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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

අට්ඨකනිපාත-අට්ඨකථා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. යමත්තාවග්ය ො 

1. යමත්තාසුත්තවණ්ණනා 

1. අට්ඨකනිපාතස්ස පඨයම ආයසවිතාොති ආදයරන යසවිතාෙ. 

භාවිතාොති වඩ්ඪිතාෙ. බහුලීකතාොති පුනප්පුනං කතාෙ. ොනිකතාොති

යුත්තොනසදිසකතාෙ. වත්ථුකතාොති පතිට්ඨානට්යඨන වත්ථු විෙ කතාෙ. 

අනුට්ඨිතාොති පච්චුපට්ඨිතාෙ. පරිචිතාොති සමන්තයතො චිතාෙ උපචිතාෙ. 

සුසමාරද්ධාොති සුට්ඨු සමාරද්ධාෙ සුකතාෙ. ආනිසංසාති ගුණා. සුඛං

සුපතීතිආදීසුෙං වත්තබ්බං, තංඑකාදසකනිපායතවක්ඛාම. 

අප්පමාණන්ති ඵරණවයසන අප්පමාණං. තනූ සංයෙොජනා ය ොන්ති, 

පස්සයතො උපධික්ඛෙන්ති යමත්තාපදට්ඨානාෙ විපස්සනාෙ අනුක්කයමන
උපධික්ඛෙසඞ්ඛාතං අරහත්තංපත්තස්සදසසංයෙොජනාපහීෙන්තීතිඅත්යථො.

අථවා තනූ සංයෙොජනාය ොන්තීතිපටිඝඤ්යචවපටිඝසම්පයුත්තසංයෙොජනාච

තනුකා යහොන්ති. පස්සයතො උපධික්ඛෙන්ති යතසංයෙව කිය සූපධීනං

ඛෙසඞ්ඛාතං යමත්තංඅධි මවයසනපස්සන්තස්ස. කුසලීයතනය ොතීතියතන 

යමත්තාෙයනනකුසය ොයහොති. සත්තසණ්ඩන්ති සත්තසඞ්ඛායතනසණ්යඩන

සමන්නා තං, සත්තභරිතන්ති අත්යථො. වියජත්වාති අදණ්යඩන අසත්යථන

ධම්යමයනව විජිනිත්වා. රාජිසයෙොති ඉසිසදිසා ධම්මිකරාජායනො. ෙජමානාති

දානානිදදමානා. අනුපරිෙ ාති විචරිංසු. 

අස්සයමධන්තිආදීසු යපොරාණකරාජකාය  කිර සස්සයමධං, පුරිසයමධං, 

සම්මාපාසං, වාචායපෙයන්තිචත්තාරිසඞ් හවත්ථූනි අයහසුං, යෙහිරාජායනො 

ය ොකංසඞ් ණ්හිංසු.තත්ථ නිප්ඵන්නසස්සයතොදසමභා ග් හණං සස්සයමධං 

නාම, සස්සසම්පාදයන යමධාවිතාති අත්යථො. මහායෙොධානං ඡමාසිකං

භත්තයවතනානුප්පදානං පුරිසයමධං නාම, පුරිසසඞ් ණ්හයන යමධාවිතාති
අත්යථො. දලිද්දමනුස්සානං හත්ථයතො ය ඛං  යහත්වා තීණි වස්සානි විනා
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වඩ්ඪිො සහස්සද්විසහස්සමත්තධනානුප්පදානං සම්මාපාසං නාම. තඤ්හිසම්මා

මනුස්යසපායසතිහදයෙබන්ධිත්වාවිෙඨයපති, තස්මාසම්මාපාසන්ති වුච්චති.

‘‘තාත, මාතු ා’’තිආදිනානයෙනපනසණ්හවාචාභණනං වාචායපෙයං නාම, 

පිෙවාචාති අත්යථො. එවං චතූහි සඞ් හවත්ථූහි සඞ් හිතං රට්ඨං ඉද්ධඤ්යචව

යහොති, ඵීතඤ්ච, බහුඅන්නපානං, යඛමං, නිරබ්බුදං. මනුස්සා මුදා යමොදමානා
උයරපුත්යතනච්යචන්තාඅපාරුතඝරාවිහරන්ති.ඉදං ඝරද්වායරසුඅග් ළානං

අභාවයතො නිරග් ළන්තිවුච්චති.අෙං යපොරාණිකාපයවණි. 

අපරභාය  පන ඔක්කාකරාජකාය  බ්රාහ්මණා ඉමානි චත්තාරි 

සඞ් හවත්ථූනි ඉමඤ්ච රට්ඨසම්පත්තිං පරිවත්යතත්වා උද්ධංමූ කං කත්වා 

අස්සයමධං පුරිසයමධන්තිආදියක පඤ්ච ෙඤ්යඤ නාම අකංසු. යතසු

අස්සයමත්ථ යමධන්ති වයධන්තීති අස්සයමයධො. ද්වීහි පරිෙඤ්යඤහි
ෙජිතබ්බස්ස එකවීසතියූපස්ස එකස්මිං පච්ඡිමදිවයසයෙව
සත්තනවුතිපඤ්චපසුසතඝාතභිංසනස්ස ඨයපත්වා භූමිඤ්ච පුරියස ච
අවයසසසබ්බවිභවදක්ඛිණස්ස ෙඤ්ඤස්යසතං අධිවචනං. පුරිසයමත්ථ

යමධන්තීති පුරිසයමයධො. චතූහි පරිෙඤ්යඤහි ෙජිතබ්බස්ස සද්ධිං භූමිො 
අස්සයමයධ වුත්තවිභවදක්ඛිණස්ස ෙඤ්ඤස්යසතං අධිවචනං. සම්මයමත්ථ

පාසන්තීති සම්මාපායසො. දිවයස දිවයස යු ච්ඡිග් යළ 

පයවසනදණ්ඩකසඞ්ඛාතං සම්මං ඛිපිත්වා තස්ස පතියතොකායස යවදිං කත්වා
සංහාරියමහි යූපාදීහි සරස්සතීනදිො නිමුග්ය ොකාසයතො පභුති පටිය ොමං 
 ච්ඡන්යතන ෙජිතබ්බස්ස සත්රො ස්යසතං අධිවචනං. වාජයමත්ථ පිවන්තීති 

වාජයපයෙයො. එයකන පරිෙඤ්යඤන සත්තරසහි පසූහි ෙජිතබ්බස්ස 
යබලුවයූපස්ස සත්තරසකදක්ඛිණස්ස ෙඤ්ඤස්යසතං අධිවචනං.නත්ථි එත්ථ

අග් ළාති නිරග් යළො. නවහි පරිෙඤ්යඤහි ෙජිතබ්බස්ස සද්ධිං භූමිො ච
පුරියසහි ච අස්සයමයධ වුත්තවිභවදක්ඛිණස්ස සබ්බයමධපරිොෙනාමස්ස
අස්සයමධවිකප්පස්යසතංඅධිවචනං. 

කලම්පි යත නානුභවන්ති යසොළසින්ති යත සබ්යබපි මහාො ා එකස්ස 

යමත්තාචිත්තස්සවිපාකමහන්තතාෙයසොළසිංක ංනඅග්ඝන්ති, යසොළසමං

භා ංන පාපුණන්තීතිඅත්යථො. නජිනාතීතිනඅත්තනාපරස්සජානිං කයරොති. 

න ජාපයෙති න පයරන පරස්ස ජානිං කායරති. යමත්තංයසොති

යමත්තාෙමානචිත්තයකොට්ඨායසො හුත්වා. සබ්බභූතානන්ති සබ්බසත්යතසු. 

යවරංතස්සන යකනචීතිතස්සයකනචිසද්ධිංඅකුස යවරංවාපුග්  යවරං
වානත්ථි. 
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2. පඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියෙ ආදිබ්ර ්මචරියිකාොති මග් බ්රහ්මචරිෙස්ස ආදිභූතාෙ. 

පඤ්ඤාොති විපස්සනාෙ.  රුට්ඨානිෙන්ති  ාරවුප්පත්තිපච්චෙභූතං

 රුභාවනීෙං. තිබ්බන්ති බහ ං. පරිපුච්ඡතීති අත්ථපාළිඅනුසන්ධිපුබ්බාපරං

පුච්ඡති. පරිපඤ් තීති පඤ්හං කයරොති, ඉදඤ්චිදඤ්ච පටිපුච්ඡිස්සාමීති

විතක්යකති. ද්වයෙනාති දුවියධන. අනානාකථියකොති අනානත්තකථියකො

යහොති. අතිරච්ඡානකථියකොතිනානාවිධං තිරච්ඡානකථංනකයථති. අරිෙංවා

තුණ්හීභාවන්ති අරිෙතුණ්හීභායවො නාම චතුත්ථජ්ඣානං, 

යසසකම්මට්ඨානමනසිකායරොපිවට්ටති. ජානංජානාතීතිජානිතබ්බකංජානාති. 

පස්සං පස්සතීති පස්සිතබ්බකං පස්සති. පිෙත්තාොති පිෙභාවත්ථාෙ. 

 රුත්තාොති රුභාවත්ථාෙ. භාවනාොතිභාවනත්ථාෙ ගුණසම්භාවනාෙ වා. 

සාමඤ්ඤාොතිසමණධම්මත්ථාෙ. එකීභාවාොති නිරන්තරභාවත්ථාෙ. 

3-4. අප්පිෙසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

3-4. තතියෙ අප්පිෙපසංසීති අප්පිෙජනස්ස පසංසයකො වණ්ණභාණී. 

පිෙ රහීතිපිෙජනස්ස නින්දයකො රහයකො.චතුත්යථ අනවඤ්ඤත්තිකායමොති
‘‘අයහො වත මං අඤ්යඤන අවජායනෙු’’න්ති අනවජානනකායමො. 

අකාලඤ්ඤූති කථාකා ං න ජානාති, අකාය  කයථති. අසුචීති අසුචීහි
කාෙකම්මාදීහිසමන්නා යතො. 

5. පඨමය ොකධම්මසුත්තවණ්ණනා 

5. පඤ්චයමය ොකස්සධම්මාති යලොකධම්මා. එයතහිමුත්තානාමනත්ථි, 

බුද්ධානම්පියහොන්ති. යතයනවාහ– යලොකංඅනුපරිවත්තන්තීතිඅනුබන්ධන්ති 

නප්පජහන්ති, ය ොකයතො න නිවත්තන්තීති අත්යථො. යලොයකො ච අට්ඨ

යලොකධම්යමඅනුපරිවත්තතීතිඅෙඤ්චය ොයකොඑයත අනුබන්ධතිනපජහති, 
යතහිධම්යමහිනනිවත්තතීතිඅත්යථො. 

ලායභොඅලායභොති ායභආ යතඅ ායභොආ යතොයෙවාති යවදිතබ්යබො. 

අෙසාදීසුපි එයසව නයෙො. අයවක්ඛති විපරිණාමධම්යමති ‘‘විපරිණාමධම්මා

ඉයම’’ති එවං අයවක්ඛති. විධූපිතාති විධමිතා විද්ධංසිතා. පදඤ්ච ඤත්වාති

නිබ්බානපදං ජානිත්වා. සම්මප්පජානාති භවස්ස පාරගූති භවස්ස පාරං  යතො

නිප්ඵත්තිං මත්ථකං පත්යතො, නිබ්බානපදං ඤත්වාව තං පාරං  තභාවං
සම්මප්පජානාතීති.ඉමස්මිං සුත්යතවට්ටවිවට්ටංකථිතං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  අට්ඨකනිපාත-අට්ඨකථා 

4 

පටුන 

6. දුතිෙය ොකධම්මසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ යකොවියසයසොතිකිං වියසසකාරණං. යකොඅධිප්පොයසොතියකො

අධිකප්පයෙොය ො. පරිොදාොති  යහත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා. ඉධාපි
වට්ටවිවට්ටයමව කථිතං. 

7. යදවදත්තවිපත්තිසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම අචිරපක්කන්යතති සඞ්ඝං භින්දිත්වා න චිරපක්කන්යත. 

ආරබ්භාති ආ ම්ම පටිච්ච සන්ධාෙ. අත්තවිපත්තින්ති අත්තයනො විපත්තිං 

විපන්නාකාරං.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. අභිභුෙයාති අභිභවිත්වාමද්දිත්වා. 

8. උත්තරවිපත්තිසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම වටජාලිකාෙන්ති එවංනාමයක විහායර. යසො කිර වටවයන

නිවිට්ඨත්තා වටජාලිකාති සඞ්ඛං  යතො. පාතුරය ොසීති ඉමමත්ථං
යදවරඤ්යඤො ආයරොයචස්සාමීති  න්ත්වා පාකයටො අයහොසි. 

ආදිබ්ර ්මචරිෙයකොති සික්ඛත්තෙසඞ් හස්ස සක සාසනබ්රහ්මචරිෙස්ස
ආදිභූයතො. 

9. නන්දසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම කුලපුත්යතොති ජාතිකු පුත්යතො. බලවාති ථාමසම්පන්යනො. 

පාසාදියකොති රූපසම්පත්තිො පසාදජනයකො. තිබ්බරාය ොති බහ රාය ො. 

කිමඤ්ඤත්රාතිආදීසු අෙමත්යථො –කිං අඤ්යඤනකාරයණන කථියතන, අෙං
නන්යදො ඉන්ද්රියෙසු ගුත්තද්වායරො යභොජයන මත්තඤ්ඤූ ජා රිෙමනුයුත්යතො

සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නා යතො, යෙහි නන්යදො සක්යකොති පරිපුණ්ණං 
පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරිෙං චරිතුං. සයච ඉයමහි කාරයණහි සමන්නා යතො

නාභවිස්ස, න සක්කුයණෙයාති. ඉති  තත්ථාති එවං තත්ථ. ඉමස්මිං සුත්යත
වට්ටයමවකථිතං. 

10. කාරණ්ඩවසුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම අඤ්යඤනාඤ්ඤංපටිචරතීති අඤ්යඤනකාරයණනවචයනන

වා අඤ්ඤං කාරණං වචනං වා පටිච්ඡායදති. බහිද්ධා කථං අපනායමතීති

බාහිරයතොඅඤ්ඤංආ න්තුකකථංඔතායරති. අපයනයෙයයසොතිඅපයනයෙයො

නීහරිතබ්යබො එස. සමණදූසීති සමණදූසයකො. සමණපලායපොති වීහීසු 

වීහිප ායපොවිෙනිස්සාරතාෙසමයණසුසමණප ායපො. සමණකාරණ්ඩයවොති 
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සමණකචවයරො. බහිද්ධා නායසන්තීති බහි නීහරන්ති. ෙවකරයණති

ෙවයඛත්යත. ඵුණමානස්සාතිඋච්යච ඨායනඨත්වාමහාවායතඔපුනිෙමානස්ස. 

අපසම්මජ්ජන්තීති සාරධඤ්ඤානං එකයතො දුබ්බ ධඤ්ඤානං එකයතො

කරණත්ථං පුනප්පුනං අපසම්මජ්ජන්ති, අපසම්මජ්ජනිසඞ්ඛායතන

වාතග් ාහිනාසුප්යපනවාවත්යථනවා නීහරන්ති. දද්දරන්තිදද්දරසද්දං. 

සංවාසාෙන්ති සංවායසන අෙං. විජානාථාති ජායනෙයාථ. සන්තවායචොති 

සණ්හවායචො. ජනවතීතිජනමජ්යඣ. රය ොකයරොති කරණන්තිකරණංවුච්චති

පාපකම්මං, තං රයහො පටිච්ඡන්යනො හුත්වා කයරොති. සංසප්පී ච මුසාවාදීති 

සංසප්පිත්වා මුසාවාදී, මුසා භණන්යතොසංසප්පති ඵන්දතීතිඅත්යථො. ඉමස්මිං 
සුත්යතවට්ටයමවකයථත්වා ාථාසුවට්ටවිවට්ටංකථිතන්ති. 

යමත්තාවග්ය ොපඨයමො. 

2. ම ාවග්ය ො 

1. යවරඤ්ජසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතිෙස්සපඨයම අභිවායදතීති එවමාදීනි නසමයණොය ොතයමොතිඑත්ථ

වුත්තනකායරන යෙොයජත්වා එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො ‘‘න වන්දති

නාසනා වුට්ඨාති, නාපි ‘ඉධ යභොන්යතො නිසීදන්තූ’ති එවං ආසයනන වා

නිමන්යතතී’’ති.එත්ථහිවා-සද්යදො විභාවයනනාමඅත්යථ ‘‘රූපංනිච්චංවා
අනිච්චංවා’’තිආදීසු විෙ.එවංවත්වාඅථඅත්තයනොඅභිවාදනාදීනිඅකයරොන්තං

භ වන්තංදිස්වාආහ– තයිදං, යභොය ොතම, තයථවාති.ෙංතංමොසුතං, තං

තයථව, තංසවනඤ්චයම දස්සනඤ්චසංසන්දතිසයමති, අත්ථයතොඑකීභාවං
 ච්ඡති. න හි භවං ය ොතයමො…යප.… ආසයනන වා නිමන්යතතීති. එවං

අත්තනාසුතංදිට්යඨනනි යමත්වානින්දන්යතොආහ– තයිදං, යභොය ොතම, 

නසම්පන්නයමවාතිතංඅභිවාදනාදීනංඅකරණං අයුත්තයමවාති. 

අථස්ස භ වා අත්තුක්කංසනපරවම්භනයදොසං අනුප ම්ම
කරුණාසීතය න හදයෙන තං අඤ්ඤාණං විධමිත්වා යුත්තභාවං

දස්යසතුකායමො නා ංතං බ්රා ්මණාතිආදිමාහ.තත්රාෙංසඞ්යඛපත්යථො–අහං, 

බ්රාහ්මණ, අප්පටිහයතන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණචක්ඛුනා ඔය ොයකන්යතොපි තං

පුග්  ංඑතස්මිංසයදවකාදියභයදය ොයකන පස්සාමි, ෙමහංඅභිවායදෙයංවා

පච්චුට්යඨෙයං වා ආසයනන වා නිමන්යතෙයං. අනච්ඡරිෙං වා එතං, ස්වාහං
අජ්ජ සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො එවරූපං නිපච්චාකාරාරහං පුග්  ං න පස්සාමි.
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අපිච යඛො ෙදාපාහං සම්පතිජායතොව උත්තයරන මුයඛො සත්තපදවීතිහායරන 

 න්ත්වා සක ං දසසහස්සිය ොකධාතුං ඔය ොයකසිං, තදාපි එතස්මිං 

සයදවකාදියභයදය ොයකතංපුග්  ංනපස්සාමි, ෙමහංඑවරූපංනිපච්චකාරං
කයරෙයං. අථ යඛො මං යසොළසකප්පසහස්සායුයකො ඛීණාසවමහාබ්රහ්මාපි

අඤ්ජලිං පග් යහත්වා ‘‘ත්වං ය ොයක මහාපුරියසො, ත්වං සයදවකස්ස

ය ොකස්ස අග්ය ො චයජට්යඨො ච යසට්යඨො ච, නත්ථිතොඋත්තරිතයරො’’ති
සඤ්ජාතයසොමනස්යසො පතිමායනසි. තදාපි චාහං අත්තනා උත්තරිතරං

අපස්සන්යතො ආසභිං වාචං නිච්ඡායරසිං – ‘‘අග්ය ොහමස්මි ය ොකස්ස, 

යජට්යඨොහමස්මි ය ොකස්ස, යසට්යඨොහමස්මි ය ොකස්සා’’ති. එවං 

සම්පතිජාතස්සාපි මය්හං අභිවාදනාදිරයහො පුග් ය ො නත්ථි, ස්වාහං ඉදානි 

සබ්බඤ්ඤුතංපත්යතොකං අභිවායදෙයං.තස්මාත්වං, බ්රාහ්මණ, මාතථා තා

එවරූපං පරමනිපච්චකාරං පත්ථයි. ෙඤ්හි, බ්රාහ්මණ, තථා යතො අභිවායදෙය

වා…යප.… ආසයනන වා නිමන්යතෙය, මුද්ධාපි තස්ස පුග්  ස්ස
රත්තිපරියෙොසායනපරිපාකසිථි බන්ධනං වණ්ටාමුත්තතා ඵ ංවිෙගීවයතො
ඡිජ්ජිත්වාසහසාවභූමිෙංනිපයතෙය. 

එවං වුත්යතපි බ්රාහ්මයණො දුප්පඤ්ඤතාෙ තථා තස්ස ය ොකයජට්ඨභාවං

අසල් ක්යඛන්යතො යකව ංතං වචනං අසහමායනොආහ – අරසරූයපො භවං

ය ොතයමොති. අෙං කිරස්ස අධිප්පායෙො – ෙං ය ොයක 

අභිවාදනපච්චුට්ඨානඅඤ්ජලිකම්මසාමීචිකම්මං ‘‘සාමග්ගිරයසො’’තිවුච්චති, තං

යභොයතො ය ොතමස්සනත්ථි.තස්මාඅරසරූයපොභවංය ොතයමො, අරසජාතියකො
අරසසභායවොති. අථස්ස භ වා චිත්තමුදුභාවජනනත්ථං උජුවිපච්චනීකභාවං

පරිහරන්යතොඅඤ්ඤථාතස්සවචනස්සඅත්ථං අත්තනිසන්දස්යසන්යතො අත්ථි

ඛ්යවස, බ්රා ්මණ, පරිොයෙොතිආදිමාහ. 

තත්ථ අත්ථිඛ්යවසාතිඅත්ථියඛො එස. පරිොයෙොතිකාරණං. ඉදං වුත්තං

යහොති – අත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, එතං කාරණං, යෙන කාරයණන මං

‘‘අරසරූයපො භවං ය ොතයමො’’ති වදමායනො පුග් ය ො සම්මා වයදෙය, 

අවිතථවාදීති සඞ්ඛං  ච්යඡෙය. කතයමො පන යසොති? යෙ යත, බ්රාහ්මණ, 

රූපරසා…යප.… යඵොට්ඨබ්බරසා, යත තථා තස්ස පහීනාති. කිං වුත්තං

යහොති? යෙ යත ජාතිවයසන වා උපපත්තිවයසන වා යසට්ඨසම්මතානම්පි
පුථුජ්ජනානං රූපාරම්මණාදීනි අස්සායදන්තානං අභිනන්දන්තානං

රජ්ජන්තානං උප්පජ්ජන්ති කාමසුඛස්සාදසඞ්ඛාතා රූපරසා, සද්දරසා, 

 න්ධරසා, රසරසා, යඵොට්ඨබ්බරසා, යෙ ඉමං ය ොකං ගීවාෙ බන්ධිත්වා විෙ

ආවිඤ්ඡන්ති, වත්ථාරම්මණාදිසාමග්ගිෙඤ්ච උප්පන්නත්තා සාමග්ගිරසාති 
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පටුන 

වුච්චන්ති. යතසබ්යබපිතථා තස්ස පහීනා. ‘‘මය්හං පහීනා’’ති වත්තබ්යබපි

මමාකායරන අත්තානං අනුක්ඛිපන්යතො ධම්මං යදයසති, යදසනාවි ායසො වා
එසතථා තස්ස. 

තත්ථ පහීනාතිචිත්තසන්තානයතොවි තා, පජහිතාවා.එතස්මිංපනත්යථ
කරයණ සාමිවචනං දට්ඨබ්බං. අරිෙමග් සත්යථන උච්ඡින්නං

තණ්හාවිජ්ජාමෙංමූ ංඑයතසන්ති උච්ඡින්නමූලා. තා වත්ථුවිෙයනසංවත්ථු

කතන්ති තාලාවත්ථුකතා. ෙථා හි තා රුක්ඛං සමූ ං උද්ධරිත්වා තස්ස 

වත්ථුමත්යත තස්මිං පයදයස කයත න පුන තස්ස තා ස්ස උප්පත්ති

පඤ්ඤාෙති, එවං අරිෙමග් සත්යථන සමූය  රූපාදිරයස උද්ධරිත්වා යතසං
පුබ්යබ උප්පන්නපුබ්බභායවන වත්ථුමත්යත චිත්තසන්තායනකයත සබ්යබපි
යතතා ාවත්ථුකතාති වුච්චන්ති.අවිරුළ්හිධම්මත්තාවාමත්ථකච්ඡින්නතාය ො
විෙ කතාති තා ාවත්ථුකතා. ෙස්මා පන එවං තා ාවත්ථුකතා අනභාවංකතා

යහොන්ති, ෙථායනසංපච්ඡාභායවොනයහොති, තථාකතායහොන්ති.තස්මාආහ

– අනභාවංකතාති. ආෙතිං අනුප්පාදධම්මාතිඅනා යතඅනුප්පජ්ජනකසභාවා. 

යනොචයඛොෙංත්වංසන්ධාෙවයදසීතිෙඤ්ච යඛොත්වංසන්ධාෙවයදසි, 
යසො පරිොයෙො න යහොති. නනු ච එවං වුත්යත යෙො බ්රාහ්මයණන වුත්යතො

සාමග්ගිරයසො, තස්ස අත්තනි විජ්ජමානතා අනුඤ්ඤාතා යහොතීති? න යහොති.

යෙො හි නං සාමග්ගිරසං කාතුං භබ්යබො හුත්වා නකයරොති, යසො තදභායවන

අරසරූයපොතිවත්තබ්බතං අරහති.භ වාපනඅභබ්යබොවඑතංකාතුං, යතනස්ස
කාරයණ අභබ්බතං පකායසන්යතො ආහ – ‘‘යනො ච යඛො ෙං ත්වං සන්ධාෙ

වයදසී’’ති. ෙං පරිොෙං සන්ධාෙ ත්වං මං ‘‘අරසරූයපො’’ති වයදසි, යසො
අම්යහසුයනවවත්තබ්යබොති. 

එවං බ්රාහ්මයණො අත්තනා අධිප්යපතං අරසරූපතං ආයරොයපතුං 

අසක්යකොන්යතො අථාපරං නිබ්යභොය ො භවන්තිආදිමාහ. සබ්බපරිොයෙසු
යචත්ථ වුත්තනයෙයනව යෙොජනාක්කමං විදිත්වා සන්ධාෙභාසිතමත්ථං එවං 
යවදිතබ්බං – බ්රාහ්මයණො තයදව වයෙොවුද්ධානං අභිවාදනාදිකම්මං ය ොයක 

‘‘සාමග්ගිපරියභොය ො’’ති මඤ්ඤමායනො තදභායවන ච භ වන්තං 

‘‘නිබ්යභොය ො’’තිආදිමාහ. භ වා ච ය්වාෙං රූපාදීසු සත්තානං

ඡන්දරා පරියභොය ො, තදභාවං අත්තනි සම්පස්සමායනො අපරං
පරිොෙමනුජානි. 
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පටුන 

පුන බ්රාහ්මයණො ෙං ය ොයක වයෙොවුද්ධානං 

අභිවාදනාදිකු සමුදාචාරකම්මං ය ොකිො කයරොන්ති, තස්ස අකිරිෙං

සම්පස්සමායනො භ වන්තං අකිරිෙවායදොති ආහ. භ වා පන ෙස්මා 

කාෙදුච්චරිතාදීනං අකිරිෙං වදති, තස්මා තං අකිරිෙවාදිතං අත්තනි
සම්පස්සමායනො අපරං පරිොෙමනුජානි. තත්ථ ඨයපත්වා කාෙදුච්චරිතාදීනි 

අවයසසාඅකුස ාධම්මා අයනකවිහිතාපාපකාඅකුසලාධම්මාති යවදිතබ්බා. 

පුන බ්රාහ්මයණො තයදව අභිවාදනාදිකම්මං භ වති අපස්සන්යතො ‘‘ඉමං 
ආ ම්ම අෙං ය ොකතන්ති ය ොකපයවණී උච්ඡිජ්ජතී’’ති මඤ්ඤමායනො

භ වන්තං උච්යඡදවායදොතිආහ. භ වා පන ෙස්මා පඤ්චකාමගුණිකරා ස්ස
යචව අකුස චිත්තද්වෙසම්පයුත්තස්සචයදොසස්සඅනා ාමිමග්ය නඋච්යඡදං

වදති, සබ්බාකුස සම්භවස්සපනයමොහස්සඅරහත්තමග්ය නඋච්යඡදං වදති, 
ඨයපත්වායතතයෙොඅවයසසානංපාපකානංඅකුස ානංධම්මානං ෙථානුරූපං

චතූහි මග්ය හි උච්යඡදං වදති, තස්මා තං උච්යඡදවාදං අත්තනි 
සම්පස්සමායනොඅපරංපරිොෙමනුජානි. 

පුන බ්රාහ්මයණො ‘‘ජිගුච්ඡති මඤ්යඤ සමයණො ය ොතයමො ඉදං 

වයෙොවුද්ධානං අභිවාදනාදිකු සමුදාචාරකම්මං, යතන තං න කයරොතී’’ති

මඤ්ඤමායනො භ වන්තං යජගුච්ඡීති ආහ. භ වා පන ෙස්මා ජිගුච්ඡති 

කාෙදුච්චරිතාදීහි, ොනි කාෙවචීමයනොදුච්චරිතානි යචව ොව ච අකුස ානං 

 ාමකධම්මානංසමාපත්තිසමාපජ්ජනාසමඞ්ගිභායවො, තංසබ්බම්පි ගූථංවිෙ

මණ්ඩනකජාතියකො පුරියසො ජිගුච්ඡති හිරීෙති, තස්මා තං යජගුච්ඡිතං අත්තනි 

සම්පස්සමායනො අපරං පරිොෙමනුජානි. තත්ථ කාෙදුච්චරියතනාතිආදි
කරණවචනංඋපයෙො ත්යථදට්ඨබ්බං. 

පුනබ්රාහ්මයණොතයදවඅභිවාදනාදිකම්මංභ වතිඅපස්සන්යතො‘‘අෙං ඉදං

ය ොකයජට්ඨකකම්මංවියනතිවිනායසති, අථවාෙස්මාඑතංසාමීචිකම්මංන

කයරොති, තස්මා අෙං වියනතබ්යබො නිග් ණ්හිතබ්යබො’’ති මඤ්ඤමායනො

භ වන්තං යවනයියකොති ආහ. තත්රාෙං පදත්යථො – විනෙතීති විනයෙො, 

විනායසතීති වුත්තං යහොති. විනයෙො එව යවනයියකො. විනෙං වා අරහතීති 

යවනයියකො, නිග් හං අරහතීති වුත්තං යහොති. භ වා පන ෙස්මා රා ාදීනං 

විනොෙවූපසමාෙධම්මංයදයසති, තස්මායවනයියකොයහොති.අෙයමවයචත්ථ
පදත්යථො – විනොෙ ධම්මං යදයසතීති යවනයියකො. විචිත්රා හි තද්ධිතවුත්ති.
ස්වාෙංතංයවනයිකභාවං අත්තනිසම්පස්සමායනොඅපරංපරිොෙමනුජානි. 
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පටුන 

පුන බ්රාහ්මයණො ෙස්මා අභිවාදනාදීනි සාමීචිකම්මානි කයරොන්තා 

වයෙොවුද්යධයතොයසන්තිහායසන්ති, අකයරොන්තාපනතායපන්ති වියහයසන්ති

යදොමනස්සං යනසං උප්පායදන්ති, භ වා ච තානි න කයරොති, තස්මා ‘‘අෙං 
වයෙොවුද්යධ තපතී’’ති මඤ්ඤමායනො සප්පුරිසාචාරවිරහිතත්තා වා

‘‘කපණපුරියසො අෙ’’න්ති මඤ්ඤමායනො භ වන්තං තපස්සීති ආහ. තත්රාෙං

පදත්යථො – තපතීති තයපො, යරොයසති වියහයසතීති අත්යථො.

සාමීචිකම්මාකරණස්යසතං අධිවචනං. තයපො අස්ස අත්ථීති තපස්සී. දුතියෙ
අත්ථවිකප්යප බයඤ්ජනානි අවිචායරත්වා ය ොයක කපණපුරියසො තපස්සීති 
වුච්චති. භ වා පන යෙ අකුස ා ධම්මා ය ොකං තපනයතො තපනීොනි 

වුච්චන්ති, යතසං පහීනත්තා ෙස්මා තපස්සීති සඞ්ඛං  යතො. තස්මා තං
තපස්සිතං අත්තනිසම්පස්සමායනොඅපරංපරිොෙමනුජානි.තත්රාෙංවචනත්යථො

– තපන්තීති තපා, අකුස ධම්මානයමතං අධිවචනං. යත තයප අස්සි නිරස්සි
පහාසිවිද්ධංසීතිතපස්සී. 

පුන බ්රාහ්මයණො තං අභිවාදනාදිකම්මං යදවය ොක බ්භසම්පත්තිො 
යදවය ොකපටිසන්ධිපටි ාභාෙ සංවත්තතීති මඤ්ඤමායනො භ වති චස්ස

අභාවං දිස්වා භ වන්තං අප බ්යභොති ආහ. යකොධවයසන වා භ වයතො
මාතුකුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිග් හයණ යදොසං දස්යසන්යතොපි එවමාහ. තත්රාෙං

වචනත්යථො– බ්භයතොඅප යතොති අප බ්යභො, අභබ්යබොයදවය ොකූපපත්තිං
පාපුණිතුන්ති අධිප්පායෙො. හීයනො වා  බ්යභො අස්සාති අප බ්යභො.
යදවය ොක බ්භපරිබාහිරත්තා ආෙතිං හීන බ්භපටි ාභභාගීති. හීයනො වාස්ස
මාතුකුච්ඡිස්මිං  බ්භවායසො අයහොසීති අධිප්පායෙො. භ වයතො පන ෙස්මා

ආෙතිං  බ්භයසෙයා අප තා, තස්මා යසො තං අප බ්භතං අත්තනි

සම්පස්සමායනො අපරං පරිොෙමනුජානි.තත්ර ච ෙස්ස යඛො, බ්රා ්මණ, ආෙතිං

 බ්භයසෙයා පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති පහීනාති එයතසං පදානං එවමත්යථො

දට්ඨබ්යබො–‘‘බ්රාහ්මණ, ෙස්සපුග්  ස්සඅනා යත බ්භයසෙයා පුනබ්භයව
ච අභිනිබ්බත්ති අනුත්තයරන මග්ය න විහතකාරණත්තා පහීනා. 

 බ්භයසෙයා හයණන යචත්ථ ජ ාබුජයෙොනි  හිතා, 
පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තිග් හයණනඉතරා තිස්යසො’’පි. 

අපිච  බ්භස්ස යසෙයා  බ්භයසෙයා. පුනබ්භයවො එව අභිනිබ්බත්ති 

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තීති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. ෙථා ච 

විඤ්ඤාණට්ඨිතීතිවුත්යතපිනවිඤ්ඤාණයතොඅඤ්ඤාඨිතිඅත්ථි, එවමිධාපින
 බ්භයතො අඤ්ඤා යසෙයා යවදිතබ්බා. අභිනිබ්බත්ති ච නාම ෙස්මා
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පටුන 

පුනබ්භවභූතාපි අපුනබ්භවභූතාපිඅත්ථි, ඉධචපුනබ්භවභූතාඅධිප්යපතා, තස්මා

වුත්තං– ‘‘පුනබ්භයවොඑවඅභිනිබ්බත්තිපුනබ්භවාභිනිබ්බත්තී’’ති. 

එවං ආ තකා යතො පට්ඨාෙ අරසරූපතාදීහි අට්ඨහි අක්යකොසවත්ථූහි
අක්යකොසන්තම්පි බ්රාහ්මණං භ වා ධම්මිස්සයරො ධම්මරාජා ධම්මසාමී
තථා යතො අනුකම්පාෙ සීතය යනව චක්ඛුනා බ්රාහ්මණං ඔය යකන්යතො ෙං 

ධම්මධාතුං පටිවිජ්ඣිත්වා යදසනාවි ාසප්පත්තා නාම යහොති, තස්සා 
ධම්මධාතුො සුප්පටිවිද්ධත්තා වි තව ාහයක නයභ පුණ්ණචන්යදො විෙ ච
සරදකාය සූරියෙොවිෙචබ්රාහ්මණස්සහදෙන්ධකාරංවිධයමන්යතොතානියෙව 
අක්යකොසවත්ථූනි යතන යතන පරිොයෙන අඤ්ඤථා දස්යසත්වා පුනපි
අත්තයනො කරුණාවිප්ඵාරං අට්ඨහි ය ොකධම්යමහි අකම්පිෙභායවන
පටි ද්ධතාදිගුණ ක්ඛණං පථවිසමචිත්තතංඅකුප්පධම්මතඤ්චපකායසන්යතො
‘‘අෙං බ්රාහ්මයණො යකව ං පලිතසිරඛණ්ඩදන්තවලිත්තචතාදීහි අත්තයනො

වුද්ධභාවංසල් ක්යඛති, යනොචයඛොජානාති අත්තානංජාතිොඅනු තංජරාෙ
අනුසටං බයාධියනො අධිභූතං මරයණන අබ්භාහතං අජ්ජ මරිත්වා පුන ස්යවව

උත්තානයසෙයදාරකභාව මනීෙං. මහන්යතන යඛො පන උස්සායහන මම

සන්තිකංආ යතො, තදස්සආ මනංසාත්ථකංයහොතූ’’තිචින්යතත්වා ඉමස්මිං

ය ොයක අත්තයනො අප්පටිසමං පුයරජාතභාවං දස්යසන්යතො යසෙයථාපි, 

බ්රා ්මණාතිආදිනානයෙනබ්රාහ්මණස්සධම්මයදසනං වඩ්යෙසි. 

තත්ථ යසෙයථාපීතිආදීනං යහට්ඨා වුතනයෙයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො.
අෙංපනවියසයසො–යහට්ඨාවුත්තනයෙයනවහියත කුක්කුටයපොතකාපක්යඛ
විධුනන්තා තංඛණානුරූපං විරවන්තා නික්ඛමන්ති. එවං නික්ඛමන්තානඤ්ච

යතසංයෙොපඨමතරංනික්ඛමති, යසොයජට්යඨොතිවුච්චති.තස්මාභ වා තාෙ

උපමාෙ අත්තයනො යජට්ඨභාවං සායධතුකායමො බ්රාහ්මණං පුච්ඡති – යෙො නු

යඛො යතසං කුක්කුටච්ඡායපොතකානං…යප.… කින්ති ස්වාස්ස වචනීයෙොති.

තත්ථ කුක්කුටච්ඡාපකානන්ති කුක්කුටයපොතකානං. කින්ති ස්වාස්ස

වචනීයෙොතියසොකින්ති වචනීයෙොඅස්ස, කිංවත්තබ්යබොභයවෙයයජට්යඨොවා
කනිට්යඨොවාති. 

‘‘යජට්යඨො’’තිස්ස, යභොය ොතම, වචනීයෙොති, යභොය ොතම, යසොයජට්යඨො

ඉති අස්ස වචනීයෙො. කස්මාති යච? යසො හි යනසං යජට්යඨොති, ෙස්මා යසො
යනසං වුද්ධතයරොති අත්යථො. අථස්ස භ වා ඔපම්මං සම්පටිපායදන්යතො 

එවයමවයඛොතිආහ, ෙථායසොකුක්කුටයපොතයකො, එවං අහම්පි. අවිජ්ජා තාෙ 

පජාොති අවිජ්ජා වුච්චති අඤ්ඤාණං, තත්ථ  තාෙ. පජාොති
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සත්තධිවචනයමතං, අවිජ්ජායකොසස්ස අන්යතො පවිට්යඨසු සත්යතසූපි වුත්තං

යහොති. අණ්ඩභූතාොතිඅණ්යඩභූතාෙ පජාතාෙසඤ්ජාතාෙ. ෙථාහි අණ්යඩ

නිබ්බත්තා එකච්යච සත්තා අණ්ඩභූතාති වුච්චන්ති, එවමෙං සබ්බාපි පජා

අවිජ්ජණ්ඩයකොයස නිබ්බත්තත්තා අණ්ඩභූතාති වුච්චති. පරියෙොනද්ධාොති 

යතන අවිජ්ජණ්ඩයකොයසන සමන්තයතො ඔනද්ධාෙ බද්ධාෙ යවඨිතාෙ. 

අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පදායලත්වාති තං අවිජ්ජාමෙං අණ්ඩයකොසං භින්දිත්වා. 

එයකොව යලොයකති සකය පි ය ොකසන්නිවායස අහයමව එයකො අදුතියෙො. 

අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොති උත්තරරහිතං සබ්බයසට්ඨං

සම්මා සාමඤ්ච යබොධිං, අථ වා පසත්ථං සුන්දරඤ්ච යබොධිං. 

අරහත්තමග් ඤාණස්යසතං නාමං, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සාපි නාමයමව.

උභෙම්පි වට්ටති. අඤ්යඤසං අරහත්තමග්ය ො අනුත්තරා යබොධි යහොති, න

යහොතීති? න යහොති. කස්මා? අසබ්බගුණදාෙකත්තා. යතසඤ්හි කස්සචි

අරහත්තමග්ය ො අරහත්තඵ යමව යදති, කස්සචි තිස්යසො විජ්ජා, කස්සචි ඡ

අභිඤ්ඤා, කස්සචි චතස්යසො පටිසම්භිදා, කස්සචි සාවකපාරමිඤාණං.

පච්යචකබුද්ධානම්පි පච්යචකයබොධිඤාණයමව යදති, බුද්ධානං පන 
සබ්බගුණසම්පත්තිං යදති අභියසයකො විෙ රඤ්යඤො සබ්බය ොකිස්සරභාවං.

තස්මා අඤ්ඤස්ස කස්සචිපි අනුත්තරා යබොධි න යහොතීති. අභිසම්බුද්යධොති

අබ්භඤ්ඤාසිංපටිවිජ්ඣිං, පත්යතොම්හි අධි යතොම්හීතිවුත්තංයහොති. 

ඉදානි ෙයදතං භ වතා ‘‘එවයමව යඛො’’තිආදිනා නයෙන වුත්තං 

ඔපම්මසම්පටිපාදනං, තං එවං අත්යථන සංසන්දිත්වා යවදිතබ්බං – ෙථා හි

තස්සා කුක්කුටිො අත්තයනො අණ්යඩසු අධිසෙනාදිතිවිධකිරිොකරණං, එවං
යබොධිපල් ඞ්යක නිසින්නස්ස යබොධිසත්තභූතස්ස භ වයතො අත්තයනො

සන්තායන අනිච්චං, දුක්ඛං, අනත්තාති තිවිධානුපස්සනාකරණං. කුක්කුටිො
තිවිධකිරිොසම්පාදයනන අණ්ඩානං අපූතිභායවො විෙ යබොධිසත්තභූතස්ස
භ වයතො තිවිධානුපස්සනාසම්පාදයනන විපස්සනාඤාණස්ස අපරිහානි.
කුක්කුටිො තිවිධකිරිොකරයණන අණ්ඩානං අල් සියනහපරිොදානං විෙ 
යබොධිසත්තභූතස්ස භ වයතො තිවිධානුපස්සනාසම්පාදයනන 

භවත්තොනු තනිකන්තිසියනහපරිොදානං. කුක්කුටිො තිවිධකිරිොකරයණන
අණ්ඩකපා ානං තනුභායවො විෙ යබොධිසත්තභූතස්ස භ වයතො

තිවිධානුපස්සනාසම්පාදයනන අවිජ්ජණ්ඩයකොසස්ස තනුභායවො, කුක්කුටිො
තිවිධකිරිොකරයණනකුක්කුටයපොතකස්සපාදනඛතුණ්ඩකානං ථද්ධඛරභායවො
විෙ යබොධිසත්තභූතස්ස භ වයතො තිවිධානුපස්සනාසම්පාදයනන 
විපස්සනාඤාණස්ස තික්ඛඛරවිප්පසන්නසූරභායවො. කුක්කුටිො
තිවිධකිරිොකරයණන කුක්කුටයපොතකස්ස පරිණාමකාය ො විෙ
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යබොධිසත්තභූතස්ස භ වයතො තිවිධානුපස්සනාසම්පාදයනන
විපස්සනාඤාණස්ස පරිණාමකාය ො වඩ්ඪිකාය ො  බ්භග් හණකාය ො.
කුක්කුටිො තිවිධකිරිොකරයණන කුක්කුටයපොතකස්ස පාදනඛසිඛාෙ වා
මුඛතුණ්ඩයකන වා අණ්ඩයකොසං පදාය ත්වා පක්යඛ පප්යඵොයටත්වා 
යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිදාකාය ො විෙ භ වයතො තිවිධානුපස්සනාසම්පාදයනන 

විපස්සනාඤාණ බ්භං  ණ්හායපත්වා අනුපුබ්බාධි යතන අරහත්තමග්ය න
අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පදාය ත්වා අභිඤ්ඤාපක්යඛ පප්යඵොයටත්වා යසොත්ථිනා
සක බුද්ධගුණසච්ඡිකතකාය ොයවදිතබ්යබො. 

අ ඤ්හි, බ්රා ්මණ, යජට්යඨොයසට්යඨො යලොකස්සාති, බ්රාහ්මණ, ෙථායතසං
කුක්කුටයපොතකානං පඨමතරං අණ්ඩයකොසං පදාය ත්වා අභිනිබ්බත්යතො

කුක්කුටයපොතයකො යජට්යඨො යහොති, එවං අවිජ්ජා තාෙ පජාෙ තං 
අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පදාය ත්වා පඨමතරං අරිොෙ ජාතිො ජාතත්තා අහඤ්හි

යජට්යඨො වුද්ධතයමොති සඞ්ඛං  යතො, සබ්බගුයණහි පන අප්පටිසමත්තා
යසට්යඨොති. 

එවං භ වා අත්තයනො අනුත්තරං යජට්ඨයසට්ඨභාවං බ්රාහ්මණස්ස 

පකායසත්වා ඉදානි ොෙ පටිපදාෙ තං අධි යතො, තං පටිපදං පුබ්බභා යතො

පභුති දස්යසතුං ආරද්ධං යඛො පන යම, බ්රා ්මණාතිආදිමාහ. තත්ථ ආරද්ධං

යඛොපනයම, බ්රා ්මණ, වීරිෙංඅය ොසීති, බ්රාහ්මණ, නමො අෙංඅනුත්තයරො
යජට්ඨයසට්ඨභායවො කුසීයතන මුට්ඨස්සතිනා සාරද්ධකායෙන 

වික්ඛිත්තචියතනඅධි යතො, අපිචයඛොතදධි මාෙආරද්ධංයඛොපනයමවීරිෙං
අයහොසි. යබොධිමණ්යඩ නිසින්යනන මො චතුසම්මප්පධානයභදං වීරිෙං

ආරද්ධං අයහොසි, පග් හිතං අසිථි ප්පවත්තිතං. ආරද්ධත්තායෙව ච යම තං 

අසල්ලීනං අයහොසි. න යකව ඤ්ච වීරිෙයමව, සතිපි යම

ආරම්මණාභිමුඛභායවන උපට්ඨිතා අයහොසි, උපට්ඨිතත්තායෙවච අසම්මුට්ඨා.

පස්සද්යධො කායෙො අසාරද්යධොති කාෙචිත්තප්පස්සද්ධිවයසන කායෙොපි යම
පස්සද්යධො අයහොසි. තත්ථ ෙස්මා නාමකායෙ පස්සද්යධ රූපකායෙොපි

පස්සද්යධොයෙවයහොති, තස්මා ‘‘නාමකායෙොරූපකායෙො’’ති අවියසයසත්වාව

‘‘පස්සද්යධොකායෙො’’තිවුත්තං. අසාරද්යධොති යසොචයඛොපස්සද්ධත්තායෙව

අසාරද්යධො, වි තදරයථොති වුත්තං යහොති. සමාහිතං චිත්තං එකග් න්ති 

චිත්තම්පියමසම්මාආහිතංසුට්ඨුඨපිතංඅප්පිතංවිෙඅයහොසි, සමාහිතත්තාඑව
ච එකග් ං අච ං නිප්ඵන්දනන්ති. එත්තාවතා ඣානස්ස පුබ්බභා පටිපදා
කථිතායහොති. 
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ඉදානි ඉමාෙ පටිපදාෙ අධි තං පඨමජ්ඣානං ආදිං කත්වා 

විජ්ජාත්තෙපරියෙොසානං වියසසං දස්යසන්යතො යසො යඛො අ න්තිආදිමාහ.

තත්ථ ෙං ොව විනිච්ඡෙනයෙන වත්තබ්බං සිො, තං විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි.

1.69) වුත්තයමව. 

අෙංයඛොයම, බ්රා ්මණාතිආදීසුපන විජ්ජාතිවිදිතකරණට්යඨනවිජ්ජා.කිං

විදිතං කයරොති? පුබ්යබනිවාසං. අවිජ්ජාති තස්යසව පුබ්යබනිවාසස්ස

අවිදිතකරණට්යඨන තප්පටිච්ඡාදකයමොයහො. තයමොති ස්යවව යමොයහො

තප්පටිච්ඡාදකට්යඨන තයමො නාම. ආයලොයකොති සා එව විජ්ජා

ඔභාසකරණට්යඨන ආය ොයකොති. එත්ථ ච විජ්ජා අධි තාති අත්යථො, යසසං

පසංසාවචනං. යෙොජනාපයනත්ථ – අෙංයඛො යමවිජ්ජා අධි තා, තස්සයම

අධි තවිජ්ජස්ස අවිජ්ජා විහතා, විනට්ඨාති අත්යථො. කස්මා? ෙස්මා විජ්ජා 

උප්පන්නා. එස නයෙො ඉතරස්මිම්පි පදද්වයෙ. ෙථා තන්ති එත්ථ තන්ති
නිපාතමත්තං. සතිොඅවිප්පවායසනඅප්පමත්තස්සවීරිොතායපනආතාපියනො
කායෙ ච ජීවියතච අනයපක්ඛාතාෙ පහිතත්තස්ස යපසිතත්තස්සාති අත්යථො.
ඉදං වුත්තං යහොති – ෙථා අප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො

අවිජ්ජා විහඤ්යඤෙය, විජ්ජා උප්පජ්යජෙයතයමො විහඤ්යඤෙය, ආය ොයකො

උප්පජ්යජෙය, එවයමවමමඅවිජ්ජාවිහතා, විජ්ජාඋප්පන්නා, තයමොවිහයතො, 
ආය ොයකො උප්පන්යනො. එතස්ස යම පධානානුයෙො ස්ස අනුරූපයමව ඵ ං
 ද්ධන්ති. 

අෙංයඛොයම, බ්රා ්මණ, පඨමාඅභිනිබ්භිදාඅය ොසි කුක්කුටච්ඡාපකස්යසව

අණ්ඩයකොසම් ාති අෙං යඛො මම, බ්රාහ්මණ, 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණමුඛතුණ්ඩයකනපුබ්යබනිවුත්ථඛන්ධප්පටිච්ඡාදකං 
අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පදාය ත්වා පඨමා අභිනිබ්භිදා පඨමා නික්ඛන්ති පඨමා
අරිොජාති අයහොසි කුක්කුටච්ඡාපකස්යසව මුඛතුණ්ඩයකන වා ංං
පාදනඛසිඛාෙ වා අණ්ඩයකොසං පදාය ත්වා තම්හා අණ්ඩයකොසම්හා
අභිනිබ්භිදා නික්ඛන්ති කුක්කුටනිකායෙ පච්චාජාතීති. අෙං තාව
පුබ්යබනිවාසකථාෙංනයෙො. 

චුතුපපාතකථාෙ පන විජ්ජාති දිබ්බචක්ඛුඤාණවිජ්ජා. අවිජ්ජාති
චුතුපපාතප්පටිච්ඡාදිකා අවිජ්ජා. ෙථා පන පුබ්යබනිවාසකථාෙං 

‘‘පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණමුඛතුණ්ඩයකන පුබ්යබ

නිවුත්ථක්ඛන්ධප්පටිච්ඡාදකං අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පදාය ත්වා’’ති වුත්තං, 
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එවමිධ ‘‘චුතුපපාතඤාණමුඛතුණ්ඩයකන චුතුපපාතප්පටිච්ඡාදකං
අවිජ්ජණ්ඩයකොසංපදාය ත්වා’’තිවත්තබ්බං. 

ෙං පයනතං පච්චයවක්ඛණඤාණපරිග් හිතං ආසවානං ඛෙඤාණාධි මං 

බ්රාහ්මණස්ස දස්යසන්යතො අෙං යඛො යම, බ්රා ්මණ, තතිො විජ්ජාතිආදිමාහ, 

තත්ථ විජ්ජාති අරහත්තමග් විජ්ජා. අවිජ්ජාති චතුසච්චප්පටිච්ඡාදිකා අවිජ්ජා. 

අෙං යඛො යම, බ්රා ්මණ, තතිො අභිනිබ්භිදා අය ොසීති එත්ථ අෙං යඛො මම, 

බ්රාහ්මණ, ආසවානං ඛෙඤාණමුඛතුණ්ඩයකන චතුසච්චපටිච්ඡාදකං
අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පදාය ත්වා තතිො අභිනිබ්භිදා තතිො නික්ඛන්ති තතිො
අරිෙජාතිඅයහොසිකුක්කුටච්ඡාපකස්යසව මුඛතුණ්ඩයකනවාපාදනඛසිඛාෙවා
අණ්ඩයකොසං පදාය ත්වා තම්හා අණ්ඩයකොසම්හා අභිනිබ්භිදා නික්ඛන්ති
කුක්කුටනිකායෙපච්චාජාතීති. 

එත්තාවතා කිං දස්යසසීති? යසො හි, බ්රාහ්මණ, කුක්කුටච්ඡාපයකො 

අණ්ඩයකොසං පදාය ත්වා තයතො නික්ඛමන්යතො සකියමව ජාෙති, අහං පන 
පුබ්යබනිවුත්ථක්ඛන්ධප්පටිච්ඡාදකං අවිජ්ජණ්ඩයකොසං භින්දිත්වා පඨමං තාව 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණවිජ්ජාෙ ජායතො. තයතො සත්තානං
චුතිපටිසන්ධිප්පටිච්ඡාදකං අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පදාය ත්වා දුතිෙං

දිබ්බචක්ඛුඤාණවිජ්ජාෙජායතො, පුන චතුසච්චප්පටිච්ඡාදකංඅවිජ්ජණ්ඩයකොසං
පදාය ත්වා තතිෙං ආසවානං ඛෙඤාණවිජ්ජාෙ ජායතො. එවං තීහි විජ්ජාහි
තික්ඛත්තුං ජායතොම්හි. සා ච යම ජාති අරිො සුපරිසුද්ධාති ඉදං දස්යසති.

එවංදස්යසන්යතො ච පුබ්යබනිවාසඤායණන අතීතංසඤාණං, දිබ්බචක්ඛුනා

පච්චුප්පන්නානා තංසඤාණං, ආසවක්ඛයෙන
සක ය ොකිෙය ොකුත්තරගුණන්ති එවංතීහිවිජ්ජාහිසබ්යබපිසබ්බඤ්ඤුගුයණ
පකායසත්වා අත්තයනො අරිොෙ ජාතිො යජට්ඨයසට්ඨභාවං බ්රාහ්මණස්ස
දස්යසසි. 

එවංවුත්යතයවරඤ්යජොබ්රා ්මයණොතිඑවං භ වතාය ොකානුකම්පයකන
බ්රාහ්මණං අනුකම්පමායනන නිගුහිතබ්යබපි අත්තයනො අරිොෙ ජාතිො
යජට්ඨයසට්ඨභායව විජ්ජාත්තෙපකාසිකාෙ ධම්මයදසනාෙ වුත්යත 

පීතිවිප්ඵාරපරිපුණ්ණ ත්තචිත්යතො යවරඤ්යජො බ්රාහ්මයණො තං භ වයතො
අරිොෙ ජාතිො යජට්ඨයසට්ඨභාවං විදිත්වා ‘‘ඊදිසං නාමාහං
සබ්බය ොකයජට්ඨං සබ්බගුණසමන්නා තං සබ්බඤ්ඤුං ‘අඤ්යඤසං

අභිවාදනාදිකම්මං න කයරොතී’ති අවචං, ධිරත්ථු වත, යභො, අඤ්ඤාණ’’න්ති
අත්තානං  රහිත්වා ‘‘අෙං දානි ය ොයක අරිොෙ ජාතිො පුයරජාතට්යඨන
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පටුන 

යජට්යඨො, සබ්බගුයණහි අප්පටිසමට්යඨන යසට්යඨො’’ති නිට්ඨං  න්ත්වා

භ වන්තංඑතදයවොච– යජට්යඨොභවං ය ොතයමොයසට්යඨොභවංය ොතයමොති.
එවඤ්ච පන වත්වා පුන තං භ වයතො ධම්මයදසනං අබ්භනුයමොදමායනො 

අභික්කන්තංයභොය ොතමාතිආදිමාහ.තං වුත්තත්ථයමවාති. 

2. සීහසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියෙ අභිඤ්ඤාතාති ඤාතා පඤ්ඤාතා පාකටා. සන්ථා ායරති
මහාජනස්ස විස්සමනත්ථාෙ කයත අ ායර. සා කිර සන්ථා ාරසා ා

න රමජ්යඣ අයහොසි, චතූසු ඨායනසු ඨිතානං පඤ්ඤාෙති, චතූහි දිසාහි
ආ තමනුස්සා පඨමං තත්ථ විස්සමිත්වා පච්ඡා අත්තයනො අත්තයනො
ඵාසුකට්ඨානං  ච්ඡන්ති. රාජකු ානං රජ්ජකිච්චසන්ථරණත්ථාෙ කතං
අ ාරන්තිපි වදන්තියෙව. තත්ථ හි නිසීදිත්වා ලිච්ඡවිරාජායනො රජ්ජකිච්චං

සන්ථරන්තිකයරොන්තිවිචායරන්ති. සන්නිසින්නාතියතසංනිසීදනත්ථඤ්යඤව
පඤ්ඤත්යතසු මහාරහවරපච්චත්ථරයණසුසමුස්සිතයසතච්ඡත්යතසුආසයනසු

සන්නිසින්නා. අයනකපරිොයෙන බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසන්තීති රාජකුය 
කිච්චඤ්යචව ය ොකත්ථචරිෙඤ්චවිචායරත්වාඅයනයකහිකාරයණහිබුද්ධස්ස
වණ්ණං භාසන්ති කයථන්ති දීයපන්ති. පණ්ඩිතා හි යත රාජායනො සද්ධා

පසන්නා යසොතාපන්නාපි සකදා ාමියනොපි අනා ාමියනොපි අරිෙසාවකා, යත
සබ්යබපි ය ොකිෙජටං ඡින්දිත්වා බුද්ධාදීනං තිණ්ණං රතනානං වණ්ණං

භාසන්ති.තත්ථතිවියධො බුද්ධවණ්යණොනාම චරිෙවණ්යණො, සරීරවණ්යණො, 
ගුණවණ්යණොති.තත්රියමරාජායනොචරිොෙවණ්ණංආරභිංසු–‘‘දුක්කරංවත
කතං සම්මාසම්බුද්යධනකප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යඛෙයානි දස

පාරමියෙො, දස උපපාරමියෙො, දස පරමත්ථපාරමියෙොති සමත්තිංස පාරමියෙො

පූයරන්යතන, ඤාතත්ථචරිෙං, ය ොකත්ථචරිෙං, බුද්ධචරිෙං මත්ථකං
පායපත්වා පඤ්ච මහාපරිච්චාය  පරිච්චජන්යතනා’’ති අඩ්ෙච්ඡක්යකහි
ජාතකසයතහිබුද්ධවණ්ණංකයථන්තාතුසිතභවනං පායපත්වාඨපයිංසු. 

ධම්මස්ස වණ්ණං භාසන්තා පන ‘‘යතන භ වතා ධම්යමො යදසියතො, 

නිකාෙයතොපඤ්ච නිකාො, පිටකයතොතීණිපිටකානි, අඞ් යතොනවඅඞ් ානි, 
ඛන්ධයතො චතුරාසීතිධම්මක්ඛන්ධසහස්සානී’’ති යකොට්ඨාසවයසනධම්මගුණං
කථයිංසු. 

සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසන්තා සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා ‘‘පටි ද්ධසද්ධා
කු පුත්තා යභො ක්ඛන්ධඤ්යචව ඤාතිපරිවට්ටඤ්ච පහාෙ යසතච්ඡත්තං
ඔපරජ්ජං යසනාපතියසට්ඨිභණ්ඩා ාරිකට්ඨානන්තරාදීනි අ යණත්වා
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නික්ඛම්ම සත්ථු වරසාසයන පබ්බජන්ති. යසතච්ඡත්තං පහාෙ පබ්බජිතානං
භද්දිෙරාජමහාකප්පිනපුක්කුසාතිආදීනං රාජපබ්බජිතානංයෙව බුද්ධකාය 
අසීතිසහස්සානි අයහසුං. අයනකයකොටිසතං ධනං පහාෙ පබ්බජිතානං පන
ෙසකු පුත්තයසොණයසට්ඨිපුත්තරට්ඨපා කු පුත්තාදීනං පරිච්යඡයදො නත්ථි.
එවරූපා ච එවරූපා ච කු පුත්තා සත්ථු සාසයන පබ්බජන්තී’’ති 

පබ්බජ්ජාසඞ්යඛපවයසනසඞ්ඝගුයණකථයිංසු. 

සීය ො යසනාපතීති එවංනාමයකො යසනාෙ අධිපති. යවසාලිෙඤ්හි සත්ත
සහස්සානි සත්ත සතානි සත්ත ච රාජායනො. යත සබ්යබපි සන්නිපතිත්වා

සබ්යබසං මනං  යහත්වා ‘‘රට්ඨං විචායරතුං සමත්ථං එකං විචිනථා’’ති

විචිනන්තාසීහංරාජකුමාරංදිස්වා ‘‘අෙංසක්ඛිස්සතී’’තිසන්නිට්ඨානංකත්වා
තස්ස රත්තමණිවණ්ණං කම්බ පරියෙොනද්ධං යසනාපතිච්ඡත්තං අදංසු. තං

සන්ධාෙ වුත්තං – ‘‘සීයහො යසනාපතී’’ති. නි ණ්ඨසාවයකොති නි ණ්ඨස්ස
නාටපුත්තස්ස පච්චෙදාෙයකො උපට්ඨායකො. ජම්බුදීපත ස්මිඤ්හි තයෙො ජනා

නි ණ්ඨානංඅග්ගුපට්ඨාකා– නාළන්දාෙං, උපාලි හපති, කපි පුයරවප්යපො

සක්යකො, යවසාලිෙංඅෙංසීයහොයසනාපතීති. නිසින්යනො ය ොතීතියසසරාජූනං

පරිසාෙඅන්තරන්තයරආසනානිපඤ්ඤාපයිංසු, සීහස්සපනමජ්යඣඨායනති

තස්මිං පඤ්ඤත්යත මහාරයහ රාජාසයන නිසින්යනො යහොති. නිස්සංසෙන්ති

නිබ්බිචිකිච්ඡංඅද්ධාඑකංයසන, නයහයතෙස්සවා තස්සවාඅප්යපසක්ඛස්ස
එවංඅයනකසයතහිකාරයණහිවණ්ණංභාසන්ති. 

යෙන නි ණ්යඨො නාටපුත්යතො යතනුපසඞ්කමීති නි ණ්යඨො කිර
නාටපුත්යතො ‘‘සචාෙං සීයහො කස්සචියදව සමණස්ස ය ොතමස්ස වණ්ණං 

කයථන්තස්ස සුත්වා සමණං ය ොතමං දස්සනාෙ උපසඞ්කමිස්සති, මය්හං
පරිහානි භවිස්සතී’’ති චින්යතත්වාපඨමතරංයෙවසීහංයසනාපතිංඑතදයවොච– 

‘‘යසනාපති ඉමස්මිං ය ොයක ‘අහං බුද්යධො අහං බුද්යධො’ති බහූ විචරන්ති.

සයච ත්වං කස්සචි දස්සනාෙ උපසඞ්කමිතුකායමො අයහොසි, මං පුච්යඡෙයාසි.

අහං යත යුත්තට්ඨානං යපයසස්සාමි, අයුත්තට්ඨානයතො නිවායරස්සාමී’’ති.

යසොතංකථංඅනුස්සරිත්වා ‘‘සයච මංයපයසස්සති,  මිස්සාමි. යනොයච, න

 මිස්සාමී’’තිචින්යතත්වායෙනනි ණ්යඨො නාටපුත්යතො, යතනුපසඞ්කමි. 

අථස්ස වචනං සුත්වා නි ණ්යඨො මහාපබ්බයතන විෙ බ වයසොයකන

ඔත්ථයටො ‘‘ෙත්ථ දානිස්සාහං  මනං න ඉච්ඡාමි, තත්යථව  න්තුකායමො

ජායතො, හයතොහමස්මී’’ති අනත්තමයනො හුත්වා ‘‘පටිබාහනුපාෙමස්ස

කරිස්සාමී’’තිචින්යතත්වා කිංපනත්වන්තිආදිමාහ.එවංවදන්යතොවිචරන්තං
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ය ොණං දණ්යඩන පහරන්යතො විෙ ජ මානං පදීපං නිබ්බායපන්යතො විෙ
භත්තභරිතංපත්තංනික්කුජ්ජන්යතො විෙචසීහස්සඋප්පන්නපීතිංවිනායසසි. 

 මිොභිසඞ්ඛායරොති හත්ථිොනාදීනං යෙොජාපන න්ධමා ාදිග් හණවයසන

පවත්යතොපයෙොය ො. යසො පටිප්පස්සම්භීති යසොවූපසන්යතො. 

දුතිෙම්පියඛොතිදුතිෙවාරම්පි. ඉමස්මිඤ්චවායරබුද්ධස්සවණ්ණංභාසන්තා
තුසිතභවනයතො පට්ඨාෙ ොව මහායබොධිපල් ඞ්කා දසබ ස්ස යහට්ඨා
පාදතය හි උපරි යකසග්ය හි පරිච්ඡින්දිත්වා 
ද්වත්තිංසමහාපුරිස ක්ඛණඅසීතිඅනුබයඤ්ජනබයාමප්පභානං වයසන
සරීරවණ්ණං කථයිංසු. ධම්මස්ස වණ්ණං භාසන්තා ‘‘එකපයදපි
එකබයඤ්ජයනපි අවඛලිතං නාම නත්ථී’’ති සුකථිතවයසයනව ධම්මගුණං

කථයිංසු. සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසන්තා ‘‘එවරූපං ෙසසිරිවිභවං පහාෙ සත්ථු

සාසයන පබ්බජිතා න යකොසජ්ජපකතිකා යහොන්ති, යතරසසු පන
ධුතඞ් ගුයණසු පරිපූරකාරියනො හුත්වා සත්තසු අනුපස්සනාසු කම්මං

කයරොන්ති, අට්ඨතිංසාරම්මණවිභත්තියෙො වළඤ්යජන්තී’’ති පටිපදාවයසන
සඞ්ඝගුයණකථයිංසු. 

තතිෙවායර පන බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසමානා ‘‘ඉතිපි යසො භ වා’’ති 

සුත්තන්තපරිොයෙයනව බුද්ධගුයණ කථයිංසු, ‘‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා

ධම්යමො’’තිආදිනා සුත්තන්තපරිොයෙයනව ධම්මගුයණ, ‘‘සුප්පටිපන්යනො
භ වයතො සාවකසඞ්යඝො’’තිආදිනා සුත්තන්තපරිොයෙයනව සඞ්ඝගුයණ ච
කථයිංසු. තයතො සීයහො චින්යතසි – ‘‘ඉයමසඤ්ච ලිච්ඡවිරාජකුමාරානං

තතිෙදිවසයතොපට්ඨාෙ බුද්ධධම්මසඞ්ඝගුයණකයථන්තානංමුඛංනප්පයහොති, 

අද්ධා අයනොමගුයණන සමන්නා තා යසො භ වා, ඉමං දානි උප්පන්නං පීතිං
අවිජහිත්වාව අහං අජ්ජ සම්මාසම්බුද්ධං පස්සිස්සාමී’’ති. අථස්ස ‘‘කිං හි යම

කරිස්සන්ති නි ණ්ඨා’’ති විතක්යකො උදපාදි. තත්ථ කිං හි යම කරිස්සන්තීති

කිං නාම මය්හං නි ණ්ඨා කරිස්සන්ති. අපයලොකිතා වා අනපයලොකිතා වාති

ආපුච්ඡිතාවාඅනාපුච්ඡිතාවා.නහි යමයතආපුච්ඡිතාොනවාහනසම්පත්තිං, 

නචඉස්සරිෙවියසසංදස්සන්ති, නාපි අනාපුච්ඡිතාහරිස්සන්ති, අඵ ංඑයතසං
ආපුච්ඡනන්තිඅධිප්පායෙො. 

යවසාලිොනිෙයාසීතිෙථාහිගිම්හකාය  යදයවවුට්යඨඋදකංසන්දමානං

නදිං ඔතරිත්වා යථොකයමව  න්ත්වා තිට්ඨති නප්පවත්තති, එවං සීහස්ස
පඨමදිවයස ‘‘දසබ ං පස්සිස්සාමී’’ති උප්පන්නාෙ පීතිො නි ණ්යඨන
පටිබාහිතකාය ො. ෙථාපි දුතිෙදිවයස යදයව වුට්යඨ උදකං සන්දමානං නදිං 
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පටුන 

ඔතරිත්වා යථොකං  න්ත්වා වාලිකාපුඤ්ජං පහරිත්වා අප්පවත්තං යහොති, එවං
සීහස්ස දුතිෙදිවයස‘‘දසබ ංපස්සිස්සාමී’’තිඋප්පන්නාෙපීතිොනි ණ්යඨන
පටිබාහිතකාය ො. ෙථා තතිෙදිවයස යදයව වුට්යඨ උදකං සන්දමානං නදිං
ඔතරිත්වා පුරාණපණ්ණසුක්ඛදණ්ඩකට්ඨකචවරාදීනි පරිකඩ්ෙන්තං

වාලිකාපුඤ්ජං භින්දිත්වා සමුද්දනින්නයමව යහොති, එවං සීයහො තතිෙදිවයස
තිණ්ණං වත්ථූනං ගුණකථං සුත්වා උප්පන්යන පීතිපායමොජ්යජ ‘‘අඵ ා

නි ණ්ඨා නිප්ඵ ා නි ණ්ඨා, කිං යම ඉයම කරිස්සන්ති,  මිස්සාමහං
සත්ථුසන්තික’’න්ති මනං අභිනීහරිත්වා යවසාලිො නිෙයාසි. නිෙයන්යතො ච

‘‘චිරස්සාහංදසබ ස්සසන්තිකං න්තුකායමො ජායතො, නයඛොපනයමයුත්තං

අඤ්ඤාතකයවයසන  න්තු’’න්ති‘‘යෙයකචිදසබ ස්සසන්තිකං න්තුකාමා, 
සබ්යබ නික්ඛමන්තූ’’ති යඝොසනං කායරත්වා පඤ්චරථසතානි යෙොජායපත්වා
උත්තමරයථ ඨියතො යතහි යචව පඤ්චහි රථසයතහි මහතිො ච පරිසාෙ

පරිවුයතො  න්ධපුප්ඵචුණ්ණවාසාදීනි  ාහායපත්වා නිෙයාසි. දිවා දිවස්සාති

දිවසස්සචදිවා, මජ්ඣන්හියකඅතික්කන්තමත්යත. 

යෙන භ වා යතනුපසඞ්කමීති ආරාමං පවිසන්යතො දූරයතොව අසීති-
අනුබයඤ්ජන-බයාමප්පභා-ද්වත්තිංස-මහාපුරිස ක්ඛණානි 
ඡබ්බණ්ණඝනබුද්ධරස්මියෙො ච දිස්වා ‘‘එවරූපංනාම පුරිසං එවං ආසන්යන

වසන්තං එත්තකං කා ං නාද්දසං, වඤ්චියතො වතම්හි, අ ාභා වත යම’’ති 

චින්යතත්වාමහානිධිංදිස්වාදලිද්දපුරියසොවිෙසඤ්ජාතපීතිපායමොජ්යජොයෙන

භ වා යතනුපසඞ්කමි. ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරොන්තීති යභොතා 
ය ොතයමන වුත්තකාරණස්ස අනුකාරණං කයථන්ති. කාරණවචයනො යහත්ථ

ධම්මසද්යදො ‘‘යහතුම්හි ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු (විභ. 720) විෙ.
කාරණන්ති යචත්ථ තථාපවත්තස්ස සද්දස්ස අත්යථො අධිප්යපයතො තස්ස
පවත්තියහතුභාවයතො. අත්ථප්පයුත්යතො හි සද්දප්පයෙොය ො. අනුකාරණන්ති

එයසො එව පයරහි තථා වුච්චමායනො. ස ධම්මියකො වාදානුවායදොති. පයරහි
වුත්තකාරයණහි සකාරයණො හුත්වා තුම්හාකං වායදො වා තයතො පරං තස්ස
අනුවායදොවායකොචිඅප්පමත්තයකොපිවිඤ්ඤූහි  රහිතබ්බංඨානංකාරණංන
ආ ච්ඡති. ඉදං වුත්තං යහොති – කිං සබ්බාකායරනපි තව වායද  ාරය්හං

කාරණං නත්ථීති. අනබ්භක්ඛාතුකාමාති න අභූයතන වත්තුකාමා. අත්ථි

සී පරිොයෙොතිආදීනං අත්යථො යවරඤ්ජකණ්යඩ ආ තනයෙයනව

යවදිතබ්යබො. පරයමන අස්සායසනාතිචතුමග් චතුඵ සඞ්ඛායතනඋත්තයමන. 

අස්සාසාෙ ධම්මං යදයසමීති අස්සාසනත්ථාෙ සන්ථම්භනත්ථාෙ ධම්මං
යදයසමි.ඉතිභ වාඅට්ඨහඞ්ය හිසීහස්සයසනාපතිස්සධම්මංයදයසසි. 
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අනුවිච්චකාරන්තිඅනුවිදිත්වා චින්යතත්වාතු යිත්වාකත්තබ්බංකයරොහීති

වුත්තංයහොති. සාධු ය ොතීතිසුන්දයරොයහොති.තුම්හාදිසස්මිඤ්හිමංදිස්වාමං
සරණං  ච්ඡන්යත නි ණ්ඨං දිස්වා නි ණ්ඨං සරණං  ච්ඡන්යත ‘‘කිං අෙං

සීයහො දිට්ඨදිට්ඨයමව සරණං  ච්ඡතී’’ති  රහා උප්පජ්ජති, තස්මා

අනුවිච්චකායරොතුම්හාදිසානංසාධූති දස්යසති. පටාකංපරි යරෙුන්තියතකිර
එවරූපංසාවකං  භිත්වා‘‘අසුයකොනාමරාජාවාරාජමහාමත්යතොවායසට්ඨි
වා අම්හාකං සරණං යතො සාවයකො ජායතො’’ති පටාකං උක්ඛිපිත්වාන යර

යඝොයසන්තා ආහිණ්ඩන්ති. කස්මා? එවං යනො මහන්තභායවො ආවිභවිස්සතීති
ච. සයච පනස්ස ‘‘කිමහං එයතසං සරණං  යතො’’ති විප්පටිසායරො

උප්පජ්යජෙය, තම්පියසො ‘‘එයතසංයමසරණ තභාවංබහූ ජානන්ති, දුක්ඛං
ඉදානි පටිනිවත්තිතු’’න්ති වියනොයදත්වා න පටික්කමිස්සතීති ච. යතනාහ –

‘‘පටාකං පරිහයරෙු’’න්ති. ඔපානභූතන්ති පටිෙත්තඋදපායනො විෙ ඨිතං. 

කුලන්තිතවනියවසනං. දාතබ්බංමඤ්යඤෙයාසීතිපුබ්යබදසපිවීසතිපිසට්ඨිපි

ජයන ආ යත දිස්වා නත්ථීති අවත්වා යදසි, ඉදානි මං සරණං
 තකාරණමත්යතයනවමාඉයමසංයදෙයධම්මංඋපච්ඡින්දි. සම්පත්තානඤ්හි

දාතබ්බයමවාති ඔවදි. සුතං යමතං, භන්යතති කුයතො සුතන්ති? නි ණ්ඨානං
සන්තිකා. යත කිර කු ඝයරසු එවං පකායසන්ති ‘‘මෙං ෙස්ස කස්සචි

සම්පත්තස්ස දාතබ්බන්ති වදාම, සමයණො පන ය ොතයමො ‘මය්හයමව දානං

දාතබ්බං නාඤ්යඤසං, මය්හයමව සාවකානං දානං දාතබ්බං, නාඤ්යඤසං

සාවකානං, මය්හයමව දින්නං දානං මහප්ඵ ං, නාඤ්යඤසං, මය්හයමව

සාවකානංදින්නංමහප්ඵ ං, නාඤ්යඤස’න්තිඑවං වදතී’’ති.තංසන්ධාෙඅෙං
‘‘සුතංයමත’’න්තිආහ. 

අනුපුබ්බං කථන්ති දානානන්තරං සී ං, සී ානන්තරං සග් ං, 

සග් ානන්තරංමග් න්තිඑවංඅනුපටිපාටිකථං.තත්ථ දානකථන්තිඉදංදානං

නාම සුඛානං නිදානං, සම්පත්තීනං මූ ං, යභො ානං පතිට්ඨා, විසම තස්ස

තාණංය ණං තිපරාෙණං, ඉධය ොකපරය ොයකසු දානසදියසො අවස්සයෙො
පතිට්ඨා ආරම්මණං තාණං ය ණං  ති පරාෙණං නත්ථි. ඉදඤ්හි

අවස්සෙට්යඨන රතනමෙසීහාසනසදිසං, පතිට්ඨානට්යඨන මහාපථවීසදිසං, 

ආරම්මණට්යඨන ආ ම්බනරජ්ජුසදිසං. ඉදඤ්හි දුක්ඛනිත්ථරණට්යඨනනාවා, 

සමස්සාසනට්යඨන සඞ් ාමසූයරො, භෙපරිත්තාණට්යඨන සුසඞ්ඛතන රං, 

මච්යඡරම ාදීහි අනුපලිත්තට්යඨන පදුමං, යතසං නිදහනට්යඨන අග්ගි, 

දුරාසදට්යඨනආසිවියසො, අසන්තාසනට්යඨනසීයහො, බ වන්තට්යඨනහත්ථී, 

අභිමඞ්  සම්මතට්යඨන යසතවසයභො, යඛමන්තභූමිසම්පාපනට්යඨන
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ව ාහයකො අස්සරාජා. දානං නායමතං මො  තමග්ය ො, මය්යහයසො වංයසො, 

මො දස පාරමියෙො පූයරන්යතන යව ාමමහාෙඤ්යඤො, 

මහාය ොවින්දමහාෙඤ්යඤො, මහාසුදස්සනමහාෙඤ්යඤො, 

යවස්සන්තරමහාෙඤ්යඤොති, අයනකමහාෙඤ්ඤා පවත්තිතා, සසභූයතන 
ජලිතඅග්ගික්ඛන්යධ අත්තානං නිෙයායදන්යතන සම්පත්තොචකානං චිත්තං

 හිතං. දානඤ්හිය ොයකසක්කසම්පත්තිංයදතිමාරසම්පත්තිංබ්රහ්මසම්පත්තිං, 

චක්කවත්තිසම්පත්තිං, සාවකපාරමීඤාණං, පච්යචකයබොධිඤාණං, 
අභිසම්යබොධිඤාණංයදතීති එවමාදිදානගුණප්පටිසංයුත්තංකථං. 

ෙස්මාපනදානංයදන්යතොසී ංසමාදාතුංසක්යකොති, තස්මා තදනන්තරං

සී කථංකයථසි. සීලකථන්ති සී ංනායමතංඅවස්සයෙොපතිට්ඨාආරම්මණං 

තාණං ය ණං  ති පරාෙණං. සී ං නායමතං මම වංයසො, අහං
සඞ්ඛපා නා රාජකාය  භූරිදත්තනා රාජකාය  චම්යපෙයනා රාජකාය 
සී වරාජකාය  මාතුයපොසකහත්ථිරාජකාය  ඡද්දන්තහත්ථිරාජකාය ති
අනන්යතසුඅත්තභායවසුසී ංපරිපූයරසිං. ඉධය ොකපරය ොකසම්පත්තීනඤ්හි
සී සදියසො අවස්සයෙො පතිට්ඨා ආරම්මණං තාණං ය ණං  ති පරාෙණං

නත්ථි, සී ා ඞ්කාරසදියසො අ ඞ්කායරොනත්ථි, සී පුප්ඵසදිසං පුප්ඵංනත්ථි, 
සී  න්ධසදියසො  න්යධො නත්ථි. සී ා ඞ්කායරන හි අ ඞ්කතං
සී  න්ධානුලිත්තං සයදවයකොපි ය ොයකො ඔය ොයකන්යතො තිත්තිං න
 ච්ඡතීති එවමාදිසී ගුණප්පටිසංයුත්තංකථං. 

‘‘ඉදංපනසී ංනිස්සාෙඅෙංසග්ය ො බ්භතී’’තිදස්යසතුං සී ානන්තරං

සග් කථං කයථසි. සග් කථන්ති ‘‘අෙං සග්ය ො නාම ඉට්යඨො කන්යතො

මනායපො, නිච්චයමත්ථකීළා, නිච්චංසම්පත්තියෙො බ්භන්ති, චාතුමහාරාජිකා

යදවා නවුතිවස්සසතසහස්සානි දිබ්බසුඛං දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවන්ති, 
තාවතිංසා තිස්යසො ච වස්සයකොටියෙො සට්ඨි ච වස්සසතසහස්සානී’’ති 
එවමාදිසග් ගුණප්පටිසංයුත්තං කථං. සග් සම්පත්තිං කථෙන්තානඤ්හි

බුද්ධානං මුඛං නප්පයහොති. වුත්තම්පි යචතං – ‘‘අයනකපරිොයෙන ඛ්වාහං, 

භික්ඛයව, සග් කථං කයථෙය’’න්තිආදි(ම.නි.3.255). 

එවංසග් කථාෙපය ොයභත්වාපනහත්ථිංඅ ඞ්කරිත්වාතස්ස යසොණ්ඩං

ඡින්දන්යතො විෙ ‘‘අෙම්පි සග්ය ො අනිච්යචො අද්ධුයවො, නඑත්ථ ඡන්දරාය ො 

කත්තබ්යබො’’ති දස්සනත්ථං ‘‘අප්පස්සාදා කාමා බහුදුක්ඛා බහුපාොසා, 

ආදීනයවො එත්ථභියෙයො’’තිආදිනා(ම.නි.1.235-236; 2.42) නයෙන කාමානං 

ආදීනවංඔකාරං සංකියලසං කයථසි.තත්ථ ආදීනයවොතියදොයසො. ඔකායරොති
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අවකායරො  ාමකභායවො. සංකියලයසොති යතහි සත්තානං සංසායර

සංකිලිස්සනං.ෙථාහ– ‘‘සංකිලිස්සන්තිවත, යභො, සත්තා’’ති(ම.නි.2.351). 

එවං කාමාදීනයවන තජ්යජත්වා යනක්ඛම්යම ආනිසංසං පකායසසි.

කල්ලචිත්තන්ති අයරො චිත්තං. සාමුක්කංසිකාති සාමං උක්කංසිකා

අත්තනායෙව උද්ධරිත්වා  හිතා, සෙම්භුඤායණන දිට්ඨා අසාධාරණා

අඤ්යඤසන්තිඅත්යථො.කාපන සාති? අරිෙසච්චයදසනා.යතයනවාහ– දුක්ඛං

සමුදෙං නියරොධං මග් න්ති. විරජං වීතමලන්ති රා රජාදීනං අභාවා විරජං, 

රා ම ාදීනං වි තත්තා වීතම ං. ධම්මචක්ඛුන්ති ඉධ යසොතාපත්තිමග්ය ො

අධිප්යපයතො.තස්ස උප්පත්තිආකාරදස්සනත්ථං ෙංකිඤ්චි සමුදෙධම්මංසබ්බං

තං නියරොධධම්මන්තිආහ. තඤ්හි නියරොධං ආරම්මණං කත්වා කිච්චවයසන
එවං සබ්බසඞ්ඛතං පටිවිජ්ඣන්තං උප්පජ්ජති. දිට්යඨො අරිෙසච්චධම්යමො 

එයතනාති දිට්ඨධම්යමො. එසනයෙොයසයසසුපි.තිණ්ණා විචිකිච්ඡාඅයනනාති 

තිණ්ණවිචිකිච්යඡො. වි තා කථංකථා අස්සාති වි තකථංකයථො. විසාරජ්ජං

පත්යතොති යවසාරජ්ජප්පත්යතො. කත්ථ? සත්ථුසාසයන.නාස්සපයරොපච්චයෙො, 

න පරංසද්ධාෙඑත්ථවත්තතීති අපරප්පච්චයෙො. 

පවත්තමංසන්ති පකතිො පවත්තං කප්පිෙමංසං මූ ං  යහත්වා

අන්තරාපයණ පරියෙසාහීති අධිප්පායෙො. සම්බහුලා නි ණ්ඨාති

පඤ්චසතමත්තා නි ණ්ඨා. ථූලං පසුන්ති ථූ ං මහාසරීරං

ය ොකණ්ණමහිංසසූකරසඞ්ඛාතං පසුං. උද්දිස්සකතන්ති අත්තානං උද්දිසිත්වා

කතං, මාරිතන්ති අත්යථො. පටිච්චකම්මන්ති ස්වාෙං තං මංසං පටිච්ච තං 

පාණවධකම්මං ඵුසති. තඤ්හි අකුස ං උපඩ්ෙං දාෙකස්ස, උපඩ්ෙං

පටිග් ාහකස්ස යහොතීති යනසං  ද්ධි. අපයරො නයෙො – පටිච්චකම්මන්ති

අත්තානං පටිච්චකතං. අථ වා පටිච්චකම්මන්ති නිමිත්තකම්මස්යසතං

අධිවචනං, තං පටිච්චකම්මං එත්ථ අත්ථීති මංසම්පි පටිච්චකම්මන්ති වුත්තං. 

උපකණ්ණයකති කණ්ණමූය . අලන්ති පටික්යඛපවචනං, කිං ඉමිනාති

අත්යථො. නචපයනයතතිඑයත ආෙස්මන්යතොදීඝරත්තංඅවණ්ණකාමාහුත්වා

අවණ්ණංභාසන්තාපිඅබ්භාචික්ඛන්තාන ජිරිදන්ති, අබ්භක්ඛානස්සඅන්තංන

 ච්ඡන්තීති අත්යථො. අථ වා  ජ්ජනත්යථ ඉදං ජිරිදන්තීති පදං දට්ඨබ්බං, න
 ජ්ජන්තීතිඅත්යථො. 
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3. අස්සාජානීෙසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියෙ අඞ්ය හීතිගුණඞ්ය හි. තස්සංදිසාෙංජායතොය ොතීතිතස්සං
සින්ධුනදීතීරදිසාෙං ජායතො යහොති. අඤ්යඤපි භද්රා අස්සාජානීො තත්යථව

ජාෙන්ති. අල්ලං වා සුක්ඛං වාති අල් තිණං වා සුක්ඛතිණං වා. නාඤ්යඤ

අස්යස උබ්යබයජතාතිඅඤ්යඤඅස්යසනඋබ්යබයජතිනපහරතිනඩංසතින

ක හං කයරොති. සායඨෙයානීති සඨභායවො. කූයටෙයානීති කූටභායවො. 

ජිම්ය ෙයානීති ජිම්හභායවො. වඞ්යකෙයානීති වඞ්කභාවා. ඉච්චස්ස චතූහිපි 

පයදහිඅසික්ඛිතභායවොවකථියතො. වාහීති වහනසභායවොදින්යනොවාදපටිකයරො. 

ොව ජීවිතමරණපරිොදානාතිොවජීවිතස්සමරයණනපරියෙොසානා. සක්කච්චං

පරිභුඤ්ජතීති අමතං විෙ පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජති. පුරිසථායමනාතිආදීසු 

ඤාණථාමාදයෙොකථිතා. සණ්ඨානන්තිඔසක්කනං පටිප්පස්සද්ධි. 

4. අස්සඛළුඞ්කසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ ‘‘යපහී’’ති වුත්යතොති ‘‘ ච්ඡා’’ති වුත්යතො. පිට්ඨියතො රථං

පවත්යතතීති ඛන්ධට්ඨියකන යු ං උප්පීළිත්වා පච්ඡිමභාය න රථං

පවට්යටන්යතොඔසක්කති. පච්ඡාලඞ්ඝති, කුබ්බරං නතීතිද්යවපච්ඡිමපායද

උක්ඛිපිත්වා යතහි පහරිත්වා රථකුබ්බරං භින්දති. තිදණ්ඩං භඤ්ජතීති රථස්ස

පුරයතොතයෙොදණ්ඩකායහොන්ති, යතභඤ්ජති. රථීසාෙසත්ථිං උස්සජ්ජිත්වාති
සීසං නායමත්වා යු ං භූමිෙං පායතත්වා සත්ථිනා රථීසං පහරිත්වා. 

අජ්ය ොමද්දතීති ද්වීහි පුරිමපායදහි ඊසං මද්දන්යතො තිට්ඨති. උබ්බටුමං රථං

කයරොතීති ථ ං වා කණ්ඩකට්ඨානං වා රථං ආයරොයපති. අනාදියිත්වාති

අමනසිකත්වා අ ණිත්වා. මුඛාධානන්තිමුඛඨපනත්ථාෙදින්නංඅෙසඞ්ඛලිකං. 

ඛීලට්ඨායීති චත්තායරො පායද ථම්යභ විෙ නිච්ච ං ඨයපත්වා 
ඛී ට්ඨානසදියසනඨායනනතිට්ඨති.ඉමස්මිං සුත්යතවට්ටයමව කථිතං. 

5. ම සුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම අසජ් ාෙමලාති උග් හිතමන්තානංඅසජ්ඣාෙකරණංම ං

නාම යහොති. අනුට්ඨානමලා ඝරාති උට්ඨානවීරිොභායවො ඝරානං ම ං නාම. 

වණ්ණස්සාති සරීරවණ්ණස්ස. රක්ඛයතොති ෙංකිඤ්චි අත්තයනො සන්තකං

රක්ඛන්තස්ස. අවිජ්ජාපරමං මලන්තිතයතොයසසාකුස ධම්මම යතොඅට්ඨසු
ඨායනසු අඤ්ඤාණභූතා වට්ටමූ සඞ්ඛාතා බහ න්ධකාරඅවිජ්ජා පරමං ම ං.
තයතොහිම තරංනාමනත්ථි.ඉමස්මිම්පිසුත්යත වට්ටයමවකථිතං. 
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පටුන 

6. දූයතෙයසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ දූයතෙයන්ති දූතකම්මං.  න්තුමර තීති තං දූයතෙයසඞ්ඛාතං

සාසනංධායරත්වාහරිතුං අරහති. යසොතාතියෙොතංඅස්සසාසනංයදති, තස්ස

යසොතා. සායවතාති තං උග් ණ්හිත්වා ‘‘ඉදං නාම තුම්යහහි වුත්ත’’න්ති

පටිසායවතා. උග් ය තාතිසුග් හිතං කත්වාඋග් යහතා. ධායරතාතිසුධාරිතං 

කත්වා ධායරතා. විඤ්ඤාති අත්ථානත්ථස්ස අත්ථං ජානිතා. විඤ්ඤායපතාති

පරං විජානායපතා. සහිතා සහිතස්සාති ඉදං සහිතං, ඉදං අසහිතන්ති එවං

සහිතාසහිතස්ස කුසය ො, උප තානුප යතසුයඡයකොසාසනංආයරොයචන්යතො

සහිතං සල් ක්යඛත්වා ආයරොයචති. න බයථතීති යවධති න ඡම්භති. 

අසන්දිද්ධන්ති නිස්සන්යදහංවි තසංසෙං. පුච්ඡියතොතිපඤ්හත්ථාෙපුච්ඡියතො. 

7-8. බන්ධනසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

17-18. සත්තයම රුණ්යණනාති රුදියතන. ආකප්යපනාති

නිවාසනපාරුපනාදිනා විධායනන. වනභඞ්ය නාති වනයතො භඤ්ජිත්වා
ආහයටනපුප්ඵඵ ාදිපණ්ණාකායරන. අට්ඨයමපිඑයසවනයෙො. 

9. පහාරාදසුත්තවණ්ණනා 

19. නවයම ප ාරායදොති එවංනාමයකො. අසුරින්යදොති අසුරයජට්ඨයකො.

අසුයරසුහියවපචිත්තිරාහුපහාරායදොති ඉයමතයෙොයජට්ඨකා. යෙනභ වා

යතනුපසඞ්කමීති දසබ ස්ස අභිසම්බුද්ධදිවසයතො පට්ඨාෙ ‘‘අජ්ජ  මිස්සාමි
ස්යව  මිස්සාමී’’ති එකාදස වස්සානි අතික්කමිත්වා ද්වාදසයම වස්යස සත්ථු

යවරඤ්ජාෙංවසනකාය  ‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්සසන්තිකං මිස්සාමී’’තිචිත්තං

උප්පායදත්වා‘‘මම‘අජ්ජ ස්යව’තිද්වාදසවස්සානිජාතානි, හන්දාහංඉදායනව
 ච්ඡාමී’’ති තඞ්ඛණංයෙව අසුර ණපරිවුයතො අසුරභවනා නික්ඛමිත්වා දිවා

දිවස්සයෙනභ වායතනුපසඞ්කමි, එකමන්තංඅට්ඨාසීතියසොකිර‘‘තථා තං

පඤ්හං පුච්ඡිත්වා එව ධම්මං සුණිස්සාමී’’ති ආ යතො, තථා තස්ස පන
දිට්ඨකා යතොපට්ඨාෙබුද්ධ ාරයවන පුච්ඡිතුංඅසක්යකොන්යතොඅපිසත්ථාරං
වන්දිත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.තයතොසත්ථා චින්යතසි–‘‘අෙංපහාරායදොමයි

අකයථන්යත පඨමතරං කයථතුං න සක්ඛිස්සති, චිණ්ණවසිට්ඨායනයෙව නං

කථාසමුට්ඨාපනත්ථංඑකංපඤ්හංපුච්ඡිස්සාමී’’ති. 

අථ නංපුච්ඡන්යතො අපිපන ප ාරාදාතිආදිමාහ.තත්ථ අභිරමන්තීතිරතිං 

වින්දන්ති, අනුක්කණ්ඨමානා වසන්තීති අත්යථො. යසො

‘‘පරිචිණ්ණට්ඨායනයෙවමංභ වා පුච්ඡතී’’තිඅත්තමයනොහුත්වා අභිරමන්ති, 
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භන්යතති ආහ. අනුපුබ්බනින්යනොතිආදීනි සබ්බානි අනුපටිපාටිො 

නින්නභාවස්ස යවවචනානි. න ආෙතයකයනව පපායතොති න 

ඡින්නතටමහායසොබ්යභො විෙ ආදියතොව පපායතො. යසො හි තීරයතො පට්ඨාෙ 
එකඞ්ගු ද්වඞ්ගු විදත්ථිරතනෙට්ඨිඋසභඅඩ්ෙ ාවුත ාවුතඅඩ්ෙයෙොජනාදිවයස
න  ම්භීයරො හුත්වා  ච්ඡන්යතො සියනරුපාදමූය 
චතුරාසීතියෙොජනසහස්ස ම්භීයරොහුත්වාඨියතොති දස්යසති. 

ඨිතධම්යමොති ඨිතසභායවො. කුණයපනාති යෙන යකනචි හත්ථිඅස්සාදීනං

කයළවයරන. ථලං උස්සායරතීති හත්යථන  යහත්වා විෙ වීචිපහායරයනව
ථ ං ඛිපති. 

 ඞ් ාෙමුනාතිඉධඨත්වාඉමාසංනදීනං උප්පත්තිකථංකයථතුංවට්ටති.

අෙං තාව ජම්බුදීයපො දසසහස්සයෙොජනපරිමායණො, තත්ථ 
චතුසහස්සයෙොජනපරිමායණො පයදයසො උදයකන අජ්යඣොත්ථයටො

මහාසමුද්යදොති සඞ්ඛං  යතො, තිසහස්සයෙොජනප්පමායණ මනුස්සා වසන්ති, 
තිසහස්සයෙොජනප්පමායණ හිමවා පතිට්ඨියතො උබ්යබයධන
පඤ්චයෙොජනසතියකො චතුරාසීතිකූටසහස්සපටිමණ්ඩියතො සමන්තයතො 

සන්දමානපඤ්චසතනදීවිචිත්යතො, ෙත්ථ ආොමවිත්ථායරන ච  ම්භීරයතො ච 
පණ්ණාසපණ්ණාසයෙොජනා දිෙඩ්ෙයෙොජනසතපරිමණ්ඩ ා අයනොතත්තදයහො
කණ්ණමුණ්ඩදයහො රථකාරදයහොඡද්දන්තදයහොකුණා දයහොමන්දාකිනිදයහො
සීහප්පපාතදයහොති සත්තමහාසරාපතිට්ඨහන්ති. 

යතසු අයනොතත්යතො සුදස්සනකූටංචිත්තකූටං කාළකූටං න්ධමාදනකූටං
යක ාසකූටන්තිඉයමහිපඤ්චහිපබ්බයතහිපරික්ඛිත්යතො.තත්ථ සුදස්සනකූටං
යසොවණ්ණමෙං ද්වියෙොජනසතුබ්යබධං අන්යතොවඞ්කං කාකමුඛසණ්ඨානං

තයමව සරං පටිච්ඡායදත්වා තිට්ඨති, චිත්තකූටං සබ්බරතනමෙං, කාළකූටං

අඤ්ජනමෙං,  න්ධමාදනකූටං සානුමෙං අබ්භන්තයර මුග් වණ්ණං, 
මූ  න්යධො සාර න්යධො යඵග්ගු න්යධො තච න්යධො පපටිකා න්යධො
රස න්යධො පත්ත න්යධො පුප්ඵ න්යධො ඵ  න්යධො  න්ධ න්යධොති ඉයමහි

දසහි  න්යධහි උස්සන්නං, නානප්පකාරඔසධසඤ්ඡන්නං

කාළපක්ඛඋයපොසථදිවයසආදිත්තමිවඅඞ් ාරංජ න්තංතිට්ඨති, යක ාසකූටං
රජතමෙං. සබ්බානි සුදස්සයනන සමානුබ්යබධසණ්ඨානානි තයමව සරං 
පටිච්ඡායදත්වා ඨිතානි. තානි සබ්බානි යදවානුභායවන නා ානුභායවන ච

වස්සන්ති, නදියෙො යචයතසුසන්දන්ති.තංසබ්බම්පිඋදකං අයනොතත්තයමව
පවිසති. චන්දිමසූරිො දක්ඛියණන වා උත්තයරන වා  ච්ඡන්තා
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පබ්බතන්තයරන තත්ථ ඔභාසං කයරොන්ති, උජුං  ච්ඡන්තා න කයරොන්ති.
යතයනවස්සඅයනොතත්යතොතිසඞ්ඛාඋදපාදි. 

තත්ථ මයනොහරසි ාත ානි නිම්මච්ඡකච්ඡපානි

ඵලිකසදිසනිම්මය ොදකානි න්හානතිත්ථානි සුපටිෙත්තානි යහොන්ති, යෙසු

බුද්ධා ඛීණාසවා ච පච්යචකබුද්ධා ච ඉද්ධිමන්තා ච ඉසයෙො න්හාෙන්ති, 
යදවෙක්ඛාදයෙොඋදකකීළංකීළන්ති. 

තස්සචතූසුපස්යසසුසීහමුඛං, හත්ථිමුඛං, අස්සමුඛං, උසභමුඛන්තිචත්තාරි

මුඛානි යහොන්ති, යෙහි චතස්යසො නදියෙො සන්දන්ති. සීහමුයඛන 

නික්ඛන්තනදීතීයර සීහා බහුතරා යහොන්ති, හත්ථිමුඛාදීහි හත්ථිඅස්සඋසභා. 
පුරත්ථිමදිසයතො නික්ඛන්තනදී අයනොතත්තං තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා
ඉතරා තිස්යසො නදියෙො අනුප ම්ම පාචීනහිමවන්යතයනව අමනුස්සපථං
 න්ත්වා මහාසමුද්දං පවිසති. පච්ඡිමදිසයතො ච උත්තරදිසයතො ච
නික්ඛන්තනදියෙොපි තයථව පදක්ඛිණං කත්වා පච්ඡිමහිමවන්යතයනව
උත්තරහිමවන්යතයනව ච අමනුස්සපථං  න්ත්වා මහාසමුද්දං පවිසන්ති.
දක්ඛිණමුඛයතො නික්ඛන්තනදී පන තං තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා 
උත්තයරන උජුකං පාසාණපිට්යඨයනව සට්ඨි යෙොජනානි  න්ත්වා පබ්බතං
පහරිත්වා උට්ඨාෙ පරික්යඛයපන ති ාවුතප්පමාණා උදකධාරා හුත්වා

ආකායසන සට්ඨි යෙොජනානි  න්ත්වා තිෙග් යළ නාම පාසායණ පතිතා, 
පාසායණො උදකධාරායවය න භින්යනො. තත්ථ පඤ්ඤාසයෙොජනප්පමාණා

තිෙග් ළා නාම මහායපොක්ඛරණී ජාතා, යපොක්ඛරණිො කූ ං භින්දිත්වා
පාසාණං පවිසිත්වා සට්ඨි යෙොජනානි  තා. තයතො ඝනපථවිං භින්දිත්වා 
උම්මඞ්ය න සට්ඨි යෙොජනානි  න්ත්වා ගිඤ්ඣං නාම තිරච්ඡානපබ්බතං
පහරිත්වා හත්ථතය  පඤ්චඞ්ගුලිසදිසා පඤ්ච ධාරා හුත්වා පවත්තති. සා 

තික්ඛත්තුං අයනොතත්තං පදක්ඛිණං කත්වා  තට්ඨායන ආවත්ත ඞ් ාති

වුච්චති. උජුකං පාසාණපිට්යඨනසට්ඨි යෙොජනානි තට්ඨායන කණ්  ඞ් ා, 

ආකායසන සට්ඨි යෙොජනානි  තට්ඨායන ආකාස ඞ් ා, තිෙග් ළපාසායණ

පඤ්ඤාසයෙොජයනොකායස ඨිතා තිෙග් ළයපොක්ඛරණී, කූ ං භින්දිත්වා

පාසාණං පවිසිත්වා සට්ඨි යෙොජනානි  තට්ඨායන බ ල ඞ් ාති, උමඞ්ය න

සට්ඨි යෙොජනානි  තට්ඨායන උමඞ්  ඞ් ාති වුච්චති. විඤ්ඣං නාම

තිරච්ඡානපබ්බතංපහරිත්වා පඤ්චධාරාහුත්වාපවත්තනට්ඨායනපන ඞ් ා, 

ෙමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහීතිපඤ්ච සඞ්ඛං තා.එවයමතාපඤ්චමහානදියෙො
හිමවන්තයතොපවත්තන්තීතියවදිතබ්බා. 
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සවන්තියෙොතිොකාචිසවමානා ච්ඡන්තී මහානදියෙොවාකුන්නදියෙොවා. 

අප්යපන්තීති අල්ලීෙන්ති ඔසරන්ති. ධාරාති වුට්ඨිධාරා. පූරත්තන්ති

පුණ්ණභායවො. මහාසමුද්දස්ස හි අෙං ධම්මතා – ‘‘ඉමස්මිං කාය  යදයවො

මන්යදො ජායතො, ජා ක්ඛිපාදීනි ආදාෙ මච්ඡකච්ඡයප  ණ්හිස්සාමා’’ති වා

‘‘ඉමස්මිංකාය මහන්තාවුට්ඨි,  භිස්සාමනුයඛො පිට්ඨිපසාරණට්ඨාන’’න්ති
වා වත්තුං න සක්කා. පඨමකප්පිකකා යතො පට්ඨාෙ හි ෙං සියනරුයමඛ ං

ආහච්චඋදකංඨිතං, තයතො එකඞ්ගු මත්තම්පිඋදකංයනවයහට්ඨාඔසීදති, න

උද්ධංඋත්තරති. එකරයසොතිඅසම්භින්නරයසො. 

මුත්තාති ඛුද්දකමහන්තවට්ටදීඝාදියභදා අයනකවිධා. මණීති

රත්තනී ාදියභයදො අයනකවියධො. යවළුරියෙොති

වංසවණ්ණසිරීසපුප්ඵවණ්ණාදියභයදො අයනකවියධො. සඞ්යඛොති 

දක්ඛිණාවට්ටතම්බකුච්ඡිකධමනසඞ්ඛාදියභයදො අයනකවියධො. සිලාති

යසතකාළමුග් වණ්ණාදියභයදො අයනකවිධා. පවාළන්ති

ඛුද්දකමහන්තරත්තඝනරත්තාදියභදංඅයනකවිධං. මසාර ල්ලන්තිකබරමණි. 

නා ාති ඌමිපිට්ඨවාසියනොපිවිමානට්ඨකානා ාපි. 

අට්ඨ ප ාරාදාති සත්ථා අට්ඨපි ධම්යම වත්තුං සක්යකොති, යසොළසපි

බාත්තිංසපි චතුසට්ඨිපි සහස්සම්පි, පහාරායදන පන අට්ඨ කථිතා, අහම්පි
යතයහව සරික්ඛයක කත්වා කයථස්සාමීති චින්යතත්වා එවමාහ. 

අනුපුබ්බසික්ඛාතිආදීසු අනුපුබ්බසික්ඛාෙ තිස්යසො සික්ඛා  හිතා, 

අනුපුබ්බකිරිොෙ යතරස ධුතඞ් ානි, අනුපුබ්බපටිපදාෙ සත්ත අනුපස්සනා 
අට්ඨාරස මහාවිපස්සනා අට්ඨතිංස ආරම්මණවිභත්තියෙො සත්තතිංස

යබොධපක්ඛිෙධම්මා. න ආෙතයකයනව අඤ්ඤාපටියවයධොති මණ්ඩූකස්ස 

උප්පතිත්වා මනංවිෙආදියතොවසී පූරණාදිංඅකත්වාඅරහත්තප්පටියවයධො

නාම නත්ථි, පටිපාටිො පන සී සමාධිපඤ්ඤායෙො පූයරත්වාව සක්කා
අරහත්තංපත්තුන්තිඅත්යථො. 

ආරකාවාති දූයරයෙව. න යතන නිබ්බානධාතුො ඌනත්තං වා පූරත්තං

වාති අසඞ්යඛයයෙයපි කප්යප බුද්යධසු අනුප්පන්යනසු එකසත්යතොපි

පරිනිබ්බාතුංනසක්යකොති, තදාපි‘‘තුච්ඡා නිබ්බානධාතූ’’තින සක්කාවත්තුං.
බුද්ධකාය  ච පන එයකකස්මිං සමා යම අසඞ්යඛයෙයාපි සත්තා අමතං

ආරායධන්ති, තදාපිනසක්කා වත්තුං–‘‘පූරානිබ්බානධාතූ’’ති. 
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10. උයපොසථසුත්තවණ්ණනා 

20. දසයම නිසින්යනො ය ොතීති උයපොසථකරණත්ථාෙ උපාසිකාෙ
රතනපාසායද නිසින්යනො. නිසජ්ජ පන භික්ඛූනං චිත්තානි ඔය ොයකන්යතො
එකං දුස්සී පුග්  ං දිස්වා ‘‘සචාහං ඉමස්මිං පුග් ය  නිසින්යනයෙව

පාතියමොක්ඛං උද්දිසිස්සාමි, සත්තධා තස්ස මුද්ධා ඵලිස්සතී’’ති තස්ස

අනුකම්පාෙ තුණ්හීයෙව අයහොසි. අභික්කන්තාති අතික්කන්තා පරික්ඛීණා. 

උද්ධස්යත අරුයණති උග් යත අරුණසීයස. නන්දිමුඛිොති තුට්ඨමුඛිො. 

අපරිසුද්ධා, ආනන්ද, පරිසාති ‘‘අසුකපුග් ය ො අපරිසුද්යධො’’ති අවත්වා

‘‘අපරිසුද්ධා, ආනන්ද, පරිසා’’තිආහ.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

මහාවග්ය ොදුතියෙො. 

3.   පතිවග්ය ො 

1. පඨමඋග් සුත්තවණ්ණනා 

21. තතිෙස්ස පඨයම පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදීති තස්ස කිර ඝයර
පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං පඤ්ච ආසනසතානි නිච්චං පඤ්ඤත්තායනව

යහොන්ති, යතසුඅඤ්ඤතරස්මිංආසයනනිසීදි. තං සුණාහීතියතසුණාහි, තංවා

අට්ඨවිධංඅච්ඡරිෙධම්මංසුණාහි. චිත්තංපසීදීති‘‘බුද්යධොනුයඛොනබුද්යධොනු

යඛො’’ති විතක්කමත්තම්පි න උප්පජ්ජි, අෙයමව බුද්යධොති චිත්තුප්පායදො

පසන්යනො අනාවිය ො අයහොසි. සකානි වා ඤාතිකුලානීති අත්තයනො

ොපනමත්තං ධනං  යහත්වා ඤාතිඝරානි  ච්ඡතු. කස්ස යවො දම්මීති

කතරපුරිසස්ස තුම්යහ දදාමි, ආයරොයචථ යම අත්තයනො අධිප්පාෙං. 

අප්පටිවිභත්තාති ‘‘එත්තකංදස්සාමි එත්තකංනදස්සාමි, ඉදංදස්සාමිඉදංන

දස්සාමී’’තිචිත්තංඋප්පායදන්යතනහි පටිවිභත්තානාමයහොති, මය්හංපනන
එවං. අථ යඛො සඞ්ඝිකා විෙ  ණසන්තකා විෙ ච සී වන්යතහි සද්ධිං

සාධාරණායෙව. සක්කච්චංයෙව පයිරුපාසාමීති සහත්ථා උපට්ඨහාමි, 

චිත්තීකායරනඋපසඞ්කමාමි. 

අනච්ඡරිෙං යඛො පන මං, භන්යතති, භන්යත, ෙං මං යදවතා

උපසඞ්කමිත්වාඑවංආයරොයචන්ති, ඉදංනඅච්ඡරිෙං.ෙංපනාහංතයතොනිදානං 

චිත්තස්සඋණ්ණතිංනාභිජානාමි, තංඑවඅච්ඡරිෙන්ති වදති. සාධුසාධු, භික්ඛූති

එත්ථ කිඤ්චාපි භික්ඛුං ආමන්යතති, උපාසකස්යසව පන
යවෙයාකරණසම්පහංසයනඑසසාධුකායරොතියවදිතබ්යබො. 
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පටුන 

2. දුතිෙඋග් සුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියෙ නා වයනතිතස්සකිර යසට්ඨියනොනා වනංනාමඋෙයානං, 
යසො තත්ථ පුයරභත්තං  න්ධමා ාදීනි  ාහායපත්වා උෙයානකීළිකං
කීළිතුකායමො  න්ත්වා පරිචාරිෙමායනො භ වන්තං අද්දස. සහ 

දස්සයනයනවස්ස පුරිමනයෙයනව චිත්තං පසීදි, සුරාපායනන ච

උප්පන්නමන්යදො තඞ්ඛණංයෙව පහීයි. තං සන්ධායෙවමාහ. ඔයණොයජසින්ති

උදකං හත්යථ පායතත්වා අදාසිං. අසුයකොති අමුයකො. සමචිත්යතොව යදමීති

‘‘ඉමස්ස යථොකං, ඉමස්ස බහුක’’න්ති එවං චිත්තනානත්තං න කයරොමි, 

යදෙයධම්මං පන එකසදිසං කයරොමීති දස්යසති. ආයරොයචන්තීති ආකායස

ඨත්වාආයරොයචන්ති. නත්ථිතංසංයෙොජනන්තිඉමිනාඋපාසයකොඅත්තයනො
අනා ාමිඵ ං බයාකයරොති. 

3. පඨමහත්ථකසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියෙ  ත්ථයකොආළවයකොතිභ වතා ආළවකෙක්ඛස්සහත්ථයතො

හත්යථහි සම්පටිච්ඡිතත්තා හත්ථයකොති  ද්ධනායමො රාජකුමායරො. සීලවාති

පඤ්චසී දසසීය න සී වා. චා වාති චා සම්පන්යනො. කච්චිත්ථ, භන්යතති, 

භන්යත, කච්චි එත්ථ භ වයතො බයාකරණට්ඨායන. අප්පිච්යඡොති
අධි මප්පිච්ඡතාෙඅප්පිච්යඡො. 

4. දුතිෙහත්ථකසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ පඤ්චමත්යතහි උපාසකසයතහීති
යසොතාපන්නසකදා ාමීනංයෙව අරිෙසාවකඋපාසකානං පඤ්චහි සයතහි
පරිවුයතො භුත්තපාතරායසො  න්ධමා විය යපනචුණ්ණානි  යහත්වා යෙන

භ වා යතනුපසඞ්කමි. සඞ්  වත්ථූනීති සඞ් ණ්හනකාරණානි. යත ා න්ති

යතහි අහං. තං දායනන සඞ් ණ් ාමීති නඞ්  බලිබද්දභත්තබීජාදීනි යචව 

 න්ධමා මූ ාදීනි ච දත්වා සඞ් ණ්හාමි. යපෙයවජ්යජනාති අම්ම, තාත, 

භාතර, භගිනීතිආදියකනකණ්ණසුයඛනමුදුයකනපිෙවචයනනසඞ් ණ්හාමි. 

අත්ථචරිොොති ‘‘ඉමස්ස දායනන වා පිෙවචයනන වා කිච්චං නත්ථි, 
අත්ථචරිොෙ සඞ් ණ්හිතබ්බයුත්තයකො අෙ’’න්ති ඤත්වා 
උප්පන්නකිච්චනිත්ථරණසඞ්ඛාතාෙ අත්ථචරිොෙ සඞ් ණ්හාමි. 

සමානත්තතාොති ‘‘ඉමස්ස දානාදීහි කිච්චං නත්ථි, සමානත්තතාෙ 

සඞ් ණ්හිතබ්යබො අෙ’’න්තිඑකයතොඛාදනපිවනනිසජ්ජාදීහිඅත්තනා සමානං

කත්වා සඞ් ණ්හාමි. දලිද්දස්ස යඛො යනො තථා යසොතබ්බං මඤ්ඤන්තීති

දලිද්දස්ස කිඤ්චි දාතුං වා කාතුං වා අසක්යකොන්තස්ස, ෙථා දලිද්දස්ස යනො
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තථා යසොතබ්බං මඤ්ඤන්ති, මම පන යසොතබ්බං මඤ්ඤන්ති, දින්යනොවායද 

තිට්ඨන්ති, න යම අනුසාසනිං අතික්කමිතබ්බං මඤ්ඤන්ති. යෙොනි යඛො 

තයාෙන්ති උපායෙො යඛො යත අෙං. ඉයමසු පන ද්වීසුපි සුත්යතසු සත්ථාරා 
සී චා පඤ්ඤාමිස්සකාකථිතාතියවදිතබ්බා. 

5-6. මහානාමසුත්තාදිවණ්ණනා 

25-26. පඤ්චයම අත්ථූපපරික්ඛිතා ය ොතීතිඅත්ථානත්ථංකාරණාකාරණං
උපපරික්ඛිතායහොති.ඡට්යඨසද්ධාසී චා ා මිස්සකාකථිතා. 

7. පඨමබ සුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම උජ් ත්තිබලාති උජ්ඣානබ ා.බා ානඤ්හි ‘‘ෙං අසුයකො

ඉදඤ්චිදඤ්ච ආහ, මං යසො ආහ, න අඤ්ඤ’’න්ති එවං උජ්ඣානයමව බ ං. 

නිජ් ත්තිබලාති ‘‘න ඉදං එවං, එවං නායමත’’න්ති

අත්ථානත්ථනිජ්ඣාපනංයෙව බ ං. පටිසඞ්ඛානබලාති පච්චයවක්ඛණබ ා. 

ඛන්තිබලාතිඅධිවාසනබ ා. 

8. දුතිෙබ සුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨයම බලානීති ඤාණබ ානි. ආසවානං ඛෙං පටිජානාතීති 

අරහත්තං පටිජානාති. අනිච්චයතොති හුත්වා අභාවාකායරන. ෙථාභූතන්ති

ෙථාසභාවයතො. සම්මප්පඤ්ඤාොති සහවිපස්සනාෙ මග් පඤ්ඤාෙ. 

අඞ් ාරකාසූපමාති සන්තාපනට්යඨන අඞ් ාරකාසුො උපමිතා ඉයම කාමාති. 

වියවකනින්නන්ති ඵ සමාපත්තිවයසන නිබ්බානනින්නං. වියවකට්ඨන්ති

කිය යසහි වජ්ජිතං දූරීභූතං වා. යනක්ඛම්මාභිරතන්ති පබ්බජ්ජාභිරතං. 

බයන්තිභූතන්ති වි තන්තභූතං එකයදයසනාපි අනල්ලීනං විසංයුත්තං

විසංසට්ඨං. ආසවට්ඨානියෙහීති සම්පයෙො වයසන ආසවානං කාරණභූයතහි, 

කිය සධම්යමහීති අත්යථො. අථ වා බයන්තිභූතන්ති වි තවාෙන්ති අත්යථො.

කුයතො? සබ්බයසො ආසවට්ඨානියෙහි ධම්යමහි, සබ්යබහි යතභූමකධම්යමහීති 

අත්යථො.ඉමස්මිංසුත්යතඅරිෙමග්ය ොය ොකිෙය ොකුත්තයරොකථියතො. 

9. අක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම ඛයණ කිච්චානි කයරොතීති ඛණකිච්යචො, ඔකාසං  භිත්වාව

කිච්චානි කයරොතීති අත්යථො. ධම්යමොති චතුසච්චධම්යමො. ඔපසමියකොති 

කිය සූපසමාවයහො. පරිනිබ්බායියකොති කිය සපරිනිබ්බානකයරො. 

චතුමග් ඤාණසඞ්ඛාතං සම්යබොධිං  ච්ඡති සම්පාපුණාතීති සම්යබොධ ාමී.



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  අට්ඨකනිපාත-අට්ඨකථා 

30 

පටුන 

දීඝායුකං යදවනිකාෙන්ති ඉදං අසඤ්ඤං යදවනිකාෙං සන්ධාෙ වුත්තං. 

අවිඤ්ඤාතායරසූතිඅතිවිෙඅවිඤ්ඤූසු. 

සුප්පයවදියතති සුකථියත. අන්තරායිකාති අන්තරාෙකරා. ඛයණො යව මා 

උපච්ච ාතිඅෙං ද්යධොඛයණොමාඅතික්කමි. ඉධ යචවනංවිරායධතීතිසයච
යකොචිපමත්තචාරීඉධ ඉමංඛණං භිත්වාපිසද්ධම්මස්සනිොමතංඅරිෙමග් ං

විරායධතින සම්පායදති. අතීතත්යථොතිහාපිතත්යථො. චිරත්තං අනුතපිස්සතීති
චිරරත්තංයසොචිස්සති.ෙථාහි‘‘අසුකට්ඨායනභණ්ඩං සමුප්පන්න’’න්තිසුත්වා

එයකො වාණියජො න  ච්යඡෙය, අඤ්යඤ  න්ත්වා  ණ්යහෙුං, යතසං තං
අට්ඨගුණම්පි දසගුණම්පි භයවෙය. අථ ඉතයරො ‘‘මම අත්යථො 

අතික්කන්යතො’’ති අනුතයපෙය, එවං යෙො ඉධ ඛණං  භිත්වා

අප්පටිපජ්ජන්යතො සද්ධම්මස්ස නිොමතං විරායධති, යසො අෙං වාණියජොව

අතීතත්යථො චිරං අනුතපිස්සති යසොචිස්සති. කිඤ්ච භියෙයො අවිජ්ජානිවුයතොති

තථා. පච්චවිදුන්ති පටිවිජ්ඣිංසු. සංවරාති සී සංවරා. මාරයධෙයපරානුය ති

මාරයධෙයසඞ්ඛාතංසංසාරංඅනු යත. පාරඞ් තාතිනිබ්බානං තා. යෙපත්තා 

ආසවක්ඛෙන්තියෙඅරහත්තංපත්තා.එවමිධ ාථාසුවට්ටවිවට්ටංකථිතං. 

10. අනුරුද්ධමහාවිතක්කසුත්තවණ්ණනා 

30. දසයම යචතීසූති යචතිනාමකානං රාජූනං නිවාසට්ඨානත්තා

එවං ද්ධයවොහායර රට්යඨ. පාචීනවංසදායෙති දසබ ස්ස වසනට්ඨානයතො
පාචීනදිසාෙ ඨියත වංසදායෙ නීය ොභායසහි යවළූහි සඤ්ඡන්යන අරඤ්යඤ. 

එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදීති යථයරො කිර පබ්බජිත්වා
පඨමඅන්යතොවස්සම්හියෙව සමාපත්ති ාභී හුත්වා
සහස්සය ොකධාතුදස්සනසමත්ථං දිබ්බචක්ඛුඤාණං උප්පායදසි. යසො 

සාරිපුත්තත්යථරස්ස සන්තිකං  න්ත්වා එවමාහ – ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො

සාරිපුත්ත, දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන

සහස්සය ොකංඔය ොයකමි.ආරද්ධංයඛො පනයමවීරිෙංඅසල්ලීනං, උපට්ඨිතා

සතිඅසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධොකායෙොඅසාරද්යධො, සමාහිතංචිත්තංඑකග් ං.අථ
චපනයමඅනුපාදාෙආසයවහිචිත්තංනවිමුච්චතී’’ති.අථ නංයථයරොආහ–

‘‘ෙං යඛො යත, ආවුයසො අනුරුද්ධ, එවං යහොති ‘අහං දිබ්යබන

චක්ඛුනා…යප.… ඔය ොයකමී’ති, ඉදං යත මානස්මිං. ෙම්පි යත, ආවුයසො, 

අනුරුද්ධඑවංයහොති‘ආරද්ධංයඛො පනයමවීරිෙං…යප.…එකග් ’න්ති, ඉදං

යතඋද්ධච්චස්මිං.ෙම්පියත, ආවුයසො අනුරුද්ධ, එවංයහොති ‘අථචපනයම

අනුපාදාෙ ආසයවහි චිත්තං න විමුච්චතී’ති, ඉදං යත කුක්කුච්චස්මිං. සාධු
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වතාෙස්මා අනුරුද්යධො ඉයම තයෙො ධම්යම පහාෙ ඉයම තයෙො ධම්යම 
අමනසිකරිත්වා අමතාෙ ධාතුො චිත්තං උපසංහරතූ’’ති එවමස්ස යථයරො
කම්මට්ඨානං කයථසි. යසො කම්මට්ඨානං  යහත්වා සත්ථාරං ආපුච්ඡිත්වා
යචතිරට්ඨං  න්ත්වා සමණධම්මං කයරොන්යතො අට්ඨමාසං චඞ්කයමන
වීතිනායමසි. යසො පධානයව නිම්මථිතත්තා කි න්තකායෙො එකස්ස

යවළුගුම්බස්සයහට්ඨානිසීදි.අථස්සාෙංඑවංයචතයසොපරිවිතක්යකොඋදපාදි, 
එස මහාපුරිසවිතක්යකොඋප්පජ්ජීතිඅත්යථො. 

අප්පිච්ඡස්සාති එත්ථ පච්චෙප්පිච්යඡො, අධි මප්පිච්යඡො, 

පරිෙත්තිඅප්පිච්යඡො, ධුතඞ් ප්පිච්යඡොති චත්තායරො අප්පිච්ඡා. තත්ථ 

පච්චෙප්පිච්යඡො බහුං යදන්යත අප්පං  ණ්හාති, අප්පං යදන්යත අප්පතරං

 ණ්හාති, නඅනවයසසග් ාහීයහොති. අධි මප්පිච්යඡොමජ්ඣන්තිකත්යථයරො
විෙ අත්තයනො අධි මං අඤ්යඤසං ජානිතුං න යදති. පරිෙත්තිඅප්පිච්යඡො
යතපිටයකොපි සමායනො න බහුස්සුතභාවං ජානායපතුකායමො යහොති
සායකතතිස්සත්යථයරොවිෙ.ධුතඞ් ප්පිච්යඡො ධුතඞ් පරිහරණභාවංඅඤ්යඤසං
ජානිතුං න යදති ද්යවභාතිකත්යථයරසු යජට්ඨත්යථයරො විෙ. වත්ථු

විසුද්ධිමග්ය  කථිතං. අෙං ධම්යමොති එවං සන්තගුණනිගුහයනන ච
පටිග් හයණ මත්තඤ්ඤුතාෙ ච අප්පිච්ඡස්ස පුග්  ස්ස අෙං 

නවය ොකුත්තරධම්යමො සම්පජ්ජති, යනො මහිච්ඡස්ස. එවං සබ්බත්ථ
යෙොයජතබ්බං. 

සන්තුට්ඨස්සාති චතූසු පච්චයෙසු තීහි සන්යතොයසහි සන්තුට්ඨස්ස. 

පවිවිත්තස්සාති කාෙචිත්තඋපධිවියවයකහි විවිත්තස්ස. තත්ථ කාෙවියවයකො
නාම  ණසඞ් ණිකං වියනොයදත්වා ආරම්භවත්ථුවයසන එකීභායවො.
එකීභාවමත්යතයනව කම්මං න නිප්ඵජ්ජතීති කසිණපරිකම්මං කත්වා අට්ඨ

සමාපත්තියෙො නිබ්බත්යතති, අෙං චිත්තවියවයකො නාම.
සමාපත්තිමත්යතයනවකම්මංනනිප්ඵජ්ජතීතිඣානංපාදකංකත්වාසඞ්ඛායර 

සම්මසිත්වා සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණාති, අෙං සබ්බාකාරයතො
උපධිවියවයකොනාම. යතනාහභ වා–‘‘කාෙවියවයකොචවියවකට්ඨකාොනං

යනක්ඛම්මාභිරතානං, චිත්තවියවයකො ච පරිසුද්ධචිත්තානං

පරමයවොදානප්පත්තානං, උපධිවියවයකො ච නිරුපධීනං පුග්  ානං 

විසඞ්ඛාර තාන’’න්ති(මහානි.7, 49). 

සඞ් ණිකාරාමස්සාති  ණසඞ් ණිකාෙ යචව කිය සසඞ් ණිකාෙ ච

රතස්ස. ආරද්ධවීරිෙස්සාති කායිකයචතසිකවීරිෙවයසන ආරද්ධවීරිෙස්ස. 
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උපට්ඨිතස්සතිස්සාතිචතුසතිපට්ඨානවයසනඋපට්ඨිතස්සතිස්ස. සමාහිතස්සාති

එකග් චිත්තස්ස. පඤ්ඤවයතොතිකම්මස්සකතපඤ්ඤාෙපඤ්ඤවයතො. 

සාධුසාධූතියථරස්සවිතක්කං සම්පහංයසන්යතොඑවමාහ. ඉමංඅට්ඨමන්ති

සත්තනිධී  ද්ධපුරිසස්ස අට්ඨමං යදන්යතො විෙ, සත්ත මණිරතනානි, සත්ත

හත්ථිරතනානි, සත්ත අස්සරතනානි  ද්ධපුරිසස්ස අට්ඨමං යදන්යතො විෙ
සත්ත මහාපුරිසවිතක්යක විතක්යකත්වා ඨිතස්ස අට්ඨමං ආචික්ඛන්යතො

එවමාහ. නිප්පපඤ්චාරාමස්සාති තණ්හාමානදිට්ඨිපපඤ්චරහිතත්තා
නිප්පපඤ්චසඞ්ඛායත නිබ්බානපයද අභිරතස්ස. ඉතරං තස්යසව යවවචනං. 

පපඤ්චාරාමස්සාති ෙථාවුත්යතසු පපඤ්යචසු අභිරතස්ස. ඉතරං තස්යසව
යවවචනං. 

ෙයතොති ෙදා. තයතොති තදා. නානාරත්තානන්ති

නි පීතය ොහියතොදාතවණ්යණහි නානාරජයනහි රත්තානං. පංසුකූලන්ති

යතවීසතිො යඛත්යතසු ඨිතපංසුකූ චීවරං. ඛායිස්සතීති ෙථා තස්ස 

පුබ්බණ්හසමොදීසුෙස්මිංසමයෙෙංඉච්ඡති, තස්මිංසමයෙතංපාරුපන්තස්ස

යසො දුස්සකරණ්ඩයකො මනායපො හුත්වා ඛාෙති, එවං තුය්හම්පි
චීවරසන්යතොසමහාඅරිෙවංයසන තුට්ඨස්ස විහරයතො පංසුකූ චීවරං ඛායිස්සති

උපට්ඨහිස්සති. රතිොතිරතිඅත්ථාෙ. අපරිතස්සාොති තණ්හාදිට්ඨිපරිතස්සනාහි

අපරිතස්සනත්ථාෙ. ඵාසුවි ාරාොති සුඛවිහාරත්ථාෙ. ඔක්කමනාෙ

නිබ්බානස්සාතිඅමතංනිබ්බානංඔතරණත්ථාෙ. 

පිණ්ඩිොයලොපයභොජනන්ති  ාමනි මරාජධානීසු ජඞ්ඝාබ ං නිස්සාෙ

ඝරපටිපාටිො චරන්යතන  ද්ධපිණ්ඩිොය ොපයභොජනං. ඛායිස්සතීති තස්ස

 හපතියනොනානග් රසයභොජනංවිෙඋපට්ඨහිස්සති. සන්තුට්ඨස්සවි රයතොති 

පිණ්ඩපාතසන්යතොසමහාඅරිෙවංයසන සන්තුට්ඨස්ස විහරයතො. 

රුක්ඛමූලයසනාසනං ඛායිස්සතීති තස්ස  හපතියනො යතභූමකපාසායද 
 න්ධකුසුමවාසසු න්ධං කූටා ාරං විෙ රුක්ඛමූ ං උපට්ඨහිස්සති. 

සන්තුට්ඨස්සාති යසනාසනසන්යතොසමහාඅරිෙවංයසන සන්තුට්ඨස්ස. 

තිණසන්ථාරයකොතිතියණහිවාපණ්යණහිවාභූමිෙංවා ඵ කපාසාණත ානි

වා අඤ්ඤතරස්මිං සන්ථතසන්ථයතො. පූතිමුත්තන්ති ෙංකිඤ්චි මුත්තං.

තඞ්ඛයණ  හිතම්පි පූතිමුත්තයමව වුච්චති දුග් න්ධත්තා. සන්තුට්ඨස්ස 

වි රයතොති ගි ානපච්චෙයභසජ්ජපරික්ඛාරසන්යතොයසන සන්තුට්ඨස්ස
විහරයතො. 
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ඉතිභ වාචතූසුඨායනසුඅරහත්තංපක්ඛිපන්යතොකම්මට්ඨානං කයථත්වා
‘‘කතරයසනාසයන නු යඛො වසන්තස්ස කම්මට්ඨානං සප්පාෙං භවිස්සතී’’ති 

ආවජ්යජන්යතො ‘‘තස්මිඤ්යඤව වසන්තස්සා’’ති ඤත්වා යතන හි ත්වං, 

අනුරුද්ධාතිආදිමාහ. පවිවිත්තස්ස වි රයතොති තීහි වියවයකහි විවිත්තස්ස

විහරන්තස්ස. උයෙයොජනිකපටිසංයුත්තන්ති උයෙයොජනියකයහව වචයනහි

පටිසංයුත්තං, යතසං උපට්ඨාන මනකංයෙවාති අත්යථො. පපඤ්චනියරොයධති

නිබ්බානපයද. පක්ඛන්දතීති ආරම්මණකරණවයසන පක්ඛන්දති. 

පසීදතීතිආදීසුපි ආරම්මණවයසයනව පසීදනසන්තිට්ඨනමුච්චනා යවදිතබ්බා.
ඉති භ වා යචතිරට්යඨ පාචීනවංසදායෙ ආෙස්මයතො අනුරුද්ධස්ස කථියත
අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්යක පුන යභසකළාවනමහාවිහායර නිසීදිත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝස්සවිත්ථායරන කයථසි. 

මයනොමයෙනාති මයනන නිබ්බත්තිතකායෙොපි මයනොමයෙොති වුච්චති

මයනන  තකායෙොපි, ඉධ මයනන  තකාෙං සන්ධායෙවමාහ. ෙථා යම අහු

සඞ්කප්යපොති ෙථා මය්හං විතක්යකො අයහොසි, තයතො උත්තරි අට්ඨමං
මහාපුරිසවිතක්කං දස්යසන්යතො තයතො උත්තරිං යදසයි. යසසං සබ්බත්ථ 

උත්තානයමවාති. 

 හපතිවග්ය ොතතියෙො. 

4. දානවග්ය ො 

1. පඨමදානසුත්තවණ්ණනා 

31. චතුත්ථස්ස පඨයම ආසජ්ජ දානං යදතීති පත්වා දානං යදති. ආ තං

දිස්වාතං මුහුත්තංයෙවනිසීදායපත්වාසක්කාරංකත්වාදානංයදති, දස්සාමීති

නකි යමති. භොති‘‘අෙංඅදාෙයකොඅකාරයකො’’ති රහභො, අපාෙභොවා. 

අදාසි යමතිමය්හං පුබ්යබඑසඉදංනාමඅදාසීතියදති. දස්සතියමතිඅනා යත

ඉදං නාම දස්සතීති යදති. සාහු දානන්ති දානං නාම සාධු සුන්දරං බුද්ධාදීහි

පණ්ඩියතහිපසත්ථන්තියදති. චිත්තාලඞ්කාරචිත්තපරික්ඛාරත්ථංදානංයදතීති 

සමථවිපස්සනාචිත්තස්ස අ ඞ්කාරත්ථඤ්යචව පරික්ඛාරත්ථඤ්ච යදති.

දානඤ්හි චිත්තංමුදුංකයරොති.යෙන ද්යධො, යසො‘‘ ද්ධංයම’’තිමුදුචිත්යතො

යහොති.යෙන දින්නං, යසොපි‘‘දින්නංමො’’තිමුදුචිත්යතොයහොති.ඉතිඋභින්නං
චිත්තංමුදුං කයරොති.යතයනව‘‘අදන්තදමන’’න්තිවුච්චති.ෙථාහ– 

‘‘අදන්තදමනං දානං, අදානංදන්තදූසකං; 
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දායනනපිෙවාචාෙ, උන්නමන්තිනමන්තිචා’’ති. 

ඉයමසුපනඅට්ඨසුදායනසුචිත්තා ඞ්කාරදානයමවඋත්තමන්ති. 

2. දුතිෙදානසුත්තවණ්ණනා 

32. දුතියෙ සද්ධාති ොෙ සද්ධාෙ දානං යදති, සා සද්ධා. හිරිෙන්ති ොෙ

හිරිො දානං යදති, සාව අධිප්යපතා. කුසලඤ්ච දානන්ති අනවජ්ජඤ්ච දානං. 

දිවිෙන්තිදිවඞ් මං. 

3. දානවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

33. තතියෙ දානවත්ථූනීති දානකාරණානි. ඡන්දා දානං යදතීති යපයමන

දානං යදති. යදොසාති යදොයසන කුද්යධො හුත්වා ෙං අත්ථි, තං යවය න

 ණ්හිත්වා යදති. යමො ාති යමොයහන මූළ්යහො යදති. භොති  රහභයෙන වා

අපාෙභයෙන වා, තස්ස තස්යසව වා පන භයෙන යදති. කුලවංසන්ති
කු පයවණිං. 

4. යඛත්තසුත්තවණ්ණනා 

34. චතුත්යථ නම ප්ඵලං ය ොතීතිධඤ්ඤඵය නමහප්ඵ ංනයහොති. න

ම ස්සාදන්ති ෙම්පිස්සඵ ංයහොති, තස්සඅස්සායදොනමහායහොතිමන්දස්සාදං

න මධුරං. න ඵාතියසෙයන්ති යසෙයාපිස්ස න යහොති වුඩ්ඪි, තස්ස මහන්තං 

වීහිථම්භසන්නියවසං න යහොතීති අත්යථො. උන්නාමනින්නාමීති 

ථ නින්නවයසනවිසමත ං.තත්ථථය උදකංනසණ්ඨාති, නින්යනඅතිබහු

තිට්ඨති. පාසාණසක්ඛරිකන්ති පත්ථරිත්වා ඨිතපිට්ඨිපාසායණහි ච 

ඛුද්දකපාසායණහිචසක්ඛරාහිචසමන්නා තං. ඌසරන්ති උබ්භින්නය ොණං. 

නච ම්භීරසිතන්තිථද්ධභූමිතාෙ  ම්භීරානු තං, නඞ්  මග් ංකත්වාකසිතුං

නසක්කායහොති, උත්තානනඞ්  මග් යමව යහොති. නආෙසම්පන්නන්තින

උදකා මනසම්පන්නං. න අපාෙසම්පන්නන්ති පච්ඡාභාය 

උදකනිග් මනමග් සම්පන්නං න යහොති. න මාතිකාසම්පන්නන්ති න

ඛුද්දකමහන්තීහි උදකමාතිකාහිසම්පන්නංයහොති. න මරිොදසම්පන්නන්තින

යකදාරමරිොදාහි සම්පන්නං. න ම ප්ඵලන්තිආදීනි සබ්බානි
විපාකඵ වයසයනවයවදිතබ්බානි. 

සම්පන්යනති පරිපුණ්යණ සම්පත්තියුත්යත. පවුත්තා බීජසම්පදාති

සම්පන්නංබීජං යරොපිතං. යදයව සම්පාදෙන්තම්හීතියදයවසම්මාවස්සන්යත. 
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පටුන 

අනීතිසම්පදා ය ොතීතිකීටකිමිආදිපාණකඊතිො අභායවො එකාසම්පදා යහොති. 

විරූළ්හීතිවඩ්ඪිදුතිොසම්පදායහොති. යවපුල්ලන්තිවිපු භායවොතතිොසම්පදා

යහොති. ඵලන්ති පරිපුණ්ණඵ ං චතුත්ථී සම්පදා යහොති. සම්පන්නසීයලසූති

පරිපුණ්ණසීය සු. යභොජනසම්පදාති සම්පන්නං විවිධයභොජනං. සම්පදානන්ති

තිවිධං කුස සම්පදං. උපයනතීති සා යභොජනසම්පදා උපනෙති. කස්මා? 

සම්පන්නඤ්හිස්ස තං කතං, ෙස්මාස්ස තං කතකම්මං සම්පන්නං 

පරිපුණ්ණන්ති අත්යථො. සම්පන්නත්ථූධාති සම්පන්යනො අත්ථු ඉධ. 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනොති තීහි විජ්ජාහි ච පඤ්චදසහි චරණධම්යමහි ච

සමන්නා යතො. ලද්ධාති එවරූයපො පුග් ය ො චිත්තස්ස සම්පදං

අයවකල් පරිපුණ්ණභාවං  භිත්වා. කයරොති කම්මසම්පදන්ති

පරිපුණ්ණකම්මංකයරොති. ලභතිචත්ථසම්පදන්තිඅත්ථඤ්චපරිපුණ්ණං භති. 

දිට්ඨිසම්පදන්ති විපස්සනාදිට්ඨිං. මග් සම්පදන්ති යසොතාපත්තිමග් ං. ොති 

සම්පන්නමානයසොති පරිපුණ්ණචිත්යතො හුත්වා අරහත්තං ොති. සා ය ොති

සබ්බසම්පදාතිසා සබ්බදුක්යඛහිවිමුත්තිසබ්බසම්පදානාමයහොතීති. 

5. දානූපපත්තිසුත්තවණ්ණනා 

35. පඤ්චයම දානූපපත්තියෙොතිදානපච්චොඋපපත්තියෙො. ද තීතිඨයපති. 

අධිට්ඨාතීතිතස්යසව යවවචනං. භායවතීතිවඩ්යෙති. හීයන විමුත්තන්තිහීයනසු

පඤ්චසු කාමගුයණසු විමුත්තං. උත්තරි අභාවිතන්ති තයතො

උත්තරිමග් ඵ ත්ථාෙ අභාවිතං. තත්රූපපත්තිො සංවත්තතීති ෙං ඨානං

පත්යථත්වාකුස ංකතං, තත්ථනිබ්බත්තනත්ථාෙසංවත්තති. වීතරා ස්සාති
මග්ය න වා සමුච්ඡින්නරා ස්ස සමාපත්තිො වා වික්ඛම්භිතරා ස්ස.

දානමත්යතයනව හි බ්රහ්මය ොයක නිබ්බත්තිතුං න සක්කා, දානං පන
සමාධිවිපස්සනාචිත්තස්ස අ ඞ්කාරපරිවාරංයහොති.තයතොදායනනමුදුචිත්යතො
බ්රහ්මවිහායර භායවත්වා බ්රහ්මය ොයක නිබ්බත්තති. යතන වුත්තං –
‘‘වීතරා ස්සයනොසරා ස්සා’’ති. 

6. පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

36. ඡට්යඨ පුඤ්ඤකිරිොනි ච තානි යතසං යතසං ආනිසංසානං වත්ථූනි

චාති පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූනි. දානාදීනඤ්හි ක්ඛයණචිත්තංඨයපත්වා‘‘එවරූපං

නාම අම්යහහි දානං දාතබ්බං, සී ං රක්ඛිතබ්බං, භාවනා භායවතබ්බා’’ති

සත්තා පුඤ්ඤානි කයරොන්ති. දානයමව දානමෙං, දානයචතනාසු වා

පුරිමයචතනායතො නිප්ඵන්නා සන්නිට්ඨාපකයචතනා දානමෙං සී ාදීහි

සී මොදීනිවිෙ. යසසද්වයෙසුපිඑයසවනයෙො. පරිත්තංකතංය ොතීතියථොකං
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මන්දං කතං යහොති. නාභිසම්යභොතීති න නිප්ඵජ්ජති. අකතං ය ොතීති

භාවනාෙයෙොය ොයෙව අනාරද්යධො යහොතීති අත්යථො. මනුස්සයදොභ යන්ති 

මනුස්යසසු සම්පත්තිරහිතංපඤ්චවිධංනීචකු ං. උපපජ්ජතීති පටිසන්ධිවයසන

උප ච්ඡති, තත්ථනිබ්බත්තතීතිඅත්යථො. මත්තයසො කතන්තිපමායණනකතං, 

යථොකං න බහු. මනුස්සයසොභ යන්ති මනුස්යසසු සුභ භාවං

තිවිධකු සම්පත්තිං. අධිමත්තන්ති අධිකප්පමාණංබ වං වා. අධි ණ් න්තීති

අභිභවිත්වා ණ්හන්ති, විසිට්ඨතරායජට්ඨකා යහොන්තීතිඅත්යථො. 

7. සප්පුරිසදානසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම සුචින්ති පරිසුද්ධං වණ්ණසම්පන්නං යදති. පණීතන්ති

රසූපපන්නං. කායලනාති යුත්තපත්තකාය න. කප්පිෙන්ති ෙං කප්පිෙං, තං

යදති. වියචෙය යදතීති ‘‘ඉමස්ස දින්නං මහප්ඵ ං භවිස්සති, ඉමස්ස න
මහප්ඵ ’’න්ති එවං පටිග් ාහකපරියෙසනවයසන දානං වා පණිධාෙවයසන
දානංවා විචිනිත්වායදති. 

8. සප්පුරිසසුත්තවණ්ණනා 

38. අට්ඨයම අත්ථාොති අත්ථත්ථාෙ. හිතාෙ සුඛාොති හිතත්ථාෙ

සුඛත්ථාෙ. පුබ්බයපතානන්ති පරය ොක තානං ඤාතීනං. ඉමස්මිං සුත්යත 

අනුප්පන්යන බුද්යධ චක්කවත්තිරාජායනො යබොධිසත්තා පච්යචකබුද්ධා

 බ්භන්ති, බුද්ධකාය බුද්ධායචවබුද්ධසාවකාච.ෙථාවුත්තානඤ්හිඑයතසං

අත්ථාෙ හිතාෙ සුඛාෙ සංවත්තන්ති. බහුන්නං වත අත්ථාෙ, සප්පඤ්යඤො

ඝරමාවසන්ති සප්පඤ්යඤො ඝයර වසන්යතො බහූනං වත අත්ථාෙ යහොති. 

පුබ්යබති පඨයමව. පුබ්යබකතමනුස්සරන්ති මාතාපිතූනං පුබ්බකාරගුයණ

අනුස්සරන්යතො. ස ධම්යමනාතිසකාරයණන පච්චෙපූජයනනපූයජති. අපයච

බ්ර ්මචාරයෙොති බ්රහ්මචාරියනො අපචෙති, නීචවුත්තිතං යනසං ආපජ්ජති. 

යපසයලොතිපිෙසීය ො. 

9. අභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 

39. නවයම දානානීති යචතනාදානානි. අග් ඤ්ඤානීතිආදීනං අත්යථො
යහට්ඨාවුත්යතොයෙව. 

10. දුච්චරිතවිපාකසුත්තවණ්ණනා 

40. දසයම පාණාතිපායතොති පාණාතිපාතයචතනා. සබ්බලහුයසොති

සබ්බ හුයකො. අප්පායුකසංවත්තනියකොතියතනපරිත්තයකනකම්මවිපායකන
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අප්පායුයකො යහොති, දින්නමත්තාෙ වා පටිසන්ධිො විලීෙති මාතුකුච්ඡියතො

නික්ඛන්තමත්යත වා. එවරූයපො හි න අඤ්ඤස්ස කස්සචි නිස්සන්යදො, 

පාණාතිපාතස්යසව  තමග්ය ො එයසොති. යභො බයසනසංවත්තනියකොති ෙථා

කාකණිකාමත්තම්පි හත්යථ න තිට්ඨති, එවං යභො බයසනං සංවත්යතති. 

සපත්තයවරසංවත්තනියකොය ොතීතිසහසපත්යතහියවරංසංවත්යතති.තස්ස 

හිසපත්තාචබහුකායහොන්ති.යෙොචනංපස්සති, තස්මිංයවරයමවඋප්පායදති
න නිබ්බාෙති. එවරූයපො හි පරස්ස රක්ඛිතය ොපිතභණ්යඩ අපරාධස්ස
නිස්සන්යදො. 

අභූතබ්භක්ඛානසංවත්තනියකො ය ොතීති අභූයතන අබ්භක්ඛානං

සංවත්යතති, යෙන යකනචි කතං තස්යසව උපරි පතති. මිත්යතහි 

යභදනසංවත්තනියකොතිමිත්යතහියභදංසංවත්යතති.ෙංෙංමිත්තං කයරොති, 

යසො යසො භිජ්ජතියෙව. අමනාපසද්දසංවත්තනියකොති අමනාපසද්දං
සංවත්යතති. ො සා වාචා කණ්ටකා කක්කසා කටුකා අභිසජ්ජනී 

මම්මච්යඡදිකා,  ත තට්ඨායන තයමව සුණාති, මනාපසද්දසවනං නාම න
 භති. එවරූයපො ඵරුසවාචාෙ  තමග්ය ො නාම. 

අනායදෙයවාචාසංවත්තනියකොති අග් යහතබ්බවචනතං සංවත්යතති, ‘‘ත්වං

කස්මාකයථසි, යකොහිතවවචනං යහස්සතී’’ති වත්තබ්බතංආපජ්ජති.අෙං

සම්ඵප්ප ාපස්ස  තමග්ය ො. උම්මත්තකසංවත්තනියකො ය ොතීති
උම්මත්තකභාවං සංවත්යතති. යතන හි මනුස්යසො උම්මත්යතො වා
ඛිත්තචිත්යතොවා එළමූය ොවායහොති.අෙංසුරාපානස්සනිස්සන්යදො.ඉමස්මිං
සුත්යතවට්ටයමව කථිතන්ති. 

දානවග්ය ොචතුත්යථො. 

5. උයපොසථවග්ය ො 

4. වායසට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

44. පඤ්චමස්සචතුත්යථ ඉයමයචපි, වායසට්ඨ, ම ාසාලාතිපුරයතොඨියත
ද්යව සා රුක්යඛ දස්යසන්යතො පරිකප්යපොපමං ආහ. ඉදං වුත්තං යහොති –
ඉයම තාව මහාසා ා අයචතනා. සයච එයතපි සයචතනා හුත්වා 

අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවයසෙුං, එයතසම්පි යසො
උයපොසථවායසො දීඝරත්තං හිතාෙ සුඛාෙ අස්ස. භූයත පන වත්තබ්බයමව
නත්ථීති. 
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6. අනුරුද්ධසුත්තවණ්ණනා 

46. ඡට්යඨ යෙනාෙස්මා අනුරුද්යධොති තා කිර යදවතා අත්තයනො
සම්පත්තිං ඔය ොයකත්වා ‘‘කිං නු යඛො නිස්සාෙ අෙං සම්පත්ති අම්යහහි
 ද්ධා’’ති ආවජ්ජමානා යථරං දිස්වා ‘‘මෙං අම්හාකං අෙයස්ස පුබ්යබ
චක්කවත්තිරජ්ජං කයරොන්තස්ස පාදපරිචාරිකා හුත්වා යතන දින්යනොවායද

ඨත්වා ඉමං සම්පත්තිං  භිම්හ,  ච්ඡාම යථරං ආයනත්වා ඉමං සම්පත්තිං

අනුභවිස්සාමා’’ති දිවා යෙනාෙස්මා අනුරුද්යධො යතනුපසඞ්කමිංසු. තීසු

ඨායනසූතිතීසුකාරයණසු. ඨානයසොපටිලභාමාතිඛයණයනව භාම. සරන්ති 

වචනසද්දං වා ගීතසද්දං වා ආභරණසද්දං වා. පීතා අස්සූතිආදීනි නී ා තාව

ජාතා, පීතාභවිතුංනසක්ඛිස්සන්තීතිආදිනානයෙන චින්යතත්වාවිතක්යකති.

තාපි ‘‘ඉදානි අයෙයො අම්හාකං පීතභාවං ඉච්ඡති, ඉදානි ය ොහිතභාව’’න්ති
තාදිසාවඅයහසුං. 

අච්ඡරං වායදසීති පාණිත ං වායදසි. පඤ්චඞ්ගිකස්සාති ආතතං, විතතං, 

ආතතවිතතං, ඝනං, සුසිරන්තිඉයමහි පඤ්චහිඅඞ්ය හිසමන්නා තස්ස.තත්ථ

ආතතං නාම චම්මපරියෙොනද්යධසු යභරිආදීසු එකත තූරිෙං, විතතං නාම

උභෙත ං, ආතතවිතතං නාම සබ්බයසො පරියෙොනද්ධං, සුසිරං වංසාදි, ඝනං

සම්මාදි. සුවිනීතස්සාති ආකඩ්ෙනසිථි කරණාදීහි සමුච්ඡිතස්ස. 

සුප්පටිපතාළිතස්සාති පමායණ ඨිතභාවජානනත්ථං සුට්ඨු පටිපතාළිතස්ස. 

කුසයලහි සුසමන්නා තස්සාති යෙ වායදතුං කුස ා යඡකා, යතහි වාදිතස්ස. 

වග්ගූති යඡයකො සුන්දයරො. රජනීයෙොති රඤ්යජතුං සමත්යථො. කමනීයෙොති 

කායමතබ්බයුත්යතො. ඛමනීයෙොති වා පායඨො, දිවසම්පි සුෙයමායනො ඛමයතව, 

න නිබ්බින්දතීති අත්යථො. මදනීයෙොති මානමදපුරිසමදජනයනො. ඉන්ද්රිොනි

ඔක්ඛිපීති ‘‘අසාරුප්පං ඉමායදවතාකයරොන්තී’’තිඉන්ද්රිොනියහට්ඨාඛිපි, න

අක්ඛීනිඋම්මීය ත්වා ඔය ොයකසි. නඛ්වයෙයොඅනුරුද්යධොසාදිෙතීති‘‘මෙං

නච්චාම  ාොම, අයෙයො පන අනුරුද්යධො න යඛො සාදිෙති, අක්ඛීනි

උම්මීය ත්වා න ඔය ොයකති, කිං මෙං නච්චිත්වා වා  ායිත්වා වා

කරිස්සාමා’’ති තත්යථව අන්තරධායිංසු. යෙන භ වා යතනුපසඞ්කමීතිතාසං
යදවතානං ආනුභාවං දිස්වා ‘‘කතිහි නු යඛො ධම්යමහි සමන්නා යතො
මාතු ායමො මනාපකායියක යදවය ොයක නිබ්බත්තතී’’ති ඉමමත්ථං පුච්ඡිතුං
උපසඞ්කමි. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  අට්ඨකනිපාත-අට්ඨකථා 

39 

පටුන 

9-10. ඉධය ොකිකසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

49-50. නවයම අෙං’ස යලොයකො ආරද්යධො ය ොතීති අෙමස්ස ය ොයකො
ඉධය ොයක කරණමත්තාෙ ආරද්ධත්තා පරිපුණ්ණත්තා ආරද්යධො යහොති

පරිපුණ්යණො. යසොළසාකාරසම්පන්නාති සුත්යත වුත්යතහි අට්ඨහි,  ාථාසු

අට්ඨහීතියසොළසහිආකායරහිසමන්නා තා, ොනිවා අට්ඨඞ් ානිපරම්පියතසු
සමාදයපතීති එවම්පි යසොළසාකාරසම්පන්නාති එයක. සද්ධාසී පඤ්ඤා
පයනත්ථ මිස්සිකා කථිතා. දසමං භික්ඛුසඞ්ඝස්සකථිතං. සබ්බසුත්යතසු පන

ෙංනවුත්තං, තංයහට්ඨාආ තනෙත්තාඋත්තානත්ථයමවාති. 

උයපොසථවග්ය ොපඤ්චයමො. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

2. දුතිෙපණ්ණාසකං 

(6) 1. ය ොතමීවග්ය ො 

1. ය ොතමීසුත්තවණ්ණනා 

51. ඡට්ඨස්ස පඨයම සක්යකසුවි රතීතිපඨම මයනන  න්ත්වාවිහරති. 

ම ාපජාපතීති පුත්තපජාෙ යචව ධීතුපජාෙ ච මහන්තත්තා එවං ද්ධනාමා. 

යෙන භ වා යතනුපසඞ්කමීති භ වා කපි පුරං  න්ත්වා පඨමයමව නන්දං

පබ්බායජසි, සත්තයම දිවයස රාහු කුමාරං. චුම්බටකකලය  (දී. නි. අට්ඨ.

2.331; සං. නි. අට්ඨ. 1.1.37) පන උභෙන රවාසියකසු යුද්ධත්ථාෙ
නික්ඛන්යතසු සත්ථා  න්ත්වා යත රාජායනො සඤ්ඤායපත්වා 

අත්තදණ්ඩසුත්තං (සු. නි. 941 ආදයෙො; මහානි. 170 ආදයෙො) කයථසි.

රාජායනොපසීදිත්වා අඩ්ෙතිෙසයතඅඩ්ෙතිෙසයතකුමායරඅදංසු, තානි පඤ්ච

කුමාරසතානි සත්ථු සන්තියක පබ්බජිංසු, අථ යනසං පජාපතියෙො සාසනං
යපයසත්වා අනභිරතිං උප්පාදයිංසු. සත්ථා යතසං අනභිරතිො උප්පන්නභාවං
ඤත්වා යත පඤ්චසයත දහරභික්ඛූ කුණා දහං යනත්වා අත්තයනො

කුණා කාය  නිසින්නපුබ්යබ පාසාණතය  නිසීදිත්වා කුණාලජාතකකථාෙ 

(ජා. 2.21.කුණා ජාතක) යතසං අනභිරතිං වියනොයදත්වා සබ්යබපි යත

යසොතාපත්තිඵය  පතිට්ඨායපසි, පුන මහාවනං ආයනත්වා අරහත්තඵය ති.
යතසං චිත්තජානනත්ථං පුනපි පජාපතියෙො සාසනං පහිණිංසු. යත ‘‘අභබ්බා 
මෙංඝරාවාසස්සා’’තිපටිසාසනංපහිණිංසු.තා‘‘නදානිඅම්හාකංඝරං න්තුං

යුත්තං, මහාපජාපතිො සන්තිකං  න්ත්වා පබ්බජ්ජං අනුජානායපත්වා
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පබ්බජිස්සාමා’’ති පඤ්චසතාපි මහාපජාපතිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘අයෙය, 
අම්හාකං පබ්බජ්ජං අනුජානායපථා’’ති ආහංසු. මහාපජාපතී තා ඉත්ථියෙො
 යහත්වා යෙන භ වා යතනුපසඞ්කමි. යසතච්ඡත්තස්ස යහට්ඨා රඤ්යඤො
පරිනිබ්බුතකාය උපසඞ්කමීතිපිවදන්තියෙව. 

අලංය ොතමි, මායතරුච්චීතිකස්මා පටික්ඛිපි, නනුසබ්යබසම්පිබුද්ධානං

චතස්යසො පරිසා යහොන්තීති? කාමං යහොන්ති, කි යමත්වා පන අයනකවාරං

ොචියත අනුඤ්ඤාතං පබ්බජ්ජං ‘‘දුක්යඛන  ද්ධා’’ති සම්මා 

පරිපාය ස්සන්තීති රුංකත්වාඅනුඤ්ඤාතුකායමොපටික්ඛිපි. පක්කාමීතිපුන

කපි පුරයමව පාවිසි. ෙථාභිරන්තං වි රිත්වාති යබොධයනෙයසත්තානං

උපනිස්සෙං ඔය ොයකන්යතො ෙථාජ්ඣාසෙයනවිහරිත්වා. චාරිකං පක්කාමීති
මහාජනසඞ් හං කයරොන්යතො උත්තමාෙ බුද්ධසිරිො අයනොපයමන
බුද්ධවි ායසනඅතුරිතචාරිකංපක්කාමි. 

සම්බහුලාහි සාකිොනීහි සද්ධින්ති අන්යතොනියවසනම්හියෙව දසබ ං
උද්දිස්ස පබ්බජ්ජායවසං  යහත්වා පඤ්චසතා සාකිොනියෙො
පබ්බජ්ජායවසංයෙව  ාහායපත්වා සබ්බාහිපි තාහි සම්බහු ාහි සාකිොනීහි 

සද්ධිං. චාරිකං පක්කාමීති  මනං අභිනීහරි.  මනාභිනීහරණකාය  පන තා
සුඛුමා ා රාජිත්ථියෙො පදසා  න්තුං න සක්ඛිස්සන්තීති
සාකිෙයකොලිෙරාජායනො යසොවණ්ණසිවිකායෙොඋපට්ඨාපයිංසු.තාපන‘‘ොයන
ආරුය්හ  ච්ඡන්තීති සත්ථරි අ ාරයවො කයතො යහොතී’’ති
එකපණ්ණාසයෙොජනිකංපදසාවපටිපජ්ජිංසු. රාජායනොපිපුරයතො චපච්ඡයතො
ච ආරක්ඛං සංවිදහායපත්වා තණ්ඩු සප්පියත ාදීනං සකටානි පූරායපත්වා

‘‘ තට්ඨායන  තට්ඨායනආහාරං පටිොයදථා’’ති පුරියස යපසයිංසු. සූයනහි 

පායදහීති තාසඤ්හි සුඛුමා ත්තා පායදසු එයකො යඵොයටො උට්යඨති, එයකො
භිජ්ජති. උයභො පාදා කතකට්ඨිසම්පරිකිණ්ණා විෙ හුත්වා උද්ධුමාතා ජාතා.

යතන වුත්තං – ‘‘සූයනහි පායදහී’’ති. බහිද්වාරයකොට්ඨයකති

ද්වාරයකොට්ඨකයතො බහි. කස්මා පයනවං ඨිතාති? එවං කිරස්සා අයහොසි –

‘‘අහංතථා යතන අනනුඤ්ඤාතාසෙයමවපබ්බජ්ජායවසං අග් යහසිං, එවං
 හිතභායවො ච පන යම සක ජම්බුදීයප පාකයටො ජායතො. සයච සත්ථා

පබ්බජ්ජං අනුජානාති, ඉච්යචතං කුස ං. සයච පන නානුජානිස්සති, මහතී
 රහාභවිස්සතී’’තිවිහාරංපවිසිතුංඅසක්යකොන්තීයරොදමානාව අට්ඨාසි. 

කිංනුත්වංය ොතමීතිකිංනුරාජකු ානං විපත්තිඋප්පන්නා, යකනත්වං

කාරයණන එවං විවණ්ණභාවං පත්තා, සූයනහි පායදහි…යප.… ඨිතාති. 
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අඤ්යඤනපි පරිොයෙනාති අඤ්යඤනපි කාරයණන. බහුකාරා, 

භන්යතතිආදිනා තස්සා ගුණං කයථත්වා පුන පබ්බජ්ජං ොචන්යතො එවමාහ.

සත්ථාපි ‘‘ඉත්ථියෙො නාම පරිත්තපඤ්ඤා, එකොචිතමත්යතන පබ්බජ්ජාෙ
අනුඤ්ඤාතාෙ න මම සාසනං  රුං කත්වා  ණ්හිස්සන්තී’’ති තික්ඛත්තුං 

පටික්ඛිපිත්වා ඉදානි  රුං කත්වා  ාහායපතුකාමතාෙ සයච, ආනන්ද, 

ම ාපජාපතී ය ොතමී අට්ඨ  රුධම්යම පටිග් ණ් ාති, සාව’ස්සා ය ොතු 

උපසම්පදාතිආදිමාහ.තත්ථ සාවස්සාතිසා එවඅස්සාපබ්බජ්ජාපිඋපසම්පදාපි
යහොතු. 

තදහූපසම්පන්නස්සාතිතංදිවසං උපසම්පන්නස්ස. අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං

අඤ්ජලිකම්මං සාමීචිකම්මං කත්තබ්බන්ති ඔමානාතිමායන අකත්වා

පඤ්චපතිට්ඨියතන අභිවාදනං, ආසනා පච්චුට්ඨාෙ පච්චුග් මනවයසන

පච්චුට්ඨානං, දසනයඛ සයමොධායනත්වා අඤ්ජලිකම්මං, 
ආසනපඤ්ඤාපනබීජනාදිකං අනුච්ඡවිකකම්මසඞ්ඛාතං සාමීචිකම්මඤ්ච

කතබ්බං. අභික්ඛුයක ආවායසතිෙත්ථවසන්තිොඅනන්තරායෙනඔවාදත්ථාෙ

උපසඞ්කමනට්ඨායන ඔවාදදාෙයකො ආචරියෙො නත්ථි, අෙං අභික්ඛුයකො

ආවායසොනාම.එවරූයපආවායසවස්සංනඋප න්තබ්බං. අන්වඩ්ඪමාසන්ති

අනුයපොසථිකං. ඔවාදූපසඞ්කමනන්ති ඔවාදත්ථාෙ උපසඞ්කමනං. දිට්යඨනාති

චක්ඛුනා දිට්යඨන. සුයතනාති යසොයතන සුයතන. පරිසඞ්කාොති

දිට්ඨසුතවයසන පරිසඞ්කියතන.  රුධම්මන්ති  රුකං සඞ්ඝාදියසසාපත්තිං. 

පක්ඛමානත්තන්ති අනූනානි පන්නරස දිවසානි මානත්තං. ඡසු ධම්යමසූති

විකා යභොජනච්ඡට්යඨසු සික්ඛාපයදසු. සික්ඛිතසික්ඛාොති එකසික්ඛම්පි

අඛණ්ඩංකත්වා පූරිතසික්ඛාෙ. අක්යකොසිතබ්යබො පරිභාසිතබ්යබොති දසන්නං

අක්යකොසවත්ථූනං අඤ්ඤතයරන අක්යකොසවත්ථුනා න අක්යකොසිතබ්යබො, 
භයූපදංසනාෙොෙකාෙචිපරිභාසාෙන පරිභාසිතබ්යබො. 

ඔවයටො භික්ඛුනීනං භික්ඛූසු වචනපයථොති 
ඔවාදානුසාසනධම්මකථාසඞ්ඛායතො වචනපයථො භික්ඛුනීනංභික්ඛූසුඔවරියතො

පිහියතො, න භික්ඛුනිො යකොචි භික්ඛු ඔවදිතබ්යබො අනුසාසිතබ්යබො වා

‘‘භන්යත, යපොරාණකත්යථරා ඉදං චීවරවත්තං පූරයිංසූ’’ති එවං පන

පයවණිවයසනකයථතුංවට්ටති. අයනොවයටො භික්ඛූනං භික්ඛුනීසුවචනපයථොති

භික්ඛූනංපනභික්ඛුනීසුවචනපයථොඅනිවාරියතො, ෙථාරුචි ඔවදිතුංඅනුසාසිතුං

ධම්මකථං කයථතුන්ති අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පයනසා 

 රුධම්මකථා සමන්තපාසාදිකාෙ විනෙසංවණ්ණනාෙ (පාචි. අට්ඨ. 148) 
වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බා. 
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පටුන 

ඉයම පන අට්ඨ  රුධම්යම සත්ථු සන්තියක උග් යහත්වා යථයරන 
අත්තයනොආයරොචිෙමායනසුත්වාවමහාපජාපතිොතාවමහන්තංයදොමනස්සං

ඛයණන පටිප්පස්සම්භි, අයනොතත්තදහයතොආභයතනසීතුදකස්ස ඝටසයතන
මත්ථයක පරිසිත්තා විෙ වි තපරිළාහා අත්තමනා හුත්වා

 රුධම්මපටිග් හයණන උප්පන්නපීතිපායමොජ්ජං ආවිකයරොන්තී යසෙයථාපි, 

භන්යතතිආදිකංඋදානංඋදායනසි. 

කුම්භත්යථනයකහීතිකුම්යභදීපං ජාය ත්වායතනආය ොයකනපරඝයර

භණ්ඩං විචිනිත්වා යථනකයචොයරහි. යසතට්ඨිකා නාම යරො ජාතීති එයකො

පාණයකො නාළමජ්ඣ තං කණ්ඩං විජ්ඣති, යෙන විද්ධා කණ්ඩා

නික්ඛන්තම්පි සාලිසීසං ඛීරං  යහතුං න සක්යකොති. මඤ්ජිට්ඨිකා නාම

යරො ජාතීතිඋච්ඡූනංඅන්යතොරත්තභායවො. 

ම යතොතළාකස්සපටිකච්යචවආළින්තිඉමිනා පනඑතමත්ථංදස්යසති–

ෙථා මහයතො තළාකස්ස පාළිො අබද්ධාෙපි කිඤ්චි උදකං තිට්ඨයතව, 

පඨමයමව බද්ධාෙ පන ෙං අබද්ධපච්චො න තිට්යඨෙය, තම්පි තිට්යඨෙය, 
එවයමව යෙ ඉයම අනුප්පන්යන වත්ථුස්මිං පටිකච්යචව අනතික්කමනත්ථාෙ

 රුධම්මා පඤ්ඤත්තා, යතසු අපඤ්ඤත්යතසු මාතු ාමස්ස පබ්බජිතත්තා
පඤ්ච වස්සසතානි සද්ධම්යමො තිට්යඨෙය. පටිකච්යචව පඤ්ඤත්තත්තා පන 

අපරානිපි පඤ්ච වස්සසතානි ඨස්සතීති එවං පඨමං වුත්තවස්සසහස්සයමව

ඨස්සති. වස්සස ස්සන්ති යචතං පටිසම්භිදාපයභදප්පත්තඛීණාසවානං

වයසයනව වුත්තං, තයතො පන උත්තරිපි සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවවයසන

වස්සසහස්සං, අනා ාමිවයසන වස්සසහස්සං, සකදා ාමිවයසනවස්සසහස්සං, 
යසොතාපන්නවයසන වස්සසහස්සන්ති එවං පඤ්චවස්සසහස්සානි
පටියවධසද්ධම්යමො ඨස්සති. පරිෙත්තිධම්යමොපි තානියෙව. න හි පරිෙත්තිො

අසතිපටියවයධොඅත්ථි, නාපිපරිෙත්තිොසතිපටියවයධොනයහොති.ලිඞ් ංපන 
පරිෙත්තිොඅන්තරහිතාෙපිචිරංපවත්තිස්සතීති. 

2. ඔවාදසුත්තවණ්ණනා 

52. දුතියෙ බහුස්සුයතොති ඉධ සක ස්සපි බුද්ධවචනස්ස වයසන

බහුස්සුතභායවො යවදිතබ්යබො.  රුධම්මන්ති කාෙසංසග් ං. අෙයමත්ථ
සඞ්යඛයපො. භික්ඛුයනොවාදකවිනිච්ඡයෙො පන සමන්තපාසාදිකාෙ (පාචි. අට්ඨ.

144ආදයෙො)වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්යබො. 
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3. සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

53. තතියෙ සරා ාොති සරා ත්ථාෙ. විරා ාොති විරජ්ජනත්ථාෙ. 

සංයෙො ාොති වට්යට සංයෙො ත්ථාෙ. විසංයෙො ාොති වට්යට

විසංයෙො භාවත්ථාෙ. ආචොොතිවට්ටස්සවඩ්ෙනත්ථාෙ. යනො අපචොොතින

වට්ටවිද්ධංසනත්ථාෙ. දුබ්භරතාොති දුප්යපොසනත්ථාෙ. යනො සුභරතාොති න

සුඛයපොසනත්ථාෙ.ඉමස්මිං සුත්යතපඨමවායරනවට්ටංකථිතං, දුතිෙවායරන
විවට්ටංකථිතං.ඉමිනාචපනඔවායදන ය ොතමීඅරහත්තංපත්තාති. 

4. දීඝජාණුසුත්තවණ්ණනා 

54. චතුත්යථ බයග්ඝපජ්ජාති ඉදමස්ස පයවණි නාම වයසන ආ පනං.
තස්සහිපුබ්බපුරිසා බයග්ඝපයථජාතාතිතස්මිංකුය මනුස්සාබයග්ඝපජ්ජාති

වුච්චන්ති. ඉස්සත්යථනාති ඉස්සාසකම්යමන. තතු්රපාොොති ‘‘ඉමස්මිං කාය 

ඉදංනාමකාතුංවට්ටතී’’තිජානයන උපාෙභූතාෙ. වුද්ධසීලියනොතිවඩ්ඪිතසී ා

වුද්ධසමාචාරා. ආෙන්ති ආ මනං. නාච්යචො ාළ් න්ති නාතිමහන්තං. 

නාතිහීනන්ති නාතිකසිරං. පරිොදාොති  යහත්වා යඛයපත්වා. තත්ථ ෙස්ස

වෙයතොදිගුයණොආයෙො, තස්සවයෙොආෙංපරිොදාතුංනසක්යකොති. 

‘‘චතුධාවිභයජයභොය , පණ්ඩියතොඝරමාවසං; 

එයකනයභොය භුඤ්යජෙය, ද්වීහිකම්මංපයෙොජයෙ; 

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

එවංපටිපජ්ජයතොපනවයෙොආෙංපරිොදාතුංනසක්යකොතියෙව. 

උදුම්බරඛාදීවාතිෙථාඋදුම්බරානි ඛාදිතුකායමනපක්යකඋදුම්බරරුක්යඛ

චාලියත එකප්පහායරයනව බහූනි ඵ ානි පතන්ති, යසො ඛාදිතබ්බයුත්තකානි

ඛාදිත්වා ඉතරානි බහුතරානි පහාෙ  ච්ඡති, එවයමවං යෙො ආෙයතො වෙං 

බහුතරං කත්වා විප්පකිරන්යතො යභොය  පරිභුඤ්ජති, යසො
‘‘උදුම්බරඛාදිකංවාෙං කු පුත්යතො යභොය  ඛාදතී’’ති වුච්චති. 

අයජට්ඨමරණන්ති අනාෙකමරණං. සමං ජීවිකං කප්යපතීති සම්මා ජීවිකං

කප්යපති. සමජීවිතාති සමජීවිතාෙජීවිතා. අපාෙමුඛානීති විනාසස්සඨානානි. 

උට්ඨාතා කම්මයධයෙයසූති කම්මකරණට්ඨායනසු

උට්ඨානවීරිෙසම්පන්යනො. විධානවාති විදහනසම්පන්යනො. යසොත්ථානං

සම්පරායිකන්ති යසොත්ථිභූතං සම්පරායිකං. සච්චනායමනාති බුද්ධත්තායෙව

බුද්යධොති එවං අවිතථනායමන. චාය ො පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතීති චාය ො ච
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යසසපුඤ්ඤඤ්ච පවඩ්ෙති. ඉමස්මිං සුත්යත සද්ධාදයෙො මිස්සකා කථිතා.
පඤ්චමංඋත්තානයමව. 

6. භෙසුත්තවණ්ණනා 

56. ඡට්යඨ  බ්යභොති  බ්භවායසො. දිට්ඨධම්මිකාපීති සන්දිට්ඨිකා

 බ්භවාසසදිසාපුනපි මනුස්ස බ්භා. සම්පරායිකාපීතිඨයපත්වාමනුස්ස බ්යභ 

යසස බ්භා. උභෙං එයත කාමා පවුච්චන්තීති භෙඤ්ච දුක්ඛඤ්ච, භෙඤ්ච

යරොය ො ච, භෙඤ්ච  ණ්යඩො ච, භෙඤ්ච සල් ඤ්ච, භෙඤ්ච සඞ්ය ො ච, 

භෙඤ්චපඞ්යකොච, භෙඤ්ච බ්යභොචාතිඑවංඋභෙංඑයතකාමාපවුච්චන්ති. 

සාතරූයපනාතිකාමසුයඛන. පලිපථන්ති වට්ටපලිපථං. අතික්කම්මාතිඉමස්මිං
ඨායනවිපස්සනං වඩ්යෙත්වාඅස්සභික්ඛුයනොඅරහත්තප්පත්තභායවො හියතො.
එවරූපං පජං ජාතිජරූයපතං තීසු භයවසු ඵන්දමානං අයවක්ඛතීති සුත්යත
වට්ටං කයථත්වා  ාථාසු විවට්ටං කථිතන්ති. සත්තමට්ඨමානි 

උත්තානත්ථායනව. 

9-10. පුග්  සුත්තද්වෙවණ්ණනා 

59-60. නවයම උජුභූයතොති කාෙවඞ්කාදීනං අභායවන උජුයකො. 

පඤ්ඤාසීලසමාහියතොති පඤ්ඤාෙ ච සීය න ච සමන්නා යතො. 

ෙජමානානන්ති දානං දදන්තානං. පුඤ්ඤයපක්ඛානන්ති පුඤ්ඤං

ඔය ොයකන්තානං යවසන්තානං. ඔපධිකන්තිඋපධිවිපාකං, ඔපධිභූතංඨානං 

අප්පමාණං. දසයම සමුක්කට්යඨොති උක්කට්යඨො උත්තයමො. සත්තානන්ති
සබ්බසත්තානං.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

ය ොතමීවග්ය ොඡට්යඨො. 

(7) 2. භූමිචාලවග්ය ො 

1. ඉච්ඡාසුත්තවණ්ණනා 

61. සත්තමස්ස පඨයම පවිවිත්තස්සාති කාෙවියවයකන විවිත්තස්ස. 

නිරාෙත්තවුත්තියනොති කත්ථචි අනාෙත්තවුත්තියනො විපස්සනාකම්මිකස්ස. 

ලාභාොති චතුපච්චෙ ාභාෙ. යසොචී ච පරියදවී චාති යසොකී ච පරියදවී ච.

යසොචිච්ච පරියදවිච්චාතිපි පායඨො. චුයතො ච සද්ධම්මාති තංඛණංයෙව
විපස්සනාසද්ධම්මා චුයතො.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටවිවට්ටංකථිතං. 
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2. අ ංසුත්තවණ්ණනා 

62. දුතියෙ අලං අත්තයනො අලං පයරසන්ති අත්තයනො ච පයරසඤ්ච

හිතපටිපත්තිෙං සමත්යථො පරිෙත්යතො අනුච්ඡවියකො. ඛිප්පනිසන්තීති ඛිප්පං

උපධායරති, ඛන්ධධාතුආෙතනාදීසුකථිෙමායනසුයතධම්යමඛිප්පංජානාතීති
අත්යථො. ඉමස්මිං සුත්යත සමථවිපස්සනා කථිතා. පුග්  ජ්ඣාසයෙන පන
යදසනාවි ායසනයචතංමත්ථකයතො පට්ඨාෙයහට්ඨාඔතරන්තංකථිතන්ති. 

3. සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

63. තතියෙ එවයමවාතිනික්කාරයණයනව. ෙථාවාඅෙංොචති, එවයමව. 

යමොඝපුරිසාති මූළ්හපුරිසා තුච්ඡපුරිසා. අජ්ය සන්තීති ොචන්ති. 

අනුබන්ධිතබ්බන්ති ඉරිොපථානු මයනන අනුබන්ධිතබ්බං මං න විජහිතබ්බං
මඤ්ඤන්ති. ආජානනත්ථං අපසායදන්යතො එවමාහ. එස කිර භික්ඛු ඔවායද 

දින්යනපිපමාදයමවඅනුයුඤ්ජති, ධම්මංසුත්වාතත්යථවවසති, සමණධම්මං
කාතුංන ඉච්ඡති.තස්මාභ වාඑවංඅපසායදත්වාපුනෙස්මායසොඅරහත්තස්ස 

උපනිස්සෙසම්පන්යනො, තස්මා තං ඔවදන්යතො තස්මාති  යත භික්ඛු එවං

සික්ඛිතබ්බන්තිආදිමාහ. තත්ථ අජ් ත්තං යම චිත්තං ඨිතං භවිස්සති

සුසණ්ඨිතං, න ච උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා චිත්තං පරිොදාෙ

ඨස්සන්තීති ඉමිනා තාවස්ස ඔවායදන නිෙකජ්ඣත්තවයසන
චිත්යතකග් තාමත්යතොමූ සමාධිවුත්යතො. 

තයතො ‘‘එත්තයකයනව සන්තුට්ඨිං අනාපජ්ජිත්වා එවං යසො සමාධි

වඩ්යෙතබ්යබො’’ති දස්යසතුං ෙයතො යඛො යත භික්ඛු අජ් ත්තං චිත්තං ඨිතං

ය ොතිසුසණ්ඨිතං, නචඋප්පන්නාපාපකාඅකුසලා ධම්මාචිත්තංපරිොදාෙ

තිට්ඨන්ති, තයතොයතභික්ඛුඑවංසික්ඛිතබ්බං ‘‘යමත්තායමයචයතොවිමුත්ති

භාවිතා භවිස්සති…යප.… සුසමාරද්ධා’’ති එවමස්ස යමත්තාවයසන භාවනං

වඩ්යෙත්වා පුන ෙයතො යඛො යත භික්ඛු අෙං සමාධි එවං භාවියතො ය ොති

බහුලීකයතො, තයතො ත්වං භික්ඛු ඉමං සමාධිං සවිතක්කසවිචාරම්පි

භායවෙයාසීතිආදි වුත්තං. තස්සත්යථො – ෙදා යත භික්ඛු අෙං මූ සමාධි එවං

යමත්තාවයසන භාවියතො යහොති, තදා ත්වං තාවතයකනපි තුට්ඨිං
අනාපජ්ජිත්වාව ඉමං මූ සමාධිං අඤ්යඤසුපි ආරම්මයණසු 
චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානානි පාපෙමායනො ‘‘සවිතක්කසවිචාරම්පී’’තිආදිනා
නයෙන භායවෙයාසීති. 
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එවං වත්වා ච පන අවයසසබ්රහ්මවිහාරපුබ්බඞ් මම්පිස්ස අඤ්යඤසු
ආරම්මයණසු චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානභාවනං කයරෙයාසීති දස්යසන්යතො 

ෙයතොයඛොයතභික්ඛුඅෙංසමාධිඑවංභාවියතොය ොතිසුභාවියතො, තයතො යත

භික්ඛු එවං සික්ඛිතබ්බං ‘‘කරුණා යම යචයතොවිමුත්තී’’තිආදිමාහ. එවං 
යමත්තාපුබ්බඞ් මං චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානභාවනං දස්යසත්වා පුන 

කාොනුපස්සනාදිපුබ්බඞ් මංදස්යසතුං ෙයතොයඛොයතභික්ඛුඅෙං සමාධිඑවං

භාවියතො ය ොති සුභාවියතො, තයතො යත භික්ඛු එවං සික්ඛිතබ්බං ‘‘කායෙ 

කාොනුපස්සී’’තිආදිංවත්වා ෙයතොයඛොයතභික්ඛුඅෙංසමාධි එවංභාවියතො

ය ොතිසුභාවියතො, තයතොත්වංභික්ඛුයෙනයෙයනව ග්ඝසීතිආදිමාහ. තත්ථ 

 ග්ඝසීති  මිස්සසි. ඵාසුංයෙවාති ඉමිනා අරහත්තං දස්යසති.
අරහත්තප්පත්යතොහි සබ්බිරිොපයථසුඵාසුවිහරතිනාම. 

4.  ොසීසසුත්තවණ්ණනා 

64. චතුත්යථ එතදයවොචාති අත්තයනො පධානභූමිෙං උප්පන්නං විතක්කං 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආයරොයචතුං – ‘‘පුබ්බාහං, භික්ඛයව’’තිආදිවචනං අයවොච. 

ඔභාසන්ති දිබ්බචක්ඛුඤායණොභාසං. ඤාණදස්සනන්ති දිබ්බචක්ඛුභූතං

ඤාණසඞ්ඛාතං දස්සනං. සන්නිවුත්ථපුබ්බන්ති එකයතො වසිතපුබ්බං. ඉමස්මිං

පන සුත්යත දිබ්බචක්ඛුඤාණං, ඉද්ධිවිධඤාණං, යචයතොපරිෙඤාණං, 

ෙථාකම්මුප ඤාණං, අනා තංසඤාණං, පච්චුප්පන්නංසඤාණං, 

අතීතංසඤාණං, පුබ්යබනිවාසඤාණන්ති ඉමානි තාව අට්ඨ ඤාණානි 

පාළිෙංයෙව ආ තානි, යතහි පන සද්ධිං විපස්සනාඤාණානි චත්තාරි

මග් ඤාණානි, චත්තාරි ඵ ඤාණානි, චත්තාරි පච්චයවක්ඛණඤාණානි, 
චත්තාරි පටිසම්භිදාඤාණානි ඡ අසාධාරණඤාණානීති එතානි ඤාණානි
සයමොධායනත්වාකයථන්යතනඑවංඉදං සුත්තංකථිතංනාමයහොති. 

5. අභිභාෙතනසුත්තවණ්ණනා 

65. පඤ්චයම අභිභාෙතනානීති අභිභවනකාරණානි. කිං අභිභවන්ති? 

පච්චනීකධම්යමපිආරම්මණානිපි. තානි හි පටිපක්ඛභායවන පච්චනීකධම්යම

අභිභවන්ති, පුග්  ස්ස ඤාණුත්තරිෙතාෙ ආරම්මණානි. අජ් ත්තං

රූපසඤ්ඤීතිආදීසු පන අජ්ඣත්තරූයප පරිකම්මවයසන අජ්ඣත්තං
රූපසඤ්ඤීනාමයහොති.අජ්ඣත්තඤ්හිනී පරිකම්මංකයරොන්යතොයකයසවා 
පිත්යතවා අක්ඛිතාරකාෙ වාකයරොති. පීතපරිකම්මංකයරොන්යතො යමයද වා
ඡවිො වා හත්ථත පාදතය සු වා අක්ඛීනං පීතට්ඨායන වා කයරොති.
ය ොහිතපරිකම්මංකයරොන්යතො මංයස වා ය ොහියත වා ජිව්හාෙ වා අක්ඛීනං
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රත්තට්ඨායනවාකයරොති.ඔදාතපරිකම්මංකයරොන්යතො අට්ඨිම්හිවාදන්යතවා
නයඛ වා අක්ඛීනං යසතට්ඨායන වා කයරොති. තං පන සුනී කං සුපීතකං

සුය ොහිතකංසුඔදාතංනයහොති, අවිසුද්ධයමවයහොති. 

එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සතීති ෙස්යසවං පරිකම්මං අජ්ඣත්තං

උප්පන්නං යහොති, නිමිත්තං පනබහිද්ධා, යසො එවං අජ්ඣත්තං පරිකම්මස්ස
බහිද්ධාචඅප්පනාෙවයසන ‘‘අජ්ඣත්තංරූපසඤ්ඤී එයකොබහිද්ධාරූපානි

පස්සතී’’ති වුච්චති. පරිත්තානීති අවඩ්ඪිතානි. සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානීති

සුවණ්ණානිවායහොන්තු දුබ්බණ්ණානිවා, පරිත්තවයසයනවඉදංඅභිභාෙතනං

වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. තානි අභිභුෙයාති ෙථා නාම සම්පන්නග් හණියකො
කටච්ඡුමත්තං භත්තං භිත්වා‘‘කිංඑත්ථභුඤ්ජිතබ්බං අත්ථී’’ති සංකඩ්ඪිත්වා

එකකබළයමව කයරොති, එවයමව ඤාණුත්තරියකො පුග් ය ො විසදඤායණො

‘‘කියමත්ථ පරිත්තයක ආරම්මයණ සමාපජ්ජිතබ්බං අත්ථි, නාෙං මම

භායරො’’තිතානිරූපානි අභිභවිත්වාසමාපජ්ජති, සහනිමිත්තුප්පායදයනයවත්ථ

අප්පනං පායපතීති අත්යථො. ජානාමි පස්සාමීති ඉමිනා පනස්ස ආයභොය ො

කථියතො. යසො ච යඛො සමාපත්තියතො වුට්ඨිතස්ස, න අන්යතොසමාපත්තිෙං. 

එවංසඤ්ඤී ය ොතීතිආයභො සඤ්ඤාෙපිඣානසඤ්ඤාෙපිඑවංසඤ්ඤීයහොති.

අභිභවනසඤ්ඤා හිස්ස අන්යතොසමාපත්තිෙම්පි අත්ථි, ආයභො සඤ්ඤා පන
සමාපත්තියතොවුට්ඨිතස්යසව. 

අප්පමාණානීති වඩ්ඪිතප්පමාණානි, මහන්තානීති අත්යථො. අභිභුෙයාති
එත්ථ ච පන ෙථා මහග්ඝයසො පුරියසො එකං භත්තවඩ්ඪිතකං  භිත්වා

‘‘අඤ්ඤාපි යහොතු, අඤ්ඤාපි යහොතු, කිං එසා මය්හං කරිස්සතී’’ති න තං 

මහන්තයතො පස්සති, එවයමව ඤාණුත්තයරො පුග් ය ො විසදඤායණො ‘‘කිං

එත්ථ සමාපජ්ජිතබ්බං, නයිදං අප්පමාණං, න මය්හං චිත්යතකග් තාකරයණ 

භායරොඅත්ථී’’තිඅභිභවිත්වාසමාපජ්ජති, සහ නිමිත්තුප්පාදයනයවත්ථඅප්පනං
පායපතීතිඅත්යථො. 

අජ් ත්තංඅරූපසඤ්ඤීතිඅ ාභිතාෙවා අනත්ථිකතාෙවාඅජ්ඣත්තරූයප
පරිකම්මසඤ්ඤාවිරහියතො. 

එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සතීති ෙස්ස පරිකම්මම්පි නිමිත්තම්පි බහිද්ධා

උප්පන්නං, යසො එවං බහිද්ධා පරිකම්මස්ස යචව අප්පනාෙ ච වයසන
‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සතී’’ති වුච්චති.
යසසයමත්ථචතුත්ථාභිභාෙතයනචවුත්තනෙයමව.ඉයමසුපනචතූසුපරිත්තං 
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විතක්කචරිතවයසන ආ තං, අප්පමාණං යමොහචරිතවයසන, සුවණ්ණං

යදොසචරිතවයසන, දුබ්බණ්ණං රා චරිතවයසන. එයතසඤ්හි එතානි

සප්පාොනි. සා ච යනසං සප්පාෙතා විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.43) 
චරිෙනිද්යදයසවුත්තා. 

පඤ්චමඅභිභාෙතනාදීසු නීලානීති සබ්බසඞ් ාහිකවයසන වුත්තං. 

නීලවණ්ණානීති වණ්ණවයසන. නීලනිදස්සනානීති නිදස්සනවයසන.
අපඤ්ඤාෙමානවිවරානි අසම්භින්නවණ්ණානි එකනී ායනව හුත්වා

දිස්සන්තීති වුත්තං යහොති. නීලනිභාසානීති ඉදං පන ඔභාසවයසන වුත්තං, 
නීය ොභාසානි නී ප්පභායුත්තානීති අත්යථො. එයතන යනසං සුවිසුද්ධතං
දස්යසති. විසුද්ධවණ්ණවයසයනව හි ඉමානි අභිභාෙතනානි වුත්තානි.
‘‘නී කසිණං උග් ණ්හන්යතො නී ස්මිං නිමිත්තං  ණ්හාති පුප්ඵස්මිං වා
වත්ථස්මිං වා වණ්ණධාතුො වා’’තිආදිකං පයනත්ථ කසිණකරණඤ්ච 

පරිකම්මඤ්ච අප්පනාවිධානඤ්ච සබ්බං විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.55) 
විත්ථාරයතො වුත්තයමවාති. 

6. වියමොක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

66. වියමොක්ඛාති යකනට්යඨන වියමොක්ඛා? අධිමුච්චනට්යඨන. යකො

පනාෙං අධිමුච්චනට්යඨො නාම? පච්චනීකධම්යමහි ච සුට්ඨු මුච්චනට්යඨො, 

ආරම්මයණ ච අභිරතිවයසන සුට්ඨු මුච්චනට්යඨො, පිතුඅඞ්යක 
විස්සට්ඨඞ් පච්චඞ් ස්ස දාරකස්ස සෙනං විෙ අනිග් හිතභායවන 
නිරාසඞ්කතාෙආරම්මයණපවත්තීතිවුත්තංයහොති. අෙං පනත්යථො පච්ඡියම

වියමොක්යඛ නත්ථි, පුරියමසුවියමොක්යඛසුඅත්ථි. 

රූපී රූපානි පස්සතීති එත්ථ අජ්ඣත්තං යකසාදීසු නී කසිණාදිවයසන

උප්පාදිතං රූපජ්ඣානං රූපං, තදස්සත්ථීති රූපී. බහිද්ධාපි නී කසිණාදීනි
රූපානිඣානචක්ඛුනාපස්සති.ඉමිනා අජ්ඣත්තබහිද්ධවත්ථුයකසුකසියණසු
උප්පාදිතජ්ඣානස්ස පුග්  ස්ස චත්තාරි රූපාවචරජ්ඣානානි දස්සිතානි. 

අජ් ත්තං අරූපසඤ්ඤීති අජ්ඣත්තං න රූපසඤ්ඤී, අත්තයනො යකසාදීසු
අනුප්පාදිතරූපාවචරජ්ඣායනොති අත්යථො. ඉමිනා බහිද්ධා පරිකම්මං කත්වා
බහිද්ධාවඋප්පාදිතජ්ඣානස්සරූපාවචරජ්ඣානානි දස්සිතානි. 

සුභන්යතව අධිමුත්යතො ය ොතීති ඉමිනා සුවිසුද්යධසු නී ාදීසු
වණ්ණකසියණසු ඣානානි දස්සිතානි. තත්ථ කිඤ්චාපි අන්යතොඅප්පනාෙ

‘‘සුභ’’න්ති ආයභොය ො නත්ථි, යෙො පන සුවිසුද්ධං සුභං කසිණං ආරම්මණං 
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කත්වා විහරති, යසො ෙස්මා ‘‘සුභන්ති අධිමුත්යතො යහොතී’’ති වත්තබ්බතං

ආපජ්ජති, තස්මාඑවංයදසනාකතා.පටිසම්භිදාමග්ය පන– 

‘‘කථං සුභන්යතව අධිමුත්යතො යහොතීති වියමොක්යඛො? ඉධ භික්ඛු 

යමත්තාසහ යතන යචතසා එකං දිසං …යප.… විහරති. යමත්තාෙ 
භාවිතත්තා සත්තා අප්පටිකූ ා යහොන්ති. කරුණාසහ යතන…යප.…

මුදිතාසහ යතන …යප.… උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා එකං
දිසං…යප.… විහරති. උයපක්ඛාෙ භාවිතත්තා සත්තා අප්පටිකූ ා
යහොන්ති.එවංසුභන්යතවඅධිමුත්යතොයහොතීති වියමොක්යඛො’’ති(පටි.ම.

1.212) වුත්තං. 

සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානන්තිආදීසු ෙං වත්තබ්බං, තං විසුද්ධිමග්ය 

(විසුද්ධි.1.276-277) වුත්තයමව. අෙංඅට්ඨයමොවියමොක්යඛොතිඅෙංචතුන්නං
ඛන්ධානං සබ්බයසො විස්සට්ඨත්තා විමුත්තත්තා අට්ඨයමො උත්තයමො
වියමොක්යඛොනාම. 

7-8. අනරිෙයවොහාරසුත්තවණ්ණනා 

67-68. සත්තයම අනරිෙයවො ාරාති න අරිෙකථා සයදොසකථා. ොහි

යචතනාහි යත යවොහායර යවොහරන්ති, තාසං එතං නාමං. අට්ඨයම
වුත්තපටිපක්ඛනයෙනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

9. පරිසාසුත්තවණ්ණනා 

69. නවයම ඛත්තිෙපරිසාතිඛත්තිොනං පරිසානංසන්නිපායතොසමා යමො.

එස නයෙො සබ්බත්ථ. අයනකසතං ඛත්තිෙපරිසන්ති බිම්බිසාරසමා ම-

ඤාතිසමා ම-ලිච්ඡවිසමා මාදිසදිසං, අඤ්යඤසු චක්කවායළසුපි  බ්භයතව. 

සල්ලපිතපුබ්බන්ති ආ ාපසල් ායපොකතපුබ්යබො. සාකච්ඡාතිධම්මසාකච්ඡාපි 

සමාපජ්ජිතපුබ්බා. ොදිසයකොයතසංවණ්යණොතියතඔදාතාපි යහොන්තිකාළාපි

මඞ්ගුරච්ඡවීපි, සත්ථා සුවණ්ණවණ්යණො. ඉදං පනසණ්ඨානං පටිච්ච කථිතං.
සණ්ඨානම්පිචයකව ංයතසංපඤ්ඤාෙතියෙව.නපනභ වා මි ක්ඛසදියසො

යහොති, නාපි ආමුත්තමණිකුණ්ඩය ො, බුද්ධයවයසයනව නිසීදති. යතපි

අත්තයනො සමානසණ්ඨානයමව පස්සන්ති. ොදිසයකො යතසං සයරොති යත 

ඡින්නස්සරාපියහොන්ති ග් ස්සරාපිකාකස්සරාපි, සත්ථාබ්රහ්මස්සයරොව.ඉදං
පන භාසන්තරං සන්ධාෙ කථිතං. සයචපි හි සත්ථා රාජාසයන නිසින්යනො

කයථති, ‘‘අජ්ජ රාජා මධුයරන කයථතී’’ති යනසං යහොති. කයථත්වා
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පක්කන්යතපනභ වතිපුනරාජානංආ තංදිස්වා ‘‘යකොනුයඛොඅෙ’’න්ති

වීමංසා උප්පජ්ජති. තත්ථ යකො නු යඛො අෙන්ති ‘‘ඉමස්මිං ඨායන ඉදායනව
මා ධභාසාෙසීහළභාසාෙමධුයරනආකායරනකයථන්යතො යකොනුයඛොඅෙං

අන්තරහියතො, කිංයදයවොඋදාහු මනුස්යසො’’තිඑවං වීමංසන්තාපිනජානන්තීති

අත්යථො. කිමත්ථං පයනවං අජානන්තානං ධම්මං යදයසතීති? වාසනත්ථාෙ.
එවං සුයතොපි හි ධම්යමො අනා යත පච්චයෙො යහොතීති අනා තං පටිච්ච

යදයසති. අයනකසතං බ්රා ්මණපරිසන්තිආදිනං යසොණදණ්ඩසමා මාදිවයසන
යචව අඤ්ඤචක්කවාළවයසනචසම්භයවොයවදිතබ්යබො. 

10. භූමිචා සුත්තවණ්ණනා 

70. දසයම නිසීදනන්තිඉධචම්මඛණ්ඩං අධිප්යපතං. උයදනංයචතිෙන්ති

උයදනෙක්ඛස්ස වසනට්ඨායන කතවිහායරො වුච්චති. ය ොතමකාදීසුපි එයසව

නයෙො. භාවිතාති වඩ්ඪිතා. බහුලීකතාති පුනප්පුනං කතා. ොනීකතාති 

යුත්තොනං විෙ කතා. වත්ථුකතාති පතිට්ඨානට්යඨන වත්ථු විෙ කතා. 

අනුට්ඨිතාති අධිට්ඨිතා. පරිචිතාති සමන්තයතො චිතා සුවඩ්ඪිතා. සුසමාරද්ධාති
සුට්ඨුසමාරද්ධා. 

ඉති අනිෙයමන කයථත්වා පුන නිෙයමත්වා දස්යසන්යතො තථා තස්ස

යඛොතිආදිමාහ. එත්ථ කප්පන්ති ආයුකප්පං. තස්මිං තස්මිං කාය  ෙං

මනුස්සානං ආයුප්පමාණං, තං පරිපුණ්ණං කයරොන්යතො තිට්යඨෙය. 

කප්පාවයසසං වාති ‘‘අප්පං වා භියෙයො’’ති වුත්තවස්සසතයතො අතියරකං වා.

මහාසීවත්යථයරො පනාහ – ‘‘බුද්ධානං අට්ඨායන  ජ්ජිතං නාම නත්ථි, 
පුනප්පුනං සමාපජ්ජිත්වා මරණන්තිකයවදනං වික්ඛම්යභන්යතො

භද්දකප්පයමව තිට්යඨෙය. කස්මා පන න ඨියතොති? උපාදින්නකසරීරං නාම

ඛණ්ඩිච්චාදීහි අභිභුෙයති, බුද්ධා ච ඛණ්ඩිච්චාදිභාවං අප්පත්වා පඤ්චයම 
ආයුයකොට්ඨායස බහුජනස්ස පිෙමනාපකාය යෙව පරිනිබ්බාෙන්ති.
බුද්ධානුබුද්යධසුච මහාසාවයකසුපරිනිබ්බුයතසුඑකයකයනවඛාණුයකනවිෙ

ඨාතබ්බංයහොතිදහරසාමයණරපරිවායරන වා, තයතො‘අයහොබුද්ධානංපරිසා’ති
හීයළතබ්බතං ආපජ්යජෙය. තස්මා න ඨියතො’’ති. එවං වුත්යතපි යෙො පන

වුච්චති‘‘ආයුකප්යපො’’ති, ඉදයමවඅට්ඨකථාෙනිොමිතං. 

ෙථා තං මායරන පරියුට්ඨිතචිත්යතොති එත්ථ තන්ති නිපාතමත්තං, ෙථා
මායරන පරියුට්ඨිතචිත්යතො අජ්යඣොත්ථටචිත්යතො අඤ්යඤොපි යකොචි

පුථුජ්ජයනොපටිවිජ්ඣිතුංනසක්කුයණෙය, එවයමව නාසක්ඛිපටිවිජ්ඣිතුන්ති

අත්යථො.මායරොහි ෙස්සසබ්යබනසබ්බංද්වාදසවිපල් ාසාඅප්පහීනා, තස්ස 
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පටුන 

චිත්තං පරියුට්ඨාති. යථරස්ස ච චත්තායරො විපල් ාසා අප්පහීනා, යතනස්ස
මායරො චිත්තං පරියුට්ඨාසි. යසො පන චිත්තපරියුට්ඨානං කයරොන්යතො කිං

කයරොතීති? යභරවං රූපාරම්මණං වා දස්යසති, සද්දාරම්මණං වා සායවති.

තයතොසත්තාතංදිස්වාවා සුත්වාවාසතිංවිස්සජ්යජත්වාවිවටමුඛායහොන්ති, 

යතසං මුයඛන හත්ථං පයවයසත්වා හදෙං මද්දති, තයතො විසඤ්ඤාව හුත්වා

තිට්ඨන්ති. යථරස්ස පයනස මුයඛ හත්ථං පයවයසතුං කිං සක්ඛිස්සති, 

යභරවාරම්මණංපනදස්යසසි.තංදිස්වායථයරො නිමිත්යතොභාසංනප්පටිවිජ්ඣි.

භ වාජානන්යතොයෙවකිමත්ථංොවතතිෙංආමන්යතසීති? පරයතො‘‘තිට්ඨතු, 

භන්යත භ වා’’ති ොචියත ‘‘තුය්යහයවතං දුක්කටං, තුය්යහයවතං 
අපරද්ධ’’න්තියදොසායරොපයනනයසොකතනුකරණත්ථං. 

මායරො පාපිමාති එත්ථ සත්යත අනත්යථ නියෙොයජන්යතො මායරතීති 

මායරො. පාපිමාති තස්යසව යවවචනං. යසො හි පාපධම්මසමන්නා තත්තා

‘‘පාපිමා’’ති වුච්චති.කණ්යහො, අන්තයකො, නමුචි, පමත්තබන්ධූතිපිතස්යසව

නාමානි. භාසිතායඛො පයනසාතිඅෙඤ්හිභ වයතොසම්යබොධිපත්තිොඅට්ඨයම
සත්තායහයබොධිමණ්යඩයෙව ආ න්ත්වා‘‘භ වාෙදත්ථංතුම්යහහිපාරමියෙො

පූරිතා, යසොයවොඅත්යථොඅනුප්පත්යතො, පටිවිද්ධංසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, කිං

යත ය ොකවිචාරයණනා’’ති වත්වා ෙථා අජ්ජ, එවයමව ‘‘පරිනිබ්බාතු දානි, 
භන්යතභ වා’’තිොචි.භ වාචස්ස‘‘නතාවාහ’’න්තිආදීනි වත්වාපටික්ඛිපි.

තංසන්ධාෙ–‘‘භාසිතායඛොපයනසා, භන්යත’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ විෙත්තාති මග් වයසන බයත්තා, තයථව විනීතා, තථා විසාරදා.

බහුස්සුතාති යතපිටකවයසන බහු සුතං එයතසන්ති බහුස්සුතා. තයමව ධම්මං

ධායරන්තීති ධම්මධරා. අථවාපරිෙත්තිබහුස්සුතායචවපටියවධබහුස්සුතාච. 
පරිෙත්තිපටියවධධම්මානංයෙව ධාරණයතො ධම්මධරාති එවයමත්ථ අත්යථො

දට්ඨබ්යබො. ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නාති අරිෙධම්මස්ස අනුධම්මභූතං 

විපස්සනාධම්මංපටිපන්නා. සාමීචිප්පටිපන්නාති අනුච්ඡවිකපටිපදංපටිපන්නා. 

අනුධම්මචාරියනොති අනුධම්මං චරණසී ා. සකං ආචරිෙකන්ති අත්තයනො

ආචරිෙවාදං. ආචික්ඛිස්සන්තීතිආදීනි සබ්බානි අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි. 

ස ධම්යමනාති සයහතුයකන සකාරයණන වචයනන. සප්පාටි ාරිෙන්ති ොව
නිෙයානිකංකත්වාධම්මං යදයසස්සන්ති. 

බ්ර ්මචරිෙන්ති සික්ඛාත්තෙසඞ් හිතංසක ංසාසනබ්රහ්මචරිෙං. ඉද්ධන්ති

සමිද්ධං ඣානස්සාදවයසන. ඵීතන්ති වුද්ධිපත්තං සබ්බපාලිඵුල් ං විෙ 

අභිඤ්ඤාසම්පත්තිවයසන. විත්ථාරිකන්ති විත්ථතං තස්මිං තස්මිං දිසාභාය 
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පටුන 

පතිට්ඨිතවයසන. බාහුජඤ්ඤන්ති බහූහි ඤාතං පටිවිද්ධං

මහාජනාභිසමෙවයසන. පුථුභූතන්ති සබ්බාකායරන පුථු භාවප්පත්තං. කථං? 

ොව යදවමනුස්යසහි සුප්පකාසිතන්ති, ෙත්තකා විඤ්ඤුජාතිකා යදවා යචව

මනුස්සා ච අත්ථි, සබ්යබහි සුට්ඨු පකාසිතන්ති අත්යථො. අප්යපොස්සුක්යකොති

නිරා යෙො. ත්වඤ්හි පාපිම අට්ඨමසත්තාහයතො පට්ඨාෙ ‘‘පරිනිබ්බාතු දානි, 

භන්යතභ වා, පරිනිබ්බාතු සු යතො’’ති විරවන්යතො ආහිණ්ඩිත්ථ. අජ්ජ දානි

පට්ඨාෙ වි තුස්සායහො යහොහි, මා මය්හං පරිනිබ්බානත්ථං වාොමංකයරොහීති
වදති. 

සයතො සම්පජායනො ආයුසඞ්ඛාරං ඔස්සජ්ජීති සතිං සූපට්ඨිතං කත්වා
ඤායණන පරිච්ඡින්දිත්වා ආයුසඞ්ඛාරං විස්සජ්ජි පජහි. තත්ථ න භ වා

හත්යථන ය ඩ්ඩුං විෙ ආයුසඞ්ඛාරං ඔස්සජි, යතමාසමත්තයමව පන
ඵ සමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා තයතො පරං න සමාපජ්ජිස්සාමීති චිත්තං
උප්පායදසි. තං සන්ධාෙ වුත්තං ‘‘ඔස්සජී’’ති. උස්සජීතිපි පායඨො. 

ම ාභූමිචායලොති මහන්යතො පථවීකම්යපො. තදා කිර දසසහස්සී ය ොකධාතු 

කම්පිත්ථ. භිංසනයකොතිභෙජනයකො. යදවදුන්දුභියෙොචඵලිංසූතියදවයභරියෙො

ඵලිංසු, යදයවො සුක්ඛ ජ්ජිතං  ජ්ජි, අකා විජ්ජු තානිච්ඡරිංසු, ඛණිකවස්සං
වස්සීතිවුත්තංයහොති. 

උදානං උදායනසීති කස්මා උදායනසි? යකොචි නාම වයදෙය ‘‘භ වා

පච්ඡයතොපච්ඡයතොඅනුබන්ධිත්වා‘පරිනිබ්බාතු, භන්යත’ති උපද්දුයතොභයෙන

ආයුසඞ්ඛාරං විස්සජ්යජසී’’ති, තස්යසොකායසො මා යහොතු, භීතස්ස හි උදානං
නාමනත්ථීතිපීතියව විස්සට්ඨංඋදානංඋදායනසි. 

තත්ථ සබ්යබසං යසොණසිඞ් ා ාදීනම්පි පච්චක්ඛභාවයතො තුලිතං 

පරිච්ඡින්නන්ති තුලං. කිං තං? කාමාවචරකම්මං. න තු ං, න වා තු ං

සදිසමස්සඅඤ්ඤංය ොකිෙංකම්මංඅත්ථීති අතුලං. කිංතං? මහග් තකම්මං.

අථවාකාමාවචරංරූපාවචරංතු ං, අරූපාවචරංඅතු ං. අප්පවිපාකංවාතු ං, 

බහුවිපාකංඅතු ං. සම්භවන්ති සම්භවයහතුභූතං, රාසිකාරකංපිණ්ඩකාරකන්ති 

අත්යථො. භවසඞ්ඛාරන්තිපුනබ්භවසඞ්ඛාරණකං. අවස්සජීතිවිස්සජ්යජසි. මුනීති 

බුද්ධමුනි. අජ් ත්තරයතොති නිෙකජ්ඣත්තරයතො. සමාහියතොති

උපචාරප්පනාසමාධිවයසනසමාහියතො. අභින්දිකවචමිවාතිකවචංවිෙඅභින්දි. 

අත්තසම්භවන්ති අත්තනි සඤ්ජාතං කිය සං. ඉදං වුත්තං යහොති – 

සවිපාකට්යඨනසම්භවං, භවාභිසඞ්ඛරණට්යඨනභවසඞ්ඛාරන්තිච ද්ධනාමං 

තු ාතු සඞ්ඛාතං ය ොකිෙකම්මඤ්ච ඔස්සජි, සඞ් ාමසීයස මහායෙොයධො 
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පටුන 

කවචංවිෙඅත්තසම්භවංකිය සඤ්චඅජ්ඣත්තරයතොහුත්වාසමාහියතොහුත්වා 
අභින්දීති. 

අථ වා තුලන්ති තුය න්යතො තීයරන්යතො. අතුලඤ්ච සම්භවන්ති

නිබ්බානඤ්යචව සම්භවඤ්ච. භවසඞ්ඛාරන්ති භව ාමිකම්මං. අවස්සජි මුනීති

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා අනිච්චා, පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො නිබ්බානං 

නිච්ච’’න්තිආදිනා (පටි. ම. 3.37-38) නයෙන තු ෙන්යතො බුද්ධමුනි භයව

ආදීනවං, නිබ්බායන ච ආනිසංසං දිස්වා තං ඛන්ධානං මූ භූතං භවසඞ්ඛාරං

කම්මං ‘‘කම්මක්ඛොෙ සංවත්තතී’’ති (ම.නි. 2.81; අ.නි. 4.232-233) එවං

වුත්යතනකම්මක්ඛෙකයරන අරිෙමග්ය නඅවස්සජි.කථං? අජ් ත්තරයතො

සමාහියතො, අභින්දි කවචමිවත්තසම්භවං. යසො හි විපස්සනාවයසන

අජ්ඣත්තරයතො, සමථවයසන සමාහියතොති එවං පුබ්බභා යතො පට්ඨාෙ 

සමථවිපස්සනාබය නකවචමිව අත්තභාවං පරියෙොනන්ධිත්වා ඨිතං, අත්තනි
සම්භවත්තා ‘‘අත්තසම්භව’’න්ති  ද්ධනාමං සබ්බකිය සජා ං අභින්දි.
කිය සාභායවනචකතංකම්මංඅප්පටිසන්ධිකත්තා අවස්සට්ඨංනාමයහොතීති

එවංකිය සප්පහායනනකම්මං පජහි. පහීනකිය සස්ස ච භෙංනාම නත්ථි, 

තස්මා අභීයතොව ආයුසඞ්ඛාරං ඔස්සජ්ජි, අභීතභාවඤාපනත්ථඤ්ච උදානං 
උදායනසීතියවදිතබ්යබො. 

ෙං ම ාවාතාති යෙන සමයෙන ෙස්මිං වා සමයෙ මහාවාතා. වාෙන්තීති

උපක්යඛපකවාතා නාම උට්ඨහන්ති, යත වාෙන්තා
සට්ඨිසහස්සාධිකනවයෙොජනසතසහස්සබහ ං උදකසන්ධාරකවාතං

උපච්ඡින්දන්ති, තයතො ආකායස උදකං භස්සති, තස්මිං භස්සන්යත පථවී

භස්සති, පුන වායතො අත්තයනො බය න අන්යතොධම්මකරයණ විෙ උදකං

ආබන්ධිත්වා  ණ්හාති, තයතොඋදකංඋග් ච්ඡති, තස්මිංඋග් ච්ඡන්යතපථවී
උග් ච්ඡති. එවං උදකං කම්පිතං පථවිං කම්යපති. එතඤ්ච කම්පනං

ොවජ්ජකා ාපි යහොතියෙව, බහුභායවන පන ඔ ච්ඡනුග් ච්ඡනං න
පඤ්ඤාෙති. 

මහිද්ධිකා ම ානුභාවාති ඉජ්ඣනස්ස මහන්තතාෙ මහිද්ධිකා, 

අනුභවිතබ්බස්ස මහන්තතාෙ මහානුභාවා. පරිත්තාති දුබ්බ ා. අප්පමාණාති

බ වා. යසො ඉමං පථවිං කම්යපතීති යසො ඉද්ධිං නිබ්බත්යතත්වා 

සංයවයජන්යතො මහායමොග් ල් ායනො විෙ, වීමංසන්යතො වා
මහානා ත්යථරස්ස භාගියනයෙයො සඞ්ඝරක්ඛිතසාමයණයරො විෙ පථවිං

කම්යපති. සඞ්කම්යපතීති සමන්තයතො කම්යපති. සම්පකම්යපතීති තස්යසව
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යවවචනං.ඉති ඉයමසුඅට්ඨසුපථවිකම්යපසුපඨයමොධාතුයකොයපන, දුතියෙො

ඉද්ධානුභායවන, තතිෙචතුත්ථා පුඤ්ඤයතයජන, පඤ්චයමො ඤාණයතයජන, 

ඡට්යඨො සාධුකාරදානවයසන, සත්තයමො කාරුඤ්ඤසභායවන, අට්ඨයමො
ආයරොදයනන.මාතුකුච්ඡිංඔක්කමන්යතචතයතොනික්ඛමන්යතචමහාසත්යත

තස්ස පුඤ්ඤයතයජන පථවී අකම්පිත්ථ, අභිසම්යබොධිෙං ඤාණයතජාභිහතා

හුත්වා අකම්පිත්ථ, ධම්මචක්කප්පවත්තයන සාධුකාරභාවසණ්ඨිතා සාධුකාරං

දදමානා අකම්පිත්ථ, ආයුසඞ්ඛාරඔස්සජ්ජයන කාරුඤ්ඤසභාවසණ්ඨිතා

චිත්තසඞ්යඛොභං අසහමානා අකම්පිත්ථ, පරිනිබ්බායන ආයරොදනයව තුන්නා
හුත්වා අකම්පිත්ථ. අෙං පනත්යථො පථවියදවතාෙ වයසන යවදිතබ්යබො.
මහාභූතපථවිො පයනතං නත්ථි අයචතනත්තා. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

භූමිචා වග්ය ොසත්තයමො. 

(8) 3. ෙමකවග්ය ො 

1-2. සද්ධාසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

71-72. අට්ඨමස්ස පඨයම යනො ච සීලවාති න සීය සු පරිපූරකාරී. 

සමන්තපාසාදියකොති සමන්තයතො පසාදජනයකො. සබ්බාකාරපරිපූයරොති

සබ්යබහිසමණාකායරහිසමණධම්මයකොට්ඨායසහි පරිපූයරො. දුතියෙ සන්තාති

පච්චනීකසන්තතාෙ සන්තා. වියමොක්ඛාති පච්චනීකධම්යමහි විමුත්තත්තා ච
වියමොක්ඛා. 

3-9. මරණස්සතිසුත්තද්වොදිවණ්ණනා 

73-79. තතියෙ භායවථ යනොතිභායවථනු. සාසනන්තිඅනුසිට්ඨි. ආසවානං

ඛොොතිඅරහත්තඵ ත්ථාෙ.චතුත්යථ පතිහිතාොතිපටිපන්නාෙ. යසොමමස්ස 

අන්තරායෙොතියසොමමජීවිතන්තරායෙොපි, පුථුජ්ජනකා කිරිෙංකයරොන්තස්ස 

සග් න්තරායෙොපිමග් න්තරායෙොපිඅස්ස. සත්ථකාවායම වාතාතිසත්ථංවිෙ
අඞ් මඞ් ානි කන්තන්තීති සත්ථකා. පඤ්චමාදීනි වුත්තනොයනව. නවයම 

සංසග් ාරාමතාතිපඤ්චවියධසංසග්ය  ආරාමතා. 

10. කුසීතාරම්භවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

80. දසයම කුසීතවත්ථූනීති කුසීතස්ස අ සස්ස වත්ථූනි පතිට්ඨා, 

යකොසජ්ජකාරණානීති අත්යථො. කම්මං කත්තබ්බං ය ොතීති 
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චීවරවිචාරණාදිකම්මං කත්තබ්බං යහොති. න වීරිෙං ආරභතීති දුවිධම්පි වීරිෙං

නාරභති. අප්පත්තස්සාති ඣානවිපස්සනාමග් ඵ ධම්මස්ස අප්පත්තස්ස

පත්තිො. අනධි තස්සාති තස්යසව අනධි තස්ස අධි මත්ථාෙ. 

අසච්ඡිකතස්සාතිතයදවඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකරණත්ථාෙ. ඉදංපඨමන්තිඉදං
‘‘හන්දාහං නිපජ්ජාමී’’ති එවං ඔසීදනං පඨමං කුසීතවත්ථු. ඉමිනා නයෙන

සබ්බත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. මාසාචිතකං මඤ්යඤතිඑත්ථ පනමාසාචිතං

නාම තින්තමායසො. ෙථා තින්තමායසො  රුයකො යහොති, එවං  රුයකොති

අධිප්පායෙො. ගිලානා වුට්ඨියතො ය ොතීති ගි ායනො හුත්වා පච්ඡා වුට්ඨියතො

යහොති. ආරම්භවත්ථූනීති වීරිෙකාරණානි. යතසම්පි ඉමිනාව නයෙන අත්යථො 
යවදිතබ්යබො.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

ෙමකවග්ය ොඅට්ඨයමො. 

(9) 4. සතිවග්ය ො 

1-2. සතිසම්පජඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

81-82. නවමස්සපඨමංයහට්ඨාවුත්තනෙයමව.දුතියෙ සද්යධොතිදුවිධාෙ

සද්ධාෙ සමන්නා යතො. යනො චුපසඞ්කමිතාති න උපට්ඨහති. යනො ච

පරිපුච්ඡිතාති අත්ථානත්ථං කාරණාකාරණං පරිපුච්ඡිතා න යහොති. 

සමන්නා යතොති සාමිඅත්යථ පච්චත්තං, සමන්නා තස්සාති වුත්තං යහොති. 

එකන්තපටිභානා තථා තං ධම්මයදසනා ය ොතීති තථා තස්ස

එකන්තපටිභානා ධම්මයදසනා යහොති, එකන්යතයනව පටිභාති උපට්ඨාතීති
අත්යථො. 

3. මූ කසුත්තවණ්ණනා 

83. තතියෙ සබ්යබ ධම්මාති පඤ්චක්ඛන්ධා. ඡන්දමූලකාති
අජ්ඣාසෙච්ඡන්යදො කත්තුකමයතාඡන්යදො තං මූ ං එයතසන්ති ඡන්දමූ කා.

මනසිකාරයතො සම්භවන්තීති මනසිකාරසම්භවා. ඵස්සයතො සමුයදන්ති රාසී

භවන්තීති ඵස්සසමුදො. යවදනාෙසයමොසරන්තීති යවදනාසයමොසරණා. සමාධි

එයතසං පමුයඛොති සමාධිප්පමුඛා. යජට්ඨකට්යඨන සති අධිපති එයතසන්ති 

සතාධිපයතෙයා, සතියජට්ඨකාති අත්යථො. පඤ්ඤා උත්තරා එයතසන්ති 

පඤ්ඤුත්තරා. විමුත්ති එව සායරො එයතසන්ති විමුත්තිසාරා. එත්ථ ච

ඡන්දමූ කාදයෙො චත්තායරොපි ය ොකිො කථිතා, යසසා
ය ොකිෙය ොකුත්තරමිස්සකාති. 
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4. යචොරසුත්තවණ්ණනා 

84. චතුත්යථ ම ායචොයරොතිරජ්ජන්තයරදුබ්භිතුංසමත්යථොමහායචොයරො. 

පරිොපජ්ජතීති පරිොදානං  ච්ඡති. න චිරට්ඨිතියකො ය ොතීති අද්ධානං

පාය න්යතො ඨාතුං න සක්යකොති. අප්ප රන්තස්ස ප රතීති අත්තයනො
අයවරියන අප්පහරන්යත ගුණසම්පන්යන ච මහල් යක ච තරුණදාරයක ච

අප්පහරිතබ්බයුත්තයක පහරති. අනවයසසං ආදිෙතීති නිස්යසසං  ණ්හාති.

බයත්තයචොරානඤ්හිඉදං වත්තං–පරස්සද්වීසුසාටයකසුඑයකො යහතබ්යබො, 
එකස්මිං සන්යත දුබ්බ ං දත්වා ථියරො  යහතබ්යබො. පුටභත්තතණ්ඩු ාදීසු

එකංයකොට්ඨාසංදත්වාඑයකො යහතබ්යබොති. අච්චාසන්යනකම්මංකයරොතීති

 ාමනි මරාජධානීනං ආසන්නට්ඨායන යචොරිකකම්මං කයරොති. න ච

නිධානකුසයලො ය ොතීති ෙං  ද්ධං, තං දක්ඛියණයෙය නිදහිතුං යඡයකො න

යහොති, පරය ොකමග් ංනයසොයධති. 

5. සමණසුත්තවණ්ණනා 

85. පඤ්චයම ෙං සමයණනාති ෙං ගුණජාතං සමයණන පත්තබ්බං. 

වුසීමතාති බ්රහ්මචරිෙවාසංවුයතන. මුත්යතො යමොයචමි බන්ධනාති අහං
සබ්බබන්ධයනහි මුත්යතො හුත්වා මහාජනම්පි රා ාදිබන්ධනයතො යමොයචමි. 

පරමදන්යතොතිඅඤ්යඤනයකනචිඅසික්ඛාපියතොඅයචොදියතො සෙම්භුඤායණන

පටිවිජ්ඣිත්වා පරමදමයථන දන්තත්තා පරමදන්යතො නාම. පරිනිබ්බුයතොති
කිය සපරිනිබ්බායනනපරිනිබ්බුයතො. 

6. ෙසසුත්තවණ්ණනා 

86. ඡට්යඨ මා ච මො ෙයසොති ෙයසො ච මො සද්ධිං මා  ඤ්ඡි. 

අකසිරලාභීති විපු  ාභී. සීලපඤ්ඤාණන්ති සී ඤ්යචව ඤාණඤ්ච. 

සඞ් ම්මාති සන්නිපතිත්වා. සමා ම්මාති සමා න්ත්වා. සඞ් ණිකවි ාරන්ති

 ණසඞ් ණිකවිහාරං. නහිනූනයමතිනහිනූනඉයම. තථාහිපනයමති තථා

හිපනඉයම. අඞ්ගුලිපයතොදයකහීතිඅඞ්ගුලිපයතොදෙට්ඨිං කත්වාවිජ්ඣයනන. 

සඤ්ජග්ඝන්යතතිමහාහසිතංහසන්යත. සංකීළන්යතතියකළිංකයරොන්යත. 

7. පත්තනිකුජ්ජනසුත්තවණ්ණනා 

87. සත්තයම නික්කුජ්යජෙයාති යතන දින්නස්ස යදෙයධම්මස්ස 

අප්පටිග් හණත්ථං පත්තනික්කුජ්ජනකම්මවාචාෙ නිකුජ්යජෙය, න

අයධොමුඛඨපයනන. අලාභාොති චතුන්නං පච්චොනං අ ාභත්ථාෙ. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  අට්ඨකනිපාත-අට්ඨකථා 

57 

පටුන 

අනත්ථාොතිඋපද්දවාෙ අවඩ්ඪිො. උක්කුජ්යජෙයාතිඋක්කුජ්ජනකම්මවාචාෙ
උක්කුජ්යජෙය. 

8. අප්පසාදපයවදනීෙසුත්තවණ්ණනා 

88. අට්ඨයම අප්පසාදං පයවයදෙුන්ති අප්පසන්නභාවං ජානායපෙුං.

අප්පසාදං පයවයදන්යතන පන කිං කාතබ්බන්ති? නිසින්නාසනයතො න

උට්ඨාතබ්බං න වන්දිතබ්බං න පච්චුග් මනං කාතබ්බං, න යදෙයධම්යමො

දාතබ්යබො. අය ොචයරතිපඤ්චවියධ අය ොචයර. 

9. පටිසාරණීෙසුත්තවණ්ණනා 

89. නවයම ධම්මිකඤ්ච ගිහිපටිස්සවන්ති ‘‘ඉමං යතමාසං ඉයධව

වසිතබ්බ’’න්ති වුත්යතො ‘‘එවං යහොතූ’’තිආදිනා නයෙන පටිස්සවං. න

සච්චායපතීතිවුත්තංන සච්චංකයරොතිවිසංවායදති. 

10. සම්මාවත්තනසුත්තවණ්ණනා 

90. දසයම පච්යචකට්ඨායනති අධිපතිට්ඨායන යජට්ඨකට්ඨායන. තඤ්හි

යජට්ඨකං කත්වා කිඤ්චි සඞ්ඝකම්මං කාතුං න  භති. න ච යතන මූයලන

වුට්ඨායපතබ්යබොති තං මූ ං කත්වා අබ්භානකම්මං කාතුං න  භති. යසසං
සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

සතිවග්ය ොනවයමො. 

(10) 5. සාමඤ්ඤවග්ය ො 

91. ඉයතො පරං අථයඛො යබොජ් ාඋපාසිකාතිආදීසුයබොජ්ඣාඋපාසිකා, 

සිරිමාඋපාසිකා, පදුමාඋපාසිකා, සුතනාඋපාසිකා, මනුජාඋපාසිකා, උත්තරා

උපාසිකා, මුත්තාඋපාසිකා, යඛමාඋපාසිකා, රුචීඋපාසිකා, චුන්දීරාජකුමාරී, 

බිම්බී උපාසිකා, සුමනා රාජකුමාරී, මල්ලිකා යදවී, තිස්සා උපාසිකා, 

තිස්සාමාතා උපාසිකා, යසොණා උපාසිකා, යසොණාෙ මාතා උපාසිකා, කාණා

උපාසිකා, කාණමාතා උපාසිකා, උත්තරා නන්දමාතා, විසාඛා මි ාරමාතා, 

ඛුජ්ජුත්තරා උපාසිකා, සාමාවතී උපාසිකා, සුප්පවාසා යකොලිෙධීතා, සුප්පිො

උපාසිකා, නකු මාතා හපතානීතිඉමාසංඑත්තකානංඅට්ඨඞ් සමන්නා තං 
උයපොසථකම්මයමවකථිතං. ඉච්ඡන්යතනවිත්ථායරත්වාකයථතබ්බං. යසසං
සබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 
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මයනොරථපූරණිොඅඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

අට්ඨකනිපාතස්සසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

නවකනිපාත-අට්ඨකථා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. සම්යබොධිවග්ය ො 

1. සම්යබොධිසුත්තවණ්ණනා 

1. නවකනිපාතස්ස පඨයම සම්යබොධිපක්ඛිකානන්ති චතුමග් සඞ්ඛාතස්ස

සම්යබොධිස්සපක්යඛභවානං, උපකාරකානන්තිඅත්යථො.පාළිෙංආ යත නව

ධම්යම සන්ධායෙවං පුච්ඡති. කා උපනිසාති යකො උපනිස්සෙපච්චයෙො.

අභිසල්ය ඛන්තීති අභිසල්යලඛිකා. සමථවිපස්සනාචිත්තස්ස විවරයණ

සප්පාො උපකාරකාති යචයතොවිවරණසප්පාො. අප්පිච්ඡතං ආරබ්භ පවත්තා

කථා අප්පිච්ඡකථා. යසයසසුපිඑයසවනයෙො. 

අසුභා භායවතබ්බා රා ස්ස ප ානාොති අෙමත්යථො සාලි ාෙයකොපමාෙ 

විභායවතබ්යබො – එයකො හි පුරියසො අසිතං  යහත්වා යකොටියතො පට්ඨාෙ
සාලික්යඛත්යතසාලියෙො  ාෙති.අථස්සවතිංභින්දිත්වා ායවොපවිසිංසු.යසො
අසිතං ඨයපත්වා ෙට්ඨිං ආදාෙ යතයනව මග්ය න  ායවො නීහරිත්වා වතිං
පාකතිකංකත්වාපුනපිඅසිතංආදාෙසාලියෙො ායි. එත්ථසාලික්යඛත්තංවිෙ

බුද්ධසාසනං දට්ඨබ්බං, සාලි ාෙයකොවිෙයෙො ාවචයරො, අසිතං විෙපඤ්ඤා, 

 ාෙනකාය ො විෙ විපස්සනාෙ කම්මකරණකාය ො, ෙට්ඨි විෙ

අසුභකම්මට්ඨානං, වති විෙ සංවයරො, වතිං භින්දිත්වා  ාවීනං පවිසනං විෙ

සහසා අප්පටිසඞ්ඛාෙ පමාදං ආරබ්භ රා ස්ස උප්පජ්ජනං, අසිතං ඨයපත්වා
ෙට්ඨිංආදාෙ පවිට්ඨමග්ය යනව ායවොනීහරිත්වාවතිංපටිපාකතිකංකත්වා
පුන යකොටියතො පට්ඨාෙ සාලි ාෙනං විෙ අසුභකම්මට්ඨායනන රා ං
වික්ඛම්යභත්වා පුන විපස්සනාෙ කම්මං ආරභනකාය ො. ඉමමත්ථං සන්ධාෙ
වුත්තං–‘‘අසුභාභායවතබ්බාරා ස්සපහානාො’’ති. 

තත්ථ රා ස්සාති පඤ්චකාමගුණිකරා ස්ස. යමත්තාති

යමත්තාකම්මට්ඨානං. බයාපාදස්සප ානාොතිවුත්තනයෙයනවඋප්පන්නස්ස

යකොපස්ස පජහනත්ථාෙ. ආනාපානස්සතීති යසොළසවත්ථුකා ආනාපානස්සති. 
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පටුන 

විතක්කුපච්යඡදාොති වුත්තනයෙයනව උප්පන්නානං විතක්කානං 

උපච්යඡදනත්ථාෙ. අස්මිමානසමුග්ඝාතාොතිඅස්මීති උප්පජ්ජනකස්සමානස්ස

සමුග්ඝාතත්ථාෙ. අනත්තසඤ්ඤා සණ්ඨාතීති අනිච්ච ක්ඛයණ දිට්යඨ
අනත්ත ක්ඛණංදිට්ඨයමවයහොති.එයතසුහි තීසු ක්ඛයණසුඑකස්මිංදිට්යඨ

ඉතරද්වෙංදිට්ඨයමවයහොති.යතනවුත්තං– ‘‘අනිච්චසඤ්ඤියනො, භික්ඛයව, 

අනත්තසඤ්ඤා සණ්ඨාතී’’ති. දිට්යඨව ධම්යම නිබ්බානන්ති දිට්යඨයෙව
ධම්යම අපච්චෙපරිනිබ්බානඤ්ච පාපුණාතීති ඉමස්මිං සුත්යත වට්ටවිවට්ටං
කථිතං. 

2. නිස්සෙසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියෙ නිස්සෙසම්පන්යනොති පතිට්ඨාසම්පන්යනො. සද්ධන්ති

ඔකප්පනසද්ධං. වීරිෙන්ති කායිකයචතසිකවීරිෙං. ෙංසාති ෙං අස්ස. අරිොෙ 

පඤ්ඤාොති සහවිපස්සනාෙ මග් පඤ්ඤාෙ. සඞ්ඛාොති ජානිත්වා. එකං

පටියසවතීති යසවිතබ්බයුත්තකංයසවති. අධිවායසතීතිඅධිවායසතබ්බයුත්තකං 

අධිවායසති. පරිවජ්යජතීති පරිවජ්යජතබ්බයුත්තකං පරිවජ්යජති. වියනොයදතීති

නීහරිතබ්බයුත්තකං නීහරති. එවං යඛො භික්ඛූති එවං යඛො භික්ඛු
උග් හපරිපුච්ඡාවයසන යචව ධම්මවවත්ථානවයසන ච පටියසවිතබ්බාදීනි
සුප්පටිවිද්ධානි සුපච්චක්ඛානි කත්වා පටියසවන්යතො අධිවායසන්යතො
පරිවජ්යජන්යතොවියනොයදන්යතොච භික්ඛුනිස්සෙසම්පන්යනොනාමයහොතීති. 

3. යමඝිෙසුත්තවණ්ණනා 

3. තතියෙ චාලිකාෙන්තිඑවංනාමයකන යර. තංකිරච මග් ංනිස්සාෙ

කතත්තාඔය ොයකන්තානංච මානංවිෙඋපට්ඨාති, තස්මා චාලිකාතිසඞ්ඛං

 තං. චාලිෙපබ්බයතති යසොපි පබ්බයතො සබ්බයසතත්තා කාළපක්ඛුයපොසයථ

ඔය ොයකන්තානං ච මායනො විෙ උපට්ඨාති, තස්මා චාලිෙපබ්බයතොති
වුත්යතො. තත්ථ මහන්තං විහාරං කාරයිංසු. ඉති භ වා තං න රං නිස්සාෙ 

චාලිකාපබ්බතමහාවිහායර විහරති. ජන්තු ාමන්ති එවංනාමකං අපරම්පි

තස්යසවවිහාරස්සය ොචර ාමං.ජත්තු ාමන්තිපි පඨන්ති. පධානත්ථිකස්සාති 

පධානකම්මිකස්ස. පධානාොති සමණධම්මකරණත්ථාෙ. ආ යමහි තාවාති
සත්ථා යථරස්ස වචනං සුත්වා උපධායරන්යතො ‘‘න තාවස්ස ඤාණං

පරිපක්ක’’න්තිඤත්වාපටිබාහන්යතොඑවමාහ. එකකම්හි තාවාතිඉදංපනස්ස
‘‘එවමෙං  න්ත්වාපි කම්යම අනිප්ඵජ්ජමායන නිරාසඞ්යකො හුත්වා

යපමවයසනපුනආ ච්ඡිස්සතී’’ති චිත්තමද්දවජනනත්ථංආහ. නත්ථිකිඤ්චි

උත්තරි කරණීෙන්ති චතූසු සච්යචසු චතුන්නං කිච්චානං කතත්තා අඤ්ඤං
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පටුන 

උත්තරි කරණීෙං නාම නත්ථි. කතස්ස වා පටිචයෙොති අධි තස්ස වා පුන 

පටිචයෙොපිනත්ථි.නහිභාවිතමග්ය ොපුනභාවීෙති, නපහීනකිය සානංපුන

පහානං අත්ථි. පධානන්ති යඛො, යමඝිෙ, වදමානං කින්ති වයදෙයාමාති 

‘‘සමණධම්මංකයරොමී’’තිතංවදමානංමෙංඅඤ්ඤංකිංනාමවයදෙයාම. 

දිවාවි ාරං නිසීදීති දිවාවිහාරත්ථාෙ නිසීදි. නිසීදන්යතො ච ෙස්මිං
මඞ්  සි ාපට්යට පුබ්යබ අනුපටිපාටිො පඤ්ච ජාතිසතානි රාජා හුත්වා

උෙයානකීළිකං කීළන්යතො තිවිධනාටකපරිවායරො නිසීදි, තස්මිංයෙව නිසීදි.

අථස්ස නිසින්නකා යතො පට්ඨාෙ සමණභායවො ජහියතො විෙ අයහොසි, 
රාජයවසං  යහත්වා නාටකවරපරිවුයතො යසතච්ඡත්තස්ස යහට්ඨා මහාරයහ
පල් ඞ්යක නිසින්යනො විෙ ජායතො. අථස්ස තං සම්පත්තිං අස්සාදෙයතො
කාමවිතක්යකො උදපාදි. යසො තස්මිංයෙව ඛයණ මහායෙොයධහි  හියත ද්යව
යචොයර ආයනත්වා පුරයතො ඨපියත විෙ අද්දස. යතසු එකස්ස වධං 

ආණාපනවයසනස්ස බයාපාදවිතක්යකො උප්පජ්ජි, එකස්ස බන්ධනං
ආණාපනවයසන විහිංසාවිතක්යකො. එවං යසො  තාජාය න රුක්යඛො විෙ
මධුමක්ඛිකාහිමධුඝාතයකොවිෙ අකුස විතක්යකහි පරික්ඛිත්යතොඅයහොසි.තං 

සන්ධාෙ – අථ යඛො ආෙස්මයතො යමඝිෙස්සාතිආදි වුත්තං. අන්වාසත්තාති

අනුබද්ධා සම්පරිවාරිතා. යෙන භ වා යතනුපසඞ්කමීති එවං පාපවිතක්යකහි
සම්පරිකිණ්යණො කම්මට්ඨානං සප්පාෙං කාතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘ඉදං වත
දිස්වා දීඝදස්සී භ වා පටියසයධසී’’ති සල් ක්යඛත්වා ‘‘ඉදං කාරණං
දසබ ස්ස ආයරොයචස්සාමී’’ති නිසින්නාසනයතො වුට්ඨාෙ යෙන භ වා
යතනුපසඞ්කමි. 

4. නන්දකසුත්තවණ්ණනා 

4. චතුත්යථ උපට්ඨානසාලාෙන්ති යභොජනසා ාෙං. යෙනුපට්ඨානසාලාති
සත්ථා නන්දකත්යථයරන මධුරස්සයරන ආරද්ධාෙ ධම්මයදසනාෙ සද්දං

සුත්වා, ‘‘ආනන්ද, යකො එයසො උපට්ඨානසා ාෙ මධුරස්සයරන ධම්මං 

යදයසතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ධම්මකථිකනන්දකත්යථරස්ස අජ්ජ, භන්යත, 

වායරො’’ති සුත්වා ‘‘අතිමධුරං කත්වා, ආනන්ද, එයසො භික්ඛු ධම්මං කයථති, 
මෙම්පි  න්ත්වා සුණිස්සාමා’’ති වත්වා යෙනුපට්ඨානසා ා යතනුපසඞ්කමි. 

බහිද්වාරයකොට්ඨයක අට්ඨාසීති ඡබ්බණ්ණරස්මියෙො චීවර බ්යභ 

පටිච්ඡායදත්වා අඤ්ඤාතකයවයසන අට්ඨාසි. කථාපරියෙොසානං 

ආ මෙමායනොති ‘‘ඉදමයවොචා’’තිඉදංකථාවසානංඋදික්ඛමායනොධම්මකථං
සුණන්යතො අට්ඨාසියෙව. අථාෙස්මා ආනන්යදො නික්ඛන්යත පඨයම ොයම

සත්ථු සඤ්ඤං අදාසි – ‘‘පඨමොයමො අතික්කන්යතො, භන්යත, යථොකං
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විස්සමථා’’ති. සත්ථාතත්යථවඅට්ඨාසි.අථාෙස්මාආනන්යදොමජ්ඣිමොයමපි

නික්ඛන්යත, ‘‘භන්යත, තුම්යහ පකතිො ඛත්තිෙසුඛුමා ා, පුන

බුද්ධසුඛුමා ාති පරමසුඛුමා ා, මජ්ඣිමොයමොපි අතික්කන්යතො, මුහුත්තං
විස්සමථා’’ති ආහ. සත්ථා තත්යථව අට්ඨාසි. තත්ථ ඨිතකස්යසවස්ස
අරුණග් ං පඤ්ඤායිත්ථ. අරුණුග් මනඤ්ච යථරස්ස ‘‘ඉදමයවොචා’’ති 
පායපත්වා කථාපරියෙොසානඤ්ච දසබ ස්ස ඡබ්බණ්ණසරීරස්මිවිස්සජ්ජනඤ්ච 

එකප්පහායරයනවඅයහොසි. අග් ළංආයකොයටසීතිඅග් නයඛන ද්වාරකවාටං
ආයකොයටසි. 

සාරජ්ජමානරූයපොති හරාෙමායනො ඔත්තප්පමායනො. යදොමනස්සසාරජ්ජං

පනස්ස නත්ථි. එත්තකම්පි යනො නප්පටිභායසෙයාති පටිසම්භිදාප්පත්තස්ස

අප්පටිභානංනාම නත්ථි. එත්තකම්පි නකයථෙයන්ති දස්යසති. සාධු සාධූති
යථරස්ස ධම්මයදසනංසම්පහංසන්යතොආහ.අෙඤ්යහත්ථඅත්යථො‘‘සු හිතා

ච යත ධම්මයදසනා සුකථිතා චා’’ති. කුලපුත්තානන්ති

ආචාරකු පුත්තානඤ්යචව ජාතිකු පුත්තානඤ්ච. අරියෙො ච තුණ්හිභායවොති 

දුතිෙජ්ඣානසමාපත්තිං සන්ධායෙවමාහ. අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාොති

සඞ්ඛාරපරිග් හවිපස්සනාඤාණස්ස. චතුප්පාදයකොති අස්සය ොණ ද්රභාදියකො. 

ඉදංවත්වාතිඉමං චතූහඞ්ය හිසමන්නා තංධම්මංකථයිත්වා. වි ාරංපාවිසීති 

 න්ධකුටිංපවිට්යඨො. 

කායලන ධම්මස්සවයනති කාය  කාය  ධම්මස්සවනස්මිං. 

ධම්මසාකච්ඡාොතිපඤ්හකථාෙ.  ම්භීරංඅත්ථපදන්ති ම්භීරංගුළ්හංරහස්සං

අත්ථං. පඤ්ඤාොති සහවිපස්සනාෙ මග් පඤ්ඤාෙ. 

සම්මසනපටියවධපඤ්ඤාපිඋග් හපරිපුච්ඡාපඤ්ඤාපිවට්ටතියෙව. පත්යතොවා

පජ්ජති වාති අරහත්තං පත්යතො වා පාපුණිස්සති වාති එවං ගුණසම්භාවනාෙ

සම්භායවති. අප්පත්තමානසාති අප්පත්තඅරහත්තා, අරහත්තං වා අප්පත්තං

මානසං එයතසන්තිපි අප්පත්තමානසා. දිට්ඨධම්මසුඛවි ාරන්ති එත්ථ
දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරො ය ොකියෙොපිවට්ටතිය ොකුත්තයරොපි. 

5. බ සුත්තවණ්ණනා 

5. පඤ්චයම අවිජ්ජායකොසජ්ජසාවජ්ජඅස්සද්ධියෙසු අකම්පනයතො 

පඤ්ඤාබලාදීනි දට්ඨබ්බානි. අකුසලසඞ්ඛාතාතිඅකුස ාතිඤාතා. එසනයෙො

සබ්බත්ථ. නාලමරිොති අරිෙභාවං කාතුං අසමත්ථා, අරිොනං වා

අනනුච්ඡවිකා. යවොදිට්ඨාති සුට්ඨු දිට්ඨා. යවොචරිතාති මයනොද්වායර

සමුදාචාරප්පත්තා. අත්ථිකස්සාතිධම්මයදසනාෙඅත්ථිකස්ස. ආජීවිකාභෙන්ති
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ජීවිතවුත්තිභෙං. අසියලොකභෙන්ති  රහාභෙං. පරිසාසාරජ්ජභෙන්ති පරිසං
පත්වාසාරජ්ජංඔක්කමනභෙං.ඉමස්මිං සුත්යතවට්ටවිවට්ටංකථිතං. 

6. යසවනාසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ ජීවිතපරික්ඛාරාති ජීවිතසම්භාරා. සමුදායනතබ්බාති

සමාහරිතබ්බා. කසියරනසමුදා ච්ඡන්තීති දුක්යඛනඋප්පජ්ජන්ති. රත්තිභා ං

වාදිවසභා ංවාතිඑත්ථරත්තිභාය ඤත්වා රත්තිභාය යෙවපක්කමිතබ්බං, 
රත්තිං චණ්ඩවාළාදිපරිපන්යථ සති අරුණුග් මනං ආ යමතබ්බං. දිවසභාය 

ඤත්වා දිවා පක්කමිතබ්බං, දිවා පරිපන්යථ සති සූරිෙත්ථඞ් මනං

ආ යමතබ්බං. සඞ්ඛාපීති සාමඤ්ඤත්ථස්ස භාවනාපාරිපූරිආ මනං ජානිත්වා. 

යසො පුග් යලොති පදස්ස පන ‘‘නානුබන්ධිතබ්යබො’’ති ඉමිනා සම්බන්යධො. 

අනාපුච්ඡාති ඉධ පනතං පුග්  ං අනාපුච්ඡා පක්කමිතබ්බන්ති අත්යථො. අපි 

පනුජ්ජමායනනාති අපි නික්කඩ්ඪිෙමායනන. එවරූයපො හි පුග් ය ො සයචපි 

දාරුක ාපසතංවාඋදකඝටසතංවාවාලිකාඝටසතංවාදණ්ඩංආයරොයපති, මා

ඉධ වසීති නික්කඩ්ොයපති වා, තං ඛමායපත්වාපි ොවජීවං යසො

අනුබන්ධිතබ්යබොව, න විජහිතබ්යබො. 

7. සුතවාසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම පඤ්ච ඨානානි අජ් ාචරිතුන්ති පඤ්ච කාරණානි

අතික්කමිතුං. පාණන්තිඅන්තමයසොකුන්ථකිපිල්ලිකං. අදින්නන්තිඅන්තමයසො

තිණස ාකම්පි පරසන්තකං. යථෙයසඞ්ඛාතන්ති යථෙයචිත්යතන. 

සන්නිධිකාරකං කායම පරිභුඤ්ජිතුන්ති සන්නිධිං කත්වා ඨයපත්වා 
වත්ථුකාමකිය සකායම පරිභුඤ්ජිතුං අභබ්යබො. අකප්පිෙං කාමගුණං 

සන්ධායෙතං වුත්තං. බුද්ධං පච්චක්ඛාතුන්ති ‘‘න බුද්යධො අෙ’’න්ති එවං

පටික්ඛිපිතුං. ධම්මාදීසුපිඑයසවනයෙො.එවං තාවඅට්ඨකථාෙආ තං.පාළිෙං
පනඉමස්මිංසුත්යතඅ ති මනානිකථිතානි. 

8-10. සජ්ඣසුත්තාදිවණ්ණනා 

8-10. අට්ඨයම බුද්ධාදීනං පච්චක්ඛානං කථිතං. නවයම පුථුජ්ජයනන

සද්ධිං  හිතත්තා ‘‘ආහුයනෙයා’’ති වුත්තං. දසයම ය ොත්රභූති
යසොතාපත්තිමග් ස්ස අනන්තරපච්චයෙන සිඛාපත්තබ වවිපස්සනාචිත්යතන
සමන්නා යතො.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

සම්යබොධවග්ය ොපඨයමො. 
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පටුන 

2. සී නාදවග්ය ො 

1. සීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතිෙස්සපඨයම යෙනභ වා යතනුපසඞ්කමීති‘‘සයචසත්ථාචාරිකං

පක්කමිතුකායමො අස්ස, ඉමස්මිං කාය  පක්කයමෙය. හන්දාහං චාරිකං
 මනත්ථාෙ සත්ථාරං ආපුච්ඡාමී’’ති චින්යතත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො

උපසඞ්කමි. ආෙස්මා මං, භන්යතති යසො කිර භික්ඛු යථරං මහතා
භික්ඛුපරිවායරන  ච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘ඉයම භික්ඛූ තථා තං පහාෙ සාරිපුත්තං

පරිවායරත්වා නික්ඛන්තා,  මනවිච්යඡදමස්සකරිස්සාමී’’තිඅට්ඨායනයකොපං

බන්ධිත්වා එවමාහ. තත්ථ ආසජ්ජාති ඝට්යටත්වා. අප්පටිනිස්සජ්ජාති
අක්ඛමායපත්වා අච්චෙං අයදයසත්වා. කිස්මිං පන යසො කාරයණ ආඝාතං

බන්ධීති? යථරස්ස කිර දසබ ං වන්දිත්වා උට්ඨාෙ  ච්ඡයතො චීවරකණ්යණො

තස්ස සරීරං ඵුසි, වායතො පහරීතිපි වදන්ති. එත්තයකන ආඝාතං බන්ධිත්වා
යථරං මහතා පරිවායරන  ච්ඡන්තං දිස්වා උසූෙමායනො ‘‘ මනවිච්යඡදමස්ස 

කරිස්සාමී’’තිඑවමාහ. එහිත්වංභික්ඛූතිසත්ථා තස්සභික්ඛුයනොවචනංසුත්වා

‘‘න තං භික්ඛු සාරිපුත්යතො පහරීති වුත්යත, ‘භන්යත, තුම්යහ අත්තයනො

අග් සාවකස්යසව පක්ඛං වහථ, න මය්හ’න්ති මයි මයනොපයදොසං කත්වා
අපායෙනිබ්බත්යතෙයා’’තිඤත්වා‘‘සාරිපුත්තංපක්යකොසායපත්වා ඉමමත්ථං

පුච්ඡිස්සාමී’’ති එකං භික්ඛුං ආමන්යතත්වා එවමාහ. අවාපුරණං ආදාොති

කුඤ්චිකං යහත්වා. සී නාදන්තියසට්ඨනාදං පමුඛනාදං අප්පටිවත්තිෙනාදං.
එවං ද්වීහි මහායථයරහි ආයරොචියතො භික්ඛුසඞ්යඝො රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි

පහාෙසත්ථුසන්තිකං අ මාසි. ඛීෙනධම්මන්තිකථාධම්මං. 

ගූථ තන්ති ගූථයමව. යසයසසුපි එයසව නයෙො. පථවීසයමනාති
අකුජ්ඣනට්යඨනපථවිොසමායනන.නහිපථවී ‘‘මයි සුචිංනික්ඛිපන්තී’’ති

යසොමනස්සං කයරොති, න ‘‘අසුචිං නික්ඛිපන්තී’’ති යදොමනස්සං. මය්හම්පි

එවරූපං චිත්තන්ති දස්යසති. විපුයලනාති අපරිත්යතන. ම ග් යතනාති

මහන්තභාවං  යතන. අප්පමායණනාති වඩ්ඪිතප්පමායණන. අයවයරනාති 

අකුස යවරපුග්  යවරරහියතන. අබයාපජ්ය නාති නිද්දුක්යඛන

වි තයදොමනස්යසන. යසො ඉධාති යසො

අනුපට්ඨිතකාොනුපස්සනාසතිපට්ඨායනො භික්ඛු එවං කයරෙය, මාදියසො කථං

එවරූපං කරිස්සති, භන්යතති පඨමං සීහනාදං නදි. එවං සබ්බත්ථ යෙොජනා
යවදිතබ්බා. 
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රයජො රණන්ති රජසම්මජ්ජනයචොළකං, පාදපුඤ්ඡන්ති, තස්යසව නාමං. 

කයළොපි ත්යථොති පච්ඡිහත්යථො උක්ඛලිහත්යථො වා. නන්තකවාසීති

අන්තච්ඡින්නපිය ොතිකවසයනො. සූරයතොති සුචිසීය ො යසොරච්යචන

සමන්නා යතො. සුදන්යතොති සුට්ඨු දමථං උප යතො. සුවිනීයතොති සුට්ඨු

සික්ඛියතො. න කඤ්චි හිංසතීති විසාණාදීසු  ණ්හන්තම්පි පිට්ඨිං

පරිමජ්ජන්තම්පි න කඤ්චි වියහයඨති. උසභඡින්නවිසාණසයමනාති උසභස්ස
ඡින්නවිසාණස්ස චිත්තසදියසන. 

අට්ටීයෙෙයාති අට්යටො පීළියතො භයවෙය.  රායෙෙයාති  ජ්යජෙය. 

ජිගුච්යඡෙයාතිජිගුච්ඡංආපජ්යජෙය. 

යමදකථාලිකන්ති යමදකථාලිකා වුච්චති සූනකාරයකහි

යූසනික්ඛමනත්ථාෙ තත්ථ තත්ථ කතඡිද්දා ථාලිකා. පරි යරෙයාති මංසස්ස

පූයරත්වා උක්ඛිපිත්වා  ච්යඡෙය. ඡිද්දාවඡිද්දන්ති පරිත්තමහන්යතහි ඡිද්යදහි

සමන්නා තං. උග්ඝරන්තන්ති උපරිමුයඛහි ඡිද්යදහි නික්ඛමමානයූසං. 

පග්ඝරන්තන්ති අයධොමුයඛහි නික්ඛමමානයූසං. එවමස්ස සක සරීරං

යූසමක්ඛිතංභයවෙය. ඡිද්දාවඡිද්දන්තිනවහිවණමුයඛහිපරිත්තමහන්තඡිද්දං. 
එවයමත්ථ අට්ඨමනවයමහි ද්වීහි අඞ්ය හි යථයරො අත්තයනො සරීයර
නිච්ඡන්දරා තං කයථසි. 

අථ යඛො යසො භික්ඛූතිඑවං යථයරනනවහි කාරයණහිසීහනායදනදියත

අථ යසො භික්ඛු. අච්චයෙොති අපරායධො. මං අච්ච මාති මං අතික්කම්ම

අභිභවිත්වා පවත්යතො. පතිග් ණ් තූති ඛමතු. ආෙතිං සංවරාොති අනා යත

සංවරණත්ථාෙ, පුන එවරූපස්ස අපරාධස්ස අකරණත්ථාෙ. තග්ඝාති

එකංයසන. ෙථාධම්මං පටිකයරොසීති ෙථා ධම්යමො ඨියතො, තයථව කයරොසි, 

ඛමායපසීතිවුත්තංයහොති. තංයතමෙං පටිග් ණ් ාමාතිතංතවඅපරාධංමෙං

ඛමාම. වුද්ධිය සා භික්ඛු අරිෙස්ස විනයෙති එසා භික්ඛු අරිෙස්ස විනයෙ

බුද්ධස්ස භ වයතො සාසයන වුඩ්ඪි නාම. කතමා? අච්චෙං අච්චෙයතො දිස්වා
ෙථාධම්මංපටිකරිත්වාආෙතිං සංවරාපජ්ජනා.යදසනංපනපුග්  ාධිට්ඨානං

කයරොන්යතො යෙො අච්චෙං අච්චෙයතො දිස්වා ෙථාධම්මං පටිකයරොති, ආෙතිං

සංවරංආපජ්ජතීතිආහ. ඵලතීතිසයචහියථයරොන ඛයමෙය, තස්සභික්ඛුයනො

තත්යථවසත්තධාමුද්ධාඵය ෙය.තස්මාභ වාඑවමාහ. සයචමංයසොතිසයච

මංඅෙංභික්ඛුඛමාහීතිඑවංවදති. ඛමතුචයමයසොතිඅෙම්පිචාෙස්මාමය්හං
ඛමතූතිඑවංයථයරොතස්ස අච්චෙංපටිග් ණ්හිත්වාසෙම්පිතංසත්ථුසම්මුයඛ
ඛමායපසීති. 
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2. සඋපාදියසසසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියෙ සඋපාදියසසන්ති සඋපාදානයසසං. අනුපාදියසසන්ති

උපාදානයසසරහිතංනිග් හණං. මත්තයසොකාරීතිපමාණකාරීනපරිපූරකාරී. 

න තාවාෙං, සාරිපුත්ත, ධම්මපරිොයෙොපටිභාසීතිඅප්පටිභානංනාමභ වයතො

නත්ථි, න තාවාහං ඉමං ධම්මපරිොෙං කයථසින්ති අෙං පයනත්ථ අත්යථො. 

මායිමං ධම්මපරිොෙං සුත්වා පමාදං ආ රිංසූති ‘‘මෙං කිර චතූහි අපායෙහි
මුත්තා’’ති උපරි අරහත්තත්ථාෙ වීරිෙං අකයරොන්තා මා පමාදං ආපජ්ජිංසු. 

පඤ් ාධිප්පායෙන භාසියතොති තො පුච්ඡිතපඤ්හස්ස සභායවන කථියතොති
දස්යසති. ඉයමසං පන නවන්නං පුග්  ානං භයවසු ඡන්දරා වියනොදනත්ථං

එතයමව අත්ථුප්පත්තිං කත්වා – ‘‘යසෙයථාපි, භික්ඛයව, අප්පමත්තයකොපි

ගූයථො දුග් න්යධො යහොති, එවයමව යඛො ඛ්වාහං, භික්ඛයව, අප්පමත්තකම්පි
භවං න වණ්යණමි අන්තමයසො අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පී’’ති ඉමං සුත්තං (අ.

නි. 1.321) අභාසි. න යකව ඤ්ච එයතසංයෙව නවන්නං පුග්  ානං  ති

නිබද්ධා, යෙසංපනකු ානංතීණිසරණානිපඤ්ච සී ානිඑකංස ාකභත්තං

එකං පක්ඛිෙභත්තං එකං වස්සාවාසිකං එකා යපොක්ඛරණී එයකො ආවායසො, 

එවරූපානි නිබද්ධපුඤ්ඤානි අත්ථි. යතසම්පි  ති නිබද්ධා, 
යසොතාපන්නසදිසායනවතානිකු ානි. 

3. යකොට්ඨිකසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියෙ දිට්ඨධම්මයවදනීෙන්ති ඉමස්මිං යෙවත්තභායව

විපච්චනකකම්මං. සම්පරාෙයවදනීෙන්ති දුතියෙඅත්තභායවවිපච්චනකකම්මං. 

සුඛයවදනීෙන්ති සුඛයවදනාජනකකම්මං. දුක්ඛයවදනීෙන්ති 

දුක්ඛයවදනාජනකකම්මං. පරිපක්කයවදනීෙන්ති  ද්ධවිපාකවාරං. 

අපරිපක්කයවදනීෙන්ති අ ද්ධවිපාකවාරං. බහුයවදනීෙන්ති බහුවිපාකදාෙකං. 

අප්පයවදනීෙන්ති න බහුවිපාකදාෙකං. අයවදනීෙන්ති විපාකයවදනාෙ
අදාෙකං.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටවිවට්ටං කථිතං. 

4. සමිද්ධිසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ සමිද්ධීති අත්තභාවසමිද්ධතාෙ එවං ද්ධනායමො යථරස්ස

සද්ධිවිහාරිකත්යථයරො. කිමාරම්මණාති කිංපච්චො. සඞ්කප්පවිතක්කාති

සඞ්කප්පභූතා විතක්කා. නාමරූපාරම්මණාති නාමරූපපච්චො. ඉමිනා 
චත්තායරොඅරූපක්ඛන්ධාභූතුපාදාෙරූපඤ්චවිතක්කානංපච්චයෙොති දස්යසති. 

ක්වනානත්තං ච්ඡන්තීතිකස්මිංඨායන නානාසභාවතංයවමත්තං ච්ඡන්ති. 

ධාතුසූති රූපධාතුආදීසු. අඤ්යඤොයෙව හි රූපවිතක්යකො, අඤ්යඤ
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සද්දවිතක්කාදයෙොති. ඵස්සසමුදොති සම්පයුත්තඵස්සපච්චො. 

යවදනාසයමොසරණාති තිස්යසො යවදනා සයමොසරණා. එත්තයකන 

කුස ාකුස මිස්සකා කථිතා. සමාධිප්පමුඛාතිආදයෙො පන අපචෙපක්ඛිකාති
යවදිතබ්බා. තත්ථ පුබ්බඞ් මට්යඨන යජට්ඨකට්යඨන වා සමාධි පමුඛං

එයතසන්ති සමාධිප්පමුඛා. යජට්ඨකකාරණට්යඨන සති අධිපයතෙයා

එයතසන්ති සතාධිපයතෙයා. මග් පඤ්ඤාඋත්තරාඑයතසන්ති පඤ්ඤුත්තරා. 

ඵ විමුත්තිං පත්වා සාරප්පත්තා යහොන්තීති විමුත්තිසාරා. ආරම්මණවයසන

අමතං නිබ්බානං ඔ ාහිත්වා තත්ථ පතිට්ඨිතාති අමයතො ධා. යතන ච මා 

මඤ්ඤීති යතන විස්සජ්ජයනන ‘‘අහං අග් සාවයකන පුච්ඡියත පඤ්යහ 

විස්සජ්යජසි’’න්තිමාමානංවාදප්පංවාඅකාසි. 

5-6.  ණ්ඩසුත්තාදිවණ්ණනා 

15-16. පඤ්චයමතීණිචත්තාරිවස්සානිවස්ස ණා, අයනයක වස්ස ණා

උප්පන්නා අස්සාති අයනකවස්ස ණියකො. තස්සස්සූති තස්ස භයවෙුං. 

අයභදනමුඛානීති න යකනචිභින්දිත්වාකතානි, යකව ංකම්මසමුට්ඨිතායනව

වණමුඛානි. යජගුච්ඡිෙංයෙවාති ජිගුච්ඡිතබ්බයමව පටිකූ යමව. 

චාතුම ාභූතිකස්සාති චතුමහාභූතමෙස්ස. ඔදනකුම්මාසූපචෙස්සාති ඔදයනන
යචව කුම්මායසන ච උපචිතස්ස වඩ්ඪිතස්ස. 

අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්මස්සාති හුත්වා අභාවට්යඨන

අනිච්චධම්මස්ස, දුග් න්ධවිඝාතත්ථාෙ තනුවිය පයනන උච්ඡාදනධම්මස්ස, 

අඞ් පච්චඞ් ාබාධවියනොදනත්ථාෙ ඛුද්දකසම්බාහයනන පරිමද්දනධම්මස්ස, 
දහරකාය වාඌරූසුසොයපත්වා බ්භවායසනදුස්සණ්ඨිතානංයතසං යතසං
අඞ් පච්චඞ් ානං සණ්ඨානසම්පාදනත්ථං අඤ්ඡනපීළනාදිවයසන 

පරිමද්දනධම්මස්ස, එවං පරිහරිතස්සාපි ච යභදනවිද්ධංසනධම්මස්ස, 
භිජ්ජනවිකිරණසභාවස්යසවාති අත්යථො. එත්ථ ච අනිච්චපයදන යචව

යභදනවිද්ධංසනපයදහි චස්ස අත්ථඞ් යමො කථියතො, යසයසහි සමුදයෙො. 

නිබ්බන්දථාති උක්කණ්ඨථපජහථඉමංකාෙන්තිදස්යසති.එවමිමස්මිංසුත්යත
බ වවිපස්සනා කථිතා. ඡට්ඨං වුත්තනෙයමව. සඤ්ඤාසීයසන පයනත්ථ
ඤාණයමවකථිතං. 

7-8. කු සුත්තාදිවණ්ණනා 

17-18. සත්තයම න මනායපන පච්චුට්යඨන්තීති මනවඩ්ෙයනන මනං

අල්ලීෙනාකායරනආසනා වුට්ඨාෙපච්චුග් මනංනකයරොන්ති. නමනායපන 

අභිවායදන්තීති න පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දන්ති. අසක්කච්චං යදන්තීති
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අචිත්තීකායරන යදන්ති. යනො සක්කච්චන්ති සහත්ථා න යදන්ති. න

උපනිසීදන්තිධම්මසවනාොති‘‘ධම්මං සුණිස්සාමා’’තිනසමීයපනිසීදන්ති. න

සුස්සූසන්තීති ඝටපිට්යඨ ආසිත්තඋදකං විෙ විවට්යටත්වා  ච්ඡති. අට්ඨයම 
යවයනෙයජ්ඣාසෙවයසන යමත්තාභාවනං පක්ඛිපිත්වා 

නවඞ් සමන්නා යතොතිවුත්තං. 

9. යදවතාසුත්තවණ්ණනා 

19. නවයම විප්පටිසාරිනියෙොතිවිප්පටිසාරිතංමඞ්කුභාවංආපජ්ජිම්හ. හීනං

කාෙන්තිඋපරියදවය ොකංඋපාදාෙයහට්ඨියමොහීයනොතිවුච්චති. යනොචයඛො

ෙථාසත්තිෙථාබලංසංවිභජිම් ාතිඅත්තයනොසත්තිො චබ ස්සචඅනුරූයපන
සී වන්තානංසංවිභා ංකත්වානභුඤ්ජිම්හා. 

10. යව ාමසුත්තවණ්ණනා 

20. දසයම අපි නු යත,   පති, කුයල දානං දීෙතීති නයිදං භ වා
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානං සන්ධාෙ පුච්ඡති. යසට්ඨිස්ස හි ඝයර භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

නිච්චං පණීතදානං දීෙති, නතං සත්ථාන ජානාති. ය ොකිෙමහාජනස්ස පන

දිෙයමානදානං අත්ථි, තං ලූඛං යහොති, යසට්ඨිස්ස චිත්තං න පීයණති. තං

පුච්ඡාමීති පුච්ඡති. කණාජකන්ති සකුණ්ඩකභත්තං, සකුණ්ඩයකහිපි

කණිකතණ්ඩුය යහව පක්කං. බළඞ් දුතිෙන්ති කඤ්ජිෙදුතිෙං. අසක්කච්චං 

යදතීති අසක්කරිත්වා යදති. අචිත්තීකත්වාති අචිත්තීකායරන දක්ඛියණෙය

අ ාරයවන යදති. අස ත්ථා යදතීති සහත්යථන අදත්වා පරහත්යථන යදති, 

ආණත්තිමත්තයමවකයරොතීතිඅත්යථො. අපවිද්ධංයදතීතිනනිරන්තරංයදති, 

සංවච්ඡරිකංයසොණ්ඩබලිවිෙ යහොති. අනා මනදිට්ඨියකොයදතීතිනකම්මඤ්ච
ඵ ඤ්ච සද්දහිත්වායදති. 

ෙත්ථ ෙත්ථාති තීසු කු සම්පදාසු ෙස්මිං ෙස්මිං කුය . න උළාරාෙ

භත්තයභො ාොතිආදීසු නානග් රසසු න්ධසාලියභොජයන උපනීයත චිත්තංන

නමති, ‘‘හරයථතං යරො වඩ්ෙන’’න්ති වත්වා යෙන වා යතන වා ඩායකන
සද්ධිං සකුණ්ඩකභත්තං අමතං විෙ සම්පිොෙමායනො භුඤ්ජති. කාසිකාදීසු
වරවත්යථසු උපනීයතසු ‘‘හරයථතානි නිවායසන්තස්ස පටිච්ඡායදතුම්පි න

සක්යකොන්ති,  ත්යතසුපි න සණ්ඨහන්තී’’ති වත්වා 
නාළියකරසාටකමූ තචසදිසානි පන ථූ වත්ථානි ‘‘ඉමානි නිවායසන්යතො

නිවත්ථභාවම්පි ජානාති, පටිච්ඡායදතබ්බම්පි පටිච්ඡායදන්තී’’ති 
සම්පිොෙමායනො නිවායසති. හත්ථිොනඅස්සොනරථොනසුවණ්ණසිවිකාදීසු 
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පටුන 

උපනීයතසු ‘‘හරයථතානි ච ාච ානි, න සක්කා එත්ථ නිසීදිතු’’න්ති වත්වා

ජජ්ජරරථයකඋපනීයත‘‘අෙංනිච්චය ො, එත්ථසුඛංනිසීදිතු’’න්තිතංසාදිෙති. 

නඋළායරසුපඤ්චසුකාමගුයණසූතිඅ ඞ්කතපටිෙත්තාරූපවතියෙො ඉත්ථියෙො 

දිස්වා ‘‘ෙක්ඛිනියෙො මඤ්යඤ, එතා ඛාදිතුකාමා, කිං එතාහී’’ති

ෙථාඵාසුයකයනව වීතිනායමති. න සුස්සූසන්තීති යසොතුං න ඉච්ඡන්ති, න

සද්දහන්තීති අත්යථො. න යසොතං ඔද න්තීති කථිතස්ස සවනත්ථං න

යසොතපසාදංඔදහන්ති. සක්කච්චන්තිආදීනිවුත්තවිපරිොයෙනයවදිතබ්බානි. 

යවලායමොති ජාතිය ොත්තරූපයභො සද්ධාපඤ්ඤාදීහි මරිොදයව ං

අතික්කන්යතහි උළායරහි ගුයණහි සමන්නා තත්තා එවං ද්ධනායමො. යසො

එවරූපංදානංඅදාසි ම ාදානන්තිඑත්ථඅෙංඅනුපුබ්බීකථා–යසොකිරඅතීයත

බාරාණසිෙං පුයරොහිතය යහ පටිසන්ධිං  ණ්හි, යව ාමකුමායරොතිස්ස නාමං
අකංසු. යසො යසොළසවස්සකාය  බාරාණසිරාජකුමායරන සද්ධිං
සිප්පුග් හණත්ථං තක්කසි ං අ මාසි. යත උයභොපි දිසාපායමොක්ඛස්ස

ආචරිෙස්සසන්තියකසිප්පංපට්ඨපයිංසු.ෙථාචයත, එවංඅඤ්යඤපි ජම්බුදීයප
චතුරාසීතිසහස්සරාජකුමාරා. යබොධිසත්යතො අත්තනා  හිතට්ඨායන 

පිට්ඨිආචරියෙො හුත්වා චතුරාසීති රාජකුමාරසහස්සානි සික්ඛායපති, සෙම්පි 
යසොළසවස්යසහි  යහතබ්බසිප්පං තීහි වස්යසහි උග් ණ්හි. ආචරියෙො

‘‘යව ාමකුමාරස්ස සිප්පංපගුණ’’න්තිඤත්වා, ‘‘තාතා, යව ායමො මොඤාතං

සබ්බං ජානාති, තුම්යහ සබ්යබපි සමග් ා  න්ත්වා එතස්ස සන්තියක සිප්පං 
උග් ණ්හථා’’තිචතුරාසීතිකුමාරසහස්සානියබොධිසත්තස්සනිෙයායදසි. 

යබොධිසත්යතො ආචරිෙං වන්දිත්වා චතුරාසීති කුමාරසහස්සපරිවායරො 
නික්ඛමිත්වා එකං ආසන්නන රං පත්වා න රසාමිකං රාජකුමාරං
උග් ණ්හායපත්වා තස්ස සිප්යප පගුයණ ජායත තං තත්යථව නිවත්යතසි.
එයතනුපායෙනචතුරාසීතින රසහස්සානි  න්ත්වාචතුරාසීතිොරාජකුමාරානං
සිප්පං පගුණං කායරත්වා තස්මිං තස්මිං න යර තං තං නිවත්යතත්වා
බාරාණසිරාජකුමාරං ආදාෙ බාරාණසිං පච්චා ඤ්ඡි. මනුස්සා කුමාරං 

පරියෙොසිතසිප්පං රජ්යජ අභිසිඤ්චිංසු, යව ාමස්ස පුයරොහිතට්ඨානං අදංසු.
යතපි චතුරාසීතිසහස්සරාජකුමාරා සයකසු සයකසු රජ්යජසු අභියසකං පත්වා
අනුසංවච්ඡරං බාරාණසිරඤ්යඤොඋපට්ඨානංආ ච්ඡන්ති. යත රාජානං දිස්වා

යව ාමස්ස සන්තිකං  න්ත්වා, ‘‘ආචරිෙ, අම්යහ රජ්යජසු පතිට්ඨිතා, 
වයදෙයාථ යෙනත්යථො’’ති වත්වා  ච්ඡන්ති. යතසං  මනා මනකාය  

සකටසන්දමානික ාවිය ොණකුක්කුටසූකරාදයෙො  ණ්හන්තානං ජනපයදො

අතිවිෙ උඋපද්දුයතොයහොති, මහාජයනොසන්නිපතිත්වාරාජඞ් යණ කන්දති. 
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රාජා යව ාමං පක්යකොසිත්වා, ‘‘ආචරිෙ, උපද්දුයතො ජනපයදො, රාජායනො 

 මනා මනකාය  මහාවිය ොපං කයරොන්ති, මනුස්සා සන්ධායරතුං න

සක්යකොන්ති, ජනපදපීළාෙ උපසමංඑකංඋපාෙංකයරොථා’’ති. සාධුමහාරාජ, 

උපාෙං කරිස්සාමි, තුම්හාකං ෙත්තයකන ජනපයදන අත්යථො, තං
පරිච්ඡින්දිත්වා  ණ්හථාති. රාජා තථා අකාසි. යව ායමො චතුරාසීතිො
රාජසහස්සානං ජනපයද විචායරත්වා චක්කනාභිෙං අයර විෙ රඤ්යඤො
ජනපදස්මිං ඔයරොයපසි. තයතො පට්ඨාෙ යත රාජායනො ආ ච්ඡන්තාපි

 ච්ඡන්තාපි අත්තයනො අත්තයනො ජනපයදයනව සඤ්චරන්ති, අම්හාකං
ජනපයදොති විය ොපං න කයරොන්ති. රාජ ාරයවන රඤ්යඤො ජනපදම්පි න
පීයළන්ති. ජනපදා සන්නිසින්නානිස්සද්දා නිරවා අයහසුං. සබ්යබ රාජායනො

හට්ඨතුට්ඨා‘‘යෙනයවො, ආචරිෙ, අත්යථො, තංඅම්හාකං වයදථා’’තිපවාරයිංසු. 

යව ායමො සීසංන්හායතො අත්තයනො අන්යතොනියවසයන
සත්තරතනපරිපූරානං  බ්භානං ද්වාරානි විවරායපත්වා ොව සත්තමා
කු පරිවට්ටා ඨපිතං ධනං ඔය ොයකත්වා ආෙවෙං උපධායරත්වා ‘‘මො
සක ජම්බුදීපංයඛොයභන්යතනදානංදාතුංවට්ටතී’’තිරඤ්යඤො ආයරොයචත්වා
 ඞ් ාතීයර ද්වාදසයෙොජනිකා උද්ධනපන්තියෙො කායරත්වා තස්මිං තස්මිං 
ඨායන සප්පිමධුඵාණිතයත ති තණ්ඩු ාදීනං ඨපනත්ථාෙ

මහායකොට්ඨා ාරානිපතිට්ඨායපත්වා ‘‘එයකකස්මිං ඨායනඑත්තකා එත්තකා

ජනාසංවිදහථ, ෙංකිඤ්චිමනුස්සානං ද්ධබ්බං නාමඅත්ථි, තයතොඑකස්මිම්පි

අසතිමය්හංආයරොයචෙයාථා’’තිමනුස්යසසංවිධාෙ ‘‘අසුකදිවසයතොපට්ඨාෙ
යව ාමබ්රාහ්මණස්සදානංභුඤ්ජන්තූ’’තින යරයභරිං චරායපත්වා‘‘දානග් ං
පරිනිට්ඨිත’’න්ති දානයුත්යතහි ආයරොචියත සහස්සග්ඝනකං වත්ථං
නිවායසත්වා පඤ්චසතග්ඝනකං එකංසං කත්වා සබ්බා ඞ්කාරභූසියතො
දානවීමංසනත්ථාෙ ඵලිකවණ්ණස්ස උදකස්ස සුවණ්ණභිඞ් ාරං පූයරත්වා
‘‘ඉමස්මිං ය ොයක සයච ඉමං දානං පටිග් යහතුං යුත්තරූපා 

දක්ඛියණෙයපුග්  ා අත්ථි, ඉදං උදකං නික්ඛමිත්වා පථවිං  ණ්හාතු. සයච

නත්ථි, එවයමව තිට්ඨතූ’’ති සච්චකිරිෙං කත්වා භිඞ් ාරං අයධොමුඛං අකාසි.

උදකංධමකරයණන  හිතංවිෙඅයහොසි.යබොධිසත්යතො‘‘සුඤ්යඤොවත, යභො, 

ජම්බුදීයපො, එකපුග් ය ොපි දක්ඛිණං පටිග් යහතුං යුත්තරූයපො නත්ථී’’ති

විප්පටිසාරං අකත්වා ‘‘සයච දාෙකස්ස වයසනාෙං දක්ඛිණා විසුජ්ඣිස්සති, 
උදකං නික්ඛමිත්වා පථවිං  ණ්හාතූ’’ති චින්යතසි. ඵලිකවණ්ණසදිසං උදකං

නික්ඛමිත්වා පථවිං  ණ්හි. ‘‘ඉදානි දානං දස්සාමී’’ති දානග් ං පත්වා දානං

ඔය ොයකත්වා ොගුයව ාෙ ොගුං, ඛජ්ජකයව ාෙ ඛජ්ජකං, යභොජනයව ාෙ
යභොජනංදායපසි.එයතයනවනීහායරන දිවයසදිවයසදානංදීෙති. 
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තස්මිං යඛො පන දානග්ය  ‘‘ඉදං නාම අත්ථි, ඉදං නාම නත්ථී’’ති 
වත්තබ්බංනත්ථි.ඉදානිතං දානංඑත්තකමත්යතයනවනනිට්ඨං මිස්සතීති 
රත්තසුවණ්ණං නීහරායපත්වා සුවණ්ණපාතියෙො කායරත්වා 
චතුරාසීතිසුවණ්ණපාතිසහස්සාදීනං අත්ථාෙ චතුරාසීතිරාජසහස්සානං සාසනං
පහිණි. රාජායනො ‘‘චිරස්සං වත මෙං ආචරියෙන අනුග් හිතා’’ති සබ්බං
සම්පායදත්වා යපයසසුං. දායන දිෙයමායනයෙව සත්ත වස්සානි සත්ත මාසා

අතික්කන්තා. අථ බ්රාහ්මයණො ‘‘හිරඤ්ඤං භායජත්වා දානං දස්සාමී’’ති
මහන්යත ඔකායස දානං සජ්ජායපසි. සජ්ජායපත්වා චතුරාසීති
සුවණ්ණපාතිසහස්සානිආදිංකත්වායකොටියතොපට්ඨාෙ අදාසි. 

තත්ථ රූපිෙපූරානීති රජතතට්ටිරජතඵා රජතමාසයකහි පූරානි. පාතියෙො

පනඛුද්දිකාතිනසල් ක්යඛතබ්බා, එකකරීසප්පමායණභූමිභාය චතස්යසොව

පාතියෙො ඨපයිංසු. පාතිමකුළං නවරතනං යහොති, මුඛවට්ටියතො පට්ඨාෙ

අට්ඨරතනං, පාතිමුඛවට්ටිො ඡයුත්යතො ආජඤ්ඤරයථො අනුපරිොෙති, 
දදමායනො පාතිො බාහිරන්යතන වග් වග්ය  පටිග් ාහයක ඨයපත්වා පඨමං
පාතිො පක්ඛිත්තං දත්වා පච්ඡා සන්ධිසන්ධියතො වියෙොයජත්වා පාතින්ති එවං

චතුරාසීති පාතිසහස්සානි අදාසි. රූපිෙපාතිආදීසුපි එයසව නයෙො. එත්ථපි ච 

සුවණ්ණපූරානීති සුවණ්ණතට්ටිසුවණ්ණඵා සුවණ්ණමාසයකහි පූරානි. 

හිරඤ්ඤපූරානීති සත්තවිධරතනපූරානි. යසොවණ්ණාලඞ්කාරානීති

සුවණ්ණා ඞ්කාරානි. කංසූපධාරණානීති රජතමෙඛීරපටිච්ඡකානි. තාසං පන

යධනූනංසිඞ් ානි සුවණ්ණයකොසකපරියෙොනද්ධානිඅයහසුං, ගීවාෙසුමනදාමං

පිළන්ධිංසු, චතූසු පායදසු නුපූරානි, පිට්ඨිෙං වරදුකූ ං පාරුතං, කණ්යඨ

සුවණ්ණඝණ්ටං බන්ධිංසු. වත්ථයකොටිස ස්සානීති ය ොකයවොහාරයතො

වීසතිවත්ථයු ානි එකා යකොටි, ඉධ පන දස සාටකාති වුත්තං. 

යඛොමසුඛුමානන්තිආදිම්හි යඛොමාදීසු ෙං ෙං සුඛුමං, තං තයදව අදාසි. ොනි

පයනතානිඉත්ථිදානංඋසභදානංමජ්ජදානංසමජ්ජාදානන්ති අදානසම්මතානි, 
තානිපිඑස‘‘යව ාමස්සදානමුයඛඉදංනාමනත්ථී’’තිවචනපථං පච්ඡින්දිතුං

පරිවාරත්ථාෙ අදාසි. නජ්යජො මඤ්යඤ විස්සන්දන්තීති නදියෙො විෙ
විස්සන්දන්ති. 

ඉමිනා සත්ථා යව ාමස්ස දානං කයථත්වා, ‘‘ හපති, එතං මහාදානං

නාඤ්යඤොඅදාසි, අහංඅදාසිං.එවරූපංපනදානංදදන්යතොපිඅහං පටිග් යහතුං

යුත්තරූපං පුග්  ං නා ත්ථං, ත්වං මාදියස බුද්යධ ය ොකස්මිං දිට්ඨමායන

දානං දදමායනො කස්මා චින්යතසී’’ති යසට්ඨිස්ස යදසනං වඩ්යෙන්යතො සිො

යඛො පන යතතිආදිමාහ. නනු ච ොනි තදා අයහසුං 
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පටුන 

රූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණානි, තානි නිරුද්ධානි? කස්මා ‘‘අහං

යතනසමයෙන යව ායමොබ්රාහ්මයණො’’තිආහාති? පයවණිොඅවිච්ඡින්නත්තා.
තානි හි රූපාදීනි නිරුජ්ඣමානානි ඉයමසං පච්චයෙ දත්වා නිරුද්ධානි

අපරාපරං අවිච්ඡින්නං පයවණිං  යහත්වා එවමාහ. න තං යකොචි දක්ඛිණං

යසොයධතීතියකොචිසමයණොවා බ්රාහ්මයණොවායදයවොවාමායරොවාඋට්ඨාෙ
තංදක්ඛිණංයසොයධතීතිවත්තබ්යබොනායහොසි. තඤ්හිදක්ඛිණංයසොයධන්යතො

උත්තමයකොටිො බුද්යධො, යහට්ඨිමයකොටිො 
ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථරසදියසොසාවයකොයසොයධෙය. 

දිට්ඨිසම්පන්නන්ති දස්සනසම්පන්නං යසොතාපන්නං. ඉදං තයතො

ම ප්ඵලතරන්ති ඉදං යසොතාපන්නස්ස දින්නදානං ය ොකිෙමහාජනස්ස
සත්තමාසාධිකානි සත්ත සංවච්ඡරානි එත්තකං හිරඤ්ඤසුවණ්ණං
පරිච්චජන්යතනදින්නදානයතො මහප්ඵ ං. 

යෙො ච සතං දිට්ඨිසම්පන්නානන්ති එත්ථ එකස්ස සකදා ාමිස්ස වයසන
එකුත්තරසතංයසොතාපන්යනකත්වායසොතාපන්න ණනායවදිතබ්බා. ඉමිනා
උපායෙන සබ්බවායරසු යහට්ඨා යහට්ඨා ආ යත අනන්තයරන සතගුණං
කත්වා පුග්   ණනායවදිතබ්බා. 

බුද්ධප්පමුඛන්ති එත්ථ සම්මාසම්බුද්ධං සඞ්ඝත්යථරං කත්වා නිසින්යනො

සඞ්යඝො බුද්ධප්පමුයඛො සඞ්යඝොති යවදිතබ්යබො. චාතුද්දිසං සඞ්ඝං උද්දිස්සාති
එත්ථ චාතුද්දිසං සඞ්ඝං උද්දිස්සකතවිහායරොනාම ෙත්ථ යචතිෙං පතිට්ඨිතං

යහොති, ධම්මස්සවනං කරීෙති, චතූහි දිසාහි අනුදිසාහි ච භික්ඛූ ආ න්ත්වා 
අප්පටිපුච්ඡිත්වායෙවපායදයධොවිත්වාකුඤ්චිකාෙද්වාරංවිවරිත්වායසනාසනං 
පටිජග්ගිත්වා වසිත්වා ෙථාඵාසුකං  ච්ඡන්ති. යසො අන්තමයසො චතුරතනිො

පණ්ණසා ාපියහොතු, චාතුද්දිසංසඞ්ඝංඋද්දිස්සකතවිහායරොත්යවව වුච්චති. 

සරණං ච්යඡෙයාතිඑත්ථමග්ය නා තං අනිවත්තනසරණංඅධිප්යපතං.
අපයර පනාහු – අත්තානං නිෙයායදත්වා දින්නත්තා සරණා මනං තයතො

මහප්ඵ තරන්ති වුත්තං. සික්ඛාපදානි සමාදියෙෙයාති පඤ්ච සී ානි
 ණ්යහෙය. සී ම්පි මග්ය න ආ තං අනිවත්තනසී යමව කථිතං. අපයර
පනාහු–සබ්බසත්තානංඅභෙදානස්ස දින්නත්තාසී ංතයතොමහප්ඵ තරන්ති

වුත්තං.  න්යධො නමත්තන්ති  න්ධඌහනමත්තං, ද්වීහඞ්ගුලීහි ණ්ඩපිණ්ඩං

 යහත්වාඋපසිඞ්ඝනමත්තං.අපයරපන ‘‘ ද්යදොහනමත්ත’’න්තිපාළිංවත්වා

 ාවිො එකවාරං ථනඅඤ්ඡනමත්තන්ති අත්ථං වදන්ති. යමත්තචිත්තන්ති
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සබ්බසත්තානං හිතානුඵරණචිත්තං. තං පන අප්පනාවයසයනව  හිතං. 

අනිච්චසඤ්ඤන්ති මග් ස්ස අනන්තරපච්චෙභායවන 

සිඛාපත්තබ වවිපස්සනං. 

උපමායතොපනඉමානිදානාදීනිපුඤ්ඤානිඑවංයවදිතබ්බානි–සයචපිහි 

ජම්බුදීපං යභරිත සදිසං සමත ං කත්වා යකොටියතො පට්ඨාෙ පල් ඞ්යක

අත්ථරිත්වා අරිෙපුග් ය නිසීදායපෙය, තත්ථයසොතාපන්නානංදසපන්තියෙො

අස්සු, සකදා ාමීනං පඤ්ච, අනා ාමීනං අඩ්ෙයතෙයා, ඛිණාසවානං දිෙඩ්ො, 

පච්යචකබුද්ධානං එකා පන්ති භයවෙය, සම්මාසම්බුද්යධො එකයකොව.
එත්තකස්ස ජනස්ස දින්නදානයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස දින්නයමව මහප්ඵ ං.
ඉතරංපන– 

‘‘විහාරදානංපණිපායතො, සික්ඛායමත්තාෙභාවනා; 

ඛෙයතොසම්මසන්තස්ස, ක ංනාග්ඝතියසොළසිං’’. 

යතයනව භ වා පරිනිබ්බානසමයෙ ‘‘ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති අනුත්තරා
පූජා’’තිආහ.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

සීහනාදවග්ය ොදුතියෙො. 

3. සත්තාවාසවග්ය ො 

1. තිඨානසුත්තවණ්ණනා 

21. තතිෙස්ස පඨයම උත්තරකුරුකාති උත්තරකුරුවාසියනො. 

අධිග් ණ් න්තීති අධිභවන්ති, අධිකා විසිට්ඨා යජට්ඨකා යහොන්ති. අමමාති

නිත්තණ්හා. අට්ඨකථාෙං පන නිද්දුක්ඛාති වුත්තං. අපරිග්  ාති ‘‘ඉදං

මය්හ’’න්ති පරිග් හරහිතා. නිෙතායුකාති යතසඤ්හි නිබද්ධං ආයු

වස්සසහස්සයමව,  තිපි නිබද්ධා, තයතොචවිත්වාසග්ය යෙවනිබ්බත්තන්ති. 

සතිමන්යතොතියදවතානඤ්හිඑකන්තසුඛිතාෙසතිථිරානයහොති, යනරයිකානං

එකන්තදුක්ඛිතාෙ.ඉයමසංපනයවොකිණ්ණසුඛදුක්ඛත්තාසතිථිරායහොති. ඉධ

බ්ර ්මචරිෙවායසොති ජම්බුදීයප බුද්ධපච්යචකබුද්ධානං උප්පජ්ජනයතො
අට්ඨඞ්ගිකමග් බ්රහ්මචරිෙවායසොපිඉයධවයහොති. 
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2. අස්සඛළුඞ්කසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියෙ ජවසම්පන්යනොති පදජයවන සම්පන්යනො. න

වණ්ණසම්පන්යනොති න සරීරවණ්යණන සම්පන්යනො. පුරිසඛළුඞ්යකසු 

ජවසම්පන්යනොති ඤාණජයවන සම්පන්යනො. න වණ්ණසම්පන්යනොති න
ගුණවණ්යණන සම්පන්යනො. යසසං පාළිනයෙයනව යවදිතබ්බං. ෙඤ්යහත්ථ

වත්තබ්බංසිො, තංතිකනිපාතවණ්ණනාෙංවුත්තයමව. 

3. තණ්හාමූ කසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියෙ තණ් ංපටිච්චාතිද්යව තණ්හාඑසනතණ්හාඑසිතතණ්හාච.

ොෙතණ්හාෙඅජපථසඞ්කුපථාදීනිපටිපජ්ජිත්වා යභොය එසති යවසති, අෙං

එසනතණ්හානාම.ොයතසුඑසියතසු යවසියතසු පටි ද්යධසුතණ්හා, අෙං

එසිතතණ්හා නාම. ඉධ පන එසනතණ්හා දට්ඨබ්බා. පරියෙසනාති

රූපාදිආරම්මණපරියෙසනා. සා හි එසනතණ්හාෙ සති යහොති. ලායභොති
රූපාදිආරම්මණපටි ායභො.යසොහිපරියෙසනාෙසති යහොති. 

විනිච්ඡයෙො පන ඤාණතණ්හාදිට්ඨිවිතක්කවයසන චතුබ්බියධො. තත්ථ

‘‘සුඛවිනිච්ඡෙං ජඤ්ඤා, සුඛවිනිච්ඡෙං ඤත්වා අජ්ඣත්තං

සුඛමනුයුඤ්යජෙයා’’ති (ම. නි. 3.323) අෙං ඤාණවිනිච්ඡයෙො. ‘‘විනිච්ඡොති

ද්යව විනිච්ඡො තණ්හාවිනිච්ඡයෙො ච දිට්ඨිවිනිච්ඡයෙො චා’’ති (මහානි. 102) 
එවං ආ තානි අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතානි තණ්හාවිනිච්ඡයෙො. ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨියෙො දිට්ඨිවිනිච්ඡයෙො. ‘‘ඡන්යදොයඛො, යදවානමින්ද, විතක්කනිදායනො’’ති

(දී.නි.2.358) ඉමස්මිංපනසුත්යතඉධවිනිච්ඡයෙොතිවුත්යතොවිතක්යකොයෙව
ආ යතො.  ාභං  භිත්වා හි ඉට්ඨානිට්ඨං සුන්දරාසුන්දරං විතක්යකයනව

විනිච්ඡිනන්ති ‘‘එත්තකං යම රූපාරම්මණත්ථාෙ භවිස්සති, එත්තකං

සද්ධාරම්මණත්ථාෙ, එත්තකං මය්හං භවිස්සති, එත්තකං පරස්ස, එත්තකං

පරිභුඤ්ජිස්සාමි, එත්තකං නිදහිස්සාමී’’ති. යතන වුත්තං – ලාභං පටිච්ච

විනිච්ඡයෙොති. 

ඡන්දරාය ොති එවං අකුස විතක්යකනවිතක්කියතවත්ථුස්මිංදුබ්බ රාය ො
ච බ වරාය ො ච උප්පජ්ජති. ඉදඤ්හි ඉධ ඡන්යදොති දුබ්බ රා ස්සාධිවචනං. 

අජ්ය ොසානන්ති අහං මමන්ති බ වසන්නිට්ඨානං. පරිග් ය ොති 

තණ්හාදිට්ඨිවයසන පරිග් හකරණං. මච්ඡරිෙන්ති පයරහි සාධාරණභාවස්ස
අසහනතා. යතයනවස්සයපොරාණා එවං වචනත්ථං වදන්ති – ‘‘ඉදං අච්ඡරිෙං 

මය්හයමවයහොතු, මා අඤ්ඤස්සඅච්ඡරිෙංයහොතූතිපවත්තත්තාමච්ඡරිෙන්ති 
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වුච්චතී’’ති. ආරක්යඛොතිද්වාරපිදහනමඤ්ජූසාය ොපනාදිවයසන සුට්ඨුරක්ඛනං.

අධිකයරොතීති අධිකරණං, කාරණස්යසතං නාමං. ආරක්ඛාධිකරණන්ති

භාවනපුංසකං, ආරක්ඛායහතූති අත්යථො. දණ්ඩාදානාදීසු පරනියසධනත්ථං

දණ්ඩස්ස ආදානං දණ්ඩාදානං. එකයතො ධාරාදියනො සත්ථස්ස ආදානං 

සත්ථාදානං. කලය ොති කාෙක යහොපි වාචාක යහොපි. පුරියමො විග් ය ො, 

පච්ඡියමො විවායදො (දී. නි. අට්ඨ. 2.103). තුවංතුවන්ති අ ාරවවයසන 

තුවංතුවංවචනං. 

4. සත්තාවාසසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ සත්තාවාසාතිසත්තානං ආවාසා, වසනට්ඨානානීතිඅත්යථො.

තත්ථ සුද්ධාවාසාපි සත්තාවායසොව, අසබ්බකාලිකත්තා පන න  හිතා.

සුද්ධාවාසා හි බුද්ධානං ඛන්ධාවාරට්ඨානසදිසා, අසඞ්යඛෙයකප්යප බුද්යධසු
අනිබ්බත්යතසු තං ඨානං සුඤ්ඤං යහොති. ඉති අසබ්බකාලිකත්තා න  හිතා. 
යසසයමත්ථ විඤ්ඤාණට්ඨිතීසුවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

5. පඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම ෙයතොති ෙස්මිං කාය . සුපරිචිතං ය ොතීති සුට්ඨු උපචිතං

සුවඩ්ඪිතං යහොති. කල්ලං වචනාොතියුත්තං වත්තුං. වීතරා න්ති වි තරා ං. 

අසරා ධම්මන්තින සරජ්ජනසභාවං. අනාවත්තිධම්මන්ති අනාවත්තනසභාවං

අනිබ්බත්තාරහං, අප්පටිසන්ධිකභායවයනව නිරුජ්ඣනසභාවන්ති අත්යථො.
ඉමස්මිංසුත්යතඛීණාසයවොව කථියතො. 

6. සි ායූපසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ චන්දිකාපුත්යතොති මාතු නාමවයසන පඤ්ඤායතො

චන්දිකාපුත්තත්යථයරො. යචතසා චිත්තං ය ොතීති චිත්තවාරපරිොයෙන

චිත්තවාරපරිොයෙො චියතො වඩ්ඪියතො යහොති. යචතසා චිත්තං සුපරිචිතන්ති
චිත්තවාරපරිොයෙනචිත්තවාරපරිොයෙො උපරූපරිසුචියතොසුවඩ්ඪියතොයහොති. 

යනවස්ස චිත්තං පරිොදිෙන්තීති තානි ආරම්මණානි තස්ස ඛීණාසවස්ස

චිත්තුප්පාදං යහත්වා යඛයපත්වාඨාතුංනසක්යකොන්ති. අමිස්සීකතන්තිතානි 

ආරම්මණානි අනල්ලීනත්තා යතහි අමිස්සීකතං. ආයනඤ්ජප්පත්තන්ති 
අනිඤ්ජනභාවං නිප්ඵන්දනභාවංපත්තං. 

සිලායූයපොති සි ාථම්යභො. යසොළසකුක්කුයකොති දීඝයතො යසොළසහත්යථො. 

ය ට්ඨායනමඞ් මාති ආවාටස්ස යහට්ඨා තා. උපරි යනමස්සාති උපරි
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ආවාටස්ස. සුනිඛාතත්තාති අෙමුසය හි යකොට්යටත්වා යකොට්යටත්වා සුට්ඨු

නිඛාතත්තා. එවයමව යඛොති එත්ථ සි ායූයපො විෙ ඛීණාසයවො දට්ඨබ්යබො, 

මහාවාතා විෙ ඡසු ද්වායරසු උප්පජ්ජනකා කිය සා, චතූහි දිසාහිආ න්ත්වා
වාතානං සි ායූපං චාය තුං අසමත්ථභායවො විෙ ඡසු ද්වායරසු
උප්පජ්ජනකකිය සානං ඛීණාසවස්ස චිත්තං චාය තුං අසමත්ථභායවො
යවදිතබ්යබො. ඉමස්මිම්පිසුත්යතඛීණාසයවොවකථියතො. 

7-8. යවරසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

27-28. සත්තයම භෙංයවරංපසවතීති චිත්තුත්රාසභෙඤ්චපුග්  යවරඤ්ච

පටි භති. යචතසිකන්ති චිත්තනිස්සිතං. දුක්ඛන්ති කාෙවත්ථුකං. 

යදොමනස්සන්ති පටිඝසම්පයුත්තදුක්ඛං. ඉමස්මිං සුත්යත යසොතාපත්තිමග්ය ො

කථියතො. අට්ඨමං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස කථිතං, ඉමස්මිං පන යසොතාපන්යනොව
කථියතොතිවුත්තං. 

9. ආඝාතවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම ආඝාතවත්ථූනීතිආඝාතකාරණානි. ආඝාතංබන්ධතීතියකොපං
බන්ධතිඋප්පායදති. 

10-11. ආඝාතපටිවිනෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

30-31. දසයම ආඝාතපටිවිනොති ආඝාතස්ස පටිවිනෙකාරණානි. තං 

කුයතත්ථ ලබ්භාති ‘‘තං අනත්ථචරණං මා අයහොසී’’ති එතස්මිං පුග් ය 

කුයතො  බ්භා, යකන කාරයණන සක්කා  ද්ධුං, ‘‘පයරො නාම පරස්ස
අත්තයනො චිත්තරුචිො අනත්ථං කයරොතී’’ති එවං චින්යතත්වා ආඝාතං

පටිවියනති.අථවාසචාහං යකොපංකයරෙයං, තංයකොපකරණංඑත්ථපුග් ය 

කුයතො  බ්භා, යකන කාරයණන  ද්ධබ්බන්ති අත්යථො. කුයතො  ාභාතිපි

පායඨො. සචාහං එත්ථ යකොපං කයරෙයං, තස්මිං යම යකොපකරයණ කුයතො 

 ාභා  ාභා, නාම යක සියුන්ති අත්යථො. ඉමස්මිඤ්ච අත්යථ තන්ති

නිපාතමත්තයමවයහොති.එකාදසයම අනුපුබ්බනියරොධාතිඅනුපටිපාටිනියරොධා.
යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

සත්තාවාසවග්ය ොතතියෙො. 
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4. ම ාවග්ය ො 

1-2. අනුපුබ්බවිහාරසුත්තාදිවණ්ණනා 

32-33. චතුත්ථස්ස පඨයම අනුපුබ්බවි ාරාති අනුපටිපාටිො

සමාපජ්ජිතබ්බවිහාරා.දුතියෙ ෙත්ථකාමානිරුජ් න්තීතිෙස්මිංඨායනකාමා 

වූපසම්මන්ති. නියරොයධත්වාති අප්පටිවත්යත කත්වා. නිච්ඡාතාති

තණ්හාදිට්ඨිච්ඡාතානං අභායවන නිච්ඡාතා. නිබ්බුතාති

අත්තපරිතාපනකිය සානං අභායවනනිබ්බුතා. තිණ්ණාතිකාමයතොතිණ්ණා. 

පාරං තාතිකායම පාරං තා. තදඞ්ය නාතියතනඣානඞ්ය න. එත්ථ කාමා 

නිරුජ් න්තීති එත්ථ පඨමජ්ඣායන කාමා නිරුජ්ඣන්ති. යත චාති යෙ

පඨමජ්ඣානං සමාපජ්ජන්ති, යත කායම නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා

විහරන්තිනාම. පඤ්ජලියකොතිපග් හිතඅඤ්ජලියකො හුත්වා. පයිරුපායසෙයාති
උපට්ඨායපෙය.ඉමිනාඋපායෙන සබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

3. නිබ්බානසුඛසුත්තවණ්ණනා 

34. තතියෙ උදායීති ාළුදායිත්යථයරො. එතයදවඛ්යවත්ථාතිඑතයදවයඛො

එත්ථ. කාමස  තාතිකාමනිස්සිතා. සමුදාචරන්තීති මයනොද්වායරසඤ්චරන්ති. 

ආබාධාොති ආබාධනාෙ පීළනාෙ. පරිොයෙනාති කාරයණන. එවං
සබ්බවායරසු අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉමස්මිං සුත්යත අයවදයිතසුඛං නාම
කථිතං. 

4.  ාවීඋපමාසුත්තවණ්ණනා 

35. චතුත්යථ පබ්බයතෙයාති පබ්බතචාරිනී. න සුප්පතිට්ඨිතං

පතිට්ඨායපත්වාති ෙථා සුප්පතිට්ඨිතා යහොති, එවං න පතිට්ඨායපත්වා. තං 

නිමිත්තන්තිතං පඨමජ්ඣානසඞ්ඛාතං නිමිත්තං. න ස්වාධිට්ඨිතං අධිට්ඨාතීති

ෙථා සුට්ඨු අධිට්ඨිතං යහොති, න එවං අධිට්ඨාති. අනභිහිංසමායනොති

අයපොයථන්යතො අවියහයඨන්යතො. මුදු චිත්තං ය ොති කම්මඤ්ඤන්ති ෙථා
විපස්සනාචිත්තං ය ොකුත්තරමග් ක්ඛයණ මුදු කම්මක්ඛමං කම්මයෙොග් ං 

යහොති, එවමස්සඅභිඤ්ඤාපාදකංචතුත්ථජ්ඣානචිත්තංමුදුයහොතිකම්මඤ්ඤං. 

අප්පමායණො සමාධීති චතුබ්රහ්මවිහාරසමාධිපි මග් ඵ සමාධිපි අප්පමායණො

සමාධිනාම, ඉධපන‘‘අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණ’’න්තිඉමිනාපරිොයෙන

සුප්පගුණසමාධි අප්පමාණසමාධීති දට්ඨබ්යබො. යසො අප්පමායණන සමාධිනා

සුභාවියතනාති ඉමස්මිං ඨායන අෙං භික්ඛු විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අරහත්තං
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පත්යතො. ඉදානි ඛීණාසවස්ස අභිඤ්ඤාපටිපාටිං දස්යසන්යතො ෙස්ස ෙස්ස

චාතිආදිමාහ. 

5. ඣානසුත්තවණ්ණනා 

36. පඤ්චයම ආසවානං ඛෙන්ති අරහත්තං. ෙයදව තත්ථ ය ොති

රූප තන්ති තස්මිං පඨමජ්ඣානක්ඛයණ වත්ථුවයසන වා

චිත්තසමුට්ඨානිකාදිවයසන වා ෙං රූපං නාම පවත්තති. යවදනා තාදීනි

සම්පයුත්තයවදනාදීනං වයසන යවදිතබ්බානි. යත ධම්යමති යත රූපාදයෙො 

පඤ්චක්ඛන්ධධම්යම. අනිච්චයතොතිආදීසු හුත්වා අභාවාකායරන අනිච්චයතො, 

පටිපීළනාකායරන දුක්ඛයතො, රුජ්ජනාකායරන යරො යතො, 

අන්යතොදුස්සනට්යඨන  ණ්ඩයතො, අනුපවිට්ඨට්යඨන අනුකන්තනට්යඨන ච 

සල්ලයතො, දුක්ඛට්යඨන අඝයතො, ආබාධනට්යඨන ආබාධයතො, අසකට්යඨන 

පරයතො, පලුජ්ජනට්යඨන පයලොකයතො, අස්සාමිකට්යඨන සුඤ්ඤයතො, 

අවසවත්තනට්යඨන අනත්තයතො. සමනුපස්සතීති බ වවිපස්සනාපඤ්ඤාෙ
පස්සති. 

යතහි ධම්යමහීති යතහි පඤ්චක්ඛන්ධධම්යමහි. පටිවායපතීති

නිබ්බානවයසන නිවත්යතති. අමතාෙ ධාතුොති නිබ්බානධාතුො. චිත්තං 

උපසං රතීති ඤායණන ආනිසංසං දිස්වා ඔතායරති. සන්තන්ති

පච්චනීකසන්තතාෙසන්තං. පණීතන්තිඅතප්පකං. යසොතත්ථඨියතොආසවානං

ඛෙං පාපුණාතීති යසො තස්මිං පඨමජ්ඣායන ඨියතො තං බ වවිපස්සනං

වඩ්යෙත්වා අරහත්තංපාපුණාති.අපයරොනයෙො– යසොයතහිධම්යමහීතිෙස්මා 
අනිච්චයතොතිආදීසු අනිච්චයතො පය ොකයතොති ද්වීහි පයදහි අනිච්ච ක්ඛණං

කථිතං, දුක්ඛයතොතිආදීහි ඡහි දුක්ඛ ක්ඛණං, පරයතො, සුඤ්ඤයතො, 
අනත්තයතොති තීහි අනත්ත ක්ඛණං. තස්මා යසො යතහි එවං ති ක්ඛණං

ආයරොයපත්වා දිට්යඨහි අන්යතොසමාපත්තිෙං පඤ්චක්ඛන්ධධම්යමහි. චිත්තං 

පටිවායපතීති චිත්තං පටිසංහරති යමොයචති අපයනති. උපසං රතීති
විපස්සනාචිත්තං තාව සවනවයසන ථුතිවයසන පරිෙත්තිවයසන 
පඤ්ඤත්තිවයසන ච සන්තං නිබ්බානන්ති එවං අසඞ්ඛතාෙ අමතාෙ ධාතුො
උපසංහරති. මග් චිත්තංනිබ්බානං ආරම්මණකරණවයසයනව ‘‘එතංසන්තං
එතං පණීත’’න්තිනඑවංවදති.ඉමිනාපනාකායරනතංපටිවිජ්ඣන්යතොතත්ථ
චිත්තං උපසංහරතීතිඅත්යථො. 

යසො තත්ථ ඨියතොති තස්සා ති ක්ඛණාරම්මණාෙ විපස්සනාෙ ඨියතො. 

ආසවානං ඛෙං පාපුණාතීති අනුක්කයමන චත්තායරො මග්ය  භායවත්වා
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අරහත්තං පාපුණාති. යතයනව ධම්මරාය නාති සමථවිපස්සනාධම්යම

ඡන්දරාය න. ධම්මනන්දිොති තස්යසව යවවචනං. සමථවිපස්සනාසු හි

සබ්බයසො ඡන්දරා ං පරිොදාතුං සක්යකොන්යතො අරහත්තං පාපුණාති, 
අසක්යකොන්යතොඅනා ාමීයහොති. 

තිණපුරිසරූපයක වාති තිණයපොත්ථකරූයප වා. දූයර කණ්යඩ පායතතීති 

දූයරපාතී. අවිරාධිතං විජ්ඣතීති අක්ඛණයවධී. ෙයදව තත්ථ ය ොති

යවදනා තන්ති ඉධ රූපං න  හිතං. කස්මා? සමතික්කන්තත්තා. අෙඤ්හි
යහට්ඨා රූපාවචරජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා රූපං අතික්කමිත්වා 
අරූපාවචරසමාපත්තිං සමාපන්යනොති සමථවයසනාපි අයනන රූපං

සමතික්කන්තං, යහට්ඨා රූපං සම්මසිත්වා තං අතික්කම්ම ඉදානි අරූපං
සම්මසතීති විපස්සනාවයසනාපි අයනන රූපං අතික්කන්තං. ආරුප්යප පන
සබ්බයසොපි රූපං නත්ථීති තං සන්ධාෙපි රූපං න  හිතං. අථ 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනං කස්මා න  හිතන්ති? සුඛුමත්තා. තස්මිඤ්හි

චත්තායරොපි අරූපක්ඛන්ධාසුඛුමානසම්මසනූප ා.යතයනවාහ–‘‘ඉතියඛො, 

භික්ඛයව, ොවතා සඤ්ඤාසමාපත්තිතාවතාඅඤ්ඤාපටියවයධො’’ති.ඉදංවුත්තං

යහොති – ොවතා සචිත්තකසමාපත්ති නාම අත්ථි, තාවතා ඔළාරියක ධම්යම

සම්මසයතො අඤ්ඤාපටියවයධො යහොති, අරහත්තං සම්පජ්ජති.
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනංපනසුඛුමත්තා සඤ්ඤාසමාපත්තීතිනවුච්චති. 

 ායීය යතති ඣායීහි ඣානාභිරයතහි එතානි. වුට්ඨහිත්වාති තයතො

සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ. සමක්ඛාතබ්බානීතිසම්මා අක්ඛාතබ්බානි, ‘‘සන්තානි
පණීතානී’’ති එවං යකව ං ආචික්ඛිතබ්බානි යථොයමතබ්බානි 

වණ්යණතබ්බානීති. 

6. ආනන්දසුත්තවණ්ණනා 

37. ඡට්යඨ සම්බායධති පඤ්චකාමගුණසම්බායධ. ඔකාසාධි යමොති

ඔකාසස්ස අධි යමො. සත්තානං විසුද්ධිොති සත්තානං විසුද්ධිං පාපනත්ථාෙ. 

සමතික්කමාොති සමතික්කමනත්ථාෙ. අත්ථඞ් මාොති අත්ථං  මනත්ථාෙ. 

ඤාෙස්ස අධි මාොති සහවිපස්සනකස්ස මග් ස්ස අධි මනත්ථාෙ. 

නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරිොොති අපච්චෙනිබ්බානස්ස පච්චක්ඛකරණත්ථාෙ. 

තයදවනාමචක්ඛුංභවිස්සතීතිතඤ්යඤව පසාදචක්ඛුඅසම්භින්නංභවිස්සති. 

යත රූපාති තයදව රූපාරම්මණං ආපාථං ආ මිස්සති. තඤ්චාෙතනං යනො 

පටිසංයවදිස්සතීතිතඤ්චරූපාෙතනංනජානිස්සති.යසයසසුපි එයසවනයෙො. 
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උදායීති කාළුදායිත්යථයරො. සඤ්ඤීයමව නු යඛොති සචිත්තයකොයෙව නු

යඛො. මකායරො පදසන්ධිමත්තං. කිංසඤ්ඤීති කතරසඤ්ඤාෙ සඤ්ඤී හුත්වා. 

සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානන්තිඉදංකස්මා ණ්හි, කිංපඨමජ්ඣානාදිසමඞ්ගියනො 

රූපාදිපටිසංයවදනා යහොතීති? න යහොති, ොව පන කසිණරූපං ආරම්මණං

යහොති, තාව රූපං සමතික්කන්තං නාම න යහොති. අසමතික්කන්තත්තා

පච්චයෙොභවිතුංසක්ඛිස්සති. සමතික්කන්තත්තා පනතංනත්ථිනාමයහොති, 
නත්ථිතාෙපච්චයෙොභවිතුංනසක්යකොතීති දස්යසතුංඉදයමව ණ්හි. 

ජටිලවාසිකාති ජටි න රවාසිනී. න චාභිනයතොතිආදීසු රා වයසන න 

අභිනයතො, යදොසවයසනන අපනයතො. සසඞ්ඛායරනසප්පයෙොය නකිය යස 

නිග් ණ්හිත්වාවායරත්වාඨියතො, කිය සානංපනඡින්නන්යතඋප්පන්යනොති 

න සසඞ්ඛාරනිග් ය් වාරිත යතො. විමුත්තත්තා ඨියතොති කිය යසහි 

විමුත්තත්තායෙව ඨියතො. ඨිතත්තා සන්තුසියතොති ඨිතත්තායෙව සන්තුට්යඨො

නාම ජායතො. සන්තුසිතත්තා යනො පරිතස්සතීති සන්තුට්ඨත්තායෙව පරිතාසං

නාපජ්ජති. අෙං, භන්යත ආනන්ද, සමාධි කිං ඵයලොති ඉමිනා අෙං යථරී
තා ඵ ඤ්යඤව  යහත්වා ‘‘ඉදං ඵ ං කිං ඵ ං නාමා’’ති පුච්ඡමානා විෙ 

අරහත්තඵ සමාධිං  යහත්වා ‘‘අෙං, භන්යත ආනන්ද, සමාධි කිං ඵය ො

වුත්යතො භ වතා’’ති පුච්ඡති. අඤ්ඤාඵයලො වුත්යතොති අඤ්ඤා වුච්චති

අරහත්තං, අරහත්තඵ සමාධි නායමයසො වුත්යතො භ වතාති අත්යථො. 

එවංසඤ්ඤීපීති ඉමාෙ අරහත්තඵ සඤ්ඤාෙ සඤ්ඤීපි තදාෙතනං යනො 
පටිසංයවයදතීතිඑවංඉමස්මිංසුත්යතඅරහත්තඵ සමාධිකථියතොති. 

7. ය ොකාෙතිකසුත්තවණ්ණනා 

38. සත්තයම යලොකාෙතිකාතිය ොකාෙතවාදකා. සතතන්තිසදා. සමිතන්ති

නිරන්තරං. තිට්ඨයතතන්තිතිට්ඨතුඑතං, මාඑතංපට්ඨයපථ, යකොයවොඑයතන 

අත්යථො. ධම්මං යවො බ්රා ්මණා යදයසස්සාමීති අහං යවො චතුසච්චධම්මං
යදයසස්සාමි. 

දළ් ධම්යමොති දළ්හධනුං  යහත්වා ඨියතො. ධනුග් ය ොති ඉස්සායසො.
දළ්හධනු නාම ද්විසහස්සථාමං වුච්චති. ද්විසහස්සථාමං නාම ෙස්ස 

ආයරොපිතස්ස ජිොබද්යධො ය ොහසීසාදීනං භායරො දණ්යඩ  යහත්වා ොව

කණ්ඩප්පමාණා උක්ඛිත්තස්ස පථවියතො මුච්චති. සික්ඛියතොති දස ද්වාදස

වස්සානි ආචරිෙකුය  උග් හිතසිප්යපො. කත ත්යථොති එයකො සිප්පයමව

උග් ණ්හාති, කතහත්යථොනයහොති අෙංපනකතහත්යථොචිණ්ණවසිභායවො. 
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කතූපාසයනොති රාජකු ාදීසු දස්සිතසිප්යපො. ලහුයකන අසයනනාති අන්යතො
සුසිරංකත්වා තූ ාදීහි පූයරත්වාකත ක්ඛපරිකම්යමනසල් හුකකණ්යඩන.
එවං කතඤ්හි එකඋසභ ාමී ද්යව උසභානිපි  ච්ඡති…යප.… අට්ඨුසභ ාමී

යසොළස උසභානිපි  ච්ඡති. අප්පකසියරනාති නිද්දුක්යඛන. අතිපායතෙයාති
අතික්කයමෙය. ඉදං වුත්තං යහොති – ෙථා යසො ධනුග් යහො තං

විදත්ථිචතුරඞ්ගු ං ඡාෙං සීඝයමව අතික්කායමති, එවං සක චක්කවාළං සීඝං 

සීඝංඅතික්කමනසමත්යථනජයවනසමන්නා යතො. සන්ධාවනිකාොති පදසා

ධාවයනන. එවමා ංසූතිඑවංවදන්ති. 

8. යදවාසුරසඞ් ාමසුත්තවණ්ණනා 

39. අට්ඨයම සමුපබූළ්ය ො අය ොසීති පච්චුපට්ඨියතො අයහොසි. 

සඞ් ායමෙයාමාති සඞ් ාමං කයරෙයාම යුජ්යඣෙයාම. අපයිංසුයෙවාති

ප ායිංසුයෙව. උත්තයරනාභිමුඛාති උත්තරාමුඛා හුත්වා. අභිෙන්යත වාති 

අනුබන්ධන්තියෙව. භීරුත්තාන යතනාති භීරුත්තානං භෙනිවාරණං

පතිට්ඨානං  යතන. අකරණීොති යුද්යධන කිඤ්චි අකත්තබ්බා. කස්මා පන

යනසං සඞ් ායමො යහොතීති? අසුරා හි පුබ්යබ තාවතිංසවාසියනො, යත
චිත්තපාටලිො පුප්ඵනකාය  දිබ්බපාරිච්ඡත්තකපුප්ඵං අනුස්සරන්ති. තයතො
උප්පන්නයකොධා ‘‘ ණ්හථ යදයව’’ති සම්මුඛසම්මුඛට්ඨායනයනව සියනරුං

අභිරුහන්ති, යදවාපිනික්ඛමන්ති. යතසං ය ොපා කදාරකානං අඤ්ඤමඤ්ඤං
දණ්ඩයකහි පහරණසදිසං යුද්ධං යහොති. සක්යකො යදවරාජා යහට්ඨා පඤ්චසු
ඨායනසු ආරක්ඛං ඨයපත්වා උපරි යදවපුරං පරිවායරත්වා අත්තසදිසා 
වජිරහත්ථා පටිමා ඨපායපසි. අසුරා යහට්ඨා පඤ්ච ඨානානි පටිබාහිත්වා
අභිරුළ්හා ඉන්දපටිමායෙොදිස්වානිවත්තිත්වාඅසුරපුරයමව ච්ඡන්ති. 

දක්ඛියණනාභිමුඛාති දක්ඛිණාමුඛා හුත්වා. අපදං වධිත්වාති නිප්පදං

නිරවයසසං වධිත්වා. අදස්සනං  යතොති මායරොපි වට්ටපාදකං කත්වා 

රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නස්ස චිත්තං ජානාති, තයදව 
විපස්සනාපාදකං කත්වා සමාපන්නස්ස චිත්තං ජානාති. අරූපාවචරසමාපත්ති

පන වට්ටපාදාවායහොතුවිපස්සනාපාදා වා, තං සමාපන්නස්සමායරොචිත්තංන
ජානාති.යතනවුත්තං–‘‘අදස්සනං යතො පාපිමයතො’’ති. 

9. නා සුත්තවණ්ණනා 

40. නවයම ආරඤ්ඤකස්සාති අරඤ්ඤවාසියනො. ය ොචරපසුතස්සාති

ය ොචරග් හණත්ථාෙ  ච්ඡන්තස්ස.  ත්ථිකලභාති මහන්තා මහන්තා නා ා. 
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 ත්ථිච්ඡාපාති තරුණයපොතකා. ඔභග්ය ොභග් න්ති නායමත්වා නායමත්වා

ඨපිතං. ඔ ා ං ඔතිණ්ණස්සාති ඔ ාහිතබ්බත්තා ඔ ාහන්ති  ද්ධනාමං 

උදකතිත්ථං ඔතිණ්ණස්ස. ඔ ා ා උත්තිණ්ණස්සාති උදකතිත්ථයතො

උත්තිණ්ණස්ස. වූපකට්යඨොති වූපකට්යඨො හුත්වා. ඉදානි ෙස්මා දසබ ස්ස

හත්ථිනාය න කිච්චං නත්ථි, සාසයන පන තංසරික්ඛකං පුග්  ං දස්යසතුං

ඉදමාහටං, තස්මාතංපුග්  ංදස්යසන්යතො එවයමව යඛොතිආදිමාහ. 

10. තපුස්සසුත්තවණ්ණනා 

41. දසයම මල්යලසූතිමල් රට්යඨ. ඉයධවතාවත්වං, ආනන්ද, ය ොතීති
ඉධභ වා‘‘තපුස්ස හපතියනො ඉධඨියතනආනන්යදනසද්ධිංකථාසල් ායපො

භවිස්සති, තයතොනිදානංඅහංමහන්තං ධම්මපරිොෙංයදයසස්සාමී’’තිඤත්වා

ආහ. උපසඞ්කමීති යසො කිර භුත්තපාතරායසො ‘‘දසබ ස්ස උපට්ඨානං 
 මිස්සාමී’’ති නික්ඛමන්යතො දූරයතොව යථරං දිස්වා යෙනාෙස්මා ආනන්යදො

යතනුපසඞ්කමි. පපායතො විෙ ඛාෙති, ෙදිදං යනක්ඛම්මන්ති ෙමිදං

පබ්බජ්ජාසඞ්ඛාතං යනක්ඛම්මං, තං අම්හාකං මහාපපායතො විෙ ඔ ාහිත්වා

උපට්ඨාති. යනක්ඛම්යම චිත්තං පක්ඛන්දතීති පබ්බජ්ජාෙ චිත්තං 

ආරම්මණවයසන පක්ඛන්දති, තයදව ආරම්මණං කත්වා පසීදති, තයදව 

පතිට්ඨාති, පච්චනීකධම්යමහිච විමුච්චති. ‘එතංසන්ත’න්තිපස්සයතොතිඑතං

යනක්ඛම්මංසන්තං වි තදරථපරිළාහන්තිඑවංපස්සන්තානංභික්ඛූනං. බහුනා

ජයනන විසභාය ොති තයිදං බහුනා මහාජයනන සද්ධිං භික්ඛූනං විසභා ං, 
අසදිසන්ති අත්යථො. 

කථාපාභතන්තිකථාමූ ං. තස්සමය් ං, ආනන්ද, යනක්ඛම්යමචිත්තංන

පක්ඛන්දතීති තස්ස එවං විතක්යකන්තස්සාපි මය්හං පබ්බජ්ජාෙ චිත්තං න

ඔතරති. ‘‘එතං සන්ත’’න්ති පස්සයතොති ‘‘සාධු යනක්ඛම්ම’’න්ති

පරිවිතක්කනවයසන ‘‘එතං යනක්ඛම්මං සන්ත’’න්ති පස්සන්තස්සපි. 

අනායසවියතොති න ආයසවියතො න ඵස්සියතො න සච්ඡිකයතො. අධි ම්මාති

අධි න්ත්වාපත්වාසච්ඡිකත්වා. තමායසයවෙයන්තිතංආනිසංසංයසයවෙයං

භයජෙයං. ෙං යමතියෙනකාරයණන මය්හං. අධි ම්මාතිඅධි න්ත්වා. ස්වාස්ස

යම ය ොති ආබායධොති යසො මය්හං ආබාධනට්යඨන ආබායධො යහොති. 

අවිතක්යක චිත්තං න පක්ඛන්දතීති අවිතක්කවිචායර දුතිෙජ්ඣායන

ආරම්මණවයසනචිත්තංනපක්ඛන්දති. විතක්යකසූතිවිතක්කවිචායරසු.යසසං
සබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 
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පටුන 

මහාවග්ය ොචතුත්යථො. 

5. සාමඤ්ඤවග්ය ො 

1. සම්බාධසුත්තවණ්ණනා 

42. පඤ්චමස්ස පඨයම උදායීති කාළුදායිත්යථයරො. අවිද්වාති අඤ්ඤාසි. 

භූරියමධයසොති මහාපඤ්යඤො. යෙො  ානමබුජ්ඣීති යෙො ඣානං අබුජ්ඣි. 

පටිලීනනිසයභොතිඑකීභාවවයසනපටිලීයනොයචව උත්තමට්යඨනචනිසයභො. 

මුනීති බුද්ධමුනි. පරිොයෙනාති එයකන කාරයණන. කාමසම්බාධස්ස හි

අභාවමත්යතයනව පඨමජ්ඣානං ඔකාසාධි යමො නාම, න සබ්බථා සබ්බං. 

තත්රාපත්ථි සම්බායධොති තස්මිම්පි පඨමජ්ඣායන සම්බායධො පටිපීළනං 

අත්ථියෙව. තත්රාපිත්ථීතිපි පායඨො. කිඤ්ච තත්ථ සම්බායධොති තස්මිං පන

ඣායනකිං සම්බායධො නාම. අෙයමත්ථ සම්බායධොති අෙං විතක්කවිචාරානං
අනිරුද්ධභායවො සම්බායධො සංපීළා නාම. ඉමිනා උපායෙන සබ්බවායරසු

අත්යථො යවදිතබ්යබො. නිප්පරිොයෙනාති න එයකන කාරයණන, අථ යඛො
ආසවක්ඛයෙො නාම සබ්බසම්බාධානං පහීනත්තා සබ්යබන සබ්බං 
ඔකාසාධි යමොනාමාති. 

2. කාෙසක්ඛිසුත්තවණ්ණනා 

43. දුතියෙ ෙථා ෙථා ච තදාෙතනන්ති යෙන යෙන කාරයණන යෙන

යෙනාකායරන තං පඨමජ්ඣානසඞ්ඛාතං ආෙතනං යහොති. තථා තථා නං

කායෙනඵුසිත්වා වි රතීතියතනයතනකාරයණනයතනයතනාකායරනතං

සමාපත්තිං සහජාතනාමකායෙන ඵුසිත්වා විහරති, සමාපජ්ජතීති අත්යථො. 

කාෙසක්ඛි වුත්යතො භ වතා පරිොයෙනාති ෙස්මා යතන නාමාකායෙන

පඨමජ්ඣානං සච්ඡිකතං, තස්මා ඉමිනා පරිොයෙන කාෙසක්ඛි වුත්යතො. 

නිප්පරිොයෙනාතිෙත්තකං කායෙනසච්ඡිකාතබ්බං, සබ්බස්සකතත්තා අෙං
නිප්පරිොයෙනකාෙසක්ඛිනාම. 

3. පඤ්ඤාවිමුත්තසුත්තවණ්ණනා 

44. තතියෙ පඤ්ඤාෙ ච නං පජානාතීති තං 
පඨමජ්ඣානවිපස්සනාපඤ්ඤාෙ ජානාති. ඉධාපි පරිොෙනිප්පරිොො

පුරිමනයෙයනව යවදිතබ්බා.ෙථාචඉධ, එවංඉයතොපයරසුපි. 
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4. උභයතොභා විමුත්තසුත්තවණ්ණනා 

45. චතුත්ථං උභයෙන යවදිතබ්බං. එත්ථ ච උභයතොභා විමුත්යතොති
උභයතොභාය හි සමථවිපස්සනානං පච්චනීකකිය යසහි විමුත්යතො.

පරියෙොසායන පන සමාපත්තිො රූපකාෙයතො, අරිෙමග්ය න නාමකාෙයතො
විමුත්යතොයෙවඋභයතොභා විමුත්යතොතියවදිතබ්යබො. 

5-10. සන්දිට්ඨිකධම්මසුත්තාදිවණ්ණනා 

46-51. පඤ්චමාදීසු සන්දිට්ඨියකොති සෙං පස්සිතබ්බයකො. නිබ්බානන්ති

කිය සනිබ්බානං. පරිනිබ්බානන්ති තස්යසව යවවචනං. තදඞ් නිබ්බානන්ති

පඨමජ්ඣානාදිනා යතන යතන අඞ්ය න නිබ්බානං. දිට්ඨධම්මනිබ්බානන්ති
ඉස්මිංයෙවඅත්තභායවනිබ්බානං. යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

සාමඤ්ඤවග්ය ොපඤ්චයමො. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

2. දුතිෙපණ්ණාසකවණ්ණනා 
52. ඉයතො පයරසු යඛමන්ති නිරුපද්දවං. යඛමප්පත්යතොති යඛමභාවං

පත්යතො. සික්ඛාදුබ්බලයානීති සික්ඛාෙ දුබ්බ භාවකරණානි. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

මයනොරථපූරණිොඅඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

නවකනිපාතස්සසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දසකනිපාත-අට්ඨකථා 

85 

පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

දසකනිපාත-අට්ඨකථා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. ආනිසංසවග්ය ො 

1. කිමත්ථිෙසුත්තවණ්ණනා 

1. දසකනිපාතස්ස පඨයම කුසලානි සීලානීති අනවජ්ජසී ානි. 

අමඞ්කුභාවස්ස අවිප්පටිසාරස්ස අත්ථාෙ සංවත්තන්තීති අවිප්පටිසාරත්ථානි. 

යසො යනසං ආනිසංයසොති අවිප්පටිසාරානිසංසානි.

ෙථාභූතඤාණදස්සනත්යථොතිආදීසු ෙථාභූතඤාණදස්සනං නාම

තරුණවිපස්සනා, නිබ්බදා නාම බ වවිපස්සනා, විරාය ො නාම මග්ය ො, 

විමුත්ති නාම අරහත්තඵ ං, ඤාණදස්සනං නාම පච්චයවක්ඛණඤාණං. 

අග් ාෙ පයරන්තීතිඅරහත්තත්ථාෙ ච්ඡන්ති. 

2. යචතනාකරණීෙසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියෙ න යචතනාෙ කරණීෙන්ති න යචයතත්වා කප්යපත්වා

පකප්යපත්වාකාතබ්බං. ධම්මතා එසාතිධම්මසභායවො එයසොකාරණනිෙයමො

අෙං. අභිසන්යදන්තීති පවත්යතන්ති. පරිපූයරන්තීති පරිපුණ්ණං කයරොන්ති. 

අපාරා පාරං  මනාොති ඔරිමතීරභූතා යතභූමකවට්ටා නිබ්බානපාරං 
 මනත්ථාෙ. 

3-5. උපනිසසුත්තත්තෙවණ්ණනා 

3-5. තතියෙ  තූපනියසොති හතකාරයණො. චතුත්ථපඤ්චයමසු ද්වීහි
යථයරහිකථිතභායවොවවියසයසො. 

6. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ යනව පථවිෙං පථවීසඤ්ඤී අස්සාති පථවිං ආරම්මණං කත්වා

පථවීති එවං උප්පන්නාෙ සඤ්ඤාෙ සඤ්ඤී න භයවෙය. ආපාදීසුපි එයසව 

නයෙො. න ඉධයලොයකති ඉධය ොයක
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උප්පජ්ජනකචතුක්කපඤ්චකජ්ඣානසඤ්ඤාෙ න සඤ්ඤී භයවෙය. න

පරයලොයකති පරය ොයක උප්පජ්ජනකචතුක්කපඤ්චකජ්ඣානසඤ්ඤාෙ න

සඤ්ඤී භයවෙය. සඤ්ඤී ච පන අස්සාති අථ ච පනස්ස සමාපත්ති

සවිතක්කසමාපත්තියෙවඅස්සාතිවුච්චති. එතංසන්තංඑතංපණීතන්තිසන්තං
සන්තන්ති අප්යපත්වා නිසින්නස්ස දිවසම්පි චිත්තුප්පායදො ‘‘සන්තං

සන්ත’’න්යතවපවත්තති, පණීතං පණීතන්තිඅප්යපත්වානිසින්නස්සදිවසම්පි

චිත්තුප්පායදො‘‘පණීතංපණීත’’න්යතව පවත්තති. ෙදිදංසබ්බසඞ්ඛාරසමයථොති
නිබ්බානං නිබ්බානන්ති අප්යපත්වා නිසින්නස්ස දිවසම්පි චිත්තුප්පායදො
‘‘නිබ්බානං නිබ්බාන’’න්යතව පවත්තතීති සබ්බම්යපතං ඵ සමාපත්තිසමාධිං
සන්ධාෙවුත්තං. 

7. සාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම සඤ්ඤී ච පනා ං, ආවුයසො, තස්මිං සමයෙ අය ොසින්ති, 

ආවුයසො, තස්මිං සමයෙ අහං ‘‘භවනියරොයධො නිබ්බාන’’න්ති ඉමාෙ 
ඵ සමාපත්තිසඤ්ඤාෙ සඤ්ඤී අයහොසිං. සචිත්තකා යම සා සමාපත්ති
අයහොසීතිපච්චයවක්ඛණාකථිතා. 

8. ඣානසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම සමන්තපාසාදියකොති පසාදාවහානංයෙව කාෙකම්මාදීනං

සබ්භාවයතොසමන්යතොපාසාදියකො. සබ්බාකාරපරිපූයරොතිසබ්යබහිකාරයණහි
පරිපුණ්යණො. 

9. සන්තවියමොක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම සන්තාති ආරම්මණසන්තතාෙපි අඞ් සන්තතාෙපි සන්තා. 

වියමොක්ඛාතිපච්චනීකධම්යමහි විමුත්තත්තාආරම්මයණචනිරාසඞ්කභායවන

සුට්ඨු මුත්තත්තා එවං ද්ධනාමා. අතික්කම්ම රූයපති රූපජ්ඣානානි
අතික්කමිත්වාපවත්තා.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

ආනිසංසවග්ය ොපඨයමො. 
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2. නාථවග්ය ො 

1. යසනාසනසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතිෙස්ස පඨයම පඤ්චඞ් සමන්නා යතොති පඤ්චහි ගුණඞ්ය හි

සමන්නා යතො. නාතිදූරං ය ොති නාච්චාසන්නන්ති ෙඤ්හි අතිදූයර යහොති, 

පිණ්ඩාෙ චරිත්වා තත්ථ  ච්ඡන්තස්ස කාෙචිත්තදරථා යහොති, තයතො
අනුප්පන්නංවාසමාධිං උප්පායදතුංඋප්පන්නංවාථිරංකාතුංනසක්යකොති.
අච්චාසන්නං බහුජනාකිණ්ණං යහොති. චත්තාලීසඋසභමත්යත පන පයදයස
වසතං දූරාසන්නයදොසවිමුත්තඤ්ච  මනා මනසම්පන්නං නාම යහොති. 

දිවාඅප්පාකිණ්ණන්ති දිවසභාය මහාජයනනඅනාකිණ්ණං. 

2. පඤ්චඞ් සුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියෙ යකවලීති යකවය හි සකය හි ගුයණහි සමන්නා යතො. 

වුසිතවාති වුත්ථබ්රහ්මචරිෙවායසො. අයසයඛනාති අයසඛධම්මපරිොපන්යනන 

ය ොකුත්තයරන. සීලක්ඛන්යධනාති සී රාසිනා. විමුත්තික්ඛන්යධනාති එත්ථ

ඨයපත්වා සී ාදයෙො තයෙො යසසා ඵ ධම්මා විමුත්ති නාම, 

විමුත්තිඤාණදස්සනංපච්චයවක්ඛණඤාණං, තංය ොකිෙයමව. 

3-4. සංයෙොජනසුත්තාදිවණ්ණනා 

13-14. තතියෙ ඔරම්භාගිොනීති යහට්ඨාභාගිොනි. උද්ධම්භාගිොනීති

උපරිභාගිොනි. ඉමස්මිං සුත්යත වට්ටයමව කථිතං. චතුත්යථ ඛිලවිනිබන්ධා 

පඤ්චකනිපායතවිත්ථාරිතායෙව. ආයරො පරිණාය නාති දීඝපුථු න්යතන. 

5. අප්පමාදසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම එවයමව යඛොති ෙථා සබ්බසත්තානං සම්මාසම්බුද්යධො

අග්ය ො, එවං සබ්යබසං කුස ධම්මානං කාරාපකඅප්පමායදො අග්ය ොති

දට්ඨබ්යබො.නනුයචසය ොකියෙොව, කුස ධම්මාපන ය ොකුත්තරාපි.අෙඤ්ච

කාමාවචයරොව, කුස ධම්මා පන චතුභූමකා. කථයමස යතසං අග්ය ොති? 

පටි ාභකත්යතන.අප්පමායදනහියතපටි භන්ති, තස්මායසොයතසංඅග්ය ො.

යතයනවවුත්තං – සබ්යබයතඅප්පමාදමූලකාති. 

ජඞ් ලානන්ති පථවිත චාරීනං. පාණානන්ති සපාදකපාණානං. 

පදජාතානීති පදානි. සයමොධානං  ච්ඡන්තීති ඔධානං පක්යඛපං  ච්ඡන්ති. 

අග් මක්ඛාෙතීති යසට්ඨමක්ඛාෙති. ෙදිදං ම න්තත්යතනාතිමහන්තභායවන 
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අග් මක්ඛාෙති, නගුණග්ය නාතිඅත්යථො. වස්සිකන්ති සුමනපුප්ඵං.ඉදංකිර
සුත්තං සුත්වා භාතිෙමහාරාජා වීමංසිතුකාමතාෙ එකස්මිං  බ්යභ 

චතුජාති න්යධහි පරිභණ්ඩං කත්වා සු න්ධපුප්ඵානි ආහරායපත්වා එකස්ස
සමුග් ස්ස මජ්යඣ සුමනපුප්ඵමුට්ඨිං ඨයපත්වා යසසානි තස්ස සමන්තයතො
මුට්ඨිංකත්වා ඨයපත්වාද්වාරංපිධාෙබහිනික්ඛන්යතො.අථස්සමුහුත්තංබහි
වීතිනායමත්වා ද්වාරං විවරිත්වා පවිසන්තස්ස සබ්බපඨමං සුමනපුප්ඵ න්යධො
ඝානංපහරි.යසො මහාත ස්මිංයෙව මහායචතිොභිමුයඛොනිපජ්ජිත්වා‘‘වස්සිකං
යතසං අග් න්තිකයථන්යතනසුකථිතංසම්මාසම්බුද්යධනා’’තියචතිෙංවන්දි. 

ඛුද්දරාජායනොතිඛුද්දකරාජායනො.කූටරාජායනොතිපිපායඨො. 

6. ආහුයනෙයසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ ය ොත්රභූති සිඛාපත්තවිපස්සනාභූයතන නිබ්බානාරම්මයණන
ය ොත්රභුඤායණනසමන්නා යතො. 

7. පඨමනාථසුත්තවණ්ණනා 

17. සත්තයම සනාථාති සඤාතකා බහුඤාතිවග් ා හුත්වා විහරථ. නාථං

කයරොන්තීති නාථකරණා, අත්තයනො සනාථභාවකරා පතිට්ඨාකරාති අත්යථො. 

කලයාණමිත්යතොතිආදීසු සී ාදිගුණසම්පන්නා ක යාණා මිත්තා අස්සාති 

කලයාණමිත්යතො. යතවස්ස ඨානනිසජ්ජාදීසු සහ අෙනයතො සහාොති 

කලයාණස ායෙො. චිත්යතන යචව කායෙන ච ක යාණමිත්යතසුයෙව

සම්පවඞ්යකො ඔණයතොති කලයාණසම්පවඞ්යකො. සුවයචො ය ොතීති සුයඛන

වත්තබ්යබො යහොති, සුයඛන අනුසාසිතබ්යබො. ඛයමොති  ාළ්යහන ඵරුයසන

කක්ඛයළන වුත්යතො ඛමති න කුප්පති. පදක්ඛිණග් ාහී අනුසාසනින්ති ෙථා

එකච්යචොඔවදිෙමායනො වාමයතො ණ්හාති, පටිප්ඵරතිවා, අස්සුණන්යතොවා

 ච්ඡති, එවංඅකත්වා‘‘ඔවදථ, භන්යත, අනුසාසථ, තුම්යහසුඅයනොවදන්යතසු 
යකොඅඤ්යඤොඔවදිස්සතී’’තිපදක්ඛිණං ණ්හාති. 

උච්චාවචානීතිඋච්චනීචානි. කිංකරණීොනීති‘‘කිංකයරොමී’’තිඑවංවත්වා

කත්තබ්බකම්මානි. තත්ථඋච්චකම්මංනාමචීවරස්සකරණංරජනං, යචතියෙ

සුධාකම්මං, උයපොසථා ාරයචතිෙඝරයබොධිඝයරසුකත්තබ්බකම්මන්තිඑවමාදි.

අවචකම්මං නාම පාදයධොවනමක්ඛනාදිඛුද්දකකම්මං. තතූ්රපාොොති 

තතු්රප මනිොෙ. අලං කාතුන්ති කාතුං සමත්යථො යහොති. අලං සංවිධාතුන්ති
විචායරතුංසමත්යථොයහොති. 
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ධම්යම අස්ස කායමො සියනයහොති ධම්මකායමො, යතපිටකං බුද්ධවචනං

පිොෙතීතිඅත්යථො. පිෙසමුදා ායරොති පරස්මිංකයථන්යතසක්කච්චංසුණාති, 

සෙඤ්ච පයරසං යදයසතුකායමො යහොතීති අත්යථො. අභිධම්යම අභිවිනයෙති

එත්ථධම්යමො අභිධම්යමො, විනයෙොඅභිවිනයෙොතිචතුක්කංයවදිතබ්බං.තත්ථ 

ධම්යමොති සුත්තන්තපිටකං. අභිධම්යමොති සත්ත පකරණානි. විනයෙොති

උභයතොවිභඞ්ය ො. අභිවිනයෙොති ඛන්ධකපරිවාරා. අථ වා සුත්තන්තපිටකම්පි 

අභිධම්මපිටකම්පි ධම්යමො එව, මග් ඵ ානි අභිධම්යමො. සක විනෙපිටකං

විනයෙො, කිය සවූපසමකරණංඅභිවිනයෙො.ඉතිසබ්බස්මිම්පිඑත්ථධම්යමච
අභිධම්යම ච විනයෙ ච අභිවිනයෙ ච උළාරපායමොජ්යජො යහොතීති අත්යථො. 

කුසයලසු ධම්යමසූතිකාරණත්යථභුම්මං, චාතුභූමකකුස ධම්මකාරණායතසං
අධි මත්ථාෙ අනික්ඛිත්තධුයරොයහොතීතිඅත්යථො. 

8. දුතිෙනාථසුත්තවණ්ණනා 

18. අට්ඨයම යථරානුකම්පිතස්සාති යථයරහි
ඔවාදානුසාසනිදානසමුස්සාහිතාෙහිතඵරණාෙඅනුකම්පිතස්ස. 

9. පඨමඅරිොවාසසුත්තවණ්ණනා 

19. නවයම අරිෙවාසාති අරිොනං ආවායසො, යත ආවසිංසු ආවසන්ති

ආවසිස්සන්තීතිඅරිොවාසා. ෙදරිොති යෙවායසඅරිො. 

10. දුතිෙඅරිොවාසසුත්තවණ්ණනා 

20. දසමං ෙස්මා කුරුරට්ඨවාසියනො භික්ඛූ  ම්භීරපඤ්ඤාකාරකා

යුත්තප්පයුත්තා, තස්මා ෙථා යතසං දීඝනිකාොදීසු මහානිදානාදීනි කථිතානි, 
එවමිදම්පි  ම්භීරං සුඛුමං ති ක්ඛණාහතං සුත්තං තත්යථව අයවොච. තත්ථ 

පඤ්චඞ් විප්පහීයනොති පඤ්චහිඅඞ්ය හිවිප්පයුත්යතොහුත්වාඛීණාසයවොඅවසි
වසතිවසිස්සති.තස්මාඅෙං පඤ්චඞ් විප්පහීනතාඅරිොවායසොතිවුත්යතො.එස

නයෙො සබ්බත්ථ. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ඡළඞ් සමන්නා යතො ය ොතීති

ඡළඞ්ගුයපක්ඛාෙ සමන්නා යතො යහොති. ඡළඞ්ගුයපක්ඛා ධම්මා නාම යකති? 
ඤාණාදයෙො. ‘‘ඤාණ’’න්ති වුත්යත කිරිෙයතො චත්තාරි

ඤාණසම්පයුත්තචිත්තානි  බ්භන්ති, ‘‘සතතවිහායරො’’ති වුත්යත අට්ඨ 

මහාචිත්තානි, ‘‘රජ්ජනදුස්සනං නත්ථී’’ති වුත්යත දස චිත්තානි  බ්භන්ති. 

යසොමනස්සං ආයසවනවයසන  බ්භති. සතාරක්යඛන යචතසාති ඛීණාසවස්ස
හිතීසුද්වායරසුසබ්බකාය සතිආරක්ඛකිච්චංසායධති. යතයනවස්සචරයතො
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ච තිට්ඨයතො ච සුත්තස්ස ච ජා රස්ස ච සතතං සමිතං ඤාණදස්සනං 
පච්චුපට්ඨිතංයහොතීතිවුච්චති. 

පුථුසමණබ්රා ්මණානන්ති බහූනං සමණබ්රාහ්මණානං. එත්ථ සමණාති

පබ්බජ්ජූප තා, බ්රා ්මණාති යභොවාදියනො. පුථුපච්යචකසච්චානීති බහූනි

පායටක්කසච්චානි. ‘‘ඉදයමව දස්සනං සච්චං, ඉදයමව සච්ච’’න්ති එවං

පාටියෙක්කං  හිතානි බහූනි සච්චානීති අත්යථො. නුණ්ණානීති නීහටානි. 

පනුණ්ණානීති සුට්ඨු නීහටානි. චත්තානීති විස්සට්ඨානි. වන්තානීති වමිතානි. 

මුත්තානීති ඡින්නබන්ධනානිකතානි. පහීනානීති පජහිතානි. පටිනිස්සට්ඨානීති

ෙථා න පුන චිත්තං ආයරොහන්ති, එවං පටිනිස්සජ්ජිතානි. සබ්බායනව තානි
 හිතග් හණස්ස විස්සට්ඨභාවයවවචනානි. 

සමවෙසට්යඨසයනොති එත්ථ අවොති අනූනා, සට්ඨාති විස්සට්ඨා. සම්මා

අවො සට්ඨා එසනා අස්සාති සමවෙසට්යඨසයනො, 

සුට්ඨුවිස්සට්ඨසබ්බඑසයනොති අත්යථො. රා ාචිත්තංවිමුත්තන්තිආදීහිමග් ස්ස 

කිච්චනිප්ඵත්තිකථිතා. රාය ොයමපහීයනොතිආදීහි පච්චයවක්ඛණඵ ංකථිතං.
යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

නාථවග්ය ොදුතියෙො. 

3. ම ාවග්ය ො 

1. සීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

21. තතිෙස්ස පඨයම විසම යතති විසමට්ඨායනසු ය ොචයරසු  යත. 

සඞ්ඝාතං ආපායදසින්ති ඝාතං වධං පායපසිං. තස්ස හි උස්සන්නයතජතාෙ
ඛුද්දයකසුපායණසු අනුකම්පායහොති.තස්මායෙපටිසත්තුභායවන සණ්ඨාතුං 

සක්ඛිස්සන්ති, යෙ දුබ්බ ා ප ායිතුකාමා භවිස්සන්ති, යත ප ායිස්සන්තීති 

සීහනාදංනදිත්වාවය ොචරාෙපක්කමති. තථා තස්යසතං අධිවචනන්තිෙදිහි

සහනතාෙහනනතාෙචසීයහො, තථා යතො හි සබ්බානිචඉට්ඨානිට්ඨානිසහති, 

සබ්බපරප්පවාදියනො ච වාදානං නිම්මථයනන හනති. ඉදමස්ස ය ොති

සී නාදස්මින්තිඅෙමස්සසීහනායදො. 

තථා තබලානීතිඅඤ්යඤහිඅසාධාරණානි තථා තස්යසවබ ානි.ෙථාවා

පුබ්බබුද්ධානං බ ානි පුඤ්ඤසම්පත්තිො ආ තානි, තථා ආ තබ ානීතිපි
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අත්යථො.තත්ථදුවිධංතථා තස්සබ ංකාෙබ ංඤාණබ ං.යතසුකාෙබ ං 
හත්ථිකු ානුසායරනයවදිතබ්බං.වුත්තඤ්යහතංයපොරායණහි– 

‘‘කා ාවකඤ්ච ඞ්ය ෙයං, පණ්ඩරංතම්බපිඞ්  ං; 

 න්ධමඞ්  යහමඤ්ච, උයපොසථඡද්දන්තියමදසා’’ති. 

ඉමානි දස හත්ථිකු ානි. තත්ථ කාලාවකන්ති පකතිහත්ථිකු ං දට්ඨබ්බං.

ෙං දසන්නං පුරිසානං කාෙබ ං, තං එකස්ස කා ාවකස්ස හත්ථියනො. ෙං

දසන්නං කා ාවකානං බ ං, තං එකස්ස  ඞ්ය ෙයස්ස. ෙං දසන්නං

 ඞ්ය ෙයානං, තං එකස්ස පණ්ඩරස්ස. ෙං දසන්නං පණ්ඩරානං, තං එකස්ස

තම්බස්ස. ෙං දසන්නං තම්බානං, තං එකස්ස පිඞ්  ස්ස. ෙං දසන්නං

පිඞ්  ානං, තං එකස්ස  න්ධහත්ථියනො. ෙං දසන්නං  න්ධහත්ථීනං, තං

එකස්ස මඞ්  ස්ස.ෙංදසන්නංමඞ්  ානං, තංඑකස්සයහමස්ස.ෙංදසන්නං

යහමානං, තං එකස්ස උයපොසථස්ස. ෙං දසන්නං උයපොසථානං, තං එකස්ස

ඡද්දන්තස්ස. ෙං දසන්නං ඡද්දන්තානං, තං එකස්ස තථා තස්ස.

නාරාෙනසඞ්ඝාතබ න්තිපි ඉදයමව වුච්චති. තයදතං පකතිහත්ථි ණනාෙ

හත්ථීනං යකොටිසහස්සානං, පුරිස ණනාෙ දසන්නං පුරිසයකොටිසහස්සානං

බ ංයහොති.ඉදංතාවතථා තස්ස කාෙබලං. 

ඤාණබ ංපනපාළිෙංතාවආ තයමව.දසබ ඤාණං, මජ්ඣියමආ තං 

චතුයවසාරජ්ජඤාණං, අට්ඨසු පරිසාසු අකම්පනඤාණං, 

චතුයෙොනිපරිච්යඡදඤාණං, පඤ්ච තිපරිච්යඡදඤාණං, සංයුත්තයක (සං. නි.

2.33) ආ තානි යතසත්තති ඤාණානි සත්තසත්තති ඤාණානීති, එවං

අඤ්ඤානිපි අයනකානි ඤාණබලං නාම. ඉධාපි ඤාණබ යමව අධිප්යපතං.
ඤාණඤ්හිඅකම්පිෙට්යඨනඋපත්ථම්භනට්යඨනචබ න්ති වුත්තං. 

ආසභං ඨානන්ති යසට්ඨට්ඨානං උත්තමට්ඨානං. ආසභා වා පුබ්බබුද්ධා, 

යතසං ඨානන්ති අත්යථො. අපිච  වසතයජට්ඨයකො උසයභො, 

 වසහස්සයජට්ඨයකො වසයභො. වජසතයජට්ඨයකො වා උසයභො, 
වජසහස්සයජට්ඨයකොවසයභො.සබ්බ වයසට්යඨොසබ්බපරිස්සෙසයහො යසයතො

පාසාදියකොමහාභාරවයහො අසනිසතසද්යදහිපි අසම්පකම්පියෙොනිසයභො, යසො
ඉධඋසයභොති අධිප්යපයතො. ඉදම්පිහිතස්ස පරිොෙවචනං.උසභස්ස ඉදන්ති 

ආසභං. ඨානන්ති චතූහි පායදහි පථවිං උප්පීයළත්වා අච ට්ඨානං. ඉදං පන
ආසභං විොති ආසභං. ෙයථව හි නිසභසඞ්ඛායතො උසයභො උසභබය න

සමන්නා යතොචතූහිපායදහිපථවිං උප්පීයළත්වාඅච ට්ඨායනනතිට්ඨති, එවං



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දසකනිපාත-අට්ඨකථා 

92 

පටුන 

තථා යතොපි දසහි තථා තබය හි සමන්නා යතො චතූහි යවසාරජ්ජපායදහි
අට්ඨපරිසපථවිං උප්පීයළත්වා සයදවයක ය ොයක යකනචි පච්චත්ථියකන
පච්චාමිත්යතන අකම්පියෙො අච ට්ඨායනනතිට්ඨති. එවං තිට්ඨමායනො ච තං 
ආසභංඨානංපටිජානාතිඋප ච්ඡතිනපච්චක්ඛාතිඅත්තනිආයරොයපති.යතන

වුත්තං– ‘‘ආසභංඨානංපටිජානාතී’’ති. 

පරිසාසූති අට්ඨසු පරිසාසු. සී නාදංනදතීතියසට්ඨනාදංනදති, අභීතනාදං

නදති, සීහනාදසදිසංවානාදංනදති.තත්රාෙංඋපමා–ෙථාසීයහොසීහබය න

සමන්නා යතො සබ්බත්ථ විසාරයදො වි තය ොමහංයසො සීහනාදං නදති, එවං
තථා තසීයහොපි තථා තබය හි සමන්නා යතො අට්ඨසු පරිසාසු විසාරයදො
වි තය ොමහංයසො ‘‘ඉති සක්කායෙො’’තිආදිනා නයෙන 
නානාවිධයදසනාවි ාසසම්පන්නං සීහනාදං නදති. යතන වුත්තං – ‘‘පරිසාසු
සීහනාදං නදතී’’ති. 

බ්ර ්මචක්කං පවත්යතතීති එත්ථ බ්ර ්මන්ති යසට්ඨං උත්තමං විසිට්ඨං. 

චක්කන්ති ධම්මචක්කං. තං පයනතං දුවිධං යහොති පටියවධඤාණඤ්යචව 

යදසනාඤාණඤ්ච. තත්ථ පඤ්ඤාපභාවිතං අත්තයනො අරිෙඵ ාවහං

පටියවධඤාණං, කරුණාපභාවිතං සාවකානං අරිෙඵ ාවහං යදසනාඤාණං.
තත්ථ පටියවධඤාණං උප්පජ්ජමානං උප්පන්නන්ති දුවිධං. තඤ්හි

අභිනික්ඛමනයතොොවඅරහත්තමග් ාඋප්පජ්ජමානං, ඵ ක්ඛයණ උප්පන්නං
නාම. තුසිතභවනයතො වා ොව මහායබොධිපල් ඞ්යක අරහත්තමග් ා

උප්පජ්ජමානං, ඵ ක්ඛයණ උප්පන්නං නාම. දීපඞ්කරයතො වා පට්ඨාෙ ොව

අරහත්තමග් ාඋප්පජ්ජමානං, ඵ ක්ඛයණඋප්පන්නංනාම.යදසනාඤාණම්පි
පවත්තමානං පවත්තන්ති දුවිධං. තඤ්හි ොව අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤස්ස

යසොතාපත්තිමග් ා පවත්තමානං, ඵ ක්ඛයණ පවත්තං නාම. යතසු 

පටියවධඤාණං ය ොකුත්තරං, යදසනාඤාණං ය ොකිෙං. උභෙම්පි පයනතං

අඤ්යඤහිඅසාධාරණං, බුද්ධානංයෙවඔරසඤාණං. 

ඉදානි යෙහි දසහි බය හි සමන්නා යතො තථා යතො ආසභං ඨානං

පටිජානාති, තානි විත්ථාරයතො දස්යසතුං කතමානි දස? ඉධ, භික්ඛයව, 

තථා යතො ඨානඤ්ච ඨානයතොතිආදිමාහ. තත්ථ ඨානඤ්ච ඨානයතොති

කාරණඤ්ච කාරණයතො. කාරණඤ්හි ෙස්මා තත්ථ ඵ ං තිට්ඨති, 

තදාෙත්තවුත්තිතාෙඋප්පජ්ජතියචවපවත්තතිච, තස්මාඨානන්ති වුච්චති.තං

භ වා‘‘යෙයෙධම්මායෙසංයෙසංධම්මානංයහතූපච්චොඋප්පාදාෙ, තං තං

ඨානං.යෙයෙධම්මායෙසංයෙසංධම්මානංනයහතූනපච්චොඋප්පාදාෙ, 
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තං තං අට්ඨාන’’න්ති පජානන්යතො ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච
අට්ඨානයතො ෙථාභූතං පජානාති. අභිධම්යම පයනතං ‘‘තත්ථ කතමං
තථා තස්ස ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො ෙථාභූතං

ඤාණ’’න්තිආදිනා (විභ. 809) නයෙන විත්ථාරිතයමව. ෙම්පීති යෙන

ඤායණන. ඉදම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්සාති ඉදම්පි ඨානාට්ඨානඤාණං
තථා තස්ස තථා තබ ං නාම යහොතීති අත්යථො. එවං සබ්බපයදසු යෙොජනා
යවදිතබ්බා. 

කම්මසමාදානානන්ති සමාදියිත්වා කතානං කුස ාකුස කම්මානං, 

කම්මයමව වා කම්මසමාදානං. ඨානයසො ය තුයසොති පච්චෙයතො යචව 

යහතුයතො ච. තත්ථ  තිඋපධිකා පයෙො ා විපාකස්ස ඨානං, කම්මං යහතු.
ඉමස්ස පන ඤාණස්ස විත්ථාරකථා ‘‘අත්යථකච්චානි පාපකානි
කම්මසමාදානානි  තිසම්පත්තිපටිබාළ්හානි න විපච්චන්තී’’තිආදිනා (විභ. 

810) නයෙනඅභිධම්යමආ තායෙව. 

සබ්බත්ථ ාමිනින්ති සබ්බ ති ාමිනිඤ්ච අ ති ාමිනිඤ්ච. පටිපදන්ති

මග් ං. ෙථාභූතංපජානාතීතිබහූසුපිමනුස්යසසුඑකයමවපාණං ඝායතන්යතසු

‘‘ඉමස්ස යචතනා නිරෙ ාමිනී භවිස්සති, ඉමස්ස තිරච්ඡානයෙොනි ාමිනී’’ති
ඉමිනානයෙනඑකවත්ථුස්මිම්පිකුස ාකුස යචතනාසඞ්ඛාතානං පටිපත්තීනං
අවිපරීතයතො සභාවං ජානාති. ඉමස්සපි ච ඤාණස්ස විත්ථාරකථා ‘‘තත්ථ

කතමං තථා තස්සසබ්බත්ථ ාමිනිංපටිපදංෙථාභූතංඤාණං? ඉධතථා යතො

අෙං මග්ය ො අෙං පටිපදා නිරෙ ාමිනීති පජානාතී’’තිආදිනා (විභ. 811) 
නයෙනඅභිධම්යමආ තායෙව. 

අයනකධාතුන්ති චක්ඛුධාතුආදීහි කාමධාතුආදීහි වා ධාතූහි බහුධාතුං. 

නානාධාතුන්ති තාසංයෙව ධාතූනං වි ක්ඛණතාෙ නානප්පකාරධාතුං. 

යලොකන්ති ඛන්ධාෙතනධාතුය ොකං. ෙථාභූතං පජානාතීති තාසං ධාතූනං 
අවිපරීතයතො සභාවං පටිවිජ්ඣති. ඉදම්පිඤාණං ‘‘තත්ථකතමං තථා තස්ස 

අයනකධාතුනානාධාතුය ොකං ෙථාභූතං ඤාණං? ඉධ තථා යතො
ඛන්ධනානත්තං පජානාතී’’තිආදිනානයෙනඅභිධම්යමවිත්ථාරිතයමව. 

නානාධිමුත්තිකතන්ති හීනාදීහි අධිමුත්තීහි නානාධිමුත්තිකභාවං. ඉදම්පි
ඤාණං ‘‘තත්ථ කතමං තථා තස්ස සත්තානං නානාධිමුත්තිකතං ෙථාභූතං

ඤාණං? ඉධ තථා යතො පජානාති සන්ති සත්තා හීනාධිමුත්තිකා’’තිආදිනා
නයෙනඅභිධම්යමවිත්ථාරිතයමව. 
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පරසත්තානන්ති පධානසත්තානං. පරපුග් ලානන්ති තයතො අඤ්යඤසං

හීනසත්තානං.එකත්ථයමවවාඑතං පදද්වෙං, යවයනෙයවයසනද්විධාවුත්තං. 

ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තන්ති සද්ධාදීනං ඉන්ද්රිොනං පරභාවඤ්ච අපරභාවඤ්ච, 

වුද්ධිඤ්ච හානිඤ්චාති අත්යථො. ඉමස්සාපි ඤාණස්ස විත්ථාරකථා ‘‘තත්ථ
කතමං තථා තස්ස පරසත්තානං පරපුග්  ානං ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තං

ෙථාභූතංඤාණං? ඉධතථා යතොසත්තානංආසෙං පජානාතී’’ති (විභ. 814) 

ආදිනානයෙනඅභිධම්යමආ තායෙව. 

 ානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනන්ති පඨමාදීනං චතුන්නං ඣානානං, 

‘‘රූපී රූපානි පස්සතී’’තිආදීනං අට්ඨන්නං වියමොක්ඛානං, 

සවිතක්කසවිචාරාදීනං තිණ්ණං සමාධීනං, පඨමජ්ඣානසමාපත්තිආදීනඤ්ච

නවන්නං අනුපුබ්බසමාපත්තීනං. සංකියලසන්ති හානභාගිෙධම්මං. 

යවොදානන්තිවියසසභාගිෙධම්මං. වුට්ඨානන්ති ‘‘යවොදානම්පිවුට්ඨානං, තම්හා

තම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨානම්පි වුට්ඨාන’’න්ති (විභ. 828) එවං වුත්තං
පගුණජ්ඣානඤ්යචව භවඞ් ඵ සමාපත්තියෙො ච. යහට්ඨිමං යහට්ඨිමඤ්හි

පගුණජ්ඣානං උපරිමස්ස උපරිමස්ස පදට්ඨානං යහොති, තස්මා ‘‘යවොදානම්පි

වුට්ඨාන’’න්ති වුත්තං. භවඞ්ය න පන සබ්බජ්ඣායනහි වුට්ඨානං යහොති, 
ඵ සමාපත්තිො නියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨානං යහොති. තං සන්ධාෙ ච
‘‘තම්හා තම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨානම්පි වුට්ඨාන’’න්ති වුත්තං. ඉදම්පිඤාණං
‘‘තත්ථ කතමං තථා තස්ස ඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං සංකිය සං

යවොදානං වුට්ඨානං ෙථාභූතං ඤාණං?  ායීති චත්තායරො ඣායී, 
අත්යථකච්යචො ඣායී සම්පත්තිංයෙව සමානං විපත්තීති පච්යචතී’’තිආදිනා

(විභ.828) නයෙනඅභිධම්යමවිත්ථාරිතයමව.සබ්බඤාණානං විත්ථාරකථාෙ 

විනිච්ඡයෙො සම්යමොහවියනොදනිො විභඞ් ට්ඨකථාෙ වුත්යතො, 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිදිබ්බචක්ඛුඤාණකථා විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරිතා, 
ආසවක්ඛෙකථා යහට්ඨාවුත්තායෙවාති. 

තත්ථ පරවාදීකථා යහොති ‘‘දසබ ඤාණං නාම පාටියෙක්කං ඤාණං

නත්ථි, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසවාෙං පයභයදො’’ති. තං න තථා දට්ඨබ්බං.

අඤ්ඤයමව හි දසබ ඤාණං, අඤ්ඤං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.

දසබ ඤාණඤ්හි සකසකකිච්චයමව ජානාති, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං තම්පි
තයතො අවයසසම්පි ජානාති. දසබ ඤායණසු හි පඨමං කාරණාකාරණයමව

ජානාති, දුතිෙං කම්මවිපාකන්තරයමව, තතිෙං කම්මපරිච්යඡදයමව, චතුත්ථං

ධාතුනානත්තකාරණයමව, පඤ්චමංසත්තානං අජ්ඣාසොධිමුත්තියමව, ඡට්ඨං

ඉන්ද්රිොනං තික්ඛමුදුභාවයමව, සත්තමං ඣානාදීහි සද්ධිං යතසං
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සංකිය සාදියමව, අට්ඨමං පුබ්යබනිවුත්ථක්ඛන්ධසන්තතියමව, නවමං 

සත්තානංචුතිපටිසන්ධියමව, දසමංසච්චපරිච්යඡදයමව.සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං

පනඑයතහි ජානිතබ්බඤ්චතයතොඋත්තරිඤ්චපජානාති, එයතසංපනකිච්චං

නසබ්බංකයරොති.තඤ්හි ඣානංහුත්වාඅප්යපතුං නසක්යකොති, ඉද්ධිහුත්වා 

විකුබ්බිතුංනසක්යකොති, මග්ය ොහුත්වාකිය යසයඛයපතුංනසක්යකොති. 

අපිච පරවාදී එවං පුච්ඡිතබ්යබො ‘‘දසබ ඤාණං නායමතං 

සවිතක්කසවිචාරං අවිතක්කවිචාරමත්තං අවිතක්කඅවිචාරං, කාමාවචරං

රූපාවචරං අරූපාවචරං, ය ොකිෙංය ොකුත්තර’’න්ති.ජානන්යතො ‘‘පටිපාටිො

සත්ත ඤාණානි සවිතක්කසවිචාරානී’’ති වක්ඛති, ‘‘තයතො පරානි ද්යව

අවිතක්කඅවිචාරානී’’ති වක්ඛති. ‘‘ආසවක්ඛෙඤාණං සිො සවිතක්කසවිචාරං

සිො අවිතක්කවිචාරමත්තං, සිො අවිතක්කඅවිචාර’’න්ති වක්ඛති. තථා

‘‘පටිපාටිො සත්ත කාමාවචරානි, තයතො ද්යව රූපාවචරානි, අවසායන එකං

ය ොකුත්තර’’න්තිවක්ඛති. ‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංපනසවිතක්කසවිචාරයමව
ය ොකිෙයමවා’’තිවක්ඛති. 

එවයමත්ථ අනුපදවණ්ණනංඤත්වා ඉදානි ෙස්මා තථා යතො පඨමංයෙව 
ඨානාට්ඨානඤායණන යවයනෙයසත්තානං ආසවක්ඛොධි මස්ස යචව
අනධි මස්ස ච ඨානාට්ඨානභූතං කිය සාවරණාභාවං පස්සති
ය ොකිෙසම්මාදිට්ඨිට්ඨානාදිදස්සනයතො 
නිෙතමිච්ඡාදිට්ඨිට්ඨානාභාවදස්සනයතො ච. අථ යනසං කම්මවිපාකඤායණන

විපාකාවරණාභාවං පස්සති තියහතුකප්පටිසන්ධිදස්සනයතො, 
සබ්බත්ථ ාමිනිපටිපදාඤායණන කම්මාවරණාභාවං පස්සති
ආනන්තරිෙකම්මාභාවදස්සනයතො. එවමනාවරණානං
අයනකධාතුනානාධාතුඤායණන අනුකූ ධම්මයදසනත්ථං චරිොවියසසං
පස්සති ධාතුයවමත්තදස්සනයතො. අථ යනසං නානාධිමුත්තිකතඤායණන
අධිමුත්තිං පස්සති පයෙො ං අනාදියිත්වාපි අධිමුත්තිවයසන ධම්මයදසනත්ථං.
අයථවං දිට්ඨාධිමුත්තීනං ෙථාසත්ති ෙථාබ ං ධම්මං යදයසතුං 
ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තිඤායණන ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තං පස්සති සද්ධාදීනං 
තික්ඛමුදුභාවදස්සනයතො. එවං පරිඤ්ඤාතින්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තා පනයතසයච

දූයර යහොන්ති, අථඣානාදිඤායණනඣානාදීසු වසීභූතත්තා ඉද්ධිවියසයසන
යතඛිප්පංඋප ච්ඡති.උප න්ත්වාච යනසං පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණන

පුබ්බජාතිභවං, දිබ්බචක්ඛානුභාවයතො පත්තබ්යබන යචයතොපරිෙඤායණන
සම්පති චිත්තවියසසං පස්සන්යතො ආසවක්ඛෙඤාණානුභායවන
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ආසවක්ඛෙ ාමිනිො පටිපදාෙ වි තසම්යමොහත්තා ආසවක්ඛොෙ ධම්මං 
යදයසති.තස්මාඉමිනානුක්කයමනඉමානිබ ානිවුත්තානීතියවදිතබ්බානි. 

2. අධිවුත්තිපදසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියෙ යෙ යත ධම්මාති යෙ යත දසබ ඤාණං

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණධම්මා. අධිවුත්තිපදානන්ති අධිවචනපදානං, 
ඛන්ධාෙතනධාතුධම්මානන්ති අත්යථො. අධිවුත්තියෙොති හි අධිවචනානි

වුච්චන්ති, යතසංයෙපදභූතායදසනාෙ පදට්ඨානත්තා.අතීතාබුද්ධාපිහිඑයත

ධම්යම කථයිංසු, අනා තාපි එයතව කථයිස්සන්ති. තස්මා ඛන්ධාදයෙො
අධිවුත්තිපදානි නාම. යතසං අධිවුත්තිපදානං. අථ වා භූතමත්ථං අභිභවිත්වා

ෙථාසභාවයතොඅග් යහත්වාවත්තනයතොඅධිවුත්තියෙොතිදිට්ඨියෙො වුච්චන්ති, 

අධිවුත්තීනං පදානි අධිවුත්තිපදානි, දිට්ඨිදීපකානි වචනානීති අත්යථො. යතසං

අධිවුත්තිපදානං දිට්ඨියවොහාරානං. අභිඤ්ඤා සච්ඡිකිරිොොති ජානිත්වා

පච්චක්ඛකරණත්ථාෙ. විසාරයදොතිඤාණයසොමනස්සප්පත්යතො. තත්ථාති යතසු

ධම්යමසු යතසං යතසං තථා තථා ධම්මං යදයසතුන්ති යතසං යතසං
දිට්ඨි තිකානං වා ඉතයරසං වා ආසෙං ඤත්වා තථා තථා ධම්මං යදයසතුං. 

හීනංවාහීනන්තිඤස්සතීතිහීනංවාධම්මං ‘‘හීයනොධම්යමො’’ති ජානිස්සති. 

ඤායතෙයන්ති ඤාතබ්බං. දට්යඨෙයන්ති දට්ඨබ්බං. සච්ඡිකයරෙයන්ති

සච්ඡිකාතබ්බං. තත්ථ තත්ථ ෙථාභූතඤාණන්ති යතසු යතසු ධම්යමසු
ෙථාසභාවඤාණං. ඉමිනා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං දස්යසති. එවං
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං දස්යසත්වා පුන දසබ ඤාණං දස්යසන්යතො 

දසයිමානීතිආදිමාහ. දසබ ඤාණම්පිහිතත්ථතත්ථෙථාභූතඤාණයමවාති. 

3. කාෙසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියෙ ආපන්යනො ය ොති කඤ්චියදව යදසන්ති කඤ්චි

ආපත්තියකොට්ඨාසං ආපන්යනො යහොති. අනුවිච්චාති අනුපවිසිත්වා

පරියෙො ායහත්වා. කාෙදුච්චරිතන්ති තිවිධං කාෙදුච්චරිතං. වචීදුච්චරිතන්ති 

චතුබ්බිධං වචීදුච්චරිතං. පාපිකා ඉස්සාති  ාමිකා උසූො. පඤ්ඤාෙ දිස්වාති

සහවිපස්සනාෙ මග් පඤ්ඤාෙ පස්සිත්වා පස්සිත්වා පහාතබ්බා. ඉජ් තීති

සමිජ්ඣති. උපවාසස්සාති නිස්සාෙ උපසඞ්කමිත්වා වසන්තස්ස. අභිභුෙයාති 

අජ්යඣොත්ථරිත්වා මද්දිත්වා. ඉරීෙතීති වත්තති. ඉමස්මිං සුත්යත
සහවිපස්සනාෙමග්ය ො කථියතො. 
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4. මහාචුන්දසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ ජානාමිමං ධම්මන්ති ඉමිනා ඤාණවාදස්ස වදනාකායරො

වුත්යතො. භාවිතකායෙොම්හීතිආදීහි භාවනාවාදස්ස. තතිෙවායර ද්යවපි වාදා

එකයතො වුත්තා, තයෙොපි යචයත අරහත්තයමව පටිජානන්ති. අඩ්ඪවාදං

වයදෙයාතිඅඩ්යෙොහමස්මීතිවාදං වයදෙය. උපනී ාතුන්තිනීහරිත්වාදාතුං. 

5. කසිණසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම සක ට්යඨන කසිණානි, තදාරම්මණානං ධම්මානං 

යඛත්තට්යඨනඅධිට්ඨානට්යඨනවාආෙතනානීති කසිණාෙතනානි. උද්ධන්ති 

උපරි   ණත ාභිමුඛං. අයධොති යහට්ඨා භූමිත ාභිමුඛං. තිරිෙන්ති 

යඛත්තමණ්ඩ ංවිෙසමන්තාපරිච්ඡින්දිත්වා.එකච්යචොහිඋද්ධයමවකසිණං 

වඩ්යෙති, එකච්යචොඅයධො, එකච්යචොසමන්තයතො.යතනයතනවාකාරයණන
එවං පසායරති ආය ොකමිව රූපදස්සනකායමො. යතන වුත්තං –

‘‘පථවීකසිණයමයකො සඤ්ජානාති උද්ධං අයධො තිරිෙ’’න්ති. අද්වෙන්ති ඉදං
පන එකස්ස අඤ්ඤභාවානුප මනත්ථං වුත්තං. ෙථා හි උදකං පවිට්ඨස්ස

සබ්බදිසාසු උදකයමව යහොති න අඤ්ඤං, එවයමව පථවීකසිණං 
පථවීකසිණයමවයහොති.නත්ථිතස්සඅඤ්ඤකසිණසම්යභයදොති.එයසවනයෙො

සබ්බත්ථ. අප්පමාණන්ති ඉදං තස්ස තස්ස ඵරණඅප්පමාණවයසන වුත්තං.

තඤ්හි යචතසාඵරන්යතොසක යමවඵරති, ‘‘අෙමස්සආදි, ඉදංමජ්ඣ’’න්ති

පමාණං න  ණ්හාති. විඤ්ඤාණකසිණන්ති යචත්ථ කසිණුග්ඝාටිමාකායස 

පවත්තවිඤ්ඤාණං. තත්ථ කසිණවයසන කසිණුග්ඝාටිමාකායස, 

කසිණුග්ඝාටිමාකාසවයසන තත්ථ පවත්තවිඤ්ඤායණ උද්ධංඅයධොතිරිෙතා

යවදිතබ්බා. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, කම්මට්ඨානභාවනානයෙන පයනතානි

පථවීකසිණාදීනි විත්ථාරයතො විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.51 ආදයෙො)
වුත්තායනව. 

6. කාළීසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ කුමාරිපඤ්ය සූති කුමාරීනං මාරධීතානං පුච්ඡාසු. අත්ථස්ස 

පත්තිං  දෙස්ස සන්තින්ති ද්වීහිපි පයදහි අරහත්තයමව කථිතං. යසනන්ති

රා ාදිකිය සයසනං. පිෙසාතරූපන්ති පිෙජාතියකසු ච සාතජාතියකසු ච

වත්ථූසු උප්පජ්ජනයතො එවං ද්ධනාමං. එයකො ං  ාෙං සුඛමනුයබොධින්ති
එවං කිය සයසනං ජිනිත්වා අහං එකයකොව ඣාෙන්යතො සුඛං අනුබුජ්ඣිං

සච්ඡිඅකාසිං. සක්ඛින්ති සක්ඛිභාවප්පත්තංධම්මසක්ඛිං. නසම්පජ්ජතියකනචි

යමති මය්හං යකනචි සද්ධිං මිත්තධම්යමො නාම නත්ථි. 
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පටුන 

පථවීකසිණසමාපත්තිපරමා යඛො, භගිනි, එයක සමණබ්රා ්මණා අත්යථොති 

අභිනිබ්බත්යතසුන්ති පථවීකසිණසමාපත්තිපරයමො උත්තයමො අත්යථොති

 යහත්වා අභිනිබ්බත්යතසුං. ොවතා යඛො, භගිනි, 

පථවීකසිණසමාපත්තිපරමතාති ෙත්තකා පථවීකසිණසමාපත්තිො

උත්තමයකොටි. තදභිඤ්ඤාසිභ වාතිතංභ වාඅභිඤ්ඤාපඤ්ඤාෙඅභිඤ්ඤාසි. 

අස්සාදමද්දසාති සමුදෙසච්චං අද්දස. ආදීනවමද්දසාති දුක්ඛසච්චං අද්දස. 

නිස්සරණමද්දසාති නියරොධසච්චං අද්දස. මග් ාමග් ඤාණදස්සනමද්දසාති

මග් සච්චං අද්දස. අත්ථස්ස පත්තීති එයතසං චතුන්නං සච්චානං දිට්ඨත්තා 

අරහත්තසඞ්ඛාතස්සඅත්ථස්සපත්ති, සබ්බදරථපරිළාහවූපසන්තතාෙ  දෙස්ස

සන්තීති. 

7. පඨමමහාපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම අභිජානාථාති අභිජානිත්වා පච්චක්ඛං කත්වා විහරථ. 

අභිඤ්ඤාොති අභිජානිත්වා. ඉධාතිඉමාෙ. ධම්මයදසනාෙවාධම්මයදසනන්ති

ෙදිදං සමණස්ස ය ොතමස්ස ධම්මයදසනාෙ සද්ධිං අම්හාකං ධම්මයදසනං, 
අම්හාකංවාධම්මයදසනාෙසද්ධිංසමණස්ස ය ොතමස්සධම්මයදසනංආරබ්භ

නානාකරණංවුච්යචථ, තංකිංනාමාතිවදන්ති.දුතිෙපයදපි එයසවනයෙො.ඉති
යත මජ්යඣ භින්නසුවණ්ණං විෙ සාසයනන සද්ධිං අත්තයනො  ද්ධිං 

වචනමත්යතන සමධුරං ඨපයිංසු. යනව අභිනන්දිංසූති ‘‘එවයමත’’න්ති න

සම්පටිච්ඡිංසු. නප්පටික්යකොසිංසූති ‘‘න ඉදං එව’’න්ති නප්පටියසයධසුං.

කස්මා? යත කිර ‘‘තිත්ථිො නාම අන්ධසදිසා ජානිත්වා වා අජානිත්වා වා
කයථෙු’’න්තිනාභිනන්දිංසු. 

න සම්පායිස්සන්තීති සම්පායදත්වා කයථතුංන සක්ඛිස්සන්ති. උත්තරි ච

විඝාතන්ති අසම්පාදනයතො උත්තරිම්පි දුක්ඛං ආපජ්ජිස්සන්ති. සම්පායදත්වා

කයථතුං අසක්යකොන්තානඤ්හි දුක්ඛං උප්පජ්ජති. ෙථා තං, භික්ඛයව, 

අවිසෙස්මින්ති එත්ථ ච තන්ති නිපාතමත්තං. ෙථාති කාරණවචනං, ෙස්මා

අවිසයෙපඤ්හංපුච්ඡිතායහොන්තීති අත්යථො. ඉයතොවාපනසුත්වාතිඉයතොවා
පන මම සාසනයතො සුත්වා. ඉයතොති තථා තයතොපි තථා තසාවකයතොපි. 

ආරායධෙයාතිපරියතොයසෙය, අඤ්ඤථාආරාධනංනාමනත්ථීතිදස්යසති. 

එකධම්යමති එකස්මිං ධම්යම. ඉමිනා උද්යදයසො දස්සියතො. පරයතො 

කතමස්මිං එකධම්යමති ඉමිනා පඤ්යහො දස්සියතො. සබ්යබ සත්තා 

ආ ාරට්ඨිතිකාති ඉදං පයනත්ථ යවෙයාකරණං. යසයසසුපි එයසව නයෙො. 
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සම්මා නිබ්බන්දමායනොතිආදීසු පන සම්මා යහතුනා නයෙන 

නිබ්බිදානුපස්සනාෙ නිබ්බින්දන්යතො උක්කණ්ඨන්යතො, විරා ානුපස්සනාෙ 

විරජ්ජන්යතො, පටිසඞ්ඛානුපස්සනාෙමුච්චනස්සඋපාෙංකත්වාවිමුච්චමායනො, 
අධියමොක්ඛවයසන වා විමුච්චමායනො සන්නිට්ඨානං කුරුමායනොති අත්යථො.

උදෙබ්බයෙහි පරිච්ඡින්දිත්වා පුබ්බන්තාපරන්තදස්සයනන සම්මා 

පරිෙන්තදස්සාවී. සම්මදත්ථං අභිසයමච්චාති සම්මා සභා ත්ථං ඤායණන 

අභිසමා න්ත්වා. දුක්ඛස්සන්තකයරො ය ොතීති සක වට්ටදුක්ඛස්ස පරිෙන්තං
පරිවටුමංකයරොයහොති. 

සබ්යබ සත්තාතිකාමභවාදීසු එකයවොකාරභවාදීසු ච සබ්බභයවසු සබ්යබ

සත්තා. ආ ාරට්ඨිතිකාති ආහාරයතො ඨිති එයතසන්ති ආහාරට්ඨිතිකා. ඉති 

සබ්බසත්තානම්පිඨිතියහතුආහායරොනාමඑයකොධම්යමො, තස්මිංඑකධම්යම.
නනුචඑවං සන්යතෙංවුත්තං–‘‘අසඤ්ඤසත්තායදවාඅයහතුකාඅනාහාරා

අඵස්සකා’’තිආදි (විභ. 1017), තං විරුජ්ඣතීති. න විරුජ්ඣති. යතසඤ්හි

ඣානංආහායරොයහොති.එවංසන්යතපි ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ආහාරා’’ති

(සං. නි. 2.11) ඉදං විරුජ්ඣතීති. ඉදම්පි න විරුජ්ඣති. එතස්මිඤ්හි සුත්යත

නිප්පරිොයෙනආහාර ක්ඛණාධම්මාආහාරාති වුත්තා, ඉධපනපරිොයෙන
පච්චයෙො ආහායරොතිවුත්යතො. සබ්බධම්මානඤ්හිපච්චයෙො ද්ධුංවට්ටති.යසො

ච ෙං ෙං ඵ ං ජයනති, තං තං ආහරති නාම. තස්මා ආහායරොති වුච්චති.

යතයනවාහ–‘‘අවිජ්ජම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනොඅනාහාරං.යකො 

ච, භික්ඛයව, අවිජ්ජාෙආහායරො? පඤ්ච නීවරණාතිස්සවචනීෙ’’න්ති (අ.නි.

10.61). අෙං ඉධ අධිප්යපයතො. එතස්මිඤ්හි පච්චොහායර  හියත
පරිොොහායරොපිනිප්පරිොොහායරොපිසබ්යබො හියතොවයහොති. 

තත්ථ අසඤ්ඤීභයව පච්චොහායරො  බ්භති. අනුප්පන්යන හි බුද්යධ
තිත්ථාෙතයන පබ්බජිතා වායෙොකසියණ පරිකම්මං කත්වා චතුත්ථජ්ඣානං

නිබ්බත්යතත්වාතයතොවුට්ඨාෙ‘‘ධිචිත්තං, ධිවයතතංචිත්තං, චිත්තස්සනාම
අභායවොයෙවසාධු. චිත්තඤ්හිනිස්සාෙවධබන්ධාදිපච්චෙං දුක්ඛං උප්පජ්ජති.
චිත්යත අසති නත්යථත’’න්ති ඛන්තිං රුචිං උප්පායදත්වා අපරිහීනජ්ඣානා
කා ං කත්වා අසඤ්ඤීභයව නිබ්බත්තන්ති. යෙො ෙස්ස ඉරිොපයථො 

මනුස්සය ොයක පණිහියතො අයහොසි, යසො යතන ඉරිොපයථන නිබ්බත්තිත්වා
චිත්තරූපසදියසො හුත්වා පඤ්ච කප්පසතානි තිට්ඨති. එත්තකං අද්ධානං
සයියතොවිෙයහොති.එවරූපානම්පි සත්තානංපච්චොහායරො බ්භති.යතහිෙං

ඣානං භායවත්වා නිබ්බත්තා, තයදව යනසං පච්චයෙො යහොති. ෙථා

ජිොයවය න ඛිත්තසයරො ොව ජිොයවය ො අත්ථි, තාව  ච්ඡති. එවං ොව 
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ඣානපච්චයෙොඅත්ථි, තාවතිට්ඨන්ති.තස්මිංනිට්ඨියතඛීණයවය ොවිෙසයරො

පතන්ති. චවනකාය  ච යතසං යසො රූපකායෙො අන්තරධාෙති, 

කාමාවචරසඤ්ඤාඋප්පජ්ජති, යතන සඤ්ඤුප්පායදනයතයදවාතම්හාකාො
චුතාතිපඤ්ඤාෙන්ති. 

යෙ පන යත යනරයිකා යනව වුට්ඨානඵලූපජීවී, න පුඤ්ඤඵලූපජීවීති 

වුත්තා, යතසංයකොආහායරොති? යතසංකම්මයමවආහායරො. කිංපඤ්ච ආහාරා

අත්ථීති? පඤ්ච, නපඤ්චාතිඉදංනවත්තබ්බං, නනු‘‘පච්චයෙොආහායරො’’ති 

වුත්තයමතං. තස්මා යෙන කම්යමන නිරයෙ නිබ්බත්තන්ති, තයදව යතසං
ඨිතිපච්චෙත්තා ආහායරොයහොති.ෙංසන්ධාෙඉදංවුත්තං–‘‘නචතාවකා ං

කයරොති, ොවනතංපාපකම්මං බයන්තීයහොතී’’ති(ම.නි.3.250, 268; අ.නි.
3.36). 

කබළීකාරාහාරං ආරබ්භාපි යචත්ථ විවායදො න කාතබ්යබො. මුයඛ 
උප්පජ්ජනයඛයළොපි හි යතසං ආහාරකිච්චං සායධති. යඛයළො හි නිරයෙ

දුක්ඛයවදනීයෙොහුත්වා පච්චයෙොයහොති, සග්ය සුඛයවදනියෙො.ඉතිකාමභයව

නිප්පරිොයෙන චත්තායරො ආහාරා, රූපාරූපභයවසු ඨයපත්වා අසඤ්යඤ 

යසසානං තයෙො, අසඤ්ඤානඤ්යචව අවයසසානඤ්ච පච්චොහායරොති ඉමිනා
ආකායරන සබ්යබ සත්තා ආහාරට්ඨිතිකාති යවදිතබ්බා. තත්ථ චත්තායරො

ආහායරො යෙො වා පන යකොචි පච්චොහායරො දුක්ඛසච්චං, ආහාරසමුට්ඨාපිකා 

පුරිමතණ්හා සමුදෙසච්චං, උභින්නං අප්පවත්ති නියරොධසච්චං, 
නියරොධප්පජානනාපඤ්ඤා මග් සච්චන්තිඑවංචතුසච්චවයසනසබ්බවායරසු
යෙොජනාකාතබ්බා. 

8. දුතිෙමහාපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨයම කජඞ් ලාෙන්ති එවංනාමයක න යර. කජඞ් ලාති 

කජඞ්  ාවාසියනො. ම ාපඤ්ය සූති මහන්තඅත්ථපරිග් ාහයකසු පඤ්යහසු. 

ෙථා යමත්ථ ඛාෙතීති ෙථා යම එත්ථ උපට්ඨාති. සම්මා සුභාවිතචිත්යතොති

යහතුනානයෙනසුට්ඨුභාවිතචිත්යතො. එයසොයචවතස්සඅත්යථොතිකිඤ්චාපි
භ වතා‘‘චත්තායරො ධම්මා’’තිආදයෙොපඤ්හා‘‘චත්තායරොආහාරා’’තිආදිනා

නයෙන විස්සජ්ජිතා, ෙස්මා පන චතූසු ආහායරසු පරිඤ්ඤායතසු චත්තායරො

සතිපට්ඨානා භාවිතා යහොන්ති, යතසු ච භාවියතසු චත්තායරො ආහාරා

පරිඤ්ඤාතාව යහොන්ති.තස්මා යදසනාවි ායසනබයඤ්ජනයමයවත්ථනානං, 
අත්යථොපනඑයකොයෙව.ඉන්ද්රිොදීසුපිඑයසවනයෙො.යතනවුත්තං–‘‘එයසො 
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යචවතස්සඅත්යථො’’ති.අත්ථයතොහිඋභෙම්යපතංමජ්යඣ භින්නසුවණ්ණමිව
යහොති. 

9. පඨමයකොස සුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම ොවතාති ෙත්තකා. කාසියකොසලාති කාසියකොස ජනපදා. 

අත්යථව අඤ්ඤථත්තන්ති ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං අත්ථියෙව. අත්ථි 

විපරිණායමොති මරණම්පි අත්ථියෙව. තස්මිම්පි නිබ්බන්දතීති තස්මිම්පි

සම්පත්තිජායත උක්කණ්ඨති. අග්ය  විරජ්ජතීති සම්පත්තිො අග්ය 

යකොස රාජභායව විරජ්ජති. පය ව හීනස්මින්ති පඨමතරංයෙව හීයන
ඉත්තරමනුස්සානංපඤ්ච කාමගුණජායත. 

මයනොමොතිඣානමයනනනිබ්බත්තා. බාරාණයසෙයකන්තිබාරාණසිෙං

උප්පන්නං. තත්ථ කිර කප්පායසොපි මුදු, සුත්තකන්තිකායෙොපි තන්තවාොපි

යඡකා, උදකම්පිසුචිසිනිද්ධං. උභයතොභා විමට්ඨන්තිද්වීසුපිපස්යසසුමට්ඨං
මුදු සිනිද්ධං ඛාෙති. චතස්යසො පටිපදා ය ොකිෙය ොකුත්තරමිස්සිකා කථිතා. 

සඤ්ඤාසු පඨමා කාමාවචරසඤ්ඤා, දුතිො රූපාවචරසඤ්ඤා, තතිො

ය ොකුත්තරසඤ්ඤා, චතුත්ථා ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසඤ්ඤා. ෙස්මා පන සා

සඤ්ඤා අග් ාතිආ තා, තයතො පරං සඤ්ඤාපඤ්ඤත්තිනාමනත්ථි, තස්මා
අග් න්තිවුත්තා. 

බාහිරකානන්තිසාසනයතොබහිද්ධා පවත්තානං. යනො චස්සං යනො ච යම

සිොතිසයචඅහංඅතීයතනභවිස්සං, එතරහිපියමඅෙංඅත්තභායවොනසිො. න

භවිස්සාමිනයමභවිස්සතීති සයචපි අනා යතනභවිස්සාමි, නචයමකිඤ්චි

පලියබොධජාතං භවිස්සති. අග්ය  විරජ්ජතීති උච්යඡදදිට්ඨිෙං විරජ්ජති.
උච්යඡදදිට්ඨිහිඉධනිබ්බානස්ස සන්තතාෙඅග් න්තිජාතා. 

පරමත්ථවිසුද්ධින්ති උත්තමත්ථවිසුද්ධිං.
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිො එතං අධිවචනං. 

ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනඤ්හි විපස්සනාපදට්ඨානත්තා අග් ං නාම ජාතං, 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනං දීඝායුකත්තා. පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානන්ති

ඉමස්මිඤ්යඤව අත්තභායව පරමනිබ්බානං. අනුපාදා වියමොක්යඛොති චතූහි
උපාදායනහි අග් යහත්වා චිත්තස්ස වියමොක්යඛො. අරහත්තස්යසතං නාමං. 

පරිඤ්ඤන්ති සමතික්කමං. තත්ථ භ වා පඨමජ්ඣායනනකාමානං පරිඤ්ඤං 

පඤ්ඤායපති, අරූපාවචයරහි රූපානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, 
අනුපාදානිබ්බායනන යවදනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති. නිබ්බානඤ්හි
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සබ්බයවදයිතප්පහානත්තායවදනානංපරිඤ්ඤානාම. අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති
අපච්චෙපරිනිබ්බානං. ඉදං පන සුත්තං කයථන්යතො භ වා අනභිරතිපීළිතානි
පඤ්ච භික්ඛුසතානි දිස්වා යතසං අනභිරතිවියනොදනත්ථං කයථසි. යතපි
අනභිරතිං වියනොයදත්වා යදසනානුසායරනඤාණං යපයසත්වා යසොතාපන්නා
හුත්වාඅපරභාය විපස්සනංවඩ්යෙත්වාඅරහත්තංපාපුණිංසූති. 

10. දුතිෙයකොස සුත්තවණ්ණනා 

30. දසයම උයෙයොධිකානිවත්යතො ය ොතීති යුද්ධයතොනිවත්යතො යහොති. 

ලද්ධාධිප්පායෙොති මහායකොස රඤ්ඤා කිර බිම්බිසාරස්ස ධීතරං යදන්යතන
ද්වින්නං රජ්ජානං අන්තයර සතසහස්සුට්ඨායනො කාසි ායමො නාම ධීතු

දින්යනො. අජාතසත්තුනාපිතරිමාරියතමාතාපිස්සරඤ්යඤොවියෙො යසොයකන
නචිරස්යසව මතා. තයතො රාජා පයසනදියකොසය ො ‘‘අජාතසත්තුනා

මාතාපිතයරො මාරිතා, මම පිතු සන්තයකො  ායමො’’ති තස්සත්ථාෙ අට්ටං

කයරොති, අජාතසත්තුපි‘‘මමමාතුසන්තයකො’’තිතස්ස  ාමස්සත්ථාෙ.ද්යවපි
මාතු භාගියනෙයා චතුරඞ්ගිනිං යසනං සන්නය්හිත්වා යුජ්ඣිංසු. තත්ථ
පයසනදියකොසය ො ද්යව වායර අජාතසත්තුනා පරාජියතො න රයමව පාවිසි. 
තතිෙවායර ‘‘කථං නු යඛො යම ජයෙො භයවෙයා’’ති උපස්සුතිවයසන
යුජ්ඣිතබ්බාකාරං ඤත්වා බූහං රචයිත්වා උයභොහි පස්යසහි පරික්ඛිපිත්වා
අජාතසත්තුං ණ්හි.තාවයදව ජොධිප්පාෙස්ස ද්ධත්තා ද්ධාධිප්පායෙොනාම
අයහොසි. 

යෙන ආරායමො යතන පාොසීති බහින යර ජෙඛන්ධාවාරං නියවයසත්වා

‘‘ොව න රං අ ඞ්කයරොන්ති, තාව දසබ ං වන්දිස්සාමි. න රං
පවිට්ඨකා යතො පට්ඨාෙ හි පපඤ්යචො යහොතී’’ති අමච්ච ණපරිවුයතො

යෙනාරායමො යතන පාොසි, ආරාමං පාවිසි. කස්මිං කාය  පාවිසීති? 
පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්තානං භික්ඛූනං ඔවාදං දත්වා සම්මාසම්බුද්යධ 

 න්ධකුටිං පවිට්යඨ භික්ඛුසඞ්යඝ ච ඔවාදං සම්පටිච්ඡිත්වා අත්තයනො

අත්තයනො රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි  යත. චඞ්කමන්තීති කස්මිං සමයෙ 

චඞ්කමන්ති? පණීතයභොජනපච්චෙස්ස ථිනමිද්ධස්ස වියනොදනත්ථං, දිවා
පධානිකාවායත. තාදිසානඤ්හිපච්ඡාභත්තංචඞ්කමිත්වාන්හත්වාසරීරංඋතුං

 ාහායපත්වා නිසජ්ජසමණධම්මංකයරොන්තානංචිත්තංඑකග් ංයහොති. යෙ

යතභික්ඛූතියසොකිර ‘‘කහංසත්ථාකහංසු යතොතිපරියවයණන පරියවණං
ආ න්ත්වා පුච්ඡිත්වාව පවිසිස්සාමී’’ති විය ොයකන්යතො අරඤ්ඤහත්ථී විෙ 

මහාචඞ්කයම චඞ්කමමායන පංසුකූලියක භික්ඛූ දිස්වා යතසං සන්තිකං

අ මාසි. තං සන්ධායෙතං වුත්තං. දස්සනකාමාති පස්සිතුකාමා. වි ායරොති
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 න්ධකුටිං සන්ධාෙ ආහංසු. අතරමායනොති අතුරියතො, සණිකං
පදපමාණට්ඨායන පදං නික්ඛිපන්යතො වත්තං කත්වා සුසම්මට්ඨං

මුත්තජා සින්දුවාරසදිසං වාලුකං අවිනායසන්යතොති අත්යථො. ආලින්දන්ති

පමුඛං. අග් ළන්ති කවාටං. උක්කාසිත්වාති උක්කාසිතසද්දං කත්වා. 

ආයකොයටහීති අග් නයඛන ඊසකං කුඤ්චිකාඡිද්දසමීයප යකොයටහීති වුත්තං 

යහොති. ද්වාරං කිර අතිඋපරි අමනුස්සා, අතියහට්ඨා දීඝජාතිකා යකොයටන්ති.
තථා අයකොයටත්වා මජ්යඣ ඡිද්දසමීයප යකොයටතබ්බන්ති ඉදං

ද්වාරයකොටනවත්තන්ති වදන්ති. විවරි භ වා ද්වාරන්ති න භ වා උට්ඨාෙ

ද්වාරං විවරති, විවරතූති පන හත්ථං පසායරති. තයතො ‘‘භ වා තුම්යහහි 

අයනකකප්පයකොටීසු දානං දදමායනහි න සහත්ථා ද්වාරවිවරණකම්මං

කත’’න්ති සෙයමව ද්වාරං විවටං. තං පන ෙස්මා භ වයතො මයනන විවටං, 
තස්මා‘‘විවරිභ වාද්වාර’’න්ති වත්තුංවට්ටති. 

යමත්තූප ාරන්ති යමත්තාසම්පයුත්තං කායිකවාචසිකඋපහාරං. 

කතඤ්ඤුතන්ති අෙඤ්හි රාජා පුබ්යබ ථූ සරීයරො අයහොසි, යදොණපාකං 
භුඤ්ජති.අථස්සභ වාදිවයසදිවයසයථොකංයථොකංහාපනත්ථාෙ– 

‘‘මනුජස්සසදාසතීමයතො, 

මත්තංජානයතො ද්ධයභොජයන; 

තනුකස්ස භවන්තියවදනා, 

සණිකංජීරතිආයුපා ෙ’’න්ති.(සං.නි.1.124) – 

ඉමංඔවාදංඅදාසි.යසොඉමස්මිංඔවායදඨත්වාදිවයසදිවයසයථොකං යථොකං

හායපත්වා අනුක්කයමන නාළියකොදනපරමතාෙ සණ්ඨාසි,  ත්තානිපිස්ස
තනූනිථිරානි ජාතානි.තංභ වතාකතංඋපකාරංසන්ධාෙ‘‘කතඤ්ඤුතංයඛො

අහං, භන්යත, කතයවදිතං සම්පස්සමායනො’’ති ආහ. අරියෙ ඤායෙති

සහවිපස්සනයක මග්ය . වුද්ධසීයලොති වඩ්ඪිතසීය ො. අරිෙසීයලොති

අයපොථුජ්ජනියකහිසීය හිසමන්නා යතො. කුසලසීයලොතිඅනවජ්යජහිසීය හි

සමන්නා යතො. ආරඤ්ඤයකොති ජාෙමායනොපි අරඤ්යඤ ජායතො, 

අභිසම්බුජ්ඣමායනොපි අරඤ්යඤ අභිසම්බුද්යධො, යදවවිමානකප්පාෙ
 න්ධකුටිො වසන්යතොපි අරඤ්යඤයෙව වසීති දස්යසන්යතො එවමාහ. යසසං
සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

මහාවග්ය ොතතියෙො. 
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4. උපාලිවග්ය ො 

1. උපාලිසුත්තවණ්ණනා 

31. චතුත්ථස්ස පඨයම සඞ්ඝසුට්ඨුතාොතිආදීසු සඞ්ඝසුට්ඨුතා නාම

සඞ්ඝස්ස සුට්ඨුභායවො, ‘‘සුට්ඨුයදවා’’තිආ තට්ඨායනවිෙ‘‘සුට්ඨු, භන්යත’’ති 

වචනසම්පටිච්ඡනභායවො. යෙො ච තථා තස්ස වචනං සම්පටිච්ඡති, තස්ස තං

දීඝරත්තං හිතාෙ සුඛාෙ සංවත්තති. තස්මා සඞ්ඝස්ස ‘‘සුට්ඨු, භන්යත’’ති 

වචනසම්පටිච්ඡනත්ථං පඤ්ඤත්තං, අසම්පටිච්ඡයන ආදීනවං, සම්පටිච්ඡයන

ආනිසංසං දස්යසත්වා, න බ ක්කායරන අභිභවිත්වාති එතමත්ථං

ආවිකයරොන්යතො ආහ – සඞ්ඝසුට්ඨුතාොති. සඞ්ඝඵාසුතාොති සඞ්ඝස්ස

ඵාසුභාවාෙ, සහජීවිතාෙසුඛවිහාරත්ථාොතිඅත්යථො. 

දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග්  ාොති දුම්මඞ්කූනාම දුස්සී පුග්  ා, යෙ 

මඞ්කුතං ආපාදිෙමානාපි දුක්යඛන ආපජ්ජන්ති, වීතික්කමං කයරොන්තා වා

කත්වාවාන  ජ්ජන්ති, යතසංනිග් හත්ථාෙ.යතහිසික්ඛාපයදඅසති ‘‘කිං

තුම්යහහි දිට්ඨං, කිං සුතං, කිං අම්යහහි කතං, කතමස්මිං වත්ථුස්මිං කතමං
ආපත්තිංයරොයපත්වා අම්යහනිග් ණ්හථා’’තිසඞ්ඝංවියහයඨෙුං.සික්ඛාපයද
පන සති යත සඞ්යඝො සික්ඛාපදං දස්යසත්වා සහ ධම්යමන නිග් යහස්සති.
යතනවුත්තං–‘‘දුම්මඞ්කූනං පුග්  ානංනිග් හාො’’ති. 

යපසලානන්ති පිෙසී ානං භික්ඛූනං ඵාසුවිහාරත්ථාෙ. පිෙසී ා හි භික්ඛූ
කත්තබ්බාකත්තබ්බං සාවජ්ජානවජ්ජං යව ං මරිොදඤ්ච අජානන්තා

සික්ඛාත්තෙපාරිපූරිො ඝටමානා කි මන්ති, යත පන සාවජ්ජානවජ්ජං යව ං
මරිොදඤ්ච ඤත්වා සික්ඛාපාරිපූරිො ඝටමානා න කි මන්ති. යතන යතසං
සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනං ඵාසුවිහාරාෙ සංවත්තතියෙව. යෙො වා දුම්මඞ්කූනං

පුග්  ානංනිග් යහො, ස්යවවයතසංඵාසුවිහායරො.දුස්සී පුග් ය  නිස්සාෙහි

උයපොසථප්පවාරණානතිට්ඨන්ති, සඞ්ඝකම්මානිනප්පවත්තන්ති, සාමග්ගීන

යහොති, භික්ඛූ අයනකග් ා උද්යදසාදීසු අනුයුඤ්ජිතුං න සක්යකොන්ති. 

දුස්සීය සු පන නිග් හියතසු සබ්යබොපි අෙං උපද්දයවො න යහොති, තයතො
යපස ා භික්ඛූ ඵාසු විහරන්ති. එවං ‘‘යපස ානං භික්ඛූනං ඵාසුවිහාරාො’’ති
එත්ථද්විධාඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

දිට්ඨධම්මිකානංආසවානංසංවරාොති දිට්ඨධම්මිකාආසවානාමඅසංවයර
ඨියතන තස්මිංයෙව අත්තභායව පත්තබ්බා 
පාණිප්පහාරදණ්ඩප්පහාරසත්ථප්පහාරහත්ථච්යඡදපාදච්යඡදඅකිත්තිඅෙසවිප්ප



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දසකනිපාත-අට්ඨකථා 

105 

පටුන 

ටිසාරාදයෙො දුක්ඛවියසයසො, යතසං සංවරාෙ පිදහනාෙ

ආ මනමග් ථකනාොති අත්යථො. සම්පරායිකානන්ති සම්පරායිකා ආසවා
නාම අසංවයරඨියතන කතපාපකම්මමූ කා සම්පරායෙනරකාදීසුපත්තබ්බා

දුක්ඛවියසසා, යතසංපටිඝාතත්ථාෙවූපසමත්ථාෙ. 

අප්පසන්නානන්ති සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිො හි සති සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිං

ඤත්වාවා, ෙථාපඤ්ඤත්තංපටිපජ්ජමායනභික්ඛූ දිස්වාවා, යෙපිඅප්පසන්නා

පණ්ඩිතමනුස්සා, යත ‘‘ොනි වත ය ොයක මහාජනස්ස

රජ්ජනදුස්සනමුය්හනට්ඨානානි, යතහි ඉයම සමණා ආරකා විරතා විහරන්ති, 
දුක්කරං වත කයරොන්තී’’ති පසාදං ආපජ්ජන්ති විනෙපිටකයපොත්ථකං දිස්වා
මිච්ඡාදිට්ඨිකතයවදිබ්රාහ්මණා විෙ. යතන වුත්තං – ‘‘අප්පසන්නානං 
පසාදාො’’ති. 

පසන්නානන්ති යෙපි සාසයන පසන්නා කු පුත්තා, යතපි

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිං වා ඤත්වා, ෙථාපඤ්ඤත්තං පටිපජ්ජමායන භික්ඛූ වා

දිස්වා‘‘අයහොඅෙයාදුක්කරංකයරොන්ති, යෙොවජීවං එකභත්තාවිනෙසංවරං

පාය න්තී’’ති භියෙයො භියෙයො පසීදන්ති. යතන වුත්තං – ‘‘පසන්නානං
භියෙයොභාවාො’’ති. 

සද්ධම්මට්ඨිතිොති තිවියධො සද්ධම්යමො පරිෙත්තිසද්ධම්යමො
පටිපත්තිසද්ධම්යමො අධි මසද්ධම්යමොති. තත්ථ සක ම්පි බුද්ධවචනං
පරිෙත්තිසද්ධම්යමො නාම. යතරස ධුතගුණා 
චාරිත්තවාරිත්තසී සමාධිවිපස්සනාති අෙං පටිපත්තිසද්ධම්යමො නාම. 
නවය ොකුත්තරධම්යමො අධි මසද්ධම්යමො නාම. යසො සබ්යබොපි ෙස්මා
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිො සති භික්ඛූ සික්ඛාපදඤ්ච තස්ස විභඞ් ඤ්ච

තදත්ථයජොතනත්ථං අඤ්ඤඤ්ච බුද්ධවචනං පරිොපුණන්ති, 
ෙථාපඤ්ඤත්තඤ්ච පටිපජ්ජමානා පටිපත්තිං පූයරත්වා පටිපත්තිො 

අධි න්තබ්බං ය ොකුත්තරධම්මං අධි ච්ඡන්ති, තස්මා සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිො 
සද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකොයහොති.යතනවුත්තං–‘‘සද්ධම්මට්ඨිතිො’’ති. 

විනොනුග්  ාොති සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිො සති සංවරවිනයෙො, 

පහානවිනයෙො, සමථවිනයෙො, පඤ්ඤත්තිවිනයෙොති චතුබ්බියධො විනයෙො 
අනුග් හියතොයහොතිසූපත්ථම්භියතො.යතනවුත්තං–‘‘විනොනුග් හාො’’ති. 
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2. පාතියමොක්ඛට්ඨපනාසුත්තවණ්ණනා 

32. දුතියෙ පාරාජියකොති පාරාජිකාපත්තිං ආපන්යනො. පාරාජිකකථා 

විප්පකතා ය ොතීති ‘‘අසුකපුග් ය ො පාරාජිකං ආපන්යනො නු යඛො යනො’’ති 
එවංකථාආරභිත්වාඅනිට්ඨාපිතායහොති.එස නයෙොසබ්බත්ථ. 

3. උබ්බාහිකාසුත්තවණ්ණනා 

33. තතියෙ උබ්බාහිකාොති සම්පත්තඅධිකරණං වූපසයමතුං සඞ්ඝයතො

උබ්බාහිත්වා උද්ධරිත්වා  හණත්ථාෙ. විනයෙ යඛො පන ඨියතො ය ොතීති

විනෙ ක්ඛයණ පතිට්ඨියතො යහොති. අසංහීයරොති න අඤ්ඤස්ස 

වචනමත්යතයනව අත්තයනො  ද්ධිං විස්සජ්යජති. පටිබයලොති කාෙබය නපි

ඤාණබය නපි සමන්නා යතො. සඤ්ඤායපතුන්ති ජානායපතුං. 

පඤ්ඤායපතුන්ති සම්පජානායපතුං. නිජ් ායපතුන්ති ඔය ොකායපතුං. 

යපක්ඛතුන්තිපස්සායපතුං. පසායදතුන්ති සඤ්ජාතපසාදංකාතුං. අධිකරණන්ති

විවාදාධිකරණාදිචතුබ්බිධං. අධිකරණසමුදෙන්ති විවාදමූ ාදිකං

අධිකරණකාරකං. අධිකරණනියරොධන්ති අධිකරණානං වූපසමං. 

අධිකරණනියරොධ ාමිනිංපටිපදන්තිසත්තවිධඅධිකරණසමථං. 

4. උපසම්පදාසුත්තවණ්ණනා 

34. චතුත්යථ අනභිරතින්ති උක්කණ්ඨිතභාවං. වූපකායසතුන්ති වියනතුං. 

අධිසීයලතිඋත්තමසීය . චිත්තපඤ්ඤාසුපි එයසවනයෙො. 

7. සඞ්ඝයභදසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම වත්ථූහීති කාරයණහි. අවකස්සන්තීති පරිසං ආකඩ්ෙන්ති 

විජයටන්ති එකමන්තං උස්සායරන්ති. අපකස්සන්තීති අතිවිෙ ආකඩ්ෙන්ති, 

ෙථාවිසංසට්ඨායහොන්ති, එවංකයරොන්ති. ආයවනි කම්මානිකයරොන්තීතිවිසුං
සඞ්ඝකම්මානිකයරොන්ති. 

9-10. ආනන්දසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

39-40. නවයම කප්පට්ඨිකන්ති ආයුකප්පංනිරෙම්හිඨිතිකාරණං. කිබ්බසං

පසවතීතිපාපං පටි භති. ආපායියකොතිඅපාෙ මනීයෙො. යනරයියකොතිනිරයෙ

නිබ්බත්තනයකො. වග් රයතොතියභදරයතො. යෙො ක්යඛමා පධංසතීතියෙොය හි

යඛමයතො අරහත්තයතො ධංසති වි ච්ඡති. දසයම අනුග් ය ොති
අඤ්ඤමඤ්ඤස්සසඞ් හානුග් යහො.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 
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උපාලිවග්ය ොචතුත්යථො. 

5. අක්යකොසවග්ය ො 

4. කුසිනාරසුත්තවණ්ණනා 

44. පඤ්චමස්ස චතුත්යථ කුසිනාරාෙන්තිඑවංනාමයකන යර.යදවතානං

අත්ථාෙ බලිං හරන්ති එත්ථාති බලි රයණො, තස්මිං බලිහරයණ. අච්ඡිද්යදන

අප්පටිමංයසනාතිආදීසුයෙනයකනචියදවපහයටොවායහොති, යවජ්ජකම්මාදීනි

වාකතානි, තස්සකාෙසමාචායරොඋපචිකාදීහිඛායිතතා පණ්ණංවිෙ ඡිද්යදො

ච, පටිමසිතුං ෙත්ථ කත්ථචි  යහත්වා ආකඩ්ඪිතුං සක්කුයණෙයතාෙ

පටිමංයසො ච යහොති, විපරීයතො අච්ඡිද්යදො අප්පටිමංයසො නාම. වචීසමාචායරො
පන මුසාවාදඔමසවාදයපසුඤ්ඤඅමූ කානුද්ධංසනාදීහි ඡිද්යදො සප්පටිමංයසොච

යහොති, විපරීයතො අච්ඡිද්යදො අප්පටිමංයසො. යමත්තං නු යඛො යම චිත්තන්ති
පලියබොධං ඡින්දිත්වා කම්මට්ඨානභාවනානුයෙොය න අධි තං යම 

යමත්තචිත්තං. අනාඝාතන්ති ආඝාතවිරහිතං, වික්ඛම්භයනන විහතාඝාතන්ති

අත්යථො. කත්ථවුත්තන්තිඉදංසික්ඛාපදං කිස්මිංන යරවුත්තං. 

කායලන වක්ඛාමීතිආදීසු එයකො එකං ඔකාසං කායරත්වා යචොයදන්යතො 

කායලන වදති නාම. සඞ්ඝමජ්යඣ වා  ණමජ්යඣ වා
ස ාකග් ො ග් විතක්කමාළකභික්ඛාචාරමග් ආසනසා ාදීසු වා

උපට්ඨායකහි පරිවාරිතක්ඛයණ වා යචොයදන්යතො අකායලන වදති නාම.

තච්යඡන වදන්යතො භූයතන වදති නාම. 

‘‘දහරමහල් කපරිසාවචරකපංසුකූලිකධම්මකථිකපතිරූපං තව ඉද’’න්ති

වදන්යතො ඵරුයසන වදති නාම. කාරණනිස්සිතං පන කත්වා, ‘‘භන්යත

මහල් කත්ථ, පරිසාවචරකත්ථ, පංසුකූලිකත්ථ, ධම්මකථිකත්ථපතිරූපං

තුම්හාකමිද’’න්ති වදන්යතො සණ්ය න වදති නාම. කාරණනිස්සිතං කත්වා 

වදන්යතො අත්ථසංහියතන වදති නාම. යමත්තචිත්යතො වක්ඛාමි යනො

යදොසන්තයරොති යමත්තචිත්තං පච්චුපට්ඨයපත්වා වක්ඛාමි, න දුට්ඨචිත්යතො
හුත්වා. 

5. රාජන්යතපුරප්පයවසනසුත්තවණ්ණනා 

45. පඤ්චයම කතං වා කරිස්සන්ති වාති යමථුනවීතික්කමං කරිංසු වා

කරිස්සන්ති වා. රතනන්ති මණිරතනාදීසු ෙංකිඤ්චි. පත්යථතීති මායරතුං

ඉච්ඡති.  ත්ථිසම්බාධන්ති හත්ථීහි සම්බාධං. හත්ථිසම්මද්දන්ති වා පායඨො, 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දසකනිපාත-අට්ඨකථා 

108 

පටුන 

තස්සත්යථො – හත්ථීහි සම්මද්යදො එත්ථාතිහත්ථිසම්මද්දං. යසයසසුපි එයසව

නයෙො. රජනීොනි රූපසද්ද න්ධරසයඵොට්ඨබ්බානීති එතානි රා ජනකානි 

රූපාදීනිතත්ථපරිපූරානියහොන්ති. 

6. සක්කසුත්තවණ්ණනා 

46. ඡට්යඨ යසොකසභයෙති යසොයකන සභයෙ. යසොකභයෙති වා පායඨො, 

අෙයමවත්යථො. දුතිෙපයදපි එයසවනයෙො. යෙන යකනචි කම්මට්ඨායනනාති

කසිවණිජ්ජාදිකම්යමසුයෙනයකනචිකම්යමන. අනාපජ්ජඅකුසලන්තිකිඤ්චි

අකුස ං අනාපජ්ජිත්වා. නිබ්බයසෙයාති උප්පායදෙය ආචියනෙය. දක්යඛොති

යඡයකො. උට්ඨානසම්පන්යනොති උට්ඨානවීරියෙන සමන්නා යතො. අලං

වචනාොති යුත්යතො වචනාෙ. එකන්තසුඛප්පටිසංයවදී වි යරෙයාති
එකන්තයමව කායිකයචතසිකසුඛං ඤායණන පටිසංයවයදන්යතො විහයරෙය. 

අනිච්චාති හුත්වා අභාවයතො. තුච්ඡාති සාරරහිතා. මුසාති නිච්චසුභසුඛා විෙ

ඛාෙමානාපිතථාන යහොන්තීතිමුසා. යමොසධම්මාතිනස්සනසභාවා.තස්මායත 

පටිච්ච දුක්ඛං උප්පජ්ජතීති සන්දස්යසති. ඉධ පන යවොති එත්ථ යවො ති

නිපාතමත්තං. අපණ්ණකං වා යසොතාපන්යනොති අවිරාධිතං එකංයසන 

යසොතාපන්යනො වා යහොති. යසොපි ඣානං නිබ්බත්යතති, බ්රහ්මය ොකං වා
 න්ත්වා ඡසු වා කාමසග්ය සු එකන්තසුඛප්පටිසංයවදී හුත්වා විහයරෙය.
ඉමස්මිංසුත්යතසත්ථා අට්ඨඞ්ගුයපොසථස්සගුණංකයථසි. 

7. මහාලිසුත්තවණ්ණනා 

47. සත්තයම මිච්ඡාපණිහිතන්ති මිච්ඡා ඨපිතං. අධම්මචරිොවිසමචරිොති
අකුස කම්මපථවයසන අධම්මචරිෙසඞ්ඛාතා විසමචරිො.
කුස කම්මපථවයසනඉතරායවදිතබ්බා.එවමිධවට්ටයමවකථිතං. 

8. පබ්බජිතඅභිණ්හසුත්තවණ්ණනා 

48. අට්ඨයම පබ්බජියතනාති ඝරාවාසං පහාෙ සාසයන පබ්බජ්ජං

උප යතන. අභිණ් න්ති අභික්ඛණං පුනප්පුනං, පච්චයවක්ඛිතබ්බා 

ඔය ොයකතබ්බා සල් ක්යඛතබ්බා. යවවණ්ණිෙන්ති විවණ්ණභාවං. තං
පයනතං යවවණ්ණිෙං දුවිධං යහොති සරීරයවවණ්ණිෙං
පරික්ඛාරයවවණ්ණිෙඤ්ච. තත්ථ යකසමස්සුඔයරොපයනන සරීරයවවණ්ණිෙං
යවදිතබ්බං. පුබ්යබ පන නානාවිරා ානි සුඛුමවත්ථානි නිවායසත්වාපි
නානග් රසයභොජනං සුවණ්ණරජතභාජයනසු භුඤ්ජිත්වාපි සිරි බ්යභ
වරසෙනාසයනසු නිපජ්ජිත්වාපි නිසීදිත්වාපි සප්පිනවනීතාදීහි යභසජ්ජං
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කත්වාපි පබ්බජිතකා යතො පට්ඨාෙ ඡින්නසඞ්ඝටිතකසාවරසපීතානි වත්ථානි

නිවායසතබ්බානි, අෙපත්යත වා මත්තිකපත්යත වා මිස්සයකොදයනො

භුඤ්ජිතබ්යබො, රුක්ඛමූ ාදියසනාසයන මුඤ්ජතිණසන්ථරණාදීසු 

නිපජ්ජිතබ්බං, චම්මඛණ්ඩතට්ටිකාදීසු නිසීදිතබ්බං, පූතිමුත්තාදීහි යභසජ්ජං
කත්තබ්බං යහොති. එවයමත්ථ පරික්ඛාරයවවණ්ණිෙං යවදිතබ්බං. එවං
පච්චයවක්ඛයතොයකොයපොචමායනොචපහීෙති. 

පරපටිබද්ධා යම ජීවිකාති මය්හං පයරසු පටිබද්ධා පරාෙත්තා

චතුපච්චෙජීවිකාති.එවංපච්චයවක්ඛයතොහිආජීයවොපරිසුජ්ඣති, පිණ්ඩපායතො

ච අපචියතො යහොති, චතූසු පච්චයෙසු අපච්චයවක්ඛිතපරියභොය ො නාම න

යහොති. අඤ්යඤොයමආකප්යපොකරණීයෙොතියෙොගිහීනංඋරංඅභිනීහරිත්වා 
ගීවං පග් යහත්වා  ලියතනාකායරන අනිෙතපදවීතිහායරන  මනාකප්යපො

යහොති, තයතො අඤ්යඤොව ආකප්යපො මො කරණීයෙො, සන්තින්ද්රියෙන
සන්තමානයසන යු මත්තදස්සිනා විසමට්ඨායන උදකසකයටයනව
මන්දමිතපදවීතිහායරන හුත්වා  න්තබ්බන්ති පච්චයවක්ඛිතබ්බං. එවං 

පච්චයවක්ඛයතො හි ඉරිොපයථො සාරුප්යපො යහොති, තිස්යසො සික්ඛා

පරිපූයරන්ති. කච්චිනුයඛොති ස ක්ඛයණ නිපාතසමුදායෙො. අත්තාති චිත්තං. 

සීලයතොනඋපවදතීති අපරිසුද්ධංයතසී න්තිසී පච්චයෙොනඋපවදති.එවං

පච්චයවක්ඛයතො හි අජ්ඣත්තං හිරී සමුට්ඨාති, සා තීසු ද්වායරසු සංවරං

සායධති, තීසු ද්වායරසු සංවයරො චතුපාරිසුද්ධිසී ං යහොති, චතුපාරිසුද්ධිසීය 

ඨියතො විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අරහත්තං  ණ්හාති. අනුවිච්ච විඤ්ඤූ

සබ්ර ්මචාරීති පණ්ඩිතාසබ්රහ්මචාරියනොඅනුවිචායරත්වා.එවංපච්චයවක්ඛයතො 

හි බහිද්ධා ඔත්තප්පං සණ්ඨාති, තං තීසු ද්වායරසු සංවරං සායධතීති
අනන්තරනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

නානාභායවො විනාභායවොති ජාතිො නානාභායවො, මරයණන විනාභායවො.

එවං පච්චයවක්ඛයතො හි තීසු ද්වායරසු අසංවුතාකායරො නාම න යහොති, 

මරණස්සති සූපට්ඨිතා යහොති. කම්මස්සයකොම්හීතිආදීසු කම්මං මය්හං සකං

අත්තයනොසන්තකන්ති කම්මස්සකා. කම්යමන දාතබ්බංඵ ංදාෙං, කම්මස්ස

දාෙං කම්මදාෙං, තං ආදීොමීති කම්මදාොයදො. කම්මං මය්හං යෙොනි

කාරණන්ති කම්මයෙොනි. කම්මංමය්හංබන්ධුඤාතයකොති කම්මබන්ධු. කම්මං

මය්හං පටිසරණං පතිට්ඨාති කම්මපටිසරයණො. තස්ස දාොයදො භවිස්සාමීති
තස්ස කම්මස්ස දාොයදො යතන දින්නඵ ං පටිග් ාහයකො භවිස්සාමි. එවං

කම්මස්සකතංපන පච්චයවක්ඛයතොපාපකරණංනාමනයහොති. කථංභූතස්ස

යම රත්තින්දිවා වීතිවත්තන්තීති කින්නු යඛො යම වත්තප්පටිපත්තිං
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කයරොන්තස්ස, උදාහු අකයරොන්තස්ස, බුද්ධවචනං සජ්ඣාෙන්තස්ස, උදාහු

අසජ්ඣාෙන්තස්ස, යෙොනියසොමනසිකායර කම්මං කයරොන්තස්ස, උදාහු

අකයරොන්තස්සාතිකථංභූතස්සයමරත්තින්දිවා වීතිවත්තන්ති, පරිවත්තන්තීති
අත්යථො.එවංපච්චයවක්ඛයතොහිඅප්පමායදො පරිපූරති. 

සුඤ්ඤා ායර අභිරමාමීති විවිත්යතොකායස සබ්බිරිොපයථසු එකයකොව
හුත්වාකච්චිනුයඛොඅභිරමාමීතිඅත්යථො.එවංපච්චයවක්ඛයතො කාෙවියවයකො

පරිපූරති. උත්තරිමනුස්සධම්යමොති උත්තරිමනුස්සානං

උක්කට්ඨමනුස්සභූතානං ඣායීනඤ්යචව අරිොනඤ්ච ඣානාදිධම්යමො, 
දසකුස කම්මපථසඞ්ඛාතමනුස්සධම්මයතො වා උත්තරිතයරො විසිට්ඨතයරො

ධම්යමො යම මම සන්තායන අත්ථි නු යඛො, සන්ති නු යඛොති අත්යථො. 

අලමරිෙඤාණදස්සනවියසයසොතිමහග් තය ොකුත්තරපඤ්ඤාපජානනට්යඨන 

ඤාණං, චක්ඛුනා දිට්ඨමිව ධම්මං පච්චක්ඛකරණයතො දස්සනට්යඨන

දස්සනන්ති ඤාණදස්සනං, අරිෙං විසුද්ධං උත්තමං ඤාණදස්සනන්ති 

අරිෙඤාණදස්සනං, අ ං පරිෙත්තකං කිය සවිද්ධංසනසමත්ථං 

අරිෙඤාණදස්සනයමත්ථ, අස්සවාතිඅ මරිෙඤාණදස්සයනො, ඣානාදියභයදො 
උත්තරිමනුස්සධම්යමො අ මරිෙඤාණදස්සයනො ච යසො වියසයසො චාති 

අලමරිෙඤාණදස්සනවියසයසො. අථ වා තයමව කිය සවිද්ධංසනසමත්ථං 
විසුද්ධං ඤාණදස්සනයමව වියසයසොති අ මරිෙඤාණදස්සනවියසයසො වා. 

අධි යතොතිපටි ද්යධො යමඅත්ථිනුයඛො. යසො න්තිපටි ද්ධවියසයසො යසො

අහං. පච්ඡියම කායලතිමරණමඤ්යචනිපන්නකාය . පුට්යඨොති සබ්රහ්මචාරීහි

අධි තගුණවියසසං පුච්ඡියතො. න මඞ්කු භවිස්සාමීති පතිතක්ඛන්යධො
නිත්යතයජොනයහස්සාමීති.එවං පච්චයවක්ඛන්තස්සහියමොඝකා කිරිොනාම
නයහොති. 

9-10. සරීරට්ඨධම්මසුත්තාදිවණ්ණනා 

49-50. නවයම යපොයනොබ්භවියකොති පුනබ්භවනිබ්බත්තයකො. 

භවසඞ්ඛායරොතිභවසඞ්ඛරණකම්මං.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටයමවකථිතං. දසයම
සී බාහුසච්චවීරිෙසතිපඤ්ඤා ය ොකිෙය ොකුත්තරාමිස්සිකා කථිතා. යසසං
සබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

අක්යකොසවග්ය ොපඤ්චයමො. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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2. දුතිෙපණ්ණාසකං 

(6) 1. සචිත්තවග්ය ො 

1-4. සචිත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

51-54. දුතිෙස්ස පඨයම සචිත්තපරිොෙකුසයලොති අත්තයනො 

චිත්තවාරකුසය ො. රජන්ති ආ න්තුකඋපක්කිය සං. අඞ් ණන්ති

තත්ථජාතකඅඞ් කාළති කාදිං. ආසවානං ඛොොති අරහත්තත්ථාෙ. තතියෙ 

පටිභායනනාති වචනසණ්ඨායනන. චතුත්යථ අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාොති
සඞ්ඛාරපරිග් ාහකවිපස්සනාෙ. 

8. මූ කසුත්තවණ්ණනා 

58. අට්ඨයම අමයතො ධාති එත්ථ සඋපාදියසසා නිබ්බානධාතු කථිතා, 

නිබ්බානපරියෙොසානාතිඑත්ථ අනුපාදියසසා.අනුපාදියසසංපත්තස්සහිසබ්යබ
ධම්මා පරියෙොසානප්පත්තා නාම යහොන්ති. යසසපදානි යහට්ඨා
වුත්තත්ථායනව. 

9. පබ්බජ්ජාසුත්තවණ්ණනා 

59. නවයම තස්මාති ෙස්මා එවං අපරිචිතචිත්තස්ස සාමඤ්ඤත්යථො න

සම්පජ්ජති, තස්මා. ෙථාපබ්බජ්ජාපරිචිතඤ්ච යනො චිත්තං භවිස්සතීති ෙථා 

පබ්බජ්ජානුරූයපන පරිචිතං. යෙ හි යකචි පබ්බජන්ති නාම, සබ්යබ යත
අරහත්තං පත්යථත්වා. තස්මා ෙං චිත්තං අරහත්තාධි මත්ථාෙ පරිචිතං

වඩ්ඪිතං, තං ෙථාපබ්බජ්ජාපරිචිතං නාමාති යවදිතබ්බං. එවරූපං පන චිත්තං

භවිස්සතීති සික්ඛිතබ්බං. යලොකස්ස සමඤ්ච විසමඤ්චාති සත්තය ොකස්ස 

සුචරිතදුච්චරිතානි. යලොකස්සභවඤ්චවිභවඤ්චාතිතස්ස වඩ්ඪිඤ්චවිනාසඤ්ච, 

තථාසම්පත්තිඤ්ච විපත්තිඤ්ච. යලොකස්ස සමුදෙඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්චාතිපන

සඞ්ඛාරය ොකංසන්ධාෙවුත්තං, ඛන්ධානං නිබ්බත්තිඤ්චයභදඤ්චාතිඅත්යථො. 

10. ගිරිමානන්දසුත්තවණ්ණනා 

60. දසයම අනුකම්පං උපාදාොතිගිරිමානන්දත්යථයර අනුකම්පං පටිච්ච. 

චක්ඛුයරොය ොතිආදයෙො වත්ථුවයසන යවදිතබ්බා. නිබ්බත්තිතප්පසාදානඤ්හි

යරොය ො නාම නත්ථි. කණ්ණයරොය ොති බහිකණ්යණ යරොය ො. පිනායසොති

බහිනාසිකාෙ යරොය ො. නඛසාති නයඛහි විය ඛිතට්ඨායන යරොය ො. 

පිත්තසමුට්ඨානාති පිත්තසමුට්ඨිතා. යත කිර ද්වත්තිංස යහොන්ති. 
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යසම් සමුට්ඨානාදීසුපි එයසව නයෙො. උතුපරිණාමජාති උතුපරිණායමන

අච්චුණ්හාතිසීයතන උප්පජ්ජනකයරො ා. විසමපරි ාරජාති

අතිචිරට්ඨානනිසජ්ජාදිනා විසමපරිහායරන ජාතා. ඔපක්කමිකාති

වධබන්ධනාදිනා උපක්කයමන ජාතා. කම්මවිපාකජාති

බ වකම්මවිපාකසම්භූතා. සන්තන්ති රා ාදිසන්තතාෙ සන්තං.

අතප්පකට්යඨන පණීතං. යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

සචිත්තවග්ය ොපඨයමො. 

(7) 2. ෙමකවග්ය ො 

1. අවිජ්ජාසුත්තාදිවණ්ණනා 

61-62. දුතිෙස්ස පඨයම සා ාරන්ති සපච්චෙං. විජ්ජාවිමුත්තින්ති

ඵ ඤාණඤ්යචව යසසසම්පයුත්තධම්යම ච. යබොජ් ඞ් ාති

මග් යබොජ්ඣඞ් ා. දුතියෙ භවතණ් ාොති භවපත්ථනාෙ. එවං ද්වීසුපි

සුත්යතසු වට්ටයමව කථිතං, වට්ටඤ්යචත්ථ පඨයම සුත්යත අවිජ්ජාමූ කං

වට්ටංකථිතං, දුතියෙ තණ්හාමූ කං. 

3-4. නිට්ඨඞ් තසුත්තාදිවණ්ණනා 

63-64. තතියෙ නිට්ඨං  තාතිනිබ්යබමතිකා. ඉධ නිට්ඨාති ඉමස්මිංයෙව

ය ොයක පරිනිබ්බානං. ඉධ වි ාොති ඉමං ය ොකං විජහිත්වා

සුද්ධාවාසබ්රහ්මය ොකං. චතුත්යථ අයවච්චප්පසන්නාති අච ප්පසායදන

සම්පන්නා. යසොතාපන්නාතිඅරිෙමග් යසොතංආපන්නා. 

5-7. පඨමසුඛසුත්තාදිවණ්ණනා 

65-67. පඤ්චයම වට්ටමූ කං සුඛදුක්ඛං පුච්ඡිතං, ඡට්යඨ සාසනමූ කං.

සත්තයම නළකපානන්තිඅතීයත යබොධිසත්තස්සඔවායදඨත්වාවානරයූයථන
නයළහි උදකස්ස පීතට්ඨායන මාපිතත්තා එවං ද්ධනායමො නි යමො. 

තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතන්ති ෙං ෙං දිසං අනුවිය ොයකති, තත්ථ තත්ථ

තුණ්හීභූතයමව. අනුවියලොයකත්වාති තයතො තයතො විය ොයකත්වා. පිට්ඨි යම

ආගිලාෙතීති කස්මා ආගි ාෙති? භ වයතො හි ඡ වස්සානි මහාපධානං

පදහන්තස්ස මහන්තංකාෙදුක්ඛංඅයහොසි, අථස්සඅපරභාය මහල් කකාය 
පිට්ඨිවායතො උප්පජ්ජි. උපාදින්නකසරීරස්ස ඨානනිසජ්ජාදීහි අප්පමත්තයකන
ආබායධන න සක්කා යකනචි භවිතුං. තං  යහත්වාපි යථරස්ස
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ඔකාසකරණත්ථං එවමාහ. සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤායපත්වා එකමන්යත
පතිරූපට්ඨායනපඤ්ඤත්තස්සකප්පිෙමඤ්චස්සඋපරි අත්ථරිත්වා. 

9-10. කථාවත්ථුසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

69-70. නවයම තිරච්ඡානකථන්ති අනිෙයානිකත්තාසග් යමොක්ඛමග් ානං

තිරච්ඡානභූතං කථං. තත්ථ රාජානං ආරබ්භ ‘‘මහාසම්මයතො මන්ධාතා

ධම්මායසොයකො එවංමහානුභායවො’’තිආදිනානයෙන පවත්තකථා රාජකථා. එස

නයෙො යචොරකථාදීසු. යතසු ‘‘අසුයකො රාජා අභිරූයපො දස්සනීයෙො’’තිආදිනා 

ය හසිතකථාව තිරච්ඡානකථා යහොති, ‘‘යසොපි නාම එවංමහානුභායවො ඛෙං
 යතො’’ති එවං පවත්තා පන කම්මට්ඨානභායව තිට්ඨති. යචොයරසුපි

‘‘මූ යදයවො එවංමහානුභායවො, යමඝයදයවො එවංමහානුභායවො’’ති යතසං

කම්මං පටිච්ච ‘‘අයහො සූරා’’ති ය හසිතකථාව තිරච්ඡානකථා. යුද්යධසුපි
භාරතයුද්ධාදීසු ‘‘අසුයකන අසුයකො එවං මාරියතො එවං විද්යධො’’ති

කම්මස්සාදවයසයනව කථා තිරච්ඡානකථා, ‘‘යතපි නාම ඛෙං  තා’’ති එවං
පවත්තා පන සබ්බත්ථ කම්මට්ඨානයමව යහොති. අපිච අන්නාදීසු ‘‘එවං
වණ්ණවන්තං රසවන්තං ඵස්සසම්පන්නං ඛාදිම්හ භුඤ්ජිම්හ පිවිම්හ

පරිභුඤ්ජිම්හා’’ති කාමරසස්සාදවයසන කයථතුං න වට්ටති, සාත්ථකං පන 
කත්වා ‘‘පුබ්යබ එවං වණ්ණාදිසම්පන්නං අන්නං පානං වත්ථං ොනං මා ං

 න්ධං සී වන්තානංඅදම්හ, යචතිෙංපූජිම්හා’’තිකයථතුංවට්ටති. 

ඤාතිකථාදීසුපි ‘‘අම්හාකං ඤාතකා සූරා සමත්ථා’’ති වා ‘‘පුබ්යබ මෙං

එවං විචියත්රහි ොයනහි විචරිම්හා’’ති වා අස්සාදවයසන වත්තුං න වට්ටති, 
සාත්ථකං පනකත්වා ‘‘යතපියනො ඤාතකාඛෙං තා’’තිවා ‘‘පුබ්යබමෙං

එවරූපා උපාහනා සඞ්ඝස්ස අදම්හා’’ති වා කයථතබ්බං.  ාමකථාපි 

සුනිවිට්ඨදුන්නිවිට්ඨසුභික්ඛදුබ්භික්ඛාදිවයසන වා ‘‘අසුක ාමවාසියනො සූරා

සමත්ථා’’ති වා එවං අස්සාදවයසයනව න වට්ටති, සාත්ථකං පන කත්වා
‘‘සද්ධා පසන්නා’’ති වා ‘‘ඛෙවෙං  තා’’ති වා වත්තුං වට්ටති. 

නි මන රජනපදකථාසුපිඑයසවනයෙො. 

ඉත්ථිකථාපි වණ්ණසණ්ඨානාදීනි පටිච්ච අස්සාදවයසන න වට්ටති, 

‘‘සද්ධා පසන්නා ඛෙං  තා’’ති එවයමව වට්ටති. සූරකථාපි ‘‘නන්දිමිත්යතො

නාම යෙොයධො සූයරො අයහොසී’’ති අස්සාදවයසයනව න වට්ටති, ‘‘සද්යධො

අයහොසිඛෙං යතො’’තිඑවයමවවට්ටති. සුරාකථන්තිපාළිෙංපනඅයනකවිධං

මජ්ජකථං අස්සාදවයසන කයථතුං න වට්ටති, ආදීනවවයසයනව වත්තුං

වට්ටති. විසිඛාකථාපි ‘‘අසුකවිසිඛා සුනිවිට්ඨා දුන්නිවිට්ඨා සූරා සමත්ථා’’ති
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අස්සාදවයසයනව න වට්ටති, ‘‘සද්ධා පසන්නා ඛෙං  තා’’ති වට්ටති. 

කුම්භට්ඨානකථා නාමකූටට්ඨානකථා උදකතිත්ථකථා වුච්චති (දී. නි. අට්ඨ.

1.17; ම.නි.අට්ඨ.2.223; සං.නි.අට්ඨ.3.5.1080). කුම්භදාසිකථාවා. සාපි

‘‘පාසාදිකා නච්චිතුං  ායිතුං යඡකා’’ති අස්සාදවයසන න වට්ටති, ‘‘සද්ධා 
පසන්නා’’තිආදිනානයෙයනවවට්ටති. 

පුබ්බයපතකථා නාමඅතීතඤාතිකථා.තත්ථ වත්තමානඤාතිකථාසදියසොව

විනිච්ඡයෙො. නානත්තකථා නාම පුරිමපච්ඡිමකථාවිමුත්තා අවයසසා

නානාසභාවා තිරච්ඡානකථා. යලොකක්ඛායිකා නාම ‘‘අෙං ය ොයකො යකන

නිම්මියතො? අසුයකනනාම නිම්මියතො. කායකො යසයතො අට්ඨීනං යසතත්තා, 
බ ාකා රත්තා ය ොහිතස්ස රත්තත්තා’’තිඑවමාදිකා

ය ොකාෙතවිතණ්ඩසල් ාපකථා. සමුද්දක්ඛායිකා නාම කස්මා සමුද්යදො

සා යරොති. සා රයදයවන ඛතත්තා සා යරො, ඛයතො යමති හත්ථමුද්දාෙ

නියවදිතත්තා සමුද්යදොතිඑවමාදිකා නිරත්ථකා සමුද්දක්ඛාෙනකථා. භයවොති 

වුද්ධි, අභයවොතිහානි.ඉතිභයවොඉතිඅභයවොතිෙංවාතංවා නිරත්ථකකාරණං

වත්වාපවත්තිතකථා ඉතිභවාභවකථා නාම. 

යතජසා යතජන්ති අත්තයනො යතජසා යතසං යතජං. පරිොදියෙෙයාථාති
යඛයපත්වා  යහත්වා අභිභයවෙයාථ. තත්රිදං වත්ථු – එයකො පිණ්ඩපාතියකො 

මහායථරං පුච්ඡි – ‘‘භන්යත, යතජසා යතජං පරිොදිෙමානා භික්ඛූ කිං

කයරොන්තී’’ති. යථයරො ආහ – ආවුයසො, කිඤ්චියදව ආතයප ඨයපත්වා ෙථා

ඡාොයහට්ඨානඔතරති, උද්ධංයෙව ච්ඡතිතථා කයරොන්ති.දසයම පාසංසානි

ඨානානීතිපසංසාවහානිකාරණානි.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

ෙමකවග්ය ොදුතියෙො. 

(8) 3. ආකඞ්ඛවග්ය ො 

1. ආකඞ්ඛසුත්තවණ්ණනා 

71. තතිෙස්සපඨයම සම්පන්නසීලාති පරිපුණ්ණසී ා, සී සමඞ්ගියනොවා
හුත්වාතිඅත්යථො.තත්ථද්වීහිකාරයණහි සම්පන්නසී තායහොතිසී විපත්තිො

ච ආදීනවදස්සයනන, සී සම්පත්තිො ච ආනිසංසදස්සයනන. තදුභෙම්පි

විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.9, 21) විත්ථාරිතං. තත්ථ ‘‘සම්පන්නසී ා’’ති
එත්තාවතා කිර භ වා චතුපාරිසුද්ධිසී ං උද්දිසිත්වා
‘‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතා’’ති ඉමිනා තත්ථ යජට්ඨකසී ං විත්ථායරත්වා 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  දසකනිපාත-අට්ඨකථා 

115 

පටුන 

දස්යසසීති දීපවිහාරවාසී සුමනත්යථයරො ආහ. අන්යතවාසියකො පනස්ස
යතපිටකචූළනා ත්යථයරො ආහ –උභෙත්ථපිපාතියමොක්ඛසංවයරොවභ වතා

වුත්යතො. පාතියමොක්ඛසංවයරොයෙව හි සී ං, ඉතරානි පන තීණි සී න්ති
වුත්තට්ඨානං අත්ථීති අනනුජානන්යතො වත්වා ආහ – ඉන්ද්රිෙසංවයරො නාම

ඡද්වාරාරක්ඛාමත්තකයමව, ආජීවපාරිසුද්ධි ධම්යමන සයමන 

පච්චයුප්පත්තිමත්තකං, පච්චෙසන්නිස්සිතං පටි ද්ධපච්චයෙ ඉදමත්ථන්ති
පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජනමත්තකං. නිප්පරිොයෙන පාතියමොක්ඛසංවයරොව

සී ං.ෙස්සයසොභින්යනො, අෙංසීසච්ඡින්යනොවිෙපුරියසොහත්ථපායද යසසානි

රක්ඛිස්සතීතිනවත්තබ්යබො. ෙස්සපනයසො අයරොය ො, අෙං අච්ඡින්නසීයසො
විෙ පුරියසො ජීවිතං යසසානි පුන පාකතිකානි කාතුං සක්යකොති. තස්මා
‘‘සම්පන්නසී ා’’ති ඉමිනා පාතියමොක්ඛසංවරං උද්දිසිත්වා
‘‘සම්පන්නපාතියමොක්ඛා’’ති තස්යසව යවවචනං වත්වා තං විත්ථායරත්වා

දස්යසන්යතො පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතාතිආදිමාහ. තත්ථ 

පාතියමොක්ඛසංවරසංවුත්තාතිආදීනි වුත්තත්ථායනව. ආකඞ්යඛෙය යචති ඉදං

කස්මා ආරද්ධන්ති? සී ානිසංසදස්සනත්ථං. සයචපි අචිරපබ්බජිතානං වා

දුප්පඤ්ඤානං වාඑවමස්ස‘‘භ වා‘සී ංපූයරථසී ංපූයරථා’තිවදති, යකොනු

යඛො සී පූරයණ ආනිසංයසො, යකො වියසයසො, කා වඩ්ඪී’’ති යතසං දස
ආනිසංයස දස්යසතුං එවමාහ – ‘‘අප්යපව නාම එතං සබ්රහ්මචාරීනං
පිෙමනාපතාදිආසවක්ඛෙපරියෙොසානං ආනිසංසං සුත්වාපි සී ං 
පරිපූයරෙු’’න්ති. 

තත්ථ ආකඞ්යඛෙය යචති ෙදි ඉච්යඡෙය. පියෙො චස්සන්ති පිෙචක්ඛූහි

සම්පස්සිතබ්යබො, සියනහුප්පත්තිො පදට්ඨානභූයතො භයවෙයං. මනායපොති

යතසං මනවඩ්ෙනයකො, යතසං වා මයනන පත්තබ්යබො, යමත්තචිත්යතන

ඵරිතබ්යබොති අත්යථො.  රූති යතසං  රුට්ඨානියෙො පාසාණච්ඡත්තසදියසො. 

භාවනීයෙොති ‘‘අද්ධාෙමාෙස්මා ජානං ජානාති පස්සං පස්සතී’’ති එවං 

සම්භාවනීයෙො. සීයලස්යවවස්ස පරිපූරකාරීති චතුපාරිසුද්ධිසීය සුයෙව

පරිපූරකාරී අස්ස, අනූයනන ආකායරන සමන්නා යතො භයවෙයාති වුත්තං

යහොති. අජ් ත්තං යචයතොසමථමනුයුත්යතොති අත්තයනො චිත්තසමයථ

යුත්යතො. අනිරාකතජ් ායනොති බහි අනීහටජ්ඣායනො, අවිනාසිතජ්ඣායනො

වා. විපස්සනාොති සත්තවිධාෙ අනුපස්සනාෙ. බූ්රය තා සුඤ්ඤා ාරානන්ති
වඩ්යෙතා සුඤ්ඤා ාරානං. එත්ථ ච සමථවිපස්සනාවයසන කම්මට්ඨානං
 යහත්වා රත්තින්දිවං සුඤ්ඤා ාරං පවිසිත්වා නිසීදමායනො භික්ඛු ‘‘බූ්රයහතා

සුඤ්ඤා ාරාන’’න්ති යවදිතබ්යබො. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන
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පටුන 

ඉච්ඡන්යතන මජ්ඣිමනිකාෙට්ඨකථාෙ (ම. නි. අට්ඨ. 1.64 ආදයෙො)
ආකඞ්යඛෙයසුත්තවණ්ණනාෙඔය ොයකතබ්යබො. 

ලාභීති එත්ථ න භ වා  ාභනිමිත්තං සී ාදිපරිපූරණං කයථති. භ වා හි

‘‘ඝායසසනං ඡින්නකයථො, න වාචං පයුතං භයණ’’ති (සු. නි. 716) එවං
සාවයක ඔවදති. යසො කථං  ාභනිමිත්තං සී ාදිපරිපූරණං කයථෙය. 
පුග්  ජ්ඣාසෙවයසනපයනතංවුත්තං.යෙසඤ්හිඑවංඅජ්ඣාසයෙො භයවෙය

‘‘සයච මෙං චතූහි පච්චයෙහි න කි යමෙයාම, සී ානි පරිපූයරතුං

සක්කුයණෙයාමා’’ති, යතසං අජ්ඣාසෙවයසයනවමාහ. අපිච සරසානිසංයසො
එස සී ස්ස ෙදිදං චත්තායරො පච්චො නාම. තථා හි පණ්ඩිතමනුස්සා
යකොට්ඨාදීසු ඨපිතං නීහරිත්වා අත්තනාපි අපරිභුඤ්ජිත්වා සී වන්තානං
යදන්තීතිසී ස්ස සරසානිසංසදස්සනත්ථම්යපතංවුත්තං. 

තතිෙවායර යෙසා න්ති යෙසංඅහං. යතසංයතකාරාතියතසංයදවානංවා

මනුස්සානං වා යත මයි කතා පච්චෙදානකාරා. ම ප්ඵලා ය ොන්තු

ම ානිසංසාති ය ොකිෙසුයඛන ඵ භූයතන මහප්ඵ ා, ය ොකුත්තයරන
මහානිසංසා. උභෙං වා එතං එකත්ථයමව. සී ාදිගුණයුත්තස්ස හි
කටච්ඡුභික්ඛාපි පඤ්චරතනමත්තාෙ භූමිො පණ්ණසා ාපි කත්වා දින්නා

අයනකානි කප්පසහස්සානි දුග් තිවිනිපාතයතො රක්ඛති, පරියෙොසායන ච 

අමතාෙ ධාතුො පරිනිබ්බානස්ස පච්චයෙො යහොති. ‘‘ඛීයරොදනං 

අහමදාසි’’න්තිආදීනි (වි. ව.413) යචත්ථවත්ථූනි.සක යමවවා යපතවත්ථු
විමානවත්ථුචසාධකං. 

චතුත්ථවායර යපතාති යපච්චභවං  තා. ඤාතීති සස්සුසසුරපක්ඛිකා. 

සායලොහිතාති එකය ොහිතබද්ධාපිතිපිතාමහාදයෙො. කාලඞ්කතාතිමතා. යතසං

තන්ති යතසං තං මයි පසන්නචිත්තං, තං වා පසන්යනන චිත්යතන 
අනුස්සරණං. ෙස්ස හි භික්ඛුයනො කා කයතො පිතා වා මාතා වා ‘‘අම්හාකං
ඤාතකත්යථයරො සී වා ක යාණධම්යමො’’ති පසන්නචිත්යතො හුත්වා තං

භික්ඛුං අනුස්සරති, තස්ස යසො චිත්තප්පසායදොපි තං අනුස්සරණමත්තම්පි
මහප්ඵ ංමහානිසංසයමවයහොති. 

අරතිරතිසය ොති යනක්ඛම්මපටිපත්තිො අරතිො කාමගුයණසු රතිො ච

සයහොඅභිභවිතාඅජ්යඣොත්ථරිතා. භෙයභරවසය ොතිඑත්ථභෙංචිත්තුත්රායසොපි

ආරම්මණම්පි, යභරවං ආරම්මණයමව. 
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2. කණ්ටකසුත්තවණ්ණනා 

72. දුතියෙ අභිඤ්ඤායතහීති  නමජ්යඣ පුණ්ණචන්යදොවිෙසූරියෙොවිෙ

ඤායතහිපාකයටහි. පරපුරාොති පරංවුච්චතිපච්ඡිමභාය ො, පුරාතිපුරිමභාය ො, 
පුරයතොධාවන්යතනපච්ඡයතො අනුබන්ධන්යතනචමහාපරිවායරනාතිඅත්යථො. 

කණ්ටයකොති විජ්ඣනට්යඨන කණ්ටයකො. විසූකදස්සනන්ති විසූකභූතං

දස්සනං. මාතු ාමූපචායරොති මාතු ාමස්සසමීපචාරිතා. 

3-4. ඉට්ඨධම්මසුත්තාදිවණ්ණනා 

73-74. තතියෙ වණ්යණොති සරීරවණ්යණො. ධම්මාති නව 

ය ොකුත්තරධම්මා. චතුත්යථ අරිොොති අයපොථුජ්ජනිකාෙ, සී ාදීහි

මිස්සකත්තා එවං වුත්තං. සාරාදායී ච ය ොති වරදායීති සාරස්ස ච වරස්ස ච

ආදාෙයකො යහොති. යෙො කාෙස්ස සායරො, ෙඤ්චස්ස වරං, තං  ණ්හාතීති
අත්යථො. 

5. මි සා ාසුත්තවණ්ණනා 

75. පඤ්චමස්සආදිම්හිතාවෙංවත්තබ්බං, තංඡක්කනිපායත වුත්තයමව. 

දුස්සීයලො ය ොතීතිආදීසු පන දුස්සීයලොති නිස්සීය ො. යචයතොවිමුත්තින්ති

ඵ සමාධිං. පඤ්ඤාවිමුත්තින්ති ඵ ඤාණං. නප්පජානාතීති

උග් හපරිපුච්ඡාවයසනන ජානාති. දුස්සීලයං අපරියසසං නිරුජ් තීති එත්ථ

පඤ්ච දුස්සී යානි තාව යසොතාපත්තිමග්ය න පහීෙන්ති, දස
අරහත්තමග්ය න. ඵ ක්ඛයණ තානි පහීනානි නාම යහොන්ති. ඵ ක්ඛණං
සන්ධාෙ ඉධ ‘‘නිරුජ්ඣතී’’ති වුත්තං. පුථුජ්ජනස්ස සී ං පඤ්චහිකාරයණහි
භිජ්ජති පාරාජිකාපජ්ජයනන සික්ඛාපච්චක්ඛායනන තිත්ථිෙපක්ඛන්දයනන

අරහත්යතනමරයණනාති.තත්ථපුරිමාතයෙොභාවනාපරිහානාෙ සංවත්තන්ති, 

චතුත්යථො වඩ්ඪිො, පඤ්චයමො යනව හානාෙ න වඩ්ඪිො. කථං පයනතං 

අරහත්යතනසී ංභිජ්ජතීති? පුථුජ්ජනස්සහිසී ංඅච්චන්තකුස යමවයහොති, 
අරහත්තමග්ය ො ච කුස ාකුස කම්මක්ඛොෙ සංවත්තතීති එවං යතන තං

භිජ්ජති. සවයනනපි අකතං ය ොතීති යසොතබ්බයුත්තකං අස්සුතං යහොති. 

බාහුසච්යචනපි අකතං ය ොතීති එත්ථ බාහුසච්චන්ති වීරිෙං. වීරියෙන

කත්තබ්බයුත්තකං අකතං යහොති, තස්ස අකතත්තා සග් යතොපි මග් යතොපි

පරිහාෙති. දිට්ඨිොපි අප්පටිවිද්ධං ය ොතීති දිට්ඨිො පටිවිජ්ඣිතබ්බං 

අප්පටිවිද්ධං යහොති අපච්චක්ඛකතං. සාමයිකම්පි විමුත්තිං න ලභතීති

කා ානුකා ං ධම්මස්සවනං නිස්සාෙ පීතිපායමොජ්ජං න  භති.  ානාෙ

පයරතීතිහානාෙපවත්තති. 
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ෙථාභූතං පජානාතීති ‘‘යසොතාපත්තිඵ ං පත්වා පඤ්චවිධං දුස්සී යං

අපරියසසංනිරුජ්ඣතී’’තිඋග් හපරිපුච්ඡාවයසන ජානාති. තස්සසවයනනපි

කතං ය ොතීති යසොතබ්බයුත්තකං සුතං යහොති. බාහුසච්යචනපිකතං ය ොතීති 
වීරියෙන කත්තබ්බයුත්තකං අන්තමයසො දුබ්බ විපස්සනාමත්තකම්පි කතං

යහොති. දිට්ඨිොපි සුප්පටිවිද්ධං ය ොතීති අන්තමයසො ය ොකිෙපඤ්ඤාෙපි
පච්චෙපටියවයධො කයතො යහොති. ඉමස්ස හි පුග්  ස්ස පඤ්ඤා සී ං 

පරියධොවති, යසොපඤ්ඤාපරියධොයතනවියසසංපාපුණාති. 

පමාණිකාති පුග් ය සු පමාණග් ාහකා. පමිණන්තීති පයමතුං තුය තුං

අරහන්ති. එයකො හීයනොතිඑයකොගුයණහිහීයනො. පණීයතොතිඑයකොගුයණහි

පණීයතො උත්තයමො. තං හීති තං පමාණකරණං. අභික්කන්තතයරොති

සුන්දරතයරො. පණීතතයරොති උත්තමතයරො. ධම්මයසොයතො නිබ්බ තීති සූරං

හුත්වාපවත්තමානං විපස්සනාඤාණංනිබ්බහති, අරිෙභූමිංපායපති. තදන්තරං 

යකො ජායනෙයාති තං එවං කාරණං යකො ජායනෙය. සීලවා ය ොතීති

ය ොකිෙසීය නසී වායහොති. ෙත්ථස්සතංසීලන්තිඅරහත්තවිමුත්තිංපත්වා

සී ං අපරියසසම්පිනිරුජ්ඣතිනාම, තත්ථයුත්තිවුත්තායෙව.ඉයතොපයරසු

ද්වීසු අඞ්ය සු අනා ාමිඵ ං විමුත්ති නාම, පඤ්චයම අරහත්තයමව.
යසසයමත්ථ වුත්තනොනුසායරයනවයවදිතබ්බං.ඡට්ඨංඋත්තානත්ථයමව. 

7. කාකසුත්තවණ්ණනා 

77. සත්තයම ධංසීතිගුණධංසයකො.කස්සචි ගුණංඅනාදියිත්වාහත්යථනපි

 හියතො තස්ස සීයසපි වච්චං කයරොති. ප බ්යභොති පා බ්භියෙන

සමන්නා යතො. තින්තියණොතිතින්තිණංවුච්චතිතණ්හා, තාෙසමන්නා යතො, 

ආසඞ්කාබහුය ො වා. ලුද්යදොති දාරුයණො. අකාරුණියකොති නික්කාරුණියකො. 

දුබ්බයලොති අබය ො අප්පථායමො. ඔරවිතාති ඔරවයුත්යතො ඔරවන්යතො චරති. 

යනචයියකොතිනිචෙකයරො. 

9. ආඝාතවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

79. නවයම අට්ඨායනතිඅකාරයණ. සචිත්තකපවත්තිෙඤ්හි‘‘අනත්ථංයම

අචරී’’තිආදි කාරණං භයවෙය, ඛාණුපහටාදීසු තං නත්ථි. තස්මා තත්ථ
ආඝායතොඅට්ඨායනආඝායතොනාම.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

ආකඞ්ඛවග්ය ොතතියෙො. 
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(9) 4. යථරවග්ය ො 

1-3. වාහනසුත්තාදිවණ්ණනා 

81-83. චතුත්ථස්ස පඨයම විමරිොදීකයතනාතිකිය සමරිොදං භින්දිත්වා

විමරිොදංකයතන. දුතිෙංඋත්තානත්ථයමව.තතියෙ යනොචපයිරුපාසිතාතින 

උපට්ඨාති. 

4. බයාකරණසුත්තවණ්ණනා 

84. චතුත්යථ  ායී සමාපත්තිකුසයලොති ඣායනහි ච සම්පන්යනො

සමාපත්තිෙඤ්ච යඡයකො. ඉරීණන්ති තුච්ඡභාවං. විචිනන්ති ගුණවිචිනතං
නිග්ගුණභාවං. අථවා ඉරීණසඞ්ඛාතංඅරඤ්ඤංවිචිනසඞ්ඛාතංමහා හනඤ්ච

ආපන්යනො විෙ යහොති. අනෙන්ති අවඩ්ඪිං. බයසනන්ති විනාසං. 

අනෙබයසනන්තිඅවඩ්ඪිවිනාසං. කිංනු යඛොතියකනකාරයණන. 

5-6. කත්ථීසුත්තාදිවණ්ණනා 

85-86. පඤ්චයම කත්ථී ය ොති විකත්ථීති කත්ථනසීය ො යහොති

විකත්ථනසීය ො, විවටං කත්වා කයථති. න සන්තතකාරීති න සතතකාරී.

ඡට්යඨ අධිමානියකොති අනධි යත අධි තමායනන සමන්නා යතො. 

අධිමානසච්යචොතිඅධි තමානයමවසච්චයතොවදති. 

7. නප්පිෙසුත්තවණ්ණනා 

87. සත්තයම අධිකරණියකො ය ොතීති අධිකරණකාරයකො යහොති. න

පිෙතාොතිනපිෙභාවාෙ. න රුතාොතින රුභාවාෙ. න සාමඤ්ඤාොතින

සමණධම්මභාවාෙ. න එකීභාවාොති න නිරන්තරභාවාෙ. ධම්මානං න 

නිසාමකජාතියකොති නවන්නං ය ොකුත්තරධම්මානං න නිසාමනසභායවො න

උපධාරණසභායවො. න පටිසල්ලායනොති න පටිසල්ලීයනො. සායඨෙයානීති

සඨභායවො. කූයටෙයානීති කූටභායවො. ජිම්ය ෙයානීති න උජුභාවා. 

වඞ්යකෙයානීතිවඞ්කභාවා. 

8. අක්යකොසකසුත්තවණ්ණනා 

88. අට්ඨයම අක්යකොසකපරිභාසයකො අරියූපවාදී සබ්ර ්මචාරිනන්ති එත්ථ 
සබ්රහ්මචාරිපදං අක්යකොසකපරිභාසකපයදහි යෙොයජතබ්බං ‘‘අක්යකොසයකො

සබ්රහ්මචාරීනං, පරිභාසයකො සබ්රහ්මචාරීන’’න්ති. අරිොනං පන ගුයණ
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ඡින්දිස්සාමීති අන්තිමවත්ථුනා උපවදන්යතො අරියූපවාදී නාම යහොති. 

සද්ධම්මස්ස න යවොදාෙන්තීති සික්ඛාත්තෙසඞ්ඛාතා සාසනසද්ධම්මා අස්ස

යවොදානං න  ච්ඡන්ති. යරො ාතඞ්කන්ති එත්ථ යරොය ොව 
කිච්ඡාජීවිතභාවකරයණනආතඞ්යකොතියවදිතබ්යබො. 

9. යකොකාලිකසුත්තවණ්ණනා 

89. නවයම යකොකාලියකො භික්ඛු යෙන භ වා යතනුපසඞ්කමීති යකොෙං

යකොකාලියකො, කස්මා ච උපසඞ්කමි? අෙං කිර යකොකාලිකරට්යඨ 
යකොකාලිකන යරයකොකාලිකයසට්ඨිස්සපුත්යතොපබ්බජිත්වාපිතරාකාරියත

විහායරවසති චූළයකොකාලියකොතිනායමන, නපනයදවදත්තස්සසිස්යසො.යසො
හි බ්රාහ්මණපුත්යතො මහායකොකාලියකො නාම. භ වති පන සාවත්ථිෙං
විහරන්යත ද්යව අග් සාවකා පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං
ජනපදචාරිකංචරමානාඋපකට්ඨාෙවස්සූපනායිකාෙ වියවකවාසං වසිතුකාමා
යත භික්ඛූ උයෙයොයජත්වා අත්තයනො පත්තචීවරමාදාෙ තස්මිං ජනපයද තං
න රංපත්වාවිහාරංඅ මිංසු.තත්ථයනසංයකොකාලියකොවත්තංඅකාසි.යතපි

යතන සද්ධිංසම්යමොදිත්වා, ‘‘ආවුයසො, මෙංඉධයතමාසංවසිස්සාම, මායනො
කස්සචි ආයරොයචසී’’ති පටිඤ්ඤං  යහත්වා වසිංසු. වසිත්වා පවාරණාදිවයස

පවායරත්වා ‘‘ ච්ඡාම මෙං, ආවුයසො’’ති යකොකාලිකං ආපුච්ඡිංසු.

යකොකාලියකො ‘‘අජ්ජ, ආවුයසො, එකදිවසංවසිත්වා ස්යව මිස්සථා’’තිවත්වා

දුතිෙදිවයසන රංපවිසිත්වාමනුස්යසආමන්යතසි– ‘‘ආවුයසො, තුම්යහද්යව

අග් සාවයක ඉධ ආ න්ත්වා වසමායනපි න ජානාථ, න යත යකොචි 

පච්චයෙනපි නිමන්යතතී’’ති. න රවාසියනො ‘‘කහං, භන්යත, යථරා, කස්මා

යනො නායරොචයිත්ථා’’ති? කිං, ආවුයසො, ආයරොචියතන, කිං න පස්සථ ද්යව

භික්ඛූයථරාසයන නිසීදන්යත, එයතඅග් සාවකාති.යතඛිප්පංසන්නිපතිත්වා
සප්පිඵාණිතාදීනියචව චීවරදුස්සානිචසංහරිංසු. 

යකොකාලියකො චින්යතසි – ‘‘පරමප්පිච්ඡා අග් සාවකා පයුත්තවාචාෙ

උප්පන්න ාභං න සාදියිස්සන්ති, අසාදිෙන්තා ‘ආවාසිකස්ස යදථා’ති
වක්ඛන්තී’’ති තං  ාභං  ාහායපත්වා යථරානං සන්තිකං අ මාසි. යථරා

දිස්වාව ‘‘ඉයම පච්චො යනව අම්හාකං, න යකොකාලිකස්ස කප්පන්තී’’ති 
පටික්ඛිපිත්වාපක්කමිංසු.යකොකාලියකො ‘‘කථඤ්හිනාමසෙංඅග් ණ්හන්තා

මය්හම්පි අදායපත්වාපක්කමිස්සන්තී’’තිආඝාතංඋප්පායදසි. යතපිභ වයතො 
සන්තිකං  න්ත්වා භ වන්තං වන්දිත්වා පුන අත්තයනො පරිසං ආදාෙ
ජනපදචාරිකං චරන්තාඅනුපුබ්යබනතස්මිංරට්යඨතයමවන රංපච්චා මිංසු.
නා රායථයර සඤ්ජානිත්වාසහපරික්ඛායරහිදානංසජ්යජත්වාන රමජ්යඣ
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පටුන 

මණ්ඩපං කත්වා දානං අදංසු, යථරානඤ්ච පරික්ඛායර උපනායමසුං. යථරා
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිෙයාදයිංසු. තං දිස්වා යකොකාලියකො චින්යතසි – ‘‘ඉයම

පුබ්යබ අප්පිච්ඡා අයහසුං, ඉදානි පාපිච්ඡා ජාතා, පුබ්යබපි

අප්පිච්ඡසන්තුට්ඨපවිවිත්තසදිසාව මඤ්යඤ’’ති යථයර උපසඞ්කමිත්වා, 

‘‘ආවුයසො, තුම්යහ පුබ්යබ අප්පිච්ඡා විෙ, ඉදානි පන පාපභික්ඛූ ජාතත්ථා’’ති
වත්වා ‘‘මූ ට්ඨායනයෙව යනසං පතිට්ඨං භින්දිස්සාමී’’ති තරමානරූයපො 

නික්ඛමිත්වා යෙන භ වා යතනුපසඞ්කමි. අෙයමස යකොකාලියකො, ඉමිනා ච
කාරයණනඋපසඞ්කමීති යවදිතබ්යබො. 

භ වා තං තුරිතතුරිතං ආ ච්ඡන්තං දිස්වාව ආවජ්යජන්යතො අඤ්ඤාසි 

‘‘අෙං අග් සාවයක අක්යකොසිතුකායමො ආ යතො, සක්කා නු යඛො

පටියසයධතු’’න්ති. තයතො ‘‘න සක්කා පටියසයධතුං, යථයරසු අපරජ්ඣිත්වා

ආ යතො, එකංයසන පන පදුමනිරයෙ නිබ්බත්තිස්සතී’’ති දිස්වා
‘‘සාරිපුත්තයමොග් ල් ායනපි නාම  රහන්තං සුත්වා න නියසයධතී’’ති

වාදයමොචනත්ථං අරියූපවාදස්ස ච මහාසාවජ්ජභාවදස්සනත්ථං මා ය වන්ති

තික්ඛත්තුං පටියසයධසි. තත්ථ මා ය වන්ති මා එවං අභණි. සද්ධායියකොති

සද්ධාෙ ආ මකයරො පසාදාවයහො, සද්ධාතබ්බවචයනො වා. පච්චයියකොති 
පත්තිොයිතබ්බවචයනො. 

පක්කාමීති කම්මානුභායවන යචොදිෙමායනො පක්කාමි. ඔකාසකතඤ්හි

කම්මං න සක්කා පටිබාහිතුං. අචිරපක්කන්තස්සාති පක්කන්තස්ස සයතො 

නචියරයනව. සබ්යබො කායෙො ඵුයටො අය ොසීති යකසග් මත්තම්පි ඔකාසං
අවජ්යජත්වාසක සරීරංඅට්ඨීනිභින්දිත්වාඋග් තාහිපීළකාහිඅජ්යඣොත්ථටං 
අයහොසි.ෙස්මාපනබුද්ධානුභායවනතථාරූපංකම්මංබුද්ධානං සම්මුඛීභායව

විපාකංදාතුංනසක්යකොති, දස්සනූපචායරවිජහිතමත්යතයදති, තස්මා තස්ස

අචිරපක්කන්තස්ස පීළකා උට්ඨහිංසු. කලාෙමත්තියෙොති චණකමත්තියෙො. 

යබලුවසලාටුකමත්තියෙොතිතරුණයබලුවමත්තියෙො. පභිජ්ජිංසූතිභිජ්ජිංසු.තාසු
භින්නාසු සක සරීරං පනසපක්කං විෙ අයහොසි. යසො පක්යකන  ත්යතන
යජතවනද්වාරයකොට්ඨයකවිසගිලියතොමච්යඡොවිෙ කදලිපත්යතසුනිපජ්ජි.අථ

ධම්මස්සවනත්ථං ආ තා තා මනුස්සා ‘‘ධි යකොකාලික, ධි යකොකාලික, 

අයුත්තමකාසි, අත්තයනොයෙව මුඛං නිස්සාෙ අනෙබයසනං පත්යතොසී’’ති

ආහංසු.යතසංසද්දංසුත්වාආරක්ඛයදවතාධික්කාරමකංසු, ආරක්ඛයදවතානං 
ආකාසයදවතාතිඉමිනාඋපායෙනොවඅකනිට්ඨභවනාඑකධික්කායරොඋදපාදි. 
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තුරූති යකොකාලිකස්ස උපජ්ඣායෙො තුරුත්යථයරො නාම අනා ාමිඵ ං
වත්වාබ්රහ්මය ොයකනිබ්බත්යතො.යසොභුම්මට්ඨයදවතා ආදිංකත්වා‘‘අයුත්තං
යකොකාලියකන කතං අග් සාවයක අන්තිමවත්ථුනා අබ්භාචික්ඛන්යතනා’’ති
පරම්පරාෙබ්රහ්මය ොකසම්පත්තං තං සද්දංසුත්වා‘‘මාමය්හංපස්සන්තස්යසව

වරායකො නස්සි, ඔවදිස්සාමි නං යථයරසු චිත්තප්පසාදත්ථාො’’ති ආ න්ත්වා

තස්ස පුරයතො අට්ඨාසි. තං සන්ධායෙතං වුත්තං – ‘‘තුරූ පච්යචකබ්රහ්මා’’ති. 

යපසලාති පිෙසී ා. යකොසි ත්වං, ආවුයසොති නිසින්නයකොව කබරක්ඛීනි

උම්මීය ත්වා එවමාහ. පස්ස ොවඤ්ච යත ඉදං අපරද්ධති ෙත්තකං තො

අපරද්ධං, අත්තයනො න ායට මහා ණ්ඩං අපස්සන්යතො සාසපමත්තාෙ
පීළකාෙමංයචොයදතබ්බංමඤ්ඤසීති ආහ. 

අථනං‘‘අදිට්ඨිප්පත්යතොඅෙංයකොකාලියකො, ගිලිතවියසොවිෙන කස්සචි

වචනං න කරිස්සතී’’ති ඤත්වා පුරිසස්ස හීතිආදිමාහ. තත්ථ කුඨාරීති

කුඨාරිසදිසා ඵරුසවාචා. ඡින්දතීති කුස මූ සඞ්ඛායත මූය යෙව නිකන්තති. 

නින්දිෙන්ති නින්දිතබ්බං දුස්සී පුග්  ං. පසංසතීති උත්තමත්යථ

සම්භායවත්වා ඛීණාසයවොති වදති. තං වා නින්දති යෙො පසංසියෙොති යෙො වා

පසංසිතබ්යබො ඛීණාසයවො, තං අන්තිමවත්ථුනා යචොයදන්යතො ‘‘දුස්සීය ො

අෙ’’න්ති වදති. විචිනාති මුයඛන යසො කලින්ති යසො තං අපරාධං මුයඛන

විචිනාති නාම. කලිනා යතනාති යතන අපරායධන සුඛං න වින්දති.
නින්දිෙපසංසාෙහිපසංසිෙනින්දාෙචසමයකොව විපායකො. 

සබ්බස්සාපි ස ාපි අත්තනාති සබ්යබන සයකන ධයනනපි අත්තනාපි

සද්ධිංයෙොඅක්යඛසුධනපරාජයෙොනාම, අෙංඅප්පමත්තයකොඅපරායධො. යෙො

සු යතසූති යෙො පන සම්මග් යතසු පුග් ය සු චිත්තං දූයසෙය, අෙං
චිත්තපයදොයසොවතයතොකලියතොමහන්තතයරොකලි. 

ඉදානි තස්ස මහන්තතරභාවං දස්යසන්යතො සතං ස ස්සානන්තිආදිමාහ.

තත්ථ සතං ස ස්සානන්ති නිරබ්බුද ණනාෙ සතසහස්සඤ්ච. ඡත්තිංසතීති

අපරානිඡත්තිංසතිනිරබ්බුදානි. පඤ්චචාතිඅබ්බුද ණනාෙපඤ්ච අබ්බුදානි. 

ෙමරිෙ රහීති ෙං අරියෙ  රහන්යතො නිරෙං උපපජ්ජති, තත්ථ එත්තකං 
ආයුප්පමාණන්තිඅත්යථො. 

කාලමකාසීති උපජ්ඣායෙ පක්කන්යත කා ං අකාසි. පදුමනිරෙන්ති

පාටියෙක්යකො පදුමනිරයෙො නාම නත්ථි, අවීචිමහානිරෙස්මිංයෙව පන
පදුම ණනාෙපච්චිතබ්යබඑකස්මිංඨායනනිබ්බත්ති. 
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වීසතිඛාරියකොතිමා ධයකනපත්යථනචත්තායරො පත්ථා, යකොස රට්යඨ

එයකොපත්යථො යහොති. යතනපත්යථනචත්තායරො පත්ථාආළ්හකං, චත්තාරි

ආළ්හකානි යදොණං, චතුයදොණා මානිකා, චතුමානිකා ඛාරී, තාෙ ඛාරිො

වීසතිඛාරියකො. තිලවාය ොති මා ධකානං සුඛුමති ානං ති සකටං. අබ්බුයදො

නිරයෙොති අබ්බුයදො නාම පාටියෙක්යකො නිරයෙො නත්ථි, අවීචිම්හියෙව පන

අබ්බුද ණනාෙපච්චිතබ්බට්ඨානස්යසතංනාමං. නිරබ්බුදාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

වස්ස ණනාපිපයනත්ථඑවංයවදිතබ්බා –ෙයථවහිසතංසතසහස්සානි 

යකොටි යහොති, එවං සතං සතසහස්සයකොටියෙො පයකොටි නාම යහොති, සතං

සතසහස්සපයකොටියෙො යකොටිපයකොටි නාම, සතං

සතසහස්සයකොටිපයකොටියෙො නහුතං, සතං සතසහස්සනහුතානි නින්නහුතං, 

සතං සතසහස්සනින්නහුතානිඑකං අබ්බුදං, තයතොවීසතිගුණංනිරබ්බුදං, එස
නයෙො සබ්බත්ථාති. දසමං යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. යසසං
සබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

යථරවග්ය ොචතුත්යථො. 

(10) 5. උපාලිවග්ය ො 

1-2. කාමයභොගීසුත්තාදිවණ්ණනා 

91-92. පඤ්චමස්ස පඨයම සා යසනාතිසාහසිෙකම්යමන.දුතියෙ භොනීති

චිත්තුත්රාසභොනි. යවරානීති අකුස යවරපුග්  යවරානි. අරියෙො චස්ස 

ඤායෙොතිසහවිපස්සනාෙමග්ය ො. ඉතිඉමස්මිංසතිඉදං ය ොතීතිඑවංඉමස්මිං

අවිජ්ජාදියක කාරයණ සති ඉදං සඞ්ඛාරාදිකං ඵ ං යහොති. ඉමස්සුප්පාදා ඉදං

උප්පජ්ජතීති යෙො ෙස්ස සහජාතපච්චයෙො යහොති, තස්ස උප්පාදා ඉතරං

උප්පජ්ජති නාම. ඉමස්මිං අසතීති අවිජ්ජාදියක කාරයණ අසති සඞ්ඛාරාදිකං

ඵ ංනයහොති. ඉමස්ස නියරොධාති කාරණස්සඅප්පවත්තිොඵ ස්සඅප්පවත්ති
යහොති. 

3. කිංදිට්ඨිකසුත්තවණ්ණනා 

93. තතියෙ සණ්ඨායපසුන්ති ඉරිොපථම්පි වචනපථම්පි සණ්ඨායපසුං. 

අප්පසද්දවිනීතාති අප්පසද්යදන මත්තභාණිනා සත්ථාරා විනීතා. 

පරයතොයඝොසපච්චො වාති පරස්ස වා වචනකාරණා. යචතයිතාති පකප්පිතා. 

මඞ්කුභූතාති යදොමනස්සප්පත්තා නිත්යතජා. පත්තක්ඛන්ධාති පතිතක්ඛන්ධා. 

ස ධම්යමනාතිසයහතුයකනකාරයණනවචයනන. 
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4. වජ්ජිෙමාහිතසුත්තවණ්ණනා 

94. චතුත්යථ වජ්ජිෙමාහියතොති එවංනාමයකො. සබ්බංතපන්තිසබ්බයමව

දුක්කරකාරිකං. සබ්බං තපස්සින්ති සබ්බං තපනිස්සිතකං. ලූඛාජීවින්ති

දුක්කරකාරිකජීවිකානුයෙො ං අනුයුත්තං.  ාරය් න්ති  රහිතබ්බයුත්තකං. 

පසංසිෙන්ති පසංසිතබ්බයුත්තකං. යවනයියකොති සෙං අවිනීයතො අඤ්යඤහි

වියනතබ්යබො. අපඤ්ඤත්තියකොතිනකිඤ්චිපඤ්ඤායපතුංසක්යකොති.අථවා 

යවනයියකොති සත්තවිනාසයකො. අපඤ්ඤත්තියකොති අපච්චක්ඛං නිබ්බානං

පඤ්ඤායපති, සෙංකතාදීසුකිඤ්චිපඤ්ඤායපතුංනසක්යකොති. නයසොභ වා

යවනයියකොති යසො භ වා එවං ොථාවයතො ඤත්වා කුස ාකුස ං 
පඤ්ඤායපන්යතො න අඤ්යඤන වියනතබ්යබො න අඤ්ඤසික්ඛියතො. යෙ ච

ධම්යම උපාදාෙ සත්යතො පඤ්ඤාපිෙති, යතසං පඤ්ඤාපනයතො න

සත්තවිනාසයකො, සුවිනීයතොසුසික්ඛියතොසත්තවිනාෙයකොතිඅත්යථො.තස්සච 

පඤ්ඤත්තියෙො සපඤ්ඤත්තියෙොයෙවාති දස්යසති. විමුත්තිං විමුච්චයතො

අකුසලා ධම්මාති මිච්ඡාදිට්ඨිසඞ්ඛාතං චිත්තස්ස අධිමුත්තිං අධිමුච්චයතො

අකුස ා ධම්මා වඩ්ෙන්ති නාම, තං සන්ධායෙතං වුත්තං. සාසයන පන
චිත්තස්සවිමුත්තිසඞ්ඛායතොවිමුත්තිකුස ානංයෙවපච්චයෙො යහොති. 

5. උත්තිෙසුත්තවණ්ණනා 

95. පඤ්චයම තුණ්හී අය ොසීති සත්තූප ද්ධිෙං ඨත්වා අපුච්ඡං පුච්ඡතීති

තුණ්හී අයහොසි. සබ්බසාමුක්කංසිකං වත යමති මො සබ්බපුච්ඡානං

උත්තමපුච්ඡං පුච්ඡියතොසමයණොය ොතයමොසංසායදතියනොවිස්සජ්යජති, නූන
න විසහති න සක්යකොති විස්සජ්යජතුන්ති එවං පාපිකං දිට්ඨිං මා පටි භීති. 

තදස්සාති තං එවං උප්පන්නං දිට්ඨි තං භයවෙය. පච්චන්තිමන්ති ෙස්මා

මජ්ඣිමයදයස න රස්ස උද්ධාපාදීනි ථිරානි වා යහොන්තු දුබ්බ ානි වා, 

සබ්බයසොවාපනමායහොන්තු, යචොරාසඞ්කානයහොති.තස්මාතං අග් යහත්වා

‘‘පච්චන්තිමං න ර’’න්ති ආහ. දළ්හුද්ධාපන්ති ථිරපාකාරපාදං. 

දළ් පාකාරයතොරණන්ති ථිරපාකාරඤ්යචව ථිරපිට්ඨිසඞ්ඝාටඤ්ච. 

එකද්වාරන්ති කස්මා ආහ? බහුද්වාරස්මිඤ්හි න යර බහූහි 

පණ්ඩිතයදොවාරියකහි භවිතබ්බං, එකද්වායර එයකොව වට්ටති. තථා තස්ස ච
පඤ්ඤාෙඅඤ්යඤො සදියසොනත්ථි.තස්මාසත්ථුපණ්ඩිතභාවස්සඔපම්මත්ථං

එකංයෙව යදොවාරිකං දස්යසතුං ‘‘එකද්වාර’’න්ති ආහ. පණ්ඩියතොති

පණ්ඩිච්යචන සමන්නා යතො. බයත්යතොති යවෙයත්තියෙන සමන්නා යතො. 

යමධාවීති ඨානුප්පත්තිෙපඤ්ඤාසඞ්ඛාතාෙ යමධාෙ සමන්නා යතො. 

අනුපරිොෙපථන්ති අනුපරිොෙනාමකං මග් ං. පාකාරසන්ධින්ති ද්වින්නං
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ඉට්ඨකානං අප තට්ඨානං. පාකාරවිවරන්ති පාකාරස්ස ඡින්නට්ඨානං. 

තයදයවතං පඤ් න්තිතංයෙව‘‘සස්සයතොය ොයකො’’තිආදිනානයෙනපුට්ඨං

ඨපනීෙපඤ්හංපුනපි පුච්ඡි. සබ්යබොචයතනයලොයකොතිසත්තූප ද්ධිෙංයෙව
ඨත්වා අඤ්යඤනාකායරනපුච්ඡතීතිදස්යසති. 

6. යකොකනුදසුත්තවණ්ණනා 

96. ඡට්යඨ පුබ්බාපෙමායනොති පුබ්බසදිසානි නිරුදකානි කුරුමායනො. 

ක්යවත්ථ, ආවුයසොතියකො එත්ථ, ආවුයසො. ොවතා, ආවුයසො, දිට්ඨීති ෙත්තිකා

ද්වාසට්ඨිවිධාපි දිට්ඨි නාම අත්ථි. ොවතා දිට්ඨිට්ඨානන්ති ‘‘ඛන්ධාපි

දිට්ඨිට්ඨානං, අවිජ්ජාපි, ඵස්යසොපි, සඤ්ඤාපි, විතක්යකොපි

අයෙොනියසොමනසිකායරොපි, පාපමිත්යතොපි, පරයතොයඝොයසොපිදිට්ඨිට්ඨාන’’න්ති
එවං ෙත්තකං අට්ඨවිධම්පි දිට්ඨිට්ඨානං දිට්ඨිකාරණං නාම අත්ථි. 

දිට්ඨාධිට්ඨානන්ති දිට්ඨීනං අධිට්ඨානං, අධිඨත්වා අධිභවිත්වා පවත්තාෙ

දිට්ඨිො එතං නාමං. දිට්ඨිපරියුට්ඨානන්ති ‘‘කතමානි අට්ඨාරස 

දිට්ඨිපරියුට්ඨානානි? ොදිට්ඨිදිට්ඨි තංදිට්ඨි හනංදිට්ඨිකන්තාරං දිට්ඨිවිසූකං
දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතංදිට්ඨිසංයෙොජනංදිට්ඨිසල් ංදිට්ඨිසම්බායධො දිට්ඨිපලියබොයධො
දිට්ඨිබන්ධනං දිට්ඨිපපායතො දිට්ඨානුසයෙො දිට්ඨිසන්තායපො දිට්ඨිපරිළායහො
දිට්ඨි න්යථොදිට්ඨුපාදානංදිට්ඨාභිනියවයසොදිට්ඨිපරාමායසො.ඉමානි අට්ඨාරස

දිට්ඨිපරියුට්ඨානානී’’ති එවං වුත්තං දිට්ඨිපරියුට්ඨානං. සමුට්ඨානන්ති

දිට්ඨිට්ඨානස්යසව යවවචනං. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘ඛන්ධා පච්චයෙො දිට්ඨීනං

උපාදාෙ සමුට්ඨානට්යඨනා’’ති (පටි. ම. 1.124) සබ්බං විත්ථායරතබ්බං.

යසොතාපත්තිමග්ය ො පන දිට්ඨිසමුග්ඝායතො නාම සබ්බදිට්ඨීනං

සමුග්ඝාතකත්තා. තම න්ති තං සබ්බං අහං ජානාමි. කයා ං වක්ඛාමීති
කිංකාරණාඅහංවක්ඛාමි. 

7-8. ආහුයනෙයසුත්තාදිවණ්ණනා 

97-98. සත්තයම සම්මාදිට්ඨියකොති ොථාවදිට්ඨියකො. අට්ඨයම 

අධිකරණසමුප්පාදවූපසමකුසයලොති චතුන්නං අධිකරණානං මූ ං  යහත්වා
වූපසයමනසමුප්පාදවූපසමකුසය ොයහොති. 

9. උපාලිසුත්තවණ්ණනා 

99. නවයම දුරභිසම්භවානීති සම්භවිතුං දුක්ඛානි දුස්සහානි, න සක්කා 

අප්යපසක්යඛහි අජ්යඣො ාහිතුන්ති වුත්තං යහොති. අරඤ්ඤවනපත්ථානීති

අරඤ්ඤානි ච වනපත්ථානි ච. ආරඤ්ඤකඞ් නිප්ඵාදයනන අරඤ්ඤානි, 
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පටුන 

 ාමන්තං අතික්කමිත්වා මනුස්සානං අනුපචාරට්ඨානභායවන වනපත්ථානි. 

පන්තානීති පරිෙන්තානි අතිදූරානි. දුක්කරං පවියවකන්ති කාෙවියවයකො

දුක්කයරො. දුරභිරමන්ති අභිරමිතුං න සුකරං. එකත්යතති එකීභායව. කිං

දස්යසති? කාෙවියවයක කයතපි තත්ථ චිත්තං අභිරමායපතුං දුක්කරං.

ද්වෙංද්වොරායමොහිඅෙංය ොයකොති.  රන්ති මඤ්යඤතිහරන්තිවිෙඝසන්ති

විෙ. මයනොති චිත්තං. සමාධිං අලභමානස්සාති උපචාරසමාධිං වා

අප්පනාසමාධිං වා අ භන්තස්ස. කිං දස්යසති? ඊදිසස්ස භික්ඛුයනො 
තිණපණ්ණමි ාදිසද්යදහි විවියධහි ච භීසනයකහි වනානි චිත්තං වික්ඛිපන්ති

මඤ්යඤති. සංසීදිස්සතීති කාමවිතක්යකන සංසීදිස්සති. උප්ලවිස්සතීති
බයාපාදවිහිංසාවිතක්යකහි උද්ධංප් විස්සති. 

කණ්ණසංයධොවිකන්ති කණ්යණ යධොවන්යතන කීළිතබ්බං. 

පිට්ඨිසංයධොවිකන්තිපිට්ඨිංයධොවන්යතන කීළිතබ්බං.තත්ථ උදකංයසොණ්ඩාෙ

 යහත්වා ද්වීසු කණ්යණසු ආසිඤ්චනං කණ්ණසංයධොවිකා නාම, පිට්ඨිෙං

ආසිඤ්චනංපිට්ඨිසංයධොවිකානාම.  ාධංවින්දතීතිපතිට්ඨං භති. යකොචා ං

යකොච  ත්ථිනාය ොතිඅහංයකො, හත්ථිනාය ොයකො, අහම්පිතිරච්ඡාන යතො, 

අෙම්පි, මය්හම්පිචත්තායරොපාදා, ඉමස්සපි, නනුඋයභොපිමෙංසමසමාති. 

වඞ්කකන්ති කුමාරකානං කීළනකං ඛුද්දකනඞ්  ං. ඝටිකන්ති

දීඝදණ්ඩයකන රස්සදණ්ඩකං පහරණකීළං. යමොක්ඛචිකන්ති

සංපරිවත්තකකීළං, ආකායස දණ්ඩකං  යහත්වා භූමිෙං වා සීසං ඨයපත්වා

යහට්ඨුපරිෙභායවන පරිවත්තනකීළන්ති වුත්තං යහොති. චිඞ්ගුලකන්ති

තා පණ්ණාදීහිකතංවාතප්පහායරන පරිබ්භමනචක්කං. පත්තාළ් කං වුච්චති

පණ්ණනාළි, තාෙ වාලුකාදීනි මිනන්තා කීළන්ති. රථකන්ති ඛුද්දකරථං. 

ධනුකන්තිඛුද්දකධනුයමව. 

ඉධයඛොපනයවොතිඑත්ථ යවොතිනිපාතමත්තං, ඉධයඛොපනාතිඅත්යථො. 

ඉඞ්ඝ ත්වං, උපාලි, සඞ්යඝ වි රාහීති එත්ථ ඉඞ්ඝාති යචොදනත්යථනිපායතො.

යතන යථරං සඞ්ඝමජ්යඣ විහාරත්ථාෙ යචොයදති, නාස්ස අරඤ්ඤවාසං 

අනුජානාති. කස්මා? අරඤ්ඤයසනාසයන වසයතො කිරස්ස වාසධුරයමව 

පූරිස්සති, න න්ථධුරං. සඞ්ඝමජ්යඣ වසන්යතො පන ද්යව ධුරානි පූයරත්වා

අරහත්තං පාපුණිස්සති, විනෙපිටයක ච පායමොක්යඛො භවිස්සති. අථස්සාහං
පරිසමජ්යඣ පුබ්බපත්ථනං පුබ්බාභිනීහාරඤ්ච කයථත්වා ඉමං භික්ඛුං
විනෙධරානං අග් ට්ඨායන ඨයපස්සාමීති ඉමමත්ථං පස්සමායනො සත්ථා
යථරස්සඅරඤ්ඤවාසංනානුජානීති.දසමං උත්තානත්ථයමවාති. 
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උපාලිවග්ය ොපඤ්චයමො. 

දුතිෙපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

3. තතිෙපණ්ණාසකං 

(11) 1. සමණසඤ්ඤාවග්ය ො 

1. සමණසඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 

101. තතිෙස්ස පඨයම සමණසඤ්ඤාති සමණානං උප්පජ්ජනකසඤ්ඤා. 

සන්තතකාරීති නිරන්තරකාරී. අබයාපජ්ය ොති නිද්දුක්යඛො. ඉදමත්ථංතිස්ස 

ය ොතීති ඉදමත්ථං ඉයම පච්චොති එවමස්ස ජීවිතපරික්ඛායරසු යහොති, 

පච්චයවක්ඛිතපරියභො ංපරිභුඤ්ජතීතිඅත්යථො.දුතිෙංඋත්තානත්ථයමව. 

3. මිච්ඡත්තසුත්තවණ්ණනා 

103. තතියෙ විරාධනාය ොතීතිසග් යතො මග් යතොචවිරජ්ඣනංයහොති. 

යනොආරාධනාතිනසම්පාදනාන පරිපූරකාරිතායහොති. පය ොතීතිපවත්තති. 

4-5. බීජසුත්තාදිවණ්ණනා 

104-105. චතුත්යථ ෙථාදිට්ඨි සමත්තං සමාදින්නන්ති දිට්ඨානුරූයපන

පරිපුණ්ණං සමාදින්නං සක ං  හිතං. යචතනාති තීසු ද්වායරසු

නිබ්බත්තිතයචතනාව හිතා. පත්ථනාති‘‘එවරූයපොසිෙ’’න්තිඑවංපත්ථනා. 

පණිධීති ‘‘යදයවො වා භවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’’ති චිත්තට්ඨපනා. 

සඞ්ඛාරාති සම්පයුත්තකසඞ්ඛාරා. පඤ්චයම පුයරචාරිකට්යඨන පුබ්බඞ් මා.

අන්වයදවාතිතං අනුබන්ධමානයමව. 

6. නිජ්ජරසුත්තවණ්ණනා 

106. ඡට්යඨ නිජ්ජරවත්ථූනීති නිජ්ජරකාරණානි. මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා

ය ොතීති අෙං යහට්ඨා විපස්සනාෙපි නිජ්ජිණ්ණා එව පහීනා. කස්මා පුන

 හිතාති? අසමුච්ඡින්නත්තා. විපස්සනාෙ හි කිඤ්චාපි නිජ්ජිණ්ණා, න පන

සමුච්ඡින්නා. මග්ය ො පන උප්පජ්ජිත්වා තං සමුච්ඡින්දති, න පුන වුට්ඨාතුං
යදති. තස්මා පුන  හිතා. එවං සබ්බපයදසු යෙොයජතබ්යබො. එත්ථ ච
සම්මාවිමුත්තිපච්චො චතුසට්ඨි ධම්මා භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති. කතයම

චතුසට්ඨි? යසොතාපත්තිමග් ක්ඛයණඅධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රිෙංපරිපූරති, 

පග් හට්යඨන වීරියින්ද්රිෙං, උපට්ඨානට්යඨන සතින්ද්රිෙං, අවික්යඛපට්යඨන
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සමාධින්ද්රිෙං, දස්සනට්යඨන පඤ්ඤින්ද්රිෙං පරිපූයරති, විජානනට්යඨන

මනින්ද්රිෙං, අභිනන්දනට්යඨන යසොමනස්සින්ද්රිෙං, 
පවත්තසන්තතිආධිපයතෙයට්යඨන ජීවිතින්ද්රිෙං පරිපූරති…යප.…
අරහත්තඵ ක්ඛයණ අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රිෙං…යප.… 

පවත්තසන්තතිආධිපයතෙයට්යඨන ජීවිතින්ද්රිෙං පරිපූරතීති එවං චතූසු ච
මග්ය සු චතූසුචඵය සුඅට්ඨට්ඨහුත්වාචතුසට්ඨිධම්මාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 

7. යධොවනාසුත්තවණ්ණනා 

107. සත්තයම යධොවනන්ති අට්ඨියධොවනං. තස්මිඤ්හි ජනපයද මනුස්සා

ඤාතයක මයතන ඣායපන්ති, ආවාටං පන ඛණිත්වා භූමිෙංනිදහන්ති. අථ
යනසං පූතිභූතානං අට්ඨීනි නීහරිත්වා යධොවිත්වා පටිපාටිො උස්සායපත්වා
 න්ධමාය හිපූයජත්වාඨයපන්ති. නක්ඛත්යතපත්යතතානිඅට්ඨීනි යහත්වා

යරොදන්තිපරියදවන්ති, තයතොනක්ඛත්තං කීළන්ති. 

8-10. තිකිච්ඡකසුත්තාදිවණ්ණනා 

108-110. අට්ඨයම වියරචනන්ති යදොසනීහරණයභසජ්ජං. විරිත්තාය ොතීති

නීහටා යහොති පනුදිතා. නවයම වමනන්ති වමනකරණයභසජ්ජං. දසයම 

නිද්ධමනීොතිනිද්ධමිතබ්බා. නිද්ධන්තාතිනිද්ධමිතා. 

11. පඨමඅයසඛසුත්තවණ්ණනා 

111. එකාදසයම අඞ් පරිපූරණත්ථං සම්මාදිට්ඨියෙව සම්මාඤාණන්ති

වුත්තා.එවයමයතසබ්යබපි අරහත්තඵ ධම්මාඅයසඛා, අයසඛස්සපවත්තත්තා
පච්චයවක්ඛණඤාණම්පිඅයසඛන්ති වුත්තං. 

12. දුතිෙඅයසඛසුත්තවණ්ණනා 

112. ද්වාදසයම අයසඛිොති අයසඛායෙව, අයසඛසන්තකා වා. ඉමිනා
සුත්යතනඛීණාසයවොවකථියතොති. 

සමණසඤ්ඤාවග්ය ොපඨයමො. 
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(12) 2. පච්යචොයරො ණිවග්ය ො 

1-2. අධම්මසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

113-114. දුතිෙස්ස පඨයම පාටියෙක්කං පුච්ඡා ච විස්සජ්ජනා ච කතා.
දුතියෙඑකයතොව. 

3. තතිෙඅධම්මසුත්තවණ්ණනා 

115. තතියෙ උද්යදසං උද්දිසිත්වාති මාතිකං නික්ඛිපිත්වා. සත්ථු යචව

සංවණ්ණියතොති පඤ්චසු ඨායනසු එතදග්ය  ඨයපන්යතන සත්ථාරා 

සංවණ්ණියතො. සම්භාවියතොති ගුණසම්භාවනාෙ සම්භාවියතො. පය ොතීති

සක්යකොති. අතිසිත්වාති අතික්කමිත්වා. ජානංජානාතීතිජානිතබ්බකං ජානාති. 

පස්සංපස්සතීතිපස්සිතබ්බකං පස්සති. චක්ඛුභූයතොතිචක්ඛුවිෙභූයතොජායතො

නිබ්බත්යතො. ඤාණභූයතොති ඤාණසභායවො. ධම්මභූයතොති ධම්මසභායවො. 

බ්ර ්මභූයතොති යසට්ඨසභායවො. වත්තාති වත්තුං සමත්යථො. පවත්තාති 

පවත්යතතුං සමත්යථො. අත්ථස්ස නින්යනතාති අත්ථං නීහරිත්වා දස්යසතා. 

ෙථායනොභ වාතිෙථාඅම්හාකංභ වා බයාකයරෙය. 

4. අජිතසුත්තවණ්ණනා 

116. චතුත්යථ අජියතොති එවංනාමයකො. චිත්තට්ඨානසතානීති

චිත්තුප්පාදසතානි. යෙහීති යෙහි චිත්තට්ඨානසයතහි අනුයුඤ්ජිෙමානා. 

උපාරද්ධාව ජානන්ති උපාරද්ධස්මාති විරද්ධා නිග් හිතා එවං ජානන්ති

‘‘විරද්ධා මෙං, නිග් හිතා මෙං, ආයරොපියතො යනො යදොයසො’’ති. 

පණ්ඩිතවත්ථූනීතිපණ්ඩිතභාවත්ථාෙකාරණානි. 

5-6. සඞ් ාරවසුත්තාදිවණ්ණනා 

117-118. පඤ්චයම ඔරිමං තීරන්ති ය ොකිෙං ඔරිමතීරං. පාරිමං තීරන්ති

ය ොකුත්තරං පාරිමතීරං. පාර ාමියනොති නිබ්බාන ාමියනො. 

තීරයමවානුධාවතීති සක්කාෙදිට්ඨිතීරංයෙව අනුධාවති. ධම්යම 

ධම්මානුවත්තියනොති සම්මා අක්ඛායත නවවියධ ය ොකුත්තරධම්යම 

අනුධම්මවත්තියනො, තස්ස ධම්මස්සානුච්ඡවිකාෙ සහසී ාෙ

පුබ්බභා පටිපත්තිො පවත්තමානා. මච්චුයධෙයං සුදුත්තරන්ති මච්චුයනො

ඨානභූතං යතභූමකවට්ටං සුදුත්තරං තරිත්වා. පාරයමස්සන්තීති නිබ්බානං
පාපුණිස්සන්ති. 
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ඔකා අයනොකමා ම්මාති වට්ටයතො විවට්ටං ආ ම්ම. වියවයක ෙත්ථ

දූරමන්තිෙස්මිං කාෙචිත්තඋපධිවියවයකදුරභිරමං, තත්රාභිරතිමිච්යඡෙය. හිත්වා 

කායමති දුවියධපි කායම පහාෙ. අකිඤ්චයනොති නිප්පලියබොයධො. 

ආදානපටිනිස්සය ති  හණපටිනිස්සග් සඞ්ඛායත නිබ්බායන. අනුපාදාෙ යෙ

රතාති චතූහි උපාදායනහි කිඤ්චිපි අනුපාදියිත්වා යෙ අභිරතා. පරිනිබ්බුතාති
යත අපච්චෙපරිනිබ්බායනනපරිනිබ්බුතානාමාතියවදිතබ්බා.ඡට්ඨංභික්ඛූනං 
යදසිතං. 

7-8. පච්යචොයරොහණීසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

119-120. සත්තයම පච්යචොයරො ණීති පාපස්ස පච්යචොයරොහණං. 

පත්ථරිත්වාති සන්ථරිත්වා. අන්තරා ච යවලං අන්තරා ච අ යා ාරන්ති
වාලිකාරාසිස්සචඅග්ගිඅ ාරස්සචඅන්තයර. අට්ඨමංභික්ඛුසඞ්ඝස්සයදසිතං.
යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

පච්යචොයරොහණිවග්ය ොදුතියෙො. 

(13) 3. පරිසුද්ධවග් වණ්ණනා 

123. තතිෙස්ස පඨයම පරිසුද්ධාති නිම්ම ා. පරියෙොදාතාති පභස්සරා.
දුතිොදීනිඋත්තානත්ථායනවාති. 

පරිසුද්ධවග්ය ොතතියෙො. 

(14) 4. සාධුවග් වණ්ණනා 

134. චතුත්ථස්ස පඨයම සාධුන්ති භද්දකං සිලිට්ඨකං. දුතිොදීනි
උත්තානත්ථායනවාති.අරිෙමග් වග්ය ො උත්තානත්යථොයෙවාති. 

සාධුවග්ය ොචතුත්යථො. 

තතිෙපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

4. චතුත්ථපණ්ණාසකං 
155. චතුත්ථස්ස පඨමාදීනිඋත්තානත්ථායනවාති. 
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8. කම්මනිදානසුත්තවණ්ණනා 

174. අට්ඨයම යලොභය තුකම්පීති පාණාතිපාතස්ස ය ොයභො
උපනිස්සෙයකොටිොයහතුයහොතියදොසයමොහසම්පයුත්යතොපි.ඉමිනාඋපායෙන 
සබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

9. පරික්කමනසුත්තවණ්ණනා 

175. නවයම පරික්කමනංය ොතීති පරිවජ්ජනංයහොති. 

10. චුන්දසුත්තවණ්ණනා 

176. දසයම කම්මාරපුත්තස්සාති සුවණ්ණකාරපුත්තස්ස. කස්ස යනො

ත්වන්ති කස්ස නු ත්වං. පච්ඡාභූමකාති පච්ඡාභූමිවාසිකා. කමණ්ඩලුකාති

කමණ්ඩලුධාරියනො. යසවාලමාලිකාති යසවා මා ා විෙ ධායරන්ති.

යසවා පටනිවාසිතාතිපි වුත්තයමව. උදයකොයරො කාති සාෙතතිෙකං 

උදයකොයරොහනානුයෙො මනුයුත්තා. ආමයසෙයාසීතිහත්යථන පරිමජ්යජෙයාසි. 

11. ජාණුස්යසොණිසුත්තවණ්ණනා 

177. එකාදසයම උපකප්පතූති පාපුණාතු. ඨායනති ඔකායස. යනො

අට්ඨායනති යනො අයනොකායස. යනරයිකානං ආ ායරො නාම තත්ථ
නිබ්බත්තනකම්මයමව. යතයනව හි යත තත්ථ ොයපන්ති. 

තිරච්ඡානයෙොනිකානං පන තිණපණ්ණාදිවයසන ආහායරො යවදිතබ්යබො. 

මනුස්සානං ඔදනකුම්මාසාදිවයසන, යදවානං සුධායභොජනාදිවයසන, 

යපත්තියවසයිකානං යඛළසිඞ්ඝාණිකාදිවයසන. ෙං වා පනස්ස ඉයතො

අනුප්පයවච්ඡන්තීති ෙං තස්ස මිත්තාදයෙො ඉයතො දදන්තා අනුපයවයසන්ති.

යපත්තියවසයිකා එව හි පරදත්තූපජීවියනො යහොන්ති, න අඤ්යඤසං පයරහි 

දින්නං උපකප්පති. දාෙයකොපි අනිප්ඵයලොති ෙං සන්ධාෙ තං දානං දින්නං, 

තස්ස උපකප්පතු වා මා වා, දාෙයකන පන න සක්කා නිප්ඵය න භවිතුං, 
දාෙයකොතස්සදානස්සවිපාකං භතියෙව. 

අට්ඨායනපි භවං ය ොතයමො පරිකප්පං වදතීති අයනොකායස උප්පන්යනපි
තස්මිං ඤාතයක භවං ය ොතයමො දානස්ස ඵ ං පරිකප්යපතියෙව 
පඤ්ඤායපතියෙවාති පුච්ඡති. බ්රාහ්මණස්ස හි ‘‘එවං දින්නස්ස දානස්ස ඵ ං
දාෙයකො න  භතී’’ති  ද්ධි. අථස්ස භ වා පඤ්හං පටිජානිත්වා ‘‘දාෙයකො
නාම ෙත්ථ කත්ථචි පුඤ්ඤඵලූපජීවිට්ඨායන නිබ්බත්යතො දානස්ස ඵ ං

 භතියෙවා’’ති දස්යසතුං ඉධ බ්රා ්මණාතිආදිමාහ. යසො තත්ථ ලාභී ය ොතීති
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යසො තත්ථ හත්ථියෙොනිෙං නිබ්බත්යතොපි මඞ්  හත්ථිට්ඨානං පත්වා  ාභී
යහොති.අස්සාදීසුපිඑයසවනයෙො.සාධුවග්ය ොඋත්තානත්යථොයෙවාති. 

ජාණුස්යසොණිවග්ය ොදුතියෙො. 

චතුත්ථපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

(21) 1. කරජකාෙවග්ය ො 

211. පඤ්චමස්ස පඨමාදීනි උත්තානත්ථායනව. 

6. සංසප්පනීෙසුත්තවණ්ණනා 

216. ඡට්යඨ සංසප්පනීෙපරිොෙං යවො, භික්ඛයව, ධම්මපරිොෙන්ති

සංසප්පනස්සකාරණංයදසනාසඞ්ඛාතංධම්මයදසනං. සංසප්පතීතිතංකම්මං

කයරොන්යතොආසප්පතිපරිසප්පති විප්ඵන්දති. ජිම් ා  තීතියතනකම්යමනෙං

 තිං මිස්සති, සාජිම්හායහොති. ජිම්හුපපත්තීතිතස්සෙං  තිං උපපජ්ජිස්සති, 

සාපිජිම්හාවයහොති. සංසප්පජාතිකාති සංසප්පනසභාවා. භූතාභූතස්සඋපපත්ති

ය ොතීති භූතස්මා සභාවයතො විජ්ජමානකම්මා සත්තස්ස නිබ්බත්ති යහොති. 

ඵස්සා ඵුසන්තීතිවිපාකඵස්සාඵුසන්ති. 

7-8. සඤ්යචතනිකසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

217-218. සත්තයම සඤ්යචතනිකානන්ති යචයතත්වා පකප්යපත්වා

කතානං. උපචිතානන්ති චිතානං වඩ්ඪිතානං. අප්පටිසංයවදිත්වාති යතසං

කම්මානං විපාකං අයවදියිත්වා. බයන්තීභාවන්ති වි තන්තභාවං යතසං 

කම්මානං පරිච්යඡදපරිවටුමතාකරණං. තඤ්ච යඛො දිට්යඨව ධම්යමති තඤ්ච

යඛො විපාකං දිට්ඨධම්මයවදනීෙං දිට්යඨව ධම්යම. උපපජ්ජන්ති

උපපජ්ජයවදනීෙං අනන්තයර අත්තභායව. අපයර වා පරිොයෙති
අපරපරිොෙයවදනීෙං පන සංසාරප්පවත්යත සති සහස්සියමපි අත්තභායවති.
ඉමිනාඉදං දස්යසති ‘‘සංසාරප්පවත්යත පටි ද්ධවිපාකාරහකම්යමනවිජ්ජති

යසො ජ තිප්පයදයසො, ෙත්ථ ඨියතො මුච්යචෙය පාපකම්මා’’ති. තිවිධාති 

තිප්පකාරා. කාෙකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්තීති කාෙකම්මන්තසඞ්ඛාතා 

විපත්ති. ඉමිනා නයෙන සබ්බපදානි යවදිතබ්බානි. අට්ඨයම අපණ්ණයකො 

මණීතිසමන්තයතොචතුරස්යසොපාසයකො. 
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9. කරජකාෙසුත්තවණ්ණනා 

219. නවයම දුක්ඛස්සාති විපාකදුක්ඛස්ස, වට්ටදුක්ඛස්යසව වා. ඉමස්මිං

සුත්යතමණිඔපම්මංනත්ථි. එවංවි තාභිජ්ය ොති එවන්තිනිපාතමත්තං. ෙථා

වායමත්තං භායවන්තාවි තාභිජ්ඣාභවන්ති, එවං වි තාභිජ්යඣො.එවමස්ස
වි තාභිජ්ඣතාදීහිනීවරණවික්ඛම්භනංදස්යසත්වාඉදානි අකුස නිස්සරණානි

කයථන්යතො යමත්තාස  යතනාතිආදිමාහ. අප්පමාණන්ති

අප්පමාණසත්තාරම්මණතාෙ චිණ්ණවසිතාෙ වා අප්පමාණං. පමාණකතං

කම්මං නාමකාමාවචරකම්මං. නතංතත්රාවතිට්ඨතීතිතංමයහොයඝොපරිත්තං

උදකංවිෙඅත්තයනොඔකාසං  යහත්වාඨාතුංනසක්යකොති, අථයඛොනංඔයඝ
පරිත්තංඋදකංවිෙඉදයමවඅප්පමාණංකම්මං අජ්යඣොත්ථරිත්වාඅත්තයනො

විපාකංනිබ්බත්යතති. ද රතග්ය තිදහරකා යතොපට්ඨාෙ. 

නාෙංකායෙොආදාෙ මනියෙොතිඉමංකාෙං  යහත්වාපරය ොකං න්තුං

නාම න සක්කාති අත්යථො. චිත්තන්තයරොති චිත්තකාරයණො, අථ වා
චිත්යතයනව අන්තරියකො. එකස්යසව හි චුතිචිත්තස්ස අනන්තරා දුතියෙ

පටිසන්ධිචිත්යතයදයවොනාමයහොති, යනරයියකොනාම යහොති, තිරච්ඡාන යතො
නාම යහොති. පුරිමනයෙපි චිත්යතන කාරණභූයතන යදයවො යනරයියකො වා

යහොතීති අත්යථො. සබ්බං තං ඉධ යවදනීෙන්ති

දිට්ඨධම්මයවදනීෙයකොට්ඨාසවයනතං වුත්තං. න තං අනු ං භවිස්සතීති
යමත්තාෙ උපපජ්ජයවදනීෙභාවස්ස උපච්ඡින්නත්තා උපපජ්ජයවදනීෙවයසන
න අනු තං භවිස්සති. ඉදං යසොතාපන්නසකදා ාමිඅරිෙපුග්  ානං 

පච්චයවක්ඛණං යවදිතබ්බං. අනා ාමිතාොති ඣානානා ාමිතාෙ. 

ඉධපඤ්ඤස්සාති ඉමස්මිං සාසයන පඤ්ඤා ඉධපඤ්ඤා නාම, සාසනචරිතාෙ

අරිෙපඤ්ඤාෙ ඨිතස්ස අරිෙසාවකස්සාති අත්යථො. උත්තරිවිමුත්තින්ති
අරහත්තං.දසමංඋත්තානත්ථයමවාති. 

කරජකාෙවග්ය ොපඨයමො. 

(22) 2. සාමඤ්ඤවග් වණ්ණනා 

221. දුතිෙස්ස පඨමං ආදිං කත්වා සබ්බා යපෙයා තන්ති 

උත්තානත්ථායෙවාති. 

මයනොරථපූරණිොඅඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

දසකනිපාතස්සසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

එකාදසකනිපාත-අට්ඨකථා 

1. නිස්සෙවග්ය ො 

1-6. කිමත්ථිෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

1-6. එකාදසකනිපාතස්ස පඨමාදීනි යහට්ඨා වුත්තනොයනව. 
යකව ඤ්යචත්ථ ආදියතො පඤ්චසු නිබ්බිදාවිරා ං ද්විධා භින්දිත්වා
එකාදසඞ් ානි කතානි.ඡට්යඨසික්ඛාපච්චක්ඛානංඅධිකං. 

7-8. පඨමසඤ්ඤාසුත්තාදිවණ්ණනා 

7-8. සත්තයම අත්යථනඅත්යථොති අත්යථනසද්ධිමත්යථො. බයඤ්ජයනන

බයඤ්ජනන්ති බයඤ්ජයනන සද්ධිං බයඤ්ජනං. සංසන්දිස්සතීති

සම්පවත්තිස්සති. සයමස්සතීති සමානං භවිස්සති. න විග් ය්හිස්සතීති න

විරජ්ඣිස්සති. අග් පදස්මින්තිනිබ්බායන.අට්ඨයමපච්චයවක්ඛණාකථිතා. 

9. සද්ධසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම යදොණිොබද්යධොති ෙවසස්සයදොණිොසමීයපබද්යධො. අන්තරං

කරිත්වාති අබ්භන්තයරකත්වා.  ාෙතීතිචින්යතති. පජ් ාෙතීතිඉයතොචියතො

චනානප්පකාරකංඣාෙති. නිජ් ාෙතීතිනිරන්තරවයසනනිබද්ධංඣාෙති. 

පථවිම්පි නිස්සාෙ  ාෙතීති සමාපත්තිෙං සනිකන්තිකවයසයනතං වුත්තං.

සමාපත්තිෙඤ්හි සනිකන්තිකත්තා එස ඛළුඞ්යකො නාම කයතො. ආපාදීසුපි
එයසවනයෙො. 

කථඤ්ච සද්ධ ආජානීෙ ායිතං ය ොතීති කථං කාරණාකාරණං

ජානන්තස්ස සින්ධවස්ස ඣායිතං යහොති. ෙථා ඉණන්තිආදීසු ඉණසදිසං
බන්ධනසදිසං ධනජානිසදිසං කලිසඞ්ඛාතමහාපරාධසදිසඤ්ච කත්වා
අත්තයනො අභිමුඛස්ස පයතොදස්ස අජ්යඣොහරණසඞ්ඛාතං පතනං විපස්සතීති

අත්යථො. යනව පථවිංනිස්සාෙ ාෙතීතිසමාපත්තිසුඛනිකන්තිො අභායවන 

පථවිආරම්මණාෙ චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානසඤ්ඤාෙ න ඣාෙති, නිෙන්තිො 

අභායවයනව යසො ආජානීයෙො නාම යහොතීති.  ාෙති ච පනාති 

නිබ්බානාරම්මණාෙ ඵ සමාපත්තිො ඣාෙති. පථවිෙං පථවිසඤ්ඤා විභූතා 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකාදසකනිපාත-අට්ඨකථා 

135 

පටුන 

ය ොතීති පථවාරම්මයණ උප්පන්නා චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානසඤ්ඤා විභූතා

පාකටා යහොති. ‘‘විභූතා, භන්යත, රූපසඤ්ඤා අවිභූතා අට්ඨිකසඤ්ඤා’’ති

ඉමස්මිඤ්හි සුත්යත සමතික්කමස්ස අත්ථිතාෙ විභූතතා වුත්තා, ඉධ පන
විපස්සනාවයසන අනිච්චදුක්ඛානත්තයතො දිට්ඨත්තා විභූතා නාම ජාතා. 

ආයපොසඤ්ඤාදීසුපි එයසව නයෙො. එවයමත්ථ යහට්ඨා විෙ සමාපත්තිවයසන 

සමතික්කමං අවත්වා විපස්සනාචාරවයසන සමතික්කයමො වුත්යතො. එවං 

 ායීති එවං විපස්සනාපටිපාටිො ආ න්ත්වා උප්පාදිතාෙ ඵ සමාපත්තිො 
ඣාෙන්යතො. 

10. යමොරනිවාපසුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම අච්චන්තනිට්යඨොති අන්තං අතීතත්තා අච්චන්තසඞ්ඛාතං 
අවිනාසධම්මං නිබ්බානං නිට්ඨා අස්සාති අච්චන්තනිට්යඨො. ඉමිනා නයෙන

යසසපදානි යවදිතබ්බානි. ජයනතස්මින්ති ජනිතස්මිං, පජාොති අත්යථො. යෙ

ය ොත්තපටිසාරියනොති යෙ ජනා තස්මිං ය ොත්යත පටිසරන්ති ‘‘අහං

ය ොතයමො, අහං කස්සයපො’’ති, යතසු ය ොයක ය ොත්තපටිසාරීසු ඛත්තියෙො

යසට්යඨො. අනුමතාමොතිමම සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණනසද්ධිංසංසන්යදත්වා
යදසිතාමොඅනුඤ්ඤාතා.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

නිස්සෙවග්ය ොපඨයමො. 

2. අනුස්සතිවග්ය ො 

1-2. මහානාමසුත්තද්වෙවණ්ණනා 

11-12. දුතිෙස්ස පඨයම නානාවි ායරහි වි රතන්ති ගිහීනං නිබද්යධො

එයකොවිහායරොනාමනත්ථි, තස්මාඅම්හාකං අනිබද්ධවිහායරනවිහරන්තානං
යකන විහායරන කතයරන නිබද්ධවිහායරන විහාතබ්බන්ති පුච්ඡති. 

ආරාධයකොතිසම්පාදයකොපරිපූරයකො. ධම්මයසොතසමාපන්යනොබුද්ධානුස්සතිං 

භායවතීති ධම්මයසොතසමාපන්යනො හුත්වා බුද්ධානුස්සතිං භායවති. දුතියෙ 

ගිලානාවුට්ඨියතොතිගි ායනොහුත්වාවුට්ඨියතො. 

3. නන්දිෙසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියෙ කලයාණමිත්යතති සුමිත්යත.එවයමත්ථක යාණමිත්තවයසන

සඞ්ඝානුස්සති කථිතා. කබළීකාරා ාරභක්ඛානන්ති කාමාවචරයදවානං. 

අසමෙවිමුත්යතොති අසමෙවිමුත්තිොවිමුත්යතො ඛීණාසයවො. 
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4. සුභූතිසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ යකො නාමාෙං සුභූතී භික්ඛූති ජානන්යතොපි සත්ථා

කථාසමුට්ඨාපනත්ථං පුච්ඡති. සුදත්තස්ස උපාසකස්ස පුත්යතොති
අනාථපිණ්ඩිකංසන්ධාොහ. අනාථපිණ්ඩිකස්සහිපුත්යතොඅත්තයනොචූළපිතු

සන්තියකපබ්බජියතො, අථනං සුභූතිත්යථයරොආදාෙසත්ථුසන්තිකංඅ මාසි. 

සද්ධාපදායනසූතිසද්ධානංපුග්  ානංඅපදායනසු ක්ඛයණසු. 

5. යමත්තසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම සුඛං සුපතීති ෙථා යසසජනා සම්පරිවත්තමානා

කාකච්ඡමානා දුක්ඛං සුපන්ති, එවං අසුපිත්වා සුඛං සුපති. නිද්දං

ඔක්කමන්යතොපිසමාපත්තිංසමාපන්යනොවිෙයහොති. සුඛං පටිබුජ් තීතිෙථා

අඤ්යඤ නිත්ථුනන්තා විජම්භමානා සම්පරිවත්තන්තා දුක්ඛං පටිබුජ්ඣන්ති, 

එවංඅප්පටිබුජ්ඣිත්වාවිකසමානංවිෙපදුමංසුඛං නිබ්බිකායරොපටිබුජ්ඣති. න

පාපකං සුපිනං පස්සතීති සුපිනං පස්සන්යතොපි භද්දකයමව සුපිනං පස්සති, 

යචතිෙං වන්දන්යතො විෙ පූජං කයරොන්යතො විෙ ච ධම්මං සුණන්යතො විෙ ච
යහොති. ෙථා පනඤ්යඤ අත්තානං යචොයරහි සම්පරිවාරිතං විෙ වායළහි 

උපද්දුතං විෙ පපායත පතන්තං විෙ ච පස්සන්ති, න එවං පාපකං සුපිනං
පස්සති. 

මනුස්සානං පියෙො ය ොතීති උයර ආමුක්කමුත්තාහායරො විෙ සීයස

පිළන්ධිතමා ාවිෙචමනුස්සානංපියෙොයහොතිමනායපො. අමනුස්සානං පියෙො 

ය ොතීතිෙයථවමනුස්සානං, අමනුස්සානම්පිපියෙොයහොතිවිසාඛත්යථයරොවිෙ. 

වත්ථු විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.258) යමත්තාකම්මට්ඨානනිද්යදයස 

විත්ථාරිතයමව. යදවතාරක්ඛන්තීතිපුත්තමිවමාතාපිතයරො යදවතාරක්ඛන්ති. 

නාස්සඅග්ගි වාවිසංවාසත්ථංවාකමතීතියමත්තාවිහාරිස්සකායෙඋත්තරාෙ 

උපාසිකාෙ විෙ අග්ගි වා, සංයුත්තභාණකචූළසීවත්යථරස්යසව විසං වා, 

සංකිච්චසාමයණරස්යසව සත්ථං වා න කමති නප්පවිසති, නාස්ස කාෙං
වියකොයපතීතිවුත්තං යහොති.යධනුවත්ථුම්පියචත්ථකථෙන්ති.එකාකිරයධනු
වච්ඡකස්ස ඛීරධාරං මුඤ්චමානා අට්ඨාසි. එයකො ලුද්දයකො ‘‘තං
විජ්ඣිස්සාමී’’ති හත්යථන සම්පරිවත්යතත්වා දීඝදණ්ඩං සත්තිං මුඤ්චි. සා

තස්සාසරීරංආහච්චතා පණ්ණං විෙවට්ටමානා තා, යනවඋපචාරබය න

න අප්පනාබය න, යකව ං වච්ඡයක බ වහිතචිත්තතාෙ. එවං මහානුභාවා
යමත්තා. 
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තුවටංචිත්තංසමාධිෙතීති යමත්තාවිහාරියනොඛිප්පයමවචිත්තංසමාධිෙති, 

නත්ථි තස්ස දන්ධායිතත්තං. මුඛවණ්යණො විප්පසීදතීති බන්ධනා

පවුත්තතා පක්කං විෙ චස්ස විප්පසන්නවණ්ණං මුඛං යහොති. අසම්මූළ්ය ො

කාලං කයරොතීති යමත්තාවිහාරියනො සම්යමොහමරණං නාම නත්ථි, 

අසම්මූළ්යහො පන නිද්දං ඔක්කමන්යතො විෙ කා ං කයරොති. උත්තරි

අප්පටිවිජ් න්යතොති යමත්තාසමාපත්තියතො උත්තරි අරහත්තං අධි න්තුං
අසක්යකොන්යතො ඉයතො චවිත්වා සුත්තප්පබුද්යධො විෙ බ්රහ්මය ොකං
උපපජ්ජතීති. 

6. අට්ඨකනා රසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ දසයමොතිජාතිය ොත්තවයසනයචව සාරපත්තකු  ණනාෙච

දසයම ඨායන  ණීෙති, යතනස්ස දසයමොත්යවව නාමං ජාතං. 

අට්ඨකනා යරොති අට්ඨකන රවාසී. කුක්කුටාරායමති කුක්කුටයසට්ඨිනා
කාරියතආරායම. 

යතන භ වතා…යප.… සම්මදක්ඛායතොති එත්ථ අෙං සඞ්යඛපත්යථො –
යෙො යසො භ වා සමතිංස පාරමියෙො පූයරත්වා සබ්බකිය යස භඤ්ජිත්වා 

අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො, යතන භ වතා යතසං යතසං

සත්තානං ආසොනුසෙං ජානතා, හත්ථතය  ඨපිතං ආම කං විෙ

සබ්බයඤෙයධම්යම පස්සතා, අපිච පුබ්යබනිවාසාදීහි ජානතා, දිබ්යබන

චක්ඛුනාපස්සතා, තීහිවාවිජ්ජාහිඡහිවාපන අභිඤ්ඤාහිජානතා, සබ්බත්ථ

අප්පටිහයතනසමන්තචක්ඛුනාපස්සතා, සබ්බධම්මජානනසමත්ථාෙපඤ්ඤාෙ

ජානතා, සබ්බසත්තානං චක්ඛුවිසොතීතානි තියරොකුට්ටාදි තානි චාපි රූපානි

අතිවිසුද්යධනමංසචක්ඛුනාවා පස්සතා, අත්තහිතසාධිකාෙසමාධිපදට්ඨානාෙ

පටියවධපඤ්ඤාෙ ජානතා, පරහිතසාධිකාෙ කරුණාපදට්ඨානාෙ

යදසනාපඤ්ඤාෙ පස්සතා, අන්තරායිකධම්යම වා ජානතා, නිෙයානිකධම්යම

පස්සතා, අරීනං හතත්තා අරහතා, සම්මා සාමං සබ්බධම්මානං බුද්ධත්තා
සම්මාසම්බුද්යධනාතිඑවංචතුයවසාරජ්ජවයසනචතූහිකාරයණහියථොමියතන 
අත්ථිනුයඛොඑයකොධම්යමොඅක්ඛායතොති. 

අභිසඞ්ඛතන්ති කතං උප්පාදිතං. අභිසඤ්යචතයිතන්ති යචතයිතං

කප්පයිතං. යසො තත්ථ ඨියතොති යසො තස්මිං සමථවිපස්සනාධම්යම ඨියතො. 

ධම්මරාය න ධම්මනන්දිොති පදද්වයෙනපි සමථවිපස්සනාසු ඡන්දරාය ො
වුත්යතො. සමථවිපස්සනාසු හි සබ්යබන සබ්බං ඡන්දරා ං පරිොදියිතුං

සක්යකොන්යතො අරහා යහොති, අසක්යකොන්යතො අනා ාමී යහොති. යසො
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සමථවිපස්සනාසු ඡන්දරා ස්ස අප්පහීනත්තා චතුත්ථජ්ඣානයචතනාෙ
සුද්ධාවායසනිබ්බත්තති.අෙංආචරිොනංසමානත්ථකථා. 

විතණ්ඩවාදී පනාහ – ‘‘යතයනව ධම්මරාය නාති වචනයතො අකුසය න 
සුද්ධාවායස නිබ්බත්තතී’’ති. යසො ‘‘සුත්තං ආහරාහී’’ති වත්තබ්යබො. අද්ධා
අඤ්ඤං අපස්සන්යතො ඉදයමව ආහරිස්සති. තයතො වත්තබ්යබො ‘‘කිම්පනිදං

සුත්තං නීතත්ථං, උදාහු යනෙයත්ථ’’න්ති. අද්ධා ‘‘නීතත්ථ’’න්ති වක්ඛති.
තයතො වත්තබ්යබො – එවං සන්යත අනා ාමිඵ ත්ථියකන සමථවිපස්සනාසු

ඡන්දරාය ො කත්තබ්යබො භවිස්සති, ඡන්දරාය  උප්පාදියත අනා ාමිඵ ං

පටි ද්ධංභවිස්සති, මා‘‘සුත්තංයම  ද්ධ’’න්තිෙංවාතංවාදීයපහි.පඤ්හං
කයථන්යතනහිආචරිෙස්සසන්තියක උග් යහත්වාඅත්ථරසංපටිවිජ්ඣිත්වා

කයථතුංවට්ටති. අකුසය නහිසග්ය , කුසය න චඅපායෙපටිසන්ධිනාම
නත්ථි.වුත්තඤ්යචතංභ වතා– 

‘‘න, භික්ඛයව, ය ොභයජන කම්යමන, යදොසයජන කම්යමන, 

යමොහයජනකම්යමන යදවා පඤ්ඤාෙන්ති, මනුස්සා පඤ්ඤාෙන්ති, ො

වා පනඤ්ඤාපි කාචි සු තියෙො. අථ යඛො, භික්ඛයව, ය ොභයජන

කම්යමන, යදොසයජන කම්යමන, යමොහයජන කම්යමන නිරයෙො

පඤ්ඤාෙති, තිරච්ඡානයෙොනි පඤ්ඤාෙති, යපත්තිවිසයෙො පඤ්ඤාෙති, 

ොවාපනඤ්ඤාපිකාචි දුග් තියෙො’’ති(අ.නි.6.39) – 

එවං සඤ්ඤායපතබ්යබො.සයචසඤ්ජානාති, සඤ්ජානාතු.යනොයචසඤ්ජානාති, 

‘‘ ච්ඡපායතොවවිහාරංපවිසිත්වාොගුංපිවා’’ති උයෙයොයජතබ්යබො. 

අෙං යඛො,   පති, එකධම්යමො අක්ඛායතොති එකං ධම්මං පුච්ඡියතන

‘‘අෙම්පි එකධම්යමො අක්ඛායතො, අෙම්පි එකධම්යමො අක්ඛායතො’’ති එවං
පුච්ඡාවයසන කථිතත්තා එකාදසපි ධම්මා එකධම්යමො නාම කයතො. 
අමතුප්පත්තිඅත්යථනවාසබ්යබපිඑකධම්යමොතිවත්තුංවට්ටති. 

නිධිමුඛං  යවසන්යතොති නිධිං පරියෙසන්යතො. සකියදවාති 
එකප්පයෙොය යනව. කථං පන එකප්පයෙොය යනව එකාදසන්නං නිධීනං

අධි යමොයහොතීති? ඉයධකච්යචො අරඤ්යඤජීවිතවුත්තිං යවසමායනොචරති.

තයමනංඅඤ්ඤතයරො අත්ථචරයකො දිස්වා ‘‘කිං, යභො, චරසී’’තිපුච්ඡති. යසො

‘‘ජීවිතවුත්තිං පරියෙසාමී’’ති ආහ. ඉතයරො ‘‘යතන හි සම්ම ආ ච්ඡ, එතං
පාසාණංපවට්යටහී’’තිආහ.යසොතංපවට්යටත්වාඋපරූපරිට්ඨිතාවා කුච්ඡිො
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කුච්ඡිං ආහච්ච ඨිතා වා එකාදස කුම්භියෙො පස්සති. එවං එකප්පයෙොය න 
එකාදසන්නංඅධි යමොයහොති. 

ආචරිෙධනං පරියෙසිස්සන්තීති අඤ්ඤතිත්ථිො හි ෙස්ස සන්තියක සිප්පං

උග් ණ්හන්ති, තස්ස සිප්පුග් හණයතො පුයර වා පච්ඡා වා අන්තරන්තරා වා

ය හයතොනීහරිත්වාධනංයදන්ති.යෙසංය යහ නත්ථි, යතඤාතිසභා යතො

පරියෙසන්ති. යෙසං තම්පි නත්ථි, යත සභා යතො පරියෙසන්ති. තථා
අ භමානාභික්ඛම්පිචරිත්වායදන්තියෙව.තංසන්ධායෙතංවුත්තං. 

කිං පනා න්ති බාහිරකා තාව අනිෙයානියකපි සාසයන

සිප්පමත්තදාෙකස්සධනංපරියෙසන්ති, අහංපනඑවංවියධ නිෙයානිකසාසයන
එකාදසවිධං අමතුප්පත්තිපටිපදං යදයසන්තස්ස ආචරිෙස්ස පූජං කිං න

කරිස්සාමි, කරිස්සාමියෙවාති වදති. පච්යචකං දුස්සයුය න අච්ඡායදසීති
එකයමකස්සභික්ඛුයනොඑයකකං දුස්සයු ං අදාසීති අත්යථො.සමුදාචාරවචනං

පයනත්ථ එවරූපං යහොති, තස්මා අච්ඡායදසීති වුත්තං. පඤ්චසතං වි ාරන්ති
පඤ්චසතග්ඝනිකංපණ්ණසා ංකායරසීති අත්යථො. 

7. ය ොපා සුත්තවණ්ණනා 

17. සත්තයම තිස්යසො කථා එකනාළිකා චතුරස්සා නිසින්නවත්තිකාති.

තත්ථ පාළිං වත්වා එයකකස්ස පදස්ස අත්ථකථනං එකනාළිකා නාම. 

අපණ්ඩිතය ොපා කං දස්යසත්වා, අපණ්ඩිතභික්ඛුං දස්යසත්වා, 

පණ්ඩිතය ොපා කං දස්යසත්වා, පණ්ඩිතභික්ඛුං දස්යසත්වාති චතුක්කං

බන්ධිත්වා කථනං චතුරස්සා නාම. අපණ්ඩිතය ොපා කං දස්යසත්වා

පරියෙොසාන මනං, අපණ්ඩිතභික්ඛුං දස්යසත්වා පරියෙොසාන මනං, 

පණ්ඩිතය ොපා කංදස්යසත්වාපරියෙොසාන මනං, පණ්ඩිතභික්ඛුං දස්යසත්වා

පරියෙොසාන මනන්ති අෙං නිසින්නවත්තිකා නාම. අෙං ඉධ සබ්බාචරිොනං
ආචිණ්ණා. 

එකාදසහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හීති එකාදසහි අගුණයකොට්ඨායසහි. 

ය ො ණන්ති ය ොමණ්ඩ ං. පරි රිතුන්ති පරිග් යහත්වා විචරිතුං. ඵාතිං

කාතුන්ති වඩ්ඪිං ආපායදතුං. ඉධාති ඉමස්මිං ය ොයක. න රූපඤ්ඤූ ය ොතීති
 ණනයතො වා වණ්ණයතො වාරූපංන ජානාති.  ණනයතොන ජානාතිනාම

අත්තයනො ගුන්නංසතංවාසහස්සංවාතිසඞ්ඛයංනජානාති, යසො ාවීසුහටාසු
වා ප ාතාසු වා ය ො ණං  යණත්වා ‘‘අජ්ජ එත්තකාන දිස්සන්තී’’ති ද්යව
තීණි  ාමන්තරානිවාඅටවිංවාවිචරන්යතොනපරියෙසති.අඤ්යඤසං ාවීසු
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අත්තයනොය ො ණං පවිට්ඨාසුපිය ො ණං යණත්වා ‘‘ඉමාඑත්තිකා ායවො
න අම්හාක’’න්ති ෙට්ඨිො යපොයථත්වා න නීහරති. තස්ස නට්ඨා  ාවියෙො
නට්ඨාව යහොන්ති. පර ාවියෙො  යහත්වා චරති. ය ොසාමිකා දිස්වා ‘‘අෙං
එත්තකං කා ං අම්හාකං යධනූ දුහී’’ති තජ්යජත්වා අත්තයනො  ාවියෙො

 යහත්වා  ච්ඡන්ති. තස්ස ය ො යණොපි පරිහාෙති, පඤ්ච
ය ොරසපරියභො යතොපි පරිබාහියරො යහොති. වණ්ණයතො න ජානාති නාම

‘‘එත්තිකා  ාවී යසතා, එත්තිකා රත්තා, එත්තිකා කාළා, එත්තිකා ඔදාතා, 

එත්තිකාකබරා, එත්තිකානී ා’’තිනජානාති.යසො  ාවීසුහටාසුවාප ාතාසු
වා…යප.…පඤ්චය ොරසපරියභො යතොපිපරිබාහියරොයහොති. 

නලක්ඛණකුසයලොති ාවීනංසරීයරකතං ධනුසත්තිසූ ාදියභදං ක්ඛණං
න ජානාති. යසො  ාවීසු හටාසු වා ප ාතාසු වා ‘‘අජ්ජ අසුක ක්ඛණා
අසුක ක්ඛණා ච  ායවො න දිස්සන්තී’’ති…යප.…
පඤ්චය ොරසපරියභො යතොපි පරිබාහියරොයහොති. 

නආසාටිකං ායරතාතිගුන්නං ඛාණුකණ්ටකාදීහිපහටට්ඨායනසුවයණො

යහොති. තත්ථ නී මක්ඛිකා අණ්ඩකානි ඨයපන්ති, යතසංආසාටිකාතිනාමං.

තානිදණ්ඩයකනඅපයනත්වායභසජ්ජංදාතබ්බංයහොති, බාය ො ය ොපා යකො
තථා න කයරොති. යතන වුත්තං – ‘‘න ආසාටිකං හායරතා යහොතී’’ති. තස්ස

ගුන්නං වණාවඩ්ෙන්ති,  ම්භීරා යහොන්ති, පාණකා කුච්ඡිං පවිසන්ති,  ායවො
ය  ඤ්ඤාභිභූතා යනව ොවදත්ථං තිණං ඛාදිතුං න පානීෙං පාතුං

සක්යකොන්ති. තත්ථ ගුන්නං ඛීරං ඡිජ්ජති, ය ොණානං ජයවො හාෙති, 
උභයෙසම්පිජීවිතන්තරායෙොයහොති.එවමස්සය ො යණොපිපරිහාෙති…යප.… 
පඤ්චය ොරසයතොපිපරිබාහියරොයහොති. 

න වණං පටිච්ඡායදතා ය ොතීති ගුන්නං වුත්තනයෙයනව සඤ්ජායතො
වයණොයභසජ්ජංදත්වාවායකනවාචීරයකනවාබන්ධිත්වා පටිච්ඡායදතබ්යබො
යහොති. බා ය ොපා යකො තං න කයරොති. අථස්ස ගුන්නං වයණහි යූසා

පග්ඝරන්ති, තා අඤ්ඤමඤ්ඤං නිඝංසන්ති. යතන අඤ්යඤසම්පි වණා
ජාෙන්ති. එවං  ායවො ය  ඤ්ඤාභිභූතා යනව ොවදත්ථං තිණානි 
ඛාදිතුං…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

නධූමංකත්තාය ොතීතිඅන්යතොවස්යස ඩංසමකසාදීනංඋස්සන්නකාය 
ය ො යණ වජං පවිට්යඨ තත්ථ තත්ථ ධූයමො කාතබ්යබො යහොති. 

අපණ්ඩිතය ොපා යකො තං න කයරොති, ය ො යණො සබ්බරත්තිං ඩංසාදීහි
උපද්දුයතොනිද්දං අ භිත්වා පුනදිවයස අරඤ්යඤතත්ථතත්ථරුක්ඛමූ ාදීසු
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නිපජ්ජිත්වානිද්දාෙති. යනවොවදත්ථංතිණානිඛාදිතුං…යප.… පරිබාහියරො
යහොති. 

න තිත්ථං ජානාතීති තිත්ථම්පි සමන්ති වා විසමන්ති වා ස ාහන්ති වා
නිග් ාහන්ති වා න ජානාති. යසො අතිත්යථන  ාවියෙො ඔතායරති. තාසං
විසමතිත්යථ පාසාණාදීනි අක්කමන්තීනං පාදා භිජ්ජන්ති. ස ාහං  ම්භීරං

තිත්ථං ඔතිණ්යණකුම්භී ාදයෙො  ායවො  ණ්හන්ති, ‘‘අජ්ජ එත්තිකා  ායවො 

නට්ඨා, අජ්ජ එත්තිකා’’ති වත්තබ්බතං ආපජ්ජන්ති. එවමස්ස ය ො  යණොපි
පරිහාෙති…යප.…පඤ්චය ොරසයතොපිපරිබාහියරොයහොති. 

නපීතංජානාතීතිපීතම්පිඅපීතම්පින ජානාති.ය ොපා යකනහි ‘‘ඉමාෙ

 ාවිොපීතං, ඉමාෙනපීතං, ඉමාෙපානීෙතිත්යථඔකායසො  ද්යධො, ඉමාෙන
 ද්යධො’’තිඑවංපීතාපීතංජානිතබ්බංයහොති.අෙංපනදිවසභාය  අරඤ්යඤ 

ය ො ණං රක්ඛිත්වා ‘‘පානීෙං පායෙස්සාමී’’ති නදිං වා තළාකං වා
ඔ ායහත්වා ච්ඡති. තත්ථමහාඋසභාචඅනුසභාචබ ව ාවියෙොචදුබ්බ ානි
යචවමහල් කානිචය ොරූපානි සිඞ්ය හි වාඵාසුකාහිවාපහරිත්වාඅත්තයනො
ඔකාසංකත්වා ඌරුප්පමාණංඋදකංපවිසිත්වාෙථාකාමංපිවන්ති. අවයසසා
ඔකාසංඅ භමානාතීයරඨත්වා ක  මිස්සකංඋදකංපිවන්තිවාඅපීතාඑවවා
යහොන්ති.අථයසොය ොපා යකොපිට්ඨිෙං පහරිත්වාපුනඅරඤ්ඤංපයවයසති.
තත්ථ අපීතා  ාවියෙො පිපාසාෙ සුස්සමානා ොවදත්ථං තිණානි ඛාදිතුං න
සක්යකොන්ති. තත්ථ ගුන්නං ඛීරං ඡිජ්ජති. ය ොණානං ජයවො හාෙති…යප.… 

පරිබාහියරොයහොති. 

නවීථිංජානාතීති‘‘අෙංමග්ය ොසයමොයඛයමො, අෙංවිසයමොසාසඞ්යකො
සප්පටිභයෙො’’ති න ජානාති. යසො සමං යඛමං මග් ං වජ්යජත්වා ය ො ණං 
ඉතරමග් ං පටිපායදති. තත්ථ  ායවො සීහබයග්ඝාදීනං  න්යධන
යචොරපරිස්සයෙන ච අභිභූතා භන්තමි සප්පටිභා ා ගීවං උක්ඛිපිත්වා

තිට්ඨන්ති, යනව ොවදත්ථංතිණානිඛාදන්ති, නපානීෙංපිවන්ති.තත්ථගුන්නං
ඛීරංඡිජ්ජති…යප.… පරිබාහියරොයහොති. 

න ය ොචරකුසයලොය ොතීතිය ොපා යකනහිය ොචරකුසය නභවිතබ්බං, 
පඤ්චාහිකචායරො වා සත්තාහිකචායරො වා ජානිතබ්යබො. එකදිසාෙ ය ො ණං
චායරත්වා පුනදිවයස තත්ථ න චායරතබ්යබො. මහතා හි ය ො යණන

චිණ්ණට්ඨානං යභරිත ං විෙ සුද්ධං යහොති නිත්තිණං, උදකම්පි ආලුලීෙති.
තස්මා පඤ්චයම වා සත්තයම වා දිවයස පුන තත්ථ චායරතුං වට්ටති.

එත්තයකන හි තිණම්පි පටිවිරුහති, උදකම්පි පසීදති, අෙං පන ඉමං 
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පඤ්චාහිකචාරං වා සත්තාහිකචාරං වා න ජානාති, දිවයස දිවයස

රක්ඛිතට්ඨායනයෙව රක්ඛති. අථස්ස ය ො යණො හරිතතිණං න  භති, 
සුක්ඛතිණං ඛාදන්යතො ක  මිස්සකං උදකං පිවති. තත්ථ ගුන්නං ඛීරං
ඡිජ්ජති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

අනවයසසයදොහී ච ය ොතීති පණ්ඩිතය ොපා යකන හි ොව වච්ඡකස්ස

මංසය ොහිතං සණ්ඨාති, තාව එකං ද්යව ථයන ඨයපත්වා සාවයසසයදොහිනා 
භවිතබ්බං. අෙං වච්ඡකස්ස කිඤ්චි අනවයසයසත්වා දුහති. ඛීරපයකො වච්යඡො

ඛීරපිපාසාෙ සුස්සති, සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්යතො කම්පමායනො මාතු පුරයතො

පතිත්වා කා ං කයරොන්ති. මාතා පුත්තකං දිස්වා, ‘‘මය්හං පුත්තයකො
අත්තයනො මාතුඛීරං පාතුං න  භතී’’ති පුත්තයසොයකන යනව ොවදත්ථං

තිණානි ඛාදිතුං න පානීෙං පාතුං සක්යකොති, ථයනසු ඛීරං ඡිජ්ජති. එවමස්ස
ය ො යණොපිපරිහාෙති…යප.…පඤ්චය ොරසයතොපි පරිබාහියරොයහොති. 

ගුන්නං පිතිට්ඨානං කයරොන්තීති ය ොපිතයරො.  ායවො පරිණාෙන්ති

ෙථාරුචිං  යහත්වා  ච්ඡන්තීති ය ොපරිණාෙකා. යත න අතියරකපූජාොති

පණ්ඩියතො හි ය ොපා යකො එවරූයප උසයභ අතියරකපූජාෙ පූයජති, පණීතං

ය ොභත්තං යදති,  න්ධපඤ්චඞ්ගුලියකහි මණ්යඩති, මා ං පිළන්යධති, 

සිඞ්ය සු සුවණ්ණරජතයකොසයක ච ධායරති, රත්තිං දීපං ජාය ත්වා
යච විතානස්ස යහට්ඨා සොයපති. අෙං පන තයතො එකසක්කාරම්පි න

කයරොති.උසභාඅතියරකපූජංඅ භමානාය ො ණංනරක්ඛන්ති, පරිස්සෙංන 
වායරන්ති. එවමස්ස ය ො යණොපි පරිහාෙති…යප.… පඤ්චය ොරසයතොපි
පරිබාහියරොයහොති. 

ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. න රූපඤ්ඤූ ය ොතීති ‘‘චත්තාරි මහාභූතානි
චතුන්නඤ්ච මහාභූතානංඋපාදාෙරූප’’න්තිඑවංවුත්තංරූපංද්වීහාකායරහින

ජානාති  ණනයතො වා සමුට්ඨානයතො වා.  ණනයතො න ජානාති නාම –
‘‘චක්ඛාෙතනං යසොතාෙතනං ඝානාෙතනං

ජිව්හාකාෙරූපසද්ද න්ධරසයඵොට්ඨබ්බාෙතනං, ඉත්ථින්ද්රිෙං පුරිසින්ද්රිෙං
ජීවිතින්ද්රිෙං කාෙවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති ආකාසධාතු ආයපොධාතු රූපස්ස

 හුතා, මුදුතා, කම්මඤ්ඤතා, උපචයෙො, සන්තති, ජරතා, රූපස්ස අනිච්චතා, 

කබළීකායරොආහායරො’’ති (ධ. ස. 657-665) එවං පාළිොආ තා පඤ්චවීසති
රූපයකොට්ඨාසාතින ජානාති.යසෙයථාපියසොය ොපා යකො ණනයතොගුන්නං

රූපං න ජානාති, තථූපයමො අෙං භික්ඛු. යසො  ණනයතො රූපං අජානන්යතො
රූපං පරිග් යහත්වා අරූපං වවත්ථයපත්වාරූපාරූපං පරිග් යහත්වා පච්චෙං
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පටුන 

සල් ක්යඛත්වා  ක්ඛණංආයරොයපත්වා කම්මට්ඨානං මත්ථකං පායපතුං න

සක්යකොති.යසොෙථාතස්සය ොපා කස්සය ො යණොනවඩ්ෙති, එවංඉමස්මිං
සාසයන සී සමාධිවිපස්සනාමග් ඵ නිබ්බායනහි න වඩ්ෙති. ෙථා ච යසො

ය ොපා යකො පඤ්චහි ය ොරයසහි පරිබාහියරො යහොති, එවයමවාෙං අයසයඛන
සී ක්ඛන්යධන අයසයඛන සමාධිපඤ්ඤාවිමුත්ති
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධනාති පඤ්චහි ධම්මක්ඛන්යධහි පරිබාහියරො
යහොති. 

සමුට්ඨානයතො නජානාති නාම–‘‘එත්තකංරූපංඑකසමුට්ඨානං, එත්තකං 

ද්විසමුට්ඨානං, එත්තකං තිසමුට්ඨානං, එත්තකං චතුසමුට්ඨානං, එත්තකං
නකුයතොචි සමුට්ඨාතී’’තිනජානාති.යසෙයථාපියසොය ොපා යකොවණ්ණයතො

ගුන්නං රූපං න ජානාති, තථූපයමො අෙං භික්ඛු. යසො සමුට්ඨානයතො රූපං
අජානන්යතොරූපංපරිග් යහත්වා…යප.… පරිබාහියරොයහොති. 

නලක්ඛණකුසයලොය ොතීති‘‘කම්ම ක්ඛයණො බාය ො, කම්ම ක්ඛයණො
පණ්ඩියතො’’ති එවං වුත්තං කුස ාකුස කම්මං පණ්ඩිතබා  ක්ඛණන්ති න
ජානාති.යසොඑවංඅජානන්යතොබාය වජ්යජත්වාපණ්ඩියතන යසවති.බාය 
වජ්යජත්වා පණ්ඩියත අයසවන්යතො කප්පිොකප්පිෙං කුස ාකුස ං 
සාවජ්ජානවජ්ජං  රුක හුකං සයතකිච්ඡායතකිච්ඡං කාරණාකාරණං න
ජානාති. තං අජානන්යතො කම්මට්ඨානං  යහත්වා වඩ්යෙතුං න සක්යකොති.

යසොෙථාතස්සය ොපා කස්සය ො යණොන වඩ්ෙති, එවංඉමස්මිංසාසයන

ෙථාවුත්යතහිසී ාදීහිනවඩ්ෙති.යසොය ොපා යකොවිෙච පඤ්චහිය ොරයසහි, 
පඤ්චහිධම්මක්ඛන්යධහිපරිබාහියරොයහොති. 

න ආසාටිකං  ායරතා ය ොතීති ‘‘උප්පන්නං කාමවිතක්ක’’න්ති එවං
වුත්යත කාමවිතක්කාදයෙො න වියනොයදති. යසො ඉමං අකුස විතක්කං
ආසාටිකං අහායරත්වා විතක්කවසියකො හුත්වා විචරන්යතො කම්මට්ඨානං 
 යහත්වා වඩ්යෙතුං න සක්යකොති. යසො ෙථා තස්ස ය ොපා කස්ස…යප.…
පරිබාහියරොයහොති. 

න වණං පටිච්ඡායදතා ය ොතීති ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා නිමිත්තග් ාහී 
යහොතී’’තිආදිනා නයෙන සබ්බාරම්මයණසුනිමිත්තං  ණ්හන්යතො ෙථා යසො

ය ොපා යකො වණං න පටිච්ඡායදති, එවං සංවරං න සම්පායදති. යසො
විවටද්වායරො විචරන්යතො කම්මට්ඨානං  යහත්වා වඩ්යෙතුං න 
සක්යකොති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 
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නධූමංකත්තාය ොතීතියසොය ොපා යකොධූමං විෙධම්මයදසනාධූමංන

කයරොති, ධම්මකථංවාසරභඤ්ඤංවාඋපනිසින්නකකථංවාඅනුයමොදනං වා

න කයරොති, තයතො නං මනුස්සා ‘‘බහුස්සුයතො ගුණවා’’ති න ජානන්ති. යත
ගුණාගුණං අජානන්යතො චතූහි පච්චයෙහි සඞ් හං න කයරොන්ති. යසො
පච්චයෙහිකි මමායනොබුද්ධවචනං සජ්ඣාෙංකාතුංවත්තපටිවත්තංපූයරතුං
කම්මට්ඨානං යහත්වාවඩ්යෙතුංන සක්යකොති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

න තිත්ථං ජානාතීති තිත්ථභූයත බහුස්සුතභික්ඛූ න උපසඞ්කමති. 

අනුපසඞ්කමන්යතො ‘‘ඉදං, භන්යත, බයඤ්ජනං කථං යරොයපතබ්බං? ඉමස්ස

භාසිතස්ස යකො අත්යථො? ඉමස්මිං ඨායන පාළි කිං වදති? ඉමස්මිං ඨායන

අත්යථො කිං දීයපතී’’ති එවං න පරිපුච්ඡති න පරිපඤ්හති, න ජානායපතීති

අත්යථො.තස්සයතඑවංඅපරිපුච්ඡිතා අවිවටඤ්යචවනවිවරන්ති, භායජත්වාන

දස්යසන්ති, අනුත්තානීකතඤ්චනඋත්තානිං කයරොන්ති, අපාකටංනපාකටං

කයරොන්ති. අයනකවිහියතසු ච කඞ්ඛාඨානියෙසු ධම්යමසූති අයනකවිධාසු
කඞ්ඛාසුඑකකඞ්ඛම්පිනපටිවියනොයදන්ති.කඞ්ඛායෙව හිකඞ්ඛාඨානිොධම්මා 
නාම.තත්ථඑකංකඞ්ඛම්පින නීහරන්තීතිඅත්යථො.යසොඑවංබහුස්සුතතිත්ථං
අනුපසඞ්කමිත්වාසකඞ්යඛො කම්මට්ඨානං යහත්වාවඩ්යෙතුංනසක්යකොති.

ෙථාවායසොය ොපා යකොතිත්ථංනජානාති, එවංඅෙම්පිභික්ඛුධම්මතිත්ථං

නජානාති.අජානන්යතොඅවිසයෙපඤ්හංපුච්ඡති, ආභිධම්මිකංඋපසඞ්කමිත්වා

කප්පිොකප්පිෙංපුච්ඡති, විනෙධරංඋපසඞ්කමිත්වා රූපාරූපපරිච්යඡදංපුච්ඡති.
යත අවිසයෙ පුට්ඨා කයථතුං න සක්යකොන්ති. යසො අත්තනා සකඞ්යඛො
කම්මට්ඨානං යහත්වාවඩ්යෙතුංනසක්යකොති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

න පීතං ජානාතීති ෙථා යසො ය ොපා යකො පීතාපීතං න ජානාති, එවං 
ධම්මූපසඤ්හිතංපායමොජ්ජංනජානාතින භති.සවනමෙංපුඤ්ඤකිරිෙවත්ථුං

නිස්සාෙ ආනිසංසං න වින්දති, ධම්මස්සවනග් ං  න්ත්වා සක්කච්චං න

සුණාති, නිසින්යනො නිද්දාෙති, කථං කයථති, අඤ්ඤවිහිතයකො යහොති. යසො
සක්කච්චං ධම්මං අස්සුණන්යතො කම්මට්ඨානං  යහත්වා වඩ්යෙතුං න
සක්යකොති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

නවීථිංජානාතීතියසොය ොපා යකො මග් ාමග් ංවිෙ ‘‘අෙංය ොකියෙො, 
අෙං ය ොකුත්තයරො’’ති අරිෙං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං ෙථාභූතං නප්පජානාති.
අජානන්යතො ය ොකිෙමග්ය  අභිනිවිසිත්වා ය ොකුත්තරං නිබ්බත්යතතුං න
සක්යකොති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 
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නය ොචරකුසයලොය ොතීතියසොය ොපා යකො පඤ්චාහිකසත්තාහිකචායර

විෙ චත්තායරො සතිපට්ඨායන ‘‘ඉයම ය ොකිො, ඉයම ය ොකුත්තරා’’ති 
ෙථාභූතං නප්පජානාති. අජානන්යතො සුඛුමට්ඨායනසු අත්තයනො ඤාණං
චරායපත්වා ය ොකිෙසතිපට්ඨායන අභිනිවිසිත්වා ය ොකුත්තරං නිබ්බත්යතතුං
නසක්යකොති…යප.… පරිබාහියරොයහොති. 

අනවයසසයදොහී ය ොතීති පටිග් හයණ මත්තං අජානන්යතො අනවයසසං

දුහති.නිද්යදසවායරපනස්ස අභි ට්ඨුං පවායරන්තීතිඅභිහරිත්වාපවායරන්ති.

එත්ථ ද්යව අභිහාරා වාචාභිහායරො ච, පච්චොභිහායරො ච. වාචාභි ායරො නාම

මනුස්සා භික්ඛුස්ස සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘වයදෙයාථ, භන්යත, යෙනත්යථො’’ති

පවායරන්ති. පච්චොභි ායරො නාම වත්ථාදීනි වා සප්පිනවනීතඵාණිතාදීනි වා 

 යහත්වා භික්ඛුස්ස සන්තිකං  න්ත්වා ‘‘ ණ්හථ, භන්යත, ොවතයකන

අත්යථො’’ති වදන්ති. තත්ර භික්ඛු මත්තං න ජානාතීති භික්ඛු යතසු පච්චයෙසු

පමාණං න ජානාති. ‘‘දාෙකස්ස වයසො යවදිතබ්යබො, යදෙයධම්මස්ස වයසො 

යවදිතබ්යබො, අත්තයනො ථායමො යවදිතබ්යබො’’ති ඉමිනා නයෙන

පමාණයුත්තකං අග් යහත්වා ෙං ආහරන්ති, තං සබ්බං  ණ්හාතීති අත්යථො.
මනුස්සා විප්පටිසාරියනො න පුන අභිහරිත්වා පවායරන්ති. යසො පච්චයෙහි
කි මන්යතො කම්මට්ඨානං  යහත්වා වඩ්යෙතුං න සක්යකොති…යප.…
පරිබාහියරොයහොති. 

යතනඅතියරකපූජාෙපූයජතාය ොතීතියසො ය ොපා යකොමහාඋසයභවිෙ
යථයර භික්ඛූ ඉමාෙ ආවි යචව රයහො ච යමත්තාකාෙකම්මාදිකාෙ 
අතියරකපූජාෙ න පූයජති. තයතො යථරා ‘‘ඉයම අම්යහසු  රුචිත්තීකාරං න

කයරොන්තී’’ති නවයක භික්ඛූ ද්වීහි සඞ් යහහි න සඞ් ණ්හන්ති, යනව 

ධම්මසඞ් යහනසඞ් ණ්හන්ති, නආමිසසඞ් යහන, චීවයරනවාපත්යතනවා 

පත්තපරිොපන්යනන වා වසනට්ඨායනන වා කි මන්යතපි නප්පටිජග් න්ති, 
පාළිංවා අට්ඨකථංවාධම්මකථාබන්ධං වාගුළ්හ න්ථංවාන සික්ඛායපන්ති.
නවකායථරානංසන්තිකාසබ්බයසොඉයමද්යවසඞ් යහඅ භමානාඉමස්මිං 
සාසයනපතිට්ඨාතුංනසක්යකොන්ති.ෙථාතස්සය ොපා කස්සය ො යණොන

වඩ්ෙති, එවං සී ාදීහි න වඩ්ෙන්ති. ෙථා ච යසො ය ොපා යකො පඤ්චහි

ය ොරයසහි, එවංපඤ්චහි ධම්මක්ඛන්යධහිපරිබාහිරායහොන්ති.සුක්කපක්යඛො
කණ්හපක්යඛවුත්තවිපල් ාසවයසන යෙොයජත්වායවදිතබ්යබො. 

අනුස්සතිවග්ය ොදුතියෙො. 
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පටුන 

මයනොරථපූරණිොඅඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

එකාදසකනිපාතස්සසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නි මනකථා 
එත්තාවතා ච– 

ආොචියතො සුමතිනායථයරන භදන්තයජොතිපායලන; 
කඤ්චිපුරාදීසුමොපුබ්යබසද්ධිංවසන්යතන. 

වරතම්බපණ්ණිදීයපමහාවිහාරම්හිවසනකාය පි; 
පාකං යතවිෙදුයමව ඤ්ජමානම්හිසද්ධම්යම. 

පාරංපිටකත්තෙසා රස්ස න්ත්වාඨියතනසුමතිනා; 
පරිසුද්ධාජීයවනාභිොචියතොජීවයකනාපි. 

ධම්මකථාෙ නිපුණපරමනිකාෙස්සට්ඨකථං ආරද්යධො; 
ෙමහංචිරකා ට්ඨිතිමිච්ඡන්යතොසාසනවරස්ස. 

සාහිමහාඅට්ඨකථාෙසාරමාදාෙනිට්ඨිතාඑසා; 
චතුනවුතිපරිමාණාෙපාළිොභාණවායරහි. 

සබ්බා මසංවණ්ණනමයනොරයථොපූරියතොචයමෙස්මා; 

එතාෙ මයනොරථපූරණීතිනාමංතයතොඅස්සා. 

එකූනසට්ඨිමත්යතො විසුද්ධිමග්ය ොපි භාණවායරහි; 
අත්ථප්පකාසනත්ථාෙආ මානංකයතොෙස්මා. 

තස්මායතනසහාෙං ාථා ණනානයෙනඅට්ඨකථා; 
තීහාධිකදිෙඩ්ෙසතංවිඤ්යඤෙයාභාණවාරානං. 

තීහාධිකදිෙඩ්ෙසතප්පමාණමිතිභාණවාරයතොඑසා; 
සමෙංපකාසෙන්තීමහාවිහාරාධිවාසීනං. 

මූ ට්ඨකථාසාරංආදාෙමොඉමංකයරොන්යතන; 
ෙංපුඤ්ඤමුපචිතංයතනයහොතුය ොයකොසදාසුඛියතොති. 
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පටුන 

පරමවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරිෙප්පටිමණ්ඩියතන 
සී ාචාරජ්ජවමද්දවාදිගුණසමුදෙසමුදියතන 

සකසමෙසමෙන්තර හනජ්යඣො ාහනසමත්යථන
පඤ්ඤායවෙයත්තිෙසමන්නා යතන තිපිටකපරිෙත්තිප්පයභයද සාට්ඨකයථ
සත්ථු සාසයන අප්පටිහතඤාණප්පභායවන මහායවෙයාකරයණන
කරණසම්පත්තිජනිතසුඛවිනිග් තමධුයරොදාරවචන ාවණ්ණයුත්යතන 
යුත්තමුත්තවාදිනා වාදීවයරන මහාකවිනා පභින්නපටිසම්භිදාපරිවායර 

ඡළභිඤ්ඤාදිප්පයභදගුණප්පටිමණ්ඩියත උත්තරිමනුස්සධම්යම
සුප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනං යථරානං යථරවංසප්පදීපානං මහාවිහාරවාසීනං

වංසා ඞ්කාරභූයතන සුවිපු විසුද්ධබුද්ධිනා බුද්ධයඝොයසොති  රූහි

 හිතනාමයධයෙයන යථයරන කතා අෙං මයනොරථපූරණී නාම
අඞ්ගුත්තරනිකාෙට්ඨකථා– 

තාවතිට්ඨතුය ොකස්මිං, ය ොකනිත්ථරයණසිනං; 

දස්යසන්තීකු පුත්තානං, නෙංචිත්තවිසුද්ධිො. 

ොවබුද්යධොතිනාමම්පි, සුද්ධචිත්තස්සතාදියනො; 

ය ොකම්හිය ොකයජට්ඨස්ස, පවත්තතිමයහසියනොති. 

මයනොරථපූරණීනාම 

අඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාසබ්බාකායරනනිට්ඨිතා. 
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