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පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ් ගුත් තරනිකායෙ 

දුකනිපාත-අට් ඨකථා 

 1. පඨමපණ් ණාසකං  

1. කම් මකාරණවග් ය ො 

1. වජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

1. දුකනිපාතස්ස පඨයම වජ් ජානීති යදොසා අපරාධා. දිට් ඨධම් මිකන්ති

දිට්යඨව ධම්යම ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව උප්පන්නඵලං. සම් පරායිකන්ති

සම්පරායෙ අනා යත අත්තභායව උප්පන්නඵලං. ආගුචාරින්ති පාපකාරිං

අපරාධකාරකං. රාජායනො  යෙත් වා විවිධා කම් මකාරණා කායරන් යතතියචොරං

 යහත්වා විවිධා කම්මකාරණා රාජපුරිසා කයරොන්ති, රාජායනො පන තා
කායරන්තිනාම.තංයචොරංඑවං කම්මකාරණාකාරිෙමානංඑසපස්සති.යතන
වුත්තං – ‘‘පස්සතියචොරං ආගුචාරිංරාජායනො යහත්වාවිවිධාකම්මකාරණා

කායරන්යත’’ති. අද් ධදණ් ඩයකහීති මුග් යරහි, පහාරසාධනත්ථං වා

චතුහත්ථදණ්ඩං ද්යවධා යඡත්වා  හිතදණ්ඩයකහි. බිලඞ්  ථාලිකන්ති 

කඤ්ජිෙඋක්ඛලිකකම්මකාරණං. තං කයරොන්තා සීසකටාහං උප්පායටත්වා

තත්තං අයෙොගුළං සණ්ඩායසන  යහත්වා තත්ථ පක්ඛිපන්ති, යතන

මත්ථලුඞ් ං පක්කුථිත්වා උත්තරති. සඞ් ඛමුණ් ඩිකන්ති 

සඞ්ඛමුණ්ඩකම්මකාරණං. තං කයරොන්තා
උත්තයරොට්ඨඋභයතොකණ්ණචූළික ලවාටකපරිච්යඡයදන චම්මං ඡින්දිත්වා

සබ්බයකයස එකයතො  ණ්ඨිං කත්වා දණ්ඩයකන යවයඨත්වා උප්පායටන්ති, 
සහ යකයසහි චම්මං උට්ඨහති. තයතො සීසකටාහං ථූලසක්ඛරාහි ඝංසිත්වා

යධොවන්තා සඞ්ඛවණ්ණං කයරොන්ති. රාහුමුඛන්ති රාහුමුඛකම්මකාරණං. තං

කයරොන්තා සඞ්කුනා මුඛං විවරිත්වා අන්යතොමුයඛ දීපං ජායලන්ති, 

කණ්ණචූළිකාහිවා පට්ඨාෙමුඛංනිඛාදයනනඛනන්ති, යලොහිතංපග්ඝරිත්වා 
මුඛංපූයරති. 

යජොතිමාලිකන්තිසකලසරීරංයතලපියලොතිකාෙ යවයඨත්වාආලිම්යපන්ති. 

ෙත් ථපජ් යජොතිකන්ති හත්යථ යතලපියලොතිකාෙ යවයඨත්වා දීපං විෙ

පජ්ජායලන්ති. එරකවත් තිකන්ති එරකවත්තකම්මකාරණං. තං කයරොන්තා

යහට්ඨාගීවයතො පට්ඨාෙචම්මවට්යටකන්තිත්වාය ොප්ඵයකඨයපන්ති, අථනං
යෙොත්යතහි බන්ධිත්වා කඩ්ඪන්ති. යසො අත්තයනො චම්මවට්යට අක්කමිත්වා
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අක්කමිත්වාපතති. චීරකවාසිකන්තිචීරකවාසිකකම්මකාරණං.තංකයරොන්තා

තයථව චම්මවට්යටකන්තිත්වාකටිෙංඨයපන්ති, කටියතොපට්ඨාෙකන්තිත්වා

ය ොප්ඵයකසු ඨයපන්ති, උපරියමහියහට්ඨිමසරීරං චීරකනිවාසනනිවත්ථං විෙ

යහොති. එයණෙයකන්ති එයණෙයකකම්මකාරණං. තං කයරොන්තා උයභොසු
කප්පයරසු ච උයභොසු ජාණුයකසු ච අෙවලොනි දත්වා අෙසූලානි
යකොට්යටන්ති.යසොචතූහිඅෙසූයලහිභූමිෙං පතිට්ඨහති.අථනංපරිවායරත්වා
අග්ගිංකයරොන්ති. ‘‘එයණෙයයකොයජොතිපරිග් යහො ෙථා’’තිආ තට්ඨායනපි
ඉදයමව වුත්තං. තං කායලන කාලං සූලානි අපයනත්වා චතූහි 

අට්ඨියකොටීහියෙවඨයපන්ති.එවරූපාකම්මකාරණානාමනත්ථි. 

බළිසමංසිකන්ති උභයතොමුයඛහි බළියසහි පහරිත්වා චම්මමංසන්හාරූනි

උප්පායටන්ති. කොපණිකන්තිසකලසරීරංතිණ්හාහිවාසීහියකොටියතොපට්ඨාෙ 

කහාපණමත්තං, කහාපණමත්තංපායතන්තායකොට්යටන්ති. ඛාරාපතච් ඡිකන්ති

සරීරං තත්ථ තත්ථ ආවුයධහි පහරිත්වා යකොච්යඡහි ඛාරං ඝංසන්ති, 
චම්මමංසන්හාරූනි පග්ඝරිත්වා අට්ඨිකසඞ්ඛලිකාව තිට්ඨති. 

පලිඝපරිවත් තිකන්ති එයකන පස්යසන නිපජ්ජායපත්වා කණ්ණච්ඡිද්යදන
අෙසූලංයකොට්යටත්වාපථවිොඑකාබද්ධංකයරොන්ති.අථනංපායද  යහත්වා

ආවිඤ්ඡන්ති. පලාලපීඨකන්ති යඡයකො කාරණියකො ඡවිචම්මං අච්ඡින්දිත්වා

නිසදයපොයතහිඅට්ඨීනි භින්දිත්වායකයසසු යහත්වාඋක්ඛිපති, මංසරාසියෙව

යහොති. අථ නං යකයසයහව පරියෙොනන්ධිත්වා  ණ්හන්ති, පලාලවට්ටිං විෙ

කත්වා පුන යවයඨන්ති. සුනයඛහිපීති කතිපොනි දිවසානි ආහාරං අදත්වා
ඡාතකසුනයඛහි ඛාදායපන්ති. යත මුහුත්යතන අට්ඨිකසඞ්ඛලිකයමව

කයරොන්ති. සූයල උත් තායසන් යතතිසූයලආයරොයපන්යත. 

න පයරසං පාභතං විලුම් පන් යතො චරතීති පයරසං සන්තකං භණ්ඩං
පරම්මුඛංආභතං අන්තමයසො අන්තරවීථිෙං පතිතං සහස්සභණ්ඩිකම්පි දිස්වා

‘‘ඉමිනා ජීවිස්සාමී’’ති විලුම්පන්යතො න විචරති, යකො ඉමිනා අත්යථොති
පිට්ඨිපායදනවාපවට්යටත්වා ච්ඡති. 

පාපයකොති ලාමයකො. දුක් යඛොති අනිට්යඨො. කිඤ් ච තන්ති කිං නාම තං

කාරණංභයවෙය. ොෙන්තියෙනඅහං. කාෙදුච් චරිතන්තිපාණාතිපාතාදිතිවිධං

අකුසලංකාෙකම්මං. කාෙසුචරිතන්තිතස්සපටිපක්ඛභූතංතිවිධංකුසලකම්මං. 

වචීදුච් චරිතන්තිමුසාවාදාදිචතුබ්බිධංඅකුසලංවචීකම්මං. වචීසුචරිතන්තිතස්ස

පටිපක්ඛභූතං චතුබ්බිධං කුසලකම්මං. මයනොදුච් චරිතන්ති අභිජ්ඣාදි තිවිධං

අකුසලකම්මං. මයනොසුචරිතන්ති තස්ස පටිපක්ඛභූතං තිවිධං කුසලකම්මං. 

සුද් ධං අත් තානං පරිෙරතීතිඑත්ථදුවිධාසුද්ධි–පරිොෙයතොච නිප්පරිොෙයතො
ච.සරණ මයනනහිපරිොයෙනසුද්ධංඅත්තානංපරිහරතිනාම.තථාපඤ්චහි 
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සීයලහි, දසහි සීයලහි – චතුපාරිසුද්ධිසීයලන, පඨමජ්ඣායනන…යප.… 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතයනන, යසොතාපත්තිමග්ය න, 

යසොතාපත්තිඵයලන…යප.… අරහත්තමග්ය න පරිොයෙන සුද්ධං අත්තානං
පරිහරති නාම. අරහත්තඵයල පතිට්ඨියතො පන ඛීණාසයවො ඡින්නමූලයක
පඤ්චක්ඛන්යධ න්හායපන්යතොපි ඛාදායපන්යතොපි භුඤ්ජායපන්යතොපි 

නිසීදායපන්යතොපි නිපජ්ජායපන්යතොපි නිප්පරිොයෙයනව සුද්ධං නිම්මලං
අත්තානං පරිහරතිපටිජග් තීතියවදිතබ්යබො. 

තස් මාති ෙස්මා ඉමානි ද්යව වජ්ජායනව, යනො න වජ්ජානි, තස්මා. 

වජ් ජභීරුයනොති වජ්ජභීරුකා. වජ් ජභෙදස් සාවියනොති වජ්ජානි භෙයතො

දස්සනසීලා. එතං පාටිකඞ් ඛන්තිඑතංඉච්ඡිතබ්බං, එතංඅවස්සංභාවීතිඅත්යථො. 

ෙන්ති නිපාතමත්තං, කාරණවචනං වා යෙන කාරයණන පරිමුච්චිස්සති

සබ්බවජ්යජහි. යකනපනකාරයණන පරිමුච්චිස්සතීති? චතුත්ථමග්ය නයචව

චතුත්ථඵයලනච.මග්ය න හිපරිමුච්චතිනාම, ඵලංපත්යතොපරිමුත්යතොනාම

යහොතීති. කිං පන ඛීණාසවස්ස අකුසලං න විපච්චතීති? විපච්චති, තං පන

ඛීණාසවභාවයතො පුබ්යබ කතං. තඤ්ච යඛො ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව, 
සම්පරායෙපනස්සකම්මඵලංනාම නත්ථීති.පඨමං. 

2. පධානසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියෙ පධානානීති වීරිොනි. වීරිෙඤ්හි පදහිතබ්බයතො

පධානභාවකරණයතො වා පධානන්ති වුච්චති. දුරභිසම් භවානීති දුස්සහානි

දුප්පූරිොනි, දුක්කරානීතිඅත්යථො. අ ාරං අජ් ඣාවසතන්තිඅ ායරවසන්තානං. 

චීවරපිණ් ඩපාතයසනාසනගිලානපච් චෙයභසජ් ජපරික් ඛාරානුප් පදානත් ථං 

පධානන්තිඑයතසංචීවරාදීනංචතුන්නංපච්චොනංඅනුප්පදානත්ථාෙපධානං

නාම දුරභිසම්භවන්ති දස්යසති. චතුරතනිකම්පි හි පියලොතිකං, 

පසතතණ්ඩුලමත්තං වා භත්තං, චතුරතනිකං වා පණ්ණසාලං, 
යතලසප්පිනවනීතාදීසුවාඅප්පමත්තකම්පියභසජ්ජං පයරසංයදථාතිවත්තුම්පි
නීහරිත්වා දාතුම්පි දුක්කරං උභයතොබූළ්හසඞ් ාමප්පයවසනසදිසං. යතනාහ
භ වා– 

‘‘දානඤ්චයුද්ධඤ්චසමානමාහු, 

අප්පාපිසන්තාබහුයකජිනන්ති; 

අප්පම්පියචසද්දහායනොදදාති, 

යතයනවයසොයහොතිසුඛීපරත්ථා’’ති.(ජා.1.8.72; සං.නි. 1.33); 

අ ාරස ්මා අන ාරිෙං පබ් බජිතානන්ති ය හයතො නික්ඛමිත්වා අ ාරස්ස
ඝරාවාසස්ස හිතාවයහහි කසිය ොරක්ඛාදීහි විරහිතං අන ාරිෙං පබ්බජ්ජං
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උප තානං. සබ් බූපධිපටිනිස ්සග්  ත් ථාෙ පධානන්ති සබ්යබසං
ඛන්ධූපධිකියලසූපධිඅභිසඞ්ඛාරූපධිසඞ්ඛාතානං උපධීනං 
පටිනිස්සග් සඞ්ඛාතස්සනිබ්බානස්ස අත්ථාෙ විපස්සනාෙ යචව මග්ය න ච 

සහජාතවීරිෙං. තස් මාති ෙස්මා ඉමානි ද්යව පධානානි දුරභිසම්භවානි, තස්මා.
දුතිෙං. 

3. තපනීෙසුත්තවණ්ණනා 

3. තතියෙ තපනීොතිඉධයචවසම්පරායෙචතපන්තීතිතපනීො. තප් පතීති
චිත්තසන්තායපන තප්පතිඅනුයසොචති කාෙදුච්චරිතංකත්වානන්දෙක්යඛොවිෙ
නන්දමාණයවොවිෙනන්දය ොඝාතයකොවිෙයදවදත්යතො විෙද්යවභාතිකාවිෙ
ච.යතකිර ාවංවධිත්වාමංසංද්යවයකොට්ඨායසඅකංසු.තයතො කනිට්යඨො

යජට්ඨකංආහ– ‘‘මය්හං දාරකාබහූ, ඉමානියමඅන්තානියදහී’’ති.අථනං

යසො ‘‘සබ්බං මංසං ද්යවධා විභත්තං, පුන කිං මග් සී’’ති පහරිත්වා
ජීවිතක්ඛෙං පායපසි.නිවත්තිත්වාචනංඔයලොයකන්යතොමතංදිස්වා‘‘භාරිෙං
යමකම්මංකත’’න්ති චිත්තංඋප්පායදසි.අථස්සබලවයසොයකොඋප්පජ්ජි.යසො

ඨිතට්ඨායනපි නිසින්නට්ඨායනපි තයදව කම්මං ආවජ්යජති, චිත්තස්සාදං න

ලභති.අසිතපීතඛායිතසායිතම්පිස්සසරීයර ඔජංනඵරති, අට්ඨිචම්මමත්තයමව

අයහොසි.අථනංඑයකොයථයරො දිස්වා – ‘‘උපාසක, ත්වං පහූතඅන්නපායනො, 

අට්ඨිචම්මමත්තයමව යත අවසිට්ඨං, අත්ථි නු යඛො යත කිඤ්චි 

තපනීෙකම්ම’’න්ති? යසො ‘‘ආම, භන්යත’’ති සබ්බං ආයරොයචසි. අථ නං

යථයරො ‘‘භාරිෙංයත උපාසකකම්මංකතං, අනපරාධට්ඨායනඅපරද්ධ’’න්ති
ආහ. යසො යතයනව කම්යමන කාලං කත්වා නිරයෙ නිබ්බත්යතො.
වචීදුච්චරියතන සුප්පබුද්ධසක්කයකොකාලිකචිඤ්චමාණවිකාදයෙො විෙ තප්පති.
යසසයමත්ථචතුත්යථචඋත්තානත්ථයමව.තතිෙං. 

5. උපඤ්ඤාතසුත්තවණ්ණනා 

5. පඤ්චයම ද් වින් නාෙන්ති ද්වින්නං අහං. උපඤ ්ඤාසින්ති උප න්ත්වා

ගුණං අඤ්ඤාසිං, ජානිං පටිවිජ්ඣින්ති අත්යථො. ඉදානි යත ධම්යම

දස්යසන්යතො ො ච අසන් තුට් ඨිතාතිආදිමාහ. ඉමඤ්හි ධම්මද්වෙං නිස්සාෙ

සත්ථා සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො, තස්මා තස්සානුභාවං දස්යසන්යතො එවමාහ.

තත්ථ අසන් තුට් ඨිතා කුසයලසු ධම් යමසූති ඉමිනා ඉමං දීයපති – ‘‘අහං
ඣානමත්තයකන වා ඔභාසනිමිත්තමත්තයකන වා අසන්තුට්යඨො හුත්වා

අරහත්තමග් යමවඋප්පායදසිං.ොවයසොනඋප්පජ්ජි, න තාවාහංසන්තුට්යඨො
අයහොසිං.පධානස්මිංචඅනුක්කණ්ඨියතොහුත්වාඅයනොසක්කනාෙ ඨත්වායෙව

පධානකිරිෙං අකාසි’’න්ති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො ො ච 

අප් පටිවානිතාතිආදිමාහ. තත්ථ අප් පටිවානිතාති අප්පටික්කමනා
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අයනොසක්කනා. අප් පටිවානී සුදාෙං, භික් ඛයව, පදොමීති එත්ථ සුදන්ති

නිපාතමත්තං. අහං, භික්ඛයව, අයනොසක්කනාෙං ඨියතො යබොධිසත්තකායල
සබ්බඤ්ඤුතංපත්යථන්යතොපධානමකාසින්තිඅෙයමත්ථඅත්යථො. 

ඉදානි ෙථා යතන තං පධානං කතං, තං දස්යසන්යතො කාමං තයචො 

චාතිආදිමාහ. තත්ථ පත් තබ් බන්ති ඉමිනා පත්තබ්බං ගුණජාතං දස්යසති. 

පුරිසථායමනාතිආදිනාපුරිසස්සඤාණථායමොඤාණවීරිෙං ඤාණපරක්කයමොච

කථියතො. සණ් ඨානන්ති ඨපනා අප්පවත්තනා ඔසක්කනා, පටිප්පස්සද්ධීති
අත්යථො.එත්තාවතායතනචතුරඞ් සමන්නා තං වීරිොධිට්ඨානංනාමකථිතං.

එත්ථහිකාමංතයචො චාතිඑකංඅඞ් ං, න්හාරුචාතිඑකං, අට්ඨිචාතිඑකං, 

මංසයලොහිතන්ති එකං, ඉමානි චත්තාරි අඞ් ානි. පුරිසථායමනාතිආදීනි
අධිමත්තවීරිොධිවචනානි.ඉතිපුරියමහිචතූහි අඞ්ය හිසමන්නා යතනහුත්වා
එවං අධිට්ඨිතං වීරිෙං චතුරඞ් සමන්නා තං වීරිොධිට්ඨානං නාමාති
යවදිතබ්බං. එත්තාවතා යතන යබොධිපල්ලඞ්යක අත්තයනො ආ මනීෙපටිපදා
කථිතා. 

ඉදානි තාෙ පටිපදාෙ පටිලද්ධගුණං කයථතුං තස් ස මය් ෙං, 

භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ අප් පමාදාධි තාති සතිඅවිප්පවාසසඞ්ඛායතන

අප්පමායදන අධි තා, න සුත්තප්පමත්යතන ලද්ධා. සම් යබොධීති
චතුමග් ඤාණඤ්යචව සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්ච. න හි සක්කා එතං
සුත්තප්පමත්යතනඅධි න්තුන්ති.යතනාහ – ‘‘අප්පමාදාධි තාසම්යබොධී’’ති. 

අනුත් තයරො යෙො ක් යඛයමොති න යකවලං යබොධියෙව, 

අරහත්තඵලනිබ්බානසඞ්ඛායතො අනුත්තයරො යෙො ක්යඛයමොපි
අප්පමාදාධි යතොව. 

ඉදානිඅත්තනාපටිලද්ධගුයණසුභික්ඛුසඞ්ඝංසමාදයපන්යතො තුම් යෙ යචපි 

භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ ෙස් සත් ථාොති ෙස්ස අත්ථාෙ, ෙං උපසම්පජ්ජ

විහරිතුකාමා හුත්වාති අත්යථො. තදනුත් තරන්ති තං අනුත්තරං. 

බ්රේ මචරිෙපරියෙොසානන්ති මග් බ්රහ්මචරිෙස්ස පරියෙොසානභූතං අරිෙඵලං. 

අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වාති අභිඤ්ඤාෙ උත්තමපඤ්ඤාෙ පච්චක්ඛං කත්වා. 

උපසම් පජ් ජ විෙරිස් සථාතිපටිලභිත්වා පාපුණිත්වාවිහරිස්සථ. තස් මාතිෙස්මා

අප්පටිවානපධානං නායමතංබහූපකාරංඋත්තමත්ථසාධකං, තස්මා.පඤ්චමං. 

6. සංයෙොජනසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ සංයෙොජනියෙසු ධම් යමසූති දසන්නං සංයෙොජනානං

පච්චෙභූයතසු යතභූමකධම්යමසු. අස් සාදානුපස් සිතාති අස්සාදයතො පස්සිතා

පස්සනභායවොති අත්යථො. නිබ් බිදානුපස් සිතාති නිබ්බිදාවයසන



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දුකනිපාත-අට්ඨකථා  කම්මකාරණවග්ය ො 
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පටුන 

උක්කණ්ඨනවයසන පස්සනභායවො. ජාතිොති ඛන්ධනිබ්බත්තියතො. ජරාොති

ඛන්ධපරිපාකයතො. මරයණනාති ඛන්ධයභදයතො. යසොයකහීති

අන්යතොනිජ්ඣාෙනලක්ඛයණහි යසොයකහි. පරියදයවහීති 

තන්නිස්සිතලාලප්පිතලක්ඛයණහි පරියදයවහි. දුක් යඛහීති

කාෙපටිපීළනදුක්යඛහි. යදොමනස ්යසහීති මයනොවිඝාතයදොමනස්යසහි. 

උපාොයසහීති අධිමත්තාොසලක්ඛණඋපාොයසහි. දුක් ඛස ්මාති

සකලවට්ටදුක්ඛයතො. පජෙතීති මග්ය න පජහති. පොොති එත්ථ පන
ඵලක්ඛයණොකථියතො.ඉමස්මිං සුත්යතවට්ටවිවට්ටංකථිතං.ඡට්ඨං. 

7. කණ්හසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම කණ් ොති න කාළවණ්ණතාෙ කණ්හා, කණ්හතාෙ පන
උපයනන්තීති නිප්ඵත්තිකාළතාෙ කණ්හා. සරයසනාපි වා සබ්බාකුසලධම්මා

කණ්හා එව. න හි යතසං උප්පත්තිො චිත්තං පභස්සරං යහොති. අහිරිකන්ති

අහිරිකභායවො. අයනොත් තප් පන්ති අයනොත්තාපිභායවො.සත්තමං. 

8. සුක්කසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම සුක් කාති න වණ්ණසුක්කතාෙ සුක්කා, සුක්කතාෙ පන
උපයනන්තීති නිප්ඵත්තිසුක්කතාෙ සුක්කා. සරයසනාපි වා සබ්බකුසලධම්මා

සුක්කා එව. යතසං හි උප්පත්තිො චිත්තං පභස්සරං යහොති. හිරී ච 

ඔත් තප් පඤ ්චාති එත්ථ පාපයතො ජිගුච්ඡනලක්ඛණා හිරී, භාෙනලක්ඛණං

ඔත්තප්පං. ෙං පයනත්ථ විත්ථාරයතො වත්තබ්බං සිො, තං විසුද්ධිමග්ය 
වුත්තයමව.අට්ඨමං. 

9. චරිෙසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම යලොකං පායලන් තීතියලොකං සන්ධායරන්තිඨයපන්තිරක්ඛන්ති. 

නයිධ පඤ ්ඤායෙථ මාතාති ඉමස්මිංයලොයකජනිකාමාතා‘‘අෙංයමමාතා’’ති 
 රුචිත්තීකාරවයසන න පඤ්ඤායෙථ. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. 

සම් යභදන්තිසඞ්කරං මරිොදයභදංවා. ෙථා අයජළකාතිආදීසුඑයතහිසත්තා
‘‘අෙංයම මාතා’’තිවා ‘‘මාතුච්ඡා’’තිවා රුචිත්තීකාරවයසනනජානන්ති.

ෙං වත්ථුං නිස්සාෙ උප්පන්නා, තත්යථව විප්පටිපජ්ජන්ති. තස්මා උපමං 
ආහරන්යතො‘‘ෙථාඅයජළකා’’තිආදිමාහ.නවමං. 

10. වස්සූපනායිකසුත්තවණ්ණනා 

10. දසමං අට්ඨුප්පත්තිෙං වුත්තං. කතරඅට්ඨුප්පත්තිෙං? මනුස්සානං
උජ්ඣාෙයන. භ වතා හි පඨමයබොධිෙං වීසති වස්සානි වස්සූපනායිකා
අප්පඤ්ඤත්තා අයහොසි. භික්ඛූ අනිබද්ධවාසා වස්යසපි උතුවස්යසපි ෙථාසුඛං
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විචරිංසු. යත දිස්වා මනුස්සා ‘‘කථඤ්හි නාම සමණා සකයපුත්තිො 
යහමන්තම්පි ගිම්හම්පි වස්සම්පි චාරිකං චරිස්සන්ති හරිතානි තිණානි 

සම්මද්දන්තා එකින්ද්රිෙං ජීවං වියහයඨන්තා බහූ ඛුද්දයක පායණ සඞ්ඝාතං 
ආපායදන්තා. ඉයම හි නාම අඤ්ඤතිත්ථිො දුරක්ඛාතධම්මා වස්සාවාසං 

අල්ලීයිස්සන්ති සංකසායිස්සන්ති, ඉයම නාම සකුණා රුක්ඛග්ය සු
කුලාවකානි කත්වා වස්සාවාසං අල්ලීයිස්සන්ති සංකසායිස්සන්තී’’තිආදීනි
වත්වා උජ්ඣායිංසු. තමත්ථං භික්ඛූ භ වයතො ආයරොයචසුං. භ වා තං

අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා ඉමං සුත්තං යදයසන්යතො පඨමං තාව ‘‘අනුජානාමි, 

භික්ඛයව, වස්සංඋප න්තු’’න්ති (මහාව.184) එත්තකයමවාහ.අථභික්ඛූනං
‘‘කදා නු යඛො වස්සං උප න්තබ්බ’’න්ති උප්පන්නං විතක්කං සුත්වා

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, වස්සායන වස්සං උප න්තු’’න්ති ආහ. අථ යඛො
භික්ඛූනංඑතදයහොසි–‘‘කතිනුයඛොවස්සූපනායිකා’’ති.භ වයතොඑතමත්ථං

ආයරොයචසුං. තං සුත්වා සකලම්පි ඉදං සුත්තං යදයසන්යතො ද් යවමා, 

භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ වස් සූපනායිකාති වස්සූප මනානි. පුරිමිකාති
අපරජ්ජු තාෙ ආසාළ්හිො උප න්තබ්බා පුරිමකත්තිකපුණ්ණමිපරියෙොසානා

පඨමා යතමාසී. පච් ඡිමිකාති මාස තාෙ ආසාළ්හිො උප න්තබ්බා 
පච්ඡිමකත්තිකපරියෙොසානාපච්ඡිමායතමාසීති.දසමං. 

කම්මකාරණවග්ය ොපඨයමො. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දුකනිපාත-අට්ඨකථා  අධිකරණවග් වණ්ණනා 

8 

පටුන 

2. අධිකරණවග්  වණ් ණනා 

11. දුතිෙස්ස පඨයම බලානීති යකනට්යඨන බලානි. අකම්පිෙට්යඨන

බලානි නාම, තථා දුරභිභවනට්යඨන අනජ්යඣොමද්දනට්යඨන ච. 

පටිසඞ් ඛානබලන්ති පච්චයවක්ඛණබලං. භාවනාබලන්ති බ්රූහනබලං

වඩ්ඪනබලං. සුද් ධං අත් තානන්ති ඉදං යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. 

තත්රාති යතසු ද්වීසු බයලසු. ෙමිදන්ති ෙං ඉදං. යසඛානයමතං බලන්ති

සත්තන්නං යසඛානං ඤාණබලයමතං. යසඛඤ් හි යසො, භික් ඛයව, බලං 

ආ ම් මාතිසත්තන්නංයසඛානං ඤාණබලංආරබ්භසන්ධාෙපටිච්ච. පජෙතීති

මග්ය නපජහති. පොොතිඉමිනාපනඵලංකථිතං. ෙං පාපන්තිෙංපාපකං

ලාමකං. ෙස්මා පයනතානි ද්යවපි වඩ්යඪත්වා අරහත්තං පාපුණාති, තස්මා
එත්ථඑතදග් ංනා තන්තියවදිතබ්බං. 

12. දුතියෙ සතිසම් යබොජ් ඣඞ්  ං භායවතීතිආදීසුඅෙංයහට්ඨාඅනා තානං

පදානං වයසන අත්ථවණ්ණනා – වියවකනිස් සිතන්ති වියවකං නිස්සිතං. 

වියවයකොති විවිත්තතා. ස්වාෙං තදඞ් වියවයකො වික්ඛම්භන-සමුච්යඡද-
පටිප්පස්සද්ධි-නිස්සරණවියවයකොතිපඤ්චවියධො.තස්මිං පඤ්චවියධවියවයක.

වියවකනිස්සිතන්ති තදඞ් වියවකනිස්සිතං, සමුච්යඡදවියවකනිස්සිතං, 
නිස්සරණවියවකනිස්සිතඤ්ච සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවතීති අෙමත්යථො
යවදිතබ්යබො. තථා හි සතිසම්යබොජ්ඣඞ් භාවනානුයුත්යතො යෙොගී

විපස්සනාක්ඛයණ කිච්චයතො තදඞ් වියවකනිස්සිතං, අජ්ඣාසෙයතො

නිස්සරණවියවකනිස්සිතං, මග් කායල පන කිච්චයතො

සමුච්යඡදවියවකනිස්සිතං, ආරම්මණයතො නිස්සරණවියවකනිස්සිතං 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති. පඤ්චවිධවියවකනිස්සිතම්පීති එයක. යත හින

යකවලං බලවවිපස්සනාමග් ඵලක්ඛයණසුයෙව යබොජ්ඣඞ්ය  උද්ධරන්ති, 
විපස්සනාපාදකකසිණජ්ඣානආනාපානාසුභබ්රහ්මවිහාරජ්ඣායනසුපි

උද්ධරන්ති, නච පටිසිද්ධාඅට්ඨකථාචරියෙහි.තස්මායතසංමයතනඑයතසං
ඣානානං පවත්තික්ඛයණකිච්චයතො එව වික්ඛම්භනවියවකනිස්සිතං. ෙථා ච

‘‘විපස්සනාක්ඛයණ අජ්ඣාසෙයතො නිස්සරණවියවකනිස්සිත’’න්ති වුත්තං, 
එවං ‘‘පටිප්පස්සද්ධිවියවකනිස්සිතම්පි භායවතී’’තිවත්තුංවට්ටති.එසනයෙො 

විරා නිස් සිතන්තිආදීසු.වියවකත්ථාඑවහිවිරා ාදයෙො. 

යකවලං යහත්ථ යවොස් සග් ය ො දුවියධො පරිච්චා යවොස්සග්ය ො ච

පක්ඛන්දනයවොස්සග්ය ො චාති. තත්ථ පරිච් චා යවොස් සග් ය ොති 

විපස්සනාක්ඛයණ ච තදඞ් වයසන, මග් ක්ඛයණ ච සමුච්යඡදවයසන 

කියලසප්පහානං. පක් ඛන් දනයවොස් සග් ය ොති විපස්සනාක්ඛයණ 

තන්නින්නභායවන, මග් ක්ඛයණ පන ආරම්මණකරයණන
නිබ්බානපක්ඛන්දනං. තදුභෙම්පි ඉමස්මිං යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සයක
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අත්ථවණ්ණනානයෙ වට්ටති. තථා හි අෙං සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො

ෙථාවුත්යතන පකායරන කියලයස පරිච්චජති, නිබ්බානඤ්ච පක්ඛන්දති. 

යවොස ්සග්  පරිණාමින්ති ඉමිනා පන සකයලන වචයනන යවොස්සග් ත්ථං

පරිණමන්තං පරිණතඤ්ච, පරිපච්චන්තං පරිපක්කඤ්චාති ඉදං වුත්තං යහොති.
අෙඤ්හි යබොජ්ඣඞ් භාවනානුයුත්යතො භික්ඛු ෙථා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො 
කියලසපරිච්චා යවොස්සග් ත්ථං නිබ්බානපක්ඛන්දනයවොස්සග් ත්ථඤ්ච

පරිපච්චති, ෙථා ච පරිපක්යකො යහොති, තථා නං භායවතීති. එස නයෙො
යසසයබොජ්ඣඞ්ය සු. 

ඉධපනනිබ්බානංයෙවසබ්බසඞ්ඛයතහිවිවිත්තත්තා වියවයකො, සබ්යබසං

විරා භාවයතො විරාය ො, නියරොධභාවයතො නියරොයධොතිවුත්තං.මග්ය ොඑව ච

යවොස්සග් පරිණාමී, තස්මාසතිසම්යබොජ්ඣඞ් ංභායවතිවියවකං ආරම්මණං

කත්වාපවත්තිොවියවකනිස්සිතං, තථා විරා නිස් සිතං නියරොධනිස් සිතං. තඤ්ච
යඛොඅරිෙමග් ක්ඛණුප්පත්තිොකියලසානංසමුච්යඡදයතො පරිච්චා භායවනච
නිබ්බානපක්ඛන්දනභායවන ච පරිණතං පරිපක්කන්ති අෙයමව අත්යථො 
දට්ඨබ්යබො. එස නයෙො යසසයබොජ්ඣඞ්ය සු. ඉති ඉයම සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා 
යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකා කථිතා. ඉයමසුපි ද්වීසු බයලසු එතදග් භායවො
වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්යබො. 

13. තතියෙ විවිච් යචව කායමහීතිආදීනං චතුන්නංඣානානංපාළිඅත්යථොච

භාවනානයෙො ච සබ්යබො සබ්බාකායරන විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.69-70) 
විත්ථාරියතොයෙව. ඉමානි පන චත්තාරි ඣානානි එයකො භික්ඛු 

චිත්යතකග් ත්ථාෙ භායවති, එයකො විපස්සනාපාදකත්ථාෙ, එයකො

අභිඤ්ඤාපාදකත්ථාෙ, එයකො නියරොධපාදකත්ථාෙ, එයකො භවවියසසත්ථාෙ.
ඉධ පන තානිපි විපස්සනාපාදකානි අධිප්යපතානි. අෙං හි භික්ඛු ඉමානි
ඣානානි සමාපජ්ජිත්වා සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා
යහතුපච්චෙපරිග් හං කත්වා සප්පච්චෙං නාමරූපඤ්ච වවත්ථයපත්වා
ඉන්ද්රිෙබලයබොජ්ඣඞ් ානිසයමොධායනත්වා අරහත්තං පාපුණාති. එවයමතානි
ඣානානි යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකායනව කථිතානි. ඉමස්මිම්පි බලද්වයෙ
එතදග් භායවොවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො. 

14. චතුත්යථ සංඛිත් යතන ච විත් ථායරන චාති සංඛිත්තධම්මයදසනා
විත්ථාරධම්මයදසනා චාති ද්යවයෙව ධම්මයදසනාති දස්යසති. තත්ථ මාතිකං
උද්දිසිත්වාකථිතායදසනාසංඛිත්තයදසනානාම. තයමවමාතිකංවිත්ථාරයතො
විභජිත්වාකථිතාවිත්ථාරයදසනානාම.මාතිකංවාඨයපත්වාපි අට්ඨයපත්වාපි

විත්ථාරයතො විභජිත්වා කථිතා විත්ථාරයදසනා නාම. තාසු සංඛිත්තයදසනා

නාම මහාපඤ්ඤස්ස පුග් ලස්ස වයසන කථිතා, විත්ථාරයදසනා නාම
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මන්දපඤ්ඤස්ස. මහාපඤ්ඤස්ස හි විත්ථාරයදසනා අතිපපඤ්යචො විෙ යහොති.

මන්දපඤ්ඤස්සසඞ්යඛපයදසනාසසකස්සඋප්පතනංවිෙයහොති, යනවඅන්තං
නයකොටිං පාපුණිතුංසක්යකොති.සඞ්යඛපයදසනාචඋග්ඝටිතඤ්ඤුස්සවයසන

කථිතා, විත්ථාරයදසනා ඉතයරසං තිණ්ණං වයසන. සකලම්පි හි යතපිටකං
සඞ්යඛපයදසනාවිත්ථාරයදසනාතිඑත්යථව සඞ්ඛං ච්ඡති. 

15. පඤ්චයම ෙස් මිං, භික් ඛයව, අධිකරයණති විවාදාධිකරණං, 

අනුවාදාධිකරණං, ආපත්තාධිකරණං, කිච්චාධිකරණන්ති ඉයමසං චතුන්නං

අධිකරණානංෙස්මිංඅධිකරයණ. ආපන් යනො ච භික් ඛූතිආපත්තිංආපන්යනො

භික්ඛුච. තස් යමතන්ති තස්මිංඑතං. දීඝත් තාොතිදීඝංඅද්ධානංතිට්ඨනත්ථාෙ. 

ඛරත් තාොති දාස-යකොණ්ඩ-චණ්ඩාල-යවනාති එවං ඛරවාචාපවත්තනත්ථාෙ. 

වාළත් තාොතිපාණියලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි පහරණවයසනකක්ඛළභාවත්ථාෙ. භික් ඛූ 

ච න ඵාසුං විෙරිස ්සන් තීති අඤ්ඤමඤ්ඤං විවාදාපන්යන භික්ඛුසඞ්යඝ යෙපි

උද්යදසංවා පරිපුච්ඡංවා යහතුකාමාපධානංවාඅනුයුඤ්ජිතුකාමා, යතඵාසුං
න විහරිස්සන්ති. භික්ඛුසඞ්ඝස්මිං හි උයපොසථපවාරණාෙ ඨිතාෙ උද්යදසාදීහි

අත්ථිකාඋද්යදසාදීනි  යහතුංනසක්යකොන්ති, විපස්සකානංචිත්තුප්පායදොන

එකග්ය ොයහොති, තයතොවියසසං නිබ්බත්යතතුංනසක්යකොන්ති.එවංභික්ඛූච

න ඵාසුං විහරිස්සන්ති. න දීඝත් තාොතිආදීසු වුත්තපටිපක්ඛනයෙන අත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. ඉති පටිසඤ් චික් ඛතීති එවං පච්චයවක්ඛති. 

අකුසලං ආපන් යනොති එත්ථ අකුසලන්ති ආපත්ති අධිප්යපතා, ආපත්තිං

ආපන්යනොතිඅත්යථො. කඤ් චියදව යදසන්තිනසබ්බයමවආපත්තිං, ආපත්තිො

පන කඤ්චියදව යදසං අඤ්ඤතරං ආපත්තින්ති අත්යථො. කායෙනාති

කරජකායෙන. අනත් තමයනොති අතුට්ඨචිත්යතො. අනත් තමනවාචන්ති

අතුට්ඨවාචං. මයමවාති මංයෙව. තත් ථාති තස්මිං අධිකරයණ. අච් චයෙො 

අච් ච මාති අපරායධො අතික්කමිත්වා මද්දිත්වා  යතො, අහයමයවත්ථ

අපරාධියකො. සුඞ් කදාෙකංව භණ් ඩස් මින්ති ෙථා සුඞ්කට්ඨානං පරිහරිත්වා

නීයතභණ්ඩස්මිං සුඞ්කදාෙකංඅපරායධොඅභිභවති, යසො චතත්ථඅපරාධියකො

යහොති, නරාජායනොනරාජපුරිසාතිඅත්යථො. 

ඉදං වුත්තං යහොති – යෙො හි රඤ්ඤා ඨපිතං සුඞ්කට්ඨානං පරිහරිත්වා

භණ්ඩංහරති, තංසහභණ්ඩසකයටනආයනත්වාරඤ්යඤොදස්යසන්ති.තත්ථ

යනව සුඞ්කට්ඨානස්සයදොයසොඅත්ථි, නරඤ්යඤොනරාජපුරිසානං, පරිහරිත්වා

 තස්යසවපන යදොයසො, එවයමවංෙංයසොභික්ඛුආපත්තිංආපන්යනො, තත්ථ

යනව ආපත්තිො යදොයසො, න යචොදකස්ස. තීහි පන කාරයණහි තස්යසව

භික්ඛුයනො යදොයසො. තස්ස හිආපත්තිං ආපන්නභායවනපි යදොයසො, යචොදයක
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පටුන 

අනත්තමනතාෙපි යදොයසො, අනත්තමනස්ස සයතො පයරසං ආයරොචයනනපි 

යදොයසො. යචොදකස්ස පන ෙං යසො තං ආපත්තිං ආපජ්ජන්තං අද්දස, තත්ථ
යදොයසොනත්ථි. අනත්තමනතාෙයචොදනාෙපනයදොයසො.තම්පිඅමනසිකරිත්වා
අෙං භික්ඛු අත්තයනොව යදොසං පච්චයවක්ඛන්යතො ‘‘ඉති මයමව තත්ථ
අච්චයෙො අච්ච මා සුඞ්කදාෙකංව භණ්ඩස්මි’’න්ති එවං පටිසඤ්චික්ඛතීති
අත්යථො. දුතිෙවායර යචොදකස්ස අනත්තමනතා ච අනත්තමනතාෙ

යචොදිතභායවොචාතිද්යවයදොසා, යතසංවයසන‘‘අච්චයෙො අච්ච මා’’තිඑත්ථ
යෙොජනාකාතබ්බා.යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 

16. ඡට්යඨ අඤ ්ඤතයරොතිඑයකොඅපාකටනායමො බ්රාහ්මයණො. යෙන භ වා 

යතනුපසඞ් කමීති යෙනාතිභුම්මත්යථකරණවචනං.තස්මාෙත්ථභ වා, තත්ථ 

උපසඞ්කමීති එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. යෙන වා කාරයණන භ වා

යදවමනුස්යසහි උපසඞ්කමිතබ්යබො, යතනකාරයණනඋපසඞ්කමීතිඑවයමත්ථ

අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යකන ච කාරයණන භ වා උපසඞ්කමිතබ්යබො? 

නානප්පකාරගුණවියසසාධි මාධිප්පායෙන, සාදුඵලූපයභො ාධිප්පායෙන

දිජ යණහිනිච්චඵලිතමහාරුක්යඛොවිෙ. උපසඞ් කමීති යතොතිවුත්තංයහොති. 

උපසඞ් කමිත් වාති උපසඞ්කමනපරියෙොසානදීපනං. අථ වා එවං  යතො තයතො 
ආසන්නතරංඨානංභ වයතොසමීපසඞ්ඛාතං න්ත්වාතිපිවුත්තංයහොති. 

භ වතා සද් ධිං සම් යමොදීතිෙථාච ඛමනීොදීනිපුච්ඡන්යතොභ වායතන, 

එවං යසොපි භ වතා සද්ධිං සමප්පවත්තයමොයදො අයහොසි, සීයතොදකං විෙ

උණ්යහොදයකනසම්යමොදිතංඑකීභාවංඅ මාසි.ොෙච‘‘කච්චි, යභොය ොතම, 

ඛමනීෙං, කච්චි ොපනීෙං, කච්චි යභොයතො ය ොතමස්ස ච සාවකානඤ්ච
අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහායරො’’තිආදිකාෙ කථාෙ 

සම්යමොදි, තං පීතිපායමොජ්ජසඞ්ඛාතස්ස සම්යමොදස්ස ජනනයතො සම්යමොදිතුං

යුත්තභාවයතො ච සම් යමොදනීෙං, අත්ථබයඤ්ජනමධුරතාෙ සුචිරම්පි කාලං

සායරතුංනිරන්තරංපවත්යතතුං අරහරූපයතො සරිතබ්බභාවයතො ච සාරණීෙං. 

සුෙයමානසුඛයතො වා සම්යමොදනීෙං, අනුස්සරිෙමානසුඛයතො සාරණීෙං, තථා

බයඤ්ජනපරිසුද්ධතාෙ සම්යමොදනීෙං, අත්ථපරිසුද්ධතාෙ සාරණීෙන්ති එවං
අයනයකහි පරිොයෙහි සම්යමොදනීෙං සාරණීෙං කථං වීතිසායරත්වා

පරියෙොසායපත්වා නිට්ඨයපත්වා යෙනත්යථන ආ යතො, තං පුච්ඡිතුකායමො
එකමන්තංනිසීදි. 

එකමන් තන්ති භාවනපුංසකනිද්යදයසො ‘‘විසමං චන්දිමසූරිො

පරිවත්තන්තී’’තිආදීසු (අ.නි. 4.70) විෙ. තස්මා ෙථානිසින්යනො එකමන්තං

නිසින්යනොයහොති, තථානිසීදීතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො.භුම්මත්යථවා 

එතං උපයෙො වචනං. නිසීදීති උපාවිසි. පණ්ඩිතා හි පුරිසා  රුට්ඨානීෙං
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උපසඞ්කමිත්වා ආසනකුසලතාෙ එකමන්තං නිසීදන්ති. අෙඤ්ච යනසං 

අඤ්ඤතයරො, තස්මාඑකමන්තංනිසීදි. 

කථං නිසින්යනො පන එකමන්තං නිසින්යනො යහොතීති? ඡ නිසජ්ජයදොයස 

වජ්යජත්වා.යසෙයථිදං–අතිදූරං, අච්චාසන්නං, උපරිවාතං, උන්නතප්පයදසං, 

අතිසම්මුඛං අතිපච්ඡාති. අතිදූයර නිසින්යනො හි සයච කයථතුකායමො යහොති, 
උච්චාසද්යදන කයථතබ්බං යහොති. අච්චාසන්යන නිසින්යනො සඞ්ඝට්ටනං

කයරොති. උපරිවායත නිසින්යනො සරීර න්යධන බාධති. උන්නතප්පයදයස
නිසින්යනො අ ාරවං පකායසති. අතිසම්මුඛා නිසින්යනො සයච දට්ඨුකායමො

යහොති, චක්ඛුනා චක්ඛුංආහච්ච දට්ඨබ්බං යහොති. අතිපච්ඡානිසින්යනොසයච

දට්ඨුකායමොයහොති, ගීවංපසායරත්වාදට්ඨබ්බංයහොති. තස්මාඅෙම්පිඑයතඡ
නිසජ්ජයදොයසවජ්යජත්වානිසීදි.යතනවුත්තං‘‘එකමන්තං නිසීදී’’ති. 

එතදයවොචාති දුවිධා හි පුච්ඡා – අ ාරිකපුච්ඡා, අන ාරිකපුච්ඡා ච. තත්ථ

‘‘කිං, භන්යත, කුසලං, කිං අකුසල’’න්ති (ම. නි. 3.296) ඉමිනා නයෙන

අ ාරිකපුච්ඡාආ තා. ‘‘ඉයමනුයඛො, භන්යත, පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා’’ති (ම.

නි. 3.86) ඉමිනා නයෙන අන ාරිකපුච්ඡා. අෙං පන අත්තයනො අනුරූපං

අ ාරිකපුච්ඡං පුච්ඡන්යතො එතං ‘‘යකො නු යඛො, යභො ය ොතම, යහතු යකො 

පච්චයෙො’’තිආදිවචනං අයවොච. තත්ථ යෙතු පච් චයෙොති උභෙම්යපතං 

කාරණයවවචනයමව. අධම් මචරිොවිසමචරිොයෙතූති අධම්මචරිොසඞ්ඛාතාෙ

විසමචරිොෙ යහතු, තංකාරණා තප්පච්චොති අත්යථො. තත්රාෙං පදත්යථො –

අධම්මස්ස චරිො අධම්මචරිො, අධම්මකාරණන්ති අත්යථො. විසමං චරිො, 
විසමස්සවාකම්මස්ස චරිොතිවිසමචරිො.අධම්මචරිොචසාවිසමචරිොචාති
අධම්මචරිොවිසමචරිො. එයතනුපායෙනසුක්කපක්යඛපිඅත්යථොයවදිතබ්යබො.

අත්ථයතො පයනත්ථ අධම්මචරිොවිසමචරිො නාම දස අකුසලකම්මපථා, 
ධම්මචරිොසමචරිොනාමදස කුසලකම්මපථාතියවදිතබ්බා. 

අභික් කන් තං, යභො ය ොතමාති එත්ථ අෙං අභික්කන්තසද්යදො

ඛෙසුන්දරාභිරූපඅබ්භනුයමොදයනසු දිස්සති. ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, රත්ති, 

නික්ඛන්යතොපඨයමොොයමො, චිරනිසින්යනොභික්ඛුසඞ්යඝො’’තිආදීසු(උදා. 45; 

චූළව.383; අ.නි.8.20) හිඛයෙදිස්සති.‘‘අෙංඉයමසංචතුන්නංපුග් ලානං 

අභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’තිආදීසු(අ.නි.4.100) සුන්දයර. 

‘‘යකොයමවන්දතිපාදානි, ඉද්ධිොෙසසාජලං; 

අභික්කන්යතනවණ්යණන, සබ්බාඔභාසෙංදිසා’’ති.– 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දුකනිපාත-අට්ඨකථා  අධිකරණවග් වණ්ණනා 

13 

පටුන 

ආදීසු (වි.ව.857) අභිරූයප. ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත’’තිආදීසු (දී.නි.1.250; 

පාරා. 15) අබ්භනුයමොදයන. ඉධාපි අබ්භනුයමොදයනයෙව. ෙස්මා ච

අබ්භනුයමොදයන, තස්මා සාධු සාධු, යභො ය ොතමාති වුත්තං යහොතීති
යවදිතබ්බං. 

‘‘භයෙයකොයධපසංසාෙං, තුරියතයකොතූහලච්ඡයර; 

හායසයසොයකපසායදච, කයරආයමඩිතංබුයධො’’ති.– 

ඉමිනා ච ලක්ඛයණන ඉධ පසාදවයසන පසංසාවයසන චාෙං ද්වික්ඛත්තුං 

වුත්යතොති යවදිතබ්යබො. අථ වා අභික් කන් තන්ති අභික්කන්තං අතිඉට්ඨං

අතිමනාපං, අතිසුන්දරන්තිවුත්තංයහොති. 

තත්ථඑයකනඅභික්කන්තසද්යදනයදසනංයථොයමති, එයකනඅත්තයනො 

පසාදං.අෙඤ්යහත්ථඅධිප්පායෙො–අභික්කන්තං, යභො ය ොතම, ෙදිදං යභොයතො

ය ොතමස්ස ධම්මයදසනා, අභික්කන්තං ෙදිදං යභොයතො ය ොතමස්ස
ධම්මයදසනං ආ ම්ම මම පසායදොති. භ වයතොයෙව වා වචනං ද්යව ද්යව
අත්යථ සන්ධාෙ යථොයමති – යභොයතො ය ොතමස්ස වචනං අභික්කන්තං

යදොසනාසනයතො, අභික්කන්තං ගුණාධි මනයතො, තථා සද්ධාජනනයතො, 

පඤ්ඤාජනනයතො, සාත්ථයතො, සබයඤ්ජනයතො, උත්තානපදයතො, 

 ම්භීරත්ථයතො, කණ්ණසුඛයතො, හදෙඞ් මයතො, අනත්තුක්කංසනයතො, 

අපරවම්භනයතො, කරුණාසීතලයතො, පඤ්ඤාවදාතයතො, ආපාථරමණීෙයතො, 

විමද්දක්ඛමයතො, සුෙයමානසුඛයතො, වීමංසිෙමානහිතයතොති එවමාදීහි
යෙොයජතබ්බං. 

තයතො පරම්පි චතූහි උපමාහි යදසනංයෙව යථොයමති. තත්ථ 

නික් කුජ් ජිතන්ති අයධොමුඛඨපිතං, යහට්ඨාමුඛජාතං වා. උක් කුජ් යජෙයාති

උපරිමුඛං කයරෙය. පටිච් ඡන් නන්ති තිණපණ්ණාදිඡාදිතං. විවයරෙයාති

උග්ඝායටෙය. මූළ් ෙස් සාති දිසාමූළ්හස්ස. මග්  ං ආචික් යඛෙයාති හත්යථ

 යහත්වා ‘‘එස මග්ය ො’’ති වයදෙය. අන් ධකායරති 
කාළපක්ඛචාතුද්දසීඅඩ්ඪරත්තඝනවනසණ්ඩයමඝපටයලහි චතුරඞ්ය  තයම.
අෙංතාව අනුත්තානපදත්යථො. 

අෙං පන අධිප්පාෙයෙොජනා – ෙථා යකොචි නික්කුජ්ජිතං උක්කුජ්යජෙය, 

එවංසද්ධම්මවිමුඛංඅසද්ධම්යමපතිතංමංඅසද්ධම්මා වුට්ඨායපන්යතන, ෙථා

පටිච්ඡන්නංවිවයරෙය, එවංකස්සපස්සභ වයතොසාසනන්තරධානයතො පභුති

මිච්ඡාදිට්ඨි හනපටිච්ඡන්නං සාසනං විවරන්යතන, ෙථා මූළ්හස්ස මග් ං

ආචික්යඛෙය, එවං කුම්මග් මිච්ඡාමග් ප්පටිපන්නස්ස යම 

සග් යමොක්ඛමග් ං ආවිකයරොන්යතන, ෙථා අන්ධකායර යතලපජ්යජොතං
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ධායරෙය, එවං යමොහන්ධකායර නිමුග් ස්ස යම බුද්ධාදිරතනරූපානි
අපස්සයතො තප්පටිච්ඡාදකයමොහන්ධකාරවිද්ධංසකයදසනාපජ්යජොතධාරයණන 

මය්හං යභොතාය ොතයමනඑයතහිපරිොයෙහිපකාසිතත්තාඅයනකපරිොයෙන
ධම්යමොපකාසියතොති. 

එවං යදසනං යථොයමත්වා ඉමාෙ යදසනාෙ රතනත්තයෙ පසන්නචිත්යතො 

පසන්නාකාරංකයරොන්යතො එසාෙන්තිආදිමාහ.තත්ථ එසාෙන්තිඑයසො අහං. 

භවන් තං ය ොතමං සරණං  ච් ඡාමීති භවං යම ය ොතයමො සරණං පරාෙණං
අඝස්ස තාතා හිතස්ස ච විධාතාති ඉමිනා අධිප්පායෙන භවන්තං ය ොතමං

 ච්ඡාමි භජාමි යසවාමි පයිරුපාසාමි, එවං වා ජානාමි බුජ්ඣාමීති. යෙසඤ්හි

ධාතූනං තිඅත්යථො, බුද්ධිපියතසංඅත්යථො.තස්මා  ච්ඡාමීතිඉමස්සජානාමි

බුජ්ඣාමීති අෙමත්යථො වුත්යතො. ධම් මඤ් ච භික් ඛුසඞ් ඝඤ් චාති එත්ථ පන
අධි තමග්ය  සච්ඡිකතනියරොයධ ෙථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමායන ච චතූසු

අපායෙසු අපතමායන ධායරතීති ධම් යමො. යසො අත්ථයතො අරිෙමග්ය ො යචව

නිබ්බානඤ්ච. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘ොවතා, භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා, අරියෙො

අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොයතසංඅග් මක්ඛාෙතී’’ති(අ.නි.4.34) විත්ථායරො.න

යකවලඤ්ච අරිෙමග්ය ො යචව නිබ්බානඤ්ච, අපිච යඛො අරිෙඵයලහි සද්ධිං
පරිෙත්තිධම්යමොපි.වුත්තඤ්යහතංඡත්තමාණවකවිමායන– 

‘‘රා විරා මයනජමයසොකං, ධම්මමසඞ්ඛතමප්පටිකූලං; 

මධුරමිමං පගුණං සුවිභත්තං, ධම්මමිමං සරණත්ථමුයපහී’’ති. (වි. ව.
887); 

එත්ථ රා වියරොය ොති මග්ය ො කථියතො. අයනොජමයසොකන්ති ඵලං. 

ධම් මමසඞ් ඛතන්ති නිබ්බානං. අප් පටිකූලං මධුරමිමං පගුණං සුවිභත් තන්ති
පිටකත්තයෙන විභත්තා සබ්බධම්මක්ඛන්ධාති. දිට්ඨිසීලසඞ්ඝායතන

සංහයතොති සඞ් යඝො. යසො අත්ථයතො අට්ඨඅරිෙපුග් ලසමූයහො. වුත්තඤ්යහතං 
තස්මියෙවවිමායන– 

‘‘ෙත්ථචදින්නමහප්ඵලමාහු, චතූසුසුචීසුපුරිසයුය සු; 

අට්ඨ චපුග් ලධම්මදසා යත, සඞ්ඝමිමංසරණත්ථමුයපහී’’ති. (වි. ව.
888); 

භික්ඛූනං සඞ්යඝො භික් ඛුසඞ් යඝො. එත්තාවතා බ්රාහ්මයණො තීණි
සරණ මනානි පටියවයදසි. 
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ඉදානියතසුසරණ මයනසුයකොසල්ලත්ථංසරණං, සරණ මනං, යෙොච

සරණං  ච්ඡති, සරණ මනප්පයභයදො, සරණ මනඵලං, සංකියලයසො, 
යභයදොතිඅෙංවිධියවදිතබ්යබො. 

යසෙයථිදං – පදත්ථයතො තාව හිංසතීති සරණං, සරණ තානං යතයනව
සරණ මයනන භෙං සන්තාසං දුක්ඛං දුග් තිපරිකියලසං හනති විනායසතීති

අත්යථො, රතනත්තෙස්යසයවතංඅධිවචනං.අථවාහියත පවත්තයනනඅහිතාච

නිවත්තයනන සත්තානං භෙං හිංසතීති බුද්යධො, භවකන්තාරා උත්තාරයණන

යලොකස්ස අස්සාසදායනන ච ධම්යමො, අප්පකානම්පි කාරානං 
විපුලඵලපටිලාභකරයණන සඞ්යඝො. තස්මා ඉමිනාපි පරිොයෙන රතනත්තෙං
සරණං. තප්පසාදතග් රුතාහි විහතකියලයසො තප්පරාෙණතාකාරප්පවත්යතො

චිත්තුප්පායදො සරණ මනං. තංසමඞ්ගීසත්යතො සරණං  ච්ඡති, 

වුත්තප්පකායරන චිත්තුප්පායදන ‘‘එතානි යම තීණි රතනානි සරණං, එතානි

පරාෙණ’’න්තිඑවංඋයපතීතිඅත්යථො.එවංතාව සරණං සරණ මනං යෙො ච 

සරණං  ච් ඡති ඉදංතෙංයවදිතබ්බං. 

සරණ මනප්පයභයද පන දුවිධං සරණ මනං යලොකුත්තරං
යලොකිෙඤ්චාති. තත්ථ යලොකුත්තරං දිට්ඨසච්චානං මග් ක්ඛයණ
සරණ මනුපක්කියලසසමුච්යඡයදනආරම්මණයතො නිබ්බානාරම්මණං හුත්වා 
කිච්චයතො සකයලපි රතනත්තයෙ ඉජ්ඣති. යලොකිෙං පුථුජ්ජනානං 
සරණ මනුපක්කියලසවික්ඛම්භයනන ආරම්මණයතො බුද්ධාදිගුණාරම්මණං

හුත්වාඉජ්ඣති.තං අත්ථයතොබුද්ධාදීසුවත්ථූසුසද්ධාපටිලායභො, සද්ධාමූලිකා
චසම්මාදිට්ඨිදසසු පුඤ්ඤකිරිොවත්ථූසුදිට්ඨිජුකම්මන්තිවුච්චති. 

තයිදං චතුධා පවත්තති අත්තසන්නිෙයාතයනන තප්පරාෙණතාෙ 

සිස්සභාවූප මයනනපණිපායතනාති.තත්ථ අත් තසන් නිෙයාතනං නාම‘‘අජ්ජ

ආදිංකත්වාඅහංඅත්තානංබුද්ධස්සනිෙයායතමි, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්සා’’තිඑවං

බුද්ධාදීනං අත්තපරිච්චජනං. තප් පරාෙණතා නාම ‘‘අජ්ජ ආදිං කත්වා අහං

බුද්ධපරාෙයණො, ධම්මපරාෙයණො, සඞ්ඝපරාෙයණො ඉති මං ධායරථා’’ති එවං

තප්පරාෙණභායවො. සිස් සභාවූප මනං නාම‘‘අජ්ජආදිංකත්වාඅහංබුද්ධස්ස 

අන්යතවාසියකො, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්ස ඉති මං ධායරථා’’ති එවං 

සිස්සභාවූප යමො. පණිපායතො නාම ‘‘අජ්ජ ආදිං කත්වා අහං අභිවාදන-
පච්චුට්ඨාන-අඤ්ජලිකම්ම-සාමීචිකම්මං බුද්ධාදීනංයෙව තිණ්ණං වත්ථූනං 
කයරොමි ඉති මං ධායරථා’’ති එවං බුද්ධාදීසු පරමනිපච්චකායරො. ඉයමසඤ්හි
චතුන්නම්පි ආකාරානං අඤ්ඤතරම්පි කයරොන්යතන  හිතංයෙව යහොති
සරණ මනං. 
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අපිච ‘‘භ වයතො අත්තානං පරිච්චජාමි, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්ස අත්තානං

පරිච්චජාමි, ජීවිතංපරිච්චජාමි, පරිච්චත්යතොයෙවයමඅත්තා, පරිච්චත්තංයෙව

යම ජීවිතං, ජීවිතපරිෙන්තිකං බුද්ධං සරණං  ච්ඡාමි, බුද්යධො යම සරණං
යලණං තාණ’’න්ති එවම්පි අත්තසන්නිෙයාතනං යවදිතබ්බං. ‘‘සත්ථාරඤ්ච 

වතාහංපස්යසෙයං, භ වන්තයමවපස්යසෙයං, සු තඤ්චවතාහං පස්යසෙයං, 

භ වන්තයමව පස්යසෙයං, සම්මාසම්බුද්ධඤ්ච වතාහං පස්යසෙයං, 

භ වන්තයමව පස්යසෙය’’න්ති (සං. නි. 2.154) එවම්පි මහාකස්සපස්ස
සරණ මයනවිෙ සිස්සභාවූප මනංදට්ඨබ්බං. 

‘‘යසොඅහංවිචරිස්සාමි,  ාමා ාමංපුරාපුරං; 

නමස්සමායනොසම්බුද්ධං, ධම්මස්සචසුධම්මත’’න්ති.(සු.නි. 194; සං.

නි.1.246); 

එවම්පි ආළවකාදීනං සරණ මනං විෙ තප්පරාෙණතා යවදිතබ්බා. ‘‘අථ
යඛො බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො උට්ඨාොසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා

භ වයතො පායදසු සිරසා නිපතිත්වා භ වයතො පාදානි මුයඛන ච පරිචුම්බති, 

පාණීහි ච පරිසම්බාහති, නාමඤ්ච සායවති – ‘බ්රහ්මායු අහං, යභො ය ොතම, 

බ්රාහ්මයණො; බ්රහ්මායු අහං, යභො ය ොතම, බ්රාහ්මයණො’’’ති (ම. නි. 2.394) 
එවම්පිපණිපායතො යවදිතබ්යබො. 

යසොපයනසඤාතිභොචරිෙදක්ඛියණෙයවයසනචතුබ්බියධොයහොති.තත්ථ 

දක්ඛියණෙයපණිපායතනසරණ මනං යහොති, නඉතයරහි. යසට්ඨවයසයනව

හි සරණං  ණ්හාති, යසට්ඨවයසන ච භිජ්ජති. තස්මා යෙො සාකියෙො වා

යකොලියෙොවා‘‘බුද්යධොඅම්හාකං ඤාතයකො’’තිවන්දති, අග් හිතයමවයහොති
සරණං. යෙො වා ‘‘සමයණො ය ොතයමො රාජපූජියතො මහානුභායවො 

අවන්දිෙමායනො අනත්ථම්පි කයරෙයා’’ති භයෙන වන්දති, අග් හිතයමව
යහොති සරණං. යෙො වා යබොධිසත්තකායල භ වයතො සන්තියක කිඤ්චි
උග් හිතංසරමායනොබුද්ධකායලවා– 

‘‘එයකන යභොය භුඤ්යජෙය, ද්වීහිකම්මං පයෙොජයෙ; 

චතුත්ථඤ්චනිධායපෙය, ආපදාසුභවිස්සතී’’ති.(දී.නි.3.265) – 

එවරූපං අනුසාසනිංඋග් යහත්වා ‘‘ආචරියෙො යම’’තිවන්දති, අග් හිතයමව

යහොති සරණං. යෙො පන ‘‘අෙං යලොයක අග් දක්ඛියණයෙයො’’ති වන්දති, 
යතයනව හිතංයහොතිසරණං. 

එවං  හිතසරණස්ස ච උපාසකස්ස වා උපාසිකාෙ වා අඤ්ඤතිත්ථියෙසු 
පබ්බජිතම්පි ඤාතිං ‘‘ඤාතයකො යම අෙ’’න්ති වන්දයතො සරණ මනං න
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භිජ්ජති, පය ව අපබ්බජිතං. තථා රාජානං භෙවයසන වන්දයතො. යසො හි
රට්ඨපූජිතත්තාඅවන්දිෙමායනො අනත්ථම්පිකයරෙයාති.තථාෙංකිඤ්චිසිප්පං
සික්ඛාපකංතිත්ථිෙං ‘‘ආචරියෙො යම අෙ’’න්ති වන්දයතොපිනභිජ්ජතීතිඑවං 

සරණ මනප් පයභයදො යවදිතබ්යබො. 

එත්ථ ච යලොකුත්තරස්ස සරණ මනස්ස චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි 

විපාකඵලං, සබ්බදුක්ඛක්ඛයෙොආනිසංසඵලං.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යෙො චබුද්ධඤ්චධම්මඤ්ච, සඞ්ඝඤ්චසරණං  යතො; 

චත්තාරිඅරිෙසච්චානි, සම්මප්පඤ්ඤාෙපස්සති.(ධ.ප. 190); 

‘‘දුක්ඛංදුක්ඛසමුප්පාදං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමං; 

අරිෙඤ්චට්ඨඞ්ගිකංමග් ං, දුක්ඛූපසම ාමිනං.(ධ.ප. 191); 

‘‘එතංයඛොසරණංයඛමං, එතංසරණමුත්තමං; 

එතංසරණමා ම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති.(ධ.ප.192); 

අපිච නිච්චයතො අනුප මනාදිවයසනයපතස්ස ආනිසංසඵලං යවදිතබ්බං. 
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අට්ඨානයමතං, භික්ඛයව, අනවකායසො, ෙං දිට්ඨිසම්පන්යනො

පුග් යලො කඤ්චි සඞ්ඛාරං නිච්චයතො උප ච්යඡෙය, සුඛයතො

උප ච්යඡෙය, කඤ්චි ධම්මං අත්තයතො උප ච්යඡෙය, මාතරං ජීවිතා

යවොයරොයපෙය, පිතරං, අරහන්තං ජීවිතා යවොයරොයපෙය, පදුට්ඨචිත්යතො

තථා තස්සයලොහිතංඋප්පායදෙය, සඞ්ඝංභින්යදෙය, අඤ්ඤං සත්ථාරං

උද්දියසෙය, යනතංඨානංවිජ්ජතී’’ති(ම.නි.3.128-130; අ.නි. 1.272-

277). 

යලොකිෙස්ස පන සරණ මනස්ස භවසම්පදාපි යභො සම්පදාපි ඵලයමව.
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යෙයකචිබුද්ධංසරණං තායස, 

නයත මිස්සන්තිඅපාෙභූමිං; 

පහාෙමානුසංයදහං, 

යදවකාෙංපරිපූයරස්සන්තී’’ති.(සං.නි.1.37); 

අපරම්පිවුත්තං– 
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‘‘අථයඛොසක්යකොයදවානමින්යදොඅසීතිොයදවතාසහස්යසහිසද්ධිං 
යෙනාෙස්මා මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං
ඨිතං යඛො සක්කං යදවානමින්දං ආෙස්මා මහායමොග් ල්ලායනො 

එතදයවොච – ‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, බුද්ධසරණ මනං යහොති.
බුද්ධසරණ මනයහතුයඛොයදවානමින්දඑවමියධකච්යච සත්තාකාෙස්ස
යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. යත අඤ්යඤ
යදයව දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති දිබ්යබන ආයුනා දිබ්යබන
වණ්යණන සුයඛන ෙයසන ආධිපයතයෙයන දිබ්යබහි රූයපහි සද්යදහි

 න්යධහිරයසහියඵොට්ඨබ්යබහී’’’ති(සං. නි.4.341). 

එයසවනයෙො ධම්යම සඞ්යඝ ච. අපිච යවලාමසුත්තාදිවයසනාපි (අ. නි. 

9.20ආදයෙො)සරණ මනස්සඵලවියසයසොයවදිතබ්යබො.එවං සරණ මනඵලං 
යවදිතබ්බං. 

තත්ථ යලොකිෙසරණ මනං තීසු වත්ථූසු අඤ්ඤාණසංසෙමිච්ඡාඤාණාදීහි 

සංකිලිස්සති, න මහාජුතිකං යහොති න මහාවිප්ඵාරං. යලොකුත්තරස්ස නත්ථි
සංකියලයසො. යලොකිෙස්ස ච සරණ මනස්ස දුවියධො යභයදො සාවජ්යජො
අනවජ්යජො ච. තත්ථ සාවජ්යජො අඤ්ඤසත්ථාරාදීසු අත්තසන්නිෙයාතනාදීහි

යහොති, යසො අනිට්ඨඵයලො. අනවජ්යජො කාලකිරිොෙ, යසො අවිපාකත්තා
අඵයලො.යලොකුත්තරස්සපනයනවත්ථියභයදො.භවන්තයරපිහි අරිෙසාවයකො

අඤ්ඤංසත්ථාරංනඋද්දිසතීතිඑවංසරණ මනස්ස සංකියලයසො ච යභයදො ච
යවදිතබ්යබො. 

උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතූතිමං භවං ය ොතයමො ‘‘උපාසයකො

අෙ’’න්ති එවං ධායරතු, ජානාතූති අත්යථො. උපාසකවිධියකොසල්ලත්ථං

පයනත්ථ යකො උපාසයකො, කස්මා උපාසයකොති වුච්චති, කිමස්ස සීලං, යකො

ආජීයවො, කාවිපත්ති, කා සම්පත්තීතිඉදංපකිණ්ණකංයවදිතබ්බං. 

තත්ථ යකො උපාසයකොති යෙො යකොචි සරණ යතො  හට්යඨො.
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘ෙයතො යඛො, මහානාම, උපාසයකො බුද්ධං සරණං  යතො යහොති, 

ධම්මං සරණං  යතො, සඞ්ඝං සරණං  යතො යහොති. එත්තාවතා යඛො, 

මහානාම, උපාසයකොයහොතී’’ති(සං.නි. 5.1033). 

කස ්මා උපාසයකොති. රතනත්තෙස්ස උපාසනයතො. යසො හි බුද්ධං

උපාසතීතිඋපාසයකො. ධම්මං, සඞ්ඝංඋපාසතීතිඋපාසයකොති. 
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කිමස් ස සීලන්ති.පඤ්චයවරමණියෙො.ෙථාහ – 

‘‘ෙයතොයඛො, මහානාම, උපාසයකොපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, 

අදින්නාදානා, කායමසුමිච්ඡාචාරා, මුසාවාදා, 

සුරායමරෙමජ්ජප්පමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. එත්තාවතා යඛො, 

මහානාම, උපාසයකොසීලවායහොතී’’ති(සං.නි.5.1033). 

යකො ආජීයවොති. පඤ්ච මිච්ඡාවණිජ්ජා පහාෙ ධම්යමන සයමන
ජීවිකකප්පනං.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛයව, වණිජ්ජා උපාසයකන අකරණීො. කතමා

පඤ්ච. සත්ථවණිජ්ජා, සත්තවණිජ්ජා, මංසවණිජ්ජා, මජ්ජවණිජ්ජා, 

විසවණිජ්ජා. ඉමා යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච වණිජ්ජා උපාසයකන

අකරණීො’’ති(අ.නි.5.177). 

කා විපත් තීති. ො තස්යසව සීලස්ස ච ආජීවස්ස ච විපත්ති, අෙමස්ස

විපත්ති.අපිචොෙඑසචණ්ඩායලොයචවයහොතිමලඤ්ච පතිකුට්යඨොච, සාපි
තස්ස විපත්තීති යවදිතබ්බා. යත ච අත්ථයතො අස්සද්ධිොදයෙො පඤ්ච ධම්මා
යහොන්ති.ෙථාහ– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො
උපාසකචණ්ඩායලො ච යහොති උපාසකමලඤ්ච උපාසකපතිකුට්යඨො ච.

කතයමහි පඤ්චහි? අස්සද්යධො යහොති, දුස්සීයලො යහොති, 

යකොතූහලමඞ් ලියකො යහොති, මඞ් ලං පච්යචති යනොකම්මං, ඉයතො ච

බහිද්ධා දක්ඛියණෙයං පරියෙසති, තත්ථ ච පුබ්බකාරංකයරොතී’’ති (අ.

නි.5.175). 

කා සම් පත් තීති.ොචස්සසීලසම්පදාච ආජීවසම්පදාච, සාසම්පත්ති.යෙ

චස්සරතනභාවාදිකරාසද්ධාදයෙොපඤ්චධම්මා.ෙථාහ – 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො
උපාසකරතනඤ්ච යහොති උපාසකපදුමඤ්ච උපාසකපුණ්ඩරීකඤ්ච.

කතයමහි පඤ්චහි? සද්යධො යහොති, සීලවා යහොති, න

යකොතූහලමඞ් ලියකොයහොති, කම්මංපච්යචතියනොමඞ් ලං, න ඉයතො

බහිද්ධා දක්ඛියණෙයං  යවසති, ඉධ ච පුබ්බකාරංකයරොතී’’ති (අ.නි.
5.175). 
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අජ් ජතග් ය ති එත්ථ අෙං අග්  සද්යදො ආදියකොටියකොට්ඨාසයසට්යඨසු

දිස්සති. ‘‘අජ්ජතග්ය  සම්ම, යදොවාරික, ආවරාමි ද්වාරං නි ණ්ඨානං

නි ණ්ඨීන’’න්තිආදීසු (ම. නි. 2.70) හි ආදිම්හි දිස්සති. ‘‘යතයනව

අඞ්ගුලග්ය න තං අඞ්ගුලග් ං පරාමයසෙය (කථා. 441). උච්ඡග් ං
යවළග් ’’න්තිආදීසුයකොටිෙං.‘‘අම්බිලග් ංවාමධුරග් ංවා තිත්තකග් ංවා

(සං.නි.5.374), අනුජානාමි, භික්ඛයව, විහාරග්ය නවා පරියවණග්ය නවා

භායජතු’’න්තිආදීසු (චූළව. 318) යකොට්ඨායස. ‘‘ොවතා, භික්ඛයව, සත්තා

අපදා වා…යප.… තථා යතො යතසං අග් මක්ඛාෙතී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.34) 
යසට්යඨ. ඉධපනාෙංආදිම්හි දට්ඨබ්යබො.තස්මාඅජ්ජතග්ය තිඅජ්ජතංආදිං

කත්වාති එවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. අජ් ජතන්තිඅජ්ජභාවං. අජ්ජදග්ය ති

වාපායඨො, දකායරොපදසන්ධිකයරො, අජ්ජඅග් ංකත්වාතිඅත්යථො. 

පාණුයපතන්තිපායණහිඋයපතං, ොවයම ජීවිතංපවත්තති, තාව උයපතං, 
අනඤ්ඤසත්ථුකං තීහි සරණ මයනහි සරණං  තං උපාසකං කප්පිෙකාරකං
මංභවංය ොතයමොධායරතුජානාතු.අහඤ්හිසයචපියම තිඛියණනඅසිනාසීසං

ඡින්යදෙය, යනවබුද්ධං‘‘නබුද්යධො’’තිවාධම්මං‘‘න ධම්යමො’’තිවාසඞ්ඝං
‘‘නසඞ්යඝො’’තිවාවයදෙයන්තිඑවං අත්තසන්නිෙයාතයනනසරණං න්ත්වා
චතූහි ච පච්චයෙහි පවායරත්වා උට්ඨාොසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා
තික්ඛත්තුංපදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමීති. 

17. සත්තයම ජාණුස් යසොණීති ජාණුස්යසොණිඨානන්තරං කිර නායමකං

ඨානන්තරං, තංයෙනකුයලනලද්ධං, තං ජාණුස්යසොණිකුලන්තිවුච්චති.අෙං
තස්මිංකුයලජාතත්තාරඤ්යඤොසන්තියකච ලද්ධජාණුස්යසොණිසක්කාරත්තා

ජාණුස්යසොණීති වුච්චති. යතනුපසඞ් කමීති ‘‘සමයණො කිර ය ොතයමො
පණ්ඩියතො බයත්යතො බහුස්සුයතො’’ති සුත්වා ‘‘සයච යසො

ලිඞ් විභත්තිකාරකාදියභදං ජානිස්සති, අම්යහහි ඤාතයමව ජානිස්සති, 

අඤ්ඤාතං කිං ජානිස්සති. ඤාතයමව කයථස්සති, අඤ්ඤාතං කිං 
කයථස්සතී’’ති චින්යතත්වා මානද්ධජං පග් ය්හ සිඞ් ං උක්ඛිපිත්වා 

මහාපරිවායරහිපරිවුයතොයෙනභ වා යතනුපසඞ්කමි. කතත් තා ච, බ්රාේ මණ, 

අකතත් තා චාති සත්ථා තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘අෙං බ්රාහ්මයණො ඉධ

ආ ච්ඡන්යතො න ජානිතුකායමො අත්ථ යවසී හුත්වා ආ යතො, මානං පන 
පග් ය්හ සිඞ් ං උක්ඛිපිත්වාආ යතො. කිංනු ඛ්වස්ස ෙථා පඤ්හස්ස අත්ථං 

ජානාති, එවංකථියතවඩ්ඪිභවිස්සති, උදාහුෙථානජානාතී’’තිචින්යතත්වා

‘‘ෙථා න ජානාති, එවං කථියත වඩ්ඪි භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ‘‘කතත්තා ච, 

බ්රාහ්මණ, අකතත්තා චා’’තිආහ. 
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බ්රාහ්මයණො තං සුත්වා ‘‘සමයණො ය ොතයමො කතත්තාපි අකතත්තාපි

නිරයෙ නිබ්බත්තිං වදති, ඉදං උභෙකාරයණනාපි එකට්ඨායන නිබ්බත්තිො

කථිතත්තාදුජ්ජානං මහන්ධකාරං, නත්ථි මය්හංඑත්ථපතිට්ඨා.සයචපනාහං 

එත්තයකයනවතුණ්හීභයවෙයං, බ්රාහ්මණානංමජ්යඣකථනකායලපිමංඑවං

වයදෙයං – ‘ත්වං සමණස්ස ය ොතමස්ස සන්තිකං මානං පග් ය්හ සිඞ් ං

උක්ඛිපිත්වා යතොසි, එකවචයනයනවතුණ්හීහුත්වාකිඤ්චිවත්තුංනාසක්ඛි, 
ඉමස්මිංඨායනකස්මා කයථසී’ති.තස්මාපරාජියතොපිඅපරාජිතසදියසොහුත්වා

පුන සග්  මනපඤ්හං පුච්ඡිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා යකො නු යඛො, යභො 

ය ොතමාතිඉමං දුතිෙපඤ්හංආරභි. 

එවම්පි තස්ස අයහොසි – ‘‘උපරිපඤ්යහන යහට්ඨාපඤ්හං ජානිස්සාමි, 

යහට්ඨාපඤ්යහන උපරිපඤ්හ’’න්ති. තස්මාපි ඉමං පඤ්හං පුච්ඡි. සත්ථා

පුරිමනයෙයනව චින්යතත්වා ෙථා න ජානාති, එවයමව කයථන්යතො පුනපි 

‘‘කතත්තා ච, බ්රාහ්මණ, අකතත්තා චා’’ති ආහ. බ්රාහ්මයණො තස්මිම්පි

පතිට්ඨාතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘අලං, යභො, න ඊදිසස්ස පුරිසස්ස සන්තිකං

ආ යතන අජානිත්වා  න්තුං වට්ටති, සකවාදං පහාෙ සමණං ය ොතමං

අනුවත්තිත්වා මය්හං අත්ථං  යවසිස්සාමි, පරයලොකමග් ං යසොයධස්සාමී’’ති

සන්නිට්ඨානංකත්වාසත්ථාරංආොචන්යතො න යඛො අෙන්තිආදිමාහ.අථස්ස

නිහතමානතං ඤත්වා සත්ථා උපරි යදසනං වඩ්යඪන්යතො යතන හි, 

බ්රාේ මණාතිආදිමාහ.තත්ථ යතන හීතිකාරණනිද්යදයසො. ෙස්මා සංඛිත්යතන

භාසිතස්ස අත්ථං අජානන්යතො විත්ථාරයදසනං ොචසි, තස්මාති අත්යථො.
යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

18. අට්ඨයම ආෙස් මාති පිෙවචනයමතං. ආනන් යදොති තස්ස යථරස්ස

නාමං. එකංයසනාති එකන්යතන. අනුවිච් චාති අනුපවිසිත්වා. විඤ ්ඤූති

පණ්ඩිතා.  රෙන් තීතිනින්දන්ති, අවණ්ණංභාසන්ති.යසසයමත්ථනවයමච 
සබ්බංඋත්තානත්ථයමව. 

20. දසයම දුන් නික් ඛිත් තඤ් ච පදබයඤ් ජනන්ති උප්පටිපාටිො 
 හිතපාළිපදයමව හි අත්ථස්ස බයඤ්ජනත්තා බයඤ්ජනන්ති වුච්චති.

උභෙයමතං පාළිොව නාමං. අත් යථො ච දුන් නීයතොති පරිවත්යතත්වා 

උප්පටිපාටිො හිතාඅට්ඨකථා. දුන් නික් ඛිත් තස ්ස, භික් ඛයව, පදබයඤ් ජනස ්ස 

අත් යථොපි දුන් නයෙො යෙොතීති පරිවත්යතත්වා උප්පටිපාටිො  හිතාෙ පාළිො
අට්ඨකථා නාම දුන්නො දුන්නීහාරා දුක්කථා නාම යහොති. එකාදසයම 

වුත්තපටිපක්ඛනයෙනඅත්යථොයවදිතබ්යබොති. 

අධිකරණවග්ය ොදුතියෙො. 
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3. බාලවග්  වණ් ණනා 

22. තතිෙස්ස පඨයම අච් චෙං අච් චෙයතො න පස් සතීති ‘‘අපරජ්ඣිත්වා

අපරද්ධං මො’’ති අත්තයනො අපරාධං න පස්සති, අපරද්ධං මොති වත්වා

දණ්ඩකම්මං ආහරිත්වානඛමායපතීතිඅත්යථො. අච් චෙං යදයසන් තස් සාතිඑවං

වත්වාදණ්ඩකම්මංආහරිත්වාඛමායපන්තස්ස. ෙථාධම් මං නප් පටිග්  ණ් ොතීති

‘‘පුනඑවංනකරිස්සාමි, ඛමථ යම’’ති වුච්චමායනො අච්චෙං ඉමංෙථාධම්මං

ෙථාසභාවංනපටිග් ණ්හාති.‘‘ඉයතොපට්ඨාෙ පුනඑවරූපංමාඅකාසි, ඛමාමි
තුය්හ’’න්තිනවදති.සුක්කපක්යඛො වුත්තපටිපක්ඛනයෙයනවයවදිතබ්යබො. 

23. දුතියෙ අබ් භාචික් ඛන් තීති අභිභවිත්වාආචික්ඛන්ති, අභූයතනවදන්ති. 

යදොසන් තයරොති අන්තයර පතිතයදොයසො. එවරූයපො හි ‘‘නත්ථි සමණස්ස
ය ොතමස්ස උත්තරිමනුස්සධම්යමො’’තිආදීනි වදන්යතො සුනක්ඛත්යතො විෙ

තථා තං අබ්භාචික්ඛති. සද් යධො වා දුග්  හියතනාති යෙො හි ඤාණවිරහිතාෙ

සද්ධාෙ අතිසද්යධො යහොති මුද්ධප්පසන්යනො, යසොපි ‘‘බුද්යධො නාම

සබ්බයලොකුත්තයරො, සබ්යබ තස්ස යකසාදයෙො බාත්තිංස යකොට්ඨාසා 
යලොකුත්තරායෙවා’’තිආදිනා නයෙන දුග් හිතං  ණ්හිත්වා තථා තං
අබ්භාචික්ඛති.තතිෙං උත්තානත්ථයමවාති. 

25. චතුත්යථ යනෙයත් ථං සුත් තන් තන්ති ෙස්ස අත්යථො යනතබ්යබො, තං

යනතබ්බත්ථං සුත්තන්තං. නීතත් යථො සුත් තන් යතොති දීයපතීති කථිතත්යථො

අෙංසුත්තන්යතොති වදති.තත්ථ‘‘එකපුග් යලො, භික්ඛයව, ද්යවයම, භික්ඛයව, 

පුග් ලා, තයෙොයම, භික්ඛයව, පුග් ලා, චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග් ලා’’ති
එවරූයපො සුත්තන්යතො යනෙයත්යථො නාම. එත්ථ හි කිඤ්චාපි

සම්මාසම්බුද්යධන‘‘එකපුග් යලො, භික්ඛයව’’තිආදිවුත්තං, පරමත්ථයතොපන
පුග් යලො නාම නත්ථීති එවමස්ස අත්යථො යනතබ්යබොව යහොති. අෙං පන
අත්තයනො බාලතාෙ නීතත්යථො අෙං සුත්තන්යතොති දීයපති. පරමත්ථයතො හි

පුග් යල අසති න තථා යතො ‘‘එකපුග් යලො, භික්ඛයව’’තිආදීනි වයදෙය. 

ෙස්මාපනයතනවුත්තං, තස්මාපරමත්ථයතොඅත්ථිපුග් යලොති ණ්හන්යතො

තං යනෙයත්ථං සුත්තන්තං නීතත්යථො සුත්තන්යතොති දීයපති. නීතත් ථන්ති
අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තාති එවං කථිතත්ථං. එත්ථ හි අනිච්චයමව දුක්ඛයමව
අනත්තායෙවාති අත්යථො. අෙං පන අත්තයනොබාලතාෙ ‘‘යනෙයත්යථො අෙං

සුත්තන්යතො, අත්ථමස්සආහරිස්සාමී’’ති ‘‘නිච්චංනාම අත්ථි, සුඛංනාමඅත්ථි, 
අත්තා නාම අත්ථී’’ති  ණ්හන්යතො නීතත්ථං සුත්තන්තං යනෙයත්යථො
සුත්තන්යතොතිදීයපතිනාම.පඤ්චමංඋත්තානත්ථයමවාති. 

27. ඡට්යඨ පටිච් ඡන් නකම් මන් තස් සාති පාපකම්මස්ස. පාපං හි

පටිච්ඡායදත්වා කයරොන්ති. යනො යචපි පටිච්ඡායදත්වා කයරොන්ති, පාපකම්මං
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පටුන 

පටිච්ඡන්නයමවාති වුච්චති. නිරයෙොති සයහොකාසකා ඛන්ධා.
තිරච්ඡානයෙොනිෙංඛන්ධාවලබ්භන්ති.සත්තමට්ඨමානිඋත්තානත්ථායනව. 

30. නවයම පටිග්  ාොති පටිග් ාහකා, දුස්සීලං පුග් ලං ද්යව ඨානානි
පටිග් ණ්හන්තීතිඅත්යථො. 

31. දසයම අත් ථවයසතිකාරණානි. අරඤ් ඤවනපත් ථානීති අරඤ්ඤානි ච
වනපත්ථානිච.තත්ථකිඤ්චාපි අභිධම්යමනිප්පරිොයෙන‘‘නික්ඛමිත්වාබහි

ඉන්දඛීලා, සබ්බයමතං අරඤ්ඤ’’න්ති (විභ. 529) වුත්තං, තථාපි ෙං තං

‘‘පඤ්චධනුසතිකං පච්ඡිම’’න්ති (පාරා. 654) ආරඤ්ඤකඞ් නිප්ඵාදකං

යසනාසනංවුත්තං, තයදවඅධිප්යපතන්තියවදිතබ්බං. වනපත් ථන්ති ාමන්තං

අතික්කමිත්වා මනුස්සානං අනුපචාරට්ඨානං, ෙත්ථ න කසීෙති න වපීෙති. 

පන් තානීති පරිෙන්තානි අතිදූරානි, දිට් ඨධම් මසුඛවිොරන්ති

යලොකිෙයලොකුත්තරං ඵාසුවිහාරං. පච් ඡිමඤ් ච ජනතං අනුකම් පමායනොති
පච්ඡියමමම සාවයකඅනුකම්පන්යතො. 

32. එකාදසයම විජ් ජාභාගිොති විජ්ජායකොට්ඨාසිකා. සමයථොති

චිත්යතකග් තා. විපස් සනාති සඞ්ඛාරපරිග් ාහකඤාණං. කමත් ථමනුයභොතීති

කතමංඅත්ථංආරායධතිසම්පායදතිපරිපූයරති. චිත් තං භාවීෙතීතිමග් චිත්තං

භාවීෙතිබ්රූහීෙති වඩ්ඪීෙති. යෙො රාය ො, යසො පහීෙතීතියෙො රජ්ජනකවයසන

රාය ො, යසො පහීෙති. රාය ො හි මග් චිත්තස්ස පච්චනීයකො, මග් චිත්තං

රා ස්සච.රා ක්ඛයණ මග් චිත්තංනත්ථි, මග් චිත්තක්ඛයණරාය ොනත්ථි.

ෙදා පන රාය ො උප්පජ්ජති, තදා මග් චිත්තස්ස උප්පත්තිං නිවායරති, පදං

පච්ඡින්දති. ෙදා පන මග් චිත්තං උප්පජ්ජති, තදා රා ං සමූලකං
උබ්බට්යටත්වා සමුග්ඝායතන්තයමව උප්පජ්ජති. යතන වුත්තං – ‘‘රාය ො
පහීෙතී’’ති. 

විපස් සනා, භික් ඛයව, භාවිතාති විපස්සනාඤාණංබ්රූහිතං වඩ්ඪිතං. පඤ ්ඤා 

භාවීෙතීති මග් පඤ්ඤා භාවීෙති බ්රූහීෙති වඩ්ඪීෙති. ො අවිජ් ජා, සා පහීෙතීති
අට්ඨසු ඨායනසු වට්ටමූලිකා මහාඅවිජ්ජා පහීෙති. අවිජ්ජා හි මග් පඤ්ඤාෙ

පච්චනීකා, මග් පඤ්ඤා අවිජ්ජාෙ. අවිජ්ජාක්ඛයණ මග් පඤ්ඤා නත්ථි, 

මග් පඤ්ඤාක්ඛයණ අවිජ්ජා නත්ථි. ෙදා පන අවිජ්ජා උප්පජ්ජති, තදා

මග් පඤ්ඤාෙ උප්පත්තිං නිවායරති, පදං පච්ඡින්දති. ෙදා මග් පඤ්ඤා

උප්පජ්ජති, තදා අවිජ්ජං සමූලිකං උබ්බට්යටත්වා සමුග්ඝාතෙමානාව
උප්පජ්ජති. යතන වුත්තං – ‘‘අවිජ්ජා පහීෙතී’’ති. ඉති මග් චිත්තං
මග් පඤ්ඤාතිද්යවපිසහජාතධම්මාවකථිතා. 
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රාගුපක් කිලිට් ඨං වා, භික් ඛයව, චිත් තං න විමුච් චතීති රාය න

උපක්කිලිට්ඨත්තාමග් චිත්තංනවිමුච්චතීති දස්යසති. අවිජ් ජුපක් කිලිට් ඨා වා 

පඤ ්ඤා න භාවීෙතීති අවිජ්ජාෙඋපක්කිලිට්ඨත්තාමග් පඤ්ඤානභාවීෙතීති

දස්යසති. ඉති යඛො, භික් ඛයවති එවං යඛො, භික්ඛයව. රා විරා ා 

යචයතොවිමුත් තීති රා ස්ස ඛෙවිරාය න යචයතොවිමුත්ති නාම යහොති.

ඵලසමාධිස්යසතං නාමං. අවිජ් ජාවිරා ා පඤ් ඤාවිමුත් තීති අවිජ්ජාෙ 

ඛෙවිරාය න පඤ්ඤාවිමුත්ති නාම යහොති. ඉමස්මිං සුත්යත නානාක්ඛණිකා
සමාධිවිපස්සනා කථිතාති. 

බාලවග්ය ොතතියෙො. 
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4. සමචිත් තවග්  වණ් ණනා 

33. චතුත්ථස්ස පඨයම අසප් පුරිසභූමීති අසප්පුරිසානං පතිට්ඨානට්ඨානං. 

සප් පුරිසභූමිෙම්පි එයසවනයෙො. අකතඤ් ඤූතිකතංන ජානාති. අකතයවදීති

කතං පාකටංකත්වානජානාති. උපඤ් ඤාතන්තිවණ්ණිතංයථොමිතං පසත්ථං. 

ෙදිදන්ති ො අෙං. අකතඤ් ඤුතා අකතයවදිතාති පයරන කතස්ස උපකාරස්ස

අජානනඤ්යචව පාකටං කත්වා අජානනඤ්ච. යකවලාති සකලා.
සුක්කපක්යඛපිවුත්තනයෙයනවඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

34. දුතියෙ මාතු ච පිතු චාතිජනකමාතු චජනකපිතුච. එයකන, භික් ඛයව, 

අංයසන මාතරං පරිෙයරෙයාති එකස්මිං අංසකූයට ඨයපත්වා මාතරං

පටිජග්ය ෙය. එයකන අංයසන පිතරං පරිෙයරෙයාති එකස්මිං අංසකූයට

ඨයපත්වා පිතරං පටිජග්ය ෙය. වස් සසතායුයකො වස් සසතජීවීති
වස්සසතායුකකායලජායතොසකලංවස්සසතං ජීවන්යතො.ඉදංවුත්තංයහොති–
සයච පුත්යතො නාම ‘‘මාතාපිතූනං පටිකරිස්සාමී’’ති උට්ඨාෙ සමුට්ඨාෙ

දක්ඛියණඅංසකූයටමාතරං, වායමපිතරං ඨයපත්වාවස්සසතායුයකොසකලම්පි

වස්සසතං ජීවමායනො පරිහයරෙය. යසො ච යනසං 

උච් ඡාදනපරිමද් දනන් ොපනසම් බාෙයනනාති යසො ච පුත්යතො යනසං
මාතාපිතූනං අංසකූයටසු ඨිතානංයෙව දුග් න්ධපටිවියනොදනත්ථං 

සු න්ධකරයණන උච්ඡාදයනන, පරිස්සමවියනොදනත්ථං හත්ථපරිමද්දයනන, 

සීතුණ්හකායල ච උණ්යහොදකසීයතොදකන්හාපයනන, හත්ථපාදාදීනං

ආකඩ්ඪනපරිකඩ්ඪනසඞ්ඛායතන සම්බාහයනන උපට්ඨානං කයරෙය. යත ච 

තත් යථවාති යත ච මාතාපිතයරො තත්යථව තස්ස අංසකූයටසු නිසින්නාව

මුත්තකරීසං චයජෙයං. නත් යවව , භික් ඛයවති, භික්ඛයව, එවම්පි නත්යවව
මාතාපිතූනංකතංවායහොතිපටිකතංවා. 

ඉස් සරාධිපච් යච රජ් යජති චක්කවත්තිරජ්ජං සන්ධායෙවමාහ. ආපාදකාති
වඩ්ඪකා අනුපාලකා. පුත්තා හි මාතාපිතූහි වඩ්ඪිතා යචව අනුපාලිතා ච. 

යපොසකාතිහත්ථපායදවඩ්යඪත්වාහදෙයලොහිතංපායෙත්වායපොසකා. පුත්තා

හි මාතාපිතූහි පුට්ඨා භතා අන්නපානාදීහි පටිජග්ගිතා. ඉමස් ස යලොකස් ස 

දස් යසතායරොතිසයචහිමාතාපිතයරොජාතදිවයසයෙව පුත්තංපායද යහත්වා

අරඤ්යඤ වා නදිෙං වා පපායත වා ඛියපෙයං, ඉමස්මිං යලොයක 
ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණං න පස්යසෙය. එවං අකත්වා ආපාදිතත්තා යපොසිතත්තා
එස ඉමස්මිං යලොයක ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණං මාතාපිතයරො නිස්සාෙ පස්සතීති

තයාස්ස ඉමස්ස යලොකස්ස දස්යසතායරො නාම යහොන්ති. සමාදයපතීති
 ණ්හායපති. ඉමස්මිං සුත්යත සද්ධාසීලචා පඤ්ඤා 
යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකාකථිතා.ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථරසදියසොව
භික්ඛුයතසු පතිට්ඨායපතිනාමාතියවදිතබ්යබො. 
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35. තතියෙ යතනුපසඞ් කමීතියසොහි බ්රාහ්මයණො‘‘සමයණොකිරය ොතයමො

කථිතං විස්සජ්යජති, පුච්ඡාෙස්ස විරජ්ඣනං නාම නත්ථි. අහමස්ස
විරජ්ඣනපඤ්හං අභිසඞ්ඛරිස්සාමී’’ති පණීතයභොජනං භුඤ්ජිත්වා  බ්භද්වාරං
පිදහිත්වානිසින්යනොචින්යතතුංආරභි.අථස්සඑතදයහොසි–‘‘ඉමස්මිං ඨායන

උච්චාසද්දමහාසද්යදො වත්තති, චිත්තං න එකග් ං යහොති, භූමිඝරං 
කායරස්සාමී’’ති භූමිඝරං කායරත්වා තත්ථ පවිසිත්වා – ‘‘එවං පුට්යඨො එවං 

කයථස්සති, එවං පුට්යඨො එවං කයථස්සතී’’ති එකං  ණ්හිත්වා එකං 
විස්සජ්යජන්යතො සකලදිවසං කිඤ්චි පස්සිතුං නාසක්ඛි. තස්ස ඉමිනාව
නීහායරන චත්තායරො මාසා වීතිවත්තා. යසො චතුන්නං මාසානං අච්චයෙන
උභයතොයකොටිකං පඤ්හංනාම අද්දස. එවංකිරස්ස අයහොසි – ‘‘අහංසමණං
ය ොතමං උපසඞ්කමිත්වා‘කිංවාදීභව’න්තිපුච්ඡිස්සාමි.සයච‘කිරිෙවාදිම්හී’ති

වක්ඛති, ‘සබ්බාකුසලානංනාමතුම්යහකිරිෙංවයදථා’තිනංනිග් ණ්හිස්සාමි.

සයච ‘අකිරිෙවාදිම්හී’ති වක්ඛති, ‘කුසලධම්මානං නාම තුම්යහ අකිරිෙං
වයදථා’ති නං නිග් ණ්හිස්සාමි. ඉදඤ්හි උභයතොයකොටිකං පඤ්හං පුට්යඨො

යනව උග්ගිලිතුං සක්ඛිස්සති න නිග්ගිලිතුං. එවං මම ජයෙො භවිස්සති, 
සමණස්ස ය ොතමස්ස පරාජයෙො’’ති උට්ඨාෙ අප්යඵොයටත්වා භූමිඝරා
නික්ඛම්ම ‘‘එවරූපං පඤ්හං පුච්ඡන්යතන න එකයකන  න්තුං වට්ටතී’’ති
න යර යඝොසනං කායරත්වා සකලනා යරහි පරිවුයතො යෙන භ වා 

යතනුපසඞ්කමි. කිංවාදීති කිංලද්ධියකො. කිමක් ඛායීති කිං නාම සාවකානං
පටිපදං අක්ඛායීති පුච්ඡි. අථස්ස භ වා චතූහිමායසහි පඤ්හං අභිසඞ්ඛරිත්වා
‘‘දිට්යඨො යම සමණස්ස ය ොතමස්ස පරාජෙපඤ්යහො’’ති මානං පග් ය්හ

ආ තභාවං ඤත්වා එකපයදයනව තං පඤ්හං භින්දන්යතො කිරිෙවාදී චාෙං, 

බ්රාේ මණාතිආදිමාහ. අථබ්රාහ්මයණො අත්තයනොමානං අපයනත්වා භ වන්තං

ආොචන්යතො ෙථාකථං පනාතිආදිමාහ.යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

36. චතුත්යථ දක් ඛියණෙයාති දක්ඛිණා වුච්චති දානං, තස්ස

පටිග් හණයුත්තා කති පුග් ලාති පුච්ඡති. යසයඛොති ඉමිනා සත්ත යසක්යඛ
දස්යසති. එත්ථ ච සීලවන්තපුථුජ්ජයනොපි යසොතාපන්යනයනව සඞ් හියතො. 

ආහුයනෙයා ෙජමානානං යෙොන් තීති දානං දදන්තානං ආහුනස්ස අරහා 

දානපටිග් ාහකා නාම යහොන්තීති අත්යථො. යඛත් තන්ති වත්ථු පතිට්ඨා, 
පුඤ්ඤස්සවිරුහනට්ඨානන්තිඅත්යථො. 

37. පඤ්චයම පුබ් බාරායමති සාවත්ථියතො පුරත්ථිමදිසාභාය  ආරායම. 

මි ාරමාතුපාසායදති විසාඛාෙ උපාසිකාෙ පාසායද. සා හි මි ාරයසට්ඨිනා 

මාතුට්ඨායන ඨපිතත්තාපි, සබ්බයජට්ඨකස්ස පුත්තස්ස අෙයකයසට්ඨියනොව 
සමානනාමකත්තාපි මි ාරමාතාති වුච්චති. තාෙ කාරියතො සහස්ස බ්යභො
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පාසායදො මි ාරමාතුපාසායදොනාම.යථයරො තස්මිංවිහරති. තත්ර යඛො ආෙස් මා 

සාරිපුත් යතොතිතස්මිංපාසායදවිහරන්යතො ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථයරො. 

භික් ඛූ ආමන් යතසීති කස්මිං කායල ආමන්යතසි? කානිචි හි සුත්තානි

පුයරභත්යතභාසිතානිඅත්ථි, කානිචිපච්ඡාභත්යත, කානිචිපුරිමොයම, කානිචි

මජ්ඣිමොයම, කානිචි පච්ඡිමොයම. ඉදං පන සමචිත්තපටිපදාසුත්තං
පච්ඡාභත්යතභාසිතං.තස්මාසාෙන්හසමයෙආමන්යතසි. 

න යකවලං යචතං යථයරයනව භාසිතං, තථා යතනාපි භාසිතං. කත්ථ 

නිසීදිත්වාති? විසාඛාෙ රතනපාසායද නිසීදිත්වා. තථා යතො හි පඨමයබොධිෙං

වීසති වස්සානි අනිබද්ධවායසො හුත්වා ෙත්ථ ෙත්ථ ඵාසුකං යහොති, තත්ථ
තත්යථව  න්ත්වා වසි. පඨමං අන්යතොවස්සඤ්හි ඉසිපතයන ධම්මචක්කං
පවත්යතත්වාඅට්ඨාරසමහාබ්රහ්මයකොටියෙො අමතපානංපායෙත්වාබාරාණසිං
උපනිස්සාෙ ඉසිපතයන වසි. දුතිෙං අන්යතොවස්සං රාජ හං උපනිස්සාෙ

යවළුවයන, තතිෙචතුත්ථානිපි තත්යථව, පඤ්චමං අන්යතොවස්සං යවසාලිං 

උපනිස්සාෙමහාවයනකූටා ාරසාලාෙං, ඡට්ඨංඅන්යතොවස්සංමකුලපබ්බයත, 

සත්තමං තාවතිංසභවයන, අට්ඨමං භග්ය  සුසුමාරගිරං නිස්සාෙ

යභසකළාවයන, නවමං යකොසම්බිෙං, දසමං පාලියලෙයයක වනසණ්යඩ, 

එකාදසමං නාලාෙං බ්රාහ්මණ ායම, ද්වාදසමං යවරඤ්ජාෙං, යතරසමං

චාලිෙපබ්බයත, චුද්දසමංයජතවයන, පඤ්චදසමංකපිලවත්ථුස්මිං, යසොළසමං

ආළවකං දයමත්වා චතුරාසීතිපාණසහස්සානි අමතපානං පායෙත්වා ආළවිෙං, 

සත්තරසමං රාජ යහයෙව, අට්ඨාරසමං චාලිෙපබ්බයතයෙව, තථා

එකූනවීසතිමං, වීසතිමං පන අන්යතොවස්සං රාජ හංයෙව උපනිස්සාෙ වසි.

එවංවීසතිවස්සානිඅනිබද්ධවායසොහුත්වා ෙත්ථෙත්ථඵාසුකංයහොති, තත්ථ
තත්යථවවසි. 

තයතො පට්ඨාෙ පන ද්යව යසනාසනානි ධුවපරියභො ානි අකාසි.කතරානි

ද්යව? යජතවනඤ්ච පුබ්බාරාමඤ්ච. කස්මා? ද්වින්නං කුලානං
ගුණමහන්තතාෙ.අනාථපිණ්ඩිකස්සහිවිසාඛාෙචගුණංසන්ධාෙගුණංපටිච්ච 

සත්ථා තානි යසනාසනානි ධුවපරියභොය න පරිභුඤ්ජි. උතුවස්සං චාරිකං
චරිත්වාපි හි අන්යතොවස්යස ද්වීසුයෙව යසනාසයනසු වසති. එවං වසන්යතො 
පන යජතවයන රත්තිං වසිත්වා පුනදිවයස භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො
දක්ඛිණද්වායරන සාවත්ථිං පිණ්ඩාෙ පවිසිත්වා පාචීනද්වායරන නික්ඛමිත්වා
පුබ්බාරායම දිවාවිහාරං කයරොති. පුබ්බාරායම රත්තිං වසිත්වා පුනදිවයස
පාචීනද්වායරන සාවත්ථිං පිණ්ඩාෙ පවිසිත්වා දක්ඛිණද්වායරන නික්ඛමිත්වා
යජතවයන දිවාවිහාරං කයරොති. තස්මිං පන දිවයස සම්මාසම්බුද්යධො
යජතවයනයෙව වසි. ෙත්ථ කත්ථචි වසන්තස්ස චස්ස පඤ්චවිධකිච්චං



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දුකනිපාත-අට්ඨකථා  සමචිත්තවග් වණ්ණනා 

28 

පටුන 

අවිජහිතයමව යහොති. තං යහට්ඨා විත්ථාරිතයමව. යතසු කිච්යචසු 
පච්ඡිමොමකිච්චකායල භ වා යලොකං ඔයලොයකන්යතො සාවත්ථිවාසීනඤ්ච
සමන්තාචසාවත්ථිො  ාවුතඅඩ්ඪයෙොජනයෙොජනපරයමඨායනඅපරිමාණානං
සත්තානංඅභිසමෙභාවංඅද්දස. 

තයතො ‘‘කස්මිංනුයඛොකායලඅභිසමයෙොභවිස්සතී’’තිඔයලොයකන්යතො 

‘‘සාෙන්හසමයෙ’’ති දිස්වා ‘‘මයි නු යඛො කයථන්යත අභිසමයෙො භවිස්සති, 
සාවයක කයථන්යත භවිස්සතී’’ති ‘‘සාරිපුත්තත්යථයර කයථන්යත
භවිස්සතී’’ති අද්දස. තයතො ‘‘කත්ථ නිසීදිත්වා කයථන්යත භවිස්සතී’’ති
ඔයලොයකන්යතො ‘‘විසාඛාෙ රතනපාසායද නිසීදිත්වා’’ති දිස්වා ‘‘බුද්ධානං

නාම තයෙො සාවකසන්නිපාතා යහොන්ති, අග් සාවකානං එයකො. යතසු අජ්ජ
ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථරස්ස සාවකසන්නිපායතො භවිස්සතී’’ති අද්දස.
දිස්වා පායතොව සරීරපටිජග් නං කත්වා නිවත්ථනිවාසයනො සු තචීවරං
පාරුපිත්වා යසලමෙපත්තං ආදාෙ භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො දක්ඛිණද්වායරන
න රංපවිසිත්වාපිණ්ඩාෙචරන්යතොභික්ඛුසඞ්ඝස්සසුලභපිණ්ඩපාතං කත්වා
වාතප්පහතා විෙ නාවා පටිනිවත්තිත්වා දක්ඛිණද්වායරන නික්ඛමිත්වා 
බහිද්වායර අට්ඨාසි. තයතො අසීති මහාසාවකා භික්ඛුනිපරිසා උපාසකපරිසා
උපාසිකාපරිසාති චතස්යසොපරිසාසත්ථාරංපරිවාරයිංසු. 

සත්ථා සාරිපුත්තත්යථරං ආමන්යතසි – ‘‘සාරිපුත්ත, තො පුබ්බාරාමං

 න්තුංවට්ටති, තවචපරිසං යහත්වා ච්ඡාහී’’ති.‘‘සාධු, භන්යත’’තියථයරො
අත්තයනො පරිවායරහි පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි පරිවුයතො පුබ්බාරාමං අ මාසි.
එයතයනව නිොයමන අසීති මහාසාවයක පුබ්බාරාමයමව යපයසත්වා සෙං
එයකන ආනන්දත්යථයරයනව සද්ධිං යජතවනං අ මාසි. ආනන්දත්යථයරොපි

විහායරසත්ථුවත්තං කත්වාවන්දිත්වා‘‘පුබ්බාරාමං ච්ඡාමි, භන්යත’’තිආහ.
එවං කයරොහි ආනන්දාති. සත්ථාරං වන්දිත්වා තත්යථව අ මාසි. සත්ථා 
එකයකොවයජතවයනඔහීයනො. 

තංදිවසඤ්හිචතස්යසොපරිසායථරස්යසවධම්මකථංයසොතුකාමාඅයහසුං. 
යකොසලමහාරාජාපි බලකායෙන පරිවුයතො පුබ්බාරාමයමව  යතො. තථා
පඤ්චසතඋපාසකපරිවායරො අනාථපිණ්ඩියකො.විසාඛාපනමහාඋපාසිකාද්වීහි
ජඞ්ඝසහස්යසහි පරිවුයතො අ මාසි. සත්තපණ්ණාසාෙ කුලසතසහස්සානං
වසනට්ඨායන සාවත්ථින යර ය හපාලකදාරයක ඨයපත්වා යසසජයනො
 න්ධචුණ්ණමාලාදීනි යහත්වා පුබ්බාරාමයමව අ මාසි. චතූසු ද්වාර ායමසු 
 ාවුතඅඩ්ඪයෙොජනයෙොජනපරමට්ඨායන සබ්යබයෙව මනුස්සා
 න්ධචුණ්ණමාලාදිහත්ථා පුබ්බාරාමයමව අ මංසු. සකලවිහායරො
මිස්සකපුප්යඵහිඅභිකිණ්යණොවිෙඅයහොසි. 
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ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථයරොපියඛොවිහාරං න්ත්වා විහාරපරියවයණ
අඞ් ණට්ඨායනඅට්ඨාසි.භික්ඛූයථරස්සආසනංපඤ්ඤාපයිංසු.යථයරො තත්ථ
නිසීදිත්වා උපට්ඨාකත්යථයරන වත්යත කයත භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ඔවාදං කත්වා 
 න්ධකුටිං පවිසිත්වා සමාපත්තිං අප්යපත්වා නිසීදි. යසො 
පරිච්ඡින්නකාලවයසනසමාපත්තියතොවුට්ඨාෙඅචිරවතිං න්ත්වාරයජොජල්ලං
පවායහත්වා පටිප්පස්සද්ධදරයථො ඔතිණ්ණතිත්යථයනව උත්තරිත්වා
නිවත්ථනිවාසයනො සඞ්ඝාටිං පාරුපිත්වා අට්ඨාසි. භික්ඛුසඞ්යඝොපි
සම්මුඛසම්මුඛට්ඨායනන ඔතරිත්වා සරීයර රයජොජල්ලං පවායහත්වා
පච්චුත්තරිත්වා යථරං පරිවාරයිංසු. අන්යතොවිහායරපි යථරස්ස ධම්මාසනං
පඤ්ඤාපයිංසු.චතස්යසොපිපරිසාඅත්තයනොඅත්තයනොඔකාසංඤත්වාමග් ං 
ඨයපත්වා නිසීදිංසු. සාරිපුත්තත්යථයරොපි පඤ්චභික්ඛුසතපරිවායරො ධම්මසභං 
ආ න්ත්වා සීහමත්ථකප්පතිට්ඨියත සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත රතනපල්ලඞ්යක 
චිත්තබීජනිං යහත්වාපුරත්ථාභිමුයඛොනිසීදි.නිසීදිත්වාපරිසංඔයලොයකත්වා

– ‘‘මහතී වතාෙං පරිසා, ඉමිස්සා න අප්පමත්තිකා පරිත්තකධම්මයදසනා

අනුච්ඡවිකා, කතරධම්මයදසනා නු යඛො අනුච්ඡවිකා භවිස්සතී’’ති තීණි
පිටකානිආවජ්ජමායනොඉමං සංයෙොජනපරිොෙධම්මයදසනංඅද්දස. 

එවං යදසනං සල්ලක්යඛත්වා තං යදයසතුකායමො භික්ඛූ ආමන්යතසි 

ආවුයසො, භික් ඛයවති. ආවුයසොති හි අවත්වා, භික්ඛයවති වචනං බුද්ධාලායපො

නාමයහොති, අෙංපනාෙස්මා ‘‘දසබයලනසමානංආලපනංන කරිස්සාමී’’ති

සත්ථු  ාරවවයසනසාවකාලාපංකයරොන්යතො, ‘‘ආවුයසො භික්ඛයව’’තිආහ. 

එතදයවොචාතිඑතං ‘‘අජ්ඣත්තසංයෙොජනඤ්ච, ආවුයසො, පුග් ලංයදයසස්සාමි
බහිද්ධාසංයෙොජනඤ්චා’’ති ධම්මයදසනාපදංඅයවොච. 

තස්මිංපනරතනපාසායදඅධිවත්යථොඑයකොයසොතාපන්යනොයදවපුත්යතො 

අත්ථි, යසොබුද්යධහිවාසාවයකහිවායදසනාෙආරද්ධමත්තාෙයෙවජානාති–

‘‘අෙං යදසනා උත්තානිකා භවිස්සති, අෙං  ම්භීරා. අෙං ඣානනිස්සිතා

භවිස්සති, අෙං විපස්සනානිස්සිතා. අෙංමග් නිස්සිතාඅෙංඵලනිස්සිතා, අෙං 
නිබ්බානනිස්සිතා’’ති.යසොතස්මිම්පිදිවයසයථයරනයදසනාෙ ආරද්ධමත්තාෙ
එවං අඤ්ඤාසි – ‘‘යෙන නීහායරන මය්හං අයෙයන ධම්මයසනාපතිනා

සාරිපුත්තත්යථයරනයදසනාආරද්ධා, අෙංයදසනාවිපස්සනා ාළ්හා භවිස්සති, 
ඡහි මුයඛහි විපස්සනං කයථස්සති. යදසනාපරියෙොසායන

යකොටිසතසහස්සයදවතා අරහත්තං පාපුණිස්සන්ති, යසොතාපන්නාදීනං පන
යදවමනුස්සානංපරිච්යඡයදොන භවිස්සති.යදසනාෙඅනුච්ඡවිකංකත්වාමය්හං
අෙයස්සසාධුකාරංදස්සාමී’’ති යදවානුභායවනමහන්තංසද්දංකත්වා–‘‘සාධු
සාධුඅෙයා’’තිආහ. 
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යදවරායජනසාධුකායරදින්යනපරිවාරකපාසාදසහස්යසඅධිවත්ථායදවතා 
සබ්බාව සාධුකාරං අදංසු. තාසං සාධුකාරසද්යදන සබ්බා පුබ්බාරායම

වසනයදවතා, තාසං සද්යදන  ාවුතමත්යත යදවතා, තයතො අඩ්ඪයෙොජයන

යෙොජයනති එයතනුපායෙන එකචක්කවායළ, ද්වීසු චක්කවායළසු, තීසු
චක්කවායළසූති දසසහස්සචක්කවායළසු යදවතා සාධුකාරමදංසු. තාසං
සාධුකාරසද්යදන පථවිට්ඨකනා ා ච ආකාසට්ඨකයදවතා ච. තයතො

අබ්භවලාහකා, උණ්හවලාහකා, සීතවලාහකා, වස්සවලාහකා, චාතුමහාරාජිකා

චත්තායරොමහාරාජායනො, තාවතිංසා යදවතා, සක්යකොයදවරාජා, ොමායදවතා, 

සුොයමො යදවරාජා, තුසිතා යදවතා, සන්තුසියතො යදවරාජා, නිම්මානරතී

යදවතා, සුනිම්මියතො යදවරාජා, වසවත්තී යදවතා, වසවත්තී යදවරාජා, 

බ්රහ්මපාරිසජ්ජා, බ්රහ්මපුයරොහිතා, මහාබ්රහ්මායනො, පරිත්තාභා, අප්පමාණාභා, 

ආභස්සරා, පරිත්තසුභා, අප්පමාණසුභා, සුභකිණ්හා, යවහප්ඵලා, අවිහා, 

අතප්පා, සුදස්සා, සුදස්සී, අකනිට්ඨායදවතාතිඅසඤ්යඤච අරූපාවචරසත්යත
චඨයපත්වායසොතාෙතනපවත්තිට්ඨායනසබ්බායදවතාසාධුකාරමදංසු. 

තයතො ඛීණාසවමහාබ්රහ්මායනො – ‘‘මහා වතාෙං සාධුකාරසද්යදො, 

පථවිතලයතො පට්ඨාෙ ොව අකනිට්ඨයලොකං ආ යතො, කිමත්ථං නු යඛො

එයසො’’ති ආවජ්යජන්යතො ‘‘ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථයරො පුබ්බාරායම 

විසාඛාෙ රතනපාසායද නිසීදිත්වා සංයෙොජනපරිොෙධම්මයදසනමාරභි, 
අම්යහහිපිතත්ථකාෙසක්ඛීහි භවිතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා තත්ථ අ මංසු. 

පුබ්බාරායමො යදවතාහි පරිපුණ්යණො, සමන්තා පුබ්බාරාමස්ස  ාවුතං

අඩ්ඪයෙොජනං, යෙොජනන්ති සකලචක්කවාළං යහට්ඨා පථවිතයලන තිරිෙං
චක්කවාළපරිෙන්යතනපරිච්ඡින්නං දසහිචක්කවාළසහස්යසහිසන්නිපතිතාහි

යදවතාහි නිරන්තරමයහොසි, ආරග් නිතුදනමත්යත ඨායන උපරිමයකොටිො
සට්ඨියදවතාසුඛුමත්තභායවමායපත්වාඅට්ඨංසු. 

අථාෙස්මාසාරිපුත්යතො‘‘මහන්තංවතිදංහලාහලං, කිංනුයඛො එත’’න්ති
ආවජ්යජන්යතො දසසහස්සචක්කවායළ ඨිතානං යදවතානං එකචක්කවායළ 

සන්නිපතිතභාවං අද්දස. අථ ෙස්මා බුද්ධානං අධිට්ඨානකිච්චං නත්ථි, 

පරිසපරිමායණයනව පස්සන්ති යචව සද්දඤ්ච සායවන්ති. සාවකානං පන
අධිට්ඨානං වට්ටති. තස්මා යථයරො සමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා සමාපත්තියතො
වුට්ඨාෙ මහග් තචිත්යතනඅධිට්ඨාසි – ‘‘චක්කවාළපරිෙන්තා පරිසාසබ්බාපි

මංපස්සතු, ධම්මඤ්චයමයදයසන්තස්සසද්දංසුණාතූ’’ති.අධිට්ඨිතකාලයතො
පට්ඨාෙ දක්ඛිණජාණුපස්යස ච චක්කවාළමුඛවට්ටිෙඤ්ච නිසීදිත්වා 

‘‘ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථයරො නාම කීදියසො දීයඝො රස්යසො සායමො

ඔදායතො’’ති වත්තබ්බකාරණංනායහොසි, සබ්යබසම්පිසබ්බදිසාසුනිසින්නානං

අභිමුයඛයෙව පඤ්ඤායිත්ථ, නභමජ්යඣ ඨිතචන්යදො විෙ අයහොසි. ධම්මං
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පටුන 

යදයසන්තස්සාපිස්ස දක්ඛිණජාණුපස්යසචචක්කවාළමුඛවට්ටිෙඤ්චනිසින්නා
සබ්යබ එකකංයසයනවසද්දංසුණිංසු. 

එවං අධිට්ඨහිත්වා යථයරො අජ් ඣත් තසංයෙොජනඤ් ච, ආවුයසොති ඉමං

ධම්මයදසනං ආරභි. තත්ථ අජ් ඣත් තන්ති කාමභයවො. බහිද් ධාති 
රූපාරූපභයවො.කිඤ්චාපි හිසත්තාකාමභයවඅප්පංකාලං වසන්තිකප්පස්ස

චතුත්ථයමව යකොට්ඨාසං, ඉතයරසු තීසු යකොට්ඨායසසු කාමභයවො සුඤ්යඤො

යහොතිතුච්යඡො, රූපභයවබහුංකාලං වසන්ති, තථාපියතසංෙස්මාකාමභයව

චුතිපටිසන්ධියෙො බහුකා යහොන්ති, අප්පකා රූපාරූපභයවසු. ෙත්ථ ච

චුතිපටිසන්ධියෙොබහුකා, තත්ථආලයෙොපිපත්ථනාපිඅභිලායසොපි බහුයහොති.

ෙත්ථ අප්පා, තත්ථ අප්යපො. තස්මා කාමභයවො අජ්ඣත්තං නාම ජාතං, 
රූපාරූපභවා බහිද්ධා නාම. ඉති අජ්ඣත්තසඞ්ඛායත කාමභයව ඡන්දරාය ො 

අජ් ඣත් තසංයෙොජනං නාම, බහිද්ධාසඞ්ඛායතසු රූපාරූපභයවසු ඡන්දරාය ො 

බහිද් ධාසංයෙොජනං නාම. ඔරම්භාගිොනි වා පඤ්ච සංයෙොජනානි 

අජ්ඣත්තසංයෙොජනංනාම, උද්ධම්භාගිොනිපඤ්චබහිද්ධාසංයෙොජනංනාම.

තත්රාෙං වචනත්යථො–ඔරංවුච්චතිකාමධාතු, තත්ථඋපපත්තිනිප්ඵාදනයතොතං

ඔරං භජන්තීති ඔරම්භාගිොනි. උද්ධං වුච්චති රූපාරූපධාතු, තත්ථ 
උපපත්තිනිප්ඵාදනයතොතංඋද්ධංභජන්තීතිඋද්ධම්භාගිොනි. 

එවං වුත්තප්පයභයදන අජ්ඣත්තසංයෙොජයනන සංයුත්යතො පුග් යලො 

අජ් ඣත් තසංයෙොජයනො, බහිද්ධාසංයෙොජයනන සංයුත්යතො පුග් යලො 

බහිද් ධාසංයෙොජයනො. උභෙම්පියචතංනයලොකිෙස්ස වට්ටනිස්සිතමහාජනස්ස

නාමං. යෙසං පන භයවො ද්යවධා පරිච්ඡින්යනො, යතසං 
යසොතාපන්නසකදා ාමිඅනා ාමීනං අරිෙසාවකානං එතං නාමං. ෙථා හි
මහාඅරඤ්යඤ ඛදිරවනසාලවනාදීනි ථම්යභො තුලාසඞ්ඝායටොති නාමං න

ලභන්ති, ඛදිරවනං සාලවනන්තිනාමයමව ලභන්ති. ෙදා පන තයතො රුක්ඛා

තිණ්හාෙ කුඨාරිො ඡින්දිත්වා ථම්භාදිසණ්ඨායනන තච්ඡිතා යහොන්ති, තදා
ථම්යභො තුලාසඞ්ඝායටොති නාමං ලභන්ති. එවයමවං අපරිච්ඡින්නභයවො

බහලකියලයසොපුථුජ්ජයනො එතංනාමංනලභති, භවං පරිච්ඡින්දිත්වාකියලයස
තනුයකකත්වාඨිතායසොතාපන්නාදයෙොවලභන්ති. 

ඉමස්ස ච පනත්ථස්ස විභාවනත්ථං ඉදං වච් ඡකසායලොපමං යවදිතබ්බං.
වච්ඡකසාලංහිකත්වාඅන්යතොඛාණුයක යකොට්යටත්වාවච්ඡයකයෙොත්යතහි

බන්ධිත්වා යතසු උපනිබන්ධන්ති, යෙොත්යතසු අප්පයහොන්යතසුකණ්යණසුපි

 යහත්වා තත්ථ වච්ඡයක පයවයසන්ති, අන්යතොසාලාෙ ඔකායස
අප්පයහොන්යත බහි ඛාණුයක යකොට්යටත්වාපි එවයමව කයරොන්ති. තත්ථ

යකොචි අන්යතොබද්යධො වච්ඡයකො බහිනිපන්යනො යහොති, යකොචි බහිබද්යධො 
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අන්යතොනිපන්යනො, යකොචි අන්යතොබද්යධො අන්යතොව නිපන්යනො, යකොචි

බහිබද්යධො බහියෙව නිපන්යනො. යකොචි අන්යතොපි අබද්යධොව චරති, බහිපි
අබද්යධොව.තත්ථඅන්යතොබද්ධස්ස බහිනිපන්නස්සබන්ධනංදීඝංයහොති.යසො
හි උණ්හාදිපීළියතො නික්ඛමිත්වා බහි වච්ඡකානං අබ්භන්තයර නිපජ්ජති.
බහිබද්යධ අන්යතොනිපන්යනපි එයසව නයෙො. යෙො පන අන්යතොබද්යධො

අන්යතොනිපන්යනො, තස්ස බන්ධනං රස්සං යහොති. බහිබද්යධබහිනිපන්යනපි 
එයසව නයෙො. උයභොපි හි යත දිවසම්පි ඛාණුකං අනුපරි න්ත්වා තත්යථව
සෙන්ති. යෙො පන අන්යතො අබද්යධො තත්යථව වච්ඡකානං අන්තයර විචරති.
අෙං සීලවා වච්ඡයකො කණ්යණ  යහත්වා වච්ඡකානං අන්තයර විස්සට්යඨො
දිවසම්පි අඤ්ඤත්ථ අ න්ත්වා තත්යථව චරති. බහි අබද්යධ තත්යථව
විචරන්යතපිඑයසවනයෙො. 

තත්ථ වච්ඡකසාලා විෙ තයෙො භවා යවදිතබ්බා. වච්ඡකසාලාෙං ඛාණුකා 
විෙඅවිජ්ජාඛාණුයකො.වච්ඡකබන්ධනයෙොත්තංවිෙදසසංයෙොජනානි.වච්ඡකා

විෙ තීසු භයවසු නිබ්බත්තසත්තා. අන්යතොබද්යධො බහිසයිතවච්ඡයකො විෙ 
රූපාරූපභයවසු යසොතාපන්නසකදා ාමියනො. යත හි කිඤ්චාපි තත්යථව 

වසන්ති, සංයෙොජනං පන යතසං කාමාවචරූපනිබද්ධයමව. යකනට්යඨන? 
අප්පහීනට්යඨන. රූපාරූපභයවසු පුථුජ්ජයනොපි එයතයහව සඞ් හියතො. යසොපි

හි කිඤ්චාපි තත්ථ වසති, සංයෙොජනං පනස්ස කාමාවචරූපනිබද්ධයමව.
බහිබද්යධොඅන්යතොසයිතවච්ඡයකොවිෙකාමාවචයර අනා ාමී.යසොහිකිඤ්චාපි

කාමාවචයර වසති, සංයෙොජනං පනස්ස රූපාරූපභවූපනිබද්ධයමව. 
අන්යතොබද්යධො අන්යතොනිපන්යනො විෙ කාමාවචයර

යසොතාපන්නසකදා ාමියනො. යත හි සෙම්පි කාමාවචයර වසන්ති, 
සංයෙොජනම්පියතසංකාමාවචරූපනිබද්ධයමව.බහිබද්යධොබහිනිපන්යනො විෙ

රූපාරූපභයවසු අනා ාමී. යසො හි සෙම්පි තත්ථ වසති, සංයෙොජනම්පිස්ස 
රූපාරූපභවූපනිබද්ධයමව. අන්යතොඅබද්යධො අන්යතොවිචරණවච්ඡයකො විෙ
කාමාවචයරඛීණාසයවො. බහිඅබද්යධොබහිවිචරණවච්ඡයකො විෙරූපාරූපභයව
ඛීණාසයවො.සංයෙොජයනසු පනසක්කාෙදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමායසොති

ඉමානි තීණි  ච්ඡන්තං නිවායරන්ති,  තං පටිආයනන්ති. කාමච්ඡන්යදො
බයාපායදොතිඉමානිපනද්යවසංයෙොජනානි සමාපත්තිොවාඅවික්ඛම්යභත්වා
මග්ය නවාඅසමුච්ඡින්දිත්වාරූපාරූපභයව නිබ්බත්තිතුංනසක්යකොති. 

කතයමො චාවුයසොති ඉදං යථයරො ෙථා නාම පුරියසො ද්යව රතනයපළා
පස්යස ඨයපත්වා සම්පත්තපරිසාෙ ද්යව හත්යථ පූයරත්වා සත්තවිධං රතනං

භායජත්වා දයදෙය, එවං පඨමං රතනයපළං දත්වා දුතිෙම්පි තයථව දයදෙය.

එවයමවං ‘‘අජ්ඣත්තසංයෙොජනඤ්ච, ආවුයසො, පුග් ලං යදයසස්සාමි
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බහිද්ධාසංයෙොජනඤ්චා’’තිඉමානි ද්යවපදානිමාතිකාවයසනඨයපත්වාඉදානි
අට්ඨවිධාෙපරිසාෙභායජත්වාදස්යසතුං විත්ථාරකථංආරභි. 

තත්ථ ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. සීලවා යෙොතීති චතුපාරිසුද්ධිසීයලහි
සීලසම්පන්යනො යහොති. ඉති යථයරො එත්තාවතා ච කිර චතුපාරිසුද්ධිසීලං
උද්දිසිත්වා ‘‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො’’ති ඉමිනා තත්ථ යජට්ඨකසීලං
විත්ථායරත්වා දස්යසසීති දීපවිහාරවාසී සුම්මත්යථයරො ආහ. අන්යතවාසියකො
පනස්සතිපිටකචූළනා ත්යථයරොආහ– ‘‘උභෙත්ථාපිපාතියමොක්ඛසංවයරොව 

වුත්යතො. පාතියමොක්ඛසංවයරොයෙව හි සීලං, ඉතරානි පන තීණි සීලන්ති
වුත්තට්ඨානංනාම අත්ථී’’තිඅනනුජානන්යතොඋත්තරිආහ–ඉන්ද්රිෙසංවයරො

නාම ඡද්වාරරක්ඛාමත්තකයමව, ආජීවපාරිසුද්ධි ධම්යමන සයමන

පච්චයුප්පත්තිමත්තකං, පච්චෙසන්නිස්සිතං පටිලද්ධපච්චයෙ ‘‘ඉදමත්ථ’’න්ති

පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජනමත්තකං, නිප්පරිොයෙන පන

පාතියමොක්ඛසංවයරොව සීලං. ෙස්ස යසො භින්යනො, අෙං ඡින්නසීයසො විෙ
පුරියසො හත්ථපායද යසසානි රක්ඛිස්සතීති න වත්තබ්යබො. ෙස්ස පන යසො

අයරොය ො, අෙං අච්ඡින්නසීයසොවිෙපුරියසොජීවිතංයසසානිපුනපාකතිකානි
කත්වා රක්ඛිතුං සක්යකොති. තස්මා සීලවාති ඉමිනා පාතියමොක්ඛසංවරං
උද්දිසිත්වාතං විත්ථායරන්යතො‘‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො’’තිආදිමාහාති. 

තත්ථ පාතියමොක් ඛසංවරසංවුයතොතිපාතියමොක්ඛසංවයරනසමන්නා යතො. 

ආචාරය ොචරසම් පන් යනොති ආචායරන ච ය ොචයරන ච සම්පන්යනො. 

අණුමත් යතසූති අප්පමත්තයකසු. වජ් යජසූති අකුසලධම්යමසු. භෙදස් සාවීති

භෙදස්සී. සමාදාොති සම්මා ආදියිත්වා. සික් ඛති සික් ඛාපයදසූති තං තං

සික්ඛාපදං සමාදියිත්වා සික්ඛති. අපිච සමාදාෙ සික් ඛති සික් ඛාපයදසූති
ෙංකිඤ්චිසික්ඛාපයදසු සික්ඛායකොට්ඨායසසුසික්ඛිතබ්බංකායිකංවාවාචසිකං

වා, තංසබ්බංසම්මාආදාෙ සික්ඛති.අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතොපන

සබ්බායනතානි පාතියමොක්ඛසංවරාදීනි පදානි විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.14

ආදයෙො) වුත්තානි, චතුපාරිසුද්ධිසීලඤ්ච සබ්බාකායරන විභජිත්වා දස්සිතං. 

අඤ ්ඤතරං යදවනිකාෙන්ති ඡසු කාමාවචරයදවඝටාසු අඤ්ඤතරං යදවඝටං. 

ආ ාමී යෙොතීති යහට්ඨා ආ ාමී යහොති. ආ න් තා ඉත් ථත් තන්ති ඉත්ථත්තං
මානුසකපඤ්චක්ඛන්ධභාවයමව ආ න්තා යහොති. තත්රූපපත්තියකො වා 

උපරූපපත්තියකොවානයහොති, පුනයහට්ඨා ාමීයෙවයහොතීතිදස්යසති.ඉමිනා
අඞ්ය න සුක්ඛවිපස්සකස්ස ධාතුකම්මට්ඨානිකභික්ඛුයනො යහට්ඨිමං
මග් ද්වෙඤ්යචව ඵලද්වෙඤ්චකථිතං. 

අඤ ්ඤතරං සන් තං යචයතොවිමුත් තින්ති අට්ඨසු සමාපත්තීසු අඤ්ඤතරං

චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්තිං. සා හි පච්චනීකකියලසානං සන්තත්තා සන්තා, 
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පටුන 

යතයහව ච කියලයසහි යචතයසො විමුත්තත්තා යචයතොවිමුත්තීති වුච්චති. 

අඤ ්ඤතරං යදවනිකාෙන්ති පඤ්චසු සුද්ධාවාසයදවනිකායෙසු අඤ්ඤතරං. 

අනා න් තා ඉත් ථත් තන්ති පුන ඉමං පඤ්චක්ඛන්ධභාවං අනා න්තා, 

යහට්ඨූපපත්තියකො න යහොති, උපරූපපත්තියකො වා යහොති තත්යථව වා
පරිනිබ්බායීති දස්යසති. ඉමිනා අඞ්ය න සමාධිකම්මිකස්ස භික්ඛුයනො තයෙො
මග් ාතීණිචඵලානිකථිතානි. 

කාමානංයෙව නිබ් බිදාොති දුවිධානම්පි කාමානං නිබ්බින්දනත්ථාෙ

උක්කණ්ඨනත්ථාෙ. විරා ාොති විරජ්ජනත්ථාෙ. නියරොධාොති

අප්පවත්තිකරණත්ථාෙ. පටිපන් යනො යෙොතීති පටිපත්තිං පටිපන්යනො යහොති.
එත්තාවතා යසොතාපන්නස්ස ච සකදා ාමියනො ච
පඤ්චකාමගුණිකරා ක්ඛෙත්ථාෙ අනා ාමිමග් විපස්සනා කථිතා යහොති. 

භවානංයෙවාති තිණ්ණං භවානං. ඉමිනා අනා ාමියනො භවරා ක්ඛෙත්ථාෙ

අරහත්තමග් විපස්සනා කථිතා යහොති. තණ් ොක් ඛොෙ පටිපන් යනො යෙොතීති
ඉමිනාපි යසොතාපන්නසකදා ාමීනංයෙව 

පඤ්චකාමගුණිකතණ්හාක්ඛෙකරණත්ථං අනා ාමිමග් විපස්සනා කථිතා. 

යසො යලොභක් ඛොොති ඉමිනාපි අනා ාමියනො භවයලොභක්ඛෙත්ථාෙ 

අරහත්තමග් විපස්සනාව කථිතා. අඤ ්ඤතරං යදවනිකාෙන්ති 

සුද්ධාවායසස්යවව අඤ්ඤතරං යදවනිකාෙං. අනා න් තා ඉත් ථත් තන්ති ඉමං

ඛන්ධපඤ්චකභාවං අනා න්තා, යහට්ඨූපපත්තියකො න යහොති, 

උපරූපපත්තියකොවායහොති, තත්යථවවාපරිනිබ්බාෙති. 

ඉති පඨයමන අඞ්ය න සුක්ඛවිපස්සකස්ස ධාතුකම්මට්ඨානිකභික්ඛුයනො

යහට්ඨිමානි ද්යව මග් ඵලානි කථිතානි, දුතියෙන සමාධිකම්මිකස්ස තීණි

මග් ඵලානි, ‘‘යසො කාමාන’’න්ති ඉමිනා යසොතාපන්නසකදා ාමීනං 

පඤ්චකාමගුණිකරා ක්ඛොෙ උපරි අනා ාමිමග් විපස්සනා, ‘‘යසො

භවානංයෙවා’’ති ඉමිනා අනා ාමිස්ස උපරි අරහත්තමග් විපස්සනා, ‘‘යසො
තණ්හාක්ඛොො’’ති ඉමිනා යසොතාපන්නසකදා ාමීනං

පඤ්චකාමගුණිකතණ්හාක්ඛොෙ උපරි අනා ාමිමග් විපස්සනා, ‘‘යසො 
යලොභක්ඛොො’’ති ඉමිනා අනා ාමියනො භවයලොභක්ඛොෙ උපරි
අරහත්තමග් විපස්සනා කථිතාති එවං ඡහි මුයඛහි විපස්සනං කයථත්වා
යදසනංෙථානුසන්ධිංපායපසි.යදසනාපරියෙොසායන යකොටිසතසහස්සයදවතා

අරහත්තං පාපුණිංසු, යසොතාපන්නාදීනං පරිච්යඡයදොව නායහොසි. ෙථා ච 

ඉමස්මිං සමා යම, එවං මහාසමෙසුත්යත මඞ් ලසුත්යත ච

චූළරාහුයලොවාදසුත්යත ච යකොටිසතසහස්සයදවතා අරහත්තං පාපුණිංසු, 
යසොතාපන්නාදීනංයදවමනුස්සානංපරිච්යඡයදො නායහොසි. 
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සමචිත් තා යදවතාතිචිත්තස්ස සුඛුමභාවසමතාෙසමචිත්තා.සබ්බාපිහිතා
අත්තයනො අත්තභායව සුඛුයම චිත්තසරික්ඛයක කත්වා මායපසුං. යතන
සමචිත්තා නාම ජාතා. අපයරනපි කාරයණන සමචිත්තා – ‘‘යථයරන 

සමාපත්ති තාව කථිතා, සමාපත්තිථායමො පන න කථියතො. මෙං දසබලං 
පක්යකොසිත්වා සමාපත්තිො ථාමං කථායපස්සාමා’’ති සබ්බාපි එකචිත්තා
අයහසුන්තිපි සමචිත්තා. අපරම්පි කාරණං – ‘‘යථයරන එයකන පරිොයෙන

සමාපත්තිපි සමාපත්තිථායමොපි කථියතො, යකො නු යඛො ඉමං සමා මං

සම්පත්යතො, යකො න සම්පත්යතො’’ති ඔයලොකෙමානා තථා තස්ස 
අසම්පත්තභාවං දිස්වා ‘‘මෙං තථා තං පක්යකොසිත්වා පරිසං පරිපුණ්ණං
කරිස්සාමා’’තිසබ්බාපිඑකචිත්තාඅයහසුන්තිපිසමචිත්තා.අපරම්පි කාරණං–
අනා යත යකොචියදව භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා යදයවො වා මනුස්යසො වා ‘‘අෙං

යදසනා සාවකභාසිතා’’ති අ ාරවං කයරෙය, සම්මාසම්බුද්ධං පක්යකොසිත්වා
ඉමං යදසනං සබ්බඤ්ඤුභාසිතං කරිස්සාම. එවං අනා යත  රුභාවනීො 
භවිස්සතීති සබ්බාව එකචිත්තා අයහසුන්තිපි සමචිත්තා. අපරම්පි කාරණං –
සබ්බාපි හි තා එකසමාපත්තිලාභිනියෙො වා අයහසුං එකාරම්මණලාභිනියෙො
වාතිඑවම්පි සමචිත්තා. 

ෙට් ඨාති තුට්ඨපහට්ඨා ආයමොදිතා පයමොදිතා. සාධූති ආොචනත්යථ

නිපායතො. අනුකම් පං උපාදාොතිනයථරස්සඅනුකම්පංකාරුඤ්ඤංඅනුද්දෙං

පටිච්ච, නච ඉමස්මිං ඨායන යථරස්ස අනුකම්පිතබ්බකිච්චං අත්ථි. ෙස්මිං හි
දිවයස යථයරො සූකරඛතයලණද්වායර භාගියනෙයස්ස දීඝනඛපරිබ්බාජකස්ස

යවදනාකම්මට්ඨායන (ම. නි. 2.206) කථිෙමායන තාලවණ්ටං  යහත්වා
සත්ථාරං බීජමායනො ඨියතො පරස්ස වඩ්ඪිතයභොජනං භුඤ්ජිත්වා ඛුදං
වියනොයදන්යතො විෙ පරස්ස සජ්ජිතපසාධනං සීයස පටිමුඤ්චන්යතො විෙ ච 

සාවකපාරමිඤාණස්ස නිප්පයදසයතො මත්ථකං පත්යතො, තස්මිංයෙව දිවයස
භ වතා අනුකම්පියතො නාම. අවයසසානං පන තං ඨානං සම්පත්තානං
යදවමනුස්සානංඅනුකම්පංඋපාදාෙ ච්ඡතු භ වාතිභ වන්තංොචිංසු. 

බලවා පුරියසොති දුබ්බයලො හි ඛිප්පං සමිඤ්ජනපසාරණං කාතුං න

සක්යකොති, බලවාව සක්යකොති. යතයනතං වුත්තං. සම් මුයඛ පාතුරයෙොසීති

සම්මුඛට්ඨායනපුරයතොයෙව පාකයටොඅයහොසි. භ වා එතදයවොචාතිඑතං‘‘ඉධ
සාරිපුත්තා’’තිආදිනා නයෙනඅත්තයනොආ මනකාරණංඅයවොච.එවංකිරස්ස
අයහොසි– ‘‘සයචයකොචිබායලොඅකතඤ්ඤූ භික්ඛුවාභික්ඛුනීවාඋපාසයකො

වාඋපාසිකාවාඑවංචින්යතෙය– ‘සාරිපුත්තත්යථයරොමහන්තංපරිසංඅලත්ථ, 
සම්මාසම්බුද්යධො එත්තකං අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො උසූොෙ පරිසං
උට්ඨායපතුං ආ යතො’ති. යසො ඉමං මයි මයනොපයදොසං කත්වා අපායෙ 
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නිබ්බත්යතෙයා’’ති. අථත්තයනො ආ මනකාරණං කයථන්යතො එතං ‘‘ඉධ 
සාරිපුත්තා’’තිආදිවචනංඅයවොච. 

එවං අත්තයනො ආ මනකාරණං කයථත්වා ඉදානි සමාපත්තිො ථාමං

කයථතුං තා යඛො පන, සාරිපුත් ත, යදවතා දසපි හුත් වාතිආදිමාහ. තත්ථ
ෙසවයසනවා අත්ථංආහරිතුං වට්ටතිසමාපත්තිවයසනවා. ෙසවයසනතාව

මයහසක්ඛායදවතාදසදසඑකට්ඨායනඅට්ඨංසු, තාහිඅප්යපසක්ඛතරාවීසති 

වීසති එකට්ඨායන අට්ඨංසු, තාහි අප්යපසක්ඛතරා…යප.… සට්ඨි සට්ඨි

එකට්ඨායන අට්ඨංසු.සමාපත්තිවයසනපනොහිපණීතාසමාපත්තිභාවිතා, තා 

සට්ඨි සට්ඨි එකට්ඨායන අට්ඨංසු. ොහි තයතො හීනතරා, තා පඤ්ඤාස
පඤ්ඤාස…යප.…ොහි තයතොහීනතරාසමාපත්තිභාවිතා…යප.…තාදසදස

එකට්ඨායනඅට්ඨංසු.ොහිවාහීනා භාවිතා, තා දස දසඑකට්ඨායනඅට්ඨංසු.

ොහි තයතො පණීතතරා භාවිතා, තා වීසති වීසති. ොහි තයතො
පණීතතරා…යප.…තාසට්ඨිසට්ඨිඑකට්ඨායනඅට්ඨංසු. 

ආරග්  යකොටිනිතුදනමත් යතතිආරග් යකොටිො පතනමත්යතඔකායස. න 

ච අඤ ්ඤමඤ් ඤං බයාබායධන් තීති එවං සම්බායධ ඨායන තිට්ඨන්තියෙොපි 

අඤ්ඤමඤ්ඤං න බයාබායධන්ති න ඝට්යටන්ති, අසම්පීළා අසම්බාධාව

අයහසුං. ‘‘තව හත්යථො මං බාධති, තව පායදො මං බාධති, ත්වං මං මද්දන්තී

ඨිතා’’ති වත්තබ්බකාරණං නායහොසි. තත් ථ නූනාති තස්මිං භයව නූන. 

තථාචිත් තං භාවිතන්ති යතනාකායරන චිත්තං භාවිතං. යෙන තා යදවතාති

යෙනතථාභාවියතනචිත්යතනතායදවතාදසපි හුත්වා…යප.…තිට්ඨන්ති, න

චඅඤ්ඤමඤ්ඤංබයාබායධන්තීති. ඉයධව යඛොතිසාසයනවාමනුස්සයලොයක

වා භුම්මං, ඉමස්මිංයෙව සාසයන ඉමස්මිංයෙව මනුස්සයලොයකති අත්යථො.
තාසඤ්හියදවතානංඉමස්මිංයෙවමනුස්සයලොයකඉමස්මිංයෙවච සාසයනතං

චිත්තං භාවිතං, යෙන තා සන්යත රූපභයව නිබ්බත්තා, තයතො ච පන
ආ න්ත්වා එවං සුඛුයම අත්තභායව මායපත්වා ඨිතා. තත්ථ කිඤ්චාපි
කස්සපදසබලස්ස සාසයන තීණි මග් ඵලානි නිබ්බත්යතත්වා බ්රහ්මයලොයක

නිබ්බත්තයදවතාපි අත්ථි, සබ්බබුද්ධානං පන එකාව අනුසාසනී එකං

සාසනන්ති කත්වා ‘‘ඉයධව යඛො, සාරිපුත්තා’’ති අඤ්ඤබුද්ධානං සාසනම්පි
ඉමයමව සාසනං කයරොන්යතො ආහ. එත්තාවතා තථා යතන සමාපත්තිො 
ථායමොකථියතො. 

ඉදානි සාරිපුත්තත්යථරං ආරබ්භ තන්තිවයසන අනුසාසනිං කයථන්යතො 

තස් මාතිෙ, සාරිපුත් තාතිආහ.තත්ථ තස් මාතිෙස්මාතායදවතාඉයධවසන්තං

සමාපත්තිං නිබ්බත්යතත්වා සන්යත භයව නිබ්බත්තා, තස්මා. සන් තින් ද්රිොති
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රිොනං සන්තතාෙ නිබ්බුතතාෙ පණීතතාෙ සන්තින්ද්රිො. 
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පටුන 

සන් තමානසාති මානසස්ස සන්තතාෙ නිබ්බුතතාෙ පණීතතාෙ සන්තමානසා. 

සන් තංයෙව උපොරං උපෙරිස් සාමාති කාෙචිත්තූපහාරං සන්තං නිබ්බුතං

පණීතංයෙව උපහරිස්සාම. සබ්රේ මචාරීසූති සමානං එකුද්යදසතාදිං බ්රහ්මං

චරන්යතසු සහධම්මියකසු. එවඤ් හි යවො, සාරිපුත් ත, සික් ඛිතබ් බන්ති ඉමිනා

එත්තයකන වායරන භ වා යදසනං සබ්බඤ්ඤුභාසිතං අකාසි. අනස ්සුන්ති

නට්ඨා විනට්ඨා. යෙ ඉමං ධම් මපරිොෙං නාස් යසොසුන්තියෙඅත්තයනොපාපිකං
තුච්ඡං නිරත්ථකං දිට්ඨිං නිස්සාෙ ඉමං එවරූපං ධම්මයදසනං යසොතුං න
ලභිංසූතිෙථානුසන්ධිනායදසනංනිට්ඨායපසි. 

38. ඡට්යඨ වරණාෙං විෙරතීතිවරණානාම එකංන රං, තංඋපනිස්සාෙ

විහරති. කාමරා ාභිනියවසවිනිබන් ධපලිය ධපරියුට් ඨානජ් යඣොසානයෙතූති 

කාමරා ාභිනියවසයහතු, කාමරා විනිබන්ධයහතු, කාමරා පලිය ධයහතු, 

කාමරා පරියුට්ඨානයහතු, කාමරා අජ්යඣොසානයහතූති අත්යථො. ඉදං වුත්තං

යහොති – ය්වාෙං පඤ්ච කාමගුයණ නිස්සාෙ උප්පජ්ජති කාමරාය ො, 
තස්සාභිනියවසාදියහතු. කාමරාය න අභිනිවිට්ඨත්තා විනිබද්ධත්තා
තස්මිංයෙව ච කාමරාය  මහාපඞ්යක විෙ පලිය ධත්තා අනුපවිට්ඨත්තා
යතයනව ච කාමරාය න පරියුට්ඨිතත්තා  හිතත්තා කාමරාය යනව ච 

අජ්යඣොසිතත්තා ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා  හිතත්තාති. දිට් ඨිරා ාදිපයදසුපි

එයසව නයෙො. දිට් ඨිරාය ොති පයනත්ථ ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියෙො නිස්සාෙ 

උප්පජ්ජනකරාය ො යවදිතබ්යබො. පුරත් ථියමසු ජනපයදසූති යථරස්ස

වසනට්ඨානයතො සාවත්ථිජනපයදො පුරත්ථිමදිසාභාය  යහොති, යථයරො ච

නිසීදන්යතොපි තයතොමුයඛොවනිසින්යනො, තස්මා එවමාහ. උදානං උදායනසීති

උදාහාරං උදාහරි.ෙථාහිෙංයතලංමානං යහතුංනසක්යකොති, විස්සන්දිත්වා

 ච්ඡති, තං අවයසසයකොති වුච්චති.ෙඤ්චජලංතළාකං යහතුංනසක්යකොති, 

අජ්යඣොත්ථරිත්වා ච්ඡති, තංඔයඝොතිවුච්චති, එවයමවංෙං පීතිවචනංහදෙං

 යහතුංනසක්යකොති, අධිකංහුත්වා අන්යතො අසණ්ඨහිත්වාබහි නික්ඛමති, 

තංඋදානන්තිවුච්චති, එවරූපංපීතිමෙවචනංනිච්ඡායරසීතිඅත්යථො. 

39. සත්තයම ගුන් දාවයනති එවං නාමයක වයන. උපසඞ් කමීති
‘‘මහාකච්චානත්යථයරො කිර නාම අත්තයනො පිතුමත්තම්පි අෙයකමත්තම්පි
දිස්වා යනව අභිවායදතින පච්චුට්යඨතිනආසයනන නිමන්යතතී’’ති සුත්වා

‘‘න සක්කා එත්තයකන නිට්ඨං  න්තුං, උපසඞ්කමිත්වා නං 
පරිග් ණ්හිස්සාමී’’ති භුත්තපාතරායසො යෙනාෙස්මා මහාකච්චායනො

යතනුපසඞ්කමි. ජිණ් යණතිජරාජිණ්යණ. වුද් යධති වයෙොවුද්යධ. මෙල් ලයකති

ජාතිමහල්ලයක. අද් ධ යතති දීඝකාලද්ධානං අතික්කන්යත. 

වයෙොඅනුප් පත් යතතිපච්ඡිමවෙංඅනුප්පත්යත. තයිදං, යභො කච් චාන, තයථවාති, 

යභොකච්චාන, ෙංතංඅම්යහහියකවලං සුතයමව, තංඉමිනාදිට්යඨනසයමති.
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තස්මා තං තයථව, න අඤ්ඤථා. න හි භවං කච් චායනො බ්රාේ මයණති ඉදං
අත්තානංසන්ධාෙවදති.අෙංකිරස්ස අධිප්පායෙො –අම්යහඑවංමහල්ලයක
දිස්වායභොයතොකච්චානස්සඅභිවාදනමත්තම්පි පච්චුට්ඨානමත්තම්පි ආසයනන

නිමන්තනමත්තම්පි නත්ථීති. න සම් පන් නයමවාති න යුත්තයමව න
අනුච්ඡවිකයමව. 

යථයරොබ්රාහ්මණස්සවචනංසුත්වා‘‘අෙංබ්රාහ්මයණොයනවවුද්යධ ජානාති

න දහයර, ආචික්ඛිස්සාමිස්ස වුද්යධ ච දහයර චා’’ති යදසනං වඩ්යඪන්යතො 

අත් ථි බ්රාේ මණාතිආදිමාහ. තත්ථ ජානතාති සබ්බං යනෙයං ජානන්යතන. 

පස් සතාතිතයදවහත්යථඨපිතංආමලකංවිෙපස්සන්යතන. වුද් ධභූමීතියෙන

කාරයණන වුද්යධො නාම යහොති, තං කාරණං. දෙරභූමීති යෙන කාරයණන

දහයරොනාමයහොති, තං කාරණං. ආසීතියකොතිඅසීතිවස්සවයෙො. නාවුතියකොති

නවුතිවස්සවයෙො. කායම පරිභුඤ ්ජතීති වත්ථුකායම කියලසකායමති දුවියධපි

කායම කමනවයසන පරිභුඤ්ජති. කාමමජ් ඣාවසතීති දුවියධපි කායම ඝයර

ඝරස්සාමියකොවිෙවසති අධිවසති. කාමපරියෙසනාෙ උස් සුයකොතිදුවිධානම්පි

කාමානං පරියෙසනත්ථං උස්සුක්කමාපන්යනො. බායලො න යථයරොත් යවව 

සඞ් ඛයං  ච් ඡතීති යසො න යථයරො බායලො මන්යදොත්යවව  ණනං  ච්ඡති.
වුත්තංයහතං– 

‘‘න යතනයථයරොයසොයහොති, යෙනස්සපලිතං සියරො; 

පරිපක්යකොවයෙොතස්ස, යමොඝජිණ්යණොතිවුච්චතී’’ති.(ධ.ප. 260); 

දෙයරොති තරුයණො. යුවාති යෙොබ්බයනන සමන්නා යතො. 

සුසුකාළයකයසොතිසුට්ඨුකාළයකයසො. භයෙන යෙොබ් බයනන සමන් නා යතොති

යෙන යෙොබ්බයනන සමන්නා යතො යුවා, තං යෙොබ්බනං භද්රං ලද්ධකන්ති

දස්යසති. පඨයමන වෙසාති පඨමවයෙො නාම යතත්තිංස වස්සානි, යතන

සමන්නා යතොති අත්යථො. පණ් ඩියතො යථයරොත් යවව සඞ් ඛයං  ච් ඡතීති යසො
එවරූයපො පුග් යලො පණ්ඩියතොති ච යථයරොති ච  ණනං  ච්ඡති. වුත්තම්පි
යචතං– 

‘‘ෙම්හිසච්චඤ්චධම්යමොච, අහිංසාසංෙයමොදයමො; 

සයවවන්තමයලොධීයරො, යථයරොඉතිපවුච්චතී’’ති.(ධ.ප.261); 

40. අට්ඨයම යචොරා බලවන් යතො යෙොන් තීති පක්ඛසම්පන්නා, 

පරිවාරසම්පන්නා, ධනසම්පන්නා, නිවාසට්ඨානසම්පන්නා, වාහනසම්පන්නාච

යහොන්ති. රාජායනො තස් මිං සමයෙ දුබ් බලා යෙොන් තීතිතස්මිංසමයෙරාජායනො

තාසං සම්පත්තීනං අභායවන දුබ්බලා යහොන්ති. අතිොතුන්ති බහිද්ධා
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ජනපදචාරිකං චරිත්වා ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ අන්යතොන රං පවිසිතුං. 

නිෙයාතුන්ති ‘‘යචොරා ජනපදං විලුම්පන්ති මද්දන්ති, යත නියසයධස්සාමා’’ති
පඨමොයමවාමජ්ඣිමොයමවාපච්ඡිමොයමවානික්ඛමිතුංඵාසුකංන යහොති.
තයතො උට්ඨාෙ යචොරා මනුස්යස යපොයථත්වා අච්ඡින්දිත්වා  ච්ඡන්ති. 

පච් චන් තියම වා ජනපයද අනුසඤ් ඤාතුන්ති  ාමං වාසකරණත්ථාෙ යසතුං 
අත්ථරණත්ථාෙ යපොක්ඛරණිං ඛණාපනත්ථාෙ සාලාදීනං කරණත්ථාෙ
පච්චන්තියම ජනපයද අනුසඤ්ඤාතුම්පි න සුඛං යහොති. 

බ්රාේ මණ ෙපතිකානන්ති අන්යතොන රවාසීනං බ්රාහ්මණ හපතිකානං. 

බාහිරානි වා කම් මන් තානීතිබහි ායමආරායමයඛත්තකම්මන්තානි. පාපභික් ඛූ 

බලවන් යතො යෙොන් තීති පක්ඛුත්තරා ෙසුත්තරා පුඤ්ඤවන්යතො බහුයකහි
උපට්ඨායකහි ච උපට්ඨාකීහි ච සමන්නා තා රාජරාජමහාමත්තසන්නිස්සිතා. 

යපසලා භික් ඛූ තස් මිං සමයෙ දුබ් බලා යෙොන් තීතිතස්මිංසමයෙපිෙසීලාභික්ඛූ

තාසං සම්පත්තීනං අභායවන දුබ්බලා යහොන්ති. තුණ් හීභූතා තුණ් හීභූතාව 

සඞ් ඝමජ් යඣ සඞ් කසාෙන් තීති නිස්සද්දාහුත්වාසඞ්ඝමජ්යඣ නිසින්නාකිඤ්චි
එකවචනම්පි මුඛං උක්ඛිපිත්වා කයථතුං අසක්යකොන්තා පජ්ඣාෙන්තා විෙ

නිසීදන්ති. තයිදන්ති තයදතං කාරණං. සුක්කපක්යඛො වුත්තවිපල්ලායසන
යවදිතබ්යබො. 

41. නවයම මිච් ඡාපටිපත් තාධිකරණයෙතූති මිච්ඡාපටිපත්තිොකාරණයහතු

පටිපජ්ජනයහතූති අත්යථො. ඤාෙං ධම් මං කුසලන්ති සහවිපස්සනකං මග් ං.
එවරූයපො හි සහවිපස්සනකං මග් ං ආරායධතුං සම්පායදතුං පූයරතුං න
සක්යකොති. සුක්කපක්යඛො වුත්තවිපල්ලායසන යවදිතබ්යබො. ඉමස්මිං සුත්යත
සහවිපස්සනාෙමග්ය ොකථියතො. 

42. දසයම දුග්  හියතහීති උප්පටිපාටිො  හියතහි. 

බයඤ ්ජනප් පතිරූපයකහීති බයඤ්ජනයසො පතිරූපයකහි අක්ඛරචිත්රතාෙ

ලද්ධයකහි. අත් ථඤ් ච ධම් මඤ ්ච පටිබාෙන් තීති සුග් හිතසුත්තන්තානං

අත්ථඤ්ච පාළිඤ්ච පටිබාහන්ති, අත්තයනො දුග් හිතසුත්තන්තානංයෙව
අත්ථඤ්ච පාළිඤ්ච උත්තරිතරං කත්වා දස්යසන්ති. සුක්කපක්යඛො
වුත්තවිපල්ලායසනයවදිතබ්යබො.ඉමස්මිංසුත්යත සාසනස්සවුද්ධිචපරිහානි
චකථිතාති. 

සමචිත්තවග්ය ොචතුත්යථො. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දුකනිපාත-අට්ඨකථා  පරිසවග් වණ්ණනා 

40 

පටුන 

5. පරිසවග්  වණ් ණනා 

43. පඤ්චමස්ස පඨයම උත් තානාති පාකටා අප්පටිච්ඡන්නා.  ම් භීරාති

ගුළ්හා පටිච්ඡන්නා. උද් ධතාති උද්ධච්යචන සමන්නා තා. උන් නළාති

උග් තනළා, උට්ඨිතතුච්ඡමානාති වුත්තං යහොති. චපලාති

පත්තචීවරමණ්ඩනාදිනා චාපල්යලන යුත්තා. මුඛරාති මුඛඛරා ඛරවචනා. 

විකිණ් ණවාචාති අසංෙතවචනා දිවසම්පි නිරත්ථකවචනපලාපියනො. 

මුට් ඨස ්සතීති විස්සට්ඨසතියනො. අසම් පජානාති නිප්පඤ්ඤා. අසමාහිතාති

චිත්යතකග් තාමත්තස්සාපි අලාභියනො. පාකතින් ද්රිොති පකතිො ඨියතහි
විවයටහි අරක්ඛියතහි ඉන්ද්රියෙහි සමන්නා තා. සුක්කපක්යඛො
වුත්තවිපල්ලායසන යවදිතබ්යබො. 

44. දුතියෙ භණ් ඩනජාතාති භණ්ඩනං වුච්චති කලහස්ස පුබ්බභාය ො, තං
යතසං ජාතන්ති භණ්ඩනජාතා. තථා ‘‘මෙං තුම්යහ දණ්ඩායපස්සාම 
බන්ධායපස්සාමා’’තිආදිවචනප්පවත්තිො සඤ්ජාතකලහා. අෙං තාව ගිහීසු

නයෙො. පබ්බජිතා පන ආපත්තිවීතික්කමවාචං වදන්තා කලෙජාතා නාම. 

විවාදාපන් නාති විරුද්ධවාදං ආපන්නා. මුඛසත් තීහි විතුදන් තාති ගුණානං

ඡින්දනට්යඨන දුබ්භාසිතා වාචා මුඛසත්තියෙොති වුච්චන්ති, තාහි විතුදන්තා

විජ්ඣන්තා. සමග්  ාති එකකම්මං එකුද්යදයසො සමසික්ඛතාති එයතසං

කරයණන සමග් තාෙසහිතා. පිෙචක් ඛූහීතියමත්තාචක්ඛූහි. 

45. තතියෙ අග්  වතීති උත්තමපුග් ලවතී, අග් ාෙ වා උත්තමාෙ

පටිපත්තිො සමන්නා තා. තයතො විපරීතා අනග්  වතී. බාහුලිකාති

චීවරාදිබාහුල්ලාෙ පටිපන්නා. සාසනං සිථිලං  ණ්හන්තීති සාථලිකා. 

ඔක් කමයන පුබ් බඞ්  මාති එත්ථ ඔක්කමනං වුච්චති අව මනට්යඨන පඤ්ච

නීවරණානි, යතන පඤ්චනීවරණපූරයණ පුබ්බඞ් මාති වුත්තං යහොති. 

පවියවයකති උපධිවියවයක නිබ්බායන. නික් ඛිත් තධුරාති තිවියධපි වියවයක

ඔයරොපිතධුරා. න වීරිෙං ආරභන් තීතිදුවිධම්පිවීරිෙංනකයරොන්ති. අප් පත් තස ්ස 

පත් තිොති පුබ්යබ අප්පත්තස්ස ඣානවිපස්සනාමග් ඵලවියසසස්ස

පත්තිඅත්ථාෙ. ඉතරං පදද්වෙං තස්යසව යවවචනං. පච් ඡිමා ජනතාති 

සද්ධිවිහාරිකඅන්යතවාසිකජයනො. දිට් ඨානු තිං ආපජ් ජතීතිආචරියුපජ්ඣායෙහි
කතං අනුකයරොන්යතො දිට්ඨස්ස යතසං ආචාරස්ස අනු තිං ආපජ්ජති නාම.
යසසංවුත්තපටිපක්ඛනයෙනයවදිතබ්බං. 

46. චතුත්යථ අරිොති අරිෙසාවකපරිසා. අනරිොති පුථුජ්ජනපරිසා. ‘‘ඉදං 

දුක් ඛ’’න් ති ෙථාභූතං නප් පජානන් තීති ඨයපත්වා තණ්හං යතභූමකා 

පඤ්චක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චං නාම, එත්තකයමව දුක්ඛං, ඉයතො උද්ධං දුක්ඛං
නත්ථීති ෙථාසභාවයතොනප්පජානන්ති.එසනයෙොසබ්බත්ථ.යසසපයදසුපන
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තස්සදුක්ඛස්ස සමුට්ඨාපිකාපුරිමතණ්හා සමුදයෙො නාම, තස්සායෙවතණ්හාෙ, 

ද්වින්නම්පිවායතසංසච්චානංඅච්චන්තක්ඛයෙොඅසමුප්පත්ති දුක් ඛනියරොයධො 

නාම, අට්ඨඞ්ගියකො අරිෙමග්ය ො දුක් ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා නාමාති එවං 
ඉමස්මිං සුත්යත චතූහි සච්යචහි චත්තායරො මග් ා ච චත්තාරි ච ඵලානි
කථිතානි. 

47. පඤ්චයම පරිසාකසය ොති කසටපරිසා කචවරපරිසා පලාපපරිසාති

අත්යථො. පරිසාමණ් යඩොති පසන්නපරිසා සාරපරිසාති අත්යථො. ඡන් දා තිං 

 ච් ඡන් තීති ඡන්යදන අ තිං  ච්ඡන්ති, අකත්තබ්බං කයරොන්තීති අත්යථො.
යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. ඉමානි පන චත්තාරි අ ති මනානි
භණ්ඩභාජනීයෙචවිනිච්ඡෙට්ඨායනචලබ්භන්ති.තත්ථ භණ්ඩභාජනීයෙතාව
අත්තයනො භාරභූතානං භික්ඛූනං අමනායප භණ්ඩයක පත්යත තං 

පරිවත්යතත්වා මනාපං යදන්යතො ඡන් දා තිං  ච් ඡති නාම. අත්තයනො පන
අභාරභූතානං මනායප භණ්ඩයක පත්යත තං පරිවත්යතත්වා අමනාපං

යදන්යතො යදොසා තිං  ච් ඡති නාම. භණ්ඩකභාජනීෙවත්ථුඤ්ච ඨිතිකඤ්ච 

අජානන්යතො යමොො තිං  ච් ඡති නාම. මුඛරානං වා රාජාදිනිස්සිතානං වා
‘‘ඉයම යම අමනායප භණ්ඩයක දින්යන අනත්ථම්පි කයරෙය’’න්ති භයෙන

පරිවත්යතත්වා මනාපං යදන්යතො භො තිං  ච් ඡති නාම. යෙො පන එවං න

 ච්ඡති, සබ්යබසං තුලාභූයතො පමාණභූයතො මජ්ඣත්යතො හුත්වා ෙං ෙස්ස

පාපුණාති, තඤ්යඤව තස්ස යදති, අෙං චතුබ්බිධම්පි අ ති මනං න  ච්ඡති
නාම. විනිච්ඡෙට්ඨායන පන අත්තයනො භාරභූතස්ස  රුකාපත්තිං

ලහුකාපත්තීති කත්වා කයථන්යතො ඡන් දා තිං  ච් ඡති නාම. ඉතරස්ස

ලහුකාපත්තිං  රුකාපත්තීති කත්වා කයථන්යතො යදොසා තිං  ච් ඡති නාම.

ආපත්තිවුට්ඨානංපනසමුච්චෙක්ඛන්ධකඤ්ච අජානන්යතො යමොො තිං  ච් ඡති 
නාම. මුඛරස්ස වා රාජපූජිතස්ස වා ‘‘අෙං යම  රුකං කත්වා ආපත්තිං
කයථන්තස්ස අනත්ථම්පි කයරෙයා’’ති  රුකයමව ලහුකාති කත්වා

කයථන්යතො භො තිං  ච් ඡති නාම.යෙොපන සබ්යබසංෙථාභූතයමවකයථති, 

අෙංචතුබ්බිධම්පිඅ ති මනංන ච්ඡතිනාම. 

48. ඡට්යඨ ඔක් කාචිතවිනීතාති දුබ්බිනීතා. යනො පටිපුච් ඡාවිනීතාති න

පුච්ඡිත්වා විනීතා.  ම් භීරාති පාළිවයසන  ම්භීරා සල්ලසුත්තසදිසා. 

 ම් භීරත් ථාති අත්ථවයසන  ම්භීරා මහායවදල්ලසුත්තසදිසා. යලොකුත් තරාති

යලොකුත්තරඅත්ථදීපකා. සුඤ ්ඤතාපටිසංයුත් තාති සත්තසුඤ්ඤං

ධම්මමත්තයමව පකාසකා අසඞ්ඛතසංයුත්තසදිසා. න අඤ් ඤා චිත් තං 

උපට් ඨයපන් තීති විජානනත්ථාෙ චිත්තං න උපට්ඨයපන්ති, නිද්දාෙන්ති වා

අඤ්ඤවිහිතා වා යහොන්ති. උග්  යෙතබ් බං පරිොපුණිතබ් බන්ති

උග් යහතබ්යබච පරිොපුණිතබ්යබච. කවිතාති කවීහිකතා. ඉතරංතස්යසව
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යවවචනං. චිත් තක් ඛරාතිවිචිත්රඅක්ඛරා.ඉතරං තස්යසවයවවචනං. බාහිරකාති

සාසනයතො බහිභූතා. සාවකභාසිතාති යතසං යතසං සාවයකහි භාසිතා. 

සුස් සූසන් තීති අක්ඛරචිත්තතාෙ යචව සරසම්පත්තිො ච අත්තමනා හුත්වා

සුණන්ති. න යචව අඤ් ඤමඤ් ඤං පටිපුච් ඡන් තීති අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථං වා

අනුසන්ධිං වා පුබ්බාපරං වාන පුච්ඡන්ති. න ච පටිවිචරන් තීතිපුච්ඡනත්ථාෙ

චාරිකංනවිචරන්ති. ඉදං කථන්තිඉදංබයඤ්ජනංකථංයරොයපතබ්බංකින්ති

යරොයපතබ්බං? ඉමස් ස යකො අත් යථොති ඉමස්ස භාසිතස්ස යකො අත්යථො, කා 

අනුසන්ධි, කිං පුබ්බාපරං? අවිව න්ති පටිච්ඡන්නං. න විවරන් තීති න

උග්ඝායටන්ති. අනුත් තානීකතන්ති අපාකටංකතං. න උත් තානිං කයරොන් තීති

පාකටං න කයරොන්ති. කඞ් ඛාඨානියෙසූති කඞ්ඛාෙ කාරණභූයතසු.
සුක්කපක්යඛොවුත්තවිපල්ලායසනයවදිතබ්යබො. 

49. සත්තයම ආමිස රූතිචතුපච්චෙ රුකා යලොකුත්තරධම්මංලාමකයතො

 යහත්වා ඨිතපරිසා. සද් ධම් ම රූති නව යලොකුත්තරධම්යම  රුයක කත්වා

චත්තායරොපච්චයෙලාමකයතො යහත්වාඨිතපරිසා. උභයතොභා විමුත් යතොති

ද්වීහි භාය හි විමුත්යතො. පඤ ්ඤාවිමුත් යතොති පඤ්ඤාෙ විමුත්යතො

සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසයවො. කාෙසක් ඛීතිකායෙනඣානඵස්සං ඵුසිත්වා පච්ඡා

නියරොධං නිබ්බානං සච්ඡිකත්වා ඨියතො. දිට් ඨිප් පත් යතොති දිට්ඨන්තං පත්යතො.

ඉයම ද්යවපි ඡසු ඨායනසු ලබ්භන්ති. සද් ධාවිමුත් යතොති සද්දහන්යතො

විමුත්යතො. අෙම්පි ඡසු ඨායනසු ලබ්භති. ධම්මං අනුස්සරතීති ධම් මානුසාරී. 

සද්ධං අනුස්සරතීති සද් ධානුසාරී. ඉයම ද්යවපි පඨමමග් සමඞ්ගියනො. 

කලයාණධම් යමොති සුන්දරධම්යමො. දුස් සීයලො පාපධම් යමොති නිස්සීයලො

ලාමකධම්යමො. ඉමං කස්මා  ණ්හන්ති? සබ්යබසු හි එකසදියසසු ජායතසු 

සීලවන්යතසු බලව ාරවං න යහොති, එකච්යචසු පන දුස්සීයලසු සති

සීලවන්තානං උපරි බලව ාරවං යහොතීතිමඤ්ඤන්තා  ණ්හන්ති. යත යතන 

ලාභං ලභන් තීති යත භික්ඛූ එකච්චානං වණ්ණං එකච්චානං අවණ්ණං

කයථත්වාචත්තායරොපච්චයෙලභන්ති.  ථිතාති තණ්හාෙ න්ථිතා. මුච් ඡිතාති

තණ්හාවයසයනව මුච්ඡිතා. අජ් යඣොපන් නාති අජ්යඣොසාෙ ගිලිත්වා

පරිනිට්ඨයපත්වා ඨිතා. අනාදීනවදස් සාවියනොති අපච්චයවක්ඛිතපරියභොය 

ආදීනවං අපස්සන්තා. අනිස ්සරණපඤ් ඤාති චතූසු පච්චයෙසු
ඡන්දරා අපකඩ්ඪනාෙ නිස්සරණපඤ්ඤාෙ විරහිතා ඉදමත්ථං එතන්ති

අජානන්තා. පරිභුඤ් ජන් තීතිසච්ඡන්දරා ාහුත්වාපරිභුඤ්ජන්ති. 

සුක්කපක්යඛ උභයතොභා විමුත් යතොතිආදීසු අෙං සත්තන්නම්පි
අරිෙපුග් ලානං සඞ්යඛපපකාසනා – එයකො භික්ඛු පඤ්ඤාධුයරන 
අභිනිවිට්යඨො අට්ඨ සමාපත්තියෙො නිබ්බත්යතත්වා යසොතාපත්තිමග් ං

පාපුණාති. යසො තස්මිං ඛයණ ධම්මානුසාරීනාම යහොති, යසොතාපත්තිඵලාදීසු
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පටුන 

ඡසු ඨායනසු කාෙසක්ඛි නාම, අරහත්තඵලක්ඛයණ උභයතොභා විමුත්යතො
නාම. සමාපත්තීහි වික්ඛම්භනවිමුත්තිො මග්ය න සමුච්යඡදවිමුත්තිොති
ද්වික්ඛත්තුංවාද්වීහිවාභාය හිවිමුත්යතොතිඅත්යථො. අපයරොපඤ්ඤාධුයරන
අභිනිවිට්යඨො සමාපත්තියෙො නිබ්බත්යතතුං අසක්යකොන්යතො
සුක්ඛවිපස්සයකොව හුත්වා යසොතාපත්තිමග් ං පාපුණාති. යසො තස්මිං ඛයණ

ධම්මානුසාරී නාම යහොති, යසොතාපත්තිඵලාදීසු ඡසු ඨායනසු දිට්ඨිප්පත්යතො

නාම, අරහත්තඵලක්ඛයණ පඤ්ඤාවිමුත්යතො නාම. අපයරො සද්ධාධුයරන 
අභිනිවිට්යඨො අට්ඨ සමාපත්තියෙො නිබ්බත්යතත්වා යසොතාපත්තිමග් ං

පාපුණාති. යසො තස්මිං ඛයණ සද්ධානුසාරී නාම යහොති, යසොතාපත්තිඵලාදීසු

ඡසු ඨායනසු කාෙසක්ඛි නාම, අරහත්තඵලක්ඛයණ උභයතොභා විමුත්යතො
නාම. අපයරො සද්ධාධුයරන අභිනිවිට්යඨො සමාපත්තියෙො නිබ්බත්යතතුං
අසක්යකොන්යතොසුක්ඛවිපස්සයකොවහුත්වායසොතාපත්තිමග් ංපාපුණාති. යසො

තස්මිං ඛයණ සද්ධානුසාරී නාම යහොති, යසොතාපත්තිඵලාදීසු ඡසු ඨායනසු 

සද්ධාවිමුත්යතොනාම, අරහත්තඵලක්ඛයණපඤ්ඤාවිමුත්යතොනාම. 

50. අට්ඨයම විසමාතිසපක්ඛලනට්යඨන විසමා. සමාතිනිපක්ඛලනට්යඨන

සමා. අධම් මකම් මානීතිඋද්ධම්මානිකම්මානි. අවිනෙකම් මානීතිඋබ්බිනොනි
කම්මානි. 

51. නවයම අධම් මිකාතිනිද්ධම්මා. ධම් මිකාති ධම්මයුත්තා. 

52. දසයම අධිකරණන්ති විවාදාධිකරණාදිචතුබ්බිධං අධිකරණං. 

ආදිෙන් තීති  ණ්හන්ති. සඤ ්ඤායපන් තීති ජානායපන්ති. න ච සඤ ්ඤත් තිං 

උප ච් ඡන් තීතිසඤ්ඤාපනත්ථංන සන්නිපතන්ති. න ච නිජ් ඣායපන් තීතින

යපක්ඛායපන්ති. න ච නිජ් ඣත් තිං උප ච් ඡන් තීති අඤ්ඤමඤ්ඤං

නිජ්ඣාපනත්ථාෙ න සන්නිපතන්ති. අසඤ් ඤත් තිබලාති අසඤ්ඤත්තියෙව

බලංඑයතසන්ති අසඤ්ඤත්තිබලා. අප් පටිනිස් සග්  මන් තියනොතියෙසංහිඑවං

යහොති– ‘‘සයචඅම්යහහි  හිතංඅධිකරණංධම්මිකංභවිස්සති,  ණ්හිස්සාම.

සයච අධම්මිකං, විස්සජ්යජස්සාමා’’ති, යත පටිනිස්සග් මන්තියනො නාම 

යහොන්ති.ඉයමපනනතථාමන්යතන්තීතිඅප්පටිනිස්සග් මන්තියනො. ථාමසා 

පරාමාසා අභිනිවිස් සාති දිට්ඨිථායමන ච දිට්ඨිපරාමායසන ච අභිනිවිසිත්වා. 

ඉදයමව සච් චන්ති ඉදං අම්හාකං වචනයමව සච්චං. යමොඝමඤ් ඤන්ති
අවයසසානංවචනංයමොඝං තුච්ඡං.සුක්කපක්යඛොඋත්තානත්යථොයෙවාති. 

පරිසවග්ය ොපඤ්චයමො. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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2. දුතිෙපණ් ණාසකං 

(6) 1. පුග්  ලවග්  වණ් ණනා 

53. දුතිෙපණ්ණාසකස්ස පඨයම චක්කවත්තිනා සද්ධිං  හිතත්තා
‘‘යලොකානුකම්පාො’’තින වුත්තං.එත්ථචචක්කවත්තියනොඋප්පත්තිොද්යව

සම්පත්තියෙොලභන්ති, බුද්ධානංඋප්පත්තිොතිස්යසොපි. 

54. දුතියෙ අච් ඡරිෙමනුස් සාති ආචිණ්ණමනුස්සාඅබ්භුතමනුස්සා. 

55. තතියෙ බහුයනො ජනස් ස අනුතප් පා යෙොතීතිමහාජනස්සඅනුතාපකාරී
යහොති. තත්ථ චක්කවත්තියනො කාලකිරිො එකචක්කවායළ යදවමනුස්සානං

අනුතාපංකයරොති, තථා තස්සකාලකිරිොදසසු චක්කවාළසහස්යසසු. 

56. චතුත්යථ ථූපාරොති ථූපස්ස යුත්තා අනුච්ඡවිකා. චක්කවත්තියනො හි

යචතිෙං පටිජග්ගිත්වා ද්යව සම්පත්තියෙො ලභන්ති, බුද්ධානං යචතිෙං
පටිජග්ගිත්වාතිස්යසොපි. 

57. පඤ්චයම බුද් ධාතිඅත්තයනො ආනුභායවනචත්තාරිසච්චානිබුද්ධා. 

58. ඡට්යඨ ඵලන් තිොතිසද්දං කයරොන්තිො. න සන් තසන් තීතිනභාෙන්ති.

තත්ථ ඛීණාසයවො අත්තයනො සක්කාෙදිට්ඨිො පහීනත්තා න භාෙති, 

හත්ථාජානීයෙො සක්කාෙදිට්ඨිො බලවත්තාති. සත්තමට්ඨයමසුපි එයසව
නයෙො. 

61. නවයම කිංපුරිසාතිකින්නරා. මානුසිං වාචං න භාසන් තීතිමනුස්සකථං
නකයථන්ති.ධම්මායසොකස්ස කිරඑකංකින්නරංආයනත්වා දස්යසසුං.යසො
‘‘කථායපථ න’’න්ති ආහ. කින්නයරො කයථතුං න ඉච්ඡති. එයකො පුරියසො
‘‘අහයමතං කථායපස්සාමී’’ති යහට්ඨාපාසාදං ඔතායරත්වා ද්යව ඛාණුයක
යකොට්යටත්වා උක්ඛලිං ආයරොයපසි. සා උභයතොපස්යසහි පතති. තං දිස්වා
කින්නයරො ‘‘කිං අඤ්ඤං එකං ඛාණුකං යකොට්යටතුං න වට්ටතී’’ති
එත්තකයමවආහ.පුනඅපරභාය ද්යවකින්නයරආයනත්වාදස්යසසුං.රාජා 

‘‘කථායපථයන’’තිආහ.යතකයථතුංනඉච්ඡිංසු.එයකොපුරියසො‘‘අහයමයත
කථායපස්සාමී’’ති යත  යහත්වා අන්තරාපණං අ මාසි. තත්යථයකො

අම්බපක්කඤ්ච මච්යඡ ච අද්දස, එයකො කබිට්ඨඵලඤ්ච අම්බිලිකාඵලඤ්ච.

තත්ථ පුරියමො ‘‘මහාවිසං මනුස්සා ඛාදන්ති, කථං යත කිලාසියනො න
යහොන්තී’’ති ආහ. ඉතයරො ‘‘කථං ඉයම එතං නිස්සාෙ කුට්ඨියනො න
යහොන්තී’’ති ආහ. එවං මානුසිං වාචං කයථතුං සක්යකොන්තාපි ද්යව අත්යථ
සම්පස්සමානාන කයථන්තීති. 
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62. දසයම අප් පටිවායනොතිඅනුකණ්ඨියතො අපච්යචොසක්කියතො. 

63. එකාදසයම අසන් තසන් නිවාසන්ති අසප්පුරිසානං සන්නිවාසං. න 

වයදෙයාති ඔවායදන වා අනුසාසනිො වා න වයදෙය, මා වදතූති අත්යථො. 

යථරම් පාෙං න වයදෙයන්ති අහම්පි යථරං භික්ඛුං ඔවාදානුසාසනිවයසන න

වයදෙයං. අහිතානුකම් පීති අහිතං ඉච්ඡමායනො. යනො හිතානුකම් පීති හිතං

අනිච්ඡමායනො. යනොති නං වයදෙයන්ති‘‘අහංතවවචනංනකරිස්ස’’න්තිනං

වයදෙයං. වියෙයඨෙයන්ති වචනස්ස අකරයණන වියහයඨෙයං. පස් සම් පිස ්ස 

නප් පටිකයරෙයන්ති පස්සන්යතොපි ජානන්යතොපි අහං තස්ස වචනං න 

කයරෙයං.ඉමිනාඋපායෙනසබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො.සුක්කපක්යඛපන 

සාධූති නං වයදෙයන්ති ‘‘සාධු භද්දකං සුකථිතං තො’’ති තස්ස කථං 
අභිනන්දන්යතොනංවයදෙයන්තිඅත්යථො. 

64. ද්වාදසයම උභයතො වචීසංසායරොති ද්වීසුපි පක්යඛසු අඤ්ඤමඤ්ඤං
අක්යකොසනපච්චක්යකොසනවයසන සංසරමානා වාචා වචීසංසායරො. 

දිට් ඨිපළායසොතිදිට්ඨිංනිස්සාෙඋප්පජ්ජනයකො යු ග් ාහලක්ඛයණොපළායසො

දිට්ඨිපළායසො නාම. යචතයසො ආඝායතොති යකොයපො. යසො හි චිත්තං

ආඝායතන්යතො උප්පජ්ජති. අප් පච් චයෙොති අතුට්ඨාකායරො, යදොමනස්සන්ති

අත්යථො. අනභිරද් ධීතියකොයපොයෙව. යසො හි අනභිරාධනවයසනඅනභිරද්ධීති

වුච්චති. අජ් ඣත් තං අවූපසන් තං යෙොතීති සබ්බම්යපතං
නිෙකජ්ඣත්තසඞ්ඛායත අත්තයනො චිත්යත ච
සද්ධිවිහාරිකඅන්යතවාසිකසඞ්ඛාතාෙ අත්තයනොපරිසාෙච අවූපසන්තංයහොති. 

තස් යමතන්තිතස්මිංඑතං.යසසං වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බන්ති. 

පුග් ලවග්ය ොපඨයමො. 

(7) 2. සුඛවග්  වණ් ණනා 

65. දුතිෙස්ස පඨයම ගිහිසුඛන්ති ගිහීනං සබ්බකාමනිප්ඵත්තිමූලකං සුඛං. 

පබ් බජිතසුඛන්තිපබ්බජිතානංපබ්බජ්ජාමූලකංසුඛං. 

66. දුතියෙ කාමසුඛන්ති කායම ආරබ්භ උප්පජ්ජනකසුඛං. 

යනක් ඛම් මසුඛන්ති යනක්ඛම්මං වුච්චති පබ්බජ්ජා, තං ආරබ්භ
උප්පජ්ජනකසුඛං. 

67. තතියෙ උපධිසුඛන්තියතභූමකසුඛං. නිරුපධිසුඛන්ති යලොකුත්තරසුඛං. 

68. චතුත්යථ සාසවසුඛන්ති ආසවානං පච්චෙභූතං වට්ටසුඛං. 

අනාසවසුඛන්තියතසංඅපච්චෙභූතං විවට්ටසුඛං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දුකනිපාත-අට්ඨකථා  පුග් ලවග් වණ්ණනා 

46 

පටුන 

69. පඤ්චයම සාමිසන්ති සංකියලසං වට්ට ාමිසුඛං. නිරාමිසන්ති
නික්කියලසං විවට්ට ාමිසුඛං. 

70. ඡට්යඨ අරිෙසුඛන්ති අපුථුජ්ජනසුඛං. අනරිෙසුඛන්තිපුථුජ්ජනසුඛං. 

71. සත්තයම කායිකන්ති කාෙවිඤ්ඤාණසහජාතං. යචතසිකන්ති
මයනොද්වාරිකසුඛං.තං යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකංකථිතං. 

72. අට්ඨයම සප් පීතිකන්ති පඨමදුතිෙජ්ඣානසුඛං. නිප් පීතිකන්ති 

තතිෙචතුත්ථජ්ඣානසුඛං. තත්ථ යලොකිෙසප්පීතිකයතො යලොකිෙනිප්පීතිකං, 
යලොකුත්තරසප්පීතිකයතොචයලොකුත්තරනිප්පීතිකංඅග් න්තිඑවංභුම්මන්තරං 
අභින්දිත්වාඅග් භායවොයවදිතබ්යබො. 

73. නවයම සාතසුඛන්ති තීසු ඣායනසු සුඛං. උයපක් ඛාසුඛන්ති
චතුත්ථජ්ඣානසුඛං. 

74. දසයම සමාධිසුඛන්ති අප්පනං වා උපචාරං වා පත්තසුඛං. 

අසමාධිසුඛන්තිතදුභෙංඅප්පත්තසුඛං. 

75. එකාදසයම සප් පීතිකාරම් මණන්ති සප්පීතිකං ඣානද්වෙං

පච්චයවක්ඛන්තස්ස උප්පන්නසුඛං. නිප් පීතිකාරම් මයණපි එයසව නයෙො.
ද්වාදසයමපිඉමිනාවඋපායෙනඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

77. යතරසයම රූපාරම් මණන්ති රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානාරම්මණං, 

ෙංකිඤ්චි රූපං ආරබ්භ උප්පජ්ජනකං වා. අරූපාරම් මණන්ති

අරූපාවචරජ්ඣානාරම්මණං, ෙංකිඤ්චිඅරූපංආරබ්භ උප්පජ්ජනකංවාති. 

සුඛවග්ය ොදුතියෙො. 

(8) 3. සනිමිත් තවග්  වණ් ණනා 

78-79. තතිෙස්ස පඨයම සනිමිත් තාතිසකාරණා.දුතිොදීසුපි එයසවනයෙො.
නිදානං යහතු සඞ්ඛායරො පච්චයෙො රූපන්ති සබ්බානිපි හි එතානි 
කාරණයවවචනායනව. 

84. සත්තයම සයවදනාති පච්චෙභූතාෙ සම්පයුත්තයවදනාෙ සතියෙව

උප්පජ්ජන්ති, නාසතීතිඅත්යථො.අට්ඨමනවයමසුපිඑයසව නයෙො. 

87. දසයම සඞ් ඛතාරම් මණාති පච්චෙනිබ්බත්තංසඞ්ඛතධම්මංආරම්මණං

කත්වාව උප්පජ්ජන්ති. යනො අසඞ් ඛතාරම් මණාති අසඞ්ඛතං පන නිබ්බානං
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ආරබ්භන උප්පජ්ජන්ති. න යෙොන් තීතිමග් ක්ඛයණනයහොන්තිනාම, ඵයල
පත්යත නායහසුන්ති. එවයමයතසු දසසුපි ඨායනසු ොව අරහත්තා යදසනා
යදසිතාති. 

සනිමිත්තවග්ය ොතතියෙො. 

(9) 4. ධම් මවග්  වණ් ණනා 

88. චතුත්ථස්ස පඨයම යචයතොවිමුත් තීති ඵලසමාධි. පඤ් ඤාවිමුත් තීති
ඵලපඤ්ඤා. 

89. දුතියෙ පග්  ායෙොතිවීරිෙං. අවික් යඛයපොතිචිත්යතකග් තා. 

90. තතියෙ නාමන්ති චත්තායරො අරූපක්ඛන්ධා. රූපන්තිරූපක්ඛන්යධො.
ඉතිඉමස්මිං සුත්යතධම්මයකොට්ඨාසපරිච්යඡදඤාණංනාමකථිතං. 

91. චතුත්යථ විජ් ජාතිඵලඤාණං. විමුත් තීතිතංසම්පයුත්තායසසධම්මා. 

92. පඤ්චයම භවදිට් ඨීති සස්සතදිට්ඨි. විභවදිට් ඨීති උච්යඡදදිට්ඨි. 
ඡට්ඨසත්තමානිඋත්තානත්ථායනව. 

95. අට්ඨයම යදොවචස් සතාති දුබ්බචභායවො. පාපමිත් තතාති
පාපමිත්තයසවනභායවො.නවමං වුත්තවිපරිොයෙනයවදිතබ්බං. 

97. දසයම ධාතුකුසලතාති අට්ඨාරස ධාතුයෙො ධාතූති ජානනං. 

මනසිකාරකුසලතාති තාසංයෙව ධාතූනං අනිච්චාදිවයසන ලක්ඛණත්තෙං
ආයරොයපත්වාජානනං. 

98. එකාදසයම ආපත් තිකුසලතාති පඤ්චන්නඤ්ච සත්තන්නඤ්ච

ආපත්තික්ඛන්ධානං ජානනං. ආපත් තිවුට් ඨානකුසලතාති යදසනාෙ වා
කම්මවාචාෙවාආපත්තීහි වුට්ඨානජානනන්ති. 

ධම්මවග්ය ොචතුත්යථො. 

(10) 5. බාලවග්  වණ් ණනා 

99. පඤ්චමස්ස පඨයම අනා තං භාරං වෙතීති ‘‘සම්මජ්ජනී පදීයපො ච, 

උදකං ආසයනන ච, ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛු ණනා ච ඔවායදො, 
පාතියමොක්ඛංයථරභායරොති වුච්චතී’’තිඉමංදසවිධංයථරභාරංනවයකොහුත්වා 

යථයරන අනජ්ඣිට්යඨොකයරොන්යතොඅනා තංභාරංවහතිනාම. ආ තං භාරං 

න වෙතීතියථයරොසමායනොතයමවදසවිධංභාරංඅත්තනාවාඅකයරොන්යතො
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පරංවා අසමාදයපන්යතොආ තංභාරංනවහතිනාම.දුතිෙසුත්යතපිඉමිනාව
නයෙනඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

101. තතියෙ අකප් පියෙ කප් පිෙසඤ් ඤීති අකප්පියෙ සීහමංසාදිම්හි

‘‘කප්පිෙං ඉද’’න්ති එවංසඤ්ඤී. කප් පියෙ අකප් පිෙසඤ් ඤීති

කුම්භීලමංසබිළාරමංසාදිම්හි කප්පියෙ ‘‘අකප්පිෙං ඉද’’න්ති එවංසඤ්ඤී.
චතුත්ථංවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

103. පඤ්චයම අනාපත් තිො ආපත් තිසඤ් ඤීති ආපුච්ඡිත්වා භණ්ඩකං

යධොවන්තස්ස, පත්තං පචන්තස්ස, යකයස ඡින්දන්තස්ස,  ාමං

පවිසන්තස්සාතිආදීසු අනාපත්ති, තත්ථ ‘‘ආපත්ති අෙ’’න්ති එවංසඤ්ඤී. 

ආපත් තිො අනාපත් තිසඤ් ඤීති යතසඤ්යඤව වත්ථූනං අනාපුච්ඡාකරයණ

ආපත්ති, තත්ථ‘‘අනාපත්තී’’තිඑවංසඤ්ඤී. ඡට්යඨපි වුත්තනයෙයනවඅත්යථො
යවදිතබ්යබො.සත්තමාදීනි උත්තානත්ථායනව. 

109. එකාදසයම ආසවාති කියලසා. න කුක් කුච් චායිතබ් බන්ති

සඞ්ඝයභො ස්ස අපට්ඨපනං අවිචාරණං න කුක්කුච්චායිතබ්බං නාම, තං

කුක්කුච්චාෙති. කුක් කුච් චායිතබ් බන්ති තස්යසව පට්ඨපනං විචාරණං, තං න 
කුක්කුච්චාෙති.ද්වාදසමාදීනියහට්ඨාවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බානීති. 

බාලවග්ය ොපඤ්චයමො. 

දුතිෙපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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3. තතිෙපණ් ණාසකං 

(11) 1. ආසාදුප් පජෙවග්  වණ් ණනා 

119. තතිෙස්ස පණ්ණාසකස්සපඨයම ආසාතිතණ්හා. දුප් පජොතිදුච්චජා
දුන්නීහරා. ලාභාසාෙ දුප්පජහභායවන සත්තා දසපි වස්සානි වීසතිපි සට්ඨිපි

වස්සානි ‘‘අජ්ජ ලභිස්සාම, ස්යව ලභිස්සාමා’’ති රාජානං උපට්ඨහන්ති, 

කසිකම්මාදීනි කයරොන්ති, උභයතොබූළ්හං සඞ් ාමං පක්ඛන්දන්ති, 

අජපථසඞ්කුපථාදයෙොපටිපජ්ජන්ති, නාවාෙමහාසමුද්දංපවිසන්ති. ජීවිතාසාෙ
දුප්පජහත්තා සම්පත්යත මරණකායලපි වස්සසතජීවිං අත්තානං මඤ්ඤන්ති. 

යසො කම්මකම්මනිමිත්තාදීනි පස්සන්යතොපි ‘‘දානං යදහි පූජං, කයරොහී’’ති

අනුකම්පයකහි වුච්චමායනො ‘‘නාහං මරිස්සාමි, ජීවිස්සාමි’’ච්යචව ආසාෙ
කස්සචිවචනංන  ණ්හාති. 

120. දුතියෙ පුබ් බකාරීතිපඨමං උපකාරස්සකාරයකො. කතඤ් ඤූකතයවදීති
යතනකතංඤත්වාපච්ඡා කාරයකො.යතසුපුබ්බකාරී‘‘ඉණංයදමී’’තිසඤ්ඤං

කයරොති, පච්ඡාකාරයකො‘‘ඉණං ජීරායපමී’’තිසඤ්ඤංකයරොති. 

121. තතියෙ තිත් යතො ච තප් යපතා චාති පච්යචකබුද්යධො ච

තථා තසාවයකො ච ඛීණාසයවො තිත්යතො නාම, තථා යතො අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො තිත්යතොචතප්යපතාච. 

122. චතුත්යථ දුත් තප් පොති දාෙයකන දුත්තප්පො තප්යපතුං න සුකරා. 

නික් ඛිපතීති නිදහතිනපරිභුඤ්ජති. විස් සජ් යජතීති පයරසංයදති. 

123. පඤ්චයම න විස් සජ් යජතීති සබ්බංයෙවපයරසංනයදති, අත්තයනො
පනොපනමත්තං යහත්වාඅවයසසංයදති. 

124. ඡට්යඨ සුභනිමිත් තන්තිඉට්ඨාරම්මණං. 

125. සත්තයම පටිඝනිමිත් තන්තිඅනිට්ඨනිමිත්තං. 

126. අට්ඨයම පරයතො ච යඝොයසොතිපරස්ස සන්තිකාඅස්සද්ධම්මසවනං. 

127. නවයම පරයතො ච යඝොයසොතිපරස්ස සන්තිකාසද්ධම්මසවනං.යසසං
සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

ආසාදුප්පජහවග්ය ොපඨයමො. 
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(12) 2. ආොචනවග්  වණ් ණනා 

131. දුතිෙස්ස පඨයම එවං සම් මා ආොචමායනො ආොයචෙයාති සද්යධො

භික්ඛු උට්ඨහිත්වා ‘‘ොදියසො සාරිපුත්තත්යථයරො පඤ්ඤාෙ, අහම්පි තාදියසො

යහොමි. ොදියසො මහායමොග් ල්ලානත්යථයරො ඉද්ධිො, අහම්පි තාදියසො

යහොමී’’ති එවං ආොචන්යතො පියහන්යතො පත්යථන්යතො ෙං අත්ථි, තස්යසව
පත්ථිතත්තා සම්මා පත්යථෙය නාම. ඉයතො උත්තරි පත්යථන්යතො මිච්ඡා 

පත්යථෙය.එවරූපාහිපත්ථනාෙංනත්ථි, තස්සපත්ථිතත්තාමිච්ඡාපත්ථනා

නාම යහොති. කිං කාරණා? එසා, භික් ඛයව, තුලා එතං පමාණන්ති ෙථා හි 

සුවණ්ණංවාහිරඤ්ඤංවාතුයලන්තස්සතුලාඉච්ඡිතබ්බා, ධඤ්ඤංමිනන්තස්ස 

මානන්ති තුලයන තුලා, මිනයන ච මානං පමාණං යහොති, එවයමව මම
සාවකානං භික්ඛූනංඑසා තුලාඑතං පමාණංෙදිදං සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා.
යත  යහත්වා ‘‘අහම්පි ඤායණන වා ඉද්ධිො වා එතම්පමායණො යහොමී’’ති

අත්තානංතුයලතුංවාපමායණතුංවාසක්කා, නඉයතො අඤ්ඤථා. 

132. දුතිොදීසුපි එයසවනයෙො. ඉදං පයනත්ථ වියසසමත්තං – යඛමා ච 

භික් ඛුනී උප් පලවණ් ණා චාතිඑතාසුහි යඛමාපඤ්ඤාෙඅග් ා, උප්පලවණ්ණා
ඉද්ධිො. තස්මා ‘‘පඤ්ඤාෙ වා ඉද්ධිො වා එතාදිසී යහොමී’’ති සම්මා

ආොචමානාආොයචෙය.තථා චිත්යතො හපතිපඤ්ඤාෙඅග්ය ො, හත්ථයකො
රාජකුමායරො මහිද්ධිකතාෙ. තස්මා ‘‘පඤ්ඤාෙ වා ඉද්ධිො වා එදියසො
යහොමී’’ති සම්මා ආොචමායනො ආොයචෙය. ඛුජ්ජුත්තරාපි මහාපඤ්ඤතාෙ

අග් ා, නන්දමාතා මහිද්ධිකතාෙ. තස්මා ‘‘පඤ්ඤාෙ වා ඉද්ධිො වා එතාදිසී
යහොමී’’තිසම්මාආොචමානාආොයචෙය. 

135. පඤ්චයම ඛතන්ති ගුණානං ඛතත්තා ඛතං. උපෙතන්ති ගුණානං

උපහතත්තාඋපහතං, ඡින්නගුණං නට්ඨගුණන්තිඅත්යථො. අත් තානං පරිෙරතීති

නිග්ගුණං අත්තානංජග් තිය ොපාෙති. සාවජ් යජොතිසයදොයසො. සානුවජ් යජොති

සඋපවායදො. පසවතීති පටිලභති. අනනුවිච් චාති අජානිත්වා අවිනිච්ඡිනිත්වා. 

අපරියෙො ායෙත් වාති අනනුපවිසිත්වා. අවණ් ණාරෙස් සාති අවණ්ණයුත්තස්ස

මිච්ඡාපටිපන්නස්ස තිත්ථිෙස්ස වා තිත්ථිෙසාවකස්ස වා. වණ් ණං භාසතීති 

‘‘සුප්පටිපන්යනො එස සම්මාපටිපන්යනො’’ති ගුණංකයථති. වණ් ණාරෙස ්සාති

බුද්ධාදීසු අඤ්ඤතරස්ස සම්මාපටිපන්නස්ස. අවණ් ණං භාසතීති

‘‘දුප්පටිපන්යනො එස මිච්ඡාපටිපන්යනො’’ති අගුණං කයථති. අවණ් ණාරෙස් ස 

අවණ් ණං භාසතීති ඉයධකච්යචො පුග් යලො දුප්පටිපන්නානං
මිච්ඡාපටිපන්නානංතිත්ථිොනංතිත්ථිෙසාවකානං ‘‘ඉතිපි දුප්පටිපන්නාඉතිපි

මිච්ඡාපටිපන්නා’’ති අවණ්ණං භාසති. වණ් ණාරෙස ්ස වණ් ණං භාසතීති
සුප්පටිපන්නානං සම්මාපටිපන්නානං බුද්ධානං බුද්ධසාවකානං ‘‘ඉතිපි
සුප්පටිපන්නාඉතිපිසම්මාපටිපන්නා’’තිවණ්ණං භාසති. 
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136. ඡට්යඨ අප් පසාදනීයෙ ඨායනති අප්පසාදකාරයණ. පසාදං 

උපදංයසතීති දුප්පටිපදාෙ මිච්ඡාපටිපදාෙ ‘‘අෙං සුප්පටිපදා සම්මාපටිපදා’’ති

පසාදං ජයනති. පසාදනීයෙ ඨායන අප් පසාදන්ති සුප්පටිපදාෙ සම්මාපටිපදාෙ
‘‘අෙං දුප්පටිපදා මිච්ඡාපටිපදා’’ති අප්පසාදං ජයනතීති. යසසයමත්ථ
උත්තානයමව. 

137. සත් තයම ද් වීසූති ද්වීසු ඔකායසසු ද්වීසු කාරයණසු. 

මිච් ඡාපටිපජ් ජමායනොති මිච්ඡාපටිපත්තිං පටිපජ්ජමායනො. මාතරි ච පිතරි චාති 

මිත්තවින්දයකො විෙ මාතරි, අජාතසත්තු විෙ පිතරි. සුක්කපක්යඛො
වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්යබො. 

138. අට්ඨයම තථා යත ච තථා තසාවයක චාති යදවදත්යතො විෙ

තථා යත, යකොකාලියකො විෙ ච තථා තසාවයක. සුක්කපක්යඛ 

ආනන්දත්යථයරො විෙ තථා යත, නන්දය ොපාලකයසට්ඨිපුත්යතො විෙ ච 

තථා තසාවයක. 

139. නවයම සචිත් තයවොදානන්ති සකචිත්තස්ස යවොදානං, අට්ඨන්නං

සමාපත්තීනංඑතංනාමං. න ච කිඤ් චි යලොයක උපාදිෙතීතියලොයකචරූපාදීසු
ධම්යමසු කිඤ්චි එකං ධම්මම්පි න  ණ්හාති න පරාමසති. එවයමත්ථ
අනුපාදානං නාම දුතියෙො ධම්යමො යහොති. දසයමකාදසමානි 

උත්තානත්ථායනවාති. 

ආොචනවග්ය ොදුතියෙො. 

(13) 3. දානවග්  වණ් ණනා 

142. තතිෙස්ස පඨයම දානානීති දිෙයනකවයසන දානානි, 

යදෙයධම්මස්යසතං නාමං. සවත්ථුකා වා යචතනා දානං, 

සම්පත්තිපරිච්චා ස්යසතං නාමං. ආමිසදානන්ති චත්තායරො පච්චො

දිෙයනකවයසන ආමිසදානං නාම. ධම් මදානන්ති ඉයධකච්යචො

අමතපත්තිපටිපදංකයථත්වායදති, ඉදං ධම්මදානංනාම. 

143. දුතියෙ චත්තායරො පච්චො ෙජනකවයසන ොය ො නාම ධම් යමොපි 

ෙජනකවයසනොය ොති යවදිතබ්යබො. 

144. තතියෙආමිසස්සචජනං ආමිසචාය ො, ධම්මස්සචජනං ධම් මචාය ො. 
චතුත්යථඋපසග් මත්තං වියසයසො. 
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146. පඤ්චයම චතුන්නං පච්චොනං භුඤ්ජනං ආමිසයභොය ො, ධම්මස්ස

භුඤ්ජනං ධම් මයභොය ො. ඡට්යඨඋපසග් මත්තංවියසයසො. 

148. සත්තයමචතුන්නංපච්චොනංසංවිභජනං ආමිසසංවිභාය ො, ධම්මස්ස

සංවිභජනං ධම් මසංවිභාය ො. 

149. අට්ඨයම චතූහි පච්චයෙහි සඞ් යහො ආමිසසඞ්  යෙො, ධම්යමන

සඞ් යහො ධම් මසඞ්  යෙො. 

150. නවයම චතූහිපච්චයෙහිඅනුග් ණ්හනං ආමිසානුග්  යෙො, ධම්යමන

අනුග් ණ්හනං ධම් මානුග්  යෙො. 

151. දසයම චතූහි පච්චයෙහි අනුකම්පනං ආමිසානුකම් පා, ධම්යමන

අනුකම්පනං ධම් මානුකම් පාති. 

දානවග්ය ොතතියෙො. 

(14) 4. සන් ථාරවග්  වණ් ණනා 

152. චතුත්ථස්ස පඨයම චතූහි පච්චයෙහි අත්තයනො ච පරස්ස ච

අන්තරපටිච්ඡාදනවයසන සන්ථරණං ආමිසසන් ථායරො, ධම්යමන සන්ථරණං 

ධම් මසන් ථායරො. දුතියෙඋපසග් මත්තංවියසයසො. 

154. තතියෙ වුත්තප්පකාරස්ස ආමිසස්ස එසනා ආමියසසනා, ධම්මස්ස

එසනා ධම් යමසනා. චතුත්යථඋපසග් මත්තයමවවියසයසො. 

156. පඤ්චයම මත්ථකප්පත්තා ආමිසපරියෙසනා ආමිසපරියෙට් ඨි, 

මත්ථකප්පත්තාවධම්මපරියෙසනා ධම් මපරියෙට් ඨීතිවුත්තා. 

157. ඡට්යඨආමියසනපූජනං ආමිසපූජා, ධම්යමනපූජනං ධම් මපූජා. 

158. සත්තයම ආතියථෙයානීති ආ න්තුකදානානි. අතියථෙයානීතිපි
පායඨො. 

159. අට්ඨයමආමිසංඉජ්ඣනකසමිජ්ඣනකවයසන ආමිසිද් ධි, ධම්යමොපි

ඉජ්ඣනකසමිජ්ඣනකවයසන ධම් මිද් ධි. 

160. නවයමආමියසනවඩ්ඪනං ආමිසවුද් ධි, ධම්යමනවඩ්ඪනං ධම් මවුද් ධි. 

161. දසයමරතිකරණට්යඨනආමිසං ආමිසරතනං, ධම්යමො ධම් මරතනං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දුකනිපාත-අට්ඨකථා  ආසාදුප්පජහවග් වණ්ණනා 

53 

පටුන 

162. එකාදසයම ආමිසස්ස චිනනං වඩ්ඪනං ආමිසසන් නිචයෙො, ධම්මස්ස

චිනනංවඩ්ඪනං ධම් මසන් නිචයෙො. 

163. ද්වාදසයම ආමිසස්ස විපුලභායවො ආමිසයවපුල් ලං, ධම්මස්ස

විපුලභායවො ධම් මයවපුල් ලන්ති. 

සන්ථාරවග්ය ොචතුත්යථො. 

(15) 5. සමාපත් තිවග්  වණ් ණනා 

164. පඤ්චමස්ස පඨයම සමාපත් තිකුසලතාතිආහාරසප්පාෙංඋතුසප්පාෙං

පරිග් ණ්හිත්වා සමාපත්තිසමාපජ්ජයනයඡකතා. සමාපත් තිවුට් ඨානකුසලතාති 

ෙථාපරිච්යඡයදන  යත කායල විෙත්යතො හුත්වා උට්ඨහන්යතො

වුට්ඨානකුසයලොනාමයහොති, එවං කුසලතා. 

165. දුතියෙ අජ් ජවන්තිඋජුභායවො. මද් දවන්තිමුදුභායවො. 

166. තතියෙ ඛන් තීති අධිවාසනඛන්ති. යසොරච් චන්ති සුසීලයභායවන
සුරතභායවො. 

167. චතුත්යථ සාඛලයන්ති සණ්හවාචාවයසන සම්යමොදමානභායවො. 

පටිසන් ථායරොතිආමියසනවා ධම්යමනවාපටිසන්ථරණං. 

168. පඤ්චයම අවිහිංසාති කරුණාපුබ්බභාය ො. යසොයචෙයන්තිසීලවයසන
සුචිභායවො. ඡට්ඨසත්තමානිඋත්තානත්ථායනව. 

171. අට්ඨයම පටිසඞ් ඛානබලන්ති පච්චයවක්ඛණබලං. 

172. නවයම මුට්ඨස්සච්යච අකම්පයනන සතියෙව සතිබලං. උද්ධච්යච

අකම්පයනනසමාධියෙව සමාධිබලං. 

173. දසයම සමයථොති චිත්යතකග් තා. විපස ්සනාති
සඞ්ඛාරපරිග් ාහකඤ්ඤාණං. 

174. එකාදසයම සීලවිපත් තීතිදුස්සීලයං. දිට් ඨිවිපත් තීතිමිච්ඡාදිට්ඨි. 

175. ද්වාදසයම සීලසම් පදාති පරිපුණ්ණසීලතා. දිට් ඨිසම් පදාති

සම්මාදිට්ඨිකභායවො. යතන කම්මස්සකතසම්මාදිට්ඨි, ඣානසම්මාදිට්ඨි, 

විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි, මග් සම්මාදිට්ඨි, ඵලසම්මාදිට්ඨීති සබ්බාපි පඤ්චවිධා 
සම්මාදිට්ඨිසඞ් හිතායහොති. 
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176. යතරසයම සීලවිසුද් ධීති විසුද්ධිසම්පාපකං සීලං. දිට් ඨිවිසුද් ධීති 

විසුද්ධිසම්පාපිකාචතුමග් සම්මාදිට්ඨි, පඤ්චවිධාපිවාසම්මාදිට්ඨි. 

177. චුද්දසයම දිට් ඨිවිසුද් ධීති විසුද්ධිසම්පාපිකා සම්මාදිට්ඨියෙව. 

ෙථාදිට් ඨිස් ස ච පධානන්ති යහට්ඨිමමග් සම්පයුත්තං වීරිෙං. තඤ්හි තස්සා
දිට්ඨිො අනුරූපත්තා‘‘ෙථාදිට්ඨිස්සචපධාන’’න්තිවුත්තං. 

178. පන්නරසයම අසන් තුට් ඨිතා ච කුසයලසු ධම් යමසූති අඤ්ඤත්ර
අරහත්තමග් ාකුසයලසුධම්යමසුඅසන්තුට්ඨිභායවො. 

179. යසොළසයම මුට් ඨස ්සච් චන්ති මුට්ඨස්සතිභායවො. අසම් පජඤ ්ඤන්ති
අඤ්ඤාණභායවො. 

180. සත්තරසයම අපිලාපනලක්ඛණා සති. සම්මා පජානනලක්ඛණං 

සම් පජඤ ්ඤන්ති. 

සමාපත්තිවග්ය ොපඤ්චයමො.තතිෙපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

1. යකොධයපෙයාලං 

181. ඉයතො පයරසු කුජ්ඣනලක්ඛයණො යකොයධො. උපනන්ධනලක්ඛයණො 

උපනායෙො. සුකතකරණමක්ඛනලක්ඛයණො මක් යඛො. යු ග් ාහලක්ඛයණො 

පලායසො. උසූෙනලක්ඛණා ඉස් සා. පඤ්චමච්යඡරභායවො මච් ඡරිෙං. තං

සබ්බම්පි මච්ඡරාෙනලක්ඛණං. කතපටිච්ඡාදනලක්ඛණා මාො. 

යකරාටිකලක්ඛණං සායඨෙයං. අලජ්ජනාකායරො අහිරිකං. උපවාදයතො

අභාෙනාකායරො අයනොත් තප් පං. අක් යකොධාදයෙො යතසං පටිපක්ඛවයසන
යවදිතබ්බා. 

185. යසක් ඛස් ස භික් ඛුයනොති සත්තවිධස්සාපි යසක්ඛස්ස

උපරිඋපරිගුයණහි පරිහානාෙ සංවත්තන්ති, පුථුජ්ජනස්ස පන පඨමතරංයෙව

පරිහානාෙ සංවත්තන්තීති යවදිතබ්බා. අපරිොනාොති උපරිඋපරිගුයණහි
අපරිහානත්ථාෙ. 

187. ෙථාභතං නික් ඛිත් යතොතිෙථා ආයනත්වානික්ඛිත්යතො, එවංනිරයෙ
පතිට්ඨියතොවාතියවදිතබ්යබො. 

190. එකච් යචොතිෙස්යසයතයකොධාදයෙො අත්ථි, යසොඑකච්යචොනාම. 

යකොධයපෙයාලංනිට්ඨිතං. 
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2. අකුසලයපෙයාලං 

191-200. සාවජ් ජාති සයදොසා. අනවජ් ජාති නිද්යදොසා. දුක් ඛුෙොති

දුක්ඛවඩ්ඪිකා. සුඛුද්රිොතිසුඛවඩ්ඪිකා. සබයාබජ් ඣාතිසදුක්ඛා. අබයාබජ් ඣාති 
නිද්දුක්ඛා.එත්තාවතාවට්ටවිවට්ටයමවකථිතං. 

අකුසලයපෙයාලංනිට්ඨිතං. 

3. විනෙයපෙයාලං 

201. ද් යවයම, භික් ඛයව, අත් ථවයස පටිච් චාති, භික්ඛයව, ද්යව අත්යථ

නිස්සාෙ ද්යව කාරණානි සන්ධාෙ. සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තන්ති

සික්ඛායකොට්ඨායසොඨපියතො. සඞ් ඝසුට් ඨුතාොතිසඞ්ඝස්සසුට්ඨුභාවාෙ, ‘‘සුට්ඨු, 

භන්යත’’ති වත්වා සම්පටිච්ඡනත්ථාොති අත්යථො. සඞ් ඝඵාසුතාොති සඞ්ඝස්ස

ඵාසුවිහාරත්ථාෙ. දුම් මඞ් කූනන්ති දුස්සීලානං. යපසලානන්ති පීෙසීලානං. 

දිට් ඨධම් මිකානං ආසවානන්ති දිට්ඨධම්යම ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව
වීතික්කමපච්චො පටිලද්ධබ්බානං වධබන්ධනාදිදුක්ඛධම්මසඞ්ඛාතානං

ආසවානං. සංවරාොති පිදහනත්ථාෙ. සම් පරායිකානන්ති තථාරූපානංයෙව

අපාෙදුක්ඛසඞ්ඛාතානං සම්පරායෙ උප්පජ්ජනකආසවානං. පටිඝාතාොති

පටියසධනත්ථාෙ. යවරානන්ති අකුසලයවරානම්පි පුග් ලයවරානම්පි. 

වජ් ජානන්ති යදොසානං. යත එව වා දුක්ඛධම්මා වජ්ජනීෙත්තා ඉධ වජ්ජාති

අධිප්යපතා. භොනන්ති චිත්තුත්රාසභොනම්පි භෙයහතූනං යතසංයෙව

දුක්ඛධම්මානම්පි. අකුසලානන්ති අක්ඛමට්යඨන අකුසලසඞ්ඛාතානං

දුක්ඛධම්මානං. ගිහීනං අනුකම් පාොති ගිහීසු උජ්ඣාෙන්යතසු

පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදං ගිහීනං අනුකම්පාෙ පඤ්ඤත්තං නාම. පාපිච් ඡානං 

පක් ඛුපච් යඡදාොති පාපිච්ඡා පක්ඛං නිස්සාෙ සඞ්ඝං භින්යදෙයන්ති යතසං

පක්ඛුපච්යඡදනත්ථාෙ. අප් පසන් නානං පසාදාොති පුබ්යබ අප්පසන්නානම්පි 
පණ්ඩිතමනුස්සානං සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිසම්පදං දිස්වා පසාදුප්පත්තිඅත්ථාෙ. 

පසන් නානං භියෙයොභාවාොති පසන්නානං උපරූපරිපසාදභාවාෙ. 

සද් ධම් මට් ඨිතිොති සද්ධම්මස්ස චිරට්ඨිතත්ථං. විනොනුග්  ොොති
පඤ්චවිධස්සාපිවිනෙස්ස අනුග් ණ්හනත්ථාෙ. 

202-230. පාතියමොක් ඛං පඤ් ඤත් තන්ති භික්ඛුපාතියමොක්ඛං
භික්ඛුනිපාතියමොක්ඛන්ති දුවිධං පාතියමොක්ඛං පඤ්ඤත්තං. 

පාතියමොක් ඛුද් යදයසොති භික් ඛූනං පඤ් ච, භික් ඛුනීනං චත් තායරොති නව 

පාතියමොක් ඛුද් යදසා පඤ් ඤත් තා. පාතියමොක් ඛට් ඨපනන්ති උයපොසථට්ඨපනං. 

පවාරණා පඤ ්ඤත් තාති චාතුද්දසිකා පන්නරසිකාති ද්යව පවාරණා

පඤ්ඤත්තා. පවාරණට් ඨපනං පඤ් ඤත් තන්ති සාපත්තිකස්ස භික්ඛුයනො
පවාරණා උත්තිො වත්තමානාෙ පවාරණට්ඨපනං පඤ්ඤත්තං.
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තජ්ජනීෙකම්මාදීසු භික්ඛූ වාචාසත්තීහි විතුදන්තානං පණ්ඩුකයලොහිතකානං

භික්ඛූනං තජ් ජනීෙකම් මං (චූළව.1ආදයෙො)පඤ්ඤත්තං.බාලස්ස අබයත්තස්ස

යසෙයසකස්ස භික්ඛුයනො නිෙස් සකම් මං පඤ්ඤත්තං. කුලදූසයක

අස්සජිපුනබ්බසුයක භික්ඛූ ආරබ්භ පබ් බාජනීෙකම් මං (චූළව. 21 ආදයෙො)

පඤ්ඤත්තං. ගිහීනං අක්යකොසකස්ස සුධම්මත්යථරස්ස පටිසාරණීෙකම් මං 

(චූළව.33ආදයෙො)පඤ්ඤත්තං.ආපත්තිොඅදස්සනාදීසු උක් යඛපනීෙකම් මං 

පඤ්ඤත්තං. රුකාපත්තිංආපන්නස්ස පටිච්ඡන්නාෙආපත්තිො පරිවාසදානං 

පඤ්ඤත්තං. පරිවායස අන්තරාපත්තිං ආපන්නස්ස මූලාෙ පටිකස් සනං 

පඤ්ඤත්තං. පටිච්ඡන්නාෙපි අප්පටිච්ඡන්නාෙපි ආපත්තිො මානත් තදානං 

පඤ්ඤත්තං. චිණ්ණමානත්තස්ස අබ් භානං පඤ්ඤත්තං. සම්මා වත්තන්තස්ස 

ඔසාරණීෙං පඤ්ඤත්තං.අසම්මාවත්තනාදීසු නිස ්සාරණීෙං පඤ්ඤත්තං. 

එහිභික්ඛූපසම්පදා සරණ මනූපසම්පදා ඔවාදූපසම්පදා 
පඤ්හාබයාකරපසපසම්පදා ඤත්තිචතුත්ථකම්මූපසම්පදා  රුධම්මූපසම්පදා

උභයතොසඞ්යඝ උපසම්පදා දූයතන උපසම්පදාති අට්ඨවිධා උපසම් පදා 
පඤ්ඤත්තා. ඤත්තිකම්මං නව ඨානානි  ච්ඡතීති එවං නවට්ඨානිකං 

ඤත් තිකම් මං පඤ්ඤත්තං. ඤත්තිදුතිෙකම්මං සත්ත ඨානානි  ච්ඡතීති එවං

සත්තට්ඨානිකයමව ඤත් තිදුතිෙකම් මං පඤ්ඤත්තං. ඤත්තිචතුත්ථකම්මං

සත්ත ඨානානි  ච්ඡතීති එවං සත්තට්ඨානිකයමව ඤත් තිචතුත් ථකම් මං 

පඤ්ඤත්තං. පඨමපාරාජිකාදීනං පඨමපඤ්ඤත්ති අපඤ් ඤත් යත පඤ් ඤත් තං. 

යතසංයෙව අනුපඤ්ඤත්ති පඤ ්ඤත් යත අනුපඤ් ඤත් තං. ධම්මසම්මුඛතා 
විනෙසම්මුඛතා සඞ්ඝසම්මුඛතා පුග් ලසම්මුඛතාති ඉමස්ස චතුබ්බිධස්ස 

සම්මුඛීභාවස්සවයසන සම් මුඛාවිනයෙො පඤ්ඤත්යතො. සතියවපුල්ලප්පත්තස්ස

ඛීණාසවස්ස අයචොදනත්ථාෙ සතිවිනයෙො පඤ්ඤත්යතො. උම්මත්තකස්ස 

භික්ඛුයනො අමූළ ්ෙවිනයෙො පඤ්ඤත්යතො.අප්පටිඤ්ඤාෙචුදිතකස්සආපත්තිො 

අතරණත්ථං පටිඤ ්ඤාතකරණං පඤ්ඤත්තං. බහුතරානං ධම්මවාදීනං ලද්ධිං

 යහත්වාඅධිකරණවූපසමනත්ථං. යෙභුෙයසිකා පඤ්ඤත්තා.පාපුස්සන්නස්ස

පුග් ලස්සනිග් ණ්හනත්ථං තස් සපාපිෙසිකා පඤ්ඤත්තා. භණ්ඩනාදිවයසන
බහුං අස්සාමණකං කත්වා ආපත්තිං ආපන්නානං භික්ඛූනං ඨයපත්වා
ථුල්ලවජ්ජං ඨයපත්වා ගිහිපටිසංයුත්තඤ්ච අවයසසාපත්තීනං වූපසමනත්ථාෙ 

තිණවත් ථාරයකො පඤ්ඤත්යතො. 

විනෙයපෙයාලංනිට්ඨිතං. 

4. රා යපෙයාලං 

231. රා ස ්ස, භික් ඛයව, අභිඤ් ඤාොති පඤ්චකාමගුණිකරා ස්ස

අභිජානනත්ථං පච්චක්ඛකරණත්ථං. පරිඤ් ඤාොති පරිජානනත්ථං. 
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පරික් ඛොොති පරික්ඛෙ මනත්ථං. පොනාොතිපජහනත්ථං. ඛොෙ වොොති

ඛෙවෙ මනත්ථං. විරා ාොති විරජ්ජනත්ථං. නියරොධාොති නිරුජ්ඣනත්ථං. 

චා ාොතිචජනත්ථං. පටිනිස් සග්  ාොති පටිනිස්සජ්ජනත්ථං. 

232-246. ථම් භස් සාති යකොධමානවයසන ථද්ධභාවස්ස. සාරබ් භස ්සාති

කාරණුත්තරිෙලක්ඛණස්ස සාරබ්භස්ස. මානස ්සාති නවවිධමානස්ස. 

අතිමානස් සාතිඅතික්කමිත්වාමඤ්ඤනමානස්ස. මදස ්සාතිමජ්ජනාකාරමදස්ස. 

පමාදස් සාති සතිවිප්පවාසස්ස, පඤ්චසු කාමගුයණසු චිත්තයවොස්සග් ස්ස.
යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

රා යපෙයාලංනිට්ඨිතං. 

මයනොරථපූරණිොඅඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

දුකනිපාතස්සසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ් ගුත් තරනිකායෙ 

තිකනිපාත-අට් ඨකථා 

1. පඨමපණ් ණාසකං 

1. බාලවග් ය ො 

1. භෙසුත්තවණ්ණනා 

1. තිකනිපාතස්ස පඨයම භොනීතිආදීසු භෙන්තිචිත්තුත්රායසො. උපද් දයවොති 

අයනකග් තාකායරො. උපසග් ය ොති උපසට්ඨාකායරො තත්ථ තත්ථ 

ලග් නාකායරො. 

යතසං එවං නානත්තං යවදිතබ්බං – පබ්බතවිසමනිස්සිතා යචොරා 
ජනපදවාසීනං යපයසන්ති – ‘‘මෙං අසුකදිවයස නාම තුම්හාකං  ාමං
පහරිස්සාමා’’ති. යත තං පවත්තිං සුතකාලයතො පට්ඨාෙ භෙං සන්තාසං

ආපජ්ජන්ති.අෙං චිත් තුත්රායසො නාම.‘‘ෙථායනොයතයචොරාකුපිතාඅනත්ථම්පි 
ආවයහෙය’’න්ති හත්ථසාරං  යහත්වා ද්විපදචතුප්පයදහි සද්ධිං අරඤ්ඤං 

පවිසිත්වා තත්ථ තත්ථ භූමිෙං නිපජ්ජන්ති ඩංසමකසාදීහි ඛජ්ජමානා, 
ගුම්බන්තරානි පවිසන්තාඛාණුකණ්ටයකමද්දන්ති. යතසංඑවංවිචරන්තානං

වික්ඛිත්තභායවො අයනකග්  තාකායරො නාම. තයතො යචොයරසු ෙථාවුත්යත

දිවයස අනා ච්ඡන්යතසු ‘‘තුච්ඡකසාසනං භවිස්සති,  ාමං පවිසිස්සාමා’’ති
සපරික්ඛාරා  ාමං පවිසන්ති. අථ යතසං පවිට්ඨභාවං ඤත්වා  ාමං
පරිවායරත්වා ද්වායර අග්ගිං දත්වාමනුස්යස ඝායතත්වායචොරාසබ්බංවිභවං
විලුම්පිත්වා  ච්ඡන්ති. යතසු ඝාතිතාවයසසා අග්ගිං නිබ්බායපත්වා
යකොට්ඨකච්ඡාොභිත්තිච්ඡාොදීසු තත්ථ තත්ථ ලග්ගිත්වා නිසීදන්ති නට්ඨං

අනුයසොචමානා.අෙං උපසට් ඨාකායරො ලග්  නාකායරො නාම. 

නළා ාරාති නයළහි ඡන්නපටිච්ඡන්නඅ ාරා. යසසසම්භාරා පයනත්ථ

රුක්ඛමො යහොන්ති. තිණා ායරපි එයසව නයෙො. කූ ා ාරානීති 

කූටසඞ් හිතානිඅ ාරානි. උල් ලිත් තාවලිත් තානීතිඅන්යතොච බහිචලිත්තානි. 

නිවාතානීති නිවාරිතවාතප්පයවසානි. ඵුසිතග්  ළානීති යඡයකහි වඩ්ඪකීහි

කතත්තා පිට්ඨසඞ්ඝාටම්හි සුට්ඨු ඵුසිතකවාටානි. පිහිතවාතපානානීති
යුත්තවාතපානානි. ඉමිනා පදද්වයෙන කවාටවාතපානානං නිච්චපිහිතතං
අකයථත්වාසම්පත්තියෙවකථිතා.ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණපනතානි පිධීෙන්තිච
විවරීෙන්තිච. 
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බාලයතො උප් පජ් ජන් තීති බාලයමව නිස්සාෙ උප්පජ්ජන්ති. බායලො හි
අපණ්ඩිතපුරියසො රජ්ජං වා ඔපරජ්ජං වා අඤ්ඤං වා පන මහන්තං ඨානං
පත්යථන්යතො කතිපයෙ අත්තනා සදියස විධවපුත්යත මහාධුත්යත  යහත්වා 

‘‘එථ අහං තුම්යහ ඉස්සයර කරිස්සාමී’’ති පබ්බත හනාදීනි නිස්සාෙ
අන්තමන්යත  ායම පහරන්යතො දාමරිකභාවං ජානායපත්වා අනුපුබ්යබන
නි යමපි ජනපයදපි පහරති. මනුස්සා ය හානි ඡඩ්යඩත්වා යඛමට්ඨානං
පත්ථෙමානා පක්කමන්ති. යත නිස්සාෙ වසන්තා භික්ඛූපි භික්ඛුනියෙොපි
අත්තයනො අත්තයනො වසනට්ඨානානි පහාෙ පක්කමන්ති.  ත තට්ඨායන
භික්ඛාපි යසනාසනම්පි දුල්ලභං යහොති. එවං චතුන්නම්පි පරිසානං භෙං 
ආ තයමව යහොති. පබ්බජ්ජියතසුපි ද්යව බාලා භික්ඛූ අඤ්ඤමඤ්ඤං විවාදං
පට්ඨයපත්වා යචොදනං ආරභන්ති. ඉති යකොසම්බිවාසිකානං විෙ මහාකලයහො
උප්පජ්ජති. චතුන්නං පරිසානං භෙං ආ තයමව යහොතීති එවං ොනි කානිචි

භොනි උප්පජ්ජන්ති, සබ්බානි තානි බාලයතො උප්පජ්ජන්තීති ෙථානුසන්ධිනා
යදසනංනිට්ඨයපසි. 

2. ලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියෙ කාෙද්වාරාදිපවත්තං කම්මං ලක්ඛණං සඤ්ජානනකාරණං

අස්සාති කම් මලක් ඛයණො. අපදානයසොභනී පඤ ්ඤාති ො පඤ්ඤා නාම

අපදායනන යසොභති, බාලා ච පණ්ඩිතා ච අත්තයනො අත්තයනො චරියතයනව
පාකටායහොන්තීතිඅත්යථො.බායලනහි තමග්ය ොරුක්ඛ ච්ඡ ාමනි මාදීනි 

ඣායපත්වා  ච්ඡන්තස්ස ඉන්දග්ගියනො  තමග්ය ො විෙ යහොති, 
ඣාමට්ඨානමත්තයමව අඞ් ාරමසිඡාරිකාසමාකුලං පඤ්ඤාෙති. පණ්ඩියතන
 තමග්ය ො කුයසොබ්භාදයෙො පූයරත්වා විවිධසස්සසම්පදං ආවහමායනන
චතුදීපිකයමයඝන තමග්ය ොවිෙයහොති.ෙථායතන තමග්ය  උදකපූරානි

යචව විවිධසස්සඵලාඵලානි ච තානි තානි ඨානානි පඤ්ඤාෙන්ති, එවං
පණ්ඩියතන  තමග්ය  සම්පත්තියෙොව පඤ්ඤාෙන්ති යනො විපත්තියෙොති.
යසසයමත්ථ උත්තානත්ථයමව. 

3. චින්තීසුත්තවණ්ණනා 

3. තතියෙ බාලලක් ඛණානීති ‘‘බායලො අෙ’’න්ති එයතහි ලක්ඛීෙති
ඤාෙතීති බාලලක්ඛණානි. තායනවස්ස සඤ්ජානනකාරණානීති 

බාලනිමිත් තානි. බාලාපදානානීති බාලස්ස අපදානානි. දුච් චින් තිතචින් තීති
චින්තෙන්යතො අභිජ්ඣාබයාපාදමිච්ඡාදස්සනවයසනදුච්චින්තිතයමවචින්යතති. 

දුබ් භාසිතභාසීති භාසමායනොපි මුසාවාදාදියභදං දුබ්භාසිතයමව භාසති. 

දුක් ක කම් මකාරීති කයරොන්යතොපි පාණාතිපාතාදිවයසන දුක්කටකම්මයමව
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කයරොති. පණ් ඩිතලක් ඛණානීතිආදි වුත්තානුසායරයනව යවදිතබ්බං. 

සුචින් තිතචින් තීතිආදීනි යචත්ථමයනොසුචරිතාදීනංවයසනයෙොයජතබ්බානි. 

4. අච්චෙසුත්තවණ්ණනා 

4. චතුත්යථ අච් චෙං අච් චෙයතො න පස් සතීති අත්තයනො අපරාධං

අපරාධයතො න පස්සති. අච් චෙයතො දිස් වා ෙථාධම් මං නප් පටිකයරොතීති

‘‘අපරද්ධං මො’’ති ඤත්වාපි යෙො ධම්යමො, තං න කයරොති, දණ්ඩකම්මං

ආහරිත්වා අච්චෙං න යදයසති නක්ඛමායපති. අච් චෙං යදයසන් තස ්ස 

ෙථාධම් මං නප් පටිග්  ණ් ොතීතිපරස්ස‘‘විරද්ධංමො’’තිඤත්වාදණ්ඩකම්මං 
ආහරිත්වා ඛමායපන්තස්ස නක්ඛමති. සුක්කපක්යඛො වුත්තපටිපක්ඛයතො
යවදිතබ්යබො. 

5. අයෙොනියසොසුත්තවණ්ණනා 

5. පඤ්චයම අයෙොනියසො පඤ ්ෙං කත් තා යෙොතීති ‘‘කතිනු යඛො, උදායි, 

අනුස්සතිට්ඨානානී’’තිවුත්යත ‘‘පුබ්යබනිවායසොඅනුස්සතිට්ඨානංභවිස්සතී’’ති
චින්යතත්වා ලාළුදායිත්යථයරො විෙ අනුපාෙචින්තාෙ අපඤ්හයමව පඤ්හන්ති

කත්තා යහොති. අයෙොනියසො පඤ් ෙං විස ්සජ් යජතා යෙොතීතිඑවංචින්තිතංපන

පඤ්හංවිස්සජ්යජන්යතොපි ‘‘ඉධ, භන්යත, භික්ඛුඅයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරති. යසෙයථිදං, එකම්පි ජාති’’න්තිආදිනා නයෙන යසොයෙව යථයරො

විෙ අයෙොනියසො විස්සජ්යජතා යහොති, අපඤ්හයමව පඤ්හන්ති කයථති. 

පරිමණ් ඩයලහි පදබයඤ් ජයනහීති එත්ථ පදයමව අත්ථස්ස බයඤ්ජනයතො
පදබයඤ්ජනං. තං අක්ඛරපාරිපූරිං කත්වා දසවිධං බයඤ්ජනබුද්ධිං

අපරිහායපත්වා වුත්තං පරිමණ්ඩලංනාමයහොති, එවරූයපහිපදබයඤ්ජයනහීති

අත්යථො. සිලිට් යඨහීති පදසිලිට්ඨතාෙ සිලිට්යඨහි. උප යතහීති අත්ථඤ්ච

කාරණඤ්ච උප යතහි. නාබ් භනුයමොදිතාති එවං යෙොනියසො සබ්බං 
කාරණසම්පන්නං කත්වාපි විස්සජ්ජිතං පරස්ස පඤ්හං නාභිනුයමොදති
නාභිනන්දති සාරිපුත්තත්යථරස්සපඤ්හංලාළුදායිත්යථයරොවිෙ.ෙථාහ– 

‘‘අට්ඨානං යඛො එතං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, අනවකායසො, ෙං යසො 
අතික්කම්යමවකබළීකාරාහාරභක්ඛානං යදවානං සහබයතං අඤ්ඤතරං 
මයනොමෙංකාෙංඋපපන්යනොසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංසමාපජ්යජෙයාපි 

වුට්ඨයහෙයාපි, නත්යථතංඨාන’’න්ති(අ.නි.5.166). 

යෙොනියසො පඤ් ෙං කත් තාතිආදීසු ආනන්දත්යථයරො විෙ යෙොනියසොව

පඤ්හංචින්යතත්වායෙොනියසොවිස්සජ්ජිතායහොති.යථයරොහි ‘‘කතිනුයඛො, 

ආනන්ද, අනුස්සතිට්ඨානානී’’ති පුච්ඡියතො ‘‘අෙං පඤ්යහො භවිස්සතී’’ති 

යෙොනියසො චින්යතත්වා යෙොනියසො විස්සජ්යජන්යතො ආහ – ‘‘ඉධ, භන්යත, 
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භික්ඛු විවිච්යචවකායමහි…යප.…චතුත්ථජ්ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉදං, 

භන්යත, අනුස්සතිට්ඨානං එවංභාවිතං එවංබහුලීකතං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාෙ

සංවත්තතී’’ති. අබ් භනුයමොදිතා යෙොතීති තථා යතො විෙ යෙොනියසො
අබ්භනුයමොදිතා යහොති.තථා යතොහිආනන්දත්යථයරනපඤ්යහවිස්සජ්ජියත

‘‘සාධුසාධු, ආනන්ද, යතනහි ත්වං, ආනන්ද, ඉමම්පිඡට්ඨංඅනුස්සතිට්ඨානං

ධායරහි. ඉධානන්ද, භික්ඛු සයතොව අභික්කමති සයතොව
පටික්කමතී’’තිආදිමාහ.ඡට්ඨාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

9. ඛතසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම සුක්කපක්යඛො පුබ්බභාය  දසහිපි කුසලකම්මපයථහි

පරිච්ඡින්යනො, උපරි ොව අරහත්තමග් ා ලබ්භති. බහුඤ් ච පුඤ් ඤං පසවතීති
එත්ථයලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකපුඤ්ඤං කථිතං. 

10. මලසුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම දුස්සීලභායවො දුස්සීලයං, දුස්සීලයයමව මලං දුස් සීලයමලං. 

යකනට්යඨනමලන්ති? අනුදහනට්යඨන දුග් න්ධට්යඨනකිලිට්ඨකරණට්යඨන
ච. තඤ්හි නිරොදීසු අපායෙසු අනුදහතීති අනුදහනට්යඨනපි මලං. යතන
සමන්නා යතො පුග් යලොමාතාපිතූනම්පි සන්තියකභික්ඛුසඞ්ඝස්සාපිඅන්තයර

යබොධියචතිෙට්ඨායනසුපිජිගුච්ඡනීයෙොයහොති, සබ්බදිසාසුචස්ස‘‘එවරූපංකිර
යතනපාපකම්මංකත’’න්තිඅවණ්ණ න්යධොවාෙතීති දුග් න්ධට්යඨනපිමලං.

යතන ච සමන්නා යතො පුග් යලො  ත තට්ඨායන උපතාපඤ්යචව ලභති, 
කාෙකම්මාදීනි චස්ස අසුචීනි යහොන්ති අපභස්සරානීති කිලිට්ඨකරණට්යඨනපි
මලං. අපිච තං යදවමනුස්සසම්පත්තියෙො යචව නිබ්බානසම්පත්තිඤ්ච
මිලායපතීතිමිලාපනට්යඨනපිමලන්තියවදිතබ්බං. ඉස්සාමලමච්යඡරමයලසුපි
එයසවනයෙො. 

බාලවග්ය ොපඨයමො. 
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2. රථකාරවග් ය ො 

1. ඤාතසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතිෙස්ස පඨයම ඤායතොති පඤ්ඤායතො පාකයටො. අනනුයලොමියකති 

සාසනස්ස න අනුයලොයමතීති අනනුයලොමිකං, තස්මිං අනනුයලොමියක. 

කාෙකම් යමති පාණාතිපාතාදිම්හි කාෙදුච්චරියත. ඔළාරිකං වා එතං, න 

එවරූයප සමාදයපතුං සක්යකොති. දිසා නමස්සිතුං වට්ටති, භූතබලිං කාතුං

වට්ටතීති එවරූයප සමාදයපති  ණ්හායපති. වචීකම් යමපි මුසාවාදාදීනි 

ඔළාරිකානි, අත්තයනො සන්තකං පරස්ස අදාතුකායමන ‘‘නත්ථී’’ති අෙං

වඤ්චනමුසාවායදොනාම වත්තුංවට්ටතීතිඑවරූයපසමාදයපති. මයනොකම් යමපි 

අභිජ්ඣාදයෙො ඔළාරිකා, කම්මට්ඨානං විසංවායදත්වා කයථන්යතො පන
අනනුයලොමියකසු ධම්යමසු සමාදයපතිනාම දක්ඛිණවිහාරවාසිත්යථයරො විෙ.
තං කිර යථරං එයකො උපට්ඨායකො අමච්චපුත්යතො උපසඞ්කමිත්වා
‘‘යමත්තාෙන්යතන පඨමං කීදියස පුග් යල යමත්තායිතබ්බ’’න්ති පුච්ඡි.

යථයරොසභා විසභා ංඅනාචික්ඛිත්වා ‘‘පිෙපුග් යල’’තිආහ.තස්සචභරිො

පිොයහොතිමනාපා, යසොතංආරබ්භයමත්තාෙන්යතො උම්මාදංපාපුණි.කථං

පයනස බහුජනඅහිතාෙ පටිපන්යනො යහොතීති? එවරූපස්ස හි 
සද්ධිවිහාරිකාදයෙො යචව උපට්ඨාකාදයෙො ච යතසං ආරක්ඛයදවතා ආදිං
කත්වාතාසංතාසං මිත්තභූතාොවබ්රහ්මයලොකා යසසයදවතාච ‘‘අෙංභික්ඛු

න අජානිත්වා කරිස්සතී’’ති යතන කතයමව කයරොන්ති, එවයමස 

බහුජනඅහිතාෙපටිපන්යනොයහොති. 

සුක්කපක්යඛ පාණාතිපාතා යවරමණිආදීනංයෙව වයසන 

කාෙකම් මවචීකම් මානි යවදිතබ්බානි. කම්මට්ඨානං පන අවිසංවායදත්වා
කයථන්යතො අනුයලොමියකසු ධම්යමසු සමාදයපති නාම යකොළිතවිහාරවාසී 

චතුනිකායිකතිස්සත්යථයරො විෙ. තස්ස කිර යජට්ඨභාතා නන්දාභෙත්යථයරො
නාම යපොතලිෙවිහායර වසන්යතො එකස්මිං යරොය  සමුට්ඨියත කනිට්ඨං

පක්යකොසායපත්වා ආහ – ‘‘ආවුයසො, මය්හං සල්ලහුකං කත්වා එකං

කම්මට්ඨානං කයථහී’’ති. කිං, භන්යත, අඤ්යඤන කම්මට්ඨායනන, 

කබළීකාරාහාරං පරිග් ණ්හිතුං වට්ටතීති? කිමත්ථියකො එස, ආවුයසොති? 

භන්යත, කබළීකාරාහායරො උපාදාරූපං, එකස්මිඤ්ච උපාදාරූයප දිට්යඨ

යතවීසති උපාදාරූපානි පාකටානි යහොන්තීති. යසො ‘‘වට්ටිස්සති, ආවුයසො, 
එත්තක’’න්තිතංඋයෙයොයජත්වාකබළීකාරාහාරංපරිග් ණ්හිත්වාඋපාදාරූපං 
සල්ලක්යඛත්වා විවට්යටත්වා අරහත්තං පාපුණි. අථ නං යථරං බහිවිහාරා 

අනික්ඛන්තයමව පක්යකොසිත්වා, ‘‘ආවුයසො, මහාඅවස්සයෙොසි මය්හං
ජායතො’’ති කනිට්ඨත්යථරස්ස අත්තනා පටිලද්ධගුණං ආයරොයචසි. 

බහුජනහිතාොති එතස්සපි හි සද්ධිවිහාරිකාදයෙො ‘‘අෙං න අජානිත්වා 
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කරිස්සතී’’ති යතන කතයමව කයරොන්තීති බහුජනහිතාෙ පටිපන්යනො නාම
යහොතීති. 

2. සාරණීෙසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියෙ ඛත් තිෙස ්සාති ජාතිො ඛත්තිෙස්ස. මුද් ධාවසිත් තස ්සාති

රාජාභියසයකන මුද්ධනි අභිසිත්තස්ස. සාරණීොනි භවන් තීති සරිතබ්බානි 

අසම්මුස්සනීොනි යහොන්ති. ජායතොති නිබ්බත්යතො. ොවජීවං සාරණීෙන්ති

දහරකායල ජානිතුම්පිනසක්කා, අපරභාය පනමාතාපිතුආදීහිඤාතයකහිවා
දාසාදීහි වා ‘‘ත්වං අසුකජනපයද අසුකන යර අසුකදිවයස අසුකනක්ඛත්යත
ජායතො’’ති ආචික්ඛියත සුත්වා තයතො පට්ඨාෙ ොවජීවං සරතින සම්මුස්සති.
යතනවුත්තං–‘‘ොවජීවංසාරණීෙං යහොතී’’ති. 

ඉදං, භික් ඛයව, දුතිෙන්තිඅභියසකට්ඨානංනාමරඤ්යඤොබලවතුට්ඨිකරං 

යහොති, යතනස්සතංොවජීවංසාරණීෙං.සඞ් ාමවිජෙට්ඨායනපිඑයසවනයෙො.

එත්ථපන සඞ්  ාමන්තියුද්ධං. අභිවිජිනිත් වාති ජිනිත්වාසත්තුමද්දනංකත්වා. 

තයමව සඞ්  ාමසීසන්ති තයමව සඞ් ාමට්ඨානං. අජ් ඣාවසතීති අභිභවිත්වා
ආවසති. 

ඉදානිෙස්මාසම්මාසම්බුද්ධස්සරඤ්යඤොජාතිට්ඨානාදීහි කත්තබ්බකිච්චං

නත්ථි, ඉමස්මිං පන සාසයන තප්පටිභාය  තයෙො පුග් යල දස්යසතුං ඉදං

කාරණංආභතං, තස්මා යත දස්යසන්යතො එවයමව යඛො, භික් ඛයවතිආදිමාහ.

තත්ථ අන ාරිෙං පබ් බජියතො යෙොතීති එත්ථ චතුපාරිසුද්ධිසීලම්පි

පබ්බජ්ජානිස්සිතයමවාති යවදිතබ්බං. සාරණීෙං යෙොතීති ‘‘අහං අසුකරට්යඨ
අසුකජනපයද අසුකවිහායර අසුකමාළයක අසුකදිවාට්ඨායන අසුකචඞ්කයම
අසුකරුක්ඛමූයල පබ්බජියතො’’ති එවං ොවජීවං සරිතබ්බයමව යහොති න
සම්මුස්සිතබ්බං. 

ඉදං දුක් ඛන්ති එත්තකං දුක්ඛං, න ඉයතො උද්ධං දුක්ඛං අත්ථි. අෙං 

දුක් ඛසමුදයෙොති එත්තයකො දුක්ඛසමුදයෙො, න ඉයතො උද්ධං දුක්ඛසමුදයෙො
අත්ථීති. යසසපදද්වයෙපි එයසව නයෙො. එවයමත්ථ චතූහි සච්යචහි 

යසොතාපත්තිමග්ය ො කථියතො. කසිණපරිකම්මවිපස්සනාඤාණානි පන

මග් සන්නිස්සිතායනව යහොන්ති. සාරණීෙං යෙොතීති ‘‘අහං
අසුකරට්යඨ…යප.… අසුකරුක්ඛමූයල යසොතාපන්යනො ජායතො’’ති ොවජීවං
සාරණීෙංයහොතිඅසම්මුස්සනීෙං. 

ආසවානං ඛොති ආසවානං ඛයෙන. යචයතොවිමුත් තින්ති ඵලසමාධිං. 

පඤ ්ඤාවිමුත් තින්ති ඵලපඤ්ඤං. සෙං අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වාති අත්තනාව

අභිවිසිට්ඨාෙ පඤ්ඤාෙ පච්චක්ඛං කත්වා. උපසම් පජ් ජ විෙරතීති පටිලභිත්වා
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විහරති. සාරණීෙන්ති‘‘මොඅසුකරට්යඨ…යප.…අසුකරුක්ඛමූයලඅරහත්තං 
පත්ත’’න්ති අත්තයනො අරහත්තපත්තිට්ඨානංනාම ොවජීවං සාරණීෙං යහොති 

අසම්මුස්සනීෙන්තිෙථානුසන්ධිනාවයදසනංනිට්ඨයපසි. 

3. ආසංසසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියෙ සන් යතොති අත්ථි උපලබ්භන්ති. සංවිජ් ජමානාති තස්යසව

යවවචනං. යලොකස ්මින්ති සත්තයලොයක. නිරායසොති අනායසො අපත්ථයනො. 

ආසංයසොති ආසංසමායනො පත්ථෙමායනො. වි තායසොති අප තායසො. 

චණ් ඩාලකුයලති චණ්ඩාලානං කුයල. යවනකුයලති විලීවකාරකුයල. 

යනසාදකුයලති මි ලුද්දකානං කුයල. රථකාරකුයලති චම්මකාරකුයල. 

පුක් කුසකුයලති පුප්ඵච්ඡඩ්ඩකකුයල. 

එත්තාවතා කුලවිපත්තිං දස්යසත්වා ඉදානි ෙස්මා නීචකුයල ජායතොපි 

එකච්යචො අඩ්යඪො යහොති මහද්ධයනො, අෙං පන න තාදියසො, තස්මාස්ස

යභො විපත්තිං දස්යසතුං දලිද් යදතිආදිමාහ. තත්ථ දලිද් යදති දාලිද්දියෙන

සමන්නා යත. අප් පන් නපානයභොජයනති පරිත්තකඅන්නපානයභොජයන. 

කසිරවුත් තියකති දුක්ඛජීවියක, ෙත්ථ වාොයමන පයෙොය න ජීවිතවුත්තිං

සායධන්ති, තථාරූයපතිඅත්යථො. ෙත් ථ කසියරන ඝාසච් ඡායදො ලබ් භතීති ෙස්මිං
කුයලදුක්යඛනොගුභත්තඝායසොචයකොපීනමත්තංඅච්ඡාදනඤ්චලබ්භති. 

ඉදානි ෙස්මා එකච්යචො නීචකුයල ජායතොපි උපධිසම්පන්යනො යහොති 

අත්තභාවසමිද්ධිෙං ඨියතො, අෙඤ්ච න තාදියසො, තස්මාස්ස සරීරවිපත්තිම්පි

දස්යසතුං යසො ච යෙොති දුබ් බණ් යණොතිආදිමාහ. තත්ථ දුබ් බණ් යණොති 

පංසුපිසාචයකො විෙ ඣාමඛාණුවණ්යණො. දුද් දසියකොති විජාතමාතුොපි 

අමනාපදස්සයනො. ඔයකොටිමයකොතිලකුණ්ඩයකො. කායණොති එකක්ඛිකායණො

වා උභෙක්ඛිකායණො වා. කුණීති එකහත්ථකුණී වා උභෙහත්ථකුණී වා. 

ඛඤ ්යජොතිඑකපාදඛඤ්යජොවාඋභෙපාදඛඤ්යජොවා. පක් ඛෙයතොතිහතපක්යඛො

පීඨසප්පී. පදීයපෙයස් සාතිවට්ටියතලකපල්ලකාදියනොපදීපඋපකරණස්ස. තස් ස 

න එවං යෙොතීති.කස්මානයහොති? නීචකුයලජාතත්තා. 

යජට් යඨොතිඅඤ්ඤස්මිංයජට්යඨසති කනිට්යඨොආසංනකයරොති, තස්මා

යජට්යඨොති ආහ. ආභියසයකොති යජට්යඨොපි න අභියසකාරයහො ආසං න

කයරොති, තස්මා ආභියසයකොති ආහ. අනභිසිත් යතොති අභියසකාරයහොපි

කාණකුණිආදියදොසරහියතොසකිංඅභිසිත්යතො පුනඅභියසයකආසංනකයරොති, 

තස්මා අනභිසිත්යතොති ආහ. අචලප් පත් යතොති යජට්යඨොපි ආභියසයකො

අනභිසිත්යතො මන්යදො උත්තානයසෙයයකො, යසොපි අභියසයක ආසං න
කයරොති. යසොළසවස්සුද්යදසියකො පන පඤ්ඤාෙමානමස්සුයභයදො
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අචලප්පත්යතො නාම යහොති, මහන්තම්පි රජ්ජං විචායරතුං සමත්යථො, තස්මා

‘‘අචලප්පත්යතො’’තිආහ. තස් ස එවං යෙොතීතිකස්මායහොති? මහාජාතිතාෙ. 

දුස් සීයලොති නිස්සීයලො. පාපධම් යමොති ලාමකධම්යමො. අසුචීති අසුචීහි 

කාෙකම්මාදීහි සමන්නා යතො. සඞ් කස ්සරසමාචායරොති සඞ්කාහි 

සරිතබ්බසමාචායරො, කිඤ්චියදව අසාරුප්පං දිස්වා ‘‘ඉදං ඉමිනා කතං

භවිස්සතී’’ති එවං පයරසං ආසඞ්කනීෙසමාචායරො, අත්තනායෙව වා සඞ්කාහි

සරිතබ්බසමාචායරො, සාසඞ්කසමාචායරොති අත්යථො. තස්ස හි දිවාට්ඨානාදීසු
සන්නිපතිත්වාකිඤ්චියදවමන්තෙන්යතභික්ඛූ දිස්වා ‘‘ඉයමඑකයතොහුත්වා

මන්යතන්ති, කච්චි නු යඛො මො කතකම්මං ජානිත්වා මන්යතන්තී’’ති එවං

සාසඞ්කසමාචායරො යහොති. පටිච් ඡන් නකම් මන් යතොති

පටිච්ඡායදතබ්බයුත්තයකන පාපකම්යමන සමන්නා යතො. අස් සමයණො 

සමණපටිඤ ්යඤොති අස්සමයණො හුත්වාව සමණපතිරූපකතාෙ ‘‘සමයණො

අහ’’න්ති එවං පටිඤ්යඤො. අබ්රේ මචාරී බ්රේ මචාරිපටිඤ් යඤොති අඤ්යඤ
බ්රහ්මචාරියනො සුනිවත්යථ සුපාරුයත සුම්භකපත්තධයර  ාමනි මරාජධානීසු
පිණ්ඩාෙචරිත්වාජීවිකංකප්යපන්යතදිස්වා සෙම්පිතාදියසනආකායරනතථා
පටිපජ්ජනයතො ‘‘අහං බ්රහ්මචාරී’’ති පටිඤ්ඤං යදන්යතො විෙ යහොති. ‘‘අහං
භික්ඛූ’’ති වත්වා උයපොසථග් ාදීනි පවිසන්යතො පන බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො

යහොතියෙව, තථාසඞ්ඝිකංලාභං ණ්හන්යතො. අන් යතොපූතීතිපූතිනාකම්යමන

අන්යතො අනුපවිට්යඨො. අවස් සුයතොති රා ාදීහි තින්යතො. කසම් බුජායතොති

සඤ්ජාතරා ාදිකචවයරො. තස් ස න එවං යෙොතීති. කස්මා න යහොති? 

යලොකුත්තරධම්මඋපනිස්සෙස්ස නත්ථිතාෙ. තස් ස එවං යෙොතීති. කස්මා

යහොති? මහාසීලස්මිංපරිපූරකාරිතාෙ. 

4. චක්කවත්තිසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ චතූහි සඞ් හවත්ථූහි ජනං රඤ්යජතීති රාජා. චක්කං

වත්යතතීති චක් කවත් තී. වත්තිතංවාඅයනනචක්කන්තිචක්කවත්තී.ධම්යමො

අස්ස අත්ථීති ධම් මියකො. ධම්යමයනව දසවියධන චක්කවත්තිවත්යතන රාජා

ජායතොති ධම් මරාජා. යසොපි න අරාජකන්ති යසොපි අඤ්ඤං නිස්සෙරාජානං
අලභිත්වාචක්කංනාමවත්යතතුංන සක්යකොතීතිඅත්යථො.ඉතිසත්ථායදසනං

පට්ඨයපත්වා ෙථානුසන්ධිං අපායපත්වාව තුණ්හී අයහොසි. කස්මා? 

අනුසන්ධිකුසලාඋට්ඨහිත්වා අනුසන්ධිං පුච්ඡිස්සන්ති, බහූහි ඉමස්මිං ඨායන

තථාරූපා භික්ඛූ, අථාහං යතහි පුට්යඨො යදසනං වඩ්යඪස්සාමීති. අයථයකො

අනුසන්ධිකුසයලොභික්ඛුභ වන්තංපුච්ඡන්යතො යකො පන, භන් යතතිආදිමාහ.

භ වාපිස්සබයාකයරොන්යතො ධම් යමො භික් ඛූතිආදිමාහ. 
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තත්ථ ධම් යමොති දසකුසලකම්මපථධම්යමො. ධම් මන්ති තයමව

වුත්තප්පකාරං ධම්මං. නිස ්සාොති තදධිට්ඨායනන යචතසා තයමව නිස්සෙං

කත්වා. ධම් මං සක් කයරොන් යතොති ෙථා කයතො යසො ධම්යමො සුට්ඨු කයතො

යහොති, එවයමතං කයරොන්යතො. ධම් මං  රුං කයරොන් යතොති තස්මිං 

 ාරවුප්පත්තිො තං  රුකයරොන්යතො. ධම් මං අපචාෙමායනොති තස්යසව

ධම්මස්ස අඤ්ජලිකරණාදීහි නීචවුත්තිතං කයරොන්යතො. ධම් මද් ධයජො 

ධම් මයකතූතිතංධම්මංධජමිවපුරක්ඛත්වා යකතුමිව උක්ඛිපිත්වා පවත්තිො

ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු ච හුත්වාති අත්යථො. ධම් මාධිපයතයෙයොති
ධම්මාධිපතිභූතා තභායවන ධම්මවයසයනව ච සබ්බකිරිොනං කරයණන

ධම්මාධිපයතයෙයො හුත්වා. ධම් මිකං රක් ඛාවරණගුත් තිං සංවිදෙතීති ධම්යමො

අස්සා අත්ථීති ධම්මිකා, රක්ඛා ච ආවරණඤ්ච ගුත්ති ච රක්ඛාවරණගුත්ති.
තත්ථ ‘‘පරං රක්ඛන්යතො අත්තානං රක්ඛතී’’ති වචනයතො ඛන්තිආදයෙො 

රක් ඛා. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පරං රක්ඛන්යතො අත්තානං
රක්ඛති. ඛන්තිො අවිහිංසාෙ යමත්තචිත්තතාෙ අනුද්දොො’’ති (සං. නි.

5.385). නිවාසනපාරුපනය හාදීනි ආවරණං. යචොරාදිඋපද්දවනිවාරණත්ථං

ය ොපාෙනා ගුත් ති. තංසබ්බම්පිසුට්ඨුවිදහතිපවත්යතතිඨයපතීති අත්යථො. 

ඉදානි ෙත්ථ සා සංවිදහිතබ්බා, තං දස්යසන්යතො 

අන් යතොජනස ්මින්තිආදිමාහ. තත්රාෙං සඞ්යඛපත්යථො – අන්යතොජනසඞ්ඛාතං
පුත්තදාරංසීලසංවයරපතිට්ඨායපන්යතො වත්ථ න්ධමාලාදීනිචස්ස දදමායනො
සබ්යබොපද්දයව චස්ස නිවාරෙමායනො ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදහති
නාම. ඛත්තිොදීසුපි එයසව නයෙො. අෙං පන වියසයසො – අභිසිත්තඛත්තිො

භද්රඅස්සාජානීොදිරතනසම්පදායනනපි උප ණ්හිතබ්බා, අනුෙන්තා ඛත්තිො

යතසං අනුරූපොනවාහනසම්පදායනනපි පරියතොයසතබ්බා, බලකායෙො කාලං

අනතික්කයමත්වා භත්තයවතනසම්පදායනනපි අනුග් යහතබ්යබො, බ්රාහ්මණා

අන්නපානවත්ථාදිනා යදෙයධම්යමන,  හපතිකා

භත්තබීජනඞ් ලබලිබද්දාදිසම්පදායනන, තථා නි මවාසියනො යන මා 

ජනපදවාසියනො ච ජානපදා. සමිතපාපබාහිතපාපා පන සමණබ්රාේ මණා 

සමණපරික්ඛාරසම්පදායනන සක්කාතබ්බා, මි පක්ඛියනො අභෙදායනන
සමස්සායසතබ්බා. 

ධම් යමයනව චක් කං වත් යතතීති දසකුසලකම්මපථධම්යමයනව චක්කං

පවත්යතති. තං යෙොති චක් කං අප් පටිවත් තිෙන්ති තං යතන එවං පවත්තිතං

ආණාචක්කං අප්පටිවත්තිෙං යහොති. යකනචි මනුස් සභූයතනාති යදවතා නාම

අත්තනා ඉච්ඡිතිච්ඡිතයමව කයරොන්ති, තස්මා තා අග් ණ්හිත්වා

‘‘මනුස්සභූයතනා’’තිවුත්තං. පච් චත් ථියකනාතිපටිඅත්ථියකන, පටිසත්තුනාති

අත්යථො. ධම් මියකොති චක්කවත්තී දසකුසලකම්මපථවයසන ධම්මියකො, 
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පටුන 

තථා යතො පන නවයලොකුත්තරධම්මවයසන. ධම් මරාජාති නවහි

යලොකුත්තරධම්යමහි මහාජනං රඤ්යජතීති ධම්මරාජා. ධම් මංයෙවාති 

නවයලොකුත්තරධම්මයමව නිස්සාෙ තයමව සක්කයරොන්යතො තං
 රුකයරොන්යතො තං අපචාෙමායනො. යසොවස්ස ධම්යමො අබ්භුග් තට්යඨන

ධයජොති ධම් මද් ධයජො. යසොවස්ස යකතූති ධම් මයකතු. තයමව අධිපතිං

යජට්ඨකංකත්වා විහරතීති ධම් මාධිපයතයෙයො. ධම් මිකං රක් ඛාවරණගුත් තින්ති 

යලොකිෙයලොකුත්තරධම්මදායිකරක්ඛඤ්චආවරණඤ්ච ගුත්තිඤ්ච. සංවිදෙතීති

ඨයපතිපඤ්ඤයපති. එවරූපන්ති තිවිධංකාෙදුච්චරිතංනයසවිතබ්බං, සුචරිතං

යසවිතබ්බන්ති එවං සබ්බත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. සංවිදහිත් වාතිඨයපත්වා

කයථත්වා. ධම් යමයනව අනුත් තරං ධම් මචක් කං පවත් යතතීති 

නවයලොකුත්තරධම්යමයනව අසදිසං ධම්මචක්කං පවත්යතති. තං යෙොති 

චක් කං අප් පටිවත් තිෙන්තිතං එවං පවත්තිතංධම්මචක්කං එයතසුසමණාදීසු 
එයකනපි පටිවත්යතතුං පටිබාහිතුං න සක්කා. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානයමවාති. 

5. සයචතනසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම ඉසිපතයනති බුද්ධපච්යචකබුද්ධසඞ්ඛාතානං ඉසීනං
ධම්මචක්කප්පවත්තනත්ථාෙ යචව උයපොසථකරණත්ථාෙ ච ආ න්ත්වා

පතයන, සන්නිපාතට්ඨායනති අත්යථො. පදයනතිපි පායඨො, අෙයමව අත්යථො. 

මි දායෙති මි ානංඅභෙත්ථාෙදින්යන. ඡහි මායසහි ඡාරත් තූයනහීතියසොකිර
රඤ්ඤා ආණත්තදිවයසයෙව සබ්බූපකරණානි සජ්යජත්වා අන්යතවාසියකහි
සද්ධිංඅරඤ්ඤං පවිසිත්වා ාමද්වාර ාමමජ්ඣයදවකුලසුසානාදීසුඨිතරුක්යඛ
යචව ඣාමපතිතසුක්ඛරුක්යඛ ච විවජ්යජත්වා සම්පන්නපයදයස ඨියත
සබ්බයදොසවිවජ්ජියතනාභිඅරයනමීනංඅනුරූයප රුක්යඛ යහත්වාතංචක්කං
අකාසි. තස්ස රුක්යඛ විචිනිත්වා  ණ්හන්තස්ස යචව කයරොන්තස්ස ච
එත්තයකො කායලො වීතිවත්යතො. යතන වුත්තං – ‘‘ඡහි මායසහි 

ඡාරත්තූයනහී’’ති. නානාකරණන්ති නානත්තං. යනසන්ති න එසං. 

අත් යථසන්ති අත්ථි එසං. අභිසඞ් ඛාරස් ස  තීති පයෙො ස්ස  මනං. 

චිඞ් ගුලායිත් වාති පරිබ්භමිත්වා. අක් ඛාෙතං මඤ ්යඤති අක්යඛ පයවයසත්වා
ඨපිතමිව. 

සයදොසාතිස ණ්ඩාඋණ්ණයතොණතට්ඨානයුත්තා. සකසාවාතිපූතිසායරන

යචවයඵග්ගුනාචයුත්තා. කාෙවඞ් කාතිආදීනිකාෙදුච්චරිතාදීනංනාමානි. එවං 

පපතිතාතිඑවංගුණපතයනනපතිතා. එවං පතිට් ඨිතාතිඑවං ගුයණහිපතිට්ඨිතා.

තත්ථ යලොකිෙමහාජනා පපතිතා නාම, යසොතාපන්නාදයෙො පතිට්ඨිතා නාම. 

යතසුපි පුරිමා තයෙො කියලසානං සමුදාචාරක්ඛයණ පපතිතානාම, ඛීණාසවා

පනඑකන්යතයනව පතිට්ඨිතානාම. තස් මාතිෙස්මාඅප්පහීනකාෙවඞ්කාදයෙො 
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පපතන්ති, පහීනකාෙවඞ්කාදයෙො පතිට්ඨහන්ති, තස්මා. කාෙවඞ්කාදීනං පන
එවං පහානං යවදිතබ්බං – පාණාතිපායතො අදින්නාදානං මිච්ඡාචායරො
මුසාවායදො පිසුණාවාචා මිච්ඡාදිට්ඨීති ඉයම තාව ඡ යසොතාපත්තිමග්ය න

පහීෙන්ති, ඵරුසාවාචා බයාපායදොති ද්යව අනා ාමිමග්ය න, අභිජ්ඣා
සම්ඵප්පලායපොතිද්යවඅරහත්තමග්ය නාති. 

6. අපණ්ණකසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ අපණ් ණකපටිපදන්ති අවිරද්ධපටිපදං එකංසපටිපදං
නිෙයානිකපටිපදං කාරණපටිපදං සාරපටිපදං මණ්ඩපටිපදං අපච්චනීකපටිපදං

අනුයලොමපටිපදං ධම්මානුධම්මපටිපදංපටිපන්යනො යහොති, නතක්කග් ායහන
වා නෙග් ායහන වා. එවං  යහත්වා පටිපන්යනො හි භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා

උපාසයකොවාඋපාසිකාවාමනුස්සයදවනිබ්බානසම්පත්තීහිහාෙතිපරිහාෙති, 
අපණ්ණකපටිපදං පටිපන්යනො පන තාහි සම්පත්තීහි න පරිහාෙති. අතීයත
කන්තාරද්ධානමග් ං පටිපන්යනසු ද්වීසු සත්ථවායහසු ෙක්ඛස්ස වචනං 

 යහත්වාබාලසත්ථවායහොසද්ධිංසත්යථන අනෙබයසනංපත්යතො, ෙක්ඛස්ස
වචනං අග් යහත්වා ‘‘උදකදිට්ඨට්ඨායන උදකං ඡඩ්යඩස්සාමා’’ති සත්ථයක 
සඤ්ඤායපත්වා මග් ං පටිපන්යනො පණ්ඩිතසත්ථවායහො විෙ. ෙං සන්ධාෙ
වුත්තං– 

‘‘අපණ්ණකංඨානයමයක, දුතිෙංආහුතක්කිකා; 

එතදඤ්ඤාෙයමධාවී, තං ණ්යහෙදපණ්ණක’’න්ති.(ජා.1.1.1); 

යෙොනි චස් ස ආරද් ධා යෙොතීති එත්ථ යෙොනීති ඛන්ධයකොට්ඨාසස්සපි

කාරණස්සපි පස්සාවමග් ස්සපි නාමං. ‘‘චතස්යසො යඛො ඉමා, සාරිපුත්ත, 

යෙොනියෙො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.152) හි ඛන්ධයකොට්ඨායසො යෙොනි නාම.

‘‘යෙොනියහසාභූමිජඵලස්සඅධි මාො’’තිආදීසු(ම.නි.3.226) කාරණං.‘‘න 

චාහංබ්රාහ්මණංබ්රූමි, යෙොනිජංමත්තිසම්භව’’න්ති(ම.නි.2.457; ධ.ප.396) ච 

‘‘තයමනංකම්මජවාතානිවත්තිත්වාඋද්ධංපාදංඅයධොසිරංසම්පරිවත්යතත්වා
මාතු යෙොනිමුයඛ සම්පටිපායදන්තී’’ති ච ආදීසු පස්සාවමග්ය ො. ඉධ පන

කාරණංඅධිප්යපතං. ආරද් ධාතිපග් හිතාපරිපුණ්ණා. 

ආසවානං ඛොොති එත්ථ ආසවන්තීති ආසවා, චක්ඛුයතොපි…යප.…

මනයතොපි සන්දන්ති පවත්තන්තීති වුත්තං යහොති. ධම්මයතො ොව ය ොත්රභු, 

ඔකාසයතොොවභවග් ාසවන්තීති වා ආසවා, එයතධම්යමඑතඤ්චඔකාසං
අන්යතොකරිත්වා පවත්තන්තීති අත්යථො. අන්යතොකරණත්යථො හි අෙං

ආකායරො. චිරපාරිවාසිෙට්යඨන මදිරාදයෙො ආසවා, ආසවා විොතිපි ආසවා. 

යලොකස්මිම්පි හි චිරපාරිවාසිකා මදිරාදයෙො ආසවාති වුච්චන්ති, ෙදි ච
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චිරපාරිවාසිෙට්යඨන ආසවා, එයතයෙව භවිතුමරහන්ති. වුත්තඤ්යහතං –

‘‘පුරිමා, භික්ඛයව, යකොටි න පඤ්ඤාෙති අවිජ්ජාෙ, ඉයතො පුබ්යබ අවිජ්ජා

නායහොසී’’තිආදි(අ.නි.10.61). ආෙතංවාසංසාරදුක්ඛංසවන්ති පසවන්තීතිපි 

ආසවා. පුරිමානි යචත්ථ නිබ්බචනානි ෙත්ථ කියලසා ආසවාති ආ ච්ඡන්ති, 

තත්ථයුජ්ජන්ති, පච්ඡිමංකම්යමපි.නයකවලඤ්ච කම්මකියලසායෙවආසවා, 

අපිච යඛො නානප්පකාරා උපද්දවාපි. සුත්යතසු හි ‘‘නාහං, චුන්ද, 

දිට්ඨධම්මිකානංයෙව ආසවානං සංවරාෙ ධම්මං යදයසමී’’ති (දී. නි. 3.182) 
එත්ථවිවාදමූලභූතාකියලසාආසවාතිආ තා. 

‘‘යෙන යදවූපපතයස්ස,  න්ධබ්යබොවා විහඞ් යමො; 

ෙක්ඛත්තංයෙන ච්යඡෙයං, මනුස්සත්තඤ්චඅබ්බයජ; 

යතමය්හංආසවාඛීණා, විද්ධස්තාවිනළීකතා’’ති.(අ.නි.4.36) – 

එත්ථ යතභූමකං ච කම්මං අවයසසා ච අකුසලා ධම්මා. ‘‘දිට්ඨධම්මිකානං

ආසවානංසංවරාෙසම්පරායිකානංආසවානංපටිඝාතාො’’ති(පාරා.39; අ.නි.

2.202-230) එත්ථපරූපවාදවිප්පටිසාරවධබන්ධාදයෙොයචවඅපාෙදුක්ඛභූතාච 
නානප්පකාරාඋපද්දවා. 

යතපයනයතආසවාෙත්ථෙථාආ තා, තත්ථතථායවදිතබ්බා.එයතහි 

විනයෙතාව ‘‘දිට්ඨධම්මිකානංආසවානංසංවරාෙ, සම්පරායිකානංආසවානං

පටිඝාතාො’’ති (පාරා. 39; අ. නි. 2.202-230) ද්යවධා ආ තා. සළාෙතයන

‘‘තයෙොයම, ආවුයසො, ආසවාකාමාසයවො භවාසයවොඅවිජ්ජාසයවො’’ති(සං.නි.

4.321) තිධා ආ තා. අඤ්යඤසු ච සුත්තන්යතසු (චූළනි.

ජතුකණ්ණිමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 69; පටි. ම. 1.107) අභිධම්යම (ධ. ස. 

1102-1106; විභ. 937) ච යතයෙව දිට්ඨාසයවන සහ චතුධා ආ තා.

නිබ්යබධිකපරිොයෙන ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, ආසවානිරෙ ාමිනිො, අත්ථිආසවා 

තිරච්ඡානයෙොනි ාමිනිො, අත්ථි ආසවා යපත්තිවිසෙ ාමිනිො, අත්ථි ආසවා 

මනුස්සයලොක ාමිනිො, අත්ථි ආසවා යදවයලොක ාමිනිො’’ති (අ. නි. 6.63) 

පඤ්චධාආ තා. කම්මයමවයචත්ථආසවාතිවුත්තං. ඡක්කනිපායත ‘‘අත්ථි, 

භික්ඛයව, ආසවා සංවරාපහාතබ්බා’’තිආදිනා (අ. නි. 6.58) නයෙන ඡධා

ආ තා. සබ්බාසවපරිොයෙ (ම. නි. 1.14 ආදයෙො) යතයෙව දස්සයනන
පහාතබ්යබහි සද්ධිං සත්තධා ආ තා. ඉධ පන අභිධම්මනයෙන චත්තායරො
ආසවාඅධිප්යපතාතියවදිතබ්බා. 

ඛොොති එත්ථ පන ආසවානං සරසයභයදොපි ඛීණාකායරොපි
මග් ඵලනිබ්බානානිපි ‘‘ආසවක්ඛයෙො’’ති වුච්චති. ‘‘යෙො ආසවානං ඛයෙො
වයෙො යභයදො පරියභයදො අනිච්චතා අන්තරධාන’’න්ති එත්ථ හි ආසවානං
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සරසයභයදො ‘‘ආසවක්ඛයෙො’’ති වුත්යතො. ‘‘ජානයතො අහං, භික්ඛයව, 

පස්සයතො ආසවානං ඛෙං වදාමී’’ති (ම.නි. 1.15; සං.නි. 2.23; ඉතිවු. 102) 

එත්ථ ආසවප්පහානං ආසවානං අච්චන්තක්ඛයෙො අසමුප්පායදො ඛීණාකායරො
නත්ථිභායවො‘‘ආසවක්ඛයෙො’’ති වුත්යතො. 

‘‘යසඛස්සසික්ඛමානස්ස, උජුමග් ානුසාරියනො; 

ඛෙස්මිංපඨමංඤාණං, තයතොඅඤ්ඤාඅනන්තරා’’ති.(ඉතිවු.62) – 

එත්ථ මග්ය ො ‘‘ආසවක්ඛයෙො’’ති වුත්යතො. ‘‘ආසවානං ඛො සමයණො 

යහොතී’’ති(ම.නි.1.438) එත්ථඵලං. 

‘‘පරවජ්ජානුපස්සිස්ස, නිච්චංඋජ්ඣානසඤ්ඤියනො; 

ආසවාතස්සවඩ්ඪන්ති, ආරායසොආසවක්ඛො’’ති.(ධ.ප.253) – 

එත්ථනිබ්බානං. ඉමස්මිං පන සුත්යත ඵලං සන්ධාෙ ‘‘ආසවානං ඛොො’’ති

ආහ, අරහත්තඵලත්ථාොතිඅත්යථො. 

ඉන් ද්රියෙසු ගුත් තද් වායරොති මනච්ඡට්යඨසු ඉන්ද්රියෙසු පිහිතද්වායරො. 

යභොජයන මත් තඤ් ඤූති යභොජනස්මිං පමාණඤ්ඤූ, 
පටිග් හණපරියභො පච්චයවක්ඛණමත්තං ජානාති පජානාතීති අත්යථො. 

ජා රිෙං අනුයුත් යතොති රත්තින්දිවං ඡ යකොට්ඨායස කත්වා පඤ්චසු

යකොට්ඨායසසු ජා රණභාවං අනුයුත්යතො, ජා රයණයෙවයුත්තප්පයුත්යතොති 
අත්යථො. 

එවංමාතිකංඨයපත්වාඉදානිතයමවඨපිතපටිපාටිොවිභජන්යතො කථඤ ්ච, 

භික් ඛයව, භික් ඛූතිආදිමාහ. තත්ථ චක් ඛුනා රූපං දිස් වාතිආදීනං අත්යථො

විසුද්ධිමග්ය (විසුද්ධි. 1.15) විත්ථාරියතො, තථා පටිසඞ් ඛා යෙොනියසො ආොරං 

ආොයරති යනව දවාොතිආදීනං (විසුද්ධි. 1.18). ආවරණීයෙහි ධම් යමහීති

පඤ්චහි නීවරයණහි ධම්යමහි. නීවරණානි හි චිත්තං ආවරිත්වා තිට්ඨන්ති, 

තස්මා ආවරණීො ධම්මාති වුච්චන්ති. සීෙයසෙයං කප් යපතීති සීයහො විෙ

යසෙයංකප්යපති. පායද පාදං අච් චාධාොතිවාමපාදංදක්ඛිණපායදඅතිආධාෙ.

සමංඨපියතහිපායදජාණුයකන ජාණුකංය ොප්ඵයකනචය ොප්ඵකංඝටීෙති, 
තයතො යවදනා උට්ඨහන්ති. තස්මා තස්ස යදොසස්ස පරිවජ්ජනත්ථං යථොකං
අතික්කමිත්වාඑසපාදංඨයපති. යතනවුත්තං–‘‘පායදපාදංඅච්චාධාො’’ති. 

සයතො සම් පජායනොතිසතිොයචවසම්පජඤ්යඤනචසමන්නා යතො.කථං

පයනස නිද්දාෙන්යතො සයතො සම්පජායනො නාම යහොතීති? 
පුරිමප්පවත්තිවයසන.අෙංහිචඞ්කයම චඞ්කමන්යතොනිද්දාෙඔක්කමනභාවං
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ඤත්වාපවත්තමානංකම්මට්ඨානංඨයපත්වාමඤ්යච වාඵලයකවානිපන්යනො
නිද්දං උප න්ත්වා පුන පබුජ්ඣමායනො කම්මට්ඨානං ඨිතට්ඨායන 

 ණ්හන්යතොයෙවපබුජ්ඣති.තස්මානිද්දාෙන්යතොපිසයතොසම්පජායනොනාම
යහොති. අෙං තාව මූලකම්මට්ඨායන නයෙොව. පරිග් හකම්මට්ඨානවයසනාපි

පයනසසයතොසම්පජායනොනාමයහොති. කථං? අෙංහිචඞ්කමන්යතොනිද්දාෙ
ඔක්කමනභාවංඤත්වා පාසාණඵලයක වා මඤ්යච වා දක්ඛියණන පස්යසන
නිපජ්ජිත්වා පච්චයවක්ඛති – ‘‘අයචතයනො කායෙො අයචතයන මඤ්යච

පතිට්ඨියතො, අයචතයනො මඤ්යචො අයචතනාෙ පථවිො, අයචතනා පථවී 

අයචතයන උදයක, අයචතනං උදකං අයචතයන වායත, අයචතයනො වායතො
අයචතයන ආකායස පතිට්ඨියතො. තත්ථ ආකාසම්පි ‘අහං වාතං උක්ඛිපිත්වා

ඨිත’න්තිනජානාති, වායතොපි‘අහංආකායස පතිට්ඨියතො’තිනජානාති.තථා
වායතො න ජානාති. ‘අහං උදකං උක්ඛිපිත්වා ඨියතො’ති…යප.… මඤ්යචො න

ජානාති, ‘අහංකාෙංඋක්ඛිපිත්වාඨියතො’ති, කායෙොනජානාති ‘අහංමඤ්යච 
පතිට්ඨියතො’ති.නහියතසංඅඤ්ඤමඤ්ඤංආයභොය ොවාසමන්නාහායරොවා
මනසිකායරොවායචතනා වාපත්ථනාවාඅත්ථී’’ති.තස්සඑවංපච්චයවක්ඛයතො
තං පච්චයවක්ඛණචිත්තං භවඞ්ය  ඔතරති. එවං නිද්දාෙන්යතොපි සයතො
සම්පජායනොනාමයහොතීති. 

උට් ඨානසඤ් ඤං මනසිකරිත් වාති ‘‘එත්තකං ඨානං  යත චන්යද වා
තාරකාෙ වා උට්ඨහිස්සාමී’’ති උට්ඨානකාලපරිච්යඡදිකං සඤ්ඤං 

මනසිකරිත්වා, චිත්යත ඨයපත්වාති අත්යථො. එවං කරිත්වා සයියතො හි 
ෙථාපරිච්ඡින්යනයෙවකායලඋට්ඨහති. 

7. අත්තබයාබාධසුත්තවණ්ණනා 

17. සත්තයම අත් තබයාබාධාොති අත්තදුක්ඛාෙ. පරබයාබාධාොති

පරදුක්ඛාෙ. කාෙසුචරිතන්තිආදීනි පුබ්බභාය  දසකුසලකම්මපථවයසන

ආ තානි, උපරි පනොවඅරහත්තාඅවාරිතායනව. 

8. යදවයලොකසුත්තවණ්ණනා 

18. අට්ඨයම අට් ටීයෙෙයාථාති අට්ටා පීළිතා භයවෙයාථ. ෙරායෙෙයාථාති

ලජ්යජෙයාථ. ජිගුච් යඡෙයාථාති ගූයථ විෙ තස්මිං වචයන සඤ්ජාතජිගුච්ඡා 

භයවෙයාථ. ඉති කිරාති එත්ථ ඉතීති පදසන්ධිබයඤ්ජනසිලිට්ඨතා, කිරාති
අනුස්සවත්යථ නිපායතො. දිබ්යබන කිර ආයුනා අට්ටීෙථාති එවමස්ස

සම්බන්යධොයවදිතබ්යබො. පය ව යඛො පනාතිපඨමතරංයෙව. 
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9. පඨමපාපණිකසුත්තවණ්ණනා 

19. නවයම පාපණියකොති ආපණියකො, ආපණං උග්ඝායටත්වා

භණ්ඩවික්කාෙකස්සවාණිජස්යසතංඅධිවචනං. අභබ් යබොතිඅභාජනභූයතො. න 

සක් කච් චං කම් මන් තං අධිට් ඨාතීතිෙථා අධිට්ඨිතංසුඅධිට්ඨිතංයහොති, එවංසෙං
අත්තපච්චක්ඛං කයරොන්යතො නාධිට්ඨාති. තත්ථ පච්චූසකායල පදසද්යදන
උට්ඨාෙදීපංජායලත්වාභණ්ඩංපසායරත්වාඅනිසීදන්යතො පුබ්බණ්හසමෙංන
සක්කච්චං කම්මන්තං අධිට්ඨාති නාම. අෙං හි ෙං යචොරා රත්තිං භණ්ඩං
හරිත්වා ‘‘ඉදං අම්හාකං හත්ථයතො විස්සජ්යජස්සාමා’’ති ආපණං  න්ත්වා 

අප්යපනඅග්යඝනයදන්ති, ෙම්පිබහුයවරියනොමනුස්සාරත්තිංන යරවසිත්වා

පායතොව ආපණං න්ත්වාභණ්ඩං ණ්හන්ති, ෙංවාපනජනපදං න්තුකාමා

මනුස්සාපායතොවආපණං  න්ත්වාභණ්ඩංකිණන්ති, තප්පච්චෙස්සලාභස්ස
අස්සාමියකොයහොති. 

අඤ්යඤසං යභොජනයවලාෙ පන භුඤ්ජිතුං ආ න්ත්වා පායතොව භණ්ඩං 
පටිසායමත්වා ඝරං  න්ත්වා භුඤ්ජිත්වා නිද්දායිත්වා සාෙං පුන ආපණං

ආ ච්ඡන්යතො මජ් ඣන් හිකසමෙං න සක් කච් චං කම් මන් තං අධිට් ඨාති නාම. 

යසො හි ෙං යචොරා පායතොව විස්සජ්යජතුං න සම්පාපුණිංසු, දිවාකායල පන

පයරසං අසඤ්චාරක්ඛයණ ආපණං  න්ත්වා අප්පග්යඝන යදන්ති, ෙඤ්ච
යභොජනයවලාෙ පුඤ්ඤවන්යතො ඉස්සරා ‘‘ආපණයතො ඉදඤ්චිදඤ්ච ලද්ධුං

වට්ටතී’’ති පහිණිත්වා ආහරායපන්ති, තප්පච්චෙස්ස ලාභස්ස අස්සාමියකො
යහොති. 

ොව ොමයභරිනික්ඛමනා පන අන්යතොආපයණ දීපං ජාලායපත්වා 

අනිසීදන්යතො සාෙන් ෙසමෙං න සක් කච් චං කම් මන් තං අධිට් ඨාති නාම.යසොහි

ෙං යචොරා පායතොපි දිවාපි විස්සජ්යජතුං න සම්පාපුණිංසු, සාෙං පනආපණං

 න්ත්වා අප්පග්යඝනයදන්ති, තප්පච්චෙස්සලාභස්සඅස්සාමියකොයහොති. 

න සක් කච් චං සමාධිනිමිත් තං අධිට් ඨාතීති සක්කච්චකිරිොෙ සමාධිං න
සමාපජ්ජති. එත්ථ ච පායතොව යචතිෙඞ් ණයබොධිෙඞ් යණසු වත්තං කත්වා

යසනාසනං පවිසිත්වා ොව භික්ඛාචාරයවලා, තාව සමාපත්තිං අප්යපත්වා

අනිසීදන්යතො පුබ් බණ් ෙසමෙං න සක් කච් චං සමාධිනිමිත් තං අධිට් ඨාති නාම.
පච්ඡාභත්තං පන පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානං පවිසිත්වා

ොව සාෙන්හසමො සමාපත්තිං අප්යපත්වා අනිසීදන්යතො මජ් ඣන් හිකසමෙං 

න සක් කච් චං සමාධිනිමිත් තං අධිට් ඨාති නාම. සාෙං පන යචතිෙං වන්දිත්වා
යථරූපට්ඨානං කත්වා යසනාසනං පවිසිත්වා පඨමොමං සමාපත්තිං

සමාපජ්ජිත්වා අනිසීදන්යතො සාෙන් ෙසමෙං න සක් කච් චං සමාධිනිමිත් තං 

අධිට් ඨාති නාම. සුක්කපක්යඛො වුත්තපටිපක්ඛනයෙයනව යවදිතබ්යබො.



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  තිකනිපාත-අට්ඨකථා  රථකාරවග්ය ො 

73 

පටුන 

අපියචත්ථ ‘‘සමාපත්තිං අප්යපත්වා’’ති වුත්තට්ඨායන සමාපත්තිො අසති

විපස්සනාපි වට්ටති, සමාධිනිමිත්තන්ති ච සමාධිආරම්මණම්පි වට්ටතියෙව.

වුත්තම්පි යචතං – ‘‘සමාධිපි සමාධිනිමිත්තං, සමාධාරම්මණම්පි
සමාධිනිමිත්ත’’න්ති. 

10. දුතිෙපාපණිකසුත්තවණ්ණනා 

20. දසයම චක් ඛුමාති පඤ්ඤාචක්ඛුනා චක්ඛුමා යහොති. විධුයරොති
විසිට්ඨධුයරො උත්තමධුයරො ඤාණසම්පයුත්යතන වීරියෙන සමන්නා යතො. 

නිස ්සෙසම් පන් යනොති අවස්සෙසම්පන්යනො පතිට්ඨානසම්පන්යනො. පණිෙන්ති 

වික්කායිකභණ්ඩං. එත් තකං මූලං භවිස් සති එත් තයකො උදයෙොති තස්මිං‘‘එවං

කීතං එවං වික්කාෙමාන’’න්ති වුත්තපණියෙ යෙන කයෙන තං කීතං, තං 

කෙසඞ්ඛාතංමූලංඑත්තකංභවිස්සති.යෙොචතස්මිංවික්කෙමායනවික්කයෙො, 

තස්මිං වික්කයෙඑත්තයකොඋදයෙොභවිස්සති, එත්තිකාවඩ්ඪීතිඅත්යථො. 

කුසයලො යෙොති පණිෙං යකතුඤ් ච වික් යකතුඤ ්චාතිසුලභට්ඨානං න්ත්වා
කිණන්යතො දුල්ලභට්ඨානං  න්ත්වා වික්කිණන්යතො ච එත්ථ කුසයලො නාම

යහොති, දසගුණම්පිවීසතිගුණම්පිලාභංලභති. 

අඩ් ඪාති ඉස්සරා බහුනා නික්ඛිත්තධයනන සමන්නා තා. මෙද් ධනාති

වළඤ්ජනකවයසන මහද්ධනා. මොයභො ාති උපයභො පරියභො භණ්යඩන

මහායභො ා. පටිබයලොති කාෙබයලනයචවඤාණබයලනචසමන්නා තත්තා

සමත්යථො. අම් ොකඤ් ච කායලන කාලං අනුප් පදාතුන්ති අම්හාකඤ්ච

 හිතධනමූලිකං වඩ්ඪිං කායලන කාලං අනුප්පදාතුං. නිපතන් තීති

නිමන්යතන්ති.නිපායතන්තීතිපි පායඨො, අෙයමවඅත්යථො. 

කුසලානං ධම් මානං උපසම් පදාොති කුසලධම්මානං සම්පාදනත්ථාෙ

පටිලාභත්ථාෙ. ථාමවාති ඤාණථායමන සමන්නා යතො. දළ් ෙපරක් කයමොති

ථියරනඤාණපරක්කයමන සමන්නා යතො. අනික් ඛිත් තධුයරොති ‘‘අග් මග් ං
අපාපුණිත්වා ඉමංවීරිෙධුරංනඨයපස්සාමී’’තිඑවංඅට්ඨපිතධුයරො. 

බහුස් සුතාති එකනිකාොදිවයසන බහු බුද්ධවචනං සුතං එයතසන්ති

බහුස්සුතා. ආ තා මාතිඑයකො නිකායෙොඑයකොආ යමොනාම, ද්යවනිකාො

ද්යවආ මානාම, පඤ්චනිකාොපඤ්චආ මානාම, එයතසුආ යමසුයෙසං

එයකොපි ආ යමො ආ යතො පගුයණො පවත්තියතො, යත ආ තා මා නාම. 

ධම් මධරාති සුත්තන්තපිටකධරා. විනෙධරාති විනෙපිටකධරා. මාතිකාධරාති

ද්යවමාතිකාධරා. පරිපුච් ඡතීති අත්ථානත්ථං කාරණාකාරණං පුච්ඡති. 
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පරිපඤ් ෙතීති ‘‘ඉමං නාම පුච්ඡිස්සාමී’’ති අඤ්ඤාති තුයලති පරිග් ණ්හාති.
යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමව. 

ඉමස්මිං පන සුත්යත පඨමං පඤ්ඤා ආ තා, පච්ඡා වීරිෙඤ්ච
කලයාණමිත්තයසවනාච.තත්ථපඨමංඅරහත්තංපත්වාපච්ඡාවීරිෙං කත්වා

කලයාණමිත්තා යසවිතබ්බාති න එවං අත්යථො දට්ඨබ්යබො, යදසනාෙ නාම 
යහට්ඨියමනවාපරිච්යඡයදොයහොතිඋපරියමනවාද්වීහිපිවායකොටීහි.ඉධපන
උපරියමන පරිච්යඡයදො යවදිතබ්යබො. තස්මා කයථන්යතන පඨමං
කලයාණමිත්තඋපනිස්සෙං දස්යසත්වා මජ්යඣ වීරිෙං දස්යසත්වා පච්ඡා
අරහත්තංකයථතබ්බන්ති. 

රථකාරවග්ය ොදුතියෙො. 
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3. පුග්  ලවග් ය ො 

1. සමිද්ධසුත්තවණ්ණනා 

21. තතිෙස්ස පඨයම ඣානඵස්සංපඨමංඵුසති, පච්ඡානියරොධංනිබ්බානං

සච්ඡිකයරොතීති කාෙසක් ඛි. දිට්ඨන්තංපත්යතොති දිට් ඨිප් පත් යතො. සද්දහන්යතො

විමුත්යතොති සද් ධාවිමුත් යතො. ඛමතීති රුච්චති. අභික් කන් තතයරොති

අතිසුන්දරතයරො. පණීතතයරොති අතිපණීතතයරො. සද් ධින් ද්රිෙං අධිමත් තං 

යෙොතීති සමිද්ධත්යථරස්ස කිර අරහත්තමග් ක්ඛයණ සද්ධින්ද්රිෙං ධුරං

අයහොසි, යසසානි චත්තාරි සහජාතින්ද්රිොනිතස්යසව පරිවාරානි අයහසුං. ඉති
යථයරො අත්තනා පටිවිද්ධමග් ං කයථන්යතො එවමාහ. 
මහායකොට්ඨිකත්යථරස්ස පන අරහත්තමග් ක්ඛයණ සමාධින්ද්රිෙං ධුරං

අයහොසි, යසසානි චත්තාරිඉන්ද්රිොනිතස්යසවපරිවාරානිඅයහසුං.තස්මායසොපි
සමාධින්ද්රිෙං අධිමත්තන්තිකයථන්යතො අත්තනා පටිවිද්ධමග් යමවකයථසි.
සාරිපුත්තත්යථරස්ස පන අරහත්තමග් ක්ඛයණ පඤ්ඤින්ද්රිෙං ධුරං අයහොසි.
යසසානි චත්තාරි ඉන්ද්රිොනි තස්යසව පරිවාරානි අයහසුං. තස්මා යසොපි
පඤ්ඤින්ද්රිෙංඅධිමත්තන්තිකයථන්යතො අත්තනාපටිවිද්ධමග් යමවකයථසි. 

න ඛ් යවත් ථාති න යඛො එත්ථ. එකංයසන බයාකාතුන්ති එකන්යතන

බයාකරිතුං. අරෙත් තාෙ පටිපන් යනොති අරහත්තමග් සමඞ්ගිං දස්යසති.

එවයමතස්මිං සුත්යත තීහිපි යථයරහි අත්තනා පටිවිද්ධමග්ය ොව කථියතො, 
සම්මාසම්බුද්යධොපනභුම්මන්තයරයනව කයථසි. 

2. ගිලානසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියෙ සප් පාොනීති හිතානි වුද්ධිකරානි. පතිරූපන්ති අනුච්ඡවිකං. 

යනව වුට් ඨාති තම් ො ආබාධාති ඉමිනා අයතකිච්යඡන වාතාපමාරාදිනා 

යරොය න සමන්නා යතො නිට්ඨාපත්තගිලායනො කථියතො. වුට් ඨාති තම් ො 

ආබාධාති ඉමිනා ඛිපිතකකච්ඡුතිණපුප්ඵකජරාදියභයදො අප්පමත්තආබායධො

කථියතො. ලභන් යතො සප් පාොනි යභොජනානි යනො අලභන් යතොති ඉමිනා පන

යෙසං පටිජග් යනනඵාසුකං යහොති, සබ්යබපියතආබාධාකථිතා. එත්ථ ච 

පතිරූයපො උපට් ඨායකො නාම ගිලානුපට්ඨාකඅඞ්ය හි සමන්නා යතො

පණ්ඩියතොදක්යඛොඅනලයසොයවදිතබ්යබො. ගිලානුපට් ඨායකො අනුඤ් ඤායතොති
භික්ඛුසඞ්යඝන දාතබ්යබොති අනුඤ්ඤායතො. තස්මිඤ්හි ගිලායන අත්තයනො
ධම්මතාෙ ොයපතුං අසක්යකොන්යත භික්ඛුසඞ්යඝන තස්ස භික්ඛුයනො එයකො
භික්ඛුචසාමයණයරොච‘‘ඉමංපටිජග් ථා’’තිඅපයලොයකත්වාදාතබ්බා.ොව 

පනයතතංපටිජග් න්ති, තාවගිලානස්සචයතසඤ්චද්වින්නංයෙනත්යථො, 
සබ්බං භික්ඛුසඞ්ඝස්යසවභායරො. 
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අඤ ්යඤපි ගිලානා උපට් ඨාතබ් බාති ඉතයරපි ද්යව ගිලානා

උපට්ඨායපතබ්බා. කිං කාරණා? යෙොපි හි නිට්ඨපත්තගිලායනො, යසො 

අනුපට්ඨිෙමායනො‘‘සයචමංපටිජග්ය ෙයං, ඵාසුකංයමභයවෙය.නයඛොපන
මං පටිජග් න්තී’’ති මයනොපයදොසං කත්වා අපායෙ නිබ්බත්යතෙය.

පටිජග්ගිෙමානස්ස පනස්ස එවං යහොති ‘‘භික්ඛුසඞ්යඝන ෙං කාතබ්බං, තං
කතං. මය්හං පන කම්මවිපායකො ඊදියසො’’ති. යසො භික්ඛුසඞ්යඝ යමත්තං 
පච්චුපට්ඨායපත්වා සග්ය  නිබ්බත්තිස්සති. යෙො පන අප්පමත්තයකන

බයාධිනාසමන්නා යතොලභන්යතොපි අලභන්යතොපිවුට්ඨාතියෙව, තස්සවිනාපි
යභසජ්යජනවූපසමනබයාධියභසජ්යජකයත ඛිප්පතරංවූපසම්මති.යසොතයතො

බුද්ධවචනං වා උග් ණ්හිතුං සක්ඛිස්සති, සමණධම්මං වාකාතුං සක්ඛිස්සති.
ඉමිනාකාරයණන‘‘අඤ්යඤපිගිලානාඋපට්ඨාතබ්බා’’ති වුත්තං. 

යනව ඔක් කමතීතියනවපවිසති. නිොමං කුසයලසු ධම් යමසු සම් මත් තන්ති
කුසයලසු ධම්යමසු මග් නිොමසඞ්ඛාතං සම්මත්තං. ඉමිනා පදපරයමො
පුග් යලො කථියතො. දුතිෙවායරන උග්ඝටිතඤ්ඤූ  හියතො සාසයන
නාලකත්යථරසදියසො බුද්ධන්තයර එකවාරං පච්යචකබුද්ධානං සන්තියක
ඔවාදං ලභිත්වා පටිවිද්ධපච්යචකයබොධිඤායණො ච. තතිෙවායරන

විපඤ්චිතඤ්ඤූ පුග් යලොකථියතො, යනයෙයොපනතන්නිස්සියතොවයහොති. 

ධම් මයදසනා අනුඤ් ඤාතාතිමාසස්සඅට්ඨ වායරධම්මකථාඅනුඤ්ඤාතා. 

අඤ ්යඤසම් පි ධම් යමො යදයසතබ් යබොතිඉතයරසම්පිධම්යමොකයථතබ්යබො.කිං

කාරණා? පදපරමස්ස හි ඉමස්මිං අත්තභායව ධම්මං පටිවිජ්ඣිතුං
අසක්යකොන්තස්සාපි අනා යත පච්චයෙො භවිස්සති. යෙො පන තථා තස්ස
රූපදස්සනං ලභන්යතොපි අලභන්යතොපි ධම්මවිනෙඤ්ච සවනාෙ ලභන්යතොපි

අලභන්යතොපිධම්මංඅභිසයමති, යසොඅලභන්යතොතාවඅභිසයමති.ලභන්යතො
පන ඛිප්පයමව අභිසයමස්සතීති ඉමිනා කාරයණන යතසං ධම්යමො 
යදයසතබ්යබො.තතිෙස්සපනපුනප්පුනංයදයසතබ්යබොව. 

3. සඞ්ඛාරසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියෙ සබයාබජ් ඣන්ති සදුක්ඛං. කාෙසඞ් ඛාරන්ති කාෙද්වායර

යචතනාරාසිං. අභිසඞ් ඛයරොතීති ආයූහති රාසිං කයරොති පිණ්ඩං කයරොති. 

වචීමයනොද් වායරසුපිඑයසවනයෙො. සබයාබජ් ඣං යලොකන්තිසදුක්ඛංයලොකං. 

සබයාබජ් ඣා ඵස් සා ඵුසන් තීති සදුක්ඛා විපාකඵස්සා ඵුසන්ති. සබයාබජ් ඣං 

යවදනං යවදිෙතීති සදුක්ඛං විපාකයවදනං යවදිෙති, සාබාධං නිරස්සාදන්ති

අත්යථො. යසෙයථාපි සත් තා යනරයිකාති ෙථා නිරයෙ නිබ්බත්තසත්තා 

එකන්තදුක්ඛං යවදනං යවදිෙන්ති, එවං යවදිෙතීති අත්යථො. කිං පන තත්ථ

උයපක්ඛායවදනා නත්ථීති? අත්ථි, දුක්ඛයවදනාෙ පන බලවභායවන සා
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පටුන 

අබ්යබොහාරිකට්ඨායන ඨිතා. ඉති නිරයෙොවනිරෙස්ස උපමංකත්වාආහයටො.
තත්රපටිභා උපමානාමකිරඑසා. 

යසෙයථාපි යදවා සුභකිණ් ොති ඉධාපි යදවයලොයකොව යදවයලොකස්ස
උපමං කත්වා ආහයටො. ෙස්මා පන යහට්ඨියමසු බ්රහ්මයලොයකසු 

සප්පීතිකජ්ඣානවිපායකොවත්තති, සුභකිණ්යහසුනිප්පීතියකොඑකන්තසුයඛොව, 
තස්මායත අග් යහත්වාසුභකිණ්හාවකථිතා.ඉතිඅෙම්පිතත්රපටිභා උපමා
නාමාති යවදිතබ්බා. 

යවොකිණ් ණසුඛදුක් ඛන්ති යවොමිස්සකසුඛදුක්ඛං. යසෙයථාපි මනුස් සාති

මනුස්සානං හි කායලන සුඛං යහොති, කායලන දුක්ඛං. එකච් යච ච යදවාති 

කාමාවචරයදවා. යතසම්පි කායලන සුඛං යහොති, කායලන දුක්ඛං. යතසං හි

හීනතරානං මයහසක්ඛතරා යදවතා දිස්වාආසනාවුට්ඨාතබ්බං යහොති, මග් ා

උක්කමිතබ්බං, පාරුතවත්ථං අපයනතබ්බං, අඤ්ජලිකම්මං කාතබ්බන්ති තං

සබ්බම්පිදුක්ඛංනාම යහොති. එකච් යච ච විනිපාතිකාතියවමානිකයපතා.යතහි
කායලන සම්පත්තිං අනුභවන්ති කායලන කම්මන්ති යවොකිණ්ණසුඛදුක්ඛාව
යහොන්ති.ඉති ඉමස්මිංසුත්යතතීණිසුචරිතානියලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකානි
කථිතානීති යවදිතබ්බානි. 

4. බහුකාරසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ තයෙොයම, භික් ඛයව, පුග්  ලාති තයෙො ආචරිෙපුග් ලා. 

පුග්  ලස ්ස බහුකාරාති අන්යතවාසිකපුග් ලස්ස බහූපකාරා. බුද් ධන්ති

සබ්බඤ්ඤුබුද්ධං. සරණං  යතො යෙොතීති අවස්සෙං  යතො යහොති. ධම් මන්ති

සතන්තිකං නවයලොකුත්තරධම්මං. සඞ් ඝන්ති අට්ඨඅරිෙපුග් ලසමූහං. ඉදඤ්ච
පන සරණ මනං අග් හිතසරණපුබ්බස්ස අකතාභිනියවසස්ස වයසන වුත්තං.
ඉති ඉමස්මිං සුත්යත සරණදාෙයකො යසොතාපත්තිමග් සම්පාපයකො

අරහත්තමග් සම්පාපයකොති තයෙො ආචරිො බහුකාරාති ආ තා, 
පබ්බජ්ජාදාෙයකො බුද්ධවචනදාෙයකො කම්මවාචාචරියෙො
සකදා ාමිමග් සම්පාපයකො අනා ාමිමග් සම්පාපයකොති ඉයම ආචරිො න

ආ තා, කිංඑයතනබහුකාරාති? යනො, නබහුකාරා. අෙංපනයදසනාදුවියධන
පරිච්ඡින්නා. තස්මා සබ්යබයපයත බහුකාරා. යතසු සරණ මනස්මිංයෙව

අකතාභිනියවයසො වට්ටති, චතුපාරිසුද්ධිසීලකසිණපරිකම්මවිපස්සනාඤාණානි

පන පඨමමග් සන්නිස්සිතානි යහොන්ති, උපරි ද්යව මග් ා ච ඵලානි ච
අරහත්තමග් සන්නිස්සිතානීතියවදිතබ්බානි. 

ඉමිනා පුග්  යලනාති ඉමිනා අන්යතවාසිකපුග් යලන. න සුප් පතිකාරං 

වදාමීති පතිකාරං කාතුං න සුකරන්ති වදාමි. අභිවාදනාදීසු අයනකසතවාරං
අයනකසහස්සවාරම්පි හි පඤ්චපතිට්ඨියතන නිපතිත්වා වන්දන්යතො ආසනා
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වුට්ඨාෙ පච්චුග් ච්ඡන්යතො දිට්ඨදිට්ඨක්ඛයණ අඤ්ජලිං පග් ණ්හන්යතො
අනුච්ඡවිකං සාමීචිකම්මං කයරොන්යතො දිවයස දිවයස චීවරසතං චීවරසහස්සං
පිණ්ඩපාතසතං පිණ්ඩපාතසහස්සං දදමායනො චක්කවාළපරිෙන්යතන
සබ්බරතනමෙං ආවාසං කයරොන්යතො සප්පිනවනීතාදිනානප්පකාරං යභසජ්ජං 
අනුප්පදජ්ජමායනො යනව සක්යකොති ආචරියෙන කතස්ස පතිකාරං නාම
කාතුන්තිඑවමත්යථො යවදිතබ්යබො. 

5. වජිරූපමසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම අරුකූපමචිත් යතොති පුරාණවණසදිසචිත්යතො. 

විජ් ජූපමචිත් යතොති ඉත්තරකායලොභාසයනන විජ්ජුසදිසචිත්යතො. 

වජිරූපමචිත් යතොති කියලසානං මූලඝාතකරණසමත්ථතාෙ වජියරන 

සදිසචිත්යතො. අභිසජ් ජතීති ලග් ති. කුප් පතීති යකොපවයසන කුප්පති. 

බයාපජ් ජතීති පකතිභාවං පජහති, පූතියකො යහොති. පතිත් ථීෙතීති ථිනභාවං

ථද්ධභාවං ආපජ්ජති. යකොපන්ති දුබ්බලයකොධං. යදොසන්ති දුස්සනවයසන

තයතො බලවතරං. අප් පච් චෙන්ති අතුට්ඨාකාරං යදොමනස්සං. දුට් ඨාරුයකොති

පුරාණවයණො. කට් යඨනාතිදණ්ඩකයකොටිො. කඨයලනාති කපායලන. ආසවං 

යදතීති අපරාපරං සවති. පුරාණවයණො හි අත්තයනො ධම්මතායෙව පුබ්බං

යලොහිතංයූසන්තිඉමානිතීණිසවති, ඝට්ටියතොපනතානිඅධිකතරං සවති. 

එවයමව යඛොති එත්ථ ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – දුට්ඨාරුයකො විෙ හි 

යකොධනපුග් යලො, තස්ස අත්තයනො ධම්මතාෙ සවනං විෙ යකොධනස්සපි

අත්තයනො ධම්මතාෙ උද්ධුමාතස්ස විෙ චණ්ඩිකතස්ස චරණං, කට්යඨන වා

කඨලාෙවාඝට්ටනංවිෙඅප්පමත්තං වචනං, භියෙයොයසොමත්තාෙසවනංවිෙ
‘‘මාදිසං නාම එස එවං වදතී’’ති භියෙයොයසොමත්තාෙ උද්ධුමාෙනභායවො
දට්ඨබ්යබො. 

රත් තන් ධකාරතිමිසාෙන්ති රත්තිං චක්ඛුවිඤ්ඤාණුප්පත්තිනිවාරයණන

අන්ධභාවකරයණ බහලතයම. විජ් ජන් තරිකාොති විජ්ජුප්පත්තික්ඛයණ. ඉධාපි

ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – චක්ඛුමා පුරියසො විෙ හි යෙො ාවචයරො දට්ඨබ්යබො, 

අන්ධකාරං විෙ යසොතාපත්තිමග් වජ්ඣා කියලසා, විජ්ජුසඤ්චරණං විෙ

යසොතාපත්තිමග් ඤාණස්ස උප්පත්තිකායලො, විජ්ජන්තරිකාෙ චක්ඛුමයතො
පුරිසස්ස සමන්තා රූපදස්සනං විෙ යසොතාපත්තිමග් ක්ඛයණ

නිබ්බානදස්සනං, පුන අන්ධකාරාවත්ථරණං විෙ සකදා ාමිමග් වජ්ඣා

කියලසා, පුන විජ්ජුසඤ්චරණං විෙ සකදා ාමිමග් ඤාණස්ස උප්පායදො, 
විජ්ජන්තරිකාෙ චක්ඛුමයතො පුරිසස්ස සමන්තා රූපදස්සනං විෙ 

සකදා ාමිමග් ක්ඛයණ නිබ්බානදස්සනං, පුන අන්ධකාරාවත්ථරණං විෙ 

අනා ාමිමග් වජ්ඣා කියලසා, පුන විජ්ජුසඤ්චරණං විෙ
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අනා ාමිමග් ඤාණස්ස උප්පායදො, විජ්ජන්තරිකාෙ චක්ඛුමයතො පුරිසස්ස
සමන්තාරූපදස්සනංවිෙඅනා ාමිමග් ක්ඛයණ නිබ්බානදස්සනංයවදිතබ්බං. 

වජිරූපමචිත් තතාෙපි ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – වජිරං විෙ හි

අරහත්තමග් ඤාණං දට්ඨබ්බං, මණි ණ්ඨිපාසාණ ණ්ඨි විෙ

අරහත්තමග් වජ්ඣා කියලසා, වජිරස්ස මණි ණ්ඨිම්පි වා පාසාණ ණ්ඨිම්පි
වා විනිවිජ්ඣිත්වා අ මනභාවස්ස නත්ථිතා විෙ අරහත්තමග් ඤායණන 

අච්යඡජ්ජානං කියලසානං නත්ථිභායවො, වජියරන නිබ්බිද්ධයවධස්ස පුන
අපතිපූරණං විෙ අරහත්තමග්ය න ඡින්නානං කියලසානං පුන අනුප්පායදො
දට්ඨබ්යබොති. 

6. යසවිතබ්බසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ යසවිතබ් යබොති උපසඞ්කමිතබ්යබො. භජිතබ් යබොති

අල්ලීයිතබ්යබො. පයිරුපාසිතබ් යබොති සන්තියක නිසීදනවයසන පුනප්පුනං

උපාසිතබ්යබො. සක් කත් වා  රුං කත් වාති සක්කාරඤ්යචව  රුකාරඤ්ච

කත්වා. හීයනො යෙොති සීයලනාතිආදීසුඋපාදායුපාදාෙහීනතායවදිතබ්බා. තත්ථ

යෙොහිපඤ්චසීලානිරක්ඛති, යසොදසසීලානිරක්ඛන්යතනනයසවිතබ්යබො. 

යෙොදසසීලානිරක්ඛති, යසොචතුපාරිසුද්ධිසීලංරක්ඛන්යතනන යසවිතබ්යබො. 

අඤ ්ඤත්ර අනුද් දො අඤ් ඤත්ර අනුකම් පාති ඨයපත්වාඅනුද්දෙඤ්චඅනුකම්පඤ්ච.

අත්තයනො අත්ථායෙව හි එවරූයපො පුග් යලො න යසවිතබ්යබො, 
අනුද්දොනුකම්පාවයසනපනතංඋපසඞ්කමිතුංවට්ටති. 

සීලසාමඤ් ඤ තානං සතන්ති සීයලන සමානභාවං  තානං සන්තානං. 

සීලකථා ච යනො භවිස් සතීති එවං සමානසීලානං අම්හාකං සීලයමව ආරබ්භ

කථා භවිස්සති. සා ච යනො පවත් තිනී භවිස් සතීතිසාචඅම්හාකං කථාදිවසම්පි

කයථන්තානංපවත්තිස්සතිනපටිහඤ්ඤිස්සති. සා ච යනො ඵාසු භවිස් සතීතිසා
චදිවසම්පිපවත්තමානාසීලකථාඅම්හාකංඵාසුවිහායරො සුඛවිහායරොභවිස්සති. 

සමාධිපඤ් ඤාකථාසුපිඑයසවනයෙො. 

සීලක් ඛන් ධන්තිසීලරාසිං. තත් ථ තත් ථ පඤ් ඤාෙ අනුග්  යෙස් සාමීතිඑත්ථ
සීලස්ස අසප්පායෙ අනුපකාරධම්යම වජ්යජත්වා සප්පායෙ උපකාරධම්යම
යසවන්යතොතස්මිංතස්මිංඨායන සීලක්ඛන්ධංපඤ්ඤාෙඅනුග් ණ්හාතිනාම. 

සමාධිපඤ් ඤාක් ඛන් යධසුපි එයසව නයෙො. නිහීෙතීති අත්තයනො හීනතරං
පුග් ලංයසවන්යතොඛාරපරිස්සාවයන ආසිත්තඋදකංවිෙසතතංසමිතංහාෙති

පරිහාෙති. තුලයයසවීති අත්තනා සමානයසවී. යසට් ඨමුපනමන්ති යසට්ඨං 

පුග් ලංඔණමන්යතො. උයදති ඛිප් පන්ති ඛිප්පයමවවඩ්ඪති. තස් මා අත් තයනො 
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පටුන 

උත් තරිං භයජථාතිෙස්මා යසට්ඨංපුග් ලංඋපනමන්යතොඋයදතිඛිප්පං, තස්මා
අත්තයනොඋත්තරිතරංවිසිට්ඨතරං භයජථ. 

7. ජිගුච්ඡිතබ්බසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම ජිගුච් ඡිතබ් යබොතිගූථං විෙජිගුච්ඡිතබ්යබො. අථ යඛො නන්ති

අථයඛො අස්ස. කිත් තිසද් යදොතිකථාසද්යදො. එවයමව යඛොති එත්ථගූථකූයපො
විෙ දුස්සීලයං දට්ඨබ්බං. ගූථකූයප පතිත්වා ඨියතො ධම්මනිඅහි විෙ 

දුස්සීලපුග් යලො. ගූථකූපයතො උද්ධරිෙමායනන යතන අහිනා පුරිසස්ස සරීරං
ආරුළ්යහනාපි අදට්ඨභායවො විෙ දුස්සීලං යසවමානස්සාපි තස්ස කිරිොෙ
අකරණභායවො. සරීරං ගූයථන මක්යඛත්වා අහිනා  තකායලො විෙ දුස්සීලං
යසවමානස්ස පාපකිත්තිසද්දඅබ්භුග් මනකායලොයවදිතබ්යබො. 

තින් දුකාලාතන්තිතින්දුකරුක්ඛඅලාතං. භියෙයොයසොමත් තාෙ චිච් චි ාෙතීති
තංහිඣාෙමානං පකතිොපි පපටිකායෙොමුඤ්චන්තං චිච්චිටාති ‘‘චිටිචිටා’’ති

සද්දං කයරොති, ඝට්ටිතං පන අධිමත්තං කයරොතීති අත්යථො. එවයමව යඛොති
එවයමවං යකොධයනො අත්තයනො ධම්මතාෙපි උද්ධයතො චණ්ඩිකයතො හුත්වා

චරති, අප්පමත්තකං පන වචනං සුතකායල ‘‘මාදිසං නාම එවං වදති එවං

වදතී’’ති අතියරකතරං උද්ධයතො චණ්ඩිකයතො හුත්වා චරති. ගූථකූයපොති

ගූථපුණ්ණකූයපො, ගූථරාසියෙව වා. ඔපම්මසංසන්දනං පයනත්ථ

පුරිමනයෙයනවයවදිතබ්බං. තස් මා එවරූයපො පුග්  යලො අජ් ඣුයපක් ඛිතබ් යබො 

න යසවිතබ් යබොති ෙස්මා යකොධයනො අතියසවිෙමායනො 

අතිඋපසඞ්කමිෙමායනොපි කුජ්ඣතියෙව, ‘‘කිං ඉමිනා’’ති පටික්කමන්යතපි
කුජ්ඣතියෙව. තස්මාපලාලග්ගිවිෙඅජ්ඣුයපක්ඛිතබ්යබොනයසවිතබ්යබොන

භජිතබ්යබො.කිංවුත්තං යහොති? යෙොහිපලාලග්ගිංඅතිඋපසඞ්කමිත්වාතප්පති, 

තස්සසරීරංඣාෙති.යෙො අතිපටික්කමිත්වාතප්පති, තස්සසීතංනවූපසම්මති.
අනුපසඞ්කමිත්වා අපටික්කමිත්වා පන මජ්ඣත්තභායවන තප්පන්තස්ස සීතං

වූපසම්මති, තස්මා පලාලග්ගි විෙ යකොධයනො පුග් යලො මජ්ඣත්තභායවන 

අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්යබො, නයසවිතබ්යබොනභජිතබ්යබොන පයිරුපාසිතබ්යබො. 

කලයාණමිත් යතොතිසුචිමිත්යතො. කලයාණසොයෙොතිසුචිසහායෙො.සහාො

නාම සහ ාමියනො සද්ධිංචරා. කලයාණසම් පවඞ් යකොති කලයායණසු

සුචිපුග් යලසු සම්පවඞ්යකො, තන්නින්නතප්යපොණතප්පබ්භාරමානයසොති
අත්යථො. 

8. ගූථභාණීසුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨයම ගූථභාණීතියෙොගූථංවිෙ දුග් න්ධකථංකයථති. පුප් ඵභාණීති 

යෙො පුප්ඵානි විෙ සු න්ධකථං කයථති. මධුභාණීති යෙො මධු විෙ මධුරකථං
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කයථති. සභග්  යතොති සභාෙ ඨියතො. පරිසග්  යතොති  ාමපරිසාෙ ඨියතො. 

ඤාතිමජ් ඣ යතොති ඤාතීනං මජ්යඣ ඨියතො. පූ මජ් ඣ යතොති යසණීනං

මජ්යඣ ඨියතො. රාජකුලමජ් ඣ යතොති රාජකුලස්ස මජ්යඣ මහාවිනිච්ඡයෙ

ඨියතො. අභිනීයතොති පුච්ඡනත්ථාොනීයතො. සක් ඛිපුට් යඨොති සක්ඛිං කත්වා

පුච්ඡියතො. එෙම් යභො පුරිසාති ආලපනයමතං. අත් තයෙතු වා පරයෙතු වාති
අත්තයනො වා පරස්ස වා හත්ථපාදාදියහතු වා ධනයහතු වා. 

ආමිසකිඤ ්චික් ඛයෙතු වාති එත්ථ ආමිසන්ති ලඤ්යජො අධිප්යපයතො. 

කිඤ් චික් ඛන්ති ෙං වා තං වා අප්පමත්තකං අන්තමයසො
තිත්තිරිෙවට්ටකසප්පිපිණ්ඩනවනීතපිණ්ඩාදිමත්තකස්ස ලඤ්ජස්ස යහතූති

අත්යථො. සම් පජානමුසා භාසිතා යෙොතීති ජානන්යතොයෙව මුසාවාදං කත්තා
යහොති. 

යනලාති එලං වුච්චති යදොයසො, නාස්ස එලන්ති යනලා, නිද්යදොසාති

අත්යථො. ‘‘යනලඞ්ය ො යසතපච්ඡායදො’’ති (උදා. 65) එත්ථ වුත්තසීලං විෙ. 

කණ් ණසුඛාති බයඤ්ජනමධුරතාෙ කණ්ණානං සුඛා, සූචිවිජ්ඣනං විෙ
කණ්ණසූලං න ජයනති. අත්ථමධුරතාෙ සකලසරීයර යකොපං අජයනත්වා

යපමං ජයනතීති යපමනීො. හදෙං  ච්ඡති අප්පටිහඤ්ඤමානා සුයඛනචිත්තං

පවිසතීති ෙදෙඞ්  මා. ගුණපරිපුණ්ණතාෙපුයරභවාති යපොරී. පුයරසංවඩ්ඪනාරී
විෙ සුකුමාරාතිපි යපොරී. පුරස්ස එසාතිපි යපොරී. පුරස්ස එසාති න රවාසීනං

කථාති අත්යථො. න රවාසියනො හි යුත්තකථා යහොන්ති, පිතිමත්තං පිතාති, 

මාතිමත්තංමාතාති, භාතිමත්තංභාතාතිවදන්ති.එවරූපීකථා බහුයනොජනස්ස

කන්තා යහොතීති බහුජනකන් තා. කන්තභායවයනව බහුයනො ජනස්ස මනාපා

චිත්තවුද්ධිකරාති බහුජනමනාපා. 

9. අන්ධසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම චක් ඛු න යෙොතීති පඤ්ඤාචක්ඛුනයහොති. ඵාතිං කයරෙයාති

ඵීතංවඩ්ඪිතං කයරෙය. සාවජ් ජානවජ් යජතිසයදොසනිද්යදොයස. හීනප් පණීයතති

අධමුත්තයම. කණ් ෙසුක් කසප් පටිභාය ති කණ්හසුක්කායෙව අඤ්ඤමඤ්ඤං
පටිබාහනයතො පටිපක්ඛවයසන සප්පටිභා ාති වුච්චන්ති. අෙං පයනත්ථ

සඞ්යඛයපො–කුසයලධම්යම ‘‘කුසලාධම්මා’’තිජායනෙය, අකුසයලධම්යම
‘‘අකුසලා ධම්මා’’ති ජායනෙය. සාවජ්ජාදීසුපි එයසව නයෙො.

කණ්හසුක්කසප්පටිභාය සු පන කණ්හධම්යම ‘‘සුක්කසප්පටිභා ා’’ති

ජායනෙය, සුක්කධම්යම ‘‘කණ්හසප්පටිභා ා’’ති යෙන පඤ්ඤාචක්ඛුනා

ජායනෙය, තථාරූපම්පිස්ස චක්ඛු න යහොතීති. ඉමිනා නයෙන යසසවායරසුපි 
අත්යථොයවදිතබ්යබො. 
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න යචව යභො ා තථාරූපාති තථාජාතිකා යභො ාපිස්ස න යහොන්ති. න ච 

පුඤ ්ඤානි කුබ් බතීති පුඤ්ඤානි ච න කයරොති. එත්තාවතා
යභොගුප්පාදනචක්ඛුයනො ච පුඤ්ඤකරණචක්ඛුයනො ච අභායවො වුත්යතො. 

උභෙත් ථ කලිග්  ායෙොති ඉධයලොයක ච පරයලොයක චාති උභෙස්මිම්පි 

අපරද්ධග් ායහො, පරාජෙග් ායහො යහොතීති අත්යථො. අථ වා උභෙත් ථ 

කලිග්  ායෙොති උභයෙසම්පි දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකානං අත්ථානං

කලිග් ායහො, පරාජෙග් ායහොති අත්යථො. ධම් මාධම් යමනාති 

දසකුසලකම්මපථධම්යමනපි දසඅකුසලකම්මපථඅධම්යමනපි. සයඨොති 

යකරාටියකො. යභො ානි පරියෙසතීති යභොය   යවසති. යථයෙයන 

කූ කම් යමන, මුසාවායදන චූභෙන්ති යථෙයාදීසු උභයෙන පරියෙසතීති

අත්යථො.කථං? යථයෙයන කූටකම්යමනචපරියෙසති, යථයෙයනමුසාවායදන

චපරියෙසති, කූටකම්යමනමුසාවායදනචපරියෙසති. සඞ් ඝාතුන්ති සඞ්ඝරිතුං. 

ධම් මලද් යධහීති දසකුසලකම්මපථධම්මං අයකොයපත්වා ලද්යධහි. 

උට් ඨානාධි තන්ති වීරියෙන අධි තං. අබයග් ඝමානයසොති 

නිබ්බිචිකිච්ඡචිත්යතො. භද් දකං ඨානන්ති යසට්ඨං යදවට්ඨානං. න යසොචතීති
ෙස්මිංඨායනඅන්යතොයසොයකනන යසොචති. 

10. අවකුජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

30. දසයම අවකුජ් ජපඤ් යඤොති අයධොමුඛපඤ්යඤො. උච් ඡඞ්  පඤ් යඤොති

උච්ඡඞ් සදිසපඤ්යඤො. පුථුපඤ් යඤොති විත්ථාරිකපඤ්යඤො. 

ආදිකලයාණන්තිආදීසු ආදීති පුබ්බපට්ඨපනා. මජ් ඣන්ති කථායවමජ්ඣං. 

පරියෙොසානන්ති සන්නිට්ඨානං. ඉතිස්ස යත ධම්මං කයථන්තා 

පුබ්බපට්ඨපයනපි කලයාණං භද්දකං අනවජ්ජයමව කත්වා කයථන්ති, 
යවමජ්යඣපි පරියෙොසායනපි. එත්ථ ච අත්ථි යදසනාෙ

ආදිමජ්ඣපරියෙොසානානි, අත්ථි සාසනස්ස. තත්ථ යදසනාෙ තාව

චතුප්පදික ාථාෙ පඨමපදං ආදි, ද්යව පදානි මජ්ඣං, අවසානපදං

පරියෙොසානං. එකානුසන්ධිකස්ස සුත්තස්ස නිදානං ආදි, අනුසන්ධි මජ්ඣං, 
ඉදමයවොචාතිඅප්පනා පරියෙොසානං. අයනකානුසන්ධිකස්සපඨයමොඅනුසන්ධි

ආදි, තයතොපරංඑයකොවාඅයනයකවා මජ්ඣං, පච්ඡියමොපරියෙොසානං.අෙං

තාව යදසනාෙ නයෙො. සාසනස්ස පන සීලං ආදි, සමාධි මජ්ඣං, විපස්සනා

පරියෙොසානං. සමාධි වා ආදි, විපස්සනා මජ්ඣං, මග්ය ො පරියෙොසානං. 

විපස්සනාවාආදි, මග්ය ොමජ්ඣං, ඵලංපරියෙොසානං.මග්ය ොවාආදි, ඵලං

මජ්ඣං, නිබ්බානං පරියෙොසානං. ද්යව ද්යව වා කයිරමායන සීලසමාධයෙො

ආදි, විපස්සනාමග් ා මජ්ඣං, ඵලනිබ්බානානිපරියෙොසානං. 

සාත් ථන්ති සාත්ථකං කත්වා යදයසන්ති. සබයඤ් ජනන්ති අක්ඛරපාරිපූරිං

කත්වා යදයසන්ති. යකවලපරිපුණ් ණන්ති සකලපරිපුණ්ණං අනූනං කත්වා
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යදයසන්ති. පරිසුද් ධන්ති පරිසුද්ධං නිජ්ජටං නිග් ණ්ඨිං කත්වා යදයසන්ති. 

බ්රේ මචරිෙං පකායසන් තීති එවං යදයසන්තා ච යසට්ඨචරිෙභූතං

සික්ඛත්තෙසඞ් හිතංඅරිෙංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංපකායසන්ති. යනව ආදිං මනසි 

කයරොතීතියනවපුබ්බපට්ඨපනංමනසිකයරොති. 

කුම් යභොතිඝයටො. නිකුජ් යජොතිඅයධොමුයඛොඨපියතො. එවයමව යඛොති එත්ථ

කුම්යභො නිකුජ්යජො විෙ අවකුජ්ජපඤ්යඤො පුග් යලො දට්ඨබ්යබො, 

උදකාසිඤ්චනකායලො විෙ ධම්මයදසනාෙ ලද්ධකායලො, උදකස්ස 

විවට්ටනකායලොවිෙතස්මිංආසයනනිසින්නස්සඋග් යහතුං අසමත්ථකායලො, 
උදකස්ස අසණ්ඨානකායලො විෙ වුට්ඨහිත්වා අසල්ලක්ඛණකායලො 
යවදිතබ්යබො. 

ආකිණ් ණානීතිපක්ඛිත්තානි. සතිසම් යමොසාෙ පකියරෙයාතිමුට්ඨස්සතිතාෙ

විකියරෙය. එවයමව යඛොතිඑත්ථඋච්ඡඞ්ය ොවිෙඋච්ඡඞ් පඤ්යඤොපුග් යලො 

දට්ඨබ්යබො, නානාඛජ්ජකානි විෙ නානප්පකාරං බුද්ධවචනං, උච්ඡඞ්ය 
නානාඛජ්ජකානි ඛාදන්තස්සනිසින්නකායලොවිෙතස්මිංආසයනනිසින්නස්ස

උග් ණ්හනකායලො, වුට්ඨහන්තස්සසතිසම්යමොසාපකිරණකායලොවිෙතස්මා
ආසනාවුට්ඨාෙ ච්ඡන්තස්ස අසල්ලක්ඛණකායලොයවදිතබ්යබො. 

උක් කුජ් යජොතිඋපරිමුයඛොඨපියතො. සණ් ඨාතීතිපතිට්ඨහති. එවයමව යඛොති

එත්ථ උපරිමුයඛො ඨපියතො කුම්යභො විෙ පුථුපඤ්යඤො පුග් යලො දට්ඨබ්යබො, 

උදකස්ස ආසිත්තකායලො විෙ යදසනාෙ ලද්ධකායලො, උදකස්ස

සණ්ඨානකායලො විෙ තත්ථ නිසින්නස්ස උග් ණ්හනකායලො, යනො
විවට්ටනකායලොවිෙවුට්ඨාෙ ච්ඡන්තස්ස සල්ලක්ඛණකායලොයවදිතබ්යබො. 

දුම් යමයධොති නිප්පඤ්යඤො. අවිචක් ඛයණොති සංවිදහනපඤ්ඤාෙ රහියතො. 

 න් තාති  මනසීයලො. යසයෙයො එයතන වුච් චතීති එතස්මා පුග් ලා

උත්තරිතයරොතිවුච්චති. ධම් මානුධම් මප් පටිපන් යනොතිනවයලොකුත්තරධම්මස්ස

අනුධම්මං සහ සීයලන පුබ්බභා පටිපදං පටිපන්යනො. දුක් ඛස් සාති 

වට්ටදුක්ඛස්ස. අන් තකයරො සිොතියකොටිකයරොපරිච්යඡදකයරො පරිවටුමකයරො
භයවෙයාති. 

පුග් ලවග්ය ොතතියෙො. 
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4. යදවදූතවග්ය ො 

1. සබ්රහ්මකසුත්තවණ්ණනා 

31. චතුත්ථස්ස පඨයම අජ් ඣා ායරතිසයක ඝයර. පූජිතා යෙොන් තීති ෙං

ඝයර අත්ථි, යතන පටිජග්ගිතා ය ොපිතා යහොන්ති. ඉති මාතාපිතුපූජකානි
කුලානි මාතාපිතූහි සබ්රහ්මකානීති පකායසත්වා ඉදානි යනසං 

සපුබ්බාචරිෙකාදිභාවං පකායසන්යතො සපුබ් බාචරිෙකානීතිආදිමාහ. තත්ථ 

බ්රේ මාතිආදීනි යතසං බ්රහ්මාදිභාවසාධනත්ථං වුත්තානි. බහුකාරාති පුත්තානං

බහූපකාරා. ආපාදකාති ජීවිතස්ස ආපාදකා. පුත්තකානං හි මාතාපිතූහි ජීවිතං

ආපාදිතං පාලිතං ඝටිතං අනුප්පබන්යධන පවත්තිතං. යපොසකාති හත්ථපායද

වඩ්යඪත්වා හදෙයලොහිතං පායෙත්වා යපොයසතායරො. ඉමස ්ස යලොකස් ස 

දස් යසතායරොති පුත්තානංහිඉමස්මිංයලොයකඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණස්ස දස්සනං 
නාමමාතාපිතයරොනිස්සාෙජාතන්තිඉමස්සයලොකස්සදස්යසතායරොනාම. 

බ්රේ මාති මාතාපිතයරොතියසට්ඨාධිවචනං. ෙථාබ්රහ්මුයනොචතස්යසොභාවනා

අවිජහිතායහොන්තියමත්තාකරුණාමුදිතාඋයපක්ඛාති, එවයමවමාතාපිතූනං
පුත්තයකසු චතස්යසො භාවනා අවිජහිතා යහොන්ති. තා තස්මිං තස්මිං කායල
යවදිතබ්බා – කුච්ඡි තස්මිං හි දාරයක ‘‘කදා නු යඛො පුත්තකං අයරො ං 
පරිපුණ්ණඞ් පච්චඞ් ංපස්සිස්සාමා’’තිමාතාපිතූනංයමත්තචිත්තංඋප්පජ්ජති. 
ෙදා පයනසමන්යදො උත්තානයසෙයයකොඌකාහි වා මඞ්කුලාදීහි පාණයකහි

දට්යඨො දුක්ඛයසෙයාෙවාපනපීළියතොපයරොදතිවිරවති, තදාස්සසද්දංසුත්වා

මාතාපිතූනං කාරුඤ්ඤංඋප්පජ්ජති, ආධාවිත්වා විධාවිත්වාකීළනකායලපන
යලොභනීෙවෙස්මිං වා ඨිතකායල දාරකං ඔයලොයකත්වා මාතාපිතූනං චිත්තං
සප්පිමණ්යඩ පක්ඛිත්තසතවිහතකප්පාසපිචුපටලංවිෙමුදුකංයහොතිආයමොදිතං

පයමොදිතං, තදා යතසං මුදිතා ලබ්භති. ෙදා පයනස පුත්යතො දාරාභරණං

පච්චුපට්ඨායපත්වා පාටියෙක්කං අ ාරං අජ්ඣාවසති, තදා මාතාපිතූනං
‘‘සක්යකොති දානි යනො පුත්තයකො අත්තයනො ධම්මතාෙ ොයපතු’’න්ති

මජ්ඣත්තභායවො උප්පජ්ජති, තස්මිං කායල උයපක්ඛා ලබ්භතීති ඉමිනා 
කාරයණන‘‘බ්රහ්මාතිමාතාපිතයරො’’තිවුත්තං. 

පුබ් බාචරිොති වුච් චයරති මාතාපිතයරො හි ජාතකාලයතො පට්ඨාෙ ‘‘එවං

නිසීද, එවංතිට්ඨ, එවං ච්ඡ, එවංසෙ, එවංඛාද, එවංභුඤ්ජ, අෙංයත, තාතාති 

වත්තබ්යබො, අෙං භාතිකාති, අෙං භගිනීති, ඉදං නාම කාතුං වට්ටති, ඉදං න

වට්ටති, අසුකංනාමඋපසඞ්කමිතුංවට්ටති, අසුකංනවට්ටතී’’ති ාහායපන්ති
සික්ඛායපන්ති. අථාපරභාය  අඤ්යඤ ආචරිො 
හත්ථිසිප්පඅස්සසිප්පරථසිප්පධනුසිප්පථරුසිප්පමුද්දා ණනාදීනිසික්ඛායපන්ති. 

අඤ්යඤො සරණානි යදති, අඤ්යඤො සීයලසු පතිට්ඨායපති, අඤ්යඤො 
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පබ්බායජති, අඤ්යඤොබුද්ධවචනං උග් ණ්හායපති, අඤ්යඤොඋපසම්පායදති, 
අඤ්යඤො යසොතාපත්තිමග් ාදීනිපායපති.ඉතිසබ්යබපියතපච්ඡාචරිොනාම

යහොන්ති, මාතාපිතයරො පන සබ්බපඨමා, යතනාහ – ‘‘පුබ්බාචරිොති

වුච්චයර’’ති. තත්ථ වුච් චයරති වුච්චන්ති කථිෙන්ති. ආහුයනෙයා ච 

පුත් තානන්ති පුත්තානං ආහුතං පාහුතං අභිසඞ්ඛතං අන්නපානාදිං අරහන්ති, 

අනුච්ඡවිකාතංපටිග් යහතුං.තස්මා ‘‘ආහුයනෙයාචපුත්තාන’’න්තිවුත්තං. 

පජාෙ අනුකම් පකාති පයරසං පායණ අච්ඡින්දිත්වාපි අත්තයනො පජං
පටිජග් න්තිය ොපාෙන්ති.තස්මා‘‘පජාෙඅනුකම්පකා’’තිවුත්තං. 

නමස් යසෙයාති නයමො කයරෙය. සක් කයරෙයාති සක්කායරන
පටිමායනෙය. ඉදානි තං සක්කාරං දස්යසන්යතො ‘‘අන්යනනා’’තිආදිමාහ.

තත්ථ අන් යනනාති ොගුභත්තඛාදනීයෙන. පායනනාති අට්ඨවිධපායනන. 

වත් යථනාති නිවාසනපාරුපනයකන වත්යථන. සෙයනනාති

මඤ්චපීඨානුප්පදායනන. උච් ඡාදයනනාති දුග් න්ධං පටිවියනොයදත්වා

සු න්ධකරණුච්ඡාදයනන. න් ොපයනනාති සීයත උණ්යහොදයකන, උණ්යහ

සීයතොදයකන  ත්තානි පරිසිඤ්චිත්වා න්හාපයනන. පාදානං යධොවයනනාති 

උණ්යහොදකසීයතොදයකහිපාදයධොවයනනයචවයතලමක්ඛයනනච. යපච් චාති 

පරයලොකං න්ත්වා. සග් ය  පයමොදතීතිඉධතාවමාතාපිතූසු පාරිචරිෙංදිස්වා

පාරිචරිෙකාරණා තං පණ්ඩිතමනුස්සා ඉයධව පසංසන්ති, පරයලොකං පන
 න්ත්වාසග්ය ඨියතොයසොමාතාපිතුඋපට්ඨායකො දිබ්බසම්පත්තීහිආයමොදති
පයමොදතීති. 

2. ආනන්දසුත්තවණ්ණනා 

32. දුතියෙ තථාරූයපොති තථාජාතියකො. සමාධිපටිලායභොති

චිත්යතකග් තාලායභො. ඉමස ්මිං ච සවිඤ් ඤාණයකති එත්ථ අත්තයනො ච
පරස්ස චාති උභයෙසම්පි කායෙො සවිඤ්ඤාණකට්යඨන එකයතො කත්වා

ඉමස්මින්ති වුත්යතො. අෙඞ් කාරමමඞ් කාරමානානුසොති අහඞ්කාරදිට්ඨි ච
මමඞ්කාරතණ්හා ච මානානුසයෙො චාති අත්තයනො ච පරස්ස ච කියලසා. 

නාස් සූති න භයවෙයං. බහිද් ධා ච සබ් බනිමිත් යතසූති රූපනිමිත්තං, 

සද්දනිමිත්තං,  න්ධනිමිත්තං, රසනිමිත්තං, යඵොට්ඨබ්බනිමිත්තං, 

සස්සතාදිනිමිත්තං, පුග් ලනිමිත්තං ධම්මනිමිත්තන්ති එවරූයපසු ච බහිද්ධා

සබ්බනිමිත්යතසු. යචයතොවිමුත් තිං පඤ් ඤාවිමුත් තින්ති ඵලසමාධිඤ්යචව

ඵලඤාණඤ්ච. සිොතිභයවෙය. 

ඉධානන් ද, භික් ඛුයනොති, ආනන්ද, ඉමස්මිං සාසයන භික්ඛුයනො. එතං 

සන් තං එතං පණීතන්තිනිබ්බානං දස්යසන්යතොආහ.නිබ්බානංහිකියලසානං

සන්තතාෙ සන්තං නාම, නිබ්බානං සන්තන්ති සමාපත්තිං අප්යපත්වාව



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  තිකනිපාත-අට්ඨකථා  යදවදූතවග් ය ො 

86 

පටුන 

දිවසම්පි නිසින්නස්ස චිත්තුප්පායදො සන්තන්යතව පවත්තතීතිපි සන්තං. 

පණීතන්තිසමාපත්තිංඅප්යපත්වා නිසින්නස්සාපිචිත්තුප්පායදොපණීතන්යතව

පවත්තතීති නිබ්බානං පණීතං නාම. සබ් බසඞ් ඛාරසමයථොතිආදීනිපි තස්යසව

යවවචනානි. ‘‘සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො’’තිසමාපත්තිංඅප්යපත්වානිසින්නස්සහි
දිවසභා ම්පි චිත්තුප්පායදො සබ්බසඞ්ඛාරසමයථොයතවපවත්තති…යප.…තථා
තීසු භයවසු වානසඞ්ඛාතාෙ තණ්හාෙ අභායවන නිබ්බානන්ති ලද්ධනායම
තස්මිං සමාපත්තිං අප්යපත්වා නිසින්නස්ස චිත්තුප්පායදො නිබ්බානං 
නිබ්බානන්යතව පවත්තතීති සබ්බසඞ්ඛාරසමයථොතිආදීනි නාමානි ලභති.
ඉමස්මිං පන අට්ඨවියධ ආයභො සමන්නාහායර ඉමස්මිං ඨායන එයකොපි

ලබ්භති, ද්යවපිසබ්යබපි ලබ්භන්යතව. 

සඞ් ඛාොති ඤායණන ජානිත්වා. පයරොපරානීති පරානි ච ඔපරානි ච.

පරඅත්තභාවසකඅත්තභාවානිහිපරානිච ඔපරානිචාතිවුත්තංයහොති. ෙස් සාති

ෙස්ස අරහයතො. ඉඤ් ජිතන්ති රාගිඤ්ජිතං 
යදොසයමොහමානදිට්ඨිකියලසදුච්චරිතිඤ්ජිතන්ති ඉමානි සත්ත ඉඤ්ජිතානි

චලිතානි ඵන්දිතානි. නත් ථි කුහිඤ ්චීති කත්ථචි එකාරම්මයණපි නත්ථි. 

සන් යතොති පච්චනීකකියලසානං සන්තතාෙ සන්යතො. විධූයමොති

කාෙදුච්චරිතාදිධූමවිරහියතො. අනීයඝොති රා ාදිඊඝවිරහියතො. නිරායසොති 

නිත්තණ්යහො. අතාරීතිතිණ්යණොඋත්තිණ්යණොසමතික්කන්යතො. යසොතියසො

අරහං ඛීණාසයවො. ජාතිජරන්ති එත්ථ ජාතිජරා හයණයනව බයාධිමරණම්පි
 හිතයමවාති යවදිතබ්බං. ඉති සුත්තන්යතපි  ාථාෙපි
අරහත්තඵලසමාපත්තියෙවකථිතාති. 

3. සාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

33. තතියෙ සංඛිත් යතනාති මාතිකාඨපයනන. විත් ථායරනාති 

ඨපිතමාතිකාවිභජයනන. සංඛිත් තවිත් ථායරනාති කායල සංඛිත්යතන කායල

විත්ථායරන. අඤ ්ඤාතායරො ච දුල් ලභාතිපටිවිජ්ඣනකපුග් ලා පන දුල්ලභා.

ඉදං භ වා ‘‘සාරිපුත්තත්යථරස්සඤාණං ඝට්යටමී’’ති අධිප්පායෙනකයථසි.

තං සුත්වා යථයරො කිඤ්චාපි ‘‘අහං, භන්යත, ආජානිස්සාමී’’ති න වදති, 

අධිප්පායෙන පන ‘‘විස්සත්ථා තුම්යහ, භන්යත, යදයසථ, අහං තුම්යහහි

යදසිතං ධම්මං නෙසයතන නෙසහස්යසන පටිවිජ්ඣිස්සාමි, මයමස භායරො

යහොතූ’’ති සත්ථාරං යදසනාෙ උස්සායහන්යතො එතස් ස භ වා 

කායලොතිආදිමාහ. 

අථස්ස සත්ථා තස් මාතිොති යදසනං ආරභි. තත්ථ ඉමස ්මිඤ ්ච 

සවිඤ් ඤාණයකතිආදි වුත්තනෙයමව. අච් යඡච් ඡි තණ් ෙන්ති

මග් ඤාණසත්යථන තණ්හං ඡින්දි. විවත් තයි සංයෙොජනන්ති දසවිධම්පි
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සංයෙොජනං සමූලකං උබ්බත්යතත්වා ඡඩ්යඩසි. සම් මා මානාභිසමො 

අන් තමකාසි දුක් ඛස් සාති සම්මා උපායෙන සම්මා පටිපත්තිො නවවිධස්ස

මානස්ස පහානාභිසමයෙන වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තමකාසි. ඉදඤ් ච පන යමතං, 

සාරිපුත් ත, සන් ධාෙ භාසිතන්ති, සාරිපුත්ත, මො පාරාෙයනඋදෙපඤ්යහ ඉදං
ඵලසමාපත්තියමවසන්ධාෙ එතංභාසිතං. 

ඉදානි ෙං තං භ වතා භාසිතං, තං දස්යසන්යතො පොනං 

කාමසඤ් ඤානන්තිආදි ආරද්ධං. උදෙපඤ්යහ ච එතං පදං ‘‘පහානං 

කාමච්ඡන්දාන’’න්ති (සු. නි. 1112; චූළනි. උදෙමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 75) 

ආ තං, ඉධ පන අඞ්ගුත්තරභාණයකහි ‘‘කාමසඤ්ඤාන’’න්ති ආයරොපිතං.

තත්ථ බයඤ්ජනයමව නානං, අත්යථො පන එයකොයෙව. කාමසඤ් ඤානන්ති

කායම ආරබ්භ උප්පන්නසඤ්ඤානං, අට්ඨහි වා යලොභසහ තචිත්යතහි

සහජාතසඤ්ඤානං. යදොමනස ්සාන චූභෙන්ති එතාසඤ්ච කාමසඤ්ඤානං 
යචතසිකයදොමනස්සානඤ්චාති උභින්නම්පි පහානං
පටිප්පස්සද්ධිපහානසඞ්ඛාතං අරහත්තඵලංඅඤ්ඤාවියමොක්ඛංපබ්රූමීතිඅත්යථො.
නිද්යදයසපන‘‘කාමච්ඡන්දස්සච යදොමනස්සස්සචඋභින්නංපහානංවූපසමං
පටිනිස්සග් ං පටිප්පස්සද්ධිං අමතං නිබ්බාන’’න්ති (චූළනි.

උදෙමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 75) වුත්තං, තං අත්ථුද්ධාරවයසන වුත්තං.

පහානන්ති හි ඛීණාකාරසඞ්ඛායතො වූපසයමොපි වුච්චති, කියලයස 

පටිනිස්සජ්ජන්යතො මග්ය ොපි, කියලසපටිප්පස්සද්ධිසඞ්ඛාතං ඵලම්පි, ෙං

ආ ම්මකියලසාපහීෙන්ති, තංඅමතංනිබ්බානම්පි.තස්මා තත්ථතානිපදානි
ආ තානි. ‘‘අඤ්ඤාවියමොක්ඛං පබ්රූමී’’ති වචනයතො පන අරහත්තඵලයමව 

අධිප්යපතං. ථිනස් ස ච පනූදනන්තිපි ථිනස්ස ච පනූදනන්යත උප්පන්නත්තා

අරහත්තඵලයමව අධිප්යපතං. කුක් කුච් චානං නිවාරණන්ති
කුක්කුච්චනිවාරණස්ස මග් ස්ස අනන්තරං උප්පන්නත්තා ඵලයමව 
අධිප්යපතං. 

උයපක් ඛාසතිසංසුද් ධන්ති චතුත්ථජ්ඣානියක ඵයල උප්පන්නාෙ

උයපක්ඛාෙ ච සතිො ච සංසුද්ධං. ධම් මතක් කපුයරජවන්ති ධම්මතක්යකො

වුච්චතිසම්මාසඞ්කප්යපො, යසො ආදියතොයහොති, පුරයතො යහොති, පුබ්බඞ් යමො
යහොති අඤ්ඤාවියමොක්ඛස්සාති ධම්මතක්කපුයරජයවො. තං

ධම්මතක්කපුයරජවං. අඤ ්ඤාවියමොක් ඛන්ති අඤ්ඤින්ද්රිෙපරියෙොසායන

උප්පන්නං වියමොක්ඛං, අඤ්ඤාෙ වා වියමොක්ඛං අඤ්ඤාවියමොක්ඛං, 

පඤ්ඤාවිමුත්තන්ති අත්යථො. අවිජ් ජාෙ පයභදනන්ති අවිජ්ජාෙ පයභදනන්යත

උප්පන්නත්තා, අවිජ්ජාෙ පයභදනසඞ්ඛාතං වා නිබ්බානං ආරබ්භ
උප්පන්නත්තා එවංලද්ධනාමං අරහත්තඵලයමව. ඉති සබ්යබහිපි ඉයමහි
පහානන්තිආදීහිපයදහිඅරහත්තඵලයමවපකාසිතන්ති යවදිතබ්බං. 
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4. නිදානසුත්තවණ්ණනා 

34. චතුත්යථ නිදානානීති කාරණානි. කම් මානන්ති වට්ට ාමිකම්මානං. 

යලොයභො නිදානං කම් මානං සමුදොොති ලුබ්භනපලුබ්භනසභායවො යලොයභො
වට්ට ාමිකම්මානං සමුදොෙ පිණ්ඩකරණත්ථාෙනිදානංකාරණං පච්චයෙොති

අත්යථො. යදොයසොති දුස්සනපදුස්සනසභායවො යදොයසො. යමොයෙොති 
මුය්හනපමුය්හනසභායවොයමොයහො. 

යලොභපකතන්ති යලොයභන පකතං, යලොභාභිභූයතන ලුද්යධන හුත්වා

කතකම්මන්තිඅත්යථො.යලොභයතොජාතන්ති යලොභජං. යලොයභොනිදානමස්සාති 

යලොභනිදානං. යලොයභොසමුදයෙොඅස්සාති යලොභසමුදෙං. සමුදයෙොතිපච්චයෙො, 

යලොභපච්චෙන්තිඅත්යථො. ෙත් ථස් ස අත් තභායවො නිබ් බත් තතීති ෙස්මිංඨායන

අස්ස යලොභජකම්මවයතො පුග් ලස්ස අත්තභායවො නිබ්බත්තති, ඛන්ධා

පාතුභවන්ති. තත් ථ තං කම් මං විපච් චතීතියතසුඛන්යධසුතංකම්මංවිපච්චති. 

දිට් යඨ වා ධම් යමතිආදි ෙස්මා තං කම්මං දිට්ඨධම්මයවදනීෙං වා යහොති

උපපජ්ජයවදනීෙං වා අපරපරිොෙයවදනීෙං වා, තස්මා තං පයභදං දස්යසතුං
වුත්තං.යසසද්වයෙපිඑයසව නයෙො. 

අඛණ් ඩානීති අභින්නානි. අපූතීනීති පූතිභායවන අබීජත්තං අප්පත්තානි. 

අවාතාතපෙතානීති න වායතන න ච ආතයපන හතානි. සාරාදානීති 

 හිතසාරානි සාරවන්තානි න නිස්සාරානි. සුඛසයිතානීති සන්නිචෙභායවන

සුඛං සයිතානි. සුයඛත් යතති මණ්ඩයඛත්යත. සුපරිකම් මකතාෙ භූමිොති
නඞ් ලකසයනන යචව අට්ඨදන්තයකන ච සුට්ඨු පරිකම්මකතාෙ

යඛත්තභූමිො. නික් ඛිත් තානීති ඨපිතානි යරොපිතානි. අනුප් පයවච් යඡෙයාති

අනුප්පයවයසෙය. වුද් ධින්තිආදීසු උද්ධග් මයනන වුද් ධිං, යහට්ඨා

මූලප්පතිට්ඨායනන විරූළ් හිං, සමන්තාවිත්ථාරිකභායවන යවපුල් ලං. 

ෙං පයනත්ථ දිට් යඨ වා ධම් යමතිආදි වුත්තං, තත්ථ අසම්යමොහත්ථං
ඉමස්මිං ඨායන කම්මවිභත්ති නාම කයථතබ්බා. සුත්තන්තිකපරිොයෙන හි
එකාදස කම්මානි විභත්තානි. යසෙයථිදං – දිට්ඨධම්මයවදනීෙං

උපපජ්ජයවදනීෙං අපරපරිොෙයවදනීෙං, ෙග් රුකං ෙබ්බහුලං ෙදාසන්නං

කටත්තා වා පන කම්මං, ජනකං උපත්ථම්භකං උපපීළකං උපඝාතකන්ති.
තත්ථ එකජවනවීථිෙං සත්තසු චිත්යතසු කුසලා වා අකුසලා වා

පඨමජවනයචතනා දිට් ඨධම් මයවදනීෙකම් මං නාම. තං ඉමස්මිංයෙව

අත්තභායව විපාකං යදති කාකවළිෙපුණ්ණයසට්ඨීනං විෙ කුසලං, 
නන්දෙක්ඛනන්දමාණවකනන්දය ොඝාතකයකොකාලිෙසුප්පබුද්ධයදවදත්තචිඤ්
චමාණවිකානංවිෙච අකුසලං.තථාඅසක්යකොන්තංපනඅයහොසිකම්මංනාම

යහොති, අවිපාකං සම්පජ්ජති. තං මි ලුද්දයකොපමාෙ සායධතබ්බං. ෙථා හි
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මි ලුද්දයකන මි ං දිස්වා ධනුං ආකඩ්ඪිත්වා ඛිත්යතො සයරො සයච න

විරජ්ඣති, තංමි ංතත්යථවපායතති, අථනංමි ලුද්දයකො නිච්චම්මංකත්වා
ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංයඡත්වාමංසංආදාෙපුත්තදාරංයතොයසන්යතො  ච්ඡති.සයච

පනවිරජ්ඣති, මිය ොපලායිත්වාපුනතංදිසංනඔයලොයකති.එවංසම්පදමිදං 
දට්ඨබ්බං. සරස්ස අවිරජ්ඣිත්වා මි විජ්ඣනං විෙ හි දිට්ඨධම්මයවදනීෙස්ස 

කම්මස්සවිපාකවාරපටිලායභො, අවිජ්ඣනංවිෙඅවිපාකභාවාෙසම්පජ්ජනන්ති. 

අත්ථසාධිකා පනසත්තමජවනයචතනා උපපජ් ජයවදනීෙකම් මං නාම.තං
අනන්තයර අත්තභායව විපාකං යදති. තං පයනතං කුසලපක්යඛ

අට්ඨසමාපත්තිවයසන, අකුසලපක්යඛ පඤ්චානන්තරිෙකම්මවයසන 
යවදිතබ්බං. තත්ථ අට්ඨසමාපත්තිලාභී එකාෙ සමාපත්තිො බ්රහ්මයලොයක
නිබ්බත්තති. පඤ්චන්නම්පිආනන්තරිොනංකත්තාඑයකනකම්යමනනිරයෙ

නිබ්බත්තති, යසසසමාපත්තියෙො ච කම්මානි ච අයහොසිකම්මභාවංයෙව

ආපජ්ජන්ති, අවිපාකානි යහොන්ති. අෙම්පි අත්යථො පුරිමඋපමාෙයෙව
දීයපතබ්යබො. 

උභින්නං අන්තයර පන පඤ්චජවනයචතනා අපරපරිොෙයවදනීෙකම් මං 

නාම. තං අනා යත ෙදා ඔකාසං ලභති, තදා විපාකං යදති. සති
සංසාරප්පවත්තිො අයහොසිකම්මංනාමනයහොති.තංසබ්බංසුනඛලුද්දයකන 
දීයපතබ්බං. ෙථා හි සුනඛලුද්දයකන මි ං දිස්වා සුනයඛො විස්සජ්ජියතො මි ං 

අනුබන්ධිත්වා ෙස්මිං ඨායන පාපුණාති, තස්මිං යෙව ඩංසති; එවයමවං ඉදං

කම්මංෙස්මිංඨායනඔකාසංලභති, තස්මිංයෙවවිපාකංයදති, යතන මුත්යතො
සත්යතොනාමනත්ථි. 

කුසලාකුසයලසු පන  රුකා රුයකසු ෙං  රුකං යහොති, තං ෙග්  රුකං 

නාම. තයදතං කුසලපක්යඛ මහග් තකම්මං, අකුසලපක්යඛ 
පඤ්චානන්තරිෙකම්මං යවදිතබ්බං. තස්මිං සති යසසානි කුසලානි වා

අකුසලානිවා විපච්චිතුංනසක්යකොන්ති, තයදවදුවිධම්පිපටිසන්ධිංයදති.ෙථා
හි සාසපප්පමාණාපි සක්ඛරා වා අෙගුළිකා වා උදකරහයද පක්ඛිත්තා

උදකපිට්යඨ උප්ලවිතුං න සක්යකොති, යහට්ඨාව පවිසති; එවයමව කුසයලපි

අකුසයලපිෙං රුකං, තයදව ණ්හිත්වා  ච්ඡති. 

කුසලාකුසයලසුපනෙංබහුලංයහොති, තං ෙබ් බහුලං නාම.තංදීඝරත්තං

ලද්ධායසවනවයසනයවදිතබ්බං.ෙංවා බලවකුසලකම්යමසුයසොමනස්සකරං, 

අකුසලකම්යමසුසන්තාපකරං, එතංෙබ්බහුලංනාම.තයදතං ෙථානාමද්වීසු

මල්යලසුයුද්ධභූමිංඔතිණ්යණසුයෙොබලවා, යසොඉතරංපායතත්වා  ච්ඡති; 

එවයමව ඉතරං දුබ්බලකම්මං අවත්ථරිත්වා ෙං ආයසවනවයසන වා බහුලං, 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  තිකනිපාත-අට්ඨකථා  යදවදූතවග් ය ො 

90 

පටුන 

ආසන්නවයසනවාබලවං, තංවිපාකංයදති, දුට් ඨ ාමණිඅභෙරඤ් යඤො කම්මං
විෙ. 

යසො කිර චූළඞ් ණිෙයුද්යධ පරාජියතො වළවං ආරුය්හ පලායි. තස්ස 
චූළුපට්ඨායකො තිස්සාමච්යචො නාම එකයකොව පච්ඡයතො අයහොසි. යසො එකං

අටවිංපවිසිත්වා නිසින්යනොජිඝච්ඡාෙබාධෙමානාෙ–‘‘භාතිකතිස්ස, අතිවිෙ

යනොජිඝච්ඡාබාධති, කිං කරිස්සාමා’’තිආහ. අත්ථි, යදව, මොසාටකන්තයර
ඨයපත්වා එකං සුවණ්ණසරකභත්තං ආභතන්ති. යතන හි ආහරාති. යසො

නීහරිත්වා රඤ්යඤො පුරයතො ඨයපසි. රාජා දිස්වා, ‘‘තාත, චත්තායරො

යකොට්ඨායස කයරොහී’’ති ආහ. මෙං තයෙො ජනා, කස්මා යදයවො චත්තායරො

යකොට්ඨායසකාරෙතීති? භාතික තිස්ස, ෙයතොපට්ඨාෙඅහං අත්තානංසරාමි, න

යමඅෙයානංඅදත්වාආහායරොපරිභුත්තපුබ්යබොඅත්ථි, ස්වාහං අජ්ජපිඅදත්වා
න පරිභුඤ්ජිස්සාමීති. යසො චත්තායරො යකොට්ඨායස අකාසි. රාජා ‘‘කාලං 

යඝොයසහී’’තිආහ.ඡඩ්ඩිතාරඤ්යඤකුයතො, අයෙය, ලභිස්සාමයදවාති. ‘‘නාෙං

තව භායරො. සයච මම සද්ධා අත්ථි, අයෙය, ලභිස්සාම, විස්සත්යථො කාලං

යඝොයසහී’’ති ආහ. යසො ‘‘කායලො, භන්යත, කායලො, භන්යත’’ති තික්ඛත්තුං 
යඝොයසසි. 

අථස්ස යබොධිමාතුමහාතිස්සත්යථයරො තං සද්දං දිබ්බාෙ යසොතධාතුො 
සුත්වා ‘කත්ථාෙං සද්යදො’ති තං ආවජ්යජන්යතො ‘‘අජ්ජ
දුට්ඨ ාමණිඅභෙමහාරාජා යුද්ධපරාජියතො අටවිං පවිසිත්වා නිසින්යනො එකං
සරකභත්තං චත්තායරො යකොට්ඨායස කායරත්වා ‘එකයකොව න
පරිභුඤ්ජිස්සාමී’ති කාලං යඝොසායපසී’’ති ඤත්වා ‘‘අජ්ජ මො රඤ්යඤො
සඞ් හංකාතුංවට්ටතී’’තිමයනො තිොආ න්ත්වාරඤ්යඤොපුරයතොඅට්ඨාසි.

රාජා දිස්වාපසන්නචිත්යතො‘‘පස්ස, භාතික, තිස්සා’’තිවත්වායථරංවන්දිත්වා 

‘‘පත්තං, භන්යත, යදථා’’ති ආහ. යථයරො පත්තං නීහරි. රාජා අත්තයනො

යකොට්ඨායසන සද්ධිං යථරස්ස යකොට්ඨාසං පත්යත පක්ඛිපිත්වා, ‘‘භන්යත, 
ආහාරපරිස්සයෙොනාමමා කදාචියහොතූ’’තිවන්දිත්වාඅට්ඨාසි.තිස්සාමච්යචොපි
‘‘මම අෙයපුත්යත පස්සන්යත භුඤ්ජිතුං න සක්ඛිස්සාමී’’ති අත්තයනො
යකොට්ඨාසං යථරස්යසව පත්යත ආකිරි. වළවාපි චින්යතසි – ‘‘මය්හම්පි
යකොට්ඨාසංයථරස්යසවදාතුංවට්ටතී’’ති. රාජාවළවංඔයලොයකත්වා‘‘අෙම්පි
අත්තයනොයකොට්ඨාසංයථරස්යසවපත්යතපක්ඛිපනං පච්චාසීසතී’’තිඤත්වා
තම්පිතත්යථවපක්ඛිපිත්වායථරංවන්දිත්වාඋයෙයොයජසි. යථයරොතංභත්තං
ආදාෙ න්ත්වාආදියතොපට්ඨාෙභික්ඛුසඞ්ඝස්සආයලොපසඞ්යඛයපන අදාසි. 

රාජාපි චින්යතසි – ‘‘අතිවිෙම්හා ජිඝච්ඡිතා, සාධු වතස්ස සයච 
අතියරකභත්තසිත්ථානි පහියණෙයා’’ති. යථයරො රඤ්යඤො චිත්තං ඤත්වා



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  තිකනිපාත-අට්ඨකථා  යදවදූතවග් ය ො 

91 

පටුන 

අතියරකභත්තං එයතසං ොපනමත්තං කත්වා පත්තං ආකායස ඛිපි, පත්යතො
ආ න්ත්වාරඤ්යඤොහත්යථපතිට්ඨාසි.භත්තංතිණ්ණම්පිජනානං ොවදත්ථං
අයහොසි. අථ රාජා පත්තං යධොවිත්වා ‘‘තුච්ඡපත්තං න යපසිස්සාමී’’ති 
උත්තරිසාටකං යමොයචත්වා උදකං පුඤ්ඡිත්වා සාටකං පත්යත ඨයපත්වා
‘‘පත්යතො  න්ත්වාමමඅෙයස්සහත්යථපතිට්ඨාතූ’’තිආකායසඛිපි.පත්යතො
 න්ත්වා යථරස්සහත්යථපතිට්ඨාසි. 

අපරභාය රඤ්යඤොතථා තස්සසරීරධාතූනංඅට්ඨමභා ංපතිට්ඨායපත්වා 
වීසරතනසතිකං මහායචතිෙං කායරන්තස්ස අපරිනිට්ඨියතයෙව යචතියෙ
කාලකිරිොසමයෙො අනුප්පත්යතො. අථස්ස මහායචතිෙස්ස දක්ඛිණපස්යස
නිපන්නස්ස පඤ්චනිකාෙවයසන භික්ඛුසඞ්යඝ සජ්ඣාෙං කයරොන්යත ඡහි
යදවයලොයකහි ඡ රථා ආ න්ත්වා පුරයතො ආකායස අට්ඨංසු. රාජා
‘‘පුඤ්ඤයපොත්ථකං ආහරථා’’ති ආදියතො පට්ඨාෙ පුඤ්ඤයපොත්ථකං
වාචායපසි. අථනංකිඤ්චිකම්මංනපරියතොයසසි.යසො‘‘පරයතො වායචථා’’ති
ආහ. යපොත්ථකවාචයකො ‘‘චූළඞ් ණිෙයුද්යධ පරාජියතන යත යදව අටවිං
පවිසිත්වා නිසින්යනන එකං සරකභත්තං චත්තායරො යකොට්ඨායසකායරත්වා
යබොධිමාතුමහාතිස්සත්යථරස්ස භික්ඛා දින්නා’’ති ආහ. රාජා ‘‘ඨයපහී’’ති

වත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං පුච්ඡි, ‘‘භන්යත, කතයරො යදවයලොයකො රමණීයෙො’’ති? 
සබ්බයබොධිසත්තානං වසනට්ඨානං තුසිතභවනං මහාරාජාති. රාජා කාලං 
කත්වා තුසිතභවනයතො ආ තරයථව පතිට්ඨාෙ තුසිතභවනං අ මාසි. ඉදං
බලවකම්මස්සවිපාකදායන වත්ථු. 

ෙං පන කුසලාකුසයලසු ආසන්නමරයණ අනුස්සරිතුං සක්යකොති, තං 

ෙදාසන් නං නාම. තයදතං ෙථා නාම ය ො ණපරිපුණ්ණස්ස වජස්ස ද්වායර 
විවයටපරභාය දම්ම වබලව යවසු සන්යතසුපියෙොවජද්වාරස්ස ආසන්යනො

යහොතිඅන්තමයසොදුබ්බලජරග් යවොපි, යසොඑවපඨමතරංනික්ඛමති, එවයමව
අඤ්යඤසු කුසලාකුසයලසු සන්යතසුපි මරණකාලස්ස ආසන්නත්තා විපාකං
යදති. 

තත්රිමානි වත්ථූනි – මධුඅඞ් ණ ායම කිර එයකො දමිළයදොවාරියකො
පායතොව බළිසං ආදාෙ  න්ත්වා මච්යඡ වධිත්වා තයෙො යකොට්ඨායස කත්වා 

එයකන තණ්ඩුලං  ණ්හාති, එයකන දධිං, එකං පචති. ඉමිනා නීහායරන 
පඤ්ඤාස වස්සානි පාණාතිපාතකම්මං කත්වා අපරභාය  මහල්ලයකො
අනුට්ඨානයසෙයං උප ච්ඡති. තස්මිං ඛයණ ගිරිවිහාරවාසී
චූළපිණ්ඩපාතිකතිස්සත්යථයරො‘‘මාඅෙංසත්යතො මයිපස්සන්යතනස්සතූ’’ති

 න්ත්වා තස්ස ය හද්වායර අට්ඨාසි. අථස්ස භරිො, ‘‘සාමි, යථයරො
ආ යතො’’ති ආයරොයචසි. අහං පඤ්ඤාස වස්සානි යථරස්ස සන්තිකං න 

 තපුබ්යබො, කතයරනයමගුයණනයථයරොආ මිස්සති,  ච්ඡාතිනංවදථාති.
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සා ‘‘අතිච්ඡථ, භන්යත’’තිආහ. යථයරො ‘‘උපාසකස්සකා සරීරප්පවත්තී’’ති

පුච්ඡි. දුබ්බයලො, භන්යතති.යථයරොඝරංපවිසිත්වාසතිංඋප්පායදත්වා ‘‘සීලං

 ණ්හිස්සසී’’ති ආහ. ආම, භන්යත, යදථාති. යථයරො තීණි සරණානි දත්වා
පඤ්චසීලානිදාතුංආරභි.තස්සපඤ්ච සීලානීතිවචනකායලයෙවජිව්හාපපති.
යථයරො ‘‘වට්ටිස්සති එත්තක’’න්ති නික්ඛමිත්වා  යතො. යසොපිකාලංකත්වා
චාතුමහාරාජිකභවයන නිබ්බත්ති. නිබ්බත්තක්ඛයණයෙව ච ‘‘කිං නු යඛො
කම්මංකත්වාමොඉදංලද්ධ’’න්ති ආවජ්යජන්යතොයථරංනිස්සාෙලද්ධභාවං
ඤත්වා යදවයලොකයතො ආ න්ත්වා යථරං වන්දිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.

‘‘යකො එයසො’’ති ච වුත්යත ‘‘අහං, භන්යත, දමිළයදොවාරියකො’’තිආහ. කුහිං

නිබ්බත්යතොසීති? චාතුමහාරාජියකසු, භන්යත, සයචයමඅයෙයොපඤ්චසීලානි 

අදස්ස, උපරි යදවයලොයක නිබ්බත්යතො අස්සං. අහං කිං කරිස්සාමි, ත්වං

 ණ්හිතුංනාසක්ඛි, පුත්තකාති.යසොයථරංවන්දිත්වායදවයලොකයමව යතො.
ඉදංතාව කුසලකම්යමවත්ථු. 

අන්තර ඞ් ාෙ පන මහාවාචකාලඋපාසයකො නාම අයහොසි. යසො තිංස

වස්සානි යසොතාපත්තිමග් ත්ථාෙ ද්වත්තිංසාකාරං සජ්ඣායිත්වා ‘‘අහං එවං

ද්වත්තිංසාකාරං සජ්ඣාෙන්යතො ඔභාසමත්තම්පි නිබ්බත්යතතුං නාසක්ඛිං, 
බුද්ධසාසනං අනිෙයානිකං භවිස්සතී’’ති දිට්ඨිවිපල්ලාසං පත්වා කාලකිරිෙං
කත්වා මහා ඞ් ාෙ නවඋසභියකො සුසුමාරයපයතො හුත්වා නිබ්බත්ති. එකං
සමෙංකච්ඡකතිත්යථන සට්ඨිපාසාණත්ථම්භසකටානිඅ මංසු.යසොසබ්යබපි
යතය ොයණචපාසායණචඛාදි.ඉදං අකුසලකම්යමවත්ථු. 

එයතහි පනතීහිමුත්තං අඤ්ඤාණවයසනකතං ක ත් තා වා පන කම් මං 

නාම.තංෙථානාමඋම්මත්තයකන ඛිත්තදණ්ඩංෙත්ථවාතත්ථවා ච්ඡති, 
එවයමවයතසංඅභායවෙත්ථකත්ථචිවිපාකං යදති. 

ජනකං නාම එකං පටිසන්ධිං ජයනත්වා පවත්තිං න ජයනති, පවත්යත

අඤ්ඤං කම්මං විපාකං නිබ්බත්යතති. ෙථා හි මාතා ජයනතියෙව, ධාතියෙව

පනජග් ති; එවයමවංමාතාවිෙපටිසන්ධිනිබ්බත්තකංජනකකම්මං, ධාතිවිෙ

පවත්යත සම්පත්තකම්මං. උපත් ථම් භකං නාම කුසයලපි ලබ්භති අකුසයලපි.
එකච්යචො හි කුසලං කත්වා සු තිභයව නිබ්බත්තති. යසො තත්ථ ඨියතො
පුනප්පුනං කුසලං කත්වා තං කම්මං උපත්ථම්යභත්වා අයනකානි 
වස්සසතසහස්සානි සු තිභවස්මිංයෙව විචරති. එකච්යචො අකුසලං කත්වා
දුග් තිභයව නිබ්බත්තති. යසො තත්ථ ඨියතො පුනප්පුනං අකුසලං කත්වා තං
කම්මංඋපත්ථම්යභත්වා බහූනිවස්සසතසහස්සානිදුග් තිභවස්මිංයෙවවිචරති. 

අපයරො නයෙො – ජනකං නාම කුසලම්පි යහොති අකුසලම්පි. තං

පටිසන්ධිෙම්පිපවත්යතපිරූපාරූපවිපාකක්ඛන්යධජයනති. උපත් ථම් භකං පන
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විපාකං ජයනතුං න සක්යකොති, අඤ්යඤන කම්යමන දින්නාෙ පටිසන්ධිො

ජනියත විපායක උප්පජ්ජනකසුඛදුක්ඛං උපත්ථම්යභති, අද්ධානං පවත්යතති. 

උපපීළකං නාම අඤ්යඤන කම්යමන දින්නාෙ පටිසන්ධිො ජනියත විපායක

උප්පජ්ජනකසුඛදුක්ඛංපීයළතිබායධති, අද්ධානංපවත්තිතුංනයදති.තත්රාෙං
නයෙො – කුසලකම්යම විපච්චමායන අකුසලකම්මං උපපීළකං හුත්වා තස්ස
විපච්චිතුංනයදති.අකුසලකම්යම විපච්චමායනකුසලකම්මංඋපපීළකංහුත්වා
තස්ස විපච්චිතුං න යදති. ෙථා වඩ්ඪමානකං රුක්ඛං වා  ච්ඡං වා ලතං වා

යකොචියදව දණ්යඩනවා සත්යථනවා භින්යදෙය වා ඡින්යදෙය වා, අථයසො

රුක්යඛොවා ච්යඡොවාලතාවාවඩ්ඪිතුංනසක්කුයණෙය; එවයමවංකුසලං

විපච්චමානං අකුසයලන උපපීළිතං, අකුසලං වා පන විපච්චමානං කුසයලන 
උපපීළිතං විපච්චිතුං න සක්යකොති. තත්ථ සුනක්ඛත්තස්ස අකුසලකම්මං

කුසලං උපපීයළසි, යචොරඝාතකස්සකුසලකම්මංඅකුසලංඋපපීයළසි. 

රාජ යහකිර වාතකාළයකො පඤ්ඤාස වස්සානි යචොරඝාතකම්මං අකාසි.

අථ නං රඤ්යඤො ආයරොයචසුං – ‘‘යදව, වාතකාළයකො මහල්ලයකො යචොයර
ඝායතතුංනසක්යකොතී’’ති. ‘‘අපයනථ නංතස්මා ඨානන්තරාති. අමච්චානං
අපයනත්වා අඤ්ඤං තස්මිං ඨායන ඨපයිංසු. වාතකාළයකොපි ොව තං කම්මං

අකාසි, තාවඅහතවත්ථානිවා අච්ඡාදිතුං සුරභිපුප්ඵානිවාපිළන්ධිතුංපාොසං
වාභුඤ්ජිතුංඋච්ඡාදනන්හාපනංවා පච්චනුයභොතුංනාලත්ථ.යසො ‘‘දීඝරත්තං
යමකිලිට්ඨයවයසනචරිත’’න්ති‘‘පාොසංයම පචාහී’’තිභරිෙංආණායපත්වා
න්හානීෙසම්භාරානි  ාහායපත්වා න්හානතිත්ථං  න්ත්වා සීසං න්හත්වා
අහතවත්ථානි අච්ඡායදත්වා  න්යධ විලිම්පිත්වා පුප්ඵානි පිළන්ධිත්වා ඝරං

ආ ච්ඡන්යතොසාරිපුත්තත්යථරංදිස්වා ‘‘සංකිලිට්ඨකම්මයතොචම්හිඅප යතො, 
අයෙයො ච යම දිට්යඨො’’ති තුට්ඨමානයසො යථරං ඝරං යනත්වා
නවසප්පිසක්කරචුණ්ණාභිසඞ්ඛයතන පාොයසන පරිවිසි. යථයරො තස්ස 
අනුයමොදනමකාසි. යසො අනුයමොදනං සුත්වා අනුයලොමිකඛන්තිං පටිලභිත්වා 
යථරං අනු න්ත්වා නිවත්තමායනො අන්තරාමග්ය  තරුණවච්ඡාෙ  ාවිො 
මද්දිත්වා ජීවිතක්ඛෙං පාපියතො  න්ත්වා තාවතිංසභවයන නිබ්බත්ති. භික්ඛූ

තථා තං පුච්ඡිංසු – ‘‘භන්යත, යචොරඝාතයකො අජ්යජව කිලිට්ඨකම්මයතො

අපනීයතො, අජ්යජව කාලඞ්කයතො, කහං නු යඛො නිබ්බත්යතො’’ති? 

තාවතිංසභවයන, භික්ඛයවති. භන්යත, යචොරඝාතයකො දීඝරත්තං පුරියස

ඝායතසි, තුම්යහ ච එවං වයදථ, නත්ථි නු යඛො පාපකම්මස්ස ඵලන්ති. මා, 

භික්ඛයව, එවං අවචුත්ථ, බලවකලයාණමිත්තූපනිස්සෙං ලභිත්වා
ධම්මයසනාපතිස්ස පිණ්ඩපාතං දත්වා අනුයමොදනං සුත්වා අනුයලොමිකඛන්තිං
පටිලභිත්වායසොතත්ථ නිබ්බත්යතොති. 

‘‘සුභාසිතංසුණිත්වාන, නා රියෙොයචොරඝාතයකො; 
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අනුයලොමඛන්තිංලද්ධාන, යමොදතීතිදිවං යතො’’ති. 

උපඝාතකං පනසෙං කුසලම්පිඅකුසලම්පිසමානංඅඤ්ඤං දුබ්බලකම්මං
ඝායතත්වාතස්සවිපාකං පටිබාහිත්වා අත්තයනොවිපාකස්සඔකාසංකයරොති.
එවං පන කම්යමන කයත ඔකායස තං විපාකං උප්පන්නං නාම වුච්චති.
උපච්යඡදකන්තිපි එතස්යසව නාමං. තත්රාෙං නයෙො – කුසලකම්මස්ස
විපච්චනකායල එකං අකුසලකම්මං උට්ඨාෙ තං කම්මං ඡින්දිත්වා පායතති.
අකුසලකම්මස්සපි විපච්චනකායල එකං කුසලකම්මං උට්ඨාෙ තං කම්මං 
ඡින්දිත්වා පායතති. ඉදං උපච්යඡදකං නාම. තත්ථ අජාතසත්තුයනො කම්මං

කුසලච්යඡදකං අයහොසි, අඞ්ගුලිමාලත්යථරස්ස අකුසලච්යඡදකන්ති. එවං 
සුත්තන්තිකපරිොයෙනඑකාදසකම්මානිවිභත්තානි. 

අභිධම්මපරිොයෙන පන යසොළස කම්මානි විභත්තානි, යසෙයථිදං – 

‘‘අත්යථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි  තිසම්පත්තිපටිබාළ්හානි න 

විපච්චන්ති, අත්යථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි

උපධිසම්පත්තිපටිබාළ්හානි න විපච්චන්ති, අත්යථකච්චානි පාපකානි

කම්මසමාදානානි කාලසම්පත්තිපටිබාළ්හානි න විපච්චන්ති, අත්යථකච්චානි

පාපකානි කම්මසමාදානානි පයෙො සම්පත්තිපටිබාළ්හානි න විපච්චන්ති. 

අත්යථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි  තිවිපත්තිං ආ ම්ම විපච්චන්ති, 

උපධිවිපත්තිං, කාලවිපත්තිං, පයෙො විපත්තිං ආ ම්ම විපච්චන්ති.
අත්යථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි  තිවිපත්තිපටිබාළ්හානි න

විපච්චන්ති, උපධිවිපත්ති, කාලවිපත්ති, පයෙො විපත්තිපටිබාළ්හානි න
විපච්චන්ති. අත්යථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි  තිසම්පත්තිං

ආ ම්ම විපච්චන්ති, උපධිසම්පත්තිං, කාලසම්පත්තිං, පයෙො සම්පත්තිං

ආ ම්මවිපච්චන්තී’’ති(විභ.810). 

තත්ථ පාපකානීති ලාමකානි. කම් මසමාදානානීති කම්මග් හණානි.

 හිතසමාදින්නානං කම්මානයමතං අධිවචනං.  තිසම් පත් තිපටිබාළ් ොනි න 

විපච් චන් තීතිආදීසු අනිට්ඨාරම්මණානුභවනාරයහ කම්යම විජ්ජමායනයෙව

සු තිභයවනිබ්බත්තස්සතංකම්මං  තිසම් පත් තිපටිබාළ් ෙං න විපච් චති නාම.
 තිසම්පත්තිො පතිබාහිතං හුත්වා න විපච්චතීති අත්යථො. යෙො පන
පාපකම්යමන දාසිො වා කම්මකාරිො වා කුච්ඡිෙං නිබ්බත්තිත්වා

උපධිසම්පන්යනො යහොති, අත්තභාවසමිද්ධිෙං තිට්ඨති. අථස්ස සාමිකා තස්ස
රූපසම්පත්තිං දිස්වා ‘‘නාෙං කිලිට්ඨකම්මස්සානුච්ඡවියකො’’ති චිත්තං
උප්පායදත්වා අත්තයනො ජාතපුත්තං විෙ භණ්ඩා ාරිකාදිට්ඨායනසු ඨයපත්වා

සම්පත්තිංයෙොයජත්වාපරිහරන්ති.එවරූපස්ස කම්මං උපධිසම් පත් තිපටිබාළ ්ෙං 

න විපච් චති නාම. යෙො පන පඨමකප්පිකකාලසදියස
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සුලභසම්පන්නරසයභොජයන සුභික්ඛකායල නිබ්බත්තති, තස්ස විජ්ජමානම්පි

පාපකම්මං කාලසම් පත් තිපටිබාළ් ෙං න විපච් චති නාම.යෙොපනසම්මාපයෙො ං 

නිස්සාෙ ජීවති, උපසඞ්කමිතබ්බයුත්තකායල උපසඞ්කමති, 

පටික්කමිතබ්බයුත්තකායල පටික්කමති, පලායිතබ්බයුත්තකායල පලාෙති.

ලඤ්ජදානයුත්තකායල ලඤ්ජං යදති, යචොරිකයුත්තකායල යචොරිකං කයරොති, 

එවරූපස්සපාපකම්මං පයෙො සම් පත් තිපටිබාළ් ෙං න විපච් චති නාම. 

දුග් තිභයව නිබ්බත්තස්ස පන පාපකම්මං  තිවිපත් තිං ආ ම් ම විපච් චති 
නාම.යෙොපනදාසිොවා කම්මකාරිොවාකුච්ඡිස්මිංනිබ්බත්යතොදුබ්බණ්යණො

යහොති දුස්සණ්ඨායනො, ‘‘ෙක්යඛො නු යඛො මනුස්යසො නු යඛො’’ති විමතිං

උප්පායදති. යසො සයච පුරියසො යහොති, අථ නං ‘‘නාෙං අඤ්ඤස්ස කම්මස්ස

අනුච්ඡවියකො’’ති හත්ථිං වා රක්ඛායපන්ති අස්සං වා ය ොයණ වා, 

තිණකට්ඨාදීනිවාආහරායපන්ති, යඛළසරකං වා ණ්හායපන්ති.සයචඉත්ථී 

යහොති, අථ නං හත්ථිඅස්සාදීනං භත්තමාසාදීනි වා පචායපන්ති, කචවරං වා 

ඡඩ්ඩායපන්ති, අඤ්ඤං වා පන ජිගුච්ඡනීෙකම්මං කායරන්ති. එවරූපස්ස

පාපකම්මං උපධිවිපත් තිං ආ ම් ම විපච් චති නාම.යෙොපනදුබ්භික්ඛකායල වා

පරිහීනසම්පත්තිකායල වා අන්තරකප්යප වා නිබ්බත්තති, තස්ස පාපකම්මං 

කාලවිපත් තිං ආ ම් ම විපච් චති නාම. යෙො පන පයෙො ං සම්පායදතුං න 

ජානාති, උපසඞ්කමිතබ්බයුත්තකායල උපසඞ්කමිතුං න ජානාති…යප.…

යචොරිකයුත්තකායල යචොරිකං කාතුං න ජානාති, තස්ස පාපකම්මං 

පයෙො විපත් තිං ආ ම් ම විපච් චති නාම. 

යෙො පන ඉට්ඨාරම්මණානුභවනාරයහ කම්යම විජ්ජමායනයෙව  න්ත්වා 

දුග් තිභයවනිබ්බත්තති, තස්ස තංකම්මං  තිවිපත් තිපටිබාළ් ෙං න විපච් චති 

නාම. යෙො පන පුඤ්ඤානුභායවන රාජරාජමහාමත්තාදීනං ය යහ 

නිබ්බත්තිත්වාකායණොවායහොතිකුණීවාඛඤ්යජොවාපක්ඛහයතොවා, තස්ස 
ඔපරජ්ජයසනාපතිභණ්ඩා ාරිකට්ඨානාදීනි න අනුච්ඡවිකානීති න යදන්ති.

ඉච්චස්ස තං පුඤ්ඤං උපධිවිපත් තිපටිබාළ් ෙං න විපච් චති නාම. යෙො පන 
දුබ්භික්ඛකායල වා පරිහීනසම්පත්තිකායල වා අන්තරකප්යප වා මනුස්යසසු 

නිබ්බත්තති, තස්ස තං කලයාණකම්මං කාලවිපත් තිපටිබාළ ්ෙං න විපච් චති 

නාම. යෙො යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව පයෙො ං සම්පායදතුංන ජානාති, තස්ස 

කලයාණකම්මං පයෙො විපත් තිපටිබාළ් ෙං න විපච් චති නාම. 

කලයාණකම්යමනපනසු තිභයවනිබ්බත්තස්සතංකම්මං  තිසම් පත් තිං 

ආ ම් ම විපච් චති නාම. රාජරාජමහාමත්තාදීනං කුයල නිබ්බත්තිත්වා
උපධිසම්පත්තිං පත්තස්ස අත්තභාවසමිද්ධිෙං ඨිතස්ස යදවන යර 
සමුස්සිතරතනයතොරණසදිසං අත්තභාවං දිස්වා ‘‘ඉමස්ස 
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ඔපරජ්ජයසනාපතිභණ්ඩා ාරිකට්ඨානාදීනි අනුච්ඡවිකානී’’ති දහරස්යසව

සයතොතානි ඨානන්තරානියදන්ති, එවරූපස්සකලයාණකම්මං උපධිසම් පත් තිං 

ආ ම් ම විපච් චති නාම. යෙො පඨමකප්පියකසු වා සුලභන්නපානකායල වා 

නිබ්බත්තති, තස්ස කලයාණකම්මං කාලසම් පත් තිං ආ ම් ම විපච් චති නාම.

යෙො වුත්තනයෙයනව පයෙො ං සම්පායදතුං ජානාති, තස්ස කම්මං 

පයෙො සම් පත් තිං ආ ම් ම විපච් චති නාම. එවං අභිධම්මපරිොයෙන යසොළස
කම්මානිවිභත්තානි. 

අපරානිපි පටිසම්භිදාමග් පරිොයෙන ද්වාදස කම්මානි විභත්තානි. 

යසෙයථිදං – ‘‘අයහොසි කම්මං අයහොසි කම්මවිපායකො, අයහොසි කම්මං

නායහොසිකම්මවිපායකො, අයහොසිකම්මංඅත්ථිකම්මවිපායකො, අයහොසිකම්මං

නත්ථිකම්මවිපායකො, අයහොසිකම්මං භවිස්සතිකම්මවිපායකො, අයහොසිකම්මං

නභවිස්සතිකම්මවිපායකො, අත්ථිකම්මං අත්ථිකම්මවිපායකො, අත්ථිකම්මං

නත්ථිකම්මවිපායකො, අත්ථිකම්මංභවිස්සති කම්මවිපායකො, අත්ථිකම්මංන

භවිස්සතිකම්මවිපායකො, භවිස්සතිකම්මං භවිස්සති කම්මවිපායකො, භවිස්සති

කම්මංනභවිස්සතිකම්මවිපායකො’’ති(පටි.ම.1.234). 

තත්ථ ෙං කම්මං අතීයත ආයූහිතං අතීයතයෙව විපාකවාරං ලභි, 

පටිසන්ධිජනකං පටිසන්ධිං ජයනසි, රූපජනකං රූපං, තං අයෙොසි කම් මං 

අයෙොසි කම් මවිපායකොතිවුත්තං.ෙංපනවිපාකවාරංනලභි, පටිසන්ධිජනකං 

පටිසන්ධිංරූපජනකංවාරූපංජයනතුංනාසක්ඛි, තං අයෙොසි කම් මං නායෙොසි 

කම් මවිපායකොති වුත්තං. ෙං පන අතීයත ආයූහිතං එතරහි ලද්ධවිපාකවාරං 

පටිසන්ධිජනකං පටිසන්ධිං ජයනත්වා රූපජනකං රූපං ජයනත්වා ඨිතං, තං 

අයෙොසි කම් මං අත් ථි කම් මවිපායකොති වුත්තං. ෙං අලද්ධවිපාකවාරං 

පටිසන්ධිජනකං වා පටිසන්ධිං රූපජනකං වා රූපං ජයනතුං නාසක්ඛි, තං 

අයෙොසි කම් මං නත් ථි කම් මවිපායකොති වුත්තං. ෙං පන අතීයත ආයූහිතං

අනා යතවිපාකවාරංලභිස්සති, පටිසන්ධිජනකං පටිසන්ධිංරූපජනකංරූපං

ජයනතුං සක්ඛිස්සති, තං අයෙොසි කම් මං භවිස් සති කම් මවිපායකොති වුත්තං.ෙං

අනා යතවිපාකවාරංනලභිස්සති, පටිසන්ධිජනකංපටිසන්ධිංරූපජනකංවා 

රූපංජයනතුංනසක්ඛිස්සති, තං අයෙොසි කම් මං න භවිස් සති කම් මවිපායකොති
වුත්තං. 

ෙං පනඑතරහිආයූහිතං එතරහියෙවවිපාකවාරංලභති, තං අත් ථි කම් මං 

අත් ථි කම් මවිපායකොතිවුත්තං.ෙංපනඑතරහිවිපාකවාරංනලභති, තං අත් ථි 

කම් මං නත් ථි කම් මවිපායකොති වුත්තං. ෙං පන එතරහි ආයූහිතං අනා යත

විපාකවාරං ලභිස්සති, පටිසන්ධිජනකං පටිසන්ධිං රූපජනකං රූපං ජයනතුං 

සක්ඛිස්සති, තං අත් ථි කම් මං භවිස ්සති කම් මවිපායකොති වුත්තං. ෙං පන
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විපාකවාරං න ලභිස්සති, පටිසන්ධිජනකං පටිසන්ධිං රූපජනකං වා රූපං 

ජයනතුංසක්ඛිස්සති, තං අත් ථි කම් මං න භවිස් සති කම් මවිපායකොතිවුත්තං. 

ෙං පනානා යත ආයූහිස්සති, අනා යතයෙව විපාකවාරං ලභිස්සති, 

පටිසන්ධිජනකං පටිසන්ධිං රූපජනකං වා රූපං ජයනස්සති, තං භවිස ්සති 

කම් මං භවිස් සති කම් මවිපායකොති වුත්තං. ෙං පන විපාකවාරං න ලභිස්සති, 

පටිසන්ධිජනකං පටිසන්ධිං රූපජනකං වා රූපං ජයනතුං න සක්ඛිස්සති, තං 

භවිස ්සති කම් මං න භවිස් සති කම් මවිපායකොති වුත්තං. එවං 
පටිසම්භිදාමග් පරිොයෙනද්වාදසකම්මානිවිභත්තානි. 

ඉති ඉමානි යචව ද්වාදස අභිධම්මපරිොයෙන විභත්තානි ච යසොළස 

කම්මානි අත්තයනො ඨානා ඔසක්කිත්වා සුත්තන්තිකපරිොයෙන වුත්තානි
එකාදස කම්මානියෙවභවන්ති.තානිපිතයතොඔසක්කිත්වාතීණියෙවකම්මානි

යහොන්ති දිට්ඨධම්මයවදනීෙං, උපපජ්ජයවදනීෙං, අපරපරිොෙයවදනීෙන්ති. 

යතසංසඞ්කමනංනත්ථි, ෙථාඨායනයෙවතිට්ඨන්ති.ෙදිහිදිට්ඨධම්මයවදනීෙං

කම්මං උපපජ්ජයවදනීෙං වා අපරපරිොෙයවදනීෙං වා භයවෙය, ‘‘දිට්යඨ වා
ධම්යම’’තිසත්ථාන වයදෙය.සයචපිඋපපජ්ජයවදනීෙංදිට්ඨධම්මයවදනීෙංවා

අපරපරිොෙයවදනීෙංවාභයවෙය, ‘‘උපපජ්ජවා’’තිසත්ථානවයදෙය.අථාපි

අපරපරිොෙයවදනීෙං දිට්ඨධම්මයවදනීෙං වා උපපජ්ජයවදනීෙං වා භයවෙය, 

‘‘අපයරවාපරිොයෙ’’තිසත්ථානවයදෙය. 

සුක්කපක්යඛපිඉමිනාවනයෙනඅත්යථොයවදිතබ්යබො.එත්ථපන යලොයභ 

වි යතතියලොයභඅප යතනිරුද්යධ. තාලවත් ථුකතන්තිතාලවත්ථුවිෙකතං, 

මත්ථකච්ඡින්නතායලො විෙ පුන අවිරුළ්හිසභාවං කතන්ති අත්යථො. අනභාවං 

කතන්ති අනුඅභාවං කතං, ෙථා පුන නුප්පජ්ජති, එවං කතන්ති අත්යථො. 

එවස් සූති එවංභයවෙයං. එවයමව යඛොතිඑත්ථබීජානිවිෙකුසලාකුසලං කම්මං

දට්ඨබ්බං, තානි අග්ගිනා ඩහනපුරියසො විෙ යෙො ාවචයරො, අග්ගි විෙ

මග් ඤාණං, අග්ගිං දත්වා බීජානං ඩහනකායලො විෙ මග් ඤායණන 

කියලසානං දඩ්ඪකායලො, මසිකතකායලො විෙ පඤ්චන්නං ඛන්ධානං

ඡින්නමූලයක කත්වා ඨපිතකායලො, මහාවායත ඔපුනිත්වා නදිො වා
පවායහත්වා අප්පවත්තිකතකායලො විෙ උපාදින්නකසන්තානස්ස නියරොයධන
ඡින්නමූලකානං පඤ්චන්නං ඛන්ධානං අප්පටිසන්ධිකභායවන නිරුජ්ඣිත්වා
පුනභවස්මිංපටිසන්ධිංඅග් හිතකායලො යවදිතබ්යබො. 

යමොෙජඤ ්චාපවිද් දසූති යමොහජඤ්චාපි අවිද්දසු. ඉදං වුත්තං යහොති – ෙං
යසො අවිදූ අන්ධබායලො යලොභජඤ්ච යදොසජඤ්ච යමොහජඤ්චාති කම්මං

කයරොති, එවංකයරොන්යතනෙංයතනපකතංකම්මංඅප්පංවාෙදිවා බහුං. 
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පටුන 

ඉයධව තං යවදනිෙන්ති තංකම්මං යතනබායලනඉධසයකඅත්තභායවයෙව

යවදනීෙං, තස්යසව තං අත්තභායව විපච්චතීති අත්යථො. වත් ථුං අඤ් ඤං න 

විජ් ජතීති තස්ස කම්මස්ස විපච්චනත්ථාෙ අඤ්ඤං වත්ථු නත්ථි. න හි

අඤ්යඤන කතං කම්මං අඤ්ඤස්ස අත්තභායව විපච්චති. තස් මා යලොභඤ් ච 

යදොසඤ් ච, යමොෙජඤ් චාපි විද් දසූති තස්මා යෙො විදූ යමධාවී පණ්ඩියතො තං

යලොභජාදියභදං කම්මං න කයරොති, යසො විජ් ජං උප් පාදෙං භික් ඛු, සබ් බා 

දුග්  තියෙො ජයෙ, අරහත්තමග් විජ්ජං උප්පායදත්වා තං වා පන විජ්ජං

උප්පායදන්යතො සබ්බා දුග් තියෙො ජහති. යදසනාසීසයමයවතං, සු තියෙොපි

පන යසො ඛීණාසයවො ජහතියෙව. ෙම්පි යචතං ‘‘තස්මා යලොභඤ්ච

යදොසඤ්චා’’ති වුත්තං, එත්ථාපි යලොභයදොසසීයසන යලොභජඤ්ච යදොසජඤ්ච 

කම්මයමව නිද්දිට්ඨන්ති යවදිතබ්බං. එවං සුත්තන්යතසුපි  ාථාෙපි 
වට්ටවිවට්ටයමවකථිතන්ති. 

5. හත්ථකසුත්තවණ්ණනා 

35. පඤ්චයම ආළවිෙන්ති ආළවිරට්යඨ. ය ොමග් ය ති ගුන්නං

 මනමග්ය . පණ් ණසන් ථයරති සෙං පතිතපණ්ණසන්ථයර. අථාති එවං
ගුන්නං මනමග් ංඋජුංමහාපථංනිස්සාෙසිංසපාවයනසෙං පතිතපණ්ණානි
සඞ්කඩ්ඪිත්වාකතසන්ථයරසු තමහාචීවරංපත්ථරිත්වාපල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා

නිසින්යන තථා යත. ෙත් ථයකො ආළවයකොති හත්ථයතො හත්ථං  තත්තා

එවංලද්ධනායමොආළවයකොරාජපුත්යතො. එතදයවොචාති එතං‘‘කච්චි, භන්යත, 
භ වා’’තිආදිවචනංඅයවොච.කස්මාපන සම්මාසම්බුද්යධොතංඨානං න්ත්වා

නිසින්යනො, කස්මා රාජකුමායරො තත්ථ  යතොති? සම්මාසම්බුද්යධො තාව

අට්ඨුප්පත්තිකාෙ ධම්මයදසනාෙ සමුට්ඨානං දිස්වා තත්ථ නිසින්යනො, 
රාජකුමායරොපි පායතොව උට්ඨාෙ පඤ්චහි උපාසකසයතහි පරිවුයතො
බුද්ධුපට්ඨානං  ච්ඡන්යතො මහාමග් ා ඔක්කම්ම ය ොපථං  යහත්වා
‘‘බුද්ධානං පූජනත්ථාෙ මිස්සකමාලං ඔචිනිස්සාමී’’ති  ච්ඡන්යතො සත්ථාරං 

දිස්වා උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තංනිසීදි, එවං යසොතත්ථ යතොති. 

සුඛමසයිත් ථාතිසුඛංසයිත්ථ. 

අන් තරට් ඨයකොතිමාඝඵග්ගුණානංඅන්තයර අට්ඨදිවසපරිමායණොකායලො.

මාඝස්සහිඅවසායනචත්තායරොදිවසා, ඵග්ගුණස්සආදිම්හි චත්තායරොතිඅෙං

‘‘අන්තරට්ඨයකො’’ති වුච්චති. හිමපාතසමයෙොති හිමස්ස පතනසමයෙො. ඛරාති

ඵරුසා කක්ඛළා වා. ය ොකණ්  කෙතාති නවවුට්යඨ යදයව  ාවීනං

අක්කන්තක්කන්තට්ඨායන ඛුරන්තයරහි කද්දයමො උග් න්ත්වා තිට්ඨති, යසො
වාතාතයපන සුක්යඛො කකචදන්තසදියසො යහොති දුක්ඛසම්ඵස්යසො. තං
සන්ධාොහ – ‘‘ය ොකණ්ටකහතා භූමී’’ති. ගුන්නං ඛුරන්තයරහි ඡින්නාතිපි
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අත්යථො. යවරම් යභො වායතො වාෙතීති චතූහි දිසාහි වාෙන්යතො වායතො වාෙති.
එකාෙදිසාෙවාද්වීහිවාදිසාහිතීහිවාදිසාහි වාෙන්යතොවායතොයවරම්යභොති
නවුච්චති. 

යතන හි රාජකුමාරාති ඉදං සත්ථා ‘‘අෙං රාජකුමායරො යලොකස්මිං යනව

සුඛවාසියනො, නදුක්ඛවාසියනොජානාති, ජානායපස්සාමින’’න්ති උපරියදසනං

වඩ්යඪන්යතො ආහ. තත්ථ ෙථා යත ඛයමෙයාති ෙථා තුය්හං රුච්යචෙය. 

ඉධස ්සාතිඉමස්මිංයලොයකඅස්ස. ය ොනකත් ථයතොතිචතුරඞ්ගුලාධිකයලොයමන

කාළයකොජයවනඅත්ථයතො. පටිකත් ථයතොතිඋණ්ණාමයෙනයසතත්ථරයණන

අත්ථයතො. ප ලිකත් ථයතොතිඝනපුප්යඵනඋණ්ණාමෙඅත්ථරයණනඅත්ථයතො. 

කදලිමි පවරපච් චත් ථරයණොති කදලිමි චම්මමයෙන උත්තමපච්චත්ථරයණන
අත්ථයතො. තං කිර පච්චත්ථරණං යසතවත්ථස්ස උපරි කදලිමි චම්මං 

අත්ථරිත්වා සිබ්බිත්වා කයරොන්ති. සඋත් තරච් ඡයදොති සහ උත්තරච්ඡයදන, 

උපරි බද්යධන රත්තවිතායනන සද්ධින්ති අත්යථො. 

උභයතොයලොහිතකූපධායනොති සීසූපධානඤ්ච පාදූපධානඤ්චාති පල්ලඞ්කස්ස 

උභයතො ඨපිතයලොහිතකූපධායනො. පජාපතියෙොති භරිොයෙො. මනායපන 

පච් චුපට් ඨිතා අස් සූතිමනායපනඋපට්ඨානවිධායනනපච්චුපට්ඨිතාභයවෙයං. 

කායිකාති පඤ්චද්වාරකාෙං යඛොභෙමානා. යචතසිකාති මයනොද්වාරං

යඛොභෙමානා. යසො රාය ො තථා තස් ස පහීයනොති තථාරූයපො රාය ො

තථා තස්ස පහීයනොති අත්යථො. යෙො පනතස්ස රාය ො, නයසොතථා තස්ස

පහීයනොනාම. යදොසයමොයෙසුපිඑයසවනයෙො. 

බ්රාේ මයණොති බාහිතපායපො ඛීණාසවබ්රාහ්මයණො. පරිනිබ් බුයතොති

කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බුයතො. න ලිම් පති කායමසූති වත්ථුකායමසු ච

කියලසකායමසු ච තණ්හාදිට්ඨියලයපහිනලිම්පති. සීතිභූයතොති අබ්භන්තයර

තාපනකියලසානං අභායවන සීතිභූයතො. නිරූපධීති කියලසූපධීනං අභායවන

නිරූපධි. සබ් බා ආසත් තියෙො යඡත් වාතිආසත්තියෙොවුච්චන්තිතණ්හායෙො, තා
සබ්බාපි රූපාදීසු ආරම්මයණසු ආසත්තවිසත්තා ආසත්තියෙො ඡින්දිත්වා. 

වියනෙය ෙදයෙ දරන්තිහදෙනිස්සිතං දරථං විනයිත්වා වූපසයමත්වා. සන් තිං 

පප් පුෙය යචතයසොතිචිත්තස්සකියලසනිබ්බානංපාපුණිත්වා.කරණවචනංවා

එතං ‘‘සබ්බයචතයසො සමන්නාහරිත්වා’’තිආදීසු විෙ, යචතසා නිබ්බානං
පාපුණිත්වාති අත්යථො. 

6. යදවදූතසුත්තවණ්ණනා 

36. ඡට්යඨ යදවදූතානීතියදවදූතා.අෙංපයනත්ථවචනත්යථො –යදයවොති

මච්චු, තස්සදූතාති යදවදූතා. ජිණ්ණබයාධිමතාහිසංයව ජනනට්යඨන ‘‘ඉදානි
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යතමච්චුසමීපං න්තබ්බ’’න්තියචොයදන්තිවිෙ, තස්මායදවදූතාති වුච්චන්ති.

යදවා විෙ දූතාතිපි යදවදූතා. ෙථා හි අලඞ්කතපටිෙත්තාෙ යදවතාෙආකායස
ඨත්වා ‘‘ත්වං අසුකදිවයස මරිස්සසී’’ති වුත්යත තස්සා වචනං සද්ධාතබ්බං

යහොති; එවයමවං ජිණ්ණබයාධිමතාපි දිස්සමානා ‘‘ත්වම්පි එවංධම්යමො’’ති

යචොයදන්ති විෙ, යතසඤ්ච තං වචනං අනඤ්ඤථාභාවිතාෙ යදවතාෙ 
බයාකරණසදිසයමව යහොතීති යදවා විෙ දූතාති යදවදූතා. විසුද්ධියදවානං

දූතාතිපි යදවදූතා. සබ්බයබොධිසත්තා හි ජිණ්ණබයාධිමතපබ්බජියත දිස්වාව 
සංයව ං ආපජ්ජිත්වා නික්ඛම්ම පබ්බජිංසු. එවං විසුද්ධියදවානං දූතාතිපි
යදවදූතා. ඉධපනලිඞ් විපල්ලායසන‘‘යදවදූතානී’’තිවුත්තං. 

කායෙන දුච් චරිතන්තිආදි කස්මා ආරද්ධං? 

යදවදූතානුයුඤ්ජනට්ඨානුපක්කමකම්මදස්සනත්ථං. ඉමිනා හි කම්යමන අෙං

සත්යතො නිරයෙ නිබ්බත්තති, අථ නං තත්ථ ෙයමො රාජා යදවදූයත

සමනුයුඤ්ජති.තත්ථ කායෙන දුච් චරිතං චරතීතිකාෙද්වායරනතිවිධංදුච්චරිතං

චරති. වාචාොති වචීද්වායරන චතුබ්බිධං දුච්චරිතං චරති. මනසාති
මයනොද්වායරනතිවිධංදුච්චරිතංචරති. 

තයමනං, භික් ඛයව, නිරෙපාලාතිඑත්ථ එකච්යචයථරා‘‘නිරෙපාලානාම

නත්ථි, ෙන්තරූපං විෙ කම්මයමව කාරණං කායරතී’’ති වදන්ති. තං ‘‘අත්ථි

නිරයෙ නිරෙපාලාති, ආමන්තා. අත්ථි ච කාරණිකා’’තිආදිනා නයෙන

අභිධම්යම (කථා. 866) පටියසධිතයමව. ෙථා හි මනුස්සයලොයක 

කම්මකාරණකාරකා අත්ථි, එවයමව නිරයෙ නිරෙපාලා අත්ථීති. ෙමස් ස 

රඤ් යඤොති ෙමරාජානාමයවමානිකයපතරාජා. එකස්මිංකායලදිබ්බවිමායන 

දිබ්බකප්පරුක්ඛදිබ්බඋෙයානදිබ්බනාටකාදිසබ්බසම්පත්තිං අනුභවති, එකස්මිං 

කායල කම්මවිපාකං, ධම්මියකො රාජා, න යචස එයකොව යහොති, චතූසු පන

ද්වායරසුචත්තායරො ජනායහොන්ති. අමත් යතයෙයොතිමාතුහියතොමත්යතයෙයො, 

මාතරි සම්මාපටිපන්යනොතිඅත්යථො.නමත්යතයෙයොතිඅමත්යතයෙයො, මාතරි

මිච්ඡා පටිපන්යනොති අත්යථො. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. අබ්රේ මඤ් යඤොති 

එත්ථ ච ඛීණාසවා බ්රාහ්මණා නාම, යතසු මිච්ඡා පටිපන්යනො අබ්රහ්මඤ්යඤො
නාම. 

සමනුයුඤ් ජතීති අනුයෙො වත්තං ආයරොයපන්යතො පුච්ඡති, ලද්ධිං

පතිට්ඨායපන්යතොපන සමනුග්  ාෙති නාම, කාරණංපුච්ඡන්යතො සමනුභාසති 

නාම. නාද් දසන්ති අත්තයනො සන්තියක පහිතස්සකස්සචි යදවදූතස්ස අභාවං 
සන්ධාෙඑවංවදති. 
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අථනංෙයමො ‘‘නාෙංභාසිතස්සඅත්ථංසල්ලක්යඛතී’’තිඤත්වා අත්ථං

සල්ලක්ඛායපතුකායමො අම් යභොතිආදිමාහ. තත්ථ ජිණ් ණන්ති ජරාජිණ්ණං. 

ය ොපානසිවඞ් කන්තිය ොපානසීවිෙ වඞ්කං. යභොග්  න්තිභග් ං. ඉමිනාපිස්ස

වඞ්කභාවයමව දීයපති. දණ් ඩපරාෙණන්ති දණ්ඩපටිසරණං දණ්ඩදුතිෙං. 

පයවධමානන්ති කම්පමානං. ආතුරන්ති ජරාතුරං. ඛණ් ඩදන් තන්ති

ජරානුභායවන ඛණ්ඩිතදන්තං. පලිතයකසන්ති පණ්ඩරයකසං. විලූනන්ති 

ලුඤ්චිත්වා  හිතයකසං විෙ ඛල්ලාටං. ඛලිතසිරන්ති මහාඛල්ලාටසීසං. 

වලිතන්ති සඤ්ජාතවලිං. තිලකාෙත ත් තන්ති යසතතිලකකාළතිලයකහි

විකිණ්ණසරීරං. ජරාධම් යමොති ජරාසභායවො, අපරිමුත්යතො ජරාෙ, ජරා නාම

මය්හං අබ්භන්තයරයෙව පවත්තතීති. පරයතො බයාධිධම් යමො මරණධම් යමොති 
පදද්වයෙපිඑයසවනයෙො. 

පඨමං යදවදූතං සමනුයුඤ් ජිත් වාති එත්ථ ජරාජිණ්ණසත්යතො අත්ථයතො

එවං වදති නාම – ‘‘පස්සථ, යභො, අහම්පි තුම්යහ විෙ තරුයණො අයහොසිං

ඌරුබලී බාහුබලී ජවසම්පන්යනො, තස්ස යම තා බලජවසම්පත්තියෙො

අන්තරහිතා, විජ්ජමානාපි යම හත්ථපාදා හත්ථපාදකිච්චං න කයරොන්ති, 

ජරාෙම්හිඅපරිමුත්තතාෙ එදියසොජායතො.නයඛොපනාහයමව, තුම්යහපිජරාෙ

අපරිමුත්තාව.ෙයථවහිමය්හං, එවං තුම්හාකම්පිජරාආ මිස්සති.ඉතිතස්සා

පුයරආ මනාවකලයාණංකයරොථා’’ති. යතයනයවසයදවදූයතොනාමජායතො. 

ආබාධිකන්ති බාධිකං. දුක් ඛිතන්ති දුක්ඛප්පත්තං. බාළ් ෙගිලානන්ති
අධිමත්තගිලානං. 

දුතිෙං යදවදූතන්ති එත්ථපි ගිලානසත්යතො අත්ථයතො එවං වදති නාම –

‘‘පස්සථ, යභො, අහම්පි තුම්යහ විෙ නියරොය ො අයහොසිං, යසොම්හි එතරහි

බයාධිනා අභිහයතො, සයක මුත්තකරීයස පලිපන්යනො, උට්ඨාතුම්පි න

සක්යකොමි. විජ්ජමානාපි යම හත්ථපාදා හත්ථපාදකිච්චං න කයරොන්ති, 

බයාධියතොම්හි අපරිමුත්තතාෙ එදියසො ජායතො. න යඛො පනාහයමව, තුම්යහපි

බයාධියතොඅපරිමුත්තාව.ෙයථව හිමය්හං, එවංතුම්හාකම්පිබයාධිආ මිස්සති.
ඉති තස්ස පුයර ආ මනාව කලයාණං කයරොථා’’ති. යතයනයවස යදවදූයතො
නාමජායතො. 

එකාෙමතන්තිආදීසුඑකාහංමතස්සඅස්සාති එකාහමයතො, තංඑකාහමතං.
පරයතො පදද්වයෙපිඑයසවනයෙො.භස්තාවිෙ වායුනාඋද්ධංජීවිතපරිොදානා

ෙථාක්කමං සමුග් යතන සූනභායවන උද්ධුමාතත්තා උද් ධුමාතකං. විනීයලො

වුච්චතිවිපරිභින්නවණ්යණො, විනීයලොව විනීලයකො, තං විනීලකං. පටිකූලත්තා

වා කුච්ඡිතං විනීලන්ති විනීලකං. විපුබ් බකන්ති විස්සන්දමානපුබ්බකං, 
පරිභින්නට්ඨායනහිපග්ඝරියතනපුබ්යබනපලිමක්ඛිතන්තිඅත්යථො. 
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තතිෙං යදවදූතන්ති එත්ථ මතකසත්යතො අත්ථයතො එවං වදති නාම –

‘‘පස්සථ, යභො, මං ආමකසුසායන ඡඩ්ඩිතං උද්ධුමාතකාදිභාවප්පත්තං, 

මරණයතොම්හි අපරිමුත්තතාෙ එදියසො ජායතො. න යඛො පනාහයමව, තුම්යහපි

මරණයතොඅපරිමුත්තා.ෙයථවහිමය්හං, එවං තුම්හාකම්පිමරණංආ මිස්සති.
ඉති තස්ස පුයර ආ මනාව කලයාණං කයරොථා’’ති. යතයනවස්ස යදවදූයතො
නාමජායතො. 

ඉමංපනයදවදූතානුයෙො ංයකොලභති, යකොනලභති? යෙනතාවබහුං

පාපං කතං, යසො න්ත්වානිරයෙනිබ්බත්තතියෙව.යෙනපනපරිත්තංපාපං

කතං, යසොලභති.ෙථා හිසභණ්ඩංයචොරං යහත්වාකත්තබ්බයමවකයරොන්ති

න විනිච්ඡිනන්ති. අනුවිජ්ජිත්වා  හිතං පන විනිච්ඡෙට්ඨානං නෙන්ති, යසො
විනිච්ඡෙංලභති. එවංසම්පදයමතං.පරිත්තපාපකම්මාහිඅත්තයනොධම්මතාෙපි

සරන්ති, සාරීෙමානාපි සරන්ති. 

තත්ථ දීඝජෙන් තදමියළො නාමඅත්තයනොධම්මතාෙසරි.යසොකිරදමියළො 

සුමනගිරිමහාවිහායර ආකාසයචතිෙං රත්තපයටන පූයජසි, අථ නිරයෙ
උස්සදසාමන්යත නිබ්බත්යතො අග්ගිජාලසද්දං සුත්වාව අත්තනා පූජිතපටං

අනුස්සරි, යසො  න්ත්වා සග්ය  නිබ්බත්යතො. අපයරොපි පුත්තස්ස

දහරභික්ඛුයනො ඛලිසාටකං යදන්යතො පාදමූයල ඨයපසි, මරණකාලම්හි

පටපටාති සද්යද නිමිත්තං  ණ්හි, යසොපි උස්සදසාමන්යත නිබ්බත්යතො
ජාලසද්යදන තං සාටකං අනුස්සරිත්වා සග්ය  නිබ්බත්යතො. එවං තාව
අත්තයනොධම්මතාෙකුසලංකම්මංසරිත්වාසග්ය  නිබ්බත්තතීති. 

අත්තයනොධම්මතාෙඅසරන්යතපනතයෙොයදවදූයතපුච්ඡති.තත්ථයකොචි 

පඨයමනයදවදූයතනසරති, යකොචිදුතිෙතතියෙහි, යකොචිතීහිපිනස්සරති.තං
ෙයමො රාජා දිස්වා සෙං සායරති. එයකො කිර අමච්යචො සුමනපුප්ඵකුම්යභන

මහායචතිෙං පූයජත්වා ෙමස්ස පත්තිං අදාසි, තං අකුසලකම්යමන නිරයෙ
නිබ්බත්තං ෙමස්ස සන්තිකං නයිංසු. තස්මිං තීහිපි යදවදූයතහි කුසලං
අසරන්යත ෙයමො සෙං ඔයලොයකන්යතො දිස්වා – ‘‘නනු ත්වං මහායචතිෙං

සුමනපුප්ඵකුම්යභන පූයජත්වා මය්හං පත්තිං අදාසී’’ති සායරසි, යසො තස්මිං

කායල සරිත්වා යදවයලොකං  යතො. ෙයමො පන සෙං ඔයලොයකත්වාපි 
අපස්සන්යතො – ‘‘මහාදුක්ඛං නාම අනුභවිස්සති අෙං සත්යතො’’ති තුණ්හී
අයහොසි. 

තත් තං අයෙොඛිලන්ති ති ාවුතං අත්තභාවං සම්පජ්ජලිතාෙ යලොහපථවිො
උත්තානකං නිපජ්ජායපත්වා දක්ඛිණහත්යථ තාලප්පමාණං අෙසූලං

පයවයසන්ති, තථාවාමහත්ථාදීසු.ෙථාචතංඋත්තානකංනිපජ්ජායපත්වා, එවං 
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පටුන 

උයරනපි වාමපස්යසනපි දක්ඛිණපස්යසනපි නිපජ්ජායපත්වා යත තං

කම්මකාරණං කයරොන්තියෙව. සංයවයසත් වාති ජලිතාෙ යලොහපථවිො

ති ාවුතං අත්තභාවං නිපජ්ජායපත්වා. කුඨාරීහීති මහතීහි ය හස්ස 

එකපක්ඛච්ඡදනමත්තාහි කුඨාරීහි තච්ඡන්ති, යලොහිතං නදී හුත්වා සන්දති, 

යලොහපථවියතො ජාලා උට්ඨහිත්වා තච්ඡිතට්ඨානං  ණ්හාති, මහාදුක්ඛං
උප්පජ්ජති.තච්ඡන්තාපන සුත්තාහතංකරිත්වාදාරුංවිෙඅට්ඨංසම්පිඡළංසම්පි

කයරොන්ති. වාසීහීති මහාසුප්පප්පමාණාහි වාසීහි. රයථ යෙොයජත් වාති සද්ධිං
යු යෙොත්තපක්ඛරථචක්කකුබ්බරපාජයනහි සබ්බයතො පජ්ජලියත රයථ

යෙොයජත්වා. මෙන් තන්ති මහාකූටා ාරප්පමාණං. ආයරොයපන් තීති 

සම්පජ්ජලියතහි අෙමුග් යරහි යපොයථන්තා ආයරොයපන්ති. සකිම් පි උද් ධන්ති
සුපක්කුථිතාෙඋක්ඛලිොපක්ඛිත්තතණ්ඩුලාවිෙ උද්ධමයධොතිරිෙඤ්ච ච්ඡති. 

මොනිරයෙති අවීචිමහානිරෙම්හි. 

භා යසො මියතොතිභාය ඨයපත්වාවිභත්යතො. පරිෙන් යතොතිපරික්ඛිත්යතො. 

අෙසාතිඋපරි අෙපට්යටනඡාදියතො. සමන් තා යෙොජනසතං, ඵරිත් වා තිට් ඨතීති 

එවංඵරිත්වාතිට්ඨති, ෙථාතංසමන්තායෙොජනසයතඨත්වාඔයලොයකන්තස්ස
අක්ඛීනි ෙමකය ොළකාවිෙනික්ඛමන්ති. 

හීනකායූප ාති හීනං කාෙං උප තා හුත්වා. උපාදායනති

තණ්හාදිට්ඨිග් හයණ. ජාතිමරණසම් භයවති ජාතිො ච මරණස්ස ච

කාරණභූයත. අනුපාදාති චතූහි උපාදායනහි අනුපාදියිත්වා. 

ජාතිමරණසඞ් ඛයෙති ජාතිමරණසඞ්ඛෙසඞ්ඛායත නිබ්බායන විමුච්චන්ති. 

දිට් ඨධම් මාභිනිබ් බුතාති දිට්ඨධම්යම ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව

සබ්බකියලසනිබ්බායනනනිබ්බුතා. සබ් බදුක් ඛං උපච් චගුන්තිසකලවට්ටදුක්ඛං
අතික්කන්තා. 

7. චතුමහාරාජසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම අමච් චා පාරිසජ් ජාති පරිචාරිකයදවතා. ඉමං යලොකං 

අනුවිචරන් තීතිඅට්ඨමීදිවයසකිරසක්යකොයදවරාජාචත්තායරොමහාරාජායනො

ආණායපති – ‘‘තාතා, අජ්ජ අට්ඨමීදිවයස මනුස්සයලොකං අනුවිචරිත්වා
පුඤ්ඤානි කයරොන්තානං නාමය ොත්තං උග් ණ්හිත්වා ආ ච්ඡථා’’ති. යත

 න්ත්වාඅත්තයනොපරිචාරයකයපයසන්ති – ‘‘ ච්ඡථ, තාතා, මනුස්සයලොකං
විචරිත්වා පුඤ්ඤකාරකානං නාමය ොත්තානි සුවණ්ණපට්යට ලිඛිත්වා
ආයනථා’’ති. යත තථා කයරොන්ති. යතන වුත්තං – ‘‘ඉමං යලොකං 

අනුවිචරන්තී’’ති. කච් චි බහූතිආදි යතසං උපපරික්ඛාකාරදස්සනත්ථං වුත්තං.

එවං උපපරික්ඛන්තා හි යත අනුවිචරන්ති. තත්ථ උයපොසථං උපවසන් තීති

මාසස්ස අට්ඨවායර උයපොසථඞ් ානි අධිට්ඨහන්ති. පටිජා යරොන් තීති
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පටිජා රඋයපොසථකම්මංනාමකයරොන්ති.තංකයරොන්තා එකස්මිංඅද්ධමායස
චතුන්නං උයපොසථදිවසානං පච්චුග් මනානුග් මනවයසන කයරොන්ති. 

පඤ්චමීඋයපොසථං පච්චුග් ච්ඡන්තා චතුත්ථිෙං උයපොසථිකා යහොන්ති, 

අනු ච්ඡන්තා ඡට්ඨිෙං. අට්ඨමීඋයපොසථං පච්චුග් ච්ඡන්තා සත්තමිෙං, 

අනු ච්ඡන්තා නවමිෙං. චාතුද්දසිං පච්චුග් ච්ඡන්තා යතරසිෙං, 

පන්නරසීඋයපොසථංඅනු ච්ඡන්තාපාටිපයද උයපොසථිකායහොන්ති. පුඤ ්ඤානි 

කයරොන් තීති 
සරණ මනනිච්චසීලපුප්ඵපූජාධම්මස්සවනපදීපසහස්සආයරොපනවිහාරකරණාදී
නි නානප්පකාරානි පුඤ්ඤානි කයරොන්ති. යත එවං අනුවිචරිත්වා
පුඤ්ඤකම්මකාරකානං නාමය ොත්තානි යසොවණ්ණමයෙ පට්යට ලිඛිත්වා

ආහරිත්වාචතුන්නංමහාරාජානංයදන්ති. පුත් තා ඉමං යලොකං අනුවිචරන් තීති

චතූහිමහාරායජහි පුරිමනයෙයනවපහිතත්තා අනුවිචරන්ති. තදහූතිතංදිවසං. 

උයපොසයථතිඋයපොසථදිවයස. 

සයච, භික් ඛයව, අප් පකා යෙොන් තීති චතුන්නං මහාරාජානං අමච්චා

පාරිසජ්ජා තා තා  ාමනි මරාජධානියෙො උපසඞ්කමන්ති, තයතො තං
උපනිස්සාෙඅධිවත්ථායදවතා‘‘මහාරාජානංඅමච්චාආ තා’’තිපණ්ණාකාරං
 යහත්වා යතසංසන්තිකං ච්ඡන්ති.යතපණ්ණාකාරං යහත්වා ‘‘කච්චිනු
යඛො මාරිසා බහූ මනුස්සා මත්යතෙයා’’ති වුත්තනයෙන මනුස්සානං

පුඤ්ඤපටිපත්තිංපුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, මාරිස, ඉමස්මිං ායමඅසුයකොචඅසුයකොච
පුඤ්ඤානි කයරොන්තී’’ති වුත්යත යතසං නාමය ොත්තං ලිඛිත්වා අඤ්ඤත්ථ 
 ච්ඡන්ති. අථ චාතුද්දසිෙං චතුන්නං මහාරාජානං පුත්තාපි තයමව
සුවණ්ණපට්ටං  යහත්වා යතයනව නයෙන අනුවිචරන්තා නාමය ොත්තානි
ලිඛන්ති. තදහුයපොසයථ පන්නරයස චත්තායරොපි මහාරාජායනො යතයනව
නයෙන තස්මිංයෙව සුවණ්ණපට්යට නාමය ොත්තානි ලිඛන්ති. යත 

සුවණ්ණපට්ටපරිමායණයනව – ‘‘ඉමස්මිං කායල මනුස්සා අප්පකා, ඉමස්මිං

කායල බහුකා’’තිජානන්ති.තංසන්ධාෙ ‘‘සයච, භික්ඛයව, අප්පකායහොන්ති

මනුස්සා’’තිආදි වුත්තං. යදවානං තාවතිංසානන්ති පඨමං අභිනිබ්බත්යත 
යතත්තිංසයදවපුත්යතඋපාදාෙඑවංලද්ධනාමානං. යතසංපනඋප්පත්තිකථා

දීඝනිකායෙ සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනාෙ විත්ථාරිතා. යතනාති යතන

ආයරොචයනන, යතන වා පුඤ්ඤකාරකානං අප්පකභායවන. දිබ් බා වත, යභො, 

කාො පරිොයිස් සන් තීති නවනවානං යදවපුත්තානං අපාතුභායවන යදවකාො 

පරිහායිස්සන්ති, රමණීෙං දසයෙොජනසහස්සං යදවන රං සුඤ්ඤං භවිස්සති. 

පරිපූරිස ්සන් ති අසුරකාොති චත්තායරො අපාො පරිපූරිස්සන්ති. ඉමිනා ‘‘මෙං
පරිපුණ්යණ යදවන යර යදවසඞ්ඝමජ්යඣ නක්ඛත්තං කීළිතුං න 

ලභිස්සාමා’’ති අනත්තමනා යහොන්ති. සුක්කපක්යඛපි ඉමිනාව උපායෙන
අත්යථො යවදිතබ්යබො. 
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භූතපුබ් බං, භික් ඛයව, සක් යකො යදවානමින් යදොති අත්තයනො
සක්කයදවරාජකාලං සන්ධාෙ කයථති. එකස්ස වා සක්කස්ස අජ්ඣාසෙං

 යහත්වා කයථතීති වුත්තං. අනුනෙමායනොති අනුයබොධෙමායනො. තාෙං 

යවලාෙන්තිතස්මිංකායල. 

පාටිොරිෙපක් ඛඤ් චාති එත්ථ පාටිහාරිෙපක්යඛො නාම අන්යතොවස්යස

යතමාසං නිබද්ධුයපොසයථො, තං අසක්යකොන්තස්ස ද්වින්නං පවාරණානං

අන්තයර එකමාසං නිබද්ධුයපොසයථො, තම්පි අසක්යකොන්තස්ස 
පඨමපවාරණයතො පට්ඨාෙ එයකො අද්ධමායසො පාටිහාරිෙපක්යඛොයෙව නාම. 

අට් ඨඞ්  සුසමා තන්ති අට්ඨහි ගුණඞ්ය හි සමන්නා තං. යෙොපිස් ස මාදියසො 

නයරොති යෙොපි සත්යතො මාදියසො භයවෙය. සක්යකොපි කිර වුත්තප්පකාරස්ස
උයපොසථකම්මස්ස ගුණං ජානිත්වා ද්යව යදවයලොකසම්පත්තියෙො පහාෙ 
මාසස්ස අට්ඨ වායර උයපොසථං උපවසති. තස්මා එවමාහ. අපයරො නයෙො – 

යෙොපිස් ස මාදියසො නයරොති යෙොපි සත්යතො මාදියසො අස්ස, මො පත්තං 
සම්පත්තිං පාපුණිතුං ඉච්යඡෙයාති අත්යථො. සක්කා හි එවරූයපන 
උයපොසථකම්යමනසක්කසම්පත්තිංපාපුණිතුන්තිඅෙයමත්ථඅධිප්පායෙො. 

වුසිතවාතිවුත්ථවායසො. කතකරණීයෙොතිචතූහිමග්ය හිකත්තබ්බකිච්චං

කත්වා ඨියතො. ඔහිතභායරොති ඛන්ධභාරකියලසභාරඅභිසඞ්ඛාරභායර

ඔතායරත්වා ඨියතො. අනුප් පත් තසදත් යථොති සදත්යථො වුච්චති අරහත්තං, තං 

අනුප්පත්යතො. පරික් ඛීණභවසංයෙොජයනොති යෙන සංයෙොජයනන බද්යධො 

භයවසුආකඩ්ඪීෙති, තස්සඛීණත්තා පරික්ඛීණභවසංයෙොජයනො. සම් මදඤ් ඤා 

විමුත් යතොති යහතුනා නයෙන කාරයණන ජානිත්වා විමුත්යතො. කල් ලං 

වචනාොතියුත්තංවත්තුං. 

යෙොපිස් ස මාදියසො නයරොති යෙොපි මාදියසො ඛීණාසයවො අස්ස, යසොපි
එවරූපංඋයපොසථංඋපවයසෙයාතිඋයපොසථකම්මස්සගුණංජානන්යතො එවං 

වයදෙය. අපයරො නයෙො යෙොපිස් ස මාදියසො නයරොති යෙොපි සත්යතො මාදියසො

අස්ස, මො පත්තං සම්පත්තිං පාපුණිතුං ඉච්යඡෙයාති අත්යථො. සක්කා හි 

එවරූයපන උයපොසථකම්යමන ඛීණාසවසම්පත්තිං පාපුණිතුන්ති අෙයමත්ථ
අධිප්පායෙො. අට්ඨමංඋත්තානත්ථයමව. 

9. සුඛුමාලසුත්තවණ්ණනා 

39. නවයම සුඛුමායලොතිනිද්දුක්යඛො. පරමසුඛුමායලොති පරමනිද්දුක්යඛො. 

අච් චන් තසුඛුමායලොති සතතනිද්දුක්යඛො. ඉමං භ වා කපිලපුයර

නිබ්බත්තකාලයතො පට්ඨාෙ නිද්දුක්ඛභාවං  යහත්වා ආහ, චරිෙකායල පන

යතනඅනුභූතදුක්ඛස්සඅන්යතොනත්ථීති. එකත් ථාතිඑකිස්සායපොක්ඛරණිො. 
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පටුන 

උප් පලං වප් පතීති උප්පලං යරොයපති. සා නීලුප්පලවනසඤ්ඡන්නා යහොති. 

පදුමන්ති පණ්ඩරපදුමං. පුණ් ඩරීකන්ති රත්තපදුමං. එවං ඉතරාපි ද්යව
පදුමපුණ්ඩරීකවයනහි සඤ්ඡන්නා යහොන්ති. යබොධිසත්තස්ස කිර
සත්තට්ඨවස්සිකකායල රාජා අමච්යච පුච්ඡි – ‘‘තරුණදාරකා කතරකීළිකං

පිොෙන්තී’’ති? උදකකීළිකං යදවාති. තයතො රාජා කුද්දාලකම්මකාරයක 
සන්නිපායතත්වා යපොක්ඛරණිට්ඨානානි  ණ්හායපසි. අථ සක්යකො යදවරාජා
ආවජ්යජන්යතො තං පවත්තිං ඤත්වා – ‘‘න යුත්යතො මහාසත්තස්ස

මානුසකපරියභොය ො, දිබ්බපරියභොය ොයුත්යතො’’තිවිස්සකම්මංආමන්යතත්වා

– ‘‘ ච්ඡ, තාත, මහාසත්තස්ස කීළාභූමිෙං යපොක්ඛරණියෙොමායපහී’’තිආහ.

කීදිසා යහොන්තු, යදවාති? අප තකලලකද්දමා යහොන්තු
විප්පකිණ්ණමණිමුත්තපවාළිකා සත්තරතනමෙපාකාරපරික්ඛිත්තා
පවාළමෙඋණ්හීයසහි මණිමෙයසොපානබාහුයකහි 

සුවණ්ණරජතමණිමෙඵලයකහි යසොපායනහි සමන්නා තා.

සුවණ්ණරජතමණිපවාළමො යචත්ථ නාවා යහොන්තු, සුවණ්ණනාවාෙ

රජතපල්ලඞ්යකො යහොතු, රජතනාවාෙ සුවණ්ණපල්ලඞ්යකො, මණිනාවාෙ 

පවාළපල්ලඞ්යකො, පවාළනාවාෙ මණිපල්ලඞ්යකො, 

සුවණ්ණරජතමණිපවාළමොවඋදකයසචනනාළිකා යහොන්තු, පඤ්චවණ්යණහි

ච පදුයමහි සඤ්ඡන්නා යහොන්තූති. ‘‘සාධු, යදවා’’ති විස්සකම්මයදවපුත්යතො
සක්කස්ස පටිස්සුත්වා රත්තිභාය  ඔතරිත්වා රඤ්යඤො 
 ාහාපිතයපොක්ඛරණිට්ඨායනසුයෙව යතයනව නිොයමන යපොක්ඛරණියෙො
මායපසි. 

නනුයචතා අප තකලලකද්දමා, කථයමත්ථපදුමානි පුප්ඵංසූති? යසොකිර
තාසුයපොක්ඛරණීසුතත්ථතත්ථසුවණ්ණරජතමණිපවාළමො ඛුද්දකනාවායෙො

මායපත්වා ‘‘එතා කලලකද්දමපූරිතා ච යහොන්තු, පඤ්චවණ්ණානි යචත්ථ 

පදුමානි පුප්ඵන්තූ’’ති අධිට්ඨාසි. එවං පඤ්චවණ්ණානි පදුමානි පුප්ඵංසු, 
යරණුවට්ටියෙො උග් න්ත්වා උදකපිට්ඨං අජ්යඣොත්ථරිත්වා විචරන්ති.
පඤ්චවිධා භමර ණාඋපකූජන්තාවිචරන්ති.එවංතාමායපත්වාවිස්සකම්යමො
යදවපුරයමව  යතො. තයතො විභාතාෙ රත්තිො මහාජයනො දිස්වා
‘‘මහාපුරිස්සස්සමාපිතාභවිස්සන්තී’’ති  න්ත්වා රඤ්යඤොආයරොයචසි. රාජා
මහාජනපරිවායරො  න්ත්වා යපොක්ඛරණියෙො දිස්වා ‘‘මම පුත්තස්ස
පුඤ්ඤිද්ධිො යදවතාහි මාපිතා භවිස්සන්තී’’ති අත්තමයනො අයහොසි. තයතො 
පට්ඨාෙමහාපුරියසොඋදකකීළිකංඅ මාසි. 

ොවයදව මමත් ථාොතිඑත්ථ ොවයදවාතිපයෙොජනාවධිනිොමවචනං, ොව

මයමව අත්ථාෙ, නත්යථත්ථ අඤ්ඤං කාරණන්ති අත්යථො. න යඛො 

පනස ්සාෙන්තිනයඛොපනස්ස අහං. අකාසිකං චන් දනන්තිඅසණ්හංචන්දනං. 
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කාසිකං, භික් ඛයව, සු යම තං යවඨනන්ති, භික්ඛයව, යවඨනම්පියම කාසිකං

යහොති.එත්ථහි සුඉතිච තන්තිචනිපාතමත්තං, යමතිසාමිවචනං. යවඨනම්පි

යම සණ්හයමව යහොතීති දස්යසති. කාසිකා කඤ් චුකාති පාරුපනකඤ්චුයකොපි

සණ්හකඤ්චුයකොව. යසතච් ඡත් තං ධාරීෙතීති මානුසකයසතච්ඡත්තම්පි

දිබ්බයසතච්ඡත්තම්පි උපරිධාරිතයමව යහොති. මා නං ඵුසි සීතං වාති මා එතං
යබොධිසත්තංසීතං වාඋණ්හාදීසුවාඅඤ්ඤතරංඵුසතූතිඅත්යථො. 

තයෙො පාසාදා අයෙසුන්තියබොධිසත්යතකිරයසොළසවස්සුද්යදසියකජායත 
සුද්යධොදනමහාරාජා ‘‘පුත්තස්ස වසනකපාසායදකායරස්සාමී’’ති වඩ්ඪකියනො
සන්නිපාතායපත්වා භද්දයකන නක්ඛත්තමුහුත්යතන නවභූමිකතපරිකම්මං 
කායරත්වා තයෙො පාසායද කාරායපසි. යත සන්ධායෙතං වුත්තං. 

යෙමන් තියකොතිආදීසු ෙත්ථ සුඛං යහමන්යත වසිතුං, අෙං යහමන්තියකො. 
ඉතයරසුපි එයසව නයෙො. අෙං පයනත්ථ වචනත්යථො – යහමන්යත වායසො

යහමන්තං, යහමන්තං අරහතීතියහමන්තියකො.ඉතයරසුපිඑයසවනයෙො. 

තත්ථ යෙමන් තියකො පාසායදො නවභූමයකො අයහොසි, භූමියෙො පනස්ස
උණ්හඋතුග් ාහාපනත්ථාෙ නීචා අයහසුං. තත්ථ ද්වාරවාතපානානි 
සුඵුසිතකවාටානිඅයහසුංනිබ්බිවරානි.චිත්තකම්මම්පිකයරොන්තාතත්ථතත්ථ 

පජ්ජලියත අග්ගික්ඛන්යධයෙව අකංසු. භූමත්ථරණං පයනත්ථ කම්බලමෙං, 
තථා සාණිවිතානනිවාසනපාරුපනයවඨනානි. වාතපානානි
උණ්හග් ාහාපනත්ථංදිවාවිවටානිරත්තිං පිහිතානියහොන්ති. 

ගිම් හියකො පන පඤ්චභූමයකො අයහොසි. සීතඋතුග් ාහාපනත්ථං පයනත්ථ
භූමියෙොඋච්චා අසම්බාධා අයහසුං. ද්වාරවාතපානානි නාතිඵුසිතානිසවිවරානි
සජාලානිඅයහසුං.චිත්තකම්යමඋප්පලානිපදුමානි පුණ්ඩරීකානියෙවඅකංසු.

භූමත්ථරණං පයනත්ථ දුකූලමෙං, තථා 
සාණිවිතානනිවාසනපාරුපනයවඨනානි. වාතපානසමීයපසු යචත්ථ නව
චාටියෙො ඨයපත්වා උදකස්ස පූයරත්වා නීලුප්පලාදීහි සඤ්ඡායදන්ති. යතසු

යතසු පයදයසසු උදකෙන්තානි කයරොන්ති, යෙහි යදයව වස්සන්යත විෙ
උදකධාරා නික්ඛමන්ති. අන්යතොපාසායද තත්ථ තත්ථ කලලපූරා යදොණියෙො
ඨයපත්වා පඤ්චවණ්ණානි පදුමානි යරොපයිංසු. පාසාදමත්ථයක
සුක්ඛමහිංසචම්මං බන්ධිත්වා ෙන්තං පරිවත්යතත්වා ොව ඡදනපිට්ඨිො
පාසායණආයරොයපත්වාතස්මිං විස්සජ්යජන්ති.යතසංචම්යමපවට්ටන්තානං
සද්යදො යමඝ ජ්ජිතං විෙ යහොති. ද්වාරවාතපානානි පයනත්ථ දිවා පිහිතානි
යහොන්තිරත්තිං විවටානි. 

වස් සියකො සත්තභූමයකො අයහොසි. භූමියෙො පයනත්ථ ද්වින්නම්පි උතූනං
 ාහාපනත්ථාෙ නාතිඋච්චා නාතිනීචා අකංසු. එකච්චානි ද්වාරවාතපානානි
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සුඵුසිතානි, එකච්චානි සවිවරානි. තත්ථ චිත්තකම්මම්පි යකසුචි ඨායනසු

පජ්ජලිතඅග්ගික්ඛන්ධවයසන, යකසුචිජාතස්සරවයසන කතං.භූමත්ථරණාදීනි
පයනත්ථ කම්බලදුකූලවයසන උභෙමිස්සකානි. එකච්යච ද්වාරවාතපානා 

රත්තිංවිවටා දිවාපිහිතා, එකච්යචදිවාවිවටාරත්තිං පිහිතා.තයෙොපිපාසාදා
උබ්යබයධනසමප්පමාණා.භූමිකාසුපනනානත්තංඅයහොසි. 

එවංනිට්ඨියතසුපාසායදසුරාජාචින්යතසි–‘‘පුත්යතොයම වෙප්පත්යතො, 
ඡත්තමස්සඋස්සායපත්වාරජ්ජසිරිංපස්සිස්සාමී’’ති.යසොසාකිොනං පණ්ණානි

පහිණි – ‘‘පුත්යතො යම වෙප්පත්යතො, රජ්යජ නං පතිට්ඨායපස්සාමි, සබ්යබ 

අත්තයනොඅත්තයනොය යහසුවෙප්පත්තා, දාරිකාඉමංය හංයපයසන්තූ’’ති.

යතසාසනං සුත්වා–‘‘කුමායරොයකවලංදස්සනක්ඛයමොරූපසම්පන්යනො, න

කිඤ්චි සිප්පං ජානාති, දාරභරණං කාතුං න සක්ඛිස්සති, න මෙං ධීතයරො
දස්සාමා’’ති ආහංසු. රාජා තං පවත්තිං සුත්වා පුත්තස්ස සන්තිකං  න්ත්වා

ආයරොයචසි. යබොධිසත්යතො ‘‘කිං සිප්පං දස්යසතුං වට්ටති, තාතා’’ති ආහ.

සහස්සථාමධනුංආයරොයපතුං වට්ටති, තාතාති. යතනහි ආහරායපථාති. රාජා

ආහරායපත්වාඅදාසි.ධනුංපුරිසසහස්සංආයරොයපති, පුරිසසහස්සං ඔයරොයපති.
මහාපුරියසොධනුංආහරායපත්වාපල්ලඞ්යකනිසින්යනොවජිෙංපාදඞ්ගුට්ඨයක 
යවයඨත්වා කඩ්ඪන්යතො පාදඞ්ගුට්ඨයකයනව ධනුං ආයරොයපත්වා වායමන
හත්යථනදණ්යඩ  යහත්වාදක්ඛියණනහත්යථනකඩ්ඪිත්වාජිෙංයපොයථසි.
සකලන රංඋප්පතනාකාරප්පත්තං අයහොසි.‘‘කිංසද්යදොඑයසො’’තිචවුත්යත

‘‘යදයවො ජ්ජතී’’තිආහංසු.අථඤ්යඤ ‘‘තුම්යහනජානාථ, නයදයවො ජ්ජති, 
අඞ්ගීරසස්ස කුමාරස්ස සහස්සථාමධනුං ආයරොයපත්වා ජිෙං යපොයථන්තස්ස
ජිෙප්පහාරසද්යදො එයසො’’ති ආහංසු. සාකිො තාවතයකයනව ආරද්ධචිත්තා
අයහසුං. 

මහාපුරියසො ‘‘අඤ්ඤංකිංකාතුං වට්ටතී’’තිආහ. අට්ඨඞ්ගුලමත්තබහලං
අයෙොපට්ටං කණ්යඩන විනිවිජ්ඣිතුං වට්ටතීති. තං විනිවිජ්ඣිත්වා ‘‘අඤ්ඤං
කිං කාතුං වට්ටතී’’ති ආහ. චතුරඞ්ගුලබහලං අසනඵලකං විනිවිජ්ඣිතුං
වට්ටතීති. තං විනිවිජ්ඣිත්වා ‘‘අඤ්ඤං කිං කාතුං වට්ටතී’’ති ආහ. 
විදත්ථිබහලං උදුම්බරඵලකං විනිවිජ්ඣිතුං වට්ටතීති. තං විනිවිජ්ඣිත්වා
‘‘අඤ්ඤං කිං කාතුං වට්ටතී’’ති. ෙන්යත බද්ධං ඵලකසතං විනිවිජ්ඣිතුං
වට්ටතීති.තංවිනිවිජ්ඣිත්වා‘‘අඤ්ඤංකිංකාතුංවට්ටතී’’තිආහ. සට්ඨිපටලං

සුක්ඛමහිංසචම්මංවිනිවිජ්ඣිතුංවට්ටතීති.තම්පිවිනිවිජ්ඣිත්වා ‘‘අඤ්ඤංකිං
කාතුං වට්ටතී’’ති ආහ. තයතො වාලිකසකටාදීනි ආචික්ඛිංසු. මහාසත්යතො 
වාලිකසකටම්පි පලාලසකටම්පි විනිවිජ්ඣිත්වා උදයක එකුසභප්පමාණං

කණ්ඩං යපයසසි, ථයල අට්ඨඋසභප්පමාණං. අථ නං ‘‘ඉදානි
වාතිඞ් ණසඤ්ඤාෙ වාලං විජ්ඣිතුං වට්ටතී’’ති ආහංසු. යතන හි
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බන්ධායපථාති. සද්දන්තයර බජ්ඣතු, තාතාති. පුරයතො  ච්ඡන්තු, 

 ාවුතන්තයර බන්ධන්තූති. පුරයතො  ච්ඡන්තු, අද්ධයෙොජයන බන්ධන්තූති. 

පුරයතො  ච්ඡන්තු යෙොජයන බන්ධන්තූති. බන්ධායපථ, තාතාති 
යෙොජනමත්ථයක වාතිඞ් ණසඤ්ඤාෙ වාලං බන්ධායපත්වා රත්තන්ධකායර

යමඝපටලච්ඡන්නාසු දිසාසුකණ්ඩංඛිපි, තං න්ත්වායෙොජනමත්ථයකවාලං

ඵායලත්වා පථවිං පාවිසි. න යකවලඤ්ච එත්තකයමව, තං දිවසං පන
මහාසත්යතොයලොයකවත්තමානසිප්පංසබ්බයමව සන්දස්යසසි.සකයරාජායනො

අත්තයනො අත්තයනො ධීතයරො අලඞ්කරිත්වා යපසයිංසු, 
චත්තාලීසසහස්සනාටකිත්ථියෙො අයහසුං. මහාපුරියසො තීසු පාසායදසු යදයවො
මඤ්යඤ පරිචායරන්යතොමහාසම්පත්තිංඅනුභවති. 

නිප් පුරියසහීති පුරිසවිරහියතහි. න යකවලං යචත්ථ තූරිොයනව

නිප්පුරිසානි, සබ්බට්ඨානානිපි නිප්පුරිසායනව. යදොවාරිකාපි ඉත්ථියෙොව, 

න්හාපනාදිපරිකම්මකරාපි ඉත්ථියෙොව. රාජා කිර ‘‘තථාරූපං

ඉස්සරිෙසුඛසම්පත්තිං අනුභවමානස්ස පුරිසං දිස්වා පරිසඞ්කා උප්පජ්ජති, සා
යම පුත්තස්ස මා අයහොසී’’ති සබ්බකිච්යචසු ඉත්ථියෙොව ඨයපසි. 

පරිචාරෙමායනොති යමොදමායනො. න යෙට් ඨාපාසාදං ඔයරොොමීති පාසාදයතො
යහට්ඨානඔතරාමි. ඉතිමං චත්තායරොමායසඅඤ්යඤො සිඛාබද්යධො පුරියසො

නාම පස්සිතුං නාලත්ථ. ෙථාති යෙන නිොයමන. දාසකම් මකරයපොරිසස් සාති
දාසානඤ්යචව යදවසිකභත්තයවතනාභතානං කම්මකරානඤ්ච නිස්සාෙ

ජීවමානපුරිසානඤ්ච. කණාජකන්ති සකුණ්ඩකභත්තං. බිලඞ්  දුතිෙන්ති
කඤ්ජිකදුතිෙං. 

එවරූපාෙ ඉද් ධිොති එවංජාතිකාෙ පුඤ්ඤිද්ධිො සමන්නා තස්ස. 

එවරූයපන ච සුඛුමායලනාති එවංජාතියකන ච නිද්දුක්ඛභායවන.
යසොඛුමායලනාතිපි පායඨො. එවං තථා යතො එත්තයකන ඨායනන අත්තයනො

සිරිසම්පත්තිං කයථසි. කයථන්යතො ච න උප්පිලාවිතභාවත්ථං කයථසි, 

‘‘එවරූපාෙපි පන සම්පත්තිො ඨියතො පමාදං අකත්වා අප්පමත්යතොව

අයහොසි’’න්තිඅප්පමාදලක්ඛණස්යසවදීපනත්ථංකයථසි.යතයනව අස් සුතවා 

යඛො පුථුජ් ජයනොතිආදිමාහ. තත්ථ පරන්ති පරපුග් ලං. ජිණ් ණන්ති 

ජරාජිණ්ණං. අට් ටීෙතීති අට්යටො පීළියතො යහොති. ෙරාෙතීති හිරිං කයරොති

ලජ්ජති. ජිගුච් ඡතීති අසුචිං විෙ දිස්වා ජිගුච්ඡං උප්පායදති. අත් තානංයෙව 

අතිසිත් වාතිජරාධම්මම්පිසමානංඅත්තානං අතික්කමිත්වාඅට්ටීෙතිහරාෙතීති

අත්යථො. ජරාධම් යමොති ජරාසභායවො. ජරං අනතීයතොතිජරං අනතික්කන්යතො, 

අන්යතො ජරාෙ වත්තාමි. ඉති පටිසඤ් චික් ඛයතොති එවං පච්චයවක්ඛන්තස්ස. 

යෙොබ් බනමයදොති යෙොබ්බනං නිස්සාෙ උප්පජ්ජනයකො මානමයදො. සබ් බයසො 

පහීයීති සබ්බාකායරන පහීයනො. මග්ය න පහීනසදියසොකත්වා දස්සියතො. න
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පටුන 

පයනසමග්ය නපහීයනො, පටිසඞ්ඛායනනපහීයනොවකථියතොතියවදිතබ්යබො.
යබොධිසත්තස්සහියදවතා ජරාපත්තංදස්යසසුං.තයතොපට්ඨාෙොවඅරහත්තා
අන්තරා මහාසත්තස්ස යෙොබ්බනමයදො නාම න උප්පජ්ජති. යසසපදද්වයෙපි

එයසව නයෙො. එත්ථ පන ආයරො යමයදොති අහං නියරොය ොති ආයරො යං

නිස්සාෙඋප්පජ්ජනයකො මානමයදො. ජීවිතමයදොතිඅහංචිරංජීවීතිතංනිස්සාෙ 

උප්පජ්ජනයකො මානමයදො. සික් ඛං පච් චක් ඛාොති සික්ඛං පටික්ඛිපිත්වා. 

හීනාොවත් තතීතිහීනාෙලාමකාෙගිහිභාවාෙ ආවත්තති. 

ෙථාධම් මාති බයාධිආදීහි ෙථාසභාවා. තථාසන් තාති ෙථා සන්තා එව

අවිපරීතබයාධිආදිසභාවාව හුත්වාති අත්යථො. ජිගුච් ඡන් තීති පරපුග් ලං 

ජිගුච්ඡන්ති. මම එවං විොරියනොතිමය්හංඑවං ජිගුච්ඡාවිහායරනවිහරන්තස්ස

එවංජිගුච්ඡනංනප්පතිරූපංභයවෙයනානුච්ඡවිකං. යසොෙං එවං විෙරන් යතොති

යසො අහං එවං පරං ජිගුච්ඡමායනො විහරන්යතො, එවං වා ඉමිනා

පටිසඞ්ඛානවිහායරනවිහරන්යතො. ඤත් වා ධම් මං නිරූපධින්තිසබ්බූපධිවිරහිතං

නිබ්බානධම්මං ඤත්වා. සබ් යබ මයද අභියභොස් මීති සබ්යබ තයෙොපි මයද

අභිභවිං සමතික්කමිං. යනක් ඛම් යම දට් ඨු යඛමතන්ති නිබ්බායන යඛමභාවං

දිස්වා. යනක්ඛම්මං දට්ඨු යඛමයතොතිපි පායඨො, නිබ්බානං යඛමයතො දිස්වාති

අත්යථො. තස් ස යම අහු උස් සායෙොති තස්ස මය්හං තං යනක්ඛම්මසඞ්ඛාතං

නිබ්බානංඅභිපස්සන්තස්ස උස්සායහොඅහු, වාොයමොඅයහොසීතිඅත්යථො. නාෙං 

භබ් යබො එතරහි, කාමානි පටියසවිතුන්තිඅහං දානිදුවියධපිකායමපටියසවිතුං

අභබ්යබො. අනිවත් ති භවිස ්සාමීතිපබ්බජ්ජයතො චසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයතො ච

න නිවත්තිස්සාමි, අනිවත්තයකො භවිස්සාමි. බ්රේ මචරිෙපරාෙයණොති 
මග් බ්රහ්මචරිෙපරාෙයණො ජායතොස්මීති අත්යථො. ඉති ඉමාහි  ාථාහි
මහායබොධිපල්ලඞ්යක අත්තයනොආ මනීෙවීරිෙංකයථසි. 

10. ආධිපයතෙයසුත්තවණ්ණනා 

40. දසයම ආධිපයතෙයානීති යජට්ඨකකාරණයතො නිබ්බත්තානි. 

අත් තාධිපයතෙයන්තිආදීසු අත්තානංයජට්ඨකංකත්වානිබ්බත්තිතංගුණජාතං 

අත් තාධිපයතෙයං. යලොකංයජට්ඨකංකත්වානිබ්බත්තිතං යලොකාධිපයතෙයං. 

නවවිධං යලොකුත්තරධම්මං යජට්ඨකංකත්වා නිබ්බත්තිතං ධම් මාධිපයතෙයං. 

න ඉති භවාභවයෙතූතිඉති භයවො, ඉතිභයවොති එවංආෙතිං, නතස්සතස්ස

සම්පත්තිභවස්ස යහතු. ඔතිණ් යණොති අනුපවිට්යඨො. ෙස්ස හි ජාති

අන්යතොපවිට්ඨා, යසො ජාතිො ඔතිණ්යණො නාම. ජරාදීසුපි එයසව නයෙො. 

යකවලස් ස දුක් ඛක් ඛන් ධස් සාති සකලස්ස වට්ටදුක්ඛරාසිස්ස. අන් තකිරිො 

පඤ ්ඤායෙථාති අන්තකරණං පරිච්යඡදපරිවටුමකරණං පඤ්ඤායෙෙය. 

ඔොොති පහාෙ. පාපිට් ඨතයරති ලාමකතයර. ආරද් ධන්ති පග් හිතං
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පරිපුණ්ණං, ආරද්ධත්තාව අසල් ලීනං. උපට් ඨිතාති චතුසතිපට්ඨානවයසන

උපට්ඨිතා. උපට්ඨිතත්තාව අසම් මුට් ඨා. පස් සද් යධො කායෙොති නාමකායෙො ච 

කරජකායෙො ච පස්සද්යධො වූපසන්තදරයථො. පස්සද්ධත්තාව අසාරද් යධො. 

සමාහිතං චිත් තන්ති ආරම්මයණ චිත්තං සම්මා ආහිතං සුට්ඨු ඨපිතං. සම්මා 

ආහිතත්තාව එකග්  ං. අධිපතිං කරිත් වාතියජට්ඨකංකත්වා. සුද් ධං අත් තානං 

පරිෙරතීතිසුද්ධංනිම්මලංකත්වාඅත්තානංපරිහරතිපටිජග් ති, ය ොපාෙතීති 

අත්යථො. අෙඤ්ච ොව අරහත්තමග් ා පරිොයෙන සුද්ධමත්තානං පරිහරති

නාම, ඵලප්පත්යතොවපනනිප්පරිොයෙනසුද්ධමත්තානංපරිහරති. 

ස් වාක් ඛායතොතිආදීනි විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.147) විත්ථාරිතානි. ජානං 

පස් සං විෙරන් තීති තං ධම්මං ජානන්තා පස්සන්තා විහරන්ති. ඉමානි යඛො, 

භික් ඛයව, තීණි ආධිපයතෙයානීති එත්තාවතා තීණි ආධිපයතෙයානි 
යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකානිකථිතානි. 

පකුබ් බයතොතිකයරොන්තස්ස. අත් තා යත පුරිස ජානාති, සච් චං වා ෙදි වා 

මුසාතිෙංත්වංකයරොසි, තංෙදිවාෙථාසභාවංෙදිවායනොෙථාසභාවන්තිතව
අත්තාවජානාති.ඉමිනාචකාරයණන යවදිතබ්බං‘‘පාපකම්මංකයරොන්තස්ස

යලොයක පටිච්ඡන්නට්ඨානං නාම නත්ථී’’ති. කලයාණන්ති සුන්දරං. 

අතිමඤ් ඤසීති අතික්කමිත්වාමඤ්ඤසි. අත් තානං පරිගූෙසීතිෙථායම අත්තාපි

න ජානාති, එවං නං පරිගූහාමීති වාෙමසි. අත් තාධිපයතෙයයකොති

අත්තයජට්ඨයකො. යලොකාධියපොති යලොකයජට්ඨයකො. නිපයකොති පඤ්ඤවා. 

ඣායීති ඣාෙන්යතො. ධම් මාධියපොති ධම්මයජට්ඨයකො. සච් චපරක් කයමොති

ථිරපරක්කයමො භූතපරක්කයමො. පසය් ෙ මාරන්ති මාරං පසහිත්වා. අභිභුෙය 

අන් තකන්තිඉදංතස්යසවයවවචනං. යෙො ච ඵුසී ජාතික් ඛෙං පධානවාතියෙො

ඣායී පධානවා මාරං අභිභවිත්වා ජාතික්ඛෙං අරහත්තං ඵුසි. යසො තාදියසොති

යසො තථාවියධො තථාසණ්ඨියතො. යලොකවිදූති තයෙො යලොයක විදියත පාකයට 

කත්වා ඨියතො. සුයමයධොතිසුපඤ්යඤො. සබ් යබසු ධම් යමසු අතම් මයෙො මුනීති
සබ්යබයතභූමකධම්යමතණ්හාසඞ්ඛාතාෙතම්මෙතාෙ අභායවනඅතම්මයෙො
ඛීණාසවමුනිකදාචිකත්ථචිනහීෙතිනපරිහීෙතීතිවුත්තං යහොතීති. 

යදවදූතවග්ය ොචතුත්යථො. 
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5. චූළවග් ය ො 

1. සම්මුඛීභාවසුත්තවණ්ණනා 

41. පඤ්චමස්ස පඨයම සම් මුඛීභාවාති සම්මුඛීභායවන, විජ්ජමානතාොති

අත්යථො. පසවතීතිපටිලභති. සද් ධාෙ සම් මුඛීභාවාති ෙදිහිසද්ධානභයවෙය, 

යදෙයධම්යමො න භයවෙය, දක්ඛියණෙයසඞ්ඛාතා පටිග් ාහකපුග් ලා න

භයවෙයං, කථං පුඤ්ඤකම්මං කයරෙය. යතසං පන සම්මුඛීභායවන සක්කා
කාතුන්ති තස්මා ‘‘සද්ධාෙ සම්මුඛීභාවා’’තිආදිමාහ. එත්ථ ච ද්යව ධම්මා

සුලභායදෙයධම්මායචවදක්ඛියණෙයාච, සද්ධාපන දුල්ලභා.පුථුජ්ජනස්සහි

සද්ධාඅථාවරාපදවායරනනානායහොති, යතයනව මහායමොග් ල්ලානසදියසොපි
අග් සාවයකොපාටියභොය ොභවිතුංඅසක්යකොන්යතොආහ–‘‘ද්වින්නං යඛොයත

අහං, ආවුයසො, ධම්මානංපාටියභොය ොයභො ානඤ්චජීවිතස්සච, සද්ධාෙපන

ත්වංයෙව පාටියභොය ො’’ති(උදා.18). 

2. තිඨානසුත්තවණ්ණනා 

42. දුතියෙ වි තමලමච් යඡයරනාති වි තමච්ඡරිෙමයලන. මුත් තචාය ොති

විස්සට්ඨචාය ො. පෙතපාණීති යධොතහත්යථො. අස්සද්යධො හි සතක්ඛත්තුං

හත්යථ යධොවිත්වාපි මලිනහත්යථොව යහොති, සද්යධො පන දානාභිරතත්තා

මලිනහත්යථොපි යධොතහත්යථොව. යවොස් සග්  රයතොති යවොස්සග් සඞ්ඛායත 

දායනරයතො. ොචයෙොය ොතිොචිතුංයුත්යතො, ොචයකහිවායෙොය ො අස්සාතිපි

ොචයෙොය ො. දානසංවිභා රයතොතිදානං දදන්යතො සංවිභා ඤ්චකයරොන්යතො
දානසංවිභා රයතොනාමයහොති. 

දස් සනකායමො සීලවතන්ති දසපි යෙොජනානි වීසම්පි තිංසම්පි
යෙොජනසතම්පි  න්ත්වා සීලසම්පන්යන දට්ඨුකායමො යහොති 

පා ලිපුත් තකබ්රාේ මයණො විෙ සද් ධාතිස ්සමොරාජා විෙච.පාටලිපුත්තස්සකිර
න රද්වායර සාලාෙ නිසින්නා ද්යව බ්රාහ්මණා

කාළවල්ලිමණ්ඩපවාසිමහානා ත්යථරස්ස ගුණකථං සුත්වා ‘‘අම්යහහි තං
භික්ඛුං දට්ඨුං වට්ටතී’’ති ද්යවපි ජනා නික්ඛමිංසු. එයකො අන්තරාමග්ය 
කාලමකාසි. එයකො සමුද්දතීරං පත්වා නාවාෙ මහාතිත්ථපට්ටයන ඔරුය්හ 
අනුරාධපුරං ආ න්ත්වා ‘‘කාළවල්ලිමණ්ඩයපො කුහි’’න්ති පුච්ඡි.
යරොහණජනපයදති. යසො අනුපුබ්යබන යථරස්ස වසනට්ඨානං පත්වා
චූළන ර ායම ධුරඝයර නිවාසං  යහත්වා යථරස්ස ආහාරං සම්පායදත්වා
පායතොව වුට්ඨාෙ යථරස්ස වසනට්ඨානං පුච්ඡිත්වා  න්ත්වා ජනපරිෙන්යත
ඨියතොයථරංදූරයතොවආ ච්ඡන්තංදිස්වාසකිං තත්යථවඨියතොවන්දිත්වාපුන

උපසඞ්කමිත්වාය ොප්ඵයකසු දළ්හං යහත්වා වන්දන්යතො ‘‘උච්චා, භන්යත, 

තුම්යහ’’තිආහ.යථයරොචනාතිඋච්යචොනාතිරස්යසො පමාණයුත්යතොව, යතන
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නං පුනආහ – ‘‘නාතිඋච්චාතුම්යහ, තුම්හාකං පනගුණා යමචකවණ්ණස්ස

සමුද්දස්ස මත්ථයකන  න්ත්වා සකලජම්බුදීපතලං අජ්යඣොත්ථරිත්වා  තා, 
අහම්පි පාටලිපුත්තන රද්වායර නිසින්යනො තුම්හාකං ගුණකථං
අස්යසොසි’’න්ති. යසො යථරස්ස භික්ඛාහාරං දත්වා අත්තයනො තිචීවරං 
පටිොයදත්වා යථරස්ස සන්තියක පබ්බජිත්වා තස්යසොවායද පතිට්ඨාෙ
කතිපායහයනව අරහත්තංපාපුණි. 

සද් ධාතිස ්සමොරාජාපි, ‘‘භන්යත, මය්හං වන්දිතබ්බයුත්තකං එකංඅෙයං
ආචික්ඛථා’’ති පුච්ඡි. භික්ඛූ ‘‘මඞ් ලවාසී කුට්ටතිස්සත්යථයරො’’ති ආහංසු.
රාජා මහාපරිවායරන පඤ්චයෙොජනමග් ං අ මාසි. යථයරො ‘‘කිං සද්යදො

එයසො, ආවුයසො’’තිභික්ඛුසඞ්ඝංපුච්ඡි. ‘‘රාජා, භන්යත, තුම්හාකංදස්සනත්ථාෙ
ආ යතො’’ති. යථයරො චින්යතසි – ‘‘කිං මය්හං මහල්ලකකායල රාජය යහ
කම්ම’’න්ති දිවාට්ඨායනමඤ්යචනිපජ්ජිත්වා භූමිෙං යලඛං ලිඛන්යතො අච්ඡි.
රාජා‘‘කහංයථයරො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘දිවාට්ඨායන’’තිසුත්වා තත්ථ ච්ඡන්යතො
යථරං භූමිෙං යලඛං ලිඛන්තං දිස්වා ‘‘ඛීණාසවස්ස නාම හත්ථකුක්කුච්චං

නත්ථි, නාෙංඛීණාසයවො’’තිඅවන්දිත්වාවනිවත්ති.භික්ඛුසඞ්යඝො යථරංආහ–

‘‘භන්යත, එවංවිධස්ස සද්ධස්ස පසන්නස්ස රඤ්යඤො කස්මා විප්පටිසාරං 

කරිත්ථා’’ති. ‘‘ආවුයසො, රඤ්යඤො පසාදරක්ඛනං න තුම්හාකං භායරො, 
මහල්ලකත්යථරස්ස භායරො’’ති වත්වා අපරභාය  අනුපාදියසසාෙ
නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බාෙන්යතො භික්ඛුසඞ්ඝං ආහ – ‘‘මය්හං කූටා ාරම්හි
අඤ්ඤම්පි පල්ලඞ්කං අත්ථරථා’’ති. තස්මිං අත්ථයත යථයරො – ‘‘ඉදං
කූටා ාරං අන්තයර අප්පතිට්ඨහිත්වා රඤ්ඤා දිට්ඨකායලයෙව භූමිෙං
පතිට්ඨාතූ’’ති අධිට්ඨහිත්වා පරිනිබ්බායි. කූටා ාරං පඤ්චයෙොජනමග් ං
ආකායසන අ මාසි. පඤ්චයෙොජනමග්ය  ධජං ධායරතුං සමත්ථා රුක්ඛා 
ධජපග් හිතාව අයහසුං.  ච්ඡාපි ගුම්බාපි සබ්යබ කූටා ාරාභිමුඛා හුත්වා 
අට්ඨංසු. 

රඤ්යඤොපි පණ්ණං පහිණිංසු ‘‘යථයරො පරිනිබ්බුයතො, කූටා ාරං
ආකායසන ආ ච්ඡතී’’ති. රාජා න සද්දහි. කූටා ාරං ආකායසන  න්ත්වා
ථූපාරාමංපදක්ඛිණං කත්වාසිලායචතිෙට්ඨානංඅ මාසි.යචතිෙංසහවත්ථුනා

උප්පතිත්වාකූටා ාරමත්ථයක අට්ඨාසි, සාධුකාරසහස්සානිපවත්තිංසු. තස්මිං
ඛයණ මහාබයග්ඝත්යථයරොනාමයලොහපාසායදසත්තමකූටා ායරනිසින්යනො
භික්ඛූනං විනෙකම්මං කයරොන්යතො තං සද්දං සුත්වා ‘‘කිං සද්යදො එයසො’’ති

පටිපුච්ඡි. භන්යත, මඞ් ලවාසී කුට්ටතිස්සත්යථයරො පරිනිබ්බුයතො, කූටා ාරං

පඤ්චයෙොජනමග් ං ආකායසන ආ තං, තත්ථ යසො සාධුකාරසද්යදොති.

ආවුයසො, පුඤ්ඤවන්යත නිස්සාෙ සක්කාරං ලභිස්සාමාති අන්යතවාසියක
ඛමායපත්වා ආකායසයනව ආ න්ත්වා තං කූටා ාරං පවිසිත්වා දුතිෙමඤ්යච
නිසීදිත්වා අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බායි. රාජා
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 න්ධපුප්ඵචුණ්ණානිආදාෙ න්ත්වාආකායසඨිතං කූටා ාරංදිස්වාකූටා ාරං
පූයජසි. තස්මිං ඛයණ කූටා ාරං ඔතරිත්වා පථවිෙං පතිට්ඨිතං. රාජා
මහාසක්කායරන සරීරකිච්චං කායරත්වා ධාතුයෙො  යහත්වා යචතිෙං අකාසි.
එවරූපාසීලවන්තානංදස්සනකාමානාමයහොන්ති. 

සද් ධම් මං යසොතුමිච් ඡතීති තථා තප්පයවදිතං සද්ධම්මං යසොතුකායමො

යහොති පිණ් ඩපාතිකත් යථරාදයෙො විෙ.  ඞ් ාවනවාලිඅඞ් ණම්හි කිර තිංස 

භික්ඛූ වස්සං උප තා අන්වද්ධමාසං උයපොසථදිවයස 

චතුපච්චෙසන්යතොසභාවනාරාමමහාඅරිෙවංසඤ්ච (අ. නි. 4.28) කයථන්ති.
එයකො පිණ්ඩපාතිකත්යථයරො පච්ඡාභාය න ආ න්ත්වා පටිච්ඡන්නට්ඨායන
නිසීදි. අථනංඑයකො ය ොනයසොජඞ්ඝපිණ්ඩිමංසංසණ්ඩායසන ණ්හන්යතො
විෙ ඩංසි. යථයරො ඔයලොයකන්යතො ය ොනසං දිස්වා ‘‘අජ්ජ
ධම්මස්සවනන්තරාෙං න කරිස්සාමී’’ති ය ොනසං  යහත්වා ථවිකාෙ 
පක්ඛිපිත්වා ථවිකාමුඛං බන්ධිත්වා අවිදූයර ඨායන ඨයපත්වා ධම්මං
සුණන්යතොව නිසීදි.අරුණුග් මනඤ්චවිසංවික්ඛම්යභත්වායථරස්සතිණ්ණං
ඵලානං පාපුණනඤ්ච විසස්ස දට්ඨට්ඨායනයනව ඔතරිත්වා පථවිපවිසනඤ්ච
ධම්මකථිකත්යථරස්ස ධම්මකථානිට්ඨාපනඤ්ච එකක්ඛයණයෙව අයහොසි.
තයතො යථයරො ආහ – ‘‘ආවුයසො එයකො යම යචොයරො  හියතො’’ති ථවිකං

මුඤ්චිත්වා ය ොනසං විස්සජ්යජසි. භික්ඛූ දිස්වා ‘‘කාෙ යවලාෙ දට්ඨත්ථ, 

භන්යත’’තිපුච්ඡිංසු.හියෙයොසාෙන්හසමයෙ, ආවුයසොති.කස්මා, භන්යත, එවං

භාරිෙංකම්මංකරිත්ථාති.ආවුයසො, සචාහං දීඝජාතියකනදට්යඨොතිවයදෙයං, 
නයිමං එත්තකං ආනිසංසං ලයභෙයන්ති. ඉදං තාව පිණ්ඩපාතිකත්යථරස්ස 

වත්ථු. 

දීඝවාපිෙම්පි‘‘මහාජාතකභාණකත්යථයරො ාථාසහස්සංමහායවස්සන්තරං 
කයථස්සතී’’ති තිස්සමහා ායම තිස්සමහාවිහාරවාසී එයකො දහයරො සුත්වා
තයතො නික්ඛමිත්වා එකායහයනව නවයෙොජනමග් ං ආ යතො. තස්මිංයෙව
ඛයණ යථයරො ධම්මකථං ආරභි. දහයරො දූරමග් ා මයනන
සඤ්ජාතකාෙදරථත්තාපට්ඨාන ාථාෙසද්ධිං අවසාන ාථංයෙවවවත්ථයපසි.
තයතො යථරස්ස ‘‘ඉදමයවොචා’’ති වත්වා උට්ඨාෙ  මනකායල ‘‘මය්හං
ආ මනකම්මංයමොඝංජාත’’න්තියරොදමායනොඅට්ඨාසි. එයකො මනුස්යසොතං

කථං සුත්වා  න්ත්වා යථරස්සආයරොයචසි, ‘‘භන්යත, ‘තුම්හාකං ධම්මකථං 

යසොස්සාමී’ති එයකො දහරභික්ඛු තිස්සමහාවිහාරා ආ යතො, යසො
‘කාෙදරථභායවන යම ආ මනං යමොඝං ජාත’න්ති යරොදමායනො ඨියතො’’ති.
 ච්ඡථසඤ්ඤායපථනං‘‘පුනස්යවකයථස්සාමා’’ති.යසො පුනදිවයසයථරස්ස
ධම්මකථංසුත්වායසොතාපත්තිඵලංපාපුණි. 
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අපරාපි උල් ලයකොලිකණ් ණිවාසිකා එකා ඉත්ථී පුත්තකං පාෙමානා
‘‘දීඝභාණකමහාඅභෙත්යථයරො නාම අරිෙවංසපටිපදං කයථතී’’ති සුත්වා 
පඤ්චයෙොජනමග් ං න්ත්වාදිවාකථිකත්යථරස්සනිසින්නකායලයෙවවිහාරං
පවිසිත්වා භූමිෙංපුත්තංනිපජ්ජායපත්වා දිවාකථිකත්යථරස්සඨිතකාවධම්මං
අස්යසොසි. සරභාණයක යථයර උට්ඨියත දීඝභාණකමහාඅභෙත්යථයරො
චතුපච්චෙසන්යතොසභාවනාරාමමහාඅරිෙවංසං ආරභි. සා ඨිතකාව
පග් ණ්හාති.යථයරොතයෙොඑවපච්චයෙකයථත්වාඋට්ඨානාකාරංඅකාසි. සා

උපාසිකා ආහ – ‘‘අයෙයො, ‘අරිෙවංසං කයථස්සාමී’ති සිනිද්ධයභොජනං
භුඤ්ජිත්වා මධුරපානකං පිවිත්වා ෙට්ඨිමධුකයතලාදීහි යභසජ්ජං කත්වා

කයථතුං යුත්තට්ඨායනයෙව උට්ඨහතී’’ති. යථයරො ‘‘සාධු, භගිනී’’ති වත්වා 
උපරි භාවනාරාමං පට්ඨයපසි. අරුණුග් මනඤ්ච යථරස්ස ‘‘ඉදමයවොචා’’ති
වචනඤ්චඋපාසිකාෙ යසොතාපත්තිඵලුප්පත්තිචඑකක්ඛයණයෙවඅයහොසි. 

අපරාපි කළම් පරවාසිකා ඉත්ථී අඞ්යකන පුත්තං ආදාෙ ‘‘ධම්මං
යසොස්සාමී’’ති චිත්තලපබ්බතං  න්ත්වා එකං රුක්ඛං නිස්සාෙ දාරකං
නිපජ්ජායපත්වා සෙං ඨිතකාව ධම්මං සුණාති. රත්තිභා සමනන්තයර එයකො 
දීඝජාතියකො තස්සා පස්සන්තිොයෙව සමීයප නිපන්නදාරකං චතූහි දාඨාහි
ඩංසිත්වාඅ මාසි.සාචින්යතසි–‘‘සචාහං ‘පුත්යතොයමසප්යපනදට්යඨො’ති 

වක්ඛාමි, ධම්මස්සඅන්තරායෙොභවිස්සති.අයනකක්ඛත්තුංයඛොපනයමඅෙං

සංසාරවට්යට වට්ටන්තිො පුත්යතො අයහොසි, ධම්මයමව චරිස්සාමී’’ති
තිොමරත්තිං ඨිතකාව ධම්මං පග් ණ්හිත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ
අරුයණඋග් යතසච්චකිරිොෙපුත්තස්ස විසංනිම්මයථත්වාපුත්තං යහත්වා
 තා.එවරූපාපුග් ලාධම්මංයසොතුකාමානාම යහොන්ති. 

3. අත්ථවසසුත්තවණ්ණනා 

43. තතියෙ තයෙො, භික් ඛයව, අත් ථවයස සම් පස් සමායනනාති තයෙො

අත්යථ තීණි කාරණානි පස්සන්යතන. අලයමවාති යුත්තයමව. යෙො ධම් මං 

යදයසතීති යෙො පුග් යලො චතුසච්චධම්මං පකායසති. අත් ථප් පටිසංයවදීති

අට්ඨකථංඤායණනපටිසංයවදී. ධම් මප් පටිසංයවදීතිපාළිධම්මංපටිසංයවදී. 

4. කථාපවත්තිසුත්තවණ්ණනා 

44. චතුත්යථ ඨායනහීතිකාරයණහි. පවත් තිනීතිඅප්පටිහතානිෙයානිකා. 

5. පණ්ඩිතසුත්තවණ්ණනා 

45. පඤ්චයම පණ් ඩිතපඤ් ඤත් තානීති පණ්ඩියතහිපඤ්ඤත්තානිකථිතානි

පසත්ථානි. සප් පුරිසපඤ් ඤත් තානීති සප්පුරියසහි මහාපුරියසහි පඤ්ඤත්තානි 

කථිතානිපසත්ථානි. අහිංසාතිකරුණායචවකරුණාපුබ්බභාය ොච. සංෙයමොති
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සීලසංෙයමො. දයමොති ඉන්ද්රිෙසංවයරො, උයපොසථවයසන වා අත්තදමනං, 

පුණ්යණොවායද (ම.නි. 3.395ආදයෙො; සං.නි.4.88ආදයෙො) දයමොතිවුත්තා

ඛන්තිපි ආළවයක (සං. නි. 1.246; සු. නි. 183 ආදයෙො) වුත්තා පඤ්ඤාපි

ඉමස්මිං සුත්යත වට්ටතියෙව. මාතාපිතු උපට් ඨානන්ති මාතාපිතූනං රක්ඛනං

ය ොපනංපටිජග් නං. සන් තානන්තිඅඤ්ඤත්ථබුද්ධපච්යචකබුද්ධඅරිෙසාවකා 

සන්යතොනාම, ඉධපනමාතාපිතුඋපට්ඨාකාඅධිප්යපතා.තස්මාඋත්තමට්යඨන

සන්තානං, යසට්ඨචරිෙට්යඨන බ්රේ මචාරීනං. ඉදං මාතාපිතුඋපට්ඨානං සබ්භි

උපඤ්ඤාතන්ති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. සතං එතානි ඨානානීති

සන්තානං උත්තමපුරිසානං එතානි ඨානානි කාරණානි. අරියෙො 

දස් සනසම් පන් යනොතිඉධඉයමසංයෙවතිණ්ණං ඨානානංකාරයණනඅරියෙො

යචවදස්සනසම්පන්යනොචයවදිතබ්යබො, නබුද්ධාදයෙොන යසොතාපන්නා.අථ

වා සතං එතානි ඨානානීති මාතුපට්ඨානං පිතුපට්ඨානන්ති එතානි ඨානානි
සන්තානං උත්තමපුරිසානං කාරණානීති එවං මාතාපිතුඋපට්ඨාකවයසන
ඉමිස්සා  ාථාෙ අත්යථො යවදිතබ්යබො. මාතාපිතුඋපට්ඨායකොයෙව හි ඉධ

‘‘අරියෙො දස්සනසම්පන්යනො’’ති වුත්යතො. ස යලොකං භජයත සිවන්ති යසො
යඛමංයදවයලොකං ච්ඡතීති. 

6. සීලවන්තසුත්තවණ්ණනා 

46. ඡට්යඨ තීහි ඨායනහීති තීහි කාරයණහි. කායෙනාතිආදීසු භික්ඛූ 
ආ ච්ඡන්යත දිස්වා පච්චුග් මනං කයරොන්තා  ච්ඡන්යත අනු ච්ඡන්තා
ආසනසාලාෙ සම්මජ්ජනඋපයලපනාදීනිකයරොන්තාආසනානිපඤ්ඤායපන්තා
පානීෙං පච්චුපට්ඨායපන්තා කායෙන පුඤ්ඤං පසවන්ති නාම. භික්ඛුසඞ්ඝං

පිණ්ඩාෙ චරන්තං දිස්වා ‘‘ොගුං යදථ, භත්තං යදථ, සප්පිනවනීතාදීනි යදථ, 

 න්ධපුප්ඵාදීහි පූයජථ, උයපොසථං උපවසථ, ධම්මං සුණාථ, යචතිෙං
වන්දථා’’තිආදීනි වදන්තා වාචාෙ පුඤ්ඤං පසවන්ති නාම. භික්ඛූ පිණ්ඩාෙ
චරන්යත දිස්වා ‘‘ලභන්තූ’’ති චින්යතන්තා මනසා පුඤ්ඤං පසවන්ති නාම. 

පසවන් තීති පටිලභන්ති. පුඤ්ඤං පයනත්ථ යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකං
කථිතං. 

7. සඞ්ඛතලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

47. සත්තයම සඞ් ඛතස් සාති පච්චයෙහි සමා න්ත්වා කතස්ස. 

සඞ් ඛතලක් ඛණානීති සඞ්ඛතං එතන්ති සඤ්ජානනකාරණානි නිමිත්තානි. 

උප් පායදොති ජාති. වයෙොති යභයදො. ඨිතස් ස අඤ් ඤථත් තං නාම ජරා. තත්ථ 

සඞ් ඛතන්ති යතභූමකා ධම්මා. මග් ඵලානි පන අසම්මසනූප ත්තා ඉධ න

කථීෙන්ති. උප්පාදාදයෙො සඞ් ඛතලක් ඛණා නාම. යතසු උප්පාදක්ඛයණ

උප්පායදො, ඨානක්ඛයණ ජරා, යභදක්ඛයණ වයෙො. ලක්ඛණං න සඞ්ඛතං, 
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සඞ්ඛතං න ලක්ඛණං, ලක්ඛයණන පන සඞ්ඛතං පරිච්ඡින්නං. ෙථා
හත්ථිඅස්සය ොමහිංසාදීනං සත්තිසූලාදීනි සඤ්ජානනලක්ඛණානි න

හත්ථිආදයෙො, නපි හත්ථිආදයෙො ලක්ඛණායනව, ලක්ඛයණහි පන යත 

‘‘අසුකස්ස හත්ථී, අසුකස්ස අස්යසො, අසුකහත්ථී, අසුකඅස්යසො’’ති වා

පඤ්ඤාෙන්ති, එවංසම්පදමිදංයවදිතබ්බං. 

8. අසඞ් ඛතලක් ඛණසුත් තවණ් ණනා 

48. අට්ඨයම අසඞ් ඛතස් සාති පච්චයෙහි සමා න්ත්වා අකතස්ස. 

අසඞ් ඛතලක් ඛණානීතිඅසඞ්ඛතංඑතන්ති සඤ්ජානනකාරණානිනිමිත්තානි. න 

උප් පායදො පඤ් ඤාෙතීතිආදීහි උප්පාදජරාභඞ් ානං අභායවො වුත්යතො.
උප්පාදාදීනඤ්හිඅභායවනඅසඞ්ඛතන්ති පඤ්ඤාෙති. 

9. පබ්බතරාජසුත්තවණ්ණනා 

49. නවයම මොසාලාතිමහාරුක්ඛා. කුලපතින්ති කුලයජට්ඨකං. යසයලොති

සිලාමයෙො. අරඤ් ඤස් මින්ති අ ාමකට්ඨායන. බ්රේ මාති මහන්යතො. වයනති

අටවිෙං. වනප් පතීති වනයජට්ඨකා. ඉධ ධම් මං චරිත් වාන, මග්  ං 

සු ති ාමිනන්තිසු ති ාමිකමග් සඞ්ඛාතංධම්මංචරිත්වා. 

10. ආතප්පකරණීෙසුත්තවණ්ණනා 

50. දසයම ආතප් පං කරණීෙන්ති වීරිෙං කාතුං යුත්තං. අනුප් පාදාොති 

අනුප්පාදත්ථාෙ, අනුප්පාදං සායධස්සාමීති ඉමිනා කාරයණන කත්තබ්බන්ති

අත්යථො. පරයතොපි එයසව නයෙො. සාරීරිකානන්ති සරීරසම්භවානං. 

දුක් ඛානන්තිදුක්ඛමානං. තිබ් බානන්ති බහලානං, තාපනවයසනවාතිබ්බානං. 

ඛරානන්ති ඵරුසානං. කටුකානන්ති තිඛිණානං. අසාතානන්ති අමධුරානං. 

අමනාපානන්ති මනං වඩ්යඪතුං අසමත්ථානං. පාණෙරානන්ති ජීවිතහරානං. 

අධිවාසනාොති අධිවාසනත්ථාෙසහනත්ථාෙඛමනත්ථාෙ. 

එත්තයක ඨායන සත්ථා ආණායපත්වා ආණත්තිං පවත්යතත්වා ඉදානි

සමාදයපන්යතො ෙයතො යඛො, භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ ෙයතොතිෙදා. ආතාපීති

වීරිෙවා. නිපයකොති සප්පඤ්යඤො. සයතොති සතිො සමන්නා යතො. දුක් ඛස් ස 

අන් තකිරිොොති වට්ටදුක්ඛස්ස පරිච්යඡදපරිවටුමකිරිොෙ. ඉයම ච පන
ආතාපාදයෙොතයෙොපියලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකා කථිතා. 

11. මහායචොරසුත්තවණ්ණනා 

51. එකාදසයම මොයචොයරොති මහන්යතො බලවයචොයරො. සන් ධින්ති

ඝරසන්ධිං. නිල් යලොපන්ති මහාවියලොපං. එකා ාරිකන්ති එකයමව ය හං
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පරිවායරත්වා විලුම්පනං. පරිපන් යථපි තිට් ඨතීති පන්ථදූහනකම්මං කයරොති. 

නදීවිදුග්  න්ති නදීනංදුග් මට්ඨානංඅන්තරදීපකං, ෙත්ථසක්කායහොතිද්වීහිපි

තීහිපි ජඞ්ඝසහස්යසහි සද්ධිං නිලීයිතුං. පබ් බතවිසමන්ති පබ්බතානං

විසමට්ඨානං පබ්බතන්තරං, ෙත්ථ සක්කා යහොති සත්තහි වා අට්ඨහි වා

ජඞ්ඝසහස්යසහි සද්ධිං නිලීයිතුං. තිණ ෙනන්ති තියණන වඩ්ඪිත්වා

සඤ්ඡන්නං ද්වත්තියෙොජනට්ඨානං. යරොධන්ති ඝනං අඤ්ඤමඤ්ඤං

සංසට්ඨසාඛං එකාබද්ධං මහාවනසණ්ඩං. පරියෙොධාෙ අත් ථං භණිස ්සන් තීති

පරියෙොදහිත්වා තං තංකාරණං පක්ඛිපිත්වා අත්ථං කථයිස්සන්ති. තයාස් සාති

යත අස්ස. පරියෙොධාෙ අත් ථං භණන් තීති කිස්මිඤ්චි කිඤ්චි වත්තුං 

ආරද්යධයෙව ‘‘මා එවං අවචුත්ථ, මෙං එතංකුලපරම්පරාෙ ජානාම, නඑස
එවරූපං කරිස්සතී’’තිතංතංකාරණංපක්ඛිපිත්වාමහන්තම්පියදොසංහරන්තා

අත්ථං භණන්ති. අථ වා පරියෙොධාොති පටිච්ඡායදත්වාතිපි අත්යථො. යත හි 

තස්සපියදොසංපටිච්ඡායදත්වාඅත්ථංභණන්ති. ඛතං උපෙතන්තිගුණඛනයනන

ඛතං, ගුණුපඝායතනඋපහතං. විසයමන කාෙකම් යමනාතිසම්පක්ඛලනට්යඨන
විසයමන කාෙද්වාරිකකම්යමන. වචීමයනොකම්යමසුපි එයසව නයෙො. 

අන් තග්  ාහිකාොති දසවත්ථුකාෙ අන්තං  යහත්වා ඨිතදිට්ඨිො. යසසං
සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

චූළවග්ය ොපඤ්චයමො. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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2. දුතිෙපණ් ණාසකං 

(6) 1. බ්රාේ මණවග් ය ො 

1. පඨමද්යවබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

52. බ්රාහ්මණවග් ස්ස පඨයම ජිණ් ණාති ජරාජිණ්ණා. වුද් ධාතිවයෙොවුද්ධා. 

මෙල් ලකාති ජාතිමහල්ලකා. අද් ධ තාති තයෙො අද්යධ අතික්කන්තා. 

වයෙොඅනුප් පත් තාතිතතිෙංවෙං අනුප්පත්තා. යෙන භ වා යතනුපසඞ් කමිංසූති
පුත්තදායර අත්තයනො වචනං අකයරොන්යත දිස්වා ‘‘සමණස්ස ය ොතමස්ස
සන්තිකං  න්ත්වා නිෙයානිකමග් ං  යවසිස්සාමා’’ති චින්යතත්වා

උපසඞ්කමිංසු. මෙමස් සු, යභො ය ොතම, බ්රාේ මණාති; යභො ය ොතම, මෙං
බ්රාහ්මණා න ඛත්තිො නාමච්චා න  හපතිකාති බ්රාහ්මණභාවං ජානායපත්වා 

ජිණ් ණාතිආදිමාහංසු. අකතභීරුත් තාණාති අකතභෙපරිත්තාණා. අවස්සෙභූතං

පතිට්ඨාකම්මං අම්යහහි න කතන්ති දස්යසන්ති. තග් ඝාති එකංසත්යථ

නිපායතො, සම්පටිච්ඡනත්යථ වා. එකන්යතන තුම්යහ එවරූපා, අහම්පි යඛො

එතංසම්පටිච්ඡාමීතිචදස්යසති. උපනීෙතීතිඋපසංහරීෙති.අෙංහිජාතිොජරං

උපනීෙති, ජරාෙබයාධිං, බයාධිනාමරණං, මරයණනපුනජාතිං.යතනවුත්තං
–‘‘උපනීෙතී’’ති. 

ඉදානිෙස්මායතබ්රාහ්මණාමහල්ලකත්තාපබ්බජිත්වාපිවත්තං පූයරතුංන

සක්ඛිස්සන්ති, තස්මා යන පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපන්යතො භ වා යෙොධ 

කායෙන සංෙයමොතිආදිමාහ. තත්ථ කායෙන සංෙයමොති කාෙද්වායරන

සංවයරො. යසයසසුපි එයසවනයෙො. තං තස් ස යපතස ්සාතිතං පුඤ්ඤං තස්ස

පරයලොකං  තස්ස තාෙනට්යඨන තාණං, නිලීෙනට්යඨන යලණං, 

පතිට්ඨානට්යඨන දීයපො, අවස්සෙනට්යඨන සරණං, උත්තම තිවයසන 

පරාෙණඤ් ච යහොතීති දස්යසති.  ාථා උත්තානත්ථායෙව. එවං යතබ්රාහ්මණා
තථා යතන පඤ්චසු සීයලසු සමාදපිතා ොවජීවං පඤ්ච සීලානි රක්ඛිත්වා
සග්ය නිබ්බත්තිංසු. 

2. දුතිෙද්යවබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

53. දුතියෙ භාජනන්තිෙංකිඤ්චිභණ්ඩකං.යසසංපඨයමවුත්තනයෙයනව 
යවදිතබ්බං. 

3. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

54. තතියෙ සම් යමොදනීෙන්ති සම්යමොදජනනිං. සාරණීෙන්ති

සරිතබ්බයුත්තකං. වීතිසායරත් වාති පරියෙොසායපත්වා. කිත් තාවතාති

කිත්තයකන. සන් දිට් ඨියකො ධම් යමො යෙොතීති සාමං පස්සිතබ්යබො යහොති. 
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පටුන 

අකාලියකොති න කාලන්තයර ඵලදාෙයකො. එහිපස් සියකොති ‘‘එහි පස්සා’’ති

එවං දස්යසතුංසක්කාතිආ මනීෙපටිපදංපුච්ඡති. ඔපයනෙයියකොති අත්තයනො

චිත්තං උපයනතබ්යබො. පච් චත් තං යවදිතබ් යබොති සාමංයෙව ජානිතබ්යබො. 

විඤ ්ඤූහීති පණ්ඩියතහි. පරිොදින් නචිත් යතොති ආදින්න හිතපරාමට්ඨචිත්යතො

හුත්වා. යචයතතීතිචින්යතති.යසසයමත්ථඋත්තානයමව.ඉමස්මිංපනසුත්යත 

බ්රාහ්මයණන යලොකුත්තරමග්ය ො පුච්ඡියතො, සත්ථාරාපි යසොයෙව කථියතො.
යසොහිසාමං පස්සිතබ්බත්තාසන්දිට්ඨියකොනාමාති. 

4. පරිබ්බාජකසුත්තවණ්ණනා 

55. චතුත්යථ බ්රාේ මණපරිබ් බාජයකොති බ්රාහ්මණජාතියකොපරිබ්බාජයකො, න

ඛත්තිොදිජාතියකො. අත් තත් ථම් පීති දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකං 
යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකංඅත්තයනොඅත්ථං. 

5. නිබ්බුතසුත්තවණ්ණනා 

56. පඤ්චයම අකාලිකන්ති න කාලන්තයර පත්තබ්බං. ඔපයනෙයිකන්ති
පටිපත්තිොඋප න්තබ්බං. 

6. පයලොකසුත්තවණ්ණනා 

57. ඡට්යඨ ආචරිෙපාචරිොනන්ති ආචරිොනඤ්යචවආචරිොචරිොනඤ්ච. 

අවීචි මඤ් යඤ ඵුය ො අයෙොසීති ෙථා අවීචි මහානිරයෙො නිරන්තරඵුයටො

යනරයිකසත්යතහි පරිපුණ්යණො, මනුස්යසහි එවං පරිපුණ්යණො යහොති. 

කුක් කු සංපාතිකාති එක ාමස්ස ඡදනපිට්ඨියතො උප්පතිත්වා ඉතර ාමස්ස 
ඡදනපිට්යඨ පතනසඞ්ඛායතො කුක්කුටසංපායතො එතාසු අත්ථීති 

කුක්කුටසංපාතිකා. කුක්කුටසංපාදිකාතිපි පායඨො,  ාමන්තරයතො  ාමන්තරං
කුක්කුටානං පදසා මනසඞ්ඛායතොකුක්කුටසංපායදො එතාසුඅත්ථීතිඅත්යථො.

උභෙම්යපතං ඝනනිවාසතංයෙව දීයපති. අධම් මරා රත් තාති රාය ො නාම

එකන්යතයනව අධම්යමො, අත්තයනො පරික්ඛායරසු පන උප්පජ්ජමායනො න

අධම්මරාය ොති අධිප්යපයතො, පරපරික්ඛායරසු උප්පජ්ජමායනොව

අධම්මරාය ොති. විසමයලොභාභිභූතාති යලොභස්ස සමකායලො නාම නත්ථි, 

එකන්තං විසයමොව එස. අත්තනා පරිග් හිතවත්ථුම්හි පන උප්පජ්ජමායනො

සමයලොයභො නාම, පරපරිග් හිතවත්ථුම්හි උප්පජ්ජමායනොව විසයමොති 

අධිප්යපයතො. මිච් ඡාධම් මපයරතාති අවත්ථුපටියසවනසඞ්ඛායතන 

මිච්ඡාධම්යමන සමන්නා තා. යදයවො න සම් මා ධාරං අනුප් පයවච් ඡතීති

වස්සිතබ්බයුත්යත කායල වස්සං න වස්සති. දුබ් භික් ඛන්ති දුල්ලභභික්ඛං. 

දුස් සස ්සන්තිවිවිධසස්සානංඅසම්පජ්ජයනනදුස්සස්සං. යසතට් ඨිකන්තිසස්යස

සම්පජ්ජමායන පාණකා පතන්ති, යතහි දට්ඨත්තා නික්ඛන්තනික්ඛන්තානි
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සාලිසීසානි යසතවණ්ණානි යහොන්ති නිස්සාරානි. තං සන්ධාෙ වුත්තං

‘‘යසතට්ඨික’’න්ති. සලාකාවුත් තන්ති වපිතං වපිතං සස්සං සලාකාමත්තයමව

සම්පජ්ජති, ඵලං න යදතීති අත්යථො. ෙක් ඛාති ෙක්ඛාධිපතියනො. වායළ 

අමනුස ්යස ඔස් සජ් ජන් තීති චණ්ඩෙක්යඛ මනුස්සපයථ විස්සජ්යජන්ති, යත
ලද්යධොකාසා මහාජනංජීවිතක්ඛෙංපායපන්ති. 

7. වච්ඡය ොත්තසුත්තවණ්ණනා 

58. සත්තයම මෙප් ඵලන්ති මහාවිපාකං. ධම් මස් ස චානුධම් මං 

බයාකයරොන් තීතිඑත්ථ ධම් යමො නාමකථිතකථා, අනුධම් යමො නාම කථිතස්ස

පටිකථනං. සෙධම් මියකොති සකාරයණො සයහතුයකො. වාදානුපායතොති වාදස්ස

අනුපායතො, අනුපතනංපවත්තීතිඅත්යථො.  ාරය් ෙං ඨානන්ති  රහිතබ්බයුත්තං
කාරණං. ඉදං වුත්තං යහොති – යභොතා ය ොතයමන වුත්තා සකාරණා 
වාදප්පවත්තිකිඤ්චිපි  ාරය්හංකාරණංනආ ච්ඡතීති. අථ වා යතහි පයරහි
වුත්තා සකාරණාවාදප්පවත්තිකිඤ්චි ාරය්හංකාරණංනආ ච්ඡතීතිපුච්ඡති. 

අන් තරාෙකයරො යෙොතීති අන්තරාෙං විනාසං කිච්ඡලාභකං වියලොමකං

කයරොති. පාරිපන් ථියකොතිපන්ථදූහනයචොයරො. ඛයතො ච යෙොතීතිගුණඛනයනන

ඛයතොයහොති. උපෙයතොතිගුණුපඝායතයනව උපහයතො. 

චන් දනිකාොති අසුචිකලලකූයප. ඔලි ල් යලතිනිද්ධමනකලයල. යසො චාති

යසො සීලවාති වුත්තඛීණාසයවො. සීලක් ඛන් යධනාති සීලරාසිනා. යසසපයදසුපි

එයසව නයෙො. එත්ථ ච විමුත්තිඤාණදස්සනං වුච්චති පච්චයවක්ඛණඤාණං, 
තං අයසක්ඛස්ස පවත්තත්තා අයසක්ඛන්ති වුත්තං. ඉතරානි
සික්ඛාපරියෙොසානප්පත්තතාෙ සෙම්පි අයසක්ඛායනව. තානි ච පන

යලොකුත්තරානි, පච්චයවක්ඛණඤාණංයලොකිෙං. 

යරොහිණීසූති රත්තවණ්ණාසු. සරූපාසූති අත්තයනො වච්ඡයකහි

සමානරූපාසු. පායරවතාසූති කයපොතවණ්ණාසු. දන් යතොති නිබ්බියසවයනො. 

පුඞ්  යවොති උසයභො. යධොරය් යෙොති ධුරවායහො. කලයාණජවනික් කයමොති 

කලයායණන උජුනා ජයවන  න්තා. නාස් ස වණ් ණං පරික් ඛයරති අස්ස

ය ොණස්ස සරීරවණ්ණං න උපපරික්ඛන්ති, ධුරවහනකම්මයමව පන

උපපරික්ඛන්ති. ෙස් මිං කස් මිඤ් චි ජාතියෙති ෙත්ථ කත්ථචි කුලජායත. ොසු 

කාසුචි එතාසූතිඑතාසුඛත්තිොදිප්පයභදාසුොසුකාසුචි ජාතීසු. 

බ්රේ මචරිෙස ්ස යකවලීති බ්රහ්මචරිෙස්ස යකවයලන සමන්නා යතො, 
පරිපුණ්ණභායවන යුත්යතොති අත්යථො. ඛීණාසයවො හි සකලබ්රහ්මචාරී නාම

යහොති. යතයනතං වුත්තං. පන් නභායරොති ඔයරොපිතභායරො, ඛන්ධභාරං

කියලසභාරංකාමගුණභාරඤ්චඔයරොයපත්වාඨියතොති අත්යථො. කතකිච් යචොති
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පටුන 

චතූහි මග්ය හි කිච්චං කත්වා ඨියතො. පාරගූ සබ් බධම් මානන්ති සබ්බධම්මා

වුච්චන්ති පඤ්චක්ඛන්ධා ද්වාදසාෙතනානි අට්ඨාරස ධාතුයෙො, යතසං

සබ්බධම්මානං අභිඤ්ඤාපාරං, පරිඤ්ඤාපාරං, පහානපාරං, භාවනාපාරං, 

සච්ඡිකිරිොපාරං, සමාපත්තිපාරඤ්චාති ඡබ්බිධං පාරං  තත්තා පාරගූ. 

අනුපාදාොති අග් යහත්වා. නිබ් බුයතොති කියලසසන්තාපරහියතො. විරයජති
රා යදොසයමොහරජරහියත. 

අවිජානන් තාති යඛත්තං අජානන්තා. දුම් යමධාති නිප්පඤ්ඤා. 

අස් සුතාවියනොති යඛත්තවිනිච්ඡෙසවයනන රහිතා. බහිද් ධාති ඉමම්හා සාසනා

බහිද්ධා. න හි සන් යත උපාසයරතිබුද්ධපච්යචකබුද්ධඛීණාසයවඋත්තමපුරියස

නඋපසඞ්කමන්ති. ධීරසම් මයතතිපණ්ඩියතහිසම්මයතසම්භාවියත. මූලජාතා 

පතිට් ඨිතාතිඉමිනායසොතාපන්නස්සසද්ධං දස්යසති. කුයල වා ඉධ ජාෙයරති
ඉධ වා මනුස්සයලොයක ඛත්තිෙබ්රාහ්මණයවස්සකුයල ජාෙන්ති. අෙයමව හි

තිවිධා කුලසම්පත්ති නාම. අනුපුබ් යබන නිබ් බානං, අධි ච් ඡන් තීති
සීලසමාධිපඤ්ඤාති ඉයම ගුයණ පූයරත්වා අනුක්කයමන නිබ්බානං
අධි ච්ඡන්තීති. 

8. තිකණ්ණසුත්තවණ්ණනා 

59. අට්ඨයම තිකණ් යණොති තස්ස නාමං. උපසඞ් කමීති ‘‘සමයණො කිර

ය ොතයමො පණ්ඩියතො,  ච්ඡිස්සාමි තස්ස සන්තික’’න්ති චින්යතත්වා 

භුත්තපාතරායසොමහාජනපරිවුයතොඋපසඞ්කමි. භ වයතො සම් මුඛාති දසබලස්ස

පුරයතොනිසීදිත්වා. වණ් ණං භාසතීතිකස්මා භාසති? යසොකිර ඉයතො පුබ්යබ
තථා තස්ස සන්තිකං අ තපුබ්යබො. අථස්ස එතදයහොසි – ‘‘බුද්ධා නාම 

දුරාසදා, මයිපඨමතරංඅකයථන්යතකයථෙයවානවා.සයචනකයථස්සති, 

අථමං සමා මට්ඨායනකයථන්තං එවංවක්ඛන්ති‘ත්වංඉධකස්මාකයථසි, 
යෙන යත සමණස්ස ය ොතමස්ස සන්තිකං  න්ත්වා වචනමත්තම්පි න

ලද්ධ’න්ති.තස්මා ‘එවංයමඅෙං රහාමුච්චිස්සතී’’’තිමඤ්ඤමායනොභාසති.

කිඤ්චාපිබ්රාහ්මණානං වණ්ණංභාසති, තථා තස්සපනඤාණංඝට්යටස්සාමීති

අධිප්පායෙයනව භාසති. එවම් පි යතවිජ් ජා බ්රාේ මණාති යතවිජ්ජකබ්රාහ්මණා 

එවංපණ්ඩිතාඑවංධීරාඑවංබයත්තාඑවංබහුස්සුතාඑවංවාදියනො, එවංසම්මතාති

අත්යථො. ඉතිපීති ඉමිනා යතසං පණ්ඩිතාදිආකාරපරිච්යඡදං දස්යසති. 
එත්තයකනකාරයණනපණ්ඩිතා…යප.…එත්තයකනකාරයණනසම්මතාති
අෙඤ්හිඑත්ථ අත්යථො. 

ෙථා කථං පන බ්රාේ මණාති එත්ථ ෙථාති කාරණවචනං, කථං පනාති

පුච්ඡාවචනං. ඉදං වුත්තං යහොති – කථං පන, බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මණා යතවිජ්ජං 

පඤ්ඤායපන්ති. ෙථා එවං සක්කා යහොති ජානිතුං, තං කාරණං වයදහීති. තං
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සුත්වා බ්රාහ්මයණො ‘‘ජානනට්ඨායනයෙව මං සම්මාසම්බුද්යධො පුච්ඡි, යනො 

අජානනට්ඨායන’’ති අත්තමයනො හුත්වා ඉධ, යභො ය ොතමාතිආදිමාහ. තත්ථ 

උභයතොති ද්වීහිපිපක්යඛහි. මාතියතො ච පිතියතො චාතිෙස්ස මාතා බ්රාහ්මණී, 

මාතු මාතා බ්රාහ්මණී, තස්සාපි මාතා බ්රාහ්මණී. පිතා බ්රාහ්මයණො, පිතු පිතා

බ්රාහ්මයණො, තස්සාපි පිතා බ්රාහ්මයණො, යසො උභයතො සුජායතො මාතියතො ච

පිතියතොච. සංසුද් ධ ෙණියකොතිෙස්ස සංසුද්ධාමාතු හණී, කුච්ඡීතිඅත්යථො.
‘‘සමයවපාකිනිො  හණිො’’ති පන එත්ථ කම්මජයතයජොධාතු  හණීති
වුච්චති. 

ොව සත් තමා පිතාමෙයු ාතිඑත්ථපිතු පිතාපිතාමයහො, පිතාමහස්සයු ං

පිතාමහයු ං. යු න්ති ආයුප්පමාණං වුච්චති. අභිලාපමත්තයමව යචතං, 
අත්ථයතොපනපිතාමයහොයෙවපිතාමහයු ං.තයතො උද්ධංසබ්යබපිපුබ්බපුරිසා

පිතාමහග් හයණයනව  හිතා. එවං ොව සත්තයමො පුරියසො, තාව 

සංසුද්ධ හණියකො, අථ වා අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවායදනාති 

දස්යසති. අක් ඛිත් යතොති ‘‘අපයනථ එතං, කිං ඉමිනා’’ති එවං අක්ඛිත්යතො

අනවක්ඛිත්යතො. අනුපක් කුට් යඨොතිනඋපක්කුට්යඨො, නඅක්යකොසංවානින්දං

වා පත්තපුබ්යබො. යකන කාරයණනාති? ජාතිවායදන. ‘‘ඉතිපි හීනජාතියකො 
එයසො’’තිඑවරූයපනවචයනනාතිඅත්යථො. 

අජ් ඣාෙයකොතිඉදං‘‘නදානියමඣාෙන්ති, න දානියමඣාෙන්තීතියඛො, 

වායසට්ඨ, අජ්ඣාෙකා අජ්ඣාෙකායතව තතිෙං අක්ඛරං උපනිබ්බත්ත’’න්ති

(දී. නි. 3.132) එවං පඨමකප්පිකකායල ඣානවිරහිතානං බ්රාහ්මණානං

 රහවචනං උප්පන්නං. ඉදානි පන තං අජ්ඣාෙතීති අජ්ඣාෙයකො, මන්යත 
පරිවත්යතතීති ඉමිනා අත්යථන පසංසාවචනං කත්වා යවොහරන්ති. මන්යත

ධායරතීති මන් තධයරො. 

තිණ් ණං යවදානන්ති ඉරුබ්යබදෙජුබ්යබදසාමබ්යබදානං.

ඔට්ඨපහතකරණවයසනපාරං යතොති පාරගූ. සහනිඝණ්ඩුනාචයකටුයභනච 

සනිඝණ් ඩුයකටුභානං. නිඝණ් ඩූති නාමනිඝණ්ඩුරුක්ඛාදීනං 

යවවචනපකාසකසත්ථං. යකටුභන්තිකිරිොකප්පවිකප්යපොකවීනං උපකාරාෙ

සත්ථං. සහ අක්ඛරප්පයභයදන සාක් ඛරප් පයභදානං. අක් ඛරප් පයභයදොති

සික්ඛාචනිරුත්තිච. ඉතිොසපඤ් චමානන්තිආථබ්බණයවදංචතුත්ථංකත්වා

ඉතිහ ආස, ඉතිහ ආසාති ඊදිසවචනපටිසංයුත්යතො පුරාණකථාසඞ්ඛායතො
ඛත්තවිජ්ජාසඞ්ඛායතො වා ඉතිහායසො පඤ්චයමො එයතසන්ති ඉතිහාසපඤ්චමා.
යතසංඉතිහාසපඤ්චමානංයවදානං. 

පදං තදවයසසඤ්ච බයාකරණං අධීෙති යවයදති චාති පදයකො 

යවෙයාකරයණො. යලොකාෙතං වුච්චති විතණ්ඩවාදසත්ථං. 
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මොපුරිසලක් ඛණන්ති මහාපුරිසානං බුද්ධාදීනං ලක්ඛණදීපකං 

ද්වාදසසහස්ස න්ථපමාණං සත්ථං, ෙත්ථ යසොළසසහස්ස ාථාපදපරිමාණා

බුද්ධමන්තානාම අයහසුං, යෙසංවයසන‘‘ඉමිනාලක්ඛයණනසමන්නා තා

බුද්ධා නාම යහොන්ති, ඉමිනා පච්යචකබුද්ධා, ද්යව අග් සාවකා, අසීති

මහාසාවකා, බුද්ධමාතා, බුද්ධපිතා, අග්ගුපට්ඨාකා, අග්ගුපට්ඨායිකා, රාජා

චක්කවත්තී’’ති අෙං වියසයසො ඤාෙති. අනවයෙොති ඉයමසු

යලොකාෙතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනූයනො පරිපූරකාරී, අවයෙො න යහොතීති
වුත්තංයහොති.අවයෙොනාමයෙොතානිඅත්ථයතොච න්ථයතො චසන්ධායරතුං

නසක්යකොති.අථවා අනවයෙොතිඅනුඅවයෙො, සන්ධිවයසනඋකාරයලොයපො.
අනුඅවයෙොපරිපුණ්ණසිප්යපොතිඅත්යථො. 

යතන හීතිඉදංභ වානංආොචන්තංදිස්වා ‘‘ඉදානිස්සපඤ්හංකයථතුං 

කායලො’’තිඤත්වාආහ.තස්සත්යථො –ෙස්මාමංආොචසි, තස්මාසුණාහීති. 

විවිච් යචව කායමහීතිආදි විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.70) විත්ථාරිතයමව. ඉධ
පයනතං තිස්සන්නං විජ්ජානං පුබ්බභා පටිපත්තිදස්සනත්ථං වුත්තන්ති
යවදිතබ්බං.තත්ථ ද්වින්නං විජ්ජානං අනුපදවණ්ණනායචවභාවනානයෙො ච 

විසුද්ධිමග්ය (විසුද්ධි.2.402ආදයෙො)විත්ථාරියතොව. 

පඨමා විජ් ජාති පඨමං උප්පන්නාති පඨමා, විදිතකරණට්යඨන විජ්ජා. කිං

විදිතං කයරොති? පුබ්යබනිවාසං. අවිජ් ජාති තස්යසව පුබ්යබනිවාසස්ස

අවිදිතකරණට්යඨන තප්පටිච්ඡාදයකො යමොයහො වුච්චති. තයමොති ස්යවව

යමොයහො පටිච්ඡාදකට්යඨන තයමොති වුච්චති. ආයලොයකොති සායෙව විජ්ජා 
ඔභාසකරණට්යඨන ආයලොයකොති වුච්චති. එත්ථ ච විජ්ජා අධි තාති අෙං

අත්යථො. යසසං පසංසාවචනං. යෙොජනා පයනත්ථ අෙමස්ස විජ්ජා අධි තා, 

අථස්ස අධි තවිජ්ජස්ස අවිජ්ජා විහතා විනට්ඨාති අත්යථො. කස්මා? ෙස්මා

විජ්ජා උප්පන්නා. ඉතරස්මිම්පි පදද්වයෙ එයසව නයෙො. ෙථා තන්ති එත්ථ 

ෙථාති ඔපම්මං, තන්ති නිපාතමත්තං. සතිො අවිප්පවායසන අප් පමත් තස් ස. 

වීරිොතායපන ආතාපියනො. කායෙචජීවියතච අනයපක්ඛතාෙ පහිතත් තස ්ස. 

යපසිතත්තස්සාතිඅත්යථො.ඉදංවුත්තංයහොති–ෙථා අප්පමත්තස්සආතාපියනො

පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිජ්ජා විහඤ්යඤෙය, විජ්ජා උප්පජ්යජෙය. තයමො

විහඤ්යඤෙය, ආයලොයකොඋප්පජ්යජෙය, එවයමවතස්සඅවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා

උප්පන්නා. තයමො විහයතො, ආයලොයකො උප්පන්යනො. එතස්ස යතන
පධානානුයෙො ස්සඅනුරූපයමවඵලංලද්ධන්ති. 

චුතූපපාතකථාෙං විජ් ජාති දිබ්බචක්ඛුඤාණවිජ්ජා. අවිජ් ජාති සත්තානං 
චුතිපටිසන්ධිප්පටිච්ඡාදිකාඅවිජ්ජා.යසසංවුත්තනෙයමව. 
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තතිෙවිජ්ජාෙ යසො එවං සමාහියත චිත් යතති විපස්සනාපාදකං

චතුත්ථජ්ඣානචිත්තං යවදිතබ්බං. ආසවානං ඛෙඤාණාොති
අරහත්තමග් ඤාණත්ථාෙ. අරහත්තමග්ය ො හි ආසවවිනාසනයතො ආසවානං 

ඛයෙොති වුච්චති, තත්ර යචතං ඤාණං තත්ථ පරිොපන්නත්තාති. චිත් තං 

අභිනින් නායමතීති විපස්සනාචිත්තං අභිනීහරති. යසො ඉදං දුක් ඛන්ති එවමාදීසු

එත්තකං දුක්ඛං, න ඉයතො භියෙයොති සබ්බම්පි දුක්ඛසච්චං

සරසලක්ඛණප්පටියවයධනෙථාභූතංපජානාතිපටිවිජ්ඣති, තස්සච දුක්ඛස්ස

නිබ්බත්තිකං තණ්හං ‘‘අෙං දුක්ඛසමුදයෙො’’ති, තදුභෙම්පි ෙං ඨානං පත්වා

නිරුජ්ඣති, තංයතසංඅපවත්තිංනිබ්බානං‘‘අෙං දුක්ඛනියරොයධො’’ති.තස්සච
සම්පාපකං අරිෙමග් ං ‘‘අෙං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’’ති
සරසලක්ඛණප්පටියවයධන ෙථාභූතං පජානාති පටිවිජ්ඣතීති එවමත්යථො 
යවදිතබ්යබො. 

එවං සරූපයතො සච්චානි දස්යසත්වා ඉදානි කියලසවයසන පරිොෙයතො 

දස්යසන්යතො ඉයම ආසවාතිආදිමාහ. තස් ස එවං ජානයතො එවං පස් සයතොති
තස්ස භික්ඛුයනො එවං ජානන්තස්ස එවං පස්සන්තස්ස. සහ විපස්සනාෙ

යකොටිප්පත්තං මග් ං කයථසි. කාමාසවාති කාමාසවයතො. විමුච් චතීති ඉමිනා

මග් ක්ඛණංදස්යසති. මග් ක්ඛයණහිචිත්තංවිමුච්චති, ඵලක්ඛයණ විමුත්තං

යහොති. විමුත් තස් මිං විමුත් තමිති ඤාණන්ති ඉමිනා පච්චයවක්ඛණඤාණං

දස්යසති. ඛීණා ජාතීතිආදීහි තස්ස භූමිං. යතන හි ඤායණන යසො

පච්චයවක්ඛන්යතො ඛීණා ජාතීතිආදීනි පජානාති. කතමා පනස්ස ජාති ඛීණා, 

කථඤ්චනංපජානාතීති? නතාවස්සඅතීතාජාතිඛීණා පුබ්යබවඛීණත්තා, න

අනා තා, අනා යත වාොමාභාවයතො, න පච්චුප්පන්නා, විජ්ජමානත්තා. ො
පන මග් ස්ස අභාවිතත්තා උප්පජ්යජෙය එකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසු 

එකචතුපඤ්චක්ඛන්ධප්පයභදාජාති, සාමග් ස්සභාවිතත්තාඅනුප්පාදධම්මතං 
ආපජ්ජයනනඛීණා. තං යසො මග් භාවනාෙ පහීනකියලයස පච්චයවක්ඛිත්වා
කියලසාභායව විජ්ජමානම්පිකම්මංආෙතිඅප්පටිසන්ධිකංයහොතීතිජානන්යතො
පජානාති. 

වුසිතන්ති වුත්ථං පරිවුත්ථං, කතං චරිතං නිට්ඨිතන්ති අත්යථො. 

බ්රේ මචරිෙන්ති මග් බ්රහ්මචරිෙං. පුථුජ්ජනකලයාණයකන හි සද්ධිං සත්ත

යසක්ඛා බ්රහ්මචරිෙවාසං වසන්තිනාම, ඛීණාසයවො වුත්ථවායසො. තස්මා යසො
අත්තයනො බ්රහ්මචරිෙවාසං පච්චයවක්ඛන්යතො ‘‘වුසිතං බ්රහ්මචරිෙ’’න්ති

පජානාති. කතං කරණීෙන්ති චතූසු සච්යචසු චතූහි මග්ය හි 
පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරිොභාවනාභිසමෙවයසන යසොළසවිධම්පි කිච්චං

නිට්ඨාපිතන්ති අත්යථො. පුථුජ්ජනකලයාණකාදයෙො හි තං කිච්චං කයරොන්ති, 
ඛීණාසයවො කතකරණීයෙො. තස්මා යසො අත්තයනො කරණීෙං
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පටුන 

පච්චයවක්ඛන්යතො ‘‘කතං කරණීෙ’’න්ති පජානාති. නාපරං ඉත් ථත් තාොති

පුන ඉත්ථභාවාෙ, එවං යසොළසවිධකිච්චභාවාෙ කියලසක්ඛොෙ වා

මග් භාවනාකිච්චං යම නත්ථීති පජානාති. අථ වා ඉත් ථත් තාොති

ඉත්ථභාවයතො, ඉමස්මාඑවංපකාරාඉදානි වත්තමානක්ඛන්ධසන්තානාඅපරං

ඛන්ධසන්තානංමය්හංනත්ථි, ඉයමපනපඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතාතිට්ඨන්ති
ඡින්නමූලකාරුක්ඛාවිෙ.යතචරිමකවිඤ්ඤාණනියරොයධන අනුපාදායනොවිෙ

ජාතයවයදො නිබ්බායිස්සන්තීති පජානාති. ඉධ විජ් ජාති

අරහත්තමග් ඤාණවිජ්ජා. අවිජ් ජාති චතුසච්චප්පටිච්ඡාදිකා අවිජ්ජා. යසසං 
වුත්තනෙයමව. 

අනුච් චාවචසීලස ්සාතිෙස්ස සීලංකායලන හාෙති, කායලනවඩ්ඪති, යසො
උච්චාවචසීයලො නාම යහොති. ඛීණාසවස්ස පන සීලං එකන්තවඩ්ඪිතයමව.

තස්මා යසො අනුච්චාවචසීයලො නාම යහොති. වසීභූතන්ති වසිප්පත්තං. 

සුසමාහිතන්ති සුට්ඨු සමාහිතං, ආරම්මණම්හි සුට්ඨපිතං. ධීරන්ති

ධිතිසම්පන්නං. මච් චුොයිනන්ති මච්චුං ජහිත්වා ඨිතං. සබ් බප් පොයිනන්ති

සබ්යබ පාපධම්යම පජහිත්වා ඨිතං. බුද් ධන්ති චතුසච්චබුද්ධං. 

අන් තිමයදහිනන්ති සබ්බපච්ඡිමසරීරධාරිනං. තං නමස් සන් ති ය ොතමන්ති තං
ය ොතමය ොත්තංබුද්ධසාවකානමස්සන්ති.අථවා ය ොතමබුද්ධස්සසාවයකොපි

ය ොතයමො, තංය ොතමංයදවමනුස්සානමස්සන්තීතිඅත්යථො. 

පුබ් යබනිවාසන්ති පුබ්යබනිවුත්ථක්ඛන්ධපරම්පරං. යෙොයවතීතියෙොඅයවති 

අව ච්ඡති. යෙොයවදීතිපි පායඨො. යෙො අයවදි, විදිතං පාකටං කත්වා ඨියතොති

අත්යථො. සග්  ාපාෙඤ් ච පස ්සතීතිඡකාමාවචයරනවබ්රහ්මයලොයකචත්තායරො

ච අපායෙ පස්සති. ජාතික් ඛෙං පත් යතොති අරහත්තං පත්යතො. 

අභිඤ් ඤායවොසියතොති ජානිත්වා කිච්චයවොසායනන යවොසියතො. මුනීති

යමොයනයෙයන සමන්නා යතො ඛීණාසවමුනි. එතාහීති යහට්ඨා නිද්දිට්ඨාහි

පුබ්යබනිවාසඤාණාදීහි. නාඤ ්ඤං ලපිතලාපනන්ති යෙො පනඤ්යඤො

යතවිජ්යජොති අඤ්යඤහි ලපිතවචනමත්තයමවලපති, තමහං යතවිජ්යජොතින

වදාමි, අත්තපච්චක්ඛයතොඤත්වා පරස්සපි තිස්යසො විජ්ජාකයථන්තයමවාහං

යතවිජ්යජොතිවදාමීතිඅත්යථො. කලන්තියකොට්ඨාසං. නාග් ඝතීතින පාපුණාති.
ඉදානි බ්රාහ්මයණො භ වයතො කථාෙ පසන්යනො පසන්නාකාරං කයරොන්යතො 

අභික් කන් තන්තිආදිමාහ. 

9. ජාණුස්යසොණිසුත්තවණ්ණනා 

60. නවයම ෙස් සස ්සූති ෙස්ස භයවෙයං. ෙඤ ්යඤොතිආදීසු ෙජිතබ්යබොති

ෙඤ්යඤො, යදෙයධම්මස්යසතං නාමං. සද් ධන්ති මතකභත්තං. ථාලිපායකොති

වරපුරිසානං දාතබ්බයුත්තං භත්තං. යදෙයධම් මන්ති වුත්තාවයසසං ෙංකිඤ්චි
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යදෙයධම්මංනාම. යතවිජ් යජසු බ්රාේ මයණසු දානං දයදෙයාතිසබ්බයමතංදානං

යතවිජ්යජසු දයදෙය, යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණාව පටිග් යහතුං යුත්තාති දස්යසති.
යසසයමත්ථයහට්ඨාවුත්තනෙයමවාති. 

10. සඞ් ාරවසුත්තවණ්ණනා 

61. දසයම සඞ්  ාරයවොති එවංනාමයකො රාජ හන යර

ජිණ්ණපටිසඞ්ඛරණකාරයකො ආයුත්තකබ්රාහ්මයණො. උපසඞ් කමීති

භුත්තපාතරායසො හුත්වා මහාජනපරිවුයතො උපසඞ්කමි. මෙමස් සූති එත්ථ 

අස් සූති නිපාතමත්තං, මෙං, යභොය ොතම, බ්රාහ්මණානාමාතිඉදයමවඅත්ථපදං. 

ෙඤ ්ඤං ෙජාමාති බාහිරසමයෙ සබ්බචතුක්යකන සබ්බට්ඨයකන
සබ්බයසොළසයකන සබ්බද්වත්තිංසාෙ සබ්බචතුසට්ඨිො සබ්බසයතන
සබ්බපඤ්චසයතනාති ච එවං පාණඝාතපටිසංයුත්යතො ෙඤ්යඤොනාම යහොති.

තං සන්ධායෙවමාහ. අයනකසාරීරිකන්ති අයනකසරීරසම්භවං. ෙදිදන්ති ො

එසා. ෙඤ ්ඤාධිකරණන්ති ෙජනකාරණා යචව ොජනකාරණා චාති අත්යථො.
එකස්මිඤ්හි බහූනං දදන්යතපි දායපන්යතපි බහූසුපි බහූනං යදන්යතසුපි
දායපන්යතසුපි පුඤ්ඤපටිපදා අයනකසාරීරිකා නාම යහොති. තං සන්ධායෙතං
වුත්තං.තුය්හඤ්චතුය්හඤ්චෙජාමීතිවදන්තස්සාපිත්වඤ්ච ත්වඤ්චෙජාහීති
ආණායපන්තස්සාපි ච අයනකසාරීරිකාව යහොති. තම්පි සන්ධායෙතං වුත්තං. 

ෙස් ස වා තස් ස වාතිෙස්මා වා තස්මා වා. එකමත් තානං දයමතීති අත්තයනො

ඉන්ද්රිෙදමනවයසන එකං අත්තානයමව දයමති. එකමත් තානං සයමතීති

අත්තයනො රා ාදිසමනවයසන එකං අත්තානයමව සයමති. පරිනිබ් බායපතීති 

රා ාදිපරිනිබ්බායනයනවපරිනිබ්බායපති. එවමස් සාෙන්තිඑවංසන්යතපිඅෙං. 

එවමිදං බ්රාහ්මණස්ස කථං සුත්වා සත්ථා චින්යතසි – ‘‘අෙං බ්රාහ්මයණො

පසුඝාතකසංයුත්තං මහාෙඤ්ඤං අයනකසාරීරිකං පුඤ්ඤපටිපදං වයදති, 
පබ්බජ්ජාමූලකං පන පුඤ්ඤුප්පත්තිපටිපදං එකසාරීරිකන්ති වයදති. යනවාෙං 

එකසාරීරිකං ජානාති, න අයනකසාරීරිකං, හන්දස්ස එකසාරීරිකඤ්ච

අයනකසාරීරිකඤ්ච පටිපදංයදයසස්සාමී’’තිඋපරියදසනංවඩ්යඪන්යතො යතන 

හි බ්රාේ මණාතිආදිමාහ.තත්ථ ෙථා යත ඛයමෙයාතිෙථා තුය්හංරුච්යචෙය. ඉධ 

තථා යතො යලොයක උප් පජ් ජතීතිආදි විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරිතයමව. එථාෙං 

මග් ය ොතිඑථතුම්යහ, අහමනුසාසාමි, අෙංමග්ය ො. අෙං පටිපදාතිතස්යසව

යවවචනං. ෙථා පටිපන් යනොති යෙන මග්ය න පටිපන්යනො. අනුත් තරං 

බ්රේ මචරියෙො ධන්ති අරහත්තමග් සඞ්ඛාතස්ස බ්රහ්මචරිෙස්ස අනුත්තරං

ඔ ධංඋත්තමපතිට්ඨාභූතංනිබ්බානං. ඉච් චාෙන්තිඉතිඅෙං. 

අප් පට් ඨතරාති ෙත්ථ බහූහි යවෙයාවච්චකයරහි වා උපකරයණහි වා

අත්යථො නත්ථි. අප් පසමාරම් භතරාති ෙත්ථ බහූනං කම්මච්යඡදවයසන
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පීළාසඞ්ඛායතො සමාරම්යභො නත්ථි. යසෙයථාපි භවං ය ොතයමො, භවං 

චානන් යදො, එයත යම පුජ් ජාතිෙථාභවංය ොතයමො, භවඤ්චානන්යදො, එවරූපා

මම පූජිතා, තුම්යහයෙව ද්යව ජනා මය්හං පුජ්ජා ච පාසංසා චාති ඉමමත්ථං
සන්ධායෙතංවදති.තස්සකිරඑවංඅයහොසි–‘‘ආනන්දත්යථයරොමංයෙවඉමං 

පඤ්හංකථායපතුකායමො, අත්තයනොයඛොපනවණ්යණවුත්යතපදුස්සනයකො
නාමනත්ථී’’ති. තස්මා පඤ්හං අකයථතුකායමො වණ්ණභණයනන වික්යඛපං
කයරොන්යතොඑවමාහ. 

න යඛො තයාෙන්ති න යඛො යත අහං. යථයරොපි කිර චින්යතසි – ‘‘අෙං 

බ්රාහ්මයණො පඤ්හං අකයථතුකායමො පරිවත්තති, ඉමං පඤ්හං එතංයෙව
කථායපස්සාමී’’ති. තස්මානංඑවමාහ. 

සෙධම් මිකන්තිසකාරණං. සංසායදතීතිසංසීදායපති. යනො විස් සජ් යජතීතින

කයථති. ෙංනූනාෙං පරියමොයචෙයන්ති ෙංනූනාහං උයභොයපයත වියහසයතො
පරියමොයචෙයං. බ්රාහ්මයණො හි ආනන්යදන පුච්ඡිතං පඤ්හං අකයථන්යතො

වියහයසති, ආනන්යදොපි බ්රාහ්මණං අකයථන්තං කථායපන්යතො. ඉති

උයභොයපයත වියහසයතොයමොයචස්සාමීතිචින්යතත්වාඑවමාහ. කා න් වජ් ජාති 

කානුඅජ්ජ. අන් තරාකථා උදපාදීතිඅඤ්ඤිස්සාකථාෙ අන්තරන්තයරකතරා
කථා උප්පජ්ජීති පුච්ඡති. තදා කිර රාජන්යතපුයර තීණි පාටිහාරිොනිආරබ්භ

කථා උදපාදි, තං පුච්ඡාමීති සත්ථා එවමාහ. අථ බ්රාහ්මයණො ‘‘ඉදානි වත්තුං

සක්ඛිස්සාමී’’තිරාජන්යතපුයරඋප්පන්නංකථංආයරොයචන්යතො අෙං ඛ් වජ් ජ, 

යභො ය ොතමාතිආදිමාහ.තත්ථ අෙං ඛ් වජ් ජාතිඅෙංයඛොඅජ්ජ. පුබ් යබ සුදන්ති

එත්ථ සුදන්ති නිපාතමත්තං. උත් තරි මනුස් සධම් මාති

දසකුසලකම්මපථසඞ්ඛාතා මනුස්සධම්මා උත්තරිං. ඉද් ධිපාටිොරිෙං 

දස් යසසුන්තිභික්ඛාචාරං ච්ඡන්තාආකායසයනව  මිංසුයචවආ මිංසුචාති

එවං පුබ්යබ පවත්තංආකාස මනං සන්ධායෙවමාහ. එතරහි පන බහුතරා ච 

භික් ඛූති ඉදං යසො බ්රාහ්මයණො ‘‘පුබ්යබ භික්ඛූ ‘චත්තායරො පච්චයෙ

උප්පායදස්සාමා’ති මඤ්යඤ එවමකංසු, ඉදානි පච්චොනං උප්පන්නභාවං
ඤත්වායසොප්යපනයචවපමායදනචවීතිනායමන්තී’’තිලද්ධිොඑවමාහ. 

පාටිොරිොනීති පච්චනීකපටිහරණවයසන පාටිහාරිොනි. 

ඉද් ධිපාටිොරිෙන්ති ඉජ්ඣනවයසන ඉද්ධි, පටිහරණවයසන පාටිහාරිෙං, 

ඉද්ධියෙවපාටිහාරිෙංඉද්ධිපාටිහාරිෙං.ඉතයරසුපි එයසවනයෙො. අයනකවිහිතං 

ඉද් ධිවිධන්තිආදීනං අත්යථො යචව භාවනානයෙො ච විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි.

2.365) විත්ථාරියතොව. 

නිමිත් යතන ආදිසතීති ආ තනිමිත්යතන වා  තනිමිත්යතන වා

ඨිතනිමිත්යතනවා ‘‘ඉදංනාමභවිස්සතී’’තිකයථති.තත්රිදංවත්ථු–එයකොකිර
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පටුන 

රාජාතිස්යසොමුත්තා  යහත්වාපුයරොහිතංපුච්ඡි‘‘කිංයම, ආචරිෙ, හත්යථ’’ති.

යසො ඉයතො චියතො ච ඔයලොයකසි, යතන ච සමයෙන එකා සරබූ ‘‘මක්ඛිකං

 යහස්සාමී’’ති පක්ඛන්තා,  හණකායල මක්ඛිකා පලාතා. යසො මක්ඛිකාෙ

මුත්තත්තා ‘‘මුත්තා මහාරාජා’’තිආහ. මුත්තා තාව යහොන්තු, කති මුත්තාති.
යසො පුන නිමිත්තං ඔයලොයකසි. අථාවිදූයර කුක්කුයටො තික්ඛත්තුං සද්දං 
නිච්ඡායරසි. බ්රාහ්මයණො ‘‘තිස්යසො මහාරාජා’’ති ආහ. එවං එකච්යචො
ආ තනිමිත්යතන කයථති. එයතනුපායෙන  තඨිතනිමිත්යතහිපි කථනං

යවදිතබ්බං. එවම් පි යත මයනොති එවං තව මයනො යසොමනස්සියතො වා
යදොමනස්සියතොවාකාමවිතක්කාදිසංයුත්යතො වාති.දුතිෙංතස්යසවයවවචනං. 

ඉතිපි යත චිත් තන්තිඉතිපි තවචිත්තං, ඉමඤ්චඉමඤ්ච අත්ථං චින්තෙමානං

පවත්තතීති අත්යථො. බහුං යචපි ආදිසතීති බහුං යචපි කයථති. තයථව තං 

යෙොතීතිෙථාකථිතං, තයථවයහොති. 

අමනුස ්සානන්ති ෙක්ඛපිසාචාදීනං. යදවතානන්ති චාතුමහාරාජිකාදීනං. 

සද් දං සුත් වාති අඤ්ඤස්ස චිත්තං ඤත්වා කයථන්තානං සුත්වා. 

විතක් කවිප් ඵාරසද් දන්ති විතක්කවිප්ඵාරවයසන උප්පන්නං විප්පලපන්තානං

සුත්තප්පමත්තාදීනංසද්දං. සුත් වාතිතං සුත්වා. ෙං විතක්කෙයතොතස්ස යසො

සද්යදොඋප්පන්යනො, තස්සවයසන‘‘එවම්පියත මයනො’’තිආදිසති. 

තත්රිමානි වත්ථූනි – එයකො කිර මනුස්යසො ‘‘අට්ටං කරිස්සාමී’’ති  ාමා

න රං ච්ඡන්යතො නික්ඛන්තට්ඨානයතොපට්ඨාෙ ‘‘විනිච්ඡෙසභාෙංරඤ්යඤො 
චරාජමහාමත්තානඤ්චඉදංකයථස්සාමිඉදංකයථස්සාමී’’ති විතක්යකන්යතො
රාජකුලං  යතො විෙ රඤ්යඤො පුරයතො ඨියතො විෙ අට්ටකාරයකන සද්ධිං 

කයථන්යතො විෙ ච අයහොසි, තස්ස තං විතක්කවිප්ඵාරවයසන නිච්ඡරන්තං 
සද්දංසුත්වාඑයකොපුරියසො‘‘යකනට්යඨන ච්ඡසී’’තිආහ.අට්ටකම්යමනාති.

 ච්ඡ, ජයෙොයතභවිස්සතීති.යසො න්ත්වාඅට්ටංකත්වාජෙයමවපාපුණි. 

අපයරොපියථයරොයමොළිෙ ායමපිණ්ඩාෙචරි.අථනංනික්ඛමන්තංඑකා 
දාරිකා අඤ්ඤවිහිතා න අද්දස. යසො  ාමද්වායර ඨත්වා නිවත්තිත්වා
ඔයලොයකත්වාතං දිස්වාවිතක්යකන්යතොඅ මාසි. ච්ඡන්යතොයෙවච‘‘කිංනු
යඛො කුරුමානා දාරිකා න අද්දසා’’ති වචීයභදං අකාසි. පස්යස ඨියතො එයකො

පුරියසොසුත්වා‘‘තුම්යහ, භන්යත, යමොළිෙ ායමචරිත්ථා’’තිආහ. 

මයනොසඞ් ඛාරා පණිහිතාති චිත්තසඞ්ඛාරා සුට්ඨපිතා. විතක් යකස ්සතීති
විතක්කයිස්සති පවත්තයිස්සතීති පජානාති. පජානන්යතො ච ආ මයනන

ජානාති, පුබ්බභාය න ජානාති, අන්යතොසමාපත්තිෙං චිත්තං අපයලොයකත්වා

ජානාති. ආ මයනන ජානාති නාම කසිණපරිකම්මකායලයෙව 

‘‘යෙනාකායරයනස කසිණභාවනං ආරද්යධො පඨමජ්ඣානං වා…යප.…



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  තිකනිපාත-අට්ඨකථා  බ්රාහ්මණවග්ය ො 

130 

පටුන 

චතුත්ථජ්ඣානං වා අට්ඨ වා සමාපත්තියෙො නිබ්බත්යතස්සතී’’ති ජානාති. 

පුබ් බභාය න ජානාති නාම පඨමවිපස්සනාෙ ආරද්ධාෙයෙව ජානාති, 

‘‘යෙනාකායරන එස විපස්සනං ආරද්යධො යසොතාපත්තිමග් ං වා
නිබ්බත්යතස්සති…යප.… අරහත්තමග් ං වා නිබ්බත්යතස්සතී’’ති ජානාති. 

අන් යතොසමාපත් තිෙං චිත් තං ඔයලොයකත් වා ජානාති නාම – ‘‘යෙනාකායරන

ඉමස්සමයනොසඞ්ඛාරාසුට්ඨපිතා, ඉමස්ස නාමචිත්තස්සඅනන්තරාඉමංනාම

විතක්කං විතක්යකස්සති, ඉයතො වුට්ඨිතස්ස එතස්ස හානභාගියෙො වා සමාධි

භවිස්සති ඨිතිභාගියෙො වා වියසසභාගියෙො වා නිබ්යබධභාගියෙො වා, 
අභිඤ්ඤායෙො වා නිබ්බත්යතස්සතී’’ති ජානාති. තත්ථ පුථුජ්ජයනො 

යචයතොපරිෙඤාණලාභී පුථුජ්ජනානංයෙව චිත්තං ජානාති, න අරිොනං.

අරියෙසුපියහට්ඨියමො උපරිමස්සචිත්තංනජානාති, උපරියමොපනයහට්ඨිමස්ස
ජානාති. එයතසු ච යසොතාපන්යනො යසොතාපත්තිඵලසමාපත්තිං
සමාපජ්ජති…යප.… අරහා අරහත්තඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජති. උපරියමො
යහට්ඨිමං න සමාපජ්ජති. යතසඤ්හි යහට්ඨිමා යහට්ඨිමා සමාපත්ති 

තත්රවත්තියෙව යහොති. තයථව තං යෙොතීති එතං එකංයසන තයථව යහොති.
යචයතොපරිෙඤාණවයසනඤාතඤ්හි අඤ්ඤථාභාවිනාමනත්ථි. 

එවං විතක් යකථාති එවං යනක්ඛම්මවිතක්කාදයෙො පවත්යතන්තා

විතක්යකථ. මා එවං විතක් කයිත් ථාති එවංකාමවිතක්කාදයෙො පවත්යතන්තා

මා විතක්කයිත්ථ. එවං මනසි කයරොථාති එවං අනිච්චසඤ්ඤයමව, 

දුක්ඛසඤ්ඤාදීසු වා අඤ්ඤතරං මනසි කයරොථ. මා එවන්ති නිච්චන්තිආදිනා

නයෙනමා මනසාකරිත්ථ. ඉදන්තිඉදං පඤ්චකාමගුණරා ංපජහථ. ඉදඤ් ච 

උපසම් පජ් ජාති ඉදං චතුමග් ඵලප්පයභදං යලොකුත්තරධම්මයමව උපසම්පජ්ජ
පාපුණිත්වානිප්ඵායදත්වාවිහරථ. 

මාොසෙධම් මරූපං විෙ ඛාෙතීතිමාොෙ සමානකාරණජාතිකං විෙ හුත්වා

උපට්ඨාති.මාොකායරොපිහිඋදකං යහත්වායතලංකයරොති, යතලං යහත්වා
උදකන්තිඑවංඅයනකරූපංමාෙංදස්යසති.ඉදම්පිපාටිහාරිෙං තථාරූපයමවාති. 

ඉදම් පි යම, යභො ය ොතම, පාටිොරිෙං මාොසෙධම් මරූපං විෙ ඛාෙතීති
චින්තාමණිකවිජ්ජාසරික්ඛකතං සන්ධාෙ එවං ආහ. චින්තාමණිකවිජ්ජං 
ජානන්තාපි හි ආ ච්ඡන්තයමව දිස්වා ‘‘අෙං ඉදං නාම විතක්යකන්යතො

ආ ච්ඡතී’’ති ජානන්ති. තථා ‘‘ඉදං නාම විතක්යකන්යතො ඨියතො, ඉදං නාම

විතක්යකන්යතො නිසින්යනො, ඉදං නාම විතක්යකන්යතො නිපන්යනො’’ති 
ජානන්ති. 

අභික් කන් තතරන්ති සුන්දරතරං. පණීතතරන්ති උත්තමතරං. භවඤ් හි 

ය ොතයමො අවිතක් කං අවිචාරන්ති ඉධ බ්රාහ්මයණො අවයසසං 
ආයදසනාපාටිහාරිෙං බාහිරකන්ති න  ණ්හි. ඉදඤ්ච පන සබ්බං යසො
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බ්රාහ්මයණොතථා තස්ස වණ්ණංකයථන්යතොයෙවආහ. අද් ධා යඛො තයාෙන්ති

එකංයසයනවතො අෙං. ආසජ් ජ උපනීෙ වාචා භාසිතාතිමමගුයණඝට්යටත්වා

මයමව ගුණානංසන්තිකංඋපනීතාවාචාභාසිතා. අපිච තයාෙං බයාකරිස ්සාමීති
අපිචයතඅහයමවකයථස්සාමීති.යසසංඋත්තානත්ථයමවාති. 

බ්රාහ්මණවග්ය ොපඨයමො. 
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(7) 2. මොවග් ය ො 

1. තිත්ථාෙතනසුත්තවණ්ණනා 

62. දුතිෙස්ස පඨයම තිත් ථාෙතනානීති තිත්ථභූතානි ආෙතනානි, 

තිත්ථිොනංවා ආෙතනානි.තත්ථතිත්ථංජානිතබ්බං, තිත්ථකරාජානිතබ්බා, 

තිත්ථිො ජානිතබ්බා, තිත්ථිෙසාවකා ජානිතබ්බා. තිත්ථං නාම ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨියෙො.තිත්ථිකරානාමතාසං දිට්ඨීනංඋප්පාදකා.තිත්ථිොනාමයෙසංතා
දිට්ඨියෙො රුච්චන්ති ඛමන්ති. තිත්ථිෙසාවකා නාම යතසං පච්චෙදාෙකා. 

ආෙතනන්ති ‘‘කම්යබොයජො අස්සානං ආෙතනං, ගුන්නං දක්ඛිණාපයථො
ආෙතන’’න්තිඑත්ථසඤ්ජාතිට්ඨානංආෙතනං නාම. 

‘‘මයනොරයමආෙතයන, යසවන්තිනංවිහඞ් මා; 

ඡාෙංඡාෙත්ථියනොෙන්ති, ඵලත්ථංඵලයභොජියනො’’ති.(අ.නි.5.38) – 

එත්ථ සයමොසරණට්ඨානං. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, විමුත්තාෙතනානී’’ති (අ.

නි. 5.26) එත්ථකාරණං. තං ඉධ සබ්බම්පි ලබ්භති. සබ්යබපි හි දිට්ඨි තිකා

සඤ්ජාෙමානා ඉයමසුයෙව තීසු ඨායනසු සඤ්ජාෙන්ති, සයමොසරණමානාපි

එයතසුයෙව තීසු ඨායනසු සයමොසරන්ති සන්නිපතන්ති, දිට්ඨි තිකභායව ච
යනසං එතායනව තීණි කාරණානීති තිත්ථභූතානි සඤ්ජාතිආදිනා අත්යථන 

ආෙතනානීතිපි තිත්ථාෙතනානි. යතයනවත්යථන තිත්ථිොනං ආෙතනානීතිපි

තිත්ථාෙතනානි. සමනුයුඤ් ජිෙමානානීති කා නායමතා දිට්ඨියෙොති එවං 

පුච්ඡිෙමානානි. සමනු ාහිෙමානානීතිකිංකාරණාඑතා දිට්ඨියෙො උප්පන්නාති

එවංසම්මාඅනුග් ාහිෙමානානි. සමනුභාසිෙමානානීතිපටිනිස්සජ්යජථඑතානි
පාපකානි දිට්ඨි තානීති එවං සම්මා අනුසාසිෙමානානි. අපිච තීණිපි එතානි
අනුයෙො පුච්ඡායවවචනායනව.යතනවුත්තං අට්ඨකථාෙං–‘‘සමනුයුඤ්ජතීති
වා සමනුග් ාහතීති වා සමනුභාසතීති වා එයසයස එකට්යඨ සයම සමභාය 
තජ්ජායතතඤ්යඤවා’’ති. 

පරම් පි  න් ත් වාති ආචරිෙපරම්පරා ලද්ධිපරම්පරා අත්තභාවපරම්පරාති 

එයතසුෙංකිඤ්චිපරම්පරං න්ත්වාපි. අකිරිොෙ සණ් ඨෙන් තීතිඅකිරිෙමත්යත

සංතිට්ඨන්ති. ‘‘අම්හාකං ආචරියෙො පුබ්යබකතවාදී, අම්හාකං පාචරියෙො

පුබ්යබකතවාදී, අම්හාකංආචරිෙපාචරියෙො පුබ්යබකතවාදී.අම්හාකංආචරියෙො

ඉස්සරනිම්මානවාදී, අම්හාකං පාචරියෙො ඉස්සරනිම්මානවාදී, අම්හාකං

ආචරිෙපාචරියෙොඉස්සරනිම්මානවාදී.අම්හාකං ආචරියෙොඅයහතුඅපච්චෙවාදී, 

අම්හාකං පාචරියෙො අයහතුඅපච්චෙවාදී, අම්හාකං ආචරිෙපාචරියෙො
අයහතුඅපච්චෙවාදී’’තිඑවං ච්ඡන්තානිහිඑතානිආචරිෙපරම්පරං  ච්ඡන්ති

නාම.‘‘අම්හාකංආචරියෙොපුබ්යබකතලද්ධියකො, අම්හාකංපාචරියෙො…යප.… 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  තිකනිපාත-අට්ඨකථා  මහාවග්ය ො 

133 

පටුන 

අම්හාකං ආචරිෙපාචරියෙො අයහතුඅපච්චෙලද්ධියකො’’ති එවං  ච්ඡන්තානි
ලද්ධිපරම්පරං  ච්ඡන්ති නාම. ‘‘අම්හාකං ආචරිෙස්ස අත්තභායවො

පුබ්යබකතයහතු, අම්හාකං පාචරිෙස්ස…යප.… අම්හාකං ආචරිෙපාචරිෙස්ස
අත්තභායවො අයහතු අපච්චයෙො’’ති එවං  ච්ඡන්තානි අත්තභාවපරම්පරං
 ච්ඡන්ති නාම. එවං පන සුවිදූරම්පි  ච්ඡන්තානි අකිරිෙමත්යතයෙව

සණ්ඨහන්ති, එයකොපි එයතසං දිට්ඨි තිකානං කත්තා වා කායරතා වා න
පඤ්ඤාෙති. 

පුරිසපුග්  යලොති සත්යතො. කාමඤ්ච පුරියසොතිපි වුත්යත පුග් යලොතිපි

වුත්යත සත්යතොයෙව වුත්යතො යහොති, අෙං පන සම්මුතිකථානාම යෙො ෙථා

ජානාති, තස්සතථාවුච්චති. පටිසංයවයදතීතිඅත්තයනොසන්තායනඋප්පන්නං

ජානාති පටිසංවිදිතං කයරොති, අනුභවති වා. පුබ් යබකතයෙතූති

පුබ්යබකතකාරණා, පුබ්යබකතකම්මපච්චයෙයනව පටිසංයවයදතීති අත්යථො.
ඉමිනාකම්මයවදනඤ්චකිරිෙයවදනඤ්ච පටික්ඛිපිත්වාඑකංවිපාකයවදනයමව
සම්පටිච්ඡන්ති. යෙ වා ඉයම පිත්තසමුට්ඨානා ආබාධා යසම්හසමුට්ඨානා
වාතසමුට්ඨානා සන්නිපාතිකා උතුපරිණාමජා විසමපරිහාරජා ඔපක්කමිකා

ආබාධා කම්මවිපාකජා ආබාධාති අට්ඨ යරො ා වුත්තා, යතසු සත්ත 
පටික්ඛිපිත්වා එකං විපාකයවදනංයෙව සම්පටිච්ඡන්ති. යෙපියම
දිට්ඨධම්මයවදනීෙං උපපජ්ජයවදනීෙං අපරපරිොෙයවදනීෙන්ති තයෙො

කම්මරාසයෙොවුත්තා, යතසුපිද්යව පටිබාහිත්වාඑකංඅපරපරිොෙකම්මංයෙව
සම්පටිච්ඡන්ති. යෙපියම දිට්ඨධම්මයවදනීයෙො විපායකො උපපජ්ජයවදනීයෙො

අපරපරිොෙයවදනීයෙොති තයෙො විපාකරාසයෙො වුත්තා, යතසුපි ද්යව 
පටිබාහිත්වා එකං අපරපරිොෙවිපාකයමව සම්පටිච්ඡන්ති. යෙපියම
කුසලයචතනා අකුසලයචතනා විපාකයචතනා කිරිෙයචතනාති චත්තායරො

යචතනාරාසයෙොවුත්තා, යතසුපිතයෙොපටිබාහිත්වාඑකං විපාකයචතනංයෙව
සම්පටිච්ඡන්ති. 

ඉස් සරනිම් මානයෙතූති ඉස්සරනිම්මානකාරණා, ඉස්සයරන නිම්මිතත්තා

පටිසංයවයදතීති අත්යථො. අෙං හි යතසං අධිප්පායෙො – ඉමාතිස්යසො යවදනා 
පච්චුප්පන්යන අත්තනා කතමූලයකන වා ආණත්තිමූලයකන වා 

පුබ්යබකයතන වා අයහතුඅපච්චො වා පටිසංයවදිතුං නාම න සක්කා, 
ඉස්සරනිම්මානකාරණායෙවපනඉමාපටිසංයවයදතීති.එවංවාදියනොපයනයත
යහට්ඨා වුත්යතසු අට්ඨසු යරොය සු එකම්පි අසම්පටිච්ඡිත්වා සබ්යබ

පටිබාහන්ති, යහට්ඨා වුත්යතසු ච තීසු කම්මරාසීසු තීසු විපාකරාසීසු චතූසු
යචතනාරාසීසුඑකම්පිඅසම්පටිච්ඡිත්වා සබ්යබපිපටිබාහන්ති. 

අයෙතුඅපච් චොති යහතුඤ්ච පච්චෙඤ්ච විනා, අකාරයණයනව
පටිසංයවයදතීතිඅත්යථො.අෙඤ්හියනසංඅධිප්පායෙො–ඉමාතිස්යසො යවදනා
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පච්චුප්පන්යන අත්තනා කතමූලයකන වා ආණත්තිමූලයකන වා

පුබ්යබකයතනවා ඉස්සරනිම්මානයහතුනාවා පටිසංයවදිතුංනාමනසක්කා, 
අයහතුඅපච්චොයෙවපනඉමා පටිසංයවයදතීති.එවංවාදියනොපයනයතයහට්ඨා
වුත්යතසුයරො ාදීසුඑකම්පි අසම්පටිච්ඡිත්වාසබ්බංපටිබාහන්ති. 

එවං සත්ථා මාතිකං නික්ඛිපිත්වා ඉදානි තං විභජිත්වා දස්යසතුං තත්ර, 

භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ එවං වදාමීති ලද්ධිපතිට්ඨාපනත්ථං එවං වදාමීති
දස්යසති. ලද්ධිඤ්හි අප්පතිට්ඨායපත්වා නිග් ය්හමානා ලද්ධියතො ලද්ධිං

සඞ්කමන්ති, යභො ය ොතම, න මෙං පුබ්යබකතවාදං වදාමාතිආදීනි වදන්ති.

ලද්ධිො පන පතිට්ඨාපිතාෙ සඞ්කමිතුං අලභන්තා සුනිග් හිතා යහොන්ති, ඉති

යනසංලද්ධිපතිට්ඨාපනත්ථංඑවංවදාමීතිආහ. යතනොෙස ්මන් යතොතියතනහි

ආෙස්මන්යතො. කිං වුත්තං යහොති – ෙදි එතං සච්චං, එවං සන්යත යතන

තුම්හාකං වායදන. පාණාතිපාතියනො භවිස ්සන් ති පුබ් යබකතයෙතූතියෙයකචි

යලොයක පාණං අතිපායතන්ති, සබ්යබ යත පුබ්යබකතයහතු පාණාතිපාතියනො

භවිස්සන්ති.කිංකාරණා? නහිපාණාතිපාතකම්මං අත්තනා කතමූලයකනන
ආණත්තිමූලයකන න ඉස්සරනිම්මානයහතුනා න අයහතුඅපච්චො සක්කා

පටිසංයවයදතුං, පුබ්යබකතයහතුයෙවපටිසංයවයදතීතිඅෙංයවොලද්ධි. ෙථාච

පාණාතිපාතියනො, එවං පාණාතිපාතා විරමන්තාපි පුබ්යබකතයහතුයෙව 
විරමිස්සන්තීති. ඉති භ වා යතසංයෙව ලද්ධිං  යහත්වා යතසං නිග් හං

ආයරොයපති.ඉමිනා නයෙන අදින් නාදායියනොතිආදීසුපියෙොජනායවදිතබ්බා. 

සාරයතො පච් චා ච් ඡතන්ති සාරභායවන  ණ්හන්තානං. ඡන් යදොති

කත්තුකමයතාඡන්යදො. ඉදං වා කරණීෙං ඉදං වා අකරණීෙන්ති එත්ථ අෙං

අධිප්පායෙො – ඉදං වා කරණීෙන්ති කත්තබ්බස්ස කරණත්ථාෙ, ඉදං වා 
අකරණීෙන්ති අකත්තබ්බස්ස අකරණත්ථාෙ කත්තුකමයතා වා
පච්චත්තපුරිසකායරො වා න යහොති. ඡන්දවාොයමසු වා අසන්යතසු ‘‘ඉදං

කත්තබ්බ’’න්තිපි‘‘ඉදංන කත්තබ්බ’’න්තිපිනයහොති. ඉති කරණීොකරණීයෙ 

යඛො පන සච් චයතො යථතයතො අනුපලබ් භිෙමායනති එවං කත්තබ්යබ ච
අකත්තබ්යබ ච භූතයතො ථිරයතො අපඤ්ඤාෙමායන අලබ්භමායන. ෙදි හි

කත්තබ්බං කාතුං අකත්තබ්බයතො ච විරමිතුං ලයභෙය, කරණීොකරණීෙං

සච්චයතොයථතයතොඋපලබ්යභෙය.ෙස්මා පනඋභෙම්පිතංඑසනුපලබ්භති, 

තස්මා තං සච්චයතො යථතයතො න උපලබ්භති, එවං තස්මිං ච

අනුපලබ්භිෙමායනති අත්යථො. මුට් ඨස ්සතීනන්ති නට්ඨස්සතීනං

විස්සට්ඨස්සතීනං. අනාරක් ඛානං විෙරතන්ති ඡසු ද්වායරසු නිරාරක්ඛානං 

විහරන්තානං. න යෙොති පච් චත් තං සෙධම් මියකො සමණවායදොතිඑවං භූතානං
තුම්හාකංවාඅඤ්යඤසංවාමෙංසමණාතිපච්චත්තංසකාරයණොසමණවායදො

න යහොති න ඉජ්ඣති. සමණාපි හි පුබ්යබකතකාරණායෙව යහොන්ති, 
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අස්සමණාපි පුබ්යබකතකාරණායෙවාති. සෙධම් මියකොති සකාරයණො. 

නිග්  යෙො යෙොතීතිමමනිග් යහොයහොති, යතපන නිග් හිතායහොන්තීති. 

එවං පුබ්යබකතවාදියනො නිග් යහත්වා ඉදානි ඉස්සරනිම්මානවාදියනො 

නිග් යහතුං තත්ර, භික් ඛයවතිආදිමාහ. තස්සත්යථො පුබ්යබකතවායද

වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො, තථාඅයහතුකවායදපි. 

එවං ඉයමසං තිත්ථාෙතනානං පරම්පි  න්ත්වා අකිරිොෙ 

සණ්ඨහනභායවන තුච්ඡභාවං අනිෙයානිකභාවං, අසාරභායවන
ථුසයකොට්ටනසදිසතං ආපජ්ජනභායවන අග්ගිසඤ්ඤාෙ
ධමමානඛජ්ජුපනකසරික්ඛතං තංදිට්ඨිකානං පුරිමස්සපි මජ්ඣිමස්සපි 

පච්ඡිමස්සපි අත්ථදස්සනතාෙ අභායවන අන්ධයවපසපමතං සද්දමත්යතයනව
තානි  යහත්වා සාරදිට්ඨිකානං පථවිෙං පතිතස්ස යබලුවපක්කස්ස
දද්දභායිතසද්දං සුත්වා ‘‘පථවී සංවට්ටමානා ආ ච්ඡතී’’ති සඤ්ඤාෙ
පලාෙන්යතනසසයකනසරික්ඛභාවඤ්චදස්යසත්වා ඉදානිඅත්තනායදසිතස්ස

ධම්මස්ස සාරභාවඤ්යචව නිෙයානිකභාවඤ්ච දස්යසතුං අෙං යඛො පන, 

භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ අනිග්  හියතොති අඤ්යඤහි අනිග් හියතො

නිග් යහතුං අසක්කුයණයෙයො. අසංකිලිට් යඨොති නික්කියලයසො පරිසුද්යධො, 

‘‘සංකිලිට්ඨං නං කරිස්සාමා’’ති පවත්යතහිපි තථා කාතුං අසක්කුයණයෙයො. 

අනුපවජ් යජොති උපවාදවිනිමුත්යතො. අප් පටිකුට් යඨොති ‘‘කිං ඉමිනා හරථ

න’’න්ති එවං අප්පටිබාහියතො, අනුපක්කුට්යඨො වා. විඤ ්ඤූහීති පණ්ඩියතහි.
අපණ්ඩිතානඤ්හි අජානිත්වා කයථන්තානං වචනං අප්පමාණං. තස්මා 
විඤ්ඤූහීතිආහ. 

ඉදානි තස්ස ධම්මස්ස දස්සනත්ථං ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව’’ති පඤ්හං
පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමා ඡ ධාතුයෙො’’තිආදිනා නයෙන මාතිකං නික්ඛිපිත්වා 

ෙථාපටිපාටිොවිභජිත්වා දස්යසන්යතොපුන ඉමා ඡ ධාතුයෙොතිආදිමාහ.තත්ථ 

ධාතුයෙොති සභාවා. නිජ්ජීවනිස්සත්තභාවප්පකාසයකො හි සභාවට්යඨො

ධාත්වට්යඨොනාම. ඵස් සාෙතනානීති විපාකඵස්සානංආකරට්යඨන ආෙතනානි. 

මයනොපවිචාරාතිවිතක්කවිචාරපායදහිඅට්ඨාරසසු ඨායනසුමනස්සඋපවිචාරා. 

පථවීධාතූති පතිට්ඨාධාතු. ආයපොධාතූති ආබන්ධනධාතු. යතයජොධාතූති 

පරිපාචනධාතු. වායෙොධාතූති විත්ථම්භනධාතු. ආකාසධාතූති අසම්ඵුට්ඨධාතු. 

විඤ ්ඤාණධාතූති විජානනධාතු. එවමිදං ධාතුකම්මට්ඨානං ආ තං. තං යඛො 
පයනතං සඞ්යඛපයතො ආ තට්ඨායන සඞ්යඛපයතොපි විත්ථාරයතොපි කයථතුං

වට්ටති. විත්ථාරයතො ආ තට්ඨායන සඞ්යඛපයතො කයථතුං න වට්ටති, 
විත්ථාරයතොව වට්ටති. ඉමස්මිං පන තිත්ථාෙතනසුත්යත ඉදං සඞ්යඛපයතො
ඡධාතුවයසනකම්මට්ඨානංආ තං.තංඋභෙථාපිකයථතුං වට්ටති. 
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සඞ්යඛපයතො ඡධාතුවයසන කම්මට්ඨානං පරිග් ණ්හන්යතොපි එවං 
පරිග් ණ්හාති – පථවීධාතු ආයපොධාතු යතයජොධාතු වායෙොධාතූති ඉමානි

චත්තාරි මහාභූතානි, ආකාසධාතු උපාදාරූපං. එකස්මිං ච උපාදාරූයප දිට්යඨ
යසසානියතවීසතිදිට්ඨායනවාති සල්ලක්යඛතබ්බානි.විඤ්ඤාණධාතූතිචිත්තං

විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො යහොති, යතන සහජාතා යවදනා යවදනාක්ඛන්යධො, 

සඤ්ඤා සඤ්ඤාක්ඛන්යධො, ඵස්යසො ච යචතනා ච සඞ්ඛාරක්ඛන්යධොති ඉයම
චත්තායරො අරූපක්ඛන්ධා නාම. චත්තාරි පන මහාභූතානි චතුන්නඤ්ච
මහාභූතානංඋපාදාරූපං රූපක්ඛන්යධොනාම.තත්ථ චත්තායරොඅරූපක්ඛන්ධා

නාමං, රූපක්ඛන්යධොරූපන්තිනාමඤ්චරූපඤ්චාතිද්යවයෙව ධම්මායහොන්ති, 
තයතො උද්ධං සත්යතො වා ජීයවො වා නත්ථීති එවං එකස්ස භික්ඛුයනො 
සඞ්යඛපයතොඡධාතුවයසනඅරහත්තසම්පාපකංකම්මට්ඨානංයවදිතබ්බං. 

විත්ථාරයතො පරිග් ණ්හන්යතො පන චත්තාරි මහාභූතානි පරිග් ණ්හිත්වා
ආකාසධාතුපරිග් හානුසායරන යතවීසති උපාදාරූපානි පරිග් ණ්හාති. අථ
යනසං පච්චෙං උපපරික්ඛන්යතො පුන චත්තායරව මහාභූතානි දිස්වා යතසු

පථවීධාතු වීසතියකොට්ඨාසා, ආයපොධාතු ද්වාදස, යතයජොධාතු චත්තායරො, 
වායෙොධාතුඡයකොට්ඨාසාතියකොට්ඨාසවයසනසයමොධායනත්වා ද්වාචත්තාලීස
මහාභූතානි ච වවත්ථයපත්වා යතසු යතවීසති උපාදාරූපානි පක්ඛිපිත්වා 
පඤ්චසට්ඨි රූපානි වවත්ථයපති. තානි ච වත්ථුරූයපන සද්ධිං ඡසට්ඨි
යහොන්තීති ඡසට්ඨි රූපානි පස්සති. විඤ්ඤාණධාතු පන යලොකිෙචිත්තවයසන
එකාසීති චිත්තානි. තානි සබ්බානිපි විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො නාම යහොති. යතහි

සහජාතායවදනාදයෙොපිතත්තකායෙවාති එකාසීතියවදනායවදනාක්ඛන්යධො, 

එකාසීති සඤ්ඤා සඤ්ඤාක්ඛන්යධො, එකාසීති යචතනා සඞ්ඛාරක්ඛන්යධොති
ඉයම චත්තායරො අරූපක්ඛන්ධා යතභූමකවයසන  ය්හමානා චතුවීසාධිකානි 
තීණිධම්මසතානි යහොන්තීතිඉතිඉයම ච අරූපධම්මා ඡසට්ඨි චරූපධම්මාති

සබ්යබපි සයමොධායනත්වානාමඤ්චරූපඤ්චාතිද්යවවධම්මායහොන්ති, තයතො
උද්ධං සත්යතො වා ජීයවො වා නත්ථීති නාමරූපවයසන පඤ්චක්ඛන්යධ
වවත්ථයපත්වා යතසං පච්චෙං පරියෙසන්යතො අවිජ්ජාපච්චො තණ්හාපච්චො

කම්මපච්චොආහාරපච්චොතිඑවංපච්චෙංදිස්වා ‘‘අතීයතපිඉයමහිපච්චයෙහි

ඉදංවට්ටංපවත්තිත්ථ, අනා යතපිඑයතහිපච්චයෙහි පවත්තිස්සති, එතරහිපි
එයතහියෙව පවත්තතී’’ති තීසු කායලසු කඞ්ඛං විතරිත්වා අනුක්කයමන
පටිපජ්ජමායනො අරහත්තං පාපුණාති. එවං විත්ථාරයතොපි ඡධාතුවයසන 
අරහත්තසම්පාපකංකම්මට්ඨානංයවදිතබ්බං. 

චක් ඛු ඵස ්සාෙතනන්ති සුවණ්ණාදීනං සුවණ්ණාදිආකයරො විෙ ද්යව
චක්ඛුවිඤ්ඤාණානිද්යවසම්පටිච්ඡනානිතීණි සන්තීරණානීතිඉයමහිසත්තහි
විඤ්ඤායණහිසහජාතානංසත්තන්නං ඵස්සානං සමුට්ඨානට්යඨනආකයරොති

ආෙතනං. යසොතං ඵස් සාෙතනන්තිආදීසුපි එයසව නයෙො. මයනො 
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පටුන 

ඵස් සාෙතනන්ති එත්ථ පන ද්වාවීසති විපාකඵස්සා යෙොයජතබ්බා. ඉති හිදං
ඡඵස්සාෙතනානං වයසන කම්මට්ඨානං ආ තං. තං සඞ්යඛපයතොපි
විත්ථාරයතොපි කයථතබ්බං. සඞ්යඛපයතො තාව – එත්ථ හි පුරිමානි පඤ්ච

ආෙතනානිඋපාදාරූපං, යතසුදිට්යඨසුඅවයසසංඋපාදාරූපං දිට්ඨයමවයහොති.

ඡට්ඨං ආෙතනං චිත්තං, තං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො යහොති, යතන සහජාතා 
යවදනාදයෙො යසසා තයෙො අරූපක්ඛන්ධාති යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව
සඞ්යඛපයතොචවිත්ථාරයතොච අරහත්තසම්පාපකංකම්මට්ඨානංයවදිතබ්බං. 

චක් ඛුනා රූපං දිස ්වාති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපං පස්සිත්වා. 

යසොමනස ්සට් ඨානිෙන්ති යසොමනස්සස්සකාරණභූතං. උපවිචරතීතිතත්ථමනං

චායරන්යතො උපවිචරති.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. එත්ථචඉට්ඨංවායහොතු 

අනිට්ඨංවා, ෙංරූපංදිස්වායසොමනස්සංඋප්පජ්ජති, තං යසොමනස ්සට් ඨානිෙං 

නාම. ෙං දිස්වා යදොමනස්සං උප්පජ්ජති, තං යදොමනස ්සට් ඨානිෙං නාම. ෙං

දිස්වා උයපක්ඛා උප්පජ්ජති, තං උයපක් ඛාට් ඨානිෙං නාමාති යවදිතබ්බං. 

සද් දාදීසුපිඑයසවනයෙො.ඉතිඉදංසඞ්යඛපයතොකම්මට්ඨානංආ තං.තං යඛො
පයනතං සඞ්යඛපයතො ආ තට්ඨායන සඞ්යඛපයතොපි විත්ථාරයතොපි කයථතුං
වට්ටති. විත්ථාරයතොආ තට්ඨායනසඞ්යඛපයතොකයථතුංනවට්ටති.ඉමස්මිං
පන තිත්ථාෙතනසුත්යත ඉදං සඞ්යඛපයතො අට්ඨාරසමයනොපවිචාරවයසන
කම්මට්ඨානංආ තං.තංසඞ්යඛපයතොපි විත්ථාරයතොපිකයථතුංවට්ටති. 

තත්ථසඞ්යඛපයතොතාව–චක්ඛුයසොතංඝානංජිව්හාකායෙො, රූපං සද්යදො

 න්යධො රයසොතිඉමානිනවඋපාදාරූපානි, යතසුදිට්යඨසුයසසංඋපාදාරූපං 

දිට්ඨයමව යහොති. යඵොට්ඨබ්බං තීණි මහාභූතානි, යතහි දිට්යඨහි චතුත්ථං

දිට්ඨයමව යහොති. මයනො විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, යතන සහජාතා යවදනාදයෙො
තයෙොඅරූපක්ඛන්ධාතියහට්ඨා වුත්තනයෙයනවසඞ්යඛපයතොචවිත්ථාරයතො
චඅරහත්තසම්පාපකංකම්මට්ඨානං යවදිතබ්බං. 

අරිෙසච් චානීති අරිෙභාවකරානි, අරිෙපටිවිද්ධානි වා සච්චානි. අෙයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පයනතං පදං විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 2.529) 

පකාසිතං. ඡන් නං, භික් ඛයව, ධාතූනන්ති ඉදං කිමත්ථං ආරද්ධං? 

සුඛාවයබොධනත්ථං. ෙස්ස හි තථා යතො ද්වාදසපදං පච්චොවට්ටං

කයථතුකායමොයහොති, තස්ස  බ්භාවක්කන්තිවට්ටංදස්යසති. බ්භාවක්කන්ති
වට්ටස්මිං හි දස්සියත කයථතුම්පි සුඛං යහොති පරං අවයබොයධ උතුම්පීති

සුඛාවයබොධනත්ථං ඉදමාරද්ධන්ති යවදිතබ්බං. තත්ථ ඡන් නං ධාතූනන්ති 

යහට්ඨා වුත්තානංයෙව පථවීධාතුආදීනං. උපාදාොති පටිච්ච. එයතන
පච්චෙමත්තංදස්යසති.ඉදංවුත්තංයහොති‘‘ඡධාතුපච්චො බ්භස්සාවක්කන්ති 

යහොතී’’ති.කස්සඡන්නංධාතූනංපච්චයෙන, කිංමාතු, උදාහුපිතූති? නමාතුන
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පිතු, පටිසන්ධිග් ණ්හනකසත්තස්යසව පන ඡන්නං ධාතූනං පච්චයෙන
 බ්භස්සාවක්කන්ති නාම යහොති.  බ්යභො ච නායමස නිරෙ බ්යභො
තිරච්ඡානයෙොනි බ්යභො යපත්තිවිසෙ බ්යභො මනුස්ස බ්යභො යදව බ්යභොති
නානප්පකායරො යහොති. ඉමස්මිං පන ඨායන මනුස්ස බ්යභො අධිප්යපයතො. 

අවක් කන් ති යෙොතීතිඔක්කන්තිනිබ්බත්ති පාතුභායවොයහොති, කථංයහොතීති? 
තිණ්ණංසන්නිපායතන.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘තිණ්ණං යඛො පන, භික්ඛයව, සන්නිපාතා  බ්භස්සාවක්කන්ති

යහොති. කතයමසංතිණ්ණං? ඉධමාතාපිතයරොචසන්නිපතිතායහොන්ති, 

මාතාචන උතුනීයහොති,  න්ධබ්යබොචනපච්චුපට්ඨියතොයහොති.යනව
තාව  බ්භස්සාවක්කන්ති යහොති. ඉධ මාතාපිතයරො ච සන්නිපතිතා

යහොන්ති, මාතාචඋතුනීයහොති,  න්ධබ්යබොචන පච්චුපට්ඨියතොයහොති, 

යනව තාව  බ්භස්සාවක්කන්ති යහොති. ෙයතො ච යඛො, භික්ඛයව, 

මාතාපිතයරො ච සන්නිපතිතා යහොන්ති, මාතා ච උතුනී යහොති, 
 න්ධබ්යබො ච පච්චුපට්ඨියතො යහොති. එවං තිණ්ණං සන්නිපාතා

 බ්භස්සාවක්කන්තියහොතී’’ති(ම.නි.1.408). 

ඔක් කන් තිො සති නාමරූපන්ති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චො නාමරූප’’න්ති
වුත්තට්ඨායන වත්ථුදසකං කාෙදසකං භාවදසකං තයෙො අරූපියනො ඛන්ධාති

යතත්තිංස ධම්මා  හිතා, ඉමස්මිං පන ‘‘ඔක්කන්තිො සති නාමරූප’’න්ති
වුත්තට්ඨායන විඤ්ඤාණක්ඛන්ධම්පි පක්ඛිපිත්වා  බ්භයසෙයකානං

පටිසන්ධික්ඛයණ චතුත්තිංස ධම්මා  හිතාති යවදිතබ්බා. නාමරූපපච් චො 

සළාෙතනන්තිආදීහි ෙයථව ඔක්කන්තිො සති නාමරූපපාතුභායවො දස්සියතො, 

එවංනාමරූයපසතිසළාෙතනපාතුභායවො, සළාෙතයනසතිඵස්සපාතුභායවො, 
ඵස්යසසතියවදනාපාතුභායවොදස්සියතො. 

යවදිෙමානස ්සාති එත්ථ යවදනං අනුභවන්යතොපි යවදිෙමායනොති වුච්චති

ජානන්යතොපි. ‘‘යවදිොමහං, භන්යත, යවදිෙතීති මං සඞ්යඝො ධායරතූ’’ති

(චූළව.අට්ඨ.102) එත්ථහි අනුභවන්යතොයවදිෙමායනොනාම, ‘‘සුඛංයවදනං

යවදිෙමායනො සුඛං යවදනං යවදිොමීති පජානාතී’’ති (ම. නි. 1.113; දී. නි.

2.380; විභ. 363) එත්ථ ජානන්යතො. ඉධාපි ජානන්යතොව අධිප්යපයතො. ඉදං 

දුක් ඛන් ති පඤ් ඤයපමීති එවං ජානන්තස්ස සත්තස්ස ‘‘ඉදං දුක්ඛං එත්තකං

දුක්ඛං, නත්ථිඉයතොඋද්ධං දුක්ඛ’’න්තිපඤ්ඤයපමියබොයධමිජානායපමි. අෙං 

දුක් ඛසමුදයෙොතිආදීසුපිඑයසවනයෙො. 

තත්ථ දුක්ඛාදීසුඅෙංසන්නිට්ඨානකථා –ඨයපත්වාහිතණ්හං යතභූමකා

පඤ්චක්ඛන්ධා දුක්ඛං නාම, තස්යසව පභාවිකා පුබ්බතණ්හා දුක්ඛසමුදයෙො 

නාම, යතසංද්වින්නම්පිසච්චානංඅනුප්පත්තිනියරොයධොදුක්ඛනියරොයධොනාම, 
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අරියෙො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා නාම. ඉති භ වා
ඔක්කන්තිොසති නාමරූපන්තිකයථන්යතොපියවදිෙමානස්සජානමානස්යසව

කයථසි, නාමරූපපච්චො සළාෙතනන්ති කයථන්යතොපි, සළාෙතනපච්චො

ඵස්යසොතිකයථන්යතොපි, ඵස්සපච්චොයවදනාති කයථන්යතොපි, යවදිෙමානස්ස

යඛො පනාහං, භික්ඛයව, ඉදං දුක්ඛන්ති පඤ්ඤයපමීති කයථන්යතොපි, අෙං

දුක්ඛසමුදයෙොති, අෙං දුක්ඛනියරොයධොති, අෙං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදාති
පඤ්ඤයපමීතිකයථන්යතොපි යවදිෙමානස්සජානමානස්යසවකයථසි. 

ඉදානි තානි පටිපාටිො ඨපිතානි සච්චානි විත්ථායරන්යතො කතමඤ් ච, 

භික් ඛයවතිආදිමාහ. තං සබ්බං සබ්බාකායරන විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 2.537) 
විත්ථාරිතයමව. තත්ථ වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. අෙං පන වියසයසො –
තත්ථ ‘‘දුක්ඛසමුදෙං අරිෙසච්චං ොෙං තණ්හා යපොයනොබ්භවිකා’’ති (ම. නි.

1.133; දී.නි.2.400; විභ.203) ඉමාෙතන්තිොආ තං, ඉධ‘‘අවිජ්ජාපච්චො 
සඞ්ඛාරා’’ති පච්චොකාරවයසන. තත්ථ ච දුක්ඛනියරොධං අරිෙසච්චං ‘‘යෙො

තස්සායෙව තණ්හාෙඅයසසවිරා නියරොයධො’’ති(ම.නි.1.134; දී.නි.2.401; 

විභ. 204) ඉමාෙ තන්තිො ආ තං, ඉධ ‘‘අවිජ්ජාෙත්යවව
අයසසවිරා නියරොධා’’තිපච්චොකාරනියරොධවයසන. 

තත්ථ අයසසවිරා නියරොධාති අයසසවිරාය න ච අයසසනියරොයධන ච.

උභෙම්යපතං අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනයමව. සඞ් ඛාරනියරොයධොති සඞ්ඛාරානං
අනුප්පත්තිනියරොයධො යහොති.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො.ඉයමහිපනපයදහි

ෙංආ ම්මඅවිජ්ජාදයෙො නිරුජ්ඣන්ති, අත්ථයතොතංනිබ්බානංදීපිතංයහොති.
නිබ්බානඤ්හි අවිජ්ජානියරොයධොතිපි සඞ්ඛාරනියරොයධොතිපි එවං යතසං යතසං

ධම්මානං නියරොධනායමන කථීෙති. යකවලස ්සාති සකලස්ස. 

දුක් ඛක් ඛන් ධස් සාතිවට්ටදුක්ඛරාසිස්ස. නියරොයධො යෙොතීතිඅප්පවත්තියහොති.
තත්ථෙස්මා අවිජ්ජාදීනං නියරොයධොනාමඛීණාකායරොපිවුච්චතිඅරහත්තම්පි

නිබ්බානම්පි, තස්මාඉධ ඛීණාකාරදස්සනවයසනද්වාදසසුඨායනසුඅරහත්තං, 

ද්වාදසසුයෙව නිබ්බානං කථිතන්ති යවදිතබ්බං. ඉදං වුච් චතීති එත්ථ

නිබ්බානයමව සන්ධාෙ ඉදන්ති වුත්තං. අට් ඨඞ් ගියකොති න අට්ඨහි අඞ්ය හි 

විනිමුත්යතො අඤ්යඤොමග්ය ොනාම අත්ථි. ෙථා පනපඤ්චඞ්ගිකංතූරිෙන්ති

වුත්යත පඤ්චඞ් මත්තයමව තූරිෙන්ති වුත්තං යහොති, එවමිධාපි 

අට්ඨඞ්ගිකමත්තයමව මග්ය ො යහොතීති යවදිතබ්යබො. අනිග්  හියතොති න 
නිග් හියතො. නිග් ණ්හන්යතො හි හායපත්වා වා දස්යසති වඩ්යඪත්වා වා තං

පරිවත්යතත්වා වා. තත්ථ ෙස්මා චත්තාරි අරිෙසච්චානි ‘‘න ඉමානි චත්තාරි, 
ද්යවවාතීණිවා’’තිඑවංහායපත්වාපි‘‘පඤ්චවාඡවා’’තිඑවං වඩ්යඪත්වාපි

‘‘න ඉමානි චත්තාරි අරිෙසච්චානි, අඤ්ඤායනව චත්තාරි අරිෙසච්චානී’’ති
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පටුන 

දස්යසතුංනසක්කා.තස්මාඅෙංධම්යමොඅනිග් හියතොනාම.යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානයමවාති. 

2. භෙසුත්තවණ්ණනා 

63. දුතියෙ අමාතාපුත් තිකානීතිමාතාචපුත්යතොචමාතාපුත්තං, පරිත්තාතුං 

සමත්ථභායවනනත්ථිඑත්ථමාතාපුත්තන්තිඅමාතාපුත්තිකානි. ෙන්තිෙස්මිං

සමයෙ. තත් ථ මාතාපි පුත් තං නප් පටිලභතීති තස්මිං අග්ගිභයෙ උප්පන්යන

මාතාපි පුත්තං පස්සිතුං න ලභති, පුත්යතොපි මාතරං පස්සිතුං න ලභතීති

අත්යථො. භෙං යෙොතීති චිත්තුත්රාසභෙං යහොති. අ විසඞ් යකොයපොති අටවිො
සඞ්යකොයපො. අටවීති යචත්ථ අටවිවාසියනො යචොරා යවදිතබ්බා. ෙදා හි යත

අටවියතො ජනපදංඔතරිත්වා ාමනි මරාජධානියෙොපහරිත්වාවිලුම්පන්ති, තදා

අටවිසඞ්යකොයපො නාම යහොති, තං සන්ධායෙතං වුත්තං. චක් කසමාරූළ් ොති
එත්ථ ඉරිොපථචක්කම්පිවට්ටතිොනචක්කම්පි.භෙස්මිංහිසම්පත්යතයෙසං

ොනකානි අත්ථි, යත අත්තයනො පරික්ඛාරභණ්ඩං යතසු ආයරොයපත්වා

පලාෙන්ති. යෙසං නත්ථි, යත කායජන වා ආදාෙ සීයසන වා උක්ඛිපිත්වා

පලාෙන්තියෙව. යත චක්කසමාරූළ්හා නාම යහොන්ති. පරිොෙන් තීති ඉයතො

චියතො ච  ච්ඡන්ති. කදාචීති කිස්මිඤ්චියදව කායල. කරෙචීති තස්යසව

යවවචනං. මාතාපි පුත් තං පටිලභතීතිආ ච්ඡන්තංවා  ච්ඡන්තංවා එකස්මිං

ඨායන නිලීනං වා පස්සිතුං ලභති. උදකවාෙයකොති නදීපූයරො. මාතාපි පුත් තං 

පටිලභතීති කුල්යල වා උළුම්යප වා මත්තිකාභාජයන වා දාරුක්ඛණ්යඩ වා

ලග් ංවුය්හමානංපස්සිතුංපටිලභති, යසොත්ථිනාවාපුන උත්තරිත්වා ායමවා
අරඤ්යඤවාඨිතංපස්සිතුංලභතීති. 

එවං පරිොෙයතො අමාතාපුත්තිකානි භොනි දස්යසත්වා ඉදානි 

නිප්පරිොයෙන දස්යසන්යතො තීණිමානීතිආදිමාහ. තත්ථ ජරාභෙන්ති ජරං
පටිච්චඋප්පජ්ජනකභෙං. ඉතයරසුපිඑයසවනයෙො. වුත්තම්පියචතං – ‘‘ජරං
පටිච්ච උප්පජ්ජති භෙං භොනකං ඡම්භිතත්තං යලොමහංයසො යචතයසො

උත්රායසො.බයාධිංපටිච්ච, මරණංපටිච්චඋප්පජ්ජතිභෙංභොනකං ඡම්භිතත්තං

යලොමහංයසො යචතයසො උත්රායසො’’ති (විභ. 921). යසසං සබ්බත්ථ 

උත්තානයමවාති. 

3. යවනා පුරසුත්තවණ්ණනා 

64. තතියෙ යකොසයලසූති එවංනාමයක ජනපයද. චාරිකං චරමායනොති
අද්ධාන මනං  ච්ඡන්යතො. චාරිකා ච නායමසා භ වයතො දුවිධා යහොති
තුරිතචාරිකා ච අතුරිතචාරිකා චාති. තත්ථ දූයරපි යබොධයනෙයපුග් ලං දිස්වා

තස්ස යබොධනත්ථාෙ සහසා  මනං තුරිතචාරිකා නාම. සා 
මහාකස්සපපච්චුග් මනාදීසු දට්ඨබ්බා. ෙංපන ාමනි මපටිපාටිොයදවසිකං 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  තිකනිපාත-අට්ඨකථා  මහාවග්ය ො 

141 

පටුන 

යෙොජනඅද්ධයෙොජනවයසන පිණ්ඩපාතචරිොදීහි යලොකං අනුග් ණ්හන්තස්ස

 මනං, අෙං අතුරිතචාරිකා නාම. ඉමං සන්ධායෙතං වුත්තං – ‘‘චාරිකං
චරමායනො’’ති. විත්ථායරන පන චාරිකාකථා සුමඞ් ලවිලාසිනිො

දීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනාෙං (දී.නි. අට්ඨ.1.254) වුත්තා. 

බ්රාේ මණ ායමොතිබ්රාහ්මණානංසයමොසරණ ායමොපිබ්රාහ්මණ ායමොති වුච්චති, 
බ්රාහ්මණානං යභො  ායමොපි. ඉධ සයමොසරණ ායමො බ්රාහ්මණවසන ායමොති

අධිප්යපයතො. තදවසරීති තත්ථ අවසරි, සම්පත්යතොති අත්යථො. විහායරො
පයනත්ථ අනිොමියතො. තස්මා තස්ස අවිදූයර බුද්ධානං අනුච්ඡවියකො එයකො

වනසණ්යඩොඅත්ථි, සත්ථාතංවනසණ්ඩං යතොති යවදිතබ්යබො. 

අස් යසොසුන්ති සුණිංසු උපලභිංසු, 

යසොතද්වාරසම්පත්තවචනනිග්යඝොසානුසායරන ජානිංසු. යඛොති 

අවධාරණත්යථ, පදපූරණමත්යත වා නිපායතො. තත්ථ අවධාරණත්යථන

‘‘අස්යසොසුං එව, න යතසං යකොචි සවනන්තරායෙො අයහොසී’’ති අෙමත්යථො
යවදිතබ්යබො.පදපූරයණන බයඤ්ජනසිලිට්ඨතාමත්තයමව. 

ඉදානි ෙමත්ථං අස්යසොසුං, තං පකායසතුං සමයණො ඛලු, යභො, 

ය ොතයමොතිආදිවුත්තං.තත්ථසමිතපාපත්තා සමයණොති යවදිතබ්යබො. ඛලූති

අනුස්සවත්යථ නිපායතො. යභොති යතසං අඤ්ඤමඤ්ඤං ආලපනමත්තං. 

ය ොතයමොතිභ වයතොය ොත්තවයසනපරිදීපනං, තස්මා‘‘සමයණොඛලු, යභො, 

ය ොතයමො’’ති එත්ථ සමයණො කිර, යභො, ය ොතමය ොත්යතොති එවමත්යථො

දට්ඨබ්යබො. සකයපුත් යතොතිඉදංපනභ වයතොඋච්චාකුලපරිදීපනං. සකයකුලා 

පබ් බජියතොතිසද්ධාපබ්බජිතභාවපරිදීපනං, යකනචි පාරිජුඤ්යඤනඅනභිභූයතො

අපරික්ඛීණංයෙවතංකුලංපහාෙසද්ධාෙපබ්බජියතොතිවුත්තං යහොති. තං යඛො 

පනාති ඉත්ථම්භූතාඛයානත්යථ උපයෙො වචනං, තස්ස යඛො පන යභොයතො

ය ොතමස්සාති අත්යථො. කලයායණොති කලයාණගුණසමන්නා යතො, 

යසට්යඨොති වුත්තං යහොති. කිත් තිසද් යදොති කිත්තියෙව, ථුතියඝොයසො වා. 

අබ් භුග්  යතොතිසයදවකංයලොකංඅජ්යඣොත්ථරිත්වාඋග් යතො.කින්ති? ඉතිපි 

යසො භ වා…යප.… බුද් යධො භ වාති. තත්රාෙං පදසම්බන්යධො – යසො භ වා

ඉතිපිඅරහං, ඉතිපිසම්මාසම්බුද්යධො…යප.…ඉතිපිභ වාති.ඉමිනාචඉමිනා
ච කාරයණනාතිවුත්තංයහොති. 

තත්ථ ‘‘ආරකත්තා, අරීනං අරානඤ්ච හතත්තා, පච්චොදීනං අරහත්තා, 
පාපකරයණ රහාභාවාති ඉයමහි කාරයණහි යසො භ වා අරහන්ති 

යවදිතබ්යබො’’තිආදිනානයෙනමාතිකංනික්ඛිපිත්වා සබ්බායනවඑතානිපදානි

විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.125-127) බුද්ධානුස්සතිනිද්යදයස විත්ථාරිතානීති
තයතොයනසංවිත්ථායරො යහතබ්යබො. 
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යසො ඉමං යලොකන්තියසොභවංය ොතයමොඉමංයලොකං, ඉදානිවත්තබ්බං 

නිදස්යසති. සයදවකන්තිසහයදයවහිසයදවකං. එවං සහමායරන සමාරකං. 

සහ බ්රහ්මුනා සබ්රේ මකං. සහ සමණබ්රාහ්මයණහි සස් සමණබ්රාේ මණිං. 

පජාතත්තා පජා, තං පජං. සහ යදවමනුස්යසහි සයදවමනුස් සං. තත්ථ

සයදවකවචයනන පඤ්චකාමාවචරයදවග් හණංයවදිතබ්බං, සමාරකවචයනන

ඡට්ඨකාමාවචරයදවග් හණං, සබ්රහ්මකවචයනනබ්රහ්මකායිකාදිබ්රහ්මග් හණං, 
සස්සමණබ්රාහ්මණිවචයනන සාසනස්ස

පච්චත්ථිකපච්චාමිත්තසමණබ්රාහ්මණග් හණං, 

සමිතපාපබාහිතපාපසමණබ්රාහ්මණග් හණඤ්ච, පජාවචයනන

සත්තයලොකග් හණං, සයදවමනුස්සවචයනන
සම්මුතියදවඅවයසසමනුස්සග් හණං. එවයමත්ථතීහිපයදහිඔකාසයලොයකන 

සද්ධිං සත්තයලොයකො, ද්වීහි පජාවයසන සත්තයලොයකොව  හියතොති
යවදිතබ්යබො. 

අපයරො නයෙො – සයදවකග් හයණන අරූපාවචරයලොයකො  හියතො, 

සමාරකග් හයණන ඡකාමාවචරයදවයලොයකො, සබ්රහ්මකග් හයණන

රූපීබ්රහ්මයලොයකො, සස්සමණබ්රාහ්මණාදිග් හයණන චතුපරිසවයසන, 

සම්මුතියදයවහි වා සහ මනුස්සයලොයකො, අවයසසසබ්බසත්තයලොයකො වා.

යපොරාණාපනාහු– සයදවකන්තියදවතාහි සද්ධිංඅවයසසයලොකං. සමාරකන්ති

මායරන සද්ධිං අවයසසයලොකං. සබ්රේ මකන්ති බ්රහ්යමහි සද්ධිං
අවයසසයලොකං. එවං සබ්යබපි තිභවූපය  සත්යත තීහාකායරහි තීසු පයදසු

පක්ඛිපිත්වා පුන ද්වීහි පයදහි පරිොදාතුං සස් සමණබ්රාේ මණිං පජං 

සයදවමනුස ්සන්ති වුත්තං. එවං පඤ්චහි පයදහි යතන යතනාකායරන
යතධාතුකයමවපරිොදින්නන්ති. 

සෙං අභිඤ ්ඤා සච් ඡිකත් වා පයවයදතීති සෙන්ති සාමං, අපරයනයෙයො

හුත්වා. අභිඤ් ඤාති අභිඤ්ඤාෙ, අධියකන ඤායණන ඤත්වාති අත්යථො. 

සච් ඡිකත් වාති පච්චක්ඛං කත්වා, එයතන අනුමානාදිපටික්යඛයපො කයතො. 

පයවයදතීතියබොයධතිඤායපති පකායසති. 

යසො ධම් මං යදයසති ආදිකලයාණං…යප.… පරියෙොසානකලයාණන්තියසො
භ වා සත්යතසුකාරුඤ්ඤතං පටිච්ච හිත්වාපි අනුත්තරං වියවකසුඛං ධම්මං 
යදයසති. තඤ්ච යඛො අප්පං වා බහුං වා යදයසන්යතො

ආදිකලයාණාදිප්පකාරයමව යදයසති, ආදිම්හිපි කලයාණං භද්දකං 

අනවජ්ජයමවකත්වා යදයසති, මජ්යඣපි, පරියෙොසායනපිකලයාණං භද්දකං
අනවජ්ජයමවකත්වායදයසතීතිවුත්තංයහොති. 
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පටුන 

තත්ථඅත්ථියදසනාෙආදිමජ්ඣපරියෙොසානං, අත්ථිසාසනස්ස. යදසනාෙ 

තාවචතුප්පදිකාෙපි ාථාෙපඨමපායදොආදිනාම, තයතොද්යව මජ්ඣංනාම, 

අන්යතඑයකොපරියෙොසානංනාම. එකානුසන්ධිකස්සසුත්තස්සනිදානංආදි, 

ඉදමයවොචාතිපරියෙොසානං, උභින්නංඅන්තරාමජ්ඣං.අයනකානුසන්ධිකස්ස

සුත්තස්ස පඨමානුසන්ධිආදි, අන්යතඅනුසන්ධිපරියෙොසානං, මජ්යඣඑයකො
වාද්යවවාබහූවා මජ්ඣයමව. 

සාසනස ්ස සීලසමාධිවිපස්සනාආදි නාම. වුත්තම්පි යචතං – ‘‘යකො චාදි

කුසලානං ධම්මානං, සීලඤ්ච සුවිසුද්ධං දිට්ඨි ච උජුකා’’ති (සං. නි. 5.369). 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, මජ්ඣිමාපටිපදාතථා යතන අභිසම්බුද්ධා’’තිඑවංවුත්යතො
පනඅරිෙමග්ය ොමජ්ඣංනාම.ඵලඤ්යචවනිබ්බානඤ්ච පරියෙොසානංනාම.

‘‘තස්මාතිහ ත්වං, බ්රාහ්මණ, බ්රහ්මචරිෙං එතංපාරං එතංපරියෙොසාන’’න්ති

එත්ථ ඵලං පරියෙොසනන්ති වුත්තං. ‘‘නිබ්බායනො ධඤ්හි, ආවුයසො විසාඛ, 
බ්රහ්මචරිෙං වුස්සති නිබ්බානපරාෙණං නිබ්බානපරියෙොසාන’’න්ති (ම. නි. 

1.466) එත්ථ නිබ්බානං පරියෙොසානන්ති වුත්තං. ඉධ පන යදසනාෙ 
ආදිමජ්ඣපරියෙොසානංඅධිප්යපතං.භ වාහිධම්මංයදයසන්යතොආදිම්හිසීලං
දස්යසත්වා මජ්යඣමග් ංපරියෙොසායනනිබ්බානංදස්යසති.යතනවුත්තං–
‘‘යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං
පරියෙොසානකලයාණ’’න්ති. තස්මා අඤ්යඤොපි ධම්මකථියකො ධම්මං
කයථන්යතො– 

‘‘ආදිම්හිසීලංදස්යසෙය, මජ්යඣමග් ංවිභාවයෙ; 

පරියෙොසානම්හිනිබ්බානං, එසාකථිකසණ්ඨිතී’’ති. 

සාත් ථං සබයඤ් ජනන්තිෙස්සහි ොගුභත්තඉත්ථිපුරිසාදිවණ්ණනානිස්සිතා

යදසනායහොති, නයසොසාත්ථංයදයසති.භ වාපන තථාරූපංයදසනංපහාෙ
චතුසතිපට්ඨානාදිනිස්සිතං යදසනං යදයසති. තස්මා ‘‘සාත්ථං යදයසතී’’ති 

වුච්චති.ෙස්සපනයදසනාඑකබයඤ්ජනාදියුත්තාවා සබ්බනියරොට්ඨබයඤ්ජනා

වා සබ්බවිස්සට්ඨබයඤ්ජනා වා සබ්බනිග් හිතබයඤ්ජනා වා, තස්ස
දමිළකිරාතෙවනාදිමිලක්ඛානං භාසා විෙ බයඤ්ජනපාරිපූරිො අභාවයතො
අබයඤ්ජනානාමයදසනායහොති.භ වාපන– 

‘‘සිථිලංධනිතඤ්චදීඝරස්සං, ලහුකං රුකඤ්චනිග් හීතං; 

සම්බන්ධංවවත්ථිතංවිමුත්තං, දසධාබයඤ්ජනබුද්ධිො පයභයදො’’ති.– 

එවංවුත්තංදසවිධංබයඤ්ජනංඅමක්යඛත්වා පරිපුණ්ණබයඤ්ජනයමවකත්වා
ධම්මං යදයසති. තස්මා ‘‘සබයඤ්ජනං කත්වා යදයසතී’’ති වුච්චති. 

යකවලපරිපුණ් ණන්ති එත්ථ යකවලන්ති සකලාධිවචනං. පරිපුණ් ණන්ති 
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අනූනාධිකවචනං. ඉදං වුත්තං යහොති – සකලපරිපුණ්ණයමව යදයසති, 

එකයදසනාපි අපරිපුණ්ණා නත්ථීති. පරිසුද් ධන්ති නිරුපක්කියලසං. යෙො හි

‘‘ඉමං ධම්මයදසනං නිස්සාෙ ලාභං වා සක්කාරං වා ලභිස්සාමී’’ති යදයසති, 
තස්ස අපරිසුද්ධා යදසනා නාම යහොති. භ වා පන යලොකාමිසනිරයපක්යඛො 
හිතඵරයණයනව යමත්තාභාවනාෙ මුදුහදයෙො උල්ලුම්පනසභාවසණ්ඨියතන

චිත්යතනයදයසති.තස්මා පරිසුද්ධංයදයසතීතිවුච්චති. බ්රේ මචරිෙං පකායසතීති 

එත්ථබ්රහ්මචරිෙන්තිසික්ඛත්තෙසඞ් හිතංසකලංසාසනං.තස්මාබ්රහ්මචරිෙං 

පකායසතීති යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං…යප.… පරිසුද්ධං, එවං
යදයසන්යතො ච සික්ඛත්තෙසඞ් හිතං සකලසාසනබ්රහ්මචරිෙං පකායසතීති

එවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. බ්රේ මචරිෙන්තියසට්ඨට්යඨනබ්රහ්මභූතංචරිෙං, 
බ්රහ්මභූතානංවාබුද්ධාදීනංචරිෙන්තිවුත්තංයහොති. 

සාධු යඛො පනාතිසුන්දරංයඛොපන, අත්ථාවහං සුඛාවහන්තිවුත්තංයහොති. 

තථාරූපානං අරෙතන්ති ෙථාරූයපො යසො භවං ය ොතයමො, එවරූපානං
අයනයකහිපි කප්පයකොටිසතසහස්යසහි දුල්ලභදස්සනානං 
බයාමප්පභාපරික්ඛිත්යතහි අසීතිඅනුබයඤ්ජනපටිමණ්ඩියතහි 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණවයරහි සමාකිණ්ණමයනොරමසරීරානං
අනප්පකදස්සනානං අතිමධුරධම්මනිග්යඝොසානං ෙථාභූතගුණාධි යමන

යලොයක අරහන්යතොති ලද්ධසද්දානං අරහතං. දස ්සනං යෙොතීති
පසාදයසොම්මානිඅක්ඛීනිඋම්මීයලත්වා දස්සනමත්තම්පිසාධුයහොති.සයචපන
අට්ඨඞ් සමන්නා යතන බ්රහ්මස්සයරන ධම්මං යදයසන්තස්ස එකපදම්පි

යසොතුං ලභිස්සාම, සාධුතරංයෙව භවිස්සතීති එවං අජ්ඣාසෙං කත්වා. යෙන 

භ වා යතනුපසඞ් කමිංසූති සබ්බකිච්චානි පහාෙ තුට්ඨමානසා අ මංසු. 

අඤ ්ජලිං පණායමත් වාතිඑයතඋභයතොපක්ඛිකා, යතඑවංචින්යතසුං– ‘‘සයච
යනො මිච්ඡාදිට්ඨිකා යචොයදස්සන්ති ‘කස්මා තුම්යහ සමණං ය ොතමං 

වන්දිත්ථා’ති, යතසං ‘කිං අඤ්ජලිකරණමත්යතනාපි වන්දිතං යහොතී’ති

වක්ඛාම. සයච යනො සම්මාදිට්ඨිකා යචොයදස්සන්ති ‘කස්මා භ වන්තං න 

වන්දිත්ථා’ති, ‘කිං සීයසන භූමිං පහරන්යතයනව වන්දිතං යහොති. නනු 
අඤ්ජලිකම්මම්පිවන්දනාඑවා’තිවක්ඛාමා’’ති. 

නාමය ොත් තන්ති, ‘‘යභො ය ොතම, අහං අසුකස්ස පුත්යතො දත්යතො නාම

මිත්යතොනාමඉධා යතො’’තිවදන්තානාමං සායවන්තිනාම. ‘‘යභොය ොතම, 
අහං වායසට්යඨො නාම කච්චායනො නාම ඉධා යතො’’ති වදන්තා ය ොත්තං
සායවන්ති නාම. එයත කිර දලිද්දා ජිණ්ණකුලපුත්තා ‘‘පරිසමජ්යඣ 

නාමය ොත්තවයසන පාකටා භවිස්සාමා’’ති එවං අකංසු. යෙ පන තුණ් හීභූතා 

නිසීදිංසු, යත යකරාටිකා යචව අන්ධබාලා ච. තත්ථ යකරාටිකා ‘‘එකං ද්යව

කථාසල්ලායපකයරොන්යතවිස්සාසියකොයහොති, අථවිස්සායසසතිඑකං ද්යව
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භික්ඛා අදාතුං න යුත්ත’’න්ති තයතො අත්තානං යමොයචන්තා තුණ්හීභූතා 
නිසීදන්ති.අන්ධබාලාඅඤ්ඤාණතායෙවඅවක්ඛිත්තමත්තිකාපිණ්ඩාවිෙෙත්ථ
කත්ථචි තුණ්හීභූතානිසීදන්ති. 

යවනා පුරියකොතියවනා පුරවාසී. එතදයවොචාතිපාදන්තයතොපට්ඨාෙොව
යකසග් ාතථා තස්සසරීරං ඔයලොයකන්යතොඅසීතිඅනුබයඤ්ජනසමුජ්ජයලහි
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි පටිමණ්ඩිතං සරීරා නික්ඛමිත්වා සමන්තයතො
අසීතිහත්ථප්පයදසං අජ්යඣොත්ථරිත්වා ඨිතාහි ඡබ්බණ්ණාහි ඝනබුද්ධරංසීහි
සම්පරිවාරිතංතථා තස්සසරීරංදිස්වා සඤ්ජාතවිම්හයෙොවණ්ණංභණන්යතො

එතං‘‘අච්ඡරිෙං, යභොය ොතමා’’තිආදිවචනංඅයවොච. 

තත්ථ ොවඤ ්චිදන්ති අධිමත්තප්පමාණපරිච්යඡදවචනයමතං. තස්ස
විප්පසන්නපයදන සද්ධිං සම්බන්යධො. ොවඤ්ච විප්පසන්නානි

අධිමත්තවිප්පසන්නානීතිඅත්යථො. ඉන් ද්රිොනීතිචක්ඛාදීනිඡඉන්ද්රිොනි.තස්ස
හි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රිොනං පතිට්ඨියතොකාසස්ස විප්පසන්නතං දිස්වා යතසං

විප්පසන්නතාපාකටා අයහොසි.ෙස්මාපනසාමයනවිප්පසන්යනයෙවයහොති, 

අවිප්පසන්නචිත්තානඤ්හි ඉන්ද්රිෙප්පසායදො නාම නත්ථි, තස්මාස්ස
මනින්ද්රිෙප්පසායදොපි පාකයටො අයහොසි. තං එස විප්පසන්නතං  යහත්වා

‘‘විප්පසන්නානි ඉන්ද්රිොනී’’ති ආහ. පරිසුද් යධොතිනිම්මයලො. පරියෙොදායතොති

පභස්සයරො. සාරදං බදරපණ් ඩුන්ති සරදකායල ජාතං නාතිසුපරිපක්කං බදරං.

තඤ්හි පරිසුද්ධඤ්යචව යහොති පරියෙොදාතඤ්ච. තාලපක් කන්ති

සුපරිපක්කතාලඵලං. සම් පති බන් ධනා පමුත් තන්ති තංඛණඤ්යඤව බන්ධනා
පමුත්තං.තස්සහිබන්ධනමූලංඅපයනත්වා පරමුඛංකත්වාඵලයකඨපිතස්ස
චතුරඞ්ගුලමත්තං ඨානං ඔයලොයකන්තානං පරිසුද්ධං පරියෙොදාතං හුත්වා

ඛාෙති. තං සන්ධායෙවමාහ. යනක් ඛං ජම් යබොනදන්ති සුරත්තවණ්ණස්ස

ජම්යබොනදසුවණ්ණස්ස ඝටිකා. දක් ඛකම් මාරපුත් තසුපරිකම් මකතන්ති

දක්යඛන සුවණ්ණකාරපුත්යතන සුට්ඨු කතපරිකම්මං. උක් කාමුයඛ 

සුකුසලසම් පෙට් ඨන්ති සුවණ්ණකාරඋද්ධයන පචිත්වා සුකුසයලන
සුවණ්ණකායරන ඝට්ටනපරිමජ්ජනහංසයනන සුට්ඨු පහට්ඨං සුපරිමද්දිතන්ති

අත්යථො. පණ් ඩුකම් බයල නික් ඛිත් තන්තිඅග්ගිනාපචිත්වා දීපිදාඨාෙ ඝංසිත්වා

ය රුකපරිකම්මංකත්වාරත්තකම්බයලඨපිතං. භාසයතතිසඤ්ජාතඔභාසතාෙ

භාසයත. තපයතති අන්ධකාරවිද්ධංසනතාෙ තපයත. වියරොචතීති

විජ්යජොතමානංහුත්වා වියරොචති, යසොභතීතිඅත්යථො. 

උච් චාසෙනමොසෙනානීතිඑත්ථ අතික්කන්තප්පමාණංඋච්චාසෙනංනාම, 
ආෙතවිත්ථතං අකප්පිෙභණ්ඩං මහාසෙනං නාම. ඉදානි තානි දස්යසන්යතො 

යසෙයථිදං, ආසන් දීතිආදිමාහ.තත්ථ ආසන් දීතිඅතික්කන්තප්පමාණංආසනං. 
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පටුන 

පල් ලඞ් යකොති පායදසු වාළරූපානි ඨයපත්වා කයතො. ය ොනයකොති
දීඝයලොමයකො මහායකොජයවො. චතුරඞ්ගුලාධිකානි කිර තස්ස යලොමානි. 

චිත් තයකොති වානචිත්තං උණ්ණාමෙත්ථරණං. පටිකාති උණ්ණාමයෙො

යසතත්ථරයකො. ප ලිකාති ඝනපුප්යඵො උණ්ණාමෙත්ථරයකො, යෙො

ආමලකපට්යටොතිපි වුච්චති. තූලිකාති තිණ්ණං තූලානං අඤ්ඤතරපුණ්ණා

තූලිකා. විකතිකාති සීහබයග්ඝාදිරූපවිචියත්රො උණ්ණාමෙත්ථරයකො. 

උද් දයලොමීති උභයතොදසං උණ්ණාමෙත්ථරණං. යකචි එකයතො 

උග් තපුප්ඵන්ති වදන්ති. එකන් තයලොමීති එකයතොදසං උණ්ණාමෙත්ථරණං.

යකචි උභයතො උග් තපුප්ඵන්ති වදන්ති. කට් ටිස ්සන්ති රතනපරිසිබ්බිතං

යකොයසෙයකට්ටිස්සමෙං පච්චත්ථරණං. යකොයසෙයන්තිරතනපරිසිබ්බිතයමව 

යකොසිෙසුත්තමෙං පච්චත්ථරණං. කුත් තකන්ති යසොළසන්නං නාටකිත්ථීනං

ඨත්වානච්චනයෙොග් ංඋණ්ණාමෙත්ථරණං. ෙත් ථත් ථරාදයෙොහත්ථිපිට්ඨාදීසු
අත්ථරණකඅත්ථරකා යචව හත්ථිරූපාදීනි දස්යසත්වා කතඅත්ථරකා ච. 

අජිනප් පයවණීති අජිනචම්යමහි මඤ්චප්පමායණන සිබ්බිත්වා කතප්පයවණී.
යසසංයහට්ඨාවුත්තත්ථයමව. 

නිකාමලාභීති අතිකාමලාභී ඉච්ඡිතිච්ඡිතලාභී. අකිච් ඡලාභීති අදුක්ඛලාභී. 

අකසිරලාභීති විපුලලාභී මහන්තලාභී, උළාරුළාරායනව ලභති මඤ්යඤති 

සන්ධාෙ වදති. අෙං කිර බ්රාහ්මයණො සෙන රුයකො, යසො භ වයතො
විප්පසන්නින්ද්රිොදිතං දිස්වා ‘‘අද්ධා එසඑවරූයපසුඋච්චාසෙනමහාසෙයනසු

නිසීදති යචව නිපජ්ජති ච. යතනස්ස විප්පසන්නානි ඉන්ද්රිොනි, පරිසුද්යධො
ඡවිවණ්යණොපරියෙොදායතො’’තිමඤ්ඤමායනොඉමං යසනාසනවණ්ණංකයථසි. 

ලද් ධා ච පන න කප් පන් තීති එත්ථ කිඤ්චි කිඤ්චි කප්පති. 

සුද්ධයකොයසෙයඤ්හි මඤ්යචපි අත්ථරිතුං වට්ටති, ය ොනකාදයෙො ච

භූමත්ථරණපරියභොය න, ආසන්දිො පායද ඡින්දිත්වා, පල්ලඞ්කස්ස වායළ 

භින්දිත්වා, තූලිකං විජයටත්වා ‘‘බිම්යබොහනඤ්ච කාතු’’න්ති (චූළව. 297) 
වචනයතො ඉමානිපි එයකන විධායනන කප්පන්ති. අකප්පිෙං පන උපාදාෙ
සබ්බායනවනකප්පන්තීති වුත්තානි. 

වනන් තඤ් යඤව පවිසාමීති අරඤ්ඤංයෙව පවිසාමි. ෙයදවාති ොනියෙව. 

පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වාති සමන්තයතොඌරුබද්ධාසනං බන්ධිත්වා. උජුං කාෙං 

පණිධාොති අට්ඨාරස පිට්ඨිකණ්ටයක යකොටිො යකොටිං පටිපායදන්යතො උජුං

කාෙං ඨයපත්වා. පරිමුඛං සතිං උපට් ඨයපත් වාති කම්මට්ඨානාභිමුඛං සතිං

ඨයපත්වා, පරිග් හිතනිෙයානංවාකත්වාතිඅත්යථො.වුත්තඤ්යහතං– ‘‘පරීති 
පරිග් හට්යඨො.මුඛන්තිනිෙයානට්යඨො.සතීතිඋපට්ඨානට්යඨො.යතනවුච්චති

පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා’’ති (පටි. ම. 1.164). උපසම් පජ් ජ විෙරාමීති
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පටිලභිත්වා පච්චක්ඛං කත්වා විහරාමි. එවංභූයතොති එවං පඨමජ්ඣානාදීසු

අඤ්ඤතරසමඞ්ගීහුත්වා. දිබ් යබො යම එයසො තස් මිං සමයෙ චඞ් කයමො යෙොතීති
චත්තාරි හි රූපජ්ඣානානි සමාපජ්ජිත්වා චඞ්කමන්තස්ස චඞ්කයමො

දිබ්බචඞ්කයමො නාම යහොති, සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ චඞ්කමන්තස්සාපි
චඞ්කයමොදිබ්බචඞ්කයමොයෙව.ඨානාදීසුපිඑයසව නයෙො.තථාඉතයරසුද්වීසු
විහායරසු. 

යසො එවං පජානාමි ‘‘රාය ො යම පහීයනො’’ති මහායබොධිපල්ලඞ්යක 

අරහත්තමග්ය න පහීනරා යමව දස්යසන්යතො ‘‘යසො එවං පජානාමි රාය ො
යම පහීයනො’’ති ආහ. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. ඉමිනා පන කිං කථිතං

යහොතීති? පච්චයවක්ඛණා කථිතා, පච්චයවක්ඛණාෙ ඵලසමාපත්ති කථිතා.
ඵලසමාපත්තිඤ්හි සමාපන්නස්සපි සමාපත්තියතො වුට්ඨිතස්සාපි චඞ්කමාදයෙො
අරිෙචඞ්කමාදයෙොයහොන්ති.යසසයමත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

4. සරභසුත්තවණ්ණනා 

65. චතුත්යථ රාජ යෙති එවංනාමයක න යර. ගිජ් ඣකූය  පබ් බයතති

ගිජ්ඣසදිසානිස්ස කූටානි, ගිජ්ඣා වා තස්ස කූයටසු වසන්තීති ගිජ්ඣකූයටො, 
තස්මිං ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත. එයතනස්ස රාජ හං ය ොචර ාමං කත්වා 
විහරන්තස්ස වසනට්ඨානං දස්සිතං. ගිජ්ඣකූටස්මිඤ්හි තථා තං උද්දිස්ස

විහායරො කාරියතො, ගිජ්ඣකූටවිහායරොත්යවවස්ස නාමං. තත්ථාෙං තස්මිං

සමයෙ විහරතීති. සරයභො නාම පරිබ් බාජයකො අචිරපක් කන් යතො යෙොතීති
සරයභොති එවංනාමයකො පරිබ්බාජයකො ඉමස්මිං සාසයන පබ්බජිත්වා

නචිරස්යසව පක්කන්යතො යහොති, අධුනා විබ්භන්යතොති අත්යථො. 

සම්මාසම්බුද්යධහියලොයකඋප්පන්යනතිත්ථිොනට්ඨලාභසක්කාරාඅයහසුං, 
තිණ්ණං රතනානංමහාලාභසක්කායරොඋප්පජ්ජි.ෙථාහ– 

‘‘යතන යඛො පන සමයෙන භ වා සක්කයතො යහොති  රුකයතො
මානියතො පූජියතො අපචියතො ලාභී
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චෙයභසජ්ජපරික්ඛාරානං.
අඤ්ඤතිත්ථිො පන පරිබ්බාජකා අසක්කතා යහොන්ති අ රුකතා
අමානිතා අපූජිතා න ලාභියනො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චෙයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’’න්ති

(උදා.14; සං.නි.1.2.70). 

යතඑවංපරිහීනලාභසක්කාරාපඤ්චසතමත්තාඑකස්මිං පරිබ්බාජකාරායම

සන්නිපතිත්වා සම්මන්තයිංසු – ‘‘යභො, මෙං සමණස්ස ය ොතමස්ස 

උප්පන්නකාලයතො පට්ඨාෙ හතලාභසක්කාරා ජාතා, සමණස්ස ය ොතමස්ස
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සාවකානඤ්චස්ස එකං අවණ්ණං උපධායරථ, අවණ්ණං පත්ථරිත්වා එතස්ස 
සාසනං  රහිත්වා අම්හාකං ලාභසක්කාරං උප්පායදස්සාමා’’ති. යත වජ්ජං
ඔයලොයකන්තා – ‘‘තීසු ද්වායරසු ආජීයව චාති චතූසුපි ඨායනසු සමණස්ස

ය ොතමස්ස වජ්ජං පස්සිතුං න සක්කා, ඉමානි චත්තාරි ඨානානි මුඤ්චිත්වා
අඤ්ඤත්ථ ඔයලොයකථා’’ති ආහංසු. අථ යනසං අන්තයර එයකො එවමාහ –

‘‘අහං අඤ්ඤං න පස්සාමි, ඉයම අන්වඩ්ඪමාසං සන්නිපතිත්වා
ද්වාරවාතපානානි පිධාෙ සාමයණරානම්පි පයවසනංන යදන්ති. ජීවිතසදිසාපි

උපට්ඨාකා දට්ඨුං න ලභන්ති, ආවට්ටනිමාෙං ඔසායරත්වා ඔසායරත්වා ජනං

ආවට්යටත්වාආවට්යටත්වාඛාදන්ති.සයචතංමෙංආහරිතුං සක්ඛිස්සාම, එවං
යනොලාභසක්කාරඋළායරොභවිස්සතී’’ති.අපයරොපිඑවයමවවදන්යතො උට්ඨාසි.

සබ්යබඑකවාදාඅයහසුං.තයතොආහංසු–‘‘යෙොතංආහරිතුංසක්ඛිස්සති, තං
මෙං අම්හාකංසමයෙයජට්ඨකංකරිස්සාමා’’ති. 

තයතො යකොටියතො පට්ඨාෙ ‘‘ත්වං සක්ඛිස්සසි, ත්වං සක්ඛිස්සසී’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘අහංනසක්ඛිස්සාමි, අහංනසක්ඛිස්සාමී’’ති බහූහිවුත්යතසරභං

පුච්ඡිංසු– ‘‘ත්වංසක්ඛිස්සසිආචරිො’’ති.යසොආහ–‘‘අ රු එතංආහරිතුං, 
සයච තුම්යහ අත්තයනො කථාෙ ඨත්වා මං යජට්ඨකං කරිස්සථා’’ති. අ රු

එතමාචරිෙආහර, ත්වංකයතොයෙවාසිඅම්යහහි යජට්ඨයකොති.යසොආහ–‘‘තං

ආහරන්යතන යථයනත්වා වා විලුම්පිත්වා වා ආහරිතුංන සක්කා, සමණස්ස
පන ය ොතමස්ස සාවකසදියසන හුත්වා තස්ස සාවයක වන්දිත්වා 
වත්තපටිවත්තං කත්වා යතසං පත්යත භත්තං භුඤ්ජිත්වා ආහරිතුං සක්කා.
රුච්චති යවොඑතස්සඑත්තකස්සකිරිො’’ති.ෙංකිඤ්චිකත්වාආහරිත්වාචයනො
යදහීති. යතන හි මං දිස්වා අපස්සන්තා විෙ භයවෙයාථාති පරිබ්බාජකානං
සඤ්ඤං දත්වා දුතිෙදිවයස පායතොව උට්ඨාෙ ගිජ්ඣකූටමහාවිහාරං  න්ත්වා
දිට්ඨදිට්ඨානං භික්ඛූනං පඤ්චපතිට්ඨියතන පායද වන්දි. භික්ඛූ ආහංසු –

‘‘අඤ්යඤ පරිබ්බාජකා චණ්ඩා ඵරුසා, අෙං පන සද්යධො භවිස්සති

පසන්යනො’’ති.භන්යත, තුම්යහඤත්වා යුත්තට්ඨානස්මිංයෙවපබ්බජිතා, මෙං
පනඅනුපධායරත්වාඅතිත්යථයනවපක්ඛන්තා අනිෙයානිකමග්ය විචරාමාති.

යසො එවං වත්වා දිට්යඨ දිට්යඨ භික්ඛූ පුනප්පුනං වන්දති, න්හායනොදකාදීනි

පටිොයදති, දන්තකට්ඨං කප්පිෙං කයරොති, පායද යධොවති මක්යඛති, 
අතියරකභත්තංලභිත්වාභුඤ්ජති. 

තං ඉමිනා නීහායරන වසන්තං එයකො මහායථයරො දිස්වා, ‘‘පරිබ්බාජක, 

ත්වං සද්යධො පසන්යනො, කිං න පබ්බජසී’’ති. යකො මං, භන්යත, 
පබ්බායජස්සති.මෙඤ්හිචිරකාලංභදන්තානං පච්චත්ථිකාහුත්වාවිචරිම්හාති.

යථයරො ‘‘සයච ත්වං පබ්බජිතුකායමො, අහං තං පබ්බායජස්සාමී’’ති වත්වා
පබ්බායජසි. යසොපබ්බජිතකාලයතොපට්ඨාෙනිරන්තරං වත්තපටිවත්තමකාසි.
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පටුන 

අථ නං යථයරො වත්යත පසීදිත්වා නචිරස්යසව උපසම්පායදසි. යසො 
උයපොසථදිවයස භික්ඛූහි සද්ධිං උයපොසථග් ං පවිසිත්වා භික්ඛූ මහන්යතන
උස්සායහන පාතියමොක්ඛං පග් ණ්හන්යත දිස්වා ‘‘ඉමිනා නීහායරන

ඔසායරත්වා ඔසායරත්වා යලොකං ඛාදන්ති, කතිපායහන හරිස්සාමී’’ති

චින්යතසි. යසො පරියවණං  න්ත්වා උපජ්ඣාෙං වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, යකො

නායමො අෙං ධම්යමො’’ති පුච්ඡි. පාතියමොක්යඛො නාම, ආවුයසොති. 

උත්තමධම්යමො එස, භන්යත, භවිස්සතීති.ආම, ආවුයසො, සකලසාසනධාරණී

අෙං සික්ඛාති. භන්යත, සයච එස සික්ඛාධම්යමො උත්තයමො, ඉමයමව පඨමං
 ණ්හාමීති. ණ්හාවුයසොතියථයරො සම්පටිච්ඡි.යසො ණ්හන්යතොපරිබ්බාජයක

පස්සිත්වා ‘‘කීදිසං ආචරිො’’ති පුච්ඡියතො, ‘‘ආවුයසො, මා චින්තයිත්ථ, 
කතිපායහන ආහරිස්සාමී’’ති වත්වා නචිරස්යසව උග් ණ්හිත්වා උපජ්ඣාෙං

ආහ – ‘‘එත්තකයමව, භන්යත, උදාහු අඤ්ඤම්පි අත්ථී’’ති. එත්තකයමව, 
ආවුයසොති. 

යසො පුනදිවයස ෙථානිවත්ථපාරුයතොව  හිතනීහායරයනව පත්තං
 යහත්වා ගිජ්ඣකූටානික්ඛම්මපරිබ්බාජකාරාමංඅ මාසි.පරිබ්බාජකාදිස්වා

‘‘කීදිසං, ආචරිෙ, නාසක්ඛිත්ථ මඤ්යඤ ආවට්ටනිමාෙං ආහරිතු’’න්ති තං 

පරිවාරයිංසු. මා චින්තයිත්ථ, ආවුයසො, ආහටා යම ආවට්ටනිමාො, ඉයතො
පට්ඨාෙ අම්හාකං ලාභසක්කායරො මහා භවිස්සති. තුම්යහ අඤ්ඤමඤ්ඤං

සමග් ායහොථ, මාවිවාදංඅකත්ථාති. සයචයත, ආචරිෙ, සුග් හිතා, අම්යහපි
නංවායචහීති.යසොආදියතොපට්ඨාෙපාතියමොක්ඛං ඔසායරසි.අථයතසබ්යබපි

– ‘‘එථ, යභො, න යර විචරන්තා සමණස්ස ය ොතමස්ස අවණ්ණං 
කයථස්සාමා’’ති අනුග්ඝාටියතසුයෙව න රද්වායරසු ද්වාරසමීපං  න්ත්වා
විවයටන ද්වායරන සබ්බපඨමංපවිසිංසු.එවංසලිඞ්ය යනවඅපක්කන්තංතං 
පරිබ්බාජකං සන්ධාෙ – ‘‘සරයභො නාම පරිබ්බාජයකො අචිරපක්කන්යතො
යහොතී’’ති වුත්තං. 

තං දිවසංපනභ වාපච්චූසසමයෙයලොකං ඔයලොයකන්යතොඉදංඅද්දස–

‘‘අජ්ජ සරයභො පරිබ්බාජයකො න යර විචරිත්වා පකාසනීෙකම්මං කරිස්සති, 
තිණ්ණං රතනානං අවණ්ණං කයථන්යතො විසං සිඤ්චිත්වා පරිබ්බාජකාරාමං 

 මිස්සති, අහම්පි තත්යථව  මිස්සාමි, චතස්යසොපි පරිසා තත්යථව
ඔසරිස්සන්ති. තස්මිං සමා යම චතුරාසීති පාණසහස්සානි අමතපානං

පිවිස්සන්තී’’ති. තයතො ‘‘තස්ස ඔකායසො යහොතු, ෙථාරුචිො අවණ්ණං

පත්ථරතූ’’ති චින්යතත්වා ආනන්දත්යථරං ආමන්යතසි – ‘‘ආනන්ද, 
අට්ඨාරසසු මහාවිහායරසු භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මො සද්ධිංයෙව පිණ්ඩාෙ චරිතුං
ආයරොයචහී’’ති. යථයරො තථා අකාසි. භික්ඛූ පත්තචීවරමාදාෙ සත්ථාරයමව 
පරිවාරයිංසු. සත්ථා භික්ඛුසඞ්ඝං ආදාෙ ද්වාර ාමසමීයපයෙව පිණ්ඩාෙ චරි.
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සරයභොපි පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං න රං පවිට්යඨො තත්ථ තත්ථ පරිසමජ්යඣ 
රාජද්වාරවීථිචතුක්කාදීසු ච  න්ත්වා ‘‘අඤ්ඤායතො මො සමණානං

සකයපුත්තිොනං ධම්යමො’’තිආදීනිඅභාසි.තංසන්ධාෙ යසො රාජ යෙ පරිසති 

එවං වාචං භාසතීතිආදි වුත්තං. තත්ථ අඤ් ඤායතොති ඤායතො අවබුද්යධො, 

පාකටංකත්වාඋග් හියතොතිදීයපති. අඤ් ඤාොති ජානිත්වා. අපක් කන් යතොති
සලිඞ්ය යනවඅපක්කන්යතො.සයචහි සමණස්සය ොතමස්සසාසයනයකොචි

සායරො අභවිස්ස, නාහං අපක්කමිස්සං. තස්ස පන සාසනං අසාරං නිස්සාරං, 
ආවට්ටනිමාෙං ඔසායරත්වා සමණා යලොකං ඛාදන්තීති එවමත්ථං දීයපන්යතො 
එවමාහ. 

අථ යඛො සම් බහුලා භික් ඛූති අථ එවං තස්මිං පරිබ්බාජයක භාසමායන
අරඤ්ඤවාසියනොපඤ්චසතාභික්ඛූ‘‘අසුකට්ඨානංනාම සත්ථාපිණ්ඩාෙචරිතුං
 යතො’’ති අජානන්තා භික්ඛාචාරයවලාෙං රාජ හං පිණ්ඩාෙ පවිසිංසු. යත

සන්ධායෙතං වුත්තං. අස් යසොසුන්තිසුණිංසු. යෙන භ වා යතනුපසඞ් කමිංසූති
‘‘ඉමංකාරණංදසබලස්සආයරොයචස්සාමා’’තිඋපසඞ්කමිංසු. 

සිප් පිනිකාතීරන්ති සිප් පිනිකාති එවංනාමිකාෙ නදිො තීරං. අධිවායසසි 

භ වා තුණ් හීභායවනාතිකාෙඞ් වාචඞ් ානි අයචොයපත්වාඅබ්භන්තයරඛන්තිං
ධායරත්වා චිත්යතයනව අධිවායසසීති අත්යථො. එවං අධිවායසත්වා පුන
චින්යතසි – ‘‘කිං නු යඛො අජ්ජ මො සරභස්ස වාදං මද්දිතුං  ච්ඡන්යතන

එකයකන න්තබ්බං, උදාහු භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතනා’’ති. අථස්ස එතදයහොසි –

සචාහං භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො  මිස්සාමි, මහාජයනො එවං චින්යතස්සති –
‘‘සමයණො ය ොතයමො වාදුප්පත්තිට්ඨානං  ච්ඡන්යතො පක්ඛං උක්ඛිපිත්වා

 න්ත්වා පරිසබයලනඋප්පන්නං වාදං මද්දති, පරවාදීනං සීසං උක්ඛිපිතුංන
යදතී’’ති.න යඛො පනමය්හං උප්පන්යන වායද පරං  යහත්වා මද්දනකිච්චං

අත්ථි, අහයමව  න්ත්වා මද්දිස්සාමි. අනච්ඡරිෙං යචතං ය්වාහං ඉදානි

බුද්ධභූයතො අත්තයනො උප්පන්නං වාදං මද්යදෙයං, චරිෙං චරණකායල 
අයහතුකපටිසන්ධිෙංනිබ්බත්යතනාපිහිමොවහිතබ්බංධුරංඅඤ්යඤොවහිතුං
සමත්යථො නාමනායහොසි.ඉමස්සපනත්ථස්සසාධනත්ථං– 

‘‘ෙයතොෙයතො රුධුරං, ෙයතො ම්භීරවත්තනී; 

තදාස්සු කණ්හං යුඤ්යජන්ති, ස්වාස්සු තං වහයත ධුර’’න්ති. (ජා.
1.1.29) – 

ඉදං කණ්හජාතකං ආහරිතබ්බං. අතීයත කිර එයකො සත්ථවායහො එකිස්සා 
මහල්ලිකාෙ ය යහ නිවාසං  ණ්හි. අථස්ස එකිස්සා යධනුො
රත්තිභා සමනන්තයර  බ්භවුට්ඨානං අයහොසි. සා එකං වච්ඡකං විජායි.
මහල්ලිකාෙ වච්ඡකං දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාෙ පුත්තසියනයහො උදපාදි.
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පුනදිවයස සත්ථවාහපුත්යතො – ‘‘තව ය හයවතනං  ණ්හාහී’’ති ආහ.

මහල්ලිකා ‘‘මය්හං අඤ්යඤන කිච්චං න අත්ථි, ඉමයමව වච්ඡකං යදහී’’ති

ආහ.  ණ්හ, අම්මාති. සා තං  ණ්හිත්වා ඛීරං පායෙත්වා ොගුභත්තතිණාදීනි 
දදමානා යපොයසසි. යසො වුද්ධිමන්වාෙ පරිපුණ්ණරූයපො බලවීරිෙසම්පන්යනො

අයහොසිසම්පන්නාචායරො, කාළයකොනාමනායමන.අයථකස්සසත්ථවාහස්ස 
පඤ්චහිසකටසයතහිආ ච්ඡන්තස්සඋදකභින්නට්ඨායනසකටචක්කංලග්ගි.
යසොදසපි වීසම්පිතිංසම්පියෙොයජත්වානීහරායපතුංඅසක්යකොන්යතොකාළකං

උපසඞ්කමිත්වාආහ– ‘‘තාත, තවයවතනංදස්සාමි, සකටංයමඋක්ඛිපිත්වා
යදහී’’ති.එවඤ්චපනවත්වාතං ආදාෙ–‘‘අඤ්යඤොඉමිනාසද්ධිංධුරංවහිතුං
සමත්යථො නත්ථී’’ති ධුරසකයට යෙොත්තං බන්ධිත්වා තං එකකංයෙව
යෙොයජසි. යසො තං සකටං උක්ඛිපිත්වා ථයල පතිට්ඨායපත්වා එයතයනව
නිහායරන පඤ්ච සකටසතානි නීහරි. යසො සබ්බපච්ඡිමසකටං නීහරිත්වා

යමොචිෙමායනො ‘‘සු’’න්තිකත්වාසීසංඋක්ඛිපි. 

සත්ථවායහො ‘‘අෙං එත්තකානි සකටානි උක්ඛිපන්යතො එවං න අකාසි, 
යවතනත්ථං මඤ්යඤ කයරොතී’’ති සකට ණනාෙ කහාපයණ  යහත්වා
පඤ්චසතභණ්ඩිකං තස්ස ගීවාෙ බන්ධායපසි. යසො අඤ්යඤසං අත්තයනො 
සන්තිකංඅල්ලීයිතුංඅයදන්යතොඋජුකංය හයමවඅ මාසි.මහල්ලිකා දිස්වා

යමොයචත්වා කහාපණභාවංඤත්වා‘‘කස්මා, පුත්ත, එවමකාසි, මාත්වං‘මො
කම්මං කත්වා ආභයතන අෙං ජීවිස්සතී’ති සඤ්ඤමකාසී’’ති වත්වා ය ොණං
උණ්යහොදයකනන්හායපත්වායතයලන අබ්භඤ්ජිත්වා‘‘ඉයතොපට්ඨාෙපුනමා
එවමකාසී’’ති ඔවදි. එවං සත්ථා ‘‘චරිෙං චරණකායල අයහතුකපටිසන්ධිෙං
නිබ්බත්යතනාපි හි මො වහිතබ්බධුරං අඤ්යඤො වහිතුං සමත්යථො නාම

නායහොසී’’ති චින්යතත්වා එකයකොව අ මාසි. තං දස්යසතුං අථ යඛො භ වා 

සාෙන් ෙසමෙං පටිසල් ලානා වුට් ඨියතොතිආදිවුත්තං. 

තත්ථ පටිසල් ලානාති පුථුත්තාරම්මයණහි චිත්තං පටිසංහරිත්වා

සල්ලානයතො, ඵලසමාපත්තියතොති අත්යථො. යතනුපසඞ් කමීති පරිබ්බාජයකසු
සකලන යර පකාසනීෙකම්මං කත්වා න රා නික්ඛම්ම පරිබ්බාජකාරායම

සන්නිපතිත්වා ‘‘සයච, ආවුයසො සරභ, සමයණො ය ොතයමො ආ මිස්සති, කිං 

කරිස්සසී’’ති.සමයණය ොතයමඑකංකයරොන්යතඅහං ද්යවකරිස්සාමි, ද්යව

කයරොන්යතචත්තාරි, චත්තාරිකයරොන්යතපඤ්ච, පඤ්ච කයරොන්යතදස, දස

කයරොන්යත වීසති, වීසතිකයරොන්යත තිංසං, තිංසං කයරොන්යත චත්තාලීසං, 

චත්තාලීසං කයරොන්යත පඤ්ඤාසං, පඤ්ඤාසං කයරොන්යත සතං, සතං
කයරොන්යත සහස්සං කරිස්සාමීති එවං අඤ්ඤමඤ්ඤං සීහනාදකථං
සමුට්ඨායපත්වානිසින්යනසු උපසඞ්කමි. 
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පටුන 

උපසඞ්කමන්යතො පන ෙස්මා පරිබ්බාජකාරාමස්ස න රමජ්යඣයනව 

මග්ය ො, තස්මා සුරත්තදුපට්ටං නිවායසත්වා සු තමහාචීවරං පාරුපිත්වා 
විස්සට්ඨබයලො රාජා විෙ එකයකොව න රමජ්යඣන අ මාසි. මිච්ඡාදිට්ඨිකා

දිස්වා ‘‘පරිබ්බාජකා සමණස්ස ය ොතමස්ස පකාසනීෙකම්මං කයරොන්තා

අවණ්ණං පත්ථරිංසු, යසො එයත අනුවත්තිත්වා සඤ්ඤායපතුං  ච්ඡති

මඤ්යඤ’’ති අනුබන්ධිංසු. සම්මාදිට්ඨිකාපි ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො පත්තචීවරං

ආදාෙ එකයකොව නික්ඛන්යතො, අජ්ජ සරයභන සද්ධිං මහාධම්මසඞ් ායමො
භවිස්සති.මෙම්පිතස්මිංසමා යමකාෙසක්ඛියනොභවිස්සාමා’’ති අනුබන්ධිංසු.
සත්ථාපස්සන්තස්යසවමහාජනස්සපරිබ්බාජකාරාමංඋපසඞ්කමි. 

පරිබ්බාජකා රුක්ඛානං ඛන්ධවිටපසාඛන්තයරහි සමුග් ච්ඡන්තා

ඡබ්බණ්ණඝනබුද්ධරස්මියෙොදිස්වා‘‘අඤ්ඤදාඑවරූයපොඔභායසොනාම නත්ථි, 
කිං නු යඛො එත’’න්ති උල්යලොයකත්වා ‘‘සමයණො ය ොතයමො ආ ච්ඡතී’’ති
ආහංසු.තංසුත්වාවසරයභොජාණුකන්තයරසීසංඨයපත්වාඅයධොමුයඛොනිසීදි. 
එවං තස්මිං සමයෙ භ වා තං ආරාමං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයන
නිසීදි.තථා යතොහි ජම්බුදීපතයලඅග් කුයලජාතත්තාඅග් ාසනාරයහොතිස්ස
සබ්බත්ථ ආසනං පඤ්ඤත්තයමව යහොති. එවං පඤ්ඤත්යත මහාරයහ
බුද්ධාසයනනිසීදි. 

යත පරිබ් බාජකා සරභං පරිබ් බාජකං එතදයවොචුන්තිසම්මාසම්බුද්යධකිර
සරයභනසද්ධිං එත්තකංකයථන්යතයෙව භික්ඛුසඞ්යඝොසත්ථුපදානුපදියකො

හුත්වාපරිබ්බාජකාරාමං සම්පාපුණි, චතස්යසොපිපරිසාපරිබ්බාජකාරායමයෙව

ඔසරිංසු. තයතො යත පරිබ්බාජකා ‘‘අච්ඡරිෙං සමණස්ස ය ොතමස්ස කම්මං, 
සකලන රං විචරිත්වා අවණ්ණං පත්ථරිත්වා පකාසනීෙකම්මං කත්වා
ආ තානං යවරීනං පටිසත්තූනං පච්චාමිත්තානං සන්තිකං ආ න්ත්වා

යථොකම්පි විග් ාහිකකථං න කයථසි, ආ තකාලයතො පට්ඨාෙ
සතපාකයතයලන මක්යඛන්යතො විෙ අමතපානං පායෙන්යතො විෙ මධුරකථං
කයථතී’’තිසබ්යබපි සම්මාසම්බුද්ධංඅනුවත්තන්තාඑතදයවොචුං. 

ොයචෙයාසීති ආොයචෙයාසි පත්යථෙයාසි පියහෙයාසි. තුණ් හීභූයතොති

තුණ්හීභාවං උප යතො. මඞ් කුභූයතොති නිත්යතජතං ආපන්යනො. 

පත් තක් ඛන් යධොති ඔනතගීයවො. අයධොමුයඛොති යහට්ඨාමුයඛො. 

සම් මාසම් බුද් ධස් ස යත පටිජානයතොති‘‘අහං සම්මාසම්බුද්යධො, සබ්යබධම්මා

මො අභිසම්බුද්ධා’’ති එවං පටිජානයතො තව. අනභිසම් බුද් ධාති ඉයම නාම

ධම්මා තො අනභිසම්බුද්ධා. තත් ථාති යතසු අනභිසම්බුද්ධාති එවං

දස්සිතධම්යමසු. අඤ් යඤන වා අඤ් ඤං පටිචරිස් සතීතිඅඤ්යඤනවාවචයනන

අඤ්ඤං වචනං පටිච්ඡායදස්සති, අඤ්ඤං පුච්ඡියතො අඤ්ඤං කයථස්සතීති

අධිප්පායෙො. බහිද් ධා කථං අපනායමස් සතීතිබහිද්ධා අඤ්ඤංආ න්තුකකථං 
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ආහරන්යතො පුරිමකථං අපනායමස්සති. අප් පච් චෙන්ති අනභිරද්ධිං

අතුට්ඨාකාරං පාතුකරිස් සතීති පාකටං කරිස්සති. එත්ථ ච අප්පච්චයෙන

යදොමනස්සංවුත්තං, පුරියමහිද්වීහිමන්දබලවයභයදො යකොයධොයෙව. 

එවං භ වාපඨමයවසාරජ්යජනසීහනාදංනදිත්වා පුනදුතිොදීහිනදන්යතො 

යෙො යඛො මං පරිබ් බාජකාතිආදිමාහ. තත්ථ ෙස් ස යඛො පන යත අත් ථාෙ 

ධම් යමො යදසියතොති ෙස්ස මග් ස්ස වා ඵලස්ස වා අත්ථාෙ තො

චතුසච්චධම්යමො යදසියතො. යසො න නිෙයාතීති යසො ධම්යමො න නිෙයාති න

නිග් ච්ඡති, න තං අත්ථං සායධතීති වුත්තං යහොති. තක් කරස ්සාති යෙො නං 

කයරොති, තස්ස පටිපත්තිපූරකස්ස පුග් ලස්සාති අත්යථො. සම් මා 

දුක් ඛක් ඛොොතියහතුනානයෙනකාරයණනසකලස්ස වට්ටදුක්ඛස්සඛොෙ.

අථ වා ෙස් ස යඛො පන යත අත් ථාෙ ධම් යමො යදසියතොති ෙස්ස යත අත්ථාෙ

ධම්යමො යදසියතො. යසෙයථිදං – රා පටිඝාතත්ථාෙ අසුභකම්මට්ඨානං, 

යදොසපටිඝාතත්ථාෙ යමත්තාභාවනා, යමොහපටිඝාතත්ථාෙ පඤ්ච ධම්මා, 

විතක්කුපච්යඡදාෙ ආනාපානස්සති. යසො න නිෙයාති තක් කරස් ස සම් මා 

දුක් ඛක් ඛොොතියසොධම්යමොයෙොනංෙථායදසිතංකයරොති, තස්ස තක්කරස්ස
සම්මා යහතුනා නයෙන කාරයණන වට්ටදුක්ඛක්ඛොෙ න නිෙයාති න 

නිග් ච්ඡති, තං අත්ථංනසායධතීතිඅෙයමත්ථ අත්යථො. යසෙයථාපි සරයභො 

පරිබ් බාජයකොතිෙථාඅෙංසරයභොපරිබ්බාජයකොපජ්ඣාෙන්යතොඅප්පටිභායනො 

නිසින්යනො, එවංනිසීදිස්සතීති. 

එවං තීහි පයදහි සීහනාදං නදිත්වා යදසනං නිවත්යතන්තස්යසව 

තථා තස්සතස්මිංඨායනසන්නිපතිතාචතුරාසීතිපාණසහස්සපරිමාණාපරිසා

අමතපානං පිවි, සත්ථා පරිසාෙ අමතපානස්ස පීතභාවං ඤත්වා යවහාසං

අබ්භුග් න්ත්වා පක්කාමි. තමත්ථං දස්යසතුං අථ යඛො භ වාතිආදි වුත්තං.

තත්ථ සීෙනාදන්ති යසට්ඨනාදං අභීතනාදං අප්පටිනාදං. යවොසං පක් කාමීති
අභිඤ්ඤාපාදකං චතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාෙ අධිට්ඨාෙ සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝන ආකාසං පක්ඛන්දි. එවං පක්ඛන්යදො ච පන තංඛණඤ්යඤව
ගිජ්ඣකූටමහාවිහායරපතිට්ඨාසි. 

වාචාෙ සන් නියතොදයකනාති වචනපයතොයදන. සඤ ්ජම් භරිමකංසූති 

සම්භරිතංනිරන්තරඵුටං අකංසු, උපරිවිජ්ඣිංසූතිවුත්තංයහොති. බ්රොරඤ් යඤති 

මහාරඤ්යඤ. සීෙනාදං නදිස් සාමීති සීහස්ස නදයතො ආකාරං දිස්වා ‘‘අෙම්පි

තිරච්ඡාන යතො, අහම්පි, ඉමස්ස චත්තායරො පාදා, මය්හම්පි, අහම්පි එවයමව
සීහනාදං නදිස්සාමී’’ති චින්යතසි. යසො සීහස්ස සම්මුඛා නදිතුං 
අසක්යකොන්යතො තස්මිංය ොචරාෙපක්කන්යතඑකයකොනදිතුංආරභි. අථස්ස

සිඞ් ාලසද්යදොයෙව නිච්ඡරි. යතන වුත්තං – සිඞ්  ාලකංයෙව නදතීති. 
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යභරණ් ඩකන්තිතස්යසව යවවචනං. අපිච භින්නස්සරං අමනාපසද්දංනදතීති

වුත්තංයහොති. එවයමව යඛො ත් වන්තිඉමිනාඔපම්යමනපරිබ්බාජකාතථා තං

සීහසදිසං කත්වා සරභං සිඞ් ාලසදිසං අකංසු. අම් බුකසඤ ්චරීති

ඛුද්දකකුක්කුටිකා. පුරිසකරවිතං රවිස් සාමීති මහාකුක්කුටං රවන්තං දිස්වා 

‘‘ඉමස්සපි ද්යව පාදා ද්යව පක්ඛා, මය්හම්පි තයථව, අහම්පි එවරූපං රවිතං 
රවිස්සාමී’’ති සා තස්ස සම්මුඛා රවිතුං අසක්යකොන්තී තස්මිං පක්කන්යත

රවමානා කුක්කුටිකාරවංයෙව රවි. යතන වුත්තං – අම් බුකසඤ් චරිරවිතංයෙව 

රවතීති. උසයභොති ය ොයණො. සුඤ ්ඤාොති තුච්ඡාෙ යජට්ඨකවසයභහි

විරහිතාෙ.  ම් භීරං නදිතබ් බං මඤ ්ඤතීති යජට්ඨකවසභස්ස නාදසදිසං
 ම්භීරනාදංනදිතබ්බංමඤ්ඤති.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

5. යකසමුත්තිසුත්තවණ්ණනා 

66. පඤ්චයම කාලාමානං නි යමොති කාලාමා නාම ඛත්තිො, යතසං

නි යමො. යකසමුත් තිොති යකසමුත්තනි මවාසියනො. උපසඞ් කමිංසූති 
සප්පිනවනීතාදියභසජ්ජානි යචව අට්ඨවිධපානකානි ච  ාහායපත්වා

උපසඞ්කමිංසු. සකංයෙව වාදං දීයපන් තීති අත්තයනොයෙව ලද්ධිං කයථන්ති. 

යජොයතන් තීති පකායසන්ති. ඛුංයසන් තීති ඝට්යටන්ති. වම් යභන් තීති 

අවජානන්ති. පරිභවන් තීති ලාමකං කයරොන්ති. ඔමක් ඛිං කයරොන් තීති

උක්ඛිත්තකංකයරොන්ති, උක්ඛිපිත්වා ඡඩ්යඩන්ති. අපයරපි, භන් යතතියසොකිර

අටවිමුයඛ  ායමො, තස්මා තත්ථ අටවිං අතික්කන්තා ච අතික්කමිතුකාමා ච

වාසංකප්යපන්ති.යතසුපි පඨමංආ තාඅත්තයනොලද්ධිංදීයපත්වාපක්කමිංසු, 

පච්ඡා ආ තා ‘‘කිං යත ජානන්ති, අම්හාකං අන්යතවාසිකා යත, අම්හාකං
සන්තියක කිඤ්චි කිඤ්චි සිප්පං උග් ණ්හිංසූ’’ති අත්තයනො ලද්ධිං දීයපත්වා
පක්කමිංසු. කාලාමා එකලද්ධිෙම්පි සණ්ඨහිතුං න සක්ඛිංසු. යත එතමත්ථං

දීයපත්වාභ වයතොඑවමායරොයචත්වා යතසං යනො, භන් යතතිආදිමාහංසු.තත්ථ 

යෙොයතව කඞ් ඛාති යහොතියෙව කඞ්ඛා. විචිකිච් ඡාති තස්යසව යවවචනං. 

අලන්තියුත්තං. 

මා අනුස ්සයවනාති අනුස්සවකථාෙපි මා  ණ්හිත්ථ. මා පරම් පරාොති

පරම්පරකථාෙපි මා  ණ්හිත්ථ. මා ඉතිකිරාොති එවං කිර එතන්ති මා

 ණ්හිත්ථ. මා පි කසම් පදායනනාතිඅම්හාකංපිටකතන්තිොසද්ධිංසයමතීති

මා  ණ්හිත්ථ. මා තක් කයෙතූති තක්කග් ායහනපි මා  ණ්හිත්ථ. මා 

නෙයෙතූති නෙග් ායහනපි මා  ණ්හිත්ථ. මා ආකාරපරිවිතක් යකනාති

සුන්දරමිදං කාරණන්ති එවං කාරණපරිවිතක්යකනපි මා  ණ්හිත්ථ. මා 

දිට් ඨිනිජ් ඣානක් ඛන් තිොති අම්හාකං නිජ්ඣායිත්වා ඛමිත්වා  හිතදිට්ඨිො

සද්ධිංසයමතීතිපිමා ණ්හිත්ථ. මා භබ් බරූපතාොතිඅෙංභික්ඛුභබ්බරූයපො, 

ඉමස්සකථං යහතුං යුත්තන්තිපිමා ණ්හිත්ථ. මා සමයණො යනො  රූතිඅෙං
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සමයණො අම්හාකං  රු, ඉමස්ස කථං  යහතුං යුත්තන්තිපි මා  ණ්හිත්ථ. 

සමත් තාති පරිපුණ්ණා. සමාදින් නාති  හිතා පරාමට්ඨා. ෙංස යෙොතීති ෙං
කාරණං තස්ස පුග් ලස්ස යහොති. අයලොභාදයෙො යලොභාදිපටිපක්ඛවයසන 

යවදිතබ්බා. වි තාභිජ් යඣොතිආදීහියමත්තාෙපුබ්බභාය ො කථියතො. 

ඉදානි යමත්තාදිකං කම්මට්ඨානං කයථන්යතො 

යමත් තාසෙ යතනාතිආදිමාහ. තත්ථ කම්මට්ඨානකථාෙ වා භාවනානයෙ වා 

පාළිවණ්ණනාෙ වා ෙං වත්තබ්බං සිො, තං සබ්බං විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි.

1.240) වුත්තයමව. එවං අයවරචිත් යතොති එවං අකුසලයවරස්ස ච 

පුග් ලයවරියනො ච නත්ථිතාෙ අයවරචිත්යතො. අබයාබජ් ඣචිත් යතොති

යකොධචිත්තස්සඅභායවනනිද්දුක්ඛචිත්යතො. අසංකිලිට් ඨචිත් යතොතිකියලසස්ස

නත්ථිතාෙ අසංකිලිට්ඨචිත්යතො. විසුද් ධචිත් යතොති කියලසමලාභායවන 

විසුද්ධචිත්යතො යහොතීති අත්යථො. තස් සාති තස්ස එවරූපස්ස අරිෙසාවකස්ස. 

අස් සාසාති අවස්සො පතිට්ඨා. සයච යඛො පන අත් ථි පයරො යලොයකොති ෙදි

ඉමම්හා යලොකා පරයලොයකො නාම අත්ථි. අථාෙං කාෙස් ස යභදා 

පරම් මරණා…යප.… උපපජ් ජිස ්සාමීති අත්යථතංකාරණං, යෙනාහංකාෙස්ස
යභදාපරම්මරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජිස්සාමීතිඑවංසබ්බත්ථනයෙො

යවදිතබ්යබො. අනීඝන්ති නිද්දුක්ඛං. සුඛින්ති සුඛිතං. උභයෙයනව විසුද් ධං 

අත් තානං සමනුපස් සාමීති ෙඤ්ච පාපං න කයරොමි, ෙඤ්ච කයරොයතොපි න 

කරීෙති, ඉමිනාඋභයෙනාපිවිසුද්ධංඅත්තානංසමනුපස්සාමි.යසසංසබ්බත්ථ 

උත්තානත්ථයමවාති. 

6. සාළ්හසුත්තවණ්ණනා 

67. ඡට්යඨ මි ාරනත් තාති මි ාරයසට්ඨියනො නත්තා. යසඛුනිෙනත් තාති

යසඛුනිෙයසට්ඨියනො නත්තා. උපසඞ් කමිංසූති භුත්තපාතරාසා
දාසකම්මකරපරිවුතා උපසඞ්කමිංසු. යතසං කිර පුයරභත්යත

පුබ්බණ්හසමයෙයෙව ය යහ එයකො පඤ්යහො සමුට්ඨියතො, තං පන කයථතුං
ඔකායසො නායහොසි. යත ‘‘තං පඤ්හං යසොස්සාමා’’ති යථරස්ස සන්තිකං
 න්ත්වා වන්දිත්වා තුණ්හී නිසීදිංසු. යථයරො ‘‘ ායම තං සමුට්ඨිතං පඤ්හං
යසොතුංආ තාභවිස්සන්තී’’තියතසංමනංඤත්වාතයමවපඤ්හං ආරභන්යතො 

එථ තුම් යෙ සාළ ්ොතිආදිමාහ. තත්ථ අත් ථි යලොයභොති ලුබ්භනසභායවො

යලොයභොනාමඅත්ථීතිපුච්ඡති. අභිජ් ඣාති යඛො අෙං සාළ් ො එතමත් ථං වදාමීති

එතං යලොභසඞ්ඛාතං අත්ථං අහං ‘‘අභිජ්ඣා’’ති වදාමි, ‘‘තණ්හා’’ති වදාමීති
සමුට්ඨිතපඤ්හස්ස අත්ථං දීයපන්යතො ආහ. එවං සබ්බවායරසු නයෙො
යනතබ්යබො. 
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යසො එවං පජානාතීති යසො චත්තායරො බ්රහ්මවිහායර භායවත්වා ඨියතො 
අරිෙසාවයකො සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ විපස්සනං ආරභන්යතො එවං පජානාති. 

අත් ථි ඉදන්ති අත්ථි දුක්ඛසච්චසඞ්ඛාතං ඛන්ධපඤ්චකං නාමරූපවයසන
පරිච්ඡින්දිත්වා පජානන්යතො එස ‘‘එවං පජානාති අත්ථි ඉද’’න්ති වුත්යතො. 

හීනන්තිසමුදෙසච්චං. පණීතන්තිමග් සච්චං. ඉමස ්ස සඤ් ඤා තස් ස උත් තරි 

නිස ්සරණන්ති ඉමස්ස විපස්සනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාතස්ස සඤ්ඤා තස්ස උත්තරි

නිස්සරණං නාම නිබ්බානං, තමත්ථීති ඉමිනා නියරොධසච්චං දස්යසති. 

විමුත් තස් මිං විමුත් තමිති ඤාණන්ති එකූනවීසතිවිධං පච්චයවක්ඛණඤාණං

කථිතං. අහු පුබ් යබ යලොයභොතිපුබ්යබයම යලොයභොඅයහොසි. තදහු අකුසලන්ති

තංඅකුසලංනාමඅයහොසි, තදාවා අකුසලංනාමඅයහොසි. ඉච් යචතං කුසලන්ති

ඉතිඑතංකුසලං, තස්යසවඅකුසලස්සනත්ථිභාවංකුසලංයඛමන්තිසන්ධාෙ

වදති. නිච් ඡායතොති නිත්තණ්යහො. නිබ් බුයතොති අබ්භන්තයර සන්තාපකරානං

කියලසානං අභායවනනිබ්බුයතො. සීතිභූයතොතිසීතලීභූයතො. සුඛප් පටිසංයවදීති 

කායිකයචතසිකස්ස සුඛස්ස පටිසංයවදිතා. බ්රේ මභූයතනාති යසට්ඨභූයතන.
යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

7. කථාවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

68. සත්තයම කථාවත් ථූනීතිකථාකාරණානි, කථාෙභූමියෙොපතිට්ඨායෙොති

අත්යථො. අතීතං වා, භික් ඛයව, අද් ධානන්ති අතීතමද්ධානං නාම කායලොපි 
වට්ටති ඛන්ධාපි. අනා තපච්චුප්පන්යනසුපි එයසව නයෙො. තත්ථ අතීයත

කස්සයපො නාම සම්මාසම්බුද්යධො අයහොසි, තස්ස කිකී නාම කාසිකරාජා

අග්ගුපට්ඨායකොඅයහොසි, වීසති වස්සසහස්සානිආයුඅයහොසීතිඉමිනානයෙන

කයථන්යතො අතීතං ආරබ් භ කථං කයථති නාම.අනා යතයමත්යතයෙයොනාම

බුද්යධොභවිස්සති, තස්සසඞ්යඛොනාම රාජා අග්ගුපට්ඨායකොභවිස්සති, අසීති

වස්සසහස්සානිආයුභවිස්සතීතිඉමිනානයෙන කයථන්යතො අනා තං ආරබ් භ 

කථං කයථති නාම. එතරහි අසුයකො නාම රාජා ධම්මියකොති ඉමිනා නයෙන

කයථන්යතො පච් චුප් පන් නං ආරබ් භ කථං කයථති නාම. 

කථාසම් පයෙොය නාති කථාසමා යමන. කච් යඡොති කයථතුං යුත්යතො. 

අකච් යඡොති කයථතුං න යුත්යතො. එකංසබයාකරණීෙං පඤ් ෙන්තිආදීසු, 

‘‘චක්ඛු, අනිච්ච’’න්ති පුට්යඨන, ‘‘ආම, අනිච්ච’’න්ති එකංයසයනව

බයාකාතබ්බං. එයසවනයෙො යසොතාදීසු. අෙං එකංසබයාකරණීයෙො පඤ්යහො.

‘‘අනිච්චං නාම චක්ඛූ’’ති පුට්යඨන පන ‘‘න චක්ඛුයමව, යසොතම්පි අනිච්චං, 

ඝානම්පි අනිච්ච’’න්තිඑවංවිභජිත්වා බයාකාතබ්බං.අෙං විභජ් ජබයාකරණීයෙො 

පඤ්යහො. ‘‘ෙථා චක්ඛු, තථා යසොතං. ෙථා යසොතං, තථා චක්ඛූ’’ති පුට්යඨන
‘‘යකනට්යඨන පුච්ඡසී’’ති පටිපුච්ඡිත්වා ‘‘දස්සනට්යඨන පුච්ඡාමී’’ති වුත්යත

‘‘න හී’’ති බයාකාතබ්බං. ‘‘අනිච්චට්යඨන පුච්ඡාමී’’ති වුත්යත, ‘‘ආමා’’ති
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බයාකාතබ්බං. අෙං පටිපුච් ඡාබයාකරණීයෙො පඤ්යහො. ‘‘තං ජීවං තං

සරීර’’න්තිආදීනි පුට්යඨන පන ‘‘අබයාකතයමතං භ වතා’’ති ඨයපතබ්යබො, 

එසපඤ්යහොන බයාකාතබ්යබො.අෙං ඨපනීයෙො පඤ්යහො. 

ඨානාඨායන න සණ් ඨාතීතිකාරණාකාරයණන සණ්ඨාති.තත්රාෙංනයෙො–

සස්සතවාදී යුත්යතන කාරයණන පයහොති උච්යඡදවාදිං නිග් යහතුං, 
උච්යඡදවාදී යතන නිග් ය්හමායනො ‘‘කිං පනාහං උච්යඡදං වදාමී’’ති 

සස්සතවාදිභාවයමව දීයපති, අත්තයනො වායද පතිට්ඨාතුං න සක්යකොති. එවං 

උච්යඡදවාදිම්හි පයහොන්යත සස්සතවාදී, පුග් ලවාදිම්හි පයහොන්යත

සුඤ්ඤතවාදී, සුඤ්ඤතවාදිම්හිපයහොන්යතපුග් ලවාදීතිඑවංඨානාඨායනන
සණ්ඨාතිනාම. 

පරිකප් යප න සණ් ඨාතීති ඉදං පඤ්හපුච්ඡයනපි පඤ්හකථයනපි ලබ්භති.

කථං? එකච්යචොහි‘‘පඤ්හංපුච්ඡිස්සාමී’’තිකණ්ඨංයසොයධති, යසොඉතයරන

‘‘ඉදංනාමත්වං පුච්ඡිස්සසී’’තිවුත්යතොඤාතභාවංඤත්වා‘‘නඑතං, අඤ්ඤං
පුච්ඡිස්සාමී’’ති වදති. පඤ්හං පුට්යඨොපි ‘‘පඤ්හං කයථස්සාමී’’ති හනුං

සංයසොයධති, යසො ඉතයරන ‘‘ඉදං නාම කයථස්සසී’’ති වුත්යතො ඤාතභාවං

ඤත්වා ‘‘නඑතං, අඤ්ඤංකයථස්සාමී’’තිවදති.එවං පරිකප්යපනසණ්ඨාති
නාම. 

අඤ ්ඤාතවායද න සණ් ඨාතීති අඤ්ඤාතවායද ජානිතවායද න සණ්ඨාති.

කථං? එකච්යචො පඤ්හං පුච්ඡති, තං ඉතයරො ‘‘මනායපො තො පඤ්යහො 

පුච්ඡියතො, කහංයතඑසඋග් හියතො’’තිවදති.ඉතයරොපුච්ඡිතබ්බනිොයමයනව
පඤ්හං පුච්ඡිත්වාපි තස්ස කථාෙ ‘‘අපඤ්හං නු යඛො පුච්ඡිත’’න්ති විමතිං

කයරොති. අපයරො පඤ්හං පුට්යඨො කයථති, තමඤ්යඤො ‘‘සුට්ඨු යත පඤ්යහො

කථියතො, කත්ථ යත උග් හියතො, පඤ්හං කයථන්යතන නාම එවං
කයථතබ්යබො’’ති වදති. ඉතයරොකයථතබ්බනිොයමයනවපඤ්හං කයථත්වාපි
තස්සකථාෙ‘‘අපඤ්යහොනුයඛොමොකථියතො’’තිවිමතිංකයරොති. 

පටිපදාෙ න සණ් ඨාතීති පටිපත්තිෙං න තිට්ඨති, වත්තං අජානිත්වා
අපුච්ඡිතබ්බට්ඨායන පුච්ඡතීති අත්යථො. අෙං පඤ්යහො නාම යචතිෙඞ් යණ

පුච්ඡියතන න කයථතබ්යබො, තථා භික්ඛාචාරමග්ය   ාමං පිණ්ඩාෙ
චරණකායල. ආසනසාලාෙ නිසින්නකායල ොගුං වා භත්තං වා  යහත්වා
නිසින්නකායල පරිභුඤ්ජිත්වා නිසින්නකායල දිවාවිහාරට්ඨාන මනකායලපි. 
දිවාට්ඨායන නිසින්නකායල පන ඔකාසං කායරත්වාව පුච්ඡන්තස්ස

කයථතබ්යබො, අකායරත්වා පුච්ඡන්තස්ස න කයථතබ්යබො. ඉදං වත්තං

අජානිත්වාපුච්ඡන්යතොපටිපදාෙ නසණ්ඨාතිනාම. එවං සන් තාෙං, භික් ඛයව, 
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පටුන 

පුග්  යලො අකච් යඡො යෙොතීති, භික්ඛයව, එතං ඉමස්මිං ච කාරයණ සති අෙං
පුග් යලොනකයථතුංයුත්යතො නාමයහොති. 

ඨානාඨායන සණ් ඨාතීති සස්සතවාදී යුත්යතන කාරයණන පයහොති

උච්යඡදවාදිං නිග් යහතුං, උච්යඡදවාදී යතන නිග් ය්හමායනොපි ‘‘අහං තො
සතක්ඛත්තුං නිග් ය්හමායනොපි උච්යඡදවාදීයෙවා’’ති වදති. ඉමිනා නයෙන 

සස්සතපුග් ලසුඤ්ඤතවාදාදීසුපි නයෙො යනතබ්යබො. එවං ඨානාඨායන

සණ්ඨාති නාම. පරිකප් යප සණ් ඨාතීති ‘‘පඤ්හං පුච්ඡිස්සාමී’’ති කණ්ඨං

යසොයධන්යතො ‘‘ත්වං ඉමං නාම පුච්ඡිස්සසී’’ති වුත්යත, ‘‘ආම, එතංයෙව

පුච්ඡිස්සාමී’’ති වදති. පඤ්හං කයථස්සාමීති හනුං සංයසොයධන්යතොපි ‘‘ත්වං

ඉමංනාමකයථස්සසී’’තිවුත්යත, ‘‘ආම, එතංයෙවකයථස්සාමී’’තිවදති.එවං 
පරිකප්යපසණ්ඨාතිනාම. 

අඤ ්ඤාතවායද සණ් ඨාතීති ඉමං පඤ්හං පුච්ඡිත්වා ‘‘සුට්ඨු යත පඤ්යහො

පුච්ඡියතො, පුච්ඡන්යතන නාම එවං පුච්ඡිතබ්බ’’න්ති වුත්යත සම්පටිච්ඡති, 

විමතිං න උප්පායදති. පඤ්හං කයථත්වාපි ‘‘සුට්ඨු යත පඤ්යහො කථියතො, 

කයථන්යතන නාම එවං කයථතබ්බ’’න්ති වුත්යත සම්පටිච්ඡති, විමතිං න

උප්පායදති. පටිපදාෙ සණ් ඨාතීති ය යහනිසීදායපත්වාොගුඛජ්ජකාදීනිදත්වා

ොවභත්තංනිට්ඨාති, තස්මිංඅන්තයර නිසින්යනොපඤ්හංපුච්ඡති. සප්පිආදීනි
යභසජ්ජානි අට්ඨවිධානි පානකානි වත්ථච්ඡාදනමාලා න්ධාදීනි වා ආදාෙ
විහාරං න්ත්වාතානි දත්වාදිවාට්ඨානංපවිසිත්වාඔකාසංකායරත්වාපඤ්හං
පුච්ඡති. එවඤ්හි වත්තං ඤත්වා පුච්ඡන්යතො පටිපදාෙ සණ්ඨාති නාම. තස්ස
පඤ්හංකයථතුංවට්ටති. 

අඤ ්යඤනඤ් ඤං පටිචරතීති අඤ්යඤන වචයනන අඤ්ඤං පටිච්ඡායදති, 

අඤ්ඤං වා පුච්ඡියතො අඤ්ඤං කයථති. බහිද් ධා කථං අපනායමතීති
ආ න්තුකකථංඔතායරන්යතොපුරිමකථංබහිද්ධාඅපනායමති. තත්රිදංවත්ථු–

භික්ඛූකිරසන්නිපතිත්වාඑකංදහරං, ‘‘ආවුයසො, ත්වං ඉමඤ්චිමඤ්චආපත්තිං

ආපන්යනො’’තිආහංසු.යසොආහ–‘‘භන්යත, නා දීපං යතොම්හී’’ති. ආවුයසො, 

නමෙංතවනා දීප මයනනඅත්ථිකා, ආපත්තිංපනආපන්යනොති පුච්ඡාමාති.

භන්යත, නා දීපං  න්ත්වා මච්යඡ ඛාදින්ති. ආවුයසො, තව මච්ඡඛාදයනන 

කම්මං නත්ථි, ආපත්තිං කිරසි ආපන්යනොති. යසො ‘‘නාතිසුපක්යකො මච්යඡො

මය්හං අඵාසුකමකාසි, භන්යත’’ති.ආවුයසො, තුය්හංඵාසුයකනවාඅඵාසුයකන

වාකම්මංනත්ථි, ආපත්තිංආපන්යනොසීති.භන්යත, ොවතත්ථවසිං, තාවයම
අඵාසුකයමවජාතන්ති.එවං ආ න්තුකකථාවයසනබහිද්ධාකථංඅපනායමතීති
යවදිතබ්බං. 
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අභිෙරතීති ඉයතො චියතො ච සුත්තං ආහරිත්වා අවත්ථරති. 

යතපි කතිස් සත් යථයරො විෙ. පුබ්යබ කිර භික්ඛූ මහායචතිෙඞ් යණ
සන්නිපතිත්වා සඞ්ඝකිච්චං කත්වා භික්ඛූනං ඔවාදං දත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං
පඤ්හසාකච්ඡං කයරොන්ති. තත්ථාෙං යථයරො තීහි පිටයකහි තයතො තයතො

සුත්තං ආහරිත්වාදිවසභාය එකම්පිපඤ්හංනිට්ඨායපතුංනයදති. අභිමද් දතීති

කාරණං ආහරිත්වාමද්දති. අනුපජග් ඝතීතිපයරනපඤ්යහපුච්ඡියතපිකථියතපි

පාණිංපහරිත්වා මහාහසිතංහසති, යෙනපරස්ස‘‘අපුච්ඡිතබ්බංනුයඛොපුච්ඡිං, 

අකයථතබ්බං නු යඛො කයථසි’’න්ති විමති උප්පජ්ජති. ඛලිතං  ණ් ොතීති 

අප්පමත්තකංමුඛයදොසමත්තං ණ්හාති, අක්ඛයරවා පයදවා බයඤ්ජයනවා
දුරුත්යත ‘‘එවං නායමතං වත්තබ්බ’’න්ති උජ්ඣාෙමායනො විචරති. 

සඋපනියසොතිසඋපනිස්සයෙොසපච්චයෙො. 

ඔහිතයසොයතොති ඨපිතයසොයතො. අභිජානාති එකං ධම් මන්ති එකං

කුසලධම්මං අභිජානාති අරිෙමග් ං. පරිජානාති එකං ධම් මන්ති එකං

දුක්ඛසච්චධම්මං තීරණපරිඤ්ඤාෙ පරිජානාති. පජෙති එකං ධම් මන්ති එකං 

සබ්බාකුසලධම්මං පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති. සච් ඡිකයරොති එකං 

ධම් මන්ති එකං අරහත්තඵලධම්මං නියරොධයමව වා පච්චක්ඛං කයරොති. 

සම් මාවිමුත් තිං ඵුසතීති සම්මා යහතුනා නයෙන කාරයණන 

අරහත්තඵලවියමොක්ඛංඤාණඵස්යසනඵුසති. 

එතදත් ථා, භික් ඛයව, කථාති, භික්ඛයව, ො එසා කථාසම්පයෙොය නාති

කථාදස්සිතා, සාඑතදත්ථා, අෙංතස්සාකථාෙභූමිපතිට්ඨා. ඉදංවත්ථුෙදිදං
අනුපාදා චිත්තස්ස වියමොක්යඛොති එවං සබ්බපයදසු යෙොජනා යවදිතබ්බා. 

එතදත් ථා මන් තනාති ො අෙං කච්ඡාකච්යඡසු පුග් යලසු කච්යඡන සද්ධිං

මන්තනා, සාපි එතදත්ථායෙව. එතදත් ථා උපනිසාති ඔහිතයසොයතො

සඋපනියසොති එවං වුත්තා උපනිසාපි එතදත්ථායෙව. එතදත් ථං 

යසොතාවධානන්ති තස්සා උපනිසාෙ යසොතාවධානං, තම්පි එතදත්ථයමව. 

අනුපාදාති චතූහි උපාදායනහි අග් යහත්වා. චිත් තස් ස වියමොක් යඛොති 
අරහත්තඵලවියමොක්යඛො. අරහත්තඵලත්ථාෙ හි සබ්බයමතන්ති සුත්තන්තං

විනිවත්යතත්වා උපරි ාථාහිකූටං ණ්හන්යතො යෙ විරුද් ධාතිආදිමාහ. 

තත්ථ විරුද් ධාති වියරොධසඞ්ඛායතන යකොයපන විරුද්ධා. සල් ලපන් තීති

සල්ලාපං කයරොන්ති. විනිවිට් ඨාති අභිනිවිට්ඨා හුත්වා. සමුස් සිතාති 

මානුස්සයෙන සුට්ඨු උස්සිතා. අනරිෙගුණමාසජ් ජාති අනරිෙගුණකථං

ගුණමාසජ්ජ කයථන්ති. ගුණං ඝට්යටත්වා කථා හි අනරිෙකථා නාම, න

අරිෙකථා, තං කයථන්තීති අත්යථො. අඤ ්යඤොඤ් ඤවිවයරසියනොති

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ඡිද්දං අපරාධං  යවසමානා. දුබ් භාසිතන්ති දුක්කථිතං. 
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වික් ඛලිතන්ති අප්පමත්තකං මුඛයදොසඛලිතං. සම් පයමොෙං පරාජෙන්ති
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස අප්පමත්යතන මුඛයදොයසන සම්පයමොහඤ්ච පරාජෙඤ්ච. 

අභිනන් දන් තීති තුස්සන්ති. නාචයරති න චරති න කයථති. 

ධම් මට් ඨපටිසංයුත් තාතිො චධම්යමඨියතනකථිතකථා, සා ධම්මට්ඨා යචව

යහොතියතනචධම්යමනපටිසංයුත්තාතිධම්මට්ඨපටිසංයුත්තා. අනුන් නයතන 

මනසාතිඅනුද්ධයතනයචතසා. අපළායසොතියු ග් ාහපළාසවයසනඅපළායසො

හුත්වා. අසාෙයසොතිරා යදොසයමොහසාහසානංවයසනඅසාහයසොහුත්වා. 

අනුසූොෙමායනොති න උසූෙමායනො. දුබ් භට් යඨ නාපසාදයෙති

දුක්කථිතස්මිං න අපසායදෙය. උපාරම් භං න සික් යඛෙයාති

කාරණුත්තරිෙලක්ඛණං උපාරම්භං න සික්යඛෙය. ඛලිතඤ් ච න  ාෙයෙති

අප්පමත්තකං මුඛඛලිතං ‘‘අෙං යත යදොයසො’’ති න  ාහයෙෙය. නාභිෙයරති

නාවත්ථයරෙය. නාභිමද් යදතිඑකංකාරණංආහරිත්වානමද්යදෙය. න වාචං 

පයුතං භයණති සච්චාලිකපටිසංයුත්තං වාචං න භයණෙය. අඤ් ඤාතත් ථන්ති 

ජානනත්ථං. පසාදත් ථන්ති පසාදජනනත්ථං. න සමුස ්යසෙය මන් තයෙති න
මානුස්සයෙන සමුස්සියතො භයවෙය. න හි මානුස්සිතා හුත්වා පණ්ඩිතා

කථෙන්ති, මායනනපනඅනුස්සියතොවහුත්වාමන්තයෙකයථෙය භායසෙයාති. 

8. අඤ්ඤතිත්ථිෙසුත්තවණ්ණනා 

69. අට්ඨයම භ වංමූලකාති භ වා මූලං එයතසන්ති භ වංමූලකා. ඉදං

වුත්තං යහොති – ඉයම, භන්යත, අම්හාකං ධම්මා පුබ්යබ 

කස්සපසම්මාසම්බුද්යධන උප්පාදිතා, තස්මිං පරිනිබ්බුයත එකං බුද්ධන්තරං 
අඤ්යඤොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාඉයමධම්යමඋප්පායදතුංසමත්යථොනාම

නායහොසි, භ වයතො පනයනොඉයමධම්මාඋප්පාදිතා.භ වන්තඤ්හිනිස්සාෙ

මෙංඉයම ධම්යමආජානාමපටිවිජ්ඣාමාතිඑවංභ වංමූලකායනො, භන්යත, 

ධම්මාති. භ වංයනත් තිකාති භ වා ධම්මානං යනතා වියනතා අනුයනතා
ෙථාසභාවයතො පාටියෙක්කංපාටියෙක්කංනාමං යහත්වාවදස්යසතාතිධම්මා

භ වංයනත්තිකා නාම යහොන්ති. භ වංපටිසරණාති චතුභූමකධම්මා 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස ආපාථං ආ ච්ඡමානා භ වති පටිසරන්ති නාමාති

භ වංපටිසරණා. පටිසරන් තීති ඔසරන්ති සයමොසරන්ති. අපිච
මහායබොධිමණ්යඩ නිසින්නස්සභ වයතොපටියවධවයසනඵස්යසොආ ච්ඡති–

‘‘අහං භ වා කින්නායමො’’ති. ත්වං ඵුසනට්යඨන ඵස්යසො නාම. යවදනා, 

සඤ්ඤා, සඞ්ඛාරා, විඤ්ඤාණංආ ච්ඡති–‘‘අහංභ වා කින්නාම’’න්ති.ත්වං
විජානනට්යඨන විඤ්ඤාණං නාමාති. එවං චතුභූමකධම්මානං ෙථාසභාවයතො
පාටියෙක්කං පාටියෙක්කං නාමං  ණ්හන්යතො භ වා ධම්යම පටිසරතීති 

භ වංපටිසරණා. භ වන් තංයෙව පටිභාතූති භ වයතොව එතස්ස භාසිතස්ස 

අත්යථොඋපට්ඨාතු, තුම්යහයෙවයනොකයථත්වායදථාතිඅත්යථො. 
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පටුන 

රාය ො යඛොති රජ්ජනවයසන පවත්තරාය ො. අප් පසාවජ් යජොති

යලොකවජ්ජවයසනපි විපාකවජ්ජවයසනපීති ද්වීහිපි වජ්යජහි අප්පසාවජ්යජො, 

අප්පයදොයසොති අත්යථො. කථං? මාතාපිතයරො හි භාතිභගිනිආදයෙො ච 
පුත්තභාතිකානං ආවාහවිවාහමඞ් ලං නාම කායරන්ති. එවං තායවයසො
යලොකවජ්ජවයසන අප්පසාවජ්යජො. සදාරසන්යතොසමූලිකා පන අපායෙ
පටිසන්ධි නාම න යහොතීති එවං විපාකවජ්ජවයසන අප්පසාවජ්යජො. 

දන් ධවිරාගීති විරජ්ජමායනො පයනස සණිකං විරජ්ජති, න සීඝං මුච්චති.

යතලමසිරාය ො විෙ චිරං අනුබන්ධති, ද්යව තීණි භවන්තරානි  න්ත්වාපි
නාප ච්ඡතීතිදන්ධවිරාගී. 

තත්රිදංවත්ථු–එයකොකිරපුරියසොභාතුජාොෙමිච්ඡාචාරංචරති. තස්සාපි
ඉත්ථිො අත්තයනො සාමිකයතො යසොයෙව පිෙතයරො අයහොසි. සා තමාහ –

‘‘ඉමස්මිං කාරයණ පාකයට ජායත මහතී  රහා භවිස්සති, තව භාතිකං

ඝායතහී’’ති.යසො‘‘නස්ස, වසලි, මාඑවං පුනඅවචා’’තිඅපසායදසි.සාතුණ්හී

හුත්වා කතිපාහච්චයෙන පුන කයථසි, තස්ස චිත්තං ද්වජ්ඣභාවං අ මාසි.
තයතොතතිෙවාරංකථියතො‘‘කින්තිකත්වාඔකාසංලභිස්සාමී’’ති ආහ.අථස්ස

සා උපාෙං කයථන්තී ‘‘ත්වං මො වුත්තයමව කයරොහි, අසුකට්ඨායන 

මහාකකුධසමීයප තිත්ථං අත්ථි, තත්ථ තිඛිණං දණ්ඩකවාසිං  යහත්වා
තිට්ඨාහී’’ති.යසො තථාඅකාසි.යජට්ඨභාතාපිස්සඅරඤ්යඤකම්මංකත්වාඝරං

ආ යතො.සාතස්මිං මුදුචිත්තාවිෙහුත්වා‘‘එහි සාමි, සීයස යතඔලිඛිස්සාමී’’ති

ඔලිඛන්තී ‘‘උපක්කිලිට්ඨං යත සීස’’න්ති ආමලකපිණ්ඩං දත්වා ‘‘ ච්ඡ
අසුකට්ඨායන සීසං යධොවිත්වා ආ ච්ඡාහී’’ති යපයසසි. යසො තාෙ
වුත්තතිත්ථයමව  න්ත්වාආමලකකක්යකනසීසංමක්යඛත්වාඋදකංඔරුය්හ
ඔනමිත්වා සීසං යධොවි. අථ නං ඉතයරො රුක්ඛන්තරයතො නික්ඛමිත්වා
ඛන්ධට්ඨියක පහරිත්වාජීවිතායවොයරොයපත්වාය හංඅ මාසි. 

ඉතයරො භරිොෙ සියනහං පරිච්චජිතුමසක්යකොන්යතො තස්මිංයෙව ය යහ 
මහාධම්මනි හුත්වා නිබ්බත්ති. යසො තස්සා ඨිතාෙපි නිසින්නාෙපි  න්ත්වා
සරීයර පතති.අථනංසා ‘‘යසොයෙවඅෙංභවිස්සතී’’තිඝාතායපසි.යසොපුන
තස්සාසියනයහන තස්මිංයෙවය යහකුක්කුයරොහුත්වානිබ්බත්ති.යසොපදසා
 මනකාලයතො පට්ඨාෙ තස්සා පච්ඡයතො පච්ඡයතො චරති. අරඤ්ඤං
 ච්ඡන්තිොපි සද්ධිංයෙව  ච්ඡති. තං දිස්වා මනුස්සා ‘‘නික්ඛන්යතො

සුනඛලුද්දයකො, කතරට්ඨානං  මිස්සතී’’ති උප්පණ්යඩන්ති. සා පුන තං
ඝාතායපසි. 

යසොපිපුනතස්මිංයෙවය යහවච්ඡයකොහුත්වානිබ්බත්ති.තයථව තස්සා
පච්ඡයතො පච්ඡයතො චරති. තදාපි නං මනුස්සා දිස්වා ‘‘නික්ඛන්යතො

ය ොපාලයකො, කත්ථ  ාවියෙො චරිස්සන්තී’’ති උප්පණ්යඩන්ති. සා තස්මිම්පි
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ඨායන තං ඝාතායපසි. යසො තදාපි තස්සා උපරි සියනහං ඡින්දිතුං
අසක්යකොන්යතො චතුත්යථ වායර තස්සායෙව කුච්ඡිෙං ජාතිස්සයරො හුත්වා
නිබ්බත්ති. යසො පටිපාටිො චතූසු අත්තභායවසු තාෙ ඝාතිතභාවං දිස්වා
‘‘එවරූපාෙනාමපච්චත්ථිකාෙකුච්ඡිස්මිංනිබ්බත්යතොස්මී’’ති තයතොපට්ඨාෙ

තස්සාහත්යථනඅත්තානංඵුසිතුංනයදති.සයචනංසාඵුසති, කන්දති යරොදති.
අථනංඅෙයයකොවපටිජග් ති.තංඅපරභාය වුද්ධිප්පත්තංඅෙයයකොආහ– 

‘‘තාත, කස්මාත්වංමාතුහත්යථනඅත්තානංඵුසිතුංනයදසි.සයචපිතංඵුසති, 

මහාසද්යදනයරොදසිකන්දසී’’ති. අෙයයකනපුට්යඨො ‘‘න එසා මය්හං මාතා, 
පච්චාමිත්තා එසා’’ති තං පවත්තිං සබ්බං ආයරොයචසි. යසො තං ආලිඞ්ගිත්වා

යරොදිත්වා ‘‘එහි, තාත, කිංඅම්හාකං ඊදියසඨායනනිවාසකිච්ච’’න්තිතං ආදාෙ
නික්ඛමිත්වා එකං විහාරං  න්ත්වා පබ්බජිත්වා උයභොපි තත්ථ වසන්තා 
අරහත්තංපාපුණිංසු. 

මොසාවජ් යජොති යලොකවජ්ජවයසනපි විපාකවජ්ජවයසනපීති ද්වීහිපි

කාරයණහි මහාසාවජ්යජො. කථං? යදොයසන හි දුට්යඨො හුත්වා මාතරිපි

අපරජ්ඣති, පිතරිපි භාතිභගිනිආදීසුපි පබ්බජියතසුපි. යසො  ත තට්ඨායනසු

‘‘අෙං පුග් යලොමාතාපිතූසුපිඅපරජ්ඣති, භාතිභගිනිආදීසුපි, පබ්බජියතසුපී’’ති
මහතිං රහං ලභති.එවංතාවයලොකවජ්ජවයසනමහාසාවජ්යජො.යදොසවයසන
පන කයතන ආනන්තරිෙකම්යමන කප්පං නිරයෙ පච්චති. එවං

විපාකවජ්ජවයසන මහාසාවජ්යජො. ඛිප් පවිරාගීති ඛිප්පං විරජ්ජති. යදොයසන හි
දුට්යඨො මාතාපිතූසුපි යචතියෙපි යබොධිම්හිපි පබ්බජියතසුපි අපරජ්ඣිත්වා
‘‘මය්හං ඛමථා’’ති. අච්චෙං යදයසති. තස්ස සහ ඛමාපයනන තං කම්මං
පාකතිකයමවයහොති. 

යමොයහොපිද්වීයහවකාරයණහි මොසාවජ් යජො. යමොයහනහිමූළ්යහොහුත්වා
මාතාපිතූසුපි යචතියෙපි යබොධිම්හිපි පබ්බජියතසුපි අපරජ්ඣිත්වා
 ත තට්ඨායන  රහං ලභති. එවං තාව යලොකවජ්ජවයසන මහාසාවජ්යජො.
යමොහවයසන පනකයතනආනන්තරිෙකම්යමනකප්පංනිරයෙපච්චති.එවං

විපාකවජ්ජවයසනපිමහාසාවජ්යජො. දන් ධවිරාගීතිසණිකංවිරජ්ජති.යමොයහන
මූළ්යහන හි කතකම්මං සණිකං මුච්චති. ෙථා හි අච්ඡචම්මං සතක්ඛත්තුම්පි

යධොවිෙමානංනපණ්ඩරංයහොති, එවයමවයමොයහනමූළ්යහනකතකම්මංසීඝං

නමුච්චති, සණිකයමවමුච්චතීති.යසසයමත්ථ උත්තානයමවාති. 

9. අකුසලමූලසුත්තවණ්ණනා 

70. නවයම අකුසලමූලානීතිඅකුසලානං මූලානි, අකුසලානිචතානිමූලානි

චාතිවාඅකුසලමූලානි. ෙදපි, භික් ඛයව, යලොයභොතියෙොපි, භික්ඛයව, යලොයභො. 

තදපි අකුසලමූලන්තියසොපිඅකුසලමූලං.අකුසලමූලං වාසන්ධාෙඉධතම්පීති
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අත්යථො වට්ටතියෙව. එයතනුපායෙන සබ්බත්ථ නයෙො යනතබ්යබො. 

අභිසඞ් ඛයරොතීති ආයූහති සම්පිණ්යඩති රාසිං කයරොති. අසතා දුක් ඛං 

උප් පාදෙතීති අභූයතන අවිජ්ජමායනන ෙංකිඤ්චි තස්ස අභූතං යදොසං වත්වා

දුක්ඛං උප්පායදති. වයධන වාතිආදි යෙනාකායරන දුක්ඛං උප්පායදති, තං

දස්යසතුං වුත්තං. තත්ථ ජානිොති ධනජානිො. පබ් බාජනාොති  ාමයතො වා

රට්ඨයතො වා පබ්බාජනීෙකම්යමන. බලවම් හීති අහමස්මි බලවා. බලත් යථො 

ඉතිපීතිබයලනයමඅත්යථොඉතිපි, බයලවාඨියතොම්හීතිපිවදති. 

අකාලවාදීතිකාලස්මිංනවදති, අකාලස්මිං වදතිනාම. අභූතවාදීතිභූතංන

වදති, අභූතං වදති නාම. අනත් ථවාදීති අත්ථං න වදති, අනත්ථං වදති නාම. 

අධම් මවාදීතිධම්මංනවදති, අධම්මංවදතිනාම. අවිනෙවාදීතිවිනෙංනවදති, 

අවිනෙංවදතිනාම. 

තථා ොෙන්තිතථාහි අෙං. න ආතප් පං කයරොති තස් ස නිබ් යබඨනාොති

තස්ස අභූතස්ස නිබ්යබඨනත්ථාෙ වීරිෙං න කයරොති. ඉතියපතං අතච් ඡන්ති 
ඉමිනාපිකාරයණනඑතංඅතච්ඡං.ඉතරංතස්යසවයවවචනං. 

දුග්  ති පාටිකඞ් ඛාතිනිරොදිකා දුග් තිඉච්ඡිතබ්බා, සාඅස්සඅවස්සභාවිනී, 

තත්ථායනන නිබ්බත්තිතබ්බන්ති අත්යථො. උද් ධස් යතොති උපරි ධංසියතො. 

පරියෙොනද් යධොති සමන්තා ඔනද්යධො. අනෙං ආපජ් ජතීති අවුඩ්ඪිං ආපජ්ජති. 

බයසනං ආපජ් ජතීති විනාසං ආපජ්ජති. ගිම්හකාලස්මිඤ්හි මාලුවාසිපාටිකාෙ
ඵලිතාෙ බීජානි උප්පතිත්වා වටරුක්ඛාදීනං මූයල පතන්ති. තත්ථ ෙස්ස

රුක්ඛස්ස මූයල තීසු දිසාසු තීණි බීජානි පතිතානි යහොන්ති, තස්මිං රුක්යඛ
පාවුස්සයකනයමයඝනඅභිවට්යඨතීහිබීයජහිතයෙොඅඞ්කුරා උට්ඨහිත්වාතං
රුක්ඛංඅල්ලීෙන්ති.තයතොපට්ඨාෙරුක්ඛයදවතායෙොසකභායවන සණ්ඨාතුං
නසක්යකොන්ති.යතපිඅඞ්කුරාවඩ්ඪමානාලතාභාවංආපජ්ජිත්වාතංරුක්ඛං 
අභිරුහිත්වා සබ්බවිටපසාඛාපසාඛා සංසිබ්බිත්වා තං රුක්ඛං උපරි
පරියෙොනන්ධන්ති. යසො මාලුවාලතාහි සංසිබ්බියතො ඝයනහි මහන්යතහි
මාලුවාපත්යතහිසඤ්ඡන්යනොයදයවවා වස්සන්යතවායතවාවාෙන්යතතත්ථ
තත්ථපලුජ්ජිත්වාඛාණුමත්තයමවඅවසිස්සති. තංසන්ධායෙතංවුත්තං. 

එවයමව යඛොති එත්ථ පන ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – සාලාදීසු

අඤ්ඤතරරුක්යඛොවිෙහිඅෙංසත්යතො දට්ඨබ්යබො, තිස්යසොමාලුවාලතාවිෙ 

තීණිඅකුසලමූලානි, ොවරුක්ඛසාඛාඅසම්පත්තා, තාවතාසංලතානංඋජුකං

රුක්ඛායරොහනං විෙ යලොභාදීනං ද්වාරං අසම්පත්තකායලො, සාඛානුසායරන 

 මනකායලො විෙ ද්වාරවයසන  මනකායලො, පරියෙොනද්ධකායලො විෙ

යලොභාදීහි පරියුට්ඨිතකායලො, ඛුද්දකසාඛානං පලුජ්ජනකායලො විෙ
ද්වාරප්පත්තානං කියලසානං වයසන ඛුද්දානුඛුද්දකා ආපත්තියෙො 
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පටුන 

ආපන්නකායලො, මහාසාඛානං පලුජ්ජනකායලො විෙ  රුකාපත්තිං

ආපන්නකායලො, ලතානුසායරන ඔතිණ්යණන උදයකන මූයලසු තින්යතසු
රුක්ඛස්සභූමිෙංපතනකායලො විෙකයමනචත්තාරි පාරාජිකානිආපජ්ජිත්වා
චතූසුඅපායෙසුනිබ්බත්තනකායලොදට්ඨබ්යබො. 

සුක්කපක්යඛො වුත්තවිපල්ලායසනයවදිතබ්යබො. එවයමව යඛොතිඑත්ථපන
ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – සාලාදීසු අඤ්ඤතරරුක්යඛො විෙ අෙං සත්යතො

දට්ඨබ්යබො, තිස්යසො මාලුවාලතා විෙ තීණි අකුසලමූලානි, තාසං අප්පවත්තිං

කාතුංආ තපුරියසොවිෙයෙො ාවචයරො, කුද්දායලොවිෙ පඤ්ඤා, කුද්දාලපිටකං

විෙ සද්ධාපිටකං, පලිඛනනඛණිත්ති විෙ විපස්සනාපඤ්ඤා, ඛණිත්තිො

මූලච්යඡදනං විෙ විපස්සනාඤායණන අවිජ්ජාමූලස්ස ඡින්දනකායලො, 

ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංඡින්දනකායලොවිෙඛන්ධවයසන දිට්ඨකායලො, ඵාලනකායලො

විෙ මග් ඤායණන කියලසානං සමුග්ඝාතිතකායලො, මසිකරණකායලො විෙ 

ධරමානකපඤ්චක්ඛන්ධකායලො, මහාවායත ඔපුණිත්වා අප්පවත්තනකායලො
විෙ උපාදින්නකක්ඛන්ධානං අප්පටිසන්ධිකනියරොයධන නිරුජ්ඣිත්වා
පුනබ්භයව පටිසන්ධිඅග් හණකායලො දට්ඨබ්යබොති. ඉමස්මිං සුත්යත
වට්ටවිවට්ටංකථිතං. 

10. උයපොසථසුත්තවණ්ණනා 

71. දසයම තදහුයපොසයථතිතස්මිංඅහු උයපොසයථතං දිවසංඋයපොසයථ, 

පන්නරසිකඋයපොසථදිවයසති වුත්තං යහොති. උපසඞ් කමීති උයපොසථඞ් ානි

අධිට්ඨාෙ න්ධමාලාදිහත්ථාඋපසඞ්කමි. ෙන් දාතිවවස්සග් ත්යථනිපායතො. 

දිවා දිවස් සාතිදිවසස්සදිවානාමමජ්ඣන්යහො, ඉමස්මිංඨියතමජ්ඣන්හියක 

කායලතිඅත්යථො. කුයතො නු ත් වං ආ ච් ඡසීතිකිංකයරොන්තී විචරසීතිපුච්ඡති. 

ය ොපාලකුයපොසයථොති ය ොපාලයකහි සද්ධිං උපවසනඋයපොසයථො. 

නි ණ් ඨුයපොසයථොති නි ණ්ඨානං උපවසනඋයපොසයථො. අරියුයපොසයථොති

අරිොනං උපවසනඋයපොසයථො. යසෙයථාපි විසායඛති ෙථා නාම, විසායඛ. 

සාෙන් ෙසමයෙ සාමිකානං  ායවො නිෙයායතත් වාති ය ොපාලකා හි
යදවසිකයවතයනන වා 
පඤ්චාහදසාහඅද්ධමාසමාසඡමාසසංවච්ඡරපරිච්යඡයදන වා  ායවො  යහත්වා
රක්ඛන්ති. ඉධ පන යදවසිකයවතයනන රක්ඛන්තං සන්ධායෙතං වුත්තං – 

නිෙයායතත් වාති පටිච්ඡායපත්වා ‘‘එතා යවො  ායවො’’ති දත්වා. ඉති 

පටිසඤ් චික් ඛතීති අත්තයනො ය හං  න්ත්වා භුඤ්ජිත්වා මඤ්යච නිපන්යනො

එවං පච්චයවක්ඛති. අභිජ් ඣාසෙ යතනාති තණ්හාෙ සම්පයුත්යතන. එවං 

යඛො, විසායඛ, ය ොපාලකුයපොසයථො යෙොතීති අරියුයපොසයථොව අෙං, 

අපරිසුද්ධවිතක්කතාෙ පන ය ොපාලකඋයපොසථට්ඨායන ඨියතො. න 

මෙප් ඵයලොති විපාකඵයලන න මහප්ඵයලො. න මොනිසංයසොති
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විපාකානිසංයසන න මහානිසංයසො. න මොජුතියකොති විපායකොභායසන න

මහාඔභායසො. න මොවිප් ඵායරොති විපාකවිප්ඵාරස්ස අමහන්තතාෙ න
මහාවිප්ඵායරො. 

සමණජාතිකාති සමණායෙව. පරං යෙොජනසතන්ති යෙොජනසතං 

අතික්කමිත්වා තයතො පරං. යතසු දණ් ඩං නික් ඛිපාහීති යතසු යෙොජනසතයතො

පරභාය සුඨියතසුසත්යතසුදණ්ඩංනික්ඛිප, නික්ඛිත්තදණ්යඩොයහොහි. නාෙං 

ක් වචනි කස ්සචි කිඤ් චනතස් මින්ති අහං කත්ථචි කස්සචි පරස්ස

කිඤ්චනතස්මිං න යහොමි. කිඤ්චනං වුච්චති පලියබොයධො, පලියබොයධො න

යහොමීති වුත්තං යහොති. න ච මම ක් වචනි කත් ථචි කිඤ් චනතත් ථීති මමාපි

ක්වචනිඅන්යතොවාබහිද්ධාවාකත්ථචිඑකපරික්ඛායරපිකිඤ්චනතානත්ථි, 

පලියබොයධො නත්ථි, ඡින්නපලියබොයධොහමස්මීති වුත්තං යහොති. යභොය ති

මඤ්චපීඨොගුභත්තාදයෙො. අදින් නංයෙව පරිභුඤ් ජතීති පුනදිවයස මඤ්යච
නිපජ්ජන්යතොපි පීයඨ නිසීදන්යතොපි ොගුං පිවන්යතොපි භත්තං භුඤ්ජන්යතොපි

යත යභොය  අදින්යනයෙව පරිභුඤ්ජති. න මෙප් ඵයලොති නිප්ඵයලො.

බයඤ්ජනයමව හි එත්ථ සාවයසසං, අත්යථො පන නිරවයසයසො. එවං
උපවුත්ථස්ස හි උයපොසථස්ස අප්පමත්තකම්පි විපාකඵලං ඉට්ඨං කන්තං 
මනාපං නාම නත්ථි. තස්මා නිප්ඵයලොත්යවව යවදිතබ්යබො. යසසපයදසුපි 
එයසවනයෙො. 

උපක් කිලිට් ඨස් ස චිත් තස් සාතිඉදං කස්මාආහ? සංකිලිට්යඨනහිචිත්යතන
උපවුත්යථො උයපොසයථො න මහප්ඵයලො යහොතීති දස්සිතත්තා විසුද්යධන
චිත්යතන උපවුත්ථස්ස මහප්ඵලතා අනුඤ්ඤාතා යහොති. තස්මා යෙන

කම්මට්ඨායනනචිත්තංවිසුජ්ඣති, තංචිත්තවියසොධනකම්මට්ඨානං දස්යසතුං 

ඉදමාහ. තත්ථ උපක් කයමනාති පච්චත්තපුරිසකායරන, උපායෙනවා. තථා තං 

අනුස ්සරතීති අට්ඨහිකාරයණහිතථා තගුයණඅනුස්සරති.එත්ථහි ඉතිපි යසො 

භ වාති යසො භ වා ඉතිපි සීයලන, ඉතිපි සමාධිනාති සබ්යබ

යලොකිෙයලොකුත්තරා බුද්ධගුණාසඞ් හිතා. අරෙන්තිආදීහිපාටියෙක්කගුණාව 

නිද්දිට්ඨා. තථා තං අනුස් සරයතො චිත් තං පසීදතීති යලොකිෙයලොකුත්තයර
තථා තගුයණඅනුස්සරන්තස්සචිත්තුප්පායදොපසන්යනොයහොති. 

චිත් තස ්ස උපක් කියලසාති පඤ්ච නීවරණා. කක් කන්ති ආමලකකක්කං. 

තජ් ජං වාොමන්ති තජ්ජාතිකං තදනුච්ඡවිකං කක්යකන

මක්ඛනඝංසනයධොවනවාොමං. පරියෙොදපනා යෙොතීතිසුද්ධභාවකරණංයහොති.

කිලිට්ඨස්මිංහිසීයස පසාධනංපසායධත්වානක්ඛත්තංකීළමායනොනයසොභති, 

පරිසුද්යධපනතස්මිංපසාධනං පසායධත්වානක්ඛත්තංකීළමායනොයසොභති, 
එවයමවකිලිට්ඨචිත්යතනඋයපොසථඞ් ානි අධිට්ඨාෙඋයපොසයථොඋපවුත්යථො
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නමහප්ඵයලො යහොති, පරිසුද්යධන පන චිත්යතන උයපොසථඞ් ානි අධිට්ඨාෙ
උපවුත්යථො උයපොසයථො මහප්ඵයලො යහොතීති අධිප්පායෙන එවමාහ. 

බ්රේ මුයපොසථං උපවසතීති බ්රහ්මා වුච්චති සම්මාසම්බුද්යධො, තස්ස

ගුණානුස්සරණවයසන අෙං උයපොසයථො බ්රහ්මුයපොසයථො නාම, තං උපවසති. 

බ්රේ මුනා සද් ධිං සංවසතීති සම්මාසම්බුද්යධන සද්ධිං සංවසති. බ් රෙ ්මඤ ්චස ්ස 

ආරබ් භාතිසම්මාසම්බුද්ධංආරබ්භ. 

ධම් මං අනුස් සරතීති සහතන්තිකං යලොකුත්තරධම්මං අනුස්සරති. 

යසොත් තින්ති කුරුවින්දකයසොත්තිං. කුරුවින්දකපාසාණචුණ්යණන හි සද්ධිං
ලාඛංයෙොයජත්වාමණියක කත්වාවිජ්ඣිත්වාසුත්යතනආවුණිත්වාතංමණි

කලාපපන්තිං උභයතො  යහත්වා පිට්ඨිං ඝංයසන්ති, තං සන්ධාෙ වුත්තං –

‘‘යසොත්තිඤ්ච පටිච්චා’’ති. චුණ් ණන්ති න්හානීෙචුණ්ණං. තජ් ජං වාොමන්ති

උබ්බට්ටනඝංසනයධොවනාදිකං තදනුරූපවාොමං. ධම් මුයපොසථන්ති
සහතන්තිකං නවයලොකුත්තරධම්මං ආරබ්භ උපවුත්ථත්තා අෙං උයපොසයථො

‘‘ධම්මුයපොසයථො’’ති වුත්යතො. ඉධාපි පරියෙොදපනාති පයද ඨත්වා
පුරිමනයෙයනවයෙොජනාකාතබ්බා. 

සඞ් ඝං අනුස ්සරතීති අට්ඨන්නං අරිෙපුග් ලානං ගුයණ අනුස්සරති. 

උස් මඤ ්ච පටිච් චාති ද්යවතයෙොවායර ාහාපිතංඋසුමංපටිච්ච.උසඤ්චාතිපි

පායඨො, අෙයමවත්යථො. ඛාරන්ති ඡාරිකං. ය ොමෙන්ති ය ොමුත්තං වා

අජලණ්ඩිකා වා. පරියෙොදපනාති ඉධාපි පුරිමනයෙයනව යෙොජනා කාතබ්බා. 

සඞ් ඝුයපොසථන්ති අට්ඨන්නං අරිෙපුග් ලානං ගුයණ ආරබ්භ උපවුත්ථත්තා
අෙංඋයපොසයථො‘‘සඞ්ඝුයපොසයථො’’තිවුත්යතො. 

සීලානීති  හට්යඨො  හට්ඨසීලානි, පබ්බජියතො පබ්බජිතසීලානි. 

අඛණ් ඩානීතිආදීනං අත්යථො විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.21) විත්ථාරියතොව. 

වාලණ් ඩුපකන්ති අස්සවායලහි වා මකචිවාලාදීහි වාකතං අණ්ඩුපකං. තජ් ජං 

වාොමන්ති යතයලන යතයමත්වා මලස්ස තින්තභාවං ඤත්වා ඡාරිකං 

පක්ඛිපිත්වාවාලණ්ඩුපයකනඝංසනවාොයමො.ඉධ පරියෙොදපනාතිපයද ඨත්වා
එවං යෙොජනා කාතබ්බා කිලිට්ඨස්මිඤ්හි ආදායස මණ්ඩිතපසාධියතොපි

අත්තභායවො ඔයලොකිෙමායනො න යසොභති, පරිසුද්යධ යසොභති. එවයමව

කිලිට්යඨන චිත්යතන උපවුත්යථො උයපොසයථො න මහප්ඵයලො යහොති, 

පරිසුද්යධන පන මහප්ඵයලො යහොතීති. සීලුයපොසථන්ති අත්තයනො

සීලානුස්සරණවයසන උපවුත්යථො උයපොසයථො සීලුයපොසයථො නාම. සීයලන 

සද් ධින්ති අත්තයනො පඤ්චසීලදසසීයලන සද්ධිං. සීලඤ් චස් ස ආරබ් භාති
පඤ්චසීලංදසසීලඤ්ච ආරබ්භ. 
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පටුන 

යදවතා අනුස් සරතීති යදවතා සක්ඛිට්ඨායන ඨයපත්වා අත්තයනො

සද්ධාදිගුයණ අනුස්සරති. උක් කන්ති උද්ධනං. යලොණන්ති යලොණමත්තිකා. 

ය රුකන්ති ය රුකචුණ්ණං. නාළිකසණ් ඩාසන්ති ධමනනාළිකඤ්යචව

පරිවත්තනසණ්ඩාසඤ්ච. තජ් ජං වාොමන්ති උද්ධයන

පක්ඛිපනධමනපරිවත්තනාදිකං අනුරූපං වාොමං. ඉධ පරියෙොදපනාති පයද
ඨත්වා එවං යෙොජනා යවදිතබ්බා – සංකිලිට්ඨසුවණ්ණමයෙන හි

පසාධනභණ්යඩන පසාධිතා නක්ඛත්තං කීළමානා න යසොභන්ති, 
පරිසුද්ධසුවණ්ණමයෙනයසොභන්ති.එවයමවසංකිලිට්ඨචිත්තස්සඋයපොසයථො

නමහප්ඵයලො යහොති, පරිසුද්ධචිත්තස්සමහප්ඵයලො. යදවතුයපොසථන්තියදවතා 
සක්ඛිට්ඨායන ඨයපත්වා අත්තයනො ගුයණ අනුස්සරන්යතන
උපවුත්ථඋයපොසයථොයදවතුයපොසයථො නාම.යසසංඉයමසුබුද්ධානුස්සතිආදීසු

කම්මට්ඨායනසුෙං වත්තබ්බංසිො, තං සබ්බං විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි.1.123
ආදයෙො)වුත්තයමව. 

පාණාතිපාතන්ති පාණවධං. පොොති තං පාණාතිපාතයචතනාසඞ්ඛාතං

දුස්සීලයං පජහිත්වා. පටිවිරතාති පහීනකාලයතො පට්ඨාෙ තයතො දුස්සීලයයතො

ඔරතාවිරතාව. නිහිතදණ් ඩා නිහිතසත් ථාතිපරූපඝාතත්ථාෙදණ්ඩංවාසත්ථං
වා ආදාෙඅවත්තනයතොනික්ඛිත්තදණ්ඩායචවනික්ඛිත්තසත්ථාචාතිඅත්යථො.
එත්ථ ච ඨයපත්වා දණ්ඩං සබ්බම්පි අවයසසං උපකරණං සත්තානං
විහිංසනභාවයතො සත්ථන්ති යවදිතබ්බං. ෙං පන භික්ඛූ කත්තරදණ්ඩං වා

දන්තකට්ඨවාසිංවාපිප්ඵලකංවා  යහත්වාවිචරන්ති, නතංපරූපඝාතත්ථාෙ.

තස්මා නිහිතදණ්ඩා නිහිතසත්ථාත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති. ලජ් ජීති

පාපජිගුච්ඡනලක්ඛණාෙ ලජ්ජාෙ සමන්නා තා. දොපන් නාති දෙං

යමත්තචිත්තතං ආපන්නා. සබ් බපාණභූතහිතානුකම් පීති සබ්යබ පාණභූයත

හියතන අනුකම්පකා, තාෙ එව දොපන්නතාෙ සබ්යබසං පාණභූතානං

හිතචිත්තකාති අත්යථො. අෙම් පජ් ජාති අහම්පි අජ්ජ. ඉමිනාපි අඞ් ය නාති

ඉමිනාපිගුණඞ්ය න. අරෙතං අනුකයරොමීතිෙථා පුරයතො ච්ඡන්තංපච්ඡයතො

 ච්ඡන්යතොඅනු ච්ඡතිනාම, එවංඅහම්පිඅරහන්යතහිපඨමං කතංඉමංගුණං

පච්ඡා කයරොන්යතො යතසං අරහන්තානං අනුකයරොමි. උයපොසයථො ච යම 

උපවුත් යථො භවිස් සතීතිඑවංකයරොන්යතනමොඅරහතඤ්චඅනුකතංභවිස්සති, 
උයපොසයථොචඋපවුත්යථොභවිස්සති. 

අදින් නාදානන්ති අදින්නස්ස පරපරිග් හිතස්ස ආදානං, යථෙයං

යචොරිකන්ති අත්යථො. දින්නයමව ආදිෙන්තීති දින් නාදායී. චිත්යතනපි

දින්නයමවපටිකඞ්ඛන්තීති දින් නපාටිකඞ් ඛී. යථයනතීතියථයනො, නයථයනන 

අයථයනන. අයථනත්තායෙව සුචිභූයතන. අත් තනාති අත්තභායවන, අයථනං 
සුචිභූතංඅත්තභාවංකත්වා විහරන්තීතිවුත්තංයහොති. 
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අබ්රේ මචරිෙන්ති අයසට්ඨචරිෙං. බ්රහ්මං යසට්ඨං ආචාරං චරන්තීති 

බ්රේ මචාරී. ආරාචාරීති අබ්රහ්මචරිෙයතො දූරාචාරී. යමථුනාති
රා පරියුට්ඨානවයසන සදිසත්තා යමථුනකාති ලද්ධයවොහායරහි

පටියසවිතබ්බයතො යමථුයනොති සඞ්ඛං  තා අසද්ධම්මා.  ාමධම් මාති
 ාමවාසීනංධම්මා. 

මුසාවාදාති අලිකවචනා තුච්ඡවචනා. සච්චං වදන්තීති සච් චවාදී. සච්යචන

සච්චං සංදහන්ති ඝට්යටන්තීති සච් චසන් ධා, න අන්තරන්තරා මුසා වදන්තීති 

අත්යථො. යෙොහිපුරියසොකදාචිමුසාවාදංවදති, කදාචිසච්චං. තස්සමුසාවායදන
අන්තරිතත්තාසච්චංසච්යචනනඝටීෙති.තස්මානයසොසච්චසන්යධො. ඉයම

පනනතාදිසා, ජීවිතයහතුපි මුසා අවත්වා සච්යචන සච්චං සංදහන්තියෙවාති 

සච්චසන්ධා. යථතාතිථිරා, ඨිතකථාතිඅත්යථො.එයකොපුග් යලො හලිද්දිරාය ො
විෙ ථුසරාසිම්හි නිඛාතඛාණු විෙ අස්සපිට්යඨ ඨපිතකුම්භණ්ඩමිව ච න 
ඨිතකයථො යහොති. එයකො පාසාණයලඛා විෙ ඉන්දඛීයලො විෙ ච ඨිතකයථො

යහොති, අසිනාසීසං ඡින්දන්යතපිද්යවකථානකයථති.අෙංවුච්චතියථයතො. 

පච් චයිකාතිපත්තිොයිතබ්බකා, සද්ධායිකාතිඅත්යථො.එකච්යචොහි පුග් යලො

නපච්චයියකො යහොති, ‘‘ඉදං යකනවුත්තං, අසුයකනනාමා’’තිවුත්යත ‘‘මා

තස්ස වචනං සද්දහථා’’ති වත්තබ්බතං ආපජ්ජති. එයකො පච්චයියකො යහොති, 

‘‘ඉදං යකන වුත්තං, අසුයකනා’’ති වුත්යත ‘‘ෙදි යතන වුත්තං, ඉදයමව

පමාණං, ඉදානි පටික්ඛිපිතබ්බං නත්ථි, එවයමවං ඉද’’න්ති වත්තබ්බතං

ආපජ්ජති. අෙං වුච්චති පච්චයියකො. අවිසංවාදකා යලොකස් සාති තාෙ
සච්චවාදිතාෙයලොකංනවිසංවායදන්තීතිඅත්යථො. 

සුරායමරෙමජ් ජපමාදට් ඨානන්ති සුරායමරෙමජ්ජානංපානයචතනාසඞ්ඛාතං

පමාදකාරණං. එකභත් තිකාති පාතරාසභත්තං සාෙමාසභත්තන්ති ද්යව

භත්තානි. යතසු පාතරාසභත්තං අන්යතොමජ්ඣන්හියකන පරිච්ඡින්නං, ඉතරං
මජ්ඣන්හිකයතො උද්ධං අන්යතොඅරුයණන. තස්මා අන්යතොමජ්ඣන්හියක
දසක්ඛත්තුං භුඤ්ජමානාපි එකභත්තිකාව යහොන්ති. තං සන්ධාෙ වුත්තං –

‘‘එකභත්තිකා’’ති. රත්තියභොජනං රත්ති, තයතො උපරතාති රත් තූපරතා. 
අතික්කන්යතමජ්ඣන්හියකොවසූරිෙත්ථඞ් මනා යභොජනංවිකාලයභොජනං

නාම, තයතොවිරතත්තා විරතා විකාලයභොජනා. 

සාසනස්සඅනනුයලොමත්තාවිසූකංපටාණිභූතංදස්සනන්ති විසූකදස්සනං, 

අත්තනා නච්චනනච්චාපනාදිවයසන නච්චඤ්ච ගීතඤ්ච වාදිතඤ්ච, 
අන්තමයසො මයූරනච්චනාදිවයසනාපි පවත්තානං නච්චාදීනං විසූකභූතං

දස්සනඤ්චාති නච් චගීතවාදිතවිසූකදස් සනං. නච්චාදීනිහිඅත්තනා පයෙොයජතුං
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වා පයරහි පයෙොජායපතුං වා පයුත්තානි පස්සිතුං වා යනව භික්ඛූනං, න
භික්ඛුනීනංවට්ටන්ති. 

මාලාදීසු මාලාති ෙංකිඤ්චි පුප්ඵං.  න් ධන්ති ෙංකිඤ්චි  න්ධජාතං. 

වියලපනන්තිඡවිරා කරණං.තත්ථ පිළන්ධන්යතො ධායරති නාම, ඌනට්ඨානං

පූයරන්යතො මණ් යඩති නාම,  න්ධවයසන ඡවිරා වයසන ච සාදිෙන්යතො 

විභූයසති නාම. ඨානං වුච්චති කාරණං, තස්මා ොෙ දුස්සීලයයචතනාෙ තානි

මාලාධාරණාදීනිමහාජයනොකයරොති, තයතොපටිවිරතාති අත්යථො. උච් චාසෙනං 

වුච්චති පමාණාතික්කන්තං, මොසෙනං අකප්පිෙත්ථරණං, තයතො පටිවිරතාති
අත්යථො. 

කීවමෙප් ඵයලොති කිත්තකං මහප්ඵයලො. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. 

පහූතරත් තරතනානන්ති පහූයතන රත්තසඞ්ඛායතන රතයනන

සමන්නා තානං, සකලජම්බුදීපතලං යභරිතලසදිසං කත්වා කටිප්පමායණහි

සත්තහිරතයනහිපූරිතානන්තිඅත්යථො. ඉස් සරිොධිපච් චන්තිඉස්සරභායවනවා

ඉස්සරිෙයමව වා ආධිපච්චං, න එත්ථ සාහසිකකම්මන්තිපි ඉස්සරිොධිපච්චං. 

රජ් ජං කායරෙයාති එවරූපං චක්කවත්තිරජ්ජං කායරෙය. අඞ්  ානන්තිආදීනි

යතසං ජනපදානං නාමානි. කලං නාග් ඝති යසොළසින්ති එකං අයහොරත්තං
උපවුත්ථඋයපොසයථ පුඤ්ඤං යසොළසභාය  කත්වා තයතො එකං භා ඤ්ච න

අග්ඝති.එකරත්තුයපොසථස්සයසොළසිොකලාෙෙංවිපාකඵලං, තංයෙවතයතො 

බහුතරංයහොතීතිඅත්යථො. කපණන්තිපරිත්තකං. 

අබ්රේ මචරිොතිඅයසට්ඨචරිෙයතො. රත් තිං න භුඤ් යජෙය විකාලයභොජනන්ති
උයපොසථං උපවසන්යතො රත්තියභොජනඤ්ච දිවාවිකාලයභොජනඤ්ච න

භුඤ්යජෙය. මඤ ්යච ඡමාෙංව සයෙථ සන් ථයතති මුට්ඨිහත්ථපාදයක
කප්පිෙමඤ්යච වා සුධාදිපරිකම්මකතාෙ භූමිෙං වා තිණපණ්ණපලාලාදීනි

සන්ථරිත්වා කයත සන්ථයත වා සයෙථාති අත්යථො. එතං හි 

අට් ඨඞ් ගිකමාහුයපොසථන්තිඑවං පාණාතිපාතාදීනි අසමාචරන්යතන උපවුත්ථං
උයපොසථංඅට්ඨහිඅඞ්ය හිසමන්නා තත්තාඅට්ඨඞ්ගිකන්තිවදන්ති.තංපන 

උපවසන්යතන‘‘ස්යවඋයපොසථියකොභවිස්සාමී’’තිඅජ්යජව‘‘ඉදඤ්චඉදඤ්ච 
කයරෙයාථා’’ති ආහාරාදිවිධානං විචායරතබ්බං. උයපොසථදිවයස පායතොව
භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනිො වා දසසීලලක්ඛණඤ්ඤුයනො උපාසකස්ස වා
උපාසිකාෙ වා සන්තියක වාචං භින්දිත්වා උයපොසථඞ් ානි සමාදාතබ්බානි.

පාළිං අජානන්යතන පන ‘‘බුද්ධපඤ්ඤත්තං උයපොසථං අධිට්ඨාමී’’ති

අධිට්ඨාතබ්බං.අඤ්ඤංඅලභන්යතන අත්තනාපිඅධිට්ඨාතබ්බං, වචීයභයදොපන

කාතබ්යබොයෙව. උයපොසථං උපවසන්යතන පරූපයරොධපටිසංයුත්තා

කම්මන්තා න විචායරතබ්බා, ආෙවෙ ණනං කයරොන්යතන න
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වීතිනායමතබ්බං, ය යහ පන ආහාරං ලභිත්වා නිච්චභත්තිකභික්ඛුනා විෙ

පරිභුඤ්ජිත්වා විහාරං  න්ත්වා ධම්යමො වා යසොතබ්යබො, අට්ඨතිංසාෙ
ආරම්මයණසුඅඤ්ඤතරංවාමනසිකාතබ්බං. 

සුදස් සනාති සුන්දරදස්සනා. ඔභාසෙන්ති ඔභාසෙමානා. අනුපරිෙන් තීති 

විචරන්ති. ොවතාති ෙත්තකං ඨානං. අන් තලික් ඛ ාති ආකාසඞ් මා. 

පභාසන් තීති යජොතන්ති පභා මුඤ්චන්ති. දිසාවියරොචනාති සබ්බදිසාසු 

වියරොචමානා. අථ වා පභාසන් තීති දිසාහි දිසා ඔභාසන්ති. වියරොචනාති

වියරොචමානා. යවළුරිෙන්ති මණීති වත්වාපි ඉමිනා ජාතිමණිභාවං දස්යසති.
එකවස්සිකයවළුවණ්ණඤ්හි යවළුරිෙං ජාතිමණි නාම. තං සන්ධායෙවමාහ. 

භද් දකන්තිලද්ධකං. සිඞ් ගීසුවණ් ණන්තිය ොසිඞ් සදිසංහුත්වාඋප්පන්නත්තා

එවං නාමකං සුවණ්ණං. කඤ් චනන්ති පබ්බයතෙයං පබ්බයත ජාතසුවණ්ණං. 

ජාතරූපන්ති සත්ථුවණ්ණසුවණ්ණං. ෙ කන්ති කිපිල්ලිකාහිනීහටසුවණ්ණං. 

නානුභවන් තීති න පාපුණන්ති. චන් දප් පභාති සාමිඅත්යථ පච්චත්තං, 

චන්දප්පභාොති අත්යථො. උපවස ්සුයපොසථන්ති උපවසිත්වා උයපොසථං. 

සුඛුෙොනීතිසුඛඵලානිසුඛයවදනීොනි. සග්  මුයපන් ති ඨානන්තිසග් සඞ්ඛාතං

ඨානං උප ච්ඡන්ති, යකනචි අනින්දිතා හුත්වා යදවයලොයක උප්පජ්ජන්තීති

අත්යථො. යසසයමත්ථ ෙං අන්තරන්තරා න වුත්තං, තං වුත්තානුසායරයනව
යවදිතබ්බන්ති. 

මහාවග්ය ොදුතියෙො. 

(8) 3. ආනන් දවග් ය ො 

1. ඡන්නසුත්තවණ්ණනා 

72. තතිෙස්ස පඨයම ඡන් යනොති එවංනාමයකො ඡන්නපරිබ්බාජයකො. 

තුම් යෙපි, ආවුයසොති, ආවුයසො, ෙථාමෙං රා ාදීනංපහානංපඤ්ඤායපම, කිං

එවං තුම්යහපි පඤ්ඤායපථාති පුච්ඡති. තයතො යථයරො ‘‘අෙං පරිබ්බාජයකො

අම්යහ රා ාදීනං පහානං පඤ්ඤායපමාති වදති, නත්ථි පයනතං 

බාහිරසමයෙ’’ති තං පටික්ඛිපන්යතො මෙං යඛො, ආවුයසොතිආදිමාහ. තත්ථ 

යඛොති අවධාරණත්යථ නිපායතො, මෙයමව පඤ්ඤායපමාති අත්යථො. තයතො
පරිබ්බාජයකො චින්යතසි ‘‘අෙං යථයරො බාහිරසමෙං ලුඤ්චිත්වා හරන්යතො
‘මෙයමවා’ති ආහ. කිං නු යඛො ආදීනවං දිස්වා එයත එයතසං පහානං 

පඤ්ඤායපන්තී’’ති.අථයථරංපුච්ඡන්යතො කිං පන තුම් යෙතිආදිමාහ.යථයරො

තස්ස බයාකයරොන්යතො රත් යතො යඛොතිආදිමාහ. තත්ථ අත් තත් ථන්ති 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකං යලොකිෙයලොකුත්තරං අත්තයනො අත්ථං.
පරත්ථඋභෙත්යථසුපිඑයසව නයෙො. 
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අන් ධකරයණොතිආදීසු ෙස්ස රාය ො උප්පජ්ජති, තං
ෙථාභූතදස්සනනිවාරයණන අන්ධං කයරොතීති අන්ධකරයණො. පඤ්ඤාචක්ඛුං

න කයරොතීති අචක් ඛුකරයණො. ඤාණං න කයරොතීති අඤ ්ඤාණකරයණො. 
කම්මස්සකතපඤ්ඤාඣානපඤ්ඤාවිපස්සනාපඤ්ඤාතිඉමා තිස්යසොපඤ්ඤා

අප්පවත්තිකරයණනනියරොයධතීති පඤ ්ඤානියරොධියකො. අනිට්ඨඵලදාෙකත්තා

දුක්ඛසඞ්ඛාතස්ස විඝාතස්යසව පක්යඛ වත්තතීති විඝාතපක් ඛියකො. 

කියලසනිබ්බානං න සංවත්යතතීති අනිබ් බානසංවත් තනියකො. අලඤ් ච 

පනාවුයසො ආනන් ද, අප් පමාදාොති, ආවුයසො ආනන්ද, සයච එවරූපා පටිපදා

අත්ථි, අලං තුම්හාකං අප්පමාදාෙ යුත්තං අනුච්ඡවිකං, අප්පමාදං කයරොථ, 
ආවුයසොති යථරස්ස වචනං අනුයමොදිත්වා පක්කාමි. ඉමස්මිං සුත්යත
අරිෙමග්ය ො යලොකුත්තරමිස්සයකො කථියතො. යසසයමත්ථ 

උත්තානත්ථයමවාති. 

2. ආජීවකසුත්තවණ්ණනා 

73. දුතියෙ යතන හි  ෙපතීති යථයරො කිර චින්යතසි – ‘‘අෙං ඉධ

ආ ච්ඡන්යතො න අඤ්ඤාතුකායමො හුත්වා ආ මි, පරිග් ණ්හනත්ථං පන
ආ යතො.ඉමිනාපුච්ඡිතපඤ්හංඉමිනාවකථායපස්සාමී’’ති. ඉතිතංයෙවකථං

කථායපතුකායමො යතන හීතිආදිමාහ.තත්ථ යතන හීතිකාරණාපයදයසො.ෙස්මා

ත්වං එවං පුච්ඡසි, තස්මා තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡාමීති. යකසං යනොති

කතයමසං නු. සධම් මුක් කංසනාති අත්තයනො ලද්ධිො උක්ඛිපිත්වා ඨපනා. 

පරධම් මාපසාදනාති පයරසං ලද්ධිො ඝට්ටනා වම්භනා අවක්ඛිපනා. 

ආෙතයනව ධම් මයදසනාති කාරණස්මිංයෙව ධම්මයදසනා. අත් යථො ච 

වුත් යතොතිමොපුච්ඡිතපඤ්හාෙඅත්යථොචපකාසියතො. අත් තා ච අනුපනීයතොති
අම්යහඑවරූපාති එවංඅත්තාචනඋපනීයතො.නුපනීයතොතිපිපායඨො. 

3. මහානාමසක්කසුත්තවණ්ණනා 

74. තතියෙ ගිලානා වුට් ඨියතොතිගිලායනො හුත්වාවුට්ඨියතො. ය ලඤ් ඤාති

ගිලානභාවයතො. උපසඞ් කමීති භුත්තපාතරායසො මාලා න්ධාදීනි ආදාෙ

මහාපරිවාරපරිවුයතො උපසඞ්කමි. බාොෙං  යෙත් වාති න බාහාෙං  යහත්වා

ආකඩ්ඪි, නිසින්නාසනයතොවුට්ඨාෙතස්සසන්තිකං න්ත්වා දක්ඛිණබාහාෙං
අඞ්ගුට්ඨයකන සඤ්ඤං දත්වා එකමන්තං අපයනසීති යවදිතබ්යබො. අථස්ස

‘‘යසඛම්පි යඛො, මහානාම, සීල’’න්තිආදිනා නයෙන සත්තන්නං යසඛානං
සීලඤ්ච සමාධිඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච කයථත්වා උපරි අරහත්තඵලවයසන අයසඛා
සීලසමාධිපඤ්ඤායෙො කයථන්යතො – ‘‘යසඛසමාධියතො යසඛං

විපස්සනාඤාණං අයසඛඤ්ච ඵලඤාණං පච්ඡා, යසඛවිපස්සනාඤාණයතො ච
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අයසඛඵලසමාධි පච්ඡා උප්පජ්ජතී’’ති දීයපසි. ොනි පන සම්පයුත්තානි

සමාධිඤාණානි, යතසංඅපච්ඡාඅපුයරඋප්පත්ති යවදිතබ්බාති. 

4. නි ණ්ඨසුත්තවණ්ණනා 

75. චතුත්යථ කූ ා ාරසාලාෙන්ති ද්යව කණ්ණිකා  යහත්වා

හංසවට්ටකච්ඡන්යනන කතාෙ  න්ධකුටිො. අපරියසසං ඤාණදස් සනං 

පටිජානාතීති අප්පමත්තකම්පි අයසයසත්වා සබ්බංඤාණදස්සනං පටිජානාති. 

සතතං සමිතන්ති සබ්බකාලං නිරන්තරං. ඤාණදස ්සනං පච් චුපට් ඨිතන්ති

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං මය්හං උපට්ඨිතයමවාති දස්යසති. පුරාණානං 

කම් මානන්ති ආයූහිතකම්මානං. තපසා බයන් තීභාවන්ති දුක්කරතයපන 

වි තන්තකරණං. නවානං කම් මානන්ති ඉදානි ආයූහිතබ්බකම්මානං. 

අකරණාති අනායූහයනන. යසතුඝාතන්ති පදඝාතං පච්චෙඝාතං කයථති. 

කම් මක් ඛො දුක් ඛක් ඛයෙොති කම්මවට්ටක්ඛයෙන දුක්ඛක්ඛයෙො. දුක් ඛක් ඛො 

යවදනාක් ඛයෙොති දුක්ඛවට්ටක්ඛයෙන යවදනාක්ඛයෙො. දුක්ඛවට්ටස්මිඤ්හි

ඛීයණ යවදනාවට්ටම්පි ඛීණයමව යහොති. යවදනාක් ඛො සබ් බං දුක් ඛං 

නිජ් ජිණ් ණං භවිස් සතීති යවදනාක්ඛයෙන පන සකලවට්ටදුක්ඛං

නිජ්ජිණ්ණයමව භවිස්සති. සන් දිට් ඨිකාොති සාමං පස්සිතබ්බාෙ පච්චක්ඛාෙ. 

නිජ් ජරාෙ විසුද් ධිොති කියලසජීරණකපටිපදාෙ කියලයස වා නිජ්ජීරණයතො

නිජ්ජරාෙසත්තානංවිසුද්ධිො. සමතික් කයමො යෙොතීතිසකලස්සවට්ටදුක්ඛස්ස

අතික්කයමො යහොති. ඉධ, භන් යත, භ වා කිමාොති, භන්යත, භ වා ඉමාෙ

පටිපත්තිො කිමාහ, කිං එතංයෙව කියලසනිජ්ජීරණකපටිපදං පඤ්ඤයපති, 
උදාහුඅඤ්ඤන්තිපුච්ඡති. 

ජානතාති අනාවරණඤායණන ජානන්යතන. පස් සතාති සමන්තචක්ඛුනා

පස්සන්යතන. විසුද් ධිොති විසුද්ධිසම්පාපනත්ථාෙ. සමතික් කමාොති

සමතික්කමනත්ථාෙ. අත් ථඞ්  මාොති අත්ථං  මනත්ථාෙ. ඤාෙස් ස 

අධි මාොති සහ විපස්සනාෙ මග් ස්ස අධි මනත්ථාෙ. නිබ් බානස ්ස 

සච් ඡිකිරිොොති අපච්චෙනිබ්බානස්ස සච්ඡිකරණත්ථාෙ. නවඤ් ච කම් මං න 

කයරොතීතිනවංකම්මං නායූහති. පුරාණඤ් ච කම් මන්තිපුබ්යබආයූහිතකම්මං. 

ඵුස් ස ඵුස් ස බයන් තී කයරොතීති ඵුසිත්වා ඵුසිත්වා වි තන්තං කයරොති, 

විපාකඵස්සං ඵුසිත්වා ඵුසිත්වා තං කම්මං යඛයපතීති අත්යථො. සන් දිට් ඨිකාති

සාමං පස්සිතබ්බා. අකාලිකාති න කාලන්තයර කිච්චකාරිකා. එහිපස ්සිකාති

‘‘එහි පස්සා’’ති එවං දස්යසතුං යුත්තා. ඔපයනෙයිකාති උපනයෙ යුත්තා

අල්ලීයිතබ්බයුත්තා. පච් චත් තං යවදිතබ් බා විඤ් ඤූහීති පණ්ඩියතහි අත්තයනො

අත්තයනො සන්තායනයෙවජානිතබ්බා, බායලහිපනදුජ්ජානා.ඉතිසීලවයසන

ද්යවමග් ා, ද්යවච ඵලානිකථිතානි.යසොතාපන්නසකදා ාමියනොහිසීයලසු
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පටුන 

පරිපූරකාරියනොති. විවිච් යචව කායමහීතිආදිකාෙ පන සමාධිසම්පදාෙ තයෙො

මග් ා, තීණි ච ඵලානි කථිතානි. අනා ාමී අරිෙසාවයකො හි සමාධිම්හි

පරිපූරකාරීතිවුත්යතො. ආසවානං ඛොතිආදීහිඅරහත්තඵලංකථිතං.යකචිපන
සීලසමාධයෙොපි අරහත්තඵලසම්පයුත්තාව ඉධ අධිප්යපතා. එයකකස්ස පන
වයසනපටිපත්තිදස්සනත්ථං විසුංවිසුංතන්තිආයරොපිතාති. 

5. නියවසකසුත්තවණ්ණනා 

76. පඤ්චයම අමච් චාතිසුහජ්ජා. ඤාතීති සස්සුසසුරපක්ඛිකා. සායලොහිතාති

සමානයලොහිතා භාතිභගිනිආදයෙො. අයවච් චප් පසායදති ගුයණ අයවච්ච

ජානිත්වා උප්පන්යන අචලප්පසායද. අඤ ්ඤථත් තන්ති භාවඤ්ඤථත්තං. 

පථවීධාතුොතිආදීසු වීසතිො යකොට්ඨායසසු ථද්ධාකාරභූතාෙ පථවීධාතුො, 

ද්වාදසසු යකොට්ඨායසසු යූස තාෙ ආබන්ධනභූතාෙ ආයපොධාතුො, චතූසු

යකොට්ඨායසසු පරිපාචනභූතාෙ යතයජොධාතුො, ඡසු යකොට්ඨායසසු

විත්ථම්භනභූතාෙ වායෙොධාතුො සිො අඤ්ඤථත්තං. න ත් යවවාති ඉයමසං හි

චතුන්නං මහාභූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤභාවූප මයනන සිො අඤ්ඤථත්තං, 

අරිෙසාවකස්ස පන න ත්යවව සිොති දස්යසති. එත්ථ ච අඤ් ඤථත් තන්ති

පසාදඤ්ඤථත්තඤ්ච  තිඅඤ්ඤථත්තඤ්ච. තඤ්හි තස්ස න යහොති, 
භාවඤ්ඤථත්තංපනයහොති.අරිෙසාවයකොහිමනුස්යසොහුත්වායදයවොපියහොති 

බ්රහ්මාපි. පසායදො පනස්ස භවන්තයරපින වි ච්ඡති, න ච අපාෙ තිසඞ්ඛාතං 

 තිඅඤ්ඤථත්තං පාපුණාති. සත්ථාපි තයදව දස්යසන්යතො තත්රිදං 

අඤ ්ඤථත් තන්තිආදිමාහ.යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

6. පඨමභවසුත්තවණ්ණනා 

77. ඡට්යඨ කාමධාතුයවපක් කන්ති කාමධාතුොවිපච්චනකං. කාමභයවොති

කාමධාතුෙං උපපත්තිභයවො. කම් මං යඛත් තන්ති කුසලාකුසලකම්මං

විරුහනට්ඨානට්යඨන යඛත්තං. විඤ් ඤාණං බීජන්ති සහජාතං

අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං විරුහනට්යඨන බීජං. තණ් ො ස් යනයෙොති 

පග් ණ්හනානුබ්රූහනවයසන තණ්හා උදකං නාම. අවිජ් ජානීවරණානන්ති

අවිජ්ජාෙආවරිතානං. තණ් ොසංයෙොජනානන්තිතණ්හාබන්ධයනනබද්ධානං. 

හීනාෙ ධාතුොතිකාමධාතුො. විඤ ්ඤාණං පතිට් ඨිතන්තිඅභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං

පතිට්ඨිතං. මජ් ඣිමාෙ ධාතුොතිරූපධාතුො. පණීතාෙ ධාතුොතිඅරූපධාතුො. 
යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

7. දුතිෙභවසුත්තවණ්ණනා 

78. සත්තයම යචතනාතිකම්මයචතනා. පත් ථනාපිකම්මපත්ථනාව.යසසං
පුරිමසදිසයමවාති. 
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8. සීලබ්බතසුත්තවණ්ණනා 

79. අට්ඨයම සීලබ් බතන්ති සීලඤ්යචව වතඤ්ච. ජීවිතන්ති

දුක්කරකාරිකානුයෙොය ො. බ්රේ මචරිෙන්තිබ්රහ්මචරිෙවායසො. උපට් ඨානසාරන්ති

උපට්ඨායනන සාරං, ‘‘ඉදං වරං ඉදං නිට්ඨා’’ති එවං උපට්ඨිතන්ති අත්යථො. 

සඵලන්ති සඋද්රෙං සවඩ්ඪිකං යහොතීති පුච්ඡති. න ඛ් යවත් ථ, භන් යත, 

එකංයසනාති, භන්යත, න යඛො එත්ථ එකංයසන බයාකාතබ්බන්ති අත්යථො. 

උපට් ඨානසාරං යසවයතොති ඉදං සාරං වරං නිට්ඨාති එවං උපට්ඨිතං 

යසවමානස්ස. අඵලන්තිඉට්ඨඵයලනඅඵලං.එත්තාවතා කම්මවාදිකිරිෙවාදීනං
පබ්බජ්ජං ඨයපත්වා යසයසො සබ්යබොපි බාහිරකසමයෙො  හියතො යහොති. 

සඵලන්තිඉට්ඨඵයලනසඵලං සඋද්රෙං. එත්තාවතා ඉමං සාසනං ආදිංකත්වා

සබ්බාපි කම්මවාදිකිරිෙවාදීනං පබ්බජ්ජා  හිතා. න ච පනස ්ස සුලභරූයපො 

සමසයමො පඤ් ඤාොති එවං යසක්ඛභූමිෙං ඨත්වා පඤ්හං කයථන්යතො අස්ස
ආනන්දස්ස පඤ්ඤාෙ සමසයමො න සුලයභොති දස්යසති. ඉමස්මිං සුත්යත
යසක්ඛභූමි නාමකථිතාති. 

9.  න්ධජාතසුත්තවණ්ණනා 

80. නවයම එතදයවොචාතිපච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොදසබලස්ස
වත්තං දස්යසත්වා අත්තයනො දිවාවිහාරට්ඨානං  න්ත්වා ‘‘ඉමස්මිං යලොයක

මූල න්යධොනාම අත්ථි, සාර න්යධොනාම අත්ථි, පුප්ඵ න්යධොනාම අත්ථි.

ඉයමපනතයෙොපි න්ධාඅනුවාතංයෙව ච්ඡන්ති, නපටිවාතං. අත්ථිනුයඛො

කිඤ්චි, ෙස්සපටිවාතම්පි න්යධො ච්ඡතී’’තිචින්යතත්වා අට්ඨන්නංවරානං
 හණකායලයෙව කඞ්ඛුප්පත්තිසමයෙ උපසඞ්කමනවරස්ස  හිතත්තා 
තක්ඛණංයෙව දිවාට්ඨානයතො වුට්ඨාෙ සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා වන්දිත්වා

එකමන්තං නිසින්යනොඋප්පන්නාෙකඞ්ඛාෙවියනොදනත්ථංඑතං ‘‘තීණිමානි, 

භන්යත’’තිආදිවචනං අයවොච. තත්ථ  න් ධජාතානීති  න්ධජාතියෙො. 

මූල න් යධොති මූලවත්ථුයකො  න්යධො,  න්ධසම්පන්නං වා මූලයමව
මූල න්යධො.තස්සහි න්යධොඅනුවාතං ච්ඡති. න්ධස්ස පන න්යධොනාම

නත්ථි. සාර න් ධපුප් ඵ න් යධසුපි එයසව නයෙො. අත් ථානන් ද, කිඤ් චි 

 න් ධජාතන්තිඑත්ථසරණ මනාදයෙො ගුණවණ්ණභාසනවයසනදිසා ාමිතාෙ

 න්ධසදිසත්තා  න්ධා, යතසං වත්ථුභූයතො පුග් යලො  න්ධජාතං නාම. 

 න් යධො  ච් ඡතීති වණ්ණභාසනවයසන  ච්ඡති. සීලවාති පඤ්චසීයලන වා

දසසීයලන වා සීලවා. කලයාණධම් යමොති යතයනව සීලධම්යමන

කලයාණධම්යමො සුන්දරධම්යමො. වි තමලමච් යඡයරනාතිආදීනං අත්යථො 

විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.160) විත්ථාරියතොව. දිසාසූති චතූසු දිසාසු චතූසු

අනුදිසාසු. සමණබ්රාේ මණාතිසමිතපාපබාහිතපාපාසමණබ්රාහ්මණා. 
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න පුප් ඵ න් යධො පටිවාතයමතීති වස්සිකපුප්ඵාදීනං  න්යධො පටිවාතං න

 ච්ඡති. න චන් දනං ත රමල් ලිකා වාති චන්දනත රමල්ලිකානම්පි  න්යධො

පටිවාතංන ච්ඡතීති අත්යථො. යදවයලොයකපි ඵුටසුමනානාම යහොති, තස්සා
පුප්ඵතදිවයස  න්යධො යෙොජනසතං අජ්යඣොත්ථරති. යසොපි පටිවාතං

විදත්ථිමත්තම්පි රතනමත්තම්පි  න්තුං න සක්යකොතීති වදන්ති. සතඤ් ච 

 න් යධො පටිවාතයමතීති සතඤ්ච පණ්ඩිතානං

බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධපුත්තානං සීලාදිගුණ න්යධො පටිවාතං  ච්ඡති. සබ් බා 

දිසා සප් පුරියසො පවාෙතීති සප්පුරියසො පණ්ඩියතො සීලාදිගුණ න්යධන සබ්බා

දිසාපවාෙති, සබ්බාදිසා න්යධනඅවත්ථරතීතිඅත්යථො. 

10. චූළනිකාසුත්තවණ්ණනා 

81. දසමස්ස දුවියධො නික්යඛයපො අත්ථුප්පත්තියකොපි පුච්ඡාවසියකොපි.

කතරඅත්ථුප්පත්තිෙං කස්ස පුච්ඡාෙ කථිතන්ති යච? 

අරුණවතිසුත්තන්තඅත්ථුප්පත්තිෙං (සං. නි. 1.185 ආදයෙො)

ආනන්දත්යථරස්ස පුච්ඡාෙකථිතං. අරුණවතිසුත්තන්යතො යකනකථියතොති? 
ද්වීහි බුද්යධහිකථියතො සිඛිනා චභ වතා අම්හාකඤ්ච සත්ථාරා. ඉමස්මා හි 

කප්පා එකතිංසකප්පමත්ථයක අරුණවතින යර අරුණවයතො රඤ්යඤො
පභාවතිො නාම මයහසිො කුච්ඡිස්මිං නිබ්බත්තිත්වා පරිපක්යක ඤායණ
මහාභිනික්ඛමනංනික්ඛමිත්වාසිඛී භ වායබොධිමණ්යඩසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං
පටිවිජ්ඣිත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො අරුණවතිං නිස්සාෙ විහරන්යතො
එකදිවසං පායතොව සරීරප්පටිජග් නං කත්වා මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො
‘‘අරුණවතිං පිණ්ඩාෙ පවිසිස්සාමී’’ති නික්ඛමිත්වා 
විහාරද්වාරයකොට්ඨකසමීයප ඨියතො අභිභුං නාම අග් සාවකං ආමන්යතසි –

‘‘අතිප්පය ො යඛො, භික්ඛු, අරුණවතිං පිණ්ඩාෙ පවිසිතුං, යෙන අඤ්ඤතයරො
බ්රහ්මයලොයකො යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ති.ෙථාහ– 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සිඛී භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අභිභුං 

භික්ඛුං ආමන්යතසි – ‘ආොම, බ්රාහ්මණ, යෙන අඤ්ඤතයරො

බ්රහ්මයලොයකො යතනුපසඞ්කමිස්සාම, නතාවභත්තකායලොභවිස්සතී’ති.

‘එවං, භන්යත’තියඛො, භික්ඛයව, අභිභූභික්ඛුසිඛිස්ස භ වයතොඅරහයතො 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස පච්චස්යසොසි. අථ යඛො, භික්ඛයව, සිඛී භ වා අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො අභිභූ ච භික්ඛු යෙන අඤ්ඤතයරො බ්රහ්මයලොයකො

යතනුපසඞ්කමිංසූ’’ති (සං.නි.1.185). 

තත්ථමහාබ්රහ්මාසම්මාසම්බුද්ධංදිස්වාඅත්තමයනො පච්චුග් මනංකත්වා

බ්රහ්මාසනං පඤ්ඤායපත්වා අදාසි, යථරස්සාපි අනුච්ඡවිකං ආසනං
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පටුන 

පඤ්ඤාපයිංසු. නිසීදි භ වා පඤ්ඤත්යත ආසයන, යථයරොපි අත්තයනො
පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදි.මහාබ්රහ්මාපිදසබලංවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

අථයඛො, භික්ඛයව, සිඛීභ වාඅභිභුංභික්ඛුංආමන්යතසි– ‘‘පටිභාතුතං, 

බ්රාහ්මණ, බ්රහ්මුයනො ච බ්රහ්මපරිසාෙ ච බ්රහ්මපාරිසජ්ජානඤ්ච ධම්මීකථාති.

‘එවං, භන්යත’ති යඛො, භික්ඛයව, අභිභූ භික්ඛු සිඛිස්ස භ වයතො අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස පටිස්සුණිත්වා බ්රහ්මුයනො ච බ්රහ්මපරිසාෙ ච 
බ්රහ්මපාරිසජ්ජානඤ්ච ධම්මිං කථං කයථසි. යථයර ධම්මං කයථන්යත

බ්රහ්ම ණා උජ්ඣායිංසු – ‘‘චිරස්සඤ්චමෙංසත්ථුබ්රහ්මයලොකා මනං ලභිම්හ, 
අෙඤ්චභික්ඛුඨයපත්වාසත්ථාරංසෙංධම්මකථංආරභී’’ති. 

සත්ථා යතසං අනත්තමනභාවං ඤත්වා අභිභුං භික්ඛුං එතදයවොච – 

‘‘උජ්ඣාෙන්තියඛොයත, බ්රාහ්මණ, බ්රහ්මාචබ්රහ්මපරිසාචබ්රහ්මපාරිසජ්ජා ච.

යතනහිත්වං–බ්රාහ්මණ, භියෙයොයසොමත්තාෙසංයවයජහී’’ති.යථයරොසත්ථු
වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිකුබ්බනං කත්වා
සහස්සියලොකධාතුංසයරන විඤ්ඤායපන්යතො ‘‘ආරම්භථනික්කමථා’’ති (සං.

නි. 1.185)  ාථාද්වෙං අභාසි. කිං පන කත්වා යථයරො සහස්සියලොකධාතුං

විඤ්ඤායපසීති? නීලකසිණං තාව සමාපජ්ජිත්වා සබ්බත්ථ අන්ධකාරං ඵරි, 

තයතො ‘‘කිමිදං අන්ධකාර’’න්ති සත්තානං ආයභොය  උප්පන්යන ආයලොකං 

දස්යසසි. ‘‘කිං ආයලොයකො අෙ’’න්ති විචිනන්තානං අත්තානං දස්යසසි, 

සහස්සචක්කවායළ යදවමනුස්සා අඤ්ජලිං පග් ණ්හිත්වා පග් ණ්හිත්වා
යථරංයෙව නමස්සමානා අට්ඨංසු. යථයරො ‘‘මහාජයනො මය්හං ධම්මං
යදයසන්තස්ස සරං සුණාතූ’’ති ඉමා  ාථා අභාසි. සබ්යබ ඔසටාෙ පරිසාෙ
මජ්යඣ නිසීදිත්වා ධම්මං යදයසන්තස්ස විෙ සද්දං අස්යසොසුං. අත්යථොපි
යනසංපාකයටොඅයහොසි. 

අථ යඛො භ වා සද්ධිං යථයරන අරුණවතිං පච්චා න්ත්වා පිණ්ඩාෙ 
චරිත්වාපච්ඡාභත්තංපිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො භික්ඛුසඞ්ඝං පුච්ඡි–‘‘අස්සුත්ථ

යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, අභිභුස්ස භික්ඛුයනො බ්රහ්මයලොයක ඨිතස්ස ාථායෙො

භාසමානස්සා’’ති. යත ‘‘ආම, භන්යත’’ති පටිජානිත්වා සුතභාවං 
ආවිකයරොන්තාතයදව ාථාද්වෙංඋදාහරිංසු.සත්ථා‘‘සාධුසාධූ’’තිසාධුකාරං
දත්වා යදසනංනිට්ඨයපසි.එවංතාවඉදංසුත්තංඉයතොඑකතිංසකප්පමත්ථයක
සිඛිනාභ වතා කථිතං. 

අම්හාකං පන භ වා සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො පවත්තිතවරධම්මචක්යකො 
සාවත්ථිං උපනිස්සාෙ යජතවයන විහරන්යතො යජට්ඨමූලමාසපුණ්ණමදිවයස
භික්ඛූ ආමන්යතත්වා ඉමං අරුණවතිසුත්තං පට්ඨයපසි. ආනන්දත්යථයරො 
බීජනිං යහත්වා බීජෙමායනොඨිතයකොවආදියතො පට්ඨාෙොව පරියෙොසානා



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  තිකනිපාත-අට්ඨකථා  මහාවග්ය ො 

177 

පටුන 

එකබයඤ්ජනම්පි අහායපත්වා සකලසුත්තං උග් ණ්හි. යසො පුනදිවයස
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො දසබලස්ස වත්තං දස්යසත්වා අත්තයනො
දිවාවිහාරට්ඨානං  න්ත්වා සද්ධිවිහාරිකන්යතවාසියකසු වත්තං දස්යසත්වා
පක්කන්යතසුහියෙයොකථිතංඅරුණවතිසුත්තංආවජ්යජන්යතො නිසීදි.අථස්ස
සබ්බං සුත්තං විභූතං උපට්ඨාසි. යසො චින්යතසි – ‘‘සිඛිස්ස භ වයතො 
අග් සාවයකොබ්රහ්මයලොයකඨත්වාචක්කවාළසහස්යසඅන්ධකාරංවිධයමත්වා
සරීයරොභාසං දස්යසත්වා අත්තයනො සද්දං සායවන්යතො ධම්මකථං කයථසීති

හියෙයො සත්ථාරා කථිතං, සාවකස්ස තාව විසයෙො එවරූයපො, දස පාරමියෙො
පූයරත්වාසබ්බඤ්ඤුතංපත්යතොපන සම්මාසම්බුද්යධොකිත්තකංඨානංසයරන
විඤ්ඤායපෙයා’’ති. යසො එවං උප්පන්නාෙ විමතිො වියනොදනත්ථං
තඞ්ඛයණයෙවභ වන්තංඋපසඞ්කමිත්වාතමත්ථංපුච්ඡි.එතමත්ථං දස්යසතුං 

අථ යඛො ආෙස් මා ආනන් යදොතිවුත්තං. 

තත්ථ සම් මුඛාති සම්මුඛීභූයතන මො එතං සුතං, න අනුස්සයවන, න

දූතපරම්පරාොති ඉමිනා අධිප්පායෙන එවමාහ. කීවතකං පයෙොති සයරන 

විඤ ්ඤායපතුන්ති කිත්තකං ඨානං සරීයරොභායසන විහතන්ධකාරං කත්වා

සයරන විඤ්ඤායපතුං සක්යකොති. සාවයකො යසො, ආනන් ද, අප් පයමෙයා 

තථා තාති ඉදංභ වාඉමිනා අධිප්පායෙනාහ–ආනන්ද, ත්වංකිංවයදසි, යසො
පයදසඤායණ ඨියතො සාවයකො. තථා තා පන දස පාරමියෙො පූයරත්වා
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පත්තා අප්පයමෙයා. යසො ත්වං නඛසිඛාෙ පංසුං 
 යහත්වා මහාපථවිපංසුනා සද්ධිං උපයමන්යතො විෙ කිං නායමතං වයදසි.

අඤ්යඤො හි සාවකානං විසයෙො, අඤ්යඤො බුද්ධානං. අඤ්යඤො සාවකානං

ය ොචයරො, අඤ්යඤොබුද්ධානං.අඤ්ඤංසාවකානං බලං, අඤ්ඤංබුද්ධානන්ති.
ඉතිභ වාඉමිනාඅධිප්පායෙනඅප්පයමෙයභාවංවත්වා තුණ්හීඅයහොසි. 

යථයරො දුතිෙම්පි පුච්ඡි. සත්ථා, ‘‘ආනන්ද, ත්වං තාළච්ඡිද්දං  යහත්වා

අනන්තාකායසන උපයමන්යතො විෙ, චාතකසකුණං  යහත්වා

දිෙඩ්ඪයෙොජනසතියකනසුපණ්ණරායජනඋපයමන්යතොවිෙ, හත්ථියසොණ්ඩාෙ

උදකං යහත්වාමහා ඞ් ාෙඋපයමන්යතොවිෙ, චතුරතනියකආවායටඋදකං 

 යහත්වාසත්තහිසයරහිඋපයමන්යතොවිෙ, නාළියකොදනමත්තලාභිංමනුස්සං

 යහත්වා චක්කවත්තිරඤ්ඤා උපයමන්යතො විෙ, පංසුපිසාචකං  යහත්වා

සක්යකන යදවරඤ්ඤා උපයමන්යතො විෙ, ඛජ්යජොපනකප්පභං  යහත්වා
සූරිෙප්පභාෙ උපයමන්යතො විෙ කිං නායමතං වයදසීති දීයපන්යතො දුතිෙම්පි
අප්පයමෙයභාවයමව වත්වා තුණ්හී අයහොසි. තයතො යථයරො චින්යතසි –

‘‘සත්ථා මො පුච්ඡියතො න තාව කයථසි, හන්ද නං ොවතතිෙං ොචිත්වා 

බුද්ධසීහනාදං නදායපස්සාමී’’ති. යසො තතිෙම්පි ොචි. තං දස්යසතුං තතිෙම් පි 

යඛොතිආදි වුත්තං. අථස්ස භ වා බයාකයරොන්යතො සුතා යත 
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ආනන් දාතිආදිමාහ. යථයරො චින්යතසි – ‘‘සත්ථා යම ‘සුතා යත, ආනන්ද, 

සහස්සී චූළනිකා යලොකධාතූ’ති එත්තකයමව වත්වා තුණ්හී ජායතො, ඉදානි 

බුද්ධසීහනාදං නදිස්සතී’’ති යසො සත්ථාරං ොචන්යතො එතස් ස භ වා 

කායලොතිආදිමාහ. 

භ වාපිස්ස විත්ථාරකථං කයථතුං යතන ොනන් දාතිආදිමාහ. තත්ථ 

ොවතාතිෙත්තකංඨානං. චන් දිමසූරිොතිචන්දිමාචසූරියෙොච. පරිෙරන් තීති

විචරන්ති. දිසා භන් තීති සබ්බදිසා ඔභාසන්ති. වියරොචනාති වියරොචමානා.
එත්තාවතා එකචක්කවාළං පරිච්ඡින්දිත්වා දස්සිතං යහොති. ඉදානි තං

සහස්සගුණං කත්වා දස්යසන්යතො තාව සෙස් සධා යලොයකොති ආහ. තස් මිං 

සෙස් සධා යලොයකති තස්මිං සහස්සචක්කවායළ. සෙස් සං 

චාතුමොරාජිකානන්ති සහස්සං චාතුමහාරාජිකානංයදවයලොකානං.ෙස්මාපන

එයකකස්මිංචක්කවායළචත්තායරොචත්තායරො මහාරාජායනො, තස්මා චත් තාරි 

මොරාජසෙස් සානීතිවුත්තං.ඉමිනාඋපායෙනසබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

චූළනිකාති ඛුද්දිකා. අෙං සාවකානං විසයෙො. කස්මා පයනසා ආනීතාති? 
මජ්ඣිමිකාෙයලොකධාතුොපරිච්යඡදදස්සනත්ථං. 

ොවතාති ෙත්තකා. තාව සෙස ්සධාති තාව සහස්සභාය න. ද් විසෙස් සී 

මජ් ඣිමිකා යලොකධාතූතිඅෙංසහස්සචක්කවාළානිසහස්සභාය න යණත්වා 
දසසතසහස්සචක්කවාළපරිමාණාද්විසහස්සීමජ්ඣිමිකානාමයලොකධාතු.අෙං

සාවකානං අවිසයෙො, බුද්ධානයමව විසයෙො. එත්තයකපි හි ඨායන තථා තා
අන්ධකාරං විධයමත්වා සරීයරොභාසං දස්යසත්වා සයරන විඤ්ඤායපතුං
සක්යකොන්තීති දීයපති. එත්තයකන බුද්ධානං ජාතික්යඛත්තං නාම දස්සිතං.
යබොධිසත්තානඤ්හි පච්ඡිමභයව යදවයලොකයතො චවිත්වා මාතුකුච්ඡිෙං
පටිසන්ධිග් හණදිවයස ච කුච්ඡියතො නික්ඛමනදිවයස ච
මහාභිනික්ඛමනදිවයස ච 

සම්යබොධිධම්මචක්කප්පවත්තනආයුසඞ්ඛාරයවොස්සජ්ජනපරිනිබ්බානදිවයසසු
චඑත්තකං ඨානංකම්පති. 

තිසෙස ්සී මොසෙස් සීති සහස්සියතො පට්ඨාෙ තතිොති තිසහස්සී, සහස්සං
සහස්සධාකත්වා ණිතංමජ්ඣිමිකංසහස්සධා කත්වා ණිතත්තාමහන්යතහි
සහස්යසහි  ණිතාති මහාසහස්සී. එත්තාවතා 
යකොටිසතසහස්සචක්කවාළපරිමායණො යලොයකො දස්සියතො යහොති. භ වා
ආකඞ්ඛමායනො එත්තයක ඨායන අන්ධකාරං විධයමත්වා සරීයරොභාසං
දස්යසත්වාසයරනවිඤ්ඤායපෙයාති.  ණකපුත්තතිස්සත්යථයරොපනඑවමාහ
– ‘‘න තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතුො එවං පරිමාණං. ඉදඤ්හි ආචරිොනං

සජ්ඣාෙමුළ්හකං වාචාෙ පරිහීනට්ඨානං, 
දසයකොටිසතසහස්සචක්කවාළපරිමාණං පන ඨානං
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පටුන 

තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතු නාමා’’ති. එත්තාවතා හි භ වතා
ආණාක්යඛත්තං නාම දස්සිතං. එතස්මිඤ්හි අන්තයර 

ආටානාටිෙපරිත්තඉසිගිලිපරිත්තධජග් පරිත්තයබොජ්ඣඞ් පරිත්තඛන්ධපරිත්

ත- යමොරපරිත්තයමත්තපරිත්තරතනපරිත්තානං ආණා ඵරති. ොවතා පන 

ආකඞ් යඛෙයාති ෙත්තකං ඨානං ඉච්යඡෙය, ඉමිනා විසෙක්යඛත්තං දස්යසති.

බුද්ධානඤ්හිවිසෙක්යඛත්තස්සපමාණපරිච්යඡයදොනාම නත්ථි, නත්ථිකභායව
චස්ස ඉමං ඔපම්මං ආහරන්ති – යකොටිසතසහස්සචක්කවාළම්හි ොව 
බ්රහ්මයලොකා සාසයපහි පූයරත්වා සයච යකොචි පුරත්ථිමාෙ දිසාෙ

එකචක්කවායළඑකංසාසපං පක්ඛිපන්යතොආ ච්යඡෙය, සබ්යබපියතසාසපා

පරික්ඛෙං  ච්යඡෙයං, න ත්යවව පුරත්ථිමාෙ දිසාෙ චක්කවාළානි.
දක්ඛිණාදීසුපිඑයසවනයෙො.තත්ථබුද්ධානංඅවිසයෙො නාමනත්ථි. 

එවං වුත්යත යථයරො චින්යතසි – ‘‘සත්ථා එවමාහ – ‘ආකඞ්ඛමායනො, 

ආනන්ද, තථා යතො තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතුං සයරන විඤ්ඤායපෙය, 

ොවතා පන ආකඞ්යඛෙයා’ති. විසයමො යඛො පනාෙං යලොයකො, අනන්තානි

චක්කවාළානි, එකස්මිං ඨායන සූරියෙො උග් යතො යහොති, එකස්මිං ඨායන

මජ්යඣ ඨියතො, එකස්මිං ඨායන අත්ථඞ් යතො. එකස්මිං ඨායන පඨමොයමො

යහොති, එකස්මිං ඨායන මජ්ඣිමොයමො, එකස්මිං ඨායන පච්ඡිමොයමො.

සත්තාපි කම්මප්පසුතා, ඛිඩ්ඩාපසුතා, ආහාරප්පසුතාති එවං යතහි යතහි 
කාරයණහිවික්ඛිත්තාචපමත්තාචයහොන්ති.කථංනුයඛොයතසත්ථාසයරන 

විඤ්ඤායපෙයා’’ති. යසො එවං චින්යතත්වා විමතිච්යඡදනත්ථං තථා තං

පුච්ඡන්යතො ෙථා කථං පනාතිආදිමාහ. 

අථස්ස සත්ථා බයාකයරොන්යතො ඉධානන් ද, තථා යතොතිආදිමාහ. තත්ථ 

ඔභායසන ඵයරෙයාති සරීයරොභායසන ඵයරෙය. ඵරමායනො පයනස කිං

කයරෙයාති? ෙස්මිං ඨායන සූරියෙො පඤ්ඤාෙති, තත්ථ නං අත්තයනො

ආනුභායවන අත්ථං  යමෙය. ෙත්ථ පන න පඤ්ඤාෙති, තත්ථ නං

උට්ඨායපත්වා මජ්යඣ ඨයපෙය. තයතො ෙත්ථ සූරියෙො පඤ්ඤාෙති, තත්ථ

මනුස්සා ‘‘අධුනාව සූරියෙො පඤ්ඤායිත්ථ, යසො ඉදායනව අත්ථඞ් මියතො, 

නා ාවට්යටො නු යඛො අෙං, භූතාවට්ටෙක්ඛාවට්ටයදවතාවට්ටානං 

අඤ්ඤතයරො’’ති විත්තක්කං උප්පායදෙයං. ෙත්ථ පන න පඤ්ඤාෙති, තත්ථ

මනුස්සා ‘‘අධුනාවසූරියෙොඅත්ථඞ් මියතො, ස්වාෙංඉදායනවඋට්ඨියතො, කිංනු
යඛො අෙං නා ාවට්ටභූතාවට්ටෙක්ඛාවට්ටයදවතාවට්ටානං අඤ්ඤතයරො’’ති
විතක්කංඋප්පායදෙයං. තයතො යතසුමනුස්යසසුආයලොකඤ්ච අන්ධකාරඤ්ච
ආවජ්ජිත්වා ‘‘කිං පච්චො නු යඛො ඉද’’න්ති පරියෙසමායනසු සත්ථා

නීලකසිණං සමාපජ්ජිත්වා බහලන්ධකාරං පත්ථයරෙය. කස්මා? යතසං
කම්මාදිප්පසුතානං සත්තානං සන්තාසජනනත්ථං. අථ යනසං සන්තාසං
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ආපන්නභාවං ඤත්වා ඔදාතකසිණසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා පණ්ඩරං
ඝනබුද්ධරස්මිං විස්සජ්යජන්යතො චන්දසහස්සසූරිෙසහස්සඋට්ඨානකායලො විෙ
එකප්පහායරයනවසබ්බංඑකායලොකංකයරෙය. තඤ්චයඛොතිලබීජමත්යතන
කාෙප්පයදයසනඔභාසංමුඤ්චන්යතො.යෙොහිචක්කවාළපථවිං දීපකපල්ලකං
කත්වාමහාසමුද්යදඋදකංයතලංකත්වාසියනරුංවට්ටිංකත්වා අඤ්ඤස්මිං

සියනරුමුද්ධනි ඨයපත්වා ජායලෙය, යසො එකචක්කවායළයෙව ආයලොකං
කයරෙය. තයතොපරංවිදත්ථිම්පිඔභායසතුංනසක්කුයණෙය.තථා යතොපන
තිලඵලප්පමායණන සරීරප්පයදයසන ඔභාසං මුඤ්චිත්වා
තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතුංඑයකොභාසංකයරෙයතයතො වාපනභියෙයො.
එවංමහන්තාහිබුද්ධගුණාති. 

තං ආයලොකං සඤ් ජායනෙුන්ති තං ආයලොකං දිස්වා ‘‘යෙන සූරියෙො

අත්ථඤ්යචව මියතොඋට්ඨාපියතො ච, බහලන්ධකාරඤ්ච විස්සට්ඨං, එසයසො

පුරියසො ඉදානි ආයලොකං කත්වා ඨියතො, අයහො අච්ඡරිෙපුරියසො’’ති අඤ්ජලිං

පග් ය්හ නමස්සමානා නිසීයදෙයං. සද් දමනුස් සායවෙයාති 
ධම්මකථාසද්දමනුස්සායවෙය. යෙො හි එකං චක්කවාළපබ්බතං යභරිං කත්වා
මහාපථවිං යභරිචම්මං කත්වා සියනරුං දණ්ඩං කත්වා අඤ්ඤස්මිං 

සියනරුමත්ථයකඨයපත්වාආයකොයටෙය, යසොඑකචක්කවායළයෙවතංසද්දං

සායවෙය, පරයතො විදත්ථිම්පිඅතික්කායමතුංනසක්කුයණෙය.තථා යතොපන
පල්ලඞ්යක වා පීයඨ වා නිසීදිත්වා තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතුං සයරන

විඤ්ඤායපති, තයතොවාපනභියෙයො, එවං මහානුභාවාතථා තාති.ඉතිභ වා
ඉමිනාඑත්තයකනවිසෙක්යඛත්තයමවදස්යසති. 

ඉමඤ්ච පන බුද්ධසීහනාදං සුත්වා යථරස්ස අබ්භන්තයර බලවපීති

උප්පන්නා, යසො පීතිවයසන උදානං උදායනන්යතො ලාභා වත යමතිආදිමාහ.

තත්ථ ෙස් ස යම සත් ථා එවංමහිද් ධියකොතිෙස්සමය්හංසත්ථාඑවංමහිද්ධියකො, 
තස්ස මය්හං එවංමහිද්ධිකස්ස සත්ථු පටිලායභො ලාභා යචව සුලද්ධඤ්චාති

අත්යථො.අථවාය්වාහං එවරූපස්සසත්ථුයනොපත්තචීවරං යහත්වාවිචරිතුං, 

පාදපරිකම්මං පිට්ඨිපරිකම්මං කාතුං, මුඛයධොවනඋදකන්හායනොදකානි දාතුං, 

 න්ධකුටිපරියවණං සම්මජ්ජිතුං, උප්පන්නාෙ කඞ්ඛාෙ පඤ්හං පුච්ඡිතුං, 

මධුරධම්මකථඤ්ච යසොතුං ලභාමි, එයත සබ්යබපි මය්හං ලාභා යචව
සුලද්ධඤ්චාතිපි සන්ධාෙ එවමාහ. එත්ථ ච භ වයතො 

අන්ධකාරායලොකසද්දසවනසඞ්ඛාතානං ඉද්ධීනං මහන්තතාෙ මහිද්ධිකතා, 

තාසංයෙවඅනුඵරයණන මහානුභාවතායවදිතබ්බා. උදායීතිලාළුදායිත්යථයරො.
යසො කිර පුබ්යබ උපට්ඨාකත්යථයර ආඝාතං බන්ධිත්වා චරති. තස්මා ඉදානි
ඔකාසං ලභිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධසීහනාදපරියෙොසායන ජලමානං දීපසිඛං
නිබ්බායපන්යතො විෙ චරන්තස්ස ය ොණස්ස තුණ්යඩ පහාරං යදන්යතො විෙ
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භත්තභරිතං පාතිං අවකුජ්ජන්යතො විෙ යථරස්ස පසාදභඞ් ං කයරොන්යතො
එවමාහ. 

එවං වුත් යත භ වාති එවං උදායිත්යථයරන වුත්යත භ වා ෙථා නාම
පපාතතයට ඨත්වා පයවධමානං පුරිසං එකමන්යත ඨියතො හියතසී පුරියසො 

‘‘ඉයතොඑහිඉයතොඑහී’’තිපුනප්පුනංවයදෙය, එවයමවංඋදායිත්යථරංතස්මා

වචනා නිවායරන්යතො මා යෙවං උදායි, මා යෙවං උදායීති ආහ. තත්ථ හීති

නිපාතමත්තං, මාඑවංඅවචාතිඅත්යථො. මොරජ් ජන්තිචක්කවත්තිරජ්ජං.නනු
ච සත්ථා එකස්ස සාවකස්ස ධම්මයදසනාෙ උප්පන්නපසාදස්ස මහානිසංසං

අපරිච්ඡින්නංඅකාසි, යසොකස්මාඉමස්ස බුද්ධසීහනාදංආරබ්භඋප්පන්නස්ස

පසාදස්ස ආනිසංසං පරිච්ඡින්දතීති? අරිෙසාවකස්ස
එත්තකඅත්තභාවපරිමාණත්තා. දන්ධපඤ්යඤොපි හි යසොතාපන්යනො 

සත්තක්ඛත්තුංයදයවසුචමනුස්යසසුචඅත්තභාවංපටිලභති, යතනස්ස තිං 

පරිච්ඡින්දන්යතොඑවමාහ. දිට් යඨව ධම් යමතිඉමස්මිංයෙව අත්තභායවඨත්වා. 

පරිනිබ් බායිස් සතීති අප්පච්චෙපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බායිස්සති. ඉති
නිබ්බායනනකූටං ණ්හන්යතොඉමං සීහනාදසුත්තංනිට්ඨායපසීති. 

ආනන්දවග්ය ොතතියෙො. 

(9) 4. සමණවග් ය ො 

1. සමණසුත්තවණ්ණනා 

82. චතුත්ථස්ස පඨයම සමණිොනීතිසමණසන්තකානි. සමණකරණීොනීති 

සමයණන කත්තබ්බකිච්චානි. අධිසීලසික් ඛාසමාදානන්තිආදීසු සමාදානං

වුච්චති  හණං, අධිසීලසික්ඛාෙ සමාදානං  හණං පූරණං 

අධිසීලසික්ඛාසමාදානං.යසසපදද්වයෙපිඑයසවනයෙො.එත්ථචසීලං අධිසීලං, 

චිත්තං අධිචිත්තං, පඤ්ඤා අධිපඤ්ඤාති අෙං විභාය ො යවදිතබ්යබො. තත්ථ 

පඤ්චසීලං සීලං නාම, තං උපාදාෙ දසසීලං අධිසීලං නාම, තම්පි උපාදාෙ

චතුපාරිසුද්ධිසීලං අධිසීලං නාම. අපිච සබ්බම්පි යලොකිෙසීලං සීලං නාම, 

යලොකුත්තරසීලං අධිසීලං, තයදව සික්ඛිතබ්බයතො සික්ඛාති වුච්චති.

කාමාවචරචිත්තං පන චිත්තං නාම, තං උපාදාෙ රූපාවචරං අධිචිත්තං නාම, 
තම්පි උපාදාෙ අරූපාවචරං අධිචිත්තං නාම. අපිච සබ්බම්පි යලොකිෙචිත්තං

චිත්තයමව, යලොකුත්තරංඅධිචිත්තං. පඤ්ඤාෙපිඑයසවනයෙො. තස් මාතිෙස්මා

ඉමානි තීණි සමණකරණීොනි, තස්මා. තිබ් යබොති බහයලො. ඡන් යදොති
කත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්යදො. ඉති ඉමස්මිං සුත්තන්යත තිස්යසො සික්ඛා
යලොකිෙයලොකුත්තරාකථිතාති. 
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පටුන 

2.  ද්රභසුත්තවණ්ණනා 

83. දුතියෙ පිට් ඨියතො පිට් ඨියතොති පච්ඡයතො පච්ඡයතො. අෙම් පි දම් යමො 

අෙම් පි දම් යමොති අහම්පි ‘‘දම්යමො දම්මමායනො’’ති වදමායනො  ාවීති. 

යසෙයථාපි ගුන් නන්ති ෙථා  ාවීනං.  ායවො හි කාළාපි රත්තාපි

යසතාදිවණ්ණාපියහොන්ති,  ද්රභස්සපනතාදියසොවණ්යණොනාමනත්ථි.ෙථා

ච වණ්යණො, එවං සයරොපි පදම්පි අඤ්ඤාදිසයමව. යසසං උත්තානත්ථයමව.
ඉමස්මිම්පිසුත්යතතිස්යසොසික්ඛා මිස්සිකාවකථිතාති. 

3. යඛත්තසුත්තවණ්ණනා 

84. තතියෙ පටිකච් යචවාති පඨමයමව. සුකට් ඨං කයරොතීති නඞ් යලන

සුකට්ඨං කයරොති. සුමතිකතන්ති මතිො සුට්ඨු සමීකතං. කායලනාති
වපිතබ්බයුත්තකායලන.යසසංඋත්තානයමව. ඉධාපිතිස්යසොසික්ඛාමිස්සිකාව
කථිතා. 

4. වජ්ජිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

85. චතුත්යථ වජ් ජිපුත් තයකොති වජ්ජිරාජකුලස්ස පුත්යතො. 

දිෙඩ් ඪසික් ඛාපදසතන්ති පණ්ණාසාධිකං සික්ඛාපදසතං. තස්මිං සමයෙ 

පඤ්ඤත්තානි සික්ඛාපදායනව සන්ධායෙතං වුත්තං. යසො කිර භික්ඛු

අජ්ජවසම්පන්යනොඋජුජාතියකොඅවඞ්යකොඅකුටියලො, තස්මා‘‘අහංඑත්තකානි 

සික්ඛාපදානි රක්ඛිතුං සක්කුයණෙයං වා න වා’’ති චින්යතත්වා සත්ථු

ආයරොයචසි. සක් යකොමෙන්ති සක්යකොමි අහං. යසො කිර ‘‘එත්තයකසු 
සික්ඛාපයදසු සික්ඛන්තස්ස අ රු තීසු සික්ඛාසු සික්ඛිතු’’න්ති මඤ්ඤමායනො 
එවමාහ. අථ භ වා ෙථා නාම පඤ්ඤාස තිණකලාපියෙො උක්ඛිපිතුං

අසක්යකොන්තස්සකලාපිෙසතං බන්ධිත්වාසීයසඨයපෙය, එවයමවඑකිස්සාපි
සික්ඛාෙසික්ඛිතුංඅසක්යකොන්තස්ස අපරාද්යවපිසික්ඛාඋපරිපක්ඛිපන්යතො 

තස් මාතිෙ ත් වං භික් ඛූතිආදිමාහ. සුඛුමායලො කිර උත්තයරො නාම
ජානපදමනුස්යසො යලොහපාසාදවිහායර වසති. අථ නං දහරභික්ඛූ ආහංසු –

‘‘උත්තර, අග්ගිසාලා ඔවස්සති, තිණං කප්පිෙං කත්වා යදහී’’ති. තං ආදාෙ

අටවිං  න්ත්වා යතන ලායිතං තිණංයෙව කරයළ බන්ධිත්වා ‘‘පඤ්ඤාස
කරයළ  යහතුං සක්ඛිස්සසි උත්තරා’’ති ආහංසු. යසො ‘‘න සක්ඛිස්සාමී’’ති 

ආහ. අසීතිං පන සක්ඛිස්සසීති? න සක්ඛිස්සාමි, භන්යතති. එකං කරළසතං 

සක්ඛිස්සසීති? ආම, භන්යත,  ණ්හිස්සාමීති. දහරභික්ඛූකරළසතංබන්ධිත්වා
තස්ස සීයසඨපයිංසු. යසොඋක්ඛිපිත්වානිත්ථුනන්යතො  න්ත්වා අග්ගිසාලාෙ

සමීයප පායතසි. අථනං භික්ඛූ ‘‘කිලන්තරූයපොසි උත්තරා’’තිආහංසු.ආම, 

භන්යත, දහරා භික්ඛූ මං වඤ්යචසුං, ඉමං එකම්පි කරළසතං උක්ඛිපිතුං

අසක්යකොන්තං මං ‘‘පණ්ණාස කරයළ උක්ඛිපාහී’’ති වදිංසු. ආම, උත්තර, 
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වඤ්චයිංසුතන්ති.එවංසම්පදමිදංයවදිතබ්බං. ඉධාපිතිස්යසොසික්ඛාමිස්සිකාව
කථිතා. 

5. යසක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

86. පඤ්චයම උජුමග්  ානුසාරියනොතිඋජුමග්ය ොවුච්චතිඅරිෙමග්ය ො, තං 

අනුස්සරන්තස්ස පටිපන්නකස්සාති අත්යථො. ඛෙස ්මිං පඨමං ඤාණන්ති
පඨමයමවමග් ඤාණංඋප්පජ්ජති.මග්ය ොහිකියලසානංයඛපනයතොඛයෙො

නාම, තංසම්පයුත්තං ඤාණං ඛෙස්මිං ඤාණං නාම. තයතො අඤ ්ඤා 

අනන් තරාති තයතො චතුත්ථමග් ඤාණයතො අනන්තරා අඤ්ඤා උප්පජ්ජති, 

අරහත්තඵලං උප්පජ්ජතීති අත්යථො. අඤ ්ඤාවිමුත් තස් සාති 

අරහත්තඵලවිමුත්තිොවිමුත්තස්ස. ඤාණං යව යෙොතීති පච්චයවක්ඛණඤාණං
යහොති.ඉතිසුත්යතපි ාථාසුපිසත්තයසඛාකථිතා.අවසායනපන ඛීණාසයවො
දස්සියතොති. 

6. පඨමසික්ඛාසුත්තවණ්ණනා 

87. ඡට්යඨ අත් තකාමාති අත්තයනො හිතකාමා. ෙත් යථතං සබ් බං 

සයමොධානං  ච් ඡතීතිොසුසික්ඛාසු සබ්බයමතංදිෙඩ්ඪසික්ඛාපදසතංසඞ් හං

 ච්ඡති. පරිපූරකාරී යෙොතීතිසමත්තකාරීයහොති. මත් තයසො කාරීතිපමායණන 

කාරයකො, සබ්යබනසබ්බංකාතුංනසක්යකොතීතිඅත්යථො. ඛුද් දානුඛුද් දකානීති
චත්තාරි පාරාජිකානි ඨයපත්වා යසසසික්ඛාපදානි. තත්රාපි සඞ්ඝාදියසසං

ඛුද්දකං, ථුල්ලච්චෙං අනුඛුද්දකං නාම. ථුල්ලච්චෙඤ්ච ඛුද්දකං, පාචිත්තිෙං

අනුඛුද්දකං නාම, පාචිත්තිෙඤ්ච ඛුද්දකං, පාටියදසනිෙදුක්කටදුබ්භාසිතානි
අනුඛුද්දකානි නාම. ඉයම පන අඞ්ගුත්තරමහානිකාෙවළඤ්ජනකආචරිො
‘‘චත්තාරි පාරාජිකානි ඨයපත්වා යසසානි සබ්බානිපි ඛුද්දානුඛුද්දකානී’’ති

වදන්ති. තානි ආපජ් ජතිපි වුට් ඨාතිපීතිඑත්ථපනඛීණාසයවොතාවයලොකවජ්ජං

නාපජ්ජති, පණ්ණත්තිවජ්ජයමව ආපජ්ජති. ආපජ්ජන්යතො ච කායෙනපි
වාචාෙපිචිත්යතනපිආපජ්ජති. කායෙනආපජ්ජන්යතොකුටිකාරසහයසෙයාදීනි

ආපජ්ජති, වාචාෙ ආපජ්ජන්යතො සඤ්චරිත්තපදයසොධම්මාදීනි, චිත්යතන

ආපජ්ජන්යතොරූපිෙපටිග් හණංආපජ්ජති. යසක්යඛසුපිඑයසවනයෙො. න හි 

යමත් ථ, භික් ඛයව, අභබ් බතා වුත් තාති, භික්ඛයව, න හි මො එත්ථ එවරූපං
ආපත්තිං ආපජ්ජයන ච වුට්ඨායන ච අරිෙපුග් ලස්ස අභබ්බතා කථිතා. 

ආදිබ්රේ මචරිෙකානීති මග් බ්රහ්මචරිෙස්ස ආදිභූතානි චත්තාරි

මහාසීලසික්ඛාපදානි. බ්රේ මචරිෙසාරුප් පානීති තානියෙව 

චතුමග් බ්රහ්මචරිෙස්සසාරුප්පානිඅනුච්ඡවිකානි. තත් ථාතියතසුසික්ඛාපයදසු. 

ධුවසීයලොති නිබද්ධසීයලො. ඨිතසීයලොති පතිට්ඨිතසීයලො. යසොතාපන් යනොති

යසොතසඞ්ඛායතන මග්ය න ඵලං ආපන්යනො. අවිනිපාතධම් යමොති චතූසු
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අපායෙසු අපතනසභායවො. නිෙයතොති යසොතාපත්තිමග් නිොයමන නිෙයතො. 

සම් යබොධිපරාෙයණොතිඋපරිමග් ත්තෙසම්යබොධිපරාෙයණො. 

තනුත් තාති තනුභායවො. සකදා ාමියනො හි රා ාදයෙො අබ්භපටලං විෙ

මච්ඡිකාපත්තං විෙ ච තනුකා යහොන්ති, න බහලා. ඔරම් භාගිොනන්ති

යහට්ඨාභාගිොනං. සංයෙොජනානන්ති බන්ධනානං. පරික් ඛොති පරික්ඛයෙන. 

ඔපපාතියකො යෙොතීති උප්පන්නයකො යහොති. තත් ථ පරිනිබ් බායීති යහට්ඨා

අයනොතරිත්වා උපරියෙව පරිනිබ්බානධම්යමො. අනාවත් තිධම් යමොති
යෙොනි තිවයසන අනා මනධම්යමො. 

පයදසං පයදසකාරීතිආදීසු පයදසකාරී පුග් යලො නාම යසොතාපන්යනො ච

සකදා ාමීචඅනා ාමීච, යසොපයදසයමවසම්පායදති.පරිපූරකාරීනාම අරහා, 

යසො පරිපූරයමව සම්පායදති. අවඤ් ඣානීති අතුච්ඡානි සඵලානි සඋද්රොනීති
අත්යථො.ඉධාපිතිස්යසොසික්ඛාමිස්සකාවකථිතා. 

7. දුතිෙසික්ඛාසුත්තවණ්ණනා 

88. සත්තයම යකොලංයකොයලොතිකුලාකුලං  මනයකො. කුලන්තියචත්ථ

භයවො අධිප්යපයතො, තස්මා ‘‘ද්යව වා තීණි වා කුලානී’’ති එත්ථපි ද්යව වා
තයෙො වා භයවති අත්යථො යවදිතබ්යබො. අෙඤ්හි ද්යව වා භයව සන්ධාවති

තයෙොවා, උත්තමයකොටිොඡවා.තස්මාද්යවවාතීණිවා චත්තාරිවාපඤ්චවා

ඡ වාති එවයමත්ථ විකප්යපො දට්ඨබ්යබො. එකබීජීති එකස්යසව භවස්ස බීජං

එතස්ස අත්ථීති එකබීජී. උද් ධංයසොයතොතිආදීසු අත්ථි උද්ධංයසොයතො

අකනිට්ඨ ාමී, අත්ථි උද්ධංයසොයතොනඅකනිට්ඨ ාමී, අත්ථිනඋද්ධංයසොයතො

අකනිට්ඨ ාමී, අත්ථි න උද්ධංයසොයතො න අකනිට්ඨ ාමී. තත්ථ යෙො ඉධ
අනා ාමිඵලංපත්වාඅවිහාදීසු නිබ්බත්යතොතත්ථොවතායුකංඨත්වාඋපරූපරි

නිබ්බත්තිත්වා අකනිට්ඨංපාපුණාති, අෙංඋද්ධංයසොයතොඅකනිට්ඨ ාමීනාම.
යෙො පන අවිහාදීසු නිබ්බත්යතො තත්යථව අපරිනිබ්බායිත්වා අකනිට්ඨම්පි

අප්පත්වා උපරිමබ්රහ්මයලොයක පරිනිබ්බාෙති, අෙං උද්ධංයසොයතො න

අකනිට්ඨ ාමීනාම.යෙොඉයතොචවිත්වා අකනිට්යඨයෙව නිබ්බත්තති, අෙංන
උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨ ාමී නාම. යෙො පන අවිහාදීසු චතූසු අඤ්ඤතරස්මිං

නිබ්බත්තිත්වා තත්යථව පරිනිබ්බාෙති, අෙං න උද්ධංයසොයතො න 
අකනිට්ඨ ාමීනාම. 

ෙත්ථ කත්ථචි උප්පන්යනො පන සසඞ්ඛායරන සප්පයෙොය න අරහත්තං

පත්යතො සසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායී නාම. අසඞ්ඛායරන අප්පයෙොය න පත්යතො 

අසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායී නාම. යෙො පන කප්පසහස්සායුයකසු අවියහසු

නිබ්බත්තිත්වා පඤ්චමං කප්පසතං අතික්කමිත්වා අරහත්තං පත්යතො, අෙං 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  තිකනිපාත-අට්ඨකථා  මහාවග්ය ො 
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පටුන 

උපෙච් චපරිනිබ් බායී නාම. අතප්පාදීසුපි එයසව නයෙො. අන් තරාපරිනිබ් බායීති

යෙො ආයුයවමජ්ඣං අනතික්කමිත්වා පරිනිබ්බාෙති, යසො තිවියධො යහොති.
කප්පසහස්සායුයකසු තාවඅවියහසුනිබ්බත්තිත්වාඑයකොනිබ්බත්තදිවයසයෙව

අරහත්තං පාපුණාති. යනො යච නිබ්බත්තදිවයස පාපුණාති, පඨමස්ස පන

කප්පසතස්ස මත්ථයක පාපුණාති, අෙං පඨයමො අන්තරාපරිනිබ්බායී. අපයරො

එවං අසක්යකොන්යතො ද්වින්නං කප්පසතානං මත්ථයක පාපුණාති, අෙං
දුතියෙො. අපයරො එවම්පි අසක්යකොන්යතො චතුන්නං කප්පසතානං මත්ථයක 

පාපුණාති, අෙංතතියෙොඅන්තරාපරිනිබ්බායී.යසසංවුත්තනෙයමව. 

ඉමස්මිං පන ඨායන ඨත්වා චතුවීසති යසොතාපන්නා, ද්වාදස 

සකදා ාමියනො, අට්ඨචත්තාලීස අනා ාමියනො, ද්වාදස ච අරහන්යතො

කයථතබ්බා. ඉමස්මිං හි සාසයන සද්ධාධුරං පඤ්ඤාධුරන්ති ද්යව ධුරානි, 
දුක්ඛපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාදයෙො චතස්යසො පටිපදා. තත්යථයකො සද්ධාධුයරන
අභිනිවිසිත්වා යසොතාපත්තිඵලං පත්වා එකයමව භවං නිබ්බත්තිත්වා

දුක්ඛස්සන්තං කයරොති, අෙයමයකො එකබීජී. යසො පටිපදාවයසන චතුබ්බියධො

යහොති. ෙථා යචස, එවං පඤ්ඤාධුයරන අභිනිවිට්යඨොපීති අට්ඨ එකබීජියනො.

තථා යකොලංයකොලා සත්තක්ඛත්තුපරමා චාති ඉයම චතුවීසති යසොතාපන් නා 
නාම. තීසු පන වියමොක්යඛසු සුඤ්ඤතවියමොක්යඛන සකදා ාමිභූමිං පත්තා

චතුන්නං පටිපදානං වයසන චත්තායරො සකදා ාමියනො, තථා 

අනිමිත්තවියමොක්යඛන පත්තා චත්තායරො, අප්පණිහිතවියමොක්යඛන පත්තා

චත්තායරොති ඉයම ද් වාදස සකදා ාමියනො. අවියහසු පන තයෙො

අන්තරාපරිනිබ්බායියනො, එයකො උපහච්චපරිනිබ්බායී, එයකො උද්ධංයසොයතො

අකනිට්ඨ ාමීති පඤ්ච අනා ාමියනො, යත අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායියනො පඤ්ච, 

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායියනොපඤ්චාතිදසයහොන්ති, තථා අතප්පාදීසු.අකනිට්යඨසු

පන උද්ධංයසොයතො නත්ථි, තස්මා තත්ථ චත්තායරො සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, 

චත්තායරො අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීති අට්ඨ, ඉයම අට් ඨචත් තාලීස අනා ාමියනො. 

ෙථා පන සකදා ාමියනො, තයථව අරෙන් යතොපි ද් වාදස යවදිතබ්බා. ඉධාපි
තිස්යසොසික්ඛාමිස්සිකාව කථිතා. 

8. තතිෙසික්ඛාසුත්තවණ්ණනා 

89. අට්ඨයම තං වා පන අනභිසම් භවං අප් පටිවිජ් ඣන්ති තං අරහත්තං
අපාපුණන්යතො අප්පටිවිජ්ඣන්යතො. ඉමිනා නයෙන සබ්බට්ඨායනසු අත්යථො
යවදිතබ්යබො. ඉධාපි තිස්යසො සික්ඛා මිස්සිකාව කථිතා. නවමං
උත්තානත්ථයමව.ඉධාපිතිස්යසොසික්ඛාමිස්සිකාව කථිතා. 
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10. දුතිෙසික්ඛත්තෙසුත්තවණ්ණනා 

91. දසයම ආසවානං ඛොති එත්ථ අරහත්තමග්ය ො අධිපඤ්ඤාසික්ඛා
නාම.ඵලංපනසික්ඛිතසික්ඛස්සඋප්පජ්ජනයතො සික්ඛාතිනවත්තබ්බං. 

ෙථා පුයර තථා පච් ඡාතිෙථාපඨමංතීසුසික්ඛාසුසික්ඛති, පච්ඡාතයථව 

සික්ඛතීතිඅත්යථො.දුතිෙපයදපිඑයසවනයෙො. ෙථා අයධො තථා උද් ධන්තිෙථා

යහට්ඨිමකාෙංඅසුභවයසනපස්සති, උපරිමකාෙම්පිතයථවඵරති. දුතිෙපයදපි

එයසවනයෙො. ෙථා දිවා තථා රත් තින්ති ෙථා දිවා තිස්යසො සික්ඛා සික්ඛති, 

රත්තිම්පි තයථව සික්ඛතීති අත්යථො. අභිභුෙය දිසා සබ් බාති සබ්බා දිසා

ආරම්මණවයසනඅභිභවිත්වා. අප් පමාණසමාධිනාතිඅරහත්තමග් සමාධිනා. 

යසක් ඛන්ති සික්ඛමානං සකරණීෙං. පටිපදන්ති පටිපන්නකං. 

සංසුද් ධචාරිෙන්ති සංසුද්ධචරණං පරිසුද්ධසීලං. සම් බුද් ධන්ති චතුසච්චබුද්ධං. 

ධීරං පටිපදන් තගුන්ති ඛන්ධධීරආෙතනධීරවයසන ධීරං ධිතිසම්පන්නං

පටිපත්තිො අන්තං  තං. විඤ ්ඤාණස් සාති චරිමකවිඤ්ඤාණස්ස. 

තණ් ොක් ඛෙවිමුත් තියනොති තණ්හාක්ඛෙවිමුත්තිසඞ්ඛාතාෙ 

අරහත්තඵලවිමුත්තිො සමන්නා තස්ස. පජ් යජොතස් යසව නිබ් බානන්ති

පදීපනිබ්බානං විෙ. වියමොක් යඛො යෙොති යචතයසොති චිත්තස්ස විමුත්ති
විමුච්චනා අප්පවත්තිභායවො යහොති. තණ්හාක්ඛෙවිමුත්තියනො හි ඛීණාසවස්ස

චරිමකවිඤ්ඤාණනියරොයධන පරිනිබ්බානංවිෙයචතයසොවියමොක්යඛොයහොති, 

න තට්ඨානංපඤ්ඤාෙති, අපණ්ණත්තිකභාවූප යමොයෙවයහොතීතිඅත්යථො. 

11. සඞ්කවාසුත්තවණ්ණනා 

92. එකාදසයම සඞ් කවා නාම යකොසලානං නි යමොති සඞ් කවාති

එවංනාමයකොයකොසලරට්යඨ නි යමො. ආවාසියකොතිභාරහායරොනයවආවායස

සමුට්ඨායපති, පුරායණ පටිජග් ති. සික් ඛාපදපටිසංයුත් තාොති

සික්ඛාසඞ්ඛායතහි පයදහි පටිසංයුත්තාෙ, තීහි සික්ඛාහි සමන්නා තාොති

අත්යථො. සන් දස් යසතීති සම්මුයඛ විෙ කත්වා දස්යසති. සමාදයපතීති

 ණ්හායපති. සමුත් යතයජතීතිසමුස්සායහති. සම් පෙංයසතීතිපටිලද්ධගුයණහි

වණ්ණංකයථන්යතො යවොදායපති. අධිසල් ලිඛයතතිඅතිවිෙසල්ලිඛති, අතිවිෙ
සල්ලිඛිතංකත්වා සණ්හංසණ්හංකයථතීතිඅත්යථො. 

අච් චයෙොති අපරායධො. මං අච් ච මාති මං අතික්කම්ම අධිභවිත්වා

පවත්යතො. අහුයදව අක් ඛන් තීතිඅයහොසියෙවඅනධිවාසනා. අහු අප් පච් චයෙොති 

අයහොසිඅතුට්ඨාකායරො. පටිග්  ණ් ොතූතිඛමතු. ආෙතිං සංවරාොතිඅනා යත

සංවරත්ථාෙ, පුන එවරූපස්ස අපරාධස්ස යදොසස්ස ඛලිතස්ස වා

අකරණත්ථාොතිඅත්යථො. තග් ඝාති එකංයසන. ෙථාධම් මං පටිකයරොසීතිෙථා
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ධම්යමො ඨියතො, තථා කයරොසි, ඛමායපසීති වුත්තං යහොති. තං යත මෙං 

පටිග්  ණ් ොමාතිතංතව අපරාධංමෙංඛමාම. වුද් ධියෙසා, කස ්සප, අරිෙස ්ස 

විනයෙති එසාකස්සපබුද්ධස්සභ වයතොසාසයනවුද්ධිනාම.කතමා? ොෙං
අච්චෙං අච්චෙයතො දිස්වා ෙථාධම්මං පටිකරිත්වා ආෙතිං සංවරාපජ්ජනා.
යදසනං පනපුග් ලාධිට්ඨානං කයරොන්යතො ‘‘යෙො අච්චෙං අච්චෙයතො දිස්වා

ෙථාධම්මංපටිකයරොති, ආෙතිංසංවරං ආපජ්ජතී’’තිආහ. න සික් ඛාකායමොති

තිස්යසො සික්ඛා න කායමති න පත්යථති න පියහති. සික් ඛාසමාදානස් සාති 

සික්ඛාපරිපූරණස්ස. න වණ් ණවාදීති ගුණං න කයථති. කායලනාති
යුත්තප්පයුත්තකායලන.යසසයමත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

සමණවග්ය ොචතුත්යථො. 

(10) 5. යලොණකපල් ලවග් ය ො 

1. අච්චායිකසුත්තවණ්ණනා 

93. පඤ්චමස්ස පඨයම අච් චායිකානීති අතිපාතිකානි. කරණීොනීති

අවස්සකිච්චානි. ෙඤ්හි න අවස්සං කාතබ්බං, තං කිච්චන්ති වුච්චති. අවස්සං

කාතබ්බංකරණීෙංනාම. සීඝං සීඝන්තියවය නයවය න. තස් ස යඛො තන්ති

එත්ථ තන්තිනිපාතමත්තං. නත් ථි සා ඉද් ධි වා ආනුභායවො වාතිසා වා ඉද්ධි

යසො වා ආනුභායවො නත්ථි. උත් තරස් යවති තතිෙදිවයස. උතුපරිණාමිනීති 

ලද්ධඋතුපරිණාමානිහුත්වා. ජාෙන් තිපීතිතතිෙදිවයස නික්ඛන්තයසතඞ්කුරානි

යහොන්ති, සත්තායහ පත්යත නීලඞ්කුරානි යහොන්ති.  බ් භීනිපි යෙොන් තීති

දිෙඩ්ඪමාසංපත්වා හිත බ්භානියහොන්ති. පච් චන් තිපීතිතයෙොමායසපත්වා

පච්චන්ති.ඉදානිෙස්මා බුද්ධානං හපතියකනවාසස්යසහිවාඅත්යථොනත්ථි, 
සාසයන පනතප්පටිරූපකං පුග් ලං වා අත්ථං වා දස්යසතුං තං තං ඔපම්මං

ආහරන්ති. තස්මා ෙමත්ථං දස්යසතුකායමන එතං ආභතං, තං දස්යසන්යතො 

එවයමව යඛොතිආදිමාහ. තං අත්ථයතො උත්තානයමව. සික්ඛා පන ඉධාපි
මිස්සිකාඑවකථිතා. 

2. පවියවකසුත්තවණ්ණනා 

94. දුතියෙ චීවරපවියවකන්ති චීවරං නිස්සාෙ උප්පජ්ජනකකියලයසහි

විවිත්තභාවං. යසසද්වයෙපි එයසව නයෙො. සාණානීති සාණවාකයචලානි. 

මසාණානීති මිස්සකයචලානි. ඡවදුස ්සානීති මතසරීරයතො ඡඩ්ඩිතවත්ථානි, 

එරකතිණාදීනි වා  න්යථත්වා කතනිවාසනානි. පංසුකූලානීති පථවිෙං

ඡඩ්ඩිතනන්තකානි. තිරී ානීති රුක්ඛතචවත්ථානි. අජිනානීති 

අජිනමි චම්මානි. අජිනක් ඛිපන්ති තයදව මජ්යඣ ඵාලිතං, සහඛුරකන්තිපි

වදන්ති. කුසචීරන්තිකුසතිණානි  න්යථත්වා කතචීරං. වාකචීරඵලකචීයරසුපි
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පටුන 

එයසව නයෙො. යකසකම් බලන්ති මනුස්සයකයසහි කතකම්බලං. 

වාලකම් බලන්තිඅස්සවාලාදීහිකතකම්බලං. උලූකපක් ඛිකන්තිඋලූකපත්තානි
 න්යථත්වාකතනිවාසනං. 

සාකභක් ඛාති අල්ලසාකභක්ඛා. සාමාකභක් ඛාති සාමාකතණ්ඩුලභක්ඛා. 

නීවාරාදීසු නීවාරා නාමඅරඤ්යඤසෙංජාතවීහිජාති. දද් දුලන්තිචම්මකායරහි

චම්මං ලිඛිත්වා ඡඩ්ඩිතකසටං. ෙ ං වුච්චති සියලයසොපි යසවායලොපි

කණිකාරාදිරුක්ඛනිෙයායසොපි. කණන්ති කුණ්ඩකං. ආචායමොති 

භත්තඋක්ඛලිකාෙ ලග්ය ො ඣාමඔදයනො. තං ඡඩ්ඩිතට්ඨායන  යහත්වා

ඛාදන්ති, ඔදනකඤ්ජිෙන්තිපි වදන්ති. පිඤ ්ඤාකාදයෙො පාකටාව. 

පවත් තඵලයභොජීතිපතිතඵලයභොජී. භුසා ාරන්ති ඛලසාලං. 

සීලවාති චතුපාරිසුද්ධිසීයලන සමන්නා යතො. දුස් සීලයඤ් චස් ස පහීනං 

යෙොතීති පඤ්ච දුස්සීලයානි පහීනානි යහොන්ති. සම් මාදිට් ඨියකොති

ොථාවදිට්ඨියකො. මිච් ඡාදිට් ඨීති අොථාවදිට්ඨි. ආසවාති චත්තායරො ආසවා. 

අග්  ප් පත් යතොති සීලග් ප්පත්යතො. සාරප් පත් යතොති සීලසාරං පත්යතො. 

සුද් යධොති පරිසුද්යධො. සායර පතිට් ඨියතොතිසීලසමාධිපඤ්ඤාසායර පතිට්ඨියතො. 

යසෙයථාපීති ෙථා නාම. සම් පන් නන්ති පරිපුණ්ණං පරිපක්කසාලිභරිතං. 

සඞ් ඝරායපෙයාතිසඞ්කඩ්ඪායපෙය. උබ් බොයපෙයාතිඛලට්ඨානංආහරායපෙය. 

භුසිකන්ති භුසං. යකොට්  ායපෙයාති උදුක්ඛයල පක්ඛිපායපත්වා මුසයලහි

පහරායපෙය. අග්  ප් පත් තානීති තණ්ඩුලග් ං පත්තානි. සාරප් පත් තාදීසුපි

එයසවනයෙො. යසසං උත්තානයමව. ෙං පයනත්ථ ‘‘දුස්සීලයඤ්චස්ස පහීනං

මිච්ඡාදිට්ඨි චස්ස පහීනා’’ති වුත්තං, තං යසොතාපත්තිමග්ය න පහීනභාවං
සන්ධාෙවුත්තන්තියවදිතබ්බං. 

3. සරදසුත්තවණ්ණනා 

95. තතියෙ විද් යධති වලාහකවි යමන දූරීභූයත. යදයවති ආකායස. 

අභිවිෙච් චාතිඅභිවිහනිත්වා. ෙයතොති ෙස්මිංකායල. විරජන්තිරා රජාදිරහිතං.

යතසංයෙව මලානං වි තත්තා වීතමලං. ධම් මචක් ඛුන්ති 

චතුසච්චධම්මපරිග් ාහකංයසොතාපත්තිමග් චක්ඛුං. නත් ථි තං සංයෙොජනන්ති

දුවිධයමවස්ස සංයෙොජනං නත්ථි, ඉතරම්පි පන පුන ඉමං යලොකං ආයනතුං 
අසමත්ථතාෙනත්ථීතිවුත්තං.ඉමස්මිංසුත්යතඣානානා ාමීනාමකථියතොති. 

4. පරිසාසුත්තවණ්ණනා 

96. චතුත්යථ න බාහුලිකා යෙොන් තීති පච්චෙබාහුල්ලිකාන යහොන්ති. න 

සාථලිකාති තිස්යසො සික්ඛා සිථිලං කත්වා න  ණ්හන්ති. ඔක් කමයන 
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නික් ඛිත් තධුරාති ඔක්කමනංවුච්චතිඅව මනට්යඨනපඤ්ච නීවරණානි, යතසු

නික්ඛිත්තධුරා. පවියවයක පුබ් බඞ්  මාති කාෙචිත්තඋපධිවියවකසඞ්ඛායත

තිවියධපි වියවයක පුබ්බඞ් මා. වීරිෙං ආරභන් තීති දුවිධම්පි වීරිෙං

පග් ණ්හන්ති. අප් පත් තස් සාති ඣානවිපස්සනාමග් ඵලසඞ්ඛාතස්ස 

අප්පත්තවියසසස්ස. යසසපදද්වයෙපි එයසව නයෙො. පච් ඡිමා ජනතාති

සද්ධිවිහාරිකඅන්යතවාසිකාදයෙො. දිට් ඨානු තිං ආපජ් ජතීතිආචරියුපජ්ඣායෙහි

කතංඅනුකයරොති. ෙංතාෙජනතාෙආචරියුපජ්ඣායෙසුදිට්ඨං, තස්සඅනු තිං

ආපජ්ජතිනාම. අෙං වුච් චති, භික් ඛයව, අග්  වතී පරිසාති, භික්ඛයව, අෙංපරිසා 
අග් පුග් ලවතීනාමවුච්චති. 

භණ් ඩනජාතාති ජාතභණ්ඩනා. කලෙජාතාති ජාතකලහා. භණ්ඩනන්ති

යචත්ථ කලහස්ස පුබ්බභාය ො, හත්ථපරාමාසාදිවයසන වීතික්කයමො කලයහො

නාම. විවාදාපන් නාති විරුද්ධවාදංආපන්නා. මුඛසත් තීහීතිගුණවිජ්ඣනට්යඨන 

ඵරුසා වාචා ‘‘මුඛසත්තියෙො’’ති වුච්චන්ති, තාහි මුඛසත්තීහි. විතුදන් තා 

විෙරන් තීතිවිජ්ඣන්තාවිචරන්ති. 

සමග්  ාති සහිතා. සම් යමොදමානාති සමප්පවත්තයමොදා. ඛීයරොදකීභූතාති

ඛීයරොදකං විෙ භූතා. පිෙචක් ඛූහීතිඋපසන්යතහි යමත්තචක්ඛූහි. පීති ජාෙතීති

පඤ්චවණ්ණාපීතිඋප්පජ්ජති. කායෙො පස් සම් භතීතිනාමකායෙොපිරූපකායෙොපි

වි තදරයථො යහොති. පස් සද් ධකායෙොති අසාරද්ධකායෙො. සුඛං යවදිෙතීති

කායිකයචතසිකසුඛංයවදිෙති. සමාධිෙතීති ආරම්මයණසම්මාඨපීෙති. 

ථුල් ලඵුසිතයකතිමහාඵුසිතයක. පබ් බතකන් දරපදරසාඛාතිඑත්ථ කන් දයරො 

නාම ‘‘ක’’න්ති ලද්ධනායමන උදයකන දාරියතො උදකභින්යනො

පබ්බතප්පයදයසො, යෙො ‘‘නිතම්යභො’’තිපි ‘‘නදිකුඤ්යජො’’තිපි වුච්චති. පදරං 

නාම අට්ඨ මායස යදයව අවස්සන්යත ඵලියතො භූමිප්පයදයසො. සාඛාති 

කුයසොබ්භ ාමිනියෙො ඛුද්දකමාතිකායෙො. කුයසොබ් භාති ඛුද්දකආවාටා. 

මොයසොබ් භාති මහාආවාටා. කුන් නදියෙොති ඛුද්දකනදියෙො. මොනදියෙොති 
 ඞ් ාෙමුනාදිකාමහාසරිතා. 

5-7. පඨමආජානීෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

97-99. පඤ්චයම අඞ් ය හීති ගුණඞ්ය හි. රාජාරයෙොති රඤ්යඤො අරයහො

අනුච්ඡවියකො. රාජයභොග් ය ොතිරඤ්යඤොඋපයභො භූයතො. රඤ් යඤො අඞ්  න්ති
රඤ්යඤො හත්ථපාදාදිඅඞ් සමතාෙ අඞ් න්යතව සඞ්ඛං  ච්ඡති. 

වණ් ණසම් පන් යනොති සරීරවණ්යණන සම්පන්යනො. බලසම් පන් යනොති

කාෙබයලන සම්පන්යනො. ආහුයනයෙයොති ආහුතිසඞ්ඛාතං පිණ්ඩපාතං

පටිග් යහතුං යුත්යතො. පාහුයනයෙයොති පාහුනකභත්තස්ස අනුච්ඡවියකො. 
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දක් ඛියණයෙයොති දසවිධදානවත්ථුපරිච්චා වයසන සද්ධාදානසඞ්ඛාතාෙ 

දක්ඛිණාෙ අනුච්ඡවියකො. අඤ ්ජලිකරණීයෙොති අඤ්ජලිපග් හණස්ස 

අනුච්ඡවියකො. අනුත් තරං පුඤ ්ඤක් යඛත් තං යලොකස් සාති සබ්බයලොකස්ස
අසදිසංපුඤ්ඤවිරුහනට්ඨානං. 

වණ් ණසම් පන් යනොති ගුණවණ්යණන සම්පන්යනො. බලසම් පන් යනොති

වීරිෙබයලන සම්පන්යනො. ජවසම් පන් යනොති ඤාණජයවන සම්පන්යනො. 

ථාමවාති ඤාණථායමන සමන්නා යතො. දළ් ෙපරක් කයමොති ථිරපරක්කයමො. 

අනික් ඛිත් තධුයරොති අට්ඨපිතධුයරො පග් හිතධුයරො, අග් ඵලං අරහත්තං 
අප්පත්වා වීරිෙධුරං න නික්ඛිපිස්සාමීති එවං පටිපන්යනො. ඉමස්මිං සුත්යත 

චතුසච්චවයසන යසොතාපත්තිමග්ය ො, යසොතාපත්තිමග්ය න ච

ඤාණජවසම්පන්නතාකථිතාති. ඡට්යඨතීණිචමග් ානිතීණිචඵලානි, තීහි

මග් ඵයලහි ච ඤාණජවසම්පන්නතා කථිතා. සත්තයම අරහත්තඵලං, 
අරහත්තඵයලයනව ච මග් කිච්චං කථිතං. ඵලං පන ජවිතජයවන 
උප්පජ්ජනයතොජයවොතිචවත්තුංවට්ටති. 

8. යපොත්ථකසුත්තවණ්ණනා 

100. අට්ඨයම නයවොති කරණං උපාදාෙ වුච්චති. යපොත් ථයකොති 

වාකමෙවත්ථං. මජ් ඣියමොති පරියභො මජ්ඣියමො. ජිණ් යණොති

පරියභො ජිණ්යණො. උක් ඛලිපරිමජ් ජනන්ති උක්ඛලිපරිපුඤ්ඡනං දුස් සීයලොති

නිස්සීයලො. දුබ් බණ් ණතාොති ගුණවණ්ණාභායවන දුබ්බණ්ණතාෙ. 

දිට් ඨානු තිං ආපජ් ජන් තීති යතනකතං අනුකයරොන්ති. න මෙප් ඵලං යෙොතීති

විපාකඵයලනමහප්ඵලං නයහොති. න මොනිසංසන්තිවිපාකානිසංයසයනවන

මහානිසංසං. අප් පග් ඝතාොති විපාකග්යඝන අප්පග්ඝතාෙ. කාසිකං වත් ථන්ති

තීහිකප්පාසඅංසූහි සුත්තංකන්තිත්වාකතවත්ථං, තඤ්චයඛොකාසිරට්යඨයෙව
උට්ඨිතං.යසසංඋත්තානයමව. සීලංපයනත්ථමිස්සකංකථිතන්ති. 

9. යලොණකපල්ලසුත්තවණ්ණනා 

101. නවයම ෙථා ෙථාෙන්තිෙථාෙථාඅෙං. තථා තථා තන්තිතථාතථා
තං කම්මං. ඉදං වුත්තං යහොති – යෙො එවං වයදෙය – ‘‘ෙථා ෙථා කම්මං

කයරොති, තථා තථාස්ස විපාකං පටිසංයවදිෙයතව. න හි සක්කා කතස්ස

කම්මස්සවිපාකංපටියසයධතුං.තස්මා ෙත්තකංකම්මංකයරොති, තත්තකස්ස

විපාකංපටිසංයවදිෙයතවා’’ති. එවං සන් තන්තිඑවංසන්යත. බ්රේ මචරිෙවායසො 

න යෙොතීති ෙංමග් භාවනයතොපුබ්යබඋපපජ්ජයවදනීෙංකම්මංකතං, තස්ස

අවස්සංපටිසංයවදනීෙත්තා බ්රහ්මචරිෙංවුත්ථම්පිඅවුත්ථයමවයහොති. ඔකායසො 

න පඤ් ඤාෙති සම් මා දුක් ඛස් ස අන් තකිරිොොතිෙස්මාචඑවංසන්යතයතන 
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පටුන 

කම්මායූහනඤ්යචව විපාකානුභවනා ච යහොති, තස්මා යහතුනා නයෙන
වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තකිරිොෙඔකායසොනපඤ්ඤාෙතිනාම. 

ෙථා ෙථා යවදනීෙන්ති යෙන යෙනාකායරන යවදිතබ්බං. තථා තථාස ්ස 

විපාකං පටිසංයවදිෙතීතියතනයතනාකායරනඅස්සවිපාකං පච්චනුයභොති.ඉදං
වුත්තං යහොති – ෙයදතං සත්තසු ජවයනසු පඨමජවනකම්මං සති පච්චයෙ 

විපාකවාරං ලභන්තයමව දිට්ඨධම්මයවදනීෙං යහොති, අසති අයහොසිකම්මං

නාම.ෙඤ්ච සත්තමජවනකම්මංසතිපච්චයෙඋපපජ්ජයවදනීෙංයහොති, අසති

අයහොසිකම්මංනාම. ෙඤ්ච මජ්යඣපඤ්චජවනකම්මං ොව සංසාරප්පවත්ති, 
තාව අපරපරිොෙයවදනීෙං නාම යහොති. එයතසු ආකායරසු යෙන

යෙනාකායරන යවදිතබ්බං කම්මං අෙං පුරියසොකයරොති, යතන යතයනවස්ස
විපාකං පටිසංයවදිෙති නාම. අට්ඨකථාෙඤ්හි ලද්ධවිපාකවාරයමව කම්මං

ෙථායවදනීෙංකම්මං නාමාතිවුත්තං. එවං සන් තං, භික් ඛයව, බ්රේ මචරිෙවායසො 

යෙොතීති කම්මක්ඛෙකරස්ස බ්රහ්මචරිෙස්ස යඛයපතබ්බකම්මසම්භවයතො

වායසො නාම යහොති, වුත්ථං සුවුත්ථයමව යහොතීති අත්යථො. ඔකායසො 

පඤ ්ඤාෙති සම් මා දුක් ඛස් ස අන් තකිරිොොතිෙස්මාඑවං සන්යතයතනයතන
මග්ය න අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස නියරොයධන යතසු යතසු භයවසු ආෙතිං 

වට්ටදුක්ඛං න උප්පජ්ජති, තස්මා ඔකායසො පඤ්ඤාෙති සම්මා දුක්ඛස්ස 
අන්තකිරිොෙ. 

ඉදානි තං ෙථායවදනීෙකම්මසභාවං දස්යසන්යතො ඉධ, භික් ඛයව, 

එකච් චස් සාතිආදිමාහ.තත්ථ අප් පමත් තකන්තිපරිත්තංයථොකංමන්දංලාමකං. 

තාදිසංයෙවාති තංසරික්ඛකයමව. දිට් ඨධම් මයවදනීෙන්ති තස්මිං කම්යමයෙව
දිට්ඨධම්යම විපච්චිතබ්බං විපාකවාරං ලභන්තං දිට්ඨධම්මයවදනීෙං යහොති. 

නාණුපි ඛාෙතීති දුතියෙ අත්තභායව අණුපි න ඛාෙති, අණුමත්තම්පි දුතියෙ

අත්තභායව විපාකංනයදතීතිඅත්යථො. බහුයදවාති බහුකංපනවිපාකංකියමව

දස්සතීති අධිප්පායෙො. අභාවිතකායෙොතිආදීහි කාෙභාවනාරහියතො වට්ට ාමී

පුථුජ්ජයනොදස්සියතො. පරිත් යතොතිපරිත්තගුයණො. අප් පාතුයමොතිආතුමාවුච්චති

අත්තභායවො, තස්මිං මහන්යතපි ගුණපරිත්තතාෙ අප්පාතුයමොයෙව. 

අප් පදුක් ඛවිොරීති අප්පයකනපි පායපන දුක්ඛවිහාරී. භාවිතකායෙොතිආදීහි
ඛීණාසයවො දස්සියතො. යසො හි කාොනුපස්සනාසඞ්ඛාතාෙ කාෙභාවනාෙ

භාවිතකායෙො නාම. කාෙස්ස වා වඩ්ඪිතත්තා භාවිතකායෙො. භාවිතසීයලොති
වඩ්ඪිතසීයලො. යසසපදද්වයෙපි එයසව නයෙො. පඤ්චද්වාරභාවනාෙ වා

භාවිතකායෙො.එයතනඉන්ද්රිෙසංවරසීලං වුත්තං, භාවිතසීයලොතිඉමිනායසසානි

තීණි සීලානි. අපරිත් යතොති න පරිත්තගුයණො. මෙත් යතොති අත්තභායව

පරිත්යතපි ගුණමහන්තතාෙ මහත්යතො. අප් පමාණවිොරීති ඛීණාසවස්යසතං
නාමයමව.යසොහිපමාණකරානංරා ාදීනං අභායවනඅප්පමාණවිහාරීනාම. 
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පරිත් යතති ඛුද්දයක. උදකමල් ලයකති උදකසරායව. ඔරබ් භියකොති 

උරබ්භසාමියකො. උරබ් භඝාතයකොති සූනකායරො. ජායපතුං වාති ධනජානිො

ජායපතුං. ඣායපතුන්තිපි පායඨො, අෙයමවත්යථො. ෙථාපච් චෙං වා කාතුන්ති

ෙථා ඉච්ඡති, තථා කාතුං. උරබ් භධනන්ති එළකඅග්ඝනකමූලං. යසො පනස්ස

සයචඉච්ඡති, යදති.යනො යචඉච්ඡති, ගීවාෙං යහත්වා නික්කඩ්ඪායපති.යසසං 
වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං.ඉමස්මිංපනසුත්යතවට්ටවිවට්ටං කථිතන්ති. 

10. පංසුයධොවකසුත්තවණ්ණනා 

102. දසයම යධොවතීති වික්ඛායලති. සන් යධොවතීති සුට්ඨු යධොවති, 

පුනප්පුනං යධොවති. නිද් යධොවතීති නිග් ණ්හිත්වා යධොවති. 

අනිද් ධන් තකසාවන්ති අනීහතයදොසං අනපනීතකසාවං. පභඞ් ගූති

පභිජ්ජනසභාවං, අධිකරණීෙං ඨයපත්වා මුට්ඨිකාෙ පහටමත්තං භිජ්ජති. 

පට් ටිකාොතිසුවණ්ණපට්ටකාෙ. ගීයවෙයයකතිගීවාලඞ්කායර. 

අධිචිත් තන්ති සමථවිපස්සනාචිත්තං. අනුයුත් තස් සාති භායවන්තස්ස. 

සයචතයසොති චිත්තසම්පන්යනො. දබ් බජාතියකොති පණ්ඩිතජාතියකො. 

කාමවිතක් කාදීසු කායම ආරබ්භ උප්පන්යනො විතක්යකො කාමවිතක්යකො.
බයාපාදවිහිංසසම්පයුත්තා විතක්කා බයාපාදවිහිංසවිතක්කා නාම.
ඤාතිවිතක්කාදීසු ‘‘අම්හාකං ඤාතකා බහූ පුඤ්ඤවන්තා’’තිආදිනා නයෙන

ඤාතයක ආරබ්භඋප්පන්යනො විතක්යකො ඤාතිවිතක් යකො. ‘‘අසුයකොජනපයදො
යඛයමො සුභික්යඛො’’තිආදිනා නයෙන ජනපදමාරබ්භ උප්පන්යනො විතක්යකො 

ජනපදවිතක් යකො. ‘‘අයහොවතමං පයරනඅවජායනෙය’’න්තිඑවංඋප්පන්යනො

විතක්යකො අනවඤ් ඤත් තිපටිසංයුත් යතො විතක් යකො නාම. 

ධම් මවිතක් කාවසිස් සන් තීති ධම්මවිතක්කා නාම 

දසවිපස්සනුපක්කියලසවිතක්කා. යසො යෙොති සමාධි න යචව සන් යතොති යසො
අවසිට්ඨධම්මවිතක්යකො විපස්සනාසමාධි අවූපසන්තකියලසත්තා සන්යතො න

යහොති. න පණීයතොති න අතප්පයකො. නප් පටිප් පස ්සද් ධිලද් යධොති න 

කියලසපටිප්පස්සද්ධිො ලද්යධො. න එයකොදිභාවාධි යතොති න 

එකග් භාවප්පත්යතො. සසඞ් ඛාරනිග්  ය් ෙවාරිත යතොති සසඞ්ඛායරන

සප්පයෙොය න කියලයස නිග් ණ්හිත්වා වායරත්වා වාරියතො, නකියලසානං 

ඡින්නන්යතඋප්පන්යනො, කියලයසපනවායරත්වාඋප්පන්යනො. 

යෙොති යසො, භික් ඛයව, සමයෙොති එත්ථ සමයෙො නාම උතුසප්පාෙං
ආහාරසප්පාෙං යසනාසනසප්පාෙං පුග් ලසප්පාෙං ධම්මස්සවනසප්පාෙන්ති

ඉයමසං පඤ්චන්නං සප්පාොනං පටිලාභකායලො. ෙං තං චිත් තන්ති ෙස්මිං

සමයෙ තං විපස්සනාචිත්තං. අජ් ඣත් තංයෙව සන් තිට් ඨතීති අත්තනියෙව 
තිට්ඨති.නිෙකජ්ඣත්තඤ්හිඉධඅජ්ඣත්තංනාම.ය ොචරජ්ඣත්තම්පිවට්ටති. 
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පුථුත්තාරම්මණං පහාෙ එකස්මිං නිබ්බානය ොචයරයෙව තිට්ඨතීති වුත්තං

යහොති. සන් නිසීදතීති සුට්ඨු නිසීදති. එයකොදි යෙොතීති එකග් ං යහොති. 

සමාධිෙතීති සම්මා ආධිෙති. සන් යතොතිආදීසු පච්චනීකකියලසවූපසයමන 

සන් යතො. අතප්පකට්යඨන පණීයතො. කියලසපටිප්පස්සද්ධිො ලද්ධත්තා 

පටිප් පස් සද් ධලද් යධො. එකග් භාවං තත්තා එයකොදිභාවාධි යතො. කියලසානං
ඡින්නන්යත උප්පන්නත්තා න සප්පයෙොය න කියලයස නිග් ණ්හිත්වා

වායරත්වාවාරියතොති න සසඞ් ඛාරනිග්  ය් ෙවාරිත යතො. එත්තාවතාඅෙංභික්ඛු 

විවට්යටත්වාඅරහත්තංපත්යතොනාමයහොති. 

ඉදානි ඛීණාසවස්ස සයතො අභිඤ්ඤාපටිපදං දස්යසන්යතො ෙස් ස ෙස් ස 

චාතිආදිමාහ. තත්ථ අභිඤ් ඤා සච් ඡිකරණීෙස් සාති අභිජානිත්වා පච්චක්ඛං

කාතබ්බස්ස. සති සතිආෙතයනති පුබ්බයහතුසඞ්ඛායත යචව ඉදානි ච
පටිලද්ධබ්යබ අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානාදියභයදචසතිසතිකාරයණ.විත්ථාරයතො 

පන අෙං අභිඤ්ඤාකථා විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 2.365 ආදයෙො)

වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බා. ආසවානං ඛොතිආදි යචත්ථ
ඵලසමාපත්තිවයසනවුත්තන්ති යවදිතබ්බං. 

11. නිමිත්තසුත්තවණ්ණනා 

103. එකාදසයමපි අධිචිත් තං සමථවිපස්සනාචිත්තයමව. තීණි නිමිත් තානීති

තීණි කාරණානි. කායලන කාලන්ති කායල කායල, යුත්තකායලති අත්යථො. 

කායලන කාලං සමාධිනිමිත් තං මනසිකාතබ් බන්තිආදීසු තං තං කාලං
සල්ලක්යඛත්වා එකග් තාෙ යුත්තකායල එකග් තා මනසිකාතබ්බා.

එකග් තා හි ඉධ සමාධිනිමිත්තන්ති වුත්තා. තත්ර වචනත්යථො – සමාධියෙව

නිමිත්තං සමාධිනිමිත්තං. යසසපදද්වයෙපි එයසව නයෙො. පග්  යෙොති පන

වීරිෙස්සනාමං, උයපක් ඛාති මජ්ඣත්තභාවස්ස.තස්මා වීරිෙස්සයුත්තකායල

වීරිෙං මනසිකාතබ්බං, මජ්ඣත්තභාවස්ස යුත්තකායල මජ්ඣත්තභායව

ඨාතබ්බන්ති. ඨානං තං චිත් තං යකොසජ් ජාෙ සංවත් යතෙයාතිකාරණං විජ්ජති
යෙන තං චිත්තං යකොසජ්ජභායව තිට්යඨෙය. ඉතයරසුපි එයසව නයෙො. 

උයපක් ඛානිමිත් තංයෙව මනසි කයරෙයාති එත්ථ ච ඤාණජවං 

උයපක්යඛෙයාතිඅෙමත්යථො. ආසවානං ඛොොති අරහත්තඵලත්ථාෙ. 

උක් කං බන් යධෙයාති අඞ් ාරකපල්ලං සජ්යජෙය. ආලිම් යපෙයාති තත්ථ
අඞ් ායර පක්ඛිපිත්වා අග්ගිං දත්වානාළිකාෙ ධමන්යතො අග්ගිං  ාහායපෙය. 

උක් කාමුයඛ පක් ඛියපෙයාතිඅඞ් ායරවියූහිත්වාඅඞ් ාරමත්ථයකවාඨයපෙය, 

මූසාෙවා පක්ඛියපෙය. අජ් ඣුයපක් ඛතීතිපක්කාපක්කභාවං උපධායරති. 
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සම් මා සමාධිෙති ආසවානං ඛොොති අරහත්තඵලත්ථාෙ සම්මා ඨපීෙති.
එත්තාවතා හිවිපස්සනං වඩ්යඪත්වාඅරහත්තප්පත්යතොභික්ඛුදස්සියතො.ඉදානි

තස්සඛීණාසවස්සඅභිඤ්ඤාෙ පටිපදංදස්යසන්යතො ෙස් ස ෙස් ස චාතිආදිමාහ.
තංයහට්ඨා වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

යලොණකපල්ලවග්ය ොපඤ්චයමො. 

දුතිෙපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

3. තතිෙපණ් ණාසකං 

(11) 1. සම් යබොධවග් ය ො 

1. පුබ්යබවසම්යබොධසුත්තවණ්ණනා 

104. තතිෙස්ස පඨයම පුබ් යබව සම් යබොධාති සම්යබොධියතො පුබ්යබව, 

අරිෙමග් ප්පත්තියතො අපරභාය යෙවාති වුත්තං යහොති. අනභිසම් බුද් ධස ්සාති

අප්පටිවිද්ධචතුසච්චස්ස. යබොධිසත් තස් යසව සයතොති බුජ්ඣනකසත්තස්යසව

සයතො, සම්මාසම්යබොධිං අධි න්තුං ආරභන්තස්යසව සයතො, සම්යබොධිො වා
සත්තස්යසව ලග් ස්යසව සයතො. දීපඞ්කරස්ස හි භ වයතො පාදමූයල
අට්ඨධම්මසයමොධායනන අභිනීහාරසමිද්ධියතො පභුති තථා යතො 
සම්මාසම්යබොධිං සත්යතො ලග්ය ො ‘‘පත්තබ්බා මො එසා’’ති තදධි මාෙ

පරක්කමං අමුඤ්චන්යතොයෙවආ යතො, තස්මායබොධිසත්යතොතිවුච්චති. යකො 

නු යඛොති කතයමො නු යඛො. යලොයකොති සඞ්ඛාරයලොයකො. අස් සායදොති

මධුරාකායරො. ආදීනයවොති අනභිනන්දිතබ්බාකායරො. තස් ස මය් ෙන්ති තස්ස

එවං යබොධිසත්තස්යසවසයතොමය්හං. ඡන් දරා විනයෙො ඡන් දරා ප් පොනන්ති

නිබ්බානංආ ම්මආරබ්භ පටිච්ච ඡන්දරාය ො විනෙං  ච්ඡතිපහීෙති, තස්මා

නිබ්බානං ‘‘ඡන්දරා විනයෙො ඡන්දරා ප්පහාන’’න්ති වුච්චති. ඉදං 

යලොකනිස ්සරණන්ති ඉදං නිබ්බානං යලොකයතො නිස්සටත්තා

යලොකනිස්සරණන්ති වුච්චති. ොවකීවන්ති ෙත්තකං පමාණං කාලං. 

අබ් භඤ් ඤාසින්ති අභිවිසිට්යඨන අරිෙමග් ඤායණන අඤ්ඤාසිං. ඤාණඤ් ච 

පන යම දස් සනන්තිද්වීහිපිපයදහිපච්චයවක්ඛණඤාණංවුත්තං.යසසයමත්ථ 

උත්තානයමවාති. 

2. පඨමඅස්සාදසුත්තවණ්ණනා 

105. දුතියෙ අස් සාදපරියෙසනං අචරින්ති අස්සාදපරියෙසනත්ථාෙ අචරිං.

කුයතො පට්ඨාොති? සුයමධකාලයතො පට්ඨාෙ. පඤ ්ඤාොති සහවිපස්සනාෙ

මග් පඤ්ඤාෙ. සුදිට් යඨොතිසුප්පටිවිද්යධො.ඉමිනාඋපායෙනසබ්බත්ථඅත්යථො 
යවදිතබ්යබො.තතිෙංසබ්බත්ථඋත්තානයමව. 
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4. සමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

107. චතුත්යථ සාමඤ් ඤත් ථන්ති චතුබ්බිධං අරිෙඵලං. ඉතරං තස්යසව

යවවචනං. සාමඤ්ඤත්යථනවාචත්තායරොමග් ා, බ්රහ්මඤ්ඤත්යථනචත්තාරි
ඵලානි.ඉයමසුපන චතූසුපිසුත්යතසුඛන්ධයලොයකොවකථියතො. 

5. රුණ්ණසුත්තවණ්ණනා 

108. පඤ්චමං අත්ථුප්පත්තිො නික්ඛිත්තං. කතරාෙ අත්ථුප්පත්තිො? 
ඡබ්බග්ගිොනං අනාචායර. යත කිර  ාෙන්තා නච්චන්තා හසන්තා විචරිංසු.
භික්ඛූ දසබලස්ස ආයරොචයිංසු. සත්ථා යත පක්යකොසායපත්වා යතසං

ඔවාදත්ථාෙ ඉදං සුත්තං ආරභි. තත්ථ රුණ් ණන්ති යරොදිතං. උම් මත් තකන්ති

උම්මත්තකකිරිො. යකොමාරකන්ති කුමාරයකහි කත්තබ්බකිච්චං. 

දන් තවිදංසකෙසිතන්ති දන්යත දස්යසත්වා පාණිං පහරන්තානං මහාසද්යදන

හසිතං. යසතුඝායතො ගීයතතිගීයතයවොපච්චෙඝායතො යහොතු, සයහතුකංගීතං

පජහථාතිදීයපති. නච් යචපිඑයසවනයෙො. අලන්තියුත්තං. ධම් මප් පයමොදිතානං 

සතන්ති එත්ථ ධම්යමො වුච්චති කාරණං, යකනචියදව කාරයණන පමුදිතානං

සන්තානං. සිතං සිතමත් තාොතිතස්මිංසිතකාරයණසතිෙංසිතංකයරොථ, තං 
යවො සිතමත්තාෙ අග් දන්යත දස්යසත්වා පහට්ඨාකාරමත්තදස්සනාෙයෙව 
යුත්තන්තිවුත්තංයහොති. 

6. අතිත්තිසුත්තවණ්ණනා 

109. ඡට්යඨ යසොප් පස ්සාතිනිද්දාෙ. පටියසවනාෙ නත් ථි තිත් තීතිෙථාෙථා

පටියසවති, තථා තථා රුච්චතියෙවාති තිත්ති නාම නත්ථි. යසසපදද්වයෙපි

එයසවනයෙො. සයචහි මහාසමුද්යද උදකං සුරා භයවෙය, සුරායසොණ්යඩො ච

මච්යඡොහුත්වානිබ්බත්යතෙය, තස්සතත්ථ චරන්තස්සපිසෙන්තස්සපිතිත්ති
නාමනභයවෙය.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටයමව කථිතං. 

7. අරක්ඛිතසුත්තවණ්ණනා 

110. සත්තයම අවස් සුතං යෙොතීති තින්තං යහොති. න භද් දකං මරණං 

යෙොතීති අපායෙ පටිසන්ධිපච්චෙතාෙ න ලද්ධකං යහොති. කාලකිරිොති
තස්යසව යවවචනං.සුක්කපක්යඛසග්ය පටිසන්ධිපච්චෙතාෙ භද්දකංයහොති 
ලද්ධකං.තංපනඑකන්යතනයසොතාපන්නාදීනංතිණ්ණං අරිෙසාවකානංයෙව
වට්ටති.යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 

8. බයාපන්නසුත්තවණ්ණනා 

111. අට්ඨයම බයාපන් නන්ති පකතිභාවංජහිත්වාඨිතං.යසසංපුරිමසුත්යත
වුත්තනෙයමව. 
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පටුන 

9. පඨමනිදානසුත්තවණ්ණනා 

112. නවයම නිදානානීති කාරණානි. කම් මානං සමුදොොති

වට්ට ාමිකම්මානං පිණ්ඩකරණත්ථාෙ. යලොභපකතන්ති යලොයභන පකතං. 

සාවජ් ජන්ති සයදොසං. තං කම් මං කම් මසමුදොෙ සංවත් තතීති තං කම්මං 

අඤ්යඤසම්පිවට්ට ාමිකම්මානංසමුදොෙපිණ්ඩකරණත්ථාෙසංවත්තති. න 

තං කම් මං කම් මනියරොධාොති තං පන කම්මං වට්ට ාමිකම්මානං 

නියරොධත්ථාෙ න සංවත්තති. සුක්කපක්යඛ කම් මානං සමුදොොති
විවට්ට ාමිකම්මානං සමුදෙත්ථාෙ. ඉමිනා නයෙන සබ්බං අත්ථයතො
යවදිතබ්බං. 

10. දුතිෙනිදානසුත්තවණ්ණනා 

113. දසයම කම් මානන්ති වට්ට ාමිකම්මානයමව. ඡන් දරා ට් ඨානියෙති

ඡන්දරා ස්ස කාරණභූයත. ආරබ් භාති ආ ම්ම සන්ධාෙ පටිච්ච. ඡන් යදොති

තණ්හාඡන්යදො. යෙො යචතයසො සාරාය ොති යෙො චිත්තස්ස රාය ො රජ්ජනා

රජ්ජිතත්තං, එතමහං සංයෙොජනං වදාමි, බන්ධනං වදාමීති අත්යථො.

සුක්කපක්යඛ කම් මානන්ති විවට්ට ාමිකම්මානං. තදභිනිවත් යතතීති තං

අභිනිවත්යතති.ෙදාවායතනවිපායකොඤායතො යහොතිවිදියතො, තදායතයචව

ධම්යම තඤ්ච විපාකං අභිනිවත්යතති. ඉමිනා ච පයදන විපස්සනා කථිතා, 

තදභිනිවත් යතත් වාති ඉමිනා මග්ය ො. යචතසා අභිනිවිජ් ඣිත් වාති ඉමිනා ච

මග්ය ොව. පඤ ්ඤාෙ අතිවිජ් ඣ පස් සතීති සහ විපස්සනාෙ මග් පඤ්ඤාෙ 

නිබ්බිජ්ඣිත්වා පස්සති. එවං සබ්බත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉමස්මිං පන
සුත්යත වට්ටවිවට්ටංකථිතන්ති. 

සම්යබොධවග්ය ොපඨයමො. 

(12) 2. ආපායිකවග්ය ො 

1. ආපායිකසුත්තවණ්ණනා 

114. දුතිෙස්ස පඨයම අපාෙං  ච්ඡිස්සන්තීති ආපායිකා. නිරෙං

 ච්ඡිස්සන්තීති යනරයිකා. ඉදමප් පොොති ඉදං බ්රහ්මචාරිපටිඤ්ඤතාදිං 

පාපධම්මත්තෙං අවිජහිත්වා. බ්රේ මචාරිපටිඤ් යඤොති බ්රහ්මචාරිපටිරූපයකො, 
යතසං වා ආකප්පං අවිජහයනන ‘‘අහම්පි බ්රහ්මචාරී’’ති එවංපටිඤ්යඤො. 

අනුද් ධංයසතීති අක්යකොසති පරිභාසති යචොයදති. නත් ථි කායමසු යදොයසොති

කියලසකායමන වත්ථුකායම යසවන්තස්ස නත්ථි යදොයසො. පාතබයතන්ති 

පිවිතබ්බතං පරිභුඤ්ජිතබ්බතං නිරාසඞ්යකන චිත්යතන පිපාසිතස්ස
පානීෙපිවනසදිසං පරිභුඤ්ජිතබ්බතං.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටයමවකථිතං. 
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2. දුල්ලභසුත්තවණ්ණනා 

115. දුතියෙ කතඤ් ඤූ කතයවදීති ‘‘ඉමිනා මය්හං කත’’න්ති යතන
කතකම්මංඤත්වාවිදිතංපාකටංකත්වාපටිකරණකපුග් යලො. 

3. අප්පයමෙයසුත්තවණ්ණනා 

116. තතියෙසුයඛනයමතබ්යබොති සුප් පයමයෙයො. දුක්යඛනයමතබ්යබොති 

දුප් පයමයෙයො. පයමතුං න සක්යකොතීති අප් පයමයෙයො. උන් නයළොති

උග් තනයළො, තුච්ඡමානං උක්ඛිපිත්වා ඨියතොති අත්යථො. චපයලොති

පත්තමණ්ඩනාදිනා චාපල්යලන සමන්නා යතො. මුඛයරොති මුඛඛයරො. 

විකිණ් ණවායචොති අසඤ්ඤතවචයනො. අසමාහියතොති චිත්යතකග් තාරහියතො. 

විබ් භන් තචිත් යතොති භන්තචිත්යතො භන්ත ාවිභන්තමි සප්පටිභාය ො. 

පාකතින් ද්රියෙොති විවටින්ද්රියෙො.යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 

4. ආයනඤ්ජසුත්තවණ්ණනා 

117. චතුත්යථ තදස ්සායදතීති තං ඣානං අස්සායදති. තං නිකායමතීති

තයදවපත්යථති. යතන ච විත් තිං ආපජ් ජතීතියතනඣායනනතුට්ඨිංආපජ්ජති. 

තත්ර ඨියතොති තස්මිං ඣායන ඨියතො. තදධිමුත් යතොති තත්යථව අධිමුත්යතො. 

තබ් බහුලවිොරීති යතන බහුලං විහරන්යතො. සෙබයතං උපපජ් ජතීති සහභාවං

උපපජ්ජති, තස්මිංයදවයලොයක නිබ්බත්තතීතිඅත්යථො. නිරෙම් පි  ච් ඡතීතිආදි
නිරොදීහිඅවිප්පමුත්තත්තාඅපරපරිොෙවයසනතත්ථ මනං සන්ධාෙවුත්තං.

න හි තස්ස උපචාරජ්ඣානයතො බලවතරං අකුසලං අත්ථි, යෙන අනන්තරං

අපායෙ නිබ්බත්යතෙය. භ වයතො පන සාවයකොති

යසොතාපන්නසකදා ාමිඅනා ාමීනංඅඤ්ඤතයරො. තස් මිංයෙව භයවතිතත්යථව

අරූපභයව. පරිනිබ් බාෙතීති අප්පච්චෙපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බාෙති. 

අධිප් පොයසොති අධිකප්පයෙොය ො. යසසයමත්ථ වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං.

ඉමස්මිං පන සුත්යත පුථුජ්ජනස්ස උපපත්තිජ්ඣානං කථිතං, අරිෙසාවකස්ස
තයදවඋපපත්තිජ්ඣානඤ්ච විපස්සනාපාදකජ්ඣානඤ්චකථිතං. 

5. විපත්තිසම්පදාසුත්තවණ්ණනා 

118. පඤ්චයම සීලවිපත් තීතිසීලස්ස විපන්නාකායරො.යසසද්වයෙපිඑයසව

නයෙො. නත් ථි දින් නන්ති දින්නස්ස ඵලාභාවං සන්ධාෙ වදති. යිට් ඨං වුච්චති 

මහායෙොය ො. හුතන්ති පයහණකසක්කායරො අධිප්යපයතො. තම්පි උභෙං 

ඵලාභාවයමව සන්ධාෙ පටික්ඛිපති. සුකතදුක් ක ානන්ති සුකතදුක්කතානං, 

කුසලාකුසලානන්ති අත්යථො. ඵලං විපායකොති ෙං ඵලන්ති වා විපායකොති වා

වුච්චති, තං නත්ථීති වදති. නත් ථි අෙං යලොයකොති පරයලොයක ඨිතස්ස අෙං

යලොයකොනත්ථි, නත් ථි පයරො යලොයකොතිඉධයලොයකඨිතස්සාපිපරයලොයකො
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නත්ථි, සබ්යබ තත්ථ තත්යථව උච්ඡිජ්ජන්තීති දස්යසති. නත් ථි මාතා නත් ථි 

පිතාති යතසු සම්මාපටිපත්තිමිච්ඡාපටිපත්තීනං ඵලාභාවවයසන වදති. නත් ථි 

සත් තා ඔපපාතිකාතිචවිත්වාඋප්පජ්ජනකසත්තානාමනත්ථීතිවදති. සම් පදාති

පාරිපූරියෙො. සීලසම් පදාති සීලස්ස පරිපුණ්ණඅයවකල්ලභායවො. යසසද්වයෙපි

එයසවනයෙො. අත් ථි දින් නන්තිආදිවුත්තපටිපක්ඛනයෙන යහතබ්බං. 

6. අපණ්ණකසුත්තවණ්ණනා 

119. ඡට්යඨ අපණ් ණයකො මණීති ඡහි තයලහි සමන්නා යතො පාසයකො. 

සු තිං සග්  න්ති චාතුමහාරාජිකාදීසු අඤ්ඤතරං සග් ං යලොකං. ඉමස්මිං
සුත්යත සීලඤ්ච සම්මාදිට්ඨි චාති උභෙම්පි මිස්සකං කථිතං. සත්තමං 
උත්තානයමව. 

8. පඨමයසොයචෙයසුත්තවණ්ණනා 

121. අට්ඨයම යසොයචෙයානීතිසුචිභාවා. කාෙයසොයචෙයන්ති කාෙද්වායර
සුචිභායවො.යසසද්වයෙපිඑයසවනයෙො.ඉයමසුපනපටිපාටිොචතූසුසුත්යතසු 
අ ාරිකපටිපදාකථිතා.යසොතාපන්නසකදා ාමීනම්පිවට්ටති. 

9. දුතිෙයසොයචෙයසුත්තවණ්ණනා 

122. නවයම අජ් ඣත් තන්ති නිෙකජ්ඣත්තං. කාමච් ඡන් දන්ති

කාමච්ඡන්දනීවරණං. බයාපාදාදීසුපි එයසව නයෙො. යසසයමත්ථ යහට්ඨා

වුත්තනෙයමව. ාථාෙ පන කාෙසුචින්තිකාෙද්වායරසුචිං, කායෙනවාසුචිං. 

යසසද්වයෙපිඑයසවනයෙො. නින් ොතපාපකන්තිසබ්යබපායප නින්හායපත්වා
යධොවිත්වාඨිතං.ඉමිනාසුත්යතනපි ාථාෙපිඛීණාසයවොවකථියතොති. 

10. යමොයනෙයසුත්තවණ්ණනා 

123. දසයම යමොයනෙයානීතිමුනිභාවා. කාෙයමොයනෙයන්තිකාෙද්වායර

මුනිභායවො සාධුභායවො පණ්ඩිතභායවො. යසසද්වයෙපි එයසව නයෙො. ඉදං 

වුච් චති, භික් ඛයව, කාෙයමොයනෙයන්ති ඉදං තිවිධකාෙදුච්චරිතප්පහානං

කාෙයමොයනෙයං නාම. අපිච තිවිධං කාෙසුචරිතම්පි කාෙයමොයනෙයං, තථා

කාොරම්මණං ඤාණං කාෙයමොයනෙයං, කාෙපරිඤ්ඤා කාෙයමොයනෙයං, 

පරිඤ්ඤාසහ යතො මග්ය ො කාෙයමොයනෙයං, කායෙ ඡන්දරා ස්ස පහානං

කාෙයමොයනෙයං, කාෙසඞ්ඛාරනියරොයධො චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්ති 

කාෙයමොයනෙයං. වචීයමොයනයෙයපිඑයසවනයෙො. 

අෙං පයනත්ථවියසයසො–ෙථාඉධ චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්ති, එවංතත්ථ
වචීසඞ්ඛාරනියරොයධො දුතිෙජ්ඣානසමාපත්ති වචීයමොයනෙයන්ති යවදිතබ්බා.
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මයනොයමොයනෙයම්පිඉමිනාවනයෙනඅත්ථංඤත්වා චිත්තසඞ්ඛාරනියරොයධො
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්ති මයනොයමොයනෙයන්ති යවදිතබ්බා. 

කාෙමුනින්ති කාෙද්වායර මුනිං උත්තමං පරිසුද්ධං, කායෙන වා මුනිං.

යසසද්වයෙපි එයසව නයෙො. සබ් බප් පොයිනන්ති ඛීණාසවං. ඛීණාසයවො හි
සබ්බප්පහායීනාමාති. 

ආපායිකවග්ය ොදුතියෙො. 

(13) 3. කුසිනාරවග් ය ො 

1. කුසිනාරසුත්තවණ්ණනා 

124. තතිෙස්ස පඨයම කුසිනාරාෙන්ති එවංනාමයකන යර. බලිෙරයණ 

වනසණ් යඩති එවංනාමයක වනසණ්යඩ. තත්ථ කිර භූතබලිකරණත්ථං බලිං

හරන්ති, තස්මා බලිහරණන්ති වුච්චති. ආකඞ් ඛමායනොති ඉච්ඡමායනො. 

සෙත් ථාති සහත්යථන. සම් පවායරතීති අලං අලන්ති වාචාෙ යචව

හත්ථවිකායරන ච පටික්ඛිපායපති. සාධු වත මාෙන්ති සාධු වත මං අෙං. 

 ථියතොති තණ්හාය යධන  ථියතො. මුච් ඡියතොති තණ්හාමුච්ඡනාෙයෙව 

මුච්ඡියතො. අජ් යඣොපන් යනොතිතණ්හාෙගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා පවත්යතො. 

අනිස ්සරණපඤ ්යඤොති ඡන්දරා ං පහාෙ සංකඩ්ඪිත්වා පරිභුඤ්ජන්යතො

නිස්සරණපඤ්යඤොනාමයහොති, අෙංනතාදියසො, සච්ඡන්දරාය ොපරිභුඤ්ජතීති
අනිස්සරණපඤ්යඤො. සුක්කපක්යඛො වුත්තවිපරිොයෙන යවදිතබ්යබො.
යනක්ඛම්මවිතක්කාදයෙොපයනත්ථමිස්සකාකථිතාතියවදිතබ්බා. 

2. භණ්ඩනසුත්තවණ්ණනා 

125. දුතියෙ පජහිංසූති පජහන්ති. බහුලමකංසූති පුනප්පුනං කයරොන්ති.
ඉධාපිතයෙොවිතක්කා මිස්සකාවකථිතා. 

3. ය ොතමකයචතිෙසුත්තවණ්ණනා 

126. තතියෙ ය ොතමයක යචතියෙති ය ොතමකෙක්ඛස්ස භවයන.

තථා යතො හි පඨමයබොධිෙං වීසති වස්සානි කදාචි චාපායල යචතියෙ, කදාචි

සාරන්දයද, කදාචි බහුපුත්යත, කදාචි ය ොතමයකති එවං යෙභුයෙයන
යදවකුයලසුයෙව විහාසි. ඉමස්මිං පන කායල යවසාලිං උපනිස්සාෙ
ය ොතමකස්ස ෙක්ඛස්ස භවනට්ඨායන විහාසි. යතන වුත්තං – ‘‘ය ොතමයක

යචතියෙ’’ති. එතදයවොචාතිඑතං ‘‘අභිඤ්ඤාොහ’’න්තිආදිකංසුත්තංඅයවොච. 

ඉදඤ්ච භ වතා සුත්තං අත්ථුප්පත්තිෙං වුත්තන්ති යවදිතබ්බං.

කතරඅත්ථුප්පත්තිෙන්ති? මූලපරිොෙඅත්ථුප්පත්තිෙං (ම. නි. 1.1 ආදයෙො).
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සම්බහුලා කිර බ්රාහ්මණපබ්බජිතා අත්තනා උග් හිතබුද්ධවචනං නිස්සාෙ
ජානනමදංඋප්පායදත්වා ධම්මස්සවනග් ංන ච්ඡන්ති– ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො

කයථන්යතො අම්යහහි ඤාතයමව කයථස්සති, යනො අඤ්ඤාත’’න්ති. භික්ඛූ
තථා තස්සආයරොයචසුං. සත්ථා යත භික්ඛූ පක්යකොසායපත්වා මුඛපටිඤ්ඤං

 යහත්වාමූලපරිොෙංයදයසසි.යතභික්ඛූයදසනාෙයනව ආ තට්ඨානං, න
 තට්ඨානංඅද්දසංසු.අපස්සන්තා‘‘සම්මාසම්බුද්යධො‘මය්හංකථා නිෙයාතී’ති
මුඛසම්පත්තයමවකයථතී’’ති චින්තයිංසු. සත්ථා යතසං මනං ජානිත්වා ඉමං
සුත්තන්තංආරභි. 

තත්ථ අභිඤ් ඤාොති ‘‘ඉයම පඤ්චක්ඛන්ධා, ද්වාදසාෙතනානි, අට්ඨාරස 

ධාතුයෙො, බාවීසතින්ද්රිොනි, චත්තාරිසච්චානි, නවයහතූ, සත්තඵස්සා, සත්ත

යවදනා, සත්ත යචතනා, සත්ත සඤ්ඤා, සත්ත චිත්තානී’’ති ජානිත්වා

පටිවිජ්ඣිත්වා පච්චක්ඛං කත්වා, තථා – ‘‘ඉයම චත්තායරො
සතිපට්ඨානා’’තිආදිනා නයෙන යත යත ධම්යම ජානිත්වා පටිවිජ්ඣිත්වා

පච්චක්ඛයමවකත්වාතිඅත්යථො. සනිදානන්තිසප්පච්චෙයමවකත්වාකයථමි, 

යනො අප්පච්චෙං. සප් පාටිොරිෙන්ති පච්චනීකපටිහරයණනසප්පාටිහාරිෙයමව

කත්වා කයථමි, යනො අප්පාටිහාරිෙං. අලඤ් ච පන යවොති යුත්තඤ්ච පන 

තුම්හාකං. තුට් ඨිොති ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භ වා, ස්වාක්ඛායතො ධම්යමො, 
සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝො’’ති තීණි රතනානි ගුණයතො අනුස්සරන්තානං 
තුම්හාකංයුත්තයමවතුට්ඨිංකාතුන්තිඅත්යථො.යසසපදද්වයෙපිඑයසවනයෙො. 

අකම් පිත් ථාති ඡහි ආකායරහි අකම්පිත්ථ. එවරූයපො හි පථවිකම්යපො
යබොධිමණ්යඩපිඅයහොසි.යබොධිසත්යතකිරදක්ඛිණදිසාභාය න යබොධිමණ්ඩං

අභිරුළ්යහ දක්ඛිණදිසාභාය ො යහට්ඨා අවීචිං පාපුණන්යතො විෙ අයහොසි, 
උත්තරභාය ො උග් න්ත්වා භවග් ං අභිහනන්යතො විෙ. පච්ඡිමදිසං  යත

පච්ඡිමභාය ො යහට්ඨා අවීචිං පාපුණන්යතො විෙ අයහොසි, පාචීනභාය ො
උග් න්ත්වාභවග් ංඅභිහනන්යතො විෙ.උත්තරදිසං යතඋත්තරදිසාභාය ො

යහට්ඨා අවීචිං පාපුණන්යතො විෙ, දක්ඛිණදිසාභාය ො උග් න්ත්වා භවග් ං
අභිහනන්යතො විෙ. පාචීනදිසං  යත පාචීනදිසාභාය ො යහට්ඨා අවීචිං

පාපුණන්යතො විෙ, පච්ඡිමභාය ො උග් න්ත්වා භවග් ං අභිහනන්යතො විෙ.

යබොධිරුක්යඛොපි සකිං යහට්ඨා අවීචිං පාපුණන්යතො විෙ, සකිං උග් න්ත්වා
භවග් ං අභිහනන්යතො විෙ. තස්මිම්පි දිවයස එවං ඡහි ආකායරහි 
චක්කවාළසහස්සීමහාපථවීඅකම්පිත්ථ. 

4. භරණ්ඩුකාලාමසුත්තවණ්ණනා 

127. චතුත්යථ යකවලකප් පන්ති සකලකප්පං. අන් වාහිණ් ඩන් යතොති

විචරන්යතො. නාද් දසාතිකිං කාරණා න අද්දස? අෙං කිර භරණ්ඩුකාලායමො
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සකයානං අග් පිණ්ඩංඛාදන්යතොවිචරති.තස්සවසනට්ඨානංසම්පත්තකායල

එකා ධම්මයදසනා සමුට්ඨහිස්සතීති ඤත්වා භ වා එවං අධිට්ඨාසි, ෙථා

අඤ්යඤො ආවසයථො න පඤ්ඤායිත්ථ. තස්මා න අද්දස. පුරාණසබ්රේ මචාරීති
යපොරාණයකොසබ්රහ්මචාරී.යසොකිර ආළාරකාලාමකායලතස්මිංයෙවඅස්සයම

අයහොසි, තං සන්ධායෙවමාහ. සන් ථරං පඤ ්ඤායපහීති සන්ථරිතබ්බං

සන්ථරාහීති අත්යථො. සන් ථරං පඤ් ඤායපත් වාති කප්පිෙමඤ්චයක

පච්චත්ථරණං පඤ්ඤායපත්වා. කාමානං පරිඤ් ඤං පඤ් ඤායපතීති එත්ථ

පරිඤ්ඤා නාම සමතික්කයමො, තස්මා කාමානං සමතික්කමං පඨමජ්ඣානං

පඤ්ඤායපති. න රූපානං පරිඤ් ඤන්ති රූපානං සමතික්කමභූතං

අරූපාවචරසමාපත්තිංනපඤ්ඤායපති. න යවදනානං පරිඤ් ඤන්තියවදනානං

සමතික්කමංනිබ්බානංන පඤ්ඤායපති. නිට් ඨාති තිනිප්ඵත්ති. උදාහු පුථූති
උදාහුනානා. 

5. හත්ථකසුත්තවණ්ණනා 

128. පඤ්චයම අභික් කන් තාෙ රත් තිොති එත්ථ අභික්කන්තසද්යදො

ඛෙසුන්දරාභිරූපඅබ්භනුයමොදනාදීසු දිස්සති. තත්ථ ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, 

රත්ති, නික්ඛන්යතො පඨයමො ොයමො, චිරනිසින්යනො භික්ඛුසඞ්යඝො, උද්දිසතු, 

භන්යත, භ වා භික්ඛූනං පාතියමොක්ඛ’’න්ති එවමාදීසු ඛයෙ දිස්සති. ‘‘අෙං
ඉයමසං චතුන්නං පුග් ලානං අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො චා’’ති

එවමාදීසු(අ.නි.4.100) සුන්දයර. 

‘‘යකොයමවන්දතිපාදානි, ඉද්ධිොෙසසාජලං; 

අභික්කන්යතනවණ්යණන, සබ්බාඔභාසෙංදිසා’’ති.(වි.ව.857) – 

එවමාදීසු අභිරූයප. ‘‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතමා’’ති එවමාදීසු (පාරා. 15) 

අබ්භනුයමොදයන. ඉධ පනසුන්දයර. යතන අභික් කන් තාෙ රත් තිොතිඉට්ඨාෙ

කන්තාෙ මනාපාෙ රත්තිොති වුත්තං යහොති. අභික් කන් තවණ් ණාති ඉධ

අභික්කන්තසද්යදො අභිරූයප, වණ්ණසද්යදො පන
ඡවිථුතිකුලවග් කාරණසණ්ඨානපමාණරූපාෙතනාදීසු දිස්සති. තත්ථ

‘‘සුවණ්ණවණ්යණොසිභ වා’’ති එවමාදීසු(ම.නි.2.399; සු.නි.553) ඡවිෙං.
‘‘කදා සඤ්ඤූළ්හා පන යත  හපති සමණස්ස ය ොතමස්ස වණ්ණා’’ති

එවමාදීසු (ම. නි. 2.77) ථුතිෙං. ‘‘චත්තායරොයම, යභො ය ොතම, වණ්ණා’’ති

එවමාදීසු (දී. නි. 3.115) කුලවග්ය . ‘‘අථ යකන නු වණ්යණන, 

 න්ධත්යථයනොති වුච්චතී’’තිඑවමාදීසු (සං.නි. 1.234) කාරයණ. ‘‘මහන්තං

හත්ථිරාජවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා’’ති එවමාදීසු (සං. නි. 1.138) සණ්ඨායන.

‘‘තයෙො පත්තස්ස වණ්ණා’’ති එවමාදීසු (පාරා. 602) පමායණ. ‘‘වණ්යණො
 න්යධො රයසො ඔජා’’ති එවමාදීසු රූපාෙතයන. යසො ඉධ ඡවිො දට්ඨබ්යබො.
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යතන අභික් කන් තවණ් ණාති අභිරූපච්ඡවි, ඉට්ඨවණ්ණා මනාපවණ්ණාති 
වුත්තංයහොති. 

යකවලකප් පන්ති එත්ථ යකවලසද්යදො 
අනවයසසයෙභුෙයාබයාමිස්සානතියරකදළ්හත්ථවිසංයෙො ාදිඅයනකත්යථො.

තථාහිස්ස ‘‘යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරිෙ’’න්තිඑවමාදීසු(පාරා.1) 
අනවයසසතා අත්යථො. ‘‘යකවලකප්පා ච අඞ් ම ධා පහූතං ඛාදනීෙං

යභොජනීෙං ආදාෙ උපසඞ්කමිස්සන්තී’’ති එවමාදීසු (මහාව. 43) යෙභුෙයතා.

‘‘යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයෙො යහොතී’’ති එවමාදීසු (විභ. 225) 
අබයාමිස්සතා. ‘‘යකවලං සද්ධාමත්තකං නූන අෙමාෙස්මා’’ති එවමාදීසු

(මහාව. 244) අනතියරකතා. ‘‘ආෙස්මයතො, භන්යත, අනුරුද්ධස්ස බාහියෙො
නාම සද්ධිවිහාරියකො යකවලකප්පං සඞ්ඝයභදාෙ ඨියතො’’ති එවමාදීසු (අ. නි.

4.243) දළ්හත්ථතා. ‘‘යකවලීවුසිතවා උත්තමපුරියසොති වුච්චතී’’ති එවමාදීසු

(සං.නි.3.57) විසංයෙොය ො.ඉධ පනඅනවයසසතාඅත්යථොති අධිප්යපතා. 

කප් පසද්යදො පනාෙං 
අභිසද්දහනයවොහාරකාලපඤ්ඤත්තියඡදනවිකප්පයලසසමන්තභාවාදිඅයනකත්

යථො.තථාහිස්ස ‘‘ඔකප්පනිෙයමතංයභොයතොය ොතමස්ස, ෙථාතංඅරහයතො

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

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, පඤ්චහි සමණකප්යපහි ඵලං පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති

එවමාදීසු (චූළව. 250) යවොහායරො. ‘‘යෙන සුදං නිච්චකප්පං විහරාමී’’ති

එවමාදීසු(ම.නි.1.387) කායලො.‘‘ඉච්චාෙස්මාකප්යපො’’තිඑවමාදීසු (සු.නි.

1098; චූළනි. කප්පමාණවපුච්ඡා 117, කප්පමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 61) 

පඤ්ඤත්ති. ‘‘අලඞ්කයතොකප්පිතයකසමස්සූ’’තිඑවමාදීසු(ජා. 2.22.1368; වි.

ව. 1094) යඡදනං. ‘‘කප්පති ද්වඞ්ගුලකප්යපො’’ති එවමාදීසු (චූළව. 446) 

විකප්යපො. ‘‘අත්ථි කප්යපො නිපජ්ජිතු’’න්ති එවමාදීසු (අ. නි. 8.80) යලයසො. 

‘‘යකවලකප්පං යවළුවනං ඔභායසත්වා’’ති එවමාදීසු (සං. නි. 1.94) 
සමන්තභායවො. ඉධ පනස්ස සමන්තභායවො අත්යථො අධිප්යපයතො. තස්මා 

යකවලකප් පං යජතවනන්ති එත්ථ අනවයසසං සමන්තයතො යජතවනන්ති 

අත්යථො. 

ඔභායසත් වාති ආභාෙ ඵරිත්වා. වාලුකාොති සණ්හාෙ වාලුකාෙ. න 

සණ් ඨාතීති න පතිට්ඨාති. ඔළාරිකන්ති බ්රහ්මයදවතාෙ හි පථවිෙං 

පතිට්ඨානකායල අත්තභායවො ඔළාරියකො මායපතුං වට්ටති පථවී වා, තස්මා

එවමාහ. ධම් මාතිඉමිනාපුබ්යබඋග් හිතබුද්ධවචනංදස්යසති. නප් පවත් තියනො 

අයෙසුන්ති සජ්ඣාෙමූළ්හකා වාචා පරිහීනායෙව අයහසුං. අප් පටිවායනොති 
අනිවත්යතො අනුක්කණ්ඨියතො. 
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දස් සනස ්සාති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන දස්සනස්ස. උපට් ඨානස් සාති චතූහි

පච්චයෙහිඋපට්ඨානස්ස. අධිසීලන්තිදසවිධංසීලං.තඤ්හිපඤ්චසීලංඋපාදාෙ 

අධිසීලන්ති වුච්චති. අවිෙං  යතොති අවිහබ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්යතොස්මීති
දස්යසති. 

6. කටුවිෙසුත්තවණ්ණනා 

129. ඡට්යඨ ය ොයෙො පිලක් ඛස් මින්ති  ාවීනං වික්කෙට්ඨායන

උට්ඨිතපිලක්ඛස්සසන්තියක. රිත් තස් සාදන්තිඣානසුඛාභායවනරිත්තස්සාදං. 

බාහිරස ්සාදන්ති කාමගුණසුඛවයසන බාහිරස්සාදං. කටුවිෙන්ති උච්ඡිට්ඨං. 

ආම න් යධනාති යකොධසඞ්ඛායතන විස්ස න්යධන. අවස් සුතන්ති තින්තං. 

මක් ඛිකාතිකියලසමක්ඛිකා. නානුපතිස් සන් තීතිඋට්ඨාෙනඅනුබන්ධිස්සන්ති. 

නාන් වාස ්සවිස් සන් තීති අනුබන්ධිත්වා න ඛාදිස්සන්ති. සංයව මාපාදීති
යසොතාපන්යනොජායතො. 

කටුවිෙකයතොතිඋච්ඡිට්ඨකයතො. ආරකා යෙොතීතිදූයරයහොති. විඝාතස ්යසව 

භා වාතිදුක්ඛස්යසවභාගී. චයරතීතිචරති ච්ඡති. දුම් යමයධොතිදුප්පඤ්යඤො.

ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටයමවකථිතං,  ාථාසුවට්ටවිවට්ටංකථිතන්ති.සත්තයම
වට්ටයමවභාසිතං. 

8. දුතිෙඅනුරුද්ධසුත්තවණ්ණනා 

131. අට්ඨයම ඉදං යත මානස් මින්තිඅෙංයතනවවියධනවඩ්ඪිතමායනොති

අත්යථො. ඉදං යත උද් ධච් චස ්මින්තිඉදංතවඋද්ධච්චංචිත්තස්ස උද්ධතභායවො. 

ඉදං යත කුක් කුච් චස් මින්තිඉදංතවකුක්කුච්චං. 

9. පටිච්ඡන්නසුත්තවණ්ණනා 

132. නවයම ආවෙන් තීති නිෙයන්ති. පටිච් ඡන් යනො ආවෙතීති

පටිච්ඡන්යනොව හුත්වා නිෙයාති. විවය ො වියරොචතීති එත්ථ එකයතො උභයතො

අත්තයතො සබ්බත්ථකයතොති චතුබ්බිධා විවටතා යවදිතබ්බා. තත්ථ එකයතො 

විව ං නාම අසාධාරණසික්ඛාපදං. උභයතො විව ං නාම සාධාරණසික්ඛාපදං. 

අත් තයතො විව ං නාමපටිලද්ධධම්මගුයණො. සබ් බත් ථකවිව ං නාමයතපිටකං
බුද්ධවචනං. 

10. යලඛසුත්තවණ්ණනා 

133. දසයම අභිණ් ෙන්තිඅභික්ඛණං නිරන්තරං. ආ ාළ ්යෙනාති ාළ්යහන

කක්ඛයළන. ඵරුයසනාති ඵරුසවචයනන.  ාළ්හං කත්වා ඵරුසං කත්වා

වුච්චමායනොපීති අත්යථො. අමනායපනාති මනං අනල්ලීෙන්යතන
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අවඩ්ඪන්යතන. සන් ධිෙතියමවාති ඝටිෙතියෙව. සංසන් දතියමවාති

නිරන්තයරොවයහොති. සම් යමොදතියමවාතිඑකීභාවයමව ච්ඡති.යසසංසබ්බත්ථ 

උත්තානයමවාති. 

කුසිනාරවග්ය ොතතියෙො. 

(14) 4. යෙොධාජීවවග් ය ො 

1. යෙොධාජීවසුත්තවණ්ණනා 

134. චතුත්ථස්ස පඨයම යුද්ධං උපජීවතීති යෙොධාජීයවො. රාජාරයෙොති

රඤ්යඤො අනුච්ඡවියකො. රාජයභොග් ය ොති රඤ්යඤො උපයභො පරියභොය ො. 

අඞ්  න් යතව සඞ් ඛයං  ච් ඡතීති හත්යථො විෙ පායදො විෙ ච අවස්සං

ඉච්ඡිතබ්බත්තා අඞ් න්ති සඞ්ඛයං  ච්ඡති. දූයර පාතී යෙොතීති උදයක 

උසභමත්තං, ථයල අට්ඨුසභමත්තං, තයතො වා උත්තරින්ති දූයර කණ්ඩං
පායතති. දුට්ඨ ාමණිඅභෙස්ස හි යෙොධාජීයවො නවඋසභමත්තං කණ්ඩං

පායතසි, පච්ඡිමභයව යබොධිසත්යතො යෙොජනප්පමාණං. අක් ඛණයවධීති 

අවිරාධිතයවධී, අක්ඛණං වා විජ්ජු විජ්ජන්තරිකාෙ විජ්ඣිතුං සමත්යථොති

අත්යථො. මෙයතො කාෙස් ස පදායලතාති එකයතොබද්ධං ඵලකසතම්පි
මහිංසචම්මසතම්පි අඞ්ගුට්ඨපමාණබහලං යලොහපට්ටම්පි චතුරඞ්ගුලබහලං 
අසනපදරම්පි විදත්ථිබහලං උදුම්බරපදරම්පි දීඝන්යතන වාලිකසකටම්පි

විනිවිජ්ඣිතුං සමත්යථොති අත්යථො. ෙංකිඤ් චි රූපන්තිආදි විසුද්ධිමග්ය  

විත්ථාරිතයමව. යනතං මමාතිආදි තණ්හාමානදිට්ඨිපටික්යඛපවයසන වුත්තං. 

සම් මප් පඤ් ඤාෙ පස් සතීති සම්මා යහතුනා කාරයණන සහවිපස්සනාෙ

මග් පඤ්ඤාෙපස්සති. පදායලතීතිඅරහත්තමග්ය නපදායලති. 

2. පරිසාසුත්තවණ්ණනා 

135. දුතියෙ උක් කාචිතවිනීතාති අප්පටිපුච්ඡිත්වා විනීතා දුබ්බිනීතපරිසා. 

පටිපුච් ඡාවිනීතාති පුච්ඡිත්වා විනීතා සුවිනීතපරිසා. ොවතාවිනීතාති

පමාණවයසන විනීතා, පමාණං ඤත්වා විනීතපරිසාති අත්යථො.

‘‘ොවතජ්ඣා’’තිපාළිොපනොවඅජ්ඣාසොතිඅත්යථො, අජ්ඣාසෙංඤත්වා 
විනීතපරිසාතිවුත්තංයහොති.තතිෙංඋත්තානයමව. 

4. උප්පාදාසුත්තවණ්ණනා 

137. චතුත්යථ ධම් මට් ඨිතතාති සභාවට්ඨිතතා. ධම් මනිොමතාති

සභාවනිොමතා. සබ් යබ සඞ් ඛාරාති චතුභූමකසඞ්ඛාරා. අනිච් චාති හුත්වා 

අභාවට්යඨන අනිච්චා. දුක් ඛාති සම්පටිපීළනට්යඨන දුක්ඛා. අනත් තාති
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අවසවත්තනට්යඨන අනත්තා. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත තීණි ලක්ඛණානි
මිස්සකානිකථිතානි. 

5. යකසකම්බලසුත්තවණ්ණනා 

138. පඤ්චයම තන් තාවුතානං වත් ථානන්ති පච්චත්යත සාමිවචනං, 

තන්යතහි වායිතවත්ථානීති අත්යථො. යකසකම් බයලොති මනුස්සයකයසහි

වායිතකම්බයලො. පුථුසමණබ්රාේ මණවාදානන්ති ඉදම්පි පච්චත්යත සාමිවචනං. 

පටිකිට් යඨොතිපච්ඡිමයකොලාමයකො. යමොඝපුරියසොතිතුච්ඡපුරියසො. පටිබාෙතීති 

පටියසයධති. ඛිප් පං උඩ් යඩෙයාති කුමිනං ඔඩ්යඩෙය. ඡට්ඨසත්තමානි
උත්තානත්ථායනව. 

8. අස්සඛළුඞ්කසුත්තවණ්ණනා 

141. අට්ඨයම අස් සඛළුඞ් යකොති අස්සයපොයතො. ඉදමස ්ස ජවස් මිං වදාමීති

අෙමස්ස ඤාණජයවොති වදාමි. ඉදමස ්ස වණ් ණස ්මිං වදාමීති අෙමස්ස

ගුණවණ්යණොති වදාමි. ඉදමස ්ස ආයරොෙපරිණාෙස් මින්තිඅෙමස්සඋච්චභායවො 
පරිමණ්ඩලභායවොතිවදාමීති. 

9. අස්සපරස්සසුත්තවණ්ණනා 

142. නවයම අස් සපරස් යසති අස්යසසු පරස්යස. පුරිසපරස් යසති පුරියසසු

පරස්යස, පුරිසපුරියසති අත්යථො.ඉමස්මිංසුත්යතතීණිමග් ඵලානිකථිතානි.
තත්ථඅෙංතීහිමග්ය හි ඤාණජවසම්පන්යනොතියවදිතබ්යබො. 

10. අස්සාජානීෙසුත්තවණ්ණනා 

143. දසයම භයෙතිභද්දයක. අස් සාජානීයෙති කාරණාකාරණංජානනයක

අස්යස. පුරිසාජානීයෙසුපිඑයසවනයෙො. ඉමස්මිංසුත්යතඅරහත්තඵලංකථිතං.
තත්රාෙංඅරහත්තමග්ය නඤාණජවසම්පන්යනොති යවදිතබ්යබො. 

11. පඨමයමොරනිවාපසුත්තවණ්ණනා 

144. එකාදසයම අච් චන් තනිට් යඨොති අන්තං අතික්කන්තනිට්යඨො, 
අකුප්පනිට්යඨොධුවනිට්යඨොතිඅත්යථො.යසසංසදිසයමව. 

12. දුතිෙයමොරනිවාපසුත්තවණ්ණනා 

145. ද්වාදසයම ඉද් ධිපාටිොරියෙනාති ඉජ්ඣනකපාටිහාරියෙන. 

ආයදසනාපාටිොරියෙනාති ආදිසිත්වා අපදිසිත්වා
කථනඅනුකථනකථාපාටිහාරියෙන. 
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13. තතිෙයමොරනිවාපසුත්තවණ්ණනා 

146. යතරසයම සම් මාදිට් ඨිොති ඵලසමාපත්තත්ථාෙ සම්මාදිට්ඨිො. 

සම් මාඤායණනාති ඵලඤායණන. සම් මාවිමුත් තිොති යසයසහි
ඵලසමාපත්තිධම්යමහි.ඉයමසුතීසුපි සුත්යතසුඛීණාසයවොවකථියතොති. 

යෙොධාජීවවග්ය ොචතුත්යථො. 

(15) 5. මඞ්  ලවග් ය ො 

1-9. අකුසලසුත්තාදිවණ්ණනා 

147-155. පඤ්චමස්ස පඨයම ෙථාභතං නික් ඛිත් යතොති ෙථා ආයනත්වා

ඨපියතො. දුතියෙ සාවජ් යජනාති සයදොයසන. තතියෙ විසයමනාති 

සපක්ඛලයනන. සයමනාති අපක්ඛලයනන. චතුත්යථ අසුචිනාති ගූථසදියසන

අපරිසුද්යධන අයමජ්යඣන. සුචිනාති පරිසුද්යධන යමජ්යඣන. පඤ්චමාදීනි
උත්තානායනව. 

10. පුබ්බණ්හසුත්තවණ්ණනා 

156. දසයම සුනක් ඛත් තන්තිආදීසු ෙස්මිංදිවයසතයෙොසුචරිතධම්මාපූරිතා

යහොන්ති, යසො දිවයසො ලද්ධනක්ඛත්තයෙොය ො නාම, යතනස්ස සදා 

සුනක් ඛත් තං නාමයහොතීතිවුච්චති.ස්යවව දිවයසොකතමඞ් යලොනාමයහොති, 

යතනස්ස සදා සුමඞ්  ලන්ති වුච්චති. පභාතම්පිස්ස සදා සුප් පභාතයමව, 

සෙනයතො උට්ඨානම්පි සුහුට් ඨිතයමව, ඛයණොපි සුක් ඛයණොව, මුහුත්යතොපි 

සුමුහුත් යතොව. එත්ථචදසච්ඡරපමායණො කායලොඛයණොනාම, යතනඛයණන

දසක්ඛයණො කායලො ලයෙො නාම, යතන ලයෙන ච දසලයෙො කායලො

ඛණලයෙො නාම, යතන දසගුයණො මුහුත්යතො නාම, යතන දසගුයණො 

ඛණමුහුත්යතො නාමාති අෙං විභාය ො යවදිතබ්යබො. සුයිට් ඨං බ්රේ මචාරිසූති

ෙස්මිං දිවයස තීණි සුචරිතානි පූරිතානි, තදාස්ස යසට්ඨචාරීසු දින්නදානං

සුයිට්ඨං නාම යහොති. පදක් ඛිණං කාෙකම් මන්ති තං දිවසං යතන කතං
කාෙකම්මං වඩ්ඪිකාෙකම්මං නාම යහොති. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. 

පදක් ඛිණානි කත් වානාතිවඩ්ඪියුත්තානිකාෙකම්මාදීනිකත්වා. ලභන් තත් යථ 

පදක් ඛියණතිපදක්ඛියණවඩ්ඪිඅත්යථයෙවලභති.යසසං උත්තානයමවාති. 

මඞ් ලවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තතිෙපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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(16) 6. අයචලකවග්  වණ් ණනා 

157-163. ඉයතො පයරසු ආ ාළ ්ො පටිපදාති ාළ්හාකක්ඛළායලොභවයසන

ථිරග් හණා. නිජ් ඣාමාති අත්තකිලමථානුයෙො වයසන සුට්ඨු ඣාමා

සන්තත්තා පරිතත්තා. මජ් ඣිමාති යනව කක්ඛළා න ඣාමා මජ්යඣ භවා. 

අයචලයකොති නිච්යචයලො නග්ය ො. මුත් තාචායරොති විස්සට්ඨාචායරො, 
උච්චාරකම්මාදීසු යලොකිෙකුලපුත්තාචායරන විරහියතො ඨිතයකොව උච්චාරං

කයරොති, පස්සාවං කයරොති, ඛාදති භුඤ්ජති. ෙත් ථාපයලඛයනොති හත්යථ

පිණ්ඩම්හි නිට්ඨියත ජිව්හාෙ හත්ථං අපයලඛති, උච්චාරම්පි කත්වා
හත්ථස්මිංයෙව දණ්ඩකසඤ්ඤී හුත්වා හත්යථන අපයලඛති. භික්ඛාෙ

 හණත්ථං‘‘එහි, භදන්යත’’ති වුත්යතොනඑතීති න එහිභදන් තියකො. ‘‘යතනහි

තිට්ඨ, භන්යත’’තිවුත්යතොපිනතිට්ඨතීති න තිට් ඨභදන් තියකො. තදුභෙම්පිකිර

යසො ‘‘එතස්ස වචනං කතං භවිස්සතී’’ති න කයරොති. අභිෙ න්ති පුයරතරං

 යහත්වා ආහටභික්ඛං. උද් දිස ්සකතන්ති ඉදං තුම්යහ උද්දිස්ස කතන්ති 

එවමායරොචිතභික්ඛං. නිමන් තනන්ති ‘‘අසුකංනාමකුලංවාවීථිං වා ාමංවා

පවියසෙයාථා’’ති එවං නිමන්තිතභික්ඛම්පි න සාදිෙති න  ණ්හාති. න 

කුම් භිමුඛාති කුම්භියතො උද්ධරිත්වා දීෙමානං භික්ඛම්පි න  ණ්හාති. න 

කයළොපිමුඛාතිකයළොපීතිඋක්ඛලිවාපච්ඡිවා, තයතොපින ණ්හාති.කස්මා? 

‘‘කුම්භිකයළොපියෙො මං නිස්සාෙ කටච්ඡුනා පහාරං ලභන්තී’’ති. න 

එළකමන් තරන්ති උම්මාරං අන්තරං කත්වා දීෙමානං න  ණ්හාති. කස්මා? 

‘‘අෙංමංනිස්සාෙ අන්තරකරණංලභතී’’ති. දණ් ඩමුසයලසුපිඑයසවනයෙො. 

ද් වින් නන්ති ද්වීසු භුඤ්ජමායනසු එකස්මිං උට්ඨාෙ යදන්යත න  ණ්හාති. 

කස්මා? කබළන්තරායෙොයහොතීති. 

න  බ් භිනිොතිආදීසුපන බ්භිනිො කුච්ඡිෙංදාරයකොකිලමති, පාෙන්තිො

දාරකස්සඛීරන්තරායෙොයහොති, පුරිසන්තර තාෙ රතිඅන්තරායෙොයහොතීතින

 ණ්හාති. න සඞ් කිත් තීසූති සඞ්කිත්යතත්වාකතභත්යතසු.දුබ්භික්ඛසමයෙකිර
අයචලකසාවකා අයචලකානං අත්ථාෙ තයතො තයතො තණ්ඩුලාදීනි 

සමාදයපත්වාභත්තංපචන්ති, උක්කට්ඨායචලයකො තයතොනපටිග් ණ්හාති. න 

ෙත් ථ සාතිෙත්ථසුනයඛො ‘‘පිණ්ඩං ලභිස්සාමී’’තිඋපට්ඨියතො යහොති, තත්ථ

තස්සඅදත්වාආහටංන ණ්හාති.කස්මා? එතස්සපිණ්ඩන්තරායෙොයහොතීති. 

සණ් ඩසණ් ඩචාරිනීති සමූහසමූහචාරිනී. සයච හි අයචලකං දිස්වා ‘‘ඉමස්ස

භික්ඛං දස්සාමා’’ති මනුස්සා භත්තය හං පවිසන්ති, යතසු ච පවිසන්යතසු

කයළොපිමුඛාදීසු නිලීනා මක්ඛිකා උප්පතිත්වා සණ්ඩසණ්ඩා චරන්ති, තයතො

ආහටං භික්ඛං න  ණ්හාති. කස්මා? ‘‘මං නිස්සාෙ මක්ඛිකානං
ය ොචරන්තරායෙොජායතො’’ති. 
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ථුයසොදකන්තිසබ්බසස්සසම්භායරහි කතයසොවීරකං.එත්ථචසුරාපානයමව

සාවජ්ජං, අෙංපනසබ්යබසුසාවජ්ජසඤ්ඤී. එකා ාරියකොතියෙොඑකස්මිංයෙව

ය යහභික්ඛං ලභිත්වානිවත්තති. එකායලොපියකොතිඑයකයනවආයලොයපන

ොයපති. ද් වා ාරිකාදීසුපිඑයසවනයෙො. එකිස ්සාපි දත් තිොතිඑකාෙදත්තිො.

දත්තිනාමඑකාඛුද්දකපාතියහොති, ෙත්ථ අග් භික්ඛංපක්ඛිපිත්වාඨයපන්ති. 

එකාහිකන්ති එකදිවසන්තරිකං. අද් ධමාසිකන්ති අද්ධමාසන්තරිකං. 

පරිොෙභත් තයභොජනන්ති වාරභත්තයභොජනං, එකාහවායරන ද්වීහවායරන 
සත්තාහවායරන අද්ධමාසවායරනාති එවං දිවසවායරන ආභතභත්තයභොජනං. 

සාකභක් යඛොතිආදීනිවුත්තත්ථායනව. 

උබ් භට් ඨයකොති උද්ධං ඨිතයකො. උක් කුටිකප් පධානමනුයුත් යතොති

උක්කුටිකවීරිෙමනුයුත්යතො,  ච්ඡන්යතොපි උක්කුටියකොව හුත්වා උප්පතිත්වා

උප්පතිත්වා ච්ඡති. කණ්  කාපස් සයියකොතිඅෙකණ්ටයකවාපකතිකණ්ටයක
වා භූමිෙං යකොට්යටත්වාතත්ථ චම්මං අත්ථරිත්වා ඨානචඞ්කමාදීනිකයරොති. 

යසෙයන්ති සෙන්යතොපි තත්යථව යසෙයං කප්යපති. සාෙං තතිෙමස්සාති 

සාෙතතිෙකං. පායතො මජ්ඣන්හියක සාෙන්ති දිවසස්ස තික්ඛත්තුං ‘‘පාපං
පවායහස්සාමී’’තිඋදයකොයරොහනානුයෙො ං අනුයුත්යතොවිහරති. 

කායෙ කාොනුපස් සීතිආදීනි යහට්ඨා එකකනිපාතවණ්ණනාෙං

වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බානි. අෙං වුච් චති, භික් ඛයව, මජ් ඣිමා පටිපදාති, 

භික්ඛයව, අෙංකාමසුඛල්ලිකානුයෙො ඤ්ච අත්තකිලමථානුයෙො ඤ්චාතිද්යව

අන්යත අනුප තා, සස්සතුච්යඡදන්යතහි වා විමුත්තා මජ්ඣිමා පටිපදාති
යවදිතබ්බා. 

අයචලකවග්ය ොඡට්යඨො. 

17-18. යපෙයාලවග්  ාදිවණ් ණනා 

164-184. සමනුඤ් යඤොති සමානජ්ඣාසයෙො. රා ස ්සාති 

පඤ්චකාමගුණිකරා ස්ස. අභිඤ් ඤාොති අභිජානනත්ථං. සුඤ ්ඤයතො 

සමාධීතිආදීහිතීහිපිසමාධීහිවිපස්සනාවකථිතා. විපස්සනාහිනිච්චාභිනියවස-

නිච්චනිමිත්ත-නිච්චපණිධිආදීනං අභාවා ඉමානිනාමානි ලභති. පරිඤ් ඤාොති
පරිජානනත්ථං.යසසපයදසුපිඑයසව නයෙොති. 

යපෙයාලවග් ාදිනිට්ඨිතා. 

මයනොරථපූරණිොඅඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

තිකනිපාතස්සසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ් ගුත් තරනිකායෙ 

චතුක් කනිපාත-අට් ඨකථා 

1. පඨමපණ් ණාසකං 

1. භණ් ඩ ාමවග් ය ො 

1. අනුබුද්ධසුත්තවණ්ණනා 

1. චතුක්කනිපාතස්ස පඨයම අනනුයබොධාති අබුජ්ඣයනන අජානයනන. 

අප් පටියවධාති අප්පටිවිජ්ඣයනන අපච්චක්ඛකිරිොෙ. දීඝමද් ධානන්ති

චිරකාලං. සන් ධාවිතන්තිභවයතොභවං මනවයසනසන්ධාවිතං. සංසරිතන්ති

පුනප්පුනං  මනා මනවයසන සංසරිතං. මමඤ් යචව තුම් ොකඤ් චාති මො ච

තුම්යහහිච.අථවා සන් ධාවිතං සංසරිතන්තිසන්ධාවනංසංසරණංමමඤ්යචව 

තුම්හාකඤ්ච අයහොසීති එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. අරිෙස ්සාති
නිද්යදොසස්ස. සීලං සමාධි පඤ්ඤාති ඉයම පන තයෙො ධම්මා 

මග් ඵලසම්පයුත්තාව යවදිතබ්බා, විමුත්තිනායමන ඵලයමව නිද්දිට්ඨං. 

භවතණ් ොතිභයවසුතණ්හා. භවයනත් තීති භවරජ්ජු.තණ්හාෙඑවඑතංනාමං.

තාෙ හි සත්තා ය ොණා විෙ ගීවාෙ බන්ධිත්වා තං තං භවං නීෙන්ති, තස්මා
භවයනත්තීතිවුච්චති. 

අනුත් තරාති යලොකුත්තරා. දුක් ඛස ්සන් තකයරොති වට්ටදුක්ඛස්ස

අන්තකයරො. චක් ඛුමාති පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමා. පරිනිබ් බුයතොති
කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බුයතො. ඉදමස්ස යබොධිමණ්යඩ

පඨමපරිනිබ්බානං, පච්ඡා පන ෙමකසාලානමන්තයර අනුපාදියසසාෙ 
නිබ්බානධාතුොපරිනිබ්බුයතොතිෙථානුසන්ධිනායදසනංනිට්ඨායපසි. 

2. පපතිතසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියෙ පපතියතොති පතියතො චුයතො. අප් පපතියතොති අපතියතො

පතිට්ඨියතො.තත්ථයලොකිෙමහාජයනොපතියතොයෙවනාම, යසොතාපන්නාදයෙො

කියලසුප්පත්තික්ඛයණපතිතානාම, ඛීණාසයවොඑකන්තපතිට්ඨියතොනාම. 

චුතා පතන් තීතියෙචුතා, යතපතන්තිනාම. පතිතාතියෙපතිතා, යතචුතා

නාම. චුතත්තා පතිතා, පතිතත්තා චුතාති අත්යථො. ගිද් ධාති රා රත්තා. 

පුනරා තාතිපුනජාතිංපුනජරංපුනබයාධිංපුනමරණංආ තානාම යහොන්ති. 
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කතං කිච් චන්ති චතූහි මග්ය හි කත්තබ්බකිච්චං කතං. රතං රම් මන්ති

රමිතබ්බයුත්තයකගුණජායතරමිතං. සුයඛනාන් වා තං සුඛන්තිසුයඛනසුඛං

අනුආ තං සම්පත්තං. මානුසකසුයඛන දිබ්බසුඛං, ඣානසුයඛන

විපස්සනාසුඛං, විපස්සනාසුයඛනමග් සුඛං, මග් සුයඛන ඵලසුඛං, ඵලසුයඛන
නිබ්බානසුඛංසම්පත්තං අධි තන්තිඅත්යථො. 

3. පඨමඛතසුත්තවණ්ණනා 

3. තතිෙං දුකනිපාතවණ්ණනාෙං වුත්තයමව.  ාථාසු පන නින් දිෙන්ති

නින්දිතබ්බයුත්තකං. නින් දතීති  රහති. පසංසියෙොති පසංසිතබ්බයුත්යතො. 

විචිනාති මුයඛන යසො කලින්ති යෙො එවං පවත්යතො, යතන මුයඛන කලිං

විචිනාති නාම. කලිනා යතන සුඛං න වින් දතීති යතන ච කලිනා සුඛං න

පටිලභති. සබ් බස ්සාපි සොපි අත් තනාති සබ්යබනපි සයකන ධයනන යචව

අත්තනාච සද්ධිංයෙොපරාජයෙො, යසොඅප්පමත්තයකොවකලීතිඅත්යථො. යෙො 

සු යතසූති යෙො පන සම්මග් යතසු පුග් යලසු චිත්තං පදුස්යසෙය, අෙං 
චිත්තපයදොයසොව තයතො කලියතො මහන්තතයරො කලි. ඉදානි තස්ස

මහන්තතරභාවං දස්යසන්යතො සතං සෙස් සානන්තිආදිමාහ. තත්ථ සතං 

සෙස් සානන්ති නිරබ්බුද ණනාෙ සතසහස්සං. ඡත් තිංසතීති අපරානි ච

ඡත්තිංසති නිරබ්බුදානි. පඤ ්ච චාති අබ්බුද ණනාෙ ච පඤ්ච අබ්බුදානි. 

ෙමරිෙ රහීති ෙං අරියෙ  රහන්යතො නිරෙං උපපජ්ජති, තත්ථ එත්තකං 
ආයුප්පමාණන්ති. 

4. දුතිෙඛතසුත්තවණ්ණනා 

4. චතුත්යථ මාතරි පිතරි චාතිආදීසු මිත්තවින්දයකො මාතරි

මිච්ඡාපටිපන්යනො නාම, අජාතසත්තු පිතරි මිච්ඡාපටිපන්යනො නාම, 

යදවදත්යතොතථා යතමිච්ඡාපටිපන්යනොනාම, යකොකාලියකොතථා තසාවයක 

මිච්ඡාපටිපන්යනො නාම. බහුඤ් චාති බහුකයමව. පසවතීති පටිලභති. තාොති

තාෙ මිච්ඡාපටිපත්තිසඞ්ඛාතාෙ අධම්මචරිොෙ. යපච් චාති ඉයතො  න්ත්වා. 

අපාෙං  ච් ඡතීතිනිරොදීසුඅඤ්ඤතරස්මිං නිබ්බත්තති.සුක්කපක්යඛපිඑයසව
නයෙො. 

5. අනුයසොතසුත්තවණ්ණනා 

5. පඤ්චයම අනුයසොතං  ච්ඡතීති අනුයසොත ාමී. කියලසයසොතස්ස

පච්චනීකපටිපත්තිො පටියසොතං  ච්ඡතීති පටියසොත ාමී. ඨිතත් යතොති

ඨිතසභායවො. තිණ් යණොතිඔඝංතරිත්වාඨියතො. පාරඞ්  යතොතිපරතීරං යතො. 

ථයල තිට් ඨතීති නිබ්බානථයල තිට්ඨති. බ්රාේ මයණොති යසට්යඨො නිද්යදොයසො. 

ඉධාති ඉමස්මිං යලොයක. කායම ච පටියසවතීතිකියලසකායමහි වත්ථුකායම
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පටියසවති. පාපඤ් ච කම් මං කයරොතීතිපාපඤ්චපාණාතිපාතාදිකම්මංකයරොති. 

පාපඤ ්ච කම් මං න කයරොතීති පඤ්චයවරකම්මං න කයරොති. අෙං වුච් චති, 

භික් ඛයව, ඨිතත් යතොති අෙං අනා ාමී පුග් යලො තස්මා යලොකා පුන
පටිසන්ධිවයසන අනා මනයතොඨිතත්යතොනාම. 

තණ් ොධිපන් නාති තණ්හාෙ අධිපන්නා අජ්යඣොත්ථටා, තණ්හං වා

අධිපන්නා අජ්යඣො ාළ්හා. පරිපුණ් ණයසයඛොති සික්ඛාපාරිපූරිො ඨියතො. 

අපරිොනධම් යමොති අපරිහීනසභායවො. යචයතොවසිප් පත් යතොති චිත්තවසීභාවං

පත්යතො. එවරූයපො ඛීණාසයවො යහොති, ඉධ පන අනා ාමී කථියතො. 

සමාහිතින් ද්රියෙොතිසමාහිතඡළින්ද්රියෙො. පයරොපරාතිපයරොවරාඋත්තමලාමකා, 

කුසලාකුසලාති අත්යථො. සයමච් චාති ඤායණන සමා න්ත්වා. විධූපිතාති

විද්ධංසිතාඣාපිතාවා. වුසිතබ්රේ මචරියෙොතිමග් බ්රහ්මචරිෙංවසිත්වාඨියතො. 

යලොකන් තගූතිතිවිධස්සාපියලොකස්සඅන්තං යතො. පාර යතොතිඡහාකායරහි
පාර යතො.ඉධඛීණාසයවොවකථියතො.ඉතිසුත්යතපි  ාථාසුපිවට්ටවිවට්ටයමව
කථිතං. 

6. අප්පස්සුතසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ අනුපපන් යනොති අනුපා යතො. සුත් තන්තිආදීසු 
උභයතොවිභඞ් නිද්යදසඛන්ධකපරිවාරසුත්තනිපාතමඞ් ලසුත්තරතනසුත්ත- 

නාළකසුත්තතුවටකසුත්තානි, අඤ්ඤම්පි ච සුත්තනාමකං තථා තවචනං 

සුත් තන්ති යවදිතබ්බං. සබ්බම්පි ස ාථකං සුත්තං ය ෙයන්ති යවදිතබ්බං, 

වියසයසන සංයුත්තයක සකයලොපි ස ාථාවග්ය ො. සකලම්පි අභිධම්මපිටකං, 

නිග් ාථකසුත්තං, ෙඤ්චඅඤ්ඤම්පිඅට්ඨහිඅඞ්ය හි අසඞ් හිතං බුද්ධවචනං, 

තං යවෙයාකරණන්ති යවදිතබ්බං. ධම්මපද-යථර ාථා-යථරි ාථා 

සුත්තනිපායත යනොසුත්තනාමිකා සුද්ධික ාථා ච  ාථාති යවදිතබ්බා.

යසොමනස්සඤාණමයික ාථාපටිසංයුත්තා ද්යවඅසීති සුත්තන්තා උදානන්ති
යවදිතබ්බා. ‘‘වුත්තඤ්යහතං භ වතා’’තිආදිනෙප්පවත්තා

දසුත්තරසතසුත්තන්තා ඉතිවුත් තකන්ති යවදිතබ්බා. අපණ්ණකජාතකාදීනි

පඤ්ඤාසාධිකානි පඤ්ච ජාතකසතානි ජාතකන්ති යවදිතබ්බානි.

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අච්ඡරිො අබ්භුතා ධම්මා
ආනන්යද’’තිආදිනෙප්පවත්තා සබ්යබපි අච්ඡරිෙඅබ්භුතධම්මපටිසංයුත්තා

සුත්තන්තා අබ් භුතධම් මන්ති යවදිතබ්බා. 
චූළයවදල්ලමහායවදල්ලසම්මාදිට්ඨිසක්කපඤ්හසඞ්ඛාරභාජනිෙමහාපුණ්ණමසු
ත්තාදයෙො සබ්යබපි යවදඤ්ච තුට්ඨිඤ්ච ලද්ධා ලද්ධා පුච්ඡිතා සුත්තන්තා 

යවදල් ලන්තියවදිතබ්බා. න අත් ථමඤ් ඤාෙ න ධම් මමඤ් ඤාොතිඅට්ඨකථඤ්ච

පාළිඤ්ච අජානිත්වා. ධම් මානුධම් මප් පටිපන් යනොති නවයලොකුත්තරධම්මස්ස
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අනුරූපධම්මං සහසීලං පුබ්බභා පටිපදං න පටිපන්යනො යහොති. ඉමිනා
උපායෙන සබ්බවායරසු අත්යථො යවදිතබ්යබො. පඨමවායර පයනත්ථ

අප්පස්සුතදුස්සීයලො කථියතො, දුතියෙ අප්පස්සුතඛීණාසයවො, තතියෙ

බහුස්සුතදුස්සීයලො, චතුත්යථබහුස්සුතඛීණාසයවො. 

සීයලසු අසමාහියතොති සීයලසු අපරිපූරකාරී. සීලයතො ච සුයතන චාති
සීලභාය න ච සුතභාය න ච ‘‘අෙං දුස්සීයලො අප්පස්සුයතො’’ති එවං තං

 රහන්තීතිඅත්යථො. තස් ස සම් පජ් ජයත සුතන්තිතස්සපුග් ලස්සෙස්මායතන

සුයතන සුතකිච්චං කතං, තස්මා තස්ස සුතං සම්පජ්ජති නාම. නාස ්ස 

සම් පජ් ජයතති සුතකිච්චස්ස අකතත්තා න සම්පජ්ජති. ධම් මධරන්ති

සුතධම්මානං ආධාරභූතං. සප් පඤ් ඤන්ති සුපඤ්ඤං. යනක් ඛං 

ජම් යබොනදස් යසවාති ජම්බුනදං වුච්චති ජාතිසුවණ්ණං, තස්ස ජම්බුනදස්ස

යනක්ඛංවිෙ, පඤ්චසුවණ්ණපරිමාණංසුවණ්ණඝටිකංවිොති අත්යථො. 

7. යසොභනසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම විෙත් තාති පඤ්ඤායවෙයත්තියෙන සමන්නා තා. විනීතාති

විනෙං උයපතා සුවිනීතා. විසාරදාති යවසාරජ්යජන යසොමනස්සසහ යතන

ඤායණන සමන්නා තා. ධම් මධරාති සුතධම්මානං ආධාරභූතා. භික් ඛු ච 

සීලසම් පන් යනොති ාථාෙකිඤ්චාපිඑයකකස්යසවඑයකයකොගුයණො කථියතො, 
සබ්යබසංපනසබ්යබපිවට්ටන්තීති. 

8. යවසාරජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම යවසාරජ් ජානීති එත්ථ සාරජ්ජපටිපක්යඛො යවසාරජ්ජං, චතූසු
ඨායනසු සාරජ්ජාභාවං පච්චයවක්ඛන්තස්ස

උප්පන්නයසොමනස්සමෙඤාණස්යසතංනාමං. ආසභං ඨානන්තියසට්ඨට්ඨානං

උත්තමට්ඨානං. ආසභා වා පුබ්බබුද්ධා, යතසං ඨානන්ති අත්යථො. අපිච

 වසතයජට්ඨයකොඋසයභො,  වසහස්සයජට්ඨයකො වසයභො.වජසතයජට්ඨයකො

වා උසයභො, වජසහස්සයජට්ඨයකො වසයභො, සබ්බ වයසට්යඨො
සබ්බපරිස්සෙසයහො යසයතො පාසාදියකො මහාභාරවයහො අසනිසතසද්යදහිපි 

අසම්පකම්පියෙො නිසයභො, යසො ඉධ උසයභොති අධිප්යපයතො. ඉදම්පි හි තස්ස

පරිොෙවචනං. උසභස්ස ඉදන්ති ආසභං. ඨානන්ති චතූහි පායදහි පථවිං 
උප්පීයළත්වා වවත්ථානං. ඉදං පන ආසභං විොති ආසභං. ෙයථව හි
නිසභසඞ්ඛායතො උසයභො චතූහි පායදහි පථවිං උප්පීයළත්වා අචලට්ඨායනන

තිට්ඨති, එවං තථා යතොපි චතූහි යවසාරජ්ජපායදහි අට්ඨපරිසපථවිං
උප්පීයළත්වා සයදවයක යලොයක යකනචි පච්චත්ථියකන පච්චාමිත්යතන
අකම්පියෙො අචලට්ඨායනන තිට්ඨති. එවං තිට්ඨමායනොව තං ආසභං ඨානං 
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පටිජානාති උප ච්ඡති න පච්චක්ඛාති, අත්තනි ආයරොයපති. යතන වුත්තං
‘‘ආසභංඨානං පටිජානාතී’’ති. 

පරිසාසූති අට්ඨසු පරිසාසු. සීෙනාදං නදතීතියසට්ඨනාදංඅභීතනාදංනදති, 

සීහනාදසදිසං වා නාදං නදති. අෙමත්යථො සීහනාදසුත්යතන දස්යසතබ්යබො.

ෙථා වා සීයහො සහනයතො ච හනනයතො ච සීයහොති වුච්චති, එවං තථා යතො
යලොකධම්මානංසහනයතොපරප්පවාදානඤ්ච හනනයතොසීයහොතිවුච්චති.එවං
වුත්තස්සසීහස්සනාදංසීහනාදං.තත්ථෙථාසීයහො සීහබයලනසමන්නා යතො

සබ්බත්ථ විසාරයදො වි තයලොමහංයසො සීහනාදං නදති, එවං තථා තසීයහොපි 
තථා තබයලහි සමන්නා යතො අට්ඨසු පරිසාසු විසාරයදො වි තයලොමහංයසො
‘‘ඉති රූප’’න්තිආදිනා නයෙන නානාවිධයදසනාවිලාසසම්පන්නං සීහනාදං

නදති.යතනවුත්තං ‘‘පරිසාසුසීහනාදංනදතී’’ති. 

බ්රේ මචක් කං පවත් යතතීති එත්ථ බ්රේ මන්ති යසට්ඨං උත්තමං විසුද්ධං.

චක්කසද්යදොපනාෙං – 

‘‘සම්පත්තිෙංලක්ඛයණච, රථඞ්ය ඉරිොපයථ; 

දායනරතනධම්මූර-චක්කාදීසුචදිස්සති; 

ධම්මචක්යකඉධමයතො, තඤ්චද්යවධාවිභාවයෙ’’. 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, චක්කානි, යෙහි සමන්නා තානං 

යදවමනුස්සාන’’න්තිආදීසු (අ. නි. 4.31) හි අෙං සම්පත්තිෙං දිස්සති.

‘‘පාදතයලසු චක්කානිජාතානී’’ති (දී.නි.2.35) එත්ථලක්ඛයණ. ‘‘චක්කංව

වහයතොපද’’න්ති(ධ. ප.1) එත්ථරථඞ්ය .‘‘චතුචක්කංනවද්වාර’’න්ති(සං.

නි. 1.29) එත්ථ ඉරිොපයථ. ‘‘දදං භුඤ්ජ මා ච පමායදො, චක්කං වත්තෙ

සබ්බපාණින’’න්ති (ජා. 1.7.149) එත්ථ දායන. ‘‘දිබ්බං චක්කරතනං

පාතුරයහොසී’’ති (දී. නි. 2.243; ම. නි. 3.256) එත්ථ රතනචක්යක. ‘‘මො

පවත්තිතං චක්ක’’න්ති (සු. නි. 562) එත්ථ ධම්මචක්යක. ‘‘ඉච්ඡාහතස්ස

යපොසස්ස, චක්කං භමති මත්ථයක’’ති (ජා. 1.1.104; 1.5.103) එත්ථ 

උරචක්යක. ‘‘ඛුරපරිෙන්යතන යචපි චක්යකනා’’ති (දී. නි. 1.166) එත්ථ

පහරණචක්යක. ‘‘අසනිවිචක්ක’’න්ති (දී. නි. 3.61; සං. නි. 2.162) එත්ථ
අසනිමණ්ඩයල.ඉධ පනාෙංධම්මචක්යකමයතො. 

තං පයනතං ධම්මචක්කං දුවිධං යහොති පටියවධඤාණඤ්ච
යදසනාඤාණඤ්ච. තත්ථ පඤ්ඤාපභාවිතං අත්තයනො අරිෙඵලාවහං

පටියවධඤාණං, කරුණාපභාවිතං සාවකානං අරිෙඵලාවහං යදසනාඤාණං.
තත්ථ පටියවධඤාණං උප්පජ්ජමානං උප්පන්නන්ති දුවිධං. තඤ්හි

අභිනික්ඛමනයතොොවඅරහත්තමග් ාඋප්පජ්ජමානං, ඵලක්ඛයණඋප්පන්නං
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නාම. තුසිතභවනයතො වා ොව මහායබොධිපල්ලඞ්යක අරහත්තමග් ා 

උප්පජ්ජමානං, ඵලක්ඛයණ උප්පන්නං නාම. දීපඞ්කරයතො පට්ඨාෙ වා ොව

යබොධිපල්ලඞ්යක අරහත්තමග් ාඋප්පජ්ජමානං, ඵලක්ඛයණඋප්පන්නංනාම.
යදසනාඤාණම්පි පවත්තමානං පවත්තන්ති දුවිධං. තඤ්හි ොව

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤස්ස යසොතාපත්තිමග් ා පවත්තමානං, ඵලක්ඛයණ

පවත්තංනාම. යතසුපටියවධඤාණං යලොකුත්තරං, යදසනාඤාණංයලොකිෙං. 

උභෙම්පිපයනතංඅඤ්යඤහිඅසාධාරණං, බුද්ධානංයෙවඔරසඤාණං. 

සම් මාසම් බුද් ධස් ස යත පටිජානයතොති ‘‘අහං සම්මාසම්බුද්යධො, සබ්යබ

ධම්මා මො අභිසම්බුද්ධා’’ති එවං පටිජානයතො තව. අනභිසම් බුද් ධාති ඉයම

නාම ධම්මාතො අනභිසම්බුද්ධා. තත්ර වතාතියතසු ‘‘අනභිසම්බුද්ධා’’ති එවං

දස්සිතධම්යමසු. සෙධම් යමනාති සයහතුනා සකාරයණන වචයනන. 

නිමිත් තයමතන්ති එත්ථ පුග් යලොපි ධම්යමොපි නිමිත්තන්ති අධිප්යපයතො. තං

පුග් ලං න පස්සාමි, යෙො මං පටියචොයදස්සති. තං ධම්මං න පස්සාමි, ෙං
දස්යසත්වා ‘‘අෙං නාම ධම්යමො තො අනභිසම්බුද්යධො’’ති මං 

පටියචොයදස්සතීති අෙයමත්ථ අත්යථො. යඛමප් පත් යතොති යඛමං පත්යතො.
යසසපදද්වෙං ඉමස්යසව යවවචනං. සබ්බම්යපතං යවසාරජ්ජඤාණයමව
සන්ධාෙ වුත්තං. දසබලස්සහි ‘‘අෙංනාමධම්යමොතොඅනභිසම්බුද්යධො’’ති
යචොදකං පුග් ලං වා යචොදනාකාරණං අනභිසම්බුද්ධධම්මං වා අපස්සයතො
‘‘සභාවබුද්යධොයෙව වත සමායනො අහං බුද්යධොස්මීති වදාමී’’ති

පච්චයවක්ඛන්තස්ස බලවතරං යසොමනස්සං උප්පජ්ජති, යතන සම්පයුත්තං
ඤාණං යවසාරජ්ජං නාම. තං සන්ධාෙ ‘‘යඛමප්පත්යතො’’තිආදිමාහ. එවං 
සබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අන් තරායිකා ධම් මාති එත්ථ පන අන්තරාෙං කයරොන්තීති අන් තරායිකා. 
යත අත්ථයතො සඤ්චිච්ච වීතික්කන්තා සත්ත ආපත්තික්ඛන්ධා. සඤ්චිච්ච
වීතික්කන්තං හි අන්තමයසො දුක්කටදුබ්භාසිතම්පි මග් ඵලානං අන්තරාෙං
කයරොති. ඉධ පන යමථුනධම්යමො අධිප්යපයතො. යමථුනං යසවයතො හි ෙස්ස
කස්සචිනිස්සංසෙයමවමග් ඵලානංඅන්තරායෙොයහොති. 

ෙස් ස යඛො පන යත අත් ථාොති රා ක්ඛොදීසු ෙස්ස අත්ථාෙ. ධම් යමො 

යදසියතොති අසුභභාවනාදිධම්යමො කථියතො. තත්ර වත මන්ති තස්මිං
අනිෙයානිකධම්යමමං.යසසං වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

වාදපථාති වාදායෙව. පුථූති බහූ. සිතාති උපනිබද්ධා අභිසඞ්ඛතා. අථ වා 

පුථුස ්සිතාතිපුථුභාවංසිතාඋප තා, පුථූහිවාසිතාතිපි පුථුස්සිතා. ෙං නිස ්සිතාති

එතරහිපි ෙං වාදපථං නිස්සිතා. න යත භවන් තීති යත වාදපථා න භවන්ති
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පටුන 

භිජ්ජන්ති විනස්සන්ති. ධම් මචක් කන්තියදසනාඤාණස්සපි පටියවධඤාණස්සපි

එතං නාමං. යතසු යදසනාඤාණං යලොකිෙං, පටියවධඤාණං යලොකුත්තරං. 

යකවලීතිසකලගුණසමන්නා යතො. තාදිසන්ති තථාවිධං. 

9. තණ්හුප්පාදසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම උප්පජ්ජතිඑයතසූති උප් පාදා. කාඋප්පජ්ජති? තණ්හා.තණ්හාෙ

උප්පාදා තණ් හුප් පාදා, තණ්හාවත්ථූනි තණ්හාකාරණානීති අත්යථො. 

චීවරයෙතූති ‘‘කත්ථ මනාපං චීවරං ලභිස්සාමී’’ති චීවරකාරණා උප්පජ්ජති. 

ඉතිභවාභවයෙතූති එත්ථ ඉතීති නිදස්සනත්යථ නිපායතො. ෙථා චීවරාදියහතු, 

එවං භවාභවයහතුපීති අත්යථො. භවාභයවොති යචත්ථ පණීතතරානි
සප්පිනවනීතාදීනි අධිප්යපතානි.සම්පත්තිභයවසුපණීතතරපණීතතමභයවොතිපි
වදන්තියෙව. 

තණ් ොදුතියෙොතිඅෙඤ්හිසත්යතොඅනමතග්ය  සංසාරවට්යටසංසරන්යතො

නඑකයකොවසංසරති, තණ්හංපනදුතියිකංලභන්යතොවසංසරති.යතන වුත්තං

‘‘තණ්හාදුතියෙො’’ති. ඉත් ථභාවඤ් ඤථාභාවන්ති එත්ථ ඉත්ථභායවොනාම අෙං

අත්තභායවො, අඤ්ඤථාභායවො නාම අනා තත්තභායවො. එවරූයපො වා

අඤ්යඤොපිඅත්තභායවොඉත්ථභායවොනාම, නඑවරූයපොඅඤ්ඤථාභායවො නාම.

තං ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං. සංසාරන්ති ඛන්ධධාතුආෙතනානං පටිපාටිං. 

නාතිවත් තතීති නාතික්කමති. එවමාදීනවං ඤත් වාති එවං

අතීතානා තපච්චුප්පන්යනසු ඛන්යධසු ආදීනවං ජානිත්වා. තණ් ෙං දුක් ඛස් ස 

සම් භවන්තිතණ්හංච ‘‘අෙංවට්ටදුක්ඛසම්භූයතොසභායවොකාරණ’’න්තිඑවං
ජානිත්වා. එත්තාවතා ඉමස්ස භික්ඛුයනො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං
පත්තභායවො දස්සියතො. ඉදානි තං ඛීණාසවං යථොයමන්යතො 

වීතතණ් යෙොතිආදිමාහ. තත්ථ අනාදායනොති නිග් හයණො. සයතො භික් ඛු 

පරිබ් බයජති සතිසම්පජඤ්යඤ යවපුල්ලප්පත්යතො ඛීණාසයවො භික්ඛු සයතො 
සම්පජායනොචයරෙයවිහයරෙයාතිඅත්යථො.ඉතිසුත්තන්යතවට්ටංකයථත්වා
 ාථාසු වට්ටවිවට්ටංකථිතන්ති. 

10. යෙො සුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම වට්ටස්මිං යෙොයජන්තීති යෙො ා. කාමයෙොය ොතිආදීසු
පඤ්චකාමගුණියකො රාය ො කාමයෙොය ො. රූපාරූපභයවසු ඡන්දරාය ො 

භවයෙොය ො, තථාඣානනිකන්ති. සස්සතදිට්ඨිසහ යතො ච රාය ො ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨියෙොච දිට් ඨියෙොය ො. චතූසුසච්යචසු අඤ්ඤාණං අවිජ් ජායෙොය ො. කායමසු
වා යෙොයජතීති කාමයෙොය ො. භයවසු යෙොයජතීති භවයෙොය ො. දිට්ඨීසු
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යෙොයජතීති දිට්ඨියෙොය ො. අවිජ්ජාෙ යෙොයජතීති අවිජ්ජායෙොය ොති යහට්ඨා
වුත්තධම්මානංයෙයවතංඅධිවචනං. 

ඉදානි යත විත්ථායරත්වා දස්යසන්යතො කතයමො ච, භික් ඛයවතිආදිමාහ.

තත්ථ සමුදෙන්ති උප්පත්තිං. අත් ථඞ්  මන්ති යභදං. අස් සාදන්ති මධුරභාවං. 

ආදීනවන්ති අමධුරභාවං යදොසං. නිස ්සරණන්ති නිස්සටභාවං. කායමසූති

වත්ථුකායමසු. කාමරාය ොති කායම ආරබ්භ උප්පන්නරාය ො. යසසපයදසුපි

එයසව නයෙො. අනුයසතීති නිබ්බත්තති. අෙං වුච් චති, භික් ඛයව, 

කාමයෙොය ොති, භික්ඛයව, ඉදං කායමසු යෙොජනකාරණං බන්ධනකාරණං
වුච්චතීතිඑවං සබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

ඵස් සාෙතනානන්ති චක්ඛාදීනං චක්ඛුසම්ඵස්සාදිකාරණානං. අවිජ් ජා 

අඤ ්ඤාණන්ති ඤාණපටිපක්ඛභායවන අඤ්ඤාණසඞ්ඛාතා අවිජ්ජා. ඉති 

කාමයෙොය ොති එත්ථ ඉති සද්යදො චතූහිපි යෙොය හි සද්ධිං යෙොයජතබ්යබො

‘‘එවං කාමයෙොය ො, එවං භවයෙොය ො’’ති. සංයුත් යතොති පරිවාරියතො. 

පාපයකහීතිලාමයකහි. අකුසයලහීති අයකොසල්ලසම්භූයතහි. සංකියලසියකහීති

සංකියලසනයකහි, පසන්නස්ස චිත්තස්ස පසන්නභාවදූසයකහීති අත්යථො. 

යපොයනොබ් භවියකහීති පුනබ්භවනිබ්බත්තයකහි. සදයරහීති සදරයථහි. 

දුක් ඛවිපායකහීති විපාකකායලදුක්ඛුප්පාදයකහි. ආෙතිං ජාතිජරාමරණියකහීති 

අනා යත පුනප්පුනං ජාතිජරාමරණනිබ්බත්තයකහි. තස් මා අයෙො ක් යඛමීති 

වුච් චතීති ෙස්මා අප්පහීනයෙොය ො පුග් යලො එයතහි ධම්යමහි සම්පයුත්යතො

යහොති, තස්මා චතූහි යෙොය හි යඛමං නිබ්බානං අනධි තත්තා න
යෙො ක්යඛමීතිවුච්චති. 

විසංයෙොය ොති විසංයෙොජනකාරණානි. කාමයෙො විසංයෙොය ොති
කාමයෙො යතො විසංයෙොජනකාරණං. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. තත්ථ

අසුභජ්ඣානං කාමයෙො විසංයෙොය ො, තං පාදකං කත්වා අධි යතො
අනා ාමිමග්ය ො එකන්යතයනව කාමයෙො විසංයෙොය ො නාම.

අරහත්තමග්ය ො භවයෙො විසංයෙොය ො නාම, යසොතාපත්තිමග්ය ො 

දිට්ඨියෙො විසංයෙොය ො නාම, අරහත්තමග්ය ො අවිජ්ජායෙො විසංයෙොය ො 

නාම.ඉදානියතවිත්ථාරවයසනදස්යසන්යතො කතයමො ච, භික් ඛයවතිආදිමාහ.
තස්සත්යථොවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො. 

භවයෙොය න චූභෙන්ති භවයෙොය න ච සංයුත්තා, කිඤ්චි භියෙයො

උභයෙනාපි සම්පයුත්තා, යෙන යකනචි යෙොය න සමන්නා තාති අත්යථො. 

පුරක් ඛතාතිපුරයතොකතා, පරිවාරිතාවා. කායම පරිඤ් ඤාොතිදුවියධපිකායම

පරිජානිත්වා. භවයෙො ඤ් ච සබ් බයසොතිභවයෙො ඤ්චසබ්බයමවපරිජානිත්වා. 
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සමූෙච් චාති සමූහනිත්වා. විරාජෙන්ති විරායජන්යතො, විරායජත්වා වා.

‘‘විරායජන්යතො’’ති හි වුත්යත මග්ය ො කථියතො යහොති, ‘‘විරායජත්වා’’ති

වුත්යත ඵලං. මුනීති ඛීණාසවමුනි. ඉති ඉමස්මිං සුත්යතපි  ාථාසුපි
වට්ටවිවට්ටයමවකථිතන්ති. 

භණ්ඩ ාමවග්ය ොපඨයමො. 
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2. චරවග් ය ො 

1. චරසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතිෙස්ස පඨයම අධිවායසතීති චිත්තං අධියරොයපත්වා වායසති. 

නප් පජෙතීතිනපරිච්චජති. න වියනොයදතීතින නීහරති. න බයන් තීකයරොතීතින

වි තන්තං පරිච්ඡින්නපරිවටුමංකයරොති. න අනභාවං  යමතීතිනඅනුඅභාවං 

අවඩ්ඪිං විනාසං  යමති. චරම් පීති චරන්යතොපි. අනාතාපීති නිබ්බීරියෙො. 

අයනොත් තාපීති උපවාදභෙරහියතො. සතතන්ති නිච්චං. සමිතන්ති නිරන්තරං.
එවං සබ්බත්ථ අත්ථං ඤත්වා සුක්කපක්යඛ වුත්තවිපරිොයෙන අත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

 ාථාසු ය ෙනිස් සිතන්ති කියලසනිස්සිතං. යමොෙයනයෙයසූති

යමොහජනයකසු ආරම්මයණසු. අභබ් යබොති අභාජනභූයතො. ඵුට් ඨුං 

සම් යබොධිමුත් තමන්තිඅරහත්තමග් සඞ්ඛාතංඋත්තමඤාණංඵුසිතුං. 

2. සීලසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියෙ සම් පන් නසීලාති පරිපුණ්ණසීලා. සම් පන් නපාතියමොක් ඛාති

පරිපුණ්ණපාතියමොක්ඛා. පාතියමොක් ඛසංවරසංවුතාති පාතියමොක්ඛසංවරසීයලන 

සංවුතාපිහිතාඋයපතාහුත්වාවිහරථ. ආචාරය ොචරසම් පන් නාති ආචායරනච

ය ොචයරන ච සම්පන්නා සමුපා තා භවථ. අණුමත් යතසු වජ් යජසූති

අණුප්පමායණසු යදොයසසු. භෙදස් සාවියනොති තානි අණුමත්තානි වජ්ජානි

භෙයතො දස්සනසීලා. සමාදාෙ සික් ඛථ සික් ඛාපයදසූති
සබ්බසික්ඛායකොට්ඨායසසු සමාදාතබ්බං සමාදාෙ  යහත්වා සික්ඛථ.
‘‘සම්පන්නසීලානං…යප.… සික්ඛාපයදසූ’’ති එත්තයකන ධම්මක්ඛායනන 
සික්ඛත්තයෙසමාදායපත්වායචවපටිලද්ධගුයණසුචවණ්ණංකයථත්වාඉදානි

උත්තරි කාතබ්බං දස්යසන්යතො කිමස් සාතිආදිමාහ. තත්ථ කිමස් සාති කිං
භයවෙය. 

ෙතං චයරති ෙථා චරන්යතො ෙයතො යහොති සංෙයතො, එවං චයරෙය. එස

නයෙොසබ්බත්ථ. අච් යඡති නිසීයදෙය. ෙතයමනං පසාරයෙතිෙං අඞ් පච්චඞ් ං

පසායරෙය, තංෙතංසංෙතයමවකත්වාපසායරෙය. උද් ධන්තිඋපරි. තිරිෙන්ති

මජ්ඣං. අපාචීනන්ති අයධො. එත්තාවතා අතීතා පච්චුප්පන්නා අනා තා ච 

පඤ්චක්ඛන්ධා කථිතා. ොවතාති පරිච්යඡදවචනං. ජ යතො  තීති යලොකස්ස 

නිප්ඵත්ති. සමයවක් ඛිතා ච ධම් මානං, ඛන් ධානං උදෙබ් බෙන්ති එයතසං
සබ්බයලොයක අතීතාදියභදානං පඤ්චක්ඛන්ධධම්මානං උදෙඤ්ච වෙඤ්ච
සමයවක්ඛිතා. ‘‘පඤ්චක්ඛන්ධානංඋදෙංපස්සන්යතොපඤ්චවීසතිලක්ඛණානි 
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පස්සති, වෙං පස්සන්යතො පඤ්චවීසති ලක්ඛණානි පස්සතී’’ති වුත්යතහි

සමපඤ්ඤාසාෙ ලක්ඛයණහිසම්මාඅයවක්ඛිතායහොති. යචයතොසමථසාමීචින්ති 

චිත්තසමථස්ස අනුච්ඡවිකං පටිපදං. සික් ඛමානන්ති පටිපජ්ජමානං, 

පූරෙමානන්ති අත්යථො. පහිතත් යතොති යපසිතත්යතො. ආහූති කථෙන්ති.
යසසයමත්ථ උත්තානයමව. ඉමස්මිං පන සුත්යත සීලං මිස්සකං කයථත්වා
 ාථාසුඛීණාසයවොකථියතො. 

3. පධානසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියෙ සම් මප් පධානානීති සුන්දරපධානානි උත්තමවීරිොනි. 

සම් මප් පධානාතිපරිපුණ්ණවීරිො. මාරයධෙයාභිභූතාතියතභූමකවට්ටසඞ්ඛාතං

මාරයධෙයං අභිභවිත්වා සමතික්කමිත්වා ඨිතා. යත අසිතාති යත ඛීණාසවා

අනිස්සිතා නාම. ජාතිමරණභෙස් සාති ජාතිඤ්ච මරණඤ්ච පටිච්ච 

උප්පජ්ජනකභෙස්ස, ජාතිමරණසඞ්ඛාතස්යසවවාභෙස්ස. පාරගූතිපාරඞ් තා. 

යත තුසිතාතියත ඛීණාසවාතුට්ඨානාම. යජත් වා මාරං සවාහිනින්තිසයසනකං 

මාරං ජිනිත්වා ඨිතා. යත අයනජාති යත ඛීණාසවා තණ්හාසඞ්ඛාතාෙ එජාෙ

අයනජානිච්චලානාම. නමුචිබලන්තිමාරබලං. උපාතිවත් තාති අතික්කන්තා. 

යත සුඛිතාතියතඛීණාසවායලොකුත්තරසුයඛන සුඛිතානාම.යතයනවාහ– 

‘‘සුඛිතාවතඅරහන්යතො, තණ්හායනසංනවිජ්ජති; 

අස්මිමායනොසමුච්ඡින්යනො, යමොහජාලංපදාලිත’’න්ති.(සං.නි. 3.76); 

4. සංවරසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ පධානානීති වීරිොනි. සංවරප් පධානන්ති චක්ඛාදීනි

සංවරන්තස්ස උප්පන්නවීරිෙං. පොනප් පධානන්ති කාමවිතක්කාදයෙො

පජහන්තස්ස උප්පන්නවීරිෙං. භාවනාප් පධානන්ති සම්යබොජ්ඣඞ්ය 

භායවන්තස්ස උප්පන්නවීරිෙං. අනුරක් ඛණාප් පධානන්ති සමාධිනිමිත්තං
අනුරක්ඛන්තස්ස උප්පන්නවීරිෙං. 

වියවකනිස ්සිතන්තිආදීසු වියවයකො, විරාය ො, නියරොයධොති තීණිපි

නිබ්බානස්ස නාමානි. නිබ්බානං හි උපධිවියවකත්තා වියවයකො, තං ආ ම්ම

රා ාදයෙො විරජ්ජන්තීති විරාය ො, නිරුජ්ඣන්තීති නියරොයධො. තස්මා 
වියවකනිස්සිතන්තිආදීසු ආරම්මණවයසන වා අධි න්තබ්බවයසන වා
නිබ්බානනිස්සිතන්ති අත්යථො. 

යවොස ්සග්  පරිණාමින්තිඑත්ථද්යව යවොස්සග් ා–පරිච්චා යවොස්සග්ය ො
ච පක්ඛන්දනයවොස්සග්ය ො ච. තත්ථ විපස්සනා තදඞ් වයසන කියලයස ච

ඛන්යධචරා ංපරිච්චජතීති පරිච් චා යවොස් සග් ය ො. මග්ය ොආරම්මණවයසන
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නිබ්බානං පක්ඛන්දතීති පක් ඛන් දනයවොස් සග් ය ො. තස්මා 
යවොස්සග් පරිණාමින්ති ෙථා භාවිෙමායනො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො 

යවොස්සග් ත්ථාෙපරිණමති, විපස්සනාභාවඤ්චමග් භාවඤ්චපාපුණාති, එවං

තං භායවතීති අෙයමත්ථ අත්යථො. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. භද් දකන්ති 

ලද්ධකං. සමාධිනිමිත් තං වුච්චතිඅට්ඨිකසඤ්ඤාදිවයසනඅධි යතොසමාධියෙව. 

අනුරක් ඛතීති සමාධිපාරිපන්ථිකධම්යම රා යදොසයමොයහ යසොයධන්යතො 

රක්ඛති. එත්ථච අට්ඨිකසඤ්ඤාදිකා පඤ්යචවසඤ්ඤා වුත්තා, ඉමස්මිං පන
ඨායන දසපි අසුභානි විත්ථායරත්වා කයථතබ්බානි. යතසං විත්ථායරො

විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.102 ආදයෙො) වුත්යතොයෙව.  ාථාෙ

සංවරාදිනිප්ඵාදකං වීරිෙයමව වුත්තං. ඛෙං දුක් ඛස් ස පාපුයණති
දුක්ඛක්ඛෙසඞ්ඛාතංඅරහත්තං පාපුයණෙයාති. 

5. පඤ්ඤත්තිසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම අග්  පඤ් ඤත් තියෙොති උත්තමපඤ්ඤත්තියෙො. 

අත් තභාවීනන්ති අත්තභාවවන්තානං. ෙදිදං රාහු අසුරින් යදොති යෙො එස රාහු
අසුරින්යදො අෙං අග්ය ොති. එත්ථ රාහු කිර අසුරින්යදො චත්තාරි

යෙොජනසහස්සානි අට්ඨ ච යෙොජනසතානි උච්යචො, බාහන්තරමස්ස

ද්වාදසයෙොජනසතානි, හත්ථතලපාදතලානං පුථුලතා තීණි යෙොජනසතානි. 

අඞ්ගුලිපබ්බානි පණ්ණාස යෙොජනානි, භමුකන්තරං පණ්ණාසයෙොජනං, 

නලාටං තියෙොජනසතං, සීසං නවයෙොජනසතං. කාමයභොගීනං ෙදිදං රාජා 

මන් ධාතාතියෙො එස රාජා මන්ධාතානාම, අෙං දිබ්යබපිමානුසයකපිකායම
පරිභුඤ්ජනකානං සත්තානං අග්ය ො නාම. එස හි අසඞ්යඛෙයායුයකසු
මනුස්යසසු නිබ්බත්තිත්වාඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණහිරඤ්ඤවස්සංවස්සායපන්යතො
මානුසයක කායම දීඝරත්තං පරිභුඤ්ජි. යදවයලොයක පන ොව ඡත්තිංසාෙ

ඉන්දානං ආයුප්පමාණං, තාව පණීයත කායම පරිභුඤ්ජීති කාමයභොගීනං

අග්ය ො නාම ජායතො. ආධිපයතෙයානන්ති අධිපතිට්ඨානං යජට්ඨකට්ඨානං

කයරොන්තානං. තථා යතො අග්  මක් ඛාෙතීතියලොකිෙයලොකුත්තයරහිගුයණහි
තථා යතො අග්ය ොයසට්යඨොඋත්තයමොඅක්ඛාෙති. 

ඉද් ධිො ෙසසා ජලන්ති දිබ්බසම්පත්තිසමිද්ධිො ච පරිවාරසඞ්ඛායතන

ෙසසාචජලන්තානං. උද් ධං තිරිෙං අපාචීනන්තිඋපරිචමජ්යඣචයහට්ඨාච. 

ොවතා ජ යතො  තීතිෙත්තකායලොකනිප්ඵත්ති. 

6. යසොඛුම්මසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ යසොඛුම් මානීති සුඛුමලක්ඛණපටිවිජ්ඣනකානි ඤාණානි. 

රූපයසොඛුම් යමන සමන් නා යතො යෙොතීති රූයප 
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සණ්හසුඛුමලක්ඛණපරිග් ාහයකන ඤායණන සමන්නා යතො යහොති. 

පරයමනාති උත්තයමන. යතන ච රූපයසොඛුම් යමනාති යතන ොව

අනුයලොමභාවං පත්යතන සුඛුමලක්ඛණපරිග් ාහකඤායණන. න 

සමනුපස් සතීතිනත්ථිභායවයනවනපස්සති. න පත් යථතීතිනත්ථිභායවයනව

නපත්යථති. යවදනායසොඛුම් මාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

රූපයසොඛුම් මතං ඤත් වාති රූපක්ඛන්ධස්ස 
සණ්හසුඛුමලක්ඛණපරිග් ාහයකන ඤායණන සුඛුමතං ජානිත්වා. 

යවදනානඤ් ච සම් භවන්ති යවදනාක්ඛන්ධස්ස ච පභවං ජානිත්වා. සඤ ්ඤා 

ෙයතො සමුයදතීති ෙස්මා කාරණා සඤ්ඤාක්ඛන්යධො සමුයදති නිබ්බත්තති, 

තඤ්ච ජානිත්වා. අත් ථං  ච් ඡති ෙත් ථ චාතිෙස්මිංඨායනනිරුජ්ඣති, තඤ්ච

ජානිත්වා. සඞ් ඛායර පරයතො ඤත් වාති සඞ්ඛාරක්ඛන්ධං අනිච්චතාෙ 

ලුජ්ජනභායවනපරයතොජානිත්වා.ඉමිනාහිපයදනඅනිච්චානුපස්සනාකථිතා. 

දුක් ඛයතො යනො ච අත් තයතොති ඉමිනා දුක්ඛානත්තානුපස්සනා. සන් යතොති

කියලසසන්තතාෙ සන්යතො. සන් තිපයද රයතොති නිබ්බායන රයතො. ඉති

සුත්තන්යත චතූසු ඨායනසු විපස්සනාව කථිතා,  ාථාසු
යලොකුත්තරධම්යමොපීති. 

7. පඨමඅ තිසුත්තවණ්ණනා 

17-19. සත්තයම අ ති මනානීති න ති මනානි. ඡන් දා තිං  ච් ඡතීති

ඡන්යදනඅ තිං ච්ඡති, අකත්තබ්බංකයරොති.යසයසසුපිඑයසවනයෙො. ඡන් දා 

යදොසා භො යමොොති ඡන්යදන, යදොයසන, භයෙන, යමොයහන. අතිවත් තතීති
අතික්කමති.අට්ඨමංඋත්තානයමව.නවයම තථාබුජ්ඣනකානංවයසනද්වීහිපි
නයෙහිකථිතං. 

10. භත්තුද්යදසකසුත්තවණ්ණනා 

20. දසයම භත් තුද් යදසයකොති සලාකභත්තාදීනං උද්යදසයකො. කායමසු 

අසංෙතාති වත්ථුකායමසු කියලසකායමහි අසංෙතා. පරිසාකසය ො ච පයනස 

වුච් චතීති අෙඤ්ච පන යසො එවරූපා පරිසාකචවයරො නාම වුච්චතීති අත්යථො. 

සමයණනාති බුද්ධසමයණන. පරිසාෙ මණ් යඩො ච පයනස වුච් චතීති අෙං
එවරූපාපරිසාවිප්පසන්යනනපරිසාමණ්යඩොති වුච්චතීති. 

චරවග්ය ොදුතියෙො. 
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3. උරුයවලවග් ය ො 

1. පඨමඋරුයවලසුත්තවණ්ණනා 

21. තතිෙස්ස පඨයම උරුයවලාෙන්ති එත්ථ උරුයවලාති මහායවලා, 

මහාවාලිකරාසීති අත්යථො. අථ වා උරූති වාලුකා වුච්චති, යවලාති මරිොදා.
යවලාතික්කමනයහතුආහටාඋරු උරුයවලාතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො.
අතීයත කිර අනුප්පන්යන බුද්යධ දසසහස්සා කුලපුත්තා තාපසපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වා තස්මිං පයදයස විහරන්තා එකදිවසං සන්නිපතිත්වා කතිකවත්තං

අකංසු – ‘‘කාෙකම්මවචීකම්මානි නාම පයරසම්පි පාකටානි යහොන්ති, 
මයනොකම්මංපනඅපාකටං.තස්මායෙොකාමවිතක්කංවාබයාපාදවිතක්කංවා 

විහිංසාවිතක්කංවා විතක්යකති, තස්සඅඤ්යඤොයචොදයකොනාමනත්ථි.යසො
අත්තනාව අත්තානං යචොයදත්වා පත්තපුයටන වාලුකං ආහරිත්වා ඉමස්මිං

ඨායන ආකිරතු, ඉදමස්ස දණ්ඩකම්ම’’න්ති. තයතො පට්ඨාෙ යෙො තාදිසං

විතක්කං විතක්යකති, යසො තත්ථ පත්තපුයටන වාලුකංආකිරති, එවං තත්ථ
අනුක්කයමනමහාවාලුකරාසිජායතො.තයතොනං පච්ඡිමාජනතාපරික්ඛිපිත්වා

යචතිෙට්ඨානමකාසි, තං සන්ධාෙ වුත්තං – ‘‘උරුයවලාති මහායවලා, 
මහාවාලිකරාසීති අත්යථො’’ති. තයමව සන්ධාෙ වුත්තං – ‘‘අථ වා උරූති

වාලුකා වුච්චති, යවලාති මරිොදා, යවලාතික්කමනයහතු ආහටා උරු
උරුයවලාතිඑවයමත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො’’ති. 

නජ් ජා යනරඤ් ජරාෙ තීයරතිඋරුයවල ාමං නිස්සාෙයනරඤ්ජරානදීතීයර

විහරාමීති දස්යසති. අජපාලනියරොයධති අජපාලකා තස්සනියරොධස්ස ඡාොෙ

නිසීදන්තිපි තිට්ඨන්තිපි, තස්මා යසො අජපාලනියරොයධොත්යවව සඞ්ඛං  යතො, 

තස්ස යහට්ඨාති අත්යථො. පඨමාභිසම් බුද් යධොතිසම්බුද්යධොහුත්වා පඨමයමව. 

උදපාදීති අෙං විතක්යකො පඤ්චයම සත්තායහ උදපාදි. කස්මා උදපාදීති? 

සබ්බබුද්ධානං ආචිණ්ණත්තා යචව පුබ්බායසවනතාෙ ච. තත්ථ
පුබ්බායසවනාෙ පකාසනත්ථං තිත්තිරජාතකං ආහරිතබ්බං.
හත්ථිවානරතිත්තිරා කිර එකස්මිං පයදයස විහරන්තා ‘‘යෙො අම්හාකං

මහල්ලයකො, තස්මිංස ාරවාවිහරිස්සාමා’’තිනියරොධං දස්යසත්වා ‘‘යකොනු 

යඛොඅම්හාකංමහල්ලයකො’’තිවීමංසන්තාතිත්තිරස්සමහල්ලකභාවංඤත්වා
තස්ස යජට්ඨාපචාෙනකම්මං කත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං සමග් ා සම්යමොදමානා 
විහරිත්වා සග් පරාෙණා අයහසුං. තං කාරණං ඤත්වා රුක්යඛ අධිවත්ථා
යදවතාඉමං  ාථමාහ– 

‘‘යෙවුඩ්ඪමපචාෙන්ති, නරාධම්මස්සයකොවිදා; 

දිට්යඨවධම්යමපාසංසා, සම්පරායෙචසුග් තී’’ති.(ජා. 1.1.37); 
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එවං අයහතුකතිරච්ඡානයෙොනිෙං නිබ්බත්යතොපි තථා යතො ස ාරවවාසං 

යරොයචසි, ඉදානි කස්මා න යරොයචස්සතීති. අ ාරයවොති අඤ්ඤස්මිං 

 ාරවරහියතො, කඤ්චි  රුට්ඨායන අට්ඨයපත්වාති අත්යථො. අප් පතිස ්යසොති

පතිස්සෙරහියතො, කඤ්චියජට්ඨකට්ඨායන අට්ඨයපත්වාතිඅත්යථො. සමණං වා 

බ්රාේ මණං වාති එත්ථ සමිතපාපබාහිතපාපායෙව සමණබ්රාහ්මණා අධිප්යපතා. 

සක් කත් වා  රුං කත් වාති සක්කාරඤ්යචව කත්වා  රුකාරඤ්ච
උපට්ඨයපත්වා. 

සයදවයක යලොයකතිආදීසු සද්ධිං යදයවහි සයදවයක. යදවග් හයණන
යචත්ථ මාරබ්රහ්යමසු  හියතසුපි මායරො නාම වසවත්තී සබ්යබසං උපරි වසං

වත්යතති, බ්රහ්මානාමමහානුභායවො, එකඞ්ගුලිොඑකස්මිංචක්කවාළසහස්යස 

ආයලොකං ඵරති, ද්වීහි ද්වීසු, දසහි අඞ්ගුලීහි දසසු චක්කවාළසහස්යසසු
ආයලොකං ඵරති. යසො ඉමිනා සීලසම්පන්නතයරොති වත්තුං මා ලභන්තූති 

සමාරයක සබ්රේ මයකති විසුං වුත්තං. තථා සමණා නාම එකනිකාොදිවයසන

බහුස්සුතා සීලවන්යතො පණ්ඩිතා, බ්රාහ්මණාපි වත්ථුවිජ්ජාදිවයසන බහුස්සුතා
පණ්ඩිතා. යත ඉමිනා සම්පන්නතරාති වත්තුං මා ලභන්තූති 

සස් සමණබ්රාේ මණිො පජාොති වුත්තං. සයදවමනුස ්සාොති ඉදං පන
නිප්පයදසයතො දස්සනත්ථං  හිතයමව  යහත්වා වුත්තං. අපියචත්ථ පුරිමානි

තීණි පදානි යලොකවයසන වුත්තානි, පච්ඡිමානි ද්යව පජාවයසන. 

සීලසම් පන් නතරන්ති සීයලන සම්පන්නතරං, අධිකතරන්ති අත්යථො. එත්ථ ච

සීලාදයෙො චත්තායරො ධම්මා යලොකිෙයලොකුත්තරා කථිතා, 
විමුත්තිඤාණදස්සනං යලොකිෙයමව. පච්චයවක්ඛණඤාණයමව යහතං. 

පාතුරයෙොසීති‘‘අෙංසත්ථාඅවීචියතොොවභවග් ාසීලාදීහිඅත්තනා අධිකතරං
අපස්සන්යතො‘මොපටිවිද්ධනවයලොකුත්තරධම්මයමවසක්කත්වාඋපනිස්සාෙ 

විහරිස්සාමී’ති චින්යතති, කාරණං භ වා චින්යතති, අත්ථං වුඩ්ඪිං වියසසං 

චින්යතති,  ච්ඡාමිස්සඋස්සාහංජයනස්සාමී’’තිචින්යතත්වා පුරයතොපාකයටො

අයහොසි, අභිමුයඛඅට්ඨාසීතිඅත්යථො. 

විෙංසු විෙරන් ති චාති එත්ථ යෙො වයදෙය – ‘‘විහරන්තීති වචනයතො 

පච්චුප්පන්යනපි බහූ බුද්ධා’’ති, යසො ‘‘භ වාපි භන්යත එතරහි අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො’’තිඉමිනාවචයනනපටිබාහිතබ්යබො. 

‘‘නයමආචරියෙොඅත්ථි, සදියසොයමනවිජ්ජති; 

සයදවකස්මිංයලොකස්මිං, නත්ථියමපටිපුග් යලො’’ති.(මහාව.11; ම.

නි.2.341) – 
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පටුන 

ආදීහි චස්ස සුත්යතහි අඤ්යඤසං බුද්ධානං අභායවො දීයපතබ්යබො. තස් මාති

ෙස්මා සබ්යබපි බුද්ධා සද්ධම්ම රුයනො, තස්මා. මෙත් තමභිකඞ් ඛතාති

මහන්තභාවං පත්ථෙමායනන. සරං බුද් ධාන සාසනන්ති බුද්ධානං සාසනං
සරන්යතන. 

ෙයතොති ෙස්මිං කායල. මෙත් යතන සමන් නා යතොති රත්තඤ්ඤුමහත්තං
යවපුල්ලමහත්තං බ්රහ්මචරිෙමහත්තංලාභග් මහත්තන්තිඉමිනාචතුබ්බියධන

මහත්යතනසමන්නා යතො. අථ යම සඞ් යඝපි  ාරයවොතිඅථමය්හංසඞ්යඝපි

 ාරයවො ජායතො. කිස්මිං පන කායල භ වතා සඞ්යඝ  ාරයවො කයතොති? 
මහාපජාපතිොදුස්සයු දානකායල.තදාහි භ වාඅත්තයනොඋපනීතංදුස්සයු ං

‘‘සඞ්යඝ, ය ොතමි, යදහි, සඞ්යඝ යත දින්යන අහඤ්යචව පූජියතො භවිස්සාමි
සඞ්යඝොචා’’තිවදන්යතොසඞ්යඝ ාරවංඅකාසිනාම. 

2. දුතිෙඋරුයවලසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියෙ සම් බහුලාති බහුකා. බ්රාේ මණාති හුහුක්කජාතියකන

බ්රාහ්මයණන සද්ධිං ආ තා බ්රාහ්මණා. ජිණ් ණාති ජරාජිණ්ණා. වුඩ් ඪාති

වයෙොවුද්ධා. මෙල් ලකාති ජාතිමහල්ලකා. අද් ධ තාති තයෙො වයෙ අද්යධ

අතික්කන්තා. සුතයමතන්ති අම්යහහි සුතං එතං. තයිදං යභො, ය ොතම, 

තයථවාති යභො, ය ොතම, එතං අම්යහහි සුතකාරණං තථා එව. තයිදං යභො, 

ය ොතම, න සම් පන් නයමවාතිතංඑතංඅභිවාදනාදිඅකරණං අනනුච්ඡවිකයමව. 

අකාලවාදීතිආදීසු අකායල වදතීති අකාලවාදී. අසභාවං වදතීති අභූතවාදී. 

අනත්ථං වදති, යනො අත්ථන්ති අනත් ථවාදී. අධම්මං වදති, යනො ධම්මන්ති 

අධම් මවාදී. අවිනෙං වදති, යනො විනෙන්ති අවිනෙවාදී. අනිධානවතිං වාචං 

භාසිතාතිනහදයෙ නියධතබ්බයුත්තකංවාචංභාසිතා. අකායලනාතිකයථතුං 

අයුත්තකායලන. අනපයදසන්තිඅපයදසරහිතං, සාපයදසංසකාරණං කත්වාන

කයථති. අපරිෙන් තවතින්තිපරිෙන්තරහිතං, න පරිච්යඡදංදස්යසත්වාකයථති. 

අනත් ථසංහිතන්ති න යලොකිෙයලොකුත්තරඅත්ථනිස්සිතං කත්වා කයථති. 

බායලො යථයරොත් යවව සඞ් ඛං  ච් ඡතීතිඅන්ධබායලොයථයරොතිසඞ්ඛං ච්ඡති. 

කාලවාදීතිආදීනි වුත්තපටිපක්ඛවයසන යවදිතබ්බානි. පණ් ඩියතො 

යථයරොත් යවව සඞ් ඛං  ච් ඡතීති පණ්ඩිච්යචන සමන්නා තත්තා පණ්ඩියතො, 
ථිරභාවප්පත්තිො යථයරොතිසඞ්ඛං ච්ඡති. 

බහුස් සුයතො යෙොතීති බහුං අස්ස සුතං යහොති, නවඞ් ං සත්ථුසාසනං

පාළිඅනුසන්ධිපුබ්බාපරවයසනඋග් හිතංයහොතීතිඅත්යථො. සුතධයරොතිසුතස්ස

ආධාරභූයතො.ෙස්සහිඉයතො හිතංඉයතොපලාෙති, ඡිද්දඝයටඋදකංවිෙන
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තිට්ඨති, පරිසමජ්යඣඑකසුත්තං වා ජාතකං වාකයථතුං වා වායචතුං වාන

සක්යකොති, අෙං න සුතධයරො නාම. ෙස්ස පන උග් හිතං බුද්ධවචනං 

උග් හිතකාලසදිසයමව යහොති, දසපි වීසතිපි වස්සානි සජ්ඣාෙං

අකයරොන්තස්සයනව නස්සති, අෙංසුතධයරොනාම. සුතසන් නිචයෙොතිසුතස්ස 
සන්නිචෙභූයතො. ෙස්ස හි සුතං හදෙමඤ්ජූසාෙ සන්නිචිතං සිලාෙ යලඛා විෙ

සුවණ්ණපත්යත පක්ඛිත්තසීහවසාවිෙ චතිට්ඨති, අෙංසුතසන්නිචයෙොනාම. 

ධාතාති ධාතා පගුණා. එකච්චස්ස හි උග් හිතබුද්ධවචනං ධාතං පගුණං 

නිච්චලිකං න යහොති, ‘‘අසුකං සුත්තං වා ජාතකං වා කයථහී’’ති වුත්යත
‘‘සජ්ඣායිත්වා සංසන්දිත්වාසමනුග් ාහිත්වාජානිස්සාමී’’තිවදති.එකච්චස්ස

ධාතං පගුණං භවඞ් යසොතසදිසං යහොති, ‘‘අසුකං සුත්තං වා ජාතකං වා
කයථහී’’ති වුත්යත උද්ධරිත්වා තයමව කයථති. තං සන්ධාෙ වුත්තං

‘‘ධාතා’’ති. වචසා පරිචිතාති සුත්තදසක-වග් දසකපණ්ණාසදසකවයසන

වාචාෙ සජ්ඣායිතා. මනසානුයපක් ඛිතාති චිත්යතන අනුයපක්ඛිතා. ෙස්ස
වාචාෙ සජ්ඣායිතං බුද්ධවචනං මනසා චින්යතන්තස්ස තත්ථ තත්ථ පාකටං

යහොති, මහාදීපංජායලත්වා ඨිතස්සරූප තංවිෙපඤ්ඤාෙති, තංසන්ධායෙතං

වුත්තං. දිට් ඨිො සුප් පටිවිද් ධාති අත්ථයතො ච කාරණයතො ච පඤ්ඤාෙ
සුප්පටිවිද්ධා. 

ආභියචතසිකානන්ති අභියචයතොති අභික්කන්තං විසුද්ධං චිත්තං වුච්චති, 

අධිචිත්තං වා, අභියචතසිජාතානිආභියචතසිකානි, අභියචයතොසන්නිස්සිතානීති

වා ආභියචතසිකානි. දිට් ඨධම් මසුඛවිොරානන්ති දිට්ඨධම්යම සුඛවිහාරානං.

දිට්ඨධම්යමොති පච්චක්යඛො අත්තභායවො වුච්චති, තත්ථ සුඛවිහාරභූතානන්ති
අත්යථො. රූපාවචරජ්ඣානානයමතං අධිවචනං. තානි හි අප්යපත්වා නිසින්නා

ඣායියනො ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව අසංකිලිට්ඨයනක්ඛම්මසුඛං වින්දන්ති, 

තස්මා ‘‘දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානී’’ති වුච්චති. නිකාමලාභීති නිකායමන ලාභී, 

අත්තයනො ඉච්ඡාවයසන ලාභී, ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ සමාපජ්ජිතුං සමත්යථොති

වුත්තං යහොති. අකිච් ඡලාභීති සුයඛයනව පච්චනීකධම්යම වික්ඛම්යභත්වා 

සමාපජ්ජිතුං සමත්යථොති වුත්තං යහොති. අකසිරලාභීති අකසිරානං ලාභී

විපුලානං, ෙථාපරිච්යඡයදනවුට්ඨාතුංසමත්යථොතිවුත්තංයහොති.එකච්යචොහි 

ලාභීයෙව යහොති, න පන ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ සක්යකොති සමාපජ්ජිතුං.

එකච්යචො සක්යකොති තථාසමාපජ්ජිතුං, පාරිපන්ථියක ච පන කිච්යඡන

වික්ඛම්යභති. එකච්යචො තථා ච සමාපජ්ජති, පාරිපන්ථියක ච අකිච්යඡයනව

වික්ඛම්යභති, නසක්යකොති නාළිකෙන්තංවිෙෙථාපරිච්යඡයදයෙවවුට්ඨාතුං.

ෙස්ස පන අෙං තිවිධාපි සම්පදා අත්ථි, යසො ‘‘අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී’’ති

වුච්චති. ආසවානං ඛොතිආදීනිවුත්තත්ථායනව. එවමිධසීලම්පිබාහුසච්චම්පි

ඛීණාසවස්යසව සීලං බාහුසච්චඤ්ච, ඣානානිපි ඛීණාසවස්යසව
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වළඤ්ජනකජ්ඣානානි කථිතානි. ‘‘ආසවානං ඛො’’තිආදීහි පන අරහත්තං
කථිතං.ඵයලනයචත්ථමග් කිච්චං පකාසිතන්තියවදිතබ්බං. 

උද් ධයතනාති උද්ධච්චසහ යතන. සම් ඵන්ති පලාපකථං. 

අසමාහිතසඞ් කප් යපොති අට්ඨපිතසඞ්කප්යපො. මය ොතිම සදියසො. ආරාතිදූයර. 

ථාවයරෙයම් ොති ථාවරභාවයතො. පාපදිට් ඨීති ලාමකදිට්ඨි. අනාදයරොති 

ආදරරහියතො. සුතවාති සුයතනඋප යතො. පටිභානවාති දුවියධන පටිභායනන

සමන්නා යතො. පඤ් ඤාෙත් ථං විපස් සතීති සහවිපස්සනාෙ මග් පඤ්ඤාෙ

චතුන්නං සච්චානං අත්ථං විනිවිජ්ඣිත්වා පස්සති. පාරගූ සබ් බධම් මානන්ති

සබ්යබසං ඛන්ධාදිධම්මානං පාරං  යතො, අභිඤ්ඤාපාරගූ, පරිඤ්ඤාපාරගූ, 

පහානපාරගූ, භාවනාපාරගූ, සච්ඡිකිරිොපාරගූ, සමාපත්තිපාරගූති එවං

ඡබ්බියධනපාර මයනනසබ්බධම්මානංපාරංපරියෙොසානං යතො. අඛියලොති

රා ඛිලාදිවිරහියතො. පටිභානවාති දුවියධයනව පටිභායනන සමන්නා යතො. 

බ්රේ මචරිෙස ්ස යකවලීති සකලබ්රහ්මචරියෙො.යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 

3. යලොකසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියෙ යලොයකොති දුක්ඛසච්චං. අභිසම් බුද් යධොතිඤායතොපච්චක්යඛො

කයතො. යලොකස ්මාති දුක්ඛසච්චයතො. පහීයනොති මහායබොධිමණ්යඩ

අරහත්තමග් ඤායණනපහීයනො. තථා තස් ස භාවිතාතිතථා යතනභාවිතා. 

එවංඑත්තයකනඨායනනචතූහිසච්යචහිඅත්තයනොබුද්ධභාවංකයථත්වා 

ඉදානි තථා තභාවං කයථතුං ෙං, භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ දිට් ඨන්ති

රූපාෙතනං. සුතන්ති සද්දාෙතනං. මුතන්ති පත්වා  යහතබ්බයතො

 න්ධාෙතනං රසාෙතනං යඵොට්ඨබ්බාෙතනං. විඤ ්ඤාතන්ති සුඛදුක්ඛාදි 

ධම්මාරම්මණං. පත් තන්ති පරියෙසිත්වා වා අපරියෙසිත්වා වා පත්තං. 

පරියෙසිතන්ති පත්තං වා අප්පත්තං වා පරියෙසිතං. අනුවිචරිතං මනසාති
චිත්යතනඅනුසඤ්චරිතං. 

තථා යතන අභිසම් බුද් ධන්ති ඉමිනා එතං දස්යසති – ෙං අපරිමාණාසු
යලොකධාතූසු ඉමස්සසයදවකස්සයලොකස්සනීලංපීතකන්තිආදිරූපාරම්මණං

චක්ඛුද්වායර ආපාථං ආ ච්ඡති, ‘‘අෙං සත්යතො ඉමස්මිං ඛයණ ඉමං නාම
රූපාරම්මණං දිස්වා සුමයනො වා දුම්මයනො වා මජ්ඣත්යතො වා ජායතො’’ති
සබ්බං තථා තස්ස එවං අභිසම්බුද්ධං. තථා ෙං අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු
ඉමස්සසයදවකස්ස යලොකස්සයභරිසද්යදොමුදිඞ් සද්යදොතිආදිසද්දාරම්මණං

යසොතද්වායරආපාථංආ ච්ඡති, මූල න්යධොතච න්යධොතිආදි න්ධාරම්මණං

ඝානද්වායර ආපාථං ආ ච්ඡති, මූලරයසො ඛන්ධරයසොතිආදි රසාරම්මණං

ජිව්හාද්වායර ආපාථං ආ ච්ඡති, කක්ඛළං මුදුකන්තිආදි 
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පටුන 

පථවීධාතුයතයජොධාතුවායෙොධාතුයභදං යඵොට්ඨබ්බාරම්මණං කාෙද්වායර

ආපාථං ආ ච්ඡති, ‘‘අෙං සත්යතො ඉමස්මිං ඛයණ ඉමං නාම
යඵොට්ඨබ්බාරම්මණං ඵුසිත්වා සුමයනො වා දුම්මයනො වා මජ්ඣත්යතො වා
ජායතො’’ති සබ්බං තථා තස්ස එවං අභිසම්බුද්ධං. තථා ෙං අපරිමාණාසු 

යලොකධාතූසු ඉමස්ස සයදවකස්ස යලොකස්ස සුඛදුක්ඛාදියභදං ධම්මාරම්මණං

මයනොද්වාරස්ස ආපාථංආ ච්ඡති, ‘‘අෙං සත්යතො ඉමස්මිං ඛයණ ඉමංනාම
ධම්මාරම්මණං විජානිත්වා සුමයනො වා දුම්මයනො වා මජ්ඣත්යතො වා

ජායතො’’ති සබ්බං තථා තස්ස එවං අභිසම්බුද්ධං. ෙඤ්හි, භික්ඛයව, ඉයමසං

සබ්බසත්තානං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං, තත්ථ තථා යතන අදිට්ඨං වා

අසුතං වා අමුතං වා අවිඤ්ඤාතං වා නත්ථි, ඉමස්ස පන මහාජනස්ස 

පරියෙසිත්වා අප්පත්තම්පි අත්ථි, අපරියෙසිත්වා අප්පත්තම්පි අත්ථි, 

පරියෙසිත්වා පත්තම්පි අත්ථි, අපරියෙසිත්වා පත්තම්පි අත්ථි, සබ්බම්පි 
තථා තස්සඅප්පත්තංනාමනත්ථිඤායණනඅසච්ඡිකතං. 

තස් මා තථා යතොති වුච් චතීති ෙං ෙථා යලොයකන  තං, තස්ස තයථව 

 තත්තා තථා යතොති වුච්චති. පාළිෙං පන ‘‘අභිසම්බුද්ධ’’න්ති වුත්තං, තං
 තසද්යදන එකත්ථං. ඉමිනා නයෙන සබ්බවායරසු තථා යතොති නි මස්ස
අත්යථො යවදිතබ්යබො. තස්ස යුත්ති එකපුග් ලවණ්ණනාෙං

තථා තසද්දවිත්ථායර වුත්තායෙව. අපියචත්ථ අඤ ්ඤදත් ථූති එකංසත්යථ

නිපායතො.දක්ඛතීති දයසො. වසංවත්යතතීති වසවත් තී. 

සබ් බං යලොකං අභිඤ් ඤාතියතධාතුකං යලොකසන්නිවාසංජානිත්වා. සබ් බං 

යලොයක ෙථාතථන්තිතස්මිං යතධාතුකයලොකසන්නිවායසෙංකිඤ්චියනෙයං, 

සබ්බං තං ෙථාතථං අවිපරීතං ජානිත්වා. විසංයුත් යතොති චතුන්නං යෙො ානං

පහායනන විසංයුත්යතො. අනූපයෙොති තණ්හාදිට්ඨිඋපයෙහි විරහියතො. 

සබ් බාභිභූති රූපාදීනි සබ්බාරම්මණානි අභිභවිත්වා ඨියතො. ධීයරොති

ධිතිසම්පන්යනො. සබ් බ න් ථප් පයමොචයනොති සබ්යබ චත්තායරොපි  න්යථ

යමොයචත්වාඨියතො. ඵුට් ඨස ්සාතිඵුට්ඨාඅස්ස.ඉදඤ්චකරණත්යථසාමිවචනං. 

පරමා සන් තීතිනිබ්බානං.තඤ්හියතනඤාණඵුසයනනඵුට්ඨං. යතයනවාහ– 

නිබ් බානං අකුයතොභෙන්ති.අථ වා පරමාසන් තීතිඋත්තමාසන්ති.කතරා සාති? 

නිබ්බානං. ෙස්මා පන නිබ්බායන කුයතොචි භෙං නත්ථි, තස්මා තං 

අකුයතොභෙන්ති වුච්චති. විමුත් යතො උපධිසඞ් ඛයෙති උපධිසඞ්ඛෙසඞ්ඛායත

නිබ්බායන තදාරම්මණාෙ ඵලවිමුත්තිො විමුත්යතො. සීයෙො අනුත් තයරොති
පරිස්සොනං සහනට්යඨන කියලසානඤ්ච හිංසනට්යඨන තථා යතො

අනුත්තයරො සීයහො නාම. බ්රේ මන්ති යසට්ඨං. ඉතීති එවං තථා තස්ස ගුයණ

ජානිත්වා. සඞ්  ම් මාති සමා න්ත්වා. තං නමස් සන් තීති තං තථා තං යත
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සරණං  තා නමස්සන්ති. ඉදානි ෙං වදන්තා යත නමස්සන්ති, තං දස්යසතුං 

දන් යතොතිආදි වුත්තං.තංඋත්තානත්ථයමවාති. 

4. කාළකාරාමසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්ථං අත්ථුප්පත්තිෙං නික්ඛිත්තං. කතරාෙ අත්ථුප්පත්තිෙන්ති? 

දසබලගුණකථාෙ. අනාථපිණ්ඩිකස්ස කිර ධීතා චූළසුභද්දා ‘‘සායකතන යර

කාළකයසට්ඨිපුත්තස්ස ය හං  ච්ඡිස්සාමී’’ති සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා, 

‘‘භන්යත, අහං මිච්ඡාදිට්ඨිකකුලං  ච්ඡාමි. සයච තත්ථ සක්කාරං ලභිස්සාමි, 

එකස්මිං පුරියස යපසිෙමායන පපඤ්යචො භවිස්සති, මං ආවජ්යජෙයාථ 
භ වා’’ති පටිඤ්ඤං  යහත්වා අ මාසි. යසට්ඨි ‘‘සුණිසා යම ආ තා’’ති
මඞ් ලං කයරොන්යතොව බහුං ඛාදනීෙයභොජනීෙං පටිොයදත්වා පඤ්ච
අයචලකසතානි නිමන්යතසි. යසො යතසු නිසින්යනසු ‘‘ධීතා යම ආ න්ත්වා
අරහන්යත වන්දතූ’’ති චූළසුභද්දාෙ යපයසසි. ආ තඵලා අරිෙසාවිකා
අරහන්යතති වුත්තමත්යතයෙව ‘‘ලාභා වත යම’’ති උට්ඨහිත්වා  තා යත 

නිස්සිරිකදස්සයන අයචලයක දිස්වාව ‘‘සමණා නාම න එවරූපා යහොන්ති, 

තාත, යෙසංයනව අජ්ඣත්තංහිරී, නබහිද්ධාඔත්තප්පංඅත්ථී’’තිවත්වා‘‘න

ඉයම සමණා, ධීධී’’ති යඛළං පායතත්වා නිවත්තිත්වා අත්තයනො
වසනට්ඨානයමව තා. 

තයතො අයචලකා‘‘මහායසට්ඨිකුයතොයතඑවරූපා කාලකණ්ණීලද්ධා, කිං
සකලජම්බුදීයපඅඤ්ඤාදාරිකානත්ථී’’තියසට්ඨිං පරිභාසිංසු.යසො ‘‘ආචරිො

ජානිත්වාවාකතංයහොතුඅජානිත්වාවා, අහයමත්ථ ජානිස්සාමී’’තිඅයචලයක

උයෙයොයජත්වා සුභද්දාෙ සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘අම්ම, කස්මා එවරූපං අකාසි, 

කස්මා අරහන්යත ලජ්ජායපසී’’ති ආහ. තාත, අරහන්තා නාම එවරූපා න
යහොන්තීති.අථනංයසොආහ– 

‘‘කීදිසාසමණාතුය්හං, බාළ්හංයඛොයනපසංසසි; 

කිංසීලාකිංසමාචාරා, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡිතා’’ති. 

සාආහ– 

‘‘සන්තින්ද්රිොසන්තමනා, සන්තයතජාගුණමග් සණ්ඨිතා; 

ඔක්ඛිත්තචක්ඛූමිතභාණී, තාදිසාසමණාමම. 

‘‘වසන්තිවනයමො ය්හ, නාය ොයඡත්වාවබන්ධනං; 

එකකිොඅදුතිො, තාදිසාසමණාමමා’’ති. 
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එවඤ්ච පන වත්වා යසට්ඨිස්ස පුයර ඨත්වා තිණ්ණං රතනානං ගුණං

කයථසි. යසට්ඨි තස්සා වචනං සුත්වා ‘‘ෙදි එවං, තව සමයණ ආයනත්වා

මඞ් ලංකයරොමා’’ති.සාපුච්ඡි‘‘කදාකරිස්සථ, තාතා’’ති.යසට්ඨි චින්යතසි–
‘‘කතිපාහච්චයෙනාති වුත්යත යපයසත්වා පක්යකොසායපෙයා’’ති. අථ නං 

‘‘ස්යව අම්මා’’ති ආහ. සා සාෙන්හසමයෙ උපරිපාසාදං ආරුය්හ මහන්තං
පුප්ඵසමුග් ං  යහත්වා සත්ථු ගුයණ අනුස්සරිත්වා අට්ඨ පුප්ඵමුට්ඨියෙො
දසබලස්ස විස්සජ්යජත්වා අඤ්ජලිං පග් ය්හ නමස්සමානා අට්ඨාසි. එවඤ්ච
අවච–‘‘භ වා ස්යවපඤ්චහි භික්ඛුසයතහිසද්ධිංමය්හංභික්ඛං  ණ්හථා’’ති.
තානි පුප්ඵානි  න්ත්වා දසබලස්ස මත්ථයක විතානං හුත්වා අට්ඨංසු. සත්ථා
ආවජ්යජන්යතො තං කාරණං අද්දස. ධම්මයදසනාපරියෙොසායන

අනාථපිණ්ඩිකමහායසට්ඨි දසබලං වන්දිත්වා ‘‘ස්යව, භන්යත, පඤ්චහි
භික්ඛුසයතහි සද්ධිං මම ය යහ භික්ඛං  ණ්හථා’’ති ආහ. චූළසුභද්දාෙ

නිමන්තිතම්හයසට්ඨීති.න, භන්යත, කඤ්චිආ තං පස්සාමාති.ආම, යසට්ඨි, 
සද්ධා පන උපාසිකා දූයර යෙොජනසතමත්ථයකපි යෙොජනසහස්සමත්ථයකපි
ඨිතාහිමවන්යතොවිෙපඤ්ඤාෙතීතිවත්වා– 

‘‘දූයර සන්යතොපකායසන්ති, හිමවන්යතොව පබ්බයතො; 

අසන්යතත්ථනදිස්සන්ති, රත්තිංඛිත්තාෙථාසරා’’ති.(ධ. ප.304) – 

ඉමං  ාථමාහ. අනාථපිණ්ඩියකො ‘‘භන්යත, මම, ධීතු සඞ් හං කයරොථා’’ති
වන්දිත්වාපක්කාමි. 

සත්ථා ආනන්දත්යථරං ආමන්යතසි – ‘‘අහං, ආනන්ද, සායකතං 

 මිස්සාමි, පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං සලාකං යදහි. දදන්යතො ච 
ඡළභිඤ්ඤානංයෙව දයදෙයාසී’’ති. යථයරො තථා අකාසි. චූළසුභද්දා

රත්තිභා සමනන්තයර චින්යතසි – ‘‘බුද්ධානාමබහුකිච්චාබහුකරණීො, මං

සල්ලක්යඛෙයවානවා, කිං නුයඛොකරිස්සාමී’’ති.තස්මිංඛයණයවස්සවයණො

මහාරාජා චූළසුභද්දාෙකයථසි – ‘‘භද්යද, මා යඛො ත්වං විමනා අයහොසි, මා
දුම්මනා.අධිවුත්ථංයතභ වතාස්වාතනාෙ භත්තංසද්ධිංභික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති.
සා තුට්ඨපහට්ඨා දානයමව සංවිදහි. සක්යකොපි යඛො යදවරාජා විස්සකම්මං

ආමන්යතසි – ‘‘තාත, දසබයලො චූළසුභද්දාෙ සන්තිකං සායකතන රං 

 ච්ඡිස්සති, පඤ්ච කූටා ාරසතානි මායපහී’’ති. යසො තථා අකාසි. සත්ථා
පඤ්චහි ඡළභිඤ්ඤසයතහි පරිවුයතො කූටා ාරොයනන මණිවණ්ණං ආකාසං
විලිඛන්යතොවිෙසායකතන රං අ මාසි. 

සුභද්දා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානං දත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා

ආහ – ‘‘භන්යත, මය්හං සසුරපක්යඛො මිච්ඡාදිට්ඨියකො, සාධු යතසං
අනුච්ඡවිකධම්මං කයථථා’’ති. සත්ථා ධම්මං යදයසසි. කාළකයසට්ඨි
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පටුන 

යසොතාපන්යනො හුත්වා අත්තයනො උෙයානං දසබලස්ස අදාසි. අයචලකා
‘‘අම්හාකං පඨමං දින්න’’න්ති නික්ඛමිතුං න ඉච්ඡන්ති. ‘‘ ච්ඡථ
නීහරිතබ්බනිොයමනයතනීහරථා’’ති සබ්යබ නීහරායපත්වා තත්යථව සත්ථු

විහාරං කායරත්වා බ්රහ්මයදෙයං කත්වා උදකං පායතසි. යසො කාළයකන
කාරිතතාෙකාළකාරායමො නාම ජායතො. භ වාතස්මිං සමයෙතත්ථ විහරති.
යතනවුත්තං–‘‘සායකයතවිහරති කාළකාරායම’’ති. 

භික් ඛූ ආමන් යතසීති පඤ්චසයත භික්ඛූ ආමන්යතසි. යත කිර
සායකතන රවාසියනොකුලපුත්තාසත්ථුධම්මයදසනංසුත්වාසත්ථු සන්තියක

පබ්බජිත්වා උපට්ඨානසාලාෙ නිසින්නා ‘‘අයහො බුද්ධගුණා නාම මහන්තා, 
එවරූපං නාම මිච්ඡාදිට්ඨිකං කාළකයසට්ඨිං දිට්ඨියතො යමොයචත්වා
යසොතාපත්තිඵලං පායපත්වා සකලන රංසත්ථාරායදවයලොකසදිසංකත’’න්ති
දසබලස්ස ගුණං කයථන්ති. සත්ථා යතසං ගුණං කයථන්තානං චිත්තං

උපපරික්ඛිත්වා – ‘‘මයි  යත මහතී යදසනා සමුට්ඨිස්සති, 

යදසනාපරියෙොසායන ච ඉයම පඤ්චසතා භික්ඛූ අරහත්යත පතිට්ඨහිස්සන්ති, 
මහාපථවී උදකපරිෙන්තං කත්වා කම්පිස්සතී’’ති ධම්මසභං  න්ත්වා

පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනො යත භික්ඛූ ආදිං කත්වා ෙං, භික් ඛයව, 

සයදවකස ්ස යලොකස් සාති ඉමං යදසනං ආරභි. එවමිදං සුත්තං ගුණකථාෙ
නික්ඛිත්තන්තියවදිතබ්බං. 

තත්ථ ‘‘තමහං ජානාමී’’ති පදපරියෙොසායන මහාපථවී උදකපරිෙන්තං 

කත්වා අකම්පිත්ථ. අබ් භඤ ්ඤාසින්ති අභිඅඤ්ඤාසිං, ජානින්ති අත්යථො. 

විදිතන්ති පාකටං කත්වා ඤාතං. ඉමිනා එතං දස්යසති – අඤ්යඤ

ජානන්තියෙව, මො පන පාකටං කත්වා විදිතන්ති. ඉයමහි තීහි පයදහි 

සබ්බඤ්ඤුතභූමි නාම කථිතා. තං තථා යතො න උපට් ඨාසීති තං ඡද්වාරිකං
ආරම්මණං තථා යතො තණ්හාෙ වා දිට්ඨිො වා න උපට්ඨාසි න උප ඤ්ඡි. 

අෙඤ්හි පස්සති භ වා චක්ඛුනා රූපං, ඡන්දරාය ො භ වයතො නත්ථි, 
සුවිමුත්තචිත්යතො යසො භ වා. සුණාති භ වා යසොයතන සද්දං. ඝාෙති භ වා
ඝායනන  න්ධං. සාෙති භ වා ජිව්හාෙ රසං. ඵුසති භ වා කායෙන

යඵොට්ඨබ්බං. විජානාති භ වා මනසා ධම්මං, ඡන්දරාය ො භ වයතො නත්ථි, 
සුවිමුත්තචිත්යතො යසො භ වා. යතන වුත්තං – ‘‘තං තථා යතො න
උපට්ඨාසී’’ති.ඉමිනාපයදනඛීණාසවභූමිකථිතාතියවදිතබ්බා. 

තං මමස ්ස මුසාති තං යම වචනං මුසාවායදො නාම භයවෙය. තං පස් ස 

තාදිසයමවාතිතම්පිමුසාවායදො භයවෙය. තං මමස් ස කලීතිතංවචනංමය්හං
යදොයසොභයවෙයාති අත්යථො.එත්තාවතාසච්චභූමිනාමකථිතාතියවදිතබ්බා. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  චතුක්කනිපාත -අට්ඨකථා  උරුයවලවග්ය ො 

231 

පටුන 

දට් ඨා දට් ඨබ් බන්ති දිස්වා දට්ඨබ්බං. දිට් ඨං න මඤ ්ඤතීති තං දිට්ඨං
රූපාෙතනං ‘‘අහං මහාජයනන දිට්ඨයමව පස්සාමී’’ති තණ්හාමානදිට්ඨීහි න

මඤ්ඤති. අදිට් ඨං න මඤ් ඤතීති ‘‘අහං මහාජයනන අදිට්ඨයමව එතං

පස්සාමී’’ති එවම්පි තණ්හාදීහි මඤ්ඤනාහි න මඤ්ඤති. දට් ඨබ් බං න 

මඤ ්ඤතීති ‘‘මහාජයනන දිට්ඨං පස්සාමී’’ති එවම්පි තාහි මඤ්ඤනාහි න
මඤ්ඤති. දට්ඨබ්බඤ්හි අදිට්ඨම්පි යහොතියෙව. එවරූපානි හි වචනානි තීසුපි

කායලසු ලබ්භන්ති, යතනස්ස අත්යථො වුත්යතො. දට් ඨාරං න මඤ් ඤතීති 
පස්සිතාරං එකසත්තං නාම තාහි මඤ්ඤනාහි න මඤ්ඤතීති අත්යථො. 
යසසට්ඨායනසුපි ඉමිනාව නයෙන අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉමිනා එත්තයකන
ඨායනනසුඤ්ඤතාභූමි නාමකථිතා. 

ඉති යඛො, භික් ඛයවති එවං යඛො, භික්ඛයව. තාදීයෙව තාදීති තාදිතා නාම 

එකසදිසතා. තථා යතො ච ොදියසො ලාභාදීසු, තාදියසොව අලාභාදීසු. යතන

වුත්තං–‘‘ලායභපි තාදී, අලායභපිතාදී.ෙයසපිතාදී, අෙයසපිතාදී.නින්දාෙපි

තාදී, පසංසාෙපිතාදී. සුයඛපිතාදී, දුක්යඛපිතාදී’’ති(මහානි.38, 192). ඉමාෙ

තාදිතාෙ තාදී. තම් ො ච පන තාදිම් ොති තයතො තථා තතාදියතො අඤ්යඤො
උත්තරිතයරොවා පණීතතයරොවාතාදීනත්ථීතිඑත්තාවතාතාදිභූමිනාමකථිතා.
ඉමාහි පඤ්චභූමීහි යදසනං නිට්ඨායපන්තස්ස පඤ්චසුපි ඨායනසු මහාපථවී
සක්ඛිභායවන අකම්පිත්ථ. යදසනාපරියෙොසායන යත පඤ්චසයත
අධුනාපබ්බජියතකුලපුත්යතආදිංකත්වාතංඨානං පත්තානංයදවමනුස්සානං
චතුරාසීතිපාණසහස්සානිඅමතපානංපිවිංසු. 

භ වාපි සුත්තං නිට්ඨායපත්වා  ාථාහි කූටං  ණ්හන්යතො 

ෙංකිඤ් චීතිආදිමාහ.තත්ථ අජ් යඣොසිතං සච් චමුතං පයරසන්තිපයරසංසද්ධාෙ
පරපත්තිොෙනාෙ සච්චමුතන්ති මඤ්ඤිත්වා අජ්යඣොසිතං ගිලිත්වා

පරිනිට්ඨායපත්වා  හිතං. සෙසංවුයතසූති සෙයමව සංවරිත්වා පිොයිත්වා

 හිත හයණසු, දිට්ඨි තියකසූති අත්යථො. දිට්ඨි තිකා හි සෙං සංවුතාති

වුච්චන්ති. සච් චං මුසා වාපි පරං දයෙෙයාති යතසු සෙං සංවුතසඞ්ඛායතසු 
දිට්ඨි තියකසු තථා යතො තාදී යතසං එකම්පි වචනං ‘‘ඉදයමව සච්චං

යමොඝමඤ්ඤ’’න්තිඑවං සච්චංමුසාවාපිපරංඋත්තමංකත්වානඔදයහෙය, න

සද්දයහෙය, නපත්තිොයෙෙය. එතඤ් ච සල් ලන්තිඑතංදිට්ඨිසල්ලං. පටිකච් ච 

දිස ්වාතිපුයරතරංයබොධිමූයලයෙවදිස්වා. විසත් තාතිලග් ාලගිතාපලිබුද්ධා. 

ජානාමි පස් සාමි තයථව එතන්ති ෙථාෙං පජා අජ්යඣොසිතා ගිලිත්වා

පරිනිට්ඨායපත්වා විසත්තා ලග් ා ලගිතා, එවං අහම්පි ජානාමි පස්සාමි. තථා
එවං ෙථා එතාෙ පජාෙ  හිතන්ති එවං අජ්යඣොසිතං නත්ථි තථා තානන්ති
අත්යථො. 
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5. බ්රහ්මචරිෙසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම ජනකුෙනත් ථන්තිතීහිකුහනවත්ථූහිජනස්සකුහනත්ථාෙ. 

න ජනලපනත් ථන්ති න ජනස්ස උපලාපනත්ථං. න 

ලාභසක් කාරසියලොකානිසංසත් ථන්ති න චීවරාදිථුතිවචනත්ථං. න 

ඉතිවාදප් පයමොක් ඛානිසංසත් ථන්ති න යතන යතන කාරයණන 

කතවාදානිසංසත්ථං, න වාදස්ස පයමොක්ඛානිසංසත්ථං. න ඉති මං ජයනො 

ජානාතූති න ‘‘එවං කිර එස භික්ඛු, එවං කිර එස භික්ඛූ’’ති ජනස්ස

ජානනත්ථාෙ. සංවරත් ථන්තිපඤ්චහි සංවයරහිසංවරණත්ථාෙ. පොනත් ථන්ති

තීහි පහායනහි පජහනත්ථාෙ. විරා ත් ථන්ති රා ාදීනං විරජ්ජනත්ථාෙ. 

නියරොධත් ථන්ති යතසංයෙව නිරුජ්ඣනත්ථාෙ. අනීතිෙන්ති ඉතිහපරිවජ්ජිතං, 

අපරපත්තිෙන්ති අත්යථො. නිබ් බායනො ධ ාමිනන්ති නිබ්බානස්ස
අන්යතො ාමිනං. මග් බ්රහ්මචරිෙඤ්හි නිබ්බානං ආරම්මණං කරිත්වා

නිබ්බානස්ස අන්යතොයෙව වත්තති පවත්තති. පටිපජ් ජන් තීති දුවිධම්පි 
පටිපජ්ජන්ති. ඉමස්මිං සුත්යත වට්ටවිවට්ටං කයථත්වා  ාථාසු විවට්ටයමව 
කථිතං. 

6. කුහසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ කුොතිකුහකා. ථද් ධාතියකොයධනචමායනනචථද්ධා. ලපාති 

උපලාපකා. සිඞ් ගීති ‘‘තත්ථ කතමං සිඞ් ං, ෙං සිඞ් ං සිඞ් ාරතා චාතුරතා

චාතුරිෙං පරික්ඛත්තතා පාරික්ඛත්තිෙ’’න්ති (විභ. 852) එවං වුත්යතහි

සිඞ් සදියසහි පාකටකියලයසහි සමන්නා තා. උන් නළාති උග් තනළා

තුච්ඡමානං උක්ඛිපිත්වා ඨිතා. අසමාහිතාති චිත්යතකග් මත්තස්සාපි

අලාභියනො. න යම යත, භික් ඛයව, භික් ඛූ මාමකාති යත මය්හං භික්ඛූ මම
සන්තකා න යහොන්ති. ‘‘යත මය්හ’’න්ති ඉදං පන සත්ථාරං උද්දිස්ස

පබ්බජිතත්තා වුත්තං. යත යඛො යම, භික් ඛයව, භික් ඛූ මාමකාති ඉධාපි යමති

අත්තානංඋද්දිස්සපබ්බජිතත්තාවදති, සම්මාපටිපන්නත්තාපන‘‘මාමකා’’ති

ආහ. වුද් ධිං විරූළ් හිං යවපුල් ලං ආපජ් ජන් තීති සීලාදීහි ගුයණහි වඩ්ඪනයතො

වුද්ධිං, නිච්චලභායවන විරූළ්හිං, සබ්බත්ථපත්ථටතාෙයවපුල්ලංපාපුණන්ති.

යත පයනයතොව අරහත්තමග් ා විරුහන්ති, අරහත්තඵලං පත්යත විරූළ්හා
නාම යහොන්ති.ඉතිඉමස්මිංසුත්යතපි ාථාසුපිවට්ටවිවට්ටයමවකථිතං. 

7. සන්තුට්ඨිසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම අප් පානීතිපරිත්තානි. සුලභානීතිසුයඛන ලද්ධබ්බානි, ෙත්ථ

කත්ථචි සක්කා යහොන්ති ලභිතුං. අනවජ් ජානීති නිද්යදොසානි. 

පිණ් ඩිොයලොපයභොජනන්ති ජඞ්ඝාපිණ්ඩිෙබයලන චරිත්වා ආයලොපමත්තං 
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ලද්ධංයභොජනං. පූතිමුත් තන්තිෙංකිඤ්චිමුත්තං.ෙථාහි සුවණ්ණවණ්යණොපි

කායෙොපූතිකායෙොතිවුච්චති, එවංඅභිනවම්පිමුත්තං පූතිමුත්තයමව. 

විඝායතොති වි තඝායතො, චිත්තස්ස දුක්ඛං න යහොතීති අත්යථො. දිසා 

නප් පටිෙඤ් ඤතීතිෙස්සහි‘‘අසුකට්ඨානංනාම යතොචීවරාදීනි ලභිස්සාමී’’ති

චිත්තං උප්පජ්ජති, තස්ස දිසා පටිහඤ්ඤති නාම. ෙස්ස එවං න උප්පජ්ජති, 

තස්ස නප්පටිහඤ්ඤති නාම. ධම් මාති පටිපත්තිධම්මා. 

සාමඤ ්ඤස ්සානුයලොමිකාති සමණධම්මස්ස අනුයලොමා. අධිග්  හිතාති
සබ්යබයත තුට්ඨචිත්තස්ස භික්ඛුයනො අධිග් හිතා යහොන්ති අන්යතො තා න
පරිබාහිරාති. 

8. අරිෙවංසසුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨමස්ස අජ්ඣාසයියකො නික්යඛයපො. ඉමං කිර 
මහාඅරිෙවංසසුත්තන්තං භ වා යජතවනමහාවිහායර ධම්මසභාෙං
පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනො අත්තයනොපි පරපුග් ලානම්පි

අජ්ඣාසෙවයසන පරිවායරත්වා නිසින්නානි චත්තාලීස භික්ඛුසහස්සානි, 

‘‘භික්ඛයව’’ති ආමන්යතත්වා චත් තායරොයම, භික් ඛයව, අරිෙවංසාති ආරභි.

තත්ථ අරිෙවංසාති අරිොනං වංසා. ෙථා හි ඛත්තිෙවංයසො බ්රාහ්මණවංයසො 

යවස්සවංයසො සුද්දවංයසො සමණවංයසො කුලවංයසො රාජවංයසො, එවං අෙම්පි
අට්ඨයමොඅරිෙවංයසො අරිෙතන්තිඅරිෙපයවණීනාමයහොති.යසොයඛොපනාෙං
අරිෙවංයසො ඉයමසං වංසානං මූල න්ධාදීනං කාළානුසාරි න්ධාදයෙො විෙ
අග් මක්ඛාෙති. 

යක පන යත අරිො, යෙසං එයත වංසාති? අරිො වුච්චන්ති බුද්ධා ච 

පච්යචකබුද්ධා ච තථා තසාවකා ච, එයතසං අරිොනං වංසාති අරිෙවංසා. 
ඉයතො පුබ්යබ හි සතසහස්සකප්පාධිකානං චතුන්නං අසඞ්යඛයෙයානං

මත්ථයක තණ්හඞ්කයරො, යමධඞ්කයරො, සරණඞ්කයරො, දීපඞ්කයරොති

චත්තායරො බුද්ධා උප්පන්නා, යත අරිො, යතසං අරිොනං වංසාති අරිෙවංසා.
යතසං බුද්ධානං පරිනිබ්බානයතො අපරභාය  අසඞ්යඛයෙයං අතික්කමිත්වා
යකොණ්ඩඤ්යඤො නාම බුද්යධො උප්පන්යනො…යප.… ඉමස්මිං කප්යප

කකුසන්යධො, යකොණා මයනො, කස්සයපො, අම්හාකං භ වා ය ොතයමොති

චත්තායරො බුද්ධා උප්පන්නා, යතසං අරිොනං වංසාති අරිෙවංසා. අපිච 

අතීතානා තපච්චුප්පන්නානං සබ්බබුද්ධ-පච්යචකබුද්ධ-බුද්ධසාවකානං
අරිොනං වංසාතිඅරිෙවංසා. 

යතයඛොපයනයත අග්  ඤ ්ඤා අග් ාති ජානිතබ්බා, රත් තඤ් ඤා දීඝරත්තං

පවත්තාති ජානිතබ්බා, වංසඤ් ඤා වංසාති ජානිතබ්බා. යපොරාණා න
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අධුනුප්පත්තිකා. අසංකිණ් ණා අවිකිණ්ණා අනපනීතා. අසංකිණ් ණපුබ් බා 

අතීතබුද්යධහිපි න සංකිණ්ණපුබ්බා, ‘‘කි ඉයමහී’’ති න අපනීතපුබ්බා. න 

සංකීෙන් තීතිඉදානිපින අපනීෙන්ති. න සංකීයිස් සන් තීතිඅනා තබුද්යධහිපින 

අපනීයිස්සන්ති. යෙ යලොයක විඤ්ඤූ සමණබ්රාහ්මණා, යතහි අප් පටිකුට් ඨා, 
සමයණහිබ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහිඅනින්දිතා අ රහිතා. 

සන් තුට් යඨො යෙොතීති පච්චෙසන්යතොසවයසන සන්තුට්යඨො යහොති. 

ඉතරීතයරනාතින ථූලසුඛුමලූඛපණීතථිරජිණ්ණානං යෙන යකනචි, අථ යඛො
ෙථාලද්ධාදීනං ඉතරීතයරන යෙන යකනචි සන්තුට්යඨො යහොතීති අත්යථො.
චීවරස්මිඤ්හි තයෙො සන්යතොසා ෙථාලාභසන්යතොයසො ෙථාබලසන්යතොයසො
ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසොති. පිණ්ඩපාතාදීසුපි එයසව නයෙො. යතසං

විත්ථාරකථා ‘‘සන්තුට්ඨස්ස, භික්ඛයව, අනුප්පන්නා යචව කුසලා ධම්මා
උප්පජ්ජන්තී’’ති ඉමස්මිං සුත්යත වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බා. ඉති ඉයම

තයෙො සන්යතොයස සන්ධාෙ ‘‘සන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන චීවයරන, 
ෙථාලද්ධාදීසුයෙනයකනචිචීවයරනසන්තුට්යඨොයහොතී’’තිවුත්තං. 

එත්ථ ච චීවරං ජානිතබ්බං, චීවරක්යඛත්තං ජානිතබ්බං, පංසුකූලං 

ජානිතබ්බං, චීවරසන්යතොයසො ජානිතබ්යබො, චීවරප්පටිසංයුත්තානි ධුතඞ් ානි 

ජානිතබ්බානි.තත්ථ චීවරං ජානිතබ් බන්තියඛොමාදීනිඡ චීවරානි දුකූලාදීනිඡ

අනුයලොමචීවරානි ජානිතබ්බානි. ඉමානි ද්වාදස කප්පිෙචීවරානි. කුසචීරං, 

වාකචීරං, ඵලකචීරං, යකසකම්බලං, වාළකම්බලං, යපොත්ථයකො, චම්මං, 

උලූකපක්ඛං, රුක්ඛදුස්සං, ලතාදුස්සං, එරකදුස්සං, කදලිදුස්සං, යවළුදුස්සන්ති
එවමාදීනිපන අකප්පිෙචීවරානි. 

චීවරක් යඛත් තන්ති ‘‘සඞ්ඝයතොවා ණයතොවාඤාතියතොවාමිත්තයතොවා 

අත්තයනො වා ධයනන, පංසුකූලං වා’’ති එවං උප්පජ්ජනයතො ඡ යඛත්තානි, 
අට්ඨන්නඤ්ච මාතිකානංවයසනඅට්ඨයඛත්තානිජානිතබ්බානි. 

පංසුකූලන්තියසොසානිකං, පාපණිකං, රථිෙං, සඞ්කාරකූටකං, යසොත්ථිෙං, 

සිනානං, තිත්ථං,  තපච්චා තං, අග්ගිදඩ්ඪං, ය ොඛායිතං, උපචිකඛායිතං, 

උන්දූරඛායිතං, අන්තච්ඡින්නං, දසච්ඡින්නං, ධජාහටං, ථූපං, සමණචීවරං, 

සාමුද්දිෙං, ආභියසකිෙං, පන්ථිකං, වාතාහටං, ඉද්ධිමෙං, යදවදත්තිෙන්ති

යතවීසති පංසුකූලානි යවදිතබ්බානි. එත්ථ ච යසොත් ථිෙන්ති  බ්භමලහරණං. 

 තපච් චා තන්ති මතකසරීරං පාරුපිත්වා සුසානං යනත්වා ආනීතචීවරං. 

ධජාෙ න්තිධජංඋස්සායපත්වාතයතොආනීතං. ථූපන්තිවම්මියකපූජිතචීවරං. 

සාමුද් දිෙන්ති සමුද්දවීචීහි ථලං පාපිතං. පන් ථිකන්ති පන්ථං  ච්ඡන්යතහි
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යචොරභයෙන පාසායණහි යකොට්යටත්වා පාරුතචීවරං. ඉද් ධිමෙන්ති
එහිභික්ඛුචීවරං.යසසං පාකටයමවාති. 

චීවරසන් යතොයසොතිවීසතිචීවරසන්යතොසා – චීවයරවිතක්කසන්යතොයසො, 

 මනසන්යතොයසො, පරියෙසනසන්යතොයසො, පටිලාභසන්යතොයසො, 

මත්තපටිග් හණසන්යතොයසො, යලොලුප්පවිවජ්ජනසන්යතොයසො, 

ෙථාලාභසන්යතොයසො, ෙථාබලසන්යතොයසො, ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො, 

උදකසන්යතොයසො, යධොවනසන්යතොයසො, කරණසන්යතොයසො, 

පරිමාණසන්යතොයසො, සුත්තසන්යතොයසො, සිබ්බනසන්යතොයසො, 

රජනසන්යතොයසො, කප්පසන්යතොයසො, පරියභො සන්යතොයසො, 

සන්නිධිපරිවජ්ජනසන්යතොයසො, විස්සජ්ජනසන්යතොයසොති. 

තත්ථ සාදකභික්ඛුනා යතමාසං නිබද්ධවාසං වසිත්වා එකමාසමත්තං 

විතක්යකතුං වට්ටති. යසො හි පවායරත්වා චීවරමායස චීවරං කයරොති, 
පංසුකූලියකො අඩ්ඪමායසයනව කයරොති. ඉදං මාසඩ්ඪමාසමත්තං විතක්කනං 

විතක් කසන් යතොයසො නාම.විතක්කසන්යතොයසනපනසන්තුට්යඨනභික්ඛුනා 
පාචීනඛණ්ඩරාජිවාසිකපංසුකූලිකත්යථරසදියසන භවිතබ්බං. 

යථයරො කිර ‘‘යචතිෙපබ්බතවිහායර යචතිෙං වන්දිස්සාමී’’ති ආ යතො 

යචතිෙංවන්දිත්වාචින්යතසි– ‘‘මය්හංචීවරංජිණ්ණං, බහූනංවසනට්ඨායන 

ලභිස්සාමී’’ති. යසො මහාවිහාරං  න්ත්වා සඞ්ඝත්යථරං දිස්වා වසනට්ඨානං 
පුච්ඡිත්වා තත්ථ වුත්යථො පුනදිවයස චීවරං ආදාෙ ආ න්ත්වා යථරං වන්දි.

යථයරො ‘‘කිං, ආවුයසො’’ති ආහ.  ාමද්වාරං, භන්යත,  මිස්සාමීති. 

අහම්පාවුයසො,  මිස්සාමීති. සාධු, භන්යතති  ච්ඡන්යතො 
මහායබොධිද්වාරයකොට්ඨයක ඨත්වා ‘‘පුඤ්ඤවන්තානං වසනට්ඨායන මනාපං
ලභිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘අපරිසුද්යධො යම විතක්යකො’’ති තයතොව

පටිනිවත්ති. පුනදිවයස අම්බඞ් ණසමීපයතො, පුනදිවයස මහායචතිෙස්ස
උත්තරද්වාරයතො තත්යථව පටිනිවත්තිත්වා චතුත්ථදිවයස යථරස්ස සන්තිකං
අ මාසි. යථයරො ‘‘ඉමස්ස භික්ඛුයනො විතක්යකො න පරිසුද්යධො භවිස්සතී’’ති
චීවරං  යහත්වා යතන සද්ධිංයෙව පඤ්හං පුච්ඡමායනො  ාමං පාවිසි. තඤ්ච
රත්තිං එයකො මනුස්යසො උච්චාරපලිබුද්යධො සාටයකයෙව වච්චං කත්වා තං 
සඞ්කාරට්ඨායන ඡඩ්යඩසි. පංසුකූලිකත්යථයරො තං නීලමක්ඛිකාහි

සම්පරිකිණ්ණං දිස්වා අඤ්ජලිං පග් යහසි. මහායථයරො ‘‘කිං, ආවුයසො, 

සඞ්කාරට්ඨානස්ස අඤ්ජලිං පග් ණ්හාසී’’ති. නාහං, භන්යත, 

සඞ්කාරට්ඨානස්සඅඤ්ජලිංපග් ණ්හාමි, මය්හං පිතුදසබලස්සපග් ණ්හාමි, 
පුණ්ණදාසිො සරීරං පාරුපිත්වා ඡඩ්ඩිතං පංසුකූලං තුම්බමත්යත පාණයක

විධුනිත්වාසුසානයතො ණ්හන්යතනදුක්කරතරංකතං, භන්යතති.මහායථයරො
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‘‘පරිසුද්යධො විතක්යකො පංසුකූලිකස්සා’’ති චින්යතසි. පංසුකූලිකත්යථයරොපි
තස්මිංයෙව ඨායන ඨියතො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා තීණි ඵලානි පත්යතො තං
සාටකං  යහත්වා චීවරං කත්වා පාරුපිත්වා පාචීනඛණ්ඩරාජිං  න්ත්වා
අග් ඵලංඅරහත්තංපාපුණි. 

චීවරත්ථාෙ  ච්ඡන්තස්ස පන ‘‘කත්ථ ලභිස්සාමී’’ති අචින්යතත්වා

කම්මට්ඨානසීයසයනව  මනං  මනසන් යතොයසො නාම. පරියෙසන්තස්ස පන
යෙන වා යතන වා සද්ධිං අපරියෙසිත්වා ලජ්ජිං යපසලං භික්ඛුං  යහත්වා

පරියෙසනං පරියෙසනසන් යතොයසො නාම. එවං පරියෙසන්තස්ස ආහරිෙමානං

චීවරං දූරයතො දිස්වා ‘‘එතං මනාපං භවිස්සති, එතං අමනාප’’න්ති එවං 
අවිතක්යකත්වා ථූලසුඛුමාදීසු ෙථාලද්යධයනව සන්තුස්සනං 

පටිලාභසන් යතොයසො නාම.එවංලද්ධං ණ්හන්තස්සාපි ‘‘එත්තකං දුපට්ටස්ස

භවිස්සති, එත්තකං එකපට්ටස්සා’’ති අත්තයනො පයහොනකමත්යතයනව 

සන්තුස්සනං මත් තපටිග්  ෙණසන් යතොයසො නාම. චීවරං පරියෙසන්තස්සපන
‘‘අසුකස්ස ඝරද්වායර මනාපං ලභිස්සාමී’’ති අචින්යතත්වා ද්වාරපටිපාටිො

චරණං යලොලුප් පවිවජ් ජනසන් යතොයසො නාම. 

ලූඛපණීයතසු යෙන යකනචි ොයපතුං සක්යකොන්තස්ස ෙථාලද්යධයනව

ොපනං ෙථාලාභසන් යතොයසො නාම.අත්තයනොථාමංජානිත්වායෙනොයපතුං 

සක්යකොති, යතනොපනං ෙථාබලසන් යතොයසො නාම.මනාපංඅඤ්ඤස්ස දත්වා

අත්තනායෙනයකනචිොපනං ෙථාසාරුප් පසන් යතොයසො නාම. 

‘‘කත්ථඋදකංමනාපං, කත්ථඅමනාප’’න්තිඅවිචායරත්වායෙනයකනචි 

යධොවනූපය න උදයකන යධොවනං උදකසන් යතොයසො නාම.
පණ්ඩුමත්තිකය රුකපූතිපණ්ණරසකිලිට්ඨානිපනඋදකානිවජ්යජතුංවට්ටති. 
යධොවන්තස්ස පන මුග් රාදීහි අපහරිත්වා හත්යථහි මද්දිත්වා යධොවනං 

යධොවනසන් යතොයසො නාම. තථා අසුජ්ඣන්තං පණ්ණානි පක්ඛිපිත්වා

තාපිතඋදයකනාපියධොවිතුංවට්ටති.එවංයධොවිත්වාකයරොන්තස්ස‘‘ඉදං ථූලං, 
ඉදං සුඛුම’’න්ති අයකොයපත්වා පයහොනකනීහායරයනව කරණං 

කරණසන් යතොයසො නාම. තිමණ්ඩලපතිච්ඡාදනමත්තස්යසව කරණං 

පරිමාණසන් යතොයසො නාම. චීවරකරණත්ථාෙ පන මනාපං සුත්තං 
පරියෙසිස්සාමීති අවිචායරත්වා රථිකාදීසු වා යදවට්ඨායන වා ආහරිත්වා

පාදමූයලවා ඨපිතංෙංකිඤ්චියදවසුත්තං යහත්වාකරණං සුත් තසන් යතොයසො 
නාම. 

කුසිබන්ධනකායලපනඅඞ්ගුලමත්යතසත්තවායරනවිජ්ඣිතබ්බං. එවං

කයරොන්තස්සහියෙොභික්ඛුසහායෙොනයහොති, තස්සවත්තයභයදොපිනත්ථි. 
තිවඞ්ගුලමත්යත පන සත්ත වායර විජ්ඣිතබ්බං. එවං කයරොන්තස්ස 
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මග් ප්පටිපන්යනනාපි සහායෙන භවිතබ්බං. යෙො න යහොති, තස්ස

වත්තයභයදො. අෙං සිබ් බනසන් යතොයසො නාම. රජන්යතන පන

කාළකච්ඡකාදීනි පරියෙසන්යතනන චරිතබ්බං, යසොමවක්කලාදීසු ෙං ලභති, 
යතන රජිතබ්බං. අලභන්යතන පන මනුස්යසහි අරඤ්යඤ වාකං  යහත්වා
ඡඩ්ඩිතරජනංවාභික්ඛූහිපචිත්වාඡඩ්ඩිතකසටංවා යහත්වා රජිතබ්බං.අෙං 

රජනසන් යතොයසො නාම. නීලකද්දමකාළසායමසු ෙංකිඤ්චි  යහත්වා

හත්ථිපිට්යඨනිසින්නස්සපඤ්ඤාෙමානකප්පකරණං කප් පසන් යතොයසො නාම. 

හිරියකොපීනප්පටිච්ඡාදනමත්තවයසන පරිභුඤ්ජනං පරියභො සන් යතොයසො 
නාම.දුස්සංපනලභිත්වාසුත්තංවාසූචිංවා කාරකංවාඅලභන්යතනඨයපතුං

වට්ටති, ලභන්යතනනවට්ටති.කතම්පිසයච අන්යතවාසිකාදීනං දාතුකායමො

යහොති, යත ච අසන්නිහිතා, ොව ආ මනා ඨයපතුං වට්ටති. ආ තමත්යතසු
දාතබ්බං. දාතුං අසක්යකොන්යතන අධිට්ඨාතබ්බං. අඤ්ඤස්මිං චීවයර සති

පච්චත්ථරණම්පි අධිට්ඨාතුං වට්ටති. අනධිට්ඨිතයමව හි සන්නිධි යහොති, 

අධිට්ඨිතං න යහොතීති මොසීවත් යථයරො ආහ. අෙං 

සන් නිධිපරිවජ් ජනසන් යතොයසො නාම. විස්සජ්යජන්යතන පන න මුඛං 

ඔයලොයකත්වා දාතබ්බං, සාරණීෙධම්යම ඨත්වා විස්සජ්යජතබ්බන්ති අෙං 

විස් සජ් ජනසන් යතොයසො නාම. 

චීවරප් පටිසංයුත් තානි ධුතඞ්  ානි නාම පංසුකූලිකඞ් ඤ්යචව

යතචීවරිකඞ් ඤ්ච. යතසං විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.24-25) 
යවදිතබ්බා.ඉතිචීවරසන්යතොසමහාඅරිෙවංසංපූරෙමායනො භික්ඛුඉමානිද්යව
ධුතඞ් ානි ය ොයපති. ඉමානි ය ොයපන්යතො 
චීවරසන්යතොසමහාඅරිෙවංසවයසනසන්තුට්යඨොයහොතීති. 

වණ් ණවාදීතිඑයකොසන්තුට්යඨොයහොති, සන්යතොසස්සවණ්ණංනකයථති.

එයකො න සන්තුට්යඨො යහොති, සන්යතොසස්ස වණ්ණං කයථති. එයකො යනව

සන්තුට්යඨො යහොති, න සන්යතොසස්ස වණ්ණං කයථති. එයකො සන්තුට්යඨො

යචව යහොති, සන්යතොසස්ස ච වණ්ණං කයථති. තං දස්යසතුං
‘‘ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨිොච වණ්ණවාදී’’තිවුත්තං. 

අයනසනන්ති දූයතෙයපහින මනානුයෙො පයභදං නානප්පකාරං

අයනසනං. අප් පතිරූපන්ති අයුත්තං. අලද් ධා චාති අලභිත්වා. ෙථා එකච්යචො
‘‘කථංනු යඛො චීවරං ලභිස්සාමී’’ති පුඤ්ඤවන්යතහිභික්ඛූහි සද්ධිං එකයතො

හුත්වා යකොහඤ්ඤං කයරොන්යතො උත්තසති පරිතස්සති, සන්තුට්යඨො භික්ඛු 

එවං අලද්ධා චීවරං න පරිතස්සති. ලද් ධා චාති ධම්යමන සයමන ලභිත්වා. 

අ ධියතොති වි තයලොභගිද්යධො. අමුච් ඡියතොති අධිමත්තතණ්හාෙ මුච්ඡං
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අනාපන්යනො. අනජ් යඣොපන් යනොතිතණ්හාෙඅයනොත්ථයතොඅපරියෙොනද්යධො. 

ආදීනවදස් සාවීති අයනසනාපත්තිෙඤ්ච ය ධිතපරියභොය  ච ආදීනවං 

පස්සමායනො. නිස ්සරණපඤ් යඤොති ‘‘ොවයදව සීතස්ස පටිඝාතාො’’ති වුත්තං
නිස්සරණයමවපජානන්යතො. 

ඉතරීතරචීවරසන් තුට් ඨිොති යෙන යකනචි චීවයරන සන්තුට්ඨිො. 

යනවත් තානුක් කංයසතීති ‘‘අහං පංසුකූලියකො, මො උපසම්පදමායළයෙව

පංසුකූලිකඞ් ං  හිතං, යකො මො සදියසො අත්ථී’’ති අත්තුක්කංසනං න

කයරොති. යනො පරං වම් යභතීති‘‘ඉයමපනඤ්යඤ භික්ඛූනපංසුකූලිකා’’තිවා, 

‘‘පංසුකූලිකඞ් මත්තම්පිඑයතසංනත්ථී’’තිවාඑවං පරංනවම්යභති. යෙො හි 

තත් ථ දක් යඛොති යෙො තස්මිං චීවරසන්යතොයස වණ්ණවාදාදීසු වා දක්යඛො

යඡයකො බයත්යතො. අනලයසොති සාතච්චකිරිොෙ ආලසිෙවිරහියතො. 

සම් පජායනො පටිස් සයතොති සම්පජානපඤ්ඤාෙ යචව සතිො ච යුත්යතො. 

අරිෙවංයස ඨියතොතිඅරිෙවංයසපතිට්ඨියතො. 

ඉතරීතයරන පිණ් ඩපායතනාති යෙන යකනචි පිණ්ඩපායතන. එත්ථාපි

පිණ්ඩපායතො ජානිතබ්යබො, පිණ්ඩපාතක්යඛත්තං ජානිතබ්බං, 

පිණ්ඩපාතසන්යතොයසො ජානිතබ්යබො, පිණ්ඩපාතප්පටිසංයුත්තං ධුතඞ් ං

ජානිතබ්බං. තත්ථ පිණ් ඩපායතොතිඔදයනොකුම්මායසොසත්තුමච්යඡොමංසංඛීරං
දධිසප්පි නවනීතංයතලංමධුඵාණිතංොගුඛාදනීෙංසාෙනීෙංයලහනීෙන්ති
යසොළසපිණ්ඩපාතා. 

පිණ් ඩපාතක් යඛත් තන්ති සඞ්ඝභත්තං උද්යදසභත්තං නිමන්තනං
සලාකභත්තං පක්ඛිකං උයපොසථිකං පාටිපදිකභත්තං ආ න්තුකභත්තං
 මිකභත්තං ගිලානභත්තං ගිලානුපට්ඨාකභත්තං ධුරභත්තං කුටිභත්තං 
වාරභත්තංවිහාරභත්තන්තිපන්නරසපිණ්ඩපාතක්යඛත්තානි. 

පිණ් ඩපාතසන් යතොයසොති පිණ්ඩපායත විතක්කසන්යතොයසො
 මනසන්යතොයසො පරියෙසනසන්යතොයසො පටිලාභසන්යතොයසො
පටිග් හණසන්යතොයසො මත්තපටිග් හණසන්යතොයසො
යලොලුප්පවිවජ්ජනසන්යතොයසො ෙථාලාභසන්යතොයසො ෙථාබලසන්යතොයසො 
ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො උපකාරසන්යතොයසො පරිමාණසන්යතොයසො
පරියභො සන්යතොයසො සන්නිධිපරිවජ්ජනසන්යතොයසො
විස්සජ්ජනසන්යතොයසොතිපන්නරසසන්යතොසා. 

තත්ථසාදයකො භික්ඛුමුඛං යධොවිත්වා විතක්යකති. පිණ්ඩපාතියකන පන
 යණන සද්ධිං චරතා සාෙං යථරූපට්ඨානකායල ‘‘ස්යව කත්ථ පිණ්ඩාෙ

චරිස්සාමාති? අසුක ායම, භන්යත’’තිඑත්තකංචින්යතත්වාතයතොපට්ඨාෙන
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විතක්යකතබ්බං. එකචාරියකන විතක්කමාළයක ඨත්වා විතක්යකතබ්බං.
තයතො පට්ඨාෙ විතක්යකන්යතො අරිෙවංසා චුයතො යහොති පරිබාහියරො. අෙං 

විතක් කසන් යතොයසො නාම. 

පිණ්ඩාෙ පවිසන්යතන ‘‘කුහිං ලභිස්සාමී’’ති අචින්යතත්වා 

කම්මට්ඨානසීයසන න්තබ්බං.අෙං  මනසන් යතොයසො නාම. පරියෙසන්යතන
ෙංවාතංවාඅග් යහත්වාලජ්ජිංයපසලයමව යහත්වාපරියෙසිතබ්බං. අෙං 

පරියෙසනසන් යතොයසො නාම. දූරයතොව ආහරිෙමානං දිස්වා ‘‘එතං මනාපං, 

එතංඅමනාප’’න්තිචිත්තංනඋප්පායදතබ්බං.අෙං පටිලාභසන් යතොයසො නාම.

‘‘ඉමංමනාපං ණ්හිස්සාමි, ඉමං අමනාපංන  ණ්හිස්සාමී’’ති අචින්යතත්වා

ෙංකිඤ්චිොපනමත්තං යහතබ්බයමව.අෙං පටිග්  ෙණසන් යතොයසො නාම. 

එත්ථ පන යදෙයධම්යමො බහු, දාෙයකො අප්පං දාතුකායමො, අප්පං 

 යහතබ්බං. යදෙයධම්යමොපි බහු, දාෙයකොපි බහුං දාතුකායමො, පමායණයනව

 යහතබ්බං. යදෙයධම්යමො න බහු, දාෙයකොපි අප්පං දාතුකායමො, අප්පං

 යහතබ්බං.යදෙයධම්යමොන බහු, දාෙයකොපනබහුංදාතුකායමො, පමායණන

 යහතබ්බං. පටිග් හණස්මිඤ්හි මත්තං අජානන්යතො මනුස්සානං පසාදං

මක්යඛති, සද්ධායදෙයං විනිපායතති, සාසනං න කයරොති, විජාතමාතුොපි
චිත්තං යහතුංනසක්යකොති.ඉතිමත්තං ජානිත්වාවපටිග් යහතබ්බන්තිඅෙං 

මත් තපටිග්  ෙණසන් යතොයසො නාම. අඩ්ඪකුලානියෙව අ න්ත්වා

ද්වාරපටිපාටිො  න්තබ්බං. අෙං යලොලුප් පවිවජ් ජනසන් යතොයසො නාම. 

ෙථාලාභසන් යතොසාදයෙොචීවයරවුත්තනොඑව. 

පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා ‘‘සමණධම්මං අනුපායලස්සාමී’’ති එවං 

උපකාරං ඤත්වා පරිභුඤ්ජනං උපකාරසන් යතොයසො නාම. පත්තං පූයරත්වා

ආනීතංනපටිග් යහතබ්බං.අනුපසම්පන්යනසතියතන ාහායපතබ්බං, අසති 

හරායපත්වා පටිග් හණමත්තං  යහතබ්බං. අෙං පරිමාණසන් යතොයසො නාම.
‘‘ජිඝච්ඡාෙ පටිවියනොදනං ඉදයමත්ථ නිස්සරණ’’න්ති එවං පරිභුඤ්ජනං 

පරියභො සන් යතොයසො නාම. නිදහිත්වා න පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති අෙං 

සන් නිධිපරිවජ් ජනසන් යතොයසො නාම. මුඛංඅයනොයලොයකත්වාසාරණීෙධම්යම

ඨියතනවිස්සජ්යජතබ්බං.අෙං විස් සජ් ජනසන් යතොයසො නාම. 

පිණ් ඩපාතප් පටිසංයුත් තානි පන පඤ්ච ධුතඞ් ානි පිණ්ඩපාතිකඞ් ං
සපදානචාරිකඞ් ං එකාසනිකඞ් ං පත්තපිණ්ඩිකඞ් ං 

ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ් න්ති. යතසං විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.26-

30) වුත්තා.ඉතිපිණ්ඩපාතසන්යතොසමහාඅරිෙවංසංපූරෙමායනොභික්ඛුඉමානි

පඤ්ච ධුතඞ් ානි ය ොයපති, ඉමානි ය ොයපන්යතො
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පිණ්ඩපාතසන්යතොසමහාඅරිෙවංයසන සන්තුට්යඨො යහොති. වණ්ණවාදීතිආදීනි
වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බානි. 

යසනාසයනනාති ඉධ යසනාසනං ජානිතබ්බං, යසනාසනක්යඛත්තං

ජානිතබ්බං, යසනාසනසන්යතොයසො ජානිතබ්යබො, යසනාසනප්පටිසංයුත්තං 

ධුතඞ් ං ජානිතබ්බං. තත්ථ යසනාසනන්ති මඤ්යචො පීඨං භිසි බිම්යබොහනං
විහායරො අඩ්ඪයෙොය ො පාසායදො හම්මිෙං ගුහා යලණං අට්යටො මායළො
යවළුගුම්යබොරුක්ඛමූලංෙත්ථවාපනභික්ඛූ පටික්කමන්තීතිඉමානිපන්නරස
යසනාසනානි. 

යසනාසනක් යඛත් තන්තිසඞ්ඝයතොවා ණයතොවා ඤාතියතොවාමිත්තයතො
වාඅත්තයනොවාධයනනපංසුකූලංවාතිඡයඛත්තානි. 

යසනාසනසන් යතොයසොති යසනාසයන විතක්කසන්යතොසාදයෙො පන්නරස
සන්යතොසා. යත පිණ්ඩපායත වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බා. 

යසනාසනප් පටිසංයුත් තානි පන පඤ්ච ධුතඞ් ානි ආරඤ්ඤිකඞ් ං
රුක්ඛමූලිකඞ් ං අබ්යභොකාසිකඞ් ං යසොසානිකඞ් ං ෙථාසන්ථතිකඞ් න්ති.

යතසං විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.31-35) වුත්තා. ඉති 
යසනාසනසන්යතොසමහාඅරිෙවංසංපූරෙමායනොභික්ඛුඉමානි පඤ්චධුතඞ් ානි
ය ොයපති. ඉමානි ය ොයපන්යතො යසනාසනසන්යතොසමහාඅරිෙවංයසන
සන්තුට්යඨො යහොති. 

ගිලානපච් චයෙො පන පිණ්ඩපායතයෙව පවිට්යඨො. තත්ථ
ෙථාලාභෙථාබලෙථාසාරුප්පසන්යතොයසයනව සන්තුස්සිතබ්බං.
යනසජ්ජිකඞ් ං භාවනාරාමඅරිෙවංසංභජති.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘පඤ්චයසනාසයනවුත්තා, පඤ්චආහාරනිස්සිතා; 

එයකොවීරිෙසංයුත්යතො, ද්යවචචීවරනිස්සිතා’’ති. 

ඉතිභ වාපථවිංපත්ථරමායනොවිෙසා රකුච්ඡිංපූරෙමායනොවිෙආකාසං 
විත්ථාරෙමායනො විෙ ච පඨමං චීවරසන්යතොසං අරිෙවංසං කයථත්වා චන්දං
උට්ඨායපන්යතො විෙ සූරිෙං උල්ලඞ්යඝන්යතො විෙ ච දුතිෙං
පිණ්ඩපාතසන්යතොසං කයථත්වා සියනරුං උක්ඛිපන්යතො විෙ තතිෙං
යසනාසනසන්යතොසං අරිෙවංසං කයථත්වා ඉදානි සහස්සනෙපටිමණ්ඩිතං

චතුත්ථං භාවනාරාමං අරිෙවංසං කයථතුං පුන චපරං, භික් ඛයව, භික් ඛු 

භාවනාරායමො යෙොතීතියදසනංආරභි. 
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තත්ථආරමණංආරායමො, අභිරතීති අත්යථො. භාවනාෙආරායමො අස්සාති 

භාවනාරායමො. භාවනාෙරයතොති භාවනාරයතො. පඤ්චවියධපහායනආරායමො

අස්සාති පොනාරායමො. අපිචභායවන්යතො රමතීති භාවනාරායමො. පජහන්යතො

රමතීති පොනාරායමොති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. අෙඤ්හි චත්තායරො 

සතිපට්ඨායන භායවන්යතො රමති, රතිං වින්දතීති අත්යථො. තථා චත්තායරො

සම්මප්පධායන. චත්තායරො ඉද්ධිපායද, පඤ්චින්ද්රිොනි, පඤ්ච බලානි, සත්ත

යබොජ්ඣඞ්ය , සත්ත අනුපස්සනා, අට්ඨාරස මහාවිපස්සනා, සත්තතිංස

යබොධිපක්ඛිෙධම්යම, අට්ඨතිංස ආරම්මණවිභත්තියෙොභායවන්යතොරමති, රතිං

වින්දති. කාමච්ඡන්දාදයෙොපනකියලයසපජහන්යතොරමති, රතිංවින්දති. 

ඉයමසු පන චතූසු අරිෙවංයසසු පුරියමහි තීහි යතරසන්නං ධුතඞ් ානං 

චතුපච්චෙසන්යතොසස්ස ච වයසන සකලං විනෙපිටකං කථිතං යහොති, 
භාවනාරායමන අවයසසං පිටකද්වෙං. ඉමං පන භාවනාරාමං අරිෙවංසං

කයථන්යතන භික්ඛුනා පටිසම්භිදාමග්ය  යනක්ඛම්මපාළිො කයථතබ්යබො, 

දීඝනිකායෙ දසුත්තරසුත්තන්තපරිොයෙන කයථතබ්යබො, මජ්ඣිමනිකායෙ

සතිපට්ඨානසුත්තන්තපරිොයෙන කයථතබ්යබො, අභිධම්යම
නිද්යදසපරිොයෙනකයථතබ්යබො. 

තත්ථ පටිසම් භිදාමග් ය  යනක් ඛම් මපාළිොති– 

‘‘යනක්ඛම්මං භායවන්යතො රමති, කාමච්ඡන්දං පජහන්යතො රමති. 

අබයාපාදං, බයාපාදං… ආයලොකසඤ්ඤං… ථිනමිද්ධං… අවික්යඛපං, 
උද්ධච්චං… ධම්මවවත්ථානං… විචිකිච්ඡං… ඤාණං… අවිජ්ජං…

පායමොජ්ජං… අරතිං… පඨමජ්ඣානං, පඤ්ච නීවරයණ… දුතිෙජ්ඣානං…
විතක්කවිචායර… තතිෙජ්ඣානං… පීතිං… චතුත්ථජ්ඣානං… සුඛදුක්යඛ…

ආකාසානඤ්චාෙතනසමාපත්තිංභායවන්යතොරමති, රූපසඤ්ඤංපටිඝසඤ්ඤං 
නානත්තසඤ්ඤංපජහන්යතොරමති.විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනසමාපත්තිං…යප.… 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිං භායවන්යතො රමති, 
ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසඤ්ඤංපජහන්යතො රමති. 

‘‘අනිච්චානුපස්සනං භායවන්යතො රමති, නිච්චසඤ්ඤං පජහන්යතො රමති.
දුක්ඛානුපස්සනං… සුඛසඤ්ඤං… අනත්තානුපස්සනං… අත්තසඤ්ඤං… 

නිබ්බිදානුපස්සනං… නන්දිං… විරා ානුපස්සනං… රා ං…
නියරොධානුපස්සනං… සමුදෙං… පටිනිස්සග් ානුපස්සනං… ආදානං…

ඛොනුපස්සනං … ඝනසඤ්ඤං… වොනුපස්සනං… ආයූහනං…

විපරිණාමානුපස්සනං… ධුවසඤ්ඤං… අනිමිත්තානුපස්සනං … නිමිත්තං…
අප්පණිහිතානුපස්සනං… පණිධිං… සුඤ්ඤතානුපස්සනං… අභිනියවසං…
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අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනං… සාරාදානාභිනියවසං… ෙථාභූතඤාණදස්සනං… 
සම්යමොහාභිනියවසං… ආදීනවානුපස්සනං… ආලොභිනියවසං…
පටිසඞ්ඛානුපස්සනං… අප්පටිසඞ්ඛං… විවට්ටානුපස්සනං…
සංයෙො ාභිනියවසං… යසොතාපත්තිමග් ං… දිට්යඨකට්යඨ කියලයස…
සකදා ාමිමග් ං… ඔළාරියක කියලයස… අනා ාමිමග් ං… අනුසහ යත 

කියලයස… අරහත්තමග් ං භායවන්යතො රමති, සබ්බකියලයස පජහන්යතො

රමතී’’ති(පටි.ම. 1.41,95). 

එවංපටිසම්භිදාමග්ය යනක්ඛම්මපාළිොකයථතබ්යබො. 

දීඝනිකායෙ දසුත් තරසුත් තන් තපරිොයෙනාති– 

‘‘එකං ධම්මං භායවන්යතො රමති, එකං ධම්මං පජහන්යතො

රමති…යප.… දස ධම්යම භායවන්යතො රමති, දස ධම්යම පජහන්යතො

රමති. කතමං එකං ධම්මං භායවන්යතො රමති? කාෙ තාසතිං

සාතසහ තං, ඉමංඑකංධම්මංභායවන්යතො රමති.කතමංඑකංධම්මං

පජහන්යතො රමති? අස්මිමානං, ඉමං එකං ධම්මං පජහන්යතො රමති.

කතයම ද්යව ධම්යම…යප.…කතයම දස ධම්යම භායවන්යතො රමති? 

දසකසිණාෙතනානි, ඉයම දස ධම්යම භායවන්යතො රමති. කතයම දස 

ධම්යමපජහන්යතොරමති? දසමිච්ඡත්යත, ඉයමදසධම්යමපජහන්යතො

රමති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුභාවනාරායමොයහොතී’’ති(දී.නි.3.351-

360). 

එවංදීඝනිකායෙදසුත්තරසුත්තන්තපරිොයෙනකයථතබ්යබො. 

මජ් ඣිමනිකායෙ සතිපට් ඨානසුත් තන් තපරිොයෙනාති– 

‘‘එකාෙයනො අෙං, භික්ඛයව, මග්ය ො…යප.… ොවයදව

ඤාණමත්තාෙ පටිස්සතිමත්තාෙ. අනිස්සියතො ච විහරති, න ච කිඤ්චි 

යලොයක උපාදිෙති. එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු භාවනාරායමො යහොති

භාවනාරයතො. පහානාරායමො යහොති පහානරයතො. පුනචපරං, භික්ඛයව, 

භික්ඛු ච්ඡන්යතොවා ච්ඡාමීතිපජානාති…යප.…පුන චපරං, භික්ඛයව, 
භික්ඛු යසෙයථාපි පස්යසෙය සරීරං සිවථිකාෙ ඡඩ්ඩිතං…යප.… පූතීනි
චුණ්ණකජාතානි.යසොඉමයමවකාෙං උපසංහරති‘අෙම්පියඛො කායෙො
එවංධම්යමො එවංභාවී එවංඅනතීයතො’ති. ඉති අජ්ඣත්තං වා කායෙ

කාොනුපස්සී විහරති…යප.… එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු

භාවනාරායමොයහොතී’’ති(ම.නි.1.106 ආදයෙො). 
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එවංමජ්ඣිමනිකායෙසතිපට්ඨානසුත්තන්තපරිොයෙනකයථතබ්යබො. 

අභිධම් යම නිද් යදසපරිොයෙනාති සබ්යබපි සඞ්ඛයත ‘‘අනිච්චයතො

දුක්ඛයතො යරො යතො ණ්ඩයතො …යප.… සංකියලසිකධම්මයතො පස්සන්යතො

රමති, එවං යඛො භික්ඛු භාවනාරායමො යහොතී’’ති (මහානි. 13; චූළනි.

උපසීවමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 39, නන්දමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 51). එවං 
නිද්යදසපරිොයෙනකයථතබ්යබො. 

යනවත් තානුක් කංයසතීති‘‘අජ්ජයමසට්ඨි වාසත්තතිවාවස්සානිඅනිච්චං
දුක්ඛං අනත්තාති විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්තස්ස යකො මො සදියසො

අත්ථී’’ති එවං අත්තුක්කංසනං න කයරොති. යනො පරං වම් යභතීති ‘‘අනිච්චං

දුක්ඛන්ති විපස්සනාමත්තකම්පි නත්ථි, කිං ඉයම විස්සට්ඨකම්මට්ඨානා
චරන්තී’’තිඑවංපරවම්භනංනකයරොති.යසසංවුත්තනෙයමව. 

ඉයම යඛො, භික් ඛයව, චත් තායරො අරිෙවංසාති, භික්ඛයව, ඉයමචත්තායරො
අරිෙවංසා අරිෙතන්තියෙො අරිෙපයවණියෙො අරිෙඤ්ජසා අරිෙවටුමානීති
සුත්තන්තං විනිවට්යටත්වා ඉදානි මහාඅරිෙවංසපරිපූරකස්ස භික්ඛුයනො

වසනදිසාදස්යසන්යතො ඉයමහි ච පන, භික් ඛයවතිආදිමාහ.තත්ථ ස් යවව අරතිං 

සෙතීතියසොයෙව අරතිංඅනභිරතිංඋක්කණ්ඨිතංසහතිඅභිභවති. න තං අරති 

සෙතීතිතංපනභික්ඛුංොඑසාපන්යතසුයසනාසයනසුඅධිකුසලානංධම්මානං 

භාවනාෙ අරති නාම යහොති, සා සහිතුං අධිභවිතුං න සක්යකොති. 

අරතිරතිසයෙොතිඅරතිඤ්චපඤ්චකාමගුණරතිඤ්චසහති, අධිභවිතුං සක්යකොති. 

ඉදානි  ාථාහි කූටං  ණ්හන්යතො නාරතීතිආදිමාහ. තත්ථ ධීරන්ති 

වීරිෙවන්තං. නාරති ධීරං සෙතීතිඉදංපුරිමස්යසවකාරණවචනං. ෙස්මාසාධීරං

නසහතිනප්පයහොතිධීරංසහිතුංඅධිභවිතුංනසක්යකොති, තස්මානාරති සහති

ධීරං. ධීයරො හි අරතිස් සයෙොති අරතිසහත්තාහියසොධීයරොනාම, තස්මාඅරතිං

සහතීති අත්යථො. සබ් බකම් මවිොයීනන්ති සබ්බං යතභූමකකම්මං චජිත්වා 

පරිච්ඡින්නං පරිවටුමං කත්වා ඨිතං. පනුණ් ණං යකො නිවාරයෙති කියලයස

පනුදිත්වා ඨිතං යකො නාම රාය ො වා යදොයසො වා නිවායරෙය. යනක් ඛං 

ජම් යබොනදස් යසව, යකො තං නින් දිතුමරෙතීති ජම්යබොනදසඞ්ඛාතස්ස
ජාතිරත්තසුවණ්ණස්සනික්ඛසදිසං  රහිතබ්බයදොසවිමුත්තංයකොතංපුග් ලං

නින්දිතුං අරහති. බ්රේ මුනාපි පසංසියතොති මහාබ්රහ්මුනාපි එස පුග් යලො 
පසංසියතොයෙවාති. යදසනාපරියෙොසායන චත්තාලීස භික්ඛුසහස්සානි
අරහත්යත පතිට්ඨහිංසු. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  චතුක්කනිපාත -අට්ඨකථා  උරුයවලවග්ය ො 

244 

පටුන 

9. ධම්මපදසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම ධම් මපදානීති ධම්මයකොට්ඨාසා. අනභිජ් ඣාතිආදීසු

අභිජ්ඣාපටික්යඛයපන අනභිජ් ඣා, බයාපාදපටික්යඛයපන අබයාපායදො, 

මිච්ඡාසතිපටික්යඛයපන සම් මාසති, මිච්ඡාසමාධිපටික්යඛයපන සම් මාසමාධි 

යවදිතබ්යබො. 

අනභිජ් ඣාලූතිනිත්තණ්යහොහුත්වා. අබයාපන් යනන යචතසාතිසබ්බකාලං

පකතිභාවං අවිජහන්යතන චිත්යතන. සයතො එකග්  චිත් තස් සාති සතිො

සමන්නා යතො ආරම්මයණඑකග් චිත්යතො අස්ස. අජ් ඣත් තං සුසමාහියතොති 

නිෙකජ්ඣත්යතසුට්ඨුඨපිතචිත්යතොඉමස්මිංසුත්යතපි ාථාෙපිවට්ටවිවට්ටං 
කථිතං. 

10. පරිබ්බාජකසුත්තවණ්ණනා 

30. දසයම අභිඤ් ඤාතාති ඤාතා පාකටා. අන් නභායරොතිආදීනි යතසං

නාමානි. පටිසල් ලානා වුට් ඨියතොති ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨියතො. සා හි ඉධ

පටිසල්ලානන්ති අධිප්යපතා. පච් චක් ඛාොති පටික්ඛිපිත්වා. අභිජ් ඣාලුන්ති

සතණ්හං. කායමසු තිබ් බසාරා න්ති වත්ථුකායමසු බහලරා ං. තමෙං තත් ථ 

එවං වයදෙයන්තිතං අහං තස්මිංකාරයණඑවං වයදෙයං. පටික් යකොසිතබ් බං 

මඤ ්යඤෙයාති පටික්යකොසිතබ්බානි පටිබාහිතබ්බනි වා මඤ්යඤෙය. 

සෙධම් මිකාති සකාරණා. වාදානුපාතාති ධම්මිකවායද ඝට්ටෙමානා

අධම්මිකවාදානුපාතා, වාදප්පවත්තියෙොති අත්යථො.  ාරය් ො ඨානාති

 රහිතබ්බයුත්තකාපච්චො. ආ ච් ඡන් තීතිඋප ච්ඡන්ති. 

උක් කලාති උක්කලජනපදවාසියනො. වස් සභඤ් ඤාති වස්යසො ච භඤ්යඤො

චාති ද්යව ජනා. අයෙතුකවාදාති ‘‘නත්ථි යහතු නත්ථි පච්චයෙො සත්තානං

විසුද්ධිො’’තිඑවමාදිවාදියනො. අකිරිෙවාදාති‘‘කයරොයතොනකරීෙතිපාප’’න්ති

එවං කිරිෙපටික්යඛපවාදියනො. නත් ථිකවාදාති‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිවාදියනො.
යත ඉයමසු තීසුපි දස්සයනසු ඔක්කන්තනිොමා අයහසුං. කථං පන යතසු

නිොයමොයහොතීති? යෙොහිඑවරූපංලද්ධිං යහත්වාරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායනසු 

නිසින්යනො සජ්ඣාෙති වීමංසති, තස්ස ‘‘නත්ථි යහතු නත්ථි පච්චයෙො
කයරොයතො න කරීෙති පාපං…යප.… නත්ථි දින්නං…යප.… කාෙස්ස යභදා

උච්ඡිජ්ජතී’’ති තස්මිං ආරම්මයණ මිච්ඡාසති සන්තිට්ඨති, චිත්තං එකග් ං

යහොති, ජවනානි ජවන්ති. පඨමජවයන සයතකිච්යඡො යහොති, තථා දුතිොදීසු, 

සත්තයම බුද්ධානම්පි අයතකිච්යඡො අනිවත්ති අරිට්ඨකණ්ටකසදියසො යහොති. 

තත්ථ යකොචි එකං දස්සනං ඔක්කමති, යකොචි ද්යව, යකොචි තීණිපි.

නිෙතමිච්ඡාදිට්ඨියකොව යහොති, පත්යතො සග් මග් ාවරණඤ්යචව



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  චතුක්කනිපාත -අට්ඨකථා  උරුයවලවග්ය ො 

245 

පටුන 

යමොක්ඛමග් ාවරණඤ්ච, අභබ්යබො තස්ස අත්තභාවස්ස අනන්තරං සග් ම්පි

 න්තුං, පය ව යමොක්ඛං. වට්ටඛාණුයකො නායමස සත්යතො පථවිය ොපයකො, 
යෙභුයෙයන එවරූපස්ස භවයතො වුට්ඨානං නත්ථි. වස්සභඤ්ඤාපි එදිසා

අයහසුං. නින් දාබයායරොසනඋපාරම් භභොති අත්තයනො නින්දභයෙන

ඝට්ටනභයෙන උපවාදභයෙන චාති අත්යථො. අභිජ් ඣාවිනයෙ සික් ඛන්ති 

අභිජ්ඣාවිනයෙො වුච්චති අරහත්තං, අරහත්යත සික්ඛමායනො අප්පමත්යතො
නාම වුච්චතීති සුත්තන්යත වට්ටවිට්ටං කයථත්වා  ාථාෙ ඵලසමාපත්ති
කථිතාති. 

උරුයවලවග්ය ොතතියෙො. 
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4. චක් කවග් ය ො 

1. චක්කසුත්තවණ්ණනා 

31. චතුත්ථස්ස පඨයම චක් කානීති සම්පත්තියෙො. චතුචක් කං වත් තතීති
චත්තාරි සම්පත්තිචක්කානි වත්තන්ති ඝටිෙන්තියෙවාති අත්යථො. 

පතිරූපයදසවායසොති ෙත්ථ චතස්යසො පරිසා සන්දිස්සන්ති, එවරූයප

අනුච්ඡවියක යදයස වායසො. සප් පුරිසාවස් සයෙොති බුද්ධාදීනං සප්පුරිසානං

අවස්සෙනංයසවනං භජනං, නරාජානං. අත් තසම් මාපණිධීතිඅත්තයනොසම්මා

ඨපනං, සයචපුබ්යබ අස්සද්ධාදීහි සමන්නා යතොයහොති, තානිපහාෙසද්ධාදීසු 

පතිට්ඨාපනං. පුබ් යබ ච කතපුඤ් ඤතාති පුබ්යබ උපචිතකුසලතා. ඉදයමව

යචත්ථපමාණං.යෙනහිඤාණසම්පයුත්තචිත්යතනකුසලකම්මංකතංයහොති, 

තයදව කුසලංතංපුරිසංපතිරූපයදයසඋපයනති, සප්පුරියසභජායපති, යසොඑව

ච පුග් යලො අත්තානං සම්මා ඨයපති. පුඤ ්ඤකයතොති කතපුඤ්යඤො. 

සුඛඤ් යචතංධිවත් තතීති සුඛඤ්ච එතං පුග් ලං අධිවත්තති, අවත්ථරතීති
අත්යථො. 

2. සඞ් හසුත්තවණ්ණනා 

32. දුතියෙ සඞ්  ෙවත් ථූනීති සඞ් ණ්හනකාරණානි. දානඤ් චාතිආදීසු

එකච්යචො හි දායනයනව සඞ් ණ්හිතබ්යබො යහොති, තස්ස දානයමව දාතබ්බං. 

යපෙයවජ් ජන්තිපිෙවචනං.එකච්යචොහි‘‘අෙංදාතබ්බංනාමයදති, එයකයකන

පනවචයනනසබ්බංමක්යඛත්වානායසති, කිංතස්සදාන’’න්තිවත්තායහොති. 

එකච්යචො ‘‘අෙං කිඤ්චාපි දානං න යදති, කයථන්යතො පන යතයලන විෙ

මක්යඛති. එස යදතු වා මා වා, වචනයමවස්ස සහස්සං අග්ඝතී’’ති වත්තා

යහොති. එවරූයපො පුග් යලො දානං න පච්චාසීසති, පිෙවචනයමව පච්චාසීසති.

තස්ස පිෙවචනයමවවත්තබ්බං. අත් ථචරිොතිඅත්ථවඩ්ඪනකථා. එකච්යචොහි

යනව දානං, න පිෙවචනං පච්චාසීසති, අත්තයනො හිතකථං වඩ්ඪිකථයමව

පච්චාසීසති. එවරූපස්ස පුග් ලස්ස ‘‘ඉදං යත කාතබ්බං, ඉදං න කාතබ්බං, 

එවරූයපො පුග් යලො යසවිතබ්යබො, එවරූයපො න යසවිතබ්යබො’’ති එවං

අත්ථචරිෙකථාව කයථතබ්බා. සමානත් තතාති සමානසුඛදුක්ඛභායවො.

එකච්යචො හි දානාදීසු එකම්පි න පච්චාසීසති, එකාසයන නිසජ්ජං, 

එකපල්ලඞ්යක සෙනං, එකයතො යභොජනන්ති එවං සමානසුඛදුක්ඛතං

පච්චාසීසති.යසොසයච හට්ඨස්සජාතිොපබ්බජිතස්සසීයලනසදියසො යහොති, 

තස්සාෙං සමානත්තතා කාතබ්බා. තත් ථ තත් ථ ෙථාරෙන්ති යතසු යතසු

ධම්යමසුෙථානුච්ඡවිකංසමානත්තතාතිඅත්යථො. රථස් සාණීව ොෙයතොතිෙථා

රථස්ස ච්ඡයතොආණිසඞ් යහොනාමයහොති, සා රථංසඞ් ණ්හාති, එවමියම

සඞ් හා යලොකං සඞ් ණ්හන්ති. න මාතා පුත් තකාරණාති ෙදි මාතා එයත
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සඞ් යහපුත්තස්සනකයරෙය, පුත්තකාරණාමානං වාපූජංවානලයභෙය. 

සඞ්  ො එයතති උපයෙො වචයන පච්චත්තං. සඞ් යහ එයතති වා පායඨො. 

සමයවක් ඛන් තීති සම්මා යපක්ඛන්ති. පාසංසා ච භවන් තීති පසංසනීො ච
භවන්ති. 

3. සීහසුත්තවණ්ණනා 

33. තතියෙ සීයෙොති චත්තායරො සීහා – තිණසීයහො, කාළසීයහො, 

පණ්ඩුසීයහො, යකසරසීයහොති. යතසු තිණසීයෙො කයපොතවණ්ණ ාවිසදියසො

තිණභක්යඛො ච යහොති. කාළසීයෙො කාළ ාවිසදියසො තිණභක්යඛොයෙව. 

පණ් ඩුසීයෙො පණ්ඩුපලාසවණ්ණ ාවිසදියසො මංසභක්යඛො. යකසරසීයෙො 
ලාඛාපරිකම්මකයතයනවමුයඛන අග් නඞ්ගුට්යඨනචතූහිචපාදපරිෙන්යතහි

සමන්නා යතො, මත්ථකයතොපිස්ස පට්ඨාෙ ලාඛාතූලිකාෙ කතා විෙ තිස්යසො
රාජියෙො පිට්ඨිමජ්යඣන  න්ත්වා අන්තරසත්ථිම්හි දක්ඛිණාවත්තා හුත්වා
ඨිතා. ඛන්යධ පනස්ස සතසහස්සග්ඝනිකකම්බලපරික්යඛයපො විෙ 

යකසරභායරො යහොති, අවයසසට්ඨානං
පරිසුද්ධසාලිපිණ්ඩසඞ්ඛචුණ්ණපිණ්ඩවණ්ණංයහොති. ඉයමසුචතූසුසීයහසුඅෙං
යකසරසීයහොඉධඅධිප්යපයතො. 

මි රාජාති සබ්බමි  ණස්ස රාජා. ආසොති වසනට්ඨානයතො, 
සුවණ්ණගුහයතොවාරජතමණිඵලිකමයනොසිලාගුහයතොවානික්ඛමතීතිවුත්තං
යහොති.නික්ඛමමායනො පයනසචතූහිකාරයණහිනික්ඛමතිඅන්ධකාරපීළියතො

වා ආයලොකත්ථාෙ, උච්චාරපස්සාවපීළියතො වා යතසං විස්සජ්ජනත්ථාෙ, 

ජිඝච්ඡාපීළියතො වා ය ොචරත්ථාෙ, සම්භවපීළියතො වා 
අස්සද්ධම්මපටියසවනත්ථාෙ. ඉධ පන ය ොචරත්ථාෙ නික්ඛමන්යතො
අධිප්යපයතො. 

විජම් භතීති සුවණ්ණතයල වා රජතමණිඵලිකමයනොසිලාතලානං වා
අඤ්ඤතරස්මිං ද්යව පච්ඡිමපායද සමං පතිට්ඨායපත්වා පුරිමපායද පුරයතො
පසායරත්වා සරීරස්ස පච්ඡාභා ං ආකඩ්ඪිත්වා පුරිමභා ං අභිහරිත්වා පිට්ඨිං
නායමත්වා ගීවං උක්ඛිපිත්වා අසනිසද්දං කයරොන්යතො විෙ නාසපුටානි
යපොයථත්වා සරීරලග් ං රජං විධුනන්යතො විජම්භති. විජම්භනභූමිෙඤ්ච පන

තරුණවච්ඡයකො විෙ අපරාපරං ජවති, ජවයතො පනස්ස සරීරං අන්ධකායර 
පරිබ්භමන්තංඅලාතංවිෙඛාෙති. 

අනුවියලොයකතීති කස්මා අනුවියලොයකති? පරානුද්දෙතාෙ. තස්මිං කිර
සීහනාදං නදන්යත පපාතාවාටාදීසු විසමට්ඨායනසු චරන්තා

හත්ථිය ොකණ්ණමහිංසාදයෙො පාණා පපායතපි ආවායටපි පතන්ති, යතසං
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අනුද්දොෙ අනුවියලොයකති. කිං පනස්ස ලුද්දස්ස පරමංසඛාදියනො අනුද්දො

නාම අත්ථීති? ආම අත්ථි. තථා හි ‘‘කිං යම බහූහි ඝාතියතහී’’ති අත්තයනො 

ය ොචරත්ථාොපි ඛුද්දයක පායණ න  ණ්හාති. එවං අනුද්දෙං කයරොති, 
වුත්තම්පියචතං–‘‘මාහංඛුද්දයකපායණවිසම යතසඞ්ඝාතංආපායදසි’’න්ති

(අ.නි. 10.21). 

සීෙනාදං නදතීති තික්ඛත්තුං තාව අභීතනාදං නදති. එවඤ්ච පනස්ස
විජම්භනභූමිෙං ඨත්වා නදන්තස්ස සද්යදො සමන්තා තියෙොජනපයදසං

එකනින්නාදං කයරොති, තමස්ස නින්නාදං සුත්වා තියෙොජනබ්භන්තර තා 

ද්විපදචතුප්පද ණාෙථාඨායනඨාතුංනසක්යකොන්ති. ය ොචරාෙ පක් කමතීති

ආහාරත්ථාෙ  ච්ඡති. කථං? යසො හි විජම්භනභූමිෙං ඨත්වා දක්ඛිණයතො වා

වාමයතොවාඋප්පතන්යතොඋසභමත්තංඨානං ණ්හාති, උද්ධංඋප්පතන්යතො

චත්තාරිපි අට්ඨපි උසභට්ඨානානි උප්පතති, සයම ඨායන උජුකං

පක්ඛන්දන්යතොයසොළසඋසභමත්තම්පි වීසතිඋසභමත්තම්පිඨානංපක්ඛන්දති, 
ථලාවා පබ්බතාවාපක්ඛන්දන්යතො සට්ඨිඋසභමත්තම්පිඅසීතිඋසභමත්තම්පි

ඨානං පක්ඛන්දති, අන්තරාමග්ය  රුක්ඛං වා පබ්බතං වා දිස්වා තං
පරිහරන්යතොවාමයතොවාදක්ඛිණයතොවාඋද්ධංවාඋසභමත්තං අපක්කමති.

තතිෙංපනසීහනාදංනදිත්වායතයනවසද්ධිංතියෙොජයනඨායනපඤ්ඤාෙති, 
තියෙොජනං න්ත්වානිවත්තිත්වාඨියතොඅත්තයනොවනාදස්සඅනුනාදංසුණාති.
එවංසීයඝන ජයවනපක්කමති. 

යෙභුයෙයනාති පායෙන. භෙං සන් තාසං සංයව න්ති සබ්බං

චිත්තුත්රාසස්යසව නාමං. සීහස්ස හි සද්දං සුත්වා බහූ භාෙන්ති, අප්පකා න 

භාෙන්ති. යක පන යතති? සමසීයහො හත්ථාජානීයෙො අස්සාජානීයෙො

උසභාජානීයෙොපුරිසාජානීයෙොඛීණාසයවොති. කස්මාපයනයතනභාෙන්තීති? 

සමසීයහො තාව ‘‘ජාතිය ොත්තකුලසූරභායවහි සමායනොස්මී’’ති න භාෙති, 

හත්ථාජානීොදයෙොඅත්තයනො සක්කාෙදිට්ඨිබලවතාෙන භාෙන්ති, ඛීණාසයවො
සක්කාෙදිට්ඨිොපහීනත්තානභාෙති. 

බිලාසොති බියල සෙන්තා බිලවාසියනො අහිනකුලය ොධාදයෙො. 

උදකාසොති උදකවාසියනො මච්ඡකච්ඡපාදයෙො. වනාසොති වනවාසියනො 

හත්ථිඅස්සය ොකණ්ණමි ාදයෙො. පවිසන් තීති ‘‘ඉදානි ආ න්ත්වා 

 ණ්හිස්සතී’’ති මග් ං ඔයලොයකත්වා පවිසන්ති. දළ් යෙහීති ථියරහි. 

වරත් යතහීති චම්මරජ්ජූහි. මහිද් ධියකොතිආදීසු විජම්භනභූමිෙං ඨත්වා

දක්ඛිණපස්සාදීහි උසභමත්තං, උජුං වීසතිඋසභමත්තාදිලඞ්ඝනවයසන

මහිද්ධිකතා, යසසමි ානං අධිපතිභායවන මයහසක්ඛතා, සමන්තා
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තියෙොජනට්ඨායන සද්දං සුත්වා පලාෙන්තානං වයසන මහානුභාවතා 
යවදිතබ්බා. 

එවයමව යඛොති භ වා යතසු යතසු සුත්තන්යතසු තථා තථා අත්තානං

කයථසි. ‘‘සීයහොති යඛො, භික්ඛයව, තථා තස්යසතං අධිවචනං අරහයතො 

සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති (අ.නි. 5.99; 10.21) ඉමස්මිං තාව සුත්යත සීහසදිසං 

අත්තානං කයථසි. ‘‘භිසක්යකො සල්ලකත්යතොති යඛො, සුනක්ඛත්ත, 

තථා තස්යසතං අධිවචන’’න්ති (ම. නි. 3.65) ඉමස්මිං යවජ්ජසදිසං, 

‘‘බ්රාහ්මයණොතියඛො, භික්ඛයව, තථා තස්යසතංඅධිවචන’’න්ති(අ.නි.8.85) 

ඉමස්මිං බ්රාහ්මණසදිසං, ‘‘පුරියසො මග් කුසයලොති යඛො, තිස්ස, 

තථා තස්යසතං අධිවචන’’න්ති (සං. නි. 3.84) ඉමස්මිං

මග් යදසකපුරිසසදිසං, ‘‘රාජාහමස්මි, යසලා’’ති (සු.නි. 559; ම.නි.2.399) 
ඉමස්මිං රාජසදිසං. ඉමස්මිං පන සුත්යත සීහසදිසයමව කත්වා අත්තානං
කයථන්යතොඑවමාහ. 

තත්රාෙංසදිසතා–සීහස්සකඤ්චනගුහාදීසුවසනකායලොවිෙහි තථා තස්ස
දීපඞ්කරපාදමූයල කතාභිනීහාරස්ස අපරිමිතකාලං පාරමියෙො පූයරත්වා 
පච්ඡිමභයව පටිසන්ධිග් හයණන යචව මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛමයනන ච
දසසහස්සියලොකධාතුං කම්යපත්වා වුද්ධිමන්වාෙ දිබ්බසම්පත්තිසදිසං
සම්පත්තිං අනුභවමානස්ස තීසු පාසායදසු නිවාසකායලො දට්ඨබ්යබො. සීහස්ස
කඤ්චනගුහාදියතො නික්ඛන්තකායලො විෙ තථා තස්ස එකූනතිංසසංවච්ඡයර
විවයටන ද්වායරන කණ්ඩකං ආරුය්හ ඡන්නසහාෙස්ස නික්ඛමිත්වා තීණි
රජ්ජානි අතික්කමිත්වා අයනොමානදීතීයර බ්රහ්මුනා දින්නානි කාසාොනි
පරිදහිත්වා පබ්බජිතස්ස සත්තයම දිවයස රාජ හං  න්ත්වා තත්ථ පිණ්ඩාෙ
චරිත්වා පණ්ඩවගිරිපබ්භායර කතභත්තකිච්චස්ස සම්මාසම්යබොධිං පත්වා
පඨමයමවම ධරට්ඨංආ මනත්ථාෙොවරඤ්යඤො පටිඤ්ඤාදානකායලො. 

සීහස්ස විජම්භනකායලො විෙ තථා තස්ස දින්නපටිඤ්ඤස්ස 
ආළාරකාලාමඋපසඞ්කමනං ආදිං කත්වා ොව සුජාතාෙ දින්නපාොසස්ස 
එකූනපණ්ණාසාෙ පිණ්යඩහි පරිභුත්තකායලො යවදිතබ්යබො. සීහස්ස
සරීරවිධුනනං විෙ සාෙන්හසමයෙ යසොත්තියෙන දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියෙො
 යහත්වා දසසහස්සචක්කවාළයදවතාහි යථොමිෙමානස්ස  න්ධාදීහි
පූජිෙමානස්ස තික්ඛත්තුං යබොධිං පදක්ඛිණං කත්වා යබොධිමණ්ඩං ආරුය්හ
චුද්දසහත්ථුබ්යබයධඨායනතිණසන්ථරං අත්ථරිත්වාචතුරඞ් වීරිෙංඅධිට්ඨාෙ
නිසින්නස්සතංඛණඤ්යඤවමාරබලංවිධයමත්වා තීසුොයමසුතිස්යසොවිජ්ජා
වියසොයධත්වා අනුයලොමප්පටියලොමං පටිච්චසමුප්පාදමහාසමුද්දං
ෙමකඤාණමන්ථයනන මන්යථන්තස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ පටිවිද්යධ
තදනුභායවනදසසහස්සියලොකධාතුකම්පනංයවදිතබ්බං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  චතුක්කනිපාත -අට්ඨකථා  චක්කවග්ය ො 
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පටුන 

සීහස්ස චතුදිසාවියලොකනං විෙ පටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස 
සත්තසත්තාහං යබොධිමණ්යඩ විහරිත්වා පරිභුත්තමධුපිණ්ඩිකාහාරස්ස 

අජපාලනියරොධමූයලමහාබ්රහ්මුයනොධම්මයදසනාොචනංපටිග් යහත්වාතත්ථ 

විහරන්තස්ස එකාදසයම දිවයස ‘‘ස්යව ආසාළ්හිපුණ්ණමා භවිස්සතී’’ති

පච්චූසසමයෙ ‘‘කස්ස නු යඛො අහං පඨමං ධම්මං යදයසෙය’’න්ති
ආළාරුදකානං කාලකතභාවං ඤත්වා ධම්මයදසනත්ථාෙ පඤ්චවග්ගිොනං
ඔයලොකනං දට්ඨබ්බං. සීහස්ස ය ොචරත්ථාෙ තියෙොජනං  මනකායලො විෙ
අත්තයනො පත්තචීවරං ආදාෙ ‘‘පඤ්චවග්ගිොනං ධම්මචක්කං 
පවත්යතස්සාමී’’ති පච්ඡාභත්යත අජපාලනියරොධයතො වුට්ඨිතස්ස 
අට්ඨාරසයෙොජනමග් ං මනකායලො. 

සීහස්ස සීහනාදකායලො විෙ තථා තස්ස අට්ඨාරසයෙොජනමග් ං  න්ත්වා 
පඤ්චවග්ගියෙ සඤ්ඤායපත්වා අචලපල්ලඞ්යක නිසින්නස්ස දසහි

චක්කවාළසහස්යසහි සන්නිපතියතන යදව යණන පරිවුතස්ස ‘‘ද්යවයම, 

භික්ඛයව, අන්තා පබ්බජියතන න යසවිතබ්බා’’තිආදිනා නයෙන
ධම්මචක්කප්පවත්තනකායලොයවදිතබ්යබො.ඉමස්මිංචපනපයද යදසිෙමායන
තථා තසීහස්ස ධම්මයඝොයසො යහට්ඨා අවීචිං උපරි භවග් ං  යහත්වා 
දසසහස්සියලොකධාතුං පටිච්ඡායදසි. සීහස්ස සද්යදන ඛුද්දකපාණානං
සන්තාසාපජ්ජනකායලො විෙතථා තස්ස තීණිලක්ඛණානි දීයපත්වා චත්තාරි
සච්චානි යසොළසහාකායරහි සට්ඨිො ච නෙසහස්යසහි විභජිත්වා ධම්මං
කයථන්තස්ස දීඝායුකානං යදවානං ඤාණසන්තාසස්ස උප්පත්තිකායලො
යවදිතබ්යබො. 

අපයරො නයෙො–සීයහොවිෙසබ්බඤ්ඤුතංපත්යතො තථා යතො, ආසෙභූතාෙ

කනකගුහාෙනික්ඛමනංවිෙ න්ධකුටියතොනික්ඛමනකායලො, විජම්භනංවිෙ 

ධම්මසභං උපසඞ්කමනකායලො, දිසාවියලොකනං විෙ පරිසාවියලොකනං, 

සීහනාදනදනං විෙ ධම්මයදසනාකායලො, ය ොචරාෙ පක්කමනං විෙ
පරවාදනිම්මද්දනත්ථාෙ මනං. 

අපයරොනයෙො–සීයහොවිෙතථා යතො, හිමවන්තනිස්සිතාෙකඤ්චනගුහාෙ 

නික්ඛමනං විෙ ආරම්මණවයසන නිබ්බානනිස්සිතාෙ ඵලසමාපත්තිො 

වුට්ඨානං, විජම්භනං විෙ පච්චයවක්ඛණඤාණං, දිසාවියලොකනං විෙ

යවයනෙයසත්තවියලොකනං, සීහනායදො විෙ සම්පත්තපරිසාෙ ධම්මයදසනා, 
ය ොචරාෙ පක්කමනං විෙ අසම්පත්තානං යවයනෙයසත්තානං
සන්තිකූපසඞ්කමනංයවදිතබ්බං. 

ෙදාති ෙස්මිං කායල. තථා යතොති යහට්ඨා වුත්යතහි අට්ඨහි කාරයණහි

තථා යතො. යලොයකතිසත්තයලොයක. උප් පජ් ජතීති අභිනීහාරයතොපට්ඨාෙොව
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යබොධිපල්ලඞ්කා වා අරහත්තමග් ඤාණා වා උප්පජ්ජතිනාම, අරහත්තඵයල

පනපත්යතඋප්පන්යනොනාම. අරෙං සම් මාසම් බුද් යධොතිආදීනිවිසුද්ධිමග්ය 

(විසුද්ධි.1.124ආදයෙො) බුද්ධානුස්සතිනිද්යදයසවිත්ථාරිතානි. 

ඉති සක් කායෙොති අෙං සක්කායෙො, එත්තයකො සක්කායෙො, න ඉයතො
භියෙයො සක්කායෙො අත්ථීති. එත්තාවතා සභාවයතො සරසයතො පරිෙන්තයතො 
පරිච්යඡදයතො පරිවටුමයතො සබ්යබපි පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දස්සිතා යහොන්ති. 

ඉති සක් කාෙසමුදයෙොති අෙං සක්කාෙස්ස සමුදයෙො නාම. එත්තාවතා 

‘‘ආහාරසමුදො රූපසමුදයෙො’’තිආදි සබ්බං දස්සිතං යහොති. ඉති සක් කාෙස් ස 

අත් ථඞ්  යමොති අෙං සක්කාෙස්ස අත්ථඞ් යමො. ඉමිනාපි ‘‘ආහාරනියරොධා
රූපනියරොයධො’’තිආදිසබ්බංදස්සිතංයහොති. 

වණ් ණවන් යතොති සරීරවණ්යණන වණ්ණවන්යතො. ධම් මයදසනං සුත් වාති
පඤ්චසු ඛන්යධසු පණ්ණාසලක්ඛණප්පටිමණ්ඩිතං තථා තස්ස ධම්මයදසනං

සුත්වා. යෙභුයෙයනාති ඉධ යක ඨයපති? අරිෙසාවයක යදයව. යතසං හි

ඛීණාසවත්තා චිත්තුත්රාසභෙම්පි න උප්පජ්ජති, සංවිග් ස්ස යෙොනියසො
පධායනන පත්තබ්බං පත්තතාෙඤාණසංයවය ොපි. ඉතරාසං පන යදවතානං

‘‘තායසො යහයසො, භික්ඛයව, අනිච්ච’’න්ති මනසිකයරොන්තානං 

චිත්තුත්රාසභෙම්පි, බලවවිපස්සනාකායල ඤාණභෙම්පි උප්පජ්ජති. යභොති

ධම්මාලපනමත්තයමතං. සක් කාෙපරිොපන් නාති පඤ්චක්ඛන්ධපරිොපන්නා.
ඉති යතසං සම්මාසම්බුද්යධ වට්ටයදොසං දස්යසත්වා තිලක්ඛණාහතං කත්වා 
ධම්මංයදයසන්යතඤාණභෙංනාමඔක්කමති. 

අභිඤ් ඤාොති ජානිත්වා. ධම් මචක් කන්ති පටියවධඤාණම්පි

යදසනාඤාණම්පි. පටියවධඤාණං නාම යෙන ඤායණන යබොධිපල්ලඞ්යක
නිසින්යනො චත්තාරි සච්චානි යසොළසහාකායරහි සට්ඨිො ච නෙසහස්යසහි

පටිවිජ්ඣි. යදසනාඤාණං නාම යෙන ඤායණන තිපරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං
ධම්මචක්කං පවත්යතසි.උභෙම්යපතංදසබලස්සඋයරජාතඤාණයමව.යතසු
ධම්මයදසනාඤාණං යහතබ්බං.තං පයනසොවඅට්ඨාරසබ්රහ්මයකොටීහිසද්ධිං

අඤ්ඤායකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරස්ස යසොතාපත්තිඵලං න උප්පජ්ජති, තාව
පවත්යතති නාම. තස්මිං උප්පන්යන පවත්තිතං නාම යහොතීති යවදිතබ්බං. 

අප් පටිපුග්  යලොති සදිසපුග් ලරහියතො. ෙසස ්සියනොති පරිවාරසම්පන්නා. 

තාදියනොති ලාභාලාභාදීහිඑකසදිසස්ස. 

4. පසාදසුත්තවණ්ණනා 

34. චතුත්යථඅග්ය සුපසාදා, අග් ාවාපසාදාති අග්  ප් පසාදා. ොවතාති

ෙත්තකා. අපදාති නිප්පදා අහිමච්ඡාදයෙො. ද් විපදාති මනුස්සපක්ඛිආදයෙො. 
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චතුප් පදාති හත්ථිඅස්සාදයෙො. බහුප් පදාති සතපදිආදයෙො. 

යනවසඤ් ඤිනාසඤ් ඤියනොති භවග්ය  නිබ්බත්තසත්තා. අග්  මක් ඛාෙතීති

ගුයණහිඅග්ය ොඋත්තයමොයසට්යඨොතිඅක්ඛාෙති. අසඞ් ඛතාතිනිබ්බානයමව

 යහත්වා වුත්තං. විරාය ොතිආදීනි නිබ්බානස්යසව නාමානි. තඤ්හි ආ ම්ම

සබ්බකියලසා විරජ්ජන්ති, සබ්යබරා මදාදයෙොමදානිම්මදායහොන්ති, අභාවං

 ච්ඡන්ති, සබ්බා පිපාසා විනෙං උයපන්ති, සබ්යබ ආලො සමුග්ඝාතං

 ච්ඡන්ති, වට්ටානිඋපච්ඡිජ්ජන්ති, තණ්හාඛීෙන්ති, වට්ටදුක්ඛානිරුජ්ඣන්ති, 
සබ්යබ පරිළාහා නිබ්බාෙන්ති. තස්මා එතානි නාමානි ලභති. යසසයමත්ථ 
උත්තානත්ථයමවාති. 

5. වස්සකාරසුත්තවණ්ණනා 

35. පඤ්චයම අනුස ්සරිතාති අනු න්ත්වා සරිතා, අපරාපරං සරිතුං

සමත්යථොතිඅත්යථො. දක් යඛොතියඡයකො. තතු්රපාොොති‘‘ඉමස්මිං කායලඉමං
නාමකත්තබ්බ’’න්තිඑවංතත්ථතත්ථඋපාෙභූතාෙ පඤ්ඤාෙසමන්නා යතො. 

අනුයමොදිතබ් බන්ති අභිනන්දිතබ්බං. පටික් යකොසිතබ් බන්ති පටික්ඛිපිතබ්බං. 

යනව යඛො තයාෙන්තියනවයඛොයතඅහං.කස්මාපයනතංභ වා නාභිනන්දති, 

නප්පටික්ඛිපතීති? යලොකිෙත්තා නාභිනන්දති, යලොකිෙං අත්ථං  යහත්වා

ඨිතත්තා නප්පටික්යකොසති. බහුස් ස ජනතාති බහු අස්ස ජනතා. ඉදඤ්ච

කරණත්යථසාමිවචනංයවදිතබ්බං. අරියෙ ඤායෙතිසහවිපස්සනයකමග්ය . 

කලයාණධම් මතා කුසලධම් මතාතිපි තස්යසව නාමානි. ෙං විතක් කන්ති

යනක්ඛම්මවිතක්කාදීසු අඤ්ඤතරං. න තං විතක් කං විතක් යකතීති
කාමවිතක්කාදීසු එකම්පි න විතක්යකති. ඉතරං තස්යසව යවවචනං. 

විතක් කපයථතිඑත්ථ විතක්යකොයෙවවිතක්කපයථො. අෙඤ් හි බ්රාේ මණාතිආදීසු 

පඨමනයෙන ඛීණාසවස්ස සීලඤ්යචව බාහුසච්චඤ්ච කථිතං, දුතිෙතතියෙහි

ඛීණාසවස්ස කිරිෙවිතක්කානි යචව කිරිෙජ්ඣානානි ච, චතුත්යථන
ඛීණාසවභායවොකථියතොති යවදිතබ්යබො. 

මච් චුපාසප් පයමොචනන්තිමච්චුපාසා පයමොචනකංමග් ං. ඤාෙං ධම් මන්ති

සහවිපස්සනකං මග් ං. දිස ්වා ච සුත් වා චාති ඤායණයනව පස්සිත්වා ච
සුණිත්වාච. යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

6. යදොණසුත්තවණ්ණනා 

36. ඡට්යඨ අන් තරා ච උක් කට් ඨං අන් තරා ච යසතබයන්ති එත්ථ 

උක් කට් ඨාති උක්කාහි ධාරීෙමානාහි මාපිතත්තා එවංලද්ධයවොහාරං න රං. 

යසතබයන්ති අතීයත කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස ජාතන රං. අන් තරාසද්යදො 
පනකාරණඛණචිත්තයවමජ්ඣවිවරාදීසුවත්තති. ‘‘තදන්තරංයකොජායනෙය



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  චතුක්කනිපාත -අට්ඨකථා  චක්කවග්ය ො 

253 

පටුන 

අඤ්ඤත්ර තථා තා’’ති (අ.නි.6.44; 10.75) ච, ‘‘ජනා සඞ් ම්මමන්යතන්ති, 

මඤ්චතඤ්චකිමන්තර’’න්තිචආදීසු(සං. නි.1.228) කාරයණ.‘‘අද්දසාමං, 

භන්යත, අඤ්ඤතරාඉත්ථීවිජ්ජන්තරිකාෙභාජනං යධොවන්තී’’තිආදීසු(ම.නි.

2.149) ඛයණ.‘‘ෙස්සන්තරයතොනසන්තියකොපා’’තිආදීසු (උදා.20) චිත්යත.
‘‘අන්තරායවොසානමාපාදී’’තිආදීසු යවමජ්යඣ. ‘‘අපිචාෙං තයපොදා ද්වින්නං

මහානිරොනං අන්තරිකාෙආ ච්ඡතී’’තිආදීසු (පාරා. 231) විවයර. ස්වාෙමිධ 
විවයර වත්තති. තස්මා උක්කට්ඨාෙ ච යසතබයස්ස ච විවයරති එවයමත්ථ
අත්යථො දට්ඨබ්යබො. අන්තරාසද්යදන පන යුත්තත්තා උපයෙො වචනං කතං.
ඊදියසසුචඨායනසු අක්ඛරචින්තකා‘‘අන්තරා ාමඤ්චනදිඤ්චොතී’’ති එවං

එකයමව අන්තරාසද්දංපයුඤ්ජන්ති, යසොදුතිෙපයදනපියෙොයජතබ්යබොයහොති, 
අයෙොජිෙමායන උපයෙො වචනං න පාපුණාති. ඉධ පන යෙොයජත්වා එව
වුත්යතො. 

අද් ධානමග්  ප් පටිපන් යනො යෙොතීති අද්ධානසඞ්ඛාතං මග් ං පටිපන්යනො

යහොති, දීඝමග් න්තිඅත්යථො.කස්මාපටිපන්යනොති? තංදිවසංකිරභ වාඉදං
අද්දස ‘‘මයි තං මග් ං පටිපන්යන යදොයණො බ්රාහ්මයණො මම පදයචතිොනි
පස්සිත්වා පදානුපදියකො හුත්වා මම නිසින්නට්ඨානං ආ න්ත්වා පඤ්හං 

පුච්ඡිස්සති. අථස්සාහං එකං සච්චධම්මං යදයසස්සාමි. බ්රාහ්මයණො තීණි
සාමඤ්ඤඵලානිපටිවිජ්ඣිත්වාද්වාදසපදසහස්සපරිමාණංයදොණ ජ්ජිතං නාම
වණ්ණං වත්වා මයි පරිනිබ්බුයත සකලජම්බුදීයප උප්පන්නං මහාකලහං
වූපසයමත්වා ධාතුයෙො භායජස්සතී’’ති. ඉමිනා කාරයණන පටිපන්යනො. 

යදොයණොපි සුදං බ්රාේ මයණොති යදොයණො බ්රාහ්මයණොපි තයෙො යවයද පගුයණ
කත්වාපඤ්චසයතමාණවයක සිප්පංවායචන්යතොතංදිවසංපායතොවඋට්ඨාෙ
සරීරපටිජග් නං කත්වා සතග්ඝනකං නිවායසත්වා පඤ්චසතග්ඝනකං
එකංසවර තං කත්වා ආමුත්තෙඤ්ඤසුත්යතො රත්තවට්ටිකා උපාහනා
ආයරොහිත්වා පඤ්චසතමාණවකපරිවායරො තයමව මග් ං පටිපජ්ජි. තං
සන්ධායෙතං වුත්තං. 

පායදසූති පායදහි අක්කන්තට්ඨායනසු. චක් කානීති ලක්ඛණචක්කානි. කිං

පන භ වයතො  ච්ඡන්තස්ස අක්කන්තට්ඨායන පදං පඤ්ඤාෙතීති? න

පඤ්ඤාෙති. කස්මා? සුඛුමත්තා මහාබලත්තා මහාජනානුග් යහන ච.
බුද්ධානඤ්හි සුඛුමච්ඡවිතාෙ අක්කන්තට්ඨානං තූලපිචුයනො පතිට්ඨිතට්ඨානං

විෙයහොති, පදවළඤ්යජොනපඤ්ඤාෙති.ෙථා චබලවයතොවාතජවසින්ධවස්ස

පදුමිනිපත්යතපි අක්කන්තමත්තයමව යහොති, එවං මහාබලතාෙ තථා යතන

අක්කන්තට්ඨානං අක්කන්තමත්තයමව යහොති, න තත්ථ පදවළඤ්යජො

පඤ්ඤාෙති. බුද්ධානඤ්ච අනුපදං මහාජනකායෙො  ච්ඡති, තස්ස සත්ථු 
පදවළඤ්ජං දිස්වා මද්දිතුං අවිසහන්තස්ස  මනවිච්යඡයදො භයවෙය. තස්මා 
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අක්කන්තඅක්කන්තට්ඨායන යෙොපි පදවළඤ්යජො භයවෙය, යසො
අන්තරධාෙයතව. යදොයණො පන බ්රාහ්මයණො තථා තස්ස අධිට්ඨානවයසන

පස්සි.භ වාහිෙස්සපදයචතිෙංදස්යසතුකායමො යහොති, තංආරබ්භ‘‘අසුයකො
නාම පස්සතූ’’ති අධිට්ඨාති. තස්මා මා ණ්ඩිෙබ්රාහ්මයණො විෙ අෙම්පි
බ්රාහ්මයණොතථා තස්සඅධිට්ඨානවයසනඅද්දස. 

පාසාදිකන්ති පසාදජනකං. ඉතරං තස්යසව යවවචනං. 

උත් තමදමථසමථමනුප් පත් තන්තිඑත්ථඋත්තමදමයථොනාම අරහත්තමග්ය ො, 

උත්තමසමයථො නාම අරහත්තමග් සමාධි, තදුභෙං පත්තන්ති අත්යථො. 

දන් තන්තිනිබ්බියසවනං. ගුත් තන්තිය ොපිතං. සංෙතින් ද්රිෙන්ති රක්ඛිතින්ද්රිෙං. 

නා න්ති ඡන්දාදීහි අ ච්ඡනයතො, පහීනකියලයස පුන අනා ච්ඡනයතො, ආගුං

අකරණයතො, බලවන්තට්යඨනාතිචතූහිකාරයණහි නා ං. 

යදයවො යනො භවං භවිස් සතීතිඑත්ථ‘‘යදයවොයනො භව’’න්තිඑත්තාවතාපි

පුච්ඡා නිට්ඨිතා භයවෙය, අෙං පන බ්රාහ්මයණො ‘‘අනා යත මයහසක්යඛො
එයකොයදවරාජාභවිස්සතී’’තිඅනා තවයසනපුච්ඡාසභාය යනවකයථන්යතො

එවමාහ. භ වාපිස්සපුච්ඡාසභාය යනවකයථන්යතො න යඛො අෙං, බ්රාේ මණ, 

යදයවො භවිස ්සාමීති ආහ. එස නයෙො සබ්බත්ථ. ආසවානන්ති කාමාසවාදීනං

චතුන්නං. පහීනාති යබොධිපල්ලඞ්යක සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාධි යමයනව

පහීනා. අනුපලිත් යතො යලොයකනාති තණ්හාදිට්ඨියලපානං පහීනත්තා

සඞ්ඛාරයලොයකන අනුපලිත්යතො. බුද් යධොති චතුන්නං සච්චානං බුද්ධත්තා
බුද්යධොඉතිමං ධායරහි. 

යෙනාති යෙන ආසයවන. යදවූපපතයස් සාති යදවූපපත්ති අස්ස මය්හං

භයවෙය. විෙඞ්  යමොති ආකාසචයරො  න්ධබ්බකායිකයදයවො. විද් ධස් තාති 

විධමිතා. විනළීකතාති වි තනළා වි තබන්ධනා කතා. වග් ගූති සුන්දරං. 

යතොයෙන නුපලිප් පතීති උදකයතො රතනමත්තං අච්චුග් ම්ම ඨිතං සරං

යසොභෙමානංභමර ණංහාසෙමානංයතොයෙනන ලිප්පති. තස් මා බුද් යධොස ්මි 

බ්රාේ මණාති යදසනාපරියෙොසායන තීණි මග් ඵලානි පාපුණිත්වා ද්වාදසහි

පදසහස්යසහියදොණ ජ්ජිතංනාම වණ්ණංකයථසි, තථා යතචපරිනිබ්බුයත
ජම්බුදීපතයලඋප්පන්නංමහාකලහංවූපසයමත්වා ධාතුයෙොභායජසීති. 

7. අපරිහානිෙසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම නිබ් බානස් යසව සන් තියකතිනිබ්බානසන්තියකයෙව චරති. 

සීයල පතිට් ඨියතොති පාතියමොක්ඛසීයල පතිට්ඨියතො. එවං විොරීති එවං

විහරන්යතො. ආතාපීතිආතායපනවීරියෙනසමන්නා යතො. යෙො ක් යඛමස ්සාති
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චතූහි යෙොය හි යඛමස්ස නිබ්බානස්ස. පමායද භෙදස් සිවාති පමාදං භෙයතො
පස්සන්යතො. 

8. පතිලීනසුත්තවණ්ණනා 

38. අට්ඨයම පනුණ් ණපච් යචකසච් යචොති ‘‘ඉදයමව දස්සනං සච්චං, 
ඉදයමව සච්ච’’න්ති එවං පාටිඑක්කං  හිතත්තා පච්යචකසඞ්ඛාතානි
දිට්ඨිසච්චානි පනුණ්ණානි නීහටානි පහීනානි අස්සාති

පනුණ්ණපච්යචකසච්යචො. සමවෙසට් යඨසයනොති එත්ථ අවොති අනූනා, 

සට් ඨාති විස්සට්ඨා, සම්මා අවො සට්ඨා එසනා අස්සාති සමවෙසට්යඨසයනො, 

සම්මා විස්සට්ඨසබ්බඑසයනොති අත්යථො. පතිලීයනොති නිලීයනො එකීභාවං

උප යතො. පුථුසමණබ්රාේ මණානන්ති බහූනං සමණබ්රාහ්මණානං. එත්ථ ච 

සමණාති පබ්බජ්ජූප තා, බ්රාේ මණාති යභොවාදියනො. පුථුපච් යචකසච් චානීති

බහූනි පායටක්කසච්චානි. නුණ් ණානීති නීහටානි. පනුණ් ණානීති සුට්ඨු

නීහටානි. චත් තානීති විස්සට්ඨානි. වන් තානීති වමිතානි. මුත් තානීති 

ඡින්නබන්ධනානිකතානි. පහීනානීතිපජහිතානි. පටිනිස ්සට් ඨානීතිෙථානපුන

චිත්තංආයරොහන්ති, එවං පටිනිස්සජ්ජිතානි.සබ්බායනයවතානි  හිත හණස්ස 
විස්සට්ඨභාවයවවචනානි. 

කායමසනා පහීනා යෙොතීති අනා ාමිමග්ය න පහීනා. භයවසනා පන
අරහත්තමග්ය න පහීෙති. ‘‘බ්රහ්මචරිෙං එසිස්සාමි  යවසිස්සාමී’’ති එවං 

පවත්තජ්ඣාසෙසඞ්ඛාතා බ්රේ මචරියෙසනාපි අරහත්තමග්ය යනව
පටිප්පස්සද්ධිං වූපසමං  ච්ඡති. දිට්ඨිබ්රහ්මචරියෙසනා පන

යසොතාපත්තිමග්ය යනව පටිප්පසම්භතීති යවදිතබ්බා. එවං යඛො, භික් ඛයවති
එවං චතුත්ථජ්ඣායනන පස්සද්ධකාෙසඞ්ඛායරො වූපසන්තඅස්සාසපස්සායසො

නාමයහොති. අස් මිමායනොතිඅස්මීතිඋප්පජ්ජනයකොනවවිධමායනො. 

 ාථාසු කායමසනා භයවසනාතිඑතාද්යවඑසනා, බ්රේ මචරියෙසනා සොති

තාහියෙව සහ බ්රහ්මචරියෙසනාති තිස්යසොපි එතා. ඉධ ඨත්වා එසනා 

පටිනිස ්සට් ඨාතිඉමිනාපයදන සද්ධිංයෙොජනාකාතබ්බා. ඉති සච් චපරාමායසො, 

දිට් ඨිට් ඨානා සමුස් සොති ‘‘ඉති සච්චං ඉති සච්ච’’න්ති  හණපරාමායසො ච
දිට්ඨිසඞ්ඛාතායෙව දිට්ඨිට්ඨානා ච යෙ සමුස්සිතත්තා උග් න්ත්වා ඨිතත්තා

සමුස්සොති වුච්චන්ති, යතසබ්යබපි.ඉධඨත්වා දිට් ඨිට් ඨානා සමූෙතාතිඉමිනා

පයදනසද්ධිංයෙොජනාකාතබ්බා.කස්සපනඑතාඑසනා පටිනිස්සට්ඨා, එයත

චදිට්ඨිට්ඨානාසමූහතාති? සබ් බරා විරත් තස් ස තණ් ොක් ඛෙවිමුත් තියනො. යෙො

හි සබ්බරාය හිපි විරත්යතො, තණ්හාක්ඛයෙ ච නිබ්බායන පවත්තාෙ 

අරහත්තඵලවිමුත්තිො සමන්නා යතො, එතස්ස එසනා පටිනිස්සට්ඨා, 

දිට්ඨිට්ඨානා ච සමූහතා. ස යව සන් යතොති යසො එවරූයපො කියලසසන්තතාෙ
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පටුන 

සන්යතො. පස් සද් යධොති ද්වීහි කාෙචිත්තපස්සද්ධීහි පස්සද්යධො. අපරාජියතොති

සබ්බකියලයසජිනිත්වාඨිතත්තායකනචිඅපරාජියතො. මානාභිසමොතිමානස්ස

පහානාභිසමයෙන. බුද් යධොතිචත්තාරිසච්චානිබුජ්ඣිත්වාඨියතො.ඉතිඉමස්මිං 
සුත්යතපි ාථාසුපිඛීණාසයවොවකථියතොති. 

9. උජ්ජෙසුත්තවණ්ණනා 

39. නවයම සඞ් ඝාතං ආපජ් ජන් තීතිවධං මරණංආපජ්ජන්ති. නිච් චදානන්ති

සලාකභත්තං. අනුකුලෙඤ් ඤන්තිඅම්හාකංපිතූහිපිතාමයහහිදින්නත්තාඑවං 

කුලානුකුලවයසන ෙජිතබ්බං, දාතබ්බන්ති අත්යථො. අස් සයමධන්තිආදීසු

අස්සයමත්ථ යමධන්තීති අස්සයමයධො, ද්වීහි පරිෙඤ්යඤහි ෙජිතබ්බස්ස
එකවීසතියූපස්ස ඨයපත්වා භූමිඤ්ච පුරියස ච අවයසසසබ්බවිභවදක්ඛිණස්ස

ෙඤ්ඤස්යසතං අධිවචනං. පුරිසයමත්ථ යමධන්තීති පුරිසයමයධො, චතූහි 
පරිෙඤ්යඤහි ෙජිතබ්බස්ස සද්ධිං භූමිො අස්සයමයධ වුත්තවිභවදක්ඛිණස්ස

ෙඤ්ඤස්යසතංඅධිවචනං.සම්මයමත්ථ පාසන්තීති සම් මාපායසො, දිවයසදිවයස
සම්මං ඛිපිත්වා තස්ස පතියතොකායස යවදිං කත්වා සංහාරියමහි යූපාදීහි
සරස්සතිනදිොනිමුග්ය ොකාසයතොපභුති පටියලොමං ච්ඡන්යතනෙජිතබ්බස්ස

සබ්බො ස්යසතං අධිවචනං. වාජයමත්ථ පිවන්තීති වාජයපෙයං, එයකන
පරිෙඤ්යඤන සත්තරසහි පසූහි ෙජිතබ්බස්ස යබලුවයූපස්ස
සත්තරසකදක්ඛිණස්ස ෙඤ්ඤස්යසතං අධිවචනං. නත්ථි එත්ථ අග් ළාති 

නිරග්  යළො. නවහි පරිෙඤ්යඤහි ෙජිතබ්බස්ස සද්ධිං භූමිො පුරියසහි ච
අස්සයමයධ වුත්තවිභවදක්ඛිණස්ස සබ්බයමධපරිොෙනාමස්ස

අස්සයමධවිකප්පස්යසතං අධිවචනං. මොරම් භාති මහාකිච්චා මහාකරණීො.

අපිච පාණාතිපාතසමාරම්භස්සමහන්තතාෙපිමහාරම්භායෙව. න යත යෙොන් ති 

මෙප් ඵලාතිඑත්ථනිරවයසසත්යථසාවයසසරූපනංකතං.තස්මාඉට්ඨඵයලන
නිප්ඵලාව යහොන්තීති අත්යථො. ඉදඤ්ච පාණාතිපාතසමාරම්භයමව සන්ධාෙ

වුත්තං. ෙං පන තත්ථ අන්තරන්තරා දානං දිෙයති, තං ඉමිනා සමාරම්යභන

උපහතත්තා මහප්ඵලං න යහොති, මන්දඵලං යහොතීති අත්යථො. ෙඤ ්ඤයරති

හඤ්ඤන්ති. ෙජන් ති අනුකුලං සදාති යෙ අඤ්යඤ අනුකුලං ෙජන්ති, 

පුබ්බපුරියසහි යිට්ඨත්තාපච්ඡිමපුරිසාපිෙජන්තීතිඅත්යථො. යසයෙයො යෙොතීති

වියසයසොවයහොති. න පාපියෙොතිපාපංකිඤ්චින යහොති. 

10. උදායිසුත්තවණ්ණනා 

40. දසයම අභිසඞ් ඛතන්ති රාසිකතං. නිරාරම් භන්ති පාණසමාරම්භරහිතං. 

ෙඤ ්ඤන්තියදෙයධම්මං.තඤ්හි ෙජිතබ්බත්තාෙඤ්ඤන්තිවුච්චති. කායලනාති 

යුත්තප්පත්තකායලන. උපසංෙන් තීති උප ච්ඡන්ති. කුලං  තින්ති

වට්ටකුලඤ්යචව වට්ට තිඤ්ච අතික්කන්තා. ෙඤ ්ඤස ්ස යකොවිදාති 
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චතුභූමකෙඤ්යඤ කුසලා. ෙඤ ්යඤති පකතිදායන. සද් යධති මතකදායන. 

ෙබයං කත් වාති හුනිතබ්බං යදෙයධම්මං උපකප්යපත්වා. සුයඛත් යත 

බ්රේ මචාරිසූතිබ්රහ්මචාරිසඞ්ඛායතසුයඛත්තම්හීති අත්යථො. සුප් පත් තන්තිසුට්ඨු

පත්තං. දක් ඛියණයෙයසු ෙං කතන්තිෙංදක්ඛිණාෙ අනුච්ඡවියකසුඋපකප්පිතං, 

තං සුහුතං සුයිට්ඨං සුප්පත්තන්ති අත්යථො. සද් යධොති බුද්ධධම්මසඞ්ඝගුණානං

සද්දහනතාෙසද්යධො. මුත් යතන යචතසාතිවිස්සට්යඨනචිත්යතන.ඉමිනාස්ස
මුත්තචා ංදීයපතීති. 

චක්කවග්ය ොචතුත්යථො. 
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5. යරොහිතස ්සවග් ය ො 

1. සමාධිභාවනාසුත්තවණ්ණනා 

41. පඤ්චමස්ස පඨයම ඤාණදස ්සනප් පටිලාභාොති

දිබ්බචක්ඛුඤාණදස්සනස්ස පටිලාභාෙ. දිවාසඤ් ඤං අධිට් ඨාතීති දිවාති එවං

සඤ්ඤංඅධිට්ඨාති. ෙථා දිවා තථා රත් තින්තිෙථාදිවාආයලොකසඤ්ඤාමනසි

කතා, තයථව තං රත්තිම්පි මනසි කයරොති. දුතිෙපයදපි එයසව නයෙො. 

සප් පභාසන්ති දිබ්බචක්ඛුඤායණොභායසන සයහොභාසං. කිඤ්චාපි 

ආයලොකසදිසං කතං, අත්යථො පයනත්ථ න එවං සල්ලක්යඛතබ්යබො. 
දිබ්බචක්ඛුඤාණායලොයකොහිඉධාධිප්යපයතො. 

විදිතාති පාකටා හුත්වා. කථං පන යවදනා විදිතා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා

අබ්භත්ථං  ච්ඡන්තීති? ඉධ භික්ඛු වත්ථුං පරිග් ණ්හාති, ආරම්මණං
පරිග් ණ්හාති. තස්ස පරිග් හිතවත්ථාරම්මණතාෙ තා යවදනා ‘‘එවං

උප්පජ්ජිත්වා එවං ඨත්වා එවං නිරුජ්ඣන්තී’’ති විදිතා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා

තිට්ඨන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං  ච්ඡන්ති නාම. සඤ ්ඤාවිතක් යකසුපි එයසව
නයෙො. 

උදෙබ් බොනුපස් සීතිඋදෙඤ්චවෙඤ්ච පස්සන්යතො. ඉති රූපන්තිඑවංරූපං

එත්තකං රූපං න ඉයතො පරං රූපං අත්ථීති. ඉති රූපස් ස සමුදයෙොති එවං

රූපස්ස උප්පායදො. අත් ථඞ්  යමොති පන යභයදො අධිප්යපයතො. යවදනාදීසුපි

එයසවනයෙො. ඉදඤ් ච පන යමතං, භික් ඛයව, සන් ධාෙ භාසිතන්ති, භික්ඛයව, 

ෙංමොඑතංපුණ්ණකපඤ්යහ‘‘සඞ්ඛාෙ යලොකස්මි’’න්තිආදිභාසිතං, තංඉදං
ඵලසමාපත්තිංසන්ධාෙභාසිතන්තිඅත්යථො. 

තත්ථ සඞ් ඛාොති ඤායණන ජානිත්වා. යලොකස ්මින්ති සත්තයලොයක. 

පයරොපරානීති උච්චාවචානිඋත්තමාධමානි. ඉඤ ්ජිතන්තිචලිතං. නත් ථි කුහිඤ් චි 

යලොයකති යලොකස්මිං කත්ථචි එකක්ඛන්යධපි එකාෙතයනපි එකධාතුොපි

එකාරම්මයණපි නත්ථි. සන් යතොති පච්චනීකකියලසවූපසයමන සන්යතො. 

විධූයමොති යකොධධූයමන වි තධූයමො. එවයමත්ථ සුත්තන්යත
මග්ය කග් තම්පිකයථත්වා ාථාෙඵලසමාපත්තියෙව කථිතාති. 

2. පඤ්හබයාකරණසුත්තවණ්ණනා 

42. දුතියෙ යෙො ච යතසං තත් ථ තත් ථ, ජානාති අනුධම් මතන්ති යෙො

එයතසං පඤ්හානං තස්මිං තස්මිං ඨායන බයාකරණං ජානාති. චතුපඤ ්ෙස් ස 

කුසයලො, ආහු භික් ඛුං තථාවිධන්ති තථාවිධං භික්ඛුං යතසු චතූසු පඤ්යහසු

කුසයලොතිඑවංවදන්ති. දුරාසයදො දුප් පසයෙොතිපයරහිඝට්යටතුංවාඅභිභවිතුං
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වා න සක්කා.  ම් භීයරොති සත්තසීදන්තරමහාසමුද්යදො විෙ  ම්භීයරො. 

දුප් පධංසියෙොති දුම්යමොචාපයෙො,  හිතග් හණං විස්සජ්ජායපතුං න සක්කාති

අත්යථො. අත් යථ අනත් යථ චාති වඩ්ඪිෙඤ්ච අවඩ්ඪිෙඤ්ච. අත් ථාභිසමොති

අත්ථසමා යමන. ධීයරො පණ් ඩියතොති පවුච් චතීති ධිතිසම්පන්යනො පුග් යලො
‘‘පණ්ඩියතො අෙ’’න්තිඑවංපවුච්චති. 

3-4. යකොධ රුසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

43-44. තතියෙ යකොධ රු න සද් ධම් ම රූති යකොධං  ාරයවන  රුං

කත්වා  ණ්හාති, න සද්ධම්මං, සද්ධම්මං පන අ ාරයවන ලාමකං කත්වා
 ණ්හාති.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. 

විරූෙන් තීති වඩ්ඪන්ති, සඤ්ජාතමූලාෙ වා සද්ධාෙ පතිට්ඨහන්ති අචලා

භවන්ති.චතුත්යථ යකොධ රුතාතියකොධම්හිස ාරවතා.එස නයෙො සබ්බත්ථ. 

5. යරොහිතස්සසුත්තවණ්ණනා 

45. පඤ්චයම ෙත් ථාතිචක්කවාළයලොකස්ස එයකොකායසභුම්මං. න චවති 

න උපපජ් ජතීති ඉදං අපරාපරං චුතිපටිසන්ධිවයසන  හිතං.  මයනනාති

පද මයනන. යලොකස් ස අන් තන්තිසත්ථා සඞ්ඛාරයලොකස්ස අන්තංසන්ධාෙ

වදති. ඤායතෙයන්තිආදීසු ඤාතබ්බං දට්ඨබ්බං පත්තබ්බන්ති අත්යථො. ඉති

යදවපුත්යතන චක්කවාළයලොකස්ස අන්යතො පුච්ඡියතො, සත්ථාරා 

සඞ්ඛාරයලොකස්ස කථියතො. යසො පන ‘‘අත්තයනො පඤ්යහන සද්ධිං සත්ථු

බයාකරණංසයමතී’’තිසඤ්ඤාෙ සම්පහංසන්යතො අච් ඡරිෙන්තිආදිමාහ. 

දළ් ෙධම් මාති දළ්හධනු උත්තමප්පමායණන ධනුනා සමන්නා යතො. 

ධනුග්  යෙොති ධනුආචරියෙො. සික් ඛියතොති ද්වාදස වස්සානි ධනුසිප්පං

සික්ඛියතො. කතෙත් යථොති උසභප්පමායණපි වාලග් ං විජ්ඣිතුං

සමත්ථභායවන කතහත්යථො. කතූපාසයනොතිකතසරක්යඛයපොදස්සිතසිප්යපො. 

අසයනනාති කණ්යඩන. අතිපායතෙයාති අතික්කයමෙය. ොවතා යසො

තාලච්ඡාදිං අතික්කයමෙය, තාවතා කායලන එකං චක්කවාළං අතික්කමාමීති
අත්තයනොජවසම්පත්තිංදස්යසති. 

පුරත් ථිමා සමුද් දා පච් ඡියමොතිෙථා පුරත්ථිමාසමුද්දා පච්ඡිමසමුද්යදොදූයර, 
එවං යම දූයර පදවීතිහායරො අයහොසීති වදති. යසො කිර
පාචීනචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං ඨියතො පාදං පසායරත්වා 

පච්ඡිමචක්කවාළමුඛවට්ටිං අතික්කමති, පුන දුතිෙපාදං පසායරත්වා 

පරචක්කවාළමුඛවට්ටිං අතික්කමති. ඉච් ඡා තන්ති ඉච්ඡා එව. අඤ් ඤයත්රවාති
නිප්පපඤ්චතං දස්යසති. භික්ඛාචාරකායල කියරස නා ලතාදන්තකට්ඨං
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පටුන 

ඛාදිත්වා අයනොතත්යත මුඛං යධොවිත්වා කායල සම්පත්යත උත්තරකුරුම්හි

පිණ්ඩාෙ චරිත්වා චක්කවාළමුඛවට්ටිෙං නිසින්යනො භත්තකිච්චං කයරොති, 

තත්ථමුහුත්තංවිස්සමිත්වාපුනජවති. වස් සසතායුයකොතිතදාදීඝායුකකායලො

යහොති, අෙං පනවස්සසතාවසිට්යඨ ආයුම්හි මනංආරභි. වස් සසතජීවීතිතං

වස්සසතං අනන්තරායෙන ජීවන්යතො. අන් තරායෙව කාලඞ් කයතොති
චක්කවාළයලොකස්සඅන්තං අප්පත්වාඅන්තරාවමයතො.යසොපනතත්ථකාලං
කත්වාපිආ න්ත්වාඉමස්මිංයෙව චක්කවායළනිබ්බත්ති. 

අප් පත් වාතිසඞ්ඛාරයලොකස්සඅන්තං අප්පත්වා. දුක් ඛස ්සාතිවට්ටදුක්ඛස්ස. 

අන් තකිරිෙන්ති පරිෙන්තකරණං. කයළවයරති අත්තභායව. සසඤ් ඤිම් හි 

සමනයකතිසසඤ්යඤසචිත්තයක. යලොකන්ති දුක්ඛසච්චං. යලොකසමුදෙන්ති 

සමුදෙසච්චං. යලොකනියරොධන්ති නියරොධසච්චං. පටිපදන්ති මග් සච්චං. ඉති

‘‘නාහං, ආවුයසො, ඉමානිචත්තාරි සච්චානිතිණකට්ඨාදීසුපඤ්ඤයපමි, ඉමස්මිං

පන චතුමහාභූතියක කාෙස්මිංයෙව පඤ්ඤයපමී’’ති දස්යසති. සමිතාවීති

සමිතපායපො. නාසීසතීතිනපත්යථති.ඡට්ඨංඋත්තානත්ථයමවාති. 

7. සුවිදූරසුත්තවණ්ණනා 

47. සත්තයම සුවිදූරවිදූරානීති යකනචි පරිොයෙන අනාසන්නානි හුත්වා 

සුවිදූරායනවවිදූරානි. නභඤ ්ච, භික් ඛයව, පථවී චාති ආකාසඤ්චමහාපථවීච.

තත්ථ කිඤ්චාපි පථවියතො ආකාසං නාම න දූයර, ද්වඞ්ගුලමත්යතපි යහොති.

අඤ්ඤමඤ්ඤංඅලග් නට්යඨනපන‘‘සුවිදූරවිදූයර’’තිවුත්තං. යවයරොචයනොති

සූරියෙො. සතඤ් ච, භික් ඛයව, ධම් යමොති චතුසතිපට්ඨානාදියභයදො

සත්තතිංසයබොධිපක්ඛිෙධම්යමො. අසතඤ් ච ධම් යමොතිද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තයභයදො
අස්සද්ධම්යමො. 

පභඞ් කයරොති ආයලොකකයරො. අබයායියකො යෙොතීති අවි ච්ඡනසභායවො

යහොති. සතං සමා යමොතිපණ්ඩිතානංමිත්තසන්ථවවයසනසමා යමො. ොවාපි 

තිට් යඨෙයාතිෙත්තකංඅද්ධානංතිට්යඨෙය. තයථව යෙොතීතිතාදියසොවයහොති, 

පකතිංනජහති. ඛිප් පං හි යවතීතිසීඝංවි ච්ඡති. 

8. විසාඛසුත්තවණ්ණනා 

48. අට්ඨයම පඤ් චාලපුත් යතොති පඤ්චාලබ්රාහ්මණිො පුත්යතො. යපොරිො 

වාචාොති පරිපුණ්ණවාචාෙ. විස් සට් ඨාොති අපලිබුද්ධාෙ. අයනල ලාොති

නිද්යදොසාෙ යචව අ ළිතාෙ ච අපතිතපදබයඤ්ජනාෙ. පරිොපන් නාොති

විවට්ටපරිොපන්නාෙ. අනිස ්සිතාොති වට්ටං අනිස්සිතාෙ. විවට්ටනිස්සිතයමව

කත්වා කයථති, වට්ටනිස්සිතංකත්වානකයථතීතිඅෙයමත්ථඅධිප්පායෙො. 
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නාභාසමානන්ති න අකයථන්තං. අමතං පදන්ති නිබ්බානපදං. භාසයෙති 

ඔභායසෙය. යජොතයෙති තස්යසව යවවචනං. පග්  ණ් යෙ ඉසිනං ධජන්ති

අබ්භුග් තට්යඨනනවයලොකුත්තරධම්යමො ඉසීනංධයජොනාමවුච්චති, තයමව

පග් ණ්යහෙය උක්ඛියපෙය, උච්චං කත්වා කයථෙයාති අත්යථො.

නවයලොකුත්තරධම්මදීපකං සුභාසිතං ධයජො එයතසන්ති සුභාසිතධජා. 

ඉසයෙොති බුද්ධාදයෙො අරිො. ධම් යමො හි ඉසිනං ධයජොති යහට්ඨා
වුත්තනයෙයනවයලොකුත්තරධම්යමොඉසීනංධයජොනාමාති. 

9. විපල්ලාසසුත්තවණ්ණනා 

49. නවයම සඤ් ඤාවිපල් ලාසාති සඤ්ඤාෙ විපල්ලත්ථභාවා, චතස්යසො 

විපරීතසඤ්ඤායෙොති අත්යථො. යසසපදද්වයෙපි එයසව නයෙො. අනිච් යච, 

භික් ඛයව, නිච් චන් ති සඤ් ඤාවිපල් ලායසොති අනිච්යච වත්ථුස්මිං ‘‘නිච්චං

ඉද’’න්තිඑවං යහත්වාඋප්පජ්ජනකසඤ්ඤා, සඤ්ඤාවිපල්ලායසොතිඅත්යථො.
ඉමිනානයෙනසබ්බපයදසුඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අනත් තනි ච අත් තාති අනත්තනි ‘‘අත්තා’’ති එවංසඤ්ඤියනොති අත්යථො. 

මිච් ඡාදිට් ඨිෙතාති න යකවලං සඤ්ඤියනොව, සඤ්ඤාෙ විෙ උප්පජ්ජමානාෙ

මිච්ඡාදිට්ඨිොපිහතා. ඛිත් තචිත් තාතියතසඤ්ඤාදිට්ඨියෙොවිෙඋප්පජ්ජමායනන

ඛිත්යතන චිත්යතන සමන්නා තා. විසඤ් ඤියනොති යදසනාමත්තයමතං, 

විපරීතසඤ්ඤාචිත්තදිට්ඨියනොති අත්යථො. යත යෙො යුත් තා මාරස ්සාති යත

මාරස්සයෙොය යුත්තානාමයහොන්ති. අයෙො ක් යඛමියනොතිචතූහියෙොය හි

යඛමං නිබ්බානං අප්පත්තා. සත් තාති පුග් ලා. බුද් ධාති චතුසච්චබුද්ධා. ඉමං 

ධම් මන්ති චතුසච්චධම්මං. සචිත් තං පච් චලද් ධාති සකං චිත්තං පටිලභිත්වා. 

අනිච් චයතො දක් ඛුන්ති අනිච්චභායවන අද්දසංසු. අසුභතද් දසුන්ති අසුභං

අසුභයතොයෙව අද්දසංසු. සම් මාදිට් ඨිසමාදානාති  හිතසම්මාදස්සනා. සබ් බං 

දුක් ඛං උපච් චගුන්තිසකලංවට්ටදුක්ඛං සමතික්කන්තා. 

10. උපක්කියලසසුත්තවණ්ණනා 

50. දසයම උපක් කියලසාතිවියරොචිතුංඅදත්වාඋපක්කිලිට්ඨභාවකරයණන 

උපක්කියලසා. මහිකාතිහිමං. ධූයමො රයජොතිධූයමොචරයජොච. රාහූතිපුරිමා

තයෙො අසම්පත්තඋපක්කියලසා, රාහු පන සම්පත්තඋපක්කියලසවයසන

කථියතොති යවදිතබ්යබො. සමණබ්රාේ මණා න තපන් ති න භාසන් ති න 

වියරොචන් තීති ගුණප්පතායපන න තපන්ති, ගුයණොභායසන න භාසන්ති, 

ගුණවියරොචයනනනවියරොචන්ති. සුරායමරෙපානා අප් පටිවිරතාතිපඤ්චවිධාෙ
සුරාෙචතුබ්බිධස්ස යමරෙස්සචපානයතොඅවිරතා. 
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අවිජ් ජානිවුතාති අවිජ්ජාෙනිවාරිතාපිහිතා. පිෙරූපාභිනන් දියනොතිපිෙරූපං

සාතරූපං අභිනන්දමානා තුස්සමානා. සාදිෙන් තීති  ණ්හන්ති. අවිද් දසූති

අන්ධබාලා. සයනත් තිකාති තණ්හායෙොත්යතයනව සයෙොත්තා. ක සින්ති

අත්තභාවං. යඝොරන්ති කක්ඛළං. ඉමස්මිං සුත්යතපි  ාථාසුපි වට්ටයමව 
කථිතන්ති. 

යරොහිතස්සවග්ය ොපඤ්චයමො. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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2. දුතිෙපණ් ණාසකං 

(6) 1. පුඤ ්ඤාභිසන් දවග් ය ො 

1. පඨමපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 

51. දුතිෙස්ස පඨයම පුඤ ්ඤාභිසන් දාති පුඤ්ඤස්ස අභිසන්දා, 

පුඤ්ඤප්පත්තියෙොති අත්යථො. කුසලාභිසන් දාති තස්යසව යවවචනං. යත 

පයනයත සුඛං ආහරන්තීති සුඛස ්සාොරා. සුට්ඨු අග් ානං රූපාදීනං දාෙකාති 

යසොවග් ගිකා. සුයඛොයනසංවිපායකොති සුඛවිපාකා. සග්ය උපපත්තිසග්ය ො, 

සග් ාෙ සංවත්තන්තීති සග්  සංවත් තනිකා. චීවරං පරිභුඤ් ජමායනොති
චීවරත්ථාෙ වත්ථං ලභිත්වා සූචිසුත්තාදීනං අභායවන තං නික්ඛිපන්යතොපි
කයරොන්යතොපි පාරුපන්යතොපි ජිණ්ණකායල පච්චත්ථරණං කයරොන්යතොපි
පච්චත්ථරිතුම්පි අසක්කුයණෙයං භූමත්ථරණං කයරොන්යතොපි භූමත්ථරණස්ස
අනනුච්ඡවිකං ඵායලත්වා පාදපුඤ්ඡනං කයරොන්යතොපි 

‘‘පරිභුඤ්ජමායනො’’ත්යවව වුච්චති. ෙදා පන ‘‘පාදපුඤ්ඡනම්පි න සක්කා

ඉද’’න්ති සම්මජ්ජිත්වාඡඩ්ඩිතංයහොති, තදාපරිභුඤ්ජමායනොනාමනයහොති. 

අප් පමාණං යචයතොසමාධින්ති අරහත්තඵලසමාධිං. අප් පමායණො තස් ස 

පුඤ ්ඤාභිසන් යදොති ඉමිනා දාෙකස්ස පුඤ්ඤයචතනාෙ අප්පමාණතං කයථති.
තස්සහි‘‘ඛීණාසයවොයමචීවරංපරිභුඤ්ජතී’’තිපුනප්පුනං අනුස්සරණවයසන
පවත්තා පුඤ්ඤයචතනා අප්පමාණා යහොති. තං සන්ධායෙතං වුත්තං. 

පිණ් ඩපාතාදීසු පන යෙො පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා සත්තාහම්පි යතයනව

ොයපති, අඤ්ඤං න පරිභුඤ්ජති, යසො සත්තාහම්පි තංයෙව පිණ්ඩපාතං 
පරිභුඤ්ජමායනො නාම යහොති. එකස්මිං පන යසනාසයන
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාදීසු චඞ්කමන්යතොපිොවතංයසනාසනංපහාෙඅඤ්ඤං

න  ණ්හාති, තාව පරිභුඤ්ජමායනො නාම යහොති. එයකන පන යභසජ්යජන

බයාධිම්හි වූපසන්යත ොව අඤ්ඤං යභසජ්ජං න පරිභුඤ්ජති, තාවයදව
පරිභුඤ්ජමායනොනාමයහොති. 

බහුයභරවන්ති බහූහි යභරවාරම්මයණහි සමන්නා තං. රතනවරානන්ති

සත්තන්නම්පි වරරතනානං. ආලෙන්ති නිවාසට්ඨානං. පුථූ සවන් තීති බහුකා
හුත්වාසන්දමානා.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

2. දුතිෙපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 

52. දුතියෙ අරිෙකන් යතහීති මග් ඵලසම්පයුත්යතහි. තානි හි අරිොනං
කන්තානි යහොන්ති පිොනි මනාපානි. යසසං සුත්තන්යත තාව ෙං වත්තබ්බං

සිො, තං විසුද්ධිමග්ය (විසුද්ධි.1.124ආදයෙො)වුත්තයමව. 
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පටුන 

 ාථාසු පන සද් ධාති යසොතාපන්නස්ස සද්ධා අධිප්යපතා. සීලම්පි

යසොතාපන්නස්සසීලයමව. උජුභූතඤ් ච දස් සනන්තිකාෙවඞ්කාදීනංඅභායවන

ඛීණාසවස්ස දස්සනං උජුභූතදස්සනං නාම. ආහූති කථෙන්ති. පසාදන්ති 

බුද්ධධම්මසඞ්යඝසුපසාදං. ධම් මදස ්සනන්ති චතුසච්චධම්මදස්සනං. 

3. පඨමසංවාසසුත්තවණ්ණනා 

53. තතියෙ සම් බහුලාපි යඛො  ෙපතී ච  ෙපතානියෙො චාති බහුකා
 හපතයෙො ච  හපතානියෙො ච ආවාහවිවාහකරණත්ථාෙ  ච්ඡන්තා තයමව

මග් ං පටිපන්නායහොන්ති. සංවාසාතිසහවාසාඑකයතොවාසා. ඡයවො ඡවාොති

ගුණමරයණනමතත්තාඡයවොගුණමරයණයනවමතාෙඡවාෙසද්ධිං. යදවිො 

සද් ධින්ති ගුයණහි යදවිභූතාෙ සද්ධිං. දුස් සීයලොති නිස්සීයලො. පාපධම් යමොති 

ලාමකධම්යමො. අක් යකොසකපරිභාසයකොති දසහි අක්යකොසවත්ථූහි 

අක්යකොසයකො, භෙං දස්යසත්වා සන්තජ්ජයනනපරිභාසයකො. එවං සබ්බත්ථ
අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

කදරිොති ථද්ධමච්ඡරියනො. ජානිපතයෙොති ජෙම්පතිකා. වදඤ් ඤූති

ොචකානං වචනස්සඅත්ථංජානන්ති. සඤ් ඤතාතිසීලසංෙයමනසමන්නා තා. 

ධම් මජීවියනොති ධම්යම ඨත්වා ජීවිකං කප්යපන්තීති ධම්මජීවියනො. අත් ථාසං 

පචුරා යෙොන් තීති වඩ්ඪිසඞ්ඛාතා අත්ථා එයතසං බහූ යහොන්ති. ඵාසුකං 

උපජාෙතීති අඤ්ඤමඤ්ඤං ඵාසුවිහායරො ජාෙති. කාමකාමියනොති කායම
කාමෙමානා. 

4. දුතිෙසංවාසසුත්තවණ්ණනා 

54. චතුත්යථ කම්මපථවයසන යදසනා පවත්තිතා. යසසං තාදිසයමව. 
ඉයමසු පන ද්වීසුපි සුත්යතසු අ ාරිකපටිපදා කථිතා.
යසොතාපන්නසකදා ාමීනම්පි වට්ටති. 

5-6. සමජීවීසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

55-56. පඤ්චයම යතනුපසඞ් කමීති කිමත්ථං උපසඞ්කමි? 

අනුග් ණ්හනත්ථං. තථා යතො හි තං රට්ඨං පාපුණන්යතො ඉයමසංයෙව
ද්වින්නං සඞ් ණ්හනත්ථාෙ පාපුණාති. නකුලපිතා කිර පඤ්ච ජාතිසතානි

තථා තස්ස පිතා අයහොසි, පඤ්ච ජාතිසතානි මහාපිතා, පඤ්ච ජාතිසතානි

චූළපිතා. නකුලමාතාපි පඤ්ච ජාතිසතානි තථා තස්ස මාතා අයහොසි, පඤ්ච

ජාතිසතානි මහාමාතා, පඤ්ච ජාතිසතානි චූළමාතා. යත සත්ථු දිට්ඨකාලයතො

පට්ඨාෙ පුත්තසියනහං පටිලභිත්වා ‘‘හන්තාත, හන්තාතා’’ති වච්ඡකං දිස්වා
වච්ඡගිද්ධිනී  ාවී විෙ විරවමානා උපසඞ්කමිත්වා පඨමදස්සයනයනව 
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යසොතාපන්නා ජාතා. නියවසයන පඤ්චසතානං භික්ඛූනං ආසනානි සදා 
පඤ්ඤත්තායනවයහොන්ති.ඉතිභ වායතසංඅනුග් ණ්හනත්ථාෙඋපසඞ්කමි. 

අතිචරිතාති අතික්කමිතා. අභිසම් පරාෙඤ් චාති පරයලොයක ච. සමසද් ධාති 

සද්ධාෙ සමා එකසදිසා. සීලාදීසුපි එයසව නයෙො. ඡට්ඨං යකවලං භික්ඛූනං
යදසිතං.යසසයමත්ථතාදිසයමව. 

7. සුප්පවාසාසුත්තවණ්ණනා 

57. සත්තයම පජ් ජනිකන්ති තස්ස නි මස්ස නාමං. යකොලිොනන්ති

යකොලරාජකුලානං. ආයුං යඛො පන දත් වාතිආයුදානං දත්වා. ආයුස් ස භාගිනී 

යෙොතීතිආයුභා පටිලාභිනීයහොති, ආයුංවාභජනිකායහොති, ආයුප්පටිලාභිනීති
අත්යථො.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. 

රසසා උයපතන්ති රයසන උයපතං රසසම්පන්නං. උජ් ජු යතසූති

කාෙවඞ්කාදිරහිතත්තා උජුකයමව  යතසු ඛීණාසයවසු. චරණූපපන් යනසූති

පඤ්චදසහි චරණධම්යමහි සමන්නා යතසු. මෙග්  යතසූති මහත්තං  යතසු. 

ඛීණාසවානඤ්යඤයවතං නාමං. පුඤ ්යඤන පුඤ් ඤං සංසන් දමානාති 

පුඤ්යඤන සද්ධිං පුඤ්ඤං ඝටෙමානා. මෙප් ඵලා යලොකවිදූන වණ් ණිතාති
එවරූපා දානසඞ්ඛාතා දක්ඛිණා තිවිධයලොකං විදිතං කත්වා ඨිතත්තා 

යලොකවිදූනං බුද්ධානං වණ්ණිතා, බුද්යධහි පසත්ථාති අත්යථො. 

ෙඤ ්ඤමනුස ්සරන් තාති ෙඤ්ඤංදානං අනුස්සරන්තා. යවදජාතාතිතුට්ඨිජාතා. 

8. සුදත්තසුත්තවණ්ණනා 

58. අට්ඨයම සඤ් ඤතානන්තිකාෙවාචාහිසංෙතානං. පරදත් තයභොජිනන්ති

පයරහි දින්නයමව භුඤ්ජිත්වා ොයපන්තානං. කායලනාති

යුත්තප්පත්තකායලන. සක් කච් ච දදාතීති සහත්ථා සක්කාරං කත්වා දදාති. 

චත් තාරි ඨානානි අනුප් පයවච් ඡතීතිචත්තාරිකාරණානි අනුප්පයවයසති දදාති. 

ෙසවා යෙොතීති මහාපරිවායරො යහොති. නවමං යකවලං භික්ඛූනං කථිතං. 
යසසයමත්ථතාදිසයමව. 

10. ගිහිසාමීචිසුත්තවණ්ණනා 

60. දසයම ගිහිසාමීචිපටිපදන්ති ගිහීනං අනුච්ඡවිකං පටිපත්තිං. 

පච් චුපට් ඨියතො යෙොතීති අතිහරිත්වා දාතුකාමතාෙ පතිඋපට්ඨියතො යහොති

උප යතො, භික්ඛුසඞ්ඝස්සචීවරංයදතීතිඅත්යථො. 

උපට් ඨිතාති උපට්ඨාෙයකො. යතසං දිවා ච රත් යතො චාති යෙ එවං චතූහි

පච්චයෙහි උපට්ඨහන්ති, යතසං දිවා ච රත්තිඤ්ච පරිච්චා වයසන ච
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අනුස්සරණවයසන ච සදා පුඤ්ඤං පවඩ්ඪති. සග්  ඤ ්ච කමතිට් ඨානන්ති
තාදියසො ච භද්දකං කම්මං කත්වා සග් ට්ඨානං උප ච්ඡති. ඉයමසු චතූසුපි
සුත්යතසුආ ාරිෙපටිපදාකථිතා. යසොතාපන්නසකදා ාමීනම්පිවට්ටති. 

පුඤ්ඤාභිසන්දවග්ය ොපඨයමො. 
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(7) 2. පත් තකම් මවග් ය ො 

1. පත්තකම්මසුත්තවණ්ණනා 

61. දුතිෙස්ස පඨයම අනිට්ඨපටික්යඛයපන ඉට් ඨා. මයන කමන්ති

පවිසන්තීති කන් තා. මනං අප්පාෙන්ති පවඩ්යඪන්තීති මනාපා. දුල් ලභාති

පරමදුල්ලභා. යභො ාති භුඤ්ජිතබ්බා රූපාදයෙො විසො. සෙධම් යමනාති

ධම්යමයනවසද්ධිං උප්පජ්ජන්තු, මාධම්මූපඝාතංකත්වාඅධම්යමනාති.අථවා 

සෙධම් යමනාති සකාරයණන, යතන යතන
යසනාපතියසට්ඨිට්ඨානාදිකාරයණන සද්ධිංයෙව උප්පජ්ජන්තූති අත්යථො. 

ෙයසොති පරිවාරසම්පත්ති. සෙ ඤාතීභීති ඤාතයකහි සද්ධිං. සෙ 

උපජ් ඣායෙහීති සුඛදුක්යඛසු උපනිජ්ඣායිතබ්බත්තා උපජ්ඣාෙසඞ්ඛායතහි 

සන්දිට්ඨසම්භත්යතහිසද්ධිං. 

අකිච් චං කයරොතීති අකාතබ්බං කයරොති. කිච් චං අපරායධතීති

කත්තබ්බයුත්තකංකිච්චංඅකයරොන්යතොතං අපරායධතිනාම. ධංසතීතිපතති

පරිහාෙති. අභිජ් ඣාවිසමයලොභන්ති අභිජ්ඣාසඞ්ඛාතං විසමයලොභං. පජෙතීති

නුදති නීහරති. මොපඤ් යඤොති මහන්තපඤ්යඤො. පුථුපඤ් යඤොති

පුථුලපඤ්යඤො. ආපාතදයසොති තං තං අත්ථං ආපායතති තයමව පස්සති, 
සුඛුමම්පිස්ස අත්ථජාතංආපාතංආ ච්ඡතියෙවාතිඅත්යථො. 

උට් ඨානවීරිොධි යතහීති උට්ඨානසඞ්ඛායතන වීරියෙන අධි යතහි. 

බාොබලපරිචියතහීතිබාහාබයලනපරිචියතහිවඩ්ඪියතහි. යසදාවක් ඛිත් යතහීති

අවක්ඛිත්තයසයදහි, යසදං මුඤ්චිත්වා වාොයමන පයෙොය න සමධි යතහීති

අත්යථො. ධම් මියකහීති ධම්මයුත්යතහි. ධම් මලද් යධහීති

දසකුසලකම්මපථධම්යම අයකොයපත්වා ලද්යධහි. පත් තකම් මානීති

යුත්තකම්මානි අනුච්ඡවිකකම්මානි. සුයඛතීති සුඛිතං කයරොති. පීයණතීති

පීණිතංබලසම්පන්නංකයරොති. ඨාන තං යෙොතීතිකාරණ තංයහොති.කිංපන

තන්ති? චතූසුපත්තකම්යමසුඑකංයභොය හි කත්තබ්බකම්මංයභො ජාතයමව

ඨාන තං. පත් ත තන්ති යුත්තප්පත්තට්ඨාන තං. ආෙතනයසො පරිභුත් තන්ති
කාරයණයනව පරිභුත්තංයභො ජාතංයහොති. 

පරියෙොධාෙ සංවත් තතීතිපිදහිත්වා වත්තති. ෙථා අග්ගිආදීහිඋප්පන්නාසු 

ආපදාසු, එවංආදිත්තය හනිබ්බාපනාදීනංඅත්ථාෙධනපරිච්චා ංකත්වාතාසං

ආපදානං මග් ංපිදහතිනිවායරති. යසොත් ථිං අත් තානං කයරොතීති නිරුපද්දවං

යඛමං අත්තානං කයරොති. ඤාතිබලින්ති ඤාතකානං බලිං. අතිථිබලින්ති

ආ න්තුකානං බලිං. පුබ් බයපතබලින්ති පරයලොක තානං ඤාතකානං බලිං. 

රාජබලින්තිරඤ්යඤොකත්තබ්බයුත්තකංරාජබලිං. යදවතාබලින්තියදවතානං
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කත්තබ්බබලිං.සබ්බයමතංයතසංයතසං ෙථානුච්ඡවිකවයසනදාතබ්බදානස්ස
අධිවචනං. 

ඛන් තියසොරච් යච නිවිට් ඨාති අධිවාසනක්ඛන්තිෙඤ්චසුසීලතාෙචනිවිට්ඨා. 

එකමත් තානං දයමන් තීතිඑකංඅත්තයනොවඅත්තභාවංඉන්ද්රිෙදයමනදයමන්ති. 

සයමන් තීති අත්තයනො චිත්තං කියලසවූපසමයනන සයමන්ති. 

පරිනිබ් බායපන් තීති කියලසපරිනිබ්බායනයනව පරිනිබ්බායපන්ති. 

උද් ධග් ගිකන්තිආදීසු උපරූපරිභූමීසු ඵලදානවයසන උද්ධමග් මස්සාති 

උද් ධග් ගිකා. සග් ස්ස හිතාති තත්රුපපත්තිජනනයතො යසොවග් ගිකා. 

නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන සුයඛොව විපායකො අස්සාති සුඛවිපාකා. සුට්ඨු
අග් ානං දිබ්බවණ්ණාදීනං දසන්නං වියසසානං නිබ්බත්තනයතො 

සග්  සංවත් තනිකා, එවරූපංදක්ඛිණං පතිට්ඨායපතීතිඅත්යථො. 

අරිෙධම් යම ඨියතොති පඤ්චසීලධම්යම පතිට්ඨියතො. යපච් ච සග් ය  

පයමොදතීති පරයලොකං  න්ත්වා ෙත්ථ සග්ය  පටිසන්ධිං  ණ්හාති, තත්ථ

යමොදති.යසොතාපන්නසකදා ාමියනොවායහොන්තුඅනා ාමී වා, සබ්යබසංඅෙං
පටිපදාලබ්භයතවාති. 

2. ආනණයසුත්තවණ්ණනා 

62. දුතියෙ අධි මනීොනීති පත්තබ්බානි. කාමයභොගිනාති වත්ථුකායම ච

කියලසකායම ච පරිභුඤ්ජන්යතන. අත් ථිසුඛාදීසු අත්ථීති උප්පජ්ජනකසුඛං 

අත් ථිසුඛං නාම.යභොය  පරිභුඤ්ජන්තස්සඋප්පජ්ජනකසුඛං යභො සුඛං නාම. 

අනයණොස්මීති උප්පජ්ජනකසුඛං ආනණයසුඛං නාම. නිද්යදොයසො 

අනවජ්යජොස්මීතිඋප්පජ්ජනකසුඛං අනවජ් ජසුඛං නාම. 

භුඤ ්ජන්ති භුඤ්ජමායනො. පඤ ්ඤා විපස් සතීති පඤ්ඤාෙ විපස්සති. උයභො 

භාය තිද්යවයකොට්ඨායස, යහට්ඨිමානිතීණිඑකංයකොට්ඨාසං, අනවජ්ජසුඛං
එකං යකොට්ඨාසන්තිඑවංපඤ්ඤාෙපස්සමායනො ද්යවයකොට්ඨායසජානාතීති 

අත්යථො. අනවජ් ජසුඛස් යසතන්තිඑතංතිවිධම්පිසුඛං අනවජ්ජසුඛස්සයසොළසිං
කලංනාග්ඝතීති. 

3. බ්රහ්මසුත්තවණ්ණනා 

63. තතිෙං තිකනිපායත වණ්ණිතයමව. සපුබ් බයදවතානීති පදමත්තයමව
එත්ථවියසයසොති.චතුත්යථසබ්බං උත්තානත්ථයමව. 
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5. රූපසුත්තවණ්ණනා 

65. පඤ්චයම රූයප පමාණං  යහත්වා පසන්යනො රූපප් පමායණො නාම. 

රූපප් පසන් යනොතිතස්යසව අත්ථවචනං.යඝොයසපමාණං යහත්වාපසන්යනො 

යඝොසප් පමායණො නාම. චීවරලූඛපත්තලූයඛසු පමාණං  යහත්වා පසන්යනො 

ලූඛප් පමායණො නාම. ධම්යම පමාණං  යහත්වා පසන්යනො ධම් මප් පමායණො 
නාම.ඉතරානියතසංයෙවඅත්ථවචනානි.සබ්බසත්යත චතයෙොයකොට්ඨායස

කත්වා ද්යව යකොට්ඨාසා රූපප්පමාණා, එයකො න රූපප්පමායණො. පඤ්ච

යකොට්ඨායස කත්වා චත්තායරො යකොට්ඨාසා යඝොසප්පමාණා, එයකො න 

යඝොසප්පමායණො. දස යකොට්ඨායස කත්වා නව යකොට්ඨාසා ලූඛප්පමාණා, 
එයකො න ලූඛප්පමායණො. සතසහස්සං යකොට්ඨායස කත්වා පන එයකො

යකොට්ඨායසොවධම්මප්පමායණො, යසසාන ධම්මප්පමාණාතියවදිතබ්බා. 

රූයප පමාණිංසූති යෙ රූපං දිස්වා පසන්නා, යතරූයප පමාණිංසුනාම, 

පසීදිංසූති අත්යථො. යඝොයසන අන් වගූති යඝොයසන අනු තා, යඝොසප්පමාණං

 යහත්වාපසන්නාතිඅත්යථො. ඡන් දරා වසූයපතාතිඡන්දස්සචරා ස්සචවසං

උයපතා. අජ් ඣත් තඤ් ච න ජානාතීතිනිෙකජ්ඣත්යතතස්සගුණංනජානාති. 

බහිද් ධා ච න පස් සතීතිබහිද්ධාපිස්සපටිපත්තිංන පස්සති. සමන් තාවරයණොති

සමන්තයතො ආවාරියතො, සමන්තා වා ආවරණමස්සාති සමන්තාවරයණො. 

යඝොයසන වුය් ෙතීතියඝොයසනනිෙති, න ගුයණන. අජ් ඣත් තඤ් ච න ජානාති, 

බහිද් ධා ච විපස් සතීති නිෙකජ්ඣත්යත ගුණං න ජානාති, බහිද්ධා පනස්ස

පටිපත්තිං පස්සති. බහිද් ධා ඵලදස් සාවීති තස්ස පයරහි කතං බහිද්ධා

සක්කාරඵලං පස්සන්යතො. විනීවරණදස් සාවීතිවිවටදස්සාවී. න යසො යඝොයසන 

වුය් ෙතීතියසොයඝොයසනනනීෙති. 

6. සරා සුත්තවණ්ණනා 

66. ඡට්යඨ යමොෙජං චාපවිද් දසූති යමොහජං චාපි අවිද්දසූ අපණ්ඩිතා. 

සවිඝාතන්ති සදුක්ඛං. දුඛුෙෙන්ති ආෙතිඤ්ච දුක්ඛවඩ්ඪිදාෙකං. අචක් ඛුකාති

පඤ්ඤාචක්ඛුරහිතා. ෙථා ධම් මා තථා සන් තාති ෙථා රා ාදයෙො ධම්මා ඨිතා, 

තථා සභාවාව හුත්වා. න තස් යසවන් ති මඤ් ඤයරති මෙං එවංසන්තා

එවංසභාවාතිතස්සනමඤ්ඤයර, න මඤ්ඤන්තීතිඅත්යථො.ඉමස්මිංසුත්යතපි
 ාථාසුපිවට්ටයමවකථිතං. 

7. අහිරාජසුත්තවණ්ණනා 

67. සත්තයම ඉමානි චත් තාරි අහිරාජකුලානීතිඉදංදට්ඨවිසායනවසන්ධාෙ

වුත්තං. යෙ හි යකචි දට්ඨවිසා, සබ්යබයත ඉයමසං චතුන්නං අහිරාජකුලානං

අබ්භන්තර තාව යහොන්ති. අත් තගුත් තිොති අත්තයනො ගුත්තත්ථාෙ. 
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පටුන 

අත් තරක් ඛාොති අත්තයනො රක්ඛණත්ථාෙ. අත් තපරිත් තාොති අත්තයනො
පරිත්තාණත්ථාෙ.පරිත්තංනාම අනුජානාමීතිඅත්යථො. 

ඉදානි ෙථා තං පරිත්තං කාතබ්බං, තං දස්යසන්යතො විරූපක් යඛහි 

යමතිආදිමාහ.තත්ථ විරූපක් යඛහීතිවිරූපක්ඛනා කුයලහි.යසයසසුපිඑයසව

නයෙො. අපාදයකහීති අපාදකසත්යතහි. යසයසසුපි එයසව නයෙො. සබ් යබ 

සත් තාති ඉයතො පුබ්යබ එත්තයකන ඨායනන ඔදිස්සකයමත්තං කයථත්වා

ඉදානිඅයනොදිස්සකයමත්තංකයථතුංඉදමාරද්ධං.තත්ථ සත් තා පාණා භූතාති

සබ්බායනතානිපුග් ලයවවචනායනව. භොනි පස් සන් තූතිභද්රානිආරම්මණානි

පස්සන්තු. මා කඤ් චි පාපමා මාතිකඤ්චිසත්තංපාපකංලාමකංමාආ ච්ඡතු. 

අප් පමායණො බුද් යධොති එත්ථ බුද් යධොති බුද්ධගුණා යවදිතබ්බා. යත හි

අප්පමාණා නාම. යසසපදද්වයෙපි එයසව නයෙො. පමාණවන් තානීති

ගුණප්පමායණන යුත්තානි. උණ් ණනාභීති යලොමසනාභියකො මක්කටයකො. 

සරබූතිඝරය ොලිකා. කතා යම රක් ඛා, කතා යම පරිත් තාතිමො එත්තකස්ස

ජනස්ස රක්ඛා ච පරිත්තාණඤ්චකතං. පටික් කමන් තු භූතානීතිසබ්යබපි යම

කතපරිත්තාණාසත්තා අප ච්ඡන්තු, මාමංවියහඨයිංසූතිඅත්යථො. 

8. යදවදත්තසුත්තවණ්ණනා 

68. අට්ඨයම අචිරපක් කන් යත යදවදත් යතති සඞ්ඝං භින්දිත්වා

නචිරපක්කන්යත. පරාභවාොති අවඩ්ඪිො විනාසාෙ. අස් සතරීති වළවාෙ

කුච්ඡිස්මිං ද්රභස්සජාතා. අත් තවධාෙ  බ් භං  ණ් ොතීතිතං අස්යසනසද්ධිං

සම්පයෙොයජන්ති, සා  බ්භං  ණ්හිත්වා කායල සම්පත්යත විජායිතුං
නසක්යකොන්තීපායදහිභූමිං පහරන්තීතිට්ඨති.අථස්සාචත්තායරොපායදචතූසු
ඛාපසසුබන්ධිත්වාකුච්ඡිං ඵායලත්වායපොතකංනීහරන්ති.සාතත්යථවමරති.
යතයනතංවුත්තං. 

9. පධානසුත්තවණ්ණනා 

69. නවයම කියලසානංසංවරත්ථාෙ පයවසනද්වාරංපිදහනත්ථාෙපධානං 

සංවරප් පධානං, පජහනත්ථාෙ පධානං පොනප් පධානං, කුසලානං ධම්මානං

බූ්රහනත්ථාෙ වඩ්ඪනත්ථාෙ පධානං භාවනාප් පධානං, යතසංයෙව

අනුරක්ඛණත්ථාෙ පධානං අනුරක් ඛණාප් පධානං. 

10. අධම්මිකසුත්තවණ්ණනා 

70. දසයම අධම් මිකා යෙොන් තීති යපොරාණකරාජූහි ඨපිතං
දසභා බලිඤ්යචව අපරාධානුරූපඤ්ච දණ්ඩං අග් යහත්වා අතියරකබලියනො

යචව අතියරකදණ්ඩස්ස ච  හයණන අධම්මිකා. රාජායුත් තාති රඤ්යඤො
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ජනපයදසු කිච්චසංවිධාෙකා ආයුත්තකපුරිසා. බ්රාේ මණ ෙපතිකාති

අන්යතොන රවාසියනො බ්රාහ්මණ හපතයෙො. යන මජානපදාතිනි මවාසියනො

යචව ජනපදවාසියනො ච. විසමන්ති විසමා හුත්වා, අසමයෙන වාෙන්තීති

අත්යථො. විසමාතිනසමා, අතිථද්ධාවාඅතිමුදුකාවාතිඅත්යථො. අපඤ් ජසාති

මග් යතො අප තා, උම්මග්  ාමියනො හුත්වා වාෙන්තීති අත්යථො. යදවතා 

පරිකුපිතා භවන් තීති වායතසු හි විසයමසු අපඤ්ජයසසු වාෙන්යතසු රුක්ඛා

භිජ්ජන්ති, විමානානිභිජ්ජන්ති.තස්මායදවතා පරිකුපිතාභවන්ති, තායදවස්ස

සම්මා වස්සිතුං න යදන්ති. යතන වුත්තං යදයවො න සම් මා ධාරං 

අනුප් පයවච් ඡතීති. විසමපාකානි සස් සානි භවන් තීති එකස්මිං ඨායන  බ්භීනි

යහොන්ති, එකස්මිං සඤ්ජාතඛීරානි, එකංඨානං පච්චතීති එවං විසමං පාකානි
සස්සානි භවන්ති. 

සමං නක් ඛත් තානි තාරකරූපානි පරිවත් තන් තීති ෙථා කත්තිකපුණ්ණමා 

කත්තිකනක්ඛත්තයමවලභති, මි සිරපුණ්ණමාමි සිරනක්ඛත්තයමවාතිඑවං

තස්මිං තස්මිං මායසසාසාපුණ්ණමාතංතංනක්ඛත්තයමවලභති, තථා සම්මා

පරිවත්තන්ති. සමං වාතා වාෙන් තීතිඅවිසමාහුත්වා සමෙස්මිංයෙවවාෙන්ති, ඡ

මායස උත්තරා වාතා, ඡ මායසදක්ඛිණාති එවං යතසං යතසං ජනපදානං

අනුරූයප සමයෙ වාෙන්ති. සමාති සමප්පවත්තියනො නාතිථද්ධා නාතිමුදූ. 

පඤ ්ජසාති මග් ප්පටිපන්නා, මග්ය යනව වාෙන්ති, යනො අමග්ය නාති
අත්යථො. 

ජිම් ෙං  ච් ඡතීතිකුටිලං ච්ඡති, අතිත්ථං ණ්හාති. යනත් යත ජිම් ෙං  යත 

සතීති නෙතීති යනත්තා. තස්මිං යනත්යත ජිම්හං  යත කුටිලං  න්ත්වා
අතිත්ථං  ණ්හන්යත ඉතරාපි අතිත්ථයමව  ණ්හන්තීති අත්යථො. යනයතතිපි

පායඨො. දුක් ඛං යසතීතිදුක්ඛංසෙති, දුක්ඛිතංයහොතීතිඅත්යථො. 

පත්තකම්මවග්ය ොදුතියෙො. 
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(8) 3. අපණ් ණකවග් ය ො 

1. පධානසුත්තවණ්ණනා 

71. තතිෙවග් ස්ස පඨයම අපණ් ණකප් පටිපදන්තිඅවිරද්ධප්පටිපදං. යෙොනි 

චස් ස ආරද් ධා යෙොතීතිකාරණඤ්චස්සපරිපුණ්ණංයහොති. ආසවානං ඛොොති
අරහත්තත්ථාෙ.දුතිෙංඋත්තානයමව. 

3. සප්පුරිසසුත්තවණ්ණනා 

73. තතියෙ අවණ් යණොති අගුයණො. පාතු කයරොතීති කයථති, පාකටං

කයරොති. පඤ ්ොභිනීයතොතිපඤ්හත්ථාෙඅභිනීයතො. අොයපත් වා අලම් බිත් වාති
අපරිහීනං අලම්බිතං කත්වා. එත්ථ ච අසප්පුරියසො පාපිච්ඡතාෙ අත්තයනො

අවණ්ණං ඡායදති, සප්පුරියසො ලජ්ජිතාෙ අත්තයනො වණ්ණං. ඉදානි ෙස්මා

අසප්පුරියසො හියරොත්තප්පරහියතො සංවායසන අවජානාති, සප්පුරියසො පන
හියරොත්තප්පසමන්නා යතො සංවායසනාපි නාවජානාති. තස්මා

අසප්පුරිසභාවසාධකං අධුනා තවධුයකොපම්මංදස්යසතුං යසෙයථාපි, භික් ඛයව, 

වධුකාතිආදිමාහ. තත්ථ වධුකාති සුණිසා. තිබ් බන්ති බහලං. යසසයමත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

4-5. අග් සුත්තද්වෙවණ්ණනා 

74-75. චතුත්යථ සීලග්  න්ති අග් ප්පත්තං උත්තමසීලං. එයසව නයෙො

සබ්බත්ථ.පඤ්චයම රූපග්  න්තිෙංරූපංසම්මසිත්වාඅරහත්තංපාපුණාති, ඉදං 

රූපග් ං නාම. යසයසසුපි එයසව නයෙො. භවග්  න්ති එත්ථ පන ෙස්මිං

අත්තභායවඨියතොඅරහත්තංපාපුණාති, එතංභවග් ංනාමාති. 

6. කුසිනාරසුත්තවණ්ණනා 

76. ඡට්යඨ උපවත් තයනති පාචීන තාෙ සාලපන්තිො උත්තයරන

නිවත්තිත්වාඨිතාෙ යවමජ්ඣට්ඨායන. අන් තයරන ෙමකසාලානන්තිද්වින්නං 

සාලරුක්ඛානංඅන්තයර. කඞ් ඛාතිද්යවළ්හකං. විමතීතිවිනිච්ඡිතුංඅසමත්ථතා.

‘‘බුද්යධො නු යඛො න බුද්යධො නු යඛො, ධම්යමො නු යඛො න ධම්යමො නු යඛො, 

සඞ්යඝො නු යඛො න සඞ්යඝො නු යඛො, මග්ය ො නු යඛො න මග්ය ො නු යඛො, 

පටිපදානුයඛොනපටිපදානුයඛො’’ති ෙස්සසංසයෙො උප්පජ්යජෙය, තංයවො

වදාමි පුච්ඡථ, භික්ඛයවති අෙයමත්ථ සඞ්යඛපත්යථො. සත් ථු ාරයවනපි න 

පුච් යඡෙයාථාති‘‘මෙංසත්ථුසන්තියක පබ්බජිම්හ, චත්තායරොපච්චොපියනො
සත්ථුසන්තකාව.යතමෙංඑත්තකංකාලංකඞ්ඛං අකත්වානඅරහාමඅජ්ජ
පච්ඡියම කායල කඞ්ඛං කාතු’’න්ති සයච එවං සත්ථරි  ාරයවන න පුච්ඡථ. 

සොෙයකොපි, භික් ඛයව, සොෙකස ්ස ආයරොයචතූති තුම්හාකං යෙො ෙස්ස
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භික්ඛුස්ස සන්දිට්යඨො සම්භත්යතො, යසො තස්ස ආයරොයචතු, අහං එකස්ස

භික්ඛුස්සකයථස්සාමි, තස්සකථංසුත්වාසබ්යබනික්කඞ්ඛාභවථාති දස්යසති. 

එවං පසන් යනොති එවං සද්දහාමි අහන්ති අත්යථො. ඤාණයමවාති

නික්කඞ්ඛභාවපච්චක්ඛකරණඤාණංයෙව එත්ථ තථා තස්ස, න

සද්ධාමත්තන්ති අත්යථො. ඉයමසඤ ්හි, ආනන් දාති ඉයමසං අන්යතොසාණිෙං

නිසින්නානං පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං. යෙො පච් ඡිමයකොති යෙො ගුණවයසන

පච්ඡිමයකො, ආනන්දත්යථරංයෙව සන්ධාොහ. 

7. අචින්යතෙයසුත්තවණ්ණනා 

77. සත්තයම අචින් යතෙයානීති චින්යතතුං අයුත්තානි. න 

චින් යතතබ් බානීති අචින්යතෙයත්තායෙව න චින්යතතබ්බානි. ොනි 

චින් යතන් යතොති ොනි කාරණානි චින්යතන්යතො. උම් මාදස් සාති

උම්මත්තකභාවස්ස. විඝාතස ්සාති දුක්ඛස්ස. බුද් ධවිසයෙොති බුද්ධානංවිසයෙො, 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදීනං බුද්ධගුණානං පවත්ති ච ආනුභායවො ච. 

ඣානවිසයෙොති අභිඤ්ඤාඣානවිසයෙො. කම් මවිපායකොති 

දිට්ඨධම්මයවදනීොදීනං කම්මානං විපායකො. යලොකචින් තාති ‘‘යකනනු යඛො

චන්දිමසූරිො කතා, යකන මහාපථවී, යකන මහාසමුද්යදො, යකන සත්තා

උප්පාදිතා, යකන පබ්බතා, යකන අම්බතාලනාළියකරාදයෙො’’ති එවරූපා
යලොකචින්තා. 

8. දක්ඛිණසුත්තවණ්ණනා 

78. අට්ඨයම දක් ඛිණාවිසුද් ධියෙොති දානසඞ්ඛාතාෙ දක්ඛිණාෙ

විසුජ්ඣනකාරණානි. දාෙකයතො විසුජ් ඣතීති මහප්ඵලභායවන විසුජ්ඣති, 

මහප්ඵලා යහොතීති අත්යථො. කලයාණධම් යමොති සුචිධම්යමො. පාපධම් යමොති

ලාමකධම්යමො. දාෙකයතො විසුජ් ඣතීති එත්ථ යවස්සන්තරමහාරාජා
කයථතබ්යබො. යසො හි ජූජකබ්රාහ්මණස්ස දාරයක දත්වා මහාපථවිංකම්යපසි. 

පටිග්  ාෙකයතො විසුජ් ඣතීති එත්ථ කලයාණීනදීමුඛද්වාරවාසී යකවට්යටො
කයථතබ්යබො. යසො කිර දීඝසුමත්යථරස්ස තික්ඛත්තුං පිණ්ඩපාතං දත්වා
මරණමඤ්යචනිපන්යනො ‘‘අෙයස්ස මං දීඝසුමත්යථරස්ස දින්නපිණ්ඩපායතො

උද්ධරතී’’ති ආහ. යනව දාෙකයතොති එත්ථ වඩ්ඪමානවාසී ලුද්දයකො
කයථතබ්යබො.යසොකිරයපතදක්ඛිණං යදන්යතොඑකස්සදුස්සීලස්යසවතයෙො
වායරඅදාසි.තතිෙවායර‘‘අමනුස්යසොදුස්සීයලොමං විලුම්පතී’’තිවිරවි.එකස්ස

සීලවයතො භික්ඛුයනො දත්වා පාපිතකායලයෙවස්ස පාපුණි. දාෙකයතො යචව 

විසුජ් ඣති පටිග්  ාෙකයතො චාතිඑත්ථඅසදිසදානං කයථතබ්බන්ති. 
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9. වණිජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

79. නවයම තාදිසා වාති තංසදිසාව තංසරික්ඛකාව. යඡද ාමිනී යෙොතීති

යඡදං  ච්ඡති. ෙං පත්ථිතං, තං සබ්බං නස්සතීති අත්යථො. න ෙථාධිප් පාො 

යෙොතීති ෙථාජ්ඣාසො න යහොති. පරාධිප් පාො යෙොතීති පරජ්ඣාසො

අජ්ඣාසෙයතො අධිකතරඵලා යහොති. සමණං වා බ්රාේ මණං වාති එත්ථ

සමිතපාපබාහිතපාපතාහි සමණබ්රාහ්මණතා යවදිතබ්බා. වදතු, භන් යත, 

පච් චයෙනාති, භන්යත, චතුබ්බියධන චීවරාදිනා පච්චයෙන වයදෙයාසීති එවං

පවායරතිනිමන්යතති. යෙන පවායරතීතිපරිච්ඡින්දිත්වාෙත්තයකනපවායරති. 

තං න යදතීති තං සබ්බයසොව න යදති. න ෙථාධිප් පාෙං යදතීති ෙථා තස්ස

අජ්ඣාසයෙො, එවංදාතුංනසක්යකොති, හායපත්වාඅප්පකංයදති. ෙථාධිප් පාෙං 

යදතීතිෙත්තකංයසොඉච්ඡති, තත්තකයමවයදති. පරාධිප් පාෙං යදතීතිඅප්පකං
පවායරත්වාඅවත්ථරිත්වාබහුං යදති. 

10. කම්යබොජසුත්තවණ්ණනා 

80. දසයම යනව සභාෙං නිසීදතීති විනිච්ඡෙකරණත්ථං විනිච්ඡෙසභාෙං

යනව නිසීදති. න කම් මන් තං පයෙොයජතීති කසිවණිජ්ජාදිමහාකම්මන්තං

නප්පයෙොයජති. න කම් යබොජං  ච් ඡතීති යභොය  සම්භරණත්ථාෙ

කම්යබොජරට්ඨංන ච්ඡති. යදසනාමත්තයමවයචතං, ෙංකිඤ්චිතියරොරට්ඨං

න  ච්ඡතීති අත්යථො. යකොධයනොතිආදීසු යකොධනතාෙ යකොධපරියුට්ඨියතො

අත්ථානත්ථංනජානාති, ඉස්සුකිතාෙපරසම්පත්තිංනසහති, මච්ඡරිතාෙ ධනං

දත්වා කිච්චං කාතුං න සක්යකොති, නිප්පඤ්ඤතාෙ කිච්චං සංවිධාතුං න
සක්යකොති.තස්මාඑතානිසභානිසීදනාදීනින කයරොතීති. 

අපණ්ණකවග්ය ොතතියෙො. 
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(9) 4. මචලවග් ය ො 

1-5. පාණාතිපාතාදිසුත්තපඤ්චකවණ්ණනා 

81-85. චතුත්ථස්ස පඨමාදීනි උත්තානත්ථායනව.පඤ්චයම‘‘නීයචකුයල

පච්චාජායතො’’තිආදියකන තයමන යුත්යතොති තයමො. කාෙදුච්චරිතාදීහි පුන

නිරෙතමූප මනයතො තමපරාෙයණො. ඉති උභයෙනපි ඛන්ධතයමොව කථියතො

යහොති. ‘‘අඩ්යඪකුයල පච්චාජායතො’’තිආදියකනයජොතිනායුත්තයතො යජොති, 
ආයලොකභූයතොති වුත්තං යහොති. කාෙසුචරිතාදීහි පුන

සග්ගුප්පත්තියජොතිභාවූප මනයතො යජොතිපරාෙයණො. ඉමිනානයෙනඉතයරපි
ද්යවයවදිතබ්බා. 

යවනකුයලති විලීවකාරකුයල. යනසාදකුයලති මි ලුද්දකාදීනං කුයල. 

රථකාරකුයලති චම්මකාරකුයල. පුක් කුසකුයලති පුප්ඵඡඩ්ඩකකුයල. 

කසිරවුත් තියකති දුක්ඛවුත්තියක. දුබ් බණ් යණොති පංසුපිසාචයකො විෙ 

ඣාමඛාණුවණ්යණො. දුද් දසියකොති විජාතමාතුොපි අමනාපදස්සයනො. 

ඔයකොටිමයකොතිලකුණ්ඩයකො. කායණොති එකච්ඡිකායණොවාඋභෙච්ඡිකායණො

වා. කුණීතිඑකහත්ථකුණීවා උභෙහත්ථකුණීවා. ඛඤ ්යජොතිඑකපාදඛඤ්යජො

වාඋභෙපාදඛඤ්යජොවා. පක් ඛෙයතොතිහතපක්යඛොපීඨසප්පී. පදීයපෙයස් සාති

යතලකපල්ලාදියනො දීපඋපකරණස්ස. එවං යඛො, භික් ඛයවති එත්ථ එයකො
පුග් යලො බහිද්ධා ආයලොකං අදිස්වා මාතු කුච්ඡිම්හියෙව කාලං කත්වා
අපායෙසු නිබ්බත්තන්යතො සකලම්පි කප්පං සංසරති. යසොපි
තයමොතමපරාෙයණොව. යසො පන කුහකපුග් යලො භයවෙය. කුහකස්ස හි
එවරූපානිප්ඵත්ති යහොතීතිවුත්තං. 

එත්ථ ච ‘‘නීයච කුයල’’තිආදීහි ආ මනවිපත්ති යචව 

පච්චුප්පන්නපච්චෙවිපත්ති ච දස්සිතා. ‘‘දලිද්යද’’තිආදීහි 

පවත්තපච්චෙවිපත්ති, ‘‘කසිරවුත්තියක’’තිආදීහි ආජීවුපාෙවිපත්ති, 

‘‘දුබ්බණ්යණො’’තිආදීහි අත්තභාවවිපත්ති, ‘‘බහ්වාබායධො’’තිආදීහි 

දුක්ඛකාරණසමායෙොය ො, ‘‘න ලාභී’’තිආදීහි සුඛකාරණවිපත්ති යචව

උපයභො විපත්ති ච, ‘‘කායෙන දුච්චරිත’’න්තිආදීහි තමපරාෙණභාවස්ස

කාරණසමායෙොය ො, ‘‘කාෙස්ස යභදා’’තිආදීහි සම්පරායිකතමූප යමො.
සුක්කපක්යඛොවුත්තපටිපක්ඛනයෙනයවදිතබ්යබො. 

6. ඔණයතොණතසුත්තවණ්ණනා 

86. ඡට්යඨ ඔණයතොණයතොතිඉදානිනීචයකොආෙතිම්පිනීචයකොභවිස්සති. 

ඔණතුණ් ණයතොති ඉදානි නීයචො ආෙතිං උච්යචො භවිස්සති. 
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උණ් ණයතොණයතොති ඉදානි උච්යචො ආෙතිං නීයචො භවිස්සති. 

උණ් ණතුණ් ණයතොති ඉදානි උච්යචො ආෙතිම්පි උච්යචො භවිස්සති. විත්ථායරො
පනයනසංපුරිමසුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො. 

7. පුත්තසුත්තවණ්ණනා 

87. සත්තයම සමණමචයලොති සමණඅචයලො, මකායරො පදසන්ධිකයරො, 
නිච්චලසමයණොති අත්යථො. ඉමිනා සත්තවිධම්පි යසඛං දස්යසති. යසො හි 

සාසයනමූලජාතාෙසද්ධාෙපතිට්ඨිතත්තාඅචයලොනාම. සමණපුණ් ඩරීයකොති
පුණ්ඩරීකසදියසො සමයණො. පුණ්ඩරීකං නාම ඌනසතපත්තං සයරොරුහං.
ඉමිනාසුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවංදස්යසති.යසොහිඣානාභිඤ්ඤානංඅභායවන 

අපරිපුණ්ණගුණත්තා සමණපුණ්ඩරීයකො නාම යහොති. සමණපදුයමොති 
පදුමසදියසො සමයණො. පදුමං නාම පරිපුණ්ණසතපත්තං සයරොරුහං. ඉමිනා
උභයතොභා විමුත්තං ඛීණාසවං දස්යසති. යසො හි ඣානාභිඤ්ඤානං භායවන

පරිපුණ්ණගුණත්තා සමණපදුයමො නාම යහොති. සමයණසු සමණසුඛුමායලොති
සබ්යබසුපි එයතසු සමයණසු සුඛුමාලසමයණො මුදුචිත්තසරීයරො
කායිකයචතසිකදුක්ඛරහියතො එකන්තසුඛී. එයතන අත්තානඤ්යචව
අත්තසදියසචදස්යසති. 

එවං මාතිකං නික්ඛිපිත්වා ඉදානි පටිපාටිො විභජන්යතො කථඤ් ච, 

භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ යසයඛොති සත්තවියධොපි යසයඛො. පාටිපයදොති

පටිපන්නයකො. අනුත් තරං යෙො ක් යඛමං පත් ථෙමායනො විෙරතීති අරහත්තං

පත්ථෙන්යතො විහරති. මුද් ධාවසිත් තස් සාති මුද්ධනි අවසිත්තස්ස, 

කතාභියසකස්සාති අත්යථො. ආභියසයකොති අභියසකං කාතුං යුත්යතො. 

අනභිසිත් යතොති න තාව අභිසිත්යතො. මචලප් පත් යතොති රඤ්යඤො ඛත්තිෙස්ස
මුද්ධාවසිත්තස්ස පුත්තභායවන යචව පුත්යතසු යජට්ඨකභායවන ච න තාව
අභිසිත්තභායවන ච අභියසකප්පත්තිඅත්ථාෙ අචලප්පත්යතො නිච්චලපත්යතො.

මකායරොනිපාතමත්තං. කායෙන ඵුසිත් වාතිනාමකායෙනඵුසිත්වා. 

ොචියතොව බහුලං චීවරං පරිභුඤ් ජතීති ‘‘ඉදං, භන්යත, පරිභුඤ්ජථා’’තිඑවං

දාෙයකහි ොචමායනයහව උපනීතං චීවරං බහුං පරිභුඤ්ජති, කිඤ්චියදව

අොචිතං, බාකුලත්යථයරො විෙ. පිණ්ඩපාතං ඛදිරවනමග්ය  සීවලිත්යථයරො

විෙ. යසනාසනං අට්ඨකනා රසුත්යත (ම. නි. 2.17 ආදයෙො; අ. නි. 11.16
ආදයෙො) ආනන්දත්යථයරො විෙ. ගිලානපච්චෙං පිලින්දවච්ඡයථයරො විෙ. 

තයස් සාති යත අස්ස. මනායපයනවාති මනං අල්ලීෙනයකන. සමුදාචරන් තීති

කත්තබ්බකිච්චානි කයරොන්ති පවත්තන්ති වා. උපොරං උපෙරන් තීති

කායිකයචතසිකඋපහාරං උපහරන්ති උපනීෙන්ති. සන් නිපාතිකානීති

තිණ්ණම්පි සන්නිපායතන නිබ්බත්තානි. උතුපරිණාමජානීති උතුපරිණාමයතො 
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අතිසීතඅතිඋණ්හඋතුයතොජාතානි. විසමපරිොරජානීති අච්චාසනඅතිට්ඨානාදිකා

විසමපරිහාරයතො ජාතානි. ඔපක් කමිකානීති වධබන්ධනාදිඋපක්කයමන

නිබ්බත්තානි. කම් මවිපාකජානීති විනාපි ඉයමහි කාරයණහි යකවලං පුබ්යබ

කතකම්මවිපාකවයසයනව ජාතානි. චතුන් නං ඣානානන්ති එත්ථ
ඛීණාසවානම්පි බුද්ධානම්පි කිරිෙජ්ඣානායනව අධිප්යපතානි. යසසං 
උත්තානත්ථයමවාති. 

8. සංයෙොජනසුත්තවණ්ණනා 

88. අට්ඨයම සාසයන ලද්ධප්පතිට්ඨත්තා යසොතාපන්යනොව 

සමණමචයලොති වුත්යතො, නාතිබහුගුණත්තා න බහුපත්තං විෙ සයරොරුහං 

සකදා ාමී සමණපුණ් ඩරීයකොති, තයතො බහුතරගුණත්තා සතපත්තං විෙ

සයරොරුහං අනා ාමී සමණපදුයමොති, ථද්ධභාවකරානං කියලසානං සබ්බයසො

සමුච්ඡින්නත්තාමුදුභාවප්පත්යතොඛීණාසයවො සමණසුඛුමායලොති. 

9. සම්මාදිට්ඨිසුත්තවණ්ණනා 

89. නවයම සම් මාදිට් ඨියකොතිආදීහි අට්ඨඞ්ගිකමග් වයසන පඨමසුත්යත
විෙ සත්ත යසඛා  හිතා. දුතිෙවායර දසඞ්ගිකමග් වයසන වා

අරහත්තඵලඤාණඅරහත්තඵලවිමුත්තීහි සද්ධිං, අට්ඨඞ්ගිකමග් වයසන වා

සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසයවො කථියතො, තතිෙවායර උභයතොභා විමුත්යතො, 
චතුත්ථවායර තථා යතො ච තථා තසදිසඛීණාසයවො චාති. ඉති ඉදං සුත්තං

පඨමසුත්යත කථිතපුග් ලානංවයසයනවකථිතං, යදසනාමත්තයමවපයනත්ථ
නානන්ති. 

10. ඛන්ධසුත්තවණ්ණනා 

90. දසයම පඨමවායර අරහත්තත්ථාෙ පයෙො ං අනාරභිත්වා ඨියතො
පමාදවිහාරී යසඛපුග් යලො කථියතො. දුතිෙවායර අනුප්පාදිතජ්ඣායනො 
ආරද්ධවිපස්සයකො අප්පමාදවිහාරී යසඛපුග් යලො කථියතො. තතිෙවායර

ආරද්ධවිපස්සයකො අප්පමාදවිහාරීඅට්ඨවියමොක්ඛලාභීයසඛපුග් යලොකථියතො, 
චතුත්ථවායර පරමසුඛුමාලඛීණාසයවොති. 

මචලවග්ය ොචතුත්යථො. 
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(10) 5. අසුරවග් ය ො 

1. අසුරසුත්තවණ්ණනා 

91. පඤ්චමස්ස පඨයම අසුයරොති අසුරසදියසො බීභච්යඡො. යදයවොති 
යදවසදියසොගුණවයසනඅභිරූයපොපාසාදියකො. 

2. පඨමසමාධිසුත්තවණ්ණනා 

92. දුතියෙ අජ් ඣත් තං යචයතොසමථස් සාති නිෙකජ්ඣත්යත

අප්පනාචිත්තසමාධිස්ස. අධිපඤ ්ඤාධම් මවිපස් සනාොති

සඞ්ඛාරපරිග් ාහකවිපස්සනාඤාණස්ස. තඤ්හි අධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතඤ්ච, 

පඤ්චක්ඛන්ධසඞ්ඛායතසු ච ධම්යමසු විපස්සනාභූතං, තස්මා
‘‘අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනා’’තිවුච්චතීති. 

3. දුතිෙසමාධිසුත්තවණ්ණනා 

93. තතියෙ යෙොය ො කරණීයෙොති යුත්තප්පයුත්තතාකත්තබ්බා. ඡන් යදොති 

කත්තුකමයතාඡන්යදො. වාොයමොති පයෙොය ො. උස ්සායෙොති තයතො

අධිමත්තතරංවීරිෙං. උස් යසොළ් හීතිපඞ්කලග් සකටඋද්ධරණසදිසංමහාවීරිෙං. 

අප් පටිවානීතිඅනිවත්තනතා. 

4. තතිෙසමාධිසුත්තවණ්ණනා 

94. චතුත්යථ එවං යඛො, ආවුයසො, සඞ් ඛාරා දට් ඨබ් බාතිආදීසු, ආවුයසො, 

සඞ්ඛාරා නාම අනිච්චයතො දට්ඨබ්බා, අනිච්චයතො සම්මසිතබ්බා, අනිච්චයතො

පස්සිතබ්බා.තථාදුක්ඛයතො, අනත්තයතොතිඑවංඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. එවං යඛො, 

ආවුයසො, චිත් තං සණ් ඨයපතබ් බන්තිආදීසුපි පඨමජ්ඣානවයසන, ආවුයසො, 

චිත්තං සණ්ඨයපතබ්බං පඨමජ්ඣානවයසන සන්නිසායදතබ්බං, 

පඨමජ්ඣානවයසන එයකොදි කාතබ්බං, පඨමජ්ඣානවයසන සමාදහිතබ්බං.
තථාදුතිෙජ්ඣානාදිවයසනාතිඑවංඅත්යථො දට්ඨබ්යබො.ඉයමසුතීසුපිසුත්යතසු
සමථවිපස්සනායලොකිෙයලොකුත්තරාවකථිතා. 

5. ඡවාලාතසුත්තවණ්ණනා 

95. පඤ්චයම ඡවාලාතන්ති සුසායන අලාතං. මජ් යඣ ගූථ තන්ති

මජ්ඣට්ඨායන ගූථමක්ඛිතං. යනව  ායම කට් ඨත් ථං ඵරතීති
කූටය ොපානසිථම්භයසොපානාදීනං අත්ථාෙ අනුපයනෙයතාෙ  ායම න 

කට්ඨත්ථංසායධති, යඛත්තකුටිපාදංවාමඤ්චපාදංවාකාතුංඅනුපයනෙයතාෙ

න අරඤ්යඤ කට්ඨත්ථං සායධති. ද්වීසු යකොටීසු  ය්හමානං හත්ථං ඩහති, 

මජ්යඣ  ය්හමානං ගූයථන මක්යඛති. තථූපමන්ති තංසරික්ඛකං. 
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අභික් කන් තතයරොති සුන්දරතයරො. පණීතතයරොති උත්තමතයරො.  වා ඛීරන්ති

 ාවියතො ඛීරං. ඛීරම් ො දධීතිආදීසු පරං පරං පුරිමයතො පුරිමයතො අග් ං, 

සප්පිමණ්යඩො පන යතසු සබ්යබසුපි අග් යමව. අග් ය ොතිආදීසු ගුයණහි
අග්ය ොයචවයසට්යඨොචපමුයඛොචඋත්තයමොච පවයරොචාතියවදිතබ්යබො.

ඡවාලාතූපමාෙ න දුස්සීයලො පුග් යලො කථියතො, අප්පස්සුයතො පන 
විස්සට්ඨකම්මන්යතොය ොණසදියසොපුග් යලොකථියතොතියවදිතබ්යබො.ඡට්යඨ
සබ්බං උත්තානත්ථයමව. 

7. ඛිප්පනිසන්තිසුත්තවණ්ණනා 

97. සත්තයම ඛිප් පනිසන් තීති ඛිප්පනිසාමයනො සීඝං ජානිතුං සමත්යථො. 

සුතානඤ් ච ධම් මානන්ති සුතප්පගුණානං තන්තිධම්මානං. අත් ථූපපරික් ඛීති

අත්ථං උපපරික්ඛයකො. අත් ථමඤ් ඤාෙ ධම් මමඤ් ඤාොති අට්ඨකථඤ්ච

පාළිඤ්ච ජානිත්වා. ධම් මානුධම් මප් පටිපන් යනො යෙොතීති
නවයලොකුත්තරධම්මානං අනුරූපධම්මභූතං සසීලකං පුබ්බභා ප්පටිපදං

පටිපන්යනො යහොති. යනො ච කලයාණවායචොති න සුන්දරවචයනො. න 

කලයාණවාක් කරයණොති න සුන්දරවචනයඝොයසො යහොති. යපොරිොතිආදීහි
සද්ධිං යනො-කායරො යෙොයජතබ්යබොයෙව. ගුණපරිපුණ්ණාෙ අපලිබුද්ධාෙ
අයදොසාෙ අ ළිතපදබයඤ්ජනාෙ අත්ථං විඤ්ඤායපතුං සමත්ථාෙ වාචාෙ 
සමන්නා යතො න යහොතීති අත්යථො. ඉමිනා උපායෙන සබ්බත්ථ අත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

8. අත්තහිතසුත්තවණ්ණනා 

98-99. අට්ඨමං පුග් ලජ්ඣාසෙවයසනාපි දසබලස්ස

යදසනාඤාණවිලායසනාපිකථිතං, නවමංපඤ්චයවරවයසන. 

10. යපොතලිෙසුත්තවණ්ණනා 

100. දසයම කායලනාති යුත්තප්පත්තකායලන. ඛමතීති රුච්චති. ෙදිදං 

තත් ථ තත් ථ කාලඤ් ඤුතාතිොඑසාතත්ථතත්ථකාලංජානනා. තංතංකාලං
ඤත්වා හි අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණකථනං වණ්ණාරහස්ස ච වණ්ණකථනං 
පණ්ඩිතානංපකතීතිදස්යසති. 

අසුරවග්ය ොපඤ්චයමො. 

දුතිෙපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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3. තතිෙපණ් ණාසකං 

(11) 1. වලාෙකවග් ය ො 

1-2. වලාහකසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

101-2. තතිෙපණ්ණාසකස්ස පඨයම වලාෙකාති යමඝා. භාසිතා යෙොති 

යනො කත් තාති‘‘ඉදඤ්චිදඤ්චකරිස්සාමී’’ති යකවලංභාසතියෙව, නකයරොති. 

කත් තා යෙොති යනො භාසිතාති අකයථත්වාව ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච මො කාතුං
වට්ටතී’’ති කත්තා යහොති. එවං සබ්බත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. දුතිෙං
උත්තානත්ථයමව. 

3. කුම්භසුත්තවණ්ණනා 

103. තතියෙ කුම් භාති ඝටා. තුච් යඡො පිහියතොති රිත්තයකො පිහිතමුයඛො. 

පූයරො විවය ොතිඋදකපුණ්යණොඅපාරුතමුයඛො.යසසද්වයෙපිඑයසවනයෙො. 

4. උදකරහදසුත්තවණ්ණනා 

104. චතුත්යථ උත් තායනො  ම් භීයරොභායසොතිආදීසු

පුරාණපණ්ණරසසම්භින්නවණ්යණො කාළඋදයකො  ම් භීයරොභායසො නාම, 

අච්ඡවිප්පසන්නමණිවණ්ණඋදයකො උත් තායනොභායසො නාම. 

5-6. අම්බසුත්තවණ්ණනා 

105-6. පඤ්චයම ආමං පක් කවණ් ණීති ආමකං හුත්වා ඔයලොයකන්තානං
පක්කසදිසංඛාෙති.එවංසබ්බපදානිදට්ඨබ්බානි.ඡට්ඨං උත්තානත්ථයමව. 

7. මූසිකසුත්තවණ්ණනා 

107. සත්තයම යෙොආවාටංඛණති, නචතත්ථ වසති, යසො  ාධං කත් තා 

යනො වසිතාති වුච්චති. ඛන්තාතිපි පායඨො. ඉමිනා නයෙන සබ්බපදානි
යවදිතබ්බානි. 

8. බලීබද්දසුත්තවණ්ණනා 

108. අට්ඨයම යෙො අත්තයනො ය ො ණං මද්දති, න පරය ො ණං, අෙං 

ස වචණ් යඩො යනො පර වචණ් යඩොති එවං සබ්බපදානි යවදිතබ්බානි. 

උබ් යබයජතා යෙොතීතිඝට්යටත්වාවිජ්ඣිත්වා උබ්යබ පත්තංකයරොති. 
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9. රුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

109. නවයම යඵග් ගු යඵග් ගුපරිවායරොති නිස්සායරො යඵග්ගුරුක්යඛො

යඵග්ගුරුක්යඛයහව පරිවුයතො. සාරපරිවායරොති ඛදිරාදීහි සාරරුක්යඛයහව 
පරිවුයතො.එසනයෙොසබ්බත්ථ. 

10. ආසීවිසසුත්තවණ්ණනා 

110. දසයම ආ තවියසො න යඝොරවියසොතිෙස්ස විසංආ ච්ඡති, යඝොරංපන

නයහොති, චිරකාලංනපීයළති.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙොති. 

වලාහකවග්ය ොපඨයමො. 
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(12) 2. යකසිවග්ය ො 

1. යකසිසුත්තවණ්ණනා 

111. දුතිෙස්ස පඨයම යකසීති තස්ස නාමං. අස්සදම්යම සායරතීති 

අස් සදම් මසාරථි. සණ් යෙනපි වියනතීතිආදීසු තස්ස අනුච්ඡවිකං සක්කාරං
කත්වා සුයභොජනං යභොයජත්වා මධුරපානං පායෙත්වා මුදුවචයනන

සමුදාචරිත්වා දයමන්යතොසණ්යහනදයමතිනාම, ජාණුබන්ධනමුඛබන්ධනාදීහි
යචව පයතොදවිජ්ඣනකසාභිඝාතඵරුසවචයනහිචදයමන්යතොඵරුයසනදයමති

නාම, කායලනකාලංතදුභෙං කයරොන්යතොසණ්හඵරුයසනදයමතිනාම. 

2. ජවසුත්තවණ්ණනා 

112. දුතියෙ අජ් ජයවනාති උජුකභායවන. ජයවනාති පදයවය න. 

ඛන් තිොති අධිවාසනක්ඛන්තිො. යසොරච් යචනාති සුචිභාවසීයලන.

පුග් ලගුණඞ්ය සු ජයවනාතිඤාණජයවන.යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමව. 

3. පයතොදසුත්තවණ්ණනා 

113. තතියෙ පයතොදච් ඡාෙන්ති විජ්ඣනත්ථං උක්ඛිත්තස්ස පයතොදස්ස

ඡාෙං. සංවිජ් ජතීති‘‘ජයවොයම යහතබ්යබො’’තිසල්ලක්ඛණවයසන සංවිජ්ජති. 

සංයව ං ආපජ් ජතීති සංයව ං පටිපජ්ජති යලොමයවධවිද් යධොති යලොමකූයප

පයතොදයවයධන විද්ධමත්යතො. චම් මයවධවිද් යධොති ඡවිචම්මං ඡින්දන්යතන

පයතොදයවයධන විද්යධො. අට් ඨියවධවිද් යධොති අට්ඨිං භින්දන්යතන යවයධන

විද්යධො. කායෙනාතිනාමකායෙන. පරමසච් චන්ති නිබ්බානං. සච් ඡිකයරොතීති

පස්සති. පඤ ්ඤාොතිසහවිපස්සනාෙමග් පඤ්ඤාෙ. 

4. නා සුත්තවණ්ණනා 

114. චතුත්යථ අට් ඨිං කත් වාති අට්ඨියකො හුත්වා. 

තිණවනින් නාදසද් දානන්ති එත්ථ තිණයවොති ඩිණ්ඩියමො, නින් නාදසද් යදොති

සබ්යබසම්පිඑකයතොමිස්සියතො මහාසද්යදො.ඩංසාදීසු ඩංසාතිපිඞ් ලමක්ඛිකා, 

මකසා මකසාව. ඛිප් පඤ් යඤව  න් තා යෙොතීති 
සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනානි පූයරත්වා සීඝයමව  න්තා
යහොති. 

5. ඨානසුත්තවණ්ණනා 

115. පඤ්චයම ඨානානීති කාරණානි. අනත් ථාෙ සංවත් තතීති අහිතාෙ
අවඩ්ඪිො සංවත්තති. එත්ථ ච පඨමං 
ඔපාතක්ඛණනමච්ඡබන්ධනසන්ධිච්යඡදනාදියභදං සදුක්ඛං සවිඝාතං
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පාපකම්මං යවදිතබ්බං, දුතිෙං සමජීවිකානං ගිහීනං පුප්ඵච්ඡඩ්ඩකාදිකම්මං 

සුධායකොට්ටන-ය හච්ඡාදනඅසුචිට්ඨානසම්මජ්ජනාදිකම්මඤ්ච යවදිතබ්බං, 
තතිෙං සුරාපාන න්ධවියලපනමාලාපිළන්ධනාදිකම්මඤ්යචව අස්සාදවයසන

පවත්තං පාණාතිපාතාදිකම්මඤ්ච යවදිතබ්බං, චතුත්ථං ධම්මස්සවනත්ථාෙ 
 මනකායලසුද්ධවත්ථච්ඡාදන-මාලා න්ධාදීනංආදාෙ මනං යචතිෙවන්දනං
යබොධිවන්දනං මධුරධම්මකථාසවනං පඤ්චසීලසමාදානන්ති එවමාදීසු

යසොමනස්සසම්පයුත්තං කුසලකම්මං යවදිතබ්බං. පුරිසථායමති පුරිසස්ස
ඤාණථාමස්මිං.යසසද්වයෙපිඑයසවනයෙො. 

6. අප්පමාදසුත්තවණ්ණනා 

116. ඡට්යඨ ෙයතො යඛොති ෙදා යඛො. සම් පරායිකස් සාති

යදසනාමත්තයමතං, ඛීණාසයවොපනයනව සම්පරායිකස්ස, නදිට්ඨධම්මිකස්ස

මරණස්ස භාෙති. යසොව ඉධ අධිප්යපයතො. යකචි පන ‘‘සම්මාදිට්ඨි භාවිතාති
වචනයතොයසොතාපන්නංආදිංකත්වාසබ්යබපිඅරිො අධිප්යපතා’’තිවදන්ති. 

7. ආරක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

117. සත්තයම අත් තරූයපනාති අත්තයනො අනුරූයපන අනුච්ඡවියකන, 

හිතකායමනාති අත්යථො. රජනීයෙසූති රා ස්ස පච්චෙභූයතසු. ධම් යමසූති 

සභායවසු, ඉට්ඨාරම්මයණසූතිඅත්යථො.එවංසබ්බත්ථනයෙොයවදිතබ්යබො. න 

රජ් ජතීති දිට්ඨිවයසන න රජ්ජති. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. න ච පන 

සමණවචනයෙතුපි  ච් ඡතීති සමණානං පරවාදීනං වචනයහතුපි අත්තයනො 
දිට්ඨිං පහාෙ යතසං දිට්ඨිවයසන න  ච්ඡතීති අත්යථො. ඉධාපි ඛීණාසයවොව 
අධිප්යපයතො. 

8-10. සංයවජනීොදිසුත්තත්තෙවණ්ණනා 

118-120. අට්ඨයම දස් සනීොනීති පස්සිතබ්බයුත්තකානි. සංයවජනීොනීති

සංයව ජනකානි. නවයම ජාතිභෙන්ති ජාතිං ආරබ්භ උප්පජ්ජනකභෙං.

යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. දසයම අග් ගිභෙන්ති අග්ගිං පටිච්ච
උප්පජ්ජනකභෙං.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. 

යකසිවග්ය ොදුතියෙො. 
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පටුන 

(13) 3. භෙවග් ය ො 

1. අත්තානුවාදසුත්තවණ්ණනා 

121. තතිෙස්ස පඨයම අත් තානුවාදභෙන්ති අත්තානං අනුවදන්තස්ස

උප්පජ්ජනකභෙං. පරානුවාදභෙන්ති පරස්ස අනුවාදයතො උප්පජ්ජනකභෙං. 

දණ් ඩභෙන්ති ද්වත්තිංස කම්මකාරණා පටිච්ච උප්පජ්ජනකභෙං. 

දුග්  තිභෙන්ති චත්තායරො අපායෙ පටිච්ච උප්පජ්ජනකභෙං. ඉදං වුච් චති, 

භික් ඛයව, අත් තානුවාදභෙන්තිආදීසු අත්තානුවාදභෙංතාවපච්චයවක්ඛන්තස්ස

අජ්ඣත්තංහිරීසමුට්ඨාති, සාස්සතීසු ද්වායරසුසංවරංජයනති, තීසුද්වායරසු
සංවයරො චතුපාරිසුද්ධිසීලං යහොති. යසො තස්මිං සීයල පතිට්ඨාෙ විපස්සනං
වඩ්යඪත්වා අග් ඵයල පතිට්ඨාති. පරානුවාදභෙං පන පච්චයවක්ඛන්තස්ස

බහිද්ධා ඔත්තප්පං සමුට්ඨාති, තදස්ස තීසු ද්වායරසු සංවරං ජයනති, තීසු
ද්වායරසු සංවයරො චතුපාරිසුද්ධිසීලං යහොති. යසො තස්මිං සීයල පතිට්ඨාෙ 
විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අග් ඵයල පතිට්ඨාති. දුග් තිභෙං පච්චයවක්ඛන්තස්ස 

අජ්ඣත්තංහිරීසමුට්ඨාති, සාස්සතීසුද්වායරසුසංවරංජයනති, තීසුද්වායරසු 
සංවයරො චතුපාරිසුද්ධිසීලං යහොති. යසො තස්මිං සීයල පතිට්ඨාෙ විපස්සනං
වඩ්යඪත්වා අග් ඵයලපතිට්ඨාති. 

2. ඌමිභෙසුත්තවණ්ණනා 

122. දුතියෙ උදයකොයරොෙන් තස් සාති උදකං ඔතරන්තස්ස. 

පාටිකඞ් ඛිතබ් බානීතිඉච්ඡිතබ්බානි. සුසුකාභෙන්තිචණ්ඩමච්ඡභෙං. මුඛාවරණං 

මඤ ්යඤ කයරොන් තීති මුඛපිදහනං විෙ කයරොන්ති. ඔදරිකත් තස ්සාති 

මයහොදරතාෙමහග්ඝසභාවස්ස. අරක් ඛියතයනව කායෙනාතිආදීසුකාෙද්වායර
තිවිධස්සසංවරස්ස අභාවයතොඅරක්ඛියතනකායෙන.වචීද්වායරචතුබ්බිධස්ස

සංවරස්සඅභාවයතො අරක් ඛිතාෙ වාචාෙ. 

3. පඨමනානාකරණසුත්තවණ්ණනා 

123. තතියෙ තදස ්සායදතීති තං ඣානං සුඛස්සායදන අස්සායදති. 

නිකායමතීති පත්යථති. විත් තිං ආපජ් ජතීති තුට්ඨිං ආපජ්ජති. තදධිමුත් යතොති 

තස්මිං අධිමුත්යතො, තං වා අධිමුත්යතො. තබ් බහුලවිොරීති යතන ඣායනන

බහුලං විහරන්යතො. සෙබයතං උපපජ් ජතීති සහභාවං  ච්ඡති, තත්ථ

නිබ්බත්තතීති අත්යථො. කප් යපො ආයුප් පමාණන්ති එත්ථ පඨමජ්ඣානං අත්ථි 

හීනං, අත්ථි මජ්ඣිමං, අත්ථි පණීතං. තත්ථ හීයනනඋප්පන්නානංකප්පස්ස

තතියෙො යකොට්ඨායසොආයුප්පමාණං, මජ්ඣියමනඋපඩ්ඪකප්යපො, පණීයතන

කප්යපො. තං සන්ධායෙතං වුත්තං. නිරෙම් පි  ච් ඡතීති නිරෙ මනීෙස්ස

කම්මස්ස අප්පහීනත්තාඅපරාපරං ච්ඡති, නඅනන්තරයමව. තස් මිංයෙව භයව 
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පරිනිබ් බාෙතීතිතස්මිංයෙවරූපභයවඨත්වාපරිනිබ්බාෙති, නයහට්ඨාඔතරති. 

ෙදිදං  තිො උපපත් තිො සතීතිෙංඉදං තිොචඋපපත්තිොච සතියසඛස්ස
අරිෙසාවකස්ස පටිසන්ධිවයසන යහට්ඨා අයනොතරිත්වා තස්මිංයෙවරූපභයව 

උපරි දුතිෙතතිොදීසු අඤ්ඤතරස්මිං බ්රහ්මයලොයක පරිනිබ්බානං, පුථුජ්ජනස්ස

පන නිරොදි මනං, ඉදංනානාකරණන්තිඅත්යථො. 

ද් යව කප් පාතිඑත්ථාපිදුතිෙජ්ඣානං වුත්තනයෙයනවතිවිධංයහොති.තත්ථ

පණීතභාවයනන නිබ්බත්තානං අට්ඨකප්පා ආයුප්පමාණං, මජ්ඣියමන

චත්තායරො, හීයනනද්යව.තංසන්ධායෙතංවුත්තං. චත් තායරො කප් පාති එත්ථ

ෙං යහට්ඨා වුත්තං ‘‘කප්යපො, ද්යව කප්පා’’ති, තම්පි ආහරිත්වා අත්යථො 

යවදිතබ්යබො. කප්යපොති ච ගුණස්සපි නාමං, තස්මා කප්යපො ද්යව කප්පා
චත්තායරො කප්පාතිඅෙයමත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො.ඉදංවුත්තංයහොති–යෙො

පඨමං වුත්යතොකප්යපො, යසො ද්යව වායර  යණත්වා එයකන ගුයණන ද්යව

කප්පා යහොන්ති, දුතියෙන චත්තායරො, පුන යත චත්තායරො කප්පාති ඉයමහි

චතූහි ගුයණහි ගුණිතා එයකන ගුයණන අට්ඨ යහොන්ති, දුතියෙන යසොළස, 

තතියෙන ද්වත්තිංස, චතුත්යථන චතුසට්ඨීති. එවමිධ පණීතජ්ඣානවයසන

චතුසට්ඨි කප්පා හිතාතියවදිතබ්බා. පඤ් ච කප් පසතානීතිඉදං පණීතස්යසව
උපපත්තිජ්ඣානස්ස වයසන වුත්තං. යවහප්ඵයලසු වා පඨමජ්ඣානභූමිආදීසු 
විෙ තිණ්ණං බ්රහ්මයලොකානං අභාවයතො එත්තකයමව ආයුප්පමාණං. තස්මා
එවංවුත්තං. 

4. දුතිෙනානාකරණසුත්තවණ්ණනා 

124. චතුත්යථ රූපයමව රූප තං. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. 

අනිච් චයතොතිආදීසුහුත්වාඅභාවට්යඨන අනිච් චයතො, ආබාධට්යඨන යරො යතො, 

අන්යතො පදුස්සනට්යඨන  ණ් ඩයතො, අනුපවිට්ඨට්යඨන සල් ලයතො, 

සදුක්ඛට්යඨන අඝයතො, සම්පීළනට්යඨන ආබාධයතො, අවියධෙයට්යඨන 

පරයතො, පලුජ්ජනට්යඨන පයලොකයතො, නිස්සත්තට්යඨන සුඤ ්ඤයතො, 

අවසවත්තනට්යඨන අනත් තයතො. එත්ථච‘‘අනිච්චයතොපයලොකයතො’’ති ද්වීහි

පයදහි අනිච්චලක්ඛණං කථිතං, ‘‘සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො’’ති ද්වීහි

අනත්තලක්ඛණං, යසයසහි දුක්ඛලක්ඛණං කථිතන්ති යවදිතබ්බං. 

සමනුපස් සතීති ඤායණන පස්සති. එවං පඤ්චක්ඛන්යධ තිලක්ඛණං 
ආයරොයපත්වා පස්සන්යතො තයෙො මග්ය  තීණි ඵලානි සච්ඡිකයරොති. 

සුද් ධාවාසානං යදවානං සෙබයතං උපපජ් ජතීතිතත්ථ ඨියතො චතුත්ථජ්ඣානං
භායවත්වාඋපපජ්ජති. 
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5-6. යමත්තාසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

125-126. පඤ්චයම පඨමජ්ඣානවයසන යමත්තා, දුතිොදිවයසන 
කරුණාදයෙොදස්සිතා.ඡට්ඨංචතුත්යථවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

7. පඨමතථා තඅච්ඡරිෙසුත්තවණ්ණනා 

127. සත්තයම පාතුභාවාතිපාතුභායවන. කුච් ඡිං ඔක් කමතීතිඑත්ථකුච්ඡිං

ඔක්කන්යතො යහොතීති අත්යථො. ඔක්කන්යත හි තස්මිං එවං යහොති, න

ඔක්කමමායන. අප් පමායණොතිවුඩ්ඪිප්පමායණො, විපුයලොතිඅත්යථො. උළායරොති

තස්යසවයවවචනං. යදවානං යදවානුභාවන්තිඑත්ථයදවානංඅෙමානුභායවො–

නිවත්ථවත්ථස්සපභාද්වාදස යෙොජනානිඵරති, තථාසරීරස්ස, තථාවිමානස්ස, 

තං අතික්කමිත්වාති අත්යථො. යලොකන් තරිකාති තිණ්ණං තිණ්ණං

චක්කවාළානං අන්තරා එයකයකො යලොකන්තරියකො යහොති, තිණ්ණං
සකටචක්කානං පත්තානං වා අඤ්ඤමඤ්ඤං ආහච්ච ඨපිතානං මජ්යඣ
ඔකායසො විෙ. යසො පන යලොකන්තරිකනිරයෙො පරිමාණයතො

අට්ඨයෙොජනසහස්සප්පමායණො යහොති. අඝාති නිච්චවිවටා. අසංවුතාති

යහට්ඨාපි අප්පතිට්ඨා. අන් ධකාරාති තමභූතා. අන් ධකාරතිමිසාති 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණුප්පත්තිනිවාරණයතො අන්ධභාවකරණතිමිසාෙ සමන්නා තා.

තත්ථකිර චක්ඛුවිඤ්ඤාණංනජාෙති. එවංමහිද් ධිකානන්ති චන්දිමසූරිොකිර

එකප්පහායරයනවතීසුදීයපසුපඤ්ඤාෙන්ති, එවංමහිද්ධිකා.එයකකාෙ දිසාෙ 

නව නව යෙොජනසතසහස්සානි අන්ධකාරං විධමිත්වා ආයලොකං දස්යසන්ති, 

එවංමොනුභාවා. ආභා නානුයභොන් තීති පභා නප්පයහොන්ති. යත කිර
චක්කවාළපබ්බතස්ස යවමජ්යඣන චරන්ති චක්කවාළපබ්බතඤ්ච 
අතික්කමිත්වායලොකන්තරනිරො.තස්මායතසංතත්ථආභානප්පයහොන්ති. 

යෙපි තත් ථ සත් තාති යෙපි තස්මිං යලොකන්තරමහානිරයෙ සත්තා

උපපන්නා. කිං පන කම්මං කත්වා තත්ථ උප්පජ්ජන්තීති? භාරිෙං දාරුණං

මාතාපිතූනං ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානඤ්ච උපරි අපරාධං, අඤ්ඤඤ්ච දිවයස
දිවයස පාණවධාදිසාහසිකකම්මං කත්වා උප්පජ්ජන්ති තම්බපණ්ණිදීයප

අභෙයචොරනා යචොරාදයෙො විෙ. යතසං අත්තභායවො ති ාවුතියකො යහොති, 
වග්ගුලීනං විෙ දීඝනඛා යහොන්ති. යත රුක්යඛ වග්ගුලියෙො විෙ නයඛහි
චක්කවාළපබ්බතපායද ලග් න්ති. ෙදා සංසප්පන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

හත්ථපාස තා යහොන්ති, අථ ‘‘භක්යඛො යනො ලද්යධො’’ති මඤ්ඤමානා තත්ථ

බයාවටාවිපරිවත්තිත්වායලොකසන්ධාරකඋදයකපතන්ති, වායතපහරන්යතපි

මධුකඵලානි විෙ ඡිජ්ජිත්වා උදයක පතන්ති, පතිතමත්තාව අච්චන්තඛායර

උදයක පිට්ඨපිණ්ඩි විෙ විලීෙන්ති. අඤ ්යඤපි කිර යභො සන් ති සත් තාති යභො

ෙථා මෙං මහාදුක්ඛං අනුභවාම, එවං අඤ්යඤපි කිර සත්තා ඉදං දුක්ඛං
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අනුභවනත්ථාෙ ඉධූපපන්නාති තංදිවසං පස්සන්ති. අෙං පන ඔභායසො 
එකොගුපානමත්තම්පි න තිට්ඨති. ොවතා නිද්දායිත්වා පබුද්යධො ආරම්මණං 

විභායවති, තත්තකංකාලංයහොති.දීඝභාණකාපන ‘‘අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තයමව
විජ්ජුඔභායසොවිෙනිච්ඡරිත්වාකිංඉදන්තිභණන්තානංයෙව අන්තරධාෙතී’’ති
වදන්ති. 

8. දුතිෙතථා තඅච්ඡරිෙසුත්තවණ්ණනා 

128. අට්ඨයම තණ්හාදිට්ඨීහි අල්ලීයිතබ්බට්යඨන ආලයෙොති පඤ්ච

කාමගුණා, සකලයමව වා වට්ටං. ආරමන්ති එත්ථාති ආරායමො, ආලයෙො

ආරායමො එතිස්සාති ආලොරාමා. ආලයෙ රතාති ආලෙරතා. ආලයෙ

සම්මුදිතාති ආලෙසම් මුදිතා. අනාලයෙ ධම් යමති ආලෙපටිපක්යඛ

විවට්ටූපනිස්සියත අරිෙධම්යම. සුස් සූසතීති යසොතුකායමො යහොති. යසොතං 

ඔදෙතීති යසොතංඨයපති. අඤ ්ඤා චිත් තං උපට් ඨයපතීතිආජානනත්ථාෙ චිත්තං

පච්චුපට්ඨයපති. මායනොති මඤ්ඤනා, මඤ්ඤිතබ්බට්යඨන වා සකලං

වට්ටයමව. මානවිනයෙ ධම් යමති මානවිනෙධම්යම. උපසමපටිපක්යඛො 

අනුපසයමො, අනුපසන්තට්යඨනවා වට්ටයමවඅනුපසයමොනාම. ඔපසමියකති

උපසමකයර විවට්ටූපනිස්සියත. අවිජ්ජාෙ  තා සමන්නා තාති අවිජ් ජා තා. 

අවිජ්ජණ්ඩයකොයසන පරියෙොනද්ධත්තා අණ්ඩං විෙ භූතාති අණ් ඩභූතා. 

සමන්තයතොඔනද්ධාති පරියෙොනද් ධා. අවිජ් ජාවිනයෙතිඅවිජ්ජාවිනයෙොවුච්චති

අරහත්තං, තංනිස්සියතධම්යමයදසිෙමායනතිඅත්යථො. ඉති ඉමස්මිංසුත්යත 

චතූසුඨායනසුවට්ටං, චතූසුවිවට්ටංකථිතං. 

9. ආනන්දඅච්ඡරිෙසුත්තවණ්ණනා 

129. නවයම භික් ඛුපරිසා ආනන් දං දස් සනාොති යෙ භ වන්තං

පස්සිතුකාමා යථරං උපසඞ්කමන්ති, යෙ වා ‘‘ආෙස්මා කිරානන්යදො
සමන්තපාසාදියකො අභිරූයපො දස්සනීයෙො බහුස්සුයතො සඞ්ඝයසොභයනො’’ති 

යථරස්ස ගුයණ සුත්වා ආ ච්ඡන්ති, යත සන්ධාෙ ‘‘භික්ඛුපරිසා ආනන්දං

දස්සනාෙ උපසඞ්කමතී’’ති වුත්තං. එස නයෙො සබ්බත්ථ. අත් තමනාති 

‘‘සවයනනයනොදස්සනංසයමතී’’තිසකමනාතුට්ඨචිත්තා. ධම් මන්ති‘‘කච්චි, 

ආවුයසො, ඛමනීෙං, කච්චිොපනීෙං, කච්චි යෙොනියසොමනසිකාරකම්මංකයරොථ, 
ආචරියුපජ්ඣාෙවත්තංපූයරථා’’තිඑවරූපං පටිසන්ථාරධම්මං.තත්ථභික්ඛුනීසු

‘‘කච්චි, භගිනියෙො, අට්ඨ රුධම්යමසමාදාෙ වත්තථා’’තිඉදම්පිනානාකරණං

යහොති. උපාසයකසු ‘‘ස්වා තං, උපාසක, න යත කිඤ්චි සීසං වා අඞ් ං වා

රුජ්ජති, අයරො ා යත පුත්තභාතයරො’’ති න එවං පටිසන්ථාරං කයරොති, එවං

පන කයරොති – ‘‘කථං, උපාසකා, තීණි සරණානි පඤ්ච සීලානි රක්ඛථ, 
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මාසස්ස අට්ඨ උයපොසයථ කයරොථ, මාතාපිතූනං උපට්ඨානවත්තං පූයරථ, 
ධම්මිකසමණබ්රාහ්මයණපටිජග් ථා’’ති. උපාසිකාසුපිඑයසවනයෙො. 

10. චක්කවත්තිඅච්ඡරිෙසුත්තවණ්ණනා 

130. දසයම ඛත් තිෙපරිසාතිඅභිසිත්තා අනභිසිත්තාචඛත්තිො. යතහිකිර

‘‘රාජාචක්කවත්තීනාම අභිරූයපොපාසාදියකොයහොති, ආකායසන විචරන්යතො

රජ්ජං අනුසාසති, ධම්මියකො ධම්මරාජා’’ති තස්ස ගුණකථං සුත්වා සවයනන

දස්සනම්හිසයමන්යතඅත්තමනා යහොන්ති. භාසතීති‘‘කථං, තාතා, රාජධම්මං

පූයරථ, පයවණිං රක්ඛථා’’ති පටිසන්ථාරං කයරොති. බ්රාහ්මයණසු පන

‘‘කථඤ්ච, ආචරිො, මන්යත වායචථ, අන්යතවාසිකා මන්යත  ණ්හන්ති, 

දක්ඛිණං වා වත්ථානි වා සීලං වා ලභථා’’ති එවං පටිසන්ථාරං කයරොති.

 හපතීසු‘‘කථං, තාතා, නයවොරාජකුලයතොදණ්යඩනවාබන්ධයනනවා පීළා

අත්ථි, සම්මා යදයවො ධාරං අනුප්පයවච්ඡති, සස්සානි සම්පජ්ජන්තී’’ති එවං 

පටිසන්ථාරං කයරොති. සමයණසු ‘‘කථං, භන්යත, කච්චි පබ්බජිතපරික්ඛාරා

සුලභා, සමණධම්යමනප්පමජ්ජථා’’තිඑවංපටිසන්ථාරංකයරොතීති. 

භෙවග්ය ොතතියෙො. 
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(14) 4. පුග්  ලවග් ය ො  

1. සංයෙොජනසුත්තවණ්ණනා 

131. චතුත්ථස්ස පඨයම උපපත් තිපටිලාභිොනීති යෙහි අනන්තරා

උපපත්තිංපටිලභති. භවපටිලාභිොනීතිඋපපත්තිභවස්සපටිලාභාෙපච්චොනි. 

සකදා ාමිස් සාතිඉදංඅප්පහීනසංයෙොජයනසුඅරියෙසුඋත්තමයකොටිො  හිතං.

ෙස්මා පන අන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස අන්තරා උපපත්ති නත්ථි, ෙං පන යසො

තත්ථ ඣානංසමාපජ්ජති, තං කුසලත්තා ‘‘උපපත්තිභවස්සපච්චයෙො’’යතව 

සඞ්ඛයං  ච්ඡති. තස්මාස්ස ‘‘උපපත්තිපටිලාභිොනි සංයෙොජනානි පහීනානි, 
භවපටිලාභිොනි සංයෙොජනානි අප්පහීනානී’’ති වුත්තං. ඔරම්භාගියෙසු ච
අප්පහීනං උපාදාෙ සකදා ාමිස්ස අවියසයසන ‘‘ඔරම්භාගිොනිසංයෙොජනානි
අප්පහීනානී’’තිවුත්තං. යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

2. පටිභානසුත්තවණ්ණනා 

132. දුතියෙ යුත් තප් පටිභායනො යනො මුත් තප් පටිභායනොති පඤ්හං

කයථන්යතොයුත්තයමවකයථති, සීඝංපනනකයථති, සණිකයමවකයථතීති
අත්යථො.ඉමිනානයෙනසබ්බපදානියවදිතබ්බානි. 

3. උග්ඝටිතඤ්ඤූසුත්තවණ්ණනා 

133. තතියෙ චතුන්නම්පි පුග් ලානං ඉමිනා සුත්යතන වියසයසො
යවදිතබ්යබො– 

‘‘කතයමො ච පුග් යලො උග්ඝටිතඤ්ඤූ, ෙස්ස පුග් ලස්ස සහ

උදාහටයවලාෙ ධම්මාභිසමයෙො යහොති, අෙං වුච්චති පුග් යලො 

උග් ඝටිතඤ් ඤූ. කතයමො ච පුග් යලො විපඤ්චිතඤ්ඤූ, ෙස්ස පුග් ලස්ස

විත්ථායරන අත්යථ විභජිෙමායන ධම්මාභිසමයෙො යහොති, අෙං වුච්චති

පුග් යලො විපඤ් චිතඤ් ඤූ. කතයමො ච පුග් යලො යනයෙයො, ෙස්ස
පුග් ලස්ස උද්යදසයතො පරිපුච්ඡයතො යෙොනියසොමනසිකයරොයතො
කලයාණමිත්යත යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො අනුපුබ්යබන

ධම්මාභිසමයෙො යහොති, අෙං වුච්චති පුග් යලො යනයෙයො. කතයමො ච

පුග් යලොපදපරයමො, ෙස්සපුග් ලස්සබහුම්පි සුණයතොබහුම්පිභණයතො
බහුම්පි ධාරෙයතො බහුම්පි වාචෙයතො න තාෙ ජාතිො ධම්මාභිසමයෙො 

යහොති, අෙංවුච්චතිපුග් යලො පදපරයමො’’ති(පු.ප. 148-151). 
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4. උට්ඨානඵලසුත්තවණ්ණනා 

134. චතුත්යථ උට්ඨානවීරියෙයනව දිවසං වීතිනායමත්වා තස්ස 

නිස්සන්දඵලමත්තං කිඤ්චියදව ලභිත්වා ජීවිකං කප්යපති, තං පන උට්ඨානං

ආ ම්ම කිඤ්චි පුඤ්ඤඵලං නප්පටිලභති, අෙං උට් ඨානඵලූපජීවී න 

කම් මඵලූපජීවී නාම.චාතුමහාරාජියකපනයදයවආදිං කත්වාසබ්යබපියදවා

උට්ඨානවීරියෙන විනා පුඤ්ඤඵලස්යසවඋපජීවනයතො කම් මඵලූපජීවියනො න 

උට් ඨානඵලූපජීවියනො නාම. රාජරාජමහාමත්තාදයෙො උට් ඨානඵලූපජීවියනො ච 

කම් මඵලූපජීවියනො ච. යනරයිකසත්තා යනව උට් ඨානඵලූපජීවියනො න 

කම් මඵලූපජීවියනො. ඉමස්මිංසුත්යත පුඤ්ඤඵලයමවකම්මඵලන්තිඅධිප්යපතං, 
තඤ්චයතසංනත්ථි. 

5. සාවජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

135. පඤ්චයම පඨයමො අන්ධබාලපුථුජ්ජයනො, දුතියෙො අන්තරන්තරා 

කුසලකාරයකො යලොකිෙපුථුජ්ජයනො, තතියෙො යසොතාපන්යනො, 
සකදා ාමිඅනා ාමියනොපි එයතයනවසඞ් හිතා.චතුත්යථොඛීණාසයවො.යසොහි
එකන්යතයනව අනවජ්යජො. 

6-7. සීලසුත්තාදිවණ්ණනා 

136-137. ඡට්යඨ පඨයමො යලොකිෙමහාජයනො, දුතියෙො සුක්ඛවිපස්සයකො 

යසොතාපන්යනො ච සකදා ාමී ච, තතියෙො අනා ාමී. යසො හි ෙස්මා

තඞ්ඛණිකම්පි උපපත්තිනිමිත්තකං ඣානං පටිලභතියෙව, තස්මා

සුක්ඛවිපස්සයකොපි සමාධිස්මිං පරිපූරකාරීයෙව. චතුත්යථො ඛීණාසයවොයෙව. 
යසො හි සබ්යබසං සීලාදිපච්චනීකානං පහීනත්තා සබ්බත්ථ පරිපූරකාරී නාම.
සත්තයමපිඡට්යඨ වුත්තනයෙයනවපුග් ලපරිච්යඡයදොයවදිතබ්යබො. 

8. නිකට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

138. අට්ඨයම නිකට් ඨකායෙොති නිග් තකායෙො. අනිකට් ඨචිත් යතොති

අනුපවිට්ඨචිත්යතො. කායෙයනව  ාමයතො නික්ඛන්යතො, චිත්යතන අරඤ්යඤ
වසන්යතොපි  ාමයමව පවිට්යඨොති වුත්තං යහොති. ඉමිනා නයෙන සබ්බත්ථ
අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

9. ධම්මකථිකසුත්තවණ්ණනා 

139. නවයම අසහිතන්ති අත්යථන අසංයුත්තං. න කුසලා යෙොතීති න

යඡකා යහොති. සහිතාසහිතස් සාති අත්ථනිස්සිතස්ස වා අනිස්සිතස්ස වා. එවං
සබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 
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10. වාදීසුත්තවණ්ණනා 

140. දසයම අත් ථයතො පරිොදානං  ච් ඡතීති අට්ඨකථං පුච්ඡියතො

පරිොදානං පරික්ඛෙං  ච්ඡති, කයථතුං න සක්යකොති. යනො බයඤ් ජනයතොති
බයඤ්ජනංපනස්සපවත්තතින පරිොදිෙති.එයසවනයෙොසබ්බත්ථාති. 

පුග් ලවග්ය ොචතුත්යථො. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  චතුක්කනිපාත -අට්ඨකථා  ආභාවග්ය ො 

292 

පටුන 

(15) 5. ආභාවග් ය ො 

1. ආභාසුත්තවණ්ණනා 

141. පඤ්චමස්ස පඨයමආභාසනවයසනචන්යදොව චන් දාභා. යසසපයදසුපි
එයසවනයෙො. 

2-5. පභාසුත්තාදිවණ්ණනා 

142-145. දුතිොදීසුපි පභාසනවයසන චන්යදොව චන් දප් පභා. 

ආයලොකනවයසන චන්යදොව චන් දායලොයකො. ඔභාසනවයසන චන්යදොව 

චන් යදොභායසො. පජ්යජොතනවයසන චන්යදොව චන් දපජ් යජොයතොති. එවං
සබ්බපයදසුපිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

6. පඨමකාලසුත්තවණ්ණනා 

146. ඡට්යඨ කාලාති යුත්තප්පයුත්තකාලා. කායලන ධම් මස් සවනන්ති 

යුත්තප්පයුත්තකායල ධම්මස්සවනං. ධම් මසාකච් ඡාති 
පඤ්හපුච්ඡනවිස්සජ්ජනවයසනපවත්තාසංසන්දනකථා. 

7. දුතිෙකාලසුත්තවණ්ණනා 

147. සත්තයම කාලාති තස්මිං තස්මිං කායල ධම්මස්සවනාදිවයසන
පවත්තානං කුසලධම්මානං එතං අධිවචනං. යත භාවිෙන්ති යචව 

අනුපරිවත්තිෙන්තිච. ආසවානං ඛෙන්තිඅරහත්තං.අට්ඨමංඋත්තානත්ථයමව. 

9-10. සුචරිතසුත්තාදිවණ්ණනා 

149-150. නවයම සණ් ො වාචාති මුදුකවාචා. මන් තභාසාති

මන්තසඞ්ඛාතාෙ පඤ්ඤාෙ පරිච්ඡින්දිත්වා කථිතකථා. දසයම සීලසායරොති 
සාරසම්පාපකංසීලං.යසයසසුපිඑයසවනයෙො. 

ආභාවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තතිෙපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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4. චතුත් ථපණ් ණාසකං 

(16) 1. ඉන් ද්රිෙවග් ය ො 

1. ඉන්ද්රිෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

151. චතුත්ථස්ස පඨයම සද්ධාධුයරන ඉන්දට්ඨං කයරොතීති සද් ධින් ද්රිෙං. 

යසයසසුපි එයසව නයෙො. දුතියෙ අස්සද්ධියෙ අකම්පනට්යඨන සද් ධාබලං. 

යසයසසුපි එයසව නයෙො. තතියෙ අනවජ් ජබලන්ති නිද්යදොසබලං. 

සඞ්  ෙබලන්ති සඞ් ණ්හිතබ්බයුත්තකානං සඞ් ණ්හනබලං. 
චතුත්ථපඤ්චමානිඋත්තානායනව. 

6. කප්පසුත්තවණ්ණනා 

156. ඡට්යඨ සංවට්  තීති එත්ථ තයෙො සංවට්  ා ආයපොසංවට්යටො, 

යතයජොසංවට්යටො, වායෙොසංවට්යටොති. තිස් යසො සංවට්  සීමා ආභස්සරා, 

සුභකිණ්හා, යවහප්ඵලාති. ෙදා කප්යපො යතයජන සංවට්ටති, ආභස්සරයතො

යහට්ඨා අග්ගිනා ඩය්හති. ෙදා ආයපන සංවට්ටති, සුභකිණ්හයතො යහට්ඨා

උදයකන විලීෙති. ෙදා වායතන සංවට්ටති, යවහප්ඵලයතො යහට්ඨා වායතන
විද්ධංසති.විත්ථාරයතොපනසදාපිඑකංබුද්ධක්යඛත්තං විනස්සති.අෙයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථාරකථා පන විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 2.403-404 ආදයෙො)
වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බා. 

7. යරො සුත්තවණ්ණනා 

157. සත්තයම විඝාතවාති මහිච්ඡාපච්චයෙන විඝායතන දුක්යඛන

සමන්නා යතො. අසන් තුට් යඨොති චතූසු පච්චයෙසු තීහි සන්යතොයසහි

අසන්තුට්යඨො. අනවඤ් ඤප් පටිලාභාොති පයරහි අනවජානනස්ස

පටිලාභත්ථාෙ. ලාභසක් කාරසියලොකප් පටිලාභාොති 
සුසඞ්ඛතචතුපච්චෙසඞ්ඛාතස්ස ලාභසක්කාරස්ස යචව 

වණ්ණභණනසඞ්ඛාතස්ස සියලොකස්ස ච පටිලාභත්ථාෙ. සඞ් ඛාෙ කුලානි 

උපසඞ් කමතීති ‘‘ඉති මං එයත ජානිස්සන්තී’’ති ජානනත්ථාෙ කුලානි
උපසඞ්කමති. යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. 

8. පරිහානිසුත්තවණ්ණනා 

158. අට්ඨයම  ම් භීයරසූති අත්ථ ම්භීයරසු. ඨානාඨායනසූති

කාරණාකාරයණසු. න කමතීති නාව ාහතිනප්පවත්තති. පඤ් ඤාචක් ඛූතිඑත්ථ 

උග් හපරිපුච්ඡාපඤ්ඤාපිවට්ටති, සම්මසනප්පටියවධපඤ්ඤාපිවට්ටතියෙව. 
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9. භික්ඛුනීසුත්තවණ්ණනා 

159. නවයම එහි ත් වන්ති යථයර පටිබද්ධචිත්තා තං පහිණිතුං එවමාහ. 

සසීසං පාරුපිත් වාති සහ සීයසන කාෙං පාරුපිත්වා. මඤ් චයක නිපජ් ජීති

යවය න මඤ්චකං පඤ්ඤායපත්වා තත්ථ නිපජ්ජි. එතදයවොචාති තස්සාකාරං
සල්ලක්යඛත්වා යලොභප්පහානත්ථාෙ සණ්යහයනව අසුභකථං කයථතුං එතං

අයවොච. ආොරසම් භූයතොතිආහායරන සම්භූයතො ආහාරං නිස්සාෙ වඩ්ඪියතො. 

ආොරං නිස ්සාෙ ආොරං පජෙතීති පච්චුප්පන්නංකබළීකාරාහාරංනිස්සාෙතං
එවං යෙොනියසො යසවමායනො පුබ්බකම්මසඞ්ඛාතං ආහාරං පජහති.
පච්චුප්පන්යනපිපනකබළීකාරාහායරනිකන්තිතණ්හාපජහිතබ්බා. 

තණ් ෙං පජෙතීති ඉදානි එවං පවත්තං පච්චුප්පන්නතණ්හං නිස්සාෙ
වට්ටමූලිකං පුබ්බතණ්හං පජහති. අෙං පන පච්චුප්පන්නතණ්හා කුසලා

අකුසලාති? අකුසලා. යසවිතබ්බා න යසවිතබ්බාති? යසවිතබ්බා. පටිසන්ධිං

ආකඩ්ඪති නාකඩ්ඪතීති? නාකඩ්ඪති. එතිස්සාපි පන පච්චුප්පන්නාෙ

යසවිතබ්බතණ්හාෙනිකන්තිපජහිතබ්බායෙව. යසො හි නාම ආෙස් මා ආසවානං 

ඛො උපසම් පජ් ජ විෙරිස් සති, කිමඞ්  ං පනාෙන්ති එත්ථ කිමඞ්  ං පනාති
කාරණපරිවිතක්කනයමතං. ඉදං වුත්තං යහොති – යසො ආෙස්මා අරහත්තඵලං

සච්ඡිකත්වා විහරිස්සති, අහං යකන කාරයණන න සච්ඡිකත්වා විහරිස්සාමි.

යසොපිහිආෙස්මාසම්මාසම්බුද්ධස්යසවපුත්යතො, අහම්පි සම්මාසම්බුද්ධස්යසව

පුත්යතො, මය්හම්යපතං උප්පජ්ජිස්සතීති. මානං නිස ්සාොති ඉදං එවං

උප්පන්නයසවිතබ්බමානං නිස්සාෙ. මානං පජෙතීති වට්ටමූලකං පුබ්බමානං

පජහති. ෙං නිස්සාෙ පයනසතං පජහති, යසොපි තණ්හා විෙ අකුසයලො යචව

යසවිතබ්යබො ච, යනො ච පටිසන්ධිං ආකඩ්ඪති. නිකන්ති පන තස්මිම්පි
පජහිතබ්බාව. 

යසතුඝායතො වුත් යතො භ වතාතිපදඝායතොපච්චෙඝායතොබුද්යධනභ වතා
කථියතො. ඉති ඉයමහි චතූහි අඞ්ය හි යථයර යදසනං විනිවට්යටන්යතතස්සා
භික්ඛුනිො යථරං ආරබ්භ උප්පන්යනො ඡන්දරාය ො අප ඤ්ඡි. සාපි යථරං

ඛමායපතුංඅච්චෙංයදයසසි, යථයරොපිස්සා පටිග් ණ්හි.තංදස්යසතුං අථ යඛො 

සා භික් ඛුනීතිආදි වුත්තං. 

10. සු තවිනෙසුත්තවණ්ණනා 

160. දසයම දුග්  හිතන්ති උප්පටිපාටිො  හිතං. පරිොපුණන් තීති

වළඤ්යජන්ති කයථන්ති. පදබයඤ් ජයනහීති එත්ථ පදයමව අත්ථස්ස 

බයඤ්ජනයතො බයඤ්ජනන්ති වුත්තං. දුන් නික් ඛිත් තස ්සාති දුට්ඨුනික්ඛිත්තස්ස

උප්පටිපාටිො ඨපිතස්ස. අත් යථොපි දුන් නයෙො යෙොතීති අට්ඨකථා නීහරිත්වා 
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කයථතුං න සක්කා යහොති. ඡින් නමූලයකොති මූලභූතානං භික්ඛූනං 

උපච්ඡින්නත්තා ඡින්නමූලයකො. අප් පටිසරයණොති අප්පතිට්යඨො. බාහුලිකාති

පච්චෙබාහුල්ලාෙ පටිපන්නා. සාථලිකාති තිස්යසො සික්ඛා සිථිලග් හයණන

 ණ්හනකා. ඔක් කමයන පුබ් බඞ්  මාති පඤ්ච නීවරණානි අව මනයතො

ඔක්කමනන්ති වුච්චන්ති, තත්ථ පුබ්බඞ් මාති අත්යථො. පවියවයකති තිවියධ

වියවයක. නික් ඛිත් තධුරාතිනිබ්බීරිො. ඉමිනානයෙන පන සබ්බත්ථ අත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

ඉන්ද්රිෙවග්ය ොපඨයමො. 
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(17) 2. පටිපදාවග් ය ො 

1. සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

161. දුතිෙස්ස පඨයමසුඛපටික්යඛයපන දුක්ඛාපටිපජ්ජිතබ්බයතොපටිපදා

එතිස්සාති දුක් ඛාපටිපදා. අසීඝප්පවත්තිතාෙ  රුභායවන දන්ධා අභිඤ්ඤා

එතිස්සාති දන් ධාභිඤ් ඤා. ඉමිනාවනයෙනසබ්බපයදසුඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

2. විත්ථාරසුත්තවණ්ණනා 

162. දුතියෙ අභික් ඛණන්ති අභිණ්හං. ආනන් තරිෙන්ති 

අනන්තරවිපාකදාෙකං මග් සමාධිං. ආසවානං ඛොොති අරහත්තඵලත්ථාෙ. 

පඤ ්චින් ද්රිොනීති විපස්සනාපඤ්චමකානි පඤ්චින්ද්රිොනි. පඤ ්ඤින් ද්රිෙන්ති හි
එත්ථ විපස්සනාපඤ්ඤාව පඤ්ඤින්ද්රිෙන්ති අධිප්යපතං. යසසයමත්ථ
පාළිවයසන උත්තානයමව. 

ඉමාසං පන පටිපදානං අෙං ආවිභාවකථා – ඉධ භික්ඛු පුබ්යබ 

අකතාභිනියවයසො පුබ්බභාය  රූපපරිග් යහ කිලමති, අරූපපරිග් යහ

කිලමති, පච්චෙපරිග් යහ කිලමති, තීසු අද්ධාසු කිලමති, මග් ාමග්ය 
කිලමති. එවං පඤ්චසු ඨායනසුකිලමන්යතො විපස්සනං පාපුණාති. විපස්සනං

පත්වාපි උදෙබ්බොනුපස්සයන, භඞ් ානුපස්සයන, භෙතුපට්ඨායන, 

ආදීනවානුපස්සයන, නිබ්බිදානුපස්සයන, මුච්චිතුකමයතාඤායණ, 

සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤායණ, අනුයලොමඤායණ, ය ොත්රභුඤායණති ඉයමසු නවසු
විපස්සනාඤායණසුපි කිලමිත්වාව යලොකුත්තරමග් ං පාපුණාති. තස්ස යසො
යලොකුත්තරමග්ය ො එවං දුක්යඛන  රුභායවන සච්ඡිකතත්තා දුක්ඛපටිපයදො
දන්ධාභිඤ්යඤො නාම ජායතො. යෙො පන පුබ්බභාය  පඤ්චසු ඤායණසු
කිලමන්යතො අපරභාය  නවසු විපස්සනාඤායණසු අකිලමිත්වාව මග් ං

සච්ඡිකයරොති, තස්සයසොමග්ය ො එවං දුක්යඛනඅ රුභායවනසච්ඡිකතත්තා
දුක්ඛපටිපයදො ඛිප්පාභිඤ්යඤො නාම ජායතො. ඉමිනා උපායෙන ඉතරාපි ද්යව
යවදිතබ්බා. 

ය ොණපරියෙසකඋපමාහි යචතා විභායවතබ්බා – එකස්ස හි පුරිසස්ස
චත්තායරො ය ොණා පලායිත්වා අටවිං පවිට්ඨා. යසො සකණ්ටයක ස හයන 

වයන යත පරියෙසන්යතො  හනමග්ය යනව කිච්යඡන කසියරන  න්ත්වා
 හනට්ඨායනයෙව නිලීයන ය ොයණපි කිච්යඡන කසියරන අද්දස. එයකො
කිච්යඡන  න්ත්වා අබ්යභොකායස ඨියත ඛිප්පයමව අද්දස. අපයරො
අබ්යභොකාසමග්ය න සුයඛන  න්ත්වා  හනට්ඨායන නිලීයන කිච්යඡන
කසියරන අද්දස. අපයරො අබ්යභොකාසමග්ය යනව සුයඛන  න්ත්වා
අබ්යභොකායස ඨියතයෙව ඛිප්පං අද්දස. තත්ථ චත්තායරො ය ොණා විෙ
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චත්තායරො අරිෙමග් ා දට්ඨබ්බා, ය ොණපරියෙසයකො පුරියසො විෙ

යෙො ාවචයරො,  හනමග්ය න කිච්යඡන කසියරන  මනං විෙ පුබ්බභාය 
පඤ්චසු ඤායණසු කිලමයතො දුක්ඛාපටිපදා.  හනට්ඨායන නිලීනානං
කිච්යඡයනව දස්සනං විෙ අපරභාය  නවසු ඤායණසු කිලමන්තස්ස 
අරිෙමග් ානං දස්සනං.ඉමිනාඋපායෙනයසසඋපමාපියෙොයජතබ්බා. 

3. අසුභසුත්තවණ්ණනා 

163. තතියෙ අසුභානුපස් සී කායෙ විෙරතීතිඅත්තයනොකරජකායෙ‘‘ෙථා

එතං, තථා ඉද’’න්ති ඉමිනා නයෙන බහිද්ධා දිට්ඨානං දසන්නං අසුභානං

උපසංහරණවයසන අසුභානුපස්සී විහරති, අත්තයනො කාෙං අසුභයතො 

පටිකූලයතොඤායණනපස්සතීතිඅත්යථො. ආොයර පටිකූලසඤ් ඤීති නවන්නං

පාටිකුලයානං වයසන කබළීකාරාහායර පටිකූලසඤ්ඤී. සබ් බයලොයක 

අනභිරතිසඤ් ඤීති සබ්බස්මිම්පි යතධාතුයක යලොකසන්නිවායස අනභිරතාෙ 

උක්කණ්ඨිතසඤ්ඤාෙ සමන්නා යතො. සබ් බසඞ් ඛායරසු අනිච් චානුපස ්සීති

සබ්යබපි යතභූමකසඞ්ඛායර අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො. මරණසඤ් ඤාති

මරණං ආරබ්භ උප්පන්නසඤ්ඤා. අජ් ඣත් තං සූපට් ඨිතා යෙොතීති
නිෙකජ්ඣත්යත සුට්ඨු උපට්ඨිතා යහොති. එත්තාවතා බලවවිපස්සනා කථිතා. 

යසඛබලානීති සික්ඛනකානංබලානි.යසසයමත්ථපාළිවයසනඋත්තානයමව.

‘‘අසුභානුපස්සී’’තිආදීනි පන දුක්ඛාෙ පටිපදාෙ දස්සනත්ථං වුත්තානි, 

පඨමජ්ඣානාදීනිසුඛාෙ.අසුභාදීනිහි පටිකූලාරම්මණානි, යතසුපනපකතිොව
සම්පිොෙමානං චිත්තං අල්ලීෙති. තස්මා තානි භායවන්යතො දුක්ඛපටිපදං

පටිපන්යනො නාම යහොති. පඨමජ්ඣානාදීනි පණීතසුඛානි, තස්මා තානි
පටිපන්යනොසුඛපටිපදංපටිපන්යනොනාමයහොති. 

අෙං පයනත්ථ සබ්බසාධාරණා උපමා – සඞ් ාමාවචරපුරියසො හි 

ඵලකයකොට්ඨකං කත්වා පඤ්චාවුධානි සන්නය්හිත්වා සඞ් ාමං පවිසති, යසො
අන්තරා විස්සමිතුකායමො ඵලකයකොට්ඨකං පවිසිත්වා විස්සමති යචව 
පානයභොජනාදීනිචපටියසවති.තයතොපුනසඞ් ාමංපවිසිත්වාකම්මංකයරොති.

තත්ථ සඞ් ායමො විෙ කියලසසඞ් ායමො දට්ඨබ්යබො, ඵලකයකොට්ඨයකො විෙ

පඤ්චනිස්සෙබලානි, සඞ් ාමපවිසනපුරියසො විෙ යෙො ාවචයරො, 

පඤ්චාවුධසන්නායහො විෙ විපස්සනාපඤ්චමානි ඉන්ද්රිොනි, සඞ් ාමං

පවිසනකායලො විෙ විපස්සනාෙ කම්මකරණකායලො, විස්සමිතුකාමස්ස 
ඵලකයකොට්ඨකං පවිසිත්වා විස්සමනපානයභොජනානි පටියසවනකායලො විෙ 
විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්තස්ස චිත්තුප්පාදස්ස නිරස්සාදක්ඛයණ පඤ්ච

බලානි නිස්සාෙ චිත්තං සම්පහංසනකායලො, විස්සමිත්වා ඛාදිත්වා පිවිත්වා ච 
පුන සඞ් ාමස්ස පවිසනකායලො විෙ පඤ්චහි බයලහි චිත්තං සම්පහංයසත්වා
පුන විපස්සනාෙකම්මං කයරොන්තස්ස විවට්යටත්වා අරහත්තග් හණකායලො
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යවදිතබ්යබො. ඉමස්මිං පන සුත්යත බලානි යචව ඉන්ද්රිොනි ච මිස්සකායනව
කථිතානීති. 

4. පඨමඛමසුත්තවණ්ණනා 

164. චතුත්යථ අක් ඛමාති අනධිවාසිකපටිපදා. ඛමාති අධිවාසිකපටිපදා. 

දමාති ඉන්ද්රිෙදමනපටිපදා. සමාති අකුසලවිතක්කානං වූපසමනපටිපදා. 

යරොසන් තං පටියරොසතීති ඝට්යටන්තං පටිඝට්යටති. භණ් ඩන් තං පටිභණ් ඩතීති
පහරන්තංපටිපහරති. පඤ්චමඡට්ඨානිඋත්තානත්ථායනව. 

7. මහායමොග් ල්ලානසුත්තවණ්ණනා 

167. සත්තයම මහායමොග් ල්ලානත්යථරස්ස යහට්ඨිමා තයෙො මග් ා 

සුඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා අයහසුං, අරහත්තමග්ය ො දුක්ඛපටිපයදො

ඛිප්පාභිඤ්යඤො. තස්මා එවමාහ – ‘‘ොෙං පටිපදා දුක්ඛා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, ඉමං
යමපටිපදංආ ම්ම අනුපාදාෙආසයවහිචිත්තංවිමුත්ත’’න්ති. 

8. සාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

168. අට්ඨයම ධම්මයසනාපතිත්යථරස්ස යහට්ඨිමා තයෙො මග් ා 

සුඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, අරහත්තමග්ය ො සුඛපටිපයදො ඛිප්පාභිඤ්යඤො.
තස්මා ‘‘ොෙං පටිපදා සුඛා ඛිප්පාභිඤ්ඤා’’ති ආහ. ඉයමසු පන ද්වීසුපි
සුත්යතසුමිස්සිකාවපටිපදාකථිතාතියවදිතබ්බා. 

9. සසඞ්ඛාරසුත්තවණ්ණනා 

169. නවයම පඨමදුතිෙපුග් ලා සුක්ඛවිපස්සකා සසඞ්ඛායරන 
සප්පයෙොය න සඞ්ඛාරනිමිත්තං උපට්ඨයපන්ති. යතසු එයකො

විපස්සනින්ද්රිොනං බලවත්තා ඉයධව කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බාෙති, 
එයකො ඉන්ද්රිොනං දුබ්බලතාෙ ඉධ අසක්යකොන්යතො අනන්තයර අත්තභායව
තයදව මූලකම්මට්ඨානං පටිලභිත්වා සසඞ්ඛායරන සප්පයෙොය න

සඞ්ඛාරනිමිත්තං උපට්ඨයපත්වා කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බාෙති, 

තතිෙචතුත්ථා සමථොනිකා. යතසං එයකො අසඞ්ඛායරන අප්පයෙොය න

ඉන්ද්රිොනං බලවත්තා ඉයධව කියලයස යඛයපති, එයකො ඉන්ද්රිොනං 
දුබ්බලත්තා ඉධ අසක්යකොන්යතො අනන්තයර අත්තභායව තයදව
මූලකම්මට්ඨානංපටිලභිත්වා අසඞ්ඛායරනඅප්පයෙොය නකියලයසයඛයපතීති
යවදිතබ්යබො. 
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10. යු නද්ධසුත්තවණ්ණනා 

170. දසයම සමථපුබ් බඞ්  මන්ති සමථං පුබ්බඞ් මං පුයරචාරිකං කත්වා. 

මග් ය ො සඤ් ජාෙතීති පඨයමො යලොකුත්තරමග්ය ො නිබ්බත්තති. යසො තං 

මග්  න්ති එකචිත්තක්ඛණිකමග් ස්ස ආයසවනාදීනි නාම නත්ථි, 

දුතිෙමග් ාදයෙො පන උප්පායදන්යතො තයමව ආයසවති භායවති 

බහුලීකයරොතීති වුච්චති. විපස ්සනාපුබ් බඞ්  මන්ති විපස්සනං පුබ්බඞ් මං

පුයරචාරිකංකත්වාසමථංභායවති, පකතිොවිපස්සනාලාභී විපස්සනාෙඨත්වා
සමාධිංඋප්පායදතීතිඅත්යථො. 

යු නද් ධං භායවතීතියු නද්ධංකත්වා භායවති.තත්ථයතයනවචිත්යතන
සමාපත්තිංසමාපජ්ජිත්වායතයනවසඞ්ඛායරසම්මසිතුං නසක්කා. අෙංපන

ොවතා සමාපත්තියෙො සමාපජ්ජති, තාවතා සඞ්ඛායර සම්මසති. ොවතා 

සඞ්ඛායර සම්මසති, තාවතා සමාපත්තියෙො සමාපජ්ජති. කථං? පඨමජ්ඣානං

සමාපජ්ජති, තයතො වුට්ඨාෙ සඞ්ඛායර සම්මසති, සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා
දුතිෙජ්ඣානං සමාපජ්ජති. තයතො වුට්ඨාෙ පුනසඞ්ඛායරසම්මසති. සඞ්ඛායර
සම්මසිත්වා තතිෙජ්ඣානං…යප.… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිං

සමාපජ්ජති, තයතො වුට්ඨාෙ සඞ්ඛායර සම්මසති. එවමෙං සමථවිපස්සනං
යු නද්ධංභායවතිනාම. 

ධම් මුද් ධච් චවිග්  හිතන්ති සමථවිපස්සනාධම්යමසු

දසවිපස්සනුපක්කියලසසඞ්ඛායතන උද්ධච්යචන විග් හිතං, සුග් හිතන්ති

අත්යථො. යසො, ආවුයසො, සමයෙොති ඉමිනා සත්තන්නං සප්පාොනං

පටිලාභකායලො කථියතො. ෙං තං චිත් තන්ති ෙස්මිං සමයෙ තං විපස්සනාවීථිං

ඔක්කමිත්වා පවත්තං චිත්තං. අජ් ඣත් තයමව සන් තිට් ඨතීති විපස්සනාවීථිං
පච්යචොත්ථරිත්වා තස්මිංයෙව ය ොචරජ්ඣත්තසඞ්ඛායත ආරම්මයණ

සන්තිට්ඨති. සන් නිසීදතීතිආරම්මණවයසන සම්මා නිසීදති. එයකොදි යෙොතීති

එකග් ං යහොති. සමාධිෙතීති සම්මා ආධිෙති සුට්ඨපිතං යහොති. යසසයමත්ථ
උත්තානත්ථයමව. 

පටිපදාවග්ය ොදුතියෙො. 
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(18) 3. සඤ ්යචතනිෙවග් ය ො 

1. යචතනාසුත්තවණ්ණනා 

171. තතිෙස්ස පඨයම කායෙති කාෙද්වායර, කාෙවිඤ්ඤත්තිො සතීති

අත්යථො. කාෙසඤ් යචතනායෙතූතිආදීසු කාෙසඤ්යචතනා නාම කාෙද්වායර

යචතනා පකප්පනා.සාඅට්ඨකාමාවචරකුසලවයසනඅට්ඨවිධා, අකුසලවයසන

ද්වාදසවිධාති වීසතිවිධා. තථා වචීසඤ්යචතනා, තථා මයනොසඤ්යචතනා.

අපියචත්ථ නව මහග් තයචතනාපි ලබ්භන්ති. කාෙසඤ් යචතනායෙතූති

කාෙසඤ්යචතනාපච්චො. උප් පජ් ජති අජ් ඣත් තං සුඛදුක් ඛන්ති

අට්ඨකුසලකම්මපච්චො නිෙකජ්ඣත්යත සුඛං උප්පජ්ජති, 

ද්වාදසඅකුසලකම්මපච්චො දුක්ඛං. යසසද්වායරසුපි එයසව නයෙො. 

අවිජ් ජාපච් චොවාති අවිජ්ජාකාරයණයනව. සයච හි අවිජ්ජා ඡාදෙමානා

පච්චයෙොයහොති, එවංසන්යතතීසුද්වායරසුසුඛදුක්ඛානං පච්චෙභූතායචතනා
උප්පජ්ජති.ඉතිමූලභූතාෙඅවිජ්ජාෙවයසයනතංවුත්තං. 

සාමං වාතිආදීසු පයරහි අනාණත්යතො සෙයමව අභිසඞ්ඛයරොන්යතො සාමං
කාෙසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොතිනාම. ෙං පනපයර සමාදයපත්වාආණායපත්වා

කායරන්ති, තස්ස තං කාෙසඞ්ඛාරං පයර අභිසඞ්ඛයරොන්ති නාම. යෙො පන
කුසලං කුසලන්ති අකුසලං අකුසලන්ති කුසලවිපාකං කුසලවිපායකොති
අකුසලවිපාකං අකුසලවිපායකොති ජානන්යතො කාෙද්වායර වීසතිවිධං

කාෙසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛයරොති, අෙං සම්පජායනොඅභිසඞ්ඛයරොතිනාම.යෙොඑවං

අජානන්යතො අභිසඞ්ඛයරොති, අෙං අසම්පජායනො අභිසඞ්ඛයරොති නාම.
යසසද්වායරසුපිඑයසවනයෙො. 

තත්ථ අසම්පජානකම්මංඑවංයවදිතබ්බං– දහරදාරකා‘‘මාතාපිතූහිකතං

කයරොමා’’ති යචතිෙං වන්දන්ති, පුප්ඵපූජංකයරොන්ති, භික්ඛුසඞ්ඝං වන්දන්ති, 
යතසං කුසලන්ති අජානන්තානම්පි තං කුසලයමව යහොති. තථා 

මි පක්ඛිආදයෙො තිරච්ඡානා ධම්මං සුණන්ති, සඞ්ඝං වන්දන්ති, යචතිෙං

වන්දන්ති, යතසං ජානන්තානම්පි අජානන්තානම්පි තං කුසලයමව යහොති.

දහරදාරකා පන මාතාපිතයරො හත්ථපායදහි පහරන්ති, භික්ඛූනං තලසත්තිකං

උග්ගිරන්ති, දණ්ඩං ඛිපන්ති, අක්යකොසන්ති.  ාවියෙො භික්ඛුසඞ්ඝං

අනුබන්ධන්ති, සුනඛා අනුබන්ධන්ති, ඩංසන්ති, සීහබයග්ඝාදයෙො

අනුබන්ධන්ති, ජීවිතායවොයරොයපන්ති.යතසං ජානන්තානම්පිඅජානන්තානම්පි
අකුසලකම්මංයහොතීතියවදිතබ්බං. 

ඉදානි තීසුපි ද්වායරසු ආයූහනයචතනා සයමොධායනතබ්බා. යසෙයථිදං – 

කාෙද්වායර සෙංකතමූලිකා වීසති යචතනා, ආණත්තිමූලිකා වීසති, 
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සම්පජානමූලිකා වීසති, අසම්පජානමූලිකා වීසතීති අසීති යචතනා යහොන්ති, 
තථාවචීද්වායර.මයනොද්වායර පනඑයකකස්මිම්පිවිකප්යපඑකූනතිංසකත්වා
සතඤ්චයසොළසච යහොන්ති.ඉතිසබ්බාපිතීසුද්වායරසුද්යවසතානිඡසත්තති

ච යචතනා. තා සබ්බාපි සඞ්ඛාරක්ඛන්යධොයතව සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති, 

තංසම්පයුත්යතො යවදයිතාකායරො යවදනාක්ඛන්යධො, සඤ්ජානනාකායරො

සඤ්ඤාක්ඛන්යධො, චිත්තං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, කායෙො උපාදාරූපං, තස්ස
පච්චොචතස්යසොධාතුයෙොචත්තාරිභූතානීතිඉයමපඤ්චක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චං
නාම. 

ඉයමසු, භික් ඛයව, ධම් යමසු අවිජ් ජා අනුපතිතාතිඉයමසුවුත්තප්පයභයදසු
යචතනාධම්යමසු අවිජ්ජා සහජාතවයසන ච උපනිස්සෙවයසන ච අනුපතිතා.
එවංවට්ටඤ්යචවවට්ටමූලිකාචඅවිජ්ජාදස්සිතා යහොති. 

එත්තාවතාවිපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත්තංපත්තස්සඛීණාසවස්ස ඉදානි

ථුතිං කයරොන්යතො අවිජ් ජාෙත් යවව අයසසවිරා නියරොධාතිආදිමාහ. තත්ථ 

අයසසවිරා නියරොධාති අයසසවිරාය න යචව අයසසනියරොයධන ච. යසො 

කායෙො න යෙොතීති ඛීණාසවස්ස කායෙන කරණකම්මං පඤ්ඤාෙති, 
යචතිෙඞ් ණසම්මජ්ජනං යබොධිෙඞ් ණසම්මජ්ජනං අභික්කමනං පටික්කමනං
වත්තානුවත්තකරණන්ති එවමාදි. කාෙද්වායර පනස්ස වීසති යචතනා

අවිපාකධම්මතං ආපජ්ජන්ති. යතන වුත්තං – ‘‘යසො කායෙො න යහොති, ෙං
පච්චොස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛ’’න්ති.කාෙද්වාරප්පවත්තා හි
යචතනා ඉධ කායෙොති අධිප්යපතා. යසසද්වයෙපි එයසව නයෙො. 

යඛත් තන්තිආදීනිපි කුසලාකුසලකම්මස්යසව නාමානි. තඤ්හි විපාකස්ස 

විරුහනට්ඨානට්යඨන යඛත්තං, පතිට්ඨානට්යඨන වත්ථු, කාරණට්යඨන

ආෙතනං, අධිකරණට්යඨනඅධිකරණන්තිවුච්චති. 

ඉතිසත්ථාඑත්තයකනඨායනනතීහිද්වායරහිආයූහිතකම්මං දස්යසත්වා

ඉදානි තස්ස කම්මස්ස විපච්චනට්ඨානං දස්යසතුං චත් තායරොයම 

භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ අත් තභාවප් පටිලාභාති පටිලද්ධඅත්තභාවා. 

අත් තසඤ් යචතනා කමතීතිඅත්තනාපකප්පිතයචතනාවහතිපවත්තති. 

අත් තසඤ් යචතනායෙතු යතසං සත් තානං තම් ො කාො චුති යෙොතීතිආදීසු

ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා යදවා අත් තසඤ් යචතනායෙතු චවන්ති. යතසඤ්හි 
නන්දනවනචිත්තලතාවනඵාරුසකවනාදීසු දිබ්බරතිසමප්පිතානං කීළන්තානං

පානයභොජයනසති සම්මුස්සති, යතආහාරුපච්යඡයදනආතයපඛිත්තමාලාවිෙ

මිලාෙන්ති. මයනොපයදොසිකා යදවා පරසඤ් යචතනායෙතු චවන්ති, එයත
චාතුමහාරාජිකා යදවා. යතසු කිර එයකො යදවපුත්යතො ‘‘නක්ඛත්තං
කීළිස්සාමී’’තිසපරිවායරොරයථනවීථිංපටිපජ්ජති. අථඤ්යඤොනික්ඛමන්යතො
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තංපුරයතො ච්ඡන්තංදිස්වා‘‘කිං, යභො, අෙංකපයණො අදිට්ඨපුබ්බංවිෙඑතං
දිස්වාපීතිොඋද්ධුමායතොවිෙ ජ්ජමායනොවිෙච ච්ඡතී’’ති කුජ්ඣති.පුරයතො
 ච්ඡන්යතොපිනිවත්තිත්වාතංකුද්ධං දිස්වාකුද්ධානාම සුවිජානායහොන්තීති

කුද්ධභාවමස්ස ඤත්වා ‘‘ත්වං කුද්යධො මය්හං කිං කරිස්සසි, අෙං සම්පත්ති

මො දානසීලාදීනං වයසන ලද්ධා, න තුය්හං වයසනා’’ති පටිකුජ්ඣති.

එකස්මිඤ්හිකුද්යධඉතයරොඅකුද්යධො රක්ඛති, උයභොසුපනකුද්යධසුඑකස්ස

යකොයධො ඉතරස්ස පච්චයෙො යහොති, තස්සපි යකොයධො ඉතරස්ස පච්චයෙො
යහොතීති උයභො කන්දන්තානංයෙව ඔයරොධානං චවන්ති. මනුස්සා 

අත් තසඤ් යචතනා ච පරසඤ් යචතනා ච යෙතු චවන්ති, අත්තසඤ්යචතනාෙච 
පරසඤ්යචතනාෙ ච යහතුභූතාෙ චවන්තීති අත්යථො. මනුස්සා හි කුජ්ඣිත්වා

අත්තනාව අත්තානං හත්යථහිපි දණ්යඩහිපි පහරන්ති, රජ්ජුබන්ධනාදීහිපි

බන්ධන්ති, අසිනාපි සීසං ඡින්දන්ති, විසම්පි ඛාදන්ති, පපායතපි පතන්ති, 

උදකම්පි පවිසන්ති, අග්ගිම්පි පවිසන්ති, පයරපි දණ්යඩන වා සත්ථයන වා
පහරිත්වාමායරන්ති.එවංයතසු අත්තසඤ්යචතනාපිපරසඤ්යචතනාපිකමති. 

කතයම යතන යදවා දට් ඨබ් බාති කතයම නාම යත යදවා දට්ඨබ්බාති
අත්යථො.යතන වා අත්තභායවනකතයමයදවා දට්ඨබ්බාතිපිඅත්යථො.කස්මා

පන යථයරො ඉමං පඤ්හං පුච්ඡති, කිං අත්තනා කයථතුං නප්පයහොතීති? 

පයහොති, ඉදංපනපදංඅත්තයනොසභායවන බුද්ධවිසෙංපඤ්හන්තියථයරොන

කයථසි. යතන දට් ඨබ් බාතියතන අත්තභායවන දට්ඨබ්බා. අෙං පන පඤ්යහො

යහට්ඨා කාමාවචයරපි රූපාවචයරපි ලබ්භති, භවග්ය න පන පරිච්ඡින්දිත්වා
කථියතොනිප්පයදයසනකථියතොයහොතීතිභ වතාඑවං කථියතො. 

ආ න් තායරො ඉත් ථත් තන්ති ඉත්ථභාවං කාමාවචරපඤ්චක්ඛන්ධභාවයමව 

ආ න්තායරො, යනව තත්රූපපත්තිකා න උපරූපපත්තිකා යහොන්ති. 

අනා න් තායරො ඉත් ථත් තන්ති ඉමං ඛන්ධපඤ්චකං අනා න්තායරො, 

යහට්ඨූපපත්තිකානයහොන්ති, තතූ්රපපත්තිකාවාඋපරූපපත්තිකාවාතත්යථව
වා පරිනිබ්බායියනොයහොන්තීතිඅත්යථො.එත්ථචයහට්ඨිමභයවනිබ්බත්තානං
වයසන උපරූපපත්තිකායවදිතබ්බා.භවග්ය පයනතංනත්ථි.යසසංසබ්බත්ථ 

උත්තානයමවාති. 

2. විභත්තිසුත්තවණ්ණනා 

172. දුතියෙ අත් ථපටිසම් භිදාති පඤ්චසු අත්යථසු පයභද තං ඤාණං. 

ඔධියසොති කාරණයසො. බයඤ් ජනයසොති අක්ඛරයසො. අයනකපරිොයෙනාති 

අයනයකහි කාරයණහි. ආචික් ඛාමීති කයථමි. යදයසමීති පාකටං කත්වා

කයථමි. පඤ ්ඤායපමීති ජානායපමි. පට් ඨයපමීති පට්ඨයපත්වා පවත්යතත්වා

කයථමි. විවරාමීති විවටං කත්වා කයථමි. විභජාමීති විභජිත්වා කයථමි. 
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උත් තානීකයරොමීති ම්භීරංඋත්තානකංකත්වාකයථමි. යසො මං පඤ් යෙනාති

යසො මං පඤ්යහන උප ච්ඡතු. අෙං යවෙයාකරයණනාති අහමස්ස

පඤ්හකථයනනචිත්තංආරායධස්සාමි. යෙො යනො ධම් මානං සුකුසයලොතියෙො

අම්හාකංඅධි තධම්මානං සුකුසයලොසත්ථා, යසොඑසසම්මුඛීභූයතො.ෙදිමො

අත්ථපටිසම්භිදාන සච්ඡිකතා, ‘‘සච්ඡිකයරොහි තාව සාරිපුත්තා’’ති වත්වා මං
පටිබාහිස්සතීතිසත්ථු පුරයතොනිසින්නයකොවසීහනාදංනදති.ඉමිනාඋපායෙන
සබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො.ඉමාසු චපනපටිසම්භිදාසුතිස්යසොපටිසම්භිදා

යලොකිො, අත්ථපටිසම්භිදා යලොකිෙයලොකුත්තරාති. 

3. මහායකොට්ඨිකසුත්තවණ්ණනා 

173. තතියෙ ඵස් සාෙතනානන්ති ඵස්සාකරානං, ඵස්සස්ස

උප්පත්තිට්ඨානානන්ති අත්යථො. අත් ථඤ් ඤං කිඤ් චීති එයතසු අයසසයතො
නිරුද්යධසු තයතො පරං යකොචි අප්පමත්තයකොපි කියලයසො අත්ථීති පුච්ඡති. 

නත් ථඤ ්ඤං කිඤ් චීතිඉධාපි ‘‘අප්පමත්තයකොපිකියලයසොනත්ථී’’ති පුච්ඡති.
යසසද්වයෙපි එයසව නයෙො. ඉයම පන චත්තායරොපි පඤ්යහ
සස්සතුච්යඡදඑකච්චසස්සතඅමරාවික්යඛපවයසන පුච්ඡති. යතනස්ස යථයරො

පුච්ඡිතපුච්ඡිතං පටිබාහන්යතො මා යෙවන්ති ආහ. එත්ථ හිඉති නිපාතමත්තං, 
එවංමාභණීති අත්යථො.අත්තූපලද්ධිවයසයනව‘‘අත්ථඤ්ඤංකිඤ්චිඅඤ්යඤො 
යකොචි අත්තා නාම අත්ථී’’ති සස්සතාදිආකායරන පුච්ඡති. කිං පයනස

අත්තූපලද්ධියකොති? න අත්තූපලද්ධියකො. එවංලද්ධියකො පන තත්යථයකො

භික්ඛුනිසින්යනො, යසොපුච්ඡිතුංන සක්යකොති.තස්සලද්ධිංවිස්සජ්ජාපනත්ථං

එවං පුච්ඡති. යෙපි ච අනා යත එවංලද්ධිකා භවිස්සන්ති, යතසං
‘‘බුද්ධකායලයපයසො පඤ්යහො මහාසාවයකහි විස්සජ්ජියතො’’ති
වචයනොකාසුපච්යඡදනත්ථංපුච්ඡතියෙව. 

අප් පපඤ් චං පපඤ් යචතීති න පපඤ්යචතබ්බට්ඨායන පපඤ්චං කයරොති, 

අනාචරිතබ්බං මග් ං චරති. තාවතා පපඤ් චස ්ස  තීති ෙත්තකා ඡන්නං 

ඵස්සාෙතනානං ති, තත්තකාවතණ්හාදිට්ඨිමානප්පයභදස්සපපඤ්චස්ස ති. 

ඡන් නං, ආවුයසො, ඵස් සාෙතනානං අයසසවිරා නියරොධා පපඤ් චනියරොයධො 

පපඤ් චවූපසයමොති එයතසු ඡසු ආෙතයනසු සබ්බයසො නිරුද්යධසු පපඤ්චාපි

නිරුද්ධාව යහොන්ති, වූපසන්තාව යහොන්තීති අත්යථො. ආරුප්යප පන

පුථුජ්ජනයදවතානංකිඤ්චාපි පඤ්චඵස්සාෙතනානිනිරුද්ධානි, ඡට්ඨස්සපන
අනිරුද්ධත්තාතයෙොපිපපඤ්චා අප්පහීනාව.අපිචපඤ්චයවොකාරභවවයසයනව
පඤ්යහොකථියතොති.චතුත්යථඉමිනාවනයෙනඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 
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5. උපවාණසුත්තවණ්ණනා 

175-176. පඤ්චයම විජ් ජාෙන් තකයරො යෙොතීති විජ්ජාෙ වට්ටදුක්ඛස්ස

අන්තකයරොයහොති, සකලංවට්ටදුක්ඛං පරිච්ඡින්නංපරිවටුමංකත්වාතිට්ඨතීති.

යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. සඋපාදායනොතිස හයණොවහුත්වා. අන් තකයරො 

අභවිස් සාතිවට්ටදුක්ඛස්සඅන්තංකත්වාඨියතොඅභවිස්ස. චරණසම් පන් යනොති

පන්නරසධම්මයභයදන චරයණන සමන්නා යතො. ෙථාභූතං ජානං පස් සං 

අන් තකයරො යෙොතීති ෙථාසභාවං මග් පඤ්ඤාෙ ජානිත්වා පස්සිත්වා 
වට්ටදුක්ඛස්සඅන්තංකත්වාඨියතොනාමයහොතීතිඅරහත්තනිකූයටනපඤ්හං
නිට්ඨයපසි. ඡට්ඨං යහට්ඨා එකකනිපාතවණ්ණනාෙං වුත්තනයෙයනව
යවදිතබ්බං. 

7. රාහුලසුත්තවණ්ණනා 

177. සත්තයම අජ් ඣත් තිකාති යකසාදීසු වීසතිො යකොට්ඨායසසු

ථද්ධාකාරලක්ඛණා පථවීධාතු. බාහිරාති බහිද්ධා අනින්ද්රිෙබද්යධසු 

පාසාණපබ්බතාදීසු ථද්ධාකාරලක්ඛණා පථවීධාතු. ඉමිනාව නයෙන යසසාපි

ධාතුයෙො යවදිතබ්බා. යනතං මම, යනයසොෙමස් මි, න යමයසො අත් තාති ඉදං

තෙං තණ්හාමානදිට්ඨිග් ාහපටික්යඛපවයසන වුත්තං. සම් මප් පඤ ්ඤාෙ 

දට් ඨබ් බන්ති යහතුනා කාරයණන මග් පඤ්ඤාෙ පස්සිතබ්බං. දිස ්වාති

සහවිපස්සනාෙ මග් පඤ්ඤාෙ පස්සිත්වා. අච් යඡච් ඡි තණ් ෙන්ති

මග් වජ්ඣතණ්හං සමූලකං ඡින්දි. විවත් තයි සංයෙොජනන්ති දසවිධම්පි

සංයෙොජනං විවත්තයි උබ්බත්යතත්වා පජහි. සම් මා මානාභිසමොති යහතුනා

කාරයණන නවවිධස්ස මානස්ස පහානාභිසමො. අන් තමකාසි දුක් ඛස් සාති

වට්ටදුක්ඛං පරිච්ඡින්නං පරිවටුමං අකාසි, කත්වා ඨියතොති අත්යථො. ඉති

සත්ථාරාසංයුත්තමහානිකායෙරාහුයලොවායද(සං.නි.3.91ආදයෙො)විපස්සනා 

කථිතා, චූළරාහුයලොවායදපි (ම. නි. 3.416 ආදයෙො) විපස්සනා කථිතා, 

අම්බලට්ඨිකරාහුයලොවායද(ම.නි.2.107ආදයෙො)දහරස්යසවසයතොමුසාවාදා

යවරමණීකථිතා, මහාරාහුයලොවායද(ම.නි.2.113ආදයෙො)විපස්සනාකථිතා.
ඉමස්මිංඅඞ්ගුත්තරමහානිකායෙ අෙංචතුයකොටිකසුඤ්ඤතානාමකථිතාති. 

8. ජම්බාලීසුත්තවණ්ණනා 

178. අට්ඨයම සන් තං යචයතොවිමුත් තින්ති අට්ඨන්නං සමාපත්තීනං

අඤ්ඤතරං සමාපත්තිං. සක් කාෙනියරොධන්ති යතභූමකවට්ටසඞ්ඛාතස්ස

සක්කාෙස්ස නියරොධං, නිබ්බානන්ති අත්යථො. න පක් ඛන් දතීති

ආරම්මණවයසන න පක්ඛන්දති. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. න 

පාටිකඞ් යඛොතින පාටිකඞ්ඛිතබ්යබො. යලප යතනාතියලපමක්ඛියතන. 
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පටුන 

ඉමස්මිඤ්ච පනත්යථ නදීපාරං  න්තුකාමපුරියසොපම්මං ආහරිතබ්බං –
එයකොකිරපුරියසොචණ්ඩයසොතාෙවාළමච්ඡාකුලාෙ නදිොපාරං න්තුකායමො

‘‘ඔරිමංතීරංසාසඞ්කංසප්පටිභෙං, පාරිමංතීරංයඛමං අප්පටිභෙං, කිංනුයඛො
කත්වාපාරං මිස්සාමී’’තිපටිපාටිොඨියතඅට්ඨ කකුධරුක්යඛදිස්වා‘‘සක්කා

ඉමාෙ රුක්ඛපටිපාටිො  න්තු’’න්ති මනසිකත්වා ‘‘කකුධරුක්ඛා නාම

මට්ඨසාඛා යහොන්ති, සාඛාෙ හත්ථා න සණ්ඨයහෙය’’න්ති 
නියරොධපිලක්ඛරුක්ඛාදීනං අඤ්ඤතරස්ස ලාඛාෙ හත්ථපායද මක්යඛත්වා 
දක්ඛිණහත්යථනඑකංසාඛං ණ්හි.හත්යථොතත්යථවලගි.පුනවාමහත්යථන
දක්ඛිණපායදන වාමපායදනාති චත්තායරොපි හත්ථපාදා තත්යථව ලගිංසු. යසො
අයධොසියරොලම්බමායනොඋපරිනදිෙං යදයවවුට්යඨපුණ්ණාෙනදිොයසොයත
නිමුග්ය ොකුම්භීලාදීනංභක්යඛොඅයහොසි. 

තත්ථ නදීයසොතං විෙ සංසාරයසොතං දට්ඨබ්බං, යසොතස්ස පාරං

 න්තුකාමපුරියසො විෙ යෙො ාවචයරො, ඔරිමතීරං විෙ සක්කායෙො, පාරිමතීරං

විෙ නිබ්බානං, පටිපාටිො ඨිතා අට්ඨ කකුධරුක්ඛා විෙ අට්ඨ සමාපත්තියෙො, 
යලපමක්ඛියතන හත්යථනසාඛා හණංවිෙඣානවිපස්සනානංපාරිපන්ථියක

අයසොයධත්වා සමාපත්තිසමාපජ්ජනං, චතූහි හත්ථපායදහි සාඛාෙ බද්ධස්ස

ඔලම්බනං විෙ පඨමජ්ඣායන නිකන්තිො ලග් කායලො, උපරියසොයත වුට්ඨි

විෙ ඡසු ද්වායරසු කියලසානං උප්පන්නකායලො, නදිො පුණ්ණාෙ යසොයත
නිමුග් ස්ස කුම්භීලාදීනං භක්ඛභූතකායලො විෙ සංසාරයසොයත නිමුග් ස්ස
චතූසුඅපායෙසුදුක්ඛානුභවනකායලොයවදිතබ්යබො. 

සුද් යධන ෙත් යථනාති සුයධොයතන පරිසුද්ධහත්යථන. ඉමස්මිම්පි අත්යථ
තාදිසයමව ඔපම්මං කාතබ්බං – තයථව හි පාරං  න්තුකායමො පුරියසො

‘‘කකුධරුක්ඛා නාම මට්ඨසාඛා, කිලිට්ඨහත්යථන  ණ්හන්තස්ස හත්යථො
පරි යලෙයා’’ති හත්ථපායද සුයධොයත කත්වා එකං සාඛං  ණ්හිත්වා පඨමං

රුක්ඛං ආරුළ්යහො.තයතොඔතරිත්වාදුතිෙං…යප.…තයතොඔතරිත්වාඅට්ඨමං, 
අට්ඨමරුක්ඛයතො ඔතරිත්වාපාරිමතීයරයඛමන්තභූමිං යතො. 

තත්ථ ‘‘ඉයමහි රුක්යඛහි පාරිමතීරං  මිස්සාමී’’ති තස්ස පුරිසස්ස
චින්තිතකායලො විෙ යෙොගියනො ‘‘අට්ඨ සමාපත්තියෙො සමාපජ්ජිත්වා

සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ අරහත්තං  මිස්සාමී’’ති චින්තිතකායලො, සුද්යධන 
හත්යථනසාඛා හණංවිෙඣානවිපස්සනානංපාරිපන්ථිකධම්යමයසොයධත්වා 
සමාපත්තිසමාපජ්ජනං. තත්ථ පඨමරුක්ඛායරොහණකායලො විෙ

පඨමජ්ඣානසමාපත්තිකායලො, පඨමරුක්ඛයතොඔරුය්හදුතිෙං ආරුළ්හකායලො
විෙ පඨමජ්ඣායන නිකන්තිො අබද්ධස්ස තයතො වුට්ඨාෙ
දුතිෙජ්ඣානසමාපන්නකායලො…යප.… සත්තමරුක්ඛයතො ඔරුය්හ අට්ඨමං
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ආරුළ්හකායලො විෙ ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිෙං නිකන්තිො අබද්ධස්ස 
තයතො වුට්ඨාෙ යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපන්නකායලො.
අට්ඨමරුක්ඛයතො ඔරුය්හ පාරිමතීරං යඛමන්තභූමිං  තකායලො විෙ
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතයනනිකන්තිොඅබද්ධස්සසමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ
සඞ්ඛායරසම්මසිත්වාඅරහත්තප්පත්තකායලොයවදිතබ්යබො. 

අවිජ් ජාප් පයභදං මනසි කයරොතීති අට්ඨසු ඨායනසු අඤ්ඤාණභූතාෙ

 ණබහලමහාඅවිජ්ජාෙ පයභදසඞ්ඛාතං අරහත්තං මනසි කයරොති. න 

පක් ඛන් දතීති ආරම්මණවයසයනව න පක්ඛන්දති. ජම් බාලීති  ාමයතො
නික්ඛන්තස්ස මහාඋදකස්ස පතිට්ඨානභූයතො මහාආවායටො. 

අයනකවස ්ස ණිකාති  ාමස්ස වා න රස්ස වා උප්පන්නකායලයෙව
උප්පන්නත්තා අයනකානි වස්ස ණානි උප්පන්නාෙ එතිස්සාති

අයනකවස්ස ණිකා. ආෙමුඛානීති චතස්යසො පවිසනකන්දරා. අපාෙමුඛානීති

අපවාහනච්ඡිද්දානි. න ආළිප් පයභයදො පාටිකඞ් යඛොති න පාළිප්පයභයදො
පාටිකඞ්ඛිතබ්යබො. න හි තයතො උදකං උට්ඨාෙ පාළිං භින්දිත්වා කචවරං
 යහත්වාමහාසමුද්දංපාපුණාති. 

ඉමස්ස පනත්ථස්ස විභාවනත්ථං උෙයාන යවසකඔපම්මං ආහරිතබ්බං. 
එයකො කිර න රවාසියකො කුලපුත්යතො උෙයානං  යවසන්යතො න රයතො 
නාතිදූයර නච්චාසන්යන මහන්තං ජම්බාලිං අද්දස. යසො ‘‘ඉමස්මිං ඨායන
රමණීෙං උෙයානං භවිස්සතී’’ති සල්ලක්යඛත්වා කුද්දාලං ආදාෙ චත්තාරිපි

කන්දරානිපිධාෙ අපවාහනච්ඡිද්දානිවිවරිත්වාඅට්ඨාසි.යදයවොනසම්මාවස්සි, 
අවයසසඋදකං අපවාහනච්ඡිද්යදන පරිස්සවිත්වා  තං.

චම්මඛණ්ඩපියලොතිකාදීනි තත්යථව පූතිකානි ජාතානි, පාණකා සණ්ඨිතා, 
සමන්තා අනුප මනීො ජාතා. උප තානම්පිනාසාපුයට පිධාෙ පක්කමිතබ්බං

යහොති. යසො කතිපායහන ආ න්ත්වා පටික්කම්ම ඨියතො ඔයලොයකත්වා ‘‘න
සක්කාඋප න්තු’’න්තිපක්කාමි. 

තත්ථ න රවාසී කුලපුත්යතො විෙ යෙො ාවචයරො දට්ඨබ්යබො, උෙයානං 

 යවසන්යතන ාමද්වායරජම්බාලිොදිට්ඨකායලොවිෙචාතුමහාභූතිකකායෙො, 

ආෙමුඛානං පිහිතකායලො විෙ ධම්මස්සවයනොදකස්ස අලද්ධකායලො, 

අපාෙමුඛානං විවටකායලො විෙ ඡද්වාරිකසංවරස්ස විස්සට්ඨකායලො, යදවස්ස

සම්මා අවුට්ඨකායලො විෙ සප්පාෙකම්මට්ඨානස්ස අලද්ධකායලො, 
අවයසසඋදකස්ස අපාෙමුයඛහි පරිස්සවිත්වා  තකායලො විෙ අබ්භන්තයර

ගුණානං පරිහීනකායලො, උදකස්ස උට්ඨාෙ පාළිං භින්දිත්වා කචවරං ආදාෙ 
මහාසමුද්දං පාපුණිතුං අසමත්ථකායලො විෙ අරහත්තමග්ය න අවිජ්ජාපාළිං

භින්දිත්වා කියලසරාසිං විධමිත්වා නිබ්බානං සච්ඡිකාතුං අසමත්ථකායලො, 
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චම්මඛණ්ඩපියලොතිකාදීනං තත්යථව පූතිභායවො විෙ අබ්භන්තයර

රා ාදිකියලයසහි පරිපූරිතකායලො, තස්ස ආ න්ත්වා දිස්වා විප්පටිසාරියනො
 තකායලොවිෙවට්ටසමඞ්ගිපුග් ලස්ස වට්යටඅභිරතකායලොයවදිතබ්යබො. 

ආළිප් පයභයදො පාටිකඞ් යඛොතිපාළිප්පයභයදො පාටිකඞ්ඛිතබ්යබො.තයතොහි
උදකං උට්ඨාෙ පාළිං භින්දිත්වා කචවරං ආදාෙ මහාසමුද්දං පාපුණිතුං
සක්ඛිස්සතීතිඅත්යථො. 

ඉධාපි තයදව ඔපම්මං ආහරිතබ්බං. තත්ථ ආෙමුඛානං විවටකායලො විෙ

සප්පාෙධම්මස්සවනස්ස ලද්ධකායලො, අපාෙමුඛානං පිහිතකායලො විෙ ඡසු

ද්වායරසු සංවරස්ස පච්චුපට්ඨිතකායලො, යදවස්ස සම්මා වුට්ඨකායලො විෙ 

සප්පාෙකම්මට්ඨානස්ස ලද්ධකායලො, උදකස්ස උට්ඨාෙ පාළිං භින්දිත්වා
කචවරං ආදාෙ මහාසමුද්දං පත්තකායලො විෙ අරහත්තමග්ය න අවිජ්ජං

භින්දිත්වා අකුසලරාසිං විධමිත්වා අරහත්තං සච්ඡිකතකායලො, ආෙමුයඛහි
පවිට්යඨන උදයකන සරස්ස පරිපුණ්ණකායලො විෙ අබ්භන්තයර

යලොකුත්තරධම්යමහි පරිපුණ්ණකායලො, සමන්තයතො වතිං කත්වා රුක්යඛ 
යරොයපත්වා උෙයානමජ්යඣ පාසාදං මායපත්වා නාටකානි පච්චුපට්ඨයපත්වා
සුයභොජනං භුඤ්ජන්තස්ස නිසින්නකායලො විෙ ධම්මපාසාදං ආරුය්හ 
නිබ්බානාරම්මණං ඵලසමාපත්තිං අප්යපත්වා නිසින්නකායලො යවදිතබ්යබො.
යසසයමත්ථ උත්තානත්ථයමව. යදසනා පන යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සිකා 
කථිතාති. 

9. නිබ්බානසුත්තවණ්ණනා 

179. නවයම ොනභාගිො සඤ් ඤාතිආදීසු ‘‘පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභිං

කාමසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති, හානභාගිනී පඤ්ඤා’’ති (විභ.

799) අභිධම්යම වුත්තනයෙයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. ෙථාභූතං 

නප් පජානන් තීතිෙථාසභාවයතොමග් ඤායණනනජානන්ති. 

10. මහාපයදසසුත්තවණ්ණනා 

180. දසයම යභො න යර විෙරතීති පරිනිබ්බානසමයෙචාරිකංචරන්යතො

තං න රං පත්වා තත්ථ විහරති. ආනන් දයචතියෙති ආනන්දෙක්ඛස්ස

භවනට්ඨායනපතිට්ඨිතවිහායර. මොපයදයසතිමහාඔකායසමහාඅපයදයසවා, 
බුද්ධාදයෙොමහන්යත මහන්යතඅපදිසිත්වාවුත්තානිමහාකාරණානීතිඅත්යථො. 

යනව අභිනන් දිතබ් බන්ති හට්ඨතුට්යඨහි සාධුකාරං දත්වා පුබ්යබව න
යසොතබ්බං. එවං කයත හි පච්ඡා ‘‘ඉදං න සයමතී’’ති වුච්චමායනොපි ‘‘කිං

පුබ්යබව අෙං ධම්යමො, ඉදානි න ධම්යමො’’ති වත්වා ලද්ධිං න විස්සජ්යජති. 

නප් පටික් යකොසිතබ් බන්ති ‘‘කිං එස බායලො වදතී’’ති එවං පුබ්යබව න 
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පටුන 

වත්තබ්බං. එවං වුත්යත හි වත්තුං යුත්තම්පි න වක්ඛති. යතනාහ – 

අනභිනන් දිත් වා අප් පටික් යකොසිත් වාති. පදබයඤ් ජනානීති පදසඞ්ඛාතානි

බයඤ්ජනානි. සාධුකං උග්  යෙත් වාති ‘‘ඉමස්මිංඨායනපාළිවුත්තා, ඉමස්මිං 

ඨායන අත්යථො වුත්යතො, ඉමස්මිං ඨායන අනුසන්ධි කථිතා, ඉමස්මිං ඨායන

පුබ්බාපරං කථිත’’න්ති සුට්ඨු  යහත්වා. සුත් යත ඔතායරතබ් බානීති සුත්යත

ඔතරිතබ්බානි. විනයෙ සන් දස් යසතබ් බානීතිවිනයෙසංසන්යදතබ්බානි. 

එත්ථ ච සුත් තන්ති විනයෙො වුත්යතො. ෙථාහ – ‘‘කත්ථ පටික්ඛිත්තං, 

සාවත්ථිෙං සුත්තවිභඞ්ය ’’ති (චූළව. 457) විනයෙොති ඛන්ධයකො. ෙථාහ –
‘‘විනොතිසායර’’ති. එවං විනෙපිටකම්පින පරිොදිෙති. උභයතොවිභඞ් ා පන 

සුත්තං, ඛන්ධකපරිවාරා විනයෙොති එවං විනෙපිටකං පරිොදිෙති. අථ වා

සුත්තන්තපිටකං සුත්තං, විනෙපිටකං විනයෙොති එවං ද්යවයෙව පිටකානි

පරිොදිෙන්ති. සුත්තන්තාභිධම්මපිටකානි වා සුත්තං, විනෙපිටකං විනයෙොති
එවම්පි තීණි පිටකානි න තාව පරිොදිෙන්ති. අසුත්තනාමකඤ්හි බුද්ධවචනං
නාම අත්ථි. යසෙයථිදං – ජාතකං පටිසම්භිදා නිද්යදයසො සුත්තනිපායතො
ධම්මපදං උදානං ඉතිවුත්තකං විමානවත්ථු යපතවත්ථු යථර ාථා යථරී ාථා
අපදානන්ති. 

සුදින්නත්යථයරො පන ‘‘අසුත්තනාමකං බුද්ධවචනංනත්ථී’’ති තං සබ්බං

පටික්ඛිපිත්වා‘‘තීණිපිටකානිසුත්තං, විනයෙොපනකාරණ’’න්තිආහ.තයතො
තං කාරණංදස්යසන්යතොඉදංසුත්තමාහරි– 

‘‘යෙයඛොත්වං, ය ොතමි, ධම්යමජායනෙයාසි, ඉයමධම්මාසරා ාෙ 

සංවත්තන්තියනොවිරා ාෙ, සංයෙො ාෙසංවත්තන්තියනොවිසංයෙො ාෙ, 

සඋපාදානාෙ සංවත්තන්තියනො අනුපාදානාෙ, මහිච්ඡතාෙසංවත්තන්ති

යනො අප්පිච්ඡතාෙ, අසන්තුට්ඨිො සංවත්තන්ති යනො සන්තුට්ඨිො, 

යකොසජ්ජාෙසංවත්තන්තියනො වීරිොරම්භාෙ, සඞ් ණිකාෙසංවත්තන්ති

යනො පවියවකාෙ, ආචොෙ සංවත්තන්ති යනො අපචොෙ. එකංයසන, 

ය ොතමි, ජායනෙයාසි ‘යනයසොධම්යමොයනයසොවිනයෙොයනතංසත්ථු 

සාසන’න්ති. 

‘‘යෙ ච යඛො ත්වං, ය ොතමි, ධම්යම ජායනෙයාසි, ඉයම ධම්මා

විරා ාෙ සංවත්තන්ති යනො සරා ාෙ, විසංයෙො ාෙ සංවත්තන්ති යනො

සංයෙො ාෙ.අනුපාදානාෙ සංවත්තන්තියනොසඋපාදානාෙ, අප්පිච්ඡතාෙ

සංවත්තන්ති යනො මහිච්ඡතාෙ, සන්තුට්ඨිො සංවත්තන්ති යනො

අසන්තුට්ඨිො, වීරිොරම්භාෙසංවත්තන්තියනො යකොසජ්ජාෙ, පවියවකාෙ

සංවත්තන්ති යනො සඞ් ණිකාෙ, අපචොෙ සංවත්තන්ති යනොආචොෙ. 
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එකංයසන, ය ොතමි, ජායනෙයාසි ‘එයසො ධම්යමො එයසො විනයෙො එතං

සත්ථුසාසන’’’න්ති(චූළව.406; අ.නි.8.53). 

තස්මා සුත් යතතියතපිටකබුද්ධවචයන ඔතායරතබ්බානි. විනයෙතිඑතස්මිං

රා ාදිවිනෙකාරයණ සංසන්යදතබ්බානීතිඅෙයමත්ථඅත්යථො. න යචව සුත් යත 

ඔතරන් තීති සුත්තපටිපාටිො කත්ථචි අනා න්ත්වා ඡල්ලිං උට්ඨයපත්වා 
ගුළ්හයවස්සන්තර-ගුළ්හඋම්මග් -ගුළ්හවිනෙයවදල්ලපිටකානං අඤ්ඤතරයතො
ආ තානි පඤ්ඤාෙන්තීති අත්යථො. එවං ආ තානි හි රා ාදිවිනයෙ ච 

අපඤ්ඤාෙමානානි ඡඩ්යඩතබ්බානි යහොන්ති. යතන වුත්තං – ‘‘ඉති හිදං, 

භික්ඛයව, ඡඩ්යඩෙයාථා’’ති. එයතනුපායෙන සබ්බත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

ඉදං, භික් ඛයව, චතුත් ථං මොපයදසං ධායරෙයාථාති ඉමං, භික්ඛයව, චතුත්ථං 
ධම්මස්සපතිට්ඨායනොකාසංධායරෙයාථාති. 

සඤ්යචතනිෙවග්ය ොතතියෙො. 
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(19) 4. බ්රාේ මණවග් ය ො 

1. යෙොධාජීවසුත්තවණ්ණනා 

181. චතුත්ථස්ස පඨයම ඨානකුසයලොති යෙන ඨායනන ඨියතො

අවිරායධත්වා විජ්ඣිතුං සක්යකොති, තස්මිං ඨායන කුසයලො. යසසං යහට්ඨා
වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

2. පාටියභො සුත්තවණ්ණනා 

182. දුතියෙ නත් ථි යකොචි පාටියභොය ොති අහං යත පාටියභොය ොති එවං

පාටියභොය ො භවිතුං සමත්යථො නාම නත්ථි. ජරාධම් මන්ති ජරාසභාවං. එස
නයෙොසබ්බත්ථ. 

3. සුතසුත්තවණ්ණනා 

183. තතියෙ නත් ථි තයතො යදොයසොති තස්මිං යදොයසො නාම නත්ථීති
අත්යථො. 

4. අභෙසුත්තවණ්ණනා 

184. චතුත්යථකිච්ඡාජීවිතකාරණට්යඨනයරොය ොව යරො ාතඞ් යකො නාම. 

ඵුට් ඨස ්සාති යතන යරො ාතඞ්යකන සමන්නා තස්ස. උරත් තාළිං කන් දතීති

උරං තායළත්වා යරොදති. අකතකලයායණොතිආදීසු කලයාණං වුච්චති 

පුඤ්ඤකම්මං, තං අකතං එයතනාති අකතකලයායණො. යසසපයදසුපි එයසව 

නයෙො. පුඤ්ඤකම්මයමව හි යකොසල්ලසම්භූතත්තා කුසලං, භීතස්ස 

පරිත්තාෙකත්තා භීරුත් තාණන්ති වුච්චති. කතපායපොතිආදීසු පාපං වුච්චති

ලාමකං අකුසලකම්මං. ලුද් දන්ති කක්ඛළකම්මං. කිබ් බිසන්ති සමලං

අපරිසුද්ධකම්මං. කඞ් ඛී යෙොතීති බුද්ධධම්මසඞ්ඝගුයණසු යචව සික්ඛාෙ ච
පුබ්බන්යත ච අපරන්යත ච පුබ්බන්තාපරන්යත ච පටිච්චසමුප්පායද චාති

අට්ඨසු ඨායනසු කඞ්ඛාෙ සමන්නා යතො යහොති. විචිකිච් ඡීති විචිකිච්ඡාෙ 

සමන්නා යතො සාසනසද්ධම්යම න නිට්ඨං  යතො, උග් හපරිපුච්ඡාවයසන
නිට්ඨං න්තුංන සක්යකොති.ඉමිනානයෙනසබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

5. බ්රාහ්මණසච්චසුත්තවණ්ණනා 

185. පඤ්චයම බ්රාේ මණසච් චානීති බ්රාහ්මණානං සච්චානි තථානි. යසො 

යතන න සමයණොති මඤ් ඤතීති යසො ඛීණාසයවො යතන සච්යචන ‘‘අහං
සමයණො’’ති තණ්හාමානදිට්ඨීහි න මඤ්ඤති. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. 

ෙයදව තත් ථ සච් චං, තදභිඤ ්ඤාොති ෙං තත්ථ ‘‘සබ්යබ පාණා අවජ්ඣා’’ති
පටිපත්තිො සච්චං තථං අවිපරීතං. ඉමිනා වචීසච්චං අබ්භන්තරං කත්වා
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පරමත්ථසච්චංනිබ්බානංදස්යසති. තදභිඤ් ඤාොතිතංඋභෙම්පිඅභිවිසිට්ඨාෙ

පඤ්ඤාෙ ජානිත්වා. අනුද් දොෙ අනුකම් පාෙ පටිපන් යනො යෙොතීති

අනුද්දෙත්ථාෙ ච අනුකම්පත්ථාෙ ච ො පටිපදා, තං පටිපන්යනො යහොති, 
පූයරත්වාඨියතොතිඅත්යථො. යසසපටිපදාසුපිඑයසවනයෙො. 

සබ් යබ කාමාති සබ්යබ වත්ථුකාමකියලසකාමා. ඉති වදං බ්රාේ මයණො 

සච් චමාොති එවම්පි වදන්යතො ඛීණාසවබ්රාහ්මයණො සච්චයමව ආහ. සබ් යබ 

භවාති කාමභවාදයෙො තයෙොපි. නාෙං ක් වචනීති එත්ථ පන 
චතුක්යකොටිකසුඤ්ඤතාකථිතා. අෙඤ්හි ‘‘නාහංක්වචනී’’තික්වචිඅත්තානං

න පස්සති, කස ්සචි කිඤ් චනතස් මින්ති අත්තයනො අත්තානං කස්සචි පරස්ස

කිඤ්චනභායවඋපයනතබ්බංනපස්සති, භාතිට්ඨායනභාතරං, සහාෙට්ඨායන

සහාෙං, පරික්ඛාරට්ඨායන වා පරික්ඛාරං මඤ්ඤිත්වා උපයනතබ්බං න

පස්සතීතිඅත්යථො. න ච මම ක් වචනීතිඑත්ථමමසද්දංතාවඨයපත්වා ‘‘නච
ක්වචනි පරස්සචඅත්තානංක්වචිනපස්සතී’’තිඅෙමත්යථො.ඉදානි‘‘මමසද්දං
ආහරිත්වා මම කිස්මිඤ්චි කිඤ්චනං නත්ථී’’ති යසො පරස්ස අත්තා මම 

කිස්මිඤ්චිකිඤ්චනභායවඅත්ථීතිනපස්සති, අත්තයනොභාතිට්ඨායනභාතරං, 

සහාෙට්ඨායන සහාෙං, පරික්ඛාරට්ඨායන වා පරික්ඛාරන්ති කිස්මිඤ්චි ඨායන
පරස්සඅත්තානංඉමිනාකිඤ්චනභායවනඋපයනතබ්බංනපස්සතීති අත්යථො.

එවමෙංෙස්මායනවකත්ථචිඅත්තානංපස්සති, නතංපරස්සකිඤ්චනභායව 

උපයනතබ්බං පස්සති, න පරස්ස අත්තානං පස්සති, න පරස්ස අත්තානං

අත්තයනො කිඤ්චනභායවඋපයනතබ්බංපස්සතීති. ඉති වදං බ්රාේ මයණොති එවං
චතුක්යකොටිකං සුඤ්ඤතං වදන්යතොපි ඛීණාසවබ්රාහ්මයණො තස්සා පටිපදාෙ

සම්මා පටිවිද්ධත්තාසච්චයමවආහ, නමුසාතිසබ්යබසුපිවායරසුමඤ්ඤනානං

පහීනත්තායෙව න මඤ්ඤතීති ච අත්යථො යවදිතබ්යබො. ආකිඤ් චඤ ්ඤංයෙව 

පටිපදන්ති කිඤ්චනභාවවිරහිතං නිප්පලියබොධං නිග් හණයමව පටිපදං
පටිපන්යනොයහොතිපූයරත්වාඨියතො. 

ඉමානි යඛො පරිබ් බාජකා චත් තාරි බ්රාේ මණසච් චානි මො සෙං අභිඤ් ඤා 

සච් ඡිකත් වා පයවදිතානීතිොනිතුම්යහ යභොවාදිබ්රාහ්මණානං සච්චානි වයදථ, 

යතහි අඤ්ඤානි මො ඉමානි බාහිතපාපබ්රාහ්මණස්ස චත්තාරි සච්චානි චතූහි
මග්ය හි යසොළසවියධන කිච්යචන ජානිත්වා පච්චක්ඛං කත්වා පයවදිතානි
යදසිතානි යජොතිතානීති අත්යථො. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත චතූසුපි ඨායනසු
ඛීණාසවස්සවචීසච්චයමවකථිතන්ති. 

6. උම්මග් සුත්තවණ්ණනා 

186. ඡට්යඨ පරිකස් සතීති ආකඩ්ඪිෙති. උම් මග් ය ොති උම්මුජ්ජනං, 
පඤ්ඤා මනන්ති අත්යථො. පඤ්ඤා එව වා උම්මුජ්ජනට්යඨන උම්මග්ය ොති
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පටුන 

වුච්චති.සාවපටිභානට්යඨන පටිභානං. චිත් තස් ස උප් පන් නස ්ස වසං  ච් ඡතීති

යෙ චිත්තස්ස වසං  ච්ඡන්ති, යතසංයෙයවත්ථ  හණං යවදිතබ්බං. 

අත් ථමඤ ්ඤාෙ ධම් මමඤ් ඤාොති අත්ථඤ්ච පාළිඤ්ච ජානිත්වා. 

ධම් මානුධම් මප් පටිපන් යනො යෙොතීති යලොකුත්තරධම්මස්ස අනුච්ඡවිකධම්මං

සහ සීයලන පුබ්බභා ප්පටිපදං පටිපන්යනො යහොති. නිබ් යබධිකපඤ් යඤොති

නිබ්බිජ්ඣනකපඤ්යඤො. ඉදං දුක් ඛන්ති ඨයපත්වා තණ්හං යසසං

යතභූමකක්ඛන්ධපඤ්චකංදුක්ඛන්තිසුතං යහොති. පඤ ්ඤාොතිමග් පඤ්ඤාෙ. 

අෙං දුක් ඛසමුදයෙොති වට්ටමූලකතණ්හා තස්ස දුක්ඛස්ස සමුදයෙොති සුතං 
යහොති. ඉමිනා උපායෙන යසසද්වයෙපි අත්යථො යවදිතබ්යබො. 
චතුත්ථපඤ්හවිස්සජ්ජයනනඅරහත්තඵලංකථිතන්තියවදිතබ්බං. 

7. වස්සකාරසුත්තවණ්ණනා 

187. සත්තයම යතොයදෙයස් සාති තුදි ාමවාසිකස්ස. පරිසතීති

සන්නිපතිතාෙ පරිසාෙ. පරූපාරම් භං වත් යතන් තීති පර රහං පවත්යතන්ති

කයථන්ති. බායලො අෙං රාජාතිආදි ෙං යත උපාරම්භං වත්යතන්ති, තස්ස 

දස්සනත්ථං වුත්තං. සමයණ රාමපුත් යතති උදයක රාමපුත්යත. 

අභිප් පසන් යනොති අතික්කම්ම පසන්යනො. පරමනිපච් චකාරන්ති

උත්තමනිපාතකිරිෙං නීචවුත්තිං. පරිොරකාති පරිචාරකා. ෙමයකොතිආදීනි 

යතසං නාමානි. යතසු හි එයකො ෙමයකො නාම, එයකො යමොග් ල්යලො නාම, 

එයකො උග්ය ො නාම, එයකොනාවින්දකීනාම, එයකො න්ධබ්යබොනාම, එයකො 

අග්ගියවස්යසො නාම. තයාස් සුදන්ති එත්ථ අස් සුදන්ති නිපාතමත්තං, යත

අත්තයනො පරිසති නිසින්යනති අත්යථො. ඉමිනා නයෙන යනතීති ඉමිනා

කාරයණන අනුයනති ජානායපති. කරණීොධිකරණීයෙසූති පණ්ඩියතහි

කත්තබ්බකිච්යචසු ච අතියරකකත්තබ්බකිච්යචසු ච. වචනීොධිවචනීයෙසූති 

වත්තබ්යබසු ච අතියරකවත්තබ්යබසු ච. අලමත් ථදසතයරහීති එත්ථ අත්යථ

පස්සිතුං සමත්ථා අලමත්ථදසා, යත අතිසිත්වා ඨිතා අලමත්ථදසතරා, යතහි 

අලමත්ථදසතයරහි. අලමත් ථදසතයරොති අලමත්ථදසතාෙ උත්තරිතයරො, 
යඡයකහියඡකතයරොපණ්ඩියතහිපණ්ඩිතතයරොතිපුච්ඡන්යතොඑවමාහ.අථස්ස

යත පටිපුච්ඡන්තා එවං යභොතිආදිමාහංසු. ඉති බ්රාහ්මයණො අත්තයනො 
සප්පුරිසතාෙ තං එයළෙයරාජානම්පි තස්ස පරිවාරියකපි උදකම්පි රාමපුත්තං

පසංසි. අන්යධො විෙ හි අසප්පුරියසො, චක්ඛුමා විෙ සප්පුරියසො. ෙථා අන්යධො

යනව අනන්ධං න අන්ධං පස්සති, එවං අසප්පුරියසො යනව සප්පුරිසං න

අසප්පුරිසං ජානාති. ෙථා චක්ඛුමා අන්ධම්පි අනන්ධම්පි පස්සති, එවං
සප්පුරියසො සප්පුරිසම්පි අසප්පුරිසම්පි ජානාති. යතොයදයෙයොපි සප්පුරිසතාෙ 
අසප්පුරියස අඤ්ඤාසීති ඉමමත්ථවසං පටිච්ච තුට්ඨමානයසො බ්රාහ්මයණො 
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අච් ඡරිෙං යභො, ය ොතමාතිආදීනි වත්වා තථා තස්ස භාසිතං අනුයමොදිත්වා
පක්කාමි. 

8. උපකසුත්තවණ්ණනා 

188. අට්ඨයම උපයකොති තස්ස නාමං. මණ් ඩිකාපුත් යතොති මණ්ඩිකාෙ

පුත්යතො. උපසඞ් කමීති යසො කිර යදවදත්තස්ස උපට්ඨායකො, ‘‘කිං නු යඛො

සත්ථා මයි අත්තයනො සන්තිකං උප යත වණ්ණං කයථස්සති, උදාහු 
අවණ්ණ’’න්ති පරිග් ණ්හනත්ථං උපසඞ්කමි. ‘‘යනරයියකො යදවදත්යතො

කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො’’ති (චූළව. 348) වචනං සුත්වා සත්ථාරං

ඝට්යටතුකායමො උපසඞ්කමීතිපි වදන්ති. පරූපාරම් භං වත් යතතීති පර රහං

කයථති. සබ් යබො යසො න උපපායදතීති සබ්යබොපි යසො කුසලධම්මං න

උප්පායදති, අත්තයනොවාවචනංඋපපායදතුංඅනුච්ඡවිකංකාතුංනසක්යකොති. 

අනුපපායදන් යතො  ාරය් යෙො යෙොතීති කුසලං ධම්මං උප්පායදතුං 
අසක්යකොන්යතො අත්තයනො ච වචනං උපපන්නං අනුච්ඡවිකං කාතුං

අසක්යකොන්යතො  ාරය්යහො යහොති. උපවජ් යජොති උපවදිතබ්යබො ච යහොති, 

වජ්යජනවාඋයපයතො යහොති, සයදොයසොයහොතීතිඅත්යථො. 

අථ භ වා තස්ස වාදං  යහත්වා තස්යසව ගීවාෙ පටිමුඤ්චන්යතො 

පරූපාරම් භන්තිආදිමාහ. උම් මුජ් ජමානකංයෙවාති උදකයතො සීසං 

උක්ඛිපන්තංයෙව. තත් ථ අපරිමාණා පදාතිආදීසු තස්මිං අකුසලන්ති

පඤ්ඤාපයන පදානිපි අක්ඛරානිපි ධම්මයදසනාපි අපරිමාණායෙව. ඉතිපිදං 

අකුසලන්ති ඉදම්පි අකුසලං ඉදම්පි අකුසලං ඉමිනාපි කාරයණන ඉමිනාපි
කාරයණන අකුසලන්ති එවං අකුසලපඤ්ඤත්තිෙං ආ තානිපි අපරිමාණානි.

අථාපිඅඤ්යඤනාකායරනතථා යතොතංධම්මං යදයසෙය, එවම්පිස්සයදසනා

අපරිමාණාභයවෙය.ෙථාහ–‘‘අපරිොදින්නාවස්ස තථා තස්සධම්මයදසනා, 

අපරිොදින්නං ධම්මපදබයඤ්ජන’’න්ති (ම. නි. 1.161). ඉමිනා උපායෙන

සබ්බවායරසු අත්යථො යවදිතබ්යබො. ොව ධංසී වතාෙන්ති ොව ගුණධංසී වත

අෙං. යලොණකාරදාරයකොති යලොණකාර ාමදාරයකො. ෙත් ර හි නාමාතියෙොහි

නාම. ආසායදතබ් බං මඤ් ඤිස ්සතීති ඝට්යටතබ්බං මඤ්ඤිස්සති. අයපහීති

අප ච්ඡ, මා යම පුරයතො අට්ඨාසි. එවඤ්ච පනවත්වා ගීවාෙ  ණ්හායපත්වා
නික්කඩ්ඪායපසියෙවාති. 

9. සච්ඡිකරණීෙසුත්තවණ්ණනා 

189. නවයම කායෙනාති නාමකායෙන. සච් ඡිකරණීොති පච්චක්ඛං

කාතබ්බා. සතිොති පුබ්යබනිවාසානුස්සතිො. චක් ඛුනාති දිබ්බචක්ඛුනා. 

පඤ ්ඤාොති ඣානපඤ්ඤාෙ විපස්සනාපඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා, 
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විපස්සනාපඤ්ඤාෙ මග් පඤ්ඤා, මග් පඤ්ඤාෙ ඵලපඤ්ඤා, ඵලපඤ්ඤාෙ 

පච්චයවක්ඛණපඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා, පත්තබ්බාති අත්යථො. ආසවානං
ඛෙසඞ්ඛාතං පන අරහත්තං පච්චයවක්ඛණවයසන පච්චයවක්ඛණපඤ්ඤාෙ
සච්ඡිකරණීෙං නාමාති. 

10. උයපොසථසුත්තවණ්ණනා 

190. දසයම තුණ් හීභූතං තුණ් හීභූතන්ති ෙයතො ෙයතො අනුවියලොයකති, 

තයතොතයතොතුණ්හීභූතයමව. භික් ඛූ ආමන් යතසීතිපටිපත්තිසම්පන්යනභික්ඛූ
පසන්යනහි චක්ඛූහි අනුවියලොයකත්වා උප්පන්නධම්මපායමොජ්යජො

යථොයමතුකාමතාෙ ආමන්යතසි. අපලාපාති පලාපරහිතා. ඉතරං තස්යසව

යවවචනං. සුද් ධාතිනිම්මලා. සායර පතිට් ඨිතාති සීලාදිසායරපතිට්ඨිතා. අලන්ති

යුත්තං. යෙොජන ණනානීති එකං යෙොජනං යෙොජනයමව, දසපි යෙොජනානි
යෙොජනායනව. තයතො උද්ධං ‘‘යෙොජන ණනානී’’ති වුච්චති. ඉධ පන

යෙොජනසතම්පි යෙොජනසහස්සම්පි අධිප්යපතං. පුය ොයසනාපීති පුයටොසං

වුච්චතිපායථෙයං, පායථෙයං  යහත්වාපිඋපසඞ්කමිතුංයුත්තයමවාතිඅත්යථො.

පුටංයසනාතිපි පායඨො. තස්සත්යථො – පුයටො අංයස අස්සාති පුටංයසො, යතන

පුටංයසන, අංයසනපායථෙයපුටංවහන්යතනාපීතිවුත්තංයහොති. 

ඉදානිඑවරූයපහිඑවරූයපහිචගුයණහිසමන්නා තාඑත්ථභික්ඛූ අත්ථීති

දස්යසතුං සන් ති භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ යදවප් පත් තාති
උපපත්තියදවනිබ්බත්තකං දිබ්බවිහාරං දිබ්බවිහායරන ච අරහත්තං පත්තා. 

බ්රේ මප් පත් තාති නිද්යදොසට්යඨනබ්රහ්මභාවසාධකංබ්රහ්මවිහාරංබ්රහ්මවිහායරන 

ච අරහත්තං පත්තා. ආයනඤ් ජප් පත් තාති අනිඤ්ජනභාවසාධකං ආයනඤ්ජං

ආයනඤ්යජනචඅරහත්තංපත්තා. අරිෙප් පත් තාති පුථුජ්ජනභාවංඅතික්කම්ම

අරිෙභාවංපත්තා. එවං යඛො, භික් ඛයව, භික් ඛු යදවප් පත් යතො යෙොතීතිආදීසුඑවං
රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣායන ඨත්වා චිත්තං විවට්යටත්වා අරහත්තං පත්යතො

යදවප්පත්යතොනාම යහොති, චතූසු බ්රහ්මවිහායරසු ඨත්වා චිත්තං විවට්යටත්වා

අරහත්තංපත්යතොබ්රහ්මප්පත්යතො නාම, චතූසුඅරූපජ්ඣායනසුඨත්වාචිත්තං

විවට්යටත්වාඅරහත්තංපත්යතො ආයනඤ්ජප්පත්යතොනාම. ඉදං දුක් ඛන්තිආදීහි
චතූහි සච්යචහි චත්තායරො මග් ා තීණි ච ඵලානි කථිතානි. තස්මා ඉමං
අරිෙධම්මංපත්යතොභික්ඛු අරිෙප්පත්යතොනාමයහොතීති. 

බ්රාහ්මණවග්ය ොචතුත්යථො. 
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පටුන 

(20) 5. මොවග් ය ො 

1. යසොතානු තසුත්තවණ්ණනා 

191. පඤ්චමස්ස පඨයම යසොතානු තානන්ති පසාදයසොතං ඔදහිත්වා

ඤාණයසොයතනවවත්ථපිතානං. චත් තායරො ආනිසංසා පාටිකඞ් ඛාතිචත්තායරො
ගුණානිසංසා පාටිකඞ්ඛිතබ්බා.ඉදංපනභ වතාඅත්ථුප්පත්තිවයසනආරද්ධං. 

කතරඅත්ථුප්පත්තිවයසනාති? භික්ඛූනං ධම්මස්සවනාෙ 
අනුපසඞ්කමනඅත්ථුප්පත්තිවයසන. පඤ්චසතා කිර බ්රාහ්මණපබ්බජිතා 

‘‘සම්මාසම්බුද්යධො ලිඞ් වචනවිභත්තිපදබයඤ්ජනාදීහි කයථන්යතො අම්යහහි

ඤාතයමව කයථස්සති, අඤ්ඤාතං කිං කයථස්සතී’’ති ධම්මස්සවනත්ථං න

 ච්ඡන්ති. සත්ථා තං පවත්තිං සුත්වා යත පක්යකොසායපත්වා ‘‘කස්මා එවං

කයරොථ, සක්කච්චං ධම්මං සුණාථ, සක්කච්චං ධම්මං සුණන්තානඤ්ච
සජ්ඣාෙන්තානඤ්චඉයම එත්තකාආනිසංසා’’ති දස්යසන්යතොඉමංයදසනං
ආරභි. 

තත්ථ ධම් මං පරිොපුණාතීති සුත්තං ය ෙයන්තිආදිකං නවඞ් ං

සත්ථුසාසනභූතං තන්තිධම්මං වළඤ්යජති. යසොතානු තා යෙොන් තීති යසොතං

අනුප්පත්තාඅනුපවිට්ඨායහොන්ති. මනසානුයපක් ඛිතාතිචිත්යතනඔයලොකිතා. 

දිට් ඨිො සුප් පටිවිද් ධාති අත්ථයතො චකාරණයතො ච පඤ්ඤාෙ සුට්ඨු පටිවිද්ධා

පච්චක්ඛං කතා. මුට් ඨස ්සති කාලං කුරුමායනොති නයිදං බුද්ධවචනං

අනුස්සරණසතිොඅභායවනවුත්තං, පුථුජ්ජනකාලකිරිෙංපනසන්ධාෙ වුත්තං.

පුථුජ්ජයනො හි මුට්ඨස්සති කාලං කයරොති නාම. උපපජ් ජතීති සුද්ධසීයල

පතිට්ඨියතො යදවයලොයක නිබ්බත්තති. ධම් මපදා ප් ලවන් තීති අන්තරාභයව

නිබ්බත්තමුට්ඨස්සතියනො, යෙපි පුබ්යබ සජ්ඣාෙමූලිකා

වාචාපරිචිතබුද්ධවචනධම්මා, යත සබ්යබ පසන්යන ආදායස ඡාො විෙ

ප්ලවන්ති, පාකටා හුත්වා පඤ්ඤාෙන්ති. දන් යධො, භික් ඛයව, සතුප් පායදොති
බුද්ධවචනානුස්සරණසතිො උප්පායදො දන්යධො  රු. අථ යසො සත්යතො

ඛිප්පංයෙවවියසස ාමීයහොති, නිබ්බාන ාමීයහොතීති අත්යථො. 

ඉද් ධිමා යචයතොවසිප් පත් යතොති ඉද්ධිසම්පන්යනොචිත්තස්සවසිභාවපත්යතො

ඛීණාසයවො. අෙං වා යසො ධම් මවිනයෙොති එත්ථ විභාවනත්යථො වා-සද්යදො. 

ෙත් ථාති ෙස්මිං ධම්මවිනයෙ. බ්රේ මචරිෙං අචරින්ති බ්රහ්මචරිෙවාසං වසිං.
ඉදම්පි බුද්ධවචනං මො පුබ්යබ වළඤ්ජිතන්ති

බුද්ධවචනානුස්සරණවයසයනතං වුත්තං. යදවපුත් යතොතිපඤ්චාලචණ්යඩොවිෙ 
හත්ථකමහාබ්රහ්මා විෙ සනඞ්කුමාරබ්රහ්මා විෙ ච එයකො

ධම්මකථිකයදවපුත්යතො. ඔපපාතියකො ඔපපාතිකං සායරතීති පඨමං
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උප්පන්යනොයදවපුත්යතොපච්ඡා උප්පන්නංසායරති. සෙපංසුකීළිකාතිඑයතන

යනසං දීඝරත්තං කතපරිචෙභාවං දස්යසති. සමා ච් යඡෙුන්ති සාලාෙ වා 

රුක්ඛමූයලවාසම්මුඛීභාවං ච්යඡෙයං. එවං වයදෙයාති සාලාෙවාරුක්ඛමූයල
වා පඨමතරං නිසින්යනො පච්ඡා ආ තං එවං වයදෙය. යසසයමත්ථ 
පාළිනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

2. ඨානසුත්තවණ්ණනා 

192. දුතියෙ ඨානානීතිකාරණානි. ඨායනහීතිකාරයණහි. යසොයචෙයන්ති 

සුචිභායවො. සංවසමායනොති එකයතො වසමායනො. න සන් තතකාරීති න

සතතකාරී. න සන් තතවුත් ති සීයලසූති සතතංසබ්බකාලංසීලජීවිතංනජීවතීති

අත්යථො. සංයවොොරමායනොති කයථන්යතො. එයකන එයකො යවොෙරතීතිඑයකන 

සද්ධිං එයකො හුත්වා කයථති. යවොක් කමතීති ඔක්කමති. පුරිමයවොොරා 

පච් ඡිමයවොොරන්ති පුරිමකථාෙ පච්ඡිමකථං, පුරිමකථාෙ ච පච්ඡිමකථා, 
පච්ඡිමකථාෙචපුරිමකථානසයමතීතිඅත්යථො. 

ඤාතිබයසයනනාතිආදීසුඤාතීනංබයසනං ඤාතිබයසනං, ඤාතිවිනායසොති

අත්යථො. දුතිෙපයදපි එයසව නයෙො. යරො බයසයන පන යරොය ොයෙව

ආයරො යවිනාසනයතො බයසනං යරො බයසනං. අනුපරිවත් තන් තීති

අනුබන්ධන්ති. ලායභො චාතිආදීසුඑකංඅත්තභාවංලායභොඅනුපරිවත්තති, එකං

අලායභොති එවං නයෙො යනතබ්යබො. සාකච් ඡාෙමායනොති

පඤ්හපුච්ඡනවිස්සජ්ජනවයසනසාකච්ඡං කයරොන්යතො. ෙථාතියෙනාකායරන. 

උම් මග් ය ොති පඤ්හුම්මග්ය ො. අභිනීොයරොති පඤ්හාභිසඞ්ඛරණවයසන

චිත්තස්ස අභිනීහායරො. සමුදාොයරොති පඤ්හපුච්ඡනං. සන් තන්ති 

පච්චනීකසන්තතාෙ සන්තං කත්වා න කයථතීති අත්යථො. පණීතන්ති

අතප්පකං. අතක් කාවචරන්ති ෙථා තක්යකන නෙග් ායහන  යහතුං සක්කා

යහොති, එවං න කයථතීති අත්යථො. නිපුණන්ති සණ්හං. පණ් ඩිතයවදනීෙන්ති
පණ්ඩියතහිජානිතබ්බකං.යසසංසබ්බත්ථ වුත්තානුසායරයනවයවදිතබ්බං. 

3. භද්දිෙසුත්තවණ්ණනා 

193. තතියෙ උපසඞ් කමීති භුත්තපාතරායසො හුත්වා මාලා න්ධවියලපනං

 යහත්වා භ වන්තං වන්දිස්සාමීති උපසඞ්කමි. මා අනුස ්සයවනාතිආදීසු 
අනුස්සවවචයනන මම කථං මා  ණ්හථාති ඉමිනා නයෙන අත්යථො

යවදිතබ්යබො. සාරම් යභොතිකරණුත්තරිෙලක්ඛයණො සාරම්යභො. අයලොභාදයෙො

යලොභාදිපටිපක්ඛවයසන යවදිතබ්බා. කුසලධම් මූපසම් පදාොතිකුසලධම්මානං

සම්පාදනත්ථාෙ, පටිලාභත්ථාොති වුත්තං යහොති. ඉයම යචපි, භද් දිෙ, 

මොසාලාති පුරයතො ඨියත සාලරුක්යඛ දස්යසන්යතො එවමාහ. යසසයමත්ථ
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යහට්ඨා වුත්තනෙත්තා උත්තානත්ථත්තා ච සුවිඤ්යඤෙයයමව. සත්ථරි පන
යදසනං විනිවට්යටන්යතභද්දියෙොයසොතාපන්යනොජායතොති. 

4. සාමුගිොසුත්තවණ්ණනා 

194. චතුත්යථ සාමුගිොති සාමු නි මවාසියනො. බයග් ඝපජ් ජාති යත
ආලපන්යතො එවමාහ. යකොලන රස්ස හි යකොලරුක්යඛ හායරත්වා කතත්තා
යකොලන රන්තිචබයග්ඝපයථමාපිතත්තා බයග්ඝපජ්ජන්තිචද්යවනාමානි.
එයතසඤ්ච පුබ්බපුරිසා තත්ථ වසිංසූති බයග්ඝපජ්ජවාසිතාෙ
බයග්ඝපජ්ජවාසියනො බයග්ඝපජ්ජාති වුච්චන්ති. යත ආලපන්යතො එවමාහ. 

පාරිසුද් ධිපධානිෙඞ්  ානීති පාරිසුද්ධිඅත්ථාෙපධානිෙඞ් ානිපදහිතබ්බවීරිෙස්ස

අඞ් ානි, යකොට්ඨාසාති අත්යථො. සීලපාරිසුද් ධිපධානිෙඞ්  න්ති 

සීලපරියසොධනවීරිෙස්යසතං නාමං. තඤ්හි සීලපාරිසුද්ධිපරිපූරණත්ථාෙ

පධානිෙඞ් න්ති සීලපාරිසුද්ධිපධානිෙඞ් ං. යසයසසුපි එයසව නයෙො. තත් ථ 

තත් ථ පඤ ්ඤාෙ අනුග්  යෙස් සාමීතිතස්මිංතස්මිං ඨායනවිපස්සනාපඤ්ඤාෙ 

අනුග් යහස්සාමි. යෙො තත් ථ ඡන් යදොතිආදීසු යෙො තස්මිං අනුග් ණ්හයන
කත්තුකාමතාඡන්යදොතිඉමිනානයෙන අත්යථොයවදිතබ්යබො.සතිසම්පජඤ්ඤං
පයනත්ථ සතිං උපට්ඨයපත්වා ඤායණන පරිච්ඡින්දිත්වා වීරිෙපග් හනත්ථං

වුත්තං. රජනීයෙසු ධම් යමසු චිත් තං විරායජතීති රා පච්චයෙසු

ඉට්ඨාරම්මයණසුෙථාචිත්තංවිරජ්ජති, එවංකයරොති. වියමොචනීයෙසු ධම් යමසු 

චිත් තං වියමොයචතීති යෙහි ආරම්මයණහි චිත්තං වියමොයචතබ්බං, යතසු ෙථා

විමුච්චති, එවං කයරොති. විරායජත් වාති එත්ථ මග් ක්ඛයණ විරායජති නාම, 

ඵලක්ඛයණ විරත්තං නාම යහොති. දුතිෙපයදපි එයසව නයෙො. සම් මාවිමුත් තිං 

ඵුසතීති යහතුනානයෙනඅරහත්තඵලවිමුත්තිංඤාණඵස්යසනඵුසතීති. 

5. වප්පසුත්තවණ්ණනා 

195. පඤ්චයම වප් යපොති දසබලස්ස චූළපිතා සකයරාජා. 

නි ණ් ඨසාවයකොති යවසාලිෙං සීහයසනාපති විෙ නාළන්දාෙං උපාලි හපති 

විෙ ච නි ණ්ඨස්ස නාටපුත්තස්ස උපට්ඨායකො. කායෙන සංවුයතොති 

කාෙද්වාරස්ස සංවුතත්තා පිහිතත්තා කායෙන සංවුයතො නාම. යසසද්වයෙපි

එයසව නයෙො. අවිජ් ජාවිරා ාති අවිජ්ජාෙ ඛෙවිරාය න. විජ් ජුප් පාදාති

මග් විජ්ජාෙ උප්පායදන. තං ඨානන්ති තං කාරණං. අවිපක් කවිපාකන්ති 

අලද්ධවිපාකවාරං. තයතොනිදානන්ති තංයහතු තප්පච්චො. දුක් ඛයවදනිො 

ආසවා අස ්සයවෙුන්තිදුක්ඛයවදනාෙපච්චෙභූතා කියලසාඅස්සයවෙයං, තස්ස

පුරිසස්ස උප්පජ්යජෙයන්ති අත්යථො. අභිසම් පරාෙන්ති දුතියෙ අත්තභායව. 

කාෙසමාරම් භපච් චොති කාෙකම්මපච්චයෙන. ආසවාති කියලසා. 

විඝාතපරිළාොති එත්ථ විඝායතොති දුක්ඛං. පරිළායෙොති කායිකයචතසියකො
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පටුන 

පරිළායහො. ඵුස් ස ඵුස් ස බයන් තීකයරොතීති ඤාණවජ්ඣංකම්මංඤාණඵස්යසන

ඵුසිත්වා ඵුසිත්වා ඛෙං  යමති, විපාකවජ්ඣංකම්මං විපාකඵස්යසනඵුසිත්වා

ඵුසිත්වාඛෙං යමති. නිජ් ජරාති කියලසජීරණකපටිපදා.යසසවායරසුපිඑයසව

නයෙො. ඉධ ඨත්වා අෙං භික්ඛු ඛීණාසයවො කාතබ්යබො, චත්තාරි මහාභූතානි
නීහරිත්වා චතුසච්චවවත්ථානං දස්යසත්වා ොව අරහත්තඵලං කම්මට්ඨානං
කයථතබ්බං. 

ඉදානි පන තස්ස ඛීණාසවස්ස සතතවිහායර දස්යසතුං එවං සම් මා 

විමුත් තචිත් තස් සාතිආදිමාහ. තත්ථ සම් මා විමුත් තචිත් තස් සාති යහතුනා

කාරයණන සම්මාවිමුත්තස්ස. සතතවිොරාති නිච්චවිහාරානිබද්ධවිහාරා. යනව 

සුමයනො යෙොතීතිඉට්ඨාරම්මයණරා වයසනනයසොමනස්සජායතොයහොති. න 

දුම් මයනොති අනිට්ඨාරම්මයණ පටිඝවයසන න යදොමනස්සජායතො යහොති. 

උයපක් ඛයකො විෙරති සයතො සම් පජායනොති සතිසම්පජඤ්ඤපරිග් හිතාෙ 
මජ්ඣත්තාකාරලක්ඛණාෙ උයපක්ඛාෙ යතසු ආරම්මයණසු උයපක්ඛයකො
මජ්ඣත්යතොහුත්වා විහරති. 

කාෙපරිෙන් තිකන්ති කාෙන්තිකං කාෙපරිච්ඡින්නං, ොව

පඤ්චද්වාරකායෙොපවත්තති, තාවපවත්තං පඤ්චද්වාරිකයවදනන්තිඅත්යථො. 

ජීවිතපරිෙන් තිකන්ති ජීවිතන්තිකං ජීවිතපරිච්ඡින්නං, ොව ජීවිතං පවත්තති, 
තාව පවත්තං මයනොද්වාරිකයවදනන්ති අත්යථො. තත්ථ පඤ්චද්වාරිකයවදනා

පච්ඡා උප්පජ්ජිත්වා පඨමං නිරුජ්ඣති, මයනොද්වාරිකයවදනා පඨමං
උප්පජ්ජිත්වා පච්ඡා නිරුජ්ඣති. සා හි පටිසන්ධික්ඛයණ වත්ථුරූපස්මිංයෙව
පතිට්ඨාති.පඤ්චද්වාරිකාපවත්යත පඤ්චද්වාරවයසනපවත්තමානාපඨමවයෙ 

වීසතිවස්සකායල රජ්ජනදුස්සනමුය්හනවයසන අධිමත්තා බලවතී යහොති, 

පණ්ණාසවස්සකායලඨිතායහොති, සට්ඨිවස්සකාලයතොපට්ඨාෙපරිහාෙමානා, 
අසීතිනවුතිවස්සකායල මන්දා යහොති. තදා හි සත්තා ‘‘චිරරත්තං එකයතො
නිසීදිම්හා නිපජ්ජිම්හා’’ති වදන්යතපි න ජානාමාති වදන්ති. අධිමත්තානිපි

රූපාදිආරම්මණානිනපස්සාම, සු න්ධදුග් න්ධංවාසාදුඅසාදුංවාථද්ධමුදුකං

වාතින ජානාමාතිපි වදන්ති. ඉති යනසං පඤ්චද්වාරිකයවදනා භග් ා යහොති, 

මයනොද්වාරිකා පවත්තති. සාපි අනුපුබ්යබන පරිහාෙමානා මරණසමයෙ

හදෙයකොටිංයෙව නිස්සාෙ පවත්තති. ොව පයනසා පවත්තති, තාව සත්යතො 

ජීවතීතිවුච්චති.ෙදානප්පවත්තති, තදා‘‘මයතොනිරුද්යධො’’තිවුච්චති. 

ස්වාෙමත්යථො වාපිො දීයපතබ්යබො – ෙථා හි පුරියසො 
පඤ්චඋදකමග් සම්පන්නං වාපිං කයරෙය. පඨමං යදයව වුට්යඨ පඤ්චහි
උදකමග්ය හි උදකං පවිසිත්වා අන්යතොවාපිෙං ආවායට පූයරෙය. පුනප්පුනං
යදයවවස්සන්යත උදකමග්ය පූයරත්වා ාවුතඩ්ඪයෙොජනමත්තංඔත්ථරිත්වා
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පටුන 

උදකංතිට්යඨෙයතයතොතයතො විස්සන්දමානං.අථනිද්ධමනතුම්යබවිවරිත්වා

යඛත්යතසුකම්යමකයිරමායනඋදකං නික්ඛමන්තං, සස්සපාකකායලඋදකං

නික්ඛන්තංඋදකංපරිහීනං, ‘‘මච්යඡ ණ්හාමා’’ති වත්තබ්බතංආපජ්යජෙය.
තයතොකතිපායහනආවායටසුයෙව උදකං සණ්ඨයහෙ.ොවපනතංආවායටසු

යහොති, තාවමහාවාපිෙංඋදකංඅත්ථීතිසඞ්ඛං ච්ඡති. ෙදාපනතත්ථඡිජ්ජති, 
තදා‘‘වාපිෙංඋදකංනත්ථී’’තිවුච්චති.එවංසම්පදමිදං යවදිතබ්බං. 

පඨමං යදයවවස්සන්යතපඤ්චහිමග්ය හිඋදයක පවිසන්යතආවාටානං
පූරණකායලො විෙ හි පඨමයමව පටිසන්ධික්ඛයණ මයනොද්වාරිකයවදනාෙ 

වත්ථුරූයප පතිට්ඨිතකායලො, පුනප්පුනං යදයව වස්සන්යත පඤ්චමග් ානං

පූරණකායලො විෙ පවත්යත පඤ්චද්වාරිකයවදනාෙ පවත්ති, 

 ාවුතඩ්ඪයෙොජනමත්තං අජ්යඣොත්ථරණං විෙ පඨමවයෙ වීසතිවස්සකායල

රජ්ජනාදිවයසන තස්ස අධිමත්තබලවභායවො, ොව වාපියතො උදකං න 

නිග් ච්ඡති, තාව පූරාෙ වාපිො ඨිතකායලො විෙ පඤ්ඤාසවස්සකායල තස්ස

ඨිතකායලො, නිද්ධමනතුම්යබසු විවයටසු කම්යම කයිරමායන උදකස්ස

නික්ඛමනකායලො විෙ සට්ඨිවස්සකාලයතො පට්ඨාෙ තස්ස පරිහානි, උදයක
භට්යඨ උදකමග්ය සු පරිත්තඋදකස්ස ඨිතකායලො විෙ අසීතිනවුතිකායල

පඤ්චද්වාරිකයවදනාෙමන්දකායලො, ආවායටසුයෙවඋදකස්ස පතිට්ඨිතකායලො

විෙ හදෙවත්ථුයකොටිං නිස්සාෙ මයනොද්වායර යවදනාෙ පවත්තිකායලො, 
ආවායටසු පරිත්යතපිඋදයකසති ‘‘වාපිෙං උදකං අත්ථී’’ති වත්තබ්බකායලො

විෙොව සාපවත්තති, තාව ‘‘සත්යතොජීවතී’’තිවුච්චති.ෙථාපනආවායටසු 

උදයක ඡින්යන ‘‘නත්ථි වාපිෙං උදක’’න්ති වුච්චති, එවං
මයනොද්වාරිකයවදනාෙ අප්පවත්තමානාෙ සත්යතො මයතොති වුච්චති. ඉමං

යවදනංසන්ධාෙවුත්තං– ‘‘ජීවිතපරිෙන්තිකංයවදනංයවදිෙමායනො’’ති. 

කාෙස ්ස යභදාති කාෙස්ස යභයදන. උද් ධං ජීවිතපරිොදානාති

ජීවිතක්ඛෙයතොඋද්ධං. ඉයධවාතිපටිසන්ධිවයසනපරයතොඅ න්ත්වාඉයධව. 

සීතී භවිස ්සන් තීති පවත්තිවිප්ඵන්දනදරථරහිතානිසීතානිඅප්පවත්තනධම්මානි
භවිස්සන්ති. 

ථූණං පටිච් චාති රුක්ඛං පටිච්ච. කුද් දාලපි කං ආදාොති කුද්දාලඤ්ච
ඛණිත්තිඤ්ච පච්ඡිඤ්ච  යහත්වාති අත්යථො. යදසනා පන කුද්දාලවයසයනව

කතා. මූයල ඡින් යදෙයාති මූලම්හි කුද්දායලන ඡින්යදෙය. පලිඛයණෙයාති
ඛණිත්තිොසමන්තාඛයණෙය. 

එවයමව යඛොති එත්ථ ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – රුක්යඛො විෙ හි

අත්තභායවො දට්ඨබ්යබො, රුක්ඛංපටිච්චඡාොවිෙකුසලාකුසලංකම්මං, ඡාෙං
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පටුන 

අප්පවත්තං කාතුකායමො පුරියසො විෙ යෙො ාවචයරො, කුද්දායලො විෙ පඤ්ඤා, 

පිටකං විෙ සමාධි, ඛණිත්ති විෙ විපස්සනා, ඛණිත්තිො මූලානං

පලිඛණනකායලො විෙ අරහත්තමග්ය න අවිජ්ජාෙ යඡදනකායලො, 

ඛණ්ඩාඛණ්ඩංකරණකායලොවිෙඛන්ධවයසනදිට්ඨකායලො, ඵාලනකායලොවිෙ

ආෙතනවයසන දිට්ඨකායලො, සකලීකරණකායලො විෙ ධාතුවයසන

දිට්ඨකායලො, වාතාතයපනවියසොසනකායලොවිෙ කායිකයචතසිකස්සවීරිෙස්ස

කරණකායලො, අග්ගිනාඩහනකායලොවිෙඤායණනකියලසානංඩහනකායලො, 

මසිකරණකායලො විෙ වත්තමානක-පඤ්චක්ඛන්ධකායලො, මහාවායත
ඔඵුනනකායලො විෙ නදීයසොයත පවාහනකායලො විෙ ච ඡින්නමූලකානං

පඤ්චන්නං ඛන්ධානං අප්පටිසන්ධිකනියරොයධො, ඔඵුනනප්පවාහයනහි 
අපඤ්ඤත්තිකභාවූප යමො විෙ පුනබ්භයව විපාකක්ඛන්ධානං අනුප්පායදන
අපණ්ණත්තිකභායවොයවදිතබ්යබො. 

භ වන් තං එතදයවොචාති සත්ථරි යදසනං විනිවට්යටන්යත

යසොතාපත්තිඵලං පත්වා එතං ‘‘යසෙයථාපි, භන්යත’’තිආදිවචනං අයවොච. 

තත්ථ උදෙත් ථියකොති වඩ්ඪිඅත්ථියකො. අස් සපණිෙං යපොයසෙයාති පඤ්ච
අස්සයපොතසතානි කිණිත්වා පච්ඡා වික්කිණිස්සාමීති යපොයසෙය.
සහස්සග්ඝනකස්ස අස්සස්ස පඤ්චසතමත්තං උපකරණං  න්ධමාලාදිවයසන
යපොසාවනිකංයෙවඅ මාසි.අථස්සයතඅස්සාඑකදිවයසයනව යරො ංඵුසිත්වා

සබ්යබජීවිතක්ඛෙංපාපුයණෙයන්තිඉමිනා අධිප්පායෙනඑවමාහ. උදෙඤ් යචව 

නාධි ච් යඡෙයාති වඩ්ඪිඤ්ච ය හයතො නීහරිත්වා දින්නමූලඤ්ච කිඤ්චි න

ලයභෙය. පයිරුපාසින්ති චතූහි පච්චයෙහි උපට්ඨහිං. ස් වාෙං උදෙඤ් යචව 

නාධි ච් ඡින්ති යසො අහං යනව උදෙං න ය හයතො දින්නධනං අධි ච්ඡිං, 
පණිෙඅස්සජග් නයකො නාම ජායතොස්මීති දස්යසති. යසසයමත්ථ 

උත්තානයමවාති. 

6. සාළ්හසුත්තවණ්ණනා 

196. ඡට්යඨ ද් වයෙනාති ද්වීහි යකොට්ඨායසහි. ඔඝස් ස නිත් ථරණන්ති

චතුයරොඝනිත්ථරණං. තයපොජිගුච් ඡායෙතූති දුක්කරකාරිකසඞ්ඛායතන තයපන 

පාපජිගුච්ඡනයහතු. අඤ් ඤතරං සාමඤ ්ඤඞ්  න්තිඑකංසමණධම්මයකොට්ඨාසං. 

අපරිසුද් ධකාෙසමාචාරාතිආදීසු පුරියමහි තීහි පයදහි 
කායිකවාචසිකයචතසිකසීලානං අපරිසුද්ධතං දස්යසත්වා පච්ඡියමන පයදන

අපරිසුද්ධාජීවතං දස්යසති. ඤාණදස ්සනාොතිමග් ඤාණසඞ්ඛාතාෙදස්සනාෙ. 

අනුත් තරාෙ සම් යබොධාොති අරහත්තාෙ, අරහත්තඤාණඵස්යසන ඵුසිතුං

අභබ්බාති වුත්තං යහොති. සාලලට් ඨින්ති සාලරුක්ඛං. නවන්ති තරුණං. 

අකුක් කුච් චකජාතන්ති ‘‘භයවෙය නු යඛො, න භයවෙයා’’ති 
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පටුන 

අජයනතබ්බකුක්කුච්චං. යලඛණිො ලියඛෙයාති අවයලඛනමත්තයකන 

අවලියඛෙය. යධොයවෙයාති ඝංයසෙය. අන් යතො අවිසුද් ධාති අබ්භන්තයර
අසුද්ධාඅපනීතසාරා. 

එවයමව යඛොති එත්ථ ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – සාලලට්ඨි විෙ හි

අත්තභායවොදට්ඨබ්යබො, නදීයසොතංවිෙසංසාරයසොතං, පාරං  න්තුකාමපුරියසො

විෙ ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියෙො  යහත්වා ඨිතපුරියසො, සාලලට්ඨිො බහිද්ධා

සුපරිකම්මකතකායලො විෙ බහිද්ධා තපචරණං  ාළ්හං කත්වා  හිතකායලො, 

අන්යතො අසුද්ධකායලො විෙ අබ්භන්තයර සීලානං අපරිසුද්ධකායලො, 
සාලලට්ඨිො සංසීදිත්වා අයධො මනං විෙ දිට්ඨි තිකස්ස සංසාරයසොයත
සංසීදනං යවදිතබ්බං. 

ඵිොරිත් තං බන් යධෙයාති ඵෙඤ්ච අරිත්තඤ්ච යෙොයජෙය. එවයමවාති

එත්ථාපිඉදං ඔපම්මසංසන්දනං–සාලලට්ඨිවිෙඅත්තභායවො, නදීයසොතංවිෙ

සංසාරයසොතං, පාරං  න්තුකාමපුරියසො විෙ යෙො ාවචයරො, බහිද්ධා

සුපරිකම්මකතකායලො විෙ ඡසු ද්වායරසු සංවරස්ස පච්චුපට්ඨිතකායලො, 

අන්යතො සුවියසොධිතභායවො විෙ අබ්භන්තයර පරිසුද්ධසීලභායවො, 

ඵොරිත්තබන්ධනං විෙ කායිකයචතසිකවීරිෙකරණං, යසොත්ථිනා
පාරිමතීර මනං විෙ අනුපුබ්යබන සීලං පූයරත්වා සමාධිං පූයරත්වා පඤ්ඤං
පූයරත්වානිබ්බාන මනංදට්ඨබ්බං. 

කණ් ඩචිත්රකානීති 
සරලට්ඨිසරරජ්ජුසරපාසාදසරසාණිසරයපොක්ඛරණිසරපදුමානීති අයනකානි

කණ්යඩහි කත්තබ්බචිත්රානි. අථ යඛො යසො තීහි ඨායනහීති යසො එවං බහූනි 

කණ්ඩචිත්රකානි ජානන්යතොපි න රාජාරයහො යහොති, තීහියෙව පන ඨායනහි

යහොතීති අත්යථො. සම් මාසමාධි යෙොතීති මග් සමාධිනා ච ඵලසමාධිනා ච

සමාහියතො යහොතීති අෙයමත්ථ අත්යථො. සම් මාදිට් ඨීති මග් සම්මාදිට්ඨිො

සමන්නා යතො. ඉදං දුක් ඛන්තිආදීහිචතූහිසච්යචහිචත්තායරොමග් ාතීණි ච
ඵලානි කථිතානි. අෙං පන මග්ය යනව අවිරාධිතං විජ්ඣති නාමාති

යවදිතබ්යබො. සම් මාවිමුත් තීති අරහත්තඵලවිමුත්තිො සමන්නා යතො. 

අවිජ් ජාක් ඛන් ධං පදායලතීති අරහත්තමග්ය න පදායලති නාමාති වුච්චති.

ඉමිනා හි යහට්ඨා අරහත්තමග්ය න අවිජ්ජාක්ඛන්යධො පදාලියතො, ඉධ පන
පදාලිතංඋපාදාෙපදායලතීතිවත්තුංවට්ටතීති. 

7. මල්ලිකායදවීසුත්තවණ්ණනා 

197. සත්තයම මල් ලිකා යදවීති පයසනදිරඤ්යඤො යදවී. යෙන 

මියධකච් යචො මාතු ායමොති යෙන ඉයධකච්චා ඉත්ථී. දුබ් බණ් ණාති
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බීභච්ඡවණ්ණා. දුරූපාතිදුස්සණ්ඨිතා. සුපාපිකාති සුට්ඨුපාපිකාසුට්ඨුලාමිකා. 

දස් සනාොති පස්සිතුං. දලිද් දාති ධනදලිද්දා. අප් පස ්සකාති සයකන ධයනන

රහිතා. අප් පයභො ාති උපයභො පරියභො භණ්ඩකරහිතා. අප් යපසක් ඛාති

අප්පපරිවාරා. අඩ් ඪාති ඉස්සරා. මෙද් ධනාති වළඤ්ජනකධයනන මහද්ධනා. 

මොයභො ාති උපයභො පරියභො භණ්ඩයභොය න මහායභො ා. මයෙසක් ඛාති

මහාපරිවාරා. අභිරූපාති උත්තමරූපා. දස් සනීොති දස්සනයුත්තා. පාසාදිකාති

දස්සයනන පාසාදිකා. වණ් ණයපොක් ඛරතාොති වණ්යණන යචව
සරීරසණ්ඨායනනච. 

අභිසජ් ජතීති ලග් ති. බයාපජ් ජතීති පකතිං පජහති. පතිත් ථීෙතීති

යකොධවයසන ථිනභාවං ථද්ධභාවං ආපජ්ජති. න දාතා යෙොතීති න දායිකා

යහොති. යසෙයාවසථපදීයපෙයන්ති එත්ථ යසෙයාති මඤ්චපල්ලඞ්කාදිසෙනං. 

ආවසයථොති ආවසථා ාරං. පදීයපෙයං වුච්චති වට්ටියතලාදිපදීපූපකරණං. 
ඉස්සාමනිකාති ඉස්සාෙ සම්පයුත්තචිත්තා. ඉමිනා නයෙන සබ්බත්ථ අත්යථො 

යවදිතබ්යබො. යකොධනා අයෙොසින්ති යකොධමනා අයහොසිං. අනිස් සාමනිකා 

අයෙොසින්තිඉස්සාවිරහිතචිත්තා අයහොසිං.යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

8. අත්තන්තපසුත්තවණ්ණනා 

198. අට්ඨයම අත්තන්තපාදීසුඅත්තානං තපතිදුක්ඛායපතීති අත් තන් තයපො. 

අත්තයනො පරිතාපනානුයෙො ං අත් තපරිතාපනානුයෙො ං. පරං තපතීති 

පරන් තයපො. පයරසං පරිතාපනානුයෙො ං පරපරිතාපනානුයෙො ං. දිට් යඨව 

ධම් යමති ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව. නිච් ඡායතොති ඡාතං වුච්චති තණ්හා, සා

අස්සනත්ථීති නිච්ඡායතො. සබ්බකියලසානංනිබ්බුතත්තා නිබ් බුයතො. අන්යතො 

තාපනකියලසානං අභාවා සීතයලො ජායතොති සීතීභූයතො. 

ඣානමග් ඵලනිබ්බානසුඛානි පටිසංයවයදතීති සුඛප් පටිසංයවදී. බ්රේ මභූයතන 

අත් තනාතියසට්ඨභූයතනඅත්තනා. 

අයචලයකොතිආදීනි වුත්තත්ථායනව. ඔරබ් භිකාදීසු උරබ්භා වුච්චන්ති

එළකා, උරබ්යභහනතීති ඔරබ් භියකො. සූකරිකාදීසුපිඑයසවනයෙො. ලුද් යදොති

දාරුයණො කක්ඛයළො. මච් ඡඝාතයකොති මච්ඡබන්යධො යකවට්යටො. 

බන් ධනා ාරියකොති බන්ධනා ාරය ොපයකො. කුරූරකම් මන් තාති
දාරුණකම්මන්තා. 

මුද් ධාවසිත් යතොති ඛත්තිොභියසයකන මුද්ධනි අභිසිත්යතො. පුරත් ථියමන 

න රස ්සාති න රයතො පුරත්ථිමාෙ දිසාෙ. සන් ථා ාරන්ති ෙඤ්ඤසාලං. 

ඛරාජිනං නිවායසත් වාති සඛුරං අජිනචම්මං නිවායසත්වා. සප් පියතයලනාති
සප්පිනා යචව යතයලන ච. ඨයපත්වා හි සප්පිං අවයසයසො යෙො යකොචි
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ස්යනයහො යතලන්ති වුච්චති. කණ් ඩුවමායනොති නඛානං ඡින්නත්තා

කණ්ඩුවිතබ්බකායල යතන කණ්ඩුවමායනො. අනන් තරහිතාොති අසන්ථතාෙ. 

සරූපවච් ඡාොතිසදිසවච්ඡාෙ.සයච ාවීයසතායහොති, වච්යඡොපි යසතයකොව.

සයචකපිලාවා රත්තා වා, වච්ඡයකොපිතාදියසොවාතිඑවංසරූපවච්ඡාෙ. යසො 

එවමාොතියසොරාජාඑවංවයදති. වච් ඡතරාතිතරුණවච්ඡකභාවංඅතික්කන්තා

බලවවච්ඡා. වච් ඡතරීසුපි එයසව නයෙො. බරිහිසත් ථාොති 

පරික්යඛපකරණත්ථාෙයචවෙඤ්ඤභූමිෙංඅත්ථරණත්ථාෙච. 

චතුත්ථපුග් ලං බුද්ධුප්පාදයතො පට්ඨාෙ දස්යසතුං ඉධ, භික් ඛයව, 

තථා යතොතිආදිමාහ.තත්ථ තථා යතොතිආදීනි වුත්තත්ථායනව. තං ධම් මන්ති

තංවුත්තප්පකාරසම්පදංධම්මං. සුණාති,  ෙපති, වාතිකස්මාපඨමං හපතිං 

නිද්දිසති? නිහතමානත්තාඋස්සන්නත්තා ච. යෙභුයෙයනහි ඛත්තිෙකුලයතො
පබ්බජිතා ජාතිං නිස්සාෙ මානං කයරොන්ති. බ්රාහ්මණකුලා පබ්බජිතා මන්යත

නිස්සාෙ මානං කයරොන්ති, හීනජච්චකුලා පබ්බජිතා අත්තයනො විජාතිතාෙ
පතිට්ඨාතුංනසක්යකොන්ති. හපතිදාරකාපනකච්යඡහියසදං මුඤ්චන්යතහි
පිට්ඨිො යලොණං පුප්ඵමානාෙ භූමිං කසිත්වා තාදිසස්ස මානස්ස අභාවයතො 
නිහතමානදප්පා යහොන්ති. යත පබ්බජිත්වා මානං වා දප්පං වා අකත්වා
ෙථාබලං බුද්ධවචනං උග් යහත්වා විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්තා
සක්යකොන්තිඅරහත්යත පතිට්ඨාතුං.ඉතයරහිචකුයලහිනික්ඛමිත්වාපබ්බජිතා

න බහුකා,  හපතිකාව බහුකා. ඉතිනිහතමානත්තා උස්සන්නත්තා ච පඨමං
 හපතිංනිද්දිසතීති. 

අඤ ්ඤතරස ්මිං වාතිඉතයරසංවාකුලානං අඤ්ඤතරස්මිං. පච් චාජායතොති

පතිජායතො. තථා යත සද් ධං පටිලභතීතිපරිසුද්ධංධම්මංසුත්වා ධම්මසාමිම්හි

තථා යත ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො වත භ වා’’ති සද්ධං පටිලභති. ඉති 

පටිසඤ් චික් ඛතීති එවං පච්චයවක්ඛති. සම් බායධො ඝරාවායසොති සයචපි

සට්ඨිහත්යථඝයරයෙොජනසතන්තයරපිවා ද්යවජාෙම්පතිකාවසන්ති, තථාපි

යනසං සකිඤ්චනසපලියබොධට්යඨන ඝරාවායසො සම්බායධොව. රජාපයථොති
රා රජාදීනං උට්ඨානට්ඨානන්ති මහාඅට්ඨකථාෙං වුත්තං. ආ මනපයථොතිපි

වට්ටති.අලග් නට්යඨන අබ්යභොකායසො විොති අබ් යභොකායසො. පබ්බජියතොහි 
කූටා ාරරතනපාසාදයදවවිමානාදීසු පිහිතද්වාරවාතපායනසු පටිච්ඡන්යනසු
වසන්යතොපි යනව ලග් ති න සජ්ජති න බජ්ඣති. යතන වුත්තං –

‘‘අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා’’ති. අපිච සම් බායධො ඝරාවායසො කුසලකිරිොෙ

ෙථාසුඛං ඔකාසාභාවයතො, රජාපයථො අසංවුතසඞ්කාරට්ඨානං විෙ රජානං, 

කියලසරජානං සන්නිපාතට්ඨානයතො. අබ් යභොකායසො පබ් බජ් ජා කුසලකිරිොෙ 

ෙථාසුඛංඔකාසසබ්භාවයතො. 
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නයිදං සුකරං…යප.… පබ් බයජෙයන්තිඑත්ථ අෙංසඞ්යඛපකථා–ෙයදතං
සික්ඛත්තෙබ්රහ්මචරිෙං එකම්පි දිවසං අඛණ්ඩං කත්වා චරිමකචිත්තං

පායපතබ්බතාෙ එකන් තපරිපුණ් ණං, එකදිවසම්පි ච කියලසමයලන අමලිනං

කත්වා චරිමකචිත්තං පායපතබ්බතාෙ එකන් තපරිසුද් ධං, සඞ් ඛලිඛිතං 
ලිඛිතසඞ්ඛසදිසං යධොතසඞ්ඛසප්පටිභා ං චරිතබ්බං. ඉදං න සුකරං අ ාරං
අජ්ඣාවසතා අ ාරමජ්යඣ වසන්යතන එකන්තපරිපුණ්ණං…යප.… චරිතුං.
ෙංනූනාහං යකයස ච මස්සුඤ්ච ඔහායරත්වා කසාෙරසපීතතාෙ කාසාොනි
බ්රහ්මචරිෙං චරන්තානං අනුච්ඡවිකානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා පරිදහිත්වා 
අ ාරස්මානික්ඛමිත්වාඅන ාරිෙං පබ්බයජෙයන්ති.එත්ථචෙස්මාඅ ාරස්ස

හිතංකසිවණිජ්ජාදිකම්මංඅ ාරිෙන්ති වුච්චති, තඤ්චපබ්බජ්ජාෙනත්ථි, තස්මා

පබ්බජ්ජා අන ාරිොති ඤාතබ්බා, තං අන ාරිෙං. පබ් බයජෙයන්ති 

පටිපජ්යජෙයං. 

අප් පං වාති සහස්සයතො යහට්ඨා යභො ක්ඛන්යධො අප්යපො නාම යහොති, 

සහස්සයතොපට්ඨාෙමහා.ආබන්ධනට්යඨනඤාතියෙව ඤාතිපරිවට් ය ො. යසො

වීසතිො යහට්ඨා අප්යපො නාම යහොති, වීසතිො පට්ඨාෙ මහා. භික් ඛූනං 

සික් ඛාසාජීවසමාපන් යනොතිො භික්ඛූනංඅධිසීලසඞ්ඛාතාසික්ඛා, තඤ්ච, ෙත්ථ

යචයත සහ ජීවන්ති, එකජීවිකා සභා වුත්තියනො යහොන්ති, තං භ වතා
පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදසඞ්ඛාතංසාජීවඤ්චතත්ථ සික්ඛනභායවනසමාපන්යනොති

භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්යනො. සමාපන් යනොති සික්ඛං පරිපූයරන්යතො
සාජීවඤ්චඅවීතික්කමන්යතො හුත්වාතදුභෙංඋප යතොතිඅත්යථො. 

පාණාතිපාතං පොොතිආදීනි වුත්තත්ථායනව. ඉයමසං යභදාොති යෙසං

ඉයතොතිවුත්තානංසන්තියකසුතං, යතසං යභදාෙ. භින් නානං වා සන් ධාතාති
ද්වින්නං මිත්තානං වා සමානුපජ්ඣාෙකාදීනං වා යකනචියදව කාරයණන

භින්නානංඑකයමකංඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘තුම්හාකං ඊදියසකුයලජාතානංඑවං

බහුස්සුතානංඉදංනයුත්ත’’න්තිආදීනිවත්වා සන්ධානංකත්තා. අනුප් පදාතාති

සන්ධානානුප්පදාතා, ද්යව ජයන සමග්ය  දිස්වා ‘‘තුම්හාකං එවරූයපකුයල
ජාතානං එවරූයපහි ගුයණහි සමන්නා තානං අනුච්ඡවිකයමත’’න්තිආදීනි
වත්වා දළ්හීකම්මං කත්තාති අත්යථො. සමග්ය ො ආරායමො අස්සාති 

සමග්  ාරායමො. ෙත්ථ සමග් ා නත්ථි, තත්ථ වසිතුම්පි න ඉච්ඡතීති අත්යථො.

සමග් රායමොතිපි පාළි, අෙයමව අත්යථො. සමග්  රයතොති සමග්ය සු රයතො, 
යතපහාෙ අඤ්ඤත්ථ න්තුංනඉච්ඡතීතිඅත්යථො.සමග්ය දිස්වාපිසුත්වාපි

නන්දතීති සමග්  නන් දී. සමග්  කරණිං වාචං භාසිතාති ො වාචා සත්යත

සමග්ය යෙව කයරොති, තං සාමග්ගිගුණපරිදීපිකයමව වාචං භාසති, න
ඉතරන්ති. 
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යනලාති එලං වුච්චති යදොයසො, නාස්සා එලන්ති යනලා, නිද්යදොසාති

අත්යථො ‘‘යනලඞ්ය ො යසතපච්ඡායදො’’ති (උදා. 65) එත්ථ වුත්තයනලං විෙ. 

කණ් ණසුඛාති බයඤ්ජනමධුරතාෙ කණ්ණානං සුඛා, සූචිවිජ්ඣනං විෙ
කණ්ණසූලං න ජයනති. අත්ථමධුරතාෙ සකලසරීයර යකොපං අජයනත්වා 

යපමං ජයනතීති යපමනීො. හදෙං  ච්ඡති අප්පටිහඤ්ඤමානා සුයඛන චිත්තං

පවිසතීති ෙදෙඞ්  මා. ගුණපරිපුණ්ණතාෙපුයරභවාති යපොරී. පුයරසංවඩ්ඪනාරී

විෙ සුකුමාරාතිපි යපොරී. පුරස්සඑසාතිපි යපොරී, න රවාසීනංකථාතිඅත්යථො.

න රවාසියනොහියුත්තකථා යහොන්ති, පිතිමත්තං පිතාති, භාතිමත්තං භාතාති

වදන්ති. එවරූපී කථා බහුයනො ජනස්ස කන්තා යහොතීති බහුජනකන් තා. 

කන්තභායවයනවබහුජනස්සමනාපා චිත්තවුඩ්ඪිකරාති බහුජනමනාපා. 

කායල වදතීති කාලවාදී, වත්තබ්බයුත්තකාලං සල්ලක්යඛත්වා වදතීති

අත්යථො. භූතං තච්ඡං සභාවයමව වදතීති භූතවාදී. 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකඅත්ථසන්නිස්සිතයමව කත්වා වදතීති අත් ථවාදී. 

නවයලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සිතං කත්වා වදතීති ධම් මවාදී. 

සංවරවිනෙපහානවිනෙසන්නිස්සිතංකත්වාවදතීති විනෙවාදී. නිධානංවුච්චති

ඨපයනොකායසො, නිධානමස්සාඅත්ථීති නිධානවතී. හදයෙනියධතබ්බයුත්තකං

වාචං භාසිතාති අත්යථො. කායලනාති එවරූපිං භාසමායනොපි ච ‘‘අහං

නිධානවතිං වාචං භාසිස්සාමී’’ති න අකායලන භාසති, යුත්තකාලං පන

අයවක්ඛිත්වාව භාසතීති අත්යථො. සාපයදසන්ති සඋපමං, සකාරණන්ති

අත්යථො. පරිෙන් තවතින්ති පරිච්යඡදං දස්යසත්වා, ෙථාස්සා පරිච්යඡයදො 

පඤ්ඤාෙති, එවං භාසතීති අත්යථො. අත් ථසංහිතන්ති අයනයකහිපි නයෙහි
විභජන්යතන පරිොදාතුං අසක්කුයණෙයතාෙ අත්ථසම්පන්නං භාසති. ෙං වා

යසො අත්ථවාදී අත්ථං වදති, යතන අත්යථන සංහිතත්තා අත්ථසංහිතං වාචං

භාසති, නඅඤ්ඤං නික්ඛිපිත්වාඅඤ්ඤංභාසතීතිවුත්තංයහොති. 

බීජ ාමභූත ාමසමාරම් භාති මූලබීජං ඛන්ධබීජං ඵළුබීජං අග් බීජං
බීජබීජන්ති පඤ්චවිධස්ස බීජ ාමස්ස යචව ෙස්ස කස්සචි

නීලතිණරුක්ඛාදිකස්සභූත ාමස්ස චසමාරම්භා, යඡදනයභදනපචනාදිභායවන
වියකොපනාපටිවිරයතොතිඅත්යථො. 

එකභත් තියකොතිපාතරාසභත්තං සාෙමාසභත්තන්තිද්යවභත්තානි. යතසු

පාතරාසභත්තංඅන්යතොමජ්ඣන්හියකන පරිච්ඡින්නං, ඉතරංමජ්ඣන්හිකයතො
උද්ධං අන්යතොඅරුයණන. තස්මා අන්යතොමජ්ඣන්හියක දසක්ඛත්තුං
භුඤ්ජමායනොපි එකභත්තියකොව යහොති. තං සන්ධාෙ වුත්තං

‘‘එකභත්තියකො’’ති. රත්තිොයභොජනංරත්ති, තයතොඋපරයතොති රත් තූපරයතො. 
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අතික්කන්යතමජ්ඣන්හියකොවසූරිෙත්ථඞ් මනායභොජනංවිකාලයභොජනං

නාම, තයතො විරතත්තා විරයතො විකාලයභොජනා. 

ජාතරූපන්තිසුවණ්ණං. රජතන්තිකහාපයණොයලොහමාසයකොජතුමාසයකො
දාරුමාසයකොති යෙ යවොහාරං  ච්ඡන්ති. තස්ස උභෙස්සාපි පටිග් හණා

පටිවිරයතො, යනව තං උග් ණ්හාති, න උග් ණ්හායපති, න උපනික්ඛිත්තං
සාදිෙතීතිඅත්යථො. 

ආමකධඤ ්ඤපටිග්  ෙණාති 
සාලිවීහිෙවය ොධූමකඞ්ගුවරකකුද්රූසකසඞ්ඛාතස්ස සත්තවිධස්සපි

ආමකධඤ්ඤස්ස පටිග් හණා. න යකවලඤ්ච එයතසං පටිග් හණයමව, 

ආමසනම්පිභික්ඛූනංනවට්ටතියෙව. ආමකමංසපටිග්  ෙණාතිඑත්ථඅඤ්ඤත්ර

ඔදිස්සඅනුඤ්ඤාතා ආමකමංසමච්ඡානංපටිග් හණයමවභික්ඛූනංනවට්ටති, 
යනොආමසනන්ති. 

ඉත් ථිකුමාරිකපටිග්  ෙණාති එත්ථ ඉත් ථීති පුරිසන්තර තා, ඉතරා

කුමාරිකා නාම, තාසං පටිග් හණම්පි ආමසනම්පි අකප්පිෙයමව. 

දාසිදාසපටිග්  ෙණාති එත්ථදාසිදාසවයසයනවයතසංපටිග් හණංනවට්ටති, 

‘‘කප්පිෙකාරකං දම්මි, ආරාමිකං දම්මී’’ති එවං වුත්යත පන වට්ටති. 

අයජළකාදීසුපි යඛත් තවත් ථුපරියෙොසායනසු කප්පිොකප්පිෙනයෙො

විනෙවයසන උපපරික්ඛිතබ්යබො. තත්ථ යඛත් තං නාම ෙස්මිං පුබ්බණ්ණං

රුහති. වත් ථු නාම ෙස්මිං අපරණ්ණං රුහති. ෙත්ථ වා උභෙම්පි රුහති, තං 
යඛත්තං.තදත්ථාෙඅකතභූමිභාය ොවත්ථු.යඛත්තවත්ථුසීයසනයචත්ථවාපි-
තළාකාදීනිපි සඞ් හිතායනව. 

දූයතෙයං වුච්චති දූතකම්මංගිහීනංපණ්ණංවාසාසනංවා යහත්වාතත්ථ

තත්ථ  මනං. පහිණ මනං වුච්චති ඝරා ඝරං යපසිතස්ස ඛුද්දක මනං. 

අනුයෙොය ො නාම තදුභෙකරණං. තස්මා දුයතෙයපහිණ මනානං

අනුයෙොය ොති එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. කෙවික් කොති කො ච

වික්කො ච. තුලාකූ ාදීසු කූ න්ති වඤ්චනං. තත්ථ තුලාකූටං තාවරූපකූටං, 

අඞ් කූටං,  හණකූටං, පටිච්ඡන්නකූටන්තිචතුබ්බිධං යහොති.තත්ථ රූපකූ ං 

නාම ද්යව තුලා සමරූපා කත්වා  ණ්හන්යතො මහතිො  ණ්හාති, දදන්යතො

ඛුද්දිකාෙ යදති. අඞ්  කූ ං නාම  ණ්හන්යතො පච්ඡාභාය  හත්යථන තුලං

අක්කමති, දදන්යතො පුබ්බභාය .  ෙණකූ ං නාම  ණ්හන්යතො මූයල රජ්ජුං 

 ණ්හාති, දදන්යතොඅග්ය . පටිච් ඡන් නකූ ං නාමතුලංසුසිරංකත්වාඅන්යතො

අෙචුණ්ණං පක්ඛිපිත්වා  ණ්හන්යතො තං පච්ඡාභාය  කයරොති, දදන්යතො
අග් භාය . 
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කංයසො වුච්චති සුවණ්ණපාති, තාෙ වඤ්චනං කංසකූ ං. කථං? එකං
සුවණ්ණපාතිංකත්වාඅඤ්ඤා ද්යව තිස්යසොයලොහපාතියෙොසුවණ්ණවණ්ණා
කයරොති. තයතො ජනපදං  න්ත්වා කිඤ්චියදව අඩ්ඪකුලං පවිසිත්වා
‘‘සුවණ්ණභාජනානිකිණථා’’තිවත්වාඅග්යඝ පුච්ඡියතසමග්ඝතරංදාතුකාමා
යහොන්ති.තයතොයතහි‘‘කථංඉයමසංසුවණ්ණභායවො ජානිතබ්යබො’’තිවුත්යත
‘‘වීමංසිත්වා  ණ්හථා’’ති සුවණ්ණපාතිං පාසායණ ඝංසිත්වා සබ්බපාතියෙො
දත්වා ච්ඡති. 

මානකූ ං නාම හදෙයභද-සිඛායභද-රජ්ජුයභදවයසනතිවිධංයහොති.තත්ථ 

ෙදෙයභයදො සප්පියතලාදිමිනනකායල ලබ්භති. තානි හි  ණ්හන්යතො
යහට්ඨාඡිද්යදන මායනන ‘‘සණිකං ආසිඤ්චා’’ති වත්වා අත්තයනො භාජයන

බහුං පග්ඝරායපත්වා  ණ්හාති, දදන්යතො ඡිද්දං පිධාෙ සීඝං පූයරත්වා යදති. 

සිඛායභයදො තිලතණ්ඩුලාදිමිනනකායල ලබ්භති.තානිහි ණ්හන්යතොසණිකං

සිඛංඋස්සායපත්වා ණ්හාති, දදන්යතොයවය න පූයරත්වාසිඛංඡින්දන්යතො

යදති. රජ් ජුයභයදො යඛත්තවත්ථුමිනනකායල ලබ්භති. ලඤ්ජං අලභන්තා හි
යඛත්තංඅමහන්තම්පිමහන්තං කත්වාමිනන්ති. 

උක් යකො නාදීසු උක් යකො නන්ති සාමියක අස්සාමියක කාතුං

ලඤ්ජග් හණං. වඤ් චනන්ති යතහි යතහි උපායෙහි පයරසං වඤ්චනං.

තත්රිදයමකංවත්ථු – එයකො කිරලුද්දයකොමි ඤ්චමි යපොතකඤ්ච  යහත්වා

ආ ච්ඡති.තයමයකොධුත්යතො‘‘කිංයභොමිය ොඅග්ඝති, කිංමි යපොතයකො’’ති

ආහ. ‘‘මිය ො ද්යව කහාපයණ, මි යපොතයකො එක’’න්ති ච වුත්යත එකං
කහාපණංදත්වාමි යපොතකං  යහත්වායථොකං න්ත්වානිවත්යතො‘‘නයම

යභොමි යපොතයකනත්යථො, මි ංයමයදහී’’තිආහ. යතනහිද්යවකහාපයණ
යදහීති. යසො ආහ – ‘‘නනු යත යභො මො පඨමං එයකො කහාපයණො

දින්යනො’’ති? ආම දින්යනොති. ඉමම්පි මි යපොතකං  ණ්හ, එවං යසො ච
කහාපයණො අෙඤ්ච කහාපණග්ඝනයකො මි යපොතයකො’’ති ද්යව කහාපණා
භවිස්සන්තීති.යසො‘‘කාරණංවදතී’’තිසල්ලක්යඛත්වා මි යපොතකං යහත්වා

මි ං අදාසීති. නිකතීති යෙො වයසන වා මාොවයසන වා අපාමඞ් ං

පාමඞ් න්ති, අමණිංමණින්ති, අසුවණ්ණංසුවණ්ණන්ති කත්වාපතිරූපයකන

වඤ්චනං. සාචියෙොය ොතිකුටිලයෙොය ො.එයතසංයෙව උක්යකොටනාදීනයමතං
නාමං. තස්මා උක්යකොටනසාචියෙොය ො වඤ්චනසාචියෙොය ො
නිකතිසාචියෙොය ොති එවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො.යකචිඅඤ්ඤංදස්යසත්වා

අඤ්ඤස්ස පරිවත්තනං සාචියෙොය ොති වදන්ති, තං පන වඤ්චයනයනව
සඞ් හිතං. 
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යඡදනාදීසු යඡදනන්ති හත්ථච්යඡදනාදි. වයධොති මාරණං. බන් යධොති 

රජ්ජුබන්ධනාදීහි බන්ධනං. විපරායමොයසොති හිමවිපරායමොයසො, 
ගුම්බවිපරායමොයසොති දුවියධො. ෙං හිමපාතසමයෙ හියමන පටිච්ඡන්නා හුත්වා 

මග් ප්පටිපන්නං ජනං මුසන්ති, අෙං හිමවිපරායමොයසො. ෙං ගුම්බාදීහි

පටිච්ඡන්නා මුසන්ති, අෙං ගුම්බවිපරායමොයසො. ආයලොයපො වුච්චති

 ාමනි මාදීනං වියලොපකරණං. සෙසාකායරොති සාහසිකකිරිො, ය හං
පවිසිත්වා මනුස්සානං උයර සත්ථං ඨයපත්වා ඉච්ඡිතභණ්ඩග් හණං.
එවයමතස්මායඡදන…යප.…සහසාකාරාපටිවිරයතොයහොති. 

යසො සන් තුට් යඨො යෙොතීතිස්වාෙංභික්ඛු යහට්ඨාවුත්යතනචතූසුපච්චයෙසු
ද්වාදසවියධනඉතරීතරපච්චෙසන්යතොයසනසමන්නා යතො යහොති.ඉමිනාපන
ද්වාදසවියධනඉතරීතරපච්චෙසන්යතොයසනසමන්නා තස්සභික්ඛුයනොඅට්ඨ 

පරික්ඛාරා වට්ටන්ති –තීණිචීවරානි, පත්යතො, දන්තකට්ඨච්යඡදනවාසි, එකා

සූචි, කාෙබන්ධනංපරිස්සාවනන්ති.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘තිචීවරඤ්ච පත්යතොච, වාසිසූචිච බන්ධනං; 

පරිස්සාවයනනඅට්යඨයත, යුත්තයෙො ස්සභික්ඛුයනො’’ති. 

යත සබ්යබ කාෙපරිහාරිකාපි යහොන්ති, කුච්ඡිපරිහාරිකාපි. කථං? තිචීවරං
තාව නිවායසත්වා පාරුපිත්වා ච විචරණකායල කාෙං පරිහරති යපොයසතීති 

කාෙපරිහාරිකං යහොති. චීවරකණ්යණන උදකං පරිස්සායවත්වා පිවනකායල, 
ඛාදිතබ්බඵලාඵලං  හණකායලචකුච්ඡිංපරිහරතියපොයසතීතිකුච්ඡිපරිහාරිකං
යහොති. පත්යතොපි යතන උදකං උද්ධරිත්වා න්හානකායල

කුටිපරිභණ්ඩකරණකායල ච කාෙපරිහාරියකො යහොති, ආහාරං  යහත්වා 
භුඤ්ජනකායල කුච්ඡිපරිහාරියකො. වාසිපි තාෙ දන්තකට්ඨච්යඡදනකායල

මඤ්චපීඨානං අඞ් පාදචීවරකුටිදණ්ඩකසජ්ජනකායලචකාෙපරිහාරිකායහොති, 
උච්ඡුච්යඡදනනාළියකරාදිතච්ඡනකායල කුච්ඡිපරිහාරිකා. සූචිපි 

චීවරසිබ්බනකායල කාෙපරිහාරිකා යහොති, පූවං වා ඵලං වා විජ්ඣිත්වා
ඛාදනකායල කුච්ඡිපරිහාරිකා. කාෙබන්ධනං බන්ධිත්වා විචරණකායල

කාෙපරිහාරිකං, උච්ඡුආදීනි බන්ධිත්වා  හණකායල කුච්ඡිපරිහාරිකං.
පරිස්සාවනං යතන උදකං පරිස්සායවත්වා න්හානකායල

යසනාසනපරිභණ්ඩකරණකායල ච කාෙපරිහාරිකං, 
පානීෙපානකපරිස්සාවනකායල යතයනව තිලතණ්ඩුලපුථුකාදීනි  යහත්වා
ඛාදනකායල ච කුච්ඡිපරිහාරිකං. අෙං තාව අට්ඨපරික්ඛාරිකස්ස
පරික්ඛාරමත්තා. 

නවපරික්ඛාරිකස්ස පන යසෙයං පවිසන්තස්ස තත්රට්ඨකපච්චත්ථරණං වා
කුඤ්චිකාවා වට්ටති. දසපරික්ඛාරිකස්සනිසීදනංවා චම්මඛණ්ඩංවා වට්ටති.
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එකාදසපරික්ඛාරිකස්ස කත්තරෙට්ඨි වා යතලනාළිකා වා වට්ටති.
ද්වාදසපරික්ඛාරිකස්ස ඡත්තං වා උපාහනං වා වට්ටති. එයතසු ච

අට්ඨපරික්ඛාරියකොවසන්තුට්යඨො, ඉතයරඅසන්තුට්ඨාමහිච්ඡාමහාභාරාතින 
වත්තබ්බා. එයතපි අප්පිච්ඡාව සන්තුට්ඨාව සුභරාව සල්ලහුකවුත්තියනොව.

භ වාපනන ඉමංසුත්තංයතසංවයසනකයථසි, අට්ඨපරික්ඛාරිකස්සවයසන
කයථසි. යසො හි ඛුද්දකවාසිඤ්ච සූචිඤ්ච පරිස්සාවයන පක්ඛිපිත්වා පත්තස්ස
අන්යතො ඨයපත්වා පත්තං අංසකූයට ලග්ය ත්වා තිචීවරං කාෙප්පටිබද්ධං

කත්වා යෙනිච්ඡකං සුඛං පක්කමති, පටිනිවත්තිත්වා  යහතබ්බංනාමස්ස න
යහොති. ඉති ඉමස්ස භික්ඛුයනො සල්ලහුකවුත්තිතං දස්යසන්යතො භ වා 

සන් තුට් යඨො යෙොති කාෙපරිොරියකන චීවයරනාතිආදිමාහ. 

තත්ථ කාෙපරිොරියකනාති කාෙපරිහරණමත්තයකන. 

කුච් ඡිපරිොරියකනාති කුච්ඡිපරිහරණමත්තයකන. සමාදායෙව පක් කමතීති තං 

අට්ඨපරික්ඛාරමත්තකං සබ්බං  යහත්වාව කාෙප්පටිබද්ධං කත්වාව  ච්ඡති, 

‘‘මම විහායරො පරියවණං උපට්ඨායකො’’තිස්ස සඞ්ය ො වා බන්යධො වා න

යහොති. යසො ජිො මුත්යතො සයරො විෙ, යූථා අපක්කන්යතො මත්තහත්ථී විෙ

ඉච්ඡිතිච්ඡිතං යසනාසනං, වනසණ්ඩං, රුක්ඛමූලං, නවං පබ්භාරං

පරිභුඤ්ජන්යතො එයකො තිට්ඨති, එයකො නිසීදති, සබ්බිරිොපයථසු එයකො
අදුතියෙො. 

‘‘චාතුද්දියසොඅප්පටියඝොචයහොති, 

සන්තුස්සමායනොඉතරීතයරන; 

පරිස්සොනංසහිතාඅඡම්භී, 

එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. (සු. නි. 42; චූළනි. 

ඛග් විසාණසුත්තනිද්යදයසො128) – 

එවංවණ්ණිතංඛග් විසාණකප්පතංආපජ්ජති. 

ඉදානි තමත්ථං උපමාෙ සායධන්යතො යසෙයථාපීතිආදිමාහ. තත්ථ පක් ඛී 

සකුයණොති පක්ඛයුත්යතො සකුයණො. යඩතීති උප්පතති. අෙං පයනත්ථ 

සඞ්යඛපත්යථො – සකුණා නාම ‘‘අසුකස්මිං පයදයස රුක්යඛො
පරිපක්කඵයලො’’තිඤත්වා නානාදිසාහිආ න්ත්වානඛපක්ඛතුණ්ඩාදීහි තස්ස

ඵලානි විජ්ඣන්තා විධුනන්තා ඛාදන්ති, ‘‘ඉදං අජ්ජතනාෙ, ඉදං ස්වාතනාෙ
භවිස්සතී’’ති යනසං න යහොති. ඵයල පන ඛීයණ යනව රුක්ඛස්ස ආරක්ඛං

ඨයපන්ති, න තත්ථපක්ඛංවා පත්තං වානඛං වාතුණ්ඩංවා ඨයපන්ති, අථ

යඛොතස්මිංරුක්යඛ අනයපක්ඛාහුත්වායෙොෙංදිසාභා ංඉච්ඡති, යසොයතන
සපත්තභායරොව උප්පතිත්වා  ච්ඡති. එවයමව අෙං භික්ඛු නිස්සඞ්ය ො



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  චතුක්කනිපාත -අට්ඨකථා  මහාවග්ය ො 

330 

පටුන 

නිරයපක්යඛොයෙවපක්කමති, සමාදායෙව පක්කමති. අරියෙනාතිනිද්යදොයසන. 

අජ් ඣත් තන්තිසයකඅත්තභායව. අනවජ් ජසුඛන්තිනිද්යදොසසුඛං. 

යසො චක් ඛුනා රූපං දිස් වාති යසො ඉමිනා අරියෙන සීලක්ඛන්යධන
සමන්නා යතො භික්ඛු චක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපං පස්සිත්වාති අත්යථො.

යසසපයදසුපි ෙං වත්තබ්බං සිො, තං සබ්බං විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.15) 

වුත්තං. අබයායසකසුඛන්ති කියලයසහි අනාසිත්තසුඛං, අවිකිණ්ණසුඛන්තිපි 

වුත්තං. ඉන්ද්රිෙසංවරසුඛං හි දිට්ඨාදීසු දිට්ඨමත්තාදිවයසන පවත්තතාෙ 
අවිකිණ්ණංයහොති. 

යසො අභික් කන් යත පටික් කන් යතති යසො මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රිොනං
සංවයරන සමන්නා යතො භික්ඛු ඉයමසු අභික්කන්තපටික්කන්තාදීසු සත්තසු

ඨායනසුසතිසම්පජඤ්ඤවයසනසම්පජානකාරීයහොති. තත්ථ අභික් කන් තන්ති

පුරයතො මනං. පටික් කන් තන්තිපච්ඡා මනං. 

සම් පජානකාරී යෙොතීති සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං, සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං, 

ය ොචරසම්පජඤ්ඤං, අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්ති ඉයමසං චතුන්නං
සතිසම්පයුත්තානං සම්පජඤ්ඤානං වයසන සතිං උපට්ඨයපත්වා ඤායණන
පරිච්ඡින්දිත්වායෙව තානි අභික්කන්තපටික්කන්තානි කයරොති. යසසපයදසුපි

එයසව නයෙො. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන ඉච්ඡන්යතන
දීඝනිකායෙ සාමඤ්ඤඵලවණ්ණනායතො වා මජ්ඣිමනිකායෙ
සතිපට්ඨානවණ්ණනායතොවා යහතබ්යබො. 

යසො ඉමිනා චාතිආදිනා කිං දස්යසති? අරඤ්ඤවාසස්ස පච්චෙසම්පත්තිං

දස්යසති. ෙස්ස හි ඉයම චත්තායරො පච්චො නත්ථි, තස්ස අරඤ්ඤවායසො න

ඉජ්ඣති, තිරච්ඡාන යතහි වා වනචරයකහි වා සද්ධිං වත්ථබ්බතං ආපජ්ජති.
අරඤ්යඤ අධිවත්ථා යදවතා ‘‘කිං එවරූපස්ස පාපභික්ඛුයනො

අරඤ්ඤවායසනා’’ති යභරවසද්දං සායවන්ති, හත්යථහි සීසං පහරිත්වා
පලාෙනාකාරංකයරොන්ති. ‘‘අසුයකො භික්ඛු අරඤ්ඤං පවිසිත්වා ඉදඤ්චිදඤ්ච
පාපකම්මමකාසී’’ති අෙයසො පත්ථරති. ෙස්ස පයනයත චත්තායරො පච්චො

අත්ථි, තස්ස අරඤ්ඤවායසො ඉජ්ඣති. යසො හි අත්තයනො සීලං 
පච්චයවක්ඛන්යතො කිඤ්චි කාළකං වා තිලකං වා අපස්සන්යතො පීතිං 
උප්පායදත්වා තං ඛෙයතො වෙයතො සම්මසන්යතො අරිෙභූමිං ඔක්කමති.
අරඤ්යඤ අධිවත්ථා යදවතා අත්තමනා වණ්ණං භාසන්ති. ඉතිස්ස උදයක
පක්ඛිත්තයතලබින්දුවිෙෙයසො විත්ථාරියකොයහොති. 

තත්ථ විවිත් තන්ති සුඤ්ඤං, අප්පසද්දං, අප්පනිග්යඝොසන්ති අත්යථො.

එතයදවහිසන්ධාෙවිභඞ්ය  ‘‘විවිත්තන්තිසන්තියකයචපි යසනාසනංයහොති, 
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තඤ්ච අනාකිණ්ණං  හට්යඨහි පබ්බජියතහි, යතන තං විවිත්ත’’න්ති (විභ.

526) වුත්තං. යසති යචව ආසති ච එත්ථාති යසනාසනං. මඤ්චපීඨානයමතං

අධිවචනං.යතනාහ– ‘‘යසනාසනන්ති මඤ්යචොපියසනාසනං, පීඨම්පි, භිසිපි, 

බිම්යබොහනම්පි, විහායරොපි, අඩ්ඪයෙොය ොපි, පාසායදොපි, හම්මිෙම්පි, ගුහාපි, 

අට්යටොපි, මායළොපි, යලණම්පි, යවළුගුම්යබොපි, රුක්ඛමූලම්පි, මණ්ඩයපොපි

යසනාසනං, ෙත්ථවාපන භික්ඛූපටික්කමන්ති, සබ්බයමතංයසනාසන’’න්ති

(විභ. 527). අපිච විහායරො, අඩ්ඪයෙොය ො, පාසායදො, හම්මිෙං, ගුහාති ඉදං

විහාරයසනාසනං නාම. මඤ්යචො, පීඨං, භිසි, බිම්යබොහනන්ති ඉදං

මඤ්චපීඨයසනාසනං නාම. චිමිලිකා, චම්මඛණ්යඩො, තිණසන්ථායරො, 
පණ්ණසන්ථායරොති ඉදං සන්ථතයසනාසනං නාම. ෙත්ථ වා පන භික්ඛූ
පටික්කමන්තීති එතං ඔකාසයසනාසනං නාමාති එවං චතුබ්බිධං යසනාසනං
යහොති.තංසබ්බම්පියසනාසනග් හයණන  හිතයමව. 

ඉමස්ස පන සකුණසදිසස්ස චාතුද්දිසස්ස භික්ඛුයනො අනුච්ඡවිකං 

දස්යසන්යතො අරඤ් ඤං රුක් ඛමූලන්තිආදිමාහ. තත්ථ අරඤ් ඤන්ති

‘‘නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීලා සබ්බයමතං අරඤ්ඤ’’න්ති (විභ. 529) ‘‘ඉදං
භික්ඛුනීනං වයසන ආ තං අරඤ්ඤං. ‘‘ආරඤ්ඤකං නාම යසනාසනං

පඤ්චධනුසතිකං පච්ඡිම’’න්ති (පාරා. 654) ඉදං පන ඉමස්ස භික්ඛුයනො 
අනුරූපං. තස්ස ලක්ඛණං විසුද්ධිමග්ය  ධුතඞ් නිද්යදයස වුත්තං. 

රුක් ඛමූලන්ති ෙංකිඤ්චි සීතච්ඡාෙං විවිත්තං රුක්ඛමූලං. පබ් බතන්ති යසලං.
තත්ථ හි උදකයසොණ්ඩීසු උදකකිච්චං කත්වා සීතාෙ රුක්ඛච්ඡාොෙ
නිසින්නස්ස නානාදිසාසු ඛාෙමානාසු සීයතන වායතන බීජිෙමානස්ස චිත්තං

එකග් ං යහොති. කන් දරන්ති කං වුච්චති උදකං, යතන දාරිතං උදකභින්නං 

පබ්බතපයදසං, ෙං නිතම්බන්තිපි නදීනිකුඤ්ජන්තිපි වදන්ති. තත්ථ හි 

රජතපට්ටසදිසා වාලිකා යහොති, මත්ථයක මණිවිතානං විෙ වන හනං, 
මණික්ඛන්ධසදිසං උදකං සන්දති. එවරූපංකන්දරං ඔරුය්හ පානීෙං පිවිත්වා
 ත්තානිසීතානිකත්වාවාලිකං උස්සායපත්වාපංසුකූලචීවරංපඤ්ඤායපත්වා

නිසින්නස්ස සමණධම්මං කයරොයතො චිත්තං එකග් ං යහොති. ගිරිගුෙන්ති

ද්වින්නං පබ්බතානං අන්තරං, එකස්මිංයෙව වා උමඞ් සදිසං මහාවිවරං. 

සුසානලක්ඛණංවිසුද්ධිමග්ය (විසුද්ධි.1.34) වුත්තං. වනපත් ථන්ති ාමන්තං

අතික්කමිත්වා මනුස්සානං අනුපචාරට්ඨානං, ෙත්ථ න කසන්ති න වපන්ති.
යතයනවාහ – ‘‘වනපත්ථන්ති දූරානයමතංයසනාසනානං අධිවචන’’න්තිආදි. 

අබ් යභොකාසන්තිඅච්ඡන්නං.ආකඞ්ඛමායනො පයනත්ථචීවරකුටිංකත්වාවසති. 

පලාලපුඤ් ජන්ති පලාලරාසිං. මහාපලාලපුඤ්ජයතො හි පලාලං නික්කඩ්ඪිත්වා

පබ්භාරයලණසදියස ආලයෙ කයරොන්ති,  ච්ඡගුම්බාදීනම්පි උපරි පලාලං 
පක්ඛිපිත්වා යහට්ඨා නිසින්නා සමණධම්මං කයරොන්ති. තං සන්ධායෙතං
වුත්තං. 
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පටුන 

පච් ඡාභත් තන්ති භත්තස්ස පච්ඡයතො. පිණ් ඩපාතපටික් කන් යතොති

පිණ්ඩපාතපරියෙසනයතො පටික්කන්යතො. පල් ලඞ් කන්ති සමන්තයතො

ඌරුබද්ධාසනං. ආභුජිත් වාතිබන්ධිත්වා. උජුං කාෙං පණිධාොතිඋපරිමසරීරං
උජුකං ඨයපත්වා අට්ඨාරස පිට්ඨිකණ්ටයක යකොටිො යකොටිං පටිපායදත්වා.
එවඤ්හි නිසින්නස්ස චම්මමංසන්හාරූනි න පණමන්ති. අථස්ස ො යතසං 

පණමනපච්චොඛයණඛයණයවදනාඋප්පජ්යජෙයං, තානඋප්පජ්ජන්ති.තාසු

න උප්පජ්ජමානාසු චිත්තං එකග් ං යහොති, කම්මට්ඨානංන පරිපතති, වුද්ධිං

ඵාතිං උප ච්ඡති. පරිමුඛං සතිං උපට් ඨයපත් වාති කම්මට්ඨානාභිමුඛං සතිං

ඨපයිත්වා, මුඛසමීයපවාකත්වාතිඅත්යථො.යතයනවවිභඞ්ය  වුත්තං–‘‘අෙං
සතිඋපට්ඨිතායහොතිසූපට්ඨිතානාසිකග්ය වාමුඛනිමිත්යතවා.යතන වුච්චති

පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා’’ති (විභ. 537). අථ වා ‘‘පරීති පරිග් හට්යඨො. 

මුඛන්ති නිෙයානට්යඨො. සතීති උපට්ඨානට්යඨො. යතන වුච්චති – ‘පරිමුඛං

සති’’’න්තිඑවංපටිසම්භිදාෙං(පටි.ම.1.164) වුත්තනයෙනපයනත්ථඅත්යථො 
දට්ඨබ්යබො.තත්රාෙංසඞ්යඛයපො‘‘පරිග් හිතනිෙයානංසතිංකත්වා’’ති. 

අභිජ් ඣං යලොයකති එත්ථ ලුජ්ජන-පලුජ්ජනට්යඨන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා 
යලොයකො. තස්මා පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්යධසු රා ං පහාෙ කාමච්ඡන්දං

වික්ඛම්යභත්වාති අෙයමත්ථ අත්යථො. වි තාභිජ් යඣනාති වික්ඛම්භනවයසන

පහීනත්තා වි තාභිජ්යඣන, න චක්ඛුවිඤ්ඤාණසදියසනාති අත්යථො. 

අභිජ් ඣාෙ චිත් තං පරියසොයධතීතිඅභිජ්ඣායතොචිත්තංපරියමොයචති, ෙථානං

සා මුඤ්චති යචව මුඤ්චිත්වා ච න පුන  ණ්හාති, එවං කයරොතීති අත්යථො. 

බයාපාදපයදොසං පොොතිආදීසුපි එයසව නයෙො. බයාපජ්ජති ඉමිනා චිත්තං

පූතිකුම්මාසාදයෙො විෙ පුරිමපකතිං පජහතීති බයාපායදො. විකාරප්පත්තිො

පදුස්සති, පරංවාපදූයසතිවිනායසතීති පයදොයසො. උභෙම්යපතංයකොධස්යසව 

අධිවචනං. ථිනං චිත්තය ලඤ්ඤං, මිද්ධං යචතසිකය ලඤ්ඤං. ථිනඤ්ච

මිද්ධඤ්ච ථිනමිද් ධං. ආයලොකසඤ් ඤීති රත්තිම්පි දිවාපි
දිට්ඨආයලොකසඤ්ජානනසමත්ථාෙ වි තනීවරණාෙ පරිසුද්ධාෙ සඤ්ඤාෙ

සමන්නා යතො. සයතො සම් පජායනොතිසතිො චඤායණනච සමන්නා යතො.
ඉදං උභෙං ආයලොකසඤ්ඤාෙ උපකාරකත්තා වුත්තං. උද්ධච්චඤ්ච 

කුක්කුච්චඤ්ච උද් ධච් චකුක් කුච් චං. තිණ් ණවිචිකිච් යඡොති විචිකිච්ඡං තරිත්වා

අතික්කමිත්වාඨියතො.‘‘කථමිදං කථමිද’’න්තිඑවංනප්පවත්තතීති අකථංකථී. 

කුසයලසු ධම් යමසූතිඅනවජ්යජසුධම්යමසු. ‘‘ඉයමනුයඛොකුසලා, කථමියම
කුසලා’’ති එවංන විචිකිච්ඡතිනකඞ්ඛතීති අත්යථො. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො.

ඉයමසුපන නීවරයණසුවචනත්ථලක්ඛණාදියභදයතොෙං වත්තබ්බංසිො, තං

විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.71-72) වුත්තං. පඤ ්ඤාෙ දුබ් බලීකරයණති ෙස්මා
ඉයම පඤ්ච නීවරණා උප්පජ්ජමානා අනුප්පන්නාෙ යලොකිෙයලොකුත්තරාෙ

පඤ්ඤාෙ උප්පජ්ජිතුංනයදන්ති, උප්පන්නාපි අට්ඨසමාපත්තියෙො පඤ්ච වා
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පටුන 

අභිඤ්ඤා උච්ඡින්දිත්වාපායතන්ති.තස්මාපඤ්ඤාෙදුබ්බලීකරණාතිවුච්චන්ති. 

විවිච් යචව කායමහීතිආදීනිවිසුද්ධිමග්ය විත්ථාරිතානි. 

ඉයම ආසවාතිආදිඅපයරනාපිපරිොයෙන චතුසච්චප්පකාසනත්ථංවුත්තං. 

නාපරං ඉත් ථත් තාොති පජානාතීති එත්තාවතා යහට්ඨා තීහි අඞ්ය හි
බාහිරසමෙස්ස නිප්ඵලභාවං දස්යසත්වා චතුත්යථන අඞ්ය න අත්තයනො
සාසනස්ස ම්භීරභාවංපකායසත්වායදසනාෙ අරහත්යතනකූටං ණ්හි.ඉදානි

යදසනංඅප්යපන්යතො එවං යඛො, භික් ඛයවතිආදිමාහ. 

9. තණ්හාසුත්තවණ්ණනා 

199. නවයම ජාලිනින්තිජාලසදිසං.ෙථා හිජාලංසමන්තයතොසංසිබ්බිතං

ආකුලබයාකුලං, එවං තණ්හාපීති ජාලසදිසත්තා ජාලිනීති වුත්තා. තයෙො වා
භයව අජ්යඣොත්ථරිත්වා ඨිතාෙ එතිස්සා තත්ථ තත්ථ අත්තයනො 

යකොට්ඨාසභූතං ජාලං අත්ථීතිපි ජාලිනී. සරිතන්ති තත්ථ තත්ථ සරිත්වා

සංසරිත්වා ඨිතං. විස න්ති පත්ථටං වික්ඛිත්තං. විසත් තිකන්ති තත්ථ තත්ථ

විසත්තං ලග් ං ලගිතං. අපිච ‘‘විසමූලාති විසත්තිකා. විසඵලාති

විසත්තිකා’’තිආදිනාපි(මහානි.3; චූළනි. යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො22) 

නයෙයනත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. උද් ධස් යතොති උපරි ධංසියතො. 

පරියෙොනද් යධොති සමන්තා යවඨියතො. තන් තාකුලකජායතොති තන්තං විෙ
ආකුලජායතො. ෙථා නාම දුන්නික්ඛිත්තංමූසිකච්ඡින්නං යපසකාරානංතන්තං

තහිං තහිං ආකුලං යහොති, ‘‘ඉදං අග් ං ඉදං මූල’’න්ති අග්ය න වා අග් ං, 

මූයලන වා මූලං සමායනතුං දුක්කරං යහොති, එවං සත්තා ඉමාෙ තණ්හාෙ 
පරියෙොනද්ධා ආකුලබයාකුලා න සක්යකොන්ති අත්තයනො නිස්සරණමග් ං 

උජුං කාතුං. ගුලාගුණ් ඨිකජායතොති ගුලාගුණ්ඨිකං වුච්චති 

යපසකාරකඤ්ජිෙසුත්තං. ගුලා නාම සකුණිකා, තස්සා කුලාවයකොතිපි එයක.

ෙථා තදුභෙම්පි ආකුලං අග්ය න වා අග් ං, මූයලන වා මූලං සමායනතුං

දුක්කරන්ති පුරිමනයෙයනව යෙොයජතබ්බං. මුඤ ්ජපබ් බජභූයතොති මුඤ්ජතිණං

විෙ පබ්බජතිණං විෙ ච භූයතො, තාදියසො ජායතො. ෙථා තානි තිණානි
යකොට්යටත්වා කතරජ්ජුං ජිණ්ණකායල කත්ථචි පතිතං  යහත්වා යතසං

තිණානං ‘‘ඉදං අග් ං ඉදං මූල’’න්ති අග්ය න වා අග් ං, මූයලන වා මූලං
සමායනතුංදුක්කරං.තම්පිචපච්චත්තපුරිසකායරඨත්වා සක්කාභයවෙයඋජුං

කාතුං, ඨයපත්වා පන යබොධිසත්යත අඤ්යඤො සත්යතො අත්තයනො ධම්මතාෙ 
තණ්හාජාලං පදායලත්වා අත්තයනො නිස්සරණමග් ං උජුං කාතුං සමත්යථො
නාමනත්ථි. එවමෙංයලොයකොතණ්හාජායලනපරියෙොනද්යධොඅපාෙංදුග් තිං

විනිපාතං සංසාරං නාතිවත්තති. තත්ථ අපායෙොති නිරෙ-තිරච්ඡානයෙොනි-
යපත්තිවිසෙ-අසුරකාො.සබ්යබපිහියතවඩ්ඪිසඞ්ඛාතස්සආෙස්ස අභාවයතො
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අපාොති වුච්චන්ති. තථා දුක්ඛස්ස  තිභාවයතො දුග්  ති. සුඛසමුස්සෙයතො

විනිපතිතත්තා විනිපායතො. ඉතයරොපන– 

‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආෙතනානච; 

අබ්යබොච්ඡින්නංවත්තමානා, සංසායරොතිපවුච්චති. 

තං සබ්බං නාතිවත්තති නාතික්කමති, අථ යඛො චුතියතො පටිසන්ධිං 
පටිසන්ධියතො චුතින්ති එවං පුනප්පුනං චුතිපටිසන්ධියෙො  ණ්හමායනො තීසු
භයවසු චතූසු යෙොනීසු පඤ්චසු  තීසු සත්තසු විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු නවසු
සත්තාවායසසුමහාසමුද්යද වාතක්ඛිත්තනාවාවිෙෙන්යතයුත්තය ොයණොවිෙ
චපරිබ්භමතියෙව. 

අජ් ඣත් තිකස ්ස උපාදාොතිඅජ්ඣත්තිකං ඛන්ධපඤ්චකංඋපාදාෙ.ඉදඤ්හි

උපයෙො ත්යථ සාමිවචනං. බාහිරස ්ස උපාදාොති බාහිරං ඛන්ධපඤ්චකං

උපාදාෙ, ඉදම්පි උපයෙො ත්යථ සාමිවචනං. අස් මීති, භික් ඛයව, සතීති, 

භික්ඛයව, ෙයදතංඅජ්ඣත්තං ඛන්ධපඤ්චකංඋපාදාෙතණ්හාමානදිට්ඨිවයසන

සමූහග් ාහයතො අස්මීති යහොති, තස්මිං සතීති අත්යථො. ඉත් ථස් මීති 

යෙොතීතිආදීසුපනඑවංසමූහයතො අහන්ති හයණසතිතයතොඅනුපනිධාෙ ච

උපනිධාෙ චාති ද්විධා  හණං යහොති. තත්ථ අනුපනිධාොති අඤ්ඤංආකාරං

අනුප ම්ම සකභාවයමව ආරම්මණං කත්වා ඉත්ථස්මීති යහොති, ඛත්තිොදීසු
ඉදංපකායරොඅහන්තිඑවංතණ්හාමානදිට්ඨිවයසනයහොතීතිඅත්යථො.ඉදං තාව

අනුපනිධාෙ හණං. උපනිධාෙ  ෙණං පනදුවිධංයහොතිසමයතොච අසමයතො

ච. තං දස්යසතුං එවංස් මීති අඤ් ඤථාස ්මීති ච වුත්තං. තත්ථ එවංස් මීති ඉදං

සමයතොඋපනිධාෙ හණං, ෙථාෙං ඛත්තියෙොෙථාෙංබ්රාහ්මයණො, එවමහම්පීති

අත්යථො. අඤ ්ඤථාස ්මීතිඉදංපනඅසමයතො හණං, ෙථාෙංඛත්තියෙොෙථාෙං 

බ්රාහ්මයණො, තයතො අඤ්ඤථා අහං, හීයනො වා අධියකො වාති අත්යථො. ඉමානි
තාව පච්චුප්පන්නවයසනචත්තාරිතණ්හාවිචරිතානි. 

අසස් මීති සතස් මීති ඉමානි පන ද්යව ෙස්මා අත්ථීති අසං, නිච්චස්යසතං

අධිවචනං.සීදතීතිසතං, අනිච්චස්යසතංඅධිවචනං. තස්මාසස්සතුච්යඡදවයසන

වුත්තානීති යවදිතබ්බානි. ඉයතො පරානි සන්ති එවමාදීනි චත්තාරි

සංසෙපරිවිතක්කවයසන වුත්තානි. සන් ති යෙොතීති එවමාදීසු අහං සිෙන්ති
යහොතීති එවමත්යථො යවදිතබ්යබො. අධිප්පායෙො පයනත්ථ පුරිමචතුක්යක

වුත්තනයෙයනව යහතබ්යබො. අපිෙං සන්තිආදීනිපනචත්තාරිඅපිනාමඅහං
භයවෙයන්ති එවං පත්ථනාකප්පනවයසන වුත්තානි. තානිපි පුරිමචතුක්යක

වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බානි. භවිස ්සන්තිආදීනි පනචත්තාරිඅනා තවයසන 
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වුත්තානි. යතසම්පි පුරිමචතුක්යක වුත්තනයෙයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො.
එවයමයත– 

‘‘ද්යවදිට්ඨිසීසාසීසඤ්යඤ, චත්තායරොසීසමූලකා; 

තයෙොතයෙොතිඑතානි, අට්ඨාරසවිභාවයෙ. 

එයතසු හි අසස්මි, සතස්මීති එයත ද්යව දිට්ඨිසීසා නාම. අස්මි, සන්ති, 

අපිහං සන්ති, භවිස්සන්ති එයතචත්තායරො සුද්ධසීසා එව. ඉත්ථස්මීතිආදයෙො 
තයෙොතයෙොතිද්වාදසසීසමූලකානාමාතිඑවයමයතද්යවදිට්ඨිසීසාචත්තායරො
සුද්ධසීසා ද්වාදස සීසමූලකාති අට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතධම්මා යවදිතබ්බා.
ඉමානි තාව අජ්ඣත්තිකස්ස උපාදාෙ අට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතානි. බාහිරස්ස

උපාදාෙ තණ්හාවිචරියතසුපි එයසව නයෙො. ඉමිනාති ඉමිනා රූයපන
වා…යප.…විඤ්ඤායණනවාතිඑසවියසයසොයවදිතබ්යබො.යසසංතාදිසයමව. 

ඉති එවරූපානි අතීතානි ඡත් තිංසාති එකයමකස්ස පුග් ලස්ස අතීයත

අද්ධනි ඡත්තිංස. අනා තානි ඡත් තිංසාති එකයමකස්යසව පුග් ලස්ස ච 

අනා යතඅද්ධනිඡත්තිංස. පච් චුප් පන් නානි ඡත් තිංසාති එකස්සවාපුග් ලස්ස
ෙථාසම්භවයතොබහූනං වා පච්චුප්පන්යනඅද්ධනිඡත්තිංසාව. සබ්බසත්තානං

පනනිෙයමයනවඅතීයතඅද්ධනිඡත්තිංස, අනා යතඡත්තිංස, පච්චුප්පන්යන

ඡත්තිංස. අනන්තා හි අසදිසතණ්හාමානදිට්ඨියභදා සත්තා. අට් ඨසතං 

තණ් ොවිචරිතං යෙොන් තීති එත්ථ පන අට්ඨසතසඞ්ඛාතං තණ්හාවිචරිතං
යහොතීතිඑවමත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

10. යපමසුත්තවණ්ණනා 

200. දසයම න උස් යසයනතීතිදිට්ඨිවයසන නඋක්ඛිපති. න පටියසයනතීති

පටිවිරුද්යධො හුත්වා කලහභණ්ඩනවයසන න උක්ඛිපති. න ධූපාෙතීති

අජ්ඣත්තිකස්ස උපාදාෙ තණ්හාවිචරිතවයසන න ධූපාෙති. න පජ් ජලතීති

බාහිරස්ස උපාදාෙ තණ්හාවිචරිතවයසන න පජ්ජලති. න සම් පජ් ඣාෙතීති 

අස්මිමානවයසන න සම්පජ්ඣාෙති. යසසං පාළිනයෙයනව යවදිතබ්බං.
ඉමස්මිංසුත්යත වට්ටවිවට්ටංකථිතන්ති. 

මහාවග්ය ොපඤ්චයමො. 

චතුත්ථපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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5. පඤ් චමපණ් ණාසකං 

(21) 1. සප් පුරිසවග් ය ො 

1-6. සික්ඛාපදසුත්තවණ්ණනා 

201. පඤ්චමස්ස පඨයම අසප් පුරිසන්ති ලාමකපුරිසං තුච්ඡපුරිසං

මූළ්හපුරිසං අවිජ්ජාෙ අන්ධීකතං බාලං. අසප් පුරිසතරන්ති අතියරයකන
අසප්පුරිසං. ඉතයර ද්යව වුත්තපටිපක්ඛවයසන යවදිතබ්බා. යසසයමත්ථ

උත්තානත්ථයමව.ෙථායචත්ථ, එවංඉයතො පයරසුපඤ්චසු.එයතසුහිපඨමං

පඤ්චයවරවයසන යදසිතං, දුතිෙං අස්සද්ධම්මවයසන, තතිෙං

කාෙවචීද්වාරවයසන, චතුත්ථං මයනොද්වාරවයසන, පඤ්චමං

අට්ඨමිච්ඡත්තවයසන, ඡට්ඨංදසමිච්ඡත්තවයසන. 

7-10. පාපධම්මසුත්තචතුක්කවණ්ණනා 

207-210. සත්තයම පාපන්ති ලාමකං සංකිලිට්ඨපුග් ලං. කලයාණන්ති
භද්දකං අනවජ්ජපුග් ලං. යසසයමත්ථ උත්තානත්ථයමව. අට්ඨයමපි එයසව

නයෙො. නවයම පාපධම් මන්ති ලාමකධම්මං. කලයාණධම් මන්ති
අනවජ්ජධම්මං. යසසයමත්ථ උත්තානත්ථයමව. දසයමපි එයසව නයෙො.
ඉමස්මිං වග්ය  දසසුපි සුත්යතසු අ ාරිෙප්පටිපදා කථිතා. සයචපි 

යසොතාපන්නසකදා ාමියනොයහොන්ති, වට්ටතියෙවාති. 

සප්පුරිසවග්ය ොපඨයමො. 

(22) 2. පරිසාවග් ය ො 

1. පරිසාසුත්තවණ්ණනා 

211. දුතිෙස්ස පඨයමපරිසං දූයසන්තීති පරිසදූසනා. පරිසංයසොයභන්තීති 

පරිසයසොභනා. 

2. දිට්ඨිසුත්තවණ්ණනා 

212. දුතියෙ මයනොදුච්චරියත පරිොපන්නාපි මිච්ඡාදිට්ඨි මහාසාවජ්ජතාෙ

විසුංවුත්තා, තස්සාචපටිපක්ඛවයසනසම්මාදිට්ඨි. 

3. අකතඤ්ඤුතාසුත්තවණ්ණනා 

213. තතියෙ අකතඤ් ඤුතා අකතයවදිතාතිඅකතඤ්ඤුතාෙඅකතයවදිතාෙ.
උභෙම්යපතංඅත්ථයතොඑකයමව. සුක්කපක්යඛපිඑයසවනයෙො. 
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4-7. පාණාතිපාතීසුත්තාදිවණ්ණනා 

214-217. චතුත්ථංචතුන්නංකම්මකියලසානංතප්පටිපක්ඛස්සච වයසන

වුත්තං, පඤ්චමං සුක්කපක්ඛානං ආදියතො චතුන්නං මිච්ඡත්තානං වයසන, 

ඡට්ඨං අවයසසානං චතුන්නං, සත්තමං අනරිෙයවොහාරඅරිෙයවොහාරානං. තථා 
අට්ඨමනවමදසමානි සප්පටිපක්ඛානං අස්සද්ධම්මානං වයසන වුත්තානි.
සබ්බසුත්යතසු පන සුක්කපක්ඛධම්මා යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකාව කථිතා. 

නවසු සුත්යතසු කිඤ්චාපි ‘‘සග්ය ’’ති වුත්තං, තයෙො පන මග් ා තීණි ච
ඵලානි ලබ්භන්තියෙවාති. 

පරිසාවග්ය ොදුතියෙො. 

(23) 3. දුච් චරිතවග්  වණ් ණනා 

221-231. තතිෙස්ස පඨමාදීනි උත්තානත්ථායනව.දසයමයෙොචින්යතත්වා

කබයංකයරොති, අෙං චින් තාකවි නාම.යෙොසුත්වාකයරොති, අෙං සුතකවි නාම.

යෙොඑකංඅත්ථංනිස්සාෙකයරොති, අෙං අත් ථකවි නාම.යෙොතඞ්ඛණඤ්යඤව

වඞ්ගීසත්යථයරො විෙ අත්තයනො පටිභායනන කයරොති, අෙං පටිභානකවි 

නාමාති. 

දුච්චරිතවග්ය ොතතියෙො. 

(24) 4. කම් මවග් ය ො 

1. සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

232. චතුත්ථස්ස පඨයම කණ් ෙන්ති කාළකං දසඅකුසලකම්මපථකම්මං. 

කණ් ෙවිපාකන්ති අපායෙ නිබ්බත්තනයතො කාළකවිපාකං. සුක් කන්ති

පණ්ඩරකං කුසලකම්මපථකම්මං. සුක් කවිපාකන්ති සග්ය  නිබ්බත්තනයතො

පණ්ඩරකවිපාකං. කණ් ෙසුක් කන්ති මිස්සකකම්මං. කණ් ෙසුක් කවිපාකන්ති 
සුඛදුක්ඛවිපාකං. මිස්සකකම්මඤ්හි කත්වා අකුසයලන තිරච්ඡානයෙොනිෙං
මඞ් ලහත්ථිට්ඨානාදීසු උප්පන්යනො කුසයලන පවත්යත සුඛං යවදිෙති.
කුසයලන රාජකුයලපි නිබ්බත්යතො අකුසයලන පවත්යත දුක්ඛං යවදිෙති. 

අකණ් ෙං අසුක් කන්ති කම්මක්ඛෙකරංචතුමග් ඤාණංඅධිප්යපතං.තඤ්හිෙදි

කණ්හං භයවෙය, කණ්හවිපාකං දයදෙය. ෙදි සුක්කං භයවෙය, සුක්කවිපාකං
දයදෙය. උභෙවිපාකස්ස පන අප්පදානයතො අකණ්හං අසුක්කන්ති අෙයමත්ථ
අත්යථො. 
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2. විත්ථාරසුත්තවණ්ණනා 

233. දුතියෙ සබයාබජ් ඣන්ති සයදොසං. කාෙසඞ් ඛාරන්ති

කාෙද්වාරයචතනං. අභිසඞ් ඛයරොතීති ආයූහති සම්පිණ්යඩති. යසසද්වයෙපි

එයසව නයෙො. සබයාබජ් ඣං යලොකන්ති සදුක්ඛං යලොකං. සබයාබජ් ඣා 

ඵස් සාති සදුක්ඛා විපාකඵස්සා. සබයාබජ් ඣං යවදනං යවදිෙතීති සාබාධං

විපාකයවදනං යවදිෙති. එකන් තදුක් ඛන්ති එකන්යතයනව දුක්ඛං, න

සුඛසම්මිස්සං. යසෙයථාපි සත් තා යනරයිකාති එත්ථ යසෙයථාපීති

නිදස්සනත්යථනිපායතො. යතනයකවලං යනරයිකසත්යත දස්යසති, අඤ්යඤ
පන තංසරික්ඛකා නාම නත්ථි. ඉමිනා උපායෙන සබ්බත්ථ අත්යථො 

යවදිතබ්යබො. යසෙයථාපි මනුස් සාතිආදීසුපනමනුස්සානංතාව කායලනසුඛා

යවදනා උප්පජ්ජති, කායලන දුක්ඛා යවදනා. එකච් යච ච යදවාති එත්ථ පන
කාමාවචරයදවා දට්ඨබ්බා. යතසඤ්හි මයහසක්ඛතරා යදවතා දිස්වා 

නිසින්නාසනයතො වුට්ඨානං, පාරුතඋත්තරාසඞ් ස්ස ඔතාරණං, 

අඤ්ජලිපග් ණ්හනන්තිආදීනං වයසන කායලන දුක්ඛං උප්පජ්ජති, 

දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවන්තානංකායලනසුඛං. එකච් යච ච විනිපාතිකාතිඑත්ථ 

යවමානිකයපතාදට්ඨබ්බා.යතනිරන්තරයමවඑකස්මිංකායලසුඛං, එකස්මිං
කායල දුක්ඛං යවදිෙන්ති. නා සුපණ්ණහත්ථිඅස්සාදයෙො පන මනුස්සා විෙ 

යවොකිණ්ණසුඛදුක්ඛාව යහොන්ති. පොනාෙ ො යචතනාතිඑත්ථ විවට්ට ාමිනී
මග් යචතනායවදිතබ්බා.සාහිකම්මක්ඛොෙසංවත්තතීති. 

3. යසොණකාෙනසුත්තවණ්ණනා 

234. තතියෙ සිඛායමොග්  ල් ලායනොති සීසමජ්යඣ ඨිතාෙ මහතිො සිඛාෙ

සමන්නා යතො යමොග් ල්ලානය ොත්යතො බ්රාහ්මයණො. පුරිමානීති 

අතීතානන්තරදිවසයතො පට්ඨාෙ පුරිමානි, දුතිොදියතො පට්ඨාෙ පුරිමතරානි 

යවදිතබ්බානි. යසොණකාෙයනොති තස්යසව අන්යතවාසියකො. කම් මසච් චාෙං 

යභො යලොයකොති යභො අෙං යලොයකො කම්මසභායවො. කම් මසමාරම් භට් ඨායීති

කම්මසමාරම්යභන තිට්ඨති. කම්මං ආයූහන්යතොව තිට්ඨති, අනායූහන්යතො
උච්ඡිජ්ජතීතිදීයපති.යසසං යහට්ඨාවුත්තනෙයමව. 

4-9. සික්ඛාපදසුත්තාදිවණ්ණනා 

235. චතුත්ථාදීනිපි උත්තානත්ථායනව. මග් ඞ්ය සු පන ෙස්මා සතිො

උපට්ඨයපත්වා පඤ්ඤාෙ පරිච්ඡින්දති, තස්මා උභෙයමව කම්මං. යසසා

අඞ් ායනව යහොන්ති, යනොකම්මන්ති වුත්තං.යබොජ්ඣඞ්ය සුපිඑයසවනයෙො. 
අභිධම්යම පන සබ්බම්යපතං අවියසයසන යචතනාසම්පයුත්තකම්මන්යතව
වණ්ණිතං. 
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10. සමණසුත්තවණ්ණනා 

241. දසයම ඉයධවාති ඉමස්මිංයෙව සාසයන. අෙං පන නිෙයමො

යසසපයදසුපි යවදිතබ්යබො. දුතිොදයෙොපි හි සමණා ඉයධව, න අඤ්ඤත්ථ. 

සුඤ ්ඤාති රිත්තා තුච්ඡා. පරප් පවාදාති චත්තායරො සස්සතවාදා, චත්තායරො

එකච්චසස්සතිකා, චත්තායරො අන්තානන්තිකා, චත්තායරො අමරාවික්යඛපිකා, 

ද්යව අධිච්චසමුප්පන්නිකා, යසොළස සඤ්ඤිවාදා, අට්ඨ අසඤ්ඤිවාදා, අට්ඨ

යනවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤිවාදා, සත්ත උච්යඡදවාදා, පඤ්ච 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදාති ඉයම සබ්යබපි බ්රහ්මජායලආ තද්වාසට්ඨිදිට්ඨියෙො
ඉයතො බාහිරානංපයරසංපවාදාපරප්පවාදානාම.යතසබ්යබපිඉයමහිචතූහි
ඵලට්ඨකසමයණහි සුඤ්ඤා.නහියතඑත්ථසන්ති.නයකවලඤ්චඑයතයහව

සුඤ්ඤා, චතූහි පන මග් ට්ඨකසමයණහිපි, චතුන්නං මග් ානං අත්ථාෙ
ආරද්ධවිපස්සයකහිපීති ද්වාදසහිපි සමයණහි සුඤ්ඤා එව. ඉදයමව අත්ථං

සන්ධාෙභ වතාමහාපරිනිබ්බායන(දී. නි.2.214) වුත්තං– 

‘‘එකූනතිංයසො වෙසාසුභද්ද, 

ෙංපබ්බජිංකිංකුසලානුඑසී; 

වස්සානිපඤ්ඤාසසමාධිකානි, 

ෙයතොඅහංපබ්බජියතොසුභද්ද; 

ඤාෙස්සධම්මස්සපයදසවත්තී, 

ඉයතොබහිද්ධාසමයණොපිනත්ථි’’. 

‘‘දුතියෙොපි සමයණො නත්ථි, තතියෙොපි සමයණො නත්ථි, චතුත්යථොපි

සමයණො නත්ථි, සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමයණහි අඤ්යඤහී’’ති. එත්ථ හි 
පයදසවත්තීති ආරද්ධවිපස්සයකො අධිප්යපයතො. තස්මා යසොතාපත්තිමග් ස්ස 

ආරද්ධවිපස්සකංමග් ට්ඨංඵලට්ඨන්තිතයෙොපිඑකයතොකත්වා ‘‘සමයණොපි

නත්ථී’’ති ආහ, සකදා ාමිමග් ස්ස ආරද්ධවිපස්සකං මග් ට්ඨං ඵලට්ඨන්ති

තයෙොපිඑකයතොකත්වා ‘‘දුතියෙොපිසමයණොනත්ථී’’තිආහ.ඉතයරසුපිද්වීසු
එයසවනයෙො.එකාදසමං උත්තානත්ථයමවාති. 

කම්මවග්ය ොචතුත්යථො. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  චතුක්කනිපාත -අට්ඨකථා  ආපත්තිභෙවග්ය ො 

340 

පටුන 

(25) 5. ආපත් තිභෙවග් ය ො 

1. සඞ්ඝයභදකසුත්තවණ්ණනා 

243. පඤ්චමස්ස පඨයම අපි නු තං, ආනන් ද, අධිකරණන්ති

විවාදාධිකරණාදීසු අඤ්ඤතරං අධිකරණං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස උප්පජ්ජි, සත්ථා

තස්ස වූපසන්තභාවං පුච්ඡන්යතො එවමාහ. කුයතො තං, භන් යතති, භන්යත, 

කුයතො කින්ති යකන කාරයණන තං අධිකරණං වූපසමිස්සතීති වදති. 

යකවලකප් පන්තිසකලං සමන්තයතො. සඞ් ඝයභදාෙ ඨියතොතිසඞ්යඝනසද්ධිං

වාදත්ථාෙ කථිතං පටිකයථන්යතොව ඨියතො. තත්රාෙස ්මාති තස්මිං එවං ඨියත 

ආෙස්මාඅනුරුද්යධො. න එකවාචිකම් පි භණිතබ් බං මඤ් ඤතීති ‘‘මා, ආවුයසො, 
සඞ්යඝන සද්ධිං එවං අවචා’’ති එකවචනම්පි වත්තබ්බං න මඤ්ඤති. 

යවොයුඤ් ජතීති අනුයුඤ්ජති අනුයෙො ං ආපජ්ජති. අත් ථවයසති කාරණවයස. 

නායසස ්සන් තීති උයපොසථප්පවාරණං උප න්තුං අදත්වා නික්කඩ්ඪිස්සන්ති.
යසසං පාළිවයසයනවයවදිතබ්බං. 

2. ආපත්තිභෙසුත්තවණ්ණනා 

244. දුතියෙ ඛුරමුණ් ඩං කරිත් වාති පඤ්ච සිඛණ්ඩයක ඨයපත්වා ඛුයරන

මුණ්ඩංකරිත්වා. ඛරස් සයරනාතිකක්ඛළසද්යදන. පණයවනාති වජ්ඣයභරිො. 

ථලට් ඨස් සාති එකමන්යත ඨිතස්ස. සීසච් යඡජ් ජන්ති සීසච්යඡදාරහං. ෙත්ර හි 

නාමාතිෙංනාම. යසො වතස් සාෙන්තියසොවතඅහංඅස්සං, ෙංඑවරූපංපාපංන

කයරෙයන්ති අත්යථො. ෙථාධම් මං පටිකරිස් සතීති ධම්මානුරූපං පටිකරිස්සති, 

සාමයණරභූමිෙං ඨස්සතීති අත්යථො. කාළවත් ථං පරිධාොති කාළපියලොතිකං

නිවායසත්වා. යමොසල් ලන්තිමුසලාභිපාතාරහං. ෙථාධම් මන්තිඉධආපත්තියතො

වුට්ඨාෙ සුද්ධන්යත පතිට්ඨහන්යතො ෙථාධම්මං කයරොති නාම. භස් මපු න්ති

ඡාරිකාභණ්ඩිකං.  ාරය් ෙං භස් මපු න්ති  රහිතබ්බඡාරිකාපුයටන මත්ථයක

අභිඝාතාරහං. ෙථාධම් මන්තිඉධආපත්තිංයදයසන්යතොෙථාධම්මංපටිකයරොති 

නාම. උපවජ් ජන්තිඋපවාදාරහං. පාටියදසනීයෙසූතිපටියදයසතබ්යබසු.ඉමිනා 

සබ්බාපි යසසාපත්තියෙො සඞ් හිතා. ඉමානි යඛො, භික් ඛයව, චත් තාරි 

ආපත් තිභොනීති, භික්ඛයව, ඉමානි චත්තාරි ආපත්තිං නිස්සාෙ
උප්පජ්ජනකභොනිනාමාති. 

3. සික්ඛානිසංසසුත්තවණ්ණනා 

245. තතියෙසික්ඛාආනිසංසා එත්ථාති සික් ඛානිසංසං. පඤ්ඤා උත්තරා

එත්ථාති පඤ ්ඤුත් තරං. විමුත්ති සායරො එත්ථාති විමුත් තිසාරං. සති

ආධිපයතෙයා එත්ථාති සතාධිපයතෙයං. එයතසං හි සික්ඛාදිසඞ්ඛාතානං

ආනිසංසාදීනං අත්ථාෙ වුස්සතීති වුත්තං යහොති. ආභිසමාචාරිකාති
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උත්තමසමාචාරිකා. වත්තවයසනපඤ්ඤත්තසීලස්යසතංඅධිවචනං. තථා තථා 

යසො තස ්සා සික් ඛාොතිතථාතථායසොසික්ඛාකායමොභික්ඛුතස්මිංසික්ඛාපයද. 

ආදිබ්රේ මචරියිකාති මග් බ්රහ්මචරිෙස්ස ආදිභූතානං චතුන්නං

මහාසීලානයමතං අධිවචනං. සබ් බයසොති සබ්බාකායරන. ධම් මාති 

චතුසච්චධම්මා. පඤ් ඤාෙ සමයවක් ඛිතා යෙොන් තීති සහවිපස්සනාෙ

මග් පඤ්ඤාෙ සුදිට්ඨා යහොන්ති. විමුත් තිො ඵුසිතා යෙොන් තීති

අරහත්තඵලවිමුත්තිො ඤාණඵස්යසන ඵුට්ඨා යහොන්ති. අජ් ඣත් තංයෙව සති 

සූපට් ඨිතා යෙොතීතිනිෙකජ්ඣත්යතයෙවසති සුට්ඨුඋපට්ඨිතායහොති. පඤ ්ඤාෙ 

අනුග්  යෙස ්සාමීති විපස්සනාපඤ්ඤාෙ අනුග් යහස්සාමි. පඤ ්ඤාෙ 

සමයවක් ඛිස් සාමීති ඉධාපි විපස්සනාපඤ්ඤා අධිප්යපතා. ඵුසිතං වා ධම් මං 

තත් ථ තත් ථ පඤ් ඤාෙ අනුග්  යෙස් සාමීති එත්ථ පන මග් පඤ්ඤාව
අධිප්යපතා. 

4. යසෙයාසුත්තවණ්ණනා 

246. චතුත්යථ යපතාති කාලකතා වුච්චන්ති. උත් තානා යසන් තීති යත

යෙභුයෙයන උත්තානකාව සෙන්ති. අථ වා යපත්තිවිසයෙ නිබ්බත්තා යපතා 

නාම, යත අප්පමංසයලොහිතත්තාඅට්ඨිසඞ්ඝාතජටිතාඑයකනපස්යසනසයිතුං

න සක්යකොන්ති, උත්තානාව යසන්ති. අනත් තමයනො යෙොතීතියතජුස්සදත්තා

සීයහො මි රාජා ද්යව පුරිමපායද එකස්මිං, පච්ඡිමපායද එකස්මිං ඨායන
ඨයපත්වා නඞ්ගුට්ඨං අන්තරසත්ථිම්හි පක්ඛිපිත්වා
පුරිමපාදපච්ඡිමපාදනඞ්ගුට්ඨානං ඨියතොකාසං සල්ලක්යඛත්වා ද්වින්නං
පුරිමපාදානංමත්ථයකසීසංඨයපත්වාසෙති.දිවසම්පි සයිත්වාපබුජ්ඣමායනො

නඋත්තසන්යතොපබුජ්ඣති, සීසංපනඋක්ඛිපිත්වා පුරිමපාදාදීනංඨියතොකාසං

සල්ලක්යඛත්වා සයච කිඤ්චි ඨානං විජහිත්වා ඨිතං යහොති, ‘‘නයිදං තුය්හං

ජාතිො, නසූරභාවස්ස අනුරූප’’න්තිඅනත්තමයනොහුත්වාතත්යථවසෙති, න
ය ොචරාෙ පක්කමති. ඉදං සන්ධාෙ වුත්තං – ‘‘අනත්තමයනො යහොතී’’ති.
අවිජහිත්වා ඨියත පන ‘‘තුය්හං ජාතිො ච සූරභාවස්ස ච අනුරූපමිද’’න්ති
හට්ඨතුට්යඨො උට්ඨාෙ සීහවිජම්භනං විජම්භිත්වා යකසරභාරං විධුනිත්වා
තික්ඛත්තුං සීහනාදං නදිත්වා ය ොචරාෙ පක්කමති. යතන වුත්තං –
‘‘අත්තමයනොයහොතී’’ති. 

5. ථූපාරහසුත්තවණ්ණනා 

247. පඤ්චයම රාජා චක් කවත් තීති එත්ථ කස්මා භ වා අ ාරමජ්යඣ

වසිත්වා කාලකතස්ස රඤ්යඤො ථූපකරණං අනුජානාති, න සීලවයතො

පුථුජ්ජනභික්ඛුස්සාති? අනච්ඡරිෙත්තා. පුථුජ්ජනභික්ඛූනඤ්හි ථූයප 
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අනුඤ්ඤාෙමායනතම්බපණ්ණිදීයපතාවථූපානංඔකායසොනභයවෙය, තථා
අඤ්යඤසු ඨායනසු. තස්මා ‘‘අනච්ඡරිො යත භවිස්සන්තී’’ති නානුජානාති.

චක්කවත්තී රාජා එයකොව නිබ්බත්තති, යතනස්ස ථූයපො අච්ඡරියෙො යහොති.
පුථුජ්ජනසීලවයතොපන පරිනිබ්බුතභික්ඛුයනොවිෙමහන්තම්පිසක්කාරංකාතුං
වට්ටතියෙව.ඡට්ඨසත්තමානි උත්තානත්ථායනව. 

8. පඨමයවොහාරසුත්තවණ්ණනා 

250. අට්ඨයම අනරිෙයවොොරාති අනරිොනං කථා. යසයසසුපි එයසව
නයෙො. 

ආපත්තිභෙවග්ය ොපඤ්චයමො. 

පඤ්චමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

(26) 6. අභිඤ් ඤාවග් ය ො 

1-3. අභිඤ්ඤාසුත්තාදිවණ්ණනා 

254-256. ඡට්ඨස්ස පඨයම අභිඤ් ඤාොතිජානිත්වා. සමයථො ච විපස් සනා 

චාතිචිත්යතකග් තාචසඞ්ඛාරපරිග් හවිපස්සනාඤාණඤ්ච. විජ් ජා ච විමුත් ති 

චාති මග් ඤාණවිජ්ජා ච යසසා සම්පයුත්තකධම්මා ච. දුතියෙ 

අනරිෙපරියෙසනාති අනරිොනං එසනා  යවසනා. ජරාධම් මන්ති ජරාසභාවං.
යසයසසුපිඑයසවනයෙො.තතිෙං උත්තානයමව. 

4. මාලුකයපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

257. චතුත්යථ මාලුකයපුත් යතොති මාලුකයබ්රාහ්මණිො පුත්යතො. එත් ථාති

එතස්මිංතව ඔවාදොචයන.ඉමිනායථරංඅපසායදතිපිඋස්සායදතිපි.කථං? අෙං
කිර දහරකායල පච්චයෙසු ලග්ය ො හුත්වා පච්ඡා මහල්ලකකායල
අරඤ්ඤවාසංපත්යථන්යතොකම්මට්ඨානංොචති.අථ භ වා‘‘එත්ථදහයරකිං

වක්ඛාම, මාලුකයපුත්යතො විෙ තුම්යහපි තරුණකායල පච්චයෙසු ලග්ගිත්වා
මහල්ලකකායල අරඤ්ඤං පවිසිත්වා සමණධම්මං කයරෙයාථා’’ති ඉමිනා 
අධිප්පායෙන භණන්යතො යථරං අපසායදති නාම. ෙස්මා පන යථයරො

මහල්ලකකායලවඅරඤ්ඤං පවිසිත්වාසමණධම්මංකාතුකායමො, තස්මාභ වා

‘‘එත්ථදහයරකිංවක්ඛාම, අෙං අම්හාකංමාලුකයපුත්යතොමහල්ලකකායලපි
අරඤ්ඤං පවිසිත්වා සමණධම්මං කාතුකායමො කම්මට්ඨානං ොචති. තුම්යහ
තාව තරුණකායලපි වීරිෙං න කයරොථා’’ති ඉමිනා අධිප්පායෙන භණන්යතො
යථරංඋස්සායදතිනාමාතියෙොජනා. 
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5-10. කුලසුත්තාදිවණ්ණනා 

258-263. පඤ්චයම ආධිපච් යච ඨයපන් තීති භණ්ඩා ාරිකට්ඨායන 

ඨයපන්ති. ඡට්යඨ වණ් ණසම් පන් යනොති සරීරවණ්යණන සමන්නා යතො. 

බලසම් පන් යනොති කාෙබයලන සමන්නා යතො. භික්ඛුවායර 

වණ් ණසම් පන් යනොති ගුණවණ්යණන සමන්නා යතො. බලසම් පන් යනොති

වීරිෙබයලනසමන්නා යතො. ජවසම් පන් යනොතිඤාණජයවනසමන්නා යතො.
සත්තයමපිඑයසවනයෙො. යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 

අභිඤ්ඤාවග්ය ොඡට්යඨො. 

(27) 7. කම් මපථවග්  වණ් ණනා 

264-273. කම්මපථවග්ය පි දසපි කම්මපථා 
යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකාවකථිතා. 

(28) 8. රා යපෙයාලවණ් ණනා 

274-783. රා යපෙයාලං අරහත්තං පායපත්වා කථිතං. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

මයනොරථපූරණිොඅඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

චතුක්කනිපාතස්සසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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