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පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

දුකනිපාත-ටීකා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. කම්මකාරණවග්ය ො 

1. වජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

1. දුකනිපාතස්ස පඨයම පහාරසාධනත්ථන්ති දණ්ඩප්පහාරස්ස 
සුඛසිද්ධි-අත්ථං. කඤ්ජියතො නිබ්බත්තං කඤ්ජියං, ආරනාලං, යං
බිලඞ් න්තිපි වුච්චති, තං යත්ථ සිඤ්චති, සා කඤ්ජියඋක්ඛලිකා

බිලඞ් ථාලිකා, තංසදිසං කාරණං බිලඞ් ථාලිකං. සීසකටාහං

උප්පායටත්වාති අයයොගුළප්පයවසප්පමාණං ඡිද්දං කත්වා. 

සඞ්ඛමුණ්ඩකම්මකාරණන්ති සඞ්ඛං විය මුණ්ඩකරණං කම්මකාරණං. 

රාහුමුඛකම්මකාරණන්තිරාහුමුඛ තසූරියසදිසකම්මකාරණං. 

ය ොතිමාලිකන්ති යජොතිමාලවන්තංකම්මකාරණං. හත්ථපජ්ය ොතිකන්ති

හත්ථස්ස පජ්යජොතනකම්මකාරණං. එරකවත්තකම්මකාරණන්ති
එරකවත්තසදියස සරීරයතො චම්මවත්යත උප්පාටනකම්මකාරණං. 

චීරකවාසිකකම්මකාරණන්ති සරීරයතො උප්පාටිතවත්තචීරයකහි
නිවාසාපනකම්මකාරණං. තං කයරොන්තා යථා ගීවයතො පට්ඨාය වද්යධ 
කන්තිත්වා කටියං ඨයපන්ති, එවං ය ොප්ඵකයතො පට්ඨාය කන්තිත්වාපි
කටියයමව ඨයපන්ති. අට්ඨකථායං පන ‘‘කටියතො පට්ඨාය කන්තිත්වා 

ය ොප්ඵයකසු ඨයපන්තී’’ති වුත්තං. එයණෙයකකම්මකාරණන්ති 

එණිමි සදිසකම්මකාරණං. අෙවලොනිදත්වාතිඅයවලයානි පටිමුඤ්චිත්වා. 

අෙසූලානියකොට්යටන්තීති කප්පරජණ්ණුකයකොටීසුඅයසූලානිපයවයසන්ති. 

තන්තිතං තථාකතකම්මකාරණංසත්තං. 

බළිසමංසිකන්ති බලියසහි මංසුප්පාටනකම්මකාරණං. කහාපණිකන්ති

කහාපණමත්තයසො ඡින්දනකම්මකාරණං. යකොට්යටන්තීති ඡින්දන්ති. 

ඛාරාපතච්ඡිකන්ති තච්යඡත්වා ඛාරාපසිඤ්චනකම්මකාරණං. 

පලිඝපරිවත්තිකන්ති පලිඝස්ස විය පරිවත්තනකම්මකාරණං. එකාබද්ධං

කයරොන්ති අයසූලස්ස යකොට්ටයනන. පලාලපීඨකන්ති පලාලපීඨස්ස විය

සරීරස්ස සංයවල්ලනකම්මකාරණං. කාරණිකාති ඝාතනකාරකා. 

පලාලවට්ටංවිෙ කත්වාතියථාපලාලපීඨංකයරොන්තාපලාලංවට්ටිංකත්වා
සංයවල්ලනවයසන පුන යවයඨන්ති, එවං කයරොන්තීති අත්යථො. 

ඡාතකසුනයඛහීති ඛුද්දයකහි යකොයලයයකසුනයඛහි. යත හි බලවන්තා

ජවයයො ාසූරාචයහොන්ති. සහස්සභණ්ඩිකන්තිසහස්සත්ථවිකං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   දුකනිපාත-ටීකා 
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පටුන 

ොහන්ති යං අහං. ෙන්ති චකාරණවචනං. යතනාහ ‘‘යෙන අහ’’න්ති. 

ඡින්නමූලයකතිතණ්හාමූලස්ස උච්ඡින්නත්තාසඤ්ඡින්නමූලයක. 

වජ්ජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පධානසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියය උභයතොබූළ්හසඞ් ාමප්පයවසනසදිසන්ති යුද්ධත්ථාය 

උභයතොරාසිකතචතුරඞ්ගිනියසනාමජ්ඣප්පයවසනසදිසං. දානඤ්චයුද්ධඤ්ච 

සමානමාහූති එත්ථ කථං පනීදමුභයං සමානං? ජීවිතවිනාසභීරුයකො හි
යුජ්ඣිතුං න සක්යකොති, යභො ක්ඛයභීරුයකො දානං දාතුං න සක්යකොති.
‘‘ජීවිතඤ්චරක්ඛිස්සාමි, යුජ්ඣිස්සාමී’’තිහිවදන්යතොනයුජ්ඣති, ජීවියත
පන ආලයං විස්සජ්යජත්වා ‘‘හත්ථපාදාදිච්යඡයදො වා යහොතු මරණං වා, 
 ණ්හිස්සායමතං ඉස්සරිය’’න්ති උස්සහන්යතොව යුජ්ඣති. ‘‘යභොය  ච
රක්ඛිස්සාමි, දානඤ්ච දස්සාමී’’ති වදන්යතොපි න දදාති, යභොය සු පන
ආලයං පිස්සජ්යජත්වා ‘‘මහාදානං දස්සාමී’’ති උස්සහන්යතොව යදති. එවං 

දානඤ්ච යුද්ධඤ්ච සමං යහොති. කිඤ්ච භියයයො – අප්පාපි සන්තා බහුයක

ජිනන්ති, යථා ච යුද්යධ අප්පකාපි වීරපුරිසා බහුයක භීරුපුරියස ජිනන්ති, 
එවං සද්ධාදිසම්පන්යනො අප්පකම්පි දානං දදන්යතො බහුවිධං 
යලොභයදොසඉස්සාමච්ඡරියදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාදියභදං තප්පටිපක්ඛං අභිභවති, 
බහුඤ්ච දානවිපාකංඅධි ච්ඡති.එවම්පිදානඤ්චයුද්ධඤ්චසමානං.යතනාහ 

‘‘අප්පම්පියචසද්දහායනොදදාති, යතයනවයසොයහොතිසුඛී පරත්ථා’’ති. 

අ ාරස්සහිතංකසිය ොරක්ඛාදිඅ ාරියං, තංනත්ථිඑත්ථාති අන ාරිෙං, 

පබ්බජ්ජාති ආහ ‘‘අ ාරස්ස…යප.… අන ාරිෙං පබ්බජ් ’’න්ති. 

සබ්බූපධිපටනිස්සග් ත්ථාොතිඑත්ථචත්තායරොඋපධී–කාමුපධි, ඛන්ධුපධි, 
කියලසුපධි, අභිසඞ්ඛාරුපධීති. කාමාපි හි ‘‘යං පඤ්ච කාමගුයණ පටිච්ච 
උප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සං, අයංකාමානංඅස්සායදො’’ති(අ.නි.9.34) එවං
වුත්තස්ස සුඛස්ස, තදස්සාදනිමිත්තස්ස වා දුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවයතො
උපධීයතිඑත්ථ සුඛන්තිඉමිනාවචනත්යථන‘‘උපධී’’තිවුච්චන්ති.ඛන්ධාපි
ඛන්ධමූලකස්ස දුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවයතො, කියලසාපි අපායදුක්ඛස්ස
අධිට්ඨානභාවයතො, අභිසඞ්ඛාරාපි භවදුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවයතො
‘‘උපධී’’ති වුච්චන්ති. සබ්යබසං උපධීනං පටිනිස්සග්ය ො පහානං එත්ථාති

සබ්බූපධිපටිනිස්සග් ං, නිබ්බානං. යතනාහ ‘‘සබ්යබසං ඛන්ධූපධි…යප.…

නිබ්බානස්සඅත්ථාො’’ති. 

පධානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තපනීයසුත්තවණ්ණනා 

3. තතියය තපනීොති එත්ථ කත්තුඅත්යථ අනීය-සද්යදොති ආහ 

‘‘තපන්තීති තපනීො’’ති. තපන්තීති විබායධන්ති, වියහයඨන්තීති අත්යථො.
තපනංවාදුක්ඛං, දිට්යඨයචවධම්යමඅභිසම්පරායඤ්චතස්සඋප්පාදයනන

යචවඅනුබලප්පදායනනචහිතාති තපනීො. අථවාතපන්තියතනාතිතපනං, 
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අනුතායපො, විප්පටිසායරොති අත්යථො. තස්ස යහතුභාවයතො හිතාති තපනීො. 

අනුයසොචතීතිවිප්පටිසාරීහුත්වාකතාකතංඅනු ම්මයසොචති.යසොචනඤ්හි
කතත්තා ච යහොති අකතත්තා ච. තථා යචව පාළියං විභත්තං.
නන්දයක්ඛාදීනං වත්ථූනිපාකටානීති තානි අදස්යසත්වා ද්යවභාතිකවත්ථුං 

දස්යසන්යතො ‘‘යතකිරා’’තිආදිමාහ.තත්ථ යතතිද්යවභාතයරො. පුනකිං

මග් සීතිපුන කිංඉච්ඡසි. 

තපනීයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. උපඤ්ඤාතසුත්තවණ්ණනා 

5. පඤ්චයම ඉමඤ්හිධම්මද්වෙන්ති කුසයලසුධම්යමසුඅසන්තුට්ඨිතා, 

පධානස්මිං අයනොසක්කනසඞ්ඛාතං ධම්මද්වයං. ඉමිනාති ‘‘අසන්තුට්ඨිතා

කුසයලසුධම්යමසූ’’තිවචයනන. ඉමං දීයපතීති ‘‘යාවයසොඋප්පජ්ජති, න
තාවාහං සන්තුට්යඨො අයහොසි’’න්ති එතං පරියන්තංකත්වා වක්ඛමානත්ථං

දීයපති. පධානස්මින්ති වීරියාරම්යභ. ඉමමත්ථන්ති
‘‘පධානස්මිඤ්චා’’තිආදිනා වුත්තමත්ථං. වීරියප්පවායහ වත්තමායන
අන්තරා එව පටි මනං නිවත්තනං පටිවානං, තදස්ස අත්ථීති පටිවානී, න

පටිවානී අප්පටිවානී, තස්ස භායවො අප්පටවානිතා, අයනොසක්කනාති ආහ 

‘‘අප්පටවානිතාති අප්පටක්කමනා අයනොසක්කනා’’ති. තත්ථ 

අයනොසක්කනාති අප්පටිනිවත්ති. 

ආ මනීෙපටපදාති සමථවිපස්සනාසඞ්ඛාතා පුබ්බභා පටිපත්ති. සා හි
ආ ච්ඡන්ති වියසසමධි ච්ඡන්ති එතාය, ආ ච්ඡති වා වියසසාධි යමො
එතායාතිආ මනීයා, සාඑවපටිපජ්ජිතබ්බයතොපටිපදාතිආ මනීයපටිපදා. 

අප්පටවානපධානන්ති ඔසක්කනාරහිතප්පධානං, අන්තරා අයනොසක්කිත්වා
කතවීරියන්තිඅත්යථො. 

උපඤ්ඤාතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සංයයොජනසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ සංයයොජනානං හිතා පච්චයභායවනාති සංයෙො නිො, 

යතභූමකා ධම්මා. යතනාහ ‘‘දසන්නං සංයෙො නාන’’න්තිආදි.
සංයයොජනියය ධම්යම අස්සාදයතො අනුපස්සති සීයලනාති අස්සාදානුපස්සී, 

තස්ස භායවො අස්සාදානුපස්සිතා. නිබ්බිදානුපස්සිතාති එත්ථාපි එයසව

නයයො. උක්කණ්ඨනවයසනාති සංයයොජනියයසු යතභූමකධම්යමසු

නිබ්බින්දනවයසන. ජනනං  ාති, ඛන්ධානං පාතුභායවොති ආහ ‘‘ ාතිොති

ඛන්ධනිබ්බත්තියතො’’ති, ඛන්ධානං තත්ථ තත්ථ භයව අපරාපරං

නිබ්බත්තියතොතිඅත්යථො. ඛන්ධපරිපායකො එකභවපරියාපන්නානංඛන්ධානං
පුරාණභායවො. එකභවපරියාපන්නජීවිතින්ද්රියප්පබන්ධවිච්යඡදවයසන 

ඛන්ධානං යභයදො ඉධ මරණන්ති ආහ ‘‘මරයණනාති ඛන්ධයභදයතො’’ති. 

අන්යතොනිජ්ඣානං චිත්තසන්තායපො. පරියදයවො නාම ඤාතිබයසනාදීහි
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ඵුට්ඨස්ස වාචාවිප්පලායපො. යසො ච යසොකසමුට්ඨායනොති ආහ 

‘‘තන්නිස්සිතලාලප්පිතලක්ඛයණහි පරියදයවහී’’ති. ලාලප්පිතං 
වාචාවිප්පලායපො, යසොචඅත්ථයතොසද්යදොයයව. 

දුක්ඛන්ති ඉධ කායිකං දුක්ඛං අධිප්යපතන්ති ආහ 

‘‘කාෙපටපීළනදුක්යඛහී’’ති. මයනොවිඝාතයදොමනස්යසහීති මනයසො
විඝාතකයරහි යදොමනස්යසහි. බයාපාදසම්පයයොය න මනයසො

විහනනරසඤ්හියදොමනස්සං.භුයසොආයායසො උපාොයසො යථා‘‘භුසමාදානං
උපාදාන’’න්ති, යසො ච අත්ථයතො ඤාතිබයසනාදීහි ඵුට්ඨස්ස
අධිමත්තයචයතොදුක්ඛප්පභාවියතො යදොයසොයයව. කායචිත්තානඤ්හි
ආයාසනවයසන යදොසස්යසව පවත්තිආකායරො උපායායසොති වුච්චති 
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්යනො. තං චුද්දසහි අකුසලයචතසියකහි අඤ්යඤො
එයකො යචතසිකධම්යමොතිඑයක.යංවිසායදොතිචවදන්ති. 

සංයයොජනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. කණ්හසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයමයථා‘‘කණ්හා ාවී’’තිආදීසුකාළවණ්යණනසමන්නා තා 
‘‘කණ්හා’’ති වුච්චති, න එවං කාළවණ්ණතාය ධම්මා ‘‘කණ්හා’’ති
වුච්චන්ති, අථ යඛො කණ්හාභිජාතිනිබ්බත්තියහතුයතො

අප්පභස්සරභාවකරණයතො වා ‘‘කණ්හා’’ති වුච්චන්තීති දස්යසන්යතො ‘‘න

කාළවණ්ණතාො’’තිආදිමාහ. කණ්හතාොති කණ්හාභිජාතිතාය. 

කණ්හාභි ාතීතිචඅපායාවුච්චන්තිමනුස්යසසුචයදොභග්ගියං. සරයසනාති
සභායවන. න හිරීයති න ලජ්ජතීති අහිරියකො, පුග් යලො, චිත්තං, තං
සම්පයුත්තධම්මසමුදායයො වා. තස්ස භායවො අහිරික්කන්ති වත්තබ්යබ 

එකස්සක-කාරස්සයලොපංකත්වා අහිරිකන්තිවුත්තන්තිආහ ‘‘අහිරිකන්ති

අහිරිකභායවො’’ති. න ඔත්තප්පතීති අයනොත්තාපී, පුග් යලො, 

යථාවුත්තධම්මසමුදායයො වා, තස්ස භායවො අයනොත්තප්පන්ති ආහ 

‘‘අයනොත්තාපිභායවො’’ති. 

කණ්හසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සුක්කසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම ‘‘සුක්කං වත්ථ’’න්තිආදීසු විය න වණ්ණසුක්කතාය
ධම්මානංසුක්කතා, අථයඛො සුක්කාභිජාතියහතුයතොපභස්සරභාවකරණයතො

චාති දස්යසන්යතො ‘‘න වණ්ණසුක්කතාො’’තිආදිමාහ. සුක්කතාොති
සුක්කාභිජාතිතාය. හිරී පාපධම්යම ගූථං විය පස්සන්තී ජිගුච්ඡතීති ආහ 

‘‘පාපයතොජිගුච්ඡනලක්ඛණා හිරී’’ති.ඔත්තප්පංයතඋණ්හංවියපස්සන්තං

තයතො භායතීති වුත්තං ‘‘භාෙනලක්ඛණං ඔතප්ප’’න්ති. ඉදඤ්ච
හියරොත්තප්පං අඤ්ඤමඤ්ඤවිප්පයයොගී පාපයතො විමුඛභූතඤ්ච, තස්මා
යනසං ඉදං නානාකරණං – අජ්ඣත්තසමුට්ඨානා හිරී, බහිද්ධාසමුට්ඨානං
ඔත්තප්පං. අත්තාධිපති හිරී, යලොකාධිපති ඔතප්පං. ලජ්ජාසභාවසණ්ඨිතා
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පටුන 

හිරී, භයසභාවසණ්ඨිතං ඔත්තප්පං. සප්පතිස්සවලක්ඛණා හිරී, 
වජ්ජභීරුකභයදස්සාවිලක්ඛණංඔත්තප්පන්ති. 

තත්ථ අජ්ඣත්තසමුට්ඨානං හිරිං චතූහිකාරයණහි සමුට්ඨායපති ජාතිං
පච්චයවක්ඛිත්වා, වයං, සූරභාවං, බාහුසච්චං පච්චයවක්ඛිත්වා. කථං? 
‘‘පාපකරණං නායමතං න ජාතිසම්පන්නානං කම්මං, හීනජච්චානං
යකවට්ටාදීනං කම්මං, මාදිසස්ස ජාතිසම්පන්නස්ස ඉදං කාතුං න
යුත්ත’’න්ති එවං තාව ජාතිං පච්චයවක්ඛිත්වා පාපං අකයරොන්යතො හිරිං
සමුට්ඨායපති. තථා ‘‘පාපකරණං නායමතං දහයරහි කත්තබ්බං කම්මං, 
මාදිසස්සවයයඨිතස්සඉදංකාතුංනයුත්ත’’න්තිඑවංවයං පච්චයවක්ඛිත්වා
පාපං අකයරොන්යතො හිරිං සමුට්ඨායපති. තථා ‘‘පාපකරණං නායමතං 
දුබ්බලජාතිකානං කම්මං, මාදිසස්ස සූරභාවසම්පන්නස්ස ඉදං කාතුං න
යුත්ත’’න්ති එවං සූරභාවං පච්චයවක්ඛිත්වා පාපං අකයරොන්යතො හිරිං
සමුට්ඨායපති. තථා ‘‘පාපකම්මං නායමතං අන්ධබාලානං කම්මං, න
පණ්ඩිතානං, මාදිසස්සපණ්ඩිතස්සබහුස්සුතස්සඉදං කාතුංනයුත්ත’’න්ති
එවං බාහුසච්චං පච්චයවක්ඛිත්වා පාපං අකයරොන්යතො හිරිං සමුට්ඨායපති.
එවං අජ්ඣත්තසමුට්ඨානං හිරිං චතූහි කාරයණහි සමුට්ඨායපති, 
සමුට්ඨායපන්යතොචහිරිංනිස්සායපාපකම්මංනකයරොති. 

කථංබහිද්ධාසමුට්ඨානංඔත්තප්පං? ‘‘සයචත්වංපාපකම්මං කරිස්සසි, 
චතූසුපරිසාසු රහප්පත්යතොභවිස්සසි, තයතොතංසීලවන්යතොසබ්රහ්මචාරී 
විවජ්ජිස්සන්තී’’ති පච්චයවක්ඛිත්වා බහිද්ධාසමුට්ඨානං ඔත්තප්පං නිස්සාය 
පාපකම්මංනකයරොති.එවංබහිද්ධාසමුට්ඨානංඔත්තප්පං. 

කථං අත්තාධිපති හිරී? ඉයධකච්යචො කුලපුත්යතො අත්තානං අධිපතිං
යජට්ඨකංකත්වා‘‘මාදිසස්සසද්ධාපබ්බජිතස්සබහුස්සුතස්ස ධුතධරස්සන
යුත්තං පාපකම්මං කාතු’’න්ති පාපං න කයරොති. එවං අත්තාධිපති හිරී. 
යතනාහ භ වා ‘‘යසො අත්තානංයයව අධිපතිං කරිත්වා අකුසලං පජහති, 
කුසලං භායවති, සාවජ්ජං පජහති, අනවජ්ජං භායවති, සුද්ධං අත්තානං
පරිහරතී’’ති(අ.නි.3.40). 

කථං යලොකාධිපති ඔත්තප්පං? ඉයධකච්යචො කුලපුත්යතො යලොකං
අධිපතිං යජට්ඨකං කත්වා ‘‘සයච යඛො ත්වං පාපකම්මං කයරයයාසි, 
සබ්රහ්මචාරියනො තාව තං ජානිස්සන්ති, මහිද්ධිකා මහානුභාවා යලොයක ච
සමණබ්රාහ්මණා යදවතා ච, තස්මා යත න යුත්තං පාපං කාතු’’න්ති
පාපකම්මං නකයරොති. යථාහ – ‘‘මහා යඛො පනායං යලොකසන්නිවායසො, 
මහන්තස්මිං යඛො පන යලොකසන්නිවායස සන්ති සමණබ්රාහ්මණා 
ඉද්ධිමන්යතො දිබ්බචක්ඛුකා පරචිත්තවිදුයනො. යත දූරයතොපි පස්සන්ති, 
ආසන්නාපි න දිස්සන්ති, යචතසාපි චිත්තං ජානන්ති, යතපි මං එවං
ජානිස්සන්ති ‘පස්සථ, යභො, ඉමං කුලපුත්තං, සද්ධා අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජියතො සමායනො යවොකිණ්යණො විහරති පාපයකහි අකුසයලහි
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පටුන 

ධම්යමහී’ති. සන්ති යදවතා ඉද්ධිමන්තිනියයො දිබ්බචක්ඛුකා 
පරචිත්තවිදුනියයො, තා දූරයතොපි පස්සන්ති, ආසන්නාපි න දිස්සන්ති, 
යචතසාපි චිත්තං ජානන්ති, තාපි මං ජානිස්සන්ති ‘පස්සථ, යභො, ඉමං
කුලපුත්තං, සද්ධා අ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජියතොසමායනොයවොකිණ්යණො
විහරති පාපයකහි අකුසයලහි ධම්යමහී’ති…යප.… යසො යලොකංයයව
අධිපතිං කරිත්වා අකුසලං…යප.… පරිහරතී’’ති. එවං යලොකාධිපති
ඔත්තප්පං. 

ලජ් ාසභාවසණ්ඨිතාතිඑත්ථ ලජ් ාතිලජ්ජනාකායරො, යතනසභායවන

සණ්ඨිතා හිරී. භෙන්ති අපායභයං, යතන සභායවන සණ්ඨිතං ඔත්තප්පං.
තදුභයං පාපපරිවජ්ජයන පාකටං යහොති. තත්ථ යථා ද්වීසු අයයොගුයළසු
එයකො සීතයලො භයවයය ගූථමක්ඛියතො, එයකො උණ්යහොආදිත්යතො. යතසු
යථා සීතලං ගූථමක්ඛිතත්තා ජිගුච්ඡන්යතො විඤ්ඤුජාතියකො න  ණ්හාති, 
ඉතරංඩාහභයයන.එවංපණ්ඩියතොලජ්ජායජිගුච්ඡන්යතොපාපං නකයරොති, 

ඔත්තප්යපන අපායභයභීයතො පාපංනකයරොති, එවං ලජ් ාසභාවසණ්ඨිතා

හිරී, භෙසභාවසණ්ඨිතංඔත්තප්පං. 

කථං සප්පතිස්සවලක්ඛණා හිරී, වජ්ජභීරුකභයදස්සාවිලක්ඛණං
ඔත්තප්පං? එකච්යචො හි ජාතිමහත්තපච්චයවක්ඛණා, 
සත්ථුමහත්තපච්චයවක්ඛණා, දායජ්ජමහත්තපච්චයවක්ඛණා, 
සබ්රහ්මචාරිමහත්තපච්චයවක්ඛණාතිඑවංචතූහිකාරයණහිතත්ථ ාරයවන 
සප්පතිස්සවලක්ඛණං හිරිං සමුට්ඨායපත්වා පාපං න කයරොති. එකච්යචො
අත්තානුවාදභයං, පරානුවාදභයං, දණ්ඩභයං, දුග් තිභයන්ති එවං චතූහි
කාරයණහිවජ්ජයතොභායන්යතො වජ්ජභීරුකභයදස්සාවිලක්ඛණංඔත්තප්පං
පච්චුපට්ඨායපත්වා පාපකම්මං න කයරොති. එත්ථ ච
අජ්ඣත්තසමුට්ඨානාදිතා හියරොත්තප්පානං තත්ථ තත්ථ පාකටභායවන
වුත්තා, න පන යනසං කදාචි අඤ්ඤමඤ්ඤවිප්පයයොය ො. න හි ලජ්ජනං
නිබ්භයං, පාපභයං වා අලජ්ජනං අත්ථීති. එවයමත්ථ විත්ථාරයතො
අත්ථවණ්ණනායවදිතබ්බා. 

සුක්කසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. චරියසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම යලොකන්ති සත්තයලොකං. සන්ධායරන්තීති

ආචාරසන්ධාරණවයසන ධායරන්ති. ඨයපන්තීති මරියාදායං ඨයපන්ති. 

රක්ඛන්තීති ආචාරසන්ධාරයණන මරියාදායං ඨයපත්වා රක්ඛන්ති. 

 රුචිත්තීකාරවයසනනපඤ්ඤායෙථාති රුංකත්වාචිත්යත කරණවයසන

න පඤ්ඤායයථ, අයමාචායරො න ලබ්යභයය. මාතුච්ඡාති වාති එත්ථ ඉති-
සද්යදොආදයත්යථො.යතනමාතුලානීති වාආචරියභරියාතිවා රූනංදාරාති

වාතිඉයමසඞ් ණ්හාති.තත්ථමාතුභගිනී මාතුච්ඡා. මාතුලභරියා මාතුලානී.

 රූනං දාරා මහාපිතුචූළපිතුයජට්ඨභාතුආදීනං රුට්ඨානියානංභරියා. ෙථා
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පටුන 

අය ළකාතිආදීසු අයං සඞ්යඛපත්යථො – යථා අයජළකාදයයො තිරච්ඡානා 
හියරොත්තප්පරහිතා මාතාති සඤ්ඤං අකත්වා භින්නමරියාදා සබ්බත්ථ
සම්යභයදන වත්තන්ති, එවමයං මනුස්සයලොයකො යදි යලොකපාලධම්මා න
භයවයයං, සබ්බත්ථ සම්යභයදන වත්යතයය. යස්මා පනියම
යලොකපාලකධම්මායලොකංපායලන්ති, තස්මානත්ථි සම්යභයදොති. 

චරියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. වස්සූපනායිකසුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම අපඤ්ඤත්තාති අනනුඤ්ඤාතා, අවිහිතා වා. වස්යසති

වස්සාරත්තං සන්ධාය වදති, උතුවස්යසති යහමන්තං සන්ධාය. එකින්ද්රිෙං 

ජීවංවියහයඨන්තාතිරුක්ඛලතාදීසුජීවසඤ්ඤිතායඑවමාහංසු. එකින්ද්රිෙන්ති

චකායින්ද්රියංඅත්ථීතිමඤ්ඤමානාවදන්ති. සඞ්ඝාතංආපායදන්තාතිවිනාසං

ආපායදන්තා. සංකසායිස්සන්තීතිඅප්යපොස්සුක්කානිබද්ධවාසංවසිස්සන්ති. 

අපරජ්ජු තාෙ ආසාළ්හිො උප න්තබ්බාති එත්ථ අපරජ්ජු  තාය අස්සාති
අපරජ්ජු තා, තස්සා අපරජ්ජු තාය අතික්කන්තාය, අපරස්මිං දිවයසති 
අත්යථො, තස්මා ආසාළ්හිපුණ්ණමාය අනන්තයර පාටිපදදිවයස

උප න්තබ්බාති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. මාස තාෙ ආසාළ්හිො

උප න්තබ්බාති මායසො  තාය අස්සාති මාස තා, තස්සා මාස තාය
අතික්කන්තාය, මායසපරිපුණ්යණතිඅත්යථො. තස්මාආසාළ්හිපුණ්ණමයතො
පරාය පුණ්ණමාය අනන්තයර පාටිපදදිවයස උප න්තබ්බාති අත්යථො
දට්ඨබ්යබො. 

වස්සූපනායිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කම්මකාරණවග් වණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනානිට්ඨිතා. 

2. අධිකරණවග් වණ්ණනා 

11. දුතියවග් ස්ස පඨයම අප්පටිසඞ්ඛායන න කම්පතීති 

පටසඞ්ඛානබලං, උපපරික්ඛනපඤ්ඤායයතං නාමං. වීරියසීයසන සත්ත

යබොජ්ඣඞ්ය  භායවන්තස්ස උප්පන්නං බලං භාවනාබලං. 
වීරියුපත්ථම්යභනහිකුසලභාවනාබලවතීථිරා උප්පජ්ජති, තථාඋප්පන්නා
බලවතී කුසලභාවනා බලවන්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ් ාතිපි වුච්චන්ති.
අත්ථයතො වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් සීයසන සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා යහොන්ති. 
වුත්තම්පි යචතං – ‘‘තත්ථ කතමං භාවනාබලං? යා කුසලානං ධම්මානං
ආයසවනා භාවනා බහුලීකම්මං, ඉදං වුච්චති භාවනාබලං. සත්තපි
යබොජ්ඣඞ් ාභාවනාබල’’න්ති(ධ.ස. 1361). 

අකම්පිෙට්යඨනාති පටිපක්යඛහි අකම්පනීයට්යඨන. 

දුරභිභවනට්යඨනාති දුරභිභවනීයට්යඨන. අනජ්යඣොමද්දනට්යඨනාති

අධිභවිත්වා අනවමද්දනට්යඨන. එතානීති එතානි යථාවුත්තානි ද්යවපි
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පටුන 

බලානි. එතදග් ංනා තන්ති‘‘එතදග් ං, භික්ඛයව, ද්වින්නංබලානං යදිදං
භාවනාබල’’න්තිඑවයමත්ථඑතදග් ංනා තන්තිඅත්යථො. 

12. දුතියය වියවකං නිස්සිතන්ති වියවකනිස්සිතං, යථා වා
වියවකවයසනපවත්තංඣානං‘‘වියවකජ’’න්ති වුත්තං, එවංවියවකවයසන
පවත්යතො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො ‘‘වියවකනිස්සියතො’’ති දට්ඨබ්යබො.
නිස්සයට්යඨො ච විපස්සනාමග් ානං වයසන මග් ඵලානං යවදිතබ්යබො, 
අසතිපි වා පුබ්බාපරභායව ‘‘පටිච්චසමුප්පායදො’’ති එත්ථ පච්චයයන
සමුප්පාදනං විය අවිනාභාවිධම්මබයාපාරා නිස්සයනභාවනා සම්භවන්තීති. 
‘‘තදඞ් සමුච්යඡදනිස්සරණවියවකනිස්සිත’’න්ති වත්වා 
පටිප්පස්සද්ධිවියවකනිස්සිතස්ස අවචනං ‘‘සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවතී’’තිආදිනා ඉධ භායවතබ්බානං සම්යබොජ්ඣඞ් ානං වුත්තත්තා.
භාවිතයබොජ්ඣඞ් ස්ස හි සච්ඡිකාතබ්බා බලයබොජ්ඣඞ් ා, යතසං කිච්චං

පටිප්පස්සද්ධිවියවයකො. අජ්ඣාසෙයතොති ‘‘නිබ්බානං සච්ඡිකරිස්සාමී’’ති
පවත්තඅජ්ඣාසයයතො. යදිපිහිවිපස්සනාක්ඛයණසඞ්ඛාරාරම්මණංචිත්තං, 
සඞ්ඛායරසු පන ආදීනවං දිස්වා තප්පටිපක්යඛ නිබ්බායන නින්නතාය
අජ්ඣාසයයතො නිස්සරණවියවකනිස්සියතො යහොති උණ්හාභිභූතස්ස
පුග් ලස්සසීතනින්නචිත්තතාවිය. 

‘‘පඤ්චවිධවියවකනිස්සිතම්පීති එයක’’ති වත්වා තත්ථ
යථාවුත්තවියවකත්තයයතො අඤ්ඤං වියවකද්වයං උද්ධරිත්වා දස්යසතුං 

‘‘යත හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ඣානක්ඛයණ තාව කිච්චයතො
වික්ඛම්භනවියවකනිස්සිතං, විපස්සනාක්ඛයණ අජ්ඣාසයයතො
පටිප්පස්සද්ධිවියවකනිස්සිතං භායවතීති වත්තබ්බං ‘‘එවාහං අනුත්තරං 
වියමොක්ඛංඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සාමී’’තිතත්ථනින්නජ්ඣාසයතාය.යතනාහ 

‘‘තස්මා යතසං මයතනා’’තිආදි. යහට්ඨා කසිණජ්ඣානග් හයණන 
ආරුප්පානම්පි හණංදට්ඨබ්බං, තස්මා ‘‘එයතසංඣානාන’’න්තිඉමිනාපි
යතසං සඞ් යහො යවදිතබ්යබො. යස්මා පහානවිනයයො විය විරා නියරොධාපි

ඉධාධිප්යපතවියවයකනඅත්ථයතො නිබ්බිසිට්ඨා, තස්මාවුත්තං ‘‘එසනයෙො 

විරා නිස්සිතන්තිආදීසූ’’ති.යතනාහ ‘‘වියවකත්ථාඑවහි විරා ාදයෙො’’ති. 

යවොස්සග් -සද්යදො පරිච්චා ත්යථො පක්ඛන්දනත්යථො චාති 
යවොස්සග් ස්ස දුවිධතා වුත්තා. යවොස්සජ්ජනඤ්හි පහානං විස්සට්ඨභායවන 
නියරොධනපක්ඛන්දනම්පි ච. තස්මා විපස්සනාක්ඛයණ තදඞ් වයසන 
මග් ක්ඛයණ සමුච්යඡදවයසන පටිපක්ඛස්ස පහානං යවොස්සග්ය ො, තථා
විපස්සනාක්ඛයණ තන්නින්නභායවන, මග් ක්ඛයණ ආරම්මණකරයණන

විස්සට්ඨසභාවතා යවොස්සග්ය ොති යවදිතබ්බං. යතයනවාහ ‘‘තත්ථ

පරිච්චා යවොස්සග්ය ො’’තිආදි. අෙං සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොති අයං

මිස්සකවයසනවුත්යතො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො. ෙථාවුත්යතනපකායරනාති 
තදඞ් ප්පහානසමුච්යඡදප්පහානප්පකායරන
තන්නින්නතදාරම්මණප්පකායරන ච. පුබ්යබ යවොස්සග් වචනස්යසව
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පටුන 

අත්ථස්ස වුත්තත්තා ආහ ‘‘සකයලන වචයනනා’’ති. පරිණමන්තන්ති

විපස්සනාක්ඛයණ තදඞ් තන්නින්නප්පකායරන පරිණමන්තං. පරිණතන්ති 
මග් ක්ඛයණ සමුච්යඡදතදාරම්මණප්පකායරන පරිණතං. පරිණායමො නාම

ඉධ පරිපායකොති ආහ ‘‘පරිපච්චන්තං පරිපක්කඤ්චා’’ති. පරිපායකො ච
ආයසවනලායභන ලද්ධසාමත්ථියස්ස කියලයස පරිච්චජිතුං නිබ්බානං

පක්ඛන්දිතුං තික්ඛවිසදභායවො. යතනාහ ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදි. එස නයෙොති 
ය්වායංනයයො‘‘වියවකනිස්සිත’’න්තිආදිනාසතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය වුත්යතො, 
යසයසසු ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ාදීසුපි එයසව නයයො, එවං තත්ථ
යනතබ්බන්තිඅත්යථො. 

‘‘වියවකනිස්සිත’’න්තිආදීසුලබ්භමානමත්ථංසාමඤ්ඤයතො දස්යසත්වා

ඉදානි ඉධාධිප්යපතමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘ඉධ පනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

සබ්බසඞ්ඛයතහීති සබ්යබහි පච්චයසමුප්පන්නධම්යමහි. සබ්යබසන්ති

සඞ්ඛතධම්මානං. වියවකංආරම්මණංකත්වාතිනිබ්බානසඞ්ඛාතං වියවකං

ආරම්මණං කත්වා. තඤ්චයඛොතිතයදවසතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං. 

13. තතියය චිත්යතකග් ත්ථාොති චිත්තසමාධානත්ථාය, දිට්ඨධම්යම
සුඛවිහාරායාති අත්යථො. චිත්යතකග් තාසීයසන හි දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරො
වුත්යතො. සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවානං වයසන යහතං වුත්තං. යත හි 
සමාපජ්ජිත්වා ‘‘එකග් චිත්තා සුඛං දිවසං විහරිස්සාමා’’ති ඉච්යචව
කසිණපරිකම්මං කත්වා අට්ඨ සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතන්ති. 

විපස්සනාපාදකත්ථාොතිආදීසු පන යසක්ඛපුථුජ්ජනා ‘‘සමාපත්තියතො 
වුට්ඨාය සමාහියතන චිත්යතන විපස්සාමා’’ති නිබ්බත්යතන්තා
විපස්සනාපාදකත්ථාය භායවන්ති. 

යය පන අට්ඨ සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානං 
සමාපජ්ජිත්වාසමාපත්තියතොවුට්ඨාය‘‘එයකොපිහුත්වාබහුධායහොතී’’ති(දී.
නි. 1.238; ම. නි. 1.147; සං. නි. 2.70; 5.834, 842) වුත්තනයා 

අභිඤ්ඤායයො පත්යථන්තා නිබ්බත්යතන්ති, යත අභිඤ්ඤාපාදකත්ථාෙ 
භායවන්ති. යය අට්ඨ සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා නියරොධසමාපත්තිං
සමාපජ්ජිත්වා ‘‘සත්තාහං අචිත්තා හුත්වා දිට්යඨව ධම්යම නියරොධං
නිබ්බානං පත්වා සුඛං විහරිස්සාමා’’ති නිබ්බත්යතන්ති, යත 

නියරොධපාදකත්ථාෙ භායවන්ති. යය පන අට්ඨ සමාපත්තියයො 
නිබ්බත්යතත්වා ‘‘අපරිහීනජ්ඣානා බ්රහ්මයලොයක උප්පජ්ජිස්සාමා’’ති 

නිබ්බත්යතන්ති, යත භවවියසසත්ථාෙ භායවන්ති. 

යුත්තං තාව චිත්යතකග් තාය භවවියසසත්ථතා විය 
විපස්සනාපාදකත්ථතාපි චතුක්කජ්ඣානසාධාරණාති යතසං වයසන
‘‘චත්තාරි ඣානානී’’ති වචනං, අභිඤ්ඤාපාදකත්ථතා පන
නියරොධපාදකත්ථතා ච චතුත්ථස්යසව ඣානස්ස ආයවණිකා, සා කථං
චතුක්කජ්ඣානසාධාරණා වුත්තාති? පරම්පරාධිට්ඨානභාවයතො.
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පදට්ඨානපදට්ඨානම්පි හි පදට්ඨානන්ති වුච්චති කාරණකාරණන්ති යථා
‘‘තියණහිභත්තංසිද්ධ’’න්ති. 

14. චතුත්යථ සසකස්සඋප්පතනංවිෙ යහොතීතිපථවිජිගුච්ඡනසසකස්ස
උප්පතනංවියයහොති.තත්ථායංඅත්ථසල්ලාපිකා උපමා–පථවීකිරසසකං
ආහ – ‘‘යහසසකා’’ති.සසයකොආහ – ‘‘යකො එයසො’’ති.කස්මා මයමව 
උපරි සබ්බඉරියාපයථ කප්යපන්යතො උච්චාරපස්සාවං කයරොන්යතො මං න
ජානාසීති? සුට්ඨු තයා අහං දිට්යඨො, මයා අක්කන්තට්ඨානඤ්හි
අඞ්ගුලග්ය හි ඵුට්ඨට්ඨානං විය යහොති, විස්සට්ඨඋදකං අප්පමත්තකං, 
කරීසංකටකඵලමත්තං, හත්ථිඅස්සාදීහිපන අක්කන්තට්ඨානම්පිමහන්තං, 
පස්සායවොපි යනසං ඝටමත්යතො, උච්චායරොපි පච්ඡිමත්යතො යහොති, අලං
මය්හංතයාතිඋප්පතිත්වාඅඤ්ඤස්මිංඨායනපතියතො.තයතොනංපථවීආහ
– ‘‘අයහොදූරං යතොපිනනුමය්හංයයවඋපරිපතියතොසී’’ති? යසොපුනතං
ජිගුච්ඡන්යතො උප්පතිත්වා අඤ්ඤත්ථ පතියතො. එවං වස්සසහස්සම්පි
උප්පතිත්වා උප්පතිත්වා පතමායනො සසයකො යනව පථවියා අන්තං

පාපුණිතුං සක්යකොති. න යකොටන්ති න පුබ්බයකොටිං. ඉතයරසන්ති 
විපඤ්චිතඤ්ඤුයනයයපදපරමානං. 

15. පඤ්චයම සමයථහි අධිකරීයති වූපසම්මතීති අධිකරණං, අට්ඨාරස

යභදකරවත්ථූනි නිස්සාය උප්පන්යනො විවායදොයයව විවාදාධිකරණං. ‘‘ඉධ
භික්ඛූභික්ඛුංඅනුවදන්තිසීලවිපත්තියා වා’’තිආදිනා(චූළව.215) චතස්යසො 

විපත්තියයොනිස්සාය උප්පන්යනොඅනුවායදොයයව අනුවාදාධිකරණං. පඤ්චපි 

ආපත්තික්ඛන්ධා ආපත්තාධිකරණං. ‘‘සත්තපි ආපත්තික්ඛන්ධා
ආපත්තාධිකරණ’’න්ති (චූළව. 215) වචනයතො ආපත්තියයව 

ආපත්තාධිකරණං. ‘‘යාසඞ්ඝස්සකිච්චයතාකරණීයතාඅපයලොකනකම්මං 
ඤත්තිකම්මං ඤත්තිදුතියකම්මං ඤත්තිචතුත්ථකම්ම’’න්ති (චූළව. 215) 

එවමා තං චතුබ්බිධං සඞ්ඝකිච්චං කිච්චාධිකරණන්ති යවදිතබ්බං. 
යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

16. ඡට්යඨ අපාකටනායමොති ‘‘යසයලො, කූටදන්යතො’’තිආදිනා

අනභිඤ්ඤායතො. යෙන වා කාරයණනාති යහතුම්හි ඉදං කරණවචනං.
යහතුඅත්යථො හි කිරියාකාරණං, න කරණං විය කිරියත්යථො, තස්මා 
නානප්පකාරගුණවියසසාධි මත්ථා ඉධ උපසඞ්කමනකිරියාති ‘‘අන්යනන
වසති, අජ්යඣයනන වසතී’’තිආදීසුවිය යහතුඅත්ථයමයවතංකරණවචනං
යුත්තං, න කරණත්ථං තස්ස අයුජ්ජමානත්තාති වුත්තං ‘‘යයන වා
කාරයණනා’’ති. අවිභා යතො සතතං 
පවත්තිතනිරතිසයසාදුවිපුලාමතරසසද්ධම්මඵලතාය
සාදුඵලනිච්චඵලිතමහාරුක්යඛන භ වා උපමියතො.
සාදුඵලූපයභො ාධිප්පායග් හයණයනව හි රුක්ඛස්ස සාදුඵලතා  හිතාති. 

උපසඞ්කමීති උපසඞ්කන්යතො. සම්පත්තකාමතාය හි කිඤ්චි ඨානං 
 ච්ඡන්යතො තංතංපයදසාතික්කමයනන උපසඞ්කමි, උපසඞ්කන්යතොති ච
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පටුන 

වත්තබ්බතං ලභති. යතනාහ ‘‘ යතොති වුත්තං යහොතී’’ති, උප යතොති

අත්යථො. උපසඞ්කමිත්වාති පුබ්බකාලකිරියානිද්යදයසොති ආහ 

‘‘උපසඞ්කමනපරියෙොසානදීපන’’න්ති. තයතොති යං ඨානං පත්යතො
‘‘උපසඞ්කමී’’තිවුත්යතො, තයතොඋප තට්ඨානයතො. 

ෙථා ඛමනීොදීනි පුච්ඡන්යතොති යථා භ වා ‘‘කච්චි යත, බ්රාහ්මණ, 
ඛමනීයං, කච්චි යාපනීය’’න්තිආදිනා ඛමනීයාදීනි පුච්ඡන්යතො යතන
බ්රාහ්මයණනසද්ධිංසමප්පවත්තයමොයදොඅයහොසිපුබ්බභාසිතාය, එවං යසොපි
බ්රාහ්මයණො තදනුකරයණන භ වතා සද්ධිං සමප්පවත්තයමොයදො අයහොසීති

යයොජනා. තං පන සමප්පවත්තයමොදතං උපමාය දස්යසතුං ‘‘සීයතොදකං

විො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සම්යමොදිතන්ති සංසන්දිතං. එකීභාවන්ති

සම්යමොදනකිරියාය සමානතං. ඛමනීෙන්ති ‘‘ඉදං චතුචක්කං නවද්වාරං
සරීරයන්තං දුක්ඛබහුලතාය සභාවයතො දුස්සහං, කච්චි ඛමිතුං

සක්කුයණයය’’න්ති පුච්ඡති. ොපනීෙන්ති ආහාරාදිප්පටිබද්ධවුත්තිකං 
චිරප්පබන්ධසඞ්ඛාතාය යාපනාය කච්චි යායපතුං සක්කුයණයයං.

සීසයරො ාදිආබාධාභායවන කච්චි අප්පාබාධං. දුක්ඛජීවිකාභායවන කච්චි

අප්පාතඞ්කං. තංතංකිච්චකරයණ උට්ඨානසුඛතාය කච්චි ලහුට්ඨානං. 

තදනුරූපබලයයො යතො කච්චි බලං. සුඛවිහාරසම්භයවන කච්චි ඵාසුවිහායරො 
අත්ථීතිසබ්බත්ථකච්චි-සද්දංයයොයජත්වාඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

බලප්පත්තා පීති පීතියයව. තරුණපීති පායමොජ් ං. සම්යමොදං ජයනති

කයරොතීති සම්යමොදනීකං, තයදව සම්යමොදනීෙං. සම්යමොදිතබ්බයතො

සම්යමොදනීයන්තිඉමංපනඅත්ථං දස්යසතුං ‘‘සම්යමොදිතුංයුත්තභාවයතො’’ති

ආහ. සරිතබ්බභාවයතොති අනුස්සරිතබ්බභාවයතො. ‘‘සරණීය’’න්ති

වත්තබ්යබ දීඝං කත්වා ‘‘සාරණීෙ’’න්ති වුත්තං. සුෙයමානසුඛයතොති

ආපාථ තමධුරතං ආහ, අනුස්සරිෙමානසුඛයතොති විමද්දරමණීයතං. 

බයඤ් නපරිසුද්ධතාොති සභාවනිරුත්තිභායවන තස්සා කථාය 

වචනචාතුරියමාහ. අත්ථපරිසුද්ධතාොති අත්ථස්ස නිරුපක්කියලසතං. 

අයනයකහිපරිොයෙහීතිඅයනයකහිකාරයණහි. 

අතිදූරඅච්චාසන්නප්පටික්යඛයපනනාතිදූරංනච්චාසන්නංනාම  හිතං, 

තංපනඅවකංසයතොඋභින්නංපසාරිතහත්ථාසඞ්ඝට්ටයනනදට්ඨබ්බං. ගීවං

පසායරත්වාතිගීවංපරිවට්ටනවයසනපසායරත්වා. 

එතදයවොචාති එතං ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතූ’’තිආදිපුච්ඡාවචනං

අයවොච.යතයනව‘‘එතදයවොචා’’තිපදංඋද්ධරිත්වා දුවිධාහිපුච්ඡාතිආදිනා
පුච්ඡාවිභා ං දස්යසති. තත්ථ අ ායර නියුත්යතො අ ාරියකො, තස්ස පුච්ඡා 

අ ාරිකපුච්ඡා. අ ාරිකයතො අඤ්යඤො අන ාරියකො පබ්බජ්ජූප යතො, තස්ස

පුච්ඡා අන ාරිකපුච්ඡා. කිඤ්චාපිඅඤ්ඤත්ථ‘‘ජනයකොයහතු, පග් ාහයකො 
පච්චයයො. අසාධාරයණො යහතු, සාධාරයණො පච්චයයො. සභාය ො යහතු, 
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අසභාය ො පච්චයයො. පුබ්බකාලියකො යහතු, සහපවත්යතො
පච්චයයො’’තිආදිනා යහතුපච්චයා විභජ්ජ වුච්චන්ති. ඉධ පන ‘‘චත්තායරො
යඛො, භික්ඛයව, මහාභූතා යහතු චත්තායරො මහාභූතා පච්චයයො 
රූපක්ඛන්ධස්සපඤ්ඤාපනායා’’තිආදීසු(ම.නි.3.86) වියයහතුපච්චයසද්දා 

සමානත්ථාති දස්යසන්යතො ‘‘උභෙම්යපතං කාරණයවවචනයමවා’’ති ආහ. 

විසමචරිොතිභාවනපුංසකනිද්යදයසො. 

අභික්කන්තාති අතික්කන්තා, වි තාතිඅත්යථොතිආහ ‘‘ඛයෙ දිස්සතී’’ති.

තථාහි‘‘නික්ඛන්යතොපඨයමොයායමො’’තිඋපරිවුත්තං. අභික්කන්තතයරොති
අතිවිය කන්තතයරො මයනොරයමො, තාදියසො ච සුන්දයරො භද්දයකො නාම

යහොතීති ආහ ‘‘සුන්දයර දිස්සතී’’ති. යකොති යදවනා යක්ඛ න්ධබ්බාදීසු

යකො කතයමො? යමති මම. පාදානීති පායද. ඉද්ධිොති ඉමාය එවරූපාය

යදවිද්ධියා. ෙසසාති ඉමිනා එදියසන පරිවායරන පරිච්යඡයදන ච.  ලන්ති

විජ්යජොතමායනො. අභික්කන්යතනාති අතිවිය කන්යතන කමනීයයන

අභිරූයපන. වණ්යණනාති ඡවිවණ්යණන සරීරවණ්ණනිභාය. සබ්බා

ඔභාසෙං දිසාති දස දිසා පභායසන්යතො, චන්යදො විය සූරියයො විය ච

එයකොභාසං එකායලොකං කයරොන්යතොති  ාථාය අත්යථො. අභිරූයපති
උළාරරූයපසම්පන්නරූයප. 

‘‘යචොයරො, යචොයරො; සප්යපො, සප්යපො’’තිආදීසු භයෙ ආයමඩිතං. 

‘‘විජ්ඣ, විජ්ඣ; පහර, පහරා’’තිආදීසු යකොයධ. ‘‘සාධු, සාධූ’’තිආදීසු (ම.

නි. 327.සං. නි. 2.127; 3.35; 5.1085) පසංසාෙං. ‘‘ ච්ඡ,  ච්ඡ; ලුනාහි, 

ලුනාහී’’තිආදීසු තුරියත. ‘‘ආ ච්ඡ, ආ ච්ඡා’’තිආදීසු යකොතූහයල. 

‘‘බුද්යධො, බුද්යධොති චින්යතන්යතො’’තිආදීසු (බු. වං. 2.44) අච්ඡයර. 

‘‘අභික්කමථායස්මන්යතො, අභික්කමථායස්මන්යතො’’තිආදීසු හායස. ‘‘කහං
එකපුත්තක, කහං එකපුත්තකා’’තිආදීසු (ම. නි. 2.353; සං. නි. 2.63) 

යසොයක. ‘‘අයහොසුඛං, අයහොසුඛ’’න්තිආදීසු(උදා.20; දී.නි.3.305; චූළව.

332) පසායද. ච-සද්යදොඅවුත්තසමුච්චයත්යතො. යතන රහාඅසම්මානාදීනං

සඞ් යහො දට්ඨබ්යබො. තත්ථ ‘‘පායපො, පායපො’’තිආදීසු  රහාෙං. 

‘‘අභිරූපක, අභිරූපකා’’තිආදීසු අසම්මායන දට්ඨබ්බං. 

නයිදං ආයමඩිතවයසන ද්වික්ඛත්තුං වුත්තං, අථ යඛො 

අත්ථද්වයවයසනාතිදස්යසන්යතො ‘‘අථවා’’තිආදිමාහ. ‘‘අභික්කන්ත’’න්ති
වචනං අයපක්ඛිත්වා නපුංසකවයසන වුත්තං, තං පන භ වයතො වචනං 

ධම්මස්ස යදසනාති කත්වා තථා වුත්තං ‘‘යභොයතො ය ොතමස්ස 

ධම්මයදසනා’’ති. දුතියපයදපි එයසව නයයො. යදොසනාසනයතොති 

රා ාදිකියලසවිධමනයතො. ගුණාධි මනයතොති සීලාදිගුණානං 
සම්පාපනයතො. යය ගුයණ යදසනා අධි යමති, යතසු පධානභූයත තාව

දස්යසතුං ‘‘සද්ධා නනයතො පඤ්ඤා නනයතො’’ති වුත්තං. සද්ධාපමුඛා හි
යලොකියා ගුණා, පඤ්ඤාපමුඛායලොකුත්තරා. 
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සීලාදිඅත්ථසම්පත්තියා සාත්ථයතො, සභාවනිරුත්තිසම්පත්තියා 

සබයඤ් නයතො. සුවිඤ්යඤයයසද්දප්පයයො තාය උත්තානපදයතො, 

සණ්හසුඛුමභායවන දුවිඤ්යඤයයත්ථතාය  ම්භීරත්ථයතො. 

සිනිද්ධමුදුමධුරසද්දප්පයයො තාය කණ්ණසුඛයතො, 

විපුලවිසුද්ධයපමනීයත්ථතාය හදෙඞ් මයතො. මානාතිමානවිධමයනන 

අනත්තුක්කංසනයතො, ථම්භසාරම්භනිම්මද්දයනන අපරවම්භනයතො. 
හිතාධිප්පායප්පවත්තියා පයරසං රා පරිළාහාදිවූපසමයනන 

කරුණාසීතලයතො, කියලසන්ධකාරවිධමයනන පඤ්ඤාවදාතයතො. 

කරවීකරුතමඤ්ජුතාය ආපාථරමණීෙයතො, 

පුබ්බාපරාවිරුද්ධසුවිසුද්ධත්ථතාය විමද්දක්ඛමයතො. ආපාථරමණීයතාය එවං 

සුෙයමානසුඛයතො, විමද්දක්ඛමතාය හිතජ්ඣාසයප්පවත්තිතතාය ච 

වීමංසිෙමානහිතයතො. එවමාදීහීති ආදි-සද්යදන සංසාරචක්කනිවත්තනයතො, 
සද්ධම්මචක්කප්පවත්තනයතො, මිච්ඡාවාදවි මනයතො, 
සම්මාවාදපතිට්ඨාපනයතො, අකුසලමූලසමුද්ධරණයතො, 
කුසලමූලසංයරොපනයතො, අපායද්වාරපිධානයතො, 
සග් යමොක්ඛද්වාරවිවරණයතො, පරියුට්ඨානවූපසමනයතො, 
අනුසයසමුග්ඝාතනයතොතිඑවමාදීනං සඞ් යහොදට්ඨබ්යබො. 

අයධොමුඛට්ඨපිතන්ති යකනචි අයධොමුඛං ඨපිතං. යහට්ඨාමුඛ ාතන්ති

සභායවයනව යහට්ඨාමුඛජාතං. උපරිමුඛන්ති උද්ධංමුඛං. උග්ඝායටෙයාති 

විවටංකයරයය. හත්යථ යහත්වාති ‘‘පුරත්ථාභිමුයඛො උත්තරාභිමුයඛො වා
 ච්ඡා’’තිආදීනි අවත්වා හත්යථ  යහත්වා ‘‘නිස්සන්යදහං එස මග්ය ො, 

එවං ච්යඡයයා’’තිවයදයය. කාළපක්ඛචාතුද්දසීති කාළපක්යඛචාතුද්දසී. 

නික්කුජ්ජිතං ආයධයයස්ස අනාධාරභූතං භාජනං

ආධාරභාවාපාදනවයසන උක්කුජ්ය ෙය. යහට්ඨාමුඛජාතතාය 

සද්ධම්මවිමුඛං, අයධොමුඛඨපිතතාය අසද්ධම්යම පතිතන්ති එවං පදද්වයං
යථාරහං යයොයජතබ්බං, න යථාසඞ්ඛයං. කාමං කාමච්ඡන්දාදයයොපි
පටිච්ඡාදකානීවරණභාවයතො, මිච්ඡාදිට්ඨිපන සවියසසංපටිච්ඡාදිකාසත්යත

මිච්ඡාභිනියවසනවයසනාති ආහ ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨි හනපටච්ඡන්න’’න්ති.
යතනාහ භ වා ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිපරමාහං, භික්ඛයව, වජ්ජං වදාමී’’ති (අ. නි.

1.310). සබ්යබො අපාය ාමිමග්ය ො කුම්මග්ය ො ‘‘කුච්ඡියතො මග්ය ො’’ති
කත්වා. සම්මාදිට්ඨිආදීනං උජුපටිපක්ඛතාය මිච්ඡාදිට්ඨිආදයයො අට්ඨ

මිච්ඡත්තධම්මා මිච්ඡාමග්ය ො. යතයනව හි තදුභයප්පටිපක්ඛතං සන්ධාය 

‘‘සග් යමොක්ඛමග් ංආවිකයරොන්යතනා’’තිවුත්තං. සප්පිආදිසන්නිස්සයයො
පදීයපො න තථා උජ්ජයලො, යථා යතලසන්නිස්සයයොති 

යතලපජ්ය ොතග් හණං. එයතහි පරිොයෙහීති එයතහි 
නික්කුජ්ජිතුක්කුජ්ජනප්පටිච්ඡන්නවිවරණාදිඋපයමොපමිතබ්බාකායරහි. 
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පටුන 

පසන්නකාරන්තිපසන්යනහිකාතබ්බං සක්කාරං. සරණන්තිපටිසරණං.

යතනාහ ‘‘පරාෙණ’’න්ති. පරායණභායවො ච අනත්ථනියසධයනන

අත්ථසම්පටිපාදයනන ච යහොතීති ආහ ‘‘අඝස්ස, තාතා, හිතස්ස ච

විධාතා’’ති. අඝස්සාතිදුක්ඛයතොතිවදන්ති, පාපයතොතිපනඅත්යථොයුත්යතො. 
නිස්සක්යකයචතංසාමිවචනං.එත්ථචනායං මි-සද්යදොනී-සද්දාදයයොවිය 
ද්විකම්මයකො, තස්මායථා‘‘අජං ාමංයනතී’’තිවුච්චති, එවං‘‘භ වන්තං
සරණං  ච්ඡාමී’’ති වත්තුං න සක්කා. ‘‘සරණන්ති  ච්ඡාමී’’ති පන
වත්තබ්බං. ඉති-සද්යදො යචත්ථ ලුත්තනිද්දිට්යඨො. තස්ස චායමත්යථො –

 මනඤ්ච තදධිප්පායයන භජනං ජානනං වාති දස්යසන්යතො ‘‘ඉති ඉමිනා

අධිප්පායෙනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ භ ාමීතිආදීසු පුරිමස්ස පුරිමස්ස පච්ඡිමං

පච්ඡිමං අත්ථවචනං. භ නං වාසරණාධිප්පායයනඋපසඞ්කමනං. යසවනං 

සන්තිකාවචරතා. පයිරුපාසනං වත්තප්පටිවත්තකරයණන උපට්ඨානන්ති 
එවං සබ්බථාපි අනඤ්ඤසරණතංයයව දීයපති. ‘‘ ච්ඡාමී’’ති පදස්ස

බුජ්ඣාමීතිඅයමත්යථොකථංලබ්භතීති ආහ ‘‘යෙසංහී’’තිආදි. 

අධි තමග්ය සච්ඡිකතනියරොයධති පදද්වයයනපිඵලට්ඨාඑව දස්සිතා, 

නමග් ට්ඨාතියතදස්යසන්යතො ‘‘ෙථානුසිට්ඨංපටපජ් මායනචා’’තිආහ.
නනුච කලයාණපුථුජ්ජයනොපියථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජතීතිවුච්චතීති? කිඤ්චාපි
වුච්චති, නිප්පරියායයන පන මග් ට්ඨා එව තථා වත්තබ්බා, න ඉතයර 

සම්මත්තනියායමොක්කමනාභාවයතො. තථා හි යත එව වුත්තා ‘‘අපායෙසු 

අපතමායන ධායරතී’’ති. සම්මත්තනියායමොක්කමයනන හි

අපායවිනිමුත්තිසම්භයවො. අක්ඛාෙතීති එත්ථ ඉති-සද්යදො ආදයත්යථො, 
පකාරත්යථොවා.යතන‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මාසඞ්ඛතාවාඅසඞ්ඛතාවා, 
විරාය ො යතසං අග් මක්ඛායතී’’ති (ඉතිවු. 90; අ. නි. 4.34) සුත්තපදං

සඞ් ණ්හාති, ‘‘විත්ථායරො’’ති වා ඉමිනා. එත්ථ ච අරියමග්ය ො 
නියයානිකතාය, නිබ්බානං තස්ස තදත්ථසිද්ධියහතුතායාති උභයයමව
නිප්පරියායයන ධම්යමොති වුත්යතො. නිබ්බානඤ්හි ආරම්මණපච්චයභූතං
ලභිත්වාඅරියමග්ය ො තදත්ථසිද්ධියාසංවත්තති, තථාපියස්මාඅරියඵලානං
‘‘තාය සද්ධාය අවූපසන්තායා’’තිආදිවචනයතො මග්ය න සමුච්ඡින්නානං
කියලසානං පටිප්පස්සද්ධිප්පහානකිච්චතාය නියයානානුගුණතාය
නියයානපරියයොසානතාය ච. පරියත්තිධම්මස්ස පන
නියයානිකධම්මසමධි මයහතුතායාති ඉමිනා පරියායයන වුත්තනයයන 
ධම්මභායවොලබ්භතිඑව.ස්වායමත්යථොපාඨාරුළ්යහො එවාති දස්යසන්යතො 

‘‘නයකවල’’න්තිආදිමාහ. 

කාමරාය ො භවරාය ොති එවමාදියභයදො සබ්යබොපි රාය ො විරජ්ජති

පහීයති එයතනාති රා විරාය ොති මග්ය ොකථියතො. එජාසඞ්ඛාතායතණ්හාය
අන්යතොනිජ්ඣානලක්ඛණස්ස යසොකස්ස ච තදුප්පත්තියං සබ්බයසො 

පරික්ඛීණත්තා අයන මයසොකන්ති ඵලං කථිතං. අප්පටකූලන්ති 
අවියරොධදීපනයතො යකනචි අවිරුද්ධං, ඉට්ඨං පණීතන්ති වා අත්යථො.



අඞ්ගුත්තරනිකායය   දුකනිපාත-ටීකා 

15 

පටුන 

පගුණරූයපන පවත්තිතත්තා, පකට්ඨගුණවිභාවනයතො වා පගුණං. 
සබ්බධම්මක්ඛන්ධාකථිතාතියයොජනා. 

දිට්ඨිසීලසඞ්ඝායතනාති ‘‘යායං දිට්ඨි අරියා නියයානිකා නියයාති
තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය, තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමඤ්ඤ යතො
විහරතී’’ති(දී.නි.3.324, 357; ම.නි.1.492; 3.54; අ.නි. 6.12; පරි.274) 
එවං වුත්තායදිට්ඨියා, ‘‘යානිතානිසීලානි අඛණ්ඩානිඅච්ඡිද්දානිඅසබලානි
අකම්මාසානි භුජිස්සානි විඤ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි
සමාධිසංවත්තනිකානි, තථාරූයපහි සීයලහි සීලසාමඤ්ඤ යතො විහරතී’’ති
(දී. නි.3.324; ම.නි.1.492; 3.54; අ.නි.6.12; පරි.274) චඑවංවුත්තානං

සීලානඤ්ච සංහතභායවන, දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤනාති අත්යථො. සංහයතොති
ඝටියතො, සයමයතොති අත්යථො. අරියපුග් ලා හි යත්ථ කත්ථචි දූයර ඨිතාපි

අත්තයනොගුණසාමග්ගියා සංහතාඑව. අට්ඨචපුග් ලධම්මදසායතතියත
පුරිසයු වයසන චත්තායරොපි පුග් ලවයසන අට්යඨව අරියධම්මස්ස
පච්චක්ඛදස්සාවිතාය ධම්මදසා. තීණි වත්ථූනි සරණන්ති  මයනන

තික්ඛත්තුං  මයනන ච තීණි සරණ මනානි. පටයවයදසීති අත්තයනො
හදය තංවාචාය පයවයදසි. 

සරණ මනස්ස විසයප්පයභදඵලසංකියලසයභදානං වියකත්තුවිභාවනා

තත්ථ යකොසල්ලායයහොතීතිසරණ මයනසුඅත්ථයකොසල්ලත්ථං ‘‘සරණං, 

සරණ මනං, යෙො ච සරණං  ච්ඡති, සරණ මනප්පයභයදො, 

සරණ මනඵලං, සංකියලයසො, යභයදොති අෙං විධි යවදිතබ්යබො’’ති වුත්තං
යතනවිනාසරණ මනස්යසව අසම්භවයතො.කස්මාපයනත්ථයවොදානංන
 හිතං, නනුයවොදානවිභාවනාපිතත්ථයකොසල්ලාය යහොතීති? සච්චයමතං, 
තංපනසංකියලසග් හයණනඅත්ථයතොදීපිතංයහොතීතින හිතං.යානිහි 
යනසං සංකියලසකාරණානි අඤ්ඤාණාදීනි, යතසං සබ්යබන සබ්බං
අනුප්පන්නානං අනුප්පාදයනන, උප්පන්නානඤ්ච පහායනන යවොදානං
යහොතීති. 

හිංසත්ථස්ස ධාතුසද්දස්ස වයසයනතං පදං දට්ඨබ්බන්ති ‘‘හිංසතීති

සරණ’’න්ති වත්වා තං පන හිංසනං යකසං, කථං, කස්ස වාති යචොදනං

යසොයධන්යතො ‘‘සරණ තාන’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ භෙන්ති වට්ටභයං. 

සන්තාසන්ති චිත්තුත්රාසං.යතයනවයචතසිකදුක්ඛස්ස හිතත්තා දුක්ඛන්ති

කායිකං දුක්ඛං. දුග් තිපරිකියලසන්ති දුග් තිපරියාපන්නංසබ්බම්පි දුක්ඛං. 

තයිදංසබ්බංපරයතො ඵලකථාෙ ආවිභවිස්සති. එතන්තිසරණන්තිපදං.එවං
අවියසසයතොසරණසද්දස්සපදත්ථං දස්යසත්වාඉදානිවියසසයතොදස්යසතුං 

‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං. හියත පවත්තයනනාති ‘‘සම්පන්නසීලා, භික්ඛයව, 

විහරථා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.64, 69) අත්යථ නියයොජයනන. අහිතා 

නිවත්තයනනාති ‘‘පාණාතිපාතස්ස යඛො පාපයකො විපායකො
අභිසම්පරාය’’න්තිආදිනා ආදීනවදස්සනාදිමුයඛන අනත්ථයතො

නිවත්තයනන. භෙං හිංසතීති හිතාහියතසු අප්පවත්තිප්පවත්තියහතුකං
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පටුන 

බයසනං අප්පවත්තිකරයණන විනායසති බුද්යධො. භවකන්තාරා

උත්තාරයණන මග් සඞ්ඛායතොධම්යමො.ඉතයරො අස්සාසදායනනසත්තානං

භයංහිංසතීතියයොජනා. කාරානන්ති දානවයසනපූජාවයසනචඋපනීතානං

සක්කාරානං. විපුලඵලප්පටලාභකරයණන සත්තානං භයං හිංසති සඞ්යඝො 

අනුත්තරදක්ඛියණයයභාවයතොති අධිප්පායයො. ඉමිනාපි පරිොයෙනාති
ඉමිනාපිවිභජිත්වාවුත්යතනකාරයණන. 

‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භ වා, ස්වාක්ඛායතො ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො
සඞ්යඝො’’තිඑවංපවත්යතොතත්ථරතනත්තයයපසායදොතප්පසායදො, තයදව
රත්තනත්තයං රුඑතස්සාතිතග් රු, තබ්භායවොතග් රුතා, තප්පසායදොච 

තග් රුතා ච තප්පසාදතග් රුතා. තාහි තප්පසාදතග් රුතාහි. 

විධුතදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසම්යමොහඅස්සද්ධියාදිතාය විහතකියලයසො. තයදව
රතනත්තයං පරායණං  ති තාණං යලණන්ති එවං පවත්තියා 

තප්පරාෙණතාකාරප්පවත්යතො චිත්තුප්පායදො සරණ මනං සරණන්ති

 ච්ඡති එයතනාති. තංසමඞ්ගීති යතන යථාවුත්තචිත්තුප්පායදන

සමන්නා යතො. එවං උයපතීති එවං භජති යසවති පයිරුපාසති, එවං වා
ජානාතිබුජ්ඣතීති එවමත්යථොයවදිතබ්යබො. 

එත්ථ ච පසාදග් හයණන යලොකියසරණ මනමාහ. තඤ්හි
පසාදප්පධානං.  රුතා හයණන යලොකුත්තරං. අරියා හි
රතනත්තයගුණාභිඤ්ඤතාය පාසාණච්ඡත්තං පිය  රුං කත්වා පස්සන්ති, 
තස්මා තප්පසායදන වික්ඛම්භනවයසන විහතකියලයසො, තග් රුතාය 
සමුච්යඡදවයසනාතියයොයජතබ්බං අ ාරවකරණයහතූනංසමුච්ඡින්දනයතො.
තප්පරායණතා පයනත්ථ තග් තිකතාති තාය චතුබ්බිධම්පි වක්ඛමානං
සරණ මනං  හිතන්ති දට්ඨබ්බං. අවියසයසන වා පසාද රුතා යජොතිතාති
පසාදග් හයණන අයවච්චප්පසාදස්ස ඉතරස්ස ච  හණං, තථා 
 රුතා හයණනාතිඋභයයනපිඋභයංසරණ මනංයයොයජතබ්බං. 

මග් ක්ඛයණඉජ්ඣතීතියයොජනා. නිබ්බානාරම්මණං හුත්වාතිඑයතන
අත්ථයතො චතුසච්චාධි යමො එව යලොකුත්තරසරණ මනන්ති දස්යසති. 
තත්ථ හි නිබ්බානධම්යමො සච්ඡිකිරියාභිසමයවයසන, මග් ධම්යමො
භාවනාභිසමයවයසන පටිවිජ්ඣියමායනොයයව සරණ මනත්තං සායධති, 
බුද්ධගුණා පන සාවකය ොචරභූතා පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන, තථා

අරියසඞ්ඝගුණා. යතනාහ ‘‘කිච්චයතො සකයලපි රතනත්තයෙ ඉජ්ඣතී’’ති.
ඉජ්ඣන්තඤ්ච සයහව ඉජ්ඣති, න යලොකියං විය පටිපාටියා 
අසම්යමොහප්පටියවයධනපටිවිද්ධත්තාතිඅධිප්පායයො.යයපනවදන්ති‘‘න
සරණ මනං නිබ්බානාරම්මණංහුත්වාපවත්තති, මග් ස්සඅධි තත්තාපන
අධි තයමවයහොති එකච්චානං යතවිජ්ජාදීනංයලොකියවිජ්ජාදයයො වියා’’ති, 
යතසං යලොකියයමව සරණ මනං සියා, න යලොකුත්තරං, තඤ්ච අයුත්තං
දුවිධස්සපිඉච්ඡිතබ්බත්තා. 
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පටුන 

තන්ති යලොකියසරණ මනං. සද්ධාපටලායභො ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො

භ වා’’තිආදිනා. සද්ධාමූලිකාති යථාවුත්තසද්ධාපුබ්බඞ් මා. සම්මාදිට්ඨි 
බුද්ධසුබුද්ධතං, ධම්මසුධම්මතං, සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිඤ්ච

යලොකියාවයබොධවයසයනව සම්මා ඤායයන දස්සනයතො. සද්ධාමූලිකා ච

සම්මාදිට්ඨීති එයතන සද්ධූපනිස්සයා යථාවුත්තලක්ඛණා පඤ්ඤා

යලොකියසරණ මනන්ති දස්යසති. යතනාහ ‘‘දිට්ඨිජුකම්මන්ති වුච්චතී’’ති. 
දිට්ඨියයවඅත්තයනොපච්චයයහිඋජුකරීයතීතිකත්වා, දිට්ඨිවා උජුකරීයති

එයතනාති දිට්ඨිජුකම්මං, තථාපවත්යතො චිත්තුප්පායදො. එවඤ්ච කත්වා
‘‘තප්පරායණතාකාරප්පවත්යතොචිත්තුප්පායදො’’ති ඉදඤ්චවචනංසමත්ථිතං
යහොති, සද්ධාපුබ්බඞ් මසම්මාදිට්ඨිග් හණං පන චිත්තුප්පාදස්ස

තප්පධානතායාති දට්ඨබ්බං. සද්ධාපටලායභොති ඉමිනා මාතාදීහි
උස්සාහිතදාරකාදීනං විය ඤාණවිප්පයුත්තං සරණ මනං දස්යසති, 

සම්මාදිට්ඨීතිඉමිනා ඤාණසම්පයුත්තංසරණ මනං. 

තයිදං යලොකියං සරණ මනං. අත්තා සන්නියයාතීයති අප්පීයති

පරිච්චජීයතිඑයතනාති අත්තසන්නිෙයාතනං, යථාවුත්තං දිට්ඨිජුකම්මං.තං
රතනත්තයං පරායණං පටිසරණං එතස්සාති තප්පරායයණො, පුග් යලො

චිත්තුප්පායදො වා, තස්ස භායවො තප්පරාෙණතා, යථාවුත්තං
දිට්ඨිජුකම්මයමව. සරණන්ති අධිප්පායයන සිස්සභාවං අන්යතවාසිකභාවං

උප ච්ඡති එයතනාති සිස්සභාවූප මනං. සරණ මනාධිප්පායයයනව

පණිපතතිඑයතනාති පණිපායතො. සබ්බත්ථයථාවුත්තදිට්ඨිජුකම්මවයසයනව

අත්යථො යවදිතබ්යබො. අත්තපරිච්ච නන්ති සංසාරදුක්ඛනිස්සරණත්ථං 
අත්තයනො අත්ථභාවස්ස පරිච්චජනං. එස නයයො යසයසසුපි. 

බුද්ධාදීනංයෙවාති අවධාරණං අත්තසන්නියයාතනාදීසුපි තත්ථ තත්ථ 
වත්තබ්බං.එවඤ්හිතදඤ්ඤනිවත්තනංකතංයහොති. 

එවං අත්තසන්නියයාතනාදීනි එයකන පකායරන දස්යසත්වා ඉදානි 

අපයරහිපි පකායරහි දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරද්ධං. යතන 
පරියායන්තයරහිපි අත්තසන්නියයාතනං කතයමව යහොති අත්ථස්ස

අභින්නත්තාති දස්යසති. ආළවකාදීනන්ති ආදි-සද්යදන
සාතාගිරියහමවතාදීනං සඞ් යහො දට්ඨබ්යබො. නනු යචයත ආළවකාදයයො
මග්ය යනව ආ තසරණ මනා, කථං යතසං තප්පරායණතාසරණ මනං
වුත්තන්ති? මග්ය නා තසරණ මයනහිපි ‘‘යසො අහංවිචරිස්සාමි…යප.…
සුධම්මතං (සං.නි.1.246; සු. නි.194). යතමයංවිචරිස්සාම,  ාමා ාමං
න ා න ං…යප.… සුධම්මත’’න්ති (සු. නි. 182) ච යතහි
තප්පරායණතාකාරස්සපයවදිතත්තාතථාවුත්තං. 

යසොපයනසඤාති…යප.…වයසනාතිඑත්ථ ඤාතිවයසන, භයවයසන, 
ආචරියවයසන, දක්ඛියණයයවයසනාති පච්යචකං ‘‘වයසනා’’ති පදං 

යයොයජතබ්බං. තත්ථ ඤාතිවයසනාති ඤාතිභාවවයසන. එවං යසයසසුපි. 
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දක්ඛියණෙයපණිපායතනාති දක්ඛියණයයතායහතුයකන පණිපතයනනාති

අත්යථො. ඉතයරහීති ඤාතිභාවාදිවසප්පවත්යතහි තීහි පණිපායතහි. 

ඉතයරහීතිආදිනා සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතුං 

‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තං. වන්දතීති පණිපාතස්ස ලක්ඛණවචනං. එවරූපන්ති 
දිට්ඨධම්මිකංසන්ධායවදති.සම්පරායිකඤ්හිනියයානිකංවා අනියයානිකං
වා අනුසාසනිං පච්චාසීසන්යතො දක්ඛියණයයපණිපාතයමව කයරොතීති

අධිප්පායයො. සරණ මනප්පයභයදොතිසරණ මනවිභාය ො. 

අරියමග්ය ො එව යලොකුත්තරං සරණ මනන්ති ආහ ‘‘චත්තාරි

සාමඤ්ඤඵලානි විපාකඵල’’න්ති. සබ්බදුක්ඛක්ඛයෙොති සකලස්ස

වට්ටදුක්ඛස්ස අනුප්පාදනියරොයධො. එතන්ති ‘‘චත්තාරි අරියසච්චානි, 
සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතී’’ති(ධ.ප.190) එවංවුත්තංඅරියසච්චානංදස්සනං. 

නිච්චයතො අනුප මනාදිවයසනාති නිච්චන්ති අග් හණාදිවයසන. 

අට්ඨානන්ති යහතුප්පටික්යඛයපො. අනවකායසොති පච්චයප්පටික්යඛයපො.

උභයයනපි කාරණයමව පටික්ඛිපති. ෙන්ති යයන කාරයණන. 

දිට්ඨිසම්පන්යනොති මග් දිට්ඨියා සමන්නා යතො යසොතාපන්යනො. කඤ්චි

සඞ්ඛාරන්ති චතුභූමයකසු සඞ්ඛතසඞ්ඛායරසු එකසඞ්ඛාරම්පි. නිච්චයතො

උප ච්යඡෙයාති නිච්යචොති  ණ්යහයය. සුඛයතො උප ච්යඡෙයාති
‘‘එකන්තසුඛීඅත්තායහොතිඅයරොය ොපරං මරණා’’ති(දී.නි.1.76, 79) එවං
අත්තදිට්ඨිවයසන සුඛයතො  ාහං සන්ධායයතං වුත්තං. 
දිට්ඨිවිප්පයුත්තචිත්යතන පන අරියසාවයකො පරිළාහවූපසමනත්ථං
මත්තහත්ථිපරිතාසියතො විය යචොක්ඛබ්රාහ්මයණො උක්කාරභූමිං කඤ්චි
සඞ්ඛාරං සුඛයතො උප ච්ඡති. අත්තවායර කසිණාදිපඤ්ඤත්තිසඞ් හත්ථං

‘‘සඞ්ඛාර’’න්ති අවත්වා ‘‘කඤ්චි ධම්ම’’න්ති වුත්තං. ඉයමසුපි ඨායනසු
චතුභූමකවයසයනව පරිච්යඡයදො යවදිතබ්යබො යතභූමකවයසයනව වා. යං
යඤ්හිපුථුජ්ජයනො ාහවයසන ණ්හාති, තයතොතයතොඅරියසාවයකො ාහං 
විනියවයඨති. 

මාතරන්තිආදීසුජනිකා මාතා, ජනයකො පිතා, මනුස්සභූයතොඛීණාසයවො 

අරහාති අධිප්යපයතො. කිං පන අරියසාවයකො අඤ්ඤං ජීවිතා 
යවොයරොයපයයාති? එතම්පි අට්ඨානං, පුථුජ්ජනභාවස්ස පන
මහාසාවජ්ජභාවදස්සනත්ථං අරියභාවස්ස ච ඵලදස්සනත්ථං එවං වුත්තං. 

පදුට්ඨචිත්යතොති වධකචිත්යතන පදුට්ඨචිත්යතො. යලොහිතං උප්පායදෙයාති 
ජීවමානකසරීයර ඛුද්දකමක්ඛිකාය පිවනමත්තම්පි යලොහිතං උප්පායදයය. 

සඞ්ඝංභින්යදෙයාතිසමානසංවාසකං සමානසීමායංඨිතංසඞ්ඝං‘‘කම්යමන
උද්යදයසනයවොහරන්යතොඅනුස්සාවයනන සලාකග් ායහනා’’ති(පරි.458) 

එවංවුත්යතහිපඤ්චහිකාරයණහිභින්යදයය. අඤ්ඤංසත්ථාරන්තිඅඤ්ඤං

තිත්ථකරං‘‘අයංයමසත්ථා’’තිඑවං  ණ්යහයයාති යනතංඨානංවිජ් තීති
අත්යථො. 
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න යත  මිස්සන්ති අපාෙන්ති යත බුද්ධං සරණං  තා තන්නිමිත්තං

අපායං න  මිස්සන්ති, යදවකායං පන පරිපූයරස්සන්තීති අත්යථො. දසහි 

ඨායනහීතිදසහිකාරයණහි. අධි ණ්හන්තීති අධිභවන්ති. 

යවලාමසුත්තාදිවයසනාති එත්ථ ‘‘කරීසස්ස චතුත්ථභා ප්පමාණානං
චතුරාසීතිසහස්සසඞ්ඛානං සුවණ්ණපාතිරූපියපාතිකංසපාතීනං යථාක්කමං
රූපියසුවණ්ණහිරඤ්ඤපූරානං සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩිතානං චතුරාසීතියා 
හත්ථිසහස්සානං, චතුරාසීතියාඅස්සසහස්සානං, චතුරාසීතියාරථසහස්සානං, 
චතුරාසීතියා යධනුසහස්සානං, චතුරාසීතියා කඤ්ඤාසහස්සානං, 
චතුරාසීතියා පල්ලඞ්කසහස්සානං, චතුරාසීතියා වත්ථයකොටිසහස්සානං, 
අපරිමාණස්ස ච ඛජ්ජයභොජ්ජාදියභදස්ස ආහාරස්ස පරිච්චජනවයසන
සත්තමාසාධිකානි සත්ත සංවච්ඡරානි නිරන්තරං
පවත්තයවලාමමහාදානයතො එකස්ස යසොතාපන්නස්ස දින්නදානං
මහප්ඵලතරං. තයතො සතං යසොතාපන්නානං දින්නදානයතො එකස්ස
සකදා ාමියනො, තයතො එකස්ස අනා ාමියනො, තයතො එකස්ස අරහයතො, 
තයතො එකස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස, තයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස, තයතො 
බුද්ධප්පමුඛස්සසඞ්ඝස්සදින්නදානංමහප්ඵලතරං, තයතොචාතුද්දිසංසඞ්ඝං 
උද්දිස්ස විහාරකරණං, තයතො සරණ මනං මහප්ඵලතර’’න්ති ඉමමත්ථං

පකායසන්තස්ස යවලාමසුත්තස්ස (අ. නි. 9.20) වයසන. වුත්තඤ්යහතං
‘‘යං,  හපති, යවලායමො බ්රාහ්මයණො දානං අදාසි මහාදානං, යයො එකං
දිට්ඨිසම්පන්නංයභොයජයය, ඉදං තයතොමහප්ඵලතර’’න්තිආදි(අ.නි.9.20). 

යවලාමසුත්තාදීති ආදි-සද්යදන අග් ප්පසාදසුත්තාදීනං(අ.නි.4.34; ඉතිවු.
90) සඞ් යහො දට්ඨබ්යබො. 

අඤ්ඤාණං වත්ථුත්තයස්ස ගුණානං අජානනං තත්ථ සම්යමොයහො, 

‘‘බුද්යධොනු යඛො, නනු යඛො’’තිආදිනා විචිකිච්ඡා සංසයෙො. මිච්ඡාඤාණං 

තස්ස ගුණානං අගුණභාවපරිකප්පයනන විපරීතග් ායහො. ආදි-සද්යදන

අනාදරා ාරවාදීනං සඞ් යහො. න මහාජුතිකන්ති න උජ්ජලං, අපරිසුද්ධං

අපරියයොදාතන්ති අත්යථො. න මහාවිප්ඵාරන්ති අනුළාරං. සාවජ්ය ොති
දිට්ඨිතණ්හාදිවයසනසයදොයසො.යලොකියං සරණ මනංසික්ඛාසමාදානංවිය
අග් හිතකාලපරිච්යඡදං ජීවිතපරියන්තයමව යහොති, තස්මා තස්ස

ඛන්ධයභයදන යභයදොති ආහ ‘‘අනවජ්ය ො කාලකිරිොො’’ති. යසොති
අනවජ්යජො සරණ මනයභයදො. සතිපි අනවජ්ජත්යත ඉට්ඨඵයලොපි න 

යහොතීතිආහ ‘‘අඵයලො’’ති.කස්මා? අවිපාකත්තා. නහිතංඅකුසලන්ති. 

යකො උපාසයකොති සරූපපුච්ඡා, තස්මා ‘‘කිංලක්ඛයණො උපාසයකො’’ති

වුත්තං යහොති. කස්මාති යහතුපුච්ඡා. යතන යකන පවත්තිනිමිත්යතන

උපාසකසද්යදො තස්මිං පුග් යල නිරුළ්යහොති දස්යසති. යතනාහ ‘‘කස්මා

උපාසයකොති වුච්චතී’’ති. සද්දස්ස අභියධයයයො පවත්තිනිමිත්තං තදත්ථස්ස 

තබ්භාවකාරණං. කිමස්ස සීලන්ති කීදිසං අස්ස උපාසකස්ස සීලං, 
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පටුන 

කිත්තයකන සීයලනායං සීලසම්පන්යනො නාම යහොතීති අත්යථො. යකො 

ආජීයවොතියකොඅස්සසම්මාආජීයවො? යසොපනමිච්ඡාජීවස්සපරිවජ්ජයනන

යහොතීති යසොපිවිභජීයතීති. කාවිපත්තීතිකාසීලස්ස, ආජීවස්සවා විපත්ති.

අනන්තරස්ස හි විධි වා පටියසයධො වාති. කා සම්පතීති එත්ථාපි එයසව
නයයො. 

යෙො යකොචීති ඛත්තියාදීසු යයො යකොචි. යතන සරණ මනයමයවත්ථ

කාරණං, න ජාතිආදිවියසයසොති දස්යසති. උපාසනයතොති යතයනව
සරණ මයනන තත්ථ ච සක්කච්චකිරියාය ආදර ාරවබහුමානාදියයොය න

පයිරුපාසනයතො. යවරමණියෙොති යවරං වුච්චති පාණාතිපාතාදිදුස්සීලයං, 
තස්ස මණනයතො හනනයතො විනාසනයතො යවරමණියයො, පඤ්ච විරතියයො

විරතිප්පධානත්තාතස්සසීලස්ස.යතයනවාහ ‘‘පටවිරයතො යහොතී’’ති. 

මිච්ඡාවණිජ් ාති න සම්මාවණිජ්ජා අයුත්තවණිජ්ජා අසාරුප්පවණිජ්ජා. 

පහාොති අකරයණයනව පජහිත්වා. ධම්යමනාති ධම්මයතො අනයපයතන.

යතනඅඤ්ඤම්පි අධම්මිකංජීවිකංපටික්ඛිපති. සයමනාතිඅවිසයමන.යතන 
කායවිසමාදිදුච්චරිතංවජ්යජත්වාකායසමාදිනාසුචරියතනආජීවංදස්යසති. 

සත්ථවණිජ් ාති ආයුධභණ්ඩං කත්වා වා කායරත්වා වා යථාකතං වා

පටිලභිත්වා තස්ස වික්කයයො. සත්තවණිජ් ාති මනුස්සවික්කයයො. 

මංසවණිජ් ාති සූනකාරාදයයො විය මි සූකරාදියක යපොයසත්වා මංසං 

සම්පායදත්වා වික්කයයො. මජ් වණිජ් ාති යං කිඤ්චි මජ්ජං යයොයජත්වා

තස්සවික්කයයො. විසවණිජ් ාතිවිසංයයොයජත්වා විසං යහත්වාවාතස්ස
වික්කයයො. තත්ථ සත්ථවණිජ්ජා පයරොපයරොධනිමිත්තතාය අකරණීයා 
වුත්තා. සත්තවණිජ්ජා අභුජිස්සභාවකරණයතො, මංසවිසවණිජ්ජා
වධයහතුයතො, මජ්ජවණිජ්ජා පමාදට්ඨානයතො. 

තස්යසවාති පඤ්චයවරමණිලක්ඛණස්ස සීලස්ස යචව

පඤ්චමිච්ඡාවණිජ්ජාලක්ඛණස්ස ආජීවස්ස ච. විපත්තීති යභයදො පයකොයපො

ච. ොොති යාය පටිපත්තියා. චණ්ඩායලොති උපාසකචණ්ඩායලො. මලන්ති

උපාසකමලං. පටකුට්යඨොති උපාසකනිහීයනො. බුද්ධාදීසුකම්මකම්මඵයලසු
ච සද්ධාවිපරියායයො අස්සද්ධියං මිච්ඡාධියමොක්යඛො, යථාවුත්යතන

අස්සද්ධියයන සමන්නා යතො අස්සද්යධො. 

යථාවුත්තසීලවිපත්තිආජීවවිපත්තිවයසන දුස්සීයලො. ‘‘ඉමිනාදිට්ඨාදිනාඉදං
නාම මඞ් ලං යහොතී’’ති – එවං බාලජනපරිකප්පිතයකොතූහලසඞ්ඛායතන

දිට්ඨසුතමුතමඞ් යලන සමන්නා යතො යකොතූහලමඞ් ලියකො. මඞ් ලං

පච්යචතීති දිට්ඨමඞ් ලාදියභදං මඞ් ලයමව පත්තියායති. යනො කම්මන්ති 

කම්මස්සකතං යනො පත්තියායති. ඉයතො බහිද්ධාති ඉයතො

සබ්බඤ්ඤුබුද්ධසාසනයතො බහිද්ධා බාහිරකසමයය. දක්ඛියණෙයං

පරියෙසතීති දුප්පටිපන්නං දක්ඛිණාරහසඤ්ඤී  යවසති. පුබ්බකාරං
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කයරොතීති දානමානනාදිකං කුසලකිරියං පඨමතරං කයරොති. එත්ථ ච
දක්ඛියණයයපරියයසනපුබ්බකායරඑකංකත්වාපඤ්චධම්මා යවදිතබ්බා. 

විපත්තියංවුත්තවිපරියායයන සම්පත්ති යවදිතබ්බා.අයංපනවියසයසො
– චතුන්නම්පි පරිසානං රතිජනනට්යඨන උපාසයකොව රතනං 

උපාසකරතනං. ගුණයසොභාකිත්තිසද්දසු න්ධතාහි උපාසයකොව පදුමං 

උපාසකපදුමං. තථා උපාසකපුණ්ඩරීයකො. 

ආදිම්හීතිආදිඅත්යථ. යකොටෙන්ති පරියන්තයකොටියං. විහාරග්ය නාති
ඔවරකයකොට්ඨායසන, ‘‘ඉමස්මිං  බ්යභ වසන්තානං ඉදං නාම ඵලං
පාපුණාතී’’තිආදීනා තං තං වසනට්ඨානයකොට්ඨායසනාති අත්යථො. 

අජ් තන්තිඅජ්ජඉච්යචවඅත්යථො. 

පායණහි උයපතන්ති ඉමිනා තස්ස සරණ මනස්ස ආපාණයකොටිකතං

දස්යසන්යතො ‘‘ොවයමජීවිතංපවත්තතී’’තිආදීනිවත්වාපුනජීවියතනපිතං 
වත්ථුත්තයං පටිපූයජන්යතො සරණ මනං රක්ඛාමීති උප්පන්නං තස්ස

බ්රාහ්මණස්ස අධිප්පායං විභායවන්යතො ‘‘අහඤ්හී’’තිආදිමාහ. පායණහි

උයපතන්තිහියාවයමපාණාධරන්ති, තාවසරණංඋයපතං. උයපන්යතොච
න වාචාමත්යතන න එකවාරං චිත්තුප්පාදමත්යතන, අථ යඛො පාණානං 
පරිච්චජනවයසනපියාවජීවංඋයපතන්තිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

17-19. සත්තයම  ාණුස්යසොණීතියනතං තස්සමාතාපිතූහිකතංනාමං, 
අපිච යඛො ඨානන්තරප්පටිලාභලද්ධන්ති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘ ාණුස්යසොණීති ඨානන්තරං කිරා’’තිආදි. එකං ඨානන්තරන්ති එකං
පුයරොහිතට්ඨානං. උණ්හීසආදිකකුධභණ්යඩහි සද්ධිං ලද්ධං තථා චස්ස

රඤ්ඤා දින්නන්ති වදන්ති. යතනාහ ‘‘රඤ්යඤො සන්තියක ච

ලද්ධ ාණුස්යසොණිසක්කාරත්තා’’ති. යසසයමත්ථ උත්තානයමව.
අට්ඨමනවයමසුනත්ථිවත්තබ්බං. 

20-21. දසයම දුන්නික්ඛිත්තන්ති දුට්ඨු නික්ඛිත්තං පදපච්චාභට්ඨං

කත්වා මනසි ඨපිතං. පජ්ජති ඤායති අත්යථො එයතනාති පදං, අත්ථං

බයඤ්ජයති පකායසතීති බයඤ් නං, පදයමව. යතයනවාහ 

‘‘උප්පටපාටො…යප.… බයඤ් නන්තිවුච්චතී’’ති.පදසමුදායබයතියරයකන

විසුං පාළි නාම නත්ථීති ආහ ‘‘උභෙයමතං පාළිොව නාම’’න්ති.
පකට්ඨානඤ්හි වචනප්පබන්ධානං ආළියයව පාළීති වුච්චති. යසසයමත්ථ
එකාදසමඤ්චඋත්තානත්ථයමව. 

අධිකරණවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. බාලවග් වණ්ණනා 

22-24. තතියස්සපඨමදුතියතතියානිඋත්තානත්ථායනව. 
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25. චතුත්යථ යනතබ්යබොති අඤ්ඤයතො ආහරිත්වා යබොයධතබ්යබො, 
ඤායපතබ්යබොතිඅත්යථො. 

27. ඡට්යඨ යනො යචපි පටච්ඡායදත්වා කයරොන්තීති පාණාතිපාතාදීනි

කයරොන්යතො සයචපි අප්පටිච්ඡායදත්වා කයරොන්ති. පටච්ඡන්නයමවාති
විඤ්ඤූහි  රහිතබ්බභාවයතො පටිච්ඡාදනාරහත්තා පටිච්ඡන්නයමවාති
වුච්චති. අවීචිආදයයො පයදසවියසසා තත්ථූපපන්නා සත්තා ච

නිරයග් හයණන  හිතාති ආහ ‘‘නිරයෙොති සයහොකාසකා ඛන්ධා’’ති.
තිරච්ඡානයයොනි නාම විසුං පයදසවියසයසො නත්ථීති ආහ 

‘‘තිරච්ඡානයෙොනිෙංඛන්ධාව ලබ්භන්තී’’ති. 

31. දසයමඅත්යථොඵලංතදධීනවුත්තිතායවයසොඑතස්සාති අත්ථවයසො, 

යහතූති ආහ ‘‘අත්ථවයසති කාරණානී’’ති. අරඤ්ඤවනපත්ථානීති 
අරඤ්ඤලක්ඛණප්පත්තානි වනපත්ථානි. වනපත්ථ-සද්යදො හි සණ්ඩභූයත
රුක්ඛසමූයහපි වත්තතීතිඅරඤ්ඤග් හණං.වනීයතිවියවකකායමහිභජීයති, 
වනුයතවායත අත්තසම්පත්තියාවසනත්ථායයාචන්යතොවියයහොතීතිවනං, 
පතිට්ඨහන්ති එත්ථ වියවකකාමා යථාධිප්යපතවියසසාධි යමනාති පත්ථං, 

වයනසු පත්ථං  හනට්ඨායන යසනාසනං වනපත්ථං. කිඤ්චාපීති
අනුජානනසම්භාවනත්යථ නිපායතො. කිං අනුජානාති? නිප්පරියායයතො

අරඤ්ඤභාවං ාමයතොබහිඅරඤ්ඤන්ති.යතනාහ ‘‘නිප්පරිොයෙනා’’තිආදි.
කිං සම්භායවති? ආරඤ්ඤකඞ් නිප්ඵාදකත්තං. යඤ්හි
ආරඤ්ඤකඞ් නිප්ඵාදකං, තං වියසසයතො අරඤ්ඤන්ති වත්තබ්බන්ති.

යතනාහ ‘‘ෙං තං පඤ්චධනුසතික’’න්තිආදි. නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීලාති

ඉන්දඛීලයතො බහි නික්ඛමිත්වා, තයතො බහි පට්ඨායාති අත්යථො. බහි

ඉන්දඛීලාති වායත්ථද්යවතීණිඉන්දඛීලානි, තත්ථබහිද්ධාඉන්දඛීලයතො 
පට්ඨාය. යත්ථ තං නත්ථි, තදරහට්ඨානයතො පට්ඨායාති වදන්ති. 

 ාමන්තන්ති  ාමසමීපං. අනුපචාරට්ඨානන්ති නිච්චකිච්චවයසන න

උපචරිතබ්බට්ඨානං.යතනාහ ‘‘ෙත්ථනකසීෙතිනවපීෙතී’’ති. 

අත්තයනො ච දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරන්ති එයතන සත්ථා අත්තයනො
වියවකාභිරතිං පකායසති. තත්ථ දිට්ඨධම්යමො නාම අයං පච්චක්යඛො 
අත්තභායවො, සුඛවිහායරො නාම චතුන්නං ඉරියාපථවිහාරානං ඵාසුතා.
එකකස්ස හි අරඤ්යඤ අන්තමයසොඋච්චාරවස්සාවකිච්චං උපාදාය සබ්යබ
ඉරියාපථා ඵාසුකා යහොන්ති, තස්මා දිට්ඨධම්යම සුඛවිහාරං 

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරන්තිඑවංවා එත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

පච්ඡිමඤ්ච  නතං අනුකම්පමායනොති කථං අරඤ්ඤවායසන පච්ඡිමා
ජනතා අනුකම්පිතා යහොති? සද්ධාපබ්බජිතා හි කුලපුත්තා භ වයතො 
අරඤ්ඤවාසං දිස්වා‘‘භ වාපිනාමඅරඤ්ඤයසනාසනානිනමුඤ්චති, යස්ස
යනවත්ථිපරිඤ්ඤාතබ්බංනපහාතබ්බංනභායවතබ්බංනසච්ඡිකාතබ්බං, 
කිමඞ් ං පන මය’’න්ති චින්යතත්වා තත්ථ වසිතබ්බයමව මඤ්ඤිස්සන්ති, 
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පටුන 

එවං ඛිප්පයමව දුක්ඛස්සන්තකරා භවිස්සන්ති. එවං පච්ඡිමා ජනතා

අනුකම්පිතා යහොති. එතමත්ථං දස්යසන්යතො ආහ ‘‘පච්ඡියම මම සාවයක 

අනුකම්පන්යතො’’ති. 

32. එකාදසයම විජ්ජං භජන්තීති විජ් ාභාගිො, විජ්ජාභාය 

විජ්ජායකොට්ඨායස වත්තන්තීතිපි විජ් ාභාගිො. පදං පච්ඡින්දතීති
මග් චිත්තස්ස පතිට්ඨංඋපච්ඡින්දති, මග් චිත්තංපතිට්ඨායපතුංනයදතීති

අත්යථො. උබ්බට්යටත්වාති සමුච්යඡදවයසන සමූලං උද්ධරිත්වා. අට්ඨසු

ඨායනසූති බුද්ධාදීසු අට්ඨසු ඨායනසු. රා ස්ස ඛෙවිරාය නාති රා ස්ස
ඛයසඞ්ඛායතන විරාය න, රා ස්ස අනුප්පත්තිධම්මතාපාදයනනාති වුත්තං
යහොති. 

බාලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සමචිත්තවග් වණ්ණනා 

33. චතුත්ථස්ස පඨයමභවන්තිඑත්ථ පතිට්ඨහන්තීතිභූමි, අසප්පුරිසානං

භූමි අසප්පුරිසභූමි. සප්පුරිසභූමිෙම්පි එයසව නයයො. කතං න ජානාතීති 

අකතඤ්ඤූ, අසමත්ථසමායසොයං  මකත්තා ‘‘අසූරියපස්සා’’තිආදීසු විය. 

යතනාහ ‘‘කතංන ානාතී’’ති. අකතයවදීතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. පාකටං

කත්වා න  ානාතීති ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච මය්හං ඉමිනා කත’’න්ති
සඞ්ඝමජ්ඣ ණමජ්ඣාදීසු පාකටංකත්වානජානාති, නපකායසතීතිවුත්තං

යහොති. උපඤ්ඤාතන්ති යථොමනාවයසන උප න්ත්වා ඤාතං. යතනාහ 

‘‘වණ්ණිත’’න්තිආදි. 

34. දුතියය වස්සසතපරිමාණමායු අස්සාති වස්සසතායුයකො, 
වස්සසතායුකතඤ්චවස්සසතායුකකායලජාතස්යසවයහොති, නාඤ්ඤස්සාති

ආහ ‘‘වස්සසතායුකකායල  ායතො’’ති. වස්සසතං ජීවති සීයලනාති 

වස්සසතජීවී.වස්සසතන්තිච අච්චන්තසංයයොය උපයයො වචනං.යතනාහ 

‘‘සකලං වස්සසතං ජීවන්යතො’’ති. මාතාපිතූනං මාතාව බහූපකාරතරාති
තස්සායයව පධානභායවන පටිකාතබ්බත්තා දක්ඛිණං අංසකූටං වදන්ති. 

හදෙයලොහිතං පායෙත්වාති ඛීරං සන්ධාය වදති. යලොහිතඤ්හි ඛීරභායවන 

පරිණාමං ච්ඡති. තයාස්සාතියතඅස්ස.යසසයමත්ථ උත්තානයමව. 

35. තතියය යතනුපසඞ්කමීතිඑත්ථ යයනාධිප්පායයනයසොබ්රාහ්මයණො

භ වන්තං උපසඞ්කමි, තං පාකටං කත්වා දස්යසතුං ‘‘යසො හි

බ්රාහ්මයණො’’තිආදිමාහ. විරජ්ඣනපඤ්හන්ති යං පඤ්හං පුට්යඨො
විරජ්ඣිත්වා කයථසි, අවිපරීතං කත්වා සම්පායදතුං න සක්යකොති, තාදිසං

පඤ්හන්ති අත්යථො. උභයතොයකොටකං පඤ්හන්ති උයභොහි යකොටීහි යුත්තං
පඤ්හං. ‘‘කිංවාදී භවං ය ොතයමො’’ති හි පුට්යඨො ‘‘කිරියවාදිම්හී’’ති වා
වයදයය ‘‘අකිරියවාදිම්හී’’ති වා, තස්මා ඉමස්ස පඤ්හස්ස විස්සජ්ජයන
‘‘කිරියවාදිම්හී’’ති එකා යකොටි, ‘‘අකිරියවාදිම්හී’’ති දුතියාති
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යකොටිද්වයයුත්යතො අයං පඤ්යහො. උග්ගිලිතුන්ති ද්යව යකොටියයො
යමොයචත්වාකයථතුංඅසක්යකොන්යතොබහි නීහරිතුංඅත්ථයතොඅපයනතුංන
සක්ඛිස්සති. ද්යව යකොටියයො යමොයචන්යතො හි තං බහි නීහරති නාම. 

නිග්ගිලිතුන්තිපුච්ඡායයදොසං දත්වාහායරතුං අසක්යකොන්යතොපයවයසතුං
නසක්ඛිස්සති.තත්ථයදොසං දත්වාහායරන්යතොහිගිලිත්වා වියඅදස්සනං

 යමන්යතො පයවයසති නාම. කිංලද්ධියකොති කිංද්දිට්ඨියකො. වදන්ති

එයතනාති වායදො, දිට්ඨි. යකො වායදො එතස්සාති කිංවාදී. කිමක්ඛායීති

කිමභිධායී, කීදිසී ධම්මකථා. යතනාහ ‘‘කිං නාම…යප.… පුච්ඡතී’’ති.
යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

36. චතුත්යථ දක්ඛිණංඅරහන්තීති දක්ඛියණෙයා. ආහුනංවුච්චතිදානං, 

තංඅරහන්තීති ආහුයනෙයා. 

37. පඤ්චයම කථමයං මි ාරමාතා නාම ජාතාති ආහ ‘‘සා හී’’තිආදි. 

සබ්බය ට්ඨකස්ස පුත්තස්සාති අත්තයනො පුත්යතසු සබ්බපඨමං ජාතස්ස

පුත්තස්ස. අෙයකයසට්ඨියනොව සමානනාමකත්තාති මි ාරයසට්ඨිනා එව 
සදිසනාමකත්තා.තස්සාකිරසබ්බයජට්ඨස්සපුත්තස්සනාමග් හණදිවයස

අයයකස්ස මි ාරයසට්ඨිස්යසව නාමං අකංසු. අනිබද්ධවායසො හුත්වාති 

එකස්මිංයයව විහායර නිබද්ධවායසො අහුත්වා. ධුවපරියභො ානීති 
නියතපරියභො ානි. නනු භ වා කදාචි චාරිකම්පි පක්කමති, කථං තානි

යසනාසනානි ධුවපරියභොය න පරිභුඤ්ජීති ආහ ‘‘උතුවස්සං චාරිකං 

චරිත්වාපී’’තිආදි. තත්ථ උතුවස්සන්ති යහමන්තගිම්යහ සන්ධාය වදති. 

මග් ං ඨයපත්වාති යථරස්ස ආ මනමග් ං ඨයපත්වා. උණ්හවලාහකාති
උණ්හඋතුයනො පච්චයභූතයමඝමාලාසමුට්ඨාපකා යදවපුත්තා. යතසං කිර 
තථාචිත්තුප්පාදසමකාලයමව යථිච්ඡිතං ඨානං උණ්හං ඵරමානා, 
වලාහකමාලානාතිබහලාඉයතො චියතොනභංඡායදන්තීවිධාවති.එසනයයො 

සීතවලාහකවස්සවලාහකාසු. අබ්භවලාහකා පන යදවතා සීතුණ්හවස්යසහි
විනා යකවලං අබ්භපටලස්යසව සමුට්ඨාපකා යවදිතබ්බා. යකවලං වා
වාතස්යසව, යතයනවයදවතාවාතවලාහකා. 

එත්ථචයංවස්සායනචසිසියරචඅබ්භංඋප්පජ්ජති, තං උතුසමුට්ඨානං
පාකතිකයමව. යං පන අබ්භම්හියයව අතිඅබ්භං සත්තාහම්පි චන්දසූරියය 
ඡායදත්වා එකන්ධකාරං කයරොති, යඤ්ච චිත්තයවසාඛමායසසු අබ්භං, තං
යදවතානුභායවන උප්පන්නං අබ්භන්ති යවදිතබ්බං. යයො ච තස්මිං තස්මිං
උතුම්හි උත්තරදක්ඛිණාදිපකතිවායතොයහොති, අයංඋතුසමුට්ඨායනො.වායතපි 
වනරුක්ඛක්ඛන්ධාදිප්පදාලයනොඅතිවායතොනාමඅත්ථි.අයඤ්යචව, යයොච
අඤ්යඤොපි අකාලවායතො, අයඤ්ච යදවතානුභායවන නිබ්බත්යතො. යං
ගිම්හායන උණ්හං, තං උතුසමුට්ඨානිකං පාකතියමව. යං පන උණ්යහපි
අතිඋණ්හං සීතකායල ච උප්පන්නං උණ්හං, තං යදවතානුභායවන
නිබ්බත්තං. යං වස්සායන ච යහමන්යත ච සීතං යහොති, තං 
උතුසමුට්ඨානයමව.යංපනසීයතපිඅතිසීතං, ගිම්යහචඋප්පන්නංසීතං, තං 
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යදවතානුභායවන නිබ්බත්තං. යං වස්සියක චත්තායරො මායස වස්සං, තං
උතුසමුට්ඨානයමව, යං පන වස්යසයයව අතිවස්සං, යඤ්ච
චිත්තයවසාඛමායසසුවස්සං, තංයදවතානුභායවන නිබ්බත්තං. 

තත්රිදං වත්ථු – එයකො කිර වස්සවලාහකයදවපුත්යතො 
ත රකූටවාසිඛීණාසවත්යථරස්ස සන්තිකං  න්ත්වා වන්දිත්වා අට්ඨාසි.
යථයරො – ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති පුච්ඡි. අහං, භන්යත, වස්සවලාහයකො
යදවපුත්යතොති. තුම්හාකංකිරචිත්යතනයදයවොවස්සතීති? ආම, භන්යතති. 
පස්සිතුකාමා මයන්ති. යතමිස්සථ, භන්යතති. යමඝසීසං වා  ජ්ජිතං වාන
පඤ්ඤායති, කථං යතමිස්සාමාති? භන්යත, අම්හාකං චිත්යතන යදයවො
වස්සති, තුම්යහපණ්ණසාලං පවිසථාති.සාධුයදවපුත්තාතිපායදයධොවිත්වා
පණ්ණසාලං පාවිසි. යදවපුත්යතො තස්මිං පවිසන්යතයයව එකං ගීතං
 ායිත්වා හත්ථං උක්ඛිපි, සමන්තා තියයොජනට්ඨානං එකයමඝං අයහොසි.
යථයරොඅඩ්ඪතින්යතොපණ්ණසාලංපවිට්යඨොති. 

කාමං යහට්ඨාවුත්තාපියදවතා චාතුමහාරාජිකාව, තාපනයතනයතන
වියසයසන වත්වා ඉදානි තදඤ්යඤ පඨමභූමියක කාමාවචරයදයව 

සාමඤ්ඤයතො  ණ්හන්යතො ‘‘චාතුමහාරාජිකා’’ති ආහ. 
ධතරට්ඨවිරූළ්හකවිරූපක්ඛකුයවරසඞ්ඛාතා චත්තායරො මහාරාජායනො

එයතසන්ති චාතුමහාරාජිකා, යත සියනරුස්ස පබ්බතස්ස යවමජ්යඣ
යහොන්ති. යතසු පබ්බතට්ඨකාපි අත්ථි ආකාසට්ඨකාපි. යතසං පරම්පරා
චක්කවාළපබ්බතං පත්තා. ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා මයනොපයදොසිකා චන්දිමා
යදවපුත්යතො සූරියයො යදවපුත්යතොති එයත සබ්යබපි 
චාතුමහාරාජිකයදවයලොකට්ඨාඑව. 

තාවතිංසාති තාවතිංසානං යදවානං නාමං, යතපි අත්ථි පබ්බතට්ඨකා, 
අත්ථි ආකාසට්ඨකා, යතසං පරම්පරා චක්කවාළපබ්බතං පත්තා. තථා 

ොමාදීනං. එකයදවයලොයකපි හි යදවානං පරම්පරා චක්කවාළපබ්බතං
අප්පත්තානාමනත්ථි.තත්ථමයඝනමාණයවනසද්ධිංමචල ායමකාලං 
කත්වා යතත්තිංස සහපුඤ්ඤකාරියනො එත්ථ නිබ්බත්තාති තං සහචාරිතං
ඨානංයතත්තිංසං, තයදවතාවතිංසං, තංනිවායසොඑයතසන්තිතාවතිංසාති
වදන්ති. යස්මා පන යසසචක්කවායළසුපි ඡකාමාවචරයදවයලොකා අත්ථි.
වුත්තම්පි යචතං ‘‘සහස්සං චාතුමහාරාජිකානං සහස්සං තාවතිංසාන’’න්ති
(අ. නි. 3.81). තස්මා නාමපණ්ණත්තියයයවසා තස්ස යදවයලොකස්සාති

යවදිතබ්බා. දුක්ඛයතො යාතා අපයාතාති ොමා. අත්තයනො සිරිසම්පත්තියා

තුසං ඉතා  තාති තුසිතා. නිම්මායන රති එයතසන්ති නිම්මානරතියනො. 

වසවත්තීයදවතාති පරනිම්මිතවසවත්තියනොයදවා.පරනිම්මියතසුයභොය සු

වසංවත්යතන්තීති පරනිම්මිතවසවත්තියනො. 

බූ්රහියතොපරිවුද්යධොයතහියතහිඣානාදීහිවිසිට්යඨහිගුයණහීති බ්රහ්මා.
වණ්ණවන්තතාය යචව දීඝායුකතාය ච බ්රහ්මපාරිසජ්ජාදීහි මහන්යතො 
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බ්රහ්මාති මහාබ්රහ්මා. තස්ස පරිසායං භවා පරිචාරිකාති බ්රහ්මපාරිසජ් ා. 

තස්යසව පුයරොහිතට්ඨායන ඨිතාති බ්රහ්මපුයරොහිතා. ආභස්සයරහි පරිත්තා

ආභා එයතසන්ති පරිත්තාභා. අප්පමාණා ආභා එයතසන්ති අප්පමාණාභා. 
දීපිකායඅච්චිවියඑයතසංසරීරයතොආභාඡිජ්ජිත්වා ඡිජ්ජිත්වාපතන්තීවිය

සරතිවිස්සරතීති ආභස්සරා, යථාවුත්තප්පභායආභාසනසීලාවා ආභස්සරා.

සුභාති යසොභනා පභා. සුභාති හි එකග්ඝනා නිච්චලා සරීරාභා වුච්චති, සා

පරිත්තා සුභා එයතසන්ති පරිත්තසුභා. අප්පමාණා සුභා එයතසන්ති 

අප්පමාණසුභා. සුයභනඔකිණ්ණාවිකිණ්ණා, සුයභනසරීරප්පභාවණ්යණන 
එකග්ඝනා සුවණ්ණමඤ්ජූසාය ඨපිතසම්පජ්ජලිතකඤ්චනපිණ්ඩසස්සිරිකාති 

සුභකිණ්ණා. තත්ථ යසොභනාය පභාය කිණ්ණා සුභාකිණ්ණාති වත්තබ්යබ 
භා-සද්දස්ස රස්සත්තං අන්තිම ණ-කාරස්ස හ-කාරඤ්ච කත්වා 

‘‘සුභකිණ්හා’’ති වුත්තං. විපුලඵලා යවහප්ඵලා. විපුලඵලාති ච
විපුලසන්තසුඛවණ්ණාදිඵලා. අප්පයකන කායලන අත්තයනො ඨානං න

විජහන්තීති අවිහා. යකනචි න තපනීයාති අතප්පා. අකිච්යඡන සුයඛන

පස්සිතබ්බා මනුඤ්ඤරූපතායාති සුදස්සා. සුපරිසුද්ධදස්සනතාය සම්මා

පස්සන්තිසීයලනාති සුදස්සී. උක්කට්ඨසම්පත්තීහියයො යතොනත්ථිඑයතසං

කනිට්ඨා සම්පත්තීති අකනිට්ඨා. 

කාෙසක්ඛීහීති නාමකායයන යදසනාය සම්පටිච්ඡනවයසන

සක්ඛිභූයතහි. හලාහලන්ති යකොලාහලං. මහග් තචිත්යතනාති
චතුත්ථජ්ඣානපාදයකනඅභිඤ්ඤාචිත්යතන. 

නනු ච ‘‘අජ්ඣත්තන්ති කාමභයවො, බහිද්ධාති රූපාරූපභයවො’’ති ච 
අයුත්තයමතං? යස්මිඤ්හිභයවසත්තාබහුතරංකාලංවසන්ති, යසොයනසං
අජ්ඣත්තං. යස්මිඤ්ච අප්පතරං කාලං වසන්ති, යසො යනසං බහිද්ධාති
වත්තුං යුත්තං. රූපාරූපභයව ච සත්තා චිරතරං වසන්ති, අප්පතරං
කාමභයව, තස්මා‘‘අජ්ඣත්තන්තිකාමභයවො, බහිද්ධාතිරූපාරූපභයවො’’ති

කස්මා වුත්තන්ති ආහ ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදි. චතුත්ථයමව යකොට්ඨාසන්ති

විවට්ටට්ඨායිසඞ්ඛාතං චතුත්ථං අසඞ්යඛයයයකප්පං. ඉතයරසූති
සංවට්ටසංවට්ටට්ඨායිවිවට්ටසඞ්ඛායතසු තීසු අසඞ්යඛයයයකප්යපසු. 

ආලයෙොති සඞ්ය ො. පත්ථනාති ‘‘කථං නාම තත්රූපපන්නා භවිස්සාමා’’ති

අභිපත්ථනා. අභිලායසොති තත්රූපපජ්ජිතුකාමතා. තස්මාතිආදිනා
යථාවුත්තමත්ථංනි යමති. 

එත්ථායං අධිප්පායයො – කස්සචිපි කියලසස්ස අවික්ඛම්භිතත්තා 
යකනචිපි පකායරන වික්ඛම්භනමත්යතනපි අවිමුත්යතො කාමභයවො
අජ්ඣත්තග් හණස්ස අත්තානං අධිකිච්ච උද්දිස්ස පවත්තග් ාහස්ස
වියසසපච්චයයොතිඅජ්ඣත්තංනාම. තත්ථබන්ධනංඅජ්ඣත්තසංයයොජනං, 

යතන සංයුත්යතො අජ්ඣත්තසංයෙො යනො. තබ්බිපරියායයතො 

බහිද්ධාසංයෙො යනොති. 
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පටුන 

ඡන්දරා වයසයනව අජ්ඣත්තසංයයොජනං බහිද්ධාසංයයොජනඤ්ච
පුග් ලං දස්යසත්වා ඉදානි ඔරම්භාගියඋද්ධම්භාගියසංයයොජනවයසනපි

දස්යසතුං ‘‘ඔරම්භාගිොනි වා’’තිආදිමාහ. ඔරං වුච්චති කාමධාතු, 

පටිසන්ධියා පච්චයභායවන තං ඔරං භජන්තීති ඔරම්භාගිොනි. තත්ථ ච

කම්මුනා විපාකං සත්යතන ච දුක්ඛං සංයයොයජන්තීති සංයෙො නානි, 
සක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසකාමරා පටිඝා. උද්ධං වුච්චති

රූපාරූපධාතු, වුත්තනයයයනතං උද්ධං භජන්තීති උද්ධම්භාගිොනි, 
සංයයොජනානි. රූපරා ාරූපරා මානුද්ධච්චාවිජ්ජා. අථ වා ඔරම්භාය ො
වුච්චති කාමධාතු රූපාරූපභවයතො යහට්ඨාභූතත්තා, තතූ්රපපත්තියා 

පච්චයභාවයතොඔරම්භා ස්සහිතානීති ඔරම්භාගිොනි යථා ‘‘වච්ඡායයොය ො
දුහයකො’’ති. උද්ධම්භාය ො නාම මහග් තභායවො, තස්ස හිතානි 

උද්ධම්භාගිොනි. පායදසු බද්ධපාසායණො විය 
පඤ්යචොරම්භාගියසංයයොජනානි යහට්ඨා ආකඩ්ඪමානාකාරානි යහොන්ති.
හත්යථහි  හිතරුක්ඛසාඛා විය පඤ්චුද්ධම්භාගියසංයයොජනානි උපරි
ආකඩ්ඪමානාකාරානි. යයසඤ්හි සක්කායදිට්ඨිආදීනි අප්පහීනානි, යත
භවග්ය පි නිබ්බත්යත එතානි ආකඩ්ඪිත්වා කාමභයවයයව පායතන්ති, 
තස්මා එතානි පඤ්ච  ච්ඡන්තං වායරන්ති,  තං පුන ආයනන්ති. 
රූපරා ාදීනිපඤ්ච ච්ඡන්තංනවායරන්ති, ආ න්තුංපනනයදන්ති. 

අසමුච්ඡින්යනසු ඔරම්භාගියසංයයොජයනසු ලද්ධපච්චයයසු 
උද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි අ ණනූප ානි යහොන්තීති ලබ්භමානානම්පි
පුථුජ්ජනානං වයසන අවිභජිත්වා අරියානං යයො වයසන විභජිතුකායමො 

‘‘උභෙම්පි යචත’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ වට්ටනිස්සිතමහා නස්සාති පුථුජ්ජයන

සන්ධායවදති. ද්යවධා පරිච්ඡින්යනොති කාමසු තිරූපාරූපභවවයසනද්වීහි
පකායරහිපරිච්ඡින්යනො. 

වච්ඡකසායලොපමං උත්තානත්ථයමව. ඔපම්මසංසන්දයන පන කස්සචි
කියලසස්ස අවික්ඛම්භිතත්තා, කථඤ්චිපි අවිමුත්යතො කාමභයවො
අජ්ඣත්තග් හණස්ස වියසසපච්චයත්තා, ඉයමසං සත්තානං

අබ්භන්තරට්යඨන අන්යතො නාම. රූපාරූපභයවො තබ්බිපරියායයතො බහි 
නාම. තථා හි යස්ස ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි අප්පහීනානි, යසො 
අජ්ඣත්තසංයයොජයනො වුත්යතො. යස්ස තානි පහීනානි, යසො
බහිද්ධාසංයයොජයනො. තස්මා අන්යතො අසමුච්ඡින්නබන්ධනතාය බහි ච

පවත්තමානභවඞ් සන්තානතාය අන්යතොබද්යධො බහිසයියතො නාම. 
නිරන්තරප්පවත්තභවඞ් සන්තානවයසනහිසයිතයවොහායරො.කාමංයනසං
බහිබන්ධනම්පි අසමුච්ඡින්නං, අන්යතොබන්ධනස්ස පන මූලතාය එවං

වුත්තං. යතනාහ ‘‘සංයෙො නං පන යතසං කාමාවචරූපනිබද්ධයමවා’’ති.
ඉමිනානයයන යසසත්තයයපිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

එත්තාවතා ච කිරාති කිර-සද්යදො අරුචිසංසූචනත්යථො. යතයනත්ථ
ආචරියවාදස්ස අත්තයනො අරුච්චනභාවං දීයපති. ‘‘සීලවා’’ති
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අනාමට්ඨවියසසසාමඤ්ඤයතොසීලසඞ්යඛයපන හිතං, තඤ්චචතුබ්බිධන්ති

ආචරියත්යථයරො ‘‘චතුපාරිසුද්ධිසීලං උද්දිසිත්වා’’ති ආහ. තත්ථාති 

චතුපාරිසුද්ධිසීයලසු. ය ට්ඨකසීලන්ති පධානසීලං. උභෙත්ථාති
උද්යදසනිද්යදයසසු, නිද්යදයස විය උද්යදයසපි පාතියමොක්ඛසංවයරොව
යථයරන වුත්යතො ‘‘සීලවා’’ති වුත්තත්තාති අධිප්පායයො. සීලග් හණඤ්හි
පාළියං පාතියමොක්ඛසංවරවයසයනව ආ තං. යතනාහ 

‘‘පාතියමොක්ඛසංවයරොයෙවා’’තිආදි.තත්ථඅවධාරයණනඉතයරසංතිණ්ණං 
එකයදයසන පාතියමොක්ඛන්යතො ධභාවං දීයපති. තථා හි
අයනොයලොකියයොයලොකයන ආජීවයහතු ච සික්ඛාපදවීතික්කයම

ගිලානපච්චයස්ස අපච්චයවක්ඛිතපරියභොය  ච ආපත්ති විහිතාති. තීණීති

ඉන්ද්රියසංවරසීලාදීනි. සීලන්ති වුත්තට්ඨානං නාම අත්ථීති සීලපරියායයන
යතසං කත්ථචි සුත්යත  හිතට්ඨානං නාම කිං අත්ථි යථා
‘‘පාතියමොක්ඛසංවයරො’’ති? ආචරියස්ස සම්මුඛතාය අප්පටික්ඛිපන්යතො

උපචායරන පුච්ඡන්යතො විය වදති. යතනාහ ‘‘අනනු ානන්යතො’’ති. 

ඡද්වාරරක්ඛාමත්තකයමවාති තස්ස සල්ලහුකභාවමාහ 
චිත්තාධිට්ඨානභාවමත්යතන පටිපාකතිකභාවාපත්තියතො. ඉතරද්වයයපි

එයසව නයයො. පච්චයුප්පත්තිමත්තකන්ති ඵයලන යහතුං දස්යසති.

උප්පාදනයහතුකා හි පච්චයානං උප්පත්ති. ඉදමත්ථන්ති ඉදං පයයොජනං

ඉමස්ස පච්චයස්ස පරිභුඤ්ජයනති අධිප්පායයො. නිප්පරිොයෙනාති ඉමිනා
ඉන්ද්රියසංවරාදීනි තීණි පධානස්ස සීලස්ස පරිපාලනවයසන පවත්තියා 
පරියායසීලානි නාමාති දස්යසති. ඉදානි පාතියමොක්ඛසංවරස්යසව
පධානභාවං බයතියරකයතො අන්වයයතො ච උපමාය විභායවතුං 

‘‘ෙස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ යසො පාතියමොක්ඛසංවයරො. යසසානි 
ඉන්ද්රියසංවරාදීනි. 

පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොති යයොහිනංපාතිරක්ඛති, තංයමොක්යඛති
යමොයචති ආපායිකාදීහි දුක්යඛහීති පාතියමොක්ඛන්ති ලද්ධනායමන
සික්ඛාපදසීයලන පිහිතකායවචීද්වායරො. යසො පන යස්මා එවංභූයතො යතන

සමන්නා යතො නාම යහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘පාතීයමොක්ඛසංවයරන

සමන්නා යතො’’ති. 

අපයරො නයයො – කියලසානං බලවභාවයතො, පාපකිරියාය ච
සුකරභාවයතො, පුඤ්ඤකිරියාය ච දුක්කරභාවයතො බහුක්ඛත්තුං අපායයසු
පතනසීයලොති පාතී, පුථුජ්ජයනො. අනිච්චතාය වා භවාදීසු
කම්මයව ක්ඛිත්යතො ඝටියන්තං විය අනවට්ඨායනන පරිබ්භමනයතො 
 මනයතො  මනසීයලොති පාතී, මරණවයසන තම්හි තම්හි සත්තනිකායය
අත්තභාවස්ස පාතනසීයලො වා පාතී, සත්තසන්තායනො, චිත්තයමව වා. තං

පාතිං සංසාරදුක්ඛයතො යමොක්යඛතීති පාතියමොක්ඛං. චිත්තස්ස හි
වියමොක්යඛන සත්යතො විමුත්යතොති වුච්චති. වුත්තඤ්හි ‘‘චිත්තයවොදානා
විසුජ්ඣන්තී’’ති, ‘‘අනුපාදායආසයවහි චිත්තංවිමුත්ත’’න්ති(මහාව.28) ච. 
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අථ වා අවිජ්ජාදිනා යහතුනා සංසායර පතති  ච්ඡති පවත්තතීති පාති, 
‘‘අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං
සංසරත’’න්ති (සං. නි. 2.124) හි වුත්තං, තස්ස පාතියනො සත්තස්ස 

තණ්හාදිසංකියලසත්තයයතො යමොක්යඛො එයතනාති පාතියමොක්යඛො. 
‘‘කණ්යඨකායළො’’තිආදීනංවියස්සසමාසසිද්ධියවදිතබ්බා. 

අථවාපායතතිවිනිපායතතිදුක්යඛතිපාති, චිත්තං.වුත්තඤ්හි – 

‘‘චිත්යතන නීයයත යලොයකො, චිත්යතන පරිකස්සතී’’ති; (සං. නි. 
1.62); 

තස්ස පාතියනො යමොක්යඛො එයතනාති පාතියමොක්යඛො. පතති වා එයතන
අපායදුක්යඛසංසාරදුක්යඛචාතිපාති, තණ්හාදිසංකියලයසො.වුත්තඤ්හි– 

‘‘තණ්හා ජයනහි පුරිසං, (සං. නි. 1.56-57) තණ්හාදුතියයො 
පුරියසො’’ති(ඉතිවු.15, 105; අ.නි.4.9) චආදි; 

තයතොපාතියතොයමොක්යඛොති පාතියමොක්යඛො. 

අථ වා පතති එත්ථාති පාති, ඡ අජ්ඣත්තිකබාහිරානි ආයතනානි.
වුත්තඤ්හි– 

‘‘ඡසුයලොයකො සමුප්පන්යනො, ඡසුකුබ්බතිසන්ථව’’න්ති (සං.නි. 
1.70; සු.නි.171); 

තයතො ඡඅජ්ඣත්තිකබාහිරායතනසඞ්ඛාතයතො පාතියතො යමොක්යඛොති 

පාතියමොක්යඛො. 

අථ වා පායතො විනිපායතො අස්ස අත්ථීති පාතී, සංසායරො. තයතො

යමොක්යඛොති පාතියමොක්යඛො. 

අථවාසබ්බයලොකාධිපතිභාවයතොධම්මිස්සයරොභ වා‘‘පතී’’ති වුච්චති, 
මුච්චති එයතනාති යමොක්යඛො, පතියනො යමොක්යඛො පතියමොක්යඛො යතන 

පඤ්ඤත්තත්තාති, පතියමොක්යඛො එව පාතියමොක්යඛො. සබ්බගුණානං වා
මූලභාවයතොඋත්තමට්යඨනපතිචයසොයථාවුත්තට්යඨනයමොක්යඛොචාති

පතියමොක්යඛො, පතියමොක්යඛො එව පාතියමොක්යඛො. තථා හි වුත්තං 
‘‘පාතියමොක්ඛන්ති ආදියමතං මුඛයමතං පමුඛයමත’’න්ති (මහාව. 135) 
විත්ථායරො. 

අථ වාප-ඉතිපකායර, අතීතිඅච්චන්තත්යථ නිපායතො, තස්මාපකායරහි

අච්චන්තංයමොක්යඛතීති පාතියමොක්යඛො. ඉදඤ්හිසීලංසයංතදඞ් වයසන, 
සමාධිසහිතං පඤ්ඤාසහිතඤ්ච වික්ඛම්භනවයසන, සමුච්යඡදවයසන ච

අච්චන්තංයමොක්යඛතියමොයචතීති පාතියමොක්යඛො. පතිපතියමොක්යඛොතිවා
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පතියමොක්යඛො, තම්හා තම්හා වීතික්කමයදොසයතො පච්යචකං යමොක්යඛොති

අත්යථො.පතියමොක්යඛොඑව පාතියමොක්යඛො. යමොක්යඛොවානිබ්බානං, තස්ස
යමොක්ඛස්ස පතිබිම්බභූයතොති පතියමොක්යඛො. සීලසංවයරො හි සූරියස්ස
අරුණුග් මනං විය නිබ්බානස්ස උදයභූයතො තප්පටිභාය ො විය යථාරහං

කියලසනිබ්බාපනයතොපතියමොක්ඛං, පතියමොක්ඛංයයව පාතියමොක්ඛං. 

අථ වා යමොක්ඛං පති වත්තති, යමොක්ඛාභිමුඛන්ති වා පතියමොක්ඛං, 

පතියමොක්ඛයමව පාතියමොක්ඛන්තිඑවයමත්ථපාතියමොක්ඛසද්දස්ස අත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

ආචාරය ොචරසම්පන්යනොති කායිකවාචසිකඅවීතික්කමසඞ්ඛායතන
ආචායරන, නයවසියාදිය ොචරතාදිසඞ්ඛායතන ය ොචයරන සම්පන්යනො, 

සම්පන්නආචාරය ොචයරොති අත්යථො. අප්පමත්තයකසූති පරිත්තයකසු

අනාපත්ති මනීයයසු. ‘‘දුක්කටදුබ්භාසිතමත්යතසූ’’ති අපයර. වජ්ය සූති 
 ාරය්යහසු. යත පන එකන්තයතො අකුසලසභාවා යහොන්තීති ආහ 

‘‘අකුසලධම්යමසූ’’ති. භෙදස්සීති භයයතො දස්සනසීයලො, පරමාණුමත්තම්පි

වජ්ජං සියනරුප්පමාණං විය කත්වා භායනසීයලො. සම්මා ආදියිත්වාති

සම්මයදව සක්කච්චං සබ්බයසොව ආදියිත්වා. සික්ඛාපයදසූති නිද්ධාරයණ

භුම්මන්ති සමුදායයතො අවයවනිද්ධාරණං දස්යසන්යතො ‘‘සික්ඛාපයදසු තං

තං සික්ඛාපදං සමාදියිත්වා සික්ඛතී’’ති අත්ථමාහ, සික්ඛාපදයමව හි

සමාදාතබ්බං සික්ඛිතබ්බඤ්චාති අධිප්පායයො. ෙං කිඤ්චි සික්ඛාපයදසූති 
සික්ඛායකොට්ඨායසසු 
මූලපඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්තිසබ්බත්ථපඤ්ඤත්තිපයදසපඤ්ඤත්තිආදියභදං
යං කිඤ්චි සික්ඛිතබ්බං. යං පටිපජ්ජිතබ්බං පූයරතබ්බං සීලං, තං පන

ද්වාරවයසන දුවිධයමවාති ආහ ‘‘කායිකං වා වාචසිකං වා’’ති. ඉමස්මිං

අත්ථවිකප්යප සික්ඛාපයදසූතිආධායර භුම්මං සික්ඛාභාය සුකස්සචි විසුං 

අග් හණයතො.යතනාහ ‘‘තංසබ්බ’’න්ති. 

අඤ්ඤතරං යදවඝටන්ති අඤ්ඤතරං යදවනිකායං. ආ ාමී යහොතීති

පටිසන්ධිවයසනආ මනසීයලොයහොති. ආ න්තාතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

ඉමිනා අඞ්ය නාතිඉමිනාකාරයණන. 

සුක්ඛවිපස්සයකො යයභුයයයන චතුධාතුවවත්ථානමුයඛන 

කම්මට්ඨානාභිනියවසී යහොතීති ආහ ‘‘සුක්ඛවිපස්සකස්ස 

ධාතුකම්මට්ඨානිකභික්ඛුයනො’’ති. වුත්තයමවත්ථං සම්පිණ්යඩත්වා 

නි යමන්යතො ‘‘පඨයමනඅඞ්ය නා’’තිආදිමාහ. 

චිත්තස්ස සුඛුමභායවොඉධ සුඛමත්තභාවමාපන්යනනදට්ඨබ්යබොතිආහ 

‘‘සබ්බාපි හි තා’’තිආදි. තන්තිවයසනාතියකවලංතන්තිට්ඨපනවයසන, න 
පන යථරස්ස කස්සචි මග් ස්ස වා ඵලස්ස වා උප්පාදනත්ථාය, නාපි
සම්මාපටිපත්තියං යයොජනත්ථායාතිඅධිප්පායයො. 
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38. ඡට්යඨ මහාකච්චායනොති ගිහිකායල උජ්යජනිරඤ්යඤො
පුයරොහිතපුත්යතො අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො සුවණ්ණවණ්යණො ච.
වරණා නාම රුක්යඛො, තස්ස අවිදූයර භවත්තා න රම්පි වරණසද්යදන

වුච්චතීති ආහ ‘‘වරණා නාම එකං න ර’’න්ති. ද්වන්දපදස්ස පච්යචකං 
අභිසම්බන්යධො යහොතීති යහතුසද්දං පච්යචකං යයොයජත්වා දස්යසන්යතො 

‘‘කාමරා ාභිනියවසයහතූ’’තිආදිමාහ. යහතුසද්යදන සම්බන්යධ සති යයො

අත්යථො සම්භවති, තං දස්යසතුං ‘‘ඉදං වුත්තං යහොතී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

කාමරාය න අභිනිවිට්ඨත්තාති එයතන කාමරා ාභිනියවසයහතූති ඉමස්ස

අත්ථං දීයපති, තථා විනිබද්ධත්තාතිආදීහි කාමරා විනිබද්ධයහතූතිආදීනං. 

තයතො මුයඛොති තදභිමුයඛො. මානන්ති ආළ්හකාදිමානභණ්ඩං. යසසයමත්ථ
උත්තානයමව. 

39. සත්තයම මධුරාෙන්ති උත්තරමධුරායං. ගුන්දාවයනති

කණ්හගුන්දාවයන, කාළපිප්පලිවයනති අත්යථො.  රාජිණ්යණති ජරාය
ජිණ්යණ, න බයාධිආදීනං වයසන ජිණ්ණසදියස නාපි අකාලියකන ජරාය

අභිභූයත. වයෙොවුද්යධති ජිණ්ණත්තා එව චස්ස වයයොවුද්ධිප්පත්තියා 

වුද්යධනසීලාදිවුද්ධියා.  ාතිමහල්ලයකතිජාතියාමහන්තතාය චිරරත්තතාය

මහල්ලයක, නයභො පරිවාරාදීහීතිඅත්යථො. අද්ධ යතතිඑත්ථ අද්ධ-සද්යදො 

දීඝකාලවාචීති ආහ ‘‘දීඝකාලද්ධානං අතික්කන්යත’’ති. වයෙොති

පුරිමපදයලොයපනායං නිද්යදයසොති ආහ ‘‘පච්ඡිමවෙ’’න්ති, වස්සසතස්ස
තතියයකොට්ඨාසසඞ්ඛාතංපච්ඡිමවයං අනුප්පත්යතතිඅත්යථො. 

භවතිඑත්ථඵලංතදායත්තවුත්තිතායාති භූමි, කාරණන්තිආහ ‘‘යෙන

කාරයණනා’’තිආදි. පරිපක්යකොතිපරිණයතො, වුද්ධිභාවංපත්යතොතිඅත්යථො. 

යමොඝජිණ්යණොතිඅන්යතොථිරකරණානංධම්මානංඅභායවනතුච්ඡජිණ්යණො 

නාම. බාලදාරයකොපි දහයරොති වුච්චතීති තයතො වියසසනත්ථං ‘‘යුවා’’ති
වුත්තං. අතික්කන්තපඨමවයා එව සත්තා සභායවන පලිතසිරා යහොන්තීති

පඨමවයය ඨිතභාවං දස්යසතුං ‘‘සුසුකාළයකයසො’’ති වුත්තං. භයෙනාති
ලද්ධයකන.එකච්යචොහි දහයරොපිසමායනො කායණොවායහොතිකුණිආදීනං
වාඅඤ්ඤතයරො, යසොනභයෙනයයොබ්බයනනසමන්නා යතොනාමයහොති. 
යයො පන අභිරූයපො යහොති දස්සනීයයො පාසාදියකො
සබ්බසම්පත්තිසම්පන්යනො යං යයදව අලඞ්කාරපරිහාරං ඉච්ඡති, යතන
යතන අලඞ්කයතො යදවපුත්යතො විය චරති, අයං භයෙන යයොබ්බයනන

සමන්නා යතො නාම යහොති. යතයනවාහ ‘‘යෙන යෙොබ්බයනන 

සමන්නා යතො’’තිආදි. 

ෙම්හි සච්චඤ්ච ධම්යමො චාති යම්හි පුග් යල යසොළසහාකායරහි 
පටිවිද්ධත්තා චතුබ්බිධං සච්චං, ඤායණන සච්ඡිකතත්තා

නවවිධයලොකුත්තරධම්යමො ච අත්ථි. අහිංසාති යදසනාමත්තයමතං, යම්හි

පන චතුබ්බිධාපි අප්පමඤ්ඤාභාවනා අත්ථීති අත්යථො. සංෙයමො දයමොති



අඞ්ගුත්තරනිකායය   දුකනිපාත-ටීකා 

32 

පටුන 

සීලඤ්යචව ඉන්ද්රියසංවයරො ච. වන්තමයලොති මග් ඤායණනනීහටමයලො. 

ධීයරොති ධිතිසම්පන්යනො. යථයරොති යසො ඉයමහි ථිරභාවකාරයණහි
සමන්නා තත්තායථයරොතිපවුච්චතීති අත්යථො. 

40. අට්ඨයම ‘‘යචොරා බලවන්යතො යහොන්තී’’ති පදං උද්ධරිත්වා යයහි
කාරයණහි යත බලවන්යතො යහොන්ති, යතසං සබ්භාවං දස්යසන්යතො 

‘‘පක්ඛසම්පන්නා’’තිආදිමාහ. තත්ථ නිවාසට්ඨානසම්පන්නතා 

ගිරිදුග් ාදිසබ්භාවයතො. අතිොතුන්ති අන්යතො යාතුං,  න්තුං පවිසිතුන්ති
අත්යථො.තංපන අන්යතොපවිසනංයකනචිකාරයණනබහි තස්සයහොතීති

ආහ ‘‘බහිද්ධා  නපදචාරිකංචරිත්වා’’තිආදි. නිෙයාතුන්තිබහි නික්ඛමිතුං.

තඤ්ච බහිනික්ඛමනං බහිද්ධාකරණීයය සති සම්භවතීති ආහ ‘‘යචොරා

 නපදං විලුම්පන්තී’’තිආදි. අනුසඤ්ඤාතුන්ති අනුසඤ්චරිතුං. යසසයමත්ථ
උත්තානයමව. 

41. නවයම මිච්ඡාපටපත්තාධිකරණයහතූති එත්ථ අධි-සද්යදො

අනත්ථයකොතිආහ ‘‘මිච්ඡාපටපත්තිොකරණයහතූ’’ති. න ආරාධයකොතින
සම්පාදයකොනපරිපූරයකො.ඤායතිපටිවිජ්ඣනවයසනනිබ්බානං ච්ඡතීති 
ඤායයො, යසොඑවතංසමඞ්ගිනංවට්ටදුක්ඛපාතයතොධාරණට්යඨනධම්යමොති 

ඤායෙො ධම්යමො, අරියමග්ය ො. යසො පයනත්ථ සහ විපස්සනාය

අධිප්යපයතොති ආහ ‘‘සහවිපස්සනකංමග් ’’න්ති. ආරාධනං නාමසංසිද්ධි, 
සා පන යස්මා සම්පාදයනන පරිපූරයණන ඉච්ඡිතා, තස්මා වුත්තං 

‘‘සම්පායදතුංපූයරතු’’න්ති. 

42. දසයම දුග් හියතහීති අත්ථයතො බයඤ්ජනයතො ච දුට්ඨු  හියතහි, 
ඌනාධිකවිපරීතපදපච්චාභට්ඨාදිවයසන වියලොයමත්වා  හියතහීති අත්යථො. 

උප්පටපාටො  හියතහීති ඉදං පන නිදස්සනමත්තං දුග් හස්ස

ඌනාධිකාදිවයසනපි සම්භවයතො. යතයනවාහ ‘‘අත්තයනො

දුග් හිතසුත්තන්තානංයෙව අත්ථඤ්ච පාළිඤ්ච උත්තරිතරං කත්වා

දස්යසන්තී’’ති. 

සමචිත්තවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පරිසවග් වණ්ණනා 

43. පඤ්චමස්ස පඨයම උද්ධච්යචන සමන්නා තාති අකප්පියය
කප්පියසඤ්ඤිතාය, කප්පියය අකප්පියසඤ්ඤිතාය, අවජ්යජ
වජ්ජසඤ්ඤිතාය, වජ්යජ අවජ්ජසඤ්ඤිතාය උද්ධච්චප්පකතිකා. යය හි
විනයය අපකතඤ්ඤුයනො සංකියලසයවොදානියයසු ධම්යමසු න කුසලා
සකිඤ්චනකාරියනො විප්පටිසාරබහුලා, යතසං අනුප්පන්නඤ්ච උද්ධච්චං
උප්පජ්ජති, උප්පන්නඤ්ච භියයයොභාවං යවපුල්ලං ආපජ්ජති. සාරාභායවන 

තුච්ඡත්තා නයළො වියාති නයළො, මායනොති ආහ ‘‘උන්නළාති

උග් තනළා’’ති. යතනාහ ‘‘උට්ඨිතතුච්ඡමානා’’ති. මායනො හි යසයයස්ස
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පටුන 

යසයයයොති සදියසොති ච පවත්තියා වියසසයතො තුච්යඡො. චාපල්යලනාති

චපලභායවන, තණ්හායලොලුප්යපනාති අත්යථො. මුඛඛරාති මුයඛන ඵරුසා, 
ඵරුසවාදියනොතිඅත්යථො. 

විකිණ්ණවාචාති විස්සටවචනා සම්ඵප්පලාපිතාය අපරියන්තවචනා.

යතනාහ ‘‘අසංෙතවචනා’’තිආදි. විස්සට්ඨසතියනොති සතිවිරහිතා.
පච්චයයවකල්යලන විජ්ජමානායපි සතියා සතිකිච්චං කාතුං අසමත්ථතාය

එවං වුත්තා. න සම්පජානන්තීති අසම්ප ානා, තංයයො නිවත්තියං චායං
අකායරො ‘‘අයහතුකා ධම්මා (ධ. ස. දුකමාතිකා 2), අභික්ඛුයකො

ආවායසො’’තිආදීසු(චූළව.76) වියාතිආහ ‘‘නිප්පඤ්ඤා’’ති, පඤ්ඤාරහිතාති

අත්යථො. පාළියං විබ්භන්තචිත්තාති උබ්භන්තචිත්තා. සමාධිවිරයහන
ලද්යධොකායසන උද්ධච්යචන යතසං සමාධිවිරහානං චිත්තං

නානාරම්මයණසුපරිබ්භමතිවනමක්කයටොවිය වනසාඛාසු. පාකතින්ද්රිොති

සංවරාභායවන ගිහිකායල විය විවටඉන්ද්රියා. යතනාහ ‘‘පකතිො

ඨියතහී’’තිආදි. විවයටහීතිඅසංවුයතහි. 

44. දුතියය භණ්ඩනං වුච්චති කලහස්ස පුබ්බභාය ොති කලහස්ස

යහතුභූතා පරිභාසාතංසදිසීච අනිට්ඨකිරියාභණ්ඩනං නාම. කලහ ාතාති
හත්ථපරාමාසාදිවයසන මත්ථකප්පත්යතො කලයහො ජායතො එයතසන්ති

කලහජාතාතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. විරුද්ධවාදන්ති‘‘අයංධම්යමො, 
නායං ධම්යමො’’තිආදිනා විරුද්ධවාදභූතං විවාදං. මුඛසන්නිස්සිතතාය වාචා

ඉධ ‘‘මුඛ’’න්ති අධිප්යපතාති ආහ ‘‘දුබ්භාසිතා වාචා මුඛසත්තියෙොති

වුච්චන්තී’’ති. චතුබ්බිධම්පි සඞ්ඝකම්මං සීමාපරිච්ඡින්යනහි පකතත්යතහි

භික්ඛූහි එකයතො කත්තබ්බත්තා එකකම්මං නාම. පඤ්චවියධොපි 

පාතියමොක්ඛුද්යදයසො එකයතො උද්දිසිතබ්බත්තා එකුද්යදයසො නාම.
පඤ්ඤත්තං පන සික්ඛාපදං සබ්යබහිපි ලජ්ජීපුග් යලහි සමං

සික්ඛිතබ්බභාවයතො සමසික්ඛතා නාම. පාළියං ඛීයරොදකීභූතාතියථාඛීරඤ්ච 
උදකඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤංසංසන්දති, විසුංනයහොති, එකත්තංවියඋයපති.
සතිපි හි උභයයසං කලාපානං පරමත්ථයතො යභයද පචුරජයනහි පන
දුවිඤ්යඤයයනානත්තං ඛීයරොදකං සයමොදිතං අච්චන්තයමව සංසට්ඨං විය
හුත්වා තිට්ඨති, එවං සාමග්ගිවයසන එකත්තූප තචිත්තුප්පාදා වියාති 

ඛීයරොදකීභූතාති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යමත්තාචක්ඛූහීති
යමත්තාචිත්තං පච්චුපට්ඨයපත්වා ඔයලොකනචක්ඛූහි. තානි හි
පියභාවදීපනයතො‘‘පියචක්ඛූනී’’තිවුච්චන්ති. 

45. තතියය අග් වතීති එත්ථ අග් -සද්යදො උත්තමපරියායයො, යතන
විසිට්ඨස්ස පුග් ලස්ස, විසිට්ඨාය වා පටිපත්තියා  හණං ඉධාධිප්යපතන්ති

ආහ ‘‘අග් වතීති උත්තමපුග් ලවතී’’තිආදි. අවි තතණ්හතාය තං තං

පරික්ඛාරජාතං බහුං ලන්ති ආදියන්තීති බහුලා, බහුලා එව බාහුලිකා යථා
‘‘යවනයියකො’’ති (අ. නි. 8.11; පාරා. 8; ම. නි. 1.246). යත පන යස්මා
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පච්චයබහුභාවාය යුත්තප්පයුත්තා නාම යහොන්ති, තස්මා ආහ 

‘‘චීවරාදිබාහුල්ලාෙ පටපන්නා’’ති. සික්ඛාය ආදර ාරවාභාවයතො සිථිලං

අදළ්හං  ණ්හන්තීති සාථලිකාති වුත්තං. සිථිලන්ති ච 
භාවනපුංසකනිද්යදයසො, සිථිලසද්යදන වා සමානත්ථස්ස සාථලසද්දස්ස

වයසන සාථලිකාති පදසිද්ධි යවදිතබ්බා. අව මනට්යඨනාති

අයධො මනට්යඨන, ඔරම්භාගියභායවනාති අත්යථො. උපධිවියවයකති 

සබ්බූපධිපටිනිස්සග් තාය උපධිවිවිත්යත. ඔයරොපිතධුරාති උජ්ඣිතුස්සාහා. 

දුවිධම්පිවීරිෙන්තිකායිකංයචතසිකඤ්ච වීරියං. 

46. චතුත්යථ ඉදං දුක්ඛන්ති දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස පච්චක්ඛයතො

අග් හිතභාවදස්සනත්ථං වුත්තං. එත්තකයමව දුක්ඛන්ති තස්ස පරිච්ඡිජ්ජ 

අග් හිතභාවදස්සනත්ථං. ඉයතො උද්ධං දුක්ඛං නත්ථීති අනවයසයසත්වා

අග් හිතභාවදස්සනත්ථං. ෙථාසභාවයතො නප්ප ානන්තීති
සරසලක්ඛණප්පටියවයධන අසම්යමොහයතො නප්පටිවිජ්ඣන්ති. 
අසම්යමොහපටියවයධො ච යථා තස්මිං ඤායණ පවත්යත පච්චා දුක්ඛස්ස

රූපාදිපරිච්යඡයද සම්යමොයහො න යහොති, තථා පවත්ති. අච්චන්තක්ඛයෙොති 

අච්චන්තක්ඛයනිමිත්තං නිබ්බානං. අසමුප්පත්තීති එත්ථාපි එයසව නයයො.
යං නිබ්බානං මග් ස්ස ආරම්මණපච්චයට්යඨන කාරණභූතං ආ ම්ම 
තදුභයම්පිනිරුජ්ඣති, තංයතසංඅසමුප්පත්තිනිබ්බානං දුක්ඛනියරොයධොති 
වුච්චති. 

47. පඤ්චයම වියසසනස්සපරනිපායතන ‘‘පරිසාකසයටො’’තිවුත්තන්ති

ආහ ‘‘කසටපරිසා’’තිආදි. ‘‘කසටපරිසා’’ති හි වත්තබ්යබ

‘‘පරිසාකසයටො’’ති වුත්තං. පරිසාමණ්යඩොති එත්ථාපි එයසව නයයො.
යසසයමත්ථ උත්තානයමව. 

48. ඡට්යඨ  ම්භීරාතිඅ ාධාදුක්යඛො ාළ්හා. පාළිවයසනාතිඉමිනායයො
ධම්මපටිසම්භිදාය විසයයො  ම්භීරභායවො, තමාහ. ධම්මප්පටියවධස්ස හි
දුක්කරභාවයතො ධම්මස්ස පාළියා දුක්යඛො ාළ්හතාය  ම්භීරභායවො. 

‘‘පාළිවයසන  ම්භීරා’’ති වත්වා ‘‘සල්ලසුත්තසදිසා’’ති වුත්තං තස්ස 
‘‘අනිමිත්තමනඤ්ඤාත’’න්තිආදිනා (සු. නි. 579) පාළිවයසන  ම්භීරතාය
ලබ්භනයතො. තථා හි තත්ථ තා  ාථා දුවිඤ්යඤයයරූපා තිට්ඨන්ති.
දුවිඤ්යඤයයඤ්හි ඤායණන දුක්යඛො ාළ්හන්ති කත්වා ‘‘ ම්භීර’’න්ති
වුච්චති. පුබ්බාපරම්යපත්ථ කාසඤ්චි  ාථානං දුවිඤ්යඤයයතාය
දුක්යඛො ාළ්හයමව, තස්මා තං ‘‘පාළිවයසන  ම්භීරා’’ති වුත්තං. ඉමිනාව

නයයන ‘‘අත්ථවයසන  ම්භීරා’’ති එත්ථාපි අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

මහායවදල්ලසුත්තස්ස (ම. නි. 1.449 ආදයයො) අත්ථවයසන  ම්භීරතා
සුවිඤ්යඤයයාව. යලොකං උත්තරතීති යලොකුත්තයරො, නවවියධො 

අප්පමාණධම්යමො.යසොඅත්ථභූයතොඑයතසංඅත්ථීති යලොකුත්තරා. යතනාහ 

‘‘යලොකුත්තරඅත්ථදීපකා’’ති. 
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සත්තසුඤ්ඤංධම්මමත්තයමවාතිසත්යතන අත්තනාසුඤ්ඤංයකවලං

ධම්මමත්තයමව. උග් යහතබ්බං පරිොපුණිතබ්බන්ති

ලිඞ් වචනවිපල්ලායසන වුත්තන්ති ආහ ‘‘උග් යහතබ්යබ ච

පරිොපුණිතබ්යබ චා’’ති. කවියනො කම්මං කවිතා. යං පනස්ස කම්මං, තං

යතන කතන්ති වුච්චතීති ආහ ‘‘කවිතාති කවීහි කතා’’ති. ඉතරන්ති

කායවයයාතිපදං, කාබයන්ති වුත්තංයහොති. කාබයන්තිචකවිනාවුත්තන්ති

අත්යථො. යතනාහ ‘‘තස්යසව යවවචන’’න්ති. විචිත්රඅක්ඛරාති

විචිත්තාකාරක්ඛරා විඤ්ඤාපනීයා. සාසනයතො බහිභූතාතින සාසනාවචරා. 

යතසං සාවයකහීති බුද්ධානං සාවකාති අපඤ්ඤාතානං යයසං යකසඤ්චි

සාවයකහි. න යචව අඤ්ඤමඤ්ඤං පටපුච්ඡන්තීති යය වායචන්ති, යය ච
සුණන්ති, යත අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථාදිං නප්පටිපුච්ඡන්ති, යකවලං

වාචනසවනමත්යතයනව පරිතුට්ඨා යහොන්ති. චාරිකං න විචරන්තීති
අසුකස්මිං ඨායන අත්ථාදිං ජානන්තා අත්ථීති පුච්ඡනත්ථාය චාරිකං න
 ච්ඡන්ති තාදිසස්ස පුග් ලස්ස අභාවයතො තස්ස ච පුබ්බාපරවියරොධයතො. 

කථං යරොයපතබ්බන්ති යකන පකායරන නික්ඛිපිතබ්බං. අත්යථො නාම
සභාවයතො අනුසන්ධියතො සම්බන්ධයතො පුබ්බාපරයතොආදිපරියයොසානයතො

ච ඤායතො සම්මාඤායතො යහොතීති ආහ ‘‘යකො අත්යථො’’තිආදි. 

අනුත්තානීකතන්ති අක්ඛරසන්නියවසාදිනා අනුත්තානීකතං. කඞ්ඛාොති 
සංසයස්ස. 

49. සත්තයමකියලයසහීආමසිතබ්බයතොආමිසං, චත්තායරො පච්චයා. 

තයදව  රු  රුකාතබ්බං එයතසං, න ධම්යමොති ආමිස රූ. යතනාහ 

‘‘යලොකුත්තරධම්මංලාමකයතො යහත්වාඨිතපරිසා’’ති.උභයතො භා යතො

විමුත්යතොති උභයතොභා විමුත්යතො. ද්වීහි භාය හි ද්යව වායර විමුත්යතො. 

පඤ්ඤාෙ විමුත්යතොති සමථසන්නිස්සයයන විනා අග් මග් පඤ්ඤාය

විමුත්යතො. යතනාහ ‘‘සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසයවො’’ති. කායෙනාති

නාමකායයන. ඣානඵස්සංඵුසිත්වාති අට්ඨසමාපත්තිසඤ්ඤිතංඣානඵස්සං
අධි මවයසන ඵුසිත්වා. පච්ඡා නියරොධං නිබ්බානං යථා ආයලොචිතං

නාමකායයන සච්ඡිකයරොතීති කාෙසක්ඛී. න තු විමුත්යතො එකච්චානං

ආසවානං අපරික්ඛීණත්තා. දිට්ඨන්තං පත්යතොති දිට්ඨස්ස අන්යතො
අනන්තයරො කායලො දිට්ඨන්යතො, දස්සනසඞ්ඛාතස්ස 
යසොතාපත්තිමග් ඤාණස්ස අනන්තරං පත්යතොති අත්යථො. පඨමඵලයතො

පට්ඨාය හි යාව අග් මග් ා දිට්ඨිප්පත්යතො. යතනාහ ‘‘ඉයම ද්යවපි ඡසු

ඨායනසු ලබ්භන්තී’’ති. 

සද්දහන්යතොවිමුත්යතොතිඑයතනසබ්බථා අවිමුත්තස්සසද්ධාමත්යතන
විමුත්තභාවදස්සයනන සද්ධාවිමුත්තස්ස යසක්ඛභාවයමව විභායවති. 

සද්ධාවිමුත්යතොති වා සද්ධාය අවිමුත්යතොති අත්යථො. ඡසු ඨායනසූති

පඨමඵලයතො පට්ඨාය ඡසු ඨායනසු. ධම්මං අනුස්සරතීති

පඨමමග් පඤ්ඤාසඞ්ඛාතංධම්මංඅනුස්සරති. සද්ධංඅනුස්සරතීතිඑත්ථාපි
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පටුන 

එයසව නයයො. උයභොපි යහයත යසොතාපත්තිමග් ට්ඨායයව. ඉමං කස්මා

 ණ්හන්තීති එවං එකන්තපාසංයසසු අරියයසු  ය්හමායනසු ඉමං
එකන්තනින්දිතං ලාමකං දුස්සීලං කස්මා  ණ්හන්ති. සබ්යබසු සබ්බතා
සදියසසු ලබ්භමායනොපි වියසයසො න පඤ්ඤායති, විසභාය  පන සති එව

පඤ්ඤායතිපටභායවනවියචිත්තපටස්සාතිආහ ‘‘එකච්යචසු පනා’’තිආදි. 

 න්ථිතාති අවබද්ධා. මුච්ඡිතාති මුච්ඡං සම්යමොහං ආපන්නා. 

ඡන්දරා අපකඩ්ඪනාොති ඡන්දරා ස්ස අපනයනත්ථං. 

නිස්සරණපඤ්ඤාොතිතයතොනිස්සරණාවහායපඤ්ඤායවිරහිතා. 

පඤ්ඤාධුයරනාති විපස්සනාභිනියවයසන. අභිනිවිට්යඨොති 

විපස්සනාමග් ං ඔතිණ්යණො. තස්මිං ඛයණති යසොතාපත්තිමග් ක්ඛයණ. 

ධම්මානුසාරී නාම පඤ්ඤාසඞ්ඛායතන ධම්යමන අරියමග් යසොතස්ස

අනුස්සරණයතො. කාෙසක්ඛී නාම නාමකායයන සච්ඡිකාතබ්බස්ස
නිබ්බානස්ස සච්ඡිකරණයතො. වික්ඛම්භනසමුච්යඡදානං වයසන 

ද්වික්ඛත්තුං. අරූපජ්ඣායනහි රූපකායයතො, අග් මග්ය න

යසසකායයතොති ද්වීහිභාය හි නිස්සක්කවචනඤ්යචතං.දිට්ඨන්තංපත්යතො, 

දිට්ඨත්තා වා පත්යතොති දිට්ඨිප්පත්යතො. තත්ථ දිට්ඨන්තං පත්යතොති
දස්සනසඞ්ඛාතස්ස යසොතාපත්තිමග් ඤාණස්ස අනන්තරං පත්යතොති 

අත්යථො. දිට්ඨත්තාති චතුසච්චදස්සනසඞ්ඛාතාය පඤ්ඤාය නියරොධස්ස
දිට්ඨත්තා. ඣානඵස්සරහිතාය සාතිසයාය පඤ්ඤාය එව විමුත්යතොති 

පඤ්ඤාවිමුත්යතො. යසසංවුත්තනයත්තාසුවිඤ්යඤයයයමව. 

50. අට්ඨයම න සමාති විසමා. කායකම්මාදීනං විසමත්තා තයතො එව

තත්ථ පක්ඛලනං සුලභන්ති ආහ ‘‘සපක්ඛලනට්යඨනා’’ති. 

නිප්පක්ඛලනට්යඨනාති පක්ඛලනාභායවන. උද්ධම්මානීති ධම්මයතො

අයපතානි. උබ්බිනොනීතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

51. නවයම අධම්මිකාති අධම්යම නියුත්තා. යතනාහ ‘‘නිද්ධම්මා’’ති, 
ධම්මරහිතාතිඅත්යථො. 

52. දසයම  ණ්හන්තීති පවත්යතන්ති. න යචව අඤ්ඤමඤ්ඤං

සඤ්ඤායපන්තීති මූලයතො පට්ඨාය තං අධිකරණං යථා වූපසම්මති, එවං
අඤ්ඤමඤ්ඤං ඉතරීතයර න සම්මා ජානායපන්ති. සඤ්ඤාපනත්ථං
සන්නිපායතසතිතත්ථයුත්තපත්තකරයණනසඤ්ඤත්තියාභවිතබ්බං, යත 

පනසඤ්ඤාපනත්ථංනසන්නිපතන්ති. නයපක්ඛායපන්තීතිතං අධිකරණං
මූලයතො පට්ඨාය අඤ්ඤමඤ්ඤං න යපක්ඛායපන්ති. අසඤ්ඤත්තියයව

අත්තනා  හිතපක්ඛස්ස බලං එයතසන්ති අසඤ්ඤත්තිබලා. න තථා 

මන්යතන්තීති සන්දිට්ඨිපරාමාසිආධානග් ාහිදුප්පටිනිස්සග්ගිභායවන තථා

න මන්යතන්ති. යතනාහ ‘‘ථාමසා’’තිආදි. උත්තානත්යථොයෙව 
කණ්හපක්යඛවුත්තප්පටිපක්යඛන  යහතබ්බත්තා. 
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පරිසවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

2. දුතිෙපණ්ණාසකං 

(6) 1. පුග් ලවග් වණ්ණනා 

53. දුතියපණ්ණාසකස්ස පඨයමහිතග් හයණනයමත්තාවුත්තායහොති, 

න කරුණා, අනුකම්පා හයණන පන කරුණාති චක්කවත්තිනා සද්ධිං

 හිතත්තා ‘‘යලොකානුකම්පාො’’ති න වුත්තං. නිප්පරියායයතො

යලොකානුකම්පා නාම සම්මාසම්බුද්ධාධීනාති. ද්යවති
මනුස්සයදවසම්පත්තිවයසන ද්යව සම්පත්තියයො. තා ද්යව, 

නිබ්බානසම්පත්තිචාති තිස්යසො. 

54. දුතියය බහුයසො යලොයක න චිණ්ණා න පවත්තා මනුස්සාති 

ආචිණ්ණමනුස්සා. කදාචියදව හි යනසං යලොයක නිබ්බත්ති අභූතපුබ්බා 

භූතාති අබ්භුතමනුස්සා. 

55. තතියය දසසු චක්කවාළසහස්යසසු අනුතාපං කයරොති තස්ස
එකබුද්ධයඛත්තභාවයතො. 

56. චතුත්යථ ථූපස්ස යුත්තාති ධාතුයයො පක්ඛිපිත්වා ථූපකරණස්ස
යුත්තා. 

57. පඤ්චයම අත්තයනො ආනුභායවනාති සයම්භුඤායණන. බුද්ධාති
බුද්ධවන්යතො. 

58. ඡට්යඨ පහීනත්තා න භාෙතීති අත්තසියනහාභාවයතො න භායති.
සක්කායදිට්ඨිග් හණඤ්යචත්ථනිදස්සනමත්තං, අත්තසියනහස්ස පටිඝස්ස
තයදකට්ඨසම්යමොහස්සචවයසනභායනංයහොතීතියතසම්පි පහීනත්තාන
භායති, අඤ්ඤථා යසොතාපන්නාදීනං අභයයන භවිතබ්බං සියා. 

සක්කාෙදිට්ඨිො බලවත්තාති එත්ථ අහංකාරසම්යමොහනතාදීනම්පි 
බලවත්තාතිවත්තබ්බං. 

59. සත්තයම අස්සා ානීයෙොතිලිඛන්ති, උසභා ානීයෙොතිපනපායඨොති. 

61. නවයම තත්ථාතිඅන්තරාපයණ. එයකොතිද්වීසුකින්නයරසුඑයකො.

අම්බිලිකාඵලඤ්ච අද්දසාති ආයනත්වා සම්බන්යධො. අම්බිලිකාඵලන්ති

තින්තිණීඵලන්ති වදන්ති, චතුරම්බිලන්ති අපයර. ද්යව අත්යථති පාළියං
වුත්යතද්යවඅත්යථ. 
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62. දසයම යථාආරද්යධ කිච්යච වත්තමායන අන්තරා එව පටි මනං

පටිවානං, නත්ථි එතස්ස පටිවානන්ති අප්පටවායනො. තත්ථ

අසංයකොචප්පත්යතො.යතනාහ ‘‘අනුක්කණ්ඨියතො’’තිආදි. 

63. එකාදසයම සන්නිවාසන්තිසහවාසං. යථාඅසප්පුරිසාසහවසන්තා
අඤ්ඤමඤ්ඤං අ ාරයවන අනාදරියං කයරොන්ති, තප්පටික්යඛයපන
සප්පුරිසානංස ාරවප්පටිපත්තිදස්සනපරමිදංසුත්තං දට්ඨබ්බං. 

64. ද්වාදසයම ද්වීසුපි පක්යඛසූති විවාදාපන්නානං භික්ඛූනං ද්වීසුපි

පක්යඛසු. සංසරමානාති පවත්තමානා. දිට්ඨිපළායසොති දිට්ඨිසන්නිස්සයයො

පළායසො යු ග් ායහො. ආඝායතන්යතොති ආහනන්යතො බායධන්යතො. 

අනභිරාධනවයසනාති යස්ස උප්පජ්ජති, තස්ස තදඤ්යඤසඤ්ච අත්ථස්ස 

අනභිරාධනවයසන. සබ්බම්යපතන්ති වචීසංසායරොති සබ්බම්යපතං. 
අත්තයනොචිත්යතපරිසායචචිත්යතතිආයනත්වාසම්බන්යධො. 

පුග් ලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(7) 2. සුඛවග් වණ්ණනා 

65. දුතියස්ස පඨයම සබ්බකාමනිප්ඵත්තිමූලකං සුඛන්ති
අනවයසසඋපයභො පරියභො වත්ථුනිප්ඵත්තියහතුකං කාමසුඛං. 

පබ්බජ් ාමූලකංසුඛන්තිපබ්බජ්ජායහතුකංපවියවකසුඛං. 

66. දුතියය කායමතිපඤ්චකාමගුයණ, සබ්යබපිවායතභූමයකධම්යම.
වුත්තඤ්යහතං ‘‘සබ්යබපි යතභූමකා ධම්මා කමනීයට්යඨන කාමා’’ති

(මහානි.1). යනක්ඛම්මංවුච්චතිපබ්බජ් ා ඝරබන්ධනයතොනික්ඛන්තත්තා.
නිබ්බානයමවවා– 

‘‘පබ්බජ්ජාපඨමංඣානං, නිබ්බානඤ්චවිපස්සනා; 
සබ්යබපි කුසලා ධම්මා, යනක්ඛම්මන්ති පවුච්චයර’’ති. (ඉතිවු. 
අට්ඨ.109) – 

හිවුත්තං. 

67. තතියය උපධී වුච්චන්ති පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා, තන්නිස්සිතං සුඛං 

උපධිසුඛං. තප්පටිපක්ඛයතො නිරුපධිසුඛං යලොකුත්තරසුඛං. 

68. චතුත්යථවට්ටපරියාපන්නංසුඛං වට්ටසුඛං. නිබ්බානාරම්මණංසුඛං 

විවට්ටසුඛං. 

69. පඤ්චයම සංකියලසන්ති සංකිලිට්ඨං.යතනාහ ‘‘වට්ට ාමිසුඛ’’න්ති. 

විවට්ටසුඛන්තිමග් ඵලසහ තංසුඛං. 
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70. ඡට්යඨ අරියානයමව සුඛං අරිෙසුඛං, අරියඤ්ච තං සුඛඤ්චාතිපි 

අරිෙසුඛං. අනරියානයමව සුඛං අනරිෙසුඛං. අනරියඤ්ච තං සුඛඤ්චාතිපි 

අනරිෙසුඛං. 

71. සත්තයම තන්තියචතසිකසුඛං. 

72. අට්ඨයම සහ පීතියා වත්තතීති සප්පීතිකං, පීතිසහ තං සුඛං.

සභාවයතොවිරා යතොචනත්ථිඑතස්ස පීතීති නිප්පීතිකංසුඛං. අට්ඨකථායං
පයනත්ථ ඣානසුඛයමව උද්ධටං, තථා ච ‘‘යලොකියසප්පීතිකසුඛයතො
යලොකියනිප්පීතිකසුඛං අග් ’’න්ති වුත්තං. යලොකියනිප්පීතිකම්පි හි අග් ං
ලබ්භයතවාතිභූමන්තරංභින්දිත්වාඅග් භායවො යවදිතබ්යබො. 

73. නවයම සාතසභාවයමව සුඛං සාතසුඛං, න උයපක්ඛාසුඛං විය
අසාතසභාවං. කාමඤ්යචත්ථ කායවිඤ්ඤාණසහ තම්පි සාතසුඛයමව, 
අට්ඨකථායංපන‘‘තීසුඣායනසුසුඛ’’න්යතවවුත්තං. 

74. දසයම සමාධිසම්පයුත්තං සුඛං සමාධිසුඛං. න සමාධිසම්පයුත්තං

සුඛං අසමාධිසුඛං. 

75. එකාදසයම සුත්තන්තකථා එසාති ‘‘සප්පීතිකං ඣානද්වෙ’’න්ති
වුත්තං. 

77. යතරසයමරූපජ්ඣානංරූපං උත්තරපදයලොයපන, තංආරම්මණං 

එතස්සාති රූපාරම්මණං. චතුත්ථජ්ඣානග් හණං පන යදස්ස පටියයොගී, 

යතන සමානයයො ක්ඛමදස්සනපරං. ෙං කිඤ්චි රූපන්ති යං කිඤ්චි

රුප්පනලක්ඛණංරූපං.තප්පටික්යඛයපන අරූපං යවදිතබ්බං. 

සුඛවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(8) 3. සනිමිත්තවග් වණ්ණනා 

78-79. තතියස්ස පඨයම නිමීයති එත්ථ ඵලං අවයසසපච්චයයහි

පක්ඛිපීයතිවියාති නිමිත්තං, කාරණන්තිආහ ‘‘සනිමිත්තාති සකාරණා’’ති. 

දුතිොදීසූති දුතියසුත්තාදීසු. එයසව නයෙොති ඉමිනා නිදානාදිපදානම්පි

කාරණපරියායයමව දීයපති. නිදදාති ඵලන්ති නිදානං, හියනොති ඵලං

පතිට්ඨාතිඑයතනාති යහතු, සඞ්ඛයරොතිඵලන්ති සඞ්ඛායරො, පටිච්චඑතස්මා

ඵලං එතීති පච්චයෙො, රුප්පති නිරුප්පති ඵලං එත්ථාති රූපන්ති එවං
නිදානාදිපදානම්පියහතුපරියායතා යවදිතබ්බා. 

84. සත්තයම පච්චෙභූතාොති සහජාතාදිපච්චයභූතාය. 

87. දසයමසයමච්චසම්භුයයපච්චයයහිකයතොතිසඞ්ඛයතො, සඞ්ඛයතො

ධම්යමොආරම්මණංඑයතසන්ති සඞ්ඛතාරම්මණා.මග් ක්ඛයණන යහොන්ති
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නාම පහීයන්තීති කත්වා. නායහසුන්ති එත්ථ ‘‘වුච්චන්තී’’ති

අජ්ඣාහරිතබ්බං. ොවඅරහත්තායදසනා යදසිතා තංතංසුත්තපරියයොසායන
‘‘නයහොන්තී’’තිවුත්තත්තා. 

සනිමිත්තවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(9) 4. ධම්මවග් වණ්ණනා 

88. චතුත්ථස්ස පඨයම ඵලසමාධීති චතූසුපි අරියඵයලසු සමාධි. තථා 

ඵලපඤ්ඤා යවදිතබ්බා. 

89. දුතියය සම්පයුත්තධම්යම පරිග් ණ්හාතීති පග් ායහො. න

වික්ඛිපතීති අවික්යඛයපො. 

90. තතියයනමනට්යඨන නාමං. රුප්පනට්යඨන රූපං. සම්මසනචාරස්ස

අධිප්යපතත්තා ‘‘චත්තායරො අරූපක්ඛන්ධා’’ත්යවව වුත්තං. යතනාහ 

‘‘ධම්ම-යකොට්ඨාසපරිච්යඡදඤාණංනාමකථිත’’න්ති. 

91. චතුත්යථ විජානනට්යඨන විජ් ා. විමුච්චනට්යඨන විමුත්ති. 

92. පඤ්චයම භයවො නාම සස්සතං සදා භාවයතො, සස්සතවයසන

උප්පජ්ජනදිට්ඨි භවදිට්ඨි. විභයවො නාම උච්යඡයදො විනාසනට්යඨන, 

විභවවයසන උප්පජ්ජනදිට්ඨි විභවදිට්ඨි. උත්තානත්ථායනව යහට්ඨා
වුත්තනයත්තා. 

95. අට්ඨයමදුක්ඛංවයචොඑතස්මිංවිප්පටිකූල ාහිම්හි විපච්චනීකසායත
අනාදයර පුග් යලති දුබ්බයචො, තස්සකම්මං යදොවචස්සං, තස්ස දුබ්බචස්ස

පුග් ලස්සඅනාදරියවයසනපවත්තායචතනා.තස්සභායවො යදොවචස්සතා.

තස්සභායවොතිචතස්සයථාවුත්තස්සයදොවචස්සස්ස අත්ථිභායවො, අත්ථයතො
යදොවචස්සයමව. විත්ථාරයතො පයනසා ‘‘තත්ථ කතමා යදොවචස්සතා? 

සහධම්මියක වුච්චමායන යදොවචස්සාය’’න්ති අභිධම්යම ආ තා. සා
අත්ථයතො සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො යහොති. චතුන්නං වා ඛන්ධානං
එයතනාකායරනපවත්තානංඑතං අධිවචනන්තිවදන්ති. 

පාපයයො යතො පාපා අස්සද්ධාදයයො පුග් ලා එතස්ස මිත්තාති 

පාපමිත්යතො, තස්ස භායවො පාපමිත්තතා. විත්ථාරයතො පයනසා ‘‘තත්ථ
කතමා පාපමිත්තතා? යය යත පුග් ලා අස්සද්ධා දුස්සීලා අප්පස්සුතා 
මච්ඡරියනො දුප්පඤ්ඤා. යා යතසං යසවනා නියසවනා සංයසවනා භජනා
සම්භජනාභත්ති සම්භත්තිතංසම්පවඞ්කතා’’ති(ධ.ස.1333) එවංආ තා.
සාපි අත්ථයතො යදොවචස්සතා විය දට්ඨබ්බා. යාය හි යචතනාය පුග් යලො
පාපසම්පවඞ්යකො නාම යහොති, සා යචතනා චත්තායරොපි වා අරූපියනො

ඛන්ධාතදාකාරප්පවත්තා පාපමිත්තතා. 
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96. නවයම සුඛං වයචො එතස්මිං පදක්ඛිණ ාහිම්හි අනුයලොමසායත 

සාදයර පුග් යලති සුබ්බයචොතිආදිනා, කලයාණා සද්ධාදයයො පුග් ලා

එතස්ස මිත්තාති කලයාණමිත්යතොතිආදිනා වුත්තවිපරියායයන අත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

97. දසයම පථවීධාතුආදයයො සුඛධාතුකාමධාතුආදයයො ච එතාස්යවව 
අන්යතො ධාතිඑතාසුයකොසල්යලදස්සියතතාසුපියකොසල්ලං දස්සිතයමව

යහොතීති ‘‘අට්ඨාරස ධාතුයෙො’’ති වුත්තං. ධාතූති  ානනන්ති ඉමිනා
අට්ඨාරසන්නං ධාතූනං සභාවපරිච්යඡදිකා 
සවනධාරණසම්මසනප්පටියවධපඤ්ඤා වුත්තා. තත්ථ ධාතූනං
සවනධාරණපඤ්ඤාසුතමයා, ඉතරා භාවනාමයා.තත්ථාපිසම්මසනපඤ්ඤා
යලොකියා. විපස්සනා හි සා, ඉතරා යලොකුත්තරා. ලක්ඛණාදිවයසන
අනිච්චාදිවයසන ච මනසිකරණං මනසිකායරො, තත්ථ යකොසල්ලං 

මනසිකාරකුසලතා. අට්ඨාරසන්නංයයව ධාතූනං
සම්මසනප්පටියවධපච්චයවක්ඛණපඤ්ඤා මනසිකාරකුසලතා, සා 
ආදිමජ්ඣපරියයොසානවයසනතිධාභින්නා.තථාහිසම්මසනපඤ්ඤාතස්සා
ආදි, පටියවධපඤ්ඤා මජ්යඣ, පච්චයවක්ඛණපඤ්ඤාපරියයොසානං. 

98. එකාදසයම ආපත්තියයොව ආපත්තික්ඛන්ධා. තා පන 
අන්තරාපත්තීනං අග් හයණන පඤ්ච, තාසං  හයණන සත්ත යහොන්තීති

ආහ ‘‘පඤ්චන්නඤ්ච සත්තන්නඤ්ච ආපත්තික්ඛන්ධාන’’න්ති.  ානනන්ති
‘‘ඉමා ආපත්තියයො, එත්තකා ආපත්තියයො, එවඤ්ච තාසං ආපජ්ජනං
යහොතී’’ති ජානනං. එවං තිප්පකායරන ජානනපඤ්ඤා හි ආපත්තිකුසලතා
නාම. ආපත්තියතො වුට්ඨාපනප්පයයො තාය කම්මභූතා වාචා කම්මවාචා, 
තථාභූතා අනුස්සාවනවාචා. ‘‘ඉමාය කම්මවාචාය ඉයතො ආපත්තියතො
වුට්ඨානංයහොති, යහොන්තඤ්චපඨයම, තතියයවා අනුස්සාවයනයය-කාරං
පත්යත, ‘සංවරිස්සාමී’ති වා පයද පරියයොසියත යහොතී’’ති එවං තං තං

ආපත්තීහි වුට්ඨානපරිච්යඡදජානනපඤ්ඤා ආපත්තිවුට්ඨානකුසලතා. 

වුට්ඨානන්ති ච යථාපන්නාය ආපත්තියා යථා තථා අනන්තරායතාපාදනං.
එවං වුට්ඨානග් හයණයනවයදසනායපිසඞ් යහොසිද්යධොයහොති. 

ධම්මවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(10) 5. බාලවග් වණ්ණනා 

99. පඤ්චමස්සපඨයම අනා තංභාරං වහතීතිඅත්තයනො අසම්පත්තං
භාරං වහති. අයථයරොව සමායනො යථයරහි වහිතබ්බං 
බීජනග් ාහධම්මජ්යඣසනාදිභාරං වහතීති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

අට්ඨකථාෙං (මහාව. අට්ඨ. 159-160) පන යස්මා සම්මජ්ජනාදිනවවිධං 
පුබ්බකිච්චං ආණත්යතයනව කාතබ්බං, පාතියමොක්ඛඤ්ච ආණත්යතයනව
උද්දිසිතබ්බං, තස්මා තං සබ්බං විනා ආණත්තියා කයරොන්යතො අනා තං

භාරං වහති නාමාති දස්යසතුං ‘‘සම්මජ් නී පදීයපො’’තිආදි වුත්තං. යඤ්හි



අඞ්ගුත්තරනිකායය   දුකනිපාත-ටීකා 

42 

පටුන 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, උයපොසථා ාරං සම්මජ්ජිතු’’න්තිආදිනා නයයන 

පාළිෙං ආ තං.අට්ඨකථාසුච– 

‘‘සම්මජ්ජනී පදීයපොච, උදකංආසයනනච; 
උයපොසථස්සඑතානි, ‘පුබ්බකරණ’න්තිවුච්චති. 

‘‘ඡන්දපාරිසුද්ධිඋතුක්ඛානං, භික්ඛු ණනාචඔවායදො; 
උයපොසථස්ස එතානි, ‘පුබ්බකිච්ච’න්ති වුච්චතී’’ති. (මහාව. අට්ඨ
168) – 

එවං ද්වීහි නායමහි නවවිධං පුබ්බකිච්චං දස්සිතං, තං අකත්වා උයපොසථං
කාතුංන වට්ටති. තස්මා ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, යථයරනභික්ඛුනානවං 
භික්ඛුං ආණායපතු’’න්ති වචනයතො යථයරන ආණත්යතන අගිලායනන
භික්ඛුනා උයපොසථා ාරං සම්මජ්ජිතබ්බං, පානීයං පරියභොජනීයං
උපට්ඨයපතබ්බං, ආසනං පඤ්ඤායපතබ්බං, පදීයපො කාතබ්යබො, 
අකයරොන්යතොදුක්කටංආපජ්ජති. 

යථයරනපි පතිරූපං ඤත්වා ආණායපතබ්බං, ආණායපන්යතනපි යං
කිඤ්චි කම්මංකයරොන්යතොවාසදාකාලයමවඑයකොවාභාරනිත්ථරණයකො
වා සරභාණකධම්මකථිකාදීසු වා අඤ්ඤතයරො න
උයපොසථා ාරසම්මජ්ජනත්ථං ආණායපතබ්යබො, අවයසසා පන වායරන
ආණායපතබ්බා. සයච ආණත්යතො සම්මජ්ජනිං තාවකාලිකම්පි න ලභති, 
සාඛාභඞ් ං කප්පියං කායරත්වා සම්මජ්ජිතබ්බං, තම්පි අලභන්තස්ස
ලද්ධකප්පියං යහොති. පදීපකරයණපි වුත්තනයයයනව ආණායපතබ්යබො, 
ආණායපන්යතන ච ‘‘අමුකස්මිං නාම ඔකායස යතලං වා කපල්ලිකා වා
අත්ථි, තං  යහත්වා කයරොහී’’ති වත්තබ්යබො. සයච යතලාදීනි නත්ථි, 
පරියයසිතබ්බානි. පරියයසිත්වා අලභන්තස්ස ලද්ධකප්පියං යහොති. අපි ච
කපායල අග්ගි ජායලතබ්යබො. ආසනපඤ්ඤාපනාණත්තියම්පි
වුත්තනයයයනව ආණායපතබ්යබො, ආණත්යතන ච සයච උයපොසථා ායර 
ආසනානි නත්ථි, සඞ්ඝිකාවාසයතො ආහරිත්වා පඤ්ඤායපත්වා පුන
ආහරිතබ්බානි, ආසයනසු අසතිකටසාරයකපිතට්ටිකායයොපිපඤ්ඤායපතුං
වට්ටති, තාසුපිඅසතිසාඛාභඞ් ානි කප්පියංකායරත්වාපඤ්ඤායපතබ්බානි.
කප්පියකාරකංඅලභන්තස්සලද්ධකප්පියං යහොති. 

ඡන්දපාරිසුද්ධීති එත්ථ උයපොසථකරණත්ථං සන්නිපතියත සඞ්යඝ බහි
උයපොසථං කත්වා ආ යතන සන්නිපාතට්ඨානං  න්ත්වා කායසාමග්ගිං
අයදන්යතන ඡන්යදො දාතබ්යබො. යයොපි ගිලායනො වා කිච්චප්පසුයතො වා, 
යතන පාරිසුද්ධිං යදන්යතන ඡන්යදො දාතබ්යබො. කථං දාතබ්යබො? එකස්ස
භික්ඛුයනො සන්තියක ‘‘ඡන්දං දම්මි, ඡන්දං යම හර, ඡන්දං යම
ආයරොයචහී’’ති අයමත්යථො කායයන වා වාචාය වා උභයයන වා
විඤ්ඤායපතබ්යබො. එවං දින්යනො යහොති ඡන්යදො. අකතූයපොසයථන පන
ගිලායනන වා කිච්චප්පසුයතන වා පාරිසුද්ධි දාතබ්බා. කථං දාතබ්බා? 
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එකස්ස භික්ඛුයනො සන්තියක ‘‘පාරිසුද්ධිං දම්මි, පාරිසුද්ධිං යම හර, 
පාරිසුද්ධිංයමආයරොයචහී’’තිඅයමත්යථො කායයනවාවාචායවාඋභයයන
වා විඤ්ඤායපතබ්යබො. එවං දින්නා යහොති පාරිසුද්ධි. තං පන යදන්යතන
ඡන්යදොපි දාතබ්යබො. වුත්තඤ්යහතං භ වතා – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, 
තදහුයපොසයථ පාරිසුද්ධිං යදන්යතන ඡන්දම්පි දාතුං, සන්ති සඞ්ඝස්ස
කරණීය’’න්ති. තත්ථ පාරිසුද්ධිදානං සඞ්ඝස්සපි අත්තයනොපි
උයපොසථකරණං සම්පායදති, න අවයසසං සඞ්ඝකිච්චං. ඡන්දදානං
සඞ්ඝස්යසවඋයපොසථකරණඤ්චයසසකිච්චඤ්චසම්පායදති, අත්තයනොපන
උයපොසයථො අකයතොයයව යහොති, තස්මා පාරිසුද්ධිං යදන්යතන ඡන්යදොපි 
දාතබ්යබො. 

උතුක්ඛානන්ති ‘‘යහමන්තාදීනං උතූනං එත්තකං අතික්කන්තං, 

එත්තකංඅවසිට්ඨ’’න්තිඑවංඋතූනංආචික්ඛනං. භික්ඛු ණනාති‘‘එත්තකා
භික්ඛූ උයපොසථග්ය  සන්නිපතිතා’’ති භික්ඛූනං  ණනා. ඉදම්පි උභයං

කත්වාව උයපොසයථො කාතබ්යබො. ඔවායදොති භික්ඛුයනොවායදො. න හි
භික්ඛූනීහි යාචිතං ඔවාදං අනායරොයචත්වා උයපොසථං කාතුං වට්ටති.
භික්ඛුනියයො හි ‘‘ස්යව උයපොසයථො’’ති ආ න්ත්වා ‘‘අයං උයපොසයථො
චාතුද්දයසො, පන්නරයසො’’ති පුච්ඡිත්වා පුන උයපොසථදිවයස ආ න්ත්වා 
‘‘භික්ඛුනිසඞ්යඝො, අයය, භික්ඛුසඞ්ඝස්සපායදවන්දති, ඔවාදූපසඞ්කමනඤ්ච 
යාචති, ලභතුකිර, අයය, භික්ඛුනිසඞ්යඝොඔවාදූපසඞ්කමන’’න්තිඑවංඔවාදං
යාචන්ති. තං ඨයපත්වා බාලගිලාන මියය අඤ්යඤො සයචපිආරඤ්ඤයකො
යහොති, අප්පටිග් යහතුංනලභති, තස්මා යයනයසො පටිග් හියතො, යතන
භික්ඛුනා උයපොසථග්ය  පාතියමොක්ඛුද්යදසයකො භික්ඛු එවං වත්තබ්යබො
‘‘භික්ඛුනිසඞ්යඝො, භන්යත, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පායද වන්දති, 
ඔවාදූපසඞ්කමනඤ්ච යාචති, ලභතු කිර, භන්යත, භික්ඛුනිසඞ්යඝො 
ඔවාදූපසඞ්කමන’’න්ති. 

පාතියමොක්ඛුද්යදසයකන වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි යකොචි භික්ඛු 
භික්ඛුයනොවාදයකො සම්මයතො’’ති. සයච යහොති යකොචි භික්ඛු
භික්ඛුයනොවාදයකො සම්මයතො, තයතො යතන යසො වත්තබ්යබො –
‘‘ඉත්ථන්නාමයකොභික්ඛු භික්ඛුයනොවාදයකො සම්මයතො, තංභික්ඛුනිසඞ්යඝො
උපසඞ්කමතූ’’ති.සයචනත්ථි, තයතොයතනපුච්ඡිතබ්බං– ‘‘යකොආයස්මා
උස්සහතිභික්ඛුනියයොඔවදිතු’’න්ති.සයචයකොචිඋස්සහති, යසොපිච අට්ඨහි
අඞ්ය හිසමන්නා යතො, තංතත්යථවසම්මන්නිත්වාඔවාදප්පටිග් ාහයකො 
වත්තබ්යබො – ‘‘ඉත්ථන්නායමො භික්ඛු භික්ඛුයනොවාදයකො සම්මයතො, තං
භික්ඛුනිසඞ්යඝො උපසඞ්කමතූ’’ති. සයච පන න යකොචි උස්සහති, 
පාතියමොක්ඛුද්යදසයකන වත්තබ්බං – ‘‘නත්ථි යකොචි භික්ඛු
භික්ඛුයනොවාදයකොසම්මයතො, පාසාදියකනභික්ඛුනිසඞ්යඝො සම්පායදතූ’’ති.
එත්තාවතාහිසික්ඛත්තයසඞ් හිතංසකලංසාසනංආයරොචිතංයහොති.යතන 
භික්ඛුනා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා පාටිපයද භික්ඛුනීනං ආයරොයචතබ්බං. 
පාතියමොක්ඛම්පි ‘‘න, භික්ඛයව, අනජ්ඣිට්යඨන පාතියමොක්ඛං
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උද්දිසිතබ්බං, යයො උද්දියසයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති වචනයතො
අනාණත්යතන න උද්දිසිතබ්බං. ‘‘යථරායධයයං පාතියමොක්ඛ’’න්ති හි
වචනයතො සඞ්ඝත්යථයරො වා පාතියමොක්ඛං උද්දියසයය, ‘‘අනුජානාමි, 
භික්ඛයව, යයො තත්ථ භික්ඛු බයත්යතො පටිබයලො, තස්සායධයයං
පාතියමොක්ඛ’’න්ති වචනයතො නවකතයරො වා යථයරන ආණත්යතො. 
දුතියාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

109. එකාදසයම න කුක්කුච්චායිතබ්බං කුක්කුච්චාෙතීති න
කුක්කුච්චායිතුං යුත්තකං කුක්කුච්චායති. සූකරමංසං ලභිත්වා
‘‘අච්ඡමංස’’න්ති කුක්කුච්චායති, ‘‘සූකරමංස’’න්ති ජානන්යතොපි 
‘‘අච්ඡමංස’’න්ති කුක්කුච්චායති, න පරිභුඤ්ජතීති වුත්තං යහොති. එවං
මි මංසං ‘‘දීපිමංස’’න්ති, කායල සන්යතයයව ‘‘කායලො නත්ථී’’ති, 
අප්පවායරත්වා ‘‘පවාරියතොම්හී’’ති, පත්යත රජස්මිං අපතියතයයව
‘‘පතිත’’න්ති, අත්තානං උද්දිස්ස මච්ඡමංයස අකයතයයව ‘‘මං උද්දිස්ස

කත’’න්ති කුක්කුච්චායති. කුක්කුච්චායිතබ්බං න කුක්කුච්චාෙතීති
කුක්කුච්චායිතුං යුත්තං න කුක්කුච්චායති. අච්ඡමංසං ලභිත්වා
‘‘සූකරමංස’’න්ති න කුක්කුච්චායති, ‘‘අච්ඡමංස’’න්ති ජානන්යතොපි
‘‘සූකරමංස’’න්තින කුක්කුච්චායති, මද්දිත්වාවීතික්කමතීතිවුත්තංයහොති.
එවං දීපිමංසං මි මංසන්ති…යප.… අත්තානං උද්දිස්ස මච්ඡමංයස කයත
‘‘මංඋද්දිස්සකත’’න්තින කුක්කුච්චායතීතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො.
අට්ඨකථායං පන ‘‘න කුක්කුච්චායිතබ්බන්ති සඞ්ඝයභො ස්ස අපට්ඨපනං
අවිචාරණං න කුක්කුච්චායිතබ්බං නාම, තං කුක්කුච්චායති.
කුක්කුච්චායිතබ්බන්ති තස්යසව පට්ඨපනං විචාරණං, තං න 

කුක්කුච්චායතී’’ති එත්තකයමව වුත්තං. තත්ථ සඞ්ඝයභො ස්සාති සඞ්ඝස්ස
චතුපච්චයපරියභො ත්ථාය දින්නයඛත්තවත්ථුතළාකාදිකස්ස, තයතො

උප්පන්නධඤ්ඤහිරඤ්ඤාදිකස්ස ච සඞ්ඝස්ස යභො ස්ස. අපට්ඨපනන්ති

අසංවිදහනං. යතනාහ ‘‘අවිචාරණ’’න්ති. තස්යසවාති යථාවුත්තස්යසව
සඞ්ඝයභො ස්ස. 

බාලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

3. තතිෙපණ්ණාසකං 

(11) 1. ආසාදුප්පජහවග් වණ්ණනා 

119. තතියපණ්ණාසකස්ස පඨයම දුක්යඛන පජහිතබ්බාති දුප්ප හා. 

දුච්ච ාතිආදීසුපි එයසව නයයො. ද්වින්නං ආසානං දුච්චජභායවො කථං
ජානිතබ්යබොති පඨමං තාව ලාභාසාය දුච්චජභාවං විභායවති 

‘‘ලාභාසාො’’තිආදිනා. උභයතොබූළ්හන්ති යුද්ධත්ථාය උභයතො

සන්නිපතිතං. පක්ඛන්දන්තීති අනුප්පවිසන්ති. ජීවිතාසාෙ

දුප්ප හත්තාතිආදිනාජීවිතාසාය දුච්චජභාවංවිභායවති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   දුකනිපාත-ටීකා 

45 

පටුන 

120. දුතියය දුල්ලභාතිනසුලභා. ඉණංයදමීතිසඤ්ඤංකයරොතීතිඑවං
සඤ්ඤංකයරොන්යතො විය යහොතීති අත්යථො. එත්ථ ච ‘‘පුබ්බකාරීති පඨමං
උපකාරස්ස කාරයකො. කතඤ්ඤූ කතයවදීති යතන කතං ඤත්වා පච්ඡා
කාරයකො.යතසුපුබ්බකාරී‘ඉණංයදමී’තිසඤ්ඤංකයරොති, පච්ඡාකාරයකො 
‘ඉණං ජීරායපමී’ති සඤ්ඤං කයරොතී’’ති එත්තකයමව ඉධ වුත්තං. 
පුග් ලපණ්ණත්තිසංවණ්ණනායං(පු.ප.අට්ඨ.83) පන– 

‘‘පුබ්බකාරීති පඨමයමව කාරයකො. කතයවදීති කතං යවයදති, 
විදිතං පාකටං කයරොති. යත අ ාරියාන ාරියයහි දීයපතබ්බා.
අ ාරියකසු හි මාතාපිතයරො පුබ්බකාරියනො නාම, පුත්තධීතයරො පන
මාතාපිතයරො පටිජග් න්තා අභිවාදනාදීනි යතසං කුරුමානා
කතයවදියනො නාම. අන ාරියයසු ආචරියුපජ්ඣායා පුබ්බකාරියනො
නාම, අන්යතවාසිකසද්ධිවිහාරිකා ආචරියුපජ්ඣායය පටිජග් න්තා
අභිවාදනාදීනි ච යතසං කුරුමානා කතයවදියනො නාම. යතසං 
ආවිභාවත්ථාය උපජ්ඣායයපොසකයසොණත්යථරාදීනං වත්ථූනි
කයථතබ්බානි. 

‘‘අපයරොනයයො – පයරන අකයතයයවඋපකායර අත්තනිකතං
උපකාරං අනයපක්ඛිත්වා කාරයකො පුබ්බකාරී, යසයයථාපි
මාතාපිතයරො යචව ආචරියුපජ්ඣායා ච. යසො දුල්ලයභො සත්තානං
තණ්හාභිභූතත්තා. පයරන කතස්ස උපකාරස්ස අනුරූපප්පවත්තිං 
අත්තනි කතං උපකාරං උපකාරයතො ජානන්යතො යවදියන්යතො
කතඤ්ඤුකතයවදී යසයයථාපි මාතාපිතුආචරියුපජ්ඣායයසු
සම්මාපටිපන්යනො. යසොපිදුල්ලයභොසත්තානංඅවිජ්ජාභිභූතත්තා.අපිච
අකාරණවච්ඡයලො පුබ්බකාරී, සකාරණවච්ඡයලො කතඤ්ඤුකතයවදී.
‘කරිස්සති යම’ති එවමාදිකාරණනිරයපක්ඛකිරියයො පුබ්බකාරී, 
‘කරිස්සතියම’තිඑවමාදිකාරණසායපක්ඛකිරියයොකතඤ්ඤුකතයවදී. 
තයමොයජොතිපරායයණො පුබ්බකාරී, යජොතියජොතිපරායයණො
කතඤ්ඤුකතයවදී. යදයසතා පුබ්බකාරී, පටිපජ්ජිතා
කතඤ්ඤුකතයවදී. සයදවයක යලොයක අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
පුබ්බකාරී, අරියසාවයකොකතඤ්ඤුකතයවදී’’තිවුත්තං. 

තත්ථ කාරයණන විනා පවත්තහිතචිත්යතො අකාරණවච්ඡයලො. 
අනා තම්හිපයයොජනංඅයපක්ඛමායනො‘‘කරිස්සති යම’’තිආදිනාචිත්යතන
පඨමං  හිතං තාදිසං කතං උපාදාය කතඤ්ඤූ එව නාම යහොති, න 

පුබ්බකාරීතිඅධිප්පායයන ‘‘කරිස්සතියමති එවමාදිකාරණසායපක්ඛකිරියෙො

කතඤ්ඤුකතයවදී’’ති වුත්තං. තයමොය ොතිපරාෙයණො පුඤ්ඤඵලානි

අනුපජීවන්යතො එව පුඤ්ඤානි කයරොතීති ‘‘පුබ්බකාරී’’ති වුත්යතො.
පුඤ්ඤඵලංඋපජීවන්යතොහි කතඤ්ඤුපක්යඛතිට්ඨති. 
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පටුන 

121. තතියය තිත්යතොති සුහියතො පරියයොසියතො නිට්ඨිතකිච්චතාය
නිරුස්සුක්යකො. ගුණපාරිපූරියා හි පරිපුණ්යණො යාවදත්යථො ඉධ තිත්යතො

වුත්යතො. තප්යපතාති අඤ්යඤසම්පි තිත්තිකයරො. පච්යචකබුද්යධො ච

තථා තසාවයකො ච ඛීණාසයවො තිත්යතොති එත්ථ පච්යචකබුද්යධො
නවයලොකුත්තරධම්යමහිසයංතිත්යතො පරිපුණ්යණො, අඤ්ඤංපනතප්යපතුං
නසක්යකොති.තස්සහිධම්මකථායඅභිසමයයොනයහොති, සාවකානං පන
ධම්මකථාය අපරිමාණානං යදවමනුස්සානං අභිසමයයො යහොති. එවං
සන්යතපි යස්මා යත ධම්මං යදයසන්තා න අත්තයනො වචනං කත්වා
කයථන්ති, බුද්ධානං වචනං කත්වා කයථන්ති, යසොතුං නිසින්නපරිසාපි –
‘‘අයංභික්ඛුනඅත්තනාපටිවිද්ධංධම්මං කයථතී’’තිචිත්තීකාරංකයරොති.
ඉතියසොචිත්තීකායරොබුද්ධානංයයවයහොති.එවංතත්ථ සම්මාසම්බුද්යධොව
තප්යපතා නාම. යථා හි ‘‘අසුකස්ස නාම ඉදඤ්චිදඤ්ච යදථා’’ති රඤ්ඤා
ආණත්යත කිඤ්චාපි ආයනත්වා යදන්ති, අථ යඛො රාජාව තත්ථ දායයකො.
යයහිපි ලද්ධං යහොති, යත ‘‘රඤ්ඤා අම්හාකං ඨානන්තරං දින්නං, 
ඉස්සරියවිභයවො දින්යනො’’ත්යවව  ණ්හන්ති, න ‘‘රාජපුරියසහී’’ති
එවංසම්පදමිදංයවදිතබ්බං. 

122. චතුත්යථ දුත්තප්පොති අතප්පයා, න සක්කා යකනචි තප්යපතුං.
යයො හි උපට්ඨාකකුලං වා ඤාතිකුලං වා නිස්සාය වසමායනො චීවයර
ජිණ්යණයතහිදින්නංචීවරංනික්ඛිපති, නපරිභුඤ්ජති. පුනප්පුනංදින්නම්පි
 යහත්වා නික්ඛිපයතව. යයො ච යතයනව නයයන ලද්ධං ලද්ධං
විස්සජ්යජති, පරස්සයදති, පුනප්පුනංලද්ධම්පිතයථවකයරොති.ඉයම ද්යව
පුග් ලා සකයටහිපි පච්චයය උපයනන්යතන තප්යපතුං න සක්කාති 
දුත්තප්පයා. 

123. පඤ්චයම න විස්සජ්ය තීති අත්තයනො අකත්වා පරස්සන යදති, 

අතියරයක පන සතිනනික්ඛිපති, පරස්ස යදති. යතයනවාහ ‘‘සබ්බංයෙව

පයරසංනයදතී’’තිආදි.ඉදංවුත්තංයහොති‘‘යයො භික්ඛුඋපට්ඨාකකුලාවා
ඤාතිකුලාවාජිණ්ණචීවයරොසාටකංලභිත්වාචීවරංකත්වා පරිභුඤ්ජතින
නික්ඛිපති, අග් ළං දත්වා පාරුපන්යතොපි පුනපි දියයමායන සහසා 
නප්පටිග් ණ්හාති. යයො ච ලද්ධං ලද්ධං අත්තනා පරිභුඤ්ජති, පයරසං න
යදති.ඉයම ද්යවපිසුයඛනසක්කාතප්යපතුන්තිසුතප්පයා’’ති. 

124-127. ඡට්ඨසත්තමාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

ආසාදුප්පජහවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(12) 2. ආයාචනවග් වණ්ණනා 

131. සද්යධො භික්ඛූති සද්ධාය සමන්නා යතො භික්ඛු. යයො භික්ඛු
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායනහි සදිසභාවං පත්යථති, යසො යයහි ගුයණහි
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා එතදග්ය  ඨපිතා, යත ගුයණ අත්තයනො 

අභිකඞ්යඛයයාති ආහ ‘‘ොදියසො සාරිපුත්තත්යථයරො පඤ්ඤාො’’තිආදි. 
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ඉයතො උත්තරි පත්යථන්යතො මිච්ඡා පත්යථෙයාති
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානානං යය පඤ්ඤාදයයො ගුණා උපලබ්භන්ති, තයතො
උත්තරි පත්යථන්යතො මිච්ඡා පත්යථයය. අග් සාවකගුණපරමා හි
සාවකගුණමරියාදා. යතසංසාවකගුණානං යදිදංඅග් සාවකගුණා, නතයතො

පරං සාවකගුණා නාම අත්ථි. යතයනවාහ ‘‘ෙං නත්ථි, තස්ස

පත්ථිතත්තා’’ති. යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

135. පඤ්චයමයස්සගුණාඛතාඋපහතාච, යසො ඛයතො උපහයතො නාම

යහොතීති ආහ ‘‘ගුණානං ඛතත්තා’’තිආදි. ඛතත්තාති ඡින්නත්තා. 

උපහතත්තාති නට්ඨත්තා.යතනාහ ‘‘ඡින්නගුණංනට්ඨගුණන්ති අත්යථො’’ති.

අපුඤ්ඤස්ස පසයවො නාම අත්ථයතො පටිලායභොති ආහ ‘‘පසවතීති

පටලභතී’’ති, අත්තයනොසන්තායන උප්පායදතීතිඅත්යථො. අනනුපවිසිත්වාති
ඤායණනඅයනො ායහත්වා. යසසයමත්ථඡට්ඨාදීනිචසුවිඤ්යඤයයායනව. 

ආයාචනවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(13) 3. දානවග් වණ්ණනා 

142. තතියස්ස පඨයම දීයතීති දානං, යදයයධම්මස්යසතං අධිවචනං.

දීයතිඅයනනාතිවා දානං, පරිච්චා යචතනායයතංඅධිවචනං.අයංදුවියධොපි

අත්යථො ඉධාධිප්යපයතොති ආහ ‘‘දිෙයනකවයසන දානානී’’තිආදි. තත්ථ 

දිෙයනකවයසනාති දාතබ්බවයසන. අමතපත්තිපටපදන්ති
අමතප්පත්තියහතුභූතංසම්මාපටිපදං. 

143-151. දුතියාදීනිචසුවිඤ්යඤයයායනව. 

දානවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(14) 4. සන්ථාරවග් වණ්ණනා 

152. චතුත්ථස්සපඨයමආමිසස්සචධම්මස්සචඅලායභනඅත්තයනො 
පරස්ස ච අන්තයර සම්භවන්තස්ස ඡිද්දස්ස විවරස්ස යභදස්ස සන්ථරණං
පිදහනං සඞ් ණ්හනං සන්ථායරො. අයඤ්හි යලොකසන්නිවායසො
අලබ්භමායනනආමියසනධම්යමනචාති ද්වීහිඡිද්යදො.තස්සතංඡිද්දංයථා
න පඤ්ඤායති, එවං පීඨස්ස විය පච්චත්ථරයණන ආමියසන ධම්යමන ච
සන්ථරණංසඞ් ණ්හනංසන්ථායරොති වුච්චති.එත්ථචආමියසනසඞ් යහො 

ආමිසසන්ථායරො නාම. තං කයරොන්යතන මාතාපිතූනං භික්ඛු තිකස්ස 
යවයයාවච්චකරස්ස රඤ්යඤො යචොරානඤ්ච අග් ං අග් යහත්වාපි දාතුං
වට්ටති.ආමසිත්වාදින්යනහිරාජායනො චයචොරාචඅනත්ථම්පිකයරොන්ති, 
ජීවිතක්ඛයම්පි පායපන්ති. අනාමසිත්වා දින්යනන අත්තමනා යහොන්ති, 
යචොරනා වත්ථුආදීනි යචත්ථ වත්ථූනි කයථතබ්බානි. තානි 

සමන්තපාසාදිකාය විනෙට්ඨකථාෙං (පාරා. 185) විත්ථාරිතානි. සක්කච්චං
උද්යදසදානං පාළිවණ්ණනාධම්මකථාකථනන්තිඑවංධම්යමනසඞ් යහො 

ධම්මසන්ථායරො නාම. 
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153-163. දුතියාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

සන්ථාරවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(15) 5. සමාපත්තිවග් වණ්ණනා 

164. පඤ්චමස්සපඨයම‘‘ඉයතොපුබ්යබපරිකම්මංපවත්තං, ඉයතො පරං
භවඞ් ං මජ්යඣ සමාපත්තී’’ති එවං සහ පරිකම්යමන

අප්පනාපරිච්යඡදප්පජානනා පඤ්ඤා සමාපත්තිකුසලතා. වුට්ඨායන

කුසලභායවො වුට්ඨානකුසලතා. පය ව වුට්ඨානපරිච්යඡදකඤාණන්ති
එවයමත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

165. දුතියයඋජුයනොභායවො අජ් වං, අජිම්හතාඅකුටිලතාඅවඞ්කතාති

අත්යථො. අභිධම්යමපි (ධ.ස. 1346) වුත්තං–‘‘තත්ථකතයමොඅජ්ජයවො? යා
අජ්ජවතා අජිම්හතා අකුටිලතා අවඞ්කතා, අයං වුච්චති අජ්ජයවො’’ති. 

අනජ් වඤ්ච අජ්ජවප්පටික්යඛයපන යවදිතබ්බං. ය ොමුත්තවඞ්කතා, 
චන්දයලඛාවඞ්කතා, නඞ් ලයකොටිවඞ්කතාතිහිතයයොඅනජ්ජවා.එකච්යචො
හිභික්ඛුපඨමවයය මජ්ඣිම-පච්ඡිමවයයචඑකවීසතියාඅයනසනාසුඡසුච
අය ොචයරසු චරති, අයං ය ොමුත්තවඞ්කතා නාම, ආදියතො පට්ඨාය යාව
පරියයොසානා පටිපත්තියා වඞ්කභාවයතො. එයකො පඨමවයය පච්ඡිමවයය ච 
චතුපාරිසුද්ධිසීලං පූයරති, ලජ්ජී කුක්කුච්චයකො සික්ඛාකායමො යහොති, 
මජ්ඣිමවයය පුරිමසදියසො, අයං චන්දයලඛාවඞ්කතා නාම, පටිපත්තියා
මජ්ඣට්ඨායන වඞ්කභාවාපත්තියතො. එයකො පඨමවයයපි මජ්ඣිමවයයපි
චතුපාරිසුද්ධිසීලං පූයරති, ලජ්ජී කුක්කුච්චයකො සික්ඛාකායමො යහොති, 
පච්ඡිමවයය පුරිමසදියසො, අයං නඞ් ලයකොටිවඞ්කතා නාම, පරියයොසායන
වඞ්කභාවාපත්තියතො. එයකො සබ්බම්යපතං වඞ්කතං පහාය තීසු වයයසු 
යපසයලො ලජ්ජී කුක්කුච්චයකො සික්ඛාකායමො යහොති, තස්ස යයො යසො
උජුභායවො, ඉදංඅජ්ජවංනාම, සබ්බත්ථඋජුභාවසිද්ධියතො. 

මද්දවන්ති එත්ථ ‘‘ලජ්ජව’’න්තිපි පඨන්ති. එවං පයනත්ථ අත්යථො –
‘‘තත්ථකතයමොලජ්ජයවො? යයොහිරීයතිහිරීයිතබ්යබන හිරීයතිපාපකානං
අකුසලානංධම්මානංසමාපත්තියා, අයංවුච්චතිලජ්ජයවො’’තිඑවං වුත්යතො
ලජ්ජිභායවො ලජ්ජවංනාම. ඉදං පයනත්ථනිබ්බචනං – ලජ්ජතීති ලජ්යජො, 

හිරිමා, තස්සභායවො ලජ් වං, හිරීති අත්යථො. ලජ්ජා එතස්ස අත්ථීතිලජ්ජී
යථා‘‘මාලීමායී’’ති, තස්සභායවොලජ්ජිභායවො, සාඑවලජ්ජා. 

166. තතියය අධිවාසනඛන්තීතිඑත්ථ අධිවාසනංවුච්චතිඛමනං.තඤ්හි
පයරසං දුක්කටං දුරුත්තඤ්ච පටිවියරොධාකරයණන අත්තයනො උපරි
ආයරොයපත්වා වාසනයතො ‘‘අධිවාසන’’න්ති වුච්චති. අධිවාසනලක්ඛණා

ඛන්ති අධිවාසනඛන්ති. සුචිසීලතා යසොරච්චං. සා හි යසොභනකම්මරතතා. 

සුට්ඨු වා පාපයතො ඔරතභායවො විරතතාතිආහ ‘‘සුරතභායවො’’ති. යතයනව 

අභිධම්යමපි (ධ.ස.1349) – 
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‘‘තත්ථ කතමං යසොරච්චං? යයො කායියකො අවීතික්කයමො
වාචසියකොඅවීතික්කයමො කායිකවාචසියකොඅවීතික්කයමො, ඉදංවුච්චති
යසොරච්චං, සබ්යබොපිසීලසංවයරො යසොරච්ච’’න්ති–ආ යතො. 

167. චතුත්යථ සඛියලො වුච්චති සණ්හවායචො, තස්ස භායවො සාඛලයං, 

සණ්හවාචතා. යතනාහ ‘‘සණ්හවාචාවයසන සම්යමොදමානභායවො’’ති.
සණ්හවාචාවයසන හි සම්යමොදමානස්ස පුග් ලස්ස භායවො නාම 

සණ්හවාචතා.යතයනව අභිධම්යම (ධ.ස.1350) – 

‘‘තත්ථ කතමං සාඛලයං? යා සා වාචා අණ්ඩකා කක්කසා
පරකටුකා පරාභිසජ්ජනී යකොධසාමන්තා අසමාධිසංවත්තනිකා, 
තථාරූපිං වාචං පහාය යා සා වාචා යනලා කණ්ණසුඛා යපමනීයා
හදයඞ් මා යපොරී බහුජනකන්තා බහුජනමනාපා, තථාරූපිං වාචං
භාසිතා යහොති, යා තත්ථ සණ්හවාචතා සඛිලවාචතා අඵරුසවාචතා, 
ඉදං වුච්චතිසාඛලය’’න්තිවුත්තං. 

තත්ථ අණ්ඩකාති සයදොයස සවයණ රුක්යඛ නියයාසපිණ්යඩො, 
අහිච්ඡත්තාදීනි වා උට්ඨිතානි අණ්ඩකානීති වදන්ති, යඵග්ගුරුක්ඛස්ස පන
කුථිතස්ස අණ්ඩානි විය උට්ඨිතා චුණ්ණපිණ්ඩියයො වා  ණ්ඨියයො වා
අණ්ඩකා. ඉධ පන බයාපජ්ජනකක්කසාදිසභාවයතො කණ්ටකප්පටිභාය න
වාචා අණ්ඩකාති වුත්තා. පදුමනාළං විය යසොතං ඝංසයමානා පවිසන්තී 

කක්කසා දට්ඨබ්බා. යකොයධන නිබ්බත්තා තස්ස පරිවාරභූතා 

යකොධසාමන්තා. පුයර සංවද්ධනාරී යපොරී. සා විය සුකුමාරා මුදුකා වාචා

යපොරීවියාතියපොරී. සණ්හවාචතාතිආදිනාතංවාචංපවත්තමානංදස්යසති. 

168. පඤ්චයම ‘‘අවිහිංසාති කරුණාපුබ්බභාය ො’’ති එත්තකයමව ඉධ

වුත්තං, දීඝනිකායට්ඨකථාය සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනායං (දී.නි.අට්ඨ.3.304) 

පන ‘‘අවිහිංසාති කරුණාපි කරුණාපුබ්බභාය ොපී’’ති වුත්තං. අභිධම්යමපි 

(විභ. 182) ‘‘තත්ථ කතමා අවිහිංසා? යා සත්යතසු කරුණා කරුණායනා

කරුණායිතත්තං කරුණායචයතොවිමුත්ති, අයං වුච්චතිඅවිහිංසා’’තිආ තං.

එත්ථාපි හි යාකාචිකරුණා ‘‘කරුණා’’ති වුත්තා, කරුණායචයතොවිමුත්ති

පනඅප්පනාප්පත්තාව. 

සුචිසද්දයතො භායව යකාරං ඉකාරස්ස ච උකාරායදසං කත්වා අයං 

නිද්යදයසොති ආහ ‘‘යසොචබයං සුචිභායවො’’ති. එත්ථ ච යසොචබයන්ති

සීලවයසන සුචිභායවොති වුත්තං. දීඝනිකායට්ඨකථාය 

සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනායං (දී. නි. අට්ඨ. 3.304) පන ‘‘යසොයචයයන්ති

යමත්තාය ච යමත්තාපුබ්බභා ස්ස ච වයසන සුචිභායවො’’ති වුත්තං. 

යතයනව අභිධම්යමපි ‘‘තත්ථ කතමං යසොචබයං? යා සත්යතසු යමත්ති

යමත්තායනා යමත්තායිතත්තං යමත්තායචයතොවිමුත්ති, ඉදං වුච්චති 
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යසොචබය’’න්තිනිද්යදයසොකයතො.එත්ථාපිහි‘‘යමත්තී’’තිආදිනායාකාචි

යමත්තා වුත්තා, යමත්තායචයතොවිමුත්තිපනඅප්පනාප්පත්තාව. 

169-171. ඡට්ඨසත්තමඅට්ඨමානි යහට්ඨා වුත්තනයායනව. 

172. නවයම කාමං සම්පයුත්තධම්යමසු ථිරභායවොපි බලට්යඨො එව, 
පටිපක්යඛහි පන අකම්පනීයතං සාතිසයං බලට්යඨොති වුත්තං 

‘‘මුට්ඨස්සච්යචඅකම්පයනනා’’තිආදි. 

173. දසයමපච්චනීකධම්මසමනයතො සමයථො, සමාධීතිආහ ‘‘සමයථොති

චිත්යතකග් තා’’ති.අනිච්චාදිනා විවියධනාකායරනදස්සනයතොපස්සනයතො 

විපස්සනා, පඤ්ඤාතිආහ ‘‘සඞ්ඛාරපරිග් ාහකඤාණ’’න්ති. 

174. එකාදසයම දුස්සීලයන්ති සමාදින්නස්ස සීලස්ස යභදකයරො

වීතික්කයමො. දිට්ඨිවිපත්තීති ‘‘අත්ථි දින්න’’න්තිආදිනයප්පවත්තාය 

සම්මාදිට්ඨියාදූසිකාමිච්ඡාදිට්ඨීතිආහ ‘‘දිට්ඨිවිපත්තීති මිච්ඡාදිට්ඨී’’ති. 

175. ද්වාදසයම සීලසම්පදාති සබ්බභා යතො තස්ස අනූනතාපත්ති
පරිපුණ්ණභායවො සීලසම්පදා. පරිපූරණත්යථො යහත්ථ සම්පදාසද්යදො.

යතයනවාහ ‘‘පරිපුණ්ණසීලතා’’ති. දිට්ඨිසම්පදාති
අත්ථිකදිට්ඨිආදිසම්මාදිට්ඨිපාරිපූරිභායවන පවත්තං ඤාණං. තඤ්ච

කම්මස්සකතාසම්මාදිට්ඨිආදිවයසන පඤ්චවිධං යහොතීති ආහ ‘‘යතන

කම්මස්සකතා’’ති. 

176. යතරසයම සීලවිසුද්ධීති විසුද්ධිං පායපතුං සමත්ථං සීලං, 
චිත්තවිසුද්ධිආදිඋපරිවිසුද්ධියා පච්චයයො භවිතුං සමත්ථං විසුද්ධසීලන්ති
වුත්තං යහොති. සුවිසුද්ධයමව හි සීලං තස්සා පදට්ඨානං යහොති. යතනාහ 

‘‘සීලවිසුද්ධීහි විසුද්ධිසම්පාපකං සීල’’න්ති. එත්ථාපි විසුද්ධිසම්පාපකන්ති 
චිත්තවිසුද්ධිආදිඋපරිවිසුද්ධියා සම්පාපකන්ති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

අභිධම්යම (ධ. ස. 1372) පනායං ‘‘තත්ථ කතමා සීලවිසුද්ධි? කායියකො 
අවීතික්කයමො වාචසියකො අවීතික්කයමො කායිකවාචසියකො අවීතික්කයමො, 
අයංවුච්චති සීලවිසුද්ධී’’තිඑවංවිභත්තා. 

දිට්ඨිවිසුද්ධීති විසුද්ධිං පායපතුං සමත්ථං දස්සනඤාණං දස්සනවිසුද්ධි, 
පරමත්ථවිසුද්ධිං නිබ්බානඤ්ච පායපතුං උපයනතුං සමත්ථං
කම්මස්සකතඤාණාදි සම්මාදස්සනන්ති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘විසුද්ධිසම්පාපිකා…යප.… පඤ්චවිධාපි වා සම්මාදිට්ඨී’’ති. එත්ථාපි 

විසුද්ධිසම්පාපිකාති ඤාණදස්සනවිසුද්ධියා දස්සනනිබ්බානසඞ්ඛාතාය 

පරමත්ථවිසුද්ධියාචසම්පාපිකාති එවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. අභිධම්යම (ධ.ස.
1373) පනායං ‘‘තත්ථ කතමා දිට්ඨිවිසුද්ධි? කම්මස්සකතඤාණං, 
සච්චානුයලොමිකංඤාණං, මග් ස්ස මග් සමඞ්ගිස්සඤාණං, ඵලසමඞ්ගිස්ස
ඤාණ’’න්තිඑවංවුත්තං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   දුකනිපාත-ටීකා 

51 

පටුන 

එත්ථචඉදං අකුසලකම්මං යනොසකං, ඉදං පනකම්මංසකන්තිඑවං 
බයතියරකයතො අන්වයයතො ච කම්මස්සකතජානනඤාණං 

කම්මස්සකතඤාණං. තිවිධදුච්චරිතඤ්හි අත්තනා කතම්පි පයරන කතම්පි
යනො සකකම්මං නාම යහොති අත්ථභඤ්ජනයතො, සුචරිතං සකකම්මං නාම
අත්ථජනනයතො. විපස්සනාඤාණං පන වචීසච්චඤ්ච අනුයලොයමති, 

පරමත්ථසච්චඤ්ච න වියලොයමතීති සච්චානුයලොමිකඤාණන්ති වුත්තං.
විපස්සනාඤාණඤ්හිලක්ඛණානි පටිවිජ්ඣනත්ථංආරම්භකායල ‘‘අනිච්චං
දුක්ඛං අනත්තා’’ති පවත්තං වචීසච්චඤ්ච අනුයලොයමති, තයථව
පටිවිජ්ඣනයතො පරමත්ථසච්චං නිබ්බානඤ්ච න වියලොයමති න විරායධති
එකන්යතයනවසම්පාපනයතො. 

177. චුද්දසයම දිට්ඨිවිසුද්ධීති පඨමමග් සම්මාදිට්ඨි වුත්තා. 

ෙථාදිට්ඨිස්ස ච පධානන්ති තංසම්පයුත්තයමව වීරියං. යතයනව 

දීඝනිකාෙට්ඨකථාෙං (දී. නි. අට්ඨ. 3.304) ‘‘දිට්ඨිවිසුද්ධීති ඤාණදස්සනං
කථිතං. යථාදිට්ඨිස්ස ච පධානන්ති තංසම්පයුත්තයමව වීරිය’’න්ති වුත්තං.

එත්ථ හි ඤාණදස්සනන්තිඤාණභූතං දස්සනං. යතන දස්සනමග් ං වදති. 

තංසම්පයුත්තයමව වීරිෙන්ති පඨමමග් සම්පයුත්තවීරියමාහ. අපිච 

දිට්ඨිවිසුද්ධීති සබ්බාපි මග් සම්මාදිට්ඨි. ෙථාදිට්ඨිස්ස ච පධානන්ති

තංසම්පයුත්තයමව වීරියං. යතයනව දීඝනිකාෙට්ඨකථාෙං ‘‘අපිච
පුරිමපයදන චතුමග් ඤාණං, පච්ඡිමපයදන තංසම්පයුත්තං වීරිය’’න්ති
වුත්තං. 

අථවා දිට්ඨීවිසුද්ධීති කම්මස්සකතඤාණාදිසඞ්ඛාතාසබ්බාපිසම්මාදිට්ඨි

වුත්තා. ෙථාදිට්ඨිස්සචපධානන්තියයොයචතසියකොවීරියාරම්යභො…යප.… 
සම්මාවායායමොති.අයයමවපාළියාසයමති.අභිධම්යමහි‘‘දිට්ඨිවිසුද්ධියඛො
පනාතියා පඤ්ඤා පජානනා…යප.…අයමොයහොධම්මවිචයයොසම්මාදිට්ඨි.
යථාදිට්ඨිස්ස ච පධානන්ති යයො යචතසියකො වීරියාරම්යභො…යප.…

සම්මාවායායමො’’තිඑවමයංදුයකොවිභත්යතො.යතයනව අභිධම්මට්ඨකථාෙං 
(ධ. ස. අට්ඨ. 1374) ‘‘යා පඤ්ඤා පජානනාතිආදීහි යහට්ඨා වුත්තානි
කම්මස්සකතඤාණාදීයනවචත්තාරිඤාණානිවිභත්තානි.‘යයොයචතසියකො 
වීරියාරම්යභො’තිආදීහි පයදහි නිද්දිට්ඨං වීරියං  හිතං පඤ්ඤාය 
යලොකියට්ඨායනයලොකියං, යලොකුත්තරට්ඨායනයලොකුත්තර’’න්තිවුත්තං. 

ඉධාපි විසුද්ධිසම්පාපිකා චතුමග් සම්මාදිට්ඨි, පඤ්චවිධාපි වා

සම්මාදිට්ඨි දිට්ඨිවිසුද්ධීති අධිප්පායයන ‘‘දිට්ඨිවිසුද්ධීති විසුද්ධිසම්පාපිකා

සම්මාදිට්ඨියෙවා’’ති වුත්තං. යහට්ඨිමමග් සම්පයුත්තං වීරිෙන්ති ඉදං පන 
‘‘යථාදිට්ඨිස්ස ච පධානන්ති පඨමමග් සම්පයුත්තං වීරියන්ති වුත්ත’’න්ති 
අධිප්පායයන වදති. එත්ථ ච තංතංභාණකානං මතයභයදනායං
වණ්ණනායභයදොති න අට්ඨකථාවචනානං අඤ්ඤමඤ්ඤවියරොයධො
සඞ්කිතබ්යබො.අථයථාදිට්ඨිස්සචපධානන්ති යහට්ඨිමමග් සම්පයුත්තයමව

වීරියං කස්මා වුත්තන්තිආහ ‘‘තඤ්හි තස්සා දිට්ඨිො අනුරූපත්තා’’තිආදි.
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තත්ථ තස්සාදිට්ඨිොතියහට්ඨිමමග් සම්පයුත්තායදිට්ඨියා. ෙථාදිට්ඨිස්සාති
අනුරූපදිට්ඨිස්ස කලයාණදිට්ඨිස්ස නිබ්බත්තිතප්පකාරදිට්ඨිස්ස වා
නිබ්බත්යතතබ්බපධානානුරූපදිට්ඨිස්ස යථාදිට්ඨිප්පවත්තකිරියස්ස වාති
එවම්යපත්ථඅත්ථංසංවණ්ණයන්ති. 

178. පන්නරසයම සමත්තං තුස්සනං තිත්ති සන්තුට්ඨි, නත්ථි එතස්ස

සන්තුට්ඨීතිඅසන්තුට්ඨි, අසන්තුට්ඨිස්සභායවො අසන්තුට්ඨිතා. යාකුසලානං
ධම්මානංභාවනාය අසන්තුට්ඨස්සභියයයොකමයතා, තස්සාඑතංඅධිවචනං.
තායහිසමඞ්ගිභූයතොපුග් යලො සීලංපූයරත්වාඣානංඋප්පායදති, ඣානං
ලභිත්වා විපස්සනං ආරභති, ආරද්ධවිපස්සයකො අරහත්තං අග් යහත්වා
අන්තරා යවොසානං නාපජ්ජති, ‘‘අලයමත්තාවතා කතයමත්තාවතා’’ති 

සඞ්යකොචං න පාපුණාති. යතනාහ ‘‘අඤ්ඤත්ර අරහත්තමග් ා කුසයලසු 

ධම්යමසු අසන්තුට්ඨිභායවො’’ති. තත්ර අඤ්ඤත්ර අරහත්තමග් ාති
අරහත්තමග් සම්පත්තංවිනාතිඅත්යථො.‘‘අප්පටිවානිතාච පධානස්මි’’න්ති
ඉදංයහට්ඨාවුත්තනයත්තාඋත්තානත්ථයමවාතිනවිභත්තං. 

179. යසොළසයමමුට්ඨානට්ඨාසතිඑතස්සාතිමුට්ඨස්සති, තස්සභායවො 

මුට්ඨස්සච්චන්ති ආහ ‘‘මුට්ඨස්සච්චන්ති මුට්ඨස්සතිභායවො’’ති. 

මුට්ඨස්සතිභායවොති ච සතිප්පටිපක්යඛො ධම්යමො, න සතියා අභාවමත්තං. 

අසම්ප ඤ්ඤන්ති ‘‘තත්ථ කතමං අසම්පජඤ්ඤං? යං අඤ්ඤාණං
අදස්සනං…යප.… අවිජ්ජාලඞ්ඝී යමොයහො අකුසලමූල’’න්ති (ධ. ස. 1357) 
එවං වුත්තා අවිජ්ජායයව. තථා හි විජ්ජාපටිපක්යඛො අවිජ්ජා විජ්ජාය
පහාතබ්බයතො, එවං සම්පජඤ්ඤප්පටිපක්යඛො අසම්පජඤ්ඤං. යස්මා පන 
සම්පජඤ්ඤප්පටිපක්යඛ සති තස්ස වයසන ඤාණස්ස අභායවො යහොති, 

තස්මාවුත්තං ‘‘අඤ්ඤාණභායවො’’ති. 

180. සත්තරසයම අපිලාපනලක්ඛණා සතීති උදයක ලාබු විය යයන
චිත්තං ආරම්මයණ පිලවිත්වා විය තිට්ඨති, න ඔ ාහති, තං පිලාපනං. න
පිලාපනංඅපිලාපනං, තංලක්ඛණංසභායවොඑතිස්සාතිඅපිලාපනලක්ඛණා. 

සමාපත්තිවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තතියපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

1. යකොධයපෙයාලං 

181. ඉයතො පයරසු යකොධවග් ාදීසු උපනන්ධනලක්ඛයණොති
කුජ්ඣනවයසන ‘‘අක්යකොච්ඡි මං අවධි ම’’න්තිආදිනා (ධ. ප. 3, 4) 
චිත්තපරියයොනන්ධනලක්ඛයණො. පුබ්බකාලිකංයකොධංඋපනය්හතිබන්ධති, 
කුජ්ඣනාකාරං පබන්ධති ඝයටති. ආඝාතවත්ථුනා චිත්තං බන්ධන්තී විය
යහොතීතිඅපරකායලොයකොයධොඋපනායහො.සුට්ඨුකතංකාරණංඋපකායරො 
සුකතකාරණං, තස්ස පුබ්බකාරිතාලක්ඛණස්ස ගුණස්ස මක්ඛනං
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උදකපුඤ්ඡනියා විය සරීරානු තස්ස උදකස්ස පුඤ්ඡනං විනාසනං

ලක්ඛණයමතස්සාති සුකතකරණමක්ඛනලක්ඛයණො. තථා හි යසො පයරසං
ගුණානං මක්ඛනට්යඨන මක්යඛොති වුච්චති. බහුස්සුයතපි පුග් යල
අජ්යඣොත්ථරිංසු, ‘‘ඊදිසස්සච බහුස්සුතස්සඅනියතා හිතා, තවචමමච
යකො වියසයසො’’තිආදිනා නයයන උප්පජ්ජමායනො යු ග් ාහී පලායසොති

ආහ ‘‘යු ග් ාහලක්ඛයණො පලායසො’’ති. තත්ථ යු ග් ායහො නාම
සමධුරග් ායහො, අසමම්පි අත්තනා සමං කත්වා  ණ්හනං. පලාසතීති 

පලායසො, පයරසං ගුයණ ඩංසිත්වා දන්යතහි විය ඡින්දිත්වා අත්තයනො 
ගුයණහිසයමකයරොතීතිඅත්යථො. 

උසූෙනලක්ඛණාතිපයරසංසක්කාරාදීනි ඛියයනලක්ඛණා.මච්යඡරස්ස

භායවො මච්ඡරිෙං. තඤ්ච ආවාසමච්ඡරියාදිවයසන පඤ්චවිධන්ති ආහ 

‘‘පඤ්චමච්යඡරභායවො මච්ඡරිෙ’’න්ති. මච්ඡරාෙනලක්ඛණන්ති අත්තයනො 
සම්පත්තියා පයරහි සාධාරණභායව අසහනලක්ඛණං. 

කතප්පටච්ඡාදනලක්ඛණාති කතපාපප්පටිච්ඡාදනලක්ඛණා. 

යකරාටිකභායවන උප්පජ්ජමානං සායඨයයන්ති ආහ ‘‘යකරාටකලක්ඛණං 

සායඨෙය’’න්ති. අඤ්ඤථා අත්තයනො පයවදනපුග් යලො යකරාටියකො
යනකතිකවාණියජොති වදන්ති.යකරාටියකොහිපුග් යලොආනන්දමච්යඡොවිය
යහොති. 

187. ෙථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයෙති යථා ආභතං කඤ්චි
ආහරිත්වා ඨපියතො, එවං අත්තයනො කම්මුනා නික්ඛිත්යතො නිරයය 
ඨපියතොයයවාතිඅත්යථො. 

2. අකුසලයපෙයාලං 

191-200. දුක්ඛස්ස වඩ්ඪි එයතසන්ති දුක්ඛවඩ්ඪිකා. යය හි දුක්ඛං
වඩ්යඪන්ති, පුනප්පුනං උප්පායදන්ති, දුක්ඛස්ස වඩ්ඪි යතසං අත්ථීති එවං

වුත්තං. සුඛවඩ්ඪිකාතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

3. විනෙයපෙයාලං 

201. අත්ථවයසති වුද්ධිවියසයස ආනිසංසවියසයස. යතසං පන 

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකාරණත්තා ආහ ‘‘ද්යව කාරණානි සන්ධාො’’ති.

අත්යථොයයවවා අත්ථවයසො, ද්යවඅත්යථ ද්යවකාරණානීතිවුත්තංයහොති.

අථ වා අත්යථො ඵලං තදධීනවුත්තිතාය වයසො එතස්සාති අත්ථවයසො, 
කාරණන්ති එවම්යපත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යථා ‘‘අනභිජ්ඣා
ධම්මපද’’න්ති වුත්යත අනභිජ්ඣා එයකො ධම්මයකොට්ඨායසොති අත්යථො

යහොති. එවමිධාපි සික්ඛාපදන්ති සික්ඛායකොට්ඨායසො සික්ඛාය එයකො 

පයදයසොති අයයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබොති ආහ ‘‘සික්ඛාපදං 

පඤ්ඤත්තන්තිසික්ඛායකොට්ඨායසොඨපියතො’’ති. 
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සඞ්ඝසුට්ඨු නාම සඞ්ඝස්ස සුට්ඨුභායවො ‘‘සුට්ඨු යදවා’’ති (පාරා. අට්ඨ.
39) ආ තට්ඨායන විය ‘‘සුට්ඨු, භන්යත’’ති වචනසම්පටිච්ඡනභායවො.

යතනාහ ‘‘සඞ්ඝසුට්ඨුතාොති සඞ්ඝස්ස සුට්ඨුභාවාො’’තිආදි. දුම්මඞ්කූනං

පුග් ලානං නිග් හාොති දුම්මඞ්කූ නාම දුස්සීලපුග් ලා. යය මඞ්කුතං
ආපාදියමානාපි දුක්යඛනආපජ්ජන්ති, වීතික්කමංකයරොන්තාවාකත්වාවා 
න ලජ්ජන්ති, යතසංනිග් හත්ථාය.යතහිසික්ඛාපයදඅසති‘‘කිංතුම්යහහි
දිට්ඨං, කිංසුතං, කිංඅම්යහහිකතං, කතරස්මිංවත්ථුස්මිංකතමංආපත්තිං
යරොයපත්වා අම්යහ නිග් ණ්හථා’’ති සඞ්ඝං වියහයඨස්සන්ති, සික්ඛාපයද
පන සති යතසං සඞ්යඝො සික්ඛාපදං දස්යසත්වා ධම්යමන විනයයන
සත්ථුසාසයනන නිග් යහස්සති. යතන වුත්තං ‘‘දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං
නිග් හායා’’ති. 

යපසලානං භික්ඛූනං ඵාසුවිහාරාොති යපසලානං පියසීලානං භික්ඛූනං
ඵාසුවිහාරත්ථාය. පියසීලා හි භික්ඛූ කත්තබ්බාකත්තබ්බං සාවජ්ජානවජ්ජං
යවලං මරියාදං අජානන්තා සික්ඛත්තයපාරිපූරියා ඝටමානා කිලමන්ති, 
උබ්බාළ්හා යහොන්ති, කත්තබ්බාකත්තබ්බං පන සාවජ්ජානවජ්ජං යවලං
මරියාදඤ්ච ඤත්වා සික්ඛත්තයපාරිපූරියා ඝයටන්තා න කිලමන්ති, න
උබ්බාළ්හා යහොන්ති. යතන යතසං සික්ඛාපදප්පඤ්ඤාපනා ඵාසුවිහාරාය
සංවත්තති. යයො වා දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග් යහො, ස්යවව එයතසං
ඵාසුවිහායරො.දුස්සීලපුග් යලනිස්සායහිඋයපොසයථොන තිට්ඨති, පවාරණා
න තිට්ඨති, සඞ්ඝකම්මානි නප්පවත්තන්ති, සාමග්ගී න යහොති, භික්ඛූ
අයනකග් ා උද්යදසපරිපුච්ඡාකම්මට්ඨානාදීනි අනුයුඤ්ජිතුං න
සක්යකොන්ති. දුස්සීයලසු පන නිග් හියතසු සබ්යබොපි අයං උපද්දයවො න
යහොති, තයතො යපසලා භික්ඛූ ඵාසු විහරන්ති. එවං ‘‘යපසලානං භික්ඛූනං
ඵාසුවිහාරායා’’තිඑත්ථද්විධාඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

‘‘න යවො අහං, චුන්ද, දිට්ඨධම්මිකානංයයව ආසවානං සංවරාය ධම්මං
යදයසමී’’ති(දී.නි.3.182) එත්ථවිවාදමූලභූතාකියලසාආසවාති ආ තා. 

‘‘යයනයදවූපපතයස්ස,  න්ධබ්යබොවාවිහඞ් යමො; 
යක්ඛත්තංයයන ච්යඡයයං, මනුස්සත්තඤ්චඅබ්බයජ; 
යතමය්හංආසවාඛීණා, විද්ධස්තාවිනළීකතා’’ති.(අ.නි.4.36) – 

එත්ථ යතභූමකං කම්මං අවයසසා ච අකුසලා ධම්මා. ඉධ පන 
පරූපවාදවිප්පටිසාරවධබන්ධනාදයයොයචවඅපායදුක්ඛභූතාචනානප්පකාරා

උපද්දවා ආසවාති ආහ – ‘‘දිට්ඨධම්යම ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව

වීතික්කමපච්චො පටලද්ධබ්බාන’’න්තිආදි. යදි හි භ වා සික්ඛාපදං න
පඤ්ඤායපයය, තයතො 
අසද්ධම්මප්පටියසවනඅදින්නාදානපාණාතිපාතාදියහතු යය උප්පජ්යජයයං
පරූපවාදාදයයො දිට්ඨධම්මිකා නානප්පකාරා අනත්ථා, යය ච
තන්නිමිත්තයමව නිරයාදීසු නිබ්බත්තස්ස
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පටුන 

පඤ්ඤවිධබන්ධනකම්මකාරණාදිවයසන මහාදුක්ඛානුභවනප්පකාරා

අනත්ථා, යත සන්ධාය ඉදං වුත්තං ‘‘දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංවරාෙ

සම්පරායිකානංආසවානං පටඝාතාො’’ති. දිට්ඨධම්යමොවුච්චතිපච්චක්යඛො

අත්තභායවො, තත්ථ භවා දිට්ඨධම්මිකා. සම්පයරතබ්බයතො යපච්ච

 න්තබ්බයතො සම්පරායයො, පරයලොයකො, තත්ථභවා සම්පරායිකා. 

අකුසලයවරානන්ති පාණාතිපාතාදිපඤ්චදුච්චරිතානං. තානි
යවරකාරණත්තා ‘‘යවරානී’’ති වුච්චන්ති, පුග් යලසු පන උප්පජ්ජමානානි

යවරානි. යතඑවවා දුක්ඛධම්මාතියහට්ඨාවුත්තාවධබන්ධනාදයයො. යතසං 

පක්ඛුපච්යඡදනත්ථාොති යතසං පාපිච්ඡානං පක්ඛුපච්යඡදාය

 ණයභොජනසදිසං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. පණ්ඩිතමනුස්සානන්ති 
යලොකියපරික්ඛකජනානං. යත හි සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා සති
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිං ඤත්වා වා යථාපඤ්ඤත්තං පටිපජ්ජමායන භික්ඛූ
දිස්වාවා–‘‘යානිවතයලොයකමහාජනස්ස රජ්ජනදුස්සනමුය්හනට්ඨානානි, 
යතහිඉයමසමණාසකයපුත්තියාආරකාවිහරන්ති, දුක්කරංවතකයරොන්ති, 
භාරියංවතකයරොන්තී’’තිපසාදංආපජ්ජන්තිවිනයපිටයක යපොත්ථකංදිස්වා

මිච්ඡාදිට්ඨිකතයවදිබ්රාහ්මයණොවිය. උපරූපරිපසාදභාවාොතිභියයයොභියයයො
පසාදුප්පාදනත්ථං. යයපි හි සාසයන පසන්නා කුලපුත්තා, යතපි
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිං වාඤත්වායථාපඤ්ඤත්තං පටිපජ්ජමායනභික්ඛූ වා
දිස්වා‘‘අයහො, අයයා, දුක්කරකාරියනො, යයයාවජීවං එකභත්තංබ්රහ්මචරියං
විනයසංවරංඅනුපායලන්තී’’තිභියයයොභියයයොපසීදන්ති. 

සද්ධම්මස්ස චිරට්ඨිතත්ථන්තිපරියත්තිසද්ධම්යමො, පටිපත්තිසද්ධම්යමො, 
අධි මසද්ධම්යමොති තිවිධස්සපි සද්ධම්මස්ස චිරට්ඨිතත්ථං. තත්ථ 

පිටකත්තයසඞ් හිතං සබ්බම්පි බුද්ධවචනං පරිෙත්තිසද්ධම්යමො නාම.
යතරස ධුතගුණා, චුද්දස ඛන්ධකවත්තානි, ද්යවඅසීති මහාවත්තානි, 

සීලසමාධිවිපස්සනාතිඅයං පටපත්තිසද්ධම්යමො නාම.චත්තායරොඅරියමග් ා

චත්තාරි ච සාමඤ්ඤඵලානි නිබ්බානඤ්චාති අයං අධි මසද්ධම්යමො නාම.
යසො සබ්යබොයස්මාසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාසතිභික්ඛූසික්ඛාපදඤ්චතස්ස
විභඞ් ඤ්ච තදත්ථයජොතනත්ථං අඤ්ඤඤ්ච බුද්ධවචනං පරියාපුණන්ති, 
යථාපඤ්ඤත්තඤ්ච පටිපජ්ජමානා පටිපත්තිං පූයරත්වා පටිපත්තියා
අධි න්තබ්බං යලොකුත්තරධම්මං අධි ච්ඡන්ති, තස්මා
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාචිරට්ඨිතියකොයහොති. 

පඤ්චවිධස්සපි විනෙස්සාති තදඞ් විනයාදිවයසන පඤ්චප්පකාරස්ස

විනයස්ස. විනෙට්ඨකථාෙං (පාරා. අට්ඨ. 39) පන සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා
සතිසංවරවිනයයොචපහානවිනයයොචසමථවිනයයොච පඤ්ඤත්තිවිනයයො
චාති චතුබ්බියධොපි විනයයො අනුග් හියතො යහොති උපත්ථම්භියතො 

සුපත්ථම්භියතො.යතනවුත්තං ‘‘විනොනුග් හාො’’ති.තත්ථ සංවරවිනයෙොති
සීලසංවයරො, සතිසංවයරො, ඤාණසංවයරො, ඛන්තිසංවයරො, වීරියසංවයරොති
පඤ්චවියධොපි සංවයරො යථාසකං සංවරිතබ්බානං වියනතබ්බානඤ්ච 
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කායදුච්චරිතාදීනං සංවරණයතො සංවයරො, විනයනයතො විනයයොති වුච්චති. 

පහානවිනයෙොතිතදඞ් ප්පහානං, වික්ඛම්භනප්පහානං, සමුච්යඡදප්පහානං, 
පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං, නිස්සරණප්පහානන්ති පඤ්චවිධම්පි පහානං යස්මා
චා ට්යඨන පහානං, විනයනට්යඨන විනයයො, තස්මා පහානවිනයයොති

වුච්චති. සමථවිනයෙොති සත්ත අධිකරණසමථා. පඤ්ඤත්තිවිනයෙොති
සික්ඛාපදයමව. සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා හි විජ්ජමානාය එව
සික්ඛාපදසම්භවයතො සික්ඛාපදසඞ්ඛායතො පඤ්ඤත්තිවිනයයොති 
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාඅනුග් හියතොයහොති. 

202-230. භික්ඛූනං පඤ්චාති 
නිදානපාරාජිකසඞ්ඝාදියසසානියතවිත්ථාරුද්යදසවයසන පඤ්ච භික්ඛූනං

උද්යදසා. භික්ඛුනීනං චත්තායරොති භික්ඛූනං වුත්යතසු අනියතුද්යදසං 
ඨයපත්වාඅවයසසාචත්තායරො. 

එහිභික්ඛූපසම්පදාති ‘‘එහි භික්ඛූ’’ති වචනමත්යතන
පඤ්ඤත්තඋපසම්පදා. භ වා හි එහිභික්ඛුභාවාය උපනිස්සයසම්පන්නං 
පුග් ලං දිස්වා රත්තපංසුකූලන්තරයතො සුවණ්ණවණ්ණං දක්ඛිණහත්ථං
නීහරිත්වා බ්රහ්මයඝොසංනිච්ඡායරන්යතො‘‘එහිභික්ඛු, චරබ්රහ්මචරියංසම්මා
දුක්ඛස්ස අන්තකිරියායා’’ති වදති. තස්ස සයහව භ වයතො වචයනන
ගිහිලිඞ් ං අන්තරධායති, පබ්බජ්ජා ච උපසම්පදා ච රුහති, භණ්ඩු
කාසාවවසයනො යහොති – එකං නිවායසත්වා එකං පාරුපිත්වා එකං අංයස
ඨයපත්වාවාමඅංසකූයටආසත්තනීලුප්පලවණ්ණමත්තිකාපත්යතො. 

‘‘තිචීවරඤ්ච පත්යතොච, වාසිසූචිච බන්ධනං; 
පරිස්සාවයනන අට්යඨයත, යුත්තයයො ස්ස භික්ඛුයනො’’ති. (දී. නි. 
අට්ඨ. 1.215; ම.නි. අට්ඨ. 1.294; 2.349; අ.නි. අට්ඨ. 2.4.198; 
පාරා. අට්ඨ. 45 පදභාජනීයවණ්ණනා; අප. අට්ඨ.
1.අවිදූයරනිදානකථා; බු. වං. අට්ඨ. 27.අවිදූයරනිදානකථා; ජා.
අට්ඨ.1.අවිදූයරනිදානකථා; මහානි.අට්ඨ.206) – 

එවං වුත්යතහි අට්ඨහි පරික්ඛායරහි සරීයර පටිමුක්යකහියයව
වස්සසතිකත්යථයරො විය ඉරියාපථසම්පන්යනො බුද්ධාචරියයකො 
බුද්ධුපජ්ඣායයකොසම්මාසම්බුද්ධංවන්දමායනොයයවතිට්ඨති. 

සරණ මනූපසම්පදාති ‘‘බුද්ධං සරණං  ච්ඡාමී’’තිආදිනා නයයන
තික්ඛත්තුං වාචං භින්දිත්වා වුත්යතහි තීහි සරණ මයනහි 

අනුඤ්ඤාතඋපසම්පදා. ඔවාදූපසම්පදාති ඔවාදප්පටිග් හණඋපසම්පදා.සාච
‘‘තස්මාතිහ යත, කස්සප, එවං සික්ඛිතබ්බං ‘තිබ්බං යම හියරොත්තප්පං, 
පච්චුපට්ඨිතං භවිස්සති යථයරසු නයවසු මජ්ඣියමසූ’ති. එවඤ්හි යත, 
කස්සප, සික්ඛිතබ්බං.තස්මාතිහයත, කස්සප, එවංසික්ඛිතබ්බං‘යං කිඤ්චි
ධම්මංසුණිස්සාමිකුසලූපසංහිතං, සබ්බංතං අට්ඨිංකත්වාමනසිකරිත්වා 
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සබ්බයචතසාසමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොයතොධම්මංසුණිස්සාමී’ති, එවඤ්හි
යත, කස්සප, සික්ඛිතබ්බං. තස්මාතිහ යත, කස්සප, එවං සික්ඛිතබ්බං
‘සාතසහ තා ච යමකාය තාසති නවිජහිස්සතී’ති, එවඤ්හියත, කස්සප, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති (සං. නි. 2.154) ඉමිනා ඔවාදප්පටිග් හයණන
මහාකස්සපත්යථරස්සඅනුඤ්ඤාතඋපසම්පදා. 

පඤ්හබයාකරපසපසම්පදා නාම යසොපාකස්ස අනුඤ්ඤාතඋපසම්පදා.
භ වා කිර පුබ්බාරායම අනුචඞ්කමන්තං යසොපාකසාමයණරං 
‘‘උද්ධුමාතකසඤ්ඤාති වා, යසොපාක, රූපසඤ්ඤාති වා ඉයම ධම්මා
නානත්ථා නානාබයඤ්ජනා, උදාහුඑකත්ථාබයඤ්ජනයමවනාන’’න්තිදස
අසුභනිස්සියතපඤ්යහ පුච්ඡි.යසොබයාකාසි.භ වාතස්සසාධුකාරං දත්වා
‘‘කතිවස්යසොසි, ත්වං යසොපාකා’’ති පුච්ඡි. සත්තවස්යසොහං භ වාති.
යසොපාක, ත්වං මම සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සද්ධිං සංසන්දිත්වා පඤ්යහ
බයාකාසීති ආරද්ධචිත්යතො උපසම්පදං අනුජානි. අයං 
පඤ්හබයාකරණූපසම්පදා. 

ඤත්තිචතුත්ථඋපසම්පදා නාම භික්ඛූනං එතරහි උපසම්පදා. 

 රුධම්මූපසම්පදාති  රුධම්මප්පටිග් හයණන උපසම්පදා. සා ච

මහාපජාපතියාඅට්ඨ රුධම්මප්පටිග් හයණන අනුඤ්ඤාතා. උභයතොසඞ්යඝ

උපසම්පදා නාම භික්ඛුනියා භික්ඛුනිසඞ්ඝයතො ඤත්තිචතුත්යථන, 
භික්ඛුසඞ්ඝයතො ඤත්තිචතුත්යථනාති ඉයමහි ද්වීහි කම්යමහි අනුඤ්ඤාතා

අට්ඨවාචිකූපසම්පදා. දූයතන උපසම්පදා නාම අඩ්ඪකාසියා  ණිකාය
අනුඤ්ඤාතාඋපසම්පදා. 

ඤත්තිකම්මං නව ඨානානි  ච්ඡතීති කතමානි නව ඨානානි  ච්ඡති? 
ඔසාරණං, නිස්සාරණං, උයපොසයථො, පවාරණා, සම්මුති, දානං, පටිග් හං, 
පච්චුක්කඩ්ඪනං, කම්මලක්ඛණඤ්යඤව නවමන්ති එවං වුත්තානි නව
ඨානානි  ච්ඡති. තත්ථ ‘‘සුණාතු යම, භන්යත, සඞ්යඝො, ඉත්ථන්නායමො
ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මයතො උපසම්පදායපක්යඛො, අනුසිට්යඨො යසො මයා, 
යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නායමො ආ ච්යඡයය, ආ ච්ඡාහීති
වත්තබ්යබො’’ති (මහාව. 126) එවං උපසම්පදායපක්ඛස්ස ඔසාරණා 

ඔසාරණා නාම. 

‘‘සුණන්තුයම, ආයස්මන්තා, අයංඉත්ථන්නායමොභික්ඛු ධම්මකථියකො, 
ඉමස්ස යනව සුත්තං ආ ච්ඡති, යනො සුත්තවිභඞ්ය ො, යසො අත්ථං 
අසල්ලක්යඛත්වා බයඤ්ජනච්ඡායාය අත්ථං පටිබාහති. යදායස්මන්තානං
පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නාමංභික්ඛුංවුට්ඨායපත්වාඅවයසසාඉමංඅධිකරණං
වූපසයමයයාමා’’ති එවං උබ්බාහිකවිනිච්ඡයය ධම්මකථිකස්ස භික්ඛුයනො

නිස්සාරණා නිස්සාරණා නාම. 
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‘‘සුණාතු යම, භන්යත, සඞ්යඝො, අජ්ජුයපොසයථො පන්නරයසො. යදි 
සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, සඞ්යඝො උයපොසථං කයරයයා’’ති එවං

උයපොසථකම්මවයසනඨපිතා ඤත්ති උයපොසයථො නාම. 

‘‘සුණාතුයම, භන්යත, සඞ්යඝො, අජ්ජපවාරණාපන්නරසී.යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, සඞ්යඝො පවායරයයා’’ති එවං පවාරණාකම්මවයසන ඨපිතා

ඤත්ති පවාරණා නාම. 

‘‘සුණාතු යම, භන්යත, සඞ්යඝො, ඉත්ථන්නායමො ඉත්ථන්නාමස්ස 
ආයස්මයතො උපසම්පදායපක්යඛො. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං
ඉත්ථන්නාමං අනුසායසයය’’න්ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 
ඉත්ථන්නායමො ඉත්ථන්නාමං අනුසායසයයා’’ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාමං අන්තරායියක ධම්යම පුච්යඡයය’’න්ති, 
‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නායමො ඉත්ථන්නාමං අන්තරායියක
ධම්යම පුච්යඡයයා’’ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාමං
විනයං පුච්යඡයය’’න්ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නායමො
ඉත්ථන්නාමං විනයං පුච්යඡයයා’’ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං
ඉත්ථන්නායමන විනයං පුට්යඨො විස්සජ්යජයය’’න්ති, ‘‘යදි සඞ්ඝස්ස
පත්තකල්ලං, ඉත්ථන්නායමො ඉත්ථන්නායමන විනයං පුට්යඨො 
විස්සජ්යජයයා’’ති එවං අත්තානං වා පරං වා සම්මන්නිතුං ඨපිතා ඤත්ති 

සම්මුති නාම. 

‘‘සුණාතුයම, භන්යත, සඞ්යඝො, ඉදංචීවරංඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුයනො
නිස්සග්ගියංසඞ්ඝස්සනිස්සට්ඨං.යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්යඝො ඉමං
චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුයනො දයදයයා’’ති, ‘‘යදායස්මන්තානං
පත්තකල්ලං, ආයස්මන්තා ඉමං චීවරං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුයනො

දයදයය’’න්තිඑවං නිස්සට්ඨචීවරපත්තාදීනංදානං දානං නාම. 

‘‘සුණාතු යම, භන්යත, සඞ්යඝො, අයං ඉත්ථන්නායමො භික්ඛු ආපත්තිං 
සරතිවිවරතිඋත්තානිංකයරොතියදයසති.යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, අහං 
ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුයනො ආපත්තිං පටිග් ණ්යහයය’’න්ති, 
‘‘යදායස්මන්තානං පත්තකල්ලං, අහං ඉත්ථන්නාමස්ස භික්ඛුයනො ආපතිං
පටිග් ණ්යහයය’’න්ති, යතන වත්තබ්යබො ‘‘පස්සසී’’ති? ආම පස්සාමීති.

‘‘ආයතිංසංවයරයයාසී’’තිඑවං ආපත්තිප්පටිග් යහො පටග් යහො නාම. 

‘‘සුණන්තුයම, ආයස්මන්තාආවාසිකා, යදායස්මන්තානං පත්තකල්ලං, 
ඉදානිඋයපොසථංකයරයයාම, පාතියමොක්ඛංඋද්දියසයයාම, ආ යමකායල 
පවායරයයාමා’’ති, යතයච, භික්ඛයව, භික්ඛූභණ්ඩනකාරකාකලහකාරකා
සඞ්යඝ අධිකරණකාරකා තං කාලං අනුවයසයයං, ආවාසියකන භික්ඛුනා
බයත්යතන පටිබයලන ආවාසිකා භික්ඛූ ඤායපතබ්බා ‘‘සුණන්තු යම, 
ආයස්මන්තා ආවාසිකා, යදායස්මන්තානං පත්තකල්ලං, ඉදානි උයපොසථං
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කයරයයාම, පාතියමොක්ඛං උද්දියසයයාම, ආ යම ජුණ්යහ 

පවායරයයාමා’’තිඑවංකතාපවාරණා පච්චුක්කඩ්ඪනා නාම. 

සබ්යබයහව එකජ්ඣං සන්නිපතිතබ්බං, සන්නිපතිත්වා බයත්යතන 
භික්ඛුනා පටිබයලන සඞ්යඝො ඤායපතබ්යබො ‘‘සුණාතු යම, භන්යත, 
සඞ්යඝො, අම්හාකං භණ්ඩනජාතානංකලහජාතානංවිවාදාපන්නානංවිහරතං
බහු අස්සාමණකං අජ්ඣාචිණ්ණං භාසිතපරික්කන්තං. සයච මයං ඉමාහි
ආපත්තීහිඅඤ්ඤමඤ්ඤංකායරස්සාම, සියාපිතං අධිකරණංකක්ඛළත්තාය
වාළත්තායයභදායසංවත්යතයය.යදිසඞ්ඝස්සපත්තකල්ලං, සඞ්යඝොඉමං
අධිකරණංතිණවත්ථාරයකනවූපසයමයයඨයපත්වාථුල්ලවජ්ජං, ඨයපත්වා 
ගිහිපටිසංයුත්ත’’න්ති එවං තිණවත්ථාරකසමයථ කතා සබ්බපඨමා

සබ්බසඞ් ාහිකඤත්ති කම්මලක්ඛණං නාම. 

ඤත්තිදුතිෙං කම්මං සත්ත ඨානානි  ච්ඡතීතිකතමානි සත්ත ඨානානි
 ච්ඡති? ඔසාරණං, නිස්සාරණං, සම්මුති, දානං, උද්ධරණං, යදසනං, 
කම්මලක්ඛණඤ්යඤව සත්තමන්ති එවං වුත්තානි සත්ත ඨානානි  ච්ඡති.
තත්ථ වඩ්ඪස්ස ලිච්ඡවියනො පත්තනික්කුජ්ජනවයසන ඛන්ධයක වුත්තා 

නිස්සාරණා, තස්යසව පතඋක්කුජ්ජනවයසන වුත්තා ඔසාරණා ච
යවදිතබ්බා. සීමාසම්මුති තිචීවයරන අවිප්පවාසසම්මුති සන්ථතසම්මුති
භත්තුද්යදසකයසනාසනග් ාහාපකභණ්ඩා ාරික- චීවරප්පටිග් ාහක-
චීවරභාජක-යාගුභාජක-ඵලභාජක-ඛජ්ජභාජක-අප්පමත්තකවිස්සජ්ජක- 
සාටියග් ාහාපක-පත්තග් ාහාපක-ආරාමිකයපසක-

සාමයණරයපසකසම්මුතීති එතාසං සම්මුතීනං වයසන සම්මුති යවදිතබ්බා.

කඨිනචීවරදානමතකචීවරදානවයසන දානං යවදිතබ්බං.

කඨිනුද්ධාරණවයසන උද්ධායරො යවදිතබ්යබො.

කුටිවත්ථුවිහාරවත්ථුයදසනාවයසන යදසනා යවදිතබ්බා. යා පන
තිණවත්ථාරකසමයථ සබ්බසඞ් ාහිකඤත්තිඤ්ච එයකකස්මිං පක්යඛ
එයකකංඤත්තිඤ්චාතිතිස්යසොපි ඤත්තියයොඨයපත්වාපුනඑකස්මිංපක්යඛ
එකා, එකස්මිං පක්යඛ එකාති ද්යවපි ඤත්තිදුතියකම්මවාචා වුත්තා. තාසං

වයසන කම්මලක්ඛණං යවදිතබ්බං. 

ඤත්තිචතුත්ථකම්මං සත්තඨානානි  ච්ඡතීතිකතමානිසත්තඨානානි
 ච්ඡති? ඔසාරණං, නිස්සාරණං, සම්මුති, දානං, නිග් හං, සමනුභාසනං, 
කම්මලක්ඛණඤ්යඤව සත්තමන්ති එවං වුත්තානි සත්ත ඨානානි  ච්ඡති.

තත්ථ තජ්ජනීයකම්මාදීනං සත්තන්නං කම්මානං වයසන නිස්සාරණා, 

යතසංයයව ච කම්මානං පටිප්පස්සම්භනවයසන ඔසාරණා යවදිතබ්බා.

භික්ඛුයනොවාදකසම්මුතිවයසන සම්මුති යවදිතබ්බා.

පරිවාසදානමානත්තදානවයසන දානං යවදිතබ්බං.

මූලායපටිකස්සනකම්මවයසන නිග් යහො යවදිතබ්යබො.
උක්ඛිත්තානුවත්තකා, අට්ඨයාවතතියකා, අරිට්යඨො, චණ්ඩකාළීචඉයමයත

යාවතතියකාතිඉමාසංඑකාදසන්නංසමනුභාසනානංවයසන සමනුභාසනා 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   දුකනිපාත-ටීකා 

60 

පටුන 

යවදිතබ්බා. උපසම්පදකම්මඅබ්භානකම්මවයසන කම්මලක්ඛණං 
යවදිතබ්බං. 

ධම්මසම්මුඛතාතිආදීසු යයන ධම්යමන, යයන විනයයන, යයන

සත්ථුසාසයනන සඞ්යඝො කම්මං කයරොති, අයං ධම්මසම්මුඛතා, 

විනෙසම්මුඛතා, සත්ථුසාසනසම්මුඛතා. තත්ථ ධම්යමොති භූතවත්ථු. 

විනයෙොතියචොදනායචව සාරණාච. සත්ථුසාසනං නාමඤත්තිසම්පදායචව
අනුසාවනසම්පදා ච. යාවතිකාභික්ඛූකම්මප්පත්තා, යතආ තා යහොන්ති, 
ඡන්දාරහානං ඡන්යදො ආහයටො යහොති, සම්මුඛීභූතා නප්පටික්යකොසන්ති, 

අයං සඞ්ඝසම්මුඛතා. යස්ස සඞ්යඝො කම්මං කයරොති, තස්ස සම්මුඛීභායවො 

පුග් ලසම්මුඛතා. යසසයමත්ථවුත්තනයත්තා උත්තානත්ථයමව. 

ඉතිමයනොරථපූරණියාඅඞ්ගුත්තරනිකාය-අට්ඨකථාය 

දුකනිපාතවණ්ණනායඅනුත්තානත්ථදීපනාසමත්තා. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   තිකනිපාත-ටීකා 

61 

පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

තිකනිපාත-ටීකා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. බාලවග්ය ො 

1. භයසුත්තවණ්ණනා 

1. තිකනිපාතස්ස පඨයම භෙන්ති භීති යචතයසො බයයධොති ආහ 

‘‘චිත්තුත්රායසො’’ති. උපද්දයවොති අන්තරායයො. තස්ස පන

වික්යඛපකාරණත්තා වුත්තං ‘‘අයනකග් තාකායරො’’ති. උපසග්ය ොති 
උපසජ්ජනං, යදවයතොපපීළාදිනා අප්පටිකාරවිඝාතාපත්ති. සා පන යස්මා
පටිකාරාභායවන විහඤ්ඤමානස්ස කිඤ්චි කාතුං අසමත්ථස්ස

ඔසීදනකාරණං, තස්මා වුත්තං ‘‘තත්ථ තත්ථ ලග් නාකායරො’’ති. 

ෙථාවුත්යතදිවයස අනා ච්ඡන්යතසූතිවඤ්යචත්වාආ න්තුංනියමිතදිවයස

අනා ච්ඡන්යතසු. ද්වායර අග්ගිං දත්වාති බහි අනික්ඛමනත්ථාය ද්වායර
අග්ගිං දත්වා. 

නයළහි ඡන්නපටච්ඡන්නාති නයළහි තිණච්ඡදනසඞ්යඛයපන උපරි

ඡායදත්වා යතහියයව දාරුකුටිකනියායමන පරියතොපි ඡාදිතා. එයසව

නයෙොති ඉමිනා තියණහි ඡන්නතං යසසසම්භාරානං රුක්ඛමයතඤ්ච
අතිදිසති. 

විධවපුත්යතති අන්තභායවොපලක්ඛණං. යත හි නිප්පිතිකා අවිනීතා
අසංයතායංකිඤ්චිකාරියනො.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

භයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියයලක්ඛීයතිබායලොඅයන්තිඤායතිඑයතනාතිලක්ඛණං, කම්මං

ලක්ඛණයමතස්සාති කම්මලක්ඛයණොති ආහ ‘‘කාෙද්වාරාදිපවත්තං

කම්ම’’න්තිආදි. අපදීයන්ති යදොසා එයතන රක්ඛීයන්ති, ලූයන්ති ඡිජ්ජන්ති
වාති අපදානං, සත්තානං සම්මා, මිච්ඡා වා පවත්තප්පයයොය ො. යතන

යසොභතීති අපදානයසොභනී. යතනාහ ‘‘පඤ්ඤා නාමා’’තිආදි. අත්තයනො

චරියතයනවාතිඅත්තයනොචරියායඑව.යසසයමත්ථ උත්තානයමව. 

ලක්ඛණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3-4. චින්තීසුත්තාදිවණ්ණනා 

3-4. තතියය එයතහීති දුච්චින්තිතචින්තිතාදීහි.එයතනලක්ඛණසද්දස්ස

සරණත්ථතමාහ. තායනවාති ලක්ඛණානි එව. අස්සාති බාලස්ස. බායලො

අයන්ති නිමීයති සඤ්ජානීයති එයතහීති බාලනිමිත්තානි. අපදානං වුච්චති, 
විඛයාතං කම්මං, දුච්චින්තිතචින්තිතාදීනි ච බායල විඛයාතානි 

අසාධාරණභායවන. තස්මා ‘‘බාලස්ස අපදානානී’’ති. අභිජ්ඣාදීහි දුට්ඨං

දූසිතං චින්තිතං දුච්චින්තිතං, තං චින්යතතීති දුච්චින්තිතචින්තී. යලොභාදීහි

දුට්ඨං භාසිතං මුසාවාදාදිං භාසතීති දුබ්භාසිතභාසී. යතසංයයව වයසන

කත්තබ්බයතො දුක්කටකම්මං පාණාතිපාතාදිං කයරොතීති දුක්කටකම්මකාරී. 

යතනාහ ‘‘චින්තෙන්යතො’’තිආදි. වුත්තානුසායරනාති ‘‘බායලො
අය’’න්තිආදිනා වුත්තස්ස අත්ථවචනස්ස ‘‘පණ්ඩියතො අයන්ති එයතහි

ලක්ඛීයතී’’තිආදිනා අනුස්සරයණන. මයනොසුචරිතාදීනං වයසනාති
‘‘චින්තයන්යතො අනභිජ්ඣාබයාපාදසම්මාදස්සනවයසන සුචින්තිතයමව 
චින්යතතී’’තිආදිනා මයනොසුචරිතාදීනං තිණ්ණං සුචරිතානං වයසන
යයොයජතබ්බානි.චතුත්ථං වුත්තනයත්තාඋත්තානත්ථයමව. 

චින්තීසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-10. අයයොනියසොසුත්තාදිවණ්ණනා 

5-10. පඤ්චයම කති නු යඛො අනුස්සතිට්ඨානානීතිආදි ඡක්යක ආවි

භවිස්සතීති. එවං චින්තිතන්තිඅයයොනියසොචින්තිතං. අපඤ්හයමවපඤ්හන්ති 

කයථසීතිඅපඤ්හයමවපඤ්යහොඅයන්තිමඤ්ඤමායනොවිස්සජ්යජසි. දසවිධං

බයඤ් නබුද්ධිංඅපරිහායපත්වාති– 

‘‘සිථිලං ධනිතඤ්චදීඝරස්සං,  රුකංලහුකඤ්ච නිග් හීතං; 
සම්බන්ධං වවත්ථිතං විමුත්තං, දසධා බයඤ්ජනබුද්ධියා 
පයභයදො’’ති. (දී.නි.අට්ඨ.1.190; ම.නි.අට්ඨ.2.291; පරි.අට්ඨ.
485; වි. සඞ් .අට්ඨ.252) – 

එවංවුත්තංදසවිධංබයඤ්ජනබුද්ධිංඅපරිහායපත්වා. 

තත්ථ ඨානකරණානිසිථිලානිකත්වා උච්චායරතබ්බං අක්ඛරං සිථිලං, 

තානියයව ධනිතානි අසිථිලානි කත්වා උච්චායරතබ්බං අක්ඛරං ධනිතං. 

ද්විමත්තකාලං දීඝං, එකමත්තකාලං රස්සං.  රුකන්ති දීඝයමව, යං වා
‘‘ආයස්මයතො බුද්ධරක්ඛිතත්යථරස්සා’’ති සංයයො පරං කත්වා වුච්චති, 

ලහුකන්ති රස්සයමව, යං වා ‘‘ආයස්මයතො බුද්ධරක්ඛිතයථරස්සා’’ති එවං

විසංයයො පරං කත්වා වුච්චති. නිග් හීතන්ති යං කරණානි නිග් යහත්වා
අවිස්සජ්යජත්වා අවිවයටන මුයඛන සානුනාසිකං කත්වා වත්තබ්බං. 

සම්බන්ධන්ති යං පරපයදන සම්බන්ධිත්වා ‘‘තුණ්හස්සා’’ති වුච්චති. 

වවත්ථිතන්ති යං පරපයදන අසම්බන්ධං කත්වා විච්ඡින්දිත්වා ‘‘තුණ්හී

අස්සා’’තිවුච්චති. විමුත්තන්තියංකරණානිඅනිග් යහත්වාවිස්සජ්යජත්වා
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විවයටන මුයඛන සානුනාසිකං අකත්වා වුච්චති. දසධා බයඤ් නබුද්ධිො 

පයභයදොති එවං සිථිලාදිවයසන බයඤ්ජනබුද්ධියා අක්ඛරුප්පාදකචිත්තස්ස 
දසප්පකායරන පයභයදො. සබ්බානි හි අක්ඛරානි චිත්තසමුට්ඨානානි 
යථාධිප්යපතත්ථබයඤ්ජනයතොබයඤ්ජනානිච. 

‘‘අට්ඨානං යඛො එතං, ආවුයසො සාරිපුත්තා’’තිආදි පඤ්චයක ආවි

භවිස්සති. ‘‘කතිනුයඛො, ආනන්ද, අනුස්සතිට්ඨානානී’’තිආදිපනඡක්යක
ආවි භවිස්සති.ඡට්ඨාදීසුනත්ථිවත්තබ්බං. 

අයයොනියසොසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

බාලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. රථකාරවග්ය ො 

1. ඤාතසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතියස්ස පඨයම ඤායතොයයව පඤ්ඤායතොති ආහ ‘‘ඤායතො

පඤ්ඤායතො’’ති.කස්ස අනනුයලොමියකතිආහ ‘‘සාසනස්සා’’ති, සාසනස්ස
අනනුයලොමියක අප්පතිරූයපති අත්යථො. ඉදානි අනනුයලොමිකසද්දස්ස

නිබ්බචනං දස්යසන්යතො ‘‘න අනුයලොයමතීති අනනුයලොමික’’න්ති ආහ. 

සාසනස්සාති වා සාසනන්ති අත්යථො. සාසනං න අනුයලොයමතීති 

අනනුයලොමිකන්ති එවයමත්ථ සම්බන්යධො දට්ඨබ්යබො. සභා විසභා න්ති

ලිඞ් යතො සභා විසභා ං. ‘‘විෙපුග් යල’’ති ආහාති ලිඞ් සභාය හි

අවියසයසත්වා ආහ. උම්මාදං පාපුණීති යසො කිර සීලං අධිට්ඨාය
පිහිතද්වාර බ්යභ සයනපිට්යඨ නිසීදිත්වා භරියං ආරබ්භ යමත්තං
භායවන්යතො යමත්තාමුයඛන උප්පන්යනන රාය න අන්ධීකයතො භරියාය
සන්තිකං  න්තුකායමො ද්වාරං අසල්ලක්යඛත්වා භිත්තිං භින්දිත්වාපි
නික්ඛමිතුකාමතාය භිත්තිං පහරන්යතො සබ්බරත්තිං භිත්තියුද්ධමකාසි.
යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඤාතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සාරණීයසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියය චතුපාරිසුද්ධිසීලම්පි පබ්බජ් ානිස්සිතයමවාති ඉමිනා
පබ්බජ්ජූප තසමනන්තරයමව චතුපාරිසුද්ධිසීලම්පිසමාදින්නයමවයහොතීති

දස්යසති. මග් සන්නිස්සිතායනව යහොන්තීති මග් ාධි මත්ථාය
පටිපජ්ජිතබ්බත්තා කසිණපරිකම්මාදීනි මග් සන්නිස්සිතායනව යහොන්ති, 
තස්මා මග් ග් හයණයනව යතසම්පි  හණං යවදිතබ්බං, යතහි විනා
මග් ාධි මස්සඅසම්භවයතොතිඅධිප්පායයො. 

අග් මග් ාධි යමන අසම්යමොහප්පටියවධස්ස සිඛාපත්තත්තා 

මග් ධම්යමසු විය ඵලධම්යමසුපි සාතිසයයො අසම්යමොයහොති ‘‘සෙං 

අභිඤ්ඤා’’ති වුත්තං, සාමං ජානිත්වාති අත්යථො. තථා ජානනා පනස්ස 
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සච්ඡිකරණං අත්තපච්චක්ඛකිරියාති ‘‘සච්ඡිකත්වා’’ති වුත්තං. යතනාහ 

‘‘අත්තනාවඅභිවිසිට්ඨාෙපඤ්ඤාෙපච්චක්ඛං කත්වා’’ති.තථාසච්ඡිකිරියා
චස්ස අත්තනි පටිලායභොති ‘‘උපසම්පජ්ජා’’ති වුත්තන්ති ආහ
‘‘පටිලභිත්වා’’ති. 

සාරණීයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ආසංසසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියය සන්යතොති එත්ථ සන්ත-සද්යදො ‘‘දීඝං සන්තස්ස
යයොජන’’න්තිආදීසු (ධ. ප. 60) කිලන්තභායව ආ යතො. ‘‘අයඤ්ච
විතක්යකො, අයඤ්චවිචායරො සන්යතො යහොන්තිසමිතා’’තිආදීසු (විභ.576) 
නිරුද්ධභායව. ‘‘අධි යතො යඛො මයායං ධම්යමො,  ම්භීයරො දුද්දයසො
දුරනුයබොයධොසන්යතොපණීයතො’’තිආදීසු(දී.නි.2.67; ම.නි.1.281; සං.නි.
1.172; මහාව. 7-8) සන්තඤාණය ොචරතායං. ‘‘උපසන්තස්ස සදා
සතිමයතො’’තිආදීසු (උදා. 27) කියලසවූපසයම. ‘‘සන්යතො හයව සබ්භි
පයවදයන්තී’’තිආදීසු(ධ.ප.151) සාධූසු.‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, මහායචොරා
සන්යතො සංවිජ්ජමානා’’තිආදීසු (පාරා. 195) අත්ථිභායව. ඉධාපි

අත්ථිභායවයයවාතිආහ ‘‘සන්යතොතිඅත්ථි උපලබ්භන්තී’’ති.තත්ථ අත්ථීති
යලොකසඞ්යකතවයසන සංවිජ්ජන්ති. අත්ථිභායවො යහත්ථ
පුග් ලසම්බන්යධනවුත්තත්තායලොකසමඤ්ඤාවයසයනව යවදිතබ්යබො, න
පරමත්ථවයසන.අත්ථීතියචතංනිපාතපදංදට්ඨබ්බං‘‘අත්ථිඉමස්මිං කායය
යකසා’’තිආදීසු(ම.නි.1.110) විය. 

සංවිජ් මානාති උපලබ්භමානා. යඤ්හි සංවිජ්ජති, තං උපලබ්භති.

යතනාහ ‘‘සංවිජ් මානාති තස්යසව යවවචන’’න්ති. අනායසොති

පත්ථනාරහියතො.යතනාහ ‘‘අපත්ථයනො’’ති.ආසංසතිපත්යථතීති ආසංයසො. 

යවණුයවත්තාදිවිලීයවහි සුප්පාදිභාජනකාරකා විලීවකාරකා. මි මච්ඡාදීනං

නිසාදනයතො යනසාදා, මා විකමච්ඡබන්ධාදයයො. රයථසු චම්යමන

නහනකරණයතො රථකාරා, ධම්මකාරා.පුඉතිකරීසස්සනාමං, තංකුයසන්ති

අපයනන්තීති පුක්කුසා, පුප්ඵච්ඡඩ්ඩකා. 

දුබ්බණ්යණොති විරූයපො. ඔයකොටමයකොති ආයරොහාභායවන

යහට්ඨිමයකො, රස්සකායයොතිඅත්යථො.යතනාහ ‘‘ලකුණ්ඩයකො’’ති.ලකුවිය

ඝටිකා විය යඩති පවත්තතීති හි ලකුණ්ඩයකො, රස්යසො. කණතිනිමීලතීති 

කායණො. තං පනස්ස නිමීලනං එයකන අක්ඛිනා ද්වීහිපි චාති ආහ 

‘‘එකක්ඛිකායණො වා උභෙක්ඛිකායණො වා’’ති. කුණනං කුයණො, 

හත්ථයවකල්ලං. තං එතස්ස අත්ථීති කුණී. ඛඤ්ය ො වුච්චති පාදවිකයලො.
යහට්ඨිමකායසඞ්ඛායතො සරීරස්ස පක්යඛො පයදයසො හයතො අස්සාති 

පක්ඛහයතො. යතනාහ ‘‘පීඨසප්පී’’ති.පදීයප පදීපයනඑතබ්බංයනතබ්බන්ති 

පදීයපෙයං, යතලාදිඋපකරණං. 
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ආසං න කයරොතීති රජ්ජාභියසයක කනිට්යඨො පත්ථනං න කයරොති
යජට්යඨ සති කනිට්ඨස්ස අනධිකාරත්තා. අභියසකං අරහතීති 

අභියසකාරයහො, නඅභියසකාරයහො කාණකුණිආදියදොසසමන්නා යතො. 

සීලස්ස දුට්ඨු නාම නත්ථි, තස්මා අභාවත්යථො ඉධ දු-සද්යදොති ආහ 

‘‘නිස්සීයලො’’ති.‘‘පාපංපායපන සුකර’’න්තිආදීසු(උදා.48; චූළව.343) විය

පාප-සද්යදො නිහීනපරියායයොති ආහ ‘‘ලාමකධම්යමො’’ති. සීලවිපත්තියා වා 

දුස්සීයලො. දිට්ඨිවිපත්තියා පාපධම්යමො. කායවාචාසංවරයභයදන වා 

දුස්සීයලො, මයනොසංවරයභයදන, සතිසංවරාදියභයදන වා පාපධම්යමො. 

අසුද්ධප්පයයො තාය දුස්සීයලො, අසුද්ධාසයතාය පාපධම්යමො. 

කුසලසීලවිරයහන දුස්සීයලො, අකුසලසීලසමන්නා යමන පාපධම්යමො.

අසුචීහීති අපරිසුද්යධහි. සඞ්කාහි සරිතබ්බසමාචායරොති ‘‘ඉමස්ස මඤ්යඤ
ඉදං කම්ම’’න්ති එවං පයරහි සඞ්කාය සරිතබ්බසමාචායරො. යතනාහ 

‘‘කිඤ්චියදවා’’තිආදි. අත්තනායෙව වා සඞ්කාහි සරිතබ්බසමාචායරොති
එයතනපි කම්මසාධනතංයයව සඞ්කස්සරසද්දස්ස දස්යසති. අත්තයනො
සඞ්කාය පයරසං සමාචාරකිරියං සරති ආසඞ්කති විධාවතීතිපි 

සඞ්කස්සරසමාචායරොති එවයමත්ථ කත්තුසාධනතාපි දට්ඨබ්බා. තස්ස හි
ද්යවතයයො ජයනකයථන්යත දිස්වා ‘‘මම යදොසං මඤ්යඤ කයථන්තී’’ති
යතසංසමාචාරංසඞ්කායසරතිධාවති. 

එවංපටඤ්යඤොති සලාකග් හණාදීසු ‘‘කිත්තකා විහායර සමණා’’ති
 ණනායආරද්ධාය‘‘අහම්පිසමයණො, අහම්පිසමයණො’’ති පටිඤ්ඤංදත්වා
සලාකග් හණාදීනි කයරොතීති සමයණො අහන්ති එවංසමණප්පටිඤ්යඤො. 

සුම්භකපත්තධයරති මත්තිකාපත්තධයර. පූතිනා කම්යමනාති

සංකිලිට්ඨකම්යමන, නිග්ගුණතාය වා ගුණසාරවිරහිතත්තා අන්යතොපූති. 

කසම්බුකචවයරො ජායතො සඤ්ජායතො අස්සාති කසම්බු ායතොති ආහ 

‘‘සඤ් ාතරා ාදිකචවයරො’’ති. අථ වා කසම්බු වුච්චති තින්තකුණපකසටං 
උදකං, ඉමස්මිඤ්ච සාසයන දුස්සීයලො නාම ජිගුච්ඡනීයත්තා

තින්තකුණපඋදකසදියසො, තස්මා කසම්බු විය ජායතොති කසම්බු ායතො. 

යලොකුත්තරධම්මඋපනිස්සෙස්ස නත්ථිතාොති යත්ථ පතිට්ඨියතන සක්කා

භයවයය අරහත්තංලද්ධුං, තස්සාපතිට්ඨායභින්නත්තාවුත්තං. මහාසීලස්මිං

පරිපූරකාරිතාොතියත්ථපතිට්ඨියතනසක්කාභයවයය අරහත්තංපාපුණිතුං, 
තස්මිංපරිපූරකාරිතාය. 

ආසංසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චක්කවත්තිසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ චතූහි සඞ් හවත්ථූහීති
දානපියවචනඅත්ථචරියාසමානත්තතාසඞ්ඛායතහි චතූහි සඞ් හකාරයණහි. 

චක්කංවත්යතතීතිආණාචක්කංපවත්යතති. චක්කන්තිවාඉධරතනචක්කං
යවදිතබ්බං. අයඤ්හි චක්කසද්යදො සම්පත්තියං, ලක්ඛයණ, රථඞ්ය , 
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ඉරියාපයථ, දායන, රතනධම්මඛුරචක්කාදීසු ච දිස්සති. ‘‘චත්තාරිමානි, 
භික්ඛයව, චක්කානි, යයහි සමන්නා තානං යදවමනුස්සාන’’න්තිආදීසු (අ.
නි.4.31) හිසම්පත්තියංදිස්සති. ‘‘පාදතයලසුචක්කානිජාතානී’’ති(දී.නි.
2.35; 3.204) එත්ථලක්ඛයණ.‘‘චක්කංව වහයතොපද’’න්ති(ධ.ප.1) එත්ථ
රථඞ්ය . ‘‘චතුචක්කං නවද්වාර’’න්ති (සං. නි. 1.29) එත්ථ ඉරියාපයථ.
‘‘දදංභුඤ්ජමාචපමායදො, චක්කංවත්තයසබ්බපාණින’’න්ති (ජා.1.7.149) 
එත්ථ දායන. ‘‘දිබ්බං චක්කරතනං පාතුරයහොසී’’ති (දී. නි. 2.243) එත්ථ
රතනචක්යක. ‘‘මයා පවත්තිතං චක්ක’’න්ති (සු. නි. 562) එත්ථ
ධම්මචක්යක. ‘‘ඉච්ඡාහතස්ස යපොසස්ස, චක්කං භමති මත්ථයක’’ති (ජා.
1.5.103) එත්ථඛුරචක්යක. ‘‘ඛුරපරියන්යතනචක්යකනා’’ති(දී.නි.1.166) 
එත්ථ පහරණචක්යක. ‘‘අසනිවිචක්ක’’න්ති (දී. නි. 3.61) එත්ථ
අසනිමණ්ඩයල.ඉධපනායංරතනචක්යක දට්ඨබ්යබො. 

කිත්තාවතා පනායං චක්කවත්තී නාම යහොති? 
එකඞ්ගුලද්වඞ්ගුලමත්තම්පිචක්කරතනංආකාසංඅබ්භුග් න්ත්වාපවත්තති. 
සබ්බචක්කවත්තීනඤ්හි නිසින්නාසනයතො උට්ඨහිත්වා චක්කරතනසමීපං
 න්ත්වා හත්ථියසොණ්ඩසදිසපනාළිං සුවණ්ණභිඞ් ාරං උක්ඛිපිත්වා
උදයකන අබ්භුක්කිරිත්වා ‘‘අභිවිජිනාතු භවං චක්කරතන’’න්ති
වචනසමනන්තරයමව යවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා චක්කරතනං පවත්තතීති.
යස්සපවත්තිසමකාලයමව, යසොරාජා චක්කවත්තීනාමයහොති. 

ධම්යමොති දසකුසලකම්මපථධම්යමො, දසවිධං වා චක්කවත්තිවත්තං.

දසවියධවාකුසලධම්යමඅ රහියතවාරාජධම්යමනියුත්යතොති ධම්මියකො. 

යතන ච ධම්යමන සකලයලොකං රඤ්යජතීති ධම්මරා ා. ධම්යමන වා

ලද්ධරජ්ජත්තා ධම්මරා ා. චක්කවත්තීහි ධම්යමන ඤායයන රජ්ජං

අධි ච්ඡති, න අධම්යමන. දසවියධන චක්කවත්තිවත්යතනාති
දසප්පයභයදන චක්කවත්තීනංවත්යතන. 

කිං පනතංදසවිධංචක්කවත්තිවත්තන්ති? වුච්චයත– 

‘‘කතමං පන තං, යදව, අරියං චක්කවත්තිවත්තන්ති? යතන හි
ත්වං, තාත, ධම්මංයයවනිස්සායධම්මංසක්කයරොන්යතොධම්මං රුං
කයරොන්යතො ධම්මං මායනන්යතො ධම්මං පූයජන්යතො ධම්මං
අපචායමායනො ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකං
රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදහස්සු අන්යතොජනස්මිං බලකායස්මිං
ඛත්තියයසු අනුයන්යතසු බ්රාහ්මණ හපතියකසු යන මජානපයදසු 
සමණබ්රාහ්මයණසුමි පක්ඛීසු.මාචයත, තාත, විජියතඅධම්මකායරො
පවත්තිත්ථ. යය ච යත, තාත, විජියත අධනා අස්සු, යතසඤ්ච
ධනමනුප්පයදයයාසි. යය ච යත, තාත, විජියත සමණබ්රාහ්මණා
මදප්පමාදා පටිවිරතා ඛන්තියසොරච්යච නිවිට්ඨා එකමත්තානං
දයමන්ති, එකමත්තානං සයමන්ති, එකමත්තානං පරිනිබ්බායපන්ති.



අඞ්ගුත්තරනිකායය   තිකනිපාත-ටීකා 

67 

පටුන 

යත කායලන කාලං උපසඞ්කමිත්වා පරිපුච්යඡයයාසි
පරිග් ණ්යහයයාසි–‘කිං, භන්යත, කුසලංකිංඅකුසලං, කිං සාවජ්ජං
කිංඅනවජ්ජං, කිංයසවිතබ්බංකිංනයසවිතබ්බං, කිංයමකරියමානං 
දීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛායඅස්ස, කිංවාපනයමකරියමානංදීඝරත්තං
හිතාය සුඛාය අස්සා’ති. යතසං සුත්වා යං අකුසලං, තං
අභිනිවජ්යජයයාසි, යං කුසලං, තං සමාදාය වත්යතයයාසි. ඉදං යඛො, 
තාත, තංඅරියංචක්කවත්තිවත්ත’’න්ති– 

එවං චක්කවත්තිසුත්යත (දී. නි. 3.84) ආ තනයයන අන්යතොජනස්මිං
බලකායයඑකං, ඛත්තියයසුඑකං, අනුයන්යතසුඑකං, බ්රාහ්මණ හපතියකසු
එකං, යන මජානපයදසු එකං, සමණබ්රාහ්මයණසු එකං, මි පක්ඛීසු එකං, 
අධම්මකාරප්පටික්යඛයපො එකං, අධනානං ධනානුප්පදානං එකං, 
සමණබ්රාහ්මයණ උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හපුච්ඡනං එකන්ති එවයමවං තං
චක්කවත්තිවත්තං දසවිධං යහොති.  හපතියක පන පක්ඛිජායත ච විසුං
කත්වා ණ්හන්තස්සද්වාදසවිධංයහොති. 

අඤ්ඤථා වත්තිතුං අයදන්යතො යසො ධම්යමො අධිට්ඨානං එතස්සාති

තදධිට්ඨානං. යතන තදධිට්ඨායනන යචතසා. සක්කයරොන්යතොති

ආදරකිරියාවයසන කයරොන්යතො. යතනාහ ‘‘ෙථා’’තිආදි.  රුං

කයරොන්යතොති පාසාණච්ඡත්තං විය  රුකරණවයසන  රුං කයරොන්යතො.

යතයනවාහ ‘‘තස්මිං  ාරවුප්පත්තිො’’ති. ධම්මාධිපතිභූතා තභායවනාති
ඉමිනා යථාවුත්තධම්මස්ස යජට්ඨකභායවන පුරිමතරං අත්තභායවසු

සක්කච්චං සමුපචිතභාවං දස්යසති. ධම්මවයසයනව ච සබ්බකිරිොනං

කරයණනාති එයතන ඨානනිසජ්ජාදීසු 

යථාවුත්තධම්මනින්නයපොණපබ්භාරභාවං දස්යසති. අස්සාති 

රක්ඛාවරණගුත්තියා. පරංරක්ඛන්යතොතිඅඤ්ඤං දිට්ඨධම්මිකාදිඅනත්ථයතො
රක්ඛන්යතො. යතයනව පරරක්ඛසාධයනන ඛන්තිආදිගුයණන අත්තානං 

තයතො එව රක්ඛති. යමත්තචිත්තතාති යමත්තචිත්තතාය. 

නිවාසනපාරුපනය හාදීනි සීතුණ්හාදිප්පටිබාහයනන ආවරණං. 

අන්යතො නස්මින්ති අබ්භන්තරභූයත පුත්තදාරාදිජයන. සීලසංවයර

පතිට්ඨායපන්යතොති ඉමිනා රක්ඛං දස්යසති. වත්ථ න්ධමාලාදීනි චස්ස

දදමායනොතිඉමිනාආවරණං, ඉතයරනගුත්තිං. සම්පදායනනපීති පි-සද්යදන
සීලසංවයරසු පතිට්ඨාපනාදීනං සම්පිණ්යඩති. එස නයයො පයරසුපි පි-

සද්දග් හයණ.නි යමොනිවායසොඑයතසන්ති යන මා. එවං  ානපදාතිආහ 

‘‘තථා නි මවාසියනො’’තිආදිනා. 

රක්ඛාවරණගුත්තියා කායකම්මාදීසු සංවිදහනං ඨපනං නාම 

තදුපයදයසොයයවාති වුත්තං ‘‘කයථත්වා’’ති. එයතසූති පාළියං වුත්යතසු

සමණාදීසු. පටවත්යතතුං න සක්කා ඛීණානං කියලසානං පුන
අනුප්පජ්ජනයතො.යසසයමත්ථ සුවිඤ්යඤයයයමව. 
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චක්කවත්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සයචතනසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම ඉසයයො පතන්ති සන්නිපතන්ති එත්ථාති ඉසිපතනන්ති

ආහ ‘‘බුද්ධපච්යචකබුද්ධසඞ්ඛාතාන’’න්තිආදි. සබ්බූපකරණානි

සජ්ය ත්වාති සබ්බානි රුක්ඛස්ස යඡදනතච්ඡනාදිසාධනානි උපකරණානි
රඤ්ඤා ආණත්තදිවයසයයව සජ්යජත්වා. නානා කරීයති එයතනාති 

නානාකරණං, නානාභායවොති ආහ ‘‘නානත්ත’’න්ති. යනසන්ති

සරයලොයපනායං නිද්යදයසොති ආහ ‘‘න එස’’න්ති. තථා අත්යථසන්ති

එත්ථාපීති ආහ ‘‘අත්ථි එස’’න්ති. පවත්තනත්ථං අභිසඞ්ඛරණං 

අභිසඞ්ඛායරො, තස්ස  ති යව සා පවත්ති. තං සන්ධායාහ ‘‘පයෙො ස්ස

 මන’’න්ති. 

ස ණ්ඩාති ඛුද්දානුඛුද්දක ණ්ඩා. යතනාහ 

‘‘උණ්ණයතොණතට්ඨානයුත්තා’’ති. සකසාවාති සකසටා. යතනාහ 

‘‘පූතිසායරනා’’තිආදි. එවං ගුණපතයනන පතිතාති යථා තං චක්කං
නාභිඅරයනමීනං සයදොසතාය න පතිට්ඨාසි, එවයමකච්යච පුග් ලා
කායවඞ්කාදිවයසන සයදොසතාය ගුණපතයනන පතිතා සකට්ඨායන න 
තිට්ඨන්ති. එත්ථ ච ඵරුසවාචාදයයොපි අපාය මනීයා
යසොතාපත්තිමග්ය යනවපහීයන්තීති දට්ඨබ්බා. 

සයචතනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අපණ්ණකසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ විරජ්ඣනකිරියා නාම පච්ඡා සමාදාතබ්බතාය 
අපණ්ණකප්පයයො සමාදානා විය යහොති, අවිරජ්ඣනකිරියා පන පච්ඡා
අසමාදාතබ්බතායඅනූනාති තංසමඞ්ගිපුග් යලොඅපණ්ණයකො, තස්සභායවො 

අපණ්ණකතාතිආහ ‘‘අපණ්ණකපටපදන්තිඅවිරද්ධපටපද’’න්තිආදි.යස්මා
සා අධිප්යපතත්ථසාධයනන එකංසිකා වට්ටයතො නියයානාවහා, තත්ථ ච
යුත්තියුත්තා අසාරාප තා අවිරුද්ධතාය අපච්චනීකා අනුයලොමිකා

අනුධම්මභූතාච, තස්මාවුත්තං ‘‘එකංසපටපද’’න්තිආදි. නතක්කග් ායහන

වා නෙග් ායහන වාති තක්කග් ායහන වා පටිපන්යනො න යහොති

නයග් ායහන වා අපණ්ණකපටිපදං පටිපන්යනො. තත්ථ තක්කග් ායහන

වාති ආචරියං අලභිත්වා ‘‘එවං යම සු ති, නිබ්බානං වා භවිස්සතී’’ති

අත්තයනොතක්කග් හණමත්යතන. නෙග් ායහනාතිපච්චක්ඛයතො අදිස්වා

නයයතො අනුමානයතො  හයණන. එවං  යහත්වා පටපන්යනොති
තක්කමත්යතන, නයග් ායහන වා පටිපන්යනො. පණ්ඩිතසත්ථවායහො විය
සම්පත්තීහිනපරිහායතීතියයොජනා. 

ෙං සන්ධාෙ වුත්තන්ති පරිහානඤ්ච අපරිහානඤ්ච සන්ධාය  ාතයක 

(ජා. 1.1.1) වුත්තං. අයං පයනත්ථ  ාථාය අත්ථයයොජනා – අපණ්ණකං
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ඨානං අවිරද්ධකාරණං නියයානිකකාරණං එයක යබොධිසත්තප්පමුඛා
පණ්ඩිතමනුස්සා  ණ්හිංසු. යය පන යත බාලසත්ථවාහපුත්තප්පමුඛා 

තක්කිකා ආහු, යත දුතිෙං සාපරාධං අයනකංසිකං ඨානං අනියයානිකං
කාරණං අග් යහසුං, යත කණ්හපටිපදං පටිපන්නා. තත්ථ සුක්කපටිපදා
අපරිහානිපටිපදා, කණ්හපටිපදා පරිහානිපටිපදා, තස්මා යය සුක්කපටිපදං
පටිපන්නා, යත අපරිහීනා යසොත්ථිභාවං පත්තා. යය පන කණ්හපටිපදං 
පටිපන්නා, යත පරිහීනා අනයබයසනං ආපන්නාති ඉමමත්ථං භ වා

අනාථපිණ්ඩිකස්ස  හපතියනො වත්වා උත්තරි ඉදමාහ ‘‘එතදඤ්ඤාෙ

යමධාවී, තං ණ්යහ ෙදපණ්ණක’’න්ති. 

තත්ථ එතදඤ්ඤාෙ යමධාවීතියමධාතිලද්ධනාමායවිසුද්ධායඋත්තමාය
පඤ්ඤායසමන්නා යතො කුලපුත්යතොඑතංඅපණ්ණකංඨානංදුතියඤ්චාති
ද්වීසු අතක්කග් ාහතක්කග් ාහසඞ්ඛායතසුඨායනසුගුණයදොසංවුද්ධිහානිං

අත්ථානත්ථං ඤත්වාති අත්යථො. තං  ණ්යහ ෙදපණ්ණකන්ති යං
අපණ්ණකං එකංසිකං සුක්කපටිපදාඅපරිහානියපටිපදාසඞ්ඛාතං
නියයානිකකාරණං, තයදව  ණ්යහයය. කස්මා? එකංසිකාදිභාවයතොයයව.
ඉතරංපනන ණ්යහයය.කස්මා? අයනකංසිකාදිභාවයතොයයව. 

යවන්තිතායසත්තාඅමිස්සිතාපිසමානජාතිතායමිස්සිතාවිය යහොන්තීති 

යෙොනි. සා පන අත්ථයතො අණ්ඩාදිඋප්පත්තිට්ඨානවිසිට්යඨො ඛන්ධානං

භා යසො පවත්තිවියසයසොති ආහ ‘‘ඛන්ධයකොට්ඨායසො යෙොනි නාමා’’ති. 

කාරණං යෙොනි නාම, යයොනීති තං තං ඵලං අනුපචිතඤාණසම්භායරහි
දුරව ාධයභදතාය මිස්සිතං විය යහොතීති. යයතො එකත්තනයයන යසො

එවායන්තිබාලානංමිච්ඡා ායහො. පස්සාවමග්ය ොයෙොනිනාම යවන්තිතාය

සත්තා යයොනිසම්බන්යධන මිස්සිතා යහොන්තීති. පග් හිතා අනුට්ඨායනන, 

පුනප්පුනං ආයසවනාය පරිපුණ්ණා. 

‘‘චක්ඛුයතොපී’’තිආදිම්හි පන චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිවීථීසු
තදනු තමයනොවිඤ්ඤාණවීථීසු ච කිඤ්චාපි කුසලාදීනං පවත්ති අත්ථි, 
කාමාසවාදයයො එව පන වණයතො යූසං විය පග්ඝරනකඅසුචිභායවන

සන්දන්ති, තස්මා යත එව ‘‘ආසවා’’ති වුච්චන්ති. තත්ථ හි

පග්ඝරනකඅසුචිම්හි ආසවසද්යදො නිරුළ්යහොති. ධම්මයතො ොව ය ොත්රභූති
තයතො පරං මග් ඵයලසු අප්පවත්තනයතො වුත්තං. එයත හි
ආරම්මණකරණවයසන ධම්යම  ච්ඡන්තා තයතො පරං න  ච්ඡන්ති. නනු
තයතොපරංභවඞ් ාදීනිපි ච්ඡන්තීතියච? න, යතසම්පිපුබ්යබ ආලම්බියතසු
යලොකියධම්යමසු සාසවභායවන අන්යතො ධත්තා තයතො පරතාභාවයතො.
එත්ථ ච ය ොත්රභුවචයනන
ය ොත්රභුයවොදානඵලසමාපත්තිපුයරචාරිකපරිකම්මානි වුත්තානීති
යවදිතබ්බානි.පඨමමග් පුයරචාරිකයමවවාය ොත්රභුඅවධිනිදස්සනභායවන 
 හිතං, තයතො පරං පන මග් ඵලසමානතාය අඤ්යඤසු මග්ය සු
මග් වීථියං සමාපත්තිවීථීයං නියරොධානන්තරඤ්ච පවත්තමායනසු ඵයලසු
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පටුන 

නිබ්බායනචආසවානංපවත්තිනිවාරිතාති යවදිතබ්බං. සවන්තීති ච්ඡන්ති, 
ආරම්මණකරණවයසන පවත්තන්තීති අත්යථො. අවධිඅත්යථො ආ-කායරො, 
අවධි ච මරියාදාභිවිධියභදයතො දුවියධො. තත්ථ මරියාදං කිරියං බහි කත්වා
පවත්තති යථා ‘‘ආපාටලීපුත්තං වුට්යඨො යදයවො’’ති. අභිවිධි පන කිරියං
බයායපත්වා පවත්තති යථා ‘‘ආභවග් ං භ වයතො යයසො පවත්තතී’’ති. 
අභිවිධිඅත්යථො චායමා-කායරො ඉධ  හියතොති වුත්තං 

‘‘අන්යතොකරණත්යථො’’ති. 

මදිරාදයෙොති ආදි-සද්යදන සින්ධවකාදම්බරිකායපොතිකාදීනං සඞ් යහො

දට්ඨබ්යබො. චිරපාරිවාසිෙට්යඨො චිරපරිවුට්ඨතා පුරාණභායවො. අවිජ් ා

නායහොසීතිආදීති එත්ථ ආදි-සද්යදන ‘‘පුරිමා, භික්ඛයව, යකොටි න

පඤ්ඤායති භවතණ්හායා’’ති (අ. නි. 10.62) ඉදං සුත්තං සඞ් හිතං.
අවිජ්ජාසවභවාසවානං චිරපරිවුට්ඨතාය දස්සිතාය තබ්භාවභාවියනො
කාමාසවස්ස චිරපරිවුට්ඨතා දස්සිතාව යහොති. අඤ්යඤසු ච යථාවුත්යත 
ධම්යම ඔකාසඤ්ච ආරම්මණං කත්වා පවත්තමායනසු මානාදීසු
විජ්ජමායනසු අත්තත්තනියාදිග් ාහවයසන අභිබයාපනං මදකරණවයසන
ආසවසදිසතා ච එයතසංයයව, න අඤ්යඤසන්තිඑයතස්යවවආසවසද්යදො

නිරුළ්යහොතිදට්ඨබ්යබො. ආෙතං අනාදිකාලිකත්තා. පසවන්තීති ඵලන්ති.න

හි කිඤ්චි සංසාරදුක්ඛං අත්ථි, යං ආසයවහි විනා උප්පජ්යජයය. පුරිමානි

යචත්ථාති එයතසු චතූසු අත්ථවිකප්යපසු පුරිමානි තීණි. ෙත්ථාති යයසු

සුත්තාභිධම්මප්පයදයසසු. තත්ථ යුජ් න්ති කියලයසසුයයව යථාවුත්තස්ස

අත්ථත්තයස්ස සම්භවයතො. පච්ඡිමං කම්යමපීති පච්ඡිමං ‘‘ආයතං වා 
සංසාරදුක්ඛං සවන්ති පසවන්තී’’ති වුත්තනිබ්බචනං කම්යමපි යුජ්ජති 
දුක්ඛප්පසවනස්සකියලසකම්මසාධාරණත්තා. 

දිට්ඨධම්මා වුච්චන්ති පච්චක්ඛභූතා ඛන්ධා, දිට්ඨධම්යම භවා 

දිට්ඨධම්මිකා. විවාදමූලභූතාති විවාදස්ස මූලකාරණභූතා 
යකොධූපනාහමක්ඛපලාසඉස්සාමච්ඡරියමායාසායඨයයථම්භසාරම්භමානාති

මානා. යෙන යදවූපපතයස්සාති යයන කම්මකියලසප්පකායරන ආසයවන

යදයවසු උපපත්තිනිබ්බත්ති අස්ස මය්හන්ති සම්බන්යධො.  න්ධබ්යබො වා

විහඞ් යමො ආකාසචාරී අස්සන්ති විභත්තිං විපරිණායමත්වා යයොයජතබ්බං.
එත්ථ ච යක්ඛ න්ධබ්බවිනිමුත්තා සබ්බා යදවතා යදවග් හයණන හිතා.

නයළො වුච්චති මූලං, තස්මා විනළීකතාති වි තනළා වි තමූලා කතාති

අත්යථො. අවයසසාචඅකුසලාධම්මාතිඅකුසලකම්මයතොඅවයසසාඅකුසලා
ධම්මා ආසවාතිආ තාතිසම්බන්යධො. 

පටඝාතාොති පටියසධනාය. පරූපවාද…යප.… උපද්දවාති ඉදං යදි
භ වා සික්ඛාපදං න පඤ්ඤායපයය, තයතො
අසද්ධම්මප්පටියසවනඅදින්නාදානපාණාතිපාතාදියහතු යය උප්පජ්යජයයං 
පරූපවාදාදයයො දිට්ඨධම්මිකා නානප්පකාරා අනත්ථා, යය ච
තන්නිමිත්තයමව නිරයාදීසු නිබ්බත්තස්ස
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පඤ්චවිධබන්ධනකම්මකාරණාදිවයසන මහාදුක්ඛානුභවාදිප්පකාරා
අනත්ථා, යතසන්ධායවුත්තං. 

යත පයනයතති එයත 
කාමරා ාදිකියලසයතභූමකකම්මපරූපවාදාදිඋප්පද්දවප්පකාරා ආසවා. 

ෙත්ථාති යස්මිං විනයාදිපාළිප්පයදයස. ෙථාති යයන දුවිධාදිප්පකායරන
අවයසයසසුචසුත්තන්යතසුතිධා ආ තාතිසම්බන්යධො.නිරයං යමන්තීති 

නිරෙ ාමිනිො. ඡක්කනිපායතති ඡක්කනිපායතආහුයනයයසුත්යත (අ. නි.
6.58). තත්ථහිආසවා ඡධාආ තා. 

සරසයභයදොති ඛණිකනියරොයධො. ඛීණාකායරොති අච්චන්තාය ඛීණතා.

ආසවා ඛීයන්ති පහීයන්ති එයතනාති ආසවක්ඛයෙො, මග්ය ො. ආසවානං

ඛයන්යත උප්පජ්ජනයතො ආසවක්ඛයෙො, ඵලං. ආසවක්ඛයයන

පත්තබ්බයතො ආසවා ඛීයන්ති එත්ථාති ආසවක්ඛයෙො, නිබ්බානං. 

විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 2.557-560) විත්ථාරියතො, තස්මා තත්ථ, තං
සංවණ්ණනායචවුත්තනයයනයවදිතබ්යබො. 

තථාතිඉමිනා විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරිතතංඋපසංහරති.කුසලප්පවත්තිං

ආවරන්ති නිවායරන්තීති ආවරණීො. පුරිමප්පවත්තිවයසනාති

නිද්යදොක්කමනයතො පුබ්යබ කම්මට්ඨානස්ස පවත්තිවයසන. ඨයපත්වාති
හත්ථ තං කිඤ්චි ඨයපන්යතො විය කම්මට්ඨානං සතිසම්පජඤ්ඤවයසන
ඨයපත්වා කම්මට්ඨානයමව මනසිකයරොන්යතො නිද්දං ඔක්කමති, 
ඣානසමාපන්යනො විය යථාපරිච්ඡින්යනයනව කායලන පබුජ්ඣමායනො
කම්මට්ඨානං ඨපිතට්ඨායන  ණ්හන්යතොයයව පබුජ්ඣති නාම. යතන

වුත්තං ‘‘තස්මා…යප.… නාම යහොතී’’ති. මූලකම්මට්ඨායනති ආදියතො

පට්ඨාය පරිහරියමානකම්මට්ඨායන. පරිග් හකම්මට්ඨානවයසනාති සයනං
උප ච්ඡන්යතන පරිග් හමානකම්මට්ඨානමනසිකාරවයසන. යසො පන

ධාතුමනසිකාරවයසනඉච්ඡිතබ්යබොති දස්යසතුං ‘‘අෙංහී’’තිආදිවුත්තං. 

අපණ්ණකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අත්තබයාබාධසුත්තවණ්ණනා 

17. සත්තයම බයාබාධනං දුක්ඛාපනන්ති ආහ ‘‘අත්තබයාබාධාොති

අත්තදුක්ඛාො’’ති. මග් ඵලචිත්තුප්පාදාපි කායසුචරිතාදිසඞ් යහො එවාති

ආහ ‘‘අවාරිතායනවා’’ති. 

අත්තබයාබාධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. යදවයලොකසුත්තවණ්ණනා 

18. අට්ඨයම ඉතීති පදසන්ධිබයඤ් නසිලිට්ඨතාති පුරිමපදානං
පච්ඡිමපයදහි අත්ථයතො සහිතතාය බයඤ්ජනානං වාකයානං සිලිට්ඨතාය
දීපයනනිපායතො. 
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යදවයලොකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පඨමපාපණිකසුත්තවණ්ණනා 

19. නවයම උග්ඝායටත්වාති ආසනද්වාරඤ්යචව භණ්ඩපසිබ්බයක ච

විවරිත්වා. නාධිට්ඨාතීතිතංතංකයවික්කයයඅත්තනායවොයයො ංනාපජ්ජති. 

දිවාකායලති මජ්ඣන්හිකසමයය. අස්සාමියකො යහොති තීසුපි කායලසු

ලද්ධබ්බලාභස්ස අලභනයතො. අපතිවාතාබාධං රත්තිට්ඨානං. 

ඡායුදකසම්පන්නං දිවාට්ඨානං. විපස්සනාපි වට්ටති 
විපස්සනාකම්මියකොයයව. යතනපි හි නවධා ඉන්ද්රියානං තික්ඛත්තං
ආපායදන්යතන සමාධිනිමිත්තං  යහතබ්බං, විපස්සනානිමිත්තං 
සමාහිතාකාරසල්ලක්ඛණාය. 

පඨමපාපණිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දුතියපාපණිකසුත්තවණ්ණනා 

20. දසයම විසිට්ඨධුයරොති විසිට්ඨධුරසම්පග් ායහො වීරියසම්පන්යනො. 

ඤාණවීරියායත්තා හි අත්ථසිද්ධියයො. යතනාහ ‘‘උත්තමධුයරො’’තිආදි. 

වික්කායිකභණ්ඩන්ති වික්කයයතබ්බභණ්ඩං. නික්ඛිත්තධයනනාති

නිදහිත්වා ඨපිතධනවයසන. වළඤ් නකවයසනාති දිවයස දිවයස
දානූපයභො වයසන වළඤ්ජිතබ්බධනවයසන. 

උපයභො පරියභො භණ්යඩනාතිඋපයභො පරියභොගූපකරයණන. නිපතන්තීති
නිපායතන්ති, අත්තයනොධනග් යහනනිපාතවුත්තියක කයරොන්ති.යතනාහ 

‘‘නිමන්යතන්තී’’ති. 

ඤාණථායමනාති ඤාණස්ස ථිරභායවන. ඤාණපරක්කයමනාති
ඤාණසහියතන වීරියයන. දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථයභදඤ්හි යයන
සුයතන ඉජ්ඣති, තං සුතං නාම. උක්කට්ඨනිද්යදයසන දස්යසන්යතො 

‘‘එකනිකාෙ…යප.… බහුස්සුතා’’ති ආහ. ආ යතොති සුප්පවත්තිභායවන 

ස්වා යතො. යතනාහ ‘‘පගුයණො පවත්තියතො’’ති. අභිධම්යම ආ තා 
කුසලාදික්ඛන්ධාදියභදභින්නා ධම්මා සුත්තන්තපිටයකපි ඔතරන්තීති 

‘‘ධම්මධරාති සුත්තන්තපිටකධරා’’ඉච්යචව වුත්තං. න හි 
ආභිධම්මිකභායවන විනානිප්පරියායයතොසුත්තන්තපිටකඤ්ඤුතා සම්භවති. 

ද්යවමාතිකාධරාති භික්ඛුභික්ඛුනිමාතිකාවයසන ද්යවමාතිකාධරාති වදන්ති, 

‘‘විනයාභිධම්මමාතිකාධරා’’ති යුත්තං. පරිපුච්ඡතීති සබ්බභාය න

පුච්ඡිතබ්බං පුච්ඡති. යතනාහ ‘‘අත්ථානත්ථං කාරණාකාරණං පුච්ඡතී’’ති. 

පරිග් ණ්හාතීතිවිචායරති. 

න එවං අත්යථො දට්ඨබ්යබොති එවං යදසනානුක්කයමන අත්යථො න
 යහතබ්යබො. අඤ්යඤො හි යදසනාක්කයමො යවයනයයජ්ඣාසයවයසන 

පවත්තනයතො, අඤ්යඤො පටිපත්තික්කයමො. යහට්ඨියමන වා පරිච්යඡයදොති
සීලසමාධිපඤ්ඤාසඞ්ඛායතසු තීසු භාය සු කත්ථචි යහට්ඨිමනයයන 
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පටුන 

යදසනාය පරිච්යඡදං යවදිතබ්බං සීයලන, කත්ථචි උපරියමන භාය න
පඤ්ඤාය, කත්ථචි ද්වීහිපි භාය හි සීලපඤ්ඤාවයසන. ඉධ පන සුත්යත
උපරියමන භාය න පරිච්යඡයදො යවදිතබ්යබොති වත්වා තං දස්යසන්යතො 

‘‘තස්මා’’තිආදිමාහ. යස්මා වා භ වා යවයනයයජ්ඣාසයවයසන පඨමං
කලයාණමිත්තං දස්යසන්යතො අරහත්තං පයවයදත්වා ‘‘තයිදං අරහත්තං
ඉමාය ආරද්ධවීරියතාය යහොතී’’ති දස්යසන්යතො වීරියාරම්භං පයවයදත්වා
‘‘ස්වායං වීරියාරම්යභො ඉමිනා කලයාණමිත්තසන්නිස්සයයන භවතී’’ති
දස්යසන්යතො නිස්සයසම්පත්තිං පයවයදති යහට්ඨා 
දස්සිතනිදස්සනානුරූපන්තිදට්ඨබ්බං. 

දුතියපාපණිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රථකාරවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පුග් ලවග්ය ො 

1. සමිද්ධසුත්තවණ්ණනා 

21. තතියස්ස පඨයම රුච්චතීති කායසක්ඛිආදීසු පුග් යලසු අතිවිය
සුන්දරතරපණීතතරභායවන යත චිත්තස්ස අභිරුචිඋප්පාදයකො කතයමොති

පුච්ඡති. සද්ධින්ද්රිෙං ධුරං අයහොසි සද්ධාධුරං මග් වුට්ඨානන්ති කත්වා, 

යසසින්ද්රියානි පන කථන්ති ආහ ‘‘යසසානී’’තිආදි. පටවිද්ධමග්ය ොවාති
තීහිපියථයරහිඅත්තයනොඅත්තයනො පටිවිද්ධඅරහත්තමග්ය ොඑවකථියතො, 
තස්මාන සුකරංඑකංයසන බයාකාතුං ‘‘අයං…යප.…පණීතතයරොචා’’ති. 

භුම්මන්තයරයනව කයථසි ‘‘තීසුපි පුග් යලසු අග් මග් ට්යඨොව
පණීතතයරො’’ති. 

සමිද්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ගිලානසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියය හිතානීති භබයානි. වුද්ධිකරානීති ආයරො යාදිවුද්ධිකරානි. 

අනුච්ඡවිකන්ති උපට්ඨානකිරියාය අනුරූපං. වාතාපමාරයරොය නාති
වාතයරොය න ච අපමාරයරොය න ච, වාතනිදායනන වා අපමාරයරොය න. 

නිට්ඨප්පත්තගිලායනොති ‘‘ඉමිනා යරොය න න චිරස්යසව මරිස්සතී’’ති

නිට්ඨං පත්යතො ගිලායනො. ඛිපිතකං නාම වමථුයරොය ො. කච්ඡූති

ථුල්ලකච්ඡුආබායධො. තිණපුප්ඵක යරො විසමවාතසම්ඵස්සජයරොය ො. 

යෙසන්තියයසංයරො ානං. පට ග් යනනාති පටිකාරමත්යතන. ඵාසුකන්ති
බයාධිවූපසමයනන සරීරස්ස ඵාසුභායවො. බයාධිනිදානසමුට්ඨානජානයනන 

පණ්ඩියතො, පටිකාරකිරියාය යුත්තකාරිතාය දක්යඛො, 

උට්ඨානවීරියසම්පත්තියා අනලයසො. 

පදපරයමො පුග් යලො කථියතො සම්මත්තනියායමොක්කමනස්ස
අයයොග් භාවයතො. අලභන්යතොව තථා තප්පයවදිතං ධම්මවිනයං සවනාය

ඔක්කමති නියාමං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තං පච්යචකයබොධිං. ෙන්ති, 
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යයතො. ඔවාදංලභිත්වාතිආභිසමාචාරිකවත්තංඔවාදමත්තං.එත්තයකොපිහි 

තස්ස හිතාවයහොති. තන්නිස්සියතොවාති විපඤ්චිතඤ්ඤුනිස්සියතොව යහොති. 

පුනප්පුනංයදයසතබ්යබොව සම්මත්තනියායමොක්කමනස්සයයොග් භාවයතො. 

ගිලානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සඞ්ඛාරසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියයවිවියධහිආකායරහිආබාධනයතොබයාබායධොවබයාබජ්ඣං, 

කායිකං යචතසිකඤ්ච දුක්ඛං. සහ බයාබජ්යඣන වත්තතීති සබයාබජ්ඣං. 

යතනාහ ‘‘සදුක්ඛ’’න්ති. යචතනාරාසින්ති පුබ්බයචතනාදිරාසිං. යචතනං

පුනප්පුනං පවත්යතන්යතො ‘‘රාසිංකයරොතිපිණ්ඩංකයරොතී’’තිචවුත්යතො. 

සදුක්ඛන්ති නිරන්තරදුක්ඛං. යතනාහ ‘‘සාබාධං නිරස්සාද’’න්ති. අත්ථීති 
උජුකං දුක්ඛයවදනා නත්ථීති අවත්තබ්බත්තා වුත්තං. අනිට්ඨසභාවත්තා
අනිට්ඨාරම්මණත්තා ච දුක්ඛපක්ඛිකාව සා දට්ඨබ්බා. න හි අකුසලවිපාකා
ඉට්ඨානාම අත්ථී, කුසලවිපාකා පනඋයපක්ඛායවදනාතත්ථ අප්පාවසරා. 

අට්ඨකථාෙං පනනිරයස්සදුක්ඛබහුලත්තාදුක්ඛස්සචතත්ථ බලවතායසා

අබ්යබොහාරිකට්ඨායනඨිතාතිවුත්තං. උපමංකත්වා ආහයටො වියසයසොවිය

සාමඤ්ඤස්ස යථා අයයොපිණ්ඩියරොහියනො වියරූපානන්ති. පටභා උපමාති
පටිබිම්බඋපමා. 

යත අග් යහත්වාති යහට්ඨිමබ්රහ්මයලොයක අග් යහත්වා. 

යවොමිස්සකසුඛදුක්ඛන්තිවිමිස්සකසුඛදුක්ඛං පීතිමිස්සකභාවයතො. කම්මන්ති
පාපකම්මං.කම්මසීයසනඵලං වදති.කාමඤ්යචත්ථ‘‘අබයාබජ්ඣංයලොකං
උපපජ්ජතී’’ති ආ තං, ‘‘අබයාබජ්ඣා ඵස්සා ඵුසන්තී’’ති පන වචයනන

යලොකුත්තරඵස්සාපි සඞ් ය්හන්තීති ‘‘තීණි සුචරිතානි

යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකානිකථිතානී’’තිවුත්තං. 

සඞ්ඛාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. බහුකාරසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ අවස්සෙං  යතොති වට්ටදුක්ඛපරිමුත්තියා අවස්සයයො

මය්හන්ති සරණ මනක්කයමන උප යතො යහොති. සතන්තිකන්ති

සපරියත්තිධම්මං. අග් හිතසරණපුබ්බස්සාති අග් හිතපුබ්බසරණස්ස. 

අකතාභිනියවසස්ස වයසන වුත්තන්ති තස්මිං අත්තභායව න කයතො 
සරණ මනාභිනියවයසො යයනාති අකතාභිනියවයසො, තස්ස වයසනවුත්තං.
කාමං පුබ්යබපි සරණදායයකො ආචරියයො වුත්යතො, පබ්බජ්ජාදායයකොපි
සරණදායයකොව. පුබ්යබ පන උපාසකභාවාපාදකවයසන සරණදායයකො
අධිප්යපයතො.ඉදංපන හිතපබ්බජ්ජස්සසරණ මනං.පබ්බජාහිසවියසසං 

සරණ මනන්ති පබ්බජ්ජාදායයකො පුන වුත්යතො. එයතති 

පබ්බජ්ජාදායකාදයයො. දුවියධන පරිච්ඡින්නාති යලොකියධම්මසම්පාපයකො
යලොකුත්තරධම්මසම්පාපයකොති ද්විප්පකායරන පරිච්ඡින්නා, 
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කතාභිනියවසඅකතාභිනියවසවයසන වා. උපරීති පඨමමග් යතො උපරි. 

යනව සක්යකොතීතිආචරියයනකතස්ස උපකාරස්ස මහානුභාවත්තා තස්ස
පතිකාරංනාමකාතුංනසක්යකොති. 

බහුකාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. වජිරූපමසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම අරුඉති පුරාණං දුට්ඨවණං වුච්චති. ක-කායරො

පදසන්ධිකයරොති අරුකූපමං චිත්තං එතස්සාති අරුකූපමචිත්යතො 
අප්පමත්තකස්සපි දුක්ඛස්ස අසහනයතො. යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො. 

ඉත්තරකායලොභායසනාති පරිත්තයමව කායලො ඤායණොභාසවිරයහන. 

ල තීති යකොධාසඞ් වයසන කුප්පන්යතො පුග් යලො සම්මුඛා, ‘‘කිං 
වදසී’’තිආදිනා පරම්මුඛා ච උපනය්හනවයසන ල ති, න

තණ්හාසඞ් වයසන. කුප්පතීති කුජ්ඣති. බයාපජ් තීති විපන්නචිත්යතො

යහොති. ථද්ධභාවං ආපජ් ති ඊසකම්පි මුදුත්තාභාවයතො. දුට්ඨාරුයකොති
මංසයලොහිතානං දුට්ඨභායවන පකතිභාවං ජහිත්වා ඨියතො දුට්ඨවයණො.
‘‘දුට්ඨාරුතා’’තිපිපඨන්ති, තත්ථාපිතාකායරො පදසන්ධිකයරො. 

තස්සාතිදුට්ඨාරුකස්ස. සවනන්තිඅසුචිවිසන්දනං. උද්ධුමාතස්ස විොති
යකොයධනඋද්ධංඋද්ධංධුමාතකස්සවියයකොධූපායාසස්සඅවිස්සජ්ජනයතො. 

චණ්ඩිකතස්සාති කුපිතස්ස. එත්ථ ච කිඤ්චාපි යහට්ඨිමමග් වජ්ඣාපි
කියලසායතහිඅනුප්පත්තිධම්මතංආපාදිතත්තා සමුච්ඡින්නා, තථාපිතස්මිං
සන්තායන අග් මග් ස්ස අනුප්පන්නත්තා තත්ථ අප්පහීනාපි කියලසා
අත්යථවාතිකත්වායතසංඤාණානංවිජ්ජූපමතාවුත්තා, නයතහි මග්ය හි
පහීනානංකියලසානංඅත්ථිභාවයතොතිදට්ඨබ්බං. 

වජිරූපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. යසවිතබ්බසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ උපසඞ්කමිතබ්යබොති කායලන කාලං උපසඞ්කමිතබ්යබො. 

අල්ලීයිතබ්යබොති ඡායාය විය විනා භාවනාය නිල්ලීයිතබ්යබො. පුනප්පුනං

උපාසිතබ්යබොති අභිණ්හයසො උපනිසීදිතබ්යබො. අනුද්දොති

යමත්තාපුබ්බභාය ො. උපසඞ්කමිතුං වට්ටතීති ‘‘එතස්ස සීයලන අභිවුද්ධි 
භවිස්සතී’’තිඋපකාරත්ථංඋපයසවනාදිවට්ටති. 

න පටහඤ්ඤිස්සතීති ‘‘අයපහි, කිං එයතනා’’ති පටික්යඛපාභාවයතො

පියසීලත්තා න පටිහඤ්ඤිස්සති. ඵාසු භවිස්සතීති ද්වීසු හි සීලවන්යතසු
එයකනසීලස්ස වණ්යණකථියත ඉතයරො අනුයමොදති. යතන යතසංකථා
ඵාසු යචව යහොති පවත්තිනී ච. එකස්මිං පන දුස්සීයල සති දුස්සීලස්ස
සීලකථා දුක්කථා, යනව සීලකථා යහොති, න ඵාසු යහොති, න පවත්තිනී. 
දුස්සීලස්ස හි සීලකථා අඵාසු භවිස්සති. සීලකථාය වුත්තමත්ථං

සමාධිපඤ්ඤාකථාසුපි අතිදිසති ‘‘සමාධිපඤ්ඤාකථාසුපි එයසව නයෙො’’ති.
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ද්යවහිසමාධිලාභියනොසමාධිකථංසප්පඤ්ඤාචපඤ්ඤාකථංකයථන්තා 
රත්තිංවාදිවසංවාඅතික්කමන්තම්පිනජානන්ති. 

තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාෙ අනුග් යහස්සාමීති තස්මිං තස්මිං
අනුග් යහතබ්යබ පඤ්ඤාය යසොයධතබ්යබ වඩ්යඪතබ්යබ ච අධිකසීලං 
නිස්සාය උප්පන්නපඤ්ඤාය අනුග් යහස්සාමීති අත්යථො. තඤ්ච
අනුග් ණ්හනං සීලස්ස අසප්පායානුපකාරධම්යම වජ්යජත්වා

තප්පටිපක්ඛයසවයනන යහොතීතිආහ ‘‘සීලස්ස අසප්පායෙ’’තිආදි. සීලස්ස
අසප්පායානුපකාරධම්මා නාම අනාචාරාය ොචරාදයයො, තප්පටිපක්ඛයතො

උපකාරධම්මා යවදිතබ්බා. තස්මිං තස්මිං ඨායනති 

තංතංසික්ඛායකොට්ඨාසපදට්ඨායන. අනුග් ණ්හාති නාමාති අභින්නං

අසංකිලිට්ඨං කත්වා අනුග් ණ්හාති නාම. ඛාරපරිස්සාවයනති රජකානං

ඌසඛාරාදිඛාරපරිස්සාවනපයට. හාෙතීති සීලාදිනා පරිහායති. යසට්ඨං 

පුග් ලන්තිසීලාදිගුයණහියසට්ඨංඋත්තරිතරංඋත්තමංපුග් ලං. 

යසවිතබ්බසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ජිගුච්ඡිතබ්බසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම අබ්භුග් ච්ඡතීති එත්ථ අභි-සද්දායපක්ඛාය ‘‘න’’න්ති

සාමිඅත්යථ උපයයො වචනන්ති ආහ ‘‘අස්සා’’ති ‘‘තං යඛො පන

භවන්ත’’න්තිආදීසු විය. පාපයකො කිත්තිසද්යදොති ලාමකභායවන

කයථතබ්බසද්යදො. ගූථකූයපො විෙ දුස්සීලයන්ති එයතන දුස්සීලස්ස

ගූථසදිසත්තයමව දස්යසති. වචනන්ති අනිට්ඨවචනං. පුරිමනයෙයනවාති

‘‘ගූථකූයපො විය දුස්සීලය’’න්තිආදිනා පුබ්යබ වුත්තනයයන. සුචිමිත්යතොති

සීලාචාරසුද්ධියා සුචිමිත්යතො. සහ අයන්ති පවත්තන්තීති සහාොති ආහ 

‘‘සහ ාමියනො’’ති. 

ජිගුච්ඡිතබ්බසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ගූථභාණීසුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨයම ගූථභාණීති ගූථසදිසවචනත්තාගූථභාණී.යථාහිගූථංනාම
මහාජනස්ස අනිට්ඨං යහොති, එවයමව ඉමස්ස පුග් ලස්ස වචනං

යදවමනුස්සානං අනිට්ඨං යහොති. දුග් න්ධකථන්ති

කියලසාසුචිසංකිලිට්ඨතාය ගූථං විය දුග් න්ධවායනකථං. පුප්ඵභාණීති
සුපුප්ඵසදිසවචනත්තා පුප්ඵභාණී. යථා හි ඵුල්ලානි වස්සිකානි වා
අධිමුත්තිකානිවා මහාජනස්සඉට්ඨානිකන්තානියහොන්ති, එවයමවඉමස්ස

පුග් ලස්ස වචනං යදවමනුස්සානං ඉට්ඨං යහොති කන්තං. පුප්ඵානි විොති 

චම්පකසුමනාදිසු න්ධපුප්ඵානි විය. සු න්ධකථන්ති සුචි න්ධවායනකථං

කියලසදුග් න්ධාභාවයතො. මධුභාණීති එත්ථ ‘‘මුදුභාණී’’තිපි පඨන්ති.
උභයත්ථාපි හි මධුරවචයනොති අත්යථො. යථා හි චතුමධුරං නාම මධුරං
පණීතං, එවයමවඉමස්සපුග් ලස්ස වචනං යදවමනුස්සානංමධුරංයහොති. 
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මධුරකථන්ති කණ්ණසුඛතාය යපමනීයතාය ච සද්දයතො අත්ථයතො ච

මධුරසභාවකථං. අත්තයහතු වාති අත්තයනො වා

හත්ථපාදාදිච්යඡදනහරණයහතු. පරයහතු වාති එත්ථාපි එයසව නයයො.

යතනාහ ‘‘අත්තයනොවා’’තිආදි. 

‘‘යනලඞ්ය ොතියඛො, භන්යත, සීලානයමතංඅධිවචන’’න්ති සුත්යත (සං.

නි.4.347) ආ තත්තාවුත්තං ‘‘එත්ථවුත්තසීලංවිො’’ති. පූයරති ගුණානං

පාරිපූරියං. සුකුමාරාති අඵරුසතාය මුදුකා යකොමලා. පුරස්සාති එත්ථ පුර-
සද්යදො තන්නිවාසිවාචයකො දට්ඨබ්යබො ‘‘ ායමො ආ යතො’’තිආදීසු විය.

යතනාහ ‘‘න රවාසීන’’න්ති. මනං අප්පායති වඩ්යඪතීති මනාපා. යතනාහ 

‘‘චිත්තවුද්ධිකරා’’ති. 

ගූථභාණීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අන්ධසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම අන්යධොතිආදීසු පාළිපයදසු පඨයමො
දිට්ඨධම්මිකයභො සංහරණපඤ්ඤාචක්ඛුයනො ච
සම්පරායිකත්ථසාධනපඤ්ඤාචක්ඛුයනො ච අභාවා ‘‘අන්යධො’’ති වුච්චති
දුතියයොපි, තතියයො පන ද්වින්නම්පි භාවා ‘‘ද්විචක්ඛූ’’ති වුච්චති. 

පඤ්ඤාචක්ඛූති ආයයකොසල්ලභූතා පඤ්ඤාචක්ඛු. යතනාහ ‘‘ඵාතිං

කයරෙයා’’ති. අධමුත්තයමතිඅධයමයචවඋත්තයමච. පටපක්ඛවයසනාති

පටිපක්ඛස්ස අත්ථිතාවයසන. සුක්කසප්පටභා ාති සුක්කධම්යමහි

පහායයකහි සප්පටිභා ාති ජායනයය. කණ්හසප්පටභා ාතිකණ්හධම්යමහි
පහාතබ්යබහි සප්පටිභා ාතිජායනයය. 

තථා ාතිකාති යාදියසහි සපුත්තදාරපරිජනසඤාතිමිත්තබන්ධවග් ං

අත්තානං සුයඛති පීයණති, තාදිසා යභො ාපි න සන්ති. පුඤ්ඤානි ච න

කයරොතීති සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකයාචකානං සන්තප්පනවයසන

පුඤ්ඤානි න කයරොති. උභෙත්ථාති උභයස්මිං යලොයක, උභයස්මිං වා

අත්යථති විග් යහොති දස්යසන්යතො ‘‘ඉධයලොයක’’තිආදිමාහ. උභයෙනාති

වුත්තමත්ථං යයොයජත්වා දස්යසතුං ‘‘කථ’’න්තිආදිවුත්තං. ෙස්මිං ඨායනති

යස්මිංයයව ඨායන. න යසොචතීති යසොකයහතූනං තත්ථ අභාවයතො න
යසොචති. 

අන්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අවකුජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

30. දසයම අවකුජ් පඤ්යඤොති නික්කුජ්ජපඤ්යඤො. යතනාහ 

‘‘අයධොමුඛපඤ්යඤො’’ති. පුබ්බපට්ඨපනාති පඨමාරම්යභො. සන්නිට්ඨානන්ති

කථාපරියයොසානං. අප්පනාති යදසනාය නිට්ඨාපනං. අයනයක වා

අනුසන්ධියයොති යයොයජතබ්බං. සමාධි වාතිආදීසු යලොකුත්තරධම්මා
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පටුන 

පරමත්ථයතො සාසනන්ති තදත්යථොපාදකසමාධි තස්ස ආදීති වුත්යතො, 
තදාසන්නත්තාවිපස්සනා, තස්සමූලභායවන එකයදසත්තාමග්ය ො. 

සාසනස්ස පාරිපූරිසුද්ධියයොනාමසත්ථාරා යදසිතනියායමයනව සිද්ධා, 

තාපයනත්ථකයථන්තස්සවයසන යහතබ්බාතිදස්යසතුං ‘‘අනූනංකත්වා

යදයසන්තී’’ති, ‘‘නිග් ණ්ඨිං කත්වා යදයසන්තී’’ති ච වුත්තං. තත්ථ 

නිජ් ටන්ති නිග්ගුම්බං අනාකුලං. නිග් ණ්ඨින්ති  ණ්ඨිට්ඨානරහිතං 
සුවිඤ්යඤයයංකත්වා. 

ආකිණ්ණානීති ආකිරිත්වා සංකිරිත්වා ඨපිතානීති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘පක්ඛිත්තානී’’ති. උච්ඡඞ්ය ො විෙ උච්ඡඞ් පඤ්යඤො පුග් යලො

දට්ඨබ්යබොති උච්ඡඞ් සදිසපඤ්ඤතායඋච්ඡඞ් පඤ්යඤො.එවංපඤ්ඤාවිය
පුග් යලොපි උච්ඡඞ්ය ො විය යහොති, තස්මිං ධම්මානං අචිරට්ඨානයතොති
අධිප්පායයන වුත්තං. යථා ච උච්ඡඞ් සදිසා පඤ්ඤා, එවං
නික්කුජ්ජකුම්භසදිසාපඤ්ඤාඑවාතිදට්ඨබ්බා. 

සංවිදහනපඤ්ඤාොති ‘‘එවං කයත ඉදං නාම භවිස්සතී’’ති එවං
තංතංඅත්ථකිච්චං සංවිධාතුං සමත්ථතාය විචාරණපඤ්ඤාය රහියතො. 

යසයෙයොති යසට්යඨො පාසංයසො. පුබ්බභා පටපදන්ති චිත්තවිසුද්ධිආදිකං
අරියමග් ස්සඅධි මාය පුබ්බභා පටිපත්තිං. 

අවකුජ්ජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුග් ලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යදවදූතවග්ය ො 

1. සබ්රහ්මකසුත්තවණ්ණනා 

31. චතුත්ථස්ස පඨයම සබ්රහ්මකානීතිසයසට්ඨකානි. යෙසන්ති යයසං

කුලානං. පුත්තානන්ති පුත්යතහි. පූජිතසද්දයයොය න හි ඉදං කරණත්යථ

සාමිවචනං. යතනාතිආහාරාදිනා. පට ග්ගිතා ය ොපිතාති යථාකාලංතස්ස
තස්ස දාතබ්බස්ස දායනනයවයයාවච්චස්ස චකරයණන පටිජග්ගිතා යචව 

උප්පන්නානත්ථප්පහරයණනය ොපිතාචයහොන්ති. යතසන්ති මාතාපිතූනං. 

බ්රහ්මාදිභාවසාධනත්ථන්තියතසංගුණානං අත්ථිතායයලොයකබ්රහ්මානාම
වුච්චති, ආචරියයො නාම වුච්චති, ආහුයනයයයො නාම වුච්චති, යත
මාතාපිතූනං පුත්තකං පටිලභන්තීති දස්සනවයසන යනසං 
බ්රහ්මාදිභාවසාධනත්ථං ‘‘බහුකාරා’’ති, වත්වා තං යතසං බහුකාරතං

නානාකාරයතො දස්යසතුං ‘‘ආපාදකා’’තිආදි වුත්තං. මාතාපිතයරො හි
පුත්තානං ජීවිතස්ස ආපාදකා, සරීරස්ස යපොසකා, ආචාරසමාචාරානං
සික්ඛාපකා සකලස්සපි ඉමස්ස යලොකස්ස දස්යසතායරො. යතනාහ 

‘‘පුත්තානංහී’’තිආදි. ඉට්ඨාරම්මණංතාවයතදස්යසන්තු, අනිට්ඨාරම්මණං
කථන්ති? තම්පිදස්යසතබ්බයමව වජ්ජනීයභාවජානාපනත්ථං. 
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අවි හිතා යහොන්තීති තාසං භාවනාය බ්රහ්මානං බ්රහ්මයලොයක

උප්පන්නත්තා අවිජහිතා යහොන්ති භාවනා. යලොභනීෙවෙස්මිං 

පඨමයයොබ්බයන අතිවිය මුදුභාවප්පත්තදස්සනත්ථං සතවිහතග් හණං. 

පාටයෙක්කන්ති විසුං. ඉමිනාකාරයණනාතිඉමිනායථාවුත්යතනපුත්යතසු 
පවත්තියතහිඅතික්කයමනයමත්තාදිසමුප්පත්තිසඞ්ඛායතනකාරයණන. 

ථරුසිප්පන්ති අසිසත්තිකුන්තකලාපාදිආයුධසිප්පං. මුද්දා ණනාති 

අඞ්ගුලිසංයකොචනාදිනා හත්ථමුද්දාය  ණනා. ආදිසද්යදන පාණාදීනං

සඞ් යහො. පච්ඡාචරිො නාම මාතාපිතූනං සන්තියක 
උග් හිත හට්ඨවත්තස්යසව පුග් ලස්ස යථාසකං හත්ථාචරියාදීනං 
සිප්පග් ාහාපනන්ති කත්වා සබ්බපඨමං ආචරියා නාමාති යයොයජතබ්බං.

ආනීය හුතං ආහුතං. පකායරහි හුතං පාහුතං. අභිසඞ්ඛතන්ති තස්යසව
යවවචනං. 

නයමො කයරෙයාති සායං පාතං උපට්ඨානං  න්ත්වා ‘‘ඉදං මය්හං

උත්තමපුඤ්ඤක්යඛත්ත’’න්තිනමක්කාරංකයරයය. තාෙනංපාරිචරිොොති

එත්ථ නන්ති නිපාතමත්තං, යථාවුත්තපරිචරයණනාති අත්යථො. අථ වා 

පාරිචරිොොති භරණකිච්චකරණකුලවංසප්පතිට්ඨානාපනාදිනා
පඤ්චවිධඋපට්ඨායනන. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘පඤ්චහි යඛො,  හපතිපුත්ත, ඨායනහි පුත්යතන පුරත්ථිමා දිසා 
මාතාපිතයරො පච්චුපට්ඨාතබ්බා – ‘භයතො යනසං භරිස්සාමි, කිච්චං
යනසංකරිස්සාමි, කුලවංසංඨයපස්සාමි, දායජ්ජංපටිපජ්ජාමි, අථවා
පනයපතානංකාලකතානං දක්ඛිණං අනුප්පදස්සාමී’ති.ඉයමහියඛො, 
 හපතිපුත්ත, පඤ්චහිඨායනහිපුත්යතනපුරත්ථිමා දිසාමාතාපිතයරො
පච්චුපට්ඨිතා පඤ්චහි ඨායනහි පුත්තං අනුකම්පන්ති, පාපා 
නිවායරන්ති, කලයායණ නියවයසන්ති, සිප්පං සික්ඛායපන්ති, 
පතිරූයපනදායරන සංයයොයජන්ති, සමයයදායජ්ජංනියයායදන්තී’’ති
(දී.නි.3.267). 

අපිචයයො මාතාපිතයරොතීසු වත්ථූසු අභිප්පසන්යනකත්වාසීයලසුවා 
පතිට්ඨායපත්වා පබ්බජ්ජාය වා නියයොයජත්වා උපට්ඨහති, අයං
මාතාපිතූපට්ඨාකානං අග්ය ොති යවදිතබ්යබො. සා පනායං පාරිචරියා

පුත්තස්සඋභයයලොකහිතසුඛාවහාතිතං දස්යසතුං ‘‘ඉයධවනං පසංසන්ති, 

යපච්ච සග්ය  පයමොදතී’’ති වුත්තං. පසංසන්තීති ‘‘අයං පුග් යලො
මත්යතයයයො යපත්යතයයයො සග් සංවත්තනියං පටිපදං පූයරතී’’ති ඉයධව

නං පසංසන්ති. ආයමොදති ආදියතො පට්ඨාය යමොදප්පත්තියා. පයමොදති 
නානප්පකාරයමොදසම්පවත්තියා. 

සබ්රහ්මකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. ආනන්දසුත්තවණ්ණනා 

32. දුතියය තථා ාතියකොති තථාසභායවො. චිත්යතකග් තාලායභොති
චිත්යතකග් තාය අධි යමො. රූපයමව කියලසුප්පත්තියා කාරණභාවයතො 

රූපනිමිත්තං. එස නයයො යසයසසුපි. සස්සතාදිනිමිත්තන්ති 

සස්සතුච්යඡදභාවනිමිත්තං. පුග් ලනිමිත්තන්ති 

පුග් ලාභිනියවසනනිමිත්තං. ධම්මනිමිත්තන්ති ධම්මාරම්මණසඞ්ඛාතං
නිමිත්තං. ‘‘සියා නු යඛො, භන්යත’’ති යථයරන පුට්යඨො භ වා ‘‘සියා’’ති
අයවොච යලොකුත්තරසමාධිප්පටිලාභං සන්ධාය. යසො හි නිබ්බානං සන්තං 

පණීතන්තිචපස්සති.යතනාහ ‘‘ඉධානන්දා’’තිආදි. 

නිබ්බානං සන්තන්ති සමාපත්තිං අප්යපත්වාති නිබ්බානං සන්තන්ති 

ආභුජිත්වාඵලසමාපත්තිංඅප්යපත්වා. දිවසම්පීතිආදිනාඅසඞ්ඛතායධාතුයා

අච්චන්තසන්තපණීතාදිභාවං දස්යසති. අට්ඨවියධති ‘‘සන්තං පණීතං
සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හාක්ඛයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ්බාන’’න්ති එවං අට්ඨවියධ ආයභො සඤ්ඤියත

සමන්නාහායර. නිද්ධාරයණ යචතං භුම්මං. ඉමස්මිං ඨායන…යප.…

ලබ්භන්යතවාති ‘‘ඉධානන්ද, භික්ඛුයනො එවං යහොතී’’ති ආ යත ඉමස්මිං 
සුත්තප්පයදයස එයකොපි ආයභො සමන්නාහායරො යචපි සබ්යබ අට්ඨපි
ආයභො සමන්නාහාරා ලබ්භන්යතවසමන්නාහරතංඅත්ථාවහත්තා. 

ඤායණන  ානිත්වාති විපස්සනාඤාණසහියතන මග් ඤායණන

ජානිත්වා. පරානි ච ඔපරානි ච චක්ඛාදීනි ආයතනානි. සන්තතාොති

පටිප්පස්සද්ධිතාය. කාෙදුච්චරිතාදිධූමවිරහියතොති කායදුච්චරිතාදි එව

සන්තාපනට්යඨන ධූයමො, යතන විරහියතො. අනීයඝොති අපායපො. 

 ාති රා හයණයනව බයාධිමරණම්පි  හිතයමවාති තබ්භාවභාවයතොති 
වුත්තං. 

ආනන්දසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

33. තතියය, ‘‘සාරිපුත්ත, මයාසංඛිත්යතනයදසිතංධම්මං තාදියසනපි
න සුකරං විඤ්ඤාතු’’න්ති ඉමිනා අධිප්පායයයනව වදන්යතො යථරස්ස

ඤාණං සබ්බමතික්කමං. අඤ්ඤාතායරො ච දුල්ලභාති හි ඉමිනා 
සාමඤ්ඤවචයනන සාරිපුත්තත්යථරම්පි අන්යතො ධං කත්වා දස්යසන්යතො
යතනපිඅත්තයනො යදසනායදුප්පටිවිද්ධභාවංදස්යසති. 

සම්මාති යහතුනා කාරයණන. යතනාහ ‘‘උපායෙනා’’තිආදි. 

මානාභිසමොති මානස්ස දස්සනාභිසමයා. පහානාභිසමයයොති ච
දස්සනාභිසමයයොති ච පරිඤ්ඤාභිසමයයො වුත්යතො. අරහත්තමග්ය ො හි
පරිඤ්ඤාකිච්චසිද්ධියා කිච්චවයසන මානං පස්සති, 
අසම්යමොහප්පටියවධවයසනාති වුත්තං යහොති, අයමස්ස දස්සනාභිසමයයො.



අඞ්ගුත්තරනිකායය   තිකනිපාත-ටීකා 

81 

පටුන 

යතන දිට්යඨො පන පහානාභිසමයයො ච. දස්සනාභිසමයයන හි
පරිඤ්ඤාභිසමයයමව පහීයති. දිට්ඨවියසන දිට්ඨසත්තානං ජීවිතං විය

අයමස්ස පහානාභිසමයයො. අට්ඨකථාෙං පන පහානාභිසමයස්ස
දස්සනාභිසමයනානන්තරියකත්තා ‘‘පහානාභිසමයයන’’ඉච්යචව වුත්තං.
පහානාභිසමයයහි හියතදස්සනාභිසමයයො හියතොව යහොති. 

අන්තමකාසි දුක්ඛස්සාති අරහත්තමග්ය න මානස්ස පහීනත්තා යය
ඉයම ‘‘කායබන්ධනස්සඅන්යතොජීරති(චූළව.278), හරිතන්තංවා’’ති(ම.
නි. 1.304) එවං වුත්තඅන්තිමමරියාදන්යතො ච ‘‘අන්තමිදං, භික්ඛයව, 
ජීවිකාන’’න්ති (සං. නි. 3.80; ඉතිවු. 91) එවං වුත්තලාමකන්යතො ච
‘‘සක්කායයො එයකො අන්යතො’’ති (සං. නි. 3.103) එවං 
වුත්තයකොට්ඨාසන්යතොච‘‘එයසවන්යතොදුක්ඛස්සසපච්චයසඞ්ඛයා’’තිඑවං 
වුත්තයකොට්ඨාසන්යතො චාති චත්තායරො අන්තා, යතසු සබ්බස්යසව
වට්ටදුක්ඛස්සඅදුං චතුත්ථයකොටිසඞ්ඛාතංඅන්තමකාසි, පරිච්යඡදංපරිවටුමං
අකාසි, අන්තිමසමුදයමත්තාවයසසං දුක්ඛමකාසීති වුත්තං යහොති. යතනාහ 

‘‘වට්ටදුක්ඛස්සඅන්තමකාසී’’ති. 

නනු ච ‘‘පහාන’’න්ති ඉමස්ස නිද්යදයස නිබ්බානං ආ තං? ඉධ 
පටිප්පස්සද්ධිප්පහානසඞ්ඛාතංඅරහත්තඵලංවුත්තං, තස්මානිද්යදයසනායං

වණ්ණනා විරුජ්ඣතීති ආහ ‘‘නිද්යදයස පනා’’තිආදි. තත්ථ තානි පදානි

ආ තානීති තස්මිං නිද්යදයස ‘‘පහානං වූපසමං පටිනිස්සග් ’’න්තිආදීනි
(චූළනි.75උදයමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො)පදානිආ තානි. 

ධම්මතක්කපුයර වන්ති ඉමිනා තස්මිං චතුත්ථජ්ඣානවියමොක්යඛ
ඨත්වා ඣානඞ් ානි විපස්සිත්වා අධි තං අරහත්තවියමොක්ඛං වදති.
අරහත්තවියමොක්ඛස්ස හි මග් සම්පයුත්තසම්මාසඞ්කප්පසඞ්ඛායතො
ධම්මතක්යකො පුයරජයවොයහොති. 

සාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. නිදානසුත්තවණ්ණනා 

34. චතුත්යථ පිණ්ඩකරණත්ථාොති ආයූහනවයසන රාසිකරණත්ථාය. 

අභින්නානීති එකයදයසනපි අඛණ්ඩිතානි. භින්නකාලයතො පට්ඨාය හි බීජං

බීජකිච්චාය න උපකප්පති. අපූතීනීති උදකයතමයනන පූතිභාවං න

උප තානි. පූතිබීජඤ්හි බීජත්ථාය න උපකප්පති. යතනාහ ‘‘පූතිභායවන

අබී ත්තං අප්පත්තානී’’ති. නවායතනනචආතයපනහතානීති වායතනච
ආතයපන ච න හතානි, නියරොජතං න පාපිතානි. නියරොජඤ්හි කසටබීජං 

බීජත්ථායනඋපකප්පති. සාරාදානීතිතණ්ඩුලසාරස්සආදානයතො සාරාදානි.

නිස්සාරඤ්හි බීජං බීජත්ථාය න උපකප්පති. යතනාහ ‘‘ හිතසාරානී’’ති, 

පතිට්ඨිතසාරානීති අත්යථො. සන්නිචෙභායවන සුඛං සයිතානීති චත්තායරො
මායස යකොට්ඨපක්ඛිත්තනියායමයනවසුඛසයිතානි. 
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කම්මවිභත්තීති කම්මවිභාය ො. දිට්ඨධම්යමො වුච්චති පච්චක්ඛභූයතො 
පච්චුප්පන්යනො අත්තභායවො, තත්ථ යවදිතබ්බඵලං කම්මං 

දිට්ඨධම්මයවදනීෙං. පච්චුපන්නභවයතො අනන්තරං යවදිතබ්බඵලං කම්මං 

උපපජ් යවදනීෙං. අපරපරිොෙයවදනීෙන්ති දිට්ඨධම්මානන්තරභවයතො
අඤ්ඤස්මිං අත්තභාවපරියායයඅත්තභාවපරිවත්යත යවදිතබ්බඵලංකම්මං.
පටිපක්යඛහි අනභිභූතතාය පච්චයවියසයසන පටිලද්ධවියසසතාය ච 
බලවභාවප්පත්තා තාදිසස්ස පුබ්බාභිසඞ්ඛාරස්ස වයසන සාතිසයා හුත්වා
පවත්තා පඨමජවනයචතනා තස්මිංයයව අත්තභායව ඵලදායිනී 

දිට්ඨධම්මයවදනීෙකම්මං නාම. සා හි වුත්තාකායරන බලවතී 
ජවනසන්තායන ගුණවියසසයුත්යතසු උපකාරානුපකාරවසප්පවත්තියා
ආයසවනාලායභන අප්පවිපාකතාය ච පඨමජවනයචතනා ඉතරද්වයං විය
පවත්තසන්තානුපරමායපක්ඛං ඔකාසලාභායපක්ඛඤ්ච කම්මං න යහොතීති

ඉයධව පුප්ඵමත්තං විය පවත්තිවිපාකමත්තං ඵලං යදති. තථා

අසක්යකොන්තන්ති කම්මස්ස විපාකදානං නාම 
උපධිප්පයයො ාදිපච්චයන්තරසමවායයයනව යහොතීති තදභාවයතො

තස්මිංයයව අත්තභායව විපාකං දාතුං අසක්යකොන්තං. අයහොසිකම්මන්ති
අයහොසි එවකම්මං, න තස්ස විපායකො අයහොසි අත්ථි භවිස්සති චාති එවං
යවදිතබ්බංකම්මං. 

අත්ථසාධිකාති දානාදිපාණාතිපාතාදිඅත්ථස්සනිප්ඵාදිකා.කා පනසාති

ආහ ‘‘සත්තම වනයචතනා’’ති.සාහිසන්නිට්ඨාපකයචතනාවුත්තනයයන 
පටිලද්ධවියසසා පුරිමජවනයචතනාහි ලද්ධායසවනා ච සමානා

අනන්තරත්තභායව විපාකදායිනී උපපජ් යවදනීෙකම්මං නාම.

පුරිමඋපමාෙයෙවාති මි ලුද්දයකොපමායයයව. 

සති සංසාරප්පවත්තිොති ඉමිනා අසති සංසාරප්පවත්තියං

අයහොසිකම්මපක්යඛ තිට්ඨති විපච්චයනොකාසස්ස අභාවයතොති දීයපති. ෙං

 රුකන්ති යංඅකුසලංමහාසාවජ්ජං, කුසලඤ්චමහානුභාවංකම්මං.කුසලං
වාහියහොතුඅකුසලංවා, යං රුකංමාතුඝාතාදිකම්මං වාමහග් තකම්මං

වා, තයදව පඨමං විපච්චති. යතනාහ ‘‘කුසලාකුසයලසු පනා’’තිආදි. ෙං

බහුලන්ති යං බහුලං අභිණ්හයසො කතං සමායසවිතං. යතනාහ 

‘‘කුසලාකුසයලසු පන ෙං බහුලං යහොතී’’තිආදි. ෙදාසන්නං නාම 
මරණකායලඅනුස්සරිතංකම්මං, ආසන්නකායලකයත පනවත්තබ්බයමව

නත්ථීති ආහ ‘‘ෙං පන කුසලාකුසයලසු ආසන්නමරයණ’’තිආදි. 

අනුස්සරිතුන්ති පරිබයත්තභායවනඅනුස්සරිතුං. 

යතසං අභායවති යතසං යං රුකාදීනං තිණ්ණං කම්මානං අභායව. 

ෙත්ථ කත්ථචි විපාකං යදතීති පටිසන්ධිජනකවයසන විපාකං යදති.
පටිසන්ධිජනකවයසන හි  රුකාදිකම්මචතුක්කං වුත්තං. තත්ථ  රුකං
සබ්බපඨමං විපච්චති,  රුයක අසති බහුලීකතං, තස්මිං අසති යදාසන්නං, 
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තස්මිංඅසති‘‘කටත්තාවාපනා’’තිවුත්තංපුරිමජාතීසු කතකම්මංවිපච්චති.
බහුලාසන්නපුබ්බකයතසු ච බලාබලං ජානිතබ්බං. පාපයතො පාපන්තරං 
කලයාණඤ්ච, කලයාණයතො කලයාණන්තරං පාපඤ්ච බහුලීකතං. තයතො
මහයතොව පුබ්බකතාදි අප්පඤ්ච බහුලානුස්සරයණන
විප්පටිසාරාදිජනනයතො, පටිපක්ඛස්ස අපරිපුණ්ණතාය ආරද්ධවිපාකස්ස
කම්මස්ස කම්මයසසස්ස වා අපරපරියායයවදනීයස්ස අපරික්ඛීණතාය 
සන්තතියාපරිණාමවියසසයතොතියතහියතහිකාරයණහිආයූහිතඵලංපඨමං

විපච්චති. මහානාරදකස්සප ාතයක (ජා. 2.22.1153 ආදයයො)
වියදහරඤ්යඤො යසනාපති අලායතො, බීජයකො දායසො, රාජකඤ්ඤාරුචා ච
එත්ථනිදස්සනං.තථාහිවුත්තංභ වතා– 

‘‘තත්රානන්ද, ය්වායං පුග් යලො ඉධ පාණාතිපාතී…යප.… 
මිච්ඡාදිට්ඨි. කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං
නිරයං උපපජ්ජති, පුබ්යබ වාස්ස තං කතං යහොති පාපකම්මං
දුක්ඛයවදනීයං, පච්ඡා වාස්ස තං කතං යහොති පාපකම්මං
දුක්ඛයවදනීයං, මරණකායල වාස්ස යහොති මිච්ඡාදිට්ඨි සමත්තා
සමාදින්නා, යතන යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතී’’ති– 

ආදි. සබ්බං මහාකම්මවිභඞ් සුත්තං (ම. නි. 3.303) විත්ථායරතබ්බං. කිං 
බහුනා. යංතංතථා තස්ස මහාකම්මවිභඞ් ඤාණං, තස්යසවායං විසයයො, 
යදිදං තස්ස තස්ස කම්මස්ස යතන යතන කාරයණන පුබ්බාපරවිපාකතා
සමත්ථීයති. 

ඉදානි ජනකාදිකම්මචතුක්කං විභජන්යතො ‘‘ නකං නාමා’’තිආදිමාහ. 

පවත්තිංන යනතීතිපවත්තිවිපාකංන ජයනති.පඨමනයයජනකකම්මස්ස
පටිසන්ධිවිපාකමත්තස්යසව වුත්තත්තා තස්ස පවත්තිවිපාකදායකත්තම්පි

අනුජානන්යතො ‘‘අපයරො නයෙො’’තිආදිමාහ. තත්ථ පටිසන්ධිදානාදිවයසන

විපාකසන්තානස්ස නිබ්බත්තකං  නකං. සුඛදුක්ඛසන්තානස්ස

නාමරූපප්පබන්ධස්සවාචිරතරං පවත්තියහතුභූතං උපත්ථම්භකං. යතනාහ 

‘‘සුඛදුක්ඛං උපත්ථම්යභති, අද්ධානං පවත්යතතී’’ති. උපපීළකං 
සුඛදුක්ඛප්පබන්යධ පවත්තමායන සණිකං සණිකං හායපති. යතනාහ 

‘‘සුඛදුක්ඛංපීයළතිබායධති, අද්ධානංපවත්තිතුංන යදතී’’ති. 

වාතකාළයකොමහල්ලයකොයචොයරඝායතතුංන සක්යකොතීතියසොකිර
මහල්ලකකායල එකප්පහායරන සීසං ඡින්දිතුංන සක්යකොති, ද්යව තයයො

වායරපහරන්යතොමනුස්යසකිලයමති, තස්මායතඑවමාහංසු. අනුයලොමිකං

ඛන්තිං පටලභිත්වාති යසොතාපත්තිමග් ස්ස ඔරයතො අනුයලොමිකං ඛන්තිං

ලභිත්වා. තරුණවච්ඡාෙ  ාවිොමද්දිත්වාජීවිතක්ඛෙංපාපියතොතිඑකාකිර
යක්ඛිනී යධනුයවයසන ආ න්ත්වා උයර පහරිත්වා මායරසි, තං

සන්ධායයතංවුත්තං.න යරභයවො නා රියෙො. 
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පටුන 

ඝායතත්වාති උපච්ඡින්දිත්වා. කම්මස්ස උපච්ඡින්දනං නාම තස්ස

විපාකප්පටිබාහනයමවාති ආහ ‘‘තස්ස විපාකං පටබාහිත්වා’’ති. තඤ්ච

අත්තයනො විපාකුප්පත්තියාඔකාසකරණන්තිවුත්තං ‘‘අත්තයනොවිපාකස්ස

ඔකාසං කයරොතී’’ති. විපච්චනාය කයතොකාසං කම්මං විපක්කම්යමවනාම

යහොතීතිආහ ‘‘එවං පනකම්යමනකයත ඔකායසතං විපාකං උප්පන්නං

නාම වුච්චතී’’ති. උපපීළකං අඤ්ඤස්ස විපාකං උපච්ඡින්දති, න සයං
අත්තයනො විපාකං යදති. උපඝාතකං පන දුබ්බලකම්මං උපච්ඡින්දිත්වා
අත්තයනො විපාකං උප්පායදතීති අයයමයතසං වියසයසො. කිඤ්චි
බහ්වාබාධතාදිපච්චයූපසන්නිපායතන විපාකස්ස විබාධකං උපපීළකං, තථා
විපාකස්යසවඋපච්යඡදකං.උපඝාතකකම්මංපනඋපඝායතත්වාඅත්තයනො 
විපාකස්සඔකාසකරයණනවිපච්චයන සතිජනකයමවසියා.ජනකාදිභායවො 
නාමවිපාකංපතිඉච්ඡිතබ්යබො, නකම්මංපතීතිවිපාකස්යසවඋපඝාතකතා
යුත්තාවිය දිස්සති, වීමංසිතබ්බං. 

අපයරො නයයො – යස්මිං කම්යම කයත පටිසන්ධියං පවත්යත ච 

විපාකකටත්තාරූපානං උප්පත්ති යහොති, තං  නකං. යස්මිං පන කයත
අඤ්යඤන ජනිතස්ස ඉට්ඨස්ස වා අනිට්ඨස්ස වා ඵලස්ස 
විබාධකවිච්යඡදකපච්චයානුප්පත්තියා උපබූ්රහනපච්චයුප්පත්තියා 

ජනකසාමත්ථියානුරූපංපරිසුද්ධිචිරතරප්පබන්ධායහොති, තං උපත්ථම්භකං. 
ජනයකන නිබ්බත්තිතං කුසලඵලං වා අකුසලඵලං වා යයන 

පච්චනීකභූයතනයරො ධාතුවිසමතාදිනිමිත්තතායවිබාධයති, තං උපපීළකං. 
යයනපනකම්මුනාජනකසාමත්ථියවයසන චිරතරප්පබන්ධාරහම්පිසමානං

ඵලංවිච්යඡදකපච්චයුප්පත්තියාඋපහඤ්ඤති විච්ඡිජ්ජති, තං උපඝාතකන්ති
අයයමත්ථසායරො. 

තත්ථ යකචි දුතියස්ස කුසලභාවං ඉත්ථත්තමා තස්ස 

අප්පාබාධදීඝායුකතාසංවත්තනවයසන, පච්ඡිමානං ද්වින්නං අකුසලභාවං 

බහ්වාබාධඅප්පායුකතාසංවත්තනවයසන වණ්යණන්ති. තථා ච වුත්තං 

මජ්ඣිමනිකායය චූළකම්මවිභඞ් සුත්තවණ්ණනායං (ම.නි.අට්ඨ.3.290) – 

‘‘චත්තාරි හි කම්මානි – උපපීළකං, උපච්යඡදකං, ජනකං, 
උපත්ථම්භකන්ති. බලවකම්යමන හිනිබ්බත්තං පවත්යත උපපීළකං
ආ න්ත්වා අත්ථයතො එවං වදතිනාම ‘සචාහං පඨමතරං ජායනයයං, 
න යත ඉධ නිබ්බත්තිතුං දයදයයං, චතූසුයයව තං අපායයසු
නිබ්බත්තායපයයං. යහොතු, ත්වං යත්ථ කත්ථචි නිබ්බත්ත, අහං 
උපපීළකකම්මං නාම තං පීයළත්වා නියරොජං නියූසං කසටං 
කරිස්සාමී’ති. තයතො පට්ඨාය තං තාදිසං කයරොති. කිං කයරොති? 
පරිස්සයංඋපයනති, යභොය  විනායසති. 

‘‘තත්ථ දාරකස්ස මාතුකුච්ඡියංනිබ්බත්තකාලයතො පට්ඨායමාතු 
අස්සායදොවාසුඛංවානයහොති, මාතාපිතූනංපීළාවඋප්පජ්ජති.එවං
පරිස්සයංඋපයනති. දාරකස්සපනමාතුකුච්ඡිම්හිනිබ්බත්තකාලයතො
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පට්ඨාය ය යහ යභො ා උදකං පත්වා යලොණං විය රාජාදීනං වයසන
නස්සන්ති, කුම්භයදොහනයධනුයයො ඛීරං න යදන්ති, සූරතා ය ොණා
චණ්ඩා යහොන්ති, කාණා යහොන්ති, ඛඤ්ජා යහොන්ති, ය ොමණ්ඩයල
යරොය ො පතති, දාසාදයයො වචනං න කයරොන්ති, වාපිතං සස්සං න
ජායති, ය හ තං ය යහ, අරඤ්ඤ තං අරඤ්යඤ නස්සති, 
අනුපුබ්යබන ඝාසච්ඡාදනමත්තං දුල්ලභං යහොති,  බ්භපරිහායරො න 
යහොති, විජාතකායල මාතු ථඤ්ඤං ඡිජ්ජති, දාරයකො පරිහාරං
අලභන්යතො පීළියතො නියරොයජො නියූයසො කසයටො යහොති. ඉදං
උපපීළකකම්මංනාම. 

‘‘දීඝායුකකම්යමන පන නිබ්බත්තස්ස උපච්යඡදකකම්මං
ආ න්ත්වා ආයුංඡින්දති.යථාහිපුරියසොඅට්ඨුසභ මනංකත්වාසරං
ඛියපයය, තමඤ්යඤො ධනුයතො මුත්තමත්තං මුග් යරන පහරිත්වා
තත්යථව පායතයය, එවං දීඝායුකකම්යමන නිබ්බත්තස්ස
උපච්යඡදකකම්මං ආයුං ඡින්දති. කිං කයරොති? යචොරානං අටවිං
පයවයසති, වාළමච්යඡොදකං ඔතායරති, අඤ්ඤතරං වා පන
සපරිස්සයඨානං උපයනති. ඉදං උපච්යඡදකකම්මං නාම.
‘උපඝාතක’න්තිපි එතස්යසව නාමං. පටිසන්ධිනිබ්බත්තකං පන
කම්මං ජනකකම්මං නාම. අප්පයභො කුලාදීසු නිබ්බත්තස්ස
යභො සම්පදාදිකරයණන උපත්ථම්භකකම්මං උපත්ථම්භකකම්මං
නාම. 

‘‘පරිත්තකම්යමනපි නිබ්බත්තං එතං පවත්යත 
පාණාතිපාතාදිවිරතිකම්මං ආ න්ත්වා අත්ථයතො එවං වදති නාම
‘සචාහං පඨමතරං ජායනයයං, න යත ඉධ නිබ්බත්තිතුං දයදයයං, 
යදවයලොයකයයවතංනිබ්බත්තායපයයං, යහොතු, ත්වං යත්ථකත්ථචි
නිබ්බත්ත, අහං උපත්ථම්භකකම්මං නාම උපත්ථම්භං යත
කරිස්සාමී’ති උපත්ථම්භංකයරොති.කිංකයරොති? පරිස්සයංනායසති, 
යභොය උප්පායදති. 

‘‘තත්ථ දාරකස්ස මාතුකුච්ඡියං නිබ්බත්තකාලයතො පට්ඨාය 
මාතාපිතූනං සුඛයමව සාතයමව යහොති. යයපි පකතියා
මනුස්සාමනුස්සපරිස්සයා යහොන්ති, යත සබ්යබ අප ච්ඡන්ති. එවං
පරිස්සයං නායසති. දාරකස්ස පන මාතුකුච්ඡිම්හි නිබ්බත්තකාලයතො
පට්ඨායය යහයභො ානංපමාණංනයහොති, නිධිකුම්භියයො පුරයතොපි
පච්ඡයතොපි ය හං පරිවට්ටමානා පවිසන්ති. මාතාපිතයරො පයරහි
ඨපිතධනස්සපි සම්මුඛීභාවං  ච්ඡන්ති, යධනුයයො බහුඛීරා යහොන්ති, 
ය ොණා සුඛසීලා යහොන්ති, වප්පට්ඨායන සස්සානි සම්පජ්ජන්ති, 
වඩ්ඪියා වා සම්පයුත්තං, තාවකාලිකං වා දින්නං ධනං අයචොදිතා
සයයමවආහරිත්වායදන්ති, දාසාදයයො සුබ්බචායහොන්ති, කම්මන්තා
න පරිහායන්ති, දාරයකො  බ්භයතො පට්ඨාය පරිහාරං ලභති, 
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යකොමාරිකයවජ්ජා සන්නිහිතාව යහොන්ති.  හපතිකුයල ජායතො
යසට්ඨිට්ඨානං, අමච්චකුලාදීසු ජායතො යසනාපතිට්ඨානාදීනි ලභති.
එවංයභොය උප්පායදති.යසොඅපරිස්සයයො සයභොය ොචිරංජීවති.ඉදං
උපත්ථම්භකකම්මංනාම.ඉයමසුචතූසුපුරිමානිද්යව අකුසලායනව, 
ජනකංකුසලම්පිඅකුසලම්පි, උපත්ථම්භකංකුසලයමවා’’ති. 

එත්ථ විබාධූපඝාතා නාම කුසලවිපාකම්හි න යුත්තාති අධිප්පායයන 
‘‘ද්යව අකුසලායනවා’’ති වුත්තං. යදවදත්තාදීනං පන නා ාදීනං ඉයතො 
අනුප්පදින්නයාපනකයපතානඤ්ච නරකාදීසු
අකුසලවිපාකූපත්ථම්භනූපපීළනූපඝාතකානි සන්තීති චතුන්නම්පි
කුසලාකුසලභායවොනවිරුජ්ඣති.එවඤ්චකත්වායාබහූසු ආනන්තරියයසු
කයතසු එයකන  හිතප්පටිසන්ධිකස්ස ඉතයරසං තස්ස අනුබලප්පදායිතා 
වුත්තා, සාපිසමත්ථිතායහොති. 

සුත්තන්තපරියායයන එකාදස කම්මානි විභජිත්වා ඉදානි 

අභිධම්මපරියාපන්නං දස්යසන්යතො ‘‘අත්යථකච්චානි පාපකානි 

කම්මසමාදානානී’’තිආදිනා විභඞ් පාළිං (විභ. 810) දස්යසති. තත්ථ 

 තිසම්පත්තිපටබාළ්හානීති  තිසම්පත්තියා පටිබාහිතානි නිවාරිතානි

පටියසධිතානි. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. තත්ථ ච  තිසම්පත්තීති

සම්පන්න තියදවයලොයකොචමනුස්සයලොයකොච.  තිවිපත්තීතිවිපන්න ති

චත්තායරො අපායා. උපධිසම්පත්තීති අත්තභාවසමිද්ධි. උපධිවිපත්තීති

හීනඅත්තභාවතා. කාලසම්පත්තීති සුරාජසුමනුස්සකාලසඞ්ඛායතො

සම්පන්නකායලො. කාලවිපත්තීති දුරාජදුම්මනුස්සකාලසඞ්ඛායතො

විපන්නකායලො. පයෙො සම්පත්තීති සම්මාපයයොය ො. පයෙො විපත්තීති
මිච්ඡාපයයොය ො. 

ඉදානි යථාවුත්තපාළියාඅත්ථංදස්යසන්යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ.තත්ථ 

අනිට්ඨාරම්මණානුභවනාරයහ කම්යම විජ් මායනයෙවාති ඉමිනා 
අනිට්ඨාරම්මණානුභවනනිම්මිත්තකස්ස පාපකම්මස්ස සබ්භාවං දස්යසති. 

තං කම්මන්ති තං පාපකං කම්මං. එකච්චස්ස හි 
අනිට්ඨාරම්මණානුභවනනිමිත්තං බහුපාපකම්මංවිජ්ජමානම්පි  තිවිපත්තියං
ඨිතස්යසව විපච්චති. යදි පන යසො එයකන කලයාණකම්යමන
 තිසම්පත්තියං යදයවසු වා මනුස්යසසු වානිබ්බත්යතයය, තාදියස ඨායන
අකුසලස්ස වායරො නත්ථි, එකන්තං කුසලස්යසවාති තං කම්මං

 තිසම්පත්තිපටිබාළ්හං න විපච්චති. පතිබාහිතං හුත්වාති බාධිතං හුත්වා. 

අත්තභාවසමිද්ධිෙන්ති සරීරසම්පත්තියං. කිලිට්ඨකම්මස්සාති

හත්ථියමණ්ඩඅස්සබන්ධකය ොපාලකාදිකම්මස්ස. පලායිතබ්බයුත්තකායලති

හත්ථිආදිපච්චත්ථිකසමා මකායල. ලඤ් ංයදතීතිඑවංයමබාධතංපයරසං

වයස න යහොතීති යදති. යචොරිකයුත්තකායලති පක්ඛබලාදීනං

ලබ්භමානකායල. අන්තරකප්යපතිපරියයොසානප්පත්යතඅන්තරකප්යප. 
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පටුන 

අභිධම්මනයයන යසොළස කම්මානි විභජිත්වා 

පටසම්භිදාමග් පරිොයෙන (පටි.ම.1.234-235) ද්වාදසකම්මානි විභජිත්වා

දස්යසතුං ‘‘අපරානිපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ අතීතභයවසු කතස්ස කම්මස්ස
අතීතභයවසුයයව විපක්කවිපාකං  යහත්වා ‘‘අයහොසි කම්මං අයහොසි

කම්මවිපායකො’’ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘ෙං කම්මං අතීයත ආයූහිත’’න්තිආදි. 

විපාකවාරන්ති විපච්චනාවසරං විපාකවාරං. ‘‘විපාකවාරං ලභතී’’ති ඉමිනා

වුත්තයමවත්ථං ‘‘පටසන්ධිං  යනසී’’තිආදිනා විභායවති. තත්ථ පටසන්ධිං

 යනසීති ඉමිනා ච පටිසන්ධිදායකස්ස කම්මස්ස පවත්තිවිපාකදායිතාපි
වුත්තා යහොති. පවත්තිවිපාකස්යසව පන දායකං රූපජනකසීයසන වදති. 
තස්යසවඅතීතස්සකම්මස්ස දිට්ඨධම්මයවදනීයස්සඋපපජ්ජයවදනීයස්සච 
පච්චයයවකල්යලන අතීතභයවසුයයව අවිපක්කවිපාකඤ්ච, අතීයතයයව
පරිනිබ්බුතස්ස දිට්ඨධම්මයවදනීයඋපපජ්ජයවදනීයඅපරපරියායයවදනීයස්ස
කම්මස්ස අවිපක්කවිපාකඤ්ච  යහත්වා ‘‘අයහොසි කම්මං නායහොසි

කම්මවිපායකො’’තිපිවුත්තන්තිආහ ‘‘ෙංපනවිපාකවාරංනලභී’’තිආදි. 

අතීතස්යසව කම්මස්ස අවිපක්කවිපාකස්ස පච්චුප්පන්නභයව 
පච්චයසම්පත්තියා විපච්චමානං විපාකං  යහත්වා ‘‘අයහොසි කම්මං අත්ථි 

කම්මවිපායකො’’ති වුත්තන්තිආහ ‘‘ෙං පන අතීයත ආයූහිත’’න්තිආදිමාහ.
අතීතස්යසව කම්මස්ස අතික්කන්තවිපාකකාලස්ස ච පච්චුප්පන්නභයව
පරිනිබ්බායන්තස්ස ච අවිපච්චමානවිපාකං  යහත්වා ‘‘අයහොසි කම්මං

නත්ථි කම්මවිපායකො’’ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘අලද්ධවිපාකවාර’’න්තිආදි.
අතීතස්යසව කම්මස්ස විපාකාරහස්ස අවිපක්කවිපාකස්ස අනා තභයව
පච්චයසම්පත්තියා විපච්චිතබ්බං විපාකං  යහත්වා ‘‘අයහොසි කම්මං

භවිස්සති කම්මවිපායකො’’ති වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘ෙං පන අතීයත

ආයූහිත’’න්තිආදිමාහ.අතීතස්යසවකම්මස්ස අතික්කන්තවිපාකකාලස්සච
අනා තභයව පරිනිබ්බායිතබ්බස්ස අවිපච්චිතබ්බවිපාකඤ්ච  යහත්වා

‘‘අයහොසි කම්මං න භවිස්සති කම්මවිපායකො’’ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘ෙං

අනා යත විපාකවාරං න ලභිස්සතී’’තිආදි. එවං තාව අතීතකම්මං 
අතීතපච්චුප්පන්නානා තවිපාකාවිපාකවයසනඡධාදස්සිතං. 

ඉදානි පච්චුප්පන්නභයව කතස්ස දිට්ඨධම්මයවදනීයස්ස ඉයධව 
විපච්චමානං විපාකං  යහත්වා ‘‘අත්ථි කම්මං අත්ථි කම්මවිපායකො’’ති

වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘ෙං පන එතරහි ආයූහිත’’න්තිආදිමාහ. ෙං පන

එතරහි විපාකවාරං න ලභතීතිආදිනා තස්යසව පච්චුප්පන්නස්ස කම්මස්ස
පච්චයයවකල්යලන ඉධ අවිපච්චමානඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම
පරිනිබ්බායන්තස්ස ඉධඅවිපච්චමානඤ්චවිපාකං යහත්වා ‘‘අත්ථිකම්මං
නත්ථිකම්මවිපායකො’’ති වුත්තන්තිදස්යසති.පච්චුප්පන්නස්යසවකම්මස්ස
උපපජ්ජයවදනීයස්ස අපරපරියායයවදනීයස්ස ච අනා තභයව
විපච්චිතබ්බවිපාකං  යහත්වා ‘‘අත්ථි කම්මං භවිස්සති කම්මවිපායකො’’ති

වුත්තන්ති ආහ ‘‘ෙං පන එතරහි ආයූහිතං අනා යත විපාකවාරං
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ලභිස්සතී’’තිආදි. පච්චුප්පන්නස්යසව කම්මස්ස උපපජ්ජයවදනීයස්ස
පච්චයයවකල්යලන අනා තභයව අවිපච්චිතබ්බඤ්ච අනා තභයව 
පරිනිබ්බායිතබ්බස්ස අපරපරියායයවදනීයස්ස අවිපච්චිතබ්බඤ්ච විපාකං
 යහත්වා ‘‘අත්ථි කම්මං න භවිස්සති කම්මවිපායකො’’ති වුත්තන්ති ආහ 

‘‘ෙං පනවිපාකවාරංනලභිස්සතී’’තිආදි. 

එවඤ්ච පච්චුප්පන්නකම්මං පච්චුප්පන්නානා තවිපාකාවිපාකවයසන 
චතුධා දස්යසත්වා ඉදානි අනා තභයව කතස්ස කම්මස්ස අනා යත
විපච්චිතබ්බවිපාකං  යහත්වා ‘‘භවිස්සති කම්මං භවිස්සති

කම්මවිපායකො’’ති වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘ෙං පනානා යත

ආයූහිස්සතී’’තිආදිමාහ.තස්යසවඅනා තස්ස කම්මස්සපච්චයයවකල්යලන
අවිපච්චිතබ්බඤ්ච අනා තභයව පරිනිබ්බායිතබ්බස්ස අවිපච්චිතබ්බඤ්ච
විපාකං  යහත්වා ‘‘භවිස්සති කම්මං න භවිස්සති කම්මවිපායකො’’ති

වුත්තන්ති ආහ ‘‘ෙං පන විපාකවාරං න ලභිස්සතී’’තිආදි. එවං

අනා තකම්මං අනා තවිපාකාවිපාකවයසනද්විධා දස්සිතං. එවන්තිආදිනා 
යථාවුත්තද්වාදසකම්මානිනි යමති. 

ඉදානි සබ්යබසු යථාවුත්තප්පයභයදසු කම්යමසු යානි අභිධම්මනයයන 
විභත්තානියසොළසකම්මානි, යානිචපටිසම්භිදාමග් පරියායයනවිභත්තානි
ද්වාදස කම්මානි, තානි සබ්බානි සුත්තන්තිකපරියායයන විභත්යතසු
එකාදසවියධසුයයව කම්යමසු අන්යතො ධානි, තානි ච
දිට්ඨධම්මයවදනීයඋපපජ්ජයවදනීයඅපරපරියායයවදනීයයසු තීසුයයව 

අන්යතො ධානීති දස්යසන්යතො ‘‘ඉති ඉමානි යචවා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

අත්තයනො ඨානා ඔසක්කිත්වාති අත්තයනො 
යථාවුත්තද්වාදසයසොළසප්පයභදසඞ්ඛාතට්ඨානයතො පරිහායපත්වා, තං තං

පයභදං හිත්වාති වුත්තං යහොති. එකාදස කම්මානියෙව භවන්තීති
තංසභාවානංයයව කම්මානං ද්වාදසධා යසොළසධා ච විභජිත්වා වුත්තත්තා
එවමාහ. යස්මා එකාදසධා වුත්තකම්මානි දිට්ඨධම්මයවදනීයානි වා සියුං 
උපපජ්ජයවදනීයානි වා අපරපරියායයවදනීයානි වා, තස්මා වුත්තං 

‘‘තීණියෙවකම්මානියහොන්තී’’ති. 

යතසං සඞ්කමනං නත්ථීති යතසං දිට්ඨධම්මයවදනීයාදීනං සඞ්කමනං

නත්ථි, සඞ්කමනංඋපපජ්ජයවදනීයාදිභාවාපත්ති. යතනාහ ‘‘ෙථාඨායනයෙව

තිට්ඨන්තී’’ති, අත්තයනො දිට්ඨධම්මයවදනීයාදිට්ඨායනයයව තිට්ඨන්තීති
අත්යථො. දිට්ඨධම්මයවදනීයයමව හි පඨමජවනයචතනා, 
උපපජ්ජයවදනීයයමව සත්තමජවනයචතනා, මජ්යඣ පඤ්ච
අපරපරියායයවදනීයයමවාති නත්ථියතසංඅඤ්ඤමඤ්ඤංසඞ් යහො, තස්මා
අත්තයනොඅත්තයනො දිට්ඨධම්මයවදනීයාදිසභායවයයවතිට්ඨන්ති.යතයනව
භ වතා–‘‘දිට්යඨවාධම්යම, උපපජ්ජවා, අපයරවාපරියායය’’තිතයයො

විකප්පා දස්සිතා. යතයනවාහ ‘‘දිට්ඨධම්මයවදනීෙං කම්ම’’න්තිආදි. තත්ථ 

‘‘දිට්යඨ වා ධම්යම’’ති සත්ථා න වයදෙයාති අසති නියායම න වයදයය.
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යස්මා පනයතසං සඞ්කමනංනත්ථි, නියතසභාවා හිතානි, තස්මා සත්ථා
‘‘දිට්යඨවාධම්යම’’තිආදිමයවොච. 

සුක්කපක්යඛති ‘‘අයලොයභො නිදානං කම්මානං සමුදයායා’’තිආදිනා

ආ යත කුසලපක්යඛ. නිරුද්යධති අරියමග් ාධි යමන

අනුප්පාදනියරොයධනනිරුද්යධ. තාලවත්ථුවිෙ කතන්තියථාතායලඡින්යන
ඨිතට්ඨායන කිඤ්චි න යහොති, එවං කම්යම පහීයන කිඤ්චි න යහොතීති

අත්යථො. තාලවත්ථූති වා මත්ථකච්ඡින්යනො තායලො වුත්යතො

පත්තඵලමකුලසූචිආදීනංඅභාවයතො.තයතොඑවයසො අවිරුළ්හිධම්යමො. එවං

පහීනකම්යමොසත්තසන්තායනො.යතනාහ ‘‘මත්ථකච්ඡින්නතායලොවිො’’ති. 

අනුඅභාවං කතං පච්ඡයතො ධම්මප්පවත්තියා අභාවයතො. යතනාහ 

‘‘ෙථා’’තිආදි. අප්පවත්තිකතකායලොවිොති බීජානංසබ්බයසොඅප්පවත්තියා

කතකායලො විය. ඡින්නමූලකානන්ති කියලසමූලස්ස සබ්බයසො ඡින්නත්තා 
ඡින්නමූලකානං.කියලසාහිඛන්ධානංමූලානි. 

යවදනීෙන්ති යවදිතබ්බං. අඤ්ඤං වත්ථු නත්ථීති අඤ්ඤං අධිට්ඨානං
නත්ථි. සු තිසඤ්ඤිතාපි යහට්ඨිමන්යතන සඞ්ඛාරදුක්ඛයතො අනප තත්තා
දුග් තියයො එවාති වුත්තං ‘‘සබ්බා දුග් තියයො’’ති, එවං වා එත්ථ අත්යථො

දට්ඨබ්යබො.යලොයභොඑතස්ස කාරණභූයතොඅත්ථීති යලොභං, යලොභනිමිත්තං

කම්මං.තථා යදොසන්තිඑත්ථාපි.යතනාහ ‘‘යලොභයදොසසීයසනයලොභ ඤ්ච 

යදොස ඤ්ච කම්මයමව නිද්දිට්ඨ’’න්ති. වට්ටවිවට්ටන්ති වට්ටඤ්ච
විවට්ටඤ්ච. 

නිදානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. හත්ථකසුත්තවණ්ණනා 

35. පඤ්චයම ආළවිෙන්ති ආළවිරට්යඨ, න ආළවින යර. යතනාහ 

‘‘ආළවිෙන්ති ආළවිරට්යඨ’’ති. අථාති අවිච්යඡදත්යථ නිපායතො. තත්ථ

භ වයතොනිසජ්ජායඅවිච්ඡින්නායඑවාතිඅත්යථො.යතනාහ ‘‘එව’’න්තිආදි. 

හත්ථයතො හත්ථං  තත්තාති ආළවකස්ස යක්ඛස්ස හත්ථයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්සහත්ථං, තයතො රාජපුරිසානංහත්ථං තත්තා. 

මාඝස්සාති මාඝමාසස්ස. එවං ඵග්ගුනස්සාති එත්ථාපි. ඛුරන්තයරහි

කද්දයමො උග් න්ත්වා තිට්ඨතීති කද්දයමො ඛුරන්තයරහි උග් න්ත්වා

තිට්ඨති. චතූහි දිසාහි වාෙන්යතො වායතො යවරම්යභොති වුච්චති 
යවරම්භවාතසදිසත්තා. 

පඤ්චද්වාරකාෙන්ති පඤ්චද්වාරානුසායරන පවත්තං විඤ්ඤාණකායං. 

යඛොභෙමානාති කියලසයඛොභවයසන යඛොභයමානා චිත්තං සඞ්යඛොභං

කයරොන්තා. යචතසිකාති මයනොද්වාරිකචිත්තසන්නිස්සිතා. යතනාහ 

‘‘මයනොද්වාරං යඛොභෙමානා’’ති. යසො රාය ොතිතංසදියසො රාය ො.භවතිහි 
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පටුන 

තංසදියසතබ්යබොහායරොයථා ‘‘සා එවතිත්තිරිකා, තානිඑවඔසධානී’’ති.
යාදියසො හි එකස්ස පුග් ලස්ස උප්පජ්ජනකරාය ො, තාදියසො එව තයතො

අඤ්ඤස්සරා භාවසාමඤ්ඤයතො.යතන වුත්තං ‘‘තථාරූයපො රාය ො’’තිආදි.
ඉච්ඡිතාලායභන රජනීයයසු වා නිරුද්යධසු වත්ථූසු යදොමනස්සුප්පත්තියා
යදොසපරිළාහානංසම්භයවොයවදිතබ්යබො. 

නලිම්පති අනුපලිත්තචිත්තත්තා. සීතිභූයතො නිබ්බුතසබ්බපරිළාහත්තා. 

ආසත්තියෙො වුච්චන්තිතණ්හායෙො තත්ථතත්ථආසඤ්ජනට්යඨන. දරථන්ති

පරිළාහජාතං. යචතයසොති සාමිවචනං. 

හත්ථකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. යදවදූතසුත්තවණ්ණනා 

36. ඡට්යඨ යදවදූතානීති ලිඞ් විපල්ලාසං කත්වා වුත්තන්ති ආහ 

‘‘යදවදූතා’’ති, උභයලිඞ් ං වා එතං පදං, තස්මා නපුංසකලිඞ් වයසන

පාළියං වුත්තස්ස පුල්ලිඞ් වයසන අත්ථදස්සනං කතං. යදයවොති මච්චූති
අභිභවනට්යඨන සත්තානං අත්තයනො වයස වත්තාපනයතො මච්චුරාජා
‘‘යදයවො’’ති වුච්චති. යථා හි යදයවො පකතිසත්යත අභිභවති, එවං මච්චු

සබ්බසත්යතඅභිභවති, තස්මායදයවො වියාති යදයවො. ‘‘තස්සදූතා’’තිවත්වා

ඉදානිස්ස දූයතයතසං දූතභාවඤ්චවිභායවතුං ‘‘ජිණ්ණබයාධිමතාහී’’තිආදි 
වුත්තං. යතන යචොදනත්යථන යදවස්ස දූතා වියාති යදවදූතාති දස්යසති.
‘‘අහං අසුකං පමද්දිතුං ආ මිස්සාමි, තුවං තස්ස යකයස  යහත්වා මා
විස්සජ්යජහී’’ති මච්චුයදවස්සආණාකරාදූතාවියාතිහිදූතාතිවුච්චන්ති. 

ඉදානි සද්ධාතබ්බට්යඨන යදවා විය දූතාති යදවදූතාති දස්යසන්යතො 

‘‘යදවාවිෙදූතා’’තිආදිමාහ.තත්ථ අලඞ්කතප්පටෙත්තාොතිඉදංඅත්තයනො

දිබ්බානුභාවං ආවිකත්වා ඨිතායාති දස්සනත්ථං වුත්තං. යදවතාෙ

බයාකරණසදිසයමව යහොති න චිරස්යසව ජරාබයාධිමරණස්ස සම්භවයතො. 

විසුද්ධියදවානන්ති ඛීණාසවබ්රහ්මානං. යත හි චරිමභයව යබොධිසත්තානං
ජිණ්ණාදියභදං දස්යසන්ති, තස්මා අන්තිමභවිකයබොධිසත්තානං 
විසුද්ධියදයවහි උපට්ඨාපිතභාවං උපාදාය තදඤ්යඤසම්පි යතහි
අනුපට්ඨාපිතානම්පි තථා යවොහරිතබ්බතා පරියායසිද්ධාති යවදිතබ්බා. 

දිස්වාවාති විසුද්ධියදයවහි දස්සියත දිස්වාව. තයතොයයව හි යත
විසුද්ධියදවානං දූතාවුත්තා. 

කස්මා ආරද්ධන්ති යකවලං යදවදූයත එව සරූපයතො අදස්යසත්වාති
අධිප්පායයො.යදවානංදූතානංදස්සනූපායත්තාතථාවුත්තන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘යදවදූතා…යප.… සමනුයුඤ් තී’’ති ආහ. තත්ථ යදවදූතා…යප.…

දස්සනත්ථන්තියදවදූතානං අනුයුඤ්ජනට්ඨානූප ස්සකම්මස්සදස්සනත්ථං. 
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එකච්යච යථරාති අන්ධකාදියක විඤ්ඤාණවාදියනො ච සන්ධාය වදති.
යනරයියක නිරයය පායලන්ති තයතො නිග් න්තුං අප්පදානවයසන

රක්ඛන්තීති නිරෙපාලා. අථවානිරයපාලතාය යනරයිකානංනිරයදුක්යඛන

පරියයොනද්ධාය අලං සමත්ථාති නිරෙපාලා. තන්ති ‘‘නත්ථිනිරයපාලා’’ති

වචනං. පටයසධිතයමවාති ‘‘අත්ථි නිරයයසු නිරයපාලා අත්ථි ච

කාරණිකා’’තිආදිනා නයයන අභිධම්යම (කථා. 866) පටියසධිතයමව. යදි
නිරයපාලා නාම න සියුං, කම්මකාරණාපින භයවයය. සති හි කාරණියක

කම්මකාරණාය භවිතබ්බන්ති අධිප්පායයො. යතනාහ ‘‘ෙථා හී’’තිආදි.
එත්ථාහ – ‘‘කිං පයනයත නිරයපාලා යනරයිකා, උදාහු අයනරයිකා’’ති.
කිඤ්යචත්ථ – යදි තාව යනරයිකා නිරයසංවත්තනියයන කම්යමන
නිබ්බත්තා, සයම්පි නිරයදුක්ඛං පච්චනුභයවයයං, තථා සති අඤ්යඤසං 
යනරයිකානං ඝාතනාය අසමත්ථා සියුං, ‘‘ඉයම යනරයිකා ඉයම
නිරයපාලා’’ති වවත්ථානඤ්ච න සියා. යය ච යය ඝායතන්ති, යතහි
සමානරූපබලප්පමායණහිඉතයරසංභයසන්තාසානසියුං.අථ අයනරයිකා, 
යනසං තත්ථ කථං සම්භයවොති? වුච්චයත – අයනරයිකා නිරයපාලා 
අනිරය තිසංවත්තනියකම්මනිබ්බත්තියතො.
නිරයූපපත්තිසංවත්තනියකම්මයතො හි අඤ්යඤයනව කම්මුනා යත
නිබ්බත්තන්තිරක්ඛසජාතිකත්තා.තථා හිවදන්තිසබ්බත්ථිවාදියනො– 

‘‘යකොධාකුරූරකම්මන්තා, පාපාභිරුචියනොතථා; 
දුක්ඛියතසුචනන්දන්ති, ජායන්තියමරක්ඛසා’’ති. 

තත්ථ යයදයක වදන්ති ‘‘යාතනාදුක්ඛං පටිසංයවයදයයං, අථ වා 
අඤ්ඤමඤ්ඤං ඝායතයය’’න්තිආදි, තයිදං අසාරං නිරයපාලානං
යනරයිකභාවස්යසව අභාවයතො. යදිපි අයනරයිකානිරයපාලා, අයයොමයාය
පන ආදිත්තාය සම්පජ්ජලිතාය සයජොතිභූතාය නිරයභූමියා පරික්කමමානා
කථං දාහදුක්ඛං නානුභවන්තීති? කම්මානුභාවයතො. යථා හි ඉද්ධිමන්යතො
යචයතොවසිප්පත්තා මහායමොග් ල්ලානාදයයො යනරයියක අනුකම්පන්තා
ඉද්ධිබයලනනිරයභූමිංඋප තාදාහදුක්යඛනනබාධීයන්ති, එවං සම්පදමිදං
දට්ඨබ්බං. 

ඉද්ධිවිසයස්ස අචින්යතයයභාවයතොති යච? ඉදම්පි තංසමානං 
කම්මවිපාකස්ස අචින්යතයයභාවයතො. තථාරූයපන හි කම්මුනා යත
නිබ්බත්තායථා නිරයදුක්යඛනඅබාධිතාඑවහුත්වායනරයියකඝායතන්ති, 
න යචත්තයකන බාහිරවිසයාභායවො යුජ්ජති ඉට්ඨානිට්ඨතාය පච්යචකං
ද්වාරපුරියසසුපිවිභත්තසභාවත්තා.තථාහි එකච්චස්සද්වාරස්සපුරිසස්සච
ඉට්ඨංඑකච්චස්සඅනිට්ඨං, එකච්චස්සච අනිට්ඨංඑකච්චස්සඉට්ඨංයහොති.
එවඤ්ච කත්වා යයදයක වදන්ති ‘‘නත්ථි කම්මවයසන යතජසා
පරූපතාපන’’න්තිආදි, තදපාහතං යහොති. යං පන වදන්ති ‘‘අයනරයිකානං
යතසං කථං තත්ථ සම්භයවො’’ති නිරයය යනරයිකානං
යාතනාසබ්භාවභාවයතො. යනරයිකසත්තයාතනායයොග් ඤ්හි අත්තභාවං
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නිබ්බත්යතන්තං කම්මං තාදිසනිකන්ති විනාමිතං නිරයට්ඨායන එව 
නිබ්බත්යතති. යත හි යනරයියකහි අධිකතරබලායරොහපරිණාහා අතිවිය
භයානකදස්සනා කුරූරතරපයයො ා ච යහොන්ති. එයතයනව තත්ථ
යනරයිකානං විබාධකකාකසුනඛාදීනම්පි නිබ්බත්තියා අත්ථිභායවො
සංවණ්ණියතොතිදට්ඨබ්යබො. 

කථමඤ්ඤ තියකහි අඤ්ඤ තිකබාධනන්ති ච න වත්තබ්බං
අඤ්ඤත්ථාපි තථා දස්සනයතො. යං පයනයක වදන්ති ‘‘අසත්තසභාවා එව
නිරයය නිරයපාලා නිරයය සුනඛාදයයො චා’’ති, තම්යපයතසං මතිමත්තං
අඤ්ඤත්ථ තථා අදස්සනයතො. න හිකාචි අත්ථි තාදිසී ධම්මප්පවත්ති, යා
අසත්තසභාවා, සම්පතිසත්යතහි අප්පයයොජිතා ච අත්ථකිච්චං සායධන්තී
දිට්ඨපුබ්බා. යපතානං පානීයනිවාරකානං දණ්ඩාදිහත්ථානඤ්ච පුරිසානං 
සබ්භායවඅසත්තභායවචවියසසකාරණංනත්ථීතිතාදිසානං සබ්භායව කිං
පාපකානංවත්තබ්බං.සුපියනොපඝායතොපිඅත්ථකිච්චසමත්ථතායඅප්පමාණං 
දස්සනාදිමත්යතනපි තදත්ථසිද්ධියතො. තථා හි සුපියන ආහාරූපයභො ාදිනා
න අත්ථසිද්ධි, ඉද්ධිනිම්මානරූපං පයනත්ථ ලද්ධපරිහාරං ඉද්ධිවිසයස්ස
අචින්යතයයභාවයතො. ඉධාපි කම්මවිපාකස්ස අචින්යතයයභාවයතොති යච? 
තංන, අසිද්ධත්තා.යනරයිකානංකම්මවිපායකොනිරයපාලාතිසිද්ධයමත්තං, 
වුත්තනයයන පාළියතොචයතසංසත්තභායවොඑවසිද්යධො.සක්කාහිවත්තුං
සත්තසඞ්ඛාතා නිරයපාලසඤ්ඤිතා ධම්මප්පවත්ති සාභිසන්ධිකපරූපඝාති
අත්ථකිච්චසබ්භාවයතො ඔජාහාරාදි රක්ඛසසන්තතිවිය. අභිසන්ධිපුබ්බකතා
යචත්ථනසක්කාපටික්ඛිපිතුං තථාතථාඅභිසන්ධියාඝාතනයතො.තයතොඑව
නසඞ්ඝාතපබ්බයතහිඅයනකන්තිකතා. යයපන වදන්ති ‘‘භූතවියසසා එව
යතවණ්ණසණ්ඨානාදිවියසසවන්යතොයභරවාකාරානරකපාලාතිසමඤ්ඤං 
ලභන්තී’’ති, තදසිද්ධං උජුකයමව පාළියං ‘‘අත්ථි නිරයය නිරයපාලා’’ති
වාදස්ස පතිට්ඨාපිතත්තා. 

අපිච යථා අරියවිනයය නරකපාලානං භූතමත්තතා අසිද්ධා, තථා 
පඤ්ඤත්තිමත්තවාදියනොපි භූතමත්තතා අසිද්ධා සබ්බයසො රූපධම්මානං
අත්ථිභාවස්යසව අප්පටිජානනයතො.නහිතස්සභූතානිනාමපරමත්ථයතො
සන්ති. යදි පරමත්ථං  යහත්වා යවොහරති, අථ කස්මා චක්ඛුරූපාදීනි
පටික්ඛිපතීති? තිට්ඨයතසා අනවට්ඨිතතක්කානං අප්පහීනවිපල්ලාසානං
වාදවීමංසා.එවංඅත්යථවනිරයයනිරයපාලාතිනිට්ඨයමත්ථ  න්තබ්බං.සති
ච යනසං සබ්භායව අසතිපි බාහියර විසයය නරයක විය යදසාදිනියයමො
යහොතීති වායදොනසිජ්ඣති, සතිඑවපනබාහියරවිසයයයදසාදිනියයමොති
දට්ඨබ්බං. 

යදවදූතසරාපනවයසන සත්යත යථූපචියත පුඤ්ඤකම්යම යයමති
නියයමතීති යයමො. තස්ස යමස්ස යවමානිකයපතානං රාජභාවයතො

රඤ්යඤො. යතනාහ ‘‘ෙමරා ා නාම යවමානිකයපතරා ා’’ති. 

කම්මවිපාකන්ති අකුසලකම්මවිපාකං. යවමානිකයපතා හි
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පටුන 

කණ්හසුක්කවයසන මිස්සකං කම්මං කත්වා විනිපාතිකයදවතා විය
සුක්යකන කම්මුනා පටිසන්ධිං  ණ්හන්ති. තථා හි මග් ඵලභාගියනොපි
යහොන්ති, පවත්තියං පන කම්මානුරූපං කදාචි පුඤ්ඤඵලං, කදාචි 
අපුඤ්ඤඵලං පච්චනුභවන්ති. යයසං පන අරියමග්ය ො උප්පජ්ජති, යතසං
මග් ාධි මයතො පට්ඨාය පුඤ්ඤඵලයමව උප්පජ්ජතීති දට්ඨබ්බං.
අපුඤ්ඤඵලං පුබ්යබවියකටුකංන යහොති, මනුස්සත්තභායවඨිතානං විය

මුදුකයමව යහොතීති අපයර. ධම්මියකො රා ාති එත්ථ තස්ස ධම්මිකභායවො
ධම්මයදවපුත්තස්ස විය උප්පත්තිනියයතො ධම්මතාවයසන යවදිතබ්යබො. 

ද්වායරසූති අවීචිමහානරකස්ස චතූසු ද්වායරසු. ඛීණාසවා බ්රාහ්මණා නාම 
උක්කට්ඨනිද්යදයසන. 

අනුයෙො වත්තන්ති අනුයයොය  කයත වත්තිතබ්බවත්තං. 

ආයරොයපන්යතොති කාරායපන්යතො, අත්තයනො පුච්ඡං උද්දිස්ස පටිවචනං 
දායපන්යතො පුච්ඡති. පරස්ස හි අධිප්පායං ඤාතුං ඉච්ඡන්යතො තදුප ං

පයයො ං කයරොන්යතො පුච්ඡති නාම. ලද්ධින්ති  ාහං. පතිට්ඨායපන්යතොති

තත්ථ නිච්චකාලං කාරායපන්යතො. කාරණං පුච්ඡන්යතොති යුත්තිං

පුච්ඡන්යතො. සමනුභාසතීතියථානුයුත්තමත්ථංවිභූතංකත්වාකයථති. 

ජිණ්ණන්ති ජරාපත්තියා ජිණ්ණං. එකච්යචො දහරකාලයතො පට්ඨාය
පණ්ඩුයරො ාදිනා අභිභූතකායතාය ජිණ්ණසදියසො යහොති, අයං න තථා 

ජරාපත්තියා ජිණ්යණොති දස්යසති. ය ොපානසී විෙ වඞ්කන්ති 
වඞ්කය ොපානසී විය වඞ්කං. න හි වඞ්කභාවස්ස නිදස්සනත්ථං

අවඞ්කය ොපානසී  ය්හති. භග් න්ති භග් සරීරං කටියං භග් කායත්තා.

යතනාහ ‘‘ඉමිනාපිස්ස වඞ්කභාවයමව දීයපතී’’ති. දණ්ඩපටසරණන්ති
ඨාන මයනසු දණ්යඩො පටිසරණං එතස්සාති දණ්ඩපටිසරණං යතන විනා

වත්තිතුං අසමත්ථත්තා. යතනාහ ‘‘දණ්ඩදුතිෙ’’න්ති.  රාතුරන්ති ජරාය 
පත්ථතසංකිලන්තකායං.සබ්බයසොකිමිහතංවියමහාඛල්ලාටංසීසමස්සාති 

මහාඛල්ලාටසීසං. සඤ් ාතවලින්තිසමන්තයතො ජාතවලිකං.  රාධම්යමොති

ජරාපකතියකො.යතනාහ ‘‘ රාසභායවො’’ති.සභායවොචනාමයතයජොධාතුයා

උණ්හතාවියනකදාචි වි ච්ඡතීතිආහ ‘‘අපරිමුත්යතො රාො’’තිආදි. 

අත්ථයතො එවං වදති නාම, වාචාය අවදන්යතොපි අත්ථාපත්තියතො එවං

වදන්යතො විය යහොති විඤ්ඤූනන්ති අත්යථො. තරුයණො අයහොසිං 

යයොබ්බයනන සමන්නා යතො. ඌරූනං බලං එතස්ස අත්ථීති ඌරුබලී. 

යතන දූයරපි  මනා මනලඞ්ඝනාදිසමත්ථතං දස්යසති, බාහුබලීති පන

ඉමිනා හත්යථහි කාතබ්බකිච්චසමත්ථතං,  වග් හයණන යව සා

පවත්තිසමත්ථතං. අන්තරහිතාති නට්ඨා. එත්ථ ච න යඛො පනාහන්තිආදි

ජරායයදවදූතභාවදස්සනං.යතනාහ ‘‘යතයනසයදවදූයතො නාම ායතො’’ති.

ආබාධස්ස අත්ථිතාය ආබාධිකං. විවිධං දුක්ඛංආදහතීතිබයාධි, වියසයසන
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වා ආධියති එයතනාති බයාධි, බයාධි සංජායතො එතස්සාති බයාධිතං. එස 

නයයො දුක්ඛිතන්තිඑත්ථාපි. 

දුතිෙං යදවදූතන්ති එත්ථාපි වුත්තනයයයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

බයාධිනාඅභිහයතොති බයාධිනාබාධියතො, උපද්දුයතොතිඅත්යථො. 

විපරිභින්නවණ්යණොති විපරිභින්නනීලවණ්යණො. තඤ්හි යත්ථ යත්ථ
 හිතපුබ්බකං, තත්ථතත්ථපණ්ඩුවණ්ණං, මංසුස්සදට්ඨායනරත්තවණ්ණං, 
යයභුයයයන ච නීලසාටකපාරුතං විය යහොති. යතන වුත්තං 
‘‘විපරිභින්නනීලවණ්යණො’’ති. 

‘‘යකො ලභති, යකොනලභතී’’තිනිරයුප ස්යසවවයසනායංවිචාරණාති 

‘‘යෙනතාවබහුපාපංකත’’න්තිආදිආරද්ධං. බහු පාපංකතන්තිබහුයසො

පාපංකතං.යතනපාපස්සබහුලීකරණමාහ. බහූතිවාමහන්තං.මහත්යථොපි
හි බහුසද්යදො දිස්සති ‘‘බහු වත කතං අස්සා’’තිආදීසු,  රුකන්ති වුත්තං
යහොති.යසො රුකංබහුලංවාපාපංකත්වාඨියතො නිරයයනිබ්බත්තතියයව, 

න යමපුරියසහි යමස්ස සන්තිකං නීයතීති. පරිත්තන්ති පමාණපරිත්තතාය
කාලපරිත්තතාය ච පරිත්තං. පුරිමස්මිං අත්යථ අ රූති අත්යථො, දුතියස්මිං

අබහුලන්ති. යථාවුත්තමත්ථං උපමාය විභායවතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. 

කත්තබ්බයමව කයරොන්තීති දණ්ඩයමව කයරොන්ති. අනුවිජ්ජිත්වාති

වීමංසිත්වා. විනිච්ඡෙට්ඨානන්ති අට්ටකරණට්ඨානං. පරිත්තපාපකම්මාති

දුබ්බලපාපකම්මා. අත්තයනො ධම්මතාොතිපයරහිඅසාරියමායනපිඅත්තයනො
ධම්මතාය සරන්ති. යත හි පාපකම්මස්ස දුබ්බලභාවයතො කතූපචිතස්ස ච
ඔකාසාරහකුසලකම්මස්ස බලවභාවයතො අත්තයනො ධම්මතායපි සරන්ති. 

සාරිෙමානාපීති ‘‘ඉදං නාම තයා කතං පුඤ්ඤකම්ම’’න්ති පයරහි
සාරියමානාපි. 

ආකාසයචතිෙන්ති ගිරිසිඛයර අබ්යභොකායස විවටඞ් යණකතයචතියං. 

රත්තපයටනාති රත්තවණ්යණන පයටන පූය සි පටාකං කත්වා. 

අග්ගි ාලසද්දන්ති පටපටායන්තංනරයකඅග්ගිජාලසද්දංසුත්වාව. අත්තනා

පූජිතපටං අනුස්සරීති තදා පටාකාය වාතප්පහාරසද්යද නිමිත්තස්ස
 හිතත්තා ‘‘මයා තදා ආකාසයචතියය පූජිතරත්තපටසද්යදො වියා’’ති
අත්තනාපූජිතපටංඅනුස්සරි. 

සුමනපුප්ඵකුම්යභනාති කුම්භපරිමායණනසුමනපුප්ඵරාසිනා.‘‘දසාධිකං 

නාළිසහස්සකුම්භ’’න්තියකචි, ‘‘පඤ්චඅම්බණ’’න්තිඅපයර. තීහිපි නසරති 

බලවයතො පාපකම්යමන බයායමොහියතො. තුණ්හී අයහොසීති ‘‘කම්මාරයහො
අය’’න්තිතත්ථ පටිකාරංඅපස්සන්යතොතුණ්හීඅයහොසි. 

එකපක්ඛච්ඡදනමත්තාහීති මජ්ඣිමප්පමාණස්ස ය හස්ස

එකච්ඡදනප්පමායණහි. සුත්තාහතං කරිත්වාතිකාළසුත්තංපායතත්වා.යථා
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රයථො සබ්බයසො පජ්ජලියතො යහොති අයයොමයයො, එවං යු ාදයයොපිස්ස

පජ්ජලිතා සයජොතිභූතා එව යහොන්තීති ආහ ‘‘සද්ධිං…යප.… රයථ

යෙොය ත්වා’’ති. මහාකූටා ාරප්පමාණන්ති
සත්තභූමකමහාකූටා ාරප්පමාණං. 

විභත්යතොති සත්තානං සාධාරයණන පාපකම්මුනා විභත්යතො. හීනං

කාෙන්තිහීනංසත්තනිකායං, හීනංවාඅත්තභාවං. උපාදායනතිචතුබ්බියධ
උපාදායන. අත්ථයතො පන තණ්හාදිට්ඨිග් ායහොති ආහ 

‘‘තණ්හාදිට්ඨිග් හයණ’’ති. සම්භවති ජරාමරණං එයතනාති සම්භයවො, 

උපාදානන්ති ආහ ‘‘ ාතිො ච මරණස්ස ඡ කාරණභූයත’’ති. අනුපාදාති

අනුපාදාය. යතනාහ ‘‘අනුපාදියිත්වා’’ති. සකලවට්ටදුක්ඛං අතික්කන්තාති
චරිමචිත්තනියරොයධන වට්ටදුක්ඛස්ස කියලසානම්පි අසම්භවයතො සබ්බං
වට්ටදුක්ඛංඅතික්කන්තා. 

යදවදූතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. චතුමහාරාජසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම අමා සහ වත්තන්ති තස්මිං තස්මිං කිච්යචති අමච්චා, 

සහිතා. පරිසති භවාති පාරිසජ් ා, පරිවාරට්ඨානියා පරිසාපරියාපන්නා.

යතනාහ ‘‘පරිචාරිකයදවතා’’ති. තාතාති ආලපනං. එවන්ති ‘‘කච්චි බහූ

මනුස්සා’’තිආදිනා වුත්තාකායරන. අට්ඨ වායරති එකස්මිං අඩ්ඪමායස

චතුක්ඛත්තුං තථා ඉතරස්මින්ති එවං අට්ඨ වායර. අධිට්ඨහන්තීති

අධිතිට්ඨන්ති. පට ා යරොන්තීතිපටිපටිජා යරොන්ති.පුඤ්ඤංකයරොන්තා
හිසත්තා ජා යරොන්තිනාමකාතබ්බකිච්චප්පසුතත්තා, ඉතයරපනසුපන්ති
නාම සහිතපරහිතවිමුත්තත්තා. චාතුද්දසිඋයපොසථස්ස අනු මනං විය
පන්නරසිඋයපොසථස්ස පච්චුග් මනංනලබ්භතිදිවසාභාවයතො. 

තයතොති තයතොතයතො. තංඋපනිස්සාොතිතාතා ාමනි මරාජධානියයො

උපනිස්සාය. අධිවත්ථාතිආරාමවනරුක්ඛාදීසුඅධිවත්ථායදවතා. යතතියත

යදවා. සන්ධාෙකයථතීතිභ වා කයථති. වුත්තන්තිඅට්ඨකථායංවුත්තං. 

නිච්චං නිබද්ධං උයපොසයථො සංවච්ඡයර සංවච්ඡයර පටි පටි

හරිතබ්බයතො පවත්යතතබ්බයතො පාටහාරිෙපක්යඛො නාම. ගුණඞ්ය හීති 
උයපොසථඞ්ය හි. 

වුත්ථවායසොති වුසිතබ්රහ්මචරියවායසො. කත්තබ්බකිච්චන්ති දුක්ඛාදීසු

පරිඤ්ඤාතාදිකිච්චං. ඔතායරත්වාති ඡඩ්යඩත්වා. 

පරික්ඛීණභවසංයෙො යනොති සබ්බයසො ඛීණභවබන්ධයනො. කාරයණන

 ානිත්වාතිවිපස්සනාපඤ්ඤාසහිතායමග් පඤ්ඤායචත්තාරි අරියසච්චානි
ජානිත්වා. 
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පටුන 

 ානන්යතොති‘‘අරහන්තානං අනුකරණප්පටිපත්තිඑසා, යදිදංසම්මයදව
උයපොසථානුට්ඨාන’’න්ති එවං උයපොසථකම්මස්ස ගුණං ජානන්යතො. 

එවරූයපනාති යාදියසො භ වයතො උයපොසථභායවො විහියතො, එවරූයපන 

අරහන්තානුකරයණන උයපොසථකම්යමන. සක්කා පහිතත්යතො විපස්සනං

උස්සුක්කායපත්වාඛීණාසවසම්පත්තිං පාපුණිතුං. අට්ඨමංඋත්තානත්ථයමව 
සත්තයම වුත්තනයත්තා. 

චතුමහාරාජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සුඛුමාලසුත්තවණ්ණනා 

39. නවයම නිද්දුක්යඛොති කායිකයචතසිකදුක්ඛවිරහියතො. සදුක්යඛ හි
සවිඝායතසුඛුමාලත්තාඅනවසරා, තස්මාසුඛියතො නිද්දුක්ඛතායසුඛුමායලො

නාම. යාවස්ස සුඛුමාලත්තා පරමුක්කංස තාති ආහ ‘‘පරමසුඛුමායලො’’ති.

අතිවියසුඛුමායලොතිඅත්යථො.අන්තමතීතං අච්චන්තං. සබ්බදාසුඛුමායලොති

ආහ ‘‘සතතනිද්දුක්යඛො’’ති. චරිෙකායලති යබොධිචරියාය චරණකායල. 

යතනාති යබොධිසත්යතන. අඤ්ඤත්ථ පන පදුමන්ති රත්තං කමලං. 

පුණ්ඩරීකන්ති යසතං වුච්චති. ඉතරාති ඉතරයපොක්ඛරණියයො. 

‘‘යබොධිසත්තස්ස කිරා’’තිආදිකං යපොක්ඛරණීනං උප්පත්තිදස්සනං. 

කුද්දාලකම්මකායරති ඛණයක. යපොක්ඛරණිට්ඨානානීති

යපොක්ඛරණිඛණනයයොග් ට්ඨානානි.  ණ්හායපසීති ඛණායපසි.
යපොක්ඛරණිසද්යදො යචත්ථ තාදියස ජලාසයය නිරුළ්යහො දට්ඨබ්යබො

පඞ්කජාදිසද්දා විය. යසොපානබාහුකානං මත්ථකට්ඨානං උණ්හීසන්ති

අධිප්යපතං. උදකයසචනනාළිකාති උදකච්ඡටාවිස්සජ්ජනනාළියන්තානි. 

පඤ්චවිධාතිවණ්ණවයසන ජාතිවයසනච. 

යඛො පනස්සාති නිපාතමත්තං. කාසික-සද්යදො අතිවිය සණ්යහ සුඛුයම
මහග්ඝවත්යථ නිරුළ්යහො, අඤ්ඤස්මිම්පි තථාජාතියක රුළ්හිවයසන

පවත්තතීතිදට්ඨබ්බං.යතනාහ ‘‘අකාසිකං චන්දන’’න්ති.යහමන්යතවායසො

යහමන්තං, යහමන්තං අරහතීති යහමන්තියකො, පාසායදො. ‘‘ඉතයරසුපි

එයසව නයෙො’’ති වත්වා තයදව යනසං අරහතං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ 

යහමන්තියකො’’තිආදි වුත්තං. ස ාලානීති සජාලවාතපානානි, 

උදකෙන්තානීති උදකධාරාවිස්සන්දනකයන්තානි. පාසාදමත්ථයකති

පාසාදස්ස උපරිආකාසතයල. බන්ධිත්වාති පයයොජිතයන්යත

සුක්ඛමහිංසචම්මං බන්ධිත්වා. ෙන්තං පරිවත්යතත්වාති යථාපයයොජිතං
යන්තං පාසාණායරොපනත්ථඤ්යචව පුන යතසං විස්සජ්ජනත්ථඤ්ච

පරිවත්යතත්වා. තස්මිං විස්සජ්ය න්තීති ඡදනපිට්යඨ
බද්ධසුක්ඛමහිංසචම්යම විස්සජ්යජන්ති. 

සහස්සථාමන්ති පුරිසසහස්සබලං, පුරිසසහස්යසන වහිතබ්බභාරවහං. 

පල්ලඞ්යක නිසින්යනොවාති රතනමයපල්ලඞ්යක යථානිසින්යනො එව. 

උප්පතනාකාරපත්තන්ති උප්පතිත්වා ඨිතං විය. ජිෙං යපොයථන්තස්සාති
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ජියාඝාතං කයරොන්තස්ස. ජිෙප්පහාරසද්යදොති ජියාඝාතසද්යදො. ෙන්යත

බද්ධන්ති යන්තබද්ධං කත්වා ඨපිතං. සද්දන්තයරති ථාමමජ්ඣිමස්ස
පුරිසස්ස සද්දසවනට්ඨායන.  ාවුතස්ස චතුත්යථො භාය ො යකොයසොතිපි
වුච්චතිද්විසහස්සදණ්ඩප්පමාණට්ඨානං. 

සබ්බට්ඨානානීති මහාපුරිසස්ස තානි තානි සබ්බානි වසනට්ඨානානි. 

සිඛාබද්යධොති පුරිසසභාවස්යසව වියසසයතො දස්සනයමතං. න

උප්පිලාවිතභාවත්ථන්ති උප්පිලාවිතභාවසඞ්ඛාතං අත්ථං න කයථසීති

අත්යථො. තස්ස හි යබොධිමූයලයයව යසතුඝායතො. යතයනවාති

අප්පමාදලක්ඛණස්ස දීපනයතො එව. අත්තානං අතික්කමිත්වාති අත්තයනො

ජරාපත්තිං අචින්යතත්වා අට්ටීයති. න පයනස මග්ය න පහීයනො තදා 

මග් ස්ස අනධි තත්තා. සික්ඛං පටක්ඛිපිත්වාති යථාසමාදින්නසික්ඛං
පහාය. 

අවිපරීතබයාධිආදිසභාවාවාති එකන්යතන බයාධිආදිසභාවා එව. එවං

ජිගුච්ඡාවිහායරනාති එවං සකලස්යසව වට්ටදුක්ඛස්ස ජිගුච්ඡනවිහායරන

විහරන්තස්ස. එවං ජිගුච්ඡනන්ති එවං පරස්ස ජිගුච්ඡනං. පරං 

අජිගුච්ඡමායනොති කරුණායයනන එවං පරං අජිගුච්ඡන්යතො. අභියභොස්මීති

අභිභවිතා අස්මි. උස්සායහො අහූති චතුරඞ් සමන්නා තං වීරියයමව
චතුබ්බිධසම්මප්පධානවීරියඤ්ච අයහොසි, යයන මග් බ්රහ්මචරියපරායයණො
ජායතො. 

සුඛුමාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ආධිපයතයයසුත්තවණ්ණනා 

40. දසයමඅභිභවිත්වාපවත්තනට්යඨනඅධිපතියංකිඤ්චි යජට්ඨකංන
කාරකං අත්තානං අධිපතීති කත්වා අත්තා එව අධිපති, තයතො ආ තං 

අත්තාධිපයතෙයං. යතනාහ ‘‘අත්තාන’’න්තිආදි. යලොකන්ති සත්තයලොකං. 
යසො ච යඛො ඉද්ධිවිධාදිගුණවියසසයුත්යතො අධිප්යපයතො අධිපතිභාවස්ස

අධිප්යපතත්තා. නවවිධං යලොකුත්තරධම්මන්ති උක්කට්ඨනිද්යදයසන

වුත්තං. ඉති භයවොති එවං සම්පත්තිභයවො, තත්ථ එවං අභිවුද්ධීති. 

සම්පත්තිභවස්ස යහතූතිතංතංසම්පත්තිභවස්ස තත්ථ ච අභිවුද්ධියා යහතු.

ජාතිනිමිත්තස්සකම්මභවස්සකතූපචිතත්තා  ාතිඅන්යතොපවිට්ඨා. රාදීසුපි

එයසවනයෙො යහතුසිද්ධියා ඵලසිද්ධියතො. 

අසල්ලීනන්ති න සඞ්යකොචප්පත්තං. උපට්ඨිතාති

කායාදිසභාවසල්ලක්ඛණවයසනඋපට්ඨිතා. අසම්මුට්ඨා සම්යමොසාභාවයතො. 

අසාරද්යධොති සාරම්භස්ස සාරම්භයහතූනඤ්ච වික්ඛම්භයනන අසාරද්යධො. 

එකග් ං අයනකග් භාවස්ස දූරසමුස්සාපිතත්තා. නිම්මලං කත්වාති

රා ාදිමලානං අපනයයනන මලරහිතං කත්වා. ය ොපාෙතීති
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සංකියලසානත්ථයතො රක්ඛති. අෙන්ති එවංපටිපන්යනො භික්ඛු. 

සුද්ධමත්තානංපරිහරති අසුද්ධභාවස්සකියලසස්සපිඅභාවයතො. 

අතික්කමිත්වා මඤ්ඤසීති අසක්ඛිං කත්වා මඤ්ඤසි. තාය තණ්හාය
නිබ්බත්යතොතිතම්මයයො, තණ්හාවසියකො. තස්ස භායවො තම්මයතා, තස්සා 

තම්මෙතාෙ අභායවන. නහාෙති පඤ්ඤාදිගුණයවපුල්ලප්පත්තියා. 

ආධිපයතයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යදවදූතවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චූළවග්ය ො 

1. සම්මුඛීභාවසුත්තවණ්ණනා 

41. පඤ්චමස්ස පඨයම සම්මුයඛො භවති යයන යසො සම්මුඛීභායවො, 

පුරයතො විජ්ජමානතා, තස්මා සම්මුඛීභාවා. පුඤ්ඤකම්මන්ති දානසඞ්ඛාතං

පුඤ්ඤකම්මං. ද්යවධම්මා සුලභා බාහිරත්තා යථාසකං පච්චයසමවායයන

ලබ්භනයතො. සද්ධා පන දුල්ලභා පචුරජනස්ස අනවට්ඨිතකිච්චත්තා.

යතයනවාහ ‘‘පුථුජ් නස්සා’’තිආදි. 

සම්මුඛීභාවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. තිඨානසුත්තවණ්ණනා 

42. දුතියය මච්ඡරියයමව මලං මච්ඡරියමලං, චිත්තස්ස 

මලීනසභාවාපාදනයතො වි තං මච්ඡරියමලං එත්ථාති වි තමච්ඡරිෙමලං. 
ය ධාභායවන යකොචි කිඤ්චි යදන්යතොපි තත්ථ ආසත්තිං න විස්සජ්යජති, 

අයං පන න තාදියසොති ආහ ‘‘විස්සට්ඨචාය ො’’ති. මලීනහත්යථොව 

චිත්තවිසුද්ධියා අභාවයතො. යධොතහත්යථොව යධොතහත්යථන
කාතබ්බකිච්චසාධනයතො.යතනවුත්තං–‘‘චිත්යතසුද්යධවිසුජ්ඣන්ති, ඉති

වුත්තං මයහසිනා’’ති. ොචිතුං යුත්යතො යාචකානං මයනොරථපූරණයතො. 

ොචයෙොය ො පයයො ාසයහහියාචයකහිසුට්ඨු යුත්තභාවයතො.තංසමඞ්ගීඑව

තත්ථ රයතො නාම, න චිත්තමත්යතයනවාති ආහ ‘‘දානං…යප.… රයතො

නාමයහොතී’’ති. 

‘‘උච්චා, භන්යත’’තිවත්වාඅයංමං උච්චයතොවදතීතිචින්යතයයාතිපුන 

‘‘නාතිඋච්චා තුම්යහ’’තිආහ, සරීයරනාතිඅධිප්පායයො. යමචකවණ්ණස්සාති

නීයලොභාසස්ස. පුච්ඡීති භික්ඛූපුච්ඡි. භූමිෙංයලඛංලිඛන්යතොඅච්ඡීතිපඨමං 
මඤ්යචනිපජ්ජිත්වාඋට්ඨායභූමියංයලඛංලිඛන්යතොඅච්ඡි ‘‘අඛීණාසයවොති
මඤ්ඤනා යහොතූ’’ති. තථා හි රාජා ඛීණාසවස්ස නාම…යප.… නිවත්ති. 

ධ පග් හිතාවාති පග් හිතධජාව. සිලායචතිෙට්ඨානන්ති ථූපාරාමස්ස ච

මහායචතියස්ස ච අන්තයර සිලාය කතයචතියට්ඨානං. යචතිෙං…යප.…

අට්ඨාසි සාවකස්සතං කූටා ාරන්තිකත්වා. 
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පටුන 

පච්ඡාභාය නාති ධම්මකථිකස්ස යථරස්ස පිට්ඨිපස්යසන. ය ොනයසොති
මණ්ඩලසප්යපො. ධම්මස්සවනන්තරාය බහූනං
සග් මග් ප්පටිලාභන්තරායයො භයවයයාති අධිප්පායයන 

‘‘ධම්මස්සවනන්තරාෙංනකරිස්සාමී’’ති චින්යතසි. විසං වික්ඛම්යභත්වාති

විපස්සනායතයජන විසයව ං වික්ඛම්යභත්වා.  ාථාසහස්සන්ති

 ාථාසහස්සවන්තං. පට්ඨාන ාථාොති පට්ඨාපන ාථාය, ආදි ාථායාති

අත්යථො. පට්ඨාන…යප.… අවසාන ාථං එව වවත්ථයපසි, න ද්වින්නං

අන්තයර වුත්තං කිලන්තකායත්තා. සරභාණං සායන්හධම්මකථා. 

පග් ණ්හාතීති පච්චක්ඛං කයරොන්තී  ණ්හාති, සක්කච්චං සුණාතීති
අත්යථො.ධම්මකථනදිවයසධම්මකථිකානංඅකිලමනත්ථංසද්ධාඋපාසකා 
සිනිද්ධයභොජනං මධුපානකඤ්ච යදන්ති සරස්ස මධුරභාවාය

සප්පිමධුකයතලාදිඤ්ච යභසජ්ජං. යතනාහ ‘‘අරිෙවංසංකයථස්සාමී’’තිආදි. 

චතූහිදාඨාහිඩංසිත්වාතිදළ්හදට්ඨභාවදස්සනං. චරිස්සාමීතිසම්මායනස්සාමි, 

සක්කච්චං සුණිස්සාමීති අත්යථො. නිම්මයථත්වාති නිම්මද්දිත්වා, 
අපයනත්වාතිඅත්යථො. 

තිඨානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අත්ථවසසුත්තවණ්ණනා 

43. තතියයඅත්යථොනාමඵලං, තංඑතස්සවයසොති අත්ථවයසො. යහතු, 

අත්යථො එතස්ස අත්ථීති අත්යථො, යසො එවාති ආහ ‘‘තයෙො අත්යථ තීණි

කාරණානී’’ති. ධම්මයදසනා නාම උක්කට්ඨනිද්යදයසන චතුන්නං

අරියසච්චානං පකාසනාති ආහ ‘‘චතුසච්චධම්මං පකායසතී’’ති. අට්ඨකථං

ඤායණන පටසංයවදීති පාළිපදානං අත්ථං විවරණඤායණන පටි පටි
සංයවදනසීයලො ‘‘අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්යථො’’ති. එයතන

අත්ථපටිසම්භිදාබයාපාරමාහ. පාළිධම්මං පටසංයවදීති පාළි තිං පාළිං
පදවිවරණංපටිපටි සංයවදනසීයලො.එයතනධම්මපටිසම්භිදාබයාපාරමාහ. 

අත්ථවසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. කථාපවත්තිසුත්තවණ්ණනා 

44. චතුත්යථ පවත්තිනීති යාව අධිප්යපතත්ථනි මනා අවිච්යඡයදන

පවත්තිනී. පටිඝාතාභායවන අප්පටහතා.නිෙයානිකා සප්පාටිහීරකා. 

කථාපවත්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පණ්ඩිතසුත්තවණ්ණනා 

45. පඤ්චයම පණ්ඩිතපඤ්ඤත්තානීති පණ්ඩියතහි පඨමං

පඤ්ඤත්තානි. කථිතානීති යසයයයසො කථිතානි. මහාපුරියසහීති

බුද්ධයබොධිසත්යතහි. කරුණාති කරුණායචයතොවිමුත්ති වුත්තා. 

පුබ්බභාය ොති තස්ස උපචායරො. දයමොති ඉන්ද්රිෙසංවයරො ‘‘මනච්ඡට්ඨානං

ඉන්ද්රියානංදමන’’න්තිකත්වා. අත්තදමනන්තිචිත්තදමනං. පුණ්යණොවායද 
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(ම. නි. 3.396) ‘‘සක්ඛිස්සසි යඛො, ත්වං පුණ්ණ, ඉමිනා දමූපසයමනා’’ති

ආ තත්තා දයමොති වුත්තා ඛන්තිපි. ආළවයක ආළවකසුත්යත (සං. නි.

1.246; සු.නි. 190) ‘‘සච්චා දමා චා ා’’ති එවං වුත්තා පඤ්ඤාපි ඉමස්මිං

සුත්යත ‘‘දයමො’’ති වත්තුං වට්ටති. රක්ඛනං ය ොපනං පට ග් නන්ති
මාතාපිතූනං මනුස්සාමනුස්සකතූපද්දවයතො රක්ඛනං, බයාධිආදිඅනත්ථයතො

ය ොපනං, ඝාසච්ඡාදනාදීහි යවයයාවච්චකරයණන පටිජග් නං. සන්යතො

නාම සබ්බකියලසදරථපරිළාහූපසයමන උපසන්තකායවචීසමාචාරතාය ච. 

උත්තමට්යඨනසන්තානන්තිමත්යතයයතාදීහියසට්ඨට්යඨන සන්තානං. 

ඉධ ඉයමසංයෙව තිණ්ණං ඨානානං කරයණනාති ඉමස්මිං සුත්යත

ආ තානං තිණ්ණං ඨානානං කරයණන නිබ්බත්තයනන. එතානි…යප.…

කාරණානීති මාතුපට්ඨානං පිතුපට්ඨානන්ති එතානි ද්යව උත්තමපුරිසානං 
කාරණානි. උත්තමකිච්චකරයණන හි මාතාපිතුඋපට්ඨාකා

‘‘උත්තමපුරිසා’’ති වුත්තා. යතනාහ ‘‘මාතාපිතු…යප.… වුත්යතො’’ති.

අනුපද්දවභායවන යඛමං. 

පණ්ඩිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සීලවන්තසුත්තවණ්ණනා 

46. ඡට්යඨ යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකන්ති එත්ථ ‘‘මනුස්සා පුඤ්ඤං 
පසවන්තී’’ති අවියසයසන වුත්තත්තා භාවනාමයස්සපි පුඤ්ඤස්ස
සඞ් ණ්හනයතො යලොකුත්තරස්සපිසම්භයවොදට්ඨබ්යබො. 

සීලවන්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සඞ්ඛතලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

47. සත්තයමසයමච්චසම්භූයපච්චයයහිකතං සඞ්ඛතං.නිමිත්තානීති

සඤ්ජානනස්ස නිමිත්තානි. යහතුපච්චයසමවායය උප්පජ්ජනං උප්පායදො, 

අත්තලායභො. වයෙොති භඞ්ය ො. ඨිතස්සාති උප්පාදක්ඛණයතො උද්ධං
ඨිතික්ඛණපත්තස්ස. සා පනස්ස අවත්ථාඋප්පාදාවත්ථායභින්නාතිකත්වා 
අඤ්ඤථත්තංජරාතිචවුත්තා.යස්මාධම්යමොඋප්පජ්ජමායනොඑවභිජ්ජති, 
තථා සති උප්පාදභඞ් ා සමානක්ඛණා සියුං, න ච තං යුජ්ජති, තස්මා
උප්පාදාවත්ථාය භින්නා භඞ් ාභිමුඛාවත්ථා ජරාති යවදිතබ්බා. යය පන
‘‘සඞ්ඛාරානං ඨිති නත්ථී’’ති වදන්ති, යතසං තං මිච්ඡා. යථා හි තස්යසව
ධම්මස්සඋප්පාදාවත්ථායභින්නාභඞ් ාවත්ථා ඉච්ඡිතා, අඤ්ඤථා‘‘අඤ්ඤං
උප්පජ්ජති, අඤ්ඤං නිරුජ්ඣතී’’ති ආපජ්ජති, එවං උප්පජ්ජමානස්ස
භඞ් ාභිමුඛාධම්මා ඉච්ඡිතබ්බා. සා ච ඨිතික්ඛයණො.නහි උප්පජ්ජමායනො
භිජ්ජතීතිසක්කාවිඤ්ඤාතුන්ති. 

සඞ්ඛතන්ති යතභූමකා ධම්මා පච්චයසමුප්පන්නත්තා. යදි එවං

මග් ඵලධම්මා කථන්ති ආහ ‘‘මග් ඵලානි පනා’’තිආදි. ලක්ඛණකථා හි

යාවයදවසම්මසනත්ථා. උප්පාදක්ඛයණඋප්පායදො, නඨානභඞ් ක්ඛයණසු.
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කස්මා? උප්පාදඋප්පාදක්ඛණානං අඤ්ඤමඤ්ඤං පරිච්ඡින්නත්තා. යථා හි
උප්පාදසඞ්ඛායතන විකායරන උප්පාදක්ඛයණො පරිච්ඡින්යනො, එවං
උප්පාදක්ඛයණනපි උප්පායදො පරිච්ඡින්යනො. යසසද්වයයපි එයසව නයයො.
ධම්මප්පවත්තිමත්තතායපි කාලස්ස යලොකසමඤ්ඤාවයසයනව වුත්තං. 

ලක්ඛණං න සඞ්ඛතං, සඞ්ඛතං න ලක්ඛණන්ති යනසං යභදදස්සනං.

අවත්ථාවයතොහිඅවත්ථාභින්නාවාති. පරිච්ඡින්නන්තිඑත්ථඋප්පාදවයයහි 
තාව සඞ්ඛතං පරිච්ඡින්නං යහොතු, ජරාය පන තං කථං පරිච්ඡින්නන්ති
වුච්චති? න වුච්චති පරිච්යඡයදො පුබ්බන්තාපරන්තමත්යතන, අථ යඛො

සභාවයභයදනාති නායං යදොයසො. සඞ්ඛතං ධම්මජාතං පරිච්ඡින්නං 
තබ්බන්තං ධම්මජාතං සඞ්ඛතන්ති පඤ්ඤායති එවං යතසං අභායවන 

නිබ්බානයමතන්ති ලක්ඛිතබ්බයතො සඤ්ජානිතබ්බයතො. ඉදානි ‘‘ෙථා 

හී’’තිආදිනායථාවුත්තමත්තංඋපමාහිවිභායවති. 

සඞ්ඛතලක්ඛණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අසඞ්ඛතලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

48. අට්ඨයම අසඞ්ඛතස්සාති වුත්තනයයන න සඞ්ඛතස්ස. යතනාහ 

‘‘පච්චයෙහී’’තිආදි. යථා උප්පාදාදීනං භායවන සඞ්ඛතධම්මජාතං
සඞ්ඛතන්ති පඤ්ඤායති, එවං යතසං අභායවන නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති
පඤ්ඤායති. 

අසඞ්ඛතලක්ඛණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පබ්බතරාජසුත්තවණ්ණනා 

49. නවයම ඉධ සාල-සද්යදො රුක්ඛසාමඤ්ඤපරියායයො, න

රුක්ඛවියසසපරියායයොති ආහ ‘‘මහාසාලාති මහාරුක්ඛා’’ති. 

කුලය ට්ඨකන්ති තස්මිං කුයල යජට්ඨභූතං සාමිභූතං. සිලාමයෙො න
පංසුමයයොමිස්සයකොච. ාමං  ාමූපචාරඤ්චඨයපත්වාසබ්බංඅරඤ්ඤන්ති

ආහ ‘‘අරඤ්ඤස්මින්ති අ ාමකට්ඨායන’’ති.මහන්යතොපබ්බයතොයසයලොති
යයොජනා. 

පබ්බතරාජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ආතප්පකරණීයසුත්තවණ්ණනා 

50. දසයම සරීරසම්භවානන්ති සරීයර සම්භූතානං. දුක්ඛානන්ති

අනිට්ඨානං. බහලානන්තිනිරන්තරප්පවත්තියාඅවිරළානං. තාපනවයසනාති

දුක්ඛාපනවයසන. තිබ්බානන්ති කුරූරානං.තාසංයථාවුත්තානංඅධිවාසනාය
පහාතබ්බදුක්ඛයවදනානං පජහනං නාම ඛමනයමවාති ආහ 

‘‘ඛමනත්ථාො’’ති. ආණායපත්වාති ‘‘ආතප්පං කරණීය’’න්ති බුද්ධාණං

විධාය. යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකා කථිතා සසම්භාරානං මග් ධම්මානං 
කථිතත්තා. 
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ආතප්පකරණීයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. මහායචොරසුත්තවණ්ණනා 

51. එකාදසයම මහාබලවයචොයරො මහායචොයරොති ආහ ‘‘මහන්යතො

බලවයචොයරො’’ති. බලවයචොයරොති ච මහාථාමතාය මහාපරිවාරතාය
මහායචොරියකම්මසමත්ථතාය ච යවදිතබ්යබො. මහතං  ාමනි මානං

විලුප්පනං මහාවියලොයපො. තං තං කාරණං පක්ඛිපිත්වාති තං තං

අකරණයමව කාරණං කත්වා තප්පටිබද්ධාය කථාය පක්ඛිපිත්වා. අත්ථං

කථයිස්සන්තීති තස්ස තස්ස අත්ථඤ්ච කථයිස්සන්ති. හරන්තාති

අපයනන්තාපරිහරන්තා. දසවත්ථුකාොති‘‘සස්සයතොයලොයකො’’ති(ම.නි.

1.269) ආදිදසවත්ථුසන්නිස්සිතාය. අන්තං  යහත්වා ඨිතදිට්ඨිොති තයමව
සස්සතාදිඅන්තං යහත්වාඅවිස්සජ්යජත්වාඨිතදිට්ඨියා. 

මහායචොරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චූළවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

2. දුතිෙපණ්ණාසකං 

(6) 1. බ්රාහ්මණවග්ය ො 

1. පඨමද්යවබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

52. බ්රාහ්මණවග් ස්ස පඨයම  රාජිණ්ණාති ජරාවයසන ජිණ්ණා, න 

බයාධිආදීනං වයසන ජිණ්ණසදිසත්තා ජිණ්ණා. වයෙොවුද්ධාති වයයසො

වුද්ධිප්පත්තියා වුද්ධා, න සීලාදිවුද්ධියා.  ාතිමහල්ලකාති ජාතියා

මහන්තතාය චිරරත්තඤ්ඤුතාය ජාතිමහල්ලකා. තයෙො අද්යධ

අතික්කන්තාතිපඨයමො, මජ්ඣියමො, පච්ඡියමොතිතයයො අද්යධඅතීතා. තතිෙං

වෙං අනුප්පත්තාති තයතො එව පච්ඡිමං වයං අනුප්පත්තා. 

අකතභෙපරිත්තාණාති එත්ථ භෙපරිත්තාණන්ති දුග් තිභයයතො
පරිත්තායකං පුඤ්ඤං, තං අකතං එයතහීති අකතභයපරිත්තාණා. 

පතිට්ඨාකම්මන්ති සු තිසඞ්ඛාතප්පතිට්ඨාවහං කම්මං. උපසංහරීෙතීති 

සම්පාපීයති. ‘‘උපනීයතී’’ති වුත්තං, කිං යකන උපනීයතීතිආහ ‘‘අෙඤ්හි

 ාතිො රංඋපනීෙතී’’තිආදි. අෙන්තියලොයකො.ජායතොනජාතභායවයනව
තිට්ඨති, අථ යඛො තයතො පරං ජරං පාපීයති, ජරාය බයාධිං පාපීයති. එවං
පරයතොපරංදුක්ඛයමවඋපනීයති. 

තාෙනට්යඨනාති රක්ඛනට්යඨන. නිලීෙනට්යඨනාති

නිලීනට්ඨානභායවන. පතිට්ඨානට්යඨනාති පතිට්ඨානභායවන. 

අවස්සෙනට්යඨනාති අවස්සයිතබ්බභායවන. උත්තම තිවයසනාති
පරම තිභායවන. 

පඨමද්යවබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. දුතියද්යවබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

53. දුතියය භජිතබ්බට්යඨන පයරසං භාජිතබ්බට්යඨන භා නං, 
භණ්ඩකං. 

දුතියද්යවබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණසුත්තාදිවණ්ණනා 

54-55. තතියය යයසං රා ාදීනංඅප්පහායනනපුරිසස්සඅත්තබයාබාධාදීනං

සම්භයවො, පහායනනඅසම්භයවොතිඑවං රා ාදීනං පහායයකො අරියධම්යමො

මහානුභාවතාය මහානිසංසතාය ච සාමං පස්සිතබ්යබොති සන්දිට්ඨියකො. 

ඉමිනා නයයන යසයසසු පයදසුපි යථාරහං නීහරිත්වා වත්තබ්යබො.

සද්දත්යථො පන විසුද්ධිමග් සංවණ්ණනාසු (විසුද්ධි. මහාටී. 1.147) 

වුත්තනයයනයවදිතබ්යබො.චතුත්ථංඋත්තානත්ථයමව. 

අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. නිබ්බුතසුත්තවණ්ණනා 

56. පඤ්චයම නකාලන්තයර පත්තබ්බන්තියදාසච්චප්පටියවයධො, තදා
එව ලද්ධබ්බත්තා න කාලන්තයර පත්තබ්බං. මග් ඤායණන

උපයනතබ්බත්තා උපයනයයං. උපයනයයයමව ඔපයනෙයිකන්ති ආහ 

‘‘පටපත්තිො උප න්තබ්බ’’න්ති. 

නිබ්බුතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. පයලොකසුත්තවණ්ණනා 

57. ඡට්යඨ ආචරිෙපාචරිොනන්ති ආචරියානම්පි ආචරියානං. 

නිරන්තරඵුයටොයනරයිකසත්යතහි නිරය ාමිකම්මස්සකාරකානංබහුභාවා. 

උභෙම්යපතන්ති යථාවුත්තං අත්ථද්වයං. ඝනනිවාසතන්ති  ාමානං 

ඝනසන්නිවාසතං. එකන්යතයනව අධම්යමොති 
අයයොනියසොමනසිකාරයහතුකත්තා අනත්ථයහතුතාය ච නියයමයනව

අධම්යමො. න අධම්මරාය ොතිඅධිප්යපයතොතිපරපරික්ඛායරසුරාය ොවියන
මහාසාවජ්යජොති කත්වා වුත්තං. තථා හි සකසකපරික්ඛාරවිසයයො රාය ො
විසමයලොයභො විය න එකන්තයතො අපායුප්පත්තිජනයකො. පරපරික්ඛායරසු

උප්පජ්ජමානස්ස මහාසාවජ්ජතාය අධම්මරා තා. යලොභස්ස සමකායලො

නාම නත්ථි කායදුච්චරිතාදීනං විය අයයොනියසොමනසිකාරසමුට්ඨානත්තා. 

එසාති එයසො පාපධම්යමො. සමයලොයභො විසමලක්ඛණාභාවයතො. තථා හි
තංසමුට්ඨායනො පයයොය ො මිච්ඡාචායරොති න වුච්චති. 

අවත්ථුපටයසවනසඞ්ඛායතනාති යං යලොකියසාධුසමනුඤ්ඤාතං රා ස්ස 
වත්ථුට්ඨානං, තයතොඅඤ්ඤස්මිංවත්ථුස්මිංපටියසවනසඞ්ඛායතන. 

විවිධසස්සානන්ති සාලිවීහිආදිනානප්පකාරසස්සානං. දුස්සස්සන්ති

පච්චයදූයසන දූසිතං සස්සං. සම්පජ් මායනති නිප්ඵජ්ජනයතො පය ව
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 බ්භපරිවුද්ධිකායල. පාණකාති සලභාදිපාණකා. පතන්තීති සස්සානං 

මත්ථයක පතන්ති. සලාකාමත්තයමව සම්පජ් තීති වඩ්ඪිත්වා  බ්භං

 යහතුං අසමත්ථං සම්පජ්ජති. යතති වාළඅමනුස්සා. ලද්යධොකාසාති
යක්ඛාධිපතීහිඅනුඤ්ඤාතත්තාලද්යධොකාසා. 

පයලොකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. වච්ඡය ොත්තසුත්තවණ්ණනා 

58. සත්තයම මහාවිපාකන්ති උළාරඵලං බහුවිපාකං. ධම්යමො නාම 

කථිතකථා ‘‘අත්ථං දහති විදහතී’’ති කත්වා. අනුධම්යමො නාම පටිකථනං
‘‘තංඅනු යතොධම්යමො’’ති කත්වා.සහධම්යමනාතිසහධම්යමො, යසොඑව 

සහධම්මියකො. ධම්මසද්යදො යචත්ථ කාරණපරියායයොති ආහ 

‘‘සකාරයණො’’ති. වාදස්සාතිවචනස්ස. අනුපායතො අනුපච්ඡා පවත්ති. 

පරිපන්යථතිට්ඨතීති පාරිපන්ථියකො. පන්යථඨත්වාපයරසංසාපයතයයං

ඡින්දනයතො පන්ථදූහනයචොයරො. යදි පච්චයවක්ඛණඤාණං, කථං තං

අයසක්ඛන්ති ආහ ‘‘අයසක්ඛස්ස පවත්තත්තා’’ති. ඉතරානීති

සීලක්ඛන්ධාදීනි. සෙම්පීති පි-සද්යදො ‘‘අයසක්ඛස්ස පවත්තා චා’’ති
ඉමමත්ථංසම්පිණ්යඩති. 

නිබ්බියසවයනොති වියසවනරහියතො වි තවියලොමභායවො. න

උපපරික්ඛන්තීති න විචායරන්ති. ජාතිං නිබ්බත්තිං යාති උප ච්ඡතීති 

 ාතියෙො, ජායතොතිඅත්යථො. යතනාහ ‘‘ෙත්ථකත්ථචිකුල ායත’’ති. 

යකවලීතියකවලවා, පාරිපූරිමාතිඅත්යථො. යතනාහ ‘‘පරිපුණ්ණභායවන

යුත්යතො’’ති. එතං යකවලීති පදං. අභිඤ්ඤාපාරන්ති අභිජානස්ස පාරං.

පරියන්තං  තත්තා පාරගූ. එස නයයො යසසපයදසුපි. 

යඛත්තවිනිච්ඡෙසවයනනාති ‘‘ඉයමහි සීලාදිගුණසම්පන්නා සයදවයක
යලොයක පුඤ්ඤස්ස යඛත්තං, තදඤ්යඤො න යඛත්ත’’න්ති එවං
යඛත්තවිනිච්ඡයසවයනනරහිතා. 

වච්ඡය ොත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. තිකණ්ණසුත්තවණ්ණනා 

59. අට්ඨයම දුරාසදාති දුරුපසඞ්කමනා.  රහා මුච්චිස්සතීති මයි එවං
කයථන්යතසමයණොය ොතයමොකිඤ්චිකයථස්සති, එවංයම වචනමත්තම්පි

න ලද්ධන්ති අයං  රහා මුච්චිස්සතීති. පණ්ඩිතාති පණ්ඩිච්යචන

සමන්නා තා. ධීරාති ධිතිසම්පන්නා. බයත්තාති පරවාදමද්දනසමත්යථන

යවයයත්තියයන සමන්නා තා. බහුස්සුතාති බාහුසච්චවන්යතො. වාදියනොති 

වාදිමග් කුසලා. සම්මතාති බහුයනො ජනස්ස සාධුසම්මතා. 

පණ්ඩිතාදිආකාරපරිච්යඡදන්ති යතසං යතවිජ්ජානං 
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පණ්ඩිතාකාරාදිආකාරපරිච්යඡදං. ආකාරසද්යදො කාරණපරියායයො, 

පරිච්යඡදසද්යදො පරිමාණත්යථොතිආහ ‘‘එත්තයකනකාරයණනා’’ති. 

ෙථාතියයනාකායරන, යයනකාරයණනාතිඅත්යථො. යතනාහ ‘‘ෙථාති

කාරණවචන’’න්ති. ‘‘ද්වීහිපි පක්යඛහී’’ති වත්වා යත පක්යඛ සරූපයතො

දස්යසන්යතො ‘‘මාතියතො චපිතියතොචා’’තිආහ.යතසංපක්ඛානංවයසනස්ස

සුජාතතංදස්යසතුං ‘‘ෙස්සමාතා’’තිආදිවුත්තං.ජනකජනිකාභායවනවිනාපි
යලොයක මාතාපිතුසමඤ්ඤා දිස්සති, ඉධ පන සා ඔරසපුත්තවයසයනව

ඉච්ඡිතාති දස්යසතුං ‘‘සංසුද්ධ හණියකො’’ති වුත්තං.  බ්භං  ණ්හාති

ධායරතීති  හණී,  බ්භාසයසඤ්ඤියතොමාතුකුච්ඡිප්පයදයසො.යථාභුත්තස්ස 

ආහාරස්ස විපාචනවයසන  ණ්හනයතො අඡඩ්ඩනයතො  හණී, 
කම්මජයතයජොධාතු. 

පිතා ච මාතා ච පිතයරො, පිතූනං පිතයරො පිතාමහා, යතසං යුය ො 

පිතාමහයුය ො, තස්මා ‘‘යාව සත්තමා පිතාමහයු ා පිතාමහද්වන්දා’’ති 

එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. අට්ඨකථාෙං පන ද්වන්දං අග් යහත්වා

‘‘යු න්ති ආයුප්පමාණං වුච්චතී’’ති වුත්තං. යු -සද්දස්ස ච අත්ථකථා

දස්සිතා ‘‘පිතාමයහොයෙව පිතාමහයු ’’න්ති. පුබ්බපුරිසාති 
පුරිසග් හණඤ්යචත්ථ උක්කට්ඨනිද්යදසවයසන කතන්ති දට්ඨබ්බං.

එවඤ්හි ‘‘මාතියතො’’ති පාළිවචනං සමත්ථිතං යහොති. අක්ඛිත්යතොති 

අක්යඛයපො. අනවක්ඛිත්යතොති සද්ධථාලිපාකාදීසු අනවක්ඛිත්යතො න

ඡඩ්ඩියතො.  ාතිවායදනාති යහතුම්හි කරණවචනන්ති දස්යසතුං ‘‘යකන

කාරයණනා’’තිආදි වුත්තං. එත්ථ ච ‘‘උභයතො…යප.… පිතාමහයු ා’’ති
එයතන බ්රාහ්මණස්ස යයොනියදොසාභායවො දස්සියතො 
සංසුද්ධ හණිකතාකිත්තනයතො. ‘‘අක්ඛිත්යතො’’ති ඉමිනා
කිරියාපරාධාභායවො. සංසුද්ධජාතිකාපි හි සත්තා කිරියාපරායධන යඛපං
පාපුණන්ති. ‘‘අනුපක්කුට්යඨො’’ති ඉමිනා අයුත්තසංසග් ාභායවො.
අයුත්තසංසග් ඤ්හි පටිච්ච සත්තා සුද්ධජාතිකා කිරියාපරාධරහිතාපි
අක්යකොසංලභන්ති. 

තන්ති  රහාවචනං. මන්යත පරිවත්යතතීති යවයද සජ්ඣායති, 

පරියාපුණාතීති අත්යථො. මන්යතධායරතීතියථාඅධීයතමන්යතඅසම්මුට්යඨ 
කත්වාහදයයඨයපති. 

ඔට්ඨපහතකරණවයසනාති අත්ථාවධාරණවයසන. 

සනිඝණ්ඩුයකටුභානන්ති එත්ථ වචනීයවාචකභායවන අත්ථං සද්දඤ්ච
ඛණ්ඩති භින්දති විභජ්ජ දස්යසතීතිනිඛණ්ඩු, යසො එව ඉධ ඛ-කාරස්ස ඝ-

කාරංකත්වා ‘‘නිඝණ්ඩූ’’තිවුත්යතො.කිටති යමති කිරියාදිවිභා ං, තංවා

අනවයසසපරියාදානයතො  යමන්යතො පූයරතීති යකටුභං. 

යවවචනප්පකාසකන්ති පරියායසද්දදීපකං, එයකකස්ස අත්ථස්ස 
අයනකපරියායවචනවිභාවකන්ති අත්යථො. නිදස්සනමත්තඤ්යචතං
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අයනයකසම්පි අත්ථානං එකසද්දවචනීයතාවිභාවනවයසනපි තස්ස
 න්ථස්ස පවත්තත්තා. වචීයභදාදිලක්ඛණා කිරියා කප්පීයති විකප්පීයති
එයතනාතිකිරියාකප්යපො, යසො පන වණ්ණපදසම්බන්ධපදත්ථාදිවිභා යතො

බහුකප්යපොති ආහ ‘‘කිරිොකප්පවිකප්යපො’’ති. ඉදඤ්ච
මූලකිරියාකප්ප න්ථං සන්ධාය වුත්තං. යසො හි මහාවිසයයො
සතසහස්සපරිමායණො නමාචරියාදිප්පකරණං. ඨානකරණාදිවිභා යතො 

නිබ්බචනවිභා යතො ච අක්ඛරා පයභදීයන්ති එයතහීති අක්ඛරප්පයභදා, 

සික්ඛානිරුත්තියයො. එයතසන්තිචතුන්නංයවදානං. 

පදන්ති චතුබ්බිධං, පඤ්චවිධං වා පදං, තං පදං කායතීති පදයකො, 

යතයයවවායවයදපදයසො කායතීති පදයකො.තදවයසසන්තිවුත්තාවයසසං
වාකයං. එත්තාවතා සද්දබයාකරණං වත්වා පුන ‘‘බයාකරණ’’න්ති
අත්ථබයාකරණමාහ. තං තං සද්දං තදත්ථඤ්ච බයාකයරොති බයාචික්ඛති

එයතනාති බයාකරණං, සද්දසත්ථං.ආයතිංහිතංයතනයලොයකොනයතති

න ඊහතීති යලොකාෙතං. තඤ්හි  න්ථං නිස්සාය සත්තා පුඤ්ඤකිරියාය
චිත්තම්පිනඋප්පායදන්ති. 

අසීති මහාසාවකාති අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො, වප්යපො, භද්දියයො, 
මහානායමො, අස්සජි, නාළයකො, යයසො, විමයලො, සුබාහු, පුණ්ණජි,  වම්පති, 
උරුයවලකස්සයපො, නදීකස්සයපො,  යාකස්සයපො, සාරිපුත්යතො, 
මහායමොග් ල්ලායනො, මහාකස්සයපො, මහාකච්චායනො, මහායකොට්ඨියකො, 
මහාකප්පියනො, මහාචුන්යදො, අනුරුද්යධො, කඞ්ඛායරවයතො, ආනන්යදො, 
නන්දයකො, භගු, නන්දියයො, කිමියලො, භද්දියයො, රාහුයලො, සීවලි, උපාලි, 
දබ්යබො, උපයසයනො, ඛදිරවනියයරවයතො, පුණ්යණො මන්තානිපුත්යතො, 
පුණ්යණො සුනාපරන්තයකො, යසොයණො කුටිකණ්යණො, යසොයණො
යකොළිවියසො, රායධො, සුභූති, අඞ්ගුලිමායලො, වක්කලි, කාළුදායී, මහාඋදායී, 
පිලින්දවච්යඡො, යසොභියතො, කුමාරකස්සයපො, රට්ඨපායලො, වඞ්ගීයසො, 
සභියයො, යසයලො, උපවායණො, යමඝියයො, සා යතො, නාගියතො, 
ලකුණ්ඩකභද්දියයො, පිණ්යඩොයලො භාරද්වායජො, මහාපන්ථයකො, 
චූළපන්ථයකො, බාකුයලො, කුණ්ඩධායනො, දාරුචීරියයො, යයසොයජො, අජියතො, 
තිස්සයමත්යතයයයො, පුණ්ණයකො, යමත්තගු, යධොතයකො, උපසීයවො, 
නන්යදො, යහමයකො, යතොයදයයයො, කප්යපො, ජතුකණ්ණී, භොවුයධො, උදයයො, 
යපොසයලො, යමොඝරාජා, පිඞ්ගියයොතිඑයතඅසීතිමහාසාවකානාම. 

කස්මාපයනයතඑවයථරා‘‘මහාසාවකා’’තිවුච්චන්තීති? අභිනීහාරස්ස
මහන්තභාවයතො. තථා හි ද්යව අග් සාවකාපිමහාසාවයකසු අන්යතො ධා.
යත හි සාවකපාරමිඤාණස්ස මත්ථකප්පත්තියා සාවයකසු
අග් ධම්මාධි යමනඅග් ට්ඨායනඨිතාපි අභිනීහාරමහන්තතාසාමඤ්යඤන
‘‘මහාසාවකා’’තිපි වුච්චන්ති, ඉතයර පන පකතිසාවයකහි සාතිසයං
මහාභිනීහාරා. තථා හි යත පදුමුත්තරස්ස භ වයතොකායලකතපණිධානා, 
තයතොඑව සාතිසයංඅභිඤ්ඤාසමාපත්තීසුවසියනොපභින්නප්පටිසම්භිදාච.



අඞ්ගුත්තරනිකායය   තිකනිපාත-ටීකා 

107 

පටුන 

කාමං සබ්යබපි අරහන්යතො සීලවිසුද්ධිආදියක සම්පායදත්වා චතූසු 
සතිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  යථාභූතං
භායවත්වා මග් ප්පටිපාටියා අනවයසසයතො කියලයස යඛයපත්වා
අග් ඵයල පතිට්ඨහන්ති, තථාපි යථා සද්ධාවිමුත්තයතො දිට්ඨිප්පත්තස්ස, 
පඤ්ඤාවිමුත්තයතො ච උභයතොභා විමුත්තස්ස 
පුබ්බභා භාවනාවියසසසිද්යධො මග් භාවනාවියසයසො, එවං 
අභිනීහාරමහන්තත්තපුබ්බයයො මහන්තත්තා හි සසන්තායන සාතිසයස්ස
ගුණවියසසස්ස නිප්ඵාදිතත්තා සීලාදීහි ගුයණහි මහන්තා සාවකාති
මහාසාවකා. යතසුයයව පනයය යබොධිපක්ඛියධම්යමසු පායමොක්ඛභායවන
ධුරභූතානං සම්මාදිට්ඨිසඞ්කප්පාදීනං සාතිසයං කිච්චානුභාවනිප්ඵත්තියා
කාරණභූතාය තජ්ජාභිනීහාරාභිනීහටාය සක්කච්චං නිරන්තරං 
චිරකාලසම්භාවිතායසම්මාපටිපත්තියායථාක්කමංපඤ්ඤායසමාධිස්මිඤ්ච 
උක්කට්ඨපාරමිප්පත්තියා සවියසසං සබ්බගුයණහි අග් භායව ඨිතා, යත 
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා. ඉතයර අට්ඨසත්තති යථරා සාවකපාරමියා
මත්ථයකසබ්බසාවකානං අග් භායවනඅට්ඨිතත්තා‘‘මහාසාවකා’’ඉච්යචව
වුච්චන්ති. පකතිසාවකා පන අභිනීහාරමහන්තත්තාභාවයතො
පුබ්බයයො මහන්තත්තාභාවයතො ච ‘‘සත්ථුසාවකා’’ඉච්යචව වුච්චන්ති.යත
පනඅග් සාවකාවියමහාසාවකාවියචනපරිමිතා, අථයඛොඅයනකසතා 
අයනකසහස්සා. 

වයතීති වයෙො, ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු කත්ථචි අපරිකිලමන්යතො
අවිත්ථායන්යතො යත  න්යථ සන්තායනති පයණතීති අත්යථො. ද්යව

පටියසධා පකතිං යමන්තීතිදස්යසතුං ‘‘අවයෙොනයහොතී’’තිවත්වාතත්ථ 

අවයංදස්යසතුං ‘‘අවයෙොනාම…යප.…නසක්යකොතී’’ති වුත්තං. 

ඉධාති ඉමස්මිං සුත්යත. එතන්ති ‘‘විවිච්යචව කායමහී’’තිආදිවචනං.

තතියවිජ්ජාධි මාය පටිපත්තික්කයමො විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.70) 

සාතිසයං විත්ථාරියතො, තථා ඉධ අවත්තුකාමතාය භෙයභරවසුත්තාදීසු (ම.
නි. 1.34 ආදයයො) විය සඞ්යඛපයතො ච වත්තුකාමතාය ‘‘ද්වින්නං
විජ්ජාන’’මිච්යචවවුත්තං. 

විජ් ාති පුබ්යබනිවාසප්පටිච්ඡාදකස්ස යමොහක්ඛන්ධස්ස

විජ්ජනට්යඨනපිවිජ්ජා. යමොයහොපටච්ඡාදකට්යඨන තයමොතිවුච්චති තයමො

වියාති කත්වා. කාතබ්බයතො කරණං, ඔභායසොව කරණං ඔභාසකරණං, 
අත්තයනො පච්චයයහි ඔභාසභායවන නිබ්බත්යතතබ්බට්යඨනාති අත්යථො. 

අෙං අත්යථොති අයයමව අධිප්යපතත්යථො. පසංසාවචනන්ති තස්යසව
අත්ථස්ස යථොමනාවචනං පටිපක්ඛවිධමනපවත්තිවියසසානං යබොධනයතො. 

යෙො නාති පසංසාවයසන වුත්තපදානං අත්ථදස්සනවයසන වුත්තපදස්ස ච

යයොජනා. අවිජ් ා විහතාතිඑයතනවිජ්ජනට්යඨනවිජ්ජාතිඅයම්පිඅත්යථො

දීපියතොති දට්ඨබ්බං. ෙස්මා විජ් ා උප්පන්නාති එයතන විජ්ජාපටිපක්ඛා 
අවිජ්ජා, පටිපක්ඛතාචස්සාපහාතබ්බභායවනවිජ්ජායචපහායකභායවනාති
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දස්යසති. ඉතරස්මිම්පි පදද්වයෙති ‘‘තයමො විහයතො, ආයලොයකො 

උප්පන්යනො’’ති පදද්වයයපි. එයසවනයෙොතියථාවුත්තයයොජනං අතිදිසති.
තත්ථායං යයොජනා – එවං අධි තවිජ්ජස්ස තයමො විහයතො විද්ධස්යතො.
කස්මා? යස්මා ආයලොයකො උප්පන්යනො ඤාණායලොයකො පාතුභූයතොති. 

යපසිතත්තස්සාති යථාධිප්යපතත්ථසිද්ධිප්පත්තිං විස්සට්ඨචිත්තස්ස, 
පඨමවිජ්ජාධි මායයපසිතචිත්තස්සාතිවුත්තංයහොති. 

විපස්සනාපාදකන්ති ඉමිනා තස්ස ඣානචිත්තස්ස නිබ්යබධභාගියතමාහ.

විපස්සනා තිවිධා විපස්සකපුග් ලයභයදන. මහායබොධිසත්තානඤ්හි

පච්යචකයබොධිසත්තානඤ්ච විපස්සනා චින්තාමයඤාණසංවඩ්ඪිතත්තා 

සයම්භුඤාණභූතා, ඉතයරසං සුතමයඤාණසංවඩ්ඪිතත්තා

පයරොපයදසසම්භූතා. සා ‘‘ඨයපත්වා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

අවයසසරූපාරූපජ්ඣානානං අඤ්ඤතරයතො වුට්ඨායා’’තිආදිනා අයනකධා 

අරූපමුඛවයසන චතුධාතුවවත්ථායන වුත්තානං යතසං යතසං

ධාතුපරිග් හමුඛානං අඤ්ඤතරමුඛවයසන ච අයනකධාව විසුද්ධිමග්ය  

(විසුද්ධි. 1.306) නානානයයතො විභාවිතා. මහායබොධිසත්තානං පන

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සමුයඛන පයභද මනයතො නානානයං

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසන්නිස්සයස්ස අරියමග් ඤාණස්ස අධිට්ඨානභූතං 

පුබ්බභා ඤාණ බ්භං  ණ්හායපන්තං පරිපාකං  ච්ඡන්තං පරම ම්භීරං

සණ්හසුඛුමතරං අනඤ්ඤසාධාරණං විපස්සනාඤාණං යහොති, යං

අට්ඨකථාසු ‘‘මහාවජිරඤාණ’’න්ති වුච්චති. යස්ස ච පවත්තිවිභාය න

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සප්පයභදස්ස පාදකභායවන සමාපජ්ජියමානා 

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛායදවසිකංසත්ථුවළඤ්ජනකසමාපත්තියයො

වුච්චන්ති, ස්වායං බුද්ධානං විපස්සනාචායරො පරමත්ථමඤ්ජූසායං 

විසුද්ධිමග් සංවණ්ණනායං (විසුද්ධි. මහාටී. 1.144) දස්සියතො, අත්ථියකහි

තයතො  යහතබ්යබොති. ඉධ පන සාවකානං විපස්සනාචාරං සන්ධාය 

‘‘විපස්සනාපාදක’’න්තිවුත්තං. 

කාමං යහට්ඨිමමග් ඤාණානිපි ආසවානං යඛපනඤාණානි එව, 
අනවයසසයතො පන යතසං යඛපනං අග් මග් ඤායණයනවාති ආහ 

‘‘අරහත්තමග් ඤාණත්ථාො’’ති. ආසවවිනාසනයතොතිආසවානංනිස්යසසං
සමුච්ඡින්දනයතො. ආසවානං ඛයය ඤාණං ආසවක්ඛයඤාණන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘තත්රයචතංඤාණ’’න්ති වත්වා ‘‘ඛයෙ’’තිආධායරභුම්මං, න

විසයයති දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථ පරිොපන්නත්තා’’ති ආහ. අභිනීහරතීති
අභිමුඛංනීහරති, යථාමග් ාභිසමයයොයහොති, සවනං තදභිමුඛංපවත්යතති. 

ඉදං දුක්ඛන්ති දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස තදා භික්ඛුනා පච්චක්ඛයතො

 හිතභාවදස්සනං. එත්තකං දුක්ඛන්තිතස්සපරිච්ඡිජ්ජ හිතභාවදස්සනං. න

ඉයතො භියෙයොති තස්ස අනවයසසයතො  හිතභාවදස්සනං. යතනාහ 

‘‘සබ්බම්පි දුක්ඛසච්ච’’න්තිආදි. සරසලක්ඛණපටයවයධනාති
සභාවසඞ්ඛාතස්ස ලක්ඛණස්ස අසම්යමොහයතො පටිවිජ්ඣයනන.
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අසම්යමොහපටියවයධොති ච යථා තස්මිං ඤායණ පවත්යත පච්ඡා 
දුක්ඛසච්චස්ස සරූපාදිපරිච්යඡයද සම්යමොයහො න යහොති, තථා පවත්ති.

යතයනවාහ ‘‘ෙථාභූතං ප ානාතී’’ති. දුක්ඛං සමුයදති එතස්මාති 

දුක්ඛසමුදයෙො. ෙං ඨානං පත්වාති යං නිබ්බානං මග් ස්ස 

ආරම්මණපච්චයට්යඨන කාරණභූතං ආ ම්ම. පත්වාති ච තදුභයවයතො 

පුග් ලස්ස පවත්තියාති කත්වා වුත්තං. පත්වාති වා පාපුණනයහතු. 

අප්පවත්තින්ති අප්පවත්තිනිමිත්තං. යත වා න පවත්තන්ති එත්ථාති

අප්පවත්ති, නිබ්බානං. තස්සාති දුක්ඛනියරොධස්ස. සම්පාපකන්ති
සච්ඡිකිරියාවයසනසම්මයදව පාපකං. 

කියලසවයසනාති ආසවසඞ්ඛාතකියලසවයසන. යස්මා ආසවානං
දුක්ඛසච්චපරියායයො තප්පරියාපන්නත්තා යසසසච්චානඤ්ච 

තංසමුදයාදිපරියායයො අත්ථි, තස්මා වුත්තං ‘‘පරිොෙයතො’’ති. දස්යසන්යතො
සච්චානීති යයොජනා. ආසවානඤ්යචත්ථ  හණං ‘‘ආසවානං
ඛයඤාණායා’’ති ආරද්ධත්තා. තථා හි ‘‘කාමාසවාපි චිත්තං
විමුච්චතී’’තිආදිනා ආසවවිමුත්තිසීයසයනව සබ්බකියලසවිමුත්ති වුත්තා.
‘‘ඉදං දුක්ඛන්ති යථාභූතං පජානාතී’’තිආදිනා මිස්සකමග්ය ො ඉධ

කථියතොති ‘‘සහ විපස්සනාෙ යකොටප්පත්තං මග් ං කයථසී’’ති වුත්තං. 

 ානයතො පස්සයතොති ඉමිනා පරිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාභාවනාභිසමයා වුත්තා. 

විමුච්චතීති ඉමිනා පහානාභිසමයයො වුත්යතොති ආහ ‘‘ඉමිනා මග් ක්ඛණං 

දස්යසතී’’ති.  ානයතො පස්සයතොති වා යහතුනිද්යදයසො. යං ජානනයහතු
කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චතීතියයොජනා. ධම්මානඤ්හිසමානකාලිකානම්පි
පච්චයපච්චයුප්පන්නතා සහජාතයකොටියා ලබ්භති. භවාසවග් හයණයනව
එත්ථභවරා ස්සවියභවදිට්ඨියාපිසමවයරොයධොති දිට්ඨාසවස්සපිසඞ් යහො
දට්ඨබ්යබො. 

ඛීණා  ාතීතිආදීහි පයදහි. තස්සාති පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස. භූමින්ති 
පවත්තිට්ඨානං. යයනාධිප්පායයන ‘‘කතමා පනස්සා’’තිආදිනා යචොදනා

කතා, තං විවරන්යතො ‘‘න තාවස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ න තාවස්ස අතීතා

 ාති ඛීණා මග් භාවනායාති අධිප්පායයො. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘පුබ්යබව

ඛීණත්තා’’ති. න අනා තා අස්ස ජාති ඛීණාති යයොජනා. න අනා තාති ච

අනා තභාවසාමඤ්ඤං යහත්වා යලයසනයචොයදති.යතනාහ ‘‘අනා යත

වාොමාභාවයතො’’ති. අනා තවියසයසො පයනත්ථ අධිප්යපයතො, තස්ස

යඛපයන වායායමො ලබ්භයතව. යතනාහ ‘‘ො පන මග් ස්සා’’තිආදි. 

එකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසූති භවත්තයග් හණං වුත්තනයයන

අනවයසසයතොජාතියාඛීණභාවදස්සනත්ථං. තන්තියථාවුත්තංජාතිං. යසොති
ඛීණාසයවො භික්ඛු. 

බ්රහ්මචරියවායසොනාමඉධමග් බ්රහ්මචරියස්ස නිබ්බත්තනයමවාතිආහ 

‘‘පරිවුත්ථ’’න්ති. සම්මාදිට්ඨියා චතූසු සච්යචසු
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පටුන 

පරිඤ්ඤාදිකිච්චසාධනවයසන පවත්තමානාය සම්මාසඞ්කප්පාදීනම්පි 
දුක්ඛසච්යච පරිඤ්ඤාභිසමයානුගුණා පවත්ති, ඉතයරසු ච සච්යචසු යනසං 

පහානාභිසමයාදිවයසනපවත්තිපාකටාඑව.යතනවුත්තං ‘‘චතූසුසච්යචසු 

චතූහි මග්ය හි පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරිොභාවනාභිසමෙවයසනා’’ති. 

පුථුජ් නකලයාණකාදයෙොති ආදි-සද්යදන සත්තයසඛංසඞ් ණ්හාති. 

ඉත්ථත්තාොතිඉයමපකාරාඉත්ථං, තබ්භායවොඉත්ථත්තං, තදත්ථන්ති
වුත්තං යහොති. යත පන පකාරා අරියමග් බයාපාරභූතා පරිඤ්ඤාදයයො

ඉධාධිප්යපතාති ආහ ‘‘එවංයසොළසවිධකිච්චභාවාො’’ති. යත හි මග් ං
පච්චයවක්ඛයතො මග් ානුභායවනපාකටාහුත්වාඋපට්ඨහන්ති, පරිඤ්ඤාදීසු

ච පහානයමව පධානං තදත්ථත්තා ඉතයරසන්ති ආහ ‘‘කියලසක්ඛොෙ

වා’’ති. පහීනකියලසපච්චයවක්ඛණවයසන වා එතං වුත්තං. දුතියවිකප්යප 

ඉත්ථත්තාොති නිස්සක්යක සම්පදානවචනන්ති ආහ ‘‘ඉත්ථභාවයතො’’ති. 

අපරන්ති අනා තං. ඉයම පන චරිමකත්තභාවසඞ්ඛාතා පඤ්චක්ඛන්ධා. 

පරිඤ්ඤාතා තිට්ඨන්තීති එයතන යතසං අප්පතිට්ඨතං දස්යසති.
අපරිඤ්ඤාමූලකාහිපතිට්ඨා.යථාහ ‘‘කබළීකායරයච, භික්ඛයව, ආහායර
අත්ථි රාය ො, අත්ථි නන්දී, අත්ථි තණ්හා, පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං 
විරුළ්හ’’න්තිආදි (සං. නි. 2.64; කථා. 296; මහානි. 7). යතයනවාහ – 

‘‘ඡින්නමූලකාරුක්ඛාවිො’’තිආදි. 

ෙස්සාති පුථුජ්ජනස්ස. තස්ස හි සීලං කදාචි වඩ්ඪති, කදාචි හායති.
යසක්ඛාපිපනසීයලසුපරිපූරකාරියනොව, අයසක්යඛසු වත්තබ්බයමවනත්ථි.

යතනාහ ‘‘ඛීණාසවස්සා’’තිආදි. වසිප්පත්තන්ති වසීභාවප්පත්තං. සුට්ඨු 

සමාහිතන්ති අග් ඵලසමාධිනා සම්මයදව සමාහිතං. ධිතිසම්පන්නන්ති

අග් ඵලධිතියා සමන්නා තං. මච්චුං  හිත්වා ඨිතන්ති ආයතිං

පුනබ්භවාභාවයතො වුත්තං. කථං පුනබ්භවාභායවොති ආහ ‘‘සබ්යබ

පාපධම්යම ප හිත්වා ඨිත’’න්ති. සබ්බස්සපි යඤයයධම්මස්ස

චතුසච්චන්යතො ධත්තා වුත්තං ‘‘බුද්ධන්ති චතුසච්චබුද්ධ’’න්ති. 

බුද්ධසාවකාතිසාවකබුද්ධානමස්සන්ති, පය ව ඉතරාපජා. ඉතරාහිපජා
සාවයකපිනමස්සන්ති.ඉතිඑත්තයකනඨායනන සම්මාසම්බුද්ධස්සවයසන
 ාථානං අත්ථං වත්වා ඉදානි සාවකස්සපි වයසන අත්ථං යයොයජත්වා

දස්යසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං. සාවයකොපි ය ොතයමො මුඛනිබ්බත්යතන
සම්පත්යතන සම්බන්යධන, යයතො සබ්යබපි අරියසාවකා භ වයතො
ඔරසපුත්තාතිවුච්චන්තීති. 

නිවුස්සතීති නිවායසො, නිවුත්යථො ඛන්ධසන්තායනොති ආහ 

‘‘නිවුත්ථක්ඛන්ධපරම්පර’’න්ති. අයවති, අයවදීති පාඨද්වයයනපි
පුබ්යබනිවාසඤාණස්ස කිච්චසිද්ධිංයයව දස්යසති.
එකත්තකායඑකත්තසඤ්ඤිභාවසාමඤ්ඤයතො යවහප්ඵලාපි එත්යථව

සඞ් හං  ච්ඡන්තීති ‘‘ඡකාමාවචයර, නව බ්රහ්මයලොයක’’ඉච්යචව වුත්තං.
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ඉතයරපනඅපචුරභාවයතොනවුත්තා.එකච්චානං අවිසයභාවයතොචඅවචනං

දට්ඨබ්බං.ජාතිඛීයතිඑයතනාති  ාතික්ඛයෙො, අරහත්තන්තිආහ ‘‘අරහත්තං 

පත්යතො’’ති. ‘‘අභිඤ්ඤායා’’ති වත්තබ්යබ යකාරයලොයපන ‘‘අභිඤ්ඤා’’ති 

නිද්යදයසො කයතොති ආහ ‘‘ ානිත්වා’’ති. කිච්චයවොසායනනාති චතූහි
මග්ය හි කත්තබ්බස්ස යසොළසවිධස්ස කිච්චස්ස පරියයොසායනන. 

යවොසියතොති පරියයොසියතො, නිට්ඨියතොති අත්යථො. යමොයනයෙයන

සමන්නා යතොති කායයමොයනයයාදීහි සමන්නා යතො. ලපිතං ලපතීති 

ලපිතලාපයනො. අත්තපච්චක්ඛයතො ඤත්වාති ඉමිනා යතසං විජ්ජානං
පටිලද්ධභාවංදීයපති. 

තිකණ්ණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ජාණුස්යසොණිසුත්තවණ්ණනා 

60. නවයම යදෙයධම්මස්යසතං නාමන්ති යා ං කයරොන්යතන
දාතබ්බයදයයධම්මං සන්ධාය වදති තදඤ්ඤස්ස පාළියං 

යදයයධම්මග් හයණයනව  හිතත්තා. මතකභත්තන්ති මතයක උද්දිස්ස

දාතබ්බභත්තං, පිතුපිණ්ඩන්ති වුත්තං යහොති. වරපුරිසානන්ති

විසිට්ඨපුරිසානං, උත්තමපුරිසානන්ති අත්යථො. සබ්බයමතං දානන්ති
යථාවුත්තයභදංයඤ්ඤසද්ධාදිදානං. 

ජාණුස්යසොණිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සඞ් ාරවසුත්තවණ්ණනා 

61. දසයම ජිණ්ණානං හත්ථිසාලාදීනං පටිසඞ්ඛරණං පුන 
පාකතිකකරණං ජිණ්ණපටිසඞ්ඛරණං, තස්ස කාරයකො 

ජිණ්ණපටසඞ්ඛරණකාරයකො. බාහිරසමයෙති සත්ථුසාසනයතො බාහියර 

අඤ්ඤතිත්ථියසමයය. සබ්බචතුක්යකනාතිආදීසු සබ්යබසු 
ද්විපදචතුප්පදාදියභයදසුපායණසුඑයකකස්මිංචත්තායරොචත්තායරොපායණ
වධිත්වා යජිතබ්බංයඤ්ඤංසබ්බචතුක්කංනාම.යසයසසුපිඉමිනානයයන

අත්යථොයවදිතබ්යබො. ෙස්සවාතස්සවාතිනිස්සක්යකසාමිවචනන්තිආහ 

‘‘ෙස්මා වා තස්මා වා’’ති. එවමස්සාෙන්ති එත්ථ අස්සූති නිපාතමත්තන්ති

ආහ ‘‘එවංසන්යතපිඅෙ’’න්ති. 

වඩ්යඪන්යතොති පට්ඨයපන්යතො. මග් බ්රහ්මචරියස්ස ඔ ධං මූලං

පතිට්ඨාභූතං බ්රහ්මචරියෙො ධං. යතනාහ 

‘‘අරහත්තමග් සඞ්ඛාතස්සා’’තිආදි. උක්කට්ඨනිද්යදයසන යචත්ථ 

අරහත්තමග් ස්යසව  හණං කතන්ති දට්ඨබ්බං. උත්තමං පතිට්ඨාභූතං 
ආරම්මණූපනිස්සයභායවන. 

අප්යපහියවයයාවච්චකරාදීහිඅත්යථොඑතිස්සාති අප්පට්ඨා ත්ථ-කාරස්ස

ට්ඨ-කාරංකත්වා. යතනාහ ‘‘ෙත්ථබහූ’’තිආදි. ෙත්ථාතියස්සං පටිපදායං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   තිකනිපාත-ටීකා 

112 

පටුන 

අප්යපොසමාරම්යභොඑතස්සාති අප්පසමාරම්යභො.පාසංසාතිපසංසාරහා. එතං

යෙව කථායපස්සාමීතිඑයතයනවබ්රාහ්මයණනකථායපස්සාමි. 

යසොප්යපනාති නිද්දාය. පමායදනාති ජා රියාදීසු අනනුයුඤ්ජනයතො

සතිවිප්පවාසලක්ඛයණන පමායදන. පච්චනීකපටහරණවයසනාති
පටිපක්ඛාපනයනවයසන. තථා හි භ වයතො ච සාසනස්ස ච පටිපක්ඛා
තිත්ථියා, යතසං හරණයතො පටිහාරියං. යත හි දිට්ඨිහරණවයසන
දිට්ඨිප්පකාසයන අසමත්ථභායවන ච ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීහි හරිතා 
අපනීතා යහොන්තීති. ‘‘පටී’’ති වා අයං සද්යදො ‘‘පච්ඡා’’ති එතස්ස අත්ථං
යබොයධති ‘‘තස්මිං පටිපවිට්ඨස්මිං, අඤ්යඤොආ ඤ්ඡිබ්රාහ්මයණො’’තිආදීසු
(සු. නි. 985; චූළනි. වත්ථු ාථා 4) විය, තස්මා සමාහියත චිත්යත
වි තූපක්කියලයස කතකිච්යචන පච්ඡා හරිතබ්බං පවත්යතතබ්බන්ති
පටිහාරියං, අත්තයනොවාඋපක්කියලයසසු චතුත්ථජ්ඣානමග්ය හිහරියතසු
පච්ඡාහරණංපටිහාරියං, ඉද්ධිආයදසනානුසාසනියයොච වි තූපක්කියලයසන
කතකිච්යචනචසත්තහිතත්ථංපුනපවත්යතතබ්බා, හරියතසුචඅත්තයනො 
උපක්කියලයසසු පරසත්තානං උපක්කියලසහරණානි යහොන්තීති

පටිහාරියානි භවන්ති, පටිහාරියයමව පාටහාරිෙං. පටිහාරියය වා 

ඉද්ධිආයදසනානුසාසනිසමුදායය භවං එයකකං පාටහාරිෙන්ති වුච්චති.
පටිහාරියංවාචතුත්ථජ්ඣානංමග්ය ොචපටිපක්ඛහරණයතො, තත්ථජාතං 

නිමිත්තභූයත, තයතොවාආ තන්ති පාටහාරිෙං. 

ආ තනිමිත්යතනාති ආ තාකාරසල්ලක්ඛණවයසන. එස නයයො

යසයසසුපි. එයකොරා ාතිදක්ඛිණමධුරාධිපති එයකොපණ්ඩුරාජා. එවම්පියත

මයනොති ඉමිනා ආකායරන තව මයනො පවත්යතොති අත්යථො. යතන

පකායරනපවත්යතොතිආහ ‘‘යසොමනස්සියතොවා’’තිආදි.සාමඤ්ඤයජොතනා
වියසයස අවතිට්ඨතීති අධිප්පායයයනවං වුත්තං. ‘‘එවං තව මයනො’’ති
ඉදඤ්ච මනයසො යසොමනස්සිතතාදිමත්තදස්සනං, න පන යයන යසො
යසොමනස්සියතොවායදොමනස්සියතොවා, තංදස්සනං.යසොමනස්සග් හයණන
යචත්ථ තයදකට්ඨා රා ාදයයො සද්ධාදයයො ච දස්සිතා යහොන්ති, 

යදොමනස්සග් හයණන යදොසාදයයො. දුතිෙන්ති ‘‘ඉත්ථම්පි යත මයනො’’ති

පදං. ඉතිපීති එත්ථ ඉති-සද්යදො නිදස්සනත්යථො ‘‘අත්ථීති යඛො, කච්චාන, 

අයයමයකොඅන්යතො’’තිආදීසු(සං.නි. 2.15; 3.90) විය.යතනාහ ‘‘ඉමඤ්ච

ඉමඤ්චඅත්ථං චින්තෙමාන’’න්ති. පි-සද්යදො වුත්තත්ථසම්පිණ්ඩනත්යථො. 

කයථන්තානං සුත්වාති කයථන්තානං සද්දං සුත්වා. තස්ස වයසනාති

තස්සවිතක්කිතස්සවයසන. අට්ටකාරයකනාතිවිනිච්ඡයකාරයකන. 

නඅරිොනන්තිඅරියානංමග් ඵලචිත්තංන ජානාතීතිඅත්යථො.තඤ්හි
යතනඅනධි තත්තායචයතොපරියඤායණනපිනසක්කාවිඤ්ඤාතුං, අඤ්ඤං

පනචිත්තංජානාතියයව. යහට්ඨියමොඋපරිමස්සචිත්තංන  ානාතීතිආදීනිපි
මග් ඵලචිත්තයමවසන්ධායවුත්තානීතියවදිතබ්බානි. යසොතාපන්නාදයයොපි
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පටුන 

හි අත්තනා අධි තයමව මග් ඵලං පයරහි උප්පාදිතං සම්මා 
යචයතොපරියඤායණන ජානිතුං සක්යකොන්ති, න අත්තනා අනධි තං.
සබ්යබපි අරියා අත්තයනො ඵලං සමාපජ්ජන්ති අධි තත්තාති දස්යසන්යතො 

‘‘එයතසු චා’’තිආදිමාහ. යදි අරියා අත්තනා අධි තඵලං සමාපජ්ජන්ති, 
උපරිමාපි යහට්ඨිමංඵලංසමාපජ්ජන්තිඅධි තත්තායලොකියසමාපත්තියයො

වියාතිකස්සචිආසඞ්කා සියා, තන්නිවත්තනත්ථමාහ ‘‘උපරියමොයහට්ඨිමං

න සමාපජ් තී’’ති. 

උපරියමොති සකදා ාමිආදිඅරියපුග් යලො. යහට්ඨිමන්ති

යසොතාපත්තිඵලාදිං. න සමාපජ් තීති සතිපි අධි තත්යත න සමාපජ්ජති.

කස්මාති යච? කාරණමාහ ‘‘යතසඤ්හී’’තිආදි, යතසං සකදා ාමිආදීනං
යහට්ඨිමා යහට්ඨිමා ඵලසමාපත්ති යතසු යතසුයයව යහට්ඨියමසු
අරියපුග් යලසු පවත්තති, න උපරියමසූති අත්යථො. ඉමිනා යහට්ඨිමං
ඵලචිත්තං උපරිමස්ස න උප්පජ්ජතීති දස්යසති. කස්මාති යච? 
පුග් ලන්තරභාවූප මයනන පටිප්පස්සද්ධත්තා. එයතන උපරියමො අරියයො
යහට්ඨිමං ඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජති අත්තනා අධි තත්තා යථා තං
යලොකියසමාපත්තින්තිඑවං පවත්යතොයහතුබයභිචාරියතොතිදට්ඨබ්බං.නහි
යලොකියජ්ඣායනසු පුග් ලන්තරභාවූප මනංනාමඅත්ථිවියසසාභාවයතො, 
ඉධ පන අසමුග්ඝාටිතකම්මකියලසනියරොධයනන පුථුජ්ජයනහි විය 
යසොතාපන්නස්ස යසොතාපන්නාදීහි සකදා ාමිආදීනං
පුග් ලන්තරභාවූප මනං අත්ථි. යයතො යහට්ඨිමා යහට්ඨිමා ඵලධම්මා
උපරූපරිමග් ධම්යමහි නිවත්තිතා පටිපක්යඛහි විය අභිභූතා

අප්පවත්තිධම්මතංයයවආපන්නා.යතයනවවුත්තං ‘‘පටප්පස්සද්ධත්තා’’ති. 

අපිච කුසලකිරියප්පවත්ති නාම අඤ්ඤා, විපාකප්පවත්ති ච අඤ්ඤාති
අනන්තරඵලත්තා ච යලොකුත්තරකුසලානං යහට්ඨිමයතො උපරියමො 
භවන්තර යතො විය යහොති. තංතංඵලවයසයනව හි අරියානං
යසොතාපන්නාදිනාමලායභො. යත සයච අඤ්ඤඵලසමඞ්ගියනොපි යහොන්ති, 
යසොතාපන්නාදිනාමම්පියතසංඅවවත්ථිතංසියා.තස්ස තස්සවාඅරියස්සතං
තං ඵලංසදිසන්තිකත්වානඋපරිමස්සයහට්ඨිමඵලසමඞ්ගිතාය යලයසොපි
සම්භවති, කුයතො තස්සා සමාපජ්ජනන්ති දට්ඨබ්බං. යහට්ඨිමා ච 
යසොතාපන්නාදයයො උපරිමං සකදා ාමිඵලාදිං න සමාපජ්ජන්ති
අනධි තත්තා. න හි අනධි තං සමාපත්තිං සමාපජ්ජිතුං සක්කා, තස්මා
සබ්යබපි අරියා අත්තයනොයයව ඵලං සමාපජ්ජන්තීති නිට්ඨයමත්ථ
 න්තබ්බං. 

පවත්යතන්තාතිපවත්තකාහුත්වා, පවත්තනවයසනාතිඅත්යථො. එවන්ති
යථානුසිට්ඨාය අනුසාසනියා විධිවයසන පටියසධවයසන ච
පවත්තිතාකාරපරාමසනං. සා ච සම්මාවිතක්කානාම මිච්ඡාවිතක්කානඤ්ච
පවත්තිආකාරදස්සනවයසන පවත්තති. තත්ථ ආනිසංසස්ස ආදීනවස්ස ච

විභාවනත්ථං අනිච්චසඤ්ඤයමව, න නිච්චසඤ්ඤන්ති අත්යථො. 
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පටියයොගිනිවත්තනත්ථඤ්හි එව-කාරග් හණං. ඉධාපි එවසද්දග් හණස්ස

අත්යථො පයයොජනඤ්ච වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. ඉදං- හයණපිඑයසව

නයයො. පඤ්චකාමගුණරා න්ති නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං තදඤ්ඤරා ස්ස
යදොසාදීනඤ්ච පහානස්ස ඉච්ඡිතත්තා තප්පහානස්ස ච
තදඤ්ඤරා ාදියඛපස්ස උපායභාවයතො. තථා වුත්තං
දුට්ඨයලොහිතවියමොචනස්ස පුබ්බදුට්ඨමංසයඛපනූපායතා විය. 

යලොකුත්තරධම්මයමවාති අවධාරණං පටික්යඛපභාවයතො
සාවජ්ජධම්මනිවත්තනපරං දට්ඨබ්බං, තස්ස අධි මූපායානිසංසභූතානං
තදඤ්යඤසංඅනවජ්ජධම්මානංනානන්තරියභාවයතො. 

චින්තාමණිකවිජ් ාසරික්ඛකතන්ති ඉමිනා ‘‘චින්තාමණී’’ති එවං
ලද්ධනාමා යලොයක එකා විජ්ජා අත්ථි, යාය පයරසං චිත්තං විජානන්තීති
දීයපති.‘‘තස්සාකිරවිජ්ජායසාධයකොපුග් යලොතාදියසයදසකායලමන්තං 
පරිජප්පිත්වා යස්ස චිත්තං ජානිතුකායමො, තස්ස
දිට්ඨහත්ථාදිවියසසසඤ්ජානනමුයඛන චිත්තාචාරං අනුමිනන්යතො
කයථතී’’ති යකචි. අපයර ‘‘වාචං නිච්ඡරායපත්වා තත්ථ 
අක්ඛරසල්ලක්ඛණවයසනා’’තිවදන්ති. 

ඉදඤ්ච පන සබ්බන්ති ‘‘භවං ය ොතයමො අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං
පච්චනුයභොතී’’තිආදිනයප්පවත්තංසබ්බම්පි. 

සඞ් ාරවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

බ්රාහ්මණවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(7) 2. මහාවග්ය ො 

1. තිත්ථායතනසුත්තවණ්ණනා 

62. දුතියස්සපඨයම තිත්ථංනාමද්වාසට්ඨි දිට්ඨියෙො තබ්බිනිමුත්තස්ස
කස්සචිදිට්ඨිවිප්ඵන්දිතස්සඅභාවයතො. එත්ථහිසත්තාතරන්තිඋප්පිලවන්ති

උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොන්ති, තස්මා ‘‘තිත්ථ’’න්ති වුච්චති.
පාර මනසඞ්ඛාතඤ්හි තරණං දිට්ඨි තිකානං නත්ථි, තත්යථව අපරාපරං

නිමුජ්ජනුම්මුජ්ජනවයසන පිලවනයමව යතසං තරණං නාම. උප්පාදකාති

පූරණකස්සපාදයයො. තිත්යථ ජාතා තිත්ථිො, යථාවුත්තං වා

දිට්ඨි තසඞ්ඛාතංතිත්ථංඑයතසං අත්ථීතිතිත්ථිකා, තිත්ථිකාඑව තිත්ථිො.

මයනොරයමති සාදුඵලභරිතතායඅභයදිසතායචමයනොරයම. ඉයමසුයෙවතීසු

ඨායනසූති යථාවුත්යතසුතිත්ථායතයනසු. 

යෙොෙථා ානාති, තස්සතථාවුච්චතීති ඉමිනාපුග් ලජ්ඣාසයවයසන

තථා වුත්තන්ති දස්යසති. පුග් ල-සද්යදො ච තිස්සන්නම්පි පකතීනං
සාධාරයණො, තස්මා පුරිසග් හයණන තයතො වියසසනං යථා ‘‘අට්ඨ

පුරිසපුග් ලා’’ති. පටසංවිදිතං කයරොතීති යකවලං ජානනවයසන විදිතං

කයරොති. අනුභවති වාති විපාකලක්ඛණප්පත්තං අනුභවති. 
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පුබ්යබකතයහතූති අන්යතො ධාවධාරණං පදන්ති ආහ 

‘‘පුබ්යබකතකම්මපච්චයෙයනවා’’ති. ඉමිනාති ‘‘සබ්බං තං

පුබ්යබකතයහතූ’’ති ඉමිනා වචයනන. කම්මයවදනන්ති 

කුසලාකුසලකම්මසහජංයවදනං. කිරිෙයවදනන්ති‘‘යනවකුසලාකුසලා න
චකම්මවිපාකා’’ති එවං වුත්තං කිරියචිත්තසහජං යවදනං. න යකවලඤ්ච
යත කම්මකිරියයවදනා එව පටික්ඛිපන්ති, අථ යඛො සාසයන යලොයක ච

පාකයට වාතාබාධාදියරොය  ච පටික්ඛිපන්ති එවාති දස්යසතුං ‘‘යෙ වා

ඉයම’’තිආදිමාහ. තත්ථ පිත්තසමුට්ඨානාති පිත්තවිකාරාධිකසම්භූතා. 

අනන්තරද්වයයපි එයසව නයයො. සන්නිපාතිකාති පිත්තාදීනං තිණ්ණම්පි 

විකාරානං සන්නිපාතයතො ජාතා. උතුපරිණාම ාති සීතාදිඋතුයනො

විපරිණාමයතො විසමපරිවුත්තියතො ජාතා. විසමපරිහාර ාති
අසප්පායාහාරයයො පටියසවනවයසනකායස්ස විසමං පරිහරණයතො ජාතා. 

ඔපක්කමිකාති උපක්කමයතො නිබ්බත්තා. කම්මවිපාක ාති කම්මස්ස
විපාකභූතක්ඛන්ධයතො ජාතා. වියරොධිපච්චයසමුට්ඨානා ධාතූනං

විකාරාවත්ථා, තප්පච්චයාවාදුක්ඛායවදනා ආබාධනට්යඨන ආබායධො, යසො

එවරුජ්ජනට්යඨන යරොය ො. තත්ථ ‘‘යයොයාපයලක්ඛයණො, යසොයරොය ො, 
ඉතයරො ආබායධො’’ති වදන්ති. සබ්යබසඤ්ච යනසං තංතංධාතූනං විසමං
ආසන්නකාරණං, න තථා ඉතරානි. තත්ථාපි ච පයකොපාවත්ථා ධාතුයයො

ආසන්නකාරණං, න තථා පරපච්චයාවත්ථාති දට්ඨබ්බං. අට්ඨමංයෙව 

කම්මවිපාකජං ආබාධං සම්පටච්ඡන්ති ‘‘සබ්බං තං පුබ්යබකතයහතූ’’ති 

විපල්ලාසග් ායහන. ‘‘පුබ්යබ’’ති පුරාතනස්යසව කම්මස්ස  හිතත්තා

උපපජ්ජයවදනීයම්පි යත පටික්ඛිපන්තීති වුත්තං ‘‘ද්යව පටබාහිත්වා’’ති. 

සම්පටච්ඡන්තීති අනුජානන්ති. 

අත්තනාකතමූලයකනාතිසාහත්ථිකකම්මයහතු. ආණත්තිමූලයකනාති

පරස්ස ආණාපනවයසන කතකම්මයහතු. ඉමාති තිස්යසො යවදනා. සබ්යබ 

පටබාහන්තීති සබ්යබ යරොය  පටියසයධන්ති සබ්යබසම්පි යතසං එයකන
ඉස්සයරයනව නිම්මිතත්තාතබ්භාවීභාවාසම්භවයතො.එසනයයොයසයසසුපි. 

සබ්බං පටබාහන්තීතියහතුපච්චයපටියසධනයතොසබ්බංනියසයධන්ති. 

මාතිකං නික්ඛිපිත්වාති තිණ්ණම්පි යවදානං අසාරභාවදස්සනත්ථං

උද්යදසං කත්වා. තන්ති තං මාතිකං. විභජිත්වා දස්යසතුන්ති

යදොසදස්සනවයසයනව විභා යතො දස්යසතුං. ලද්ධිපතිට්ඨාපනත්ථන්ති

අත්තයනො ලද්ධියා පටිජානාපනත්ථං. ලද්ධියතො ලද්ධිං සඞ්කමන්තීති 

මූලලද්ධියතොඅඤ්ඤලද්ධිංඋප ච්ඡන්තිපටිජානන්ති. පුබ්යබකතයහතුයෙව

පටසංයවයදතීතිකම්මයවදනම්පිවිපාකයවදනංකත්වා වදන්ති.දිට්ඨි තිකා
හි බයාමූළ්හචිත්තා කම්මන්තරවිපාකන්තරාදීනි ආයලොයළන්ති, 
අසඞ්කරයතො සඤ්ඤායපතුංන සක්යකොන්ති. යථා ච අකුසලකම්යම, එවං 

කුසලකම්යමපීති දස්යසතුං ‘‘එවං පාණාතිපාතා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

එවන්තියථාපුබ්යබකතයහතුඑවපාණාතිපාතියනොනාම යහොන්ති, නඉදානි
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පටුන 

සයංකතකාරණා, එවං පාණාතිපාතා විරමණම්පි පුබ්යබකතයහතු එවාති 

විචාරියමායනොපුබ්යබකතවායදොඅකිරියවායදො එව සම්පජ්ජති. 

කත්තුකමයතාඡන්යදො න තණ්හාඡන්යදො. කත්තුකමයතාති කාතුමිච්ඡා. 

පච්චත්තපුරිසකායරොති යතන යතන පුරියසන කත්තබ්බකිච්චං න යහොති

පුබ්යබකතයහතු එව සිජ්ඣනයතො. උභෙම්පි තං එස න ලබ්භතීති
කත්තබ්බකරණං සුචරිතපූරණං, අකත්තබ්බඅකරණං දුච්චරිතවිරතීති ඉදං

උභයම්පි එස න ලභති. සමණාපි හි පුබ්යබකතකාරණායෙව යහොන්තීති
පුබ්යබකතකාරණායයව සමණාපි යහොන්ති, න ඉදානි සංවරසමාදානාදිනා. 

අස්සමණාපි පුබ්යබකතකාරණායෙවාති පුබ්යබකතකාරණායයව
අස්සමණාපියහොන්ති, න සංවරයභයදන. 

යථා පුබ්යබකතවායද ඡන්දවායාමානං අසම්භවයතො
පච්චත්තපුරිසකාරානං අභායවො, එවං ඉස්සරනිම්මානවායදපි ඉස්සයරයනව

සබ්බස්ස නිම්මිතභාවානුජානනයතොති වුත්තං ‘‘පුබ්යබකතවායද

වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො’’ති.එස නයයොඅයහතුකවායදපීතිආහ ‘‘තථා

අයහතුකවායදපී’’ති. 

ඉයමසන්තිආදිනා ඉයමසං තිත්ථායතනානං තුච්ඡාසාරතාය
ථුසයකොට්ටයනන කුණ්ඩකමත්තස්සපි අලායභො විය පරමත්ථයලසස්සපි
අභායවො, තථා ඛජ්යජොපනයකොභාසයතො යතජයසො ඵුලිඞ් මත්තස්සපි
අභායවො විය අන්ධයවණිකස්සපි මග් ස්ස අප්පටිලායභො විය සද්දමත්තං

නිස්සාය මිච්ඡාභාය න විපල්ලත්ථතාය දද්දර ාතයක (ජා. 1.2.43-43) 

සසකසදිසතා ච විභාවිතා යහොති. සාරභාවන්ති සීලසාරාදිසම්පත්තියා

සාරසබ්භාවං. නිෙයානිකභාවන්ති එකන්යතයනව වට්ටයතො

නියයානාවහභාවං. අනිග් හියතොති න නිග් යහතබ්යබො. යතනාහ 

‘‘නිග් යහතුං අසක්කුයණයෙයො’’ති. අසංකිලිට්යඨොති සංකියලසවිරහියතො.

යතනාහ ‘‘නික්කියලයසො’’තිආදි. අනුපවජ්ය ොති ධම්මයතො න

උපවදිතබ්යබො. අප්පටකුට්යඨො නාමඅප්පටියසධනංවා සියාඅනක්යකොසනං

වාතිතදුභයංදස්යසන්යතො ‘‘අප්පටබාහියතො අනුපක්කුට්යඨො’’තිආහ. 

තස්ස ධම්මස්සාති ‘‘අයං යඛො පන, භික්ඛයව’’තිආදිනා උද්ධටස්ස

ධම්මස්ස. පඤ්හං පුච්ඡිත්වාති කයථතුකමයතාවයසන පඤ්හං පුච්ඡිත්වා. 

ෙථාපටපාටොති මාතිකාය යථානික්ඛිත්තප්පටිපාටියා. ධාතුයෙොති
සභාවධාරණට්යඨන ධාතුයයො. තා පන යස්මා 
තණ්හාදිට්ඨිකප්පනාපරිකප්පිතඅත්තසුභසුඛසස්සතාදිපකතිආදිධුවාදිජීවාදි
කායාදිකා විය න ඉච්ඡාසභාවා දිට්ඨිආදිරහියතහි 
විමුච්චමානඋදුම්බරපුප්ඵාදියලොකයවොහාරවත්ථූනි විය ච වාචාවත්ථුමත්තා, 

අථ යඛො සච්චපරමත්ථභූතාති ආහ ‘‘සභාවා’’ති, සච්චසභාවාති අත්යථො. 
අත්තයනො සභාවං ධායරන්තීති හි ධාතුයයො. 

නිජ්ජීවනිස්සත්තභාවප්පකාසයකොති බාහිරපරිකප්පිතජීවාභාවප්පකාසයකො
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යලොකියමහාජනසංකප්පිතසත්තාභාවප්පකාසයකො ච. ආකරට්යඨනාති
උප්පජ්ජනට්ඨානභායවන. උප්පත්තිට්ඨානම්පි හි ආකයරො ආයතනන්ති

වුච්චතියථා‘‘කම්යබොයජොඅස්සානංආයතන’’න්ති. මයනොපවිචාරාතිතංතං
ආරම්මණං උයපච්ච මනයසො විවිධචරණාකායරො. යකහි කත්ථාති ආහ 

‘‘විතක්කවිචාරපායදහී’’තිආදි. අට්ඨාරසසු ඨායනසූති ඡ
යසොමනස්සට්ඨානියානි, ඡයදොමනස්සට්ඨානියානි, ඡඋයපක්ඛාට්ඨානියානීති
එවංඅට්ඨාරසසුඨායනසු. 

පතිට්ඨාධාතූති යසසභූතත්තයස්ස යචව සබ්බූපාදාරූපානඤ්ච

පතිට්ඨාසභාවා ධාතු. ඉමිනා නයයන ආබන්ධනධාතූතිආදීසුපි අත්යථො
යවදිතබ්යබො. අපිච කක්ඛළභාවසිද්යධො සහජාතධම්මානං ආධාරභායවො 

පතිට්ඨාභායවො. ෙවභාවසිද්ධං සම්පිණ්ඩනං ආබන්ධනං. උණ්හභාවසිද්ධං

මුදුතාපක්කතාවහං පරිපාචනං. ථද්ධභාවාවහං උද්ධුමාතනං විත්ථම්භනං. 
රූපවිවිත්යතො රූපපරියන්යතො ආකායසොති යයසං යසො පරිච්යඡයදො, යතහි

යසො අසම්ඵුට්යඨොවාති වුත්තං ‘‘ආකාසධාතූති අසම්ඵුට්ඨධාතූ’’ති.

සඤ්ජානනවිධුරා ආරම්මණූපලද්ධි වි ානනධාතු. විත්ථාරයතොපි කයථතුං

වට්ටති සඞ්යඛපන්යතො ධත්තා විත්ථාරස්ස. සඞ්යඛපයතො කයථතුං න

වට්ටති කයථතබ්බස්ස අත්ථස්ස අනවයසසපරියාදානාභාවයතො. යතනාහ 

‘‘විත්ථාරයතොව වට්ටතී’’ති. උභෙථාතිසඞ්යඛපයතොවිත්ථාරයතොච. 

අනිප්ඵන්නාපි ආකාසධාතු භූතානි උපාදාය  යහතබ්බතාමත්යතන 

‘‘උපාදාරූප’’න්යතව වුච්චති. දිට්ඨායනවාති සල්ලක්යඛතබ්බානි 

උපාදාරූපභාවසාමඤ්ඤයතො. යතන සහ ාතා යවදනා යවදනාක්ඛන්යධො 
සමුදායය පවත්තයවොහාරස්ස අවයයවපි දිස්සනයතො යථා ‘‘වත්යථකයදයස

දඩ්යඪ වත්ථං දඩ්ඪ’’න්ති. ‘‘ඵස්යසො ච යචතනා ච සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො’’ති
වුත්තං මහාභූමකත්තා යතසං තප්පධානත්තා ච සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස. 

අරූපක්ඛන්ධානාමං ආරම්මණාභිමුඛං නමනයතොනාමාධීනග් හණයතොච. 

රූපක්ඛන්යධො රූපං පරිබයත්තං රුප්පනට්යඨන. පච්චෙන්ති නිස්සයභූතං

පච්චයං. විභාය න ද්වාචත්තාලීස. එකාසීති චිත්තානි 

‘‘සම්මසනචායරොය’’න්ති කත්වා. අනුක්කයමන පටපජ් මායනොති එවං
කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධියං ඨියතො උපරියමන තිස්සන්නං විසුද්ධීනං
සම්පාදනවයසනවිසුද්ධිභාවනං උස්සුක්කායපන්යතො. 

ඵස්සාෙතනන්ති ඵස්සස්ස උප්පත්තිට්ඨානං. සුවණ්ණාදීනන්ති
සුවණ්ණමණිවජිරාදීනං. ආකිණ්ණං විය හුත්වා උප්පජ්ජන්ති එත්ථාති 

ආකයරො. යථා චක්ඛුවිපාකඵස්සස්සවියසසපච්චයයො, නතථාඉතයරසන්ති

කත්වාවුත්තං ‘‘ද්යවචක්ඛුවිඤ්ඤාණානී’’තිආදි.එසනයයොයසසවායරසුපි. 
ද්වත්තිංසාය විපාකඵස්යසසු ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණසහ තඵස්යස ඨයපත්වා

යසසා ද්වාවීසති විපාකඵස්සා යවදිතබ්බා. දිට්ඨයමව යහොති යතන

සමානයයො ක්ඛමත්තා. ‘‘සඞ්යඛපයතොතාවා’’ති සඞ්යඛපකථංආරභිත්වාපි
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විත්ථාරකථායපත්ථ වුත්තනයත්තා සුවිඤ්යඤයයාවාති වුත්තං 

‘‘යහට්ඨා…යප.…යවදිතබ්බ’’න්ති. 

යසොමනස්සස්ස උප්පත්තිට්ඨානභූතං යසොමනස්සට්ඨානිෙං. යතනාහ 

‘‘යසොමනස්සස්ස කාරණභූත’’න්ති. උපවිචරතීති උයපච්ච පවත්තති. 
සභාවයතො සඞ්කප්පයතො ච යසොමනස්සාදිඋප්පත්තියහතුකා

යසොමනස්සට්ඨානියාදිතාති ආහ ‘‘ඉට්ඨං වා යහොතූ’’තිආදි. චතුත්ථං 

දිට්ඨයමවයහොති තදවිනාභාවයතො. 

අරිෙසච්චානීති පුරිමපයද උත්තරපදයලොයපනායං නිද්යදයසොති ආහ 

‘‘අරිෙභාවකරානී’’තිආදි. විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 2.531) පකාසිතං, තස්මා

නඉධපකායසතබ්බන්තිඅධිප්පායයො. සුඛාවයබොධනත්ථන්තියදසියමානාය

වට්ටකථාය සුයඛන අවයබොධනත්ථං. යතනාහ ‘‘ෙස්ස හී’’තිආදි. 

ද්වාදසපදන්ති අවිජ්ජාදීහි පයදහි ද්වාදසපදං. පච්චෙවට්ටන්ති

පච්චයප්පබන්ධං. කයථතුකායමො යහොති පච්චයාකාරමුයඛන සච්චානි

දස්යසතුකාමතාය.  බ්භාවක්කන්තිවට්ටන්ති  බ්යභොක්කන්තිමුයඛන
විපාකවට්ටං දස්යසති ‘‘ බ්භස්සාවක්කන්ති යහොතී’’තිආදිනා. තස්මා
පයනත්ථ  බ්භාවක්කන්තිවයසයනව වට්ටං දස්සිතන්ති ආහ 

‘‘ බ්භාවක්කන්තිවට්ටස්මිං හී’’තිආදි.  බ්භාවක්කන්තිවට්ටස්මින්ති

මාතුකුච්ඡිම්හි නිබ්බත්තනවයසන පවත්තධම්මප්පබන්යධ. දස්සියතති 
යදසනාවයසන දස්සියත. පුරිමා ද්යව යයොනියයො ඉතරාහි ඔළාරිකතාය 

පරිබයත්තතරාතිවුත්තං ‘‘ බ්භාවක්කන්ති…යප.…අවයබොයධතුම්පී’’ති. 

පච්චෙමත්තන්තිඡන්නංධාතූනංසාධාරණං පච්චයභාවමත්තං, නයතහි
භා යසො නිප්ඵාදියමානං පච්චයවියසසං ‘‘කුයතො පයනතං ඡන්නං 

ධාතූන’’න්තිඅවිභාය නවුත්තත්තා.යතනාහ ‘‘ඉදංවුත්තං යහොතී’’තිආදි. න

මාතු න පිතු තාසං ධාතූනං ඉමස්ස සත්තස්ස බාහිරභාවයතො.  බ්භස්සාති
එත්ථ  බ්භති අත්තභාවභායවන වත්තතීති  බ්යභො, කලලාදිඅවත්යථො
ධම්මප්පබන්යධො. තන්නිස්සිතත්තා පන සත්තසන්තායනො  බ්යභොති
වුත්යතො යථා මඤ්චනිස්සිතා ‘‘මඤ්චා උක්කුට්ඨිං කයරොන්තී’’ති.
තන්නිස්සයභාවයතො මාතුකුච්ඡි  බ්යභොති වුච්චති ‘‘ බ්යභ වසති 
මාණයවො’’තිආදීසු (ජා. 1.15.363).  බ්යභො වියාති වා  බ්යභො. යථා හි
නිවාසට්ඨානතාය සත්තානං ඔවරයකො ‘‘ බ්යභො’’ති වුච්චති, එවං
 බ්භයසයයකානං සත්තානං යාව අභිජාති නිවාසට්ඨානතාය මාතුකුච්ඡි
‘‘ බ්යභො’’ති වුච්චති. ඉධ පන පඨමං වුත්තඅත්යථයනව  බ්යභොති

යවදිතබ්යබො.යතනාහ ‘‘ බ්යභොචනාමා’’තිආදි. 

නිරතිඅත්යථන නිරයයො ච යසො යථාවුත්යතන අත්යථන  බ්යභො චාති 

නිරෙ බ්යභො. එස නයයො යසසපයදසුපි. අයං පන වියසයසො –
යදවමනුජාදයයොවිය උද්ධංදීඝාඅහුත්වාතිරියංඅඤ්චිතාදීඝාතිතිරච්ඡානා.
යතඑවඛන්ධයකොට්ඨාසභායවන යයොනිචයසොවුත්තනයයන බ්යභොචාති 
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පටුන 

තිරච්ඡානයෙොනි බ්යභො. පකට්ඨයතො සුඛයතො අයපතං අප යමො

යපතභායවො, තං පත්තානං විසයයොති යපත්තිවිසයෙො, යපතයයොනි.මනස්ස 
උස්සන්නතාය සූරභාවාදිගුයණහි උපචිතමානසතාය

උක්කට්ඨගුණචිත්තතාය මනුස්සා. දිබ්බන්තිකාමගුණාදීහිකීළන්තිලළන්ති

යජොතන්තීති යදවා.  බ්භසද්යදො වුත්තනයයො එව. නානප්පකායරොති

යථාවුත්යතන තදනන්තරයභයදන ච නානප්පකාරයකො. මනුස්ස බ්යභො

අධිප්යපයතො සුපාකටතාය පච්චක්ඛභාවයතො. ඔක්කන්ති මාතුකුච්ඡිං

ඔක්කමිත්වාවියඋප්පතිත්වාතිකත්වා. නිබ්බත්තනං නිබ්බත්ති.පාතුභායවො 
උප්පත්තිප්පකාසයකො ච. 

සන්නිපායතො නාම අයවකල්ලජාතිහීනයවකල්යලති දස්යසතුං ‘‘ඉධ

මාතාපිතයරො’’තිආදි වුත්තං. ඉධාති ඉමස්මිං සත්තයලොයක. සන්නිපතිතාති 

සයමොධානභාවයතො සන්නිපතිතා සමා තා සංසිලිට්ඨා. උතුනීති උතුමතී
සඤ්ජාතපුප්ඵා. ඉදඤ්ච උතුසමයං සන්ධාය වුත්තං, න
යලොකසමඤ්ඤාකරජස්ස ලග් නදිවසමත්තං. මාතු ාමස්ස හි යස්මිං
 බ්භාසහසඤ්ඤියත ඔකායස දාරයකො නිබ්බත්තති, තත්ථ මහතී
යලොහිතපීළකාසණ්ඨහිත්වා අග් හිතපුබ්බා එව භිජ්ජිත්වා පග්ඝරති, වත්ථු
සුද්ධං යහොති පග්ඝරිතයලොහිතත්තා අනාමයත්තා ච. විසුද්යධ වත්ථුම්හි
මාතාපිතූසුඑකවාරංසන්නිපතියතසුයාවසත්තදිවසානි යඛත්තයමවයහොති.
සුද්ධං වත්ථු නහානයතො පරම්පි කතිපයානි දිවසානි  බ්භසණ්ඨහනතාය 
යඛත්තයමව යහොති පරිත්තස්ස යලොහිතයලසස්ස විජ්ජමානත්තා. තස්මිං
සමයය හත්ථග් ාහයවණිග් ාහාදිනා අඞ් පරාමසයනනපි දාරයකො
නිබ්බත්තතියයව. ඉත්ථිසන්තායනපිහිසත්තපිධාතූලබ්භන්යතව.තථාහි 

පාරිකාෙ නාභිපරාමසයනන සාමස්ස යබොධිසත්තස්ස, දිට්ඨමඞ් ලිකාෙ 

නාභිපරාමසයනන (ජා. අට්ඨ.4.15.මාතඞ් ජාතකවණ්ණනා; ම.නි. අට්ඨ.
2.65) මණ්ඩබයස්ස නිබ්බත්ති අයහොසි.  න්ධනයතො උප්පන්න තියා
නිමිත්තූපට්ඨායනන සූචනයතො දීපනයතො  න්යධොති ලද්ධනායමන

භව ාමිකම්මුනා අබ්බති පවත්තතීති  න්ධබ්යබො, තත්ථ

උප්පජ්ජමානකසත්යතො. පච්චුපට්ඨියතොයහොතීතිනමාතාපිතූනංසන්නිපාතං
ඔයලොකයමායනො සමීයප ඨියතො පච්චුපට්ඨියතො නාම යහොති, 
කම්මයන්තයන්තියතොපනඑයකොසත්යතොතස්මිංඔකායස නිබ්බත්තනයකො
යහොතීති අයයමත්ථ අධිප්පායයො. තදා හි තත්රූප සත්යතො 
තතූ්රපපත්තිආවහන්තකම්මසඞ්ඛායතන යපල්ලකයන්යතන තථත්ථාය
යපල්ලියතොඋපනීයතොවිය යහොති. 

විඤ්ඤාණපච්චො නාමරූපන්ති එත්ථ විඤ්ඤාණස්ස පච්චයභායවන

 හිතත්තා ‘‘තයෙො අරූපියනො ඛන්ධා’’ති වුත්තං. ඉධ පන විඤ්ඤාණං
පච්චයභායවන අග් යහත්වා  බ්යභොක්කන්තියා එව පච්චයභායවන

 හිතත්තා ‘‘විඤ්ඤාණක්ඛන්ධම්පි පක්ඛිපිත්වා’’ති වුත්තං. ඉධ පන 
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මනුස්ස බ්භස්ස ඔක්කන්තියා අධිප්යපතත්තා ‘‘ බ්භයසෙයකානං 

පටසන්ධික්ඛයණ’’තිවුත්තං. 

තණ්හාය සමුදයසච්චභායවන  හිතත්තා ‘‘ඨයපත්වා තණ්හ’’න්ති

වුත්තං. තස්යසව පභාවිකාති තස්යසව යථාවුත්තස්ස දුක්ඛසච්චස්ස

උප්පාදිකා. දුක්ඛනියරොයධොති එත්ථ දුක්ඛග් හයණන තණ්හාපි  හිතාති

ආහ ‘‘යතසං ද්වින්නම්පි…යප.… දුක්ඛනියරොයධො’’ති. අවියසයසන හි
යතභූමකවට්ටං ඉධ දුක්ඛන්ති අධිප්යපතං. අථ වා දුක්ඛස්ස
අනුප්පත්තිනියරොයධොතබ්භාවිකායතණ්හායඅනුප්පත්තිනියරොයධනවිනාන 

යහොතීති වුත්තං ‘‘යතසං ද්වින්නම්පි…යප.… දුක්ඛනියරොයධො’’ති. 

අනුප්පත්තිනියරොයධොතිච අනුප්පත්තිනියරොධනිමිත්තංනිබ්බානංදස්යසති. 

‘‘තත්ථ වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බ’’න්ති වත්වා උභයත්ථ පාළියා

පවත්තිආකාරයභදං දස්යසතුං ‘‘අෙං පන වියසයසො’’ති ආහ. තත්ථාති

විසද්ධිමග්ය . ඉධාතිඉමස්මිංසුත්යත. අවිජ් ාෙ ත්යවවාතිඅවිජ්ජායතුඑව. 

අයසසවිරා නියරොධාති එත්ථ අච්චන්තයමව සඞ්ඛායර විරජ්ජති එයතනාති
විරාය ො, මග්ය ො, තස්මා විරා සඞ්ඛායතන මග්ය න අයසසනියරොධා
අයසයසත්වානියරොධාසමුච්ඡින්දනාතිඑවයමත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

සකලස්සාති අනවයසසස්ස. යකවලස්සාති වා සුද්ධස්ස, 

පරපරිකප්පිතසත්තජීවාදිවිරහිතස්සාති අත්යථො. ඛීණාකායරොපි වුච්චති 

‘‘නිරුජ්ඣනං නියරොයධො’’ති ඉමිනා අත්යථන. අරහත්තම්පි නියරොයධොති

වුච්චති නියරොධන්යත උප්පන්නත්තා. නිබ්බානම්පි නියරොයධොති වුච්චති 
අවිජ්ජාදීනං නියරොධස්ස නිමිත්තභාවයතො අවිජ්ජාදයයො නිරුජ්ඣන්ති

එත්ථාති නියරොයධොති කත්වා. ඛීණාකාරදස්සනවයසනාති අවිජ්ජාදීනං 

අනුප්පත්තිනියරොයධන නිරුජ්ඣනාකාරදස්සනවයසන. නිබ්බානයමව 

සන්ධාෙ, නපනඅරහත්තන්තිඅධිප්පායයො.සභාවධම්මානංනිග් යහොනාම 
යථාවුත්තධම්මපරිච්යඡදයතො ඌනාධිකභාවප්පකාසයනන

අත්තසභාවවිභාවයනයනවයහොතීතිආහ ‘‘නිග් ණ්හන්යතොහී’’තිආදි. 

තිත්ථායතනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. භයසුත්තවණ්ණනා 

63. දුතියය පරිත්තාතුං සමත්ථභායවනාති උප්පන්නභයයතො රක්ඛිතුං
සමත්ථභායවන. නත්ථි එත්ථ මාතාපුත්තං අඤ්ඤමඤ්ඤං තායිතුං

සමත්ථන්තිඅමාතාපුත්තානි, තානියයව අමාතාපුත්තිකානි. යතනාහ ‘‘නත්ථි 

එත්ථා’’තිආදි. ෙන්ති භුම්මත්යථ උපයයො වචනන්ති ආහ ‘‘ෙස්මිං

සමයෙ’’ති. මාතාපි පුත්තං පස්සිතුං න ලභති, පරිත්තාතුං න සමත්ථන්ති

අධිප්පායයො. පුත්යතොපිමාතරන්තිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. චිත්තුත්රායසොයයව

භයං චිත්තුත්රාසභෙං. ඉමිනා ඔත්තප්පභයාදිං නිවත්යතති. අටවිග් හයණන
අටවිවාසියනො වුත්තා ‘‘සබ්යබො  ායමො ආ යතො’’තිආදීසු වියාති ආහ 
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‘‘අටවීතියචත්ථඅටවිවාසියනො යචොරායවදිතබ්බා’’ති. එයතතිඅටවිවාසියනො

යචොරා. එතං වුත්තන්ති ‘‘අටවිසඞ්යකොයපො’’ති ඉදං වුත්තං. 
ඨාන මනාදිඉරියාපථචක්කසමඞ්ගියනො ඉරියාපථචක්කසමාරුළ්හා නාම

යහොන්තීති ආහ ‘‘ඉරිොපථචක්කම්පි වට්ටතී’’ති. ඉරියාපයථොයයව

පවත්තනට්යඨන චක්කන්ති ඉරිොපථචක්කං. 

පරිොෙන්තීති පරියතො යතන යතන දිසාභාය න  ච්ඡන්ති. යතනාහ 

‘‘ඉයතොචියතොච ච්ඡන්තී’’ති.මාතුයපයමන  න්තුංඅවිසහිත්වාඅත්තයනො

සන්තිකං ආ ච්ඡන්තං. අත්තසියනහස්ස බලවභාවයතො මාතරම්පි

අනයපක්ඛිත්වා‘‘අත්තානංයයවරක්ඛිස්සාමී’’ති  ච්ඡන්තං.එකස්මිංඨායන

නිලීනන්ති වුත්තනයයයනව  න්ත්වා එකස්මිං යඛයම පයදයස නිසින්නං. 

කුල්යල වාතිආදීසු කූලං පරතීරං වහති පායපතීහි කුල්යලො, තරණත්ථාය

යවළුනළාදීහිකලාපංකත්වා බද්යධො. පත්ථරිත්වාබද්යධො පන උළුම්යපො, 

චාටිආදි මත්තිකාභා නං. වුය්හමානන්ති උදයකොයඝන අයධොයසොතං
නීයමානං. 

යථාවුත්තානි තීණි භයානි සමාතාපුත්තිකානියයව අස්සුතවයතො 

පුථුජ්ජනස්සවයසනඅමාතාපුත්තිකානිදස්සිතානීතිආහ ‘‘එවං පරිොෙයතො

අමාතාපුත්තිකානිභොනිදස්යසත්වා’’ති. 

භයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. යවනා පුරසුත්තවණ්ණනා 

64. තතියය එවංනාමයක  නපයදති යත්ථ නාමග් හයණන
යකොසලසද්දස්සරුළ්හීසද්දතංදස්යසති.තථාහියකොසලානාමජානපදියනො 
රාජකුමාරා, යතසං නිවායසො එයකොපි ජනපයදො රුළ්හීසද්යදන
‘‘යකොසලා’’ති වුච්චති. අක්ඛරචින්තකා හි ඊදියසසු ඨායනසු යුත්යත විය
සලිඞ් වචනානි (පාණිනි 1.2.51) ඉච්ඡන්ති. අයයමත්ථ රුළ්හී යථා
අඤ්ඤත්ථාපි ‘‘කුරූසු විහරති, අඞ්ය සු විහරතී’’ති ච. තබ්බියසසයන පන
ජනපදසද්යද ජාතිසද්යද එකවචනයමව යථා ‘‘යකොසයලසු ජනපයද’’ති. 

චාරිකන්ති චරණං.චරණංවාචායරො, යසොඑව චාරිකා. තයිදංමග්  මනං 

ඉධාධිප්යපතං, න චුණ්ණික මනමත්තන්ති ආහ ‘‘අද්ධාන මනං 

 ච්ඡන්යතො’’ති.තංවිභාය නදස්යසතුං ‘‘චාරිකාච නායමසා’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ දූයරපීති දූයරපි නාතිදූයරපි. සහසා  මනන්ති සීඝ මනං. 

මහාකස්සපපච්චුග් මනාදීසූති ආදි-සද්යදන ආළවකාදීනං අත්ථාය  මනං
සඞ් ණ්හාති. භ වා හි මහාකස්සපත්යථරං පච්චුග් ච්ඡන්යතො මුහුත්යතන
ති ාවුතමග් ම මාසි. ආළවකස්සත්ථාය තිංසයයොජනං, තථා
අඞ්ගුලිමාලස්ස, පුක්කුසාතිස්ස පන පඤ්චචත්තාලීසයයොජනං, 
මහාකප්පිනස්ස වීසයයොජනසතං, ධනියස්සත්ථාය සත්ත යයොජනසතානි, 
ධම්මයසනාපතියනො සද්ධිවිහාරිකස්ස වනවාසිස්ස තිස්සසාමයණරස්ස
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පටුන 

ති ාවුතාධිකං වීසයයොජනසතංඅ මාසි. ඉමංසන්ධාොතිඉමංඅතුරිතචාරිකං 
සන්ධාය. 

උපලභිංසූති එත්ථ සවනවයසන උපලභිංසූති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘යසොතද්වාර…යප.… ානිංසූ’’තිආහ. සබ්බම්පිවාකයංඅවධාරණඵලත්තා

අන්යතො ධාවධාරණන්ති ආහ ‘‘පදපූරණමත්යත වා නිපායතො’’ති. 

අවධාරණත්යථනාති පන ඉමිනා ඉට්ඨත්ථයතොවධාරණත්ථං යඛො-

සද්දග් හණන්ති දස්යසති. අස්යසොසීති පදං යඛො-සද්යද  හියත යතන
ඵුල්ලිතමණ්ඩිතවිභූසිතං විය යහොන්තං පූරිතං නාම යහොති, යතන ච 
පුරිමපච්ඡිමපදානිසංසිලිට්ඨානිනාමයහොන්ති, නතස්මිංඅග් හියතතිආහ 

‘‘පදපූරයණන බයඤ් නසිලිට්ඨතාමත්තයමවා’’ති. මත්තසද්යදො
වියසසනිවත්තිඅත්යථො. යතනස්ස අනත්ථන්තරදීපනතා දස්සිතා යහොති, 

එවසද්යදනපනබයඤ්ජනසිලිට්ඨතාය එකන්තිකතා. 

සමිතපාපත්තාති අච්චන්තං අනවයසසයතො සවාසනං සමිතපාපත්තා.
එවඤ්හිබාහිරකවීතරා යසක්ඛායසක්ඛපාපසමනයතොභ වයතොපාපසමනං 
වියසසිතං යහොති. යතනස්ස යථාභූතගුණාධි තයමතං නාමං යදිදං
සමයණොති දීයපති. අයනකත්ථත්තා නිපාතානං ඉධ අනුස්සවත්යථො

අධිප්යපයතොතිආහ ‘‘ඛලූති අනුස්සවත්යථනිපායතො’’ති. ආලපනමත්තන්ති 
පියාලාපවචනමත්තං.පියසමුදාහාරායහයත‘‘යභො’’තිවා ‘‘ආවුයසො’’තිවා

‘‘යදවානං පියා’’ති වා. ය ොත්තවයසනාති එත්ථ  ං තායතීති ය ොත්තං.
ය ොතයමොති හි පවත්තමානං වචනං බුද්ධිඤ්ච තායති එකංසිකවිසයතාය
රක්ඛතීති ය ොත්තං. යථා හි බුද්ධි ආරම්මණභූයතන අත්යථන විනා න
වත්තති, තථා අභිධානං අභියධයයභූයතන, තස්මා යසො ය ොත්තසඞ්ඛායතො
අත්යථො තානි තායති රක්ඛතීති වුච්චති. යකො පන යසොති? 
අඤ්ඤකුලපරම්පරාසාධාරණං තස්ස කුලස්ස ආදිපුරිසසමුදා තං 
තංකුලපරියාපන්නසාධාරණං සාමඤ්ඤරූපන්ති දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච 

සමයණොති ඉමිනා පරික්ඛකජයනහි භ වයතො බහුමතභායවො දස්සියතො 

සමිතපාපතාකිත්තනයතො. ය ොතයමොති ඉමිනා යලොකියජයනහි 
උච්චාකුලසම්භූතතා දීපිතා යතන උදියතොදිතවිපුලඛත්තියකුලවිභාවනයතො. 
සබ්බඛත්තියානඤ්හි ආදිභූතමහාසම්මතමහාරාජයතො පට්ඨාය අසම්භින්නං
උළාරතමං සකයරාජකුලං. 

යකනචි පාරිජුඤ්යඤනාති ඤාතිපාරිජුඤ්ඤයභො පාරිජුඤ්ඤාදිනා

යකනචිපිපාරිජුඤ්යඤනපරිහානියා අනභිභූයතො අනජ්යඣොත්ථයටො.තථාහි
තස්සකුලස්ස නකිඤ්චි පාරිජුඤ්ඤං යලොකනාථස්ස අභිජාතියං, අථ යඛො
වඩ්ඪියයව. අභිනික්ඛමයනචතයතොපි සමිද්ධතමභායවො යලොයක පාකයටො

පඤ්ඤායතොති. සකයකුලා පබ්බජියතොති ඉදං වචනං භ වයතො
සද්ධාපබ්බජිතභාවදීපනං වුත්තං මහන්තං ඤාතිපරිවට්ටං මහන්තඤ්ච
යභො ක්ඛන්ධංපහාය පබ්බජිතභාවසිද්ධියතො. 
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ඉත්ථම්භූතාඛයානත්යථති ඉත්ථං එවංපකායරො භූයතො ජායතොති එවං

කථනත්යථ. උපයෙො වචනන්ති ‘‘අබ්භුග් යතො’’ති එත්ථ අභි-සද්යදො
ඉත්ථම්භූතාඛයානත්ථයජොතයකො, යතන යයො යතො ‘‘තං යඛො පන

භවන්ත’’න්තිඉදංසාමිඅත්යථඋපයයො වචනං. යතනාහ ‘‘තස්සයඛො පන

යභොයතො ය ොතමස්සාති අත්යථො’’ති. කලයාණගුණසමන්නා යතොති
කලයායණහිගුයණහියුත්යතො, තන්නිස්සියතො තබ්බිසයතායාතිඅධිප්පායයො. 

යසට්යඨොති එත්ථාපි එයසව නයයො. කිත්යතතබ්බයතො කිත්ති, සා එව

සද්දනීයයතො සද්යදොති ආහ ‘‘කිත්තිසද්යදොති කිත්තියෙවා’’ති.

අභිත්ථවනවයසන පවත්යතො සද්යදො ථුතියඝොයසො. සයදවකං යලොකං

අජ්යඣොත්ථරිත්වා උග් යතොති අනඤ්ඤසාධාරයණ ගුයණ ආරබ්භ
පවත්තත්තාසයදවකංයලොකංඅජ්යඣොත්ථරිත්වාඅභිභවිත්වා උග් යතො. 

යසො භ වාති යයො යසො සමතිංස පාරමියයො පූයරත්වා සබ්බකියලයස
භඤ්ජිත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො යදවානං අතියදයවො 
සක්කානංඅතිසක්යකොබ්රහ්මානංඅතිබ්රහ්මා යලොකනායථොභා යවන්තතාදීහි
කාරයණහි සයදවයක යලොයක ‘‘භ වා’’ති පත්ථටකිත්තිසද්යදො, යසො 
භ වා. ‘‘භ වා’’ති ච ඉදං සත්ථු නාමකිත්තනං. යතනාහ ආයස්මා
ධම්මයසනාපති‘‘භ වාති යනතංනාමංමාතරාකත’’න්තිආදි(මහානි.84). 

පරයතො පන භ වාති ගුණකිත්තනං. යථා කම්මට්ඨානියකන

‘‘අරහ’’න්තිආදීසු නවසු ඨායනසු පච්යචකං ඉති-සද්දං යයොයජත්වා
බුද්ධගුණා අනුස්සරියන්ති, එවං බුද්ධගුණසංකිත්තයනනපීති දස්යසන්යතො 

‘‘ඉතිපි අරහං ඉතිපි සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… ඉතිපි භ වා’’ති ආහ.

‘‘ඉතියපතංභූතංඉතියපතං තච්ඡ’’න්තිආදීසු(දී.නි.1.6) වියඉධ ඉතිසද්යදො 

ආසන්නපච්චක්ඛකරණත්යථො, පි-සද්යදොසම්පිණ්ඩනත්යථො, යතන චයතසං
ගුණානංබහුභායවොදීපියතො, තානිචසංකිත්යතන්යතනවිඤ්ඤුනාචිත්තස්ස 

සම්මුඛීභූතායනව කත්වා සංකිත්යතතබ්බානීති දස්යසන්යතො ‘‘ඉමිනා ච 

ඉමිනා ච කාරයණනාති වුත්තං යහොතී’’ති ආහ. එවං නිරූයපත්වා
කිත්යතන්යතොයයො කිත්යතති, තස්සභ වතිඅතිවියඅභිප්පසායදොයහොති. 

ආරකත්තාති සුවිදූරත්තා. අරීනන්ති කියලසාරීනං. අරානන්ති 

සංසාරචක්කස්ස අරානං. හතත්තාති විද්ධංසිතත්තා. පච්චොදීනන්ති

චීවරාදිපච්චයානඤ්යචව පූජාවියසසානඤ්ච. තයතොති විසුද්ධිමග් යතො
(විසුද්ධි.1.125-127). යථාච විසුද්ධිමග් යතො, එවංතංසංවණ්ණනායතොපි
යනසංවිත්ථායරො යහතබ්යබො. 

ඉමං යලොකන්තිනයිදංමහාජනස්සසම්මුඛමත්තංසන්ධායවුත්තං, අථ

යඛො අනවයසසංපරියාදායාතිදස්යසතුං ‘‘සයදවක’’න්තිආදිවුත්තං. යතනාහ 

‘‘ඉදානි වත්තබ්බංනිදස්යසතී’’ති. ප ාතත්තාතියථාසකංකම්මකියලයසහි

නිබ්බත්තත්තා. පඤ්චකාමාවචරයදවග් හණං පාරියසසනයයන ඉතයරසං

පදන්තයරන  හිතත්තා. සයදවකන්ති ච අවයයවන විග් යහො සමුදායයො
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සමාසත්යථො. ඡට්ඨකාමාවචරයදවග් හණං පච්චාසත්තිනයයන. තත්ථ හි

යසො ජායතො තන්නිවාසී ච. සබ්රහ්මකවචයනන 

බ්රහ්මකායිකාදිබ්රහ්මග් හණන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. 

පච්චත්ථිකසමණබ්රාහ්මණග් හණන්ති නිදස්සනමත්තයමතං 
අපච්චත්ථිකානං සමිතබාහිතපාපානඤ්ච සමණබ්රාහ්මණානං
සමණබ්රාහ්මණවචයනන  හිතත්තා.කාමං‘‘සයදවක’’න්තිආදිවියසසනානං
වයසන සත්තවිසයයො යලොකසද්යදොති විඤ්ඤායති තුලයයයො විසයත්තා 
යතසං, ‘‘සයලොමයකො සපක්ඛයකො’’තිආදීසු පන අතුලයයයොය පි අයං

සමායසොලබ්භතීතිබයභිචාරදස්සනයතො පජා හණන්තිආහ ‘‘ප ාවචයනන

සත්තයලොකග් හණ’’න්ති. 

අරූපියනොසත්තාඅත්තයනොආයනඤ්ජවිහායරනවිහරන්තාදිබ්බන්තීති 

යදවාති ඉමං නිබ්බචනං ලභන්තීති ආහ ‘‘සයදවකග් හයණන

අරූපාවචරයලොයකො  හියතො’’ති. යතනාහ ‘‘ආකාසානඤ්චායතනූප ානං

යදවානං සහබයත’’න්ති (අ. නි. 3.117). සමාරකග් හයණන

ඡකාමාවචරයදවයලොයකො  හියතො තස්ස සවියසසං මාරස්ස වයස

වත්තනයතො. සබ්රහ්මකග් හයණන රූපීබ්රහ්මයලොයකො  හියතො 

අරූපීබ්රහ්මයලොකස්ස  හිතත්තා. චතුපරිසවයසනාති
ඛත්තියාදිචතුපරිසවයසන. ඉතරා පන චතස්යසො පරිසා 

සමාරකාදිග් හයණන  හිතා එවාති. අවයසසසත්තයලොයකො 

නා  රුළාදියභයදො. තීහාකායරහීති යදවමාරබ්රහ්මසහිතතාසඞ්ඛායතහි තීහි

පකායරහි. තීසු පයදසූති ‘‘සයදවක’’න්තිආදීසු තීසු පයදසු. යතන

යතනාකායරනාති සයදවකත්තාදිනායතනයතනපකායරන. යතධාතුකයමව 

පරිොදින්නන්තියපොරාණාආහූතියයොජනා. 

අභිඤ්ඤාති යකාරයලොයපනායං නිද්යදයසො, අභිජානිත්වාති අයයමත්ථ

අත්යථොති ආහ ‘‘අභිඤ්ඤාෙ අධියකන ඤායණන ඤත්වා’’ති. 

අනුමානාදිපටක්යඛයපොති අනුමානඅත්ථාපත්තිආදිප්පටික්යඛයපො
එකප්පමාණත්තා. සබ්බත්ථ අප්පටිහතඤාණචාරතාය හි සබ්බපච්චක්ඛා
බුද්ධාභ වන්යතො. 

අනුත්තරං වියවකසුඛන්ති ඵලසමාපත්තිසුඛං. යතන විමිස්සාපි කදාචි

භ වයතො ධම්මයදසනා යහොතීති ‘‘හිත්වාපී’’ති පි-සද්දග් හණං. භ වා හි 
ධම්මං යදයසන්යතො යස්මිං ඛයණපරිසා සාධුකාරං වා යදති, යථාසුතං වා
ධම්මං පච්චයවක්ඛති, තංඛණංපුබ්බභාය නපරිච්ඡින්දිත්වාඵලසමාපත්තිං
සමාපජ්ජති, යථාපරිච්යඡදඤ්ච සමාපත්තියතො වුට්ඨාය ඨිතට්ඨානයතො

පට්ඨාය ධම්මංයදයසති. අප්පංවාබහුංවා යදයසන්යතොතිඋග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස
වයසන අප්පං වා, විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස යනයයස්ස වා වයසන බහුං වා
යදයසන්යතො. ධම්මස්ස කලයාණතා ච නියයානිකතා ච සබ්බයසො

අනවජ්ජභායවයනවාතිආහ ‘‘අනවජ් යමවකත්වා’’ති. 
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යදසකායත්යතන ආණාදිවිධිනා අතිසජ්ජනං පයබොධනං යදසනාති සා

පරියත්තිධම්මවයසන යවදිතබ්බාති ආහ ‘‘යදසනාෙ තාව 

චාතුප්පදික ාථාෙපී’’තිආදි. නිදානනි මානිපි සත්ථු යදසනාය

අනුවිධානයතො තදන්යතො ධානි එවාති ආහ ‘‘නිදානං ආදි, ඉදමයවොචාති 

පරියෙොසාන’’න්ති. 

සාසිතබ්බපුග් ල යතන යථාපරාධාදිසාසිතබ්බභායවන අනුසාසනං 
තදඞ් විනයාදිවයසන විනයනං සාසනන්ති තං පටිපත්තිධම්මවයසන

යවදිතබ්බන්ති ආහ ‘‘සීලසමාධිවිපස්සනා’’තිආදි. කුසලානන්ති 
අනවජ්ජධම්මානං සීලසමථවිපස්සනානං සීලදිට්ඨීනඤ්ච ආදිභායවො
තංමූලිකත්තා උත්තරිමනුස්සධම්මානං. අරියමග් ස්ස අන්තද්වයවි යමන
මජ්ඣිමාපටිපදාභායවො විය සම්මාපටිපත්තියා ආරබ්භ නිබ්බත්තීනං

යවමජ්ඣතාපිමජ්ඣභායවොතිවුත්තං ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව…යප.…මජ්ඣිමං

නාමා’’ති. ඵලං පරියෙොසානං නාම සඋපාදියසසතාවයසන. නිබ්බානං

පරියෙොසානං නාම අනුපාදියසසතාවයසන. ඉදානි යතසං ද්වින්නම්පි

සාසනස්ස පරියයොසානතං ආ යමන දස්යසතුං ‘‘තස්මාතිහ ත්ව’’න්තිආදි
වුත්තං. ‘‘සාත්ථං සබයඤ්ජන’’න්තිආදිවචනයතො ධම්මයදසනාය

ආදිමජ්ඣපරියයොසානංඅධිප්යපතන්තිආහ ‘‘ඉධ…යප.…අධිප්යපත’’න්ති.
තස්මිංතස්මිංඅත්යථ කථාවධිසද්දප්පබන්යධො ාථාවයසනසුත්තවයසනච
වවත්ථියතො පරියත්තිධම්යමො, යසො ඉධ යදසනාති වුත්යතො, තස්ස පන

අත්යථො වියසසයතො සීලාදි එවාති ආහ ‘‘භ වා හි ධම්මං

යදයසන්යතො…යප.… දස්යසතී’’ති. තත්ථ සීලං දස්යසත්වාති
සීලග් හයණනසසම්භාරංසීලං හිතං, තථාමග් ග් හයණන සසම්භායරො
මග්ය ොතිතදුභයවයසනඅනවයසසයතොපරියත්තිඅත්ථංපරියාදායතිට්ඨති. 

යතනාති සීලාදිදස්සයනන. අත්ථවයසන හි ඉධ යදසනාය

ආදිකලයාණාදිභායවො අධිප්යපයතො. කථිකසණ්ඨිතීති කථිකස්ස සණ්ඨානං
කථනවයසන සමවට්ඨානං. 

න යසො සාත්ථං යදයසති නියයානත්ථවිරහයතො තස්සා යදසනාය. 

එකබයඤ් නාදියුත්තා වාති සිථිලාදියභයදසු බයඤ්ජයනසු
එකප්පකායරයනව ද්විප්පකායරයනව වා බයඤ්ජයනන යුත්තා දමිළභාසා
විය. විවටකරණතාය ඔට්යඨ අඵුසායපත්වා උච්චායරතබ්බයතො 

සබ්බනියරොට්ඨබයඤ් නා වා කිරාතභාසා විය. සබ්බස්යසව 

විස්සජ්ජනීයයුත්තතාය සබ්බවිස්සට්ඨබයඤ් නා වා යවනභාසා විය.

සබ්බස්යසව සානුසාරතාය සබ්බනිග් හිතබයඤ් නා වා 
පාරසිකාදිමිලක්ඛභාසා විය. සබ්බායපසා බයඤ්ජයනකයදසවයසයනව

පවත්තියා අපරිපුණ්ණබයඤ්ජනාතිකත්වා ‘‘අබයඤ් නා’’ති වුත්තා. 

ඨානකරණානි සිථිලානි කත්වා උච්චායරතබ්බං අක්ඛරං පඤ්චසු 

වග්ය සු පඨමතතියන්ති එවමාදි සිථිලං. තානි අසිථිලානි කත්වා
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පටුන 

උච්චායරතබ්බං අක්ඛරං වග්ය සු දුතියචතුත්ථන්ති එවමාදි ධනිතං. 

ද්විමත්තකාලං දීඝං. එකමත්තකාලං රස්සං. තයදව ලහුකං ලහුකයමව. 

සංයයො පරං දීඝඤ්ච  රුකං. ඨානකරණානිනිග් යහත්වා උච්චායරතබ්බං 

නිග් හිතං. පයරන සම්බන්ධං කත්වා උච්චායරතබ්බං සම්බන්ධං. තථාන

සම්බන්ධං වවත්ථිතං. ඨානකරණානි විස්සට්ඨානි කත්වා උච්චායරතබ්බං 

විමුත්තං. දසධා බයඤ් නබුද්ධිො පයභයදොති එවං සිථිලාදිවයසන 
බයඤ්ජනබුද්ධියා අක්ඛරුප්පාදකචිත්තස්ස දසප්පකායරන පයභයදො.
සබ්බානි හි අක්ඛරානි චිත්තසමුට්ඨානානි යථාධිප්යපතත්ථබයඤ්ජනයතො
බයඤ්ජනානිච. 

අමක්යඛත්වාතිඅමියලච්යඡත්වා, අවිනායසත්වා, අහායපත්වාතිඅත්යථො.
භ වා යමත්ථංඤායපතුං එක ාථං එකවාකයම්පි යදයසති, තමත්ථං තාය
යදසනාය පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනාය එව යදයසතීති ආහ 

‘‘පරිපුණ්ණබයඤ් නයමව කත්වා ධම්මං යදයසතී’’ති. ඉධ යකවලසද්යදො
අනවයසසවාචයකො, න අයවොමිස්සතාදිවාචයකොති ආහ 

‘‘සකලාධිවචන’’න්ති. පරිපුණ්ණන්ති සබ්බයසො පුණ්ණං. තං පන කිඤ්චි

ඌනං වා අධිකං වා න යහොතීති ‘‘අනූනාධිකවචන’’න්ති වුත්තං. තත්ථ
යදත්ථංයදසිතං, තස්ස සාධකත්තා අනූනතායවදිතබ්බා, තබ්බිධුරස්සපන

අසාධකත්තා අනධිකතා. සකලන්ති සබ්බභා වන්තං. පරිපුණ්ණයමවාති 

සබ්බයසොපරිපුණ්ණයමව.යතනාහ ‘‘එකයදසනාපිඅපරිපුණ්ණා නත්ථී’’ති. 

අපරිසුද්ධා යදසනා නාම යහොති තණ්හාසංකියලසත්තා. යලොකාමිසං

චීවරාදයයො පච්චයා, තත්ථ අ ධිතචිත්තතාය යලොකාමිසනිරයපක්යඛො.

හිතඵරයණනාති හිතූපසංහරයණන. යමත්තාභාවනාෙ මුදුහදයෙොති

යමත්තාභාවනායකරුණායවාමුදුහදයයො. උල්ලුම්පනසභාවසණ්ඨියතනාති
සකලසංකියලසයතොවට්ටදුක්ඛයතොච උද්ධරණාකාරාවට්ඨියතනචිත්යතන, 

කරුණාධිප්පායයනාතිඅත්යථො. තස්මාතියස්මා සික්ඛත්තයසඞ් හංසකලං 

සාසනං ඉධ බ්රහ්මචරියන්ති අධිප්යපතං, තස්මා. බ්රහ්මචරිෙන්ති ඉමිනා

සමානාධිකරණානි සබ්බපදානි යයොයජත්වා අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘යසො

ධම්මං යදයසති…යප.… පකායසතීති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො’’ති
ආහ. 

සුන්දරන්ති භද්දකං. භද්දකතා ච පස්සන්තස්ස හිතසුඛාවහභායවන

යවදිතබ්බාති ආහ ‘‘අත්ථාවහං සුඛාවහ’’න්ති. තත්ථ අත්ථාවහන්ති 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථසංහිතහිතාවහං. සුඛාවහන්ති 

යථාවුත්තතිවිධසුඛාවහං. තථානුරූපානන්ති තාදිසානං. යාදියසහි පන
ගුයණහි භ වා සමන්නා යතො, යතහි චතුප්පමාණිකස්ස යලොකස්ස 
සබ්බථාපිඅච්චන්තප්පසාදනීයයොයතසංයථාභූතසභාවත්තාති දස්යසන්යතො 

‘‘ෙථාරූයපො’’තිආදිමාහ. තත්ථ ෙථාභූත…යප.… අරහතන්ති ඉමිනා
ධම්මප්පමාණලූඛප්පමාණානං සත්තානං භ වයතො පසාදාවහතා දස්සිතා, 

ඉතයරන ඉතයරසං. දස්සනමත්තම්පි සාධු යහොතීති එත්ථ යකොසියවත්ථු



අඞ්ගුත්තරනිකායය   තිකනිපාත-ටීකා 

127 

පටුන 

කයථතබ්බං. උභයතොපක්ඛිකාති මිච්ඡාදිට්ඨිසම්මාදිට්ඨිවයසන

උභයපක්ඛිකා. යකරාටකාති සඨා. 

අයනකත්ථත්තා නිපාතානං ොවඤ්චිදන්ති නිපාතසමුදායයො
අධිමත්තප්පමාණපරිච්යඡදං දීයපතීති ආහ 

‘‘අධිමත්තප්පමාණපරිච්යඡදවචනයමත’’න්ති. අධිමත්තවිප්පසන්නානීති

අධිකප්පමායණන විප්පසන්නානි. විප්පසන්නානීති ච පකතිආකාරං
අතික්කමිත්වා විප්පසන්නානීති අත්යථො. නනු ච චක්ඛාදීනං ඉන්ද්රියානං
මයනොවිඤ්යඤයයත්තාකථංයතනයතසං විප්පසන්නතාවිඤ්ඤායතීතිආහ 

‘‘තස්ස හී’’තිආදි. තස්සාතිබ්රාහ්මණස්ස. යතසන්ති චක්ඛාදීනං පඤ්චන්නං
ඉන්ද්රියානං. එවම්පි මනින්ද්රියයන පතිට්ඨියතොකාසස්ස අදිට්ඨත්තා කථං

මනින්ද්රියස්සවිප්පසන්නතායතනවිඤ්ඤායතීතිආහ ‘‘ෙස්මාපනා’’තිආදි.

නයග් ාහපඤ්ඤායහසාතස්සබ්රාහ්මණස්ස. මයනවිප්පසන්යනයෙවයහොති 
පසන්නචිත්තසමුට්ඨිතරූපසම්පදාහි එව චක්ඛාදීනං පතිට්ඨියතොකාසස්ස 
පසන්නතාසම්භවයතො. 

ජම්යබොනදසුවණ්ණං රත්තවණ්ණයමව යහොතීති ආහ 

‘‘සුරත්තවණ්ණස්සා’’ති.  ම්යබොනදසුවණ්ණස්ස ඝටකාති

ජම්යබොනදසුවණ්ණපිණ්ඩං. ඉමිනා යනක්ඛන්ති 
යනක්ඛප්පමාණජම්යබොනදසුවණ්යණන කතං අකතභණ්ඩං වුත්තන්ති

දස්යසති. යනක්ඛන්ති වා අතියරකපඤ්චසුවණ්යණන කතපිලන්ධනං

කතභණ්ඩං වුත්තං. තඤ්හි ඝට්ටනමජ්ජනක්ඛමං යහොතීති. සුවණ්ණන්ති ච 
පඤ්චධරණස්ස සමඤ්ඤා, තස්මාපඤ්චවීසතිධරණහිරඤ්ඤවිචිතං ආභරණං

ඉධයනක්ඛන්තිඅධිප්යපතං.  ම්යබොනදන්ති මහාජම්බුසාඛායපවත්තනදියං
නිබ්බත්තං. තං කිර රතනං රත්තං. සුවණ්ණාකායර මහාජම්බුඵලරයස වා
පථවියං පවිට්යඨ සුවණ්ණඞ්කුරා උට්ඨහන්ති, යතන සුවණ්යණන 

කතපිලන්ධනන්තිපි අත්යථො. සුපරිකම්මකතන්ති සුට්ඨු කතපරිකම්මං. 

සම්පහට්ඨන්ති සම්මා පහට්ඨං ඝට්ටනාදිවයසන සුකතපරිකම්මං. යතනාහ 

‘‘සුවණ්ණකාර…යප.…සුපරිමජ්ජිතන්ති අත්යථො’’ති. 

වාළරූපානීති ආහරිමානි වාළරූපානි. ‘‘අකප්පියරූපාකුයලො

අකප්පියමඤ්යචො පල්ලඞ්යකොති සාරසමායස. රතනචිත්රන්ති
භිත්තිච්යඡදාදිවයසනරතනචිත්රං. රුක්ඛතූලලතාතූලයපොටකිතූලානංවයසන 

තිණ්ණං තූලානං. උද්දයලොමියං යකචීතිසාරසමාසාචරියාඋත්තරවිහාරියනො

ච. තථා එකන්තයලොමියං. යකොයසෙයකට්ටස්සමෙන්ති

යකොයසයයකසටමයං. අජිනචම්යමහීති අජිනමි චම්යමහි. තානි කිර
චම්මානි සුඛුමතරානි. තස්මා දුපට්ටතිපට්ටානි කත්වා සිබ්බන්ති. යතන 

වුත්තං ‘‘අජිනප්පයවණී’’තිආදි. 
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නිකාමලාභීතියථිච්ඡිතලාභී.යතනාහ ‘‘ඉච්ඡිතිච්ඡිතලාභී’’ති. විපුලලාභීති 

උළාරලාභී. කසිරන්ති හි පරිත්තං වුච්චති, තප්පටික්යඛයපන අකසිරං 

උළාරං.යතනාහ ‘‘මහන්තලාභී’’තිආදි. 

ලද්ධා ච න කප්පන්තීති සාමඤ්යඤන පටිසිද්ධත්තා සබ්බථා න

කප්පතීති කස්සචි ආසඞ්කා සියා, තන්නිවත්තනත්ථං ‘‘කිඤ්චි කිඤ්චි

කප්පතී’’තිආදිමාහ. තත්ථ සුද්ධයකොයසෙයන්ති රතනපරිසිබ්බනරහිතං.

එත්ථ ච ‘‘සුද්ධයකොයසයයං පන වට්ටතී’’ති විනයෙ (මහාව. අට්ඨ. 254) 

වුත්තත්තා ඉධාපි එත්තකයමවවුත්තං. දීඝනිකාෙට්ඨකථාෙං (දී.නි. අට්ඨ.

1.15) පන ‘‘ඨයපත්වාතූලිකංසබ්බායනව ය ොනකාදීනිරතනපරිසිබ්බිතානි
න වට්ටන්තී’’ති වුත්තං. තත්ථ ‘‘ඨයපත්වා තූලික’’න්ති එයතන

රතනසිබ්බනරහිතාපී තූලිකා න වට්ටතීති දීයපති. වචනයතොති එයතන 

විනයෙ (චූළව. 297) වුත්තභාවං දස්යසති. එයකන විධායනනාති
යථාවුත්තයමවවිධානං සන්ධායවදති.යදිඑවංකස්මාභ වතා ‘‘ලද්ධාච

න කප්පන්තී’’ති සාමඤ්යඤන පටියසයධො කයතොති ආහ ‘‘අකප්පිෙං පන

උපාදාො’’තිආදි. 

පල්ලඞ්කන්තිඑත්ථ පරි-සද්යදොසමන්තයතොතිඑතස්මිංඅත්යථවත්තති, 
තස්මා වාමූරුං දක්ඛිණූරුඤ්ච සමං ඨයපත්වා උයභො පායද

අඤ්ඤමඤ්ඤසම්බන්යධකත්වා නිසජ්ජාපල්ලඞ්කන්තිආහ ‘‘සමන්තයතො 

ඌරුබද්ධාසන’’න්ති. ඌරූනං බන්ධනවයසන නිසජ්ජා. පල්ලඞ්කං 

ආභුජිත්වාති ච යථා පල්ලඞ්කවයසන නිසජ්ජා යහොති, එවං උයභො පායද
ආභුයජ සමිඤ්ජියත කත්වාති අත්යථො. තං පන උභින්නං පාදානං තථා

සම්බන්ධතාකරණන්ති ආහ ‘‘බන්ධිත්වා’’ති. උජුං කාෙං පණිධාොති
උපරිමංසරීරංඋජුකංඨයපත්වාඅට්ඨාරසපිට්ඨිකණ්ටයකයකොටියා යකොටිං
පටිපායදත්වා. එවඤ්හි නිසින්නස්ස චම්මමංසන්හාරූනි න පණමන්ති.
අථස්සයා යතසංපණමනපච්චයාඛයණඛයණයවදනාඋප්පජ්යජයයං, තා
න උප්පජ්ජන්ති. තාසු අනුප්පජ්ජමානාසු චිත්තං එකග් ං යහොති, 

කම්මට්ඨානං න පරිපතති, වුද්ධිං ඵාතිං  ච්ඡති. යතනාහ ‘‘අට්ඨාරස

පිට්ඨිකණ්ටයක’’තිආදි. උජුං කාෙං ඨයපත්වාති උපරිමං කායං උජුකං
ඨයපත්වා, අයයමව වා පායඨො. යහට්ඨිමකායස්ස හි අනුජුකට්ඨපනං

නිසජ්ජාවචයනයනව යබොධිතන්ති. උජුං කාෙන්ති එත්ථ කාෙ-සද්යදො 
උපරිමකායවිසයයො. 

පරිමුඛන්ති එත්ථ පරි-සද්යදො අභිසද්යදන සමානත්යථොති ආහ 

‘‘කම්මට්ඨානාභිමුඛ’’න්ති, බහිද්ධා පුථුත්තාරම්මණයතො නිවායරත්වා
කම්මට්ඨානංයයව පුරක්ඛත්වාති අත්යථො. එත්ථ යථා ‘‘වනන්තඤ්යඤව 
පවිසාමී’’තිආදිනා භාවනානුරූපං යසනාසනං දස්සිතං, එවං ‘‘නිසීදාමී’’ති
ඉමිනා අලීනානුද්ධච්චපක්ඛියයො සන්යතො ඉරියාපයථො දස්සියතො, 
‘‘පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා’’ති ඉමිනා නිසජ්ජාය දළ්හභායවො, ‘‘පරිමුඛං සතිං
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උපට්ඨයපත්වා’’තිඉමිනා ආරම්මණපරිග් හූපායයො. පරිග් හිතනිෙයානන්ති
සබ්බථා  හිතාසම්යමොසං පරිච්චත්තසම්යමොසං සතිං කත්වා, 

පරමසතියනපක්කං උපට්ඨයපත්වාති අත්යථො. පරීති පරිග් හට්යඨො 

‘‘පරිණායිකා’’තිආදීසු (ධ. ස. 16.20) විය. මුඛන්ති නිෙයානට්යඨො 
‘‘සුඤ්ඤතවියමොක්ඛ’’න්තිආදීසු (පටි. ම. 1.209-210) විය. පටිපක්ඛයතො
නිග් මනට්යඨො හිනියයානට්යඨො. 

චත්තාරි රූපාවචරජ්ඣානානි දිබ්බභාවාවහත්තා දිබ්බවිහාරා නාම 
යහොන්තීති තදාසන්නප්පවත්තචඞ්කයමොපි තදුපචාරයතො දිබ්යබො නාම

යහොතීති ආහ ‘‘චත්තාරි හි රූපජ්ඣානානී’’තිආදි. සමාපජ්ජිත්වා

චඞ්කමන්තස්සාති ඉදඤ්ච චඞ්කමන්තස්ස අන්තරන්තරා සමාපත්තිං
සමාපජ්ජිත්වාඋට්ඨායුට්ඨාය චඞ්කමනංසන්ධායවුත්තං. නහිසමාපත්තිං

සමාපජ්ජිත්වා අවුට්ඨියතන සක්කා චඞ්කමිතුං. සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ

චඞ්කමන්තස්සපි චඞ්කයමොති ඉදං පන සමාපත්තියතො වුට්ඨහිත්වා

අන්තරන්තරා සමාපජ්ජිත්වා චඞ්කමන්තස්ස වයසන වුත්තං. ද්වීසු 

විහායරසූති බ්රහ්මවිහායර, අරියවිහායර ච. යමත්තාඣානාදයයො
හිතූපසංහාරාදිවයසන පවත්තියා බ්රහ්මභූතා යසට්ඨභූතා විහාරාති 

බ්රහ්මවිහාරා. අනඤ්ඤසාධාරණත්තා පන අරියානං විහාරාති අරිෙවිහාරා, 
චතස්යසොපිඵලසමාපත්තියයො.ඉධපන අරහත්තඵලසමාපත්තියයවආ තා. 

පච්චයවක්ඛණාෙ ඵලසමාපත්ති කථිතා සමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා

වුට්ඨිතස්ස පච්චයවක්ඛණාසම්භවයතො. චඞ්කමාදයෙොති ඵලසමාපත්තිං
සමාපන්නස්සපි සමාපත්තියතො වුට්ඨිතස්සපි චඞ්කමට්ඨානනිසජ්ජාදයයො. 

අරිෙචඞ්කමාදයෙො යහොන්ති නපනපච්චයවක්ඛන්තස්සාතිඅධිප්පායයො. 

යවනා පුරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සරභසුත්තවණ්ණනා 

65. චතුත්යථ ගිජ්ඣා එත්ථ සන්තීති ගිජ්ඣං, කූටං. තං එතස්සාති
ගිජ්ඣකූයටො.ගිජ්යඣොවියාතිවාගිජ්ඣං, කූටං.තංඑතස්සාතිගිජ්ඣකූයටො, 

පබ්බයතො. තස්මිං ගිජ්ඣකූයට. යතනාහ ‘‘ගිජ්ඣා වා’’තිආදි. 

අචිරපක්කන්යතොති එත්ථ න යදසන්තරපක්කමනං අධිප්යපතං, අථ යඛො

සාසනපක්කමනන්ති දස්යසන්යතො ‘‘ඉමස්මිං සාසයන 

පබ්බජිත්වා’’තිආදිමාහ, යතයනව හි ‘‘ඉමස්සා ධම්මවිනයා’’ති වුත්තං. 
ලබ්භතීති ලායභො, චතුන්නං පච්චයානයමතං අධිවචනං. සක්කච්චං
කාතබ්යබො දාතබ්යබොති සක්කායරො. පච්චයා එව හි පණීතපණීතා
සුන්දරසුන්දරාඅභිසඞ්ඛරිත්වාකතාසක්කාරාති වුච්චන්ති.සක්කායරොතිවා
සුන්දරකායරො, පයරහිඅත්තයනො ාරවකිරියා පුප්ඵාදීහිවා පූජා.ලායභොච
සක්කායරො ච ලාභසක්කාරා, යත නට්ඨා පහීනා එයතසන්ති 

නට්ඨලාභසක්කාරා. 
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මහාලාභසක්කායරොඋප්පජ්ජීතිතදාකිර භ වයතොමහාලාභසක්කායරො
උප්පජ්ජි යථා තං චත්තායරො අසඞ්යඛයයය පූරිතදානපාරමිසඤ්චයස්ස.
සබ්බදිසාසුහියමකමහායමයඝොවුට්ඨහිත්වාමයහොයඝොවිය සබ්බපාරමියයො
‘‘එකස්මිං අත්තභායව විපාකං දස්සාමා’’ති සම්පිණ්ඩිතා විය 
ලාභසක්කාරමයහොඝං නිබ්බත්තයිංසු. තයතො තයතො 
අන්නපානයානවත්ථමාලා න්ධවියලපනාදිහත්ථා ඛත්තියබ්රාහ්මණාදයයො
ආ න්ත්වා ‘‘කහං බුද්යධො, කහං භ වා, කහං යදවයදයවො නරාසයභො
පුරිසසීයහො’’තිභ වන්තං පරියයසන්ති, සකටසයතහිපිපච්චයයආහරිත්වා
ඔකාසං අලභමානා සමන්තා  ාවුතප්පමාණම්පි සකටධුයරන සකටධුරං
ආහච්චතිට්ඨන්තියචවඅනුබන්ධන්තිච අන්ධකවින්දබ්රාහ්මයණොවිය.යථා
චභ වයතො, එවංභික්ඛුසඞ්ඝස්සපි.වුත්තම්පි යචතං– 

‘‘යතන යඛො පන සමයයන භ වා සක්කයතො යහොති  රුකයතො
මානියතො පූජියතො අපචියතො ලාභී
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං, 
භික්ඛුසඞ්යඝොපි සක්කයතො යහොති…යප.… පරික්ඛාරාන’’න්ති (උදා.
38). 

තථා– 

‘‘යාවතායඛොපන, චුන්ද, එතරහිසඞ්යඝොවා යණොවායලොයක
උප්පන්යනො, නාහං, චුන්ද, අඤ්ඤං එකං සඞ්ඝම්පි සමනුපස්සාමි
එවංලාභග් යසග් ප්පත්තං යථරිවායං, චුන්ද, භික්ඛුසඞ්යඝො’’ති (දී.
නි.3.176). 

ස්වායං භ වයතො ච සඞ්ඝස්ස ච උප්පන්යනො ලාභසක්කායරො එකයතො 
හුත්වා ද්වින්නං මහානදීනං උදකං විය අප්පයමය්යයො අයහොසි, භ වයතො
පන භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච උප්පන්යනො ලාභසක්කායරො ධම්මස්සපි 
උප්පන්යනොයයව.ධම්මධරානඤ්හිකයතොසක්කායරොධම්මස්සකයතොනාම 

යහොති.යතනවුත්තං ‘‘තිණ්ණංරතනානංමහාලාභසක්කායරො උප්පජ්ජී’’ති. 

වුත්තමත්ථං පාළියා නිදස්යසන්යතො ‘‘ෙථාහා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

සක්කයතොති සක්කාරප්පත්යතො. යස්ස හි චත්තායරො පච්චයය සක්කත්වා

සුඅභිසඞ්ඛයත පණීතපණීයත උපයනති, යසො සක්කයතො.  රුකයතොති
 රුභාවයහතූනං උත්තමගුණානං මත්ථකප්පත්තියා අනඤ්ඤසාධාරයණන
 රුකායරන සබ්බයදවමනුස්යසහි පාසාණච්ඡත්තං විය  රුකයතො.
යස්මිඤ්හි  රුභාවං පච්චුපට්ඨයපත්වා පච්චයය යදන්ති, යසො  රුකයතො. 

මානියතොති සම්මාපටිපත්තියා මානියතො මයනන පියායියතො. තාය හි 

විඤ්ඤූනං මනාපතා. පූජියතොති මානනාදිපූජාය යචව චතුපච්චයපූජාය ච
පූජියතො. යස්ස හි සබ්බයමතං පූජනඤ්ච කයරොන්ති, යසො පූජියතො. 

අපචියතොති නීචවුත්තිකරයණන අපචියතො. සත්ථාරඤ්හි දිස්වා මනුස්සා 
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හත්ථික්ඛන්ධාදීහි ඔතරන්ති, මග් ං යදන්ති, අංසකූටයතො සාටකං
අපයනන්ති.ආසනයතො වුට්ඨහන්ති, වන්දන්තීති එවං යසො යතහි අපචියතො
නාමයහොති. 

අවණ්ණං පත්ථරිත්වාති අවණ්ණං තත්ථ තත්ථ සංකිත්තනවයසන

පත්ථරිත්වා. ආවට්ටනිමාෙන්ති ආවට්යටත්වා  හණමායං. ආවට්යටති
පුරිමාකාරයතොනිවත්යතති අත්තයනො වයස වත්යතති එතායාතිආවට්ටනී, 

මායා, තංආවට්ටනිමායං ඔසායරත්වා පරිජප්යපත්වාතිඅත්යථො. යකොටයතො

පට්ඨාොතිඅන්තිමයකොටියතො පට්ඨාය.ථද්ධකායයනඵරුසවාචායතිණ්ණං
රතනානංඅවණ්ණකථනංඅනත්ථාවහත්තා විසසිඤ්චනසදිසායහොතීතිආහ 

‘‘විසංසිඤ්චිත්වා’’ති. අඤ්ඤායතොතිආඤායතො.යතනාහ ‘‘ඤායතො’’තිආදි. 

කාෙඞ් න්තිකායයමවඅඞ් ං, කායස්සවා අඞ් ං, සීසාදි. වාචඞ් න්ති

‘‘යහොතු, සාධූ’’තිඑවමාදිවාචාය අවයවං. එකයකනාතිඅසහායයන. ඉමස්ස 

පනත්ථස්සාති‘‘චරියංචරණකායල’’තිආදිනාවුත්තස්ස. ෙයතො ෙයතො රු

ධුරන්ති යස්මිං යස්මිං ඨායන ධුරං  රු භාරිකං යහොති, අඤ්යඤ බලිබද්දා

උක්ඛිපිතුං න සක්යකොන්ති. ෙයතො  ම්භීරවත්තනීති වත්තන්ති එත්ථාති
වත්තනී, දුම්මග් ස්යසතංනාමං, යස්මිංඨායන උදකචික්ඛල්ලමහන්තතාය

වාවිසමච්ඡින්නතටභායවනවාමග්ය ො ම්භීයරොයහොතීතිඅත්යථො. තදාස්සු

කණ්හං යුඤ්ය න්තීති අස්සූති නිපාතමත්තං, තදා කණ්හං යුඤ්යජන්තීති
අත්යථො. යදා ධුරඤ්ච  රු යහොති මග්ය ො ච  ම්භීයරො, තදා අඤ්යඤ

බලිබද්යදඅපයනත්වාකණ්හයමව යුඤ්යජන්තීතිවුත්තංයහොති. ස්වාස්සුතං

වහයත ධුරන්ති එත්ථපි අස්සූති නිපාතමත්තයමව, යසො තං ධුරං වහතීති 
අත්යථො. 

ය හයවතනන්ති ය යහ නිවුට්ඨභාවයහතු දාතබ්බං. කාළයකො නාම

නායමනාති අඤ්ජනවණ්යණො කියරස, යතනස්ස ‘‘කාළයකො’’ති නාමං

අකංසු. කාළකංඋපසඞ්කමිත්වා ආහාතිකාළයකොකිරඑකදිවසංචින්යතසි
‘‘මය්හං මාතා දුග් තා මං පුත්තට්ඨායන ඨයපත්වා දුක්යඛන යපොයසති, 
යංනූනාහංභතිංකත්වාඉමංදුග් තභාවයතොයමොයචයය’’න්ති. යසොතයතො
පට්ඨාය භතිං උපධායරන්යතො විචරති. අථ තස්මිං දිවයස  ාමය ොරූයපහි
සද්ධිං තත්ථ සමීයප චරති. සත්ථවාහපුත්යතොපි ය ොසුත්තවිත්තයකො, යසො
‘‘අත්ථිනුයඛොඑයතසං ගුන්නංඅන්තයරසකටානිඋත්තායරතුංසමත්යථො 
උසභාජානීයයො’’ති උපධාරයමායනොයබොධිසත්තං දිස්වා ‘‘අයංආජානීයයො
සක්ඛිස්සති මය්හං සකටානි උත්තායරතු’’න්ති අඤ්ඤාසි. යතන තං

උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ. යසො අඤ්යඤසං…යප.… ය හයමව අ මාසීති
තදා කිර  ාමදාරකා ‘‘කිං නායමතං කාළකස්ස  යල’’ති තස්ස සන්තිකං
ආ ච්ඡන්ති.යසොයතඅනුබන්ධිත්වාදූරයතොවපලායපන්යතොමාතු සන්තිකං
 යතො.තංසන්ධායයතංවුත්තං. 
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පටුන 

සාෙන්හසමෙන්තිසායන්හකායල. භුම්මත්යථඑතංඋපයයො වචනං.න

යහත්ථඅච්චන්තසංයයොය ොසම්භවති. පටසල්ලානාවුට්ඨියතොතිඑත්ථයතහි
යතහි සද්ධිවිහාරිකඅන්යතවාසිකඋපාසකඋපාසිකාදිසත්යතහි යචව
රූපාරම්මණාදිසඞ්ඛායරහි ච පටිනිවත්යතත්වා අපසක්කිත්වා නිලීයනං
වියවචනං කායචිත්යතහි තයතො විවිත්තතාය පටිසල්ලානං කායවියවයකො, 
චිත්තවියවයකොච.යයොතයතොදුවිධවියවකයතොවුට්ඨියතො භවඞ් ප්පත්තියා
සබ්රහ්මචාරීහි සමා යමන ච අයපයතො. යසො පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො නාම 
යහොති. අයං පන යස්මා පටිසල්ලානානං උත්තමයතො ඵලසමාපත්තියතො

වුට්ඨාසි, තස්මා ‘‘ඵලසමාපත්තියතො’’තිවුත්තං. කාෙසක්ඛියනො භවිස්සාමාති
නාමකායයන යදසනාසම්පටිච්ඡනවයසන සක්ඛිභූතා භවිස්සාම. නනු ච 
‘‘පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදී’’තිඉදංකස්මාවුත්තං.තිත්ථියාහිභ වයතො

පටිපක්ඛා, යත කස්මා තස්ස ආසනං පඤ්ඤායපන්තීති ආහ ‘‘තථා යතො 

හී’’තිආදි. 

විග් ාහිකකථන්ති විග් ාහසංවත්තනිකං සාරම්භකථං. ආොයචෙයාසීති

වචීයභදං කත්වා යායචයයාසි. පත්යථෙයාසීති මනසා ආසීයසයයාසි. 

පියහෙයාසීති තස්යසව යවවචනං. නිත්යත තං ආපන්යනොති යතජහානියා
නිත්යතජභාවං ආපන්යනො, නිත්යතජභූයතොති අත්යථො. තයතො එව 

භික්ඛුආදයයොපි සම්මුඛා ඔයලොයකතුං අසමත්ථතාය පත්තක්ඛන්යධො, 

පතිතක්ඛන්යධොති අත්යථො. යතනාහ ‘‘ඔනතගීයවො’’ති. දස්සිතධම්යමසූති 
වුත්තධම්යමසු. වචනමත්තයමව හි යතසං, න පන දස්සනං තාදිසස්යසව
ධම්මස්ස අභාවයතො. භ වයතො එව වා ‘‘ඉයම ධම්මා අනභිසම්බුද්ධා’’ති

පරස්ස වචනවයසන දස්සිතධම්යමසු. පටචරිස්සතීති පටිච්ඡාදනවයස

චරිස්සති පවත්තිස්සති, පටිච්ඡාදනත්යථො එව වා චරති-සද්යදො

අයනකත්ථත්තා ධාතූනන්ති ආහ ‘‘පටච්ඡායදස්සතී’’ති. අඤ්යඤන වා

අඤ්ඤන්ති පන පටිච්ඡාදනාකාරදස්සනන්ති ආහ ‘‘අඤ්යඤන වා 

වචයනනා’’තිආදි. 

තත්ථ අඤ්ඤං වචනන්ති යං සමනුයුඤ්ජන්යතන භ වතා පරස්ස
යදොසවිභාවනං වචනං වුත්තං, තං තයතො අඤ්යඤයනව වචයනන 
පටිච්ඡායදති. ‘‘ආපත්තිං ආපන්යනොසී’’ති යචොදයකන වුත්තවචනං විය
‘‘යකො ආපන්යනො, කිං ආපන්යනො, කිස්මිං ආපන්යනො, කං භණථ, කිං
භණථා’’තිආදිවචයනන අඤ්ඤං ආ න්තුකකථං ආහරන්යතො ‘‘ත්වං
ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං ආපන්යනොසී’’ති පුට්යඨො ‘‘පාටලිපුත්තං 
 යතොම්හී’’ති වත්වා පුන ‘‘න තව පාටලිපුත්ත මනං පුච්ඡාම, ආපත්තිං
පුච්ඡාමා’’ති වුත්යත තයතො රාජ හං  යතොම්හි. රාජ හං වා යාහි
බ්රාහ්මණය හං වා, ආපත්තිං ආපන්යනොසීති. ‘‘තත්ථ යම සූකරමංසං
ලද්ධ’’න්තිආදීනිවදන්යතොවියසමනුයුඤ්ජයකන වුත්තවචනයතොඅඤ්ඤං
ආ න්තුකකථං ආහරන්යතො අපනායමස්සති, වික්යඛපං  මයිස්සති. 

අප්පතීතා යහොන්ති යතන අතුට්ඨා අයසොමනස්සිකාති අපච්චයෙො, 
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යදොමනස්යසතංඅධිවචනං.යනවඅත්තයනො, නපයරසංහිතංඅභිරාධයතීති 

අනභිරද්ධි, යදොමනස්සයමව. යතයනවාහ ‘‘අපච්චයෙන යදොමනස්සං

වුත්ත’’න්ති. 

ෙස්සයඛො පනයතඅත්ථාෙධම්යමොයදසියතොති එත්ථ ධම්ම-සද්යදන

චතුසච්චධම්යමො වුත්යතොති ආහ ‘‘ෙස්ස මග් ස්ස වා ඵලස්ස වා

අත්ථාො’’ති. චතුසච්චධම්යමො හි මග් ඵලාධි මත්ථාය යදසීයති. න

නිග් ච්ඡතීතිනපවත්යතති. නන්තිනංධම්මං.ඉදානි‘‘යස්සයඛොපනයත
අත්ථාය ධම්යමො යදසියතො’’ති එත්ථ ධම්ම-සද්යදන පටිපත්තිධම්යමො
දස්සියතො, න පන චතුසච්චධම්යමොති අධිප්පායයන අත්ථවිකප්පං

දස්යසන්යතො ‘‘අථවා’’තිආදිමාහ. පඤ්චධම්මාති ම්භීරඤාණචරියභූතානං
ඛන්ධාදීනං උග් හසවනධාරණපරිචයයයොනියසොමනසිකායර සන්ධායාහ. 

තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛොොති එත්ථ සම්මාසද්යදො උභයත්ථාපි 
යයොයජතබ්යබො ‘‘සම්මා තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයායා’’ති. යයො හි
සම්මාධම්මං පටිපජ්ජති, තස්යසවසම්මා දුක්ඛක්ඛයයොයහොතීති.යයොපන
වුත්තනයයන තක්කයරො, තස්ස නියයානං අත්ථයතො ධම්මස්යසව

නියයානන්ති තප්පටික්යඛයපන ‘‘යසො ධම්යමො…යප.… න නිෙයාති න

නිග් ච්ඡතී’’තිආහ. 

යදි තිරච්ඡානසීහස්ස නායදො 
සබ්බතිරච්ඡානඑකච්චමනුස්සාමනුස්සනාදයතො යසට්ඨත්තා යසට්ඨනායදො, 

කිමඞ් ංපන තථා තසීහස්සනායදොති ආහ ‘‘සීහනාදන්ති යසට්ඨනාද’’න්ති.
යදි වා තිරච්ඡානසීහනාදස්ස යසට්ඨනාදතා නිබ්භයතාය අප්පටිසත්තුතාය

ඉච්ඡිතා, තථා තසීහනාදස්යසව අයමත්යථොසාතිසයයොතිආහ ‘‘අභීතනාදං

අප්පටනාද’’න්ති.‘‘අට්ඨානයමතංඅනවකායසො’’තිආදිනා (ම.නි.3.129; අ.
නි. 1.268-271) හි යයො අත්යථො වුත්යතො, තස්ස භූතතාය අයං නායදො 

යසට්ඨනායදො නාම යහොති උත්තමනායදො. භූතත්යථො හි උත්තමත්යථොති.
ඉමමත්ථං පන වදන්තස්ස භ වයතො අඤ්ඤයතො භයං වා ආසඞ්කා වා

නත්ථීති අභීතනායදො නාම යහොති. අභූතඤ්හි වදයතො කුයතොචි භයං වා
ආසඞ්කා වා සියා, එවං පන වදන්තං භ වන්තං යකොචි උට්ඨහිත්වා

පටිබාහිතුංසමත්යථො නාමනත්ථීතිඅයංනායදො අප්පටනායදො නාමයහොති. 

සමන්තයතො නිග් ණ්හනවයසන යතොදනං විජ්ඣනං සන්නියතොදකං, 

සම්මා වා නිතුදන්ති පීයළන්ති එයතනාති සන්නියතොදකං. වාචාොති ච

පච්චත්යත කරණවචනං. යතනාහ ‘‘වචනපයතොයදනා’’ති. 

සඤ් ම්භරිමකංසූති සමන්තයතො සම්භරිතං අකංසු, සබ්යබ පරිබ්බාජකා 

වාචායතොදයනහි තුදිංසූති අත්යථො. යතනාහ ‘‘සම්භරිතං…යප.… 

විජ්ඣිංසූ’’ති. සිඞ් ාලකංයෙවාති සිඞ් ාලයමව, ‘‘යස ාලකංයයවා’’තිපි

පායඨො. තස්යසවාති සිඞ් ාලරවස්යසව. අථ වා යභරණ්ඩකංයෙවාති
යභදණ්ඩසකුණිසදිසංයයවාති අත්යථො. යභදණ්ඩං නාම එයකො පක්ඛී
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ද්විමුයඛො, තස්ස කිර සද්යදො අතිවිය විරූයපො අමනායපො. යතනාහ ‘‘අපිච

භින්නස්සරංඅමනාපසද්දංනදතී’’ති.යසසයමත්ථ උත්තානයමව. 

සරභසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. යකසමුත්තිසුත්තවණ්ණනා 

66. පඤ්චයම යකසමුත්තං නිවායසො එයතසන්ති යකසමුත්තිොතිආහ 

‘‘යකසමුත්තනි මවාසියනො’’ති. අට්ඨවිධපානකානීති
අම්බපානාදිඅට්ඨවිධානිපානානි. 

‘‘මා අනුස්සයවනා’’තිආදීසු පන එයකො දහරකාලයතො පට්ඨාය එවං 
අනුස්සයවො අත්ථි, එවං චිරකාලකතාය අනුස්සුතියා ලබ්භමානං කථමිදං 
අඤ්ඤථා සියා, තස්මා භූතයමතන්ති අනුස්සයවන  ණ්හාති, තථා  හණං 

පටික්ඛිපන්යතො ‘‘මා අනුස්සයවනා’’ති ආහ. අනු අනු සවනං අනුස්සයවො. 
අපයරො ‘‘අම්හාකං පිතුපිතාමහාදිවුද්ධානං උපයදසපරම්පරාය ඉදමාභතං, 
එවං පරම්පරාභතකථං නාම න අඤ්ඤථා සියා, තස්මා භූතයමත’’න්ති

 ණ්හාති, තං පටික්ඛිපන්යතො ‘‘මා පරම්පරාො’’ති ආහ. එයකො යකනචි
කිස්මිඤ්චිවුත්තමත්යත‘‘එවංකිර එත’’න්ති ණ්හාති, තංනියසයධන්යතො 

‘‘මා ඉතිකිරාො’’ති ආහ. පිටකං  න්යථො සම්පදීයති එතස්සාති
පිටකසම්පදානං,  න්ථස්ස උග් ණ්හනයකො. යතන 
පිටකඋග් ණ්හනකභායවනඑකච්යචොතාදිසං න්ථංපගුණංකත්වායතන
තං සයමන්තං සයමති, තස්මා ‘‘භූතයමත’’න්ති  ණ්හාති, තං සන්ධායයස

පටික්යඛයපො ‘‘මා පිටකසම්පදායනනා’’ති, අත්තයනො

උග් හ න්ථසම්පත්තියා මා  ණ්හිත්ථාති වුත්තං යහොති. සයමතන්ති
සං තං. 

යකොචි කඤ්චිවිතක්යකන්යතො‘‘එවයමවයතන භවිතබ්බ’’න්තියකවලං
අත්තයනො සඞ්කප්පවයසන ‘‘භූතමිද’’න්ති  ණ්හාති, තං සන්ධායයතං

වුත්තං ‘‘මා තක්කයහතූ’’ති. අඤ්යඤො ‘‘ඉමාය යුත්තියා භූතමිද’’න්ති

යකවලං අනුමානයතො නයග් ායහන  ණ්හාති, තං පටික්ඛිපන්යතො ‘‘මා

නෙයහතූ’’ති ආහ. කස්සචි ‘‘එවයමතං සියා’’ති පරිකප්යපන්තස්ස එකං
කාරණං උපට්ඨාති, යසො ‘‘අත්යථත’’න්ති අත්තයනො පරිකප්පිතාකායරන

 ණ්හාති, තං පටියසයධන්යතො ‘‘මා ආකාරපරිවිතක්යකනා’’ති ආහ.
අපරස්ස චින්තයයතො යථාපරිකප්පිතං කඤ්චි අත්ථං ‘‘එවයමතං න
අඤ්ඤථා’’තිඅභිනිවිසන්තස්සඑකාදිට්ඨිඋප්පජ්ජති.යායස්සතං කාරණං
නිජ්ඣායන්තස්ස පච්චක්ඛං විය නිරූයපත්වා චින්යතන්තස්ස ඛමති. යසො 

‘‘අත්යථත’’න්ති දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා  ණ්හාති, තං සන්ධායාහ ‘‘මා

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තිො’’ති. 

අකුසලයවරස්සාති පාණාතිපාතාදිපඤ්චවිධං යවරං සන්ධාය වදති.

යකොයධො නාම යචතයසො දුක්ඛන්ති ආහ ‘‘යකොධචිත්තස්ස අභායවනා’’ති. 
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කියලසස්සාති චිත්තං විබායධන්තස්ස උපතායපන්තස්ස
උද්ධච්චකුක්කුච්චාදිකියලසස්ස.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

යකසමුත්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සාළ්හසුත්තවණ්ණනා 

67. ඡට්යඨ පායතො අසිතබ්බයභොජනං පාතරාසං, භුත්තං පාතරාසං

එයතසන්ති භුත්තපාතරාසා. දාසා නාම අන්යතොජාතා වා ධනක්කීතා වා

කරමරානීතා වා සයං වා දාසබයං උප තා. භත්තයවතනභතා කම්මකාරා 
නාම. 

නිච්ඡායතොති එත්ථ ඡාතං වුච්චති තණ්හා ජිඝච්ඡායහතුතාය, සා අස්ස

නත්ථීති නිච්ඡායතො. යතනාහ ‘‘නිත්තණ්යහො’’ති. අබ්භන්තයර

සන්තාපකරානං කියලසානන්ති අත්තයනො සන්තායන
දරථපරිළාහජනයනන සන්තාපනකියලසානං. අන්යතොතාපනකියලසානං

අභාවා සීයතො සීතයලො භූයතො ජායතොති සීතිභූයතො. යතනාහ 

‘‘සීතලීභූයතො’’ති. මග් ඵලනිබ්බානසුඛානි වා පටිසංයවයදතීති 

සුඛප්පටසංයවදී. යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

සාළ්හසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. කථාවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

68. සත්තයම කථාවත්ථූනීතිකථායපවත්තිට්ඨානානි.යස්මායතහිවිනා

කථාන පවත්තති, තස්මා ‘‘කථාකාරණානී’’තිවුත්තං. අතතිසතතිසතතං 

 ච්ඡති පවත්තතීති අද්ධා, කායලොති ආහ ‘‘අතීතමද්ධානං නාම කායලොපි

වත්තතී’’ති. ධම්මප්පවත්තිමත්තතාය හි පරමත්ථයතො අවිජ්ජමායනොපි
කායලො තස්යසව ධම්මස්ස පවත්තිඅවත්ථාවියසසං උපාදාය යතයනව
යවොහායරන අතීයතොතිආදිනා යවොහරීයති, අතීතාදියභයදො ච නාමායං

නිප්පරියායයතො ධම්මානංයයව යහොති, න කාලස්සාති ආහ ‘‘ඛන්ධාපි 

වත්තන්තී’’ති. යථාවුත්තමත්ථං ඉතයරසු ද්වීසු අතිදිසති 

‘‘අනා තපච්චුප්පන්යනසුපි එයසව නයෙො’’ති. අතීතමද්ධානන්තිආදීසු ච
ද්යව පරියායා සුත්තන්තපරියායයො, අභිධම්මපරියායයො ච.
සුත්තන්තපරියායයන පටිසන්ධියතො පුබ්යබ අතීයතො අද්ධා නාම, චුතියතො
පච්ඡාඅනා යතොඅද්ධානාම, සහචුතිපටිසන්ධීතිතදන්තරංපච්චුප්පන්යනො 
අද්ධානාම. අභිධම්මපරියායයනතීසුඛයණසුඋප්පාදයතො පුබ්යබඅතීයතො
අද්ධා නාම, උප්පාදයතො උද්ධං අනා යතො අද්ධා නාම, ඛණත්තයං
පච්චුප්පන්යනො අද්ධා නාම. තත්ථායං සුත්තන්තයදසනාති

සුත්තන්තපරියායයයනව අතීතාදිවිසයං කථං දස්යසන්යතො ‘‘අතීයත

කස්සයපොනාමා’’තිආදිමාහ. 

එකංයසයනව බයාකාතබ්යබො විස්සජ්යජතබ්යබොති 

එකංසබයාකරණීයෙො. ‘‘චක්ඛු අනිච්ච’’න්ති පඤ්යහ උත්තරපදාවධාරණං 
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සන්ධාය ‘‘එකංයසයනව බයාකාතබ්බ’’න්ති වුත්තං නිච්චතාය යලසස්සපි
තත්ථඅභාවයතො, පුරිමපදාවධාරයණපනවිභජ්ජබයාකරණීයතාය.යතනාහ 

‘‘අනිච්චං නාම චක්ඛූති පුට්යඨන පනා’’තිආදි. චක්ඛුයසොයත 
වියසසත්ථසාමඤ්ඤත්ථානං අසාධාරණභාවයතො ද්වින්නං යතසං
සදිසයචොදනා පටිච්ඡන්නමුයඛයනව බයාකරණීයා පටික්යඛපවයසන

අනුඤ්ඤාතවයසන ච විස්සජ්ජිතබ්බයතොති ආහ ‘‘ෙථා චක්ඛු, තථා

යසොතං…යප.… අෙං පටපුච්ඡාබයාකරණීයෙො පඤ්යහො’’ති. තං ජීවං තං 

සරීරන්තිජීවසරීරානංඅනඤ්ඤතාපඤ්යහයස්සයයනඅනඤ්ඤතායචොදිතා, 
යසො එව පරමත්ථයතො නුපලබ්භතීති ච ඣානත්තයස්ස

යමත්යතයයතාකිත්තනසදියසොති අබයාකාතබ්බතාය ඨපනීයෙො වුත්යතො.
එවරූයපො හි පඤ්යහො තිධා අවිස්සජ්ජනීයත්තා බයාකරණං අකත්වා
ඨයපතබ්යබො. 

තිට්ඨති එත්ථ ඵලං තදායත්තවුත්තිතායාති ඨානං, කාරණන්ති ආහ 

‘‘කාරණාකාරයණ’’ති. යුත්යතන කාරයණනාති අනුරූයපන කාරයණන. 

පයහොතීති නිග් ණ්හිතුං සමත්යථො යහොති. සස්සතවාදිභාවයමව දීයපතීති
අත්තනා  හියත උච්යඡදවායද යදොසං දිස්වා අත්තයනොපි

සස්සතවාදිභාවයමව දීයපති. පුග් ලවාදිම්හීති ඉමිනා වච්ඡකුත්තියවාදිං
දස්යසති. පඤ්හං පුච්ඡන්යතහි පටිපජ්ජිතබ්බා පටිපදා පඤ්හපුච්ඡනකානං
වත්තං. 

පටචරතීතිපටිච්ඡාදනවයසනචරතිපවත්තති. පටිච්ඡාදනත්යථොඑවවා

චරතිසද්යදො අයනකත්ථත්තා ධාතූනන්ති ආහ ‘‘පටච්ඡායදතී’’ති. 

අඤ්යඤනඤ්ඤන්ති පන පටිච්ඡාදනාකාරදස්සනන්ති ආහ ‘‘අඤ්යඤන

වචයනනා’’තිආදි. තත්ථ අඤ්යඤනවචයනනාතියංයචොදයකනචුදිතකස්ස
යදොසවිභාවනං වචනංවුත්තං, තංතයතොඅඤ්යඤනවචයනනපටිච්ඡායදති.
යයො හි ‘‘ආපත්තිං ආපන්යනොසී’’ති වුත්යත ‘‘යකො ආපන්යනො, කිං
ආපන්යනො, කිස්මිංආපන්යනො, කංභණථ, කිංභණථා’’තිවදති. ‘‘එවරූපං
කිඤ්චිතයාදිට්ඨ’’න්තිවුත්යත ‘‘නසුණාමී’’තියසොතංවාඋපයනති, අයං 
අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරති නාම. ‘‘යකො ආපන්යනො’’තිආදිනා හි යචොදනං
අවිස්සජ්යජත්වාව වික්යඛපාපජ්ජනං අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරණං, බහිද්ධා
කථාපනාමනං විස්සජ්යජත්වාති අයයමයතසං වියසයසො. යතයනවාහ 

‘‘ආ න්තුකකථං ඔතායරන්යතො’’තිආදි. තත්ථ අපනායමතීති වික්යඛයපති. 

තත්රාතිතස්මිංබහිද්ධාකථායඅපනාමයන. 

උපනිසීදති ඵලං එත්ථාති කාරණං උපනිසා, උයපච්ච නිස්සයතීති වා 

උපනිසා, සහ උපනිසායාති සඋපනියසොති ආහ ‘‘සඋපනිස්සයෙො

සපච්චයෙො’’ති. 
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පටුන 

ඔහිතයසොයතොතිඅනඤ්ඤවිහිතත්තා ධම්මස්සවනායඅපනාමිතයසොයතො.

තයතො එව තදත්ථං ඨපිතයසොයතො. කුසලධම්මන්ති අරියමග්ය ො

අධිප්යපයතොතිආහ ‘‘අරිෙමග් ’’න්ති. 

කථාවත්ථුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අඤ්ඤතිත්ථියසුත්තවණ්ණනා 

69. අට්ඨයම භ වා මූලං කාරණං එයතසං යාථාවයතො අධි මායාති 

භ වංමූලකා. යතනාහ ‘‘භ වන්තඤ්හි නිස්සාය මයං ඉයම ධම්යම

ආජානාම පටිවිජ්ඣාමා’’ති. අම්හාකං ධම්මාති යතහි අත්තනා 
අධි න්තබ්බතාය වුත්තං. යසවිතබ්බායසවිතබ්බානඤ්හි යාථාවයතො
අධි මඤ්ඤාණානි අධි ච්ඡනකසම්බන්ධීනි, තානි ච

සම්මාසම්බුද්ධමූලකානි අනඤ්ඤවිසයත්තා. යතනාහ ‘‘පුබ්යබ

කස්සපසම්මාසම්බුද්යධනා’’තිආදි. ඉයම ධම්මාති ඉයම ඤාණධම්මා. 

ආ ානාමාති අභිමුඛං පච්චක්ඛයතො ජානාම. පටවිජ්ඣාමාති තස්යසව
යවවචනං, අධි ච්ඡාමාති අත්යථො. භ වා යනතා එයතසන්ති 

භ වංයනත්තිකා.යනතාතියසවිතබ්බධම්යමයවයනයයසන්තානංපායපතා. 

වියනතාති අයසවිතබ්බධම්යම යවයනයයසන්තානයතො අපයනතා. 

තදඞ් විනයාදිවයසන වා වියනතා. අථ වා යථා 

අලමරියඤාණදස්සනවියසයසොයහොති, එවංවියසසයතො යනතා.අනුයනතාති 
‘‘ඉයම ධම්මා යසවිතබ්බා, ඉයම න යසවිතබ්බා’’ති
උභයසම්පාපනාපනයනත්ථං පඤ්ඤායපතා. යතනාහ 

‘‘ෙථාසභාවයතො’’තිආදි. 

පටිසරන්ති එත්ථාති පටිසරණං, භ වා පටිසරණං එයතසන්ති 

භ වංපටසරණා. ආපාථං උප ච්ඡන්තා හි භ වා පටිසරණං 

සයමොසරණට්ඨානං. යතනාහ ‘‘චතුභූමකධම්මා’’තිආදි. පටිසරති 
සභාවසම්පටියවධවයසන පච්යචකං උප ච්ඡතීති වා පටිසරණං, භ වා

පටිසරණං එයතසන්ති භ වංපටසරණා. පටිසරති පටිවිජ්ඣතීති වා
පටිසරණං, තස්මා පටිවිජ්ඣනවයසන භ වා පටිසරණං එයතසන්ති 

භ වංපටසරණා. යතනාහ ‘‘අපිචා’’තිආදි. පටයවධවයසනාති 
පටිවිජ්ඣිතබ්බතාවයසන. අසතිපි මුයඛ අත්ථයතො එවං වදන්යතො විය

යහොතීති ආහ ‘‘ඵස්යසො ආ ච්ඡති අහං භ වා කින්නායමො’’ති. ඵස්යසො
ඤාණස්සආපාථං ආ ච්ඡන්යතොයයවහි අත්තයනො ‘‘අහංකින්නායමො’’ති
නාමංපුච්ඡන්යතොවිය, භ වාචස්ස නාමංකයරොන්යතොවියයහොති. 

පටභාතූති එත්ථ පටිසද්දායපක්ඛාය ‘‘භ වන්ත’’න්ති උපයයො වචනං, 
අත්යථො පන සාමිවචනවයසයනව යවදිතබ්යබොති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘භ වයතො’’ති. පටභාතූතිචභාය ො යහොතු.භ වයතොහිඑසභාය ො, යදිදං
ධම්මස්ස යදසනා, අම්හාකං පන භාය ො සවනන්ති අධිප්පායයො. එවඤ්හි

සද්දලක්ඛයණන සයමති. යකචි පන පටභාතූති පදස්ස දිස්සතූති අත්ථං
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වදන්ති, ඤායණන දිස්සතු, යදසීයතූති වා අත්යථො. උපට්ඨාතූතිඤාණස්ස

පච්චුපතිට්ඨතු. පාළියං යකොඅධිප්පොයසොතිඑත්ථයකොඅධිකප්පයයොය ොති 
අත්යථො. 

යලොකවජ් වයසනාති යලොකියජයනහි පකතියා  රහිතබ්බවජ්ජවයසන. 

විපාකවජ් වයසනාති විපාකස්ස අපායසංවත්තනිකවජ්ජවයසන. 

කථන්තිආදිනා උභයවජ්ජවයසනපි අප්පසාවජ්ජතාය විසයං දස්යසති.
යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

අඤ්ඤතිත්ථියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අකුසලමූලසුත්තවණ්ණනා 

70. නවයමලුබ්භතීති යලොයභො. දුස්සතීති යදොයසො. මුය්හතීති යමොයහො. 
යලොභාදීනි පයනතානි අසහජාතානංපාණාතිපාතාදීනංයකසඤ්චිඅකුසලානං 
උපනිස්සයපච්චයට්යඨන, සහජාතානං අදින්නාදානාදීනං යකසඤ්චි 
සම්පයුත්තා හුත්වා උප්පාදකට්යඨන, සයඤ්ච අකුසලානීති 

සාවජ්ජදුක්ඛවිපාකට්යඨනාතිආහ ‘‘අකුසලානංමූලානි, අකුසලානිච තානි

මූලානී’’ති. වුත්තම්පි යචතං ‘‘රත්යතො යඛො, ආවුයසො, රාය න අභිභූයතො 

පරියාදින්නචිත්යතො පාණම්පි හනතී’’තිආදි. ෙදපීති ලිඞ් විපල්ලායසන

වුත්තන්ති ආහ ‘‘යෙොපි, භික්ඛයව, යලොයභො’’ති. තදපීති එත්ථාපි එයසව

නයයොති ආහ ‘‘යසොපි අකුසලමූල’’න්ති. විනාපි ලිඞ් විපල්ලායසන

අත්ථයයොජනං දස්යසන්යතො ‘‘අකුසලමූලං වා’’තිආදිමාහ. සබ්බත්ථාති

‘‘යදපි, භික්ඛයව, යදොයසො, තදපි අකුසලමූල’’න්තිආදීසු. අභිසඞ්ඛයරොතීති

එත්ථ ආයූහතීති අත්ථං වත්වා තඤ්ච ආයූහනං පච්චයසමවායසිද්ධියතො

සම්පිණ්ඩනං රාසිකරණං විය යහොතීති ආහ ‘‘සම්පිණ්යඩති රාසිං

කයරොතී’’ති. 

පාළියං ‘‘වයධනා’’තිආදීසු වයධනාති මාරයණන වා යපොථයනන වා. 

වධසද්යදො හි හිංසනත්යථො වියහඨනත්යථො ච යහොති. බන්ධයනනාති

අද්දුබන්ධනාදිනා.  ානිොති ධනජානියා, ‘‘සතං  ණ්හථ, සහස්සං

 ණ්හථා’’ති එවං පවත්තිතදණ්යඩනාති අත්යථො.  රහාොති
පඤ්චසිඛමුණ්ඩකකරණං, ය ොමයසිඤ්චනං, ගීවාය කුරණ්ඩකබන්ධනන්ති

එවමාදීනි කත්වා  රහපාපයනන. තත්ථ පඤ්චසිඛමුණ්ඩකකරණං නාම

කාකපක්ඛකරණං. ය ොමෙසිඤ්චනං සීයසන කයණොදකාවයසචනං. 

කුරණ්ඩකබන්ධනං  ද්දුලබන්ධනං. 

කාලස්මිංනවදතීතියුත්තකායලනවදති, වත්තබ්බකාලස්සපුබ්යබවා

පච්ඡාවාඅයුත්තකායලවත්තායහොති. අභූතවාදීතියංනත්ථි, තස්සවත්තා.

යතනාහ ‘‘භූතං න වදතී’’ති. අත්ථං න වදතීති කාරණං න වදති, 

අකාරණනිස්සිතංනිප්ඵලංවත්තායහොති. ධම්මංන වදතීතිසභාවංනවදති, 

අසභාවංවත්තාඅයථාවාදීතිඅත්යථො. විනෙංනවදතීතිසංවරවිනයංනවදති, 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   තිකනිපාත-ටීකා 

139 

පටුන 

නසංවරවිනයප්පටිසංයුත්තස්ස වත්තායහොති, අත්තයනොසුණන්තස්සචන
සංවරවිනයාවහස්සවත්තාතිඅත්යථො. 

අතච්ඡන්තිඅභූතත්ථං.යතනාහ ‘‘ඉතරංතස්යසවයවවචන’’න්ති.අථවා 

අභූතන්තිඅසන්තංඅවිජ්ජමානං. අතච්ඡන්තිඅතථාකාරං. 

පුඤ්ඤකම්මයතො එති උප්පජ්ජතීති අයයො, වඩ්ඪි. තප්පටික්යඛයපන 

අනයෙො, අවඩ්ඪීති ආහ ‘‘අනෙං ආපජ් තීති අවඩ්ඪිං ආපජ් තී’’ති. 

මාලුවාසිපාටකා නාම දීඝසණ්ඨානංමාලුවාපක්කං, මාලුවාඵලයපොට්ඨලිකාති

අත්යථො. ඵලිතාොතිආතයපනසුස්සිත්වාභින්නාය. වටරුක්ඛාදීනංමූයලති

වටරුක්ඛාදීනංසමීයප. සකභායවනසණ්ඨාතුංනසක්යකොන්තීතිකස්මාන
සක්යකොන්ති? භවනවිනාසභයා. රුක්ඛමූයල පතිතමාලුවාබීජයතො හි ලතා
උප්පජ්ජිත්වා රුක්ඛං අභිරුහති. සා මහාපත්තා යචව බහුපත්තා ච
මහායකොලිරපත්තසණ්ඨායනහිතයතොචමහන්තතයරහි සාඛාවිටපන්තයරහි
පත්යතහි සමන්නා තා. අථ නං රුක්ඛං මූලයතො පට්ඨාය විනන්ධමානා 
සබ්බවිටපානි සඤ්ඡායදත්වා මහන්තං භාරං ජයනත්වා තිට්ඨති, සා වායත
වායන්යත යදයව වා වස්සන්යත ඔඝනයහට්ඨා තා ඔලම්බනයහතුභූතං
ඝනභාවංජයනත්වාතස්සරුක්ඛස්ස සබ්බසාඛංභිජ්ජති, භූමියංනිපායතති.
තයතො තස්මිං රුක්යඛ පතිට්ඨිතවිමානං භිජ්ජති විනස්සති. ඉති තා
යදවතායයොභවනවිනාසභයාසකභායවනසණ්ඨාතුංනසක්යකොන්ති. එත්ථ
ච යං සාඛට්ඨකවිමානං යහොති, තං සාඛාසු භිජ්ජමානාසු තත්ථ තත්යථව 
භිජ්ජිත්වා සබ්බසාඛාසු භින්නාසු සබ්බං භිජ්ජති, රුක්ඛට්ඨකවිමානං පන

යාව රුක්ඛස්සමූලමත්තම්පිතිට්ඨති, තාවනනස්සතීතියවදිතබ්බං. තත්ථ

තත්ථ පලුජ්ජිත්වාති තත්ථ තත්ථ භිජ්ජිත්වා. යසසයමත්ථ 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

අකුසලමූලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. උයපොසථසුත්තවණ්ණනා 

71. දසයම තදහූති එත්ථ තස්මිං අහනීති අත්යථොති ආහ ‘‘තස්මිං අහු

උයපොසයථ’’ති. උපවසන්ති එත්ථාති උයපොසයථො, උයපොසථදිවයසො. 

උපවසන්තීතිච සීයලනවා අනසයනනවා ඛීරසායනාදිවිධිනා වා උයපතා
හුත්වා වසන්තීති අත්යථො. උයපොසථදිවයසහිසාසනිකාසීයලන, බාහිරකා
සබ්බයසොආහාරස්සඅභුඤ්ජයනන ඛීරසායනමධුසායනාදිවිධිනාවාඋයපතා
හුත්වා විහරන්ති. යසො පයනස උයපොසථදිවයසො 
අට්ඨමිචාතුද්දසිපන්නරසියභයදන තිවියධො, තස්මා යසසද්වයනිවාරණත්ථං 

‘‘පන්නරසිකඋයපොසථදිවයස’’ති වුත්තං. වවස්සග් ත්යථති වචසායත්යථ. 

දිවසද්යදො දිවාසද්යදො විය දිවසපරියායයො, තස්ස වියසසනභායවන

වුච්චමායනො දිවාසද්යදො සවියසයසන දීයපතීති ආහ ‘‘දිවසස්ස දිවා, 

මජ්ඣන්හියක කායලති අත්යථො’’ති. පටච්ඡායපත්වාති සම්පටිච්ඡනං

කායරත්වා. විපාකඵයලනාති සදිසඵයලන. න මහප්ඵයලො යහොති 
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පටුන 

මයනොදුච්චරිතදුස්සීයලයන උපක්කිලිට්ඨභාවයතො. විපාකානිසංයසනාති

උෙයඵයලන. විපායකොභායසනාති පටිපක්ඛවි මජනියතන

සභාවසඞ්ඛායතන විපායකොභායසන. න මහාඔභායසො අපරිසුද්ධභාවයතො. 

විපාකවිප්ඵාරස්සාතිවිපාකයවපුල්ලස්ස. 

නාහං ක්වචනීතිආදිවචනස්ස මිච්ඡාභිනියවසවයසන පවත්තත්තා ‘‘ඉදං
තස්ස මුසාවාදස්මිං වදාමී’’ති පාළියං වුත්තං, 
චතුයකොටිකසුඤ්ඤතාදස්සනවයසන පවත්තං පන අරියදස්සනයමවාති න
තත්ථමුසාවායදො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති‘නාහං 
ක්වචනි, කස්සචි කිඤ්චනතස්මිං, න ච මම ක්වචනි, කිස්මිඤ්චි 
කිඤ්චනතත්ථී’’’තිආදි(ම.නි.3.70). 

එත්ථහිචතුයකොටිකසුඤ්ඤතාකථිතා.කථං? අරියයො (විසුද්ධි.2.760; 

ම.නි.අට්ඨ.3.70) හි නාහංක්වචනීතික්වචිඅත්තානංන පස්සති, කස්සචි

කිඤ්චනතස්මින්ති අත්තයනො අත්තානං කස්සචි පරස්ස කිඤ්චනභායව
උපයනතබ්බං න පස්සති, භාතිට්ඨායන භාතරං, සහායට්ඨායන සහායං, 
පරික්ඛාරට්ඨායන පරික්ඛාරං මඤ්ඤිත්වා උපයනතබ්බං න පස්සතීති

අත්යථො. නචමමක්වචනීතිඑත්ථ මම-සද්දං තාවඨයපත්වාක්වචනිපරස්ස
ච අත්තානං ක්වචි න පස්සතීති අයමත්යථො. ඉදානි මම-සද්දං ආහරිත්වා 

‘‘මමකිස්මිඤ්චිකිඤ්චනතත්ථී’’ති යසො පරස්ස අත්තානං ‘‘මමකිස්මිඤ්චි
කිඤ්චනභායවන අත්ථී’’ති න පස්සති, අත්තයනො භාතිකට්ඨායන භාතරං, 
සහායට්ඨායන සහායං, පරික්ඛාරට්ඨායන පරික්ඛාරන්ති කිස්මිඤ්චි ඨායන
පරස්ස අත්තානං ඉමිනා කිඤ්චනභායවන උපයනතබ්බං න පස්සතීති 
අත්යථො. එවමයං යස්මා යනව කත්ථචි අත්තානං පස්සති, න තං පරස්ස
කිඤ්චනභායව උපයනතබ්බංපස්සති.නකත්ථචිපරස්සඅත්තානංපස්සති, 
නපරස්සඅත්තානංඅත්තයනො කිඤ්චනභායවඋපයනතබ්බංපස්සති, තස්මා
අයංසුඤ්ඤතාචතුයකොටිකාතියවදිතබ්බා. 

යස්මා පන මිච්ඡාදිට්ඨිකානං යාථාවදස්සනස්ස අසම්භවයතො 
යථාවුත්තචතුයකොටිකසුඤ්ඤතාදස්සනංනසම්භවති, තස්මා ‘‘නත්ථිමාතා, 
නත්ථි පිතා’’තිආදිවචනං (දී. නි. 1.171) විය මිච්ඡා ාහවයසන ‘‘නාහං 

ක්වචනී’’තිආදි වුත්තන්ති යුත්යතො යචත්ථ මුසාවාදසම්භයවො. කත්ථචීති
ඨායන, කායලවා. අථ ‘‘නිප්ඵයලො’’තිකස්මාවුත්තං. ‘‘න මහප්ඵයලො’’ති
සද්යදනහිමහප්ඵලාභායවොවයජොතියතො, නපනසබ්බථාඵලාභායවොතිආහ 

‘‘බයඤ් නයමව හි එත්ථ සාවයසස’’න්තිආදි. යසසපයදසුපීති ‘‘න
මහානිසංයසො’’තිආදීසුපි. 

අට්ඨහිකාරයණහීති– 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   තිකනිපාත-ටීකා 

141 

පටුන 

‘‘අථ යඛො, භන්යත, සක්යකො යදවානමින්යදො යදවානං 
තාවතිංසානංභ වයතොඅට්ඨයථාභුච්යචවණ්යණපයිරුදාහාසි–‘තං
කිං මඤ්ඤන්ති, යභොන්යතො යදවා තාවතිංසා, යාවඤ්ච යසො භ වා
බහුජනහිතාය පටිපන්යනො බහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය
හිතාය සුඛාය යදවමනුස්සානං, එවං බහුජනහිතාය පටිපන්නං 
බහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය
යදවමනුස්සානං ඉමිනාපඞ්ය න සමන්නා තං සත්ථාරං යනව
අතීතංයසසමනුපස්සාමි, නපයනතරහිඅඤ්ඤත්රයතනභ වතා’’ති – 

ආදිනා මහාය ොවින්දසුත්යත (දී. නි. 2.296) විත්ථාරියතහි බහුජනහිතාය
පටිපන්නාදීහි බුද්ධානුභාවදීපයකහි අට්ඨහි කාරයණහි. අථ ‘‘නවහි
කාරයණහී’’ති අවත්වා ‘‘අට්ඨහි කාරයණහී’’ති කස්මා වුත්තන්ති ආහ 

‘‘එත්ථහි…යප.…සබ්යබ යලොකිෙයලොකුත්තරා බුද්ධගුණා සඞ් හිතා’’ති.
ඉදං වුත්තං යහොති – ඉමස්මිං සුත්යත ‘‘ඉතිපි යසො භ වා’’ති ඉමිනා
වචයනන අවියසසයතො සබ්යබපි යලොකියයලොකුත්තරා බුද්ධගුණා දීපිතා, 
තස්මා යතන දීපිතගුයණ සන්ධාය ‘‘අට්ඨහි කාරයණහී’’ති වුත්තන්ති. 

අරහන්තිආදීහි පාටයෙක්කගුණාව නිද්දිට්ඨාති අරහන්තිආදීහි එයකයකහි
පයදහිඑයකයකගුණාවනිද්දිට්ඨාතිඅත්යථො. 

සහතන්තිකන්තිපාළිධම්මසහිතං. පුරිමනයෙයනවයෙො නාකාතබ්බාති
‘‘කිලිට්ඨස්මිඤ්හි කායය පසාධනං පසායධත්වා නක්ඛත්තං කීළමානා න
යසොභන්තී’’තිආදිනානයයනයයොජනාකාතබ්බාති අත්යථො. 

සඞ්ඝස්ස අනුස්සරණං නාම තස්ස ගුණානුස්සරණයමවාති ආහ 

‘‘අට්ඨන්නං අරිෙපුග් ලානං ගුයණ අනුස්සරතී’’ති. ද්යව තයෙො වායර

 ාහාපිතං උසුමන්ති ද්යව තයයො වායර උද්ධනං ආයරොයපත්වා

යසදනවයසන  ාහාපිතං උසුමං. පුරිමනයෙයනව යෙො නා කාතබ්බාති
‘‘කිලිට්ඨස්මිඤ්හි වත්යථ පසාධනං පසායධත්වා නක්ඛත්තං කීළමානා න
යසොභන්තී’’තිආදිනානයයනයයොජනාකාතබ්බා. 

පහීනකාලයතො පට්ඨාෙ…යප.… විරතාවාති එයතන පහානයහතුකා
ඉධාධිප්යපතා විරතීති දස්යසති. කම්මක්ඛයකරඤායණන හි 
පාණාතිපාතදුස්සීලයස්ස පහීනත්තා අරහන්යතො අච්චන්තයමව තයතො
පටිවිරතාති වුච්චති සමුච්යඡදවයසන පහානවිරතීනං අධිප්යපතත්තා.
කිඤ්චාපිපහානවිරමණානං පුරිමපච්ඡිමකාලතානත්ථි, මග් ධම්මානංපන
සම්මාදිට්ඨිආදීනං සම්මාවාචාදීනඤ්ච පච්චයපච්චයුප්පන්නභායව
අයපක්ඛියත සහජාතානම්පි පච්චයපච්චයුප්පන්නභායවන  හණං
පුරිමපච්ඡිමභායවයනව යහොතීති,  හණප්පවත්තිආකාරවයසන
පච්චයභූයතසු සම්මාදිට්ඨිආදීසු පහායකධම්යමසු පහානකිරියාය
පුරිමකාලයවොහායරො, පච්චයුප්පන්නාසු ච විරතීසු විරමණකිරියාය
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අපරකාලයවොහායරො ච යහොතීති පහානං වා සමුච්යඡදවයසන, විරති
පටිප්පස්සද්ධිවයසනයයොයජතබ්බා. 

අථ වා පායණො අතිපාතීයති එයතනාති පාණාතිපායතො, 
පාණඝාතයහතුභූයතො ධම්මසමූයහො. යකො පන යසො? 
අහිරිකායනොත්තප්පයදොසයමොහවිහිංසාදයයො කියලසා. යත හි අරහන්යතො
අරියමග්ය න පහාය සමුග්ඝායතත්වා පාණාතිපාතදුස්සීලයයතො
අච්චන්තයමව පටිවිරතාති වුච්චන්ති, කියලයසසු පහීයනසු

කියලසනිමිත්තස්ස කම්මස්ස අනුප්පජ්ජනයතො. අදින්නාදානං

පහාොතිආදීසුපි එයසව නයයො. විරතාවාති අවධාරයණන තස්සා විරතියා
කාලාදිවයසනඅපරියන්තතං දස්යසති.යථාහිඅඤ්යඤසමාදින්නවිරතිකාපි
අනවට්ඨිතචිත්තතාය ලාභජීවිතාදියහතු සමාදානං භින්දන්ති, න එවං
අරහන්යතො, අරහන්යතො පන සබ්බයසො පහීනපාණාතිපාතත්තා 
අච්චන්තවිරතාඑවාති. 

දණ්ඩනසඞ්ඛාතස්ස පරවියහඨනස්ස ච පරිවජ්ජනභාවදීපනත්ථං 

දණ්ඩසත්ථානංනික්යඛපවචනන්තිආහ ‘‘පරූපඝාතත්ථාො’’තිආදි. ලජ්ජීති
එත්ථ වුත්තලජ්ජාය ඔත්තප්පම්පි වුත්තයමවාති දට්ඨබ්බං. න හි 
පාපජිගුච්ඡනපාපුත්තාසරහිතං, පාපභයං වා අලජ්ජනං අත්ථීති.
ධම්ම රුතායවා අරහන්තානංධම්මස්සචඅත්තාධීනත්තාඅත්තාධිපතිභූතා

ලජ්ජාව වුත්තා, න පන යලොකාධිපති ඔත්තප්පං. ‘‘දෙං යමත්තචිත්තතං

ආපන්නා’’ති කස්මා වුත්තං, නනු දයා-සද්යදො ‘‘අදයාපන්යනො’’තිආදීසු
කරුණායපවත්තතීති? සච්චයමතං, අයංපන දයා-සද්යදොඅනුරක්ඛණත්ථං
අන්යතොනීතංකත්වාපවත්තමායනො යමත්තායකරුණායචපවත්තතීතිඉධ
යමත්තාය පවත්තමායනො වුත්යතො. මිජ්ජති සිනිය්හතීති යමත්තා, යමත්තා
එතස්සඅත්ථීතියමත්තං, යමත්තංචිත්තංඑතස්සාති යමත්තචිත්යතො, තස්ස

භායවො යමත්තචිත්තතා, යමත්තාඉච්යචව අත්යථො. 

සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පීති එයතන තස්සා විරතියා පවත්තවයසන

අපරියන්තතං දස්යසති. පාණභූයතති පාණජායත. අනුකම්පකාති
කරුණායනකා, යස්මා පන යමත්තා කරුණාය වියසසපච්චයයො යහොති, 

තස්මා වුත්තං ‘‘තාෙ එව දොපන්නතාො’’ති. එවං යයහි ධම්යමහි
පාණාතිපාතා විරති සම්පජ්ජති, යතහි ලජ්ජායමත්තාකරුණාධම්යමහි
සමඞ්ගිභායවොදස්සියතො. 

පරපරිග් හිතස්ස ආදානන්ති පරසන්තකස්ස ආදානං. යථයනො වුච්චති

යචොයරො, තස්සභායවො යථෙයං, කාමඤ්යචත්ථ ‘‘ලජ්ජී දයාපන්යනො’’තින
වුත්තං, අධිකාරවයසන පන අත්ථයතො වුත්තයමවාති දට්ඨබ්බං. යථා හි
ලජ්ජාදයයො පාණාතිපාතප්පහානස්ස වියසසපච්චයා, එවං 
අදින්නාදානප්පහානස්සපීති, තස්මා සාපි පාළි ආයනත්වා වත්තබ්බා. එස

නයයො ඉයතො පයරසුපි. අථ වා සුචිභූයතනාති එයතන හියරොත්තප්පාදීහි
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සමන්නා යමො, අහිරිකාදීනඤ්ච පහානං වුත්තයමවාති ‘‘ලජ්ජී’’තිආදි න
වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

අයසට්ඨචරිෙන්ති අයසට්ඨානං හීනානං, අයසට්ඨං වා ලාමකං චරියං, 

නිහීනවුත්තිං යමථුනන්ති අත්යථො. බ්රහ්මං යසට්ඨං ආචාරන්ති

යමථුනවිරතිමාහ. ආරාචාරී යමථුනාති එයතන – ‘‘ඉයධකච්යචො න යහව
යඛො මාතු ායමන සද්ධිං ද්වයංද්වයසමාපත්තිං සමාපජ්ජති, අපිච යඛො
මාතු ාමස්ස උච්ඡාදනපරිමද්දනන්හාපනසම්බාහනං සාදියති, යසො තං
අස්සායදති, තං නිකායමති, යතන ච විත්තිං ආපජ්ජතී’’තිආදිනා (අ. නි.
7.50) වුත්තාසත්තවිධයමථුනසංයයො ාපිපටිවිරති දස්සිතාතිදට්ඨබ්බං. 

‘‘සච්චයතො යථතයතො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.19) විය යථත-සද්යදො
ථිරපරියායයො, ථිරභායවො ච සච්චවාදිතාය ඨිතකථත්තා කථාවයසන

යවදිතබ්යබොති ආහ ‘‘ඨිතකථාති අත්යථො’’ති. න ඨිතකයථොති යථා
හලිද්දිරා ාදයයො අනවට්ඨිතසභාවතාය න ඨිතා, එවං න ඨිතා කථා යස්ස
යසො න ඨිතකයථොති හලිද්දිරා ාදයයො යථා කථාය උපමා යහොන්ති, එවං 

යයොයජතබ්බං. එස නයයො ‘‘පාසාණයලඛා විො’’තිආදීසුපි. සද්ධා අයති

පවත්තති එත්ථාති සද්ධායා, සද්ධායා එව සද්ධායිකා යථා යවනයිකා.

සද්ධාය වා අයිතබ්බා සද්ධායිකා, සද්යධයයාති අත්යථො. වත්තබ්බතං

ආපජ් ති විසංවාදනයතොති අධිප්පායයො. 

එකං භත්තං එකභත්තං, තං එයතසමත්ථීති එකභත්තිකා, එකස්මිං
දිවයස එකවාරයමව භුඤ්ජනකා. තයිදං රත්තියභොජයනනපි සියාති ආහ 

‘‘රත්තූපරතා’’ති. එවම්පි සායන්හයභොජයනනපි සියුං එකභත්තිකාති

තදාසඞ්කානිවත්තනත්ථං ‘‘විරතා විකාලයභො නා’’ති වුත්තං.
අරුණුග් මනයතො පට්ඨාය යාව මජ්ඣන්හිකා අයං බුද්ධානං අරියානං
ආචිණ්ණසමාචිණ්යණො යභොජනස්ස කායලො නාම, තදඤ්යඤො විකායලො.
අට්ඨකථායංපනදුතියපයදනරත්තියභොජනස්සපටික්ඛිත්තත්තාඅපරණ්යහො 
‘‘විකායලො’’තිවුත්යතො. 

සඞ්යඛපයතො ‘‘සබ්බපාපස්ස අකරණ’’න්තිආදිනයප්පවත්තං (දී. නි. 
2.90; ධ. ප. 183) භ වයතො සාසනං සච්ඡන්දරා ප්පවත්තියතොනච්චාදීනං

දස්සනංන අනුයලොයමතීතිආහ ‘‘සාසනස්සඅනනුයලොමත්තා’’ති.අත්තනා 
පයයොජියමානංපයරහිපයයොජාපීයමානඤ්චනච්චංනච්චභාවසාමඤ්ඤයතො
පාළියං එයකයනව නච්චසද්යදන  හිතං, තථා ගීතවාදිතසද්දා චාති ආහ 

‘‘නච්චනනච්චාපනාදිවයසනා’’ති. ආදි-සද්යදන
 ායන ායාපනවාදනවාදාපනානිසඞ් ණ්හාති.දස්සයනන යචත්ථසවනම්පි
සඞ් හිතං විරූයපකයසසනයයන. ආයලොචනසභාවතාය වා පඤ්චන්නං

විඤ්ඤාණානං සවනකිරියායපි දස්සනසඞ්යඛපසබ්භාවයතො දස්සනාඉච්යචව 

වුත්තං. අවිසූකභූතස්ස ගීතස්ස සවනං කදාචි වට්ටතීති ආහ ‘‘විසූකභූතං
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දස්සන’’න්ති. තථා හි වුත්තං පරමත්ථයජොතිකාය ඛුද්දකපාඨට්ඨකථාෙ 
‘‘ධම්මූපසංහිතංගීතංවට්ටති, ගීතූපසංහියතො ධම්යමොනවට්ටතී’’ති. 

ෙං කිඤ්චීති න්ථිතංවාඅ න්ථිතංවායංකිඤ්චි පුප්ඵං. න්ධ ාතන්ති
 න්ධජාතියං. තස්සාපි ‘‘යං කිඤ්චී’’ති වචනයතො ධූපිතස්සපි අධූපිතස්සපි

යස්ස කස්සචි වියලපනාදි න වට්ටතීති දස්යසති. උච්චාති උච්චසද්යදන

සමානත්ථං එකං සද්දන්තරං. යසති එත්ථාති සෙනං. උච්චාසයනං
මහාසයනඤ්ච සමණසාරුප්පරහිතං අධිප්යපතන්ති ආහ 

‘‘පමාණාතික්කන්තං අකප්පිෙත්ථරණ’’න්ති, ආසන්දාදිආසනඤ්යචත්ථ
සයයනන සඞ් හිතන්ති දට්ඨබ්බං. යස්මා පන ආධායර පටික්ඛිත්යත
තදාධාරකිරියා පටික්ඛිත්තාව යහොති, තස්මා
‘‘උච්චාසයනමහාසයනා’’ඉච්යචව වුත්තං. අත්ථයතො පන 
තදුපයභො භූතනිසජ්ජානිපජ්ජයනහි විරති දස්සිතාති දට්ඨබ්බා. අථ වා 
‘‘උච්චාසයනාසනමහාසයනාසනා’’ති, එතස්මිං අත්යථ එකයසසනයයන
අයං නිද්යදයසො කයතො යථා ‘‘නාමරූපපච්චයා සළායතන’’න්ති. (ම. නි.
3.126; සං. නි. 2.1) ආසනකිරියාපුබ්බකත්තා වා සයනකිරියාය
සයනග් හයණයනවආසනම්පිසඞ් හිතන්තියවදිතබ්බං. 

‘‘කීවා’’ති අයං නිපායතො. ‘‘කිත්තක’’න්ති ඉමස්ස අත්ථං යබොයධතීති

ආහ ‘‘කීවමහප්ඵයලොති කිත්තකං මහප්ඵයලො’’ති. යසසපයදසූති

‘‘කීවමහානිසංයසො’’තිආදීසු. රත්ත-සද්යදො රතනපරියායයොති ආහ 

‘‘පහූතරත්තරතනානන්ති පහූයතන රත්තසඞ්ඛායතන රතයනන 

සමන්නා තාන’’න්ති. පාළියං පන ‘‘පහූතසත්තරතනාන’’න්තිපි පායඨො

දිස්සති. යභරිතලසදිසං කත්වාති යභරිතලං විය සමං කත්වා. තයතො එකං

භා ං න අග්ඝතීති යථාවුත්තං චක්කවත්තිරජ්ජං තයතො යසොළසභා යතො

එකං භා ං න අග්ඝති. තයතො බහුතරං යහොතීති චක්කවත්තිරජ්ජසිරියතො
බහුතරංයහොති. 

චාතුමහාරාජීකානන්තිආදීසු චාතුමහාරාජිකා නාම සියනරුපබ්බතස්ස
යවමජ්යඣයහොන්ති, යතසුබහූ පබ්බතට්ඨාපිආකාසට්ඨාපි, යතසංපරම්පරා
චක්කවාළපබ්බතංපත්තා, ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා, මයනොපයදොසිකා, සීතවලාහකා, 
උණ්හවලාහකා, චන්දිමා, යදවපුත්යතො, සූරියයො, යදවපුත්යතොති එයත
සබ්යබ චාතුමහාරාජිකයදවයලොකට්ඨකා එව. යතත්තිංස ජනා තත්ථ 

උප්පන්නාති තාවතිංසා. අපිච තාවතිංසාති යතසං යදවානං නාමයමවාති
වුත්තං. යතපි අත්ථි පබ්බතට්ඨකා, අත්ථි ආකාසට්ඨකා, යතසං පරම්පරා
චක්කවාළපබ්බතං පත්තා, තථා යාමාදීනං. එකයදවයලොයකපි හි යදවානං
පරම්පරා චක්කවාළපබ්බතං අප්පත්තානාමනත්ථි.තත්ථ දිබ්බසුඛංයාතා

පයාතා සම්පත්තාති ොමා. තුට්ඨා පහට්ඨාති තුසිතා. 
පකතිපටියත්තාරම්මණයතො අතියරයකන රමිතුකාමකායල යථාරුචියත

යභොය  නිම්මිනිත්වා නිම්මිනිත්වා රමන්තීති නිම්මානරති. චිත්තාචාරං
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ඤත්වා පයරහි නිම්මියතසු යභොය සු වසං වත්යතන්තීති 

පරනිම්මිතවසවත්තී. 

තත්ථ චාතුමහාරාජිකානං යදවානං මනුස්ස ණනාය 
නවුතිවස්සසතසහස්සානි ආයුප්පමාණං. තාවතිංසානං යදවානං තිස්යසො ච
වස්සයකොටියයො සට්ඨි ච වස්සසතසහස්සානි. යාමානං යදවානං චුද්දස ච
වස්සයකොටියයො චත්තාරි ච වස්සසතසහස්සානි. තුසිතානං යදවානං
සත්තපඤ්ඤාස ච වස්සයකොටියයො සට්ඨි ච වස්සසතසහස්සානි.
නිම්මානරතීනං යදවානං ද්යව ච වස්සයකොටිසතානි තිස්යසො ච 
වස්සයකොටියයො චත්තාරි ච වස්සසතසහස්සානි. පරනිම්මිතවසවත්තීනං
යදවානං නව ච වස්සයකොටිසතානි එකවීස යකොටියයො ච සට්ඨි ච
වස්සසතසහස්සානි. 

මුට්ඨිහත්ථපාදයකති පාදතලයතො යාව අටනියා යහට්ඨිමන්යතො, තාව
මුට්ඨිරතනප්පමාණපාදයක. තඤ්ච යඛො මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස හත්යථන, 
යස්සිදානි වඩ්ඪකීහත්යථොති සමඤ්ඤා. සීලසමාදානයතො පට්ඨාය අඤ්ඤං
කිඤ්චි අකත්වා ධම්මස්සවයනන වා කම්මට්ඨානමනසිකායරන වා

වීතිනායමතබ්බන්ති ආහ ‘‘තං පන උපවසන්යතන…යප.…

විචායරතබ්බ’’න්ති. 

වාචං භින්දිත්වා උයපොසථඞ් ානි සමාදාතබ්බානීති ‘‘ඉමඤ්ච රත්තිං
ඉමඤ්ච දිවස’’න්ති කාලපරිච්යඡදං කත්වා ‘‘උයපොසථඞ් වයසන අට්ඨ
සික්ඛාපදානි සමාදියාමී’’ති එකයතො කත්වා පුන පච්යචකං ‘‘පාණාතිපාතා
යවරමණිසික්ඛාපදං සමාදියාමි…යප.… උච්චාසයනමහාසයනා
යවරමණිසික්ඛාපදං සමාදියාමී’’ති එවං වචීයභදං කත්වා යථාපාළි
සමාදාතබ්බානි. පාළිං අජානන්යතන පන අත්තයනො භාසාය පච්යචකං වා
‘‘බුද්ධපඤ්ඤත්තං උයපොසථං අධිට්ඨාමී’’ති එකයතො අධිට්ඨානවයසන වා
සමාදාතබ්බානි, අඤ්ඤං අලභන්යතන අධිට්ඨාතබ්බානි. උපාසකසීලඤ්හි 
අත්තනා සමාදියන්යතනපි සමාදින්නං පරසන්තියක සමාදියන්යතනපි, 
එකජ්ඣං සමාදින්නම්පිසමාදින්නයමවයහොතිපච්යචකංසමාදින්නම්පි.තං
පන එකජ්ඣං සමාදියයතො එකායයව විරති එකා යචතනා යහොති. සා පන
සබ්බවිරතියචතනානං කිච්චකාරීති යතනපි සබ්බසික්ඛාපදානි
සමාදින්නායනව. පච්යචකං සමාදියයතො පන නානාවිරතියචතනායයො
යථාසකං කිච්චවයසන උප්පජ්ජන්ති, සබ්බසමාදායන පන වචීයභයදො

කාතබ්යබොයයව. පරූපයරොධපටසංයුත්තා පරවිහිංසාසංයුත්තා. 

නනුච ‘‘මණි’’න්තිවුත්යතයවළුරියම්පිසඞ් හිතයමව, කිමත්ථං පන

යවළුරියන්තිආහ ‘‘යවළුරිෙන්ති…යප.…දස්යසතී’’ති. ‘‘මණි’’න්තිවත්වාව
‘‘යවළුරිය’’න්ති ඉමිනා ජාතිමණිභාවං දස්යසතීති යයොයජතබ්බං. 

එකවස්සිකයවළුවණ්ණන්ති ජාතියතො එකවස්සාතික්කන්තයවළුවණ්ණං. 

ලද්ධකන්ති සුන්දරං. චන්දප්පභා තාර ණාව සබ්යබති යථා චන්දප්පභාය
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පටුන 

කලං සබ්යබ තාරා ණා නානුභවන්තීති අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ 

‘‘චන්දප්පභාති සාමිඅත්යථපච්චත්ත’’න්ති. 

උයපොසථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(8) 3. ආනන්දවග්ය ො 

1. ඡන්නසුත්තවණ්ණනා 

72. තතියස්ස පඨයම ඡන්නපරිබ්බා යකොති න නග් පරිබ්බාජයකො. 

බාහිරකසමෙං ලුඤ්චිත්වා හරන්යතොති බාහිරකානං සමයං නියසයධත්වා
ආපන්යනො. 

පඤ්ඤාචක්ඛුස්සවිබන්ධනයතොඅන්ධංකයරොතීති අන්ධකරයණොතිආහ 

‘‘ෙස්ස රාය ො උප්පජ් තී’’තිආදි. අචක්ඛුකරයණොති අසමත්ථසමායසොයං 

‘‘අසූරියපස්සානිමුඛානී’’තිආදීසුවියාතිආහ ‘‘පඤ්ඤාචක්ඛුංන කයරොතීති

අචක්ඛුකරයණො’’ති. පඤ්ඤානියරොධියකොති අනුප්පන්නාය
යලොකියයලොකුත්තරායපඤ්ඤායඋප්පජ්ජිතුංනයදති, යලොකියපඤ්ඤංපන 
අට්ඨසමාපත්තිපඤ්චාභිඤ්ඤාවයසන උප්පන්නම්පි සමුච්ඡින්දිත්වා ඛිපතීති 
පඤ්ඤානියරොධියකොති එවම්යපත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 
අනුප්පන්නානුප්පාදඋප්පන්නපරිහානිනිමිත්තතාය හි පඤ්ඤංනියරොයධතීති 

පඤ්ඤානියරොධියකො. විහනති විබාධතීති විඝායතො, දුක්ඛන්ති ආහ 

‘‘දුක්ඛසඞ්ඛාතස්ස විඝාතස්සා’’ති. කියලසනිබ්බානන්ති ඉමිනා
අසඞ්ඛතනිබ්බානයමව වදති. අසඞ්ඛතඤ්හි නිබ්බානං නාම, තං පච්චක්ඛං 

කාතුංනයදතීති අනිබ්බානසංවත්තනියකො.යලොකුත්තරමිස්සයකොකථියතො 
පුබ්බභාගියස්සපි අරියමග් ස්සකථිතත්තා. 

ඡන්නසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ආජීවකසුත්තවණ්ණනා 

73. දුතියය න අඤ්ඤාතුකායමොතිනආජානිතුකායමොයයවාති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘පරිග් ණ්හනත්ථං පන ආ යතො’’ති, පඤ්ඤාය පරිච්ඡින්දිත්වා 

උපපරික්ඛිත්වා  ණ්හනත්ථන්ති අත්යථො. කාරණාපයදයසොති 
කාරණනිද්යදයසො.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

ආජීවකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. මහානාමසක්කසුත්තවණ්ණනා 

74. තතියයගිලානස්සභායවො ය ලඤ්ඤන්තිආහ ‘‘ගිලානභාවයතො’’ති. 

දීයපතීති යදසනාක්කයමයනව පඤ්ඤායපති. පඨමඤ්හි 
යසඛසීලසමාධිපඤ්ඤායයො වත්වා පච්ඡා අයසඛසීලාදීනි වදන්යතො
ඉමමත්ථංදීයපති. 
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මහානාමසක්කසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. නි ණ්ඨසුත්තවණ්ණනා 

75. චතුත්යථ හංසවට්ටකච්ඡන්යනනාති හංසවට්ටකපරිච්ඡන්යනන, 

හංසමණ්ඩලාකායරනාති අත්යථො. නත්ථි එතස්ස පරියසසන්ති අපරියසසං. 

යතනාහ ‘‘අප්පමත්තකම්පි අයසයසත්වා’’ති. අපරියසසධම්මජානනයතො වා
අපරියසසසඞ්ඛාතං ඤාණදස්සනං පටිජානාතීති එවම්යපත්ථ අත්යථො

දට්ඨබ්යබො. සතතන්ති නිච්චං. සමිතන්ති තස්යසව යවවචනන්ති ආහ 

‘‘සතතංසමිතන්තිසබ්බකාලංනිරන්තර’’න්ති.අථවානිච්චට්යඨන සතත-

සද්යදන අභිණ්හප්පවත්ති යජොතිතා සියාති ‘‘සමිත’’න්ති වුත්තං. යතන

නිරන්තරප්පවත්තිංදස්යසතීතිආහ ‘‘සබ්බකාලංනිරන්තර’’න්ති. 

විසුද්ධිසම්පාපනත්ථාොති රා ාදීහි මයලහි අභිජ්ඣාවිසමයලොභාදීහි ච
උපක්කිලිට්ඨචිත්තානං සත්තානං විසුද්ධිපාපනත්ථාය. 

සමතික්කමනත්ථාොති යසොකස්ස ච පරියදවස්ස ච පහානත්ථාය. අත්ථං

 මනත්ථාොති කායිකදුක්ඛස්ස ච යචතසිකයදොමනස්සස්ස චාති ඉයමසං
ද්වින්නංඅත්ථඞ් මනාය, නියරොධායාතිඅත්යථො.ඤායතිනිච්ඡයයනකමති

නිබ්බානං. තං වා ඤායති පටිවිජ්ඣති එයතනාති ඤායෙො, අරියමග්ය ොති

ආහ ‘‘මග් ස්ස අධි මනත්ථාො’’ති. අපච්චෙනිබ්බානස්ස

සච්ඡිකරණත්ථාොති පච්චයරහිතත්තා අපච්චයස්ස අසඞ්ඛතස්ස
තණ්හාවානවිරහිතත්තානිබ්බානන්තිලද්ධනාමස්සඅමතස්ස සච්ඡිකිරියාය, 

අත්තපච්චක්ඛතායාති වුත්තං යහොති. ඵුසිත්වා ඵුසිත්වාති පත්වා පත්වා.
යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

නි ණ්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. නියවසකසුත්තවණ්ණනා 

76. පඤ්චයමකිච්චකරණීයයසුසහභාවට්යඨනඅමායහොන්තීති අමච්චා. 

‘‘අයං අජ්ඣත්තියකො’’ති එවං ජානන්ති, ඤායන්ති වාති ඤාතී.

සස්සුසසුරපක්ඛිකාති සස්සුසසුරා ච තප්පක්ඛියකො ච සස්සුසසුරපක්ඛිකා.

යලොහියතන සම්බද්ධාති සායලොහිතා. පිතුපක්ඛිකා වා ඤාතී, මාතුපක්ඛිකා 

සායලොහිතා. මාතුපිතුපක්ඛිකා වා ඤාතී, සස්සුසසුරපක්ඛිකා සායලොහිතා. 

අයවච්ච රතනස්ස ගුයණ යාථාවයතො ඤත්වා පසායදො අයවච්චප්පසායදො. 
යසොපනයස්මා මග්ය නා තත්තායකනචිඅකම්පනීයයොචඅප්පධංසියයොච

යහොති, තස්මා එවං වුත්තං ‘‘අචලප්පසායදො’’ති. භාවඤ්ඤථත්තන්ති 
සභාවස්සඅඤ්ඤථත්තං. 

වීසතිො යකොට්ඨායසසූති යකසාදිමත්ථලුඞ් පරියන්යතසු. ද්වාදසසු

යකොට්ඨායසසූති පිත්තාදිමුත්තපරියන්යතසු. චතූසු යකොට්ඨායසසූති ‘‘යයන
ච සන්තප්පති, යයන ච ජීරීයති, යයන ච පරිදය්හති, යයන ච
අසිතපීතඛායිතසායිතං සම්මා පරිණාමං  ච්ඡතී’’ති (ම. නි. 1.304) එවං
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වුත්යතසු චතූසු යකොට්ඨායසසු. ඡසු යකොට්ඨායසසූති ‘‘උද්ධඞ් මා වාතා, 
අයධො මා වාතා, කුච්ඡිසයා වාතා, යකොට්ඨාසයා වාතා, 
අඞ් මඞ් ානුසාරියනොවාතා, අස්සායසොපස්සායසො’’ති (ම.නි. 2.305) එවං

වුත්යතසු ඡසු යකොට්ඨායසසු. විත්ථම්භනං 
යසසභූතත්තයසන්ථම්භිතතාපාදනං, ‘‘උපකීළන’’න්ති එයක. යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

නියවසකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-7. පඨමභවසුත්තාදිවණ්ණනා 

77-78. ඡට්යඨ අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණන්ති කම්මසහජාතං විඤ්ඤාණං.
යසසයමත්ථ සුවිඤ්යඤයයයමව.සත්තයමනත්ථිවත්තබ්බං. 

පඨමභවසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සීලබ්බතසුත්තවණ්ණනා 

79. අට්ඨයම දුක්කරකාරිකානුයෙොය ොති දුක්කරකිරියාය අනුයයොය ො. 

උපට්ඨායනන සාරන්ති උපට්ඨානාකායරන සාරං. ‘‘ඉදං වර’’න්තිආදිනා

උපට්ඨානාකාරං විභායවති. එත්ථාතිඑතස්මිංසත්ථාරාපුච්ඡියත පඤ්යහ. 

සීලබ්බතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9.  න්ධජාතසුත්තවණ්ණනා 

80. නවයම මූයල, මූලස්ස වා  න්යධො මූල න්යධොති ආහ 

‘‘මූලවත්ථුයකො  න්යධො’’ති. මූලං වත්ථු එතස්සාති මූලවත්ථුයකො. ඉදානි

මූලං න්ධයයො යතො  න්යධොතිඉමමත්ථංදස්යසන්යතො ‘‘ න්ධසම්පන්නං

වා මූලයමව මූල න්යධො’’ති ආහ. පච්ඡියමොයයයවත්ථ අත්ථවිකප්යපො

යුත්තතයරොතිදස්යසතුං ‘‘තස්සහි න්යධො’’තිආදිමාහ. වස්සිකපුප්ඵාදීනන්ති
සුමනපුප්ඵාදීනං. 

 න්ධජාතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. චූළනිකාසුත්තවණ්ණනා 

81. දසයම අරුණවතිසුත්තන්තඅට්ඨුප්පත්තිෙන්ති ‘‘භූතපුබ්බං, 
භික්ඛයව, රාජා අයහොසි අරුණවා නාම. රඤ්යඤො යඛො පන, භික්ඛයව, 
අරුණවයතො අරුණවතී නාම රාජධානී අයහොසි. අරුණවතිං යඛො පන, 
භික්ඛයව, රාජධානිංසිඛීභ වාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො උපනිස්සායවිහාසි.
සිඛිස්ස යඛො පන, භික්ඛයව, භ වයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
අභිභූසම්භවංනාමසාවකයු ංඅයහොසිඅග් ංභද්දයු ං.අථයඛො, භික්ඛයව, 
සිඛී භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අභිභුං භික්ඛුං ආමන්යතසී’’තිආදිනා 

බ්රහ්මසංයුත්යත (සං. නි. 1.185) ආ තස්ස අරුණවතිසුත්තන්තස්ස

අට්ඨුප්පත්තියං. අතිප්පය ොති අතිවිය පය ො, අතිවිය පායතොති අත්යථො, න
තාවකුයලසු භත්තංනිට්ඨාතීතිවුත්තංයහොති. 
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උජ්ඣාෙන්තීතිඅවඣායන්ති, යහට්ඨා කත්වාචින්යතන්ති, ලාමකයතො

චින්යතන්ති. අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිකුබ්බනං කත්වාති ‘‘පකතිවණ්ණං
විජහිත්වානා වණ්ණංවාදස්යසති, සුපණ්ණවණ්ණංවාදස්යසතී’’තිආදිනා
(පටි. ම. 3.13) නයයන ආ තං අයනකප්පකාරං ඉද්ධිවිකුබ්බනං කත්වා. 

සහස්සියලොකධාතුන්ති චක්කවාළසහස්සං.  ාථාද්වෙංඅභාසීතියථයරොකිර
‘‘කථං යදසිතා යඛො ධම්මයදසනා සබ්යබසං පියා මනාපා’’ති චින්යතත්වා
‘‘සබ්යබපි පාසණ්ඩා සබ්යබ යදවමනුස්සා අත්තයනො අත්තයනො සමයය
පුරිසකාරං වණ්ණයන්ති, වීරියස්ස අවණ්ණවාදී නාම නත්ථි, 
වීරියප්පටිසංයුත්තං කත්වා යදයසස්සාමි. එවමස්ස ධම්මයදසනා සබ්යබසං 
පියා භවිස්සති මනාපා’’ති ඤත්වා තීසු පිටයකසු විචිනිත්වා ‘‘ආරම්භථ
නික්කමථා’’ති (සං.නි.1.186) ඉදං ාථාද්වයංඅභාසි. 

කිං ආයලොයකො අෙන්ති කස්ස නු යඛො අයං ආයලොයකොති. 

විචිනන්තානන්තිචින්යතන්තානං. සබ්යබතියලොකධාතුයංසබ්යබයදවා ච

මනුස්සා ච. ඔසටාෙ පරිසාොති ධම්මස්සවනත්ථං සයමොසටාය

පරිමිතපරිච්ඡින්නාය පරිසාය. අත්යථොපි යනසං පාකයටො අයහොසීති න
යකවලං යත සද්දයමව අස්යසොසුං, අථ යඛො අත්යථොපි යතසං
පකතිසවනූපචායර විය පාකයටො අයහොසි. යතන සහස්සං යලොකධාතුං
විඤ්ඤායපතීතිඅධිප්පායයො. 

පරිහරන්තීති සියනරුං දක්ඛිණයතො කත්වා පරිවත්යතන්ති. 

වියරොචමානාතිඅත්තයනොජුතියාදිබ්බමානා, යසොභමානාවා. තාවසහස්සධා

යලොයකොති යත්තයකො චන්දිමසූරියයහි ඔභාසියමායනො
යලොකධාතුසඞ්ඛායතො එයකයකො යලොයකො, තත්තයකන පමායණන
සහස්සධා යලොයකො, ඉමිනා චක්කවායළන සද්ධිං චක්කවාළසහස්සන්ති

අත්යථො. කස්මා පයනසා ආනීතාති එසා චූළනිකා යලොකධාතු කස්මා

භ වතා ආනීතා, යදසිතාති අත්යථො. මජ්ඣිමිකාෙ යලොකධාතුො 

පරිච්යඡදදස්සනත්ථන්තිද්විසහස්සියලොකධාතුයාපරිමාණදස්සනත්ථං. 

සහස්සියලොකධාතුයා සහස්සී ද්විසහස්සියලොකධාතු, සා
චක්කවාළ ණනාය දසසතසහස්සචක්කවාළපරිමාණා. යතනාහ 

‘‘සහස්සචක්කවාළානි සහස්සභාය න  යණත්වා’’තිආදි.
කම්පනයදවතූපසඞ්කමනාදිනාජාතචක්කවායළනසහයයො ක්යඛමං ඨානං 

 ාතික්යඛත්තං. තත්තකාය එව ජාතික්යඛත්තභායවො ධම්මතාවයසයනව
යවදිතබ්යබො, ‘‘පරිග් හවයසනා’’ති යකචි. සබ්යබසම්පි බුද්ධානං එවං
ජාතික්යඛත්තංතන්නිවාසීනංයයවචයදවතානං ධම්මාභිසමයයොතිවදන්ති. 

පටසන්ධිග් හණාදීනං සත්තන්නංයයව  හණං නිදස්සනමත්තං
මහාභිනීහාරාදිකායලපිතස්සපකම්පනස්ස ලබ්භනයතො. 

සහස්සං සහස්සධා කත්වා  ණිතං මජ්ඣිමිකන්තිආදිනා මජ්ඣිමිකාය
යලොකධාතුයා සහස්සං තිසහස්සියලොකධාතු, සායයව ච
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මහාසහස්සියලොකධාතූති දස්යසති. සරයසයනව ආණාපවත්තනං 

ආණාක්යඛත්තං, යං එකජ්ඣං සංවට්ටති විවට්ටති ච. ආණා ඵරතීති
තන්නිවාසියදවතානංසිරසාසම්පටිච්ඡයනනවත්තති, තඤ්චයඛොයකවලං
බුද්ධානුභායවයනව, අධිප්පායවයසනචපන‘‘යාවතාපනආකඞ්යඛයයා’’ති 
(අ.නි.3.81) වචනයතොබුද්ධානංඅවිසයයොනාමනත්ථි, විසයක්යඛත්තස්ස 

පමාණපරිච්යඡයදොනාමනත්ථි. විසයමොතිසූරියුග් මනාදීනං විසමභාවයතො

විසයමො. යතයනවාහ ‘‘එකස්මිං ඨායන සූරියෙො උග් යතො යහොතී’’තිආදි.
යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

චූළනිකාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආනන්දවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(9) 4. සමණවග්ය ො 

1-5. සමණසුත්තාදිවණ්ණනා 

82-86. චතුත්ථස්ස පඨයම සම්මා ආදානං  හණං සමාදානන්ති ආහ 

‘‘සමාදානං වුච්චති  හණ’’න්ති. අධිකං විසිට්ඨං සීලන්ති අධිසීලං. 
යලොකියසීලස්ස අධිසීලභායවොපරියායයනාතිනිප්පරියායයමවතං දස්යසතුං 

‘‘අපිච සබ්බම්පි යලොකිෙසීල’’න්තිආදි වුත්තං. සික්ඛිතබ්බයතොති
ආයසවිතබ්බයතො.පඤ්චපිදසපිවාසීලානි සීලංනාම, පාතියමොක්ඛසංවයරො
අධිසීලං නාම අනවයසසකායිකයචතසිකසංවරභාවයතො මග් සීලස්ස 
පදට්ඨානභාවයතො ච. අට්ඨසමාපත්තියයො චිත්තං, විපස්සනාපාදකජ්ඣානං
අධිචිත්තං මග් සමාධිස්සඅධිට්ඨානභාවයතො.කම්මස්සකතඤාණංපඤ්ඤා, 
විපස්සනා අධිපඤ්ඤා මග් පඤ්ඤාය අධිට්ඨානභාවයතො. අපිච නිබ්බානං 
පත්ථයන්යතන සමාදින්නං පඤ්චසීලං දසසීලම්පි අධිසීලයමව
නිබ්බානාධි මස්ස පච්චයභාවයතො. නිබ්බානං පත්ථයන්යතන සමාපන්නා
අට්ඨසමාපත්තියයොපිඅධිචිත්තයමව. 

‘‘කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපකං; 
අනුයභොතිද්වයයමතං, අනුබන්ධඤ්හිකාරණ’’න්ති.– 

එවං අතීයත අනා යත ච වට්ටමූලකදුක්ඛසල්ලක්ඛණවයසන 
සංයව වත්ථුතාය විමුත්තිආකඞ්ඛාය පච්චයභූතා කම්මස්සකතපඤ්ඤාපි
අධිපඤ්ඤාති වදන්ති.දුතියතතියචතුත්ථපඤ්චමානිඋත්තානත්ථායනව. 

සමණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. පඨමසික්ඛාසුත්තවණ්ණනා 

87. ඡට්යඨ සමත්තකාරීති අනූයනන පරිපූයරන ආකායරන
සමන්නා යතො. සික්ඛාපදානං ඛුද්දානුඛුද්දකත්තං අයපක්ඛාසිද්ධන්ති ආහ 

‘‘තත්රාපි සඞ්ඝාදියසසං ඛුද්දක’’න්තිආදි. 

අඞ්ගුත්තරමහානිකාෙවළඤ් නකආචරිොති අඞ්ගුත්තරනිකායං පරිහරන්තා

ආචරියා, අඞ්ගුත්තරභාණකාති වුත්තං යහොති. යලොකවජ් ං නාපජ් ති 
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පටුන 

යලොකවජ්ජසික්ඛාපදානං වීතික්කමසාධකස්ස කියලස හනස්ස සබ්බයසො 

පහීනත්තා. පණ්ණත්තිවජ් යමව ආපජ් ති පණ්ණත්තිවීතික්කමං වා

අජානයතොපි ආපත්තිසම්භවයතො. චිත්යතන ආපජ් න්යතො

රූපිෙප්පටග් හණංආපජ් තීතිඋපනික්ඛිත්තසාදියයන ආපජ්ජති. 

බ්රහ්මචරියස්ස ආදිභූතානි ආදිබ්රහ්මචරියානි, තානි එව 

ආදිබ්රහ්මචරිෙකානි යථා ‘‘විනයයො එව යවනයියකො’’ති ආහ 

‘‘මග් බ්රහ්මචරිෙස්සා’’තිආදි. චත්තාරි මහාසීලසික්ඛාපදානීති චත්තාරි
පාරාජිකානි සන්ධාය වදති. පටිපක්ඛධම්මානං අනවයසසයතො සවනයතො

පග්ඝරණයතො යසොයතො, අරියමග්ය ොති ආහ ‘‘යසොතසඞ්ඛායතන

මග්ය නා’’ති. විනිපායතති විරූපං සදුක්ඛං සඋපායාසං නිපායතතීති

විනිපායතො, අපායදුක්යඛඛිපනයකො. ධම්යමොතිසභායවො.නාස්සවිනිපායතො

ධම්යමොති අවිනිපාතධම්යමො, න අත්තානං අපායයසු විනිපාතනසභායවොති
වුත්තං යහොති. කස්මා? යය ධම්මා අපාය මනීයා, යතසං පහීනත්තා.

යතනාහ ‘‘අවිනිපාතධම්යමොති චතූසු අපායෙසු අපතනසභායවො’’ති. තත්ථ 

අපතනසභායවොති අනුප්පජ්ජනසභායවො. යසොතාපත්තිමග් නිොයමන 

නිෙයතොති උපරිමග් ාධි මස්ස අවස්සංභාවීභාවයතො නියයතො. යතයනවාහ 

‘‘සම්යබොධිපරාෙයණො’’ති. යහට්ඨිමන්තයතො සත්තමභවයතො උපරි 

අනුප්පජ්ජනධම්මතායවා නිෙයතො. සම්බුජ්ඣතීතිසම්යබොධි, අරියමග්ය ො.
යසො පන පඨමමග් ස්ස අධි තත්තා අවසිට්යඨො ච අධි න්තබ්බභායවන 
ඉච්ඡිතබ්යබොති උපරිමග් ත්තයසඞ්ඛාතා සම්යබොධි පරං අයනං පරා  ති

අස්සාති සම්යබොධිපරාෙයණො. යතනාහ 

‘‘උපරිමග් ත්තෙසම්යබොධිපරාෙයණො’’ති. 

තනුභාවාති පරියුට්ඨානමන්දතාය ච කදාචි කරහචි උප්පත්තියා ච
තනුභායවන.තනුත්තඤ්හි ද්වීහිකාරයණහියවදිතබ්බං අධිච්චුප්පත්තියා ච
පරියුට්ඨානමන්දතාය ච. සකදා ාමිස්ස හි වට්ටානුසාරිමහාජනස්ස විය
කියලසාඅභිණ්හංනඋප්පජ්ජන්ති, කදාචිකරහචි උප්පජ්ජන්තිවිරළාකාරා
හුත්වා විරළවාපියත යඛත්යත අඞ්කුරා විය. උප්පජ්ජමානාපි ච
වට්ටානුසාරිමහාජනස්යසව මද්දන්තා ඵරන්තා ඡායදන්තා අන්ධකාරං 
කයරොන්තාන උප්පජ්ජන්ති, මන්දමන්දා උප්පජ්ජන්තිතනුකාකාරා හුත්වා 
අබ්භපටලමිව මක්ඛිකාපත්තමිව ච. තත්ථ යකචි යථරා භණන්ති
‘‘සකදා ාමිස්ස කියලසා කිඤ්චාපි චියරන උප්පජ්ජන්ති, බහලාව
උප්පජ්ජන්ති. තථා හිස්ස පුත්තා ච ධීතයරො ච දිස්සන්තී’’ති. එතං පන
අප්පමාණං.පුත්තධීතයරොහි අඞ් පච්චඞ් පරාමසනමත්යතනපියහොන්තීති.
ද්වීහියයවකාරයණහිස්සකියලසානං තනුත්තංයවදිතබ්බංඅධිච්චුප්පත්තියා
චපරියුට්ඨානමන්දතායචාති. 

යහට්ඨාභාගිොනන්ති එත්ථ යහට්ඨාති මහග් තභූමියතො යහට්ඨා, 
කාමභූමියන්ති අත්යථො. යතසං පච්චයභායවන යහට්ඨාභා ස්ස හිතාති
යහට්ඨාභාගියා, යතසං යහට්ඨාභාගියානං, යහට්ඨාභා ස්ස කාමභවස්ස
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පච්චයභායවන  හිතානන්ති අත්යථො. සංයයොයජන්ති බන්ධන්ති 

ඛන්ධ තිභවාදීහි ඛන්ධ තිභවාදයයො, කම්මංවාඵයලනාති සංයෙො නානීති

ආහ ‘‘සංයෙො නානන්ති බන්ධනාන’’න්ති. අසමුච්ඡින්නරා ාදිකස්ස හි
එතරහි ඛන්ධාදීනංආයතිං ඛන්ධාදීහි සම්බන්යධො, සමුච්ඡින්නරා ාදිකස්ස
පන තං නත්ථි, කතානම්පි කම්මානං අසමත්ථභාවාපත්තියතො රා ාදීනං

අන්වයයතො බයතියරකයතො ච සංයයොජනට්යඨො සිද්යධො. පරික්ඛයෙනාති
සමුච්යඡයදන. 

ඔපපාතියකොති උපපාතිකයයොනියකො උපපතයන සාධුකාරී.

යසසයයොනිපටික්යඛපවචනයමතං. යතන  බ්භවාසදුක්ඛාභාවමාහ. තත්ථ

පරිනිබ්බායීති ඉමිනා යසසදුක්ඛාභාවං. තත්ථ පරිනිබ්බායිතා චස්ස
කාමයලොයක ඛන්ධබීජස්ස අපුනා මනවයසයනවාති දස්යසතුං 

‘‘අනාවත්තිධම්යමො’’ති වුත්තං. උපරියෙවාති බ්රහ්මයලොයකයයව. 

අනාවත්තිධම්යමොති තයතො බ්රහ්මයලොකා පුනප්පුනං පටිසන්ධිවයසන න 

ආවත්තනධම්යමො.යතනාහ ‘‘යෙොනි තිවයසනඅනා මනධම්යමො’’ති. 

පයදසං පයදසකාරී ආරායධතීති සීලක්ඛන්ධාදීනං පාරිපූරියා
එකයදසභූතං යහට්ඨිමමග් ත්තයං පයදයසො, තං කයරොන්යතො පයදසං
එකයදසභූතං යහට්ඨිමං ඵලත්තයයමව ආරායධති, නිප්ඵායදතීති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘පයදසකාරී පුග් යලො නාම යසොතාපන්යනො’’තිආදි. පරිපූරං

පරිපූරකාරීති සීලක්ඛන්ධාදීහි සද්ධින්ද්රියාදීහි ච පරියතො පූරයණන
පරිපූරසඞ්ඛාතං අරහත්තමග් ං කයරොන්යතො නිබ්බත්යතන්යතො පරිපූරං

අරහත්තඵලංආරායධති, නිප්ඵායදතීතිඅත්යථො.යතනාහ ‘‘පරිපූරකාරීනාම 

අරහා’’තිආදි. 

පඨමසික්ඛාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-10. දුතියසික්ඛාසුත්තාදිවණ්ණනා 

88-91. සත්තයම කුලාකුලං මනයකොති කුලයතොකුලං ච්ඡන්යතො. 

ද්යව වා තයෙො වා භයවති යදවමනුස්සවයසන ද්යව වා තයයො වා භයව.

මිස්සකභවවයසනයහතංවුත්තං.යදසනාමත්තයමව යචතං ‘‘ද්යවවාතීණි

වා’’ති.යාවඡට්ඨභවාසංසරන්යතොපි යකොලංයකොයලොවයහොති.යතයනවාහ 

‘‘අෙඤ්හි ද්යව වා භයව…යප.… එවයමත්ථ විකප්යපො දට්ඨබ්යබො’’ති.
උළාරකුලවචයනො වා එත්ථ කුලසද්යදො, කුලයතො කුලං  ච්ඡතීති 

යකොලංයකොයලො. යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියයතො පට්ඨාය හි නීචකුයල
උප්පත්ති නාම නත්ථි, මහායභො කුයලසු එව නිබ්බත්තතීති අත්යථො.
යකවයලො හි කුලසද්යදො මහාකුලයමව වදති ‘‘කුලපුත්යතො’’තිආදීසු විය. 

එකබීජීති එත්ථ ඛන්ධබීජං නාම කථිතං, ඛන්ධබී න්ති ච
පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං වුච්චති. යස්ස හි යසොතාපන්නස්ස එකං ඛන්ධබීජං

අත්ථි, එකංභවග් හණං, යසොඑකබීජීනාම.යතනාහ ‘‘එකස්යසවභවස්ස
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බී ං එතස්ස අත්ථීති එකබීජී’’ති. ‘‘මානුසකං භව’’න්ති ඉදං පයනත්ථ
යදසනාමත්තයමව, ‘‘යදවභවං නිබ්බත්යතතී’’තිපිපනවත්තුංවට්ටතියයව. 

උද්ධංවාහිභායවන උද්ධමස්ස තණ්හායසොතං වට්ටයසොතං වාති 

උද්ධංයසොයතො, උද්ධං වා  න්ත්වා පටිලභිතබ්බයතො උද්ධමස්ස 

මග් යසොතන්ති උද්ධංයසොයතො. පටිසන්ධිවයසන අකනිට්ඨභවං  ච්ඡතීති 

අකනිට්ඨ ාමී.ෙත්ථකත්ථචීතිඅවිහාදීසුයත්ථ කත්ථචි. සප්පයෙොය නාති
විපස්සනාඤාණාභිසඞ්ඛාරසඞ්ඛායතන පයයොය න සහ, මහතා

විපස්සනාපයයොය නාති අත්යථො. උපහච්චාති එතස්ස උප න්ත්වාති
අත්යථො. යතන යවමජ්ඣාතික්කයමො කාලකිරියාප මනඤ්ච සඞ් හිතං 
යහොති, තස්මා ආයුයවමජ්ඣං අතික්කමිත්වා පරිනිබ්බායන්යතො

උපහච්චපරිනිබ්බායී නාම යහොතීති ආහ ‘‘යෙො පන කප්පසහස්සායුයකසු

අවියහසූ’’තිආදි. යසො තිවියධො යහොතීති ඤාණස්ස තික්ඛමජ්ඣමුදුභායවන

තිවියධො යහොති.යතනාහ ‘‘කප්පසහස්සායුයකසූ’’තිආදි. 

සද්ධාධුයරන අභිනිවිසිත්වාති ‘‘සයච සද්ධාය සක්කා නිබ්බත්යතතුං, 
නිබ්බත්යතස්සාමි යලොකුත්තරමග් ’’න්ති එවං සද්ධාධුරවයසන

අභිනිවිසිත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා. පඤ්ඤාධුයරන අභිනිවිට්යඨොති
‘‘සයච පඤ්ඤාය සක්කා, නිබ්බත්යතස්සාමි යලොකුත්තරමග් ’’න්ති එවං
පඤ්ඤාධුරං කත්වා අභිනිවිට්යඨො. යථාවුත්තයමව අට්ඨවිධත්තං

යකොලංයකොලසත්තක්ඛත්තුපරයමසු අතිදිසන්යතො ‘‘තථා යකොලංයකොලා

සත්තක්ඛත්තුපරමා චා’’ති ආහ. වුත්තනයයයනව අට්ඨ යකොලංයකොලා, 
අට්ඨසත්තක්ඛත්තුපරමාතිවුත්තංයහොති. 

තත්ථසත්තක්ඛත්තුංපරමාභවූපපත්තිඅත්තභාවග් හණංඅස්ස, තයතො

පරං අට්ඨමං භවං නාදියතීති සත්තක්ඛත්තුපරයමො. භ වතා 
 හිතනාමවයසයනව යචතානි අරියාය ජාතියා ජාතානං යතසං නාමානි
ජාතානිකුමාරානංමාතාපිතූහි  හිතනාමානිවිය.එත්තකඤ්හිඨානං යතො 
එකබීජී නාම යහොති, එත්තකං යකොලංයකොයලො, එත්තකං
සත්තක්ඛත්තුපරයමොතිභ වතාඑයතසංනාමං හිතං.නියමයතොපන අයං
එකබීජී, අයං යකොලංයකොයලො, අයං සත්තක්ඛත්තුපරයමොති නත්ථි. යකො
පන යනසං එතං පයභදං නියයමතීති? යකචි තාව යථරා ‘‘පුබ්බයහතු
නියයමතී’’තිවදන්ති, යකචිපඨමමග්ය ො, යකචි උපරිතයයොමග් ා, යකචි
තිණ්ණංමග් ානංවිපස්සනාති. 

තත්ථ ‘‘පුබ්බයහතු නියයමතී’’ති වායද පඨමමග් ස්ස උපනිස්සයයො 
කයතො නාම යහොති, ‘‘උපරි තයයො මග් ා නිරුපනිස්සයා උප්පන්නා’’ති
වචනං ආපජ්ජති. ‘‘පඨමමග්ය ො නියයමහී’’ති වායද උපරි තිණ්ණං
මග් ානංනිරත්ථකතාආපජ්ජති.‘‘උපරි තයයොමග් ානියයමන්තී’’තිවායද
පඨමමග්ය අනුප්පන්යනයයවඋපරිතයයොමග් ා උප්පන්නාතිආපජ්ජතීති.
‘‘තිණ්ණං මග් ානං විපස්සනා නියයමතී’’ති වායදො පන යුජ්ජති. සයච හි



අඞ්ගුත්තරනිකායය   තිකනිපාත-ටීකා 

154 

පටුන 

උපරි තිණ්ණං මග් ානං විපස්සනා බලවතී යහොති, එකබීජී නාම යහොති, 
තයතො මන්දතරාය යකොලංයකොයලො, තයතො මන්දතරාය
සත්තක්ඛත්තුපරයමොති. 

එකච්යචො හි යසොතාපන්යනො වට්ටජ්ඣාසයයො යහොති වට්ටාභිරයතො, 
පුනප්පුනං වට්ටස්මිංයයව චරති සන්දිස්සති. අනාථපිණ්ඩියකො යසට්ඨි, 
විසාඛා උපාසිකා, චූළරථමහාරථා යදවපුත්තා, අයනකවණ්යණො
යදවපුත්යතො, සක්යකො යදවරාජා, නා දත්යතො යදවපුත්යතොති ඉයම හි
එත්තකාජනාවට්ටජ්ඣාසයාවට්ටාභිරතාආදියතො පට්ඨායඡයදවයලොයක
යසොයධත්වාඅකනිට්යඨඨත්වාපරිනිබ්බායිස්සන්ති, ඉයමඉධන  හිතා.න
යකවලඤ්චියමව, යයොපි මනුස්යසසුයයව සත්තක්ඛත්තුං සංසරිත්වා
අරහත්තං පාපුණාති, යයොපි යදවයලොයක නිබ්බත්යතො යදයවසුයයව
සත්තක්ඛත්තුං අපරාපරං සංසරිත්වා අරහත්තං පාපුණාති. ඉයමපි ඉධ න
 හිතා, කායලන යදයව, කායලන මනුස්යස සංසරිත්වා පන අරහත්තං
පාපුණන්යතොව ඉධ  හියතො, තස්මා ‘‘සත්තක්ඛත්තුපරයමො’’ති ඉදං
ඉධට්ඨකයවොකිණ්ණභවූපපත්තිකසුක්ඛවිපස්සකස්ස නාමං කථිතන්ති
යවදිතබ්බං. 

‘‘සකියදව ඉමං යලොකංආ න්ත්වා’’ති (පු. ප. 34) වචනයතො පඤ්චසු 
සකදා ාමීසු චත්තායරො වජ්යජත්වා එයකොව  හියතො. එකච්යචො හි ඉධ
සකදා ාමිඵලං පත්වා ඉයධව පරිනිබ්බායති, එකච්යචො ඉධ පත්වා
යදවයලොයක පරිනිබ්බායති, එකච්යචො යදවයලොයක පත්වා තත්යථව
පරිනිබ්බායති, එකච්යචොයදවයලොයකපත්වා ඉධූපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බායති.
ඉයම චත්තායරොපි ඉධ න  හිතා. යයො පන ඉධ පත්වා යදවයලොයක
යාවතායුකංවසිත්වාපුනඉධූපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බායිස්සති, අයංඑයකොවඉධ 
 හියතොතියවදිතබ්යබො. 

ඉදානිතස්සපයභදං දස්යසන්යතො ‘‘තීසුපන වියමොක්යඛසූ’’තිආදිමාහ.
ඉමස්ස පන සකදා ාමියනො එකබීජිනා සද්ධිං කිං නානාකරණන්ති? 
එකබීජිස්සඑකාවපටිසන්ධි, සකදා ාමිස්සද්යවපටිසන්ධියයො, ඉදං යතසං
නානාකරණං. සුඤ්ඤතවියමොක්යඛන විමුත්තඛීණාසයවො පටිපදාවයසන
චතුබ්බියධො යහොති, තථා අනිමිත්තඅප්පණිහිතවියමොක්යඛහීති එවං ද්වාදස

අරහන්තා යහොන්තීතිආහ ‘‘ෙථා පනසකදා ාමියනො, තයථව අරහන්යතො

ද්වාදසයවදිතබ්බා’’ති. අට්ඨමනවමදසමානිඋත්තානත්ථායනව. 

දුතියසික්ඛාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. සඞ්කවාසුත්තවණ්ණනා 

92. එකාදසයම විහාරපටිබද්ධනවකම්මාදිභාරං හරති පවත්යතතීති 

භාරහායරො. යතයනවාහ ‘‘නයව ආවායස සමුට්ඨායපති, පුරායණ

පට ග් තී’’ති.සික්ඛිතබ්බයතොසික්ඛා, පජ්ජිතබ්බයතො, පජ්ජන්තිඑයතහීති

වා පදානි, සික්ඛායයව පදානි සික්ඛාපදානීති ආහ ‘‘සික්ඛාසඞ්ඛායතහි 
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පයදහී’’ති. දස්යසතීති පච්චක්ඛයතො දස්යසති, හත්ථාමලකං විය පාකයට

විභූයතකත්වා විභායවති.  ණ්හායපතීති යත ධම්යම මනසා අනුපක්ඛියත

දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්යධ කායරන්යතො උග් ණ්හායපති. සමුස්සායහතීති

සමාධිම්හි උස්සාහං ජයනති. පටලද්ධගුයණහීති තාය යදසනාය

තන්නිස්සයපච්චත්තපුරිසකායරන ච යතසං පටිවිද්ධගුයණහි. යවොදායපතීති
යතසං චිත්තසන්තානං අස්සද්ධියාදිකියලසමලාප මයනන පභස්සරං

කයරොති. සණ්හංසණ්හං කයථතීතිඅතිවියසුඛුමංකත්වාකයථති. 

අච්චයනං සාධුමරියාදං මද්දිත්වා වීතික්කමනං අච්චයෙොති ආහ 

‘‘අපරායධො’’ති.අච්යචතිඅතික්කමතිඑයතනාතිවා අච්චයෙො, වීතික්කමස්ස

පවත්තනයකො අකුසලධම්යමො. යසො එව අපරජ්ඣති එයතනාති අපරායධො. 

යසො හි අපරජ්ඣන්තං පුරිසං අධිභවිත්වා පවත්තති. යතනාහ ‘‘අතික්කම්ම 

අධිභවිත්වාපවත්යතො’’ති. පටග් ණ්හාතූතිඅධිවාසනවයසනසම්පටිච්ඡතූති

අත්යථොති ආහ ‘‘ඛමතූ’’ති. සයදවයකන යලොයකන නිස්සරණන්ති

අරණීයයතො අරියෙො, තථා යතොති ආහ ‘‘අරිෙස්ස විනයෙති බුද්ධස්ස

භ වයතො සාසයන’’ති. පුග් ලාධිට්ඨානං කයරොන්යතොති කාමං ‘‘වුද්ධි
යහසා’’ති ධම්මාධිට්ඨානවයසන වාකයං ආරද්ධං, තථාපි යදසනං පන
පුග් ලාධිට්ඨානංකයරොන්යතො‘‘සංවරංආපජ්ජතී’’තිආහාතියයොජනා. 

සඞ්කවාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමණවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(10) 5. යලොණකපල්ලවග්ය ො 

1. අච්චායිකසුත්තවණ්ණනා 

93. පඤ්චමස්ස පඨයම අතිපාතිකානීති සීඝං පවත්යතතබ්බානි. 

කරණීොනීති එත්ථ අවස්සයක අනීයසද්යදො දට්ඨබ්යබොති ආහ 

‘‘අවස්සකිච්චානී’’ති. නික්ඛන්තයසතඞ්කුරානීති බීජයතො
නික්ඛන්තයසතඞ්කුරානි. යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

අච්චායිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පවියවකසුත්තවණ්ණනා 

94. දුතියය සායණහි වායකහි නිබ්බත්තිතානි සාණානි. මිස්සසාණානි 

මසාණානි න භඞ් ානි. එරකතිණාදීනීති ආදි-සද්යදන 
අක්කමකචිකදලිවාකාදීනංසඞ් යහො.එරකාදීහිකතානිහිඡවානිලාමකානි

දුස්සානීති ‘‘ඡවදුස්සානී’’ති වත්තබ්බතං ලභන්ති. කුණ්ඩකන්ති තනුතරං 

තණ්ඩුලප්පකරණං. පඤ්චදුස්සීලයානීතිපාණාතිපාතාදීනිපඤ්ච. චත්තායරො

ආසවාති කාමාසවාදයයො චත්තායරො ආසවා. සීලග් ප්පත්යතොති සීයලන, 
සීලස්සවාඅග් ප්පත්යතො. 

පවියවකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. සරදසුත්තවණ්ණනා 

95. තතියය විද්යධතිදූරීභූයත.දූරභායවොචආකාසස්සවලාහකවි යමන

යහොතීති ආහ ‘‘වලාහකවි යමන දූරීභූයත’’ති. යතයනව හි ‘‘විද්යධ 

වි තවලාහයක’’ති වුත්තං. නභං අබ්භුස්සක්කමායනොති ආකාසං 
අභිලඞ්ඝන්යතො. ඉමිනා තරුණසූරියභායවො දස්සියතො. නාතිදූයරොදියත හි

ආදිච්යච තරුණසූරියසමඤ්ඤා. දුවිධයමවස්ස සංයෙො නං නත්ථීති 
ඔරම්භාගියඋද්ධම්භාගියවයසන දුවිධම්පි සංයයොජනං අස්ස
පඨමජ්ඣානලාභියනො අරියසාවකස්ස නත්ථි. කස්මා පනස්ස
උද්ධම්භාගියසංයයොජනම්පි නත්ථීති වුත්තං. ඔරම්භාගියසංයයොජනානයමව

යහත්ථ පහානං වුත්තන්ති ආහ ‘‘ඉතරම්පී’’තිආදි, ඉතරං
උද්ධම්භාගියසංයයොජනං පුන ඉමං යලොකං පටිසන්ධිවයසන ආයනතුං
අසමත්ථතායනත්ථීතිවුත්තන්තිඅත්යථො.ඣානලාභියනොහි සබ්යබපිඅරියා
බ්රහ්මයලොකූපපන්නායහට්ඨානඋප්පජ්ජන්ති, උද්ධංඋද්ධං උප්පජ්ජන්තාපි
යවහප්ඵලංඅකනිට්ඨංභවග් ඤ්චපත්වානපුනඤ්ඤත්ථජායන්ති, තත්ථ

තත්යථව අරහත්තං පත්වා පරිනිබ්බායන්ති. යතයනවාහ ‘‘ඉමස්මිං සුත්යත

ඣානානා ාමී නාම කථියතො’’ති.ඣානවයසන හි යහට්ඨා නආ ච්ඡතීති
ඣානානා ාමී. 

සරදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පරිසාසුත්තවණ්ණනා 

96. චතුත්යථ පච්චෙබාහුල්ලිකාති චීවරාදිබාහුල්ලාය පටිපන්නා.
අවීතතණ්හතාය හි තං තං පරික්ඛාරජාතං බහුං ලන්ති ආදියන්තීති බහුලා, 

යතඑව බාහුලිකා යථා‘‘යවනයියකො’’ති(ම. නි.1.246; අ.නි.8.11; පාරා.
8). යත පච්චයබාහුල්ලාය යුත්තප්පයුත්තා යහොන්තීති චීවරාදිබාහුල්ලාය
පටිපන්නා නාම යහොන්ති. සික්ඛාය අ ාරවභාවයතො සිථිලං අ ාළ්හං

 ණ්හන්තීති සාථලිකා.සිථිලන්තිච භාවනපුංසකනිද්යදයසො.සිථිලසද්යදන
සමානත්ථස්ස සථලසද්දස්ස වයසන සාථලිකාති පදසිද්ධි යවදිතබ්බා. 

අව මනට්යඨනාති අයධො මනට්යඨන, ඔරම්භාගියභායවනාති අත්යථො. 

නික්ඛිත්තධුරාති ඔයරොපිතධුරා උජ්ජිතුස්සාහා. උපධිවියවයකො නිබ්බානං. 

දුවිධම්පි වීරිෙන්තිකායිකංයචතසිකඤ්චවීරියං. 

භණ්ඩනං ජාතං එයතසන්ති භණ්ඩන ාතා. වියසසනස්ස
පරනිපාතවයසන යචතං වුත්තං. අට්ඨකථායං පන වියසසනස්ස

පුබ්බනිපාතවයසයනව අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘ ාතභණ්ඩනා’’ති ආහ.

කලයහොජායතොඑයතසන්ති කලහ ාතාතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. කලහස්ස 

පුබ්බභාය ොති කලහස්ස යහතුභූතා පටිභා ා තංසදිසී ච අනිට්ඨකිරියා. 

හත්ථපරාමාසාදිවයසනාතිකුජ්ඣිත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස හත්යථ  යහත්වා
පලපනඅච්ඡින්දනාදිවයසන. ‘‘අයං ධම්යමො, නායං ධම්යමො’’තිආදිනා 

විරුද්ධවාදභූතං විවාදං ආපන්නාති විවාදපන්නා. යතනාහ ‘‘විරුද්ධවාදං
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ආපන්නා’’ති.මුඛසන්නිස්සිතතායවාචා ඉධ ‘‘මුඛ’’න්තිඅධිප්යපතාතිආහ 

‘‘ඵරුසාවාචා මුඛසත්තියෙො’’ති. 

සතිපි උභයයසං කලාපානං පරමත්ථයතො යභයද පචුරජයනහි පන 
දුවිඤ්යඤයයනානත්තං ඛීයරොදකසම්යමොදිතං අච්චන්තයමතං සංසට්ඨං විය

හුත්වා තිට්ඨතීති ආහ ‘‘ඛීයරොදකං විෙ භූතා’’ති. යථා ඛීරඤ්ච උදකඤ්ච 
අඤ්ඤමඤ්ඤං සංසන්දති, විසුං න යහොති, එකත්තං විය උයපති, එවං
සාමග්ගිවයසන එකත්තූප තචිත්තුප්පාදාති අත්යථො. යමත්තචිත්තං
පච්චුපට්ඨායපත්වා ඔයලොකනං චක්ඛූනි විය චක්ඛූනි නාමාති ආහ 

‘‘උපසන්යතහි යමත්තචක්ඛූහී’’ති. පියභාවදීපකානිහි චක්ඛූනි පිෙචක්ඛූනි.

පමුදිතස්ස පීති  ාෙතීති පයමොදපච්චයබලවපීතිමාහ. පඤ්චවණ්ණා පීති

උප්පජ් තීතිඛුද්දිකාදියභයදන පඤ්චප්පකාරාපීතිඋප්පජ්ජති. පීතිමනස්සාති
තාය පීතියා පීණිතමනස්ස, පස්සද්ධිආවයහහි උළායරහි පීතියවය හි

තින්තචිත්තස්සාති අත්යථො. වි තදරයථොති කියලසපරිළාහානං දූරීභායවන
වූපසන්තදරයථො. 

යකන උදයකන දාරියතො පබ්බතප්පයදයසොති කත්වා ආහ ‘‘කන්දයරො

නාමා’’තිආදි. උදකස්ස යථානින්නං පවත්තියා නදිනිබ්බත්තනභායවන 

‘‘නදිකුඤ්ය ො’’තිපි වුච්චති. සාවට්ටා නදියයො පදරා. අට්ඨ මායසති
යහමන්තගිම්හඋතුවයසනඅට්ඨමායස. ඛුද්දකාඋදකවාහිනියයොසාඛාවියාති 

සාඛා. ඛුද්දකයසොබ්භා කුසුබ්භා ඔකාරස්ස උකාරං කත්වා. යත්ථ උපරි 
උන්නතප්පයදසයතො උදකං ආ න්ත්වා තිට්ඨති යචව සන්දති ච, යත 

කුසුබ්භා ඛුද්දකආවාටා. ඛුද්දකනදියෙොති පබ්බතපාදාදියතො නික්ඛන්තා
ඛුද්දකානදියයො. 

පරිසාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-7. පඨමආජානීයසුත්තාදිවණ්ණනා 

97-99. පඤ්චයම අනුච්ඡවියකොති රඤ්යඤො පරිභුඤ්ජනයයොග්ය ො. 

හත්ථපාදාදිඅඞ් සමතාොති හත්ථපාදාදිඅවයවසමතාය, රඤ්යඤො වා

යසනාය අඞ් භූතත්තා රඤ්යඤො අඞ් න්ති වුච්චති. ආයනත්වා 

හුනිතබ්බන්ති ආහුනං, ආහුතීති අත්ථයතො එකන්ති ආහ ‘‘ආහුතිසඞ්ඛාතං 

පිණ්ඩපාත’’න්ති. දූරයතොපි ආයනත්වා සීලවන්යතසු දාතබ්බස්යසතං

අධිවචනං. පිණ්ඩපාතන්ති චනිදස්සනමත්තං.ආයනත්වා හුනිතබ්බානඤ්හි
චීවරාදීනං චතුන්නං පච්චයානයමතං අධිවචනං ආහුනන්ති. තං අරහතීති 

ආහුයනයෙයො. පටග් යහතුං යුත්යතොති තස්ස මහප්ඵලභාවකරණයතො 
පටිග් ණ්හිතුංඅනුච්ඡවියකො. 

පාහුනකභත්තස්සාති දිසවිදිසයතො ආ තානං පියමනාපානං
ඤාතිමිත්තානංඅත්ථායසක්කායරපටියත්තස්සආ න්තුකභත්තස්ස.තඤ්හි 
ඨයපත්වායතතථාරූයපපාහුනයකසඞ්ඝස්යසවදාතුංයුත්තං, සඞ්යඝොවතං



අඞ්ගුත්තරනිකායය   තිකනිපාත-ටීකා 

158 

පටුන 

පටිග් යහතුං යුත්යතො. සඞ්ඝසදියසො හි පාහුනයකො නත්ථි. තථා යහස
එකස්මිං බුද්ධන්තයර වීතිවත්යත දිස්සති, කදාචි අසඞ්යඛයයයයපි කප්යප
වීතිවත්යත. අබ්යබොකිණ්ණඤ්ච පියමනාපතාදිකයරහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො. එවං පාහුනමස්ස දාතුං යුත්තං, පාහුනඤ්ච පටිග් යහතුං

යුත්යතොති පාහුයනයෙයො. අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො ‘‘ඤාතිමිත්තා
විප්පවුට්ඨානචිරස්යසවසමා ච්ඡන්ති, අනවට්ඨිතාච යතසුපියමනාපතා, 
නඑවමරියසඞ්යඝො, තස්මාසඞ්යඝොවපාහුයනයයයො’’ති. 

දක්ඛන්ති එතාය සත්තා යථාධිප්යපතාහි සම්පත්තීහි වඩ්ඪන්තීති
දක්ඛිණා, පරයලොකංසද්දහිත්වා දානං.තං දක්ඛිණංඅරහති, දක්ඛිණායවා 

හියතොයස්මාමහප්ඵලකරණතායවියසොයධතීති දක්ඛියණයෙයො. 

පුඤ්ඤත්ථියකහිඅඤ්ජලිකරණීයයොඑත්ථාති අඤ් ලිකරණීයෙො. උයභො
යහත්ථ සිරසි පතිට්ඨායපත්වා සබ්බයලොයකන කයිරමානං අඤ්ජලිකම්මං

අරහතීති වා අඤ් ලිකරණීයෙො. යතනාහ ‘‘අඤ් ලිපග් හණස්ස 

අනුච්ඡවියකො’’ති. 

යදිපිපාළියං‘‘අනුත්තර’’න්තිවුත්තං, නත්ථිඉයතොඋත්තරං විසිට්ඨන්ති

හි අනුත්තරං, සමම්පිස්ස පන නත්ථීති දස්යසන්යතො ‘‘අසදිස’’න්ති ආහ.
ඛිත්තංවුත්තංබීජංමහප්ඵලභාවකරයණනතායති රක්ඛති, ඛිපන්තිවපන්ති
එත්ථ බීජානීති වා යඛත්තං, යකදාරාදි, යඛත්තං විය යඛත්තං, පුඤ්ඤානං

යඛත්තං පුඤ්ඤක්යඛත්තං. යථාහි රඤ්යඤොවා අමච්චස්සවා සාලීනංවා
යවානං වා විරුහනට්ඨානං ‘‘රඤ්යඤො සාලික්යඛතං යවක්යඛත’’න්ති
වුච්චති, එවං සඞ්යඝො සබ්බයලොකස්ස පුඤ්ඤානං විරුහනට්ඨානං. සඞ්ඝං
නිස්සාය හි යලොකස්ස නානප්පකාරහිතසුඛසංවත්තනිකානි පුඤ්ඤානි

විරුහන්ති, තස්මා සඞ්යඝො අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව.ඡට්ඨසත්තමානිඋත්තානත්ථායනව. 

පඨමආජානීයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. යපොත්ථකසුත්තවණ්ණනා 

100. අට්ඨයම නයවොති නවවායියමො. යතනාහ ‘‘කරණං උපාදාෙ

වුච්චතී’’ති. වාකමෙවත්ථන්ති සාණාදිවාකසාටකං. දුබ්බණ්යණොති

විවණ්යණො. දුක්ඛසම්ඵස්යසොතිඛරසම්ඵස්යසො.අප්පංඅග්ඝතීති අප්පග්යඝො. 

අතිබහුං අග්ඝන්යතො කහාපණග්ඝනයකො යහොති. පරියභො මජ්ඣියමොති
පරියභො කාලවයසන මජ්ඣියමො. යසො හි නවභාවං අතික්කමිත්වා
ජිණ්ණභාවං අප්පත්යතො මජ්යඣ පරියභො කායලපි දුබ්බණ්යණො ච 
දුක්ඛසම්ඵස්යසො ච අප්පග්යඝොයයව යහොති. අතිබහුං අග්ඝන්යතො අඩ්ඪං
අග්ඝති, ජිණ්ණකායල පන අඩ්ඪමාසකං වා කාකණිකං වා අග්ඝති. 

උක්ඛලිපරිපුඤ්ඡනන්ති කාළුක්ඛලිපරිපුඤ්ඡනං. නයවොතිපි උපසම්පදාය
පඤ්චවස්සකාලයතො යහට්ඨා ජාතියා සට්ඨිවස්යසොපි නයවොයයව. 
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දුබ්බණ්ණතාොති සරීරවණ්යණනපි ගුණවණ්යණනපි දුබ්බණ්ණතාය.
දුස්සීලස්ස හි පරිසමජ්යඣ නිත්යතජතාය සරීරවණ්යණොපි න සම්පජ්ජති, 
ගුණවණ්යණන වත්තබ්බයමව නත්ථි. අට්ඨකථායං පන සරීරවණ්යණන 
දුබ්බණ්ණතාපිගුණවණ්ණස්සඅභායවනදුබ්බණ්ණතායාතිවුත්තං. 

යෙයඛොපනස්සාතියයයඛොපනතස්ස උපට්ඨාකාවාඤාතිමිත්තාදයයො

වා එතං පුග් ලං යසවන්ති. යතසන්ති යතසං පුග් ලානං ඡ සත්ථායර
යසවන්තානං මිච්ඡාදිට්ඨිකානං විය. යදවදත්යත යසවන්තානං
යකොකාලිකාදීනං විය ච තං යසවනං දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය යහොති. 

මජ්ඣියමොති පඤ්චවස්සකාලයතො පට්ඨාය යාව නවවස්සකාලා මජ්ඣියමො

නාම. යථයරොති දසවස්සයතො පට්ඨාය යථයරො නාම. එවමාහංසූති එවං

වදන්ති. කිංනු යඛො තුය්හන්තිතුය්හං බාලස්ස භණියතන යකො අත්යථොති

වුත්තංයහොති. තථාරූපන්තිතථාජාතිකංතථාසභාවංඋක්යඛපනීයකම්මස්ස 
කාරණභූතං. 

තීහිකප්පාසඅංසූහිසුත්තංකන්තිත්වා කතවත්ථන්තිතයයොකප්පාසඅංසූ
 යහත්වා කන්තිතසුත්යතන වායිතං සුඛුමවත්ථං, තං නවවායිමං අනග්ඝං
යහොති, පරියභො මජ්ඣිමංවීසම්පිතිංසම්පිසහස්සානිඅග්ඝති, ජිණ්ණකායල, 
අට්ඨපිදසපිසහස්සානිඅග්ඝති. 

යතසං තං යහොතීති යතසං සම්මාසම්බුද්ධාදයයො යසවන්තා විය තං
යසවනං දීඝරත්තංහිතායසුඛායයහොති.සම්මාසම්බුද්ධඤ්හිඑකංනිස්සාය
යාවජ්ජකාලා මුච්චනකසත්තානං පමාණං නත්ථි, තථා
සාරිපුත්තත්යථරමහායමොග් ල්ලානත්යථයර අවයසයස ච අසීති
මහාසාවයක නිස්සාය සග්  තසත්තානං පමාණං නත්ථි, යාවජ්ජකාලා

යතසං දිට්ඨානු තිං පටිපන්නසත්තානම්පි පමාණං නත්ථියයව. ආයධෙයං 

 ච්ඡතීති තස්ස මහායථරස්ස තං අත්ථනිස්සිතං වචනං යථා
 න්ධකරණ්ඩයක කාසිකවත්ථං ආධාතබ්බතං ඨයපතබ්බතං  ච්ඡති, එවං
උත්තමඞ්ය සිරස්මිංහදයයච ආධාතබ්බතංඨයපතබ්බතං ච්ඡති. 

යපොත්ථකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. යලොණකපල්ලසුත්තවණ්ණනා 

101. නවයම ෙථා ෙථා කම්මං කයරොතීති යයන යයන පකායරන

පාණඝාතාදිපාපකම්මංකයරොති. විපාකං පටසංයවදිෙයතවාතිඅවධාරයණන
කම්මසිද්ධියං තබ්බිපාකස්ස අප්පවත්ති නාම නත්ථීති දීයපති. යතයනවාහ 

‘‘නහිසක්කා’’තිආදි. එවංසන්තන්තිභුම්මත්යථඋපයයො වචනන්තිආහ 

‘‘එවංසන්යත’’ති. අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණනියරොයධනාතිකම්මවිඤ්ඤාණස්ස
ආයතිං අනුප්පත්තිධම්මතාපජ්ජයනන. 

‘‘අයම්පි යඛො කායයො එවංධම්යමො එවංභාවී එවංඅනතීයතො’’තිආදිනා
කායස්ස අසුභානිච්චාදිආකාරඅනුපස්සනා කායභාවනාති ආහ 
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පටුන 

‘‘කාොනුපස්සනාසඞ්ඛාතාෙතාෙභාවනාො’’ති. රා ාදීනන්ති ආදි-සද්යදන
යදොසයමොහානං සඞ් යහො දට්ඨබ්යබො. ‘‘රාය ො යඛො, ආවුයසො, 
පමාණකරයණො, යදොයසො පමාණකරයණො, යමොයහො පමාණකරයණො, යත 
ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොපහීනාඋච්ඡින්නමූලාතාලාවත්ථුකතාඅනභාවංකතා
ආයතිං අනුප්පාදධම්මා’’ති(ම.නි.1.459) හිවුත්තං. 

යථා හි පබ්බතපායද පූතිපණ්ණස්ස උදකං නාම යහොති, කාළවණ්ණං 
ඔයලොයකන්තානං බයාමසතං  ම්භීරං විය ඛායති, යට්ඨිං වා රජ්ජුං වා
 යහත්වා මිනන්තස්ස පිට්ඨිපායදොද්ධරණමත්තම්පි න යහොති, එවයමව
එකච්චස්සයාවරා ාදයයො නුප්පජ්ජන්ති, තාවතංපුග් ලංසඤ්ජානිතුංන
සක්කායහොති, යසොතාපන්යනොවිය සකදා ාමීවියඅනා ාමීවියචඛායති.
යදා පනස්ස රා ාදයයො උප්පජ්ජන්ති, තදා රත්යතො දුට්යඨො මූළ්යහොති
පඤ්ඤායති.ඉති යතරා ාදයයො ‘‘එත්තයකො අය’’න්තිපුග් ලස්සපමාණං
දස්යසන්තාවඋප්පජ්ජන්තීතිපමාණකරණානාම වුත්තා. 

 ායපතුන්ති ජිනධනං කාතුං. යසොති රාජා, මහාමත්යතො වා. අස්සාති 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වායාචන්තස්ස.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

යලොණකපල්ලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පංසුයධොවකසුත්තවණ්ණනා 

102. දසයම අනීහතයදොසන්ති අනපනීතථූලකාළකං. 

අනපනීතකසාවන්තිඅනප තසුඛුමකාළකං. පහටමත්තන්තිආහටමත්තං. 

දසකුසලකම්මපථවයසන උප්පන්නං චිත්තං චිත්තයමව, 
විපස්සනාපාදකඅට්ඨසමාපත්තිචිත්තං විපස්සනාචිත්තඤ්චතයතො චිත්තයතො

අධිකං චිත්තන්ති අධිචිත්තන්ති ආහ ‘‘අධිචිත්තන්ති

සමථවිපස්සනාචිත්ත’’න්ති. අනුයුත්තස්සාති අනුප්පන්නස්ස
උප්පාදනවයසනඋප්පන්නස්ස පටිබ්රූහනවයසන අනු අනු යුත්තස්ස, තත්ථ
යුත්තප්පයුත්තස්සාති අත්යථො. එත්ථ ච පුයරභත්තං පිණ්ඩාය චරිත්වා
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො නිසීදනං ආදාය ‘‘අසුකස්මිං
රුක්ඛමූයල වා වනසණ්යඩ වා පබ්භායර වා සමණධම්මං කරිස්සාමී’’ති
නික්ඛමන්යතොපිතත්ථ න්ත්වාහත්යථහිවාපායදහිවා නිසජ්ජට්ඨානයතො
තිණපණ්ණානිඅපයනන්යතොපිඅධිචිත්තංඅනුයුත්යතොයයව.නිසීදිත්වාපන 
හත්ථපායදයධොවිත්වාමූලකම්මට්ඨානං යහත්වාභාවනංඅනුයුඤ්ජන්යතො
භාවනාය අප්පනං අප්පත්තායපි අධිචිත්තමනුයුත්යතොයයව තදත්යථනපි

තංසද්දයවොහාරයතො. චිත්තසම්පන්යනොති ධම්මචිත්තස්ස සමන්නා තත්තා 

සම්පන්නචිත්යතො. පණ්ඩිත ාතියකොතිපණ්ඩිතසභායවො. 

කායම ආරබ්භාති වත්ථුකායම ආරබ්භ. කාමරා සඞ්ඛායතන වා

කායමන පටිසංයුත්යතො විතක්යකො කාමවිතක්යකො. බයාපජ්ජති චිත්තං

එයතනාති බයාපායදො, යදොයසො. විහිංසන්ති එතාය සත්යත, විහිංසනං වා
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යතසං එතන්ති විහිංසා, පයරසං වියහඨනාකායරන පවත්තස්ස 

කරුණාපටිපක්ඛස්ස පාපධම්මස්යසතං අධිවචනං. ඤාතයක ආරබ්භ 

උප්පන්යනො විතක්යකොති ඤාතයක ආරබ්භ ය හස්සිතයපමවයසන

උප්පන්යනො විතක්යකො.  නපදමාරබ්භ උප්පන්යනො විතක්යකොති එත්ථාපි

එයසවනයයො. අයහොවතමං…යප.…උප්පන්යනොවිතක්යකොති‘‘අයහොවත
මංපයරන අවජායනයයං, නයහට්ඨාකත්වාමඤ්යඤයයං, පාසාණච්ඡත්තං
විය  රුං කයරයය’’න්ති එවං උප්පන්නවිතක්යකො. 

දසවිපස්සනුපක්කියලසවිතක්කාතිඔභාසාදිදසවිපස්සනුපක්කියලයස ආරබ්භ
උප්පන්නවිතක්කා. 

අවසිට්ඨා ධම්මවිතක්කා එතස්සාති අවසිට්ඨධම්මවිතක්යකො, 

විපස්සනාසමාධි. න එකග් භාවප්පත්යතො න එකග් තං පත්යතො. එකං

උයදතීති හි එයකොදි, පටිපක්යඛහි අනභිභූතත්තා අග් ං යසට්ඨං හුත්වා
උයදතීති අත්යථො. යසට්යඨොපි හි යලොයක එයකොති වුච්චති, එකස්මිං
ආරම්මයණ සමාධානවයසන පවත්තචිත්තස්යසතං අධිවචනං. එයකොදිස්ස

භායවො එයකොදිභායවො, එකග් තායයතංඅධිවචනං. 

නිෙකජ්ඣත්තන්ති අත්තසන්තානස්යසතං අධිවචනං. 

ය ොචරජ්ඣත්තන්ති ඉධ නිබ්බානං අධිප්යපතං. යතනාහ ‘‘එකස්මිං

නිබ්බානය ොචයරයෙව තිට්ඨතී’’ති. සුට්ඨු නිසීදතීති සමාධිපටිපක්යඛ

කියලයස සන්නිසීයදන්යතො සුට්ඨු නිසීදති. එකග් ං යහොතීති

අබයග් භාවප්පත්තියා එකග් ං යහොති. සම්මාආධිෙතීතියථාආරම්මයණ
සුට්ඨුඅප්පිතංයහොති, එවංසම්මාසම්මයදවආධියති. 

අභිඤ්ඤා සච්ඡිකරණීෙස්සාතිඑත්ථ‘‘අභිඤ්ඤායසච්ඡිකරණීයස්සා’’ති 
වත්තබ්යබ‘‘අභිඤ්ඤා’’තිය-කාරයලොයපනපනපුනකාලකිරියානිද්යදයසො

කයතොති ආහ ‘‘අභි ානිත්වා පච්චක්ඛං කාතබ්බස්සා’’ති. අභිඤ්ඤාය 
ඉද්ධිවිධාදිඤායණන සච්ඡිකිරියං ඉද්ධිවිධපච්චනුභවනාදිකං 

අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීෙන්තිඑවංවාඑත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. සක්ඛිභබ්බතං

පාපුණාතීති එත්ථ පන යස්ස පච්චක්ඛං අත්ථි, යසො සක්ඛී, සක්ඛියනො
භබ්බතාසක්ඛිභබ්බතා, සක්ඛිභවනන්තිවුත්තංයහොති.සක්ඛීචයසො භබ්යබො
චාති සක්ඛිභබ්යබො. අයඤ්හි ඉද්ධිවිධාදීනං භබ්යබො තත්ථ ච සක්ඛීති 
සක්ඛිභබ්යබො, තස්සභායවොසක්ඛිභබ්බතා, තංපාපුණාතීතිඅත්යථො. 

අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානාදියභයදති එත්ථ අභිඤ්ඤාපාදා ච

අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානඤ්ච අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානානි. ආදි-සද්යදන
අරහත්තඤ්ච අරහත්තස්ස විපස්සනා ච සඞ් හිතාති දට්ඨබ්බං. යතයනව 

මජ්ඣිමනිකාෙට්ඨකථාෙං (ම.නි.අට්ඨ. 2.198) – 
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‘‘සති සතිආයතයනති සති සතිකාරයණ. කිඤ්යචත්ථ කාරණං? 
අභිඤ්ඤාවා අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානංවා, අවසායනපනඅරහත්තංවා
කාරණංඅරහත්තස්සවිපස්සනාවාති යවදිතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

යඤ්හි තං තත්ර තත්ර සක්ඛිභබ්බතාසඞ්ඛාතං ඉද්ධිවිධපච්චනුභවනාදි, 
තස්ස අභිඤ්ඤා කාරණං. අථ ඉද්ධිවිධපච්චනුභවනාදි අභිඤ්ඤා, එවං සති
අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානංකාරණං.අවසායන ඡට්ඨාභිඤ්ඤායපනඅරහත්තං, 
අරහත්තස්ස විපස්සනා වා කාරණං. අරහත්තඤ්හි ‘‘කුදාස්සු නාමාහං
තදායතනං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමි, යදරියා එතරහි උපසම්පජ්ජ 
විහරන්තී’’ති (ම. නි. 1.465; 3.307) අනුත්තයරසු වියමොක්යඛසු පිහං
උපට්ඨයපත්වා අභිඤ්ඤානිබ්බත්යතන්තස්සකාරණං.ඉදඤ්චසාධාරණංන
යහොති, සාධාරණවයසන පන අරහත්තස්ස විපස්සනාකාරණං. ඉමස්මිඤ්හි

සුත්යත අරහත්තඵලවයසන ඡට්ඨාභිඤ්ඤා වුත්තා. යතයනවාහ ‘‘ආසවානං

ඛොතිආදියචත්ථඵලසමාපත්තිවයසන වුත්තන්තියවදිතබ්බ’’න්ති. 

පංසුයධොවකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. නිමිත්තසුත්තවණ්ණනා 

103. එකාදසයම යයහි ඵලංනිමීයති, උප්පජ්ජනට්ඨායන පක්ඛිපමානං

විය යහොති, තානි නිමිත්තානි. යතනාහ ‘‘තීණි කාරණානී’’ති. කායලන 

කාලන්ති එත්ථ කායලනාති භුම්මත්යථ කරණවචනං. කාලන්ති ච

උපයයො වචනන්ති ආහ ‘‘කායල කායල’’ති. මනසි කාතබ්බාති චිත්යත
කාතබ්බා, උප්පායදතබ්බාති අත්යථො. උපලක්ඛිතසමාධානාකායරො

සමාධියයව ඉධ සමාධිනිමිත්තන්ති ආහ ‘‘එකග් තා හි ඉධ

සමාධිනිමිත්තන්ති වුත්තා’’ති. ඨානං තං චිත්තං යකොසජ් ාෙ

සංවත්යතෙයාති එත්ථ ඨානං අත්ථීති වචනයසයසො. තං භාවනාචිත්තං
යකොසජ්ජාය සංවත්යතයය, තස්ස සංවත්තනස්සකාරණං අත්ථීති අත්යථො. 

තං වා මනසිකරණං චිත්තං යකොසජ් ාෙ සංවත්යතෙය, එතස්ස ඨානං

කාරණංඅත්ථීතිඅත්යථො.යතනාහ ‘‘කාරණංවිජ් තී’’තිආදි. ඤාණ වන්ති 
සඞ්ඛායරසුඅනිච්චාදිවයසනපවත්තමානංපඤ්ඤාජවං. 

යං කිඤ්චි සුවණ්ණතාපනයයොග් අඞ් ාරභාජනං ඉධ ‘‘උක්කා’’ති 

අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘අඞ් ාරකපල්ල’’න්ති. සජ්ය ෙයාති යථා තත්ථ

පක්ඛිත්තං සුවණ්ණං තප්පති, එවං පටියාදියයයය. ආලිම්යපෙයාති

ආදියයයය, ජයලයයාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘තත්ථ අඞ් ායර…යප.…

 ාහායපෙයා’’ති. මූසාෙ වා පක්ඛියපෙයාති තත්තයක වා පක්ඛියපයය. 

උපධායරතීතිසල්ලක්යඛති. 

නිමිත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යලොණකපල්ලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 
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3. තතිෙපණ්ණාසකං 

(11) 1. සම්යබොධවග්ය ො 

1-3. පුබ්යබවසම්යබොධසුත්තාදිවණ්ණනා 

104-106. තතියස්ස පඨයම සම්යබොධියතො පුබ්යබවාති සම්යබොයධො 
වුච්චති චතූසු මග්ය සුඤාණං ‘‘සාමං සම්මා බුජ්ඣි එයතනා’’ති කත්වා, 

තයතො පුබ්යබයයවාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘අරිෙමග් ප්පත්තියතො 

අපරභාය යෙවා’’ති. යබොධිසත්තස්යසව සයතොති එත්ථ යථා උදකයතො
උග් න්ත්වා ඨිතං පරිපාක තං පදුමං සූරියරස්මිසම්ඵස්යසන අවස්සං 
බුජ්ඣිස්සතීති බුජ්ඣනකපදුමන්ති වුච්චති. එවං බුද්ධානං සන්තියක
බයාකරණස්ස ලද්ධත්තා අවස්සං අනන්තරායයන පාරමියයො පූයරත්වා

බුජ්ඣිස්සතීති බුජ්ඣනකසත්යතොති යබොධිසත්යතො. යතනාහ 

‘‘බුජ්ඣනකසත්තස්යසව…යප.…ආරභන්තස්යසව සයතො’’ති. යා වා එසා 
චතුමග් ඤාණසඞ්ඛාතා යබොධි, ‘‘තං යබොධිං කුදාස්සු නාමාහං
පාපුණිස්සාමී’’ති පත්ථයමායනො පටිපජ්ජතීති යබොධියං සත්යතො

ආසත්යතොතිපි යබොධිසත්යතො. යතනාහ ‘‘සම්යබොධිො වා සත්තස්යසව 

ලග් ස්යසවසයතො’’ති. 

අථ වා යබොධීති ඤාණං ‘‘බුජ්ඣති එයතනා’’ති කත්වා, යබොධිමා

සත්යතො යබොධිසත්යතො, පුරිමපයද උත්තරපදයලොපං කත්වා යථා 
‘‘ඤාණසත්යතො’’ති, ඤාණවා පඤ්ඤවා පණ්ඩියතො සත්යතොති අත්යථො.
බුද්ධානඤ්හිපාදමූයල අභිනීහාරයතොපට්ඨායපණ්ඩියතොවයසොසත්යතො, න
අන්ධබායලොති යබොධිසත්යතො. එවං ගුණවයතො උප්පන්නනාමවයසන

යබොධිසත්තස්යසව සයතො. අස්සාදීයතීති අස්සායදො, සුඛං. තඤ්ච

සාතාකාරලක්ඛණන්ති ආහ ‘‘අස්සායදොති මධුරාකායරො’’ති. ඡන්දරාය ො

විනීයති යචව පහීයති ච එත්ථාති නිබ්බානං ‘‘ඡන්දරා විනයෙො

ඡන්දරා ප්පහානඤ්චා’’ති වුච්චති. යතනාහ ‘‘නිබ්බාන’’න්තිආදි. තත්ථ 

ආ ම්මාතිඉදංයයොජයනොරා ංවියනතිපජහතිච, තස්සආරම්මණකරණං 
සන්ධායවුත්තං.දුතියතතියානිඋත්තානත්ථායනව. 

පුබ්යබවසම්යබොධසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-9. සමණබ්රාහ්මණසුත්තාදිවණ්ණනා 

107-112. චතුත්යථ සාමඤ්ඤන්ති අරියමග්ය ො, යතන අරණීයයතො 

උප න්තබ්බයතො සාමඤ්ඤත්ථං, අරියඵලන්ති ආහ ‘‘සාමඤ්ඤත්ථන්ති

චතුබ්බිධං අරිෙඵල’’න්ති. බ්රහ්මඤ්ඤත්ථන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො.

යතනාහ ‘‘ඉතරං තස්යසව යවවචන’’න්ති. අරියමග් සඞ්ඛාතං

සාමඤ්ඤයමවවා අරණීයයතො සාමඤ්ඤත්ථන්තිආහ ‘‘සාමඤ්ඤත්යථනවා

චත්තායරොමග් ා’’ති.පඤ්චමාදීනි උත්තානත්ථායනව. 

සමණබ්රාහ්මණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. දුතියනිදානසුත්තවණ්ණනා 

113. දසයම විවට්ට ාමිකම්මානන්ති විවට්ටූපනිස්සයකම්මානං. 

තදභිනිවත්යතතීති එත්ථ තං-සද්යදන පච්චාමසනස්ස විපාකස්ස

පරාමායසොති ආහ ‘‘තං අභිනිවත්යතතී’’ති, තං විපාකං අභිභවිත්වා
නිවත්යතතීති අත්යථො. ඉදානි න යකවලං විපාකස්යසව පරාමායසො තං-
සද්යදන, අථ යඛො ඡන්දරා ට්ඨානියානං ධම්මානං තබ්බිපාකස්ස ච

පරාමායසො දට්ඨබ්යබොතිආහ ‘‘ෙදා වා යතනා’’තිආදි. යත යචව ධම්යමති

යත ඡන්දරා ට්ඨානියය ධම්යම. නිබ්බිජ්ඣිත්වා පස්සතීති කියලයස 
නිබ්බිජ්ඣිත්වාවිභූතංපාකටංකත්වාපස්සතීති. 

දුතියනිදානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සම්යබොධවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(12) 2. ආපායිකවග්ය ො 

1. ආපායිකසුත්තවණ්ණනා 

114. දුතියස්ස පඨයම අපායයසු නිබ්බත්තනසීලතාය අපායූප ා 

ආපායිකාති ආහ ‘‘අපාෙං  ච්ඡිස්සන්තීති ආපායිකා’’ති. අඤ්යඤ
බ්රහ්මචාරියනො සුනිවත්යථ සුපාරුයත සුම්භකපත්තධයර 
 ාමනි මරාජධානීසු පිණ්ඩාය චරිත්වා ජීවිකං කප්යපන්යත දිස්වා සයම්පි
තාදියසන ආකායරන තථාපටිපජ්ජනයතො ‘‘අහං බ්රහ්මචාරී’’ති පටිඤ්ඤං

යදන්යතො විය යහොතීති ආහ ‘‘බ්රහ්මචාරිපටඤ්යඤොති

බ්රහ්මචාරිපටරූපයකො’’ති. ‘‘අහම්පි භික්ඛූ’’ති වත්වා උයපොසථඞ් ාදීනි
පවිසන්යතො පන බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො යහොතියයව, තථා සඞ්ඝිකං ලාභං

 ණ්හන්යතො. යතනාහ ‘‘යතසං වා…යප.… එවංපටඤ්යඤො’’ති. 

අක්යකොසතීති ‘‘අස්සමයණොසි, සමණපටිඤ්යඤොසී’’තිආදිනා අක්යකොසති. 

පරිභාසතීති‘‘යසොත්වං ‘යහොතු, මුණ්ඩකසමයණොඅහ’න්තිමඤ්ඤසි, ඉදානි
යතඅස්සමණභාවංආයරොයපස්සාමී’’තිආදිනා වදන්යතොපරිභාසති. 

කියලසකායමොපි අස්සාදියමායනො වත්ථුකාමන්යතො යධොයයව, 

කියලසකාමවයසන ච යතසං අස්සාදනං සියාති ආහ ‘‘කියලසකායමන

වත්ථුකායම යසවන්තස්සා’’ති. කියලසකායමනාති කරණත්යථ

කරණවචනං. නත්ථි යදොයසොති අස්සායදත්වා විසයපරියභොය  නත්ථි

ආදීනයවො, තප්පච්චයා න යකොචි අන්තරායයොති අධිප්පායයො. පාතබ්බතං 

ආපජ් තීතිපරිභුඤ්ජනකතංඋප ච්ඡති.පරියභො ත්යථොහිඅයංපා-සද්යදො, 

කත්තුසාධයනොචතබ්බ-සද්යදො, යථාරුචිපරිභුඤ්ජතීතිඅත්යථො. පිවිතබ්බතං

පරිභුඤ්ජිතබ්බතන්තිඑත්ථාපිකත්තුවයසයනවඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

ආපායිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. දුල්ලභසුත්තවණ්ණනා 

115. දුතියයපයරනකතස්සඋපකාරස්සඅනුරූපප්පවත්තිඅත්තනි කතං

උපකාරංඋපකාරයතොජානන්යතො යවදියන්යතො කතඤ්ඤූකතයවදීති ආහ 

‘‘ඉමිනාමය්හංකත’’න්තිආදි. 

දුල්ලභසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අප්පයමයයසුත්තවණ්ණනා 

116. තතියය සුයඛන යමතබ්යබොති යථා පරිත්තස්ස උදකස්ස සුයඛන
පමාණං ය්හති, එවයමව‘‘උද්ධයතො’’තිආදිනායථාවුත්යතහි අගුණඞ්ය හි 

සමන්නා තස්ස සුයඛන පමාණං  ය්හතීති, සුයඛන යමතබ්යබො. දුක්යඛන

යමතබ්යබොති යථා මහාසමුද්දස්ස දුක්යඛන පමාණං  ය්හති, එවයමව
‘‘අනුද්ධයතො’’තිආදිනා දස්සියතහි ගුණඞ්ය හි සමන්නා තස්ස දුක්යඛන
පමාණං  ය්හති, ‘‘අනා ාමී නු යඛො ඛීණාසයවො නු යඛො’’ති වත්තබ්බතං

 ච්ඡති, යතයනස දුක්යඛන යමතබ්යබො. පයමතුං න සක්යකොතීති යථා
ආකාසස්සනසක්කාපමාණං යහතුං, එවංඛීණාසවස්ස, යතයනස පයමතුං

නසක්කාති අප්පයමයෙයො. 

සාරාභායවන තුච්ඡත්තා නයළො විය නයළො, මායනොති ආහ 

‘‘උන්නයළොති උග් තනයළො’’ති, උට්ඨිතතුච්ඡමායනොති වුත්තං යහොති. 

යතනාහ ‘‘තුච්ඡමානංඋක්ඛිපිත්වාඨියතොතිඅත්යථො’’ති.මයනො හියසයයස්ස

යසයයයොති සදියසොති ච පවත්තියා වියසසයතො තුච්යඡො. චාපල්යලනාති

චපලභායවන, තණ්හායලොලුප්යපනාතිඅත්යථො. මුඛයරොතිමුයඛනඵරුයසො, 

ඵරුසවායචොති අත්යථො. විකිණ්ණවායචොති විසටවචයනො සම්ඵප්පලාපිතාය

අපරියන්තවචයනො. යතනාහ ‘‘අසඤ්ඤතවචයනො’’ති, දිවසම්පි

නිරත්ථකවචනං පලාපීති වුත්තං යහොති. චිත්යතකග් තාරහියතොති
උපචාරප්පනාසමාධිරහියතො චණ්ඩයසොයත බද්ධනාවා විය

අනවට්ඨිතකිරියයො. භන්තචිත්යතොති අනවට්ඨිතචිත්යතො

පණ්ණාරුළ්හවාලමි සදියසො. විවටන්ද්රියෙොතිසංවරාභායවනගිහිකායලවිය 
අසංවුතචක්ඛාදිඉන්ද්රියයො. 

අප්පයමයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ආයනඤ්ජසුත්තවණ්ණනා 

117. චතුත්යථසහබයයති ච්ඡතීතිසහයබයො, සහපවත්තනයකො. තස්ස

භායවො සහබයතා, සහපවත්තීතිආහ ‘‘සහභාවං උපපජ් තී’’ති. ‘‘යාවතකං
යතසං යදවානං ආයුප්පමාණං, තං සබ්බං යඛයපත්වා නිරයම්පි
 ච්ඡතී’’තිආදිවචනයතො අරූපභවයතො චුතස්ස අපායූපපත්ති වුත්තා විය
දිස්සතීති තන්නිවත්තනත්ථං භ වයතො අධිප්පායං විවරන්යතො 

‘‘සන්ධායභාසිතමිදං වචන’’න්ති දීයපති ‘‘නිරොදීහි 

අවිප්පමුත්තත්තා’’තිආදිනා. න හි තස්ස උපචාරජ්ඣානයතො බලවතරං



අඞ්ගුත්තරනිකායය   තිකනිපාත-ටීකා 

166 

පටුන 

අකුසලං අත්ථීති. ඉමිනා තයතො චවන්තානං උපචාරජ්ඣානයමව
පටිසන්ධිජනකං කම්මන්ති දීයපති. අධිකං පයසති පයුජ්ජති එයතනාති 

අධිප්පොයසො, සවියසසං ඉතිකත්තබ්බකිරියා. යතනාහ 

‘‘අධිකප්පයෙොය ො’’ති.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

ආයනඤ්ජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. විපත්තිසම්පදාසුත්තවණ්ණනා 

118. පඤ්චයම දින්නන්ති යදයයධම්මසීයසන දානං වුත්තන්ති ආහ 

‘‘දින්නස්ස ඵලාභාවං සන්ධාෙ වදතී’’ති. දින්නං පන අන්නාදිවත්ථුං කථං

පටික්ඛිපති. එස නයයො ‘‘යිට්ඨං හුත’’න්ති එත්ථාපි. මහාොය ොති

සබ්බසාධාරණං මහාදානං. පයහණකසක්කායරොති පාහුනකානං

කාතබ්බසක්කායරො. ඵලන්ති ආනිසංසඵලං නිස්සන්දඵලඤ්ච. විපායකොති

සදිසඵලං. පරයලොයකඨිතස්ස අෙං යලොයකො නත්ථීති පරයලොයකඨිතස්ස

කම්මුනා ලද්ධබ්යබො අයං යලොයකො න යහොති. ඉධයලොයක ඨිතස්සපි

පරයලොයකොනත්ථීතිඉධයලොයකඨිතස්සකම්මුනා ලද්ධබ්යබොපරයලොයකො

න යහොති. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘සබ්යබ තත්ථ තත්යථව උච්ඡිජ් න්තී’’ති.
ඉයම සත්තා යත්ථ යත්ථ භවයයොනි තිආදීසු ඨිතා, තත්ථ තත්යථව
උච්ඡිජ්ජන්ති, ද්වයවිනායසනවිනස්සන්ති. 

ඵලාභාවවයසනාතිමාතාපිතූසු සම්මාපටිපත්තිමිච්ඡාපටිපත්තීනංඵලස්ස
අභාවවයසන ‘‘නත්ථි මාතා, නත්ථි පිතා’’ති වදති, න මාතාපිතූනං, නාපි
යතසු සම්මාපටිපත්තිමිච්ඡාපටිපත්තීනං අභාවවයසන යතසං 
යලොකපච්චක්ඛත්තා. පුබ්බුළකස්ස විය ඉයමසං සත්තානං උප්පායදො නාම

යකවයලො, නච ඛනපුබ්බයකොතිදස්සනත්ථං ‘‘නත්ථිසත්තාඔපපාතිකා’’ති 

වුත්තන්තිආහ ‘‘චවිත්වාඋප්පජ් නකාසත්තානාමනත්ථීති වදතී’’ති. සෙං

අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තීති යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං
අභිවිසිට්ඨාය පඤ්ඤාය සයං පච්චක්ඛං කත්වා පයවයදන්ති, යත නත්ථීති
සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානංඅභාවංදීයපති. 

විපත්තිසම්පදාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-7. අපණ්ණකසුත්තාදිවණ්ණනා 

119-120. ඡට්යඨ ඡහි තයලහිසමන්නා යතොපාසයකොතිචතූසුපස්යසසු
චත්තාරි තලානි, ද්වීසු යකොටීසු ද්යව තලානීති එවං ඡහි තයලහි
සමන්නා යතොපාසකකීළාපසුතානංමණිසදියසොපාසකවියසයසො. සත්තමං
උත්තානයමව. 

අපණ්ණකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. පඨමයසොයචයයසුත්තවණ්ණනා 

121. අට්ඨයම සුචිභායවොති කියලසාසුචිවි යමන සුද්ධභායවො
අසංකිලිට්ඨභායවො, අත්ථයතො කායසුචරිතාදීනි. 

පඨමයසොයචයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුතියයසොයචයයසුත්තවණ්ණනා 

122. නවයම සමුච්යඡදවයසන පහීනසබ්බකායදුච්චරිතතාය කායය, 

කායයන වා සුචි කාෙසුචි. යතනාහ ‘‘කාෙද්වායර’’තිආදි. 

යසොයචෙයසම්පන්නන්ති පටිප්පස්සද්ධකියලසත්තා පරිසුද්ධාය 
යසොයචයයසම්පත්තියාඋයපතං.නින්හාතාඅග් මග් සලියලනවික්ඛාලිතා

පාපා එයතනාති නින්හාතපාපයකො, ඛීණාසයවො. යතනාහ ‘‘ඛීණාසයවොව 

කථියතො’’ති. 

දුතියයසොයචයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. යමොයනයයසුත්තවණ්ණනා 

123. දසයම මුනියනො භාවා යමොයනෙයානි, යයහි ධම්යමහි
උභයහිතමුනනයතොමුනිනාමයහොති, යතමුනිභාවකරායමොයනයයාපටිපදා

ධම්මා එවවුත්තා.මුනියනොවාඑතානි යමොයනෙයානි, යථාවුත්තධම්මා එව.
තත්ථ යස්මා කායයන අකත්තබ්බස්ස අකරණං, කත්තබ්බස්ස ච කරණං, 
‘‘අත්ථිඉමස්මිංකායයයකසා’’තිආදිනා (දී.නි.2.377; ම.නි. 1.110; සං.
නි. 4.127; ඛු. පා. 3.ද්වත්තිංසාකාර) කායසඞ්ඛාතස්ස ආරම්මණස්ස 
ජානනං, කායස්ස ච සමුදයයතො අත්ථඞ් මයතො අස්සාදයතො ආදීනවයතො
නිස්සරණයතො ච යාථාවයතො පරිජානනතා, තථා පරිජානනවයසන පන
පවත්යතො විපස්සනාමග්ය ො, යතන ච කායය ඡන්දරා ස්ස පජහනං, 
කායසඞ්ඛාරං නියරොයධත්වා පත්තබ්බසමාපත්ති වා, සබ්යබ එයත

කායමුයඛන පවත්තා යමොයනයයප්පටිපදා ධම්මා කාෙයමොයනෙයං නාම. 
තස්මා තමත්ථංදස්යසතුං‘‘කතමංකායයමොයනයයං? තිවිධකායදුච්චරිතස්ස
පහානංකායයමොයනයයං, තිවිධකායසුචරිතම්පිකායයමොයනයය’’න්තිආදිනා
(මහානි.14) පාළිආ තා.ඉධාපියතයනව පාළිනයයනඅත්ථංදස්යසන්යතො 

‘‘තිවිධකාෙදුච්චරිතප්පහානං කාෙයමොයනෙයංනාමා’’තිආදිමාහ. 

ඉදානි ‘‘කතමං වචීයමොයනයයං? චතුබ්බිධවචීදුච්චරිතස්ස පහානං
වචීයමොයනයයං, චතුබ්බිධං වචීසුචරිතං, වාචාරම්මයණ ඤාණං, 
වාචාපරිඤ්ඤා, පරිඤ්ඤාසහ යතො මග්ය ො, වාචාය ඡන්දරා ස්ස පහානං, 
වචීසඞ්ඛාරනියරොයධො දුතියජ්ඣානසමාපත්ති වචීයමොයනයය’’න්ති ඉමාය

පාළියා වුත්තමත්ථං අතිදීයපන්යතො ‘‘වචීයමොයනයෙයපි එයසව 

නයෙො’’තිආදිමාහ.තත්ථයචොපනවාචඤ්යචවසද්දවාචඤ්චආරබ්භපවත්තා

පඤ්ඤා වාචාරම්මයණ ඤාණං. තස්සා වාචාය සමුදයාදියතො පරිජානනං 

වාචාපරිඤ්ඤා. 
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‘‘කතමං මයනොයමොයනයයං? තිවිධමයනොදුච්චරිතස්ස පහානං
මයනොයමොයනයයං, තිවිධං මයනොසුච්චරිතං, මනාරම්මයණ ඤාණං, 
මනපරිඤ්ඤා, පරිඤ්ඤාසහ යතො මග්ය ො, මනස්මිං ඡන්දරා ස්ස පහානං, 
චිත්තසඞ්ඛාරනියරොයධො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්ති 
මයනොයමොයනයය’’න්තිඉමායපාළියාආ තනයයනඅත්ථංවිභායවන්යතො 

‘‘මයනොයමොයනයෙයපිඉමිනාවනයෙනඅත්ථංඤත්වා’’තිආදිමාහ.තත්ථච 

එකාසීතිවිධංයලොකියචිත්තංආරබ්භපවත්තඤාණං මනාරම්මයණ ඤාණං. 

තස්සසමුදයාදියතොපරිජානනං මනපරිඤ්ඤාතිඅයං වියසයසො. 

යමොයනයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආපායිකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(13) 3. කුසිනාරවග්ය ො 

1-2. කුසිනාරසුත්තාදිවණ්ණනා 

124-125. තතියස්ස පඨයම තණ්හාය යධන  ථියතොති

තණ්හාබන්ධයනන බද්යධො. තණ්හාමුච්ඡනාොති තණ්හාය වයසන

මුච්ඡාපත්තියා. මුච්ඡියතොති මුච්ඡං යමොහං පමාදං ආපන්යනො. 

අජ්යඣොපන්යනොති අධිඔපන්යනො. තණ්හාය අධිභවිත්වා අජ්යඣොත්ථයටො 

ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා විය ඨියතො. යතනාහ ‘‘අජ්යඣොපන්යනොති 

තණ්හාෙ ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා පවත්යතො’’ති. අනාදීනවදස්සාවීති
 ථිතාදිභායවන පරියභොය  ආදීනවමත්තම්පි න පස්සති. 

නිස්සරණපඤ්යඤොති අයමත්යථො ආහාරපරියභොය ති තත්ථ 
පයයොජනපරිච්යඡදිකා‘‘යාවයදවඉමස්සකායස්සඨිතියා’’තිආදිනා(ම.නි.
1.23; 2.24; 3.75; සං. නි. 4.120; අ. නි. 6.58; 8.9) පවත්තා 
ආහාරපටිබද්ධඡන්දරා නිස්සරණභූතා පඤ්ඤා අස්ස අත්ථීති 
නිස්සරණපඤ්යඤො.යසසයමත්ථඋත්තානයමව.දුතියයනත්ථිවත්තබ්බං. 

කුසිනාරසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ය ොතමකයචතියසුත්තවණ්ණනා 

126. තතියය සම්බහුලාති පඤ්චසතමත්තා. පඤ්චසතා කිර බ්රාහ්මණා
තිණ්ණංයවදානංපාරගූඅපරභාය භ වයතො ධම්මයදසනංසුත්වාකායමසු
ආදීනවං යනක්ඛම්යම ච ආනිසංසං පස්සමානා භ වයතො සන්තියක 
පබ්බජිත්වා න චිරස්යසව සබ්බං බුද්ධවචනං උග් ණ්හිත්වා පරියත්තිං
නිස්සාය මානංඋප්පායදසුං–‘‘යංයංභ වාකයථති, තංතංමයංඛිප්පයමව
ජානාම.භ වාහි ඉත්ථිලිඞ් ාදීනිතීණිලිඞ් ානි, නාමාදීනිචත්තාරිපදානි, 
පඨමාදයයොසත්ත විභත්තියයොමුඤ්චිත්වානකිඤ්චිකයථති, එවංකථියතච
අම්හාකං  ණ්ඨිපදං නාම නත්ථී’’ති, යත භ වති අ ාරවා හුත්වා තයතො
පට්ඨායභ වයතොඋපට්ඨානම්පි ධම්මස්සවනම්පිඅභිණ්හංන ච්ඡන්ති.යත

සන්ධායවුත්තං ‘‘සම්බහුලාකිරබ්රාහ්මණපබ්බජිතා…යප.…ධම්මස්සවනං

න  ච්ඡන්තී’’ති. මුඛපටඤ්ඤං  යහත්වාති ‘‘සච්චං කිර තුම්යහ, 
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භික්ඛයව’’තිආදිනාතමත්ථංපටිපුච්ඡිත්වා‘‘සච්චංභ වා’’තියතහි භික්ඛූහි
වුත්තංපටිවචනං යහත්වා.තඤ්හි අත්තයනොමුයඛයනවපටිඤ්ඤාතත්තා 
‘‘මුඛපටිඤ්ඤා’’තිවුච්චති. 

යනව ආ තට්ඨානං න  තට්ඨානං අද්දසංසු. කස්මා? අඤ්ඤාණයතො.
යත කිර තස්ස සුත්තස්ස අත්ථං න ජානිංසු. යතසඤ්හි තස්මිං සමයය
විචිත්රනයං යදසනාවිලාසයුත්තම්පි තං සුත්තං ඝනපුථුයලන දුස්සපට්යටන
මුඛං බද්ධං කත්වා පුරයතො ඨපිතමනුඤ්ඤයභොජනං විය අයහොසි. නනු ච
භ වා අත්තනා යදසිතං ධම්මං පයර ඤායපතුං කප්පසතසහස්සාධිකානි
චත්තාරි අසඞ්යඛයයානි පාරමියයො පූයරත්වා සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො, යසො
කස්මා යථා යත න ජානන්ති, තථා යදයසතීති? යතසං මානභඤ්ජනත්ථං.
භ වා හි ‘‘අභබ්බා ඉයම ඉමං මානඛිලං අනුපහච්ච මග් ං වා ඵලං වා
සච්ඡිකාතු’’න්ති යතසං සුතපරියත්තිං නිස්සාය උප්පන්නං අට්ඨුප්පත්තිං
කත්වා යදසනාකුසයලො මානභඤ්ජනත්ථං

‘‘සබ්බධම්මමූලපරියාය’’න්තිආදිනා මූලපරිොෙසුත්තං (ම.නි.1.1) අභාසි. 

සම්මාසම්බුද්යධො ‘‘මය්හංකථානිෙයාතී’’තිමුඛසම්පත්තයමව කයථතීති

චින්තයිංසූතිඉදංඅඞ්ගුත්තරභාණකානංවළඤ්ජනකතන්තිනීහායරන වුත්තං.
මජ්ඣිමභාණකාපනඑවංවදන්ති–එවංමානභඤ්ජනත්ථංයදසිතඤ්චපන
තං සුත්තංසුත්වායතභික්ඛූ‘‘තංයයවකිරපථවිංදිට්ඨි තියකොසඤ්ජානාති, 
යසයඛොපි අරහාපි තථා යතොපි අභිජානාති, කි නාමිදං කථං නාමිද’’න්ති
චින්යතන්තා ‘‘පුබ්යබ මයං භ වතා කථිතං යංකිඤ්චි ඛිප්පයමව ජානාම, 
ඉදානිපනිමස්සමූලපරියායස්සඅන්තංවා යකොටිංවානජානාමනපස්සාම, 
අයහො බුද්ධානාම අප්පයමයයා අතුලා’’ති උද්ධතදාඨා වියසප්පානිම්මදා
හුත්වා බුද්ධූපට්ඨානඤ්ච ධම්මස්සවනඤ්ච සක්කච්චං අ මංසු. යතන
සමයයන ධම්මසභායං සන්නිසින්නා භික්ඛූ ‘‘අයහො බුද්ධානං ආනුභායවො, 
යත නාමබ්රාහ්මණපබ්බජිතා තථා මානමදමත්තා භ වතා
මූලපරියායයදසනාය නිහතමානා කතා’’ති කථං සමුට්ඨායපසුං. තං සුත්වා
භ වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි අහං එවං ඉයම 
මානපග් හිතසීයස චරන්යත නිහතමායන අකාසි’’න්ති වත්වා අතීතං
ආහරන්යතො ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, අඤ්ඤතයරො දිසාපායමොක්යඛො
බ්රාහ්මයණො බාරාණසියං පටිවසති තිණ්ණං යවදානං පාරගූ
සනිඝණ්ටුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං පදයකො 
යවයයාකරයණො යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො, යසො
පඤ්චමත්තානිමාණවකසතානිමන්යත වායචති.පණ්ඩිතමාණවකාබහුඤ්ච
 ණ්හන්තිලහුඤ්ච, සුට්ඨුචඋපධායරන්තී’’තිආදිනා ජාතකංකයථසි. 

තං සුත්වා යත භික්ඛූ ‘‘පුබ්යබපි මයං මායනයනව උපහතා’’ති
භියයයොයසොමත්තාය නිහතමානා හුත්වා අත්තයනො 
උපකාරකම්මට්ඨානපරායණා අයහසුං. තයතො භ වා එකං සමයං
ජනපදචාරිකංචරන්යතොයවසාලිං පත්වාය ොතමයකයචතියයවිහරන්යතො
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ඉයමසං පඤ්චසතානං භික්ඛූනං ඤාණපරිපාකං විදිත්වා ඉදං
ය ොතමකසුත්තං කයථසි. ඉදඤ්ච සුත්තං සුත්වා යත පඤ්චසතා භික්ඛූ
තස්මිංයයව ආසයනසහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තංපාපුණිංසූති. 

අභිඤ්ඤාොති කුසලාදියභදං ඛන්ධාදියභදඤ්ච යදයසතබ්බං ධම්මං, 
යවයනයයානඤ්ච ආසයානුසයචරියාධිමුත්තිආදියභදං, තස්ස ච යනසං

යදයසතබ්බප්පකාරං යාථාවයතො අභිජානිත්වාති අත්යථො. ඉයම

පඤ්චක්ඛන්ධා ද්වාදසාෙතනානීතිආදිපයනත්ථනිදස්සනමත්තං වුත්තන්ති

යවදිතබ්බං. සප්පච්චෙන්ති සකාරණං, යවයනයයානං අජ්ඣාසයයන වා
පුච්ඡායවාඅට්ඨුප්පත්තියාවාසනිමිත්තං යහතූදාහරණසහිතඤ්චාතිඅත්යථො.
රා ාදීනං පටිහරණං පටිහාරියං, තයදව පාටිහාරියං, සහ පාටිහාරියයනාති 

සප්පාටහාරිෙං. රා ාදිප්පටියසධනවයසයනව හි සත්ථා ධම්මං යදයසති.

යතනාහ ‘‘පච්චනීකපටහරයණනසප්පාටහාරිෙයමව කත්වා’’ති.අපයරපන
‘‘යථාරහං ඉද්ධිආයදසනානුසාසනිපාටිහාරියසහිත’’න්ති වදන්ති
අනුසාසනිපාටිහාරියරහිතා යදසනා නත්ථීති කත්වා. යසසයමත්ථ 
උත්තානයමව. 

ය ොතමකයචතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. භරණ්ඩුකාලාමසුත්තවණ්ණනා 

127. චතුත්යථ ආළාරකාලාමකායලති ආළාරකාලාමානං

ධරමානකායල. පරිඤ්ඤන්ති පහානපරිඤ්ඤං. සා හි සමතික්කයමො, න

ඉතරා.යතනාහ ‘‘පරිඤ්ඤානාමසමතික්කයමො’’ති. එත්ථචපඨයමොසත්ථා
රූපාවචරසමාපත්තිලාභී දට්ඨබ්යබො, දුතියයො අරූපාවචරසමාපත්තිලාභී, 

තතියයො සම්මාසම්බුද්යධො දට්ඨබ්යබො. වුත්තඤ්යහතං පුග් ලපඤ්ඤත්තිෙං 
(පු.ප.130) – 

‘‘ය්වායං සත්ථා කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, න රූපානං
පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, න යවදනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, 
රූපාවචරසමාපත්තියා ලාභී සත්ථා යතන දට්ඨබ්යබො. ය්වායං සත්ථා
කාමානඤ්ච පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, රූපානඤ්ච පරිඤ්ඤං
පඤ්ඤායපති, න යවදනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, 
අරූපාවචරසමාපත්තියාලාභීසත්ථායතනදට්ඨබ්යබො.ය්වායංසත්ථා
කාමානඤ්ච පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, රූපානඤ්ච පරිඤ්ඤං
පඤ්ඤායපති, යවදනානඤ්ච පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, 
සම්මාසම්බුද්යධොසත්ථායතනදට්ඨබ්යබො’’ති. 

තත්ථ තිත්ථියා සමයං ජානන්තා කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපයයං 
පඨමජ්ඣානං වදමානා. රූපානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපයයං අරූපරා ං
වදමානා.යවදනාපරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපයයංඅසඤ්ඤාරා ංවදමානා.යතපන
‘‘ඉදං නාම පඨමජ්ඣානං, අයං රූපභයවො, අයං අසඤ්ඤාභයවො’’තිපි න
ජානන්ති.යතපඤ්ඤායපතුංඅසක්යකොන්තාපියකවලං ‘‘පඤ්ඤායපමා’’ති
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වදන්ති.තථා යතොපනකාමානංපරිඤ්ඤංඅනා ාමිමග්ය නපඤ්ඤායපති, 
රූපයවදනානං අරහත්තමග්ය න. එවයමත්ථ ද්යව ජනා බාහිරකා, එයකො
සම්මාසම්බුද්යධොති ඉමස්මිංයලොයකතයයොසත්ථායරොනාම. 

භරණ්ඩුකාලාමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. හත්ථකසුත්තවණ්ණනා 

128. පඤ්චයම අභික්කන්තාති අතික්කන්තා, වි තාති අත්යථොති ආහ 

‘‘ඛයෙදිස්සතී’’ති.යතයනවහි ‘‘නික්ඛන්යතොපඨයමො ොයමො’’තිඅනන්තරං

වුත්තං. අභික්කන්තතයරොති අතිවිය කන්තතයරො. තාදියසො ච සුන්දයරො

භද්දයකො නාම යහොතීති ආහ ‘‘සුන්දයර දිස්සතී’’ති. යකොති

යදවනා යක්ඛ න්ධබ්බාදීසු යකො කතයමො? යමති මම. පාදානීති පායද. 

ඉද්ධිොතිඉමායඑවරූපායයදවිද්ධියා. ෙසසාතිඉමිනාඑදියසනපරිවායරන

පරිච්යඡයදන.  ලන්ති විජ්යජොතමායනො. අභික්කන්යතනාති අතිවිය

කන්යතන කමනීයයන අභිරූයපන. වණ්යණනාති ඡවිවණ්යණන 

සරීරවණ්ණනිභාය. සබ්බාඔභාසෙංදිසාතිදසදිසාපභායසන්යතො, චන්යදො
වියසූරියයොවියචඑයකොභාසංඑකායලොකංකයරොන්යතොති ාථායඅත්යථො. 

අභිරූයපති උළාරරූයප සම්පන්නරූයප. අබ්භනුයමොදයනති සම්පහංසයන. 

ඉධ පනාති ‘‘අභික්කන්තාය රත්තියා’’ති එතස්මිං පයද. යතනාති
සුන්දරපරියායත්තා. ඛයය වා ඉධ අභික්කන්තසද්යදො දට්ඨබ්යබො, යතන
‘‘අභික්කන්තායපරික්ඛීණායරත්තියා’’තිවුත්තංයහොති. 

රූපාෙතනාදීසූති ආදිසද්යදන අක්ඛරාදීනං සඞ් යහො දට්ඨබ්යබො. 

සුවණ්ණවණ්යණොති සුවණ්ණච්ඡවීති අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ 

‘‘ඡවිෙ’’න්ති.තථාහිවුත්තං ‘‘කඤ්චනසන්නිභත්තයචො’’ති (ම.නි. 2.399; 

සු. නි. 556). සඤ්ඤූළ්හාති සම්බන්ධිතා,  න්ථිතාති අත්යථො. වණ්ණාති

ගුණවණ්ණාති ආහ ‘‘ථුතිෙ’’න්ති, යථොමනායන්ති අත්යථො. කුලවග්ය ති
ඛත්තියාදිකුලයකොට්ඨායස. තත්ථ ‘‘අච්යඡො විප්පසන්යනො’’තිආදිනා

වණ්ණිතබ්බට්යඨන වණ්යණො, ඡවි. වණ්ණනට්යඨන අභිත්ථවට්යඨන 

වණ්යණො, ථුති. අඤ්ඤමඤ්ඤං අසඞ්කරයතො වණ්යණතබ්බයතො

ඨයපතබ්බයතො වණ්යණො, ඛත්තියාදිකුලවග්ය ො. වණ්ණීයති ඤාපීයති

එයතනාති වණ්යණො, ඤාපකකාරණං. වණ්ණනයතො ථූලරස්සාදිභායවන

උපට්ඨානයතො වණ්යණො, සණ්ඨානං. මහන්තං ඛුද්දකං මජ්ඣිමන්ති

වණ්යණතබ්බයතො පමිතබ්බයතො වණ්යණො, පමාණං. වණ්ණීයති චක්ඛුනා

පස්සීයතීති වණ්යණො, රූපායතනන්ති එවං තස්මිං තස්මිං අත්යථ

වණ්ණසද්දස්ස පවත්තියවදිතබ්බා. යසොතිවණ්ණසද්යදො. ඡවිොදට්ඨබ්යබො 
රූපායතයන  ය්හමානස්සපි ඡවිමුයඛයනව  යහතබ්බයතො. ඡවි තා පන
වණ්ණධාතුඑව‘‘සුවණ්ණවණ්යණො’’තිඑත්ථවණ්ණග් හයණන හිතාති
අපයර. 
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යකවලපරිපුණ්ණන්ති එකයදසම්පි අයසයසත්වා නිරවයසසයතොව

පරිපුණ්ණන්ති අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ ‘‘අනවයසසතා අත්යථො’’ති. 

යකවලකප්පාති කප්ප-සද්යදො නිපායතො පදපූරණමත්තං, 
‘‘යකවලං’’ඉච්යචව අත්යථො. යකවලසද්යදො ච බහුලවාචීති ආහ 

‘‘යෙභුෙයතා අත්යථො’’ති. යකචි පන ‘‘ඊසකං අසමත්තං යකවලං 
යකවලකප්ප’’න්ති වදන්ති. අනවයසසත්යථො එත්ථ යකවලසද්යදො සියා, 
අනත්ථන්තයරන පන කප්පසද්යදන පදවඩ්ඪනං කතං ‘‘යකවලා එව
යකවලකප්පා’’ති. තථා වා කප්පනීයත්තා පඤ්ඤයපතබ්බත්තා

යකවලකප්පා. අබයාමිස්සතා විජාතියයන අසඞ්කයරො සුද්ධතා. 

අනතියරකතා තංපරමතා වියසසාභායවො. යකවලකප්පන්ති යකවලං දළ්හං
කත්වාති අත්යථො. යකවලංවුච්චතිනිබ්බානංසබ්බසඞ්ඛතවිවිත්තත්තා, තං

එතස්සඅධි තං අත්ථීති යකවලී, සච්ඡිකතනියරොයධොඛීණාසයවො. 

කප්ප-සද්යදො පනායං සඋපසග්ය ො අනුපසග්ය ො චාති අධිප්පායයන
ඔකප්පනියපයද ලබ්භමානං ඔකප්පසද්දමත්තං නිදස්යසති, අඤ්ඤථා 
කප්පසද්දස්ස අත්ථුද්ධායර ඔකප්පනියපදං අනිදස්සනයමව සියා. 

සමණකප්යපහීති විනයසිද්යධහි සමණයවොහායරහි. නිච්චකප්පන්ති

නිච්චකාලං. පඤ්ඤත්තීති නාමං. නාමඤ්යහතං තස්ස ආයස්මයතො, යදිදං

කප්යපොති. කප්පිතයකසමස්සූති කත්තරියා යඡදිතයකසමස්සු. 

ද්වඞ්ගුලකප්යපොති මජ්ඣන්හිකයවලාය වීතික්කන්තාය 

ද්වඞ්ගුලතාවිකප්යපො. යලයසොති අපයදයසො. අනවයසසං ඵරිතුං සමත්ථස්ස
ඔභාසස්සයකනචිකාරයණනඑකයදසඵරණම්පිසියා, අයංපනසබ්බස්යසව

ඵරතීති දස්යසතුං සමන්තත්යථොකප්පසද්යදො  හියතොතිආහ ‘‘අනවයසසං 

සමන්තයතො’’ති. 

ආභාෙ ඵරිත්වාති වත්ථමාලාලඞ්කාරසරීරසමුට්ඨිතාය ආභාය ඵරිත්වා.
යදවතානඤ්හි සරීයරොභාසං ද්වාදසයයොජනමත්තං ඨානං. තයතො භියයයොපි
ඵරිත්වාතිට්ඨති, තථා වත්ථාභරණාදිසමුට්ඨිතාපභා. 

හත්ථකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. කටුවියසුත්තවණ්ණනා 

129. ඡට්යඨ ාවීනංකයවික්කයවයසනයයොය ොඑත්ථාතිය ොයයොය ො, 
කයවික්කයං කයරොන්යතො  ාවීහි යුජ්ජන්ති එත්ථාති වා ය ොයයොය ො, 
 ාවීනං වික්කයට්ඨානං. තත්ථ ජායතො පිලක්ඛරුක්යඛො 

ය ොයෙො පිලක්යඛො, තස්මිං. සමීපත්යථ යචතං භුම්මවචනං. යතනාහ 

‘‘ ාවීනං වික්කෙට්ඨායන උට්ඨිතපිලක්ඛස්ස සන්තියක’’ති. රිත්යතො

අස්සායදො එතස්සාති රිත්තස්සායදො. යතනාහ ‘‘ඣානසුඛාභායවන

රිත්තස්සාද’’න්ති.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

කටුවියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. දුතියඅනුරුද්ධසුත්තවණ්ණනා 

131. අට්ඨයම ඉදං යත මානස්මින්ති එත්ථ මානස්මින්ති පච්චත්යත

භුම්මවචනං. ඉදන්ති ච ලිඞ් විපල්ලායසන නපුංසකනිද්යදයසො කයතොති

ආහ ‘‘අෙංයතනවවියධන වඩ්ඪිතමායනො’’ති.යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

දුතියඅනුරුද්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පටිච්ඡන්නසුත්තවණ්ණනා 

132. නවයම අසාධාරණසික්ඛාපදන්ති භික්ඛුනීනං අසාධාරණං

භික්ඛූනංයයව පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදං සාධාරණසික්ඛාපදන්ති භික්ඛූනං
භික්ඛුනීනඤ්චසාධාරණං උභයතොපඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදං. 

පටිච්ඡන්නසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. යලඛසුත්තවණ්ණනා 

133. දසයම ථිරට්ඨානයතොති ථිරට්ඨානයතොව. පාසායණ යලඛසදිසා
පරාපරාධනිබ්බත්තා යකොධයලඛා යස්ස යසො 

පාසාණයලඛූපමසමන්නා යතො පාසාණයලඛූපයමොති වුත්යතො. එවං

ඉතයරපි. අනුයසතීතිඅප්පහීනතායඅනුයසති. නඛිප්පං ලුජ් තීතිනඅන්තරා

නස්සති කම්මට්ඨායනයනව නස්සනයතො. එවයමවන්ති එවං තස්සපි
පුග් ලස්ස යකොයධො න අන්තරා පුනදිවයස වා අපරදිවයස වා නිට්ඨාති, 

අද්ධනියයො පන යහොති, මරයණයනව නිට්ඨාතීති අත්යථො. කක්ඛයළනාති

අතිකක්ඛයළන ධම්මච්යඡදයකන ථද්ධවචයනන. සංසන්දතීති එකීභවති. 

සම්යමොදතීති නිරන්තයරොයහොතීතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

අථ වා සන්ධිෙතීති ඨාන මනාදීසු කායකිරියාසු කායයන සයමොධානං

 ච්ඡති, තිලතණ්ඩුලා විය මිස්සීභාවං උයපතීති අත්යථො. සංසන්දතීති
චිත්තකිරියාසු චිත්යතන සයමොධානං  ච්ඡති, ඛීයරොදකං විය එකීභාවං

උයපතීති අත්යථො. සම්යමොදතීති උද්යදසපරිපුච්ඡාදීසු වචීකිරියාසු වාචාය
සයමොධානං  ච්ඡති, විප්පවාසා යතොපි පියසහායයකො විය පියතරභාවං
උයපතීති අත්යථො. අපිච කිච්චකරණීයයසු යතහි සද්ධිං ආදීයතොව

එකකිරියාභාවං උප ච්ඡන්යතො සන්ධිෙති, යාව මජ්ඣා පවත්තන්යතො 

සංසන්දති, යාවපරියයොසානාඅනිවත්තන්යතො සම්යමොදතීතියවදිතබ්යබො. 

යලඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කුසිනාරවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(14) 4. යෙොධාජීවවග්ය ො 

1. යයොධාජීවසුත්තවණ්ණනා 

134. චතුත්ථස්ස පඨයම යුජ්ඣනං යයොයධො, යසො ආජීයවො එතස්සාති 

යෙොධාජීයවො. යුද්ධමුපජීවතීති වා එතස්මිං අත්යථ යෙොධාජීයවොති

නිරුත්තිනයයන පදසිද්ධි යවදිතබ්බා. යතනාහ ‘‘යුද්ධං උපජීවතීති
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යෙොධාජීයවො’’ති. සහ…යප.… පස්සතීති පුබ්බභාය  විපස්සනාපඤ්ඤාය
සම්මසනවයසන, මග් ක්ඛයණ අභිසමයවයසන අත්තපච්චක්යඛන
ඤායණනපස්සති. 

යයොධාජීවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පරිසාසුත්තවණ්ණනා 

135. දුතියය අප්පටපුච්ඡිත්වා විනීතාති ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 
රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’තිආදිනා අප්පටිපුච්ඡිත්වා යකවලං

ධම්මයදසනාවයසයනවවිනීතපරිසා. දුබ්බිනීතපරිසාතිදුක්යඛනවිනීතපරිසා. 

පුච්ඡිත්වා විනීතාති ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව’’තිආදිනා පුච්ඡිත්වා

අනුමතිග් හණවයසන විනීතා. සුවිනීතපරිසාති සුයඛන විනීතපරිසා.
අනුමතිග් හණවයසනවිනයනඤ්හිනදුක්කරංයහොති. 

පරිසාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. උප්පාදාසුත්තවණ්ණනා 

137. චතුත්යථ උප්පාදා වා තථා තානන්ති තථා තානං උප්පායදපි
යවයනයයපුග් ලානං මග් ඵලුප්පත්තිවියසඞ්ඛාරානංඅනිච්චාදිසභායවොන
තථා තුප්පාදායත්යතො, අථ යඛො තථා තානං උප්පායදපි අනුප්පායදපි

යහොතියමවාති වුත්තං යහොති. ඨිතාව සා ධාතූති ඨියතො එව යසො
අනිච්චසභායවො බයභිචාරාභාවයතො න කදාචි සඞ්ඛාරා අනිච්චා න යහොති.
කාමං අසඞ්ඛතා විය ධාතු න නිච්යචො යසො සභායවො, තථාපි 
සබ්බකාලියකොයයවාතිඅධිප්පායයො. 

අපයරොනයයො– ඨිතාවසාධාතූති ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරාඅනිච්චා’’තිඑසා
ධාතු එස සභායවො තථා තානං උප්පාදයතො පුබ්යබ උද්ධඤ්ච 
අප්පටිවිජ්ඣියමායනො න තථා යතහි උප්පාදියතො, අථ යඛො සබ්බකාලං
සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා, ඨිතාව සා ධාතු, යකවලං පන සයම්භුඤායණන
අභිසම්බුජ්ඣනයතො ‘‘අයං ධම්යමො තථා යතන අභිසම්බුද්යධො’’ති
පයවදනයතො ච තථා යතො ධම්මස්සාමීති වුච්චති අපුබ්බස්ස තස්ස

උප්පාදනයතො.යතනවුත්තං ‘‘ඨිතාවසාධාතූ’’ති. 

අභිසම්බුජ්ඣතීති ඤායණන අභිසම්බුජ්ඣති. අභිසයමතීති ඤායණන

අභිසමා ච්ඡති. ආචික්ඛතීති කයථති. යදයසතීති දස්යසති. පඤ්ඤායපතීති

ජානායපති. පට්ඨයපතීති ඤාණමුයඛ ඨයපති. විවරතීති විවරිත්වා දස්යසති. 

විභ තීතිවිභා යතොදස්යසති. උත්තානීකයරොතීතිපාකටංකයරොති. 

අථ වා අභිසම්බුජ්ඣතීති පච්චක්ඛකරයණන අභිමුඛං බුජ්ඣති, 

යාථාවයතොපටිවිජ්ඣති.තයතොඑව අභිසයමති අභිමුඛංසමා ච්ඡති.ආදියතො

කයථන්යතො ආචික්ඛති, උද්දිසතීති අත්යථො. තයමව උද්යදසං

පරියයොසායපන්යතො යදයසති. යථාඋද්දිට්ඨමත්ථං නිදස්සනවයසන
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පකායරහි ඤායපන්යතො පඤ්ඤායපති. පකායරහි එතමත්ථං

පතිට්ඨයපන්යතො පට්ඨයපති. යථාඋද්දිට්ඨං පටිනිදස්සනවයසන විවරති

විභ ති. විවටං විභත්තඤ්ච අත්ථං යහතූදාහරණදස්සයනහි පාකටං

කයරොන්යතො උත්තානීකයරොති. 

උප්පාදාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-10. යකසකම්බලසුත්තාදිවණ්ණනා 

138-143. පඤ්චයම තන්තාවුතානංවත්ථානන්තිඉදං‘‘යානි කානිචී’’ති

ඉමිනාසමානාධිකරණන්තිආහ ‘‘පච්චත්යත සාමිවචන’’න්ති. වායිතානන්ති

වීතානං. ලාමයකොති නිහීයනො, මක්ඛලි යමොඝපුරියසොති එත්ථ මක්ඛලීති
තස්ස නාමං. තං කිර සකද්දමාය භූමියා යතලඝටං  යහත්වා  ච්ඡන්තං, 
‘‘තාත, මා ඛලී’’ති සාමියකො ආහ. යසො පමායදන ඛලිත්වා පතිත්වා
සාමිකස්ස භයයන පලායිතුං ආරද්යධො. සාමියකො උපධාවිත්වා නං
දුස්සකණ්යණ අග් යහසි, සාටකං ඡඩ්යඩත්වා අයචලයකො හුත්වා පලායි.
යසො පණ්යණන වා තියණන වා පටිච්ඡායදතුම්පි අජානන්යතො
ජාතරූයපයනවඑකං ාමංපාවිසි.මනුස්සාතංදිස්වා ‘‘අයංසමයණොඅරහා
අප්පිච්යඡො, නත්ථි ඉමිනා සදියසො’’ති පූවභත්තාදීනි  යහත්වා 
උපසඞ්කමන්ති. යසො ‘‘මය්හං සාටකං අනිවත්ථභායවන ඉදං
උප්පන්න’’න්තිතයතො පට්ඨාය සාටකංලභිත්වාපිනනිවායසසි, තයදවච
පබ්බජ්ජං අග් යහසි. තස්ස සන්තියක අඤ්යඤපි අඤ්යඤපීති පඤ්චසතා
මනුස්සා පබ්බජිංසු. තං සන්ධායාහ ‘‘මක්ඛලි යමොඝපුරියසො’’ති. ඡට්ඨාදීනි
උත්තානත්ථානිඑව. 

යකසකම්බලසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11-13. පඨමයමොරනිවාපසුත්තාදිවණ්ණනා 

144-146. එකාදසයමඅකුප්පධම්මතායඛයවයසඞ්ඛාතංඅන්තං අතීතාති
අච්චන්තා, එවං අපරිහායනසභාවත්තා අච්චන්තා නිට්ඨා අස්සාති 

අච්චන්තනිට්යඨො. යතනාහ ‘‘අන්තං අතික්කන්තනිට්යඨො’’තිආදි. න හි
පටිවිද්ධස්ස යලොකුත්තරධම්මස්ස දස්සනං කුප්පනං නාම අත්ථි. 

ධුවනිට්යඨොතිසතතනිට්යඨො. අච්චන්තයමවචතූහියයොය හියඛයමොඑතස්ස

අත්ථීති අච්චන්තයෙො ක්යඛමී, නිච්චයයො ක්යඛමීති අත්යථො. 
මග් බ්රහ්මචරියස්ස වුසිතත්තා තස්ස අවිහායනසභාවත්තා අච්චන්තං 

බ්රහ්මචාරීති අච්චන්තබ්රහ්මචාරී, නිච්චබ්රහ්මචාරීති අත්යථො. පරියෙොසානන්ති 
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං වට්ටදුක්ඛපරියයොසානඤ්ච. අච්චන්තං 

පරියයොසානමස්සාති අච්චන්තපරියෙොසායනො. ද්වාදසමයතරසමානි 
උත්තානත්ථායනව. 

පඨමයමොරනිවාපසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යයොධාජීවවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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147-156. මඞ් ලවග්ය ො උත්තානත්යථොයයව. 

තතියපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

(16) 6. අයචලකවග් වණ්ණනා 

157-163. ඉයතො පයරසු පන සුත්තපයදසු ‘‘ ාළ්හා’’ති වුත්තමත්ථං

විවරන්යතො ‘‘කක්ඛළා’’තිආහ.කක්ඛළචායරොචස්සානලූඛසභායවො. අථ

යඛො තණ්හාවයසන ථිරග් හණන්ති ආහ ‘‘යලොභවයසන ථිරග් හණා’’ති. 

අ ාළ්හා පටපදාති වා කාමානං ඔ ාහනං පටිපත්ති, කාමසුඛානුයයොය ොති

අත්යථො. නිජ්ඣාමා පටපදාති කායස්ස නිජ්ඣාපනවයසන යඛපනවයසන

පවත්තා පටිපත්ති, අත්තකිලමථානුයයොය ොති අත්යථො. නිච්යචයලොති
නිස්සට්ඨයචයලො සබ්යබන සබ්බං පටික්ඛිත්තයචයලො. 

නග්ගියවතසමාදායනන නග්ය ො. ඨිතයකොව උච්චාරං කයරොතීතිආදි 
නිදස්සනමත්තං වමිත්වා මුඛවික්ඛාලනාදිආචාරස්සපි යතන විස්සට්ඨත්තා. 

ජිව්හාෙ හත්ථං අපයලඛති අවයලඛති උදයකන අයධොවනයතො.
දුතියවිකප්යපපි එයසව නයයො. ‘‘එහි, භදන්යත’’ති වුත්යත
උප මනසඞ්ඛායතො විධි එහිභදන්යතො, තං චරතීති එහිභදන්තියකො, 

තප්පටික්යඛයපන නඑහිභදන්තියකො.නකයරොති ‘‘සමයණනනාමපරස්ස
වචනකයරනනභවිතබ්බ’’න්තිඅධිප්පායයන. 

පුයරතරන්තිතංඨානංඅත්තයනොඋප මනයතො පුයරතරං.තංකිරයසො
‘‘භික්ඛුනා නාම යදිච්ඡකා එව භික්ඛා  යහතබ්බා’’ති අධිප්පායයන න

 ණ්හාති. උද්දිස්සකතං මමනිමිත්තභායවන බහූඛුද්දකාපාණාසඞ්ඝාතං

ආපාදිතාති න  ණ්හාති. නිමන්තනං න සාදිෙති එවං යතසං වචනං කතං

භවිස්සතීති. කුම්භි ආදීසුපි යසො සත්තසඤ්ඤීති ආහ ‘‘කුම්භි-

කයළොපියෙො’’තිආදි. කබළන්තරායෙො යහොතීති උට්ඨිතස්ස ද්වින්නම්පි
කබළන්තරායයො යහොති.  ාමසභා ාදිවයසන සඞ් ම්ම කිත්යතන්ති

එතිස්සාති සඞ්කිත්ති, යථාසංහතතණ්ඩුලාදිසඤ්චයයො. මානුසකානීති
යවයයාවච්චකරා මනුස්සා. 

සුරාපානයමවාති මජ්ජලක්ඛණප්පත්තාය සුරාය පානයමව.
සුරා හයණයනයවත්ථ යමරයම්පි සඞ් හිතං. එකා ාරයමව උඤ්ඡතීති 

එකා ාරියකො. එකායලොයපයනව වත්තතීති එකායලොපියකො. දීයතිඑතායාති 

දත්ති, ද්වත්තිආයලොපමත්තග් ාහි ඛුද්දකං භික්ඛාදානභාජනං. යතනාහ 

‘‘ඛුද්දකපාතී’’ති.අභුඤ්ජනවයසනඑයකොඅයහොඑතස්ස අත්ථීතිඑකාහියකො, 

ආහායරො, තං එකාහිකං. යසොපනඅත්ථයතො එකදිවසංලඞ්ඝයකොයහොතීති

ආහ ‘‘එකාදිවසන්තරික’’න්ති. ද්වාහිකන්තිආදීසුපි එයසව නයයො. එකාහං

අභුඤ්ජිත්වා එකාහං භුඤ්ජනං එකාහවායරො, තං එකාහිකයමව අත්ථයතො.

ද්වීහං අභුඤ්ජිත්වා ද්වීහං භුඤ්ජනං ද්වීහවායරො. යසසපදද්වයයපි එයසව
නයයො. උක්කට්යඨො පන පරියායභත්තයභොජනියකො ද්වීහං අභුඤ්ජිත්වා
එකාහයමව භුඤ්ජති.යසසද්වයයපිඑයසවනයයො. 
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මිච්ඡාවායාමවයසයනව උක්කුටිකවතානුයයොය ොති ආහ 

‘‘උක්කුටකවීරිෙමනුයුත්යතො’’ති. අත්තකිලමථානුයෙො න්ති අත්තයනො
කිලමථානුයයො ං, සරීරදුක්ඛකාරණන්ති අත්යථො. සරීරපරියායයො හි ඉධ

අත්තසද්යදො ‘‘අත්තන්තයපො’’තිආදීසු (ම.නි. 2.413) විය. ද්යව අන්යතති
උයභො යකොටියයො, උයභො ලාමකපටිපත්තියයොති අත්යථො. ලාමකම්පි හි
අන්යතොති වුච්චති ‘‘අන්තමිදං, භික්ඛයව, ජීවිකානං (සං. නි. 3.80; ඉතිවු.
61), යකොට්ඨයකො අන්යතො’’ති එවමාදීසු. මජ්ඣිමපටිපදාය උප්පථභායවන

අමනීයා  න්තබ්බාඤාතබ්බාති අන්තා. තයතොඑවලාමකා. 

අයචලකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යපෙයාලවග් වණ්ණනා 
164-184. සමනුඤ්යඤොති සම්මයදව කතානුඤ්යඤො. යතනාහ 

‘‘සමානජ්ඣාසයෙො’’ති.යසසයමත්ථ උත්තානයමව. 

ඉතිමයනොරථපූරණියාඅඞ්ගුත්තරනිකාය-අට්ඨකථාය 

තිකනිපාතවණ්ණනායඅනුත්තානත්ථදීපනාසමත්තා. 
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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

චතුක්කනිපාත-ටීකා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. භණ්ඩ ාමවග්ය ො 

1-2. අනුබුද්ධසුත්තාදිවණ්ණනා 

1-2. චතුක්කනිපාතස්ස පඨයම අනුයබොයධො පුබ්බභාගියං ඤාණං, 
පටියවයධො අනුයබොයධන අභිසමයයො. තත්ථ යස්මා අනුයබොධපුබ්බයකො
පටියවයධො අනුයබොයධන විනා න යහොති. අනුයබොයධො හි එකච්යචො 
පටියවධසම්බද්යධො, තදුභයාභාවයහතුකඤ්ච වට්යට සංසරණං, තස්මා
වුත්තං පාළියං ‘‘අනනුයබොධා…යප.… තුම්හාකඤ්චා’’ති.

පටිසන්ධිග් හණවයසනභවයතොභවන්තරූප මනං සන්ධාවනං, අපරාපරං

චවනූපපජ්ජනවයසන සඤ්චරණං සංසරණන්ති ආහ ‘‘භවයතො’’තිආදි. 

සන්ධාවිතසංසරිතපදානං කම්මසාධනතං සන්ධායාහ ‘‘මො ච තුම්යහහි 

චා’’ති පඨමවිකප්යප. දුතියවිකප්යප පන භාවසාධනතං හදයය කත්වා 

‘‘මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්චා’’ති යථාරුතවයසයනව වුත්තං. දීඝරජ්ජුනා
බද්ධසකුණං විය රජ්ජුහත්යථො පුරියසො යදසන්තරං තණ්හාරජ්ජුනා බද්ධං

සත්තසන්තානං අභිසඞ්ඛායරො භවන්තරං යනති එතායාති භවයනත්ති. 

යතනාහ ‘‘භවරජ්ජූ’’තිආදී. 

වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තකයරොති සකලවට්ටදුක්ඛස්ස සකසන්තායන
පරසන්තායන ච විනාසකයරො අභාවකයරො. 

බුද්ධචක්ඛුධම්මචක්ඛුදිබ්බචක්ඛුමංසචක්ඛුසමන්තචක්ඛුසඞ්ඛායතහි පඤ්චහි

චක්ඛූහි චක්ඛුමා. සවාසනානං කියලසානං සමුච්ඡින්නත්තා සාතිසයං

කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බුයතො. දුතියං උත්තානයමව. 

අනුබුද්ධසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. පඨමඛතසුත්තාදිවණ්ණනා 

3-4. තතියය කලින්තිඅපරාධං. විචිනාතීතිආචියනොති පසවති. යතනච

කලිනා සුඛං න පටලභතීති යතන අපරායධන සුඛං න වින්දති.
නින්දියප්පසංසාය හි පසංසියනින්දාය ච සමයකොව විපායකො. 

පසංසිෙනින්දාති ච සම්පන්නගුණපරිධංසනවයසන පවත්තියා 
මහාසාවජ්ජතාය කටුකතරවිපාකා. නින්දියප්පසංසා පන කථං තාය
සමවිපාකාති යච? තස්මිං අවිජ්ජමානගුණසමායරොපයනන අත්තයනො
පයරසඤ්ච මිච්ඡාපටිපත්තියහතුභාවයතො පසංසියයන තස්ස 
සබ්භාවකරණයතො ච. යලොයකපි හි අසූරං සූයරන සමං කයරොන්යතො
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 ාරය්යහො යහොති, පය ව දුප්පටිපන්නං සුප්පටිපන්යනන සමං

කයරොන්යතොති. සයකන ධයනනාති අත්තයනො සාපයතයයයන. 

අප්පමත්තයකොවකලීති දිට්ඨධම්මිකත්තාසප්පටිකාරත්තාචඅප්පමත්තයකො

අපරායධො. අෙං…යප.…මහන්තතයරොකලි කතූපචිතත්තාසම්පරායිකත්තා 
අප්පටිකාරත්තාච. 

නිරබ්බුයදොති  ණනාවියසයසො එයසොති ආහ ‘‘නිරබ්බුද ණනාො’’ති, 
සතසහස්සංනිරබ්බුදාතිඅත්යථො. නිරබ්බුදපරිමාණංපනවස්ස ණනායඑවං
යවදිතබ්බං. යයථව හි සතං සතසහස්සානං යකොටි යහොති, එවං සතං
සතසහස්සානං යකොටියයො පයකොටි නාම යහොති, සතං සතසහස්සානං
පයකොටියයො යකොටිපයකොටි, සතං සතසහස්සයකොටිපයකොටියයො නහුතං, 
සතං සතසහස්සනහුතානි නින්නහුතං, සතං සතසහස්සනින්නහුතානි එකං

අබ්බුදං, තයතො වීසතිගුණිතං නිරබ්බුදං. ෙං අරියෙ  රහන්යතො නිරෙං

උපපජ් තීති අරියය  රහන්යතො යං නිරබ්බුදසඞ්ඛාතං නිරයං උපපජ්ජති, 
නිරබ්බුයදොති ච පාටියයක්යකො නිරයයො නත්ථි, අවීචිම්හියයව පන
නිරබ්බුද ණනායපච්චිතබ්බට්ඨානස්යසතංනාමං.චතුත්ථං උත්තානයමව. 

පඨමඛතසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අනුයසොතසුත්තවණ්ණනා 

5. පඤ්චයම අනුයසොතං  ච්ඡතීති සංසාරයසොතස්ස අනුකූලභායවන

 ච්ඡති. පච්චනීකපටපත්තිොති සංසාරයසොතස්ස පටිකූලවයසන 

පවත්තනිබ්බිදානුපස්සනාදිපටිපත්තියා. ඨිතසභායවොති
අචලප්පසාදාදිසමන්නා යමන ඨිතසභායවො. අනා ාමී හි අස්සද්ධියයහි
කාමරා බයාපායදහි අකම්පනියචිත්තතාය තම්හා යලොකා 

අනාවත්තිධම්මතාය ච ඨිතසභායවො නාම. ඔඝං තරිත්වාති 

කායමොඝාදිචතුබ්බිධං ඔඝං අතික්කමිත්වා. පරතීරං  යතොති නිබ්බානපාරං

 යතො. බ්රාහ්මයණොති බාහිතපාපතාය බ්රාහ්මයණොති සඞ්ඛං  යතො

ඛීණාසයවො. යතනාහ ‘‘යසට්යඨො නිද්යදොයසො’’ති. පඤ්චයවරකම්මන්ති

පාණාතිපාතාදිපඤ්චදුච්චරිතං. සහාපි දුක්යඛන සහාපි යදොමනස්යසනාති
කියලසපරියුට්ඨායන සති උප්පන්යනන දුක්ඛයදොමනස්යසන සද්ධිම්පි. 

පරිපුණ්ණන්ති තිස්සන්නං සික්ඛානං එකායපි අනූනං. පරිසුද්ධන්ති 

නිරුපක්කියලසං. බ්රහ්මචරිෙන්ති යසට්ඨචරියං. ඉමිනා වායරන
යසොතාපන්නසකදා ාමියනො කථිතා. කිං පන යත රුදන්තා බ්රහ්මචරියං
චරන්තීති? ආම, කියලසයරොදයනන යරොදන්තා චරන්ති නාම, 
සීලසම්පන්යනොපුථුජ්ජනභික්ඛුඑත්යථව සඞ් හියතො. 

යචයතොවිමුත්තින්ති ඵලසමාධිං. පඤ්ඤාවිමුත්තින්ති ඵලඤාණං. 

ඡහාකායරහි පාර යතොති අභිඤ්ඤාපාරගූ, පරිඤ්ඤාපාරගූ, භාවනාපාරගූ, 
පහානපාරගූ, සච්ඡිකිරියාපාරගූ, සමාපත්තිපාරගූති එවං ඡහි ආකායරහි
සබ්බධම්මානංපාරංපරියයොසානං  යතො.යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 
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පටුන 

අනුයසොතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අප්පස්සුතසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ අප්පකංසුතංයහොතීති නවඞ් සත්ථුසාසයනකිඤ්චියදවසුතං

යහොති. තයදව නවඞ් සත්ථුසාසනං දස්යසතුං ‘‘සුත්තං ය ෙය’’න්තිආදි
වුත්තං. තත්ථ සුත්තාදීනි විභජිත්වා දස්යසන්යතො 

‘‘උභයතොවිභඞ් නිද්යදසක්ඛන්ධකපරිවාරා’’තිආදිමාහ. කථං පනායං 
විභාය ො යුජ්යජයය. ස ාථකඤ්හි සුත්තං ය යයං, නිග් ාථකං සුත්තං
යවයයාකරණං. තදුභයවිනිමුත්තඤ්ච සුත්තං උදානාදිවියසසසඤ්ඤාරහිතං

නත්ථි, යංසුත්තඞ් ංසියා. මඞ් ලසුත්තාදීනඤ්ච (ඛු.පා.5.1ආදයයො; සු.
නි. 261 ආදයයො) සුත්තඞ් සඞ් යහො න සියා  ාථාභාවයතො ධම්මපදාදීනං
විය. ය යයඞ් සඞ් යහො වා සියා ස ාථකත්තා ස ාථාවග් ස්ස විය. තථා
උභයතොවිභඞ් ාදීසු ස ාථකප්පයදසානන්ති? වුච්චයත– 

‘‘සුත්තන්ති සාමඤ්ඤවිධි, වියසසවිධයයො පයර; 
සනිමිත්තානිරුළ්හත්තා, සහතාඤ්යඤනනාඤ්ඤයතො’’. (යනත්ති. 
අට්ඨ. සඞ් හවාරවණ්ණනා; දී. නි. ටී.
1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා; සාරත්ථ. ටී. 
1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) 

සබ්බස්සපිහිබුද්ධවචනස්සසුත්තන්තිඅයං සාමඤ්ඤවිධි. යතයනවාහ

ආයස්මා මහාකච්චායනො යනත්තිෙං (යනත්ති. සඞ් හවායරො) 
‘‘නවවිධසුත්තන්තපරියයට්ඨී’’ති. එත්තකං තස්ස භ වයතො සුත්තා තං 
සුත්තපරියාපන්නං(පාචි.655, 1242) සකවායදපඤ්චසුත්තසතානීති(ධ.ස.
අට්ඨ. නිදානකථා; කථා. අට්ඨ. නිදානකථා) එවමාදි ච එතස්ස අත්ථස්ස

සාධකං. වියසසවිධයෙො පයර සනිමිත්තා තයදකයදයසසු ය යයාදයයො
වියසසවිධයයො යතන යතන නිමිත්යතන පතිට්ඨිතා. තථා හි ය යයස්ස
ස ාථකත්තං තබ්භාවනිමිත්තං. යලොයකපි හි සසියලොකං ස ාථකං වා
චුණ්ණිය න්ථං‘‘ය යය’’න්තිවදන්ති. ාථාවිරයහපනසති පුච්ඡංකත්වා
විස්සජ්ජනභායවො යවයයාකරණස්ස තබ්භාවනිමිත්තං. පුච්ඡාවිස්සජ්ජනඤ්හි
‘‘බයාකරණ’’න්ති වුච්චති. බයාකරණයමව යවයයාකරණං. එවං සන්යත
ස ාථකාදීනම්පි පුච්ඡං කත්වා විස්සජ්ජනවයසන පවත්තානං
යවයයාකරණභායවො ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති ය යයාදිසඤ්ඤානං
අයනොකාසභාවයතො, ‘‘ ාථාවිරයහ සතී’’ති වියසසිතත්තා ච. තථා හි
ධම්මපදාදීසු යකවලං  ාථාබන්යධසු ස ාථකත්යතපි 
යසොමනස්සඤාණමයික ාථායුත්යතසු ‘‘වුත්තං
යහත’’න්තිආදීවචනසම්බන්යධසු අබ්භුතධම්මප්පටිසංයුත්යතසු ච
සුත්තවියසයසසු යථාක්කමං  ාථාඋදානඉතිවුත්තකඅබ්භුතධම්මසඤ්ඤා
පතිට්ඨිතා, තථා සතිපි  ාථාබන්ධභායව භ වයතො අතීතාසු ජාතීසු
චරියානුභාවප්පකාසයකසු ජාතකසඤ්ඤා, සතිපි පඤ්හවිස්සජ්ජනභායව 
ස ාථකත්යත ච යකසුචි සුත්තන්යතසු යවදස්ස ලභාපනයතො
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යවදල්ලසඤ්ඤා පතිට්ඨිතාති එවං යතන යතන ස ාථකත්තාදිනා
නිමිත්යතන යතසු යතසු සුත්තවියසයසසු ය යයාදිසඤ්ඤා පතිට්ඨිතාති
වියසසවිධයයො සුත්තඞ් යතො පයර ය යයාදයයො. යං පයනත්ථ 
ය යයඞ් ාදිනිමිත්තරහිතං, තං සුත්තඞ් ං වියසසසඤ්ඤාපරිහායරන
සාමඤ්ඤසඤ්ඤාය පවත්තනයතො. නනු ච ස ාථකං සුත්තං ය යයං, 
නිග් ාථකං සුත්තං යවයයාකරණන්ති සුත්තඞ් ං න සම්භවතීති යචොදනා
තදවත්ථාවාති? න තදවත්ථා යසොධිතත්තා. යසොධිතඤ්හි පුබ්යබ
‘‘ ාථාවිරයහ සති පුච්ඡාවිස්සජ්ජනභායවො යවයයාකරණස්ස
තබ්භාවනිමිත්ත’’න්ති. 

යඤ්ච වුත්තං – ‘‘ ාථාභාවයතො මඞ් ලසුත්තාදීනං සුත්තඞ් සඞ් යහො

න සියා’’ති, තං න, නිරුළ්හත්තා. නිරුළ්යහො හි මඞ් ලසුත්තාදීනං
සුත්තභායවො. න හි තානි ධම්මපදබුද්ධවංසාදයයො විය  ාථාභායවන
පඤ්ඤාතානි, අථ යඛො සුත්තභායවයනව, යතයනව හි අට්ඨකථායං 
‘‘සුත්තනාමක’’න්ති නාමග් හණං කතං. යං පන වුත්තං ‘‘ස ාථකත්තා

ය යයඞ් සඞ් යහො සියා’’ති, තදපි නත්ථි, යස්මා සහතාඤ්යඤන. සහ
 ාථාහීතිහිස ාථකං. සහභායවොනාම අත්ථයතො අඤ්යඤන යහොති, නච
මඞ් ලසුත්තාදීසු ාථාවිනිමුත්යතොයකොචිසුත්තප්පයදයසොඅත්ථි, යයො‘‘සහ 
 ාථාහී’’ති වුච්යචයය, න ච සමුදායයො නාම යකොචි අත්ථි. යදපි වුත්තං – 
‘‘උභයතොවිභඞ් ාදීසු ස ාථකප්පයදසානං ය යයඞ් සඞ් යහො සියා’’ති, 
තදපි න, අඤ්ඤයතො. අඤ්ඤා එව හි තා  ාථා ජාතකාදිපරියාපන්නත්තා.
අයතො න තාහි උභයතොවිභඞ් ාදීනං ය යයඞ් භායවොති. එවං සුත්තාදීනං
අඞ් ානං අඤ්ඤමඤ්ඤං සඞ්කරාභායවො යවදිතබ්යබො. අයයමත්ථ
සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන සමන්තපාසාදිකාය විනයසංවණ්ණනාය 

සාරත්ථදීපනිො (සාරත්ථ. ටී. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) අම්යහහි
පකාසියතො, ඉච්ඡන්යතහිතයතොයයව යහතබ්යබො. 

න අත්ථමඤ්ඤාෙ ධම්මමඤ්ඤාෙ ධම්මානුධම්මප්පටපන්යනො යහොතීති
අට්ඨකථාඤ්ච පාළිඤ්ච ජානිත්වා යලොකුත්තරධම්මස්ස අනුරූපධම්මං
පුබ්බභා ප්පටිපදං පටිපන්යනො න යහොතීති එවයමත්ථ සම්බන්යධො

යවදිතබ්යබො. යතයනවාහ ‘‘න අත්ථමඤ්ඤාෙ ධම්මමඤ්ඤාොති 

අට්ඨකථඤ්චපාළිඤ්ච ානිත්වා…යප.…නපටපන්යනොයහොතී’’ති. 

අප්පස්සුතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. යසොභනසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම පඤ්ඤායවෙයත්තියෙනාති 

සච්චසම්පටියවධාදිපඤ්ඤායවයයත්තියයන. විනෙං උයපතාති 

තදඞ් ාදිවයසන කියලසානං විනයං උයපතා. යවසාරජ්ය නාති 
සාරජ්ජකරානං දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාදිපාපධම්මානං වි මනයතො යවසාරජ්යජන, 
සාරජ්ජරහියතනාති අත්යථො. යතපිටකවයසන බහු සුතං එයතසන්ති 
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බහුස්සුතා. තයමව පරියත්තිධම්මං ධායරන්ති සුවණ්ණභාජයන 
පක්ඛිත්තසීහවසං විය විනස්සන්තං අකත්වා සුප්පගුණසුප්පවත්තිභායවන

හදයය ඨයපන්තීති ධම්මධරා. එදිසාචඅත්තනාසුතස්සධම්මස්ස ආධාරභූතා

නාමයහොන්තීතිආහ ‘‘සුතධම්මානංආධාරභූතා’’ති. 

යසොභනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. යවසාරජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම බයායමොහවයසන සරණපරියයසනං සාරජ්ජනං සාරයදො, 
බයායමොහභයං. වි යතො සාරයදො එතස්සාති විසාරයදො, තස්ස භායවො 

යවසාරජ් ං. තං පන ඤාණසම්පදං, පහානසම්පදං, යදසනාවියසසසම්පදං 

යඛමඤ්චනිස්සායපවත්තංචතුබ්බිධපච්චයවක්ඛණඤාණං.යතනාහ ‘‘චතූසු

ඨායනසූ’’තිආදි. උසභස්ස ඉදන්ති ආසභං, යසට්ඨට්ඨානං.
සබ්බඤ්ඤුතපටිජානනවයසන අභිමුඛං  ච්ඡන්ති, අට්ඨ වා පරිසා

උපසඞ්කමන්තීති ආසභා, පුබ්බබුද්ධා. ඉදං පනාති බුද්ධානං ඨානං

සබ්බඤ්ඤුතයමව වදති. තිට්ඨමායනොවාති අවදන්යතොපි තිට්ඨමායනොව

පටිජානාතිනාමාතිඅත්යථො. උප ච්ඡතීතිඅනුජානාති. 

අට්ඨසු පරිසාසූති ‘‘අභිජානාමි යඛො පනාහං, සාරිපුත්ත, අයනකසතං
ඛත්තියපරිසං උපසඞ්කමිතා…යප.… බ්රාහ්මණපරිසං  හපතිපරිසං, 
සමණපරිසං, චාතුමහාරාජිකපරිසං, තාවතිංසපරිසං, මාරපරිසං, බ්රහ්මපරිසං
උපසඞ්කමිතා, තත්රපි මයා සන්නිසින්නපුබ්බඤ්යචව සල්ලපිතපුබ්බඤ්ච
සාකච්ඡා ච සමාපජ්ජිතපුබ්බා. තත්ර වත මං ‘භයං වා සාරජ්ජං වා
ඔක්කමිස්සතී’ති නිමිත්තයමතං, සාරිපුත්ත, න සමනුපස්සාමී’’ති (ම. නි.

1.151) එවං වුත්තපරිසාසු. අභීතනාදං නදතීති පරයතො
දස්සිතඤාණයයොය න විසාරයදො අහන්ති අභීතනාදං නදති. 

සීහනාදසුත්යතනාතිඛන්ධවග්ය ආ යතන සීහනාදසුත්යතන. 

‘‘යදවමනුස්සානං චතුචක්කංවත්තතී’’ති (අ.නි. 4.31) සුත්තයසයසන
සප්පුරිසූපනිස්සයාදිඵලසම්පත්තිපවත්ති වුත්තා, 
පුරිමසප්පුරිසූපනිස්සයාදිඋපනිස්සයා 
පච්ඡිමසප්පුරිසූපනිස්සයාදිසම්පත්තිපවත්ති වාවුත්තා. ආදි-සද්යදනතත්ථච
චක්කසද්දස්ස  හණං යවදිතබ්බං. විචක්කසණ්ඨානා අසනි එව 

අසනිවිචක්කං. උරචක්කාදීසූති ආදි-සද්යදන ආණාසමූහාදීසුපි
චක්කසද්දස්ස පවත්ති යවදිතබ්බා. ‘‘සඞ්ඝයභදං කරිස්සාම
චක්කයභද’’න්තිආදීසු (පාරා. 409; චූළව. 343) හි ආණා ‘‘චක්ක’’න්ති
වුත්තා.‘‘යදවචක්කංඅසුරචක්ක’’න්තිආදීසුසමූයහොති. 

පටියවධනිට්ඨත්තා අරහත්තමග් ඤාණං පටියවයධොති ‘‘ඵලක්ඛයණ

උප්පන්නං නාමා’’ති වුත්තං. යතන පටිලද්ධස්සපි යදසනාඤාණස්ස
කිච්චනිප්ඵත්ති පරස්ස බුජ්ඣනමත්යතන යහොතීති 
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පටුන 

‘‘අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤස්ස යසොතාපත්ති…යප.… ඵලක්ඛයණ පවත්තං 

නාමා’’තිවුත්තං.තයතොපරංපනයාවපරිනිබ්බානායදසනාඤාණප්පවත්ති
තස්යසව පවත්තිතස්සධම්මචක්කස්සඨානන්තියවදිතබ්බං. 

දස්සිතධම්යමසූති වුත්තධම්යමසු. වචනමත්තයමව හි යතසං, න පන
දස්සනංතාදිසස්යසව ධම්මස්සඅභාවයතො.භ වයතොඑවවා ‘‘ඉයමධම්මා

අනභිසම්බුද්යධො’’ති පරස්ස වචනවයසන දස්සිතධම්යමසු. 

‘‘ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු (විභ. 718-721) විය ධම්ම-සද්යදො

යහතුපරියායයොති ආහ ‘‘සහධම්යමනාති සයහතුනා’’ති. යහතූති ච 
උපපත්තිසාධනයහතු යවදිතබ්යබො, න කාරයකො, සම්පාපයකො වා. 

නිමිත්තන්ති යචොදනාය කාරණං. තත්ථ යචොදයකො යචොදනං කයරොතීති 

කාරණං, ධම්යමො යචොදනං කයරොති එයතනාති කාරණං. යතනාහ 

‘‘පුග් යලොපී’’තිආදි. යඛමන්තියකනචිඅප්පටිබාහියභායවනඅනුපද්දුතං. 

අන්තරායයො එයතසං අත්ථි, අන්තරායය වා නියුත්තාති අන්තරායිකා. 
එවංභූතා පන යත යස්මා අන්තරායකරා නාම යහොන්ති, තස්මා ආහ 

‘‘අන්තරාෙං කයරොන්තීති අන්තරායිකා’’ති. අසඤ්චිච්ච වීතික්කයම

නාතිසාවජ්ජාති කත්වා වුත්තං ‘‘සඤ්චිච්ච වීතික්කන්තා’’ති. සත්ත 

ආපත්තික්ඛන්ධාතිආදි නිදස්සනමත්තං ඉතයරසම්පි චතුන්නං 

‘‘අන්තරායිකා’’ති වුත්තධම්මානං තබ්භායව බයභිචාරාභාවයතො. ඉධ පන 

යමථුනධම්යමො අධිප්යපයතොති ඉදං අට්ඨුප්පත්තිවයසන වුත්තං 
අරිට්ඨසික්ඛාපදං(පාචි.417) විය.යස්මාතංඛණම්පිකාමානංආදීනවංදිස්වා
විරයතො යහොති යච, වියසසං අධි ච්ඡති, න කායමසු ආසත්යතො, තස්මා

වුත්තං ‘‘යමථුන…යප.…අන්තරායෙොයහොතී’’ති.තත්ථ ෙස්ස කස්සචීතින
යකවලං පබ්බජිතස්යසව, අථ යඛො යස්ස කස්සචි. තථා හි වුත්තං
‘‘යමථුනමනුයුත්තස්ස, මුස්සයතවාපිසාසන’’න්ති(සු.නි. 820). 

තස්මිං අනිෙයානිකධම්යමති තස්මිං පයරහි
පරිකප්පිතඅනියයානිකධම්මනිමිත්තං.නිමිත්තත්යථහිඉදංකම්මසංයයොය  
භුම්මං. 

උපනිබද්ධාතිවිරචිතා.යතනාහ ‘‘අභිසඞ්ඛතා’’ති. පුථුභාවන්තිබහුභාවං. 

පුථූහිවාසිතාතිබහූහිසමණබ්රාහ්මයණහිසිතා උපනිබද්ධා. 

යවසාරජ්ජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. තණ්හුප්පාදසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම භවති එයතන ආයරො යන්ති භයවො, ගිලානපච්චයයො.

පරිවුද්යධො භයවො අභයවො. වුද්ධිඅත්යථො හි අයමකායරො යථා

‘‘සංවරාසංවයරො, ඵලාඵල’’න්ති ච. සප්පිනවනීතාදීනීති ආදි-සද්යදන 
යතලමධුඵාණිතාදීනං  හණං. සප්පිනවනීතාදිග් හණඤ්යචත්ථ 
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නිදස්සනමත්තං, සබ්බස්සපි ගිලානපච්චයස්ස සඞ් යහො දට්ඨබ්යබො. 

භවාභයවොතිවා ඛුද්දයකො යචව මහන්යතො චඋපපත්තිභයවො යවදිතබ්යබො. 

යතයනවාහ ‘‘සම්පත්තිභයවසූ’’තිආදි. භයවොති වා සම්පත්ති, අභයවොති

විපත්ති. භයවොතිවුද්ධි, අභයවොතිහානි. තංනිමිත්තඤ්චතණ්හාඋප්පජ්ජතීති

වුත්තං ‘‘භවාභවයහතු වා’’ති. 

තණ්හාදුතියෙොති තණ්හාසහායයො. තණ්හා හි නිරුදකකන්තායර
මරීචිකාය උදකසඤ්ඤා විය පිපාසාභිභූතං තසිතං සත්තං 
අස්සාසදස්සනවයසනසහායකිච්චංකයරොන්තීභවාදීසුඅනිබ්බින්නංකත්වා 
පරිබ්භමායපති.තථාහිතංපපාතකංඅචින්යතත්වාමධුග් ණ්හනකලුද්දකා
විය අයනකාදීනවාකුයලසු භයවසුආනිසංසයමව දස්යසන්තී අනත්ථජායල
සා පරිබ්භමායපති, තස්මා තණ්හා ‘‘පුරිසස්ස දුතියා’’ති වුත්තා. නනු ච
අඤ්යඤපිකියලසාදයයො භවනිබ්බත්තිපච්චයාති? සච්චයමතං, නපනතථා
වියසසපච්චයයො, යථා තණ්හා. තථා හි සා කුසයලහි විනා අකුසයලහි, 
කාමාවචරාදිකුසයලහි ච විනා රූපාවචරාදිකුසයලහි භවනිබ්බත්තියා
වියසසපච්චයයො. යයතො සමුදයසච්චන්ති වුච්චතීති. 

ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවන්ති ඉත්ථභායවො ච අඤ්ඤථාභායවො ච 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභායවො, යසො එතස්ස අත්ථීති ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභායවො, 

සංසායරො, තං ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං. තත්ථ ඉත්ථභායවො මනුස්සත්තං, 

අඤ්ඤථාභායවො තයතොඅවසිට්ඨසත්තාවාසා. ඉත්ථභායවො වායතසංයතසං

සත්තානංපච්චුප්පන්යනොඅත්තභායවො, අඤ්ඤථාභායවො අනා තත්තභායවො.

එවරූයපො වා අඤ්යඤොපි අත්තභායවො ඉත්ථභායවො, න එවරූයපො 

අඤ්ඤථාභායවො. යතයනවාහ ‘‘ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවන්ති එත්ථ

ඉත්ථභායවොනාමඅෙං අත්තභායවො’’තිආදි.සංසරණං සංසායරො. 

‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආයතනානච; 
අබ්යබොච්ඡින්නං වත්තමානා, සංසායරොති පවුච්චති’’. (විසුද්ධි. 
2.619; දී. නි. අට්ඨ. 2.95 අපසාදනාවණ්ණනා; සං. නි. අට්ඨ.
2.2.60; අ.නි.අට්ඨ. 2.4.199; ධ.ස.අට්ඨ.නිදානකථා; විභ.අට්ඨ.
226 සඞ්ඛාරපදනිද්යදයසො; සු. නි. අට්ඨ. 2.523; උදා. අට්ඨ. 39; 
ඉතිවු.අට්ඨ.14); 

යතනාහ ‘‘ඛන්ධධාතුආෙතනානං පටපාට’’න්ති, ඛන්ධධාතුආයතනානං
යහතුඵලභායවනඅපරාපරප්පවත්තින්ති අත්යථො. 

එවමාදීනවං ඤත්වාති එත්ථ එතමාදීනවං ඤත්වාතිපි පඨන්ති, එතං 
සකලවට්ටදුක්ඛස්සසම්භවංසමුදයංතණ්හංආදීනවංඤත්වාතිඅත්යථො.අථ

වා එවමාදීනවං ඤත්වාති එතං යථාවුත්තං සංසාරානතිවත්තනආදීනවං

යදොසං ඤත්වා. නිග් හයණොතිචතුරූපාදානසඞ්ඛාතස්සසබ්බස්ස  හණස්ස
පටිනිස්සජ්ජයනන නිග් හයණො, ඛන්ධපරිනිබ්බායනන
සඞ්ඛාරප්පවත්තියතො අප ච්යඡයයාතිඑවංවාඑත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 
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තණ්හුප්පාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. යයො සුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම යෙොය න්තීති කම්මං විපායකන භවාදිං, භවන්තරාදීහි

දුක්යඛනසත්තංයයොයජන්තිඝයටන්තීති යෙො ා. කාමනට්යඨනකායමොච

යසො යථාවුත්යතනත්යථන යයොය ො චාති කාමයෙොය ො. භවයෙොය ො නාම

භවරාය ොති දස්යසතුං ‘‘රූපාරූපභයවසූ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ පඨයමො 
උපපත්තිභයවසු රාය ො, දුතියයො කම්මභයවසු, තතියයො භවදිට්ඨිසහ යතො

යථා රජ්ජනට්යඨනරාය ො, එවංයුජ්ජනට්යඨනයයොය ොතිවුත්යතො. චතූසු 

සච්යචසු අඤ්ඤාණන්ති ඉදං සුත්තන්තනයං නිස්සාය වුත්තං. 
සුත්තන්තසංවණ්ණනායහසාති, තදන්යතො ධත්තාවාපුබ්බන්තාදීනං. 

සමුදෙන්ති ද්යව සමුදයා ඛණිකසමුදයයො පච්චයසමුදයයො ච.
උප්පාදක්ඛයණො ඛණිකසමුදයයො, පච්චයයොව පච්චයසමුදයයො. සමුදයයත
සමුදයනං සමුදයයො, සමුයදති එතස්මාති සමුදයයොති එවං උභින්නං
සමුදයානං සද්දත්ථයතොපි යභයදො යවදිතබ්යබො. පච්චයසමුදයං
පජානන්යතොපිභික්ඛුඛණිකසමුදයංපජානාති, ඛණිකසමුදයං පජානන්යතොපි
පච්චයසමුදයං පජානාති. පච්චයයතො හි සඞ්ඛාරානං උදයං පස්සයතො
ඛණයතො ච යනසං උදයදස්සනං සුඛං යහොති, ඛණයතො ච යනසං උදයං
පස්සයතො පය ව පච්චයානං සුග් හිතත්තා පච්චයයතො දස්සනං සුයඛන

ඉජ්ඣති. ඉධ පන ඛණිකසමුදයං දස්යසන්යතො ආහ ‘‘සමුදෙන්ති

උප්පත්ති’’න්ති. 

අත්ථඞ් යමොපි දුවියධො අච්චන්තත්ථඞ් යමො, යභදත්ථඞ් යමොති. 
අච්චන්තත්ථඞ් යමො අප්පවත්තිනියරොයධො, නිබ්බානන්ති යකචි.
යභදත්ථඞ් යමො ඛණිකනියරොයධො. තදුභයං පුබ්බභාය 
උග් හපරිපුච්ඡාදිවයසන පස්සයතො අඤ්ඤතරදස්සයනන ඉතරදස්සනම්පි
සිද්ධයමව යහොති. පුබ්බභාය යයව ආරම්මණවයසන ඛයයතො වයයතො 
සම්මසනාදිකායල යභදත්ථඞ් මං පස්සන්යතො බයතියරකවයසන
අනුස්සවාදියතො අච්චන්තත්ථඞ් මං පස්සති, මග් ක්ඛයණ පන
ආරම්මණයතො අච්චන්තත්ථඞ් මං පස්සන්යතො අසම්යමොහයතො ඉතරම්පි

පස්සති. ඉධ පන යභදත්ථඞ් මං දස්යසන්යතො ආහ ‘‘අත්ථඞ් මන්ති

යභද’’න්ති. කාමානං උප්පත්තියභදග් හයණයනව යචත්ථ යථා කාමානං
පටිච්චසමුප්පන්නතා විභාවිතා, එවං කාමවත්ථුයනොපීති උභයයසම්පි

අනිච්චතාදුක්ඛතාඅනත්තතාචවිභාවිතාතිදට්ඨබ්බං. මධුරභාවන්තිඉමිනා
කාමසන්නිස්සිතං සුඛං යසොමනස්සං දස්යසති. ‘‘යං යඛො, භික්ඛයව, ඉයම
පඤ්ච කාමගුයණ පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං, අයං කාමානං

අස්සායදො’’ති (ම. නි. 1.166) හි වුත්තං. අමධුරභාවන්ති ඉමිනා පන
කාමයහතුකංදුක්ඛංයදොමනස්සං දස්යසති. 
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පටුන 

ඵස්සාෙතනානන්ති ඡද්වාරිකස්ස ඵස්සස්ස කාරණභූතානං

චක්ඛාදිආයතනානං. යතනාහ ‘‘චක්ඛාදීනං 

චක්ඛුසම්ඵස්සාදිකාරණාන’’න්ති. පුනබ්භවකරණං පුයනොභයවො 
උත්තරපදයලොයපන, මයනො-සද්දස්ස විය ච පුරිමපදස්ස ඔකාරන්තතා

දට්ඨබ්බා.පුයනොභයවො සීලයමයතසන්ති යපොයනොභවිකා. අථවාසීලත්යථන
ඉකසද්යදන  මිතත්ථත්තා කිරියාවාචකසද්දස්ස අදස්සනං දට්ඨබ්බං යථා
අපූපභක්ඛනසීයලො ආපූපියකො. අථ වා පුනබ්භවං යදන්ති, පුනබ්භවාය

සංවත්තන්ති, පුනප්පුනබ්භයව නිබ්බත්යතන්තීති යපොයනොභවිකා. 
‘‘තද්ධිතා’’ති හි බහුවචනනිද්යදසා විචිත්තත්තා වා තද්ධිතානං
අභිධානලක්ඛණත්තා වා ‘‘පුනබ්භවං යදන්තී’’තිආදීසුපි අත්යථසු
යපොයනොභවිකසද්දසිද්ධිදට්ඨබ්බා. 

විසංයයොයජන්ති පටිපන්නං පුග් ලං කාමයයො ාදියතො වියයොයජන්තීති 

විසංයෙො ා, අසුභජ්ඣානාදීනි විසංයයොජනකාරණානි. යතනාහ 

‘‘විසංයෙො ාතිවිසංයෙො නකාරණානී’’තිආදි. 

යයො සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භණ්ඩ ාමවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. චරවග්ය ො 

1. චරසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතියස්ස පඨයම චරයතොති  ච්ඡන්තස්ස, චඞ්කමන්තස්ස වා. 

උප්පජ් ති කාමවිතක්යකො වාති වත්ථුකායමසු අවීතරා තාය තාදියස
පච්චයයකාමපටිසංයුත්යතො වා විතක්යකො උප්පජ්ජතියච, යදිඋප්පජ්ජති. 

බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වාති ආඝාතවිනයය වියසයසන 
චිත්තස්සඅදමිතත්තාආඝාතනිමිත්යතබයාපාදපටිසංයුත්යතොවාවිතක්යකො, 
යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීති පරහිංසනවයසන විහිංසාපටිසංයුත්යතො වා විතක්යකො

උප්පජ්ජති යචති සම්බන්යධො. තං යච භික්ඛු අධිවායසතීති තං යථාවුත්තං 
කාමවිතක්කාදිං යථාපච්චයං අත්තයනො චිත්යත උප්පන්නං ‘‘ඉතිපායං
විතක්යකො පාපයකො, ඉතිපි අකුසයලො, ඉතිපි සාවජ්යජො, යසො ච යඛො
අත්තබයාබාධායසංවත්තතී’’තිආදිනානයයන පච්චයවක්ඛණායඅභාවයතො
අධිවායසතිඅත්තයනොචිත්තංආයරොයපත්වාවායසති. අධිවායසන්යතොයයව

ච නප්ප හති තදඞ් ාදිප්පහානවයසනන පටිනිස්සජ්ජති. තයතො එව ච න

වියනොයදති අත්තයනො චිත්තසන්තානයතො න නුදති න නීහරති. තථා

අවියනොදනයතො න බයන්තීකයරොති න වි තන්තං කයරොති. ආතාපී
පහිතත්යතොයථායතසංඅන්යතොපි නාවසිස්සතිඅන්තමයසොභඞ් මත්තම්පි, 

එවං කයරොති, අයං පන තථා න කයරොතීති අත්යථො. තථාභූයතො පන න

අනභාවං යමති අනුඅනුඅභාවංන යමති.නපජහති යච, නවියනොයදති
යචතිඉතිආදිනායච-සද්දංයයොයජත්වාඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 
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පටුන 

එවංභූයතොති එවං කාමවිතක්කාදීහි පාපවිතක්යකහි සමඞ්ගිභූයතො. 

අනාතාපීති කියලසානං ආතාපයිකස්ස වීරියස්ස අභායවන අනාතාපී.

පාපුත්රාසලක්ඛණස්ස ඔත්තප්පස්ස අභායවන අයනොත්තාපී. සතතං සමිතං 

සබ්බකාලං නිරන්තරං. කුසීයතො හීනවීරියෙොති කුසයලහි ධම්යමහි
පරිහාපයිත්වා අකුසලපක්යඛ කුච්ඡිතංසීදනයතොයකොසජ්ජසමන්නා යමන

චකුසීයතො, සම්මප්පධානවීරියාභායවනහීනවීරියයො වීරියවිරහියතොති වුච්චති 

කථීයති. ඨිතස්සාති  මනං උපච්ඡින්දිත්වා තිට්ඨයතො. සයනඉරියාපථස්ස 
වියසසයතො යකොසජ්ජපක්ඛිකත්තා යථා තංසමඞ්ගියනො භාවිතත්තා

සම්භවන්ති, තංදස්යසතුං ‘‘ ා රස්සා’’තිවුත්තං. 

සුක්කපක්යඛ තඤ්යචභික්ඛු නාධිවායසතීතිආරද්ධවීරියස්සපිවිහරයතො
අනාදිමති සංසායර චිරකාලභාවිතත්තා තථාරූපපච්චයසමායයොය 
සතිසම්යමොයසන වා කාමවිතක්කාදි උප්පජ්ජති යච, තං භික්ඛු අත්තයනො
චිත්තං ආයරොයපත්වා න වායසති, අබ්භන්තයර න වායසතීති අත්යථො. 

අනධිවායසන්යතො කිං කයරොති? ප හති ඡඩ්යඩති. කිං කචවරං විය 

පිටයකනාති? න, අපිචයඛොතං වියනොයදති නුදතිනීහරති.කිං බලිබද්දංවිය

පයතොයදනාති? න, අථයඛො බයන්තීකයරොති වි තන්තංකයරොති, යථායතසං
අන්යතොපිනාවසිස්සතිඅන්තමයසොභඞ් මත්තම්පි, තථායත කයරොති.කථං

පන යත තථා කයරොති? අනභාවං  යමති අනු අනු අභාවං  යමති, 
වික්ඛම්භනප්පහායනන යථා සුවික්ඛම්භිතා යහොන්ති, තථා යන කයරොතීති
වුත්තං යහොති. 

එවංභූයතොතිආදීසු එවං කාමවිතක්කාදීනංඅනධිවායසනසුවිසුද්ධාසයයො
සමායනො තාය ච ආසයසම්පත්තියා තන්නිමිත්තාය ච පයයො සම්පත්තියා 
පරිසුද්ධසීයලො ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යභොජයන මත්තඤ්ඤූ
සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නා යතො ජා රියං අනුයුත්යතො තදඞ් ාදිවයසන

කියලසානං ආතාපනලක්ඛයණන වීරියයන සමන්නා තත්තා ආතාපී. 

සබ්බයසො පාපුත්රායසන සමන්නා තත්තා ඔත්තාපී සතතං රත්තින්දිවං. 

සමිතං නිරන්තරං සමථවිපස්සනානුයයො වයසන

චතුබ්බිධසම්මප්පධානසිද්ධියා ආරද්ධවීරියෙො පහිතත්යතො. නිබ්බානං පති

යපසිතචිත්යතොති වුච්චති කථීයතීතිඅත්යථො. 

 ාථාසු ය හනිස්සිතන්ති එත්ථ ය හවාසීහි අපරිච්චත්තත්තා
ය හවාසිසභාවත්තාය හධම්මත්තාවාය හංවුච්චතිවත්ථුකායමො.අථ වා
ය හප්පටිබද්ධභාවයතො, කියලසකාමානංනිවාසට්ඨානභාවයතොවාය හාති
වුච්චන්ති, තංවත්ථුකත්තා කාමවිතක්කාදි ය හනිස්සිතං නාම. 

කුම්මග් පටපන්යනොතියස්මාඅරියමග් ස්සඋප්පථභාවයතො අභිජ්ඣාදයයො
තයදකට්ඨධම්මා ච කුම්මග්ය ො, තස්මා කාමවිතක්කාදිබහුයලො 

කුම්මග් පටිපන්යනො. යමොහයනයෙයසු මුච්ඡියතොති යමොහසංවත්තනියයසු

රූපාදීසු මුච්ඡියතො සම්මත්යතො අජ්යඣොපන්යනො. සම්යබොධින්ති
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අරියමග් ඤාණං. ඵුට්ඨන්ති ඵුසිතුං පත්තුං පායපො යසො තාදියසො 

මිච්ඡාසඞ්කප්පය ොචයරො පුග් යලො අභබ්යබො, න කදාචි තං පාපුණාතීති
අත්යථො. 

විතක්කං සමයිත්වානාති යථාවුත්තං මිච්ඡාවිතක්කං

පටිසඞ්ඛානභාවනාබයලන වූපසයමත්වා. විතක්කූපසයම රයතොති
නවන්නම්පිමහාවිතක්කානංඅච්චන්තූපසමභූයතඅරහත්යත, නිබ්බායනඑව 

වා අජ්ඣාසයයන රයතො අභිරයතො. භබ්යබො යසොති යසො යථාවුත්යතො 
සම්මාපටිපජ්ජමායනො පුග් යලො පුබ්බභාය  සමථවිපස්සනාබයලන
සබ්බවිතක්යක යථාරහං තදඞ් ාදිවයසන වූපසයමත්වා ඨියතො විපස්සනං
උස්සුක්කායපත්වා මග් පටිපාටියා අරහත්තමග් ඤාණසඞ්ඛාතං

නිබ්බානසඞ්ඛාතඤ්චඅනුත්තරං සම්යබොධිං ඵුට්ඨුං අධි න්තුං භබ්යබො අරහා.
එවයමත්ථ පාළිවණ්ණනායවදිතබ්බා. 

චරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සීලසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියය සම්පන්නසීලාති එත්ථ තිවිධං සම්පන්නං
පරිපුණ්ණසමඞ්ගිමධුරවයසන.තත්ථ– 

‘‘සම්පන්නං සාලියකදාරං, සුවාභුඤ්ජන්ති යකොසිය; 
පටියවයදමියතබ්රහ්යම, නයනවායරතුමුස්සයහ’’ති.(ජා.1.14.1) – 

ඉදං පරිපුණ්ණසම්පන්නං නාම. ‘‘ඉමිනා පාතියමොක්ඛසංවයරන උයපයතො
යහොති සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො සම්පන්යනො

සමන්නා යතො’’ති (විභ. 511) ඉදං සමඞ්ගිසම්පන්නං නාම. ‘‘ඉමිස්සා, 
භන්යත, මහාපථවියා යහට්ඨිමතලං සම්පන්නං, යසයයථාපි ඛුද්දමධුං

අනීලකං, එවමස්සාද’’න්ති (පාරා. 17) ඉදං මධුරසම්පන්නං නාම. ඉධ

පරිපුණ්ණසම්පන්නවයසන අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘සම්පන්නසීලාති

පරිපුණ්ණසීලා’’ති ආහ. සමඞ්ගිසම්පන්නවයසනපි අත්යථො යුජ්ජතියයව, 

තස්මා සම්පන්නසීලාතිපරිපුණ්ණසීලාහුත්වාතිපිසීලසමඞ්ගියනො හුත්වාතිපි
එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. තත්ථ සීලස්ස අනවයසසසමාදායනන 
අඛණ්ඩාදිභාවප්පත්තියා පරිපුණ්ණසීලා, සමාදානයතො පට්ඨාය
අවිච්ඡින්දනයතො සීලසමඞ්ගියනො. සමාදානවයතො හි
අච්චන්තවියරොධිධම්මානුප්පත්තියා සීලසමඞ්ගිතා යවදිතබ්බා, යචතනාදීනං
පනසීලනලක්ඛණානංධම්මානංපවත්තිලක්ඛයණනවත්තබ්බයමව නත්ථි. 

තත්ථ ‘‘පරිපුණ්ණසීලා’’ති ඉමිනා අත්යථන යඛත්තයදොසවි යමන 
යඛත්තපාරිපූරී විය සීලයදොසවි යමන සීලපාරිපූරී වුත්තා යහොති. යථා හි
යඛත්තං බීජඛණ්ඩං, වප්පඛණ්ඩං, උදකඛණ්ඩං, ඌසඛණ්ඩන්ති

චතුයදොසසමන්නා තං අපරිපූරං යහොති. තත්ථ බී ඛණ්ඩං නාම යත්ථ
අන්තරන්තරාබීජානිඛණ්ඩානිවා පූතීනිවායහොන්ති, තානියත්ථපතන්ති, 
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පටුන 

තත්ථ සස්සං න උට්යඨති, යඛත්තං ඛණ්ඩං යහොති, අපරිපූරං යහොතීති

අත්යථො. වප්පඛණ්ඩං නාමයත්ථ අකුසයලොබීජානිවපන්යතොඅන්තරන්තරා
නිපායතති.එවඤ්හිසබ්බත්ථසස්සංන උට්යඨති, යඛත්තංඛණ්ඩංයහොති. 

උදකඛණ්ඩං නාම යත්ථ කත්ථචිඋදකං අතිබහුං වා යහොති, නවා යහොති.

තත්රාපිහිසස්සානිනඋට්යඨන්ති, යඛත්තංඛණ්ඩංයහොති. ඌසඛණ්ඩං නාම
යත්ථ කස්සයකො කිස්මිඤ්චි පයදයස නඞ් යලන භූමිං චත්තායරො පඤ්ච
වායරකසන්යතො අති ම්භීරං කයරොති, තයතොඌසං උප්පජ්ජති. තත්රාපි හි
සස්සං න උට්යඨති, යඛත්තං ඛණ්ඩං යහොති, තාදිසඤ්ච යඛත්තං න
මහප්ඵලං යහොති න මහානිසංසං. තත්රාපි බහුම්පි වපිත්වා අප්පං ලභති.
ඉයමසං පන චතුන්නං යදොසානං වි මා යඛත්තං පරිපුණ්ණං යහොති, 
තාදිසඤ්ච යඛත්තං මහප්ඵලංයහොතිමහානිසංසං. එවයමවඛණ්ඩං, ඡිද්දං, 
සබලං, කම්මාසන්ති චතුයදොසසමන්නා තංසීලංඅපරිපූරංයහොති, තාදිසඤ්ච 
සීලංන මහප්ඵලංයහොතිනමහානිසංසං.ඉයමසංපනචතුන්නංයදොසානං
වි මා සීලං පරිපුණ්ණං යහොති, තාදිසඤ්ච සීලං මහප්ඵලං යහොති
මහානිසංසං. 

‘‘සීලසමඞ්ගියනො’’ති ඉමිනා පනත්යථන සීයලන සමඞ්ගිභූතා
සයමොධාන තා සමන්නා තාහුත්වාවිහරථාතිඉදයමවවුත්තංයහොති.තත්ථ
ද්වීහි කාරයණහි සම්පන්නසීලතා යහොති සීලවිපත්තියා ආදීනවදස්සයනන, 

සීලසම්පත්තියා ච ආනිසංසදස්සයනන. තදුභයම්පි විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 
1.14) විත්ථාරිතං. තත්ථ ‘‘සම්පන්නසීලාති එත්තාවතා ච කිර භ වා
චතුපාරිසුද්ධිසීලං උද්දිසිත්වා ‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතා’ති ඉමිනා තත්ථ 
යජට්ඨකසීලංවිත්ථායරත්වා දස්යසතී’’ති දිවාවිහාරවාසීසුමත්යථයරොආහ. 
අන්යතවාසියකො පනස්ස යතපිටකචූළනා ත්යථයරො ආහ – ‘‘උභයත්ථාපි
පාතියමොක්ඛසංවයරො භ වතා වුත්යතො, පාතියමොක්ඛසංවයරොයයව හි සීලං, 
ඉතරානි පන තීණි සීලන්ති වුත්තට්ඨානං නාම අත්ථී’’ති වත්වා තං
අනනුජානන්යතොආහ–‘‘ඉන්ද්රියසංවයරොනාම ඡද්වාරරක්ඛාමත්තකයමව, 
ආජීවපාරිසුද්ධි ධම්යමන සයමන පච්චයුප්පත්තිමත්තකං, පච්චයනිස්සිතං
පටිලද්ධපච්චයය ඉදමත්ථන්ති පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජනමත්තකං.
නිප්පරියායයන පාතියමොක්ඛසංවයරොව සීලං. යස්ස යසො භින්යනො, අයං 
ඡින්නසීයසොවියපුරියසොහත්ථපායද, යසසානිරක්ඛිස්සතීතිනවත්තබ්යබො.
යස්සපනයසො අයරොය ො, අයංඅච්ඡින්නසීයසොවියපුරියසොජීවිතං, යසසානි
පුන පාකතිකානි කත්වා රක්ඛිතුං සක්යකොති. තස්මා ‘සම්පන්නසීලා’ති
ඉමිනාපාතියමොක්ඛසංවරංඋද්දිසිත්වා ‘සම්පන්නපාතියමොක්ඛා’තිතස්යසව
යවවචනං වත්වා තං විත්ථායරත්වා දස්යසන්යතො 
‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතා’තිආදිමාහා’’ති. 

පාතියමොක්ඛසංවරසීයලන සංවුතාති යයො නං පාති රක්ඛති, තං
යමොක්යඛති යමොයචති ආපායිකාදීහි දුක්යඛහීති පාතියමොක්ඛන්ති
ලද්ධනායමන සික්ඛාපදසීයලන පිහිතකායවචීද්වාරා. එවංභූතා ච යතන

උයපතාසමන්නා තානාමයහොන්තීති ආහ ‘‘උයපතාහුත්වා’’ති. ආචායරන
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ච ය ොචයරන ච සම්පන්නාති කායිකවාචසිකඅවීතික්කමසඞ්ඛායතන
ආචායරන, න-යවසියය ොචරතාදිසඞ්ඛායතන ය ොචයරන ච සම්පන්නා, 

සම්පන්නආචාරය ොචරාති අත්යථො. අණුප්පමායණසූති අතිපරිත්තයකසු

අනාපත්ති මනීයයසු. දුක්කටදුබ්භාසිතමත්යතසූති අපයර. යදොයසසූති 

 ාරය්යහසුඅකුසලධම්යමසු. භෙයතො දස්සනසීලාතිපරමාණුමත්තම්පිවජ්ජං

සියනරුප්පමාණං විය කත්වා භායනසීලා. සබ්බසික්ඛායකොට්ඨායසසූති 
මූලපඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්තිසබ්බත්ථපඤ්ඤත්තිපයදසපඤ්ඤත්තිආදියභයද

සු. තං තං සමාදාතබ්බං සමාදාොති යං කිඤ්චි සික්ඛායකොට්ඨායසසු 
මූලපඤ්ඤත්තිආදියභයදසු සික්ඛිතබ්බං පටිපජ්ජිතබ්බං පූරිතබ්බං කායිකං
වාචසිකං වාසීලං, තංසබ්බංසම්මාආදාය, සම්මයදවසක්කච්චංසබ්බයසො
චආදියිත්වාති අත්යථො. 

උදෙං පස්සන්යතො පඤ්චවීසති ලක්ඛණානි පස්සතීති ‘‘අවිජ්ජාසමුදයා
රූපසමුදයයොති පච්චයසමුදයට්යඨන රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.
තණ්හාසමුදයා…යප.… කම්මසමුදයා…යප.… ආහාරසමුදයා
රූපසමුදයයොති පච්චයසමුදයට්යඨන රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.
නිබ්බත්තිලක්ඛණං පස්සන්යතොපි රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.
රූපක්ඛන්ධස්සඋදයංපස්සන්යතොඉමානි පඤ්චලක්ඛණානිපස්සති.තථා
අවිජ්ජාසමුදයා යවදනාසමුදයයොති පච්චයසමුදයට්යඨන යවදනාක්ඛන්ධස්ස
උදයංපස්සති.තණ්හාසමුදයා…යප.… කම්මසමුදයා…යප.…ඵස්සසමුදයා
යවදනාසමුදයයොති පච්චයසමුදයට්යඨන යවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.
නිබ්බත්තිලක්ඛණං පස්සන්යතොපි යවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. 
යවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්යතො ඉමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි
පස්සතී’’තිආදිනා නයයන එයකකස්මිං ඛන්යධ පඤ්ච පඤ්ච කත්වා
වුත්තානිපඤ්චවීසතිඋදයලක්ඛණානි පස්සති. 

වෙං පස්සන්යතො පඤ්චවීසති ලක්ඛණානි පස්සතීති ‘‘අවිජ්ජානියරොධා
රූපනියරොයධොති පච්චයනියරොධට්යඨන රූපක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති.
තණ්හානියරොධා…යප.… කම්මනියරොධා…යප.… ආහාරනියරොධා
රූපනියරොයධොති පච්චයනියරොධට්යඨන රූපක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති.
විපරිණාමලක්ඛණං පස්සන්යතොපි රූපක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සති.
රූපක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සන්යතො ඉමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි පස්සති.
අවිජ්ජානියරොධා…යප.… තණ්හානියරොධා…යප.… ඵස්සනියරොධා 
යවදනානියරොයධොතිපච්චයනියරොධට්යඨනයවදනාක්ඛන්ධස්සවයංපස්සති.
විපරිණාමලක්ඛණං පස්සන්යතොපි යවදනාක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සතී.
යවදනාක්ඛන්ධස්ස වයං පස්සන්යතො ඉමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි
පස්සති’’තිආදිනා නයයන එයකකස්මිං ඛන්යධ පඤ්ච පඤ්ච කත්වා 

වුත්තානිපඤ්චවීසතිවයලක්ඛණානිපස්සති. යපසිතත්යතොති නිබ්බානංපති

යපසිතචිත්යතො. කථෙන්තීති තථාවිධං භික්ඛුං බුද්ධාදයයො අරියා
ආචික්ඛන්ති. 
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ෙතං චයරති වායමමායනො චයරයය, චඞ්කමනාදිවයසන  මනං
කප්යපන්යතොපි ‘‘අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං
අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති වායමතී’’තිආදිනා (විභ. 432) නයයන
වුත්තප්පධානවීරියං කයරොන්යතො ඝයටන්යතො වායමන්යතො යථා
අකුසලධම්මාපහීයන්ති, කුසලධම්මාභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති, එවං මනං 

කප්යපයයාති අත්යථො. එස නයයො යසයසසුපි. ෙතයමනං පසාරයෙති එතං
පසායරතබ්බං හත්ථපාදාදිං යතං යතමායනො යථාවුත්තවීරියසමඞ්ගී හුත්වා
පසායරයය, සබ්බත්ථපධානංනජයහයයාතිඅධිප්පායයො. 

ඉදානි යථා පටිපජ්ජන්යතො යතං යතන්යතො නාම යහොති, තං පටිපදං 

දස්යසතුං ‘‘උද්ධ’’න්තිආදිවුත්තං.තත්ථ උද්ධන්තිඋපරි. තිරිෙන්තිපරියතො, 

පුරත්ථිමදිසාදිවයසන සමන්තයතො දිසාභාය සූති අත්යථො. අපාචීනන්ති

යහට්ඨා. ොවතා   යතො  තීති යත්තකා සත්තසඞ්ඛාරයභදස්ස යලොකස්ස
පවත්ති, තත්ථ සබ්බත්ථාති අත්යථො. එත්තාවතා අනවයසසතා

සම්මසනඤාණස්ස විසයං සඞ් යහත්වා දස්යසති. සමයවක්ඛිතාති සමා
යහතුනාඤායයනඅයවක්ඛිතා, අනිච්චාදිවයසන විපස්සිතාතිවුත්තංයහොති. 

ධම්මානන්ති සත්තසුඤ්ඤානං. ඛන්ධානන්ති රූපාදීනං පඤ්චන්නං 

ඛන්ධානං. උදෙබ්බෙන්ති උදයඤ්ච වයඤ්ච. ඉදං වුත්තං යහොති – උපරි
තිරියං අයධොති තිධා සඞ් හියත සබ්බස්මිං යලොයක අතීතාදියභදභින්නානං 
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධසඞ්ඛාතානං සබ්යබසං රූපාරූපධම්මානං
අනිච්චාදිසම්මසනාධි යතන උදයබ්බයඤායණන පඤ්චවීසතියා ආකායරහි
උදයං, පඤ්චවීසතියා ආකායරහි වයං සමයවක්ඛිතා සමනුපස්සිතා
භයවයයාති. 

යචයතොසමථසාමීචින්ති චිත්තසංකියලසානං අච්චන්තවූපසමනයතො
යචයතොසමථසඞ්ඛාතස්ස අරියමග් ස්ස අනුච්ඡවිකං 

පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධිං. සික්ඛමානන්ති පටිපජ්ජමානං භායවන්තං

ඤාණපරම්පරා නිබ්බත්යතන්තං. සදාති සබ්බකාලං රත්තිඤ්යචව දිවා ච. 

සතන්ති චතුසම්පජඤ්ඤසමන්නා තාය සතියා සයතොකාරී. එවම්යපත්ථ
 ාථාවණ්ණනාදට්ඨබ්බා.යසසයමත්ථ සුවිඤ්යඤයයයමව. 

සීලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පධානසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියය උත්තමවීරිොනීති යසට්ඨවීරියානි විසිට්ඨස්ස අත්ථස්ස

සාධනයතො. මායරො ධියයති එත්ථාති මාරයධෙයං, කියලසමාරස්ස 

පවත්තිට්ඨානභූතං, තං යතභූමකවට්ටන්ති ආහ ‘‘යතභූමකවට්ටසඞ්ඛාතං 

මාරයධෙය’’න්ති.ජාතිමරණයතොජාතංභයං  ාතිමරණභෙං, ජාතිමරණයමව

වා භයයහතුයතො භයන්ති  ාතිමරණභෙං. යතනාහ ‘‘ ාතිඤ්ච

මරණඤ්ච…යප.…භෙස්සා’’තියසසංඋත්තානයමව. 
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පටුන 

පධානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සංවරසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ සංවරාදීනං සාධනවයසන පදහති එයතහීති පධානානි.

සංවරන්තස්සඋප්පන්නවීරිෙන්තියථාඅභිජ්ඣාදයයොන උප්පජ්ජන්ති, එවං
සතියා උපට්ඨායන චක්ඛාදීනං පිදහයන අනලසස්ස උප්පන්නවීරියං. 

ප හන්තස්සාති වියනොයදන්තස්ස. උප්පන්නවීරිෙන්ති තස්යසව පහානස්ස

සාධනවයසන පවත්තවීරියං. භායවන්තස්ස උප්පන්නවීරිෙන්ති එත්ථාපි

එයසවනයයො. සමාධිනිමිත්තන්තිසමාධිඑව.පුරිමුප්පන්නසමාධිහිපරයතො 
උප්පජ්ජනකසමාධිස්සකාරණංයහොතීති‘‘සමාධිනිමිත්ත’’න්තිවුත්තං. 

උපධිවියවකත්තාති ඛන්ධූපධිආදිඋපධීහිවිවිත්තත්තාවිනිස්සටත්තා. තං

ආ ම්මාති තං නිබ්බානං මග්ය න අධි මයහතු. රා ාදයයො විරජ්ජන්ති

එත්ථ, එයතනාති විරාය ො. එවං නියරොයධොපි දට්ඨබ්යබො. යස්මා ඉධ

යබොජ්ඣඞ් මිස්සකවයසන ඉච්ඡිතා, තස්මා ‘‘ආරම්මණවයසන වා

අධි න්තබ්බවයසන වා’’ති වුත්තං. තත්ථ අධි න්තබ්බවයසනාති

තන්නින්නතාවයසන. යවොස්සග් පරිණාමින්ති යවොස්සග් වයසන
පරිණාමිතං පරිච්චජනවයසන යචව පක්ඛන්දනවයසන ච පරිණාමනසීලං.

යතනාහ ‘‘ද්යව යවොස්සග් ා’’තිආදි. ඛන්ධානං පරිච්චජනං නාම 
තප්පටිබද්ධකියලසප්පහානවයසනාති යයනාකායරන විපස්සනා කියලයස
පජහති, යතයනවාකායරන තන්නිමිත්තක්ඛන්යධ ච පජහතීති වත්තබ්බතං

අරහතීති ආහ ‘‘විපස්සනා…යප.… පරිච්ච තී’’ති. යස්මා විපස්සනා 
වුට්ඨාන ාමිනිභාවං පාපුණන්තී නින්නයපොණපබ්භාරභායවන එකංසයතො
නිබ්බානං පක්ඛන්දතීති වත්තබ්බතං ලභති, මග්ය ො ච සමුච්යඡදවයසන
කියලයස ඛන්යධචරා ංපරිච්චජති, තස්මායථාක්කමංවිපස්සනාමග් ානං 

වයසන පක්ඛන්දනපරිච්චා යවොස්සග් ා යවදිතබ්බා. යවොසග් ත්ථාොති
පරිච්චා යවොස්සග් ත්ථාය යචව පක්ඛන්දනයවොස්සග් ත්ථාය ච. 

පරිණමතීති පරිච්චජති. තං පන පරිණාමනං වුට්ඨාන ාමිනිභාවප්පත්තියා

යචව අරියමග් භාවප්පත්තියා ච ඉච්ඡිතන්ති ආහ ‘‘විපස්සනාභාවඤ්ච

මග් භාවඤ්ච පාපුණාතී’’ති. යසසපයදසූති ‘‘ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවතී’’තිආදීසු යසසසම්යබොජ්ඣඞ් යකොට්ඨායසසු. 

භද්දකන්ති අභද්දකානං නීවරණාදිපාපධම්මානං වික්ඛම්භයනන
රා වි මයනන එකන්තහිතත්තා දුල්ලභත්තා ච භද්දකං සුන්දරං. න හි
අඤ්ඤං සමාධිනිමිත්තං එවං දුල්ලභං රා ස්ස උජුවිපච්චනීකභූතං අත්ථි. 

අනුරක්ඛතීති එත්ථ අනුරක්ඛනා නාම අධි තසමාධියතො යථා පරිහානි න

යහොති, එවංපටිපත්තිසාසන-තප්පටිපක්ඛවි මයනනාතිආහ ‘‘සමාධී’’තිආදි. 

අට්ඨිකසඤ්ඤාදිකාතිඅට්ඨිකජ්ඣානාදිකා.සඤ්ඤාසීයසනහිඣානං වදති.
යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

සංවරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. පඤ්ඤත්තිසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම අත්තභායවො එයතසං අත්ථීති අත්තභාවියනො, යතසං 

අත්තභාවීනං. යතනාහ ‘‘අත්තභාවවන්තාන’’න්ති. ොවඡත්තිංසාෙ ඉන්දානං

ආයුප්පමාණං, තාවපණීයතකායමපරිභුඤ්ජීතිමන්ධාතුරාජාකිර එකදිවසං
අත්තයනො පරිණායකරතනං පුච්ඡි – ‘‘අත්ථි නු යඛො මනුස්සයලොකයතො
රමණීයතරං ඨාන’’න්ති. කස්මා යදව එවං භණසි, කිං න පස්සසි
චන්දිමසූරියානං ආනුභාවං, නනු එයතසං ඨානං ඉයතො රමණීයතරන්ති? 
රාජාචක්කරතනංපුරක්ඛත්වාතත්ථඅ මාසි. 

චත්තායරො මහාරාජායනො ‘‘මන්ධාතුමහාරාජා ආ යතො’’ති සුත්වා
‘‘තාවමහිද්ධියකොමහාරාජානසක්කායුද්යධනපටිබාහිතු’’න්ති සකරජ්ජං
නියයායතසුං. යසො තං  යහත්වා පුන පුච්ඡි – ‘‘අත්ථි නු යඛො ඉයතො
රමණීයතරං ඨාන’’න්ති.අථස්සතාවතිංසභවනංකථයිංසු.‘‘තාවතිංසභවනං, 
යදව, රමණීයං, තත්ථ සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො ඉයම චත්තායරො
මහාරාජායනො පාරිචාරිකා යදොවාරිකභූමියං තිට්ඨන්ති. සක්යකො යදවරාජා
මහිද්ධියකො මහානුභායවො. තස්සිමානි උපයභො ට්ඨානානි –
යයොජනසහස්සුබ්යබයධො යවජයන්තපාසායදො, පඤ්චයයොජනසතුබ්යබධා 
සුධම්මයදවසභා, දියඩ්ඪයයොජනසතියකොයවජයන්තරයථො, තථාඑරාවයණො
හත්ථී, දිබ්බරුක්ඛසහස්සප්පටිමණ්ඩිතං නන්දනවනං, චිත්තලතාවනං, 
ඵාරුසකවනං, යයොජනසතුබ්යබයධො පාරිච්ඡත්තයකො යකොවිළායරො, තස්ස
යහට්ඨා සට්ඨියයොජනායාමා පඤ්ඤාසයයොජනවිත්ථාරා
පඤ්චදසයයොජනුබ්යබධා ජයසුමනපුප්ඵවණ්ණා පණ්ඩුකම්බලසිලා, යස්සා
මුදුතායසක්කස්සනිසීදයතොඋපඩ්ඪකායයොඅනුප්පවිසතී’’ති. 

තං සුත්වා රාජා තත්ථ  න්තුකායමො චක්කරතනං අබ්භුක්කිරි. තං 
ආකායසඋට්ඨහිසද්ධිංචතුරඞ්ගිනියායසනාය.අථද්වින්නංයදවයලොකානං
යවමජ්ඣයතො චක්කරතනං ඔතරිත්වා පථවියා ආසන්යන ඨායන අට්ඨාසි
සද්ධිං පරිණායකරතනප්පමුඛාය චතුරඞ්ගිනියා යසනාය. රාජා එකයකොව
අත්තයනො ආනුභායවන තාවතිංසභවනං අ මාසි. සක්යකො ‘‘මන්ධාතා
ආ යතො’’තිසුත්වාතස්සපච්චුග් මනංකත්වා‘‘ස්වා තං, මහාරාජ, සකං, 
යත මහාරාජ, අනුසාස මහාරාජා’’ති වත්වා සද්ධිං නාටයකහි රජ්ජං ද්යව
භාය  කත්වා එකං භා මදාසි. රඤ්යඤො තාවතිංසභවයන
පතිට්ඨිතමත්තස්යසව මනුස්ස න්ධසරීරනිස්සන්දාදිමනුස්සභායවො වි ච්ඡි, 
යදවයලොයක පවත්තිවිපාකදායියනො අපරපරියායයවදනීයස්ස කම්මස්ස
කයතොකාසත්තාසබ්බදා යසොළසවස්සුද්යදසිකතාමාලාමිලායනාදියදවභායවො
පාතුරයහොසි. තස්ස සක්යකන සද්ධිං පණ්ඩුකම්බලසිලාය නිසින්නස්ස
අක්ඛිනිමිසනමත්යතනනානත්තංපඤ්ඤායති.තං අසල්ලක්යඛන්තායදවා
සක්කස්ස ච තස්ස ච නානත්යත මුය්හන්ති. යසො තත්ථ දිබ්බසම්පත්තිං
අනුභවමායනොතදාමනුස්සානංඅසඞ්යඛයයයායුකතායයාවඡත්තිංස සක්කා
උපපජ්ජිත්වා චුතා, තාව සක්කරජ්ජං කායරත්වා ‘‘කිං යම ඉමිනා 
උපඩ්ඪරජ්යජනා’’ති අතිත්යතො කායමහි තයතො චවිත්වා අත්තයනො
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උයයායන පතියතො මනුස්සයලොයක උතුකක්ඛළතාය වාතාතයපන

ඵුසිත ත්යතොකාලමකාසි.යතනවුත්තං ‘‘යදවයලොයකපනොවඡත්තිංසාෙ

ඉන්දානංආයුප්පමාණං, තාවපණීයතකායම පරිභුඤ්ජී’’ති. 

පඤ්ඤත්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. යසොඛුම්මසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ සුඛුමලක්ඛණප්පටවිජ්ඣනකානීති
අනිච්චාදිසුඛුමලක්ඛණානං පටිවිජ්ඣනකානි. 

සුඛුමලක්ඛණපරිග් ාහකඤායණනාති සුඛුමලක්ඛණපරිග් ාහයකන

ඤායණන. පරයතො  ානිත්වාති අවසවත්තයනන අඤ්ඤයතො ජානිත්වා.
සඞ්ඛාරා හි ‘‘මා භිජ්ජිංසූ’’ති ඉච්ඡිතාපි භිජ්ජන්යතව, තස්මා යත
අවසවත්තිතාය පයර නාම. සා ච යනසං පරතා අනිච්චදස්සයන පාකටා

යහොතීති වුත්තං ‘‘ඉමිනා හි පයදන අනිච්චානුපස්සනා කථිතා’’ති. යසසං
උත්තානයමව. 

යසොඛුම්මසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-10. පඨමඅ තිසුත්තාදිවණ්ණනා 

17-20. සත්තයම ඡන්දා තින්ති එත්ථ සන්ධිවයසන සරයලොයපොති

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘ඡන්යදන අ ති’’න්ති. ඡන්දාති යහතුම්හි

නිස්සක්කවචනන්තිආහ ‘‘ඡන්යදනා’’ති, යපයමනාතිඅත්යථො.ඡන්දසද්යදො

යහත්ථ තණ්හාපරියායයො, අකුසලච්ඡන්දපරියායයො වා. යසයසසූති 
‘‘යදොසා තිං ච්ඡතී’’තිආදීසු. 

එත්ථ ච යයො ‘‘අයං යම මිත්යතොති වා, සන්දිට්යඨොති වා, ඤාතයකොති 
වා, ලඤ්චංවාපනයමයදතී’’තිඡන්දවයසනඅස්සාමිකංසාමිකංකයරොති, 
අයං ඡන්යදන අකත්තබ්බං කයරොති නාම. යයො ‘‘අයං යම යවරී’’ති
චිරකාලානුබද්ධයවරවයසන වා, තඞ්ඛණුප්පන්නයකොධවයසන වා සාමිකං
අස්සාමිකං කයරොති, අයං යදොයසන අකත්තබ්බං කයරොති නාම. යයො පන
මන්දත්තායමොමූහත්තායංවාතංවාඅයුත්තංඅකාරණංවත්වාඅස්සාමිකං 
සාමිකංකයරොති, අයංයමොයහනඅකත්තබ්බංකයරොතිනාම.යයොපන‘‘අයං
රාජවල්ලයභොති වා විසයම යචොරාදියක විසමානි වා කායදුච්චරිතාදීනි
සමාදාය වත්තයනන විසමනිස්සියතො වා, අනත්ථම්පි යම කයරයයා’’ති
භීයතොඅස්සාමිකංසාමිකංකයරොති, අයංභයයනඅකත්තබ්බං කයරොතිනාම. 

යයො පන කිඤ්චි භායජන්යතො ‘‘අයං යම සන්දිට්යඨො වා සම්භත්යතො 
වා’’ති යපමවයසන අතියරකං යදති, ‘‘අයං යම යවරී’’ති යදොසවයසන
ඌනකංයදති, යයොමුය්හන්යතොදින්නාදින්නංඅජානමායනොකස්සචිඌනං, 
කස්සචි අධිකං යදති, ‘‘අයං ඉමස්මිං අදීයමායන මය්හං අනත්ථම්පි 
කයරයයා’’ති සීයතො කස්සචි අතියරකං යදති, යසො චතුබ්බියධොපි 
යථානුක්කයමනඡන්දා තිආදීනි ච්ඡන්යතොඅකත්තබ්බංකයරොතිනාම. 
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නිහීෙති තස්ස ෙයසොති තස්ස අ ති ාමියනො කිත්තියයසොපි
පරිවාරයයසොපි නිහීයති පරිහායති. යස්සති යතන කිත්තීයතීති හි යයසො, 
කිත්ති ථුතියඝොයසො. යස්සති යතන පුයරචරානුචරභායවන පරිවාරයතීති
යයසො, පරිවායරො. අට්ඨමනවමදසමානිඋත්තානත්ථායනව. 

චරවග්ය ොදුතියයො. 

3. උරුයවලවග්ය ො 

1. පඨමඋරුයවලසුත්තවණ්ණනා 

21. තතියස්සපඨයමමහායවලාවිය මහායවලා, විපුලවාලිකපුඤ්ජතාය

මහන්යතො යවලාතයටො වියාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘මහාවාලිකරාසීති

අත්යථො’’ති. උරු, මරු, සිකතා, වාලුකා, වණ්ණු, වාලිකාති ඉයම සද්දා

සමානත්ථා, බයඤ්ජනයමවනානං.යතනාහ ‘‘උරූතිවාලිකාවුච්චතී’’ති. 

නජ් ාති නදති සද්දායතීති නදී, තස්සා නජ්ජා, නදියා නින්න ායාති

අත්යථො. යනරඤ් රාොති ‘‘යනලඤ්ජලායා’’ති වත්තබ්යබ ල-කාරස්ස ර-
කාරං කත්වා ‘‘යනරඤ්ජරායා’’ති වුත්තං, 
කද්දමයසවාලපණකාදියදොසරහිතසලිලායාති අත්යථො. යකචි ‘‘නීලං-
ජලායාති වත්තබ්යබ යනරඤ්ජරායා’’ති වදන්ති.නාමයමවවා එතං තස්සා
නදියාතියවදිතබ්බං.තස්සානදියා තීයරයත්ථභ වාවිහාසි, තංදස්යසතුං 

‘‘අ පාලනියරොයධ’’ති වුත්තං. කස්මා පනායං අජපාලනියරොයධො නාම

ජායතොතිආහ ‘‘තස්සා’’තිආදි. යකචි පන‘‘යස්මාතත්ථ යවයදසජ්ඣායිතුං
අසමත්ථා මහල්ලකබ්රාහ්මණා පාකාරපරික්යඛපයුත්තානි නියවසනානි 
කත්වා සබ්යබ වසිංසු, තස්මාස්ස අජපාලනියරොයධොති නාමං ජාත’’න්ති
වදන්ති. තත්රායං වචනත්යථො – න ජපන්තීති අජපා, මන්තානං
අනජ්ඣායකාති අත්යථො. අජපාලන්ති ආදියන්ති නිවාසං එත්ථාති 

අ පායලොති. අපයර පන වදන්ති ‘‘යස්මා මජ්ඣන්හිකසමයය
අන්යතොපවිට්යඨ අයජ අත්තයනො ඡායාය පායලති රක්ඛති, තස්මා
‘අජපායලො’තිස්ස නාමං රුළ්හ’’න්ති. සබ්බත්ථාපි නාමයමතං තස්ස
රුක්ඛස්ස. 

පඨමාභිසම්බුද්යධොති පඨමං අභිසම්බුද්යධො, අනුනාසිකයලොයපනායං

නිද්යදයසො. යතයනවාහ ‘‘සම්බුද්යධො හුත්වා පඨමයමවා’’ති. පඨමන්ති ච
භාවනපුංසකනිද්යදයසො, තස්මා අභිසම්බුද්යධො හුත්වා පඨමං

අජපාලනියරොයධ විහරාමීති එවයමත්ථ සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. අෙං

විතක්යකොති අයං ‘‘කින්නු ඛ්වාහං…යප.… විහයරයය’’න්ති එවං 

පවත්තවිතක්යකො.හත්ථීචවානයරොචතිත්තියරොච හත්ථිවානරතිත්තිරා. 

යෙවුද්ධමපචාෙන්තීතිජාතිවුද්යධො, වයයොවුද්යධො, ගුණවුද්යධොතිතයයො

වුද්ධා.යතසුජාතිසම්පන්යනො  ාතිවුද්යධො නාම, වයයඨියතො වයෙොවුද්යධො 

නාම, ගුණසම්පන්යනො ගුණවුද්යධො නාම. යතසු ගුණසම්පන්යනො 
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වයයොවුද්යධො ඉමස්මිං ඨායන වුද්යධොති අධිප්යපයතො. අපචාෙන්තීති

යජට්ඨාපචායිකාකම්යමන පූයජන්ති. ධම්මස්ස යකොවිදාති

යජට්ඨාපචායනධම්මස්ස යකොවිදා කුසලා. දිට්යඨව ධම්යමති ඉමස්මිංයයව

අත්තභායව. පාසංසාතිපසංසාරහා. සම්පරායෙච සුග් තීතිසම්පයරතබ්යබ
ඉමං යලොකං හිත්වා  න්තබ්යබ පරයලොයකපි යතසං සු තියයව. අයං
පයනත්ථ පිණ්ඩත්යථො – ඛත්තියා වා යහොන්තු බ්රාහ්මණා වා යවස්සා වා
සුද්දා වා  හට්ඨා වා පබ්බජිතා වා තිරච්ඡාන තා වා, යය යකචි සත්තා 
යජට්ඨාපචිතිකම්යමන සීලාදිගුණසම්පන්නානං වයයොවුද්ධානං අපචිතිං
කයරොන්ති, යත ඉමස්මිඤ්ච අත්තභායව යජට්ඨාපචිතිකාරකාති පසංසං
වණ්ණනංයථොමනංලභන්ති, කායස්සච යභදාසග්ය නිබ්බත්තන්තීති. 

අඤ්ඤස්මින්ති පරස්මිං. අත්තා න යහොතීති අඤ්යඤො, පයරො. යසො
පයනත්ථ න යයො යකොචි අධිප්යපයතො, අථ යඛො  රුට්ඨානියයො. යතනාහ 

‘‘කඤ්චි  රුට්ඨායන අට්ඨයපත්වා’’ති. පතිස්සති  රුයනො ආණං

සම්පටිච්ඡතීති පතිස්යසො, න පතිස්යසො අප්පතිස්යසො, පතිස්සෙරහියතො, 
 රුපස්සයරහියතොති අත්යථො. 

සයදවයකති අවයයවන විග් යහො සමුදායයො සමාසත්යථො. 

සයදවකග් හයණන පඤ්චකාමාවචරයදවග් හණං පාරියසසඤායයන

ඉතයරසං පදන්තයරහි සඞ් හිතත්තා. සමාරකග් හයණන
ඡට්ඨකාමාවචරයදවග් හණංපච්චාසත්තිඤායයන.තත්ථ හිමායරොජායතො

තන්නිවාසී ච යහොති. සබ්රහ්මකවචයනන බ්රහ්මකායිකාදිබ්රහ්මග් හණං

පච්චාසත්තිඤායයයනව. සස්සමණබ්රාහ්මණිො ප ාොති සාසනස්ස 
පච්චත්ථිකසමණබ්රාහ්මණග් හණං. නිදස්සනමත්තඤ්යචතං
අපච්චත්ථිකානං අසමිතාබාහිතපාපානඤ්ච සමණබ්රාහ්මණානං යතයනව
වචයනන  හිතත්තා. කාමං ‘‘සයදවයක’’තිආදිවියසසනානං වයසන
සත්තවිසයයො යලොකසද්යදොති විඤ්ඤායති තුලයයයො විසයත්තා යතසං, 
‘‘සයලොමයකො සපක්ඛයකො’’තිආදීසු පන අතුලයයයොය  අයං සමායසො 

ලබ්භතීති බයභිචාරදස්සනයතො ප ා හණන්ති පජාවචයනන 
සත්තයලොකග් හණං. 

යදවභාවසාමඤ්යඤන මාරබ්රහ්යමසු  හියතසුපි ඉතයරහි යතසං 

ලබ්භමානවියසසදස්සනත්ථං විසුං  හණන්ති දස්යසන්යතො ‘‘මායරො 

නාමා’’තිආදිමාහ. මායරො බ්රහ්මානම්පි විචක්ඛුකම්මාය පයහොතීති ආහ 

‘‘සබ්යබස’’න්ති. උපරීති උපරිභාය . බ්රහ්මාති දසසහස්සිබ්රහ්මානං

සන්ධායාහ. තථා චාහ ‘‘දසහි අඞ්ගුලීහී’’තිආදි. ඉධ දීඝනිකායාදයයො විය

බාහිරකානම්පි  න්ථනිකායයො ලබ්භතීති ආහ ‘‘එකනිකාොදිවයසනා’’ති. 

වත්ථුවිජ් ාදීති ආදි-සද්යදන විජ්ජාට්ඨානානි සඞ් ය්හන්ති. යථාසකං
කම්මකියලයසහි පජාතත්තා නිබ්බත්තත්තා පජා, සත්තනිකායයො, තස්සා 
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ප ාෙ. සයදවමනුස්සාොති වා ඉමිනා සම්මුතියදවග් හණං
තදවසිට්ඨමනුස්සයලොකග් හණඤ්චදට්ඨබ්බං. 

එවංභා යසොයලොකං යහත්වායයොජනංදස්යසත්වාඉදානිඅභා යසො

යලොකං  යහත්වා යයොජනං දස්යසතුං ‘‘අපියචත්ථා’’තිආදි වුත්තං. 

යලොකවයසන වුත්තානි ‘‘යලොකීයන්ති එත්ථ කම්මං කම්මඵලානී’’ති

කත්වා. ප ාවයසන ‘‘යහතුපච්චයයහි පජාතා’’ති කත්වා. 

සීලසම්පන්නතරන්තිඑත්ථපරිපුණ්ණසම්පන්නතා අධිප්යපතා‘‘සම්පන්නං

සාලියකදාර’’න්තිආදීසු (ජා. 1.14.1) විය. යතනාහ ‘‘අධිකතරන්ති

අත්යථො’’ති. පරිපුණ්ණඤ්හි අධිකතරන්ති වත්තුං අරහති. කාරණන්ති

යුත්තිං. අත්ථන්තිඅවිපරීතත්ථං. වඩ්ඪින්ති අතිවඩ්ඪිනිමිත්තං. 

ඉමිනා වචයනනාති ඉමස්මිං සුත්යත අනන්තරං වුත්තවචයනන. න
යකවලං ඉමිනාව, සුත්තන්තරම්පි ආයනත්වා පටිබාහිතබ්යබොති

දස්යසන්යතො ‘‘නයම ආචරියෙොඅත්ථී’’තිආදිමාහ.තත්ථ නයමආචරියෙො 

අත්ථීති යලොකුත්තරධම්යම මය්හං ආචරියයො නාම නත්ථි. කිඤ්චාපි 
යලොකියධම්මානම්පි යාදියසො යලොකනාථස්ස අධි යමො, න තාදියසො
අධි යමොපරූපයදයසොඅත්ථි. යලොකුත්තරධම්යමපනස්සයලයසොපිනත්ථි. 

නත්ථියම පටපුග් යලොතිමය්හංසීලාදීහිගුයණහිපටිනිධිභූයතොපුග් යලො

නාම නත්ථි. සරන්ති කරයණ එතං පච්චත්තවචනන්ති ආහ 

‘‘සරන්යතනා’’ති, සරන්තිවාසරණයහතුචාති අත්යථො. 

ෙයතොති භුම්මත්යථ යතොසද්යදොති ආහ ‘‘ෙස්මිං කායල’’ති. රත්තියයො
ජානන්තීතිරත්තඤ්ඤූ, අත්තයනො පබ්බජිතදිවසයතොපට්ඨායබහූරත්තියයො
ජානන්ති, චිරපබ්බජිතාති වුත්තං යහොති. රත්තඤ්ඤූනං මහන්තභායවො 

රත්තඤ්ඤුමහන්තං. භාවප්පධායනො එස නිද්යදයසො. 
‘‘රත්තඤ්ඤුමහත්ත’’න්ති වා පායඨො. එස නයයො යසයසසුපි.

යථරනවමජ්ඣිමානං වයසන විපුලභායවො යවපුල්ලමහන්තං. 
සික්ඛත්තයසඞ් හිතස්ස සාසනබ්රහ්මචරියස්ස ඣානාභිඤ්ඤාදිවයසන

විපුලභායවො බ්රහ්මචරිෙමහන්තං. විසිට්ඨස්ස පච්චයලාභස්ස විපුලභායවො 

ලාභග් මහන්තං. චතුබ්බියධන මහන්යතනාති චතුබ්බියධන 

මහන්තභායවන. මහාප ාපතිො දුස්සයු දානකායලති භ වයතො සඞ්යඝ 
 ාරවස්ස පාකටකාලදස්සනමත්තං. න හි භ වා තයතො පුබ්යබ සඞ්යඝ
 ාරවරහියතොවිහාසි. 

පඨමඋරුයවලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2.දුතියඋරුයවලසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියය හුහුඞ්ක ාතියකනාතියසොකිර දිට්ඨමඞ් ලියකොමානවයසන
යකොධවයසනච‘‘හුහු’’න්තිකයරොන්යතොවිචරති, තස්මා හුහුඞ්කජාතියකොති
වුච්චති. ‘‘හුහුක්කජාතියකො’’තිපි පඨන්ති, යතන සද්ධිං ආ තාති අත්යථො. 
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පටුන 

 රාජිණ්ණාතිජරායඛණ්ඩදන්තපලිතයකසාදිභාවං ආපාදිතා. වයෙොවුද්ධාති

අඞ් පච්චඞ් ානං වුද්ධිමරියාදප්පත්තා.  ාතිමහල්ලකාති උපපත්තියා 
මහල්ලකභායවන සමන්නා තා. මහත්තං ලන්ති  ණ්හන්තීති මහල්ලකා, 

ජාතියා මහල්ලකා, න විභවාදිනාති ජාතිමහල්ලකා. වයෙොඅනුප්පත්තාති
පච්ඡිමවයං සම්පත්තා, පච්ඡිමවයයො නාම වස්සසතස්ස පච්ඡියමො තතියයො

භාය ො. ජිණ්ණාති වා යපොරාණා, චිරකාලප්පවත්තකුලන්වයාති වුත්තං

යහොති. වුද්ධාති සීලාචාරාදිගුණවුද්ධියුත්තා. මහල්ලකාති විභවමහන්තතාය 

සමන්නා තා. මහද්ධනාති මහායභො ා. අද්ධ තාති මග් ප්පටිපන්නා

බ්රාහ්මණානංවතචරියාදිමරියාදං අවීතික්කම්මචරමානා. වයෙොඅනුප්පත්තාති

ජාතිවුද්ධභාවං අන්තිමවයං අනුප්පත්තා. සුතං යනතන්ති එත්ථ සුතං යනො 

එතන්තිපදච්යඡයදො. යනොතිචකරණත්යථසාමිවචනං.යතනාහ ‘‘අම්යහහි

සුත’’න්ති. 

අකායලතිඅයුත්තකායල. අසභාවංවදතීතියංනත්ථි, තංවදති. අනත්ථං 

වදතීතිඅකාරණනිස්සිතංවදති. අකාරණනිස්සිතන්තිච නිප්ඵලන්තිඅත්යථො.
ඵලඤ්හිකාරණනිස්සිතං.අකාරණනිස්සිතතාචතදවිනාභාවයතොඅකාරයණ 

නිස්සිතං, නිප්ඵලං සම්ඵන්ති වුත්තං යහොති. අවිනෙං වදතීති න
සංවරවිනයප්පටිසංයුත්තං වදති, අත්තයනො සුණන්තස්ස ච න 

සංවරවිනයාවහං වදතීති වුත්තං යහොති. න හදයෙ නියධතබ්බයුත්තකන්ති

අහිතසංහිතත්තා චිත්තං අනුප්පයවයසත්වා නියධතුං අයුත්තං. කයථතුං

අයුත්තකායලනාති ධම්මං කයථන්යතන යයො අත්යථො යස්මිං කායල 
වත්තබ්යබො, තයතොපුබ්යබපච්ඡාචතස්ස අකායලො, තස්මිංඅයුත්තකායල

වත්තා. අපයදසරහිතන්ති සුත්තාපයදසරහිතං. සාපයදසං සකාරණං කත්වා

න කයථතීති ‘‘භ වතා අසුයක සුත්යත එවං වුත්ත’’න්ති එවං සාපයදසං
කාරණසහිතංකත්වානකයථති. 

පරිෙන්තරහිතන්තිපරිච්යඡදරහිතං, සුත්තං වා ජාතකංවානික්ඛිපිත්වා
තස්ස අනුයයො ං උපමං වා වත්ථුං වා ආහරිත්වා යං සුත්තං ජාතකං වා
නික්ඛිපිතං, තස්ස සරීරභූතං කථං අනාමසිත්වා බාහිරකථංයයව කයථති, 
නික්ඛිත්තංනික්ඛිත්තමත්තයමවයහොති, ‘‘සුත්තංනුයඛොකයථතිජාතකං
නුයඛො, නාස්ස අන්තං වා යකොටිං වා පස්සාමා’’තිවත්තබ්බතංආපජ්ජති.
යථා වටරුක්ඛසාඛානං  ත තට්ඨායන පායරොහා ඔතරන්ති, ඔතිණ්යණො-
තිණ්ණට්ඨායන විරුළ්හිං ආපජ්ජිත්වා පුන වඩ්ඪන්තියයව, එවං
අඩ්ඪයයොජනම්පි යයොජනම්පි  ච්ඡතියයව.  ච්ඡන්යත  ච්ඡන්යත පන 
මූලරුක්යඛොවිනස්සති, අනුජාතපායරොහමූලානියයවතිට්ඨන්ති, එවංඅයම්පි 
නියරොධධම්මකථියකො නාම යහොති. නික්ඛිත්තං නික්ඛිත්තයමව කත්වා
පස්යසයනව පරිහරන්යතො  ච්ඡති. යයො පන බහුම්පි භණන්යතො
‘‘එතදත්ථමිදං වුත්ත’’න්ති නික්ඛිත්තසුත්තයතො අඤ්ඤම්පි
අනුයයොගූපමාවත්ථුවයසනතදුපයයොගීනං ආහරිත්වාආහරිත්වාජානායපතුං

සක්යකොති, තථාරූපස්ස ධම්මකථිකස්ස බහුම්පි කයථතුං වට්ටති. න
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පටුන 

යලොකිෙයලොකුත්තරඅත්ථනිස්සිතන්ති අත්තයනො පයරසඤ්ච න
යලොකියයලොකුත්තරහිතාවහං. 

පකට්ඨානං උක්කට්ඨානං සීලාදිඅත්ථානං යබොධනයතො
සභාවනිරුත්තිවයසන ච බුද්ධාදීහි භාසිතත්තා පකට්ඨානං

වචනප්පබන්ධානං ආළීති පාළි, පරියත්තිධම්යමො. පුරිමස්ස අත්ථස්ස

පච්ඡියමන අත්යථන අනුසන්ධානං අනුසන්ධි, අත්ථමුයඛන පන
පාළිප්පයදසානම්පි අනුසන්ධි යහොතියයව. ස්වායං අනුසන්ධි 
පුච්ඡානුසන්ධිඅජ්ඣාසයානුසන්ධියථානුසන්ධිආදිවයසන චතුබ්බියධො, 
තංතංයදසනානං පන පුබ්බාපරපාළිවයසන අනුසන්ධිවයසන 

පුබ්බාපරවයසනාති පච්යචකං යයොයජතබ්බං. උග් හිතන්ති බයඤ්ජනයසො
අත්ථයසොචඋද්ධං උද්ධං හිතං, පරියාපුණනවයසනයචවපරිපුච්ඡාවයසන
චහදයයන හිතන්තිඅත්යථො. වට්ටදුක්ඛනිස්සරණත්ථියකහියසොතබ්බයතො 

සුතං, පරියත්තිධම්යමො. තං ධායරතීති සුතධයරො. යයො හි සුතධයරො, සුතං 

තස්මිං පතිට්ඨිතං යහොති සුප්පතිට්ඨිතං අයරොගිකං, තස්මා වුත්තං ‘‘සුතස්ස

ආධාරභූයතො’’ති. යතනාහ ‘‘ෙස්ස හී’’තිආදි. එකං පදං එකක්ඛරම්පි
අවිනට්ඨංහුත්වාසන්නිචීයතීති සන්නිචයයො, සුතංසන්නිචයයොඑතස්මින්ති 

සුතසන්නිචයෙො. අජ්යඣොසාොතිඅනුප්පවිසිත්වා. තිට්ඨතීතින සම්මුස්සති. 

පගුණාති වාචුග් තා. නිච්චලිකන්ති අවිපරිවත්තං. සංසන්දිත්වාති

අඤ්යඤහි සංසන්දිත්වා. සමනුග් ාහිත්වාති පරිපුච්ඡාවයසන අත්ථං 

ඔ ාහිත්වා. පබන්ධස්ස විච්යඡදාභාවයතො  ඞ් ායසොතසදිසං. 
‘‘භවඞ් යසොතසදිස’’න්ති වා පායඨො, අකිත්තිමං සුඛප්පවත්තීති අත්යථො. 
සුත්යතකයදසස්ස සුත්තමත්තස්ස ච වචසා පරිචයයො ඉධ නාධිප්යපයතො, 

වග් ාදිවයසන පන අධිප්යපයතොති ආහ ‘‘සුත්තදසක…යප.…

සජ්ඣායිතා’’ති, ‘‘දසසුත්තානි  තානි, දසවග් ානි  තානී’’තිආදිනා
සල්ලක්යඛත්වා වාචාය සජ්ඣායිතාතිඅත්යථො.මනසා අනුඅනුයපක්ඛිතා

භා යසො නිජ්ඣායිතා චින්තිතා මනසානුයපක්ඛිතා. රූප තං විෙ

පඤ්ඤාෙතීති රූප තං විය චක්ඛුස්ස විභූතං හුත්වා පඤ්ඤායති. 

සුප්පටවිද්ධාතිනිජ්ජටං නිග්ගුම්බංකත්වාසුට්ඨුයාථාවයතොපටිවිද්ධා. 

අධිකං යචයතොති අභියචයතො, උපචාරජ්ඣානචිත්තං.තස්සපනඅධිකතා 
පාකතිකකාමාවචරචිත්යතහි සුන්දරතාය, සා පටිපක්ඛයතො සුද්ධියාති ආහ 

‘‘අභික්කන්තං විසුද්ධං චිත්ත’’න්ති. අධිචිත්තන්ති සමාධිමාහ. යසොපි
උපචාරසමාධි දට්ඨබ්යබො. වියවකජං පීතිසුඛං, සමාධිජං පීතිසුඛං, අපීතිජං
කායසුඛං, සතිපාරිසුද්ධිජං ඤාණසුඛන්ති චතුබ්බිධම්පි ඣානසුඛං
පටිපක්ඛයතො නික්ඛන්තතං උපාදාය යනක්ඛම්මසුඛන්ති වුච්චතීති ආහ 

‘‘යනක්ඛම්මසුඛංවින්දතී’’ති. ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණසමාපජ්ජිතුංසමත්යථොති

ඉමිනා යතසු ඣායනසු සමාපජ්ජනවසීභාවමාහ. නිකාමලාභීති පන
වචනයතො ආවජ්ජනාධිට්ඨානපච්චයවක්ඛණවසියයොපි වුත්තා එවාති
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යවදිතබ්බා. සුයඛයනව පච්චනීකධම්යම වික්ඛම්යභත්වාති එයතන යතසං
ඣානානං සුඛප්පටිපදතංඛිප්පාභිඤ්ඤතඤ්චදස්යසති. 

විපුලානන්ති යවපුල්ලං පාපිතානං ඣානානං. විපුලතා නාම
සුභාවිතභායවන චිරතරප්පවත්තියා, සා ච පරිච්යඡදානුරූපාව ඉච්ඡිතබ්බාති 

‘‘විපුලාන’’න්ති වත්වා ‘‘ෙථාපරිච්යඡයදන වුට්ඨාතුං සමත්යථොති වුත්තං

යහොතී’’තිආහ. පරිච්යඡදකාලඤ්හිඅප්පත්වාවවුට්ඨහන්යතොඅකසිරලාභීන
යහොති යාවදිච්ඡිතං පවත්යතතුං අසමත්ථත්තා. ඉදානි යථාවුත්යත

සමාපජ්ජනාදිවසීභායව බයතියරකවයසන විභායවතුං ‘‘එකච්යචො හී’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථ ලාභීයෙවයහොතීතිඉදංපටිලද්ධමත්තස්සඣානස්සවයසන

වුත්තං. තථාති ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ. පාරිපන්ථියකති වසීභාවස්ස
පච්චනීකධම්යම.ඣානාධි මස්සපන පච්චනීකධම්මාපය වවික්ඛම්භිතා, 

අඤ්ඤථාඣානාධි යමො එව න සියා. කිච්යඡන වික්ඛම්යභතීති කිච්යඡන
වියසොයධති. කාමාදීනවපච්චයවක්ඛණාදීහි කාමච්ඡන්දාදීනං විය
අඤ්යඤසම්පි සමාධිපාරිපන්ථිකානං දූරසමුස්සාරණං ඉධ වික්ඛම්භනං

වියසොධනඤ්චාතියවදිතබ්බං. නාළිකෙන්තන්තිකාලමානනාළිකයන්තමාහ. 

අට්ඨපිතසඞ්කප්යපොති න සම්මාපණිහිතසඞ්කප්යපො. අභිඤ්ඤාපාරගූති
සබ්යබසං යලොකියයලොකුත්තරධම්මානං අභිඤ්ඤාය පාරං  යතො, 
සබ්බධම්යමඅභිවිසිට්ඨායඅග් මග් පඤ්ඤායජානිත්වාඨියතොතිඅත්යථො. 

පරිඤ්ඤාපාරගූති පඤ්චන්නං ඛන්ධානං පරිඤ්ඤාය පාරං  යතො, 

පඤ්චක්ඛන්යධ පරිජානිත්වා ඨියතොති අත්යථො. භාවනාපාරගූති චතුන්නං
මග් ානං භාවනාය පාරං  යතො, චත්තායරො මග්ය  භායවත්වා ඨියතොති

අත්යථො. පහානපාරගූති සබ්බකියලසානං පහායනන පාරං  යතො, 

සබ්බකියලයස පජහිත්වා ඨියතොති අත්යථො. සච්ඡිකිරිොපාරගූති
නියරොධසච්ඡිකිරියායපාරං යතො, නියරොධං සච්ඡිකත්වා ඨියතොති අත්යථො. 

සමාපත්තිපාරගූති සබ්බසමාපත්තීනං සමාපජ්ජයනන පාරං  යතො, සබ්බා

සමාපත්තියයොසමාපජ්ජිත්වාඨියතොති අත්යථො. බ්රහ්මචරිෙස්සයකවලීතියං
බ්රහ්මචරියස්ස යකවලං සකලභායවො, යතන සමන්නා යතො, 
සකලචතුමග් බ්රහ්මචරියවායසොති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘සකලබ්රහ්මචරියෙො’’ති, පරිපුණ්ණමග් බ්රහ්මචරියයොති අත්යථො. යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

දුතියඋරුයවලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. යලොකසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියය යලොයකොති ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන යලොයකො. අත්ථයතො
පුරිමස්මිංඅරියසච්චද්වයං, ඉධපනදුක්ඛං අරියසච්චංයවදිතබ්බං.යතනාහ 

‘‘යලොයකොති දුක්ඛසච්ච’’න්ති. විසංයුත්යතොති විසංසට්යඨො න පටිබද්යධො, 
සබ්යබසංසංයයොජනානං සම්මයදවසමුච්ඡින්නත්තාතයතොවිප්පමුත්යතොති

අත්යථො. යලොකසමුදයෙොතිසුත්තන්තනයයනතණ්හා, අභිධම්මනයයනපන 
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අභිසඞ්ඛායරහිසද්ධිංදියඩ්ඪකියලසසහස්සං. යලොකනියරොයධොති නිබ්බානං. 

සච්ඡිකයතොති අත්තපච්චක්යඛො කයතො. යලොකනියරොධ ාමිනී පටපදාති
සීලාදික්ඛන්ධත්තයසඞ් යහො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො. යසො හි
යලොකනියරොධංනිබ්බානං ච්ඡතිඅධි ච්ඡති, තදත්ථං අරියයහිපටිපජ්ජීයති
චාතියලොකනියරොධ ාමිනීපටිපදාතිවුච්චති. 

එත්තාවතා තථානි අභිසම්බුද්යධො යාථාවයතො  යතොති තථා යතොති
අයමත්යථොදස්සියතොයහොති.චත්තාරිහිඅරියසච්චානිතථානි නාම.යථාහ– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථානි අවිතථානි අනඤ්ඤථානි.
කතමානි චත්තාරි? ඉදංදුක්ඛන්ති, භික්ඛයව, තථයමතංඅවිතථයමතං
අනඤ්ඤථයමත’’න්ති(සං.නි. 5.1090; පටි.ම.2.8) විත්ථායරො. 

අපිච තථාය යතොති තථා යතො,  යතොතිචඅව යතොඅතීයතොපත්යතො
පටිපන්යනොති අත්යථො. ඉදං වුත්තං යහොති – යස්මා භ වා සකලයලොකං
තීරණපරිඤ්ඤාය තථාය අවිපරීතාය  යතො අව යතො, තස්මා යලොයකො
තථා යතන අභිසම්බුද්යධොති තථා යතො. යලොකසමුදයං පහානපරිඤ්ඤාය
තථාය  යතො අතීයතොති තථා යතො. යලොකනියරොධං සච්ඡිකිරියාය තථාය
 යතොපත්යතොතිතථා යතො.යලොකනියරොධ ාමිනිංපටිපදං තථංඅවිපරීතං
 යතො පටිපන්යනොති තථා යතොති. එවං ඉමිස්සා පාළියා
තථා තභාවදීපනවයසන අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

ඉති භ වා චතුසච්චාභිසම්යබොධවයසන අත්තයනො තථා තභාවං

පකායසත්වා ඉදානිතත්ථ දිට්ඨාදිඅභිසම්යබොධවයසනපිතං දස්යසතුං ‘‘ෙං, 

භික්ඛයව’’තිආදිමාහ. අට්ඨකථායං පන ‘‘චතූහි සච්යචහි අත්තයනො
බුද්ධභාවං කයථත්වා’’ති වුත්තං, තං තථා තසද්දබුද්ධසද්දානං අත්ථයතො
නින්නානාකරණතං දස්යසතුං වුත්තං. තථා යචව හි පාළි පවත්තාති. 

දිට්ඨන්ති රූපාෙතනං දට්ඨබ්බයතො.යතනයංදිට්ඨංයංදිස්සති, යංදක්ඛති, 
යං සමවායය පස්යසයය, තං සබ්බං දිට්ඨන්යතව  හිතං කාලවියසසස්ස

අනාමට්ඨභාවයතො යථා ‘‘දුද්ධ’’න්ති දස්යසති. සුතන්තිආදීසුපි එයසව

නයයො. සුතන්ති සද්දාෙතනං යසොතබ්බයතො. මුතන්ති සනිස්සයය ඉන්ද්රියය

නිස්සයං මුඤ්චිත්වා පාපුණිත්වා  යහතබ්බං. යතනාහ ‘‘පත්වා

 යහතබ්බයතො’’ති. විඤ්ඤාතන්ති විජානිතබ්බං. තං පන දිට්ඨාදිවිනිමුත්තං

විඤ්යඤයයන්තිආහ ‘‘සුඛදුක්ඛාදිධම්මාරම්මණ’’න්ති. පත්තන්තියථාතථා

පත්වා හත්ථ තං, අධි තන්ති අත්යථො. යතනාහ ‘‘පරියෙසිත්වා වා

අපරියෙසිත්වා වා’’ති. පරියෙසිතන්ති පත්තියා අත්ථං පරියිට්ඨං. තං පන

පත්තංවාසියා අප්පත්තංවා, උභයථාපිපරියයසිතයමවාතිආහ ‘‘පත්තංවා

අප්පත්තං වා’’ති. ද්වයයනපි ද්විප්පකාරම්පි පත්තං ද්විප්පකාරම්පි
පරියයසිතං යතනයතනපකායරනතථා යතනඅභිසම්බුද්ධන්ති දස්යසති. 

චිත්යතන අනුසඤ්චරිතන්ති යත පන අපායපත්වා චිත්යතයනව අනු අනු
සඤ්චරිතං, විපරිතක්කිතන්තිඅත්යථො. 
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පටුන 

පීතකන්තිආදීති ආදිසද්යදන යලොහිතඔදාතාදිසබ්බං රූපාරම්මණභා ං

සඞ් ණ්හාති. සුමයනොති රා වයසන යලොභවයසන සද්ධාදිවයසන වා

සුමයනො. දුම්මයනොති බයාපාදවිතක්කවයසන වා විහිංසාවිතක්කවයසන වා 

දුම්මයනො. මජ්ඣත්යතොතිඅඤ්ඤාණවයසන, ඤාණවයසනවා මජ්ඣත්යතො.

එස නයයො සබ්බත්ථ. තත්ථ ආදිසද්යදන සඞ්ඛසද්යදො, පණවසද්යදො, 
පත්ත න්යධො, පුප්ඵ න්යධො, පුප්ඵරයසො, ඵලරයසො, උපාදින්නං, 
අනුපාදින්නං, මජ්ඣත්තයවදනා කුසලකම්මං අකුසලකම්මන්ති එවමාදීනං

සඞ් යහො දට්ඨබ්යබො. අප්පත්තන්ති ඤායණන අසම්පත්තං, අවිදිතන්ති

අත්යථො. යතනාහ ‘‘ඤායණන අසච්ඡිකත’’න්ති. යලොයකන  තන්ති

යලොයකනඤාතං. තයථව  තත්තාති තයථවඤාතත්තා අභිසම්බුද්ධත්තා, 
 තසද්යදන එකත්තං බුද්ධිඅත්ථන්ති අත්යථො.  තිඅත්යථො හි ධාතයවො
බුද්ධිඅත්ථාභවන්තීතිඅක්ඛරචින්තකා. 

ෙඤ්ච, භික්ඛයව, රතිං තථා යතො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං

අභිසම්බුජ්ඣතීති යස්සඤ්ච විසාඛපුණ්ණමාය රත්තියං 
තථාආ තත්තාදිඅත්යථන තථා යතො භ වා යබොධිමණ්යඩ
අපරාජිතපල්ලඞ්යක නිසින්යනො තිණ්ණං මාරානං මත්ථකං මද්දිත්වා
උත්තරිතරාභාවයතො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං ආසවක්ඛයඤායණන

සද්ධිං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අධි ච්ඡති. ෙඤ්ච රත්තිං අනුපාදියසසාෙ

නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බාෙතීති යස්සඤ්ච විසාඛපුණ්ණමාය රත්තියංයයව
කුසිනාරායං උපවත්තයන මල්ලානං සාලවයන යමකසාලානමන්තයර 

අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායති. ෙං එතස්මිං අන්තයරති
ඉමාසං ද්වින්නං සඋපාදියසසඅනුපාදියසසනිබ්බානධාතූනං මජ්යඣ 
පඤ්චචත්තාලීසවස්සපරිමාණකායල පඨමයබොධියම්පි මජ්ඣිමයබොධියම්පි

පච්ඡිමයබොධියම්පි යං සුත්තය යයාදිප්පයභදං ධම්මං භාසති 

නිදස්සනවයසන, ලපති උද්දිසනවයසන, නිද්දිසති පරිනිද්දිසනවයසන. 

සබ්බං තං තයථව යහොතීති තං එත්ථන්තයර යදසිතං සබ්බං
සුත්තය යයාදිනවඞ් ං බුද්ධවචනං අත්ථයතො බයඤ්ජනයතො ච අනූනං 
අනධිකං සබ්බාකාරපරිපුණ්ණං රා මදනිම්මදනං යදොසමදනිම්මදනං
යමොහමදනිම්මදනං, නත්ථි තත්ථ වාලග් මත්තම්පි අවක්ඛලිතං, 
එකමුද්දිකායලඤ්ඡිතංවියඑකායනාළියාමිතං වියඑකතුලායතුලිතංවියච
තං තයථව යහොති යස්සත්ථාය භාසිතං, එකන්යතයනව තස්ස සාධනයතො, 

යනො අඤ්ඤථා, තස්මා තථං අවිතථං අනඤ්ඤථං. එයතන තථාවාදිතාය
තථා යතොති දස්යසති.  දඅත්යථො අයං  තසද්යදො ද-කාරස්ස ත-කාරං
කත්වා, තස්මාතථං දතීතිතථා යතොතිඅත්යථො.අථවාආ දනංආ යදො, 
වචනන්තිඅත්යථො.තයතො අවිපරීයතොආ යදොඅස්සාති ද-කාරස්සත-කාරං
කත්වාතථා යතොතිඑවයමත්ථපදසිද්ධි යවදිතබ්බා. 

ෙථාවාදීති යය ධම්යම භ වා ‘‘ඉයම ධම්මා අකුසලා සාවජ්ජා
විඤ්ඤු රහිතා සමත්තා සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්තී’’ති
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පයරසංධම්මංයදයසන්යතොවදති, යතධම්යමඑකන්යතයනවසයංපහාසි.
යය පන ධම්යමභ වා – ‘‘ඉයමධම්මාකුසලාඅනවජ්ජා විඤ්ඤුප්පසත්ථා
සමත්තා සමාදින්නා හිතාය සුඛාය සංවත්තන්තී’’ති වදති, යත ධම්යම
එකන්යතයනවසයංඋපසම්පජ්ජවිහරති, තස්මායථාවාදීභ වාතථාකාරීති 
යවදිතබ්යබො. තථා සම්මයදව සීලාදිපරිපූරණවයසන සම්මාපටිපදායං
යථාකාරී භ වා, තයථව ධම්මයදසනාය පයරසං තත්ථ පතිට්ඨාපනවයසන 

තථාවාදී. භ වයතොහි වාචායකායයොඅනුයලොයමති, කායස්සපිවාචා, තස්මා 
යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරීතථාවාදී ච යහොති. එවංභූතස්ස ච යථා වාචා, 
කායයොපිතථා යතොපවත්යතො. යථාචකායයො, වාචාපිතථා තාපවත්තාති
අත්යථො. 

අභිභූ අනභිභූයතොති උපරි භවග් ං, යහට්ඨා අවීචිනිරයං පරියන්තං
කත්වා තිරියං අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු භ වා සබ්බසත්යත අභිභවති 
සීයලනපිසමාධිනාපිපඤ්ඤායපිවිමුත්තියාපි, නතස්සතුලාවාපමාණංවා
අත්ථි. අසයමො අසමසයමො අප්පටියමො අප්පටිභාය ො අප්පටිපුග් යලො
අතුයලො අප්පයමයයයො අනුත්තයරො ධම්මරාජා යදවයදයවො සක්කානං
අතිසක්යකො බ්රහ්මානං අතිබ්රහ්මා, තයතො එව අයං න යකනචි අභිභූයතො. 

දක්ඛතීතිසබ්බංපස්සති. වියසසවචනිච්ඡායපිඅභාවයතොඅනවයසසවිසයයො
දසසද්යදො.යතනයංකිඤ්චියනයයංනාම, සබ්බංතංහත්ථතයලආමලකං
විය පස්සතීති දීයපති. අවිපරීතං ආසයාදිඅවයබොයධන හිතූපසංහාරාදිනා ච
සත්යත, භාවඤ්ඤත්ථත්තූපනයවයසන සඞ්ඛායර, සබ්බාකායරන 

සුචිණ්ණවසිතාය සමාපත්තියයො, චිත්තඤ්ච වයස වත්යතතීති වසවත්තීති
එවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

විසංයුත්යතොති චතූහි යයොය හි විසංයුත්යතො. යතනාහ ‘‘චතුන්නං

යෙො ානං පහායනන විසංයුත්යතො’’ති. තණ්හාදිට්ඨිඋපයෙහි විරහියතොති
සබ්බස්මිම්පියලොයක තණ්හාදිට්ඨිසඞ්ඛායතහිඋපයයහිවිරහියතො. 

අභිභවිත්වා ඨියතොති තබ්බිසයකියලසප්පහායනන අභිභුයය

අතික්කමිත්වා ඨියතො. චත්තායරොපි  න්යථ යමොයචත්වා ඨියතොති සබ්යබ
අභිජ්ඣාකාය න්ථාදියක සකසන්තානයතො යමොයචත්වා ඨියතො.
යවයනයයසන්තායනවාඅත්තයනොයදසනාවිලායසනයතසංපයමොචයනොති 

සබ්බ න්ථප්පයමොචයනො. ඵුට්ඨස්ස පරමා සන්තීති අස්ස අයනන 
ඛීණාසයවන බුද්යධන පරමා සන්ති ඤාණඵුසයනන ඵුට්ඨාති එවයමත්ථ 

සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. යතනාහ ‘‘ඵුට්ඨස්සා’’තිආදි. නිබ්බායනකුයතොචි

භෙං නත්ථීති කුයතොචි භයකාරණයතො නිබ්බායන භයං නත්ථි
අසඞ්ඛතභායවනසබ්බයසොයඛමත්තා. යතනාහභ වා – ‘‘යඛමඤ්චයවො, 
භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි යඛම ාමිනිඤ්ච පටිපද’’න්තිආදි (සං. නි.

4.379-408). නිබ්බානප්පත්තස්ස වා කුයතොචි භයං නත්ථීති නිබ්බානං 

අකුයතොභෙන්ති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො, න කුයතොචි භයං එත්ථ
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එතස්මිං අධි යතති අකුයතොභෙං, නිබ්බානන්ති එවයමත්ථ නිබ්බචනඤ්ච 
දට්ඨබ්බං. 

අනීයඝො නිද්දුක්යඛො. සබ්බකම්මක්ඛෙං පත්යතොතිසබ්යබසංකම්මානං
ඛයංපරියයොසානං අච්චන්තභාවංපත්යතො.උපධීසම්මයදවඛීයන්තිඑත්ථාති 

උපධිසඞ්ඛයෙො, නිබ්බානන්ති ආහ ‘‘උපධිසඞ්ඛෙසඞ්ඛායත නිබ්බායන’’ති. 

චක්කන්තිධම්මචක්කං. පවත්තයීති යතපරිවට්ටංද්වාදසාකාරංපවත්යතසි. 

මහන්යතහි සීලාදිගුයණහි සමන්නා තත්තා මහන්තං. වීතසාරදන්ති
චතුයවසාරජ්ජයයොය න වීතසාරදං.යසසංඋත්තානයමව. 

යලොකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. කාළකාරාමසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ බාළ්හංයඛොයනපසංසසීති යනසමයණබාළ්හංකත්වා

පසංසසි වණ්ණයසි. කීදිසං සීලං එයතසන්ති කිංසීලා. යකො සමාචායරො

එයතසන්ති කිංසමාචාරා. ගුණමග් සණ්ඨිතාතිගුණග් සණ්ඨිතා. ම-කායරො 

පදසන්ධිකයරො, අග් ගුයණ පතිට්ඨිතාති වුත්තං යහොති. සන්තින්ද්රිො 

සන්තමානසා, ‘‘සන්තංයතසං තංඨිත’’න්තිපි පඨන්ති. එකකිොතිඑකකා, 
චතූසු ඉරියාපයථසු එකකා හුත්වා විහරන්තීති අධිප්පායයො. යතයනවාහ 

‘‘අදුතිො’’ති. තාදිසාසමණාමමාතීතිඑත්ථ ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො.යතන
– 

‘‘කායකම්මංසුචියනසං, වාචාකම්මංඅනාවිලං; 
මයනොකම්මංසුවිසුද්ධං, තාදිසාසමණාමම. 

‘‘විමලා සඞ්ඛමුත්තාභා, සුද්ධා අන්තරබාහිරා; 
පුණ්ණාසුද්යධහිධම්යමහි, තාදිසාසමණාමම. 

‘‘ලායභනඋන්නයතොයලොයකො, අලායභනචඔනයතො; 
ලාභාලායභනඑකට්ඨා, තාදිසාසමණාමම. 

‘‘යයසනඋන්නයතොයලොයකො, අයයසනචඔනයතො; 
යසායයසනඑකට්ඨා, තාදිසාසමණාමම. 

‘‘පසංසායුන්නයතොයලොයකො, නින්දායපිචඔනයතො; 
සමානින්දාපසංසාසු, තාදිසාසමණාමම. 

‘‘සුයඛන උන්නයතොයලොයකො, දුක්යඛනපිචඔනයතො; 
අකම්පාසුඛදුක්යඛසු, තාදිසාසමණාමමා’’ති. (ධ.ප.අට්ඨ. 2.303
චූළසුභද්දාවත්ථු)– 

එවමාදිංසඞ් ණ්හාති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   චතුක්කනිපාත-ටීකා 

205 

පටුන 

‘‘දූයර සන්යතො’’තිආදි ාථාය අයමත්යථො. සන්යතොති රා ාදීනං
සන්තතායබුද්ධාදයයො සන්යතොනාම, ඉධපන පුබ්බබුද්යධසුකතාධිකාරා
උස්සන්නකුසලමූලා භාවිතභාවනා සත්තා සන්යතොති අධිප්යපතා. 

පකාසන්තීතිදූයරඨිතාපිබුද්ධානංඤාණපථං ආ ච්ඡන්තාපාකටායහොන්ති. 

හිමවන්යතොවාති යථා තියයොජනසහස්සවිත්ථයතො
පඤ්චයයොජනසතුබ්යබයධො චතුරාසීතියා කූටසහස්යසහි පටිමණ්ඩියතො 
හිමවන්තපබ්බයතො දූයර ඨිතානම්පි අභිමුයඛ ඨියතො විය පකාසති, එවං

පකාසන්තීති අත්යථො. අසන්යතත්ථ න දිස්සන්තීති ලාභ රුකා, 
විත්ථිණ්ණපරයලොකා, ආමිසචක්ඛුකා, ජීවිකත්ථායපබ්බජිතා, බාලපුග් ලා
අසන්යතො නාම. යත එත්ථ බුද්ධානං දක්ඛිණස්ස ජාණුමණ්ඩලස්ස

සන්තියක නිසින්නාපි න දිස්සන්ති න පඤ්ඤායන්ති. රත්තිං ඛිත්තා ෙථා

සරාති රත්තිං චතුරඞ් සමන්නා යත අන්ධකායර ඛිත්තා සරා විය
තථාරූපස්සඋපනිස්සයභූතස්සපුබ්බයහතුයනොඅභායවනන පඤ්ඤායන්තීති
අත්යථො. 

බ්රහ්මයදෙයන්තියසට්ඨයදයයං, යථා දින්නංනපුන යහතබ්බංයහොති
නිස්සට්ඨංපරිච්චත්තං, එවංදින්නන්ති අත්යථො. 

දිට්ඨං න මඤ්ඤතීති එත්ථ දිට්ඨන්ති මංසචක්ඛුනාපි දිට්ඨං, 
දිබ්බචක්ඛුනාපි දිට්ඨං, රූපායතනස්යසතං අධිවචනං. යඤ්හි චක්ඛුද්වයයන
කතදස්සනකිරියාසමාපනං, යං චක්ඛුද්වයං පස්සති අපස්සි පස්සිස්සති, 
සමවායය පස්යසයය, තං සබ්බං කාලවියසසවචනිච්ඡාය අභාවයතො

‘‘දිට්ඨ’’න්යතව වුත්තං යථා ‘‘දුද්ධ’’න්ති. යතයනවාහ ‘‘දිට්ඨං

රූපාෙතන’’න්ති. එවරූපානිහි වචනානීති‘‘දට්ඨබ්බංයසොතබ්බ’’න්තිආදීනි. 

ලායභපිතාදී, අලායභපිතාදීතියථා අලාභකායලලාභස්සලද්ධකායලපි

තයථවාතිතාදියසො. ෙයසපීතියයස සතිපිමහාපරිවාරකායලපි.යසසයමත්ථ
උත්තානයමව. 

කාළකාරාමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. බ්රහ්මචරියසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම නයිදන්ති එත්ථ න-ඉති පටියසයධ නිපායතො, තස්ස

‘‘වුස්සතී’’තිඉමිනාසම්බන්යධො‘‘නවුස්සතී’’ති, ෙ-කායරොපදසන්ධිකයරො. 

ඉදං-සද්යදො ‘‘එකමිදාහං, භික්ඛයව, සමයංඋක්කට්ඨායංවිහරාමිසුභ වයන
සාලරාජමූයල’’තිආදීසු(දී. නි.2.91; ම.නි.1.501) නිපාතමත්තං, ‘‘ඉදංයඛො
තං, භික්ඛයව, අප්පමත්තකං සීලමත්තක’’න්තිආදීසු (දී. නි. 1.27) 
යථාවුත්යතආසන්නපච්චක්යඛආ යතො. 

‘‘ඉදඤ්හිතංයජතවනං, ඉසිසඞ්ඝනියසවිතං; 
ආවුත්ථං ධම්මරායජන, පීතිසඤ්ජනනං මමා’’ති. (ම. නි. 3.387-
388; සං.නි.1.48, 101) – 
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ආදීසු වක්ඛමායන ආසන්නපච්චක්යඛ. ඉධාපි වක්ඛමායනයයව 
ආසන්නපච්චක්යඛදට්ඨබ්යබො. 

බ්රහ්මචරිෙ-සද්යදො– 

‘‘කිංයතවතංකිංපනබ්රහ්මචරියං, 
කිස්සසුචිණ්ණස්සඅයංවිපායකො; 
ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති, 
ඉදඤ්චයතනා මහාවිමානං. 

‘‘අහඤ්චභරියාචමනුස්සයලොයක, 
සද්ධාඋයභොදානපතීඅහුම්හා; 
ඔපානභූතංයමඝරංතදාසි, 
සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණාච. 

‘‘තං යමවතංතංපනබ්රහ්මචරියං, 
තස්සසුචිණ්ණස්සඅයංවිපායකො; 
ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති, 
ඉදඤ්චයමවීරමහාවිමාන’’න්ති.– 

ඉමස්මිං පුණ්ණක ාතයක (ජා.2.22.1595) දායනආ යතො. 

‘‘යකනපාණිකාමදයදො, යකනපාණිමධුස්සයවො; 
යකනයතබ්රහ්මචරියයන, පුඤ්ඤංපාණිම්හිඉජ්ඣතී’’ති.– 

ඉමස්මිං අඞ්කුරයපතවත්ථුස්මිං (යප. ව.275, 277) යවයයාවච්යච. 

‘‘එවං යඛො තං, භික්ඛයව, තිත්තිරියං නාම බ්රහ්මචරියං අයහොසී’’ති 

ඉමස්මිං තිත්තිර ාතයක (චූළව.311) පඤ්චසික්ඛාපදසීයල. 

‘‘තං යඛො පන යම, පඤ්චසිඛ, බ්රහ්මචරියං යනව නිබ්බිදාය න 
විරා ාය…යප.… යාවයදව බ්රහ්මයලොකූපපත්තියා’’ති ඉමස්මිං 

මහාය ොවින්දසුත්යත (දී.නි.2.329) බ්රහ්මවිහායර. 

‘‘පයර අබ්රහ්මචාරී භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ බ්රහ්මචාරී භවිස්සාමා’’ති

ඉමස්මිං සල්යලඛසුත්යත (ම.නි.1.83) යමථුනවිරතියං. 

‘‘මයඤ්චභරියානාතික්කමාම, 
අම්යහචභරියානාතික්කමන්ති; 
අඤ්ඤත්රතාහිබ්රහ්මචරියංචරාම, 
තස්මාහිඅම්හංදහරානමීයයර’’ති.– 

ඉමස්මිං මහාධම්මපාල ාතයක (ජා. 1.10.97) සදාරසන්යතොයස. 
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‘‘අභිජානාමියඛොපනාහං, සාරිපුත්ත, චතුරඞ් සමන්නා තං බ්රහ්මචරියං

චරිතා, තපස්සීසුදංයහොමී’’ති යලොමහංසසුත්යත (ම.නි.1.155) වීරියය. 

‘‘හීයනනබ්රහ්මචරියයන, ඛත්තියයඋපපජ්ජති; 
මජ්ඣියමනචයදවත්තං, උත්තයමනවිසුජ්ඣතී’’ති.– 

නිමි ාතයක (ජා. 2.22.429) අත්තදමනවයසන කයත අට්ඨඞ්ගියක
උයපොසයථ. 

‘‘ඉදං යඛො පන යම, පඤ්චසිඛ, බ්රහ්මචරියං එකන්තනිබ්බිදාය
විරා ාය…යප.… අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො’’ති 

මහාය ොවින්දසුත්යතයෙව (දී.නි.2.329) අරියමග්ය . 

‘‘තයිදං බ්රහ්මචරියං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං බාහුජඤ්ඤං

පුථුභූතං යාව යදවමනුස්යසහි සුප්පකාසිත’’න්ති පාසාදිකසුත්යත (දී. නි.
3.174) සික්ඛත්තයසඞ් හියත සකලස්මිං සාසයන. ඉධාපි අරියමග්ය 
සාසයනචවත්තති. 

වුස්සතීතිවුසීයති, චරීයතීතිඅත්යථො.  නකුහනත්ථන්ති‘‘අයහොඅයයයො
සීලවා වත්තසම්පන්යනො අප්පිච්යඡො සන්තුට්යඨො මහිද්ධියකො
මහානුභායවො’’තිආදිනාජනස්සසත්තයලොකස්ස විම්හාපනත්ථං.යකචිපන 

‘‘කුහනත්ථන්ති පාපිච්ඡස්ස ඉච්ඡාපකතස්ස සයතො
සාමන්තජප්පනඉරියාපථනිස්සිතපච්චයපටියසවනසඞ්ඛායතන තිවියධන 
කුහනවත්ථුනා කුහකභායවන ජනස්ස විම්හාපනත්ථ’’න්ති වදන්ති. ඉධාපි

අයයමවත්යථො දස්සියතො. යතයනවාහ ‘‘තීහි කුහනවත්ථූහි  නස්ස 

කුහනත්ථාො’’ති, ජනස්ස විම්හාපනත්ථායාති අත්යථො.  නලාපනත්ථන්ති
‘‘එවරූපස්සනාමඅයයස්සදින්නංමහප්ඵලං භවිස්සතී’’තිපසන්නචිත්යතහි
‘‘යකනත්යථො, කිං ආහරීයතූ’’ති වදාපනත්ථං. ‘‘ජනලපනත්ථ’’න්තිපි
පඨන්ති, තස්ස පාපිච්ඡස්ස සයතො පච්චයත්ථං පරිකයථොභාසාදිවයසන
ලපනභායවන උපලාපකභායවන ජනස්ස ලපනත්ථන්ති අත්යථො.

යතයනවාහ ‘‘න නලපනත්ථන්තින නස්සඋපලාපනත්ථ’’න්ති. 

න ඉතිවාදප්පයමොක්ඛානිසංසත්ථන්ති එත්ථ ‘‘න
ලාභසක්කාරසියලොකානිසංසත්ථ’’න්තිපි පඨන්ති. තත්ථ ය්වායං
‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘ලාභී අස්සං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’න්ති, 
සීයලස්යවවස්ස පරිපූරකාරී’’ති (ම. නි. 1.65) සීලානිසංසභායවන වුත්යතො
චතුපච්චයලායභො ච. චතුන්නං පච්චයානං සක්කච්චදානසඞ්ඛායතො
ආදරබහුමාන රුකරණසඞ්ඛායතොචසක්කායරො, යයොච ‘‘සීලසම්පන්යනො
බහුස්සුයතො සුතධයරො ආරද්ධවීරියයො’’තිආදිනා නයයන 
උග් ච්ඡනකථුතියඝොසසඞ්ඛායතො සියලොයකො බ්රහ්මචරියං වසන්තානං
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දිට්ඨධම්මියකො ආනිසංයසො, තදත්ථන්ති අත්යථො. යකචි පන 

‘‘ලාභසක්කාරසියලොකානිසංසත්ථන්තිපාපිච්ඡස්යසවසයතො ලාභාදි රුතාය
ලාභසක්කාරසියලොකසඞ්ඛාතස්සආනිසංසස්සඋදයස්සනිප්ඵාදනත්ථ’’න්ති 
එවමත්ථංවදන්ති. 

න ඉති මං  යනො  ානාතූති එවං බ්රහ්මචරියවායස සති ‘‘සීලවා 
කලයාණධම්යමො’’තිආදිනා මං යලොයකො ජානාතු සම්භායවතූති අත්තයනො 
සන්තගුණවයසන සම්භාවනත්ථම්පි න ඉදං බ්රහ්මචරියං වුස්සතීති
සම්බන්යධො. යකචි පන ‘‘පාපිච්ඡස්ස සයතො
අසන්තගුණසම්භාවනාධිප්පායයන ‘ඉති එවංගුයණොති මං යලොයකො 
ජානාතූ’ති න ඉදං බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති එවයමත්ථ අත්ථං වදන්ති.
සබ්බත්ථාපි පයනත්ථපුරියමොපුරියමොයයවඅත්ථවිකප්යපොසුන්දරතයරො. 

අථ යඛොති එත්ථ අථාති අඤ්ඤත්යථ නිපායතො, යඛොති අවධාරයණ. 
යතනකුහනාදියතොඅඤ්ඤදත්ථංයයවඉදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියංවුස්සතීති

දස්යසති. ඉදානිතං පයයොජනං දස්යසන්යතො ‘‘සංවරත්ථං පහානත්ථ’’න්ති 
ආහ. තත්ථ පඤ්චවියධො සංවයරො – පාතියමොක්ඛසංවයරො, සතිසංවයරො, 
ඤාණසංවයරො, ඛන්තිසංවයරො, වීරියසංවයරොති. ‘‘ඉති ඉමිනා
පාතියමොක්ඛසංවයරන උයපයතො යහොති සමුයපයතො’’තිආදිනා (විභ. 511) 

නයයන ආ යතො අයං පාතියමොක්ඛසංවයරො, සීලසංවයරොතිපි වුච්චති.
‘‘රක්ඛතිචක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියයසංවරංආපජ්ජතී’’ති(ම. නි.1.295; සං.

නි.4.239; අ.නි.3.16) ආ යතොඅයං සතිසංවයරො. 

‘‘යානියසොතානියලොකස්මිං, සතියතසංනිවාරණං; 
යසොතානංසංවරංබ්රූමි, පඤ්ඤායයයතපිධීයයර’’ති. (සු.නි.1041; 
චූළනි.අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො4; යනත්ති.4.11, 45) – 

ආ යතොඅයං ඤාණසංවයරො. ‘‘ඛයමොයහොතිසීතස්ස උණ්හස්සා’’තිආදිනා

(ම.නි.1.24; අ.නි.4.114; 6.58) නයයනආ යතොඅයං ඛන්තිසංවයරො. 

‘‘උප්පන්නංකාමවිතක්කංනාධිවායසතී’’තිආදිනා(ම.නි.1.26; අ. නි.

4.114; 6.58) නයයනආ යතොඅයං වීරිෙසංවයරො. 

අත්ථයතො පන පාණාතිපාතාදීනං පජහනවයසන වත්තප්පටිවත්තානං 
පූරණවයසන ච පවත්තා යචතනා යචව විරති ච. සඞ්යඛපයතො සබ්යබො
කායවචීසංයයමො, විත්ථාරයතො සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං

අවීතික්කයමො සීලසංවයරො. සති එව සතිසංවයරො, සතිප්පධානා වා කුසලා

ඛන්ධා. ඤාණයමව ඤාණසංවයරො. අධිවාසනවයසන අයදොයසො, 

අයදොසප්පධානා වා තථාපවත්තා කුසලා ඛන්ධා ඛන්තිසංවයරො, පඤ්ඤාති

එයක.කාමවිතක්කාදීනංඅභිභවනවයසනපවත්තංවීරියයමව වීරිෙසංවයරො. 
යතසු පඨයමො කායදුච්චරිතාදීසු දුස්සීලස්ස සංවරණයතො සංවයරො, දුතියයො
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පටුන 

මුට්ඨස්සච්චස්ස, තතියයොඅඤ්ඤාණස්ස, චතුත්යථොඅක්ඛන්තියා, පඤ්චයමො
යකොසජ්ජස්සසංවරණයතොපිදහනයතොසංවයරොතියවදිතබ්යබො. එවයමතස්ස

සංවරස්සඅත්ථාය සංවරත්ථං සංවරනිප්ඵාදනත්ථන්තිඅත්යථො. 

තීහිපහායනහීති තදඞ් වික්ඛම්භනසමුච්යඡදසඞ්ඛායතහිතීහිපහායනහි.
පඤ්චවිධප්පහානම්පි ඉධ වත්තුං වට්ටතියයව. පඤ්චවිධඤ්හි පහානං 
තදඞ් වික්ඛම්භනසමුච්යඡදප්පටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණවයසන. තත්ථ යං
දීපායලොයකයනව තමස්ස පටිපක්ඛභාවයතො අයලොභාදීහි යලොභාදිකස්ස
නාමරූපපරිච්යඡදාදිවිපස්සනාඤායණහි තස්ස තස්ස අනත්ථස්ස පහානං, 
යසයයථිදං – පරිච්චාය න යලොභාදිමලස්ස, සීයලන 
පාණාතිපාතාදිදුස්සීලයස්ස, සද්ධාදීහි අස්සද්ධියාදිකස්ස, 
නාමරූපවවත්ථායනන සක්කායදිට්ඨියා, පච්චයපරිග් යහන
අයහතුවිසමයහතුදිට්ඨීනං, තස්යසව අපරභාය න කඞ්ඛාවිතරයණන
කථංකථීභාවස්ස, කලාපසම්මසයනන අහංමමාති  ාහස්ස, 
මග් ාමග් වවත්ථායනන අමග්ය  මග් සඤ්ඤාය, උදයදස්සයනන
උච්යඡදදිට්ඨියා, වයදස්සයනන සස්සතදිට්ඨියා, භයදස්සයනන සභයය
අභයසඤ්ඤාය, ආදීනවදස්සයනන අස්සාදසඤ්ඤාය, නිබ්බිදානුපස්සයනන
අභිරතිසඤ්ඤාය, මුච්චිතුකමයතාඤායණන අමුච්චිතුකමයතාය, 
උයපක්ඛාඤායණන අනුයපක්ඛාය, අනුයලොයමනධම්මට්ඨිතියංනිබ්බායන 
ච පටියලොමභාවස්ස, ය ොත්රභුනා සඞ්ඛාරනිමිත්තග් ාහස්ස පහානං, එතං 

තදඞ් ප්පහානං නාම. 

යං පන උපචාරප්පනායභයදන සමාධිනා පවත්තිභාවනිවාරණයතො 
ඝටප්පහායරයනව උදකපිට්යඨ යසවාලස්ස, යතසං යතසං

නීවරණාදිධම්මානං පහානං, එතං වික්ඛම්භනප්පහානං නාම. යං චතුන්නං
අරියමග් ානං භාවිතත්තා තංතංමග් වයතො අත්තයනො සන්තායන
‘‘දිට්ඨි තානං පහානායා’’තිආදිනා (ධ. ස. 277; විභ. 628) නයයන
වුත්තස්සසමුදයපක්ඛියස්සකියලස හණස්සඅච්චන්තංඅප්පවත්තිභායවන 

සමුච්ඡින්දනං, එතං සමුච්යඡදප්පහානං නාම. යං පන ඵලක්ඛයණ 

පටිප්පස්සද්ධත්ථං කියලසානං, එතං පටප්පස්සද්ධිප්පහානං නාම. යං
සබ්බසඞ්ඛතනිස්සටත්තා පහීනසබ්බසඞ්ඛතං නිබ්බානං, එතං 

නිස්සරණප්පහානං නාම. තස්සපඤ්චවිධස්සපිතථාතථාරා ාදිකියලසානං 
පටිනිස්සජ්ජනට්යඨන සමතික්කමනට්යඨන වා පහානස්ස අත්ථාය, 
පහානසාධනත්ථන්ති එවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

තත්ථ සංවයරන කියලසානං චිත්තසන්තායන පයවසනිවාරණං
පහායනන ච පයවසනිවාරණයමව සමුග්ඝායතො චාති වදන්ති. උභයයනපි
පනයථාරහංඋභයංසම්පජ්ජතීති දට්ඨබ්බං.සීලාදිධම්මාඑවහිසංවරණයතො
සංවරං, පජහනයතොපහානන්ති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   චතුක්කනිපාත-ටීකා 

210 

පටුන 

අනීතිහන්ති ඊතියයො වුච්චන්ති උපද්දවා දිට්ඨධම්මිකා සම්පරායිකා ච.

ඊතියයො හන්තීති ඊතිහං, අනු ඊතිහන්ති අනීතිහං, සාසනබ්රහ්මචරියං 
මග් බ්රහ්මචරියඤ්ච. අථ වා ඊතීහි අනත්යථහි සද්ධිං හනන්ති  ච්ඡන්ති 

පවත්තන්තීතිඊතිහා, තණ්හාදිඋපක්කියලසා.නත්ථිඑත්ථඊතිහාති අනීතිහං. 
ඊතිහා වා යථාවුත්යතනත්යථන තිත්ථියසමයා, තප්පටිපක්ඛයතො ඉදං 

අනීතිහං. ‘‘අනිතිහ’’න්තිපිපායඨො. තස්සත්යථො–‘‘ඉතිහාය’’න්තිධම්යමසු
අයනකංසග් ාහභාවයතො විචිකිච්ඡා ඉතිහං නාම, 
සම්මාසම්බුද්ධප්පයවදිතත්තා යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජන්තානං

නික්කඞ්ඛභාවසාධනයතො ච නත්ථි එත්ථ ඉතිහන්ති අනිතිහං, 
අපරපත්තියන්ති අත්යථො. වුත්තඤ්යහතං ‘‘පච්චත්තං යවදිතබ්යබො
විඤ්ඤූහී’’ති, ‘‘අතක්කාවචයරො’’ති(දී.නි. 2.67; ම.නි.1.281; 2.337; සං.
නි. 1.172; මහාව. 7-8) ච.  ාථාබන්ධසුඛත්ථං පන ‘‘අනීතිහ’’න්ති දීඝං
කත්වා පඨන්ති. පච්ඡිමං පයනත්ථ අත්ථවිකප්පං දස්යසතුං 

‘‘ඉතිහපරිවජ්ජිත’’න්තිආදිවුත්තං. 

නිබ්බානසඞ්ඛාතං ඔ ධං පතිට්ඨං පාරං  ච්ඡතීති නිබ්බායනො ධ ාමී, 
විමුත්තිරසත්තා එකන්යතයනව නිබ්බානසම්පාපයකොති අත්යථො, තං 

නිබ්බායනො ධ ාමිනං බ්රහ්මචරියං. නිබ්බායනො යධොති වා අරියමග්ය ො
වුච්චතියතනවිනා නිබ්බානාව ාහණස්ස අසම්භවයතොතස්ස චනිබ්බානං
අනාලම්බිත්වාඅප්පවත්තනයතො, තඤ්යචතංඑකන්තසම්පාදයනන ච්ඡතීති 

නිබ්බායනො ධ ාමී. අථ වා නිබ්බායනො ධ ාමිනන්ති නිබ්බානස්ස
අන්යතො ාමිනං. මග් බ්රහ්මචරියඤ්හිනිබ්බානංආරම්මණංකරිත්වා තස්ස

අන්යතොඑවපවත්තතීති. ඉමයමවචඅත්ථවිකප්පංදස්යසතුං ‘‘නිබ්බානස්ස 

අන්යතො ාමින’’න්තිආදි වුත්තං. යසොති යයො යසො සමතිංස පාරමියයො
පූයරත්වා සබ්බකියලයස භඤ්ජිත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 

අභිසම්බුද්යධො, යසො භ වා අයදසයි යදයසසි. මහන්යතහීති මහාආතුයමහි
උළාරජ්ඣාසයයහි. මහන්තං නිබ්බානං, මහන්යත වා සීලක්ඛන්ධාදියක

එසන්ති  යවසන්තීති මයහසියනො, බුද්ධාදයයො අරියා. යතහි අනුොයතො 
පටිපන්යනො. 

ෙථා බුද්යධන යදසිතන්ති යථා අභිඤ්යඤයයාදිභායවන
සම්මාසම්බුද්යධන මයා යදසිතං, එවං යය එතං මග් බ්රහ්මචරියං තදත්ථං
සාසනබ්රහ්මචරියඤ්චපටිපජ්ජන්ති.යත දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි
යථාරහං අනුසාසන්තස්ස සත්ථු මය්හං සාසනකාරියනො ඔවාදප්පටිකරා
සකලස්සවට්ටදුක්ඛස්සඅන්තංපරියන්තංඅප්පවත්තිං කරිස්සන්ති, දුක්ඛස්ස
වාඅන්තංනිබ්බානංසච්ඡිකරිස්සන්තීති. 

බ්රහ්මචරියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. කුහසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ කුහකාති සාමන්තජප්පනාදිනා කුහනවත්ථුනා කුහකා, 
අසන්තගුණසම්භාවනිච්ඡාය යකොහඤ්ඤං කත්වා පයරසං විද්ධංසකාති

අත්යථො. ථද්ධාති ‘‘යකොධයනො යහොති උපායාසබහුයලො, අප්පම්පි වුත්යතො
සමායනො අභිසජ්ජතිකුප්පති බයාපජ්ජති පතිත්ථීයතී’’ති (අ.නි. 3.25, 27) 
එවං වුත්යතන යකොයධන ච, ‘‘දුබ්බයචො යහොති යදොවචස්සකරයණහි
ධම්යමහිසමන්නා යතොඅක්ඛයමො අප්පදක්ඛිණග් ාහීඅනුසාසනි’’න්ති(ම.
නි. 1.181; පාරා. 426). එවං වුත්යතන යදොවචස්යසන ච, ‘‘ජාතිමයදො, 
ය ොත්තමයදො, ලාභමයදො, ආයරො යමයදො, යයොබ්බනමයදො, ජීවිතමයදො’’ති 
(විභ.832) එවංවුත්තජාතිමදාදියභයදනමායනනච රුකාතබ්යබසු රූසුපි
නිපච්චකාරං අකත්වා අයයොසලාකං ගිලිත්වා ඨිතා විය අයනොනතා හුත්වා

විචරණකා.යතනාහ ‘‘යකොයධනචා’’තිආදි. 

උපලාපකාති මිච්ඡාජීවවයසන කුලසඞ් ණ්හකා. ලපාති පච්චයත්ථං

පයුත්තවාචාවයසන නිප්යපසිකතාවයසන ලපකාති අත්යථො. සිඞ් න්ති
සිඞ් ාරං. තඤ්හි කුසලස්ස විජ්ඣනයතො සුට්ඨු ආයසවිතතාය සීයස
පරික්ඛිත්තං සුනිබ්බත්තං විසාණං විය ථිරත්තා ච සිඞ් ං වියාති සිඞ් ං, 
නා රිකභාවසඞ්ඛාතස්ස කියලසසිඞ් ස්යසතං නාමං. සිඞ් ාරභායවො 

සිඞ් ාරතා, සිඞ් ාරකරණකආකායරො වා. චාතුරභායවො චාතුරතා. තථා 

චාතුරිෙං. පරික්ඛතභායවො පරික්ඛතතා, පරිඛණිත්වා ඨපිතස්යසව
දළ්හසිඞ් ාරස්යසතං නාමං. ඉතරං තස්යසව යවවචනං. එවං සබ්යබහි
වායරහිකියලසසිඞ් ාරතාවකථිතා. 

උග් තනළාතිනළසදිසං තුච්ඡමානං උක්ඛිපිත්වා විචරණකා. යතනාහ 

‘‘තුච්ඡමානං උක්ඛිපිත්වා ඨිතා’’ති. යස්මා යත කුහනාදියයො යතො න

සම්මාපටිපන්නා, තස්මා ‘‘මමසන්තකාන යහොන්තී’’තිවුත්තං. අප තාති
යදිපි යත මම සාසයන පබ්බජිතා, යථානුසිට්ඨං පන අප්පටිපජ්ජනයතො
අප තා එව ඉමස්මා ධම්මවිනයා, ඉයතො යත සුවිදූයර ඨිතාති දස්යසති. 
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘නභඤ්චදූයරපථවීචදූයර, 
පාරංසමුද්දස්සතදාහුදූයර; 
තයතොහයවදූරතරංවදන්ති, 
සතඤ්චධම්යමොඅසතඤ්චරාජා’’ති.(ජා.2.21.414); 

සබ්බත්ථ පත්ථටතාෙයවපුල්ලංපාපුණන්තීතිසබ්බත්ථපත්ථටභායවන 
සීලාදිධම්මක්ඛන්ධපාරිපූරියායවපුල්ලංපාපුණන්ති. 

කුහසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. සන්තුට්ඨිසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම නිද්යදොසානීති අවජ්ජරහිතානි ආ මනසුද්ධියතො
කායමණ්ඩනාදිකියලසවත්ථුභාවාභාවයතො ච. තත්ථ සුලභතාය 
පරියයසනදුක්ඛස්ස අභායවො දස්සියතො, අප්පතාය පරිහරණදුක්ඛස්සපි
අභායවො දස්සියතො, අනවජ්ජතාය අ රහිතබ්බතාය භික්ඛුසාරුප්පභායවො
දස්සියතො යහොති. අප්පතාය වා පරිත්තාසස්ස අවත්ථුතා, සුලභතාය
ය ධාදීනං අවත්ථුතා, අනවජ්ජතාය ආදීනවදස්සනනිස්සරණපඤ්ඤානං
අත්ථිතා දස්සිතායහොති. අප්පතායවාලායභනන යසොමනස්සං ජනයන්ති, 
අලායභන න යදොමනස්සං ජනයන්ති, අනවජ්ජතාය විප්පටිසාරනිමිත්තං 
අඤ්ඤාණුයපක්ඛංනජනයන්තිඅවිප්පටිසාරවත්ථුභාවයතො. 

පංසුකූලන්ති සඞ්කාරකූටාදීසු යත්ථ කත්ථචි පංසූනං උපරි ඨිතත්තා 
අබ්භුග් තට්යඨනපංසුකූලංවියාතිපංසුකූලං, පංසුවියකුච්ඡිතභාවංඋලති
 ච්ඡතීති පංසුකූලන්ති එවං ලද්ධනාමං රථිකාදීසු පතිතනන්තකානි

උච්චිනිත්වා කතචීවරං. රුක්ඛමූලන්ති වියවකානුරූපං යං කිඤ්චි

රුක්ඛසමීපං. ෙංකිඤ්චිමුත්තන්තියංකිඤ්චි ය ොමුත්තං. යකචිපයනත්ථ 

‘‘ය ොමුත්තපරිභාවිතහරීතකඛණ්ඩං පූතිමුත්ත’’න්ති වදන්ති. ‘‘පූතිභායවන
ආපණාදියතො විස්සට්ඨං ඡඩ්ඩිතං අපරිග් හිතං යං කිඤ්චි යභසජ්ජං 

පූතිමුත්තන්තිඅධිප්යපත’’න්තිඅපයර. 

ෙයතො යඛොති පච්චත්යත නිස්සක්කවචනං, යං යඛොති වුත්තං යහොති. 

යතන තුට්යඨො යහොතීති වුත්තකිරියං පරාමසති. තුට්යඨොති සන්තුට්යඨො. 

ඉදමස්සාහන්ති ය්වායං චතුබ්බියධන යථාවුත්යතන පච්චයයන අප්යපන 
සුලයභන සන්යතොයසො, ඉදං ඉමස්ස භික්ඛුයනො සීලසංවරාදීසු අඤ්ඤතරං
එකං සාමඤ්ඤඞ් ං සමණභාවකාරණන්ති අහං වදාමි. සන්තුට්ඨස්ස හි
චතුපාරිසුද්ධිසීලං පරිපුණ්ණං යහොති, සමථවිපස්සනා ච භාවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති. අථවාසාමඤ්ඤංනාම අරියමග්ය ො, තස්ස සඞ්යඛපයතො ද්යව
අඞ් ා බාහිරං අජ්ඣත්තිකන්ති. තත්ථ බාහිරං සප්පුරිසූපනිස්සයයො 
සද්ධම්මස්සවනඤ්ච. අජ්ඣත්තිකං පන යයොනියසොමනසිකායරො
ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති ච. යතසු යස්මා යථාරහං
ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තිභූතාතස්සමූලභූතායචයතධම්මා, යදිදංඅප්පිච්ඡතා
සන්තුට්ඨිතා පවිවිත්තතා අසංසට්ඨතා ආරද්ධවීරියතාතිඑවමාදයයො, තස්මා

වුත්තං ‘‘ඉදමස්සාහංඅඤ්ඤතරංසාමඤ්ඤඞ් න්තිවදාමී’’ති. 

යසනාසනමාරබ්භාති විහාරාදිං මඤ්චපීඨාදිඤ්ච යසනාසනං නිස්සාය. 

චීවරං පානයභො නන්ති නිවාසනාදිචීවරං අම්බපානකාදිපානං

ඛාදනීයයභොජනීයාදිභුඤ්ජිතබ්බවත්ථුඤ්චආරබ්භාති සම්බන්යධො. විඝායතොති
විඝාතභායවො, චිත්තස්ස දුක්ඛං න යහොතීති යයොජනා. අයඤ්යහත්ථ
සඞ්යඛපත්යථො – ‘‘අමුකස්මිං නාම ආවායස පච්චයා සුලභා’’ති
ලභිතබ්බට්ඨාන මයනන වා ‘‘මය්හං පාපුණාති, න තුය්හ’’න්ති 
විවාදාපජ්ජයනන වා නවකම්මකරණාදිවයසන වා යසනාසනාදීනි
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පරියයසන්තානං අසන්තුට්ඨානං ඉච්ඡිතාලාභාදිනා යයො විඝායතො චිත්තස්ස

යහොති, යසො තත්ථ සන්තුට්ඨස්ස න යහොති. දිසා නප්පටහඤ්ඤතීති
සන්තුට්ඨියා චාතුද්දිසභායවන දිසා න පටිහනති. වුත්තඤ්යහතං
‘‘චාතුද්දියසො අප්පටියඝො ච යහොති, සන්තුස්සමායනො ඉතරීතයරනා’’ති (සු.
නි.42). 

සමණධම්මස්ස අනුයලොමාති සමණධම්මස්ස සමථවිපස්සනාභාවනාය, 

අරියමග් ස්යසව වා අනුච්ඡවිකා අප්පිච්ඡතාදයයො. තුට්ඨචිත්තස්ස

භික්ඛුයනොති තුට්ඨචිත්යතන භික්ඛුනා. අධිග් හිතා යහොන්තීති 

පටිපක්ඛධම්යම අභිභවිත්වා  හිතා යහොන්ති. අන්යතො තාති 

අබ්භන්තර තා.න පරිබාහිරාතිනබාහිරාකතා. 

සන්තුට්ඨිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අරියවංසසුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨයම වංස-සද්යදො ‘‘පිට්ඨිවංසං අතික්කමිත්වා නිසීදතී’’තිආදීසු
ද්වින්නංය ොපානසීනංසන්ධානට්ඨායන ඨයපතබ්බදණ්ඩයකආ යතො. 

‘‘වංයසොවිසායලොචයථාවිසත්යතො, 
පුත්යතසුදායරසුචයාඅයපක්ඛා; 
වංසක්කළීයරොවඅසජ්ජමායනො, 
එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො’’ති.– 

ආදීසු කට්ඨයක. ‘‘යභරිසද්යදො මුදිඞ් සද්යදො වංසතාලසද්යදො’’තිආදීසු
තූරියවියසයස, යවණූතිපි වුච්චති. ‘‘භින්යනන පිට්ඨිවංයසන මයතො
හත්ථී’’තිආදීසු හත්ථිආදීනං පිට්ඨියවමජ්යඣ පයදයස. ‘‘කුලවංසං
ඨයපස්සාමී’’තිආදීසු කුලන්වයය. ‘‘වංසානුරක්ඛයකො
පයවණීපාලයකො’’තිආදීසු ගුණානුපුබ්බියංගුණානංපබන්ධප්පවත්තියං.ඉධ
පන චතුපච්චයසන්යතොසභාවනාරාමතාසඞ්ඛාතගුණානං පබන්යධ
දට්ඨබ්යබො.තස්සපනවංසස්ස කුලන්වයංගුණන්වයඤ්චනිදස්සනවයසන

දස්යසතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ඛත්තිෙවංයසොති 

ඛත්තියකුලවංයසො.එසනයයොයසසපයදසුපි. සමණවංයසො පනසමණතන්ති 

සමණපයවණී. මූල න්ධාදීනන්ති ආදි-සද්යදන යථා සාර න්ධාදීනං
සඞ් යහො, එවයමත්ථ ය ොරසාදීනම්පි සඞ් යහො දට්ඨබ්යබො, දුතියයන පන 

ආදි-සයදන කාසිකවත්ථසප්පිමණ්ඩාදීනං. 

අරිෙ-සද්යදො අමිලක්යඛසුපි මනුස්යසසු පවත්තති, යයසං
නිවසනට්ඨානංඅරියංආයතනන්තිවුච්චති.යථාහ‘‘යාවතා, ආනන්ද, අරියං
ආයතන’’න්ති (දී.නි.2.152; උදා.76). යලොකියසාධුජයනසුපි ‘‘යයහියවො
අරියා පරිසුද්ධකායසමාචාරා, යතසං අහං අඤ්ඤතයරො’’තිආදීසු (ම. නි.
1.35). ඉධ පන යය ‘‘ආරකා කියලයසහී’’තිආදිනා ලද්ධනිබ්බචනා

පටිවිද්ධඅරියසච්චා, යතඑව අධිප්යපතාතිදස්යසතුං ‘‘යකපනයතඅරිො’’ති
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පුච්ඡං කත්වා ‘‘අරිො වුච්චන්තී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යය 
මහාපණිධානකප්පයතො පට්ඨාය යාවායංකප්යපො, එත්ථන්තයර උප්පන්නා 
සම්මාසම්බුද්ධා. යත තාව සරූපයතො දස්යසත්වා තදඤ්යඤපි
සම්මාසම්බුද්යධ පච්යචකබුද්යධ බුද්ධසාවයක ච සඞ් යහත්වා

අනවයසසයතොඅරියයදස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථයාවසාසනං
අන්තරධායති, තාව සත්ථා ධරති එව නාමාති ඉමයමව භ වන්තං. යය
යචතරහිබුද්ධසාවකා, යතචසන්ධාය පච්චුප්පන්නග් හණං.තස්මිංතස්මිං
කායල යත යත පච්චුප්පන්නාති යච, අතීතානා තග් හණං න කත්තබ්බං
සියා. 

ඉදානියථාභ වා ‘‘ධම්මං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමිආදිකලයාණං 
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසස්සාමි, යදිදං ඡ

ඡක්කානී’’ති ඡඡක්කයදසනාෙ (ම.නි.3.420) අට්ඨහිපයදහිවණ්ණංඅභාසි.
එවං මහාඅරියවංසයදසනාය අරියානං වංසං ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, 
අරියවංසා අග් ඤ්ඤා රත්තඤ්ඤා වංසඤ්ඤා යපොරාණා, අසංකිණ්ණා
අසංකිණ්ණපුබ්බානසංකීයන්තින සංකීයිස්සන්ති, අප්පටිකුට්ඨාසමයණහි
බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහී’’ති යයහි නවහි පයදහි වණ්ණං අභාසි, තානි තාව

ආයනත්වා යථොමනාවයසයනව වණ්යණන්යතො ‘‘යත යඛො

පයනයත’’තිආදිමාහ. අග් ාති  ානිතබ්බා සබ්බවංයසහි යසට්ඨභාවයතො
යසට්ඨභාවසාධනයතොච. 

රත්තඤ්ඤාචිරරත්තාති ානිතබ්බා රත්තඤ්ඤූහිබුද්ධාදීහියතහිචතථා

අනුට්ඨිතත්තා. වංසාති  ානිතබ්බාති බුද්ධාදීනංඅරියානංවංසාතිජානිතබ්බා. 

යපොරාණාතිපුරාතනා. න අධුනප්පත්තිකාතිනඅධුනාතනා. අවිකිණ්ණාතින 

ඛිත්තා න ඡඩ්ඩිතා. යතනාහ ‘‘අනපනීතා’’ති. න අපනීතපුබ්බාති න
ඡඩ්ඩිතපුබ්බා, තිස්සන්නම්පි සික්ඛානං පරිපූරණූපායභාවයතො න
පරිච්චත්තපුබ්බා. තයතො එව ඉදානිපි න අපනීයන්ති, අනා යතපි න 

අපනීයිස්සන්තියයව.ධම්මසභාවස්සවිජානයනන විඤ්ඤූ. සමිතපාපා සමණා 

යචව බාහිතපාපා බ්රාහ්මණා ච. යතහිඅප්පටකුට්ඨා අප්පටික්ඛිත්තා.යයහින
පටික්යකොසිතබ්බා, යත අනින්දිතබ්බා. අ රහිතබ්බා අපරිච්චජිතබ්බතාය
අප්පටික්ඛිපිතබ්බායහොන්තීති. 

සන්තුට්යඨොති එත්ථ යථාධිප්යපතසන්යතොසයමව දස්යසන්යතන
පච්චයසන්යතොසවයසන සන්තුට්යඨොති වුත්තං, ඣානවිපස්සනාදිවයසනපි

ඉධ භික්ඛුයනො සන්තුට්ඨතා යහොතීති. ඉතරීතයරනාති ඉතයරන ඉතයරන.
ඉතරසද්යදො අනියමවචයනො ද්වික්ඛත්තුං වුච්චමායනො යං-කිඤ්චිසද්යදහි

සමානත්යථො යහොතීති වුත්තං ‘‘යෙන යකනචී’’ති. ස්වායං අනියමවාචිතාය
එව යථා ථූලාදීනං අඤ්ඤතරවචයනො, එවං යථාලද්ධාදීනම්පි
අඤ්ඤතරවචයනොති.තත්ථදුතියපක්ඛස්යසවඉධඉච්ඡිතභාවං දස්යසන්යතො 

‘‘අථයඛො’’තිආදිමාහ.නනුචයථාලද්ධාදයයොපි ථූලාදයයොඑව? සච්චයමතං, 
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තථාපි අත්ථි වියසයසො. යයො හි යථාලද්යධසු ථූලාදීසු සන්යතොයසො, යසො
යථාලාභසන්යතොයසොව, න ඉතයරො. න හි යසො පච්චයමත්තසන්නිස්සයයො
ඉච්ඡියතො, අථ යඛො අත්තයනො කායබලසාරුප්පභාවසන්නිස්සයයොපි.
ථූලදුකාදයයොතයයොපිචීවයරලබ්භන්ති, මජ්ඣියමොචතුපච්චයසාධාරයණො, 

පච්ඡියමො පන චීවයර යසනාසයන ච ලබ්භතීති දට්ඨබ්බං. ඉයම තයෙො

සන්යතොයසති ඉදං සබ්බසඞ් ාහිකනයයන වුත්තං. යය හි පරයතො
ගිලානපච්චයං පිණ්ඩපායත එව පක්ඛිපිත්වා චීවයර වීසති, පිණ්ඩපායත
පන්නරස, යසනාසයනපන්නරසාතිසමපඤ්ඤාසසන්යතොසාවුච්චන්ති, යත
සබ්යබපි යථාරහං ඉයමසු එව තීසු සන්යතොයසසු සඞ් හං සයමොසරණං
 ච්ඡන්තීති. 

චීවරං  ානිතබ්බන්ති ‘‘ඉදං නාම චීවරං කප්පිය’’න්ති ජාතියතො චීවරං

ජානිතබ්බං. චීවරයඛත්තන්ති චීවරස්ස උප්පත්තික්යඛත්තං. පංසුකූලන්ති
පංසුකූලචීවරං, පංසුකූලලක්ඛණප්පත්තං චීවරං ජානිතබ්බන්ති අත්යථො. 

චීවරසන්යතොයසොතිචීවයරලබ්භමායනොසබ්යබොසන්යතොයසොජානිතබ්යබො. 

චීවරප්පටසංයුත්තානි ධුතඞ් ානි  ානිතබ්බානි, යානි ය ොයපන්යතො
චීවරසන්යතොයසන සම්මයදව සන්තුට්යඨො යහොතීති. 

යඛොමකප්පාසිකයකොයසයයකම්බලසාණභඞ් ානි යඛොමාදීනි. තත්ථ යඛොමං 

නාම යඛොමසුත්යතහි වායිතං යඛොමපට්ටචීවරං. තථා යසසානිපි. සාණන්ති

සාණවාකසුත්යතහි කතචීවරං. භඞ් න්ති පන යඛොමසුත්තාදීනි සබ්බානි, 

එකච්චානිවා මිස්යසත්වාකතචීවරං.භඞ් ම්පිවාකමයයමවාතියකචි. ඡාති 
 ණනපරිච්යඡයදො.යදිඑවංඉයතොඅඤ්ඤා වත්ථජාතිනත්ථීති? යනො නත්ථි.

සා පන එයතසං අනුයලොමාති දස්යසතුං ‘‘දුකූලාදීනී’’තිආදි වුත්තං. ආදි-
සද්යදන පත්තුණ්ණං, යසොමාරපට්ටං, චීනපට්ටං, ඉද්ධිජං, යදවදින්නන්ති
යතසං සඞ් යහො. තත්ථ දුකූලං සාණස්ස අනුයලොමං වාකමයත්තා.

පත්තුණ්ණයදයසසඤ්ජාතවත්ථං පත්තුණ්ණං. ‘‘යකොයසයයවියසයසො’’තිහි
අභිධානයකොයස වුත්තං. යසොමාරයදයස චීනයදයස ච ජාතවත්ථානි 

යසොමාරචීනපට්ටානි. පත්තුණ්ණාදීනි තීණි යකොයසයයස්ස අනුයලොමානි

පාණයකහි කතසුත්තමයත්තා. ඉද්ධි ං එහිභික්ඛූනං පුඤ්ඤිද්ධියා
නිබ්බත්තචීවරං, තං යඛොමාදීනංඅඤ්ඤතරංයහොතීතියතසංඑවඅනුයලොමං.

යදවතාහි දින්නචීවරං යදවදින්නං, තං කප්පරුක්යඛ නිබ්බත්තං ජාලිනියා
යදවකඤ්ඤාය අනුරුද්ධත්යථරස්ස දින්නවත්ථසදිසං, තම්පි
යඛොමාදීනංයයවඅනුයලොමංයහොතියතසු අඤ්ඤතරභාවයතො. 

ඉමානීතිඅන්යතො ධාවධාරණවචනං, ඉමානිඑවාති අත්යථො.බුද්ධාදීනං

පරියභො යයොග් තාය කප්පිෙචීවරානි. ඉදානි අවධාරයණන නිවත්තිතානි

එකයදයසන දස්යසතුං ‘‘කුසචීර’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ කුසතියණහි

අඤ්යඤහිවා තාදියසහිතියණහිකතචීවරං කුසචීරං. අක්කවාකාදීහිවායකහි 

කතචීවරං වාකචීරං. චතුක්යකොයණහිතියකොයණහිවා ඵලයකහිකතචීවරං 

ඵලකචීරං. මනුස්සානං යකයසහි කතකම්බලං යකසකම්බලං. 
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චාමරිවාලඅස්සවාලාදීහි කතං වාලකම්බලං. මකචිතන්තූහි වායියතො 

යපොත්ථයකො. චම්මන්ති මි චම්මාදි යං කිඤ්චි චම්මං. උලූකපක්යඛහි

 න්ථිත්වා කතචීවරං උලූකපක්ඛං. භුජපත්තතචාදිමයං රුක්ඛදුස්සං. 

තිරීටකන්තිඅත්යථො.සුඛුමතරාහිලතාහිලතාවායකහි වාවායිතං ලතාදුස්සං. 

එරකවායකහි කතං එරකදුස්සං. තථා කදලිදුස්සං. සුඛුයමහි යවළුවිලීයවහි

කතං යවළුදුස්සං. ආදි-සද්යදන වක්කලාදීනං සඞ් යහො. අකප්පිෙචීවරානි 
තිත්ථියද්ධජභාවයතො. 

අට්ඨන්නං මාතිකානං වයසනාති ‘‘සීමාය යදති, කතිකාය
යදතී’’තිආදිනා (මහාව.379) ආ තානංඅට්ඨන්නංචීවරුප්පත්තිමාතිකානං 
වයසන. චීවරානං පටිලාභක්යඛත්තදස්සනත්ථඤ්හි භ වතා ‘‘අට්ඨිමා, 

භික්ඛයව, මාතිකා’’තිආදිනා මාතිකා ඨපිතා. මාතිකාති හි මාතයරො 
චීවරුප්පත්තිජනිකාති. 

යසොසානිකන්ති සුසායන පතිතං. පාපණිකන්ති ආපණද්වායර පතිතං. 

රථිෙන්ති පුඤ්ඤත්ථියකහි වාතපානන්තයරන රථිකාය ඡඩ්ඩිතයචොළකං. 

සඞ්කාරකූටකන්ති සඞ්කාරට්ඨායන ඡඩ්ඩිතයචොළකං. සිනානන්ති
නහානයචොළකං, යං භූතයවජ්යජහි සසීසං නහායිත්වා 

කාලකණ්ණියචොළන්ති ඡඩ්යඩත්වා  ච්ඡන්ති. තිත්ථන්ති තිත්ථයචොළං, 

සිනානතිත්යථ ඡඩ්ඩිතපියලොතිකා. අග්ගිදඩ්ඪන්ති අග්ගිනා දඩ්ඪප්පයදසං.

තඤ්හිමනුස්සා ඡඩ්යඩන්ති. ය ොඛායිතාදීනි පාකටායනව.තානිපිහිමනුස්සා 

ඡඩ්යඩන්ති. ධ ං උස්සායපත්වාති නාවං ආයරොහන්යතහි වා යුද්ධං

පවිසන්යතහි වා ධජයට්ඨිං උස්සායපත්වා, තත්ථ බද්ධං වායතන ආනීතං 
යතහිඡඩ්ඩිතන්තිඅධිප්පායයො. 

සාදකභික්ඛුනාති  හපතිචීවරස්ස සාදියනභික්ඛුනා. එකමාසමත්තන්ති

චීවරමාසසඤ්ඤිතං එකමාසමත්තං විතක්යකතුං වට්ටති, නතයතො පරන්ති 
අධිප්පායයො. සබ්බස්සපි හි තණ්හානිග් හත්ථා සාසයන පටිපත්තීති. 

පංසුකූලියකො අද්ධමායසයනව කයරොති අපරප්පටිබද්ධත්තා පටිලාභස්ස, 

ඉතරස්ස පන පරප්පටිබද්ධත්තා මාසමත්තං අනුඤ්ඤාතං. ඉදං 

මාසඩ්ඪමාසමත්තං…යප.… විතක්කසන්යතොයසො විතක්යකන්තස්ස
පරිමිතකාලිකත්තා. මහායථරං තත්ථ අත්තයනො සහායං ඉච්ඡන්යතොපි

 රු ාරයවන ‘‘ ාමද්වාරං, භන්යත,  මිස්සාමි’’ඉච්යචවාහ.යථයරොපිතස්ස

අජ්ඣාසයංඤත්වා ‘‘අහම්පාවුයසො,  මිස්සාමී’’තිආහ.‘‘ඉමස්සභික්ඛුයනො 

විතක්කස්ස අවසයරො මා යහොතූ’’ති පඤ්හං පුච්ඡමායනො  ාමං පාවිසි. 

උච්චාරපලිබුද්යධොති උච්චායරන පීළියතො. තදා භ වයතො 
දුක්කරකිරියානුස්සරණමුයඛන තථා යත උප්පන්නස්ස
පීතියසොමනස්සයව ස්ස බලවභායවන කියලසානං වික්ඛම්භිතත්තා 

තස්මිංයෙව…යප.…තීණිඵලානි පත්යතො. 
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කත්ථ ලභිස්සාමීති චින්තනාපි ලාභාසාපුබ්බිකාති තථා 

‘‘අචින්යතත්වා’’ති වුත්තං. ‘‘සුන්දරං ලභිස්සාමි, මනාපං
ලභිස්සාමී’’තිඑවමාදිචින්තනායකානාමකථා, කථංපන  න්තබ්බන්තිආහ 

‘‘කම්මට්ඨානසීයසයනව  මන’’න්ති. යතන චීවරං පටිච්ච කිඤ්චිපි න
චින්යතතබ්බයමවාති දස්යසති. අයපසයලො අප්පතිරූපායපි පරියයසනාය

පච්චයයො භයවයයාති ‘‘යපසලං භික්ඛුං  යහත්වා’’ති වුත්තං. 

ආහරිෙමානන්තිසුසානාදීසු පතිතංවත්ථං‘‘ඉයමභික්ඛූපංසුකූලපරියයසනං

චරන්තී’’ති ඤත්වා යකනචි පුරියසන තයතො ආනීයමානං. එවං ලද්ධං

 ණ්හන්තස්සපීති එවං පටිලාභසන්යතොසං අයකොයපත්වා ලද්ධං

 ණ්හන්තස්සපි. අත්තයනො පයහොනකමත්යතයනවාති යථාලද්ධානං
පංසුකූලානං එකපට්ටදුපට්ටානං අත්ථාය අත්තයනො
පයහොනකප්පමායණයනව.අවධාරයණනඋපරිපච්චාසං නිවත්යතති. ායම
භික්ඛාය ආහිණ්ඩන්යතන සපදානචාරිනා විය ද්වාරප්පටිපාටියා චරණං 

යලොලුප්පවිවජ් නං නාමයලොලුප්පස්ස දූරසමුස්සාරිතත්තා. 

ොයපතුන්ති අත්තභාවං පවත්යතතුං. යධොවනුපය නාති

යධොවනයයොග්ය න. පණ්ණානීති අම්බජම්බාදිපණ්ණානි. අයකොයපත්වාති

සන්යතොසංඅයකොයපත්වා. පයහොනකනීහායරයනවාතිඅන්තරවාසකාදීසුයං
කාතුකායමො, තස්ස පයහොනකනියායමයනව යථාලද්ධං ථූලසුඛුමාදිං

 යහත්වා කරණං. තිමණ්ඩලප්පටච්ඡාදනමත්තස්යසවාති නිවාසනං යච
නාභිමණ්ඩලං, ජාණුමණ්ඩලං, ඉතරඤ්යච  ලවාටමණ්ඩලං, 
ජාණුමණ්ඩලන්ති තිමණ්ඩලප්පටිච්ඡාදනමත්තස්යසව කරණං. තං පන
අත්ථයතො තිණ්ණං චීවරානං යහට්ඨිමන්යතන වුත්තපරිමාණංයයව යහොති. 

අවිචායරත්වා න විචායරත්වා. 

කුසිබන්ධනකායලති මණ්ඩලානි යයොයජත්වා සිබ්බනකායල. සත්ත

වායරති සත්ත සිබ්බනවායර. කප්පබින්දුඅපයදයසන කස්සචි විකාරස්ස

අකරණං කප්පසන්යතොයසො. 

සීතප්පටිඝාතනාදි අත්ථාපත්තියතො සිජ්ඣතීති මුඛයයමව 
චීවරපරියභොය  පයයොජනං දස්යසතුං 

‘‘හිරියකොපීනප්පටච්ඡාදනමත්තවයසනා’’ති වුත්තං. යතනාහ භ වා 
‘‘යාවයදව හිරියකොපීනප්පටිච්ඡාදනත්ථ’’න්ති (ම. නි. 1.23; අ. නි. 6.58; 

මහානි. 206). වට්ටති, න තාවතා සන්යතොයසො කුප්පති සම්භාරානං 

දක්ඛියණයයානංඅලාභයතො. සාරණීෙධම්යමඨත්වාතිසීලවන්යතහි භික්ඛූහි

සාධාරණයභොගිභායව ඨත්වා. ඉතීතිආදිනා පඨමස්යසව අරියවංසස්ස
පංසුකූලිකඞ් යතචීවරිකඞ් ානංයතසඤ්චස්සපච්චයතංදස්යසන්යතො‘‘ඉති 
ඉයම ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සමුට්ඨාපකා උපත්ථම්භකා චා’’ති දීයපති.
එසනයයොඉයතො පයරසු. 
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පටුන 

සන්තුට්යඨොයහොතිවණ්ණවාදීතිඑත්ථ චතුක්යකොටිකංසම්භවති.තත්ථ

චතුත්යථොයයව පක්යඛො වණ්ණිතයථොමියතොති තථා යදසනා කතා. එයකො

සන්තුට්යඨොයහොති, සන්යතොසස්සවණ්ණංනකයථති යසයයථාපියථයරො

නාළයකො. එයකො න සන්තුට්යඨො යහොති, සන්යතොසස්ස වණ්ණං කයථති 

යසයයථාපිඋපනන්යදොසකයපුත්යතො. එයකොයනව සන්තුට්යඨොයහොති, න

සන්යතොසස්ස වණ්ණං කයථති යසයයථාපි යථයරො ලාළුදායි. එයකො

සන්තුට්යඨො යචව යහොති, සන්යතොසස්ස ච වණ්ණං කයථති යසයයථාපි
යථයරොමහාකස්සයපො. 

අයනසනන්ති අයුත්තං එසනං. යතනාහ ‘‘අප්පතිරූප’’න්ති, සාසයන

ඨිතානං අප්පතිරූපං අයයොග් ං. යකොහඤ්ඤං කයරොන්යතොති

චීවරුප්පාදනනිමිත්තංපයරසංකුහනං විම්හාපනංකයරොන්යතො. උත්තසතීති

තණ්හාසන්තායසන උපරූපරි තසති. පරිතස්සතීති පරියතො තස්සති. යථා
සබ්යබ කායවචිප්පයයො ාතදත්ථාඑවජායන්ති, එවංසබ්බභාය හිතසති.
 ධිතං වුච්චති ගිද්යධො, යසො යචත්ථ අභිජ්ඣාලක්ඛයණො අධිප්යපයතො.

 ධිතංඑතස්සනත්ථීති අ ධියතොතිආහ ‘‘වි තයලොභගිද්යධො’’ති. මුච්ඡන්ති

තණ්හාවයසන මුය්හනං. තස්ස සමුස්සයස්ස අධි තං අනාපන්යනො 

අනුප යතො. අයනොත්ථයතො අනජ්යඣොත්ථයතො. අපරියෙොනද්යධොති

තණ්හච්ඡදයනන අච්ඡාදියතො. ආදීනවං පස්සමායනොති දිට්ඨධම්මිකං
සම්පරායිකඤ්චයදොසං පස්සන්යතො. ධිතපරියභො යතොනිස්සරතිඑයතනාති

නිස්සරණං, ඉදමට්ඨිකතා. තං පජානාතීති නිස්සරණපඤ්යඤො. යතනාහ 

‘‘ොවයදව…යප.… ානන්යතො’’ති. 

යනවත්තානුක්කංයසතීතිඅත්තානංයනව උක්කංයසතිනඋක්ඛිපතින

උක්කට්ඨයතො දහති. අහන්තිආදි උක්කංසනාකාරදස්සනං. න වම්යභති න

හීයළතිනනිහීනයතො දහති. තස්මිං චීවරසන්යතොයසතිතස්මිං යථාවුත්යත
වීසතිවියධ චීවරසන්යතොයස. කාමඤ්යචත්ථ
වුත්තප්පකාරසන්යතොසග් හයණයනව චීවරයහතු අයනසනාපජ්ජනාදිපි
 හිතයමව තස්මිං සති තස්ස භාවයතො, අසති ච අභාවයතො. 
වණ්ණවාදිතාඅත්තුක්කංසනපරවම්භනානි පන  හිතානි න යහොන්තීති 

‘‘වණ්ණවාදාදීසු වා’’ති විකප්යපො වුත්යතො. එත්ථ ච දක්යඛොතිආදි යයසං
ධම්මානං වයසනස්ස යථාවුත්තසන්යතොසාදී ඉජ්ඣන්ති, තංදස්සනං. තත්ථ 

දක්යඛොති ඉමිනා යතසං සමුට්ඨාපනපඤ්ඤං දස්යසති. අනලයසොති ඉමිනා 

පග් ණ්හනවීරියං, සම්ප ායනොති ඉමිනා පාරිහාරියපඤ්ඤං, පටස්සයතොති
ඉමිනාතත්ථඅසම්යමොසවුත්තිංදස්යසති. 

පිණ්ඩපායතො  ානිතබ්යබොති පයභදයතො පිණ්ඩපායතො ජානිතබ්යබො. 

පිණ්ඩපාතක්යඛත්තන්ති පිණ්ඩපාතස්ස උප්පත්තිට්ඨානං. 

පිණ්ඩපාතසන්යතොයසො  ානිතබ්යබොති පිණ්ඩපාතසන්යතොසප්පයභයදො



අඞ්ගුත්තරනිකායය   චතුක්කනිපාත-ටීකා 

219 

පටුන 

ජානිතබ්යබො. ඉධ යභසජ්ජම්පි පිණ්ඩපාත තිකයමව. ආහරිතබ්බයතො හි
සප්පිආදීනම්පි හණංකතං. 

පිණ්ඩපාතක්යඛත්තං පිණ්ඩපාතස්ස උප්පත්තිට්ඨානං යඛත්තං විය

යඛත්තං.උප්පජ්ජතිඑත්ථ, එයතනාතිච උප්පත්තිට්ඨානං. සඞ්ඝයතොවාහි
භික්ඛුයනො පිණ්ඩපායතො උප්පජ්ජති උද්දිස්සවයසන වා. තත්ථ සකලස්ස

සඞ්ඝස්ස දාතබ්බභත්තං සඞ්ඝභත්තං. කතිපයය භික්ඛූ උද්දිසිත්වා

උද්යදයසන දාතබ්බභත්තං උද්යදසභත්තං. නිමන්යතත්වා දාතබ්බභත්තං 

නිමන්තනං. සලාකාය දාතබ්බභත්තං සලාකභත්තං. එකස්මිං පක්යඛ

එකදිවසං දාතබ්බභත්තං පක්ඛිකං. උයපොසයථ උයපොසයථ දාතබ්බභත්තං 

උයපොසථිකං. පාටිපදදිවයස දාතබ්බභත්තං පාටපදිකං. ආ න්තුකානං

දාතබ්බභත්තං ආ න්තුකභත්තං. ධුරය යහ එව ඨයපත්වා දාතබ්බභත්තං 

ධුරභත්තං. කුටිංඋද්දිස්සදාතබ්බභත්තං කුටභත්තං.  ාමවාසිආදීහිවායරන

දාතබ්බභත්තං වාරභත්තං. විහාරං උද්දිස්ස දාතබ්බභත්තං විහාරභත්තං. 
යසසානිපාකටායනව. 

විතක්යකති ‘‘කත්ථනුයඛො අහං අජ්ජ පිණ්ඩායචරිස්සාමී’’ති. ‘‘ස්යව

කත්ථ පිණ්ඩාෙ චරිස්සාමා’’ති යථයරන වුත්යත ‘‘අසුක ායම, භන්යත’’ති
කාමයමතංපටිවචනදානං, යයනපනචිත්යතනචින්යතත්වාතංවුත්තං, තං

සන්ධායාහ ‘‘එත්තකං චින්යතත්වා’’ති. තයතො පට්ඨාොති විතක්කමාළයක

ඨත්වා විතක්කිතකාලයතොපට්ඨාය. තයතොපරංවිතක්යකන්යතො අරිෙවංසා

චුයතො යහොතීති ඉදං තිණ්ණම්පි අරියවංසිකානං වයසන  යහතබ්බං, න 
එකචාරිකස්යසව. සබ්යබොපි හි අරියවංසියකො එකවාරයමව විතක්යකතුං

ලභති, නතයතොපරං. පරිබාහියරොතිඅරියවංසිකභාවයතොබහිභූයතො.ස්වායං 
විතක්කසන්යතොයසො කම්මට්ඨානමනසිකායරන න කුප්පති විසුජ්ඣති ච.

ඉයතො පයරසුපි එයසව නයයො. යතයනවාහ ‘‘කම්මට්ඨානසීයසන

 න්තබ්බ’’න්ති.  යහතබ්බයමවාති අට්ඨානප්පයුත්යතො එව-සද්යදො.
යාපනමත්තයමව යහතබ්බන්තියයොයජතබ්බං. 

එත්ථාති එතස්මිං පිණ්ඩපාතප්පටිග් හයණ. අප්පන්ති අත්තයනො 
යාපනප්පමාණයතොපි අප්පං  යහතබ්බං දායකස්ස චිත්තාරාධනත්ථං. 

පමායණයනවාති අත්තයනො පමායණයනව අප්පං  යහතබ්බං. පමායණන

 යහතබ්බන්ති එත්ථ කාරණං දස්යසතුං ‘‘පටග් හණස්මිඤ්හී’’තිආදි

වුත්තං. මක්යඛතීති විද්ධංයසති අපයනති. විනිපායතති විනායසති

අට්ඨානවිනියයොය න. සාසනන්ති සත්ථුසාසනං අනුසිට්ඨිං න කයරොති න
පටිපජ්ජති. සපදානචාරිනා විය ද්වාරපටිපාටියා චරණං 

යලොලුප්පවිවජ් නසන්යතොයසොතිආහ ‘‘ද්වාරපටපාටො න්තබ්බ’’න්ති. 

හරායපත්වාතිඅධිකංඅපයනත්වා.ආහාරය ධයතො නිස්සරතිඑයතනාති 

නිස්සරණං. ජිඝච්ඡාය පටිවියනොදනත්ථං කතා, කායස්ස ඨිතිආදිපයයොජනං
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පනඅත්ථාපත්තියතොආ තයමවාතිආහ ‘‘ජිඝච්ඡාෙ…යප.…සන්යතොයසො

නාමා’’ති. නිදහිත්වා නපරිභුඤ්ජිතබ්බං තදහුපීතිඅධිප්පායයො.ඉතරත්ථපන

සික්ඛාපයදයනව වාරිතං. සාරණීෙධම්යම ඨියතනාති සීලවන්යතහි භික්ඛූහි 
සාධාරණයභොගිභායවඨියතන. 

යසනාසයනනාති සයයනනආසයනන ච. යත්ථ යත්ථ හි මඤ්චාදියක
විහාරාදියකචයසති, තංයසනං.යත්ථයත්ථපීඨාදියකආසති, තංආසනං. 

තදුභයං එකයතො කත්වා ‘‘යසනාසන’’න්ති වුත්තං. යතනාහ 

‘‘මඤ්යචො’’තිආදි. තත්ථ මඤ්යචො මසාරකාදි. තථා පීඨං. මඤ්චභිසි, 

පීඨභිසීති දුවියධො භිසි. විහායරො පාකාරපරිච්ඡින්යනො සකයලො ආවායසො, 

‘‘දීඝමුඛපාසායදො’’ති යකචි. අඩ්ඪයෙොය ො දීඝපාසායදො, 

‘‘එකපස්සච්ඡාදනකයසනාසන’’න්ති යකචි. පාසායදොති චතුරස්සපාසායදො, 

‘‘ආයතචතුරස්සපාසායදො’’ති යකචි. හම්මිෙන්ති මුණ්ඩච්ඡදනපාසායදො. 

ගුහාති යකවලා පබ්බතගුහා. යලණං ද්වාරබන්ධං. අට්යටො 
බහලභිත්තිකය හං, යස්ස ය ොපානසියයො අග් යහත්වා ඉට්ඨකාහි එව

ඡදනං යහොති, ‘‘අට්ටලාකායරන කරීයතී’’තිපි වදන්ති. මායළො 
එකකූටසඞ් හියතො අයනකයකොයණො පටිස්සයවියසයසො, ‘‘වට්ටාකායරන 
කතයසනාසන’’න්තියකචි. 

පිණ්ඩපායත වුත්තනයෙයනවාති ‘‘සාදයකො භික්ඛු ‘අහං කත්ථ
වසිස්සාමී’ති විතක්යකතී’’තිආදිනා යථාරහං පිණ්ඩපායත වුත්තනයයයනව
යවදිතබ්බා. ‘‘තයතො පරං විතක්යකන්යතො අරියවංසා චුයතො යහොති
පරිබාහියරො, යසනාසනං කුහිං ලභිස්සාමීති අචින්යතත්වා
කම්මට්ඨානසීයසයනව න්තබ්බ’’න්තිචඑවමාදිසබ්බං පුරිමනයයයනව. 

කස්මා පයනත්ථ පච්චයසන්යතොසං දස්යසන්යතන භ වතා 
ගිලානපච්චයසන්යතොයසොන හියතොති? නයඛොපයනතංඑවංදට්ඨබ්බන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘ගිලානපච්චයෙො පන පිණ්ඩපායත එව පවිට්යඨො’’ති ආහ, 
ආහරිතබ්බතාසාමඤ්යඤනාති අධිප්පායයො. යදි එවං තත්ථාපි පිණ්ඩපායත
විය විතක්කසන්යතොසාදයයොපි පන්නරසසන්යතොසා ඉච්ඡිතබ්බාති? යනොති 

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. නනු යචත්ථ ද්වාදයසව ධුතඞ් ානි
විනියයො ං තානි, එකංපනයනසජ්ජිකඞ් ංනකත්ථචිවිනියුත්තන්තිආහ 

‘‘යනසජ්ජිකඞ් ං භාවනාරාමඅරිෙවංසං භ තී’’ති. අයඤ්ච අත්යථො 

අට්ඨකථාරුළ්යහොඑවාතිදස්යසන්යතො ‘‘වුත්තම්පි යචත’’න්තිආදිමාහ. 

පථවිංපත්ථරමායනොවිොතිආදි අරියවංසයදසනායසුදුක්කරභාවදස්සනං
මහාවිසයත්තා තස්සා යදසනාය. යස්මා නයසහස්සපටිමණ්ඩිතං යහොති, 

අරියමග් ාධි මායවිත්ථාරයතොපවත්තියමානායදසනා චිත්තුප්පාදකණ්යඩ 
අයඤ්ච භාවනාරාමඅරියවංසකථා අරියමග් ාධි මාය විත්ථාරයතො

පවත්තියමානා එව යහොතීති වුත්තං ‘‘සහස්සනෙපටමණ්ඩිතං…යප.…

යදසනංආරභී’’ති. 
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පටුන 

පටිපක්ඛවිධමනයතො අභිමුඛභායවන රමණංආරමණං ආරායමොතිආහ 

‘‘අභිරතීති අත්යථො’’ති. බයධිකරණානම්පි පදානං වයසන භවති

බාහිරත්ථසමායසොයථා‘‘උරසියලොයමොකණ්යඨකායළො’’තිආහ ‘‘භාවනාෙ

ආරායමො අස්සාති භාවනාරායමො’’ති. අභිරමිතබ්බට්යඨන වා ආරායමො, 

භාවනා ආරායමො අස්සාති භාවනාරායමොති එවම්යපත්ථ සමාසයයොජනා

යවදිතබ්බා. භායවන්යතො රමතීති එයතන භාවනාරාමසද්දානං

කත්තුසාධනතං කම්මධාරයසමාසතඤ්ච දස්යසති. ‘‘ප හන්යතො රමතී’’ති

වුත්තත්තා පහානාරායමොතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

කාමං ‘‘යනසජ්ජිකඞ් ං භාවනාරාමඅරියවංසං භජතී’’ති වුත්තං 
භාවනානුයයො ස්ස අනුච්ඡවිකත්තා, යනසජ්ජිකඞ් වයසන පන
යනසජ්ජිකස්ස භික්ඛුයනො එකච්චාහි ආපත්තීහි අනාපත්තිභායවොති තම්පි

සඞ් ණ්හන්යතො ‘‘යතරසන්නං ධුතඞ් ාන’’න්ති වත්වා විනයං පත්වා
 රුයක ඨාතබ්බන්තිඉච්ඡිතත්තාසල්යලඛස්සඅපරිච්චජනවයසනපටිපත්ති

නාම විනයය ඨිතස්යසවාතිආහ ‘‘යතරසන්නං…යප.…කථිතං යහොතී’’ති.
කාමංසුත්තාභිධම්මපිටයකසුපිතත්ථතත්ථසීලකථාආහටායයව, යයහි පන
ගුයණහි සීලස්ස යවොදානං යහොති, යතසු කථියතසු යථා සීලකථාබාහුල්ලං
විනයපිටකං කථිතං යහොති, එවං භාවනාකථාබාහුල්ලං සුත්තපිටකං
අභිධම්මපිටකඤ්චචතුත්යථනඅරියවංයසන කථියතනකථිතයමවයහොතීති

වුත්තං ‘‘භාවනාරායමන අවයසසං පිටකද්වෙං කථිත’’න්ති. ‘‘යසො
යනක්ඛම්මං භායවන්යතො රමතී’’ති යනක්ඛම්මපදං ආදිං කත්වා තත්ථ
යදසනාය පවත්තත්තා සබ්යබසම්පි වා සමථවිපස්සනාමග් ධම්මානං
යථාසකං පටිපක්ඛයතො නික්ඛමයනන යනක්ඛම්මසඤ්ඤිතානං තත්ථ

ආ තත්තායසොපායඨොයනක්ඛම්මපාළීතිවුච්චතීතිආහ ‘‘යනක්ඛමපාළිො

කයථතබ්යබො’’ති. යතනාහ අට්ඨකථාෙං ‘‘සබ්යබපි කුසලා ධමා, 

යනක්ඛම්මන්ති පවුච්චයර’’ති. දසුත්තරසුත්තන්තපරිොයෙනාති
දසුත්තරසුත්තන්තධම්යමන (දී. නි. 3.350 ආදයයො) දසුත්තරසුත්තන්යත
ආ තනයයනාතිවාඅත්යථො.යසසපදද්වයයපි එයසවනයයො. 

යසොති ජා රියං අනුයුත්යතො භික්ඛු. යනක්ඛම්මන්ති කායමහි
නික්ඛන්තභාවයතො යනක්ඛම්මසඤ්ඤිතං පඨමජ්ඣානූපචාරං, යසො
‘‘අභිජ්ඣංයලොයකපහායා’’තිආදිනා(විභ.508) ආ යතො. පඨමජ්ඣානස්ස
පුබ්බභා භාවනාහිඉධාධිප්යපතා, තස්මා‘‘අබයාපාද’’න්තිආදීසුපි එවයමව
අත්යථො යවදිතබ්යබො. සඋපායානඤ්හි අට්ඨන්නං සමාපත්තීනං
අට්ඨාරසන්නං මහාවිපස්සනානං චතුන්නං අරියමග් ානඤ්ච වයසයනත්ථ

යදසනා පවත්තාති. තත්ථ අබයාපාදන්ති යමත්තා. ආයලොකසඤ්ඤන්ති 
විභූතං කත්වා මනසිකරයණන උපට්ඨිතආයලොකසඤ්ජානනං. 

අවික්යඛපන්ති සමාධිං. ධම්මවවත්ථානන්ති කුසලාදිධම්මානං
යාථාවනිච්ඡයං, ‘‘සපච්චයනාමවවත්ථාන’’න්තිපි වදන්ති. එවං
කාමච්ඡන්දාදිනීවරණප්පහායනන ‘‘අභිජ්ඣං යලොයක පහායා’’තිආදිනා
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පටුන 

වුත්තස්ස පඨමජ්ඣානස්ස පුබ්බභා පටිපදාය භාවනාරාමතං
පහානාරාමතඤ්ච දස්යසත්වා ඉදානි සහ උපායයන අට්ඨසමාපත්තීහි

අට්ඨාරසහි ච මහාවිපස්සනාහි තං දස්යසතුං ‘‘ඤාණ’’න්තිආදිමාහ. 
නාමරූපපරිග් හණකඞ්ඛාවිතරණානඤ්හි විබන්ධභූතස්ස යමොහස්ස
දූරීකරයණනඤාතපරිඤ්ඤාය ඨිතස්සඅනිච්චසඤ්ඤාදයයොසිජ්ඣන්ති.තථා
ඣානසමාපත්තීසු අනභිරතිනිමිත්යතන පායමොජ්යජන තත්ථ අනභිරතියා
වියනොදිතාය ඣානාදීනං සමධි යමොති සමාපත්තිවිපස්සනං 
අරතිවියනොදනඅවිජ්ජාපදාලනඋපායයො. උප්පටිපාටිනිද්යදයසො පන
නීවරණසභාවාය අවිජ්ජාය යහට්ඨානීවරයණසු සඞ් හදස්සනත්ථන්ති
දට්ඨබ්බං. කිඤ්චාපි පඨමජ්ඣානූපචායරයයව දුක්ඛං, 
චතුත්ථජ්ඣානූපචායරයයව සුඛං පහීයති, අතිසයප්පහානං පන සන්ධායාහ 

‘‘චතුත්ථජ්ඣානංසුඛදුක්යඛ’’ති. 

අනිච්චස්ස, අනිච්චන්ති ච අනුපස්සනා අනිච්චානුපස්සනා, 
යතභූමකධම්මානංඅනිච්චතං යහත්වා පවත්තායඅනුපස්සනායයතංනාමං. 

නිච්චසඤ්ඤන්තිසඞ්ඛතධම්යමසුනිච්චාසස්සතාතිපවත්තං මිච්ඡාසඤ්ඤං.
සඤ්ඤාසීයසන දිට්ඨිචිත්තානම්පි  හණං දට්ඨබ්බං. එස නයයො ඉයතො 

පයරසුපි. නිබ්බිදානුපස්සනන්ති සඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දනාකායරන පවත්තං

අනුපස්සනං. නන්දින්ති සප්පීතිකතණ්හං. විරා ානුපස්සනන්ති

විරජ්ජනාකායරන පවත්තංඅනුපස්සනං. නියරොධානුපස්සනන්තිසඞ්ඛාරානං 
නියරොධස්ස අනුපස්සනං. ‘‘යත සඞ්ඛාරා නිරුජ්ඣන්තියයව, ආයතිං

සමුදයවයසනන උප්පජ්ජන්තී’’තිඑවංවාඅනුපස්සනා නියරොධානුපස්සනා. 
යතයනවාහ ‘‘නියරොධානුපස්සනාය නියරොයධති යනො සමුයදතී’’ති.
මුච්චිතුකාමතා හි අයං බලප්පත්තාති. පටිනිස්සජ්ජනාකායරන පවත්තා

අනුපස්සනා පටනිස්සග් ානුපස්සනා. පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා හි අයං. 

ආදානන්තිනිච්චාදිවයසන හණං. සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණානං වයසන 

එකත්තග් හණං ඝනසඤ්ඤා. ආයූහනං අභිසඞ්ඛරණං. 

අවත්ථාවියසසාපත්ති විපරිණායමො.ධුවසඤ්ඤන්ති ථිරභාවග් හණං. 

නිමිත්තන්ති සමූහඝනවයසන, සකිච්චපරිච්යඡදතාය ච සඞ්ඛාරානං

සවිග් හතං. පණිධින්ති රා ාදිපණිධිං. සා පනත්ථයතො තණ්හාවයසන

සඞ්ඛායරසු නින්නතා. අභිනියවසන්ති අත්තානුදිට්ඨි. අනිච්චදුක්ඛාදිවයසන 

සබ්බධම්මතීරණං අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනා. සාරාදානාභිනියවසන්ති
අසායර සාරන්ති  හණවිපල්ලාසං. ‘‘ඉස්සරකුත්තාදිවයසන යලොයකො

සමුප්පන්යනො’’තිඅභිනියවයසො සම්යමොහාභිනියවයසො. යකචිපන ‘‘අයහොසිං
නු යඛො අහමතීතමද්ධානන්තිආදිනා (ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20) 
පවත්තසංසයාපත්ති සම්යමොහාභිනියවයසො’’ති වදන්ති. සඞ්ඛායරසු

තාණයලණභාවග් හණං ආලොභිනියවයසො. ‘‘ආලයරතා
ආලයසම්මුදිතා’’ති (දී.නි.2.64, 67; ම.නි.1.281; 2.337; සං.නි.1.172; 
මහාව. 7, 8) චවචනයතොආලයයොතණ්හා, සායයව චක්ඛාදීසුරූපාදීසු ච
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පටුන 

අභිනියවසවයසන පවත්තියා ආලයාභිනියවයසොති යකචි. එවං ඨිතා යත 

සඞ්ඛාරා පටිනිස්සජ්ජීයන්තීති පවත්තං ඤාණං පටසඞ්ඛානුපස්සනා. 
වට්ටයතො වි තත්තා විවට්ටං නිබ්බානං, තත්ථ ආරම්මණසඞ්ඛායතන

අනුපස්සයනන පවත්තියා විවට්ටානුපස්සනා ය ොත්රභු. 

සංයෙො ාභිනියවසන්ති සංයුජ්ජනවයසන සඞ්ඛායරසු නියවසනං. 

දිට්යඨකට්යඨති දිට්ඨියා සහජායතකට්යඨ පහායනකට්යඨ ච. ඔළාරියකති
උපරිමග් වජ්යඣ කියලයස අයපක්ඛිත්වා වුත්තං, අඤ්ඤථා

දස්සනප්පහාතබ්බාපි දුතියමග් වජ්යඣහිපි ඔළාරිකාති. අණුසහ යතති
අණුභූයත. ඉදං යහට්ඨිමමග් වජ්යඣ අයපක්ඛිත්වා වුත්තං. 

සබ්බකියලයසති අවසිට්ඨසබ්බකියලයස. න හි පඨමාදිමග්ය හිපි පහීනා
කියලසාපුනපහීයන්තීති. 

එවන්ති පටිසම්භිදාමග්ය  (පටි. ම. 1.41, 95) යනක්ඛම්මපාළියා

යයොජනං නි යමත්වා දීඝනිකායෙතිආදිනා දසුත්තරපරියායයන (දී. නි.

3.350 ආදයයො) යයොජනං දස්යසති. එකං ධම්මං භායවන්යතො රමති, එකං 

ධම්මංප හන්යතොරමතීතිචනයිදංදසුත්තරසුත්යත(දී.නි.3.350ආදයයො) 
ආ තනියායමනවුත්තං, තත්ථපන‘‘එයකොධම්යමොභායවතබ්යබො, එයකො
ධම්යමො පහාතබ්යබො’’ති යදසනාආ තා. එවං සන්යතපි යස්මා අත්ථයතො
යභයදො නත්ථි, තස්මා පටිසම්භිදාමග්ය  (පටි. ම. 1.41, 95) 

යනක්ඛම්මපාළියං ආ තනීහායරයනව ‘‘එකං ධම්මං භායවන්යතො රමති, 

එකංධම්මංප හන්යතොරමතී’’තිවුත්තං.එසනයයො යසසවායරසුපි. 

එවන්තිආදිනා දසුත්තරපරියායයන (දී. නි. 3.350 ආදයයො) යයොජනං

නි යමත්වාඉදානිසතිපට්ඨානසුත්තන්තපරියායයන(ම.නි.1.105 ආදයයො)

යයොජනං දස්යසතුං ‘‘මජ්ඣිමනිකායය’’තිආදි ආරද්ධං. කාමඤ්යචත්ථ

කායානුපස්සනාවයසයනව සංඛිපිත්වා යයොජනා කතා, එකවීසතියා පන

ඨානානං වයසනපි යයොජනා කාතබ්බා. ඉදානි අභිධම්මනිද්යදසපරියායයන

දස්යසතුං ‘‘අභිධම්යම නිද්යදසපරියායයනා’’තිආදි ආරද්ධං. 

අනිච්චයතොතිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං විසුද්ධිමග් සංවණ්ණනාසු (විසුද්ධි.

2.698; විසුද්ධි.මහාටී. 2.698) වුත්තනයයනයවදිතබ්බං. 

උක්කණ්ඨිතන්ති අධිකුසයලසු ධම්යමසු පන්තයසනාසයනසු ච
උක්කණ්ඨාදිඤ්ච, අනනුයයොය ොතිඅත්යථො.අරියවංසපූරයකොධීයරොසීලවා 
භික්ඛුඅරියවංසපරිපූරණස්සයභදංඅනිච්ඡන්යතොසමාහියතොවිපස්සයකොච
පච්චයඝායතන අරතියා රතියා ච සහිතා අභිභවිතා යහොතීති වුත්තං 

‘‘අරතිරතිසයහො, භික්ඛයව, ධීයරො’’ති.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

අරියවංසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

9. ධම්මපදසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම ඣානාදියභයදො ධම්යමො පජ්ජති එයතනාති ධම්මපදං, 

අනභිජ්ඣාව ධම්මපදං අනභිජ්ඣාධම්මපදං, අනභිජ්ඣාපධායනො වා

ධම්මයකොට්ඨායසො අනභිජ්ඣාධම්මපදං. එවං යසයසසුපි. අත්ථයතො පන 

අනභිජ්ඣාධම්මපදං නාම අයලොයභො වා අයලොභසීයසන

අධි තජ්ඣානවිපස්සනාමග් ඵලනිබ්බානානි වා. අබයාපායදො ධම්මපදං 

නාමයමත්තාවායමත්තාසීයසනඅධි තජ්ඣානාදීනිවා. සම්මාසතිධම්මපදං 
නාම සූපට්ඨිතස්සති වා සතිසීයසන අධි තජ්ඣානාදීනි වා. 

සම්මාසමාධිධම්මපදං නාම අට්ඨසමාපත්ති වා අට්ඨසමාපත්තිසීයසන
අධි තජ්ඣානවිපස්සනාමග් ඵලනිබ්බානානි වා. දසඅසුභවයසන වා

අධි තජ්ඣානාදීනි අනභිජ් ා ධම්මපදං. චතුබ්රහ්මවිහාරවයසන අධි තානි 

අබයාපායදො ධම්මපදං. දසානුස්සතිආහායරපටිකූලසඤ්ඤාවයසනඅධි තානි 

සම්මාසතිධම්මපදං. දසකසිණආනාපානවයසන අධි තානි 

සම්මාසමාධිධම්මපදං. අනභිජ්ඣාලූති අනභිජ්ඣායනසීයලො. අභිපුබ්යබො 

යඣසද්යදො අභිජ්ඣායනට්යඨො. යතයනවාහ ‘‘නිත්තණ්යහො හුත්වා’’ති. 

පකතිභාවංඅවි හන්යතනාතිපරිසුද්ධභාවං සභාවසඞ්ඛාතඅනවජ්ජසඞ්ඛාතං
පකතිභාවං අවිජහන්යතන. සාවජ්ජධම්මසමුප්පත්තියා හි චිත්තස්ස
අනවජ්ජභායවොජහියතොයහොතීති. 

ධම්මපදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පරිබ්බාජකසුත්තවණ්ණනා 

30. දසයම අභිඤ්ඤාතාති එදියසො ච එදියසො චාති අභිලක්ඛණවයසන

ඤාතා. යතනාහ ‘‘ඤාතා පාකටා’’ති. පටසල්ලානා වුට්ඨියතොති එත්ථ 

පටසල්ලානන්තියතහියතහි සද්ධිවිහාරිකඅන්යතවාසිකඋපාසකාදිසත්යතහි
යචවරූපාරම්මණාදිසඞ්ඛායරහි ච පටිනිවත්තිත්වා අපසක්කිත්වා සල්ලීනං
නිලීයනං, එකීභායවො පවියවයකොති වුත්තං යහොති. යයො තයතො වුට්ඨියතො, 
යසො පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො නාම යහොති. භ වා පන යස්මා පටිසල්ලානා 

උත්තමයතො ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨාසි, තස්මා වුත්තං ‘‘පටසල්ලානා 

වුට්ඨියතොති ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨියතො’’ති. වත්ථුකායමසූති රූපාදීසු

කියලසකාමස්ස වත්ථුභූයතසු කායමසු. බහලරා න්ති
ථිරමූලදුම්යමොචනීයතාහි අජ්යඣොසායනන බහලභූතං කියලසකාමං. 

සකාරණාති යයහි කාරයණහි පයරසං වායද යදොසං දස්යසන්ති, යතහි
කාරයණහි සකාරණා. න හි ලක්ඛණයුත්යතන යහතුනා විනා පරවායදසු
යදොසංදස්යසතුංසක්කා. 

එවමාදීතිඑත්ථ ආදිසද්යදන ‘‘නත්ථි යහතුනත්ථි පච්චයයො සත්තානං
සංකියලසායා’’ති (දී. නි. 1.168) එවමාදිං සඞ් ණ්හාති, තස්මා 

එවමාදිවාදියනො එවං යහතුප්පටික්යඛපවාදියනොති අත්යථො. එත්ථ ච
නත්ථිකදිට්ඨි විපාකං පටිබාහති, අකිරියදිට්ඨි කම්මං පටිබාහති, 
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පටුන 

අයහතුකදිට්ඨි උභයං පටිබාහති. තත්ථ කම්මං පටිබාහන්යතන විපායකො
පටිබාහියතො යහොති, විපාකං පටිබාහන්යතනපි කම්මං පටිබාහිතං. ඉති 
සබ්යබයපයත අත්ථයතො උභයපටිබාහකා අයහතුවාදා යචව අකිරියවාදා ච
නත්ථිකවාදාච යහොන්ති. 

ඔක්කන්තනිෙමාති ඔ ාළ්හමිච්ඡත්තනියමා. සජ්ඣාෙතීති තං

දිට්ඨිදීපකං  න්ථං උග් යහත්වා පඨති. වීමංසතීතිතස්ස අත්ථං විචායරති. 

තස්සාතිආදි වීමංසනාකාරදස්සනං. තස්මිං ආරම්මයණති 
යථාපරිකප්පිතයහතුපච්චයාභාවාදියක නත්ථි යහතූතිආදිනයප්පවත්තාය

ලද්ධියා ආරම්මයණ. මිච්ඡාසතිසන්තිට්ඨතීති ‘‘නත්ථි යහතූ’’තිආදිවයසන
අනුස්සවූපලද්යධ අත්යථ තදාකාරපරිවිතක්කයනහි සවිග් යහ විය 
සරූපයතො චිත්තස්ස පච්චුපට්ඨියත චිරකාලපරිචයයන එවයමතන්ති 
නිජ්ඣානක්ඛමභාවූප මයනනනිජ්ඣානක්ඛන්තියාතථා හියතපුනප්පුනං
තයථව ආයසවන්තස්සබහුලීකයරොන්තස්සමිච්ඡාවිතක්යකනසමානීයමානා 
මිච්ඡාවායායමොපත්ථම්භිතාඅතංසභාවංතංසභාවන්ති ණ්හන්තීමිච්ඡාසතීති

ලද්ධනාමා තංලද්ධිසහ තා තණ්හා සන්තිට්ඨති. චිත්තං එකග් ං යහොතීති 
යථාවුත්තවිතක්කාදිපච්චයලායභන තස්මිං ආරම්මයණ අවට්ඨිතතාය
අයනකග් තං පහාය චිත්තං එකග් ං අප්පිතං විය යහොති මිච්ඡාසමාධිනා.
යසොපි හි පච්චයවියසයසන ලද්ධභාවනාබයලො කදාචි
සමාධානපටිරූපකිච්චකයරො යහොතියයව පහරණවිජ්ඣනාදීසු වියාති 
දට්ඨබ්බං. 

 වනානි  වන්තීති අයනකක්ඛත්තුං යතනාකායරන පුබ්බභාගියයසු
ජවනවායරසුපවත්යතසුසබ්බපච්ඡියමජවනවායරසත්තජවනානි ජවන්ති. 

පඨම වයනසයතකිච්යඡොයහොති, තථාදුතිොදීසූති ධම්මසභාවදස්සනයමතං, 
නපනතස්මිංඛයණයතසංසයතකිච්ඡභාවාපාදනංයකනචි සක්කාකාතුං. 

තත්ථාතියතසුතීසු මිච්ඡාදස්සයනසු. යකොචිඑකංදස්සනංඔක්කමතීතියස්ස 
එකස්මිංයයව අභිනියවයසො ආයසවනා පවත්තා, යසො එකංයයව දස්සනං

ඔක්කමති.යස්සද්වීසු තීසුපිවාඅභිනියවයසොආයසවනාපවත්තා, යසො ද්යව

තීණි ඔක්කමති. එයතන යා පුබ්යබ උභයපටිබාහිකතාමුයඛන පවත්තා
අත්ථසිද්ධා සබ්බදිට්ඨිකා, සා පුබ්බභාගියා, මිච්ඡානියායමොක්කන්තියා පන
යථාසකං පච්චයසමුදා මදිට්ඨියතොභින්නාරම්මණානංවියවියසසාධි මානං
එකජ්ඣංඅනුප්පත්තියා අභිකිණ්ණාඑවාතිදස්යසති.එකස්මිංඔක්කන්යතපි
ද්වීසු තීසු ඔක්කන්යතසුපි නියතමිච්ඡාදිට්ඨියකොව යහොතීති ඉමිනා
තිස්සන්නම්පි දිට්ඨීනං සමානඵලතං සමානබලඤ්ච දස්යසති. තස්මා
තිස්යසොපි යචතනා එකස්ස උප්පන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං අනුබලප්පදායිකා 
යහොන්ති. 

කිං පයනස එතස්මිඤ්යඤව අත්තභායව නියයතො, උදාහු 
අඤ්ඤස්මිම්පීති? එතස්මිඤ්යඤවනියයතො.අකුසලඤ්හිනායමතංඅබලං, න
කුසලංවිය මහාබලං.අඤ්ඤථාසම්මත්තනියායමොවියඅච්චන්තියකොසියා, 
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ආයසවනවයසනපනභවන්තයරපි තංතංදිට්ඨිංයරොයචතියයව.යතයනවාහ 

‘‘වට්ටඛාණුයකොනායමස සත්යතො’’ති.තස්මා ‘‘සකිංනිමුග්ය ොනිමුග්ය ො
එව බායලො’’ති විය වට්ටඛාණුයජොතනා, යාදියසහි පන පච්චයයහි අයං තං
දස්සනං ඔක්කන්යතො පුනකදාචි මිච්ඡත්තනියායමොතප්පටික්යඛපපච්චයය
පටිච්ච තයතො සීසුක්යඛපනමස්ස න යහොතීති න වත්තබ්බං. යතන වුත්තං 

‘‘යෙභුයෙයනා’’ති. එදිසාති‘‘බුද්ධානම්පිඅයතකිච්ඡා’’තිආදිනාවුත්තසදිසා. 

අත්තයනො නින්දාභයෙනාති ‘‘සම්මා දිට්ඨිඤ්ච නාම යත
 රහන්තී’’තිආදිනා අත්තයනො උපරි පයරහි වත්තබ්බනින්දාභයයන. 

ඝට්ටනභයෙනාති තථා පයරසං අපසාදනභයයන. සහධම්යමන පයරන
අත්තයනො උපරි කාතබ්බනිග් යහො උපාරම්යභො, තයතො පරිත්තායසො
උපාරම්භභයං. තං පන අත්ථයතො උපවාදභයං යහොතීති ආහ 

‘‘උපවාදභයෙනා’’ති. පටිප්පස්සද්ධිවයසන අභිජ්ඣා විනයති එයතනාති 

අභිජ්ඣාවිනයෙො, අරහත්තඵලං. යතනාහ ‘‘අභිජ්ඣාවිනයෙො වුච්චති

අරහත්ත’’න්ති. 

පරිබ්බාජකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උරුයවලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චක්කවග්ය ො 

1. චක්කසුත්තවණ්ණනා 

31. චතුත්ථස්ස පඨයම චත්තාරිචක්කානීතිඑත්ථචක්කංනාමදාරුචක්කං, 
රතනචක්කං, ධම්මචක්කං, ඉරියාපථචක්කං, සම්පත්තිචක්කන්තිපඤ්චවිධං.

තත්ථ‘‘යංපනිදං , සම්ම, රථකාරචක්කංඡහිමායසහිනිට්ඨිතං
ඡාරත්තූයනහී ’’ති)අ.නි. 3.15) ඉදං දාරුචක්කං‘‘.පිතරාපවත්තිතංචක්කං
අනුවත්යතතී ’’ති)සං.නි. 1.215) ඉදං රතනචක්කං‘‘.මයාපවත්තිතං

චක්ක ’’න්ති)සු.නි. 562; බු .වං. 27.17; ජා. 1.1.104; 1.5.100, 103) ඉදං
ධම්මචක්කං‘‘.චතුචක්කංනවද්වාර ’’න්ති)සං.නි.  1.29, 109) ඉදං

ඉරියාපථචක්කං‘‘.චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, චක්කානියයහි සමන්නා තානං
යදවමනුස්සානංචතුචක්කංපවත්තතී ’’ති)අ.නි. 4.31) ඉදං සම්පත්තිචක්කං.

ඉධාපිඑතයදවඅධිප්යපතන්තිආහ  ‘‘චත්තාරි සම්පත්තිචක්කානි

වත්තන්තී’’ති. අනුච්ඡවියක යදයසතිපුඤ්ඤකිරියායසම්මාපටිපත්තියා

අනුරූපයදයස. යසවනං කායලනකාලංඋපසඞ්කමනං. භ නං භත්තිවයසන

පයිරුපාසනං. අත්තයනොසම්මාඨපනන්තිඅත්තයනො චිත්තසන්තානස්ස

යයොනියසොඨපනං .සද්ධාදීසුනියවසනන්තිආහ  ‘‘සයච’’තිආදි. ඉදයමව

යචත්ථපමාණන්ති ඉදයමවපුබ්යබකතපුඤ්ඤතාසඞ්ඛාතංසම්පත්තිචක්කං
එවඑයතසුසම්පත්තිචක්යකසු පමාණභූතංඉතයරසංකාරණභාවයතො. 

යතනාහ ‘‘යෙන හී’’තිආදි. යසොඑවච කතපුඤ්යඤො පුග් යලොඅත්තානං

සම්මාඨයපති අකතපුඤ්ඤස්සතදභාවයතො. 

චක්කසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. සඞ් හසුත්තවණ්ණනා 

32. දුතියය තස්සදානයමවදාතබ්බන්ති පබ්බජිතස්සපබ්බජිතපරික්ඛාරං
පත්තචීවරාදි, ගිහියනො ගිහිපරික්ඛාරං වත්ථාවුධයානසයනාදි දාතබ්බං. 

සබ්බන්ති සබ්බං උපකාරං. මක්යඛත්වා නායසති මක්ඛිභායව ඨත්වා. 

යතයලන විෙ මක්යඛතීති සතයධොතයතයලන මක්යඛති විය. 

අත්ථවඩ්ඪනකථාති හිතාවහකථා. කථා හණඤ්යචත්ථ නිදස්සනමත්තං, 

පයරසං හිතාවයහො කායප්පයයොය ොපි අත්ථචරිො. අට්ඨකථායං පන

වචිප්පයයො වයසයනව අත්ථචරියා වුත්තා. සමානත්තතාති සදිසභායවො, 
සමානට්ඨායන ඨපනං, තං පනස්ස සමානට්ඨපනං
අත්තසදිසතාකරණමුයඛනඑකසම්යභො තා.අත්තයනොසුඛුප්පත්තියංතස්ස
ච දුක්ඛුප්පත්තියං යතන දුක්යඛන අත්තනා එකසම්යභො තාති ආහ 

‘‘සමානසුඛදුක්ඛභායවො’’ති. සා ච සමානසුඛදුක්ඛතා එකයතො නිසජ්ජාදිනා 

පාකටායහොතීතිදස්යසන්යතො ‘‘එකාසයන’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ජාතියා හීයනො යභොය න අධියකො දුස්සඞ් යහො යහොති. න හි
සක්කා යතන සද්ධිං එකපරියභොය ො කාතුං ජාතියා හීනත්තා. තස්ස තථා
අකරියමායන ච යසො කුජ්ඣති යභොය න අධිකත්තා, තස්මා යසො
දුස්සඞ් යහො.යභොය නහීයනොජාතියාඅධියකොපිදුස්සඞ් යහො යහොති.යසො
හි‘‘අහංජාතිමා’’තියභො සම්පන්යනනසද්ධිඑකපරියභො ංඉච්ඡති, තස්මිං 
අකරියමායන කුජ්ඣති. උයභොහිපි හීයනො සුසඞ් යහො යහොති. න හි යසො
ඉතයරන සද්ධිං එකපරියභො ං ඉච්ඡති ජාතියා හීනභාවයතො, න
අකරියමායනො කුජ්ඣති යභොය න හීනභාවයතො. උයභොහි සදියසොපි 
සුසඞ් යහොයයව. සදිසභායවයනව ඉතයරන සහ එකපරියභො ස්ස
පච්චාසීසාය, අකරයණ ච තස්ස කුජ්ඣනස්ස අභාවයතො. භික්ඛු දුස්සීයලො
දුස්සඞ් යහො යහොති. න හි සක්කා යතන සද්ධිං එකපරියභො ං කාතුං, 
අකරියමායන ච කුජ්ඣති. සීලවා පන සුසඞ් යහො යහොති. සීලවා හි 
අදීයමායනපි කිස්මිඤ්චි ආමියස අකරියමායනපි සඞ් යහ න කුජ්ඣති, 
අඤ්ඤංඅත්තනා සද්ධිංපරියභො ංඅකයරොන්තම්පිනපාපයකනචිත්යතන
පස්සති යපසලභාවයතො. තයතො එව පරියභොය ොපි අයනන සද්ධිං සුකයරො
යහොති, තස්මාගිහියච, උයභොහිසදියසො.පබ්බජියතොයච, සීලවාපුග් යලො. 

එවං සමානත්තතායසඞ් යහතබ්යබො. යතයනවාහ ‘‘යසො සයච  හට්ඨස්ස

 ාතිො පබ්බජිතස්ස සීයලන සදියසො යහොති, තස්සාෙං සමානත්තතා

කාතබ්බා’’ති.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

සඞ් හසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සීහසුත්තවණ්ණනා 

33. තතියය සීයහොති පරිස්සයසහනයතො පටිපක්ඛහනනයතො ච

‘‘සීයහො’’ති ලද්ධනායමො මි ාධිපති. චත්තායරොති සමායනපි සීහජාතිභායව
වණ්ණවියසසාදිසිද්යධන වියසයසන චත්තායරො සීහා. යත ඉදානිනාමයතො
වණ්ණයතො ආහාරයතො දස්යසත්වා ඉධාධිප්යපතසීහං නානප්පකාරයතො
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විභායවතුං ‘‘තිණසීයහො’’තිආදි ආරද්ධං. තිණභක්යඛො සීයහො තිණසීයහො 
පුරිමපයද උත්තරපදයලොයපන යථා ‘‘සාකපත්ථියවො’’ති (පාණිනි 2.1.60). 

කාළවණ්ණතාය කාළසීයහො. තථා පණ්ඩුසීයහො. යතනාහ ‘‘කාළ ාවිසදියසො, 

පණ්ඩුපලාසවණ්ණ ාවිසදියසො’’ති ච. රත්තකම්බලස්ස විය යකසයරො

යකසරකයලොයමො එතස්ස අත්ථීති යකසරී. ලාඛාපරිකම්මකයතහි විය 
පාදපරියන්යතහීතිචයයොජනා. 

කම්මානුභාවසිද්ධඅධිපච්චමයහසක්ඛතාහි සබ්බමි  ණස්ස රා ා.

සුවණ්ණගුහයතොවාතිආදි ‘‘සීහස්සවිහායරො කිරියාඑවංයහොතී’’තිකත්වා
වුත්තං. 

සමං පතිට්ඨායපත්වාති සබ්බභාය හි සමයමව භූමියං පතිට්ඨායපත්වා. 

ආකඩ්ඪිත්වාති පුරයතො ආකඩ්ඪිත්වා. අභිහරිත්වාති අභිමුඛං හරිත්වා. 

සඞ්ඝාතන්තිවිනාසං.වීසතියට්ඨිකංඨානං උසභං. 

සමසීයහොති සමජාතියකො සමප්පභායවො ච සීයහො. සමායනොස්මීති

යදසනාමත්තං, සමප්පභාවතාය එව න භාෙති. සක්කාෙදිට්ඨිබලවතාොති
‘‘යකඅඤ්යඤඅම්යහහි උත්තරිතරා, අථයඛොමයයමවමහාබලා’’තිඑවං
බලාතිමානනිමිත්තාය අහංකාරයහතුභූතාය සක්කායදිට්ඨියා බලවභායවන. 

සක්කාෙදිට්ඨිො පහීනත්තාති නිරහංකාරත්තා අත්තසියනහස්ස සුට්ඨු

සමුග්ඝාතත්තා න භාෙති. 

තථා තථාතිසීහසදිසතාදිනායතනයතනපකායරනඅත්තානංකයථසීති

වත්වා තමත්ථංවිවරිත්වාදස්යසතුං ‘‘සීයහොතියඛො’’තිආදි වුත්තං. 

කතමහාභිනීහාරස්ස යලොකනාථස්ස යබොධියා නියතභාවප්පත්තියා 
එකන්තභාවී බුද්ධභායවොති කත්වා ‘‘තීසු පාසායදසු නිවාසකායලො, 
ම ධරඤ්යඤොපටිඤ්ඤාදානකායලො, පායාසස්සපරිභුත්තකායලො’’තිආදිනා
අභිසම්යබොධියතො පුරිමාවත්ථාපි සීහසදිසා කත්වා දස්සිතා. භාවිනි
භූතූපචායරොපි හි යලොකයවොහායරො. විජ්ජාභාවසාමඤ්ඤයතො ද්විවිජ්ජං
ඉතරවිජ්ජම්පි එකජ්ඣං  යහත්වා පටිච්චසමුප්පාදසම්මසනයතො තං

පුයරතරසිද්ධං විය කත්වා ආහ ‘‘තිස්යසො විජ් ා යසොයධත්වා’’ති.
අනුයලොමපටියලොමයතො පවත්තඤාණස්ස වයසන 

‘‘ෙමකඤාණමන්ථයනනා’’තිවුත්තං. 

තත්ථ විහරන්තස්සාති අජපාලනියරොධමූයල විහරන්තස්ස. එකාදසයම

දිවයසති සත්තසත්තාහයතො පරං එකාදසයම දිවයස. අචලපල්ලඞ්යකති
ඉසිපතයන ධම්මචක්කප්පවත්තනත්ථං නිසින්නපල්ලඞ්යක. තම්පි හි
යකනචි අප්පටිවත්තියං ධම්මචක්කප්පවත්තනත්ථං නිසජ්ජාති කත්වා

වජිරාසනංවියඅචලපල්ලඞ්කංවුච්චති. ඉමස්මිඤ්චපනපයදති ‘‘ද්යවයම, 
භික්ඛයව, අන්තා’’තිආදිනයප්පවත්යත ච ඉමස්මිං සද්ධම්මයකොට්ඨායස. 
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ධම්මයඝොයසො…යප.…දසසහස්සියලොකධාතුංපටච්ඡායදසි ‘‘සබ්බත්ථඨිතා 

සුණන්තූ’’ති අධිට්ඨායනන. යසොළසහාකායරහීති දුක්ඛපරිඤ්ඤා, 
සමුදයප්පහානං, නියරොධසච්ඡිකිරියා, මග් භාවනාති එයකකස්මිං මග්ය 
චත්තාරි චත්තාරිකත්වායසොළසහිආකායරහි. 

පඨයමනනයයන අභිසම්යබොධියතො පුරිමතරාවත්ථාපි අවස්සංභාවිතාය 
 යහත්වා සීහසදිසතං දස්යසත්වා ඉදානි අභිසම්බුද්ධාවත්ථාසු එව

සීහසදිසතං දස්යසතුං ‘‘අපයරොනයෙො’’තිආදිආරද්ධං. අට්ඨහිකාරයණහීති
‘‘තථා ආ යතොති තථා යතො, තථා  යතොති තථා යතො, තථලක්ඛණං
ආ යතොතිතථා යතො, තථධම්යමයාථාවයතොඅභිසම්බුද්යධොතිතථා යතො, 
තථදස්සිතාය තථා යතො, තථවාදිතායතථා යතො, තථාකාරිතායතථා යතො, 
අභිභවනට්යඨනතථා යතො’’ති(දී.නි. අට්ඨ.1.7; ම.නි.අට්ඨ.1.12; සං.නි.
අට්ඨ. 2.3.78; අ. නි. අට්ඨ. 1.1.170; උදා. අට්ඨ. 18; ඉතිවු. අට්ඨ. 38; 
යථර ා.අට්ඨ.1.3; බු.වං.අට්ඨ.1.2 නිදානකථා; මහානි.අට්ඨ.14; පටි.ම.
1.37) එවං වුත්යතහි අට්ඨහි තථා තසාධයකහි කාරයණහි. යදිපි භ වා
යබොධිපල්ලඞ්යකනිසින්නමත්යතව අභිසම්බුද්යධොන ජායතො, තථාපි තාය
නිසජ්ජායනිසින්යනොවපනුජ්ජසබ්බංපරිස්සයංඅභිසම්බුද්යධොජායතො.තථා

හි තං ‘‘අපරාජිතපල්ලඞ්ක’’න්ති වුච්චති, තස්මා ‘‘ොව යබොධිපල්ලඞ්කා

වා’’ති වත්වා යතන අපරිතුස්සන්යතො ‘‘ොව අරහත්තමග් ඤාණා වා’’ති
ආහ. 

ඉති සක්කායෙොතිඑත්ථ ඉතිසද්යදො නිදස්සනත්යථො. යතනසක්කායයො

සරූපයතො පරිමාණයතො පරිච්යඡදයතො ච දස්සියතොති ආහ ‘‘අෙං

සක්කායෙො’’තිආදි. ‘‘අයං සක්කායයො’’ති ඉමිනා පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා

සරූපයතො දස්සිතා. ‘‘එත්තයකො සක්කායෙො’’ති ඉමිනා යත පරිමාණයතො

දස්සිතා. තස්ස ච පරිමාණස්ස එකන්තිකභාවං දස්යසන්යතන ‘‘න ඉයතො

භියෙයො සක්කායෙො අත්ථී’’ති වුත්තං. සභාවයතොති සලක්ඛණයතො. 

සරසයතොති සකිච්චයතො. පරිෙන්තයතොති පරිමාණපරියන්තයතො. 

පරිච්යඡදයතොති යත්තයක ඨායන තස්ස පවත්තිතස්ස පරිච්ඡින්දනයතො. 

පරිවටුමයතොති පරියයොසානප්පවත්තියතො. සබ්යබපි පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා

දස්සිතා යහොන්ති යථාවුත්යතන විභාය න. අෙං සක්කාෙස්ස සමුදයෙො

නාමාති අයං ආහාරාදිසක්කායස්ස සමුදයයො නාම. යතනාහ 

‘‘එත්තාවතා’’තිආදි. අත්ථඞ් යමොති නියරොයධො. ‘‘ආහාරසමුදයා

ආහාරනියරොධා’’තිච අසාධාරණයමවතං යහත්වායසයසසු ආදි-සද්යදන 
සඞ් ණ්හාති. 

පණ්ණාසලක්ඛණපටමණ්ඩිතන්ති පණ්ණාසඋදයවයලක්ඛණවිභූසිතං

සමුදයත්ථඞ් මග් හණයතො. ඛීණාසවත්තාති අනවයසසං සාවයසසඤ්ච
ආසවානංපරික්ඛීණත්තා. අනා ාමීනම්පිහිභයංචිත්තුත්රාසඤ්චනයහොතීති. 

ඤාණසංයවය ො භයතුපට්ඨානපඤ්ඤා. ඉතරාසං පන යදවතානන්ති
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අඛීණාසවයදයව සන්ධාය වදති. යභොති ධම්මාලපනමත්තන්ති
සභාවකථනමත්තං. 

චක්කන්ති සත්ථු ආණාචක්කං. තං පන ධම්මයතො ආ තන්ති 

ධම්මචක්කං. තත්ථ අරියසාවකානං පටියවධධම්මයතො ආ තන්ති 

ධම්මචක්කං. ඉතයරසං යදසනාධම්මයතො ආ තන්ති ධම්මචක්කං. දුවියධපි

ඤාණං පධානන්ති ඤාණසීයසන වුත්තං ‘‘පටයවධඤාණම්පි

යදසනාඤාණම්පී’’ති. ඉදානි තං ඤාණං සරූපයතො දස්යසතුං 

‘‘පටයවධඤාණංනාමා’’තිආදිවුත්තං.යස්මා තස්සඤාණස්සපටිවිද්ධත්තා
භ වා තානි සට්ඨි නයසහස්සානි යවයනයයානං දස්යසතුං සමත්යථො
අයහොසි, තස්මා තානි සට්ඨි නයසහස්සානි යතන ඤායණන සද්ධිංයයව

සිද්ධානීති කත්වා දස්යසන්යතො ‘‘සට්ඨිො ච නෙසහස්යසහි පටවිජ්ඣී’’ති

ආහ. තිපරිවට්ටන්ති ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති ච ‘‘පරිඤ්යඤයය’’න්ති ච

‘‘පරිඤ්ඤාත’’න්ති ච එවං තිපරිවට්ටං, තංයයව ද්වාදසාකාරං. තන්ති 

යදසනාඤාණං. එස භ වා. අප්පටපුග් යලොති පටිනිධිභූතපුග් ලරහියතො. 

එකසදිසස්සාතිනිබ්බිකාරස්ස. 

සීහසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අග් පසාදසුත්තවණ්ණනා 

34. චතුත්යථ අග්ය සු පසාදාති යසට්යඨසු පසාදා. අග් ා වා පසාදාති

යසට්ඨභූතා පසාදා. යසට්ඨවචයනො යහත්ථ අග් සද්යදො. පුරිමස්මිං
අත්ථවිකප්යපඅග් සද්යදන බුද්ධාදිරතනත්තයංවුච්චති.යතසුභ වාතාව
අසදිසට්යඨන, ගුණවිසිට්ඨට්යඨන, අසමසමට්යඨන ච අග්ය ො. යසො හි
මහාභිනීහාරං දසන්නං පාරමීනං පවිචයඤ්ච ආදිං කත්වා 
යබොධිසම්භාරගුයණහි යචව බුද්ධගුයණහි ච පයයොජයනහි ච යසසජයනහි
අසදියසොතිඅසදිසට්යඨනපි අග්ය ො.යයචස්සයතගුණාමහාකරුණාදයයො, 
යතහි යසසසත්තානං ගුයණහි විසිට්ඨට්යඨනපි සබ්බසත්තුත්තමතාය
අග්ය ො. යය පන පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා සබ්බසත්යතහි අසමා, යතහි
සද්ධිං අයයමව රූපකායගුයණහි යචව ධම්මකායගුයණහි ච සයමොති
අසමසමට්යඨනපි අග්ය ො. තථා දුල්ලභපාතුභාවයතො
අච්ඡරියමනුස්සභාවයතොබහුජනහිතසුඛාවහයතොඅදුතියඅසහායාදිභාවයතොච 
භ වායලොයකඅග්ය ොතිවුච්චති.යථාහ– 

‘‘එකපුග් ලස්ස, භික්ඛයව, පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං.
කතමස්ස එකපුග් ලස්ස? තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්මුද්ධස්ස.
එකපුග් යලො, භික්ඛයව, යලොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති
අච්ඡරියමනුස්යසො.එකපුග් යලො, භික්ඛයව, යලොයක උප්පජ්ජමායනො
උප්පජ්ජති බහුජන…යප.… සම්මාසම්බුද්යධො. එකපුග් යලො, 
භික්ඛයව, යලොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති අදුතියයො අසහායයො
අප්පටියමො අප්පටිභාය ො අප්පටිපුග් යලො අසයමො අසමසයමො
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ද්විපදානං අග්ය ො. කතයමො එකපුග් යලො? තථා යතො අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො’’ති(අ.නි.1.171-173). 

ධම්මසඞ්ඝා අඤ්ඤධම්මසඞ්යඝහි අසදිසට්යඨන විසිට්ඨගුණතාය 
දුල්ලභපාතුභාවාදිනා ච අග් ා. තථා හි යතසං 
ස්වාක්ඛාතතාදිසුප්පටිපන්නතාදිගුණවියසයසහි අඤ්යඤ ධම්මසඞ්ඝසදිසා
අප්පතරං නිහීනාවානත්ථි, කුයතොයසට්ඨා.සයයමවයතහිවිසිට්ඨගුණතාය
යසට්ඨා. තථා 
දුල්ලභුප්පාදඅච්ඡරියභාවබහුජනහිතසුඛාවහඅදුතියාසහායාදිසභාවා ච යත.
යදග්ය න හි භ වා දුල්ලභපාතුභායවො, තදග්ය න ධම්මසඞ්ඝාපීති. 

අච්ඡරිොදීසුපිඑයසවනයයො.එවංඅග්ය සුයසට්යඨසුඋත්තයමසු පවයරසු

ගුණවිසිට්යඨසුපසාදාති අග් ප්පසදා. 

දුතියස්මිං පනත්යථ යථාවුත්යතසු අග්ය සු බුද්ධාදීසු උප්පත්තියා

අග් භූතා පසාදා අග් ප්පසාදා. යය පන අරියමග්ය න ආ තා

අයවච්චප්පසාදා, යත එකන්යතයනව අග් භූතා පසාදාති අග් ප්පසාදා. 
යථාහ – ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොතී’’තිආදි (සං. නි. 5.1037-1038). අග් විපාකත්තාපි

යචයත අග් ප්පසාදා. වුත්තම්පි යචතං – ‘‘අග්ය  යඛො පන පසන්නානං
අග්ය ොවිපායකො’’ති(අ.නි.4.34; ඉතිවු.90). 

අපදා වාතිආදීසු වා-සද්යදො සමුච්චයත්යථො, න විකප්පත්යථො. යථා
‘‘අනුප්පන්යනො වා කාමාසයවො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා කාමාසයවො
පවඩ්ඪතී’’ති (ම. නි. 1.17) එත්ථ අනුප්පන්යනො ච උප්පන්යනො චාති
අත්යථො. යථා ච ‘‘භූතානං වා සත්තානං ඨිතියා සම්භයවසීනං වා
අනුග් හායා’’ති එත්ථ භූතානඤ්ච සම්භයවසීනඤ්චාති අත්යථො. යථා ච 
‘‘අග්ගියතො වා උදකයතො වා මිථුයභදයතො වා’’ති (දී. නි. 2.152) එත්ථ
අග්ගියතො ච උදකයතො ච මිථුයභදයතො චාති අත්යථො, එවං ‘‘අපදා
වා…යප.…අග් මක්ඛායතී’’ති (අ.නි. 4.34; ඉතිවු. 90) එත්ථාපි අපදා ච
ද්විපදා චාති සම්පිණ්ඩනවයසන අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යතන වුත්තං ‘‘වා-
සද්යදොසමුච්චයත්යථො, නවිකප්පත්යථො’’ති. 

රූපියනොති රූපවන්යතො. න රූපියනොති අරූපියනො. සඤ්ඤියනොති

සඤ්ඤවන්යතො. න සඤ්ඤියනොති අසඤ්ඤියනො. ‘‘අපදා
වා’’තිආදිසබ්බපයදහි කාමභයවො, රූපභයවො, අරූපභයවො, 
එකයවොකාරභයවො, චතුයවොකාරභයවො, පඤ්චයවොකාරභයවො, සඤ්ඤිභයවො, 
අසඤ්ඤිභයවො, යනවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤිභයවොති නවවියධපි භයව සත්යතපි
අනවයසසයතොපරියාදියිත්වාදස්යසති. එත්ථහිරූපිග් හයණනකාමභයවො, 
රූපභයවො, පඤ්චයවොකාරභයවො, එකයවොකාරභයවො ච දස්සියතො, 
අරූපිග් හයණන අරූපභයවො, චතුයවොකාරභයවො ච දස්සියතො, 
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සඤ්ඤිභවාදයයො පන සරූයපයනව දස්සිතා. අපදාදිග් හයණන
කාමභවපඤ්චයවොකාරභවසඤ්ඤිභවානංඑකයදයසොවදස්සියතො. 

කස්මා පයනත්ථයථාඅදුතියසුත්යත ‘‘ද්විපදානංඅග්ය ො’’තිද්විපදාඑව
 හිතා, එවංද්විපදග් හණයමවඅකත්වා අපදාදිග් හණංකතන්ති? වුච්චයත
– අදුතියසුත්යත තාව යසට්ඨතරවයසන ද්විපදග් හණයමව කතං.
ඉමස්මිඤ්හියලොයකයසට්යඨොනාමඋප්පජ්ජමායනො අපදචතුප්පදබහුපයදසු
න උප්පජ්ජති, ද්විපයදසුයයව උප්පජ්ජති. කතයරසු ද්විපයදසු? මනුස්යසසු
යචවයදයවසුච.මනුස්යසසුඋප්පජ්ජමායනොසකලයලොකංවයසවත්යතතුං
සමත්යථො බුද්යධො හුත්වා උප්පජ්ජති, යදයවසු උප්පජ්ජමායනො
දසසහස්සියලොකධාතුංවයසවත්තනයකො මහාබ්රහ්මාහුත්වාඋප්පජ්ජති, යසො
තස්ස කප්පියකාරයකො වා ආරාමියකො වා සම්පජ්ජති. ඉති තයතොපි
යසට්ඨතරවයසයනස ද්විපදානං අග්ය ොති තත්ථ වුත්තං. ඉධ පන 
අනවයසසපරියාදානවයසන එවං වුත්තං ‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සත්තා අපදා
වා…යප.… යනවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤියනො වා, තථා යතො යතසං

අග් මක්ඛායතී’’ති. නිද්ධාරයණ යචතං සාමිවචනං. ම-කායරො

පදසන්ධිකයරො, අග්ය ො අක්ඛායතීති පදවිභාය ො. යතයනවාහ ‘‘ගුයණහි

අග්ය ො’’තිආදි. 

අග්ය ො විපායකො යහොතීති අග්ය  සම්මාසම්බුද්යධ පසන්නානං යයො
පසායදොඅග්ය ොයසට්යඨොඋත්තමයකොටිභූයතොවා, තස්මා තස්සවිපායකොපි
අග්ය ො යසට්යඨො උත්තමයකොටිභූයතො උළාරතයමො පණීතතයමො යහොති.
යසොපනපසායදො දුවියධොයලොකියයලොකුත්තරයභදයතො.යතසුයලොකියස්ස
තාව– 

‘‘යයයකචිබුද්ධං සරණං තායස, 
නයත මිස්සන්තිඅපායභූමිං; 
පහායමානුසංයදහං, 
යදවකායංපරිපූයරස්සන්ති.(දී.නි.2.332; ඉතිවු.අට්ඨ.90; සං.නි.
1.37); 

‘‘බුද්යධොතිකිත්තයන්තස්ස, කායයභවතියාපීති; 
වරයමව හි සා පීති, කසියණනපි ජම්බුදීපස්ස. (දී. නි. අට්ඨ. 1.6; 
ඉතිවු.අට්ඨ.90); 

‘‘සතංහත්ථීසතංඅස්සා, සතංඅස්සතරීරථා; 
සතංකඤ්ඤාසහස්සානි, ආමුක්කමණිකුණ්ඩලා; 
එකස්සපදවීතිහාරස්ස, කලංනාග්ඝන්තියසොළසිං’’.(චූළව. 305); 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, බුද්ධං සරණ මනං යහොති, බුද්ධං
සරණ මනයහතුයඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යචසත්තාකායස්ස
යභදා පරං මරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. යතඅඤ්යඤ
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පටුන 

යදයව දසහි ඨායනහි අධිග් ණ්හන්ති දිබ්යබන ආයුනා, දිබ්යබන
වණ්යණන, දිබ්යබන සුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන
ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යදහි, දිබ්යබහි 
 න්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, දිබ්යබහි යඵොට්ඨබ්යබහී’’ති (සං. නි.
4.341) – 

එවමාදීනං සුත්තපදානං වයසන පසාදඵලවියසසයයොය ො යවදිතබ්යබො, 
තස්මා යසො අපායදුක්ඛවිනිවත්තයනන සද්ධිං සම්පත්තිභයවසු
සුඛවියසසදායයකොවදට්ඨබ්යබො. 

යලොකුත්තයරො පන සාමඤ්ඤඵලවිපාකදායයකො 
වට්ටදුක්ඛවිනිවත්තයකො. සබ්යබොපි චායං පසායදො පරම්පරාය වට්ටදුක්ඛං 
විනිවත්යතතියයව.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අත්තයනො සද්ධං
අනුස්සරති, යනවස්සතස්මිංසමයයරා පරියුට්ඨිතංචිත්තංයහොති, න
යදොසපරියුට්ඨිතං…යප.… න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, 
උජු තයමවස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති, උජු තචිත්තස්ස
පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිතස්ස පීති ජායති…යප.… නාපරං
ඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති. 

ධම්මාති සභාවධම්මා. සඞ්ඛතාති සයමච්ච සම්භූය පච්චයයහි කතාති
සඞ්ඛතා, සපච්චයා ධම්මා.යහතූහිපච්චයයහිචනයකහිචිකතාසඞ්ඛතාති 

අසඞ්ඛතා, අපච්චයයො නිබ්බානං. සඞ්ඛතානං පරියයොසිතභායවන 

‘‘අසඞ්ඛතා’’ති පුථුවචනං. විරාය ො යතසං අග් මක්ඛාෙතීති යතසං
සඞ්ඛතාසඞ්ඛතධම්මානං යයො විරා සඞ්ඛායතො අසඞ්ඛතධම්යමො, යසො
සභායවයනව සණ්හසුඛුමභාවයතො සන්තතරපණීතතරභාවයතො
 ම්භීරාදිභාවයතොමදනිම්මදනාදිභාවයතොඅග් ං යසට්ඨංඋත්තමංපවරන්ති

වුච්චති. ෙදිදන්ති නිපායතො, යයො අයන්ති අත්යථො. මදනිම්මදයනොතිආදීනි

සබ්බානි නිබ්බානයවවචනානි. යතයනවාහ ‘‘විරාය ොතිආදීනි

නිබ්බානස්යසව නාමානී’’ති. රා මදාදයෙොති ආදි-සද්යදන

මානමදපුරිසමදාදියකසඞ් ණ්හාති. සබ්බාපිපාසාතිකාමපිපාසාදිකාසබ්බා

පිපාසා. සබ්යබ ආලො සමුග්ඝාතං  ච්ඡන්තීති කාමාලයාදිකා සබ්යබපි

ආලයා සමුග්ඝාතං යන්ති. වට්ටානීති කම්මවට්ටවිපාකවට්ටානි. තණ්හාති
අට්ඨසතප්පයභදාසබ්බාපිතණ්හා. 

අග්ය ොවිපායකොයහොතීතිඑත්ථාපි– 

‘‘යයයකචිධම්මංසරණං තායස…යප.…’’.(දී.නි.2.332; සංනි. 
1.37); 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   චතුක්කනිපාත-ටීකා 

234 

පටුන 

‘‘ධම්යමොතිකිත්තයන්තස්ස, කායයභවතියාපීති…යප.…’’.(දී. නි.
අට්ඨ.1.6; ඉතිවු.අට්ඨ.90); 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, ධම්මං සරණ මනං යහොති, ධම්මං
සරණ මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච…යප.…
දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහී’’ති(සං.නි.4.341) – 

එවමාදීනං සුත්තපදානං වයසන ධම්යම පසාදස්ස ඵලවියසසයයොය ො
යවදිතබ්යබො. 

සඞ්ඝාවා ණාවාතිජනසමූහසඞ්ඛාතායාවතා යලොයකසඞ්ඝාවා ණා

වා. තථා තසාවකසඞ්යඝොති අට්ඨඅරියපුග් ලසමූහසඞ්ඛායතො
දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සංහයතො තථා තස්ස සාවකසඞ්යඝො. 

අග් මක්ඛාෙතීති අත්තයනො සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිආදිගුණවියසයසන

යතසං සඞ්ඝානං අග්ය ො යසට්යඨො උත්තයමො පවයරොති වුච්චති. ෙදිදන්ති

යානි ඉමානි. චත්තාරි පුරිසයු ානි යු ළවයසන, පඨමමග් ට්යඨො
පඨමඵලට්යඨොති ඉදයමකං යු ළං, යාව චතුත්ථමග් ට්යඨො

චතුත්ථඵලට්යඨොති ඉදයමකං යු ළන්ති එවං චත්තාරි පුරිසයු ානි. අට්ඨ

පුරිසපුග් ලාති පුරිසපුග් ලවයසන එයකො පඨමමග් ට්යඨො, එයකො
පඨමඵලට්යඨොතිඉමිනානයයනඅට්ඨපුරිසපුග් ලා.එත්ථචපුරියසොතිවා
පුග් යලොති වාඑකත්ථානිඑතානිපදානි, යවයනයයවයසනපයනවංවුත්තං. 

එස භ වයතො සාවකසඞ්යඝොති යානිමානි යු ළවයසන චත්තාරි යු ානි
පාටියයක්කයතො අට්ඨ පුරිසපුග් ලා, එස භ වයතො සාවකසඞ්යඝො. 

ආහුයනයෙයොතිආදීනි වුත්තත්ථායනව.ඉධාපි– 

‘‘යයයකචිසඞ්ඝං සරණං තායස…යප.…’’. (දී.නි. 2.332; සං.
නි. 1.37); 

‘‘සඞ්යඝොතිකිත්තයන්තස්ස, කායයභවතියාපීති…යප.…’’.(දී. නි.
අට්ඨ.1.6; ඉතිවු.අට්ඨ.90); 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, සඞ්ඝං සරණ මනං යහොති, සඞ්ඝං
සරණ මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද…යප.… දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහී’’ති(සං.නි. 4.341) – 

ආදීනං සුත්තපදානං වයසන සඞ්යඝ පසාදස්ස ඵලවියසසයයොය ො තස්ස 
අග් විපාකතා ච යවදිතබ්බා. තථා අනුත්තරියපටිලායභො සත්තමභවාදියතො
පට්ඨාය වට්ටදුක්ඛසමුච්යඡයදො අනුත්තරසුඛාධි යමොති
එවමාදිඋළාරඵලනිප්ඵාදනවයසනඅග් විපාකතා යවදිතබ්බා. 

 ාථාසු අග් යතොතිඅග්ය රතනත්තයය, අග් භාවයතොවාපසන්නානං. 

අග් ං ධම්මන්ති අග් සභාවං බුද්ධසුයබොධිං ධම්මසුධම්මතං
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සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිං, රතනත්තයස්ස අනඤ්ඤසාධාරණං උත්තමසභාවං, 

දසබලාදිස්වාක්ඛාතතාදිසුප්පටිපන්නතාදිගුණසභාවං වා. වි ානතන්ති
විජානන්තානං. එවං සාධාරණයතො අග් ප්පසාදවත්ථුං දස්යසත්වා ඉදානි

අසාධාරණයතො තං විභාය න දස්යසතුං ‘‘අග්ය  බුද්යධ’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ පසන්නානන්තිඅයවච්චප්පසායදනචඉතරප්පසායදනචපසන්නානං 

අධිමුත්තානං. විරාගූපසයමති විරාය  උපසයම ච, සබ්බස්ස රා ස්ස
සබ්යබසංකියලසානංඅච්චන්තවිරා යහතුභූයතඅච්චන්තඋපසමයහතුභූයත

චාති අත්යථො. සුයඛති වට්ටදුක්ඛක්ඛයභායවන සඞ්ඛාරූපසමසුඛභායවන 
සුයඛ. 

අග් ස්මිං දානං දදතන්ති අග්ය  රතනත්තයය දානං දදන්තානං
යදයයධම්මං පරිච්චජන්තානං. තත්ථ ධරමානං භ වන්තං චතූහි පච්චයයහි
උපට්ඨහන්තා පූයජන්තා සක්කයරොන්තා, පරිනිබ්බුතං භ වන්තං උද්දිස්ස
ධාතුයචතියාදියක උපට්ඨහන්තා පූයජන්තා සක්කයරොන්තා බුද්යධ දානං 
දදන්තිනාම.‘‘ධම්මංපූයජස්සාමා’’තිධම්මධයරපුග් යලචතූහිපච්චයයහි 
උපට්ඨහන්තාපූයජන්තාසක්කයරොන්තාධම්මඤ්චචිරට්ඨිතිකංකයරොන්තා
ධම්යමදානං දදන්තිනාම.තථාඅරියසඞ්ඝංචතූහිපච්චයයහිඋපට්ඨහන්තා
පූයජන්තා සක්කයරොන්තා තං උද්දිස්ස ඉතරස්මිම්පි තථා පටිපජ්ජන්තා

සඞ්යඝ දානං දදන්ති නාම. අග් ං පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතීති එවං රතනත්තයය
පසන්යනන යචතසා උළාරං පරිච්චා ං උළාරඤ්ච පූජාසක්කාරං
පවත්යතන්තානංදිවයසදිවයසඅග් ංඋළාරංකුසලං උපචීයති.ඉදානිතස්ස

පුඤ්ඤස්සඅග් විපාකතායඅග් භාවංදස්යසතුං ‘‘අග් ංආයූ’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ ආයූති දිබ්බං වා මානුසං වා අග් ං උළාරං පරමං ආයු පවඩ්ඪති 

උපරූපරි බූ්රහති. වණ්යණොති රූපසම්පදා. ෙයසොති පරිවාරසම්පදා. කිත්තීති

ථුතියඝොයසො. සුඛන්තිකායිකං යචතසිකඤ්චසුඛං. බලන්තිකායබලඤ්යචව
ඤාණබලඤ්ච. 

අග් ස්ස රතනත්තයස්ස දානං දාතා. අථ වා අග් ස්ස යදයයධම්මස්ස 

දානං උළාරං කත්වා තත්ථ පුඤ්ඤං පවත්යතතා. අග් ධම්මසමාහියතොති
අග්ය න පසාදධම්යමන දානාදිධම්යමන ච සංහියතො සමන්නා යතො
අචලප්පසාදයුත්යතො, තස්ස වා විපාකභූයතහි බහුජනස්ස

පියමනාපතාදිධම්යමහි යුත්යතො. අග් ප්පත්යතො පයමොදතීති යත්ථ යත්ථ
සත්තනිකායය උප්පන්යනො, තත්ථතත්ථඅග් භාවංයසට්ඨභාවංඅධි යතො, 
අග් භාවං වා යලොකුත්තරමග් ඵලං අධි යතො පයමොදති අභිරමති
පරිතුස්සතීති. 

අග් පසාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. වස්සකාරසුත්තවණ්ණනා 

35. පඤ්චයම අරියෙ ඤායෙති සංකියලසයතො ආරකත්තා අරියය
නිද්යදොයසපරිසුද්යධනියයානිකධම්මභාවයතො ඤායයකාරයණතිඅත්යථො.
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ඤායතිනිච්ඡයයනකමතිනිබ්බානං, තංවාඤායතිපටිවිජ්ඣීයති එයතනාතී
ඤායයො, අරියමග්ය ො. යසො එව ච සම්පාපකයහතුභාවයතො කාරණන්ති
වුච්චති. ඉධ පන සහ විපස්සනාය අරියමග්ය ො අධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘සහවිපස්සනයක මග්ය ’’ති.  ාථාසු ‘‘ඤාෙං ධම්ම’’න්තිඑත්ථාපි එයසව
නයයො. 

වස්සකාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. යදොණසුත්තවණ්ණනා 

36. ඡට්යඨ උක්කාහි ධාරිෙමානාහීති දීපිකාහි ධාරියමානාහි, 
දණ්ඩදීපිකාසු ජායලත්වා ධාරියමානාසු මාපිතත්තාති වුත්තං යහොති.තඤ්හි
න රං ‘‘මඞ් ලදිවයස සුඛයණ සුනක්ඛත්තං මා අතික්කමී’’ති රත්තිම්පි 

උක්කාසු ධාරියමානාසු මාපිතං. උක්කාසු ඨාති උක්කට්ඨා, උක්කාසු
විජ්යජොතයන්තීසු ඨිතාපතිට්ඨිතාති මූලවිභූජාදිපක්යඛයපන(පාණිනි3.2.5) 
සද්දසිද්ධි යවදිතබ්බා. නිරුත්තිනයයන වා උක්කාසු ඨිතාසු ඨිතා ආසීති 

උක්කට්ඨා. අපයර පනභණන්ති ‘‘භූමිභා සම්පත්තියාමනුස්සසම්පත්තියා

උපකරණසම්පත්තියා ච සා න රී උක්කට්ඨගුණයයො යතො උක්කට්ඨාති

නාමං ලභතී’’ති. යසතබයන්ති තස්ස න රස්ස නාමං. තං පන

කස්සපදසබලස්ස ජාතන රන්ති ආහ ‘‘අතීයත කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

 ාතන ර’’න්ති. 

විජ් න්තරිකාොති විජ්ජුනිච්ඡරණක්ඛයණ. අන්තරයතොති හදයය. 

අන්තරාති ආරම්භනිබ්බත්තීනං යවමජ්යඣ. අන්තරිකාොති අන්තරායළ.
එත්ථච‘‘තදන්තරංයකොජායනයය(අ.නි. 6.44; 10.75), එයතසංඅන්තරා
කප්පා  ණනයතො අසඞ්යඛයයයා (බු. වං. 28.3), අන්තරන්තරා කථං
ඔපපායතතී’’ති(ම.නි.2.426) චආදීසුවියකාරණයවමජ්යඣසු වත්තමානා
අන්තරාසද්දා එව උදාහරිතබ්බා සියුං, න පන චිත්තක්ඛණවිවයරසු
වත්තමානා අන්තරඅන්තරිකසද්දා.අන්තරාසද්දස්සහිඅයමත්ථුද්ධායරොති. 

අයංපයනත්ථඅධිප්පායයොසියා–යයසුඅන්තරාසද්යදොවත්තති, යතසු 
අන්තරසද්යදොපි වත්තතීති සමානත්ථත්තා අන්තරාසද්දත්යථ වත්තමායනො
අන්තරසද්යදො උදාහයටො.අන්තරාසද්යදොඑවවා‘‘යස්සන්තරයතො’’ති එත්ථ 
 ාථාසුඛත්ථං රස්සං කත්වා වුත්යතොති දට්ඨබ්බං. අන්තරාසද්යදො එව පන
ඉකසද්යදන පදං වඩ්යඪත්වා ‘‘අන්තරිකා’’ති වුත්යතොති එවයමත්ථ

උදාහරයණොදාහරිතබ්බානං වියරොධාභායවො දට්ඨබ්යබො. අයෙොජිෙමායන

උපයෙො වචනංනපාපුණාති සාමිවචනස්සපසඞ්ය අන්තරාසද්දයයොය න

උපයයො වචනස්ස ඉච්ඡිතත්තා. යතයනවාහ ‘‘අන්තරාසද්යදන පන

යුත්තත්තාඋපයෙො වචනංකත’’න්ති. 

සකල ම්බුදීයප උප්පන්නං මහාකලහං වූපසයමත්වාති පරිනිබ්බුයත
භ වති ධාතූනං අත්ථාය කුසිනාරන රං පරිවායරත්වා ඨියතහි යසසරාජූහි
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‘‘අම්හාකං ධාතුයයො වා යදන්තු යුද්ධං වා’’තිආදිනා යකොසිනාරයකහි 
මල්යලහි සද්ධිං කතං විවාදං වූපසයමත්වා. යසො කිර බ්රාහ්මයණො යතසං
විවාදං සුත්වා ‘‘එයත රාජායනො භ වයතො පරිනිබ්බුතට්ඨායන විවාදං
කයරොන්ති, නයඛොපයනතංපතිරූපං, අලං ඉමිනාකලයහන, වූපසයමස්සාමි
න’’න්ති  න්ත්වා උන්නයත පයදයස ඨත්වා ද්යවභාණවාරපරිමාණං
යදොණ ජ්ජිතංනාම අයවොච.තත්ථපඨමභාණවායර තාවඑකපදම්පියතන
ජානිංසු. දුතියභාණවාරපරියයොසායන ච ‘‘ආචරියස්ස විය යභො සද්යදො, 
ආචරියස්සවියයභොසද්යදො’’තිසබ්යබනිරවා අයහසුං. ජම්බුදීපතයලකිර
කුලඝයර ජායතො යයභුයයයන තස්ස න-අන්යතවාසියකො නාම නත්ථි, අථ
යඛොයසොඅත්තයනොවචනංසුත්වානිරයව තුණ්හීභූයතවිදිත්වාපුන– 

‘‘සුණන්තුයභොන්යතොමමඑකවාචං, 
අම්හාකබුද්යධොඅහුඛන්තිවායදො; 
නහිසාධුයංඋත්තමපුග් ලස්ස, 
සරීරභාය සියාසම්පහායරො. 

‘‘සබ්යබවයභොන්යතොසහිතාසමග් ා, 
සම්යමොදමානාකයරොමට්ඨභාය ; 
විත්ථාරිකායහොන්තුදිසාසුථූපා, 
බහූජනාචක්ඛුමයතොපසන්නා’’ති.(දී.නි.2.237) – 

ඉමං ාථාද්වයංවත්වාතංකලහංවූපසයමත්වාධාතුයයොඅට්ඨධා භායජත්වා

අදාසි, තං සන්ධායයතං වුත්තං ‘‘සකල ම්බුදීයප උප්පන්නං මහාකලහං

වූපසයමත්වාධාතුයෙොභාය ස්සතී’’ති. ලක්ඛණචක්කානීතිද්වීසුපාදතයලසු
ද්යවලක්ඛණචක්කානි. 

ආසයවනාති කම්මකියලසකාරයණනආසයවන.එත්ථහියතභූමකඤ්ච

කම්මං, අවයසසා ච අකුසලා ධම්මා ‘‘ආසවා’’ති වුත්තා. යදවූපපත්තීති
යදයවසු උප්පත්ති නිබ්බත්ති. එත්ථ ච යක්ඛ න්ධබ්බතාය විනිමුත්තා

සබ්යබ යදවා යදවග් හයණන  හිතා.  න්ධබ්යබො වා විහඞ් යමො 

ආකාසචාරී. අහන්තිවිභත්තිවිපරිණායමනයයොයජතබ්බං. 

යදොණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අපරිහානියසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම නිබ්බානසන්තියකයෙව චරතීති කියලසනිබ්බානස්ස
අනුපාදාපරිනිබ්බානස්ස ච සන්තියකයයව චරති ‘‘න චිරස්යසව

අධි මිස්සතී’’ති කත්වා.  ාථාය අප්පමාදරයතොති සමථවිපස්සනාය
අප්පමජ්ජයන රයතො අභිරයතො, අප්පමායදයනව රත්තින්දිවං

වීතිනායමන්යතොති අත්යථො. පමාදං භෙයතො පස්සන්යතොති

නිරයූපපත්තිආදිභයයහතුයතො පමාදං භයයතො පස්සන්යතො. අභබ්යබො

පරිහානාොති යසො එවරූයපො සමථවිපස්සනාධම්යමහි මග් ඵයලහි වා
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පටුන 

පරිහානාය අභබ්යබො. සමථවිපස්සනායතො හි සම්පත්තයතො න පරිහායති, 
ඉතරානිච අප්පත්තානිපාපුණාතීති. 

අපරිහානියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පතිලීනසුත්තවණ්ණනා 

38. අට්ඨයම අන්තවායලොයකොතිඑකපස්යසන වඩ්ඪිතංකසිණනිමිත්තං
‘‘යලොයකො’’ති  ායහන වා තක්යකන වා උප්පන්නදිට්ඨි. ලාභී හි 

ඣානචක්ඛුනා පස්සිත්වා  ණ්හාති, ඉතයරො තක්කමත්යතන. අනන්තවාති
සමන්තයතොවඩ්ඪිතංඅප්පමාණංකසිණනිමිත්තං‘‘යලොයකො’’ති  ායහනවා

තක්යකන වා උප්පන්නදිට්ඨි. තං ජීවං තං සරීරන්ති ජීයවො සරීරඤ්ච

එකයමව වත්ථූති උප්පන්නදිට්ඨි. විස්සට්ඨානීති සකපරිච්චජනවයසන

නිස්සට්ඨානි. වන්තානීති ඉදං පුන අනාදියනභාවදස්සනවයසන වුත්තං.

චත්තම්පි හි යකචි  ණ්හන්ති, නයිදයමවන්ති දස්සනත්ථං ‘‘වන්තානී’’ති 
වුත්තං.නහියංයයනවන්තං, නයසොතංපුනආදීයති.වන්තම්පිකිඤ්චි 

සසන්තතිලග් ං සියා, නයිදයමවන්ති දස්සනත්ථං ‘‘මුත්තානී’’ති වුත්තං.

යතයනවාහ ‘‘ඡින්නබන්ධනානිකතානී’’ති, සන්තතියතොවිනියමොචනවයසන 
ඡින්නබන්ධනානි කතානීති අත්යථො. මුත්තම්පි කිඤ්චි මුත්තබන්ධනං විය

ඵලං කුහිඤ්චිතිට්ඨති, නඑවමිදන්තිදස්සනත්ථං ‘‘පහීනානී’’තිවුත්තං.යථා
කිඤ්චිදුන්නිස්සට්ඨංපුන ආදායසම්මයදවනිස්සට්ඨං ‘‘පටිනිස්සට්ඨ’’න්ති
වුච්චති, එවං විපස්සනායනිස්සට්ඨානිආදින්නසදිසානි මග්ය න පහීනානි

පටිනිස්සට්ඨානි නාම යහොන්තීති දස්සනත්ථං ‘‘පටනිස්සට්ඨානී’’ති වුත්තං. 

යතයනවාහ ‘‘ෙථානපුනචිත්තංආයරොහන්ති, එවං පටනිස්සජ්ජිතානී’’ති. 

කායමසනාති කාමානං එසනා, කාමසඞ්ඛාතා වා එසනා කායමසනා.
වුත්තඤ්යහතං ‘‘තත්ථ කතමා කායමසනා? යයො කායමසු කාමච්ඡන්යදො
කාමරාය ො කාමනන්දී කාමපිපාසා කාමමුච්ඡා කාමජ්යඣොසානං, අයං 
වුච්චති කායමසනා’’ති, තස්මා කාමරාය ො ‘‘කායමසනා’’ති යවදිතබ්යබො.

යතයනවාහ ‘‘කායමසනා…යප.… අනා ාමිමග්ය න පහීනා’’ති. භවානං

එසනා භයවසනා. වුත්තම්පියචතං ‘‘තත්ථකතමාභයවසනා? යයොභයවසු 
භවච්ඡන්යදො…යප.… භවජ්යඣොසානං, අයං වුච්චති භයවසනා’’ති, තස්මා
භයවසනරාය ො රූපාරූපභවපත්ථනාති යවදිතබ්යබො. යතයනවාහ 

‘‘භයවසනාපන අරහත්තමග්ය නපහීෙතී’’ති. 

බ්රහ්මචරියස්ස එසනා බ්රහ්මචරියෙසනා. සා ච මග් බ්රහ්මචරියස්ස, 
දිට්ඨි තිකසම්මතබ්රහ්මචරියස්ස ච  යවසනවයසන ද්විප්පකාරාති ආහ 

‘‘බ්රහ්මචරිෙංඑසිස්සාමී’’තිආදි. දිට්ඨි තිකසම්මතස්සබ්රහ්මචරියස්සඑසනාපි
හිබ්රහ්මචරියයසනාතිවුච්චති. වුත්තම්පියචතං– 

‘‘තත්ථ කතමා බ්රහ්මචරියයසනා? සස්සයතො යලොයකොති වා, 
අසස්සයතො යලොයකොති වා, අන්තවා යලොයකොති වා, අනන්තවා
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යලොයකොති වා, තං ජීවං තං සරීරන්ති වා, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං
සරීරන්තිවා, යහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා, නයහොතිතථා යතො
පරං මරණාතිවා, යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා, 
යනව යහොතිනන යහොතිතථා යතො පරං මරණාතිවා, යා එවරූපා
දිට්ඨි දිට්ඨි තං දිට්ඨි හනං දිට්ඨිකන්තාරං දිට්ඨිවිසූකායිකං
දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං දිට්ඨිසංයයොජනං  ායහො පතිට්ඨායහො අභිනියවයසො 
පරාමායසො කුම්මග්ය ො මිච්ඡාපයථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං
විපරියයසග් ායහො, අයං වුච්චතිබ්රහ්මචරියයසනා’’ති(විභ.919). 

තස්මා දිට්ඨි තිකසම්මතස්ස බ්රහ්මචරියස්ස එසනා දිට්ඨබ්රහ්මචරියයසනාති

යවදිතබ්බා. යතයනවාහ ‘‘දිට්ඨිබ්රහ්මචරියෙසනා පන

යසොතාපත්තිමග්ය යනව පටප්පස්සම්භතී’’ති. එත්තාවතා ච රා දිට්ඨියයො
එසනාති දස්සිතං යහොති. න යකවලඤ්ච රා දිට්ඨියයො එව එසනා, 
තයදකට්ඨං කම්මම්පි.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘තත්ථ කතමා කායමසනා? කාමරාය ො තයදකට්ඨං අකුසලං
කායකම්මං වචීකම්මංමයනොකම්මං, අයං වුච්චතිකායමසනා.තත්ථ
කතමා භයවසනා? භවරාය ො තයදකට්ඨං අකුසලං කායකම්මං
වචීකම්මං මයනොකම්මං, අයං වුච්චති භයවසනා. තත්ථ කතමා
බ්රහ්මචරියයසනා? අන්තග් ාහිකා දිට්ඨි තයදකට්ඨං අකුසලං
කායකම්මං වචීකම්මංමයනොකම්මං, අයංවුච්චතිබ්රහ්මචරියයසනා’’ති
(විභ.919). 

නවවිධමායනොති ‘‘යසයයස්ස යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා (සං. නි.
4.108; ධ.ස.1121; විභ.866; මහානි.21) ආ යතො නවවිධමායනො. 

‘‘කායමසනා’’තිආදි ාථාය පන බ්රහ්මචරියෙසනා සහාති
බ්රහ්මචරියයසනායසද්ධිං.විභත්තියලොයපනහිඅයංනිද්යදයසො.කරණත්යථ 
වා එතං පච්චත්තවචනං. ඉදං වුත්තං යහොති ‘‘බ්රහ්මචරියයසනාය සද්ධිං
කායමසනා භයවසනාති තිස්යසො එසනා’’ති. තාසු බ්රහ්මචරියයසනං

සරූපයතො දස්යසතුං ‘‘ඉතිසච්චපරාමායසො, දිට්ඨිට්ඨානා සමුස්සො’’ති

වුත්තං. තස්සත්යථො – ඉති එවං සච්චන්ති පරාමායසො ඉතිසච්චපරාමායසො. 
ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤන්තිදිට්ඨියාපවත්තිආකාරංදස්යසති.දිට්ඨියයො

එව සබ්බානත්ථයහතුභාවයතො දිට්ඨිට්ඨානා. වුත්තඤ්යහතං – 
‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිපරමාහං, භික්ඛයව, වජ්ජංවදාමී’’ති (අ.නි.1.310). තාඑවච 
උපරූපරි වුද්ධියා මානයලොභාදිකියලසසමුස්සයයනන

වට්ටදුක්ඛසමුස්සයයනනච සමුස්සො, ‘‘ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති
මිච්ඡාභිනිවිසමානා සබ්බානත්ථයහතුකාකියලසදුක්ඛූපචයයතොයහතුභූතාච
දිට්ඨියයො බ්රහ්මචරියයසනාති වුත්තං යහොති. එයතන පවත්තිආකාරයතො
නිබ්බත්තියතොචබ්රහ්මචරියයසනාදස්සිතාති යවදිතබ්බා. 
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සබ්බරා විරත්තස්සාතිසබ්යබහි කාමභවරාය හිවිරත්තස්ස.තයතොඑව

තණ්හාක්ඛයසඞ්ඛායත නිබ්බායන විමුත්තත්තා තණ්හාක්ඛෙවිමුත්තියනො 

අරහයතො. එසනා පටනිස්සට්ඨාති කායමසනා, භයවසනා සබ්බයසො

නිස්සට්ඨා පහීනා. දිට්ඨිට්ඨානා සමූහතාති බ්රහ්මචරියයසනාසඞ්ඛාතා
දිට්ඨිට්ඨානා ච පඨමමග්ය යනව සමුග්ඝාතිතා. එවම්පි ඉමිස්සා  ාථාය
අත්ථවණ්ණනායවදිතබ්බා. යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

පතිලීනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. උජ්ජයසුත්තවණ්ණනා 

39. නවයම අනුකුලෙඤ්ඤන්ති අනුකුලං කුලානුක්කමං උපාදාය

දාතබ්බදානං. යතනාහ ‘‘අම්හාකං…යප.… කුලානුකුලවයසන

ෙජිතබ්බ’’න්ති. වංසපරම්පරාය පච්ඡා දුග් තපුරියසහි පදාතබ්බදානං.
එවරූපංකුලංසීලවන්යත උද්දිස්සනිබද්ධදානං, තස්මිංකුයලදලිද්දානිපින
උපච්ඡින්දන්ති. තත්රිදං වත්ථු – අනාථපිණ්ඩිකස්ස ඝයර පඤ්ච
සලාකභත්තසතානිදීයිංසු.දන්තමයසලාකානං පඤ්චසතානිඅයහසුං.අථතං
කුලං අනුක්කයමන දාලිද්දියයන අභිභූතං. එකා තස්මිං කුයල දාරිකා
එකසලාකයතො උද්ධං දාතුං නාසක්ඛි. සාපි පච්ඡා සාතවාහනං රට්ඨං
 න්ත්වා ඛලං යසොයධත්වා ලද්ධධඤ්යඤන තං සලාකං අදාසි. එයකො
යථයරො රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා තං ආයනත්වා අග් මයහසිට්ඨායන
ඨයපසි.සාතයතොපට්ඨායපුනපඤ්චපිසලාකසතානිපවත්යතසි. 

අස්සයමධන්තිආදීසුයපොරාණකරාජකායලකිර සස්සයමධං, පුරිසයමධං, 
සම්මාපාසං, වාචායපයයන්ති චත්තාරි සඞ් හවත්ථූනි අයහසුං, යයහි
රාජායනො යලොකං සඞ් ණ්හිංසු. තත්ථ නිප්ඵන්නසස්සයතො

දසමභා ග් හණං සස්සයමධං නාම, සස්සසම්පාදයනයමධාවිතාතිඅත්යථො. 

මහායයොධානං ඡමාසිකභත්තයවතනානුප්පදානං පුරිසයමධං නාම, 
පුරිසසඞ් ණ්හයන යමධාවිතාති අත්යථො. දලිද්දමනුස්සානං හත්යථ යලඛං
 යහත්වා තීණි වස්සානි විනා වඩ්ඪියා

සහස්සද්විසහස්සමත්තධනානුප්පදානං සම්මාපාසං නාම. තඤ්හි සම්මා
මනුස්යස පායසති හදයය බන්ධිත්වා විය ඨයපති, තස්මා සම්මාපාසන්ති

වුච්චති. ‘‘තාත, මාතුලා’’තිආදිනා පන සණ්හවාචාභණනං වාචායපෙයං 
නාම, යපයයවජ්ජං පියවචනතාති අත්යථො. එවං චතූහි වත්ථූහි සඞ් හිතං
රට්ඨං ඉද්ධඤ්යචව යහොති ඵීතඤ්ච පහූතඅන්නපානං යඛමං නිරබ්බුදං, 
මනුස්සා මුදා යමොදනා උයර පුත්යත නච්යචන්තා අපාරුතඝරද්වාරා

විහරන්ති. ඉදං ඝරද්වායරසු අග් ළානං අභාවයතො නිරග් ළන්ති වුච්චති.
අයං යපොරාණිකා පයවණී. අපරභාය  පන ඔක්කාකරාජකායල බ්රාහ්මණා
ඉමානි චත්තාරි සඞ් හවත්ථූනි ඉමඤ්ච රට්ඨසම්පත්තිං පරිවත්යතන්තා
උම්මූලං කත්වා අස්සයමධං පුරිසයමධන්තිආදියක පඤ්ච යඤ්යඤ නාම 

අකංසු.වුත්තඤ්යහතංභ වතා බ්රාහ්මණධම්මිෙසුත්යත – 
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‘‘යතසං ආසිවිපල්ලායසො, දිස්වානඅණුයතො අණුං…යප.…; 
යතතත්ථමන්යත න්යථත්වා, ඔක්කාකංතදුපා මු’’න්ති.(සු. නි.
301-304); 

ඉදානි යතහි පරිවත්යතත්වා ඨපිතමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘අස්සයමධ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ යමධන්තීති වයධන්ති. ද්වීහි 

පරිෙඤ්යඤහීතිමහායඤ්ඤස්සපුබ්බභාය පච්ඡාචපවත්යතතබ්යබහිද්වීහි 

පරිවාරයඤ්යඤහි. සත්තනවුතිපඤ්චපසුසතඝාතභිංසනස්සාති 
සත්තනවුතාධිකානං පඤ්චන්නං පසුසතානං මාරයණන යභරවස්ස
පාපභීරුකානංභයාවහස්ස.තථා හිවදන්ති– 

‘‘ඡසතානිනියුජ්ජන්ති, පසූනංමජ්ඣියමහනි; 
අස්සයමධස්ස යඤ්ඤස්ස, ඌනානි පසූහි තීහී’’ති. (සං. නි. ටී. 
1.1.120); 

සම්මන්ති යු ච්ඡිද්යද පක්ඛිපිතබ්බදණ්ඩකං. පාසන්තීති ඛිපන්ති. 

සංහාරියමහීතිසකයටහිවහිතබ්යබහි. පුබ්යබකිරඑයකො රාජා සම්මාපාසං
යජන්යතො සරස්සතිනදිතීයර පථවියා විවයර දින්යන නිමුග්ය ොයයව
අයහොසි, අන්ධබාලබ්රාහ්මණා  තානු ති තා ‘‘අයං තස්ස
සග්  මනමග්ය ො’’ති සඤ්ඤාය තත්ථ සම්මාපාසයඤ්ඤං පට්ඨයපන්ති.

යතනවුත්තං ‘‘නිමුග්ය ොකාසයතො පභුතී’’ති.අයූයපොඅප්පකදිවයසොයාය ො, 

සයූයපො බහුදිවසං යනයයයො සත්රොය ොති. මන්තපදාභිසඞ්ඛතානං

සප්පිමධූනං වා මිති සමඤ්ඤා. හිරඤ්ඤසුවණ්ණය ොමහිංසාදි 

සත්තරසකදක්ඛිණස්ස. සාර බ්භයකොට්ඨා ාරාදීසුනත්ථිඑත්ථ අග් ළන්ති 

නිරග් යළො. තත්ථ කිර යඤ්යඤ අත්තයනො සාපයතයයං අනවයසසයතො
අනිගූහිත්වානියයාතීයති. 

මහාරම්භාති බහුපසුඝාතකම්මා. අට්ඨකථායං පන ‘‘විවිධා යත්ථ
හඤ්ඤයර’’ති වක්ඛමානත්තා ‘‘මහාකිච්චා මහාකරණීයා’’ති පඨයමො 
අත්ථවිකප්යපො වුත්යතො. දුතියයො පන අත්ථවිකප්යපො ‘‘මහාරම්භාති

පපඤ්චවයසන අයජළකා’’තිආදිවුත්තන්තිඅධිප්පායයන ‘‘අපිචා’’තිආදිනා 

ආරද්යධො. නිරාරම්භාතිඑත්ථාපිවුත්තනයයනඅත්යථො යවදිතබ්යබො.නනුච
පාණාතිපාතාදිඅකුසලකම්මස්ස අප්පමත්තකම්පි ඵලං නුපලබ්භති, තස්මා
තස්ස නිප්ඵලභාවං අවත්වා ‘‘න යත යහොන්ති මහප්ඵලා’’ති කස්මා

වුත්තන්ති ආහ ‘‘නිරවයසසත්යථ’’තිආදි. අනු තං කුලන්ති අනුකුලං, 
කුලානු තන්ති අත්යථො. යය නිච්චභත්තාදිං පුබ්බපුරියසහි පට්ඨපිතං
අපරාපරං අනුපච්ඡින්දන්තා මනුස්සා දදන්ති, යත අනුකුලං යජන්ති නාම.

යතයනවාහ ‘‘යෙ අඤ්යඤඅනුකුලංෙ න්තී’’තිආදි. 

උජ්ජයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. උදායිසුත්තවණ්ණනා 

40. දසයම පාණසමාරම්භරහිතන්තිපාණඝාතරහිතං. අබයාබජ්ඣං සුඛං

යලොකං, පණ්ඩියතො උපපජ් තීති කාමච්ඡන්දාදිබයාපාදවිරහිතත්තා 
අබයාබජ්ඣං නිද්දුක්ඛං. පරපීළාභායව පන වත්තබ්බං නත්ථි.
ඣානසමාපත්තිවයසන සුඛබහුලත්තා සුඛං එකන්තසුඛං බ්රහ්මයලොකං
ඣානපුඤ්යඤන, ඉතරපුඤ්යඤන පන තදඤ්ඤසම්පත්තිභවසඞ්ඛාතං සුඛං
යලොකංපණ්ඩියතොසප්පඤ්යඤොඋයපති.යසසං උත්තානයමව. 

උදායිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චක්කවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. යරොහිතස්සවග්ය ො 

1. සමාධිභාවනාසුත්තවණ්ණනා 

41. පඤ්චමස්ස පඨයම දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාොති ඉමස්මිංයයව
අත්තභායව සුඛවිහාරත්ථාය, නික්කියලසතාය නිරාමියසන සුයඛන
විහරණත්ථායාති අත්යථො. ඉමිනා චත්තාරි ඵලසමාපත්තිජ්ඣානානි
ඛීණාසවස්සආසවක්ඛයාධි මයතොඅපරභාය අධි තරූපාරූපජ්ඣානානිච 

කථිතානි. දිබ්බචක්ඛුඤාණදස්සනප්පටලාභාොති 
දිබ්බචක්ඛුඤාණප්පටිලාභත්ථාය.දිබ්බචක්ඛුඤාණඤ්හිරූප තස්සදිබ්බස්ස 
ඉතරස්ස ච දස්සනට්යඨන ඉධ ‘‘ඤාණදස්සන’’න්ති අධිප්යපතං. 

ආයලොකසඤ්ඤං මනසි කයරොතීති දිවා වා රත්තිං වා 
සූරියදීපචන්දමණිඋක්කාවිජ්ජුලතාදීනං ආයලොයකො දිවා රත්තිඤ්ච
උපලද්යධො, යථාලද්ධවයසයනවආයලොකංමනසිකයරොතිචිත්යතඨයපති, 
තථා ච නං මනසි කයරොති, යථාස්ස සුභාවිතායලොකකසිණස්ස විය
කසිණායලොයකො යථිච්ඡකං යාවදිච්ඡකඤ්ච යසො ආයලොයකො රත්තියං 
උපතිට්ඨති, යයන තත්ථ දිවාසඤ්ඤං ඨයපති, දිවා විය වි තථිනමිද්යධො

යහොති.යතනාහ ‘‘ෙථාදිවාතථා රත්ති’’න්ති. 

ෙථා දිවා ආයලොකසඤ්ඤා මනසි කතා, තයථව නං රත්තිම්පි මනසි

කයරොතීතියථාදිවාදිට්යඨොආයලොයකො, තයථවතංරත්තිංමනසි කයරොති. 

දුතිෙපයදති ‘‘යථා රත්තිං තථා දිවා’’ති ඉමස්මිං වායකය. එස නයෙොති
ඉමිනා යථා රත්තියං චන්දායලොකාදි ආයලොයකො දිට්යඨො, එවයමව රත්තිං
දිට්ඨාකායරයනව දිවා තං ආයලොකං මනසි කයරොති චිත්යත ඨයපතීති

ඉමමත්ථං අතිදිසති. ඉති විවයටන යචතසාති එවං අපිහියතන චිත්යතන, 

ථිනමිද්ධාපිධායනනඅපිහිතචිත්යතනාති වුත්තංයහොති. අපරියෙොනද්යධනාති

සමන්තයතො අනද්යධන අසඤ්ඡාදියතන. කිඤ්චාපීතිආදිනා අත්තනා

වුත්තයමවත්ථං සමත්යථති. ආයලොකසදිසං කතං ‘‘යථා දිවා තථා 
රත්ති’’න්තිආදිනා. 

සත්තට්ඨානිකස්සාති ‘‘අභික්කන්යත පටික්කන්යත සම්පජානකාරී
යහොතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.214; 2.376; ම. නි. 1.109) වුත්තස්ස
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සත්තට්ඨානිකස්ස සතිසම්පජඤ්ඤස්ස අත්ථාය. 

පරිග් හිතවත්ථාරම්මණතාොති වත්ථුයනො ආරම්මණස්ස ච යාථාවයතො 
විදිතභායවන. යථා හිසප්පං පරියයසන්යතනතස්සආසයයවිදියතයසොපි
විදියතො හියතොඑවච යහොතිමන්තා දබයලනතස්ස හණස්සසුකරත්තා, 
එවංයවදනායආසයභූයතවත්ථුම්හි ආරම්මයණචවිදියතආදිකම්මිකස්සපි
යවදනා විදිතා  හිතා එව යහොති සලක්ඛණයතො සාමඤ්ඤලක්ඛණයතො ච
තස්සා  හණස්ස සුකරත්තා. පය ව පරිඤ්ඤාතවත්ථුකස්ස ඛීණාසවස්ස.
තස්ස හි උප්පාදක්ඛයණපි ඨිතික්ඛයණපි භඞ් ක්ඛයණපි යවදනා විදිතා 
පාකටායහොන්ති‘‘තායවදනාඑවංඋප්පජ්ජිත්වා’’තිආදිනා.නයකවලඤ්ච
යවදනා එව, ඉධ වුත්තා සඤ්ඤාදයයොපි අවුත්තා යචතනාදයයොපි විදිතාව
උප්පජ්ජන්ති යචව තිට්ඨන්ති ච නිරුජ්ඣන්ති ච. නිදස්සනමත්තඤ්යහතං, 
යදිදං පාළියං යවදනාසඤ්ඤාවිතක්කග් හණං. යතන අනවයසසයතො
සබ්බධම්මානම්පිඋප්පාදාදියතොවිදිතභාවංදස්යසති. 

අපිච යවදනාය උප්පායදො විදියතො යහොති, උපට්ඨානං විදිතං යහොති, 
අත්ථඞ් යමො විදියතො යහොති. කථං යවදනාය උප්පායදො විදියතො යහොති? 
අවිජ්ජාසමුදයා යවදනාසමුදයයො, තණ්හාසමුදයා කම්මසමුදයයො, 
ඵස්සසමුදයා යවදනාසමුදයයොති නිබ්බත්තිලක්ඛණං පස්සන්යතොපි
යවදනාක්ඛන්ධස්සසමුදයංපස්සති.එවංයවදනාය උප්පායදොවිදියතොයහොති.
කථං යවදනාය උපට්ඨානං විදිතං යහොති? අනිච්චයතො මනසිකයරොයතො 
ඛයතුපට්ඨානං විදිතං යහොති, දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො භයතුපට්ඨානං
විදිතංයහොති, අනත්තයතො මනසිකයරොයතොසුඤ්ඤතුපට්ඨානංවිදිතංයහොති.
එවං යවදනායඋපට්ඨානං විදිතං යහොති. ඉති ඛයයතො භයයතො සුඤ්ඤයතො
ජානාති. කථං යවදනාය අත්ථඞ් යමො විදියතො යහොති? අවිජ්ජානියරොධා 
යවදනානියරොයධො…යප.… එවං යවදනාය අත්ථඞ් යමො විදියතො යහොති.
ඉමිනාපිනයයයනත්ථඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

ඉති රූපන්ති එත්ථ ඉතිසද්යදො අනවයසසයතො රූපස්ස

සරූපනිදස්සනත්යථොති තස්ස ඉදං රූපන්ති එයතන සාධාරණයතො

සරූපනිදස්සනමාහ, එත්තකං රූපන්ති එයතන අනවයසසයතො, න ඉයතො

පරං රූපංඅත්ථීතිතබ්බිනිමුත්තස්සඅඤ්ඤස්සඅභාවං. ඉති යවදනාතිආදීසුපි
අයං යවදනා, එත්තකා යවදනා, ඉයතො පරං යවදනා නත්ථි. අයං 
සඤ්ඤා…යප.… ඉයම සඞ්ඛාරා…යප.… ඉදං විඤ්ඤාණං, එත්තකං
විඤ්ඤාණං, ඉයතොපරං විඤ්ඤාණංනත්ථීතිඑවමත්යථොදට්ඨබ්යබොතිආහ 

‘‘යවදනාදීසුපිඑයසව නයෙො’’ති. 

ඤායණන  ානිත්වා පයරොපරානි. පයරොපරානීති පරානි ච ඔපරානි ච. 

උත්තමාධමානීති පරත්තභාවසකත්තභාවාදීනි උත්තමාධමානි. චලිතන්ති

තණ්හාදිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං. අනීයඝොති රා ාදිඊඝරහියතො. අතාරි යසොති යසො 
එවරූයපොඅරහාජාතිජරංඅතරි. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   චතුක්කනිපාත-ටීකා 

244 

පටුන 

සමාධිභාවනාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-4. පඤ්හබයාකරණසුත්තාදිවණ්ණනා 

42-44. දුතියය එයතසං පඤ්හානන්ති එකංසබයාකරණාදීනං චතුන්නං

පඤ්හානං. තස්මිං තස්මිං ඨායන බයාකරණං  ානාතීති ‘‘චක්ඛුං
අනිච්ච’’න්තිපුට්යඨ‘‘අනිච්ච’’න්ති එකංයසයනවබයාකාතබ්බං.‘‘අනිච්චා
නාම චක්ඛු’’න්ති පුට්යඨ පන ‘‘න යකවලං චක්ඛුයමව, යසොතම්පි
අනිච්ච’’න්තිඑවංවිභජිත්වාබයාකාතබ්බං.‘‘යථා චක්ඛුංතථායසොතං, යථා
යසොතං තථා චක්ඛු’’න්ති පුට්යඨ ‘‘යකනට්යඨන පුච්ඡසී’’ති පටිපුච්ඡිත්වා
‘‘දස්සනට්යඨන පුච්ඡාමී’’ති වුත්යත ‘‘න හී’’ති බයාකාතබ්බං.
‘‘අනිච්චට්යඨනපුච්ඡාමී’’තිවුත්යත‘‘ආමා’’ති බයාකාතබ්බං.‘‘තංජීවංතං
සරීර’’න්තිආදීනිපුට්යඨනපන‘‘අබයාකතයමතං භ වතා’’තිඨයපතබ්යබො, 
එස පඤ්යහො න බයාකාතබ්යබොති එවං ජානාතීති අත්යථො. 

අත්ථසමා යමනාති අත්ථස්ස පටිලායභන ලද්ධබ්යබන. සමිති සඞ් ති 

සයමොධානන්ති සමයයො, පටිලායභො. සමයයො එව අභිසමයෙො, 

අභිමුඛභායවන වාසමයයො අභිසමයෙොතිඑවයමත්ථපදත්යථොයවදිතබ්යබො.
යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව.තතියචතුත්ථානිඋත්තානත්ථායනව. 

පඤ්හබයාකරණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. යරොහිතස්සසුත්තාදිවණ්ණනා 

45-46. පඤ්චයම (සං. නි. ටී. 1.1.107) එයකොකායසති චක්කවාළස්ස

පරියන්තසඤ්ඤියත එකස්මිං ඔකායස. භුම්මන්ති ‘‘යත්ථා’’ති ඉදං
භුම්මවචනං. සාමඤ්ඤයතො වුත්තම්පි ‘‘යසො යලොකස්ස අන්යතො’’ති
වචනයතොවිසිට්ඨවිසයයමවයහොති.‘‘නජායති, න මීයතී’’තිවත්වාපුන‘‘න

චවති, න උපපජ්ජතී’’ති කස්මා වුත්තන්ති ආහ ‘‘ඉදං අපරාපරං…යප.…

 හිත’’න්ති. පද මයනනාති පදසා  මයනන. සත්ථා සඞ්ඛාරයලොකස්ස 

අන්තංසන්ධාෙවදති උපරිසබ්බානිපකායසතුකායමො.සඞ්ඛාරයලොකස්සහි
අන්යතො නිබ්බානං. 

දළ්හං ථිරං ධනු එතස්සාති දළ්හධන්වා, යසො එව ‘‘දළ්හධම්මා’’ති 

වුත්යතො. යතනාහ ‘‘දළ්හධනූ’’ති. උත්තමප්පමාණං නාම සහස්සථාමධනු.
ධනුග් ණ්හනසිප්පචිත්තකතාය ධනුග් යහො, න ධනුග් හණමත්යතනාති

ආහ ‘‘ධනුග් යහොති ධනුආචරියෙො’’ති. ‘‘ධනුග් යහො’’ති වත්වා
‘‘සික්ඛියතො’’ති වුත්යත ධනුසික්ඛාය සික්ඛියතොති විඤ්ඤායති. සික්ඛා ච

එත්තයකන කායලන සික්ඛන්තස්ස උක්කංස තා යහොතීති ආහ ‘‘ද්වාදස

වස්සානිධනුසිප්පංසික්ඛියතො’’ති. උසභප්පමායණතිවීසතියට්ඨියයොඋසභං, 

තස්මිං උසභප්පමායණ පයදයස. වාලග් න්ති වාලයකොටිං. කතහත්යථොති

පරිචිතහත්යථො. කතසරක්යඛයපොති ථිරලක්යඛ ච චලලක්යඛ ච පයරසං

දස්සනවයසන සරක්යඛපස්ස කතාපී. යතනාහ ‘‘දස්සිතසිප්යපො’’ති, 
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‘‘කතයයොග්ය ො’’ති යකචි. අසන්ති එයතනාති අසනං, කණ්යඩො. 

තාලච්ඡාදින්තිතාලච්ඡායං.සාපනරතනමත්තා විදත්ථිචතුරඞ්ගුලා. 

පුරත්ථිමා සමුද්දාති එකස්මිං චක්කවායළ පුරත්ථිමා සමුද්දා.

සමුද්දසීයසනපුරත්ථිමචක්කවාළමුඛවට්ටිංවදති. පච්ඡිමසමුද්යදොතිඑත්ථාපි

එයසව නයයො. නිප්පපඤ්චතන්ති අදන්තකාරිතං. සම්පත්යතති තාදියසන

ජයවන ච්ඡන්යතනසම්පත්යත. අයනොතත්යතතිඑත්ථාපි‘‘සම්පත්යත’’ති
පදං ආයනත්වා සම්බන්යධො, තථා ‘‘නා ලතාදන්තකට්ඨ’’න්ති එත්ථාපි. 

තදාති යදා යසො යලොකන්ත යවසයකො අයහොසි, තදා. දීඝායුකකායලොති 

අයනකවස්සසහස්සායුකකායලො. චක්කවාළයලොකස්සාති සාමඤ්ඤවයසන 
එකවචනං, චක්කවාළයලොකානන්ති අත්යථො. ඉමස්මිංයයව චක්කවායළ 
නිබ්බත්තිපුබ්බපරිචයසිද්ධායනිකන්තියා. 

සසඤ්ඤිම්හි සමනයකති න රූපධම්මමත්තයක, අථ යඛො

පඤ්චක්ඛන්ධසමුදායයති දස්යසති. සමිතපායපොති 
සමුච්ඡින්නසංකියලසධම්යමො.ඡට්ඨංඋත්තානයමව. 

යරොහිතස්සසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සුවිදූරසුත්තවණ්ණනා 

47. සත්තයම සුවිදූරවිදූර-සද්දානං සමානත්ථානංයයව එකත්ථ  හණං
ඉධ නිද්යදයසො දූරාසන්නභාවස්ස අයපක්ඛාසිද්ධත්තා ඉධාධිප්යපතස්ස
දූරභාවස්ස යකනචි පරියායයන අනාසන්නභාවදස්සනත්ථං කතන්ති ආහ 

‘‘යකනචි පරිොයෙන අනාසන්නානි හුත්වා’’තිආදි. යසසයමත්ථ
උත්තානයමව. 

සුවිදූරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. විසාඛසුත්තවණ්ණනා 

48. අට්ඨයම වාක්කරණචාතුරියයතො වචනගුණයහතූනං පූරියා යපොරී, 

යපොරියං භවාති යපොරී, තාය යපොරිො. යතනාහ ‘‘පරිපුණ්ණවාචාො’’ති, 

අක්ඛරපදපරිපුණ්ණාය වාචායාති අත්යථො. අපලිබුද්ධාොති පිත්තාදීහි න 

විබද්ධායඅනනුබුන්ධිතාය. අයනල ලාොතිඅයනලායඅ ලාය නිද්යදොසාය
අ ළිතපදබයඤ්ජනාය ච. යථරස්ස හිකථයයතො පදං වා බයඤ්ජනං වාන 

පරිහායති. යතනාහ ‘‘අයනල ලාොති නිද්යදොසාෙ යචව අ ළිතාෙ 

චා’’තිආදි. තත්ථ නිද්යදොසාොති අත්ථයතො ච බයඤ්ජනයතො ච

වි තයදොසාය. අපතිතපදබයඤ් නාොති අවිරහිතපදබයඤ්ජනාය. අථ වා 

අයනල ලාොති න එලං යදොසං  ලතීති අයනල ලා. අවිච්ඡින්නවාචාය
අයනල ලායයථාදන්ධමනුස්සාමුයඛනයඛළං ළන්යතනවාචං භාසන්ති, 
නඑවරූපාය.අථයඛොනිද්යදොසායවිසදවාචායාතිඅත්යථො.විවට්ටප්පකාසිනී 

වාචා න කදාචි විවට්ටමුත්තාති කත්වා ආහ ‘‘විවට්ටපරිොපන්නාො’’ති, 
විවට්ටං අමුඤ්චිත්වා පවත්තායාති අත්යථො. විවට්ටප්පකාසිනී හි වාචා
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විවට්ටං පරිච්ඡිජ්ජ ආපායදන්තී පවත්තති. නවයලොකුත්තරධම්යමො
සබ්බධම්යමහි සමුස්සිතට්යඨන අබ්භුග් තට්යඨන ච ධයජො නාමාති ආහ 

‘‘අබ්භුග් තට්යඨනා’’තිආදි.යසසයමත්ථ සුවිඤ්යඤයයයමව. 

විසාඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. විපල්ලාසසුත්තවණ්ණනා 

49. නවයමඅනිච්චාදීනිවත්ථූනිනිච්චන්තිආදිනාවිපරීතයතො අසන්තීති

විපල්ලාසා, සඤ්ඤාය විපල්ලායසො සඤ්ඤාවිපල්ලායසො. ඉතයරසුපි තීසු
එයසව නයයො. එවයමයත චතුන්නං වත්ථූනං වයසන චත්තායරො, යතසු
වත්ථූසු සඤ්ඤාදීනං වයසන ද්වාදස යහොන්ති. යතසු අට්ඨ

යසොතාපත්තිමග්ය න පහීයන්ති. අසුයභ සුභන්ති සඤ්ඤාචිත්තවිපල්ලාසා

සකදා ාමිමග්ය නතනුකායහොන්ති, අනා ාමිමග්ය නපහීයන්ති. දුක්යඛ

සුඛන්තිසඤ්ඤාචිත්තවිපල්ලාසාඅරහත්තමග්ය න පහීයන්තීතියවදිතබ්බා.
යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

විපල්ලාසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. උපක්කියලසසුත්තවණ්ණනා 

50. දසයම උපක්කිලිට්ඨභාවකරයණනාති මලීනභාවකරයණන. 

පඤ්චවිධාෙ සුරාෙ චතුබ්බිධස්ස ච යමරෙස්සාති එත්ථ පූවසුරා, පිට්ඨසුරා, 
ඔදනසුරා, කිණ්ණපක්ඛිත්තා, සම්භාරසංයුත්තාති පඤ්ච සුරා. පුප්ඵාසයවො, 
ඵලාසයවො, මධ්වාසයවො, ගුළාසයවොතිචත්තායරොආසවා, චතුබ්බිධංයමරයං
නාම. තත්ථපූයවභාජයනපක්ඛිපිත්වාතජ්ජංඋදකංදත්වාමද්දිත්වාකතා 

පූවසුරා. එවංයසසසුරාපි. කිණ්ණාතිපන තස්සාසුරායබීජංවුච්චති.යයසුරා

‘‘යමොදකා’’තිපි වුච්චන්ති, යත පක්ඛිපිත්වා කතා කිණ්ණපක්ඛිත්තා. 
ධාතකිආසවාදිනානාසම්භායරහි සංයයොජිතා 

සම්භාරසංයුත්තා.මධුකතාලනාළියකරාදිපුප්ඵරයසො චිරපරිවාසියතො 

පුප්ඵාසයවො. පනසාදිඵලරයසො ඵලාසයවො. මුද්දිකාරයසො මධ්වාසයවො. 

උච්ඡුරයසො ගුළාසයවො. 

උපක්කියලසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යරොහිතස්සවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

2. දුතිෙපණ්ණාසකං 

(6) 1. පුඤ්ඤාභිසන්දවග්ය ො 

1. පඨමපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 

51. දුතියස්ස පඨයම පුඤ්ඤාභිසන්දාතිවාපුඤ්ඤනදියයො.අවිච්යඡයදන
නිච්චං පවත්තියමානානි හි පුඤ්ඤානි අභිසන්දනට්යඨන

‘‘පුඤ්ඤාභිසන්දා’’ති වුත්තා. අපරිමිතන්ති ආළ්හක ණනාය අපරිමිතං, 
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යයොජනවයසනපනස්සපරිමාණං අත්ථි.තථාහියහට්ඨාමහාපථවියාඋපරි
ආකායසන පරයතො චක්කවාළපබ්බයතන මජ්යඣ තත්ථ තත්ථ ඨියතහි
දීපපබ්බතපරියන්යතහිපරිච්ඡින්නත්තායයොජනයතොසක්කාපමාණංකාතුං. 

යභරවාරම්මයණහීති සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණයකහි යභරවාරම්මයණහි. 
තථා හි තං මහාසරීරමච්ඡකුම්භීලයක්ඛරක්ඛසමහානා දානවාදීනං
සවිඤ්ඤාණකානං වළවාමුඛපාතාලාදීනං අවිඤ්ඤාණකානඤ්ච
යභරවාරම්මණානං වයසන ‘‘බහුයභරව’’න්ති වුච්චති. යසසයමත්ථ
උත්තානයමව. 

පඨමපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 

52. දුතියය යසොතාපන්නස්ස සද්ධා අධිප්යපතාති යසොතාපන්නස්ස
මග්ය නා තාසද්ධාඅධිප්යපතා. 

දුතියපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. පඨමසංවාසසුත්තාදිවණ්ණනා 

53-54. තතියය යථාකම්මං තා තා  තියයො අරන්ති උප ච්ඡන්තීති

අරියා, සත්තා. ඉයම පන කුච්ඡිතා අරියාති කදරිො. ථද්ධමච්ඡරියනො, 
ථද්යධන මච්ඡයරන සමන්නා තාති අත්යථො. ථද්ධමච්ඡරියසදිසඤ්හි 
කුච්ඡිතං සබ්බදා නිහීනං නත්ථි සබ්බගුණානං ආදිභූතස්ස 
යභො සම්පත්තිආදිසබ්බසම්පත්තීනං මූලභූතස්ස දානස්ස නියසධනයතො.

යතනාහ ‘‘කදරිොති ථද්ධමච්ඡරියනො’’ති. එකච්යචො හි අත්තයනො
වසනට්ඨායන භික්ඛූ හත්ථං පසායරත්වාපි න වන්දති. අඤ්ඤත්ථ  යතො
විහාරං පවිසිත්වා සක්කච්චං වන්දිත්වා මධුරප්පටිසන්ථාරං කයරොති ‘‘කිං, 
භන්යත, අම්හාකං වසනට්ඨානං නා ච්ඡථ, සම්පන්යනො පයදයසො, 
පටිබලාහංඅයයානංයාගුභත්තාදීහි උපට්ඨානංකාතු’’න්ති.භික්ඛු‘‘සද්යධො
අයංඋපාසයකො’’තියාගුභත්තාදීහි සඞ් ණ්හාති. 

අයථයකොයථයරොතස්ස ාමං න්ත්වාපිණ්ඩායචරති.යසොතංදිස්වා 
අඤ්යඤන වා  ච්ඡති, ඝරං වා පවිසති. සයචපි සම්මුඛීභාවං ආ ච්ඡති, 
හත්යථන වන්දිත්වා ‘‘අයයස්ස භික්ඛං යදථ, අහං එයකන කම්යමන
 ච්ඡාමී’’ති පක්කමති. යථයරො සකල ාමං චරිත්වා තුච්ඡපත්යතොව
නික්ඛමති. ඉදං තාව මුදුමච්ඡරියං නාම. යයන අදායයකොපි දායයකො විය
පඤ්ඤායති. ඉධ පන ථද්ධමච්ඡරියං අධිප්යපතං. යයන සමන්නා යතො 
භික්ඛූසු පිණ්ඩාය පවිට්යඨසු ‘‘යථරා ඨිතා’’ති වුත්යත ‘‘කිං මය්හං පාදා 
රුජ්ජන්තී’’තිආදීනිවත්වාසිලාථම්යභොවියඛාණුයකොවියචථද්යධොහුත්වා
තිට්ඨති, සාමීචිම්පි න කයරොති, කුයතො දානං. අයමිධ අධිප්යපයතො. යතන

වුත්තං ‘‘ථද්ධමච්ඡරියනොති ථද්යධන මච්ඡයරන සමන්නා තාති

අත්යථො’’ති. මච්ඡරංමච්යඡරංමච්ඡරියන්තිඅත්ථයතොඑකං. 
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පරිභාසකාතිභික්ඛූඝරද්වායරඨියත දිස්වා‘‘කිංතුම්යහකසිත්වාආ තා
වපිත්වා ලායිත්වා, මයං අත්තයනොපි න ලභාම, කුයතො තුම්හාකං, සීඝං

නික්ඛමථා’’තිආදීහි සන්තජ්ජකා. ොචකානං වචනස්ස අත්ථං  ානන්තීති
එත්ථ කිඤ්චාපි භික්ඛූ ඝරද්වායර ඨිතා තුණ්හී යහොන්ති, අත්ථයතො පන
‘‘භික්ඛංයදථා’’තිවදන්තිනාමඅරියායයාචනාය.වුත්තඤ්යහතං ‘‘උද්දිස්ස
අරියා තිට්ඨන්ති, එසා අරියානයාචනා’’ති (මි. ප. 4.5.9). තත්රයය ‘‘මයං
පචාම, ඉයම න පචන්ති, පචමායන පත්වා අලභන්තා කුහිං ලභිස්සතී’’ති 
යදයයධම්මංසංවිභජන්ති, යතවදඤ්ඤූයාචකානංවචනස්සඅත්ථංජානන්ති
නාමඤත්වා කත්තබ්බකරණයතො.චතුත්ථංඋත්තානයමව. 

පඨමසංවාසසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. සමජීවීසුත්තාදිවණ්ණනා 

55-56. පඤ්චයම අනුග් ණ්හනත්ථන්ති නකුලමාතා නකුලපිතාති

ඉයමසං ද්වින්නං සඞ් හත්ථාය. නකුලස්ස දාරකස්ස පිතා නකුලපිතා.

නකුලමාතාති එත්ථාපි එයසව නයයො. යසසයමත්ථ උත්තානයමව. ඡට්යඨ
නත්ථිවත්තබ්බං. 

සමජීවීසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-10. සුප්පවාසාසුත්තාදිවණ්ණනා 

57-60. සත්තයම ආයුභා පටලාභිනී යහොතීති ආයුයකොට්ඨාසස්ස

පටිලාභිනී යහොති. තිවිධයලොකන්ති සත්තසඞ්ඛාරභාජනසඞ්ඛාතං තිවිධං

යලොකං. විදිතං කත්වාති විභූතං කත්වා. යලොකවිදූනන්ති කරණත්යථ

සාමිවචනන්ති ආහ ‘‘බුද්යධහි පසත්ථා’’ති. අට්ඨමනවමදසමානි
උත්තානත්ථායනව. 

සුප්පවාසාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුඤ්ඤාභිසන්දවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(7) 2. පත්තකම්මවග්ය ො 

1-4. පත්තකම්මසුත්තාදිවණ්ණනා 

61-64. දුතියස්ස පඨයම යය අනිට්ඨා න යහොන්ති, යත ඉට්ඨාති 

අධිප්යපතාතිආහ ‘‘අනිට්ඨපටක්යඛයපනඉට්ඨා’’ති. ඉට්ඨාතිචපරියිට්ඨාවා
යහොතු මා වා, ඉට්ඨාරම්මණභූතාති අත්යථො.  යවසිතම්පි හි ඉට්ඨන්ති

වුච්චති, තං ඉධ නාධිප්යපතං. මයනති මනස්මිං. කන්තාති වා කමනීයා, 

කායමතබ්බාතිඅත්යථො. මනංඅප්පාෙන්තීතිඉට්ඨභායවනමනං වඩ්යඪන්ති.

කම්මසාධයනො ඉධ යභො -සද්යදොති ආහ ‘‘යභො ාති භුඤ්ජිතබ්බා’’තිආදි. 

ධම්මූපඝාතං කත්වා කුසලධම්මං වියනොයදත්වා. උපනිජ්ඣායීයන්තීති 

උපජ්ඣාොති ආහ ‘‘සුඛදුක්යඛසු උපනිජ්ඣායිතබ්බත්තා’’ති, සුඛදුක්යඛසු 

උප්පන්යනසු අනුස්සරිතබ්බත්තාති අත්යථො. සන්දිට්ඨසම්භත්යතහීති එත්ථ
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පටුන 

තත්ථතත්ථසඞ් ම්ම දිට්ඨමත්තානාතිදළ්හමිත්තා සන්දිට්ඨා, සුට්ඨුභත්තා 

සියනහවන්යතොදළ්හමිත්තා සම්භත්තා. 

විසමයලොභන්තිබලවයලොභං. සුඛිතන්තිසඤ්ජාතසුඛං. පීණිතන්තිධාතං 
සුහිතං. තථාභූයතො පන යස්මා බලසම්පන්යනො යහොති, තස්මා 

‘‘බලසම්පන්නංකයරොතී’’තිවුත්තං. 

යසොභයන කායිකවාචසිකකම්යම රයතොති සූරයතො උකාරස්ස දීඝං

කත්වා, තස්සභායවො යසොරච්චං, කායිකවාචසියකොඅවීතික්කයමො.යසොපන 

අත්ථයතො සුසීලභායවොති ආහ ‘‘ඛන්තියසොරච්යච නිවිට්ඨාති 

අධිවාසනක්ඛන්තිෙඤ්ච සුසීලතාෙ ච නිවිට්ඨා’’ති. එකමත්තානන්ති එකං
චිත්තන්තිඅත්යථො.රා ාදීනඤ්හි පුබ්බභාගියංදමනාදිපච්යචකංඉච්ඡිතබ්බං, 
න මග් ක්ඛයණ විය එකජ්ඣං පටිසඞ්ඛානමුයඛන පජහනයතො. 

එකමත්තානන්තිවාවියවකවයසනඑකං එකාකිනංඅත්තානං.යතයනවාහ 

‘‘එකං අත්තයනොව අත්තභාව’’න්තිආදි. උපරූපරිභූමීසූති 

ඡකාමසග් සඞ්ඛාතාසුඋපරූපරිකාමභූමීසු.කම්මස්සඵලං අග් ං නාම.තං

පයනත්ථ උච්ච ාමීති ආහ ‘‘උද්ධමග් මස්සා’’ති. සුවග්ය  නියුත්තා, 

සුවග් ප්පයයොජනාති වා යසොවග්ගිකා. දසන්නං වියසසානන්ති 
දිබ්බආයුවණ්ණයසසුඛආධිපයතයයානඤ්යචව ඉට්ඨරූපාදීනඤ්ච
ඵලවියසසානං. වණ්ණග් හයණන යචත්ථ සයකො අත්තභාවවණ්යණො
 හියතො, රූපග් හයණන බහිද්ධා රූපාරම්මණං. දුතියතතියචතුත්ථානි
උත්තානත්ථායනව. 

පත්තකම්මසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. රූපසුත්තවණ්ණනා 

65. පඤ්චයම පමියනොති උළාරතාදිවියසසං එයතනාති පමාණං, 

රුපකායයො පමාණං එතස්සාති රූපප්පමායණො. තයතො එව රූයප

පසන්යනොති රූපප්පසන්යනො. යඝොයසොති යචත්ථ ථුතියඝොයසො. ලූඛන්ති

පච්චයලූඛතා. ධම්මාති සීලාදයයො ගුණධම්මා අධිප්යපතා. ඉයමසං පන
චතුන්නංපුග් ලානංනානාකරණංපාළියංයයවආ තං. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘කතයමො ච පුග් යලො රූපප්පමායණො රූපප්පසන්යනො? 
ඉයධකච්යචොපුග් යලොආයරොහංවාපස්සිත්වා පරිණාහංවා පස්සිත්වා
සණ්ඨානං වා පස්සිත්වා පාරිපූරිං වා පස්සිත්වා තත්ථ පමාණං 
 යහත්වා පසාදං ජයනති. අයං වුච්චති පුග් යලො රූපප්පමායණො
රූපප්පසන්යනො. 

‘‘කතයමො ච පුග් යලො යඝොසප්පමායණො යඝොසප්පසන්යනො? 
ඉයධකච්යචො පුග් යලො පරවණ්ණනාය පරයථොමනාය පරපසංසනාය
පරවණ්ණහාරිකාය තත්ථ පමාණං  යහත්වා පසාදං ජයනති. අයං
වුච්චතිපුග් යලොයඝොසප්පමායණොයඝොසප්පසන්යනො. 
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‘‘කතයමො ච පුග් යලො ලූඛප්පමායණො ලූඛප්පසන්යනො? 
ඉයධකච්යචො පුග් යලො චීවරලූඛං වා පස්සිත්වා පත්තලූඛං වා
පස්සිත්වා යසනාසනලූඛං වා පස්සිත්වා විවිධං වා දුක්කරකාරිකං
පස්සිත්වා තත්ථ පමාණං  යහත්වා පසාදං ජයනති. අයං වුච්චති
පුග් යලොලූඛප්පමායණොලූඛප්පසන්යනො. 

‘‘කතයමො ච පුග් යලො ධම්මප්පමායණො ධම්මප්පසන්යනො? 
ඉයධකච්යචො පුග් යලො සීලං වා පස්සිත්වා සමාධිං වා පස්සිත්වා
පඤ්ඤංවාපස්සිත්වාතත්ථ පමාණං යහත්වාපසාදංජයනති. අයං
වුච්චතිපුග් යලොධම්මප්පමායණො ධම්මප්පසන්යනො’’ති(පු.ප.171-
172). 

තත්ථ ආයරොහන්ති උච්චතං. සා ච යඛො තස්මිං තස්මිං කායල

පමාණයුත්තා දට්ඨබ්බා. පරිණාහන්ති නාතිකිසථූලතාවයසන පීණතං. 

සණ්ඨානන්ති යතසං යතසං අඞ් පච්චඞ් ානං සුසණ්ඨිතතං

දීඝරස්සවට්ටාදියුත්තට්ඨායනසු තථාභාවං. පාරිපූරින්ති සබ්යබසං

සරීරාවයවානංපරිපුණ්ණතං අවිකලතං. තත්ථපමාණං යහත්වාතිතස්මිං

රූයපරූපසම්පත්තියංපමාණභාවං උපාදාය. පසාදං යනතීතිඅධියමොක්ඛං
ජයනතිඋප්පායදති. 

පරවණ්ණනායාති‘‘අසුයකොඑදියසොචඑදියසො චා’’තිපරස්සගුණවචයනන. 

පරයථොමනායාතිපරම්මුඛාපරස්ස සිලාඝුප්පාදයකනඅභිත්ථවයනනපයරන

ථුතිවයසන,  ාථාදිඋපනිබන්ධයනනවුත්තාය යථොමනායාති වුත්තං යහොති. 

පරපසංසනායාති පරම්මුඛා පරස්ස ගුණසංකිත්තයනන. 

පරවණ්ණහාරිකායාති පරම්පරවණ්ණහාරිකාය පරම්පරාය පරස්ස

කිත්තනසද්දස්ස උපසංහායරන. තත්ථාතිතස්මිංථුතියඝොයස. 

චීවරලූඛන්ති ථූලජිණ්ණබහුතුන්නකතාදිචීවරස්ස ලූඛභාවං. 

පත්තලූඛන්ති අයනක න්ථිකාහටතාදිපත්තස්ස ලූඛභාවං. විවිධං වා

දුක්කරකාරිකන්තිධුතඞ් ාදිවයසනපවත්තනානාවිධංදුක්කරචරියං. සීලංවා

පස්සිත්වාති සීලපාරිපූරිවයසන විසුද්ධං කායවචීසුචරිතං ඤාණචක්ඛුනා
පස්සිත්වා, ඣානාදිඅධි මසුද්ධිසමාධිං වා විපස්සනාභිඤ්ඤාසඞ්ඛාතං 
පඤ්ඤංවාපස්සිත්වාතිඅත්යථො. 

එවයමතස්මිං චතුප්පමායණ යලොකසන්නිවායස බුද්යධසු අප්පසන්නා 
මන්දා, පසන්නා බහුකා. රූපප්පමාණස්ස හි බුද්ධරූපයතො උත්තරි
පසාදාවහංරූපංනාම නත්ථි.යඝොසප්පමාණස්සබුද්ධානංකිත්තියඝොසයතො
උත්තරි පසාදාවයහො යඝොයසො නාම නත්ථි. ලූඛප්පමාණස්ස කාසිකානි
වත්ථානි මහාරහානි කඤ්චනභාජනානි තිණ්ණං උතූනං අනුච්ඡවියක
සබ්බසම්පත්තියුත්යත පාසාදවයර පහාය 
පංසුකූලචීවරයසලමයපත්තරුක්ඛමූලාදියසනාසනයසවියනො බුද්ධස්ස
භ වයතො ලූඛයතො උත්තරි පසාදාවහං අඤ්ඤං ලූඛං නාම නත්ථි.
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ධම්මප්පමාණස්සසයදවයකයලොයක අසාධාරණසීලාදිගුණස්සතථා තස්ස
සීලාදිගුණයතොඋත්තරිපසාදාවයහොඅඤ්යඤොසීලාදිගුයණො නාමනත්ථි.ඉති
භ වා ඉමං චතුප්පමාණිකං යලොකසන්නිවාසං මුට්ඨිනා  යහත්වා විය 
ඨියතොති. 

පමාණිංසූති පමාණං අග් යහසුං. නිෙකජ්ඣත්යත තස්ස ගුණං න

 ානාතීති තස්ස අබ්භන්තයර පවත්තමානං සීලාදිගුණං න ජානාති. යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

රූපසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අහිරාජසුත්තවණ්ණනා 

67. සත්තයම දට්ඨවිසායනවාති අවධාරයණන දිට්ඨවිසාදයයො
නිවත්යතති.කට්ඨමුඛාදයයොහිචත්තායරොආසීවිසාදට්ඨවියසො, දිට්ඨවියසො, 
ඵුට්ඨවියසො, වාතවියසොති පච්යචකං චතුබ්බිධා යහොන්තීති
විසයව විකාරවයසන යසොළසවුත්තා.යතසුදට්ඨවිසානංයයවඉධ හණං, 
නඉතයරසන්ති දස්යසති.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

අහිරාජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. යදවදත්තසුත්තවණ්ණනා 

68. අට්ඨයම කායල සම්පත්යතති  බ්භස්ස පරිපාක තත්තා

විජායනකායල සම්පත්යත. යපොතකන්ති අස්සතරියා පුත්තං. ‘‘ඵලං යව
කදලිං හන්තී’’තිආදි ාථාය කුක්කුජයකයනව පත්තවට්ටිපසවස්ස

උච්ඡින්නත්තාඵලුප්පත්තිකදලියාපරාභවාය යහොතීතිආහ ‘‘ඵලංයවකදලිං

හන්තී’’ති. කුක්කු කං නාම කදලියා පුප්ඵනාළං. තථා

ඵලපාකපරියයොසානත්තා ඔසධීනං ‘‘ඵලං යවළුං නළ’’න්ති වුත්තං. අයං
පයනත්ථපිණ්ඩත්යථො– යථාඅත්තයනොඵලංකදලියවළුනයළවිනායසති, 
 බ්යභො ච අස්සතරිං, එවං අත්තයනො කම්මභූයතො සක්කායරො අසප්පුරිසං
විනායසතීති. 

යදවදත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පධානසුත්තවණ්ණනා 

69. නවයමපදහතිඑයතහීති පධානානි. උත්තමවීරිොනි යසට්ඨවීරියානි

විසිට්ඨස්ස අත්ථස්ස සාධනයතො. කියලසානං සංවරත්ථාොති යථා
අභිජ්ඣාදයයො න උප්පජ්ජන්ති, එවං සතියා උපට්ඨායනන කියලසානං

සංවරණත්ථාය. ප හනත්ථාොති කාමවිතක්කාදීනං වියනොදනත්ථාය. 

පධානන්ති තස්යසව පජහනස්ස සාධනවයසන පවත්තවීරියං. කුසලානං

ධම්මානං බ්රහූනත්ථාොති යබොජ්ඣඞ් සඞ්ඛාතානං කුසලධම්මානං

වඩ්ඪනත්ථාය. පධානන්ති තස්යසවවඩ්ඪනස්සසාධනවයසනපවත්තවීරියං. 

පධානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. අධම්මිකසුත්තවණ්ණනා 

70. දසයම විසමන්තිභාවනපුංසකයමතං. යතනාහ ‘‘විසමා හුත්වා’’ති. 

අසමයෙනාති අකායල. භුම්මත්යථ යහතං කරණවචනං. පකට්ඨං පධානං
අඤ්ජසං එයතසන්ති පඤ්ජසා, අඤ්ජසං ප තා පටිපන්නාති වා පඤ්ජසා, 

පකතිමග්  ාමියනො. න පඤ්ජසා අපඤ් සා, අමග් ප්පටිපන්නා. යත පන

යස්මා මග් යතො අප තා නාම යහොන්ති, තස්මා වුත්තං ‘‘මග් යතො

අප තා’’තිආදි. 

 ාථාසු පන එවයමත්ථ සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. ගුන්නං යච

තරමානානන්ති  ාවීසු මයහොඝං තරන්තීසු. ජිම්හං  ච්ඡති පුඞ් යවොති යදි

යූථපති උසයභො කුටිලං  ච්ඡති. සබ්බා තා ජිම්හං  ච්ඡන්තීති සබ්බා තා

 ාවියයො කුටිලයමව  ච්ඡන්ති.කස්මා? යනත්යත ජිම්හං  යත සති තස්ස

කුටිල තත්තා.යසොහිතාසංපච්චයියකොඋපද්දවහයරොච. එවයමවන්තියථා
යචතං, එවයමවයයොමනුස්යසසුපධානසම්මයතො, යදියසො අධම්මචාරීසියා, 
යය තස්ස අනුජීවියනො, සබ්යබපි අධම්මිකා යහොන්ති. සාමිසම්පදා හි 

පකතිසම්පදංසම්පායදති.යස්මාඑතයදවං, තස්මා සබ්බංරට්ඨං දුක්ඛංයසති, 

රා ායචයහොතිඅධම්මියකො. 

අධම්මිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පත්තකම්මවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(8) 3. අපණ්ණකවග්ය ො 

1-2. පධානසුත්තාදිවණ්ණනා 

71-72. තතියවග් ස්සපඨයමයවතියතනඵලංමිස්සිතං වියයහොතීති 

යෙොනි, එකන්තිකං කාරණං. අස්සාති යථාවුත්තස්ස භික්ඛුයනො. 

පරිපුණ්ණන්ති අවිකලං අනවයසසං. ආසයව යඛයපතීති ආසවක්ඛයෙො, 
අග් මග්ය ො. ඉධ පන අරහත්තඵලං අධිප්යපතන්ති ආහ 

‘‘අරහත්තත්ථාො’’ති.දුතියං උත්තානයමව. 

පධානසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-5. සප්පුරිසසුත්තාදිවණ්ණනා 

73-75. තතියය පඤ්හත්ථාෙ අභිනීයතොති පඤ්හකරණත්ථාය අභිමුඛං

නීයතො. අලම්බිතංකත්වාතිඅලම්බංකත්වා, අයයමවවාපායඨො, විපලම්බං 

අකත්වාති අත්යථො. අව ානාතීති අවඤ්ඤං කයරොති, නින්දතීති අත්යථො.
චතුත්ථපඤ්චයමනත්ථිවත්තබ්බං. 

සප්පුරිසසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. කුසිනාරසුත්තවණ්ණනා 

76. ඡට්යඨ න රං පවිසිතුකාමා උයයානයතො උයපච්ච වත්තන්ති

 ච්ඡන්ති එයතනාති උපවත්තනං. යයථව හි කලම්බනදිතීරයතො
රාජමාතුවිහාරද්වායරනථූපාරාමං න්තබ්බංයහොති, එවංහිරඤ්ඤවතිකාය 
පාරිමතීරයතො සාලවනං උයයානං, යථා අනුරාධපුරස්ස ථූපාරායමො
දක්ඛිණපච්ඡිමදිසාය, එවං තං උයයානං කුසිනාරාය දක්ඛිණපච්ඡිමදිසාය
යහොති. යථා ථූපාරාමයතො දක්ඛිණද්වායරන න රං පවිසනමග්ය ො
පාචීනමුයඛො  න්ත්වා උත්තයරනනිවත්තති, එවංඋයයානයතො සාලපන්ති 
පාචීනමුඛා  න්ත්වා උත්තයරන නිවත්තා, තස්මා තං ‘‘උපවත්තන’’න්ති

වුච්චති. අන්තයරති ද්වින්නං සාලරුක්ඛානං යවමජ්යඣ. තත්ථ හි 
පඤ්ඤාපියමානස්ස මඤ්චස්ස එකා සාලපන්ති සීසභාය  යහොති, එකා
පාදභාය . තත්රපි එයකො තරුණසායලො සීසභා ස්ස ආසන්යනො යහොති, 

එයකො පාදභා ස්ස. අපිච ෙමකසාලා නාම මූලඛන්ධවිටපපත්යතහි
අඤ්ඤමඤ්ඤංසංසිබ්බිත්වා ඨිතසාලාතිපිවදන්ති. 

ද්යවළ්හකන්ති ද්විධා ායහො, අයනකංසග් ායහොති අත්යථො. විමතීති

සංසයාපත්තීති ආහ ‘‘විනිච්ඡිතුං අසමත්ථතා’’ති. තං යවො වදාමීති තං
සංසයවන්තං භික්ඛුං සන්ධාය යවො තුම්යහ වදාමීති. 

නික්කඞ්ඛභාවපච්චක්ඛකරණන්ති බුද්ධාදීසු යතසං භික්ඛූනං 
නික්කඞ්ඛභාවස්සපච්චක්ඛකාරියායාථාවයතොතමත්ථංපටිවිජ්ඣිත්වාඨිතං 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව. එත්ථාතිඑතස්මිංඅත්යථ. 

කුසිනාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අචින්යතයයසුත්තවණ්ණනා 

77. සත්තයම යලොකචින්තාති යලොකසන්නියවසප්පටිසංයුත්තා වීමංසා.

යතනාහ ‘‘යකන නු යඛො චන්දිමසූරිො’’තිආදි. නාළියකරාදයෙොති ආදි-

සද්යදන අවුත්තානං ඔසධිතිණවනප්පතිආදීනං සඞ් යහො. එවරූපා

යලොකචින්තාතිඑදිසා වුත්තසදිසාඅඤ්ඤාපිසායලොකචින්තා. 

අචින්යතයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දක්ඛිණසුත්තවණ්ණනා 

78. අට්ඨයම දානසඞ්ඛාතාෙ දක්ඛිණාොති යදයයධම්මසඞ්ඛාතාය
දක්ඛිණාය. විසුද්ධිනාමමහාජුතිකතා. සා පනමහප්ඵලතාය යවදිතබ්බාති

ආහ ‘‘මහප්ඵලභායවනා’’ති. විසුජ්ඣතීතින කිලිස්සති, අමලිනාමහාජුතිකා

මහාවිප්ඵාරා යහොතීති අත්යථො. සුචිධම්යමොති රා ාදිඅසුචිවිධමයනන

සුචිසභායවො. ලාමකධම්යමොති හීනසභායවො පාපකිරියාය. අකුසලධම්මා හි
එකන්තනිහීනා. ජූජයකො සීලවා කලයාණධම්යමො න යහොති, තස්ස
මහායබොධිසත්තස්ස අත්තයනො පුත්තදානං දානපාරමියා මත්ථකං
 ණ්හන්තං මහාපථවිකම්පනසමත්ථං ජාතං. ස්වායං දායකගුයණොති ආහ 
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පටුන 

‘‘යවස්සන්තරමහාරා ා කයථතබ්යබො’’තිආදි. උද්ධරතීති බහුලං
පාපකම්මවයසන ලද්ධබ්බවිනිපාතයතො උද්ධරති, තස්මා නත්ථි මය්හං
කිඤ්චිචිත්තස්සඅඤ්ඤත්ථත්තන්තිඅධිප්පායයො. 

යපතදක්ඛිණන්ති යපයත උද්දිස්ස දාතබ්බදක්ඛිණං. 

පාපිතකායලයෙවාති ‘‘ඉදං දානං අසුකස්ස යපතස්ස යහොතූ’’ති

තංඋද්දිසනවයසනපත්තියාපාපිතකායලයයව. අස්සාතියපතස්ස. පාපුණීති 
ඵලසම්පත්තිලභාපනවයසන පාපුණි. අයඤ්හි යපයත උද්දිස්ස දායන
ධම්මතා. තදා යකොසලරඤ්යඤො පරිච්චා වයසන අතිවිය දානජ්ඣාසයතං
බුද්ධප්පමුඛස්ස ච සඞ්ඝස්ස උක්කංස තගුණවිසිට්ඨතං සන්ධායාහ 

‘‘අසදිසදානං කයථතබ්බ’’න්ති. 

දක්ඛිණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. වණිජ්ජසුත්තාදිවණ්ණනා 

79-80. නවයම තංසදිසාති යාදිසා වණිජ්ජා පයුත්තා අයථාධිප්පායා

අඤ්ඤා වා සම්පජ්ජති, තාදිසාවාති අත්යථො. යඡදං  ච්ඡතීති විනාසං 

පාපුණාති. අධිප්පායයතො පරා විසිට්ඨාති පරාධිප්පායෙො. යතයනවාහ 

‘‘අජ්ඣාසෙයතොඅධිකතරඵලායහොතී’’ති. චීවරාදිනාපච්චයෙනවයදෙයාසීති
චීවරාදිපච්චයයහතු මං වයදයයාසි පත්යථයයාසි. අථ වා යදා චීවරාදිනා
පච්චයයන අත්යථො යහොති, තදා මං යායචයයාසීති අත්යථො. යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව.දසමංඋත්තානයමව. 

වණිජ්ජසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අපණ්ණකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(9) 4. මචලවග්ය ො 

1-6. පාණාතිපාතසුත්තාදිවණ්ණනා 

81-86. චතුත්ථස්ස පඨමාදීනි උත්තානත්ථායනව.පඤ්චයම(සං.නි.ටී.
1.1.132) ‘‘නීයච කුයල පච්චාජායතො’’තිආදියකන අප්පකාසභායවන

තමතීතිතයමො, යතනතයමනයුත්යතොති තයමො පුග් යලො වුච්චති.තථාහි
තංයයො යතො පුග් ලස්ස තබ්යබොහායරො යථා ‘‘මච්යඡරයයො යතො

මච්ඡයරො’’ති, තස්මා තයමොති අප්පකාසභායවන තයමො තමභූයතො
අන්ධකාරං විය ජායතො, අන්ධකාරත්තං වා පත්යතොති අත්යථො.
වුත්තලක්ඛණං තමයමව පරම්පරයතො අයනං  ති නිට්ඨා එතස්සාති 

තමපරාෙයණො. උභයයනපි තමග් හයණන ඛන්ධතයමො කථියතො, න 

අන්ධකාරතයමො. ඛන්ධතයමොති ච සම්පත්තිරහිතා ඛන්ධපවත්තියයව 
දට්ඨබ්බා. ‘‘උච්යච කුයල පච්චාජායතො’’තිආදියකන පකාසභායවන
යජොයතතීති යජොති, යතන යජොතිනායුත්යතොතිආදි සබ්බං වුත්තනයයන

යවදිතබ්බං. ඉතයර ද්යවති යජොතිතමපරායයණො, යජොතියජොතිපරායයණොති
ඉතයරද්යවපුග් යල. 
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යවණුයවත්තාදිවිලීයවහි යපළභාජනාදිකාරකා විලීවකාරකා. 

මි මච්ඡාදීනං නිසාදනයතො යනසාදා, මා විකමච්ඡබන්ධාදයයො. රයථසු

චම්යමන නහණකරණයතො රථකාරා, චම්මකාරා.පුඉති කරීසස්සනාමං, තං

කුයසන්ති අපයනන්තීති පුක්කුසා, පුප්ඵඡඩ්ඩකා. දුබ්බණ්යණොති විරූයපො. 

ඔයකොටමයකොති ආයරොහාභායවන යහට්ඨිමයකො, රස්සකායයොති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘ලකුණ්ඩයකො’’ති. ලකු විය ඝටිකා විය යඩති පවත්තතීති 

ලකුණ්ඩයකො, රස්යසො. කණති නිමීලතීති කායණො. තං පනස්ස නිමීලනං

එයකන අක්ඛිනා ද්වීහිපි වාති ආහ ‘‘එකච්ඡිකායණො වා උභෙච්ඡිකායණො

වා’’ති. කුණනං කුයණො, හත්ථයවකල්ලං, යසො එතස්ස අත්ථීති කුණී.

ඛඤ්ය ො වුච්චති පාදවිකයලො. යහට්ඨිමකායසඞ්ඛායතො සරීරස්ස පක්යඛො

පයදයසො හයතො අස්සාති පක්ඛහයතො. යතනාහ ‘‘පීඨසප්පී’’ති. පදීයප

පදීපයන එතබ්බං යනතබ්බන්ති පදීයපෙයං, යතලකපාලාදිඋපකරණං. 

වුත්තන්තිඅට්ඨකථායංවුත්තං. 

ආ මනවිපත්තීති ආ මනට්ඨානවයසන විපත්ති ‘‘ආ යමො එත්ථා’’ති

කත්වා. පුබ්බුප්පන්නපච්චෙවිපත්තීති පඨමුප්පන්නපච්චයවයසන
විපරාවත්ති. චණ්ඩාලාදිසභාවා හිස්ස මාතාපිතයරො පඨමුප්පන්නපච්චයයො. 

පවත්තපච්චෙවිපත්තීති පවත්යත සුඛපච්චයවිපත්ති. තාදියස නිහීනකුයල
උප්පන්යනොපි යකොචි විභවසම්පන්යනො සියා, අයං පන දුග් යතො දුරූයපො. 

ආජීවුපාෙවිපත්තීති ආජීවනුපායවයසන විපත්ති. සුයඛන හි ජීවිකං
පවත්යතතුං උපායභූතා හත්ථිසිප්පාදයයො ඉමස්ස නත්ථි, 
පුප්ඵඡඩ්ඩනසිලායකොට්ටනාදිකම්මංපනකත්වා ජීවිකංපවත්යතති.යතනාහ 

‘‘කසිරවුත්තියක’’ති. අත්තභාවවිපත්තීති උපධිවිපත්ති. 

දුක්ඛකාරණසමායෙොය ොති කායිකයචතසිකදුක්ඛුප්පත්තියා 

පච්චයසයමොධානං. සුඛකාරණවිපත්තීති සුඛපච්චයපරිහානි. 

උපයභො විපත්තීති උපයභො සුඛස්ස විනායසො අනුපලද්ධි. යජොති යචව 

යජොතිපරායණභායවොච සුක්කපක්යඛො. ඡට්ඨංඋත්තානයමව. 

පාණාතිපාතසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. පුත්තසුත්තවණ්ණනා 

87. සත්තයම ම-කායරොපදසන්ධිකයරො ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤ’’න්තිආදීසුවිය. 

නිච්චලසමයණොති ථිරසමයණො. අභිසිඤ්චිතබ්යබොති අභියසයකොති

කම්මසාධයනො අභියසකසද්යදො.යතනාහ ‘‘අභියසකංකාතුං යුත්යතො’’ති. 

බාකුලත්යථයරො විොති යථයරො හි මහායසස්සී, තස්ස පුත්තධීතයරො
නත්තුපනත්තකාසුඛුමසාටයකහිචීවරානිකායරත්වාරජායපත්වා සමුග්ය 
පක්ඛිපිත්වා පහිණන්ති. යථරස්ස නහානකායල නහානයකොට්ඨයක
ඨයපන්ති.යථයරො තානිනිවායසතියචවපාරුපතිච.යතයනයවතංවුත්තං. 
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ඛදිරවනමග්ය  සීවලිත්යථයරො විොති සත්ථරි කිර තං මග් ං
පටිපන්යන යදවතා ‘‘අම්හාකං අයයස්ස සීවලිත්යථරස්ස සක්කාරං
කරිස්සාමා’’ති චින්යතත්වා එයකකයයොජයන විහාරං කායරත්වා
එකයයොජනයතොඋද්ධං  න්තුංඅදත්වාපායතොවඋට්ඨායදිබ්බානියාගුආදීනි
 යහත්වා‘‘අම්හාකංඅයයයො සීවලිත්යථයරොකහංනිසින්යනො’’තිවිචරන්ති.
යථයරො අත්තයනො අභිහටං බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දායපසි. එවං
සත්ථා සපරිවායරො තිංසයයොජනිකං කන්තාරං සීවලිත්යථරස්ස පුඤ්ඤඵලං
අනුභවමායනොවඅ මාසි.යතයනයවතංවුත්තං. 

අට්ඨකනා රසුත්යත ආනන්දත්යථයරො විොති අට්ඨකනා රයකො කිර
 හපති යථරස්ස ධම්මයදසනාය පසීදිත්වා පඤ්චසතග්ඝනකං විහාරං 
කායරත්වාඅදාසි.තංසන්ධායයතංවුත්තං. 

පිලින්දවච්ඡත්යථයරො විොති යථරස්ස කිර ඉද්ධානුභායවන පසන්නා
මනුස්සා සප්පිආදීනි බහූනි යභසජ්ජානි අභිහරිංසු. පකතියාපි ච ආයස්මා
පිලින්දවච්යඡොලාභීයහොතිපඤ්චන්නංයභසජ්ජානං, ලද්ධංලද්ධංපරිසාය

විස්සජ්යජති. යතයනතං වුත්තං ‘‘ගිලානපච්චෙං පිලින්දවච්ඡත්යථයරො

විො’’ති. 

තිණ්ණම්පි සන්නිපායතන නිබ්බත්තානීති පිත්තාදීනං තිණ්ණම්පි
විසමානං සන්නිපායතන ජාතානි. අතිසීතාදිභායවන උතූනං පරිණායමොති

ආහ ‘‘අතිසීතඅතිඋණ්හඋතුයතො  ාතානී’’ති. පුරිමඋතුයතො විසදියසො උතු

උතුපරිණායමො, තයතොජාතානි උතුපරිණාම ානි, විසභා උතුයතොජාතානීති
අත්යථො. ජඞ් ලයදසවාසීනඤ්හි අනූපයදයස වසන්තානං විසභාය ොව උතු 
උප්පජ්ජති, අනූපයදසවාසීනඤ්ච ජඞ් ලයදයසති. එවං
මලයසමුද්දතීරාදිවයසනපි උතුවිසභා තා උප්පජ්ජතියයව. තයතො ජාතානි
උතුපරිණාමජානිනාම. 

අත්තයනො පකතිචරියානං විසමං කායස්ස පරිහරණවයසන 

විසමපරිහාර ානි. තානි පන අච්චාසනඅතිට්ඨානාදිනා යවදිතබ්බානීති ආහ 

‘‘අච්චාසනඅතිට්ඨානාදිකා’’ති. ආදි-සද්යදන
මහාභාරවහණසුධායකොට්ටනඅයදසකාලචරණාදීනි සඞ් ණ්හාති. පරස්ස

උපක්කමයතො නිබ්බත්තානි ඔපක්කමිකානි, අයං යචොයරොති වා
පාරදාරියකොති වා  යහත්වා ජණ්ණුකකප්පරමුග් රාදීහි
නිප්යපොථනඋපක්කමං පච්චයං කත්වා උප්පන්නානීති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘වධබන්ධනාදිඋපක්කයමන නිබ්බත්තානී’’ති. යකවලන්ති බාහිරං පච්චයං 
අනයපක්ඛිත්වා යකවලං, යතන විනාති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘පුබ්යබකතකම්මවිපාකවයසයනව ාතානී’’ති. 

පුත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8-10. සංයයොජනසුත්තාදිවණ්ණනා 

88-90. අට්ඨයම යසොතාපන්යනො චතූහි වායතහි ඉන්දඛීයලො විය 
පරප්පවායදහි අකම්පියයො අචලසද්ධාය සමන්නා තත්තා සාසයන

ලද්ධප්පතිට්යඨො සමණමචයලො නාමාති ආහ ‘‘සාසයන 

ලද්ධප්පතිට්ඨත්තා’’තිආදි. ථද්ධභාවකරානං කියලසානං සබ්බයසො

සමුච්ඡින්නත්තාති චිත්තස්ස ථද්ධභාවකරානං උද්ධම්භාගියකියලසානං

සබ්බයසො අභාවා සමණසුඛුමායලො නාම සුඛුමාලභාවප්පත්තියතො.
නවමදසමානිසුවිඤ්යඤයයායනව. 

සංයයොජනසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මචලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(10) 5. අසුරවග්ය ො 

1-2. අසුරසුත්තාදිවණ්ණනා 

91-92. පඤ්චමස්ස පඨමදුතියානි උත්තානත්ථායනව. 

අසුරසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දුතියසමාධිසුත්තවණ්ණනා 

93. තතියය අප්පටවානීති භාවප්පධායනො නිද්යදයසොති ආහ 

‘‘අනිවත්තනතා’’ති. ‘‘අප්පටිවානිතා’’ති වත්තබ්යබ ‘‘අප්පටිවානී’’ති
වුත්තං. තථා හි වීරියප්පවායහ වත්තමායන අන්තරා එව පටි මනං 
නිවත්තනං පටිවානං, තං අස්ස අත්ථීති පටිවානී, න පටිවානී අප්පටිවානී, 

තස්ස භායවො අප්පටවානිතා, අනිවත්තනාති අත්යථො. අප්පටවානීති වා
ඉත්ථිලිඞ් වයසයනවායං නිද්යදයසො. අන්තරායයව පටි මනං නිවත්තනං

පටිවානී, නපටිවානී අප්පටවානී, අනිවත්තනාතිඅත්යථො. 

දුතියසමාධිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. තතියසමාධිසුත්තවණ්ණනා 

94. චතුත්යථ සණ්ඨයපතබ්බන්ති සම්මයදව ඨයපතබ්බං. යථා පන

ඨපිතංසණ්ඨපිතංයහොති, තංදස්යසතුං ‘‘සන්නිසායදතබ්බ’’න්තිආදිවුත්තං.

තත්ථ සන්නිසායදතබ්බන්ති සමාධිප්පටිපක්යඛ කියලයස 
සන්නිසීදායපන්යතන චිත්තං ය ොචරජ්ඣත්යත සන්නිසීදායපතබ්බන්ති. 

එයකොදි කාතබ්බන්ති අබයග් භාවාපාදයනන එකග් ං කාතබ්බං. 

සමාදහිතබ්බන්ති යථා ආරම්මයණ සුට්ඨු අප්පිතං යහොති, එවං සම්මා 
සම්මයදව ආදහිතබ්බං, සුට්ඨු ආයරොයපතබ්බං සමාහිතං කාතබ්බන්ති
අත්යථො. 

තතියසමාධිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5-6. ඡවාලාතසුත්තාදිවණ්ණනා 

95-96. පඤ්චයම ඡවාලාතන්ති ඡවානං දඩ්ඪට්ඨායන අලාතං.

යතයනවාහ ‘‘සුසායන අලාත’’න්ති. මජ්ඣට්ඨායන ගූථමක්ඛිතන්ති
පමායණනඅට්ඨඞ්ගුලමත්තංද්වීසුඨායනසුආදිත්තංමජ්යඣ ගූථමක්ඛිතං. 

කට්ඨත්ථන්තිකට්යඨනකාතබ්බකිච්චං. යසසයමත්ථඋත්තානයමව.ඡට්ඨං
උත්තානයමව. 

ඡවාලාතසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-10. ඛිප්පනිසන්තිසුත්තාදිවණ්ණනා 

97-100. සත්තයම ඛිප්පනිසන්තීති ඛිප්පපඤ්යඤො. යතනාහ 

‘‘ඛිප්පනිසාමයනො’’තිආදි. අනුරූපධම්මන්ති යලොකුත්තරාධි මස්ස
අනුච්ඡවිකසභාවං. කලයාණා සුන්දරා පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනා වාචා 

අස්සාති කලයාණවායචො. යතනාහ ‘‘සුන්දරවචයනො’’ති. කලයාණං මධුරං

වාක්කරණං උදාහාරයඝොයසො අස්සාති කලයාණවාක්කරයණො. 

ගුණපරිපුණ්ණභායවන පූයර පුණ්ණභායව භවාති යපොරී, තාය යපොරිො. 

යතනාහ ‘‘ගුණපරිපුණ්ණාො’’ති. පුයර භවත්තා යපොරියා නා රිකිත්ථියා 

සුඛුමාලත්තයනන සදිසාති යපොරී, තාය යපොරිො. ‘‘සුඛුමාලත්තයනනා’’ති

ඉමිනා තස්සා වාචාය මුදුසණ්හභායවො වුත්යතො. අපලිබුද්ධාොති

පිත්තයසම්හාදීහි න පලියවඨිතාය. අයදොසාොති

සන්දිද්ධවිලම්බිතාදියදොසරහිතාය අ ළිතපදබයඤ් නාොති
අපතිතපදබයඤ්ජනායඅවිරහිතපදබයඤ්ජනාය. උභයයමතංඅයනල ලායාති

ඉමස්යසව අත්ථවචනං. අයනල ලාොති හි අයනලාය යචව අ ලාය චාති

අත්යථො. අත්ථංවිඤ්ඤායපතුං සමත්ථාොතිආදිමජ්ඣපරියයොසානංපාකටං
කත්වා භාසිතත්ථස්ස විඤ්ඤාපනසත්ථාය. අට්ඨමනවමදසමානි
උත්තානත්ථායනව. 

ඛිප්පනිසන්තිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අසුරවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

3. තතිෙපණ්ණාසකං 

(11) 1. වලාහකවග්ය ො 

1-2. වලාහකසුත්තද්වයවණ්ණනා 

101-2. තතියපණ්ණාසකස්ස පඨයම  ජ්ජිතාතිථනිතා.තත්ථ ජ්ජිත්වා 
යනොවස්සනභායවො නාම පාපයකො. මනුස්සා හි යදා යදයවො  ජ්ජති, තදා
‘‘සුවුට්ඨිතා භවිස්සතී’’තිබීජානිනීහරිත්වාවපන්ති.අථයදයවඅවස්සන්යත
යඛත්යත බීජානි යඛත්යතයයව නස්සන්ති, ය යහ බීජානි ය යහයයව
නස්සන්තීති දුබ්භික්ඛං යහොති. යනො ජ්ජිත්වා වස්සනභායවොපි පාපයකො.
මනුස්සාහිඉමස්මිංකායල‘‘දුබ්බුට්ඨිකා භවිස්සතී’’තිනින්නට්ඨායනසුයයව
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වප්පංකයරොන්ති. අථ යදයවො වස්සිත්වා සබ්බබීජානි මහාසමුද්දං පායපති, 
දුබ්භික්ඛයමව යහොති.  ජ්ජිත්වා වස්සනභායවො පන භද්දයකො. තදා හි
සුභික්ඛං යහොති. යනො ජ්ජිත්වා යනොවස්සනභායවො එකන්තපාපයකොව. 

භාසිතා යහොති යනො කත්තාති ‘‘ඉදානි  න්ථධුරං පූයරස්සාමි, වාසධුරං 
පූයරස්සාමී’’ති කයථතියයව, න උද්යදසං  ණ්හාති, න කම්මට්ඨානං
භායවති. 

කත්තායහොතියනොභාසිතාති ‘‘ න්ථධුරං පූයරස්සාමි, වාසධුරංවා’’ති
න භාසති, සම්පත්යත පන කායල සමත්තං සම්පායදති. ඉමිනා නයයන
ඉතයරපි යවදිතබ්බා. අථ වා සබ්බං පයනතං පච්චයදායයකයහව කථිතං.
එයකො හි ‘‘අසුකදිවයස නාම දානං දස්සාමී’’ති සඞ්ඝං නිමන්යතති, 
සම්පත්යත කායල යනො කයරොති. අයං පුග් යලො පුඤ්යඤන පරිහායති, 
භික්ඛුසඞ්යඝො පන ලායභන පරිහායති. අපයරො සඞ්ඝං අනිමන්යතත්වා
සක්කාරං කත්වා ‘‘භික්ඛූ ආයනස්සාමී’’ති න ලභි, සබ්යබ අඤ්ඤත්ථ 
නිමන්තිතා යහොන්ති. අයම්පි පුඤ්යඤන පරිහායති, සඞ්යඝොපි ලායභන
පරිහායති.අපයරො පඨමංසඞ්ඝංනිමන්යතත්වාපච්ඡාසක්කාරංකත්වාදානං
යදති, අයං කිච්චකාරී යහොති. අපයරො යනව සඞ්ඝං නිමන්යතති, න දානං
යදති, අයංපාපපුග් යලොතියවදිතබ්යබො.දුතියං උත්තානයමව. 

වලාහකසුත්තද්වයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කුම්භසුත්තවණ්ණනා 

103. තතියය රිත්තයකොති අන්යතො රිත්යතො. පිහිතමුයඛොති පිදහිත්වා

ඨපියතො. අපාරුතමුයඛොති විවරිත්වා ඨපියතො, උපමිතපුග් යලසු පයනත්ථ

අන්යතොගුණසාරවිරහියතො ච තුච්යඡො, බාහිරයසොභනතාය පිහියතො 
පුග් යලොතියවදිතබ්යබො.යසයසසුපිඑයසව නයයො. 

කුම්භසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. උදකරහදසුත්තවණ්ණනා 

104. චතුත්යථ උදකරහයදො ජණ්ණුකමත්යතපි උදයක සති 
පණ්ණරසසම්භින්නවණ්ණත්තා වා බහලත්තා වා උදකස්ස

අපඤ්ඤායමානතයලො උත්තායනො  ම්භීයරොභායසො නාම යහොතීති ආහ 

‘‘පුරාණපණ්ණරස…යප.…  ම්භීයරොභායසො නාමා’’ති.
තියපොරිසචතුයපොරියස පන උදයක සති අච්ඡත්තා උදකස්ස

පඤ්ඤායමානතයලො  ම්භීයරො උත්තායනොභායසො නාම යහොතීති ආහ 

‘‘අච්ඡවිප්පසන්නමණිවණ්ණඋදයකො උත්තායනොභායසො නාමා’’ති.
උභයකාරණසම්භවයතො පන ඉතයර ද්යව යවදිතබ්බා. පුග් යලපි
කියලසුස්සදභාවයතොගුණ ම්භීරතායචඅභාවයතොගුණ ම්භීරානංසදියසහි 

අභික්කමනාදීහියුත්යතො උත්තායනො ම්භීයරොභායසො නාම.ඉමිනා නයයන
යසසායවදිතබ්බා. 
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උදකරහදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. අම්බසුත්තාදිවණ්ණනා 

105-6. පඤ්චයම ආමකං හුත්වාති අන්යතො ආමං හුත්වා. පක්කං

ආමවණ්ණීති අන්යතො පක්කං බහි ආමසදිසං. තත්ථ යථා අම්යබ
අපක්කභායවො ආමතා යහොති, එවං පුග් යලපි පුථුජ්ජනතා. යථා ච තත්ථ 
පක්කසදිසතා පක්කවණ්ණිතා, එවං පුග් යලපි අරියානං
අභික්කමනාදිසදිසතා පක්කවණ්ණිතාතිඉමිනානයයනයසසා යවදිතබ්බා.
ඡට්ඨංඋත්තානයමව. 

අම්බසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මූසිකසුත්තවණ්ණනා 

107. සත්තයම ආවාටංඛනතීතිඅත්තයනොආසයංබිලකූපංඛනති. නච 

තත්ථ වසතීති තත්ථ අවසිත්වා කිස්මිඤ්චියදව ඨායන වසති, එවං 

බිළාරාදිඅමිත්තවසං  ච්ඡති. වසිතා යනො  ාධං කත්තාති සයං න ඛනති, 
පයරනකයත බියල වසති, එවං ජීවිතං රක්ඛති. තතියා ද්යවපි කයරොන්තී
ජීවිතං රක්ඛති.චතුත්ථීද්යවපිඅකයරොන්තීඅමිත්තවසං ච්ඡති.ඉමායපන
උපමායඋපමියතසු පුග් යලසුපඨයමො යථා සා මූසිකා  ාධං ඛනති, එවං
නවඞ් ං සත්ථුසාසනං උග් ණ්හාති. යථා පන සා තත්ථ න වසති, 
කිස්මිඤ්චියදව ඨායන වසන්තී අමිත්තවසං  ච්ඡති, තථා අයම්පි
පරියත්තිවයසන ඤාණං යපයසත්වා චතුසච්චධම්මං න පටිවිජ්ඣති, 
යලොකාමිසට්ඨායනසු විචරන්යතො
මච්චුමාරකියලසමාරයදවපුත්තමාරසඞ්ඛාතානං වසං  ච්ඡති. දුතියයො යථා
මූසිකා  ාධංන ඛනති, එවංනවඞ් ං සත්ථුසාසනංනඋග් ණ්හාති. යථා
පන පයරනඛනියතබියලවසන්තීජීවිතංරක්ඛති, එවංපරස්සකථංසුත්වා
චතුසච්චධම්මං පටිවිජ්ඣිත්වා තිණ්ණං මාරානං වසං අතික්කමති. ඉමිනා
නයයනතතියචතුත්යථසුපි ඔපම්මසංසන්දනංයවදිතබ්බං. 

මූසිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. බලීබද්දසුත්තවණ්ණනා 

108. අට්ඨයම බලීබද්යදො තාව යයො අත්තයනො ය ො ණං ඝට්යටති 

උබ්යබයජති, පරය ොයණපනසූරයතොසුඛසීයලොයහොති, අයං ස වචණ්යඩො

යනො පර වචණ්යඩො නාම. පුග් යලොපි අත්තයනො පරිසං ඝට්යටන්යතො
විජ්ඣන්යතො ඵරුයස සමුදාචරන්යතො, පරපරිසාය පන යසොරච්චං

නිවාතවුත්තිතංආපජ්ජන්යතො ස වචණ්යඩො නාමාතිඉමිනානයයනයසසාපි
යවදිතබ්බා. 

බලීබද්දසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. රුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

109. නවයම රුක්යඛො තාව යඵග්ගු සාරපරිවායරොති
වනයජට්ඨකරුක්යඛො සයං යඵග්ගු යහොති, පරිවාරරුක්ඛා පනස්ස සාරා
යහොන්ති. ඉමිනා නයයන යසසා යවදිතබ්බා. පුග් යලසු පන
සීලසාරවිරහිතයතො යඵග්ගුතා, සීලාචාරසමන්නා යමන ච සාරතා
යවදිතබ්බා. 

රුක්ඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ආසීවිසසුත්තවණ්ණනා 

110. දසයමයස්සවිසංපජ්ජලිතතිණුක්කායඅග්ගිවියසීඝං අභිරුහිත්වා
අක්ඛීනි  යහත්වා ඛන්ධං  යහත්වා සීසං  යහත්වා ඨිතන්ති වත්තබ්බතං
ආපජ්ජතිමණිසප්පාදීනංවිසංවිය, මන්තංපනපරිවත්යතත්වාකණ්ණවාතං 
දත්වා දණ්ඩයකනපහටමත්යතඔතරිත්වා දට්ඨට්ඨායනයයවතිට්ඨති, අයං 

ආ තවියසො න යඝොරවියසො නාම. යස්ස පන විසං සණිකං අභිරුහති, 
ආරුළ්හාරුළ්හට්ඨායනපනආසිත්තඋදකංවියයහොතිඋදකසප්පාදීනංවිය, 
ද්වාදසවස්සච්චයයනපි කණ්ණවිද්ධඛන්ධපිට්ඨිකාදීසු පඤ්ඤායති, 

මන්තපරිවත්තනාදීසුචකරියමායනසුසීඝංනඔතරති, අයං යඝොරවියසොන 

ආ තවියසො නාම. යස්ස පන විසං සීඝං අභිරුහති, න සීඝං ඔතරති

අයනළකසප්පාදීනං විසං විය, අයං ආ තවියසො ච යඝොරවියසො ච.

අයනළකසප්යපො නාම මහාආසීවියසො. යස්ස විසං මන්දං යහොති, 
ඔහාරියමානම්පිසුයඛයනවඔතරති නීලසප්පධමනිසප්පාදීනංවිසංවිය, අයං 

යනව ආ තවියසො න යඝොරවියසො. නීලසප්යපො නාම සාඛවණ්යණො
රුක්ඛග් ාදීසුවිචරණසප්යපො. 

ආසීවිසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

වලාහකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(12) 2. යකසිවග්ය ො 

1-7. යකසිසුත්තාදිවණ්ණනා 

111-117. දුතියස්ස පඨයම අස්සදම්යමති දම්මනයයොග්ය  අස්යස. 

සායරතීති සික්ඛායපති පවත්යතති. යසසයමත්ථ උත්තානයමව. දුතියාදීනි
උත්තානත්ථායනව. 

යකසිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-10. සංයවජනීයසුත්තාදිවණ්ණනා 

118-120. අට්ඨයම සද්ධස්සාති බුද්ධාදීසු පසන්නචිත්තස්ස
වත්තසම්පන්නස්ස, යස්ස පායතො වුට්ඨාය යචතියඞ් ණවත්තාදීනි

සබ්බවත්තානි කතායනව පඤ්ඤායන්ති. දස්සනීොනීති දස්සනාරහානි. 

සංයවය ො නාම සයහොත්තප්පං ඤාණං. අභිජාතිට්ඨානාදීනිපි තස්ස
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උප්පත්තියහතූනි භවන්තීති සික්ඛායපන්යතො ආහ ‘‘සංයව  නකානී’’ති. 

ඨානානීතිකාරණානි, පයදසට්ඨානානිවා.නවමදසමානි සුවිඤ්යඤයයානි. 

සංයවජනීයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යකසිවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(13) 3. භෙවග්ය ො 

1. අත්තානුවාදසුත්තවණ්ණනා 

121. තතියස්ස පඨයම අත්තානං අනුවදන්තස්ස උප්පජ් නකභෙන්ති
අත්තානං අනුවදන්තස්ස පාපකම්මියනො උප්පජ්ජනකභයං. 

ද්වත්තිංසකම්මකාරයණ පටච්ච උප්පජ් නකභෙන්ති අ ාරිකානං වයසන
වුත්තං, අන ාරිකානං පන විනයදණ්ඩං පටිච්ච උප්පජ්ජනකභයම්පි
දණ්ඩභයන්යතවසඞ්ඛං ච්ඡති.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

අත්තානුවාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඌමිභයසුත්තවණ්ණනා 

122. දුතියය යකොධූපාොසස්යසතං අධිවචනන්තිඑත්ථකුජ්ඣනට්යඨන 

යකොයධො, ස්යවව චිත්තස්ස කායස්ස ච අතිප්පමද්දනමථනුප්පාදයනහි

දළ්හආයාසට්යඨන උපාොයසො. අයනකවාරං පවත්තිත්වා අත්තනා
සමයවතං සත්තං අජ්යඣොත්ථරිත්වා සීසං උක්ඛිපිතුං අදත්වා ඌමිසදිසතා
දට්ඨබ්බා. යථා හි බාහිරං උදකං ඔතිණ්යණොඌමීසු ඔසීදිත්වා මරති, එවං 
ඉමස්මිංසාසයන යකොධූපායායසඔසීදිත්වාවිබ්භමති, තස්මායකොධූපායායසො 

‘‘ඌමිභෙ’’න්ති වුත්යතො. ඔදරිකත්තස්යසතං අධිවචනන්ති යථා හි බාහිරං
උදකං ඔතිණ්යණො කුම්භීයලන ඛාදියතො මරති, එවං ඉමස්මිං සාසයන
ඔදරිකත්යතන ඔදරිකභායවන ආමිසය යධන මිච්ඡාජීයවන
ජීවිකකප්පයනන නාසිතසීලාදිගුණතායඛාදිතධම්මසරීයරොවිබ්භමති, තස්මා

ඔදරිකත්තං ‘‘කුම්භීලභෙ’’න්තිවුත්තං. 

අනුපට්ඨිතාෙ සතිොති කාය තං සතිං අනුට්ඨායපත්වා. අසංවුයතහීති

අපිහියතහි. පඤ්චන්යනතංකාමගුණානංඅධිවචනන්තියථාහිබාහිරංඋදකං
ඔතිණ්යණො ආවට්යටනිමුජ්ජිත්වාමරති, එවංඉමස්මිංසාසයනපබ්බජියතො
පඤ්චකාමගුණාවට්යට නිමුජ්ජිත්වාවිබ්භමති.කාමරා ාභිභූයතොහිසත්යතො
ඉයතො ච එත්යතො, එත්යතො ච ඉයතොති එවං මනාපියරූපාදිවිසයසඞ්ඛායත
ආවට්යට අත්තානං සංසායරත්වා යථා තයතො බහිභූයත යනක්ඛම්යම
චිත්තම්පිනඋප්පායදති, එවංආවට්යටත්වාබයසනාපාදයනනකාමගුණානං 
ආවට්ටසදිසතාදට්ඨබ්බා. 

අනුද්ධංයසතීති කිලයමති වියලොලති. රා ානුද්ධංසියතනාති රාය න

අනුද්ධංසියතන. මාතු ාමස්යසතං අධිවචනන්ති. යථා හි බාහිරං උදකං
ඔතිණ්යණො චණ්ඩමච්ඡං ආ ම්ම ලද්ධප්පහායරො මරති, එවං ඉමස්මිං
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සාසයන මාතු ාමං ආරබ්භ උප්පන්නකාමරාය ො විබ්භමති, තස්මා

මාතු ායමො ‘‘සුසුකාභෙ’’න්ති වුත්යතො. මාතු ායමො හි
යයොනියසොමනසිකාරරහිතං අධීරපුරිසං ඉත්ථිකුත්තභූයතහි අත්තයනො
හාසභාවවිලායසහි අභිභුයය  යහත්වා ධීරජාතිකම්පි අත්තයනො රූපාදීහි
සම්පයලොභනවයසන අනවයසසං අත්තයනො උපකාරධම්යම සීලාදියක
සම්පායදතුංඅසමත්ථංකයරොන්යතොඅනයබයසනංපායපති. 

ඉමානි පන චත්තාරි භයානි භායිත්වා යථා උදකං අයනොයරොහන්තස්ස
උදකං නිස්සාය උදකපිපාසාවිනයනං සරීරසුද්ධිපරිළාහූපසයමො
කායඋතුග් ාහාපනන්ති, එවමාදි ආනිසංයසො නත්ථි, එවයමවං ඉමානි
චත්තාරිභයානිභායිත්වාසාසයනඅපබ්බජන්තස්සපි ඉමංසාසනංනිස්සාය
සඞ්යඛපයතො වට්ටදුක්ඛූපසයමො, විත්ථාරයතො පන සීලානිසංසාදිවයසන 
අයනකවියධො ආනිසංයසො නත්ථි. යථා පන ඉමානි චත්තාරි භයානි
අභායිත්වා උදකංඔයරොහන්තස්සවුත්තප්පකායරොආනිසංයසොයහොති, එවං
ඉමානි අභායිත්වා සාසයන පබ්බජන්තස්සපි වුත්තප්පකායරො ආනිසංයසො

යහොති. මහාධම්මරක්ඛිතත්යථයරො පනාහ‘‘චත්තාරිභයානිභායිත්වාඋදකං 
අයනොතරන්යතො යසොතං ඡින්දිත්වා පරතීරං පාපුණිතුං න සක්යකොති, 
අභායිත්වා ඔතරන්යතො සක්යකොති, එවයමවං භායිත්වා සාසයන
අපබ්බජන්යතොපි තණ්හායසොතං ඡින්දිත්වා නිබ්බානපාරං දට්ඨුං න
සක්යකොති, අභායිත්වාපබ්බජන්යතොසක්යකොතී’’ති. 

ඌමිභයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පඨමනානාකරණසුත්තවණ්ණනා 

123. තතියය බ්රහ්මකායිකානං යදවානන්ති එත්ථ බ්රහ්මානං කායයො

සමූයහොති බ්රහ්මකායයො, තප්පරියාපන්නතාය තත්ථ  තාති බ්රහ්මකායිකා. 

එතාය ච සබ්බස්සපි බ්රහ්මකායස්ස සමඤ්ඤාය භවිතබ්බං. ආභස්සරානං 

යදවානන්තිආදිනා පන දුතියජ්ඣානභූමිකාදීනං උපරි  හිතත්තා 
ය ොබලීබද්දඤ්ඤායයන තදවසිට්ඨානං අයං සමඤ්ඤා, තස්මා
‘‘බ්රහ්මකායිකානං යදවාන’’න්ති පඨමජ්ඣානභූමිකානංයයව  හණං
යවදිතබ්බං.සහබයයති ච්ඡතීතිසහයබයො, සහවත්තනයකො.තස්සභායවො 

සහබයතා, සහපවත්තීති ආහ ‘‘සහභාවං උප ච්ඡතී’’ති. කප්යපො 

ආයුප්පමාණන්ති එත්ථ යදිපි බ්රහ්මපාරිසජ්ජාදීනංආයුයනො අන්තරං අත්ථි, 

උක්කට්ඨපරිච්යඡයදන පයනතං වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘පඨමජ්ඣානං 

අත්ථිහීන’’න්තිආදිමාහ. 

ද්යවකප්පාආයුප්පමාණන්තිඑත්ථපන හීනජ්ඣායනනනිබ්බත්තානං

වයසන අයං පරිච්යඡයදො කයතොති දස්යසතුං ‘‘දුතිෙජ්ඣානං

වුත්තනයෙයනව තිවිධං යහොතී’’තිආදි ආරද්ධං. චත්තායරො කප්පාති එත්ථ

පනඋක්කට්ඨපරිච්යඡයදනචතුසට්ඨි කප්පාවත්තබ්බාතිදස්යසන්යතො ‘‘ෙං

යහට්ඨා වුත්තං ‘කප්යපො ද්යව කප්පා’ති, කම්පි ආහරිත්වා අත්යථො 
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පටුන 

යවදිතබ්යබො’’තිආහ.කථංපයනත්ථඅයමත්යථොලබ්භතීතිආහ ‘‘කප්යපොති

ච ගුණස්සපි නාම’’න්ති. තත්ථ පඨමං වුත්යතො කප්යපො, තයතො එයකන

ගුයණන, එකස්මිං වායර  ණනායාති අත්යථො. ද්යව කප්පා යහොන්තීති
එකවාර ණනාය කප්පස්ස ද්විගුණිතත්තා ද්යව මහාකප්පා යහොන්තීති

අත්යථො. දුතියෙනාති දුතියවාර ණනාය. චත්තායරොති දුතියවාර ණනාය

ද්වීසුකප්යපසු ද්විගුණියතසු චත්තායරොමහාකප්පායහොන්තීතිඅත්යථො. පුන

යතචත්තායරොකප්පාතිවුත්තනයයනද්යවවායරගුයණත්වායය චත්තායරො
කප්පා දස්සිතා, පුනයතචත්තායරොකප්පාචතුග්ගුණායහොන්තීතිඅත්යථො. 
ඉදංවුත්තංයහොති–ද්යවවායරගුයණත්වායයචත්තායරොකප්පාදස්සිතා, 
යතසු චතුක්ඛත්තුං ගුණියතසු චතුසට්ඨි කප්පා සම්පජ්ජන්තීති. තථා හි
චත්තායරො එකස්මිංවායරගුණිතාඅට්ඨයහොන්ති, පුනයතඅට්ඨදුතියවායර
ගුණිතායසොළසයහොන්ති, පුනයතයසොළසතතියවායරගුණිතා ද්වත්තිංස
යහොන්ති, පුන යත ද්වත්තිංස චතුත්ථවායර ගුණිතා චතුසට්ඨි යහොන්ති.

යතයනවාහ ‘‘ඉයමහි චතූහි ගුයණහි ගුණිතා එයකන ගුයණන අට්ඨ

යහොන්තී’’තිආදි.එත්ථචයහට්ඨා උයපොසථසුත්යත (අ.නි.3.71) – 

‘‘යානි මානුසකානි පඤ්ඤාස වස්සානි, චාතුමහාරාජිකානං
යදවානංඑයසො එයකොරත්තින්දියවො’’ති– 

ආදිනාකාමාවචරයදවානයමවආයුප්පමාණංදස්සිතං.යහට්ඨායයව– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම තයයො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො
සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා…යප.… 
ආකාසානඤ්චායතනූප ානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති.
ආකාසානඤ්චායතනූප ානං, භික්ඛයව, යදවානං වීසති
කප්පසහස්සානිආයුප්පමාණ’’න්ති(අ.නි.3.117) – 

ආදිනාඅරූපාවචරානංයයවආයුප්පමාණංවුත්තං.ඉධපනරූපාවචරානයමව 

ආයුප්පමාණං දස්සිතං. විභඞ් පාළිෙං (විභ. 1022) පන ‘‘මනුස්සානං
කිත්තකං ආයුප්පමාණං, වස්සසතං අප්පං වා භියයයො’’තිආදිනා 
යදවමනුස්සානඤ්යචවරූපාරූපාවචරසත්තානඤ්චආයුප්පමාණංදස්සිතං. 

තත්ථ සම්මාසම්බුද්යධන මනුස්සානං යදවානඤ්ච ආයුං 
පරිච්ඡින්දමායනනචතූසුඅපායයසුභුම්මයදයවසු චආයුන පරිච්ඡින්නං.තං
කස්මාති? නිරයය තාව කම්මයමව පමාණං. යාව කම්මං න ඛීයති, තාව 
පච්චන්ති.තථායසසඅපායයසු.භුම්මයදවානම්පිකම්මයමවපමාණං.තත්ථ
නිබ්බත්තා හි යකචි සත්තාහමත්තං තිට්ඨන්ති, යකචි අඩ්ඪමාසං, කප්පං
තිට්ඨමානාපි අත්ථියයව. තත්ථ මනුස්යසසු ගිහිභායව ඨිතායයව
යසොතාපන්නාපි යහොන්ති, සකදා ාමිඵලං අනා ාමිඵලං අරහත්තම්පි
පාපුණන්ති, යතසු යසොතාපන්නාදයයො යාවජීවං තිට්ඨන්ති, ඛීණාසවා පන
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පරිනිබ්බායන්ති වා පබ්බජන්ති වා. කස්මා? අරහත්තං නාම යසට්ඨගුණං, 
ගිහිලිඞ් ංහීනං, තංහීනතායඋත්තමංගුණං ධායරතුංනසක්යකොති, තස්මා
යත පරිනිබ්බාතුකාමා වා යහොන්ති පබ්බජිතුකාමා වා. භුම්මයදවා පන
අරහත්තං පත්තාපි යාවජීවං තිට්ඨන්ති, ඡසු කාමාවචයරසු යදයවසු 
යසොතාපන්නසකදා ාමියනො යාවජීවං තිට්ඨන්ති, අනා ාමිනා රූපභවං
 න්තුං වට්ටති ඛීණාසයවන පරිනිබ්බාතුං. කස්මා? නිලීයයනොකාසස්ස
අභාවා. රූපාවචරාරූපාවචයරසු සබ්යබපි යාවජීවං තිට්ඨන්ති, තත්ථ
රූපාවචයර නිබ්බත්තා යසොතාපන්නසකදා ාමියනො න පුන ඉධා ච්ඡන්ති, 
තත්යථවපරිනිබ්බායන්ති.එයතහිඣානඅනා ාමියනොනාම. 

අට්ඨසමාපත්තිලාභීනං පන කිං නියයමති? පගුණජ්ඣානං. යයදවස්ස 
පගුණං යහොති, යතන උපපජ්ජති. සබ්යබසු පගුයණසු කිං නියයමති? 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්ති. එකංයසයනව හි යසො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන උපපජ්ජති. නවසු බ්රහ්මයලොයකසු
නිබ්බත්තඅරියසාවකානං තත්රූපපත්තිපි උපරූපපත්තිපි, න යහට්ඨූපපත්ති.
පුථුජ්ජනානං පන තත්රූපපත්තිපි යහොති, උපරූපපත්තිපි, යහට්ඨූපපත්තිපි.
පඤ්චසුසුද්ධාවායසසුචතූසුචඅරූයපසුඅරියසාවකානං තතූ්රපපත්තිපියහොති
උපරූපපත්තිපි.පඨමජ්ඣානභූමියංනිබ්බත්යතොඅනා ාමීනව බ්රහ්මයලොයක
යසොයධත්වා මත්ථයක ඨියතො පරිනිබ්බාති. යවහප්ඵලං, අකනිට්ඨං, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනන්ති ඉයම තයයො යදවයලොකා යසට්ඨභවා
නාම.ඉයමසුතීසුඨායනසු නිබ්බත්තඅනා ාමියනොයනවඋද්ධං ච්ඡන්ති, 
නඅයධො, තත්ථතත්යථව පරිනිබ්බායන්තීතිඉදංපකිණ්ණකංයවදිතබ්බං. 

පඨමනානාකරණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-6. දුතියනානාකරණසුත්තාදිවණ්ණනා 

124-6. චතුත්යථ යත ධම්යමති යත ‘‘රූප ත’’න්තිආදිනා නයයන

වුත්යත රූපාදයයො ධම්යම. අනිච්චයතොති ඉමිනා නිච්චප්පටික්යඛපයතො
යතසං අනිච්චතමාහ, තයතො එව ච උදයවයවන්තයතො විපරිණාමයතො
තාවකාලිකයතොචයතඅනිච්චාතියජොතිතංයහොති.යඤ්හි නිබ්බත්තංයහොති, 
තං උදයවයපරිච්ඡින්නං. ජරාය මරයණන ච තයදව විපරීතං, 

ඉත්තරක්ඛණයමව ච යහොතීති. දුක්ඛයතොති ඉමිනා සුඛප්පටික්යඛපයතො
යතසං දුක්ඛතමාහ.තයතොඑවච අභිණ්හප්පටිපීළනයතො දුක්ඛවත්ථුයතොච
යත දුක්ඛාති යජොතිතං යහොති. උදයවයවන්තතාය හි යත
අභිණ්හප්පටිපීළනයතො නිරන්තරදුක්ඛතාය දුක්ඛස්යසව ච අධිට්ඨානභූතා. 

පච්චයයාපනීයතාය යරො මූලතාය ච යරො යතො. දුක්ඛතාසූලයයො යතො 
කියලසාසුචිපග්ඝරණයතො උප්පාදජරාභඞ්ය හි

උද්ධුමාතපරිපක්කපභින්නයතො ච  ණ්ඩයතො. පීළාජනනයතො, 

අන්යතොතුදනයතො, දුන්නීහරණයතො ච සල්ලයතො. අවඩ්ඪිආවහනයතො

අඝවත්ථුයතො ච අඝයතො. අයසරිභාවජනනයතො ආබාධපදට්ඨානතාය ච 

ආබාධයතො. අවසවත්තනයතොඅවියධයයතායච පරයතො. බයාධිජරාමරයණහි
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පලුජ්ජනීයතාය පයලොකයතො. සාමිනිවාසිකාරකයවදකඅධිට්ඨායකවිරහයතො 

සුඤ්ඤයතො. අත්තප්පටික්යඛපට්යඨන අනත්තයතො. රූපාදිධම්මාහිනඑත්ථ 

අත්තාඅත්ථීති අනත්තා. එවංසයම්පිඅත්තානයහොන්තීති අනත්තා. යතන
අබයාපාරයතො නිරීහයතො තුච්ඡයතො අනත්තාති දීපිතං යහොති.
ලක්ඛණත්තයයමව සුඛාවයබොධනත්ථං එකාදසහි පයදහි විභජිත්වා

 හිතන්ති දස්යසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. පඤ්චමඡට්ඨානි 
උත්තානත්ථායනව. 

දුතියනානාකරණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. පඨමතථා තඅච්ඡරියසුත්තවණ්ණනා 

127. සත්තයම වත්තමානසමීයප වත්තමායන විය යවොහරිතබ්බන්ති 

‘‘ඔක්කමතී’’ති ආහ ‘‘ඔක්කන්යතො යහොතීති අත්යථො’’ති.

දසසහස්සචක්කවාළපත්ථරයණො සමුජ්ජලභායවන උළායරො. 

යදවානුභාවන්ති යදවානං පභානුභාවං. යදවානඤ්හි පභං යසො ඔභායසො

අධිභවති, නයදයව. යතනාහ ‘‘යදවාන’’න්තිආදි.රුක්ඛ ච්ඡාදිනා යකනචි

න හඤ්ඤතීති අඝා, අසම්බාධා. යතනාහ ‘‘නිච්චවිවරා’’ති. අසංවුතාති

යහට්ඨා උපරියකනචිඅපිහිතා. යතනාහ ‘‘යහට්ඨාපිඅප්පතිට්ඨා’’ති. තත්ථ 

පි-සද්යදන යථා යහට්ඨා උදකස්ස පිධායිකා සන්ධාරිකා පථවී නත්ථි
අසංවුතා යලොකන්තරිකා, එවං උපරිපි චක්කවායළසු යදවවිමානානං
අභාවයතො අසංවුතා අප්පතිට්ඨාති දස්යසති. අන්ධකායරො එත්ථ අත්ථීති 

අන්ධකාරා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න  ාෙති ආයලොකස්ස අභාවයතො, න

චක්ඛුයනො. තථා හි ‘‘යතයනොභායසන අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ් ානන්තී’’ති
වුත්තං. ජම්බුදීයප ඨිතමජ්ඣන්හිකයවලාය පුබ්බවියදහවාසීනං
අත්ථඞ් මවයසනඋපඩ්ඪංසූරියමණ්ඩලං පඤ්ඤායති, අපරය ොයානවාසීනං

උග් මනවයසන.එවංයසසදීයපසුපීතිආහ ‘‘එකප්පහායරයනවතීසුදීයපසු

පඤ්ඤාෙන්තී’’ති. ඉයතො අඤ්ඤථා ද්වීසු එව දීයපසු පඤ්ඤායන්ති.
එයකකාය දිසාය නවනවයයොජනසතසහස්සානි අන්ධකාරවිධමනම්පි

ඉමිනාව නයයන දට්ඨබ්බං. පභාෙ නප්පයහොන්තීති අත්තයනො පභාය
ඔභාසිතුං නාභිසම්භුණන්ති.යු න්ධරපබ්බතමත්ථකසමප්පමායණආකායස

විචරණයතො ‘‘චක්කවාළපබ්බතස්සයවමජ්යඣනචරන්තී’’තිවුත්තං. 

බයාවටාති ඛාදනත්ථං  ණ්හිතුං උපක්කමන්තා. විපරිවත්තිත්වාති

විවට්ටිත්වා. ඡිජ්ජිත්වාති මුච්ඡාපවත්තියා ඨිතට්ඨානයතො මුච්චිත්වා, 

අඞ් පච්චඞ් යඡදනවයසන වා ඡිජ්ජිත්වා. අච්චන්තඛායරති 
ආතපසන්තපාභායවන අතිසීතභාවං සන්ධාය අච්චන්තඛාරතා වුත්තා සියා.
නහිතං කප්පසණ්ඨානඋදකංසම්පත්තිකරමහායමඝවුට්ඨංපථවිසන්ධාරකං
කප්පවිනාසකඋදකං විය ඛාරං භවිතුමරහති, තථා සති පථවීපි විලීයයයය, 
යතසං වා පාපකම්මඵයලනයපතානං පකතිඋදකස්ස පුබ්බයඛළභාවාපත්ති

විය තස්ස උදකස්ස ඛාරභාවාපත්ති යහොතීති වුත්තං ‘‘අච්චන්තඛායර

උදයක’’ති. 
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පටුන 

පඨමතථා තඅච්ඡරියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දුතියතථා තඅච්ඡරියසුත්තවණ්ණනා 

128. අට්ඨයම ආලීයන්ති ආරමිතබ්බට්යඨන යසවීයන්තීති ආලයා, 

පඤ්චකාමගුණා. ආරමන්තීතිරතිංවින්දන්තිකීළන්ති ලළන්ති.ආලීයන්ති
වා අල්ලීයන්තා අභිරමණවයසන යසවන්තීති ආලයා, තණ්හාවිචරිතානි. 

යතහි ආලයයහි රමන්තීති ආලොරාමා. යයථව හි සුසජ්ජිතං 
පුප්ඵඵලභරිතරුක්ඛාදිසම්පන්නඋයයානං පවිට්යඨො රාජා තාය සම්පත්තියා
රමති, සම්මුදියතොආයමොදිතප්පයමොදියතොයහොති, නඋක්කණ්යඨති, සායම්පි
නික්ඛමිතුං න ඉච්ඡති, එවමියමහි කාමාලයතණ්හාලයයහි සත්තා රමන්ති, 
සංසාරවට්යටපමුදිතා අනුක්කණ්ඨිතාවසන්ති.යතනයතසංභ වාදුවිධම්පි

ආලයං උයයානභූමිං විය දස්යසන්යතො ‘‘ආලොරාමා’’තිආදිමාහ.
යසසයමත්ථ උත්තානයමව. 

දුතියතථා තඅච්ඡරියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. ආනන්දඅච්ඡරියසුත්තාදිවණ්ණනා 

129-130. නවයම පටසන්ථාරධම්මන්ති පකතිචාරිත්තවයසන වුත්තං, 
උප තානං පන භික්ඛූනං භික්ඛුනීනඤ්ච පුච්ඡාවිස්සජ්ජනවයසන යචව 
චිත්තරුචිවයසන ච යථාකාලං ධම්මං යදයසතියයව, උපාසකඋපාසිකානං
පනඋපනිසින්නකකථාවයසන. දසමංඋත්තානයමව. 

ආනන්දඅච්ඡරියසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භයවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(14) 4. පුග් ලවග්ය ො 

1. සංයයොජනසුත්තවණ්ණනා 

131. චතුත්ථස්ස පඨයම උපපත්තිප්පටිලාභං සංවත්තනිකානීති 

උපපත්තිපටලාභිොනි. භවපටලාභිොනීති එත්ථාපි එයසව නයයො. යෙහීති
යයහි සංයයොජයනහි යහතුභූයතහි, කරණභූයතහි වා. නනු ච 
යසොතාපන්නස්සපි ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි අප්පහීනානි, කස්මා පන

සකදා ාමීයයව ඉධ  හියතොති ආහ ‘‘සකදා ාමිස්සාති ඉදං

අප්පහීනසංයෙො යනසු අරියෙසු උත්තමයකොටො  හිත’’න්ති. තත්ථ 

අප්පහීනසංයෙො යනසූති අප්පහීනඔරම්භාගියසංයයොජයනසු. 

උත්තමයකොටො  හිතන්ති උක්කට්ඨපරිච්යඡයදන  හිතං. සකදා ාමියතො 
පරඤ්හි අප්පහීනඔරම්භාගියසංයයොජයනො අරියයො නාම නත්ථි. නනු ච
සකදා ාමිස්ස පහීනානිපි ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි අත්ථි
දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසසංයයොජනානං පහීනත්තා, තස්මා
‘‘ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි අප්පහීනානී’’ති කස්මා වුත්තන්ති ආහ 

‘‘ඔරම්භාගියෙසු ච අප්පහීනං උපාදාො’’තිආදි. යස්මා 
කාමරා බයාපාදසංයයොජනානි සකදා ාමිස්ස අප්පහීනානි, තස්මා තානි
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අප්පහීනානිඋපාදාය ‘‘ඔරම්භාගිොනිසංයෙො නානිඅප්පහීනානී’’තිවුත්තං, 
න සබ්යබසංඅප්පහීනත්තාතිඅධිප්පායයො. 

සංයයොජනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පටිභානසුත්තවණ්ණනා 

132. දුතියය පටිභානං වුච්චතිඤාණම්පිඤාණස්ස උපට්ඨිතවචනම්පි, 
තං ඉධ අධිප්යපතං, අත්ථයුත්තං කාරණයුත්තඤ්ච පටිභානමස්සාති 

යුත්තප්පටභායනො. පුච්ඡානන්තරයමව සීඝං බයාකාතුං අසමත්ථතාය

යනොමුත්තප්පටිභානමස්සාති යනොමුත්තප්පටභායනො. ඉමිනානයයනයසසා
යවදිතබ්බා. එත්ථ පන පඨයමො කඤ්චි කාලං වීමංසිත්වා යුත්තයමව

යපක්ඛති තිපිටකචූළනා ත්යථයරො විය. යසො පන පඤ්හං පුට්යඨො
පරිග් යහත්වා යුත්තප්පත්තකාරණයමව කයථති. දුතියයො
පුච්ඡානන්තරයමවයයනවායතනවාවචයනන පටිබාහති, වීමංසිත්වාපිච

යුත්තංනපක්යඛති චතුනිකායිකපිණ්ඩතිස්සත්යථයරො විය.යසොපනපඤ්හං
පුට්යඨො පඤ්හපරියයොසානම්පි නා යමති, යං වා තං වා කයථතියයව, 
වචනත්ථං පනස්ස වීමංසියමානං කත්ථචි න ල ති. තතියයො
පුච්ඡාසමකාලයමව යුත්තං යපක්ඛති, තංඛණංයයව ච නං බයාකයරොති 

තිපිටකචූළාභෙත්යථයරො විය. යසො පන පඤ්හං පුට්යඨො සීඝයමව කයථති, 
යුත්තප්පත්තකාරයණොචයහොති.චතුත්යථොපුට්යඨොසමායනොයනවයුත්තං
යපක්ඛති, න යයන වා යතන වා පටිබාහිතුං සක්යකොති, 

තිබ්බන්ධකාරනිමුග්ය ොවියයහොති ලාළුදායිත්යථයරො විය. 

පටිභානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. උග්ඝටිතඤ්ඤූසුත්තාදිවණ්ණනා 

133-4. තතියය උග්ඝටතඤ්ඤූතිඑත්ථ උග්ඝටනංනාමඤාණුග්ඝටනං, 

ඤායණනඋග්ඝටිතමත්යතයයවජානාතීති අත්යථො. සහඋදාහටයවලාොති

උදාහායර උදාහටමත්යතයයව. ධම්මාභිසමයෙො යහොතීති චතුසච්චධම්මස්ස

ඤායණන සද්ධිං අභිසමයයො. අෙං වුච්චතීති අයං ‘‘චත්තායරො
සතිපට්ඨානා’’තිආදිනා (විභ. 355) නයයන සංඛිත්යතන මාතිකාය
ඨපියමානාය යදසනානුසායරන ඤාණං යපයසත්වා අරහත්තං  ණ්හිතුං
සමත්යථොපුග් යලො‘‘උග්ඝටිතඤ්ඤූ’’තිවුච්චති.විපඤ්චිතං විත්ථාරිතයමව

අත්ථං ජානාතීති විපඤ්චිතඤ්ඤූ. අෙං වුච්චතීති අයං සංඛිත්යතන මාතිකං
ඨයපත්වා විත්ථායරනඅත්යථභාජියමායන අරහත්තං පාපුණිතුංසමත්යථො
පුග් යලො ‘‘විපඤ්චිතඤ්ඤූ’’ති වුච්චති. උද්යදසාදීහි යනතබ්යබොති 

යනයෙයො. අනුපුබ්යබන ධම්මාභිසමයෙොති අනුක්කයමන අරහත්තප්පත්ති.

බයඤ්ජනපදයමව පරමං අස්සාති පදපරයමො. න තාෙ  ාතිො

ධම්මාභිසමයෙො යහොතීති යතන අත්තභායවන ඣානං වා විපස්සනං වා
මග් ං වා ඵලං වා නිබ්බත්යතතුං න සක්යකොතීති අත්යථො. චතුත්ථං
උත්තානයමව. 
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උග්ඝටිතඤ්ඤූසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-8. සාවජ්ජසුත්තාදිවණ්ණනා 

135-8. පඤ්චයම සාවජ්ය ොතිසයදොයසො. සාවජ්ය න කාෙකම්යමනාති

සයදොයසනපාණාතිපාතාදිනාකායකම්යමන.ඉතයරසුපිඑයසවනයයො. අෙං

වුච්චතීති අයං පුග් යලො තීහි ද්වායරහි ආයූහනකම්මස්ස සයදොසත්තා

ගූථකුණපාදිභරියතො පයදයසො විය ‘‘සාවජ්යජො’’ති වුච්චති. සාවජ්ය න

බහුලන්ති යස්ස සාවජ්ජයමවකායකම්මං බහුලං යහොති, අප්පං අනවජ්ජං.
යසො ‘‘සාවජ්යජන බහුලං කායකම්යමන සමන්නා යතො අප්පං 
අනවජ්යජනා’’ති වුච්චති. ඉතයරසුපි එයසව නයයො. යකො පන එවරූයපො
යහොතීති? යයො  ාමධම්මතාය වා නි මධම්මතාය වා කදාචි කරහචි

උයපොසථං සමාදියති, සීලානි පූයරති. අෙං වුච්චතීති අයං පුග් යලො තීහි
ද්වායරහිආයූහනකම්යමසු සාවජ්ජස්යසවබහුලතායඅනවජ්ජස්සඅප්පතාය
‘‘වජ්ජබහුයලො’’ති වුච්චති. යථා හි එකස්මිං පයදයස දුබ්බණ්ණානි 
දුග් න්ධානි පුප්ඵානි රාසිකතානස්සු, යතසං උපරි තහං තහං
අධිමුත්තකවස්සිකපාටලානි පතිතානි භයවයයං, එවරූයපො අයං පුග් යලො 
යවදිතබ්යබො. යථා පන එකස්මිං පයදයස අධිමුත්තකවස්සිකපාටලානි
රාසිකතානස්සු, යතසං උපරිතහංතහංදුග් න්ධානිබදරපුප්ඵාදීනිපතිතානි
භයවයයං. එවරූයපො තතියයො පුග් යලො යවදිතබ්යබො. චතුත්යථො පන තීහි
ද්වායරහිආයූහනකම්මස්සනිද්යදොසත්තාච චතුමධුරභරිතසුවණ්ණවාතිවිය
දට්ඨබ්යබො.ඡට්ඨාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

සාවජ්ජසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. ධම්මකථිකසුත්තාදිවණ්ණනා 

139-140. නවයම අප්පඤ්ච භාසතීති සම්පත්තපරිසාය යථොකයමව

කයථති. අසහිතඤ්චාති කයථන්යතො ච පන න අත්ථයුත්තං කාලයුත්තං

කයථති. පරිසා චස්ස න කුසලා යහොතීති යසොතුං නිසින්නපරිසා චස්ස
යුත්තායුත්තං කාරණාකාරණං සිලිට්ඨාසිලිට්ඨං න ජානාතීති අත්යථො. 

එවරූයපොතිඅයං එවංජාතියකොබාලධම්මකථියකොඑවංජාතිකායබාලපරිසාය
ධම්මකථියකොත්යවව නාමං ලභති. ඉමිනා නයයන සබ්බත්ථ අත්යථො
යවදිතබ්යබො.එත්ථචද්යවයයවජනාසභාවධම්මකථිකා, නඉතයර. ඉතයර
පනධම්මකථිකානංඅන්යතොපවිට්ඨත්තාඑවංවුත්තා.දසමංඋත්තානයමව. 

ධම්මකථිකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුග් ලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(15) 5. ආභාවග්ය ො 

1-6. ආභාසුත්තාදිවණ්ණනා 

141-146. පඤ්චමස්ස පඨමාදීනි උත්තානත්ථායනව. 

ආභාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7-10. දුතියකාලසුත්තාදිවණ්ණනා 

147-150. සත්තයම පරමත්ථයතො අවිජ්ජමානසභාවස්ස කාලස්ස 

භාවනාදියයොය ො න සම්භවතීති ආහ ‘‘කාලාති තස්මිං තස්මිං කායල 

ධම්මස්සවනාදිවයසන පවත්තානං කුසලධම්මානං එතං අධිවචන’’න්ති.
කාලසහචරිතා හි කුසලා ධම්මා ඉධ කාල-සද්යදන  හිතා අපරස්ස
අසම්භවයතො.අට්ඨමාදීනි උත්තානත්ථායනව. 

දුතියකාලසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආභාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තතියපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

4. චතුත්ථපණ්ණාසකං 

(16) 1. ඉන්ද්රිෙවග්ය ො 

1-5. ඉන්ද්රියසුත්තාදිවණ්ණනා 

151-155. චතුත්ථස්ස පඨමාදීනිඋත්තානායනව. 

ඉන්ද්රියසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-8. කප්පසුත්තාදිවණ්ණනා 

156-158. ඡට්යඨසංවට්ටනංවිනස්සනං සංවට්යටො, සංවට්ටයතොඋද්ධං

තථා ඨායී සංවට්ටට්ඨායී. විවට්ටනං නිබ්බත්තනං, වඩ්ඪනං වා විවට්යටො. 
‘‘යතයජොසංවට්යටො, ආයපොසංවට්යටො, වායයොසංවට්යටොති එවං 
සංවට්ටසීමානුක්කයමන සංවට්යටසු වත්තබ්යබසු තථා අවත්වා
ආයපොසංවට්යටො, යතයජොසංවට්යටො, වායයොසංවට්යටොති වචනං
සංවට්ටමහාභූතයදසනානුපුබ්බියා’’ති යකචි. ‘‘භාවීසංවට්ටානුපුබ්බියා’’ති

අපයර. ආයපන සංවට්යටො ආයපොසංවට්යටො. සංවට්ටසීමාති

සංවට්ටනමරියාදා. සංවට්ටතීති විනස්සති. සදාති සබ්බකාලං, තීසුපි

සංවට්ටකායලසූති අත්යථො. එකං බුද්ධක්යඛත්තං විනස්සතීති එත්ථ 
බුද්ධක්යඛත්තං නාම තිවිධං යහොති ජාතික්යඛත්තං, ආණාක්යඛත්තං, 
විසයක්යඛත්තඤ්ච. 

තත්ථ ජාතික්යඛත්තං දසසහස්සචක්කවාළපරියන්තං යහොති, තථා තස්ස

පටිසන්ධිග් හණාදීසු කම්පති. ආණාක්යඛත්තං 

යකොටිසතසහස්සචක්කවාළපරියන්තං, යත්ථ රතනසුත්තං (ඛු. පා. 6.1 

ආදයයො; සු. නි. 224 ආදයයො) ඛන්ධපරිත්තං (අ. නි. 4.67; චූළව. 251) 

ධජග් පරිත්තං (සං. නි. 1.249) ආටානාටියපරිත්තං (දී. නි. 3.277-278) 

යමොරපරිත්තන්ති(ජා.1.2.17-18) ඉයමසංපරිත්තානංආනුභායවො වත්තති. 

විසයක්යඛත්තං අනන්තාපරිමාණං, යං‘‘යාවතාවා පනාකඞ්යඛයයා’’ති(අ.

නි. 3.81) වුත්තං. තත්ථ යං යං තථා යතො ආකඞ්ඛති, තං තං ජානාති.

එවයමයතසුතීසුබුද්ධක්යඛත්යතසුඑකංආණාක්යඛත්තංවිනස්සති, තස්මිං
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පන විනස්සන්යත ජාතික්යඛත්තං විනට්ඨයමව යහොති, විනස්සන්තඤ්ච

එකයතොව විනස්සති, සණ්ඨහන්තඤ්ච එකයතොව සණ්ඨහති. යසසයමත්ථ 

විසුද්ධිමග් සංවණ්ණනාසු (විසුද්ධි. මහාටී. 2.404) වුත්තනයයයනව

 යහතබ්බං.සත්තමට්ඨමානිඋත්තානත්ථායනව. 

කප්පසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. භික්ඛුනීසුත්තවණ්ණනා 

159. නවයම එවං පවත්තං පච්චුප්පන්නතණ්හං නිස්සාොති ‘‘කුදාස්සු
නාමාහම්පිආසවානං ඛයා’’තිආදිනානයයනඅනුත්තයර වියමොක්යඛ පිහං
උප්පායදන්තස්ස උප්පන්නතණ්හං නිස්සාය. කථං පන යලොකුත්තරධම්යම 
ආරබ්භ ආසා උප්පජ්ජතීති? න යඛො පයනතං එවං දට්ඨබ්බං, න
ආරම්මණකරණවයසන තත්ථ පිහා පවත්තති අවිසයත්තා පුග් ලස්ස ච
අනධි තභාවයතො. අනුස්සවූපලද්යධ පන අනුත්තරවියමොක්යඛ උද්දිස්ස

පිහං උප්පායදන්යතො තත්ථ පිහං උප්පායදති නාම. නාකඩ්ඪතීති
කම්මපථභාවංඅප්පත්තතායපටිසන්ධිංනයදති.යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

භික්ඛුනීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සු තවිනයසුත්තවණ්ණනා 

160. දසයම වළඤ්ය න්තීති සජ්ඣායන්තියචවවාචුග් තංකයරොන්තා
ධායරන්තිච. අවි තතණ්හතායතංතං පරික්ඛාරජාතංබහුම්පිආදියන්තීති

බහුලා, යතඑව බාහුලිකා යථා‘‘යවනයියකො’’ති(ම.නි.1.246; අ.නි.8.11; 
පාරා.8). යතපනයස්මා පච්චයබහුලභාවායුත්තප්පයුත්තානාමයහොන්ති, 

තස්මා ආහ ‘‘පච්චෙබාහුල්ලාෙ පටපන්නා’’ති. සිථිලං  ණ්හන්තීති 

සාථලිකා, සික්ඛාය ආදර ාරවාභායවන සිථිලං අදළ්හං  ණ්හන්තීති 

අත්යථො. සිථිලන්ති ච භාවනපුංසකනිද්යදයසො, සිථිල-සද්යදන වා 

සමානත්ථස්ස සාථලසද්දස්ස වයසන සාථලිකාති පදසිද්ධි යවදිතබ්බා. 

අව මනයතොති අයධො මනයතො, ඔරම්භාගියභාවයතොති අත්යථො. 

නිබ්බීරිොතිඋජ්ඣිතුස්සාහාතදධි මායආරම්භම්පි අකුරුමානා. 

සු තවිනයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉන්ද්රියවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(17) 2. පටපදාවග්ය ො 

1. සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

161. දුතියස්ස පඨයම දුක්ඛාපටපදා දන්ධාභිඤ්ඤාතිආදීසු පාළියා
ආ තනයයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො.තථාහි– 

‘‘තත්ථ කතමා දුක්ඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා? කිච්යඡන
කසියරන සමාධිං උප්පායදන්තස්ස දන්ධං තං ඨානං අභිජානන්තස්ස
යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයහො ධම්මවිචයයො
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පටුන 

සම්මාදිට්ඨි, අයං වුච්චති දුක්ඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා. තත්ථ
කතමා දුක්ඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා? කිච්යඡන කසියරන
සමාධිං උප්පායදන්තස්ස ඛිප්පං තං ඨානං අභිජානන්තස්ස යා
උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…යප.… සම්මාදිට්ඨි, අයං වුච්චති
දුක්ඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා. තත්ථ කතමා සුඛපටිපදා
දන්ධාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා? අකිච්යඡන අකසියරන සමාධිං 
උප්පායදන්තස්ස දන්ධං තං ඨානං අභිජානන්තස්ස යා උප්පජ්ජති
පඤ්ඤා පජානනා…යප.… සම්මාදිට්ඨි, අයං වුච්චති සුඛපටිපදා
දන්ධාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා. තත්ථ කතමා සුඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා
පඤ්ඤා? අකිච්යඡන අකසියරන සමාධිං උප්පායදන්තස්ස ඛිප්පං තං
ඨානං අභිජානන්තස්ස යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…යප.…
සම්මාදිට්ඨි, අයං වුච්චති සුඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා’’ති (විභ.
801) – අයයමත්ථපාළි. 

තත්ථ කිච්යඡන කසියරන සමාධිං උප්පායදන්තස්සාති පුබ්බභාය 
ආ මනකායල කිච්යඡනකසියරන දුක්යඛන සසඞ්ඛායරන සප්පයයොය න

කියලයස වික්ඛම්යභත්වා යලොකුත්තරසමාධිං උප්පායදන්තස්ස. දන්ධං තං

ඨානංඅභි ානන්තස්සාතිවික්ඛම්භියතසුකියලයසසු විපස්සනාපරිවායසචිරං
වසිත්වා තං යලොකුත්තරසමාධිසඞ්ඛාතං ඨානං දන්ධං සණිකං 

අභිජානන්තස්සපටිවිජ්ඣන්තස්ස, පාපුණන්තස්සාතිඅත්යථො. අෙං වුච්චතීති
යා එසා එවං උප්පජ්ජති, අයං කියලසවික්ඛම්භනප්පටිපදාය දුක්ඛත්තා, 
විපස්සනාපරිවාසපඤ්ඤාය ච දන්ධත්තා මග් කායල එකචිත්තක්ඛයණ 

උප්පන්නාපිපඤ්ඤාආ මනවයසන ‘‘දුක්ඛපටපදා දන්ධාභිඤ්ඤානාමා’’ති
වුච්චති.උපරි තීසුපයදසුපිඉමිනානයයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. විත්ථාරසුත්තවණ්ණනා 

162. දුතියය අකතාභිනියවයසොතිඅකතාධිකායරො.රූපානංලක්ඛණාදීහි 

පරිච්ඡින්දිත්වා  හණං රූපපරිග් යහො. තීසු අද්ධාසු කිලමතීති පුබ්බන්යත

අපරන්යත පුබ්බන්තාපරන්යතති එවං තීසු පයදයසසු කිලමති. පඤ්චසු

ඤායණසූතිරූපපරිග් හාදීසුපඤ්චසුඤායණසු. නවසුවිපස්සනාඤායණසූති
උදයබ්බයාදිනවවිපස්සනාඤායණසු. යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

විත්ථාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අසුභසුත්තවණ්ණනා 

163. තතියය ‘‘ෙථාඑතං, තථාඉද’’න්තිඉමිනා නයෙනාතිඑයතන– 

‘‘යථාඉදංතථාඑතං, යථාඑතංතථාඉදං; 
අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, කායයඡන්දංවිරාජයය’’ති.(සු.නි. 205); 
– 
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ඉමංයදසනානයංසඞ් ණ්හාති.තස්සත්යථො–යථාඉදං සවිඤ්ඤාණකාසුභං
ආයුඋස්මාවිඤ්ඤාණානංඅනප මාචරතිතිට්ඨතිනිසීදතිසයති, තථාඑතං 
එතරහිසුසායනසයිතංඅවිඤ්ඤාණකම්පිපුබ්යබයතසංධම්මානංඅනප මා
අයහොසි.යථාචඑතං එතරහිමතසරීරංයතසංධම්මානංඅප මානචරතින
තිට්ඨතිනනිසීදතිනයසයයං කප්යපති, තථාඉදංසවිඤ්ඤාණකම්පියතසං
ධම්මානංඅප මාභවිස්සති.යථාචඉදං සවිඤ්ඤාණකංයනතරහිසුසායන
මතං යසති න උද්ධුමාතකාදිභාවමුප තං, තථා එතං එතරහි මතසරීරම්පි
පුබ්යබ අයහොසි. යථා පයනතං එතරහි අවිඤ්ඤාණකාසුභං මතකසුසායන
යසති උද්ධුමාතකාදිභාවඤ්ච උප තං, තථා ඉදං සවිඤ්ඤාණකම්පි

භවිස්සතීති. තත්ථ ෙථාඉදංතථාඑතන්තිඅත්තනාමතසරීරස්සසමානභාවං 

කයරොන්යතො බාහියර යදොසං පජහති. ෙථා එතං තථා ඉදන්ති මතසරීයරන 
අත්තයනො සමානභාවං කයරොන්යතො අජ්ඣත්තියක රා ං පජහති.
යයනාකායරනඋභයංසමංකයරොති, තං සම්පජානන්යතොඋභයත්ථයමොහං
පජහති. 

බහිද්ධාදිට්ඨානන්තිබහිද්ධා සුසානාදීසුදිට්ඨානංඋද්ධුමාතකාදිදසන්නං

අසුභානං. ‘‘නවන්නං පාටකුලයානං වයසනා’’ති කස්මා වුත්තං, නනු
අන්තිමජීවිකාභාවයතො පිණ්ඩපාතස්ස අලාභලායභසු
පරිතස්සනය ධාදිසමුප්පත්තියතො භත්තස්ස සම්මදජනනයතො
කිමිකුලසංවද්ධනයතොති එවමාදීහිපි ආකායරහි ආහායරපටිකූලතා
පච්චයවක්ඛිතබ්බා.වුත්තඤ්යහතං–‘‘අන්තමිදං, භික්ඛයව, ජීවිකානංයදිදං
පිණ්යඩොලයං අතිපායපොයං යලොකස්මිං යදිදං පිණ්යඩොයලයො විචරති 
පත්තපාණීති(සං.නි.3.80; ඉතිවු.91). අලද්ධාචපිණ්ඩපාතංපරිතස්සති, 
ලද්ධාච පිණ්ඩපාතං ධියතොමුච්ඡියතොඅජ්යඣොපන්යනොඅනාදීනවදස්සාවී
අනිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජතීති (අ. නි. 3.124). භුත්යතො ච ආහායරො
කස්සචිකදාචිමරණංවාමරණමත්තංවා දුක්ඛංආවහතී’’ති. 

කටුකීටකාදයයො ද්වත්තිංසකුලප්පයභදා කිමියයො නං උපනිස්සාය 
ජීවන්තීති? වුච්චයත – අන්තිමජීවිකාභායවො තාව
චිත්තසංකියලසවියසොධනත්ථං කම්මට්ඨානාභිනියවසනයතො පය ව මනසි
කාතබ්යබො ‘‘මාහං ඡවාලාතසදියසො භයවයය’’න්ති. තථා පිණ්ඩපාතස්ස
අලාභලායභසුපරිතස්සනය ධාදිසමුප්පත්තිනිවාරණංපය වඅනුට්ඨාතබ්බං 
සුපරිසුද්ධසීලස්ස පටිසඞ්ඛානවයතො තදභාවයතො. භත්තසම්මයදො
අයනකන්තියකො පරියභොය  අන්යතො යධොවාති යවදිතබ්යබො.
කිමිකුලසංවද්ධනං පන සඞ් යහතබ්බං, සඞ් හිතයමව වා ‘‘නවන්නං
පාටිකුලයානං වයසනා’’ති එත්ථ නියමස්ස අකතත්තා. ඉමිනා වා නයයන 
ඉතයරසම්යපත්ථ සඞ් යහො දට්ඨබ්යබො යථාසම්භවයමත්ථ
පටිකූලතාපච්චයවක්ඛණස්ස අධිප්යපතත්තා. 

එවඤ්ච කත්වා විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.294-295) දසහි ආකායරහි
පටිකූලතා යවදිතබ්බා. යසයයථිදං –  මනයතො, පරියයසනයතො, 
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පරියභො යතො, ආසයයතො, නිධානයතො, අපරිපක්කයතො, පරිපක්කයතො, 
ඵලයතො, නිස්සන්දයතො, සම්මක්ඛනයතොති. එවං දසන්නං වයසන 
පාටිකුලයවචයනනපි ඉධ ‘‘නවන්න’’න්ති වචනං න විරුජ්ඣති, 
සම්මක්ඛනස්ස පරියභො ාදීසු ලබ්භමානභාවා විසුං තං අග් යහත්වා න

වදන්ති. විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 1.304) පන සම්මක්ඛනං පරියභො ාදීසු 
ලබ්භමානම්පි නිස්සන්දවයසන වියසසයතො පටිකූලන්ති දස්යසතුං
සබ්බපච්ඡා ඨපිතා. 

උක්කණ්ඨිතසඤ්ඤාෙ සමන්නා යතොති තීසු භයවසු අරුච්චනවයසන
පවත්තාය විපස්සනාපඤ්ඤාය සමන්නා යතො. නිබ්බිදානුපස්සනා යහසා 
සඤ්ඤාසීයසනවුත්තා.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

අසුභසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-6. පඨමඛමසුත්තාදිවණ්ණනා 

164-166. චතුත්යථ පධානකරණකායලසීතාදීනි නක්ඛමතිනසහතීති 

අක්ඛමා. ඛමති සහති අභිභවතීති ඛමා. ඉන්ද්රියදමනං දමා. ‘‘උප්පන්නං 
කාමවිතක්කං නාධිවායසතී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.26; අ. නි. 4.14; 6.58) 

නයයන විතක්කසමනං සමාති ආහ ‘‘අකුසලවිතක්කානං 

වූපසමනපටපදා’’ති. නිදස්සනමත්තඤ්යචතං, සබ්යබසම්පි කියලසානං
සමනවයසන පවත්තාපටිපදාසමා.පඤ්චමඡට්ඨානිඋත්තානත්ථායනව. 

පඨමඛමසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-8. මහායමොග් ල්ලානසුත්තාදිවණ්ණනා 

167-168. සත්තමට්ඨයමසු මහායමොග් ල්ලානත්යථරස්සාතිආදිනා
යමොග් ල්ලානත්යථරස්ස යහට්ඨා තිණ්ණං මග් ානං
සුඛපටිපදදන්ධාභිඤ්ඤභායවො, අරහත්තමග් ස්ස 
දුක්ඛපටිපදඛිප්පාභිඤ්ඤභායවො වුත්යතො, සාරිපුත්තත්යථරස්ස පන
යහට්ඨිමානං තිණ්ණං මග් ානං සුඛපටිපදදන්ධාභිඤ්ඤභායවො, 
අරහත්තමග් ස්සච සුඛපටිපදඛිප්පාභිඤ්ඤභායවොදස්සියතො.යංපනවුත්තං 

විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 2.801) ‘‘බුද්ධානං පන චත්තායරොපි මග් ා
සුඛපටිපදඛිප්පාභිඤ්ඤාව අයහසුං, තථා ධම්මයසනාපතිස්ස.
මහායමොග් ල්ලානත්යථරස්ස පන පඨමමග්ය ො සුඛපටිපදඛිප්පාභිඤ්යඤො 
අයහොසි, උපරි තයයො දුක්ඛපටිපදදන්ධාභිඤ්ඤා’’ති. යඤ්ච වුත්තං 

අට්ඨසාලිනිෙං (ධ.ස.අට්ඨ.1476) ‘‘තථා තස්සහි සාරිපුත්තත්යථරස්සච
චත්තායරොපි මග් ා සුඛපටිපදඛිප්පාභිඤ්ඤාව අයහසුං, 
මහායමොග් ල්ලානත්යථරස්ස පන පඨමමග්ය ො සුඛපටිපදඛිප්පාභිඤ්යඤො
උපරි තයයො දුක්ඛපටිපදඛිප්පාභිඤ්ඤා’’ති, තං සබ්බං අඤ්ඤමඤ්ඤං
නානුයලොයමති. ඉමාය පාළියා ඉමාය ච අට්ඨකථාය න සයමති, තස්මා
වීමංසිතබ්බයමතං. තංතංභාණකානං වා මයතන තත්ථ තත්ථ තථා තථා
වුත්තන්ති යහතබ්බං. 
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පටුන 

මහායමොග් ල්ලානසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සසඞ්ඛාරසුත්තවණ්ණනා 

169. නවයම සසඞ්ඛායරන දුක්යඛන කසියරන අධිමත්තපයයො ං

කත්වාව කියලසපරිනිබ්බානධම්යමොති සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී. අසඞ්ඛායරන 
අප්පයයොය න අධිමත්තපයයො ං අකත්වාව කියලසපරිනිබ්බානධම්යමොති 

අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී. ධම්මානුසාරී පුග් යලො හි ආ මනම්හි කියලයස
වික්ඛම්යභන්යතො අප්පදුක්යඛන අකසියරන අකිලමන්යතොව වික්ඛම්යභතුං
සක්යකොති. සද්ධානුසාරී පුග් යලො පන දුක්යඛන කසියරන කිලමන්යතො 
හුත්වා වික්ඛම්යභතුං, තස්මා ධම්මානුසාරිස්ස පුබ්බභා මග් ක්ඛයණ 
කියලසච්යඡදකං ඤාණං අදන්ධං තිඛිණං සූරං හුත්වා වහති. යථා නාම
තිඛියණනඅසිනාකදලිං ඡින්දන්තස්සඡින්නට්ඨානංමට්ඨංයහොති, අතිසීඝං
වහති, සද්යදො න සුයයති, බලවවායාමකිච්චං න යහොති, එවරූපා
ධම්මානුසාරියනො පුබ්බභා භාවනා යහොති. සද්ධානුසාරියනො පන
පුබ්බභා ක්ඛයණ කියලසච්යඡදකං ඤාණං දන්ධං අතිඛිණං අසූරං හුත්වා
වහති. යථා නාම කුණ්යඨන අසිනා කදලිං ඡින්දන්තස්ස ඡින්නට්ඨානං න
මට්ඨං යහොති, අතිසීඝං න වහති, සද්යදො සුයයති, බලවවායාමකිච්චං
ඉච්ඡිතබ්බංයහොති, එවරූපා සද්ධානුසාරියනොපුබ්බභා භාවනායහොති.එවං
සන්යතපි යනසං කියලසක්ඛයය නානත්තං නත්ථි, අනවයසසාව කියලසා
ඛීයන්ති. 

සසඞ්ඛාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. යු නද්ධසුත්තවණ්ණනා 

170. දසයම සමථපුබ්බඞ් මංවිපස්සනංභායවතීතිඉදංසමථයානිකස්ස
වයසන වුත්තං. යසො හි පඨමං උපචාරසමාධිං වා අප්පනාසමාධිං වා
උප්පායදති, අයංසමයථො.යසො තඤ්චතංසම්පයුත්යතචධම්යමඅනිච්චාදීහි
විපස්සති, අයං විපස්සනා, ඉති පඨමං සමයථො, පච්ඡා විපස්සනා. යතන

වුච්චති ‘‘සමථපුබ්බඞ් මං විපස්සනං භායවතී’’ති. විපස්සනාපුබ්බඞ් මං

සමථං භායවතීති ඉදං පන විපස්සනායානිකස්ස වයසන වුත්තං. යසො තං
වුත්තප්පකාරං සමථං අසම්පායදත්වා පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධ අනිච්චාදීහි

විපස්සති. පඨයමො යලොකුත්තරමග්ය ො නිබ්බත්තතීති යසොතාපත්තිමග් ං
සන්ධාය වදති, යලොකියමග් වයසයනව වා ඉමිස්සා පාළියා අත්යථො

යවදිතබ්යබො. කථං? මග්ය ො සඤ් ාෙති, පුබ්බභාගියයො යලොකියමග්ය ො

උප්පජ්ජති. ආයසවති නිබ්බිදානුපස්සනාවයසන. භායවති 

මුච්චිතුකමයතාවයසන. බහුලීකයරොති පටිසඞ්ඛානුපස්සනාවයසන. ආයසවති 

වා භයතුපට්ඨානාදිඤාණවයසන. භායවති මුච්චිතුකමයතාදිඤාණවයසන. 

බහුලීකයරොති වුට්ඨාන ාමිනිවිපස්සනාවයසන. සංයෙො නානි පහීෙන්ති.

අනුසොබයන්තීයහොන්තීති මග් ප්පටිපාටියාපහීයන්තිබයන්තීයහොන්ති. 
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ධම්මුද්ධච්චවිග් හිතමානසන්ති ඔභාසාදීසු අරියධම්යමොති පවත්තං
උද්ධච්චං වික්යඛයපො ධම්මුද්ධච්චං, යතන ධම්මුද්ධච්යචන
විපස්සනාවීථියතො උග් මයනන විරූපං  හිතං පවත්තියමානං
ධම්මුද්ධච්චවිග් හිතමානසං.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘ධම්මුද්ධච්චවිග් හිතමානසංයහොති, අනිච්චයතොමනසිකයරොති, 
ඔභායසො උප්පජ්ජති, ඔභායසො ධම්යමොති ඔභාසං ආවජ්ජති, තයතො
වික්යඛයපො උද්ධච්චං, යතන උද්ධච්යචන විග් හිතමානයසො
අනිච්චයතො උපට්ඨානං යථාභූතං නප්පජානාති. දුක්ඛයතො…යප.…
අනත්තයතො උපට්ඨානං යථාභූතං නප්පජානාති. තථා අනිච්චයතො
මනසිකයරොයතො ඤාණං උප්පජ්ජති…යප.… පීති පස්සද්ධි සුඛං
අධියමොක්යඛො පග් යහො උපට්ඨානං උයපක්ඛා නිකන්ති උප්පජ්ජති, 
නිකන්තිධම්යමොතිනිකන්තිංආවජ්ජති, තයතොවික්යඛයපො උද්ධච්චං, 
යතන උද්ධච්යචන විග් හිතමානයසො අනිච්චයතො උපට්ඨානං
යථාභූතං නප්පජානාති. දුක්ඛයතො…යප.… අනත්තයතො උපට්ඨානං
යථාභූතං නප්පජානාතී’’ති(පටි.ම.2.6). යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

යු නද්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පටිපදාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(18) 3. සඤ්යචතනිෙවග්ය ො 

1. යචතනාසුත්තවණ්ණනා 

171. තතියස්ස පඨයම කාෙසඤ්යචතනායහතූති කායකම්මනිමිත්තං, 
කායිකස්ස කම්මස්ස කටත්තා උපචිතත්තාති අත්යථො. එස නයයො
යසසසඤ්යචතනාද්වයයපි. උද්ධච්චසහ තයචතනා පවත්තිවිපාකං

යදතියයවාති ‘‘වීසතිවිධා’’ති වුත්තං. තථා වචීසඤ්යචතනා

මයනොසඤ්යචතනාති එත්ථ කාමාවචරකුසලාකුසලවයසන වීසති යචතනා

ලබ්භන්ති. ඉදං තථා-සද්යදන උපසංහරති. අපියචත්ථ නව 

මහග් තයචතනාපි ලබ්භන්තීති ඉමිනා නවහි රූපාරූපකුසලයචතනාහි
සද්ධිං මයනොද්වායර එකූනතිංසාති තීසු ද්වායරසු එකූනසත්තති යචතනා

යහොන්තීතිදස්යසති. අවිජ් ාපච්චොවාතිඉදංතාපියචතනාඅවිජ්ජාපච්චයාව 
යහොන්තීති දස්සනත්ථං වුත්තං. යථාවුත්තා හි එකූනසත්තති යචතනා
කුසලාපි අවිජ්ජාපච්චයා යහොන්ති, පය ව ඉතරා අප්පහීනාවිජ්ජස්යසව
උප්පජ්ජනයතොපහීනාවිජ්ජස්සඅනුප්පජ්ජනයතො. 

යස්මා යං තං යථාවුත්තං යචතනායභදං කායසඞ්ඛාරඤ්යචව 
වචීසඞ්ඛාරඤ්ච මයනොසඞ්ඛාරඤ්ච පයරහි අනුස්සාහියතො සාමම්පි
අසඞ්ඛාරිකචිත්යතන කයරොති, පයරහිකාරියමායනොසසඞ්ඛාරිකචිත්යතනපි
කයරොති, ‘‘ඉදංනාමකම්මංකයරොන්යතොපි තස්සඑවරූයපොනාමවිපායකො
භවිස්සතී’’ති එවං කම්මං විපාකඤ්ච ජානන්යතොපි කයරොති, මාතාපිතූසු
යචතියවන්දනාදීනි කයරොන්යතසු අනුකයරොන්යතො දාරයකො විය යකවලං
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කම්මඤ්යඤව විජ්ජානන්යතො ‘‘ඉමස්ස පන කම්මස්ස අයං විපායකො’’ති

විපාකංඅජානන්යතොපිකයරොති, තස්මාතංදස්යසතුං ‘‘සාමංවා ත’’න්තිආදි

වුත්තං. පයරහි අනාණත්යතොති සරයසයනව වත්තමායනො.  ානන්යතොති
අනුස්සවාදිවයසනජානන්යතො. 

නනුචඛීණාසයවොයචතියංවන්දති, ධම්මංභණති, කම්මට්ඨානංමනසි 
කයරොති, කථමස්ස කායකම්මාදයයො න යහොන්තීති? අවිපාකත්තා.
ඛීණාසයවනහිකතකම්මංයනව කුසලංයහොතිනාකුසලං, අවිපාකංහුත්වා
කිරියාමත්යතතිට්ඨති. යතනස්ස යතකායාදයයොන යහොන්ති. යතයනවාහ 

‘‘ඛීණාසවස්ස කායෙන කරණකම්මං පඤ්ඤාෙතී’’තිආදි. තන්ති
කුසලාකුසලං. 

ඛිඩ්ඩාය පදුස්සන්තීති ඛිඩ්ඩාපයදොසියනො, ඛිඩ්ඩාපයදොසියනො එව 

ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා. ඛිඩ්ඩාපයදොයසොවාඑයතසංඅත්ථීති ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා. යත
කිරපුඤ්ඤවියසසාධි යතනමහන්යතනඅත්තයනො සිරිවිභයවනනක්ඛත්තං
කීළන්තා තාය සම්පත්තියා මහන්තතාය ‘‘ආහාරං පරිභුඤ්ජිම්හා න
පරිභුඤ්ජිම්හා’’තිපි න ජානන්ති. අථ එකාහාරාතික්කමයතො පට්ඨාය 
නිරන්තරං ඛාදන්තාපි පිවන්තාපි චවන්තියයව න තිට්ඨන්ති. කස්මා? 
කම්මජයතජස්ස බලවතාය කරජකායස්ස මන්දතාය. මනුස්සානඤ්හි
කම්මජයතයජො මන්යදො, කරජකායයො බලවා. යතසං යතජස්ස මන්දතාය
කායස්ස බලවතාය සත්තාහම්පි අතික්කමිත්වා උණ්යහොදකඅච්ඡයාගුආදීහි
සක්කා කරජකායං උපත්ථම්යභතුං. යදවානං පන යතයජො බලවා යහොති 
උළාරපුඤ්ඤනිබ්බත්තත්තා උළාර රුසිනිද්ධසුධාහාරජීරණයතො ච. කරජං
මන්දං මුදුසුඛුමාලභාවයතො. යත එකං ආහාරයවලං අක්කමිත්වාව
සණ්ඨායපතුං න සක්යකොන්ති. යථා නාම ගිම්හානං මජ්ඣන්හියක
තත්තපාසායණ ඨපිතං පදුමං වා උප්පලං වා සායන්හසමයය ඝටසයතනපි
සිඤ්චියමානංපාකතිකංනයහොතිවිනස්සතියයව, එවයමවපච්ඡානිරන්තරං 
ඛාදන්තාපිපිවන්තාපිචවන්තියයවනතිට්ඨන්ති.කතයමපනයතයදවාති? 
‘‘ඉයම නාමා’’තිඅට්ඨකථායවිචාරණානත්ථි, ‘‘ආහාරූපච්යඡයදනආතයප
ඛිත්තමාලා වියා’’ති වුත්තත්තා යය යකචි කබළීකාරාහාරූපජීවියනො යදවා

එවං කයරොන්ති, යත එවං චවන්තීති යවදිතබ්බා. අභෙගිරිවාසියනො පනාහු 
‘‘නිම්මානරතිපරනිම්මිතවසවත්තියනො යත යදවා, ඛිඩ්ඩාය
පදුස්සනමත්යතයනවයහයත ඛිඩ්ඩාපයදොසිකාතිවුත්තා’’ති.යකොපයනත්ථ
යදවානං ආහායරො, කා ආහාරයවලාති? ‘‘සබ්යබසම්පි කාමාවචරයදවානං
සුධා ආහායරො, සා යහට්ඨියමහි යහට්ඨියමහි උපරිමානං උපරිමානං
පණීතතමා යහොති. තං යථාසකං දිවසවයසයනව දිවයස දිවයසභුඤ්ජන්ති.
යකචි පන බදරප්පමාණං සුධාහාරං පරිභුඤ්ජන්ති. යසො ජිව්හායං 
ඨපිතමත්යතොයයව යාව යකසග් නඛග් ා කායං ඵරති, යතසංයයව
දිවසවයසනසත්තදිවසං යාපනසමත්යථොවයහොතී’’තිවදන්ති. 
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පටුන 

ඉස්සාපකතත්තා පදුට්යඨන මනසා පදුස්සන්තීති මයනොපයදොසිකා. 
උසූයවයසන වා මනයසො පයදොයසො මයනොපයදොයසො, යසො එයතසං අත්ථි 

විනාසයහතුභූයතොති මයනොපයදොසිකා.අක්කුද්යධොරක්ඛතීති කුද්ධස්සයසො
යකොයධොඉතරස්මිංඅක්කුජ්ඣන්යතඅනුපාදායනොඑකවාරයමවඋප්පත්තියා 
අනායසවයනො චායවතුං න සක්යකොති, උදකන්තං පත්වා අග්ගි විය
නිබ්බායති, තස්මා අක්කුද්යධොතංචවනයතොරක්ඛති.උයභොසුපනකුද්යධසු
භියයයො භියයයො අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි පරිවඩ්ඪනවයසන තිඛිණසමුදාචායරො
නිස්සයදහනරයසො යකොයධො උප්පජ්ජමායනො හදයවත්ථුං නිදහන්යතො
අච්චන්තසුඛුමාලං කරජකායං විනායසති, තයතො සකයලොපි අත්තභායවො

අන්තරධායති. යතනාහ ‘‘උයභොසු පනා’’තිආදි. තථා චාහ භ වා
‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි පදුට්ඨචිත්තාකිලන්තකාය…යප.…චවන්තී’’ති(දී.නි.
1.47). 

කතයම යතන යදවා දට්ඨබ්බාති එත්ථ යතනාති පච්චත්යත

කරණවචනන්ති ආහ ‘‘කතයම නාම යත යදවා දට්ඨබ්බා’’ති.

කරණත්යථයයව වා එතං කරණවචනන්ති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘යතන වා

අත්තභායවනා’’ති.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

යචතනාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. විභත්තිසුත්තවණ්ණනා 

172. දුතියය අත්ථප්පයභදස්ස 
සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං අත්යථ පයභද තං ඤාණං 

අත්ථපටසම්භිදා. අත්යථොති යචත්ථ සඞ්යඛපයතො යහතුඵලං. තඤ්හි 
යහතුවයසන අරණීයං  න්තබ්බං පත්තබ්බං, තස්මා ‘‘අත්යථො’’ති වුච්චති.
පයභදයතො පන යං කිඤ්චි පච්චයසමුප්පන්නං, නිබ්බානං, භාසිතත්යථො, 
විපායකො, කිරියාතිඉයමපඤ්ච ධම්මා ‘‘අත්යථො’’තියවදිතබ්බා, තංඅත්ථං 

පච්චයවක්ඛන්තස්ස තස්මිං අත්යථ පයභද තං ඤාණං අත්ථපටසම්භිදා. 

යතනාහ ‘‘පඤ්චසු අත්යථසු පයභද තං ඤාණ’’න්ති. ආචික්ඛාමීතිආදීසු

ආදියතො කයථන්යතො ආචික්ඛති නාම, උද්දිසතීතිඅත්යථො.තයමවඋද්යදසං 

පරියයොසායපන්යතො යදයසති. යථාඋද්දිට්ඨමත්ථංඋද්දිසනවයසන පකායරහි

ඤායපන්යතො ඤායපති. පකායරහි එව තමත්ථං පතිට්ඨායපන්යතො 

පට්ඨයපති. යථාඋද්දිට්ඨං පටිනිද්දිසනවයසන විවරති. විවටං විභ ති. 

විභත්තඅත්ථං යහතූදාහරණදස්සයනහි පාකටං කයරොන්යතො උත්තානිං

කයරොති. 

තිස්යසො පටසම්භිදාති ධම්මනිරුත්තිපටිභානපටිසම්භිදා. තත්ථ 

ධම්මපටසම්භිදා නාම ධම්මප්පයභදස්ස

සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං ඤාණං. ධම්යමොති ච
සඞ්යඛපයතො පච්චයයො. යසො හි යස්මා තං තං විදහති පවත්යතති යචව
පායපති ච, තස්මා ‘‘ධම්යමො’’ති වුච්චති. පයභදයතො පන යයො යකොචි 
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ඵලනිබ්බත්තයකො යහතු, අරියමග්ය ො, භාසිතං, කුසලං, අකුසලන්ති ඉයම
පඤ්ච ධම්මා ‘‘ධම්යමො’’ති යවදිතබ්බා, තං ධම්මං පච්චයවක්ඛන්තස්ස

තස්මිං ධම්යම පයභද තං ඤාණං ධම්මපටසම්භිදා. නිරුත්තිප්පයභදස්ස 
සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං නිරුත්තාභිලායප පයභද තං

ඤාණං නිරුත්තිපටසම්භිදාති.ඉදංවුත්තංයහොති–අත්යථචධම්යමචයා 
සභාවනිරුත්ති, තං සභාවනිරුත්තිං සද්දං ආරම්මණං කත්වා
පච්චයවක්ඛන්තස්ස තස්මිං සභාවනිරුත්තාභිලායප පයභද තං ඤාණං
නිරුත්තිපටිසම්භිදාති. 

එවමයං නිරුත්තිපටිසම්භිදා සද්දාරම්මණා නාම ජාතා, න 
පඤ්ඤත්තිආරම්මණා.කස්මා? යස්මාසද්දංසුත්වා‘‘අයංසභාවනිරුත්තී’’ති 
ජානන්ති. පටිසම්භිදාප්පත්යතො හි ‘‘ඵස්යසො’’ති වුත්යත ‘‘අයං
සභාවනිරුත්තී’’ති ජානාති, ‘‘ඵස්සා’’ති වා ‘‘ඵස්ස’’න්ති වා වුත්යත පන
‘‘අයං අසභාවනිරුත්තී’’ති ජානාති. යවදනාදීසුපි එයසව නයයො. අඤ්ඤං
පයනස නාමාඛයාතඋපසග් බයඤ්ජනසද්දං ජානාති න ජානාතීති? 
යදග්ය නසද්දං ජානිත්වා ‘‘අයංසභාවනිරුත්ති, අයං අසභාවනිරුත්තී’’ති
ජානාති, තදග්ය න තම්පි ජානිස්සතීති. තං පන ‘‘නයිදං 
පටිසම්භිදාකිච්ච’’න්තිපටික්ඛිපිත්වාඉදංවත්ථුකථිතං– 

තිස්සදත්තත්යථයරො කිර යබොධිමණ්යඩ සුවණ්ණසලාකං  යහත්වා
‘‘අට්ඨාරසසු භාසාසු කතරභාසාය කයථමී’’ති පවායරසි. තං පන යතන 
අත්තයනො උග් යහ ඨත්වා පවාරිතං, න පටිසම්භිදාය ඨියතන. යසො හි
මහාපඤ්ඤතාය තං තං භාසං කථායපත්වා උග් යහත්වා එවං පවායරසි.
‘‘භාසං නාම සත්තා උග් ණ්හන්තී’’ති වත්වා පයනත්ථ ඉදං කථිතං.
මාතාපිතයරොහිදහරකායලකුමාරයක මඤ්යචවාපීයඨවානිපජ්ජායපත්වා
තං තං කථයමානා තානි තානිකිච්චානිකයරොන්ති. දාරකා යතසං තං තං
භාසං වවත්ථායපන්ති ‘‘ඉමිනා ඉදං වුත්ත’’න්ති.  ච්ඡන්යත  ච්ඡන්යත
කායලසබ්බම්පිභාසංජානන්ති.මාතාදමිළී, පිතා අන්ධයකො.යතසංජායතො
දාරයකොසයචමාතුකථංපඨමංසුණාති, දමිළභාසංභාසිස්සති.සයච පිතුකථං
පඨමං සුණාති, අන්ධකභාසං භාසිස්සති. උභින්නම්පි පන කථං
අස්සුණන්යතො මා ධභාසං භාසිස්සති. යයොපි අ ාමයක මහාඅරඤ්යඤ
නිබ්බත්යතො, තත්ථ අඤ්යඤො කයථන්යතො නාම නත්ථි. යසොපි අත්තයනො
ධම්මතාය වචනං සමුට්ඨායපන්යතො, මා ධභාසයමව භාසිස්සති. නිරයය, 
තිරච්ඡානයයොනියං, යපත්තිවිසයය, මනුස්සයලොයක, යදවයලොයකති
සබ්බත්ථ මා ධභාසාව උස්සන්නා, යසසා
ඔට්ටකිරාතඅන්ධකයයොනකදමිළභාසාදිකා අට්ඨාරස භාසා පරිවත්තන්ති, 
කාලන්තයරනඅඤ්ඤථායහොන්තිචනස්සන්තිච. 

අයයමයවකා යථාභුච්චබ්රහ්මයවොහාරඅරියයවොහාරසඞ්ඛාතා මා ධභාසා
න පරිවත්තති. සා හි කත්ථචි කදාචි පරිවත්තන්තීපි න සබ්බත්ථ සබ්බදා
සබ්බථාව පරිවත්තති, කප්පවිනායසපි තිට්ඨතියයව. සම්මාසම්බුද්යධොපි හි
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යතපිටකං බුද්ධවචනං තන්තිං ආයරොයපන්යතො මා ධභාසාය එව
ආයරොයපසි.කස්මා? එවඤ්හිආහරිතුංසුඛංයහොති. මා ධභාසායහිතන්තිං
ආරුළ්හස්ස බුද්ධවචනස්ස පටිසම්භිදාප්පත්තානං යසොතපථා මනයමව
පපඤ්යචො.යතනසඞ්ඝටිතමත්යතයනවනයසයතනනයසහස්යසනඅත්යථො
උපට්ඨාති. අඤ්ඤාය භාසාය තන්තිං ආරුළ්හකං යසොයධත්වා
උග් යහතබ්බං යහොති, බහුම්පි උග් යහත්වා පන පුථුජ්ජනස්ස
පටිසම්භිදාප්පත්තිනාමනත්ථි, අරියසාවයකො යනොපටිසම්භිදාප්පත්යතොනාම
නත්ථි. 

පටිභානප්පයභදස්ස සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං

පටිභායන පයභද තංඤාණං පටභානපටසම්භිදා. අත්ථධම්මාදිවිසයයසු හි 
තීසුඤායණසු ‘‘ඉමානිඤාණානි ඉදමත්ථයජොතකානී’’ති (විභ. 725-731) 
එවං පවත්තඤාණස්යසතං අධිවචනං. ඉමාපනචතස්යසොපටිසම්භිදා ද්වීසු 
ඨායනසුපයභදං ච්ඡන්ති, පඤ්චහිකාරයණහිවිසදායහොන්තීතියවදිතබ්බා.
කතයමසු ද්වීසු? යසක්ඛභූමියඤ්ච අයසක්ඛභූමියඤ්ච, තත්ථ
සාරිපුත්තත්යථරස්ස මහායමොග් ල්ලානත්යථරස්ස මහාකස්සපත්යථරස්ස
මහාකච්චායනත්යථරස්ස මහායකොට්ඨිකත්යථරස්සාති අසීතියාපි
මහායථරානං පටිසම්භිදා අයසක්ඛභූමියං පයභද තා. ආනන්දත්යථරස්ස, 
චිත්තස්ස  හපතියනො, ධම්මිකස්ස උපාසකස්ස, උපාලිස්ස  හපතියනො, 
ඛුජ්ජුත්තරාය උපාසිකායාති එවමාදීනං පටිසම්භිදා යසක්ඛභූමියං
පයභද තාතිඉමාසු ද්වීසුභූමීසුපයභදං ච්ඡන්ති.පයභයදොනාමමග්ය හි
අධි තානංපටිසම්භිදානං පයභද මනං. 

කතයමහිපඤ්චහිකාරයණහිපටිසම්භිදාවිසදායහොන්තීති? අධි යමන, 

පරියත්තියා, සවයනන, පරිපුච්ඡාය, පුබ්බයයොය න. තත්ථ අධි යමො නාම

අරහත්තං. තඤ්හි පත්තස්ස පටිසම්භිදා විසදා යහොන්ති. සවනං නාම
ධම්මස්සවනං. සක්කච්චං සුණන්තස්ස හි පටිසම්භිදා විසදා යහොන්ති. 

පරිපුච්ඡා නාම අට්ඨකථා. උග් හිතපාළියා අත්ථං කයථන්තස්ස හි

පටිසම්භිදා විසදා යහොන්ති. පුබ්බයෙොය ො නාම පුබ්බයයො ාවචරතා
හරණපච්චාහරණනයයන පරිහටකම්මට්ඨානතා. පුබ්බයයො ාවචරස්ස හි
පටිසම්භිදාවිසදායහොන්ති. 

එයතසු පන පරියත්ති, සවනං, පරිපුච්ඡාති ඉමානි තීණි පයභදස්යසව 
බලවකාරණානි, පුබ්බයයොය ොඅධි මස්සබලවපච්චයයො.පයභදස්සයහොති
න යහොතීති? යහොති, න පන යථා අධි මස්ස බලවපච්චයයො යහොති, තථා
පයභදස්ස. පරියත්තිසවනපරිපුච්ඡා හි පුබ්යබ යහොන්තු වා මා වා, 
පුබ්බයයොය න පන පුබ්යබ යචව එතරහි ච සඞ්ඛාරසම්මසනං විනා 
පටිසම්භිදාධි යමොනාමනත්ථි.ඉයමපනද්යවපිඑකයතොහුත්වාපටිසම්භිදා 
උපත්ථම්යභත්වාවිසදායහොන්තීති. 

විභත්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

3-4. මහායකොට්ඨිකසුත්තාදිවණ්ණනා 

173-4. තතියය ඵස්සාෙතනානන්තිඑත්ථආකරට්යඨොආයතනසද්යදොති

ආහ ‘‘ඵස්සාකරාන’’න්තිආදි. ‘‘සුවණ්ණායතනං, රජතායතන’’න්තිආදීසු 
ආකයරොපි ‘‘ආයතන’’න්ති වුත්යතො, සඤ්ජාතිසයමොසරණාදිවයසනපි

ආයතනට්යඨො ලබ්භතියයව. මා-ඉති පටියසයධ නිපායතො. ස්වායං ඡන්නං
ඵස්සායතනානං අයසසං විරා නියරොධා අත්ථඤ්ඤං වචනං කිඤ්චීති

සන්ධායාහාති ආහ ‘‘මා භණීති අත්යථො’’ති. පඤ්චඵස්සාෙතනානි

නිරුද්ධානීති චක්ඛාදීනඤ්ච තත්ථ අභාවං සන්ධාය වදති. ඡට්ඨස්සාති 
මනායතනස්ස.චතුත්යථනත්ථිවත්තබ්බං. 

මහායකොට්ඨිකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. උපවාණසුත්තාදිවණ්ණනා 

175-6. පඤ්චයම විජ් ාොති 
දිබ්බචක්ඛුපුබ්යබනිවාසානුස්සතිආසවක්ඛයඤාණසඞ්ඛාතාය තිවිධාය
විජ්ජාය, අට්ඨවිධාය වා. අට්ඨවිධාපි හි විජ්ජා විපස්සනාඤායණන
මයනොමයිද්ධියා ච සහ අභිඤ්ඤා පරිග් යහත්වා වුත්තා. 

පන්නරසධම්මයභයදනචරයණන සමන්නා යතොතිසීලසංවයරො, ඉන්ද්රියයසු 
ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා, ජා රියානුයයොය ො, සද්ධා, හිරී, 
ඔත්තප්පං, බාහුසච්චං, වීරියං, සති, පඤ්ඤා, චත්තාරිරූපාවචරජ්ඣානානීති
එවං පන්නරසයභයදන චරණධම්යමන සමන්නා යතො. ඉයමයයව හි
පන්නරස ධම්මා යස්මා එයතහි චරති අරියසාවයකො  ච්ඡති අමතං දිසං, 

තස්මා ‘‘චරණ’’න්තිවුත්තා.ඡට්යඨනත්ථිවත්තබ්බං. 

උපවාණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. රාහුලසුත්තවණ්ණනා 

177. සත්තයම පථවීධාතුයරයවසාති දුවිධායපසා ථද්ධට්යඨන, 
කක්ඛළට්යඨන, ඵරුසට්යඨනඑකලක්ඛණාපථවීධාතුඑවාති අජ්ඣත්තිකං
බාහිරාය සද්ධිං යයොයජත්වා දස්යසති. කස්මා? බාහිරාය පථවීධාතුයා 
අයචතනාභායවො පාකයටො, න අජ්ඣත්තිකාය, තස්මා බාහිරාය සද්ධිං 
එකසදිසාඅයචතනායයවාති ණ්හන්තස්සසුඛපරිග් ාහායහොති, යථාකිං? 
දන්යතන ය ොයණන සද්ධිං යයොජියතො අදන්යතො කතිපාහයමව විසුකායති
විප්ඵන්දති, අථ න චිරස්යසව දමථං උයපති, එවං අජ්ඣත්තිකං බාහිරාය
සද්ධිංඑකසදිසාති ණ්හන්තස්ස කතිපාහයමවඅයචතනභායවනඋපට්ඨාති, 
අථ න චියරයනවස්සා අයචතනභායවො පාකයටො යහොති ධාතුමත්තතාය

දස්සනයතො. යනතංමම…යප.…දට්ඨබ්බන්තිතං උභයම්පි ‘‘නඑතංමම, 
න එයසොහමස්මි, න එයසො යම අත්තා’’ති එවං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය

දට්ඨබ්බං. ෙථාභූතන්තියථාසභාවං.තඤ්හි අනිච්චාදිසභාවං, තස්මාඅනිච්චං
දුක්ඛමනත්තාති එවං දට්ඨබ්බන්ති අත්යථො. යස්මා ‘‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’’තිපස්සන්යතොයනවකත්ථචිඅත්තානං 
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පස්සති, න තං පරස්ස කිඤ්චනභායව උපයනතබ්බං පස්සති, න පරස්ස
අත්තානං අත්තයනො කිඤ්චනභායව උපයනතබ්බං පස්සති, තස්මා වුත්තං 

‘‘චතුයකොටකසුඤ්ඤතානාමකථිතා’’ති. 

රාහුලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ජම්බාලීසුත්තවණ්ණනා 

178. අට්ඨයම සන්තන්ති අඞ් සන්තතායයචවආරම්මණසන්තතායච

කමනීයං මයනොහරං. යචයතොවිමුත්තින්ති රූපාරූපාවචරං චිත්තවිමුත්තිං.

යතයනවාහ ‘‘අට්ඨන්නං සමාපත්තීනං අඤ්ඤතරං සමාපත්ති’’න්ති. 

යලපමක්ඛියතනාති ලාඛාමක්ඛියතන. පාරිපන්ථියක අයසොයධත්වාති
කාමච්ඡන්දාදිපාරිපන්ථියක අයසොයධත්වා. යයො හි
කාමාදීනවපච්චයවක්ඛණාදීහි කාමච්ඡන්දං න සුට්ඨු වික්ඛම්යභත්වා 
කායප්පස්සද්ධිවයසන දුට්ඨුල්ලං සුප්පටිප්පස්සද්ධං අකත්වා 
ආරම්භධාතුමනසිකාරාදිවයසන ථිනමිද්ධං න සුට්ඨු පටිවියනොයදත්වා 
සමථනිමිත්තමනසිකාරාදිවයසන උද්ධච්චකුක්කුච්චං න සමූහතං කත්වා
අඤ්යඤපි සමාධිපරිපන්යථ ධම්යම න සුට්ඨු යසොයධත්වා ඣානං
සමාපජ්ජති. යසො අයසොධිතං ආසයං පවිට්ඨභමයරො විය අසුද්ධං උයයානං
පවිට්ඨරාජාවියචඛිප්පයමවනික්ඛමති.යයොපන සමාධිපරිපන්යථධම්යම
සුට්ඨු වියසොයධත්වා ඣානං සමාපජ්ජති, යසො සුවියසොධිතං ආසයං 
පවිට්ඨභමයරො විය සුපරිසුද්ධං උයයානං පවිට්ඨරාජා විය ච සකලම්පි
දිවසභා ං අන්යතොසමාපත්තියංයයවයහොති. 

ආෙමුඛානීති නදිතළාකකන්දරපදරාදියතො ආ මනමග් ා. යත ච

කන්දරායයවාති ආහ ‘‘චතස්යසො පවිසනකන්දරා’’ති. අපාෙමුඛානීති 
අප මනමග් ා.අයපන්තිඅප ච්ඡන්තිඑයතහීතිහිඅපායා, යතඑවමුඛානීති 

අපාෙමුඛානි. තානි ච උදකනික්ඛමනච්ඡිද්දානීති ආහ 

‘‘අපවාහනච්ඡිද්දානී’’ති, අපායසඞ්ඛාතානි උදකනික්ඛමනච්ඡිද්දානීති
අත්යථො.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ජම්බාලීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. නිබ්බානසුත්තවණ්ණනා 

179. නවයම අභිධම්යමවුත්තනයෙනාති – 

‘‘කතමා හානභාගිනී පඤ්ඤා? පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභිං
කාමසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති හානභාගිනී පඤ්ඤා, 
තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති ඨිතිභාගිනී පඤ්ඤා. අවිතක්කසහ තා
සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති වියසසභාගිනී පඤ්ඤා. 
නිබ්බිදාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති විරාගූපසඤ්හිතා
නිබ්යබධභාගිනී පඤ්ඤා’’ති(විභ.799) – 
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ආදිනා විභඞ්ය  වුත්තනයයනඑවමත්යථො යවදිතබ්යබො. 

තත්ථ පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභින්ති ය්වායං අප්පගුණස්ස පඨමස්ස

ඣානස්සලාභී, තං. කාමසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්තීතිතයතො 
වුට්ඨිතං ආරම්මණවයසන කාමසහ තා හුත්වා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති තුදන්ති යචොයදන්ති. තස්ස කාමානුපක්ඛන්දානං
සඤ්ඤාමනසිකාරානං වයසන සා පඨමජ්ඣානපඤ්ඤා හායති පරිහායති, 

තස්මා ‘‘හානභාගිනී පඤ්ඤා’’ති වුත්තා. තදනුධම්මතාති තදනුරූපසභාවා. 

සති සන්තිට්ඨතීතිඉදංමිච්ඡාසතිංසන්ධායවුත්තං, නසම්මාසතිං.යස්සහි 
පඨමජ්ඣානානුරූපසභාවා පඨමජ්ඣානං සන්තයතො පණීතයතො දිස්වා
අස්සාදයමානා අභිනන්දමානා නිකන්ති උප්පජ්ජති, තස්ස නිකන්තිවයසන
පඨමජ්ඣානපඤ්ඤා යනව හායති න වඩ්ඪති, ඨිතියකොට්ඨාසිකා යහොති.

යතන වුත්තං ‘‘ඨිතිභාගිනී පඤ්ඤා’’ති. අවිතක්කසහ තාති අවිතක්කං
දුතියජ්ඣානං සන්තයතො පණීතයතො මනසිකයරොයතො ආරම්මණවයසන

අවිතක්කසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා. සමුදාචරන්තීති පගුණයතො
පඨමජ්ඣානයතො වුට්ඨිතං දුතියජ්ඣානාධි මත්ථාය තුදන්ති යචොයදන්ති, 
තස්සඋපරි දුතියජ්ඣානානුපක්ඛන්දානංසඤ්ඤාමනසිකාරානං වයසනසා
පඨමජ්ඣානපඤ්ඤාවියසසභූතස්ස දුතියජ්ඣානස්සඋප්පත්තිපදට්ඨානතාය 

‘‘වියසසභාගිනී’’ති වුත්තා. 

නිබ්බිදාසහ තාති තංයයව පඨමජ්ඣානලාභිං ඣානයතො වුට්ඨිතං
නිබ්බිදාසඞ්ඛායතන විපස්සනාඤායණන සහ තා. විපස්සනාඤාණඤ්හි 
ඣානඞ් යභයදවත්තන්යතනිබ්බින්දතිඋක්කණ්ඨති, තස්මා ‘‘නිබ්බිදා’’ති 

වුච්චති. සමුදාචරන්තීති නිබ්බානසච්ඡිකිරියත්ථාය තුදන්ති යචොයදන්ති. 

විරාගූපසඤ්හිතාති විරා සඞ්ඛායතන නිබ්බායනන උපසංහිතා.
විපස්සනාඤාණඤ්හි සක්කා ඉමිනා මග්ය න විරා ං නිබ්බානං 
සච්ඡිකාතුන්ති පවත්තියතො ‘‘විරාගූපසංහිත’’න්ති වුච්චති. 
තංසම්පයුත්තසඤ්ඤාමනසිකාරාපි විරාගූපසංහිතා එව නාම. තස්ස යතසං
සඤ්ඤාමනසිකාරානං වයසන සා පඨමජ්ඣානපඤ්ඤා

අරියමග් ප්පටියවධස්සපදට්ඨානතාය ‘‘නිබ්යබධභාගිනී’’තිවුත්තාති. 

නිබ්බානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. මහාපයදසසුත්තවණ්ණනා 

180. දසයම මහාඔකායසති මහන්යත ඔකායස මහන්තානි ධම්මස්ස
පතිට්ඨාපනට්ඨානානි. යයසු පතිට්ඨාපියතො ධම්යමො නිච්ඡීයති 
අසන්යදහයතො. කානි පන තානි? ආ මනවිසිට්ඨානි සුත්යතොතරණාදීනි.
දුතියවිකප්යප අපදිසීයන්තීති අපයදසා, මහන්තා අපයදසා එයතසන්ති 

මහාපයදසා. ‘‘සම්මුඛායමතං, ආවුයසො, භ වයතොසුත’’න්තිආදිනායකනචි
ආභතස්ස ධම්යමොති විනිච්ඡයයන කාරණං. කිං පන තන්ති? තස්ස
යථාභතස්ස සුත්යතොතරණාදි එව. යදි එවං කථං චත්තායරොති? යස්මා
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පටුන 

ධම්මස්ස ද්යව සම්පදායයො සත්ථා සාවයකො ච. යතසු සාවකා
සඞ්ඝ ණපුග් ලවයසනතිවිධා.එවමිමම්හාමයායංධම්යමොපටිග් හියතොති 

අපදිසිතබ්බානං යභයදන චත්තායරො. යතනාහ ‘‘සම්මුඛා යමතං, ආවුයසො, 

භ වයතො සුත’’න්තිආදි. තථා ච වුත්තං යනත්තිෙං (යනත්ති. 4.18) 
‘‘චත්තායරො මහාපයදසා බුද්ධාපයදයසො, සඞ්ඝාපයදයසො,  ණාපයදයසො, 
පුග් ලාපයදයසො. ඉයම චත්තායරො මහාපයදසා’’ති. බුද්යධො අපයදයසො

එතස්සාති බුද්ධාපයදයසො. එස නයයො යසයසසුපි. යතනාහ 

‘‘බුද්ධාදයෙො…යප.…මහාකාරණානී’’ති. 

යනව අභිනන්දිතබ්බන්තින සම්පටිච්ඡිතබ්බං,  න්ථස්ස සම්පටිච්ඡනං

නාම සවනන්ති ආහ ‘‘න යසොතබ්බ’’න්ති. පදබයඤ් නානීති පදානි ච 
බයඤ්ජනානිච, අත්ථපදානිබයඤ්ජනපදානිචාතිඅත්යථො.පජ්ජතිඅත්යථො

එයතහීති පදානි, අක්ඛරාදීනි බයඤ්ජනපදානි. පජ්ජිතබ්බයතො පදානි, 
සඞ්කාසනාදීනි අත්ථපදානි. ‘‘අට්ඨකථායං පදසඞ්ඛාතානි බයඤ්ජනානීති

බයඤ්ජනපදායනවවුත්තානී’’තියකචි.අත්ථංබයඤ්යජන්තීති බයඤ් නානි, 

බයඤ්ජනපදානි. යතහි බයඤ්ජිතබ්බයතො බයඤ් නානි, අත්ථපදානීති

උභයසඞ් හයතො. ඉමස්මිං ඨායනති යතනාභතසුත්තස්ස ඉමස්මිං පයදයස. 

පාළි වුත්තාති යකවයලො පාළිධම්යමො වුත්යතො. අත්යථො වුත්යතොති පාළියා

අත්යථො වුත්යතො නිද්දිට්යඨො. අනුසන්ධි කථියතොති යථාරද්ධයදසනාය

උපරියදසනාය ච අනුසන්ධානං කථිතං, සම්බන්යධො කථියතො. පුබ්බාපරං

කථිතන්ති පුබ්යබන පරං අවිරුජ්ඣනඤ්යචව වියසසට්ඨානඤ්ච කථිතං
පකාසිතං. එවං පාළිධම්මාදීනි සම්මයදව සල්ලක්යඛත්වා  හණං සාධුකං

උග් හණන්ති ආහ ‘‘සුට්ඨු  යහත්වා’’ති. සුත්යත ඔතායරතබ්බානීති
ඤායණනසුත්යතඔ ායහත්වාතායරතබ්බානි. තංපනඔ ායහත්වාතරණං

තත්ථ ඔතරණං අනුප්පයවසනං යහොතීති වුත්තං ‘‘ඔතරිතබ්බානී’’ති.

සංසන්යදත්වාදස්සනංසන්දස්සනන්තිආහ ‘‘විනයෙසංසන්යදතබ්බානී’’ති. 

‘‘කිං පන තං සුත්තං, යකො වා විනයයො’’ති විචාරණායං ආචරියානං 

මතියභදමුයඛන තමත්ථං දස්යසතුං ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි වුත්තං. විනයෙොති
විභඞ් පාඨමාහ. යසො හි මාතිකාසඤ්ඤිතස්ස සුත්තස්ස අත්යථ සූචනයතො
‘‘සුත්ත’’න්ති වත්තබ්බතං අරහති. විවිධනයත්තා විසිට්ඨනයත්තා ච 

විනයෙො, ඛන්ධකපායඨො. එවන්ති එවං සුත්තවිනයයසු පරිග් ය්හමායනසු
විනයපිටකම්පි න පරියාදියති පරිවාරපාළියා අසඞ් හිතත්තා.

සුත්තන්තාභිධම්මපිටකානි වා සුත්තං අත්ථසූචනාදිඅත්ථසම්භවයතො. 

එවම්පීති සුත්තන්තාභිධම්මපිටකානි සුත්තං, විනයපිටකං විනයයොති එවං

සුත්තවිනයවිභාය  වුච්චමායනපි. න තාව පරිොදිෙන්තීති න තාව
අනවයසසයතො පරිග් ය්හන්ති. කස්මාති යචති ආහ 

‘‘අසුත්තනාමකඤ්හී’’තිආදි. යස්මා සුත්තන්ති ඉමං නාමං අනායරොයපත්වා
සඞ්ගීතංජාතකාදිබුද්ධවචනංඅත්ථි, තස්මාවුත්තනයයනතීණිපිටකානි න
පරියාදියන්තීති. සුත්තනිපාතඋදානඉතිවුත්තකානි දීඝනිකායාදයයො විය
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සුත්තන්තිනාමංආයරොයපත්වාඅසඞ්ගීතානීතිඅධිප්පායයයනත්ථජාතකාදීහි
සද්ධිං තානිපි  හිතානි. බුද්ධවංසචරියාපිටකානං පයනත්ථ අග් හයණ
කාරණං මග්ගිතබ්බං, කිං වා එයතන මග් යනන. සබ්යබොපායං
වණ්ණනානයයොයථරවාදදස්සනමුයඛනපටික්ඛිත්යතො එවාති. 

කිං අත්ථීති අසුත්තනාමකං බුද්ධවචනං නත්ථියයවාති දස්යසති. තං

සබ්බංපටක්ඛිපිත්වාති ‘‘සුත්තන්තිවිනයයො’’තිආදිනාවුත්තසංවණ්ණනායං
‘‘නායමත්යථො ඉධාධිප්යපයතො’’ති පටියසයධත්වා. වියනති එයතන
කියලයසති විනයයො, කියලසවිනයනූපායයො, යසො එව කාරණන්ති ආහ 

‘‘විනයෙොපනකාරණ’’න්ති. 

ධම්යමති පරියත්තිධම්යම. සරා ාොති සරා භාවාය

කාමරා භවරා පරිබ්රූහනාය. සංයෙො ාොති භවසංයයොජනාය. 

සඋපාදානාොති චතුරූපාදානූපසංහිතතාය. මහිච්ඡතාොති මහිච්ඡභාවාය. 

අසන්තුට්ඨිොති අසන්තුට්ඨභාවාය. යකොසජ් ාොති කුසීතභාවාය. 

සඞ් ණිකාොති කියලසසඞ් ණිකවිහාරාය. ආචොොති තිවිධවට්ටාචයාය. 

විරා ාොති සකලවට්ටයතො විරජ්ජනත්ථාය. විසංයෙො ාොති කාමරා ාදීහි

විසංයුජ්ජනත්ථාය. අනුපාදානාොති සබ්බස්සපි කම්මභවස්ස අග් හණාය. 

අප්පිච්ඡතාොති පච්චයප්පිච්ඡතාදිවයසන සබ්බයසො ඉච්ඡාය අප මාය. 

සන්තුට්ඨිොතිද්වාදසවිධසන්තුට්ඨභාවාය. වීරිොරම්භාොතිකායිකස්සයචව

යචතසිකස්ස ච වීරියස්ස පග් ණ්හනත්ථාය. වියවකාොති පවිවිත්තභාවාය 

කාමවියවකාදිතදඞ් වියවකාදිවියවකසිද්ධියා. අපචොොති සබ්බස්සපි
වට්ටස්ස අපචයනාය, නිබ්බානායාති අත්යථො. එවං යයො පරියත්තිධම්යමො 
උග් හණධාරණපරිපුච්ඡාමනසිකාරවයසන යයොනියසො පටිපජ්ජන්තස්ස
සරා ාදිභාවපරිවජ්ජනස්ස කාරණං හුත්වා විරා ාදිභාවාය සංවත්තති, 

එකංසයතො එයසො ධම්යමො, එයසො විනයෙො සම්මයදව අපායාදීසු
අපතනවයසන ධාරණයතො කියලසානං විනයනයතො ච. සත්ථු 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඔවාදානුරූපප්පවත්තිභාවයතො එතං සත්ථුසාසනන්ති ච
ජායනයයාසීතිඅත්යථො. 

චතුසච්චත්ථසූචනං සුත්තන්ති ආහ ‘‘සුත්යතති යතපිටයක

බුද්ධවචයන’’ති. යතපිටකඤ්හි බුද්ධවචනං සච්චවිනිමුත්තං නත්ථි.

රා ාදිවිනයකාරණංයථා යතනසුත්තපයදනපකාසිතන්තිආහ ‘‘විනයෙති

එතස්මිං රා ාදිවිනෙකාරයණ’’ති. සුත්යත ඔතරණඤ්යචත්ථ 
යතපිටකබුද්ධවචනපරියාපන්නතාවයසයනව යවදිතබ්බං, න අඤ්ඤථාති

ආහ ‘‘සුත්තප්පටපාටො කත්ථචි අනා න්ත්වා’’ති. ඡල්ලිං උට්ඨයපත්වාති
අයරො ස්ස මහයතො රුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො උපක්කයමන ඡල්ලිකාය
සකලිකාය පපටිකාය වා උට්ඨාපනං විය අයරො ස්ස සාසනධම්මස්ස 
තිට්ඨයතො බයඤ්ජනමත්යතන තප්පරියාපන්නං විය හුත්වා ඡල්ලිසදිසං
පුබ්බාපරවිරුද්ධතාදියදොසං උට්ඨයපත්වා පරිදීයපත්වා. තාදිසානි පන 
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එකංසයතො ගුළ්හයවස්සන්තරාදිපරියාපන්නානි යහොන්තීති ආහ 

‘‘ගුළ්හයවස්සන්තර…යප.… පඤ්ඤාෙන්තීති අත්යථො’’ති. රා ාදිවිනයෙති

රා ාදිවිනයනත්යථන අතදාකාරතාය අපඤ්ඤාෙමානානි ඡඩ්යඩතබ්බානි 

චජිතබ්බානින යහතබ්බානි. සබ්බත්ථාතිසබ්බවායරසු. 

මහාපයදසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඤ්යචතනියවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(19) 4. බ්රාහ්මණවග්ය ො 

1-3. යයොධාජීවසුත්තාදිවණ්ණනා 

181-183. චතුත්ථස්සපඨමාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

4. අභයසුත්තවණ්ණනා 

184. චතුත්යථ යසොචතීති චිත්යත උප්පන්නබලවයසොයකන යසොචති, 

චිත්තසන්තායපන අන්යතො නිජ්ඣායතීති අත්යථො. කිලමතීති තස්යසව

යසොකස්ස වයසන කායය ච උප්පන්නදුක්යඛන කිලමති. පරියදවතීති
යසොකුද්යදහකවයසන තං තං විප්පලපන්යතො වාචාය පරියදවති. 

උරත්තාළින්ති උරත්තාළං, උරං තායළත්වාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘උරං

තායළත්වා’’ති. කඞ්ඛාවිචිකිච්ඡාති එත්ථ ‘‘එකයමවිදං පඤ්චමං නීවරණං.

කිංනුයඛො ඉද’’න්ති ආරම්මණංකඞ්ඛනයතො කඞ්ඛා, ‘‘ඉදයමවවර’’න්ති

නිච්යඡතුං අසමත්ථභාවයතො ‘‘විචිකිච්ඡා’’ති වුච්චති – ‘‘ධම්මසභාවං
විචිනන්යතොකිච්ඡති, වි තාචිකිච්ඡා’’තිවාකත්වා. 

අභයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. බ්රාහ්මණසච්චසුත්තවණ්ණනා 

185. පඤ්චයම එත්ථාති එතස්මිං සුඤ්ඤතානුපස්සනාධිකායර. ක්වචීති

කත්ථචිඨායන, කායල, ධම්යමවා.අථවා ක්වචීතිඅජ්ඣත්තංබහිද්ධාවා. 

අත්තයනො අත්තානන්ති සකත්තානං ‘‘අයං යඛො, යභො බ්රහ්මා, 
මහාබ්රහ්මා…යප.…වසීපිතා භූතභබයාන’’න්තිආදිනා(දී.නි.1.42) පයරහි
පරිකප්පිතං අත්තානඤ්ච කස්සචි කිඤ්චනභූතං න පස්සතීති දස්යසන්යතො 

‘‘කස්සචී’’තිආදිමාහ. තත්ථ පරස්සාති පරජාති පයරො පුරියසොති වා එවං

 හිතස්ස. නචමමක්වචනීතිඑත්ථ මම-සද්යදො අට්ඨානප්පයුත්යතොතිආහ 

‘‘මම-සද්දං තාව ඨයපත්වා’’ති. පරස්ස චාති අත්තයනො අඤ්ඤස්ස. පයරො
පුරියසොනාමඅත්ථි මමත්ථායඨියතො.තස්සවයසනමය්හංසබ්බංඉජ්ඣතීති 
එකච්චදිට්ඨි තිකපරිකප්පිතවයසන පරං අත්තානං තඤ්ච අත්තයනො

කිඤ්චනභූතංන පස්සතීතිදස්යසන්යතො ‘‘නචක්වචනී’’තිආදිමාහ.එත්ථච 

නාහං ක්වචනීති සකඅත්තයනො සබ්භාවං න පස්සති. න කස්සචි

කිඤ්චනතස්මින්තිසකඅත්තයනොඑවකස්සචිඅත්තනියතංන පස්සති. නච

මමාති එතං ද්වයං යථාරහං සම්බන්ධිතබ්බං, අත්ථි-පදං පච්යචකං. න ච

ක්වචනි පරස්ස අත්තා අත්ථීති පරස්ස අත්තයනො අභාවං පස්සති. තස්ස
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පටුන 

පරස්සඅත්තයනොමමකිඤ්චනතා නත්ථීතිපරස්සඅත්තයනොඅනත්තනියතං
පස්සති. එවං අජ්ඣත්තං බහිද්ධා ඛන්ධානං අත්තත්තනියසුඤ්ඤතා-
සුද්ධසඞ්ඛාරපුඤ්ජතා-චතුයකොටිකසුඤ්ඤතාපරිග් ණ්හයනන නිට්ඨායහොති.
යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

බ්රාහ්මණසච්චසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. උම්මග් සුත්තවණ්ණනා 

186. ඡට්යඨ ආකඩ්ඪීෙතීති චිත්තවසියකො යලොයකො තත්ථ තත්ථ

උපකඩ්ඪීයති. යතසංයෙයවත්ථ  හණං යවදිතබ්බන්ති යය
අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකා චිත්තස්ස වසං  ච්ඡන්ති, යතසංයයව  හණං. න හි
පරිඤ්ඤාතක්ඛන්ධා පහීනකියලසා චිත්තස්ස වසං  ච්ඡන්ති, චිත්තං පන

අත්තයනොවයසවත්යතන්ති. සහසීයලනාතිචාරිත්තවාරිත්තසීයලනසද්ධිං. 

පුබ්බභා පටපදන්ති ධුතඞ් මාදිං කත්වා යාව ය ොත්රභුඤාණං, තාව 
පවත්යතතබ්බං සමථවිපස්සනාසඞ්ඛාතං සම්මාපටිපදං. යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

උම්මග් සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. වස්සකාරසුත්තවණ්ණනා 

187. සත්තයම වස්සකායරො බ්රාහ්මයණො ම ධමහාමත්යතොති එත්ථ 

වස්සකායරොති තස්ස බ්රාහ්මණස්ස නාමං. මහතියා ඉස්සරියමත්තාය

සමන්නා යතොමහාමත්යතො. ඉස්සරිෙමත්තාොතිචඉස්සරියප්පමායණනාති
අත්යථො, ඉස්සරියයන යචව විත්තූපකරයණනචාති එවං වා එත්ථ අත්යථො
දට්ඨබ්යබො, උපයභොගූපකරණානිපි හි යලොයක ‘‘මත්තා’’ති වුච්චන්ති.

ම ධරඤ්යඤො, ම ධරට්යඨ වා මහාමත්යතොති ම ධමහාමත්යතො. 

තුදිසඤ්ඤියතො  ායමො නිවායසො එතස්සාති යතොයදයෙයො. යතයනවාහ 

‘‘තුදි ාමවාසිකස්සා’’ති. තුදි ාමවාසිතා චස්ස තත්ථ අධිපතිභායවනාති
දට්ඨබ්බා. යසො හි තං  ාමං යසොණදණ්යඩො විය, චම්පං කූටදන්යතො විය, 

ඛාණුමතං අධිපතිභායවන අජ්ඣාවසති. මහද්ධයනො යහොති 

පඤ්චචත්තාලීසයකොටිවිභයවො. පරිසතීති පරිසායං, ජනසමූයහති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘සන්නිපතිතාෙ පරිසාො’’ති. අභිප්පසන්යනොති එත්ථ

අභික්කමනත්යථො අභි-සද්යදොතිආහ ‘‘අතික්කම්ම පසන්යනො’’ති, පසාදනීයං
ඨානංඅතික්කමිත්වාඅප්පසාදනීයට්ඨායනපසන්යනොති අධිප්පායයො.තංතං
කිච්චං අත්ථං පස්සතීති අත්ථදසා, අලං සමත්ථා පටිබලා අත්ථදසා 

අලමත්ථදසා, අලමත්ථදයස අතිසයන්තීති අලමත්ථදසතරා. යතනාහ 

‘‘අත්යථ පස්සිතුං සමත්ථා’’තිආදි. යනව සප්පුරිසං න අසප්පුරිසං  ානාති 
සප්පුරිසධම්මානං අසප්පුරිසධම්මානඤ්ච යාථාවයතො අජානනයතො.
යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

වස්සකාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. උපකසුත්තවණ්ණනා 

188. අට්ඨයමනිබ්බත්තිවයසනනිරයංඅරහති, නිරයසංවත්තනියයන වා

කම්මුනා නිරයය නියුත්යතොති යනරයියකො. අවීචිම්හි උප්පජ්ජිත්වා තත්ථ

ආයුකප්පසඤ්ඤිතං අන්තරකප්පං තිට්ඨතීති කප්පට්යඨො. නිරයූපපත්තිං

පරිහරණවයසන තිකිච්ඡිතුං අසක්කුයණයයයොති අයතකිච්යඡො.

අපරිොදින්නාවාති අපරික්ඛීණායයව.සයචහිඑයකොභික්ඛුකායානුපස්සනං
පුච්ඡති, අඤ්යඤො යවදනානුපස්සනං…යප.… චිත්තානුපස්සනං. ‘‘ඉමිනා
පුට්යඨඅහංපුච්ඡාමී’’තිඑයකොඑකං නඔයලොයකති, එවංසන්යතපියතසං
වායරො පඤ්ඤායති එව, බුද්ධානං පන වායරො න පඤ්ඤායති. 
විදත්ථිචතුරඞ්ගුලංඡායංඅතික්කමනයතොපුයරතරංයයවභ වාචුද්දසවියධන
කායානුපස්සනං, නවවියධන යවදනානුපස්සනං, යසොළසවියධන
චිත්තානුපස්සනං, පඤ්චවියධනධම්මානුපස්සනං කයථති.තිට්ඨන්තුවාඑවං
චත්තායරො. සයච හි අඤ්යඤ චත්තායරො සම්මප්පධායනසු, අඤ්යඤ
ඉද්ධිපායදසු, අඤ්යඤ පඤ්චින්ද්රියයසු, අඤ්යඤ පඤ්චබයලසු, අඤ්යඤ
සත්තයබොජ්ඣඞ්ය සු, අඤ්යඤඅට්ඨමග් ඞ්ය සුපඤ්යහ පුච්යඡයයං, තම්පි
භ වාකයථයය.තිට්ඨන්තුවාඑයතඅට්ඨ.සයචඅඤ්යඤ සත්තතිංසජනා
යබොධිපක්ඛියයසු පඤ්යහ පුච්යඡයයං, තම්පි භ වා තාවයදව කයථයය. 
කස්මා? යාවතා හි යලොකියමහාජයන එකං පදං කයථන්යත තාව
ආනන්දත්යථයරො අට්ඨ පදානි කයථති. ආනන්දත්යථයර පන එකං පදං
කයථන්යතයයවභ වායසොළසපදානිකයථති.කස්මා? භ වයතො හිජිව්හා
මුදු, දන්තාවරණං සුඵුසිතං, වචනං අ ළිතං, භවඞ් පරිවායසො ලහුයකො.

යතන වුත්තං – ‘‘අපරිොදින්නාවස්ස තථා තස්ස ධම්මයදසනා, 

අපරිොදින්නංධම්මපදබයඤ් න’’න්ති. 

තත්ථ ධම්මයදසනාති තන්තිට්ඨපනා. ධම්මපදබයඤ් නන්ති එත්ථ 

ධම්යමොති පාළි. පජ්ජති අත්යථො එයතනාති පදං. වාකයඤ්ච පයදයනව 

සඞ් හිතං. අත්ථං බයඤ්යජතීති බයඤ් නං, අක්ඛරං. තඤ්හි පදවාකයං
පරිච්ඡිජ්ජමානං තං තං අත්ථං බයඤ්යජති පකායසති. එයතන අපරාපයරහි
පදබයඤ්ජයනහිසුචිරම්පිකාලංකයථන්තස්ස තථා තස්සනකදාචියතසං

පරියාදානං අත්ථීති දස්යසති. ගුණධංසීති ගුණධංසනසීයලො. ප බ්යබොති 
වාචාපා බ්බියයනසමන්නා යතො. 

උපකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සච්ඡිකරණීයසුත්තවණ්ණනා 

189. නවයම නාමකායෙනාති සහජාතනාමකායයන. යසසයමත්ථ
උත්තානයමව. 

සච්ඡිකරණීයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. උයපොසථසුත්තවණ්ණනා 

190. දසයම තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතන්ති ආයමඩිතවචනං

බයාපනිච්ඡාවයසන වුත්තන්ති ආහ ‘‘ෙයතො ෙයතො අනුවියලොයකතී’’ති. 

අනුවියලොයකත්වාතිඑත්ථ අනු-සද්යදොපි බයාපනිච්ඡාවචනයමවාතිඅනුඅනු
වියලොයකත්වාතිඅත්යථො, පඤ්චපසාදප්පටිමණ්ඩිතානි අක්ඛීනිඋම්මීයලත්වා

තයතොතයතොවියලොයකත්වාතිවුත්තංයහොති. අලන්තියුත්තං, ඔපායිකන්ති
අත්යථො ‘‘අලයමව නිබ්බින්දිතු’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.272; සං. නි. 2.124-

126) විය. පුටබන්ධයනන පරිහරිත්වා අසිතබ්බං පුයටොසං සම්බලං අ-

කාරස්ස ඔ-කාරං කත්වා. යතනාහ ‘‘පායථෙය’’න්ති. යසසයමත්ථ
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

උයපොසථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

බ්රාහ්මණවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(20) 5. මහාවග්ය ො 

1. යසොතානු තසුත්තවණ්ණනා 

191. පඤ්චමස්සපඨයම යසොතානු තානන්ති පසාදයසොතංඅනු න්ත්වා
 තානං, පගුණානං වාචුග් තානන්ති අත්යථො. එවංභූතා ච පසාදයසොතං 
ඔදහිත්වා ඤාණයසොයතන සුට්ඨු වවත්ථපිතා නාම යහොන්තීති ආහ 

‘‘පසාදයසොත’’න්තිආදි. එකච්චස්ස හි උග් හිතපුබ්බවචනං තං තං පගුණං
නිච්ඡරිතං සුට්ඨු වවත්ථපිතං න යහොති. ‘‘අසුකං සුත්තං වා ජාතකං වා 
කයථහී’’ති වුත්යත ‘‘සජ්ඣායිත්වා සංසන්දිත්වා සමනුග් ාහිත්වා
ජානිස්සාමී’’ති වදන්ති.එකච්චස්සතංතංපගුණංභවඞ් යසොතසදිසංයහොති
‘‘අසුකං සුත්තං වා ජාතකං වා කයථහී’’ති වුත්යත උද්ධරිත්වා තයමව

කයථති. තං සන්ධායයතං වුත්තං ‘‘ඤාණයසොයතන වවත්ථපිතාන’’න්ති.

ඉත්ථිලිඞ් ාදීනිතීණි ලිඞ් ානි. නාමාදීනිචත්තාරි පදානි. පඨමාදයයොසත්ත 

විභත්තියෙො. 

වළඤ්ය තීති පාළිං අනුසන්ධිං පුබ්බාපරවයසන වාචුග් තං

කයරොන්යතො ධායරති. වචසා පරිචිතාති 
සුත්තදසකවග් දසකපණ්ණාසදසකවයසන වාචාය සජ්ඣායිතා, 
‘‘දසසුත්තානි තානි, දසවග් ානි තානී’’තිආදිනාසල්ලක්යඛත්වාවාචාය
සජ්ඣායිතාතිඅත්යථො. වග් ාදිවයසනහිඉධවචසාපරිචයයොඅධිප්යපයතො, 
නපනසුත්යතකයදසස්සසුත්තමත්තස්ස වචසාපරිචයයො.මනසාඅනුඅනු

යපක්ඛිතා භා යසො නිජ්ඣායිතා විදිතා මනුසානුයපක්ඛිතා. යස්ස වාචාය
සජ්ඣායිතංබුද්ධවචනංමනසා චින්යතන්තස්සතත්ථතත්ථපාකටංයහොති, 
මහාදීපං ජායලත්වා ඨිතස්ස රූප තං විය විභූතං හුත්වා පඤ්ඤායති. තං

සන්ධායයතං වුත්තං. සුප්පටවිද්ධාති නිජ්ජටං නිග්ගුම්බං කත්වා සුට්ඨු
යාථාවයතො පටිවිද්ධා.යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 
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යසොතානු තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඨානසුත්තවණ්ණනා 

192. දුතියය සංවායසනාති සහවායසන. සීලං යවදිතබ්බන්ති ‘‘අයං
සුසීයලො වා දුස්සීයලො වා’’ති සහ වසන්යතන උපසඞ්කමන්යතන

ජානිතබ්යබො. තඤ්ච යඛො දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරන්ති තඤ්ච සීලං
දීයඝනකායලන යවදිතබ්බං, නඉත්තයරන.ද්වීහතීහඤ්හිසංයතාකායරොච

සංවුතින්ද්රියාකායරො ච න සක්කා දස්යසතුං. මනසි කයරොතාති තම්පි
‘‘සීලමස්ස පරිග් යහස්සාමී’’ති මනසිකයරොන්යතන

පච්චයවක්ඛන්යතයනව සක්කා ජානිතුං, න ඉතයරන. පඤ්ඤවතාති තම්පි
සප්පඤ්යඤයනව පණ්ඩියතන. බායලො හි මනසිකයරොන්යතොපි ජානිතුං න
සක්යකොති. 

සංයවොහායරනාති අපරාපරංකථයනන. 

‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, යවොහාරංඋපජීවති; 
එවං වායසට්ඨ ජානාහි, වාණියජො යසො න බ්රාහ්මයණො’’ති. (ම. නි. 
2.457; සු.නි.619) – 

එත්ථ හි බයවහායරො නාම. ‘‘චත්තායරො අරියයවොහාරා, චත්තායරො 
අනරියයවොහාරා’’ති (දී. නි. 3.313) එත්ථ යචතනා. ‘‘සඞ්ඛා සමඤ්ඤා
පඤ්ඤත්ති යවොහායරො’’ති (ධ. ස. 1313-1315; මහානි. 73) එත්ථ
පඤ්ඤත්ති.‘‘යවොහාරමත්යතනයසො යවොහයරයයා’’ති(සං.නි.1.25) එත්ථ
කථායවොහායරො. ඉධාපි එයසොව අධිප්යපයතො. එකච්චස්ස හි සම්මුඛාකථා
පරම්මුඛාකථාය න සයමති පරම්මුඛාකථා සම්මුඛාකථාය. තථා පුරිමකථා 
පච්ඡිමකථාය, පච්ඡිමකථාචපුරිමකථාය.යසොකථයනයනවසක්කාජානිතුං
‘‘අසුචිඑයසො පුග් යලො’’ති.සුචිසීලස්සපනපුරිමංපච්ඡියමන, පච්ඡිමඤ්ච
පුරියමන සයමති. සම්මුඛාකථිතං පරම්මුඛාකථියතන සයමති, 
පරම්මුඛාකථිතඤ්චසම්මුඛාකථියතන, තස්මා කථයනනසක්කාසුචිභායවො
ජානිතුන්තිපකායසන්යතොඑවමාහ. 

ථායමොතිඤාණථායමො.යස්සහිඤාණථායමො නත්ථි, යසොඋප්පන්යනසු
උපද්දයවසු  යහතබ්බං  හණං කත්තබ්බං කිච්චං අපස්සන්යතො 

අද්වාරකඝරං පවිට්යඨො විය චරති. යතනාහ ‘‘ආපදාසු, භික්ඛයව, ථායමො 

යවදිතබ්යබො’’ති. 

සාකච්ඡාොති සංකථාය. දුප්පඤ්ඤස්ස හි කථා උදයක ය ණ්ඩු විය
උප්පිලවති. පඤ්ඤවයතො කයථන්තස්ස පටිභානං අනන්තං යහොති.
උදකවිප්ඵන්දියතයනවහිමච්යඡොඛුද්දයකොවාමහන්යතොවාති ඤායති. 

ඤාතිවිනායසොති යචොරයරො භයාදීහි ඤාතීනං විනායසො. යභො ානං

බයසනං යභො බයසනං, රාජයචොරාදිවයසන යභො විනායසොති අත්යථො.
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යතනාහ ‘‘දුතිෙපයදපිඑයසවනයෙො’’ති. පඤ්හුම්මග්ය ොතිපඤ්හ යවසනං, 

ඤාතුං ඉච්ඡිතස්ස අත්ථස්ස වීමංසනන්ති අත්යථො. අතප්පකන්ති 

අතිත්තිකරට්යඨනඅතප්පකංසාදුරසයභොජනංවිය. සණ්හන්ති සුඛුමසභාවං. 

ඨානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. භද්දියසුත්තවණ්ණනා 

193. තතියය කරණස්ස උත්තරංකිරියං කරණුත්තරියං, තං ලක්ඛණං

එතස්සාති කරණුත්තරිෙලක්ඛයණො. යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

භද්දියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සාමුගියසුත්තවණ්ණනා 

194. චතුත්යථ පුග් ලස්ස පාරිසුද්ධියා පධානභූතානි වා අඞ් ානි 

පාරිසුද්ධිපධානිෙඞ් ානි. යසසයමත්ථ සුවිඤ්යඤයයයමව. 

සාමුගියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. වප්පසුත්තවණ්ණනා 

195. පඤ්චයම පිහිතත්තාති අකුසලස්ස පයවසනද්වාරං පිදහිත්වා
ඨිතත්තා. කායයන සංවරිතබ්බඤ්හි අපිහියතන ද්වායරන පවත්තනකං

පාපධම්මං සංවරිත්වා ඨියතො කායෙන සංවුයතො නාම. ඛෙවිරාය නාති
අච්චන්තඛයසඞ්ඛායතනවිරජ්ජයනන, අනුප්පාදනියරොයධනාතිඅත්යථො. කිං
විජ්ජා පුබ්යබ උප්පන්නාති? උභයයමතං න වත්තබ්බං.
පහානාභිසමයභාවනාභිසමයානං අභින්නකාලත්තා පදීපුජ්ජලයනන 
අන්ධකාරං විය විජ්ජුප්පායදන අවිජ්ජා නිරුද්ධාව යහොති, වත්තබ්බං වා
යහතුඵලත්තමුපචාරවයසන. යථා හි පදීපුජ්ජලනයහතුයකො
අන්ධකාරවි යමො, එවං විජ්ජුප්පාදයහතුයකො අවිජ්ජානියරොයධො. 
යහතුඵලධම්මා ච සමානකාලාපි පුබ්බාපරකාලා විය යවොහරීයන්ති යථා
‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති (ම. නි.
1.400; 3.421, 425, 426; සං. නි. 2.43-44; 2.4.60; කථා. 465, 467) 

පච්චයාදානුප්පජ්ජනකිරියා. චිත්තස්ස කායස්ස ච විහනනයතො විඝායතො, 

දුක්ඛං.පරිදහනයතො පරිළායහො. 

නිච්චවිහාරාතිසබ්බදාපවත්තනකවිහාරා. ඨයපත්වාහිසමාපත්තියවලං
භවඞ් යවලඤ්ච ඛීණාසවා ඉමිනා ඡළඞ්ගුයපක්ඛාවිහායරන සබ්බකාලං

විහරන්ති. චක්ඛුනාරූපංදිස්වාති චක්ඛුවිඤ්ඤායණනරූපංදිස්වා.චක්ඛුනා
රූපං දිස්වාති හි නිස්සයයවොහායරන වුත්තං. සසම්භාරකථා යහසා යථා
‘‘ධනුනාවිජ්ඣතී’’ති, තස්මා නිස්සයසීයසනනිස්සිතස්ස හණංදට්ඨබ්බං. 

රා වයසන න යසොමනස්ස ායතො යහොතීති ය හසිතයපමවයසනපි

ජවනක්ඛයණ යසොමනස්සජායතො න යහොති මග්ය න සමුච්ඡින්නත්තා, න

යදොමනස්ස ායතො පසාදඤ්ඤථත්තවයසනපි. උයපක්ඛයකො මජ්ඣත්යතො
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පටුන 

හුත්වා විහරතීති අසමයපක්ඛයනන යමොහං අනුප්පායදන්යතො
ඤාණුයපක්ඛාවයසයනවඋයපක්ඛයකොවිහරතිමජ්ඣත්යතො.ඛීණාසයවොහි 
ඉට්යඨපි අනිට්යඨපි මජ්ඣත්යතපි ආරම්මයණ යයො අසමයපක්ඛයනන
සමසමා අයයොනියසො හයණ අඛීණාසවානං යමොයහො උප්පජ්ජති, තං
අනුප්පායදන්යතො මග්ය යනව තස්ස සමුග්ඝාතිතත්තා 
ඤාණුයපක්ඛාවයසයනව උයපක්ඛයකො විහරති, අයඤ්චස්ස පටිපත්ති
සතියවපුල්ලපත්තියා පඤ්ඤායවපුල්ලපත්තියා චාති වුත්තං 

‘‘සතිසම්ප ඤ්ඤපරිග් හිතාො’’ති. 

එත්ථච‘‘ඡසුද්වායරසුඋයපක්ඛයකොවිහරතී’’තිඉමිනා ඡළඞ්ගුයපක්ඛා
කථිතා.‘‘සම්පජායනො’’තිවචනයතොපනචත්තාරිඤාණසම්පයුත්තචිත්තානි 
ලබ්භන්ති යතහි විනා සම්පජානතාය අසම්භවයතො. ‘‘සතතවිහාරා’’ති
වචනයතො අට්ඨපි මහාකිරියචිත්තානි ලබ්භන්ති
ඤාණුප්පත්තිපච්චයරහිතකායලපි පවත්තියජොතනයතො. ‘‘අරජ්ජන්යතො
අදුස්සන්යතො’’තිවචනයතොහසිතුප්පාදයවොට්ඨබ්බයනහිසද්ධිංදස චිත්තානි
ලබ්භන්ති. අරජ්ජනාදුස්සනවයසන පවත්ති හි යතසම්පි සාධාරණාති. නනු 
යචත්ථ ‘‘උයපක්ඛයකො විහරතී’’ති ඡළඞ්ගුයපක්ඛාවයසන ඉයමසං
සතතවිහාරානංආ තත්තා යසොමනස්සංකථං ලබ්භතීති? ආයසවනයතොති.
කිඤ්චාපිහිඛීණාසයවොඉට්ඨානිට්යඨපි ආරම්මයණමජ්ඣත්යතවියබහුලං
උයපක්ඛයකො විහරති අත්තයනො පරිසුද්ධප්පකතිභාවාවිජහනයතො, කදාචි
පනතථායචයතොභිසඞ්ඛාරභායවයංතංසභාවයතොඉට්ඨං ආරම්මණං, තස්ස
යාථාවයතො සභාවග් හණවයසනපි අරහයතො චිත්තං යසොමනස්සසහ තං
හුත්වාපවත්තයතව, තඤ්චයඛොපුබ්බායසවනවයසන. 

කායෙොති (සං. නි. ටී. 2.2.51) පඤ්චද්වාරකායයො, යසො අන්යතො

අවසානං එතිස්සාති කායන්තිකා, තං කාෙන්තිකං. යතනාහ – ‘‘ොව

පඤ්චද්වාරකායෙො පවත්තති, තාව පවත්ත’’න්ති. ජීවිතන්තිකන්ති එත්ථාපි

එයසව නයයො. පච්ඡා උප්පජ්ජිත්වාති එතස්මිං අත්තභායව
මයනොද්වාරිකයවදනායතො පච්ඡා උප්පජ්ජිත්වා තයතො පඨමං නිරුජ්ඣති, 

තයතොඑවඅත්ථසිද්ධමත්ථංසරූයපයනවදස්යසතුං ‘‘මයනොද්වාරිකයවදනා

පඨමං උප්පජ්ජිත්වා පච්ඡා නිරුජ්ඣතී’’ති වුත්තං. ඉදානි තයමව

සඞ්යඛයපන වුත්තං විවරිතුං ‘‘සා හී’’තිආදිමාහ. යාව යතත්තිංසවස්සානි

පඨමවයයො. පඤ්ඤාසවස්සකායලතිපඨමවයයතොයාවපඤ්ඤාසවස්සකාලා, 

තාව. ඨිතා යහොතීති වඩ්ඪිහානියයො අනුප න්ත්වා සමරූයපයනව ඨිතා

යහොති. මන්දාති මුදුකා අතිඛිණා. තදාති අසීතිනවුතිවස්සකායල වදන්යතපි 

තථාචිරපරිචියතපීති අධිප්පායයො. භග් ාති යතයජොභග්ය න භග් ා

දුබ්බණ්ණා. හදෙයකොටංයෙවාති චක්ඛාදිවත්ථූසු අප්පවත්තිත්වා යතසං 

ආදිඅන්තයකොටිභූතංහදයවත්ථුංයයව. තාවාතියාවයවදනාවත්තති, තාව. 

වාපිොති මහාතළායකන. පඤ්චඋදකමග් සම්පන්නන්ති පඤ්චහි

උදකස්ස පවිසනනික්ඛමනමග්ය හි යුත්තං. තයතො තයතො විස්සන්දමානං 
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සබ්බයසො පුණ්ණත්තා. පඨමං යදයව වස්සන්යතතිආදි උපමාසංසන්දනං. 

ඉමං යවදනං සන්ධාොති ඉමං යථාවුත්තං පරියයොසානප්පත්තං
මයනොද්වාරිකයවදනංසන්ධාය. 

කාෙස්ස යභදාති අත්තභාවස්ස විනාසනයතො. පරයතො අ න්ත්වාති
පරයලොකවයසන අ න්ත්වා. යවදනානං සීතිභායවො නාම
සඞ්ඛාරදරථපරිළාහාභායවො.යසොපනායංසබ්බයසොඅප්පවත්තිවයසයනවාති

ආහ ‘‘අප්පවත්තනධම්මානිභවිස්සන්තී’’ති. 

අත්තභාවං නායසතුකාමස්ස දළ්හං උප්පන්නං සංයව ඤාණං

සන්ධායාහ ‘‘කුදායලො විෙ පඤ්ඤා’’ති. තයතො නිබ්බත්තිතජ්ඣානසමාධිං 

සන්ධාය ‘‘පිටකං විෙ සමාධී’’ති. තන්නිස්සාය 

පවත්යතතබ්බවිපස්සනාරම්භඤාණංසන්ධාය ‘‘ඛනිත්තිවිෙ විපස්සනා’’තිච
වුත්තං.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

වප්පසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සාළ්හසුත්තවණ්ණනා 

196. ඡට්යඨ කායදළ්හිබහුලතං තපතීති තයපො, 
අත්තකිලමථානුයයො වයසන පවත්තං වීරියං. යතන

කායදළ්හිබහුලතානිමිත්තස්ස පාපස්ස ජිගුච්ඡනං විරජ්ජනං තයපොජිගුච්ඡාති

ආහ ‘‘දුක්කරකාරිකසඞ්ඛායතනා’’තිආදි. තයපොජිගුච්ඡවාදාතිආදීසු
තයපොජිගුච්ඡං වදන්ති, මනසාපි තයමව සාරයතො  යහත්වා විචරන්ති, 
කායයනපිතයමවඅල්ලීනානානප්පකාරං අත්තකිලමථානුයයො මනුයුත්තා

විහරන්තීති අත්යථො. අපරිසුද්ධකාෙසමාචාරාති අපරිසුද්යධන

පාණාතිපාතාදිනා කායසමාචායරන සමන්නා තා. අපරිසුද්ධවචීසමාචාරාති
අපරිසුද්යධන මුසාවාදාදිනා වචීසමාචායරන සමන්නා තා. 

අපරිසුද්ධමයනොසමාචාරාති අපරිසුද්යධන අභිජ්ඣාදිනා මයනොසමාචායරන 
සමන්නා තා. කාමං අකුසලකායසමාචාරවචීසමාචාරප්පවත්තිකායලපි
අභිජ්ඣාදයයො පවත්තන්තියයව, තදා පන යත යචතනාපක්ඛිකා වා
අබ්යබොහාරිකා වාති, මයනොසමාචාරවායර එව අභිජ්ඣාදිවයසන යයොජනා
කතා. අථ වා ද්වාරන්තයර පවත්තානං පාණාතිපාතාදීනං 
වචීසමාචාරාදිභාවාභායවො විය ද්වාරන්තයර පවත්තානම්පි අභිජ්ඣාදීනං 
කායසමාචාරාදිභායවො අසිද්යධො, මයනොසමාචාරභායවො එව පන සිද්යධොති
කත්වාමයනොසමාචාරවායරඑව අභිජ්ඣාදයයොඋද්ධටා.තථාහිවුත්තං– 

‘‘ද්වායරචරන්තිකම්මානි, නද්වාරාද්වාරචාරියනො; 
තස්මා ද්වායරහි කම්මානි, අඤ්ඤමඤ්ඤං වවත්ථිතා’’ති. (ධ. ස. 
අට්ඨ.1කාමාවචරකුසලද්වාරකථා); 

අපරිසුද්ධාජීවාති අපරිසුද්යධන යවජ්ජකම්මදූතකම්මවඩ්ඪියයො ාදිනා
එකවීසතිඅයනසනායභයදන ආජීයවන සමන්නා තා. ඉදඤ්ච සාසයන
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පබ්බජිතානංයයව වයසන වුත්තං, ‘‘යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා’’ති පන
වචනයතො බාහිරකවයසන  හට්ඨවයසන ච යයොජනා යවදිතබ්බා.
 හට්ඨානම්පි හි ජාතිධම්මකුලධම්මයදසධම්මවියලොමනවයසන අඤ්ඤථාපි
මිච්ඡාජීයවොලබ්භයතව. 

ඤාණදස්සනාොති එත්ථ ඤාණදස්සනන්ති මග් ඤාණම්පි වුච්චති
ඵලඤාණම්පි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණම්පි පච්චයවක්ඛණඤාණම්පි
විපස්සනාඤාණම්පි. ‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො, ඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථං
භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති (ම. නි. 1.257) හි එත්ථ මග් ඤාණං
‘‘ඤාණදස්සන’’න්ති වුත්තං. ‘‘අයමඤ්යඤො උත්තරිමනුස්සධම්යමො 
අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධි යතො ඵාසුවිහායරො’’ති (ම. නි. 1.328) 
එත්ථ ඵලඤාණං. ‘‘භ වයතොපි යඛො ඤාණං උදපාදි සත්තාහකාලකයතො
ආළායරො කාලායමො’’ති (මහාව. 10) එත්ථ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.
‘‘ඤාණඤ්ච පන යම දස්සනං උදපාදි, අකුප්පා යම විමුත්ති, අයමන්තිමා
ජාතී’’ති (සං. නි. 5.1081; මහාව. 16; පටි. ම. 2.30) එත්ථ 
පච්චයවක්ඛණඤාණං. ‘‘ඤාණදස්සනාය චිත්තං අභිනීහරතී’’ති (දී. නි.
1.234-235) එත්ථ විපස්සනාඤාණං. ඉධ පන ඤාණදස්සනායාති 

මග් ඤාණං ‘‘ඤාණදස්සන’’න්තිවුත්තං.යතනාහ ‘‘මග් ඤාණසඞ්ඛාතාෙ 

දස්සනාො’’ති. අවිරාධිතං විජ්ඣතීති අවිරාධිතං කත්වා විජ්ඣති.
යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

සාළ්හසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මල්ලිකායදවීසුත්තවණ්ණනා 

197. සත්තයම අප්යපසක්ඛාති අප්පානුභාවා. සා පන අප්යපසක්ඛතා
ආධිපයතයයසම්පත්තියා පරිවාරසම්පත්තියා ච අභායවන පාකටා යහොති.

තත්ථ පරිවාරසම්පත්තියා අභාවං දස්යසන්යතො ‘‘අප්පපරිවාරා’’ති ආහ. 

ඉස්සරාති ආධිපයතයයසංවත්තනකම්මබයලන ඊසනසීලා. සා පනස්සා
ඉස්සරතා විභවසම්පත්තිපච්චයා පාකටා ජාතාති අඩ්ඪතාපරියායභායවන

වදන්යතො ‘‘අඩ්ඪාති ඉස්සරා’’තිආහ.මහන්තංධනයමතිස්සාභූමි තඤ්යචව

වළඤ්ජනකඤ්චාති මහද්ධනා. ඉධ පන වළඤ්ජනයකයනව ධයනන

මහද්ධනතංදස්යසන්යතො ‘‘වළඤ් නකධයනනමහද්ධනා’’තිආහ.ඊසතීති
ඊසා, අභිභූති අත්යථො. මහතී ඊසා මයහසා, සුප්පතිට්ඨිතමයහසතාය පන

පයරහි මයහයසොති අක්ඛාතබ්බතාය මයහසක්ඛා. යස්මා පන යසො
මයහසක්ඛාභායවො ආධිපයතයයපරිවාරසම්පත්තියා විඤ්ඤායති, තස්මා 

‘‘මහාපරිවාරා’’තිවුත්තං. 

සණ්ඨානපාරිපූරියාඅධිකංරූපමස්සාති අභිරූපා. සණ්ඨානපාරිපූරිොතිච
හත්ථපාදාදිසරීරාවයවානං සුසණ්ඨිතතායාති අත්යථො. අවයවපාරිපූරියා හි

සමුදායපාරිපූරිසිද්ධි. රූපන්ති ච සරීරං ‘‘රූපවන්යතව සඞ්ඛයං

 ච්ඡතී’’තිආදීසු විය. දස්සනයුත්තාති සුරූපභායවන පස්සිතබ්බයුත්තා, 
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පටුන 

දිස්සමානා චක්ඛූනි පියායතීති අඤ්ඤකිච්චවික්යඛපං හිත්වාපි දට්ඨබ්බාති

වුත්තංයහොති. දිස්සමානාවයසොමනස්සවයසනචිත්තංපසායදතීති පාසාදිකා. 

යතනාහ ‘‘දස්සයනන පාසාදිකා’’ති. යපොක්ඛරතාති වුච්චති සුන්දරභායවො, 

වණ්ණස්ස යපොක්ඛරතා වණ්ණයපොක්ඛරතා, තාය වණ්ණසම්පත්තියාති

අත්යථො.යපොරාණාපන යපොක්ඛරන්තිසරීරං වදන්ති, වණ්ණං වණ්ණයමව.
යතසං මයතන වණ්ණඤ්ච යපොක්ඛරඤ්ච වණ්ණයපොක්ඛරානි, යතසං

භායවො වණ්ණයපොක්ඛරතා. ඉති පරමාෙ වණ්ණයපොක්ඛරතාොති
උත්තමපරිසුද්යධන වණ්යණන යචව සරීරසණ්ඨානසම්පත්තියා චාති

අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යතයනවාහ ‘‘වණ්යණන යචව සරීරසණ්ඨායනන 

චා’’ති.තත්ථ වණ්යණනාතිවණ්ණධාතුයා.සරීරංනාම සන්නියවසවිසිට්යඨො
කරචරණගීවාසීසාදිඅවයවසමුදායයො, යසොචසණ්ඨානමුයඛන ය්හතීතිආහ 

‘‘සරීරසණ්ඨායනනා’’ති. 

අභිසජ් තීති කුජ්ඣනවයසයනව කුටිලකණ්ටයකො විය තස්මිං තස්මිං
සමුට්ඨායනමකරදන්යතොවියල ති.යඤ්හියකොධස්ස උප්පත්තිට්ඨානභූයත
ආරම්මයණ උපනාහස්ස පච්චයභූතං කුජ්ඣනවයසන අභිසජ්ජනං, තං 

ඉධාධිප්යපතං, න ලුබ්භනවයසන. කුප්පතීතිආදීසු පුබ්බුප්පත්ති යකොයපො, 

තයතො බලවතයරො බයාපායදො ලද්ධායසවනතාය චිත්තස්ස බයාපජ්ජනයතො.
සාතිසයං ලද්ධායසවනතාය තයතො බයාපාදයතොපි බලවතරා

පච්චත්ථිකභායවන ථාමප්පත්ති පතිත්ථිෙනා. අන්නං පානන්තිආදීසු

අදීයයතො අන්නං, ඛාදනීයං යභොජනීයඤ්ච. පාතබයයතො පානං, යංකිඤ්චි

පානං. වසිතබ්බයතො අච්ඡායදතබ්බයතො වත්ථං, නිවාසනපාවුරණං. යන්ති

යතනාති ොනං, ඡත්තුපාහනවය්හසිවිකාදියංකිඤ්චි මනපච්චයං.ඡත්තම්පි 

හි වස්සාතපදුක්ඛනිවාරයණන මග්  මනසාධනන්ති කත්වා ‘‘ොන’’න්ති

වුච්චති. මාලන්ති යංකිඤ්චි සුමනමාලාදිපුප්ඵං.  න්ධන්ති යංකිඤ්චි 
චන්දනාදිවියලපනං. 

මල්ලිකායදවීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අත්තන්තපසුත්තවණ්ණනා 

198. අට්ඨයමආහියතොඅහංමායනොඑත්ථාතිඅත්තා, අත්තභායවො. ඉධ 

පන යයො පයරො න යහොති, යසො අත්තා, තං අත්තානං. පරන්ති අත්තයතො 

අඤ්ඤං. දිට්යඨති පච්චක්ඛභූයත. ධම්යමති උපාදානක්ඛන්ධධම්යම. තත්ථ
හි අත්තා භවති, අත්තසඤ්ඤාදිට්ඨි භවතීති අත්තභාවසමඤ්ඤා. යතනාහ 

‘‘දිට්යඨව ධම්යමති ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව’’ති. ඡාතං වුච්චති තණ්හා 

ජිඝච්ඡායහතුතාය. අන්යතො තාපනකියලසානන්ති අත්තයනො සන්තායන
දරථපරිළාහජනයනනසන්තාපනකියලසානං. 

පයරසං හනනඝාතනාදිනායරොදාපනයතො ලුද්යදො. තථාවිඝාතකභායවන

කායචිත්තානං විදාලනයතො දාරුයණො. ථද්ධහදයයො කක්ඛයළො. 

බන්ධනා ායර නියුත්යතො බන්ධනා ාරියකො. 
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ඛත්තිොභියසයකනාති ඛත්තියානං කාතබ්බඅභියසයකන. 

සන්ථා ාරන්තිසන්ථාරවයසනකතංඅ ාරංයඤ්ඤා ාරං. සප්පියතයලනාති
සප්පිමිස්යසනයතයලන.යමකස්යනයහනහිඑසාතදා කායං අබ්භඤ්ජති.

වච්ඡභාවංතරිත්වාඨියතො වච්ඡතයරො. පරික්යඛපකරණත්ථාොතිනවමාලාහි

සද්ධිං දබ්යභහි යවදියා පරික්ඛිපනත්ථාය. ෙඤ්ඤභූමිෙන්ති
අවයසසයඤ්ඤට්ඨායන. 

දූරසමුස්සාරිතමානස්යසව සාසයන සම්මාපටිපත්ති සම්භවති, න 

මානජාතිකස්සාතිආහ ‘‘නිහතමානත්තා’’ති. උස්සන්නත්තාතිබහුභාවයතො.
යභො ායරො යාදිවත්ථුකාමදාසුප්පහියා යහොන්තිනිමිත්තස්සඅවට්ඨානයතො, 
නතථාකුලවිජ්ජාමදාතිඛත්තියබ්රාහ්මණකුලානං පබ්බජිතානම්පිජාතිවිජ්ජා

නිස්සාය මානජප්පනං දුප්පජහන්ති ආහ ‘‘යෙභුයෙයන හි…යප.… මානං

කයරොන්තී’’ති. වි ාතිතාොතිනිහීනජාතිතාය. පතිට්ඨාතුංන සක්යකොන්තීති
සුවිසුද්ධං කත්වා සීලං රක්ඛිතුං න සක්යකොන්ති. සීලවයසන හි සාසයන

පතිට්ඨහන්ති. පතිට්ඨාතුන්ති වා සච්චප්පටියවයධන යලොකුත්තරාය
පතිට්ඨාය පතිට්ඨාතුං. යයභුයයයන හි උපනිස්සයසම්පන්නා සුජාතායයව 
යහොන්ති, නදුජ්ජාතා. 

පරිසුද්ධන්ති රා ාදීනං අච්චන්තයමව පහානදීපනයතො

නිරුපක්කියලසතාය සබ්බයසො විසුද්ධං. සද්ධං පටලභතීති
යපොථුජ්ජනිකසද්ධාවයසන සද්දහති. විඤ්ඤුජාතිකානඤ්හි 
ධම්මසම්පත්තිග් හණපුබ්බිකා සද්ධාසිද්ධි

ධම්මප්පමාණධම්මප්පසන්නභාවයතො.  ාෙම්පතිකාති ඝරණිපතිකා. කාමං
‘‘ජායම්පතිකා’’තිවුත්යත ඝරසාමිකඝරසාමිනිවයසනද්වින්නංයයව හණං
විඤ්ඤායති, යස්සපනපුරිසස්සඅයනකා පජාපතියයොයහොන්ති, තත්ථකිං

වත්තබ්බන්තිඑකායපිසංවායසොසම්බායධොතිදස්සනත්ථං ‘‘ද්යව’’තිවුත්තං.
රා ාදිනා සකිඤ්චනට්යඨන, යඛත්තවත්ථුආදිනා සපලියබොධට්යඨන
රා රජාදීනංආ මනපථතාපි උප්පජ්ජනට්ඨානතා එවාති ද්යවපි වණ්ණනා

එකත්ථා, බයඤ්ජනයමව නානං. අලග් නට්යඨනාති අසජ්ජනට්යඨන
අප්පටිබද්ධභායවන. එවං අකුසලකුසලප්පවත්තීනං ඨානභායවන
ඝරාවාසපබ්බජ්ජානං සම්බාධබ්යභොකාසතං දස්යසත්වා ඉදානි 
කුසලප්පවත්තියායයව අට්ඨානට්ඨානභායවන යතසං තං දස්යසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදිවුත්තං. 

සඞ්යඛපකථාති විසුං විසුං පදුද්ධාරං අකත්වා සඞ්යඛපයතො

අත්ථවණ්ණනා. එකම්පි දිවසන්ති එකදිවසමත්තම්පි. අඛණ්ඩං කත්වාති

දුක්කටමත්තස්සපි අනාපජ්ජයනන අඛණ්ඩිතං කත්වා. කියලසමයලන

අමලිනන්ති තණ්හාසංකියලසාදිවයසන අසංකිලිට්ඨං කත්වා. පරිදහිත්වාති 
නිවායසත්වායචවපාරුපිත්වාච. අ ාරවායසොඅ ාරංඋත්තරපදයලොයපන, 

තස්සවඩ්ඪිආවහං අ ාරස්සහිතං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය   චතුක්කනිපාත-ටීකා 

297 

පටුන 

යභො ක්ඛන්යධොති යභො රාසි යභො සමුදායයො. ආබන්ධනට්යඨනාති 
පුත්යතො නත්තාතිආදිනා යපමවයසන සපරිච්යඡදවයසන බන්ධනට්යඨන.

අම්හාකයමයතති ඤායන්තීති ඤාතී, පිතාමහපිතුපුත්තාදිවයසන

පරිවත්තනට්යඨන පරිවට්යටො. සාමඤ්ඤවාචීපි සික්ඛා-සද්යදො 
ආජීවසද්දසන්නිධානයතො උපරිවුච්චමානවියසසායපක්ඛාය ච

වියසසනිවිට්යඨොව යහොතීති වුත්තං ‘‘ො භික්ඛූනං අධිසීලසඞ්ඛාතා

සික්ඛා’’ති. සික්ඛිතබ්බට්යඨන සික්ඛා, සහ ආජීවන්ති එත්ථාති සාජීයවො.

සික්ඛනභායවනාති සික්ඛාය සාජීයව ච සික්ඛනභායවන. සික්ඛං

පරිපූයරන්යතොතිසීලසංවරංපරිපූයරන්යතො. සාජීවඤ්චඅවීතික්කමන්යතොති
‘‘නාමකායයො, පදකායයො, නිරුත්තිකායයො, බයඤ්ජනකායයො’’ති (පාරා.
අට්ඨ. 1.39) වුත්තං සික්ඛාපදං භ වයතො ච වචනං අවීතික්කමන්යතො
හුත්වාති අත්යථො. ඉදයමව ච ‘‘සික්ඛන’’න්ති වුත්තං, තත්ථ සාජීවානං
අවීතික්කයමො සික්ඛාපාරිපූරියා පච්චයයො. තයතො හි යාව මග් ා 
සික්ඛාපාරිපූරීයහොතීති. 

අනුප්පදාතාතිඅනුබලප්පදාතා, අනුවත්තනවයසනවාපදාතා.කස්සපන
අනුවත්තනං පදානඤ්චාති? ‘‘සහිතාන’’න්ති වුත්තත්තා සන්ධානස්සාති

විඤ්ඤායති. යතනාහ ‘‘සන්ධානානුප්පදාතා’’ති. යස්මා පන
අනුවත්තනවයසනසන්ධානස්ස පදානංආධානංආරක්ඛනංවාදළ්හකරණං

යහොති, යතන වුත්තං ‘‘ද්යව  යන සමග්ය  දිස්වා’’තිආදි. ආරමන්ති

එත්ථාති ආරායමො, රමිතබ්බට්ඨානං. යස්මා පන ආ-කායරන විනාපි

අයමත්යථො ලබ්භති, තස්මා වුත්තං ‘‘සමග් රායමොතිපි පාළි, 

අෙයමවත්යථො’’ති. 

එත්ථාති – 

‘‘යනලඞ්ය ොයසතපච්ඡායදො, එකායරොවත්තතීරයථො; 
අනීඝං පස්ස ආයන්තං, ඡින්නයසොතං අබන්ධන’’න්ති. (සං. නි. 
4.347; උදා.65; යපටයකො.25) – 

ඉමිස්සා  ාථාය. සීලඤ්යහත්ථ යනලඞ් න්ති වුත්තං. යතයනවාහ – 
‘‘චිත්යතො හපති, යනලඞ් න්තියඛො, භන්යත, සීලානයමතංඅධිවචන’’න්ති

(සං.නි. 4.347). සුකුමාරාතිඅප්ඵරුසතායමුදුකා. පුරස්සඑසාතිඑත්ථ පුර-
සද්යදො තන්නිවාසිවාචයකො දට්ඨබ්යබො – ‘‘ ායමො ආ යතො’’තිආදීසු විය.

යතයනවාහ ‘‘න රවාසීන’’න්ති.මනංඅප්පායතිවඩ්යඪතීති මනායපො. යතන

වුත්තං ‘‘චිත්තවුඩ්ඪිකරා’’ති. 

කාලවාදීතිආදි සම්ඵප්පලාපා පටිවිරතස්ස පටිපත්තිදස්සනං.
අත්ථසංහිතාපි හි වාචා අයුත්තකාලප්පයයොය න අත්ථාවහා න සියාති
අනත්ථවිඤ්ඤාපනවාචං අනුයලොයමති, තස්මා සම්ඵප්පලාපං පජහන්යතන

අකාලවාදිතා පරිහරිතබ්බාති වුත්තං ‘‘කාලවාදී’’ති. කායලන වදන්යතනපි
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පටුන 

උභයානත්ථසාධනයතො අභූතං පරිවජ්යජතබ්බන්ති ආහ ‘‘භූතවාදී’’ති.
භූතඤ්ච වදන්යතන යං ඉධයලොකපරයලොකහිතසම්පාදකං, තයදව

වත්තබ්බන්ති දස්යසතුං ‘‘අත්ථවාදී’’ති වුත්තං. අත්ථං වදන්යතනපි 
යලොකියධම්මසන්නිස්සිතයමව අවත්වා යලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සිතං

කත්වා වත්තබ්බන්ති දස්සනත්ථං ‘‘ධම්මවාදී’’ති වුත්තං. යථා ච අත්යථො

යලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සියතොයහොති, තංදස්යසතුං ‘‘විනෙවාදී’’තිවුත්තං.
පඤ්චන්නඤ්හි සංවරවිනයානං පඤ්චන්නඤ්ච පහානවිනයානං වයසන
වුච්චමායනො අත්යථො නිබ්බානාධි මනයහතුභාවයතො 
යලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සියතොයහොතීති.එවංගුණවියසසයුත්යතොවඅත්යථො
වුච්චමායනො යදසනායකොසල්යල සති යසොභති, කිච්චකයරො ච යහොති, න

අඤ්ඤථාති දස්යසතුං ‘‘නිධානවතිං වාචං භාසිතා’’ති වුත්තං. ඉදානි තං

යදසනායකොසල්ලං විභායවතුං ‘‘කායලනා’’තිආදිමාහ. පුච්ඡාදිවයසන හි 
ඔතිණ්ණවාචාවත්ථුස්මිං එකංසාදිබයාකරණවිභා ං සල්ලක්යඛත්වා 
ඨපනායහතූදාහරණසන්දස්සනාදිං තංතංකාලානුරූපං විභායවන්තියා
පරිමිතපරිච්ඡින්නරූපාය විපුලතර ම්භීයරොදාරපරමත්ථවිත්ථාරසඞ් ාහිකාය
කථාය ඤාණබලානුරූපං පයර යාථාවයතො ධම්යම පතිට්ඨායපන්යතො
‘‘යදසනාකුසයලො’’තිවුච්චතීතිඑවයමත්ථඅත්ථයයොජනා යවදිතබ්බා. 

එවං පටිපාටියා සත්ත මූලසික්ඛාපදානි විභජිත්වා අභිජ්ඣාදිප්පහානං
ඉන්ද්රියසංවරජා රියානුයයොය හි විභායවතුං තම්පි නීහරිත්වා
ආචාරසීලස්යසව විභජනවයසන පාළි පවත්තාති තදත්ථං විවරිතුං 

‘‘බී  ාමභූත ාමසමාරම්භා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ බීජානං  ායමො සමූයහො 

බී  ායමො. භූතානං ජාතානං නිබ්බත්තානං රුක්ඛ ච්ඡලතාදීනං සමූයහො 

භූත ායමො. නනු චරුක්ඛාදයයො චිත්තරහිතතායන ජීවා, චිත්තරහිතතා ච
පරිප්ඵන්දාභාවයතො ඡින්යන විරුහනයතො විසදිසජාතිභාවයතො 
චතුයයොනිඅපරියාපන්නයතොචයවදිතබ්බා, වුද්ධිපනපවාළසිලාලවණානම්පි
විජ්ජතීති න යතසං ජීවභායව කාරණං, විසයග් හණඤ්ච යනසං
පරිකප්පනාමත්තං සුපනං විය චිඤ්චාදීනං, තථා යදොහළාදයයො, අථකස්මා
බීජ ාමභූත ාමසමාරම්භා පටිවිරති ඉච්ඡිතාති? සමණසාරුප්පයතො 
තන්නිවාසිසත්තානුරක්ඛණයතො ච. යතයනවාහ – ‘‘ජීවසඤ්ඤියනො හි
යමොඝපුරිසමනුස්සා රුක්ඛස්මි’’න්තිආදි(පාචි.89). 

මූලයමව බීජං මූලබී ං, මූලං බීජං එතස්සාතිපි මූලබී ං. යසයසසුපි

එයසව නයයො. ඵළුබී න්ති පබ්බබීජං. පච්චයන්තරසමවායය
සදිසඵලුප්පත්තියා වියසසකාරණභාවයතො විරුහනසමත්යථ සාරඵයල
නිරුළ්යහො බීජ-සද්යදො තදත්ථසංසිද්ධියා මූලාදීසුපි යකසුචි පවත්තතීති
මූලාදියතො නිවත්තනත්ථං එයකන බීජ-සද්යදන වියසයසත්වා වුත්තං 

‘‘බී බී ’’න්ති ‘‘රූපරූපං, දුක්ඛදුක්ඛ’’න්ති(සං.නි.4.327) චයථා.කස්මා
පයනත්ථ බීජ ාමභූත ාමංඋද්ධරිත්වාබීජ ායමොඑවනිද්දිට්යඨොති? නයඛො
පයනතං එවං දට්ඨබ්බං, නනු අයවොචුම්හා ‘‘මූලයමව බීජං මූලබීජං, මූලං
බීජං එතස්සාතිපි මූලබීජ’’න්ති. තත්ථ පුරියමන බීජ ායමො නිද්දිට්යඨො, 
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දුතියයන භූත ායමො. දුවියධොයපස මූලබීජඤ්ච මූලබීජඤ්ච මූලබීජන්ති
සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසසනයයන වා උද්දිට්යඨොති යවදිතබ්යබො.

යතයනවාහ ‘‘පඤ්චවිධස්සා’’තිආදි. නීලතිණරුක්ඛාදිකස්සාතිඅල්ලතිණස්ස

යචවඅල්ලරුක්ඛාදිකස්සච. ආදි-සද්යදනඔසධි ච්ඡලතාදීනංසඞ් යහො. 

එකං භත්තං එකභත්තං, තං අස්ස අත්ථීති එකභත්තියකො. යසො පන

රත්තියභොජයනනපි සියාති තන්නිවත්තනත්ථං ආහ ‘‘රත්තූපරයතො’’ති.

එවම්පිඅපරණ්හයභොජීපිසියාඑකභත්තියකොති තන්නිවත්තනත්ථං ‘‘විරයතො

විකාලයභො නා’’ති වුත්තං. අරුණුග් මනයතො පට්ඨාය යාව මජ්ඣන්හිකා
අයංබුද්ධාදීනං අරියානංආචිණ්ණසමාචිණ්යණොයභොජනස්සකායලොනාම, 
තදඤ්යඤො විකායලො. අට්ඨකථායං පන දුතියපයදන රත්තියභොජනස්ස
පටික්ඛිත්තත්තා ‘‘අතික්කන්යත මජ්ඣන්හියක යාව සූරියත්ථඞ් මනා
යභොජනංවිකාලයභොජනංනාමා’’තිවුත්තං. 

දාරුමාසයකොති යෙ යවොහාරං  ච්ඡන්තීති ඉති-සද්යදන එවංපකායර
දස්යසති.අඤ්යඤහි ාහාපයන උපනික්ඛිත්තසාදියයනචපටිග් හණත්යථො

ලබ්භතීති ‘‘යනව තං උග් ණ්හාති, න උග් හායපති, න උපනික්ඛිත්තං

සාදිෙතී’’තිවුත්තං.අථවා තිවිධංපටිග් හණංකායයන, වාචාය, මනසාති.

තත්ථ කායයන පටිග් හණං උග් ණ්හනං, වාචාය පටිග් හණං 

උග් හාපනං, මනසා පටිග් හණං සාදිෙනන්ති තිවිධම්පි පටිග් හණං

එකජ්ඣං  යහත්වා පටිග් හණාති වුත්තන්ති ආහ ‘‘යනව තං

උග් ණ්හාතී’’තිආදි. එස නයයො ආමකධඤ්ඤපටග් හණාතිආදීසුපි.
නීවාරාදිඋපධඤ්ඤස්ස සාලිආදිමූලධඤ්ඤන්යතො ධත්තා වුත්තං 

‘‘සත්තවිධස්සා’’ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, පඤ්ච වසානි යභසජ්ජානි
අච්ඡවසං, මච්ඡවසං, සුසුකාවසං, සූකරවසං,  ෙභවස’’න්ති (මහාව. 262) 

වුත්තත්තා ඉදං ඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතං නාම. තස්ස පන ‘‘කායල
පටිග් හිත’’න්ති (මහාව. 262) වුත්තත්තා පටිග් හණං වට්ටති සති

පච්චයයතිආහ ‘‘අඤ්ඤත්රඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතා’’ති. 

සාරුප්යපන වඤ්චනං රූපකූටං, පතිරූයපන වඤ්චනාති අත්යථො.

අඞ්ය න අත්තයනො සරීරාවයයවන වඤ්චනං අඞ් කූටං.  ණ්හනවයසන

වඤ්චනං  හණකූටං. පටිච්ඡන්නං කත්වා වඤ්චනං පටච්ඡන්නකූටං.

අක්කමතීති නිප්පීයළති, පුබ්බභාය  අක්කමතීති සම්බන්යධො. හදෙන්ති 
නාළිආදිමානභාජනානං අබ්භන්තරං. යතලාදීනං නාළිආදීහි මිනනකායල

උස්සාපිතාසිඛායයව සිඛායභයදො, තස්සාහාපනං. යකචීති සාරසමාසාචරියා
උත්තරවිහාරවාසියනොච. 

වයධොති මුට්ඨිප්පහාරකසාතාළනාදීහි හිංසනං, වියහඨනන්ති අත්යථො.

වියහඨනත්යථොපි හි වධ-සද්යදො දිස්සති ‘‘අත්තානං වධිත්වා වධිත්වා
යරොදතී’’තිආදීසු. යථා හි අපටිග් හභාවසාමඤ්යඤ සතිපි පබ්බජියතහි 
අප්පටිග් හිතබ්බවත්ථුවියසසභාවසන්දස්සනත්ථං ඉත්ථිකුමාරිදාසිදාසාදයයො
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විභාය න වුත්තා, එවං පරස්සහරණභාවයතො අදින්නාදානභාවසාමඤ්යඤ
සතිපි තුලාකූටාදයයො අදින්නාදානවියසසභාවදස්සනත්ථං විභාය නවුත්තා.
න එවංපාණාතිපාතපරියායස්සවධස්සපුන හයණපයයොජනංඅත්ථි, තත්ථ
සයංකායරො, ඉධ පරංකායරොති ච න සක්කා වත්තුං
‘‘කායවචිප්පයයො සමුට්ඨාපිකා යචතනා ඡප්පයයො ා’’ති (දී. නි. ටී. 1.10) 
වචනයතො, තස්මා යථාවුත්යතො එවයමත්ථ අත්යථො යුත්යතො. අට්ඨකථායං 
පන ‘‘වයධොති මාරණ’’න්ති වුත්තං. තම්පි යපොථනයමව සන්ධායාති ච
සක්කාවිඤ්ඤාතුං මාරණසද්දස්සවිහිංසයනපිදිස්සනයතො. 

චීවරපිණ්ඩපාතානං යථාක්කමං කායකුච්ඡිපරිහරණමත්තයජොතනායං 
අවියසසයතො අට්ඨන්නං පරික්ඛාරානං තප්පයයොජනතා සම්භවතීති

දස්යසන්යතො ‘‘යත සබ්යබපී’’තිආදිමාහ. එයතපීති නවපරික්ඛාරිකාදයයොපි
අප්පිච්ඡා ච සන්තුට්ඨා ච. න හි තත්තයකන මහිච්ඡතා අසන්තුට්ඨිතා
යහොතීති. 

චතූසුදිසාසුසුඛංවිහරති, තයතොඑවසුඛවිහාරට්ඨානභූතාචතස්යසො දිසා

අස්ස සන්තීති චාතුද්දියසො. තත්ථ චායං සත්යත වා සඞ්ඛායර වා භයයන

නප්පටිහඤ්ඤතීති අප්පටයඝො. ද්වාදසවිධස්ස සන්යතොසස්ස වයසන

සන්තුස්සනයතො සන්තුස්සමායනො. ඉතරීතයරනාති උච්චාවයචන
පරිස්සයානංබාහිරානංසීහබයග්ඝාදීනං, අබ්භන්තරානඤ්චකාමච්ඡන්දාදීනං

කායචිත්තූපද්දවානං අභිභවනයතො පරිස්සොනං සහිතා. 

බන්ධනභාවකරභයාභායවන අච්ඡම්භි. එයකො අසහායයො. තයතො එව

ඛග් මි සිඞ් සදිසතාය ඛග් විසාණකප්යපො චයරයයාතිඅත්යථො. 

ඡින්නපක්යඛො, අසඤ්ජාතපක්යඛොවාසකුයණො න්තුංනසක්යකොතීති 
පක්ඛි-සද්යදන වියසයසත්වා සකුයණො පාළියං වුත්යතොති ආහ 

‘‘පක්ඛයුත්යතො සකුයණො’’ති. යස්ස සන්නිධිකාරපරියභොය ො කිඤ්චි 
ඨයපතබ්බංසායපක්ඛාඨපනඤ්චනත්ථි, තාදියසොඅයංභික්ඛූතිදස්යසන්යතො 

‘‘අෙයමත්ථ සඞ්යඛපත්යථො’’තිආදිමාහ. අරියන්ති අයපන්ති තයතො යදොසා, 

යතහි වා ආරකාති අරියෙොති ආහ ‘‘අරියෙනාති නිද්යදොයසනා’’ති. 

අජ්ඣත්තන්ති අත්තනි. නිද්යදොසසුඛන්ති නිරාමිසසුඛං
කියලසවජ්ජරහිතත්තා. 

යථාවුත්යත සීලසංවයර පතිට්ඨිතස්යසව ඉන්ද්රියසංවයරො ඉච්ඡිතබ්යබො

තදධිට්ඨානයතොතස්සචපරිපාලකභාවයතොතිවුත්තං ‘‘යසො ඉමිනාඅරියයන 

සීලක්ඛන්යධනසමන්නා යතොභික්ඛූ’’ති. යසසපයදසූති‘‘නනිමිත්තග් ාහී

යහොතී’’තිආදිපයදසු. අයං පයනත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – න නිමිත්තග් ාහීති 

ඉත්ථිපුරිසනිමිත්තං වා සුභනිමිත්තාදිකං වාකියලසවත්ථුභූතංනිමිත්තංන 

 ණ්හාති, දිට්ඨමත්යතයයව සණ්ඨාති. නානුබයඤ්ජනග් ාහීති කියලසානං

අනු අනු බයඤ්ජනයතො පාකටභාවකරණයතො
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පටුන 

අනුබයඤ්ජනන්තිලද්ධයවොහාරං හත්ථපාදසිතහසිතකථිතවියලොකිතාදියභදං 

ආකාරං න  ණ්හාති. යං තත්ථ භූතං, තයදව  ණ්හාති. 

යත්වාධිකරණයමනන්තිආදිම්හි යංකාරණා යස්ස චක්ඛුන්ද්රියාසංවරස්ස

යහතුඑතංපුග් ලංසතිකවායටනචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතං අපිහිතචක්ඛුද්වාරං

හුත්වා විහරන්තං එයත අභිජ්ඣාදයයො ධම්මා අන්වස්සයවයයං 

අනුප්පබන්යධයයං. තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජතීති තස්ස චක්ඛුන්ද්රියස්ස

සතිකවායටන පිදහනත්ථාය පටිපජ්ජති. එවං පටිපජ්ජන්යතොයයව ච 

‘‘රක්ඛතිචක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියයසංවරං ආපජ්ජතී’’තිවුච්චති. යසොයතන

සද්දං සුත්වාතිආදීසුපි එයසව නයයො. එවමිදං සඞ්යඛපයතො රූපාදීසු 

කියලසානුබන්ධනිමිත්තාදිග් ාහපරිවජ්ජනලක්ඛණං ඉන්ද්රියසංවරං සීලං

යවදිතබ්බං. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන 

විසුද්ධිමග් සංවණ්ණනාසු (විසුද්ධි. මහාටී. 1.13) වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්යබො. කියලයසහි අනවසිත්තසුඛන්තිආදීසු රූපාදීසු

නිමිත්තාදිග් ාහපරිවජ්ජනලක්ඛණත්තා ඉන්ද්රියසංවරස්ස කියලයසහි

අනවසිත්තසුඛතාඅවිකිණ්ණසුඛතාචස්සවුත්තා. 

අභික්කමනං අභික්කන්යතො, පුරයතො  මනං. පටික්කමනං 

පටක්කන්යතො, පච්චා මනං.තදුභයම්පිචතූසු ඉරියාපයථසුලබ්භති. මයන
තාව පුරයතො කායං අභිහරන්යතො අභික්කමති නාම, පටිනිවත්යතන්යතො
පටික්කමති නාම. ඨායනපි ඨිතයකොව කායං පුරයතො ඔණමන්යතො
අභික්කමති නාම, පච්ඡයතොඅපනායමන්යතොපටික්කමතිනාම.නිසජ්ජායපි
නිසින්නයකොවආසනස්ස පුරිමඅඞ් ාභිමුයඛොසංසරන්යතොඅභික්කමතිනාම, 
පච්ඡිමං අඞ් ප්පයදසං පච්චාසංසරන්යතො පටික්කමති නාම. නිපජ්ජායපි
එයසවනයයො. 

සාත්ථකසම්ප ඤ්ඤන්තිආදීසු සමන්තයතො පකායරහි, පකට්ඨං වා
සවියසසං ජානාතීති සම්පජායනො, සම්පජානස්ස භායවො සම්පජඤ්ඤං, 
තථාපවත්තංඤාණං. ධම්මයතො වඩ්ඪිසඞ්ඛායතන සහ අත්යථන වත්තතීති

සාත්ථකං, අභික්කන්තාදිසාත්ථකස්ස සම්පජඤ්ඤං සාත්ථකසම්ප ඤ්ඤං. 

සප්පායස්ස අත්තයනො උපකාරාවහස්ස සම්පජඤ්ඤං සප්පාෙසම්ප ඤ්ඤං. 
අභික්කමාදීසු භික්ඛාචාරය ොචයර, අඤ්ඤත්ථාපි පවත්යතසු 

අවිජහිතකම්මට්ඨානසඞ්ඛායතය ොචයරසම්පජඤ්ඤං ය ොචරසම්ප ඤ්ඤං. 

අභික්කමාදීසු අසම්මුය්හනයමව සම්පජඤ්ඤං අසම්යමොහසම්ප ඤ්ඤං. 
තත්ථ (දී. නි. අට්ඨ. 1.214; ම. නි. අට්ඨ. 1.109) අභික්කමනචිත්යත
උප්පන්යනචිත්තවයසයනවඅ න්ත්වා‘‘කින්නුයම එත්ථ යතනඅත්යථො
අත්ථි නත්ථී’’ති අත්ථානත්ථං පරිග් යහත්වා අත්ථපරිග් හණං 

සාත්ථකසම්ප ඤ්ඤං. තත්ථ ච අත්යථොති 
යචතියදස්සනයබොධිදස්සනසඞ්ඝදස්සනයථරදස්සනඅසුභදස්සනාදිවයසන
ධම්මයතො වඩ්ඪි. යචතියං වා යබොධිං වා දිස්වාපි හි බුද්ධාරම්මණං, 
සඞ්ඝදස්සයනන සඞ්ඝාරම්මණං පීතිං උප්පායදත්වා තයදව ඛයවයයතො
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පටුන 

සම්මසන්යතො අරහත්තං පාපුණාති. යථයර දිස්වා යතසං ඔවායද පතිට්ඨාය
අසුභං දිස්වා තත්ථ පඨමජ්ඣානං උප්පායදත්වා තයදව ඛයවයයතො 
සම්මසන්යතොඅරහත්තංපාපුණාති, තස්මාඑයතසංදස්සනං‘‘සාත්ථක’’න්ති
වුත්තං. යකචි පන ‘‘ආමිසයතොපි වඩ්ඪි අත්යථොයයව තං නිස්සාය
බ්රහ්මචරියානුග් හාය පටිපන්නත්තා’’තිවදන්ති. 

තස්මිං පන  මයන සප්පායාසප්පායං පරිග් යහත්වා 

සප්පායපරිග් ණ්හනං සප්පාෙසම්ප ඤ්ඤං. යසයයථිදං – යචතියදස්සනං
තාව සාත්ථං. සයච පන යචතියස්ස මහාපූජාය දසද්වාදසයයොජනන්තයර
පරිසා සන්නිපතන්ති, අත්තයනො විභවානුරූපං ඉත්ථියයොපි පුරිසාපි
අලඞ්කතපටියත්තා චිත්තකම්මරූපකානිවියසඤ්චරන්ති.තත්රචස්සඉට්යඨ
ආරම්මයණ යලොයභො, අනිට්යඨ පටියඝො, අසමයපක්ඛයන යමොයහො
උප්පජ්ජති, කායසංසග් ාපත්තිං වා ආපජ්ජති, ජීවිතබ්රහ්මචරියානං වා
අන්තරායයො යහොති. එවං තං ඨානං අසප්පායං යහොති, 
වුත්තප්පකාරඅන්තරායාභායව සප්පායං. යබොධිදස්සයනපි එයසව නයයො.
සඞ්ඝදස්සනම්පි සාත්ථං.සයචපනඅන්යතො ායමමහාමණ්ඩපංකායරත්වා
සබ්බරත්තිං ධම්මස්සවනං කයරොන්යතසු මනුස්යසසු වුත්තප්පකායරයනව
ජනසන්නිපායතො යචව අන්තරායයො ච යහොති. එවං තං ඨානං අසප්පායං, 
අන්තරායාභායවසප්පායං.මහාපරිසාපරිවාරානංයථරානංදස්සයනපි එයසව
නයයො. අසුභදස්සනම්පි සාත්ථං මග් ඵලාධි මයහතුභාවයතො.
දන්තකට්ඨත්ථාය සාමයණරං  යහත්වා  තදහරභික්ඛුයනො වත්ථුයපත්ථ
කයථතබ්බං. එවං සාත්ථම්පි පයනතං පුරිසස්ස මාතු ාමාසුභං අසප්පායං, 
මාතු ාමස්ස ච පුරිසාසුභං. සභා යමව සප්පායන්ති එවං
සප්පායපරිග් ණ්හනංසප්පායසම්පජඤ්ඤංනාම. 

එවං පරිග් හිතසාත්ථකසප්පායස්ස පන අට්ඨතිංසාය කම්මට්ඨායනසු
අත්තයනො චිත්තරුචියං කම්මට්ඨානසඞ්ඛාතං ය ොචරං උග් යහත්වා

භික්ඛාචාරය ොචයරතං යහත්වාව මනං ය ොචරසම්ප ඤ්ඤං නාම. 

අභික්කමාදීසු පන අසම්මුය්හනං අසම්යමොහසම්ප ඤ්ඤං. තං එවං
යවදිතබ්බං – ඉධ භික්ඛු අභික්කමන්යතො වා පටික්කමන්යතො වා යථා
අන්ධපුථුජ්ජනා අභික්කමාදීසු ‘‘අත්තා අභික්කමති, අත්තනා අභික්කයමො
නිබ්බත්තියතො’’ති වා, ‘‘අහං අභික්කමාමි, මයා අභික්කයමො
නිබ්බත්තියතො’’ති වා සම්මුය්හන්ති, තථා අසම්මුය්හන්යතො 
‘‘අභික්කමාමී’’ති චිත්යත උප්පජ්ජමායන යතයනව චිත්යතන සද්ධිං
චිත්තසමුට්ඨානා වායයොධාතු විඤ්ඤත්තිං ජනයමානා උප්පජ්ජති, ඉති
චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵාරවයසන අයං කායසම්මයතො අට්ඨිසඞ්ඝායටො
අභික්කමති, තස්යසවං අභික්කමයතො එයකකපදුද්ධරයණ පථවීධාතු, 
ආයපොධාතූතිද්යවධාතුයයොඔමත්තායහොන්තිමන්දා, ඉතරාද්යවඅධිමත්තා 
යහොන්ති බලවතියයො. තථා අතිහරණවීතිහරයණසු. යවොස්සජ්ජයන
යතයජොධාතු, වායයොධාතූතිද්යව ධාතුයයොඔමත්තායහොන්තිමන්දා, ඉතරා
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පටුන 

ද්යවඅධිමත්තාබලවතියයො.තථා සන්නික්යඛපනසන්නිරුම්භයනසු.තත්ථ
උද්ධරයණ පවත්තා රූපාරූපධම්මා අතිහරණං න පාපුණන්ති, තථා
අතිහරයණ පවත්තා වීතිහරණං, වීතිහරයණ පවත්තා යවොස්සජ්ජනං, 
යවොස්සජ්ජයන පවත්තා සන්නික්යඛපනං, සන්නික්යඛපයන පවත්තා
සන්නිරුම්භනං න පාපුණන්ති. තත්ථ තත්යථව පබ්බපබ්බං සන්නිසන්ධි
ඔධිඔධි හුත්වා තත්තකපායල පක්ඛිත්තතිලං විය පටපටායන්තා භිජ්ජන්ති.
තත්ථ යකො එයකො අභික්කමති, කස්ස වා එකස්ස අභික්කමනං? 
පරමත්ථයතො හි ධාතූනංයයව  මනං, ධාතූනං ඨානං, ධාතූනං නිසජ්ජනං, 
ධාතූනංසයනං.තස්මිංතස්මිඤ්හියකොට්ඨායසසද්ධිංරූයපන– 

‘‘අඤ්ඤංඋප්පජ්ජයතචිත්තං, අඤ්ඤංචිත්තංනිරුජ්ඣති; 
අවීචිමනුසම්බන්යධො, නදීයසොයතොව වත්තතී’’ති. (දී. නි. අට්ඨ. 
1.214; ම.නි.අට්ඨ.1.109; සං.නි.අට්ඨ.3.5.368); 

එවං අභික්කමාදීසු අසම්මුය්හනං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං නාමාති. 

පච්චෙසම්පත්තින්ති පච්චයපාරිපූරිං. ඉයම චත්තායරොති සීලසංවයරො, 
සන්යතොයසො, ඉන්ද්රියසංවයරො, සතිසම්පජඤ්ඤන්ති ඉයම චත්තායරො

අරඤ්ඤවාසස්ස සම්භාරා. වත්තබ්බතං ආපජ් තීති ‘‘අසුකස්ස භික්ඛුයනො
අරඤ්යඤ තිරච්ඡාන තානං වියවනචරකානංවියචනිවාසමත්තයමව, න
අරඤ්ඤවාසානුච්ඡවිකාකාචි සම්මාපටිපත්තී’’තිඅපවාදවයසනවත්තබ්බතං, 
ආරඤ්ඤයකහි වා තිරච්ඡාන යතහි වනචරකවිසභා ජයනහි

විප්පටිපත්තිවයසනවත්ථබ්බතංආපජ්ජති. යභරවසද්දංසායවන්ති, තාවතා

අපලායන්තානං හත්යථහි සීසං…යප.… කයරොන්ති. කාළකසදිසත්තා 

කාළකං, වීතික්කමසඞ්ඛාතං ථුල්ලවජ්ජං. තිලකසදිසත්තා තිලකං, 

මිච්ඡාවිතක්කසඞ්ඛාතං අණුමත්තවජ්ජං. තන්ති පීතිං. විභූතභායවන

උපට්ඨානයතො ඛෙයතො සම්මසන්යතො. 

විවිත්තන්ති ජනවිවිත්තං. යතනාහ ‘‘සුඤ්ඤ’’න්ති. තං පන
ජනසද්දනිග්යඝොසාභායවනයවදිතබ්බංසද්දකණ්ටකත්තාඣානස්සාතිආහ 

‘‘අප්පසද්දං අප්පනිග්යඝොසන්ති අත්යථො’’ති. එතයදවාති නිස්සද්දතංයයව. 

විහායරො පාකාරපරිච්ඡින්යනොසකයලොආවායසො. අඩ්ඪයෙොය ො දීඝපාසායදො, 

‘‘ රුළසණ්ඨානපාසායදො’’තිපිවදන්ති. පාසායදො චතුරස්සපාසායදො. හම්මිෙං 

මුණ්ඩච්ඡදනපාසායදො. අට්යටො පටිරාජූනං පටිබාහනයයොග්ය ො

චතුප්පඤ්චභූමයකො පතිස්සයවියසයසො. මායළො එකකූටසඞ් හියතො

අයනකයකොණවන්යතො පතිස්සයවියසයසො. අපයරොනයයො – විහායරො නාම

දීඝමුඛපාසායදො. අඩ්ඪයෙොය ො එකපස්සච්ඡදනකයසනාසනං. තස්ස කිර
එකපස්යස භිත්ති උච්චතරා යහොති, ඉතරපස්යස නීචා. එයතන තං

එකපස්සච්ඡදනකංයහොති. පාසායදො නාමආයතචතුරස්සපාසායදො. හම්මිෙං 

මුණ්ඩච්ඡදනංචන්දිකඞ් ණයුත්තං. ගුහා නාමයකවලා පබ්බතගුහා. යලණං 

ද්වාරබද්ධංපබ්භාරං. මණ්ඩයපොතිසාඛාමණ්ඩයපො.ආවසථභූතංයසනාසනං
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පටුන 

විහරිතබ්බට්යඨන විහාරයසනාසනං. මසාරකාදි මඤ්චපීඨං තත්ථ

අත්ථරිතබ්බභිසි උපධානඤ්චමඤ්චපීඨසම්බන්ධයතො මඤ්චපීඨයසනාසනං. 

චිමිලිකාදි භූමියංසන්ථරිතබ්බතාය සන්ථතයසනාසනං. අභිසඞ්ඛතාභාවයතො 
යකවලං සයනස්ස නිසජ්ජාය ච ඔකාසභූතං රුක්ඛමූලාදි

පටික්කමිතබ්බට්ඨානං ඔකාසයසනාසනං. යසනාසනග් හයණන

 හිතයමවාති ‘‘විවිත්තං යසනාසන’’න්ති ඉමිනා යසනාසනග් හයණන
 හිතයමවසාමඤ්ඤයජොතනාභාවයතො. 

යදිඑවංකස්මා ‘‘අරඤ්ඤ’’න්තිවුත්තන්තිආහ ‘‘ඉමස්සපනා’’තිආදි. 

භික්ඛුනීනං වයසන ආ තන්ති ඉදං විනයය තථා ආ තං සන්ධාය වුත්තං, 

අභිධම්යමපි (විභ. 529) පන ‘‘අරඤ්ඤන්ති නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛිලා
සබ්බයමතං අරඤ්ඤ’’න්ති ආ තයමව. තත්ථ හි යං න
 ාමප්පයදසන්යතො ධං, තං අරඤ්ඤන්ති නිප්පරියායවයසන තථා වුත්තං. 

ධුතඞ් නිද්යදයස (විසුද්ධි. 1.31) යං වුත්තං, තං යුත්තං, තස්මා තත්ථ

වුත්තනයයන  යහතබ්බන්ති අධිප්පායයො. රුක්ඛමූලන්ති රුක්ඛසමීපං.
වුත්තඤ්යහතං ‘‘යාවතා මජ්ඣන්හියක කායල සමන්තා ඡායා ඵරති, 

නිවායත පණ්ණානි පතන්ති, එත්තාවතා රුක්ඛමූල’’න්ති. යසල-සද්යදො

අවියසසයතොපබ්බතපරියායයොති කත්වාවුත්තං ‘‘පබ්බතන්තියසල’’න්ති, න

සිලාමයයමව. පංසුමයාදියකො හි තිවියධොපි පබ්බයතො එවාති. විවරන්ති 
ද්වින්නං පබ්බතානං මියථො ආසන්නතයර ඨිතානං ඔවරකාදිසදිසං විවරං. 

එකස්මිංයෙව වා පබ්බයත. උමඞ් සදිසන්ති සුදුඞ් ාසදිසං. මනුස්සානං

අනුපචාරට්ඨානන්ති පකතිසඤ්චාරවයසන මනුස්යසහි න

සඤ්චරිතබ්බට්ඨානං. ආදි-සද්යදන ‘‘වනපත්ථන්ති වනසණ්ඩානයමතං 

යසනාසනානං අධිවචනං. වනපත්ථන්ති භිංසනකානයමතං. වනපත්ථන්ති

සයලොමහංසානයමතං. වනපත්ථන්ති පරියන්තානයමතං. වනපත්ථන්ති න
මනුස්සූපචාරානයමතං යසනාසනානං අධිවචන’’න්ති (විභ. 531) ඉමං

පාළිප්පයදසං සඞ් ණ්හාති. අච්ඡන්නන්ති යකනචි ඡදයනන අන්තමයසො

රුක්ඛසාඛායපි න ඡාදිතං. නික්කඩ්ඪිත්වාති නීහරිත්වා. 

පබ්භාරයලණසදියසතිපබ්භාරසදියස, යලණසදියසවා. 

පිණ්ඩපාතපරියයසනං පිණ්ඩපායතො උත්තරපදයලොයපනාති ආහ 

‘‘පිණ්ඩපාතපරියෙසනයතො පටක්කන්යතො’’ති. පල්ලඞ්කන්ති එත්ථ පරි-
සද්යදො සමන්තයතොති එතස්මිං අත්යථ, තස්මා වායමොරුං දක්ඛියණොරුඤ්ච
සමං ඨයපත්වා උයභො පායද අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්බන්යධ කත්වා නිසජ්ජා

පල්ලඞ්කන්ති ආහ ‘‘සමන්තයතො ඌරුබද්ධාසන’’න්ති. ඌරූනං

බන්ධනවයසනනිසජ්ජා පල්ලඞ්කං. ආභුජිත්වාතිචයථා පල්ලඞ්කවයසන
නිසජ්ජා යහොති, එවං උයභො පායද ආභුජියත සමිඤ්ජියත කත්වා. තං පන

උභින්නං පාදානං තථාසම්බන්ධතාකරණන්ති ආහ ‘‘බන්ධිත්වා’’ති. 

යහට්ඨිමකායස්ස අනුජුකං ඨපනං නිසජ්ජාවචයනයනව යබොධිතන්ති උජුං 

කාෙන්ති එත්ථ කාෙ-සද්යදො උපරිමකායවිසයයොති ආහ ‘‘උපරිමසරීරං
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උජුකං ඨයපත්වා’’ති. තං පන උජුකං ඨපනං සරූපයතො පයයොජනයතො ච

දස්යසතුං ‘‘අට්ඨාරසා’’තිආදි වුත්තං. න පණමන්තීති න ඔණමන්ති. න

පරිපතතීති න වි ච්ඡති වීථිං න ලඞ්යඝති, තයතො එව පුබ්යබනාපරං 

වියසසසම්පත්තියාකම්මට්ඨානංවුද්ධිංඵාතිං ච්ඡති. පරිමුඛන්තිඑත්ථ පරි-

සද්යදොඅභි-සද්යදන සමානත්යථොතිආහ ‘‘කම්මට්ඨානාභිමුඛ’’න්ති, බහිද්ධා 
පුථුත්තාරම්මණයතොනිවායරත්වාකම්මට්ඨානංයයවපුරක්ඛත්වාතිඅත්යථො.

සමීපත්යථො වා පරි-සද්යදොතිදස්යසන්යතො ‘‘මුඛසමීයපවා කත්වා’’තිආහ.
එත්ථ ච යථා ‘‘විවිත්තං යසනාසනං භජතී’’තිආදිනා භාවනානුරූපං 

යසනාසනං දස්සිතං, එවං නිසීදතීති ඉමිනා අලීනානුද්ධච්චපක්ඛියයො
සන්යතො ඉරියාපයථො දස්සියතො. ‘‘පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා’’ති ඉමිනා
නිසජ්ජාය දළ්හභායවො. ‘‘පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා’’ති ඉමිනා 
ආරම්මණපරිග් හූපායයො. 

පරීතිපරිග් හට්යඨො ‘‘පරිණායිකා’’තිආදීසු(ධ.ස.16, 20) විය. මුඛන්ති 

නිෙයානට්යඨො ‘‘සුඤ්ඤතවියමොක්ඛමුඛ’’න්තිආදීසු විය. පටිපක්ඛයතො 

නිග් මනට්යඨො හි නියයානට්යඨො, තස්මා පරිග් හිතනිෙයානං සතින්ති
සබ්බථා  හිතාසම්යමොසං පරිච්චත්තසම්යමොසං සතිං කත්වා, 
පරමසතියනපක්කංඋපට්ඨයපත්වාතිඅත්යථො. 

අභිජ්ඣායති ගිජ්ඣති අභිකඞ්ඛති එතායාති අභිජ්ඣා, යලොයභො. 

ලුජ් නට්යඨනාති භිජ්ජනට්යඨන, ඛයණඛයණභිජ්ජනට්යඨනාති අත්යථො. 

වික්ඛම්භනවයසනාති එත්ථ වික්ඛම්භනං අනුප්පාදනං අප්පවත්තනං 

පටිපක්යඛනසුප්පහීනත්තා. පහීනත්තාති ච පහීනසදිසතං සන්ධාය වුත්තං
ඣානස්ස අනධි තත්තා. තථාපි නයිදං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං විය සභාවයතො 

වි තාභිජ්ඣං, අථ යඛො භාවනාවයසන. යතනාහ ‘‘න 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසදියසනා’’ති. එයසව නයෙොති යථා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
සභායවන වි තාභිජ්ඣං අබයාපන්නඤ්චන භාවනාය වික්ඛම්භිතත්තා, න
එවමිදං. ඉදං පන චිත්තං භාවනාය පරියසොධිතත්තා අබයාපන්නං

වි තථිනමිද්ධං අනුද්ධතං නිබ්බිචිකිච්ඡඤ්චාති අත්යථො. පුරිමපකතින්ති 
පරිසුද්ධපණ්ඩරසභාවං. ‘‘යා තස්මිං සමයය චිත්තස්ස අකලයතා’’තිආදිනා
(ධ. ස. 1162; විභ. 546) ථිනස්ස, ‘‘යා තස්මිං සමයය කායස්ස
අකලයතා’’තිආදිනා (ධ. ස. 1163; විභ. 546) ච මිද්ධස්ස අභිධම්යම 

නිද්දිට්ඨත්තා වුත්තං ‘‘ථිනං චිත්තය ලඤ්ඤං, මිද්ධං 

යචතසිකය ලඤ්ඤ’’න්ති. සතිපි හි අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිප්පයයොය 
චිත්තකායලහුතාදීනං විය චිත්තයචතසිකානං යථාක්කමං තංතංවියසසස්ස
යා යතසං අකලයතාදීනං වියසසපච්චයතා, අයයමයතසං සභායවොති

දට්ඨබ්බං. ආයලොකසඤ්ඤීති එත්ථ 
අතිසයත්තවිසිට්ඨඅත්ථිඅත්ථාවයබොධයකොයමීකායරොති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘රත්තිම්පි…යප.…සමන්නා යතො’’ති. ඉදං උභෙන්තිසතිසම්පජඤ්ඤමාහ. 
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පටුන 

අතික්කමිත්වාති වික්ඛම්භනවයසන පජහිත්වා. කථමිදං කථමිදන්ති
පවත්තියාකථංකථා, විචිකිච්ඡා, සාඑතස්සඅත්ථීතිකථංකථී, නකථංකථීති 

අකථංකථී, නිබ්බිචිකිච්යඡො. ලක්ඛණාදියභදයතොති එත්ථ ආදි-සද්යදන 
පච්චයපරිහානප්පහායකාදීනම්පි සඞ් යහො දට්ඨබ්යබො. යතපි හි පයභදයතො

දට්ඨබ්බාති. උච්ඡින්දිත්වාපායතන්තීතිඑත්ථඋච්ඡින්දනංපාතනඤ්ච තාසං
පඤ්ඤානං අනුප්පන්නානං උප්පජ්ජිතුං අප්පදානයමව. ඉති 
මහග් තානුත්තරපඤ්ඤානං එකච්චාය ච පරිත්තපඤ්ඤාය
අනුප්පත්තියහතුභූතා නීවරණධම්මාඉතරායචසමත්ථතංවිහනන්තියයවාති 

‘‘පඤ්ඤාෙ දුබ්බලීකරණා’’තිවුත්තා. අප්යපන්යතොති නි යමන්යතො. 

අත්තන්තපසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. තණ්හාසුත්තාදිවණ්ණනා 

199-200. නවයම තයයො භයව අජ්යඣොත්ථරිත්වා ඨිතං 
‘‘අජ්ඣත්තිකස්සඋපාදායඅට්ඨාරසතණ්හාවිචරිතානී’’තිආදිනාවුත්තංතං

තං අත්තයනො යකොට්ඨාසභූතං ජාලයමතිස්සා අත්ථීති  ාලිනී. යතනාහ 

‘‘තයෙො වා භයව’’තිආදි. තත්ථතත්ථාති තස්මිං තස්මිං භයව, ආරම්මයණ

වා. අපිචාතිආදිනා නිද්යදසනයයන විසත්තිකාපදස්ස අත්ථං දස්යසන්යතො

නිද්යදසපාළියා එකයදසං දස්යසති ‘‘විසමූලා’’තිආදිනා. අයඤ්යහත්ථ 

නිද්යදසපාළි (මහානි. 3; චූළනි. යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 22, 
ඛග් විසාණසුත්තනිද්යදයසො124) – 

‘‘විසත්තිකාති යකනට්යඨන විසත්තිකා? විසතාති විසත්තිකා, 
විසටාති විසත්තිකා, විසාලාති විසත්තිකා, විසක්කතීති විසත්තිකා, 
විසංහරතීති විසත්තිකා, විසංවාදිකාති විසත්තිකා, විසමූලාති
විසත්තිකා, විසඵලාතිවිසත්තිකා. විසපරියභො ාතිවිසත්තිකා.විසාලා
වා පන සා තණ්හා රූයප සද්යද  න්යධ රයස යඵොට්ඨබ්යබ කුයල
 යණ ආවායස ලායභ යයස පසංසාය සුයඛ 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායර
කාමධාතුයාරූපධාතුයා අරූපධාතුයා කාමභයවරූපභයව අරූපභයව
සඤ්ඤිභයව අසඤ්ඤිභයව යනවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤිභයව 
එකයවොකාරභයව චතුයවොකාරභයව පඤ්චයවොකාරභයව අතීයත
අනා යත පච්චුප්පන්යන දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු විසටා
විත්ථතාතිවිසත්තිකා’’ති. 

තත්ථ (මහානි. අට්ඨ. 3; සං. නි. ටී. 1.1.1 ඔඝතරණසුත්තවණ්ණනා) 

විසතාති විත්ථතා රූපාදීසු යතභූමකධම්මබයාපනවයසන. විසටාති

පුරිමවචනයමව ත-කාරස්ස ට-කාරං කත්වා වුත්තං. විසාලාති විපුලා. 

විසක්කතීති පරිසහති. රත්යතො හි රා වත්ථුනා පයරන තාළියමායනොපි

සහති, විප්ඵන්දනං වා ‘‘විසක්කන’’න්ති වදන්ති. විසංහරතීති තථා තථා
කායමසු ආනිසංසං දස්යසන්තී විවියධහි ආකායරහි
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පටුන 

යනක්ඛම්මාභිමුඛප්පවත්තියතොචිත්තංසංහරතිසංඛිපති.විසංවා දුක්ඛං, තං

හරති උපයනතීති අත්යථො. අනිච්චාදිං නිච්චාදියතො  ණ්හන්තී විසංවාදිකා 

යහොති. දුක්ඛනිබ්බත්තකස්ස කම්මස්ස යහතුභාවයතො විසමූලා, විසං වා

දුක්ඛදුක්ඛාදිභූතා යවදනා මූලං එතිස්සාති විසමූලා. දුක්ඛසමුදයත්තා විසං

ඵලංඑතිස්සාති විසඵලා. තණ්හායරූපාදිකස්සදුක්ඛස්සපරියභොය ොයහොති, 

න අමතස්සාතිසා විසපරියභො ා වුත්තා.සබ්බත්ථනිරුත්තිවයසන පදසිද්ධි

යවදිතබ්බා.යයොපයනත්ථපධායනොඅත්යථො, තංදස්යසතුංපුන ‘‘විසටාවා

පනා’’තිආදිවුත්තං. 

තන්තංවුච්චති(දී.නි.ටී.2.95අපසාදනාවණ්ණනා; සං.නි.ටී. 2.2.60) 
වත්ථවිනනත්ථං තන්තවායයහි දණ්ඩයක ආසඤ්චිත්වා පසාරිතසුත්තවට්ටි 
‘‘තනීයතී’’තිකත්වා, තං පනසුත්තං සන්තානාකුලතායනිදස්සනභායවන

ආකුලයමව  හිතන්ති ආහ ‘‘තන්තං විෙ ආකුල ායතො’’ති. සඞ්යඛපයතො 

වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘ෙථා නාමා’’තිආදි වුත්තං. 

සමායනතුන්තිපුබ්යබනාපරංසමංකත්වාආයනතුං, අවිසමංඋජුංකාතුන්ති
අත්යථො. තන්තයමව වා ආකුලං තන්තාකුලං, තන්තාකුලං විය ජායතො 

භූයතොති තන්තාකුලක ායතො. විනනයතො ගුලාති ඉත්ථිලිඞ් වයසන 
ලද්ධනාමස්ස තන්තවායස්ස ගුණ්ඨිකං නාම ආකුලභායවන අග් යතො වා
මූලයතො වා දුවිඤ්යඤයයයමව ඛලිබද්ධතන්තසුත්තන්ති ආහ 

‘‘ගුලාගුණ්ඨිකං වුච්චතියපසකාරකඤ්ජිෙසුත්ත’’න්ති. 

සකුණිකාති පටපදසකුණිකා. සා හි රුක්ඛසාඛාසු ඔලම්බනකුටවා
යහොති. තඤ්හි සා කුටවං තයතො තයතො තිණහීරාදියක ආයනත්වා තථා
විනති, යථායත යපසකාරකඤ්ජියසුත්තංවියඅග්ය නවා අග් ං, මූයලන

වා මූලං සමායනතුං වියවයචතුං වා න සක්කා. යතනාහ ‘‘ෙථා’’තිආදි. 

තදුභෙම්පි ‘‘ගුලාගුණ්ඨික’’න්ති වුත්තං කඤ්ජියසුත්තං කුලාවකඤ්ච. 

පුරිමනයෙයනවාති ‘‘එවයමව සත්තා’’තිආදිනා වුත්තනයයයනව. කාමං
මුඤ්ජපබ්බජතිණානි යථාජාතානිපි දීඝභායවන පතිත්වා අරඤ්ඤට්ඨායන
අඤ්ඤමඤ්ඤංවිනන්ධිත්වාආකුලබයාකුලානිහුත්වාතිට්ඨන්ති, තානිපන

න තථා දුබ්බියවචියානි යථා රජ්ජුභූතානීති දස්යසතුං ‘‘ෙථා තානී’’තිආදි
වුත්තං.යසසයමත්ථයහට්ඨාවුත්තනයයමව. 

අපාොති අවඩ්ඪිකා, සුයඛන, සුඛයහතුනා වා විරහිතාති අත්යථො. 

දුක්ඛස්ස  තිභාවයතොති ආපායිකස්ස දුක්ඛස්ස පවත්තිට්ඨානභාවයතො. 

සුඛසමුස්සෙයතොති අබ්භුදයයතො. විනිපතිතත්තාති විරූපංනිපාතත්තා, යථා 

යතනත්තභායවන සුඛසමුස්සයයො න යහොති, එවං නිපතිතත්තා. ඉතයරොති 
සංසායරො. නනු ‘‘අපාය’’න්තිආදිනා වුත්යතොපි සංසායරො එවාති? 
සච්චයමතං, නිරයාදීනං පන අධිමත්තදුක්ඛභාවදස්සනත්ථං
අපායාදිග් හණං.ය ොබලීබද්දඤායයනායමත්යථො යවදිතබ්යබො. 
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පටුන 

ඛන්ධානඤ්ච පටපාටීති පඤ්චන්නං ඛන්ධානං යහතුඵලභායවන

අපරාපරප්පවත්ති. අබ්යබොච්ඡින්නං වත්තමානාතිඅවිච්යඡයදනවත්තමානා. 

තං සබ්බම්පීති තං ‘‘අපාය’’න්තිආදිනා වුත්තං සබ්බං අපායදුක්ඛඤ්ච

වට්ටදුක්ඛඤ්ච. මහාසමුද්යද වාතක්ඛිත්තා නාවා විොති ඉදං
පරිබ්භමනට්ඨානස්ස මහන්තදස්සනත්ථඤ්යචව පරිබ්භමනස්ස

අනවට්ඨිතතාදස්සනත්ථඤ්චඋපමා. ෙන්යතයුත්තය ොයණොවිොතිඉදංපන
අවසීභාවදස්සනත්ථඤ්යචව දුප්පයමොක්ඛභාවදස්සනත්ථඤ්චාතියවදිතබ්බං. 

‘‘සමූහග් ායහොති තණ්හාමානදිට්ඨීනං සාධාරණග් ායහො’’ති වදන්ති, 
‘‘ඉත්ථං එවං අඤ්ඤථා’’ති පන වියසසං අකත්වා  හණං සමූහග් ායහොති

දට්ඨබ්යබො. වියසසං අකත්වාති ච අනුපනිධානං සමයතො අසමයතො ච

උපනිධානන්තිඉමංවිභා ංඅකත්වාතිඅත්යථො. ඉත්ථන්තිහිඅනුපනිධානං

කථිතං. එවං අඤ්ඤථාති පන සමයතො අසමයතො ච උපනිධානං. අඤ්ඤං 

ආකාරන්තිපරසන්තාන තංආකාරං. 

අත්ථීති සදා සංවිජ්ජතීති අත්යථො. සීදතීති නස්සති. 

සංසෙපරිවිතක්කවයසනාති ‘‘කිං නු යඛො අහං සියං, න සිය’’න්ති එවං 

පරිවිතක්කවයසන. පත්ථනාකප්පනවයසනාති ‘‘අපි නාම සාධු පනාහං 

සිය’’න්තිඑවං පත්ථනායකප්පනවයසන. සුද්ධසීසාති තණ්හාමානදිට්ඨීනං 
සාධාරණා සීසා. ‘‘ඉත්ථං එවං අඤ්ඤථා’’ති වුත්තස්ස වියසසස්ස

අනිස්සිතත්තා ‘‘සුද්ධසීසා’’ති වුත්තා. තත්ථ දිට්ඨිසීයසහි දිට්ඨියා  හිතාය
තදවිනාභාවිනී තණ්හා දස්සිතා, චතූහි සීයසහි ද්වාදසහි ච සීසමූලයකහි

මානදිට්ඨීහි අයයමව තණ්හා දස්සිතාති ආහ ‘‘එවයමයත…යප.…

තණ්හාවිචරිතධම්මා යවදිතබ්බා’’ති. නනු ච මානදිට්ඨිග් ායහොපි
ඉධාධිප්යපයතො, යයතො ‘‘තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන සමූහග් ායහො’’ති 
අට්ඨකථායංවුත්තං, තස්මාකථංතණ්හාවිචරිතානීතිඉදංවචනං? වුච්චයත– 
දිට්ඨිමායනසුපි තණ්හාවිචරිතානීති වචනං අඤ්ඤමඤ්ඤං විප්පයයොගීනං
දිට්ඨිමානානං තණ්හාය අවිප්පයයො ානං තංමූලකත්තා තප්පධානතාය
කතන්තියවදිතබ්බං.දසමං උත්තානයමව. 

තණ්හාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුත්ථපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

5. පඤ්චමපණ්ණාසකං 

(21) 1. සප්පුරිසවග්ය ො 

1-10. සික්ඛාපදසුත්තාදිවණ්ණනා 

201-210. පඤ්චමස්ස පඨයම අසප්පුරියසොති ලාමකපුරියසො. පාණං 

අතිපායතතීති පාණාතිපාතී. අදින්නංආදියතීති අදින්නාදායී. කායමසුමිච්ඡා

චරතීති කායමසුමිච්ඡාචාරී. මුසා වදතීති මුසාවාදී. සුරායමරයමජ්ජපමායද



අඞ්ගුත්තරනිකායය   චතුක්කනිපාත-ටීකා 

309 

පටුන 

තිට්ඨතීති සුරායමරෙමජ් පමාදට්ඨායී. පාණාතිපායත සමාදයපතීති යථා
පාණංඅතිපායතති, තථානංතත්ථ හණං ණ්හායපති. යසයසසුපිඑයසව

නයයො. අෙං වුච්චතීති අයං එවරූයපො පුග් යලො යස්මා සයංකයතන ච
දුස්සීයලයන සමන්නා යතො, යඤ්ච සමාදපියතනකතං, තයතො උපඩ්ඪස්ස 

දායායදො, තස්මා ‘‘අසප්පුරියසන අසප්පුරිසතයරො’’ති වුච්චති. සප්පුරියසොති

උත්තමපුරියසො. සප්පුරියසන සප්පුරිසතයරොති අත්තනා ච කයතන
සුසීයලයනසමන්නා තත්තායඤ්චසමාදපියතො කයරොති, තයතොඋපඩ්ඪස්ස
දායාදත්තා උත්තමපුරියසන උත්තමපුරිසතයරො. එත්ථ ච පයරන කතං 
දුස්සීලයං සුසීලයං වා ආණත්තියා අත්තනා ච වචිප්පයයොය න කතන්ති
ආණාපනවයසන පසුතපාපස්ස පුඤ්ඤස්ස වා දායායදො ‘‘තයතො උපඩ්ඪස්ස
දායායදො’’තිවුත්යතො.දුතියාදීනි උත්තානත්ථායනව. 

සික්ඛාපදසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සප්පුරිසවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

211-220. දුතියයොපරිසාවග්ය ොඋත්තානත්යථොයයව. 

(23) 3. දුච්චරිතවග් වණ්ණනා 

221-231. තතියස්ස පඨමාදීනි උත්තානත්ථායනව. චින්තාකවීතිආදීසු

වත්ථුඅනුසන්ධිඋභයයමව චියරන චින්යතත්වා කරණවයසන චින්තාකවි 
යවදිතබ්යබො.කිඤ්චි සුත්වාසුයතනඅස්සුතංඅනුසන්යධත්වාකරණවයසන 

සුතකවි, කිඤ්චි අත්ථං උපධායරත්වා තස්ස සඞ්ඛිපනවිත්ථාරණාදිවයසන 

අත්ථකවි යංකිඤ්චි පයරන කතං කබ්බං නාටකං වා දිස්වා තංසදිසයමව

අඤ්ඤං අත්තයනො ඨානුප්පත්තිකප්පටිභායනන කරණවයසන පටභානකවි 
යවදිතබ්යබො. 

දුච්චරිතවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(24) 4. කම්මවග්ය ො 

1. සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

232. චතුත්ථස්ස පඨයම කාළකන්ති මලීනං, චිත්තස්ස
අප්පභස්සරභාවකරන්ති අත්යථො. තං පයනත්ථ කම්මපථප්පත්තයමව 

අධිප්යපතන්තිආහ ‘‘දසඅකුසලකම්මපථ’’න්ති. කණ්හාභිජාතියහතුයතො වා 

කණ්හං. යතනාහ ‘‘කණ්හවිපාක’’න්ති. අපායූපපත්ති මනුස්යසසු ච
යදොභග්ගියං කණ්හවිපායකො, යං තස්ස තමභායවො වුත්යතො. 

නිබ්බත්තනයතොති නිබ්බත්තාපනයතො. පණ්ඩරකන්ති ඔදාතං, චිත්තස්ස 

පභස්සරභාවකරන්ති අත්යථො. සුක්කාභිජාතියහතුයතො වා සුක්කං. යතනාහ 

‘‘සුක්කවිපාක’’න්ති. සග්ගූපපත්ති මනුස්සයසොභග්ගියඤ්ච සුක්කවිපායකො, 

යං තස්ස යජොතිභායවො වුත්යතො. උක්කට්ඨනිද්යදයසන පන ‘‘සග්ය 

නිබ්බත්තනයතො’’ති වුත්තං, නිබ්බත්තාපනයතොති අත්යථො. 

මිස්සකකම්මන්ති කායලනකණ්හංකායලනසුක්කන්තිඑවංමිස්සකවයසන
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කතකම්මං. සුඛදුක්ඛවිපාකන්ති වත්වා තත්ථ සුඛදුක්ඛානං පවත්තිආකාරං 

දස්යසතුං ‘‘මිස්සකකම්මංහී’’තිආදිවුත්තං.කම්මස්ස කණ්හසුක්කසමඤ්ඤා
කණ්හසුක්කාභිජාතියහතුතායාති අපචය ාමිතාය තදුභයවිද්ධංසකස්ස 
කම්මක්ඛයකරකම්මස්ස ඉධ සුක්කපරියායයොපි ඉච්ඡියතොති ආහ 

‘‘උභෙ…යප.… අෙයමත්ථ අත්යථො’’ති. තත්ථ උභෙවිපාකස්සාති 
යථාධි තස්ස උභයවිපාකස්ස. සම්පත්තිභවපරියාපන්යනො හි විපායකො ඉධ
සුක්කං සුක්කවිපායකොති අධිප්යපයතො, න අච්චන්තපරිසුද්යධො
අරියඵලවිපායකො. 

සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. විත්ථාරසුත්තවණ්ණනා 

233. දුතියය සබයාබජ්ඣන්ති වා සදුක්ඛං, අත්තනා උප්පායදතබ්යබන
දුක්යඛන සදුක්ඛන්ති අත්යථො, දුක්ඛසංවත්තනිකන්ති වුත්තං යහොති.
කායසඞ්ඛාරාදීසු කායද්වායර  හණාදිවයසන යචොපනප්පත්තා ද්වාදස
අකුසලයචතනා අබයාබජ්ඣකායසඞ්ඛායරො නාම. වචීද්වායර
හනුසංයචොපනවයසන වචීයභදප්පවත්තිකා තායයව ද්වාදස වචීසඞ්ඛායරො
නාම. උභයයචොපනංඅප්පත්වාරයහොචින්යතන්තස්සමයනොද්වායරපවත්තා
මයනොසඞ්ඛායරො නාම. ඉති තීසුපි ද්වායරසු කායදුච්චරිතාදියභදා අකුසලා

යචතනාව සඞ්ඛාරාති යවදිතබ්බා. අභිසඞ්ඛයරොතීති ආයූහති, තං පන
ආයූහනං පච්චයසමවායසිද්ධියතො සඞ්කඩ්ඪිත්වා පිණ්ඩනං විය යහොති. 

සදුක්ඛං යලොකන්ති අපායයලොකමාහ. විපාකඵස්සාති ඵස්සසීයසන තත්ථ 

විපාකප්පවත්තමාහ. යවමානිකයපතාති ඉදං බාහුල්ලයතො වුත්තං, 

ඉතයරසම්පි විනිපාතිකානං කායලන සුඛං, කායලන දුක්ඛං යහොති. තස්ස 

පහානාොතිතස්ස යථාවුත්තස්සකම්මස්ස අනුප්පත්තිධම්මතාපාදනාය. ො

යචතනාති යා අපචය ාමිනියචතනා. යතයනවාහ ‘‘විවට්ට ාමිනී

මග් යචතනායවදිතබ්බා’’ති. 

විත්ථාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-9. යසොණකායනසුත්තාදිවණ්ණනා 

234-240. තතියය පුරිමානි, භන්යත, දිවසානි පුරිමතරානීති එත්ථ
හියයයො දිවසං පුරිමං නාම, තයතො පරං පුරිමතරන්ති ආහ 

‘‘අතීතානන්තරදිවසයතො පට්ඨාො’’තිආදි. ඉති ඉයමසු ද්වීසු පවත්තියතො
යථාක්කමං පුරිමපුරිමතරභායවො දස්සියතො. එවං සන්යතපි යයදත්ථ 
‘‘පුරිමතර’’න්තිවුත්තං, තයතොපභුතියංයංඔරං, තංතංපුරිමං.යංයංපරං, 
තංතං පුරිමතරංඔරපාරභාවස්සවියපුරිමතරභාවස්සචඅයපක්ඛාසිද්ධත්තා.
යසසං වුත්තනයයමව.චතුත්ථාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

යසොණකායනසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10-11. සමණසුත්තාදිවණ්ණනා 

241-2. දසයම යසසපයදසුපීති ‘‘ඉධ දුතියයො සමයණො’’තිආදීසු
යසසපයදසුපි.යථාහි ‘‘විවිච්යචවකායමහී’’ති(දී.නි.1.226; ම.නි.1.271, 
287, 297; සං. නි. 2.152; අ. නි. 4.123) එත්ථ කයතො නියයමො ‘‘විවිච්ච
අකුසයලහී’’ති එත්ථාපි කයතොයයව යහොති සාවධාරණඅත්ථස්ස

ඉච්ඡිතබ්බත්තා, එවමිධාපීති. යතනාහ ‘‘දුතිොදයෙොපි හී’’තිආදි.
සාමඤ්ඤඵලාධි මවයසන නිප්පරියායයතො සමණභායවොති යතසං
වයසයනත්ථ චත්තායරො සමණා යදසිතා. ඉමස්මිඤ්හි ඨායන චත්තායරො 
ඵලට්ඨකසමණාව අධිප්යපතා සමිතපාපසමණග් හණයතො. කස්මා
පයනත්ථ මහාපරිනිබ්බායන විය මග් ට්ඨා තදත්ථාය පටිපන්නාපි න
 හිතාති? යවයනයයජ්ඣාසයයතො.තත්ථහි මග් ාධි මත්ථාය විපස්සනාපි
ඉයතො බහිද්ධා නත්ථි, කුයතො මග් ඵලානීති දස්යසන්යතන භ වතා
‘‘ඤායස්සධම්මස්ස පයදසවත්තී, ඉයතො බහිද්ධා සමයණොපිනත්ථී’’ති (දී.
නි. 2.214) වුත්තං. ඉධ පන නිට්ඨානප්පත්තයමව තංතංසමණභාවං
 ණ්හන්යතනඵලට්ඨකසමණාව  හිතා, මග් ට්ඨයතොඵලට්යඨොසවියසසං
දක්ඛියණයයයොති. ස්වායමත්යථො ද්වීසු සුත්යතසු යදසනායභයදයනව

විඤ්ඤායතීති. රිත්තාති විවිත්තා. තුච්ඡාති නිස්සාරා
පටිපන්නකසාරාභාවයතො. 

පවදන්තිඑයතහීති පවාදා. දිට්ඨි තිකානං නානාදිට්ඨිදීපකසමයාතිආහ 

‘‘චත්තායරො සස්සතවාදා’’තිආදි. තත්ථ චත්තායරො සස්සතවාදාති
ලාභිවයසන තයයො, තක්කිවයසන එයකොති එවං චත්තායරො සස්සතවාදා.
පුබ්යබනිවාසඤාණලාභී තිත්ථියයො මන්දපඤ්යඤො 
අයනකජාතිසතසහස්සමත්තං අනුස්සරති, මජ්ඣපඤ්යඤො දස
සංවට්ටවිවට්ටකප්පානි, තික්ඛපඤ්යඤො චත්තාලීස සංවට්ටවිවට්ටකප්පානි, 
න තයතො පරං. යසො එවං අනුස්සරන්යතො ‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො
චා’’තිඅභිවදති, තක්කීපනතක්කපරියාහතංවීමංසානුචරිතං සයංපටිභානං
‘‘සස්සයතොඅත්තාචයලොයකොචා’’තිඅභිවදති.යතනවුත්තං‘‘ලාභිවයසන
තයයො, තක්කිවයසනඑයකොතිඑවංචත්තායරොසස්සතවාදා’’ති. 

සත්යතසු සඞ්ඛායරසු ච එකච්චං සස්සතන්ති පවත්යතො වායදො
එකච්චසස්සතවායදො. යසො පන 
බ්රහ්මකායිකඛිඩ්ඩාපයදොසිකමයනොපයදොසිකත්තභාවයතො චවිත්වා

ඉධා තානංතක්කියනොච උප්පජ්ජනවයසනචතුබ්බියධොතිආහ ‘‘චත්තායරො 

එකච්චසස්සතවාදා’’ති. 

චත්තායරො අන්තානන්තිකාති එත්ථ අමති  ච්ඡති එත්ථ යවොසානන්ති
අන්යතො, මරියාදා. තප්පටියසයධන අනන්යතො. අන්යතො ච අනන්යතො ච
අන්තානන්යතො සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසයසන වා ‘‘නාමරූපපච්චයා
සළායතන’’න්තිආදීසු(ම.නි.3.126; උදා.1) විය. අන්තානන්තසහචරියතො
වායදො අන්තානන්යතො යථා ‘‘කුන්තා චරන්තී’’ති. 
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අන්තානන්තසන්නිස්සයයො වා යථා ‘‘මඤ්චා යඝොසන්තී’’ති. යසො එයතසං

අත්ථීති අන්තානන්තිකා. ‘‘අන්තවාඅත්තාචයලොයකොච, අනන්තවාඅත්තා
ච යලොයකොච, අන්තවාචඅනන්තවාචඅත්තාචයලොයකොච, යනවන්තවා
නානන්තවා’’තිඑවං පවත්තවාදාචත්තායරො.අවඩ්ඪිතකසිණස්සතංකසිණං
අත්තාති චයලොයකොති ච ණ්හන්තස්ස වයසනපඨයමො වුත්යතො, දුතියයො
වඩ්ඪිතකසිණස්සවයසනවුත්යතො, තතියයොතිරියංවඩ්යඪත්වා උද්ධමයධො
අවඩ්ඪිතකසිණස්ස, චතුත්යථොතක්කිවයසනවුත්යතො.එත්ථචයුත්තංතාව 
පුරිමානංතිණ්ණංවාදානංඅන්තඤ්චඅනන්තඤ්චඅන්තානන්තඤ්චආරබ්භ 
පවත්තවාදත්තා අන්තානන්තිකත්තං, පච්ඡිමස්ස පන
තදුභයනියසධනවයසන පවත්තවාදත්තා කථමන්තානන්තිකත්තන්ති? 
තදුභයප්පටියසධනවයසන පවත්තවාදත්තා එව. 
අන්තානන්තිකප්පටියසධවායදොපි හි අන්තානන්තවිසයයො එව තං ආරබ්භ
පවත්තත්තා. 

නමරතීතිඅමරා.කාසා? ‘‘එවන්තිපියමයනො’’තිආදිනා(දී.නි. 1.62) 
නයයන පරියන්තරහිතා දිට්ඨි තිකස්ස දිට්ඨි යචව වාචා ච. විවියධො
යඛයපොති වික්යඛයපො, අමරාය දිට්ඨියා, වාචාය වා වික්යඛයපොති

අමරාවික්යඛයපො, යසො එතස්ස අත්ථීති අමරාවික්යඛපියකො. අථ වා අමරා
නාම මච්ඡජාති, සා උම්මුජ්ජනාදිවයසන උදයක සන්ධාවමානා  ාහං න
 ච්ඡති, එවයමවං අයම්පි වායදො ඉයතො චියතො ච සන්ධාවති,  ාහං න
උප ච්ඡතීති අමරාවික්යඛයපොති වුච්චති, යසො එයතසං අත්ථීති 

අමරාවික්යඛපිකා. ස්වායං වායදො 
මුසාවාදානුයයො ඡන්දරා භයයමොහභාවයහතුකතායචතුධාපවත්යතොතිආහ 

‘‘චත්තායරොඅමරාවික්යඛපිකා’’ති. 

අධිච්ච යථිච්ඡකං යං කිඤ්චි කාරණං කස්සචි බුද්ධිපුබ්බං වා විනා
සමුප්පන්යනොති අත්තයලොකසඤ්ඤිතානං ඛන්ධානං අධිච්ච 
පවත්තිආකාරාරම්මණං දස්සනං තදාකාරසන්නිස්සයයන පවත්තියතො
තදාකාරසහචරිතතාය ච ‘‘අධිච්චසමුප්පන්න’’න්ති වුච්චති යථා ‘‘මඤ්චා
යඝොසන්ති’’, ‘‘කුන්තා චරන්තී’’ති ච. තං එයතසං අත්ථීති 

අධිච්චසමුප්පන්නිකා. ලාභිවයසන තක්කිවයසන ච ‘‘ද්යව

අධිච්චසමුප්පන්නිකා’’ති වුත්තං. 

සඤ්ඤීති පවත්යතො වායදො සඤ්ඤිවායදො, යසො එයතසං අත්ථීති 

සඤ්ඤිවාදා. රූපිචතුක්කං එකන්තසුඛචතුක්කන්ති ඉයමසං චතුන්නං 

චතුක්කානං වයසන යසොළස සඤ්ඤිවාදා. ඉයමසුයයව පුරිමානං ද්වින්නං 

චතුක්කානං වයසන අට්ඨ සඤ්ඤිවාදා, අට්ඨ යනවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤිවාදා 
යවදිතබ්බා. යකවලඤ්හි තත්ථ ‘‘සඤ්ඤී අත්තා’’ති  ණ්හන්තානං තා
දිට්ඨියයො, ඉධඅසඤ්ඤීතිචයනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීතිච. 
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සත්ත උච්යඡදවාදාති මනුස්සත්තභායව කාමාවචරයදවත්තභායව
රූපාවචරත්තභායව චතුබ්බිධාරූපත්තභායව ච ඨත්වා සත්තස්ස 
උච්යඡදපඤ්ඤාපනවයසනසත්තඋච්යඡදවාදා. 

පඤ්ච දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදාති පඤ්චකාමගුණඋපයභො වයසන
චතුබ්බිධරූපජ්ඣානසුඛපරියභො වයසන ච දිට්ඨධම්යම 

නිබ්බූතිපඤ්ඤාපනවාදා. දිට්ඨධම්යමොති පච්චක්ඛධම්යමො වුච්චති, තත්ථ
තත්ථ පටිලද්ධත්තභාවස්යසතං අධිවචනං. දිට්ඨධම්යම නිබ්බානං 
දිට්ඨධම්මනිබ්බානං, ඉමස්මිංයයවඅත්තභායවදුක්ඛවූපසමන්තිඅත්යථො.තං 

වදන්තීති දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදා. 

ඤායති කමති පටිවිජ්ඣතීති ඤායයො, යසො එව

නිබ්බානසම්පාපකයහතුතාය ධම්යමොතිආහ ‘‘ඤාෙස්සධම්මස්සා’’ති. ඉයතො 

බහිද්ධා සමයණොපි නත්ථීතිආදීසු කස්මා පයනයත අඤ්ඤත්ථ නත්ථීති? 
අක්යඛත්තතාය.යථාහිනආරග්ය සාසයපොතිට්ඨති, නඋදකපිට්යඨඅග්ගි
ජලති, න පිට්ඨිපාසායණ බීජානි විරුහන්ති, එවයමවං බාහියරසු
තිත්ථායතයනසු න ඉයම සමණා උප්පජ්ජන්ති, ඉමස්මිංයයව සාසයන
උප්පජ්ජන්ති. කස්මා? සුක්යඛත්තතාය. සා පන යනසං අක්යඛත්තතා
සුක්යඛත්තතාචඅරියමග් ස්සඅභාවයතොභාවයතොචයවදිතබ්බා.යතනාහ 
භ වා– 

‘‘යස්මිංයඛො, සුභද්ද, ධම්මවිනයයඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො
න උපලබ්භති, සමයණොපි තත්ථ න උපලබ්භති, දුතියයොපි තත්ථ 
සමයණො න උපලබ්භති, තතියයොපි තත්ථ සමයණො න උපලබ්භති, 
චතුත්යථොපි තත්ථ සමයණො න උපලබ්භති. යස්මිඤ්ච යඛො, සුභද්ද, 
ධම්මවිනයය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො උපලබ්භති, සමයණොපි 
තත්ථඋපලබ්භති, දුතියයොපිතත්ථ…තතියයොපිතත්ථ…චතුත්යථොපි
තත්ථ සමයණො උපලබ්භති. ඉමස්මිං යඛො, සුභද්ද, ධම්මවිනයය
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො උපලබ්භති. ඉයධව, සුභද්ද, සමයණො, 
ඉධදුතියයොසමයණො, ඉධතතියයොසමයණො, ඉධචතුත්යථොසමයණො, 
සුඤ්ඤා පරප්පවාදාසමයණභිඅඤ්යඤහී’’ති(දී.නි.2.214). 

අරියමග් ස්සචඅභායවොභායවොචසුපරිසුද්ධස්සසීලස්ස සුපරිසුද්ධාය
සමථවිපස්සනාභාවනාය අභාවයතො භාවයතො ච යවදිතබ්යබො. තදුභයඤ්ච 
දුරක්ඛාතස්වාක්ඛාතභාවයහතුකං. යසො ච අසම්මාසම්බුද්ධප්පයවදිතත්තා.
යස්මා තිත්ථායතනං අක්යඛත්තං, සාසනං යඛත්තං, තස්මා යථා
සුරත්තහත්ථපායදො භාසුරයකසරභායරො සීයහො මි රාජා න සුසායන වා
සඞ්කාරකූයට වා පටිවසති, තියයොජනසහස්සවිත්ථතං පන හිමවන්තං
අජ්යඣො ායහත්වාමණිගුහායයමවවසති, යථාචඡද්දන්යතොනා රාජාන
ය ොචරියහත්ථිකුලාදීසු නවසු කුයලසු උප්පජ්ජති, යථා ච වලාහයකො
අස්සරාජාන  ෙභකුයල වා යඝොටකකුයල වා උප්පජ්ජති, සින්ධුතීයර පන 
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සින්ධවකුයලයයවඋප්පජ්ජති, යථාචසබ්බකාමදදංමයනොහරංමණිරතනං
න සඞ්කාරකූයට වා පංසුපබ්බතාදීසු වා උප්පජ්ජති, 
විපුලපබ්බතබ්භන්තයරයයවඋප්පජ්ජති, යථාච තිමිරපිඞ් යලොමච්ඡරාජාන
ඛුද්දකයපොක්ඛරණීසු උප්පජ්ජති, චතුරාසීතියයොජනසහස්ස ම්භීයර
මහාසමුද්යදයයවඋප්පජ්ජති, යථාච දියඩ්ඪයයොජනසතියකො සුපණ්ණරාජා
න  ාමද්වායර එරණ්ඩවනාදීසු පටිවසති, මහාසමුද්දං පන
අජ්යඣො ායහත්වා සිම්බලිදහවයනයයව පටිවසති, යථා ච ධතරට්යඨො
සුවණ්ණහංයසො න  ාමද්වායර ආවාටකාදීසු පටිවසති, 
නවුතිහංසසහස්සපරිවායරො පන හුත්වා චිත්තකූයටයයව පටිවසති, යථා ච 
චතුද්දීපිස්සයරො චක්කවත්තිරාජා න නීචකුයල උප්පජ්ජති, 
අසම්භින්නජාතියඛත්තියකුයලයයව පන උප්පජ්ජති, එවයමවං ඉයමසු
සමයණසු එකසමයණොපි න අඤ්ඤත්ථ තිත්ථායතයන උප්පජ්ජති, 
අරියමග් පරික්ඛයතපනබුද්ධසාසයනයයව උප්පජ්ජති. යතනාහභ වා –
‘‘ඉයධව, භික්ඛයව, සමයණො…යප.… සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමයණභි
අඤ්යඤහී’’ති (ම. නි. 1.139-140; අ. නි. 4.241). එකාදසයම නත්ථි 
වත්තබ්බං. 

සමණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කම්මවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(25) 5. ආපත්තිභෙවග්ය ො 

1. සඞ්ඝයභදකසුත්තවණ්ණනා 

243. පඤ්චමස්ස පඨයම විවාදාධිකරණාදීසූති විවාදාධිකරණං
අනුවාදාධිකරණංආපත්තාධිකරණං කිච්චාධිකරණන්තිඉයමසුචතූසු.තත්ථ
ධම්යමොතිවාඅධම්යමොතිවාඅට්ඨාරසහි වත්ථූහිවිවදන්තානංභික්ඛූනංයයො

විවායදො, ඉදං විවාදාධිකරණං නාම. සීලවිපත්තියා වා
ආචාරදිට්ඨිආජීවවිපත්තියා වාඅනුවදන්තානංයයොඅනුවායදොඋපවදනායචව

යචොදනාච, ඉදං අනුවාදාධිකරණං නාම.මාතිකායආ තාපඤ්ච, විභඞ්ය 

ද්යවති සත්තපි ආපත්තික්ඛන්ධා, ඉදං ආපත්තාධිකරණං නාම. සඞ්ඝස්ස 

අපයලොකනාදීනං චතුන්නං කම්මානං කරණං, ඉදං කිච්චාධිකරණං නාම.
යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

සඞ්ඝයභදකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-3. ආපත්තිභයසුත්තාදිවණ්ණනා 

244-5. දුතියය භස්සති නිරත්ථකභායවන ඛිපීයතීති භස්මං, ඡාරිකා.

තස්ස පුටං භණ්ඩිකා භස්මපුටං. යතනාහ ‘‘භස්මපුටන්ති

ඡාරිකාභණ්ඩික’’න්ති.තතියංඋත්තානත්ථයමව. 

ආපත්තිභයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4-7. යසයයාසුත්තාදිවණ්ණනා 

246-9. චතුත්යථ යපතාති යපච්චභාවං  තා. යත පන යස්මා ඉධ
කතකාලකිරියා කායලන කතජීවිතුච්යඡදා යහොන්ති, තස්මා වුත්තං 

‘‘කාලකතා වුච්චන්තී’’ති, මතාති අත්යථො. අථ වා යපච්චභවං  තා, 

යපතූපපත්තිවයසන නිබ්බත්තිං උප තාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘අථ වා

යපතවිසයෙ නිබ්බත්තා යපතා නාමා’’ති. එයකන පස්යසන සයිතුං න

සක්යකොන්ති දුක්ඛුප්පත්තියතො. 

යතජුස්සදත්තාති ඉමිනා සීහස්ස අභීරුකභාවං දස්යසති. භීරුකා
යසසමි ාඅත්තයනොආසයංපවිසිත්වාසන්තාසපුබ්බකංයථා තථාසයන්ති, 
සීයහො පන අභීරුයකො සභාවයතො සයතොකාරී භික්ඛු විය සතිං

උපට්ඨයපත්වාව සයති. යතනාහ ‘‘ද්යව පුරිමපායද’’තිආදි. දක්ඛියණ

පුරිමපායද වාමස්ස පුරිමපාදස්ස ඨපනවයසන ද්යව පුරිමපායද එකස්මිං

ඨායන ඨයපත්වා. පච්ඡිමපායද වුත්තනයයයනව ඉධාපි එකස්මිං ඨායන

ඨපනං යවදිතබ්බං, ඨියතොකාසසල්ලක්ඛණං අභීරුකවයසයනව. සීසං පන 

උක්ඛිපිත්වාතිආදිනා වුත්තසීහකිරියා අනුත්රස්තප්පබුජ්ඣනා විය 

අභීරුභාවසිද්ධධම්මතාවයසයනවාති යවදිතබ්බා. සීහවි ම්භනං අතියවලං
එකාකායර ඨපිතානං සරීරාවයවානං  මනාදිකිරියාසු

යයො යභාවාපාදනත්ථං. තික්ඛත්තුං සීහනාදනදනං අප්යපසක්ඛමි රායජහි 
පරිත්තාසපරිහරණත්ථං. 

අෙං වුච්චති, භික්ඛයව, තථා තයසෙයාතිඉමිනාචතුත්ථජ්ඣානයසයයා 
තථා තයසයයානාමාතිදස්යසති.යසතිඅබයාවටභායවනපවත්තතිඑත්ථාති

යසයයා, චතුත්ථජ්ඣානයමව යසයයා චතුත්ථජ්ඣානයසෙයා. කිං පන තං 
චතුත්ථජ්ඣානන්ති? ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානං. තත්ථහිඨත්වා විපස්සනං
වඩ්යඪත්වා භ වා අනුක්කයමන අග් මග් ං අධි න්ත්වා තථා යතො
ජායතොති. තයිදං පදට්ඨානං නාම න යසයයා, තථාපි යස්මා

‘‘චතුත්ථජ්ඣානසමනන්තරා භ වා පරිනිබ්බායී’’ති මහාපරිනිබ්බායන (දී.
නි. 2.219) ආ තං, තස්මා යලොකියචතුත්ථජ්ඣානසමාපත්ති එව
තථා තයසයයාති යකචි. එවං සති පරිනිබ්බානකාලිකාව තථා තයසයයා
ආපජ්ජති, න ච භ වා යලොකියචතුත්ථජ්ඣානසමාපජ්ජනබහුයලො විහාසි. 
අග් ඵලවයසනපවත්තං පයනත්ථචතුත්ථජ්ඣානංයවදිතබ්බං.තත්ථ යථා
සත්තානංනිද්දූප මලක්ඛණා යසයයා භවඞ් චිත්තවයසනයහොති, සා පන
යනසං පඨමජාතිසමන්වයා යයභුයයවුත්තිකා, එවං භ වයතො
අරියජාතිසමන්වයං යයභුයයවුත්තිකං අග් ඵලභූතං චතුත්ථජ්ඣානං
තථා තයසයයාතියවදිතබ්බං.පඤ්චමාදීනි උත්තානත්ථානි. 

යසයයාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. පඨමයවොහාරසුත්තවණ්ණනා 

250-253. අට්ඨයම අනරිොනන්ති අසාධූනං නිහීනානං. යවොහාරාති
සංයවොහාරා අභිලාපා වා, ‘‘දිට්ඨං මයා’’ති එවංවාදිතා. එත්ථ ච
තංතංසමුට්ඨාපකයචතනාවයසන අත්යථො යවදිතබ්යබො. නවමාදීසු නත්ථි
වත්තබ්බං. 

පඨමයවොහාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආපත්තිභයවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

(26) 6. අභිඤ්ඤාවග්ය ො 

1-3. අභිඤ්ඤාසුත්තාදිවණ්ණනා 

254-256. ඡට්ඨස්ස පඨයමපච්චනීකසමනයතො සමයථො, සමාධීතිආහ 

‘‘චිත්යතකග් තා’’ති. අනිච්චාදිනා විවියධනාකායරන දස්සනයතො 

විපස්සනා, සඞ්ඛාරපරිග් ාහකඤාණං. යතනාහ 

‘‘සඞ්ඛාරපරිග් හවිපස්සනාඤාණ’’න්ති. 

දුතියය අනරියයහි පරියයසිතබ්බත්තා අනරියානං පරියයසනාති 

අනරිෙපරියෙසනා. සයං ලාමකතාය අනරියානං පරියයසනාති වා 

අනරිෙපරියෙසනා. රාසභාවන්තිජීරණපකතිකං.තතියංඋත්තානයමව. 

අභිඤ්ඤාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-10. මාලුකයපුත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

257-263. චතුත්යථ අපසායදතීති නිග් ණ්හාති. උස්සායදතීති 

පග් ණ්හාති.අපසාදනාකාරංඋස්සාදනාකාරඤ්චවිභායවතුං ‘‘කථ’’න්තිආදි
ආරද්ධං.පඤ්චමාදීනිඋත්තානායනව.යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

මාලුකයපුත්තසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අභිඤ්ඤාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිමයනොරථපූරණියාඅඞ්ගුත්තරනිකාය-අට්ඨකථාය 

චතුක්කනිපාතවණ්ණනායඅනුත්තානත්ථදීපනාසමත්තා. 

දුතියයොභාය ොනිට්ඨියතො. 
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