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පටුන 

නයමොතස්ස  වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ් ගුත් තරනිකායෙ 

පඤ් චකනිපාත-අට් ඨකථා 

1. පඨමපණ් ණාසකං 

1. යසඛබලවග් ය ො 

1. සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

1. පඤ්චකනිපාතස්ස පඨයමසත්තන්නංයසඛානං බලානීති යසඛබලානි. 

සද්ධාබලාදීසු අස්සද්ධියෙ න කම්පතීති සද් ධාබලං. අහිරියක න කම්පතීති 

හිරීබලං. අයනොත්තප්යපනකම්පතීති ඔත් තප් පබලං. යකොසජ්යජන කම්පතීති 

වීරිෙබලං. අවිජ්ජාෙ න කම්පතීති පඤ් ඤාබලං. තස් මාති ෙස්මා ඉමානි

සත්තන්නංයසඛානංබලානි, තස්මා. 

2. විත්ථතසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියෙ කාෙදුච් චරියතනාතිආදීසු උපයෙො ත්යථ කරණවචනං, 
හිරීයිතබ්බානි කාෙදුච්චරිතාදීනිහිරීෙතිජිගුච්ඡතීතිඅත්යථො.ඔත්තප්පනිද්යදයස

යහත්වත්යථ කරණවචනං, කාෙදුච්චරිතාදීහි ඔත්තප්පස්ස යහතුභූයතහි
ඔත්තප්පති ාෙතීති අත්යථො. 

ආරද් ධවීරියෙොති පග් හිතවීරියෙො අයනොසක්කිතමානයසො. පහානාොති

පහානත්ථාෙ. උපසම් පදාොති පටිලා ත්ථාෙ. ථාමවාති වීරිෙථායමන

සමන්නා යතො. දළ් හපරක් කයමොති ථිරපරක්කයමො. අනික් ඛිත් තධුයරො 

කුසයලසු ධම් යමසූති කුසයලසු ධම්යමසු අයනොයරොපිතධුයරො
අයනොසක්කිතවීරියෙො. 

උදෙත් ථ ාමිනිොති පඤ්චන්නං ඛන්ධානං උදෙවෙ ාමිනිො උදෙඤ්ච

වෙඤ්ච පටිවිජ්ඣිතුං සමත්ථාෙ. පඤ ්ඤාෙ සමන් නා යතොති 

විපස්සනාපඤ්ඤාෙ යචව මග් පඤ්ඤාෙ ච සමඞ්ගිභූයතො. අරිොොති
වික්ඛම් නවයසනචසමුච්යඡදවයසනචකියලයසහිආරකාඨිතාෙ පරිසුද්ධාෙ. 

නිබ් යබධිකාොති සා ච අභිනිවිජ්ඣනයතො නිබ්යබධිකාති වුච්චති, තාෙ
සමන්නා යතොති අත්යථො. තත්ථ මග් පඤ්ඤා සමුච්යඡදවයසන 
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අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අප්පදාලිතපුබ්බං යලො ක්ඛන්ධං යදොසක්ඛන්ධං

යමොහක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣති පදායලතීති නිබ්යබධිකා, විපස්සනාපඤ්ඤා

තදඞ් වයසන නිබ්යබධිකා, මග් පඤ්ඤාෙ පටිලා සංවත්තනයතො

තබ්බිපස්සනා නිබ්යබධිකාති වත්තුං වට්ටති. සම් මා දුක් ඛක් ඛෙ ාමිනිොති
ඉධාපිමග් පඤ්ඤාසම්මායහතුනා නයෙනවට්ටදුක්ඛඤ්චකියලසදුක්ඛඤ්ච

යඛපෙමානා  ච්ඡතීති සම්මා දුක්ඛක්ඛෙ ාමිනී නාම, විපස්සනාපඤ්ඤා
තදඞ් වයසන වට්ටදුක්ඛඤ්ච කියලසදුක්ඛඤ්ච යඛපෙමානා  ච්ඡතීති
දුක්ඛක්ඛෙ ාමිනී. දුක්ඛක්ඛෙ ාමිනිො වා මග් පඤ්ඤාෙ පටිලා ාෙ 
සංවත්තනයතොයපසා දුක්ඛක්ඛෙ ාමිනීති යවදිතබ්බා. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත

පඤ්චබලානි මිස්සකායනවකථිතානි, තථාපඤ්චයම. 

6. සමාපත්තිසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ අකුසලස් ස සමාපත් තීති අකුසලධම්මස්ස සමාපජ්ජනා, යතන

සද්ධිං සමඞ්ගි ායවොති අත්යථො. පරියුට් ඨාෙ තිට් ඨතීති පරියෙොනන්ධිත්වා
තිට්ඨති. 

7. කාමසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම කායමසු ලළිතාතිවත්ථුකාමකියලසකායමසුලළිතාඅභිරතා. 

අසිතබයාභඞඞ් ගින්ති තිණලාෙනඅසිතඤ්යචව තිණවහනකාජඤ්ච. කුලපුත් යතොති

ආචාරකුලපුත්යතො. ඔහාොතිපහාෙ. අලං වචනාොතියුත්තංවචනාෙ. ලබ් භඞාති

සුල ාසක්කාලභිතුං. හීනා කාමාතිපඤ්චන්නංනීචකුලානංකාමා. මජ් ඣිමා 

කාමාති මජ්ඣිමසත්තානංකාමා. පණීතා කාමාතිරාජරාජමහාමත්තානං කාමා. 

කාමාත් යවව සඞ් ඛං  ච් ඡන් තීති කාමනවයසන කායමතබ්බවයසන ච

කාමාඉච්යචව සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති. වුද් යධො යහොතීති මහල්ලයකො යහොති. 

අලංපඤ ්යඤොති යුත්තපඤ්යඤො. අත් තගුත් යතොති අත්තනාව ගුත්යතො

රක්ඛියතො, අත්තානං වා ය ොයපතුං රක්ඛිතුං සමත්යථො. නාලං පමාදාොතින

යුත්යතො පමජ්ජිතුං. සද් ධාෙ අකතං යහොතීති ෙං සද්ධාෙ කුසයලසු ධම්යමසු

කාතුංයුත්තං, තංනකතංයහොති.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. අනයපක් යඛො 

දානාහං, භික් ඛයව, තස් මිං භික් ඛුස ්මිං යහොමීතිඑවං සද්ධාදීහිකාතබ්බංකත්වාව
යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨියතතස්මිංපුග් යලඅනයපක්යඛො යහොමීතිදස්යසති.
ඉමස්මිංසුත්යතයසොතාපත්තිමග්ය ොකථියතො. 
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8. චවනසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම සද් ධම් යමති සාසනසද්ධම්යම. අස් සද් යධොතිඔකප්පනසද්ධාෙ

ච පක්ඛන්දනසද්ධාෙ චාති ද්වීහිපි සද්ධාහි විරහියතො. චවති නප් පතිට් ඨාතීති

ඉමස්මිංසාසයනගුයණහිචවති, පතිට්ඨාතුංනසක්යකොති.ඉති ඉමස්මිංසුත්යත
අප්පතිට්ඨානඤ්චපතිට්ඨානඤ්චකථිතං. 

9. පඨමඅ ාරවසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම නාස්ස ාරයවොති අ ාරයවො. නාස්සපතිස්යසොති අප් පතිස ්යසො, 
අයජට්ඨයකොඅනීචවුත්ති.යසසයමත්ථපුරිමසදිසයමව. 

10. දුතිෙඅ ාරවසුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම අභඞබ් යබොති අ ාජනං. වුද් ධින්ති වඩ්ඪං. විරූළ් හින්ති

විරූළ්හමූලතාෙ නිච්චල ාවං. යවපුල් ලන්ති මහන්ත ාවං. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානයමවාති. 

යසඛබලවග්ය ොපඨයමො. 

2. බලවග් ය ො 

1. අනනුස්සුතසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතිෙස්ස පඨයම පුබ් බාහං, භික් ඛයව, අනනුස ්සුයතසු ධම් යමසූතිඅහං, 

භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු චතූසු සච්චධම්යමසු. 

අභිඤ් ඤායවොසානපාරමිප් පත් යතො පටිජානාමීතිචතූසුසච්යචසුචතූහි මග්ය හි
යසොළසවිධස්ස කිච්චස්ස කරයණන අභිජානිත්වා යවොසානපාරමිං සබ්යබසං 
කිච්චානං නිට්ඨිතත්තා කතකිච්ච ාවං පාරං පත්යතො පටිජානාමීති

මහායබොධිපල්ලඞ්යක අත්තයනො ආ මනීෙගුණං දස්යසති. තථා තස් සාති

අට්ඨහි කාරයණහි තථා තස්ස. තථා තබලානීති ෙථා යතහි  න්තබ්බං, 

තයථව  තානි පවත්තානි ඤාණබලානි. ආසභඞං ඨානන්ති යසට්ඨට්ඨානං. 

සීහනාදන්තිඅභීතනාදං. බ්රහ් මචක් කන්ති යසට්ඨචක්කං. පවත් යතතීතිකයථති. 

2. කූටසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියෙ යසඛබලානීති යසඛානං ඤාණබලානි. අග්  න්ති උත්තමං.

යසසබලානි ය ොපානසියෙො කූටං විෙ සඞ් ණ්හාතීති සඞ්  ාහිකං. තායනව

බලානිසංහතානිකයරොතීති සඞ් ඝාතනිෙං. 
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3. සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියෙ තත්ථ මුට්ඨස්සච්යච න කම්පතීති සතිබලං. උද්ධච්යච න

කම්පතීති සමාධිබලං. 

4. විත්ථතසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ සතියනපක් යකනාති එත්ථ යනපක්කං වුච්චති පඤ්ඤා, සා
සතිොඋපකාරක ායවන හිතා. 

5. දට්ඨබ්බසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයමසවිසෙස්මිංයෙවයලොකිෙයලොකුත්තරධම්යමකයථතුං කත් ථ 

ච, භික් ඛයව, සද් ධාබලං දට් ඨබ් බන්තිආදිමාහ.ෙථාහි චත්තායරොයසට්ඨිපුත්තා, 
රාජාති රාජපඤ්චයමසු සහායෙසු ‘‘නක්ඛත්තං කීළිස්සාමා’’ති වීථිං
ඔතිණ්යණසු එකස්ස යසට්ඨිපුත්තස්ස ය හං  තකායල ඉතයර චත්තායරො 

තුණ්හී නිසීදන්ති, ය හසාමියකොව ‘‘ඉයමසං ඛාදනීෙං ය ොජනීෙං යදථ, 
 න්ධමාලාලඞ්කාරාදීනි යදථා’’ති ය යහ විචායරති. දුතිෙතතිෙචතුත්ථස්ස 

ය හං  තකායල ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, ය හසාමියකොව

‘‘ඉයමසංඛාදනීෙංය ොජනීෙං යදථ,  න්ධමාලාලඞ්කාරාදීනියදථා’’තිය යහ
විචායරති.අථසබ්බපච්ඡාරඤ්යඤොය හං  තකායලකිඤ්චාපිරාජාසබ්බත්ථ

ඉස්සයරො, ඉමස්මිං පන කායල අත්තයනො ය යහයෙව ‘‘ඉයමසං ඛාදනීෙං

ය ොජනීෙං යදථ,  න්ධමාලාලඞ්කාරාදීනි යදථා’’ති විචායරති, එවයමවං 
සද්ධාපඤ්චයමසු බයලසු යතසු සහායෙසු එකයතො වීථිං ඔතරන්යතසු විෙ
එකාරම්මයණ උප්පජ්ජමායනසුපි ෙථා පඨමස්ස ය යහ ඉතයර චත්තායරො

තුණ්හීනිසීදන්ති, ය හසාමියකොව විචායරති, එවංයසොතාපත්තිෙඞ් ානිපත්වා

අධියමොක්ඛලක්ඛණං සද්ධාබලයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ් මං, යසසානි
තදන්වොනි යහොන්ති. ෙථා දුතිෙස්ස ය යහ ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී

නිසීදන්ති, ය හසාමියකොව විචායරති, එවං සම්මප්පධානානි පත්වා 

පග් හලක්ඛණං වීරිෙබලයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ් මං, යසසානි 

තදන්වොනි යහොන්ති. ෙථා තතිෙස්ස ය යහ ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී

නිසීදන්ති, ය හසාමියකොව විචායරති, එවං සතිපට්ඨානානි පත්වා

උපට්ඨානලක්ඛණං සතිබලයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ් මං, යසසානි
තදන්වොනි යහොන්ති. ෙථා චතුත්ථස්ස ය යහ ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී

නිසීදන්ති, ය හසාමියකොව විචායරති, එවං ඣානවියමොක්යඛ පත්වා

අවික්යඛපලක්ඛණං සමාධිබලයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ් මං, යසසානි
තදන්වොනි යහොන්ති.සබ්බපච්ඡාරඤ්යඤොය හං තකායලපනෙථාඉතයර
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චත්තායරො තුණ්හීනිසීදන්ති, රාජාව ය යහ විචායරති, එවයමව අරිෙසච්චානි

පත්වා පජානනලක්ඛණං පඤ්ඤාබලයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ් මං, 
යසසානි තදන්වොනි යහොන්තීති එවමිධ පඤ්ච බලානි මිස්සකානි කථිතානි.
ඡට්ඨං උත්තානත්ථයමව. එවං පුරිමවග්ය  ච ඉධ ච අට්ඨසු සුත්යතසු 

යසඛබලායනව කථිතානි. කරණ්ඩයකොලවාසී මහාදත්තත්යථයරො පනාහ –

‘‘යහට්ඨාචතූසු සුත්යතසුයසඛබලානිකථිතානි, උපරිචතූසුඅයසඛබලානී’’ති. 

7. පඨමහිතසුත්තවණ්ණනා 

17. සත්තයම සීලාදයෙො මිස්සකාව කථිතා. විමුත් තීති

අරහත්තඵලවිමුත්තියෙව. විමුත් තිඤාණදස් සනං පච්චයවක්ඛණඤාණං, තං
යලොකිෙයමව. 

8-10. දුතිෙහිතසුත්තාදිවණ්ණනා 

18-20. අට්ඨයම දුස්සීයලො බහුස්සුයතො කථියතො, නවයම අප්පස්සුයතො

දුස්සීයලො, දසයමබහුස්සුයතොඛීණාසයවොති. 

බලවග්ය ොදුතියෙො. 

3. පඤ ්චඞ් ගිකවග් ය ො 

1. පඨමඅ ාරවසුත්තවණ්ණනා 

21. තතිෙස්ස පඨයම අසභඞා වුත් තියකොති අස ා ාෙ විසදිසාෙ

ජීවිතවුත්තිොසමන්නා යතො. ආභිසමාචාරිකං ධම් මන්ති උත්තමසමාචාරභූතං

වත්තවයසනපඤ්ඤත්තසීලං. යසඛං ධම් මන්ති යසඛපණ්ණත්තිසීලං. සීලානීති

චත්තාරි මහාසීලානි. සම් මාදිට් ඨින්ති විපස්සනාසම්මාදිට්ඨිං. සම් මාසමාධින්ති
මග් සමාධිඤ්යචව ඵලසමාධිඤ්ච. ඉමස්මිං සුත්යත සීලාදීනි මිස්සකානි
කථිතානි. 

2. දුතිෙඅ ාරවසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියෙ සීලක් ඛන් ධන්ති සීලරාසිං. යසසද්වයෙපිඑයසවනයෙො. ඉයම
පනතයෙොපිඛන්ධාමිස්සකාවකථිතාති. 
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3. උපක්කියලසසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියෙ න ච පභඞස් සරන්ති න ච ප ාවන්තං. පභඞඞ් ගු චාති

පභිජ්ජනස ාවං. අයෙොති කාළයලොහං. යලොහන්ති ඨයපත්වා ඉධ වුත්තානි

චත්තාරි අවයසසං යලොහං. සජ් ඣන්ති රජතං. චිත් තස් සාති

චාතුභූමකකුසලචිත්තස්ස. යතභූමකස්ස තාව උපක්කියලසා යහොන්තු, 

යලොකුත්තරස්ස කථං යහොන්තීති? උප්පජ්ජිතුං අප්පදායනන. ෙදග්ය න හි

උප්පජ්ජිතුං න යදන්ති, තදග්ය යනව යත යලොකිෙස්සපි යලොකුත්තරස්සපි 

උපක්කියලසා නාම යහොන්ති. පභඞඞ් ගු චාති ආරම්මයණ 

චුණ්ණවිචුණ්ණ ාවූප මයනන භිජ්ජනස ාවං. සම් මා සමාධිෙති ආසවානං 

ඛොොතිආසවානං ඛෙසඞ්ඛාතස්සඅරහත්තස්සඅත්ථාෙයහතුනාකාරයණන
සමාධිෙති. එත්තාවතා චිත්තං වියසොයධත්වා අරහත්යත පතිට්ඨිතං ඛීණාසවං

දස්යසති. ඉදානිස්සඅභිඤ්ඤාපටියවධංදස්යසන්යතො ෙස් ස ෙස් ස චාතිආදිමාහ.
තංඋත්තානත්ථයමවාති. 

4. දුස්සීලසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ හතූපනියසොති හතඋපනිස්සයෙො හතකාරයණො. 

ෙථාභූතඤාණදස් සනන්ති නාමරූපපරිච්යඡදඤාණං ආදිං කත්වා

තරුණවිපස්සනා. නිබ් බිදාවිරාය ොති නිබ්බිදා ච විරාය ො ච. තත්ථ නිබ්බිදා

බලවවිපස්සනා, විරාය ො මග්ය ො. විමුත් තිඤාණදස් සනන්ති ඵලවිමුත්ති ච
පච්චයවක්ඛණඤාණඤ්ච. 

5. අනුග් හිතසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම සම් මාදිට් ඨීති විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි. 

යචයතොවිමුත් තිඵලාතිආදීසු යචයතොවිමුත් තීතිමග් ඵලසමාධි. පඤ් ඤාවිමුත් තීති

ඵලඤාණං. සීලානුග්  හිතාති සීයලන අනුග් හිතා අනුරක්ඛිතා. 

සුතානුග්  හිතාති බාහුසච්යචන අනුග් හිතා. සාකච් ඡානුග්  හිතාති

ධම්මසාකච්ඡාෙ අනුග් හිතා. සමථානුග්  හිතාති චිත්යතකග් තාෙ
අනුග් හිතා. 

ඉමස්ස පනත්ථස්ස ආවි ාවත්ථං මධුරම්බබීජං යරොයපත්වා සමන්තා 
මරිොදං බන්ධිත්වා කාලානුකාලං උදකං ආසිඤ්චිත්වා කාලානුකාලං මූලානි
යසොයධත්වා කාලානුකාලං පතිතපාණයක හායරත්වා කාලානුකාලං
මක්කටජාලංලුඤ්චිත්වාඅම්බං පටිජග් න්යතොපුරියසො දස්යසතබ්යබො.තස්ස

හි පුරිසස්ස මධුරම්බබීජයරොපනං විෙ විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි දට්ඨබ්බා, 
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පටුන 

මරිොදබන්ධනං විෙ සීයලන අනුග් ණ්හනං, උදකායසචනං විෙ සුයතන

අනුග් ණ්හනං, මූලපරියසොධනංවිෙසාකච්ඡාෙ අනුග් ණ්හනං, පාණකහරණං

විෙ ඣානවිපස්සනාපාරිපන්ථිකයසොධනවයසන සමථානුග් ණ්හනං, 

මක්කටජාලලුඤ්චනං විෙ බලවවිපස්සනානුග් ණ්හනං, එවං අනුග් හිතස්ස
රුක්ඛස්ස ඛිප්පයමවවඩ්ඪත්වාඵලප්පදානංවිෙඉයමහිසීලාදීහිඅනුග් හිතාෙ 
මූලසම්මාදිට්ඨිො ඛිප්පයමව මග් වයසන වඩ්ඪත්වා 
යචයතොවිමුත්තිපඤ්ඤාවිමුත්තිඵලප්පදානංයවදිතබ්බං. 

6. විමුත්තාෙතනසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ විමුත් තාෙතනානීති විමුච්චනකාරණානි. ෙත් ථාති යෙසු

විමුත්තාෙතයනසු. සත් ථා ධම් මං යදයසතීති චතුසච්චධම්මං යදයසති. 

අත් ථපටිසංයවදියනොති පාළිඅත්ථං ජානන්තස්ස. ධම් මපටිසංයවදියනොති පාළිං 

ජානන්තස්ස. පායමොජ් ජන්ති තරුණපීති. පීතීති තුට්ඨාකාරභූතා බලවපීති. 

කායෙොති නාමකායෙො. පස් සම් භඞතීති පටිප්පස්සම් ති. සුඛං යවයදතීති සුඛං

පටිල ති. චිත් තං සමාධිෙතීති අරහත්තඵලසමාධිනා සමාධිෙති. අෙඤ්හි තං

ධම්මං සුණන්යතො ආ තා තට්ඨායන ඣානවිපස්සනාමග් ඵලානි ජානාති, 
තස්සඑවංජානයතොපීතිඋප්පජ්ජති. යසො තස්සාපීතිොඅන්තරාඔසක්කිතුංන
යදන්යතො උපචාරකම්මට්ඨානියකො හුත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං
පාපුණාති. තං සන්ධාෙ වුත්තං – ‘‘චිත්තං සමාධිෙතී’’ති. යසයසසුපි එයසව

නයෙො. අෙං පන වියසයසො – සමාධිනිමිත් තන්ති අට්ඨතිංසාෙ ආරම්මයණසු

අඤ්ඤතයරොසමාධියෙව සමාධිනිමිත්තං. සුග්  හිතං යහොතීතිආදිසුආචරිෙස්ස
සන්තියක කම්මට්ඨානං උග් ණ්හන්යතන සුට්ඨු  හිතං යහොති සුට්ඨු

මනසිකතං සුට්ඨු උපධාරිතං. සුප් පටිවිද් ධං පඤ ්ඤාොති පඤ්ඤාෙ සුට්ඨු

පච්චක්ඛංකතං. තස් මිං ධම් යමතිතස්මිංකම්මට්ඨානපාළිධම්යම.ඉති ඉමස්මිං
සුත්යතපඤ්චපිවිමුත්තාෙතනානිඅරහත්තංපායපත්වාකථිතානීති. 

7. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම අප් පමාණන්ති පමාණකරධම්මරහිතං යලොකුත්තරං. නිපකා 

පතිස ්සතාතියනපක්යකන චසතිොචසමන්නා තාහුත්වා. පඤ් ච ඤාණානීති

පඤ්ච පච්චයවක්ඛණඤාණානි. පච් චත් තඤ් යඤව උප් පජ් ජන් තීති අත්තනියෙව

උප්පජ්ජන්ති. අෙං සමාධි පච් චුප් පන් නසුයඛො යචවාතිආදීසුඅරහත්තඵලසමාධි
අධිප්යපයතො. මග් සමාධීතිපි වදන්තියෙව. යසො හි අප්පිතප්පිතක්ඛයණ

සුඛත්තා පච් චුප් පන් නසුයඛො, පුරියමො පුරියමො පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස

සමාධිසුඛස්සපච්චෙත්තා ආෙතිං සුඛවිපායකො, කියලයසහිආරකත්තා අරියෙො, 
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පටුන 

කාමාමිසවට්ටාමිසයලොකාමිසානං අ ාවා නිරාමියසො. බුද්ධාදීහි මහාපුරියසහි

යසවිතත්තා අකාපුරිසයසවියතො. අඞ් සන්තතාෙ ආරම්මණසන්තතාෙ

සබ්බකියලසදරථසන්තතාෙ ච සන් යතො, අතප්පනිෙට්යඨන පණීයතො. 
කියලසප්පටිප්පස්සද්ධිො ලද්ධත්තාකියලසප්පටිප්පස්සද්ධි ාවංවාලද්ධත්තා 

පටිප් පස් සද් ධලද් යධො. පටිප්පස්සද්ධං පටිප්පස්සද්ධීති හි ඉදං අත්ථයතො එකං.

පටිප්පස්සද්ධකියලයසන වා අරහතා ලද්ධත්තාපි පටිප් පස් සද් ධලද් යධො, 
එයකොදි ායවන අධි තත්තා එයකොදි ාවයමව වා අධි තත්තා 

එයකොදිභඞාවාධි යතො. අප්පගුණසාසවසමාධි විෙ සසඞ්ඛායරන සප්පයෙොය න 

චිත්යතන පච්චනීකධම්යම නිග් ය්හ කියලයස වායරත්වා අනධි තත්තා න 

සසඞ් ඛාරනිග්  ය් හවාරිත යතො. තං සමාධිං සමාපජ්ජන්යතො තයතො වා

වුට්ඨහන්යතො සතියවපුල්ලප්පත්තත්තා සයතොව සමාපජ් ජති, සයතොව වුට් ඨහති. 

ෙථාපරිච්ඡින්නකාලවයසන වා සයතො සමාපජ්ජති, සයතො වුට්ඨහති. තස්මා
ෙයදත්ථ‘‘අෙං සමාධිපච්චුප්පන්නසුයඛොයචවආෙතිඤ්චසුඛවිපායකොචා’’ති

එවං පච්චයවක්ඛමානස්ස පච්චත්තංයෙව අපරප්පච්චෙඤාණං උප්පජ්ජති, තං
එකං ඤාණං. එයසව නයෙො යසයසසු. එවං ඉමානි පඤ්ච ඤාණානි
පච්චත්තඤ්යඤවඋප්පජ්ජන්තීති. 

8. පඤ්චඞ්ගිකසුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨයම අරිෙස් සාති වික්ඛම් නවයසන පහීනකියලයසහි ආරකා

ඨිතස්ස. භඞාවනං යදයසස් සාමීති බ්රූහනං වඩ්ඪනං පකාසයිස්සාමි. ඉමයමව 

කාෙන්ති ඉමං කරජකාෙං. අභිසන් යදතීති යතයමති ස්යනයහති, සබ්බත්ථ

පවත්තපීතිසුඛං කයරොති. පරිසන් යදතීති සමන්තයතො සන්යදති. පරිපූයරතීති

වායුනා  ස්තං විෙ පූයරති. පරිප් ඵරතීති සමන්තයතො ඵුසති. සබ් බාවයතො 

කාෙස ්සාති අස්ස භික්ඛුයනො සබ්බයකොට්ඨාසවයතො කාෙස්ස කිඤ්චි 

උපාදින්නකසන්තතිපවත්තිට්ඨායන ඡවිමංසයලොහිතානු තං අණුමත්තම්පි
ඨානං පඨමජ්ඣානසුයඛනඅඵුටංනාමනයහොති. 

දක් යඛොති යඡයකො පටිබයලො න්හානීෙචුණ්ණානි කාතුඤ්යචව

යෙොයජතුඤ්ච සන්යනතුඤ්ච. කංසථායලති යෙන යකනචි යලොයහන

කත ාජයන. මත්තිකා ාජනං පන ථිරං න යහොති, සන්යනන්තස්ස භිජ්ජති.

තස්මාතං නදස්යසසි. පරිප් යඵොසකං පරිප් යඵොසකන්තිසිඤ්චිත්වාසිඤ්චිත්වා. 

සන් යනෙයාති වාමහත්යථන කංසථාලං  යහත්වා දක්ඛිණහත්යථන 
පමාණයුත්තං උදකං සිඤ්චිත්වා සිඤ්චිත්වා පරිමද්දන්යතො පිණ්ඩං කයරෙය. 

ස් යනහානු තාතිඋදකසියනයහනඅනු තා. ස් යනහපයරතාතිඋදකසියනයහන
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පටුන 

පරිග් හිතා. සන් තරබාහිරාති සද්ධිංඅන්යතොපයදයසනයචව බහිපයදයසනච, 

සබ්බත්ථකයමවඋදකසියනයහනඵුටාති අත්යථො. න ච පග් ඝරිණීතිනබින්දු

බින්දු උදකං පග්ඝරති, සක්කා යහොති හත්යථනපි ද්වීහිපි අඞ්ගුලීහි  යහතුං
ඔවට්ටිකාෙපිකාතුන්තිඅත්යථො. 

දුතිෙජ්ඣානසුඛඋපමාෙං උබ් භියදොදයකොති උබ්භින්නඋදයකො, න යහට්ඨා

උබ්භිජ්ජිත්වා උග් ච්ඡනඋදයකො, අන්යතොයෙව පන උප්පජ්ජනඋදයකොති

අත්යථො. ආෙමුඛන්තිආ මනමග්ය ො. යදයවොති යමයඝො. කායලන කාලන්ති

කායල කායල, අන්වඩ්ඪමාසං වා අනුදසාහං වාති අත්යථො. ධාරන්ති වුට්ඨිං. 

නානුප් පයවච් යඡෙයාති නප්පයවයසෙය, න වස්යසෙයාති අත්යථො. සීතා 

වාරිධාරා උබ් භිජ් ජිත් වාති සීතා වාරිධාරා තං රහදං පූරෙමානා උබ්භිජ්ජිත්වා.

යහට්ඨාඋග් ච්ඡනඋදකඤ්හි උග් න්ත්වාභිජ්ජන්තංඋදකංයඛොය ති, චතූහි
දිසාහි පවිසනඋදකං පුරාණපණ්ණතිණකට්ඨදණ්ඩකාදීහි උදකං යඛොය ති.

වුට්ඨිඋදකං ධාරානිපාතබුබ්බුළයකහි උදකං යඛොය ති, සන්නිසින්නයමව පන

හුත්වා ඉද්ධිනිම්මිතමිව උප්පජ්ජමානං උදකං ඉමං පයදසං ඵරති, ඉමං න
ඵරතීති නත්ථි. යතන අඵුයටොකායසො නාම න යහොති. තත්ථ රහයදො විෙ 

කරජකායෙො, උදකංවිෙදුතිෙජ්ඣානසුඛං, යසසංපුරිමනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

තතිෙජ්ඣානසුඛඋපමාෙං උප්පලානි එත්ථ සන්තීති උප් පලිනී. 

යසසපදද්වයෙපි එයසව නයෙො. එත්ථ ච යසතරත්තනීයලසු ෙංකිඤ්චි

උප්පලයමව, ඌනකසතපත්තංපුණ්ඩරීකං, සතපත්තංපදුමං. පත්තනිෙමංවා

විනාපි යසතං පදුමං, රත්තං පුණ්ඩරීකන්ති අෙයමත්ථ විනිච්ඡයෙො. 

උදකානුග්  තානීති උදකයතො න උග් තානි. අන් යතොනිමුග්  යපොසීනීති
උදකතලස්සඅන්යතොනිමුග් ානියෙවහුත්වා යපොසන්තිවඩ්ඪන්තීතිඅත්යථො.
යසසංපුරිමනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

චතුත්ථජ්ඣානඋපමාෙං පරිසුද් යධන යචතසා පරියෙොදායතනාති එත්ථ

නිරුපක්කියලසට්යඨන පරිසුද්ධං, ප ස්සරට්යඨන පරියෙොදාතං යවදිතබ්බං. 

ඔදායතන වත් යථනාති ඉදං උතුඵරණත්ථං වුත්තං. කිලිට්ඨවත්යථන හි

උතුඵරණං න යහොති, තඞ්ඛණයධොතපරිසුද්යධන උතුඵරණං බලවං යහොති.

ඉමිස්සා හි උපමාෙ වත්ථං විෙ කරජකායෙො, උතුඵරණං විෙ
චතුත්ථජ්ඣානසුඛං.තස්මාෙථාසුන්හාතස්සපුරිසස්සපරිසුද්ධං වත්ථංසසීසං

පාරුපිත්වා නිසින්නස්ස සරීරයතො උතු සබ්බයමව වත්ථං ඵරති, න යකොචි

වත්ථස්ස අඵුයටොකායසො යහොති, එවං චතුත්ථජ්ඣානසුයඛන භික්ඛුයනො 
කරජකාෙස්ස න යකොචි ඔකායසො අඵුයටො යහොතීති එවයමත්ථ අත්යථො
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දට්ඨබ්යබො. චතුත්ථජ්ඣානචිත්තයමව වා වත්ථං විෙ, තංසමුට්ඨානරූපං
උතුඵරණං විෙ. ෙථා හි කත්ථචි කත්ථචි ඔදාතවත්යථ කාෙං අඵුසන්යතපි

තංසමුට්ඨායනන උතුනා සබ්බත්ථකයමව කායෙො ඵුයටො යහොති, එවං
චතුත්ථජ්ඣානසමුට්ඨාපියතන සුඛුමරූයපන සබ්බත්ථකයමව භික්ඛුයනො
කායෙොඵුයටොයහොතීතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

පච් චයවක් ඛණනිමිත් තන්ති පච්චයවක්ඛණඤාණයමව. සුග්  හිතං යහොතීති

ෙථා යතන ඣානවිපස්සනාමග් ා සුට්ඨු  හිතා යහොන්ති, එවං
පච්චයවක්ඛණනිමිත්තං අපරාපයරන පච්චයවක්ඛණනිමිත්යතන සුට්ඨු  හිතං

යහොති. අඤ ්යඤො වා අඤ් ඤන්තිඅඤ්යඤොඑයකොඅඤ්ඤංඑකං, අත්තයනොයෙව

හිඅත්තානපාකයටොයහොති. ඨියතො වා නිසින් නන්තිඨිතකස්සාපිනිසින්යනො

පාකයටොයහොති, යතයනවංවුත්තං.යසයසසුපිඑයසවනයෙො. උදකමණියකොති

සයමඛලා උදකචාටි. සමතිත් තියකොති සම රියතො. කාකයපෙයාතිමුඛවට්ටිෙං
නිසීදිත්වාකායකනගීවංඅනායමත්වාව පාතබ්යබො. 

සුභූමිෙන්ති සමභූමිෙං. ‘‘සුභූයම සුයඛත්යත විහතඛාණුයක බීජානි

පතිට්ඨායපෙයා’’ති (දී. නි. 2.438) එත්ථ පන මණ්ඩභූමි සුභූමීති ආ තා. 

චතුමහාපයථති ද්වින්නං මහාමග් ානං විනිවිජ්ඣිත්වා  තට්ඨායන. 

ආජඤ ්ඤරයථොති විනීතඅස්සරයථො. ඔධස ්තපයතොයදොති ෙථා රථං අභිරුහිත්වා

ඨියතන සක්කා යහොති  ණ්හිතුං, එවං ආලම්බනං නිස්සාෙ තිරිෙයතො

ඨපිතපයතොයදො. යෙොග්  ාචරියෙොති අස්සාචරියෙො.ස්යවවඅස්සදම්යමසායරතීති 

අස් සදම් මසාරථි. යෙනිච් ඡකන්තියෙනයෙනමග්ය නඉච්ඡති. ෙදිච් ඡකන්ති

ෙංෙං තිංඉච්ඡති. සායරෙයාතිඋජුකංපුරයතොයපයසෙය. පච් චාසායරෙයාති
පටිනිවත්යතෙය. 

එවංයහට්ඨා පඤ්චහිඅඞ්ය හිසමාපත්තිපරිකම්මංකයථත්වා ඉමාහි තීහි
උපමාහි පගුණසමාපත්තිො ආනිසංසං දස්යසත්වා ඉදානි ඛීණාසවස්ස 

අභිඤ්ඤාපටිපාටිං දස්යසතුං යසො සයච ආකඞ් ඛතීතිආදිමාහ. තං 
උත්තානත්ථයමවාති. 

9. චඞ්කමසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම අද් ධානක් ඛයමො යහොතීති දූරං අද්ධානමග් ං  ච්ඡන්යතො

ඛමති, අධිවායසතුං සක්යකොති. පධානක් ඛයමොති වීරිෙක්ඛයමො. 

චඞ් කමාධි යතො සමාධීති චඞ්කමං අධිට්ඨහන්යතන අධි යතො අට්ඨන්නං

සමාපත්තීනං අඤ්ඤතරසමාධි. චිරට් ඨිතියකො යහොතීතිචිරංතිට්ඨති.ඨිතයකන 
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 හිතනිමිත්තඤ්හි නිසින්නස්ස නස්සති, නිසින්යනන  හිතනිමිත්තං
නිපන්නස්ස. චඞ්කමං අධිට්ඨහන්යතන චලිතාරම්මයණ  හිතනිමිත්තං පන
ඨිතස්සපිනිසින්නස්සපි නිපන්නස්සපිනනස්සතීති. 

10. නාගිතසුත්තවණ්ණනා 

30. දසයම උද්ධං උග් තත්තා උච්යචො, රාසි ායවන ච මහා සද්යදො 

එයතසන්ති උච් චාසද් දමහාසද් දා. යතසු හි උග් තුග් යතසු ඛත්තිෙමහාසාල-
බ්රාහ්මණමහාසාලාදීසු මහාසක්කාරං  යහත්වා ආ යතසු ‘‘අසුකස්ස ඔකාසං

යදථ, අසුකස්ස ඔකාසං යදථා’’ති වුත්යත ‘‘මෙං පඨමතරං ආ තා, මය්හං

පඨමතරං ආ තා, නත්ථි ඔකායසො’’ති එවං අඤ්ඤමඤ්ඤං කයථන්තානං

සද්යදො උච්යචො යචව මහා ච අයහොසි. යකවට් ටා මඤ් යඤ මච් ඡවියලොයපති
යකවට්ටා විෙ මච්ඡවියලොයප. යතසඤ්හි මච්ඡපච්ඡිං  යහත්වා ආ තානං
වික්කිණනට්ඨායන ‘‘මය්හං යදථ මය්හං යදථා’’ති වදයතො මහාජනස්ස

එවරූයපො සද්යදො යහොති. මීළ් හසුඛන්ති අසුචිසුඛං. මිද් ධසුඛන්ති නිද්දාසුඛං. 

ලාභඞසක් කාරසියලොකසුඛන්තිලා සක්කාරඤ්යචවවණ්ණ ණනඤ්චනිස්සාෙ 
උප්පන්නසුඛං. 

තංනින් නාව  මිස් සන් තීති තං තයදව   වයතො  තට්ඨානං  මිස්සන්ති, 

අනුබන්ධිස්සන්තියෙවාති වුත්තං යහොති. තථා හි, භඞන් යත, භඞ වයතො 

සීලපඤ් ඤාණන්ති ෙස්මා තථාවිධං තුම්හාකං සීලඤ්චඤාණඤ්චාති අත්යථො. 

මා ච මො ෙයසොතිමොසද්ධිංෙයසොපිමාසමා ච්ඡතු. පිොනන්තිපිෙජනානං. 

එයසො තස් ස නිස ්සන් යදොති එසා පිෙ ාවස්ස නිප්ඵත්ති. 

අසුභඞනිමිත් තානුයෙො න්ති අසු කම්මට්ඨානානුයෙො ං. සුභඞනිමිත් යතති 

රා ට්ඨානියෙ ඉට්ඨාරම්මයණ. එයසො තස් ස නිස් සන් යදොති එසා තස්ස
අසු නිමිත්තානුයෙො ස්ස නිප්ඵත්ති. එවමිමස්මිං සුත්යත ඉයමසු පඤ්චසු
ඨායනසුවිපස්සනාවකථිතාති. 

පඤ්චඞ්ගිකවග්ය ොතතියෙො. 

4. සුමනවග් ය ො 

1. සුමනසුත්තවණ්ණනා 

31. චතුත්ථස්ස පඨයම සුමනා රාජකුමාරීතිමහාසක්කාරංකත්වාපත්ථනං
පත්යථත්වා එවං ලද්ධනාමා රාජකඤ්ඤා. විපස්සිසම්මාසම්බුද්ධකාලස්මිං හි
නා යරසු ‘‘යුද්ධම්පි කත්වා සත්ථාරං අම්හාකං  ණ්හිස්සාමා’’ති යසනාපතිං
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නිස්සාෙබුද්ධප්පමුඛං සඞ්ඝංලභිත්වාපටිපාටිොපුඤ්ඤානිකාතුංආරද්යධසු
සබ්බපඨමදිවයසො යසනාපතිස්ස වායරො අයහොසි. තස්මිං දිවයස යසනාපති

මහාදානංසජ්යජත්වා‘‘අජ්ජෙථාඅඤ්යඤොයකොචි එකභික්ඛම්පිනයදති, එවං
රක්ඛථා’’තිසමන්තාපුරියසඨයපසි.තංදිවසංයසට්ඨි රිො යරොදමානාපඤ්චහි

කුමාරිකාසයතහිසද්ධිංකීළිත්වාආ තංධීතරංආහ–‘‘සයච, අම්ම, තව පිතා

ජීයවෙය, අජ්ජාහංපඨමංදසබලංය ොයජෙය’’න්ති.සාතංආහ– ‘‘අම්ම, මා 

චින්තයි, අහං තථා කරිස්සාමි, ෙථා බුද්ධප්පමුයඛො සඞ්යඝො අම්හාකං පඨමං
භික්ඛං භුඤ්ජිස්සතී’’ති. තයතො සතසහස්සග්ඝනිකාෙ සුවණ්ණපාතිො
නිරුදකපාොසං පූයරත්වා සප්පිමධුසක්ඛරාදීහි අභිසඞ්ඛරිත්වා අඤ්ඤිස්සා
පාතිො පටිකුජ්ජිත්වා තං සුමනමාලාගුයළහි පරික්ඛිපිත්වා මාලාගුළසදිසං
කත්වා  වයතො ාමං පවිසනයවලාෙසෙයමවඋක්ඛිපිත්වාධාති ණපරිවුතා
ඝරානික්ඛමි. 

අන්තරාමග්ය  යසනාපතියනො උපට්ඨාකා, ‘‘අම්ම, මා ඉයතො ආ මා’’ති

වදන්ති. මහාපුඤ්ඤා නාම මනාපකථා යහොන්ති, න ච යතසං පුනප්පුනං

 ණන්තානංකථාපටික්ඛිපිතුංසක්කායහොති.සා ‘‘චූළපිත, මහාපිත, මාතුල, 
කිස්ස තුම්යහ  න්තුං න යදථා’’ති ආහ. යසනාපතිනා ‘‘අඤ්ඤස්ස කස්සචි

ඛාදනීෙං ය ොජනීෙං මා යදථා’’ති ඨපිතම්හ, අම්මාති. කිං පන මම හත්යථ

ඛාදනීෙංය ොජනීෙං පස්සථාති? මාලාගුළංපස්සාමාති.කිංතුම්හාකංයසනාපති

මාලාපූජම්පිකාතුංන යදතීති? යදති, අම්මාති. යතනහි අයපථාති   වන්තං
උපසඞ්කමිත්වා‘‘මාලාගුළං ණ්හථ   වා’’තිආහ.  වාඑකංයසනාපතිස්ස
උපට්ඨාකං ඔයලොයකත්වා මාලාගුළං  ණ්හායපසි. සා   වන්තං වන්දිත්වා

‘‘ වා වාභිනිබ්බත්තිෙං යම සති පරිතස්සනජීවිතං නාම මා යහොතු, අෙං

සුමනමාලා විෙ නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන පිොව යහොමි, නායමන ච
සුමනායෙවා’’තිපත්ථනංකත්වාසත්ථාරා‘‘සුඛිනීයහොහී’’තිවුත්තා වන්දිත්වා
පදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි. 

  වාපියසනාපතිස්සය හං න්ත්වාපඤ්ඤත්තාසයනනිසීදි. යසනාපති

ොගුං යහත්වාඋප ඤ්ඡි, සත්ථාහත්යථනපත්තංපිදහි.නිසින්යනො,  න්යත, 

භික්ඛුසඞ්යඝොති. අත්ථි යනො එයකො අන්තරාමග්ය  පිණ්ඩපායතො ලද්යධොති? 
මාලංඅපයනත්වාපිණ්ඩපාතංඅද්දස.චූළුපට්ඨායකොආහ–‘‘සාමිමාලාතිමං 
වත්වා මාතු ායමො වඤ්යචසී’’ති. පාොයසො   වන්තං ආදිං කත්වා
සබ්බභික්ඛූනං පයහොසි. යසනාපති අත්තයනො යදෙයධම්මං අදාසි. සත්ථා
 ත්තකිච්චං කත්වා මඞ් ලං වත්වා පක්කාමි. යසනාපති ‘‘කා නාම සා

පිණ්ඩපාතමදාසී’’ති පුච්ඡි. යසට්ඨිධීතා සාමීති. සප්පඤ්ඤා ඉත්ථී, එවරූපාෙ
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ඝයර වසන්තිො පුරිසස්ස සග් සම්පත්ති නාම න දුල්ල ාති කං ආයනත්වා

යජට්ඨකට්ඨායනඨයපසි? 

සා පිතුය යහ ච යසනාපතිය යහ ච ධනං  යහත්වා ොවතායුකං
තථා තස්ස දානංදත්වාපුඤ්ඤානිකරිත්වාතයතොචුතාකාමාවචරයදවයලොයක
නිබ්බත්ති. නිබ්බත්තක්ඛයණයෙව ජාණුප්පමායණන ඔධිනා සකලං
යදවයලොකං පරිපූරෙමානං සුමනවස්සං වස්සි. යදවතා ‘‘අෙං අත්තනාව
අත්තයනොනාමං  යහත්වාආ තා’’ති ‘‘සුමනා යදවධීතා’’ත්යවවස්සානාමං
අකංසු. සා එකනවුතිකප්යප යදයවසු ච මනුස්යසසු ච සංසරන්තී
නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන අවිජහිතසුමනවස්සා ‘‘සුමනා සුමනා’’ත්යවව 

නාමාඅයහොසි.ඉමස්මිංපනකායලයකොසලරඤ්යඤොඅග් මයහසිොකුච්ඡිස්මිං
පටිසන්ධිං  ණ්හි. තාපි පඤ්චසතා කුමාරිකා තංදිවසඤ්යඤව තස්මිං තස්මිං
කුයලපටිසන්ධිං  යහත්වා එකදිවයසයෙවසබ්බාමාතුකුච්ඡියතොනික්ඛමිංසු. 
තංඛණංයෙව ජාණුප්පමායණන ඔධිනා සුමනවස්සං වස්සි. තං දිස්වා රාජා
‘‘පුබ්යබ කතාභිනීහාරාඑසා විස්සතී’’ති තුට්ඨමානයසො‘‘ධීතායමඅත්තනාව 
අත්තයනො නාමං  යහත්වා ආ තා’’ති සුමනාත්යවවස්සා නාමං කත්වා
‘‘මය්හං ධීතාන එකිකාවනිබ්බත්තිස්සතී’’තින රං විචිනායපන්යතො ‘පඤ්ච
දාරිකාසතානි ජාතානී’’ති සුත්වා සබ්බා අත්තනාව යපොසායපසි. මායස මායස
සම්පයත ‘‘ආයනත්වා මම ධීතු දස්යසථා’’ති ආහ. එවයමසා මහාසක්කාරං
කත්වාපත්ථනංපත්යථත්වාඑවංලද්ධනාමාති යවදිතබ්බා. 

තස්සා සත්තවස්සිකකායල අනාථපිණ්ඩියකන විහාරං නිට්ඨායපත්වා
තථා තස්ස දූයත යපසියත සත්ථා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො සාවත්ථිං අ මාසි.

අනාථපිණ්ඩියකො  න්ත්වා රාජානං එවමාහ – ‘‘මහාරාජ, සත්ථු ඉධා මනං 

අම්හාකම්පි මඞ් ලං තුම්හාකම්පි මඞ් ලයමව, සුමනං රාජකුමාරිං පඤ්චහි 
දාරිකාසයතහිසද්ධිංපුණ්ණඝයටච න්ධමාලාදීනිච ාහායපත්වාදසබලස්ස 
පච්චුග් මනං යපයසථා’’ති. රාජා ‘‘සාධු මහායසට්ඨී’’ති තථා අකාසි. සාපි
රඤ්ඤා වුත්තනයෙයනව  න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා  න්ධමාලාදීහි
පූයජත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. සත්ථා තස්සා ධම්මං යදයසසි. සා පඤ්චහි
කුමාරිකාසයතහි සද්ධිං යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි. අඤ්ඤානිපි පඤ්ච
දාරිකාසතානිපඤ්චමාතු ාමසතානිපඤ්ච උපාසකසතානිතස්මිංයෙවඛයණ
යසොතාපත්තිඵලං පාපුණිංසු. එවං තස්මිං දිවයස අන්තරාමග්ය යෙව ද්යව
යසොතාපන්නසහස්සානිජාතානි. 

යෙන භඞ වා යතනුපසඞ් කමීති කස්මා උපසඞ්කමීති? පඤ්හං
පුච්ඡිතුකාමතාෙ. කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල කිර සහාෙකා ද්යව භික්ඛූ
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පටුන 

අයහසුං. යතසු එයකො සාරණීෙධම්මං පූයරති, එයකො  ත්තග් වත්තං. 

සාරණීෙධම්මපූරයකොඉතරංආහ – ‘‘ආවුයසො, අදින්නස්සඵලංනාමනත්ථි, 
අත්තනා ලද්ධං පයරසං දත්වා භුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති. ඉතයරො පන ආහ –

‘‘ආවුයසො, ත්වං න ජානාසි, යදෙයධම්මං නාම විනිපායතතුං න වට්ටති, 
අත්තයනො ොපනමත්තයමව  ණ්හන්යතන  ත්තග් වත්තං පූයරතුං
වට්ටතී’’ති.යතසුඑයකොපිඑකංඅත්තයනොඔවායද ඔතායරතුංනාසක්ඛි.ද්යවපි
අත්තයනො පටිපත්තිං පූයරත්වා තයතො චුතා කාමාවචරයදවයලොයක 

නිබ්බත්තිංසු.තත්ථසාරණීෙධම්මපූරයකොඉතරංපඤ්චහිධම්යමහිඅධි ණ්හි. 

එවංයතයදයවසුචමනුස්යසසුචසංසරන්තාඑකංබුද්ධන්තරං යඛයපත්වා
ඉමස්මිං කායල සාවත්ථිෙං නිබ්බත්තිංසු. සාරණීෙධම්මපූරයකො

යකොසලරඤ්යඤො අග් මයහසිො කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං  ණ්හි, ඉතයරො
තස්සායෙව උපට්ඨාකඉත්ථිොකුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං  ණ්හි. යත ද්යවපි ජනා
එකදිවයසයනව ජායිංසු. යත නාමග් හණදිවයස න්හායපත්වා සිරි බ්ය 
නිපජ්ජායපත්වා ද්වින්නම්පි මාතයරො බහි සක්කාරං සංවිදහිංසු. යතසු
සාරණීෙධම්මපූරයකො අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා මහන්තං යසතච්ඡත්තං
සුපඤ්ඤත්තං සිරිසෙනං අලඞ්කතපටිෙත්තඤ්ච නියවසනං දිස්වා ‘‘එකස්මිං
රාජකුයලනිබ්බත්යතොස්මී’’තිඅඤ්ඤාසි.යසො‘‘කිං නුයඛොකම්මංකත්වාඉධ

නිබ්බත්යතොස්මී’’ති ආවජ්යජන්යතො ‘‘සාරණීෙධම්මනිස්සන්යදනා’’තිඤත්වා
‘‘සහායෙො යම කුහිං නු යඛො නිබ්බත්යතො’’ති ආවජ්යජන්යතො නීචසෙයන

නිපන්නංදිස්වා‘‘අෙං ත්තග් වත්තංපූයරමීතිමමවචනංන  ණ්හි, ඉමස්මිං
ඉදානිතංඨායනනිග් ණ්හිතුංවට්ටතී’’ති‘‘සම්මමමවචනං නාකාසී’’තිආහ.

අථකිංජාතන්ති.පස්සමය්හංසම්පත්තිං, යසතච්ඡත්තස්ස යහට්ඨාසිරිසෙයන

නිපන්යනොස්මි, ත්වං නීචමඤ්යච ථද්ධඅත්ථරණමත්යත නිපන්යනොසීති. කිං

පන ත්වං එතං නිස්සාෙ මානං කයරොසි, නනු යවළුසලාකාහි කත්වා

පියලොතිකාෙපලියවඨිතං සබ්බයමතංපථවීධාතුමත්තයමවාති? 

සුමනා යතසං කථං සුත්වා ‘‘මම  ාතිකානං සන්තියක යකොචිනත්ථී’’ති 

යතසං සමීපං  ච්ඡන්තී ද්වාරංනිස්සාෙ ඨිතා ‘‘ධාතූ’’ති වචනං සුත්වා ‘‘ඉදං
ධාතූති වචනං බහිද්ධා නත්ථි. මම  ාතිකා සමණයදවපුත්තා  විස්සන්තී’’ති

චින්යතත්වා – ‘‘සචාහං ‘ඉයම එවං කයථන්තී’ති මාතාපිතූනං කයථස්සාමි, 

‘අමනුස්සා එයත’ති නීහරායපස්සන්ති. ඉදං කාරණං අඤ්ඤස්ස අකයථත්වා
කඞ්ඛච්යඡදකං පුරිසයහරඤ්ඤිකං මම පිතරං මහාය ොතමදසබලංයෙව 
පුච්ඡිස්සාමී’’ති භුත්තපාතරාසා රාජානං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘දසබලස්ස
උපට්ඨානං  මිස්සාමී’’ති ආහ. රාජා පඤ්ච රථසතානි යෙොජායපසි.
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ජම්බුදීපතලස්මිඤ්හි තිස්යසොව කුමාරියෙො පිතූනං සන්තිකා පඤ්ච රථසතානි

ලභිංසු–බිම්බිසාරරඤ්යඤොධීතාචුන්දී රාජකඤ්ඤා, ධනඤ්චෙස්සයසට්ඨිස්ස

ධීතා විසාඛා, අෙං සුමනා රාජකඤ්ඤාති. සා  න්ධමාලං ආදාෙ රයථ ඨිතා
පඤ්චරථසතපරිවාරා ‘‘ඉමං පඤ්හං පුච්ඡිස්සාමී’’ති යෙන   වා
යතනුපසඞ්කමි. 

ඉධස ්සූතිඉධ යවෙයං. එයකො දාෙයකොතිඑයකොඅත්තනාලද්ධලා යතො

පරස්ස දත්වා පරිභුඤ්ජනයකො සාරණීෙධම්මපූරයකො. එයකො අදාෙයකොති
එයකොඅත්තනාලද්ධංපරස්ස අදත්වාපරිභුඤ්ජනයකො ත්තග් වත්තපූරයකො. 

යදවභූතානං පන යනසන්ති යදවභූතානං එයතසං. අධි ණ් හාතීති අධි විත්වා

 ණ්හාති අජ්යඣොත්ථරති අතියසති. ආධිපයතයෙයනාති යජට්ඨකකාරයණන. 

ඉයමහි පඤ ්චහි ඨායනහීතියසසයදයවසක්යකොයදවරාජාවිෙඉයමහිපඤ්චහි

කාරයණහි අධි ණ්හාති. මානුසයකනාතිආදීසු ආයුනා මහාකස්සපත්යථයරො

විෙ බාකුලත්යථයරො විෙ ආනන්දත්යථයරො විෙ ච, වණ්යණන

මහා තිම්බඅ ෙත්යථයරො විෙ  ණ්ඩා ාරඅමච්යචො විෙ ච, සුයඛන

රට්ඨපාලකුලපුත්යතො විෙ යසොණයසට්ඨිපුත්යතො විෙ ෙසදාරයකො විෙ ච, 

ෙයසන ධම්මායසොයකොවිෙ, තථාආධිපච්යචනාතිඉයමහිපඤ්චහිකාරයණහි
අතියරයකොයජට්ඨයකො යහොති. 

ොචියතොව බහුලන්ති බාකුලත්යථර-සීවලිත්යථර-ආනන්දත්යථරාදයෙොවිෙ
ොචියතොවබහුලංචීවරාදීනි පරිභුඤ්ජතීතිඉයමහිකාරයණහිඅතියරයකොයහොති

යජට්ඨයකො. ෙදිදං විමුත් තිො විමුත් තින්තිෙංඑකස්සවිමුත්තිොසද්ධිංඉතරස්ස 

විමුත්තිං ආරබ්  නානාකරණං වත්තබ්බං  යවෙය, තං න වදාමීති අත්යථො. 
සත්තවස්සිකදාරයකොවාහිවිමුත්තිංපටිවිජ්ඣතුවස්සසතිකත්යථයරොවාභික්ඛු

වා භික්ඛුනී වා උපාසයකො වා උපාසිකා වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා, 

පටිවිද්ධයලොකුත්තරමග්ය  නානත්තං නාම නත්ථි. අලයමවාති යුත්තයමව. 

ෙත්ර හි නාමාතිොනිනාම. 

 ච් ඡං ආකාසධාතුොති ආකායසන  ච්ඡන්යතො. සද් යධොති

රතනත්තෙගුණානංසද්ධාතා. ථනෙන්ති ජ්ජන්යතො. විජ් ජුමාලීති මාලාසදිසාෙ

යමඝමුයඛ චරන්තිො විජ්ජුලතාෙ සමන්නා යතො. සතක් කකූති සතකූයටො, 
ඉයතො චියතො ච උට්ඨියතන වලාහකකූටසයතන සමන්නා යතොති අත්යථො. 

දස් සනසම් පන් යනොති යසොතාපන්යනො. යභඞො පරිබූළ් යහොතිඋදයකොයඝන විෙ

දානවයසන දීෙමායනහි ය ොය හි පරිබූළ්යහො, යදවයලොකං සම්පාපියතොති
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අත්යථො. යපච් චාති පරයලොයක. සග් ය  පයමොදතීතිෙස්මිංසග්ය  උප්පජ්ජති, 
තත්යථවයමොදතීති. 

2. චුන්දීසුත්තවණ්ණනා 

32. දුතියෙ පඤ ්චහි රථසයතහීති භුත්තපාතරාසාපිතුසන්තිකංයපයසත්වා

පඤ්චරථසතානියෙොජායපත්වායතහිපරිවුතාති අත්යථො. උපසඞ් කමීති ාතරා
සද්ධිං පවත්තිතං පඤ්හසාකච්ඡං පුච්ඡිස්සාමීති  න්ධමාලචුණ්ණාදීනි ආදාෙ

උපසඞ්කමි. ෙයදව යසො යහොතීතිෙදා එව යසො යහොති. අථ වා යෙො එව යසො

යහොති. අරිෙකන් තානි සීලානීති මග් ඵලසම්පයුත්තානි සීලානි. තානි හි 

අරිොනං කන්තානි යහොන්ති,  වන්තයරපි න පරිච්චජන්ති. යසසං
චතුක්කනිපායත අග් ප්පසාදසුත්යතවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

3. උග් හසුත්තවණ්ණනා 

33. තතියෙ භඞද් දියෙති ද්දිෙන යර. ජාතිොවයනති සෙංජායතඅයරොපියත

හිමවන්යතන සද්ධිං එකාබද්යධ වනසණ්යඩ, තං න රං උපනිස්සාෙ තස්මිං

වයනවිහරතීතිඅත්යථො. අත් තචතුත් යථොතිඅත්තනා චතුත්යථො.කස්මාපයනස

  වන්තංඅත්තචතුත්ථංයෙවනිමන්යතසි? ය යහකිරස්සමඞ් ලං මහන්තං, 
තත්ථ මහන්යතන සංවිධායනන බහූ මනුස්සා සන්නිපතිස්සන්ති. යත
භික්ඛුසඞ්ඝං පරිවිසන්යතන දුස්සඞ් හා  විස්සන්තීති අත්තචතුත්ථංයෙව
නිමන්යතසි. අපි චස්ස එවම්පි අයහොසි – ‘‘දහරකුමාරිකායෙො 
මහාභික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣ සත්ථරි ඔවදන්යත ඔලීනමනා ඔවාදං  යහතුං න 
සක්කුයණෙය’’න්ති. ඉමිනාපි කාරයණන අත්තචතුත්ථයමව නිමන්යතසි. 

ඔවදතු තාසං, භඞන් යතති,  න්යත  වා, එතාසංඔවදතු, එතාඔවදතූති අත්යථො.

උපයෙො ත්ථස්මිඤ්හි එතං සාමිවචනං. ෙං තාසන්ති ෙං ඔවාදානුසාසනං
එතාසං. එවඤ්ච පන වත්වා යසො යසට්ඨි ‘‘ඉමා මම සන්තියක ඔවාදං 
 ණ්හමානාහරායෙෙය’’න්ති  වන්තංවන්දිත්වාපක්කාමි. 

භඞත් තූති සාමිකස්ස. අනුකම් පං උපාදාොති අනුද්දෙං පටිච්ච. 

පුබ් බුට් ඨායිනියෙොතිසබ්බපඨමංඋට්ඨානසීලා. පච් ඡානිපාතිනියෙොතිසබ්බපච්ඡා
නිපජ්ජනසීලා.ඉත්ථිොහිපඨමතරං භුඤ්ජිත්වාසෙනංආරුය්හනිපජ්ජිතුංන

වට්ටති, සබ්යබ පන ය හපරිජයන ය ොයජත්වා උපකරණ ණ්ඩං සංවිධාෙ
ය ොරූපාදීනි ආ තානා තානි ඤත්වා ස්යව කත්තබ්බකම්මං විචායරත්වා

කුඤ්චිකාමුද්දිකංහත්යථකත්වා සයචය ොජනං අත්ථි, භුඤ්ජිත්වා, යනො යච

අත්ථි, අඤ්ඤං පචායපත්වා සබ්යබ සන්තප්යපත්වා පච්ඡානිපජ්ජිතුං වට්ටති. 
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නිපන්නාෙපිොවසූරියුග් මනානිද්දායිතුංනවට්ටති, සබ්බපඨමංපනඋට්ඨාෙ 
දාසකම්මකයර පක්යකොසායපත්වා ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච කම්මං කයරොථා’’ති
කම්මන්තං විචායරත්වායධනුයෙොදුහායපත්වාසබ්බංය යහකත්තබ්බකිච්චං

අත්තයනො පච්චක්ඛංයෙව කාතුං වට්ටති. එතමත්ථං සන්ධාෙ

‘‘පුබ්බුට්ඨායිනියෙො පච්ඡානිපාතිනියෙො’’ති ආහ. ‘‘කංකාරපටිස් සාවිනියෙොති
කිං කයරොම කිං කයරොමා’’ති මුඛං ඔයලොයකත්වා විචරණසීලා. 

මනාපචාරිනියෙොති මනාපංයෙව කිරිෙං කරණසීලා. පිෙවාදිනියෙොති පිෙයමව

වචනංවාදනසීලා. පූයජස් සාමාතිචතුපච්චෙපූජාෙපූජයිස්සාම. 

අබ් භඞා යතති අත්තයනො සන්තිකං ආ යත. ආසයනොදයකන 

පටිපූයජස ්සාමාති ආසයනන ච පාදයධොවනඋදයකන ච පූජයිස්සාම. එත්ථ ච
මාතාපිතූනං යදවසිකං සක්කායරො කාතබ්යබො. සමණබ්රාහ්මණානං පන

අබ් ා තානං ආසනං දත්වා පාදයධොවනඤ්ච දාතබ්බං, සක්කායරො ච 
කාතබ්යබො. 

උණ් ණාති එළකයලොමං. තත් ථ දක් ඛා භඞවිස් සාමාති එළකයලොමානං
විජටනයධොවනරජනයවණිකරණාදීසු කප්පාසස්ස ච 

වට්ටනපිසනයඵොටනකන්තනාදීසු යඡකා  විස්සාම. තත්රුපාොොති තස්මිං
උණ්ණාකප්පාසසංවිධායන උපාෙභූතාෙ ‘‘ඉමස්මිං කායල ඉදං නාම කාතුං 

වට්ටතී’’ති එවං පවත්තාෙ වීමංසාෙ සමන්නා තා. අලං කාතුං අලං 

සංවිධාතුන්තිඅත්තනාකාතුම්පිපයරහිකාරායපතුම්පියුත්තායචවසමත්ථාච 

 විස්සාමාතිඅත්යථො. 

කතඤ ්ච කතයතො ජානිස් සාම, අකතඤ් ච අකතයතොති සකලදිවසංඉදංනාම

කම්මං කත්වා ආ තානං, උපඩ්ඪදිවසං ඉදං නාම කම්මං කත්වා ආ තානං, 
නික්කම්මානංය යහනිසින්නානංඉදංනාමදාතුඤ්චඑවඤ්ච කාතුංවට්ටතීති

එවං ජානිස්සාම. ගිලානකානඤ් ච බලාබලන්ති සයච හි ගිලානකායල යතසං

ය සජ්ජය ොජනාදීනිදත්වායරො ංඵාසුංනකයරොන්ති, ‘‘ඉයම අයරො කායල

අම්යහ ෙං ඉච්ඡන්ති, තං කායරන්ති. ගිලානකායල අත්ථි  ාවම්පි යනො න 

ජානන්තී’’ති විරත්තරූපා පච්ඡා කිච්චානි න කයරොන්ති, දුක්කටානි වා
කයරොන්ති. තස්මා යනසං බලාබලං ඤත්වා දාතබ්බඤ්ච කාතබ්බඤ්ච

ජානිස්සාමාති එවං තුම්යහහි සික්ඛිතබ්බන්ති දස්යසති. ඛාදනීෙං 

යභඞොජනීෙඤ් චස ්සාති ඛාදනීෙඤ්ච ය ොජනීෙඤ්ච අස්ස අන්යතොජනස්ස. 

පච් චංයසනාති පටිලභිතබ්යබන අංයසන, අත්තයනො අත්තයනො
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ලද්ධබ්බයකොට්ඨාසානුරූයපනාති අත්යථො. සංවිභඞජිස් සාමාති දස්සාම. 

සම් පායදස් සාමාතිසම්පාදයිස්සාම. 

අධුත් තීති පුරිසධුත්තසුරාධුත්තතාවයසන අධුත්තියෙො. අයථනීති

අයථනියෙොඅයචොරියෙො. අයසොණ් ඩීති සුරායසොණ්ඩතාදිවයසනඅයසොණ්ඩියෙො. 

එවංසුත්තන්තංනිට්ඨයපත්වා ඉදානි ාථාහිකූටං ණ්හන්යතො යෙො නං 

භඞරති සබ් බදාතිආදිමාහ.තත්ථ භඞරතීතියපොසතිපටිජග් ති. සබ් බකාමහරන්ති 

සබ්බකාමදදං. යසොත් ථීති සුඉත්ථී. එවං වත් තතීති එත්තකං වත්තං පූයරත්වා

වත්තති. මනාපා නාම යත යදවාතිනිම්මානරතීයදවා.යතහිඉච්ඡිතිච්ඡිතං රූපං 
මායපත්වාඅභිරමණයතොනිම්මානරතීතිචමනාපාතිචවුච්චන්තීති. 

4. සීහයසනාපතිසුත්තවණ්ණනා 

34. චතුත්යථ සන් දිට් ඨිකන්තිසාමං පස්සිතබ්බකං. දාෙයකොති දානසූයරො.

න යසො සද්ධාමත්තයකයනව තිට්ඨති, පරිච්චජිතුම්පි සක්යකොතීති අත්යථො. 

දානපතීතිෙංදානං යදති, තස්සපතිහුත්වායදති, නදායසො, නසහායෙො.යෙොහි

අත්තනා මධුරං භුඤ්ජති, පයරසං අමධුරං යදති, යසො දානසඞ්ඛාතස්ස

යදෙයධම්මස්ස දායසො හුත්වා යදති. යෙො ෙං අත්තනා භුඤ්ජති, තයදව යදති, 

යසොසහායෙොහුත්වායදති.යෙොපනඅත්තනායෙනයකනචි ොයපති, පයරසං

මධුරංයදති, යසොපතියජට්ඨයකොසාමීහුත්වායදති.තාදිසංසන්ධාෙ වුත්තං–
‘‘දානපතී’’ති. 

අමඞ් කුභූයතොති න නිත්යතජභූයතො. විසාරයදොති

ඤාණයසොමනස්සප්පත්යතො. සහබයතං  තාති සහ ාවං එකී ාවං  තා. 

කතාවකාසාති යෙන කම්යමන තත්ථ අවකායසො යහොති, තස්ස කතත්තා

කතාවකාසා. තං පන ෙස්මා කුසලයමව යහොති, තස්මා කතකුසලාති වුත්තං. 

යමොදයරති යමොදන්ති පයමොදන්ති. අසිතස් සාති අනිස්සිතස්ස තථා තස්ස. 

තාදියනොතිතාදිලක්ඛණංපත්තස්ස. 

5. දානානිසංසසුත්තවණ්ණනා 

35. පඤ්චයම ගිහිධම් මා අනප යතො යහොතීති අඛණ්ඩපඤ්චසීයලොයහොති. 

සතං ධම් මං අනුක් කමන්ති සප්පුරිසානංමහාපුරිසානංධම්මංඅනුක්කමන්යතො. 

සන් යතො නං භඞජන් තීති සප්පුරිසා බුද්ධපච්යචකබුද්ධතථා තසාවකා එතං
 ජන්ති. 
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6. කාලදානසුත්තවණ්ණනා 

36. ඡට්යඨ කාලදානානීතියුත්තදානානි, පත්තදානානිඅනුච්ඡවිකදානානීති

අත්යථො. නවසස් සානීති අග් සස්සානි. නවඵලානීති ආරාමයතො

පඨමුප්පන්නානි අග් ඵලානි. පඨමං සීලවන් යතසු පතිට් ඨායපතීති පඨමං 

සීලවන්තානං දත්වා පච්ඡා අත්තනා පරිභුඤ්ජති. වදඤ් ඤූති  ාසිතඤ්ඤූ. 

කායලන දින් නන්තියුත්තප්පත්තකායලන දින්නං. අනුයමොදන් තීතිඑකමන්යත

ඨිතාඅනුයමොදන්ති. යවෙයාවච් චන්තිකායෙනයවෙයාවටිකකම්මංකයරොන්ති. 

අප් පටිවානචිත් යතොති අනුක්කණ්ඨිතචිත්යතො. ෙත් ථ දින් නං මහප් ඵලන්ති

ෙස්මිංඨායනදින්නංමහප්ඵලංයහොති, තත්ථ දයදෙය. 

7. ය ොජනසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම ආයුං යදතීති ආයුදානං යදති. වණ් ණන්ති සරීරවණ්ණං. 

සුඛන්ති කායිකයචතසිකසුඛං. බලන්ති සරීරථාමං. පටිභඞානන්ති
යුත්තමුත්තප්පටි ානං. 

8. සද්ධසුත්තවණ්ණනා 

38. අට්ඨයම අනුකම් පන් තීති අනුග් ණ්හන්ති. ඛන් ධිමාව මහාදුයමොති

ඛන්ධසම්පන්යනො මහාරුක්යඛො විෙ. මයනොරයම ආෙතයනති රමණීයෙ

සයමොසරණට්ඨායන. ඡාෙං ඡාෙත් ථිකා ෙන් තීති ඡාොෙ අත්ථිකාව ඡාෙං 

උප ච්ඡන්ති. නිවාතවුත් තින්තිනීචවුත්තිං. අත් ථද් ධන්ති යකොධමානථද්ධතාෙ

රහිතං. යසොරතන්ති යසොරච්යචන සුචිසීයලන සමන්නා තං. සඛිලන්ති
සම්යමොදකං. 

9. පුත්තසුත්තවණ්ණනා 

39. නවයම භඞයතො වා යනො භඞරිස් සතීති අම්යහහි
ථඤ්ඤපාෙනහත්ථපාදවඩ්ඪනාදීහි යතොපටිජග්ගියතොඅම්යහමහල්ලකකායල 

හත්ථපාදයධොවන-න්හාපනොගු ත්තදානාදීහි  රිස්සති. කච් චං වා යනො 

කරිස ්සතීති අත්තයනො කම්මං ඨයපත්වා අම්හාකං රාජකුලාදීසු උප්පන්නං

කිච්චං  න්ත්වා කරිස්සති. කුලවංයසො චිරං ඨස් සතීති අම්හාකං සන්තකං 
යඛත්තවත්ථුහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිං අවිනායසත්වා රක්ඛන්යත පුත්යත

කුලවංයසො චිරං ඨස්සති, අම්යහහි වා පවත්තිතානි සලාක ත්තාදීනි

අනුපච්ඡින්දිත්වා පවත්යතස්සති, එවම්පියනොකුලවංයසොචිරංඨස්සති. දාෙජ් ජං 

පටිපජ් ජිස ්සතීති කුලවංසානුරූපාෙ පටිපත්තිො අත්තානං දාෙජ්ජාරහං 
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කයරොන්යතො අම්හාකං සන්තකං දාෙජ්ජං පටිපජ්ජිස්සති. දක් ඛිණං 

අනුප් පදස් සතීතිපත්තිදානංකත්වාතතිෙදිවසයතොපට්ඨාෙදානං අනුප්පදස්සති. 

සන් යතො සප් පුරිසාති ඉමස්මිං ඨායන මාතාපිතූසු සම්මා පටිපත්තිො

සන්යතො සප්පුරිසාති යවදිතබ්බා. පුබ් යබ කතමනුස් සරන්ති මාතාපිතූහි

පඨමතරංකතගුණංඅනුස්සරන්තා. ඔවාදකාරීතිමාතාපිතූහිදින්නස්සඔවාදස්ස

කත්තා. භඞතයපොසීති යෙහි  යතො, යතසං යපොසයකො. පසංසියෙොති දිට්යඨව
ධම්යමමහාජයනනපසංසිතබ්යබොයහොති. 

10. මහාසාලපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

40. දසයම මහාසාලාති මහාරුක්ඛා. සාඛාපත් තපලායසන වඩ් ඪන් තීති

ඛුද්දකසාඛාහි ච පත්තසඞ්ඛායතන ච පලායසන වඩ්ඪන්ති. අරඤ් ඤස ්මින්ති

අ ාමයක පයදයස. බ්රහාවයනති මහාවයන අටවිෙං. යසසං සබ්බත්ථ 
උත්තානත්ථයමවාති. 

සුමනවග්ය ොචතුත්යථො. 

5. මුණ් ඩරාජවග් ය ො 

1. ආදිෙසුත්තවණ්ණනා 

41. පඤ්චමස්ස පඨයම යභඞො ානං ආදිොතිය ො ානංආදාතබ්බකාරණානි. 

උට් ඨානවීරිොධි යතහීති උට්ඨානසඞ්ඛායතන වීරියෙන අධි යතහි. 

බාහාබලපරිචියතහීති බාහුබයලන සඤ්චියතහි. යසදාවක් ඛිත් යතහීති යසදං

අවක්ඛියපත්වා උප්පාදියතහි. ධම් මියකහීති ධම්මයුත්යතහි. ධම් මලද් යධහීති

දසකුසලකම්මං අයකොයපත්වා ලද්යධහි. පීයණතීති පීණිතං ථූලං කයරොති.
යසසයමත්ථ චතුක්කනිපායත වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. දුතිෙං
උත්තානත්ථයමව. 

3. ඉට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

43. තතියෙ ආයුසංවත් තනිකා පටිපදාති දානසීලාදිකා පුඤ්ඤපටිපදා.

යසයසසුපි එයසව නයෙො. අත් ථාභිසමොති අත්ථස්ස අභිසමා යමන, 
අත්ථප්පටිලාය නාති වුත්තංයහොති. 
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4. මනාපදායීසුත්තවණ්ණනා 

44. චතුත්යථ උග් ය ොති ගුයණහි උග් තත්තා එවංලද්ධනායමො. 

සාලපුප් ඵකං ඛාදනීෙන්ති චතුමධුරයෙොජියතන සාලිපිට්යඨන කතං 
සාලපුප්ඵසදිසං ඛාදනීෙං. තඤ්හි පඤ්ඤාෙමානවණ්ටපත්තයකසරං කත්වා 
ජීරකාදිසම් ාරයුත්යත සප්පිම්හි පචිත්වා සප්පිං විනිවත්යතත්වා යකොලුම්යබ 

පූයරත්වා  න්ධවාසං  ාහායපත්වා පිදහිත්වා ලඤ්යඡත්වා ඨපිතං යහොති. තං
යසොොගුංපිවිත්වානිසින්නස්ස  වයතොඅන්තර ත්යත දාතුකායමොඑවමාහ. 

පටිග්  යහසි භඞ වාති යදසනාමත්තයමතං, උපාසයකො පන තං   වයතො ච

පඤ්චන්නඤ්ච භික්ඛුසතානං අදාසි. ෙථා ච තං, එවං සූකරමංසාදීනිපි. තත්ථ 

සම් පන් නයකොලකන්ති සම්පන්නබදරං. සූකරමංසන්ති මධුරරයසහි බදයරහි
සද්ධිං ජීරකාදිසම් ායරහි යෙොයජත්වා පක්කං එකසංවච්ඡරිකසූකරමංසං. 

නිබ් බත් තයතලකන්තිවිනිවත්තිතයතලං. නාලිෙසාකන්තිසාලිපිට්යඨනසද්ධිං
මද්දිත්වා ජීරකාදිසංයුත්යත සප්පිම්හිපචිත්වා චතුමධුයරනයෙොයජත්වා වාසං

 ාහායපත්වාඨපිතංනාලිෙසාකං. යනතං භඞ වයතො කප් පතීතිඑත්ථඅකප්පිෙං

උපාදාෙ කප්පිෙම්පි න කප්පතීති වුත්තං, යසට්ඨි පන සබ්බම්පි තං

ආහරායපත්වාරාසිංකත්වාෙංෙං අකප්පිෙං, තංතංඅන්තරාපණංපහිණිත්වා
කප්පිෙංඋපය ො පරිය ො  ණ්ඩංඅදාසි. චන්දනඵලකංනාතිමහන්තංදීඝයතො

අඩ්ඪයතෙයරතනං, තිරිෙං දිෙඩ්ඪරතනං, සාරවර ණ්ඩත්තා පන මහග්ඝං
අයහොසි.   වා තං පටිග් යහත්වා ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං යඡදායපත්වා භික්ඛූනං
අඤ්ජනපිසනත්ථාෙදායපසි. 

උජ් ජුභූයතසූති කාෙවාචාචිත්යතහි උජුයකසු. ඡන් දසාති යපයමන. 

චත් තන්තිආදීසු පරිච්චා වයසන චත් තං. මුත්තචා තාෙ මුත් තං. 

අනයපක්ඛචිත්තතාෙ චිත්යතනනඋග් හිතන්ති අනුග්  හීතං. යඛත් තූපයමති 
විරුහනට්යඨනයඛත්තසදියස. 

අඤ ්ඤතරං මයනොමෙන්ති සුද්ධාවායසසු එකං ඣානමයනන නිබ්බත්තං

යදවකාෙං. ෙථාධිප් පායෙොති ෙථාජ්ඣාසයෙො. ඉමිනා කිං පුච්ඡති? තස්ස කිර

මනුස්සකායල අරහත්තත්ථාෙ අජ්ඣාසයෙො අයහොසි, තං පුච්ඡාමීති පුච්ඡති.

යදවපුත්යතොපි අරහත්තං පත්තතාෙ තග් ඝ යම භඞ වා ෙථාධිප් පායෙොති ආහ. 

ෙත් ථ ෙත් ථූපපජ් ජතීති තීසු වා කුලසම්පත්තීසු ඡසු වා කාමසග්ය සු ෙත්ථ

ෙත්ථඋප්පජ්ජති, තත්ථතත්ථ දීඝායුෙසවායහොතීති.පඤ්චමංචතුක්කනිපායත
වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. ඡට්ඨසත්තමානිඋත්තානත්ථායනව. 
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8. අලබ් නීෙඨානසුත්තවණ්ණනා 

48. අට්ඨයම අලබ් භඞනීොනීතිඅලද්ධබ්බානි, නසක්කාලභිතුං. ඨානානීති

කාරණානි. ජරාධම් මං මා ජීරීති ෙං මය්හං ජරාස ාවං, තං මා ජීරතු.

යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. නච් ඡායදෙයාතිනරුච්යචෙය. අබ් බුහීතිනීහරි. 

ෙයතොති ෙස්මිං කායල. ආපදාසූති උපද්දයවසු. න යවධතීති න කම්පති 

නානුයසොචති. අත් ථවිනිච් ඡෙඤ් ඤූති කාරණත්ථවිනිච්ඡයෙ කුසයලො. 

පුරාණන්ති නිබ්බිකාරතාෙ යපොරාණකයමව. ජප් යපනාති වණ්ණ ණයනන. 

මන් යතනාති මහානු ාවමන්තපරිවත්තයනන. සුභඞාසියතනාති

සු ාසිතකථයනන. අනුප් පදායනනාති සතස්ස වා සහස්සස්ස වා දායනන. 

පයවණිො වාති කුලවංයසන වා, ‘‘ඉදං අම්හාකං පයවණිො ආචිණ්ණං, ඉදං

අනාචිණ්ණ’’න්තිඑවං පයවණිකථයනනාතිඅත්යථො. ෙථා ෙථා ෙත් ථ ලයභඞථ 

අත් ථන්ති එයතසු ජප්පාදීසු යෙන යෙන ෙත්ථ ෙත්ථ ඨායන ජරාධම්මාදීනං

අජීරණතාදිඅත්ථං ලය ෙය. තථා තථා තත් ථ පරක් කයමෙයාති යතන යතන

තස්මිං තස්මිං ඨායන පරක්කමං කයරෙය. කම් මං දළ් හන්ති වට්ට ාමිකම්මං

මො ථිරං කත්වා ආයූහිතං, ස්වාහං ඉදානි කින්ති කයරොමීති එවං
පච්චයවක්ඛිත්වා අධිවායසෙයාති. 

9. යකොසලසුත්තවණ්ණනා 

49. නවයම උපකණ් ණයකති කණ්ණමූයල. දුම් මයනොති දුට්ඨුමයනො. 

පත් තක් ඛන් යධොති පතිතක්ඛන්යධො. පජ් ඣාෙන් යතොති චින්තෙන්යතො. 

අප් පටිභඞායනොතිනිප්පටි ායනොහුත්වා.යසසංයහට්ඨා වුත්තනෙයමව. 

10. නාරදසුත්තවණ්ණනා 

50. දසයම අජ් යඣොමුච් ඡියතොති අධිඔමුච්ඡියතො ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා

 හණස ාවාෙ අතියරකමුච්ඡාෙ තණ්හාෙ සමන්නා යතො. මහච් චා 

රාජානුභඞායවනාති මහතා රාජානු ායවන, අට්ඨාරසහි යසනීහි පරිවාරියතො

මහතිො රාජිද්ධිො පාොසීති අත්යථො. තග් ඝාති එකංසත්යථ නිපායතො, 
එකංයසයනව යසොකසල්ලහරයණොති අත්යථො. ඉති රාජා ඉමං ඔවාදං සුත්වා
තස්මිංඨියතොධම්යමනසයමන රජ්ජංකායරත්වාසග් පරාෙයණොඅයහොසි. 

මුණ්ඩරාජවග්ය ොපඤ්චයමො. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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2. දුතිෙපණ් ණාසකං 

(6) 1. නීවරණවග් ය ො 

1. ආවරණසුත්තවණ්ණනා 

51. දුතිෙස්ස පඨයමආවරණවයසන ආවරණා. නීවරණවයසන නීවරණා. 

යචයතො අජ්ඣාරුහන්තීති යචතයසො අජ් ඣාරුහා. විපස්සනාපඤ්ඤඤ්ච

මග් පඤ්ඤඤ්ච උප්පත්තිනිවාරණට්යඨන දුබ්බලං කයරොන්තීති පඤ ්ඤාෙ 

දුබ් බලීකරණා. ො වා එයතහි සද්ධිං යවොකිණ්ණා පඤ්ඤා උප්පජ්ජති, තං

දුබ්බලං කයරොන්තීතිපි පඤ ්ඤාෙ දුබ් බලීකරණා. අබලාොති

පඤ්චනීවරණපරියෙොනද්ධත්තා අප තබලාෙ. උත් තරි වා මනුස් සධම් මා 

අලමරිෙඤාණදස් සනවියසසන්ති දසකුසලකම්මපථසඞ්ඛාතා මනුස්සධම්මා

උත්තරි අරිෙ ාවංකාතුංසමත්ථංඤාණදස්සනවියසසං. හාරහාරිනීති හරිතබ්බං

හරිතුංසමත්ථා. නඞ්  ලමුඛානීතිමාතිකාමුඛානි. තානිහිනඞ් ලසරික්ඛකත්තා
නඞ් යලහිචඛතත්තානඞ් ලමුඛානීතිවුච්චන්ති. 

එවයමව යඛොති එත්ථ යසොතං විෙ විපස්සනාඤාණං දට්ඨබ්බං, උ යතො

නඞ් ලමුඛානං විවරණකායලො විෙ ඡසු ද්වායරසු සංවරස්ස විස්සට්ඨකායලො, 
මජ්යඣනදිො රුක්ඛපායද යකොට්යටත්වා පලාලතිණමත්තිකාහි ආවරයණ
කයත උදකස්ස වික්ඛිත්තවිසටබයාදිණ්ණකායලො විෙ පඤ්චහි නීවරයණහි

පරියෙොනද්ධකායලො, එවං ආවරයණ කයත විහතයව ස්ස උදකස්ස
තිණපලාලාදීනි පරිකඩ්ඪත්වා සමුද්දං පාපුණිතුං අසමත්ථකායලො විෙ
විපස්සනාඤායණන සබ්බාකුසයල විද්ධංයසත්වා නිබ්බානසා රං පාපුණිතුං
අසමත්ථකායලො යවදිතබ්යබො. සුක්කපක්යඛ වුත්තවිපල්ලායසන යෙොජනා
කාතබ්බා.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටවිවට්ටංකථිතං.දුතිෙංඋත්තානත්ථයමව. 

3. පධානිෙඞ් සුත්තවණ්ණනා 

53. තතියෙ පධානිෙඞ්  ානීති පධානං වුච්චති පදහන ායවො, පධානමස්ස

අත්ථීති පධානියෙො, පධානිෙස්ස භික්ඛුයනො අඞ් ානීති පධානිෙඞ් ානි. 

සද් යධොති සද්ධාෙ සමන්නා යතො. සද්ධා පයනසා ආ මසද්ධා අධි මසද්ධා 
ඔකප්පනසද්ධා පසාදසද්ධාති චතුබ්බිධා. තත්ථ සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තානං

සද්ධා, අභිනීහාරයතො පට්ඨාෙ ආ තත්තා ආ මසද් ධා නාම. අරිෙසාවකානං 

පටියවයධන අධි තත්තා අධි මසද් ධා නාම. බුද්යධො ධම්යමො සඞ්යඝොති

වුත්යත අචල ායවන ඔකප්පනං ඔකප් පනසද් ධා නාම. පසාදුප්පත්ති 

පසාදසද් ධා නාම.ඉධඔකප්පනසද්ධාඅධිප්යපතා. යබොධින්තිචතුමග් ඤාණං.
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තංසුප්පටිවිද්ධංතථා යතනාතිසද්දහති. යදසනාසීසයමවයචතං, ඉමිනාපන

අඞ්ය නතීසුපිරතයනසුසද්ධාඅධිප්යපතා.ෙස්සහි බුද්ධාදීසුපසායදොබලවා, 
තස්සපධානවීරිෙංඉජ්ඣති. 

අප් පාබායධොතිඅයරොය ො. අප් පාතඞ් යකොතිනිද්දුක්යඛො. සමයවපාකනිොති

සමවිපාකිනිො.  හණිොති කම්මජයතයජොධාතුො. නාතිසීතාෙ නාච් චුණ් හාොති 

අතිසීතලග් හණියකො හි සීතභීරුයකො යහොති, අච්චුණ්හග් හණියකො

උණ්හභීරුයකො, යතසං පධානං න ඉජ්ඣති, මජ්ඣිමග් හණිකස්ස ඉජ්ඣති.

යතනාහ – මජ් ඣිමාෙ පධානක් ඛමාොති. ෙථාභූතං අත් තානං ආවිකත් තාති

ෙථාභූතං අත්තයනො අගුණං පකායසතා. උදෙත් ථ ාමිනිොති උදෙඤ්ච
අත්ථඤ්ච  න්තුං පරිච්ඡින්දිතුං සමත්ථාෙ. එයතන

පඤ්ඤාසලක්ඛණපරිග් ාහකං උදෙබ්බෙඤාණං වුත්තං. අරිොොති

පරිසුද්ධාෙ. නිබ් යබධිකාොති අනිබ්බිද්ධපුබ්යබ යලො ක්ඛන්ධාදයෙො

නිබ්බිජ්ඣිතුං සමත්ථාෙ. සම් මා දුක් ඛක් ඛෙ ාමිනිොති තදඞ් වයසන

කියලසානං පහීනත්තා ෙං දුක්ඛං ඛීෙති, තස්ස දුක්ඛස්ස ඛෙ ාමිනිො. ඉති
සබ්යබහිපිඉයමහිපයදහි විපස්සනාපඤ්ඤාවකථිතා.දුප්පඤ්ඤස්සහිපධානං
නඉජ්ඣති. 

4. සමෙසුත්තවණ්ණනා 

54. චතුත්යථ පධානාොති වීරිෙකරණත්ථාෙ. න සුකරං උඤ් යඡන 

පග්  යහන ොයපතුන්ති න සක්කා යහොති පත්තං  යහත්වා උඤ්ඡාචරිොෙ
ොයපතුං.ඉමස්මිම්පිසුත්යත වට්ටවිවට්ටයමවකථිතං. 

5. මාතාපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

55. පඤ්චයම පරිොදාෙ තිට් ඨතීති පරිොදියිත්වා  යහත්වා යඛයපත්වා

තිට්ඨති. උග් ඝාතිතාතිඋද්ධුමාතා. 

අසිහත් යථනාතිසීසච්යඡදනත්ථාෙ අසිං ආදාෙආ යතනාපි. පිසායචනාති

ඛාදිතුං ආ තෙක්යඛනාපි. ආසීයදති ඝට්යටෙය. මඤ ්ජුනාති මුදුයකන. 

කායමොඝවුළ් හානන්ති කායමොයඝන වුළ්හානං කඩ්ඪතානං. කාලං  ති 

භඞවාභඞවන්ති වට්ටකාලං  තිඤ්ච පුනප්පුනබ් යවච. පුරක් ඛතාතිපුයරචාරිකා

පුරයතො තායෙව. යෙ ච කායම පරිඤ් ඤාොතියෙපණ්ඩිතා දුවියධපිකායම

තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා. චරන් ති අකුයතොභඞොති ඛීණාසවානං කුයතොචි

 ෙංනාමනත්ථි, තස්මායතඅකුයතො ොහුත්වාචරන්ති. පාරඞ්  තාතිපාරං 
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වුච්චතිනිබ්බානං, තං උප තා, සච්ඡිකත්වා ඨිතාති අත්යථො. ආසවක් ඛෙන්ති
අරහත්තං.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටයමවකයථත්වා  ාථාසුවට්ටවිවට්ටංකථිතං. 

6. උපජ්ඣාෙසුත්තවණ්ණනා 

56. ඡට්යඨ මධුරකජායතොති සඤ්ජාත රු ායවො. දිසා ච යම න 

පක් ඛාෙන් තීති චතස්යසො දිසා ච අනුදිසා ච මය්හං න උපට්ඨහන්තීති වදති. 

ධම් මා ච මං නප් පටිභඞන් තීති සමථවිපස්සනාධම්මාපි යම න උපට්ඨහන්ති. 

අනභිරයතො ච බ්රහ් මචරිෙං චරාමීති උක්කණ්ඨියතො හුත්වා බ්රහ්මචරිෙවාසං

වසාමි. යෙන භඞ වා යතනුපසඞ් කමීති තස්ස කථං සුත්වා
‘‘බුද්ධයවයනෙයපුග් යලො අෙ’’න්ති තං කාරණං   වයතො ආයරොයචතුං

උපසඞ්කමි. අවිපස් සකස ්ස කුසලානං ධම් මානන්ති කුසලධම්යම 

අවිපස්සන්තස්ස, අයනසන්තස්ස අ යවසන්තස්සාති අත්යථො. 

යබොධිපක් ඛිොනං ධම් මානන්තිසතිපට්ඨානාදීනං සත්තතිංසධම්මානං. 

7. අභිණ්හපච්චයවක්ඛිතබ්බඨානසුත්තවණ්ණනා 

57. සත්තයම ජරාධම් යමොම් හීති ජරාස ායවොඅම්හි. ජරං අනතීයතොතිජරං

අනතික්කන්යතො, අන්යතොජරාෙ එව චරාමි. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. 

කම් මස ්සයකොතිආදීසු කම්මං මය්හං සකං අත්තයනො සන්තකන්ති

කම්මස්සයකො අම්හි. කම්මස්ස දාොයදොති කම් මදාොයදො, කම්මං මය්හං

දාෙජ්ජංසන්තකන්තිඅත්යථො. කම්මංමය්හංයෙොනිකාරණන්ති කම් මයෙොනි. 

කම්මංමය්හං බන්ධූති කම් මබන් ධු, කම්මඤාතයකොතිඅත්යථො.කම්මංමය්හං 

පටිසරණං පතිට්ඨාති කම් මපටිසරයණො. තස් ස දාොයදො භඞවිස ්සාමීති තස්ස
කම්මස්ස දාොයදො යතන දින්නඵලපටිග් ාහයකො  විස්සාමීති අත්යථො. 

යෙොබ් බනමයදොති යෙොබ්බනං ආරබ්  උප්පන්නමයදො. යසයසසුපි එයසව

නයෙො. මග් ය ො සඤ් ජාෙතීති යලොකුත්තරමග්ය ො සඤ්ජාෙති. සංයෙොජනානි 

සබ් බයසො පහීෙන් තීති දස සංයෙොජනානි සබ්බයසො පහීෙන්ති. අනුසො 

බයන් තීයහොන් තීති සත්ත අනුසො වි තන්තා පරිච්ඡින්නා පරිවටුමා යහොන්ති.

එවයමත්ථ යහට්ඨා පඤ්චසු ඨායනසු විපස්සනා කථිතා, ඉයමසු පඤ්චසු
යලොකුත්තරමග්ය ො. 

ඉදානි  ාථාහි කූටං  ණ්හන්යතො බයාධිධම් මාතිආදිමාහ. තත්ථ ඤත් වා 

ධම් මං නිරූපධින්ති උපධිරහිතං අරහත්තමග් ං ඤත්වා. සබ් යබ මයද 

අභියභඞොස ්මීති සබ්යබ ඉයම තයෙොපි මයද අධි විං, අතික්කම්ම ඨියතොස්මීති 

අත්යථො. යනක් ඛම් මං දට් ඨු යඛමයතොතිපබ්බජ්ජංයඛමයතො දිස්වා. තස් ස යම 
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අහු උස ්සායහො, නිබ් බානං අභිපස් සයතොති තස්ස මය්හං නිබ්බානං

අභිපස්සන්තස්ස වාොයමො අයහොසි. අනිවත් ති භඞවිස ්සාමීති පබ්බජ්ජයතො

අනිවත්තියකො  විස්සාමි, බ්රහ්මචරිෙවාසයතො අනිවත්තියකො, 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයතො අනිවත්තියකො  විස්සාමි. බ්රහ් මචරිෙපරාෙයණොති
මග් බ්රහ්මචරිෙපරාෙයණො. ඉමිනා යලොකුත්තයරො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
කථියතොති. 

8. ලිච්ඡවිකුමාරකසුත්තවණ්ණනා 

58. අට්ඨයම සජ් ජානි ධනූනීතිසජිොනි ආයරොපිතධනූනි. අද් දසූතිඅද්දසංසු. 

භඞවිස ්සන් ති වජ් ජීති වඩ්ඪස්සන්ති වජ්ජිරාජායනො. අපානුභඞාති අවඩ්ඪනිස්සිතා

මානථද්ධා. පච් ඡාලිෙං ඛිපන් තීතිපච්ඡයතො න්ත්වාපිට්ඨිංපායදන පහරන්ති. 

රට් ඨිකස ්සාතිආදීසු රට්ඨං භුඤ්ජතීති රට් ඨියකො. පිතරා දත්තං සාපයතෙයං

භුඤ්ජතීති යපත් තනියකො. යසනාෙ පති යජට්ඨයකොති යසනාපතියකො. 

 ාම ාමණිකස ්සාති  ාමානං  ාමණිකස්ස,  ාමසාමිකස්සාති අත්යථො. 

පූ  ාමණිකස ්සාති  ණයජට්ඨකස්ස. කුයලසූති යතසු යතසු කුයලසු. 

පච් යචකාධිපච් චං කායරන් තීති පච්යචකං යජට්ඨකට්ඨානං කායරන්ති. 

කලයායණන මනසා අනුකම් පන් තීති සුන්දයරන චිත්යතන අනුග් ණ්හන්ති. 

යඛත් තකම් මන් තසාමන් තසයබයොහායරති යෙ ච අත්තයනො 

යඛත්තකම්මන්තානං සාමන්තා අනන්තරක්යඛත්තසාමියනො, යත ච

රජ්ජුදණ්යඩහි භූමිප්පමාණග් ාහයක සබ්යබොහායර ච. බලිපටිග්  ාහිකා 

යදවතාති කුලප්පයවණිො ආ තා ආරක්ඛයදවතා. සක් කයරොතීති තා යදවතා 
අග් ොගු ත්තාදීහිසක්කයරොති. 

කච් චකයරොතිඋප්පන්නානංකිච්චානං කාරයකො. යෙ චස ්ස අනුජීවියනොති

යෙ ච එතං උපනිස්සාෙ ජීවන්ති. උභින් නඤ් යචව අත් ථාොති උභින්නම්පි

හිතත්ථාෙපටිපන්යනො යහොතීතිඅත්යථො. පුබ් බයපතානන්තිපරයලොක තානං. 

දිට් යඨ ධම් යම ච ජීවතන්තියෙච දිට්යඨධම්යම ජීවන්ති.ඉතිපදද්වයෙනාපි

අතීතපච්චුප්පන්යන ඤාතයෙො දස්යසති. විත් තිසඤ් ජනයනොති තුට්ඨිජනයනො. 

ඝරමාවසන්තිඝරාවාසංවසන්යතො. පුජ් යජො යහොති පසංසියෙොතිපූයජතබ්යබොච
පසංසිතබ්යබොචයහොතීති. 
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9-10. වුඩ්ඪපබ්බජිතසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

59-60. නවයම නිපුයණොති සණ්යහො සුඛුමකාරණඤ්ඤූ. 

ආකප් පසම් පන් යනොතිසමණාකප්යපන සම්පන්යනො. දසයම පදක් ඛිණග්  ාහීති
දින්යනොවාදංපදක්ඛිණයතො  ණ්හන්යතො.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

නීවරණවග්ය ොපඨයමො. 

(7) 2. සඤ ්ඤාවග් ය ො 

1-2. සඤ්ඤාසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

61-62. දුතිෙස්ස පඨයම මහප් ඵලාති විපාකඵයලන මහප්ඵලා.

විපාකානිසංයසයනව මහානිසංසා. අමයතො ධාති නිබ්බානපතිට්ඨා. 

සබ් බයලොයක අනභිරතිසඤ් ඤාති සබ්බස්මිං යතධාතුසන්නියවයස යලොයක 
උක්කණ්ඨිතස්සඋප්පජ්ජනකසඤ්ඤා.දුතිෙංඋත්තානත්ථයමව. 

3-4. වඩ්ඪසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

63-64. තතියෙ වරාදායීති උත්තමස්ස වරස්ස ආදාෙයකො. යසසයමත්ථ
චතුත්යථච උත්තානත්ථයමවාති. 

5. සාකච්ඡසුත්තවණ්ණනා 

65. පඤ්චයම අලංසාකච් යඡොති සාකච්ඡාෙ යුත්යතො. ආ තං පඤ් හන්ති

පුච්ඡිතංපඤ්හං. බයාකත් තා යහොතීතිවිස්සජ්ජිතායහොති. 

6. සාජීවසුත්තවණ්ණනා 

66. ඡට්යඨ අලංසාජීයවොති සාජීවාෙ යුත්යතො. සාජීයවොති 
පඤ්හපුච්ඡනඤ්යචවපඤ්හවිස්සජ්ජනඤ්ච.සබ්යබපිහිසබ්රහ්මචාරියනොපඤ්හං 

උපජීවන්ති, යතයනතං පඤ්හපුච්ඡනවිස්සජ්ජනං සමානාජීවතාෙ සාජීයවොති

වුත්තං. කතං පඤ ්හන්තිඅභිසඞ්ඛතංපඤ්හං. 

7-10. පඨමඉද්ධිපාදසුත්තාදිවණ්ණනා 

67-70. සත්තයම උස් යසොළ ්හීති අධිමත්තවීරිෙං. අට්ඨයම අත්තයනො
යබොධිමණ්යඩ පටිවිද්යධ ආ මනඉද්ධිපායද කයථත්වා උපරි අත්තයනොව ඡ
අභිඤ්ඤා කයථසීති. නවමදසයමසු විපස්සනා කථිතා. යසසං සබ්බත්ථ 
උත්තානයමවාති. 
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සඤ්ඤාවග්ය ොදුතියෙො. 

(8) 3. යෙොධාජීවවග් ය ො 

1. පඨමයචයතොවිමුත්තිඵලසුත්තවණ්ණනා 

71. තතිෙස්ස පඨයම ෙයතො යඛො, භික් ඛයවති යහට්ඨා වුත්තනයෙන
විපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත්තං පත්තස්සභික්ඛුයනොඉදානිවණ්ණ ණනත්ථං

ඉදංආරද්ධං.තත්ථ ෙයතො යඛොතිෙදායඛො. උක් ඛිත් තපලියඝොතිඅවිජ්ජාපලිඝං

උක්ඛිපිත්වා අපයනත්වා ඨියතො. සංකණ් ණපරියඛොතිසංසාරපරිඛං සංකිරිත්වා

විනායසත්වාඨියතො. අබ් බූළ් යහසියකොතිතණ්හාසඞ්ඛාතංඑසිකාථම් ංඅබ්බුය්හ 

ලුඤ්චිත්වා ඨියතො. නිරග්  යළොති නීවරණකවාටං උග්ඝායටත්වා ඨියතො. 

පන් නද් ධයජො පන් නභඞායරොති මානද්ධජඤ්ච ඛන්ධාභිසඞ්ඛාරකියලස ාරඤ්ච

පායතත්වා ඔතායරත්වා ඨියතො. විසංයුත් යතොති වට්යටන විසංයුත්යතො. යසසං
පාළිනයෙයනව යවදිතබ්බං. එත්තාවතා   වතා මග්ය න කියලයස
යඛයපත්වා නියරොධසෙනවර තස්ස නිබ්බානාරම්මණං ඵලසමාපත්තිං
අප්යපත්වාවිහරයතොඛීණාසවස්සකායලොදස්සියතො. 

ෙථා හි ද්යව න රානි එකං යචොරන රං එකං යඛමන රං. අථ එකස්ස 

මහායෙොධස්සඑවං යවෙය–‘‘ොවිමංයචොරන රංතිට්ඨති, තාවයඛමන රං

 ෙයතො න මුච්චති, යචොරන රං අන රං කරිස්සාමී’’ති සන්නාහං කත්වා
ඛග් ං  යහත්වා යචොරන රං උපසඞ්කමිත්වා න රද්වායර උස්සාපියත
එසිකාථම්ය ඛග්ය න ඡින්දිත්වාසද්ධිංද්වාරබාහාහිකවාටංභින්දිත්වාපලිඝං
උක්ඛිපිත්වා පාකාරං භින්දිත්වා පරිඛං විකිරිත්වාන රයසො ත්ථාෙ උස්සියත
ධයජ පායතත්වා න රං අග්ගිනා ඣායපත්වා යඛමන රං පවිසිත්වා පාසාදං
ආරුය්හඤාති ණපරිවුයතො සුරසය ොජනං භුඤ්යජෙය. එවං යචොරන රං විෙ

සක්කායෙො, යඛමන රං විෙ නිබ්බානං, මහායෙොයධො විෙ යෙො ාවචයරො.

තස්යසවං යහොති – ‘‘ොව සක්කාෙවට්ටං වට්ටති, තාව 
ද්වත්තිංසකම්මකාරණාඅට්ඨනවුතියරො පඤ්චවීසතිමහා යෙහි පරිමුච්චනං
නත්ථී’’ති. යසො මහායෙොයධො සන්නාහං විෙ සීලසන්නාහං කත්වා
පඤ්ඤාඛග් ං  යහත්වා ඛග්ය න එසිකාථම්ය  විෙ අරහත්තමග්ය න

තණ්යහසිකං ලුඤ්චිත්වා, යසො යෙොයධො සද්වාරබාහකං න රකවාටං විෙ

පඤ්යචොරම් ාගිෙසංයෙොජනඅග් ළං උග්ඝායටත්වා, යසො යෙොයධො පලිඝංවිෙ

අවිජ්ජාපලිඝං උක්ඛිපිත්වා, යසො යෙොයධො පාකාරං භින්දන්යතො පරිඛං විෙ

කම්මාභිසඞ්ඛාරං භින්දන්යතො ජාතිසංසාරපරිඛං විකිරිත්වා, යසො යෙොයධො
න රං යසො ත්ථාෙ උස්සාපිතද්ධයජ විෙ මානද්ධයජ පායතත්වා
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සක්කාෙන රං ඣායපත්වා, යසො යෙොයධො යඛමන යර උපරිපාසායද
සුය ොජනං විෙ කියලසපරිනිබ්බානන රං පවිසිත්වා අමතං නියරොධාරම්මණං
ඵලසමාපත්තිසුඛංඅනු වමායනො කාලංවීතිනායමති. 

2. දුතිෙයචයතොවිමුත්තිඵලසුත්තවණ්ණනා 

72. දුතියෙ අනිච් චසඤ් ඤාති ඛන්ධපඤ්චකං හුත්වා අ ාවාකායරන

අනිච්චන්ති උප්පජ්ජනකසඤ්ඤා. අනිච් යච දුක් ඛසඤ් ඤාති ෙදනිච්චං, තං

පටිපීළනාකායරන දුක්ඛන්ති උප්පජ්ජනකසඤ්ඤා. දුක් යඛ අනත් තසඤ් ඤාති

ෙං දුක්ඛං, තං අවසවත්තනාකායරන අනත්තාති උප්පජ්ජනකසඤ්ඤා. යසසං
යහට්ඨා වුත්තනෙයමව. ඉයමසු පන ද්වීසුපි සුත්යතසු විපස්සනාඵලං නාම
කථිතන්ති. 

3. පඨමධම්මවිහාරීසුත්තවණ්ණනා 

73. තතියෙ දිවසං අතිනායමතීති දිවසං අතික්කායමති. රිඤ් චති 

පටිසල් ලානන්ති එකී ාවං විස්සජ්යජති. යදයසතීති කයථති පකායසති. 

ධම් මපඤ ්ඤත් තිොති ධම්මස්ස පඤ්ඤාපනාෙ. ධම් මං පරිොපුණාතීති

නවඞ් වයසන චතුසච්චධම්මං පරිොපුණාති වළඤ්යජති කයථති. න රිඤ් චති 

පටිසල් ලානන්ති එකී ාවං න විස්සජ්යජති. අනුයුඤ් ජති අජ් ඣත් තං 

යචයතොසමථන්ති නිෙකජ්ඣත්යත චිත්තසමාධිං ආයසවති  ායවති, 

සමථකම්මට්ඨායනයුත්තප්පයුත්යතො යහොති. 

හියතසිනාති හිතං එසන්යතන. අනුකම් පයකනාති අනුකම්පමායනන. 

අනුකම් පං උපාදාොතිඅනුකම්පංචිත්යතනපරිග් යහත්වා, පටිච්චාතිපිවුත්තං

යහොති. කතං යවො තං මොති තං මො ඉයම පඤ්ච පුග් යල යදයසන්යතන 

තුම්හාකං කතං. එත්තකයමව හි අනුකම්පකස්ස සත්ථු කිච්චං ෙදිදං 

අවිපරීතධම්මයදසනා, ඉයතො පරං පන පටිපත්ති නාම සාවකානං කිච්චං.

යතනාහ– එතානි භික් ඛු රුක් ඛමූලානි…යප.… අම් හාකං අනුසාසනීති.තත්ථච 

රුක් ඛමූලානීතිඉමිනාරුක්ඛමූලයසනාසනංදස්යසති. සුඤ ්ඤා ාරානීතිඉමිනා

ජනවිවිත්තට්ඨානං.උ යෙනාපිචයෙො ානුරූපං යසනාසනමාචික්ඛති, දාෙජ්ජං

නිෙයායතති. ඣාෙථාති ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන අට්ඨතිංසාරම්මණානි, 

ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනන ච අනිච්චාදියතො ඛන්ධාෙතනාදීනි උපනිජ්ඣාෙථ, 

සමථඤ්ච විපස්සනඤ්ච වඩ්යඪථාති වුත්තං යහොති. මා පමාදත් ථාති මා

පමජ්ජිත්ථ. මා පච් ඡා විප් පටිසාරියනො අහුවත් ථාති යෙ හි පුබ්යබ දහරකායල 

ආයරො යකායල සත්තසප්පාොදිසම්පත්තිකායල සත්ථු සම්මුඛී ාවකායල ච 
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පටුන 

යෙොනියසොමනසිකාරවිරහිතා රත්තින්දිවං මඞ්කුල ත්තා හුත්වා 

යසෙයසුඛමිද්ධසුඛමනුයුත්තා පමජ්ජන්ති, යත පච්ඡා ජරාකායල යරො කායල
මරණකායල විපත්තිකායල සත්ථුපරිනිබ්බානකායලචතංපුබ්යබපමාදවිහාරං 
අනුස්සරන්තා සප්පටිසන්ධිකාලකිරිෙඤ්ච  ාරිෙං සම්පස්සමානා
විප්පටිසාරියනො යහොන්ති. තුම්යහ පන තාදිසා මා අහුවත්ථාති එතමත්ථං

දස්යසන්යතො ආහ – ‘‘මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථා’’ති. අෙං යවො 

අම් හාකං අනුසාසනීති අෙං අම්හාකං සන්තිකා ‘‘ඣාෙථ මා පමාදත්ථා’’ති

තුම්හාකංඅනුසාසනී, ඔවායදොති වුත්තංයහොති. 

4. දුතිෙධම්මවිහාරීසුත්තවණ්ණනා 

74. චතුත්යථ උත් තරි චස් ස පඤ් ඤාෙ අත් ථං නප් පජානාතීති තයතො
පරිෙත්තියතො උත්තරි තස්ස ධම්මස්ස සහවිපස්සනාෙ මග් පඤ්ඤාෙ අත්ථං

නප්පජානාති, චත්තාරි සච්චානි න පස්සති නප්පටිවිජ්ඣතීති අත්යථො.
යසසවායරසුපි එයසව නයෙො. එවයමයතසු ද්වීසුපි සුත්යතසු බහුස්සුතභික්ඛු
විපස්සනාකම්මියකොයසොතාපන්යනොසකදා ාමීඅනා ාමීඛීණාසයවොතිඡජනා 
ධම්මවිහාරියනොනාමාතියවදිතබ්බා. 

5. පඨමයෙොධාජීවසුත්තවණ්ණනා 

75. පඤ්චයම යෙොධාජීවාති යුද්ධූපජීවියනො. රජග්  න්ති හත්ථිඅස්සාදීනං 

පාදප්පහාරභින්නාෙ භූමිො උග් තං රජක්ඛන්ධං. න සන් ථම් භඞතීති

සන්ථම්භිත්වා ඨාතුං න සක්යකොති. සහති රජග්  න්ති රජක්ඛන්ධං දිස්වාපි

අධිවායසති. ධජග්  න්තිහත්ථිඅස්සදීනංපිට්යඨසුවාරයථසුවාඋස්සාපිතානං 

ධජානං අග් ං. උස් සාරණන්ති හත්ථිඅස්සරථානඤ්යචව බලකාෙස්ස ච

උච්චාසද්දමහාසද්දං. සම් පහායරති සමා යත අප්පමත්තයකපි පහායර. 

හඤ ්ඤතීති විහඤ්ඤති විඝාතං ආපජ්ජති. බයාපජ් ජතීති විපත්තිං ආපජ්ජති, 

පකති ාවං ජහති. සහති සම් පහාරන්ති ද්යව තයෙො පහායර පත්වාපි සහති 

අධිවායසති. තයමව සඞ්  ාමසීසන්ති තංයෙව ජෙක්ඛන්ධාවාරට්ඨානං. 

අජ් ඣාවසතීති සත්තාහමත්තං අභි විත්වා ආවසති. කිං කාරණා? 

ලද්ධපහාරානං පහාරජග් නත්ථඤ්යචව කතකම්මානං වියසසං ඤත්වා 
ඨානන්තරදානත්ථඤ්චඉස්සරිෙසුඛානු වනත්ථඤ්ච. 

ඉදානි ෙස්මා සත්ථු යෙොධාජීයවහි කිච්චං නත්ථි, ඉමස්මිං පන සාසයන
තථාරූයපපඤ්චපුග් යලදස්යසතුංඉදංඔපම්මංආ තං.තස්මායතපුග් යල 

දස්යසන්යතො එවයමව යඛොතිආදිමාහ. තත්ථ සංසීදතීති මිච්ඡාවිතක්කස්මිං
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පටුන 

සංසීදති අනුප්පවිසති. න සක් යකොති බ්රහ් මචරිෙං සන් ධායරතුන්ති

බ්රහ්මචරිෙවාසං අනුපච්ඡිජ්ජමානං ය ොයපතුං න සක්යකොති. සික් ඛාදුබ් බලයං 

ආවිකත් වාති සික්ඛාෙ දුබ්බල ාවං පකායසත්වා. කමස ්ස රජග්  ස් මින්ති කිං

තස්ස පුග් ලස්ස රජග් ං නාමාති වදති. අභිරූපාති අභිරූපවතී. දස් සනීොති 

දස්සනයෙොග් ා. පාසාදිකාති දස්සයනයනව චිත්තප්පසාදාවහා. පරමාොති

උත්තමාෙ. වණ් ණයපොක් ඛරතාොති සරීරවණ්යණන යචව අඞ් සණ්ඨායනන

ච. ඌහසතීති අවහසති. උල් ලපතීතිකයථති. උජ් ඣග් ඝතීති පාණිං පහරිත්වා

මහාහසිතං හසති. උප් පණ් යඩතීති උප්පණ්ඩනකථං කයථති. අභිනිසීදතීති
අභි විත්වා සන්තියක වා එකාසයන වා නිසීදති. දුතිෙපයදපි එයසව නයෙො. 

අජ් යඣොත් ථරතීති අවත්ථරති. විනියවයඨත් වා විනියමොයචත් වාති
 හිතට්ඨානයතො තස්සා හත්ථං විනිබ්යබයඨත්වා යචව යමොයචත්වා ච.
යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටවිවට්ටංකථිතං. 

6. දුතිෙයෙොධාජීවසුත්තවණ්ණනා 

76. ඡට්යඨ අසිචම් මං  යහත් වාති අසිඤ්චචම්මඤ්ච යහත්වා. ධනුකලාපං 

සන් නය් හිත් වාති ධනුඤ්ච සරකලාපඤ්ච සන්නය්හිත්වා. වියූළ ්හන්ති 

යුද්ධසන්නියවසයවයසන ඨිතං. සඞ්  ාමං ඔතරතීති මහායුද්ධං ඔතරති. 

උස් සහති වාෙමතීතිඋස්සාහඤ්ච වාොමඤ්චකයරොති. හනන් තීතිඝායතන්ති. 

පරිොපායදන් තීති පරිොපාදෙන්ති. උපලික් ඛන් තීති විජ්ඣන්ති. අපයනන් තීති 

සකයසනං යහත්වා ච්ඡන්ති. අපයනත් වා ඤාතකානං යනන් තීති සකයසනං

යනත්වාතයතොඤාතකානංසන්තිකංයනන්ති. නීෙමායනොති අත්තයනොය හං

වා යසසඤාතිසන්තිකං වා නිෙයමායනො. උපට් ඨහන් ති පරිචරන් තීති
පහාරයසොධනවණකප්පනාදීනිකයරොන්තාජග් න්තිය ොපෙන්ති. 

අරක් ඛියතයනව කායෙනාති අරක්ඛියතන කාෙද්වායරන. අරක් ඛිතාෙ 

වාචාොති අරක්ඛියතන වචීද්වායරන. අරක් ඛියතන චිත් යතනාති අරක්ඛියතන

මයනොද්වායරන. අනුපට් ඨිතාෙ සතිොතිසතිං සුපට්ඨිතං අකත්වා. අසංවුයතහි 

ඉන් ද්රියෙහීතිමනච්ඡට්යඨහි ඉන්ද්රියෙහිඅපිහියතහිඅය ොපියතහි. රාය ො චිත් තං 

අනුද් ධංයසතීතිරාය ොඋප්පජ්ජමායනොවසමථවිපස්සනාචිත්තං ධංයසති, දූයර 

ඛිපති. රා පරියුට් ඨියතොම් හි, ආවුයසො, රා පයරයතොතිඅහං, ආවුයසො, රාය න

රත්යතො, රාය නඅනු යතො. 

අට් ඨිකඞ් කලූපමාතිආදීසු අට් ඨිකඞ් කලූපමා අප්පස්සාදට්යඨන. 

මංසයපසූපමා බහුසාධාරණට්යඨන. තිණුක් කූපමා අනුදහනට්යඨන. 
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පටුන 

අඞ්  ාරකාසූපමා මහාභිතාපට්යඨන. සුපිනකූපමා ඉත්තරපච්චුපට්ඨානට්යඨන. 

ොචිතකූපමා තාවකාලිකට්යඨන. රුක් ඛඵලූපමා 

සබ්බඞ් පච්චඞ් පලි ඤ්ජනට්යඨන. අසිසූනූපමා අධිකුට්ටනට්යඨන. 

සත් තිසූලූපමා විනිවිජ්ඣනට්යඨන. සප් පසිරූපමා සාසඞ්කසප්පටි ෙට්යඨන. 

උස් සහිස් සාමීති උස්සාහං කරිස්සාමි. ධාරයිස ්සාමීති සමණ ාවං ධාරයිස්සාමි. 

අභිරමිස් සාමීති අභිරතිං උප්පායදස්සාමි න උක්කණ්ඨිස්සාමි. යසසයමත්ථ
උත්තානත්ථයමව.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටවිවට්ටංකථිතන්ති. 

7. පඨමඅනා ත ෙසුත්තවණ්ණනා 

77. සත්තයම ආරඤ් ඤයකනාති අරඤ්ඤවාසිනා. අප් පත් තස ්සාති
අසම්පත්තස්ස ඣානවිපස්සනාමග් ඵලප්පය දස්ස වියසසස්ස පත්තිො.

යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. යසො මමස් ස අන් තරායෙොති යසො මම

ජීවිතන්තරායෙොච බ්රහ්මචරිෙන්තරායෙොච, පුථුජ්ජනකාලකිරිෙංකයරොන්තස්ස

සග් න්තරායෙො ච මග් න්තරායෙො ච  යවය්ෙ. හන් දාති වවස්සග් ත්යථ

නිපායතො. වීරිෙං ආරභඞාමීති දුවිධම්පි වීරිෙං කයරොමි. සත් ථකාති සත්ථං විෙ 

සන්ධිබන්ධනච්යඡදකවාතා. වායළහීති කක්ඛයළහි. මාණයවහීති යචොයරහි. 

කතකම් යමහි වා අකතකම් යමහි වාති එත්ථ යචොරිකං කත්වා නික්ඛන්තා

කතකම්මා නාම, යචොරිකං කාතුං  ච්ඡන්තා අකතකම්මා නාම. තත්ථ
කතකම්මා කම්මස්ස නිප්ඵන්නත්තා සත්තානං  ලයලොහිතං  යහත්වා

යදවතානංබලිංකයරොන්ති, අකතකම්මා‘‘එවංයනොකම්මං නිප්ඵජ්ජිස්සතී’’ති

පඨමතරංකයරොන්ති.ඉදංසන්ධාෙ යත මං ජීවිතා යවොයරොයපෙුන්තිවුත්තං. 

වාළා අමනුස ්සාතිකක්ඛළා දුට්ඨාෙක්ඛාදයෙොඅමනුස්සා. 

8. දුතිෙඅනා ත ෙසුත්තවණ්ණනා 

78. අට්ඨයම පුරා මං යසො ධම් යමො ආ ච් ඡතීතිොව යසො ධම්යමො මංන

උප ච්ඡති, තාව අහං පුයරතරයමවවීරිෙංආර ාමීතිඅත්යථො. ඛීයරොදකීභූතාති

ඛීයරොදකං විෙභූතාඑකී ාවංඋප තා. පිෙචක් ඛූහීතියමත්තචක්ඛූහි. 

9. තතිෙඅනා ත ෙසුත්තවණ්ණනා 

79. නවයම ධම් මසන් යදොසා විනෙසන් යදොයසොති ධම්මසන්යදොයසන
විනෙසන්යදොයසො යහොති. කථං පන ධම්මස්මිං දුස්සන්යත විනයෙො දුස්සති

නාම? සමථවිපස්සනාධම්යමසු  බ් ං අග් ණ්හන්යතසු පඤ්චවියධො විනයෙො

න යහොති, එවං ධම්යම දුස්සන්යත විනයෙො දුස්සති. දුස්සීලස්ස පන

සංවරවිනයෙොනාමනයහොති, තස්මිංඅසතිසමථවිපස්සනා බ් ං න ණ්හාති.
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එවං විනෙසන්යදොයසනපි ධම්මසන්යදොයසො යවදිතබ්යබො. අභිධම් මකථන්ති

සීලාදිඋත්තමධම්මකථං. යවදල් ලකථන්ති යවදපටිසංයුත්තං

ඤාණමිස්සකකථං. කණ් හධම් මං ඔක් කමමානාති රන්ධ යවසිතාෙ
උපාරම් පරියෙසනවයසන කාළකධම්මං ඔක්කමමානා. අපිච දුට්ඨචිත්යතන
පුග් ලං ඝට්යටන්තාපිතංකණ්හධම්මංඅත්තයනොදහන්තාපිලා සක්කාරත්ථං
කයථන්තාපි කණ්හධම්මංඔක්කමන්තියෙව. 

 ම් භීරාති පාළි ම්භීරා.  ම් භීරත් ථාති අත්ථ ම්භීරා. යලොකුත් තරාති

යලොකුත්තරධම්මදීපකා. සුඤ ්ඤතාපටිසංයුත් තාති

ඛන්ධධාතුආෙතනපච්චොකාරපටිසංයුත්තා. න අඤ් ඤා චිත් තං 

උපට් ඨයපස් සන් තීති ජානනත්ථාෙ චිත්තං න ඨයපස්සන්ති. උග්  යහතබ් බං 

පරිොපුණිතබ් බන්ති උග් යහතබ්යබ ච වළඤ්යජතබ්යබ ච. කවිතාති 

සියලොකාදිබන්ධනවයසන කවීහි කතා. කායවෙයාති තස්යසව යවවචනං. 

බාහිරකාතිසාසනයතොබහිද්ධාඨිතා. සාවකභඞාසිතාතිබාහිරසාවයකහි ාසිතා.
යසසයමත්ථයහට්ඨා වුත්තනෙත්තාසුවිඤ්යඤෙයත්තාචඋත්තානත්ථයමව. 

10. චතුත්ථඅනා ත ෙසුත්තවණ්ණනා 

80. දසයම කලයාණකාමාති සුන්දරකාමා. රසග්  ානීති උත්තමරසානි. 

සංසට් ඨා විහරිස ්සන් තීති පඤ්චවියධන සංසග්ය න සංසට්ඨා විහරිස්සන්ති. 

සන් නිධිකාරපරියභඞො න්තිසන්නිධිකතස්සපරිය ො ං. ඔළාරිකම් පි නිමිත් තන්ති
එත්ථ පථවිං ඛණන්යතොපි ඛණාහීති ආණායපන්යතොපි පථවිෙං ඔළාරිකං
නිමිත්තං කයරොති නාම. තිණකට්ඨසාඛාපලාසං ඡින්දන්යතොපි ඡින්දාති
ආණායපන්යතොපි හරිතග්ය  ඔළාරිකං නිමිත්තං කයරොති නාම. ආජීවත්ථාෙ
පණ්ණනිවාපආදීනි  ාහායපන්යතො ඵලානි ඔචිනන්යත වා ඔචිනායපන්යතන
වත්තබ්බයමවනත්ථි.ඉයමසුචතූසුසුත්යතසුසත්ථාරාසාසයන වුද්ධිපරිහානි
කථිතාති. 

යෙොධාජීවවග්ය ොතතියෙො. 

(9) 4. යථරවග් ය ො 

1. රජනීෙසුත්තවණ්ණනා 

81. චතුත්ථස්ස පඨයම රජනීයෙසූති රා ස්ස පච්චයෙසු ආරම්මයණසු.
යසයසසුපිඑයසවනයෙො. 
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2. වීතරා සුත්තවණ්ණනා 

82. දුතියෙ මක් ඛීති ගුණමක්ඛයකො. පළාසීති යු ග් ාහලක්ඛයණන
පළායසනසමන්නා යතො. 

3. කුහකසුත්තවණ්ණනා 

83. තතියෙ කුහයකොති තීහි කුහනවත්ථූහි සමන්නා යතො. ලපයකොති

ලා සන්නිස්සිතාෙ ලපනාෙ සමන්නා යතො. යනමිත් තියකොති

නිමිත්තකිරිෙකාරයකො. නිප් යපසියකොති නිප්යපසනකතාෙ සමන්නා යතො. 

ලායභඞන ච ලාභඞං නිජිගීසිතාති ලාය න ලා  යවසයකො. සුක්කපක්යඛො
වුත්තවිපල්ලාසවයසන යවදිතබ්යබො.චතුත්ථංඋත්තානයමව. 

5. අක්ඛමසුත්තවණ්ණනා 

85. පඤ්චයම අක් ඛයමො යහොති රූපානන්තිරූපාරම්මණානංඅනධිවාසයකො

යහොති, තදාරම්මයණහිරා ාදීහි අභිභුෙයති.එයසවනයෙොසබ්බත්ථ. 

6. පටිසම්භිදාප්පත්තසුත්තවණ්ණනා 

86. ඡට්යඨ අත් ථපටිසම් භිදාප් පත් යතොති පඤ්චසු අත්යථසු පය ද තං

ඤාණං පත්යතො. ධම් මපටිසම් භිදාප් පත් යතොති චතුබ්බියධ ධම්යම පය ද තං

ඤාණං පත්යතො. නිරුත් තිපටිසම් භිදාප් පත් යතොති ධම්මනිරුත්තීසු පය ද තං

ඤාණං පත්යතො. පටිභඞානපටිසම් භිදාප් පත් යතොති යතසු තීසු ඤායණසු

පය ද තං ඤාණං පත්යතො. යසො පන තානි තීණි ඤාණායනව ජානාති, න

යතසංකිච්චංකයරොති. උච් චාවචානීතිමහන්තඛුද්දකානි. කංකරණීොනීතිඉති
කත්තබ්බානි. 

7. සීලවන්තසුත්තවණ්ණනා 

87. සත්තමං උත්තානත්ථයමව. සීලං පයනත්ථ ඛීණාසවසීලයමව, 

බාහුසච්චම්පි ඛීණාසවබාහුසච්චයමව, වාචාපි ඛීණාසවස්ස කලයාණවාචාව, 
ඣානානිපිකිරිෙජ්ඣානායනවකථිතානීතියවදිතබ්බානි. 

8. යථරසුත්තවණ්ණනා 

88. අට්ඨයම යථයරොතිථිර ාවප්පත්යතො. රත් තඤ් ඤූති පබ්බජිතදිවසයතො

පට්ඨාෙ අතික්කන්තානං බහූනං රත්තීනං ඤාතා. ඤායතොති පඤ්ඤායතො

පාකයටො. ෙසස ්සීති ෙසනිස්සියතො. මිච් ඡාදිට් ඨියකොති අොථාවදිට්ඨියකො. 
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සද් ධම් මා වුට් ඨායපත් වාති දසකුසලකම්මපථධම්මයතො වුට්ඨායපත්වා. 

අසද් ධම් යම පතිට් ඨායපතීතිඅකුසලකම්මපයථසුපතිට්ඨායපති. 

9. පඨමයසඛසුත්තවණ්ණනා 

89. නවයම යසඛස් සාති සික්ඛකස්ස සකරණීෙස්ස. පරිහානාොති

උපරිගුයණහි පරිහානත්ථාෙ. කම් මාරාමතාති නවකම්යම රමනක ායවො. 

භඞස් සාරාමතාති ආලාපසල්ලායප රමනක ායවො. නිද් දාරාමතාති නිද්දාෙයන

රමනක ායවො. සඞ්  ණිකාරාමතාති  ණසඞ් ණිකාෙ රමනක ායවො. 

ෙථාවිමුත් තං චිත් තං න පච් චයවක් ඛතීතිෙථාෙංචිත්තං විමුත්තං, යෙචයදොසා

පහීනා, ගුණාචපටිලද්ධා, යතපච්චයවක්ඛිත්වා උපරිගුණපටිලා ාෙවාොමං
නකයරොතීතිඅත්යථො.ඉතිඉමස්මිංසුත්යතසත්තන්නංයසඛානං උපරිගුයණහි
පරිහානිකාරණඤ්ච වුද්ධිකාරණඤ්ච කථිතං. ෙඤ්ච නාම යසඛස්ස

පරිහානකාරණං, තංපුථුජ්ජනස්සපඨමයමවයහොතීති. 

10. දුතිෙයසඛසුත්තවණ්ණනා 

90. දසයම විෙත් යතොති බයත්යතො යඡයකො. කංකරණීයෙසූති ඉති

කත්තබ්යබසු. යචයතොසමථන්ති සමාධිකම්මට්ඨානං. අනනුයලොමියකනාති

සාසනස්සඅනනුච්ඡවියකන. අතිකායලනාතිඅතිපායතොව. අතිදිවාතිදිවා වුච්චති

මජ්ඣන්හියකො, තං අතික්කමිත්වා. ආභිසල් යලඛිකාති අතිවිෙ

කියලසසල්යලඛිකා. යචයතොවිවරණසප් පාොති චිත්තවිවරණසඞ්ඛාතානං

සමථවිපස්සනානං සප්පාො. අප් පිච් ඡකථාති අප්පිච්ඡා යහොථාති කථනකථා. 

සන් තුට් ඨිකථාති චතූහි පච්චයෙහි සන්තුට්ඨා යහොථාති කථනකථා. 

පවියවකකථාතිතීහිවියවයකහිවිවිත්තායහොථාති කථනකථා. අසංසග්  කථාති

පඤ්චවියධන සංසග්ය න අසංසට්ඨා යහොථාති කථනකථා. වීරිොරම් භඞකථාති

දුවිධං වීරිෙංආර ථාති කථනකථා. සීලකථාදීසුසීලංආරබ් කථා සීලකථා.

සමාධිං ආරබ් , පඤ්ඤං ආරබ් , පඤ්චවිධං විමුත්තිං ආරබ් , 
එකූනවීසතිපච්චයවක්ඛණසඞ්ඛාතං විමුත්තිඤාණදස්සනං ආරබ්  කථා 

විමුත්තිඤාණදස්සනකථා. න නිකාමලාභීතිආදීසු න ඉච්ඡිතිච්ඡිතලාභී, 

දුක්ඛලාභීනවිපුලලාභීතිඅත්යථො.යසසංඋත්තානත්ථයමවාති. 

යථරවග්ය ොචතුත්යථො. 
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(10) 5. කකුධවග් ය ො 

1-2. සම්පදාසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

91-92. පඤ්චමස්ස පඨයම පඤ්ච සම්පදා මිස්සිකාකථිතා. දුතියෙ පුරිමා

චතස්යසොමිස්සිකා, පඤ්චමීයලොකිකාව. 

3. බයාකරණසුත්තවණ්ණනා 

93. තතියෙ අඤ් ඤාබයාකරණානීති අරහත්තබයාකරණානි. මන් දත් තාති

මන්ද ායවන අඤ්ඤායණන. යමොමූහත් තාති අතිමූළ්හ ායවන. අඤ ්ඤං 

බයාකයරොතීති අරහත්තං පත්යතොස්මීති කයථති. ඉච් ඡාපකයතොති ඉච්ඡාෙ

අභිභූයතො. අධිමායනනාති අධි තමායනන. සම් මයදවාති යහතුනා නයෙන
කාරයණයනව. 

4-5. ඵාසුවිහාරසුත්තාදිවණ්ණනා 

94-95. චතුත්යථ ඵාසුවිහාරාති සුඛවිහාරා.පඤ්චයම අකුප් පන්තිඅරහත්තං. 

6. සුතධරසුත්තවණ්ණනා 

96. ඡට්යඨ අප් පට් යඨොතිඅප්පසමාරම්ය ො. අප් පකච් යචොතිඅප්පකරණීයෙො. 

සුභඞයරොති සුයඛන රිතබ්යබො සුයපොයසො. සුසන් යතොයසොතිතීහිසන්යතොයසහි 

සුට්ඨු සන්යතොයසො. ජීවිතපරික් ඛායරසූති ජීවිතසම් ායරසු. අප් පාහායරොති

මන්දාහායරො. අයනොදරිකත් තන්තිනඔදරික ාවංඅමහග්ඝස ාවංඅනුයුත්යතො. 

අප් පමිද් යධොති නබහුනිද්යදො.සත්තමට්ඨමානි උත්තානත්ථානි. 

9. සීහසුත්තවණ්ණනා 

99. නවයම සක් කච් චඤ ්යඤව යදති යනො අසක් කච් චන්ති අනවඤ්ඤාෙ 

අවිරජ්ඣිත්වාව යදති, යනො අවඤ්ඤාෙ විරජ්ඣිත්වා. මා යම යෙොග්  පයථො 

නස ්සාති මොකතයෙොග් පයථො මය්හං මා නස්සතු, ‘‘එයකො සීයහො උට්ඨාෙ
බිළාරං පහරන්යතො විරජ්ඣිත්වා පහරී’’ති එවං වත්තායරො මා යහොන්තූති

අත්යථො. අන් නභඞාරයනසාදානන්තිඑත්ථඅන්නංවුච්චතිෙව ත්තං, තං ායරො 
එයතසන්තිඅන්න ාරා.ොචකානංඑතංනාමං.යනසාදාවුච්චන්තිසාකුණිකා.
ඉති සබ්බපච්ඡිමාෙ යකොටිො එයතසං ොචකයනසාදානම්පි සක්කච්චයමව
යදයසති. 
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10. කකුධයථරසුත්තවණ්ණනා 

100. දසයම අත් තභඞාවපටිලායභඞොති සරීරපටිලාය ො. ද් යව වා තීණි වා 

මා ධකානි  ාමක් යඛත් තානීති එත්ථමා ධිකං ාමක්යඛත්තංඅත්ථිඛුද්දකං, 

අත්ථි මජ්ඣිමං, අත්ථි මහන්තං. ඛුද්දකං  ාමක්යඛත්තං ඉයතො චත්තාලීසං

උස ානි, ඉයතොචත්තාලීසන්ති ාවුතංයහොති, මජ්ඣිමංඉයතො ාවුතං, ඉයතො

 ාවුතන්ති අඩ්ඪයෙොජනං යහොති, මහන්තං ඉයතො දිෙඩ්ඪ ාවුතං, ඉයතො

දිෙඩ්ඪ ාවුතන්ති ති ාවුතං යහොති. යතසු ඛුද්දයකන  ාමක්යඛත්යතන තීණි, 
ඛුද්දයකන ච මජ්ඣියමන ච ද්යව  ාමක්යඛත්තානි තස්ස අත්ත ායවො.

ති ාවුතඤ්හිස්ස සරීරං. පරිහරිස ්සාමීති පටිජග්ගිස්සාමි ය ොපයිස්සාමි. 

රක් ඛස ්යසතන්තිරක්ඛස්සුඑතං. යමොඝපුරියසොතිතුච්ඡපුරියසො. නාස් සස ්සාති න 

එතස්ස  යවෙය. සමුදාචයරෙයාමාති කයථෙයාම. සම් මන් නතීති සම්මානං 

කයරොති. ෙං තුයමො කරිස් සති තුයමොව යතන පඤ් ඤායිස් සතීති ෙං එස 

කරිස්සති, එයසොව යතන කම්යමන පාකයටො  විස්සති. යසසං සබ්බත්ථ 
උත්තානත්ථයමවාති. 

කකුධවග්ය ොපඤ්චයමො. 

දුතිෙපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

3. තතිෙපණ් ණාසකං 

(11) 1. ඵාසුවිහාරවග් ය ො 

1. සාරජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

101. තතිෙස්ස පඨයම යවසාරජ් ජකරණාති විසාරද ාවාවහා. සාරජ් ජං 

යහොතීතියදොමනස්සංයහොති. 

2. උස්සඞ්කිතසුත්තවණ්ණනා 

102. දුතියෙ උස් සඞ් කතපරිසඞ් කයතොති උස්සඞ්කියතො චපරිසඞ්කියතො ච. 

අපි අකුප් පධම් යමොපීති අපි අකුප්පධම්යමො ඛීණාසයවො සමායනොපි පයරහි
පාපභික්ඛූහි උස්සඞ්කිතපරිසඞ්කියතො යහොතීති අත්යථො. 

යවසිොය ොචයරොතිආදීසු යවසිො වුච්චන්ති රූපූපජීවිනියෙො, තා ය ොචයරො

අස්සාති යවසිොය ොචයරො, තාසං ය හං අභිණ්හ මයනොති අත්යථො. 

යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො.තත්ථපන විධවාතිමතපතිකා. ථුල් ලකුමාරිකාති
මහල්ලිකකුමාරිකායෙො. 
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3. මහායචොරසුත්තවණ්ණනා 

103. තතියෙ ඉයතො යභඞොය න පටිසන් ථරිස් සාමීති ඉයතො මම

සාපයතෙයයතොය ො ං යහත්වායතනපටිසන්ථාරං කරිස්සාමි, තස්සචමමච

අන්තරං පිදහිස්සාමීති අත්යථො.  හණානීති පරසන්තකානං  ණ්ඩානං

 හණානි. ගුය් හමන් තාති ගුහිතබ්බමන්තා. අන් තග්  ාහිකාොති සස්සතං වා
උච්යඡදංවා යහත්වාඨිතාෙ. යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමව.චතුත්යථසබ්බං
යහට්ඨාවුත්තනෙයමව. 

5. ඵාසුවිහාරසුත්තවණ්ණනා 

105. පඤ්චයම යමත් තං කාෙකම් මන්ති යමත්තචිත්යතන පවත්තිතං

කාෙකම්මං. ආවි යචව රයහො චාති සම්මුයඛ යචව පරම්මුයඛ ච. ඉතයරසුපි

එයසව නයෙො. ොනි තානි සීලානීතිආදි චතුපාරිසුද්ධිසීලවයසන වුත්තං. 

සමාධිසංවත් තනිකානීති මග් සමාධිඵලසමාධිනිබ්බත්තකානි. 

සීලසාමඤ් ඤ යතොති සමානසීලතං  යතො, එකසදිසසීයලො හුත්වාති අත්යථො. 

තක් කරස ්සාති යෙො නං කයරොති, තස්ස. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත සීලං මිස්සකං

කථිතං, දිට්ඨිවිපස්සනාසම්මාදිට්ඨීති. 

6. ආනන්දසුත්තවණ්ණනා 

106. ඡට්යඨ යනො ච පරං අධිසීයල සම් පවත් තා යහොතීතිපරංසීල ායවනන

 රහති න උපවදති. අත් තානුයපක් ඛීති අත්තයනොව කතාකතං ජානනවයසන

අත්තානං අනුයපක්ඛිතා. යනො පරානුයපක් ඛීතිපරස්සකතාකයතසු අබයාවයටො. 

අපඤ් ඤායතොති අපාකයටො අප්පපුඤ්යඤො. අපඤ් ඤාතයකනාති

අපඤ්ඤාත ායවනඅපාකටතාෙමන්දපුඤ්ඤතාෙ. යනො පරිතස් සතීතිපරිතාසං
නාපජ්ජති.ඉතිඉමස්මිංසුත්යත ඛීණාසයවොවකථියතො. 

7-8. සීලසුත්තාදිවණ්ණනා 

107-108. සත්තයම සීලසමාධිපඤ්ඤා මිස්සිකා කථිතා, විමුත්ති 

අරහත්තඵලං, විමුත්තිඤාණදස්සනං පච්චයවක්ඛණඤාණං යලොකිෙයමව. 
අට්ඨයමපි එයසව නයෙො. පච්චයවක්ඛණඤාණං පයනත්ථ අයසඛස්ස
පවත්තත්තාඅයසඛන්ති වුත්තං. 
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9-10. චාතුද්දිසසුත්තාදිවණ්ණනා 

109-110. නවයම චාතුද් දියසොතිචතූසු දිසාසුඅප්පටිහතචායරො.ඉමස්මිම්පි

සුත්යත ඛීණාසයවොව කථියතො. දසයම අලන්ති යුත්යතො. ඉධාපි ඛීණාසයවොව
කථියතො. 

ඵාසුවිහාරවග්ය ොපඨයමො. 

(12) 2. අන් ධකවින් දවග් ය ො 

1. කුලූපකසුත්තවණ්ණනා 

111. දුතිෙස්ස පඨයම අසන් ථවවිස් සාසීති අත්තනා සද්ධිං සන්ථවං
අකයරොන්යතසු විස්සාසං අනාපජ්ජන්යතසුයෙව විස්සාසං කයරොති. 

අනිස ්සරවිකප් පීති අනිස්සයරොව සමායනො ‘‘ඉමං යදථ, ඉමං  ණ්හථා’’ති

ඉස්සයරො විෙ විකප්යපති. විස් සට් ඨුපයසවීති විස්සට්ඨානි භින්නකුලානි

ඝටනත්ථාෙ උපයසවති. උපකණ් ණකජප් පීතිකණ්ණමූයල මන්තං  ණ්හාති. 
සුක්කපක්යඛොවුත්තවිපරිොයෙනයවදිතබ්යබො. 

2. පච්ඡාසමණසුත්තවණ්ණනා 

112. දුතියෙ පත් තපරිොපන් නං න  ණ් හාතීති උපජ්ඣායෙ නිවත්තිත්වා

ඨියත අත්තයනො තුච්ඡපත්තං දත්වා තස්ස පත්තං න  ණ්හාති, තයතො වා

දීෙමානං න  ණ්හාති. න නිවායරතීති ඉදං වචනං ආපත්තිවීතික්කමවචනං

නාමාති න ජානාති.ඤත්වාවාපි, ‘‘ න්යත, එවරූපංනාමවත්තුංනවට්ටතී’’ති

න නිවායරති. කථං ඔපායතතීති තස්ස කථං භින්දිත්වා අත්තයනො කථං

පයවයසති. ජයළොති ජයඩො. එළමූය ොති පග්ඝරිතයඛළමුයඛො. තතිෙං
උත්තානයමව. 

4. අන්ධකවින්දසුත්තවණ්ණනා 

114. චතුත්යථ සීලවා යහොථාති සීලවන්තා යහොථ. ආරක් ඛසතියනොති

ද්වාරරක්ඛිකාෙ සතිො සමන්නා තා. නිපක් කසතියනොති

ද්වාරරක්ඛනයකයනව ඤායණන සමන්නා තස්සතියනො. සතාරක් යඛන 

යචතසා සමන් නා තාති සතාරක්යඛන චිත්යතන සමන්නා තා. අප් පභඞස ්සාති

අප්පකථා. සම් මාදිට් ඨිකාති කම්මස්සකතජ්ඣාන-විපස්සනාමග් -ඵලවයසන 
පඤ්චවිධාෙ සම්මාදිට්ඨිො සමන්නා තා. අපිච පච්චයවක්ඛණඤාණම්පි 
සම්මාදිට්ඨියෙවාතියවදිතබ්බා. 
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5. මච්ඡරිනීසුත්තවණ්ණනා 

115. පඤ්චයම ආවාසමච් ඡරිනීති ආවාසං මච්ඡරාෙති, තත්ථ අඤ්යඤසං

වාසංනසහති. කුලමච් ඡරිනීතිඋපට්ඨාකකුලංමච්ඡරාෙති, අඤ්යඤසංතත්ථ 

උපසඞ්කමනං න සහති. ලාභඞමච් ඡරිනීති ලා ං මච්ඡරාෙති, අඤ්යඤසං තං

උප්පජ්ජන්තං න සහති. වණ් ණමච් ඡරිනීති ගුණං මච්ඡරාෙති, අඤ්යඤසං

ගුණකථං න සහති. ධම් මමච් ඡරිනීති පරිෙත්තිධම්මං මච්ඡරාෙති, අඤ්යඤසං
දාතුංනඉච්ඡති. 

6-7. වණ්ණනාසුත්තාදිවණ්ණනා 

116-117. ඡට්යඨ සද් ධායදෙයං විනිපායතතීති පයරහි සද්ධාෙ

දින්නපිණ්ඩපාතයතො අග් ං අග් යහත්වාපරස්සයදති.සත්තයම ඉස් සුකනීති 

ඉස්සාෙසමන්නා තා.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

අන්ධකවින්දවග්ය ොදුතියෙො. 

(13) 3. ගිලානවග් ය ො 

4. දුතිෙඋපට්ඨාකසුත්තවණ්ණනා 

124. තතිෙස්සචතුත්යථ නප් පටිබයලොති කාෙබයලනචඤාණබයලනච

අසමන්නා යතො. ආමිසන් තයරොතිආමිසයහතුයකො චීවරාදීනිපච්චාසීසමායනො. 

5-6. අනායුස්සාසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

125-126. පඤ්චයම අනායුස් සාතිආයුපච්යඡදනා, නආයුවඩ්ඪනා.ඡට්යඨපි
එයසවනයෙො. 

7. වපකාසසුත්තවණ්ණනා 

127. සත්තයම නාලං සඞ් ඝම් හා වපකාසිතුන්ති සඞ්ඝයතො නික්ඛමිත්වා
එකයකො වසිතුං න යුත්යතො. කාමඤ්යචස සඞ්ඝමජ්යඣපි වසිතුං අයුත්යතොව

අසඞ්ඝයසො නතාෙ, ඔවාදානුසාසනිප්පටිබද්ධත්තා පන නිප්පරිොයෙයනව

සඞ්ඝම්හාවපකාසිතුංනයුත්යතො. අලං සඞ් ඝම් හා වපකාසිතුන්තිචාතුද්දිසත්තා

සඞ්ඝම්හානික්ඛම්මඑකයකොවසිතුංයුත්යතො, සඞ්ඝයසො නතාෙපනසඞ්යඝපි
වසිතුංයුත්යතොයෙව.අට්ඨමංඋත්තානත්ථයමව. 
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9. පරිකුප්පසුත්තවණ්ණනා 

129. නවයම ආපායිකාති අපාෙ ාමියනො. යනරයිකාති නිරෙ ාමියනො. 

පරිකුප් පාති පරිකුප්පනස ාවා පුරාණවණසදිසා. අයතකච් ඡාති
අකත්තබ්බපරිකම්මා.දසමංඋත්තානත්ථයමවාති. 

ගිලානවග්ය ොතතියෙො. 

(14) 4. රාජවග් ය ො 

1. පඨමචක්කානුවත්තනසුත්තවණ්ණනා 

131. චතුත්ථස්ස පඨයම ධම් යමනාති දසකුසලධම්යමන. චක් කන්ති 

ආණාචක්කං. අත් ථඤ් ඤූති රජ්ජත්ථං ජානාති. ධම් මඤ ්ඤූති පයවණිධම්මං

ජානාති. මත් තඤ් ඤූති දණ්යඩ වා බලම්හි වා පමාණං ජානාති. කාලඤ් ඤූති

රජ්ජසුඛානු වනකාලං, විනිච්ඡෙකරණකාලං, ජනපදචාරිකාකාලඤ්ච ජානාති. 

පරිසඤ් ඤූති අෙංපරිසාඛත්තිෙපරිසා, අෙංබ්රාහ්මණයවස්සසුද්දසමණපරිසාති
ජානාති. 

තථා තවායර අත් ථඤ් ඤූතිපඤ්චඅත්යථ ජානාති. ධම් මඤ ්ඤූතිචත්තායරො

ධම්යම ජානාති. මත් තඤ් ඤූති චතූසු පච්චයෙසු පටිග් හණපරිය ො මත්තං

ජානාති. කාලඤ් ඤූති අෙං කායලො පටිසල්ලීනස්ස, අෙං සමාපත්තිො, අෙං 

ධම්මයදසනාෙ, අෙංජනපදචාරිකාොතිඑවංකාලංජානාති. පරිසඤ් ඤූතිඅෙං

පරිසාඛත්තිෙපරිසා…යප.…අෙංසමණපරිසාතිජානාති. අනුත් තරන්තිනවහි

යලොකුත්තරධම්යමහිඅනුත්තරං. ධම් මචක් කන්තියසට්ඨචක්කං. 

2. දුතිෙචක්කානුවත්තනසුත්තවණ්ණනා 

132. දුතියෙ පිතරා පවත් තිතං චක් කන්ති චක්කවත්තිම්හි පබ්බජියත වා

කාලකයතවාචක්කරතනං සත්තාහමත්තංඨත්වාඅන්තරධාෙති, කථයමසතං

අනුප්පවත්යතති නාම? පිතු පයවණිෙං ඨත්වා චක්කවත්තිවත්තං පූයරත්වා
චක්කවත්තිරජ්ජං කායරන්යතොපිපිතරාපවත්තිතයමවඅනුප්පවත්යතතිනාම. 

3. ධම්මරාජාසුත්තවණ්ණනා 

133. තතිෙං තිකනිපායත වුත්තනෙයමව. යසවිතබ්බායසවිතබ්යබ 

පයනත්ථ පච්ඡිමපදද්වෙයමව වියසයසො. තත්ථ සම්මාආජීයවො යසවිතබ්යබො, 
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මිච්ඡාආජීයවො න යසවිතබ්යබො. සප්පායෙො  ාමනි යමො යසවිතබ්යබො, 
අසප්පායෙොනයසවිතබ්යබො. 

4. ෙස්සංදිසංසුත්තවණ්ණනා 

134. චතුත්යථ උභඞයතොතිද්වීහිපිපක්යඛහි. මාතියතො ච පිතියතො චාතිෙස්ස

හිමාතාඛත්තිො, මාතුමාතාඛත්තිො, තස්සාපිමාතාඛත්තිො. පිතාඛත්තියෙො, 

පිතුපිතාඛත්තියෙො, තස්සපිපිතාඛත්තියෙො.යසොඋ යතොසුජායතොමාතියතොච 

පිතියතො ච. සංසුද් ධ හණියකොති සංසුද්ධාෙ මාතුකුච්ඡිො සමන්නා යතො.
‘‘සමයවපාකිනිො  හණිො’’ති එත්ථ පන කම්මජයතයජොධාතු  හණීති

වුච්චති. ොව සත් තමා පිතාමහයු ාති එත්ථ පිතුපිතා පිතාමයහො, පිතාමහස්ස

යු ං 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 යඨොතිනඋපක්කුට්යඨොනඅක්යකොසං වානින්දං

වා පත්තපුබ්යබො. යකන කාරයණනාති? ජාතිවායදන, ‘‘ඉතිපි හීනජාතියකො
එයසො’’තිඑවරූයපනවචයනනාති අත්යථො. 

අඩ් යඪොතිආදීසු යෙො යකොචි අත්තයනො සන්තයකන වි යවන අඩ්යඪො

යහොති. ඉධ පන න යකවලං අඩ්යඪොයෙව, මහද් ධයනො මහතා
අපරිමාණසඞ්යඛනධයනනසමන්නා යතොතිඅත්යථො. පඤ්චකාමගුණවයසන

මහන්තා උළාරා ය ො ා අස්සාති මහායභඞොය ො. 

පරිපුණ් ණයකොසයකොට් ඨා ායරොති යකොයසො වුච්චති  ණ්ඩා ාරං, නිදහිත්වා

ඨපියතන ධයනන පරිපුණ්ණයකොයසො, ධඤ්යඤන ච 
පරිපුණ්ණයකොට්ඨා ායරොතිඅත්යථො.අථවාචතුබ්බියධොයකොයසොහත්ථීඅස්සා

රථා රට්ඨන්ති, තිවිධං යකොට්ඨා ාරං ධනයකොට්ඨා ාරං ධඤ්ඤයකොට්ඨා ාරං 
වත්ථයකොට්ඨා ාරන්ති. තං සබ්බම්පි පරිපුණ්ණමස්සාති

පරිපුණ්ණයකොසයකොට්ඨා ායරො. අස් සවාොතිකස්සචිබහුම්පිධනංයදන්තස්ස

යසනා න සුණාති, සා අනස්සවා නාම යහොති. කස්සචි අයදන්තස්සාපි

සුණාතියෙව, අෙංඅස්සවානාම. ඔවාදපටිකරාොති‘‘ඉදංයවොකත්තබ්බ, ඉදං

න කත්තබ්බ’’න්ති දින්නඔවාදකරාෙ. පණ් ඩියතොති පණ්ඩිච්යචන

සමන්නා යතො. බයත් යතොති පඤ්ඤායවෙයත්තියෙන යුත්යතො. යමධාවීති

ඨානුප්පත්තිකපඤ්ඤාෙ සමන්නා යතො. පටිබයලොති සමත්යථො. අත් යථ 
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චින් යතතුන්ති වඩ්ඪඅත්යථ චින්යතතුං. යසො හි පච්චුප්පන්නඅත්ථවයසයනව 

‘‘අතීයතපි එවං අයහසුං, අනා යතපි එවං  විස්සන්තී’’ති චින්යතති. 

විජිතාවීනන්ති විජිතවිජොනං, මහන්යතන වා විජයෙන සමන්නා තානං. 

විමුත් තචිත් තානන්තිපඤ්චහිවිමුත්තීහි විමුත්තමානසානං. 

5-6. පත්ථනාසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

135-136. පඤ්චයම යන මජානපදස් සාතිනි මවාසියනොචරට්ඨවාසියනො

ච ජනස්ස. හත් ථිස් මින්තිආදීහි හත්ථිඅස්සරථථරුධනුයලඛමුද්දා ණනාදීනි 

යසොළස මහාසිප්පානි දස්සිතානි. අනවයෙොති සමත්යථො පරිපුණ්යණො.

යසසයමත්ථ යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. ඡට්යඨ ඔපරජ් ජන්ති
උපරාජ ාවං. 

7. අප්පංසුපතිසුත්තවණ්ණනා 

137. සත්තයම පුරිසාධිප් පාොති අස්සද්ධම්මවයසන පුරියස

උප්පන්නාධිප්පාො පුරිසජ්ඣාසො. ආදානාධිප් පායෙොති ඉදානි  යහතුං

සක්ඛිස්සාමි, ඉදානි සක්ඛිස්සාමීති එවං  හණාධිප්පායෙො. 

විසංයෙො ාධිප් පායෙොති ඉදානි නිබ්බානං පාපුණිස්සාමි, ඉදානි පාපුණිස්සාමීති
එවංනිබ්බානජ්ඣාසයෙො. 

8.  ත්තාදකසුත්තවණ්ණනා 

138. අට්ඨයම භඞත් තාදයකොති  ත්තක්ඛාදයකො, බහු ත්තභුඤ්යජොති

අත්යථො. ඔකාසඵරයණොති ඔකාසං ඵරිත්වා අඤ්යඤසං සම්බාධං කත්වා
ඨායනන ඔකාසඵරයණො. තත්ථ තත්ථ ලණ්ඩං සායරති පායතතීති 

ලණ් ඩසාරයණො. එත්තකා හත්ථීති  ණනකායල සලාකං  ණ්හාතීති 

සලාකග්  ාහී. නිසීදනසෙනවයසන මඤ්චපීඨං මද්දතීති මඤ ්චපීඨමද් දයනො. 

භික්ඛු ණනකායලසලාකං ණ්හාතීති සලාකග්  ාහී. 

9. අක්ඛමසුත්තවණ්ණනා 

139. නවයම හත් ථිකාෙන්ති හත්ථිඝටං. යසයසසුපි එයසව නයෙො.

සඞ් ායම අවචරන්තීති සඞ්  ාමාවචරා. එකස ්සා වා තියණොදකදත් තිො 

විමානියතොති එකදිවසංඑයකනතියණොදකදායනනවිමානියතො, එකදිවසමත්තං

අලද්ධතියණොදයකොති අත්යථො. ඉයතො පරම්පි එයසව නයෙො. න සක් යකොති 

චිත් තං සමාදහිතුන්ති ආරම්මයණ චිත්තං සම්මා ඨයපතුං න සක්යකොති. 
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යසසයමත්ථ උත්තානයමව. ඉමස්මිං පන සුත්යත වට්ටවිවට්ටං කථිතන්ති 
යවදිතබ්බං. 

10. යසොතසුත්තවණ්ණනා 

140. දසයම දුරුත් තානන්තිනසුට්ඨුවුත්තානංයදොසවයසනපවත්තිතානං 

ඵරුසවචනානං. දුරා තානන්ති දුක්ඛුප්පාදනාකායරනයසොතද්වාරං ආ තානං. 

වචනපථානන්ති වචනානං. දුක් ඛානන්ති දුක්ඛමානං. තිබ් බානන්ති බහලානං

තාපනස ාවානං වා. ඛරානන්ති ඵරුසානං. කටුකානන්ති තිඛිණානං. 

අසාතානන්ති අමධුරානං. අමනාපානන්ති මනං අප්පායිතුං වඩ්යඪතුං 

අසමත්ථානං. පාණහරානන්ති ජීවිතහරානං. ො සා දිසාති
සබ්බසඞ්ඛාරසමථාදිවයසන දිස්සති අපදිස්සතීතිනිබ්බානං දිසාති යවදිතබ්බං.

ෙස්මා පන තං ආ ම්ම සබ්යබ සඞ්ඛාරා සමථං  ච්ඡන්ති, තස්මා 

සබ් බසඞ් ඛාරසමයථොති වුත්තං. යසසං සබ්බත්ථ උත්තානයමව. ඉමස්මිං පන
සුත්යතසීලසමාධිපඤ්ඤාමිස්සිකාකථිතාති. 

රාජවග්ය ොචතුත්යථො. 

(15) 5. තිකණ් ඩකීවග් ය ො 

1. අවජානාතිසුත්තවණ්ණනා 

141. පඤ්චමස්ස පඨයම සංවායසනාතිඑකයතොවායසන. ආයදෙයමුයඛොති 

ආදිෙනමුයඛො,  හණමුයඛොති අත්යථො. තයමනං දත් වා අවජානාතීති ‘‘අෙං

දින්නං පටිග් යහතුයමව ජානාතී’’ති එවං අවමඤ්ඤති. තයමනං සංවායසන 

අවජානාතීති අප්පමත්තයක කිස්මිඤ්චියදව කුජ්ඣිත්වා ‘‘ජානාමහං තො

කතකම්මං, එත්තකං අද්ධානං අහං කිං කයරොන්යතො වසිං, නනු තුය්හයමව
කතාකතං වීමංසන්යතො’’තිආදීනි වත්තා යහොති. අථ ඉතයරො ‘‘අද්ධා යකොචි

මය්හං යදොයසො  විස්සතී’’ති කිඤ්චි පටිප්ඵරිතුං න සක්යකොති. තං 

ඛිප් පඤ ්යඤව අධිමුච් චිතා යහොතීති තං වණ්ණං වා අවණ්ණං වා සීඝයමව 

සද්දහති. සද්දහනට්යඨන හි ආදායනන එස ආදිෙනමුයඛොති වුත්යතො. 

ආයධෙයමුයඛොතිපාළිො පනඨපිතමුයඛොතිඅත්යථො. මග්ය ඛටආවායටොවිෙ
ආ තා තං උදකං වණ්ණං වා අවණ්ණං වා සද්දහනවයසන සම්පටිච්ඡිතුං 
ඨපිතමුයඛොතිවුත්තංයහොති. 

ඉත් තරසද් යධොති පරිත්තකසද්යධො. කුසලාකුසයල ධම් යම න 

ජානාතීතිආදීසුකුසයලධම්යම‘‘ඉයමකුසලා’’ති නජානාති, අකුසයලධම්යම



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  පඤ ්චකනිපාත-අට්ඨකථා  

45 

පටුන 

‘‘ඉයම අකුසලා’’ති න ජානාති. තථා සාවජ්යජ සයදොසධම්යම ‘‘ඉයම 

සාවජ්ජා’’ති, අනවජ්යජ ච නිද්යදොසධම්යම ‘‘ඉයම අනවජ්ජා’’ති, හීයන

හීනාති, පණීයත පණීතාති. කණ් හසුක් කසප් පටිභඞාය ති‘‘ඉයමකණ්හාසුක්යක 

පටිබායහත්වා ඨිතත්තා සප්පටි ා ා නාම, ඉයම ච සුක්කා කණ්යහ
පටිබාහිත්වා ඨිතත්තාසප්පටි ා ා’’තිනජානාති. 

2. ආර තිසුත්තවණ්ණනා 

142. දුතියෙ ආරභඞති ච විප් පටිසාරී ච යහොතීතිආපත්තිවීතික්කමනවයසන

ආර ති යචව, තප්පච්චො ච විප්පටිසාරී යහොති. යචයතොවිමුත් තිං 

පඤ ්ඤාවිමුත් තින්ති අරහත්තසමාධිඤ්යචව අරහත්තඵලඤාණඤ්ච. 

නප් පජානාතීති අනධි තත්තා න ජානාති. ආරභඞති න විප් පටිසාරී යහොතීති 

ආපත්තිංආපජ්ජති, වුට්ඨිතත්තාපනනවිප්පටිසාරීයහොති. නාරභඞති විප් පටිසාරී 

යහොතීතිසකිංආපත්තිංආපජ්ජිත්වාතයතොවුට්ඨාෙපච්ඡා කිඤ්චාපිනාපජ්ජති, 

විප්පටිසාරංපනවියනොයදතුංනසක්යකොති. නාරභඞති න විප් පටිසාරී යහොතීතින

යචව ආපත්තිං ආපජ්ජති, න ච විප්පටිසාරී යහොති. තඤ් ච 

යචයතොවිමුත් තිං…යප.… නිරුජ් ඣන් තීති අරහත්තං පන අප්පත්යතො යහොති.
පඤ්චමනයෙනඛීණාසයවො කථියතො. 

ආරම් භඞජාති ආපත්තිවීතික්කමසම් වා. විප් පටිසාරජාති විප්පටිසාරයතො

ජාතා. පවඩ් ඪන් තීති පුනප්පුනං උප්පජ්ජයනන වඩ්ඪන්ති. ආරම් භඞයජ ආසයව 

පහාොතිවීතික්කමසම් යවආසයවආපත්තියදසනාෙවා ආපත්තිවුට්ඨායනන

වා පජහිත්වා. පටිවියනොයදත් වාති සුද්ධන්යත ඨිත ාවපච්චයවක්ඛයණන

නීහරිත්වා. චිත් තං පඤ් ඤඤ් ච භඞායවතූති විපස්සනාචිත්තඤ්ච තංසම්පයුත්තං
පඤ්ඤඤ්ච ායවතු.යසසංඉමිනා උපායෙයනවයවදිතබ්බන්ති. 

3. සාරන්දදසුත්තවණ්ණනා 

143. තතියෙ කාමාධිමුත් තානන්තිවත්ථුකාමකියලසකායමසුඅධිමුත්තානං. 

ධම් මානුධම් මප් පටිපන් යනොති නවයලොකුත්තරධම්මත්ථාෙ සහසීලකං
පුබ්බ ා ප්පටිපදං පටිපන්යනො පටිපත්තිපූරයකො පුග් යලො දුල්ලය ො
යලොකස්මිං. 

4. තිකණ්ඩකීසුත්තවණ්ණනා 

144. චතුත්යථ අප් පටිකූයලති අප්පටිකූලාරම්මයණ. පටිකූලසඤ් ඤීති

පටිකූලන්ති එවංසඤ්ඤී. එස නයෙො සබ්බත්ථ. කථං පනාෙං එවං විහරතීති? 
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ඉට්ඨස්මිං වත්ථුස්මිං පන අසු ාෙ වා ඵරති, අනිච්චයතො වා උපසංහරති. එවං
තාවඅප්පටිකූයලපටිකූලසඤ්ඤීවිහරති. අනිට්ඨස්මිංවත්ථුස්මිංයමත්තාෙවා

ඵරති, ධාතුයතො වා උපසංහරති. එවං පටිකූයල අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහරති.
උ ෙස්මිං පන පුරිමනෙස්ස ච පච්ඡිමනෙස්ස ච වයසන තතිෙචතුත්ථවාරා

වුත්තා, ඡළඞ්ගුයපක්ඛාවයසනපඤ්චයමො. ඡළඞ්ගුයපක්ඛා යචසා ඛීණාසවස්ස

උයපක්ඛාසදිසා, න පන ඛීණාසවුයපක්ඛා. තත්ථ උයපක් ඛයකො විහයරෙයාති

මජ්ඣත්ත ායවඨියතොවිහයරෙය. ක් වචනීතිකිස්මිඤ්චිආරම්මයණ. කත් ථචීති

කිස්මිඤ්චිපයදයස. කඤ් චනති යකොචිඅප්පමත්තයකොපි. ඉතිඉමස්මිංසුත්යත
පඤ්චසු ඨායනසු විපස්සනාව කථිතා. තං ආරද්ධවිපස්සයකො භික්ඛු කාතුං

සක්යකොති, ඤාණවා පඤ්ඤුත්තයරො බහුස්සුතසමයණොපි කාතුං සක්යකොති.

යසොතාපන්නසකදා ාමිඅනා ාමියනො කාතුං සක්යකොන්තියෙව, ඛීණාසයව
වත්තබ්බයමව නත්ථීති.පඤ්චමංඋත්තානයමව. 

6. මිත්තසුත්තවණ්ණනා 

146. ඡට්යඨ කම් මන් තං කායරතීති යඛත්තාදිකම්මන්තං කායරති. 

අධිකරණං ආදිෙතීති චත්තාරි අධිකරණානිආදිෙති. පායමොක් යඛසු භික් ඛූසූති

දිසාපායමොක්යඛසු භික්ඛූසු. පටිවිරුද් යධො යහොතීති පච්චනීකග් ාහිතාෙ

විරුද්යධොයහොති. අනවත් ථචාරිකන්තිඅනවත්ථානචාරිකං. 

7. අසප්පුරිසදානසුත්තවණ්ණනා 

147. සත්තයම අසක් කච් චං යදතීති න සක්කරිත්වා සුචිං කත්වා යදති. 

අචිත් තීකත් වා යදතීතිඅචිත්තීකායරනඅ ාරවවයසනයදති. අපවිද් ධං යදතීතින

නිරන්තරංයදති, අථවාඡඩ්යඩතුකායමොවිෙයදති. අනා මනදිට් ඨියකො යදතීති
කතස්සනාමඵලංආ මිස්සතීතිනඑවං ආ මනදිට්ඨිංනඋප්පායදත්වායදති. 

සුක්කපක්යඛ චිත් තීකත් වා යදතීති යදෙයධම්යම ච දක්ඛියණයෙයසු ච
චිත්තීකාරංඋපට්ඨයපත්වායදති.තත්ථ යදෙයධම්මංපණීතංඔජවන්තංකත්වා
යදන්යතො යදෙයධම්යම චිත්තීකාරං උපට්ඨයපති නාම. පුග් ලං විචිනිත්වා

යදන්යතො දක්ඛියණයෙයසු චිත්තීකාරං උපට්ඨයපති නාම. සහත් ථා යදතීති
ආණත්තිො පරහත්යථන අදත්වා ‘‘අනමතග්ය  සංසායර විචරන්යතන යම

හත්ථපාදානං අලද්ධකාලස්ස පමාණං නාම නත්ථි, වට්ටයමොක්ඛං 

 වනිස්සරණං කරිස්සාමී’’ති සහත්යථයනව යදති. ආ මනදිට් ඨියකොති
‘‘අනා ත වස්ස පච්චයෙො  විස්සතී’’ති කම්මඤ්ච විපාකඤ්ච සද්දහිත්වා
යදතීති. 
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8. සප්පුරිසදානසුත්තවණ්ණනා 

148. අට්ඨයම සද් ධාොති දානඤ්ච දානඵලඤ්ච සද්දහිත්වා. කායලනාති

යුත්තප්පත්තකායලන. අනග්  හිතචිත් යතොති අග් හිතචිත්යතො මුත්තචාය ො

හුත්වා. අනුපහච් චාති අනුපඝායතත්වා ගුයණ අමක්යඛත්වා. කාලා තා චස් ස 

අත් ථා පචුරා යහොන් තීති අත්ථාආ ච්ඡමානා වයෙොවුඩ්ඪකායල අනා න්ත්වා
යුත්තප්පත්තකායලපඨමවෙස්මිංයෙව ආ ච්ඡන්තියචවබහූචයහොන්ති. 

9. පඨමසමෙවිමුත්තසුත්තවණ්ණනා 

149. නවයම සමෙවිමුත් තස් සාති අප්පිතප්පිතක්ඛයණයෙවවික්ඛම්භියතහි
කියලයසහි විමුත්තත්තා සමෙවිමුත්තිසඞ්ඛාතාෙ යලොකිෙවිමුත්තිො
විමුත්තචිත්තස්ස.දසමං උත්තානත්ථයමව. 

තිකණ්ඩකීවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තතිෙපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

4. චතුත් ථපණ් ණාසකං 

(16) 1. සද් ධම් මවග් ය ො 

1. පඨමසම්මත්තනිොමසුත්තවණ්ණනා 

151. චතුත්ථස්ස පඨයම අභඞබ් යබො නිොමං ඔක් කමිතුං කුසයලසු ධම් යමසු 

සම් මත් තන්ති කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තභූතං මග් නිොමං ඔක්කමිතුං 

අ බ්යබොඅ ාජනං. කථං පරියභඞොතීතිආදීසු‘‘කිංකථානාමඑසා’’ති වදන්යතො 

කථං පරියභඞොති නාම. ‘‘කිං නායමසකයථති, කිං අෙං ජානාතී’’ති වදන්යතො 

කථිකං පරියභඞොති නාම. ‘‘මෙං කිං ජානාම, කුයතො අම්හාකං එතං යසොතුං

බල’’න්ති වදන්යතො අත් තානං පරියභඞොති නාම. විපරිොයෙන සුක්කපක්යඛො
යවදිතබ්යබො. 

2. දුතිෙසම්මත්තනිොමසුත්තවණ්ණනා 

152. දුතියෙ අනඤ් ඤායත අඤ් ඤාතමානීති අවිඤ්ඤාතස්මිංයෙව
‘‘විඤ්ඤාතමිදංමො’’තිඑවංමානී. 
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3. තතිෙසම්මත්තනිොමසුත්තවණ්ණනා 

153. තතියෙ මක් ඛී ධම් මං සුණාතීති මක්ඛී හුත්වා ගුණමක්ඛනචිත්යතන

ධම්මං සුණාති. උපාරම් භඞචිත් යතොති නිග් හායරොපනචිත්යතො. රන් ධ යවසීති
ගුණරන්ධංගුණච්ඡිද්දං යවසන්යතො. 

4. පඨමසද්ධම්මසම්යමොසසුත්තවණ්ණනා 

154. චතුත්යථ න සක් කච් චං ධම් මං සුණන් තීති ඔහිතයසොතා

සුකතකාරියනො හුත්වා න සුණන්ති. න පරිොපුණන් තීති ෙථාසුතං ධම්මං 
වළඤ්ජන්තාපිසක්කච්චංනවළඤ්යජන්ති.පඤ්චමංඋත්තානයමව. 

6. තතිෙසද්ධම්මසම්යමොසසුත්තවණ්ණනා 

156. ඡට්යඨ අප් පටිසරයණොති අප්පතිට්යඨො. ආචරිො හි සුත්තන්තස්ස

පටිසරණං නාම, යතසං අ ාවා අප්පටිසරයණො යහොති. යසසයමත්ථ යහට්ඨා
වුත්තනෙයමව. 

7. දුක්කථාසුත්තවණ්ණනා 

157. සත්තයම පුග්  ලං උපනිධාොති තං තං පුග් ලං උපනික්ඛිපිත්වා, 

සක්ඛිං කත්වාති අත්යථො. කච් ඡමානාොති කථිෙමානාෙ. යසසයමත්ථ
අට්ඨමඤ්ච උත්තානත්ථයමවාති. 

9. උදායීසුත්තවණ්ණනා 

159. නවයම අනුපුබ් බිං කථං කයථස ්සාමීති දානානන්තරං සීලං, 

සීලානන්තරං සග් න්ති එවං යදසනානුපුබ්බිං කථං වා, ෙං ෙං සුත්තපදං වා

 ාථාපදංවානික්ඛිත්තංයහොති, තස්සතස්සඅනුරූපකථං කයථස්සාමීතිචිත්තං

උපට්ඨයපත්වා පයරසං ධම්යමො යදයසතබ්යබො. පරිොෙදස් සාවීතිතස්ස තස්ස
අත්ථස්සතංතංකාරණං දස්යසන්යතො. කාරණඤ්හි ඉධ පරිොයෙොතිවුත්තං. 

අනුද් දෙතං පටිච් චාති ‘‘මහාසම්බාධප්පත්යත සත්යත සම්බාධයතො

යමොයචස්සාමී’’තිඅනුකම්පංආ ම්ම. න ආමිසන් තයරොතිනආමිසයහතුයකො, 

අත්තයනො චතුපච්චෙලා ං අනාසීසන්යතොති අත්යථො. අත් තානඤ් ච පරඤ් ච 

අනුපහච් චාති අත්තුක්කංසනපරවම් නාදිවයසන අත්තානඤ්ච පරඤ්ච
ගුණුපඝායතනඅනුපහන්ත්වා. 
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10. දුප්පටිවියනොදෙසුත්තවණ්ණනා 

160. දසයම දුප් පටිවියනොදොති ොනි හස්සාදීනි කිච්චානි නිප්ඵායදතුං 

ඨානානි උප්පන්නානි යහොන්ති, යතසු මත්ථකං අසම්පත්යතසු අන්තරායෙව

දුන්නීහාරාදුවික්ඛම් ො යහොන්ති. පටිභඞානන්ති කයථතුකාමතා වුච්චති.ඉමානි

පඤ්ච දුප්පටිවියනොදොනි, න සුප්පටිවියනොදොනි. උපායෙන පන කාරයණන 
අනුරූපාහිපච්චයවක්ඛණඅනුසාසනාදීහිසක්කාපටිවියනොයදතුන්ති. 

සද්ධම්මවග්ය ොපඨයමො. 

(17) 2. ආඝාතවග් ය ො 

1. පඨමආඝාතපටිවිනෙසුත්තවණ්ණනා 

161. දුතිෙස්ස පඨයම ආඝාතං පටිවියනන්ති වූපසයමන්තීති 

ආඝාතපටිවිනො. ෙත් ථ භික් ඛුයනො උප් පන් යනො ආඝායතො සබ් බයසො 

පටිවියනතබ් යබොතිෙත්ථආරම්මයණභික්ඛුයනොආඝායතොඋප්පන්යනොයහොති, 

තත්ථ යසො සබ්යබො ඉයමහි පඤ්චහි පටිවියනොයදතබ්යබොති අත්යථො. යමත් තා 

තස් මිං පුග්  යල භඞායවතබ් බාති තිකචතුක්කජ්ඣානවයසන යමත්තා

 ායවතබ්බා. කරුණාෙපි එයසව නයෙො. උයපක් ඛා පන 

චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානවයසන ායවතබ්බා.ෙස්මාපනෙංපුග් ලංපස්සයතො

චිත්තං න නිබ්බාති, තස්මිං මුදිතා න සණ්ඨහති, තස්මා සා න වුත්තා. 

අසතිඅමනසිකායරොතිෙථායසොපුග් යලොනඋපට්ඨාති, කුට්ටාදීහි අන්තරියතො

විෙ යහොති, එවං තස්මිං අසතිඅමනසිකායරො ආපජ්ජිතබ්යබො. යසසං යහට්ඨා 
වුත්තනෙත්තාඋත්තානයමව. 

2. දුතිෙආඝාතපටිවිනෙසුත්තවණ්ණනා 

162. දුතියෙ ආඝායතො එයතසු පටිවියනතබ්යබොති ආඝාතපටිවිනො. 

ආඝායතො එයතහි පටිවියනතබ්යබොතිපි ආඝාතපටිවිනො. පටිවිනයෙොති හි

පටිවිනෙවත්ථූනම්පි පටිවිනෙකාරණානම්පි එතං අධිවචනං, තදු ෙම්පි ඉධ
වට්ටති. පඤ්ච හි පුග් ලා පටිවිනෙවත්ථූ යහොන්ති පඤ්චහි උපමාහි පඤ්ච

පටිපත්තියෙො පටිවිනෙකාරණානි. ලභඞති ච කායලන කාලං යචතයසො විවරං 

යචතයසො පසාදන්ති කායල කායල සමථවිපස්සනාචිත්තස්ස
උප්පන්යනොකාසසඞ්ඛාතං විවරඤ්යචවසද්ධාසම්පන්න ාවසඞ්ඛාතංපසාදඤ්ච
ල ති. 
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රථිොොතිඅන්තරවීථිෙං. නන් තකන්තිපියලොතිකඛණ්ඩං. නිග්  යහත් වාති

අක්කමිත්වා. යෙො තත් ථ සායරොතිෙංතත්ථථිරට්ඨානං. තං පරිපායතත් වාතිතං 

ලුඤ්චිත්වා. එවයමව යඛොතිඑත්ථපංසුකූලියකොවිෙ යමත්තාවිහාරීදට්ඨබ්යබො, 

රථිොෙ නන්තකං විෙ යවරිපුග් යලො, දුබ්බලට්ඨානං විෙ 

අපරිසුද්ධකාෙසමාචාරතා, ථිරට්ඨානං විෙ පරිසුද්ධවචීසමාචාරතා, 
දුබ්බලට්ඨානං ඡඩ්යඩත්වා ථිරට්ඨානං ආදාෙ  න්ත්වා සිබ්බිත්වා රජිත්වා
පාරුපිත්වා විචරණකායලො විෙ අපරිසුද්ධකාෙසමාචාරතං අමනසිකත්වා 
පරිසුද්ධවචීසමාචාරතං මනසිකත්වා යවරිම්හි චිත්තුප්පාදං නිබ්බායපත්වා 
ඵාසුවිහාරකායලොදට්ඨබ්යබො. 

යසවාලපණකපරියෙොනද් ධාති යසවායලන ච උදකපප්පටයකන ච

පටිච්ඡන්නා. ඝම් මපයරයතොති ඝම්යමන අනු යතො. කලන් යතොති 

මග් කිලන්යතො. තසියතොතිතණ්හාභිභූයතො. පිපාසියතොතිපානීෙං පාතුකායමො. 

අපවියූහිත් වාතිඅපයනත්වා. පිවිත් වාතිපසන්නඋදකංපිවිත්වා. එවයමව යඛොති

එත්ථඝම්මාභිතත්යතොපුරියසොවිෙයමත්තාවිහාරී දට්ඨබ්යබො, යසවාලපණකං 

විෙ අපරිසුද්ධවචීසමාචාරතා, පසන්නඋදකං විෙ පරිසුද්ධකාෙසමාචාරතා, 
යසවාලපණකං අපබූහිත්වා පසන්යනොදකං පිවිත්වා  මනං විෙ
අපරිසුද්ධවචීසමාචාරතං අමනසිකත්වා පරිසුද්ධකාෙසමාචාරතං මනසිකත්වා
යවරිම්හිචිත්තුප්පාදංනිබ්බායපත්වා ඵාසුවිහාරකායලොදට්ඨබ්යබො. 

යඛොයභඞස් සාමීති චායලස්සාමි. යලොයළස් සාමීති ආකුලං කරිස්සාමි. 

අයපෙයම් පි තං කරිස ්සාමීති පිවිතුං අසක්කුයණෙයං කරිස්සාමි. 

චතුක් කුණ් ඩියකොති ජාණූහි ච හත්යථහි ච භූමිෙං පතිට්ඨායනන 

චතුක්කුණ්ඩියකො හුත්වා. ය ොපීතකං පිවිත් වාති  ාවියෙො විෙ මුයඛන

ආකඩ්යඪන්යතොපිවිත්වා. එවයමව යඛොතිඑත්ථ ඝම්මාභිතත්යතොපුරියසොවිෙ

යමත්තාවිහාරීදට්ඨබ්යබො, ය ොපදංවිෙයවරිපුග් යලො, ය ොපයදපරිත්තඋදකං

විෙ තස්සබ් න්තයර පරිත්තගුයණො, චතුක්කුණ්ඩිකස්ස ය ොපීතකං පිවිත්වා
පක්කමනං විෙ තස්ස අපරිසුද්ධකාෙවචීසමාචාරතං අමනසිකත්වා ෙං යසො
කායලන කාලං ධම්මස්සවනං නිස්සාෙ යචතයසො විවරප්පසාදසඞ්ඛාතං 

පීතිපායමොජ්ජංල ති, තංමනසිකත්වාචිත්තුප්පාදනිබ්බාපනංයවදිතබ්බං. 

ආබාධියකොති ඉරිොපථ ඤ්ජනයකන විස ා ාබායධන ආබාධියකො. 

පුරයතොපිස් සාතිපුරයතොපි යවෙය. අනෙබයසනන්ති අවඩ්ඪවිනාසං. එවයමව 

යඛොති එත්ථ යසො අනාථගිලායනො විෙ සබ්බකණ්හධම්මසමන්නා යතො

පුග් යලො, අද්ධානමග්ය ො විෙ අනමතග් සංසායරො, පුරයතො ච පච්ඡයතො ච
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 ාමානං දූර ායවො විෙ නිබ්බානස්ස දූර ායවො, සප්පාෙය ොජනානං අලාය ො

විෙ සාමඤ්ඤඵලය ොජනානං අලාය ො, සප්පාෙය සජ්ජානං අලාය ො විෙ

සමථවිපස්සනානං අ ායවො, පතිරූපඋපට්ඨාකානං අලාය ො විෙ 

ඔවාදානුසාසනීහි කියලසතිකිච්ඡකානං අ ායවො,  ාමන්තනාෙකස්ස අලාය ො

විෙ නිබ්බානසම්පාපකස්සතථා තස්සවාතථා තසාවකස්සවාඅලද්ධ ායවො, 
අඤ්ඤතරස්ස පුරිසස්ස දිස්වා කාරුඤ්ඤුපට්ඨානං විෙ තස්මිං පුග් යල
යමත්තාවිහාරිකස්ස කාරුඤ්ඤංඋප්පායදත්වාචිත්තනිබ්බාපනංයවදිතබ්බං. 

අච් යඡොදකාති පසන්යනොදකා. සායතොදකාති මධුයරොදකා. සීයතොදකාති 

තනුසීතසලිලා. යසතකාති ඌමිභිජ්ජනට්ඨායනසු යසතවණ්ණා. සුපතිත් ථාති

සමතිත්ථා. එවයමව යඛොතිඑත්ථ ඝම්මාභිතත්යතොපුරියසොවිෙයමත්තාවිහාරී

දට්ඨබ්යබො, සා යපොක්ඛරණී විෙ පරිසුද්ධසබ්බද්වායරො පුරියසො, න්හත්වා
පිවිත්වා පච්චුත්තරිත්වා රුක්ඛච්ඡාොෙ නිපජ්ජිත්වා ෙථාකාමං  මනං විෙ

යතසුද්වායරසු ෙංඉච්ඡති, තංආරම්මණංකත්වාචිත්තනිබ්බාපනංයවදිතබ්බං. 
තතිෙචතුත්ථානියහට්ඨාවුත්තනොයනව. 

5. පඤ්හපුච්ඡාසුත්තවණ්ණනා 

165. පඤ්චයම පරිභඞවන්ති පරි වන්යතො, එවං පරි විස්සාමීති

පරි වනත්ථාෙපුච්ඡතීතිඅත්යථො. අඤ ්ඤාතුකායමොතිජානිතුකායමොහුත්වා. 

6. නියරොධසුත්තවණ්ණනා 

166. ඡට්යඨ අත් යථතං ඨානන්ති අත්ථි එතංකාරණං. යනො යච දිට් යඨව 

ධම් යම අඤ් ඤං ආරායධෙයාති යනො යච ඉමස්මිංයෙව අත්ත ායව අරහත්තං

පාපුයණෙය. කබළීකාරාහාරභඞක් ඛානං යදවානන්ති කාමාවචරයදවානං. 

අඤ ්ඤතරං මයනොමෙං කාෙන්ති ඣානමයනන නිබ්බත්තං අඤ්ඤතරං 

සුද්ධාවාසබ්රහ්මකාෙං. උදායීති ලාළුදායී. යසො හි ‘‘මයනොමෙ’’න්ති සුත්වා

‘‘ආරුප්යප න  විතබ්බ’’න්ති පටිබාහි. යථයරො ‘‘සාරිපුත්යතො කිං ජානාති, 

ෙස්ස සම්මුඛා එවං භික්ඛූ වචනං පටික්යකොසන්තී’’ති එවං බාලානං
ලද්ධිඋප්පත්තිපටිබාහනත්ථං තං වචනං අනධිවායසත්වා යෙන   වා
යතනුපසඞ්කමි. 

අත් ථි නාමාති අමරිසනත්යථ නිපායතො. යතයනව යචත්ථ

‘‘අජ්ඣුයපක්ඛිස්සථා’’තිඅනා තවචනංකතං.අෙඤ්යහත්ථත්යථො–ආනන්ද, 

තුම්යහයථරං භික්ඛුංවියහඨිෙමානංඅජ්ඣුයපක්ඛථ, නයවොඑතං මරිසොමින
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සහාමි නාධිවායසමීති. කස්මා පන   වා ආනන්දයථරංයෙව එවමාහාති? 
ධම්ම ණ්ඩා ාරිකත්තා. ධම්ම ණ්ඩා ාරිකස්ස හි එවං වදන්යතො පටිබාහිතුං

 ායරො. අපියචස සාරිපුත්තත්යථරස්ස පිෙසහායෙො, යතනාපිස්ස එස  ායරො.

තත්ථ කිඤ්චාපි   වා ආනන්දත්යථරං  රහන්යතො එවමාහ, න පයනසා

තස්යසව රහා, සම්මුඛීභූතානංසබ්යබසංයෙව රහාතියවදිතබ්බා. විහාරන්ති 

 න්ධකුටිං. 

අනච් ඡරිෙන්තිනඅච්ඡරිෙං. ෙථාතිකාරණවචනං. ආෙස ්මන් තංයෙයවත් ථ 

උපවානං පටිභඞායසෙයාති එත්ථ   වතා ච එවං එතයදව කාරණං ආරබ් 
උදාහයටආෙස්මයතොයෙව උපවානස්සපටිවචනංපටි ාතුඋපට්ඨාතූතිදීයපති. 

සාරජ් ජං ඔක් කන් තන්ති යදොමනස්සං අනුපවිට්ඨං. සීලවාතිආදීහි 

ඛීණාසවසීලාදීනියෙව කථිතානි. ඛණ් ඩිච් යචනාතිආදීනි සක්කාරාදීනං
කාරණපුච්ඡාවයසනවුත්තානි.කිංඛණ්ඩිච්චාදීහිකාරයණහිතංතං සබ්රහ්මචාරිං
සක්කයරෙයන්තිඅෙඤ්යහත්ථඅධිප්පායෙො. 

7. යචොදනාසුත්තවණ්ණනා 

167. සත්තයම යචොදයකනාති වත්ථුසන්දස්සනා ආපත්තිසන්දස්සනා
සංවාසප්පටික්යඛයපො සාමීචිප්පටික්යඛයපොති චතූහි යචොදනාවත්ථූහි

යචොදෙමායනන. කායලන වක් ඛාමි යනො අකායලනාති එත්ථ චුදිතකස්ස

කායලො කථියතො, න යචොදකස්ස. පරං යචොයදන්යතන හි පරිසමජ්යඣ වා

උයපොසථපවාරණග්ය වාආසනසාලාය ොජනසාලාදීසුවානයචොයදතබ්යබො, 

දිවාට්ඨායන නිසින්නකායල ‘‘කයරොතාෙස්මා ඔකාසං, අහං ආෙස්මන්තං
වත්තුකායමො’’ති එවං ඔකාසං කායරත්වා යචොයදතබ්යබො. පුග් ලං පන
උපපරික්ඛිත්වා යෙො යලොලපුග් යලො අභූතං වත්වා භික්ඛූනං අෙසං

ආයරොයපති, යසො ඔකාසකම්මං විනාපි යචොයදතබ්යබො. භූයතනාති තච්යඡන

ස ායවන. සණ් යහනාතිමට්යඨනමුදුයකන. අත් ථසංහියතනාති අත්ථකාමතාෙ

හිතකාමතාෙ උයපයතන. අවිප් පටිසායරො උපදහාතබ් යබොති අමඞ්කු ායවො 

උපයනතබ්යබො. අලං යත අවිප් පටිසාරාොති යුත්තං යත අමඞ්කු ාවාෙ.
යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. අට්ඨමංයහට්ඨාවුත්තනෙත්තාපාකටයමව. 

9. ඛිප්පනිසන්තිසුත්තවණ්ණනා 

169. නවයම ඛිප්පං නිසාමෙති උපධායරතීති ඛිප් පනිසන් ති. සුග් හිතං

කත්වා  ණ්හාතීති සුග්  හිතග්  ාහී. අත් ථකුසයලොති අට්ඨකථාෙ යඡයකො. 

ධම් මකුසයලොති පාළිෙං යඡයකො. නිරුත් තිකුසයලොති නිරුත්තිවචයනසු
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පටුන 

යඡයකො. බයඤ් ජනකුසයලොති අක්ඛරප්පය යද යඡයකො. පුබ් බාපරකුසයලොති

අත්ථපුබ්බාපරං, ධම්මපුබ්බාපරං, අක්ඛරපුබ්බාපරං, බයඤ්ජනපුබ්බාපරං, 
අනුසන්ධිපුබ්බාපරන්ති ඉමස්මිං පඤ්චවියධ පුබ්බාපයර යඡයකො. තත්ථ 

අත් ථපුබ් බාපරකුසයලොති යහට්ඨා අත්යථන උපරි අත්ථං ජානාති, උපරි

අත්යථනයහට්ඨාඅත්ථංජානාති.කථං? යසො හියහට්ඨාඅත්ථංඨයපත්වාඋපරි
අත්යථ වුත්යත ‘‘යහට්ඨා අත්යථො අත්ථී’’ති ජානාති. උපරි අත්ථං ඨයපත්වා
යහට්ඨාඅත්යථවුත්යතපි‘‘උපරිඅත්යථොඅත්ථී’’ති ජානාති.උ යතොඨයපත්වා
මජ්යඣඅත්යථවුත්යත‘‘උ යතොඅත්යථොඅත්ථී’’තිජානාති. මජ්යඣඅත්ථං
ඨයපත්වා උ යතො ාය සු අත්යථ වුත්යත ‘‘මජ්යඣ අත්යථො අත්ථී’’ති 

ජානාති. ධම් මපුබ් බාපරාදීසුපි එයසව නයෙො. අනුසන් ධිපුබ් බාපයර පන සීලං
ආදිං කත්වා ආරද්යධ සුත්තන්යත මත්ථයක ඡසු අභිඤ්ඤාසු ආ තාසු
‘‘ෙථානුසන්ධිංෙථානුපරිච්යඡදං සුත්තන්යතො යතො’’තිජානාති.දිට්ඨිවයසන

ආරද්යධ උපරි සච්යචසු ආ යතසුපි ‘‘ෙථානුසන්ධිනා  යතො’’ති ජානාති.

කලහ ණ්ඩනවයසන ආරද්යධ උපරි සාරණීෙධම්යමසු ආ යතසුපි, 

ද්වත්තිංසතිරච්ඡානකථාවයසනආරද්යධඋපරිදසකථාවත්ථූසු (අ.නි.10.69; 

උදා.31) ආ යතසුපි‘‘ෙථානුසන්ධිනා යතො’’තිජානාතීති. 

10.  ද්දජිසුත්තවණ්ණනා 

170. දසයම අභිභූති අභි විත්වා ඨියතො යජට්ඨයකො. අනභිභූයතොති

අඤ්යඤහිඅනභිභූයතො. අඤ ්ඤදත් ථූතිඑකංසවචයනනිපායතො. දස්සනවයසන 

දයසො, සබ්බං පස්සතීති අධිප්පායෙො. වසවත් තීතිසබ්බං ජනං වයස වත්යතති. 

ෙථා පස් සයතොතිඉට්ඨාරම්මණංවායහොතුඅනිට්ඨාරම්මණංවා, යෙනාකායරන

තං පස්සන්තස්ස. අනන් තරා ආසවානං ඛයෙො යහොතීති අනන්තරායෙව

අරහත්තං උප්පජ්ජති. ෙථා සුණයතොති එත්ථාපි එයසව නයෙො. අථ වා ෙං
චක්ඛුනා රූපං දිස්වා නිරන්තරයමව විපස්සනං පට්ඨයපත්වා අරහත්තං

පාපුණාති, තං තස්ස අරහත්තං චක්ඛුවිඤ්ඤාණානන්තරං නාම යහොති. තං

සන්ධාෙවුත්තං– ඉදං දස් සනානං අග්  න්ති.දුතිෙපයදපිඑයසවනයෙො. 

ෙථා සුඛිතස් සාතියෙනමග් සුයඛන සුඛිතස්ස. අනන් තරා ආසවානං ඛයෙො 

යහොතීති සමනන්තරයමව අරහත්තං උප්පජ්ජති. ඉදං සුඛානං අග්  න්ති ඉදං

මග් සුඛං සුඛානං උත්තමං. ෙථා සඤ් ඤිස ්සාති ඉධාපි මග් සඤ්ඤාව 

අධිප්යපතා. ෙථා භූතස් සාති ෙස්මිං  යව ෙස්මිං අත්ත ායව ඨිතස්ස. 

අනන් තරාති අනන්තරායෙන අරහත්තංඋප්පජ්ජති. ඉදං භඞවානං අග්  න්තිඅෙං

පච්ඡියමො අත්ත ායවො  වානං අග් ං නාම. අථ වා ෙථා භූතස් සාති යෙහි 
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ඛන්යධහි මග් ක්ඛයණ භූතස්ස විජ්ජමානස්ස. අනන් තරා ආසවානං ඛයෙො 

යහොතීති මග් ානන්තරයමව ඵලං උප්පජ්ජති. ඉදං භඞවානං අග්  න්ති ඉදං
මග් ක්ඛයණඛන්ධපඤ්චකං වානංඅග් ංනාමාති. 

ආඝාතවග්ය ොදුතියෙො. 

(18) 3. උපාසකවග් ය ො 

1-3. සාරජ්ජසුත්තාදිවණ්ණනා 

171-173. තතිෙස්ස පඨමදුතිෙතතියෙසු අ ාරිෙප්පටිපත්ති කථිතා. 

යසොතාපන්නසකදා ාමියනොපියහොන්තු, වට්ටන්තියෙව. 

4. යවරසුත්තවණ්ණනා 

174. චතුත්යථ භඞොනීති චිත්තුත්රාස ොනි. යවරානීති අකුසලයවරානිපි 

පුග් ලයවරානිපි. යචතසිකන්ති චිත්තනිස්සිතං. දුක් ඛන්ති කාෙපසාදවත්ථුකං

දුක්ඛං. යදොමනස ්සන්ති යදොමනස්සයවදනං. ඉමස්මිං සුත්යත විරතිපහානං 
කථිතං. 

5. චණ්ඩාලසුත්තවණ්ණනා 

175. පඤ්චයම උපාසකපතිකුට් යඨොති උපාසකපච්ඡිමයකො. 

යකොතූහලමඞ්  ලියකොති ‘‘ඉමිනා ඉදං  විස්සතී’’ති එවං පවත්තත්තා 

යකොතූහලසඞ්ඛායතන දිට්ඨසුතමුතමඞ් යලන සමන්නා යතො. මඞ්  ලං 

පච් යචති යනො කම් මන්තිමඞ් ලංඔයලොයකති, කම්මංනඔයලොයකති. ඉයතො ච 

බහිද් ධාති ඉමම්හා සාසනා බහිද්ධා. පුබ් බකාරං කයරොතීති දානාදිකං
කුසලකිච්චංපඨමතරංකයරොති. 

6. පීතිසුත්තවණ්ණනා 

176. ඡට්යඨ කන් ති මෙන්ති යකන නාම උපායෙන මෙං. පවියවකං 

පීතින්ති පඨමදුතිෙජ්ඣානානි නිස්සාෙ උප්පජ්ජනකපීතිං. කාමූපසංහිතන්ති

කාමනිස්සිතං දුවියධ කායම ආරබ්  උප්පජ්ජනකං. අකුසලූපසංහිතන්ති
‘‘මි සූකරාදයෙො විජ්ඣිස්සාමී’’ති සරං ඛිපිත්වා තස්මිං විරද්යධ ‘‘විරද්ධං
මො’’ති එවං අකුසයල නිස්සාෙ උප්පජ්ජනකං. තාදියසසු පන ඨායනසු

අවිරජ්ඣන්තස්ස ‘‘සුට්ඨු යම විද්ධං, සුට්ඨු යම පහට’’න්ති උප්පජ්ජනකං 
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අකුසලූපසංහිතං සුඛං යසොමනස් සං නාම. දානාදිඋපකරණානං අසම්පත්තිො

උප්පජ්ජමානංපන කුසලූපසංහිතං දුක් ඛං යදොමනස් සන්තියවදිතබ්බං. 

7. වණිජ්ජාසුත්තවණ්ණනා 

177. සත්තයම වණිජ් ජාති වාණිජකම්මානි. උපාසයකනාතිතිසරණ යතන. 

සත් ථවණිජ් ජාති ආවුධ ණ්ඩං කායරත්වා තස්ස වික්කයෙො. සත් තවණිජ් ජාති

මනුස්සවික්කයෙො. මංසවණිජ් ජාති සූකරමි ාදයෙො යපොයසත්වා යතසං

වික්කයෙො. මජ් ජවණිජ් ජාති ෙංකිඤ්චි මජ්ජං කායරත්වා තස්ස වික්කයෙො. 

විසවණිජ් ජාති විසංකායරත්වා තස්ස වික්කයෙො. ඉති සබ්බම්පි ඉමං වණිජ්ජං

යනවඅත්තනාකාතුං, නපයරසමාදයපත්වාකායරතුං වට්ටති. 

8. රාජසුත්තවණ්ණනා 

178. අට්ඨයම පබ් බායජන් තීති රට්ඨම්හා පබ්බායජන්ති. ෙථාපච් චෙං වා 

කයරොන් තීති ෙථාධිප්පාෙං ෙථාජ්ඣාසෙං කයරොන්ති. තයථව පාපකම් මං 

පයවයදන් තීති ෙථා යතන කතං, තං තයථව අඤ්යඤසං ආයරොයචන්ති
කයථන්ති. 

9. ගිහිසුත්තවණ්ණනා 

179. නවයම සංවුතකම් මන් තන්ති පිහිතකම්මන්තං. ආභියචතසිකානන්ති

උත්තමචිත්තනිස්සිතානං. දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරානන්ති පච්චක්යඛයෙව ධම්යම

පවත්තික්ඛයණ සුඛවිහාරානං. අරිෙකන් යතහීති අරිොනං කන්යතහි 

මග් ඵලසීයලහි. 

අරිෙධම් මං සමාදාොති එත්ථ අරිෙධම්යමොති පඤ්ච සීලානි කථිතානි. 

යමරෙං වාරුණින්ති චතුබ්බිධං යමරෙං පඤ්චවිධඤ්ච සුරං. 

ධම් මඤ ්චානුවිතක් කයෙති නවවිධං යලොකුත්තරධම්මං අනුස්සතිවයසයනව

විතක්යකෙය. අබයාපජ් ඣං හිතං චිත් තන්ති නිද්දුක්ඛං

යමත්තාදිබ්රහ්මවිහාරචිත්තං. යදවයලොකාෙ භඞාවයෙති බ්රහ්මයලොකත්ථාෙ

 ායවෙය. පුඤ ්ඤත් ථස් ස ජිගීසයතොති පුඤ්යඤන අත්ථිකස්ස පුඤ්ඤං 

 යවසන්තස්ස. සන් යතසූති බුද්ධපච්යචකබුද්ධතථා තසාවයකසු. විපුලා 

යහොති දක් ඛිණාති එවං දින්නදානං මහප්ඵලං යහොති. අනුපුබ් යබනාති
සීලපූරණාදිනාඅනුක්කයමන.යසසංතිකනිපායත වුත්තත්ථයමව. 
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10.  යවසීසුත්තවණ්ණනා 

180. දසයම සිතං පාත් වාකාසීති මහාමග්ය යනව ච්ඡන්යතොතංසාලවනං
ඔයලොයකත්වා ‘‘අත්ථි නු යඛො ඉමස්මිං ඨායන කිඤ්චි සුකාරණං
උප්පන්නපුබ්බ’’න්ති අද්දස කස්සපබුද්ධකායල  යවසිනා උපාසයකන කතං
සුකාරණං. අථස්ස එතදයහොසි – ‘‘ඉදං සුකාරණං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අපාකටං 

පටිච්ඡන්නං, හන්ද නං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පාකටං කයරොමී’’ති මග් ා ඔක්කම්ම 

අඤ්ඤතරස්මිං පයදයස ඨියතොව සිතපාතුකම්මං අකාසි, අග් ග් දන්යත

දස්යසත්වාමන්දහසිතංහසි. ෙථාහි යලොකිෙමනුස්සාඋදරංපහරන්තා ‘‘කහං

කහ’’න්ති හසන්ති, න එවං බුද්ධා. බුද්ධානං පන හසිතං
හට්ඨපහට්ඨාකාරමත්තයමවයහොති. 

හසිතඤ්ච නායමතං යතරසහි යසොමනස්සසහ තචිත්යතහි යහොති. තත්ථ 

යලොකිෙමහාජයනො අකුසලයතො චතූහි, කාමාවචරකුසලයතො චතූහීති අට්ඨහි

චිත්යතහි හසති, යසඛා අකුසලයතො දිට්ඨි තසම්පයුත්තානි ද්යව අපයනත්වා

ඡහි චිත්යතහි හසන්ති, ඛීණාසවා චතූහි සයහතුකකිරිෙචිත්යතහි, එයකන
අයහතුකකිරිෙචිත්යතනාතිපඤ්චහිචිත්යතහි හසන්ති.යතසුපිබලවාරම්මයණ

ආපාථමා යත ද්වීහි ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතහි හසන්ති, දුබ්බලාරම්මයණ
දුයහතුකචිත්තද්වයෙන ච අයහතුකචිත්යතන චාති තීහි චිත්යතහි හසන්ති.
ඉමස්මිං පන ඨායන 
කිරිොයහතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතුයසොමනස්සසහ තචිත්තං   වයතො
පහට්ඨාකාරමත්තහසිතං උප්පායදති. 

තංපයනතංහසිතංඑවංඅප්පමත්තකම්පියථරස්සපාකටංඅයහොසි.කථං? 
තථාරූයප හි කායල තථා තස්ස චතූහි දාඨාහි චාතුද්දීපිකමහායමඝමුඛයතො
සයමොසරිතා විජ්ජුලතා විෙ වියරොචමානා මහාතාලක්ඛන්ධප්පමාණා
රස්මිවට්ටියෙො උට්ඨහිත්වා තික්ඛත්තුං සිරවරං පදක්ඛිණං කත්වා
දාඨග්ය සුයෙව අන්තරධාෙන්ති. යතන සඤ්ඤායණන ආෙස්මා ආනන්යදො
  වයතොපච්ඡයතො ච්ඡමායනොපිසිතපාතු ාවංජානාති. 

ඉද් ධන්ති සමිද්ධං. ඵීතන්ති අතිසමිද්ධං සබ්බපාලිඵුල්ලං විෙ. 

ආකණ් ණමනුස ්සන්ති ජනසමාකුලං. සීයලසු අපරිපූරකාරීති පඤ්චසු සීයලසු

අසමත්තකාරී. පටියදසිතානීති උපාසක ාවං පටියදසිතානි. සමාදපිතානීති

සරයණසු පතිට්ඨාපිතානීති අත්යථො. ඉච් යචතං සමසමන්ති ඉති එතංකාරණං

සබ්බාකාරයතො සම ායවයනව සමං, න එකයදයසන. නත් ථි කඤ් චි 

අතියරකන්තිමය්හංඉයමහිකිඤ්චි අතියරකංනත්ථි. හන් දාතිවවස්සග් ත්යථ
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නිපායතො. අතියරකාොති වියසසකාරණත්ථාෙ පටිපජ්ජාමීති අත්යථො. සීයලසු 

පරිපූරකාරිං ධායරථාති පඤ්චසු සීයලසු සමත්තකාරීති ජානාථ. එත්තාවතා

යතනපඤ්චසීලානිසමාදින්නානිනාමයහොන්ති. කමඞ්   පන න මෙන්තිමෙං
පන යකයනව කාරයණන පරිපූරකාරියනො න  විස්සාම. යසසයමත්ථ 
උත්තානයමවාති. 

උපාසකවග්ය ොතතියෙො. 

(19) 4. අරඤ් ඤවග් ය ො 

1. ආරඤ්ඤිකසුත්තවණ්ණනා 

181. චතුත්ථස්ස පඨයම මන් දත් තා යමොමූහත් තාතියනවසමාදානංජානාති, 
න ආනිසංසං. අත්තයනො පන මන්දත්තා යමොමූහත්තා අඤ්ඤායණයනව

ආරඤ්ඤයකො යහොති. පාපිච් යඡො ඉච් ඡාපකයතොති‘‘අරඤ්යඤයමවිහරන්තස්ස

‘අෙං ආරඤ්ඤයකො’ති චතුපච්චෙසක්කාරං කරිස්සන්ති, ‘අෙං භික්ඛු ලජ්ජී 
පවිවිත්යතො’තිආදීහි ච ගුයණහි සම් ායවස්සන්තී’’ති එවං පාපිකාෙ ඉච්ඡාෙ
ඨත්වාතාෙ එවඉච්ඡාෙඅභිභූයතොහුත්වාආරඤ්ඤයකොයහොති.උම්මාදවයසන

අරඤ්ඤං පවිසිත්වා විහරන්යතො පන උම් මාදා චිත් තක් යඛපා ආරඤ්ඤයකො

නාම යහොති. වණ් ණිතන්ති ඉදං ආරඤ්ඤකඞ් ං නාම බුද්යධහි ච

බුද්ධසාවයකහිචවණ්ණිතංපසත්ථන්තිආරඤ්ඤයකොයහොති. ඉදමත් ථිතන්ති

ඉමාෙ කලයාණාෙ පටිපත්තිො අත්යථො එතස්සාති ඉදමත්ථී, ඉදමත්ථියනො

 ායවො ඉදමත්ථිතා. තං ඉදමත්ථිතංයෙව නිස්සාෙ, න අඤ්ඤං කිඤ්චි
යලොකාමිසන්තිඅත්යථො.යසසයමත්ථඉයතොපයරසුචඋත්තානත්ථයමව. 

අරඤ්ඤවග්ය ොචතුත්යථො. 

(20) 5. බ්රාහ් මණවග් ය ො 

1. යසොණසුත්තවණ්ණනා 

191. පඤ්චමස්ස පඨයම බ්රාහ් මණධම් මාති බ්රාහ්මණස ාවා. සුනයඛසූති

කුක්කුයරසු. යනව කණන් ති න වික් කණන් තීතින  ණ්හන්තා කිණන්ති, න

දදන්තා වික්කිණන්ති. සම් පියෙයනව සංවාසං සංබන් ධාෙ සම් පවත් යතන් තීති

පියෙො පිෙං උපසඞ්කමිත්වා පයවණිො බන්ධනත්ථං සංවාසං පවත්තෙන්ති. 

උදරාවයදහකන්ති උදරං අවදිහිත්වා උපචිනිත්වා පූයරත්වා. අවයසසං ආදාෙ 
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පක් කමන් තීති ෙං භුඤ්ජිතුංන සක්යකොන්ති, තං  ණ්ඩිකංකත්වා  යහත්වා
 ච්ඡන්ති.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටයමවකථිතං. 

2. යදොණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

192. දුතියෙ ත් වම් පි යනොති ත්වම්පි නු. පවත් තායරොති පවත්තයිතායරො. 

යෙසන්ති යෙසං සන්තකං. මන් තපදන්ති යවදසඞ්ඛාතං මන්තයමව. ගීතන්ති 
අට්ඨකාදීහි දසහි යපොරාණකබ්රාහ්මයණහි සරසම්පත්තිවයසන සජ්ඣායිතං. 

පවුත් තන්තිඅඤ්යඤසංවුත්තං, වාචිතන්තිඅත්යථො. සමීහිතන්තිසමුපබූළ්හං

රාසිකතං, පිණ්ඩං කත්වාඨපිතන්තිඅත්යථො. තදනු ාෙන් තීති එතරහිබ්රාහ්මණා

තං යතහි පුබ්යබහි ගීතං අනු ාෙන්ති අනුසජ්ඣාෙන්ති. තදනුභඞාසන් තීති තං

අනු ාසන්ති. ඉදං පුරිමස්යසව යවවචනං. භඞාසිතමනුභඞාසන් තීති යතහි  ාසිතං

අනු ාසන්ති. සජ් ඣායිතමනුසජ් ඣාෙන් තීති යතහි සජ්ඣායිතං

අනුසජ්ඣාෙන්ති. වාචිතමනුවායචන් තීති යතහි අඤ්යඤසං වාචිතං

අනුවායචන්ති. යසෙයථිදන්තියතකතයමතිඅත්යථො. අට් ඨයකොතිආදීනියතසං
නාමානි. යත කිර දිබ්යබන චක්ඛුනා ඔයලොයකත්වා පරූපඝාතං අකත්වා
කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස   වයතො පාවචයනන සහ සංසන්යදත්වා මන්යත
 න්යථසුං. අපරාපයර පන බ්රාහ්මණා පාණාතිපාතාදීනි පක්ඛිපිත්වා තයෙො

යවයද භින්දිත්වාබුද්ධවචයනනසද්ධිං විරුද්යධඅකංසු. තයාස් සු’යමතිඑත්ථ 

අස් සූති නිපාතමත්තං, යතබ්රාහ්මණාඉයමපඤ්චබ්රාහ්මයණපඤ්ඤායපන්තීති
අත්යථො. 

මන් යත අධීෙමායනොති යවයද සජ්ඣාෙන්යතො  ණ්හන්යතො. 

ආචරිෙධනන්ති ආචරිෙදක්ඛිණං ආචරිෙ ා ං. න ඉස් සත් යථනාති න

යෙොධාජීවකම්යමනඋප්පායදති. න රාජයපොරියසනාතිනරාජුපට්ඨාක ායවන. 

යකවලං භික් ඛාචරිොොති සුද්ධාෙ භික්ඛාචරිොෙ එව. කපාලං 

අනතිමඤ් ඤමායනොති තං භික්ඛා ාජනං අනතිමඤ්ඤමායනො. යසො හි
පුණ්ණපත්තංආදාෙසීසංන්හායතොකුලද්වායරසුඨත්වා‘‘අහං අට්ඨචත්තාලීස

වස්සානි යකොමාරබ්රහ්මචරිෙං චරිං, මන්තාපි යම  හිතා, ආචරිෙස්ස 

ආචරිෙධනංදස්සාමි, ධනංයමයදථා’’තිොචති.තංසුත්වාමනුස්සාෙථාසත්ති
ෙථාබලං අට්ඨපියසොළසපිසතම්පිසහස්සම්පියදන්ති.එවංසකල ාමංචරිත්වා

ලද්ධධනං ආචරිෙස්සනිෙයායදති.තං සන්ධායෙතං වුත්තං. එවං යඛො යදොණ 

බ්රාහ් මයණො බ්රහ් මසයමො යහොතීති එවං බ්රහ්මවිහායරහි සමන්නා තත්තා 
බ්රාහ්මයණොබ්රහ්මසයමොනාමයහොති. 
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යනව කයෙන න වික් කයෙනාතියනවඅත්තනාකෙංකත්වා ණ්හාති, න

පයරන වික්කෙං කත්වා දින්නං. උදකූපස ්සට් ඨන්ති උදයකන උපස්සට්ඨං

පරිච්චත්තං. යසො හි ෙස්මිං කුයල වෙප්පත්තා දාරිකා අත්ථි,  න්ත්වා තස්ස
ද්වායරතිට්ඨති. ‘‘කස්මාඨියතොසී’’තිවුත්යත ‘‘අහං අට්ඨචත්තාලීසවස්සානි

යකොමාරබ්රහ්මචරිෙං චරිං, තං සබ්බං තුම්හාකං යදමි, තුම්යහ මය්හං දාරිකං
යදථා’’තිවදති.යතදාරිකංආයනත්වාතස්සහත්යථඋදකං පායතත්වායදන්ති.

යසොතංඋදකූපස්සට්ඨං රිෙං ණ්හිත්වා ච්ඡති. අතිමීළ ්හයජොතිඅතිමීළ්යහ 

මහාගූථරාසිම්හි ජායතො. තස් ස සාතිතස්සඑසා. න දවත් ථාතිනකීළනත්ථා. න 

රතත් ථාති න කාමරතිඅත්ථා. යමථුනං උප් පායදත් වාති ධීතරං වා පුත්තං වා

උප්පායදත්වා ‘‘ඉදානි පයවණි ඝටීයිස්සතී’’ති නික්ඛමිත්වා පබ්බජති. සු තිං 

සග්  ං යලොකන්තිබ්රහ්මයලොකයමවසන්ධායෙතංවුත්තං. යදවසයමො යහොතීති
දිබ්බවිහායරහිසමන්නා තත්තායදවසයමොනාමයහොති. 

තයමව පුත් තස් සාදං නිකාමෙමායනොති ය්වාස්සධීතරංවාපුත්තංවාජාතං

දිස්වා පුත්තයපමං පුත්තස්සායදො උප්පජ්ජති, තං පත්ථෙමායනො ඉච්ඡමායනො. 

කුටුම් බං අජ් ඣාවසතීති කුටුම්බං සණ්ඨයපත්වා කුටුම්බමජ්යඣ වසති.
යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 

3. සඞ් ාරවසුත්තවණ්ණනා 

193. තතියෙ පය වාති පඨමඤ්යඤව. කාමරා පරියුට් ඨියතනාති

කාමරා ග් හියතන. කාමරා පයරයතනාති කාමරා ානු යතන. 

නිස ්සරණන්ති තිවිධං කාමරා ස්ස නිස්සරණං වික්ඛම් නනිස්සරණං, 

තදඞ් නිස්සරණං, සමුච්යඡදනිස්සරණන්ති. තත්ථ අසුය  පඨමජ්ඣානං 

වික්ඛම් නනිස්සරණං නාම, විපස්සනා තදඞ් නිස්සරණං නාම, 
අරහත්තමග්ය ො සමුච්යඡදනිස්සරණං නාම. තං තිවිධම්පි නප්පජානාතීති

අත්යථො. අත් තත් ථම් පීතිආදීසු අරහත්තසඞ්ඛායතො අත්තයනො අත්යථො

අත්තත්යථො නාම, පච්චෙදාෙකානං අත්යථො පරත්යථො නාම, ස්යවව දුවියධො
උ ෙත්යථොනාම.ඉමිනානයෙන සබ්බවායරසුඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අෙං පන වියසයසො – බයාපාදස් ස නිස ්සරණන්තිආදීසු හි ද්යවව
නිස්සරණානි වික්ඛම් නනිස්සරණඤ්ච සමුච්යඡදනිස්සරණඤ්ච. තත්ථ

බයාපාදස්ස තාව යමත්තාෙ පඨමජ්ඣානං වික්ඛම් නනිස්සරණං නාම, 

අනා ාමිමග්ය ො සමුච්යඡදනිස්සරණං, ථිනමිද්ධස්ස ආයලොකසඤ්ඤා

වික්ඛම් නනිස්සරණං, අරහත්තමග්ය ො සමුච්යඡදනිස්සරණං.
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උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සයෙොයකොචිසමයථො වික්ඛම් නනිස්සරණං, උද්ධච්චස්ස

පයනත්ථ අරහත්තමග්ය ො, කුක්කුච්චස්ස අනා ාමිමග්ය ො

සමුච්යඡදනිස්සරණං. විචිකිච්ඡාෙ ධම්මවවත්ථානං වික්ඛම් නනිස්සරණං, 
පඨමමග්ය ොසමුච්යඡදනිස්සරණං. 

ො පයනත්ථ යසෙයථාපි, බ්රාහ් මණ, උදපත් යතො සංසට් යඨො ලාඛාෙ 

වාතිආදිකා උපමා වුත්තා, තාසු උදපත් යතොති උදක රිතා පාති. සංසට් යඨොති 

වණ්ණය දකරණවයසන සංසට්යඨො. උක් කුධියතොති කුධියතො. 

උස් සදකජායතොති උසුමකජායතො. යසවාලපණකපරියෙොනද් යධොති
තිලබීජකාදිය යදන යසවායලන වා නීලමණ්ඩූකපිට්ඨිවණ්යණන වා

උදකපිට්ඨිංඡායදත්වානිබ්බත්යතනපණයකන පරියෙොනද්යධො. වායතරියතොති

වායතන එරියතො කම්පියතො. ආවියලොති අප්පසන්යනො. ලුළියතොති 

අසන්නිසින්යනො. කලලීභූයතොති කද්දමීභූයතො. අන් ධකායර නික් ඛිත් යතොති
යකොට්ඨකන්තරාදිය යද අනායලොකට්ඨායන ඨපියතො. ඉමස්මිං සුත්යත   වා

තීහි යවහියදසනංනිවට්යටත්වාඅරහත්තනිකූයටන නිට්ඨයපසි, බ්රාහ්මයණො
පනසරණමත්යතපතිට්ඨියතොති. 

4. කාරණපාලීසුත්තවණ්ණනා 

194. චතුත්යථ කාරණපාලීති පායලොති තස්ස නාමං, රාජකුලානං පන

කම්මන්යත කායරතීති කාරණපාලී නාම ජායතො. කම් මන් තං කායරතීති 

පායතොව උට්ඨාෙ ද්වාරට්ටාලකපාකායර අකයත කායරති, ජිණ්යණ

පටිජග් ායපති. පිඞ් ගිොනිං බ්රාහ් මණන්තිඑවංනාමකංඅනා ාමිඵයලපතිට්ඨිතං 
අරිෙසාවකං බ්රාහ්මණං. යසො කිර පායතොව උට්ඨාෙ  න්ධමාලාදීනි
 ාහායපත්වා සත්ථු සන්තිකං  න්ත්වා වන්දිත්වා  න්ධමාලාදීහි පූයජත්වා

න රංආ ච්ඡති, ඉදං බ්රාහ්මණස්සයදවසිකංවත්තන්ති.තංයසොඑවංවත්තං

කත්වා ආ ච්ඡන්තං අද්දස. එතදයවොචාති ‘‘අෙං බ්රාහ්මයණො පඤ්ඤවා

ඤාණුත්තයරො, කහං නු යඛො පායතොව  න්ත්වා ආ ච්ඡතී’’ති චින්යතත්වා

අනුක්කයමනසන්තිකංආ තංසඤ්ජානිත්වා ‘‘හන්දකුයතොනූ’’තිආදිවචනං
අයවොච. 

තත්ථ දිවා දිවස් සාති දිවසස්සාපි දිවා, මජ්ඣන්හිකකායලති අත්යථො. 

පණ් ඩියතො මඤ් යඤති වං පිඞ්ගිොනීසමණංය ොතමංපණ්ඩියතොතිමඤ්ඤති, 

උදාහු යනොති අෙයමත්ථ අත්යථො. යකො චාහං, යභඞොති, ය ො, සමණස්ස

ය ොතමස්ස පඤ්ඤායවෙයත්තිෙජානයන අහං යකොනාම? යකො ච සමණස් ස 
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ය ොතමස් ස පඤ ්ඤායවෙයත් තිෙං ජානිස් සාමීති කුයතො චාහං සමණස්ස

ය ොතමස්ස පඤ්ඤායවෙයත්තිෙං ජානිස්සාමි, යකන නාම කාරයණන

ජානිස්සාමීති එවං සබ්බථාපි අත්තයනො අජානන ාවං දීයපති. යසොපි නූනස් ස 

තාදියසොවාති යෙො සමණස්ස ය ොතමස්ස පඤ්ඤායවෙයත්තිෙං ජායනෙය, 
යසොපි නූන දස පාරමියෙො පූයරත්වා සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො තාදියසො 
බුද්යධොයෙව  යවෙය. සියනරුං වා හි පථවිං වාආකාසං වා පයමතුකායමන

තප්පමායණො දණ්යඩො වා රජ්ජු වා ලද්ධුං වට්ටති, සමණස්ස ය ොතමස්ස
පඤ්ඤං ජානන්යතනපි තස්ස ඤාණසදිසයමව සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං ලද්ධුං

වට්ටතීති දීයපති. ආදරවයසන පයනත්ථ ආයමඩිතං කතං. උළාරාොති

උත්තමාෙ යසට්ඨාෙ. යකො චාහං, යභඞොති, ය ො, අහං සමණස්ස ය ොතමස්ස

පසංසයන යකො නාම. යකො ච සමණං ය ොතමං පසංසිස් සාමීති යකන
කාරයණනපසංසිස්සාමි. 

පසත් ථප් පසත් යථොති සබ්බගුණානං උපරි චයරහි සබ්බයලොකපසත්යථහි

අත්තයනො ගුයණයහව පසත්යථො, න තස්ස අඤ්යඤහි පසංසනකිච්චං අත්ථි.
ෙථාහිචම්පකපුප්ඵංවානීලුප්පලංවාපදුමංවායලොහිතචන්දනංවාඅත්තයනො 

වණ්ණ න්ධසිරිොව පාසාදිකඤ්යචව සු න්ධඤ්ච, න තස්ස ආ න්තුයකහි
වණ්ණ න්යධහි යථොමනකිච්චංඅත්ථි.ෙථාචමණිරතනංවාචන්දමණ්ඩලංවා

අත්තයනොආයලොයකයනවඔ ාසති, න තස්සඅඤ්යඤනඔ ාසනකිච්චංඅත්ථි, 

එවං සමයණො ය ොතයමො සබ්බයලොකපසත්යථහි අත්තයනො ගුයණයහව

පසත්යථොයථොමියතො, සබ්බයලොකස්සයසට්ඨතංපාපියතො.නතස්සඅඤ්යඤන 
පසංසනකිච්චංඅත්ථි. 

පසත්යථහිවා පසත්යථොතිපි පසත් ථප් පසත් යථො. යකපනපසත්ථානාම? 

රාජා පයසනදි යකොසයලො කාසියකොසලවාසියකහි පසත්යථො, බිම්බිසායරො

අඞ් ම ධවාසීහි, යවසාලිකා ලිච්ඡවී වජ්ජිතට්ඨවාසීහි පසත්ථා, පායවෙයකා
මල්ලා යකොසිනාරකා මල්ලා අඤ්යඤපි යත යත ඛත්තිො යතහි යතහි

ජානපයදහි පසත්ථා, චඞ්කිආදයෙො බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණ යණහි, 

අනාථපිණ්ඩිකාදයෙො උපාසකා උපාසක යණහි, විසාඛාආදිකා උපාසිකා

අයනකසතාහි උපාසිකාහි, සකුලුදායිආදයෙො පරිබ්බාජකා අයනයකහි

පරිබ්බාජකසයතහි, උප්පලවණ්ණත්යථරිආදිකා මහාසාවිකා අයනයකහි

භික්ඛුනිසයතහි, සාරිපුත්තත්යථරාදයෙො මහායථරා අයනකසයතහි භික්ඛූහි, 

සක්කාදයෙො යදවා අයනකසහස්යසහි යදයවහි, මහාබ්රහ්මාදයෙො බ්රහ්මායනො
අයනකසහස්යසහි බ්රහ්යමහි පසත්ථා. යත සබ්යබපි දසබලං යථොයමන්ති
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පටුන 

වණ්යණන්ති පසංසන්තීති   වා ‘‘පසත්ථප්පසත්යථො’’ති වුච්චති. 

අත් ථවසන්තිඅත්ථානිසංසං. 

අථස්ස යසො අත්තයනො පසාදකාරණං ආචික්ඛන්යතො යසෙයථාපි, යභඞො, 

පුරියසොතිආදිමාහ. තත්ථ අග්  රසපරිතිත් යතොති ය ොජනරයසසු පාොයසො

ස්යනහරයසසු ය ොසප්පි, කසාවරයසසු ඛුද්දකමධු අයනළකං, මධුරරයසසු
සක්කරාති එවමාදයෙො අග් රසා නාම. යතසු යෙන යකනචි පරිතිත්යතො

ආකණ්ඨප්පමාණං භුඤ්ජිත්වා ඨියතො. අඤ් යඤසං හීනානන්ති අග් රයසහි

අඤ්යඤසං හීනරසානං. සුත් තයසොති සුත්තයතො, සුත්ත ායවනාති අත්යථො.

යසසුපි එයසව නයෙො. තයතො තයතොති සුත්තාදීසු තයතො තයතො. අඤ ්යඤසං 

පුථුසමණබ්රාහ් මණාප් පවාදානන්ති යෙ අඤ්යඤසං පුථූනං සමණබ්රාහ්මණානං 

ලද්ධිසඞ්ඛාතප්පවාදා, යතසං. න පියහතීති න පත්යථති, යත කථිෙමායන

යසොතුම්පිනඉච්ඡති. ජිඝච් ඡාදුබ් බලයපයරයතොති ජිඝච්ඡාෙයචවදුබ්බල ායවන

චඅනු යතො. මධුපිණ් ඩිකන්ති සාලිපිට්ඨං ජ්ජිත්වාචතුමධුයරනයෙොයජත්වා

කතං බද්ධසත්තුපිණ්ඩිකං, මධුරපූවයමව වා. අධි ච් යඡෙයාති ලය ෙය. 

අයසචනකන්ති මධුර ාවකරණත්ථාෙ අඤ්යඤන රයසන අනාසිත්තකං
ඔජවන්තං පණීතරසං. 

හරිචන් දනස ්සාති සුවණ්ණවණ්ණචන්දනස්ස. යලොහිතචන් දනස ්සාති 

රත්තවණ්ණචන්දනස්ස. සුරභි න් ධන්ති සු න්ධං. දරථාදයෙො වට්ටදරථා, 

වට්ටකිලමථා, වට්ටපරිළාහාඑව. උදානං උදායනසීතිඋදාහාරංඋදාහරි.ෙථාහි

ෙං යතලං මානං  යහතුං න සක්යකොති, විස්සන්දිත්වා  ච්ඡති, තං

අවයසයකොති වුච්චති. ෙඤ්ච ජලං තළාකං  යහතුං න සක්යකොති, 

අජ්යඣොත්ථරිත්වා ච්ඡති, තංඔයඝොතිවුච්චති.එවයමවංෙංපීතිවචනං හදෙං

 යහතුංනසක්යකොති, අධිකංහුත්වා අන්යතො අසණ්ඨහිත්වාබහිනික්ඛමති, 
තං උදානන්තිවුච්චති.එවරූපංපීතිමෙවචනංනිච්ඡායරසීතිඅත්යථො. 

5. පිඞ්ගිොනීසුත්තවණ්ණනා 

195. පඤ්චයම නීලාති ඉදං සබ්බසඞ් ාහිකං. නීලවණ් ණාතිආදි තස්යසව

වි ා දස්සනං. තත්ථ න යතසං පකතිවණ්යණො නීයලො, 

නීලවියලපනවිලිත්තත්තා පයනතං වුත්තං. නීලවත් ථාති

පටදුකූලයකොයසෙයාදීනිපි යතසං නීලායනව යහොන්ති. නීලාලඞ් කාරාති

නීලමණීහි නීලපුප්යඵහි අලඞ්කතා, යතසං හත්ථාලඞ්කාර-අස්සාලඞ්කාර-
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රථාලඞ්කාර-සාණිවිතානකඤ්චුකාපි සබ්යබ නීලායෙව යහොන්ති. ඉමිනා
නයෙනසබ්බපයදසුඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

පදුමං ෙථාති ෙථා සතපත්තං රත්තපදුමං. යකොකනදන්ති තස්යසව

යවවචනං. පායතොති පය ව සුරියුග් මනකායල. සිොති  යවෙය. 

අවීත න් ධන්ති අවි ත න්ධං. අඞ් ගීරසන්ති  වයතොඅඞ් මඞ්ය හිරස්මියෙො

නිච්ඡරන්ති, තස්මා අඞ්ගීරයසොති වුච්චති. තපන් තමාදිච් චමිවන් තලික් යඛති 
ද්විසහස්සදීපපරිවායරසුචතූසුමහාදීයපසුආයලොකකරණවයසනඅන්තලික්යඛ

තපන්තං ආදිච්චං විෙ වියරොචමානං. අඞ් ගීරසං පස් සාති අත්තානයමව වා 
මහාජනංවාසන්ධාෙඑවංවදති. 

6. මහාසුපිනසුත්තවණ්ණනා 

196. ඡට්යඨ මහාසුපිනාති මහන්යතහි පුරියසහි පස්සිතබ්බයතො

මහන්තානඤ්චඅත්ථානංනිමිත්ත ාවයතොමහාසුපිනා. පාතුරයහසුන්තිපාකටා
අයහසුං.තත්ථසුපිනංපස්සන්යතොචතූහි කාරයණහිපස්සතිධාතුක්යඛො යතො
වාඅනුභූතපුබ්බයතොවායදවයතොපසංහාරයතොවා පුබ්බනිමිත්තයතොවාති. 

තත්ථ පිත්තාදීනං යඛො කරණපච්චෙප්පයෙොය න ඛුභිතධාතුයකො 

ධාතුක් යඛොභඞයතො සුපිනං පස්සති. පස්සන්යතො ච නානාවිධං සුපිනං පස්සති

පබ්බතා පතන්යතො විෙ, ආකායසන  ච්ඡන්යතො විෙ, වාළමි හත්ථියචොරාදීහි 

අනුබද්යධො විෙ ච. අනුභූතපුබ් බයතො පස්සන්යතො පුබ්යබ අනුභූතපුබ්බං

ආරම්මණංපස්සති. යදවයතොපසංහාරයතො පස්සන්තස්සයදවතාඅත්ථකාමතාෙ
වා අනත්ථකාමතාෙ වා අත්ථාෙ වා අනත්ථාෙ වා නානාවිධානිආරම්මණානි
උපසංහරන්ති.යසොතාසංයදවතානංආනු ායවනතානිආරම්මණානි පස්සති. 

පුබ් බනිමිත් තයතො පස්සන්යතො පුඤ්ඤාපුඤ්ඤවයසන උප්පජ්ජිතුකාමස්ස
අත්ථස්සවාඅනත්ථස්සවාපුබ්බනිමිත්තභූතංසුපිනංපස්සති යබොධිසත්තමාතා

විෙපුත්තපටිලා නිමිත්තං, යකොසලරාජාවිෙයසොළසසුපියන, අෙයමව  වා 
යබොධිසත්තභූයතොඉයමපඤ්චමහාසුපියනවිෙචාති. 

තත්ථ ෙං ධාතුක්යඛො යතො අනුභූතපුබ්බයතො ච සුපියන පස්සති, න තං 

සච්චංයහොති.ෙංයදවයතොපසංහාරයතොපස්සති, තංසච්චංවායහොතිඅලිකංවා.
කුද්ධාහි යදවතාඋපායෙන විනායසතුකාමාවිපරීතම්පිකත්වාදස්යසන්ති.ෙං 

පන පුබ්බනිමිත්තයතො පස්සති, තං එකන්තං සච්චයමව යහොති. එයතසං 
චතුන්නංමූලකාරණානංසංසග් ය දයතොපිසුපිනය යදොයහොතියෙව. 
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තං පයනතං චතුබ්බිධම්පි සුපිනං යසඛපුථුජ්ජනාව පස්සන්ති 

අප්පහීනවිපල්ලාසත්තා, අයසඛා න පස්සන්ති පහීනවිපල්ලාසත්තා. කිං

පයනතං පස්සන්යතො සුත්යතො පස්සති පටිබුද්යධො, උදාහු යනව සුත්යතො න

පටිබුද්යධොති? කිඤ්යචත්ථ ෙදි තාව සුත්යතො පස්සති, අභිධම්මවියරොයධො 

ආපජ්ජති.  වඞ් චිත්යතන හි සුපති, තං රූපනිමිත්තාදිආරම්මණං
රා ාදිසම්පයුත්තං වා න යහොති. සුපිනං පස්සන්තස්ස ච ඊදිසානි චිත්තානි

උප්පජ්ජන්ති. අථ පටිබුද්යධො පස්සති, විනෙවියරොයධො ආපජ්ජති. ෙඤ්හි

පටිබුද්යධො පස්සති, තං සබ්යබොහාරිකචිත්යතන පස්සති.
සබ්යබොහාරිකචිත්යතන ච කයත වීතික්කයම අනාපත්ති නාම නත්ථි. සුපිනං
පස්සන්යතන පන කයතපි වීතික්කයම එකන්තං අනාපත්ති එව. අථ යනව 

සුත්යතො න පටිබුද්යධො පස්සති, න නාම පස්සති. එවඤ්ච සති සුපිනස්ස

අ ායවොච ආපජ්ජති? නඅ ායවො.කස්මා? ෙස්මාකපිමිද්ධපයරයතොපස්සති.

වුත්තඤ්යහතං– ‘‘කපිමිද්ධපයරයතොයඛො, මහාරාජ, සුපිනංපස්සතී’’ති. 

කපිමිද් ධපයරයතොති මක්කටනිද්දාෙ යුත්යතො. ෙථා හි මක්කටස්ස නිද්දා

ලහුපරිවත්තායහොති, එවංොනිද්දාපුනප්පුනං කුසලාදිචිත්තයවොකිණ්ණත්තා

ලහුපරිවත්තා, ෙස්සාපවත්තිෙංපුනප්පුනං වඞ් යතො උත්තරණංයහොති, තාෙ
යුත්යතො සුපිනං පස්සති. යතනාෙං සුපියනො කුසයලොපි යහොති අකුසයලොපි 
අබයාකයතොපි. තත්ථ සුපිනන්යත යචතිෙවන්දනධම්මස්සවනධම්මයදසනාදීනි 

කයරොන්තස්ස කුසයලො, පාණාතිපාතාදීනි කයරොන්තස්ස අකුසයලො, ද්වීහි 
අන්යතහි මුත්යතො ආවජ්ජනතදාරම්මණක්ඛයණ අබයාකයතොති යවදිතබ්යබො.
ස්වාෙං දුබ්බලවත්ථුකත්තා යචතනාෙ පටිසන්ධිං ආකඩ්ඪතුං අසමත්යථො.
පවත්යත පන අඤ්යඤහි කුසලාකුසයලහි උපත්ථම්භියතො විපාකං යදති.

කිඤ්චාපි විපාකං යදති, අථ යඛො අවිසයෙ උප්පන්නත්තා අබ්යබොහාරිකාව
සුපිනන්තයචතනා. යසො පයනස සුපියනො කාලවයසනපි දිවා තාව දිට්යඨො න

සයමති, තථා පඨමොයම මජ්ඣිමොයම පච්ඡිමොයම ච. බලවපච්චූයස පන 
අසිතපීතඛායියතසම්මාපරිණාමං යතකාෙස්මිංඔජාෙපතිට්ඨිතාෙඅරුයණ
උග් ච්ඡමායනව දිට්යඨො සුපියනො සයමති. ඉට්ඨනිමිත්තං සුපිනං පස්සන්යතො 

ඉට්ඨංපටිල ති, අනිට්ඨනිමිත්තංපස්සන්යතොඅනිට්ඨං. 

ඉයම පන පඤ්ච මහාසුපියන යනව යලොකිෙමහාජයනො පස්සති, න

මහාරාජායනො, න චක්කවත්තිරාජායනො, නඅග් සාවකා, නපච්යචකබුද්ධා, න

සම්මාසම්බුද්ධා, එයකො සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්යතොයෙව පස්සති. අම්හාකං පන

යබොධිසත්යතො කදා ඉයම සුපියන පස්සීති? ‘‘ස්යව බුද්යධො  විස්සාමී’’ති
චාතුද්දසිෙංපක්ඛස්සරත්තිවි ාෙනකායලපස්සි. යතරසිෙන්තිපිවදන්තියෙව.
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පටුන 

යසො ඉයම සුපියන දිස්වා උට්ඨාෙ පල්ලඞ්කං ආභුඤ්ජිත්වා නිසින්යනො

චින්යතසි – ‘‘සයච මො කපිලවත්ථුන යර ඉයම සුපිනා දිට්ඨා අස්සු, පිතු

මහාරාජස්ස කයථෙයං. සයච පන යම මාතා ජීයවෙය, තස්සා කයථෙයං.

ඉමස්මිං යඛො පන ඨායන ඉයමසං පටිග් ාහයකො නාම නත්ථි, අහයමව 
පටි ණ්හිස්සාමී’’ති. තයතො ‘‘ඉදං ඉමස්ස පුබ්බනිමිත්තං ඉදං ඉමස්සා’’ති
සෙයමව සුපියන පටිග් ණ්හිත්වා උරුයවල ායම සුජාතාෙ දින්නං පාොසං 
පරිභුඤ්ජිත්වා යබොධිමණ්ඩංආරුය්හ යබොධිං පත්වා අනුක්කයමනයජතවයන
විහරන්යතො අත්තයනො මකුලබුද්ධකායල දිට්යඨ පඤ්ච මහාසුපියන
විත්ථායරතුංභික්ඛූආමන්යතත්වා ඉමංයදසනංආරභි. 

තත්ථ මහාපථවීතිචක්කවාළ බ් ං පූයරත්වාඨිතා මහාපථවී. මහාසෙනං 

අයහොසීතිසිරිසෙනංඅයහොසි. ඔහියතොතිඨපියතො.යසොපනනඋදකස්මිංයෙව

ඨපියතො අයහොසි, අථ යඛො පාචීනසමුද්දස්ස උපරූපරි ාය න  න්ත්වා

පාචීනචක්කවාළමත්ථයක ඨපියතො අයහොසීති යවදිතබ්යබො. පච් ඡියම සමුද් යද 

දක් ඛියණ සමුද් යදතිඑයතසුපි එයසවනයෙො. තිරිො නාම තිණජාතීතිදබ්බතිණං

වුච්චති. නාභිො උග්  න් ත් වා නභඞං ආහච් ච ඨිතා අයහොසීතිනඞ් ලමත්යතන 
රත්තදණ්යඩන නාභියතො උග් න්ත්වා පස්සන්තස්ස පස්සන්තස්යසව
විදත්ථිමත්තං රතනමත්තං බයාමමත්තං ෙට්ඨිමත්තං  ාවුතමත්තං
අඩ්ඪයෙොජනමත්තං යෙොජනමත්තන්ති එවං උග් න්ත්වා උග් න්ත්වා

අයනකයෙොජනසහස්සං න ං ආහච්ච ඨිතා අයහොසි. පායදහි උස් සක් කත් වාති

අග් නඛයතො පට්ඨාෙ පායදහි අභිරුහිත්වා. නානාවණ් ණාති එයකො

නීලවණ්යණො, එයකො පීතවණ්යණො, එයකො යලොහිතවණ්යණො, එයකො

පණ්ඩුපලාසවණ්යණොති එවං නානාවණ්ණා. යසතාති පණ්ඩරා පරිසුද්ධා. 

මහයතො මීළ් හපබ් බතස් සාති තියෙොජනුබ්යබධස්ස ගූථපබ්බතස්ස. උපරූපරි 

චඞ් කමතීති මත්ථකමත්ථයක චඞ්කමති. දීඝායුකබුද්ධා පන තියෙොජනියක 
මීළ්හපබ්බයතඅනුපවිසිත්වානිසින්නාවිෙයහොන්ති. 

එවං එත්තයකන ඨායනන පුබ්බනිමිත්තානි දස්යසත්වා ඉදානි සහ 

පුබ්බනිමිත්යතහි පටිලා ං දස්යසතුං ෙම් පි, භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ

සබ්බගුණදාෙකත්තා බුද්ධානං අරහත්තමග්ය ො අනුත් තරා සම් මාසම් යබොධි 

නාම. තස්මා ෙං යසො චක්කවාළමහාපථවිං සිරිසෙනභූතං අද්දස, තං

බුද්ධ ාවස්සපුබ්බනිමිත්තං.ෙංහිමවන්තපබ්බතරාජානං බිම්යබොහනංඅද්දස, 
තං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණබිම්යබොහනස්ස පුබ්බනිමිත්තං. ෙං චත්තායරො

හත්ථපායද චක්කවාළමත්ථයක ඨියත අද්දස, තං ධම්මචක්කස්ස 

අප්පටිවත්තිෙ ායවපුබ්බනිමිත්තං.ෙංඅත්තානංඋත්තානකංනිපන්නංඅද්දස, 
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තං තීසු යවසුඅවකුජ්ජානංසත්තානංඋත්තානමුඛ ාවස්සපුබ්බනිමිත්තං.ෙං

අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා පස්සන්යතො විෙ අයහොසි, තං දිබ්බචක්ඛුපටිලා ස්ස

පුබ්බනිමිත්තං.ෙංොව වග් ාඑකායලොකංඅයහොසි, තං අනාවරණඤාණස්ස
පුබ්බනිමිත්තං.යසසංපාළිවයසයනවයවදිතබ්බන්ති. 

7. වස්සසුත්තවණ්ණනා 

197. සත්තයම යනමිත් තාති නිමිත්තපාඨකා. යතයජොධාතු පකුප් පතීති

මහාඅග්ගික්ඛන්යධො උප්පජ්ජති. පාණිනා උදකං සම් පටිච් ඡිත් වාති උප්පන්නං 

උතුසමුට්ඨානං උදකං තියෙොජනසයතන හත්යථන පටිග් යහත්වා. පමත් තා 

යහොන් තීතිඅත්තයනොකීළාෙපමත්තායහොන්තිවිප්පවුට්ඨසතියනො. යතසඤ්හි

සකාෙ රතිො ‘‘රමාමා’’ති චිත්යත උප්පන්යන අකායලපි යදයවො වස්සති, 
තද ායව න වස්සති. තං සන්ධායෙතං වුත්තං – ‘‘න කාලවස්ස’’න්ති.
අට්ඨමනවමානි උත්තානත්ථායනව. 

10. නිස්සාරණීෙසුත්තවණ්ණනා 

200. දසයම නිස ්සාරණීොති නිස්සටා විසඤ්ඤුත්තා. ධාතුයෙොති

අත්තසුඤ්ඤස ාවා. කාමං මනසිකයරොයතොති කාමං මනසිකයරොන්තස්ස, 

අසු ජ්ඣානයතොවුට්ඨාෙ අ දං යහත්වාවිසංවීමංසන්යතොවිෙවීමංසනත්ථං

කාමාභිමුඛං චිත්තං යපයසන්තස්සාති අත්යථො. න පක් ඛන් දතීති නප්පවිසති. 

නප් පසීදතීතිපසාදංනාපජ්ජති. න සන් තිට් ඨතීතිනප්පතිට්ඨහති. න විමුච් චතීති
න අධිමුච්චති. ෙථා පන කුක්කුටපත්තං වා න්හාරුදද්දුලං වා අග්ගිම්හි

පක්ඛිත්තං පටිලීෙති පතිකුටති පතිවට්ටති න සංපසාරීෙති, එවං පටිලීෙති න 

සංපසාරීෙති. යනක් ඛම් මං යඛො පනාති ඉධ යනක්ඛම්මං නාම අසුය සු

පඨමජ්ඣානං, තදස්සමනසිකයරොයතොචිත්තංපක්ඛන්දති. තස් ස තං චිත් තන්ති

තස්ස තං අසු ජ්ඣානචිත්තං. සු තන්ති ය ොචයර  තත්තා සුට්ඨු  තං. 

සුභඞාවිතන්තිඅහාන ාගිෙත්තාසුට්ඨු ාවිතං. සුවුට් ඨිතන්තිකාමයතොවුට්ඨිතං. 

සුවිමුත් තන්තිකායමහිසුට්ඨුවිමුත්තං. කාමපච් චො ආසවා නාමකාමයහතුකා

චත්තායරොආසවා. විඝාතාති දුක්ඛා. පරිළාහාති කාමරා පරිළාහා. න යසො තං 

යවදනං යවදිෙතීති යසොතංකාමයවදනංවිඝාතපරිළාහයවදනඤ්චනයවදිෙති. 

ඉදමක් ඛාතං කාමානං නිස ්සරණන්තිඉදං අසු ජ්ඣානංකායමහිනිස්සටත්තා
කාමානං නිස්සරණන්ති අක්ඛාතං. යෙො පන තං ඣානං පාදකං කත්වා
සඞ්ඛායරසම්මසන්යතොතතිෙමග් ංපත්වා අනා ාමිඵයලනනිබ්බානං දිස්වා
‘‘පුන කාමා නාම නත්ථී’’ති ජානාති. තස්ස චිත්තං අච්චන්තනිස්සරණයමව.
යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. 
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අෙං පනවියසයසො–දුතිෙවායරයමත්තාඣානානි බයාපාදස්සනිස්සරණං
නාම. තතිෙවායර කරුණාඣානානි විහිංසාෙ නිස්සරණං නාම. චතුත්ථවායර
අරූපජ්ඣානානි රූපානං නිස්සරණං නාම. අච්චන්තනිස්සරණඤ්යචත්ථ 

අරහත්තඵලං යෙොයජතබ්බං. පඤ්චමවායර සක් කාෙං මනසිකයරොයතොති 
සුද්ධසඞ්ඛායර පරිග් ණ්හිත්වා අරහත්තං පත්තස්ස සුක්ඛවිපස්සකස්ස 

ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ වීමංසනත්ථං පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාභිමුඛං චිත්තං 

යපයසන්තස්ස. ඉදමක් ඛාතං සක් කාෙස් ස නිස් සරණන්තිඉදං අරහත්තමග්ය න
චඵයලනචනිබ්බානංදිස්වාඨිතස්සභික්ඛුයනො ‘‘පුනසක්කායෙො නත්ථී’’ති
උප්පන්නංඅරහත්තඵලසමාපත්තිචිත්තංසක්කාෙස්සනිස්සරණන්ති අක්ඛාතං.
ඉදානිඑවංසක්කාෙනිස්සරණංනියරොධංපත්වාඨිතස්සඛීණාසවස්සවණ්ණං 

කයථන්යතො තස් ස කාමනන් දීපි නානුයසතීතිආදිමාහ. තත්ථ නානුයසතීති න

නිබ්බත්තති. අනනුසොති අනිබ්බත්තිො.යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

බ්රාහ්මණවග්ය ොපඤ්චයමො. 

චතුත්ථපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

5. පඤ් චමපණ් ණාසකං 

(21) 1. කමිලවග් ය ො 

1. කිමිලසුත්තවණ්ණනා 

201. පඤ්චමස්ස පඨයම කමිලාෙන්තිඑවංනාමයකන යර. නිචුලවයනති

මුචලින්දවයන. එතදයවොචාති අෙං කිර යථයරො තස්මිංයෙව න යර
යසට්ඨිපුත්යතොසත්ථුසන්තියකපබ්බජිත්වා පුබ්යබනිවාසඤාණංපටිලභි.යසො
අත්තනා නිවුත්ථං ඛන්ධසන්තානං අනුස්සරන්යතො කස්සපදසබලස්ස
සාසයනොසක්කනකායල පබ්බජිත්වා චතූසු පරිසාසු සාසයන අ ාරවං 
කයරොන්තීසු නිස්යසණිං බන්ධිත්වා පබ්බතං ආරුය්හ තත්ථ සමණධම්මං
කත්වා අත්තයනො නිවුත්ථ ාවං අද්දස. යසො ‘‘සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා තං

කාරණංපුච්ඡිස්සාමී’’ති එතං‘‘යකොනුයඛො,  න්යත’’තිආදිවචනංඅයවොච. 

සත් ථරි අ ාරවා විහරන් ති අප් පතිස් සාති සත්ථරි  ාරවඤ්යචව
යජට්ඨක ාවඤ්චඅනුපට්ඨයපත්වාවිහරන්ති.යසයසසුපිඑයසවනයෙො. තත්ථ
යචතිෙඞ් ණාදීසු ඡත්තං ධායරත්වා උපාහනා ආරුය්හ විචරන්යතො
නානප්පකාරඤ්ච නිරත්ථකකථංකයථන්යතොසත්ථරිඅ ාරයවොවිහරතිනාම.
ධම්මස්සවනග්ය  පන නිසීදිත්වා නිද්දාෙන්යතො යචව නානප්පකාරඤ්ච
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නිරත්ථකකථං කයථන්යතො ධම්යම අ ාරයවො විහරති නාම. සඞ්ඝමජ්යඣ
බාහාවික්යඛපකං නානත්තකථං කයථන්යතො යථරනවමජ්ඣියමසු ච
චිත්තීකාරං අකයරොන්යතො සඞ්යඝ අ ාරයවො විහරති නාම. සික්ඛං
අපරිපූයරන්යතො සික්ඛාෙ අ ාරයවො විහරති නාම. අඤ්ඤමඤ්ඤං
කලහ ණ්ඩනාදීනිකයරොන්යතොඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅ ාරයවොවිහරතිනාම.දුතිෙං 
උත්තානත්ථයමව. 

3. අස්සාජානීෙසුත්තවණ්ණනා 

203-204. තතියෙ අජ් ජයවනාති උජු ායවන අවඞ්ක මයනන. ජයවනාති 

පදජයවන. මද් දයවනාති සරීරමුදුතාෙ. ඛන් තිොති අධිවාසනක්ඛන්තිො. 

යසොරච් යචනාති සුචිසීලතාෙ. භික්ඛුවායර අජ් ජවන්ති ඤාණස්ස උජුක මනං. 

ජයවොති සූරං හුත්වා ඤාණස්ස  මන ායවො. මද් දවන්ති සීලමද්දවං. ඛන් තීති

අධිවාසනක්ඛන්තියෙව. යසොරච් චං සුචිසීලතායෙව. චතුත්යථ පඤ්ච බලානි
මිස්සකානිකථිතානි. 

5. යචයතොඛිලසුත්තවණ්ණනා 

205. පඤ්චයම යචයතොඛිලාති චිත්තස්ස ථද්ධ ාවා, කචවර ාවා, 

ඛාණුක ාවා. සත් ථරි කඞ් ඛතීති සත්ථු සරීයර වා ගුයණ වා කඞ්ඛති. සරීයර
කඞ්ඛමායනො ‘‘ද්වත්තිංසවරපුරිසලක්ඛණපටිමණ්ඩිතං නාම සරීරං අත්ථි නු

යඛො නත්ථී’’ති කඞ්ඛති, ගුයණ කඞ්ඛමායනො 

‘‘අතීතානා තපච්චුප්පන්නජානනසමත්ථං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අත්ථි නු

යඛො නත්ථී’’ති කඞ්ඛති. විචිකච් ඡතීති විචිනන්යතො කිච්ඡති, දුක්ඛං ආපජ්ජති, 

විනිච්යඡතුං න සක්යකොති. නාධිමුච් චතීති එවයමතන්ති අධියමොක්ඛං න

පටිල ති. න සම් පසීදතීති ගුයණසු ඔතරිත්වා නිබ්බිචිකිච්ඡ ායවන පසීදිතුං

අනාවියලො  විතුං න සක්යකොති. ආතප් පාොති

කියලසසන්තාපකවීරිෙකරණත්ථාෙ. අනුයෙො ාොති පුනප්පුනං යෙො ාෙ. 

සාතච් චාොති සතතකිරිොෙ. පධානාොති පදහනත්ථාෙ. අෙං පඨයමො 

යචයතොඛියලොති අෙං සත්ථරි විචිකිච්ඡාසඞ්ඛායතො පඨයමො චිත්තස්ස
ථද්ධ ායවොඑවයමතස්ස භික්ඛුයනොඅප්පහීයනොයහොති. 

ධම් යමති පරිෙත්තිධම්යම ච පටියවධධම්යම ච. පරිෙත්තිධම්යම
කඞ්ඛමායනො ‘‘යතපිටකං බුද්ධවචනං චතුරාසීතිධම්මක්ඛන්ධසහස්සානීති

වදන්ති, අත්ථිනුයඛො එතංනත්ථී’’තිකඞ්ඛති. පටියවධධම්යමකඞ්ඛමායනො

‘‘විපස්සනානිස්සන්යදො මග්ය ො නාම, මග් නිස්සන්දං ඵලං නාම, 
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සබ්බසඞ්ඛාරපටිනිස්සග්ය ො නිබ්බානං නාමාති වදන්ති, තං අත්ථි නු යඛො 

නත්ථී’’ති කඞ්ඛති. සඞ් යඝ කඞ් ඛතීති ‘‘උජුප්පටිපන්යනො’’තිආදීනං පදානං
වයසන ‘‘එවරූපං පටිපදං පටිපන්යනො චත්තායරො මග් ට්ඨා චත්තායරො
ඵලට්ඨාති අට්ඨන්නං පුග් ලානං සමූහභූයතො සඞ්යඝො නාම අත්ථි නු යඛො

නත්ථී’’ති කඞ්ඛති. සික් ඛාෙ කඞ්ඛමායනො ‘‘අධිසීලසික්ඛා නාම

අධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාසික්ඛා නාමාති වදන්ති, සා අත්ථි නු යඛො නත්ථී’’ති

කඞ්ඛති. අෙං පඤ් චයමොති අෙං සබ්රහ්මචාරීසු යකොපසඞ්ඛායතො පඤ්චයමො
චිත්තස්සථද්ධ ායවොකචවර ායවොඛාණුක ායවො. 

6. විනිබන්ධසුත්තවණ්ණනා 

206. ඡට්යඨ යචතයසොවිනිබන් ධාති චිත්තංවිනිබන්ධිත්වාමුට්ඨිෙංකත්වා

විෙ ණ්හන්තීතියචතයසොවිනිබන්ධා. කායමතිවත්ථුකායමපිකියලසකායමපි. 

කායෙති අත්තයනො කායෙ. රූයපති බහිද්ධාරූයප. ොවදත් ථන්ති ෙත්තකං

ඉච්ඡති, තත්තකං. උදරාවයදහකන්ති උදරපූරං. තඤ්හි උදරං අවයදහනයතො

උදරාවයදහකන්ති වුච්චති. යසෙයසුඛන්ති මඤ්චපීඨසුඛං, උතුසුඛං වා. 

පස් සසුඛන්ති ෙථාසම්පරිවත්තකංසෙන්තස්ස දක්ඛිණපස්සවාමපස්සානංසුඛං

යහොති, එවං උප්පන්නසුඛං. මිද් ධසුඛන්ති නිද්දාසුඛං. අනුයුත් යතොති 

යුත්තප්පයුත්යතො විහරති. පණිධාොති පත්ථයිත්වා. සීයලනාතිආදීසු සීලන්ති 

චතුපාරිසුද්ධිසීලං. වතන්ති වතසමාදානං. තයපොති තපචරණං. බ්රහ් මචරිෙන්ති 

යමථුනවිරති. යදයවො වා භඞවිස් සාමීති මයහසක්ඛයදයවො වා  විස්සාමි. 

යදවඤ් ඤතයරො වාතිඅප්යපසක්ඛයදයවසුවා අඤ්ඤතයරොති. 

7-8. ොගුසුත්තාදිවණ්ණනා 

207-208. සත්තයම වාතං අනුයලොයමතීති වාතං අනුයලොයමත්වා හරති. 

වත් ථිං යසොයධතීති ධමනියෙො සුද්ධා කයරොති. ආමාවයසසං පායචතීති සයච

ආමාවයසසකංයහොති, තංපායචති. අට්ඨයම අචක් ඛුස් සන්තිනචක්ඛූනංහිතං, 
චක්ඛුං විසුද්ධංනකයරොති. 

9. ගීතස්සරසුත්තවණ්ණනා 

209. නවයම ආෙතයකනාති දීයඝන, පරිපුණ්ණපදබයඤ්ජනකං

 ාථාවත්තඤ්ච විනායසත්වා පවත්යතන. සරකුත් තිම් පි නිකාමෙමානස් සාති

එවං ගීතස්සයරො කාතබ්යබොති සරකිරිෙං පත්ථෙමානස්ස. සමාධිස් ස භඞඞ් ය ො 

යහොතීති සමථවිපස්සනාචිත්තස්සවිනායසොයහොති. 
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10. මුට්ඨස්සතිසුත්තවණ්ණනා 

210. දසයම දුක් ඛං සුපතීති නානාවිධං සුපිනං පස්සන්යතො දුක්ඛං සුපති. 

දුක් ඛං පටිබුජ් ඣතීති පටිබුජ්ඣන්යතොපි උත්තසිත්වා සයලොමහංයසො
පටිබුජ්ඣති. ඉමස්මිංසුත්යතසතිසම්පජඤ්ඤංමිස්සකංකථිතං. 

කිමිලවග්ය ොපඨයමො. 

(22) 2. අක් යකොසකවග් ය ො 

1. අක්යකොසකසුත්තවණ්ණනා 

211. දුතිෙස්ස පඨයම අක් යකොසකපරිභඞාසයකොති දසහි අක්යකොසවත්ථූහි

අක්යකොසයකො,  ෙදස්සයනන පරි ාසයකො. ඡින් නපරිපන් යථොති 

යලොකුත්තරපරිපන්ථස්ස ඡින්නත්තා ඡින්නපරිපන්යථො. යරො ාතඞ් කන්ති
යරොය ොයෙවකිච්ඡජීවිකාොවහනයතොයරො ාතඞ්යකොනාම. 

2.  ණ්ඩනකාරකසුත්තවණ්ණනා 

212. දුතියෙ අධිකරණකාරයකොති චතුන්නං අධිකරණානං අඤ්ඤතරස්ස

කාරයකො. අනධි තන්තිපුබ්යබ අප්පත්තවියසසං. 

3. සීලසුත්තවණ්ණනා 

213. තතියෙ දුස ්සීයලොති අසීයලො නිස්සීයලො. සීලවිපන් යනොති

විපන්නසීයලොභින්නසංවයරො. පමාදාධිකරණන්තිපමාදකාරණා.ඉදඤ්චසුත්තං

 හට්ඨානංවයසනආ තං, පබ්බජිතානම්පිපනලබ් යතව.  හට්යඨොහියෙන

යෙන සිප්පට්ඨායනන ජීවිකං කප්යපති, ෙදි කසිො, ෙදි වණිජ්ජාෙ, 

පාණාතිපාතාදිවයසන පමත්යතොතංතංෙථාකාලංසම්පායදතුංනසක්යකොති, 
අථස්ස මූලං විනස්සති. මාඝාතකායලපි පාණාතිපාතං අදින්නාදානාදීනි ච
කයරොන්යතොදණ්ඩවයසනමහතිංය ො ජානිංනි ච්ඡති. පබ්බජියතොදුස්සීයලො
පමාදකාරණාසීලයතොබුද්ධවචනයතොඣානයතොසත්තඅරිෙධනයතොචජානිං 
නි ච්ඡති.  හට්ඨස්ස ‘‘අසුයකො අසුකකුයල ජායතො දුස්සීයලො පාපධම්යමො 
පරිච්චත්තඉධයලොකපරයලොයකො සලාක ත්තමත්තම්පි න යදතී’’ති
චතුපරිසමජ්යඣපාපයකො කිත්තිසද්යදොඅබ්භුග් ච්ඡති.පබ්බජිතස්ස‘‘අසුයකො

නාසක්ඛි සීලං රක්ඛිතුං බුද්ධවචනං  යහතුං, යවජ්ජකම්මාදීහි ජීවති, ඡහි
අ ාරයවහි සමන්නා යතො’’තිඑවංඅබ්භුග් ච්ඡති. 
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අවිසාරයදොති  හට්යඨො තාව ‘‘අවස්සං බහූනං සන්නිපාතට්ඨායන යකොචි

මම කම්මං ජානිස්සති, අථ මං නිග් ණ්හිස්සන්ති වා, රාජකුලස්ස වා

දස්සන්තී’’ති ස යෙො උපසඞ්කමති. මඞ් කුභූයතො ච පතිතක්ඛන්යධො

අයධොමුයඛො අඞ්ගුට්ඨයකනභූමිංකසන්යතොනිසීදති, විසාරයදොහුත්වාකයථතුං

න සක්යකොති. පබ්බජියතොපි ‘‘බහූ භික්ඛූ සන්නිපතිතා, අවස්සං යකොචි මම

කම්මං ජානිස්සති, අථ යම උයපොසථම්පි පවාරණම්පි ඨයපත්වා සාමඤ්ඤා 

චායවත්වා නික්කඩ්ඪස්සන්තී’’ති ස යෙො උපසඞ්කමති, විසාරයදො හුත්වා

කයථතුංන සක්යකොති.එකච්යචොපන දුස්සීයලොපි දප්පියතොවිෙචරති, යසොපි
අජ්ඣාසයෙනමඞ්කු යහොතියෙව. 

සම් මූළ ්යහො කාලං කයරොතීති තස්ස හි මරණමඤ්යච නිපන්නස්ස
දුස්සීලකම්මං සමාදාෙ වත්තිතට්ඨානං ආපාථං ආ ච්ඡති. යසො උම්මීයලත්වා

ඉධයලොකං පස්සති, නිම්මීයලත්වා පරයලොකං. තස්ස චත්තායරො අපාො 

උපට්ඨහන්ති, සත්තිසයතන සීයස පහරිෙමායනො විෙ යහොති. යසො ‘‘වායරථ
වායරථා’’ති විරවන්යතො මරති. යතන වුත්තං – ‘‘සම්මූළ්යහො කාලං
කයරොතී’’ති. පඤ්චමපදං උත්තානයමව. ආනිසංසකථා වුත්තවිපරිොයෙන
යවදිතබ්බා. 

4. බහු ාණිසුත්තවණ්ණනා 

214. චතුත්යථ බහුභඞාණිස ්මින්ති පඤ්ඤාෙ අපරිච්ඡින්දිත්වා බහුං

 ණන්යත. මන් තභඞාණිස් මින්ති මන්තා වුච්චති පඤ්ඤා, තාෙ පරිච්ඡින්දිත්වා
 ණන්යත. 

5. පඨමඅක්ඛන්තිසුත්තවණ්ණනා 

215. පඤ්චයම යවරබහුයලොති පුග් ලයවයරනපි අකුසලයවයරනපි

බහුයවයරො. වජ් ජබහුයලොතියදොසබහුයලො. 

6. දුතිෙඅක්ඛන්තිසුත්තවණ්ණනා 

216. ඡට්යඨ ලුද් යදොති දාරුයණො කක්ඛයළො. විප් පටිසාරීති මඞ්කු ායවන
සමන්නා යතො. 
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7.පඨමඅපාසාදිකසුත්තවණ්ණනා 

217. සත්තයම අපාසාදියකතිඅපාසාදියකහි කාෙකම්මාදීහිසමන්නා යත. 

පාසාදියකති පසාදාවයහ පරිසුද්ධසමාචායර. අට්ඨමනවමානි
උත්තානත්ථායනව. 

10. මධුරාසුත්තවණ්ණනා 

220. දසයම පඤ් චියම, භික් ඛයව, ආදීනවා මධුරාෙන්තිඑකංසමෙං  වා
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො චාරිකං චරමායනො මධුරාන රං සම්පාපුණිත්වා
අන්යතොන රංපවිසිතුංආරභි.අයථකා මිච්ඡාදිට්ඨිකාෙක්ඛිනීඅයචලාහුත්වා
ද්යව හත්යථ පසායරත්වා ජිව්හං නිල්ලායලත්වා දසබලස්ස පුරයතො අට්ඨාසි.
සත්ථා අන්යතොන රං අප්පවිසිත්වා තයතොව නික්ඛමිත්වා විහාරං අ මාසි.
මහාජයනො ඛාදනීෙය ොජනීෙඤ්යචව සක්කාරසම්මානඤ්ච ආදාෙ විහාරං
 න්ත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානං අදාසි. සත්ථා තස්ස න රස්ස

නිග් ණ්හනත්ථාෙ ඉමං සුත්තංආරභි.තත්ථ විසමාති නසමතලා. බහුරජාති
වාතපහරණකායලඋද්ධයතනරජක්ඛන්යධන පරියෙොනද්ධාවිෙයහොති.යසසං
සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

අක්යකොසකවග්ය ොදුතියෙො. 

(23) 3. දීඝචාරිකවග් ය ො 

1. පඨමදීඝචාරිකසුත්තවණ්ණනා 

221. තතිෙස්ස පඨයම අනවත් ථචාරිකන්ති අවවත්ථිතචාරිකං. සුතං න 

පරියෙොදයපතීති ෙම්පිස්ස සුතං අත්ථි, තං පරියෙොදයපතුං න සක්යකොති. 

සුයතයනකච් යචන අවිසාරයදො යහොතීති යථොකයථොයකන සුයතන

විජ්ජමායනනාපි ඤායණන යසොමනස්සප්පත්යතො න යහොති. සමවත් ථචායරති 

සමවත්ථිතචායර.දුතිෙංඋත්තානත්ථයමව. 

3-4. අතිනිවාසසුත්තාදිවණ්ණනා 

223-224. තතියෙ බහුභඞණ් යඩොති බහුපරික්ඛායරො. බහුයභඞසජ් යජොති

සප්පිනවනීතාදීනං බහුතාෙ බහුය සජ්යජො. බයත් යතොති බයාසත්යතො. 

සංසට් යඨොතිපඤ්චවියධනසංසග්ය නසංසට්යඨොහුත්වා. අනනුයලොමියකනාති

සාසනස්ස අනනුච්ඡවියකන. චතුත්යථ වණ් ණමච් ඡරීති ගුණමච්ඡරී. 

ධම් මමච් ඡරීතිපරිෙත්තිමච්ඡරී. 
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5-6. කුලූපකසුත්තාදිවණ්ණනා 

225-226. පඤ්චයම අනාමන් තචායර ආපජ් ජතීති‘‘නිමන්තියතොස ත්යතො
සමායනො සන්තං භික්ඛුං අනාපුච්ඡා පුයර ත්තං වා පච්ඡා ත්තං වා කුයලසු

චාරිත්තං ආපජ්යජෙයා’’තිසික්ඛාපයද(පාරා.294) වුත්තංආපත්තිංආපජ්ජති. 

රයහො නිසජ් ජාොතිආදීනිපියතසං යතසංසික්ඛාපදානං වයසන යවදිතබ්බානි.

ඡට්යඨ අතියවලන්තිඅතික්කන්තපමාණකාලං. සත්තමංඋත්තානයමව. 

8. උස්සූර ත්තසුත්තවණ්ණනා 

228. අට්ඨයම උස ්සූරභඞත් යතති අතිදිවාපචන ත්යත. න කායලන 

පටිපූයජන් තීති ොගුකායල ොගුං, ඛජ්ජකකායල ඛජ්ජකං, ය ොජනකායල
ය ොජනං අපචන්තා යුත්තප්පයුත්තකාලස්ස අතිනාමිතත්තා න කායලන 

පටිපූයජන්ති, අත්තයනො චිත්යතයනව යදන්ති නාම. තයතො යතපි යතසු
අත්තයනො ය හං ආ යතසු තයථව කයරොන්ති. කුලපයවණිො ආ තා
බලිපටිග් ාහිකා යදවතාපි යුත්තප්පයුත්තකායලන ලා ං ල මානායෙව
රක්ඛන්තිය ොපෙන්තිපීළංඅකත්වා.අකායලල මානාපන‘‘ඉයමඅම්යහසු 
අනාදරා’’තිආරක්ඛංනකයරොන්ති. 

සමණබ්රාහ්මණාපි ‘‘එයතසං ය යහ ය ොජනයවලාෙ ය ොජනං න යහොති, 

ඨිතමජ්ඣන්හියක යදන්තී’’ති මඞ් ලාමඞ් යලසු කාතබ්බං න කයරොන්ති. 

විමුඛා කම් මං කයරොන් තීති‘‘පායතොකිඤ්චිනල ාම, ඛුදාෙපටිපීළිතා කම්මං

කාතුං න සක්යකොමා’’ති කම්මං විස්සජ්යජත්වා නිසීදන්ති. අයනොජවන් තං 

යහොතීති අකායල භුත්තං ඔජං හරිතුං න සක්යකොති. සුක්කපක්යඛො
වුත්තවිපල්ලායසනයවදිතබ්යබො. 

9. පඨමකණ්හසප්පසුත්තවණ්ණනා 

229. නවයම සභීරූති සනිද්යදො මහානිද්දං නිද්දාෙති. සප් පටිභඞයෙොති තං

නිස්සාෙ  ෙං උප්පජ්ජති, තස්මා සප්පටි යෙො. මිත් තදුබ් භීති 

පානය ොජනදාෙකම්පිමිත්තංදුබ් තිහිංසති.මාතු ායමපිඑයසවනයෙො. 

10. දුතිෙකණ්හසප්පසුත්තවණ්ණනා 

230. දසයම යඝොරවියසොති කක්ඛළවියසො. දුජ් ජිව් යහොති ද්විධා

භින්නජිව්යහො. යඝොරවිසතාතියඝොරවිසතාෙ.යසසද්වයෙපි එයසවනයෙො. 

දීඝචාරිකවග්ය ොතතියෙො. 
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(24) 4. ආවාසිකවග් ය ො 

1. ආවාසිකසුත්තවණ්ණනා 

231. චතුත්ථස්ස පඨයම න ආකප් පසම් පන් යනොති සමණාකප්යපන 

සම්පන්යනො. අභඞාවනීයෙො යහොතීතිවඩ්ඪනීයෙොනයහොති.දුතිෙං උත්තානයමව. 

3. යසො නසුත්තවණ්ණනා 

233. තතියෙ පටිබයලොතිකාෙබයලනච ඤාණබයලනචසමන්නා තත්තා
පටිබයලො. 

4. බහූපකාරසුත්තවණ්ණනා 

234. චතුත්යථ ඛණ් ඩඵුල් ලන්ති පතිතට්ඨානඤ්ච භින්නට්ඨානඤ්ච. 

පටිසඞ් ඛයරොතීති පටිපාකතිකං කයරොති. ආයරොයචතීති ඉදං පවාරිතකුලානං
වයසන වුත්තං. 

5. අනුකම්පසුත්තවණ්ණනා 

235. පඤ්චයම අධිසීයලසූතිපඤ්චසු සීයලසු. ධම් මදස ්සයන නියවයසතීති

චතුසච්චධම්මදස්සයන පතිට්ඨායපති. අරහග්  තන්තිසබ්බසක්කාරානංඅරයහ 

රතනත්තයෙව  තං, තීසු වත්ථූසු  රුචිත්තීකාරං උපට්ඨයපථාති අත්යථො.
ඡට්ඨං උත්තානයමව. 

7. දුතිෙඅවණ්ණාරහසුත්තවණ්ණනා 

237. සත්තයම ආවාසපලිය ධීතිආවාසං බලවගිද්ධිවයසන ගිලිත්වා විෙ
ඨියතො.යසසං සබ්බංඋත්තානයමවාති. 

ආවාසිකවග්ය ොචතුත්යථො. 

(25) 5. දුච් චරිතවග් ය ො 

1. පඨමදුච්චරිතසුත්තවණ්ණනා 

241. පඤ්චමස්ස පඨයම දුච් චරියත සුචරියතති ඉදං අය දයතො වුත්තං, 

කාෙදුච් චරියතතිආදි කාෙද්වාරාදීනං වයසන ය දයතො. සද් ධම් මාති

දසකුසලකම්මපථධම්මයතො. අසද් ධම් යමති අකුසලකම්මපථසඞ්ඛායත
අස්සද්ධම්යම. 
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9. සිවථිකසුත්තවණ්ණනා 

249. නවයම සිවථිකාොති සුසායන. ආයරොදනාති ආයරොදනට්ඨානං. 

අසුචිනාති ජිගුච්ඡනීයෙන. 

10. පුග් ලප්පසාදසුත්තවණ්ණනා 

250. දසයම පුග්  ලප් පසායදති එකපුග් ලස්මිංඋප්පන්නප්පසායද. අන් යත 

නිසීදායපතීති භික්ඛූනං ආසනපරිෙන්යත නිසීදායපති. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

දුච්චරිතවග්ය ොපඤ්චයමො. 

පඤ්චමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

(26) 6. උපසම් පදාවග් ය ො 

1-3. උපසම්පායදතබ්බසුත්තාදිවණ්ණනා 

251-253. ඡට්ඨස්ස පඨයම උපසම් පායදතබ් බන්ති උපජ්ඣායෙන හුත්වා

උපසම්පායදතබ්බං. දුතියෙ නිස ්සයෙො දාතබ් යබොති ආචරියෙන හුත්වා

නිස්සයෙො දාතබ්යබො. තතියෙ සාමයණයරො උපට් ඨායපතබ් යබොති
උපජ්ඣායෙනහුත්වාසාමයණයරො යහතබ්යබො.ඉතිඉමානිතීණිපි සුත්තානි
පඨමයබොධිෙං ඛීණාසවවයසන වුත්තානි. චතුත්ථාදීනි අනුපදවණ්ණනායතො 
උත්තානත්ථායනව. 

1. සම්මුතියපෙයාලාදිවණ්ණනා 

272.  ත්තුද්යදසකාදීනං විනිච්ඡෙකථා සමන්තපාසාදිකාෙ

විනෙට්ඨකථාෙං(චූළව.අට්ඨ.325) වුත්තනයෙනයවදිතබ්බාති. සම් මයතො න 

යපයසතබ් යබොති පකතිො සම්මයතො ‘‘ ච්ඡ  ත්තානි උද්දිසාහී’’ති න
යපයසතබ්යබො. 

273-285. සාටිෙග්  ාහාපයකොති වස්සිකසාටිකාෙ  ාහාපයකො. 

පත් තග්  ාහාපයකොති ‘‘යෙො ච තස්සා භික්ඛුපරිසාෙ පත්තපරිෙන්යතො, යසො
තස්සභික්ඛුයනොපදාතබ්යබො’’තිඑත්ථ වුත්තපත්තග් ාහාපයකො. 

293-302. ආජීවයකොති නග් පරිබ්බාජයකො. නි ණ් යඨොති

පුරිම ා ප්පටිච්ඡන්යනො. මුණ් ඩසාවයකොති නි ණ්ඨසාවයකො. ජටිලයකොති 
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තාපයසො. පරිබ් බාජයකොති ඡන්නපරිබ්බාජයකො. මා ණ් ඩිකාදයෙොපි තිත්ථිො
එව.එයතසංපනසීයලසුපරිපූරකාරිතාෙ අ ායවනසුක්කපක්යඛොන හියතො.
යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 

මයනොරථපූරණිොඅඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

පඤ්චකනිපාතස්සසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නයමොතස්ස  වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ් ගුත් තරනිකායෙ 

ඡක් කනිපාත-අට් ඨකථා 

1. පඨමපණ් ණාසකං 

1. ආහුයනෙයවග් ය ො 

1. පඨමආහුයනෙයසුත්තවණ්ණනා 

1. ඡක්කනිපාතස්ස පඨයම ඉධ, භික් ඛයව, භික් ඛූති, භික්ඛයව, ඉමස්මිං

සාසයන භික්ඛු. යනව සුමයනො යහොති න දුම් මයනොති ඉට්ඨාරම්මයණ
රා සහ යතනයසොමනස්යසනසුමයනොවා අනිට්ඨාරම්මයණයදොසසහ යතන

යදොමනස්යසන දුම්මයනො වා න යහොති. උයපක් ඛයකො විහරති සයතො 

සම් පජායනොති මජ්ඣත්තාරම්මයණ අසමයපක්ඛයනන අඤ්ඤාණුයපක්ඛාෙ
උයපක්ඛක ාවං අනාපජ්ජිත්වා සයතො සම්පජායනො හුත්වා ආරම්මයණ
මජ්ඣත්යතොවිහරති.ඉමස්මිංසුත්යතඛීණාසවස්සසතතවිහායරො කථියතො. 

2. දුතිෙආහුයනෙයසුත්තවණ්ණනා 

2-4. දුතියෙ අයනකවිහිතං ඉද් ධිවිධන්තිආදීනි විසුද්ධිමග්ය  වුත්තායනව. 

ආසවානං ඛො අනාසවන්ති ආසවානං ඛයෙන අනාසවං, න
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනංවිෙඅ ායවනාති. ඉමස්මිංසුත්යතඛීණාසවස්සඅභිඤ්ඤා
පටිපාටිොකථිතා.තතිෙචතුත්යථසුඛීණාසයවො කථියතො. 

5-7. ආජානීෙසුත්තත්තෙවණ්ණනා 

5-7. පඤ්චයම අඞ් ය හීති ගුණඞ්ය හි. ඛයමොති අධිවාසයකො. රූපානන්ති 

රූපාරම්මණානං. වණ් ණසම් පන් යනොති සරීරවණ්යණන සම්පන්යනො. ඡට්යඨ 

බලසම් පන් යනොති කාෙබයලන සම්පන්යනො. සත්තයම ජවසම් පන් යනොති
පදජයවනසම්පන්යනො. 

8-9. අනුත්තරිෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

8-9. අට්ඨයම අනුත් තරිොනීති අඤ්යඤන උත්තරිතයරන රහිතානි

නිරුත්තරානි. දස් සනානුත් තරිෙන්ති රූපදස්සයනසු අනුත්තරං. එස නයෙො

සබ්බපයදසු. හත්ථිරතනාදීනඤ්හි දස්සනං න දස්සනානුත්තරිෙං, 
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නිවිට්ඨසද්ධස්ස පන නිවිට්ඨයපමවයසන දසබලස්ස වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස වා
කසිණඅසු නිමිත්තාදීනං වා අඤ්ඤතරස්ස දස්සනං දස්සනානුත්තරිෙං නාම.

ඛත්තිොදීනං ගුණකථාසවනං න සවනානුත්තරිෙං, නිවිට්ඨසද්ධස්ස පන
නිවිට්ඨයපමවයසන තිණ්ණං වා රතනානං ගුණකථාසවනං
යතපිටකබුද්ධවචනසවනං වා සවනානුත්තරිෙං නාම. මණිරතනාදීනං ලාය ො

න ලා ානුත්තරිෙං, සත්තවිධඅරිෙධනලාය ො පන ලා ානුත්තරිෙං නාම. 

හත්ථිසිප්පාදිසික්ඛනං න සික්ඛානුත්තරිෙං, සික්ඛාත්තෙස්ස පූරණං පන 

සික්ඛානුත්තරිෙං නාම. ඛත්තිොදීනං පාරිචරිො න පාරිචරිොනුත්තරිෙං, 
තිණ්ණං පන රතනානං පාරිචරිො පාරිචරිොනුත්තරිෙං නාම. ඛත්තිොදීනං

ගුණානුස්සරණං න අනුස්සතානුත්තරිෙං, තිණ්ණං පන රතනානං
ගුණානුස්සරණං අනුස්සතානුත්තරිෙං නාම. ඉති ඉමානි ඡ අනුත්තරිොනි

යලොකිෙයලොකුත්තරානිකථිතානි.නවයම බුද් ධානුස් සතීතිබුද්ධගුණාරම්මණා
සති.යසසපයදසුපිඑයසව නයෙො. 

10. මහානාමසුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම මහානායමොති දසබලස්ස චූළපිතු පුත්යතො එයකො සකයරාජා. 

යෙන භඞ වා යතනුපසඞ් කමීති භුත්තපාතරායසො හුත්වා දාසපරිජනපරිවුයතො 

 න්ධමාලාදීනි  ාහායපත්වා ෙත්ථ සත්ථා, තත්ථ අ මාසි. අරිෙඵලං අස්ස

ආ තන්ති ආ තඵයලො. සික්ඛාත්තෙසාසනං එයතන විඤ්ඤාතන්ති 

විඤ ්ඤාතසාසයනො. ඉති අෙං රාජා ‘‘යසොතාපන්නස්ස නිස්සෙවිහාරං 
පුච්ඡාමී’’තිපුච්ඡන්යතොඑවමාහ. 

යනවස ්ස රා පරියුට් ඨිතන්ති න උප්පජ්ජමායනන රාය න උට්ඨහිත්වා

 හිතං. උජු තන්ති බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨායන උජුකයමව  තං. තථා තං 

ආරබ් භඞාති තථා තගුයණ ආරබ් . අත් ථයවදන්ති අට්ඨකථං නිස්සාෙ 

උප්පන්නං පීතිපායමොජ්ජං. ධම් මයවදන්ති පාළිං නිස්සාෙ උප්පන්නං

පීතිපායමොජ්ජං. ධම් මූපසඤ් හිතන්ති පාළිඤ්ච අට්ඨකථඤ්ච නිස්සාෙ

උප්පන්නං. පමුදිතස් සාති දුවියධන පායමොජ්යජන පමුදිතස්ස. පීති ජාෙතීති

පඤ්චවිධාපීති නිබ්බත්තති. කායෙො පස් සම් භඞතීතිනාමකායෙොචකරජකායෙො

ච දරථපටිප්පස්සද්ධිො පටිප්පස්සම් ති. සුඛන්ති කායිකයචතසිකසුඛං. 

සමාධිෙතීති ආරම්මයණ සම්මා ඨපිතං යහොති. විසම තාෙ පජාොති

රා යදොසයමොහවිසම යතසු සත්යතසු. සමප් පත් යතොති සමං උපසමං පත්යතො

හුත්වා. සබයාපජ් ඣාොති සදුක්ඛාෙ. ධම් මයසොතං සමාපන් යනොති

විපස්සනාසඞ්ඛාතං ධම්මයසොතං සමාපන්යනො. බුද් ධානුස ්සතිං භඞායවතීති 
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බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානංබ්රූයහතිවඩ්යඪති.ඉමිනානයෙනසබ්බත්ථඅත්යථො 
යවදිතබ්යබො. ඉති මහානායමො යසොතාපන්නස්ස නිස්සෙවිහාරං පුච්ඡි. 
සත්ථාපිස්සතයමවකයථසි.එවංඉමස්මිංසුත්යතයසොතාපන්යනොවකථියතොති. 

ආහුයනෙයවග්ය ොපඨයමො. 

2. සාරණීෙවග් ය ො 

1. පඨමසාරණීෙසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතිෙස්ස පඨයම සාරණීොති සරිතබ්බයුත්තකා. යමත් තං 

කාෙකම් මන්ති යමත්යතන චිත්යතන කාතබ්බං කාෙකම්මං. 

වචීකම් මමයනොකම් යමසුපි එයසව නයෙො. ඉමානි ච පන භික්ඛූනං වයසන 

ආ තානි, ගිහීසුපි ලබ් න්ති. භික්ඛූනඤ්හි යමත්යතන චිත්යතන 
ආභිසමාචාරිකධම්මපූරණං යමත්තං කාෙකම්මං නාම. ගිහීනං

යචතිෙවන්දනත්ථාෙ යබොධිවන්දනත්ථාෙසඞ්ඝනිමන්තනත්ථාෙ මනං,  ාමං

පිණ්ඩාෙ පවිට්යඨ භික්ඛූ දිස්වා පච්චුග් මනං, පත්තපටිග් හණං, 

ආසනපඤ්ඤාපනං, අනු මනන්තිඑවමාදිකං යමත්තංකාෙකම්මංනාම. 

භික්ඛූනං යමත්යතන චිත්යතන ආචාරපණ්ණත්තිසික්ඛාපනං, 

කම්මට්ඨානකථනං, ධම්මයදසනා, යතපිටකම්පිබුද්ධවචනංයමත්තංවචීකම්මං

නාම. ගිහීනං ‘‘යචතිෙවන්දනාෙ  ච්ඡාම, යබොධිවන්දනාෙ  ච්ඡාම, 

ධම්මස්සවනංකරිස්සාම, දීපමාලාපුප්ඵපූජංකරිස්සාම, තීණිසුචරිතානිසමාදාෙ

වත්තිස්සාම, සලාක ත්තාදීනි දස්සාම, වස්සාවාසිකං දස්සාම, අජ්ජ සඞ්ඝස්ස

චත්තායරො පච්චයෙ දස්සාම, සඞ්ඝං නිමන්යතත්වා ඛාදනීොදීනි සංවිදහථ, 

ආසනානිපඤ්ඤායපථ, පානීෙංඋපට්ඨායපථ, සඞ්ඝං පච්චුග් න්ත්වා ආයනථ, 
පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදායපත්වා උස්සාහජාතා යවෙයාවච්චං
කයරොථා’’තිආදිවචනකායලයමත්තංවචීකම්මංනාම. 

භික්ඛූනං පායතොව උට්ඨාෙ සරීරපටිජග් නං යචතිෙඞ් ණවත්තාදීනි ච 

කත්වාවිවිත්තාසයනනිසීදිත්වා‘‘ඉමස්මිංවිහායරභික්ඛූසුඛීයහොන්තුඅයවරා 

අබයාපජ්ඣා’’ති චින්තනං යමත්තං මයනොකම්මං නාම. ගිහීනං ‘‘අෙයා සුඛී
යහොන්තුඅයවරාඅබයාපජ්ඣා’’තිචින්තනංයමත්තංමයනොකම්මංනාම. 

ආවි යචව රයහො චාති සම්මුඛා ච පරම්මුඛා ච. තත්ථ නවකානං

චීවරකම්මාදීසුසහාෙ ාව මනංසම්මුඛායමත්තංකාෙකම්මංනාම, යථරානං
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පන පාදයධොවනදානාදිය දං සබ්බම්පි සාමීචිකම්මං සම්මුඛා යමත්තං
කාෙකම්මං නාම. උ යෙහිපි දුන්නික්ඛිත්තානං දාරු ණ්ඩාදීනං යතසු
අවඤ්ඤං අකත්වා අත්තනා දුන්නික්ඛිත්තානං විෙ පටිසාමනං පරම්මුඛා 
යමත්තංකාෙකම්මංනාම. ‘‘යදවත්යථයරොතිස්සත්යථයරො’’ති එවං පග් ය්හ
වචනං සම්මුඛායමත්තංවචීකම්මංනාම.විහායරඅසන්තංපනපටිපුච්ඡන්තස්ස

‘‘කහං අම්හාකං යදවත්යථයරො, කහං අම්හාකංතිස්සත්යථයරො, කදානුයඛො
ආ මිස්සතී’’ති එවං මමාෙනවචනං පරම්මුඛා යමත්තං වචීකම්මං නාම.
යමත්තාසියනහසිනිද්ධානි පන නෙනානි උම්මීයලත්වා පසන්යනන මුයඛන
ඔයලොකනං සම්මුඛා යමත්තං මයනොකම්මං නාම. ‘‘යදවත්යථයරො 
තිස්සත්යථයරො අයරොය ො යහොතු අප්පාබායධො’’ති සමන්නාහරණං පරම්මුඛා
යමත්තංමයනොකම්මං නාම. 

ලාභඞාති චීවරාදයෙො ලද්ධපච්චො. ධම් මිකාති කුහනාදිය දං මිච්ඡාජීවං 

වජ්යජත්වා ධම්යමන සයමන භික්ඛාචරිෙවත්යතන උප්පන්නා. අන් තමයසො 

පත් තපරිොපන් නමත් තම් පීති පච්ඡිමයකොටිො පත්තපරිොපන්නං පත්තස්ස 

අන්යතො තංද්වත්තිකටච්ඡුභික්ඛාමත්තම්පි. අප් පටිවිභඞත් තයභඞොගීතිඑත්ථද්යව
පටිවි ත්තානි නාම ආමිසපටිවි ත්තං පන පුග් ලපටිවි ත්තඤ්ච. තත්ථ

‘‘එත්තකං දස්සාමි, එත්තකං න දස්සාමී’’ති එවං චිත්යතන පටිවි ජනං

ආමිසපටිවි ත්තං නාම. ‘‘අසුකස්ස දස්සාමි, අසුකස්ස න දස්සාමී’’ති එවං
චිත්යතන වි ජනං පන පුග් ලපටිවි ත්තං නාම. තදු ෙම්පි අකත්වා යෙො

අප්පටිවි ත්තං භුඤ්ජති, අෙං අප්පටිවි ත්තය ොගී නාම. සීලවන් යතහි 

සබ්රහ් මචාරීහි සාධාරණයභඞොගීතිඑත්ථ සාධාරණය ොගියනොඉදංලක්ඛණං–ෙං

ෙංපණීතංල ති, තංතංයනවලාය නලා ං-නිජිගීසනතාමුයඛන ගිහීනංයදති, 

නඅත්තනාපරිභුඤ්ජති, පටිග් ණ්හන්යතොච‘‘සඞ්යඝනසාධාරණං යහොතූ’’ති
 යහත්වාඝණ්ටිංපහරිත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බංසඞ්ඝසන්තකංවිෙ පස්සති. 

ඉමංපනසාරණීෙධම්මංයකොපූයරති, යකොනපූයරති? දුස්සීයලොතාවන 
පූයරති.නහිතස්සසන්තකංසීලවන්තා ණ්හන්ති.පරිසුද්ධසීයලොපන වත්තං
අඛණ්යඩන්යතොපූයරති.තත්රිදංවත්තං–යෙොහිඔදිස්සකං කත්වාමාතුවාපිතු

වාආචරියුපජ්ඣාොදීනංවායදති, යසොදාතබ්බංයදති. සාරණීෙධම්යමොපනස්ස

න යහොති, පලියබොධජග් නං නාම යහොති. සාරණීෙධම්යමො හි 
මුත්තපලියබොධස්ස වට්ටති. යතන පන ඔදිස්සකං යදන්යතන 
ගිලානගිලානුපට්ඨාකආ න්තුක මිකානඤ්යචව නවපබ්බජිතස්ස ච
සඞ්ඝාටිපත්තග් හණං අජානන්තස්ස දාතබ්බං. එයතසං දත්වා අවයසසං

යථරාසනයතොපට්ඨාෙයථොකංයථොකංඅදත්වායෙො ෙත්තකං ණ්හාති, තස්ස
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පටුන 

තත්තකං දාතබ්බං. අවසිට්යඨ අසති පුන පිණ්ඩාෙ චරිත්වා යථරාසනයතො

පට්ඨාෙෙංෙංපණීතං, තංතං දත්වායසසංභුඤ්ජිතබ්බං. ‘‘සීලවන්යතහී’’ති
වචනයතොදුස්සීලස්සඅදාතුම්පිවට්ටති. 

අෙංපනසාරණීෙධම්යමොසුසික්ඛිතාෙපරිසාෙසුපූයරොයහොති, සුසික්ඛිතාෙ

හිපරිසාෙයෙොඅඤ්ඤයතොල ති, යසොන ණ්හාති.අඤ්ඤයතොඅල න්යතොපි 

පමාණයුත්තයමව  ණ්හති, න අතියරකං. අෙං පන සාරණීෙධම්යමො එවං
පුනප්පුනං පිණ්ඩාෙ චරිත්වා ලද්ධං ලද්ධං යදන්තස්සාපි ද්වාදසහි වස්යසහි

පූයරති, න තයතො ඔරං. සයච හි ද්වාදසයම වස්යස සාරණීෙධම්මපූරයකො

පිණ්ඩපාතපූරං පත්තං ආසනසාලාෙං ඨයපත්වා න්හායිතුං  ච්ඡති, 

සඞ්ඝත්යථයරො ච ‘‘කස්යසයසො පත්යතො’’ති වත්වා 

‘‘සාරණීෙධම්මපූරකස්සා’’ති වුත්යත ‘‘ආහරථ න’’න්ති සබ්බං පිණ්ඩපාතං 
විචායරත්වාවභුඤ්ජිත්වාරිත්තපත්තංඨයපති.අථයඛොයසොභික්ඛුරිත්තපත්තං 

දිස්වා ‘‘මය්හං අයසයසත්වාව පරිභුඤ්ජිංසූ’’ති යදොමනස්සං උප්පායදති, 

සාරණීෙධම්යමො භිජ්ජති, පුන ද්වාදස වස්සානි පූයරතබ්යබො යහොති.

තිත්ථිෙපරිවාසසදියසො යහස, සකිං ඛණ්යඩ ජායත පුන පූයරතබ්යබොව. යෙො

පන ‘‘ලා ා වත යම, සුලද්ධං වත යම, ෙස්ස යම පත්ත තං අනාපුච්ඡාව

සබ්රහ්මචාරී පරිභුඤ්ජන්තී’’ති යසොමනස්සං ජයනති, තස්ස පුණ්යණො නාම
යහොති. 

එවං පූරිතසාරණීෙධම්මස්ස පන යනව ඉස්සා න මච්ඡරිෙං යහොති, 

මනුස්සානං පියෙො යහොති, අමනුස්සානං පියෙො යහොති, සුල පච්චයෙො. 

පත්ත තමස්ස දිෙයමානම්පි න ඛීෙති,  ාජනීෙ ණ්ඩට්ඨායන අග්  ණ්ඩං

ල ති,  යෙවා ඡාතයකවාපත්යතයදවතාඋස්සුක්කංආපජ්ජන්ති. 

තත්රිමානි වත්ථූනි – යසනගිරිවාසී තිස් සත් යථයරො කිර මහාගිරි ාමං

උපනිස්සාෙ වසති, පඤ්ඤාස මහායථරා නා දීපං යචතිෙවන්දනත්ථාෙ
 ච්ඡන්තා ගිරි ායම පිණ්ඩාෙ චරිත්වා කිඤ්චි අලද්ධා නික්ඛමිංසු. යථයරො

පවිසන්යතො යත දිස්වා පුච්ඡි – ‘‘ලද්ධං,  න්යත’’ති? විචරිම්හා, ආවුයසොති.

යසො අලද්ධ ාවංඤත්වා ආහ – ‘‘ න්යත, ොවාහං ආ ච්ඡාමි, තාව ඉයධව

යහොථා’’ති. මෙං, ආවුයසො, පඤ්ඤාස ජනා පත්තයතමනමත්තම්පි න 

ලභිම්හාති.  න්යත, යනවාසිකා නාම පටිබලා යහොන්ති, අල න්තාපි
භික්ඛාචාරමග් ස ා ං ජානන්තීති. යථරා ආ යමසුං. යථයරො  ාමං පාවිසි.
ධුරය යහයෙව මහාඋපාසිකා ඛීර ත්තං සජ්යජත්වා යථරං ඔයලොකෙමානා
ඨිතායථරස්සද්වාරංසම්පත්තස්යසවපත්තංපූයරත්වා අදාසි.යසොතංආදාෙ
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යථරානංසන්තිකං න්ත්වා‘‘ ණ්හථ,  න්යත’’තිසඞ්ඝත්යථරංආහ.යථයරො

‘‘අම්යහහිඑත්තයකහිකිඤ්චිනලද්ධං, අෙං සීඝයමව යහත්වාආ යතො, කිං
නු යඛො’’ති යසසානං මුඛං ඔයලොයකසි. යථයරො ඔයලොකනාකායරයනව 

ඤත්වා, ‘‘ න්යත, ධම්යමන සයමන ලද්යධො, නික්කුක්කුච්චා  ණ්හථා’’ති
ආදියතො පට්ඨාෙසබ්යබසංොවදත්ථංදත්වාඅත්තනාපිොවදත්ථංභුඤ්ජි. 

අථ නං  ත්තකිච්චාවසායන යථරා පුච්ඡිංසු – ‘‘කදා, ආවුයසො, 

යලොකුත්තරධම්මං පටිවිජ්ඣී’’ති? නත්ථියම,  න්යත, යලොකුත්තරධම්යමොති.

ඣානලාභීසි, ආවුයසොති. එතම්පි,  න්යත, නත්ථීති? නනු, ආවුයසො, 

පාටිහාරිෙන්ති. සාරණීෙධම්යමො යම,  න්යත, පූරියතො, තස්ස යම

පූරිතකාලයතොපට්ඨාෙසයචපි භික්ඛුසතසහස්සංයහොති, පත්ත තංනඛීෙතීති.

සාධුසාධු, සප්පුරිස, අනුච්ඡවිකමිදං තුය්හන්ති.ඉදංතාව පත් ත තං න ඛීෙතීති
එත්ථවත්ථු. 

අෙයමව පන යථයරො යචතිෙපබ්බයත ගිරි ණ්ඩමහාපූජාෙ දානට්ඨානං 

 න්ත්වා ‘‘ඉමස්මිං දායනකිංවර ණ්ඩ’’න්තිපුච්ඡි.ද්යවසාටකා,  න්යතති.

එයත මය්හං පාපුණිස්සන්තීති? තං සුත්වා අමච්යචො රඤ්යඤො ආයරොයචසි –

‘‘එයකො දහයරො එවං වදතී’’ති. ‘‘දහරස්ස එවං චිත්තං, මහායථරානං පන
සුඛුමසාටකා වට්ටන්තී’’ති වත්වා ‘‘මහායථරානං දස්සාමී’’ති ඨයපසි. තස්ස 

භික්ඛුසඞ්යඝපටිපාටිොඨියතයදන්තස්සමත්ථයකඨපිතාපියතසාටකාහත්ථං 

නායරොහන්ති, අඤ්යඤව ආයරොහන්ති. දහරස්ස දානකායල පන හත්ථං
ආරුළ්හා.යසොතස්ස හත්යථඨයපත්වාඅමච්චස්සමුඛංඔයලොයකත්වා දහරං
නිසීදායපත්වාදානංදත්වාසඞ්ඝං විස්සජ්යජත්වාදහරස්සසන්තියකනිසීදිත්වා

‘‘කදා,  න්යත, ඉමං ධම්මං පටිවිජ්ඣිත්ථා’’ති ආහ. යසො පරිොයෙනපි

අසන්තං අවදන්යතො ‘‘නත්ථි මය්හං, මහාරාජ, යලොකුත්තරධම්යමො’’ති ආහ.

නනු,  න්යත, පුබ්යබවඅවචුත්ථාති.ආම, මහාරාජ, සාරණීෙධම්මපූරයකොඅහං, 
තස්සයමධම්මස්සපූරිතකාලයතොපට්ඨාෙ ාජනීෙ ණ්ඩට්ඨායන අග්  ණ්ඩං

පාපුණාතීති. ‘‘සාධු සාධු,  න්යත, අනුච්ඡවිකමිදං තුම්හාක’’න්ති වත්වා

පක්කාමි.ඉදං භඞාජනීෙභඞණ් ඩට් ඨායන අග්  භඞණ් ඩං පාපුණාතීතිඑත්ථවත්ථු. 

බ්රාහ්මණතිස්ස යෙ පන  ාතර ාමවාසියනො නා ත්යථරිො 
අනායරොයචත්වාව පලායිංසු. යථරී පච්චූසසමයෙ ‘‘අතිවිෙ අප්පනිග්යඝොයසො

 ායමො, උපධායරථ තාවා’’ති දහරභික්ඛුනියෙො ආහ. තා  න්ත්වා සබ්යබසං
 ත ාවංඤත්වාආ ම්මයථරිොආයරොයචසුං.සාසුත්වා ‘‘මාතුම්යහ යතසං

 ත ාවං චින්තයිත්ථ, අත්තයනො
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උද්යදසපරිපුච්ඡායෙොනියසොමනසිකායරසුයෙව යෙො ං කයරොථා’’ති වත්වා
භික්ඛාචාරයවලාෙං පාරුපිත්වාඅත්තද්වාදසමා  ාමද්වායරනියරොධරුක්ඛමූයල
අට්ඨාසි. රුක්යඛ අධිවත්ථා යදවතා ද්වාදසන්නම්පි භික්ඛුනීනං පිණ්ඩපාතං

දත්වා, ‘‘අයෙය, අඤ්ඤත්ථමා ච්ඡථ, නිච්චංඉයධව ආ ච්යඡෙයාථා’’තිආහ.

යථරිොපනකනිට්ඨ ාතානා ත්යථයරොනාමඅත්ථි.යසො‘‘මහන්තං  ෙං, න

සක්කා ොයපතුං, පරතීරං  මිස්සාමී’’ති අත්තද්වාදසයමොව අත්තයනො
වසනට්ඨානා නික්ඛන්යතො ‘‘යථරිං දිස්වා මිස්සාමී’’ති ාතර ාමංආ යතො.
යථරී ‘‘යථරා ආ තා’’ති සුත්වා යතසං සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘කිං අෙයා’’ති
පුච්ඡි. යසො තං පවත්තිං ආයරොයචසි. සා ‘‘අජ්ජ එකදිවසං විහායරව වසිත්වා
ස්යව මිස්සථා’’තිආහ.යථරාවිහාරං අ මිංසු. 

යථරී පුනදිවයස රුක්ඛමූයල පිණ්ඩාෙ චරිත්වා යථරං උපසඞ්කමිත්වා 

‘‘ඉමංපිණ්ඩපාතංපරිභුඤ්ජථා’’තිආහ.යථයරො ‘‘වට්ටිස්සතියථරී’’තිවත්වා

තුණ්හී අට්ඨාසි. ධම්මියකො, තාත, පිණ්ඩපායතො, කුක්කුච්චං අකත්වා

පරිභුඤ්ජථාති. වට්ටිස්සතියථරීති? සාපත්තං යහත්වාආකායසඛිපි, පත්යතො 
ආකායස අට්ඨාසි. යථයරො ‘‘සත්තතාලමත්යත ඨිතම්පි භික්ඛුනී ත්තයමව

යථරී’’තිවත්වා ‘‘ ෙංනාමසබ්බකාලංනයහොති,  යෙවූපසන්යතඅරිෙවංසං

කථෙමායනො, ‘ය ොපිණ්ඩපාතික, භික්ඛුනී ත්තංභුඤ්ජිත්වාවීතිනාමයිත්ථා’ති

චිත්යතන අනුවදිෙමායනො සන්ථම්භිතුං න සක්ඛිස්සාමි, අප්පමත්තා යහොථ 

යථරියෙො’’ති මග් ංපටිපජ්ජි. 

රුක්ඛයදවතාපි ‘‘සයච යථයරො යථරිො හත්ථයතො පිණ්ඩපාතං 

පරිභුඤ්ජිස්සති, න තං නිවත්යතස්සාමි. සයච න පරිභුඤ්ජිස්සති, 
නිවත්යතස්සාමී’’තිචින්තෙමානාඨත්වායථරස්ස මනංදිස්වාරුක්ඛාඔරුය්හ 

‘‘පත්තං,  න්යත, යදථා’’ති වත්වා පත්තං  යහත්වා යථරං රුක්ඛමූලංයෙව
ආයනත්වා ආසනං පඤ්ඤායපත්වා පිණ්ඩපාතං දත්වා කත ත්තකිච්චං
පටිඤ්ඤං කායරත්වා ද්වාදස භික්ඛුනියෙො ද්වාදස ච භික්ඛූ සත්ත වස්සානි

උපට්ඨහි. ඉදං යදවතා උස් සුක් කං ආපජ් ජන් තීති එත්ථ වත්ථු. තත්ර හි යථරී
සාරණීෙධම්මපූරිකා අයහොසි. 

අඛණ් ඩානීතිආදීසුෙස්සසත්තසු ආපත්තික්ඛන්යධසුආදිම්හිවාඅන්යතවා

සික්ඛාපදංභින්නංයහොති, තස්සසීලං පරිෙන්යතඡින්නසාටයකොවිෙ ඛණ් ඩං 

නාම. ෙස්ස පන යවමජ්යඣ භින්නං, තස්ස ඡිද්දසාටයකො විෙ ඡිද් දං නාම

යහොති. ෙස්ස පටිපාටිො ද්යව තීණිභින්නානි, තස්ස පිට්ඨිෙං වාකුච්ඡිෙං වා
උට්ඨියතන විස ා වණ්යණන කාළරත්තාදීනං අඤ්ඤතරවණ්ණා  ාවී විෙ 
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සබලං නාම යහොති. ෙස්ස අන්තරන්තරා භින්නානි, තස්ස අන්තරන්තරා 

විස ා බින්දුවිචිත්රා ාවීවිෙ කම් මාසං නාමයහොති.ෙස්ස පනසබ්යබනසබ්බං

අභින්නානි, තස්සතානිසීලානි අඛණ් ඩානි අච් ඡිද් දානි අසබලානි අකම් මාසානි 
නාම යහොන්ති. තානි පයනතානි තණ්හාදාසබයයතො යමොයචත්වා

භුජිස්ස ාවකරණයතො භුජිස ්සානි, බුද්ධාදීහි විඤ්ඤූහි පසත්ථත්තා 

විඤ ්ඤුප් පසත් ථානි, තණ්හාදිට්ඨීහි අපරාමට්ඨත්තා ‘‘ඉදං නාම ත්වං

ආපන්නපුබ්යබො’’තියකනචි පරාමට්ඨුං අසක්කුයණෙයත්තාච අපරාමට් ඨානි, 

උපචාරසමාධිං අප්පනාසමාධිං වා සංවත්තෙන්තීති සමාධිසංවත් තනිකානීති 
වුච්චන්ති. 

සීලසාමඤ් ඤ යතො විහරතීතියතසුයතසුදිසා ාය සු විහරන්යතහිභික්ඛූහි
සද්ධිං සමාන ාවූප තසීයලො විහරති. යසොතාපන්නාදීනඤ්හි සීලං 
සමුද්දන්තයරපි යදවයලොයකපි වසන්තානං අඤ්යඤසං යසොතාපන්නාදීනං

සීයලන සමානයමව යහොති, නත්ථි මග් සීයල නානත්තං. තං සන්ධායෙතං
වුත්තං. 

ොෙං දිට් ඨීතිමග් සම්පයුත්තා සම්මාදිට්ඨි. අරිොතිනිද්යදොසා.නිෙයාතීති 

නිෙයානිකා. තක් කරස ්සාති යෙො තථාකාරී යහොති. දුක් ඛක් ඛොොති

සබ්බදුක්ඛක්ඛෙත්ථං. දිට් ඨිසාමඤ් ඤ යතොති සමානදිට්ඨි ාවං උප යතො
හුත්වාවිහරතීති. 

2. දුතිෙසාරණීෙසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියෙයෙොයතධම්යමපූයරති, තංසබ්රහ්මචාරීනංපිෙං කයරොන්තීති 

පිෙකරණා.  රුං කයරොන්තීති  රුකරණා. සඞ්  හාොති සඞ් ණ්හනත්ථාෙ. 

අවිවාදාොති අවිවදනත්ථාෙ. සාමග් ගිොති සමග්  ාවත්ථාෙ. එකීභඞාවාොති

එක ාවත්ථාෙනින්නානාකරණාෙ. සංවත් තන් තීතිවත්තන්තිපවත්තන්ති. 

3. නිස්සාරණීෙසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියෙ නිස ්සාරණීො ධාතුයෙොති නිස්සරණධාතුයෙොව. යමත් තා හි යඛො 

යම යචයතොවිමුත් තීති එත්ථ පච්චනීකධම්යමහි විමුත්තත්තා

තිකචතුක්කජ්ඣානිකා යමත්තාව යමත්තායචයතොවිමුත්ති නාම. භඞාවිතාති

වඩ්ඪතා. බහුලීකතාති පුනප්පුනං කතා. ොනීකතාති යුත්තොනසදිසා කතා. 

වත් ථුකතාති පතිට්ඨාකතා. අනුට් ඨිතාතිඅධිට්ඨිතා. පරිචිතාතිසමන්තයතොචිතා

ආචිතාඋපචිතා. සුසමාරද් ධාතිසුප්පගුණකරයණනසුට්ඨුසමාරද්ධා. පරිොදාෙ 
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තිට් ඨතීතිපරිොදියිත්වා යහත්වාතිට්ඨති. මා යහවන් තිස් ස වචනීයෙොතිෙස්මා

අභූතබයාකරණං බයාකයරොති, තස්මා ‘‘මා එවං  ණී’’ති වත්තබ්යබො. ෙදිදං 

යමත් තායචයතොවිමුත් තීති ො අෙං යමත්තායචයතොවිමුත්ති, ඉදං නිස්සරණං 

බයාපාදස්ස, බයාපාදයතො නිස්සටාති අත්යථො. යෙො පන යමත්තාෙ
තිකචතුක්කජ්ඣානයතො වුට්ඨියතො සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා තතිෙමග් ං පත්වා

‘‘පුන බයාපායදො නත්ථී’’ති තතිෙඵයලන නිබ්බානං පස්සති, තස්ස චිත්තං 
අච්චන්තනිස්සරණං බයාපාදස්ස. එයතනුපායෙන සබ්බත්ථ අත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

අනිමිත් තායචයතොවිමුත් තීති බලවවිපස්සනා. දීඝ ාණකා පන
අරහත්තඵලසමාපත්තීති වදන්ති. සා හි රා නිමිත්තාදීනඤ්යචව 
රූපනිමිත්තාදීනඤ්ච නිච්චනිමිත්තාදීනඤ්ච අ ාවා අනිමිත්තාති වුත්තා. 

නිමිත් තානුසාරීතිවුත්තප්පය දංනිමිත්තංඅනුසරණස ාවං. 

අස් මීති අස්මිමායනො. අෙමහමස් මීති පඤ්චසු ඛන්යධසු අෙං නාම අහං

අස්මීති. එත්තාවතා අරහත්තං බයාකතං යහොති. විචිකච් ඡාකථංකථාසල් ලන්ති 

විචිකිච්ඡාභූතං කථංකථාසල්ලං. මා යහවන් තිස් ස වචනීයෙොති සයච යත

පඨමමග් වජ්ඣා විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, අරහත්තබයාකරණං මිච්ඡා යහොති, 

තස්මා ‘‘මා අභූතං  ණ්හී’’ති වායරතබ්යබො. අස් මීති මානසමුග් ඝායතොති
අරහත්තමග්ය ො. අරහත්තමග් ඵලවයසන හි නිබ්බායන දිට්යඨ පුන

අස්මිමායනොනත්ථීතිඅරහත්තමග්ය ො ‘‘අස්මීතිමානසමුග්ඝායතො’’තිවුත්යතො.
ඉතිඉමස්මිංසුත්යතඅභූතබයාකරණංනාම කථිතං. 

4.  ද්දකසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ න භඞද් දකන්තින ලද්ධකං. තත්ථයෙො හිභීතභීයතොමරති, 

තස්සන ද්දකං මරණං යහොති. යෙො අපායෙ පටිසන්ධිං  ණ්හාති, තස්සන

 ද්දිකාකාලකිරිොයහොති. කම් මාරායමොතිආදීසුආරමණංආරායමො, අභිරතීති

අත්යථො. විහාරකරණාදිම්හි නවකම්යම ආරායමො අස්සාති කම් මාරායමො. 

තස්මිංයෙව කම්යම රයතොති කම් මරයතො. තයදව කම්මාරාමතං පුනප්පුනං

යුත්යතොති අනුයුත් යතො. එස නයෙො සබ්බත්ථ. එත්ථ ච භඞස් සන්ති

ආලාපසල්ලායපො. නිද් දාති යසොප්පං. සඞ්  ණිකාති  ණසඞ් ණිකා. සා

‘‘එකස්ස දුතියෙො යහොති, ද්වින්නං යහොති තතිෙයකො’’තිආදිනා නයෙන 

යවදිතබ්බා. සංසග් ය ොති දස්සනසවනසමුල්ලාපසම්ය ො කාෙසංසග් වයසන

පවත්යතො සංසට්ඨ ායවො. පපඤ ්යචොති තණ්හාදිට්ඨිමානවයසන පවත්යතො
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පටුන 

මදනාකාරසණ්ඨියතො කියලසපපඤ්යචො. සක් කාෙන්ති යතභූමකවට්ටං. සම් මා 

දුක් ඛස ්ස අන් තකරිොොති යහතුනා නයෙන සකලවට්ටදුක්ඛස්ස

පරිවටුමපරිච්යඡදකරණත්ථං. මය ොති ම සදියසො. නිප් පපඤ් චපයදති

නිබ්බානපයද. ආරාධයීතිපරිපූරයිතංසම්පායදසීති. 

5. අනුතප්පිෙසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම අනුතප් පාති අනුයසොචිතබ්බා අනුතාපකාරී. ඉයමසු ද්වීසුපි
සුත්යතසු  ාථාසුචවට්ටවිවට්ටංකථිතං. 

6. නකුලපිතුසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ බාළ් හගිලායනොති අධිමත්තගිලායනො. එතදයවොචාතිසාමිකස්ස
ය සජ්ජං කත්වා බයාධිං වූපසයමතුං අසක්යකොන්තී ඉදානි සීහනාදං නදිත්වා
සච්චකිරිොෙ බයාධිං වූපසයමතුං සන්තියක නිසීදිත්වා එතං ‘‘මා යඛො

ත්ව’’න්තිආදිවචනංඅයවොච. සායපක් යඛොතිසතණ්යහො. න නකුලමාතාතිඑත්ථ 

න-කායරො න සක්ඛතීති එවං පරපයදන යෙොයජතබ්යබො. සන් ථරිතුන්ති 

නිච්ඡිද්දංකාතුං, සණ්ඨයපතුන්තිඅත්යථො. යවණිං ඔලිඛිතුන්තිඑළකයලොමානි
කප්යපත්වාවිජයටත්වායවණිංකාතුං. 

අඤ ්ඤං ඝරං  මිස් සතීති අඤ්ඤං සාමිකං  ණ්හිස්සති. යසොළස වස් සානි 

 හට් ඨකං බ්රහ් මචරිෙං සමාචිණ් ණන්ති ඉයතො යසොළසවස්සමත්ථයක

 හට්ඨබ්රහ්මචරිෙවායසො සමාචිණ්යණො. දස් සනකාමතරාති අතියරයකන
දස්සනකාමා. ඉයමහි තීහි අඞ්ය හි සීහනාදං නදිත්වා ‘‘ඉමිනා සච්යචන තව
සරීයරබයාධිඵාසුයහොතූ’’තිසච්චකිරිෙං අකාසි. 

ඉදානි   වන්තං සක්ඛිං කත්වා අත්තයනො සීලාදිගුයණහිපි සච්චකිරිෙං

කාතුං සිො යඛො පන යතතිආදිමාහ. තත්ථ පරිපූරකාරිනීති සමත්තකාරිනී. 

යචයතොසමථස ්සාති සමාධිකම්මට්ඨානස්ස. ඔ ාධප් පත් තාති ඔ ාධං

අනුප්පයවසං පත්තා. පති ාධප් පත් තාති පති ාධං පතිට්ඨං පත්තා. 

අස් සාසප් පත් තාති අස්සාසං අවස්සෙං පත්තා. යවසාරජ් ජප් පත් තාති

යසොමනස්සඤාණං පත්තා. අපරප් පච් චොති පරප්පච්චයෙො වුච්චති පරසද්ධා

පරපත්තිොෙනා, තාෙ විරහිතාති අත්යථො. ඉයමහි තීහි අඞ්ය හි අත්තයනො

ගුයණ ආරබ්  සච්චකිරිෙං අකාසි. ගිලානා වුට් ඨියතොති ගිලායනො හුත්වා

වුට්ඨියතො. ොවතාති ෙත්තිකායෙො. තාසං අඤ් ඤතරාති තාසං අන්තයර එකා. 
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අනුකම් පිකාති හිතානුකම්පිකා. ඔවාදිකාති ඔවාදදායිකා. අනුසාසිකාති 
අනුසිට්ඨිදායිකා. 

7. යසොප්පසුත්තවණ්ණනා 

17. සත්තයම පටිසල් ලානා වුට් ඨියතොති එකී ාවාෙ

ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියතොඵලසමාපත්තිවිහාරයතො වුට්ඨියතො. ෙථාවිහාරන්ති

අත්තයනො අත්තයනො වසනවිහාරං. නවාති පබ්බජ්ජාෙ නවකා. යත

පඤ්චසතමත්තා අයහසුං. කාකච් ඡමානාති කාකසද්දං කයරොන්තා දන්යත

ඛාදන්තා. යථරාති ථිර ාවං පත්තා. යතන යනොති යතන නු. යසෙයසුඛාදීනි

යහට්ඨා වුත්තත්ථායනව. රට් ඨියකොති යෙො රට්ඨං භුඤ්ජති. යපත් තණියකොති

යෙො පිතරා භුත්තානුභුත්තං භුඤ්ජති. යසනාපතියකොති යසනාෙ යජට්ඨයකො. 

 ාම ාමණියකොති  ාමය ොජයකො. පූ  ාමණියකොති  ණයජට්ඨයකො. 

අවිපස ්සයකො කුසලානං ධම් මානන්ති කුසලානං ධම්මානං අයනසයකො

අ යවසයකො හුත්වා. යබොධිපක් ඛිොනං ධම් මානන්ති සත්තතිංසාෙ 

යබොධිපක්ඛිෙධම්මානං. 

8. මච්ඡබන්ධසුත්තවණ්ණනා 

18. අට්ඨයම මච් ඡිකන්ති මච්ඡඝාතකං. හත්ථිනා ොතීති හත් ථිොයී. 

පරයතොපිඑයසවනයෙො. වජ් යඣතිවධිතබ්යබ. වධාෙනීයතතිවධාෙ උපනීයත. 

පාපයකන මනසාති ලාමයකන වධකචිත්යතන. පාළිෙං පන වධායුපනීයතති

ලිඛන්ති. මා වියකොති මි ඝාතයකො. යකො පන වායදො මනුස් සභූතන්ති යෙො

මනුස්සභූතංපාපයකනමනසා අනුයපක්ඛති, තස්සසම්පත්තිොඅ ායවකියමව
වත්තබ්බං.ඉදංපාපකස්සකම්මුයනො අනිට්ඨඵල ාවංදස්යසතුංවුත්තං.යෙසං

පනතාදිසංකම්මංකයරොන්තානම්පිෙසපටිලාය ො යහොති, යතසංතංඅකුසලං

නිස්සාෙ කුසලං විපච්චතීති යවදිතබ්බං. යතන පනස්ස අකුසලකම්යමන
උපහතත්තා විපායකො න චිරට්ඨිතියකො යහොති. ඉමස්මිං සුත්යත 
අකුසලපක්යඛොවකථියතො. 

9. පඨමමරණස්සතිසුත්තවණ්ණනා 

19. නවයම නාතියකති එවංනාමයක  ායම. ගිඤ් ජකාවසයථති

ඉට්ඨකාමයෙ පාසායද. අමයතො ධාති නිබ්බායනො ධා, නිබ්බානපතිට්ඨාති

අත්යථො. භඞායවථ යනොති ායවථනු. මරණස් සතින්ති මරණස්සතිකම්මට්ඨානං. 

අයහො වතාති පත්ථනත්යථනිපායතො. බහුං වත යම කතං අස් සාති තුම්හාකං

සාසයනමමකිච්චංබහුකතංඅස්ස. තදන් තරන්තිතංඅන්තරංඛණංඔකාසං. 
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අස් සසිත් වා වා පස් සසාමීති එත්ථ අස්සායසො වුච්චති අන්යතො පවිසනවායතො, 
පස්සායසොබහිනික්ඛමනවායතො.ඉතිඅෙංභික්ඛුොවඅන්යතොපවිට්ඨවායතො

බහි නික්ඛමති, බහි නික්ඛන්යතො වායතො අන්යතො පවිසති, තාව ජීවිතං

පත්යථන්යතො එවමාහ. දන් ධන්ති මන්දං  රුකං අසීඝප්පවත්තං. ආසවානං 

ඛොොතිඅරහත්තඵලත්ථාෙ.ඉමස්මිංසුත්යතමරණස්සති අරහත්තංපායපත්වා
කථිතාති. 

10. දුතිෙමරණස්සතිසුත්තවණ්ණනා 

20. දසයම පති තාොති පටිපන්නාෙ. ඉති පටිසඤ් චික් ඛතීති එවං

පච්චයවක්ඛති. යසො මමස් ස අන් තරායෙොති එත්ථ තිවියධො අන්තරායෙො

ජීවිතන්තරායෙො, සමණධම්මන්තරායෙො, පුථුජ්ජනකාලකිරිෙං කයරොන්තස්ස
සග් න්තරායෙො යචව මග් න්තරායෙො චාති. තං සබ්බම්පි සන්ධායෙවමාහ. 

බයාපජ් යජෙයාති අජිණ්ණකාදිවයසන විපජ්යජෙය. අධිමත් යතොති බලවා. 

ඡන් යදොති කත්තුකමයතාඡන්යදො. වාොයමොති පයෙො වීරිෙං. උස් සායහොති

උස්සාපනවීරිෙං. උස් යසොළ් හීතිසම්පාදනවීරිෙං. අප් පටිවානීතිඅනුක්කණ්ඨනා
අප්පටිසඞ්ඝරණා.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

සාරණීෙවග්ය ොදුතියෙො. 

3. අනුත් තරිෙවග් ය ො 

1-2. සාමකසුත්තාදිවණ්ණනා 

21-22. තතිෙස්ස පඨයම සාම ාමයකති සාමකානං උස්සන්නත්තා 

එවංලද්ධනායම  ාමයක. යපොක් ඛරණිොෙන්ති යපොක්ඛරණිොනාමයක 

විහායර. අභික් කන් තාෙ රත් තිොති රත්තිො පඨමොමං අතික්කම්ම

මජ්ඣිමොයම සම්පත්යත. අභික් කන් තවණ් ණාති 

අභික්කන්තඅතිමනාපවණ්ණා. යකවලකප් පන්ති සකලකප්පං. යපොක් ඛරණිෙං 

ඔභඞායසත් වාති යපොක්ඛරණිොනාමකං මහාවිහාරං අත්තයනො ඔ ායසන

ඵරිත්වා. සමනුඤ් යඤොති සමානඅනුඤ්යඤො සමානචිත්යතො. යදොවචස් සතාති

දුබ්බච ායවො. පාපමිත් තතාති ලාමකමිත්තතා. ඉමස්මිං සුත්යත
පරිහානිෙධම්මාව කථිතා. දුතියෙ අපරිහානිෙධම්මා යලොකුත්තරමිස්සකා 
කථිතා. 
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3.  ෙසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියෙ කාමරා රත් තාෙන්ති කාමරා රත්යතො අෙං. 

ඡන් දරා විනිබද් යධොති ඡන්දරාය න විනිබද්යධො. භඞොති චිත්තුත්රාස ො. 

පඞ් කාතිකියලසපඞ්කයතො. සඞ් ය ො පඞ් යකො ච උභඞෙන්තිසඞ්ය ොචපඞ්යකොච

ඉදම්පි උ ෙං. එයත කාමා පවුච් චන් ති, ෙත් ථ සත් යතො පුථුජ් ජයනොති ෙස්මිං
සඞ්ය  ච පඞ්යක ච පුථුජ්ජයනො සත්යතො ලග්ය ො ලග්ගියතො පලිබුද්යධො. 

උපාදායනති චතුබ්බියධඋපාදායන. ජාතිමරණසම් භඞයවතිජාතිොචමරණස්සච 

සම් යව පච්චෙභූයත. අනුපාදා විමුච් චන් තීති අනුපාදියිත්වා විමුච්චන්ති. 

ජාතිමරණසඞ් ඛයෙති ජාතිමරණානං සඞ්ඛෙසඞ්ඛායත නිබ්බායන, 

නිබ්බානාරම්මණාෙ විමුත්තිො විමුච්චන්තීති අත්යථො. ඉමස්මිං ඨායන 
විවට්යටත්වා අරහත්තයමව පත්යතො එස භික්ඛු. ඉදානි තං ඛීණාසවං

යථොයමන්යතො යත යඛමප් පත් තාතිආදිමාහ. තත්ථ යඛමප් පත් තාති යඛම ාවං

පත්තා. සුඛියනොති යලොකුත්තරසුයඛන සුඛිතා. දිට් ඨධම් මාභිනිබ් බුතාති 
අබ් න්තයරකියලසා ායවන දිට්ඨධම්යමයෙව අභිනිබ්බුතා. ඉමස්මිං සුත්යත
වට්ටයමව කයථත්වා ාථාසුවට්ටවිවටංකථිතං. 

4. හිමවන්තසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ පදායලෙයාති භින්යදෙය. ඡවාොති ලාමිකාෙ. සමාධිස ්ස 

සමාපත් තිකුසයලො යහොතීති ආහාරසප්පාෙඋතුසප්පාොනි පරිග් යහත්වා

සමාධිං සමාපජ්ජිතුංකුසයලො යහොති යඡයකො සමත්යථො පටිබයලො. සමාධිස් ස 

ඨිතිකුසයලොති සමාධිස්ස ඨිතිෙං කුසයලො, සමාධිං ඨයපතුං සක්යකොතීති

අත්යථො. සමාධිස ්ස වුට් ඨානකුසයලොති සමාධිස්ස වුට්ඨායන කුසයලො, 

ෙථාපරිච්යඡයදනවුට්ඨාතුං සක්යකොතීතිඅත්යථො. සමාධිස් ස කල් ලිතකුසයලොති

සමාධිස්ස කල්ලතාෙ කුසයලො, සමාධිචිත්තං හායසතුං කල්ලං කාතුං

සක්යකොතීති අත්යථො. සමාධිස ්ස ය ොචරකුසයලොති සමාධිස්ස අසප්පායෙ

අනුපකාරයකධම්යම වජ්යජත්වාසප්පායෙඋපකාරයකයසවන්යතොපි, ‘‘අෙං
සමාධිනිමිත්තාරම්මයණො අෙංලක්ඛණාරම්මයණො’’තිජානන්යතොපිසමාධිස්ස

ය ොචරකුසයලො නාම යහොති. සමාධිස ්ස අභිනීහාරකුසයලොති 
උපරිඋපරිසමාපත්තිසමාපජ්ජනත්ථාෙ පඨමජ්ඣානාදිසමාධිං අභිනීහරිතුං
සක්යකොන්යතො සමාධිස්ස අභිනීහාරකුසයලොනාම යහොති. යසො පඨමජ්ඣානා

වුට්ඨාෙ දුතිෙං සමාපජ්ජති, දුතිෙජ්ඣානා…යප.… තතිෙජ්ඣානා වුට්ඨාෙ
චතුත්ථං සමාපජ්ජතීති. 
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5. අනුස්සතිට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම අනුස ්සතිට් ඨානානීති අනුස්සතිකාරණානි. ඉතිපි යසො 

භඞ වාතිආදීනිවිසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි.1.123ආදයෙො)විත්ථාරිතායනව. ඉදම් පි 

යඛො, භික් ඛයව, ආරම් මණං කරිත් වාති ඉදං බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානං

ආරම්මණංකරිත්වා. විසුජ් ඣන් තීතිපරමවිසුද්ධිංනිබ්බානංපාපුණන්ති.යසසං 
සබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමව. ඉමස්මිං පන සුත්යත ඡ අනුස්සතිට්ඨානානි
මිස්සකානි කථිතානීතියවදිතබ්බානි. 

6. මහාකච්චානසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ සම් බායධති පඤ්චකාමගුණසම්බායධ. ඔකාසාධි යමොතිඑත්ථ

ඔකාසා වුච්චන්ති ඡ අනුස්සතිට්ඨානානි, යතසං අධි යමො. විසුද් ධිොති 

විසුජ්ඣනත්ථාෙ. යසොකපරියදවානං සමතික් කමාොති යසොකානඤ්ච 

පරියදවානඤ්ච සමතික්කමත්ථාෙ. අත් ථඞ්  මාොති අත්ථං  මනත්ථාෙ. 

ඤාෙස් ස අධි මාොති සහවිපස්සනකස්ස මග් ස්ස අධි මනත්ථාෙ. 

නිබ් බානස් ස සච් ඡිකරිොොතිඅපච්චෙපරිනිබ්බානස්සපච්චක්ඛකිරිෙත්ථාෙ. 

සබ් බයසොති සබ්බාකායරන. ආකාසසයමනාති අලග් නට්යඨන යචව

අපලිබුද්ධට්යඨන ච ආකාසසදියසන. විපුයලනාති න පරිත්තයකන. 

මහග්  යතනාතිමහන්ත ාවං යතන, මහන්යතහිවාඅරිෙසාවයකහි යතන, 

පටිපන්යනනාතිඅත්යථො. අප් පමායණනාති ඵරණඅප්පමාණතාෙඅප්පමායණන. 

අයවයරනාති අකුසලයවරපුග් ලයවරරහියතන. අබයාපජ් යඣනාති 
යකොධදුක්ඛවජ්ජියතන. සබ්බයමතං බුද්ධානුස්සතිචිත්තයමව සන්ධාෙ වුත්තං.

පරයතොපි එයසවනයෙො. විසුද් ධිධම් මාතිවිසුජ්ඣනස ාවා.ඉමස්මිම්පි සුත්යත
ඡඅනුස්සතිට්ඨානානිමිස්සකායනවකථිතානීති. 

7. පඨමසමෙසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම මයනොභඞාවනීෙස් සාති එත්ථ මනං  ායවති වඩ්යඪතීති

මයනො ාවනීයෙො. දස් සනාොති දස්සනත්ථං. නිස ්සරණන්ති නිග් මනං

වූපසමනං. ධම් මං යදයසතීති කාමරා ප්පජහනත්ථාෙ අසු කම්මට්ඨානං

කයථති. දුතිෙවාරාදීසු බයාපාදප්පහානාෙ යමත්තාකම්මට්ඨානං, 

ථිනමිද්ධප්පහානාෙ ථිනමිද්ධවියනොදනකම්මට්ඨානං, ආයලොකසඤ්ඤං වා 

වීරිොරම් වත්ථුආදීනං වා අඤ්ඤතරං, උද්ධච්චකුක්කුච්චප්පහානාෙ 

සමථකම්මට්ඨානං, විචිකිච්ඡාපහානාෙ තිණ්ණං රතනානං ගුණකථං

කයථන්යතො ධම්මං යදයසතීති යවදිතබ්යබො. ආ ම් මාති ආරබ් . 
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මනසිකයරොයතොති ආරම්මණවයසන චිත්යත කයරොන්තස්ස. අනන් තරා 

ආසවානං ඛයෙො යහොතීතිඅනන්තරායෙනආසවානංඛයෙොයහොති. 

8. දුතිෙසමෙසුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨයම මණ් ඩලමායළති ය ොජනසාලාෙ. චාරිත් තකලමයථොති

පිණ්ඩපාතචරිොෙ උප්පන්නකිලමයථො. භඞත් තකලමයථොති  ත්තදරයථො. 

විහාරපච් ඡාොෙන්ති විහාරපච්චන්යත ඡාොෙ. ෙයදවස ්ස දිවා සමාධිනිමිත් තං 

මනසිකතං යහොතීතිෙංඑවතස්සතයතොපුරිමදිවස ාය සමථනිමිත්තං චිත්යත

කතං යහොති. තයදවස් ස තස් මිං සමයෙ සමුදාචරතීති තංයෙව එතස්ස තස්මිං

සමයෙ දිවාවිහායර නිසින්නස්ස මයනොද්වායර සඤ්චරති. ඔජට් ඨායීති ඔජාෙ

ඨියතො පතිට්ඨියතො. ඵාසුකස ්ස යහොතීති ඵාසුකං අස්ස යහොති. සම් මුඛාති

කයථන්තස්ස සම්මුඛට්ඨායන. සුතන්ති යසොයතන සුතං. පටිග්  හිතන්ති
චිත්යතනපටිග් හිතං. 

9. උදායීසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම උදායින්තිලාළුදායිත්යථරං. සුයණොමහං, ආවුයසොති, ආවුයසො, 

නාහං බධියරො, සුණාමි   වයතො වචනං, පඤ්හං පන උපපරික්ඛාමීති. 

අධිචිත් තන්ති සමාධිවිපස්සනාචිත්තං. ඉදං, භඞන් යත, අනුස ්සතිට් ඨානන්ති ඉදං

ඣානත්තෙසඞ්ඛාතං අනුස්සතිකාරණං. දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරාෙ සංවත් තතීති

ඉමස්මිංයෙව අත්ත ායව සුඛවිහාරත්ථාෙ පවත්තති. ආයලොකසඤ් ඤන්ති

ආයලොකනිමිත්යතඋප්පන්නසඤ්ඤං. දිවා සඤ් ඤං අධිට් ඨාතීතිදිවාතිසඤ්ඤං

ඨයපති. ෙථා දිවා තථා රත් තින්තිෙථායනනදිවා ආයලොකසඤ්ඤාමනසිකතා, 

රත්තිම්පි තයථව තං මනසි කයරොති. ෙථා රත් තිං තථා දිවාති ෙථා වායනන

රත්තිං ආයලොකසඤ්ඤා මනසිකතා, දිවාපි තං තයථව මනසි කයරොති. 

විවයටනාති පාකයටන. අපරියෙොනද් යධනාති නීවරයණහි අයනොනද්යධන. 

සප් පභඞාසං චිත් තං භඞායවතීති දිබ්බචක්ඛුඤාණත්ථාෙ සයහො ාසකං චිත්තං

බූ්රයහති වඩ්යඪති. ෙං පන ‘‘ආයලොකසඤ්ඤං මනසි කයරොතී’’ති වුත්තං, තං 

ථිනමිද්ධවියනොදනායලොකසඤ්ඤං සන්ධාෙ වුත්තං, න

දිබ්බචක්ඛුඤාණායලොකන්ති යවදිතබ්බං. ඤාණදස ්සනප් පටිලාභඞාොති 

දිබ්බචක්ඛුසඞ්ඛාතස්සඤාණදස්සනස්සපටිලා ාෙ. 

ඉමයමව කාෙන්තිආදීසු ෙං වත්තබ්බං සිො, තං සබ්බං සබ්බාකායරන
විත්ථාරයතො විසුද්ධිමග්ය  කාෙ තාසතිකම්මට්ඨායන වුත්තං. 

කාමරා ප් පහානාොතිපඤ්චකාමගුණිකස්සරා ස්සපහානත්ථාෙ. යසෙයථාපි 
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පස් යසෙයාති ෙථා පස්යසෙය. සරීරන්ති මතසරීරං. සිවථිකාෙ ඡඩ් ඩිතන්ති 

සුසායනඅපවිද්ධං.එකාහංමතස්සඅස්සාති එකාහමතං. ද්වීහං මතස්සඅස්සාති 

ද් වීහමතං. තීහං මතස්ස අස්සාති තීහමතං.  ස්තා විෙ වායුනා උද්ධං
ජීවිතපරිොදානා ෙථානුක්කමං සමුග් යතන සූන ායවන ධුමාතත්තා

උද්ධුමාතං, උද්ධුමාතයමව උද් ධුමාතකං. පටිකූලත්තා වා කුච්ඡිතං

උද්ධුමාතන්ති උද් ධුමාතකං. විනීලං වුච්චති විපරිභින්නවණ්ණං, විනීලයමව 

විනීලකං. පටිකූලත්තා වා කුච්ඡිතං විනීලන්ති විනීලකං. මංසුස්සදට්ඨායනසු
රත්තවණ්ණස්ස පුබ්බසන්නිචෙට්ඨායනසු යසතවණ්ණස්ස යෙභුයෙයන ච
නීලවණ්ණස්ස නීලට්ඨායන නීලසාටකපාරුතස්යසව ඡවසරීරස්යසතං
අධිවචනං. පරිභින්නට්ඨායනහි නවහි වා වණමුයඛහි විස්සන්දමානං පුබ්බං

විපුබ්බං, විපුබ්බයමව විපුබ් බකං. පටිකූලත්තා වා කුච්ඡිතං විපුබ්බන්ති

විපුබ්බකං. විපුබ්බකංජාතංතථා ාවං තන්ති විපුබ් බකජාතං. 

යසො ඉමයමව කාෙන්තියසොභික්ඛුඉමංඅත්තයනොකාෙංයතනකායෙන

සද්ධිං ඤායණනඋපසංහරතිඋපයනති.කථං? අෙම් පි යඛො කායෙො එවංධම් යමො 

එවංභඞාවී එවංඅනතීයතොති. ඉදං වුත්තං යහොති – ආයු උස්මා විඤ්ඤාණන්ති

ඉයමසංතිණ්ණං ධම්මානංඅත්ථිතාෙඅෙංකායෙොඨාන මනාදිඛයමොයහොති, 

ඉයමසංපනවි මාඅෙම්පිඑවංධම්යමො එවංපූතිකස ායවොයෙවාති. එවංභඞාවීති

එවයමවංඋද්ධුමාතාදිය යදො  විස්සති. එවං අනතීයතොතිඑවංඋද්ධුමාතාදි ාවං 
අනතික්කන්යතො. 

ඛජ් ජමානන්ති උදරාදීසු නිසීදිත්වා උදරමංසඔට්ඨමංසඅක්ඛිකමංසාදීනි

ලුඤ්චිත්වා ලුඤ්චිත්වා ඛාදිෙමානං. සමංසයලොහිතන්ති 

යසසාවයසසමංසයලොහිතයුත්තං. නිම් මංසයලොහිතමක් ඛිතන්ති මංයස ඛීයණපි

යලොහිතං න සුස්සති, තං සන්ධාෙ වුත්තං – ‘‘නිම්මංසයලොහිතමක්ඛිත’’න්ති. 

අඤ ්යඤනාති අඤ්යඤන දිසා ාය න. හත් ථට් ඨිකන්ති චතුසට්ඨිය දම්පි

හත්ථට්ඨිකං පාටියෙක්කං පාටියෙක්කං විප්පකිණ්ණං. පාදට් ඨිකාදීසුපි එයසව

නයෙො. යතයරොවස් සිකානීති අතික්කන්තසංවච්ඡරානි. පූතීනීති අබ්ය ොකායස

ඨිතානි වාතාතපවුට්ඨිසම්ඵස්යසන යතයරොවස්සිකායනව පූතීනි යහොන්ති, 

අන්යතොභූමි තානිපනචිරතරංතිට්ඨන්ති. චුණ් ණකජාතානීතිචුණ්ණවිචුණ්ණං

හුත්වා විප්පකිණ්ණානි. සබ්බත්ථ යසො ඉමයමවාති වුත්තනයෙන 

ඛජ්ජමානාදීනං වයසන යෙොජනා කාතබ්බා. අස් මිමානසමුග් ඝාතාොති අස්මීති

පවත්තස්ස නවවිධස්ස මානස්ස සමුග්ඝාතත්ථාෙ. අයනකධාතුපටියවධාොති

අයනකධාතූනං පටිවිජ්ඣනත්ථාෙ. සයතොව අභික් කමතීති  ච්ඡන්යතො 

සතිපඤ්ඤාහි සමන්නා යතොව  ච්ඡති. සයතොව පටික් කමතීති 
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පටුන 

පටිනිවත්තන්යතොපි සතිපඤ්ඤාහි සමන්නා යතොව නිවත්තති. යසසපයදසුපි

එයසව නයෙො. සතිසම් පජඤ ්ඤාොති සතිො ච ඤාණස්ස ච අත්ථාෙ. ඉති
ඉමස්මිං සුත්යතසතිඤාණානිමිස්සකානිකථිතානීති. 

10. අනුත්තරිෙසුත්තවණ්ණනා 

30. දසයම උච් චාවචන්තිෙංකිඤ්චිමහන්තඛුද්දකං, උච්චනීචංවා. හීනන්ති

නිහීනං.  ම් මන්ති  ාමවාසිකානං දස්සනං. යපොථුජ් ජනිකන්ති පුථුජ්ජනානං

සන්තකං. අනරිෙන්තිනඅරිෙංනඋත්තමංනපරිසුද්ධං. අනත් ථසංහිතන්තින

අත්ථසන්නිස්සිතං. න නිබ් බිදාොතිනවට්යටනිබ්බින්දනත්ථාෙ. න විරා ාොති

න රා ාදීනං විරජ්ජනත්ථාෙ. න නියරොධාොති න රා ාදීනං

අප්පවත්තිනියරොධාෙ. න උපසමාොති න රා ාදීනං වූපසමනත්ථාෙ. න 

අභිඤ් ඤාොතිනඅභිජානනත්ථාෙ. න සම් යබොධාොතිනසම්යබොධිසඞ්ඛාතස්ස

චතුමග් ඤාණස්ස පටිවිජ්ඣනත්ථාෙ. න නිබ් බානාොති න නිබ්බානස්ස 
සච්ඡිකිරිොෙ. 

නිවිට් ඨසද් යධොති පතිට්ඨිතසද්යධො. නිවිට් ඨයපයමොති පතිට්ඨිතයපයමො. 

එකන් ත යතොතිඑකන්තං යතො, අචලප්පත්යතොතිඅත්යථො. අභිප් පසන් යනොති

අතිවිෙපසන්යනො. එතදානුත් තරිෙන්තිඑතංඅනුත්තරං. හත් ථිස් මිම් පි සික් ඛතීති
හත්ථිනිමිත්තං සික්ඛිතබ්බංහත්ථිසිප්පංසික්ඛති.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. 

උච් චාවචන්තිමහන්තඛුද්දකංසිප්පංසික්ඛති. 

උපට් ඨිතා පාරිචරියෙතිපාරිචරිොෙ පච්චුපට්ඨිතා. භඞාවෙන් ති අනුස් සතින්ති

අනුත්තරං අනුස්සතිං  ායවන්ති. වියවකප් පටිසංයුත් තන්ති නිබ්බානනිස්සිතං

කත්වා. යඛමන්ති නිරුපද්දවං. අමත ාමිනන්ති නිබ්බාන ාමිනං, අරිෙමග් ං

 ායවන්තීති අත්යථො. අප් පමායද පයමොදිතාති සතිො අවිප්පවාසසඞ්ඛායත

අප්පමායද ආයමොදිතා පයමොදිතා. නිපකාති යනපක්යකන සමන්නා තා. 

සීලසංවුතාතිසීයලනසංවුතා පිහිතා. යත යව කායලන පච් යචන් තීතියතයව

යුත්තප්පයුත්තකායල ජානන්ති. ෙත් ථ දුක් ඛං නිරුජ් ඣතීති ෙස්මිං ඨායන

සකලංවට්ටදුක්ඛංනිරුජ්ඣති, තංඅමතං මහානිබ්බානංයතභික්ඛූජානන්තීති.
ඉමස්මිංසුත්යතඡඅනුත්තරිොනිමිස්සකානි කථිතානීති. 

අනුත්තරිෙවග්ය ොතතියෙො. 
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4. යදවතාවග් ය ො 

1. යසඛසුත්තවණ්ණනා 

31. චතුත්ථස්ස පඨයම යසඛස ්සාතිසත්තවිධස්සයසඛස්ස. පුථුජ්ජයනපන

වත්තබ්බයමවනත්ථි. පරිහානාොති උපරූපරිගුණපරිහානාෙ. 

2-3. අපරිහානසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

32-33. දුතියෙ සත් ථු ාරවතාති සත්ථරි  රු ායවො. ධම් ම ාරවතාති

නවවියධ යලොකුත්තරධම්යම  රු ායවො. සඞ් ඝ ාරවතාති සඞ්යඝ  රු ායවො. 

සික් ඛා ාරවතාති තීසු සික්ඛාසු  රු ායවො. අප් පමාද ාරවතාති අප්පමායද

 රු ායවො. පටිසන් ථාර ාරවතාති ධම්මාමිසවයසන දුවියධ පටිසන්ථායර

 රු ායවො. සත්ථා  රු අස්සාති සත් ථු රු. ධම්යමො  රු අස්සාති ධම් ම රු. 

තිබ් බ ාරයවොති බහල ාරයවො. පටිසන්ථායර  ාරයවො අස්සාති 

පටිසන් ථාර ාරයවො. තතියෙ සප් පතිස් යසොති සයජට්ඨයකො ස ාරයවො.
හියරොත්තප්පංපයනත්ථ මිස්සකංකථිතං. 

4. මහායමොග් ල්ලානසුත්තවණ්ණනා 

34. චතුත්යථ තිස් යසො නාම භික් ඛූති යථරස්යසව සද්ධිවිහාරියකො. 

මහිද් ධියකො මහානුභඞායවොති ඉජ්ඣනට්යඨනමහතීඉද්ධිඅස්සාතිමහිද්ධියකො.

අනුඵරණට්යඨනමහාආනු ායවොඅස්සාති මහානු ායවො. චිරස් සං යඛො, මාරිස 

යමොග්  ල් ලාන, ඉමං පරිොෙමකාසීති එවරූපං යලොයක පකතිො
පිෙසමුදාහාරවචනං යහොති. යලොකිො හි චිරස්සං ආ තම්පි අනා තපුබ්බම්පි

මනාපජාතිෙං ආ තං දිස්වා ‘‘කුයතො  වං ආ යතො, චිරස්සං  වං ආ යතො, 

කථං යත ඉධා මනමග්ය ො ඤායතො, කිං මග් මූළ්යහොසී’’තිආදීනි වදන්ති.
අෙං පන ආ තපුබ්බත්තායෙව එවමාහ. යථයරො හි කායලන කාලං

බ්රහ්මයලොකං  ච්ඡතියෙව. තත්ථ පරිොෙමකාසීති වාරං අකාසි. ෙදිදං 

ඉධා මනාොති යෙො අෙං ඉධා මනාෙ වායරො, තං චිරස්සං අකාසීති වුත්තං

යහොති. ඉදමාසනං පඤ් ඤත් තන්ති මහාරහං බ්රහ්මපල්ලඞ්කං පඤ්ඤායපත්වා

එවමාහ. අයවච් චප් පසායදනාතිඅධි යතනඅචයලනමග් ප්පසායදන.ඉමස්මිං 
සුත්යතයසොතාපත්තිමග් ඤාණංකථිතං. 

5. විජ්ජා ාගිෙසුත්තවණ්ණනා 

35. පඤ්චයම විජ් ජාභඞාගිොති විජ්ජායකොට්ඨාසිකා. අනිච් චසඤ් ඤාති

අනිච්චානුපස්සනාඤායණ උප්පන්නසඤ්ඤා. අනිච් යච දුක් ඛසඤ් ඤාති 
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දුක්ඛානුපස්සනාඤායණ උප්පන්නසඤ්ඤා. දුක් යඛ අනත් තසඤ් ඤාති

අනත්තානුපස්සනාඤායණ උප්පන්නසඤ්ඤා. පහානසඤ් ඤාති

පහානානුපස්සනාඤායණ උප්පන්නසඤ්ඤා. විරා සඤ් ඤාති

විරා ානුපස්සනාඤායණ උප්පන්නසඤ්ඤා. නියරොධසඤ් ඤාති
නියරොධානුපස්සනාඤායණඋප්පන්නසඤ්ඤා. 

6. විවාදමූලසුත්තවණ්ණනා 

36. ඡට්යඨ විවාදමූලානීති විවාදස්ස මූලානි. යකොධයනොති 

කුජ්ඣනලක්ඛයණන යකොයධන සමන්නා යතො. උපනාහීති 

යවරඅප්පටිනිස්සග් ලක්ඛයණන උපනායහන සමන්නා යතො. අහිතාෙ 

දුක් ඛාෙ යදවමනුස ්සානන්තිද්වින්නංභික්ඛූනංවිවායදොකථංයදවමනුස්සානං

අහිතාෙ දුක්ඛාෙසංවත්තති? යකොසම්බකක්ඛන්ධයකවිෙද්වීසුභික්ඛූසුවිවාදං

ආපන්යනසු තස්මිං විහායර යතසං අන්යතවාසිකා විවදන්ති, යතසං ඔවාදං

 ණ්හන්යතො භික්ඛුනිසඞ්යඝොවිවදති.තයතොයතසංඋපට්ඨාකාවිවදන්ති, අථ
මනුස්සානං ආරක්ඛයදවතා ද්යව යකොට්ඨාසා යහොන්ති. තථා ධම්මවාදීනං

ආරක්ඛයදවතා ධම්මවාදිනියෙො යහොන්ති, අධම්මවාදීනං අධම්මවාදිනියෙො.
තයතොආරක්ඛයදවතානංමිත්තා භුම්මයදවතාභිජ්ජන්ති.එවංපරම්පරාෙොව
බ්රහ්මයලොකා ඨයපත්වා අරිෙසාවයක සබ්යබ යදවමනුස්සා ද්යව යකොට්ඨාසා
යහොන්ති. ධම්මවාදීහි පන අධම්මවාදියනොව බහුතරා යහොන්ති. තයතො ෙං

බහුයකහි  හිතං, තං  ච්ඡන්ති. ධම්මං විස්සජ්යජත්වා බහුතරාව අධම්මං
 ණ්හන්ති. යත අධම්මං පුරක්ඛත්වා විහරන්තා අපායෙ නිබ්බත්තන්ති. එවං 
ද්වින්නං භික්ඛූනං විවායදො යදවමනුස්සානං අහිතාෙ දුක්ඛාෙ යහොති. 

අජ් ඣත් තං වාතිතුම්හාකංඅබ් න්තරපරිසාෙ. බහිද් ධාතිපයරසංපරිසාෙ. 

මක් ඛීති පයරසං ගුණමක්ඛනලක්ඛයණන මක්යඛන සමන්නා යතො. 

පළාසීති යු ග් ාහලක්ඛයණන පළායසන සමන්නා යතො. ඉස් සුකීති පරස්ස 

සක්කාරාදීනි ඉස්සාෙනලක්ඛණාෙ ඉස්සාෙ සමන්නා යතො. මච් ඡරීති

ආවාසමච්ඡරිොදීහි සමන්නා යතො. සයඨොති යකරාටියකො. මාොවීති

කතපටිච්ඡාදයකො. පාපිච් යඡොති අසන්තසම් ාවනිච්ඡයකො දුස්සීයලො. 

මිච් ඡාදිට් ඨීති නත්ථිකවාදී, අයහතුවාදී, අකිරිෙවාදී. සන් දිට් ඨිපරාමාසීති සෙං

දිට්ඨයමවපරාමසති. ආධානග්  ාහීතිදළ්හග් ාහී. දුප් පටිනිස ්සග් ගීතිනසක්කා
යහොති හිතංවිස්සජ්ජායපතුං. ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටයමවකථිතං. 
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7. දානසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම යවළුකණ් ඩකීති යවළුකණ්ඩකන රවාසිනී. 

ඡළඞ්  සමන් නා තන්ති ඡහි ගුණඞ්ය හි සමන්නා තං. දක් ඛිණං 

පතිට් ඨායපතීති දානං යදති. පුබ් යබව දානා සුමයනොති දානං දස්සාමීති
මාසඩ්ඪමාසයතොපට්ඨාෙ යසොමනස්සප්පත්යතොයහොති.එත්ථහිපුබ්යබයචතනා
දස්සාමීති චිත්තුප්පාදකාලයතො පට්ඨාෙ ‘‘ඉයතො උට්ඨියතන දානං දස්සාමී’’ති

යඛත්තග් හණංආදිං කත්වාචින්යතන්තස්සලබ් ති. දදං චිත් තං පසායදතීති

එවං වුත්තා මුඤ්චයචතනා පන දානකායලයෙව ලබ් ති. දත් වා අත් තමයනො 

යහොතීතිඅෙංපනඅපරයචතනාඅපරාපරංඅනුස්සරන්තස්සලබ් ති. වීතරා ාති

වි තරා ා ඛීණාසවා. රා විනොෙ වා පටිපන් නාති රා විනෙපටිපදං

පටිපන්නා.උක්කට්ඨයදසනායචසා, නයකවලංපන ඛීණාසවානං, අනා ාමි-
සකදා ාමි-යසොතාපන්නානම්පි අන්තමයසො තදහුපබ්බජිතස්ස 

 ණ්ඩ ාහකසාමයණරස්සාපි දින්නා දක්ඛිණා ඡළඞ් සමන්නා තාව යහොති.
යසොපිහි යසොතාපත්තිමග් ත්ථයමවපබ්බජියතො. 

ෙඤ ්ඤස ්ස සම් පදාති දානස්ස පරිපුණ්ණතා. සඤ ්ඤතාති සීලසඤ්ඤයමන

සඤ්ඤතා. සෙං ආචමයිත් වානාති අත්තනාව හත්ථපායද යධොවිත්වා මුඛං 

වික්ඛායලත්වා. සයකහි පාණිභීති අත්තයනො හත්යථහි. සයෙහීතිපි පායඨො. 

සද් යධොති රතනත්තෙගුයණ සද්දහන්යතො. මුත් යතන යචතසාති

ලා මච්ඡරිොදීහි විමුත්යතන චිත්යතන. අබයාපජ් ඣං සුඛං යලොකන්ති
නිද්දුක්ඛංඋළාරසුඛයසොමනස්සංයදවයලොකං. 

8. අත්තකාරීසුත්තවණ්ණනා 

38. අට්ඨයම අද් දසං වා අස් යසොසිං වාතිඅක්ඛීනිඋම්මීයලත්වාමාඅද්දසං, 

අසුකස්මිං නාම ඨායන වසතීති මා අස්යසොසිං, කයථන්තස්ස වා වචනං මා

අස්යසොසිං. කථඤ ්හි නාමාති යකන නාම කාරයණන. ආරම් භඞධාතූති

ආර නවයසන පවත්තවීරිෙං. නික් කමධාතූතියකොසජ්ජයතොනික්ඛමනස ාවං 

වීරිෙං. පරක් කමධාතූතිපරක්කමස ායවො. ථාමධාතූතිථාමස ායවො. ඨිතිධාතූති 

ඨිතිස ායවො. උපක් කමධාතූති උපක්කමස ායවො. සබ්බං යචතං යතන 
යතනාකායරනපවත්තස්සවීරිෙස්යසවනාමං. 

9-10. නිදානසුත්තාදිවණ්ණනා 

39-40. නවයම කම් මානන්ති වට්ට ාමිකම්මානං. සමුදොොති

පිණ්ඩකරණත්ථාෙ. නිදානන්තිපච්චයෙො. යලොභඞයජනාතියලො යතො ජායතන. 
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න පඤ ්ඤාෙන් තීති ‘‘එවරූයපන කම්යමන නිබ්බත්තා’’ති න දිස්සන්ති. 

සුක්කපක්යඛ කම් මානන්ති විවට්ට ාමිකම්මානං. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත

වට්ටවිවට්ටං කථිතං. දසයම නිචුලවයනති මහාමුචලින්දවයන. සද් ධම් යමොති
සාසනසද්ධම්යමො. 

11. දාරුක්ඛන්ධසුත්තවණ්ණනා 

41. එකාදසයම යචයතොවසිප් පත් යතොති චිත්තවසි ාවං පත්යතො. 

පථවීත් යවව අධිමුච් යචෙයාති ථද්ධාකාරං පථවීධාතූති සල්ලක්යඛෙය. ෙං 

නිස ්සාොතිෙංවිජ්ජමානංථද්ධාකාරං පථවීධාතුංනිස්සාෙඅමුං දාරුක්ඛන්ධං

පථවීත්යවව අධිමුච්යචෙය, සා එත්ථ පථවීධාතු අත්ථීති. ඉමිනා නයෙන

යසසපදානිපියවදිතබ්බානි.ෙයථවහිතස්මිං ථද්ධාකාරාපථවීධාතුඅත්ථි, එවං

යූසාකාරා ආයපොධාතු, උණ්හාකාරා යතයජොධාතු, විත්ථම් නාකාරා

වායෙොධාතු, රත්තවණ්ණම්හි සායර පදුමපුප්ඵවණ්ණා සු ධාතු, පූතිභූයත

චුණ්යණයචවයඵග්ගුපපටිකාසුචඅමනුඤ්ඤවණ්ණාඅසු ධාතු, තංනිස්සාෙ
අමුං දාරුක්ඛන්ධං අසු න්ත්යවව අධිමුච්යචෙය සල්ලක්යඛෙයාති. ඉමස්මිං
සුත්යත මිස්සකවිහායරොනාමකථියතො. 

12. නාගිතසුත්තවණ්ණනා 

42. ද්වාදසයම  ාමන් තවිහාරින්ති  ාමන්තයසනාසනවාසිං. සමාහිතං 

නිසින් නන්ති තස්මිං  ාමන්තයසනාසයන සමාධිං අප්යපත්වා නිසින්නං. 

ඉදානිමන්ති ඉදානි ඉමං. සමාධිම් හා චායවස ්සතීතිසමාධියතො උට්ඨායපස්සති. 

න අත් තමයනො යහොමීතිනසකමයනොයහොමි. පචලාෙමානන්තිනිද්දාෙමානං. 

එකත් තන්ති එකස ාවං, එකග් තාභූතං අරඤ්ඤසඤ්ඤංයෙව චිත්යත 

කරිස්සතීතිඅත්යථො. අනුරක් ඛිස් සතීතිඅනුග් ණ්හිස්සති. අවිමුත් තං වා චිත් තං 

වියමොයචස් සතීතිඅඤ්ඤස්මිංකායල අවිමුත්තංචිත්තංඉදානිපඤ්චහිවිමුත්තීහි

වියමොචයිස්සති. රිඤ් චතීතිවජ්යජතිවිස්සජ්යජති. පටිපණායමත් වාති පනුදිත්වා 

විස්සජ්යජත්වා. උච් චාරපස් සාවකම් මාොති උච්චාරපස්සාවකරණත්ථාෙ.ඉමිනා
එත්තයකන ඨායනන සත්ථාරා අරඤ්ඤයසනාසනස්ස වණ්යණො කථියතො.

සුත්තස්සපනපඨමයකොට්ඨායසෙංවත්තබ්බං, තංයහට්ඨාවුත්තයමවාති. 

යදවතාවග්ය ොචතුත්යථො. 
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5. ධම් මිකවග් ය ො 

1. නා සුත්තවණ්ණනා 

43. පඤ්චමස්ස පඨයම ආෙස් මතා ආනන් යදන සද් ධින්ති ඉදං

‘‘ආොමානන්දා’’ති යථරං ආමන්යතත්වා  තත්තා වුත්තං, සත්ථා පන
අනූයනහි පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි පරිවුයතො තත්ථ අ මාසීති යවදිතබ්යබො. 

යතනුපසඞ් කමීති යතයහව පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි පරිවුයතො උපසඞ්කමි. 

පරිසිඤ් චිත් වාති යවොහාරවචනයමතං, න්හායිත්වාතිඅත්යථො. පුබ් බාපෙමායනොති 
රත්තදුපට්ටං නිවායසත්වා උත්තරාසඞ් චීවරං ද්වීහි හත්යථහි  යහත්වා 
පච්ඡිමයලොකධාතුං පිට්ඨියතො කත්වා පුරත්ථිමයලොකධාතුං අභිමුයඛො
යවොදක ායවන  ත්තානි පුබ්බසදිසානි කුරුමායනො අට්ඨාසීති අත්යථො.
භික්ඛුසඞ්යඝොපි යතන යතන ඨායනන ඔතරිත්වා න්හත්වා පච්චුත්තරිත්වා
සත්ථාරංයෙවපරිවායරත්වාඅට්ඨාසි.ඉති තස්මිංසමයෙ ආකාසයතොපතමානං

රත්තසුවණ්ණකුණ්ඩලං විෙ සූරියෙො පච්ඡිමයලොකධාතුං පටිපජ්ජි, 

පරිසුද්ධරජතමණ්ඩයලො විෙ පාචීනයලොකධාතුයතො චන්යදො අබ්භුග් ඤ්ඡි, 
මජ්ඣට්ඨායනපි පඤ්චභික්ඛුසතපරිවායරො සම්මාසම්බුද්යධො 
ඡබ්බණ්ණබුද්ධරස්මියෙො විස්සජ්යජත්වා පුබ්බයකොට්ඨකනදීතීයර යලොකං
අලඞ්කුරුමායනොඅට්ඨාසි. 

යතන යඛො පන සමයෙන…යප.… යසයතො නාම නාය ොති 

යසතවණ්ණතාෙඑවංලද්ධනායමොහත්ථිනාය ො. මහාතූරිෙතාළිතවාදියතනාති
මහන්යතන තූරිෙතාළිතවාදියතන. තත්ථ පඨමං සඞ්ඝට්ටනං තාළිතං නාම

යහොති, තයතොපරංවාදිතං. ජයනොති හත්ථිදස්සනත්ථංසන්නිපතිතමහාජයනො. 

දිස ්වා එවමාහාති අඞ් පච්චඞ් ානි ඝංසිත්වා න්හායපත්වා උත්තායරත්වා
බහිතීයරඨයපත්වා ත්තානි යවොදකානිකත්වාහත්ථාලඞ්කායරනඅලඞ්කතං

තං මහානා ං දිස්වා ඉදං ‘‘අභිරූයපො වත, ය ො’’ති පසංසාවචනමාහ. 

කායුපපන් යනොති සරීරසම්පත්තිො උපපන්යනො, පරිපුණ්ණඞ් පච්චඞ්ය ොති

අත්යථො. ආෙස් මා උදායීති පටිසම්භිදාප්පත්යතො කාළුදායිත්යථයරො. 

එතදයවොචාති තං මහාජනං හත්ථිස්ස වණ්ණං  ණන්තං දිස්වා ‘‘අෙං ජයනො 

අයහතුකපටිසන්ධිෙංනිබ්බත්තහත්ථියනොවණ්ණංකයථති, නබුද්ධහත්ථිස්ස.
අහං දානි ඉමිනා හත්ථිනාය න උපමං කත්වා බුද්ධනා ස්ස වණ්ණං 

කයථස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඑතං ‘‘හත්ථියමවනුයඛො,  න්යත’’තිආදිවචනං

අයවොච. තත්ථ මහන් තන්ති ආයරොහසම්පන්නං. බ්රහන් තන්ති

පරිණාහසම්පන්නං. එවමාහාතිඑවංවදති.අථ  වාෙස්මාඅෙංනා සද්යදො
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හත්ථිම්හියචව අස්සය ොණඋර රුක්ඛමනුස්යසසු චාපි පවත්තති, තස්මා 

හත් ථිම් පි යඛොතිආදිමාහ. 

ආගුන්ති පාපකං ලාමකං අකුසලධම්මං. තමහං නාය ොති බ්රූමීති තං අහං
ඉයමහි තීහි ද්වායරහි දසන්නං අකුසලකම්මපථානං ද්වාදසන්නඤ්ච
අකුසලචිත්තානං අකරණයතො නාය ොති වදාමි. අෙඤ්හි න ආගුං කයරොතීති

ඉමිනා අත්යථන නාය ො. ඉමාහි  ාථාහි අනුයමොදාමීති ඉමාහි චතුසට්ඨිපදාහි
යසොළසහි ාථාහිඅනුයමොදාමි අභිනන්දාමි. 

මනුස් සභූතන්ති යදවාදි ාවං අනුප න්ත්වා මනුස්සයමව භූතං. 

අත් තදන් තන්තිඅත්තනායෙව දන්තං, නඅඤ්යඤහිදමථංඋපනීතං.  වාහි

අත්තනා උප්පාදියතයනව මග් දමයථන චක්ඛුයතොපි දන්යතො, යසොතයතොපි, 

ඝානයතොපි, ජිව්හායතොපි, කාෙයතොපි, මනයතොපීතිඉයමසුඡසු ඨායනසුදන්යතො

සන්යතොනිබ්බුයතොපරිනිබ්බුයතො.යතනාහ–‘‘අත්තදන්ත’’න්ති. සමාහිතන්ති

දුවියධනාපි සමාධිනා සමාහිතං. ඉරිෙමානන්ති විහරමානං. බ්රහ් මපයථති

යසට්ඨපයථ, අමතපයථ, නිබ්බානපයථ. චිත් තස් සූපසයම රතන්ති

පඨමජ්ඣායනන පඤ්ච නීවරණානි වූපසයමත්වා, දුතිෙජ්ඣායනන

විතක්කවිචායර, තතිෙජ්ඣායනන පීතිං, චතුත්ථජ්ඣායනන සුඛදුක්ඛං 
වූපසයමත්වාතස්මිංචිත්තස්සූපසයමරතංඅභිරතං. 

නමස් සන් තීති කායෙන නමස්සන්ති, වාචාෙ නමස්සන්ති, මනසා

නමස්සන්ති, ධම්මානුධම්මපටිපත්තිො නමස්සන්ති, සක්කයරොන්ති  රුං

කයරොන්ති. සබ් බධම් මානපාරගුන්ති සබ්යබසං ඛන්ධාෙතනධාතුධම්මානං

අභිඤ්ඤාපාරගූ, පරිඤ්ඤාපාරගූ, පහානපාරගූ,  ාවනාපාරගූ, සච්ඡිකිරිොපාරගූ, 
සමාපත්තිපාරගූති ඡබ්බියධන පාර මයනන පාර තං පාරප්පත්තං

මත්ථකප්පත්තං. යදවාපි තං නමස් සන් තීති දුක්ඛප්පත්තා
සුබ්රහ්මයදවපුත්තාදයෙො සුඛප්පත්තා ච සබ්යබව දසසහස්සචක්කවාළවාසියනො

යදවාපි තුම්යහ නමස්සන්ති. ඉති යම අරහයතො සුතන්ති ඉති මො චතූහි
කාරයණහිඅරහාතිලද්ධයවොහාරානංතුම්හාකංයෙව සන්තියකසුතන්තිදීයපති. 

සබ් බසංයෙොජනාතීතන්ති සබ්බානිදසවිධසංයෙොජනානිඅතික්කන්තං. වනා 

නිබ් බනමා තන්ති කියලසවනයතො නිබ්බනං කියලසවනරහිතං නිබ්බානං

ආ තං සම්පත්තං. කායමහි යනක් ඛම් මරතන්ති දුවියධහි කායමහි 
නික්ඛන්තත්තා පබ්බජ්ජා අට්ඨ සමාපත්තියෙො චත්තායරො ච අරිෙමග් ා



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  ඡක් කනිපාත-අට් ඨකථා 
 

100 

පටුන 

කායමහි යනක්ඛම්මංනාම, තත්ථරතංඅභිරතං. මුත් තං යසලාව කඤ් චනන්ති
යසලධාතුයතොමුත්තංකඤ්චනසදිසං. 

සබ් යබ අච් චරුචීතිසබ්බසත්යත අතික්කමිත්වා පවත්තරුචි. අට්ඨමකඤ්හි

අතික්කමිත්වා පවත්තරුචිතාෙ යසොතාපන්යනො අච්චරුචිනාම, යසොතාපන්නං
අතික්කමිත්වා පවත්තරුචිතාෙ සකදා ාමී…යප.… ඛීණාසවං අතික්කමිත්වා

පවත්තරුචිතාෙ පච්යචකසම්බුද්යධො, පච්යචකසම්බුද්ධං අතික්කමිත්වා

පවත්තරුචිතාෙසම්මාසම්බුද්යධො අච්චරුචිනාම. හිමවාවඤ් යඤ සිලුච් චයෙති

ෙථා හිමවා පබ්බතරාජා අඤ්යඤ පබ්බයත අතියරොචති, එවං අතියරොචතීති

අත්යථො. සච් චනායමොති තච්ඡනායමො භූතනායමො ආගුං අකරයණයනව
නාය ොතිඑවංඅවිතථනායමො. 

යසොරච් චන්තිසුචිසීලං. අවිහිංසාතිකරුණාචකරුණාපුබ්බ ාය ොච. පාදා 

නා ස ්ස යත දුයවතියතබුද්ධනා ස්සදුයවපුරිමපාදා. 

තයපොති ධුතසමාදානං. බ්රහ් මචරිෙන්ති අරිෙමග් සීලං. චරණා නා ස් ස 

තයාපයරති යත බුද්ධනා ස්ස අපයර ද්යව පච්ඡිමපාදා. සද් ධාහත් යථොති

සද්ධාමොෙ යසොණ්ඩාෙ සමන්නා යතො. උයපක් ඛායසතදන් තවාති 
ඡළඞ්ගුයපක්ඛාමයෙහියසතදන්යතහිසමන්නා යතො. 

සති ගීවාති ෙථා නා ස්ස අඞ් පච්චඞ් ස්මිං සිරාජාලානං ගීවා පතිට්ඨා, 
එවං බුද්ධනා ස්ස යසොරච්චාදීනං ධම්මානං සති. යතන වුත්තං – ‘‘සති

ගීවා’’ති. සියරො පඤ් ඤාති ෙථා හත්ථිනා ස්ස සියරො උත්තමඞ්ය ො, එවං
බුද්ධනා ස්සසබ්බඤ්ඤුතඤාණං. යතනහියසො සබ්බධම්යමජානාති. යතන

වුත්තං – ‘‘සියරො පඤ්ඤා’’ති. වීමංසා ධම් මචින් තනාති ෙථා හත්ථිනා ස්ස
අග් යසොණ්යඩො වීමංසා නාම යහොති. යසො තාෙ ථද්ධමුදුකං

ඛාදිතබ්බාඛාදිතබ්බඤ්ච වීමංසති, තයතො පහාතබ්බං පජහති, ආදාතබ්බං 

ආදිෙති, එවයමව බුද්ධනා ස්ස ධම්මයකොට්ඨාසපරිච්යඡදකඤාණසඞ්ඛාතා
ධම්මචින්තනා වීමංසා. යතනහිඤායණනයසො බ්බා බ්යබජානාති. යතන

වුත්තං – ‘‘වීමංසා ධම්මචින්තනා’’ති. ධම් මකුච් ඡිසමාතයපොතිධම්යමොවුච්චති

චතුත්ථජ්ඣානසමාධි, කුච්ඡියෙවසමාතයපොකුච්ඡිසමාතයපො.සමාතයපොනාම
සමාතපනට්ඨානං. ධම්යමො කුච්ඡිසමාතයපො අස්සාති ධම්මකුච්ඡිසමාතයපො.

චතුත්ථජ්ඣානසමාධිස්මිං ඨිතස්ස හි යත යත ඉද්ධිවිධාදිධම්මා ඉජ්ඣන්ති, 

තස්මායසොකුච්ඡිසමාතයපොතිවුත්යතො. වියවයකොති කාෙචිත්තඋපධිවියවයකො.
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ෙථා නා ස්ස වාලධි මක්ඛිකා වායරති, එවං තථා තස්ස වියවයකො

 හට්ඨපබ්බජියතවායරති.තස්මායසො වාලධීතිවුත්යතො. 

ඣායීති දුවියධන ඣායනන ඣායී. අස් සාසරයතොති නා ස්ස හි

අස්සාසපස්සාසා විෙ බුද්ධනා ස්ස ඵලසමාපත්ති, තත්ථ රයතො, 

අස්සාසපස්සායසහිවිෙතාෙවිනානවත්තතීතිඅත්යථො. සබ් බත් ථ සංවුයතොති

සබ්බද්වායරසු සංවුයතො. අනවජ් ජානීති සම්මාආජීයවන උප්පන්නය ොජනානි. 

සාවජ් ජානීතිපඤ්චවිධමිච්ඡාජීවවයසනඋප්පන්නය ොජනානි. 

අණුංථූලන්ති ඛුද්දකඤ්ච මහන්තඤ්ච. සබ් බං යඡත් වාන බන් ධනන්ති

සබ්බංදසවිධම්පිසංයෙොජනං ඡින්දිත්වාන. නුපලිප් පති යලොයකනාතියලොයකන

සද්ධිං තණ්හාමානදිට්ඨියලයපහි න ලිප්පති. මහාගිනීති මහාඅග්ගි. විඤ ්ඤූහි 

යදසිතාති ඉධ පටිසම්භිදාප්පත්යතො කාළුදායිත්යථයරොව විඤ්ඤූ පණ්ඩියතො, 

යතනයදසිතාතිඅත්යථො. විඤ ්ඤස ්සන් ති මහානා ා, නා ං නාය න යදසිතන්ති
උදායිත්යථරනාය න යදසිතං බුද්ධනා ං ඉතයර ඛීණාසවා නා ා
විජානිස්සන්ති. 

සරීරං විජහං නාය ො, පරිනිබ් බිස් සතීති යබොධිපල්ලඞ්යක 

කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බුයතො, ෙමකසාලන්තයර අනුපාදියසසාෙ
නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බායිස්සති. එවං පටිසම්භිදාප්පත්යතො උදායිත්යථයරො
යසොළසහි ාථාහි චතුසට්ඨිොපයදහිදසබලස්සවණ්ණංකයථන්යතොයදසනං

නිට්ඨායපසි.   වා අනුයමොදි. යදසනාවසායන චතුරාසීතිපාණසහස්සානි
අමතපානං පිවිංසූති. 

2. මි සාලාසුත්තවණ්ණනා 

44. දුතියෙ කථං කථං නාමාතියකනයකන කාරයණන. අඤ් යඤයෙයොති

ආජානිතබ්යබො. ෙත්ර හි නාමාති ෙස්මිං නාම ධම්යම. සමසම තිකාති 

සම ායවයනව සම තිකා. භඞවිස ්සන් තීති ජාතා. සකදා ාමිපත් යතො තුසිතං 

කාෙං උපපන් යනොති සකදා ාමිපුග් යලො හුත්වා තුසිත වයනයෙව

නිබ්බත්යතො. කථං කථං නාමාතියකනයකන නුයඛොකාරයණන, කිංනුයඛො

ජානිත්වා යදසියතො, උදාහු අජානිත්වාති. යථයරො කාරණං අජානන්යතො එවං 

යඛො පයනතං භඞගිනි භඞ වතා බයාකතන්තිආහ. 

අම් මකා අම් මකපඤ් ඤාතිඉත්ථීහුත්වා ඉත්ථිසඤ්ඤාෙඑවසමන්නා තා. 

යක ච පුරිසපුග්  ලපයරොපරිෙඤායණති එත්ථ පුරිසපුග් ලපයරොපරිෙඤාණං
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වුච්චති පුරිසපුග් ලානං තික්ඛමුදුවයසනඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙඤාණං. තස්මාකා

ච බාලා මි සාලා, යක ච පුරිසපුග් ලානං ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙඤායණ

අප්පටිහතවිසො සම්මාසම්බුද්ධා, උ ෙයමතං දූයර සුවිදූයරති අෙයමත්ථ
සඞ්යඛයපො. 

ඉදානි මි සාලාෙ අත්තයනො දූර ාවං දස්යසන්යතො ඡයියම, 

ආනන් දාතිආදිමාහ. යසොරයතො යහොතීති පාපයතොසුට්ඨුඔරයතොවිරයතොයහොති.

සුරයතොතිපිපායඨො. අභිනන් දන් ති සබ්රහ් මචාරී එකත් තවායසනාතියතනසද්ධිං
එකයතොවායසන සබ්රහ්මචාරී අභිනන්දන්ති තුස්සන්ති. එකන්තවායසනාතිපි

පායඨො, සතතවායසනාති අත්යථො. සවයනනපි අකතං යහොතීති

යසොතබ්බයුත්තකං අසුතං යහොති. බාහුසච් යචනපි අකතං යහොතීති එත්ථ

බාහුසච්චං වුච්චතිවීරිෙං, වීරියෙනකත්තබ්බයුත්තකංඅකතංයහොතීතිඅත්යථො. 

දිට් ඨිොපි අප් පටිවිද් ධං යහොතීති දිට්ඨිො පටිවිජ්ඣිතබ්බං අප්පටිවිද්ධං යහොති. 

සාමායිකම් පි විමුත් තිං න ලභඞතීති කාලානුකාලං ධම්මස්සවනං නිස්සාෙ

පීතිපායමොජ්ජංනල ති. හාන ාමීයෙව යහොතීතිපරිහානියමව ච්ඡති. 

පමාණිකාති පුග් යලසු පමාණග් ාහකා. පමිනන් තීති පයමතුං තුයලතුං

ආර න්ති. එයකො හීයනොති එයකො ගුයණහි හීයනො. එයකො පණීයතොති එයකො

ගුයණහි පණීයතො. තං හීතිතංපමාණකරණං. 

අභික් කන් තතයරොති සුන්දරතයරො. පණීතතයරොති උත්තමතයරො. 

ධම් මයසොයතො නිබ් බහතීතිසූරංහුත්වාපවත්තමානවිපස්සනාඤාණංනිබ්බහති, 

අරිෙභූමිං සම්පායපති. තදන් තරං යකො ජායනෙයාතිතං අන්තරං තං කාරණං
අඤ්ඤත්රතථා යතනයකොජායනෙයාතිඅත්යථො. 

යකොධමායනොති යකොයධො ච මායනො ච. යලොභඞධම් මාති යලොය ොයෙව. 

වචීසඞ් ඛාරාති ආලාපසල්ලාපවයසනවචනායනව. යෙො වා පනස් ස මාදියසොති

යෙො වා පන අඤ්යඤොපි මො සදියසො සම්මාසම්බුද්යධොයෙව අස්ස, යසො

පුග් යලසු පමාණං ණ්යහෙයාතිඅත්යථො. ඛඤ ්ඤතීතිගුණඛණනංපාපුණාති. 

ඉයම යඛො, ආනන් ද, ඡ පුග්  ලාති ද්යව යසොරතා, ද්යව 

අධි තයකොධමානයලො ධම්මා, ද්යව අධි තයකොධමානවචීසඞ්ඛාරාති ඉයම ඡ

පුග් ලා.  තින්ති ඤාණ තිං. එකඞ්  හීනාති එයකයකන ගුණඞ්ය න හීනා.

පූරයණො සීයලන වියසසී අයහොසි, ඉසිදත්යතො පඤ්ඤාෙ. පූරණස්ස සීලං 

ඉසිදත්තස්සපඤ්ඤාඨායනඨිතං, ඉසිදත්තස්ස පඤ්ඤා පූරණස්සසීලට්ඨායන 
ඨිතාති. 
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3. ඉණසුත්තවණ්ණනා 

45. තතියෙ දාලිද් දිෙන්ති දලිද්ද ායවො. කාමයභඞොගියනොති කායම

භුඤ්ජනකසත්තස්ස. අස් සයකොති අත්තයනො සන්තයකන රහියතො. 

අනාළ ්හියකොති න අඩ්යඪො. ඉණං ආදිෙතීති ජීවිතුං අසක්යකොන්යතො ඉණං

ආදිෙති. වඩ් ඪං පටිස් සුණාතීති දාතුං අසක්යකොන්යතො වඩ්ඪං දස්සාමීති

පටිජානාති. අනුචරන් තිපි නන්ති පරිසමජ්ඣ ණමජ්ඣාදීසු
ආතපඨපනපංසුඔකිරණාදීහි විප්පකාරං පායපන්යතො පච්ඡයතො පච්ඡයතො

අනුබන්ධන්ති. සද් ධා නත් ථීති ඔකප්පනකසද්ධාමත්තකම්පි නත්ථි. හිරී 

නත් ථීති හිරීෙනාකාරමත්තකම්පි නත්ථි. ඔත් තප් පං නත් ථීති

 ාෙනාකාරමත්තකම්පිනත්ථි. වීරිෙං නත් ථීතිකායිකවීරිෙමත්තකම්පිනත්ථි. 

පඤ ්ඤා නත් ථීති කම්මස්සකතපඤ්ඤාමත්තකම්පි නත්ථි. ඉණාදානස් මිං 

වදාමීතිඉණග් හණං වදාමි. මා මං ජඤ් ඤූතිමාමංජානාතු. 

දාලිද් දිෙං දුක් ඛන්ති ධනදලිද්ද ායවො දුක්ඛං. කාමලාභඞාභිජප් පිනන්ති

කාමලා ං පත්යථන්තානං. පාපකම් මවිනිබ් බයෙොති පාපකම්මවඩ්ඪයකො. 

සංසප් පතීතිපරිප්ඵන්දති. ජානන්ති ජානන්යතො. ෙස් ස විප් පටිසාරජාතියෙඅස්ස 

විප්පටිසාරයතොජාතා. යෙොනිමඤ් ඤතරන්තිඑකං තිරච්ඡානයෙොනිං. දදං චිත් තං 

පසාදෙන්තිචිත්තංපසායදන්යතො දදමායනො. 

කටග්  ායහොති ජෙග් ායහො, අනපරාධග් ායහො යහොති. ඝරයමසියනොති

ඝරාවාසංපරියෙසන්තස්සවසමානස්සවා. චාය ො පුඤ් ඤං පවඩ් ඪතීති චාය ොති

සඞ්ඛං  තං පුඤ්ඤං වඩ්ඪති. චා ා පුඤ්ඤන්ති වා පායඨො. පතිට් ඨිතාති 

පතිට්ඨිතසද්ධා නාම යසොතාපන්නස්ස සද්ධා. හිරිමයනොති 

හිරිසම්පයුත්තචිත්යතො. නිරාමිසං සුඛන්ති තීණි ඣානානි නිස්සාෙ

උප්පජ්ජනකසුඛං. උයපක් ඛන්ති චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛං. ආරද් ධවීරියෙොති 

පරිපුණ්ණපග් හිතවීරියෙො. ඣානානි උපසම් පජ් ජාතිචත්තාරිඣානානිපත්වා. 

එයකොදි නිපයකො සයතොති එකග් චිත්යතො කම්මස්සකතඤාණසතීහි ච
සමන්නා යතො. 

එවං ඤත් වා ෙථාභූතන්ති එවං එත්තකං කාරණං ෙථාස ාවං ජානිත්වා. 

සබ් බසංයෙොජනක් ඛයෙතිනිබ්බායන. සබ් බයසොතිසබ්බාකායරන. අනුපාදාොති 

අග් යහත්වා. සම් මා චිත් තං විමුච් චතීති ඉදං වුත්තං යහොති –
සබ්බසංයෙොජනක්ඛෙසඞ්ඛායත නිබ්බායන සබ්බයසො අනුපාදියිත්වා සම්මා

යහතුනා නයෙන මග් චිත්තං විමුච්චති. ‘‘එතං ඤත්වා ෙථාභූතං, 
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සබ්බසංයෙොජනක්ඛෙ’’න්තිපි පාළිෙං ලිඛිතං, තස්ස එතං
සබ්බසංයෙොජනක්ඛෙසඞ්ඛාතං නිබ්බානං ෙථාභූතං ඤත්වාති අත්යථො.
පුරිමපච්ඡියමහිපනසද්ධිංනඝටීෙති. 

තස් ස සම් මා විමුත් තස් සාතිතස්ස සම්මාවිමුත්තස්සඛීණාසවස්ස. ඤාණං 

යහොතීති පච්චයවක්ඛණඤාණං යහොති. තාදියනොති තංසණ්ඨිතස්ස. අකුප් පාති
අකුප්පාරම්මණත්තා කුප්පකාරණානං කියලසානඤ්ච අ ායවන අකුප්පා. 

විමුත් තීති මග් විමුත්තිපි ඵලවිමුත්තිපි. භඞවසංයෙොජනක් ඛයෙති
 වසංයෙොජනක්ඛෙසඞ්ඛායත නිබ්බායන  වසංයෙොජනානඤ්ච ඛෙන්යත

උප්පන්නා. එතං යඛො පරමං ඤාණන්ති එතං මග් ඵලඤාණං පරමඤාණං

නාම. සුඛමනුත් තරන්ති එතයදව මග් ඵලසුඛං අනුත්තරං සුඛං නාම. 

ආණණයමුත් තමන්ති සබ්යබසං අණණානං ඛීණාසයවො උත්තමඅණයණො, 
තස්මා අරහත්තඵලං ආණණයමුත්තමන්ති අරහත්තඵයලන යදසනාෙ කූටං 
 ණ්හි. ඉමස්මිඤ්ච සුත්යත වට්ටයමව කයථත්වා  ාථාසු වට්ටවිවට්ටං 
කථිතන්ති. 

4. මහාචුන්දසුත්තවණ්ණනා 

46. චතුත්යථ යචතීසූතියචතිරට්යඨ. සෙංජාතිෙන්ති එවංනාමයකනි යම. 

මහාචුන් යදොති ධම්මයසනාපතිස්ස කනිට්ඨ ාතියකො. ධම්යම යෙොය ො

අනුයෙොය ොඑයතසන්ති ධම් මයෙො ා. ධම්මකථිකානංඑතංනාමං.ඣාෙන්තීති 

ඣායී. අපසායදන් තීති ඝට්යටන්ති හිංසන්ති. ඣාෙන් තීති චින්යතන්ති. 

පජ් ඣාෙන් තීතිආදීනිඋපසග් වයසනවඩ්ඪතානි. කමියම ඣාෙන් තීතිකිංනාම

ඉයමඣාෙන්ති. කන් තියම ඣාෙන් තීතිකිමත්ථංඉයමඣාෙන්ති. කථං ඉයම 

ඣාෙන් තීතියකනකාරයණනඉයමඣාෙන්ති. අමතං ධාතුං කායෙන ඵුසිත් වා 

විහරන් තීති මරණවිරහිතං නිබ්බානධාතුං සන්ධාෙ කම්මට්ඨානං  යහත්වා

විහරන්තා අනුක්කයමන තං නාමකායෙන ඵුසිත්වා විහරන්ති.  ම් භීරං 

අත් ථපදන්ති ගුළ්හං පටිච්ඡන්නං ඛන්ධධාතුආෙතනාදිඅත්ථං. පඤ ්ඤාෙ 

අතිවිජ් ඣ පස් සන් තීතිසහවිපස්සනාෙමග් පඤ්ඤාෙ පටිවිජ්ඣිත්වාපස්සන්ති.
ඉමස්මිං පනත්යථ සම්මසනපටියවධපඤ්ඤාපි උග් හපරිපුච්ඡාපඤ්ඤාපි
වට්ටතියෙවාති. 

5-6. සන්දිට්ඨිකසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

47-48. පඤ්චයම සන් තං වා අජ් ඣත් තන්ති නිෙකජ්ඣත්යත විජ්ජමානං. 

යලොයභඞොතිආදීහි තීණි අකුසලමූලානි දස්සිතානි. යලොභඞධම් මාතිආදීහි
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පටුන 

තංසම්පයුත්තකා ධම්මා. ඡට්යඨ කාෙසන් යදොසන්ති කාෙද්වාරස්ස
දුස්සනාකාරං. යසසද්වයෙපි එයසව නයෙො. ඉයමසු ද්වීසු සුත්යතසු
පච්චයවක්ඛණාවකථිතා. 

7. යඛමසුත්තවණ්ණනා 

49. සත්තයම වුසිතවාති වුත්ථබ්රහ්මචරිෙවායසො. කතකරණීයෙොති චතූහි

මග්ය හි කත්තබ්බං කත්වා ඨියතො. ඔහිතභඞායරොති ඛන්ධ ාරං කියලස ාරං 

අභිසඞ්ඛාර ාරඤ්ච ඔතායරත්වා ඨියතො. අනුප් පත් තසදත් යථොති සදත්යථො

වුච්චති අරහත්තං, තං පත්යතොති අත්යථො. පරික් ඛීණභඞවසංයෙොජයනොති

ඛීණ වබන්ධයනො. සම් මදඤ් ඤා විමුත් යතොති සම්මා යහතුනා කාරයණන

ජානිත්වා විමුත්යතො. තස් ස න එවං යහොති අත් ථි යම යසයෙයොති වාතිආදීහි
යසෙයස්ස යසයෙයොහමස්මීති මානාදයෙො තයෙො මානා පටික්ඛිත්තා. න හි

ඛීණාසවස්ස‘‘අත්ථිමය්හං යසයෙයො, අත්ථිසදියසො, අත්ථිහීයනො’’තිමායනො

යහොති. නත් ථි යම යසයෙයොතිආදීහිපියතයෙව පටික්ඛිත්තා.නහිඛීණාසවස්ස 

‘‘අහයමව යසයෙයො, අහං සදියසො, අහං හීයනො, අඤ්යඤ යසෙයාදයෙො
නත්ථී’’තිඑවංමායනො යහොති. 

අචිරපක් කන් යතසූති අරහත්තං බයාකරිත්වා අචිරංයෙව පක්කන්යතසු. 

අඤ ්ඤං බයාකයරොන් තීති අරහත්තං කයථන්ති. හසමානකා මඤ් යඤ අඤ් ඤං 

බයාකයරොන් තීති හසමානා විෙ කයථන්ති. විඝාතං ආපජ් ජන් තීති දුක්ඛං
ආපජ්ජන්ති. 

න උස් යසසු න ඔයමසු, සමත් යත යනොපනීෙයරති එත්ථ උස් සාතිඋස්සිතතා

යසෙයපුග් ලා. ඔමාති හීනා. සමත් යතොති සදියසො. ඉති ඉයමසු තීසුපි

යසෙයහීනසදියසසු ඛීණාසවා මායනන න උපනීෙයර, න උපයනන්ති, න

උප ච්ඡන්තීති අත්යථො. ඛීණා ජාතීතිඛීණායතසංජාති. වුසිතං බ්රහ් මචරිෙන්ති

වුත්ථං මග් බ්රහ්මචරිෙං. චරන් ති සංයෙොජනවිප් පමුත් තාතිසබ්බසංයෙොජයනහි
විමුත්තාහුත්වා චරන්ති.සුත්යතපි ාථාෙම්පිඛීණාසයවොකථියතො. 

8. ඉන්ද්රිෙසංවරසුත්තවණ්ණනා 

50. අට්ඨයම හතූපනිසං යහොතීති හතූපනිස්සෙං යහොති. සීලවිපන් නස ්සාති

විපන්නසීලස්ස. ෙථාභූතඤාණදස් සනන්ති තරුණවිපස්සනාඤාණං. 

නිබ් බිදාවිරාය ොති එත්ථ නිබ්බිදා බලවවිපස්සනා, විරාය ො අරිෙමග්ය ො. 

විමුත් තිඤාණදස් සනන්ති එත්ථ විමුත් තීති අරහත්තඵලං, ඤාණදස් සනන්ති 
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පච්චයවක්ඛණඤාණං. උපනිස ්සෙසම් පන් නං යහොතීති සම්පන්නඋපනිස්සෙං
යහොති.ඉමස්මිංසුත්යතසීලානුරක්ඛණඉන්ද්රිෙසංවයරො කථියතො. 

9. ආනන්දසුත්තවණ්ණනා 

51. නවයම කත් තාවතාති කිත්තයකන. අස් සුතඤ් යචවාති අඤ්ඤස්මිං

කායලඅස්සුතපුබ්බං. න සම් යමොසං  ච් ඡන් තීති විනාසංන ච්ඡන්ති. යචතයසො 

සම් ඵුට් ඨපුබ් බාතිචිත්යතන ඵුසිතපුබ්බා. සමුදාචරන් තීති මයනොද්වායරචරන්ති. 

අවිඤ් ඤාතඤ ්ච විජානාතීති අඤ්ඤස්මිං කායල අවිඤ්ඤාතකාරණං ජානාති. 

පරිොපුණාතීතිවළඤ්යජතිකයථති. යදයසතීති පකායසති. පරං වායචතීතිපරං
උග් ණ්හායපති. 

ආ තා මාති දීඝාදීසු යෙො යකොචි ආ යමො ආ යතො එයතසන්ති

ආ තා මා. ධම් මධරාති සුත්තන්තපිටකධරා. විනෙධරාති විනෙපිටකධරා. 

මාතිකාධරාති ද්යවපාතියමොක්ඛධරා. පරිපුච් ඡතීති අනුසන්ධිපුබ්බාපරං පුච්ඡති. 

පරිපඤ් හතීතිඉදඤ්චිදඤ්ච පුච්ඡිස්සාමීති පරිතුලති පරිච්ඡින්දති. ඉදං, භඞන් යත, 

කථන්ති,  න්යත, ඉදං අනුසන්ධිපුබ්බාපරං කථං යහොතීති පුච්ඡති. ඉමස ්ස 

ක් වත් යථොතිඉමස්ස  ාසිතස්ස යකො අත්යථොති පුච්ඡති. අවිවටන්ති අවිවරිතං. 

විවරන් තීති පාකටං කයරොන්ති. කඞ් ඛාඨානියෙසූති කඞ්ඛාෙ කාරණභූයතසු.

තත්ථ ෙස්මිං ධම්යම කඞ්ඛා උප්පජ්ජති, ස්යවව කඞ්ඛාඨානියෙො නාමාති
යවදිතබ්යබො. 

10. ඛත්තිෙසුත්තවණ්ණනා 

52. දසයම යභඞො ාධිප් පාොති ය ො සංහරණත්ථං ඨපිතාධිප්පාො

පවත්තඅජ්ඣාසො. පඤ ්ඤූපවිචාරාති පඤ්ඤවන්යතො  යවෙයාමාති එවං
පඤ්ඤත්ථාෙ පවත්තූපවිචාරා. අෙයමව යනසං විචායරො චිත්යත උපවිචරති. 

බලාධිට් ඨානාති බලකාොධිට්ඨානා.බලකාෙඤ්හි ලද්ධායතලද්ධපතිට්ඨානාම

යහොන්ති. පථවිභිනියවසාති පථවිසාමියනො  විස්සාමාති එවං පථවිඅත්ථාෙ

කතචිත්තාභිනියවසා. ඉස් සරිෙපරියෙොසානාති රජ්ජාභියසකපරියෙොසානා.
අභියසකඤ්හි පත්වා යත පරියෙොසානප්පත්තානාමයහොන්ති. ඉමිනානයෙන
සබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

යසසපයදසු පයනත්ථ අෙමධිප්පායෙො – බ්රාහ්මණාතාව මන්යත ලභිත්වා

ලද්ධපතිට්ඨා නාම යහොන්ති,  හපතිකා ෙංකිඤ්චි සිප්පං, ඉත්ථී 

කුලදාෙජ්ජසාමිකං පුත්තං, යචොරා ෙංකිඤ්චි ආවුධසත්ථං, සමණා 
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සීලපරිපුණ්ණා ලද්ධපතිට්ඨා නාම යහොන්ති. තස්මා මන් තාධිට් ඨානාතිආදීනි
වුත්තානි. 

බ්රාහ්මණානඤ්ච‘‘ෙඤ්ඤංෙජිස්සාමා’’තිචිත්තංඅභිනිවිසති, බ්රහ්මයලොයක

පත්යත පරියෙොසානප්පත්තා නාම යහොන්ති. තස්මා යත ෙඤ් ඤාභිනියවසා 

බ්රහ් මයලොකපරියෙොසානාති වුත්තා. කම්මන්තකරණත්ථාෙ මයනො එයතසං

අභිනිවිසතීති කම් මන් තාභිනියවසා. කම්යමනිට්ඨියතපරියෙොසානප්පත්තානාම 

යහොන්තීති නිට් ඨිතකම් මන් තපරියෙොසානා. 

පුරිසාධිප් පාොති පුරියසසු පවත්තඅජ්ඣාසො. අලඞ්කාරත්ථාෙ මයනො

උපවිචරති එතිස්සාති අලඞ් කාරූපවිචාරා. අසපත්තී හුත්වා එකිකාව ඝයර

වයසෙයන්ති එවමස්සා චිත්තං අභිනිවිසතීති අසපත් තීභිනියවසා. 
ඝරාවාසිස්සරියෙ ලද්යධ පරියෙොසානප්පත්තා නාම යහොන්තීති
ඉස්සරිෙපරියෙොසානා. 

පර ණ්ඩස්ස ආදායන අධිප්පායෙො එයතසන්ති ආදානාධිප් පාො.  හයන

නිලීෙනට්ඨායනඑයතසංමයනොඋපවිචරතීති  හනූපවිචාරා. අන්ධකාරත්ථාෙ

එයතසං චිත්තං අභිනිවිසතීති අන් ධකාරාභිනියවසා. අදස්සනප්පත්තා

පරියෙොසානප්පත්තා යහොන්තීති අදස් සනපරියෙොසානා. 

අධිවාසනක්ඛන්තිෙඤ්ච සුචි ාවසීයල ච අධිප්පායෙො එයතසන්ති 

ඛන් තියසොරච් චාධිප් පාො. අකිඤ්චන ායව නිග් හණ ායව චිත්තං එයතසං

අභිනිවිසතීති ආකඤ් චඤ ්ඤාභිනියවසා. නිබ්බානප්පත්තා පරියෙොසානප්පත්තා

යහොන්තීති නිබ් බානපරියෙොසානා. 

11. අප්පමාදසුත්තවණ්ණනා 

53. එකාදසයම සමධිග්  ය් හාතිසුට්ඨු  ණ්හිත්වා. ජඞ්  ලානං පාණානන්ති

පථවීතලචාරීනං සපාදකපාණානං. පදජාතානීතිපදානි. සයමොධානං  ච් ඡන් තීති

ඔධානං උපනික්යඛපං  ච්ඡන්ති. අග්  මක් ඛාෙතීති යසට්ඨං අක්ඛාෙති. 

පබ් බජලාෙයකොති පබ්බජතිණච්යඡදයකො. ඔධුනාතීති යහට්ඨා මුඛං ධුනාති. 

නිධුනාතීතිඋය ොහිපස්යසහිධුනාති. නිච් ඡායදතීතිබාහාෙවාපහරති, රුක්යඛ

වාපහරති. අම් බපිණ් ඩිොතිඅම්බඵලපිණ්ඩිො. වණ් ටූපනිබන් ධනානීති වණ්යට

උපනිබන්ධනානි, වණ්යට වා පතිට්ඨිතානි. තදන් වොනි භඞවන් තීති

වණ්ටානුවත්තකානි  වන්ති, අම්බපිණ්ඩිදණ්ඩකානුවත්තකානි  වන්තීතිපි

අත්යථො. ඛුද් දරාජායනොතිඛුද්දකරාජායනො, පකතිරාජායනොවා. 
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12. ධම්මිකසුත්තවණ්ණනා 

54. ද්වාදසයම සබ් බයසොති සබ්යබසු. සත් තසු විහායරසූති සත්තසු

පරියවයණසු. පරිභඞාසතීති පරි වති  ෙං උපදංයසති. විහිංසතීති වියහයඨති. 

විතුදතීති විජ්ඣති. යරොයසති වාචාොති වාචාෙ ඝට්යටති. පක් කමන් තීති දිසා

පක්කමන්ති. න සණ් ඨහන් තීති නප්පතිට්ඨහන්ති. රිඤ් චන් තීති ඡඩ්යඩන්ති

විස්සජ්යජන්ති. පබ් බායජෙයාමාති නීහයරෙයාම. හන් දාති වවස්සග් ත්යථ

නිපායතො. අලන්ති යුත්තයමතං, ෙං තං පබ්බායජෙයන්ති අත්යථො. කං යත 

ඉමිනාතිකිංතවඉමිනා ජාතිභූමිෙංවායසන. තීරදස් සිං සකුණන්තිදිසාකාකං. 

මුඤ ්චන් තීතිදිසාදස්සනත්ථංවිස්සජ්යජන්ති. සාමන් තාතිඅවිදූයර.සමන්තාතිපි

පායඨො, සමන්තයතොති අත්යථො. අභිනියවයසොති පත්ථරිත්වා ඨිතසාඛානං

නියවයසො. මූලසන් තානකානන්තිමූලානංනියවයසො. 

ආළ ්හකථාලිකාති තණ්ඩුලාළ්හකස්ස  ත්තපචනථාලිකා. ඛුද් දං මධුන්ති

ඛුද්දමක්ඛිකාහි කතං දණ්ඩකමධුං. අයනලකන්ති නිද්යදොසං. න ච සුදං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස ඵලානි හිංසන් තීතිඅඤ්ඤමඤ්ඤස්ස යකොට්ඨායසඵලානින
හිංසන්ති. අත්තයනො යකොට්ඨායසහි මූලං වා තචං වා පත්තං වා ඡින්දන්යතො

නාමනත්ථි, අත්තයනොඅත්තයනොසාඛාෙයහට්ඨාපතිතායනවපරිභුඤ්ජන්ති. 
අඤ්ඤස්ස යකොට්ඨාසයතො අඤ්ඤස යකොට්ඨාසං පරිවත්තිත්වා  තම්පි ‘‘න

අම්හාකං සාඛාෙ ඵල’’න්ති ඤත්වා යනො ඛාදන්ති. ොවදත් ථං භඞක් ඛිත් වාති 

කණ්ඨප්පමායණන ඛාදිත්වා. සාඛං භඞඤ් ජිත් වාති ඡත්තප්පමාණමත්තං

ඡින්දිත්වාඡාෙංකත්වාපක්කාමි. ෙත්ර හි නාමාතියෙොහිනාම. පක් කමිස ්සතීති

පක්කන්යතො. නාදාසීතියදවතාෙආනු ායවනඵලයමවන ණ්හි.එවඤ්හිසා 
අධිට්ඨාසි. 

යතනුපසඞ් කමීති ජනපදවාසීහි  න්ත්වා, ‘‘මහාරාජ, රුක්යඛො ඵලං න

 ණ්හි, අම්හාකං නු යඛො යදොයසො තුම්හාක’’න්ති වුත්යත ‘‘යනව මය්හං

යදොයසො අත්ථි, න ජානපදානං, අම්හාකං විජියත අධම්යමො නාම න වත්තති, 

යකන නු යඛො කාරයණන රුක්යඛො න ඵලියතො, සක්කං උපසඞ්කමිත්වා
පුච්ඡිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා යෙන සක්යකො යදවානමින්යදො යතනුපසඞ්කමි. 

පවත් යතසීතිපරිවත්යතසි. උම් මූලමකාසීති උද්ධංමූලංඅකාසි. අපි නු ත් වන්ති

අපි නු තව. අට් ඨිතායෙවාති අට්ඨිතාෙ එව. සච් ඡවීනීති සමානච්ඡවීනි

පකතිට්ඨායනඨිතානි. න පච් චක් යකොසතීති නප්පටික්යකොසති. යරොසන් තන්ති

ඝට්යටන්තං. භඞණ් ඩන් තන්තිපහරන්තං. 
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සුයනත් යතොති යනත්තා වුච්චන්තිඅක්ඛීනි, යතසංසුන්දරතාෙසුයනත්යතො. 

තිත් ථකයරොති සු තිඔ ාහනතිත්ථස්ස කාරයකො. වීතරාය ොති

වික්ඛම් නවයසන වි තරාය ො. පසවතීති පටිල ති. දිට් ඨිසම් පන් නන්ති 

දස්සනසම්පන්නං, යසොතාපන්නන්ති අත්යථො. ඛන් තින්ති අත්තයනො

ගුණඛණනං. ෙථාමං සබ්රහ් මචාරීසූති ෙථා ඉමං සබ්රහ්මචාරීසු

අක්යකොසනපරි ාසනං, අඤ්ඤං එවරූපං ගුණඛන්තිං න වදාමීති අත්යථො. න 

යනො සමසබ්රහ් මචාරීසූති එත්ථ සමජයනො නාම සකජයනො වුච්චති. තස්මා න
යනො සයකසු සමානබ්රහ්මචාරීසු චිත්තානි පදුට්ඨානි  විස්සන්තීති අෙයමත්ථ
අත්යථො. 

යජොතිපායලො ච ය ොවින් යදොති නායමන යජොතිපායලො ඨායනන

මහාය ොවින්යදො. සත් තපුයරොහියතොති යරණුආදීනං සත්තන්නං රාජූනං

පුයරොහියතො. අහිංසකා අතීතංයසති එයත ඡ සත්ථායරො අතීතංයස අහිංසකා

අයහසුං. නිරාම න් ධාති යකොධාම න්යධනනිරාම න්ධා. කරුයණවිමුත් තාති

කරුණජ්ඣායනඅධිමුත්තා, කරුණාෙච කරුණාපුබ්බ ාය චඨිතා. යෙයතති

එයත, අෙයමව වා පායඨො. න සාධුරූපං ආසීයදති සාධුස ාවං න ඝට්යටෙය. 

දිට් ඨිට් ඨානප් පහායිනන්ති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තප්පහායිනං. සත් තයමොති

අරහත්තයතො පට්ඨාෙ සත්තයමො. අවීතරාය ොති අවි තරාය ො. එයතන

අනා ාමි ාවං පටික්ඛිපති. පඤ ්චින් ද්රිො මුූති පඤ්ච විපස්සනින්ද්රිොනි මුදූනි. 

තස්ස හි තානි සකදා ාමිං උපාදාෙ මුදූනි නාම යහොන්ති. විපස් සනාති

සඞ්ඛාරපරිග් හඤාණං. පුබ් යබව උපහඤ් ඤතීති පඨමතරඤ්යඤව

උපහඤ්ඤති. අක් ඛයතොති ගුණඛණයනනඅක්ඛයතොඅනුපහයතොහුත්වා.යසසං
සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

ධම්මිකවග්ය ොපඤ්චයමො. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

2. දුතිෙපණ් ණාසකං 

6. මහාවග් ය ො 

1. යසොණසුත්තවණ්ණනා 

55. ඡට්ඨස්ස පඨයම යසොයණොති සුඛුමාලයසොණත්යථයරො. සීතවයනති 
එවංනාමයක සුසායන. තස්මිං කිර පටිපාටිො පඤ්ච

චඞ්කමනපණ්ණසාලාසතානි මාපිතානි, යතසු යථයරො අත්තයනො
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සප්පාෙචඞ්කමනං  යහත්වා සමණධම්මං කයරොති. තස්ස ආරද්ධවීරිෙස්ස

හුත්වා චඞ්කමයතො පාදතලානි භිජ්ජිංසු, ජාණූහි චඞ්කමයතො ජාණුකානිපි 

හත්ථතලානිපි භිජ්ජිංසු, ඡිද්දානි අයහසුං. එවං ආරද්ධවීරියෙො විහරන්යතො 
ඔ ාසනිමිත්තමත්තකම්පිදස්යසතුංනාසක්ඛි.තස්සවීරියෙනකිලමිතකාෙස්ස

යකොටිෙං පාසාණඵලයකනිසින්නස්සයෙොවිතක්යකොඋදපාදි, තංදස්යසතුං අථ 

යඛො ආෙස් මයතොතිආදිවුත්තං.තත්ථ ආරද් ධවීරිොතිපරිපුණ්ණපග් හිතවීරිො. 

න අනුපාදාෙ ආසයවහි චිත් තං විමුච් චතීතිසයචහිඅහංඋග්ඝටිතඤ්ඤූවාඅස්සං 

විපඤ්චිතඤ්ඤූවා යනයෙයොවා, නූනයමචිත්තං විමුච්යචෙය. අද්ධා පනස්මි 

පදපරයමො, යෙනයමචිත්තංනවිමුච්චතීතිසන්නිට්ඨානංකත්වා සංවිජ් ජන් ති 

යඛො පනාතිආදීනිචින්යතසි.තත්ථ යභඞො ාතිඋපයෙො ත්යථපච්චත්තං. 

පාතුරයහොසීතියථරස්සචිත්තාචාරංඤත්වා ‘‘අෙංයසොයණොඅජ්ජසීතවයන

පධානභූමිෙං නිසින්යනො ඉමං විතක්කං විතක්යකති,  න්ත්වාස්ස විතක්කං
සයහොත්ථං  ණ්හිත්වා වීයණොපමං කම්මට්ඨානං කයථස්සාමී’’ති පමුයඛ

පාකයටො අයහොසි. පඤ ්ඤත් යත ආසයනති පධානිකභික්ඛූ අත්තයනො
වසනට්ඨායනඔවදිතුංආ තස්සබුද්ධස්ස  වයතොනිසීදනත්ථංෙථාලාය න

ආසනං පඤ්ඤායපත්වාව පධානං කයරොන්ති, අඤ්ඤං අල මානා
පුරාණපණ්ණානිපි සන්ථරිත්වා උපරි සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤයපන්ති. යථයරොපි
ආසනංපඤ්ඤායපත්වාපධානං අකාසි.තංසන්ධාෙ වුත්තං – ‘‘පඤ්ඤත්යත
ආසයන’’ති. 

තං කං මඤ් ඤසීති සත්ථා ‘‘ඉමස්ස භික්ඛුයනො අවයසසකම්මට්ඨායනහි

අත්යථො නත්ථි, අෙං  න්ධබ්බසිප්යප යඡයකො චිණ්ණවසී, අත්තයනො විසයෙ
කථිෙමානං ඛිප්පයමව සල්ලක්යඛස්සතී’’ති වීයණොපමං කයථතුං ‘‘තං කිං 

මඤ්ඤසී’’තිආදිමාහ. වීණාෙ තන් තිස් සයර කුසලතා නාම වීණාෙ 

වාදනකුසලතා, යසොචතත්ථකුසයලො.මාතාපිතයරොහිස්ස‘‘අම්හාකංපුත්යතො

අඤ්ඤං සිප්පං සික්ඛන්යතො කායෙන කිලමිස්සති, ඉදං පන සෙයන 
නිසින්යනයනව සක්කා උග් ණ්හිතු’’න්ති  න්ධබ්බසිප්පයමව
උග් ණ්හායපසුං.තස්ස– 

‘‘සත්තසරාතයෙො ාමා, මුච්ඡනාඑකවීසති; 

ඨානාඑකූනපඤ්ඤාස, ඉච්යචයතසරමණ්ඩලා’’ති.– 

ආදිකං  න්ධබ්බසිප්පං සබ්බයමව පගුණං අයහොසි. අච් චාෙතාති අතිආෙතා

ඛරමුච්ඡනා. සරවතීති සරසම්පන්නා. කම් මඤ ්ඤාති කම්මක්ඛමා
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කම්මයෙොග් ා. අතිසිථිලාතිමන්දමුච්ඡනා. සයම ගුයණ පතිට් ඨිතාතිමජ්ඣියම
සයරඨයපත්වාමුච්ඡිතා. 

අච් චාරද් ධන්ති අති ාළ්හං. උද් ධච් චාෙ සංවත් තතීති උද්ධත ාවාෙ

සංවත්තති. අතිලීනන්ති අතිසිථිලං. යකොසජ් ජාොති කුසීත ාවත්ථාෙ. 

වීරිෙසමථං අධිට් ඨහාති වීරිෙසම්පයුත්තං සමථං අධිට්ඨහ, වීරිෙං සමයථන

යෙොයජහීතිඅත්යථො. ඉන් ද්රිොනඤ් ච සමතං පටිවිජ් ඣාතිසද්ධාදීනංඉන්ද්රිොනං

සමතංසම ාවංඅධිට්ඨාහි.තත්ථ සද්ධංපඤ්ඤාෙ, පඤ්ඤඤ්චසද්ධාෙ, වීරිෙං

සමාධිනා, සමාධිඤ්ච වීරියෙන යෙොජෙතා ඉන්ද්රිොනං සමතා අධිට්ඨිතා නාම

යහොති.සතිපනසබ්බත්ථිකා, සාසදාබලවතීයෙව වට්ටති.තඤ්චපනයතසං

යෙොජනාවිධානං විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.60-62) පකාසිතයමව. තත් ථ ච 

නිමිත් තං  ණ් හාහීතිතස්මිඤ්චසම ායව සතියෙනආදායසමුඛබිම්යබයනව

නිමිත්යතන උප්පජ්ජිතබ්බං, තං සමථනිමිත්තං විපස්සනානිමිත්තං
මග් නිමිත්තං ඵලනිමිත්තඤ්ච  ණ්හාහි නිබ්බත්යතහීති එවමස්ස සත්ථා
අරහත්යතපක්ඛිපිත්වාකම්මට්ඨානංකයථසි. 

තත් ථ ච නිමිත් තං අග්  යහසීති සමථනිමිත්තඤ්ච විපස්සනානිමිත්තඤ්ච

අග් යහසි. ඡ ඨානානීති ඡ කාරණානි. අධිමුත් යතො යහොතීති පටිවිජ්ඣිත්වා

පච්චක්ඛං කත්වා ඨියතො යහොති. යනක් ඛම් මාධිමුත් යතොතිආදි සබ්බං
අරහත්තවයසයනව වුත්තං. අරහත්තඤ්හි සබ්බකියලයසහි නික්ඛන්තත්තා 

යනක් ඛම් මං, යතයහව පවිවිත්තත්තා පවියවයකො, බයාපජ්ඣා ාවයතො 

අබයාපජ් ඣං, තණ්හාක්ඛෙන්යත උප්පන්නත්තා තණ් හාක් ඛයෙො, 

උපාදානක්ඛෙන්යත උප්පන්නත්තා උපාදානක් ඛයෙො, සම්යමොහා ාවයතො 

අසම් යමොයහොතිවුච්චති. 

යකවලං සද් ධාමත් තකන්ති පටියවධරහිතං යකවලං පටියවධපඤ්ඤාෙ

අසම්මිස්සකං සද්ධාමත්තකං. පටිචෙන්ති පුනප්පුනං කරයණන වඩ්ඪං. 

වීතරා ත් තාතිමග් පටියවයධනරා ස්සවි තත්තායෙව යනක්ඛම්මසඞ්ඛාතං

අරහත්තං පටිවිජ්ඣිත්වා සච්ඡිකත්වා ඨියතො යහොති, ඵලසමාපත්තිවිහායරන

විහරති, තන්නින්නමානයසොයෙව ච යහොතීති අත්යථො. යසසපයදසුපි එයසව 
නයෙො. 

ලාභඞසක් කාරසියලොකන්තිචතුපච්චෙලා ඤ්ච යතසඤ්යඤවසුකත ාවඤ්ච

වණ්ණ ණනඤ්ච. නිකාමෙමායනොති ඉච්ඡමායනො පත්ථෙමායනො. 
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පටුන 

පවියවකාධිමුත් යතොති පවියවයක අධිමුත්යතො අරහන්ති එවං අරහත්තං
බයාකයරොතීතිඅත්යථො. 

සීලබ් බතපරාමාසන්තිසීලඤ්ච වතඤ්ච පරාමසිත්වා  හිතං  හණමත්තං. 

සාරයතො පච් චා ච් ඡන් යතොති සාර ායවන ජානන්යතො. 

අබයාපජ් ඣාධිමුත් යතොති අබයාපජ්ඣං අරහත්තං බයාකයරොති. ඉමිනාව
නයෙන සබ්බට්ඨායනසු අත්යථො දට්ඨබ්යබො. අපියචත්ථ

‘‘යනක්ඛම්මාධිමුත්යතොති ඉමස්මිංයෙව අරහත්තං කථිතං, යසයසසු පඤ්චසු

නිබ්බාන’’න්ති එයක වදන්ති. අපයර ‘‘අසම්යමොහාධිමුත්යතොති එත්යථව

නිබ්බානං කථිතං, යසයසසු අරහත්ත’’න්ති වදන්ති. අෙං පයනත්ථ සායරො –
සබ්යබස්යවවයතසුඅරහත්තම්පිනිබ්බානම්පිකථිතයමවාති. 

භුසාති බලවන්යතො දිබ්බරූපසදිසා. යනවස ්ස චිත් තං පරිොදිෙන් තීති
එතස්ස ඛීණාසවස්ස චිත්තං  යහත්වා ඨාතුං න සක්යකොන්ති. කියලසා හි

උප්පජ්ජමානා චිත්තං  ණ්හන්ති නාම. අමිස් සීකතන්ති කියලසා හි

ආරම්මයණන සද්ධිං චිත්තං මිස්සං කයරොන්ති, යතසං අ ාවා අමිස්සීකතං. 

ඨිතන්ති පතිට්ඨිතං. ආයනඤ් ජප් පත් තන්ති අචලප්පත්තං. 

වෙඤ් චස් සානුපස් සතීතිතස්සයචසචිත්තස්සඋප්පාදම්පි වෙම්පිපස්සති. භුසා 

වාතවුට් ඨීති බලවා වාතක්ඛන්යධො. යනව සම් පකම් යපෙයාති එක ාය න

චායලතුං න සක්කුයණෙය. න සම් පකම් යපෙයාති ථූණං විෙ සබ්බ ා යතො

කම්යපතුං න සක්කුයණෙය. න සම් පයවයධෙයාති යවයධත්වා පයවයධත්වා 
පායතතුංනසක්කුයණෙය. 

යනක් ඛම් මං අධිමුත් තස් සාතිඅරහත්තංපටිවිජ්ඣිත්වාඨිතස්සඛීණාසවස්ස. 

යසසපයදසුපි අරහත්තයමව කථිතං. උපාදානක් ඛෙස් ස චාති උපයෙො ත්යථ

සාමිවචනං. අසම් යමොහඤ් ච යචතයසොතිචිත්තස්සචඅසම්යමොහංඅධිමුත්තස්ස. 

දිස ්වා ආෙතනුප් පාදන්තිආෙතනානංඋප්පාදඤ්චවෙඤ්ච දිස්වා. සම් මා චිත් තං 

විමුච් චතීති සම්මා යහතුනා නයෙන ඉමාෙ විපස්සනාපටිපත්තිො

ඵලසමාපත්තිවයසන චිත්තං විමුච්චති, නිබ්බානාරම්මයණ අධිමුච්චති. අථ වා
ඉමිනා ඛීණාසවස්ස පටිපදා කථිතා. තස්ස හි ආෙතනුප්පාදං දිස්වා ඉමාෙ
විපස්සනාෙ අධි තස්ස අරිෙමග් ස්සානු ායවන සබ්බකියලයසහි සම්මා

චිත්තං විමුච්චති. එවං තස්ස සම් මා විමුත් තස් ස…යප.… න විජ් ජති. තත්ථ 

සන් තචිත් තස් සාති නිබ්බුතචිත්තස්ස.යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 
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2. ඵග්ගුනසුත්තවණ්ණනා 

56. දුතියෙ සමයධොසීති උට්ඨානාකාරං දස්යසසි. පටික් කමන් තීති

පරිහාෙන්ති. යනො අභික් කමන් තීතින වඩ්ඪන්ති. සීසයවඨනං දයදෙයාති සීසං

යවයඨත්වා දණ්ඩයකන සම්පරිවත්තකං බන්යධෙය. ඉන් ද්රිොනි විප් පසීදිංසූති

තස්මිංමරණසමයෙඡඉන්ද්රිොනිවිප්පසන්නානිඅයහසුං. අත් ථුපපරික් ඛාොති

අත්ථානත්ථං කාරණාකාරණං උපපරික්ඛයන. අනුත් තයර උපධිසඞ් ඛයෙති

නිබ්බායන. අවිමුත් තං යහොතීතිඅරහත්තඵයලනඅධිමුත්තංයහොති. 

3. ඡළභිජාතිසුත්තවණ්ණනා 

57. තතියෙ ඡළභිජාතියෙොති ඡ ජාතියෙො. තත්රිදන්ති තත්රාෙං. ලුද් දාති 

දාරුණා. භික් ඛූ කණ් ටකවුත් තිකාති සමණා නායමයත. එකසාටකාති 

එයකයනව පියලොතිකඛණ්යඩන පුරයතො පටිච්ඡාදනකා. අකාමකස් ස බිලං 

ඔලග් ය ෙුන්ති සත්යථ  ච්ඡමායන ය ොණම්හි මයත ය ොමංසමූලං
උප්පාදනත්ථාෙ වි ජිත්වා ඛාදමානා එකස්ස ය ොමංසං අනිච්ඡන්තස්යසව

යකොට්ඨාසං කත්වා ‘‘අෙඤ්ච යත ඛාදිතබ්යබො, මූලඤ්ච දාතබ්බ’’න්ති තං

යකොට්ඨාසසඞ්ඛාතං බිලං ඔලග්ය ෙයං, බලක්කායරන හත්යථ ඨයපෙයන්ති

අත්යථො. අයඛත් තඤ් ඤුනාති අභිජාතිපඤ්ඤත්තිොයඛත්තංඅජානන්යතන. තං 

සුණාහීති තං මම පඤ්ඤත්තිං සුණාහි. කණ් හාභිජාතියකොතිකාළකජාතියකො. 

කණ් හං ධම් මං අභිජාෙතීති කණ්හස ායවො හුත්වා ජාෙති නිබ්බත්තති, 

කණ්හාභිජාතිෙං වා ජාෙති. නිබ් බානං අභිජාෙතීති නිබ්බානං පාපුණාති, 
අරිෙභූමිසඞ්ඛාතාෙවානිබ්බානජාතිොජාෙති. 

4. ආසවසුත්තවණ්ණනා 

58. චතුත්යථ සංවරා පහාතබ් බාති සංවයරනපහාතබ්බා.යසයසසුපිඑයසව

නයෙො. ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. පටිසඞ් ඛාති පටිසඤ්ජානිත්වා, 

පච්චයවක්ඛිත්වාති අත්යථො. යෙොනියසොතිඋපායෙනපයථන.එත්ථචඅසංවයර 

ආදීනවපටිසඞ්ඛා යෙොනියසො පටිසඞ්ඛාති යවදිතබ්බා. සා චාෙං ‘‘වරං, 

භික්ඛයව, තත්තාෙ අයෙොසලාකාෙ ආදිත්තාෙ සම්පජ්ජලිතාෙ සයජොතිභූතාෙ

චක්ඛුන්ද්රිෙං සම්පලිමට්ඨං, න ත්යවව චක්ඛුවිඤ්යඤයෙයසු රූයපසු
අනුබයඤ්ජනයසො නිමිත්තග් ායහො’’තිආදිනා ආදිත්තපරිොයෙන (සං. නි.

4.235) යවදිතබ්බා. චක් ඛුන් ද්රිෙසංවරසංවුයතො විහරතීති එත්ථ චක්ඛුයමව

ඉන්ද්රිෙං චක්ඛුන්ද්රිෙං, සංවරණයතො සංවයරො, පිදහනයතො ථකනයතොති වුත්තං

යහොති. සතිො එතං අධිවචනං. චක්ඛුන්ද්රියෙ සංවයරො චක් ඛුන් ද්රිෙසංවයරො. 
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ජවයනඋප්පජ්ජමායනොපියහසතස්මිං ද්වායරකියලසානංඋප්පත්තිවාරණයතො

චක්ඛුන්ද්රිෙසංවයරොති වුච්චති. සංවුයතොතියතනසංවයරනඋයපයතො. තථා හි
‘‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො’’ති ඉමස්ස වි ඞ්ය  ‘‘ඉමිනා
පාතියමොක්ඛසංවයරන උයපයතො යහොති…යප.… සමන්නා යතො’’ති වුත්තං. 

අථ වා සංවරීති සංවුයතො, ථයකසි පිදහීති වුත්තං යහොති.
චක්ඛුන්ද්රිෙසංවරසංවුයතොති චක්ඛුන්ද්රිෙසංවරසඞ්ඛාතංසතිකවාටංචක්ඛුද්වායර
ඝරද්වායර කවාටං විෙ සංවරි ථයකසි පිදහීති වුත්තං යහොති. අෙයමයවත්ථ

අත්යථො සුන්දරතයරො. තථා හි ‘‘චක්ඛුන්ද්රිෙසංවරං අසංවුතස්ස විහරයතො, 
සංවුතස්සවිහරයතො’’තිඑයතසුපයදසු අෙයමවත්යථොදිස්සතීති. 

ෙං හිස ්සාතිආදිම්හි ෙං චක්ඛුන්ද්රිෙසංවරං අස්ස භික්ඛුයනො අසංවුතස්ස
අථයකත්වා අපිදහිත්වා විහරන්තස්සාති අත්යථො. යෙකාරස්ස වා එස ෙන්ති

ආයදයසො, යෙඅස්සාතිඅත්යථො. ආසවා විඝාතපරිළාහාතිචත්තායරොආසවාච
අඤ්යඤචවිඝාතකරා කියලසපරිළාහාවිපාකපරිළාහාවා.චක්ඛුද්වාරස්මිඤ්හි
ඉට්ඨාරම්මණං ආපාථ තං කාමස්සාදවයසන අස්සාදෙයතො අභිනන්දයතො

කාමාසයවො උප්පජ්ජති, ‘‘ඊදිසං අඤ්ඤස්මිම්පි සු ති යව ලභිස්සාමී’’ති

 වපත්ථනාෙ අස්සාදෙයතො  වාසයවො උප්පජ්ජති, සත්යතොතිවාසත්තස්සාති

වා  ණ්හයතො දිට්ඨාසයවො උප්පජ්ජති, සබ්යබයහව සහජාතං අඤ්ඤාණං

අවිජ්ජාසයවොති චත්තායරො ආසවා උප්පජ්ජන්ති. එයතහි සම්පයුත්තා අපයර
කියලසා විඝාතපරිළාහා ආෙතිං වා යතසං විපාකා යතහිපි අසංවුතස්යසව

විහරයතො උප්පජ්යජෙයන්ති වුච්චන්ති. එවංස යතති එවං අස්ස යත, 

එයතනුපායෙන න යහොන්ති, යනො අඤ්ඤථාති වුත්තං යහොති. පටිසඞ් ඛා 

යෙොනියසො යසොතින් ද්රිෙසංවරසංවුයතොතිආදීසුපි එයසවනයෙො. ඉයම වුච් චන් ති 

ආසවා සංවරා පහාතබ් බාතිඉයමසු ඡසුද්වායරසුචත්තායරොචත්තායරොකත්වා
චතුවීසතිආසවාසංවයරනපහාතබ්බාති වුච්චන්ති. 

පටිසඞ් ඛා යෙොනියසො චීවරන්තිආදීසු ෙං වත්තබ්බං, තං සබ්බං

විසුද්ධිමග්ය (විසුද්ධි.1.18) සීලකථාෙවුත්තයමව. ෙං හිස් සාතිෙඤ්හිචීවරං

පිණ්ඩපාතාදීසු වා අඤ්ඤතරං අස්ස. අප් පටියසවයතොති එවං යෙොනියසො
අප්පටියසවන්තස්ස. ඉමස්මිං වායර අලද්ධං චීවරාදිං පත්ථෙයතො ලද්ධං වා

අස්සාදෙයතො කාමාසවස්ස උප්පත්ති යවදිතබ්බා, ඊදිසං අඤ්ඤස්මිම්පි

සු ති යවලභිස්සාමීති වපත්ථනාෙඅස්සාදෙයතො  වාසවස්ස, අහංල ාමින

ල ාමීති වා මය්හං වා ඉදන්ති අත්තසඤ්ඤං අධිට්ඨහයතො දිට්ඨාසවස්ස, 
සබ්යබයහවපනසහජායතොඅවිජ්ජාසයවොතිඑවංචතුන්නංආසවානංඋප්පත්ති 

විඝාතපරිළාහාව නවයවදනුප්පාදනයතොපි යවදිතබ්බා. ඉයම වුච් චන් ති, 
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පටුන 

භික් ඛයව, ආසවා පටියසවනා පහාතබ් බාති ඉයම එකයමකස්මිං පච්චයෙ
චත්තායරො චත්තායරොකත්වා යසොළසආසවා ඉමිනාඤාණසංවරසඞ්ඛායතන
පච්චයවක්ඛණපටියසවයනන පහාතබ්බාතිවුච්චන්ති. 

පටිසඞ් ඛා යෙොනියසො ඛයමො යහොති සීතස් සාති උපායෙන පයථන

පච්චයවක්ඛිත්වාඛන්තායහොතිසීතස්ස, සීතංඛමතිසහති, නඅවීරපුරියසො විෙ

අප්පමත්තයකනපි සීයතන චලති කම්පති කම්මට්ඨානං විජහති. උණ් හාදීසුපි 

එයසව නයෙො. එත්ථ ච වචනයමව වචනපයථොති යවදිතබ්යබො. 

දුක් ඛානන්තිආදීසු දුක්ඛමනට්යඨන දුක්ඛා, බහලට්යඨනතිබ්බා, ඵරුසට්යඨන

ඛරා, තිඛිණට්යඨන කටුකා, අස්සාදවිරහයතො අසාතා, මනං අවඩ්ඪනයතො

අමනාපා, පාණහරණසමත්ථතාෙපාණහරාතියවදිතබ්බා. ෙං හිස් සාතිසීතාදීසු

ෙංකිඤ්චි එකධම්මම්පි අස්ස. අනධිවාසයතොති අනධිවායසන්තස්ස

අක්ඛමන්තස්ස. ආසවුප්පත්ති පයනත්ථ එවං යවදිතබ්බා – සීයතන ඵුට්ඨස්ස 

උණ්හංපත්ථෙයතොකාමාසයවොඋප්පජ්ජති, එවංසබ්බත්ථ.‘‘නත්ථිසු ති යව

සීතංවා උණ්හංවා’’ති වංපත්යථන්තස්ස වාසයවො, මය්හංසීතංඋණ්හන්ති

 ායහො දිට්ඨාසයවො, සබ්යබයහව සම්පයුත්යතො අවිජ්ජාසයවොති. ඉයම 

වුච් චන් තීති ඉයමසීතාදීසු එකයමකස්ස වයසනචත්තායරො චත්තායරො කත්වා
අයනයක ආසවා ඉමාෙ ඛන්තිසංවරසඞ්ඛාතාෙ අධිවාසනාෙ පහාතබ්බාති
වුච්චන්තීතිඅත්යථො. 

පටිසඞ් ඛා යෙොනියසො චණ් ඩං හත් ථිං පරිවජ් යජතීති අහං සමයණොති න
චණ්ඩස්ස හත්ථිස්ස ආසන්යන ඨාතබ්බං. තයතොනිදානඤ්හි මරණම්පි
මරණමත්තම්පි දුක්ඛං  යවෙයාති එවං උපායෙන පයථන පච්චයවක්ඛිත්වා

චණ්ඩංහත්ථිංපරිවජ්යජතිපටික්කමති.එසනයෙොසබ්බත්ථ. චණ් ඩන්තිදුට්ඨං

වාළං. ඛාණුන්ති ඛදිරඛාණුකාදිං. කණ් ටකට් ඨානන්ති ෙත්ථ කණ්ටකා 

විජ්ඣන්ති, තංඔකාසං. යසොබ් භඞන්ති සබ්බයතොඡින්නතටං. පපාතන්තිඑකයතො 

ඡින්නතටං. චන් දනිකන්ති උච්ඡිට්යඨොදක බ් මලාදීනං ඡඩ්ඩනට්ඨානං. 

ඔළි ල් ලන්ති යතසංයෙව කද්දමාදීනං සන්දයනොකාසං. තං ජණ්ණුමත්තම්පි

අසුචි රිතංයහොති. ද්යවපියචතානිඨානානි අමනුස්සුස්සදට්ඨානානියහොන්ති, 

තස්මා වජ්යජතබ්බානි. අනාසයනති එත්ථ අයුත්තං ආසනං අනාසනං, තං
අත්ථයතො අනිෙතවත්ථුභූතං රයහොපටිච්ඡන්නාසනන්ති යවදිතබ්බං. 

අය ොචයරතිඑත්ථපි අයුත්යතොය ොචයරොඅය ොචයරො.යසොයවසිොදිය දයතො

පඤ්චවියධො. පාපයක මිත් යතතිලාමයකදුස්සීයලමිත්තපතිරූපයකඅමිත්යත. 

පාපයකසූති ලාමයකසු. ඔකප් යපෙුන්ති සද්දයහෙයං අධිමුච්යචෙයං ‘‘අද්ධා

අෙමාෙස්මා අකාසි වා කරිස්සති වා’’ති. ෙං හිස් සාති හත්ථිආදීසු ෙංකිඤ්චි
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එකම්පි අස්ස. ආසවුප්පත්ති පයනත්ථ එවං යවදිතබ්බා – හත්ථිආදිනිදායනන

දුක්යඛන ඵුට්ඨස්ස සුඛං පත්ථෙයතො කාමාසයවො උප්පජ්ජති, ‘‘නත්ථි

සු ති යවඊදිසංදුක්ඛ’’න්ති වං පත්යථන්තස්ස වාසයවො, මංහත්ථීමද්දති

මං අස්යසොති  ායහො දිට්ඨාසයවො, සබ්යබයහව සම්පයුත්යතො අවිජ්ජාසයවොති. 

ඉයම වුච් චන් තීතිඉයම හත්ථිආදීසුඑයකකස්ස වයසනචත්තායරො චත්තායරො
කත්වා අයනයක ආසවා ඉමිනා සීලසංවරසඞ්ඛායතන පරිවජ්ජයනන
පහාතබ්බාතිවුච්චන්ති. 

පටිසඞ් ඛා යෙොනියසො උප් පන් නං කාමවිතක් කං නාධිවායසතීති ‘‘ඉතිපාෙං

විතක්යකො අකුසයලො, ඉතිපි සාවජ්යජො, ඉතිපි දුක්ඛවිපායකො, යසො ච යඛො 

අත්තබයාබාධාෙසංවත්තතී’’තිආදිනා(ම.නි.1.207-208) නයෙන යෙොනියසො
කාමවිතක්යකආදීනවංපච්චයවක්ඛිත්වාතස්මිංතස්මිංආරම්මයණඋප්පන්නං 

කාමවිතක්කංනාධිවායසති, චිත්තංආයරොයපත්වානවායසති, අබ් න්තයරවා

නවායසතීති අත්යථො.අනධිවායසන්යතොකිංකයරොතීති? පජහති. කිංකචවරං

විෙ පිටයකනාති? නහි, අපිචයඛොනං වියනොයදති තුදතිවිජ්ඣති නීහරති.කිං

බලිබද්දං විෙ පයතොයදනාති? නහි, අථ යඛොනං බයන් තීකයරොති වි තන්තං

කයරොති, ෙථාස්සඅන්යතොපිනාවසිස්සති අන්තමයසො ඞ් මත්තම්පි, තථානං

කයරොති. කථං පන නං තථා කයරොතීති? අනභඞාවං  යමති අනු අනු අ ාවං

 යමති, වික්ඛම් නප්පහායනන ෙථා සුවික්ඛම්භියතො යහොති, තථා කයරොති.

යසසවිතක්කද්වයෙපි එයසව නයෙො. උප් පන් නුප් පන් යනති උප්පන්යන

උප්පන්යන, උප්පන්නමත්යතයෙවාති වුත්තං යහොති. සකිං වා උප්පන්යන

වියනොයදත්වා දුතියෙ වායර අජ්ඣුයපක්ඛිතා න යහොති, සතක්ඛත්තුම්පි

උප්පන්යනඋප්පන්යනවියනොයදතියෙව. පාපයක අකුසයල ධම් යමතියතයෙව

කාමවිතක්කාදයෙො, සබ්යබපි වා නව මහාවිතක්යක. තත්ථ තයෙො වුත්තා, 

අවයසසා ‘‘ඤාතිවිතක්යකො, ජනපදවිතක්යකො, අමරාවිතක්යකො, 

පරානුද්දෙතාපටිසංයුත්යතො විතක්යකො, ලා සක්කාරසියලොකප්පටිසංයුත්යතො 

විතක්යකො, අනවඤ්ඤත්තිප්පටිසංයුත්යතොවිතක්යකො’’ති (මහානි.207) ඉයම

ඡ. ෙං හිස් සාතිඑයතසුවිතක්යකසුෙංකිඤ්චිඅස්ස.කාමවිතක්යකො පයනත්ථ

කාමාසයවො එව, තබ්බියසයසො  වාසයවො, තංසම්පයුත්යතො දිට්ඨාසයවො, 

සබ්බවිතක්යකසුඅවිජ්ජා අවිජ්ජාසයවොතිඑවංආසවුප්පත්තියවදිතබ්බා. ඉයම 

වුච් චන් තීති ඉයම කාමවිතක්කාදිවයසන වුත්තප්පකාරා ආසවා ඉමිනා තස්මිං
තස්මිං විතක්යක ආදීනවපච්චයවක්ඛණසහියතන වීරිෙසංවරසඞ්ඛායතන
වියනොදයනනපහාතබ්බාතිවුච්චන්ති. 
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පටිසඞ් ඛා යෙොනියසො සතිසම් යබොජ් ඣඞ්  ං භඞායවතීති අ ාවනාෙආදීනවං
 ාවනාෙචආනිසංසංඋපායෙනපයථනපච්චයවක්ඛිත්වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
 ායවති. එයසව නයෙො සබ්බත්ථ. යබොජ්ඣඞ් ානං  ාවනා යහට්ඨා 

විත්ථාරිතාව. ෙං හිස් සාති එයතසු යබොජ්ඣඞ්ය සු ෙංකිඤ්චි අස්ස.
ආසවුප්පත්තිෙං පයනත්ථ ඉයමසං අරිෙමග් සම්පයුත්තානං යබොජ්ඣඞ් ානං 

අ ාවිතත්තායෙඋප්පජ්යජෙයංකාමාසවාදයෙොආසවා,  ාවෙයතොඑවංසයත 

නයහොන්තීතිඅෙංනයෙොයවදිතබ්යබො. ඉයම වුච් චන් තීතිඉයමකාමාසවාදයෙො
ආසවා ඉමාෙ යලොකුත්තරාෙ යබොජ්ඣඞ්  ාවනාෙ පහාතබ්බාති වුච්චන්ති.

ඉයමහි ඡහාකායරහි පහීනාසවං භික්ඛුං යථොයමන්යතො ෙයතො යඛො, 

භික් ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ ෙයතොති සාමිවචයනයතො-කායරො, ෙස්සාති වුත්තං

යහොති. යපොරාණා පන ෙම්හි කායලති වණ්ණෙන්ති. යෙ ආසවා සංවරා 

පහාතබ් බා, යත සංවරා පහීනා යහොන් තීතියෙආසවා සංවයරනපහාතබ්බා, යත

සංවයරයනවපහීනායහොන්ති, නඅප්පහීයනසුයෙවපහීනසඤ්ඤී යහොතීති. 

5. දාරුකම්මිකසුත්තවණ්ණනා 

59. පඤ්චයම දාරුකම් මියකොති දාරුවික්කයෙන පවත්තිතාජීයවො එයකො

උපාසයකො. කාසිකචන් දනන්ති සණ්හචන්දනං. අඞ් ය නාති අගුණඞ්ය න, 

සුක්කපක්යඛ ගුණඞ්ය න. යනමන් තනියකොති නිමන්තනං  ණ්හනයකො. 

සඞ් යඝ දානං දස් සාමීති භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දස්සාමි. යසො එවං වත්වා සත්ථාරං
අභිවායදත්වාපක්කාමි.අථස්ස අපර ාය  පඤ්චසතාකුලූපකාභික්ඛූගිහි ාවං
පාපුණිංසු. යසො ‘‘කුලූපකභික්ඛූ යත විබ් න්තා’’ති වුත්යත ‘‘කිං එත්ථ
මය්හ’’න්ති වත්වා චිත්තුප්පාදයවමත්තමත්තම්පි න අකාසි. ඉදං සන්ධාෙ

සත්ථා සඞ් යඝ යත දානං දදයතො චිත් තං පසීදිස් සතීතිආහ. 

6. හත්ථිසාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

60. ඡට්යඨ අභිධම් මකථන්ති අභිධම්මමිස්සකං කථං. කථං ඔපායතතීති

යතසං කථං විච්ඡින්දිත්වා අත්තයනො කථං කයථති. යථරානං භික් ඛූනන්ති 

කරණත්යථ සාමිවචනං, යථයරහි භික්ඛූහි සද්ධින්ති අත්යථො. ො ච යථරානං

අභිධම්මකථා, තං අෙම්පිකයථතුං සක්යකොතීති අත්යථො. යචයතොපරිොෙන්ති 

චිත්තවාරං. ඉධාතිඉමස්මිංයලොයක. යසොරතයසොරයතොතිසූරයතොවිෙසූරයතො, 

යසොරච්චසමන්නා යතො විොති අත්යථො. නිවාතනිවායතොති නිවායතො විෙ

නිවායතො, නිවාතවුත්තිවිොති අත්යථො. උපසන් තුපසන් යතොතිඋපසන්යතොවිෙ

උපසන්යතො. වපකස් සයතව සත් ථාරාති සත්ථු සන්තිකා අප ච්ඡති. 
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සංසට් ඨස් සාතිපඤ්චහිසංසග්ය හිසංසට්ඨස්ස. විස් සට් ඨස ්සාතිවිස්සජ්ජිතස්ස. 

පාකතස් සාතිපාකතින්ද්රිෙස්ස. 

කට් ඨායදොති කිට්ඨඛාදයකො. අන් තරධායපෙයාති නායසෙය. ය ොපසූති

 ායවො චඅජිකාච. සිප් පිසම් බුකන්ති සිප්පියෙොචසම්බුකාච. සක් ඛරකඨලන්ති 

සක්ඛරා ච කඨලානි ච. ආභියදොසිකන්ති අභිඤ්ඤාතයදොසං කුද්රූසකය ොජනං. 

නච් ඡායදෙයාති න රුච්යචෙය. තත්ථ ෙයදතං පුරිසං භුත් තාවින්ති

උපයෙො වචනං, තංසාමිඅත්යථ දට්ඨබ්බං. අමුං හාවුයසො, පුරිසන්ති, ආවුයසො, 
අමුං පුරිසං. 

සබ් බනිමිත් තානන්තිසබ්යබසං නිච්චනිමිත්තාදීනංනිමිත්තානං. අනිමිත් තං 

යචයතොසමාධින්ති බලවවිපස්සනාසමාධිං. චීරිකසද් යදොති ඣල්ලිකසද්යදො. 

සරිස ්සති යනක් ඛම් මස් සාති පබ්බජ්ජාෙ ගුණං සරිස්සති. අරහතං අයහොසීති
  වයතො සාවකානං අරහන්තානං අන්තයර එයකො අරහා අයහොසි. අෙඤ්හි

යථයරො සත්ත වායර ගිහී හුත්වා සත්ත වායර පබ්බජි. කිං කාරණා? 
කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල කියරස එකස්ස භික්ඛුයනො ගිහි ායව වණ්ණං
කයථසි. යසො යතයනවකම්යමන අරහත්තස්ස උපනිස්සයෙ විජ්ජමායනයෙව 

සත්ත වායර ගිහි ායව ච පබ්බජ්ජාෙ ච සඤ්චරන්යතො සත්තයම වායර
පබ්බජිත්වා අරහත්තංපාපුණීති. 

7. මජ්යඣසුත්තවණ්ණනා 

61. සත්තයම පාරාෙයන යමත් යතෙයපඤ ්යහති පාරාෙනසමා මම්හි

යමත්යතෙයමාණවස්ස පඤ්යහ. උයභඞොන් යත විදිත් වානාතිද්යව අන්යත ද්යව

යකොට්ඨායසජානිත්වා. මජ් යඣ මන් තා න ලිප් පතීතිමන්තා වුච්චති පඤ්ඤා, 

තාෙ උය ො අන්යත විදිත්වා මජ්යඣ න ලිප්පති, යවමජ්යඣට්ඨායන න

ලිප්පති. සිබ් බනිමච් ච ාති සිබ්බනිසඞ්ඛාතං තණ්හං අතීයතො. ඵස් යසොති

ඵස්සවයසනනිබ්බත්තත්තා අෙං අත්ත ායවො. එයකො අන් යතොති අෙයමයකො

යකොට්ඨායසො. ඵස් සසමුදයෙොති ඵස්යසො සමුදයෙො අස්සාති ඵස්සසමුදයෙො, 
ඉමස්මිං අත්ත ායව කතකම්මඵස්සපච්චො නිබ්බත්යතො අනා තත්ත ායවො. 

දුතියෙො අන් යතොති දුතියෙො යකොට්ඨායසො. ඵස් සනියරොයධොති නිබ්බානං. 

මජ් යඣතිසිබ්බිනිතණ්හංයඡත්වා ද්විධාකරණට්යඨනනිබ්බානංමජ්යඣනාම

යහොති. තණ් හා හි නං සිබ් බතීතිතණ්හානං අත්ත ාවද්වෙසඞ්ඛාතංඵස්සඤ්ච

ඵස්සසමුදෙඤ්ච සිබ්බති ඝට්යටති. කිං කාරණා? තස්ස තස්යසව  වස්ස

අභිනිබ්බත්තිො.ෙදිහිතණ්හානසිබ්යබෙය, තස්සතස්ස  වස්සනිබ්බත්තින
 යවෙය. ඉමස්මිං ඨායන යකොටිමජ්ඣිකූපමං  ණ්හන්ති. ද්වින්නඤ්හි
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කණ්ඩානංඑකයතොකත්වාමජ්යඣසුත්යතනසංසිබ්බිතානංයකොටි මජ්ඣන්ති
වුච්චති. සුත්යත ඡින්යන උය ො කණ්ඩානි උ යතො පතන්ති. එවයමත්ථ 

කණ්ඩද්වෙං විෙ වුත්තප්පකාරා ද්යව අන්තා, සිබ්බිත්වා ඨිතසුත්තං විෙ

තණ්හා, සුත්යත ඡින්යන කණ්ඩද්වෙස්ස උ යතොපතනං විෙ තණ්හාෙ

නිරුද්ධාෙ අන්තද්වෙං නිරුද්ධයමව යහොති. එත් තාවතාති එත්තයකන ඉමිනා
උය ො අන්යත විදිත්වාතණ්හාෙමජ්යඣඅනුපලිත්ත ායවනඅභිඤ්යඤෙයං

චතුසච්චධම්මං අභිජානාති නාම, තීරණපරිඤ්ඤාෙ ච පහානපරිඤ්ඤාෙ ච

පරිජානිතබ්බං යලොකිෙසච්චද්වෙං පරිජානාති නාම. දිට් යඨව ධම් යමති

ඉමස්මිංයෙව අත්ත ායව. දුක් ඛස් සන් තකයරො යහොතීති වට්ටදුක්ඛස්ස
යකොටිකයරො පරිච්යඡදපරිවටුමකයරොයහොතිනාම. 

දුතිෙවායර තිණ්ණං කණ්ඩානං වයසන උපමා යවදිතබ්බා. තිණ්ණඤ්හි 
කණ්ඩානං සුත්යතන සංසිබ්බිතානං සුත්යත ඡින්යන තීණි කණ්ඩානි තීසු

ඨායනසු පතන්ති, එවයමත්ථ කණ්ඩත්තෙං විෙ අතීතානා තපච්චුප්පන්නා

ඛන්ධා, සුත්තං විෙ තණ්හා. සා හි අතීතං පච්චුප්පන්යනන, පච්චුප්පන්නඤ්ච
අනා යතන සද්ධිංසංසිබ්බති.සුත්යතඡින්යනකණ්ඩත්තෙස්සතීසුඨායනසු 
පතනංවිෙතණ්හාෙනිරුද්ධාෙ අතීතානා තපච්චුප්පන්නාඛන්ධානිරුද්ධාව 
යහොන්ති. 

තතිෙවායර අදුක් ඛමසුඛා මජ් යඣති ද්වින්නං යවදනානං

අන්තරට්ඨක ායවන මජ්යඣ. සුඛඤ්හි දුක්ඛස්ස, දුක්ඛං වා සුඛස්ස අන්තරං

නාමනත්ථි. තණ් හා සිබ් බිනීති යවදනාසු නන්දිරාය ො යවදනානං උපච්යඡදං
නිවායරතීතිතාසිබ්බතිනාම. 

චතුත්ථවායර විඤ් ඤාණං මජ් යඣති පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණම්පි
යසසවිඤ්ඤාණම්පිනාමරූපපච්චෙසමුදා තත්තානාමරූපානං මජ්යඣනාම. 

පඤ්චමවායර විඤ ්ඤාණං මජ් යඣති කම්මවිඤ්ඤාණං මජ්යඣ, 
අජ්ඣත්තිකාෙතයනසු වා මනාෙතයනන කම්මස්ස  හිතත්තා ඉධ ෙංකිඤ්චි

විඤ්ඤාණං මජ්යඣ නාම, මයනොද්වායර වා ආවජ්ජනස්ස 
අජ්ඣත්තිකාෙතනනිස්සිතත්තාජවනවිඤ්ඤාණංමජ්යඣනාම. 

ඡට්ඨවායර සක් කායෙොති යතභූමකවට්ටං. සක් කාෙසමුදයෙොති 

සමුදෙසච්චං. සක් කාෙනියරොයධොතිනියරොධසච්චං. පරිොයෙනාති යතනයතන
කාරයණයනව.යසසං සබ්බත්ථවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 
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8. පුරිසින්ද්රිෙඤාණසුත්තවණ්ණනා 

62. අට්ඨයම අඤ ්ඤතයරොති යදවදත්තපක්ඛියකො එයකො. 

සමන් නාහරිත් වාති ආවජ්ජිත්වා. ඉදං යසො ‘‘කිං නු යඛො   වතා ජානිත්වා

කථිතං, උදාහු අජානිත්වා, එකංසිකං වා කථිතං උදාහු වි ජ්ජකථිත’’න්ති

අධිප්පායෙන පුච්ඡති. ආපායියකොති අපායෙ නිබ්බත්තනයකො. යනරයියකොති

නිරෙ ාමී. කප් පට් යඨොති කප්පට්ඨිෙකම්මස්ස කතත්තා කප්පං ඨස්සති. 

අයතකච් යඡොති න සක්කා තිකිච්ඡිතුං. ද් යවජ් ඣන්ති ද්විධා ාවං. 

වාලග්  යකොටිනිත් තුදනමත් තන්ති වාලස්ස අග් යකොටිො 

දස්යසතබ්බමත්තකං, වාලග් යකොටිනිපාතමත්තකං වා. පුරිසින් ද්රිෙඤාණානීති

පුරිසපුග් ලානං ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තඤාණානි, ඉන්ද්රිොනං
තික්ඛමුදු ාවජානනඤාණානීතිඅත්යථො. 

විජ් ජමානා කුසලාපි ධම් මා අකුසලාපි ධම් මාති එත්තකා කුසලා ධම්මා

විජ්ජන්ති, එත්තකා අකුසලා ධම්මාති ජානාමි. අන් තරහිතාති අදස්සනං  තා. 

සම් මුඛීභූතාතිසමුදාචාරවයසනපාකටාජාතා. කුසලමූලන්තිකුසලජ්ඣාසයෙො. 

කුසලා කුසලන්ති තම්හා කුසලජ්ඣාසො අඤ්ඤම්පි කුසලං නිබ්බත්තිස්සති. 

සාරදානීතිසාරාදානි හිතසාරානි, සරදමායසවානිබ්බත්තානි. සුඛසයිතානීති 

සුඛසන්නිචිතානි. සුයඛත් යතති මණ්ඩයඛත්යත. නික් ඛිත් තානීති වුත්තානි. 

සප් පටිභඞා ාති සරික්ඛකා. අභියදො අද් ධරත් තන්ති අභිඅද්ධරත්තං අද්ධරත්යත

අභිමුඛීභූයත. භඞත් තකාලසමයෙති රාජකුලානං  ත්තකාලසඞ්ඛායත සමයෙ. 

පරිහානධම් යමොති යකො එවං   වතා ඤායතොති? අජාතසත්තුරාජා. යසො හි 

පාපමිත්තං නිස්සාෙ මග් ඵයලහි පරිහීයනො. අපයරපි

සුප්පබුද්ධසුනක්ඛත්තාදයෙො   වතා ඤාතාව. අපරිහානධම් යමොති එවං

  වතා යකො ඤායතො? සුසීයමො පරිබ්බාජයකො අඤ්යඤ ච එවරූපා. 

පරිනිබ් බායිස ්සතීති එවං යකො ඤායතො   වතාති? සන්තතිමහාමත්යතො
අඤ්යඤචඑවරූපා. 

9. නිබ්යබධිකසුත්තවණ්ණනා 

63. නවයම අනිබ්බිද්ධපුබ්යබ අප්පදාලිතපුබ්යබ යලො ක්ඛන්ධාදයෙො

නිබ්බිජ්ඣති පදායලතීති නිබ් යබධිකපරිොයෙො, නිබ්බිජ්ඣනකාරණන්ති

අත්යථො. නිදානසම් භඞයවොතිකායමනියදතිඋප්පාදනසමත්ථතාෙනිෙයායදතීති 

නිදානං. සම් වතිතයතොතිසම් යවො, නිදානයමවසම් යවො නිදානසම් භඞයවො. 

යවමත් තතාතිනානාකරණං. 
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කාමගුණාති කාමයිතබ්බට්යඨන කාමා, බන්ධනට්යඨන ගුණා

‘‘අන්තගුණ’’න්තිආදීසු විෙ. චක් ඛුවිඤ් යඤෙයාති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන

පස්සිතබ්බා. ඉට් ඨාති පරියිට්ඨා වා යහොන්තු මා වා, ඉට්ඨාරම්මණභූතාති 

අත්යථො. කන් තාතිකමනීො. මනාපාති මනවඩ්ඪනකා. පිෙරූපාතිපිෙජාතිකා. 

කාමූපසඤ් හිතාති ආරම්මණංකත්වා උප්පජ්ජමායනනකායමනඋපසඤ්හිතා. 

රජනීොති රාගුප්පත්තිකාරණභූතා. යනයත කාමාති න එයත කමනට්යඨන

කාමා නාම යහොන්ති. සඞ් කප් පරාය ොති සඞ්කප්පවයසන උප්පන්නරාය ො. 

කායමොතිඅෙංකාමප්පහානාෙපටිපන්යනහිපහාතබ්යබො.කමනට්යඨන කාමා

නාම. චිත්රානීතිචිත්රවිචිත්රාරම්මණානි. 

ඵස් යසොති සහජාතඵස්යසො. කාමෙමායනොති කාමං කාමෙමායනො. තජ් ජං 

තජ් ජන්තිතජ්ජාතිකංතජ්ජාතිකං. පුඤ ්ඤභඞාගිෙන්ති දිබ්යබකායමපත්යථත්වා

සුචරිතපාරිපූරිොයදවයලොයකනිබ්බත්තස්ස අත්ත ායවොපුඤ්ඤ ාගියෙොනාම, 
දුච්චරිතපාරිපූරිො අපායෙ නිබ්බත්තස්ස අත්ත ායවො අපුඤ්ඤ ාගියෙො නාම. 

අෙං වුච් චති, භික් ඛයව, කාමානං විපායකොති අෙං දුවියධොපි කාමපත්ථනං

නිස්සාෙඋප්පන්නත්තා කාමානංවිපායකොතිවුච්චති. යසො ඉමං නිබ් යබධිකන්ති
යසො භික්ඛු ඉමං ඡත්තිංසට්ඨායනසු නිබ්බිජ්ඣනකං යසට්ඨචරිෙං ජානාති. 

කාමනියරොධන්ති කාමානං නියරොධයන එවං ලද්ධනාමං. ඉමස්මිඤ්හි ඨායන 
බ්රහ්මචරිෙසඞ්ඛායතොමග්ය ොවකාමනියරොයධොතිවුත්යතො. 

සාමිසාති කියලසාමිසසම්පයුත්තා. ඉමිනා නයෙන සබ්බඨායනසු අත්යථො

යවදිතබ්යබො. අපියචත්ථ යවොහාරයවපක් කන්ති යවොහාරවිපාකං.

කථාසඞ්ඛායතොහියවොහායරොසඤ්ඤාෙ විපායකොනාම. ෙථා ෙථා නන්තිඑත්ථ 

නං-ඉති නිපාතමත්තයමව. ඉති ෙස්මා ෙථා ෙථා සඤ්ජානාති, තථා තථා

එවංසඤ්ඤීඅයහොසින්තිකයථති, තස්මා යවොහාරයවපක්කාතිඅත්යථො. 

අවිජ් ජාතිඅට්ඨසුඨායනසුඅඤ්ඤාණභූතා බහලඅවිජ්ජා.නිරෙං යමන්තීති 

නිරෙ මනීො, නිරයෙ නිබ්බත්තිපච්චොතිඅත්යථො.යසයසසුපිඑයසවනයෙො. 

යචතනාහන්ති යචතනං අහං. ඉධ සබ්බසඞ් ාහිකා සංවිදහනයචතනා  හිතා. 

යචතයිත් වාති ද්වාරප්පවත්තයචතනා. මනසාති යචතනාසම්පයුත්තචිත්යතන. 

නිරෙයවදනීෙන්ති නිරයෙ විපාකදාෙකං. යසයසසුපි එයසව නයෙො. 

අධිමත් තන්ති බලවදුක්ඛං. දන් ධවිරාගීති  රුකං න ඛිප්පං සණිකං

වි ච්ඡනකදුක්ඛං. උරත් තාළිං කන් දතීති උරං තායළත්වා යරොදති. 

පරියෙට් ඨින්ති පරියෙසනං. එකපදං ද් විපදන්තිඑකපදමන්තංවාද්විපදමන්තං 

වා, යකොමන්තංජානාතීතිඅත්යථො. සම් යමොහයවපක් කන්ති සම්යමොහවිපාකං.



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  ඡක් කනිපාත-අට් ඨකථා 
 

122 

පටුන 

දුක්ඛස්ස හි සම්යමොයහො නිස්සන්දවිපායකො නාම. දුතිෙපයදපි එයසව නයෙො. 
පරියෙසනාපි හි තස්ස නිස්සන්දවිපායකොති. ඉමස්මිං සුත්යත වට්ටවිවට්ටං 
කථිතං. 

10. සීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

64. දසයම ආසභඞං ඨානන්ති යසට්ඨං නිච්චලට්ඨානං. සීහනාදන්ති 

අභීතනාදං පමුඛනාදං. බ්රහ් මචක් කන්ති යසට්ඨඤාණචක්කං 

පටියවධඤාණඤ්යචව යදසනාඤාණඤ්ච. ඨානඤ් ච ඨානයතොති කාරණඤ්ච 

කාරණයතො. ෙම් පීති යෙන ඤායණන. ඉදම් පි තථා තස් සාති ඉදම්පි
ඨානාට්ඨානඤාණං තථා තස්ස තථා තබලං නාම යහොති. එවං සබ්බපයදසු

අත්යථො යවදිතබ්යබො. කම් මසමාදානානන්ති සමාදියිත්වා කතානං

කුසලාකුසලකම්මානං, කම්මයමව වා කම්මසමාදානං. ඨානයසො යහතුයසොති

පච්චෙයතොයචවයහතුයතො ච.තත්ථ  තිඋපධිකාලපයෙො ාවිපාකස්සඨානං, 

කම්මං යහතු. ඣානවියමොක් ඛසමාධිසමාපත් තීනන්ති චතුන්නං ඣානානං
අට්ඨන්නං වියමොක්ඛානං තිණ්ණං සමාධීනං නවන්නං

අනුපුබ්බසමාපත්තීනඤ්ච. සංකයලසන්ති හාන ාගිෙං ධම්මං. යවොදානන්ති

වියසස ාගිෙං ධම්මං. වුට් ඨානන්ති ‘‘යවොදානම්පි වුට්ඨානං, තම්හා තම්හා

සමාධිම්හා වුට්ඨානම්පි වුට්ඨාන’’න්ති (වි . 828) එවං වුත්තං
පගුණජ්ඣානඤ්යචව  වඞ් නඵලසමාපත්තියෙො ච. යහට්ඨිමං යහට්ඨිමඤ්හි

පගුණජ්ඣානං උපරිමස්ස උපරිමස්ස පදට්ඨානං යහොති, තස්මා ‘‘යවොදානම්පි

වුට්ඨාන’’න්ති වුත්තං.  වඞ්ය න පන සබ්බජ්ඣායනහි වුට්ඨානං යහොති, 
ඵලසමාපත්තිොනියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨානංයහොති.තංසන්ධාෙ‘‘තම්හා

තම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨානම්පි වුට්ඨාන’’න්ති වුත්තං. අයනකවිහිතන්තිආදීනි 

විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 2.402) වණ්ණිතානි. ආසවක්ඛෙඤාණං යහට්ඨා 
වුත්තත්ථයමව. පුරිමස්සාපි ඤාණත්තෙස්ස විත්ථාරකථං ඉච්ඡන්යතන

මජ්ඣිමට්ඨකථාෙ මහාසීහනාදවණ්ණනා (ම. නි. අට්ඨ. 1.146 ආදයෙො)

ඔයලොයකතබ්බා. සමාහිතස් සාති එකග් චිත්තස්ස. සමාධි මග් ය ොති සමාධි

එයතසං ඤාණානං අධි මාෙ උපායෙො. අසමාධීති අයනකග්  ායවො. 

කුම් මග් ය ොති මිච්ඡාමග්ය ො. ඉමස්මිං සුත්යත තථා තස්ස ඤාණබලං
කථිතන්ති. 

මහාවග්ය ොඡට්යඨො. 
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7. යදවතාවග් ය ො 

1-3. අනා ාමිඵලසුත්තාදිවණ්ණනා 

65-67. සත්තමස්ස පඨයම අස් සද් ධිෙන්ති අස්සද්ධ ාවං. දුප් පඤ ්ඤතන්ති

නිප්පඤ්ඤ ාවං. දුතියෙ පමාදන්ති සතිවිප්පවාසං. තතියෙ ආභිසමාචාරිකන්ති

උත්තමසමාචාරභූතං වත්තවයසන පණ්ණත්තිසීලං. යසඛධම් මන්ති

යසඛපණ්ණත්තිසීලං. සීලානීතිචත්තාරිමහාසීලානි. 

4. සඞ් ණිකාරාමසුත්තවණ්ණනා 

68. චතුත්යථ සඞ්  ණිකාරායමොති  ණසඞ් ණිකාරායමො.
සුත්තන්තික ණාදීසුපන යණසු අත්තයනොවාපරිසාසඞ්ඛායත යණරමතීති 

 ණාරායමො. පවියවයකති කාෙවියවයක. චිත් තස ්ස නිමිත් තන්ති 

සමාධිවිපස්සනාචිත්තස්ස නිමිත්තං සමාධිවිපස්සනාකාරං. සම් මාදිට් ඨින්ති

විපස්සනාසම්මාදිට්ඨිං. සමාධින්ති මග් සමාධිඤ්යචව ඵලසමාධිඤ්ච. 

සංයෙොජනානීතිදසසංයෙොජනානි. නිබ් බානන්ති අපච්චෙපරිනිබ්බානං. 

5. යදවතාසුත්තවණ්ණනා 

69. පඤ්චයම යසොවචස් සතාති සුබ්බච ායවො. කලයාණමිත් තතාති

සුචිමිත්තතා. සත් ථු ාරයවොතිසත්ථරි ාරවයුත්යතො.එසනයෙොසබ්බත්ථ. 

6. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 

70. ඡට්යඨ න සන් යතනාති පච්චනීකකියලයසහි අවූපසන්යතන. න 

පණීයතනාති න අතප්පයකන. න පටිප් පස ්සද් ධිලද් යධනාති

කියලසප්පටිප්පස්සද්ධිොඅලද්යධන අප්පත්යතන. න එයකොදිභඞාවාධි යතනාති
නඑකග්  ාවං උප යතන. 

7. සක්ඛි බ්බසුත්තවණ්ණනා 

71. සත්තයම තත්ර තත්රාති තස්මිං තස්මිං වියසයස. සක් ඛිභඞබ් බතන්ති

පච්චක්ඛ ාවං. ආෙතයනතිකාරයණ. හානභඞාගිොදයෙො විසුද්ධිමග්ය (විසුද්ධි.

1.39) සංවණ්ණිතා. අසක් කච් චකාරීති න සුකතකාරී, න ආදරකාරී. 

අසප් පාෙකාරීතිනසප්පාෙකාරී, නඋපකාරභූතධම්මකාරී. 
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8. බලසුත්තවණ්ණනා 

72. අට්ඨයම බලතන්තිබල ාවංථාම ාවං. අසාතච් චකාරීති නසතතකාරී.
යසසංයහට්ඨාවුත්තනෙයමව. 

9-10. තජ්ඣානසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

73-74. නවයම න ෙථාභූතං සම් මප් පඤ ්ඤාෙ සුදිට් යඨො යහොතීති
වත්ථුකාමකියලසකායමසු ආදීනයවො න ෙථාස ාවයතො ඣානපඤ්ඤාෙ 
සුදිට්යඨොයහොති.දසමංඋත්තානත්ථයමවාති. 

යදවතාවග්ය ොසත්තයමො. 

8. අරහත් තවග් ය ො 

1. දුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

75. අට්ඨමස්සපඨයම සවිඝාතන්ති සඋපඝාතංයසොපද්දවං. සපරිළාහන්ති

කායිකයචතසියකන පරිළායහන සපරිළාහං. පාටිකඞ් ඛාති ඉච්ඡිතබ්බා
අවස්සං ාවිනී. 

2. අරහත්තසුත්තවණ්ණනා 

76. දුතියෙ මානන්ති ජාතිආදීහි මඤ්ඤනං. ඔමානන්ති හීයනොහමස්මීති

මානං. අතිමානන්ති අතික්කමිත්වා පවත්තං අච්චුණ්ණතිමානං. අධිමානන්ති

අධි තමානං. ථම් භඞන්ති යකොධමායනහි ථද්ධ ාවං. අතිනිපාතන්ති හීනස්ස
හීයනොහමස්මීතිමානං. 

3. උත්තරිමනුස්සධම්මසුත්තවණ්ණනා 

77. තතියෙ උත් තරිමනුස් සධම් මාති මනුස්සධම්මයතො උත්තරි. 

අලමරිෙඤාණදස් සනවියසසන්ති අරිෙ ාවං කාතුං සමත්ථං 

ඤාණදස්සනවියසසං, චත්තායරො මග්ය  චත්තාරි ච ඵලානීති අත්යථො. 

කුහනන්ති තිවිධං කුහනවත්ථුං. ලපනන්ති ලා ත්ථිකතාෙ උක්ඛිපිත්වා
අවක්ඛිපිත්වාවාලපනං. 

4. සුඛයසොමනස්සසුත්තවණ්ණනා 

78. චතුත්යථ යෙොනි චස් ස ආරද් ධා යහොතීති කාරණඤ්චස්ස පරිපුණ්ණං

පග් හිතං යහොති. ධම් මාරායමොති ධම්යම රතිං වින්දති.  ාවනාෙ රමති, 
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 ායවන්යතොවා රමතීති භඞාවනාරායමො. පහායනරමති, පජහන්යතොවාරමතීති 

පහානාරායමො. තිවියධ පවියවයක රමතීති පවියවකාරායමො. අබයාපජ්යඣ

නිද්දුක්ඛ ායව රමතීති අබයාපජ් ඣාරායමො. නිප්පපඤ්චසඞ්ඛායත නිබ්බායන

රමතීති නිප් පපඤ් චාරායමො. 

5. අධි මසුත්තවණ්ණනා 

79. පඤ්චයම න ආෙකුසයලොතිනආ මනකුසයලො. න අපාෙකුසයලොතින

අප මනකුසයලො. ඡන් දන්තිකත්තුකමයතාඡන්දං. න ආරක් ඛතීතිනරක්ඛති. 

6. මහන්තත්තසුත්තවණ්ණනා 

80. ඡට්යඨ ආයලොකබහුයලොති ඤාණායලොකබහුයලො. යෙො බහුයලොති

යෙොය  බහුලං කයරොති. යවදබහුයලොති පීතිපායමොජ්ජබහුයලො. 

අසන් තුට් ඨිබහුයලොති කුසලධම්යමසු අසන්තුට්යඨො. අනික් ඛිත් තධුයරොති

අට්ඨපිතධුයරො පග් හිතවීරියෙො. උත් තරි ච පතායරතීතිසම්පතිචඋත්තරිඤ්ච 

වීරිෙංකයරොයතව.සත්තමංඋත්තානයමව. 

8-10. දුතිෙනිරෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

82-84. අට්ඨයම ප බ් යභඞොති කාෙපා බ්භිොදීහි සමන්නා යතො. නවමං

උත්තානත්ථයමව. දසයම විඝාතවාති මහිච්ඡතං නිස්සාෙ උප්පන්යනන
යලො දුක්යඛනදුක්ඛියතො.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

අරහත්තවග්ය ොඅට්ඨයමො. 

9. සීතිවග් ය ො 

1. සීති ාවසුත්තවණ්ණනා 

85. නවමස්ස පඨයම සීතිභඞාවන්ති සීතල ාවං. ෙස් මිං සමයෙ චිත් තං 

නිග්  ණ් හිතබ් බන්තිආදීසු උද්ධච්චසමයෙ චිත්තං සමාධිනා නිග් යහතබ්බං

නාම, යකොසජ්ජානුපතිතකායල වීරියෙන පග් යහතබ්බං නාම, 

නිරස්සාද තකායල සමාධිනා සම්පහංසිතබ්බං නාම, සමප්පවත්තකායල 
යබොජ්ඣඞ්ගුයපක්ඛාෙඅජ්ඣුයපක්ඛිතබ්බංනාම. 
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2. ආවරණසුත්තවණ්ණනා 

86. දුතියෙ කම් මාවරණතාොති පඤ්චානන්තරිෙකම්යමහි. 

කයලසාවරණතාොති නිෙතමිච්ඡාදිට්ඨිො. විපාකාවරණතාොති 
අකුසලවිපාකපටිසන්ධිොවාකුසලවිපායකහිඅයහතුකපටිසන්ධිොවාති. 

4-5. සුස්සූසතිසුත්තාදිවණ්ණනා 

88-89. චතුත්යථ අනත් ථන්ති අවඩ්ඪං. අත් ථං රිඤ් චතීති වඩ්ඪඅත්ථං

ඡඩ්යඩති. අනනුයලොමිකාොති සාසනස්ස අනනුයලොමිකාෙ. පඤ්චයම 

දිට් ඨිසම් පදන්තියසොතාපත්තිමග් ං. 

8-11. අ බ්බට්ඨානසුත්තචතුක්කවණ්ණනා 

92-95. අට්ඨයම අනා මනීෙං වත් ථුන්ති අනුප න්තබ්බං කාරණං, 

පඤ්චන්නං යවරානං ද්වාසට්ඨිො ච දිට්ඨි තානයමතං අධිවචනං. අට් ඨමං 

භඞවන්ති කාමාවචයර අට්ඨමං පටිසන්ධිං. නවයම යකොතූහලමඞ්  යලනාති

දිට්ඨසුතමුතමඞ් යලන. දසයම සෙංකතන්තිආදීනිඅත්තදිට්ඨිවයසනවුත්තානි. 

අධිච් චසමුප් පන් නන්තිඅයහතුනිබ්බත්තං.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

සීතිවග්ය ොනවයමො. 

10. ආනිසංසවග් ය ො 

1-2. පාතු ාවසුත්තාදිවණ්ණනා 

96-97. දසමස්ස පඨයම අරිොෙතයනති මජ්ඣිමයදයස. ඉන් ද්රිොනන්ති

මනච්ඡට්ඨානං. දුතියෙ සද් ධම් මනිෙයතොති සාසනසද්ධම්යම නිෙයතො. 

අසාධාරයණනාතිපුථුජ්ජයනහිඅසාධාරයණන. 

7. අනවත්ථිතසුත්තවණ්ණනා 

102. සත්තයම අයනොධිං කරිත් වාති ‘‘එත්තකාව සඞ්ඛාරා අනිච්චා, න

ඉයතොපයර’’තිඑවංසීමංමරිොදංඅකත්වා. අනවත් ථිතාතිඅවත්ථිතාෙරහිතා, 

භිජ්ජමානාව හුත්වා උපට්ඨහිස්සන්තීති අත්යථො. සබ් බයලොයකති සකයල

යතධාතුයක. සාමඤ ්යඤනාති සමණ ායවන, අරිෙමග්ය නාතිඅත්යථො. 
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8. උක්ඛිත්තාසිකසුත්තවණ්ණනා 

103. අට්ඨයම යමත් තාවතාොති යමත්තායුත්තාෙ පාරිචරිොෙ. සත්ත හි

යසඛාතථා තංයමත්තාවතාෙපරිචරන්ති, ඛීණාසයවො පරිචිණ්ණසත්ථුයකො. 

9. අතම්මෙසුත්තවණ්ණනා 

104. නවයම අතම් මයෙොති තම්මො වුච්චන්ති තණ්හාදිට්ඨියෙො, තාහි

රහියතො. අහංකාරාති අහංකාරදිට්ඨි. මමංකාරාති මමංකාරතණ්හා. යසසං
සබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

ආනිසංසවග්ය ොදසයමො. 

දුතිෙපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

11. තිකවග් ය ො 

1. රා සුත්තවණ්ණනා 

107. එකාදසමස්ස පඨයම අසුභඞාති අසු කම්මට්ඨානං. යමත් තාති 

යමත්තාකම්මට්ඨානං. පඤ ්ඤාතිසහවිපස්සනා මග් පඤ්ඤා. 

6. අස්සාදසුත්තවණ්ණනා 

112. ඡට්යඨ අස් සාදදිට් ඨීතිසස්සතදිට්ඨි. අත් තානුදිට් ඨීතිඅත්තානංඅනු තා

වීසතිවත්ථුකාසක්කාෙදිට්ඨි. මිච් ඡාදිට් ඨීතිද්වාසට්ඨිවිධාපි දිට්ඨි. සම් මාදිට් ඨීති

මග් සම්මාදිට්ඨි, නත්ථිදින්නන්තිආදිකාවා මිච්ඡාදිට්ඨි, කම්මස්සකතඤාණං
සම්මාදිට්ඨි. 

7. අරතිසුත්තවණ්ණනා 

113. සත්තයම අධම් මචරිොතිදස අකුසලකම්මපථා. 

10. උද්ධච්චසුත්තවණ්ණනා 

116. දසයම අසංවයරොති අනධිවාසක ායවො. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානයමවාති. 

තිකවග්ය ොඑකාදසයමො. 
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12. සාමඤ් ඤවග්  වණ් ණනා 

119-121. ඉයතො පයරසු තපුස ්යසොති ද්යවවාචිකුපාසයකො. තථා යත 

නිට් ඨඞ්  යතොතිබුද්ධගුයණසුපතිට්ඨිතචිත්යතොපහීනකඞ්යඛො.අමතංඅද්දසාති 

අමතද් දයසො. අරියෙනාති නිද්යදොයසන යලොකුත්තරසීයලන. ඤායණනාති

පච්චයවක්ඛණඤායණන. විමුත් තිොති යසඛඵලවිමුත්තිො. තවකණ් ණියකොති
එවංනාමයකො හපති.තපකණ්ණියකොතිපිපාළි. 

24. රා යපෙයාලවණ් ණනා 

140. රා ස ්සාති පඤ්චකාමගුණිකරා ස්ස. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

මයනොරථපූරණිොඅඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

ඡක්කනිපාතස්සසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නයමොතස්ස  වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ් ගුත් තරනිකායෙ 

සත් තකනිපාත-අට් ඨකථා 

පණ් ණාසකං 

1. ධනවග් ය ො 

1-5. පඨමපිෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

1-5. සත්තකනිපාතස්ස පඨයම අනවඤ් ඤත් තිකායමොති

අභිඤ්ඤාත ාවකායමො. තතියෙ යෙොනියසො විචියන ධම් මන්ති උපායෙන

චතුසච්චධම්මං විචිනාති. පඤ ්ඤාෙත් ථං විපස් සතීති සහවිපස්සනාෙ

මග් පඤ්ඤාෙ සච්චධම්මං විපස්සති. පජ් යජොතස් යසවාති දීපස්යසව. 

වියමොක් යඛො යහොති යචතයසොති තස්ස ඉයමහි බයලහි සමන්නා තස්ස 

ඛීණාසවස්සදීපනිබ්බානංවිෙචරිමකචිත්තස්සවත්ථාරම්මයණහිවියමොක්යඛො

යහොති,  තට්ඨානං න පඤ්ඤාෙති. චතුත්යථ සද් යධො යහොතීතිආදීනි 

පඤ්චකනිපායත වණ්ණිතායනව. පඤ්චයම ධනානීති අදාලිද්දිෙකරණට්යඨන
ධනානි. 

7. උග් සුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම උග් ය ො රාජමහාමත් යතොති පයසනදියකොසලස්ස

මහාඅමච්යචො. උපසඞ් කමීති භුත්තපාතරායසො උපසඞ්කමි. අඩ් යඪොති

නිධාන යතන ධයනන අඩ්යඪො. මි ායරො යරොහයණයෙයොති

යරොහණයසට්ඨියනො නත්තාරං මි ාරයසට්ඨිං සන්ධායෙවමාහ. මහද් ධයනොති

වළඤ්ජනධයනන මහද්ධයනො. මහායභඞොය ොති උපය ො පරිය ො  ණ්ඩස්ස

මහන්තතාෙ මහාය ොය ො. හිරඤ් ඤස ්සාති සුවණ්ණස්යසව. සුවණ්ණායමව

හිස්ස යකොටිසඞ්ඛයං අයහොසි. රූපිෙස ්සාති යසසස්ස 
තට්ටකසරකඅත්ථරණපාවුරණාදියනො පරිය ො පරික්ඛාරස්ස පමාණසඞ්ඛායන
වායදොයෙවනත්ථි. 
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8. සංයෙොජනසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම අනුනෙසංයෙොජනන්ති කාමරා සංයෙොජනං. සබ්බායනව
යචතානි බන්ධනට්යඨන සංයෙොජනානීති යවදිතබ්බානි. ඉමස්මිං සුත්යත
වට්ටයමවකථිතං.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

ධනවග්ය ොපඨයමො. 

2. අනුසෙවග් ය ො 

3. කුලසුත්තවණ්ණනා 

13. දුතිෙස්සතතියෙ නාලන්තින යුත්තංනානුච්ඡවිකං. න මනායපනාතින

මනම්හි අප්පනයකන ආකායරන නිසින්නාසනයතො පච්චුට්යඨන්ති, 

අනාදරයමව දස්යසන්ති. සන් තමස ්ස පරිගුහන් තීති විජ්ජමානම්පි යදෙයධම්මං

එතස්ස නිගුහන්තිපටිච්ඡායදන්ති. අසක් කච් චං යදන් ති යනො සක් කච් චන්තිලූඛං

වායහොතුපණීතංවා, අසහත්ථාඅචිත්තීකායරනයදන්ති, යනො චිත්තීකායරන. 

4. පුග් ලසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ උභඞයතොභඞා විමුත් යතොති ද්වීහි  ාය හි විමුත්යතො, 

අරූපසමාපත්තිො රූපකාෙයතො විමුත්යතො, මග්ය න නාමකාෙයතො. යසො
චතුන්නං අරූපසමාපත්තීනං එයකකයතො වුට්ඨාෙ සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා 

අරහත්තංපත්තානංචතුන්නං, නියරොධාවුට්ඨාෙඅරහත්තංපත්තඅනා ාමියනො

ච වයසන පඤ්චවියධො යහොති. පාළි පයනත්ථ ‘‘කතයමො ච පුග් යලො

උ යතො ා විමුත්යතො? ඉයධකච්යචො පුග් යලො අට්ඨ වියමොක්යඛ කායෙන 

ඵුසිත්වාවිහරති, පඤ්ඤාෙචස්සදිස්වාආසවාපරික්ඛීණායහොන්තී’’ති(පු.ප.

208) එවංඅට්ඨවියමොක්ඛලාභියනොවයසනආ තා. 

පඤ්ඤාෙ විමුත්යතොති පඤ ්ඤාවිමුත් යතො. යසො සුක්ඛවිපස්සයකො, චතූහි
ඣායනහි වුට්ඨාෙ අරහත්තං පත්තා චත්තායරො චාති ඉයමසං වයසන 

පඤ්චවියධො යහොති. පාළි පයනත්ථ අට්ඨවියමොක්ඛපටික්යඛපවයසයනව

ආ තා.ෙථාහ – ‘‘නයහව යඛොඅට්ඨවියමොක්යඛකායෙනඵුසිත්වාවිහරති, 
පඤ්ඤාෙ චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අෙං වුච්චති පුග් යලො
පඤ්ඤාවිමුත්යතො’’ති. 

ඵුට්ඨන්තංසච්ඡිකයතොති කාෙසක් ඛී. යසො ඣානඵස්සංපඨමංඵුසති, පච්ඡා
නියරොධංනිබ්බානංසච්ඡිකයරොති.යසොයසොතාපත්තිඵලට්ඨං ආදිංකත්වාොව
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අරහත්තමග් ට්ඨාඡබ්බියධොයහොති.යතනාහ–‘‘ඉයධකච්යචොපුග් යලො අට්ඨ

වියමොක්යඛකායෙනඵුසිත්වාවිහරති, පඤ්ඤාෙචස්සදිස්වාඑකච්යචආසවා 

පරික්ඛීණායහොන්ති.අෙංවුච්චතිපුග් යලොකාෙසක්ඛී’’ති(පු.ප.208). 

දිට්ඨන්තං පත්යතොති දිට් ඨිප් පත් යතො. තත්රිදං සඞ්යඛපලක්ඛණං – දුක්ඛා

සඞ්ඛාරා, සුයඛො නියරොයධොති ඤාතං යහොති දිට්ඨං විදිතං සච්ඡිකතං ඵුසිතං
පඤ්ඤාොතිදිට්ඨිප්පත්යතො.විත්ථාරයතොපනයසොපි කාෙසක්ඛීවිෙඡබ්බියධො
යහොති. යතයනවාහ – ‘‘ඉයධකච්යචො පුග් යලො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති ෙථාභූතං

පජානාති…යප.… ‘අෙං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති ෙථාභූතං පජානාති, 
තථා තප්පයවදිතා චස්ස ධම්මා පඤ්ඤාෙ යවොදිට්ඨා යහොන්ති යවොචරිතා
පඤ්ඤාෙ…යප.…අෙං වුච්චතිපුග් යලොදිට්ඨිප්පත්යතො’’ති. 

සද්ධාෙ විමුත්යතොති සද් ධාවිමුත් යතො. යසොපි වුත්තනයෙයනව ඡබ්බියධො

යහොති. යතනාහ – ‘‘ඉයධකච්යචො පුග් යලො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති ෙථාභූතං

පජානාති…යප.… ‘අෙං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති ෙථාභූතං පජානාති, 
තථා තප්පයවදිතා චස්ස ධම්මා පඤ්ඤාෙ යවොදිට්ඨා යහොන්ති යවොචරිතා
පඤ්ඤාෙ…යප.… යනො ච යඛො ෙථාදිට්ඨිප්පත්තස්ස. අෙං වුච්චති පුග් යලො
සද්ධාවිමුත්යතො’’ති. එතස්ස හි සද්ධාවිමුත්තස්ස පුබ්බ ා මග් ක්ඛයණ
සද්දහන්තස්ස විෙ ඔකප්යපන්තස්ස විෙ අධිමුච්චන්තස්ස විෙ ච

කියලසක්ඛයෙො යහොති, දිට්ඨිප්පත්තස්ස පුබ්බ ා මග් ක්ඛයණ 
කියලසච්යඡදකඤාණං අදන්ධං තිඛිණං සූරං හුත්වා වහති. තස්මා ෙථා නාම

නාතිතිඛියණන අසිනාකදලිංඡින්දන්තස්සඡින්නට්ඨානංමට්ඨංනයහොති, අසි

සීඝං න වහති, සද්යදො සුෙයති, බලවතයරො වාොයමො කාතබ්යබො යහොති, 
එවරූපාසද්ධාවිමුත්තස්ස පුබ්බ ා මග්  ාවනා.ෙථාපනසුනිසියතනඅසිනා

කදලිං ඡින්දන්තස්ස ඡින්නට්ඨානං මට්ඨං යහොති, අසි සීඝං වහති, සද්යදො න

සුෙයති, බලවවාොමකිච්චං න යහොති, එවරූපා පඤ්ඤාවිමුත්තස්ස
පුබ්බ ා මග්  ාවනා යවදිතබ්බා. 

ධම්මං අනුස්සරතීති ධම් මානුසාරී. ධම්යමොති පඤ්ඤා, පඤ්ඤාපුබ්බඞ් මං

මග් ං  ායවතීති අත්යථො. සද් ධානුසාරිම් හිපි එයසව නයෙො. උය ොයපයත
යසොතාපත්තිමග් ට්ඨායෙව. වුත්තම්පි යචතං – ‘‘ෙස්ස පුග් ලස්ස 

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරිොෙ පටිපන්නස්ස පඤ්ඤින්ද්රිෙං අධිමත්තං යහොති, 
පඤ්ඤාවාහිං පඤ්ඤාපුබ්බඞ් මං අරිෙමග් ං  ායවති. අෙං වුච්චති පුග් යලො 
ධම්මානුසාරී. ෙස්ස පුග් ලස්ස යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරිොෙ පටිපන්නස්ස 

සද්ධින්ද්රිෙං අධිමත්තං යහොති, සද්ධාවාහිං සද්ධාපුබ්බඞ් මං අරිෙමග් ං 
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 ායවති. අෙං වුච්චති පුග් යලො සද්ධානුසාරී’’ති (පු. ප. 208). අෙයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පයනසා උ යතො ා විමුත්තාදිකථා විසුද්ධිමග්ය 

(විසුද්ධි. 2.771, 889) පඤ්ඤා ාවනාධිකායර වුත්තා. තස්මා තත්ථ
වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බාති. 

5. උදකූපමාසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම උදකූපමාති නිමුජ්ජනාදිආකාරං යහත්වාඋදයකනඋපමිතා. 

සකං නිමුග් ය ොති එකවාරයමව නිමුග්ය ො. එකන් තකාළයකහීති

නිෙතමිච්ඡාදිට්ඨිං සන්ධාෙ වුත්තං. උම් මුජ් ජතීති උට්ඨහති. සාධූති යසො නා

 ද්දකා. හාෙතියෙවාති චඞ්කවායර ආසිත්තඋදකං විෙ පරිහාෙයතව. 

උම් මුජ් ජිත් වා විපස් සති වියලොයකතීති උට්ඨහිත්වා  න්තබ්බදිසං විපස්සති

වියලොයකති. පතරතීති  න්තබ්බදිසාභිමුයඛො තරති නාම. පටි ාධප් පත් යතො 

යහොතීති උට්ඨාෙ වියලොයකත්වා පතරිත්වා එකස්මිං ඨායන පතිට්ඨාපත්යතො

නාම යහොති, තිට්ඨතින පුනා ච්ඡති. තිණ් යණො පාරඞ්  යතො ථයල තිට් ඨතීති
සබ්බකියලයසොඝං තරිත්වා පරතීරං  න්ත්වා නිබ්බානථයල පතිට්ඨියතොනාම
යහොති.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටවිවට්ටං කථිතං. 

6. අනිච්චානුපස්සීසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ අනිච්චාති එවං පඤ්ඤාෙ ඵරන්යතො අනුපස්සතීති 

අනිච් චානුපස ්සී. අනිච්චාතිඑවංසඤ්ඤාඅස්සාති අනිච් චසඤ් ඤී. අනිච්චාතිඑවං

ඤායණන පටිසංයවදිතා අස්සාති අනිච් චපටිසංයවදී. සතතන්ති සබ්බකාලං. 

සමිතන්තිෙථා පුරිමචිත්යතනපච්ඡිමචිත්තං සමිතංසමුප තංඝට්ටිතංයහොති, 

එවං. අබ් යබොකණ් ණන්ති නිරන්තරං අඤ්යඤන යචතසා අසංමිස්සං. යචතසා 

අධිමුච් චමායනොති චිත්යතන සන්නිට්ඨාපෙමායනො. පඤ ්ඤාෙ 

පරියෙො ාහමායනොති විපස්සනාඤායණනඅනුපවිසමායනො. 

අපුබ් බං අචරිමන්තිඅපුයරඅපච්ඡා එකක්ඛයණයෙව.ඉධසමසීසීකථියතො.

යසො චතුබ්බියධො යහොති යරො සමසීසී, යවදනාසමසීසී, ඉරිොපථසමසීසී, 
ජීවිතසමසීසීති. තත්ථ ෙස්ස අඤ්ඤතයරන යරොය න ඵුට්ඨස්ස සයතො 

යරො වූපසයමො ච ආසවක්ඛයෙො ච එකප්පහායරයනව යහොති, අෙං 

යරො සමසීසී නාම.ෙස්සපනඅඤ්ඤතරංයවදනංයවදෙයතොයවදනාවූපසයමො

චආසවක්ඛයෙොචඑකප්පහායරයනව යහොති, අෙං යවදනාසමසීසී නාම.ෙස්ස
පනඨානාදීසුඉරිොපයථසු අඤ්ඤතරසමඞ්ගියනොවිපස්සන්තස්සඉරිොපථස්ස

පරියෙොසානඤ්ච ආසවක්ඛයෙො ච එකප්පහායරයනව යහොති, අෙං 
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පටුන 

ඉරිොපථසමසීසී නාම. ෙස්ස පන උපක්කමයතො වා සරසයතො වා

ජීවිතපරිොදානඤ්ච ආසවක්ඛයෙො ච එකප්පහායරයනව යහොති, අෙං 

ජීවිතසමසීසී නාම. අෙමිධ අධිප්යපයතො. තත්ථ කිඤ්චාපි ආසවපරිොදානං

මග් චිත්යතන, ජීවිතපරිොදානං චුතිචිත්යතනයහොතීතිඋභින්නංඑකක්ඛයණ
සම් යවො නාම නත්ථි. ෙස්මා පනස්ස ආසයවසු ඛීණමත්යතසු

පච්චයවක්ඛණවාරානන්තරයමව ජීවිතපරිොදානං  ච්ඡති, අන්තරං න 

පඤ්ඤාෙති, තස්මාඑවංවුත්තං. 

අන් තරාපරිනිබ් බායීති යෙො පඤ්චසු සුද්ධාවායසසු ෙත්ථ කත්ථචි
උප්පන්යනො නිබ්බත්තක්ඛයණවායථොකංඅතික්කමිත්වාවායවමජ්යඣඨත්වා

වාඅරහත්තංපාපුණාති, තස්යසතංනාමං. උපහච් චපරිනිබ් බායීතියෙොතත්යථව 

ආයුයවමජ්ඣංඅතික්කමිත්වාඅරහත්තංපාපුණාති. අසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායීතියෙො
යතසංයෙව පුග් ලානං අසඞ්ඛායරයනව අප්පයෙොය න කියලයස යඛයපති. 

සසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායීතියෙො සසඞ්ඛායරනසප්පයෙොය නකියලයසයඛයපති. 

උද් ධංයසොයතො අකනිට් ඨ ාමීති යෙො යහට්ඨා චතූසු සුද්ධාවායසසු ෙත්ථ
කත්ථචි නිබ්බත්තිත්වා තයතො චුයතො අනුපුබ්යබන අකනිට්යඨ උප්පජ්ජිත්වා
අරහත්තං පාපුණාති. 

7-9. දුක්ඛානුපස්සීසුත්තාදිවණ්ණනා 

17-19. සත්තයම දුක් ඛානුපස් සීති පීළනාකාරං දුක්ඛයතො අනුපස්සන්යතො.

අට්ඨයම අනත් තානුපස් සීති අවසවත්තනාකාරං අනත්තාති අනුපස්සන්යතො. 

නවයම සුඛානුපස් සීතිසුඛන්තිඑවංඤායණනඅනුපස්සන්යතො. 

10. නිද්දසවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

20. දසයම නිද් දසවත් ථූනීති නිද්දසාදිවත්ථූනි, ‘‘නිද්දයසො භික්ඛු, 

නිබ්බීයසො, නිත්තිංයසො, නිච්චත්තාලීයසො, නිප්පඤ්ඤායසො’’ති එවං
වචනකාරණානි. අෙං කිර පඤ්යහො තිත්ථිෙසමයෙ උප්පන්යනො. තිත්ථිො හි
දසවස්සකායලමතංනි ණ්ඨංනිද්දයසොතිවදන්ති.යසොකිර පුනදසවස්යසොන

යහොති. න යකවලඤ්ච දසවස්යසො, නවවස්යසොපි එකවස්යසොපි න යහොති.
එයතයනව නයෙන වීසතිවස්සාදිකායලපි මතං නි ණ්ඨං ‘‘නිබ්බීයසො
නිත්තිංයසො නිච්චත්තාලීයසොනිප්පඤ්ඤායසො’’තිවදන්ති.ආෙස්මාආනන්යදො
 ායම විචරන්යතො තං කථං සුත්වා විහාරං  න්ත්වා   වයතො ආයරොයචසි.

  වා ආහ – ‘‘න ඉදං, ආනන්ද, තිත්ථිොනං අධිවචනං, මම සාසයන
ඛීණාසවස්යසතං අධිවචනං. ඛීණාසයවො හි දසවස්සකායල පරිනිබ්බුයතො පුන 
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දසවස්යසො න යහොති. න යකවලඤ්ච දසවස්යසොව, නවවස්යසොපි…යප.…

එකවස්යසොපි. න යකවලඤ්ච එකවස්යසොව, එකාදසමාසියකොපි…යප.…

එකමාසියකොපි එකමුහුත්තියකොපි න යහොතියෙව’’. කස්මා? පුන පටිසන්ධිො
අ ාවා. නිබ්බීසාදීසුපි එයසව නයෙො. ඉති   වා ‘‘මම සාසයන 

ඛීණාසවස්යසතං අධිවචන’’න්ති වත්වා යෙහි කාරයණහි නිද්දයසො යහොති, 
තානිදස්යසතුංඉමංයදසනංආරභි. 

තත්ථ ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. සික් ඛාසමාදායන තිබ් බච් ඡන් යදො යහොතීති

සික්ඛාත්තෙපූරයණ බලවච්ඡන්යදො යහොති. ආෙතිඤ් ච සික් ඛාසමාදායන 

අවි තයපයමොති අනා යත පුනදිවසාදීසුපි සික්ඛාපූරයණ අවි තයපයමයනව

සමන්නා යතො යහොති. ධම් මනිසන් තිොති ධම්මනිසාමනාෙ. විපස්සනායෙතං

අධිවචනං. ඉච් ඡාවිනයෙති තණ්හාවිනයෙ. පටිසල් ලායනති එකී ායව. 

වීරිොරම් යභඞති කායිකයචතසිකස්ස වීරිෙස්ස පූරයණ. සතියනපක් යකති 

සතිෙඤ්යචව නිපක ායව. දිට් ඨිපටියවයධති මග් දස්සයන. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානයමවාති. 

අනුසෙවග්ය ොදුතියෙො. 

3. වජ් ජිසත් තකවග් ය ො 

1. සාරන්දදසුත්තවණ්ණනා 

21. තතිෙස්ස පඨයම සාරන් දයද යචතියෙති එවංනාමයක විහායර.
අනුප්පන්යන කිර තථා යත තත්ථ සාරන්දදස්ස ෙක්ඛස්ස නිවාසනට්ඨානං

යචතිෙං අයහොසි, අයථත්ථ   වයතො විහාරං කායරසුං. යසො 

සාරන්දදයචතිෙංත්යවව සඞ්ඛං  යතො. ොවකීවඤ් චාති ෙත්තකං කාලං. 

අභිණ් හං සන් නිපාතාති දිවසස්ස තික්ඛත්තුං සන්නිපතන්තාපි අන්තරන්තරා

සන්නිපතන්තාපි අභිණ්හං සන්නිපාතාව. සන් නිපාතබහුලාති ‘‘හියෙයොපි

පුරිමදිවසම්පි සන්නිපතම්හ, පුන අජ්ජ කිමත්ථං සන්නිපතාමා’’ති

යවොසානමනාපජ්ජයනන සන්නිපාතබහුලා. වුද් ධියෙව ලිච් ඡවී වජ් ජීනං 

පාටිකඞ් ඛා යනො පරිහානීතිඅභිණ්හං අසන්නිපතන්තාහිදිසාසුආ තංසාසනං

නසුණන්ති, තයතො ‘‘අසුක ාමසීමා වානි මසීමා වා ආකුලා, අසුකට්ඨායන
යචොරා පරියුට්ඨිතා’’තින ජානන්ති. යචොරාපි ‘‘පමත්තා රාජායනො’’ති ඤත්වා

 ාමනි මාදීනි පහරන්තා ජනපදං නායසන්ති. එවං රාජූනං පරිහානි යහොති. 

අභිණ්හං සන්නිපතන්තා පන තං පවත්තිං සුණන්ති, තයතො බලං යපයසත්වා

අමිත්තමද්දනං කයරොන්ති. යචොරාපි ‘‘අප්පමත්තා රාජායනො, න සක්කා
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අම්යහහි වග් බන්ධයනන විචරිතු’’න්ති භිජ්ජිත්වා පලාෙන්ති. එවං රාජූනං
වුද්ධි යහොති. යතන වුත්තං – ‘‘වුද්ධියෙව ලිච්ඡවී වජ්ජීනං පාටිකඞ්ඛා යනො
පරිහානී’’ති. 

සමග්  ාතිආදීසු සන්නිපාතය රිො නිග් තාෙ ‘‘අජ්ජ යම කිච්චං අත්ථි
මඞ් ලං අත්ථී’’ති වික්යඛපං කයරොන්තා න සමග් ා සන්නිපතන්ති නාම.
ය රිසද්දං පන සුත්වාව භුඤ්ජමානාපි අලඞ්කුරුමානාපි වත්ථානි
නිවාසෙමානාපි අද්ධභුත්තා අද්ධාලඞ්කතා වත්ථං නිවායසන්තාව 

සන්නිපතන්තා සමග්  ා සන් නිපතන් ති නාම. සන්නිපතිතා පන චින්යතත්වා
මන්යතත්වාකත්තබ්බංකත්වාඑකයතොවඅවුට්ඨහන්තානසමග් ා වුට්ඨහන්ති

නාම.එවංවුට්ඨියතසුහියෙපඨමං ච්ඡන්ති, යතසංඑවංයහොති – ‘‘අම්යහහි

බාහිරකථාවසුතා, ඉදානිවිනිච්ඡෙකථා විස්සතී’’ති. එකයතොවුට්ඨහන්තාපන 

සමග්  ා වුට් ඨහන් ති නාම. අපිච ‘‘අසුකට්ඨායන  ාමසීමා වා නි මසීමා වා

ආකුලා, යචොරා වා පරියුට්ඨිතා’’ති සුත්වා ‘‘යකො  න්ත්වා අමිත්තමද්දනං
කරිස්සතී’’තිවුත්යත‘‘අහංපඨමංඅහංපඨම’’න්ති වත්වා ච්ඡන්තාපිසමග් ා
වුට්ඨහන්ති නාම. එකස්ස පන කම්මන්යත ඔසීදමායන යසසා පුත්ත ාතයරො
යපයසත්වා තස්ස කම්මන්තං උපත්ථම් ෙමානාපි ආ න්තුකරාජානං 

‘‘අසුකස්සය හං ච්ඡතු, අසුකස්සය හං ච්ඡතූ’’තිඅවත්වාසබ්යබඑකයතො 
සඞ් ණ්හන්තාපිඑකස්සමඞ් යලවායරොය වාඅඤ්ඤස්මිංවාපනතාදියස

සුඛදුක්යඛ උප්පන්යන සබ්යබ තත්ථ සහාෙ ාවං  ච්ඡන්තාපි සමග්  ා 

වජ් ජිකරණීොනි කයරොන් ති නාම. 

අප් පඤ ්ඤත් තන්තිආදීසු පුබ්යබ අකතං සුඞ්කං වා බලිං වා දණ්ඩං වා

ආහරායපන්තා අප් පඤ් ඤත් තං පඤ ්ඤායපන් ති නාම. යපොරාණපයවණිො

ආ තයමවපනඅනාහරායපන්තා පඤ ්ඤත් තං සමුච් ඡින් දන් ති නාම.යචොයරොති 

 යහත්වා දස්සියත අවිචිනිත්වා යඡජ්ජය ජ්ජං අනුසාසන්තා යපොරාණං
වජ්ජිධම්මං සමාදාෙ න වත්තන්ති නාම. යතසං අපඤ්ඤත්තං

පඤ්ඤායපන්තානං අභිනවසුඞ්කාදිපීළිතා මනුස්සා ‘‘අතිඋපද්දුතම්හ, යක
ඉයමසංවිජියතවසිස්සන්තී’’තිපච්චන්තං පවිසිත්වායචොරාවායචොරසහාොවා
හුත්වා ජනපදං හනන්ති. පඤ්ඤත්තං සමුච්ඡින්දන්තානං පයවණිආ තානි

සුඞ්කාදීනි අ ණ්හන්තානං යකොයසො පරිහාෙති, තයතො 
හත්ථිඅස්සබලකාෙඔයරොධාදයෙො ෙථානිබද්ධං වට්ටං අල මානා ථාමබයලන
පරිහාෙන්ති. යත යනව යුද්ධක්ඛමා යහොන්ති න පාරිචරිෙක්ඛමා. යපොරාණං
වජ්ජිධම්මංසමාදාෙඅවත්තන්තානං විජියතමනුස්සා‘‘අම්හාකංපුත්තංපිතරං
 ාතරං අයචොරංයෙව යචොයරොති කත්වා ඡින්දිංසු භින්දිංසූ’’ති කුජ්ඣිත්වා
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පටුන 

පච්චන්තං පවිසිත්වායචොරාවායචොරසහාොවාහුත්වාජනපදංහනන්ති.එවං
රාජූනං පරිහානි යහොති. අපඤ්ඤත්තං න පඤ්ඤායපන්තානං පන
‘‘පයවණිආ තංයෙව රාජායනො කයරොන්තී’’ති මනුස්සා හට්ඨතුට්ඨා
කසිවාණිජ්ජාදියකකම්මන්යතසම්පායදන්ති.පඤ්ඤත්තං අසමුච්ඡින්දන්තානං

පයවණිආ තානි සුඞ්කාදීනි  ණ්හන්තානං යකොයසො වඩ්ඪති, තයතො 
හත්ථිඅස්සබලකාෙඔයරොධාදයෙො ෙථානිබද්ධං වට්ටං ල මානා
ථාමබලසම්පන්නා යුද්ධක්ඛමා යචව පාරිචරිෙක්ඛමා ච යහොන්ති. යපොරායණ
වජ්ජිධම්යම සමාදාෙ වත්තන්තානං මනුස්සා න උජ්ඣාෙන්ති. ‘‘රාජායනො

යපොරාණපයවණිො කයරොන්ති, අට්ටකුලිකයසනාපතිඋපරාජූහි පරික්ඛිතං
සෙම්පිපරික්ඛිපිත්වාපයවණියපොත්ථකං වාචායපත්වාඅනුච්ඡවිකයමව දණ්ඩං

පවත්තෙන්ති, එයතසංයදොයසො නත්ථි, අම්හාකංයෙවයදොයසො’’තිඅප්පමත්තා
කම්මන්යතකයරොන්ති.එවංරාජූනංවුද්ධි යහොති. 

සක් කරිස ්සන් තීති ෙංකිඤ්චි යතසං සක්කාරං කයරොන්තා සුන්දරයමව

කරිස්සන්ති.  රුං කරිස ්සන් තීති  රු ාවං පච්චුපට්ඨයපත්වා කරිස්සන්ති. 

මායනස ්සන් තීති මයනන පිොයිස්සන්ති. පූයජස් සන් තීති පච්චෙපූජාෙ

පූයජස්සන්ති. යසොතබ් බං මඤ් ඤිස ්සන් තීති දිවසස්ස ද්යව තයෙො වායර
උපට්ඨානං  න්ත්වා යතසං කථං යසොතබ්බං සද්ධාතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති.

තත්ථයෙඑවං මහල්ලකානංරාජූනංසක්කාරාදීනිනකයරොන්ති, ඔවාදත්ථාෙ

වා යනසං උපට්ඨානං න  ච්ඡන්ති, යත යතහි විස්සට්ඨා අයනොවදිෙමානා

කීළාපසුතා රජ්ජයතො පරිහාෙන්ති. යෙ පන තථා පටිපජ්ජන්ති, යතසං
මහල්ලකරාජායනො ‘‘ඉදං කාතබ්බං ඉදං නකාතබ්බ’’න්ති යපොරාණපයවණිං

ආචික්ඛන්ති. සඞ් ාමං පත්වාපි ‘‘එවං පවිසිතබ්බං, එවං නික්ඛමිතබ්බ’’න්ති
උපාෙං දස්යසන්ති. යත යතහි ඔවදිෙමානා ෙථාඔවාදං පටිපජ්ජමානා 
සක්යකොන්ති රජ්ජපයවණිංසන්ධායරතුං. යතනවුත්තං – ‘‘වුද්ධියෙවලිච්ඡවී 

වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා’’ති. 

කුලිත් ථියෙොති කුලඝරණියෙො. කුලකුමාරියෙොති අනිවිද්ධා තාසං ධීතයරො. 

ඔකස් සාතිවා පසය් හාතිවා පසය්හාකාරස්යසයවතංනාමං.ඔකාසාතිපිපඨන්ති.

තත්ථ ඔකස් සාති අවකසිත්වා ආකඩ්ඪත්වා. පසය් හාති අභි විත්වා
අජ්යඣොත්ථරිත්වාතිඅෙංවචනත්යථො.එවඤ්හි කයරොන්තානංවිජියතමනුස්සා

‘‘අම්හාකං ය යහ පුත්ත ාතයරොපි, යඛළසිඞ්ඝානිකාදීනි මුයඛන අපයනත්වා
සංවඩ්ඪතා ධීතයරොපි ඉයම බලක්කායරන  යහත්වා අත්තයනො ඝයර 
වායසන්තී’’තිකුපිතා පච්චන්තං පවිසිත්වා යචොරා වා යචොරසහාො වා හුත්වා
ජනපදං හනන්ති. එවං අකයරොන්තානං පනවිජියත මනුස්සා අප්යපොස්සුක්කා 
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සකානිකම්මානිකයරොන්තාරාජයකොසංවඩ්යඪන්ති.එවයමත්ථවුද්ධිහානියෙො 
යවදිතබ්බා. 

වජ් ජීනං වජ් ජියචතිොනීති වජ්ජිරාජූනං වජ්ජිරට්යඨ චිත්තීකතට්යඨන 

යචතිොනීති ලද්ධනාමානි ෙක්ඛට්ඨානානි. අබ් භඞන් තරානීති අන්යතොන යර

ඨිතානි. බාහිරානීති බහින යර ඨිතානි. දින් නපුබ් බං කතපුබ් බන්ති පුබ්යබ

දින්නඤ්ච කතඤ්ච. යනො පරිහායපස් සන් තීති අහායපත්වා ෙථාපවත්තයමව
කරිස්සන්ති. ධම්මිකං බලිං පරිහායපන්තානඤ්හි යදවතාආරක්ඛං සුසංවිහිතං

නකයරොන්ති, අනුප්පන්නංදුක්ඛංඋප්පායදතුංඅසක්යකොන්තියෙොපිඋප්පන්නං

කාසසීසයරො ාදිං වඩ්යඪන්ති, සඞ් ායම පත්යත සහාො න යහොන්ති.

අපරිහායපන්තානං පන ආරක්ඛං සුසංවිහිතං කයරොන්ති, අනුප්පන්නං සුඛං

උප්පායදතුං අසක්යකොන්තියෙොපි උප්පන්නං කාසසීසයරො ාදිං හරන්ති, 
සඞ් ාමසීයසසහාොයහොන්තීති.එවයමත්ථවුද්ධිහානියෙො යවදිතබ්බා. 

ධම් මිකා රක් ඛාවරණගුත් තීතිඑත්ථ රක්ඛාඑවෙථාඅනිච්ඡිතංනා ච්ඡති, 

එවං ආවරණයතො ආවරණං. ෙථා ඉච්ඡිතං න නස්සති, එවං ය ොපාෙනයතො
ගුත්ති. තත්ථ බලකායෙන පරිවායරත්වා රක්ඛනං පබ්බජිතානං ධම්මිකා 
රක්ඛාවරණගුත්ති නාම න යහොති. ෙථා පන විහාරස්ස උපවයනරුක්යඛ න

ඡින්දන්ති, වාජිකා වාජං න කයරොන්ති, යපොක්ඛරණීසු මච්යඡ න  ණ්හන්ති, 

එවං කරණං ධම්මිකා රක්ඛාවරණගුත්ති නාම. කන් තීති යකන නු යඛො 
කාරයණන. 

තත්ථයෙඅනා තානංඅරහන්තානංආ මනංනඉච්ඡන්ති, යතඅස්සද්ධා 

යහොන්ති අප්පසන්නා. පබ්බජියත සම්පත්යත පච්චුග් මනං න කයරොන්ති, 

 න්ත්වාන පස්සන්ති, පටිසන්ථාරංනකයරොන්ති, පඤ්හංනපුච්ඡන්ති, ධම්මං

න සුණන්ති, දානං න යදන්ති, අනුයමොදනං න සුණන්ති, නිවාසනට්ඨානං න
සංවිදහන්ති. අථ යනසං අවණ්යණො උග් ච්ඡති ‘‘අසුයකො නාම රාජා

අස්සද්යධො අප්පසන්යනො, පබ්බජියත සම්පත්යත පච්චුග් මනං න
කයරොති…යප.…නිවාසනට්ඨානංනසංවිදහතී’’ති.තංසුත්වා පබ්බජිතාතස්ස
න රද්වායරන ච්ඡන්තාපින රංනපවිසන්ති.එවංඅනා තානං අරහන්තානං
අනා මනයමව යහොති. ආ තානං පන ඵාසුවිහායර අසති යෙපි අජානිත්වා

ආ තා, යත ‘‘වසිස්සාමාතිතාවචින්යතත්වාආ තම්හා, ඉයමසංපනරාජූනං
ඉමිනානීහායරනයක වසිස්සන්තී’’තිනික්ඛමිත්වා ච්ඡන්ති.එවංඅනා යතසු
අනා ච්ඡන්යතසු ආ යතසු දුක්ඛං විහරන්යතසු යසො යදොයසො පබ්බජිතානං

අනාවායසො යහොති. තයතො යදවතාරක්ඛා න යහොති, යදවතාරක්ඛාෙ අසති
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අමනුස්සා ඔකාසං ල න්ති, අමනුස්සා උස්සන්නා අනුප්පන්නං බයාධිං 
උප්පායදන්ති. සීලවන්තානං දස්සනපඤ්හපුච්ඡනාදිවත්ථුකස්ස පුඤ්ඤස්ස
අනා යමො යහොති. විපරිොයෙන ෙථාවුත්තකණ්හපක්ඛවිපරීතස්ස
සුක්කපක්ඛස්සසම් යවොයහොතීති එවයමත්ථවුද්ධිහානියෙොයවදිතබ්බා. 

2. වස්සකාරසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියෙ අභිොතුකායමොති අභි වනත්ථාෙ ොතුකායමො. වජ් ජීති

වජ්ජිරාජායනො. එවංමහිද් ධියකති එවං මහතිො රාජිද්ධිො සමන්නා යත.

එයතන යනසං සමග්  ාවං කයථති. එවංමහානුභඞායවති එවං මහන්යතන

රාජානු ායවන සමන්නා යත. එයතන යනසං හත්ථිසිප්පාදීසු කතසික්ඛතං

කයථති, ෙං සන්ධාෙවුත්තං– ‘‘සික්ඛිතාවතියමලිච්ඡවිකුමාරකා, සුසික්ඛිතා

වතියම ලිච්ඡවිකුමාරකා, ෙත්ර හි නාම සුඛුයමන තාළච්ඡිග් යළන අසනං

අතිපාතයිස්සන්ති යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං අවිරාධිත’’න්ති (සං. නි. 5.1115). 

උච් යඡච් ඡාමීති උච්ඡින්දිස්සාමි. විනායසස් සාමීති අදස්සනං නයිස්සාමි. 

අනෙබයසනන්ති අවඩ්ඪඤ්යචව, ඤාතිබයසනඤ්ච. ආපායදස් සාමීති
පාපයිස්සාමි. 

ඉතිකිර යසො ඨානනිසජ්ජාදීසු ඉමං යුද්ධකථයමවකයථති, ‘‘ මනසජ්ජා 

යහොථා’’ති ච බලකාෙං ආණායපති. කස්මා?  ඞ් ාෙ කිර එකං පට්ටන ාමං

නිස්සාෙ අද්ධයෙොජනංඅජාතසත්තුයනොවිජිතං, අද්ධයෙොජනංලිච්ඡවීනං.තත්ර

පබ්බතපාදයතො මහග්ඝ ණ්ඩංඔතරති.තංසුත්වා ‘‘අජ්ජොමි, ස්යවොමී’’ති
අජාතසත්තුයනො සංවිදහන්තස්යසව ලිච්ඡවියනො සමග් ා සම්යමොදමානා
පුයරතරං ආ න්ත්වා සබ්බං  ණ්හන්ති. අජාතසත්තු පච්ඡා ආ න්ත්වා තං
පවත්තිංඤත්වාකුජ්ඣිත්වා  ච්ඡති.යතපුනසංවච්ඡයරපිතයථවකයරොන්ති.

අථයසොබලවාඝාතජායතො, තදාඑවමකාසි. 

තයතො චින්යතසි – ‘‘ යණන සද්ධිං යුද්ධං නාම  ාරිෙං, එයකොපි 
යමොඝප්පහායරොනාමනත්ථි.එයකනයඛොපනපණ්ඩියතනසද්ධිංමන්යතත්වා

කයරොන්යතො නිරපරායධොයහොති, පණ්ඩියතොචසත්ථාරාසදියසොනත්ථි, සත්ථා

චඅවිදූයරධුරවිහායර වසති, හන්දාහංයපයසත්වාපුච්ඡාමි.සයචයම යතන 

යකොචි අත්යථො  විස්සති, සත්ථා තුණ්හී  විස්සති. අනත්යථ පන සති ‘කිං 
රඤ්යඤොතත්ථ  යතනා’තිවක්ඛතී’’ති.යසොවස්සකාරංබ්රාහ්මණං යපයසසි.

බ්රාහ්මයණො න්ත්වා  වයතොතමත්ථංආයරොයචසි.යතනවුත්තං– අථ යඛො 

රාජා…යප.… ආපායදස් සාමි වජ් ජීති. 
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භඞ වන් තං බීජෙමායනොති යථයරො වත්තසීයස ඨත්වා   වන්තං බීජති, 
  වයතො පනසීතං වා උණ්හං වානත්ථි.   වා බ්රාහ්මණස්ස වචනං සුත්වා

යතන සද්ධිං අමන්යතත්වා යථයරන සද්ධිං මන්යතතුකායමො කන් ති යත, 

ආනන් ද, සුතන්තිආදිමාහ.තංවුත්තත්ථයමව. 

එකමිදාහන්ති ඉදං   වා පුබ්යබ වජ්ජීනං ඉමස්ස වජ්ජිසත්තකස්ස

යදසිත ාවප්පකාසනත්ථං ආහ. අකරණීොති අකත්තබ්බා, අග් යහතබ්බාති

අත්යථො. ෙදිදන්තිනිපාතමත්තං. යුද් ධස ්සාති කරණත්යථසාමිවචනං, අභිමුඛං

යුද්යධන  යහතුං න සක්කාති අත්යථො. අඤ ්ඤත්ර උපලාපනාොති ඨයපත්වා

උපලාපනං. උපලාපනා නාම ‘‘අලං විවායදන, ඉදානි සමග් ා යහොමා’’ති

හත්ථිඅස්සරථහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීනි යපයසත්වා සඞ් හකරණං, එවඤ්හි

සඞ් හංකත්වා යකවලං විස්සායසනසක්කා ණ්හිතුන්තිඅත්යථො. අඤ ්ඤත්ර 

මිථුයභඞදාතිඨයපත්වාමිථුය දං.ඉමිනා ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤය දංකත්වාපිසක්කා
එයත යහතු’’න්තිදස්යසති.ඉදංබ්රාහ්මයණො   වයතොකථාෙනෙංලභිත්වා

ආහ. කිං පන   වා බ්රාහ්මණස්ස ඉමාෙ කථාෙ නෙලා ං ජානාතීති? ආම

ජානාති. ජානන්යතො කස්මා කයථසි? අනුකම්පාෙ. එවං කිරස්ස අයහොසි – 

‘‘මො අකථියතපි කතිපායහන  න්ත්වා සබ්යබ  ණ්හිස්සති, කථියත පන
සමග්ය  භින්දන්යතො තීහි සංවච්ඡයරහි  ණ්හිස්සති. එත්තකම්පි ජීවිතයමව
වරං. එත්තකඤ්හි ජීවන්තා අත්තයනො පතිට්ඨාභූතං පුඤ්ඤං කරිස්සන්තී’’ති. 

අභිනන් දිත් වාති චිත්යතන නන්දිත්වා. අනුයමොදිත් වාති ‘‘ොව සු ාසිතමිදං

ය ොතාය ොතයමනා’’තිවාචාෙ අනුයමොදිත්වා. පක් කාමීතිරඤ්යඤොසන්තිකං
 යතො. රාජාපි තයමව යපයසත්වා සබ්යබ භින්දිත්වා  න්ත්වා අනෙබයසනං
පායපසි. 

3. පඨමසත්තකසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියෙ අභිණ් හං සන් නිපාතාති ඉදං වජ්ජිසත්තයක වුත්තසදිසයමව.

ඉධාපි ච අභිණ්හං අසන්නිපතන්තා දිසාසුආ තසාසනං න සුණන්ති, තයතො 

‘‘අසුකවිහාරසීමාආකුලා, උයපොසථප්පවාරණාඨිතා, අසුකස්මිංඨායනභික්ඛූ

යවජ්ජකම්මදූතකම්මාදීනි කයරොන්ති, විඤ්ඤත්තිබහුලා ඵලපුප්ඵදානාදීහි
ජීවිකංකප්යපන්තී’’තිආදීනිනජානන්ති.පාපභික්ඛූපි‘‘පමත්යතො සඞ්යඝො’’ති
ඤත්වා රාසිභූතා සාසනං ඔසක්කායපන්ති. අභිණ්හං සන්නිපතන්තා පන තං

පවත්තිං සුණන්ති, තයතො භික්ඛුසඞ්ඝං යපයසත්වා සීමං උජුං කායරන්ති, 

උයපොසථප්පවාරණායෙො පවත්තායපන්ති, මිච්ඡාජීවානං උස්සන්නට්ඨායන 

අරිෙවංසියක යපයසත්වා අරිෙවංසං කථායපන්ති, පාපභික්ඛූනං විනෙධයරහි
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නිග් හං කාරායපන්ති. පාපභික්ඛූපි ‘‘අප්පමත්යතො සඞ්යඝො, න සක්කා
අම්යහහි වග් බන්ධයනන විචරිතු’’න්ති භිජ්ජිත්වා පලාෙන්ති. එවයමත්ථ
වුද්ධිහානියෙොයවදිතබ්බා. 

සමග්  ාතිආදීසු යචතිෙපටිජග් නත්ථං වා 
යබොධිඝරඋයපොසථා ාරච්ඡාදනත්ථං වා කතිකවත්තං වා ඨයපතුකාමතාෙ
‘‘සඞ්යඝොසන්නිපතතූ’’ති ය රිොවාඝණ්ටිොවාආයකොටිතමත්තාෙ‘‘මය්හං

චීවරකම්මං අත්ථි, මය්හං පත්යතො පචිතබ්යබො, මය්හං නවකම්මං අත්ථී’’ති
වික්යඛපංකයරොන්තානසමග් ාසන්නිපතන්ති නාම.සබ්බංපනතංකම්මං 

ඨයපත්වා ‘‘අහං පුරිමතරං, අහං පුරිමතර’’න්ති එකප්පහායරයනව
සන්නිපතන්තා සමග් ා සන්නිපතන්ති නාම. සන්නිපතිතා පන චින්යතත්වා
මන්යතත්වාකත්තබ්බංකත්වාඑකයතොවඅවුට්ඨහන්තාන සමග් ාවුට්ඨහන්ති

නාම. එවං වුට්ඨියතසුහි යෙ පඨමං  ච්ඡන්ති, යතසං එවං යහොති ‘‘අම්යහහි

බාහිරකථාව සුතා, ඉදානි විනිච්ඡෙකථා  විස්සතී’’ති. එකප්පහායරයනව 
වුට්ඨහන්තා සමග් ා වුට්ඨහන්ති නාම. අපිච ‘‘අසුකට්ඨායන විහාරසීමා

ආකුලා, උයපොසථප්පවාරණා ඨිතා, අසුකට්ඨායන යවජ්ජකම්මාදිකාරකා
පාපභික්ඛූඋස්සන්නා’’ති සුත්වා‘‘යකො න්ත්වායතසංනිග් හංකරිස්සතී’’ති

වුත්යත‘‘අහංපඨමං, අහං පඨම’’න්තිවත්වා ච්ඡන්තාපිසමග් ාවුට්ඨහන්ති
නාම. 

ආ න්තුකංපනදිස්වා ‘‘ඉමංපරියවණංොහි, එතංපරියවණංොහි, අෙං 

යකො’’ති අවත්වා සබ්යබ වත්තං කයරොන්තාපි, ජිණ්ණපත්තචීවරකං දිස්වා

තස්ස භික්ඛාචාරවත්යතන පත්තචීවරං පරියෙසන්තාපි, ගිලානස්ස

ගිලානය සජ්ජං පරියෙසමානාපි, ගිලානයමව අනාථං ‘‘අසුකපරියවණං

ොහී’’ති අවත්වා අත්තයනො අත්තයනො පරියවයණ පටිජග් න්තාපි, එයකො

ඔලීෙමානයකො  න්යථොයහොති, පඤ්ඤවන්තංභික්ඛුංසඞ් ණ්හිත්වායතනතං
 න්ථංඋක්ඛිපායපන්තාපිසමග් ා සඞ්ඝකරණීොනිකයරොන්තිනාම. 

අප් පඤ ්ඤත් තන්තිආදීසු නවං අධම්මිකං කතිකවත්තං වා සික්ඛාපදං වා
 ණ්හන්තා අප්පඤ්ඤත්තං පඤ්ඤායපන්ති නාම පුරාණසන්ථතවත්ථුස්මිං
සාවත්ථිෙං භික්ඛූ විෙ. උද්ධම්මං උබ්බිනෙං සාසනං දීයපන්තා පඤ්ඤත්තං

සමුච්ඡින්දන්ති නාම, වස්සසතපරිනිබ්බුයත   වති යවසාලිකා වජ්ජිපුත්තකා 
විෙ. ඛුද්දානුඛුද්දකා පන ආපත්තියෙො සඤ්චිච්ච වීතික්කමන්තා
ෙථාපඤ්ඤත්යතසු සික්ඛාපයදසු සමාදාෙ න වත්තන්ති නාම 

අස්සජිපුනබ්බසුකා විෙ. තථා අකයරොන්තා පන අපඤ්ඤත්තං න
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පටුන 

පඤ්ඤායපන්ති, පඤ්ඤත්තං න සමුච්ඡින්දන්ති, ෙථාපඤ්ඤත්යතසු

සික්ඛාපයදසු සමාදාෙ වත්තන්ති නාම ආෙස්මා උපයසයනො විෙ, ආෙස්මා

ෙයසොකාකණ්ඩකපුත්යතො විෙ, ආෙස්මා මහාකස්සයපො විෙ ච. වුද් ධියෙවාති

සීලාදිගුයණහිවුද්ධියෙව, යනොපරිහානි. 

යථරාති ථිර ාවප්පත්තා යථරකාරයකහි ගුයණහි සමන්නා තා. බහූ

රත්තියෙොජානන්තීති රත් තඤ් ඤූ. චිරංපබ්බජිතානංඑයතසන්ති චිරපබ් බජිතා. 

සඞ්ඝස්ස පිතිට්ඨායන ඨිතාති සඞ් ඝපිතයරො. පිතිට්ඨායන ඨිතත්තා සඞ්ඝං

පරියණන්ති, පුබ්බඞ් මාහුත්වාතීසුසික්ඛාසුපවත්යතන්තීති සඞ් ඝපරිණාෙකා. 

යෙ යතසං සක්කාරාදීනි න කයරොන්ති, ඔවාදත්ථාෙ ද්යව තයෙො වායර 

උපට්ඨානං න  ච්ඡන්ති, යතපි යතසං ඔවාදං න යදන්ති, පයවණිකථං න

කයථන්ති, සාරභූතං ධම්මපරිොෙං න සික්ඛායපන්ති. යත යතහි විස්සට්ඨා
සීලාදීහි ධම්මක්ඛන්යධහි සත්තහි ච අරිෙධයනහීති එවමාදීහි ගුයණහි

පරිහාෙන්ති. යෙ පන යතසං සක්කාරාදීනි කයරොන්ති, උපට්ඨානං  ච්ඡන්ති, 

යතසංයත‘‘එවංයතඅභික්කමිතබ්බ’’න්තිආදිකං ඔවාදංයදන්ති, පයවණිකථං

කයථන්ති, සාරභූතං ධම්මපරිොෙං සික්ඛායපන්ති, යතරසහි ධුතඞ්ය හි දසහි
කථාවත්ථූහි අනුසාසන්ති. යත යතසං ඔවායද ඨත්වා සීලාදීහි ගුයණහි 
වඩ්ඪමානාසාමඤ්ඤත්ථංඅනුපාපුණන්ති.එවයමත්ථහානිවුද්ධියෙොදට්ඨබ්බා. 

පුනබ් යවො සීලමස්සාති යපොයනොබ් විකා, පුනබ් වදායිකාති අත්යථො, 

තස්සා යපොයනොබ් භඞවිකාෙ. න වසං  ච් ඡිස් සන් තීති එත්ථ යෙ චතුන්නං

පච්චොනංකාරණාඋපට්ඨාකානංපදානුපදිකාහුත්වා ාමයතො ාමංවිචරන්ති, 
යත තස්සා වසං  ච්ඡන්ති නාම. ඉතයර න  ච්ඡන්ති. තත්ථ හානිවුද්ධියෙො
පාකටායෙව. 

ආරඤ් ඤයකසූති පඤ්චධනුසතිකපච්ඡියමසු. සායපක් ඛාති සාලො.
 ාමන්තයසනාසයනසු හි ඣානං අප්යපත්වාපි තයතො වුට්ඨිතමත්යතොව

ඉත්ථිපුරිසදාරකදාරිකාදිසද්දංසුණාති, යෙනස්සඅධි තවියසයසොපි හාෙතියෙව.
අරඤ්ඤයසනාසයනනිද්දායිත්වාපිපබුද්ධමත්යතොසීහබයග්ඝයමොරාදීනං සද්දං

සුණාති, යෙන අරඤ්යඤ පීතිං පටිලභිත්වා තයමව සම්මසන්යතො අග් ඵයල 
පතිට්ඨාති. ඉති   වා  ාමන්තයසනාසයන ඣානං අප්යපත්වා 
නිසින්නභික්ඛුයතො අරඤ්යඤ නිද්දාෙමානයමව පසංසති. තස්මා තයමව

අත්ථවසං පටිච්ච ‘‘ආරඤ්ඤයකසු යසනාසයනසු සායපක්ඛා  විස්සන්තී’’ති
ආහ. 
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පටුන 

පච් චත් තඤ් යඤව සතිං උපට් ඨායපස් සන් තීති අත්තනාව අත්තයනො

අබ් න්තයරසතිංඋපට්ඨයපස්සන්ති. යපසලාතිපිෙසීලා.ඉධාපිසබ්රහ්මචාරීනං

ආ මනං අනිච්ඡන්තා යනවාසිකා අස්සද්ධා යහොන්ති අප්පසන්නා, විහාරං
සම්පත්තභික්ඛූනං පච්චුග් මන-පත්තචීවරපටිග් හණ-
ආසනපඤ්ඤාපනතාලවණ්ටග් හණාදීනිනකයරොන්ති.අථ යනසංඅවණ්යණො
උග් ච්ඡති ‘‘අසුකවිහාරවාසියනො භික්ඛූ අස්සද්ධා අප්පසන්නා විහාරං 
පවිට්ඨානං වත්තප්පටිවත්තම්පි න කයරොන්තී’’ති. තං සුත්වා පබ්බජිතා 
විහාරද්වායරන  ච්ඡන්තාපි විහාරං න පවිසන්ති. එවං අනා තානං
අනා මනයමව යහොති. ආ තානං පන ඵාසුවිහායර අසති යෙපි අජානිත්වා

ආ තා, යත ‘‘වසිස්සාමාති තාවචින්යතත්වා ආ තම්හා, ඉයමසං පන
යනවාසිකානං ඉමිනා නීහායරන යකො වසිස්සතී’’ති නික්ඛමිත්වා  ච්ඡන්ති.
එවංයසොවිහායරොඅඤ්යඤසංභික්ඛූනං අනාවායසොවයහොති.තයතොයනවාසිකා
සීලවන්තානං දස්සනං අල න්තා කඞ්ඛාවියනොදකං වා ආචාරසික්ඛාපකං වා
මධුරධම්මසවනං වා න ල න්ති. යතසං යනව අග් හිතධම්මග් හණං න 

 හිතසජ්ඣාෙකරණංයහොති.ඉතියනසංහානියෙවයහොති, නවුද්ධි. 

යෙපනසබ්රහ්මචාරීනංආ මනංඉච්ඡන්ති, යතසද්ධායහොන්ති පසන්නා, 
ආ තානංසබ්රහ්මචාරීනං පච්චුග් මනාදීනිකත්වා යසනාසනං පඤ්ඤයපත්වා 

යදන්ති, යත  යහත්වා භික්ඛාචාරං පවිසන්ති, කඞ්ඛං වියනොයදන්ති, 

මධුරධම්මස්සවනං ල න්ති. අථ යනසං කිත්තිසද්යදො උග් ච්ඡති 

‘‘අසුකවිහායරභික්ඛූඑවංසද්ධාපසන්නාවත්තසම්පන්නාසඞ් ාහකා’’ති.තං 

සුත්වා භික්ඛූ දූරයතොපි ආ ච්ඡන්ති. යතසං යනවාසිකා වත්තං කයරොන්ති, 

සමීපං  න්ත්වා වුඩ්ඪතරං ආ න්තුකං වන්දිත්වා නිසීදන්ති, නවකතරස්ස

සන්තියක ආසනං  යහත්වා නිසීදිත්වා ‘‘ඉමස්මිං විහායර වසිස්සථ, 

 මිස්සථා’’ති පුච්ඡන්ති. ‘‘ මිස්සාමා’’ති වුත්යත ‘‘සප්පාෙං යසනාසනං, 

සුල ාභික්ඛා’’තිආදීනිවත්වා  න්තුංනයදන්ති.විනෙධයරොයචයහොති, තස්ස

සන්තියකවිනෙංසජ්ඣාෙන්ති. සුත්තන්තාදිධයරොයච, තස්සසන්තියකතංතං
ධම්මංසජ්ඣාෙන්ති.යතආ න්තුකයථරානං ඔවායදඨත්වාසහපටිසම්භිදාහි
අරහත්තං පාපුණන්ති. ආ න්තුකා ‘‘එකං ද්යව දිවසානි වසිස්සාමාති

ආ තම්හා, ඉයමසං පන සුඛසංවාසතාෙ දස ද්වාදස වස්සානි වසිම්හා’’ති 
වත්තායරොයහොන්ති.එවයමත්ථහානිවුද්ධියෙොයවදිතබ්බා. 

4. දුතිෙසත්තකසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ න කම් මාරාමාති යෙ දිවසං චීවරකම්ම-
කාෙබන්ධනපරිස්සාවන-ධම්මකරණ-සම්මජ්ජනි-පාදකඨලිකාදීයනව
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කයරොන්ති, යත සන්ධායෙසපටික්යඛයපො.යෙොපනයතසංකරණයවලාෙඑවං

එතානි කයරොති, උද්යදසයවලාෙ උද්යදසං  ණ්හාති, සජ්ඣාෙයවලාෙ

සජ්ඣාෙති, යචතිෙඞ් ණවත්තයවලාෙ යචතිෙඞ් ණවත්තං කයරොති, 

මනසිකාරයවලාෙමනසිකාරංකයරොති, නයසොකම්මාරායමොනාම. 

යෙොඉත්ථිවණ්ණපුරිසවණ්ණාදිවයසනආලාපසල්ලාපංකයරොන්යතොයෙව 

රත්තින්දිවං වීතිනායමති, එවරූයප  ස්යස පරිෙන්තකාරී න යහොති, අෙං 

භඞස් සාරායමො නාම.යෙොපනරත්තින්දිවංධම්මංකයථති, පඤ්හං විස්සජ්යජති, 

අෙංඅප්ප ස්යසොව ස්යසපරිෙන්තකාරීයෙව.කස්මා? ‘‘සන්නිපතිතානං යවො, 

භික්ඛයව, ද්වෙංකරණීෙංධම්මීවාකථාඅරියෙොවාතුණ්හී ායවො’’ති(ම.නි. 

1.273) වුත්තත්තා. 

යෙොඨියතොපි ච්ඡන්යතොපිනිසින්යනොපිථිනමිද්ධාභිභූයතො නිද්දාෙතියෙව, 

අෙං නිද් දාරායමො නාම. ෙස්ස පන කරජකාෙය ලඤ්යඤන චිත්තං  වඞ් ං 

ඔතරති, නාෙං නිද්දාරායමො. යතයනවාහ – ‘‘අභිජානාමහං, අග්ගියවස්සන, 
ගිම්හානං පච්ඡියම මායස පච්ඡා ත්තං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො චතුග්ගුණං
සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤයපත්වා දක්ඛියණන පස්යසන සයතො සම්පජායනො නිද්දං

ඔක්කමිතා’’ති(ම.නි.1.387). 

යෙො ‘‘එකස්ස දුතියෙො, ද්වින්නං තතියෙො, තිණ්ණං චතුත්යථො’’ති එවං 

සංසට්යඨොවවිහරති, එකයකොඅස්සාදංනල ති, අෙං සඞ්  ණිකාරායමො. යෙො

පනචතූසුඉරිොපයථසුඑකයකොවඅස්සාදංල ති, නාෙං සඞ් ණිකාරායමො. 

අසන්තසම් ාවනිච්ඡාෙ සමන්නා තා දුස්සීලා පාපිච් ඡා නාම. යෙසං

පාපකා මිත්තා චතූසු ඉරිොපයථසු සහ අෙනයතො පාපසහාො, යෙ ච

තන්නින්නතප්යපොණතප්පබ් ාරතාෙ පායපසු සම්පවඞ්කා, යත පාපමිත් තා 

පාපසහාො පාපසම් පවඞ් කා නාම. 

ඔරමත් තයකනාති අවරමත්තයකනඅප්පමත්තයකන. අන් තරාති අරහත්තං

අප්පත්වාවඑත්ථන්තයර. යවොසානන්ති පරිනිට්ඨිත ාවං ‘‘අලයමත්තාවතා’’ති
ඔසක්කනං. ඉදං වුත්තං යහොති – ොව සීලපාරිසුද්ධිජ්ඣානවිපස්සනා

යසොතාපන්න ාවාදීනංඅඤ්ඤතරමත්තයකනයවොසානං නාපජ්ජිස්සන්ති, තාව

වුද්ධියෙවභික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානීති. 
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7. සඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම අනිච් චසඤ් ඤාදයෙො අනිච්චානුපස්සනාදීහිසහ තසඤ්ඤා. 

8. පඨමපරිහානිසුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨයමඋප්පන්නානංසඞ්ඝකිච්චානංනිත්ථරයණන ාරං වහන්තීති 

භඞාරවාහියනො. යත යතන පඤ් ඤායිස ්සන් තීති යත යථරා යතන අත්තයනො

යථර ාවානුරූයපන කිච්යචන පඤ්ඤායිස්සන්ති. යතසු යෙො ං ආපජ් ජතීති

පයෙො ං ආපජ්ජති, සෙංතානිකිච්චානිකාතුංආර තීති. 

9. දුතිෙපරිහානිසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම භික් ඛුදස ්සනං හායපතීතිභික්ඛුසඞ්ඝස්ස දස්සනත්ථාෙ මනං

හායපති. අධිසීයලතිපඤ්චසීලදසසීලසඞ්ඛායතඋත්තමසීයල. ඉයතො බහිද් ධාති

ඉමම්හා සාසනා බහිද්ධා. දක් ඛියණෙයං  යවසතීති යදෙයධම්මපටිග් ාහයක

පරියෙසති. තත් ථ ච පුබ් බකාරං කයරොතීතියතසංබාහිරානංතිත්ථිොනංදත්වා
පච්ඡාභික්ඛූනං යදති.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

වජ්ජිසත්තකවග්ය ොතතියෙො. 

4. යදවතාවග් ය ො 

5. පඨමමිත්තසුත්තවණ්ණනා 

36. චතුත්ථස්ස පඤ්චයම දුද් දදන්ති දුප්පරිච්චජං මහාරහං  ණ්ඩකං. 

දුක් කරං කයරොතීතිකාතුංඅසුකරංකම්මංකයරොති. දුක් ඛමං ඛමතීතිසහාෙස්ස

අත්ථාෙ දුරධිවාසං අධිවායසති. ගුය් හමස ්ස ආවිකයරොතීති අත්තයනො ගුය්හං

තස්සආවිකයරොති. ගුය් හමස් ස පරිගුහතීතිතස්සගුය්හංඅඤ්යඤසංනාචික්ඛති. 

ඛීයණන නාතිමඤ් ඤතීති තස්ස ය ොය  ඛීයණ යතන ඛයෙන තං

නාතිමඤ්ඤති, තස්මිංඔමානංඅත්තනිචඅතිමානංනකයරොති. 

6. දුතිෙමිත්තසුත්තවණ්ණනා 

37. ඡට්යඨ වත් තාතිවචනකුසයලො. වචනක් ඛයමොතිවචනංඛමති, දින්නං

ඔවාදං කයරොති.  ම් භීරන්ති ගුය්හං රහස්සං ඣානනිස්සිතං 
විපස්සනාමග් ඵලනිබ්බානනිස්සිතං. 
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7. පඨමපටිසම්භිදාසුත්තවණ්ණනා 

38. සත්තයම ඉදං යම යචතයසො ලීනත් තන්ති උප්පන්යන යචතයසො
ලීනත්යත ‘‘ඉදං යම යචතයසො ලීනත්ත’’න්ති ෙථාස ාවයතො ජානාති. 

අජ් ඣත් තං සංඛිත් තං නාම ථිනමිද්ධානු තං. බහිද් ධා වික් ඛිත් තං නාමපඤ්චසු 

කාමගුයණසු වික්ඛිත්තං. යවදනාතිආදීනි පපඤ්චමූලවයසන හිතානි.යවදනා

හි තණ්හාෙ මූලං සුඛවයසන තණ්හුප්පත්තියතො, සඤ්ඤා දිට්ඨිො මූලං

අවිභූතාරම්මයණදිට්ඨිඋප්පත්තියතො, විතක්යකොමානස්සමූලං විතක්කවයසන

අස්මීති මානුප්පත්තියතො. සප් පාොසප් පායෙසූති උපකාරානුපකායරසු. 

නිමිත් තන්තිකාරණං.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

යදවතාවග්ය ොචතුත්යථො. 

5. මහාෙඤ් ඤවග් ය ො 

1-2. සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසුත්තාදිවණ්ණනා 

44-45. පඤ්චමස්ස පඨයම විඤ ්ඤාණට් ඨිතියෙොති පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස

ඨානානි. යසෙයථාපීති නිදස්සනත්යථ නිපායතො, ෙථා මනුස්සාති අත්යථො. 
අපරිමායණසු හි චක්කවායළසු අපරිමාණානං මනුස්සානං
වණ්ණසණ්ඨානාදිවයසන ද්යවපි එකසදිසා නත්ථි. යෙපි හි කත්ථචි

ෙමක ාතයරො වණ්යණන වා සණ්ඨායනන වා සදිසා යහොන්ති, යතසම්පි
ආයලොකිතවියලොකිතකථිතහසිත මනට්ඨානාදීහිවියසයසො යහොතියෙව.තස්මා 

නානත් තකාොති වුත්තා. පටිසන්ධිසඤ්ඤා පන යනසං තියහතුකාපි 

ද්වියහතුකාපි අයහතුකාපි යහොති. තස්මා නානත් තසඤ් ඤියනොති වුත්තා. 

එකච් යච ච යදවාති ඡ කාමාවචරයදවා. යතසු හි යකසඤ්චි කායෙො නීයලො

යහොති, යකසඤ්චි පීතකාදිවණ්යණො. සඤ්ඤා පන යතසං ද්වියහතුකාපි

තියහතුකාපි යහොති, අයහතුකා නත්ථි. එකච් යච ච විනිපාතිකාති

චතුඅපාෙවිනිමුත්තා උත්තරමාතා ෙක්ඛිනී, පිෙඞ්කරමාතා, ඵුස්සමිත්තා, 
ධම්මගුත්තාති එවමාදිකා අඤ්යඤ ච යවමානිකා යපතා. එයතසඤ්හි
පීතඔදාතකාළමඞ්ගුරච්ඡවිසාමවණ්ණාදිවයසනයචවකිසථූලරස්සදීඝවයසනච

කායෙො නානා යහොති, මනුස්සානං විෙ ද්වියහතුකතියහතුකඅයහතුකවයසන

සඤ්ඤාපි.යතපනයදවාවිෙන මයහසක්ඛා, කපණමනුස්සාවිෙඅප්යපසක්ඛා
දුල්ල ඝාසච්ඡාදනා දුක්ඛපීළිතා විහරන්ති. එකච්යච කාළපක්යඛ දුක්ඛිතා
ජුණ්හපක්යඛ සුඛිතා යහොන්ති. තස්මා සුඛසමුස්සෙයතො විනිපතිතත්තා 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  සත්තකනිපාත-අට්ඨකථා 
 

146 

පටුන 

විනිපාතිකාතිවුත්තා.යෙ පයනත්ථතියහතුකා, යතසංධම්මාභිසමයෙොපියහොති
පිෙඞ්කරමාතාදීනංවිෙ. 

බ්රහ් මකායිකාති බ්රහ්මපාරිසජ්ජබ්රහ්මපුයරොහිතමහාබ්රහ්මායනො. 

පඨමාභිනිබ් බත් තාති යත සබ්යබපි පඨමජ්ඣායනන අභිනිබ්බත්තා. 

බ්රහ්මපාරිසජ්ජා පන පරිත්යතන අභිනිබ්බත්තා, යතසං කප්පස්ස තතියෙො

 ාය ො ආයුප්පමාණං. බ්රහ්මපුයරොහිතා මජ්ඣියමන, යතසං උපඩ්ඪකප්යපො

ආයුප්පමාණං, කායෙො ච යතසං විප්ඵාරිකතයරො යහොති. මහාබ්රහ්මායනො

පණීයතන, යතසං කප්යපො ආයුප්පමාණං, කායෙො ච පන යතසං
අතිවිප්ඵාරියකොව යහොති. ඉති යත කාෙස්ස නානත්තා පඨමජ්ඣානවයසන

සඤ්ඤාෙ එකත්තා නානත් තකාො එකත් තසඤ් ඤියනොතියවදිතබ්බා. 

ෙථා චයත, එවංචතූසුඅපායෙසුසත්තා. නිරයෙසුහියකසඤ්චි ාවුතං, 

යකසඤ්චි අඩ්ඪයෙොජනං, යකසඤ්චි යෙොජනං අත්ත ායවො යහොති, 

යදවදත්තස්ස පන යෙොජනසතියකො ජායතො. තිරච්ඡායනසුපි යකචි ඛුද්දකා, 

යකචි මහන්තා. යපත්තිවිසයෙසුපි යකචි සට්ඨිහත්ථා, යකචි අසීතිහත්ථා 

යහොන්ති, යකචි සුවණ්ණා, යකචි දුබ්බණ්ණා. තථා කාලකඤ්චිකා අසුරා.
අපියචත්ථ දීඝපිට්ඨිකයපතා නාම සට්ඨියෙොජනිකාපි යහොන්ති. සඤ්ඤා පන

සබ්යබසම්පි අකුසලවිපාකායහතුකාව යහොති. ඉති ආපායිකාපි නානත් තකාො 

එකත් තසඤ් ඤියනොත්යවවසඞ්ඛයං ච්ඡන්ති. 

ආභඞස ්සරාති දණ්ඩඋක්කාෙ අච්චි විෙ එයතසං සරීරයතො ආ ා ඡිජ්ජිත්වා
ඡිජ්ජිත්වා පතන්තී විෙ සරති විස්සරතීති ආ ස්සරා. යතසු පඤ්චකනයෙ
දුතිෙතතිෙජ්ඣානද්වෙං පරිත්තං  ායවත්වා උපපන්නා පරිත්තා ා නාම

යහොන්ති, යතසං ද්යව කප්පා ආයුප්පමාණං. මජ්ඣිමං  ායවත්වා උපපන්නා

අප්පමාණා ානාමයහොන්ති, යතසංචත්තායරොකප්පාආයුප්පමාණං.පණීතං 

 ායවත්වා උපපන්නා ආ ස්සරා නාම යහොන්ති, යතසං අට්ඨ කප්පා
ආයුප්පමාණං. ඉධ පන උක්කට්ඨපරිච්යඡදවයසන සබ්යබව යත  හිතා.

සබ්යබසඤ්හි යතසං කායෙො එකවිප්ඵායරොව යහොති, සඤ්ඤා පන
අවිතක්කවිචාරමත්තාවාඅවිතක්කඅවිචාරාවාතිනානා. 

සුභඞකණ් හාති සුය න යවොකිණ්ණා විකිණ්ණා, සුය න
සරීරප්ප ාවණ්යණනඑකග්ඝනාතිඅත්යථො. එයතසඤ්හිනආ ස්සරානං විෙ 

ඡිජ්ජිත්වාඡිජ්ජිත්වාප ා ච්ඡති.පඤ්චකනයෙපනපරිත්තමජ්ඣිමපණීතස්ස 
චතුත්ථජ්ඣානස්ස වයසන යසොළසබාත්තිංසචතුස්සට්ඨිකප්පායුකා 
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පරිත්තඅප්පමාණසු කිණ්හා නාම හුත්වා නිබ්බත්තන්ති. ඉති සබ්යබපි යත 

එකත් තකාො යචව චතුත්ථජ්ඣානසඤ්ඤාෙ එකත් තසඤ් ඤියනො චාති

යවදිතබ්බා. යවහප් ඵලාපිචතුත්ථවිඤ්ඤාණට්ඨිතියමව ජන්ති. අසඤ් ඤසත් තා 

විඤ්ඤාණා ාවාඑත්ථසඞ් හංන ච්ඡන්ති, සත්තාවායසසු ච්ඡන්ති. 

සුද් ධාවාසා විවට්ටපක්යඛ ඨිතා න සබ්බකාලිකා, කප්පසතසහස්සම්පි
අසඞ්යඛෙයම්පි බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක න උප්පජ්ජන්ති.
යසොළසකප්පසහස්සඅබ් න්තයර බුද්යධසු උප්පන්යනසුයෙව උප්පජ්ජන්ති.
ධම්මචක්කප්පවත්තිස්ස   වයතො ඛන්ධාවාරට්ඨානසදිසා යහොන්ති. තස්මා
යනව විඤ්ඤාණට්ඨිතිං න සත්තාවාසං  ජන්ති. මහාසීවත්යථයරො පන ‘‘න

යඛොපනයසො, සාරිපුත්ත, ආවායසොසුල රූයපො, යෙොමොඅනාවුත්ථපුබ්යබො

ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා අඤ්ඤත්ර සුද්ධාවායසහි යදයවහී’’ති (ම. නි. 1.160) 
ඉමිනා සුත්යතනසුද්ධාවාසාපිචතුත්ථවිඤ්ඤාණට්ඨිතිංචතුත්ථසත්තාවාසඤ්ච

 ජන්තීති වදති, තංඅප්පතිබාහිෙත්තාසුත්තස්සඅනුඤ්ඤාතං. 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනං ෙයථව සඤ්ඤාෙ, එවං විඤ්ඤාණස්සාපි 
සුඛුමත්තා යනව විඤ්ඤාණං නාවිඤ්ඤාණං. තස්මා විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු න

වුත්තං.දුතියෙ සමාධිපරික් ඛාරාතිමග් සමාධිස්සසම් ාරා. 

3. පඨමඅග්ගිසුත්තවණ්ණනා 

46. තතියෙ සබ්යබපි රා ාදයෙො අනුඩහනට්යඨන අග් ගී. 

ආහුයනෙයග් ගීතිආදීසු පයනත්ථ ආහුනං වුච්චති සක්කායරො, ආහුනං
අරහන්තීති ආහුයනෙයා. මාතාපිතයරො හි පුත්තානං බහුපකාරත්තා ආහුනං

අරහන්ති, යතසු විප්පටිපජ්ජමානා පුත්තා නිරොදීසු නිබ්බත්තන්ති. තස්මා

කිඤ්චාපි මාතාපිතයරොන අනුඩහන්ති, අනුඩහනස්සපනපච්චොයහොන්ති.ඉති 

අනුඩහනට්යඨයනවආහුයනෙයග්ගීතිවුච්චන්ති.  හපතීතිපන ය හසාමියකො

වුච්චති, යසො මාතු ාමස්ස සෙනවත්ථාලඞ්කාරාදිඅනුප්පදායනන බහුපකායරො.
තං අතිචරන්යතො මාතු ායමො නිරොදීසු නිබ්බත්තති. තස්මා යසොපි

පුරිමනයෙයනව අනුඩහනට්යඨන  හපතග් ගීති වුත්යතො. දක් ඛියණෙයග් ගීති

එත්ථපනදක්ඛිණාතිචත්තායරොපච්චො, භික්ඛුසඞ්යඝොදක්ඛියණයෙයො.යසො
හි ගිහීනං තීසු සරයණසු පඤ්චසු සීයලසු දසසු සීයලසු මාතාපිතුපට්ඨායන
ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණුපට්ඨායනති එවමාදීසු කලයාණධම්යමසු නියෙොජයනන
බහුපකායරො. තස්මිං මිච්ඡාපටිපන්නා ගිහී භික්ඛුසඞ්ඝං අක්යකොසිත්වා
පරි ාසිත්වා නිරොදීසු නිබ්බත්තන්ති. තස්මා යසොපි පුරිමනයෙයනව
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පටුන 

අනුඩහනට්යඨන දක්ඛියණෙයග්ගීති වුත්යතො. කට්ඨයතො නිබ්බත්යතො

පාකතියකොවඅග්ගි කට් ඨග් ගි නාම. 

4. දුතිෙඅග්ගිසුත්තවණ්ණනා 

47. චතුත්යථ උග්  තසරීරස ්සාති යසො කිර බ්රාහ්මණමහාසායලො

අත්ත ායවනපි ය ොය හිපි උග් යතො සාරප්පත්යතො අයහොසි, තස්මා 

උග් තසරීයරොත්යවව පඤ්ඤායිත්ථ. උපක් ඛයටොති පච්චුපට්ඨියතො. 

ථූණූපනීතානීති යූපසඞ්ඛාතං ථූණං උපනීතානි. ෙඤ ්ඤත් ථාොති වධිත්වා

ෙජනත්ථාෙ. උපසඞ් කමීති යසො කිර සබ්බං තං ෙඤ්ඤසම් ාරං සජ්යජත්වා

චින්යතසි – ‘‘සමයණො කිර ය ොතයමො මහාපඤ්යඤො, කිං නු යඛො යම

ෙඤ්ඤස්ස වණ්ණං කයථස්සති උදාහු අවණ්ණං, පුච්ඡිත්වා ජානිස්සාමී’’ති

ඉමිනා කාරයණන යෙන   වා යතනුපසඞ්කමි. අග් ගිස් ස ආදානන්ති

ෙඤ්ඤෙජනත්ථාෙ නවස්ස මඞ් ලග්ගියනො ආදිෙනං. සබ් යබන සබ් බන්ති

සබ්යබනසුයතනසබ්බංසුතංසයමතිසංසන්දති, එකසදිසංයහොතීතිදස්යසති. 

සත් ථානීතිවිහිංසනට්යඨන සත්ථානිවිොතිසත්ථානි. සෙං පඨමං සමාරම් භඞතීති

අත්තනාව පඨමතරංආර ති. හන් තුන්තිහනිතුං. 

පහාතබ් බාති පරිහරිතබ්බා. අයතොහෙන්ති අයතො හි මාතාපිතියතො අෙං. 

ආහුයතොති ආ යතො. සම් භූයතොති උප්පන්යනො. අෙං වුච් චති, බ්රාහ් මණ, 

 හපතග් ගීති අෙං පුත්තදාරාදි යණො ෙස්මා,  හපති, විෙ ය හසාමියකො විෙ

හුත්වා අග් ති විචරති, තස්මා  හපතග්ගීති වුච්චති. අත් තානන්ති චිත්තං. 

දයමන් තීතිඉන්ද්රිෙදමයනන දයමන්ති. සයමන් තීති රා ාදිසමයනනසයමන්ති.

යතසඤ්යඤව පරිනිබ්බාපයනන පරිනිබ් බායපන් ති. නික් ඛිපිතබ් යබොතිෙථාන

විනස්සති, එවං ඨයපතබ්යබො. උපවාෙතන්ති උපවාෙතු. එවඤ්ච පන වත්වා 
බ්රාහ්මයණො සබ්යබසම්පි යතසං පාණානං ජීවිතං දත්වා ෙඤ්ඤසාලං
විද්ධංයසත්වා සත්ථුසාසයනඔපානභූයතොඅයහොසීති. 

5-6. සඤ්ඤාසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

48-49. පඤ්චයම අමයතො ධාති නිබ්බානපතිට්ඨා. අමතපරියෙොසානාති

නිබ්බානාවසානා. ඡට්යඨ යමථුනධම් මසමාපත් තිොති යමථුනධම්යමන

සමඞ්ගි ාවයතො. න් හාරුදද් දුලන්ති න්හාරුඛණ්ඩං න්හාරුවියලඛනං වා. 

අනුසන් දතීති පවත්තති. නත් ථි යම පුබ් යබනාපරං වියසයසොති නත්ථි මය්හං
පුබ්යබන අ ාවිතකායලන සද්ධිං අපරං  ාවිතකායල වියසයසො. 

යලොකචියත්රසූති තිධාතුකයලොකසන්නිවාසසඞ්ඛායතසු යලොකචියත්රසු. 
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ආලයසයති ආලසිෙ ායව. විස් සට් ඨියෙති විස්සට්ඨ ායව. අනනුයෙොය ති

යෙො ස්ස අනනුයුඤ්ජයන. අහඞ් කාරමමඞ් කාරමානාප තන්ති
අහඞ්කාරදිට්ඨියතො ච මමඞ්කාරතණ්හායතො ච නවවිධමානයතො ච අප තං. 

විධාසමතික් කන් තන්ති තිස්යසො විධා අතික්කන්තං. සන් තන්ති

තප්පච්චනීකකියලයසහි සන්තං. සුවිමුත් තන්ති පඤ්චහි විමුත්තීහි සුට්ඨු
විමුත්තං. 

7. යමථුනසුත්තවණ්ණනා 

50. සත්තයම උපසඞ් කමීති භුත්තපාතරායසො දාසකම්මකරපරිවුයතො

උපසඞ්කමි. භඞවම් පියනොති  වම්පි නු. බ්රහ් මචාරී පටිජානාතීති ‘‘අහං
බ්රහ්මචාරී’’තිඑවංබ්රහ්මචරිෙවාසංපටිජානාතීති පුච්ඡති.එවංකිරස්සඅයහොසි–
‘‘බ්රාහ්මණසමයෙ යවදං උග් ණ්හන්තා අට්ඨචත්තාලීස වස්සානි බ්රහ්මචරිෙං
චරන්ති. සමයණො පන ය ොතයමො අ ාරං අජ්ඣාවසන්යතො තීසු පාසායදසු

තිවිධනාටකරතිො අභිරමි, ඉදානි කිං නු යඛො වක්ඛතී’’ති ඉමමත්ථං 
සන්ධායෙවං පුච්ඡති.තයතො   වා මන්යතනකණ්හසප්පං  ණ්හන්යතො විෙ
අමිත්තං ගීවාෙ පායදන අක්කමන්යතො විෙ අත්තයනො සංකියලසකායල
ඡබ්බස්සානිපධානචරිොෙරජ්ජසුඛංවා පාසායදසුනාටකසම්පත්තිංවාආරබ් 

විතක්කමත්තස්සාපි අනුප්පන්න ාවං සන්ධාෙ සීහනාදංනදන්යතො ෙඤ ්හි තං 

බ්රාහ් මණාතිආදිමාහ. තත්ථ ද් වෙංද් වෙසමාපත් තින්ති ද්වීහි ද්වීහි

සමාපජ්ජිතබ්බ ාවං. දුක් ඛස ්මාති සකලවට්ටදුක්ඛයතො. සඤ ්ජග් ඝතීති

හසිතකථං කයථති. සංකීළතීති යකළිං කයරොති. සංයකළාෙතීති මහාහසිතං

හසති. චක් ඛුනා චක් ඛුන්ති අත්තයනො චක්ඛුනා තස්සා චක්ඛුං පටිවිජ්ඣිත්වා

උපනිජ්ඣාෙති. තියරොකුට් ටං වා තියරොපාකාරං වාතිපරකුට්යටවාපරපාකායර 

වා. යදයවොති එයකො යදවරාජා. යදවඤ ්ඤතයරොති අඤ්ඤතයරො යදවපුත්යතො. 

අනුත් තරං සම් මාසම් යබොධින්ති අරහත්තඤ්යචවසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්ච. 

8. සංයෙො සුත්තවණ්ණනා 

51. අට්ඨයම සංයෙො විසංයෙො න්ති සංයෙො විසංයෙො සාධකං. 

ධම් මපරිොෙන්ති ධම්මකාරණං. අජ් ඣත් තං ඉත් ථින් ද්රිෙන්ති නිෙකජ්ඣත්යත

ඉත්ථි ාවං. ඉත් ථිකුත් තන්ති ඉත්ථිකිරිෙං. ඉත් ථාකප් පන්ති

නිවාසනපාරුපනාදිඉත්ථිආකප්පං. ඉත් ථිවිධන්ති ඉත්ථිො මානවිධං. 

ඉත් ථිඡන් දන්ති ඉත්ථිො අජ්ඣාසෙච්ඡන්දං. ඉත් ථිස් සරන්ති ඉත්ථිසද්දං. 

ඉත් ථාලඞ් කාරන්ති ඉත්ථිො පසාධන ණ්ඩං. පුරිසින් ද්රිොදීසුපි එයසව නයෙො. 

බහිද් ධා සංයෙො න්තිපුරියසනසද්ධිංසමා මං. අතිවත් තතීති අනභිරතාතිඑවං
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වුත්තාෙ බලවවිපස්සනාෙ අරිෙමග් ං පත්වා අතිවත්තති. ඉමස්මිං සුත්යත
වට්ටවිවට්ටංකථිතං. 

9. දානමහප්ඵලසුත්තවණ්ණනා 

52. නවයම සායපයඛොති සතණ්යහො. පටිබද් ධචිත් යතොති විපායක

බද්ධචිත්යතො. සන් නිධියපයඛොති නිධානයපයඛො හුත්වා. යපච් චාති පරයලොකං

 න්ත්වා. තං කම් මං යඛයපත් වාති තං කම්මවිපාකං යඛයපත්වා. ඉද් ධින්ති 

විපාකිද්ධිං. ෙසන්ති පරිවාරසම්පදං. ආධිපච් චන්ති යජට්ඨ ාවකාරණං. 

ආ න් තා ඉත් ථත් තන්ති ඉත්ථ ාවං ඉයම පඤ්චක්ඛන්යධ පුන ආ න්තා, න 

තතූ්රපපත්තියකොනඋපරූපපත්තියකො, යහට්ඨා ාමීයෙවයහොතීතිඅත්යථො. සාහු 

දානන්ති දානං නායමතං සාධු  ද්දකං සුන්දරං. තානි මහාෙඤ් ඤානීති තානි
සප්පිනවනීතදධිමධුඵාණිතාදීහි නිට්ඨානං  තානි මහාදානානි. 

චිත් තාලඞ් කාරචිත් තපරික් ඛාරන්ති සමථවිපස්සනාචිත්තස්ස

අලඞ්කාරභූතඤ්යචව පරිවාරභූතඤ්ච. බ්රහ් මකායිකානං යදවානං සහබයතන්ති
නසක්කාතත්ථදායනන උපපජ්ජිතුං.ෙස්මාපනතංසමථවිපස්සනාචිත්තස්ස

අලඞ්කාරභූතං, තස්මා යතන දානාලඞ්කයතන චිත්යතන ඣානඤ්යචව

අරිෙමග් ඤ්චනිබ්බත්යතත්වාඣායනනතත්ථ උපපජ්ජති. අනා ාමී යහොතීති

ඣානානා ාමී නාම යහොති. අනා න් තා ඉත් ථත් තන්ති පුන ඉත්ථ ාවං න

ආ න්තා, උපරූපපත්තියකො වා තත්රූපපත්තියකො වා හුත්වා තත්යථව

පරිනිබ්බාෙති. ඉති ඉයමසු දායනසු පඨමං තණ්හුත්තරිෙදානං, දුතිෙං

චිත්තීකාරදානං, තතිෙං හියරොත්තප්පදානං, චතුත්ථංනිරවයසසදානං, පඤ්චමං 

දක්ඛියණෙයදානං, ඡට්ඨං යසොමනස්සුපවිචාරදානං, සත්තමං
අලඞ්කාරපරිවාරදානං නාමාති. 

10. නන්දමාතාසුත්තවණ්ණනා 

53. දසමං අත්ථුප්පත්තිවයසන යදසිතං. සත්ථා කිර වුත්ථවස්යසො
පවායරත්වා ද්යව අග් සාවයක ඔහාෙ ‘‘දක්ඛිණාගිරිං චාරිකං  මිස්සාමී’’ති

නික්ඛමි, රාජා පයසනදි යකොසයලො, අනාථපිණ්ඩියකො  හපති, විසාඛා 

මහාඋපාසිකා, අඤ්යඤ ච බහුජනා දසබලං නිවත්යතතුං නාසක්ඛිංසු.

අනාථපිණ්ඩියකො  හපති ‘‘සත්ථාරං නිවත්යතතුං නාසක්ඛි’’න්ති රයහො

චින්තෙමායනොනිසීදි.අථනංපුණ්ණානාම දාසීදිස්වා‘‘කිංනුයඛොයත, සාමි, 

න පුබ්යබ විෙ ඉන්ද්රිොනි විප්පසන්නානී’’ති පුච්ඡි. ආම, පුණ්යණ, සත්ථා

චාරිකං පක්කන්යතො, තමහං නිවත්යතතුං නාසක්ඛිං. න යඛො පන සක්කා

ජානිතුං පුන සීඝං ආ ච්යඡෙය වා න වා, යතනාහං චින්තෙමායනො
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නිසින්යනොති. සචාහං දසබලං නිවත්යතෙයං, කිං යමකයරෙයාසීති? භුජිස්සං

තංකරිස්සාමීති.සා න්ත්වාසත්ථාරංවන්දිත්වා‘‘නිවත්තථ,  න්යත’’තිආහ.

මමනිවත්තනපච්චො ත්වංකිංකරිස්සසීති? තුම්යහ,  න්යත, මමපරාධීන ාවං

ජානාථ, අඤ්ඤංකිඤ්චිකාතුංනසක්යකොමි, සරයණසුපන පතිට්ඨාෙපඤ්ච

සීලානි රක්ඛිස්සාමීති. සාධු සාධු පුණ්යණති, සත්ථා ධම්ම ාරයවන 

එකපදස්මිඤ්යඤව නිවත්ති. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘ධම්ම රු, භික්ඛයව, 

තථා යතො ධම්ම ාරයවො’’ති(අ.නි.5.99). 

සත්ථා නිවත්තිත්වා යජතවනමහාවිහාරං පාවිසි. මහාජයනො පුණ්ණාෙ 

සාධුකාරසහස්සානි අදාසි. සත්ථා තස්මිං සමා යම ධම්මං යදයසසි, 

චතුරාසීතිපාණසහස්සානි අමතපානංපිවිංසු.පුණ්ණාපියසට්ඨිනා අනුඤ්ඤාතා
භික්ඛුනිඋපස්සෙං  න්ත්වා පබ්බජි. සම්මාසම්බුද්යධො 
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායන ආමන්යතත්වා ‘‘අහං ෙං දිසං චාරිකාෙ

නික්ඛන්යතො, තත්ථ න  ච්ඡාමි. තුම්යහ තුම්හාකං පරිසාෙ සද්ධිං තං දිසං

චාරිකං ච්ඡථා’’තිවත්වා උයෙයොයජසි.ඉමිස්සංඅත්ථුප්පත්තිෙං එකං සමෙං 

ආෙස ්මා සාරිපුත් යතොතිආදිවුත්තං. 

තත්ථ යවළුකණ් ඩකීති යවළුකණ්ටකන රවාසිනී. තස්ස කිර න රස්ස

පාකාරගුත්තත්ථාෙ පාකාරපරිෙන්යතන යවළූ යරොපිතා, යතනස්ස

යවළුකණ්ටකන්යතව නාමං ජාතං. පාරාෙනන්ති නිබ්බානසඞ්ඛාතපාරං

අෙනයතොපාරාෙනන්තිලද්ධයවොහාරං ධම්මං. සයරන භඞාසතීතිසත්තභූමිකස්ස
පාසාදස්ස උපරිමතයල සුසංවිහිතාරක්ඛට්ඨායන නිසින්නා සමාපත්තිබයලන
රත්ති ා ං වීතිනායමත්වා සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ ‘‘ඉමං රත්තාවයසසං
කතරාෙ රතිො වීතිනායමස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘ධම්මරතිො’’ති
කතසන්නිට්ඨානා තීණි ඵලානි පත්තා අරිෙසාවිකා 
අඩ්ඪයතෙය ාථාසතපරිමාණංපාරාෙනසුත්තංමධුයරනසර ඤ්යඤන ාසති. 

අස් යසොසි යඛොතිආකාසට්ඨකවිමානානිපරිහරිත්වාතස්සපාසාදස්ස උපරි ා ං
 යතන මග්ය න නරවාහනොනං ආරුය්හ  ච්ඡමායනො අස්යසොසි. 

කථාපරියෙොසානං ආ මෙමායනො අට් ඨාසීති ‘‘කිං සද්යදො එස  යණ’’ති 
පුච්ඡිත්වා ‘‘නන්දමාතාෙ උපාසිකාෙ සර ඤ්ඤසද්යදො’’ති වුත්යත ඔතරිත්වා 

‘‘ඉදමයවොචා’’ති ඉදං යදසනාපරියෙොසානං ඔයලොයකන්යතො අවිදූරට්ඨායන
ආකායසඅට්ඨාසි. 

සාධු භඞගිනි, සාධු භඞගිනීති ‘‘සුග් හිතා යත  ගිනිධම්මයදසනා සුකථිතා, 
පාසාණකයචතියෙ නිසීදිත්වා යසොළසන්නං පාරාෙනිකබ්රාහ්මණානං



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  සත්තකනිපාත-අට්ඨකථා 
 

152 

පටුන 

සම්මාසම්බුද්යධනකථිතදිවයසචඅජ්ජචනකිඤ්චි අන්තරංපස්සාමි, මජ්යඣ
භින්නසුවණ්ණංවිෙයතසත්ථුකථියතනසද්ධිංසදිසයමව කථිත’’න්තිවත්වා

සාධුකාරං දදන්යතො එවමාහ. යකො පයනයසො භඞද්රමුඛාති ඉමස්මිං

සුසංවිහිතාරක්ඛට්ඨායන එවං මහන්යතන සද්යදන යකො නායමස,  ද්රමුඛ, 

ලද්ධමුඛ, කිං නාය ො සුපණ්යණො යදයවො මායරො බ්රහ්මාති
සුවණ්ණපට්ටවණ්ණං වාතපානං විවරිත්වා වි තසාරජ්ජා තීණි ඵලානි පත්තා 

අරිෙසාවිකායවස්සවයණනසද්ධිංකථෙමානාඑවමාහ. අහං යත භඞගිනි භඞාතාති
සෙං යසොතාපන්නත්තා අනා ාමිඅරිෙසාවිකං යජට්ඨිකං මඤ්ඤමායනො 

‘‘ ගිනී’’තිවත්වාපුනතංපඨමවයෙඨිතත්තාඅත්තයනොකනිට්ඨං, අත්තානං
පන නවුතිවස්සසතසහස්සායුකත්තා මහල්ලකතරං මඤ්ඤමායනො ‘‘ ාතා’’ති

ආහ. සාධු භඞද්රමුඛාති,  ද්රමුඛ, සාධුසුන්දරං, ස්වා මනංයතආ මනං, ආ න්තුං

යුත්තට්ඨානයමවසි ආ යතොති අත්යථො. ඉදං යත යහොතු ආතියථෙයන්ති

ඉදයමවධම්ම ණනංතවඅතිථිපණ්ණාකායරොයහොතු, නහියතඅඤ්ඤං ඉයතො

උත්තරිතරං දාතබ්බං පස්සාමීති අධිප්පායෙො. එවඤ් යචව යම භඞවිස් සති 

ආතියථෙයන්ති එවං අත්තයනො පත්තිදානං ොචිත්වා ‘‘අෙං යත
ධම්මකථිකසක්කායරො’’ති අඩ්ඪයතළසානි යකොට්ඨසතානි රත්තසාලීනං 

පූයරත්වා ‘‘ොවාෙං උපාසිකා චරති, තාව මා ඛෙං  මිංසූ’’ති අධිට්ඨහිත්වා

පක්කාමි. ොවඋපාසිකාඅට්ඨාසි, තාවයකොට්ඨානංයහට්ඨිමතලං නාම දට්ඨුං 
නාසක්ඛිංසු.තයතොපට්ඨාෙ ‘‘නන්දමාතාෙයකොට්ඨා ාරංවිො’’තියවොහායරො
උදපාදි. 

අකතපාතරායසොති අභුත්තපාතරායසො. පුඤ ්ඤන්ති පුබ්බයචතනා ච

මුඤ්චනයචතනා ච. පුඤ ්ඤමහීති අපරයචතනා. සුඛාෙ යහොතූති සුඛත්ථාෙ
හිතත්ථාෙයහොතු.එවංඅත්තයනොදායනයවස්සවණස්සපත්තිංඅදාසි. 

පකරයණති කාරයණ. ඔක් කස ්ස පසය් හාති ආකඩ්ඪත්වා අභි විත්වා. 

ෙක් ඛයෙොනින්ති භුම්මයදවතා ාවං. යතයනව පුරියමන අත් තභඞායවන 

උද් දස් යසතීති පුරිමසරීරසදිසයමව සරීරං මායපත්වා අලඞ්කතපටිෙත්යතො

සිරි බ් සෙනතයල අත්තානං දස්යසති. උපාසිකා පටියදසිතාති උපාසිකා

අහන්ති එවං උපාසිකා ාවං යදයසසිං. ොවයදති ොවයදව. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානයමවාති. 

මහාෙඤ්ඤවග්ය ොපඤ්චයමො. 

පණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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6. අබයාකතවග් ය ො 

1. අබයාකතසුත්තවණ්ණනා 

54. ඡට්ඨවග් ස්ස පඨයම අබයාකතවත් ථූසූති එකංසාදිවයසන 

අකථිතවත්ථූසු. තථා යතොති සත්යතො. දිට් ඨි තයමතන්ති

මිච්ඡාදිට්ඨිමත්තකයමතං, න තාෙ දිට්ඨිො  හිතසත්යතො නාම අත්ථි. 

පටිපදන්ති අරිෙමග් ං. න ඡම් භඞතීති දිට්ඨිවයසන න කම්පති. යසසපයදසුපි

එයසවනයෙො. තණ් හා තන්ති දිට්ඨිතණ්හා. සඤ ්ඤා තාදීසුපි එයසවනයෙො.

දිට්ඨිසඤ්ඤා එව යහත්ථ සඤ්ඤා තං, දිට්ඨිනිස්සිතමායනොයෙව

දිට්ඨිමඤ්ඤිතයමවවාමඤ්ඤිතං, දිට්ඨිපපඤ්යචොවපපඤ්චිතං, දිට්ඨුපාදානයමව

උපාදානං, දිට්ඨිො විරූපං පටිසරණ ායවොයෙව විප්පටිසායරො නාමාති

යවදිතබ්යබො. එත්ථ ච දිට්ඨිග් හයණන ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියෙො, 
දිට්ඨිනියරොධ ාමිනිපටිපදා හයණනයසොතාපත්තිමග්ය ො  හියතොති. 

2. පුරිස තිසුත්තවණ්ණනා 

55. දුතියෙ පුරිස තියෙොති පුරිසස්ස ඤාණ තියෙො. 

අනුපාදාපරිනිබ් බානන්ති අපච්චෙනිබ්බානං. යනො චස් සාති අතීයත

අත්ත ාවනිබ්බත්තකංකම්මං යනො යච අ විස්ස. යනො ච යම සිොතිඑතරහි

යම අෙං අත්ත ායවො න සිො. න භඞවිස ්සතීති එතරහි යම

අනා තත්ත ාවනිබ්බත්තකං කම්මං න  විස්සති. න ච යම භඞවිස් සතීති

අනා යතයමඅත්ත ායවොන  විස්සති. ෙදත් ථි ෙං භූතන්තිෙංඅත්ථිෙංභූතං 

පච්චුප්පන්නක්ඛන්ධපඤ්චකං. තං පජහාමීති උයපක් ඛං පටිලභඞතීතිතං තත්ථ

ඡන්දරා ප්පහායනනපජහාමීතිවිපස්සනුයපක්ඛංපටිල ති. භඞයව න රජ් ජතීති

අතීයත ඛන්ධපඤ්චයක තණ්හාදිට්ඨීහි න රජ්ජති. සම් භඞයව න රජ් ජතීති

අනා යතපි තයථව න රජ්ජති. අත් ථුත් තරි පදං සන් තන්ති උත්තරි සන්තං

නිබ්බානපදං නාම අත්ථි. සම් මප් පඤ් ඤාෙ පස් සතීති තං සහවිපස්සනාෙ

මග් පඤ්ඤාෙසම්මා පස්සති. න සබ් යබන සබ් බන්තිඑකච්චානංකියලසානං 
අප්පහීනත්තා සච්චපටිච්ඡාදකස්ස තමස්ස සබ්බයසො අවිද්ධංසිතත්තා න

සබ්බාකායරන සබ්බං. හඤ ්ඤමායනති සණ්ඩායසන  යහත්වා මුට්ඨිකාෙ 

යකොට්ටිෙමායන. අන් තරාපරිනිබ් බායීති උපපත්තිසමනන්තරයතො පට්ඨාෙ
ආයුයනො යවමජ්ඣං අනතික්කමිත්වා එත්ථන්තයර කියලසපරිනිබ්බායනන 

පරිනිබ්බුයතො යහොති. අනුපහච් ච තලන්ති ආකාසතලං අනුපහච්ච 

අනතික්කමිත්වා, භූමිං අප්පත්වා ආකායසයෙව නිබ්බායෙෙයාති ඉමාහි තීහි
උපමාහිතයෙොඅන්තරාපරිනිබ්බායීදස්සිතා. 
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උපහච් චපරිනිබ් බායීති ආයුයවමජ්ඣං අතික්කමිත්වා පච්ඡිමයකොටිං

අප්පත්වා පරිනිබ්බුයතො යහොති. උපහච් ච තලන්ති ජලමානා  න්ත්වා
ආකාසතලං අතික්කමිත්වා පථවීතලං වා උපහනිත්වා පථවිෙං පතිතමත්තාව
නිබ්බායෙෙය.අසඞ්ඛායරනඅප්පයෙොය නකියලයස යඛයපත්වාපරිනිබ්බායීති 

අසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායී. සසඞ්ඛායරන සප්පයෙොය න කියලයස යඛයපත්වා

පරිනිබ්බායීති සසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායී.  ච් ඡන්ති නිරාරක්ඛං අරඤ්ඤං. දාෙන්ති
සාරක්ඛං අ ෙත්ථාෙ දින්නං අරඤ්ඤං. යසසයමත්ථ උත්තානත්ථයමව.
ඉමස්මිංසුත්යත අරිෙපුග් ලාවකථිතාති. 

3. තිස්සබ්රහ්මාසුත්තවණ්ණනා 

56. තතියෙ භික් ඛුනියෙොතිමහාපජාපතිොපරිවාරාපඤ්චසතාභික්ඛුනියෙො. 

විමුත් තාති පඤ්චහි විමුත්තීහි විමුත්තා. අනුපාදියසසාති උපාදානයසසං

අට්ඨයපත්වා පඤ්චහි විමුත්තීහි අනවයසසාහිපි විමුත්තා. සඋපාදියසයස වා 

සඋපාදියසයසොති සඋපාදානයසයස පුග් යල ‘‘සඋපාදානයසයසො අෙ’’න්ති.

ඉතරස්මිම්පි එයසව නයෙො. තිස් යසොති යථරස්ස සද්ධිවිහාරිකබ්රහ්මා. 

අනුයලොමිකානීති පටිපත්තිො අනුයලොමානි විවිත්තානි අන්තිමපරිෙන්තිමානි. 

ඉන් ද්රිොනීතිසද්ධාදීනි විපස්සනින්ද්රිොනි. සමන් නානෙමායනොතිසමන්නාහායර 

ඨපෙමායනො. න හි පන යතති ඉදං කස්මා ආරභි? සත්තමස්ස පුග් ලස්ස
දස්සනත්ථං. සත්තයමො හි සද්ධානුසාරිපුග් යලො න දස්සියතො. අථ   වා 

බලවවිපස්සකවයසන තං දස්යසන්යතො එවමාහ. තත්ථ සබ් බනිමිත් තානන්ති

සබ්යබසංනිච්චනිමිත්තාදීනං. අනිමිත් තන්තිබලවවිපස්සනාසමාධිං. 

4. සීහයසනාපතිසුත්තවණ්ණනා 

57. චතුත්යථ මච් ඡරීති පඤ්චමච්යඡරයුත්යතො. කදරියෙොතිථද්ධමච්ඡරියෙො, 

පයරසං දිෙයමානම්පිවායරති. අනුප් පදානරයතොතිපුනප්පුනංදානං දදමායනොව

රමති. අනුකම් පන් තාති ‘‘යකො අජ්ජ අම්යහහි අනුග් යහතබ්යබො, කස්ස

යදෙයධම්මංවාපටිග් ණ්යහෙයාම, ධම්මංවා යදයසෙයාමා’’තිඑවංචිත්යතන
අනුකම්පමානා. 

5. අරක්යඛෙයසුත්තවණ්ණනා 

58. පඤ්චයම නිමිත් තන්ති ධම්මනිමිත්තම්පි පුග් ලනිමිත්තම්පි. අෙඤ්හි
අත්තනා යදසිතධම්යම එකපදම්පි දුරක්ඛාතං අනිෙයානිකං අපස්සන්යතො

ධම්මනිමිත්තං න සමනුපස්සති, ‘‘දුරක්ඛායතො තො ධම්යමො න 
ස්වාක්ඛායතො’’ති උට්ඨහිත්වා පටිප්ඵරන්තං එකං පුග් ලම්පි අපස්සන්යතො 
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පුග් ලනිමිත්තං න සමනුපස්සති නාම. යසසද්වයෙපි එයසව නයෙො.
ඡට්ඨසත්තමානි උත්තානායනව. 

8. පචලාෙමානසුත්තවණ්ණනා 

61. අට්ඨයම පචලාෙමායනොතිතං ාමං උපනිස්සාෙඑකස්මිංවනසණ්යඩ
සමණධම්මං කයරොන්යතො සත්තාහං චඞ්කමනවීරියෙන නිම්මථිතත්තා
කිලන්ත ත්යතො චඞ්කමනයකොටිෙං පචලාෙමායනො නිසින්යනො යහොති. 

පචලාෙසි යනොති නිද්දාෙසි නු. අනුමජ් ජිත් වාති පරිමජ්ජිත්වා. 

ආයලොකසඤ් ඤන්ති මිද්ධවියනොදනආයලොකසඤ්ඤං. දිවාසඤ් ඤන්ති

දිවාතිසඤ්ඤං. ෙථා දිවා තථා රත් තින්තිෙථාදිවාආයලොකසඤ්ඤාඅධිට්ඨිතා, 

තථානංරත්තිම්පි අධිට්ඨයහෙයාසි. ෙථා රත් තිං තථා දිවාතිෙථාචයතරත්තිං 

ආයලොකසඤ්ඤා අධිට්ඨිතා, තථා නං දිවාපි අධිට්ඨයහෙයාසි. සප් පභඞාසන්ති

දිබ්බචක්ඛුඤාණත්ථාෙසයහො ාසං. පච් ඡාපුයරසඤ් ඤීතිපුරයතොචපච්ඡයතොච

අභිහරණසඤ්ඤාෙ සඤ්ඤාවා. අන් යතො යතහි ඉන් ද්රියෙහීති බහි

අවික්ඛිත්යතහි අන්යතො අනුපවිට්යඨයහව පඤ්චහි ඉන්ද්රියෙහි. මිද් ධසුඛන්ති 
නිද්දාසුඛං. එත්තයකන ඨායනන  වා යථරස්ස මිද්ධවියනොදනකම්මට්ඨානං

කයථසි. යසොණ් ඩන්ති මානයසොණ්ඩං. කච් චකරණීොනීති එත්ථ අවස්සං

කත්තබ්බානි කිච්චානි, ඉතරානි කරණීොනි. මඞ් කුභඞායවොති නිත්යතජතා
යදොමනස්සතා. එත්තයකන ඨායනන සත්ථාරා යථරස්ස භික්ඛාචාරවත්තං
කථිතං. 

ඉදානි ස්යසපරිෙන්තකාරිතාෙසමාදයපතුං තස් මාතිහාතිආදිමාහ.තත්ථ 

විග්  ාහිකකථන්ති ‘‘නත්වං ඉමං ධම්මවිනෙං ආජානාසී’’තිආදිනෙප්පවත්තා

විග් ාහිකකථා. නාහං යමොග්  ල් ලානාතිආදි පාපමිත්තසංසග් විවජ්ජනත්ථං

වුත්තං. කත් තාවතා නු යඛොති කිත්තයකන නු යඛො. තණ් හාසඞ් ඛෙවිමුත් යතො 

යහොතීතිතණ්හාසඞ්ඛයෙනිබ්බායනතං ආරම්මණංකත්වා විමුත්තචිත්තතාෙ 
තණ්හාසඞ්ඛෙවිමුත්යතො නාම සංඛිත්යතන කිත්තාවතා යහොති. ොෙ

පටිපත්තිො තණ්හාසඞ්ඛෙවිමුත්යතො යහොති, තයමව ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො

පුබ්බ ා පටිපදං සංඛිත්යතන යදයසථාති පුච්ඡති. අච් චන් තනිට් යඨොති 

ඛෙවෙසඞ්ඛාතං අන්තං අතීතාති අච්චන්තා, අච්චන්තා නිට්ඨා අස්සාති

අච්චන්තනිට්යඨො, එකන්තනිට්යඨො සතතනිට්යඨොති අත්යථො. 

අච් චන් තයෙො ක් යඛමීති අච්චන්තං යෙො ක්යඛමී, නිච්චයෙො ක්යඛමීති

අත්යථො. අච් චන් තබ්රහ් මචාරීතිඅච්චන්තංබ්රහ්මචාරී, නිච්චබ්රහ්මචාරීතිඅත්යථො.

අච්චන්තං පරියෙොසානමස්සාති පුරිමනයෙයනව අච් චන් තපරියෙොසායනො. 
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පටුන 

යසට් යඨො යදවමනුස් සානන්ති යදවානඤ්චමනුස්සානඤ්චයසට්යඨොඋත්තයමො.

එවරූයපො භික්ඛු කිත්තාවතා යහොති, සඞ්යඛයපයනව තස්ස පටිපත්තිං
කයථථාතිොචති. 

සබ් යබ ධම් මා නාලං අභිනියවසාොති එත්ථ සබ්යබ ධම්මා නාම

පඤ්චක්ඛන්ධා ද්වාදසාෙතනානි අට්ඨාරස ධාතුයෙො, යත සබ්යබපි 
තණ්හාදිට්ඨිවයසන අභිනියවසාෙනාලංන පරිෙත්තාන සමත්තාන යුත්තා.

කස්මා?  හිතාකායරන අතිට්ඨනයතො. යත හි නිච්චා සුඛා අත්තාති  හිතාපි
අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තාව සම්පජ්ජන්ති. තස්මා නාලං අභිනියවසාෙ. 

අභිජානාතීති අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තාති ඤාතපරිඤ්ඤාෙ අභිජානාති. 

පරිජානාතීති තයථව තීරණපරිඤ්ඤාෙ පරිජානාති. ෙංකඤ් චි යවදනන්ති
අන්තමයසො පඤ්චවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තං ෙංකිඤ්චි අප්පමත්තකම්පි යවදනං
අනු වති. ඉමිනා   වා යථරස්ස යවදනාවයසන ච විනිවට්යටත්වා
අරූපපරිග් හංදස්යසසි. 

අනිච් චානුපස ්සීතිඅනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො. විරා ානුපස් සීතිඑත්ථද්යව
විරා ා ඛෙවිරාය ො ච අච්චන්තවිරාය ො ච. තත්ථ සඞ්ඛාරානං ඛෙං ඛෙයතො

පස්සනා විපස්සනාපි, අච්චන්තවිරා ං නිබ්බානං විරා යතො
දස්සනමග් ඤාණම්පිවිරා ානුපස්සනා. තදු ෙසමඞ්ගිපුග් යලොවිරා ානුපස්සී

නාම.තංසන්ධාෙවුත්තං– ‘‘විරා ානුපස්සී’’ති, විරා යතොඅනුපස්සන්යතොති

අත්යථො. නියරොධානුපස් සිම් හිපි එයසව නයෙො. නියරොයධොපි හි ඛෙනියරොයධො 

අච්චන්තනියරොයධොති දුවියධොයෙව. පටිනිස ්සග්  ානුපස ්සීති එත්ථ
පටිනිස්සග්ය ො වුච්චති යවොස්සග්ය ො. යසො ච පරිච්චා යවොස්සග්ය ො

පක්ඛන්දනයවොස්සග්ය ොති දුවියධො යහොති. තත්ථ පරිච් චා යවොස් සග් ය ොති
විපස්සනා. සා හි තදඞ් වයසන කියලයස ච ඛන්යධ ච යවොස්සජති. 

පක් ඛන් දනයවොස් සග් ය ොති මග්ය ො. යසො හි නිබ්බානං ආරම්මණයතො

පක්ඛන්දති. ද්වීහිපි වා කාරයණහි යසො යවොස්සග්ය ොයෙව, සමුච්යඡදවයසන
ඛන්ධානං කියලසානඤ්ච යවොස්සජනයතො නිබ්බායන ච පක්ඛන්දනයතො.
තස්මා කියලයසචඛන්යධචපරිච්චජතීතිපරිච්චා යවොස්සග්ය ො.නියරොධාෙ 
නිබ්බානධාතුොචිත්තංපක්ඛන්දතීතිපක්ඛන්දනයවොස්සග්ය ොතිඋ ෙම්යපතං
මග්ය  සයමති. තදු ෙසමඞ්ගී පුග් යලො ඉමාෙ පටිනිස්සග් ානුපස්සනාෙ
සමන්නා තත්තා පටිනිස්සග් ානුපස්සීනාමයහොති.තංසන්ධායෙතංවුත්තං. 

න කඤ් චි යලොයක උපාදිෙතීතිකිඤ්චිඑකම්පිසඞ්ඛාර තංතණ්හාවයසන න

උපාදිෙති න  ණ්හාති න පරාමසති. අනුපාදිෙං න පරිතස් සතීති 

අග් ණ්හන්යතො තණ්හාපරිතස්සනාෙ න පරිතස්සති. පච් චත් තංයෙව 
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පරිනිබ් බාෙතීති සෙයමව කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බාෙති. ඛීණා 

ජාතීතිආදිනා පනස්ස පච්චයවක්ඛණා දස්සිතා. ඉති   වා සංඛිත්යතන
ඛීණාසවස්ස පුබ්බ ා ප්පටිපදං පුච්ඡියතො සංඛිත්යතයනව කයථසි. ඉදං පන 
සුත්තං යථරස්ස ඔවායදොපි අයහොසි විපස්සනාපි. යසො ඉමස්මිංයෙව සුත්යත
විපස්සනං වඩ්යඪත්වාඅරහත්තංපත්යතොති. 

9. යමත්තසුත්තවණ්ණනා 

62. නවයම මා, භික් ඛයව, පුඤ ්ඤානං භඞායිත් ථාති පුඤ්ඤානි කයරොන්තා

යතසං මා  ායිත්ථ. යමත් තචිත් තං භඞායවසින්ති තිකචතුක්කජ්ඣානිකාෙ
යමත්තාෙ සම්පයුත්තං පණීතං කත්වා චිත්තං  ායවසින්ති දස්යසති. 

සංවට් ටමායන සුදාහන්තිසංවට්ටමායනසුදංඅහං. සංවට් ටමායනති ඣාෙමායන

විපජ්ජමායන. ධම් මියකොතිදසකුසලධම්මසමන්නා යතො. ධම් මරාජාතිතස්යසව

යවවචනං. ධම්යමන වා ලද්ධරජ්ජත්තා ධම්මරාජා. චාතුරන් යතොති
පුරත්ථිමසමුද්දාදීනං චතුන්නං සමුද්දානං වයසන චාතුරන්තාෙ පථවිො

ඉස්සයරො. විජිතාවීති විජිතසඞ් ායමො. ජනපයදො තස්මිං ථාවරිෙං ථිර ාවං

පත්යතොති ජනපදත් ථාවරිෙප් පත් යතො. පයරොසහස් සන්ති අතියරකසහස්සං. 

සූරාති අභීරුයනො. වීරඞ්  රූපාති වීරානං අඞ් ං වීරඞ් ං, වීරිෙස්යසතං නාමං.
වීරඞ් රූපයමයතසන්ති වීරඞ් රූපා. වීරිෙජාතිකා වීරිෙස ාවා වීරිෙමො විෙ
අකිලාසුයනො දිවසම්පි යුජ්ඣන්තා න කිලමන්තීති වුත්තං යහොති. 

සා රපරිෙන් තන්ති චක්කවාළපබ්බතං සීමං කත්වා ඨිතසමුද්දපරිෙන්තං. 

අදණ් යඩනාති ධනදණ්යඩනපි යඡජ්ජය ජ්ජානුසාසයනන සත්ථදණ්යඩනපි 

විනායෙව. අසත් යථනාතිඑකයතොධාරාදිනාපරවියහඨනසත්යථනපි විනායෙව. 

ධම් යමන අභිවිජිොතිඑහියඛො, මහාරාජාතිඑවං පටිරාජූහිසම්පටිච්ඡිතා මයනො
‘‘පායණො න හන්තබ්යබො’’තිආදිනා ධම්යමයනව වුත්තප්පකාරං පථවිං
අභිවිජිනිත්වා. 

සුයඛසියනොති සුඛපරියෙසයක සත්යත ආමන්යතති. සුඤ ්ඤබ්රහ් මූපය ොති

සුඤ්ඤබ්රහ්මවිමානූපය ො. පථවිං ඉමන්ති ඉමං සා රපරිෙන්තං මහාපථවිං. 

අසාහයසනාති නසාහසිකකම්යමන. සයමන මනුසාසිතන්තිසයමනකම්යමන

අනුසාසිං. යතහි එතං සුයදසිතන්ති යතහි සඞ් ාහයකහි මහාකාරුණියකහි

බුද්යධහිඑතංඑත්තකං ඨානංසුයදසිතංසුකථිතං. පථයබයොතිපුථවිසාමියකො. 
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10.  රිොසුත්තවණ්ණනා 

63. දසයම යකවට් ටා මඤ ්යඤ මච් ඡවියලොයපති යකවට්ටානං මච්ඡපච්ඡිං
ඔතායරත්වා ඨිතට්ඨායන ජායල වා උදකයතො උක්ඛිත්තමත්යත

මච්ඡග් ාහකානං මහාසද්යදො යහොති, තං සන්ධායෙතං වුත්තං. සුජාතාති

විසාඛාෙකනිට්ඨා. සා යනව සස් සුං ආදිෙතීතිසස්සුොකත්තබ්බවත්තංනාම

අත්ථි, තංනකයරොති, සස්සූතිපිනංන  යණති. න සසුරං ආදිෙතීතිවචනංන
 ණ්හාති. එවං අනාදරතාෙපි අග් හයණනපි න ආදිෙති නාම. යසයසසුපි
එයසව නයෙො. එවං අනාථපිණ්ඩියකො සුණිසාෙ ආචාරං  යහත්වා සත්ථු
පුරයතො නිසීදි. සාපි සුජාතා ‘‘කිං නු යඛො අෙං යසට්ඨි දසබලස්ස සන්තියක
මය්හංගුණංකයථස්සතිඋදාහු අගුණ’’න්ති න්ත්වා අවිදූයරසද්දං සුණන්තී

අට්ඨාසි.අථනංසත්ථා එහි සුජායතති ආමන්යතසි. 

අහිතානුකම් පිනීති න හිතානුකම්පිනී. අඤ ්යඤසූති පරපුරියසසු. 

අතිමඤ් ඤයතති ඔමානාති මානවයසන අතිමඤ්ඤති. ධයනන කීතස් සාති

ධයනනකීතා අස්ස. වධාෙ උස් සුකා වධිතුං උස්සුක්කමාපන්නා. ෙං ඉත් ථිො 

වින් දති සාමියකො ධනන්ති ඉත්ථිො සාමියකො ෙං ධනං ල ති. අප් පම් පි තස් ස 

අපහාතුමිච් ඡතීති යථොකයතොපි අස්ස හරිතුං ඉච්ඡති, උද්ධයන
ආයරොපිතඋක්ඛලිෙං පක්ඛිපිතබ්බතණ්ඩුලයතොපි යථොකං හරිතුයමව වාෙමති. 

අලසාති නිසින්නට්ඨායනනිසින්නාවඨිතට්ඨායනඨිතාවයහොති. ඵරුසාති ඛරා. 

දුරුත් තවාදිනීති දුබ් ාසිත ාසිනී, කක්ඛළං වාළකථයමව කයථති. 

උට් ඨාෙකානං අභිභුෙය වත් තතීති එත්ථ උට්ඨාෙකානන්ති බහුවචනවයසන

විරියුට්ඨානසම්පන්යනො සාමියකො වුත්යතො, තස්ස තං උට්ඨානසම්පත්තිං

අභි විත්වා යහට්ඨා කත්වා වත්තති. පයමොදතීති ආයමොදිතපයමොදිතා යහොති. 

යකොයලෙයකාති කුලසම්පන්නා. පතිබ් බතාති පතියදවතා. වධදණ් ඩතජ් ජිතාති

දණ්ඩකං  යහත්වා වයධන තජ්ජිතා, ‘‘ඝායතස්සාමි න’’න්ති වුත්තා. 

දාසීසමන්ති සාමිකස්සවත්තපූරිකාදාසීතිමං  වාධායරතූතිවත්වාසරයණසු
පතිට්ඨාසි. 

11. යකොධනසුත්තවණ්ණනා 

64. එකාදසයම සපත් තකන් තාති සපත්තානං යවරීනං කන්තා පිො යතහි

ඉච්ඡිතපත්ථිතා. සපත් තකරණාති සපත්තානං යවරීනං අත්ථකරණා. 

යකොධපයරයතොතියකොධානු යතො. පචුරත් ථතාොති බහුඅත්ථතාෙබහුහිතතාෙ. 

අනත් ථම් පීතිඅවුද්ධිම්පි. අත් යථො යම  හියතොතිවුඩ්ඪයම හිතා. 
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අයථො අත් ථං  යහත් වානාතිඅයථොවුද්ධිං  යහත්වා. අනත් ථං අධිපජ් ජතීති

අනත්යථො යම  හියතොති සල්ලක්යඛති. වධං කත් වානාති පාණාතිපාතකම්මං

කත්වා. යකොධසම් මදසම් මත් යතොති යකොධමයදන මත්යතො, 

ආදින්න හිතපරාමට්යඨොති අත්යථො. ආෙසකයන්ති අෙස ාවං, අෙයසො 

නිෙයසො යහොතීති අත්යථො. අන් තරයතො ජාතන්ති අබ් න්තයර උප්පන්නං. 

අත් ථං න ජානාතීති වුද්ධිඅත්ථං න ජානාති. ධම් මං න පස් සතීති

සමථවිපස්සනාධම්මංනපස්සති. අන් ධතමන්තිඅන්ධ ාවකරංතමංබහලතමං. 

සහයතතිඅභි වති. 

දුම් මඞ් කුෙන්ති දුම්මඞ්කු ාවං නිත්යතජතං දුබ්බණ්ණමුඛතං. ෙයතො 

පතාෙතීතිෙදා නිබ්බත්තති. න වායචො යහොති  ාරයවොතිවචනස්සපි රු ායවො

න යහොති. න දීපං යහොති කඤ් චනන්ති කාචි පතිට්ඨා නාම න යහොති. 

තපනීොනීතිතාපජනකානි. ධම් යමහීති සමථවිපස්සනාධම්යමහි. ආරකාතිදූයර. 

බ්රාහ් මණන්ති ඛීණාසවබ්රාහ්මණං. ොෙ මාතු භඞයතොති ොෙ මාතරා  යතො

යපොසියතො. පාණදදිං සන් තින්ති ජීවිතදායිකං සමානං. හන් ති කුද් යධො 

පුථුත් තානන්ති කුද්යධො පුග් යලො පුථු නානාකාරයණහි අත්තානං හන්ති. 

නානාරූයපසු මුච් ඡියතොති නානාරම්මයණසු අධිමුච්ඡියතො හුත්වා. රජ් ජුො 

බජ් ඣ මීෙන් තීති රජ්ජුො බන්ධිත්වා මරන්ති. පබ් බතාමපි කන් දයරති
පබ්බතකන්දයරපිපතිත්වා මරන්ති. 

භූනහච් චානීති හතවුද්ධීනි. ඉතාෙන්තිඉතිඅෙං. තං දයමන සමුච් ඡින් යදති

තංයකොධංදයමනඡින්යදෙය.කතයරන දයමනාති? පඤ ්ඤාවීරියෙන දිට් ඨිොති
විපස්සනාපඤ්ඤාෙයචව විපස්සනාසම්පයුත්යතනකායිකයචතසිකවීරියෙනච

මග් සම්මාදිට්ඨිො ච. තයථව ධම් යම සික් යඛථාති ෙථා අකුසලං

සමුච්ඡින්යදෙය, සමථවිපස්සනාධම්යමපි තයථව සික්යඛෙය. මා යනො 

දුම් මඞ් කුෙං අහූති මා අම්හාකං දුම්මඞ්කු ායවො අයහොසීති ඉමමත්ථං

පත්ථෙමානා. අනාොසාති අනුපාොසා. අනුස ්සුකාති කත්ථචි උස්සුක්කං
අනාපන්නා.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

අබයාකතවග්ය ොඡට්යඨො. 
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7. මහාවග් ය ො 

1. හිරිඔත්තප්පසුත්තවණ්ණනා 

65. සත්තමස්ස පඨයම හතූපනියසොති හතඋපනියසො ඡින්නපච්චයෙො. 

ෙථාභූතඤාණදස් සනන්තිතරුණවිපස්සනා. නිබ් බිදාවිරාය ොති බලවවිපස්සනා

යචවමග්ය ොච. විමුත් තිඤාණදස් සනන්තිඅරහත්තවිමුත්තිචපච්චයවක්ඛණා
ච. 

2. සත්තසූරිෙසුත්තවණ්ණනා 

66. දුතියෙ ෙස්මා අෙං සත්තසූරිෙයදසනා යතයජොසංවට්ටදස්සනවයසන 

පවත්තා, තස්මා තයෙො සංවට්ටා, තිස්යසො සංවට්ටසීමා, තීණි සංවට්ටමූලානී, 
තීණි යකොලාහලානීති අෙං තාව ආදියතොව ඉමස්ස සුත්තස්ස පුයරචාරිකකථා

යවදිතබ්බා.සා විසුද්ධිමග්ය (විසුද්ධි.2.403) පුබ්යබනිවාසානුස්සතිනිද්යදයස

විත්ථාරිතාව. එතදයවොචාතිඅනිච්චකම්මට්ඨානිකානංපඤ්චන්නංභික්ඛුසතානං 
අජ්ඣාසයෙන උපාදින්නකානං අනුපාදින්නකානං සඞ්ඛාරානං

විපත්තිදස්සනත්ථං එතං ‘‘අනිච්චා, භික්ඛයව, 

සඞ්ඛාරා’’තිආදිසත්තසූරියෙොපමසුත්තන්තං අයවොච. තත්ථ අනිච් චාති හුත්වා

අ ාවට්යඨන අනිච්චා. සඞ් ඛාරාති උපාදින්නකඅනුපාදින්නකා සඞ්ඛාරධම්මා. 

අද් ධුවාති එවං අචිරට්යඨන න ධුවා. අනස ්සාසිකාති අසස්සත ායවන

අස්සාසරහිතා. අලයමවාතියුත්තයමව. 

අජ් යඣො ාළ ්යහොති උදයක අනුපවිට්යඨො. අච් චුග්  යතොති උදකපිට්ඨියතො

උග් යතො. යදයවො න වස් සතීති පඨමං තාව උපකප්පනයමයඝො නාම

යකොටිසතසහස්සචක්කවායළ එකයමයඝො හුත්වා වස්සති, තදා නික්ඛන්තබීජං

නපුනය හංපවිසති.තයතොපට්ඨාෙ ධමකරයණනිරුද්ධංවිෙඋදකංයහොති, 

පුන එකබින්දුම්පි යදයවො න වස්සතීති උපමානධම්මකථාව පමාණං.

විනස්සන්යත පන යලොයක පඨමං අවීචියතො පට්ඨාෙ තුච්යඡො යහොති, තයතො
උට්ඨහිත්වා සත්තා මනුස්සයලොයක ච තිරච්ඡායනසු ච නිබ්බත්තන්ති. 
තිරච්ඡායනසු නිබ්බත්තාපි පුත්ත ාතියකසු යමත්තං පටිලභිත්වා කාලකතා 
යදවමනුස්යසසුනිබ්බත්තන්ති.යදවතාආකායසනචරන්තියෙොආයරොයචන්ති–

‘‘න ඉදං ඨානං සස්සතං න නිබද්ධං, යමත්තං  ායවථ, කරුණං, මුදිතං, 
උයපක්ඛං  ායවථා’’ති. යත යමත්තාදයෙො  ායවත්වා තයතො චුතා
බ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්තන්ති. 
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බීජ ාමාති එත්ථ බීජ ායමො නාම පඤ්ච බීජජාතානි. භූත ායමො නාම

ෙංකිඤ්චි නික්ඛන්තමූලපණ්ණං හරිතකං. ඔසධිතිණවනප් පතයෙොති එත්ථ 

ඔසධීති ඔසධරුක්ඛා. තිණාති බහිසාරා තාලනාළියකරාදයෙො. වනප් පතයෙොති

වනයජට්ඨකරුක්ඛා. කුන් නදියෙොති ඨයපත්වා පඤ්ච මහානදියෙො අවයසසා

නින්න ා. කුයසොබ් භඞාති ඨයපත්වා සත්ත මහාසයර අවයසසා රහදාදයෙො. 

දුතියෙො සූරියෙොතිආදීසුදුතිෙසූරිෙකායලඑයකොඋයදති, එයකො අත්ථඞ් යමති.

තතිෙකායල එයකො උයදති, එයකො අත්ථඞ් යමති, එයකො මජ්යඣ යහොති. 
චතුත්ථකායලචතුකුලියක ායමචත්තායරොපිණ්ඩචාරිකාද්වාරපටිපාටිොඨිතා

විෙ යහොන්ති. පඤ්චමාදිකායලපි එයසව නයෙො. පලුජ් ජන් තීති ඡිජ්ජිත්වා

ඡිජ්ජිත්වා පතන්ති. යනව ඡාරිකා පඤ ්ඤාෙති න මසීති චක්කවාළමහාපථවී
සියනරුපබ්බතරාජා හිමවා චක්කවාළපබ්බයතො ඡ කාමසග් ා
පඨමජ්ඣානිකබ්රහ්මයලොකාති එත්තයක ඨායන දඩ්යඪ අච්ඡරාෙ 

 යහතබ්බමත්තාපිඡාරිකාවාඅඞ් ායරොවානපඤ්ඤාෙති. යකො මන් තා යකො 

සද් ධාතාති යකො තස්ස සද්ධාපනත්ථාෙ සමත්යථො, යකො වා තස්ස සද්ධාතා. 

අඤ ්ඤත්ර දිට් ඨපයදහීතිදිට්ඨපයද යසොතාපන්යනඅරිෙසාවයකඨයපත්වා යකො
අඤ්යඤොසද්දහිස්සතීති අත්යථො. 

වීතරාය ොතිවික්ඛම් නවයසනවීතරාය ො. සාසනං ආජානිංසූතිඅනුසිට්ඨිං

ජානිංසු, බ්රහ්මයලොකසහබයතාෙ මග් ං පටිපජ්ජිංසු. සමසම තියෙොති 

දුතිෙත්ත ායව සබ්බාකායරන සම තියකො එක තියකො. උත් තරි යමත් තං 

භඞායවෙයන්ති පඨමජ්ඣානයතො උත්තරි ොව තිකචතුක්කජ්ඣානා පණීතං

කත්වා යමත්තං  ායවෙයං. චක් ඛුමාති පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමා. 

පරිනිබ් බුයතොති යබොධිපල්ලඞ්යකයෙව කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බුයතො.
එවංඅනිච්චලක්ඛණංදීයපත්වාසත්ථරියදසනංවිනිවට්යටන්යත පඤ්චසතාපි
යත අනිච්චකම්මට්ඨානිකා භික්ඛූ යදසනානුසායරන ඤාණං යපයසත්වා 
නිසින්නාසයනසුයෙවඅරහත්තංපාපුණිංසූති. 

3. න යරොපමසුත්තවණ්ණනා 

67. තතියෙ ෙයතොති ෙදා. පච් චන් තිමන්ති රට්ඨපරිෙන්යත රට්ඨාවසායන

නිවිට්ඨං. මජ්ඣිමයදසන රස්ස පනරක්ඛාකිච්චං නත්ථි, යතනතංන හිතං. 

න රපරික් ඛායරහි සුපරික් ඛතන්ති න රාලඞ්කායරහිඅලඞ්කතං. අකරණීෙන්ති

අකත්තබ්බං අජිනිෙං.  ම් භීරයනමාති  ම්භීරආවාටා. සුනිඛාතාති සුට්ඨු
සන්නිසීදාපිතා. තං පයනතං එසිකාථම් ං ඉට්ඨකාහි වාකයරොන්තිසිලාහි වා
ඛදිරාදීහි වා සාරරුක්යඛහි. තං න රගුත්තත්ථාෙ කයරොන්තා බහින යර
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කයරොන්ති, අලඞ්කාරත්ථාෙ කයරොන්තා අන්යතොන යර. තං ඉට්ඨකාමෙං 
කයරොන්තා මහන්තං ආවාටං කත්වා චෙං චිනිත්වා උපරි අට්ඨංසං කත්වා

සුධාෙ ලිම්පන්ති.ෙදා හත්ථිනා දන්යතහිඅභිහයතොන චලති, තදාසුලිත්යතො
නාමයහොති. සිලාථම් ාදයෙොපිඅට්ඨංසාඑවයහොන්ති.යතසයචඅට්ඨරතනා

යහොන්ති, චතුරතනමත්තං ආවායට පවිසති, චතුරතනමත්තං උපරි යහොති.
යසොළසරතනවීසතිරතයනසුපි එයසව නයෙො. සබ්යබසඤ්හි උපඩ්ඪං යහට්ඨා

යහොති, උපඩ්ඪංඋපරි.යතය ොමුත්තවඞ්කායහොන්ති, යතන යතසංඅන්තයර

පදරමෙං කත්වා කම්මං කාතුං සක්කා යහොති, යත පන කතචිත්තකම්මා 
පග් හිතද්ධජාවයහොන්ති. 

පරිඛාති පරික්ඛිපිත්වාඨිතමාතිකා. අනුපරිොෙපයථොතිඅන්යතොපාකාරස්ස

පාකායරන සද්ධිං  යතො මහාපයථො, ෙත්ථ ඨිතා බහිපාකායර ඨියතහි සද්ධිං

යුජ්ඣන්ති. සලාකන්ති සරයතොමරාදිනිස්සග්ගිොවුධං. යජවනිකන්ති
එකයතොධාරාදියසසාවුධං. 

හත් ථායරොහාති සබ්යබපි හත්ථිආචරිෙහත්ථියවජ්ජහත්ථිබන්ධාදයෙො. 

අස් සායරොහාති සබ්යබපි අස්සාචරිෙඅස්සයවජ්ජඅස්සබන්ධාදයෙො. රථිකාති 

සබ්යබපි රථාචරිෙරථයෙොධරථරක්ඛාදයෙො. ධනුග්  හාති ඉස්සාසා. යචලකාති

යෙ යුද්යධ ජෙද්ධජං  යහත්වා පුරයතො  ච්ඡන්ති. චලකාති ‘‘ඉධ රඤ්යඤො

ඨානං යහොතු, ඉධ අසුකමහාමත්තස්සා’’ති එවං යසනාබූහකාරකා. 

පිණ් ඩදායිකාති සාහසිකමහායෙොධා. යත කිර පරයසනං පවිසිත්වා

පිණ්ඩපිණ්ඩමිවයඡත්වායඡත්වාදෙන්ති, උප්පතිත්වා නිග් ච්ඡන්තීතිඅත්යථො.

යෙ වා සඞ් ාමමජ්යඣ යෙොධානං  ත්තපානීෙං  යහත්වා පවිසන්ති, 

යතසම්යපතං නාමං. උග්  ා රාජපුත් තාති උග් තුග් තා සඞ් ාමාවචරා

රාජපුත්තා. පක් ඛන් දියනොතියෙ ‘‘කස්සසීසංවාආවුධංවාආහරාමා’’තිවත්වා

‘‘අසුකස්සා’’ති වුත්තා සඞ් ාමං පක්ඛන්දිත්වා තයදව ආහරන්ති, ඉයම

පක්ඛන්දන්තීතිපක්ඛන්දියනො.මහානා ාවිෙ මහානා ා, හත්ථිආදීසුපිඅභිමුඛං

ආ ච්ඡන්යතසු අනිවත්තිෙයෙොධානං එතං අධිවචනං. සූරාති එකසූරා, යෙ

සජාලිකාපි සවම්මිකාපි සමුද්දං තරිතුං සක්යකොන්ති. චම් මයෙොධියනොති යෙ
චම්මකඤ්චුකං වා පවිසිත්වා සරපරිත්තාණචම්මං වා  යහත්වා යුජ්ඣන්ති. 

දාසකපුත් තාති බලවසියනහා ඝරදාසයෙොධා. යදොවාරියකොති ද්වාරපාලයකො. 

වාසනයලපනසම් පන් යනොතිවාසයනනසබ්බවිවරපටිච්ඡාදයනනසුධායලයපන 
සම්පන්යනො. බහි වා ඛාණුපාකාරසඞ්ඛායතන වාසයනන ඝනමට්යඨන ච
සුධායලයපන සම්පන්යනො පුණ්ණඝටපන්තිං දස්යසත්වා

කතචිත්තකම්මපග් හිතද්ධයජො. තිණකට් යඨොදකන්ති හත්ථිඅස්සාදීනං
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පටුන 

ඝාසත්ථාෙය හානඤ්ච ඡාදනත්ථාෙආහරිත්වාබහූසුඨායනසුඨපිතතිණඤ්ච, 

ය හකරණපචනාදීනං අත්ථාෙ ආහරිත්වා ඨපිතකට්ඨඤ්ච, ෙන්යතහි

පයවයසත්වා යපොක්ඛරණීසු ඨපිතඋදකඤ්ච. සන් නිචිතං යහොතීති පටිකච්යචව

අයනයකසු ඨායනසු සුට්ඨු නිචිතං යහොති. අබ් භඞන් තරානං රතිොති

අන්යතොන රවාසීනං රතිඅත්ථාෙ. අපරිතස් සාොති තාසං අනාපජ්ජනත්ථාෙ. 

සාලිෙවකන්ති නානප්පකාරා සාලියෙො යචව ෙවා ච. 

තිලමුග්  මාසාපරණ් ණන්තිතිලමුග් මාසාචයසසාපරණ්ණඤ්ච. 

ඉදානි ෙස්මා තථා තස්ස න යර කම්මං නාම නත්ථි, න රසදිසං පන

අරිෙසාවකං, න රපරික්ඛාරසදියස ච සත්ත ධම්යම, චතුආහාරසදිසානි ච
චත්තාරි ඣානානි දස්යසත්වා එකාදසසු ඨායනසු අරහත්තං පක්ඛිපිත්වා
යදසනංවිනිවට්යටස්සාමීතිඅෙංඋපමාආ තා.තස්මාතංයදසනංපකායසතුං 

ඉදං එවයමව යඛොතිආදිආරද්ධං. තත්ථ සද් ධම් යමහීති සුධම්යමහි. සද් යධොති 
ඔකප්පනසද්ධාෙයචවපච්චක්ඛසද්ධාෙචසමන්නා යතො.තත්ථදානසීලාදීනං
ඵලං සද්දහිත්වා දානාදිපුඤ්ඤකරයණසද්ධා ඔකප්පනසද්ධානාම. මග්ය න
ආ තසද්ධා පච්චක්ඛසද්ධානාම.පසාදසද්ධාතිපිඑසාඑව.තස්සාලක්ඛණාදීහි
වි ාය ො යවදිතබ්යබො. 

‘‘සම්පක්ඛන්දනලක්ඛණාච, මහාරාජ, සද්ධාසම්පසාදනලක්ඛණා චා’’ති

(මි. ප. 2.1.10) හි වචනයතො ඉදං සද්ධාෙ ලක් ඛණං නාම. ‘‘තීහි, භික්ඛයව, 

ඨායනහි සද්යධො පසන්යනො යවදිතබ්යබො. කතයමහි තීහි? සීලවන්තානං 

දස්සනකායමො යහොතී’’තිආදිනා (අ. නි. 3.42) නයෙන වුත්තං පන සද්ධාෙ 

නිමිත් තං නාම. ‘‘යකො චාහායරො සද්ධාෙ, සද්ධම්මස්සවනන්තිස්ස 

වචනීෙ’’න්ති(අ.නි.10.61) අෙංපනස්සා ආහායරො නාම. ‘‘සද්ධාපබ්බජිතස්ස, 

භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අෙං අනුධම්යමො යහොති, ෙං රූයප නිබ්බිදාබහුයලො

විහරිස්සතී’’ති අෙමස්ස අනුධම් යමො නාම. ‘‘සද්ධා බන්ධති පායථෙයං, සිරී

ය ො ානමාසයෙො’’ (සං.නි.1.79). ‘‘සද්ධා දුතිොපුරිසස්සයහොති’’ (සං.නි.

1.36). ‘‘සද්ධාෙතරති ඔඝං’’(සං.නි.1.246). ‘‘සද්ධාබීජංතයපොවුට්ඨි’’(සු.

නි. 77; සං. නි. 1.197). ‘‘සද්ධාහත්යථො මහානාය ො.
උයපඛායසතදන්තවා’’තිආදීසු පන සුත්යතසු එතිස්සා
බද්ධ ත්තපුටාදිසරික්ඛතාෙ අයනකසරසතා   වතා පකාසිතා. ඉමස්මිං පන
න යරොපමසුත්තන්යත එසා අචලසුප්පතිට්ඨිතතාෙ එසිකාථම් සදිසා කත්වා 
දස්සිතා. 
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සද් යධසියකොති සද්ධං එසිකාථම් ං කත්වා අරිෙසාවයකො අකුසලං
පජහතීති ඉමිනා නයෙන සබ්බපයදසු යෙොජනා කාතබ්බා. අපියචත්ථ 

හියරොත්තප්යපහි තීසු ද්වායරසු සංවයරො සම්පජ්ජති, යසො චතුපාරිසුද්ධිසීලං

යහොති. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත එකාදසසු ඨායනසු අරහත්තං පක්ඛිපිත්වා 
යදසනාෙකූටං හිතන්තියවදිතබ්බං. 

4. ධම්මඤ්ඤූසුත්තවණ්ණනා 

68. චතුත්යථ කාලං ජානාතීති යුත්තප්පත්තකාලං ජානාති. අෙං කායලො 

උද් යදසස් සාති අෙං බුද්ධවචනං උග් ණ්හනකායලො. පරිපුච් ඡාොති

අත්ථානත්ථං කාරණාකාරණං පරිපුච්ඡාෙ. යෙො ස් සාති යෙොය  කම්මං 

පක්ඛිපනස්ස. පටිසල් ලානස ්සාති නිලීෙනස්ස එකී ාවස්ස. 

ධම් මානුධම් මප් පටිපන් යනොති නවන්නං යලොකුත්තරධම්මානං අනුරූපධම්මං

පුබ්බ ා පටිපදංපටිපන්යනො. එවං යඛො, භික් ඛයව, භික් ඛු පුග්  ලපයරොපරඤ් ඤූ 

යහොතීතිඑවං භික්ඛු පුග් ලානංපයරොපරංතික්ඛමුදු ාවංජානනසමත්යථොනාම
යහොති. 

5. පාරිච්ඡත්තකසුත්තවණ්ණනා 

69. පඤ්චයම පන් නපලායසොති පතිතපලායසො. ජාලකජායතොති
සඤ්ජාතපත්තපුප්ඵජායලො. තස්ස හි පත්තජාලඤ්ච පුප්ඵජාලඤ්ච සයහව

නික්ඛමති. ඛාරකජායතොති පාටියෙක්කං සඤ්ජායතන සුවි ත්යතන

පත්තජාලයකන ච පුප්ඵජාලයකන ච සමන්නා යතො. කුටුමලකජායතොති

සඤ්ජාතමකුයළො. යකොරකජායතොති අවිකසියතහිමහාකුච්ඡීහිසම්භින්නමුයඛහි

පුප්යඵහි සමන්නා යතො. සබ් බපාලිඵුල් යලොති සබ්බාකායරන සුපුප්ඵියතො. 

දිබ් යබ චත් තායරො මායසති දිබ්යබන ආයුනා චත්තායරො මායස. 

මනුස්ස ණනාෙ පන තානි ද්වාදස වස්සසහස්සානි යහොන්ති. පරිචායරන් තීති

ඉයතොචියතොචඉන්ද්රිොනිචායරන්ති, කීළන්ති රමන්තීතිඅත්යථො. 

ආභඞාෙ ඵුටං යහොතීති තත්තකං ඨානං ඔ ායසන ඵුටං යහොති. යතසඤ්හි

පුප්ඵානං බාලසූරිෙස්ස විෙආ ා යහොති, පත්තානි පණ්ණච්ඡත්තප්පමාණානි, 
අන්යතො මහාතුම්බමත්තා යරණු යහොති. පුප්ඵියත පන පාරිච්ඡත්තයක
ආයරොහනකිච්චං වා අඞ්කුසකං  යහත්වා නමනකිච්චං වා පුප්ඵාහරණත්ථං 

චඞ්ය ොටකකිච්චංවානත්ථි, කන්තනකවායතොඋට්ඨහිත්වාපුප්ඵානිවණ්ටයතො

කන්තති, සම්පටිච්ඡනකවායතො සම්පටිච්ඡති, පයවසනකවායතො සුධම්මං

යදවස ං පයවයසති, සම්මජ්ජනකවායතො පුරාණපුප්ඵානි නීහරති, 
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සන්ථරණකවායතො පත්තකණ්ණිකයකසරානි රඤ්යජන්යතො සන්ථරති.
මජ්ඣට්ඨායන ධම්මාසනං යහොති යෙොජනප්පමායණො රතනපල්ලඞ්යකො උපරි

තියෙොජයනන යසතච්ඡත්යතන ධාරිෙමායනන, තදනන්තරං සක්කස්ස

යදවරඤ්යඤොආසනං අත්ථරිෙති, තයතො යතත්තිංසාෙ යදවපුත්තානං, තයතො

අඤ්යඤසං මයහසක්ඛානං යදවානං, අඤ්ඤතරයදවතානං පුප්ඵකණ්ණිකාව
ආසනංයහොති.යදවායදවස ංපවිසිත්වානිසීදන්ති.තයතොපුප්යඵහි යරණුවට්ටි
උග් න්ත්වාඋපරිකණ්ණිකංආහච්චනිපතමානායදවතානංති ාවුතප්පමාණං 
අත්ත ාවං ලාඛාරසපරිකම්මසජ්ජිතං විෙ සුවණ්ණචුණ්ණපිඤ්ජරං විෙ
කයරොති.එකච්යච යදවාඑයකකංපුප්ඵං යහත්වාඅඤ්ඤමඤ්ඤංපහරන්තාපි
කීළන්තියෙව. පහරණකායලපි මහාතුම්බප්පමාණා යරණු නික්ඛමිත්වා සරීරං
ප ාසම්පන්යනහි න්ධචුණ්යණහි සඤ්ජතමයනොසිලාරා ංවිෙකයරොති.එවං

සාකීළාචතූහිමායසහිපරියෙොසානං ච්ඡති. අෙමානුභඞායවොතිඅෙංඅනුඵරිතුං
ආනු ායවො. 

ඉදානි ෙස්මා න සත්ථා පාරිච්ඡත්තයකන අත්ථියකො, යතන පන සද්ධිං 

උපයමත්වාසත්තඅරිෙසාවයකදස්යසතුකායමො, තස්මායතදස්යසතුං එවයමව 

යඛොතිආදිමාහ. තත්ථ පබ් බජ් ජාෙ යචයතතීති පබ්බජිස්සාමීති චින්යතති. 

යදවානංවාති යදවානං විෙ. ොව බ්රහ් මයලොකා සද් යදො අබ් භුග්  ච් ඡතීති 
පථවිතලයතොොවබ්රහ්මයලොකාසාධුකාරසද්යදනසබ්බංඑකසද්දයමවයහොති. 

අෙමානුභඞායවොති අෙං ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අනුඵරණානු ායවො. ඉමස්මිං

සුත්යත චතුපාරිසුද්ධිසීලං පබ්බජ්ජානිස්සිතං යහොති, කසිණපරිකම්මං

පඨමජ්ඣානසන්නිස්සිතං, විපස්සනාෙ සද්ධිං තයෙො මග් ා තීණි ච ඵලානි 
අරහත්තමග් සන්නිස්සිතානියහොන්ති.යදසනාෙයහට්ඨයතොවාඋපරියතොවා

උ ෙයතො වා පරිච්යඡයදො යහොති, ඉධපනඋ ෙයතො පරිච්යඡයදො. යතයනතං
වුත්තං.සඞ්යඛපයතොපයනත්ථ වට්ටවිවට්ටංකථිතන්තියවදිතබ්බං. 

6. සක්කච්චසුත්තවණ්ණනා 

70. ඡට්යඨ පරිසුද් ධා ච භඞවිස ්සන් තීති භියෙයොයසොමත්තාෙ පරිසුද්ධා

 විස්සන්ති නිම්මලා. සකම් මාර යතොති එත්ථ ස-කායරො නිපාතමත්තං, 
කම්මාර යතො කම්මාරුද්ධන යතොතිඅත්යථො. 

7.  ාවනාසුත්තවණ්ණනා 

71. සත්තයම අනනුයුත් තස ්සාති න යුත්තප්පයුත්තස්ස හුත්වා විහරයතො. 

යසෙයථාපි, භික් ඛයව, කුක් කුටිො අණ් ඩානීති ඉමා 
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පටුන 

කණ්හපක්ඛසුක්කපක්ඛවයසන ද්යව උපමා වුත්තා. තාසු කණ්හපක්ඛූපමා

අත්ථස්ස අසාධිකා, ඉතරා සාධිකාති සුක්කපක්ඛූපමාෙ එව අත්යථො

යවදිතබ්යබො. යසෙයථාති ඔපම්මත්යථ නිපායතො. අපීති සම් ාවනත්යථ.

උ යෙනාපියසෙයථාපිනාම, භික්ඛයවතිදස්යසති. කුක් කුටිො අණ් ඩානි අට් ඨ 

වා දස වා ද් වාදස වාති එත්ථ පන කිඤ්චාපි කුක්කුටිො වුත්තප්පකාරයතො

ඌනාධිකානිපිඅණ්ඩානියහොන්ති, වචනසිලිට්ඨතාෙපයනතංවුත්තං.එවඤ්හි

යලොයකසිලිට්ඨංවචනංයහොති. තානස ්සූතිතානිඅස්සු,  යවෙයන්තිඅත්යථො. 

කුක් කුටිො සම් මා අධිසයිතානීති තාෙ ජයනත්තිො කුක්කුටිො පක්යඛ

පසායරත්වායතසංඋපරිසෙන්තිොසම්මාඅධිසයිතානි. සම් මා පරියසදිතානීති

කායලන කාලං උතුං  ණ්හායපන්තිො සුට්ඨු සමන්තයතො යසදිතානි, 

උස්මීකතානීති වුත්තං යහොති. සම් මා පරිභඞාවිතානීති කායලන කාලං සුට්ඨු 

සමන්තයතො ාවිතානි, කුක්කුට න්ධං ාහාපිතානීතිඅත්යථො. 

කඤ් චාපි තස් සා කුක් කුටිොති තස්සා කුක්කුටිො ඉමං
තිවිධකිරිොකරයණනඅප්පමාදංකත්වාකිඤ්චාපිනඑවංඉච්ඡා උප්පජ්යජෙය. 

අථ යඛො භඞබ් බාව යතති අථ යඛො යත කුක්කුටයපොතකා වුත්තනයෙන
යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්ජිතුං  බ්බාව. යත හි ෙස්මා තාෙ කුක්කුටිො එවං
තීහාකායරහිතානිඅණ්ඩානිපරිපාලිෙමානානිනපූතීනියහොන්ති.යෙොපියනසං 

අල්ලසියනයහො, යසොපරිොදානං ච්ඡති, කපාලංතනුකංයහොති, පාදනඛසිඛා

චමුඛතුණ්ඩකඤ්ච ඛරංයහොති, සෙම්පිපරිණාමං ච්ඡති.කපාලස්සතනුත්තා

බහිද්ධා ආයලොයකො අන්යතො පඤ්ඤාෙති, තස්මා ‘‘චිරං වත මෙං

සංකුටිතහත්ථපාදා සම්බායධ සයිම්හ, අෙඤ්ච බහි ආයලොයකො දිස්සති, එත්ථ
දානි යනො සුඛවිහායරො  විස්සතී’’ති නික්ඛමිතුකාමා හුත්වා කපාලං පායදන

පහරන්ති, ගීවංපසායරන්ති, තයතොතංකපාලංද්යවධාභිජ්ජති.අථයත පක්යඛ
විධුනන්තා තංඛණානුරූපං විරවන්තා නික්ඛමන්තියෙව. නික්ඛමන්තා ච 
 ාමක්යඛත්තංඋපයසො ෙමානාවිචරන්ති. 

එවයමව යඛොතිඉදංඔපම්මසම්පටිපාදනං.තංඑවංඅත්යථනසංසන්යදත්වා 
යවදිතබ්බං–තස්සාකුක්කුටිොඅණ්යඩසුඅධිසෙනාදිතිවිධකිරිොකරණංවිෙහි

ඉමස්ස භික්ඛුයනො  ාවනං අනුයුත්තකායලො, කුක්කුටිො 
තිවිධකිරිොසම්පාදයනන අණ්ඩානං අපූති ායවො විෙ  ාවනං අනුයුත්තස්ස
භික්ඛුයනොතිවිධානුපස්සනාසම්පාදයනනවිපස්සනාඤාණස්සඅපරිහානි. තස්සා
තිවිධකිරිොකරයණනඅණ්ඩානංඅල්ලසියනහපරිොදානංවිෙතස්සභික්ඛුයනො 

තිවිධානුපස්සනාසම්පාදයනන  වත්තොනු තනිකන්තිසියනහපරිොදානං, 

අණ්ඩකපාලානං තනු ායවො විෙභික්ඛුයනො අවිජ්ජණ්ඩයකොසස්සතනු ායවො, 
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කුක්කුටයපොතකානං නඛතුණ්ඩකානං ථද්ධ ායවො විෙ භික්ඛුයනො

විපස්සනාඤාණස්ස තික්ඛඛරවිප්පසන්නසූර ායවො, කුක්කුටයපොතකානං
පරිණාමකායලො විෙ භික්ඛුයනො විපස්සනාඤාණස්ස පරිණාමකායලො

වඩ්ඪකායලො  බ් ග් හණකායලො, කුක්කුටයපොතකානං පාදනඛසිඛාෙ වා
මුඛතුණ්ඩයකන වා අණ්ඩයකොසං පදායලත්වා පක්යඛ පප්යඵොයටත්වා
යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිදාකායලො විෙ තස්ස භික්ඛුයනො විපස්සනාඤාණ බ් ං
 ණ්හායපත්වා විචරන්තස්ස තජ්ජාතිකංඋතුසප්පාෙං වා ය ොජනසප්පාෙං වා
පුග් ලසප්පාෙං වා ධම්මස්සවනසප්පාෙං වා ලභිත්වා එකාසයන 
නිසින්නස්යසව විපස්සනං වඩ්යඪන්තස්ස අනුපුබ්බාධි යතන
අරහත්තමග්ය න අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පදායලත්වා අභිඤ්ඤාපක්යඛ
පප්යඵොයටත්වායසොත්ථිනා අරහත්තප්පත්තකායලොයවදිතබ්යබො. 

ෙථාපනකුක්කුටයපොතකානංපරිණත ාවංඤත්වාමාතාපිඅණ්ඩයකොසං 

භින්දති, එවංතථාරූපස්සභික්ඛුයනොඤාණපරිපාකංඤත්වාසත්ථාපි– 

‘‘උච්ඡින්ද සියනහමත්තයනො, කුමුදංසාරදිකංව පාණිනා; 

සන්තිමග් යමවබ්රූහෙ, නිබ්බානංසු යතනයදසිත’’න්ති.(ධ.ප. 285) 

– 

ආදිනා නයෙන ඔ ාසං ඵරිත්වා  ාථාෙ අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පහරති. යසො 
 ාථාපරියෙොසායන අවිජ්ජණ්ඩයකොසං භින්දිත්වා අරහත්තං පාපුණාති. තයතො
පට්ඨාෙ ෙථා යත කුක්කුටයපොතකා  ාමක්යඛත්තං උපයසො ෙමානා තත්ථ

විචරන්ති, එවං අෙම්පි මහාඛීණාසයවො නිබ්බානාරම්මණං ඵලසමාපත්තිං
අප්යපත්වාසඞ්ඝාරාමංඋපයසො ෙමායනොවිචරති. 

ඵල ණ් ඩස ්සාති වඩ්ඪකිස්ස. යසො හි ඔලම්බකසඞ්ඛාතං ඵලං චායරත්වා

දාරූනං  ණ්ඩං හරතීති ඵල ණ්යඩොති වුච්චති. වාසිජයටති වාසිදණ්ඩකස්ස 

 හණට්ඨායන. එත් තකං යම අජ් ජ ආසවානං ඛීණන්ති පබ්බජිතස්ස හි
පබ්බජ්ජාසඞ්යඛයපන උද්යදයසන පරිපුච්ඡාෙ යෙොනියසොමනසිකායරන
වත්තපටිපත්තිොච නිච්චකාලංආසවාඛීෙන්ති.එවංඛීෙමානානංපනයනසං
‘‘එත්තකං අජ්ජ ඛීණං එත්තකං හියෙයො’’ති එවමස්ස ඤාණං න යහොතීති
අත්යථො.ඉමාෙ උපමාෙවිපස්සනානිසංයසොදීපියතො. 

යහමන් තියකනාති යහමන්තසමයෙන. පටිප් පස ්සම් භඞන් තීති ථිර ායවන

පරිහාෙන්ති. එවයමව යඛොතිඑත්ථමහාසමුද්යදොවිෙසාසනංදට්ඨබ්බං, නාවා

විෙ යෙො ාවචයරො, නාවාෙ මහාසමුද්යද පරිොෙනං විෙ ඉමස්ස භික්ඛුයනො



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  සත්තකනිපාත-අට්ඨකථා 
 

168 

පටුන 

ඌනපඤ්චවස්සකායල ආචරියුපජ්ඣාොනං සන්තියක විචරණං, නාවාෙ
මහාසමුද්දඋදයකන ඛජ්ජමානානං බන්ධනානං තනු ායවො විෙ භික්ඛුයනො

පබ්බජ්ජාසඞ්යඛයපන උද්යදසපරිපුච්ඡාදීහියෙව සංයෙොජනානං තනු ායවො, 
නාවාෙ ථයල උක්ඛිත්තකායලො විෙ භික්ඛුයනො නිස්සෙමුත්තකස්ස

කම්මට්ඨානං යහත්වාඅරඤ්යඤවසනකායලො, දිවා වාතාතයපනසංසුස්සනං

විෙ විපස්සනාඤායණන තණ්හාසියනහස්ස සංසුස්සනං, රත්තිං හියමොදයකන
යතමනං විෙ කම්මට්ඨානං නිස්සාෙ උප්පන්යනන පීතිපායමොජ්යජන

චිත්තයතමනං, රත්තින්දිවං වාතාතයපහි යචව හියමොදයකන ච
පරිසුක්ඛපරිතින්තානං බන්ධනානං දුබ්බල ායවො විෙ
විපස්සනාඤාණපීතිපායමොජ්යජහි සංයෙොජනානං භියෙයොයසොමත්තාෙ 

දුබ්බල ායවො, පාවුස්සකයමයඝොවිෙඅරහත්තමග් ඤාණං, යමඝවුට්ඨිඋදයකන
නාවාෙ අන්යතොපූති ායවො විෙ ආරද්ධවිපස්සකස්ස රූපසත්තකාදිවයසන
විපස්සනං වඩ්යඪන්තස්ස ඔක්ඛාෙමායන පක්ඛාෙමායන කම්මට්ඨායන
එකදිවසං උතුසප්පාොදීනි ලද්ධා එකපල්ලඞ්යකන නිසින්නස්ස
අරහත්තඵලාධි යමො. පූතිබන්ධනාෙ නාවාෙ කිඤ්චි කාලං ඨානං විෙ

ඛීණසංයෙොජනස්සඅරහයතොමහාජනංඅනුග් ණ්හන්තස්සොවතායුකංඨානං, 
පූතිබන්ධනාෙ නාවාෙඅනුපුබ්යබනභිජ්ජිත්වාඅපණ්ණත්තික ාවූප යමොවිෙ
ඛීණාසවස්ස උපාදින්නක්ඛන්ධය යදන අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො
පරිනිබ්බුතස්ස අපණ්ණත්තික ාවූප යමොති ඉමාෙ උපමාෙ සංයෙොජනානං
දුබ්බලතාදීපිතා. 

8. අග්ගික්ඛන්යධොපමසුත්තවණ්ණනා 

72. අට්ඨමං අත්ථුප්පත්තිෙං කථිතං. අත්ථුප්පත්ති පනස්ස යහට්ඨා 

චූළච්ඡරාසඞ්ඝාතසුත්තවණ්ණනාෙ (අ.නි. අට්ඨ. 1.1.51ආදයෙො) විත්ථාරිතා

එව. පස් සථ යනොති පස්සථ නු. ආලිඞ් ගිත් වාති උපගූහිත්වා. උපනිසීයදෙයාති

සමීයප නිස්සාෙ නිසීයදෙය. උපනිපජ් යජෙයාති උප න්ත්වා නිපජ්යජෙය. 

ආයරොචොමීතිආචික්ඛාමි. පටියවදොමීති පටියවයදත්වාජානායපත්වාකයථමි. 

වාලරජ් ජුොති අස්සවාලය ොවායලහි වට්ටිතරජ්ජුො. පච් යචොරස ්මින්ති 

උරමජ්යඣ. යඵණුද් යදහකන්තියඵණං උද්යදහිත්වා, උස්සායදත්වාතිඅත්යථො. 

අත් තත් ථන්ති අත්තයනො දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකයලොකිෙයලොකුත්තරං අත්ථං. 

පරත් යථොභඞෙත් යථසුපි එයසව නයෙො. යසසයමත්ථ ෙං වත්තබ්බං සිො, තං 

සබ්බං චූළච්ඡරාසඞ්ඝාතසුත්තස්ස (අ. නි. 1.51 ආදයෙො) අත්ථුප්පත්තිෙං
කථිතයමව. ඉදඤ්ච පන සුත්තං කයථත්වා සත්ථා චූළච්ඡරාසඞ්ඝාතසුත්තං
කයථසි.නවමං උත්තානත්ථයමව. 
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10. අරකසුත්තවණ්ණනා 

74. දසයම පරිත් තන්ති අප්පං යථොකං. තඤ්හි සරසපරිත්තතාෙපි
ඛණපරිත්තතාෙපි ඨිතිපරිත්තතාෙපි පරිත්තයමව. ලහුං උප්පජ්ජිත්වා

නිරුජ්ඣනයතො ලහුකං. මන් තාෙං යබොද් ධබ් බන්ති මන්තාෙ යබොද්ධබ්බං, 

පඤ්ඤාෙජානිතබ්බන්තිඅත්යථො. පබ් බයතෙයාති පබ්බතසම් වා. හාරහාරිනීති
රුක්ඛනළයවළුආදීනි හරිතබ්බානි හරිතුං සමත්ථා. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

මහාවග්ය ොසත්තයමො. 

8. විනෙවග් ය ො 

1. පඨමවිනෙධරසුත්තවණ්ණනා 

75. අට්ඨමස්ස පඨයම ආපත් තිං ජානාතීති ආපත්තිංයෙව ආපත්තීති
ජානාති.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. 

2. දුතිෙවිනෙධරසුත්තවණ්ණනා 

76. දුතියෙ ස් වා තානීති සුආ තානි සුප්පගුණානි. සුවිභඞත් තානීති

යකොට්ඨාසයතො සුට්ඨු වි ත්තානි. සුප් පවත් තීනීති ආවජ්ජිතාවජ්ජිතට්ඨායන

සුට්ඨු පවත්තානි දළ්හප්පගුණානි. සුවිනිච් ඡිතානීති සුට්ඨු විනිච්ඡිතානි. 

සුත් තයසොතිවි ඞ් යතො. අනුබයඤ් ජනයසොති ඛන්ධකපරිවාරයතො. 

3. තතිෙවිනෙධරසුත්තවණ්ණනා 

77. තතියෙ විනයෙ යඛො පන ඨියතො යහොතීති විනෙලක්ඛයණපතිට්ඨියතො

යහොති. අසංහීයරොතිනසක්කායහොති  හිතග් හණංවිස්සජ්ජායපතුං. 

9. සත්ථුසාසනසුත්තවණ්ණනා 

83. නවයම එයකොතිඅදුතියෙො. වූපකට් යඨොතිකායෙන ණයතො, චිත්යතන

කියලයසහි වූපකට්යඨො වියවකට්යඨො දූරීභූයතො. අප් පමත් යතොති 

සතිඅවිප්පවායස ඨියතො. පහිතත් යතොති යපසිතත්යතො. නිබ් බිදාොති වට්යට

උක්කණ්ඨනත්ථාෙ. විරා ාොති රා ාදීනං විරජ්ජනත්ථාෙ. නියරොධාොති

අප්පවත්තිකරණත්ථාෙ. වූපසමාොති කියලසවූපසමාෙ අප්පවත්තිො. 

අභිඤ් ඤාොති තිලක්ඛණං ආයරොයපත්වා අභිජානනත්ථාෙ. සම් යබොධාොති
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මග් සඞ්ඛාතස්ස සම්යබොධස්ස අත්ථාෙ. නිබ් බානාොති නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකරණත්ථාෙ. 

10. අධිකරණසමථසුත්තවණ්ණනා 

84. දසයම අධිකරණානි සයමන්ති වූපසයමන්තීති අධිකරණසමථා. 

උප් පන් නුප් පන් නානන්ති උප්පන්නානං උප්පන්නානං. අධිකරණානන්ති
විවාදාධිකරණං අනුවාදාධිකරණං ආපත්තාධිකරණං කිච්චාධිකරණන්ති

ඉයමසං චතුන්නං. සමථාෙ වූපසමාොති සමථත්ථඤ්යචව වූපසමනත්ථඤ්ච. 

සම් මුඛාවිනයෙො දාතබ් යබො…යප.… තිණවත් ථාරයකොති ඉයම සත්ත සමථා

දාතබ්බා. යතසං විනිච්ඡයෙො විනෙසංවණ්ණනයතො (චූළව. අට්ඨ. 186-187

ආදයෙො) යහතබ්යබො. අපිචදීඝනිකායෙ සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනාෙම්පි (දී.නි.

අට්ඨ. 3.331 අධිකරණසමථසත්තකවණ්ණනා) විත්ථාරියතොයෙව, තථා

මජ්ඣිමනිකායෙ සාම ාමසුත්තවණ්ණනාොති(ම.නි.අට්ඨ.3.46). 

විනෙවග්ය ොඅට්ඨයමො. 

ඉයතො පරානි සත්ත සුත්තානි උත්තානත්ථායනව. න යහත්ථ කිඤ්චි
යහට්ඨාඅවුත්තනෙංනාමඅත්ථීති. 

මයනොරථපූරණිොඅඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

සත්තකනිපාතස්සසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


