සදිසතා පාකටායයව  තථා
නදීයසොතස්සතීයර ඨිතස්සචක්ඛුමයතොපුරිසස්සකාමාදිංචතුබ්බිධම්පිඔඝං
තරිත්වා තස්ස පරතීරභූයත නිබ්බානථය  ඨිතස්ස පඤ්චහි චක්ඛූහි

චක්ඛුමයතො භගවයතො සදිසභායවො  යතන වුත්තං ‘‘චක්ඛුමා
පුරියසො…යප …සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති  

තත්රිදං ඔපම්මසංසන්දනං – නදීයසොයතො විය අනුප්පබන්ධවයසන 

පවත්තමායනො තණ්හායසොයතො, යතන වුය්හමායනො පුරියසො විය
අනමතග්යග සංසාරවට්යට පරිබ්භමනයතො තණ්හායසොයතන වුය්හමායනො

සත්යතො, තස්ස තත්ථ පියරූපසාතරූපවත්ථුස්මිං අභිනියවයසො විය ඉමස්ස

චක්ඛාදීසු අභිනියවයසො, සඌමිසාවට්ටසගහරක්ඛයසො යහට්ඨාරහයදො විය 

යකොධුපායාසපඤ්චකාමුණමාතුගාමසමාකුය ො

පඤ්යචොරම්භාගියසංයයොජනසමූයහො, තමත්ථං යථාභූතං විදිත්වා තස්ස
නදීයසොතස්ස පරතීයර ඨියතො චක්ඛුමා පුරියසො විය සක ං සංසාරාදීනවං 
සබ්බඤ්ච යඤයයධම්මං යථාභූතං විදිත්වා තණ්හායසොතස්ස පරතීරභූයත

නිබ්බානථය  ඨියතො සමන්තචක්ඛු භගවා, තස්ස පුරිසස්ස තස්මිං නදියා
යසොයතන වුය්හමායන පුරියස අනුකම්පාය රහදස්ස රහදාදීනවස්ස ච
ආචික්ඛනං විය තණ්හායසොයතන වුය්හමානස්ස සත්තස්ස මහාකරුණාය

භගවයතොතණ්හාදීනංතදාදීනවස්සචවිභාවනා, තස්සවචනං අසද්දහිත්වා
අනුයසොතගාමියනො තස්ස පුරිසස්ස තස්මිං රහයද 
මරණප්පත්තිමරණමත්තදුක්ඛප්පත්තියයො විය භගවයතො වචනං

අසම්පටිච්ඡන්තස්ස අපායුප්පත්ති, සුගතියං දුක්ඛුප්පත්ති ච, තස්ස පන
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වචනං සද්දහිත්වා හත්යථහි ච පායදහි ච වායාමකරණං විය යතන ච
වායායමන පරතීරං පත්වා සුයඛන යථිච්ඡිතට්ඨානගමනං විය භගවයතො
වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා තණ්හාදීසු ආදීනවං පස්සිත්වා තණ්හායසොතස්ස

පටියසොතපබ්බජ්ජාදියනක්ඛම්මවයසන වීරියාරම්යභො, ආරද්ධවීරියස්ස ච
යතයනව වීරියාරම්යභන තණ්හායසොතාතික්කමනං නිබ්බානතීරං පත්වා 
අරහත්තඵ සමාපත්තිවයසනයථාරුචිසුඛවිහායරොති  

ගාථාසු සහාපි දුක්යඛන ජයහෙය කායමති ොනමග්ගාධිගමත්ථං
සමථවිපස්සනානුයයොගං කයරොන්යතො භික්ඛු යදිපි යතසං පුබ්බභාගපටිපදා

කිච්යඡනකසියරනසම්පජ්ජති, නසුයඛනවීථිංඔතරතිපුබ්බභාගභාවනාය 

කිය සානංබ වභාවයතො, ඉන්ද්රියානංවාඅතික්ඛභාවයතො තථා සති සහාපි

දුක්යඛන ජයහයය කායම, පඨමජ්ොයනන වික්ඛම්යභන්යතො
තතියමග්යගන සමුච්ඡින්දන්යතො කිය සකායම පජයහයය  එයතන
දුක්ඛපටිපයදොනමග්යගදස්යසති  

යෙොගක්යඛමං ආෙතිං පත්ථොයනොති අනාගාමිතං අරහත්තං
ඉච්ඡන්යතො ආකඞ්ඛමායනො  අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො – යදිපි එතරහි

කිච්යඡන කසියරනොනපුරිමමග්යගඅධිගච්ඡාමි, ඉයමපනනිස්සායඋපරි
අරහත්තං අධිගන්ත්වා කතකිච්යචො පහීනසබ්බදුක්යඛො භවිස්සාමීති සහාපි
දුක්යඛනොනාදීහිකායම පජයහයයාති අථවායයොකාමවිතක්කබහුය ො
පුග්ගය ො ක යාණමිත්තස්ස වයසන පබ්බජ්ජං සී වියසොධනංොනාදීනං
පුබ්බභාගපටිපත්තිං වා පටිපජ්ජන්යතො කිච්යඡන කසියරන අස්සුමුයඛො

යරොදමායනො තං විතක්කං වික්ඛම්යභති, තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘සහාපි 
දුක්යඛනජයහයයකායම’’ති යසොහිකිච්යඡනපිකායමපජහන්යතොොනං
නිබ්බත්යතත්වා තං ොනං පාදකං කත්වා විපස්සන්යතො අනුක්කයමන

අරහත්යත පතිට්ඨයහයය  යතන වුත්තං ‘‘යයොගක්යඛමං ආයතිං
පත්ථයායනො’’ති  

සම්මප්පජායනොති විපස්සනාසහිතාය මග්ගපඤ්ඤාය සම්මයදව

පජානන්යතො  සුවිමුත්තචිත්යතොති තස්ස අරියමග්ගාධිගමස්ස අනන්තරං

ඵ විමුත්තියා සුට්ඨු විමුත්තචිත්යතො  විමුත්තිො ඵස්සයෙ තත්ථ තත්ථාති
තස්මිංතස්මිං මග්ගඵ ාධිගමනකාය  විමුත්තිංනිබ්බානංඵස්සයයඵුයසයය 
පාපුයණයයඅධිගච්යඡයයසච්ඡිකයරයය උපයයොගත්යථහි‘‘විමුත්තියා’’ති
ඉදං සාමිවචනං  විමුත්තියා වා ආරම්මණභූතාය තත්ථ තත්ථ 
තංතංඵ සමාපත්තිකාය  අත්තයනො ඵ චිත්තං ඵස්සයය ඵුයසයය

පාපුයණයය, නිබ්බායනොගධාය ඵ සමාපත්තියා විහයරයයාති අත්යථො  ස

යවදගූතියසො යවදසඞ්ඛායතනමග්ගඤායණනචතුන්නංසච්චානංගතත්තා

පටිවිද්ධත්තා යවදගූ  ය ොකන්තගූති ඛන්ධය ොකස්ස පරියන්තං ගයතො 
යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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11. චරසුත්තවණ්ණනා 

110. එකාදසයම චරයතොතිගච්ඡන්තස්ස, චඞ්කමන්තස්සවා  උප්පජ්ජති

කාමවිතක්යකො වාති වත්ථුකායමසු අවීතරාගතාය තාදියස පච්චයය

කාමපටිසංයුත්යතො වා විතක්යකො උප්පජ්ජති යච, යදි උප්පජ්ජති  

බ්යාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වාති 

ආඝාතනිමිත්තබයාපාදපටිසංයුත්යතො වා විතක්යකො, ය ඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි
පරවියහඨනවයසන විහිංසාපටිසංයුත්යතො වා විතක්යකො උප්පජ්ජති යචති

සම්බන්යධො  අධිවායසතීති තං යථාවුත්තං කාමවිතක්කාදිං යථාපච්චයං 

අත්තයනො චිත්යත උප්පන්නං ‘‘ඉතිපායං විතක්යකො පාපයකො, ඉතිපි

අකුසය ො, ඉතිපි සාවජ්යජො, යසො ච යඛො අත්තබයාබාධායපි

සංවත්තතී’’තිආදිනා නයයන පච්චයවක්ඛණාය අභාවයතො අධිවායසති 
අත්තයනො චිත්තං ආයරොයපත්වා වායසති යච  අධිවායසන්යතොයයව ච 

නප්පජහති තදඞ්ගාදිප්පහානවයසන න පටිනිස්සජ්ජති, තයතො එව න

වියනොයදති අත්තයනො චිත්තසන්තානයතො න නුදති න නීහරති, තථා

අවියනොදනයතො න බ්යන්තීකයරොති න විගතන්තං කයරොති  ආතාපී
පහිතත්යතොයථායතසංඅන්යතොපි නාවසිස්සතිඅන්තමයසොභඞ්ගමත්තම්පි

එවංකයරොති, අයංපනතථානකයරොතීතිඅත්යථො  තථාභූයතොව නඅනභාවං

ගයමති අනු අනු අභාවං න ගයමති  න පජහති යච, න වියනොයදති
යචතිආදිනායච-සද්දංයයොයජත්වාඅත්යථොයවදිතබ්යබො  

චරන්ති චරන්යතො  එවංභූයතොති එවං කාමවිතක්කාදිපාපවිතක්යකහි

සමඞ්ගීභූයතො  අනාතාපී අයනොත්තාපීති කිය සානං ආතාපනස්ස වීරියස්ස 

අභායවන අනාතාපී, පාපුත්රාසආතාපනපරිතාපන ක්ඛණස්ස ඔත්තප්පස්ස

අභායවන අයනොත්තාපී  සතතං සමිතන්තිසබ්බකා ංනිරන්තරං  කුසීයතො 

හීනවීරියෙොති කුසය හි ධම්යමහි පරිහායිත්වා අකුස පක්යඛ කුච්ඡිතං

සීදනයතො යකොසජ්ජසමන්නාගයමනචකුසීයතො, සම්මප්පධානවීරියාභායවන

හීනවීරියයො වීරියවිරහියතොති වුච්චති කථීයති  ඨිතස්සාති ගමනං
උපච්ඡින්දිත්වා තිට්ඨයතො  සයනඉරියාපථස්ස වියසසයතො

යකොසජ්ජපක්ඛිකත්තා යථා තංසමඞ්ගියනො විතක්කා සම්භවන්ති, තං

දස්යසතුං ‘‘ජාගරස්සා’’තිවුත්තං  

සුක්කපක්යඛ තඤ්යච, භික්ඛයව, භික්ඛු නාධිවායසතීති
ආරද්ධවීරියස්සාපි විහරයතො අනාදිමති සංසායර චිරකා භාවියතන 

තථාරූපප්පච්චයසමායයොයගන සතිසම්යමොයසන වා කාමවිතක්කාදි

උප්පජ්ජතියච, තංභික්ඛු අත්තයනොචිත්තංආයරොයපත්වානවායසතියච, 

අබ්භන්තයරන වායසතියචති අත්යථො  අනධිවායසන්යතොකිංකයරොතීති? 

පජහති ඡඩ්යඩති කිංකචවරංවිය පිටයකන? නහි, අපිචයඛොතං වියනොයදති 

නුදති නීහරති  කිං බලීබද්දං විය පයතොයදන? න හි, අථ යඛො නං 

බ්යන්තීකයරොති විගතන්තං කයරොති  යථා යතසං අන්යතොපි නාවසිස්සති
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අන්තමයසොභඞ්ගමත්තම්පි, තථායත කයරොති කථංපනයතතථාකයරොති? 

අනභාවං ගයමති අනු අනු අභාවං ගයමති, වික්ඛම්භනප්පහායනන යථා
සුවික්ඛම්භිතායහොන්තිතථායනකයරොතීතිවුත්තං යහොති  

එවංභූයතොතිආදීසු එවං කාමවිතක්කාදීනං අනධිවාසයනන
සුවිසුද්ධාසයයො සමායනො තාය ච ආසයසම්පත්තියා තන්නිමිත්තාය ච
පයයොගසම්පත්තියා පරිසුද්ධසීය ො ඉන්ද්රියයසු ුත්තද්වායරො යභොජයන
මත්තඤ්ඤූ සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො ජාගරියං අනුයුත්යතො
තදඞ්ගාදිවයසන කිය සානං ආතාපන ක්ඛයණන වීරියයන

සමන්නාගතත්තා ආතාපී, සබ්බයසො පාපුත්රායසන සමන්නාගතත්තා  

ඔත්තාපී සතතං රත්තින්දිවං, සමිතං නිරන්තරං

සමථවිපස්සනාභාවනානුයයොගවයසන චතුබ්බිධසම්මප්පධානසිද්ධියා, 

ආරද්ධවීරියෙොපහිතත්යතො නිබ්බානංපටියපසිතචිත්යතොති වුච්චති කථීයතීති
අත්යථො  යසසංවුත්තනයයමව  

ගාථාසු යගහනිස්සිතන්ති එත්ථ යගහවාසීහි අපරිච්චත්තත්තා
යගහවාසීනං සභාවත්තායගහධම්මත්තාවායගහංවුච්චතිවත්ථුකායමො අථ
වා යගහපටිබද්ධභාවයතො කිය සකාමානං නිවාසට්ඨානභාවයතො

තංවත්ථුකත්තා වා කාමවිතක්කාදි යගහනිස්සිතං නාම  කුම්මග්ගං

පටිපන්යනොති යස්මා අරියමග්ගස්ස උප්පථභාවයතො අභිජ්ොදයයො

තයදකට්ඨධම්මා ච කුම්මග්යගො, තස්මා කාමවිතක්කාදිබහුය ො පුග්ගය ො

කුම්මග්ගං පටිපන්යනො නාම  යමොහයනයෙයසු මුච්ඡියතොති
යමොහසංවත්තනියයසු රූපාදීසු මුච්ඡියතො සම්මත්යතො අජ්යෙොපන්යනො  

සම්යබ්ොධින්ති අරියමග්ගඤාණං  ඵුට්ඨුන්ති ඵුසිතුං පත්තුං, යසො තාදියසො 

මිච්ඡාසඞ්කප්පයගොචයරොඅභබ්යබො, නකදාචිතංපාපුණාතීතිඅත්යථො  

විතක්කං සමයිත්වානාති යථාවුත්තං මිච්ඡාවිතක්කං

පටිසඞ්ඛානභාවනාබය හි වූපසයමත්වා  විතක්කූපසයම රයතොති
නවන්නම්පි මහාවිතක්කානං අච්චන්තවූපසමභූයත අරහත්යත නිබ්බායන

එව වා අජ්ොසයයන රයතො අභිරයතො  භබ්යබ්ො යසො තාදියසොති යසො 
යථාවුත්යතො සම්මා පටිපජ්ජමායනො පුග්ගය ො පුබ්බභායග
සමථවිපස්සනාබය න සබ්බවිතක්යක යථාරහං තදඞ්ගාදිවයසන

වූපසයමත්වා ඨියතො, විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා
අරහත්තමග්ගඤාණසඞ්ඛාතං නිබ්බානසඞ්ඛාතඤ්ච අනුත්තරං සම්යබොධිං
ඵුට්ඨුංඅධිගන්තුංභබ්යබොසමත්යථොති  

එකාදසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

12. සම්පන්නසී සුත්තවණ්ණනා 

111. ද්වාදසයම සම්පන්නසී ාති එත්ථ තිවිධං සම්පන්නං 
පරිපුණ්ණසමඞ්ගීමධුරවයසන යතසු– 
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‘‘සම්පන්නං සාලියකදාරං, සුවාභුඤ්ජන්ති යකොසිය; 

පටියවයදමියතබ්රහ්යම, නයනවායරතුමුස්සයහ’’ති (ජා 1.14.1) – 

එත්ථ පරිපුණ්ණත්යථො සම්පන්නසද්යදො  ‘‘ඉමිනා පාතියමොක්ඛසංවයරන
උයපයතො යහොති සමුයපයතො උපගයතො සමුපගයතො සම්පන්යනො

සමන්නාගයතො’’ති (විභ  511) එත්ථ සමඞ්ගිභාවත්යථො සම්පන්නසද්යදො. 

‘‘ඉමිස්සා, භන්යත, මහාපථවියා යහට්ඨිමත ං සම්පන්නං – යසයයථාපි

ඛුද්දමධුං අනී කං, එවමස්සාද’’න්ති (පාරා  17) එත්ථ මධුරත්යථො 

සම්පන්නසද්යදො ඉධපනපරිපුණ්ණත්යථපිසමඞ්ගිභායවපිවට්ටති, තස්මා 

සම්පන්නසී ාති පරිපුණ්ණසී ා හුත්වාතිපි, සී සමඞ්ගියනො හුත්වාතිපි
එවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො  

තත්ථ ‘‘පරිපුණ්ණසී ා’’ති ඉමිනා අත්යථන යඛත්තයදොසවිගයමන 

යඛත්තපාරිපූරි විය පරිපුණ්ණං නාම යහොති  යතන වුත්තං
‘‘යඛත්තයදොසවිගයමන යඛත්තපාරිපූරි විය සී යදොසවිගයමන සී පාරිපූරි
වුත්තා’’ති  ‘‘සී සමඞ්ගියනො’’ති ඉමිනාපනඅත්යථනසීය නසමඞ්ගීභූතා
සයමොධානගතා සමන්නාගතා හුත්වා විහරථාති වුත්තං යහොති  තත්ථ ද්වීහි

කාරයණහි සම්පන්නසී තා යහොති සී විපත්තියා ආදීනවදස්සයනන, 

සී සම්පත්තියා ආනිසංසදස්සයනන ච  තදුභයම්පි විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි 

1.20-21) වුත්තනයයන යවදිතබ්බං  තත්ථ ‘‘සම්පන්නසී ා’’ති එත්තාවතා

කිර භගවා චතුපාරිසුද්ධිසී ං උද්දිසිත්වා ‘‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතා’’ති

ඉමිනා යජට්ඨකසී ං දස්යසතීතිආදිනා එත්ථ යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා

වුත්තයමව  කිමස්ස උත්තරි කරණීෙන්ති එවං සම්පන්නසී ානං විහරතං

තුම්හාකංකින්තිසියාඋත්තරි කාතබ්බං, පටිපජ්ජිතබ්බන්තියචතිඅත්යථො  

එවං ‘‘සම්පන්නසී ා, භික්ඛයව, විහරථා’’තිආදිනා සම්පාදනූපායයන 
සද්ධිංසී සම්පදායභික්ඛූනියයොයජන්යතොඅයනකපුග්ග ාධිට්ඨානංකත්වා
යදසනං ආරභිත්වා ඉදානි යස්මා එකපුග්ග ාධිට්ඨානවයසන පවත්තිතාපි

භගවයතො යදසනා අයනකපුග්ග ාධිට්ඨානාව යහොති සබ්බසාධාරණත්තා, 

තස්මා තං එකපුග්ග ාධිට්ඨානවයසන දස්යසන්යතො ‘‘චරයතො යචපි, 

භික්ඛයව, භික්ඛුයනො’’තිආදිමාහ  

තත්ථ අභිජ්ොයති එතායාති අභිජ්ඣා, 
පරභණ්ඩාභිජ්ොයන ක්ඛණස්ස ය ොභස්යසතං අධිවචනං  බයාපජ්ජති

පූතිභවති චිත්තං එයතනාති බ්යාපායදො, ‘‘අනත්ථං යම 
අචරී’’තිආදිනයප්පවත්තස්සඑකූනවීසතිආඝාතවත්ථුවිසයස්සයදොසස්යසතං

අධිවචනං  උභින්නම්පි ‘‘තත්ථ කතයමො කාමච්ඡන්යදො? යයො කායමසු 
කාමච්ඡන්යදො කාමස්යනයහො කාමපිපාසා කාමපරිළායහො කාමමුච්ඡා

කාමජ්යෙොසාන’’න්ති (ධ ස 1159), තථා‘‘ය ොයභොලුබ්භනාලුබ්භිතත්තං
සාරායගො සාරජ්ජනා සාරජ්ජිතත්තං අභිජ්ො ය ොයභො
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අකුස මූ ’’න්තිආදිනා (ධ  ස  391), ‘‘යදොයසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං 
බයාපත්තිබයාපජ්ජනා බයාපජ්ජිතත්තංවියරොයධොපටිවියරොයධොචණ්ඩික්කං

අසුයරොයපො අනත්තමනතා චිත්තස්සා’’තිආදිනා (ධ  ස  418, 1237) ච

විත්ථායරො යවදිතබ්යබො  විගයතො යහොතීති අයඤ්ච අභිජ්ො, අයඤ්ච

බයාපායදොවිගයතොයහොති අපගයතො, පහීයනොයහොතීතිඅත්යථො එත්තාවතා
කාමච්ඡන්දනීවරණස්සචබයාපාදනීවරණස්සච පහානංදස්සිතංයහොති  

ථිනමිද්ධන්ති ථිනඤ්යචව මිද්ධඤ්ච  යතසු චිත්තස්ස අකම්මඤ්ඤතා

ථිනං, ආ සියස්යසතං අධිවචනං, යවදනාදීනං තිණ්ණං ඛන්ධානං

අකම්මඤ්ඤතා මිද්ධං, පච ායිකභාවස්යසතං අධිවචනං  උභින්නම්පි

‘‘තත්ථ කතමං ථිනං? යා චිත්තස්ස අකල් තා අකම්මඤ්ඤතා ඔලීයනා

සල්ලීයනා  තත්ථ කතමං මිද්ධං? යා කායස්ස අකල් තා අකම්මඤ්ඤතා

ඔනායහොපරියයොනායහො’’තිආදිනා (ධ ස  1162-1163) නයයනවිත්ථායරො
යවදිතබ්යබො  

උද්ධච්චකුක්කුච්චන්ති උද්ධච්චඤ්යචවකුක්කුච්චඤ්ච තත්ථඋද්ධච්චං

නාම චිත්තස්ස උද්ධතාකායරො, කුක්කුච්චං නාම අකතක යාණස්ස

කතපාපස්ස තප්පච්චයා විප්පටිසායරො  උභින්නම්පි ‘‘තත්ථ කතමං

උද්ධච්චං? යං චිත්තස්ස උද්ධච්චං අවූපසයමො යචතයසො වික්යඛයපො 

භන්තත්තංචිත්තස්සා’’තිආදිනා(ධ ස 1165) විත්ථායරො ‘‘අකතංවතයම

ක යාණං, අකතං කුස ං, අකතං භීරුත්තානං; කතං පාපං, කතං ලුද්දං, 

කතංකිබ්බිස’’න්තිආදිනා (ම නි  3.248; යනත්ති  120) පවත්තිආකායරො
යවදිතබ්යබො  

විචිකිච්ඡාති බුද්ධාදීසු සංසයයො  තස්සා ‘‘සත්ථරි කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, 

නාධිමුච්චතිනසම්පසීදතී’’තිආදිනා(විභ 915), ‘‘තත්ථකතමාවිචිකිච්ඡා? 
යා කඞ්ඛා කඞ්ඛායනා කඞ්ඛායිතත්තං විමති විචිකිච්ඡා ද්යවළ්හකං
ද්යවධාපයථො සංසයයො අයනකංසග්ගායහො ආසප්පනා පරිසප්පනා
අපරියයොගාහනා ඡම්භිතත්තං චිත්තස්ස මයනොවිය යඛො’’තිආදිනා (ධ  ස 

1008) චනයයනවිත්ථායරො යවදිතබ්යබො  

එත්ථ ච අභිජ්ොබයාපාදාදීනං විගමවයසනච පහානවයසනච යතසං 
වික්ඛම්භනයමවයවදිතබ්බං යංසන්ධායවුත්තං– 

‘‘යසො අභිජ්ෙංය ොයකපහායවිගතාභිජ්යෙන යචතසාවිහරති, 
අභිජ්ොය චිත්තං පරියසොයධති  බයාපාදපයදොසං පහාය 

අබයාපන්නචිත්යතො විහරති, බයාපාදපයදොසා චිත්තං පරියසොයධති 
ථිනමිද්ධං පහාය විගතථිනමිද්යධො විහරති ආය ොකසඤ්ඤී සයතො 

සම්පජායනො, ථිනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධති  උද්ධච්චකුක්කුච්චං
පහාය අනුද්ධයතො විහරති අජ්ෙත්තං උපසන්තචිත්යතො
උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං පරියසොයධති  විචිකිච්ඡං පහාය 
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තිණ්ණවිචිකිච්යඡොවිහරතිඅකථංකථීකුසය සුධම්යමසු, විචිකිච්ඡාය

චිත්තං පරියසොයධතී’’ති(විභ 508). 

තත්ථයථානීවරණානංපහානංයහොති, තංයවදිතබ්බං කථඤ්චයනසං 

පහානං යහොති? කාමච්ඡන්දස්ස තාව අසුභනිමිත්යත 

යයොනියසොමනසිකායරන පහානං යහොති, සුභනිමිත්යත
අයයොනියසොමනසිකායරනස්සඋප්පත්ති යතනාහ භගවා– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, සුභනිමිත්තං  තත්ථ
අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා

කාමච්ඡන්දස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා කාමච්ඡන්දස්ස

භියයයොභාවායයවපුල් ායා’’ති(සං නි 5.232). 

එවං සුභනිමිත්යත අයයොනියසොමනසිකායරන උප්පජ්ජන්තස්ස 

කාමච්ඡන්දස්ස තප්පටිපක්ඛයතො අසුභනිමිත්යත යයොනියසොමනසිකායරන

පහානං යහොති  තත්ථ අසුභනිමිත්තං නාම අසුභම්පි අසුභාරම්මණම්පි, 

යයොනියසොමනසිකායරොනාමඋපායමනසිකායරො, පථමනසිකායරො, අනිච්යච

අනිච්චන්ති වා, දුක්යඛ දුක්ඛන්ති වා, අනත්තනි අනත්තාති වා, අසුයභ
අසුභන්ති වා මනසිකායරො  තං තත්ථ බහු ං පවත්තයයතො කාමච්ඡන්යදො
පහීයති  යතනාහභගවා– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අසුභනිමිත්තං  තත්ථ

යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා

කාමච්ඡන්දස්ස අනුප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා කාමච්ඡන්දස්ස

පහානායා’’ති(සං නි 5.232). 

අපිචඡධම්මාකාමච්ඡන්දස්සපහානායසංවත්තන්ති– අසුභනිමිත්තස්ස

උග්ගයහො, අසුභභාවනානුයයොයගො, ඉන්ද්රියයසු ුත්තද්වාරතා, යභොජයන 

මත්තඤ්ඤුතා, ක යාණමිත්තතා, සප්පායකථාති දසවිධඤ්හිඅසුභනිමිත්තං 

උග්ගණ්හන්තස්සපි කාමච්ඡන්යදො පහීයති, භායවන්තස්සපි, ඉන්ද්රියයසු
පිහිතද්වාරස්සපි චතුන්නං පඤ්චන්නං ආය ොපානං ඔකායස සති උදකං
පිවිත්වායාපනසී තායයභොජයනමත්තඤ්ඤුයනොපි යතනවුත්තං– 

‘‘චත්තායරො පඤ්චආය ොයප, අභුත්වාඋදකං පියව; 

අ ංඵාසුවිහාරාය, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’ති (යථරගා  983); 

අසුභකම්මිකතිස්සත්යථරසදියස ක යාණමිත්යත යසවන්තස්සපි 

කාමච්ඡන්යදො පහීයති, ඨානනිසජ්ජාදීසු දසඅසුභනිස්සිතසප්පායකථායපි
පහීයති යතන වුත්තං‘‘ඡධම්මාකාමච්ඡන්දස්සපහානායසංවත්තන්තී’’ති  
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පටිඝනිමිත්යතආයයොනියසොමනසිකායරන බ්යාපාදස්ස උප්පායදොයහොති 

තත්ථ පටිඝම්පි පටිඝනිමිත්තං, පටිඝාරම්මණම්පි පටිඝනිමිත්තං 
අයයොනියසොමනසිකායරොසබ්බත්ථඑක ක්ඛයණොඑව තං තස්මිංනිමිත්යත
බහු ංපවත්තයයතොබයාපායදොඋප්පජ්ජති යතනාහභගවා– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, පටිඝනිමිත්තං  තත්ථ

අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරොඅනුප්පන්නස්සවා

බයාපාදස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස භියයයොභාවාය

යවපුල් ායා’’ති(සං නි 5.232). 

යමත්තාය පන යචයතොවිමුත්තියා යයොනියසොමනසිකායරනස්ස පහානං

යහොති  තත්ථ ‘‘යමත්තා’’ති වුත්යත අප්පනාපි උපචායරොපි වට්ටති, 

‘‘යචයතොවිමුත්තී’’ති පන අප්පනාව  යයොනියසොමනසිකායරො
වුත්ත ක්ඛයණොව  තං තත්ථ බහු ං පවත්තයයතො බයාපායදො පහීයති 
යතනාහභගවා– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, යමත්තායචයතොවිමුත්ති  තත්ථ 
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
බයාපාදස්ස අනුප්පාදාය උප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස පහානායා’’ති

(සං නි 5.232). 

අපිචඡධම්මාබයාපාදස්සපහානායසංවත්තන්ති– යමත්තානිමිත්තස්ස

උග්ගයහො, යමත්තාභාවනා, කම්මස්සකතාපච්චයවක්ඛණා, 

පටිසඞ්ඛානබහු තා, ක යාණමිත්තතා, සප්පායකථාති 
ඔධිසකායනොධිසකදිසාඵරණානඤ්හි අඤ්ඤතරවයසන යමත්තං

උග්ගණ්හන්තස්සපි බයාපායදො පහීයති, ඔධියසො අයනොධියසො 

දිසාඵරණවයසනයමත්තංභායවන්තස්සපිබයාපායදොපහීයති, ‘‘ත්වංඑතස්ස

කුද්යධො කිංකරිස්සසි, කිමස්ස සී ාදීනි විනායසතුං සක්ඛිස්සසිනනුත්වං

අත්තයනොකම්යමනආගන්ත්වාඅත්තයනොකම්යමයනවගමිස්සසි, පරස්ස
කුජ්ෙනං නාම වීතච්චිකඞ්ගාරතත්තඅයස ාකගූථාදීනි ගයහත්වා පරං 

පහරිතුකාමතා විය යහොති  එයසොපි තව කුද්යධො කිං කරිස්සති, කිං යත 
සී ාදීනි විනායසතුං සක්ඛිස්සති එස අත්තයනො කම්යමන ආගන්ත්වා

අත්තයනො කම්යමයනව ගමිස්සති, අප්පටිච්ඡිතපයහණකං විය, පටිවාතං
ඛිත්තරයජොමුට්ඨිවියචඑතස්යසවඑස යකොයධොමත්ථයකපතිස්සතී’’තිඑවං

අත්තයනො ච පරස්ස චාති උභයයසං කම්මස්සකතං පච්චයවක්ඛයතොපි, 

පච්චයවක්ඛිත්වා පටිසඞ්ඛායන ඨිතස්සපි, අස්සුත්තත්යථරසදියස 

යමත්තාභාවනාරයත ක යාණමිත්යත යසවන්තස්සාපි බයාපායදො පහීයති, 
ඨානනිසජ්ජාදීසු යමත්තානිස්සිතසප්පායකථායපිපහීයති යතනවුත්තං ‘‘ඡ
ධම්මාබයාපාදස්සපහානාය සංවත්තන්තී’’ති  
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පටුන 

අරතිආදීසු අයයොනියසොමනසිකායරන ථිනමිද්ධස්ස උප්පායදො යහොති  

අරති නාම උක්කණ්ඨිතතා, තන්දී නාම කායා සියං, විජම්භිතා නාම

කායවිනමනා, භත්තසම්මයදො නාමභත්තමුච්ඡාභත්තපරිළායහො, යචතයසො

ලීනත්තං නාම චිත්තස්ස ලීනාකායරො  ඉයමසු අරතිආදීසු
අයයොනියසොමනසිකාරංබහු ංපවත්තයයතොථිනමිද්ධං උප්පජ්ජති යතනාහ
භගවා– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අරතිතන්දීවිජම්භිතාභත්තසම්මයදොයචතයසො 
ලීනත්තං  තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො

අනුප්පන්නස්ස වා ථිනමිද්ධස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා

ථිනමිද්ධස්සභියයයොභාවාය යවපුල් ායා’’ති(සං නි 5.232). 

ආරම්භධාතුආදීසු පන යයොනියසොමනසිකායරන ථිනමිද්ධස්ස පහානං

යහොති  ආරම්භධාතු නාම පඨමාරම්භවීරියං, නික්කමධාතු නාම

යකොසජ්ජයතො නික්ඛන්තතාය තයතො බ වතරං, පරක්කමධාතු නාම පරං
පරං ඨානං අක්කමනයතො තයතොපි බ වතරං  ඉමස්මිං තිප්පයභයද වීරියය
යයොනියසොමනසිකාරංබහු ංපවත්තයයතොථිනමිද්ධංපහීයති යතනාහ– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, ආරම්භධාතු, නික්කමධාතු, පරක්කමධාතු 
තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො

අනුප්පන්නස්ස වා ථිනමිද්ධස්ස අනුප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා

ථිනමිද්ධස්සපහානායා’’ති(සං නි  5.232). 

අපිච ඡ ධම්මා ථිනමිද්ධස්ස පහානාය සංවත්තන්ති, අතියභොජයන 

නිමිත්තග්ගායහො – ඉරියාපථසම්පරිවත්තනතා, 

ආය ොකසඤ්ඤාමනසිකායරො, අබ්යභොකාසවායසො, ක යාණමිත්තතා, 

සප්පායකථාති. 
ආහරහත්ථකභුත්තවමිතකතත්ථවට්ටකඅ ංසාටකකාකමාසකයභොජනං 
භුඤ්ජිත්වාරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායනනිසින්නස්සහිසමණධම්මංකයරොයතො

ථිනමිද්ධං මහාහත්ථී විය ඔත්ථරන්තංආගච්ඡති, චතුපඤ්චආය ොපඔකාසං
පනඨයපත්වාපානීයං පිවිත්වායාපනසී ස්සභික්ඛුයනොතංනයහොති එවං
අතියභොජයන නිමිත්තං ගණ්හන්තස්සපි ථිනමිද්ධං පහීයති  යස්මිං

ඉරියාපයථථිනමිද්ධංඔක්කමති, තයතො අඤ්ඤංපරිවත්යතන්තස්සපි, රත්තිං
චන්දාය ොකං දීපාය ොකං උක්කාය ොකං දිවා සූරියාය ොකං

මනසිකයරොන්තස්සපි, අබ්යභොකායසවසන්තස්සපිමහාකස්සපත්යථරසදියස 

විගතථිනමිද්යධ ක යාණමිත්යත යසවන්තස්සපි ථිනමිද්ධං පහීයති, 
ඨානනිසජ්ජාදීසු ධුතඞ්ගනිස්සිතසප්පායකථායපි පහීයති  යතන වුත්තං ‘‘ඡ
ධම්මාථිනමිද්ධස්සපහානාය සංවත්තන්තී’’ති  

යචතයසො අවූපසයම අයයොනියසොමනසිකායරන උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස 

උප්පායදො යහොති  අවූපසයමො නාම අවූපසන්තාකායරො, අත්ථයතො තං



ඛුද්දකනිකායය ඉතිවුත්තක-අට්ඨකථා චතුක්කනිපායතො 

286 

පටුන 

උද්ධච්චකුක්කුච්චයමව  තත්ථඅයයොනියසොමනසිකාරංබහු ංපවත්තයයතො

උද්ධච්චකුක්කුච්චංඋප්පජ්ජති යතනාහ – 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, යචතයසො අවූපසයමො  තත්ථ

අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරොඅනුප්පන්නස්සවා

උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස භියයයොභාවාය යවපුල් ායා’’ති (සං  නි 
5.232). 

සමාධිසඞ්ඛායත පන යචතයසො වූපසයම යයොනියසොමනසිකායරනස්ස
පහානංයහොති  යතනාහ– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, යචතයසො වූපසයමො  තත්ථ
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා

උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස අනුප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා

උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සපහානායා’’ති(සං නි 5.232). 

අපිච ඡ ධම්මා උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස පහානාය සංවත්තන්ති –

බහුස්සුතතා, පරිපුච්ඡකතා, විනයය පකතඤ්ඤුතා, වුඩ්ෙයසවිතා, 

ක යාණමිත්තතා, සප්පායකථාති බාහුසච්යචනපිහිඑකංවාද්යවවාතයයො
වා චත්තායරො වා පඤ්ච වා නිකායය පාළිවයසන ච අත්ථවයසන ච

උග්ගණ්හන්තස්සපි උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීයති, 

කප්පියාකප්පියපරිපුච්ඡාබහු ස්සපි, විනයපඤ්ඤත්තියං චිණ්ණවසීභාවතාය

පකතඤ්ඤුයනොපි, වුඩ්යෙ මහල් කත්යථයර උපසඞ්කමන්තස්සපි, 
උපාලිත්යථරසදියස විනයධයර ක යාණමිත්යත යසවන්තස්සපි

උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීයති, ඨානනිසජ්ජාදීසු 
කප්පියාකප්පියනිස්සිතසප්පායකථායපි පහීයති  යතන වුත්තං ‘‘ඡ ධම්මා
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සපහානායසංවත්තන්තී’’ති  

විචිකිච්ඡාට්ඨානියයසු ධම්යමසු අයයොනියසොමනසිකායරන විචිකිච්ඡාෙ 

උප්පායදො යහොති  විචිකිච්ඡාට්ඨානිො ධම්මා නාම පුනප්පුනං විචිකිච්ඡාය 

කාරණත්තාවිචිකිච්ඡාව තත්ථඅයයොනියසොමනසිකාරංබහු ංපවත්තයයතො
විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති යතනාහ– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, විචිකිච්ඡාට්ඨානියා ධම්මා  තත්ථ 
අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නාය වා

විචිකිච්ඡාය උප්පාදාය, උප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය භියයයොභාවාය

යවපුල් ායා’’ති(සං නි 5.232). 

කුස ාදිධම්යමසු පන යයොනියසොමනසිකායරන විචිකිච්ඡාය පහානං
යහොති  යතනාහ– 
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‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, කුස ාකුස ාධම්මා, සාවජ්ජානවජ්ජාධම්මා, 

යසවිතබ්බායසවිතබ්බා ධම්මා, හීනපණීතා ධම්මා, 
කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා  තත්ථ
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො අයමාහායරො අනුප්පන්නාය වා

විචිකිච්ඡාය අනුප්පාදාය, උප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය පහානායා’’ති

(සං නි 5.232). 

අපිච ඡ ධම්මා විචිකිච්ඡාය පහානාය සංවත්තන්ති බහුස්සුතතා, 

පරිපුච්ඡකතා, විනයය පකතඤ්ඤුතා, අධියමොක්ඛබහු තා, 

ක යාණමිත්තතා, සප්පායකථාති. බාහුසච්චවයසනපි හි එකං වා…යප …
පඤ්ච වා නිකායය පාළිවයසන ච අත්ථවයසන ච උග්ගණ්හන්තස්සපි

විචිකිච්ඡා පහීයති, තීණි රතනානි ආරබ්භ කුස ාදියභයදසු ධම්යමසු

පරිපුච්ඡාබහු ස්සපි, විනයයචිණ්ණවසීභාවස්සපි, තීසු රතයනසුඔකප්පනීය, 

සද්ධාසඞ්ඛාත, අධියමොක්ඛබහු ස්සපි, සද්ධාධිමුත්යත වක්කලිත්යථරසදියස

ක යාණමිත්යතයසවන්තස්සපිවිචිකිච්ඡාපහීයති, ඨානනිසජ්ජාදීසුතිණ්ණං
රතනානං ුණනිස්සිතසප්පායකථායපි පහීයති  යතන වුත්තං ‘‘ඡ ධම්මා
විචිකිච්ඡායපහානායසංවත්තන්තී’’ති  

එත්ථ ච යථාවුත්යතහි යතහි යතහි ධම්යමහි වික්ඛම්භනවයසන 
පහීනානං ඉයමසං නීවරණානං කාමච්ඡන්දනීවරණස්ස තාව

අරහත්තමග්යගන අච්චන්තප්පහානං යහොති, තථා ථිනමිද්ධනීවරණස්ස

උද්ධච්චනීවරණස්ස ච. බයාපාදනීවරණස්ස පන කුක්කුච්චනීවරණස්ස ච

අනාගාමිමග්යගන, විචිකිච්ඡානීවරණස්ස යසොතාපත්තිමග්යගන
අච්චන්තප්පහානං යහොති  තස්මා යතසං තථා පහානාය උපකාරධම්යම

දස්යසතුං ‘‘ආරද්ධංයහොති වීරිෙ’’න්තිආදිආරද්ධං ඉදයමවවායථාවුත්තං

අභිජ්ොදීනං නීවරණානං පහානං, යස්මා හීනවීරියතාය කුසීයතන, 

අනුපට්ඨිතස්සතිතාය මුට්ඨස්සතිනා, අපටිප්පස්සද්ධදරථතාය

සාරද්ධකායයන, අසමාහිතතායවික්ඛිත්තචිත්යතනනකදාචිපියත සක්කා

නිබ්බත්යතතුං, පයගවඉතරං, තස්මායථාපටිපන්නස්සයසොඅභිජ්ොදීනං

විගයමො පහානං සම්භවති, තං දස්යසතුං ‘‘ආරද්ධං යහොති වීරිෙ’’න්තිආදි
ආරද්ධං  තස්සත්යථො – යතසං නීවරණානං පහානාය සබ්යබසම්පි වා

සංකිය සධම්මානං සමුච්ඡින්දනත්ථාය වීරියං ආරද්ධං යහොති, පග්ගහිතං 
අසිථි ප්පවත්තන්ති වුත්තං යහොති  ආරද්ධත්තා එව ච අන්තරා

සඞ්යකොචස්ස අනාපජ්ජනයතො අසල්ලීනං. 

උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨාති න යකව ඤ්ච වීරියයමව, සතිපි

ආරම්මණාභිමුඛභායවන උපට්ඨිතා යහොති, තථා උපට්ඨිතත්තා එව ච 

චිරකතචිරභාසිතානං සරණසමත්ථතාය අසම්මුට්ඨා  පස්සද්යධොති 

කායචිත්තදරථප්පස්සම්භයනන කායයොපිස්ස පස්සද්යධො යහොති  තත්ථ

යස්මානාමකායය පස්සද්යධරූපකායයොපිස්සපස්සද්යධොඑවයහොති, තස්මා
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පටුන 

‘‘නාමකායයො රූපකායයො’’ති අවියසයසත්වා ‘‘පස්සද්යධො කායයො’’ති

වුත්තං  අසාරද්යධොති යසොචපස්සද්ධත්තාඑවඅසාරද්යධො, විගතදරයථොති

වුත්තං යහොති  සමාහිතං චිත්තං එකග්ගන්ති චිත්තම්පිස්ස සම්මා ආහිතං 

සුට්ඨු ඨපිතං අප්පිතං විය යහොති, සමාහිතත්තා එව ච එකග්ගං අච ං
නිප්ඵන්දනං නිරිඤ්ජනන්ති  

එත්තාවතා ොනමග්ගානංපුබ්බභාගපටිපදා කථිතා යතයනවාහ– 

‘‘චරම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු එවංභූයතො ආතාපී ඔත්තාපී සතතං

සමිතං ආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතොතිවුච්චතී’’ති(ඉතිවු 110). 

තස්සත්යථොයහට්ඨාවුත්යතොඑව  

ගාථාසු ෙතං චයරති යතමායනො චයරයය, චඞ්කමනාදිවයසන ගමනං
කප්යපන්යතොපි ‘‘අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුස ානං ධම්මානං 

අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති වායමතී’’තිආදිනා (සං  නි  5.651-662; විභ 

390) නයයන වුත්තසම්මප්පධානවීරියවයසන යතන්යතො ඝයටන්යතො

වායමන්යතොයථාඅකුස ා ධම්මාපහීයන්ති, කුස ාධම්මාභාවනාපාරිපූරිං

ගච්ඡන්ති, එවංගමනං කප්යපයයාතිඅත්යථො එසනයයොයසයසසුපි යකචි

පන ‘‘යත’’න්ති එතස්ස සංයයතොති අත්ථං වදන්ති  තිට්යඨති තිට්යඨයය

ඨානං කප්යපයය  අච්යඡති නිසීයදයය  සයෙති නිපජ්යජයය  ෙතයමනං

පසාරයෙති එතං පසායරතබ්බං හත්ථපාදාදිං යතං යතමායනො

යථාවුත්තවීරියසමඞ්ගීයයවහුත්වාපසායරයය, සබ්බත්ථපමාදංවිජයහයයාති
අධිප්පායයො  

ඉදානි යථා පටිපජ්ජන්යතො යතං යතමායනො නාම යහොති, තං පටිපදං 

දස්යසතුං ‘‘උද්ධ’’න්තිආදි වුත්තං  තත්ථ උද්ධන්ති උපරි  තිරිෙන්ති

තිරියයතො, පුරත්ථිමදිසාදිවයසන සමන්තයතො දිසාභායගසූති අත්යථො  

අපාචීනන්තියහට්ඨා  ොවතාජගයතොගතීති යත්තකාසත්තසඞ්ඛාරයභදස්ස

ය ොකස්සපවත්ති, තත්ථසබ්බත්ථාතිඅත්යථො  එත්තාවතා අනවයසසයතො

සම්මසනඤාණස්ස විසයං සඞ්ගයහත්වා දස්යසති  සමයවක්ඛිතාති සම්මා

යහතුනා ඤායයන අයවක්ඛිතා, අනිච්චාදිවයසන විපස්සයකොති වුත්තං

යහොති  ධම්මානන්ති සත්තසුඤ්ඤානං  ඛන්ධානන්ති රූපාදීනං පඤ්චන්නං

ඛන්ධානං  උදෙබ්බ්ෙන්ති උදයඤ්ච වයඤ්ච  ඉදං වුත්තං යහොති – උපරි
තිරියං අයධොති තිසඞ්ගයහ සබ්බස්මිං ය ොයක අතීතාදියභදභින්නානං 
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධසඞ්ඛාතානං සබ්යබසං රූපාරූපධම්මානං
අනිච්චතාදිසම්මසනාධිගයතන උදයබ්බයඤායණන පඤ්චවීසතියා

ආකායරහි උදයං, පඤ්චවීසතියා ආකායරහි වයඤ්ච සමයවක්ඛිතා 
සමනුපස්සිතාභයවයයාති  
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යචයතොසමථසාමීචින්ති චිත්තසංකිය සානං අච්චන්තවූපසමනයතො 
යචයතොසමථසඞ්ඛාතස්ස අරියමග්ගස්ස අනුච්ඡවිකපටිපදං 

ඤාණදස්සනවිසුද්ධිං  සික්ඛමානන්ති පටිපජ්ජමානං භායවන්තං

ඤාණපරම්පරං නිබ්බත්යතන්තං  සදාති සබ්බකා ං, රත්තිඤ්යචව දිවා ච  

සතන්ති චතුසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගතාය සතියා සයතොකාරිං  සතතං

පහිතත්යතොති සබ්බකා ං පහිතත්යතො නිබ්බානං පටියපසිතත්යතොති 

තථාවිධං භික්ඛුං බුද්ධාදයයො අරියා ආහු ආචික්ඛන්ති කයථන්ති  යසසං
වුත්තනයයමව  

ද්වාදසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

13. ය ොකසුත්තවණ්ණනා 

112. යතරසයම ය ොයකොති ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන ය ොයකො, 
අත්ථයතො පුරිමං අරියසච්චද්වයං ඉධ පන දුක්ඛං අරියසච්චං යවදිතබ්බං 

ස්වායං සත්තය ොයකො, සඞ්ඛාරය ොයකො, ඔකාසය ොයකොති විභාගයතො 
සරූපයතො ච යහට්ඨා වුත්යතොයයව  අපිච ඛන්ධය ොකාදිවයසන ච
අයනකවියධොය ොයකො යථාහ– 

‘‘ය ොයකොති ඛන්ධය ොයකො, ධාතුය ොයකො, ආයතනය ොයකො, 

විපත්තිභවය ොයකො, විපත්තිසම්භවය ොයකො, සම්පත්තිභවය ොයකො, 

සම්පත්තිසම්භවය ොයකො, එයකො ය ොයකො සබ්යබ සත්තා අහාරට්ඨිතිකා, 

ද්යවය ොකානාමඤ්චරූපඤ්ච, තයයොය ොකාතිස්යසොයවදනා, චත්තායරො

ය ොකාචත්තායරොආහාරා, පඤ්චය ොකාපඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා, ඡය ොකා

ඡ අජ්ෙත්තිකානි ආයතනානි, සත්ත ය ොකා සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො, 

අට්ඨය ොකාඅට්ඨ ය ොකධම්මා, නවය ොකානවසත්තාවාසා, දසය ොකා

දසායතනානි, ද්වාදසය ොකා ද්වාදසායතනානි, අට්ඨාරසය ොකාඅට්ඨාරස

ධාතුයයො’’ති(මහානි 3; චූළනි  අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස2). 

එවමයනකධා විභත්යතොපි ය ොයකො පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්යධසු එව

සඞ්ගහං සයමොසරණංගච්ඡති, උපාදානක්ඛන්ධාචදුක්ඛංඅරියසච්චංජාතිපි

දුක්ඛා …යප …සංඛිත්යතනපඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාපිදුක්ඛාති යතනවුත්තං 

‘‘අත්ථයතො පුරිමං අරියසච්චද්වයං, ඉධ පන දුක්ඛං අරියසච්චං
යවදිතබ්බ’’න්ති  නනු ච ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨො අවියසයසන පඤ්චසු

ඛන්යධසුසම්භවතීති? සච්චංසම්භවති යං පනනලුජ්ජතීතිගහිතං, තංතථා

න යහොති, එකංයසයනව ලුජ්ජති පලුජ්ජතීති යසො ය ොයකොති
උපාදානක්ඛන්යධස්යවව ය ොකසද්යදො නිරූළ්යහොති යවදිතබ්යබො  තස්මා
ය ොයකොතිදුක්ඛංඅරියසච්චංඑව  

යදිපි තථාගත-සද්දස්ස යහට්ඨා තථාගතසුත්යත නානානයයහි 

විත්ථාරයතො අත්යථො විභත්යතො, තථාපි පාළියා අත්ථසංවණ්ණනාමුයඛන
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අයමත්ථවිභාවනා – අභිසම්බුද්යධොති ‘‘අභිඤ්යඤයයයතො
පරිඤ්යඤයයයතො’’ති පුබ්යබ වුත්තවිභායගන වා අවියසසයතො තාව
ආසයානුසයචරියාධිමුත්තිආදියභදයතො කුස ාකුස ාදිවිභාගයතො

වට්ටප්පමාණසණ්ඨානාදියභදයතො, වියසසයතොවාපන‘‘අයංසස්සතාසයයො, 

අයං උච්යඡදාසයයො’’තිආදිනා ‘‘කක්ඛළ ක්ඛණා පථවීධාතු, 
පග්ඝරණ ක්ඛණා ආයපොධාතූ’’තිආදිනාචඅභිවිසිට්යඨනසයම්භුඤායණන

සම්මා අවිපරීතං යයො යයො අත්යථො යථා යථා බුජ්ඣිතබ්යබො, තථා තථා
බුද්යධොඤායතොඅත්තපච්චක්යඛොකයතොති අභිසම්බුද්යධො  

ය ොකස්මාති යථාවුත්තය ොකයතො  විසංයුත්යතොති විසංසට්යඨො, 
තප්පටිබද්ධානංසබ්යබසංසංයයොජනානං සම්මයදවසමුච්ඡින්නත්තාතයතො

විප්පමුත්යතොති අත්යථො  ය ොකසමුදයෙොති සුත්තන්තනයයන තණ්හා, 
අභිධම්මනයයන පන අභිසඞ්ඛායරහි සද්ධිං දියඩ්ෙකිය සසහස්සං  

පහීයනොතියබොධිමණ්යඩඅරහත්තමග්ගඤායණනසමුච්යඡදප්පහානවයසන 

සවාසනං පහීයනො  ය ොකනියරොයධොති නිබ්බානං  සච්ඡිකයතොති

අත්තපච්චක්යඛො කයතො  ය ොකනියරොධගාමිනී පටිපදාති
සී ාදික්ඛන්ධත්තයසඞ්ගයහො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො  යසො හි 

ය ොකනියරොධංනිබ්බානංගච්ඡතිඅධිගච්ඡති, තදත්ථංඅරියයහිපටිපජ්ජීයති
චාති ය ොකනියරොධගාමිනීපටිපදාතිවුච්චති  

එත්තාවතා තථානි අභිසම්බුද්යධො යාථාවයතො ගයතොති තථාගයතොති
අයමත්යථො දස්සියතොයහොති චත්තාරිහිඅරියසච්චානිතථානිනාම යථාහ– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථානි අවිතථානි අනඤ්ඤථානි 

කතමානිචත්තාරි? ඉදංදුක්ඛන්ති, භික්ඛයව, තථයමතංඅවිතථයමතං, 

අනඤ්ඤථයමත’’න්ති(සං නි 5.1090) විත්ථායරො  

අපිචතථායගයතොතිතථාගයතො, තථංගයතොතිතථාගයතො, ගයතොතිච
අවගයතො අතීයතො පත්යතො පටිපන්යනොති අත්යථො  ඉදං වුත්තං යහොති –
යස්මා භගවා සක ය ොකං තීරණපරිඤ්ඤාය තථාය අවිපරීතාය ගයතො

අවගයතො, තස්මා ය ොයකො තථාගයතන අභිසම්බුද්යධොති තථාගයතො 
ය ොකසමුදයං පහානපරිඤ්ඤාය තථාය ගයතො අතීයතොති තථාගයතො  
ය ොකනියරොධං සච්ඡිකිරියාය තථාය ගයතො පත්යතොති තථාගයතො 
ය ොකනියරොධගාමිනිං පටිපදං තථං අවිපරීතං ගයතො පටිපන්යනොති
තථාගයතොති  එවං ඉමිස්සා පාළියා භගවයතො තථාගතභාවදීපනවයසන 

අත්යථොයවදිතබ්යබො  

ඉති භගවා චතුසච්චාභිසම්යබොධනවයසන අත්තයනො තථාගතභාවං

පකායසත්වා ඉදානිතත්ථ දිට්ඨාදිඅභිසම්යබොධිවයසනපිතං දස්යසතුං ‘‘ෙං, 

භික්ඛයව’’තිආදිමාහ  අඞ්ු ත්තරට්ඨකථායං (අ  නි  අට්ඨ  2.4.23) පන 

‘‘චතූහි සච්යචහි අත්තයනො බුද්ධභාවං කයථත්වා’’තිආදි වුත්තං  තං 
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තථාගතසද්ද-බුද්ධසද්දානංඅත්ථයතොනින්නානාකරණතංදස්යසතුංවුත්තං 

තථා යචව හි පාළි පවත්තාති  තත්ථ දිට්ඨන්ති රූපායතනං  සුතන්ති

සද්දායතනං  මුතන්ති පත්වා ගයහතබ්බයතො ගන්ධායතනං, රසායතනං, 

යඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච  විඤ්ඤාතන්ති සුඛදුක්ඛාදිධම්මාරම්මණං  පත්තන්ති

පරියයසිත්වා වා අපරියයසිත්වා වා පත්තං  පරියෙසිතන්ති පත්තං වා

අප්පත්තං වා පරියයසිතං  අනුවිචරිතං මනසාති චිත්යතන අනුසඤ්චරිතං 

කස්සපනඅනුවිචරිතං මනසාති? සයදවකස්ස…යප.…සයදවමනුස්සාොති

සම්බන්ධනීයං  තත්ථ සහ යදයවහීති සයදවයකො, තස්ස සයදවකස්ස. 
යසසපයදසුපි එයසවනයයො  

සයදවකවචයනන යචත්ථ පඤ්චකාමාවචරයදවග්ගහණං යවදිතබ්බං, 

සමාරකවචයනන ඡට්ඨකාමාවචරයදවග්ගහණං, සබ්රහ්මකවචයනන 

බ්රහ්මකායිකාදිබ්රහ්මග්ගහණං, සස්සමණබ්රාහ්මණිවචයනන සාසනස්ස 
පච්චත්ථිකසමණබ්රාහ්මණග්ගහණඤ්යචව

සමිතපාපබාහිතපාපසමණබ්රාහ්මණග්ගහණඤ්ච, පජාවචයනන

සත්තය ොකග්ගහණං, සයදවමනුස්සවචයනන 
සම්මුතියදවඅවයසසමනුස්සග්ගහණං  එවයමත්ථ තීහි පයදහි

යදවමාරබ්රහ්යමහි සද්ධිං සත්තය ොයකො, ද්වීහි පජාවයසන සත්තය ොයකො
ගහියතොතියවදිතබ්යබො  

අපයරො නයයො–සයදවකග්ගහයණනඅරූපාවචරයදවය ොයකො ගහියතො, 

සමාරකවචයනන ඡකාමාවචරයදවය ොයකො, සබ්රහ්මකවචයනන

රූපීබ්රහ්මය ොයකො, සස්සමණබ්රාහ්මණාදිවචයනන සම්මුතියදයවහි සහ
අවයසසසත්තය ොයකො ගහියතො  අපියචත්ථ සයදවකවචයනන
උක්කට්ඨපරිච්යඡදයතො සබ්බය ොකවිසයස්ස භගවයතො අභිසම්බුද්ධභායව
පකාසියත යයසයමවංසියා‘‘මායරොනාමමහානුභායවොඡකාමාවචරිස්සයරො

වසවත්තී, බ්රහ්මා පන තයතොපි මහානුභාවතයරො දසහි අඞ්ු ලීහි දසසු

චක්කවාළසහස්යසසු ආය ොකං ඵරති, උත්තමජ්ොනසමාපත්තිසුඛං
පටිසංයවයදති  පුථූ ච සමණබ්රාහ්මණා ඉද්ධිමන්යතො දිබ්බචක්ඛුකා
පරචිත්තවිදුයනොමහානුභාවාසංවිජ්ජන්ති අයඤ්චසත්තකායයොඅනන්යතො 

අපරිමායණො, කියමයතසං සබ්යබසංයයව විසයයො අනවයසසයතො භගවතා

අභිසම්බුද්යධො’’ති? යතසං විමතිං විධයමන්යතො භගවා ‘‘සයදවකස්ස 

ය ොකස්සා’’තිආදිමාහ  

යපොරාණාපනාහු–‘‘සයදවකස්සා’’තියදවතාහිසද්ධිංඅවයසසය ොකං 

පරියාදියති, ‘‘සමාරකස්සා’’ති මායරන සද්ධිං අවයසසය ොකං, 

‘‘සබ්රහ්මකස්සා’’ති බ්රහ්යමහි සද්ධිං අවයසසය ොකං  එවං සබ්යබපි
තිභවූපයගසත්යතතීසුපයදසු පක්ඛිපිත්වාපුනද්වීහිපයදහිපරියාදියන්යතො
‘‘සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සායා’’ති ආහ  එවං පඤ්චහිපි
පයදහිඛන්ධත්තයපරිච්ඡින්යනසබ්බසත්යත පරියාදියති  
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ෙස්මා තං තථාගයතන අභිසම්බුද්ධන්ති ඉමිනා ඉදං දස්යසති – යං
අපරිමාණාසු ය ොකධාතූසු ඉමස්ස සයදවකස්ස ය ොකස්ස ‘‘නී ං 

පීතක’’න්තිආදි රූපාරම්මණං චක්ඛුද්වායර ආපාථං ආගච්ඡති, තං සබ්බං
‘‘අයංසත්යතො ඉමස්මිංඛයණඉමංනාමරූපාරම්මණං දිස්වා සුමයනොවා
දුම්මයනො වා මජ්ෙත්යතො වා ජායතො’’ති තථාගතස්ස එවං අභිසම්බුද්ධං 
තථා යං අපරිමාණාසු ය ොකධාතූසු ඉමස්ස සයදවකස්ස ය ොකස්ස
‘‘යභරිසද්යදො මුදිඞ්ගසද්යදො’’තිආදි සද්දාරම්මණං යසොතද්වායර ආපාථං

ආගච්ඡති, ‘‘මූ ගන්යධො තචගන්යධො’’තිආදි ගන්ධාරම්මණං ඝානද්වායර 

ආපාථමාගච්ඡති, ‘‘මූ රයසොඛන්ධරයසො’’තිආදිරසාරම්මණංජිව්හාද්වායර 

ආපාථමාගච්ඡති, ‘‘කක්ඛළං මුදුක’’න්තිආදි 
පථවීධාතුයතයජොධාතුවායයොධාතුයභදං යඵොට්ඨබ්බාරම්මණං කායද්වායර

ආපාථමාගච්ඡති, ‘‘අයං සත්යතො ඉමස්මිං ඛයණ ඉමං නාම යඵොට්ඨබ්බං 
ඵුසිත්වා සුමයනො වා දුම්මයනො වා මජ්ෙත්යතො වා ජායතො’’ති සබ්බං තං 
තථාගතස්සඑවංඅභිසම්බුද්ධං  

තථා යං අපරිමාණාසු ය ොකධාතූසු ඉමස්ස සයදවකස්ස ය ොකස්ස 

සුඛාදියභදං ධම්මාරම්මණං මයනොද්වායරආපාථමාගච්ඡති, ‘‘අයං සත්යතො
ඉමස්මිංඛයණඉමං නාමධම්මාරම්මණංජානිත්වාසුමයනොවාදුම්මයනොවා
මජ්ෙත්යතොවාජායතො’’තිසබ්බං තංතථාගතස්සඑවංඅභිසම්බුද්ධං එවං

යං ඉමස්ස සයදවකස්ස ය ොකස්ස දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං, තං
තථාගයතනඅදිට්ඨංවාඅසුතංවාඅමුතංවාඅවිඤ්ඤාතංවානත්ථි  ඉමස්ස

පන මහාජනස්ස පරියයසිත්වා අප්පත්තම්පි අත්ථි, අපරියයසිත්වා 

අප්පත්තම්පි අත්ථි, පරියයසිත්වා පත්තම්පි අත්ථි, අපරියයසිත්වා පත්තම්පි 
අත්ථි සබ්බම්පිතථාගතස්සඅප්පත්තංනාමනත්ථිඤායණනඅසච්ඡිකතං 
තයතො එව යං අපරිමාණාසු ය ොකධාතූසු අපරිමාණානං සත්තානං

චක්ඛුද්වායරආපාථමාගච්ඡන්තං රූපාරම්මණංනාමඅත්ථි, තංභගවාසබ්බං
සබ්බාකායරන ජානාති පස්සති  එවං ජානතා පස්සතා චායනන තං
ඉට්ඨානිට්ඨාදිවයසන වා දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤායතසු  බ්භමානපදවයසන වා

‘‘කතමං තං රූපං රූපායතනං? යං රූපං චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය

වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නී ං පීතක’’න්තිආදිනා (ධ  ස  617) 
නයයන අයනයකහි නායමහි යතරසහි වායරහි ද්යවපඤ්ඤාසාය නයයහි

විභජ්ජමානං තයථව යහොති, විතථං නත්ථි  එස නයයො යසොතද්වාරාදීසුපි
ආපාථමාගච්ඡන්යතසුසද්දාදීසු  

තස්මා තථාගයතොති වුච්චතීති යං යථා ය ොයකන ගතං, තස්ස තයථව

ගතත්තාතථාගයතොතිවුච්චති පාළියංපන ‘‘අභිසම්බුද්ධ’’න්ති වුත්තං, තං
තථාගතසද්යදන සමානත්ථං  ඉමිනා තථාදස්සිභාවයතො තථාගයතොති
අයමත්යථො දස්සියතොයහොති වුත්තඤ්යහතංධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘නතස්සඅද්දිට්ඨමිධත්ථිකිඤ්චි, 
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අයථොඅවිඤ්ඤාතමජානිතබ්බං; 

සබ්බංඅභිඤ්ඤාසියදත්ථියනයයං, 

තථාගයතො යතන සමන්තචක්ඛූ’’ති  (මහානි  156; චූළනි  

යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස85; පටි ම 1.121); 

සුත්තන්යතපි වුත්තංභගවතා– 

‘‘යං, භික්ඛයව, සයදවකස්සය ොකස්ස…යප … සයදවමනුස්සාය
පජාය දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං

මනසා, තමහංජානාමි, තමහංඅබ්භඤ්ඤාසිං, තංතථාගතස්සවිදිතං, 

තංතථාගයතොනඋපට්ඨාසී’’ති(අ නි 4.24). 

ෙඤ්ච, භික්ඛයව, රත්තිං තථාගයතො අනුත්තරං සම්මාසම්යබ්ොධිං

අභිසම්බුජ්ඣතීති යස්සඤ්ච විසාඛපුණ්ණමරත්තියං තථා ආගතාදිඅත්යථන
තථාගයතො භගවා යබොධිමණ්යඩ අපරාජිතපල් ඞ්යක නිසින්යනො තිණ්ණං
මාරානං මත්ථකංමද්දිත්වාඋත්තරිතරාභාවයතොඅනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිං

ආසවක්ඛයඤායණන සද්ධිං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අධිගච්ඡති  ෙඤ්ච

රත්තිං අනුපාදියසසාෙ නිබ්බ්ානධාතුො පරිනිබ්බ්ාෙතීති යස්සඤ්ච 
විසාඛපුණ්ණමරත්තියංයයවකුසිනාරායංඋපවත්තයනමල් ානංසා වයන

යමකසා ානමන්තයර අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායති  ෙං

එතස්මිං අන්තයරති ඉමාසං ද්වින්නං
සඋපාදියසසඅනුපාදියසසනිබ්බානධාතූනං යවමජ්යෙ 

පඤ්චචත්තාලීසවස්සපරිමායණ කාය  පඨමයබොධියම්පි, 

මජ්ඣිමයබොධියම්පි, පච්ඡිමයබොධියම්පි යං සුත්තයගයයාදිප්පයභදං ධම්මං 

භාසති නිද්දිසනවයසන,  පති උද්ධිසනවයසන, නිද්දිසති 

පටිනිද්දිසනවයසන  සබ්බ්ං තං තයථව යහොතීති තං එත්ථන්තයර යදසිතං
සබ්බං සුත්තයගයයාදිනවඞ්ගං බුද්ධවචනං අත්ථයතො බයඤ්ජනයතො ච
අනුපවජ්ජං අනූනං අනධිකං සබ්බාකාරපරිපුණ්ණං 

රාගමදනිම්මදනං…යප … යමොහමදනිම්මදනං, නත්ථි තත්ථ

වා ග්ගමත්තම්පිඅවක්ඛලිතං, එකමුද්දිකාය ඤ්ඡිතංවියඑකනාළියාමිතං

විය එකතු ාය තුලිතං විය ච තං තයථව යහොති යස්සත්ථාය භාසිතං, 

එකන්යතයනව තස්ස සාධනයතො, යනො අඤ්ඤථා. තස්මා තථං, අවිතථං, 
අනඤ්ඤථං  එයතන තථාවාදිතාය තථාගයතොති දස්යසති  ගදඅත්යථො අයං 

ගතසද්යදො දකාරස්ස තකාරං කත්වා, තස්මා තථං ගදතීති තථාගයතොති

අත්යථො  අථ වා ආගදනං ආගයදො, වචනන්ති අත්යථො  තයථො අවිපරීයතො
ආගයදොයස්සාතිදකාරස්සතකාරංකත්වාතථාගයතොති එවයමත්ථපදසිද්ධි
යවදිතබ්බා  

ෙථාවාදීතථාකාරීතියයධම්යමභගවා‘‘ඉයම ධම්මාඅකුස ාසාවජ්ජා
විඤ්ඤුගරහිතා සමත්තා සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්තී’’ති 
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පයරසං ධම්මංයදයසන්යතොවදති, යතධම්යමඑකන්යතයනවසයංපහාසි 
යය පන ධම්යම භගවා ‘‘ඉයම ධම්මා කුස ා අනවජ්ජා විඤ්ඤුප්පසත්ථා

සමත්තා සමාදින්නා හිතාය සුඛාය සංවත්තන්තී’’ති වදති, යත ධම්යම

එකන්යතයනවසයංඋපසම්පජ්ජවිහාසි තස්මා යථාවාදීභගවා, තථාකාරීති

යවදිතබ්යබො  ෙථාකාරී තථාවාදීති සම්මයදව සී ාදිපරිපූරණවයසන සම්මා

පටිපන්යනො සයං යථාකාරී භගවා, තයථව ධම්මයදසනාය පයරසං තත්ථ

පතිට්ඨාපනවයසන තථාවාදී  භගවයතො හි වාචාය කායයො අනුය ොයමති, 

කායස්සපි වාචා  තස්මා යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී ච යහොති  

එවංභූතස්ස චස්ස යථා වාචා, කායයොපි තථා ගයතො පවත්යතො  යථා ච

කායයො, වාචාපිතථාගතා පවත්තාතිඅත්යථො  

අභිභූඅනභිභූයතොතිඋපරිභවග්ගංයහට්ඨා අවීචිනිරයංපරියන්තංකත්වා
තිරියං අපරිමාණාසු ය ොකධාතූසු භගවා සබ්බසත්යත අභිභවති සීය නපි

සමාධිනාපි පඤ්ඤායපි විමුත්තියාපි විමුත්තිඤාණදස්සයනනපි, න තස්ස

තු ා වා පමාණං වා අත්ථි, අසයමො අසමසයමො අප්පටියමො අප්පටිභායගො
අප්පටිපුග්ගය ො අතුය ො අප්පයමයයයො අනුත්තයරො ධම්මරාජා යදවානං
අතියදයවොසක්කානංඅතිසක්යකොබ්රහ්මානං අතිබ්රහ්මා තයතොඑවසයංන

යකනචි අභිභූයතොති අනභිභූයතො  අඤ්ඤදත්ථූති එකංසත්යථ නිපායතො 

යඤ්හිකිඤ්චියනයයංනාම, සබ්බංතංහත්ථතය ආම කංවියපස්සතීති 

දයසො. අවිපරීතං ආසයාදිඅවයබොයධන හිතූපසංහාරාදිනා ච සත්යත, 

භාවඤ්ඤථත්තූපනයවයසන සඞ්ඛායර සබ්බාකායරන සුචිණ්ණවසිතාය

සමාපත්තියයො චිත්තඤ්ච වයස වත්යතතීති වසවත්තී. එත්තාවතා
අභිභවනට්යඨනභගවාඅත්තයනොතථාගතභාවං දස්යසති  

තයත්රවං පදසිද්ධි යවදිතබ්බා – අගයදො විය අගයදො  යකො පයනස? 
යදසනාවි ායසො යචව පුඤ්ඤුස්සයයො ච  යතයනව යහස මහානුභායවො

භිසක්යකො විය දිබ්බාගයදන සප්යප, සබ්යබ පරප්පවාදියනො සයදවකඤ්ච
ය ොකං අභිභවති  ඉති සබ්බය ොකාභිභවයන තයථො අවිපරීයතො
යදසනාවි ායසො යචවපුඤ්ඤුස්සයයො ච අගයදො අස්සාති දකාරස්සතකාරං

කත්වා තථාගයතොති යවදිතබ්යබො  යතන වුත්තං ‘‘සයදවයක, භික්ඛයව, 

ය ොයක…යප … වසවත්තී, තස්මාතථාගයතොතිවුච්චතී’’ති  

ගාථාසු සබ්බ්ය ොකං අභිඤ්ඤාොති යතධාතුකය ොකසන්නිවාසං

ජානිත්වා  සබ්බ්ය ොයක ෙථාතථන්ති තස්මිං යතධාතුකය ොකසන්නිවායස

යංකිඤ්චි යනයයං, තං සබ්බං යථාතථං අවිපරීතං ජානිත්වා  

සබ්බ්ය ොකවිසංයුත්යතොති චතුන්නං යයොගානං අනවයසසප්පහායනන

සබ්යබනපිය ොයකනවිසංයුත්යතොවිප්පමුත්යතො  අනූපයෙොතිසබ්බස්මිම්පි
ය ොයකතණ්හාදිට්ඨිඋපයයහිඅනූපයයොයතහි උපයයහිවිරහියතො  
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සබ්බ්ාභිභූති රූපාදීනි සබ්බාරම්මණානි, සබ්බං සඞ්ඛාරගතං, සබ්යබපි

මායර අභිභවිත්වා ඨියතො  ධීයරොති ධිතිසම්පන්යනො  

සබ්බ්ගන්ථප්පයමොචයනොති සබ්යබ අභිජ්ොකායගන්ථාදියක යමොයචත්වා
ඨියතො යවයනයයසන්තායනපි අත්තයනො යදසනාවි ායසන යතසං

පයමොචනයතො සබ්බගන්ථප්පයමොචයනො  ඵුට්ඨාස්සාති ඵුට්ඨා අස්ස 

කරණත්යථ ඉදං සාමිවචනං, ඵුට්ඨා අයනනාති අත්යථො  පරමා සන්තීති
නිබ්බානං  තඤ්හි යතන ඤාණඵුසයනන ඵුට්ඨං  යතයනවාහ ‘‘නිබ්බානං

අකුයතොභය’’න්ති  අථ වා පරමා සන්තීති උත්තමා සන්ති  කතරා සාති? 

නිබ්බානං  යස්මා පන නිබ්බායන කුයතොචි භයං නත්ථි, තස්මා තං 

අකුයතොභෙන්ති වුච්චති  

අනීයඝොති නිද්දුක්යඛො  සබ්බ්කම්මක්ඛෙං පත්යතොති සබ්යබසං

කම්මානං ඛයං පරියයොසානං අච්චන්තාභාවං පත්යතො  විමුත්යතො

උපධිසඞ්ඛයෙති උපධිසඞ්ඛයසඞ්ඛායත නිබ්බායන තදාරම්මණාය

ඵ විමුත්තියා විමුත්යතො  එස යසොති එයසො යසො  සීයහො අනුත්තයරොති 

පරිස්සයානං සහනට්යඨන, කිය සානං හනනට්යඨන ච, තථාගයතො

අනුත්තයරො සීයහො නාම  බ්රහ්මන්ති යසට්ඨං  චක්කන්ති ධම්මචක්කං  

පවත්තයීතිතිපරිවට්ටංද්වාදසාකාරං පවත්යතසි  

ඉතීති එවංතථාගතස්ස ුයණජානිත්වා  සඞ්ගම්මාති සමාගන්ත්වා  තං 

නමස්සන්තීති තං තථාගතං යත සරණං ගතා යදවමනුස්සා නමස්සන්ති  

මහන්යතහි සී ාදිුයණහි සමන්නාගතත්තා මහන්තං, 

චතුයවසාරජ්ජයයොයගන වීතසාරදං. ඉදානියංවදන්තායත නමස්සන්ති, තං

දස්යසතුං දන්යතොතිආදිවුත්තං තං උත්තානත්ථයමව  

ඉතිඉමස්මිංචතුක්කනිපායතඡට්යඨසත්තයමචසුත්යතවට්ටං කථිතං, 

පඨමදුතියතතියද්වාදසමයතරසයමසුවිවට්ටංකථිතං, යසයසසුවට්ටවිවට්ටං 
කථිතන්තියවදිතබ්බං  

යතරසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

ඉතිපරමත්ථදීපනියා 

ඛුද්දකනිකාය-අට්ඨකථාය 

ඉතිවුත්තකස්සචතුක්කනිපාතවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිගමනකථා 
එත්තාවතා ච– 

ධම්මිස්සයරනජගයතො, ධම්මාය ොකවිධායිනා; 
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ධම්මානංයබොධයනයයානං, ජානතායදසනාවිධිං  

තංතංනිදානමාගම්ම, සබ්බය ොකහියතසිනා; 

එකකාදිප්පයභයදන, යදසිතානිමයහසිනා  

දසුත්තරසතංද්යවච, සුත්තානි ඉතිවුත්තකං; 

ඉතිවුත්තප්පයභයදන, සඞ්ගායිංසුමයහසයයො  

ඡළභිඤ්ඤාවසිප්පත්තා, පභින්නපටිසම්භිදා; 

යංතංසාසනයධොරය්හා, ධම්මසඞ්ගාහකාපුයර  

තස්සඅත්ථංපකායසතුං, යපොරාණට්ඨකථානයං; 

නිස්සායයාසමාරද්ධා, අත්ථසංවණ්ණනාමයා  

සාතත්ථපරමත්ථානං, සුත්තන්යතසුයථාරහං; 

පකාසනා පරමත්ථ-දීපනී නාමනාමයතො  

සම්පත්තාපරිනිට්ඨානං, අනාකු විනිච්ඡයා; 

අට්ඨත්තිංසප්පමාණාය, පාළියාභාණවාරයතො  

ඉතිතංසඞ්ඛයරොන්යතන, යංතංඅධිගතංමයා; 

පුඤ්ඤංතස්සානුභායවන, ය ොකනාථස්සසාසනං  

ඔගායහත්වාවිසුද්ධාය, සී ාදිපටිපත්තියා; 

සබ්යබපිපාණියනොයහොන්තු, විමුත්තිරසභාගියනො  

චිරං තිට්ඨතුය ොකස්මිං, සම්මාසම්බුද්ධසාසනං; 

තස්මිංසගාරවානිච්චං, යහොන්තුසබ්යබපිපාණියනො  

සම්මාවස්සතුකාය න, යදයවොපිජගතිප්පති; 

සද්ධම්මනිරයතොය ොකං, ධම්යමයනවපසාසතූති  

ඉතිබදරතිත්ථවිහාරවාසිනාආචරියධම්මපාය නකතා 

ඉතිවුත්තකස්සඅට්ඨකථානිට්ඨිතා  
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