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පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

පඤ්චකනිපාත-ටීකා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. යසඛබලවග්ය ො 

1. සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

1. පඤ්චකනිපාතස්ස පඨයම කාමං සම්පයුත්තධම්යමසු ථිරභායවොපි
බලට්යඨො එව, පටිපක්යඛහි පන අකම්පනීයත්තං සාතිසයං බලට්යඨොති

වුත්තං– ‘‘අස්සද්ධියෙන කම්පතී’’ති. 

සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-6. විත්ථතසුත්තාදිවණ්ණනා 

2-6. දුතියය හිරීෙතීති ලජ්ජති විරජ්ජති. යස්මා හිරී

පාපජිගුච්ඡනලක්ඛණා, තස්මා ‘‘ජිගුච්ඡතීතිඅත්ය ො’’තිවුත්තං. ඔත්තප්පතීති
උත්රසති.පාපුත්රාසලක්ඛණඤ්හිඔත්තප්පං. 

පග් හිතවීරියෙොති සඞ්යකොචං අනාපන්නවීරියයො. යතනාහ 

‘‘අයනොසක්කිතමානයසො’’ති. පහානත් ාොති සමුච්ඡින්නත්ථාය. කුසලානං

ධම්මානංඋපසම්පදානාමසමධි යමොඑවාතිආහ ‘‘පටිලාභත් ාො’’ති. 

 තිඅත්ථා ධාතුසද්දා බුද්ධිඅත්ථා යහොන්තීති ආහ ‘‘උදෙඤ්ච වෙඤ්ච

පටිවිජ්ඣිතං සමත් ාො’’ති. මිස්සකනයයනායං යදසනා  තාති ආහ 

‘‘වික්ඛම්භනවයසන ච සමුච්යඡදවයසන චා’’ති. යතනාහ 

‘‘විපස්සනාපඤ්ඤාෙ යචව මග් පඤ්ඤාෙ චා’’ති. විපස්සනාපඤ්ඤාය
වික්ඛම්භනකිරියයතොසාචයඛොපයදසිකාතිනිප්පයදසිකංකත්වා දස්යසතුං 

‘‘මග් පඤ්ඤාෙ පටිලාභසංවත්තනයතො’’ති වුත්තං. 

දුක්ඛක්ඛය ාමිනිභායවපි එයසව නයයො. සම්මාති යාථාවයතො. 
අකුප්පධම්මතාය හි මග් පඤ්ඤාය යඛපිතං යඛපිතයමව, නාස්ස පුන

යඛපනකිච්චං අත්ථීති උපායයනඤායයන සා පවත්තතීති ආහ ‘‘යහතනා

නයෙනා’’ති. තතියාදීසුනත්ථිවත්තබ්බං. 

විත්ථතසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. කාමසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම අසන්ති ලූනන්ති යතනාති අසිතං, දාත්තං. විවිධා

ආභඤ්ජන්ති භාරං ඔලම්යබන්ති යතනාති බයාභඞ්ගී, විධං. කුලපුත්යතොති 
එත්ථ දුවියධො කුලපුත්යතො ජාතිකුලපුත්යතො, ආචාරකුලපුත්යතො ච. තත්ථ
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පටුන 

‘‘යතන යඛො පන සමයයන රට්ඨපායලො නාම කුලපුත්යතො තස්මිංයයව
ථුල්ලයකොට්ඨියකඅග් කුලිකස්ස පුත්යතො’’ති(ම.නි.2.294) එවංආ යතො

උච්චකුලප්පසුයතො ජාතිකුලපුත්යතො නාම. ‘‘යය යත කුලපුත්තා සද්ධා
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජිතා’’ති (ම. නි. 1.34) එවංආ තා පන යත්ථ

කත්ථචිකුයලපසුතාපි ආචාරසම්පන්නා ආචාරකුලපුත්යතො නාම.ඉධපන

ආචාරකුලපුත්යතො අධිප්යපයතො. යතනාහ ‘‘කුලපුත්යතොති

ආචාරකුලපුත්යතො’’ති. යුත්තන්ති අනුච්ඡවිකං, එවං වත්තබ්බතං අරහතීති
අත්යථො. යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

කාමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. චවනසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම සද්ධාොතිඉමිනාඅධි මසද්ධාදස්සිතා.චතුබ්බිධාහිසද්ධා
– ආ මනීයසද්ධා, අධි මසද්ධා, පසාදසද්ධා, ඔකප්පනසද්ධාති. තත්ථ 

ආ මනීෙසද්ධා සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තානං පවත්තා යහොති. 
ආ මනීයප්පටිපදාය ආ තා හි සද්ධා සාතිසයා මහායබොධිසත්තානං
පයරොපයදයසන විනා සද්යධයයවත්ථුං අවිපරීතයතො  යහත්වා

අධිමුච්චනයතො. සච්චප්පටියවධයතො ආ තසද්ධා අධි මසද්ධා 
සුප්පබුද්ධාදීනං විය. ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භ වා’’තිආදිනා බුද්ධාදීසු

උප්පජ්ජනකප්පසායදො පසාදසද්ධා මහාකප්පිනරාජාදීනං විය.
‘‘එවයමත’’න්ති ඔක්කන්දිත්වා පක්ඛන්දිත්වා සද්දහනවයසන කප්පනං

ඔකප්පනං, තයදව සද්ධාති ඔකප්පනසද්ධා. තත්ථ පසාදසද්ධා
පරයනයයරූපපා යහොති, සවනමත්යතනපි පසීදනයතො. ඔකප්පනසද්ධා
සද්යධයයං වත්ථුං ඔ ාහිත්වා අනුපවිසිත්වා ‘‘එවයමත’’න්ති පච්චක්ඛං
කයරොන්තීවියපවත්තති. 

චවනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පඨමඅ ාරවසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම අප්පතිස්සයෙොති අප්පතිස්සයවො ව-කාරස්ස ය-කාරංකත්වා
නිද්යදයසො.  රුනා කිස්මිඤ්චි වුත්යතො  ාරවවයසන පතිස්සවනං, 
පතිස්සයවො, පතිස්සවභූතං, තංසභාවඤ්චයංකිඤ්චි ාරවං. නත්ථිඑතස්මිං

පතිස්සයවොති අප්පතිස්සයවො,  ාරවවිරහියතො. යතනාහ ‘‘අයජට්ඨයකො

අනීචවුත්තී’’ති. 

පඨමඅ ාරවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දුතියඅ ාරවසුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම වුද්ධින්තිආදීසු සීයලන වුද්ධිං, මග්ය න විරුළ්හිං, 

නිබ්බායනන යවපුල්ලං. සීලසමාධීහිවා වුද්ධිං, විපස්සනාමග්ය හි විරුළ්හිං, 

ඵලනිබ්බායනහි යවපුල්ලං. එත්ථ ච යස්ස චතුබ්බිධං සීලං 
අඛණ්ඩාදිභාවප්පවත්තියා සුපරිසුද්ධං වියසසභාගියත්තා අප්පකසියරයනව
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පටුන 

මග් ඵලාවහං සඞ්ඝරක්ඛිතත්යථරස්සවිය, යසොතාදියසනසීයලනඉමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිං ආපජ්ජිස්සති. යතන වුත්තං – ‘‘සීයලන වුද්ධි’’න්ති.
යස්ස පන අරියමග්ය ො උප්පන්යනො, යසො විරූපළ්හමූයලො විය පාදයපො
සුප්පතිට්ඨිතත්තාසාසයන විරූපළ්හිංආපන්යනොනාමයහොති.යතනවුත්තං – 
‘‘මග්ය න විරූපළ්හි’’න්ති.යයොසබ්බකියලසනිබ්බානප්පත්යතො, යසොඅරහා 
සීලාදිධම්මක්ඛන්ධපාරිපූරියා සති යවපුල්ලප්පත්යතො යහොති. යතන වුත්තං 
‘‘නිබ්බායනනයවපුල්ල’’න්ති. දුතියවිකප්යපඅත්යථොවුත්තනයානුසායරන 
යවදිතබ්යබො. 

දුතියඅ ාරවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යසඛබලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. බලවග්ය ො 

1. අනනුස්සුතසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතියස්සපඨයම අභිජානිත්වාති අභිවිසිට්යඨනඤායණනජානිත්වා. 

අට්ඨහි කාරයණහි ත ා තස්සාති ‘‘තථා ආ යතොති තථා යතො. තථා
 යතොති තථා යතො. තථලක්ඛණං ආ යතොති තථා යතො. තථධම්යම
යාථාවයතො අභිසම්බුද්යධොති තථා යතො. තථදස්සිතාය තථා යතො.
තථාවාදිතාය තථා යතො. තථාකාරිතාය තථා යතො. අභිභවනට්යඨන

තථා යතො’’තිඑවංවුත්යතහිඅට්ඨහි කාරයණහි.උසභස්සඉදන්ති ආසභං, 

යසට්ඨට්ඨානං. යතනාහ ‘‘ආසභං ඨානන්ති යසට්ඨට්ඨාන’’න්ති. පරයතො

දස්සිතබලයයොය න ‘‘දසබයලොහ’’න්ති අභීතනාදං නදති. බ්රහ්මචක්කන්ති

එත්ථ යසට්ඨපරියායයො. බ්රහ්මසද්යදොති ආහ ‘‘යසට්ඨචක්ක’’න්ති.
චක්කඤ්යචතංධම්මචක්කංඅධිප්යපතං. 

අනනුස්සුතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියය කාමං සම්පයුත්තධම්යමසු ථිරභායවොපි බලට්යඨො එව, 
පටිපක්යඛහි පන අකම්පනීයත්තං සාතිසයං බලට්යඨොති වුත්තං 

‘‘මුට්ඨස්සච්යචනකම්පතී’’ති. 

සංඛිත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. විත්ථතසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ සතියනපක්යකනාති සතියා යනපක්යකන, 
තික්ඛවිසදසූරභායවනාති අත්යථො. අට්ඨකථායං පන යනපක්කං නාම
පඤ්ඤාති අධිප්පායයන ‘‘යනපක්කං වුච්චති පඤ්ඤා’’ති වුත්තං. එවං සති

අඤ්යඤොනිද්දිට්යඨොනාමයහොති. සතිමාතිච ඉමිනාසවියසසාසති හිතාති
පරයතොපි ‘‘චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා අනුස්සරිතා’’ති සතිකිච්චයමව

නිද්දිට්ඨං, න පඤ්ඤාකිච්චං, තස්මා සතියනපක්යකනාති සතියා
යනපක්කභායවනාති සක්කා විඤ්ඤාතුං ලබ්භයතව. පච්චයවියසසවයසන
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අඤ්ඤධම්මනිරයපක්යඛො සතියා බලවභායවො. තථා හි 
ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතනපිසජ්ඣායනසම්මසනානිසම්භවන්ති. 

චිරකතම්පීති අත්තනා වා පයරන වා කායයන චිරකතං

යචතියඞ් ණවත්තාදිමහාවත්තප්පටිපත්තිපූරණං. චිරභාසිතම්පීති අත්තනා
වා පයරන වා වාචාය චිරභාසිතං සක්කච්චං 
උද්දිසනඋද්දිසාපනධම්මාසාරණධම්මයදසනාඋපනිසින්නකපරිකථාඅනුයමො

දනීයාදිවයසන පවත්තිතං වචීකම්මං. සරිතා අනුස්සරිතාතිතස්මිංකායයන 
චිරකයත කායයො නාම කායවිඤ්ඤත්ති, චිරභාසියත වාචා නාම
වචීවිඤ්ඤත්ති, තදුභයම්පි රූපපං, තංසමුට්ඨාපකාචිත්තයචතසිකාඅරූපපං.ඉති
ඉයම රූපපාරූපපධම්මා එවං උප්පජ්ජිත්වා එවං නිරුද්ධාති සරති යචව
අනුස්සරති ච, සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං සමුට්ඨායපතීති අත්යථො.
යබොජ්ඣඞ් සමුට්ඨාපිකා හි සති ඉධ අධිප්යපතා. තාය සතියා එස සකිං
සරයණනසරිතා, පුනප්පුනංසරයණනඅනුස්සරිතාතියවදිතබ්බා. 

විත්ථතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-10. දට්ඨබ්බසුත්තාදිවණ්ණනා 

15-20. පඤ්චයම සවිසෙස්මංයෙවාති අත්තයනොඅත්තයනොවිසයයඑව. 

යලොකිෙයලොකුත්තරධම්යමකය තන්ති යලොකියධම්යමයලොකුත්තරධම්යම

ච යතන යතන පවත්තිවියසයසන කයථතුං. චතූසු යසොතාපත්තිෙඞ්ය සූති
සප්පුරිසසංයසයවො සද්ධම්මස්සවනං යයොනියසොමනසිකායරො
ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තීති ඉයමසු චතූසු යසොතාපත්තිමග් කාරයණසු. 
කාමඤ්ච යතසු සතිආදයයොපි ධම්මා ඉච්ඡිතබ්බාව යතහි විනා යතසං
අසම්භවයතො, තථාපි යචත්ථ සද්ධා වියසසයතො කිච්චකාරීති යවදිතබ්බා.
සද්යධො එව හි සප්පුරියස පයිරුපාසති, සද්ධම්මං සුණාති, යයොනියසො ච
අනිච්චාදියතොමනසි කයරොති, අරියමග් ස්ස චඅනුධම්මංපටිපජ්ජති, තස්මා

වුත්තං ‘‘එත්  සද්ධාබලං දට්ඨබ්බ’’න්ති. ඉමිනා නයයන යසසබයලසුපි 
අත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

චතූසු සම්මප්පධායනසූති චතුබ්බිධසම්මප්පධානභාවනාය. චතූසු

සතිපට්ඨායනසූතිආදීසුපි එයසවනයයො.එත්ථචයසොතාපත්තිඅඞ්ය සුසද්ධා
විය, සම්මප්පධානභාවනාය වීරියං විය ච සතිපට්ඨානභාවනාය යස්මා
‘‘වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්ස’’න්ති(දී.නි.2.373; ම.නි.1.106) 
වචනයතො පුබ්බභාය  කිච්චයතො සති අධිකා ඉච්ඡිතබ්බා, එවං 
සමාධිකම්මිකස්ස සමාධි, ‘‘අරියසච්චභාවනා පඤ්ඤාභාවනා’’ති කත්වා
තත්ථ පඤ්ඤා පුබ්බභාය  අධිකා ඉච්ඡිතබ්බාති පාකය ොයමත්යථො.
අධි මක්ඛයණ පන සමාධිපඤ්ඤානං විය සබ්යබසම්පි බලානං සද්ධාදීනං
සමතාව ඉච්ඡිතබ්බා. තථා හි ‘‘එත්ථ සද්ධාබල’’න්තිආදිනා තත්ථ තත්ථ
එත්ථග් හණංකතං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය  ඡක්කනිපාත-ටීකා 

5 

පටුන 

ඉදානි සද්ධාදීනං තත්ථ තත්ථ අතියරකකිච්චතං උපමාය විභායවතුං 

‘‘ෙ ාහී’’තිආදිවුත්තං.තත්රිදංඋපමාසංසන්දනං– රාජපඤ්චමසහායාවිය
විමුත්තිපරිපාචකානි පඤ්ච බලානි. යනසං කීළනත්ථං එකජ්ඣං 
වීථිඔතරණං විය බලානං එකජ්ඣං විපස්සනාවීථිඔතරණං, සහායයසු
පඨමාදීනං යථාසකං ය යහව විචාරණා විය සද්ධාදීනං
යසොතාපත්තිඅඞ් ාදීනි පත්වා පුබ්බඞ් මතා. සහායයසු ඉතයරසං තත්ථ
තත්ථ තුණ්හීභායවො විය යසසබලානං තත්ථ තත්ථ තදන්වයතා, තස්ස 
පුබ්බඞ් මස්සබලස්සකිච්චානු තා.නහිතදා යතසංසසම්භාරපථවීආදීසු
ආපාදීනං විය කිච්චං පාක ං යහොති, සද්ධාදීනංයයව පන කිච්චං විභූතං
හුත්වාතිට්ඨතිපුයරතරං තථාපච්චයයහිචිත්තසන්තානස්සඅභිසඞ්ඛතත්තා.
එත්ථ ච විපස්සනාකම්මිකස්ස භාවනා වියසසයතො පඤ්ඤුත්තරාති
දස්සනත්ථං රාජානං නිදස්සනං කත්වා පඤ්ඤින්ද්රියං වුත්තං. ඡට්ඨාදීනි
සුවිඤ්යඤයයානි. 

දට්ඨබ්බසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

බලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පඤ්චඞ්ගිකවග්ය ො 

1-2. පඨමඅ ාරවසුත්තාදිවණ්ණනා 

21-22. තතියස්ස පඨයම ආභිසමාචාරිකන්ති අභිසමාචායර 

උත්තමසමාචායර භවං. කිං පන තන්ති ආහ ‘‘වත්තවයසන 

පඤ්ඤත්තසීල’’න්ති.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව.දුතියයනත්ථිවත්තබ්බං. 

පඨමඅ ාරවසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. උපක්කියලසසුත්තාදිවණ්ණනා 

23-24. තතියය න ච පභාවන්තන්ති න ච පභාසම්පන්නං. 

පභිජ්ජනසභාවන්ති තායපත්වා තාළකජ්ජනපභඞ්ගුරං. අවයසසං යලොහන්ති
වුත්තාවයසසං සජාතියලොහං, විජාතියලොහං, පිසාචයලොහං, 

කිත්තිමයලොහන්තිඑවංපයභදංසබ්බම්පියලොහං. උප්පජ්ජිතංඅප්පදායනනාති
එත්ථ නනු යලොකියකුසලචිත්තස්සපි සුවිසුද්ධස්සපි උප්පජ්ජිතුං
අප්පදායනයනව උපක්කියලසතාති? සච්චයමතං, යස්මිං පන සන්තායන
නීවරණානිලද්ධප්පතිට්ඨානි, තත්ථමහග් තකුසලස්සපිඅසම්භයවො, පය ව
යලොකුත්තරකුසලස්ස. පරිත්තකුසලං පන යථාපච්චයං උප්පජ්ජමානං
නීවරයණහි උපහයත සන්තායන උප්පත්තියා අපරිසුද්ධං යහොන්තං
උපක්කිලිට්ඨං නාම යහොති
අපරිසුද්ධදීපකපල්ලිකවට්ටියතලාදිසන්නිස්සයයො පදීයපො විය. අපිච
නිප්පරියායයතො උප්පජ්ජිතුං අප්පදායනයනව යතසං උපක්කියලසතාති 

දස්යසන්යතො ‘‘ෙදග්ය න හී’’තිආදිමාහ. ආරම්මයණ 
වික්ඛිත්තප්පවත්තිවයසන චුණ්ණවිචුණ්ණතා යවදිතබ්බා. චතුත්යථ නත්ථි 
වත්තබ්බං. 
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උපක්කියලසසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අනුග් හිතසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම සම්මාදිට්ඨීති විපස්සනාසම්මාදිට්ඨීතිආදිනා
අඞ්ගුත්තරභාණකානං මයතන අයං අත්ථවණ්ණනා ආරද්ධා, 
මජ්ඣිමභාණකා පයනත්ථ අඤ්ඤථා අත්ථං වදන්ති. වුත්තඤ්යහතං 

මජ්ඣිමට්ඨක ාෙං (ම.නි.අට්ඨ.1.452) – 

‘‘අනුග් හිතා’’ති ලද්ධූපකාරා. සම්මාදිට්ඨීති 
අරහත්තමග් සම්මාදිට්ඨි. ඵලක්ඛයණ නිබ්බත්තා යචයතොවිමුත්ති

ඵලං අස්සාති යචයතොවිමුත්තිඵලා. තයදව යචයතොවිමුත්තිසඞ්ඛාතං

ඵලං ආනිසංයසො අස්සාති යචයතොවිමුත්තිඵලානිසංසා. දුතියපයදපි

එයසව නයයො. එත්ථ චතුත්ථඵලපඤ්ඤා පඤ්ඤාවිමුත්ති නාම, 

අවයසසා ධම්මා යචයතොවිමුත්තීති යවදිතබ්බා. 

‘‘සීලානුග් හිතා’’තිආදීසු සීලන්ති චතුපාරිසුද්ධිසීලං. සුතන්ති

සප්පායධම්මස්සවනං. සාකච්ඡාති කම්මට්ඨායන

ඛලනපක්ඛලනච්යඡදනකථා. සමය ොති විපස්සනාපාදිකා අට්ඨ

සමාපත්තියයො. විපස්සනාති සත්තවිධා අනුපස්සනා.
චතුපාරිසුද්ධිසීලඤ්හි පූයරන්තස්ස, සප්පායධම්මස්සවනංසුණන්තස්ස, 
කම්මට්ඨායන ඛලනපක්ඛලනං ඡින්දන්තස්ස විපස්සනාපාදිකාසු
අට්ඨසු සමාපත්තීසු කම්මං කයරොන්තස්ස, සත්තවිධං අනුපස්සනං
භායවන්තස්සඅරහත්තමග්ය ොඋප්පජ්ජිත්වාඵලංයදති. 

‘‘යථාහිමධුරංඅම්බපක්කංපරිභුඤ්ජිතුකායමොඅම්බයපොතකස්ස 
සමන්තා උදකයකොට්ඨකං ථිරං කත්වා බන්ධති, ඝ ං  යහත්වා
කායලනකාලංඋදකංආසිඤ්චති, උදකස්සඅනික්ඛමනත්ථංමරියාදං
ථිරං කයරොති. යා යහොති සමීයප වල්ලි වා සුක්ඛදණ්ඩයකො වා
කිපිල්ලිකපුය ො වා මක්ක කජාලං වා, තං අපයනති, ඛණිත්තිං
 යහත්වාකායලනකාලං මූලානිපරිඛණති, එවමස්ස අප්පමත්තස්ස
ඉමානිපඤ්චකාරණානිකයරොයතොයසොඅම්යබො වඩ්ඪිත්වාඵලංයදති, 
එවං සම්පදමිදං යවදිතබ්බං. රුක්ඛස්ස සමන්තයතො 
යකොට්ඨකබන්ධනං විය හි සීලං දට්ඨබ්බං, කායලන කාලං
උදකසිඤ්චනං විය ධම්මස්සවනං, මරියාදාය ථිරභාවකරණං විය
සමයථො, සමීයප වල්ලිආදීනං හරණං විය කම්මට්ඨායන 
ඛලනපක්ඛලනච්යඡදනං, කායලන කාලං ඛණිත්තිං  යහත්වා
මූලඛණනං විය සත්තන්නං අනුපස්සනානං භාවනා, යතහි පඤ්චහි
කාරයණහි අනුග් හිතස්ස අම්බරුක්ඛස්ස මධුරඵලදානකායලො විය
ඉමස්ස භික්ඛුයනො ඉයමහි පඤ්චහි ධම්යමහි අනුග් හිතාය 
සම්මාදිට්ඨියාඅරහත්තඵලදානංයවදිතබ්බ’’න්ති. 
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එත්ථ ච ලද්ධූපකාරාති යථාරහං නිස්සයාදිවයසන ලද්ධපච්චයා.
විපස්සනාසම්මාදිට්ඨියාඅනුග් හිතභායවන හිතත්තා මග් සම්මාදිට්ඨීසුච
අරහත්තමග් සම්මාදිට්ඨි. අනන්තරස්ස හි විධි පටියසයධො වා, 
අග් ඵලසමාධිම්හි තප්පරික්ඛාරධම්යමසුයයව ච යකවයලො

යචයතොපරියායයො නිරුළ්යහොති සම්මාදිට්ඨීති අරහත්තමග් සම්මාදිට්ඨි.

ඵලක්ඛයණති අනන්තරං කාලන්තයර චාති දුවියධපි ඵලක්ඛයණ.
පටිප්පස්සද්ධිවයසන සබ්බසංකියලයසහි යචයතොවිමුච්චති එතායාති 

යචයතොවිමුත්ති, අග් ඵලපඤ්ඤං ඨයපත්වා අවයසසා ඵලධම්මා. යතනාහ 

‘‘යචයතොවිමුත්ති ඵලං අස්සාති, යචයතොවිමුත්තිසඞ්ඛාතං ඵලං

ආනිසංයසො’’ති. සබ්බකියලයසහි යචතයසො විමුච්චනසඞ්ඛාතං 
පටිප්පස්සම්භනසඤ්ඤිතං පහානං ඵලං ආනිසංයසො චාති යයොජනා. ඉධ
යචයතොවිමුත්තිසද්යදන පහානමත්තං  හිතං, පුබ්යබ පහායකධම්මා.
අඤ්ඤථා ඵලධම්මා එව ආනිසංයසොති  ය්හමායන පුනවචනං නිරත්ථකං

සියා. පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලානිසංසාති එත්ථාපිඑවයමවඅත්යථොයවදිතබ්යබො.
සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවා සීලසභාවත්තා වියසසයතො සමාධිස්ස උපකාරා, 
තථා සම්මාසඞ්කප්යපො ඣානසභාවත්තා. තථා හි යසො ‘‘අප්පනා’’ති 
නිද්දිට්යඨො. සම්මාසතිසම්මාවායාමා පන සමාධිපක්ඛියා එවාති ආහ 

‘‘අවයසසාධම්මායචයතොවිමුත්තීතියවදිතබ්බා’’ති. 

චතපාරිසුද්ධිසීලන්ති අරියමග් ාධි මස්ස පදට්ඨානභූතං

චතුපාරිසුද්ධිසීලං. සුතාදීසුපි එයසව නයයො. අත්තයනො

චිත්තප්පවත්තිආයරොචනවයසන සහ කථනං සංකථා, සංකථාව සාකච්ඡා. 

ඉධ පන කම්මට්ඨානප්පටිබද්ධාති ආහ ‘‘කම්මට්ඨායන…යප.… ක ා’’ති.
තස්සකම්මට්ඨානස්ස එකවාරංවිධියාඅප්පටිපජ්ජනංඛලනං, අයනකවාරං
පක්ඛලනං, තදුභයස්ස විච්යඡදනී අපනයනී කථා 

ඛලනපක්ඛලනච්යඡදනක ා. පූයරන්තස්සාති විවට් සන්නිස්සිතං කත්වා

පායලන්තස්සබ්රූයහන්තස්සච. සුණන්තස්සාති‘‘යථාඋග් හිතකම්මට්ඨානං
ඵාතිං  මිස්සතී’’ති එවං සුණන්තස්ස. යතයනව හි 

‘‘සප්පාෙධම්මස්සවන’’න්ති වුත්තං. කම්මං කයරොන්තස්සාති
භාවනානුයයො කම්මං කයරොන්තස්ස. පඤ්චසුපි ඨායනසු අන්ත-සද්යදො
යහතුඅත්ථයජොතයනො දට්ඨබ්යබො. එවඤ්හි ‘‘යථා හී’’තිආදිනා වුච්චමානා
අම්බූපමායුජ්යජයය. 

උදකයකොට්ඨකන්ති ජලාවා ං. ථිරං කත්වා බන්ධතීති අසිථිලං දළ්හං

නාතිමහන්තං නාතිඛුද්දකං කත්වා යයොයජති. ථිරං කයරොතීති
උදකසිඤ්චනකායල තයතො තයතො පවත්තිත්වා උදකස්ස අනික්ඛමනත්ථං

ජලාවා පාළං ථිරතරං කයරොති. සුක්ඛදණ්ඩයකොතිතස්යසව අම්බ ච්ඡස්ස

සුක්ඛයකො සාඛාසීසයකො. කිපිල්ලිකපුය ොති තම්බකිපිල්ලිකපුය ො. 

ඛණිත්තින්ති කුදාලං. යකොට්ඨකබන්ධනං විෙ සීලං සම්මාදිට්ඨියා

වඩ්ඪනූපායස්ස මූලභාවයතො. උදකසිඤ්චනං විෙ ධම්මස්සවනං භාවනාය
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පටුන 

පරිබ්රහූනයතො. මරිොදාෙ ථිරභාවකරණං විෙ සමය ො යථාවුත්තාය
භාවනාධිට්ඨානාය සීලමරියාදාය දළ්හීභාවාපාදනයතො. සමාහිතස්ස හි සීලං

ථිරතරං යහොති. සමීයප වල්ලිආදීනං හරණං විෙ කම්මට්ඨායන

ඛලනපක්ඛලනච්යඡදනං ඉච්ඡිතබ්බභාවනාය විබන්ධනාපනයනයතො. 

මූලඛණනං විෙ සත්තන්නං අනුපස්සනානං භාවනා තස්සා විබන්ධස්ස 
මූලභූතානං තණ්හාමානදිට්ඨීනං පලිඛණනයතො. එත්ථ ච යස්මා
සුපරිසුද්ධසීලස්ස කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජන්තස්ස සප්පායධම්මස්සවනං
ඉච්ඡිතබ්බං, තයතො යථාසුයත අත්යථ සාකච්ඡාසමාපජ්ජනං, තයතො
කම්මට්ඨානවියසොධයනන සමථනිබ්බත්ති, තයතො සමාහිතස්ස
ආරද්ධවිපස්සකස්ස විපස්සනාපාරිපූරි, පරිපුණ්ණා විපස්සනා
මග් සම්මාදිට්ඨිං බ්රූයහතීති එවයමයතසං අඞ් ානං පරම්පරාය සම්මුඛා
අනුග් ණ්හනයතොඅයමානුපුබ්බීකථිතාතියවදිතබ්බං. 

අනුග් හිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. විමුත්තායතනසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ විමුත්තියා වට් දුක්ඛයතො විමුච්චනස්ස ආයතනානි 

කාරණානි විමුත්තාෙතනානීති ආහ – ‘‘විමුච්චනකාරණානී’’ති. පාළිඅත් ං 

ජානන්තස්සාති ‘‘ඉධ සීලං ආ තං, ඉධ සමාධි, ඉධ පඤ්ඤා’’තිආදිනා 

තංතංපාළඅත්ථං යාථාවයතො ජානන්තස්ස. පාළිං ජානන්තස්සාති 

තදත්ථයබොධිනිං පාළං යාථාවයතො උපධායරන්තස්ස. තරුණපීතීති 
සඤ්ජාතමත්තා මුදුකා පීති ජායති. කථං ජායති? යථායදසිතං ධම්මං
උපධායරන්තස්ස තදනුච්ඡවිකයමව අත්තයනො කායවාචාමයනොසමාචාරං
පරිග් ණ්හන්තස්ස යසොමනස්සං පත්තස්ස පයමොදලක්ඛණං පායමොජ්ජං

ජායති. තට්ඨාකාරභූතා බලවපීතීති පුරිමුප්පන්නාය පීතියා වයසන
ලද්ධායසවනත්තා අතිවිය තුට්ඨාකාරභූතා කායචිත්තදරථස්ස
පස්සම්භනසමත්ථතාය පස්සද්ධියා පච්චයයො භවිතුං සමත්ථා බලප්පත්තා
පීති ජායති. යස්මා නාමකායය පස්සද්යධ රූපපකායයොපි පස්සද්යධො එව
යහොති, තස්මා‘‘නාමකායයොපස්සම්භති’’ච්යචවවුත්තං. 

සුඛං පටිලභතීති වක්ඛමානස්ස චිත්තසමාධානස්ස පච්චයයො භවිතුං

සමත්ථං යචතසිකංනිරාමිසසුඛංපටිලභතිවින්දති. සමාධිෙතීතිඑත්ථපන න
යයො යකොචි සමාධි අධිප්යපයතො, අථ යඛො අනුත්තරසමාධීති දස්යසන්යතො 

‘‘අරහත්ත…යප.… සමාධිෙතී’’තිආහ. ‘‘අෙං හී’’තිආදි තස්සං යදසනායං
තාදිසස්ස පුග් ලස්ස යථාවුත්තසමාධිපටිලාභස්ස කාරණභාවවිභාවනං, යං

තථා විමුත්තායතනභායවො. ඔසක්කිතන්ති දස්සිතුං. සමාධියෙව

සමාධිනිමත්තන්ති කම්මට්ඨානපාළයා ආරුළ්යහො සමාධි එව පරයතො
උප්පජ්ජනකභාවනාසමාධිස්ස කාරණභාවයතො සමාධිනිමිත්තං. යතනාහ 

‘‘ආචරිෙස්සසන්තියක’’තිආදි. 

විමුත්තායතනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම සබ්බයසො කියලසදුක්ඛදරථපරිළාහානං වි තත්තා

සාතිසයයමත්ථ සුඛන්ති වුත්තං ‘‘අප්පිතප්පිතක්ඛයණ සුඛත්තා

පච්චුප්පන්නසුයඛො’’ති. පුරිමස්ස පුරිමස්ස වයසන පච්ඡිමං පච්ඡිමං
ලද්ධායසවනතාය සන්තපණීතතරභාවප්පත්තං යහොතීති ආහ 

‘‘පුරියමො…යප.…සුඛවිපායකො’’ති. කියලසප්පටිප්පස්සද්ධිොතිකියලසානං

පටිප්පස්සම්භයනන ලද්ධත්තා. ‘‘කියලසප්පටිප්පස්සද්ධිභාවන්ති

කියලසානං පටිප්පස්සම්භනභාවං. ලද්ධත්තා පත්තත්තා තබ්භාවං 
උප තත්තා. යලොකියසමාධිස්ස පච්චනීකානි
නීවරණපඨමජ්ඣානනිකන්තිආදීනි නිග් යහතබ්බානි, අඤ්යඤ කියලසා
වායරතබ්බා.ඉමස්සපනඅරහත්තසමාධිස්ස පටිප්පස්සද්ධසබ්බකියලසත්තා
න නිග් යහතබ්බං වායරතබ්බඤ්ච අත්ථීති මග් ානන්තරං
සමාපත්තික්ඛයණ ච අප්පයයොය න අධි තත්තා අප්පිතත්තා ච 

අපරිහානිවයසන වා අප්පිතත්තා න සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිත යතො. 

සතියවපුල්ලප්පත්තත්තාතිඑයතනඅප්පවත්තමානායපිසතියාසතිබහුලතාය

සයතො එව නාමාති දස්යසති. ෙ ාපරිච්ඡින්නකාලවයසනාති එයතන 

පරිච්ඡින්නස්සතියාසයතොතිදස්යසති. යසයසසූතිඤායණසු. 

සමාධිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-9. පඤ්චඞ්ගිකසුත්තාදිවණ්ණනා 

28-29. අට්ඨයම කයරො වුච්චති පුප්ඵසම්භවං ‘‘ බ්භාසයයකිරීයතී’’ති

කත්වා. කරයතො ජායතො කායයො කරජකායෙො, තදුපනිස්සයයො
චතුසන්තතිරූපපසමුදායයො. කාමං නාමකායයොපි වියවකයජන පීතිසුයඛන
තථාලද්ධූපකායරො, ‘‘අභිසන්යදතී’’තිආදිවචනයතො පන රූපපකායයො ඉධ 

අධිප්යපයතොති ආහ ‘‘ඉමං කරජකාෙ’’න්ති. අභිසන්යදතීති අභිසන්දනං
කයරොති. තං පන අභිසන්දනං ඣානමයයන පීතිසුයඛන කරජකායස්ස
තින්තභාවාපාදනං සබ්බත්ථකයමව ලූඛභාවාපනයනන්ති ආහ 

‘‘යතයමතී’’තිආදි. තයිදං අභිසන්දනං අත්ථයතො 
යථාවුත්තපීතිසුඛසමුට්ඨායනහි පණීතරූපයපහි කායස්ස පරිප්ඵරණං

දට්ඨබ්බං. පරිසන්යදතීතිආදීසුපි එයසව නයයො. සබ්බං එතස්ස අත්ථීති

සබ්බාවා, තස්ස සබ්බාවයතො. අවයවාවයවිසම්බන්යධ අවයවිනි

සාමිවචනන්ති අවයවවිසයයො සබ්බ-සද්යදො, තස්මා වුත්තං 

‘‘සබ්බයකොට්ඨාසවයතො’’ති. අඵු ංනාමනයහොති යත්ථයත්ථකම්මජරූපපං, 
තත්ථ තත්ථ චිත්තජරූපපස්ස අභිබයාපනයතො. යතනාහ 

‘‘උපාදින්නකසන්තතී’’තිආදි. 

යඡයකොති කුසයලො. තං පනස්ස යකොසල්ලං නහානීයචුණ්ණානං
කරයණ පිණ්ඩිකරයණ ච සමත්ථතාවයසන යවදිතබ්බන්ති ආහ 

‘‘පටිබයලො’’තිආදි. කංස-සද්යදො ‘‘මහතියා කංසපාතියා’’තිආදීසු (ම. නි.
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1.61) සුවණ්යණආ යතො.‘‘කංයසො උපහයතො යථා’’තිආදීසු (ධ. ප. 134) 
කිත්තිමයලොයහ. කත්ථචි පණ්ණත්තිමත්යත ‘‘උපකංයසො නාම රාජාසි, 
මහාකංසස්ස අත්රයජො’’තිආදි (ජා. අට්ඨ. 4.10.164

ඝ පණ්ඩිතජාතකවණ්ණනා).ඉධ පනයත්ථකත්ථචියලොයහතිආහ ‘‘යෙන

යකනචි යලොයහන කතභාජයන’’ති. ස්යනහානු තාති උදකසියනයහන

අනුප්පවිසනවයසන  තා උප තා. ස්යනහපයරතාති උදකසියනයහන

පරියතො තාසමන්තයතොඵු ා.තයතොඑව සන්තරබාහිරාඵු ාස්යනයහන. 

එයතන සබ්බයසො උදයකන යතමිතභාවමාහ. න ච පග්ඝරිණීති එයතන

තින්තස්සපිතස්ස ඝනථද්ධභාවංවදති.යතනාහ ‘‘නබින්දුබින්දූ’’තිආදි. 

තාහිතාහිඋදකසිරාහි උබ්භිජ්ජතීතිඋබ්භිදං, උබ්භිදං උදකං එතස්සාති 

උබ්භියදොදයකො. උබ්භින්නඋදයකොති නදීතීයර ඛතකූපයකො විය

උබ්භිජ්ජනකඋදයකො. උග් ච්ඡනඋදයකොති ධාරාවයසන උට්ඨහනඋදයකො.
කස්මා පයනත්ථ උබ්භියදොදයකොව රහයදො  හියතො, න ඉතයරොති ආහ 

‘‘යහට්ඨා උග් ච්ඡනඋදකඤ්හී’’තිආදි. ධාරානිපාතබුබ්බුළයකහීති
ධාරානිපායතහි ච උදකබුබ්බුයළහි ච. ‘‘යඵණප යලහි චා’’ති වත්තබ්බං, 

සන්නිසින්නයමව අපරික්යඛොභතාය නිච්චලයමව, සුප්පසන්නයමවාති

අධිප්පායයො. යසසන්ති‘‘අභිසන්යදතී’’තිආදිකං. 

උප්පලානීති උප්පල ච්ඡානි. යසතරත්තනීයලසූති උප්පයලසු, 

යසතුප්පලරත්තුප්පලනීලුප්පයලසූති අත්යථො. ෙං කිඤ්චි උප්පලං

උප්පලයමව සාමඤ්ඤග් හණයතො. සතපත්තන්ති එත්ථ සත-සද්යදො 
බහුපරියායයො ‘‘සතග්ඝී’’තිආදීසු විය. යතන අයනකසතපත්තස්සපි
සඞ් යහොසිද්යධොයහොති. යලොයකපනරත්තංපදුමං, යසතංපුණ්ඩරීකන්ති
වුච්චති.යාව අග් ායාව චමූලාඋදයකන අභිසන්දනාදිසම්භවදස්සනත්ථං 

උදකානුග් තග් හණං. ඉධ උප්පලාදීනි විය කරජකායයො, උදකං විය
තතියජ්ඣානසුඛං. 

යස්මා පරිසුද්යධන යචතසාති චතුත්ථජ්ඣානචිත්තමාහ, තඤ්ච
රා ාදිඋපක්කියලසමලාප මයතො නිරුපක්කියලසං නිම්මලං, තස්මා ආහ 

‘‘නිරුපක්කියලසට්යඨන පරිසුද්ධ’’න්ති. යස්මා පන පාරිසුද්ධියා එව
පච්චයවියසයසන පවත්තිවියසයසො පරියයොදාතතා සුධන්තසුවණ්ණස්ස 

නිඝංසයනන පභස්සරතා විය, තස්මා ආහ ‘‘පභස්සරට්යඨන පරියෙොදාතං 

යවදිතබ්බ’’න්ති. ඉදන්ති ඔදාතවචනං. උතඵරණත් න්ති උතුයනො

ඵරණදස්සනත්ථං. උතඵරණං න යහොති යසසන්ති අධිප්පායයො. යතනාහ 

‘‘තඞ්ඛණ …යප.…බලවංයහොතී’’ති. වත් ංවිෙකරජකායෙොතියයොගියනො
කරජකායයො වත්ථං විය දට්ඨබ්යබො උතුඵරණසදියසන
චතුත්ථජ්ඣානසුයඛන ඵරිතබ්බත්තා. පුරිසස්ස සරීරං විය චතුත්ථජ්ඣානං
දට්ඨබ්බං උතුඵරණට්ඨානියස්ස සුඛස්ස නිස්සයභාවයතො. යතනාහ 

‘‘තස්මා’’තිආදි. තත්ථ ච ‘‘පරිසුද්යධන යචතසා’’ති යචයතො හයණන
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ඣානසුඛං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. යතනාහ ‘‘උතඵරණං විෙ

චතත් ජ්ඣානසුඛ’’න්ති.නනුචචතුත්ථජ්ඣායන සුඛයමවනත්ථීති? සච්චං
නත්ථි, සාතලක්ඛණසන්තසභාවත්තා පයනත්ථ උයපක්ඛා ‘‘සුඛ’’න්ති

අධිප්යපතා. යතන වුත්තං සම්යමොහවියනොදනිෙං (විභ. අට්ඨ. 232) 
‘‘උයපක්ඛාපනසන්තත්තා, සුඛමිච්යචවභාසිතා’’ති. 

තස්ස තස්ස සමාධිස්ස සරූපපදස්සනස්ස පච්චයත්තා

පච්චයවක්ඛණඤාණං පච්චයවක්ඛණනිමත්තං. සමභරියතොතිසමපුණ්යණො. 

මණ්ඩභූමීති පපාවණ්ණභූමි. යත්ථ සලිලසිඤ්චයනන විනාව සස්සානි
ඨිතානි සම්පජ්ජන්ති. යුය  යයොයජතබ්බානි යයොග් ානි, යතසං ආචරියයො 

යෙොග් ාචරියෙො. යතසං සික්ඛාපනයතො හත්ථිආදයයොපි ‘‘යයොග් ා’’ති

වුච්චන්තීති ආහ පාළයං ‘‘අස්සදම්මසාරථී’’ති. යෙන යෙනාති චතූසු

මග්ය සුයයනයයනමග්ය න. ෙංෙං  තින්තිජවසමජවාදියභදාසු තීසු
යංයං තිං.නවයමනත්ථිවත්තබ්බං. 

පඤ්චඞ්ගිකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. නාගිතසුත්තවණ්ණනා 

30. දසයම උච්චාසද්දමහාසද්දාති උද්ධංඋග් තත්තාඋච්යචොපත්ථය ො
මහන්යතො විනිබ්භිජ්ජිත්වා  යහතුං අසක්කුයණයයයො සද්යදො එයතසන්ති
උච්චාසද්දමහාසද්දා.වචීයඝොයසොපිහිබහූහිඑකජ්ඣං පවත්තියතොඅත්ථයතො
සද්දයතො ච දුරවයබොයධො යකවලං මහානිග්යඝොයසො එව හුත්වා 

යසොතපථමා ච්ඡති. මච්ඡවියලොයපති මච්ඡානං විලුම්පිත්වා විය  හයණ, 
මච්ඡානං වා විලුම්පයන. යකවට් ානඤ්හි මච්ඡපච්ඡිඨපිතට්ඨායන
මහාජයනො සන්නිපතිත්වා‘‘ඉධඅඤ්ඤංඑකංමච්ඡංයදහි, එකංමච්ඡඵාලං
යදහී’’ති, ‘‘එතස්සයත මහාදින්යනො, මය්හංඛුද්දයකො’’තිඑවංඋච්චාසද්දං
මහාසද්දංකයරොන්ති. මච්ඡග් හණත්ථංජායලපක්ඛිත්යතපිතස්මිංඨායන
යකවට් ා යචව අඤ්යඤ ච ‘‘පවිට්යඨො  හියතො’’ති මහාසද්දං කයරොන්ති.

තං සන්ධායයතං වුත්තං. අසුචිසුඛන්ති කායාසුචිසන්නිස්සිතත්තා 

කියලසාසුචිසන්නිස්සිතත්තා ච අසුචිසන්නිස්සිතසුඛං. යනක්ඛම්මසුඛස්සාති

කාමයතො නික්ඛමන්තස්ස සුඛස්ස. පවියවකසුඛස්සාති  ණසඞ් ණිකයතො

කියලසසඞ් ණිකයතො ච වි තස්ස සුඛස්ස. උපසමසුඛස්සාති

රා ාදිවූපසමාවහස්ස සුඛස්ස. සම්යබොධසුඛන්ති මග් සඞ්ඛාතස්ස
සම්යබොධස්ස නිට්ඨප්පත්තත්ථායසුඛං.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

නාගිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චඞ්ගිකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. සුමනවග්ය ො 

1. සුමනසුත්තවණ්ණනා 

31. චතුත්ථස්ස පඨයම සතක්කකූති සතසිඛයරො, අයනකකූය ොති
අත්යථො. ඉදං තස්ස මහායමඝභාවදස්සනං. යසො හි මහාවස්සං වස්සති.

යතයනවාහ – ‘‘ඉයතො චියතො ච උට්ඨියතන වලාහකකූ සයතන

සමන්නා යතොති අත්ය ො’’ති. දස්සනසම්පන්යනොති එත්ථ දස්සනං නාම
යසොතාපත්තිමග්ය ො. යසො හි පඨමං නිබ්බානදස්සනයතො ‘‘දස්සන’’න්ති
වුච්චති.යදිපිතංය ොත්රභුපඨමතරං පස්සති, දිස්වාපනකත්තබ්බකිච්චස්ස
කියලසප්පහානස්ස අකරණයතො න තං ‘‘දස්සන’’න්ති වුච්චති.
ආවජ්ජනට්ඨානියඤ්හි තං ඤාණං. මග් ස්ස 
නිබ්බානාරම්මණතාසාමඤ්යඤන යචතං වුත්තං, න
නිබ්බානප්පටිවිජ්ඣයනන, තස්මා ධම්මචක්ඛුං පුනප්පුනං නිබ්බත්තයනන
භාවනං අප්පත්තං දස්සනං, ධම්මචක්ඛුඤ්ච පරිඤ්ඤාදිකිච්චකරයණන
චතුසච්චධම්මදස්සනං තදභිසමයයොති නත්යථත්ථ ය ොත්රභුස්ස 
දස්සනභාවාපත්ති.යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

සුමනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. චුන්දීසුත්තවණ්ණනා 

32. දුතියය ‘‘අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො’’තිආදීසු (අ. නි.
5.179) අරියකන්තානීති පඤ්චසීලානි ආ තානි. අරියකන්තානි හි
පඤ්චසීලානි අරියානං කන්තානි පියානි, භවන්තර තාපි අරියා තානි න
විජහන්ති. ඉධ පන ‘‘යාවතා, චුන්ද, සීලානි අරියකන්තානි සීලානි, යතසං 
අග් මක්ඛායති…යප.… අග්ය  යත පරිපූරකාරියනො’’ති වුත්තත්තා

මග් ඵලානි සීලානි අධිප්යපතානීති ආහ ‘‘අරිෙකන්තානි සීලානීති

මග් ඵලසම්පයුත්තානි සීලානී’’ති. 

චුන්දීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උග් හසුත්තවණ්ණනා 

33. තතියය සබ්බපඨමං උට්ඨානසීලාති රත්තියා විභායනයවලාය
සාමියක පරිජයන යසයයාය අවුට්ඨියත සබ්බපඨමං උට්ඨානසීලා. සාමිකං
දිස්වා නිසින්නාසනයතො අග්ගිදඩ්ඪා විය පඨමයමව වුට්ඨහන්තීති වා 

පුබ්බුට්ඨායිනියෙො. කිංකාරන්ති කිංකරණීයං, කිංකරණභායවන පුච්ඡිත්වා
කාතබ්බයවයයාවච්චන්ති අත්යථො. තං පටිස්සුණන්තා විචරන්තීති 

කිංකාරප්පටිස්සාවිනියෙො. මනාපංයයව කිරියං කයරොන්ති සීයලනාති 

මනාපචාරිනියෙො. පියයමව වදන්තිසීයලනාති පිෙවාදිනියෙො. 

තතු්රපාොොති තත්ර කම්යම සායධතබ්බඋපායභූතාය වීමංසාය. යතනාහ 

‘‘තස්මං උණ්ණාකප්පාසසංවිධායන’’තිආදි. අලංකාතන්තිකාතුං සමත්ථා. 

අලං සංවිධාතන්ති විචායරතුං සමත්ථා. යතනාහ ‘‘අලං කාතං අලං
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සංවිධාතන්ති අත්තනාකාතම්පි පයරහි කාරායපතම්පී’’තිආදි. යසසයමත්ථ
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

උග් හසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-5. සීහයසනාපතිසුත්තාදිවණ්ණනා 

34-35. චතුත්යථ සන්දිට්ඨිකන්ති අසම්පරායිකතාය සාමං දට්ඨබ්බං.

සයං අනුභවිතබ්බං අත්තපච්චක්ඛං දිට්ඨධම්මිකන්ති අත්යථො. න

සද්ධාමත්තයකයනව තිට්ඨතීති ‘‘දානං නාම සාධු සුන්දරං, බුද්ධාදීහි

පණ්ඩියතහි පසත්ථ’’න්ති එවං සද්ධාමත්තයකයනවන තිට්ඨති. ෙං දානං

යදතීතියං යදයයධම්මංපරස්සයදති. තස්සපතිහුත්වාතිතබ්බිසයං යලොභං

සුට්ඨුඅභිභවන්යතොතස්සඅධිපතිහුත්වායදති.යතනඅනධිභවනීයත්තා න

දායසොනසහායෙොති.තත්ථතදුභයංඅන්වයයතො බයතියරකයතොචදස්යසතුං 

‘‘යෙොහී’’තිආදි වුත්තං. දායසොහුත්වායදති තණ්හාදාසබයස්සඋප තත්තා. 

සහායෙොහුත්වායදති තස්සපියභාවාවිස්සජ්ජනයතො. සාමීහුත්වායදති තත්ථ
තණ්හාදාසබයයතො අත්තානං යමොයචත්වා අභිභුයය පවත්තනයතො. අථ වා
යයො දානසීලතාය දායයකො පුග් යලො, යසො දායන පවත්තියභයදන 
දානදායසො, දානසහායයො, දානපතීති තිප්පකායරො යහොති. තදස්ස

තිප්පකාරතං විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘යෙො හී’’තිආදි වුත්තං. දාතබ්බට්යඨන 

දානං, අන්නපානාදි. 

තත්ථ යං අත්තනා පරිභුඤ්ජති, තණ්හාධිපන්නතාය තස්ස වයසන
වත්තනයතො දායසො විය යහොති. යං පයරසං දීයති, තත්ථාපි 

අන්නපානසාමඤ්යඤන ඉදං වුත්තං ‘‘දානසඞ්ඛාතස්ස යදෙයධම්මස්ස 

දායසොහුත්වා’’ති. සහායෙොහුත්වායදති අත්තනා පරිභුඤ්ජිතබ්බස්සපයරසං

දාතබ්බස්ස ච සමසමං ඨපනයතො. පති හුත්වා යදති සයං යදයයධම්මස්ස
වයසඅවත්තිත්වාතස්ස අත්තයනොවයසවත්තාපනයතො. අපයරොනයයො –

යයොඅත්තනාපණීතංපරිභුඤ්ජිත්වාපයරසංනිහීනංයදති, යසො දානදායසො 
නාම තන්නිමිත්තනිහීනභාවාපත්තියතො. යයො යාදිසං අත්තනා පරිභුඤ්ජති, 

තාදිසයමව පයරසං යදති, යසො දානසහායෙො නාම 
තන්නිමිත්තහීනාධිකභාවවිවජ්ජයනන සදිසභාවාපත්තියතො. යයො අත්තනා

නිහීනං පරිභුඤ්ජිත්වා පයරසං පණීතං යදති, යසො දානපති නාම 
තන්නිමිත්තයසට්ඨභාවාපත්තියතො. 

නිත්යතජභූයතො යතජහානිප්පත්තියා. සහ බයති  ච්ඡතීති සහයබයො, 

සහපවත්තනයකො, තස්ස භායවො සහබයතා, සහපවත්තීති ආහ ‘‘සහභාවං

එකීභාවං  තා’’ති. අසිතස්සාති වා අබන්ධස්ස, තණ්හාබන්ධයනන 
අබන්ධස්සාතිඅත්යථො.පඤ්චමංඋත්තානයමව. 

සීහයසනාපතිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6-7. කාලදානසුත්තාදිවණ්ණනා 

36-37. ඡට්යඨ ආරාමයතොති ඵලාරාමයතො. පඨමුප්පන්නානීති

සබ්බපඨමංසුජාතානි. භාසිතඤ්ඤූතිභික්ඛූඝරද්වායරඨිතාකිඤ්චාපිතුණ්හී
යහොන්ති, අත්ථයතොපන‘‘භික්ඛංයදථා’’තිවදන්තිනාමඅරියායයාචනාය.
වුත්තඤ්යහතං ‘‘උද්ධිස්සඅරියාතිට්ඨන්ති, එසාඅරියානංයාචනා’’ති.තත්ර
යය ‘‘මයං පචාම, ඉයම න පචන්ති, පචමායන පත්වා අලභන්තා කුහිං

ලභිස්සන්තී’’ති යදයයධම්මං සංවිභජන්ති, යත භාසිතඤ්ඤූ නාම ඤත්වා

කත්තබ්බස්ස කරණයතො. යුත්තප්පත්තකායලති දාතුං යුත්තප්පත්තකායල. 

අප්පටිවානචිත්යතොති අනිවත්තනචිත්යතො.සත්තමංඋත්තානයමව. 

කාලදානසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සද්ධසුත්තවණ්ණනා 

38. අට්ඨයම අනුකම්පන්තීති ‘‘සබ්යබ සත්තා සුඛී යහොන්තු අයවරා 
අබයාපජ්ජා’’ති එවං හිතඵරයණන අනුග් ණ්හන්ති. අපිච උපට්ඨාකානං
ය හං අඤ්යඤ සීලවන්යත සබ්රහ්මචාරියනො  යහත්වා පවිසන්තාපි 

අනුග් ණ්හන්ති නාම. නීචවුත්තින්ති පණිපාතසීලං. යකොධමාන ද්ධතාෙ

රහිතන්ති යකොධමානවයසන උප්පන්යනො යයො ථද්ධභායවො චිත්තස්ස

උද්ධුමාතලක්ඛයණො, යතන විරහිතන්ති අත්යථො. යසොරච්යචනාති ‘‘තත්ථ
කතමංයසොරච්චං? යයොකායියකො අවීතික්කයමො, වාචසියකොඅවීතික්කයමො, 
කායිකවාචසියකො අවීතික්කයමො, ඉදං වුච්චති යසොරච්චං. සබ්යබොපි
සීලසංවයරො යසොරච්ච’’න්ති එවමා යතන සීලසංවරසඞ්ඛායතන

යසොරතභායවන. සඛිලන්ති‘‘තත්ථකතමංසාඛලයං? යාසාවාචාථද්ධකා 
කක්කසා ඵරුසාකටුකා අභිසජ්ජනී යකොධසාමන්තා අසමාධිසංවත්තනිකා, 
තථාරූපපිංවාචංපහාය යාසාවාචායනලාකණ්ණසුඛායපමනීයාහදයඞ් මා
යපොරී බහුජනකන්තා බහුජනමනාපා, තථාරූපපිං වාචං භාසිතා යහොති. යා
තත්ථසණ්හවාචතාසඛිලවාචතාඅඵරුසවාචතා, ඉදං වුච්චතිසාඛලය’’න්ති
(ධ.ස.1350) එවංවුත්යතනසම්යමොදකමුදුභායවනසමන්නා තං. යතනාහ 

‘‘සඛිලන්තිසම්යමොදක’’න්ති. 

සද්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. පුත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

39-40. නවයම භයතොති යපොසියතො. තං පන භරණං ජාතකාලයතො
පට්ඨාය සුඛපච්චයූපහරයණන දුක්ඛපච්චයාපහරයණන ච පවත්තිතන්ති

දස්යසතුං ‘‘අම්යහහී’’තිආදි වුත්තං. හත් පාදවඩ්ඪනාදීහීති ආදි-සද්යදන
මුයඛන සිඞ්ඝානිකාපනයනනහාපනමණ්ඩනාදිඤ්ච සඞ් ණ්හාති.
මාතාපිතූනංසන්තකංයඛත්තාදිං අවිනායසත්වාරක්ඛිතංයතසංපරම්පරාය

ඨිතියාකාරණංයහොතීතිආහ ‘‘අම්හාකංසන්තකං…යප.…කුලවංයසොචිරං

ඨස්සතී’’ති. සලාකභත්තාදීනි අනුපච්ඡින්දිත්වාති සලාකභත්තාදීනි 
අවිච්ඡින්දිත්වා. යස්මා දායජ්ජප්පටිලාභස්ස යයො යභායවන
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වත්තමායනොයයව දායස්ස පටිපජ්ජිස්සති, න ඉතයරොති ආහ 

‘‘කුලවංසානුරූපාෙ පටිපත්තිො’’තිආදි. අත්තනා දාෙජ්ජාරහං

කයරොන්යතොති අත්තානං දායජ්ජාරහං කයරොන්යතො. මාතාපිතයරො හි
අත්තයනො ඔවායද අවත්තමායන මිච්ඡාපටිපන්යන දාරයක විනිච්ඡයං 
 න්ත්වා අපුත්යත කයරොන්ති, යත දායජ්ජාරහා න යහොන්ති. ඔවායද

වත්තමායන පන කුලසන්තකස්ස සාමියක කයරොන්ති. තතිෙදිවසයතො

පට්ඨාොති මතදිවසයතොතතියදිවසයතොපට්ඨාය.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව.
දසමංඋත්තානයමව. 

පුත්තසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සුමනවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. මුණ්ඩරාජවග්ය ො 

1-2. ආදියසුත්තාදිවණ්ණනා 

41-42. පඤ්චමස්සපඨයම උට්ඨානවීරිොධි යතහීතිවාඋට්ඨායනනච

වීරියයන ච අධි යතහි. තත්ථ උට්ඨානන්ති කායිකං වීරියං. වීරිෙන්ති

යචතසිකන්ති වදන්ති. උට්ඨානන්ති වා යභොගුප්පාදයන යුත්තප්පයුත්තතා. 

වීරිෙං තජ්යජොඋස්සායහො. පීණිතන්තිධාතං සුතිත්තං.තථාභූයතොපනයස්මා

ථූලසරීයරොයහොති, තස්මා ‘‘ථූලං කයරොතී’’තිවුත්තං.දුතියංඋත්තානයමව. 

ආදියසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ඉට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

43. තතියය අප්පමාදංපසංසන්තීති ‘‘එතානිආයුආදීනිපත්ථයන්යතන
අප්පමායදො කාතබ්යබො’’ති අප්පමාදයමව පසංසන්ති පණ්ඩිතා. යස්මා වා
පුඤ්ඤකිරියාසු පණ්ඩිතා අප්පමාදං පසංසන්ති, තස්මා ආයුආදීනි 
පත්ථයන්යතනඅප්පමායදොවකාතබ්යබොතිඅත්යථො.පුරිමස්මිංඅත්ථවිකප්යප 
‘‘පුඤ්ඤකිරියාසූ’’ති පදස්ස ‘‘අප්පමත්යතො’’ති ඉමිනා සම්බන්යධො. යස්මා 
පණ්ඩිතාඅප්පමාදංපසංසන්ති, යස්මාචපුඤ්ඤකිරියාසු අප්පමත්යතොඋයභො
අත්යථ අධි යතො යහොති, තස්මා ආයුආදීනි පත්ථයන්යතන අප්පමායදොව 
කාතබ්යබො. දුතියස්මිං අත්ථවිකප්යප පණ්ඩිතා අප්පමාදං පසංසන්ති.
කත්ථාති? පුඤ්ඤකිරියාසු.කස්මාතියච? යස්මාඅප්පමත්යතොඋයභොඅත්යථ 

අධිග් ණ්හාති පණ්ඩියතො, තස්මාති අත්යථො. අත් ප්පටිලායභනාති
දිට්ඨධම්මිකාදිහිතප්පටිලායභන. 

ඉට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. මනාපදායීසුත්තවණ්ණනා 

44. චතුත්යථ ඣානමයනන නිබ්බත්තං මයනොමෙන්ති ආහ 

‘‘සුද්ධාවායසසු එකං ඣානමයනන නිබ්බත්තං යදවකාෙ’’න්ති. සතිපි හි
සබ්බසත්තානං අභිසඞ්ඛාරමනසා නිබ්බත්තභායව බාහිරපච්චයයහි විනා
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මනසාවනිබ්බත්තත්තා ‘‘මයනොමො’’තිවුච්චන්තිරූපපාවචරසත්තා.යදිඑවං
කාමභයව ඔපපාතිකසත්තානම්පි මයනොමයභායවො ආපජ්ජතීති යච? න, 
තත්ථ බාහිරපච්චයයහි නිබ්බත්යතතබ්බතාසඞ්කාය එව අභාවයතො
‘‘මනසාවනිබ්බත්තා’’තිඅවධාරණාසම්භවයතො. නිරුළ්යහො වායං යලොයක
මයනොමයයවොහායරොරූපපාවචරසත්යතසු.තථාහි‘‘අන්නමයයො, පාණමයයො, 
මයනොමයයො, ආනන්දමයයො, විඤ්ඤාණමයයො’’ති පඤ්චධා අත්තානං
යවදවාදියනොපි වදන්ති. උච්යඡදවාදියනොපි වදන්ති ‘‘දිබ්යබො රූපපී

මයනොමයයො’’ති (දී. නි. 1.87). තීසු වා කුලසම්පත්තීසූති

බ්රාහ්මණඛත්තියයවස්සසඞ්ඛායතසු සම්පන්නකුයලසු. ඡසු වා

කාමසග්ය සූතිඡසු කාමාවචරයදයවසු. 

මනාපදායීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. පුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 

45-46. පඤ්චයම අසඞ්යඛයෙයොති ආළ්හක ණනාය අසඞ්යඛයයයො.
යයොජනවයසනපනස්සසඞ්ඛාඅත්ථියහට්ඨාමහාපථවියාඋපරි ආකායසන
පරිසමන්තයතො චක්කවාළපබ්බයතන මජ්යඣ තත්ථ තත්ථ ඨිතයකහි 
දීපපබ්බතපරියන්යතහිපරිච්ඡින්නත්තාජානන්යතනයයොජනයතොසඞ්ඛාතුං
සක්කාති කත්වා. මහාසරීරමච්ඡකුම්භීලයක්ඛරක්ඛසමහානා දානවාදීනං
සවිඤ්ඤාණකානං බලවාමුඛපාතාලාදීනං අවිඤ්ඤාණකානං

යභරවාරම්මණානං වයසන බහුයභරවං. පුථූති බහූ. සවන්තීති සන්දමානා. 

උපෙන්තීතිඋප ච්ඡන්ති.ඡට්ඨංඋත්තානයමව. 

පුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-8. ධනසුත්තාදිවණ්ණනා 

47-48. සත්තයම සද්ධාති මග්ය නා තා සද්ධා. සීලඤ්ච ෙස්ස

කලයාණන්තිකලයාණසීලංනාම අරියසාවකස්සඅරියකන්තංසීලංවුච්චති.
තත්ථකිඤ්චාපි අරියසාවකස්ස එකසීලම්පි අකන්තංනාමනත්ථි, ඉමස්මිං
පනත්යථ භවන්තයරපි අප්පහීනං පඤ්චසීලං අධිප්යපතං. අට්ඨමං
උත්තානයමව. 

ධනසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. යකොසලසුත්තවණ්ණනා 

49. නවයම පතිතක්ඛන්යධොති සම්මුඛා කිඤ්චි ඔයලොයකතුං

අසමත්ථතාය අයධොමුයඛො. නිප්පටිභායනොති සහධම්මිකං කිඤ්චි වත්තුං
අවිසහනයතොනිප්පටිභායනොපටිභානරහියතො. 

යකොසලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. නාරදසුත්තවණ්ණනා 

50. දසයම අජ්යඣොමුච්ඡියතොති අධිමත්තාය තණ්හාමුච්ඡාය මුච්ඡියතො, 

මුච්ඡං යමොහං පමාදං ආපන්යනො. යතනාහ ‘‘ගිලිත්වා…යප.…

අතියරකමුච්ඡාෙ තණ්හාෙ සමන්නා යතො’’ති. මහච්චාති මහතියා.

ලිඞ් විපල්ලායසනයචතංවුත්තං.යතනාහ ‘‘මහතාරාජානුභායවනා’’ති. 

නාරදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මුණ්ඩරාජවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

2. දුතිෙපණ්ණාසකං 

(6) 1. නීවරණවග්ය ො 

1-2. ආවරණසුත්තාදිවණ්ණනා 

51-52. දුතියස්ස පඨයමආවරන්තීති ආවරණා, නීවාරයන්තීති නීවරණා. 

එත්ථ ච ආවරන්තීති කුසලධම්මුප්පත්තිං ආදියතො පරිවායරන්ති. 

නීවාරෙන්තීති නිරවයසසයතො වාරයන්තීති අත්යථො, තස්මා 

ආවරණවයසනාති ආදියතො කුසලුප්පත්තිවාරණවයසන. නීවරණවයසනාති
නිරවයසසයතො වාරණවයසනාති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යස්මා
පඤ්ච නීවරණා උප්පජ්ජමානා අනුප්පන්නාය යලොකියයලොකුත්තරාය
පඤ්ඤායඋප්පජ්ජිතුංනයදන්ති, උප්පන්නාපි අට්ඨසමාපත්තියයොපඤ්චවා

අභිඤ්ඤා උපච්ඡින්දිත්වා පායතන්ති, තස්මා ‘‘පඤ්ඤාෙ දුබ්බලීකරණා’’ති
වුච්චන්ති.උපච්ඡින්දනං පාතනඤ්යචත්ථතාසංපඤ්ඤානංඅනුප්පන්නානං
උප්පජ්ජිතුං අප්පදානයමව. ඉති මහග් තානුත්තරපඤ්ඤානං එකච්චාය ච
පරිත්තපඤ්ඤාය අනුප්පත්තියහතුභූතා නීවරණධම්මා ඉතරාසං සමත්ථතං
විහනන්තියයවාති පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරණා වුත්තා. භාවනාමනසිකායරන

විනා පකතියා මනුස්යසහි නිබ්බත්යතතබ්යබො ධම්යමොති මනුස්සධම්යමො, 

මනුස්සත්තභාවාවයහොවාධම්යමො මනුස්සධම්යමො, අනුළාරංපරිත්තකුසලං.
යංඅසතිපිබුද්ධුප්පායද වත්තති, යඤ්චසන්ධායාහ‘‘හීයනනබ්රහ්මචරියයන, 
ඛත්තියය උපපජ්ජතී’’ති (ජා. 1.8.75). අලං අරියාය අරියභාවායාති
අලමරියයො, අරියභාවාය සමත්යථොති වුත්තං යහොති. ඤාණදස්සනයමව
ඤාණදස්සනවියසයසො, අලමරියයො ච යසො ඤාණදස්සනවියසයසො චාති 

අලමරිෙඤාණදස්සනවියසයසො. 

ඤාණදස්සනන්ති ච දිබ්බචක්ඛුපි විපස්සනාපි මග්ය ොපි ඵලම්පි
පච්චයවක්ඛණඤාණම්පි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණම්පි වුච්චති. ‘‘අප්පමත්යතො
සමායනොඤාණදස්සනංආරායධතී’’ති (ම.නි. 1.311) හිඑත්ථ දිබ්බචක්ඛු
ඤාණදස්සනං නාම. ‘‘ඤාණදස්සනාය චිත්තං අභිනීහරති
අභිනින්නායමතී’’ති (දී.නි. 1.234) එත්ථ විපස්සනාඤාණං. ‘‘අභබ්බා යත
ඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරාය සම්යබොධායා’’ති (අ. නි. 4.196) එත්ථ
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මග්ය ො. ‘‘අයමඤ්යඤො උත්තරිමනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධි යතො ඵාසුවිහායරො’’ති (ම. නි. 1.328) 
එත්ථ ඵලං. ‘‘ඤාණඤ්ච පන යම දස්සනං උදපාදි, අකුප්පා යම විමුත්ති, 
අයමන්තිමාජාති, නත්ථිදානි පුනබ්භයවො’’ති(සං.නි.5.1081; මහාව.16; 
පටි. ම. 2.30) එත්ථ පච්චයවක්ඛණඤාණං. ‘‘ඤාණඤ්ච පනයම දස්සනං
උදපාදි‘සත්තාහකාලකයතොආළායරොකාලායමො’’’ති(ම.නි.1.284; 2.340) 
එත්ථ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. ඉධ පන යලොකුත්තරධම්යමො අධිප්යපයතො.
එත්ථ ච රූපපායතනං ජානාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං විය පස්සති චාති 

ඤාණදස්සනං, දිබ්බචක්ඛු.සම්මසනූපචායරචධම්මලක්ඛණත්තයඤ්ච තථා

ජානාති පස්සති චාති ඤාණදස්සනං, විපස්සනා. නිබ්බානං චත්තාරි වා

සච්චානි අසම්යමොහප්පටියවධයතො ජානාති පස්සති චාති ඤාණදස්සනං, 
මග්ය ො. ඵලං පන නිබ්බානවයසයනව යයොයජතබ්බං. පච්චයවක්ඛණා

මග් ාධි තස්ස අත්ථස්ස සබ්බයසො යජොතනට්යඨන ඤාණදස්සනං. 

සබ්බඤ්ඤුතා අනාවරණතාය සමන්තචක්ඛුතාය ච ඤාණදස්සනං.

බයාදිණ්ණකායලොතිපරියාදින්නකායලො.දුතියං උත්තානයමව. 

ආවරණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. පධානියඞ් සුත්තාදිවණ්ණනා 

53-54. තතියය පදහතීති පදහයනො, භාවනමනුයුත්යතො යයොගී, තස්ස

භායවො භාවනානුයයොය ො පදහනභායවො. පධානමස්ස අත්ථීති පධානියකො, 

ක-කාරස්ස ය-කාරං කත්වා ‘‘පධානියෙො’’ති වුත්තං. ‘‘අභිනීහාරයතො
පට්ඨාය ආ තත්තා’’ති වුත්තත්තා 
පච්යචකයබොධිසත්තසාවකයබොධිසත්තානම්පි පණිධානයතො පභුති

ආ තසද්ධා ආ මනසද්දා එව, උක්කට්ඨනිද්යදයසන පන 

‘‘සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තාන’’න්ති වුත්තං. අධි මයතො සමුදා තත්තා 

අග් මග් ඵලසම්පයුත්තා චාපි අධි මසද්ධා නාම, යා යසොතාපන්නස්ස

අඞ් භායවන වුත්තා. අචලභායවනාති පටිපක්යඛන අනධිභවනීයත්තා

නිච්චලභායවන. ඔකප්පනන්ති ඔක්කන්දිත්වා අධිමුච්චනං, පසාදුප්පත්තියා

පසාදනීයවත්ථුස්මිං පසීදනයමව. සුප්පටිවිද්ධන්ති සුට්ඨු පටිවිද්ධං. යථා
යතන පටිවිද්යධන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං හත්ථ තං අයහොසි, තථා
පටිවිද්ධං. යස්ස බුද්ධසුබුද්ධතාය සද්ධා අචලා අසම්පයවධි, තස්ස
ධම්මසුධම්මතායසඞ්ඝසුප්පටිපන්නතාය යතනපටියවයධනසද්ධානතථාති
අට්ඨානයමතං අනවකායසො. යතනාහ භ වා – ‘‘යයො, භික්ඛයව, බුද්යධ

පසන්යනො ධම්යම පසන්යනො සඞ්යඝ පසන්යනො’’තිආදි. පධානවීරිෙං

ඉජ්ඣති ‘‘අද්ධා ඉමායපටිපදායජරාමරණයතො මුච්චිස්සාමී’’තිසක්කච්චං
පදහනයතො. 

අප්ප-සද්යදො අභාවත්යථො ‘‘අප්පසද්දස්ස…යප.… යඛො පනා’’තිආදීසු

වියාති ආහ ‘‘අයරොය ො’’ති. සමයවපාකිනිොති යථාභුත්තමාහාරං
සමාකායරයනවපචනසීලාය.දළ්හංකත්වාපචන්තීහි හණීයඝොරභායවන 
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පිත්තවිකාරාදිවයසනයරො ං ජයනති, සිථිලංකත්වා පචන්තීමන්දභායවන

වාතවිකාරාදිවයසන යතනාහ ‘‘නාතිසීතාෙ නාච්චුණ්හාො’’ති.
 හණියතජස්ස මන්දපටුතාවයසන සත්තානං යථාක්කමං සීතුණ්හසහතාති

ආහ ‘‘අතිසීතලග් හණියකො’’තිආදි. යාථාවයතො අච්චයයදසනා අත්තයනො

ආවිකරණං නාමාති ආහ ‘‘ෙ ාභූතං අත්තයනො අගුණං පකායසතා’’ති. 

උදෙත්  ාමනිොති සඞ්ඛාරානං උදයඤ්ච වයඤ්ච පටිවිජ්ඣන්තියාති 

අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ ‘‘උදෙඤ්චා’’තිආදි. පරිසුද්ධාොති

නිරුපක්කියලසාය. නිබ්බිජ්ඣිතං සමත් ාොති තදඞ් වයසන සවියසසං

පජහිතුං සමත්ථාය. තස්ස දුක්ඛස්ස ඛෙ ාමනිොති යං දුක්ඛං ඉමස්මිං
ඤායණ අනධි යත පවත්තිරහං, අධි යත න පවත්ති, තං සන්ධාය වදති.
තථායහස යයො ාවචයරො ‘‘චූළයසොතාපන්යනො’’ති වුච්චති. චතුත්ථං
උත්තානයමව. 

පධානියඞ් සුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. මාතාපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

55. පඤ්චයම විස්සායසොති විසච්ඡායසන්තායනො භායවො. ඔතායරොති

තත්ථ චිත්තස්ස අනුප්පයවයසො.  යහත්වාති අත්තයනො එව ඔකාසං

 යහත්වා. යඛයපත්වාතිකුසලවාරංයඛයපත්වා. 

ඝට්ය ෙයාති අක්කමනාදිවයසන බායධයය. තීහි පරිඤ්ඤාහීති
ඤාතතීරණප්පහානසඞ්ඛාතාහි තීහි පරිඤ්ඤාහි. නත්ථි එයතසං කුයතොචි

භයන්ති අකුයතොභො, නිබ්භයාති අත්යථො. චතුන්නං ඔඝානං, 

සංසාරමයහොඝස්යසව වා පාරං පරියන්තං  තා. යතනාහ ‘‘පාරං වුච්චති

නිබ්බාන’’න්තිආදි. 

මාතාපුත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. උපජ්ඣායසුත්තවණ්ණනා 

56. ඡට්යඨ මධුරකභායවො නාම සරීරස්ස ථම්භිතත්තං, තං පන

 රුභාවපුබ්බකන්ති ආහ ‘‘සඤ්ජාත රුභායවො’’ති. න පක්ඛාෙන්තීති

නප්පකායසන්ති, නානාකාරණයතො න උපට්ඨහන්ති. යතනාහ ‘‘චතස්යසො

දිසාචඅනුදිසාචමය්හංනඋපට්ඨහන්තී’’ති.යසසයමත්ථ උත්තානයමව. 

උපජ්ඣායසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අභිණ්හපච්චයවක්ඛිතබ්බට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

57. සත්තයම ජරාධම්යමොති ධම්ම-සද්යදො ‘‘අසම්යමොසධම්යමො
නිබ්බාන’’න්තිආදීසු (සු. නි. 763) විය පකතිපරියායයො, තස්මා

ජරාපකතියකො ජිණ්ණසභායවොති අත්යථො. යතනාහ ‘‘ජරාසභායවො’’තිආදි.

යසසපයදසුපි එයසව නයයො. කම්මුනා දාතබ්බං ආදියතීති කම්මදාොයදො, 
අත්තනා යථූපචිතකම්මඵලභාගීති අත්යථො. තං පන දායජ්ජං



අඞ්ගුත්තරනිකායය  ඡක්කනිපාත-ටීකා 

20 

පටුන 

කාරණූපචායරන වදන්යතො ‘‘කම්මං මය්හං දාෙජ්ජං සන්තකන්ති

අත්ය ො’’ති ආහ යථා ‘‘කුසලානං, භික්ඛයව, ධම්මානං සමාදානයහතු, 
එවමිදං පුඤ්ඤං වඩ්ඪතී’’ති (දී. නි. 3.80). යයොනීහි ඵලං සභාවයතො 

භින්නම්පි අභින්නං විය මිස්සිතං යහොති. යතනාහ ‘‘කම්මං මය්හං යෙොනි

කාරණ’’න්ති. මමත්තවයසන බජ්ඣන්තීති බන්ධූ, ඤාති සායලොහියතො ච, 

කම්මං පනඑකන්තසම්බන්ධවාතිආහ ‘‘කම්මංමය්හංබන්ධූ’’ති. පතිට්ඨාති
අවස්සයයො.කම්මසදියසොහිසත්තානංඅවස්සයයො නත්ථි. 

යෙොබ්බනං ආරබ්භ උප්පන්නමයදොති ‘‘මහල්ලකකායල පුඤ්ඤං
කරිස්සාම, දහරම්හ තාවා’’ති යයොබ්බනං අපස්සාය මානකරණං. ‘‘අහං
නියරොය ො සට්ඨි වා සත්තති වා වස්සානි අතික්කන්තානි, න යම
හරීතකඛණ්ඩම්පි ඛාදිතබ්බං, ඉයමපනඤ්යඤ‘අසුකංයනොඨානංරුජ්ජති, 
යභසජ්ජං ඛාදාමා’ති විචරන්ති, යකො අඤ්යඤො මයා සදියසො නියරොය ො

නාමා’’ති එවං මානකරණං ආයරො යමයදො. සබ්යබසම්පි ජීවිතං නාම
පභඞ්ගුරං දුක්ඛානුබන්ධඤ්ච, තදුභයං අයනොයලොයකත්වා පබන්ධට්ඨිතිං
පච්චයසුලභතඤ්ච නිස්සාය ‘‘චිරං ජීවිං, චිරං ජීවාමි, චිරං ජීවිස්සාමි, සුඛං

ජීවිං, සුඛංජීවාමි, සුඛං ජීවිස්සාමී’’තිඑවංමානකරණං ජීවිතමයදො. 

උපධිරහිතන්ති කාමූපධිරහිතං.චත්තායරොහිඋපධී–කාමූපධි, ඛන්ධූපධි, 
කියලසූපධි, අභිසඞ්ඛාරූපපධීති. කාමාපි ‘‘යං පඤ්ච කාමගුයණ පටිච්ච
උප්පජ්ජතිසුඛං යසොමනස්සං, අයංකාමානං අස්සායදො’’ති (ම.නි. 1.166) 
එවංවුත්තස්සසුඛස්සඅධිට්ඨානභාවයතො ‘‘උපධියතිඑත්ථසුඛ’’න්තිඉමිනා
වචනත්යථන ‘‘උපධී’’ති වුච්චති, ඛන්ධාපි ඛන්ධමූලකස්ස දුක්ඛස්ස 
අධිට්ඨානභාවයතො, කියලසාපි අපායදුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවයතො, 
අභිසඞ්ඛාරාපිභවදුක්ඛස්සඅධිට්ඨානභාවයතො.යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

අභිණ්හපච්චයවක්ඛිතබ්බට්ඨානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-10. ලිච්ඡවිකුමාරකසුත්තාදිවණ්ණනා 

58-60. අට්ඨයම සාපයතෙයන්ති එත්ථ සං වුච්චති ධනං, තස්ස පතීති
සපති, ධනසාමියකො. තස්ස හිතාවහත්තා සාපයතයයං, ද්රබයං, ධනන්ති
අත්යථො. අත්තයනො රුචිවයසන  ාමකිච්චං යනතීති  ාමනියයො, 

 ාමනියයොයයව  ාමණියකො. 

අන්වාය උපනිස්සාය ජීවනසීලා අනුජීවියනොති ආහ ‘‘යෙ ච එතං

උපනිස්සාෙ ජීවන්තී’’ති. එකං මහාකුලං නිස්සාය පණ්ණාසම්පි සට්ඨිපි
කුලානි ජීවන්ති, යත මනුස්යස සන්ධායයතං වුත්තං. යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව.නවමාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

ලිච්ඡවිකුමාරකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නීවරණවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

(7) 2. සඤ්ඤාවග්ය ො 

1-5. සඤ්ඤාසුත්තාදිවණ්ණනා 

61-65. දුතියස්ස පඨයම ‘‘මහප්ඵලා මහානිසංසා’’ති උභයම්යපතං

අත්ථයතො එකං, බයඤ්ජනයමව නානන්ති ආහ ‘‘මහප්ඵලා’’තිආදි.
‘‘පඤ්චියම  හපතයයො ආනිසංසා’’තිආදීසු (උදා. 76) ආනිසංස-සද්යදො
ඵලපරියායයොපියහොති. මහයතොයලොකුත්තරස්සසුඛස්ස පච්චයායහොන්තීති 

මහානිසංසා. අමයතො ධාති අමතබ්භන්තරා අමතං අනුප්පවිට්ඨා
නිබ්බානදිට්ඨත්තා, තයතො පරං න  ච්ඡන්ති. යතන වුත්තං 
‘‘අමතපරියයොසානා’’ති. අමතං පරියයොසානං අවසානං එතාසන්ති 

අමතපරියෙොසානා. මරණසඤ්ඤාති මරණානුපස්සනාඤායණන සඤ්ඤා. 

ආහායර පටිකූලසඤ්ඤාති ආහාරං  මනාදිවයසන පටිකූලයතො 

පරිග් ණ්හන්තස්සඋප්පන්නසඤ්ඤා. උක්කණ්ඨිතස්සාති නිබ්බින්දන්තස්ස
කත්ථචිපිඅසජ්ජන්තස්ස.දුතියාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

සඤ්ඤාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-10. සාජීවසුත්තාදිවණ්ණනා 

66-70. ඡට්යඨ සහ ආජීවන්ති එත්ථාති සාජීයවො, පඤ්හස්ස පුච්ඡනං

විස්සජ්ජනඤ්ච. යතනාහ ‘‘සාජීයවොති පඤ්හපුච්ඡනඤ්යචව

පඤ්හවිස්සජ්ජනඤ්චා’’තිආදි. අභිසඞ්ඛතන්ති චිතං. සත්තමාදීනි
උත්තානත්ථායනව. 

සාජීවසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඤ්ඤාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(8) 3. යෙොධාජීවවග්ය ො 

1-2. පඨමයචයතොවිමුත්තිඵලසුත්තාදිවණ්ණනා 

71-72. තතියස්සපඨයම අවිජ්ජාපලිඝන්තිඑත්ථ අවිජ්ජාති වට් මූලිකා
අවිජ්ජා, අයං පචුරජයනහි උක්ඛිපිතුං අසක්කුයණයයභාවයතො 
දුක්ඛිපනට්යඨන නිබ්බානද්වාරප්පයවසවිබන්ධයනන ච ‘‘පලියඝො වියාති

පලියඝො’’ති වුච්චති.යතයනසතස්සාඋක්ඛිත්තත්තා ‘‘උක්ඛිත්තපලියඝො’’ති
වුත්යතො. පුනබ්භවස්ස කරණසීයලො, පුනබ්භවං වා ඵලං අරහතීති 

යපොයනොභවිකා, පුනබ්භවදායිකාති අත්යථො. ජාතිසංසායරොති ජායනවයසන
යචව සංසරණවයසන ච එවංලද්ධනාමානං පුනබ්භවක්ඛන්ධානං පච්චයයො
කම්මාභිසඞ්ඛායරො.ජාතිසංසායරොතිහිඵලූපචායරනකාරණං වුත්තං.තඤ්හි

පුනප්පුනං උප්පත්තිකාරණවයසන පරික්ඛිපිත්වා ඨිතත්තා ‘‘පරිඛා’’ති
වුච්චති සන්තානස්ස පරික්ඛිපනයතො. යතයනස තස්ස සංකිණ්ණත්තා

විකිණ්ණත්තා සබ්බයසො ඛිත්තත්තා විනාසිතත්තා ‘‘සංකිණ්ණපරියඛො’’ති
වුත්යතො. 
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පටුන 

තණ්හාසඞ්ඛාතන්ති එත්ථ තණ්හාති වට් මූලිකා තණ්හා. අයඤ්හි

 ම්භීරානු තට්යඨන ‘‘එසිකා’’ති වුච්චති. ලුඤ්චිත්වා උද්ධරිත්වා. 

ඔරම්භාගිොනීති ඔරම්භා ජනකානි කාමභයව උපපත්තිපච්චයානි 
කාමරා සංයයොජනාදීනි.එතානිහිකවා ංවියන රද්වාරංචිත්තංපිදහිත්වා
ඨිතත්තා ‘‘අග් ළා’’තිවුච්චන්ති.යතයනසයතසංනිග් තත්තාභින්නත්තා 

‘‘නිරග් යළො’’තිවුත්යතොති.අග් මග්ය නපන්යනොඅපචියතොමානද්ධයජො 

එතස්සාති පන්නද්ධයජො. පන්නභායරොති 
ඛන්ධභාරකියලසභාරඅභිසඞ්ඛාරභාරා ඔයරොපිතා අස්සාති පන්නභායරො. 

විසංයුත්යතොති චතූහි යයොය හි සබ්බකියලයසහි ච විසංයුත්යතො. 

අස්මමායනොති රූපයප අස්මීති මායනො, යවදනාය, සඤ්ඤාය, සඞ්ඛායරසු, 
විඤ්ඤායණඅස්මිමායනො.එත්ථහිපඤ්චපිඛන්යධඅවියසසයතො‘‘අස්මී’’ති
 යහත්වා පවත්තමායනොඅස්මිමායනොතිඅධිප්යපයතො. 

න රද්වාරස්ස පරිස්සයපටිබාහනත්ථඤ්යචව යසොධනත්ථඤ්ච උයභොසු 

පස්යසසුඑසිකාථම්යභනිඛණිත්වාඨයපතීතිආහ ‘‘න රද්වායර උස්සාපියත

එසිකා ම්යභ’’ති. පාකාරවිද්ධංසයනයනව පරිඛාභූමිසමකරණං යහොතීති

ආහ ‘‘පාකාරං භින්දිත්වා පරිඛං විකිරිත්වා’’ති. ‘‘එව’’න්තිආදි
උපමාසංසන්දනං. සන්යතො සංවිජ්ජමායනො කායයො ධම්මසමූයහොති 

සක්කායෙො, උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චකං. ද්වත්තිංසකම්මකාරණා 

දුක්ඛක්ඛන්යධ ආ තදුක්ඛානි. අක්ඛියරො සීසයරො ාදයයො. අට්ඨනවුති

යරො ා, රාජභයාදීනි පඤ්චවීසතිමහාභොනි. දුතියංඋත්තානයමව. 

පඨමයචයතොවිමුත්තිඵලසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. පඨමධම්මවිහාරීසුත්තාදිවණ්ණනා 

73-74. තතියය නිෙකජ්ඣත්යතති අත්තයනො සන්තායන. යමත්තාය

උපසංහරණවයසන හිතංඑසන්යතන. කරුණායවයසන අනුකම්පමායනන.

පරිග් යහත්වාති පරියතො  යහත්වා, ඵරිත්වාති අත්යථො. පරිච්චාති පරියතො

කත්වා, සමන්තයතො ඵරිත්වා ඉච්යචව අත්යථො. ‘‘පටිච්චා’’තිපි පායඨො. මා

පමජ්ජිත් ාති ‘‘ඣායථා’’ති වුත්තසමථවිපස්සනානං අනනුයුඤ්ජයනන
අඤ්යඤන වා යකනචි පමාදකාරයණන මා පමාදං ආපජ්ජිත්ථ.
නියයානිකසාසයන අකත්තබ්බකරණං වියකත්තබ්බාකරණම්පි පමායදොති. 

විපත්තිකායලති සත්තඅසප්පායාදිවිපත්තියුත්යත කායල. සබ්යබපි සාසයන

ගුණා ඉයධව සඞ් හං  ච්ඡන්තීති ආහ ‘‘ඣාෙ  මා පමාදත් …යප.…

අනුසාසනී’’ති.චතුත්යථනත්ථිවත්තබ්බං. 

පඨමධම්මවිහාරීසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඨමයයොධාජීවසුත්තවණ්ණනා 

75. පඤ්චයම යුජ්ඣනංයයොයධො, යසොආජීයවො එයතසන්ති යෙොධාජීවා. 

යතනාහ ‘‘යුද්ධූපජීවියනො’’ති. සන් ම්භිත්වාඨාතංන සක්යකොතීතිබද්යධො
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පටුන 

ධිතිසම්පන්යනොඨාතුංනසක්යකොති. සමා යතතිසම්පත්යත. බයාපජ්ජතීති 

විකාරමාපජ්ජති.යතනාහ ‘‘පකතිභාවංජහතී’’ති. 

රජග් ස්මන්ති පච්චත්යත භුම්මවචනන්තිආහ ‘‘කිං තස්ස පුග් ලස්ස

රජග් ං නාමා’’ති. විනිබ්යබයඨත්වාති  හිතග් හණං විස්සජ්ජායපත්වා. 

යමොයචත්වාතිසරීරයතොඅපයනත්වා. 

පඨමයයොධාජීවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුතියයයොධාජීවසුත්තවණ්ණනා 

76. ඡට්යඨ චම්මන්තිඉමිනා චම්මමයං චම්මමිතිසිබ්බිතං, අඤ්ඤං වා

යක කඵලකාදිං සඞ් ණ්හාති. ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වාති ධනුඤ්යචව
තූණිරඤ්ච සන්නය්හිත්වා සජ්යජත්වා. ධනුදණ්ඩස්ස

ජියායත්තභාවකරණාදිපි හි ධනුයනො සන්නය්හනං. යතයනවාහ ‘‘ධනුඤ්ච

සරකලාපඤ්ච සන්නය්හිත්වා’’ති. යුද්ධසන්නියවයසන ඨිතන්ති ද්වින්නං
යසනානංබූහනසංවිධානනයයන කයතොයයොසන්නියවයසො, තස්සවයසන
ඨිතං, යසනාබූහසංවිධානවයසන සන්නිවිට්ඨන්ති වුත්තං යහොති. 

උස්සාහඤ්ච වාොමඤ්ච කයරොතීති යුජ්ඣනවයසන උස්සාහං වායාමඤ්ච

කයරොති. පරිොපායදන්තීති මරණපරියන්තිකං අපරං පායපන්ති. යතනාහ 

‘‘පරිොපාදෙන්තී’’ති, ජීවිතං පරියාපාදයන්ති මරණං පටිපජ්ජායපන්තීති
වුත්තංයහොති. 

අරක්ඛියතයනව කායෙනාතිආදීසු හත්ථපායද කීළායපන්යතො ගීවං
විපරිවත්යතන්යතො කායං න රක්ඛති නාම. නානප්පකාරං දුට්ඨුල්ලං
කයරොන්යතො වාචං න රක්ඛති නාම. කාමවිතක්කාදයයො විතක්යකන්යතො

චිත්තං න රක්ඛති නාම. අනුපට්ඨිතාෙ සතිොති කාය තාය සතියා

අනුපට්ඨිතාය. රාය නඅනු යතොති රාය නඅනුපහයතො. රා පයරයතොතිවා
රාය නඵුට්යඨොඵුට්ඨවියසන වියසප්යපන. 

අනුදහනට්යඨනාති අනුපායප්පටිපත්තියා. සම්පති ආයතිඤ්ච 

මහාභිතාපට්යඨන. අනවත්ථිතසභාවතාය ඉත්තරපච්චුපට්ඨානට්යඨන. 

මුහුත්තරමණීයතාය තාවකාලිකට්යඨන. බයත්යතහි අභිභවනීයතාය 

සබ්බඞ් පච්චඞ් පලිභඤ්ජනට්යඨන. යඡදනයභදනාදිඅධිකරණභායවන

උග්ඝට් නසදිසතාය අධිකුට් නට්යඨන. අවයණ වණං උප්පායදත්වා

අන්යතොඅනුපවිසනසභාවතාය විනිවිජ්ඣනට්යඨන. දිට්ඨධම්මිකසම්පරායික 

අනත්ථනිමිත්තතාය සාසඞ්කසප්පටිභෙට්යඨන. 

දුතියයයොධාජීවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-8. පඨමඅනා තභයසුත්තාදිවණ්ණනා 

77-78. සත්තයම වියසසස්ස පත්තිො වියසසස්ස පාපුණනත්ථං. 

වීරිෙන්තිපධානවීරියං.තංපන චඞ්කමනවයසනකරයණ ‘‘කායික’’න්තිපි
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වත්තබ්බතංලභතීතිආහ– ‘‘දුවිධම්පී’’ති. සත් කවාතාති සන්ධිබන්ධනානි

කත්තරියා ඡින්දන්තා විය පවත්තවාතා. යතනාහ – ‘‘සත් ං විො’’තිආදි. 

කතකම්යමහීති කතයචොරකම්යමහි.යතකිරකතකම්මායංයනසංයදවතං
ආයාචිත්වා කම්මං නිප්ඵන්නං, තස්ස උපකාරත්ථාය මනුස්යස මායරත්වා
 ලයලොහිතානි  ණ්හන්ති. යත ‘‘අඤ්යඤසු මනුස්යසසු මාරියමායනසු
යකොලාහලං උප්පජ්ජිස්සති, පබ්බජිතං පරියයසන්යතො නාම නත්ථී’’ති
මඤ්ඤමානා භික්ඛූ  යහත්වා මායරන්ති. තං සන්ධායයතං වුත්තං. 

අකතකම්යමහීති අ වියතො  ාමං ආ මනකායල කම්මනිප්ඵත්තත්ථං

පුයරතරං බලිකම්මං කාතුකායමහි. යතයනවාහ – ‘‘යචොරිකං කත්වා

නික්ඛන්තා කතකම්මානාමා’’තිආදි.අට්ඨයමනත්ථිවත්තබ්බං. 

පඨමඅනා තභයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. තතියඅනා තභයසුත්තවණ්ණනා 

79. නවයම පාළි ම්භීරාති (සං. නි. ටී. 2.2.229) පාළවයසන  ම්භීරා

අ ාධා දුක්යඛො ාහා සල්ලසුත්තසදිසා. සල්ලසුත්තඤ්හි (සු. නි. 579) 
‘‘අනිමිත්තමනඤ්ඤාත’’න්තිආදිනා පාළවයසන ම්භීරං, නඅත්ථ ම්භීරං.
තථාහි තත්ථතාතා ාථා දුවිඤ්යඤයයරූපපාතිට්ඨන්ති. දුවිඤ්යඤයයඤ්හි
ඤායණන දුක්යඛො ාහන්තිකත්වා‘‘ ම්භීර’’න්තිවුච්චති.පුබ්බාපරංයපත්ථ
කාසඤ්චි  ාථානං දුවිඤ්යඤයයතාය දුක්යඛො ාහයමව, තස්මා පාළවයසන

 ම්භීරං. අත්  ම්භීරාති අත්ථවයසන  ම්භීරා මහායවදල්ලසුත්තසදිසා, 

මහායවදල්ලසුත්තස්ස (ම. නි. 1.449 ආදයයො) අත්ථවයසන  ම්භීරතා 
පාක ායයව.යලොකංඋත්තරතීතියලොකුත්තයරො, යසොඅත්ථභූයතොඑයතසං

අත්ථීති යලොකුත්තරා. යතනාහ – ‘‘යලොකුත්තරධම්මදීපකා’’ති. 

සුඤ්ඤතාපටිසංයුත්තාති සත්තසුඤ්ඤධම්මප්පකාසකා. යතනාහ 

‘‘ඛන්ධධාතආෙතනපච්චොකාරප්පටිසංයුත්තා’’ති. උග් යහතබ්බං

පරිොපුණිතබ්බන්ති ච ලිඞ් වචනවිපල්ලායසන වුත්තන්ති ආහ 

‘‘උග් යහතබ්යබ යචව වළඤ්යජතබ්යබ චා’’ති. කවියනො කම්මං කවිතා. 

යස්ස පන යං කම්මං, තං යතනකතන්ති වුච්චතීතිආහ ‘‘කවිතාතිකවීහි

කතා’’ති. කායවෙයන්ති කබයං, කබයන්ති ච කවිනා වුත්තන්ති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘තස්යසවයවවචන’’න්ති. චිත්තක්ඛරාතිචිත්රාකාරඅක්ඛරා. ඉතරං

තස්යසව යවවචනං. සාසනයතො බහිද්ධා ඨිතාති න සාසනාවචරා. 

බාහිරකසාවයකහීති ‘‘බුද්ධා’’ති අප්පඤ්ඤාතානං යයසං යකසඤ්චි 

සාවයකහි. සුස්සූසිස්සන්තීති අක්ඛරචිත්තතාය යචව සරසම්පත්තියා ච
අත්තමනා හුත්වා සාමයණරදහරභික්ඛුමාතු ාමමහා හපතිකාදයයො ‘‘එස 
ධම්මකථියකො’’තිසන්නිපතිත්වායසොතුකාමාභවිස්සන්ති. 

තතියඅනා තභයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. චතුත්ථඅනා තභයසුත්තවණ්ණනා 

80. දසයම පඤ්චවියධන සංසග්ය නාති ‘‘සවනසංසග්ය ො, 
දස්සනසංසග්ය ො, සමුල්ලාපසංසග්ය ො, සම්යභො සංසග්ය ො, 
කායසංසග්ය ො’’ති එවං වුත්යතන පඤ්චවියධන සංසග්ය න. සංසජ්ජති
එයතනාතිසංසග්ය ො, රාය ො.සවනයහතුයකො, සවනවයසනවා පවත්යතො

සංසග්ය ො සවනසංසග්ය ො. එස නයයො යසයසසුපි. කාෙසංසග්ය ො පන 
කායපරාමායසො.යතසුපයරහිවාකථියමානංරූපපාදිසම්පත්තිංඅත්තනාවා
සිතලපිතගීතසද්දං සුණන්තස්ස යසොතවිඤ්ඤාණවීථිවයසන උප්පන්යනො

රාය ො සවනසංසග්ය ො නාම. විසභා රූපපං ඔයලොයකන්තස්ස පන 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථිවයසන උප්පන්යනො රාය ො දස්සනසංසග්ය ො නාම.

අඤ්ඤමඤ්ඤආලාපසල්ලාපවයසන උප්පන්නරාය ො සමුල්ලාපසංසග්ය ො 
නාම. භික්ඛුයනො භික්ඛුනියා සන්තකං, භික්ඛුනියා භික්ඛුස්ස සන්තකං

 යහත්වා පරියභො කරණවයසන උප්පන්නරාය ො සම්යභො සංසග්ය ො 

නාම.හත්ථග් ාහාදිවයසනඋප්පන්යනොරාය ො කාෙසංසග්ය ො නාම. 

අයනකවිහිතන්ති 
අන්නසන්නිධිපානසන්නිධිවත්ථසන්නිධියානසන්නිධිසයනසන්නිධි න්ධස

න්නිධි- ආමිසසන්නිධිවයසන අයනකප්පකාරං. සන්නිධිකතස්සාති එයතන 
‘‘සන්නිධිකාරපරියභො ’’න්ති (ධ. ස. තිකමාතිකා 10) එත්ථකාර-සද්දස්ස
කම්මත්ථතං දස්යසති. යථා වා ‘‘ආචයං  ාමියනො’’ති වත්තබ්යබ
අනුනාසිකයලොයපන ‘‘ආචය ාමියනො’’ති නිද්යදයසො කයතො, එවං
‘‘සන්නිධිකාරං පරියභො ’’න්ති වත්තබ්යබ අනුනාසිකයලොයපන 

‘‘සන්නිධිකාරපරියභො ’’න්ති වුත්තං, සන්නිධිං කත්වා පරියභො න්ති
අත්යථො. 

‘‘සන්නිධිකතස්ස පරියභො ’’න්තිඑත්ථ (දී. නි.අට්ඨ.1.12) පනදුවිධා
කථාවිනයවයසනසල්යලඛවයසනච.විනයවයසනතාවයංකිඤ්චි අන්නං
අජ්ජ පටිග් හිතං අපරජ්ජු සන්නිධිකාරං යහොති, තස්ස පරියභොය 
පාචිත්තියං. අත්තනා ලද්ධං පන සාමයණරානං දත්වා යතහි ලද්ධං වා
පායපත්වා දුතියදිවයස භුඤ්ජිතුං වට් ති, සල්යලයඛො පන න යහොති.
පානසන්නිධිම්හිපි එයසව නයයො. වත්ථසන්නිධිම්හි අනධිට්ඨිතාවිකප්පිතං
සන්නිධි ච යහොති, සල්යලඛඤ්ච යකොයපති. අයං නිප්පරියායකථා.
පරියායයතො පන තිචීවරසන්තුට්යඨන භවිතබ්බං, චතුත්ථං ලභිත්වා 
අඤ්ඤස්ස දාතබ්බං. සයච යස්ස කස්සචි දාතුං න සක්යකොති, යස්ස පන
දාතුකායමො යහොති, යසො උද්යදසත්ථාය වා පරිපුච්ඡත්ථාය වා  යතො, 
ආ තමත්යතදාතබ්බං, අදාතුංන වට් ති.චීවයරපනඅප්පයහොන්යත, සතියා
වා පච්චාසාය අනුඤ්ඤාතකාලං ඨයපතුං වට් ති. සූචිසුත්තචීවරකාරකානං
අලායභ තයතොපි විනයකම්මං කත්වා ඨයපතුං වට් ති ‘‘ඉමස්මිං ජිණ්යණ
පුනඊදිසංකුයතොලභිස්සාමී’’තිපනඨයපතුංනවට් ති, සන්නිධිචයහොති, 
සල්යලඛඤ්චයකොයපති. 
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පටුන 

යානසන්නිධිම්හි ොනං නාම වය්හං රයථො සක ං සන්දමානිකා
පා ඞ්කීති. න පයනතං පබ්බජිතස්ස යානං, උපාහනං පන යානං.
එකභික්ඛුස්ස හි එයකො අරඤ්ඤවාසත්ථාය, එයකො යධොතපාදකත්ථායාති
උක්කංසයතො ද්යව උපාහනසඞ්ඝා කා වට් න්ති, තතියං ලභිත්වා 
අඤ්ඤස්ස දාතබ්යබො. ‘‘ඉමස්මිං ජිණ්යණ අඤ්ඤං කුයතො ලභිස්සාමී’’ති
ඨයපතුං න වට් ති, සන්නිධි ච යහොති, සල්යලඛඤ්ච යකොයපති.

සයනසන්නිධිම්හි සෙනන්ති මඤ්යචො. එකස්ස භික්ඛුයනො එයකො
සයන බ්යභ, එයකො දිවාට්ඨායනති උක්කංසයතො ද්යව මඤ්චා වට් න්ති.
තයතො උත්තරිං ලභිත්වා අඤ්ඤස්ස භික්ඛුයනො,  ණස්ස වා දාතබ්යබො, 
අදාතුං න වට් ති, සන්නිධි යචව යහොති, සල්යලයඛො ච කුප්පති.
 න්ධසන්නිධිම්හි භික්ඛුයනො කණ්ඩුකච්ඡුඡවියදොසාදිආබායධ සති  න්ධා 
වට් න්ති.  න්ධත්ථියකන  න්ධඤ්ච ආහරායපත්වා තස්මිං යරොය 
වූපසන්යත අඤ්යඤසං වා ආබාධිකානං දාතබ්බං, ද්වායර
පඤ්චඞ්ගුලිඝරධූපනාදීසුවාඋපයනතබ්බං. ‘‘පුනයරොය  සතිභවිස්සතී’’ති
ඨයපතුංනවට් ති,  න්ධසන්නිධිචයහොති, සල්යලඛඤ්ච යකොයපති. 

ආමසන්ති වුත්තාවයසසං දට්ඨබ්බං. යසයයථිදං – ඉයධකච්යචො භික්ඛු
‘‘තථාරූපයප කායල උපකාරාය භවිස්සන්තී’’ති 
තිලතණ්ඩුලමුග් මාසනාළයකරයලොණමච්ඡසප්පියතලකුලාලභාජනාදීනි
ආහරායපත්වා ඨයපති. යසො වස්සකායල කාලස්යසව සාමයණයරහි යාගුං
පචායපත්වාපරිභුඤ්ජිත්වා‘‘සාමයණර උදකකද්දයමදුක්ඛං ාමංපවිසිතුං, 
 ච්ඡ අසුකකුලං  න්ත්වා මය්හං විහායර නිසින්නභාවං ආයරොයචහි, 
අසුකකුලයතො දධිආදීනිආහරා’’තියපයසති.භික්ඛූහි ‘‘කිං, භන්යත,  ාමං
පවිසිස්සාමා’’ති වුත්යතපි ‘‘දුප්පයවයසො, ආවුයසො, ඉදානි ායමො’’ති වදති.
යත ‘‘යහොතු, භන්යත, අච්ඡථ තුම්යහ, මයං භික්ඛං පරියයසිත්වා 
ආහරිස්සාමා’’ති ච්ඡන්ති.අථසාමයණයරොදධිආදීනිආහරිත්වාභත්තඤ්ච 
බයඤ්ජනඤ්ච සම්පායදත්වා උපයනති, තං භුඤ්ජන්තස්යසව උපට්ඨාකා
භත්තං පහිණන්ති, තයතොපි මනාපමනාපං භුඤ්ජති. අථ භික්ඛූ පිණ්ඩපාතං
 යහත්වා ආ ච්ඡන්ති, තයතොපි මනාපමනාපං භුඤ්ජතියයව. එවං
චතුමාසම්පිවීතිනායමති.අයංවුච්චතිභික්ඛු මුණ්ඩකුටුම්බිකජීවිකංජීවති, න

සමණජීවිකන්ති. එවරූපයපො ආමසසන්නිධි නාම යහොති. භික්ඛුයනො පන
වසනට්ඨායන එකා තණ්ඩුලනාළ එයකො ගුළපිණ්යඩො කුඩුවමත්තං සප්පීති
එත්තකං නියධතුං වට් ති අකායල සම්පත්තයචොරානං අත්ථාය. යත හි
එත්තකංආමිසපටිසන්ථාරංඅලභන්තාජීවිතා යවොයරොයපයයං, තස්මාසයච
හි එත්තකං නත්ථි, ආහරායපත්වාපි ඨයපතුං වට් ති. අඵාසුකකායල ච
යයදත්ථ කප්පියං, තං අත්තනාපි පරිභුඤ්ජිතුං වට් ති. කප්පියකුටියං පන
බහුංඨයපන්තස්සපිසන්නිධිනාමනත්ථි. 

චතුත්ථඅනා තභයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යයොධාජීවවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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(9) 4. ය රවග්ය ො 

1-2. රජනීයසුත්තාදිවණ්ණනා 

81-82. චතුත්ථස්ස පඨමං සුවිඤ්යඤයයයමව. දුතියය ගුණමක්ඛනාය
පවත්යතොපි අත්තයනො කාරකං ගූයථන පහරන්තං ගූයථො විය පඨමතරං

මක්යඛතීති මක්යඛො, යසො එතස්ස අත්ථීති මක්ඛී. පළාසතීති පළායසො, 

පරස්ස ගුයණඩංසිත්වාවියඅපයනතීතිඅත්යථො.යසොඑතස්සඅත්ථීති පළාසී. 
පළාසීපුග් යලොහිදුතියස්සධුරංනයදති, සම්පසායරත්වා තිට්ඨති.යතනාහ 

‘‘යු ග් ාහලක්ඛයණනපළායසන සමන්නා යතො’’ති. 

රජනීයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කුහකසුත්තවණ්ණනා 

83. තතියය තීහි කුහනවත්ථූහීති
සාමන්තජප්පනඉරියාපථසන්නිස්සිතපච්චයප්පටියසවනයභදයතො 
තිප්පයභයදහි කුහනවත්ථූහි. තිවියධන කුහනවත්ථුනා යලොකං කුහයති
විම්හාපයති ‘‘අයහො අච්ඡරියපුරියසො’’ති අත්තනි පයරසං විම්හයං

උප්පායදතීති කුහයකො. ලාභසක්කාරත්ථියකොහුත්වාලපතිඅත්තානංදායකං
වා උක්ඛිපිත්වා යථා යසො කිඤ්චි දදාති, එවං උක්කායචත්වා කයථතීති 

ලපයකො. නිමිත්තං සීලං තස්සාති යනමත්තියකො, නිමිත්යතන වා චරති, 

නිමිත්තං වා කයරොතීති යනමිත්තියකො. නිමත්තන්ති ච පයරසං 
පච්චයදානසඤ්ඤුප්පාදකං කායවචීකම්මං වුච්චති. නිප්යපයසො සීලමස්සාති 

නිප්යපසියකො. නිප්පිසතීති වා නිප්යපයසො, නිප්යපයසොයයව නිප්යපසියකො.

නිප්යපයසොති ච සඨපුරියසො විය ලාභසක්කාරත්ථං
අක්යකොසනුප්පණ්ඩනපරපිට්ඨිමංසිකතාදි. 

කුහකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-7. පටිසම්භිදාප්පත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

86-87. ඡට්යඨ පටිසම්භිදාසු යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා වුත්තයමව. 

උච්චාවචානීති උච්චනීචානි. යතනාහ ‘‘මහන්තඛුද්දකානී’’ති.

කිංකරණීොනීති ‘‘කිං කයරොමී’’ති එවං වත්වා කත්තබ්බකම්මානි. තත්ථ 

උච්චකම්මානි නාම චීවරස්ස කරණං, රජනං, යචතියය සුධාකම්මං, 
උයපොසථා ාරයචතියඝරයබොධිඝයරසු කත්තබ්බකම්මන්ති එවමාදි. 

අවචකම්මං නාම පාදයධොවනමක්ඛනාදි ඛුද්දකකම්මං. තතු්රපාොසාති 
තතු්රප මනියා, තත්ර තත්ර මහන්යත ඛුද්දයක ච කම්යම සාධනවයසන
උප ච්ඡන්තියාති අත්යථො.තස්සතස්සකම්මස්සනිප්ඵාදයනසමත්ථායාති

වුත්තංයහොති. තතු්රපාොොතිවාතත්රතත්රකම්යමසායධතබ්යබඋපායභූතාය. 

අලං කාතන්ති කාතුං සමත්යථො යහොති. අලං සංවිධාතන්ති විචායරතුං
සමත්යථො.සත්තමංඋත්තානයමව. 

පටිසම්භිදාප්පත්තසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. යථරසුත්තවණ්ණනා 

88. අට්ඨයම ථිරභාවප්පත්යතොති සාසයන ථිරභාවං අනිවත්තිභාවං

පත්යථො. පබ්බජියතො හුත්වා බහූ රත්තියයො ජානාතීති රත්තඤ්ඤූ. යතනාහ 

‘‘පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාො’’තිආදි. පාකය ොති අයථාභූතගුයණහි යචව

යථාභූතගුයණහිචසමුග් යතො.යයසොඑතස්ස අත්ථීති ෙසස්සී, යසංසියතො

නිස්සියතොවා ෙසස්සී. යතනාහ ‘‘ෙසනිස්සියතො’’ති.අසතං අසාධූනංධම්මා 

අසද්ධම්මා, අසන්තා වා අසුන්දරා  ාරය්හා ලාමකා ධම්මාති අසද්ධම්මා. 

විපරියායයන සද්ධම්මා යවදිතබ්බා. 

යථරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පඨමයසඛසුත්තවණ්ණනා 

89. නවයම ආරමිතබ්බට්යඨන කම්මං ආරායමො එතස්සාති

කම්මාරායමො, තස්සභායවො කම්මාරාමතා. තත්ථ කම්මන්තිඉතිකත්තබ්බං
කම්මංවුච්චති.යසයයථිදං– චීවරවිචාරණංචීවරකම්මකරණංඋපත්ථම්භනං 
පත්තත්ථවිකඅංසබද්ධකකායබන්ධනධම්මකරණආධාරකපාදකථලිකසම්ම
ජ්ජනිආදීනං කරණන්ති. එකච්යචො හි එතානි කයරොන්යතො සකලදිවසං
එතායනව කයරොති, තං සන්ධායයස පටික්යඛයපො. යයො පන එයතසං
කරණයවලායයමව තානි කයරොති, උද්යදසයවලාය උද්යදසං  ණ්හාති, 
සජ්ඣායයවලාය සජ්ඣායති, යචතියඞ් ණවත්තයවලාය
යචතියඞ් ණවත්තං කයරොති, මනසිකාරයවලාය මනසිකාරං කයරොති, න

යසො කම්මාරායමො නාම. භස්සාරාමතාති එත්ථ යයො 
ඉත්ථිවණ්ණපුරිසවණ්ණාදිවයසන ආලාපසල්ලාපං කයරොන්යතොයයව
දිවසඤ්චරත්තිඤ්ච වීතිනායමති, එවරූපයපොභස්යසපරියන්තකාරීනයහොති, 
අයංභස්සාරායමොනාම.යයොපන රත්තිම්පිදිවසම්පිධම්මංකයථති, පඤ්හං
විස්සජ්යජති, අයං අප්පභස්යසො භස්යස පරියන්තකාරීයයව. කස්මා? 
‘‘සන්නිපතිතානංයවො, භික්ඛයව, ද්වයංකරණීයංධම්මීවා කථා, අරියයොවා
තුණ්හීභායවො’’ති(ම.නි.1.273; උදා.12, 28, 29) වුත්තත්තා. 

නිද්දාරාමතාති එත්ථ යයො  ච්ඡන්යතොපි නිසින්යනොපි නිපන්යනොපි
ථිනමිද්ධාභිභූයතො නිද්දායතියයව, අයං නිද්දාරායමො නාම. යස්ස පන
කරජකායය ය ලඤ්යඤන චිත්තං භවඞ්ය  ඔතරති, නායං නිද්දාරායමො.
යතයනවාහ– ‘‘අභිජානාමියඛොපනාහං, අග්ගියවස්සන, ගිම්හානංපච්ඡියම
මායස පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං
පඤ්ඤායපත්වා දක්ඛියණන පස්යසන සයතො සම්පජායනො නිද්දං

ඔක්කමිතා’’ති (ම. නි. 1.387). සඞ් ණිකාරාමතාති එත්ථ යයො එකස්ස
දුතියයො, ද්වින්නංතතියයො, තිණ්ණංචතුත්යථොතිඑවංසංසට්යඨොවවිහරති, 
එකයකො අස්සාදං න ලභති, අයං සඞ් ණිකාරායමො. යයො පන චතූසු
ඉරියාපයථසු එකයකොව අස්සාදං ලභති, නායං සඞ් ණිකාරායමො
යවදිතබ්යබො. යසඛානං පටිලද්ධගුණස්ස පරිහානාසම්භවයතො 

‘‘උපරිගුයණහී’’තිආදිවුත්තං. 
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පටුන 

පඨමයසඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දුතියයසඛසුත්තවණ්ණනා 

90. දසයම අතිපායතොවාති සබ්බරත්තිං නිද්දායිත්වා බලවපච්චූයස 
යකොටිසම්මුඤ්ජනියායථොකංසම්මජ්ජිත්වාමුඛංයධොවිත්වායාගුභික්ඛත්ථාය

පායතොව පවිසති. තං අතික්කමත්වාති ගිහිසංසග් වයසන කාලං 
වීතිනායමන්යතොමජ්ඣන්හිකසමයං අතික්කමිත්වාපක්කමති. පායතොයයව
හි  ාමං පවිසිත්වා යාගුං ආදාය ආසනසාලං  න්ත්වා පිවිත්වා එකස්මිං
ඨායනනිපන්යනො නිද්දායිත්වාමනුස්සානංයභොජනයවලාය ‘‘පණීතභික්ඛං
ලභිස්සාමී’’ති උපකට්යඨ මජ්ඣන්හියක උට්ඨාය ධම්මකරයණන උදකං
 යහත්වා අක්ඛීනි පුඤ්ඡිත්වා පිණ්ඩාය චරිත්වා යාවදත්ථං භුඤ්ජිත්වා
ගිහිසංසට්යඨොකාලංවීතිනායමත්වාමජ්ඣන්යහ වීතිවත්යතපටික්කමති. 

අප්පිච්ඡක ාති, ‘‘ආවුයසො, අත්රිච්ඡතා පාපිච්ඡතාති ඉයම ධම්මා
පහාතබ්බා’’ති යතසු ආදීනවං දස්යසත්වා ‘‘එවරූපපං අප්පිච්ඡතං සමාදාය

වත්තිතබ්බ’’න්තිආදිනයප්පවත්තා කථා. තීහි වියවයකහීති කායවියවයකො, 
චිත්තවියවයකො, උපධිවියවයකොති ඉයමහි තීහි වියවයකහි. තත්ථ එයකො
 ච්ඡති, එයකො තිට්ඨති, එයකො නිසීදති, එයකො යසයයං කප්යපති, එයකො
 ාමං පිණ්ඩාය පවිසති, එයකො පටික්කමති, එයකො චඞ්කමං අධිට්ඨාති, 

එයකොචරති, එයකොවිහරතීති අයං කාෙවියවයකො නාම.අට්ඨසමාපත්තියයො

පන චිත්තවියවයකො නාම.නිබ්බානං උපධිවියවයකො නාම.වුත්තම්පියහතං
– ‘‘කායවියවයකො ච වියවකට්ඨකායානං යනක්ඛම්මාභිරතානං, 
චිත්තවියවයකො ච පරිසුද්ධචිත්තානං පරමයවොදානප්පත්තානං, 
උපධිවියවයකො ච නිරුපධීනං පුග් ලානං විසඞ්ඛාර තාන’’න්ති (මහානි.

57). දුවිධං වීරිෙන්ති කායිකං, යචතසිකඤ්ච වීරියං. සීලන්ති 

චතුපාරිසුද්ධිසීලං. සමාධින්ති විපස්සනාපාදකා අට්ඨ සමාපත්තියයො. 

විමුත්තික ාතිවාඅරියඵලංආරබ්භපවත්තා කථා.යසසංඋත්තානයමව. 

දුතියයසඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යථරවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(10) 5. කකුධවග්ය ො 

1-10. පඨමසම්පදාසුත්තාදිවණ්ණනා 

91-100. පඤ්චමස්ස පඨයම දුතියය ච නත්ථි වත්තබ්බං. තතියය

ආජානනයතො අඤ්ඤා, උපරිමග් පඤ්ඤා යහට්ඨිමමග්ය න
ඤාතපරිඤ්ඤායඑවජානනයතො. තස්සාපනඵලභාවයතොමග් ඵලපඤ්ඤා
තංසහ තා සම්මාසඞ්කප්පාදයයො ච ඉධ ‘‘අඤ්ඤා’’ති වුත්තා. අඤ්ඤාය

බයාකරණානි අඤ්ඤාබයාකරණානි. යතයනවාහ ‘‘අඤ්ඤාබයාකරණානීති

අරහත්තබයාකරණානී’’ති. අධි තමායනනාති අප්පත්යත පත්තසඤ්ඤී, 
අනධි යත අධි තසඤ්ඤී හුත්වා අධි තං මයාති මායනන. චතුත්ථාදීනි
උත්තානත්ථායනව. 
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පඨමසම්පදාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කකුධවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

3. තතිෙපණ්ණාසකං 

(11) 1. ඵාසුවිහාරවග්ය ො 

1-4. සාරජ්ජසුත්තාදිවණ්ණනා 

101-4. තතියස්ස පඨයමනත්ථිවත්තබ්බං.දුතියයපිණ්ඩපාතාදිඅත්ථාය
උපසඞ්කමිතුං යුත්තට්ඨානං ය ොචයරො, යවසියා ය ොචයරො අස්සාති 

යවසිොය ොචයරො, මිත්තසන්ථවවයසන උපසඞ්කමිතබ්බට්ඨානන්ති
අත්යථො. යවසියා නාම රූපපූපජීවිනියයො, තා මිත්තසන්ථවවයසන න
උපසඞ්කමිතබ්බා සමණභාවස්ස අන්තරායකරත්තා, පරිසුද්ධාසයස්සපි
 රහායහතුයතො, තස්මා දක්ඛිණාදානවයසන සතිං උපට්ඨයපත්වා 

උපසඞ්කමිතබ්බං. විධවා වුච්චන්ති මතපතිකා, පවුත්ථපතිකා වා. 

ථුල්ලකුමාරියෙොතිමහල්ලිකා අනිවිද්ධාකුමාරියයො. පණ්ඩකාතිනපුංසකා.
යතහිඋස්සන්නකියලසාඅවූපසන්තපරිළාහා යලොකාමිසනිස්සිතකථාබහුලා, 

තස්මානඋපසඞ්කමිතබ්බා. භික්ඛුනියෙො නාමඋස්සන්නබ්රහ්මචරියා. තථා 

භික්ඛූපි. අඤ්ඤමඤ්ඤං විසභා වත්ථුභාවයතො සන්ථවවයසන
උපසඞ්කමයන කතිපායහයනව බ්රහ්මචරියන්තරායයො සියා, තස්මා න
උපසඞ්කමිතබ්බා, ගිලානපුච්ඡනාදිවයසන උපසඞ්කමයන සයතොකාරිනා
භවිතබ්බං.තතියචතුත්ථානි උත්තානත්ථායනව. 

සාරජ්ජසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ඵාසුවිහාරසුත්තවණ්ණනා 

105. පඤ්චයම යමත්තා එතස්ස අත්ථීති යමත්තං, තංසමුට්ඨානං 

කායකම්මං යමත්තං කාෙකම්මං. එස නයයො යසසද්වයයපි. ආවීති
පකාසනං.පකාසභායවොයචත්ථයංඋද්දිස්සතංකායකම්මං කරීයති, තස්ස

සම්මුඛභාවයතොතිආහ ‘‘සම්මුඛා’’ති. රයහොතිඅප්පකාසං.අප්පකාසතාචයං
උද්දිස්ස තං කායකම්මං කරීයති, තස්ස අපච්චක්ඛභාවයතොති ආහ 

‘‘පරම්මුඛා’’ති. ඉමානි යමත්තකායකම්මාදීනි භික්ඛූනං වයසන ආ තානි
යතසං යසට්ඨපරිසභාවයතො, ගිහීසුපි ලබ්භන්තියයව. භික්ඛූනඤ්හි
යමත්තචිත්යතන ආභිසමාචාරිකපූරණං යමත්තං කායකම්මං නාම. ගිහීනං
යචතියවන්දනත්ථාය යබොධිවන්දනත්ථාය සඞ්ඝනිමන්තනත්ථාය  මනං
 ාමං පිණ්ඩාය පවිට්යඨ භික්ඛූ දිස්වා පච්චුග් මනං පත්තප්පටිග් හණං
ආසනපඤ්ඤාපනං අනු මනන්ති එවමාදිකං යමත්තං කායකම්මං නාම.
භික්ඛූනංයමත්තචිත්යතන ආචාරපඤ්ඤත්තිසික්ඛාපනංකම්මට්ඨානකථනං
ධම්මයදසනා යතපි කම්පි බුද්ධවචනං යමත්තං වචීකම්මං නාම. ගිහීනං
‘‘යචතියවන්දනාය  ච්ඡාම, යබොධිවන්දනාය  ච්ඡාම, ධම්මස්සවනං
කරිස්සාම, දීපමාලං පුප්ඵපූජං කරිස්සාම, තීණි සුචරිතානි සමාදාය 
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වත්තිස්සාම, සලාකභත්තාදීනිදස්සාම, වස්සාවාසිකංදස්සාම, අජ්ජසඞ්ඝස්ස 
චත්තායරො පච්චයය දස්සාම, සඞ්ඝං නිමන්යතත්වා ඛාදනීයාදීනි සංවිදහථ, 
ආසනානි පඤ්ඤයපථ, පානීයං උපට්ඨයපථ, සඞ්ඝං පච්චුග් න්ත්වා
ආයනථ, පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදායපථ, ඡන්දජාතා උස්සාහජාතා
යවයයාවච්චං කයරොථා’’තිආදිකථනකායල යමත්තං වචීකම්මං නාම.
භික්ඛූනං පායතොව උට්ඨාය සරීරප්පටිජග් නං කත්වා යචතියඞ් ණං 
 න්ත්වාවත්තාදීනිකත්වාවිවිත්තයසනාසයනනිසීදිත්වා‘‘ඉමස්මිංවිහායර 
භික්ඛූසුඛීයහොන්තුඅයවරාඅබයාපජ්ජා’’තිචින්තනංයමත්තංමයනොකම්මං
නාම, ගිහීනං ‘‘අයයා සුඛී යහොන්තු අයවරා අබයාපජ්ජා’’ති චින්තනං
යමත්තංමයනොකම්මං නාම. 

තත්ථනවකානං චීවරකම්මාදීසු සහායභාව මනං සම්මුඛා කායකම්මං 
නාම, යථරානං පන පාදයධොවනසිඤ්චනබීජනදානාදියභදම්පි සබ්බං
සාමීචිකම්මං සම්මුඛා කායකම්මං නාම, උභයයහිපි දුන්නික්ඛිත්තානං
දාරුභණ්ඩාදීනං යතසු අවඤ්ඤං අකත්වා අත්තනා දුන්නික්ඛිත්තානං විය
පටිසාමනං පරම්මුඛා යමත්තං කායකම්මං නාම. ‘‘යදවත්යථයරො
තිස්සත්යථයරො’’තිවුත්තංඑවංපග් ය්හවචනංසම්මුඛායමත්තං වචීකම්මං
නාම, විහායරඅසන්තංපනපටිපුච්ඡන්තස්ස‘‘කුහිංඅම්හාකංයදවත්යථයරො, 
කුහිංඅම්හාකංතිස්සත්යථයරො, කදානුයඛොආ මිස්සතී’’තිඑවංපියවචනං
පරම්මුඛා යමත්තංවචීකම්මංනාම.යමත්තාසියනහසිනිද්ධානිපනනයනානි
උම්මීයලත්වා පසන්යනන මුයඛන ඔයලොකනං සම්මුඛා යමත්තං
මයනොකම්මං නාම, ‘‘යදවත්යථයරො තිස්සත්යථයරො අයරොය ො යහොතු
අබයාපජ්යජො’’ති සමන්නාහරණං පරම්මුඛා යමත්තං මයනොකම්මං නාම.
කාමඤ්යචත්ථ යමත්තාසියනහසිනිද්ධානං නයනානං උම්මීලනං, 
පසන්යනන මුයඛන ඔයලොකනඤ්ච යමත්තං කායකම්මයමව. යස්ස පන
චිත්තස්ස වයසන නයනානං යමත්තාසියනහසිනිද්ධතා, මුඛස්ස ච 
පසන්නතා, තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘යමත්තං මයනොකම්මං නාමා’’ති. 

සමාධිසංවත්තනප්පයයොජනානි සමාධිසංවත්තනිකානි. 

සමානසීලතං  යතොති යතසු යතසු දිසාභාය සු විහරන්යතහි භික්ඛූහි

සද්ධිං සමානසීලතං  යතො. ොෙන්ති යා අයං මය්හඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච 

පච්චක්ඛභූතා. දිට්ඨීති සම්මාදිට්ඨි. අරිොති නිද්යදොසා. නිෙයාතීති 
වට් දුක්ඛයතො නිස්සරති නිග් ච්ඡති. සයං නියයන්තීයයව හි
තංසමඞ්ගිපුග් ලං වට් දුක්ඛයතොනියයායපතීතිවුච්චති.යාසත්ථුඅනුසිට්ඨි, 

තං කයරොතීති තක්කයරො, තස්ස, යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජකස්සාති අත්යථො. 

දුක්ඛක්ඛොොති සබ්බදුක්ඛක්ඛයත්ථං. දිට්ඨිසාමඤ්ඤ යතොති 
සමානදිට්ඨිභාවංඋප යතො. 

ඵාසුවිහාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6-10. ආනන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 

106-110. ඡට්යඨ අධිසීයලති නිමිත්තත්යථ භුම්මං, සීලනිමිත්තං න
උපවදති න නින්දතීති අත්යථො. අත්තනි කම්යම ච අනු අනු යපක්ඛති

සීයලනාති අත්තානුයපක්ඛී. සත්තමාදීනි උත්තානත්ථායනව. 

ආනන්දසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඵාසුවිහාරවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(12) 2. අන්ධකවින්දවග්ය ො 

1-4. කුලූපකසුත්තාදිවණ්ණනා 

111-114. දුතියස්ස පඨයම අසන්ථයවසුකුයලසු විස්සායසො එතස්සාති 

අසන් වවිස්සාසී. අනිස්සයරො හුත්වා විකප්යපති සංවිදහති සීයලනාති 

අනිස්සරවිකප්පී. විස්සට්ඨානි විසුං ඛිත්තානි යභයදන අවත්ථිතානි කුලානි

ඝ නත්ථාය උපයසවති සීයලනාති විස්සට්ඨුපයසවී. දුතියාදීනි
උත්තානත්ථායනව. 

කුලූපකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-13. මච්ඡරිනීසුත්තාදිවණ්ණනා 

115-123. පඤ්චයම ආවාසමච්ඡරියාදීනිපඤ්ච ඉධභික්ඛුනියා වයසන
ආ තානි, භික්ඛුස්ස වයසනපි තානි යවදිතබ්බානි. ආවාසමච්ඡරියයන හි
සමන්නා යතොභික්ඛුආ න්තුකංදිස්වා ‘‘එත්ථයචතියස්සවාසඞ්ඝස්සවා
පරික්ඛායරො ඨපියතො’’තිආදීනි වත්වා සඞ්ඝිකආවාසං න යදති.
කුලමච්ඡරියයන සමන්නා යතො භික්ඛු යතහි යතහි කාරයණහි ආදීනවං
දස්යසත්වා අත්තයනොඋපට්ඨායකකුයලඅඤ්යඤසංපයවසම්පිනිවායරති.
ලාභමච්ඡරියයන සමන්නා යතො සඞ්ඝිකම්පි ලාභං මච්ඡරායන්යතො යථා
අඤ්යඤ න ලභන්ති, එවං කයරොති අත්තනා විසමනිස්සිතතාය
බලවනිස්සිතතායච.වණ්ණමච්ඡරියයනසමන්නා යතොඅත්තයනොවණ්ණං 
වණ්යණති, පයරසංවණ්යණ‘‘කිංවණ්යණොඑයසො’’තිතංතංයදොසංවදති. 

වණ්යණොතියචත්ථසරීරවණ්යණොපි, ගුණවණ්යණොපියවදිතබ්යබො. 

ධම්මමච්ඡරියයනසමන්නා යතො–‘‘ඉමංධම්මංපරියාපුණිත්වාඑයසො 
මං අභිභවිස්සතී’’ති අඤ්ඤස්ස න යදති. යයො පන – ‘‘අයං ඉමං ධම්මං
උග් යහත්වා අඤ්ඤථා අත්ථං විපරිවත්යතත්වා නායසස්සතී’’ති
ධම්මනුග් යහන වා – ‘‘අයං ඉමං ධම්මං උග් යහත්වා උද්ධයතො
උන්නයළොඅවූපසන්තචිත්යතොඅපුඤ්ඤංපසවිස්සතී’’ති පුග් ලානුග් යහන

වා න යදති, න තං මච්ඡරියං. ධම්යමොති යචත්ථ පරියත්තිධම්යමො
අධිප්යපයතො. පටියවධධම්යමො හි අරියානංයයව යහොති, යත ච නං න 
මච්ඡරායන්ති මච්ඡරියස්ස සබ්බයසො පහීනත්තාති තස්ස අසම්භයවො එව.
තත්ථ ආවාසමච්ඡරියයන යලොහය යහ පච්චති, යක්යඛො වා යපයතො වා
හුත්වා තස්යසව ආවාසස්ස සඞ්කාරං සීයසන උක්ඛිපිත්වා චරති.
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කුලමච්ඡරියයන අප්පයභොය ො යහොති. ලාභමච්ඡරියයන ගූථනිරයය
නිබ්බත්තති, සඞ්ඝස්ස වා  ණස්ස වා ලාභං මච්ඡරායිත්වා 
පුග් ලිකපරියභොය න වා පරිභුඤ්ජිත්වා යක්යඛො වා යපයතො වා
මහාඅජ යරො වා හුත්වා නිබ්බත්තති. වණ්ණමච්ඡරියයන භයවසු
නිබ්බත්තස්ස වණ්යණොනාමනයහොති. ධම්මමච්ඡරියයනකුක්කුළනිරයය
නිබ්බත්තති.ඡට්ඨාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

මච්ඡරිනීසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අන්ධකවින්දවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(13) 3. ගිලානවග්ය ො 

124-130. තතියයො වග්ය ොඋත්තානත්යථොයයව. 

(14) 4. රාජවග්ය ො 

1. පඨමචක්කානුවත්තනසුත්තවණ්ණනා 

131. චතුත්ථස්ස පඨයම අත් ඤ්ඤූති හිතඤ්ඤූ. හිතපරියායයො යහත්ථ
අත්ථ-සද්යදො ‘‘අත්තත්යථො පරත්යථො’’තිආදීසු (මහානි. 69; චූළනි.
යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො85; පටි.ම.3.5) විය.යස්මායචසපයරසං 

හිතං ජානන්යතො යත අත්තනි රඤ්යජති, තස්මා වුත්තං ‘‘රඤ්ජිතං 

ජානාතී’’ති. දණ්යඩති අපරාධානුරූපයප දණ්ඩයන. බලම්හීති බලකායය. 

පඤ්ච අත්ය ති අත්තත්යථො, පරත්යථො, උභයත්යථො, දිට්ඨධම්මියකො

අත්යථො, සම්පරායියකො අත්යථොතිඑවං පඤ්චප්පයභයද අත්යථ. චත්තායරො

ධම්යමති චතුසච්චධම්යම, කාමරූපපාරූපපයලොකුත්තරයභයද වා චත්තායරො
ධම්යම. පටිග් හණපරියභො මත්තඤ්ඤුතාය එව 
පරියයසනවිස්සජ්ජනමත්තඤ්ඤුතාපි යබොධිතා යහොන්තීති 

‘‘පටිග් හණපරියභො මත්තංජානාති’’ඉච්යචවවුත්තං. 

උත්තරතිඅතික්කමති, අභිභවතීතිවාඋත්තරං, නත්ථිඑත්ථ උත්තරන්ති 

අනුත්තරං. අනතිසයං, අප්පටිභා ං වා අයනකාසු යදවමනුස්සපරිසාසු
අයනකසතක්ඛත්තුං යතසං අරියසච්චප්පටියවධසම්පාදනවයසන පවත්තා 

භ වයතො ධම්මයදසනා ධම්මචක්කං. අපිච සබ්බපඨමං 
අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්ඤප්පමුඛාය අට්ඨාරසපරිස ණාය බ්රහ්මයකොටියා
චතුසච්චස්ස පටියවධවිධායිනී යා ධම්මයදසනා, තස්සා සාතිසයා
ධම්මචක්කසමඤ්ඤා. තත්ථ සතිපට්ඨානාතිධම්යමො එව පවත්තනට්යඨන

චක්කන්ති ධම්මචක්කං. චක්කන්ති වා ආණා ධම්මයතො අනයපතත්තා, 

ධම්මඤ්ච තං චක්කඤ්චාති ධම්මචක්කං. ධම්යමන ඤායයන චක්කන්තිපි 

ධම්මචක්කං. යථාහ ‘‘ධම්මඤ්ච පවත්යතති චක්කඤ්චාති ධම්මචක්කං, 
චක්කඤ්ච පවත්යතති ධම්මඤ්චාති ධම්මචක්කං, ධම්යමන පවත්යතතීති 

ධම්මචක්ක’’න්තිආදි (පටි. ම. 2.40-41). අප්පටිවත්තිෙන්ති ධම්මිස්සරස්ස
භ වයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස ධම්මචක්කස්ස අනුත්තරභාවයතො
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අප්පටියසධනීයං. යකහි පන අප්පටිවත්තියන්ති ආහ – ‘‘සමයණන

වා’’තිආදි. තත්ථ සමයණනාති පබ්බජ්ජං උප යතන. බ්රාහ්මයණනාති
ජාතිබ්රාහ්මයණන. සාසනපරමත්ථසමණබ්රාහ්මණානඤ්හි

පටියලොමචිත්තංයයව නත්ථි. යදයවනාති කාමාවචරයදයවන. යකනචීති
යයන යකනචි අවසිට්ඨපාරිසජ්යජන. එත්තාවතා අට්ඨන්නම්පි පරිසානං 

අනවයසසපරියාදානංදට්ඨබ්බං. යලොකස්මන්තිසත්තයලොයක. 

පඨමචක්කානුවත්තනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියචක්කානුවත්තනසුත්තවණ්ණනා 

132. දුතියය චක්කවත්තිවත්තන්ති දසවිධං, ද්වාදසවිධං වා
චක්කවත්තිභාවාවහං වත්තං. තත්ථ අන්යතොජනස්මිං බලකායය 
ධම්මිකායයව රක්ඛාවරණගුත්තියා සංවිධානං, ඛත්තියයසු, අනුයන්යතසු, 
බ්රාහ්මණ හපතියකසු, යන මජානපයදසු, සමණබ්රාහ්මයණසු, මි පක්ඛීසු, 
අධම්මිකපටික්යඛයපො, අධනානං ධනානුප්පදානං, සමණබ්රාහ්මයණ
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හපුච්ඡනන්තිඉදංදසවිධංචක්කවත්තිවත්තං.ඉදයමවච

 හපතියක පක්ඛිජායත ච විසුං කත්වා  හණවයසන ද්වාදසවිධං. පිතරා

පවත්තිතයමව අනුප්පවත්යතතීති දසවිධං වා ද්වාදසවිධං වා
චක්කවත්තිවත්තංපූයරත්වා නිසින්නස්සපුත්තස්සඅඤ්ඤංපාතුභවති, යසො
තං පවත්යතති. රතනමයත්තා පන සදිසට්යඨන තයදයවතන්ති කත්වා
‘‘පිතරා පවත්තිත’’න්ති වුත්තං. යස්මා වා යසො ‘‘අප්යපොස්සුක්යකො, ත්වං
යදව, යහොහි, අහමනුසාසිස්සාමී’’ති ආහ. තස්මා පිතරා පවත්තිතං
ආණාචක්කං අනුප්පවත්යතති නාමාති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො.
යඤ්හි අත්තයනො පුඤ්ඤානුභාවසිද්ධං චක්කරතනං, තං නිප්පරියායයතො
යතන පවත්තිතං නාම, යනතරන්ති පඨමනයයො වුත්යතො. යස්මා
පවත්තිතස්යසවඅනුවත්තනං, පඨමනයයො චතංසදියස තබ්යබොහාරවයසන
වුත්යතොතිතංඅනාදියිත්වාදුතියනයයොවුත්යතො. 

දුතියචක්කානුවත්තනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යස්සංදිසංසුත්තවණ්ණනා 

134. චතුත්යථ ‘‘උභයතොසුජායතො’’ති එත්තයකවුත්යතයයහියකහිචි
ද්වීහි භාය හි සුජාතතා පඤ්ඤායපයය, සුජාත-සද්යදො ච ‘‘සුජායතො
චාරුදස්සයනො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.399; සු. නි. 553; යථර ා. 818) 

ආයරොහසම්පත්තිපරියායයොති ජාතිවයසන සුජාතතං විභායවතුං ‘‘මාතියතොච

පිතියතො චා’’තිවුත්තං. අයනොරසපුත්තවයසනපියලොයකමාතුපිතුසමඤ්ඤා
දිස්සති, ඉධ පන සා ඔරසපුත්තවයසන ඉච්ඡිතාති දස්යසතුං 

‘‘සංසුද්ධග් හණියකො’’ති වුත්තං.  බ්භං  ණ්හාති ධායරතීති  හණී, 

 බ්භාසයසඤ්ඤියතො මාතුකුච්ඡිප්පයදයසො. යතනාහ ‘‘සංසුද්ධාෙ

මාතකුච්ඡිො සමන්නා යතො’’ති. යථාභුත්තස්ස ආහාරස්ස විපාචනවයසන

 ණ්හනයතො අඡඩ්ඩනයතො  හණී, යතයජොධාතු. පිතා ච මාතා ච පිතයරො.
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පටුන 

පිතූනංපිතයරො පිතාමහා.යතසංයුය ොපිතාමහයුය ො, තස්මා ොවසත්තමා 

පිතාමහයු ා, පිතාමහද්වන්දාති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. එවඤ්හි 
පිතාමහග් හයණයනව මාතාමයහොපි  හියතොති යසො අට්ඨකථායං විසුං න
උද්ධයතො. යු -සද්යදො යචත්ථ එකයසසනයයන දට්ඨබ්යබො ‘‘යුය ො ච
යුය ො ච යුය ො’’ති. එවඤ්හි තත්ථ තත්ථ ද්වින්නං  හිතයමව යහොති.

යතනාහ ‘‘තයතො උද්ධං සබ්යබපි පුබ්බපුරිසා පිතාමහග් හයණයනව

 හිතා’’ති. පුරිසග් හණඤ්යචත්ථ උක්කට්ඨනිද්යදසවයසන කතන්ති
දට්ඨබ්බං.එවඤ්හි‘‘මාතියතො’’තිපාළවචනං සමත්ථිතංයහොති. 

අක්ඛිත්යතොතිඅප්පත්තක්යඛයපො. අනවක්ඛිත්යතොතිසම්පත්තවිවාදාදීසු
න අවක්ඛිත්යතො න ඡඩ්ඩියතො. ජාතිවායදනාති යහතුම්හි කරණවචනන්ති

දස්යසතුං ‘‘යකන කාරයණනා’’තිආදි වුත්තං. එත්ථ ච ‘‘උභයතො…යප.…
පිතාමහයු ා’’ති එයතන ඛත්තියස්ස යයොනියදොසාභායවො දස්සියතො
සංසුද්ධග් හණිකභාවකිත්තනයතො. ‘‘අක්ඛිත්යතො’’ති ඉමිනා
කිරියාපරාධාභායවො. කිරියාපරායධන හි සත්තා යඛපං පාපුණන්ති. 
‘‘අනුපක්කුට්යඨො’’ති ඉමිනා අයුත්තසංසග් ාභායවො. අයුත්තසංසග් ඤ්හි
පටිච්ච සත්තාඅක්යකොසංලභන්ති. 

අඩ්ඪතානාමවිභවසම්පන්නතා, සාතංතංඋපාදායුපාදායවුච්චතීති ආහ 

‘‘යෙො යකොචි අත්තයනො සන්තයකන විභයවන අඩ්යඪො යහොතී’’ති. තථා 

මහද්ධනතාපීති තං උක්කංස තං දස්යසතුං ‘‘මහතා අපරිමාණසඞ්යඛන

ධයනන සමන්නා යතො’’ති වුත්තං. භුඤ්ජිතබ්බයතො පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො

වියසසයතො කාමා යභො ා නාමාති ආහ ‘‘පඤ්චකාමගුණවයසනා’’ති.
යකොට්ඨං වුච්චති ධඤ්ඤස්ස ආවසනට්ඨානං, යකොට්ඨභූතං අ ාරං 

යකොට්ඨා ාරං. යතනාහ ‘‘ධඤ්යඤනචපරිපුණ්ණයකොට්ඨා ායරො’’ති.එවං
සාර බ්භං යකොයසො, ධඤ්ඤපරිට්ඨපනට්ඨානඤ්ච යකොට්ඨා ාරන්ති

දස්යසත්වා ඉදානි තයතො අඤ්ඤථා තං දස්යසතුං ‘‘අ  වා’’තිආදි වුත්තං.
තත්ථයථාඅසියනො තික්ඛභාවපරිහාරයකො පටිච්ඡයදො‘‘යකොයසො’’තිවුච්චති.
එවංරඤ්යඤො තික්ඛභාවපරිහාරංකත්වාචතුරඞ්ගිනීයසනායකොයසොතිආහ 

‘‘චතබ්බියධො යකොයසො හත්ථී අස්සා ර ා පත්තී’’ති.
වත්ථයකොට්ඨා ාරග් හයණයනව සබ්බස්සපි භණ්ඩට්ඨපනට්ඨානස්ස

 හිතත්තා ‘‘තිවිධං යකොට්ඨා ාර’’න්තිවුත්තං. 

යස්සා පඤ්ඤාය වයසන පුරියසො ‘‘පණ්ඩියතො’’ති වුච්චති, තං

පණ්ඩිච්චන්ති ආහ ‘‘පණ්ඩිච්යචන සමන්නා යතො’’ති.

තංතංඉතිකත්තබ්බතාසු යඡකභායවො බයත්තභායවො යවෙයත්තිෙං. 

සම්යමොහං හිංසති විධමතීති යමධා, සා එතස්ස අත්ථීති යමධාවී. ඨායන

ඨායනඋප්පත්තිඑතිස්සාඅත්ථීති ඨානුප්පත්ති, ඨානයසොඋප්පජ්ජනපඤ්ඤා. 

වඩ්ඪිඅත්ය තිවඩ්ඪිසඞ්ඛායතඅත්යථ. 
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යස්සංදිසංසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-9. පත්ථනාසුත්තාදිවණ්ණනා 

135-9. පඤ්චයම හත්ථිස්මන්ති හත්ථිසිප්යප.හත්ථීතිහිහත්ථිවිසයත්තා
හත්ථිසන්නිස්සිතත්තා ච හත්ථිසිප්පං  හිතං. යසසපයදසුපි එයසව නයයො.
වයතීතිවයයො, යසොභයනසුකත්ථචි අපක්ඛලන්යතො අවිත්ථායන්යතොතානි
සන්ධායරතුං සක්යකොතීති අත්යථො. න වයයො අවයයො, තානි අත්ථයතො

සද්දයතොචසන්ධායරතුංනසක්යකොති.අවයයොනයහොතීති අනවයෙො. ද්යව

පටියසධා පකතිං  යමන්තීති ආහ ‘‘අනවයෙොති සමත්ය ො’’ති. ඡට්ඨාදීනි
උත්තානත්ථායනව. 

පත්ථනාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. යසොතසුත්තවණ්ණනා 

140. දසයම තිබ්බානන්ති තික්ඛානං. ඛරානන්ති කක්කසානං. 

කටුකානන්ති දාරුණානං. අසාතානන්ති නසාතානං අප්පියානං. න තාසු

මයනො අප්යපති, නතාමනංඅප්පායන්තිවඩ්යඪන්තීති අමනාපා. 

යසොතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රාජවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(15) 5. තිකණ්ඩකීවග්ය ො 

1. අවජානාතිසුත්තවණ්ණනා 

141. පඤ්චමස්ස පඨයම දත්වා අවජානාතීති එත්ථ එයකො භික්ඛු 
මහාපුඤ්යඤො චතුපච්චයලාභී යහොති, යසො චීවරාදීනි ලභිත්වා අඤ්ඤං
අප්පපුඤ්ඤං ආපුච්ඡති. යසොපි තස්මිං පුනප්පුනං ආපුච්ඡන්යතපි
 ණ්හාතියයව. අථස්ස ඉතයරො යථොකං කුපියතො හුත්වා මඞ්කුභාවං
උප්පායදතුකායමො වදති ‘‘අයං අත්තයනො ධම්මතාය චීවරාදීනි න ලභති, 

අම්යහ නිස්සාය ලභතී’’ති. එවම්පි දත්වා අවජානාති නාම. එයකො පන
එයකන සද්ධිං ද්යව තීණි වස්සානි වසන්යතො පුබ්යබ තං පුග් ලං  රුං 
කත්වා  ච්ඡන්යත  ච්ඡන්යත කායල චිත්තීකාරං න කයරොති, 

ආසනනිසින්නට්ඨානම්පි න  ච්ඡති. අයම්පි පුග් යලො සංවායසන

අවජානාති නාම. ආයධෙයමුයඛොති ආදියතො යධයයමුයඛො, 
පඨමවචනස්මිංයයව ඨපිතමුයඛොති අත්යථො. තත්ථායං නයයො – එයකො
පුග් යලොසාරුප්පංයයවභික්ඛුං‘‘අසාරුප්යපොඑයසො’’ති කයථති.තංසුත්වා
එස නිට්ඨං  ච්ඡති, පුන අඤ්යඤන සභාය න භික්ඛුනා ‘‘සාරුප්යපො 
අය’’න්තිවුත්යතපිතස්සවචනංන ණ්හාති.අසුයකනනාම‘‘අසාරුප්යපො
අය’’න්ති අම්හාකං කථිතන්ති පුරිමභික්ඛුයනොව කථං  ණ්හාති.
අපයරොපිස්ස දුස්සීලං ‘‘සීලවා’’ති කයථති. තස්ස වචනං සද්දහිත්වා පුන
අඤ්යඤන ‘‘අසාරුප්යපො එයසො භික්ඛු, නායං තුම්හාකං සන්තිකං
උපසඞ්කමිතුංයුත්යතො’’තිවුත්යතපිතස්සවචනං අග් යහත්වාපුරිමංයයව
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කථං  ණ්හාති. අපයරො වණ්ණම්පි කථිතං  ණ්හාති, අවණ්ණම්පි කථිතං

 ණ්හාතියයව. අයම්පි ආයධෙයමුයඛොයයව නාම ආධාතබ්බමුයඛො, යං යං
සුණාති, තත්ථතත්ථඨපිතමුයඛොතිඅත්යථො. 

යලොයලොති සද්ධාදීනං ඉත්තරකාලප්පතිතත්තා අස්සද්ධියාදීහි

ලුලිතභායවන යලොයලො. ඉත්තරභත්තීතිආදීසු පුනප්පුනං භජයනන සද්ධාව
භත්තියපමං. සද්ධායපමම්පි ය හස්සිතයපමම්පි වට් ති, පසායදො

සද්ධාපසායදො. එවං පුග් යලො යලොයලො යහොතීති එවං ඉත්තරසද්ධාදිතාය
පුග් යලො යලොයලො නාම යහොති. හලිද්දිරාය ො විය, ථුසරාසිම්හි 
යකොට්ටිතඛානුයකො විය, අස්සපිට්ඨියං ඨපිතකුම්භණ්ඩං විය ච

අනිබද්ධට්ඨායන මුහුත්යතන කුප්පති. මන්යදො යමොමූයහොති
අඤ්ඤාණභායවනමන්යදො, අවිසයතායයමොමූයහො, මහාමූළ්යහොතිඅත්යථො. 

අවජානාතිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-3. ආරභතිසුත්තාදිවණ්ණනා 

142-3. දුතියය ආරභතීති එත්ථ ආරම්භ-සද්යදො 
කම්මකිරියහිංසනවීරියයකොපනාපත්තිවීතික්කයමසුවත්තති.තථායහස‘‘යං
කිඤ්චි දුක්ඛං සම්යභොති, සබ්බං ආරම්භපච්චයා’’ති (සු. නි. 749) කම්යම
ආ යතො. ‘‘මහාරම්භාමහායඤ්ඤා, නයතයහොන්තිමහප්ඵලා’’ති(සං.නි.
1.120; අ. නි. 4.39) කිරියාය. ‘‘සමණං ය ොතමං උද්දිස්ස පාණං
ආරභන්තී’’ති (ම. නි. 2.51) හිංසයන. ‘‘ආරම්භථ නික්ඛමථ, යුඤ්ජථ
බුද්ධසාසයන’’ති(සං.නි.1.185; යනත්ති.29; යප යකො. 38; මි.ප.5.1.4) 
වීරියය. ‘‘බීජ ාමභූත ාමසමාරම්භා පටිවිරයතො යහොතී’’ති (දී. නි. 1.10, 
195; ම.නි.1.293) යකොපයන.‘‘ආරභතිචවිප්පටිසාරීචයහොතී’’ති(අ.නි.
5.142; පු. ප. 191) අයං පන ආපත්තිවීතික්කයම ආ යතො, තස්මා
ආපත්තිවීතික්කමවයසනආරභති යචව, තප්පච්චයා ච විප්පටිසාරී යහොතීති

අයයමත්ථඅත්යථො. ෙ ාභූතං නප්පජානාතීතිඅනධි තත්තායථාසභාවයතො

න ජානාති. ෙත් ස්සාතියස්මිං අස්ස, යංඨානං පත්වා එතස්ස පුග් ලස්ස 
උප්පන්නාපාපකාඅකුසලාධම්මාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්තීතිඅත්යථො.කිං
පන පත්වා යත නිරුජ්ඣන්තීති? අරහත්තමග් ං, ඵලප්පත්තස්ස පන
නිරුද්ධානාමයහොන්ති.එවං සන්යතපිඉධමග් කිච්චවයසනපනඵලයමව
වුත්තන්තියවදිතබ්බං. 

ආරභතීනවිප්පටිසාරීයහොතීතිආපත්තිං ආපජ්ජති, තංපයනසයදයසතුං

සභා පුග් ලං පරියයසති, තස්මා න විප්පටිසාරී යහොති. න ආරභති

විප්පටිසාරී යහොතීති ආපත්තිං න ආපජ්ජති, විනයපඤ්ඤත්තියං පන
අයකොවිදත්තා අනාපත්තියා ආපත්තිසඤ්ඤී හුත්වා විප්පටිසාරී යහොතීති

එවයමත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. ‘‘නආරභතිනවිප්පටිසාරී යහොතී’’තියයො
වුත්යතො, කතයරොයසොපුග් යලො? ඔස්සට්ඨවීරියපුග් යලො.යසොහි ‘‘කිංයම
ඉමස්මිං කායල පරිනිබ්බායනන, අනා යත
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පටුන 

යමත්යතයයසම්මාසම්බුද්ධකායල පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති විසුද්ධසීයලොපි
පටිපත්තිං න පූයරති. යසො හි ‘‘කිමත්ථං ආයස්මා පමත්යතො විහරති, 
පුථුජ්ජනස්සනාම තිඅනිබද්ධා, තස්මාහි යමත්යතයයසම්මාසම්බුද්ධස්ස
සම්මුඛීභාවං ලයභයයාසි, අරහත්තත්ථාය විපස්සනං භායවහී’’ති
ඔවදිතබ්යබොව. 

සාධූති ආයාචනත්යථ නිපායතො.ඉදංවුත්තංයහොති–යාවඅපරද්ධංවත
ආයස්මතා, එවං සන්යතපි මයං ආයස්මන්තං යාචාම, 
යදයසතබ්බයුත්තකස්ස යදසනාය, වුට්ඨාතබ්බයුත්තකස්ස වුට්ඨායනන, 
ආවිකාතබ්බයුත්තකස්සආවිකිරියායආරම්භයජආසයවපහායසුද්ධන්යත 
ඨිතභාවපච්චයවක්ඛයණන විප්පටිසාරයජ ආසයව පටිවියනොයදත්වා 

නීහරිත්වා විපස්සනාචිත්තඤ්යචව විපස්සනාපඤ්ඤඤ්ච වඩ්යඪතූති. අමුනා

පඤ්චයමන පුග් යලනාති එයතන පඤ්චයමන ඛීණාසවපුග් යලන. 

සමසයමොභවිස්සතීතියලොකුත්තරගුයණහිසමභායවයනවසයමො භවිස්සතීති
එවංඛීණාසයවනඔවදිතබ්යබොතිඅත්යථො.තතියංඋත්තානයමව. 

ආරභතිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-6. තිකණ්ඩකීසුත්තාදිවණ්ණනා 

144-6. චතුත්යථ පටිකූයලතිඅමනුඤ්යඤ අනිට්යඨ. අප්පටිකූලසඤ්ඤීති

ඉට්ඨාකායරයනව පවත්තචිත්යතො. ඉට්ඨස්මං වත්ථුස්මං අසුභාෙ වා ඵරති, 

අනිච්චයතොවා උපසංහරති උපයනතිපවත්යතති. අනිට්ඨස්මං වත්ථුස්මන්ති

අනිට්යඨ සත්තසඤ්ඤියත ආරම්මයණ. යමත්තාෙ වා ඵරතීති යමත්තං

හියතසිතං උපසංහරන්යතො සබ්බත්ථකයමව වා තත්ථ ඵරති. ධාතයතො වා

උපසංහරතීති ධම්මසභාවචින්තයනන ධාතුයතො පච්චයවක්ඛණාය

ධාතුමනසිකාරංවාතත්ථපවත්යතති. තදුභෙං අභිනිවජ්යජත්වාතිසභාවයතො
ආනුභාවයතො ච උපතිට්ඨන්තං ආරම්මයණ පටිකූලභාවං 
අප්පටිකූලභාවඤ්චාතිතංඋභයංපහායඅග් යහත්වා, සබ්බස්මිංපනතස්මිං 
මජ්ඣත්යතොහුත්වාතිවුත්තංයහොති.මජ්ඣත්යතොහුත්වාවිහරිතුකායමොපන
කිං කයරොතීති? ඉට්ඨානිට්යඨසු ආපාථං  යතසු යනව යසොමනස්සියතො

යහොති, න යදොමනස්සියතො යහොති. උයපක්ඛයකො විහයරෙයාති ඉට්යඨ
අරජ්ජන්යතො අනිට්යඨ අදුස්සන්යතො යථා අඤ්යඤ අසමයපක්ඛයනන
යමොහං උප්පායදන්ති, එවං අනුප්පායදන්යතො ඡසු ආරම්මයණසු
ඡළඞ්ගුයපක්ඛාය උයපක්ඛයකො විහයරයය. යතයනවාහ 

‘‘ඡළඞ්ගුයපක්ඛාවයසන පඤ්චයමො’’ති. ඉට්ඨානිට්ඨඡළාරම්මණාපායථ 
පරිසුද්ධපකතිභාවාවිජහනලක්ඛණාය ඡසු ද්වායරසු පවත්තනයතො
‘‘ඡළඞ්ගුයපක්ඛා’’ති ලද්ධනාමාය තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛාය වයසන
පඤ්චයමොවායරොවුත්යතොතිඅත්යථො.පඤ්චමං ඡට්ඨඤ්චඋත්තානයමව. 

තිකණ්ඩකීසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7-10. අසප්පුරිසදානසුත්තාදිවණ්ණනා 

147-150. සත්තයම අසක්කච්චන්ති අනාදරං කත්වා. යදයයධම්මස්ස

අසක්කච්චකරණං නාමඅසම්පන්නංකයරොතීතිආහ ‘‘නසක්කරිත්වාසුචිං

කත්වා යදතී’’ති, උත්තණ්ඩුලාදියදොසවිරහිතං සුචිසම්පන්නං කත්වා න

යදතීතිඅත්යථො. අචිත්තීකත්වාතිනචිත්යත කත්වා, නපූයජත්වාතිඅත්යථො.
පූයජන්යතො හි පූයජතබ්බවත්ථුං චිත්යත ඨයපති, න තයතො බහි කයරොති.
චිත්තං වා අච්ඡරියං කත්වා පටිපත්තිවිකරණං සම්භාවනකිරියා, 

තප්පටික්යඛපයතො අචිත්තීකරණං අසම්භාවනකිරියා. අ ාරයවන යදතීති
පුග් යල අ රුං කයරොන්යතො නිසීදනට්ඨායන අසම්මජ්ජිත්වා යත්ථ වා
තත්ථ වා නිසීදායපත්වා යං වා තං වා ආධාරකං ඨයපත්වා දානං යදති. 

අසහත් ාති න අත්තයනො හත්යථන යදති, දාසකම්මකයරොදීහි දායපති. 

අපවිද්ධං යදතීති අන්තරා අපවිද්ධං විච්යඡදං කත්වා යදති. යතනාහ ‘‘න

නිරන්තරං යදතී’’ති.අථවා අපවිද්ධංයදතීති උච්ඡිට්ඨාදිඡඩ්ඩනීයධම්මංවිය

අවක්ඛිත්තකං කත්වා යදති. යතනාහ ‘‘ඡඩ්යඩතකායමො විෙ යදතී’’ති.
‘‘අද්ධා ඉමස්ස දානස්ස ඵලයමව ආ ච්ඡතී’’ති එවං යස්ස
කම්මස්සකතාදිට්ඨි අත්ථි, යසො ආ මනදිට්ඨියකො, අයං පන න තාදියසොති 

අනා මනදිට්ඨියකො. යතනාහ ‘‘කතස්ස නාම ඵලං ආ මස්සතී’’තිආදි.
අට්ඨමාදීසුනත්ථිවත්තබ්බං. 

අසප්පුරිසදානසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තිකණ්ඩකීවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තතියපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

4. චතත් පණ්ණාසකං 

(16) 1. සද්ධම්මවග්ය ො 

151-160. පඨයමො වග්ය ො උත්තානත්යථොයයව. 

(17) 2. ආඝාතවග්ය ො 

1-5. පඨමආඝාතපටිවිනයසුත්තාදිවණ්ණනා 

161-165. දුතියස්ස පඨයම නත්ථි වත්තබ්බං. දුතියය ආඝායතො

පටිවිනයති එත්ථ, එයතහීති වා ආඝාතපටිවිනො. යතනාහ ‘‘ආඝායතො

එයතහි පටිවියනතබ්යබො’’තිආදි. 

නන්තකන්ති අනන්තකං, අන්තවිරහිතං වත්ථඛණ්ඩං. යදි හි තස්ස
අන්යතොභයවයය, ‘‘පියලොතිකා’’තිසඞ්ඛංන  ච්යඡයය. 

යසවායලනාති බීජකණ්ණිකයකසරාදියභයදන යසවායලන. 

උදකපප්ප යකනාති නීලමණ්ඩූකපිට්ඨිවණ්යණන උදකපිට්ඨිං ඡායදත්වා
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නිබ්බත්යතන උදකපිට්ඨියකන. ඝම්යමන අනු යතොති ඝම්යමන ඵුට්යඨො

අභිභූයතො. චිත්තප්පාදන්තිපටිඝසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදං. 

විසභා යවදනුප්පත්තියා කකයචයනව ඉරියාපථපවත්තිනිවාරයණන 

ඡින්දන්යතො ආබාධති පීයළතීතිආබායධො, යසො අස්ස අත්ථීති ආබාධියකො. 

තංසමුට්ඨායනන දුක්ඛියතො සඤ්ජාතදුක්යඛො. බාළ්හගිලායනොති

අධිමත්තගිලායනො.  ාමන්තනාෙකස්සාති ාමන්තසම්පාපකස්ස. 

පසන්නභායවන උදකස්ස අච්ඡභායවො යවදිතබ්යබොති ආහ 

‘‘අච්යඡොදකාති පසන්යනොදකා’’ති. සාදුරසතාය සාතතාති ආහ 

‘‘මධුයරොදකා’’ති. තනුකයමව සලිලං වියසසයතො සීතලං, නබහලාතිආහ 

‘‘තනුසීතසලිලා’’ති. යසතකාති නික්කද්දමා. සචික්ඛල්ලාදිවයසන හි
උදකස්ස විවණ්ණතා. සභාවයතො පන තං යසතවණ්ණයමව. තතියාදීනි
උත්තානත්ථායනව. 

පඨමආඝාතපටිවිනයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. නියරොධසුත්තවණ්ණනා 

166. ඡට්යඨ අමරිසනත්ය ති අසහනත්යථ. අනා තවචනං කතන්ති
අනා තසද්දප්පයයොය ො කයතො, අත්යථො පන වත්තමානකාලියකොව.
අක්ඛරචින්තකා (පාණිනි. 3.3.145-146) හි ඊදියසසු ඨායනසු
අයනොකප්පනාමරිසනත්ථවයසන අත්ථිසද්යද උපපයද වත්තමානකායලපි
අනා තවචනංකයරොන්ති. 

නියරොධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-9. යචොදනාසුත්තාදිවණ්ණනා 

167-9. සත්තයම වත්ථුසන්දස්සනාති යස්මිං වත්ථුස්මිංආපත්ති, තස්ස

සරූපපයතො දස්සනං. ආපත්තිසන්දස්සනාති යං ආපත්තිං යසො ආපන්යනො, 

තස්සා දස්සනං. සංවාසප්පටික්යඛයපොති උයපොසථප්පවාරණාදිසංවාසස්ස 

පටික්ඛිපනං අකරණං. සාමීචිප්පටික්යඛයපොති අභිවාදනාදිසාමීචිකිරියාය

අකරණං. යචොදෙමායනනාති යචොයදන්යතන. චුදිතකස්ස කායලොති

චුදිතකස්ස යචොයදතබ්බකායලො. පුග් ලන්ති යචොයදතබ්බපුග් ලං. 

උපපරික්ඛිත්වාති ‘‘අයං චුදිතකලක්ඛයණ තිට්ඨති, න තිට්ඨතී’’ති 

වීමංසිත්වා. අෙසං ආයරොයපතීති ‘‘ඉයම මං අභූයතන අබ්භාචික්ඛන්තා
අයසං බයසනං උප්පායදන්තී’’ති භික්ඛූනං අයසං උප්පායදති. 
අට්ඨමනවමානිඋත්තානත්ථායනව. 

යචොදනාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. භද්දජිසුත්තවණ්ණනා 

170. දසයම අභිභවිත්වා ඨියතො ඉයමසත්යතතිඅධිප්පායයො.යස්මාපන
යසො‘‘පාසංසභායවනඋත්තමභායවනචයත සත්යතඅභිභවිත්වාඨියතො’’ති

අත්තානං මඤ්ඤති, තස්මා වුත්තං ‘‘යජට්ඨයකො’’ති. අඤ්ඤදත්ථු දයසොති 
දස්සයන අන්තරායාභාවවචයනන යඤයයවියසසපරිග් ාහිකභායවන ච 

අනාවරණදස්සාවිතංපටිජානාතීතිආහ ‘‘සබ්බංපස්සතීති අධිප්පායෙො’’ති. 

භද්දජිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආඝාතවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(18) 3. උපාසකවග්ය ො 

1-6. සාරජ්ජසුත්තාදිවණ්ණනා 

171-176. තතියස්ස පඨමදුතියතතියචතුත්යථ නත්ථි වත්තබ්බං. 

පඤ්චයම උපාසකපච්ඡිමයකොති උපාසකනිහීයනො. ‘‘ඉමිනා දිට්ඨාදිනා ඉදං
නාම මඞ් ලං භවිස්සතී’’ති එවං බාලජනපරිකප්පිතයකොතූහලසඞ්ඛායතන 

දිට්ඨසුතමුතමඞ් යලන සමන්නා යතො යකොතූහලමඞ් ලියකො. යතනාහ 

‘‘ඉමනා ඉදං භවිස්සතී’’තිආදි. මඞ් ලං පච්යචතීති දිට්ඨමඞ් ලාදියභදං

මඞ් ලයමවපත්ථියායති. යනො කම්මන්තිකම්මස්සකතංයනොපත්ථියායති. 

ඉමම්හා සාසනාති ඉයතො සබ්බඤ්ඤුබුද්ධසාසනයතො. බහිද්ධාති 

බාහිරකසමයය. දක්ඛියණෙයං පරියෙසතීති ‘‘දුප්පටිපන්නා 
දක්ඛියණයයා’’ති සඤ්ඤී  යවසති. එත්ථ දක්ඛිණපරියයසනපුබ්බකායර
එකංකත්වාපඤ්ච ධම්මායවදිතබ්බා.ඡට්ඨංඋත්තානයමව. 

සාරජ්ජසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-8. වණිජ්ජාසුත්තාදිවණ්ණනා 

177-8. සත්තයම සත් වණිජ්ජාතිආවුධභණ්ඩං කත්වා වා කායරත්වා

වා කතං වා පටිලභිත්වා තස්ස වික්කයයො. ආවුධභණ්ඩං කායරත්වා තස්ස 

වික්කයෙොතිඉදං පනනිදස්සනමත්තං. සූකරම ාදයෙො යපොයසත්වා යතසං

වික්කයෙොති සූකරමි ාදයයො යපොයසත්වා යතසං මංසං සම්පායදත්වා
වික්කයයො. එත්ථ ච සත්ථවණිජ්ජා පයරොපරාධනිමිත්තතාය අකරණීයා
වුත්තා, සත්තවණිජ්ජා අභුජිස්සභාවකරණයතො, මංසවිසවණිජ්ජා
වධයහතුයතො, මජ්ජවණිජ්ජාපමාදට්ඨානයතො.අට්ඨමං උත්තානයමව. 

වණිජ්ජාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ගිහිසුත්තවණ්ණනා 

179. නවයම ආභියචතසිකානන්ති අභියචයතොති අභික්කන්තං 
විසුද්ධචිත්තං වුච්චති අධිචිත්තං වා, අභියචතසි ජාතානි ආභියචතසිකානි, 
අභියචයතො සන්නිස්සිතානීති වා ආභියචතසිකානි. යතයනවාහ 

‘‘උත්තමචිත්තනිස්සිතාන’’න්ති. දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානන්ති දිට්ඨධම්යම
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සුඛවිහාරානං. දිට්ඨධම්යමොති පච්චක්යඛො අත්තභායවො වුච්චති, තත්ථ 
සුඛවිහාරානන්ති අත්යථො. රූපපාවචරජ්ඣානානයමතං අධිවචනං. තානි හි
අප්යපත්වා නිසින්නා ඣායියනො ඉමස්මිංයයව අත්තභායව අසංකිලිට්ඨං
යනක්ඛම්මසුඛංවින්දන්ති, තස්මා‘‘දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානී’’තිවුච්චන්ති. 

චතබ්බිධයමරෙන්තිපුප්ඵාසයවො, ඵලාසයවො, ගුළාසයවො, මධ්වාසයවොති

එවං චතුප්පයභදං යමරයං. පඤ්චවිධඤ්ච සුරන්ති පූවසුරා, පිට්ඨසුරා, 
ඔදනසුරා, කිණ්ණපක්ඛිත්තා, සම්භාරසංයුත්තාතිඑවංපඤ්චප්පයභදංසුරං.

පුඤ්ඤං අත්යථො එතස්සාති පුඤ්ඤත්ය ො. යස්මා පයනස පුඤ්යඤන

අත්ථියකො නාම යහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘පුඤ්යඤන අත්ථිකස්සා’’ති.
යසසයමත්ථ උත්තානයමව. 

ගිහිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10.  යවසීසුත්තවණ්ණනා 

180. දසයම සුකාරණන්ති යබොධිපරිපාචනස්ස එකන්තිකං සුන්දරං

කාරණං. මන්දහසිතන්ති ඊසකං හසිතං. කහං කහන්ති හාසසද්දස්ස 

අනුකරණයමතං. හට්ඨප්පහට්ඨාකාරමත්තන්ති හට්ඨස්ස 
පහට්ඨාකාරමත්තං. යථා  හිතසඞ්යකතා ‘‘පහට්යඨො භ වා’’ති
සඤ්ජානන්ති, එවං ආකාරනිදස්සනමත්තං. 

ඉදානි ඉමිනා පසඞ්ය න හාසසමුට්ඨානං විභා යතො දස්යසතුං 

‘‘හසිතඤ්ච නායමත’’න්තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ අජ්ඣුයපක්ඛනවයසනපි 

හායසො න සම්භවති, පය ව යදොමනස්සවයසනාති ආහ ‘‘යතරසහි 

යසොමනස්සසහ තචිත්යතහී’’ති. නනු ච යකචි යකොධවයසනපි හසන්තීති? 
න, යත සම්පියන්ති යකොධවත්ථුං තත්ථ ‘‘මයං දානි යථාකාමකාරිතං
ආපජ්ජිස්සාමා’’ති දුවිඤ්යඤයයන්තයරනයසොමනස්සචිත්යතයනව හාසස්ස

උප්පජ්ජනයතො. යතසූති පඤ්චසු යසොමනස්සසහ තකිරියචිත්යතසු. 

බලවාරම්මයණති උළාරතයම ආරම්මයණ යමකපාටිහාරියසදියස. 

දුබ්බලාරම්මයණතිඅනුළාරආරම්මයණ. 

‘‘ඉමස්මංපනඨායන…යප.…උප්පායදතී’’ති ඉදංයපොරාණට්ඨකථායං
තථාආ තත්තාවුත්තං, නසයහතුකයසොමනස්සසහ තචිත්යතහිභ වයතො 

සිතං න යහොතීති දස්සනත්තං. අභිධම්මටීකාෙං (ධ. ස. මූලටී. 968) පන
‘‘අතීතංසාදීසුඅප්පටිහතංඤාණංවත්වා ‘ඉයමහිධම්යමහිසමන්නා තස්ස 
බුද්ධස්ස භ වයතො සබ්බං කායකම්මං ඤාණපුබ්බඞ් මං
ඤාණානුපරිවත්තී’තිආදිවචනයතො (මහානි. 156; පටි. ම. 3.5) ‘භ වයතො
ඉදං චිත්තං උප්පජ්ජතී’ති වුත්තවචනං විචායරතබ්බ’’න්ති වුත්තං. තත්ථ
ඉමිනා හසිතුප්පාදචිත්යතන පවත්තියමානම්පි භ වයතො සිතකරණං
පුබ්යබනිවාසඅනා තංසසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණානං අනුවත්තකත්තා 
ඤාණානුපරිවත්තියයවාති එවං පනඤාණානුපරිවත්තිභායව සතින යකොචි
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පාළඅට්ඨකථානං වියරොයධො.තථාහි අභිධම්මට්ඨක ාෙං (ධ.ස.අට්ඨ.568) 
‘‘යතසං ඤාණානං චිණ්ණපරියන්යත ඉදං චිත්තං උප්පජ්ජතී’’ති වුත්තං.
අවස්සඤ්යචතං එවං ඉච්ඡිතබ්බං, අඤ්ඤථාආවජ්ජනචිත්තස්සපිභ වයතො
තථාරූපයප කායල න යුජ්යජයය. තස්සපි හි විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපකභාවස්ස
නිච්ඡිතත්තා. තථා හි වුත්තං ‘‘එවඤ්ච කත්වා මයනොද්වාරාවජ්ජනස්සපි
විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපකත්තං උපපන්නං යහොතී’’ති (ධ. ස. මූලටී. 1
කායකම්මද්වාරකථාවණ්ණනා) න ච විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපකත්යත 
තංසමුට්ඨානකායවිඤ්ඤත්තියා කායකම්මාදිභාවං ආපජ්ජනභායවො
විස්සජ්ජතීති. 

හසිතන්තිසිතයමවසන්ධායවදති.යතනාහ ‘‘එවංඅප්පමත්තකම්පී’’ති. 

සයමොසරිතා විජ්ජුලතා. සාහිඉතරවිජ්ජුලතාවියඛණට්ඨිතියාසීඝනියරොධා
ච න යහොති, අපිච යඛො දන්ධනියරොධා, න ච සබ්බකාලිකා. දීධිති
පාවකමහායමඝයතො වා චාතුද්දීපිකමහායමඝයතො වා නිච්ඡරති. යතනාහ 

‘‘චාතද්දීපිකමහායමඝමුඛයතො’’ති. අයං කිර තාසං රස්මීනං ධම්මතා, යදිදං

තික්ඛත්තුං සීසං පදක්ඛිණං කත්වා දාඨග්ය සුයෙව අන්තරධානං. 
යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

 යවසීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපාසකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(19) 4. අරඤ්ඤවග්ය ො 

1. ආරඤ්ඤිකසුත්තවණ්ණනා 

181. චතුත්ථස්ස පඨයම අප්පීච්ඡතංයෙව නිස්සාොතිආදීසු ‘‘ඉති
අප්පිච්යඡො භවිස්සාමී’’ති ඉදං යම ආරඤ්ඤිකඞ් ං අප්පිච්ඡතාය
සංවත්තිස්සති, ‘‘ඉති සන්තුට්යඨො භවිස්සාමී’’ති ඉදං යම ආරඤ්ඤිකඞ් ං
සන්තුට්ඨියා සංවත්තිස්සති, ‘‘ඉති කියලයස සල්ලිඛිස්සාමී’’ති ඉදං යම
ආරඤ්ඤිකඞ් ං කියලසසල්ලිඛනත්ථාය සංවත්තිස්සතීති ආරඤ්ඤියකො

යහොති. අග්ය ොතියජට්ඨයකො. යසසානිතස්යසවයවවචනානි. 

 වා ඛීරන්ති  ාවියතො ඛීරං නාම යහොති, න  ාවියා දධි. ඛීරම්හා

දධීතිආදීසුපි එයසවනයයො. එවයමවන්ති යථා එයතසු පඤ්චසු ය ොරයසසු
සප්පිමණ්යඩොඅග්ය ො, එවයමවංඉයමසුපඤ්චසුආරඤ්ඤියකසුයයොඅයං
අප්පිච්ඡතාදීනිනිස්සායආරඤ්ඤියකො යහොති, අයංඅග්ය ොයචවයසට්යඨො
ච යමොක්යඛො ච පවයරො ච. ඉයමසු ආරඤ්ඤියකසු ජාතිආරඤ්ඤිකා 
යවදිතබ්බා, න ආරඤ්ඤිකනාමමත්යතන ආරඤ්ඤිකාති යවදිතබ්බා. 

පංසුකූලිකාදීසුපිඑයසවනයයො. 

ආරඤ්ඤිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අරඤ්ඤවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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(20) 5. බ්රාහ්මණවග්ය ො 

1. යසොණසුත්තවණ්ණනා 

191. පඤ්චමස්ස පඨයම සම්පියෙයනවාති අඤ්ඤමඤ්ඤයපයමයනව
කායයන ච චිත්යතන ච මිස්සීභූතා සඞ්ඝට්ටිතා සංසට්ඨා හුත්වා සංවාසං
වත්යතන්ති, න අප්පියයන නිග් යහන වාති වුත්තං යහොති. යතනාහ 

‘‘පිෙ’’න්තිආදි. උදරං අවදිහති උපචියනොති පූයරතීති උදරාවයදහකං. 
භාවනපුංසකඤ්යචතං, උදරාවයදහකං කත්වා උදරං පූයරත්වාති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘උදරං අවදිහිත්වා’’තිආදි. 

යසොණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. යදොණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

192. දුතියය පවත්තායරොති (දී. නි. ටී. 1.285) පාවචනභායවන
වත්තායරො. යස්මා යත යතසං මන්තානං පවත්තනකා, තස්මා ආහ 

‘‘පවත්තයිතායරො’’ති. සුද්යදබහිකත්වාරයහොභාසිතබ්බට්යඨනමන්තාඑව

තංතංඅත්ථප්පටිපත්තියහතුතාය මන්තපදං. අනුපනීතාසාධාරණතාය

රහස්සභායවන වත්තබ්බකිරියාය අධි මූපායං. සජ්ඣායිතන්ති
 ායනවයසන සජ්ඣායිතං. තං පන උදත්තානුදත්තාදීනං සරානං

සම්පදාවයසයනව ඉච්ඡිතන්ති ආහ ‘‘සරසම්පත්තිවයසනා’’ති. අඤ්යඤසං 

වුත්තන්ති පාවචනභායවන අඤ්යඤසං වුත්තං. සමුපබූළ්හන්ති

සඞ් යහත්වා උපරූපපරි සඤ්ඤූළ්හං. රාසිකතන්ති
ඉරුයවදයජුයවදසාමයවදාදිවයසන, තත්ථාපිපච්යචකං මන්තබ්රහ්මාදිවයසන, 

අජ්ඣායානුවාකාදිවයසන ච රාසිකතං. යතසන්ති මන්තානං කත්තූනං. 

දිබ්යබන චක්ඛුනා ඔයලොයකත්වාති දිබ්බචක්ඛුපරිභණ්යඩන
යථාකම්මූප ඤායණන සත්තානං කම්මස්සකතාදිං, පච්චක්ඛයතො
දස්සනට්යඨන දිබ්බචක්ඛුසදියසන පුබ්යබනිවාසඤායණන අතීතකප්යප

බ්රාහ්මණානං මන්තජ්යඣනවිධිඤ්ච ඔයලොයකත්වා. පාවචයනන සහ

සංසන්යදත්වාති කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස යං වචනං වට් සන්නිස්සිතං, 
යතන සහ අවිරුද්ධං කත්වා. න හි යතසං විවට් සන්නිස්සියතො අත්යථො

පච්චක්යඛො යහොති. අපරාපයරති අට්ඨකාදීහි අපරාපයර පච්ඡිමා

ඔක්කාකරාජකාලාදීසු උප්පන්නා. පක්ඛිපිත්වාති අට්ඨකාදීහි
 න්ථිතමන්තපයදසු කියලසසන්නිස්සිතපදානංතත්ථතත්ථපයදපක්ඛිපනං

කත්වා. විරුද්යධ අකංසූති බ්රාහ්මණධම්මකසුත්තාදීසු (සු. නි.
බ්රාහ්මණධම්මිකසුත්තං 286ආදයයො)ආ තනයයනසංකියලසත්ථදීපනයතො
පච්චනීකභූයතඅකංසු. 

උසූනංඅසනකම්මංඉස්සත්ථං, ධනුසිප්යපනජීවිකා.ඉධපන ඉස්සත්ථං

වියාති ඉස්සත් ං, සබ්බආවුධජීවිකාති ආහ ‘‘යෙොධාජීවකම්යමනා’’ති, 

ආවුධං  යහත්වා උපට්ඨානකම්යමනාති අත්යථො. රාජයපොරිසං නාම විනා
ආවුයධන යපොයරොයහච්චාමච්චකම්මාදිරාජකම්මං කත්වා රාජුපට්ඨානං. 
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සිප්පඤ්ඤතයරනාති හිතාවයසයසනහත්ථිඅස්සසිප්පාදිනා. කුමාරභාවයතො

පභුතිචරයණන යකොමාරබ්රහ්මචරිෙං. 

උදකං පායතත්වා යදන්තීති ද්වායර ඨිතස්යසව බ්රාහ්මණස්ස හත්යථ
උදකංආසිඤ්චන්තා‘‘ඉදංයත, බ්රාහ්මණ, භරියං යපොසාපනත්ථායයදමා’’ති
වත්වා යදන්ති.කස්මාපනයතඑවං බ්රහ්මචරියංචරිත්වාපිදාරංපරියයසන්ති, 
න යාවජීවං බ්රහ්මචාරියනො යහොන්තීති? මිච්ඡාදිට්ඨිවයසන. යතසඤ්හී එවං
දිට්ඨියහොති‘‘යයොපුත්තංනඋප්පායදති, යසො කුලවංසච්යඡදකයරොයහොති, 
තයතො නිරයය පච්චතී’’ති. චත්තායරො කිර අභායිතබ්බං භායන්ති 
 ණ්ඩුප්පාදයකො, කිකී, යකොන්තිනී, බ්රාහ්මයණොති.  ණ්ඩුප්පාදා කිර
මහාපථවියා ඛයනභයයන මත්තයභොජනා යහොන්ති, න බහුං මත්තිකං
ඛාදන්ති. කිකී සකුණිකා ආකාසපතනභයයන අණ්ඩස්ස උපරි උත්තානා
යසති. යකොන්තිනී සකුණී පථවීකම්පනභයයන පායදහි භූමිං න සුට්ඨු
අක්කමති. බ්රාහ්මණා කුලවංසූපච්යඡදභයයන දාරං පරියයසන්ති. ආහු
යචත්ථ – 

‘‘ ණ්ඩුප්පායදොකිකීයචව, යකොන්තීබ්රාහ්මණධම්මියකො; 
එයත අභයං භායන්ති, සම්මූළ්හා චතුයරො ජනා’’ති. (සු. නි. අට්ඨ. 
2.293); 

යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

යදොණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සඞ් ාරවසුත්තවණ්ණනා 

193. තතියය (සං. නි. ටී. 2.5.236) පඨමඤ්යඤවාති පුයරතරංයයව, 
අසජ්ඣායකතානං මන්තානංඅප්පටිභානංපය වපඨමංයයවසිද්ධං, තත්ථ
වත්තබ්බයමව නත්ථීතිඅධිප්පායයො.පරියුට්ඨානංනාමඅභිභයවො හණන්ති

ආහ ‘‘කාමරා පරියුට්ඨියතනාති කාමරා ග් හියතනා’’ති. වික්ඛම්යභති 
අපයනතීති වික්ඛම්භනං, පටිපක්ඛයතො නිස්සරති එයතනාති නිස්සරණං.

වික්ඛම්භනඤ්ච තං නිස්සරණඤ්චාති වික්ඛම්භනනිස්සරණං. යතනාහ 

‘‘තත් ා’’තිආදි. යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො. අත්තනා අරණීයයො 

පත්තබ්යබොඅත්යථො අත්තත්ය ො. තථා පරත්ය ො යවදිතබ්යබො. 

‘‘අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහතී’’තිආදීසු (පටි. ම. 
1.52) බයාපාදාදීනංඅනා තත්තාබයාපාදවායරතදඞ් නිස්සරණංන හිතං.
කිඤ්චාපි න  හිතං, පටිසඞ්ඛානවයසන තස්ස වියනොයදතබ්බතාය

තදඞ් නිස්සරණම්පි ලබ්භයතවාති සක්කා විඤ්ඤාතුං. ආයලොකසඤ්ඤා 
උපචාරප්පත්තාවා අප්පනාප්පත්තා වා.යයොයකොචිකසිණජ්ඣානාදියභයදො 

සමය ො.ධම්මවවත් ානං උපචාරප්පනාප්පත්තවයසන යහතබ්බං. 
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කුධියතොති තත්යතො. උස්සූරකජායතොති තස්යසව කුධිතභාවස්ස

උස්සූරකං අච්චුණ්හතං පත්යතො. යතනාහ ‘‘උසුමකජායතො’’ති. 

තිලබීජකාදියභයදනාති තිලබීජකණ්ණිකයකසරාදියභයදන යසවායලන. 

පණයකනාති උදකපිච්ඡිල්යලන. අප්පසන්යනො ආකුලතාය. 

අසන්නිසින්යනො කලලුප්පත්තියා. අනායලොකට්ඨායනති ආයලොකරහියත
ඨායන. 

සඞ් ාරවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. කාරණපාලීසුත්තවණ්ණනා 

194. චතුත්යථ පණ්ඩියතො මඤ්යඤති එත්ථ මඤ්යඤති ඉදං
‘‘මඤ්ඤතී’’ති ඉමිනා සමානත්ථං නිපාතපදං. තස්ස ඉති-සද්දං ආයනත්වා

අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘පණ්ඩියතොතිමඤ්ඤතී’’තිආහ. අනුමතිපුච්ඡාවයසන

යචතං වුත්තං. යතයනවාහ ‘‘උදාහු යනො’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤති භවං
පිඞ්ගියානී සමණස්සය ොතමස්සපඤ්ඤායවයයත්තිය’’න්තිවුත්තයමවත්ථං

පුන  ණ්හන්යතො ‘‘පණ්ඩියතො මඤ්යඤ’’ති ආහ, තස්මා වුත්තං ‘‘භවං

පිඞ්ගිොනීසමණං ය ොතමංපණ්ඩියතොතිමඤ්ඤතිඋදාහුයනො’’ති, යථායත

ඛයමයය, තථා නං කයථහීති අධිප්පායයො. අහං යකො නාම, මම අවිසයයො

එයසොති දස්යසති. යකො චාති යහතුනිස්සක්යක පච්චත්තවචනන්ති ආහ 

‘‘කුයතො චා’’ති. තථා චාහ ‘‘යකන කාරයණන ජානිස්සාමී’’ති, යයන
කාරයණන සමණස්ස ය ොතමස්ස පඤ්ඤායවයයත්තියං ජායනයයං, තං

කාරණංමයිනත්ථීතිඅධිප්පායයො. බුද්යධොයෙවභයවෙය අබුද්ධස්සසබ්බථා
බුද්ධඤාණානුභාවං ජානිතුං අසක්කුයණයයත්තාති. වුත්තඤ්යහතං –
‘‘අප්පමත්තකං පයනතං, භික්ඛයව, ඔරමත්තකං සීලමත්තකං, යයන
පුථුජ්ජයනො තථා තස්ස වණ්ණං වදමායනො වයදයය (දී. නි. 1.7). අත්ථි, 
භික්ඛයව, අඤ්යඤව ධම්මා  ම්භීරා දුද්දසා දුරනුයබොධා…යප.… යයහි
තථා තස්ස යථාභූතංවණ්ණංසම්මාවදමායනොවයදයයා’’ති (දී.නි.1.28) 

ච. එත් ාති‘‘යසොපිනූනස්සතාදියසො’’තිඑතස්මිංපයද. 

පසත් ප්පසත්ය ොති පසත්යථහිපාසංයසහිඅත්තයනොගුයණයහවයසො
පසත්යථො, න තස්ස කිත්තිනා, පසංසාසභායවයනව පාසංයසොති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘සබ්බගුණාන’’න්තිආදි. මණිරතනන්ති චක්කවත්තියනො
මණිරතනං. 

සයදවයක පාසංසානම්පි පාසංයසොති දස්යසතුං ‘‘පසත්ය හි වා’’ති
දුතියවිකප්යපො  හියතො. අරණීයයතො අත්යථො, යසො එව වසතීති වයසොති 

අත් වයසො. තස්ස තස්ස පයයො ස්ස ආනිසංසභූතං ඵලන්ති ආහ 

‘‘අත් වසන්තිඅත් ානිසංස’’න්ති.අත්යථොවා ඵලංතදධීනවුත්තිතායවයසො

එතස්සාති අත් වයසො, කාරණං. 
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ඛුද්දකමධූතිඛුද්දකමක්ඛිකාහි කතදණ්ඩකමධු. අයනළකන්තිනිද්යදොසං
අප තමක්ඛිකණ්ඩකං. 

උදාහරීයතිඋබ්යබ පීතිවයසනාති උදානං, තථා වාඋදාහරණං උදානං. 

යතනාහ ‘‘උදාහාරං උදාහරී’’ති.යථාපනතංවචනංඋදානන්තිවුච්චති, තං

දස්යසතුං ‘‘ෙ ාහී’’තිආදිවුත්තං.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

කාරණපාලීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පිඞ්ගියානීසුත්තවණ්ණනා 

195. පඤ්චයම සබ්බසඞ් ාහිකන්ති සරීර තස්ස යචව
වත්ථාලඞ්කාර තස්ස චාති සබ්බස්ස නීලභාවස්ස සඞ් ාහකවචනං. 

තස්යසවාති නීලාදිසබ්බසඞ් ාහිකවයසන වුත්තඅත්ථස්යසව. 

විභා දස්සනන්තිපයභදදස්සනං.යථායතලිච්ඡවිරාජායනො අපීතාදිවණ්ණා
එව යකචි යකචි වියලපනවයසන පීතාදිවණ්ණා ඛායිංසු, එවං
අනීලාදිවණ්ණාඑවයකචිවියලපනවයසනනීලාදිවණ්ණාඛායිංසු.යතකිර 
සුවණ්ණවිචිත්යතහිමණිඔභායසහිඑකනීලාවියඛායන්ති. 

යකොකනදන්ති වා පදුමවියසසනං යථා ‘‘යකොකාසක’’න්ති. තං කිර
බහුපත්තං වණ්ණසම්පන්නං අතිවිය සු න්ධඤ්ච යහොති. අයඤ්යහත්ථ
අත්යථො – යථා යකොකනදසඞ්ඛාතං පදුමං පායතො සූරියුග් මනයවලාය
ඵුල්ලං විකසිතං අවීත න්ධං සියා වියරොචමානං, එවං සරීර න්යධන 
ගුණ න්යධනචසු න්ධං, සරදකායලඅන්තලික්යඛආදිච්චමිවඅත්තයනො
යතජසාතපන්තං, අඞ්ය හිනිච්ඡරන්තජුතිතායඅඞ්ගීරසංසම්බුද්ධංපස්සාති. 

පිඞ්ගියානීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. මහාසුපිනසුත්තවණ්ණනා 

196. ඡට්යඨ ධාතක්යඛොභකරණපච්චයෙො නාම 

විසභා යභසජ්ජයසනාසනාහාරාදිපච්චයයො. අත් කාමතාෙ වා

අනත් කාමතාෙ වාති පසන්නා අත්ථකාමතාය, කුද්ධා අනත්ථකාමතාය. 

අත් ාෙ වා අනත් ාෙ වාතිසභාවයතො භවිතබ්බාය අත්ථාය වා අනත්ථාය

වා. උපසංහරන්තීති අත්තයනො යදවානුභායවන උපයනන්ති. 

යබොධිසත්තමාතාවිෙපුත්තපටිලාභනිමත්තන්තිතදාකිරපුයර පුණ්ණමාය
සත්තමදිවසයතො පට්ඨාය වි තසුරාපානං මාලා න්ධාදිවිභූතිසම්පන්නං 
නක්ඛත්තකීළං අනුභවමානා යබොධිසත්තමාතා සත්තයම දිවයස පායතොව
උට්ඨාය  න්යධොදයකන නහායිත්වා සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා වරයභොජනං
භුඤ්ජිත්වා උයපොසථඞ් ානි අධිට්ඨාය සිරි බ්භං පවිසිත්වා සිරිසයයන
නිපන්නා නිද්දං ඔක්කමමානා ඉමං සුපිනං අද්දස – චත්තායරො කිර නං
මහාරාජායනො සයයනයනව සද්ධිං උක්ඛිපිත්වා අයනොතත්තදහං යනත්වා 
නහායපත්වා දිබ්බවත්ථං නිවායසත්වා දිබ්බ න්යධහි විලිම්යපත්වා 
දිබ්බපුප්ඵානි පිළන්යධත්වා තයතො අවිදූයර රජතපබ්බයතො, තස්ස අන්යතො
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කනකවිමානං අත්ථි, තස්මිං පාචීනයතො සීසං කත්වා නිපජ්ජායපසුං. අථ
යබොධිසත්යතො යසතවරවාරයණො හුත්වා තයතො අවිදූයර එයකො
සුවණ්ණපබ්බයතො, තත්ථචරිත්වාතයතොඔරුය්හරජතපබ්බතං ආරුහිත්වා
කනකවිමානංපවිසිත්වාමාතරංපදක්ඛිණංකත්වාදක්ඛිණපස්සංඵායලත්වා 
කුච්ඡිං පවිට්ඨසදියසො අයහොසි. ඉමං සුපිනං සන්ධාය එතං වුත්තං
‘‘යබොධිසත්තමාතාවිය පුත්තපටිලාභනිමිත්ත’’න්ති. 

යකොසලරාජා විෙයසොළසසුපියනති– 

‘‘උසභාරුක්ඛා ාවියයො වාච, 
අස්යසොකංයසොසිඞ් ාලීචකුම්යභො; 
යපොක්ඛරණීචඅපාකචන්දනං, 
ලාබූනිසීදන්තිසිලාප්ලවන්ති. 

‘‘මණ්ඩූකියයොකණ්හසප්යපගිලන්ති, 
කාකංසුවණ්ණාපරිවාරයන්ති; 
තසාවකාඑළකානංභයාහී’’ති.(ජා.1.1.77) – 

ඉයමයසොළසසුපියනපස්සන්යතොයකොසලරාජාවිය. 

1. එකදිවසං කිර යකොසලමහාරාජා රත්තිං නිද්දූප යතො පච්ඡිමයායම 
යසොළස මහාසුපියන පස්සි (ජා. අට්ඨ. 1.1.76 මහාසුපිනජාතකවණ්ණනා).
තත්ථ චත්තායරො අඤ්ජනවණ්ණා කාළඋසභා ‘‘යුජ්ඣිස්සාමා’’ති චතූහි
දිසාහි රාජඞ් ණං ආ න්ත්වා ‘‘උසභයුද්ධං පස්සිස්සාමා’’ති මහාජයන
සන්නිපතියතයුජ්ඣනාකාරං දස්යසත්වා නදිත්වා  ජ්ජිත්වා අයුජ්ඣිත්වාව
පටික්කන්තා.ඉමංපඨමංසුපිනංඅද්දස. 

2. ඛුද්දකා රුක්ඛා යචව  ච්ඡා ච පථවිං භින්දිත්වා විදත්ථිමත්තම්පි
රතනමත්තම්පි අනුග් න්ත්වාව පුප්ඵන්ති යචව ඵලන්ති ච. ඉමං දුතියං
අද්දස. 

3.  ාවියයො තදහුජාතානං වච්ඡානං ඛීරං පිවන්තියයො අද්දස. අයං 
තතියයොසුපියනො. 

4. ධුරවායහ ආයරොහපරිණාහසම්පන්යන මහාය ොයණ යු පරම්පරාය 
අයයොයජත්වා තරුයණ ය ොදම්යම ධුයර යයොයජන්යත අද්දස. යත ධුරං
වහිතුං අසක්යකොන්තා ඡඩ්යඩත්වා අට්ඨංසු, සක ානි නප්පවත්තිංසු. අයං
චතුත්යථොසුපියනො. 

5. එකං උභයතොමුඛං අස්සං අද්දස. තස්ස උයභොසු පස්යසසු යවසං 
යදන්ති, යසොද්වීහිපිමුයඛහිඛාදති.අයංපඤ්චයමොසුපියනො. 
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6. මහාජයනො සතසහස්සග්ඝනිකං සුවණ්ණපාතිං සම්මජ්ජිත්වා ‘‘ඉධ
පස්සාවං කයරොහී’’ති එකස්ස ජරසිඞ් ාලස්ස උපනායමසි. තං තත්ථ
පස්සාවංකයරොන්තංඅද්දස.අයං ඡට්යඨොසුපියනො. 

7. එයකො පුරියසො රජ්ජුං වට්ය ත්වා පාදමූයල නික්ඛිපති. යතන 
නිසින්නපීඨස්ස යහට්ඨා සයිතා ඡාතසිඞ් ාලී තස්ස අජානන්තස්යසව තං
ඛාදති.ඉමං සත්තමංසුපිනංඅද්දස. 

8. රාජද්වායරබහූහිතුච්ඡකුම්යභහිපරිවායරත්වාඨපිතංඑකං මහන්තං
පූරිතකුම්භංඅද්දස.චත්තායරොපිපනවණ්ණාචතූහිදිසාහිචතූහිඅනුදිසාහිච 
ඝය හි උදකං ආයනත්වා පූරිතකුම්භයමව පූයරන්ති, පූරිතං පූරිතං උදකං
උත්තරිත්වා පලායති. යතපි පුනප්පුනං තත්යථව උදකං ආසිඤ්චන්ති, 
තුච්ඡකුම්යභඔයලොයකන්තාපි නත්ථි.අයංඅට්ඨයමොසුපියනො. 

9. එකං පඤ්චපදුමසඤ්ඡන්නං  ම්භීරං සබ්බයතොතිත්ථං යපොක්ඛරණිං
අද්දස.සමන්තයතොද්විපදචතුප්පදාඔතරිත්වාතත්ථපානීයංපිවන්ති. තස්ස
මජ්යඣ  ම්භීරට්ඨායන උදකං ආවිලං, තීරප්පයදයස ද්විපදචතුප්පදානං 
අක්කමනට්ඨායනඅච්ඡංවිප්පසන්නමනාවිලං.අයංනවයමොසුපියනො. 

10. එකිස්සායයව කුම්භියා පච්චමානං ඔදනං අපාකං අද්දස. 
‘‘අපාක’’න්ති විචායරත්වා විභජිත්වා ඨපිතං විය තීහාකායරහි පච්චමානං
එකස්මිං පස්යස අතිකිලින්යනො යහොති, එකස්මිං උත්තණ්ඩුයලො, එකස්මිං
සුපක්යකොති.අයංදසයමො සුපියනො. 

11. සතසහස්සග්ඝනකං චන්දනසාරං පූතිතක්යකන වික්කිණන්යත 
අද්දස.අයංඑකාදසයමොසුපියනො. 

12. තුච්ඡලාබූනිඋදයකසීදන්තානිඅද්දස.අයංද්වාදසයමො සුපියනො. 

13. මහන්තමහන්තා කූ ා ාරප්පමාණා ඝනසිලා නාවා විය උදයක 
ප්ලවමානාඅද්දස.අයංයතරසයමොසුපියනො. 

14. ඛුද්දකමධුකපුප්ඵප්පමාණා මණ්ඩූකියයො මහන්යත කණ්හසප්යප
යවය න අනුබන්ධිත්වා උප්පලනායළ විය ඡින්දිත්වා මංසං ඛාදිත්වා 
ගිලන්තියයොඅද්දස.අයංචුද්දසයමොසුපියනො. 

15. දසහි අසද්ධම්යමහි සමන්නා තං  ාමය ොචරං කාකං
කඤ්චනවණ්ණවණ්ණතාය ‘‘සුවණ්ණා’’තිලද්ධනායමසුවණ්ණරාජහංයස
පරිවායරන්යතඅද්දස.අයංපන්නරසයමො සුපියනො. 

16. පුබ්යබ දීපියනො එළයක ඛාදන්ති. යත පන එළයක දීපියනො 
අනුබන්ධිත්වා මුරමුරාති ඛාදන්යත අද්දස. අථඤ්යඤ තසා වකා එළයක
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පටුන 

දූරයතොව දිස්වා තසිතා තාසප්පත්තා හුත්වා එළකානං භයා පලායිත්වා
ගුම්බ හනානිපවිසිත්වා නිලීයිංසු.අයංයසොළසයමොසුපියනො. 

1. තත්ථ අධම්මිකානං රාජූනං, අධම්මිකානඤ්ච මනුස්සානං කායල 
යලොයක විපරිවත්තමායන කුසයල ඔසන්යන අකුසයල උස්සන්යන
යලොකස්ස පරිහානකායල යදයවො න සම්මා වසිස්සති, යමඝපාදා
පච්ඡිජ්ජිස්සන්ති, සස්සානිමිලායිස්සන්ති, දුබ්භික්ඛංභවිස්සති, වස්සිතුකාමා
විය චතූහි දිසාහි යමඝා උට්ඨහිත්වා ඉත්ථිකාහි ආතයප පත්ථ ානං
වීහිආදීනං යතමනභයයන අන්යතොපයවසිතකායල පුරියසසු කුදාලපි යක
ආදායආළබන්ධනත්ථායනික්ඛන්යතසුවස්සනාකාරංදස්යසත්වා  ජ්ජිත්වා
විජ්ජුලතා නිච්ඡායරත්වා උසභා විය අයුජ්ඣිත්වා අවස්සිත්වාව 
පලායිස්සන්ති.අයංපඨමස්සවිපායකො. 

2. යලොකස්ස පරිහීනකායල මනුස්සානං පරිත්තායුකකායල සත්තා 
තිබ්බරා ා භවිස්සන්ති, අසම්පත්තවයාව කුමාරියයො පුරිසන්තරං  න්ත්වා
උතුනියයො යචව  බ්භිනියයො ච හුත්වා පුත්තධීතාහි වඩ්ඪිස්සන්ති.
ඛුද්දකරුක්ඛානංපුප්ඵං වියහිතාසංඋතුනිභායවො, ඵලංවියචපුත්තධීතයරො
භවිස්සන්ති.අයංදුතියස්ස විපායකො. 

3. මනුස්සානංයජට්ඨාපචායිකකම්මස්සනට්ඨකායලසත්තා මාතාපිතූසු
වා සස්සුසසුයරසු වා ලජ්ජං අනුපට්ඨයපත්වා සයයමව කුටුම්බං 
සංවිදහන්තාව ඝාසච්ඡාදනමත්තම්පි මහල්ලකානං දාතුකාමා දස්සන්ති, 
අදාතුකාමා න දස්සන්ති. මහල්ලකා අනාථා හුත්වා අසයංවසී දාරයක
ආරායධත්වා ජීවිස්සන්ති තදහුජාතානං වච්ඡකානං ඛීරං පිවන්තියයො
මහා ාවියයොවිය.අයංතතියස්සවිපායකො. 

4. අධම්මිකරාජූනං කායල අධම්මිකරාජායනො පණ්ඩිතානං
පයවණිකුසලානං කම්මනිත්ථරණසමත්ථානං මහාමත්තානං යසං න
දස්සන්ති, ධම්මසභායං විනිච්ඡයට්ඨායනපි පණ්ඩියත යවොහාරකුසයල
මහල්ලයකඅමච්යචන ඨයපස්සන්ති, තබ්බිපරීතානංපනතරුණතරුණානං
යසං දස්සන්ති, තථාරූපයප එව ච විනිච්ඡයට්ඨායන ඨයපස්සන්ති. යත
රාජකම්මානි යචවයුත්තායුත්තඤ්ච අජානන්තා යනවතං යසං උක්ඛිපිතුං
සක්ඛිස්සන්ති, න රාජකම්මානි නිත්ථරිතුං. යත අසක්යකොන්තා කම්මධුරං
ඡඩ්යඩස්සන්ති, මහල්ලකාපි පණ්ඩිතාමච්චා යසං අලභන්තා කිච්චානි
නිත්ථරිතුං සමත්ථාපි ‘‘කිං අම්හාකං එයතහි, මයං බාහිරකා ජාතා, 
අබ්භන්තරිකා තරුණදාරකා ජානිස්සන්තී’’ති උප්පන්නානි කම්මානි න
කරිස්සන්ති.එවංසබ්බථාපියතසංරාජූනංහානියයවභවිස්සති, ධුරං වහිතුං
අසමත්ථානං වච්ඡදම්මානං ධුයර යයොජිතකායලො විය දූරවාහානඤ්ච
මහාය ොණානං යු පරම්පරාය අයයොජිතකායලො විය භවිස්සති. අයං
චතුත්ථස්සවිපායකො. 
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5. අධම්මිකරාජකායලයයව අධම්මිකබාලරාජායනො අධම්මියක 
යලොලමනුස්යසවිනිච්ඡයයඨයපස්සන්ති, යතපාපපුඤ්යඤසුඅනාදරාබාලා
සභායං නිසීදිත්වා විනිච්ඡයං යදන්තා උභින්නම්පි අත්ථපච්චත්ථිකානං
හත්ථයතොලඤ්ජං  යහත්වාඛාදිස්සන්තිඅස්යසොවියද්වීහිමුයඛහියවසං.
අයංපඤ්චමස්ස විපායකො. 

6. අධම්මිකායයව විජාතිරාජායනො ජාතිසම්පන්නානං කුලපුත්තානං 
ආසඞ්කායයසංන දස්සන්ති, අකුලීනානංයයව දස්සන්ති.එවංමහාකුලානි
දුග් තානි භවිස්සන්ති, ලාමකකුලානිඉස්සරානි.යතචකුලීනපුරිසාජීවිතුං
අසක්යකොන්තා ‘‘ඉයම නිස්සාය ජීවිස්සාමා’’ති අකුලීනානං ධීතයරො
දස්සන්ති, ඉති තාසං කුලධීතානං අකුලීයනහි සද්ධිං සංවායසො
ජරසිඞ් ාලස්ස සුවණ්ණපාතියං පස්සාවකරණසදියසො භවිස්සති. අයං
ඡට්ඨස්සවිපායකො. 

7.  ච්ඡන්යත  ච්ඡන්යත කායල ඉත්ථියයො පුරිසයලොලා සුරායලොලා 
අලඞ්කාරයලොලා විසිඛායලොලා ආමිසයලොලා භවිස්සන්ති දුස්සීලා දුරාචාරා.
තා සාමියකහි කසිය ොරක්ඛාදීනි කම්මානි කත්වා කිච්යඡන කසියරන
සම්භතං ධනං ජායරහි සද්ධිං සුරං පිවන්තියයො මාලා න්ධවියලපනං
ධාරයමානා අන්යතොය යහ අච්චායිකම්පි කිච්චං අයනොයලොයකත්වා
ය හපරික්යඛපස්ස උපරිභාය නපි ඡිද්දට්ඨායනහිපි ජායර උපධාරයමානා
ස්යවවපිතබ්බයුත්තකංබීජම්පියකොට්ය ත්වා යාගුභත්තඛජ්ජකානිපචිත්වා
ඛාදමානා විලුම්පිස්සන්ති යහට්ඨාපීඨයක නිපන්නඡාතසිඞ් ාලී විය
වට්ය ත්වා වට්ය ත්වා පාදමූයල නික්ඛිත්තරජ්ජුං. අයං සත්තමස්ස
විපායකො. 

8.  ච්ඡන්යත  ච්ඡන්යත කායල යලොයකො පරිහායිස්සති, රට්ඨං 
නියරොජං භවිස්සති, රාජායනො දුග් තා කපණා භවිස්සන්ති. යයො ඉස්සයරො
භවිස්සති, තස්ස භණ්ඩා ායර සතසහස්සමත්තා භවිස්සන්ති. යත
එවංදුග් තාසබ්යබජානපයද අත්තයනොව කම්මංකායරස්සන්ති, උපද්දුතා
මනුස්සා සයක කම්මන්යත ඡඩ්යඩත්වා රාජූනංයයව අත්ථාය
පුබ්බණ්ණාපරණ්ණානි වපන්තා රක්ඛන්තා ලායන්තා මද්දන්තා 
පයවයසන්තා උච්ඡුක්යඛත්තානි කයරොන්තා යන්තානි වායහන්තා 
ඵාණිතාදීනි පචන්තා පුප්ඵාරායම ඵලාරායම ච කයරොන්තා තත්ථ තත්ථ
නිප්ඵන්නානි පුබ්බණ්ණාදීනි ආහරිත්වා රඤ්යඤො යකොට්ඨා ාරයමව
පූයරස්සන්ති. අත්තයනො ය යහසු තුච්ඡයකොට්යඨ ඔයලොයකන්තාපි න
භවිස්සන්ති, තුච්ඡකුම්යභ අයනොයලොයකත්වා පූරිතකුම්භපූරණසදිසයමව
භවිස්සති.අයංඅට්ඨමස්සවිපායකො. 

9.  ච්ඡන්යත  ච්ඡන්යත කායල රාජායනො අධම්මිකා භවිස්සන්ති, 
ඡන්දාදිවයසනඅ තිං ච්ඡන්තා රජ්ජංකායරස්සන්ති, ධම්යමන විනිච්ඡයං
නාම න දස්සන්ති ලඤ්ජවිත්තකා භවිස්සන්ති ධනයලොලා, රට්ඨවාසියකසු 
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යතසං ඛන්තියමත්තානුද්දයා නාම න භවිස්සන්ති, කක්ඛළා ඵරුසා
උච්ඡුයන්යත උච්ඡුභණ්ඩිකා විය මනුස්යස පීයළන්තා නානප්පකාරං බලිං
උප්පායදත්වා ධනං  ණ්හිස්සන්ති. මනුස්සා බලිපීළතා කිඤ්චි දාතුං
අසක්යකොන්තා  ාමනි මාදයයො ඡඩ්යඩත්වා පච්චන්තං  න්ත්වා වාසං
කප්යපස්සන්ති. මජ්ඣිමජනපයදො සුඤ්යඤො භවිස්සති, පච්චන්යතො
ඝනවායසො යසයයථාපි යපොක්ඛරණියා මජ්යඣ උදකං ආවිලං පරියන්යත 
විප්පසන්නං.අයංනවමස්සවිපායකො. 

10.  ච්ඡන්යත  ච්ඡන්යත කායල රාජායනො අධම්මිකා භවිස්සන්ති, 
යතසු අධම්මියකසු රාජයුත්තාපි බ්රාහ්මණ හපතිකාපි යන මජානපදාපීති 
සමණබ්රාහ්මයණ උපාදාය සබ්යබ මනුස්සා අධම්මිකා භවිස්සන්ති. තයතො
යතසං ආරක්ඛයදවතා, බලිපටිග් ාහිකයදවතා, රුක්ඛයදවතා, 
ආකාසට්ඨයදවතාති එවං යදවතාපි අධම්මිකා භවිස්සන්ති. අධම්මිකරාජූනං
රජ්යජ වාතා විසමා ඛරා වායිස්සන්ති, යත ආකාසට්ඨකවිමානානි
කම්යපස්සන්ති. යතසු කම්පියතසු යදවතා කුපිතා යදවං වස්සිතුං න
දස්සන්ති. වස්සමායනොපි සකලරට්යඨ එකප්පහායරයනව න වස්සිස්සති, 
වස්සමායනොපි සබ්බත්ථ කසිකම්මස්ස වා වප්පකම්මස්ස වා උපකායරො 
හුත්වා න වස්සිස්සති. යථා ච රට්යඨ, එවං ජනපයදපි  ායමපි
එකතළාකසයරපි එකප්පහායරන න වස්සිස්සති, තළාකස්ස උපරිභාය 
වස්සන්යතො යහට්ඨාභාය  න වස්සිස්සති, යහට්ඨා වස්සන්යතො උපරි න
වස්සිස්සති. එකස්මිං භාය  සස්සං අතිවස්යසන නස්සිස්සති, එකස්මිං
අවස්සයනනමිලායිස්සති, එකස්මිංසම්මාවස්සමායනොසම්පායදස්සති.එවං 
එකස්ස රඤ්යඤො රජ්යජ වුත්තසස්සා විපායකො. තිප්පකාරා භවිස්සන්ති
එකකුම්භියා ඔදයනොවිය.අයංදසමස්සවිපායකො. 

11.  ච්ඡන්යත  ච්ඡන්යතයයව කායල සාසයන පරිහායන්යත 
පච්චයයලොලා අලජ්ජිකා බහූ භික්ඛූ භවිස්සන්ති. යත භ වතා
පච්චයයලොලුප්පං නිම්මයථත්වා කථිතධම්මයදසනං චීවරාදිචතුපච්චයයහතු
පයරසං යදයසස්සන්ති. පච්චයයහි මුච්ඡිත්වා නිත්ථරණපක්යඛ ඨිතා
නිබ්බානාභිමුඛං කත්වා යදයසතුං න සක්ඛිස්සන්ති. යකවලං
‘‘පදබයඤ්ජනසම්පත්තිඤ්යචව මධුරසද්දඤ්ච සුත්වා මහග්ඝානි චීවරාදීනි
දස්සන්ති’’ඉච්යචවං යදයසස්සන්ති. අපයර අන්තරවීථිචතුක්කරාජද්වාරාදීසු
නිසීදිත්වා කහාපණඅඩ්ඪකහාපණපාදමාසකරූපපාදීනිපි නිස්සාය
යදයසස්සන්ති. ඉති භ වතා නිබ්බානග්ඝනකං කත්වා යදසිතං ධම්මං 
චතුපච්චයත්ථාය යචව කහාපණාදිඅත්ථාය ච වික්කිණිත්වා යදයසන්තා
සතසහස්සග්ඝනකං චන්දනසාරං පූතිතක්යකන වික්කිණන්තා විය
භවිස්සන්ති.අයංඑකාදසමස්ස විපායකො. 

12. අධම්මිකරාජකායල යලොයක විපරිවත්තන්යතයයව රාජායනො 
ජාතිසම්පන්නානං කුලපුත්තානං යසං න දස්සන්ති, අකුලීනානඤ්යඤව
දස්සන්ති. යත ඉස්සරා භවිස්සන්ති, ඉතරා දලිද්දා. රාජසම්මුයඛපි
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රාජද්වායරපි අමච්චසම්මුයඛපි විනිච්ඡයට්ඨායනපි තුච්ඡලාබුසදිසානං
අකුලීනානංයයවකථාඔසීදිත්වාඨිතාවිය නිච්චලාසුප්පතිට්ඨිතාභවිස්සති.
සඞ්ඝසන්නිපායතපි සඞ්ඝකම්ම ණකම්මට්ඨායනසු යචව
පත්තචීවරපරියවණාදිවිනිච්ඡයට්ඨායනසු ච දුස්සීලානං පාපපුග් ලානංයයව
කථා නියයානිකා භවිස්සති, න ලජ්ජිභික්ඛූනන්ති එවං සබ්බත්ථාපි
තුච්ඡලාබූනංසීදනකායලොවියභවිස්සති.අයංද්වාදසමස්සවිපායකො. 

13. තාදියසයයවකායලඅධම්මිකරාජායනොඅකුලීනානංයසංදස්සන්ති. 
යතඉස්සරාභවිස්සන්ති, කුලීනාදුග් තා.යතසුනයකචි ාරවංකරිස්සන්ති, 
ඉතයරසුයයව කරිස්සන්ති. රාජසම්මුයඛ වා අමච්චසම්මුයඛ වා
විනිච්ඡයට්ඨායන වා විනිච්ඡයකුසලානං ඝනසිලාසදිසානං කුලපුත්තානං
කථා න ඔ ාහිත්වා පතිට්ඨහිස්සති. යතසු කයථන්යතසු ‘‘කිං ඉයම
කයථන්තී’’ති ඉතයර පරිහාසයමව කරිස්සන්ති. භික්ඛුසන්නිපායතපි
වුත්තප්පකායරසු ඨායනසු යනව යපසයල භික්ඛූ  රුකාතබ්යබ 
මඤ්ඤිස්සන්ති, නාපියනසංකථාපරියයො ාහිත්වාපතිට්ඨහිස්සති, සිලානං
ප්ලවනකායලො වියභවිස්සති.අයංයතරසමස්සවිපායකො. 

14. යලොයක පරිහායන්යතයයව මනුස්සා තිබ්බරා ාදිජාතිකා 
කියලසානුවත්තකා හුත්වා තරුණානං අත්තයනො භරියානං වයස
වත්තිස්සන්ති. ය යහ දාසකම්මකාරාදයයොපි ය ොමහිංසාදයයොපි
හිරඤ්ඤසුවණ්ණම්පි සබ්බං තාසංයයව ආයත්තං භවිස්සති. ‘‘අසුකං
හිරඤ්ඤසුවණ්ණං වා පරිච්ඡදාදිජාතං වා කහ’’න්ති වුත්යත ‘‘යත්ථ වා
තත්ථවායහොතු, කිංතුය්හිමිනාබයාපායරන, ත්වංමය්හංඝයරසන්තංවා 
අසන්තං වා ජානිතුකායමො ජායතො’’ති වත්වා නානප්පකායරහි
අක්යකොසිත්වා මුඛසත්තීහි යකොට්ය ත්වා දාසයච යක විය වයස කත්වා
අත්තයනො ඉස්සරියං පවත්යතස්සන්ති. එවං මධුකපුප්ඵප්පමාණානං
මණ්ඩූකීනං ආසිවියස කණ්හසප්යප ගිලනකායලො විය භවිස්සති. අයං 
චුද්දසමස්සවිපායකො. 

15. දුබ්බලරාජකායල පන රාජායනො හත්ථිසිප්පාදීසු අකුසලා යුද්යධසු
අවිසාරදා භවිස්සන්ති. යත අත්තයනො රාජාධිපච්චං ආසඞ්කමානා
සමානජාතිකානං කුලපුත්තානං ඉස්සරියං අදත්වා අත්තයනො 
පාදමූලිකනහාපනකප්පකාදීනං දස්සන්ති. ජාතිය ොත්තසම්පන්නා
කුලපුත්තාරාජකුයල පතිට්ඨංඅලභමානාජීවිකංකප්යපතුංඅසමත්ථාහුත්වා
ඉස්සරියය ඨියත ජාතිය ොත්තහීයන අකුලීයන උපට්ඨහන්තා විචරිස්සන්ති, 
සුවණ්ණරාජහංයසහි කාකස්ස පරිවාරිතකායලො විය භවිස්සති. අයං
පන්නරසමස්සවිපායකො. 

16. අධම්මිකරාජකායලයයව ච අකුලීනාව රාජවල්ලභා ඉස්සරා
භවිස්සන්ති, කුලීනා අපඤ්ඤාතා දුග් තා. යත රාජානං අත්තයනො කථං
 ාහායපත්වා විනිච්ඡයට්ඨානාදීසු බලවන්යතො හුත්වා දුබ්බලානං
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පටුන 

පයවණිආ තානි යඛත්තවත්ථාදීනි‘‘අම්හාකංසන්තකානී’’තිඅභියුඤ්ජිත්වා
යත ‘‘න තුම්හාකං, අම්හාක’’න්ති ආ න්ත්වා විනිච්ඡයට්ඨානාදීසු
විවදන්යත යවත්තලතාදීහි පහරායපත්වා ගීවායං  යහත්වා
අපකඩ්ඪායපත්වා ‘‘අත්තයනො පමාණංනජානාථ, අම්යහහි සද්ධිං විවදථ, 
ඉදානි යවො පහරායපත්වා රඤ්යඤො කයථත්වා හත්ථපාදච්යඡදාදීනි 
කායරස්සාමා’’ති සන්තජ්යජස්සන්ති. යත යතසං භයයන අත්තයනො
සන්තකානි වත්ථූනි ‘‘තුම්හාකංයයව තානි,  ණ්හථා’’ති නියයායතත්වා
අත්තයනො ය හානි පවිසිත්වා භීතා නිපජ්ජිස්සන්ති. පාපභික්ඛූපි යපසයල
භික්ඛූ යථාරුචි වියහයඨස්සන්ති. යපසලා භික්ඛූ පටිසරණං අලභමානා
අරඤ්ඤංපවිසිත්වා හනට්ඨායනසුනිලීයිස්සන්ති.එවං හීනජච්යචහියචව
පාපභික්ඛූහි ච උපද්දුතානං ජාතිමන්තකුලපුත්තානඤ්යචව 
යපසලභික්ඛූනඤ්ච එළකානං භයයන තසවකානං පලායනකායලො විය
භවිස්සති. අයං යසොළසමස්ස විපායකො. එවං තස්ස තස්ස අනත්ථස්ස
පුබ්බනිමිත්තභූයතයසොළසමහාසුපියනපස්සි.යතන වුත්තං‘‘යකොසලරාජා
විය යසොළස සුපියන’’ති. එත්ථ ච පුබ්බනිමිත්තයතො අත්තයනො 
අත්ථානත්ථනිමිත්තං සුපිනං පස්සන්යතො අත්තයනො කම්මානුභායවන
පස්සති. යකොසලරාජා විය යලොකස්ස අත්ථානත්ථනිමිත්තං සුපිනං
පස්සන්යතො පන සබ්බසත්තසාධාරණකම්මානුභායවන පස්සතීති
යවදිතබ්බං. 

කුද්ධා හි යදවතාති මහානා විහායර මහායථරස්සකුද්ධා යදවතා විය.
යරොහයණ කිර මහානා විහායර මහායථයරො භික්ඛුසඞ්ඝං 
අනපයලොයකත්වාව එකං නා රුක්ඛං ඡින්දායපසි. රුක්යඛ අධිවත්ථා
යදවතායථරස්ස කුද්ධාපඨමයමවනංසච්චසුපියනනපයලොයභත්වාපච්ඡා
‘‘ඉයතො යත සත්තදිවසමත්ථයක උපට්ඨායකො රාජා මරිස්සතී’’ති සුපියන
ආයරොයචසි. යථයරො තං කථං ආහරිත්වා රායජොයරොධානං ආචික්ඛි. තා
එකප්පහායරයනවමහාවිරවංවිරවිංසු.රාජා‘‘කිංඑත’’න්තිපුච්ඡි.තා ‘‘එවං
යථයරන වුත්ත’’න්ති ආයරොචයිංසු. රාජා දිවසං  ණායපත්වා සත්තායහ

වීතිවත්යත යථරස්ස හත්ථපායද ඡින්දායපසි. එකන්තං සච්චයමව යහොතීති 
ඵලස්ස සච්චභාවයතො වුත්තං, දස්සනං පන විපල්ලත්ථයමව. යතයනව
පහීනවිපල්ලාසා පුබ්බනිමිත්තභූතම්පි සුපිනං න පස්සන්ති. ද්වීහි තීහිපි

කාරයණහිකදාචිසුපිනංපස්සතීතිආහ ‘‘සංසග් යභදයතො’’ති.‘‘අයසඛාන
පස්සන්ති පහීනවිපල්ලාසත්තා’’ති වචනයතො චතුන්නම්පි කාරණානං
විපල්ලාසාඑවමූලකාරණන්තිදට්ඨබ්බං. 

තන්තිසුපිනකායලපවත්තංභවඞ් චිත්තං. රූපනිමත්තාදිආරම්මණන්ති 
කම්මකම්මනිමිත්ත තිනිමිත්තයතො අඤ්ඤං රූපපනිමිත්තාදිආරම්මණං න

යහොති. ඊදිසානීති පච්චක්ඛයතො අනුභූතපුබ්බපරිකප්පිතරූපපාදිආරම්මණානි 

යචවරා ාදිසම්පයුත්තානිච. සබ්යබොහාරිකචිත්යතනාති පකතිචිත්යතන. 
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ද්වීහි අන්යතහි මුත්යතොති කුසලාකුසලසඞ්ඛායතහි ද්වීහි අන්යතහි

මුත්යතො. ආවජ්ජනතදාරම්මණක්ඛයණතිඉදංයාවතදාරම්මණුප්පත්ති, තාව 
පවත්තචිත්තවාරංසන්ධායවුත්තං.‘‘සුපියනයනවදිට්ඨංවියයම, සුතංවිය
යමති කථනකායල පන අබයාකයතොයයව ආවජ්ජනමත්තස්යසව
උප්පජ්ජනයතො’’ති වදන්ති. එවං වදන්යතහි පඤ්චද්වායර දුතියයමොඝවායර
වියමයනොද්වායරපිආවජ්ජනං ද්වත්තික්ඛත්තුංඋප්පජ්ජිත්වාජවනට්ඨායන
ඨත්වා භවඞ් ං ඔතරතීති අධිප්යපතන්ති දට්ඨබ්බං එකචිත්තක්ඛණිකස්ස
ආවජ්ජනස්ස උප්පත්තියං ‘‘දිට්ඨං විය යම, සුතං විය යම’’ති කප්පනාය
අසම්භවයතො. එත්ථ ච ‘‘සුපිනන්යතපි තදාරම්මණවචනයතො
පච්චුප්පන්නවයසන අතීතවයසන වා සභාවධම්මා සුපිනන්යත ආරම්මණං 
යහොන්තී’’ති වදන්ති. ‘‘යදිපි සුපිනන්යත විභූතං හුත්වා උපට්ඨියත 
රූපපාදිවත්ථුම්හිතදාරම්මණංවුත්තං, තථාපිසුපිනන්යතඋපට්ඨිතනිමිත්තස්ස 
පරිකප්පවයසන  යහතබ්බතාය දුබ්බලභාවයතො දුබ්බලවත්ථුකත්තාති
වුත්ත’’න්ති වදන්ති. යකචි පන ‘‘කරජකායස්ස
නිරුස්සාහසන්තභාවප්පත්තියතො තන්නිස්සිතහදයවත්ථු න සුප්පසන්නං
යහොති, තයතො තන්නිස්සිතාපි චිත්තප්පවත්ති න සුප්පසන්නා

අසුප්පසන්නවට්ටිනිස්සිතදීපප්පභා විය, තස්මා දුබ්බලවත්ථුකත්තාති එත්ථ
දුබ්බලහදයවත්ථුකත්තා’’ති අත්ථං වදන්ති. වීමංසිත්වා යුත්තතරං
 යහතබ්බං. 

සුපිනන්තයචතනාති මයනොද්වාරිකජවනවයසන පවත්තා
සුපිනන්තයචතනා. සුපිනඤ්හි පස්සන්යතො මයනොද්වාරියකයනව ජවයනන
පස්සති, න පඤ්චද්වාරියකන. පටිබුජ්ඣන්යතො ච මයනොද්වාරියකයනව
පටිබුජ්ඣති, න පඤ්චද්වාරියකන.නිද්දායන්තස්සහිමහාවට්ටිංජායලත්වා
දීයප චක්ඛුසමීපං උපනීයත පඨමං චක්ඛුද්වාරිකං ආවජ්ජනං භවඞ් ං න
ආවට්ය ති, මයනොද්වාරිකයමව ආවට්ය ති. අථ ජවනං ජවිත්වා භවඞ් ං
ඔතරති. දුතියවායර චක්ඛුද්වාරිකආවජ්ජනං භවඞ් ං ආවට්ය ති, තයතො
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනිජවනපරියයොසානානි පවත්තන්ති, තදනන්තරංභවඞ් ං
පවත්තති. තතියවායර මයනොද්වාරිකආවජ්ජයනන භවඞ්ය  ආවට්ටියත
මයනොද්වාරිකජවනං ජවති. යතන චිත්යතන ‘‘කිං අයං ඉමස්මිං ඨායන
ආයලොයකො’’ති ජානාති. තථා නිද්දායන්තස්ස කණ්ණසමීයප තූරියයසු
පග් හියතසු, ඝානසමීයප සු න්යධසු වා දුග් න්යධසු වා පුප්යඵසු
උපනීයතසු, මුයඛ සප්පිම්හි වා ඵාණියත වා පක්ඛිත්යත, පිට්ඨියං පාණිනා
පහායර දින්යන පඨමං යසොතද්වාරිකාදීනි ආවජ්ජනානි භවඞ් ං න
ආවට්ය න්ති, මයනොද්වාරිකයමවආවට්ය ති, අථ ජවනංජවිත්වාභවඞ් ං
ඔතරති. දුතියවායර යසොතද්වාරිකාදීනිආවජ්ජනානි භවඞ් ං ආවට්ය න්ති, 
තයතො යසොතඝානජිව්හාකායවිඤ්ඤාණාදීනි ජවනපරියයොසානානි
පවත්තන්ති, තදනන්තරං භවඞ් ං වත්තති. තතියවායර
මයනොද්වාරිකආවජ්ජයනනභවඞ්ය ආවට්ටියත මයනොද්වාරිකජවනංජවති, 
යතන චිත්යතන ඤත්වා ‘‘කිං අයං ඉමස්මිං ඨායන සද්යදො, සඞ්ඛසද්යදො
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යභරිසද්යදො’’තිවා ‘‘කිංඅයංඉමස්මිංඨායන න්යධො, මූල න්යධො’’තිවා 
‘‘කිංඉදංමය්හංමුඛංපක්ඛිත්තං, සප්පීතිවා ඵාණිත’’න්තිවා ‘‘යකනම්හි 
පිට්ඨියං පහය ො, අතිබද්යධො යම පහායරො’’ති වා වත්තා යහොති. එවං
මයනොද්වාරිකජවයනයනව පටිබුජ්ඣති, න පඤ්චද්වාරියකන. සුපිනම්පි
යතයනවපස්සති, නපඤ්චද්වාරියකන. යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

මහාසුපිනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. වස්සසුත්තවණ්ණනා 

197. සත්තයම උතසමුට්ඨානන්ති වස්සියක චත්තායරො මායස

උප්පන්නං. අකායලපීති චිත්තයවසාඛමායසසුපි.
වස්සවලාහකයදවපුත්තානඤ්හි අත්තයනො රතියා කීළතුකාමතාචිත්යත 
උප්පන්යන අකායලපි යදයවො වස්සති. තත්රිදං වත්ථු – එයකො කිර
වස්සවලාහකයදවපුත්යතො වාකරකු කවාසිඛීණාසවත්යථරස්ස සන්තිකං
 න්ත්වාවන්දිත්වාඅට්ඨාසි.යථයරො ‘‘යකොසිත්ව’’න්තිපුච්ඡි.අහං, භන්යත, 
වස්සවලාහකයදවපුත්යතොති. තුම්හාකං කිර චිත්යතන යදයවො වස්සතීති.
ආම, භන්යතති.පස්සිතුකාමාමයන්ති.යතමිස්සථ, භන්යතති.යමඝසීසංවා
 ජ්ජිතං වා න පඤ්ඤායති, කථං යතමිස්සාමාති. භන්යත, අම්හාකං
චිත්යතන යදයවො වස්සති, තුම්යහ පණ්ණසාලං පවිසථාති. ‘‘සාධු, 
යදවපුත්තා’’ති පායද යධොවිත්වා පණ්ණසාලං පාවිසි. යදවපුත්යතො තස්මිං
පවිසන්යතයයව එකං ගීතං  ායිත්වා හත්ථං උක්ඛිපි, සමන්තා
තියයොජනට්ඨානං එකයමඝං අයහොසි. යථයරො අද්ධතින්යතො පණ්ණසාලං
පවිට්යඨොති. 

වස්සසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-9. වාචාසුත්තාදිවණ්ණනා 

198-9. අට්ඨයම අඞ්ය හීති කාරයණහි. අඞ්ගීයන්ති යහතුභායවන

ඤායන්තීති අඞ් ානි, කාරණානි. කාරණත්යථ ච අඞ් -සද්යදො. පඤ්චහීති

යහතුම්හිනිස්සක්කවචනං. සමන්නා තාතිසමනුආ තාපවත්තායුත්තාච. 

වාචාති සමුල්ලපන-වාචා. යා ‘‘වාචා ගිරා බයප්පයථො’’ති (ධ. ස. 636) ච, 
‘‘යනලා කණ්ණසුඛා’’ති (දී. නි. 1.9) ච ආ ච්ඡති. යා පන ‘‘වාචාය යච
කතංකම්ම’’න්ති (ධ.ස.අට්ඨ.1කායකම්මද්වාර)එවංවිඤ්ඤත්තිච, ‘‘යා
චතූහි වචීදුච්චරියතහි ආරති…යප.… අයං වුච්චති සම්මාවාචා’’ති (ධ. ස.
299) එවං විරති ච, ‘‘ඵරුසවාචා, භික්ඛයව, ආයසවිතා භාවිතා බහුලීකතා
නිරයසංවත්තනිකායහොතී’’ති(අ.නි.8.40) එවං යචතනාචවාචාතිආ තා, 
න සා ඉධ අධිප්යපතා. කස්මා? අභාසිතබ්බයතො. ‘‘සුභාසිතා යහොති, යනො

දුබ්භාසිතා’’තිහිවුත්තං. සුභාසිතාතිසුට්ඨුභාසිතා. යතනස්සා අත්ථාවහතං

දීයපති. අනවජ්ජාති රා ාදිඅවජ්ජරහිතා. ඉමිනාස්ස කාරණසුද්ධිං
අ ති මනාදිප්පවත්තයදොසාභාවඤ්ච දීයපති. රා යදොසාදිවිමුත්තඤ්හි යං
භාසයතො අනුයරොධවිවජ්ජනයතො අ ති මනං දුරසමුස්සිතයමවාති. 
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පටුන 

අනනුවජ්ජාතිඅනුවාදවිමුත්තා.ඉමිනාස්සා සබ්බාකාරසම්පත්තිංදීයපති.සති

හිසබ්බාකාරසම්පත්තියංඅනනුවජ්ජතාති. විඤ්ඤූනන්තිපණ්ඩිතානං.යතන
නින්දාපසංසාසුබාලාඅප්පමාණාති දීයපති. 

ඉයමහියඛොතිආදීනිතානිඅඞ් ානි පච්චක්ඛයතොදස්යසන්යතොතංවාචං
නි යමති. යඤ්ච අඤ්යඤ පටිඤ්ඤාදීහි අවයයවහි, නාමාදීහි පයදහි, 
ලිඞ් වචනවිභත්තිකාලකාරකසම්පත්තීහිචසමන්නා තං මුසාවාදාදිවාචම්පි
සුභාසිතන්ති මඤ්ඤන්ති, තං පටියසයධති. අවයවාදිසමන්නා තාපි හි 
තථාරූපපී වාචාදුබ්භාසිතාවයහොතිඅත්තයනොචපයරසඤ්ච අනත්ථාවහත්තා.
ඉයමහිපනපඤ්චහඞ්ය හිසමන්නා තාසයචපිමිලක්ඛුභාසාපරියාපන්නා 
ඝ යචටිකාගීතිකපරියාපන්නාපි යහොති, තථාපි සුභාසිතාව
යලොකියයලොකුත්තරහිතසුඛාවහත්තා. තථා හි මග් පස්යස සස්සං
රක්ඛන්තියා සීහළයචටිකාය සීහළයකයනව ජාතිජරාමරණයුත්තං ගීතිකං
 ායන්තියා සද්දං සුත්වා මග් ං  ච්ඡන්තා සට්ඨිමත්තා විපස්සකභික්ඛූ 
අරහත්තංපාපුණිංසු. 

තථා තිස්යසො නාම ආරද්ධවිපස්සයකො භික්ඛු පදුමස්සරසමීයපන 
 ච්ඡන්යතොපදුමස්සයරපදුමානිභඤ්ජිත්වා– 

‘‘පායතොව ඵුල්ලිතයකොකනදං, 
සූරියායලොයකනභිජ්ජියයත; 
එවංමනුස්සත්තං තාසත්තා, 
ජරාභියවය නමද්දීයන්තී’’ති.(සං.නි.අට්ඨ.1.1.213; සු.නි. අට්ඨ.
2.452සුභාසිතසුත්තවණ්ණනා)– 

ඉමංගීතිං ායන්තියායචටිකායසුත්වාඅරහත්තංපත්යතො. 

බුද්ධන්තයරපිඅඤ්ඤතයරොපුරියසොසත්තහිපුත්යතහිසද්ධිං අ වියතො
ආ ම්මඅඤ්ඤතරායඉත්ථියාමුසයලනතණ්ඩුයලයකොට්ය න්තියා– 

‘‘ජරායපරිමද්දිතංඑතං, මිලාතචම්මනිස්සිතං; 
මරයණනභිජ්ජතිඑතං, මච්චුස්සඝාසමාමිසං. 

‘‘කිමීනංආලයංඑතං, නානාකුණයපනපූරිතං; 
අසුචිභාජනං එතං, තදලික්ඛන්ධසමං ඉද’’න්ති. (සං. නි. අට්ඨ. 
1.1.213; සු.නි.අට්ඨ.2.452සුභාසිතසුත්තවණ්ණනා)– 

ඉමංගීතංසුත්වාපච්චයවක්ඛන්යතොසහපුත්යතහිපච්යචකයබොධිං පත්යතො.
එවං ඉයමහි පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා තා වාචා සයචපි මිලක්ඛුභාසාය 
පරියාපන්නාඝ යචටිකාගීතිකපරියාපන්නාවාචායහොති, තථාපිසුභාසිතාති
යවදිතබ්බා. සුභාසිතා එව අනවජ්ජා අනනුවජ්ජා ච විඤ්ඤූනං
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අත්ථත්ථිකානං කුලපුත්තානං අත්ථප්පටිසරණානං, යනො
බයඤ්ජනප්පටිසරණානන්ති.නවමංඋත්තානයමව. 

වාචාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. නිස්සාරණීයසුත්තවණ්ණනා 

200. දසයම නිස්සරන්තීති නිස්සරණීයාති වත්තබ්යබ දීඝං කත්වා
නිද්යදයසො. කත්තරි යහස අනීය-සද්යදො යථා ‘‘නියයානියා’’ති. යතනාහ 

‘‘නිස්ස ා’’ති.කුයතොපනනිස්ස ා? යථාසකං පටිපක්ඛයතො.නිජ්ජීවට්යඨන

ධාතුයයොති ආහ ‘‘අත්තසුඤ්ඤසභාවා’’ති. අත්ථයතො පන 
ධම්මධාතුමයනොවිඤ්ඤාණධාතුවියසයසො. තාදිසස්ස භික්ඛුයනො 

කියලසවයසන කායමසු මනසිකායරො නත්ථීති ආහ ‘‘වීමංසනත් ’’න්ති, 
‘‘යනක්ඛම්මනියතං ඉදානි යම චිත්තං, කිං නු යඛො කාමවිතක්යකොපි

උප්පජ්ජිස්සතී’’ති වීමංසන්තස්සාති අත්යථො. පක්ඛන්දනං නාම

අනුප්පයවයසො.යසොපනතත්ථනත්ථීතිආහ ‘‘නප්පවිසතී’’ති. පසීදනං නාම

අභිරුචි. සන්තිට්ඨනං පතිට්ඨානං. විමුච්චනං අධිමුච්චනන්ති. තං සබ්බං

පටික්ඛිපන්යතො වදති ‘‘පසාදං නාපජ්ජතී’’තිආදි. එවංභූතං පනස්ස චිත්තං

තස්සකථං තිට්ඨතීතිආහ ‘‘ෙ ා’’තිආදි. 

තන්ති පඨමජ්ඣානං. අස්සාති භික්ඛුයනො. චිත්තං පක්ඛන්දතීති
පරිකම්මචිත්යතන සද්ධිං ඣානචිත්තං එකත්තවයසන එකජ්ඣං කත්වා

වදති. ය ොචයර  තත්තාති අත්තයනො ආරම්මයණ එව පවත්තත්තා. 

අහානභාගිෙත්තාතිඨිතිභාගියත්තා. සුට්ඨුවිමුත්තන්තිවික්ඛම්භනවිමුත්තියා

සම්මයදව විමුත්තං. චිත්තස්ස ච කායස්ස ච විහනනයතො විඝායතො. දුක්ඛං 

පරිදහනයතො පරිළායහො. කාමයවදනං න යවදිෙති අනුප්පජ්ජනයතො. 

නිස්සරන්ති තයතොති නිස්සරණං. යක නිස්සරන්ති? කාමා. එවඤ්ච 

කාමානන්ති කත්තුසාමිවචනං සුට්ඨු යුජ්ජති. යදග්ය න කාමා තයතො
නිස්ස ාති වුච්චන්ති, තදග්ය න ඣානම්පි කාමයතො නිස්ස න්ති 

වත්තබ්බතං ලභතීති වුත්තං ‘‘කායමහි නිස්ස ත්තා’’ති. එවං 
වික්ඛම්භනවයසන කාමනිස්සරණං වත්වා ඉදානි සමුච්යඡදවයසන

අච්චන්තයතොනිස්සරණං දස්යසතුං ‘‘යෙොපනා’’තිආදිවුත්තං. යසසපයදසූති
යසසයකොට්ඨායසසු. 

අෙං පන වියසයසොති වියසසං වදන්යතන තං ඣානං පාදකං
කත්වාතිආදියකො අවියසයසොති කත්වා දුතියතතියවායරසු සබ්බයසො
අනාමට්යඨො, චතුත්ථවායර පන අයම්පි වියසයසොති දස්යසතුං 

‘‘අච්චන්තනිස්සරණඤ්යචත්  අරහත්තඵලං යෙොයජතබ්බ’’න්ති වුත්තං.
යස්මා අරූපපජ්ඣානං පාදකං කත්වා අග් මග් ං අධි න්ත්වා අරහත්යත
ඨිතස්ස චිත්තං සබ්බයසො රූපයපහි නිස්ස ං නාම යහොති. තස්ස හි 
ඵලසමාපත්තියතොවුට්ඨායවීමංසනත්ථංරූපපාභිමුඛංචිත්තංයපයසන්තස්ස. 

ඉදමක්ඛාතන්ති සමථයානිකානං වයසන යහට්ඨා චත්තායරො වාරා  හිතා. 
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ඉදං පන සුක්ඛවිපස්සකස්ස වයසනාති ආහ ‘‘සුද්ධසඞ්ඛායර’’තිආදි. ‘‘පුන

සක්කායෙො නත්ථී’’ති උප්පන්නන්ති ‘‘ඉදානි යම සක්කායප්පබන්යධො
නත්ථී’’ති වීමංසන්තස්සඋප්පන්නං. 

නිස්සාරණීයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

බ්රාහ්මණවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුත්ථපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

5. පඤ්චමපණ්ණාසකං 

(21) 1. කිමලවග්ය ො 

1-4. කිමිලසුත්තාදිවණ්ණනා 

201-4. පඤ්චමස්ස පඨමදුතියානි උත්තානත්ථායනව. තතියය
අධිවාසනං ඛමනං, පයරසං දුක්ක ං දුරුත්තඤ්ච පටිවියරොධාකරයණන
අත්තයනො උපරි ආයරොයපත්වා වාසනං අධිවාසනං, තයදව ඛන්තීති 

අධිවාසනක්ඛන්ති. සුයභ රයතොති සූරයතො, සුට්ඨු වා පාපයතො ඔරයතො

විරයතො යසොරයතො, තස්ස භායවො යසොරච්චං. යතනාහ ‘‘යසොරච්යචනාති

සුචිසීලතාො’’ති.සාහියසොභනකම්මරතතා, සුට්ඨුවාපාපයතොඔරතභායවො
විරතතා.චතුත්යථනත්ථිවත්තබ්බං. 

කිමිලසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. යචයතොඛිලසුත්තවණ්ණනා 

205. පඤ්චයම යචයතොඛිලා නාමඅත්ථයතො විචිකිච්ඡායකොයධොච.යත
පනයස්මිංසන්තායනඋප්පජ්ජන්ති, තස්සඛරභායවො කක්ඛළභායවොහුත්වා

උපතිට්ඨන්ති, පය ව අත්තනා සම්පයුත්තචිත්තස්සාති ආහ ‘‘චිත්තස්ස

 ද්ධභාවා’’ති. යථා ලක්ඛණපාරිපූරියා  හිතාය සබ්බා සත්ථු රූපපකායසිරී
 හිතාඑවනාමයහොතිඑවංසබ්බඤ්ඤුතායසබ්බධම්මකායසිරී හිතාඑව 

නාම යහොතීති තදුභයවත්ථුකයමව කඞ්ඛං දස්යසන්යතො ‘‘සරීයර 

කඞ්ඛමායනො’’තිආදිමාහ. විචිනන්යතොති ධම්මසභාවං වීමංසන්යතො. 

කිච්ඡතීතිකිලමති. විනිච්යඡතංනසක්යකොතීතිසන්නිට්ඨාතුංනසක්යකොති.

ආතපති කියලයසති ආතප්පං, සම්මාවායායමොති ආහ ‘‘ආතප්පාොති

කියලසසන්තාපනවීරිෙකරණත් ාො’’ති. පුනප්පුනං යෙො ාොති භාවනං

පුනප්පුනංයුඤ්ජනාය. සතතකිරිොොතිභාවනායනිරන්තරප්පයයො ාය. 

පටියවධධම්යම කඞ්ඛමායනොති එත්ථ කථං යලොකුත්තරධම්යම කඞ්ඛා
පවත්තීති? න ආරම්මණකරණවයසන, අනුස්සුතාකාරපරිවිතක්කලද්යධ

පරිකප්පිතරූපයපකඞ්ඛා පවත්තතීතිදස්යසන්යතොආහ ‘‘විපස්සනා…යප.… 

වදන්ති, තං අත්ථි නු යඛො නත්ථීති කඞ්ඛතී’’ති. සික්ඛාති යචත්ථ
පුබ්බභා සික්ඛා යවදිතබ්බා. කාමඤ්යචත්ථ වියසසුප්පත්තියා
මහාසාවජ්ජතායයචවසංවාසනිමිත්තංඝ නායහතු අභිණ්හුප්පත්තිකතායච
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සබ්රහ්මචාරීසූති යකොපස්ස විසයයො වියසයසත්වා වුත්යතො, අඤ්ඤත්ථාපි
යකොයපො න යචයතොඛියලොති න සක්කා විඤ්ඤාතුන්ති යකචි. යදි එවං 
විචිකිච්ඡායපිඅයංනයයොආපජ්ජති, තස්මායථාරුතවයසන යහතබ්බං. 

යචයතොඛිලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-8. විනිබන්ධසුත්තාදිවණ්ණනා 

206-8. ඡට්යඨපවත්තිතුංඅප්පදානවයසනකුසලචිත්තං විනිබන්ධන්තීති 

යචතයසොවිනිබන්ධා. තං පන විනිබන්ධන්තා මුට්ඨිග් ාහං  ණ්හන්තා විය

යහොන්තීති ආහ ‘‘චිත්තං විනිබන්ධිත්වා’’තිආදි. කාමගිද්යධො පුග් යලො
වත්ථුකායමපි කියලසකායමපි අස්සායදති අභිනන්දතීති වුත්තං 

‘‘වත්ථුකායමපි කියලසකායමපී’’ති. අත්තයනො කායෙති අත්තයනො

නාමකායය, අත්තභායව වා. බහිද්ධාරූයපති පයරසං කායය 

අනින්ද්රියබද්ධරූපයපච.උදරංඅවදිහතිඋපචියනොතිපූයරතීති උදරාවයදහකං.

යසෙයසුඛන්තියසයයායසයනවයසනඋප්පජ්ජනකසුඛං. සම්පරිවත්තකන්ති

සම්පරිවත්තිත්වා. පණිධාොති තණ්හාවයසයනව පණිදහිත්වා. ඉති
පඤ්චවියධොපි යලොභවියසයසො එව ‘‘යචයතොවිනිබන්යධො’’ති වුත්යතොති
යවදිතබ්යබො.සත්තමට්ඨයමසුනත්ථි වත්තබ්බං. 

විනිබන්ධසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. ගීතස්සරසුත්තාදිවණ්ණනා 

209-210. නවයම ආෙතයකොනාමගීතස්සයරො තං තංවත්තංභින්දිත්වා

අක්ඛරානි විනායසත්වා පවත්යතොති ආහ ‘‘ආෙතයකනා’’තිආදි. ධම්යමහි
සුත්තවත්තංනාමඅත්ථි,  ාථාවත්තං නාමඅත්ථි, තංවිනායසත්වාඅතිදීඝං
කාතුං න වට් ති. ධම්මඤ්හි භාසන්යතන චතුරස්යසන වත්යතන
පරිමණ්ඩලානි පදබයඤ්ජනානි දස්යසතබ්බානි. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, 
සරභඤ්ඤ’’න්ති (චූළව. 249) චවචනයතොසයරන ධම්මංභණිතුංවට් ති.
සරභඤ්යඤකිරතරඞ් වත්තයධොතකවත්තභා ග් හකවත්තාදීනි ද්වත්තිංස
වත්තානි අත්ථි. යතසු යං ඉච්ඡති, තං කාතුං ලභතීති. දසයම නත්ථි
වත්තබ්බං. 

ගීතස්සරසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කිමිලවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(22) 2. අක්යකොසකවග්ය ො 

1-2. අක්යකොසකසුත්තාදිවණ්ණනා 

211-2. දුතියස්ස පඨයම දසහි අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසයකොති
‘‘බායලොසි, මූළ්යහොසි, ඔට්යඨොසි, ය ොයණොසි,  ද්රයභොසී’’තිආදිනා දසහි
අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසයකො. ‘‘යහොතු, මුණ්ඩකසමණ, අදණ්යඩො
අහන්ති කයරොසි, ඉදානි යත රාජකුලං  න්ත්වා දණ්ඩං
ආයරොයපස්සාමී’’තිආදීනි වදන්යතො පරිභාසයකො නාමාති ආහ 
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‘‘භෙදස්සයනන පරිභාසයකො’’ති. යලොකුත්තරධම්මා අපායමග් ස්ස 

පරිපන්ථභාවයතො පරිපන්ය ො නාමාති ආහ ‘‘යලොකුත්තරපරිපන් ස්ස

ඡින්නත්තා’’ති, යලොකුත්තරසඞ්ඛාතස්ස අපායමග් පරිපන්ථස්ස
ඡින්නත්තාතිඅත්යථො.දුතියයනත්ථිවත්තබ්බං. 

අක්යකොසකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-10. සීලසුත්තාදිවණ්ණනා 

213-220. තතියය (දී. නි. ටී. 2.149) දුස්සීයලොති එත්ථ දු-සද්යදො
අභාවත්යථො ‘‘දුප්පඤ්යඤො’’තිආදීසු(ම.නි.1.449) විය, න රහණත්යථොති

ආහ ‘‘අසීයලො නිස්සීයලො’’ති. භින්නසංවයරොති එත්ථ සමාදින්නසීයලො
යකනචි කාරයණන සීලයභදං පත්යතො, යසො තාව භින්නසංවයරො යහොතු.
යයො පන සබ්යබන සබ්බං අසමාදින්නසීයලො ආචාරහීයනො, යසො කථං
භින්නසංවයරො නාම යහොතීති? යසොපි සාධුසමාචාරස්ස පරිහරණීයස්ස
යභදිතත්තා භින්නසංවයරො එව නාම. විනට්ඨසංවයරො සංවරරහියතොති හි

වුත්තං යහොති. තං තං සිප්පට්ඨානං. මාඝාතකායලති ‘‘මා ඝායතථ

පාණීන’’න්ති එවංමාඝාතයඝොසනංයඝොසිතදිවයස. අබ්භුග් ච්ඡති පාපයකො

කිත්තිසද්යදො. අජ්ඣාසයෙනමඞ්කුයහොතියෙව විප්පටිසාරිභාවයතො. 

තස්සාති දුස්සීලස්ස. සමාදාෙ වත්තිතට්ඨානන්ති උට්ඨාය සමුට්ඨාය

කතකාරණං. ආපා ං ආ ච්ඡතීති තං මනයසො උපට්ඨාති. උම්මීයලත්වා

ඉධයලොකන්ති උම්මීලනකායල අත්තයනො පුත්තදාරාදිවයසන ඉධයලොකං

පස්සති. නිමීයලත්වා පරයලොකන්ති නිමීලනකායල 

 තිනිමිත්තුපට්ඨානවයසන පරයලොකං පස්සති. යතනාහ ‘‘චත්තායරො 

අපාො’’තිආදි. පඤ්චමපදන්ති ‘‘කායස්ස යභදා’’තිආදිනා වුත්යතො

පඤ්චයමො ආදීනවයකොට්ඨායසො. වුත්තවිපරිොයෙනාති වුත්තත්ථාය
ආදීනවකථායවිපරියායයන ‘‘අප්පමත්යතොතංතංකසිවණිජ්ජාදිංයථාකාලං

සම්පායදතුං සක්යකොතී’’තිආදිනා. පාසංසං සීලමස්ස අත්ථීති සීලවා.

සීලසම්පන්යනොතිසීයලනසමන්නා යතො සම්පන්නසීයලොතිඑවමාදිකංපන
අත්ථවචනංසුකරන්තිඅනාමට්ඨං.චතුත්ථාදීනි උත්තානත්ථායනව. 

සීලසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අක්යකොසකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

(23) 3. දීඝචාරිකවග්ය ො 

1-10. පඨමදීඝචාරිකසුත්තාදිවණ්ණනා 

221-230. තතියස්ස පඨමාදීනි සුවිඤ්යඤයයානි. පඤ්චයම රයහො

නිසජ්ජාෙආපජ්ජතීති ‘‘යයොපනභික්ඛුමාතු ායමනසද්ධිංඑයකො එකාය

රයහොනිසජ්ජංකප්යපයය, පාචිත්තිය’’න්තිඉමස්මිං සික්ඛාපයද (පාචි.290) 

වුත්තං ආපත්තිං ආපජ්ජති. පටිච්ඡන්යන ආසයන ආපජ්ජතීති ‘‘යයො පන
භික්ඛු මාතු ායමන රයහො පටිච්ඡන්යන ආසයන නිසජ්ජං කප්යපයය, 
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පාචිත්තිය’’න්ති ඉමස්මිං වුත්තං ආපත්තිං ආපජ්ජති. මාත ාමස්ස උත්තරි

ඡප්පඤ්චවාචාහි ධම්මං යදයසන්යතො ආපජ්ජතීති ‘යයො පන භික්ඛු
මාතු ාමස්සඋත්තරිඡප්පඤ්චවාචාහිධම්මංයදයසයයඅඤ්ඤත්ර විඤ්ඤුනා
පුරිසවිග් යහනා’’ති (පාචි. 63) එවං වුත්තං ආපත්තිං ආපජ්ජති. යතනාහ 

‘‘යතසං යතසං සික්ඛාපදානං වයසන යවදිතබ්බානී’’ති. ඡට්ඨාදීනි
උත්තානත්ථානි. 

පඨමදීඝචාරිකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දීඝචාරිකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

231-302. චතුත්ථවග් ාදීනිඋත්තානත්ථානි. 

ඉතිමයනොරථපූරණියාඅඞ්ගුත්තරනිකාය-අට්ඨකථාය 

පඤ්චකනිපාතවණ්ණනායඅනුත්තානත්ථදීපනාසමත්තා. 
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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

ඡක්කනිපාත-ටීකා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. ආහුයනෙයවග්ය ො 

1. පඨමආහුයනයයසුත්තවණ්ණනා 

1. ඡක්කනිපාතස්ස පඨයම චක්ඛුනාරූපං දිස්වාති නිස්සයයවොහායරන
වුත්තං. සසම්භාරකනිද්යදයසොයං යථා ‘‘ධනුනා විජ්ඣතී’’ති, තස්මා 
නිස්සයසීයසන නිස්සිතස්ස  හණං දට්ඨබ්බං. යතනායමත්යථො
‘‘චක්ඛුද්වායර රූපපාරම්මයණ ආපාථ යත තං රූපපං චක්ඛුවිඤ්ඤායණන

දිස්වා’’ති. යනව සුමයනොයහොතීතිජවනක්ඛයණඉට්යඨආරම්මයණරා ං
අනුප්පායදන්යතොයනවසුමයනො යහොතිය හස්සිතයපමවයසනපිමග්ය න

සබ්බයසොරා ස්සසමුච්ඡින්නත්තා. නදුම්මයනොතිඅනිට්යඨඅදුස්සන්යතොන
දුම්මයනො. පසාදඤ්ඤථත්තවයසනපි ඉට්යඨපි අනිට්යඨපි මජ්ඣත්යතපි

ආරම්මයණනසමංසම්මා අයයොනියසො හණං අසමයපක්ඛනං. අයඤ්චස්ස
පටිපත්ති සතියවපුල්ලප්පත්තියා පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තියා චාති ආහ 

‘‘සයතොසම්පජායනොහුත්වා’’ති.සතියායුත්තත්තා සයතො. සම්පජඤ්යඤන

යුත්තත්තා සම්පජායනො. ඤාණුප්පත්තිපච්චයරහිතකායලපි

පවත්තියභදනයතො ‘‘සතතවිහායරො කථියතො’’ති වුත්තං. සතතවිහායරොති
ඛීණාසවස්ස නිච්චවිහායරො සබ්බදා පවත්තනකවිහායරො. ඨයපත්වා හි
සමාපත්තියවලං භවඞ් යවලඤ්ච ඛීණාසවා ඉමිනාව
ඡළඞ්ගුයපක්ඛාවිහායරනවිහරන්ති. 

එත්ථ ච ‘‘ඡසු ද්වායරසුපි උයපක්ඛයකො විහරතී’’ති ඉමිනා 
ඡළඞ්ගුයපක්ඛා කථිතා. ‘‘සම්පජායනො’’ති වචනයතො පන චත්තාරි
ඤාණසම්පයුත්තචිත්තානි ලබ්භන්ති යතහි විනා සම්පජානතාය
අසම්භවයතො. සතතවිහාරභාවයතො අට්ඨ මහාකිරියචිත්තානි ලබ්භන්ති.
‘‘යනව සුමයනො න දුම්මයනො’’ති වචනයතො අට්ඨ මහාකිරියචිත්තානි, 
හසිතුප්පායදො, යවොට්ඨබ්බනඤ්චාති දස චිත්තානි ලබ්භන්ති. 
රා යදොසසහජාතානං යසොමනස්සයදොමනස්සානං අභායවො යතසම්පි
සාධාරයණොති ඡළඞ්ගුයපක්ඛාවයසන ආ තානං ඉයමසං සතතවිහාරානං
යසොමනස්සං කථං ලබ්භතීති යච? ආයසවනයතො. කිඤ්චාපි ඛීණාසයවො
ඉට්ඨානිට්යඨපිආරම්මයණමජ්ඣත්යතො වියබහුලංඋයපක්ඛයකො විහරති
අත්තයනො පරිසුද්ධපකතිභාවාවිජහනයතො, කදාචි පන තථා
යචයතොභිසඞ්ඛාරාභායව යං තං සභාවයතො ඉට්ඨං ආරම්මණං, තස්ස
යාථාවසභාවග් හණවයසනපි අරහයතො චිත්තං පුබ්බායසවනවයසන
යසොමනස්සසහ තංහුත්වාපවත්තයතව. 
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පඨමආහුයනයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-7. දුතියආහුයනයයසුත්තාදිවණ්ණනා 

2-7. දුතියය (විසුද්ධි. 2.380) අයනකවිහිතන්ති අයනකවිධං

නානප්පකාරං. ඉද්ධිවිධන්තිඉද්ධියකොට්ඨාසං. පච්චනුයභොතීතිපච්චනුභවති, 
ඵුසති සච්ඡිකයරොති පාපුණාතීති අත්යථො. ඉදානිස්ස අයනකවිහිතභාවං

දස්යසන්යතො ‘‘එයකොපි හුත්වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘එයකොපි හුත්වා’’ති

ඉමිනාකරණයතොපුබ්යබවපකතියා එයකොපිහුත්වා. බහුධායහොතීතිබහූනං
සන්තියක චඞ්කමිතුකායමො වා සජ්ඣායං කාතුකායමො වා පඤ්හං

පුච්ඡිතුකායමොවාහුත්වාසතම්පිසහස්සම්පි යහොති. ආවිභාවංතියරොභාවන්ති
එත්ථ ආවිභාවං කයරොති, තියරොභාවං කයරොතීති අයමත්යථො. ඉදයමව හි

සන්ධාය පටිසම්භිදාෙං (පටි. ම. 3.11) වුත්තං – ‘‘ආවිභාවන්ති යකනචි
අනාවු ංයහොතිඅප්පටිච්ඡන්නංවිව ං, තියරොභාවන්තියකනචිආවු ංයහොති

පටිච්ඡන්නං පිහිතං පටිකුජ්ජිත’’න්ති. තියරොකුට් ං තියරොපාකාරං

තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො  ච්ඡති යසෙය ාපි ආකායසති එත්ථ 

තියරොකුට් න්තිපරකුට් ං, කුට් ස්සපරභා න්තිවුත්තංයහොති.එසනයයො

ඉතයරසු. කුට්ය ොති ච ය හභිත්තියා එතං අධිවචනං. පාකායරොති

ය හවිහාර ාමාදීනං පරික්යඛපපාකායරො. පබ්බයතොති පංසුපබ්බයතො වා

පාසාණපබ්බයතො වා. අසජ්ජමායනොති අලග් මායනො යසයයථාපි ආකායස
විය. 

උම්මුජ්ජනිමුජ්ජන්තිඑත්ථ උම්මුජ්ජන්තිඋට්ඨානං වුච්චති. නිමුජ්ජන්ති

සංසීදනං. උම්මුජ්ජඤ්ච නිමුජ්ජඤ්ච උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං. උදයකපි

අභිජ්ජමායනති එත්ථ යං උදකං අක්කමිත්වා සංසීදති, තං භිජ්ජමානන්ති

වුච්චති, විපරීතං අභිජ්ජමානං. පල්ලඞ්යකන  ච්ඡති. පක්ඛී සකුයණොති

පක්යඛහි යුත්තසකුයණො. ඉයමපි චන්දිමසූරියෙ එවංමහිද්ධියක

එවංමහානුභායව පාණිනා පරාමසතීති එත්ථ චන්දිමසූරියානං
ද්වාචත්තාලීසයයොජනසහස්සස්ස උපරි චරයණන මහිද්ධිකතා, තීසු දීයපසු
එකක්ඛයණ ආයලොකකරයණන මහානුභාවතා යවදිතබ්බා. එවං

උපරිචරණආයලොකකරයණහි මහිද්ධියක මහානුභායව. පරාමසතීති

 ණ්හාති, එකයදයස වා ඡුපති. පරිමජ්ජතීති සමන්තයතො ආදාසතලා විය

පරිමජ්ජති. ොව බ්රහ්මයලොකාපීති බ්රහ්මයලොකම්පි පරිච්යඡදං කත්වා. 

කායෙන වසං වත්යතතීති තත්ර බ්රහ්මයලොයක කායයන අත්තයනො වසං 
වත්යතති. 

දිබ්බාෙ යසොතධාතොති එත්ථ දිබ්බසදිසත්තා දිබ්බා. යදවතානඤ්හි 
සුචරිතකම්මනිබ්බත්තා පිත්තයසම්හරුහිරාදීහි අපලිබුද්ධා
උපක්කියලසවිමුත්තතාය දූයරපි ආරම්මණසම්පටිච්ඡනසමත්ථා දිබ්බා
පසාදයසොතධාතු යහොති. අයඤ්චාපි ඉමස්ස භික්ඛුයනො වීරියභාවනාබයලන
නිබ්බත්තා ඤාණයසොතධාතු තාදිසායයවාති දිබ්බසදිසත්තා දිබ්බා. අපිච
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දිබ්බා. සවනට්යඨන නිජ්ජීවට්යඨන ච යසොතධාතු.
යසොතධාතුකිච්චකරයණන යසොතධාතු වියාතිපි යසොතධාතු. තාය 

යසොතධාතො. විසුද්ධාොති සුද්ධාය නිරුපක්කියලසාය. 

අතික්කන්තමානුසිකාොති මනුස්සූපචාරං අතික්කමිත්වා සද්දසවයන 

මානුසිකං මංසයසොතධාතුං අතික්කන්තාය වීතිවත්යතත්වා ඨිතාය. උයභො 

සද්යදසුණාතීතිද්යවසද්යදසුණාති.කතයමද්යව? දිබ්යබ චමානුයසච, 
යදවානඤ්ච මනුස්සානඤ්ච සද්යදති වුත්තං යහොති. එයතන 

පයදසපරියාදානං යවදිතබ්බං. යෙ දූයර සන්තියක චාති යය සද්දා දූයර
පරචක්කවායළපි, යය ච සන්තියක අන්තමයසො
සයදහසන්නිස්සිතපාණකසද්දාපි, යත සුණාතීති වුත්තං යහොති. එයතන
නිප්පයදසපරියාදානංයවදිතබ්බං. 

පරසත්තානන්තිඅත්තානංඨයපත්වා යසසසත්තානං. පරපුග් ලානන්ති
ඉදම්පි ඉමිනා එකත්ථයමව. යවයනයයවයසන පන යදසනාවිලායසන ච

බයඤ්ජනනානත්තං කතං. යචතසා යචයතොති අත්තයනො චිත්යතන යතසං

චිත්තං. පරිච්චාති පරිච්ඡින්දිත්වා. පජානාතීති සරා ාදිවයසන

නානප්පකාරයතො ජානාති. සරා ං වා චිත්තන්තිආදීසු පන
අට්ඨයලොභසහ තචිත්තං සරා ං චිත්තන්ති යවදිතබ්බං. අවයසසං

චාතුභූමකං කුසලාබයාකතචිත්තං වීතරා ං. ද්යව යදොමනස්සචිත්තානි, ද්යව
විචිකිච්ඡුද්ධච්චචිත්තානීති ඉමානි පන චත්තාරි චිත්තානි ඉමස්මිං දුයක
සඞ් හං න  ච්ඡන්ති. යකචි පන යථරා තානිපි සඞ් ණ්හන්ති. දුවිධං පන

යදොමනස්සචිත්තං සයදොසං චිත්තං නාම. සබ්බම්පි චාතුභූමකං

කුසලාබයාකතචිත්තං වීතයදොසං. යසසානිදසඅකුසලචිත්තානිඉමස්මිංදුයක

සඞ් හං න  ච්ඡන්ති. යකචි පන යථරා තානිපි සඞ් ණ්හන්ති. සයමොහං

වීතයමොහන්ති එත්ථ පන පාටිපුග් ලිකනයයන
විචිකිච්ඡුද්ධච්චසහ තද්වයයමව සයමොහං. යමොහස්ස පන සබ්බාකුසයලසු

සම්භවයතො ද්වාදසවිධම්පි අකුසලචිත්තං සයමොහං චිත්තන්ති යවදිතබ්බං.

අවයසසං වීතයමොහං. ථිනමිද්ධානු තං පන සංඛිත්තං, උද්ධච්චානු තං 

වික්ඛිත්තං. රූපපාවචරාරූපපාවචරං මහග් තං, අවයසසං අමහග් තං. සබ්බම්පි

යතභූමකං සඋත්තරං, යලොකුත්තරං අනුත්තරං. උපචාරප්පත්තං

අප්පනාප්පත්තඤ්ච සමාහිතං, උභයමප්පත්තං අසමාහිතං. 
තදඞ් වික්ඛම්භනසමුච්යඡදප්පටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණවිමුත්තිං පත්තං 

පඤ්චවිධම්පිඑතං විමුත්තං, විමුත්තිමප්පත්තංවා අවිමුත්තන්තියවදිතබ්බං. 

අයනකවිහිතන්ති (පාරා. අට්ඨ. 1.12) අයනකවිධං, අයනයකහි වා

පකායරහි පවත්තිතං සංවණ්ණිතන්ති අත්යථො. පුබ්යබනිවාසන්ති
සමනන්තරාතීතභවං ආදිං කත්වා තත්ථ තත්ථ නිවුත්ථසන්තානං. 

අනුස්සරතීති ඛන්ධපටිපාටිවයසන, චුතිපටිසන්ධිවයසන වා අනු න්ත්වා

අනු න්ත්වා සරති. යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං…යප.… පුබ්යබනිවාසං
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පටුන 

අනුස්සරතීති. තත්ථ එකම්පි ජාතින්ති එකම්පි පටිසන්ධිමූලං

චුතිපරියයොසානං එකභවපරියාපන්නං ඛන්ධසන්තානං. එස නයයො ද්යවපි 

ජාතියෙොතිආදීසුපි. අයනයකපි සංවට් කප්යපතිආදීසු පන පරිහායමායනො

කප්යපො සංවට් කප්යපො, වඩ්ඪමායනො විවට් කප්යපොතියවදිතබ්යබො.තත්ථ
සංවට්ය න සංවට් ට්ඨායී  හියතො යහොති තංමූලකත්තා, විවට්ය න
විවට් ට්ඨායී. එවඤ්හි සති යානි තානි ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, කප්පස්ස
අසඞ්යඛයයයානි. කතමානි චත්තාරි? සංවට්ය ො සංවට් ට්ඨායී විවට්ය ො
විවට් ට්ඨායී’’ති(අ.නි.4.156) වුත්තානි, තානි පරිග් හිතානියහොන්ති. 

අමුත්රාසින්තිඅමුම්හිසංවට් කප්යප අහං අමුම්හිභයවවා යයොනියාවා
 හියා වා විඤ්ඤාණට්ඨිතියා වා සත්තාවායස වා සත්තනිකායය වා ආසිං. 

එවංනායමොති තිස්යසො වා ඵුස්යසො වා. එවංය ොත්යතොති ය ොතයමො වා
කච්චායයනො වා කස්සයපො වා. ඉදමස්ස අතීතභයව අත්තයනො
නාමය ොත්තානුස්සරණවයසනවුත්තං.සයචපනතස්මිංකායලඅත්තයනො 
වණ්ණසම්පත්තිලූඛපණීතජීවිකභාවං සුඛදුක්ඛබහුලතං 
අප්පායුකදීඝායුකභාවංවාඅනුස්සරිතුකායමොයහොති, තම්පිඅනුස්සරතියයව.

යතනාහ ‘‘එවංවණ්යණො…යප.… එවමායුපරිෙන්යතො’’ති. තත්ථ 

එවංවණ්යණොති ඔදායතො වා සායමො වා. එවමාහායරොති 
සාලිමංයසොදනාහායරො වා පවත්තඵලයභොජයනො වා. 

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදීති අයනන පකායරන කායිකයචතසිකානං

සාමිසනිරාමිසාදිප්පයභදානං සුඛදුක්ඛානං පටිසංයවදී. එවමායුපරිෙන්යතොති
එවං වස්සසතපරිමාණායුපරියන්යතො වා 

චතුරාසීතිකප්පසහස්සායුපරියන්යතො වා. යසො තයතො චුයතො අමුත්ර 

උදපාදින්ති යසො අහං තයතො භවයතො යයොනියතො  හියතො
විඤ්ඤාණට්ඨිතියතො සත්තාවාසයතො සත්තනිකායයතො වා චුයතො
පුනඅමුකස්මිංනාමභයවයයොනියා තියා විඤ්ඤාණට්ඨිතියා සත්තාවායස

සක්කනිකායය වා උදපාදිං. තත්රාපාසින්ති තත්රාපි භයව යයොනියා  තියා
විඤ්ඤාණට්ඨිතියා සත්තාවායස සත්තනිකායය වා පුන අයහොසිං. 

එවංනායමොතිආදිවුත්තනයයමව. 

අපිච අමුත්රාසින්ති ඉදං අනුපුබ්යබන ආයරොහන්තස්ස යාවදිච්ඡකං

අනුස්සරණං. යසො තයතොති පටිනිවත්තන්තස්ස පච්චයවක්ඛණං, තස්මා 

‘‘ඉධූපපන්යනො’’ති ඉමිස්සා ඉධූපපත්තියා අනන්තරයමව උප්පත්තිට්ඨානං

සන්ධාය ‘‘අමුත්ර උදපාදි’’න්ති ඉදං වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. තත්රාපාසින්ති 
එවමාදි පනස්ස තත්රාපි ඉමිස්සා උපපත්තියා අන්තයර උපපත්තිට්ඨායන 

නාමය ොත්තාදීනං අනුස්සරණදස්සනත්ථං වුත්තං. යසො තයතො චුයතො 

ඉධූපපන්යනොති ස්වාහං තයතො අනන්තරුප්පත්තිට්ඨානයතො චුයතො ඉධ

අමුකස්මිං නාම ඛත්තියකුයල වා බ්රාහ්මණකුයල වා නිබ්බත්යතොති. ඉතීති 

එවං. සාකාරං සඋද්යදසන්ති නාමය ොත්තවයසන සඋද්යදසං, 
වණ්ණාදිවයසන සාකාරං. නාමය ොත්යතන හි සත්යතො ‘‘තිස්යසො
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කස්සයපො’’ති උද්දිසීයති, වණ්ණාදීහි ‘‘සායමො ඔදායතො’’ති නානත්තයතො
පඤ්ඤායති, තස්මානාමය ොත්තංඋද්යදයසො, ඉතයරආකාරා. 

දිබ්යබනාතිආදීසු දිබ්බසදිසත්තා දිබ්බං. යදවතානඤ්හි
සුචරිතකම්මනිබ්බත්තං පිත්තයසම්හරුහිරාදීහි අපලිබුද්ධං 
උපක්කියලසවිමුත්තතාය දූයරපි ආරම්මණසම්පටිච්ඡනසමත්ථං දිබ්බං
පසාදචක්ඛු යහොති. ඉදඤ්චාපි වීරියභාවනාබයලන නිබ්බත්තං ඤාණචක්ඛු
තාදිසයමවාති දිබ්බසදිසත්තා දිබ්බං. දිබ්බවිහාරවයසන පටිලද්ධත්තා
අත්තයනො ච දිබ්බවිහාරසන්නිස්සිතත්තාපි දිබ්බං. ආයලොකපරිග් යහන
මහාජුතිකත්තාපි දිබ්බං. තියරොකුට් ාදි තරූපපදස්සයනන මහා තිකත්තාපි 

දිබ්බං. තං සබ්බං සද්දසත්ථානුසායරන යවදිතබ්බං. දස්සනට්යඨන චක්ඛු.
චක්ඛුකිච්චකරයණන චක්ඛුමිවාතිපි චක්ඛු. චුතූපපාතදස්සයනන
දිට්ඨිවිසුද්ධියහතුත්තාවිසුද්ධං.යයො හිචුතියමවපස්සති, නඋපපාතං, යසො
උච්යඡදදිට්ඨිං  ණ්හාති. යයො උපපාතයමව පස්සති, න චුතිං, යසො
නවසත්තපාතුභාවදිට්ඨිං  ණ්හාති. යයො පන තදුභයං පස්සති, යසො යස්මා 
දුවිධම්පි තං දිට්ඨි තං අතිවත්තති, තස්මා තං දස්සනං දිට්ඨිවිසුද්ධියහතු 
යහොති. උභයම්පි යචතං බුද්ධපුත්තා පස්සන්ති. යතන වුත්තං
‘‘චුතූපපාතදස්සයනන දිට්ඨිවිසුද්ධියහතුත්තා විසුද්ධ’’න්ති. මනුස්සූපචාරං
අතික්කමිත්වා රූපපදස්සයනනඅතික්කන්තමානුසකං, මානුසංවාමංසචක්ඛුං

අතික්කන්තත්තා අතික්කන්තමානුසකන්ති යවදිතබ්බං. යතන දිබ්යබන 

චක්ඛුනාවිසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකන. 

සත්යත පස්සතීති මනුස්සානං මංසචක්ඛුනා විය සත්යත ඔයලොයකති. 

චවමායන උපපජ්ජමායනති එත්ථ චුතික්ඛයණ වා උපපත්තික්ඛයණ වා
දිබ්බචක්ඛුනාදට්ඨුංනසක්කා.යයපනආසන්නචුතිකාඉදානි චවිස්සන්ති, 
යත චවමානාති, යය ච  හිතප්පටිසන්ධිකා සම්පතිනිබ්බත්තා ච, යත 
උපපජ්ජමානාති අධිප්යපතා. යත එවරූපයප චවමායන උපපජ්ජමායන ච

පස්සතීති දස්යසති. හීයනති යමොහනිස්සන්දයුත්තත්තා හීනානං

ජාතිකුලයභො ාදීනං වයසන හීළයත උඤ්ඤායත. පණීයතති

අයමොහනිස්සන්දයුත්තත්තා තබ්බිපරීයත. සුවණ්යණති

අයදොසනිස්සන්දයුත්තත්තා ඉට්ඨකන්තමනාපවණ්ණයුත්යත. දුබ්බණ්යණති 
යදොසනිස්සන්දයුත්තත්තා අනිට්ඨාකන්තාමනාපවණ්ණයුත්යත, 

විරූපපවිරූපයපතිපිඅත්යථො. සු යතතිසු ති යත, අයලොභනිස්සන්දයුත්තත්තා

වාඅඩ්යඪ මහද්ධයන. දුග් යතතිදුග් ති යත, යලොභනිස්සන්දයුත්තත්තාවා
දලිද්යදඅප්පන්නපායන. 

ෙ ාකම්මූපය ති යං යං කම්මං උපචිතං, යතන යතන උප යත. 

කාෙදුච්චරියතනාතිආදීසු දුට්ඨු චරිතං කියලසපූතිකත්තාති දුච්චරිතං.

කායයන දුච්චරිතං, කායයතො වා උප්පන්නං දුච්චරිතන්ති කාෙදුච්චරිතං. 

ඉතයරසුපි එයසව නයයො. සමන්නා තාති සමඞ්ගිභූතා. අරිොනං 
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උපවාදකාති බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකානං අරියානං අන්තමයසො 
ගිහියසොතාපන්නානම්පි අනත්ථකාමා හුත්වා අන්තිමවත්ථුනා වා
ගුණපරිධංසයනන වා උපවාදකා, අක්යකොසකා  රහකාති වුත්තං යහොති. 

මච්ඡාදිට්ඨිකාති විපරීතදස්සනා. මච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානාති
මිච්ඡාදිට්ඨිවයසන සමාදින්නනානාවිධකම්මා, යයපි මිච්ඡාදිට්ඨිමූලයකසු
කායකම්මාදීසුඅඤ්යඤපි සමාදායපන්ති. 

කාෙස්ස යභදාති උපාදින්නක්ඛන්ධපරිච්චා ා. පරං මරණාති

තදනන්තරං අභිනිබ්බත්තක්ඛන්ධග් හණා. අථ වා කාෙස්ස යභදාති 

ජීවිතින්ද්රියස්සූපච්යඡදා. පරං මරණාති චුතිචිත්තයතො උද්ධං. අපාෙන්ති
එවමාදි සබ්බං නිරයයවවචනයමව. නිරයයො හි සග් යමොක්ඛයහතුභූතා

පුඤ්ඤසම්මතා අයා අයපතත්තා, සුඛානං වා ආයස්ස අභාවා අපායෙො. 

දුක්ඛස්ස තිපටිසරණන්ති දුග් ති, යදොසබහුලතායවා දුට්යඨනකම්යමන

නිබ්බත්තා  තීති දුග් ති. විවසා නිපතන්ති තත්ථ දුක්කට් කාරියනොති 

විනිපායතො, විනස්සන්තා වා එත්ථ පතන්ති සම්භිජ්ජමානඞ් පච්චඞ් ාති 

විනිපායතො. නත්ථිඑත්ථ අස්සාදසඤ්ඤියතොඅයයොති නිරයෙො. 

අථ වා අපායග් හයණන තිරච්ඡානයයොනිං දීයපති. තිරච්ඡානයයොනි හි

අපායයො සු තියතො අයපතත්තා, න දුග් ති මයහසක්ඛානං නා රාජාදීනං

සම්භවයතො. දුග් තිග් හයණන යපත්තිවිසයඤ්ච. යසො හි අපායයො යචව

දුග් තිචසු තියතොඅයපතත්තාදුක්ඛස්සච  තිභූතත්තා, නතුවිනිපායතො

අසුරසදිසං අවිනිපතිතත්තා. විනිපාතග් හයණන අසුරකායං. යසො හි

යථාවුත්යතන අත්යථන අපායයො යචව දුග් ති ච සබ්බසමුස්සයයහි

විනිපතිතත්තා විනිපායතොති වුච්චති. නිරයග් හයණන

අවීචිආදිකමයනකප්පකාරං නිරයයමවාති. උපපන්නාති උප තා, තත්ථ

අභිනිබ්බත්තාති අධිප්පායයො. වුත්තවිපරියායයන සුක්කපක්යඛො

යවදිතබ්යබො. අයං පනවියසයසො –තත්ථ සු තිග් හයණනමනුස්සා තිපි

සඞ් ය්හති, සග් ග් හයණන යදව තියයව. තත්ථ සුන්දරා  තීති සු ති. 

රූපපාදීහි විසයයහි සුට්ඨු අග්ය ොති සග්ය ො. යසො සබ්යබොපි

ලුජ්ජනප්පලුජ්ජනට්යඨනයලොයකොතිඅයයමත්ථ සඞ්යඛයපො.විත්ථායරොපන

සබ්බාකායරන විසුද්ධිමග් සංවණ්ණනායතො  යහතබ්යබො. තතියාදීනි 

උත්තානත්ථානි. 

දුතියආහුයනයයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අනුත්තරියසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම නත්ථි එයතසං උත්තරානි විසිට්ඨානීති අනුත්තරානි, 

අනුත්තරානිඑව අනුත්තරිොනි යථා ‘‘අනන්තයමවඅනන්තරිය’’න්තිආහ 

‘‘නිරුත්තරානී’’ති. දස්සනානුත්තරිෙංනාම ඵලවියසසාවහත්තා.එසනයයො

යසයසසුපි. සත්තවිධඅරිෙධනලායභොති
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සත්තවිධසද්ධාදියලොකුත්තරධනලායභො. සික්ඛාත්තෙස්ස පූරණන්ති
අධිසීලසික්ඛාදීනං තිස්සන්නං සික්ඛානං පූරණං. තත්ථ පූරණං
නිප්පරියායයතො අයසක්ඛානං වයසන යවදිතබ්බං. කලයාණපුථුජ්ජනයතො
පට්ඨාය හි සත්ත යසඛා තිස්යසො සික්ඛා පූයරන්ති නාම, අරහා 
පරිපුණ්ණසික්යඛොති. ඉති ඉමානි අනුත්තරියානි යලොකියයලොකුත්තරානි
කථිතානි. 

අනුත්තරියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අනුස්සතිට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම අනුස්සතියයො එව දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකාදිහිතසුඛානං 

කාරණභාවයතො ඨානානීති අනුස්සතිට්ඨානානි. බුද්ධගුණාරම්මණා සතීති
යථා බුද්ධානුස්සති වියසසාධි මස්ස ඨානං යහොති, එවං ‘‘ඉතිපි යසො 
භ වා’’තිආදිනාබුද්ධගුයණආරබ්යභඋප්පන්නාසති.එවංඅනුස්සරයතො හි
පීති උප්පජ්ජති, යසො තං පීතිං ඛයයතො වයයතො පට්ඨයපත්වා අරහත්තං
පාපුණාති. උපචාරකම්මට්ඨානං නායමතං ගිහීනම්පි ලබ්භති. 

උපචාරකම්මට්ඨානන්ති ච පච්චක්ඛයතො උපචාරජ්ඣානාවහං 
කම්මට්ඨානපරම්පරාය සම්මසනං යාව අරහත්තා
යලොකියයලොකුත්තරවියසසාවහං.එස නයයො සබ්බත්ථ. 

අනුස්සතිට්ඨානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. මහානාමසුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම තස්මං සමයෙති බුද්ධාගුණානුස්සරණසමයය. 

රා පරියුට්ඨිතන්ති රාය න පරියුට්ඨිතං. පරියුට්ඨානප්පත්තිපි, රාය න වා
සංහිතං චිත්තං අරඤ්ඤමිව යචොයරහි යතන පරියුට්ඨිතන්ති වුත්තං, තස්ස 
පරියුට්ඨානට්ඨානභාවයතොපි පරියුට්ඨිතරා න්ති අත්යථො. බයඤ්ජනං පන

අනාදියිත්වා අත්ථමත්තං දස්යසන්යතො ‘‘උප්පජ්ජමායනන රාය න

උට්ඨහිත්වා  හිත’’න්ති ආහ. උජුකයමවාති පය ව කායවඞ්කාදීනං 
අපනීතත්තා චිත්තස්ස ච අනුජුභාවකරානං මානාදීනං අභාවයතො, 
රා ාදිපරියුට්ඨානාභායවන වාඔණතිඋණ්ණතිවිරහයතොඋජුභාවයමව තං.

අථ වා උජුකයමවාති කම්මට්ඨානස්ස ථිනං මිද්ධං ඔතිණ්ණතාය
ලීනුද්ධච්චවි මයතො මජ්ඣිමසමථනිමිත්තප්පටිපත්තියා උජුභාවයමව තං. 

අට්ඨක ං නිස්සාොතිභවජාතිආදීනංපදානංඅත්ථංනිස්සාය. අත් යවදන්ති

වා යහතුඵලං පටිච්ච උප්පන්නං තුට්ඨිමාහ. ධම්මයවදන්ති යහතුං පටිච්ච
උප්පන්නං තුට්ඨිං. ‘‘ආරකත්තා අරහ’’න්ති අනුස්සරන්තස්ස හි යදිදං
භ වයතො කියලයසහි ආරකත්තං, යසො යහතු. ඤාපයකො යචත්ථ යහතු
අධිප්යපයතො, න කාරයකො සම්පාපයකො. තයතොයනන ඤායමායනො
අරහත්තත්යථො ඵලං. ඉමිනානයයන යසසපයදසුපි යහතුයසො ඵලවිපායකො

යවදිතබ්යබො. ධම්මානුස්සතිආදීසුපි හි
ආදිමජ්ඣපරියයොසානකලයාණතාදයයො සුප්පටිපත්තිආදයයොචතත්ථතත්ථ
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පටුන 

යහතුභායවන නිද්දිට්ඨායයව. ධම්මූපසංහිතන්ති
යථාවුත්තයහතුඵලසඞ්ඛාතගුණූපසංහිතං. 

මහානාමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආහුයනයයවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සාරණීෙවග්ය ො 

1. පඨමසාරණීයසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතියස්ස පඨයම සරිතබ්බයුත්තකාති අනුස්සරණාරහා. මිජ්ජති
සිනිය්හති එතායාති යමත්තා, මිත්තභායවො. යමත්තා එතස්ස අත්ථීති 

යමත්තං, කායකම්මං. තං පන යස්මා යමත්තාසහ තචිත්තසමුට්ඨානං, 

තස්මාවුත්තං ‘‘යමත්යතනචිත්යතනකාතබ්බංකාෙකම්ම’’න්ති.එසනයයො 

යසසද්වයයපි. ඉමානීති යමත්තකායකම්මාදීනි. භික්ඛූනං වයසනආ තානි 
යතසං යසට්ඨපරිසභාවයතො. යථා පන භික්ඛුනීසුපිලබ්භන්ති, එවං ගිහීසුපි
ලබ්භන්ති චතුපරිසසාධාරණත්තාති තං දස්යසන්යතො 

‘‘භික්ඛූනඤ්හී’’තිආදිමාහ. භික්ඛුයනො සබ්බම්පි අනවජ්ජකායකම්මං

ආභිසමාචාරිකකම්මන්යතො ධයමවාතිආහ ‘‘යමත්යතනචිත්යතන…යප.…

කාෙකම්මං නාමා’’ති. භත්තිවයසන පවත්තියමානා යචතියයබොධීනං
වන්දනා යමත්තාසිද්ධාති කත්වා තදත්ථාය  මනං ‘‘යමත්තං 

කායකම්ම’’න්ති වුත්තං. ආදි-සද්යදන යචතියයබොධිභික්ඛූසු 
වුත්තාවයසසාපචායනාදිවයසන පවත්තයමත්තාවයසන පවත්තං කායිකං
කිරියං සඞ් ණ්හාති. 

යතපි කම්පි බුද්ධවචනං කථියමානන්ති අධිප්පායයො. යතපි කම්පි

බුද්ධවචනං පරිපුච්ඡනඅත්ථකථනවයසන පවත්තියමානයමව යමත්තං

වචීකම්මං නාම හිතජ්ඣාසයයන පවත්තිතබ්බයතො. තීණි සුචරිතානීති

කායවචීමයනොසුචරිතානි. චින්තනන්තිඑවංචින්තනමත්තම්පිමයනොකම්මං, 
පය වපටිපන්නා භාවනාතිදස්යසති. 

ආවීති පකාසං. පකාසභායවො යචත්ථ යං උද්දිස්ස තං කායකම්මං

කරීයති, තස්ස සම්මුඛභාවයතොති ආහ ‘‘සම්මුඛා’’ති. රයහොති අප්පකාසං. 
අප්පකාසතා ච යං උද්දිස්ස තං කායකම්මං කරීයති, තස්ස

අපච්චක්ඛභාවයතොතිආහ ‘‘පරම්මුඛා’’ති. සහාෙභාව මනං යතසංපුරයතො. 
යතසු කයරොන්යතසුයයව හි සහායභාව මනං සම්මුඛා කායකම්මං නාම

යහොති. උභයෙහීතිනවයකහියථයරහිච. පග් ය්හාති පග් ණ්හිත්වාඋද්ධං
කත්වා යකවලං ‘‘යදයවො’’ති අවත්වා ගුයණහි ථිරභාවයජොතනං 
‘‘යදවත්යථයරො’’ති වචනං පග් ය්හ වචනං. මමත්තයබොධනං වචනං 

මමාෙනවචනං. එකන්තපරම්මුඛස්ස මයනොකම්මස්ස සම්මුඛතා නාම 
විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපනවයසන යහොති, තඤ්ච යඛො යලොයක කායකම්මන්ති
පාක ං පඤ්ඤාතං. හත්ථවිකාරාදීනි අනාමසිත්වා එව දස්යසන්යතො 
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‘‘නෙනානි උම්මීයලත්වා’’තිආදිමාහ. කාමං යමත්තාසියනහසිනිද්ධානං
නයනානං උම්මීලනා පසන්යනන මුයඛන ඔයලොකනඤ්ච යමත්තං
කායකම්මයමව, යස්ස පන චිත්තස්ස වයසන නයනානං
යමත්තාසියනහසිනිද්ධතා මුඛස්ස ච පසන්නතා, තං සන්ධාය වුත්තං 

‘‘යමත්තංමයනොකම්මංනාමා’’ති. 

ලාභ-සද්යදො කම්මසාධයනො ‘‘ලාභා වත, යභො, ලද්යධො’’තිආදීසු විය.

යසොයචත්ථ‘‘ධම්මලද්ධා’’තිවචනයතොඅතීතකාලියකොතිආහ ‘‘චීවරාදයෙො

ලද්ධපච්චො’’ති. ධම්මයතො ආ තාති ධම්මකා, පරිසුද්ධ මනා පච්චයා.

යතනාහ ‘‘ධම්මලද්ධා’’ති. ඉමයමව හි අත්ථං දස්යසතුං ‘‘කුහනාදී’’තිආදි 
වුත්තං. න සම්මා  ය්හමානා හි ධම්මලද්ධා නාම න යහොන්තීති 
තප්පටියසධනත්ථං පාළයං ‘‘ධම්මලද්ධා’’ති වුත්තං. යදයයං

දක්ඛියණයයඤ්ච අප්පටිවිභත්තං කත්වා භුඤ්ජතීති අප්පටිවිභත්තයභොගී 

නාම යහොති. යතනාහ ‘‘ද්යව පටිවිභත්තානි නාමා’’තිආදි. චිත්යතන

විභජනන්ති එයතන චිත්තුප්පාදමත්යතනපි විභජනං පටිවිභත්තං නාම, 
පය ව පයයො යතොති දස්යසති. චිත්යතන විභජනපුබ්බකං වා කායයන 

විභජනන්තිමූලයමවදස්යසතුං ‘‘එවංචිත්යතනවිභජන’’න්ති වුත්තං.යතන

චිත්තුප්පාදමත්යතනපටිවිභාය ොකාතබ්යබොති දස්යසති. අප්පටිවිභත්තන්ති
භාවනපුංසකනිද්යදයසො, අප්පටිවිභත්තං ලාභං භුඤ්ජතීති කම්මනිද්යදයසො

වා. තං යනව ගිහීනං යදති අත්තයනො ආජීවයසොධනත්ථං. න අත්තනා

පරිභුඤ්ජති ‘‘මය්හං අසාධාරණයභොගිතා මා යහොතූ’’ති. පටිග් ණ්හන්යතො

ච…යප.… පස්සතීති ඉමිනා ආ මනයතො පට්ඨාය සාධාරණබුද්ධිං
උපට්ඨායපති. එවං හිස්ස සාධාරණයභොගිතාසුකරා, සාරණීයධම්යමො චස්ස
පූයරොයහොති. 

අථ වා පටිග් ණ්හන්යතො ච…යප.… පස්සතීති ඉමිනා තස්ස ලාභස්ස

තීසුකායලසුසාධාරණයතොඨපනංදස්සිතං. පටිග් ණ්හන්යතොචසඞ්යඝන

සාධාරණංයහොතූතිඉමිනාපටිග් හණකායලො දස්සියතො.  යහත්වා…යප.…

පස්සතීති ඉමිනා පටිග් හිතකායලො. තදුභයං පන තාදියසන පුබ්බභාය න
විනා න යහොතීති අත්ථසිද්යධො පුරිමකායලො. තයිදං පටිග් හණයතො
පුබ්යබවස්ස යහොති ‘‘සඞ්යඝන සාධාරණං යහොතූති පටිග් ණ්හිස්සාමී’’ති, 
පටිග් ණ්හන්තස්ස යහොති ‘‘සඞ්යඝන සාධාරණං යහොතූති
පටිග් ණ්හාමී’’ති, පටිග් යහත්වායහොති‘‘සඞ්යඝනසාධාරණංයහොතූතිහි
පටිග් හිතං මයා’’ති. එවං තිලක්ඛණසම්පන්නං කත්වා ලද්ධං ලාභං
ඔසාරණලක්ඛණං අවියකොයපත්වා පරිභුඤ්ජන්යතො සාධාරණයභොගී
අප්පටිවිභත්තයභොගීචයහොති. 

ඉමං පන සාරණීෙධම්මන්ති ඉමං චතුත්ථං සරිතබ්බයුත්තධමං. න

හි…යප.…  ණ්හන්ති, තස්මා සාධාරණයභොගිතා දුස්සීලස්ස නත්ථීති
ආරම්යභොපි තාව න සම්භවති, කුයතො පූරණන්ති අධිප්පායයො. 
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පරිසුද්ධසීයලොති ඉමිනා ලාභස්ස ධම්මිකභාවං දස්යසති. වත්තං

අඛණ්යඩන්යතොති ඉමිනා අප්පටිවිභත්තයභොගිතං සාධාරණයභොගිතඤ්ච
දස්යසති. සති පන තදුභයය සාරණීයධම්යමො පූරියතො එව යහොතීති ආහ 

‘‘පූයරතී’’ති. ඔදිස්සකං කත්වාති එයතන අයනොදිස්සකං කත්වා පිතුයනො, 
ආචරියුපජ්ඣායාදීනං වා යථරාසනයතො පට්ඨාය යදන්තස්ස 

සාරණීයධම්යමොයයව යහොතීති දස්යසති. දාතබ්බන්ති අවස්සං දාතබ්බං. 

සාරණීෙධම්යමො පනස්ස න යහොති පටිජග් ට්ඨායන ඔදිස්සකං කත්වා

දින්නත්තා. යතනාහ ‘‘පලියබොධජග් නං නාම යහොතී’’ති. 

මුත්තපලියබොධස්ස වට් ති අමුත්තපලියබොධස්ස පූයරතුං
අසක්කුයණයයත්තා.යදිඑවංසබ්යබනසබ්බං සාරණීයධම්මංපූයරන්තස්ස
ඔදිස්සකදානං වට් ති, න වට් තීති? යනො න වට් ති යුත්තට්ඨායනති

දස්යසන්යතො ‘‘යතන පනා’’තිආදිමාහ. ඉමිනා ඔදිස්සකදානං පනස්ස න
සබ්බත්ථ වාරිතන්ති දස්යසති. ගිලානාදීනඤ්හි ඔදිස්සකං කත්වා දානං
අප්පටිවිභා පක්ඛිකං ‘‘අසුකස්ස න දස්සාමී’’ති පටික්යඛපස්ස අභාවයතො. 

බයතියරකප්පධායනොහිපටිභාය ො.යතනාහ ‘‘අවයසස’’න්තිආදි. අදාතම්පීති 

පි-සද්යදන දාතුම්පි වට් තීති දස්යසති. තඤ්ච යඛොකරුණායනවයසන, න
වත්තපරිපූරණවයසන, තස්මා දුස්සීලස්සපි අත්ථිකස්ස සති සම්භයව
දාතබ්බං.දානඤ්හිනාමනකස්සචි නිවාරිතං. 

සුසික්ඛිතාොති සාරණීයපූරණවිධිම්හි සුසික්ඛිතාය, සුකුසලායාති

අත්යථො.ඉදානිතස්සයකොසල්ලංදස්යසතුං ‘‘සුසික්ඛිතාෙහී’’තිආදිවුත්තං. 

ද්වාදසහි වස්යසහි පූයරහි, න තයතො ඔරන්ති ඉමිනා තස්ස දුප්පූරතං
දස්යසති. තථා හි යසො මහප්ඵයලො මහානිසංයසො දිට්ඨධම්මියකහිපි
තාව රුතයරහි ඵලානිසංයසහි අනු යතොති තංසමඞ්ගී ච පුග් යලො
වියසසලාභී අරියපුග් යලො විය යලොයක අච්ඡරියබ්භුතධම්මසමන්නා යතො
යහොති. තථා හි යසො දුප්පජහදානමයස්ස සීලමයස්ස පුඤ්ඤස්ස
පටිපක්ඛධම්මං සුදූයර වික්ඛම්භිතං කත්වා විසුද්යධන යචතසා යලොයක
පාකය ො පඤ්ඤායතො හුත්වා විහරති. තස්සිමමත්ථං බයතියරකයතො

අන්වයයතොචවිභායවතුං ‘‘සයච හී’’තිආදිවුත්තං.තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඉදානිස්ස සම්පරායියක දිට්ඨධම්මියක ච ආනිසංයස දස්යසතුං ‘‘එවං

පූරිතසාරණීෙධම්මස්සා’’තිආදි වුත්තං. යනව ඉස්සා න මච්ඡරිෙං යහොති 

චිරකාලභාවනායවිධුතභාවයතො. මනුස්සානංපියෙොයහොති පරිච්චා සීලතාය
විස්සුතත්තා. යතනාහ ‘‘දදං පියයො යහොති භජන්තිනං බහූ’’තිආදි (අ. නි.

5.34). සුලභපච්චයෙො යහොති දානවයසනඋළාරජ්ඣාසයානංපච්චයලාභස්ස

ඉධානිසංසසභාවයතො දානස්ස. පත්ත තමස්ස දිෙයමානං න ඛීෙති 
පත්ත තස්යසව ද්වාදසවස්සිකස්ස මහාවත්තස්ස අවිච්යඡයදන පූරිතත්තා. 

අග් භණ්ඩං ලභති යදවසිකං දක්ඛියණයයානං අග් යතො පට්ඨාය දානස්ස

දින්නත්තා. භයෙ වා…යප.… ආපජ්ජන්ති යදයයප්පටිග් ාහකවිකප්පං
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පටුන 

අකත්වා අත්තනි නිරයපක්ඛචිත්යතන චිරකාලං දානස්ස පූරිතතාය
පසාරිතචිත්තත්තා. 

තත්රාති යතසු ආනිසංයසසු විභායවතබ්යබසු. ඉමානි ඵලානි වත්ථූනි 

කාරණානි. මහාගිරි ායමො නාම නා දීපපස්යස එයකො  ායමොව. 

අලභන්තාපීති අප්පපුඤ්ඤතාය අලාභියනො සමානාපි. 

භික්ඛාචාරමග් සභා න්ති සභා ං තබ්භාගියං භික්ඛාචාරමග් ං ජානන්ති.
අනුත්තරිමනුස්සධම්මත්තා යථරානං සංසයවියනොදනත්ථඤ්ච 

‘‘සාරණීෙධම්යමොයම, භන්යත, පූරියතො’’ති ආහ.තථාහිදුතියවත්ථුස්මිම්පි
යථයරන අත්තා පකාසියතො. දහරකායල එවං කිර සාරණීයධම්මපූරයකො
අයහොසි. මනුස්සානං පියතාය සුලභපච්චයතායපි ඉදං වත්ථුයමව. 

පත්ත තාඛීයනස්ස පන වියසසං විභාවනයතො ‘‘ඉදං තාව…යප.… එත්  

වත්ථූ’’තිවුත්තං. 

ගිරිභණ්ඩමහාපූජාොති යචතියගිරිම්හි සකලලඞ්කාදීයප
යයොජනප්පමායණ සමුද්යද ච නාවාසඞ්ඝා ාදියක ඨයපත්වා 
දීපපුප්ඵ න්ධාදීහි කරියමානාය මහාපූජාය. තස්සා ච පටිපත්තියා 

අවඤ්ඣභාවවිභාවනත්ථං ‘‘එයත මය්හං පාපුණිස්සන්තී’’ති ආහ. 

පරිොයෙනපි යලයසනපි. අනුච්ඡවිකන්ති ‘‘සාරණීයධම්මපූරයකො’’ති
යථාභූතපයවදනංතුම්හාකං අනුච්ඡවිකන්තිඅත්යථො. 

අනායරොයචත්වාවපලායිංසු යචොරභයයන. ‘‘අත්තයනොදුජ්ජීවිකායා’’තිපි
වදන්ති. අහං සාරණීයධම්මපූරිකා, මම පත්තපරියාපන්යනනපි සබ්බාපිමා

භික්ඛුනියයො යායපස්සන්තීති ආහ ‘‘මා තම්යහ යතසං  තභාවං

චින්තයිත් ා’’ති. වට්ටිස්සතීති කප්පිස්සති. ය රී සාරණීෙධම්මපූරිකා

අයහොසි, යථරස්සපනසීලයතයජයනවයදවතාඋස්සුක්කං ආපජ්ජි. 

නත්ථිඑයතසංඛණ්ඩන්තිඅඛණ්ඩානි.තංපනයනසංඛණ්ඩංදස්යසතුං 

‘‘ෙස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ උපසම්පන්නසීලානං උද්යදසක්කයමන

ආදිඅන්තා යවදිතබ්බා. යතනාහ ‘‘සත්තසූ’’තිආදි. න හි අඤ්යඤො යකොචි
ආපත්තික්ඛන්ධානං අනුක්කයමො අත්ථි, අනුපසම්පන්නසීලානං

සමාදානක්කයමනපිආදිඅන්තා ලබ්භන්ති. පරිෙන්යතඡින්නසා යකොවිොති
තත්රන්යත දසන්යත වා ඡින්නවත්ථං විය. විසදිසුදාහරණඤ්යචතං
‘‘අඛණ්ඩානී’’ති ඉමස්ස අධිකතත්තා. එවං යසසානම්පි උදාහරණානි.

ඛණ්ඩිකතා භින්නතා ඛණ්ඩං, තං එතස්ස අත්ථීති ඛණ්ඩං, සීලං. 

ඡිද්දන්තිආදීසුපි එයසව නයයො. යවමජ්යඣ භින්නං විනිවිජ්ඣනවයසන.
විසභා වණ්යණන  ාවී වියාති සම්බන්යධො. විසභා වණ්යණන උපඩ්ඪං

තතියභා  තං සම්භින්නවණ්ණං සබලං, විසභා වණ්යණයහව බින්දූහි

අන්තරන්තරාහි විමිස්සං කම්මාසං. අයං ඉයමසං වියසයසො. සබලරහිතානි 

අසබලානි, තථා අකම්මාසානි. සීලස්ස තණ්හාදාසබයයතො යමොචනං
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විවට්ටූපනිස්සයභාවාපාදනං, තස්මා තණ්හාදාසබයයතො යමොචනවචයනන

යතසං සීලානං විවට්ටූපනිස්සයතමාහ. භුජිස්සභාවකරණයතොති ඉමිනා

භුජිස්සකරානි භුජිස්සානීති උත්තරපදයලොයපනායං නිද්යදයසොති දස්යසති.
යස්මාවාතංසමඞ්ගිපුග් යලොයසරීසයංවසීභුජිස්යසොනාමයහොති, තස්මාපි 

භුජිස්සානි. අවිඤ්ඤූනං අප්පමාණතාය ‘‘විඤ්ඤුප්පසත් ානී’’ති වුත්තං.
සුපරිසුද්ධභායවන වා සම්පන්නත්තා විඤ්ඤූහි පසත්ථානීති 

විඤ්ඤුප්පසත් ානි. 

තණ්හාදිට්ඨීහි අපරාමට්ඨත්තාති ‘‘ඉමිනාහං සීයලන යදයවො වා
භවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’’ති තණ්හාපරාමායසන, ‘‘ඉමිනාහං සීයලන
යදයවො හුත්වා තත්ථ නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො භවිස්සාමී’’ති

දිට්ඨිපරාමායසන ච අපරාමට්ඨත්තා. පරාමට්ඨුන්ති ‘‘අයං යත සීයලසු
යදොයසො’’ති චතූසු විපත්තීසු යාය කායචි විපත්තියා දස්සයනන පරාමට්ඨුං, 
අනුද්ධංයසතුං යචොයදතුන්ති අත්යථො. සීලං නාම
අවිප්පටිසාරාදිපාරම්පරියයන යාවයදව සමාධිසම්පාදනත්ථන්ති ආහ 

‘‘සමාධිසංවත්තනිකානී’’ති. සමාධිසංවත්තනප්පයයොජනානි 

සමාධිසංවත්තනිකානි. 

සමානභායවො සාමඤ්ඤං, පරිපුණ්ණචතුපාරිසුද්ධිභායවන මජ්යඣ 
භින්නසුවණ්ණස්සවියයභදාභාවයතොසීයලනසාමඤ්ඤංසීලසාමඤ්ඤං, තං

 යතො උප යතොති සීලසාමඤ්ඤ යතො. යතනාහ 

‘‘සමානභාවූප තසීයලො’’ති, සීලසම්පත්තියා සමානභාවං උප තසීයලො 
සභා වුත්තියකොති අත්යථො. කාමං පුථුජ්ජනානම්පි චතුපාරිසුද්ධිසීයල
නානත්තංන සියා, තංපනනඑකන්තිකං, ඉදංඑකන්තිකංනියතභාවයතොති

ආහ ‘‘නත්ථි මග් සීයල නානත්ත’’න්ති. තං සන්ධායෙතං වුත්තන්ති 
මග් සීලංසන්ධායතං‘‘යානිතානිසීලානී’’තිආදිවුත්තං. 

ොෙන්ති යා අයං මය්හඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච පච්චක්ඛභූතා. දිට්ඨීති

මග් සම්මාදිට්ඨි. නිද්යදොසාතිනිද්ධුතයදොසා, සමුච්ඡින්නරා ාදිපාපධම්මාති 

අත්යථො. නිෙයාතීති වට් දුක්ඛයතො නිස්සරති නිග් ච්ඡති. සයං
නියයන්තීයයව හි තංසමඞ්ගිපුග් ලං වට් දුක්ඛයතො නියයායපතීති වුච්චති.

යා සත්ථු අනුසිට්ඨි, තං කයරොතීති තක්කයරො, තස්ස, යථානුසිට්ඨං

පටිපජ්ජන්තස්සාති අත්යථො. සමානදිට්ඨිභාවන්ති සදිසදිට්ඨිභාවං
සච්චසම්පටියවයධන අභින්නදිට්ඨිභාවං. 

පඨමසාරණීයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියසාරණීයසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියය සබ්රහ්මචාරීනන්ති සහධම්මිකානං. පියං පියායිතබ්බකං

කයරොන්තීති පිෙකරණා.  රුං  රුට්ඨානියං කයරොන්තීති  රුකරණා.

සඞ් ණ්හනත් ාොති සඞ් හවත්ථුවියසසභාවයතො සබ්රහ්මචාරීනං 
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සඞ් හණාය සංවත්තන්තීති සම්බන්යධො. අවිවදනත් ාොති 
සඞ් හවත්ථුභාවයතො එව න විවදනත්ථාය. සති ච
අවිවදනයහතුභූතසඞ් හකත්යත යතසං වයසන සබ්රහ්මචාරීනං

සමග් භායවොයභදාභායවොසිද්යධොයයවාතිආහ ‘‘සාමග්ගිො’’තිආදි. 

දුතියසාරණීයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. නිස්සාරණීයසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියය වඩ්ඪිතාති භාවනාපාරිපූරිවයසන පරිබ්රූහිතා. පුනප්පුනං

කතාති භාවනාය බහුලීකරයණන අපරාපරං පවත්තිතා. යුත්තොනසදිසා

කතාති යථා යුත්තමාජඤ්ඤයානං යඡයකන සාරථිනා අධිට්ඨිතං යථාරුචි

පවත්තති, එවං යථාරුචි පවත්තිරහං  හිතා. වත්ථුකතාති වා
අධිට්ඨානට්යඨන වත්ථු විය කතා, සබ්බයසො උපක්කියලසවියසොධයනන
ඉද්ධිවියසසතාය පවත්තිට්ඨානභාවයතො සුවියසොධිතපරිස්සයවත්ථු විය

කතාති වුත්තං යහොති. අධිට්ඨිතාති පටිපක්ඛදූරීභාවයතො සුභාවිතභායවන 

තංතංඅධිට්ඨානයයො යතාය ඨපිතා. සමන්තයතො චිතාති සබ්බභාය න 

භාවනූපචයං  මිතා. යතනාහ ‘‘උපචිතා’ති. සුට්ඨු සමාරද්ධාති

ඉද්ධිභාවනාසිඛාප්පත්තියා සම්මයදව සම්භාවිතා. අභූතබයාකරණං

බයාකයරොතීති ‘‘යමත්තා හි යඛො යම යචයතොවිමුත්ති භාවිතා’’තිආදිනා
අත්තනි අවිජ්ජමානගුණාභිබයාහාරං බයාහරති. යචයතොවිමුත්තිසද්දං

අයපක්ඛිත්වා ‘‘නිස්ස ා’’ති වුත්තං. පුන බයාපායදො නත්ථීති ඉදානි මම
බයාපායදොනාමසබ්බයසො නත්ථීතිඤත්වා. 

බලවවිපස්සනාති භයතුපට්ඨායන ඤාණං, ආදීනවානුපස්සයන ඤාණං
මුච්චිතුකමයතාඤාණං, භඞ් ඤාණන්ති චතුන්නං ඤාණානං අධිවචනං.
යයසං නිමිත්තානං අභායවන අරහත්තඵලසමාපත්තියා අනිමිත්තතා, තං

දස්යසතුං ‘‘සා හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ රා ස්ස නිමිත්තං, රාය ො එව වා

නිමිත්තං රා නිමත්තං. ආදි-සද්යදන යදොසනිමිත්තාදීනං සඞ් යහො

දට්ඨබ්යබො. රූපපයවදනාදිසඞ්ඛාරනිමිත්තං රූපනිමත්තාදි. යතසංයයව

නිච්චාදිවයසනඋපට්ඨානං නිච්චනිමත්තාදි. තයිදංනිමිත්තංයස්මාසබ්යබන
සබ්බං අරහත්තඵයලනත්ථි, තස්මාවුත්තං‘‘සාහි…යප.…අනිමිත්තා’’ති.
නිමිත්තං අනුස්සරති අනු ච්ඡති ආරබ්භ පවත්තති සීයලනාති 

නිමත්තානුසාරී. යතනාහ ‘‘වුත්තප්පයභදං නිමත්තංඅනුසරණසභාව’’න්ති. 

අස්මමායනොති ‘‘අස්මී’’ති පවත්යතො අත්තවිසයයො මායනො. අෙං නාම

අහමස්මීති රූපපලක්ඛයණො යවදනාදීසු වා අඤ්ඤතරලක්ඛයණො අයං නාම
අත්තා අහං අස්මීති. අස්මිමායනො සමුග්ඝාතීයති එයතනාති 

අස්මමානසමුග්ඝායතො, අරහත්තමග්ය ො. පුන අස්මමායනො නත්ථීති තස්ස 
අනුප්පත්තිධම්මතාපාදනංකිත්යතන්යතොසමුග්ඝාතත්තයමවවිභායවති. 

නිස්සාරණීයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4-5. භද්දකසුත්තාදිවණ්ණනා 

14-15. චතුත්යථ ආරමිතබ්බට්යඨන වා කම්මං ආරායමො එතස්සාති 

කම්මාරායමො. කම්යමරයතොන න්ථධුයරවිපස්සනාධුයරවාති කම්මරයතො.

පුනප්පුනං යුත්යතොති තප්පරභායවන අනු අනු යුත්යතො පසුයතො. 

ආලාපසල්ලායපොති ඉත්ථිවණ්ණපුරිසවණ්ණාදිවයසන පුනප්පුනං ලපනං.
පඤ්චයමනත්ථිවත්තබ්බං. 

භද්දකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. නකුලපිතුසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ විසභා යවදනුප්පත්තියා කකයචයනව චතුඉරියාපථං

ඡින්දන්යතො ආබාධයතීති ආබායධො, යසො යස්ස අත්ථීති ආබාධියකො. 

තංසමුට්ඨානදුක්යඛන දුක්ඛියතො. අධිමත්තගිලායනොති ධාතුසඞ්ඛයයන
පරික්ඛීණසරීයරො. 

සප්පටිභයකන්තාරසදිසා යසොළසවත්ථුකා අට්ඨවත්ථුකා ච විචිකිච්ඡා 

තිණ්ණාඉමායාති තිණ්ණවිචිකිච්ඡා. වි තාසමුච්ඡින්නා පවත්තිආදීසු‘‘එවං

නු යඛොනනුයඛො’’ති එවං පවත්තිකාකථංකථා අස්සාති වි තක ංක ා. 
සාරජ්ජකරානං පාපධම්මානං පහීනත්තා රා වික්යඛයපසු සීලාදිගුයණසු ච
තිට්ඨකත්තා යවසාරජ්ජං, විසාරදභාවං යවයයත්තියං පත්තාති 

යවසාරජ්ජප්පත්තා. අත්තනාඑවපච්චක්ඛයතොදිට්ඨත්තානපරං පච්යචති, 

නස්සපයරොපච්යචතබ්යබොඅත්ථීති අපරප්පච්චො. 

ගිලානා වුට්ඨියතොති ගිලානභාවයතො වුට්ඨාය ඨියතො. භාවප්පධායනො හි

අයං නිද්යදයසො. ගිලායනො හුත්වා වුට්ඨියතොති ඉදං පන
අත්ථමත්තනිදස්සනං. 

නකුලපිතුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. යසොප්පසුත්තවණ්ණනා 

17. සත්තයම පටිසල්ලානා වුට්ඨියතොති එත්ථ පටිසල්ලානන්ති යතහි
යතහි සද්ධිවිහාරිකඅන්යතවාසිකඋපාසකාදිසත්යතහි යචව
රූපපාරම්මණාදිසඞ්ඛායරහි ච පටිනිවත්තිත්වා අපසක්කිත්වා නිලීයනං
වියවචනං. කායචිත්යතහි තයතො විවිත්යතො එකීභායවො පවියවයකොති ආහ 

‘‘එකීභාවාො’’තිආදි. එකීභාවයතොතිචඉමිනාකායවියවකයතොවුට්ඨානමාහ. 

ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියතොතිආදිනා චිත්තවියවකයතො. වුට්ඨියතොති තයතො
දුවිධවියවකයතොභවඞ්ගුප්පත්තියාසබ්රහ්මචාරීහි සමා යමනඋයපයතො. 

යසොප්පසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. මච්ඡබන්ධසුත්තවණ්ණනා 

18. අට්ඨයම මච්ඡඝාතකන්ති මච්ඡබන්ධං යකවට් ං. ඔරබ්භිකාදීසු 

උරබ්භා වුච්චන්ති එළකා, උරබ්යභ හන්තීති ඔරබ්භියකො. සූකරිකාදීසුපි
එයසවනයයො. 

මච්ඡබන්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පඨමමරණස්සතිසුත්තවණ්ණනා 

19. නවයම එවංනාමයක  ායමති නාතිකානාමකං  ාමං නිස්සාය.
ද්වින්නං චූළපිතිමහාපිතිපුත්තානං ද්යව  ාමා, යතසු එකස්මිං  ායම.
ඤාතීනඤ්හි නිවාසට්ඨානභූයතො  ායමො ඤාතියකො, ඤාතියකොයයව 

නාතියකො ඤ-කාරස්ස න-කාරායදයසො ‘‘අනිමිත්තා න නායයර’’තිආදීසු 
(විසුද්ධි. 1.174; සං. නි. අට්ඨ. 1.1.20; ජා. අට්ඨ. 2.2.34) විය. යසො කිර
 ායමො යයසං තදා යතසං පුබ්බපුරියසන අත්තයනො ඤාතීනං
සාධාරණභායවන නිවසියතො, යතනඤාතියකොති පඤ්ඤායිත්ථ. අථ පච්ඡා
ද්වීහි දායායදහි ද්විධා විභජිත්වා පරිභුත්යතො. ගිඤ්ජකා වුච්චති ඉට්ඨකා, 

ගිඤ්ජකාහියයවකයතොආවසයථොති ගිඤ්ජකාවසය ො. යසොහිආවායසොයථා
සුධාපරිකම්යමනපයයොජනංනත්ථි, එවංඉට්ඨකාහිඑවචිනිත්වා ඡායදත්වා
කයතො.තස්මිංකිරපයදයසමත්තිකාසක්ඛරමරුම්පවාලුකාදීහිඅසම්මිස්සා 
කථිනා සණ්හසුඛුමා, තාය කතානි කුලාලභාජනානිපි සිලාමයානි විය
දළ්හානි.තස්මායත උපාසකාතායමත්තිකාය දීඝපුථූ ඉට්ඨකාකායරත්වා
ඨයපත්වා ඨයපත්වා ද්වාරවාතපානකවා තුලායයො සබ්බං දබ්බසම්භායරන

විනා තාහි ඉට්ඨකාහියයව පාසාදං කායරසුං. යතන වුත්තං ‘‘ඉට්ඨකාමයෙ

පාසායද’’ති. 

රත්තින්දිවන්ති එකරත්තිදිවං. භ වයතො සාසනන්ති

අරියමග් ප්පටියවධාවහංසත්ථුඔවාදං. බහුවතයමකතංඅස්සාතිබහුවත
මයාඅත්තහිතංපබ්බජිතකිච්චංකතං භයවයය. 

තදන්තරන්ති තත්තකං යවලං. එකපිණ්ඩපාතන්ති එකං දිවසං

යාපනප්පයහොනකංපිණ්ඩපාතං. ොවඅන්යතොපවිට්ඨවායතොබහිනික්ඛමති, 

බහි නික්ඛන්තවායතො වා අන්යතො පවිසතීති එකස්යසව පයවසනික්ඛයමො 
වියවුත්තං, තංනාසිකාවාතභාවසාමඤ්යඤනාතිදට්ඨබ්බං. 

පඨමමරණස්සතිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දුතියමරණස්සතිසුත්තවණ්ණනා 

20. දසයම නික්ඛන්යතති වීතිවත්යත. පති තාොති පච්චා තාය, 

සම්පත්තායාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘පටිපන්නාො’’ති. යසො මමස්ස

අන්තරායෙොති යථාවුත්තානයකවලංකාලකිරියාව, මමඅතිදුල්ලභංඛණං
ලභිත්වා තස්ස සත්ථුසාසනමනසිකාරස්ස යචව ජීවිතස්ස ච
සග් යමොක්ඛානඤ්ච අන්තරායයො අස්ස, භයවයයාති අත්යථො. යතනාහ 
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‘‘තිවියධො අන්තරායෙො’’තිආදි. විපජ්යජෙයාති විපත්තිං  ච්යඡයය.
සත්ථයකන විය අඞ් පච්චඞ් ානං කන්තනකාරකා කායය

සන්ධිබන්ධනච්යඡදකවාතා සත් කවාතා. කත්තකමයතාඡන්යදොති

නියයානාවයහො කත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්යදො. පයෙො වීරිෙන්ති 

භාවනානුයයො වීරියං. න පටිවාති න පටිනිවත්තතීති අප්පටිවානී, අන්තරා

යවොසානානාපජ්ජනවීරියං.යතනාහ ‘‘අනුක්කණ්ඨනා අප්පටිසඞ්ඝරණා’’ති. 

දුතියමරණස්සතිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරණීයවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අනුත්තරිෙවග්ය ො 

1-2. සාමකසුත්තාදිවණ්ණනා 

21-22. තතියස්ස පඨයම යකවලකප්පන්ති එත්ථ යකවල-සද්යදො 

අනවයසසත්යථො, කප්ප-සද්යදො සමන්තභාවත්යථො. තස්මා යකවලකප්පං
යපොක්ඛරණියන්තිඑවමත්යථො දට්ඨබ්යබො. අනවයසසං ඵරිතුංසමත්ථස්සපි 
ඔභාසස්සයකනචිකාරයණනඑකයදසඵරණම්පිසියා, අයංපනසබ්බයසොව

ඵරතීති දස්යසතුං සමන්තත්යථො කප්ප-සද්යදො  හියතො. අත්තයනො

ඔභායසන ඵරිත්වාති වත්ථාලඞ්කාරසරීරසමුට්ඨියතන ඔභායසන ඵරිත්වා, 

චන්දිමා විය එයකොභාසංඑකපජ්යජොතංකරිත්වාතිඅත්යථො. සමනුඤ්යඤොති 

සම්මයදව කතමනුඤ්යඤො. යතනාහ ‘‘සමානචිත්යතො’’ති, 
සමානජ්ඣාසයයොති අත්යථො. දුක්ඛං වයචො එතස්මින්ති දුබ්බයචො, තස්ස
කම්මං යදොවචස්සං, තස්ස පුග් ලස්ස අනාදරියවයසන පවත්තා යචතනා, 

තස්සභායවොඅත්ථිතා යදොවචස්සතා. අථවායදොවචස්සයමව යදොවචස්සතා. 
සා අත්ථයතො සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො යහොති. යචතනාපධායනො හි 
සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො. චතුන්නං වා ඛන්ධානං අපදක්ඛිණග් ාහිතාකායරන
පවත්තානංඑතං අධිවචනන්තිවදන්ති.පාපාඅස්සද්ධාදයයොපුග් ලාඑතස්ස

මිත්තාති පාපමිත්යතො, තස්ස භායවො පාපමත්තතා. සාපි අත්ථයතො
යදොවචස්සතා විය දට්ඨබ්බා. යාය හි යචතනාය පුග් යලො පාපමිත්යතො
පාපසම්පවඞ්යකො නාම යහොති, සා යචතනා පාපමිත්තතා. චත්තායරොපි වා
අරූපපියනොඛන්ධාතදාකාරප්පවත්තාපාපමිත්තතා.දුතියං උත්තානයමව. 

සාමකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. භයසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියය සම්භවති ජාතිමරණං එයතනාති සම්භයවො, උපාදානන්ති

ආහ ‘‘ජාතිො ච මරණස්ස ච සම්භයව පච්චෙභූයත’’ති. අනුපාදාති

අනුපාදාය. යතනාහ ‘‘අනුපාදියිත්වා’’ති. ජාතිමරණානි සම්මා ඛීයන්ති

එත්ථාති ජාතිමරණසඞ්ඛයෙො, නිබ්බානන්ති ආහ ‘‘ජාතිමරණානං

සඞ්ඛෙසඞ්ඛායත නිබ්බායන’’ති. සබ්බදුක්ඛං උපච්චගුන්ති සකලම්පි
වට් දුක්ඛං අතික්කන්තා චරිමචිත්තනියරොයධන වට් දුක්ඛයලසස්සපි
අසම්භවයතො. 
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භයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. හිමවන්තසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ සමාපත්තිකුසයලො යහොතීති සමාපජ්ජනකුසයලො යහොති.

යතනාහ ‘‘සමාපජ්ජිතං කුසයලො’’ති. තත්ථ අන්යතො තයහතුඅත්යථො ඨිති-

සද්යදො, තස්මා ඨපනකුසයලොති අත්යථොති ආහ ‘‘සමාධිං ඨයපතං

සක්යකොතීති අත්ය ො’’ති. තත්ථ ඨයපතං සක්යකොතීති 
සත්තට්ඨඅච්ඡරාමත්තං ඛණං ඣානං ඨයපතුං සක්යකොති 

අධිට්ඨානවසිභාවස්ස නිප්ඵාදිතත්තා. ෙ ාපරිච්යඡයදනාති 

යථාපරිච්ඡින්නකායලන. වුට්ඨාතං සක්යකොති වුට්ඨානවසිභාවස්ස
නිප්ඵාදිතත්තා. කල්ලං සඤ්ජාතං අස්සාති කල්ලිතං, තස්මිං කල්ලියත

කල්ලිතභායව කුසයලො කල්ලිතකුසයලො. හායසතං යතොයසතුං 

සම්පහංයසතුං. කල්ලං කාතන්ති සමාධානස්ස පටිපක්ඛධම්මානං
දූරීකරයණන සහකාරීකාරණානඤ්ච සමප්පධායනන සමාපජ්ජයන චිත්තං 

සමත්ථං කාතුං. සමාධිස්ස ය ොචරකුසයලොති සමාධිස්මිං නිප්ඵායදතබ්යබ
තස්සය ොචයරකම්මට්ඨානසඤ්ඤියතපවත්තිට්ඨායනභික්ඛාචාරය ොචයර 

සතිසම්පජඤ්ඤයයො යතො කුසයලො යඡයකො. යතනාහ ‘‘සමාධිස්ස

අසප්පායෙ අනුපකාරයකධම්යමවජ්යජත්වා’’තිආදි. පඨමජ්ඣානාදිසමාධිං 

අභිනීහරිතන්ති පඨමජ්ඣානාදිසමාධිං වියසසභාගියතාය අභිනීහරිතුං
උපයනතුං. 

හිමවන්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අනුස්සතිට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම අනුස්සතිකාරණානීති අනුස්සතියයො එව
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකාදිහිතසුඛානං යහතුභාවයතො කාරණානි. 

නික්ඛන්තන්ති නිස්ස ං. මුත්තන්ති විස්සට්ඨං. වුට්ඨිතන්ති අයපතං.

සබ්බයමතං වික්ඛම්භනයමව සන්ධාය වදති. ය ධම්හාති

පඤ්චකාමගුණයතො. ඉදම්පීති බුද්ධානුස්සතිවයසන ලද්ධං

උපචාරජ්ඣානමාහ. ආරම්මණං කරිත්වාති පච්චයං කරිත්වා, පාදකං
කත්වාති අත්යථො. 

අනුස්සතිට්ඨානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. මහාකච්චානසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ සම්බායධති වා තණ්හාසංකියලසාදීනං සම්පීයළ සඞ්කයර

ඝරාවායස. ඔකාසා වුච්චන්තීති මග් ඵලසුඛාධි මාය ඔකාසභාවයතො

ඔකාසාති වුච්චන්ති. ඔකාසාධි යමොති යලොකුත්තරධම්මස්ස අධි මාය 

අධි න්තබ්බඔකායසො. විසුජ්ඣනත් ාොති රා ාදීහි මයලහි 
අභිජ්ඣාවිසමයලොභාදීහි චඋපක්කිලිට්ඨචිත්තානං විසුද්ධත්ථාය.සාපනායං
චිත්තස්ස විසුද්ධි සිජ්ඣමානා යස්මා යසොකාදීනං අනුපාදාය සංවත්තති, 
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තස්මා වුත්තං ‘‘යසොකපරියදවානං සමතික්කමාො’’තිආදි. තත්ථ යසොචනං
ඤාතිබයසනාදිනිමිත්තං යචතයසො සන්තායපො අන්යතොතායපො

අන්යතොනිජ්ඣානං යසොයකො, ඤාතිබයසනාදිනිමිත්තයමව යසොචිකතා.
‘‘කහං එකපුත්තකා’’තිආදිනා (ම. නි. 2.353-354; සං. නි. 2.63) 

පරියදවනවයසන ලපනං පරියදයවො. සමතික්කමනත් ාොති පහානාය.

ආයතිං අනුප්පජ්ජනඤ්හි ඉධ සමතික්කයමො. දුක්ඛයදොමනස්සානං 

අත් ඞ් මාොති කායිකදුක්ඛස්ස ච යචතසිකයදොමනස්සස්ස චාති ඉයමසං 
ද්වින්නං අත්ථඞ් මාය, නියරොධායාති අත්යථො. ඤායති නිච්ඡයයන කමති

නිබ්බානං, තං වාඤායතිපටිවිජ්ඣතිඑයතනාති ඤායෙො, අරියමග්ය ො.ඉධ

පන සහ පුබ්බභාය න අරියමග්ය ො  හියතොති ආහ ‘‘සහවිපස්සනකස්ස

මග් ස්ස අධි මනත් ාො’’ති. අපච්චෙපරිනිබ්බානස්සාති 
අනුපාදියසසනිබ්බානංසන්ධායවදති.පච්චයවයසනඅනුප්පන්නංඅසඞ්ඛතං
අමතධාතුයමව. යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

මහාකච්චානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. පඨමසමයසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම වඩ්යඪතීති මනයසො විවට් නිස්සිතං වඩ්ඪිං ආවහති. 

මයනොභාවනීයෙොති වා මනසා භාවියතො සම්භාවියතො. යඤ්ච ආවජ්ජයතො
මනසිකයරොයතොචිත්තංවිනීවරණංයහොති.ඉමස්මිං පක්යඛකම්මසාධයනො

සම්භාවනත්යථො භාවනීය-සද්යදො. ‘‘ථිනමද්ධවියනොදනකම්මට්ඨාන’’න්ති

වත්වා තයදව විභායවන්යතො ‘‘ආයලොකසඤ්ඤං වා’’තිආදිමාහ. 

වීරිොරම්භවත්ථුආදීනං වාති එත්ථ ආදි-සද්යදන ඉධ අවුත්තානං
අතියභොජයනනිමිත්තග් ාහාදීනංසඞ් යහො දට්ඨබ්යබො.වුත්තඤ්යහතං ‘‘ඡ
ධම්මා ථිනමිද්ධස්ස පහානායසංවත්තන්ති අතියභොජයන නිමිත්තග් ායහො, 
ඉරියාපථසම්පරිවත්තනතා, ආයලොකසඤ්ඤාමනසිකායරො, 
අබ්යභොකාසවායසො, කලයාණමිත්තතා, සප්පායකථා’’ති(ඉතිවු.අට්ඨ.111). 

අන්තරායසද්දපරියායයොඉධ අන්තරා-සද්යදොතිආහ ‘‘අනන්තරායෙනා’’ති. 

පඨමසමයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දුතියසමයසුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨයම මණ්ඩලසණ්ඨානමාළසඞ්යඛයපන කතා යභොජනසාලා 

මණ්ඩලමාළාති අධිප්යපතාති ආහ ‘‘යභොජනසාලාො’’ති. යසසයමත්ථ
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

දුතියසමයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. උදායීසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම දිට්ඨධම්යමො වුච්චති පච්චක්යඛො අත්තභායවොති ආහ 

‘‘ඉමස්මංයෙව අත්තභායව’’ති. සුඛවිහාරත් ාොති නික්කියලසතාය

නිරාමියසන සුයඛන විහාරත්ථාය. ආයලොකසඤ්ඤං මනසි කයරොතීති 
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පටුන 

සූරියචන්දපජ්යජොතමණිඋක්කාවිජ්ජුආදීනං ආයලොයකො දිවා රත්තිඤ්ච
උපලද්යධො, යථාලද්ධවයසයනවආයලොකංමනසිකයරොති, චිත්යතඨයපති.
තථා ච නං මනසි කයරොති, යථාස්ස සුභාවිතායලොකකසිණස්ස විය
කසිණායලොයකො යථිච්ඡකං යාවදිච්ඡකඤ්ච යසො ආයලොයකො රත්තියං 
උපතිට්ඨති. යයන තත්ථ දිවාසඤ්ඤං ඨයපති, දිවාරිව වි තථිනමිද්යධො

යහොති. යතනාහ ‘‘ෙ ා දිවා ත ා රත්ති’’න්ති. දිවාති සඤ්ඤං ඨයපතීති

වුත්තනයයන මනසි කත්වා දිවාරිව සඤ්ඤං උප්පායදති. ෙ ායනන

දිවා…යප.… තය ව තං මනසි කයරොතීති යථායනන දිවා උපලද්යධො 
සූරියායලොයකො, එවං රත්තිම්පි දිවා දිට්ඨාකායරයනව තං ආයලොකං මනසි

කයරොති. ෙ ා චයනන රත්තිං…යප.… මනසි කයරොතීති යථා රත්තියං
චන්දායලොයකො උපලද්යධො, එවං දිවාපි රත්තිං දිට්ඨාකායරයනව තං

ආයලොකං මනසි කයරොති, චිත්යත ඨයපති. විවය නාති ථිනමිද්යධන

අපිහිතත්තාවිවය න. අයනොනද්යධනාතිඅසඤ්ඡාදියතන. සයහොභාසකන්ති 
සඤ්ඤායණොභාසං. දිබ්බචක්ඛුඤාණං රූපප තස්ස දිබ්බස්ස ඉතරස්ස ච
දස්සනට්යඨන ඉධ ඤාණදස්සනන්ති අධිප්යපතන්ති ආහ 

‘‘දිබ්බචක්ඛුසඞ්ඛාතස්සා’’තිආදි. 

උද්ධං ජීවිතපරිොදානාති ජීවිතක්ඛයයතො උපරි මරණයතො පරං. 

සමුග් යතනාති උට්ඨියතන. ධුමාතත්තාති උද්ධං උද්ධං ධුමාතත්තා
සූනත්තා. යසතරත්යතහි විපරිභින්නං විමිස්සිතං නීලං, 

පුරිමවණ්ණවිපරිණාමභූතං වා නීලං විනීලං, විනීලයමව විනීලකන්ති ක-
කායරන පදවඩ්ඪනමාහ අනත්ථන්තරයතො යථා ‘‘පීතකං යලොහිතක’’න්ති. 

පටිකූලත්තාතිජිගුච්ඡනීයත්තා.කුච්ඡිතං විනීලං විනීලකන්තිකුච්ඡනත්යථො
වා අයං ක-කායරොති දස්යසතුං වුත්තං යථා ‘‘පාපයකො කිත්තිසද්යදො

අබ්භුග් ච්ඡතී’’ති (දී. නි. 3.316; අ. නි. 5.213). පරිභින්නට්ඨායනහි 

කාකධඞ්කාදීහි. විස්සන්දමානං පුබ්බන්ති විස්සවන්තපුබ්බං, තහං තහං

පග්ඝරන්තපුබ්බන්තිඅත්යථො. ත ාභාවන්තිවිස්සන්දමානපුබ්බතං. 

යසොභික්ඛූතියයො ‘‘පස්යසයයසරීරං සීවථිකායඡඩ්ඩිත’’න්තිවුත්යතො, 

යසො භික්ඛු. උපසංහරති සදිසතං. අෙම්පි යඛොතිආදි

උපසංහරණාකාරදස්සනං. ආයූති රූපපජීවිතින්ද්රියං. අරූපපජීවිතින්ද්රියං

පයනත්ථ විඤ්ඤාණ තිකයමව. උස්මාති කම්මජයතයජො. 

එවංපූතිකසභායවොති එවං අතිවිය පූතිසභායවො ආයුආදිවි යම වියාති 

අධිප්පායයො. එදියසො භවිස්සතීති එවංභාවීති ආහ ‘‘එවයමවං 

උද්ධුමාතාදියභයදොභවිස්සතී’’ති. 

ලුඤ්චිත්වා ලුඤ්චිත්වාති උප්පාය ත්වා උප්පාය ත්වා. 

යසසාවයසසමංසයලොහිතයුත්තන්ති සබ්බයසො අක්ඛාදිතත්තා තහං තහං

යසයසන අප්පාවයසයසන මංසයලොහියතන යුත්තං. අඤ්යඤන

හත් ට්ඨිකන්ති අවියසයසන හත්ථට්ඨිකානං විප්පකිණ්ණතා යජොතිතාති
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අනවයසසයතො යතසං විප්පකිණ්ණතං දස්යසන්යතො 

‘‘චතසට්ඨියභදම්පී’’තිආදිමාහ. යතයරොවස්සිකානීතිතියරොවස්ස තානි.තානි

පන සංවච්ඡරං වීතිවත්තානි යහොන්තීතිආහ ‘‘අතික්කන්තසංවච්ඡරානී’’ති.
පුරාණතාය ඝනභාවවි යමනවිචුණ්ණතාඉධපූතිභායවො.යසොයථායහොති, 

තං දස්යසන්යතො ‘‘අබ්යභොකායස’’තිආදිමාහ. අයනකධාතූනන්ති 

චක්ඛුධාතුආදීනං, කාමධාතුආදීනං වා. සතිො ච ඤාණස්ස ච අත් ාොති
‘‘අභික්කන්යත පටික්කන්යත සම්පජානකාරී යහොතී’’තිආදිනා (දී. නි.
1.214; 2.376; ම. නි. 1.109) වුත්තාය සත්තට්ඨානිකාය සතියා යචව 
තංසම්පයුත්තඤාණස්සචඅත්ථාය. 

උදායීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අනුත්තරියසුත්තවණ්ණනා 

30. දසයම නිහීනන්තිලාමකං, කිලිට්ඨංවා.  ාමවාසිකානන්තිබාලානං.

පුථුජ්ජනානංඉදන්ති යපොථුජ්ජනිකං. යතනාහ ‘‘පුථුජ්ජනානං සන්තක’’න්ති, 

පුථුජ්ජයනහියසවිතබ්බත්තායතසංසන්තකන්තිවුත්තංයහොති. අනරිෙන්ති

න නිද්යදොසං. නිද්යදොසට්යඨො හි අරියට්යඨො. යතනාහ ‘‘න උත්තමං න

පරිසුද්ධ’’න්ති. අරියයහි වා න යසවිතබ්බන්ති අනරිෙං. අනත් සංහිතන්ති 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකාදිවිවිධවිපුලානත්ථසහිතං. තාදිසඤ්ච

අත්ථසන්නිස්සිතංන යහොතීතිආහ ‘‘නඅත් සන්නිස්සිත’’න්ති. න වට්ය 

නිබ්බින්දනත් ාොති චතුසච්චකම්මට්ඨානාභාවයතො. අසති පන වට්ය  

නිබ්බිදායවිරා ාදීනංඅසම්භයවොයයවාතිආහ ‘‘න විරා ාො’’තිආදි. 

අනුත්තමං අනුත්තරිෙන්ති ආහ ‘‘එතං අනුත්තර’’න්ති. හත්ථිස්මන්ති

නිමිත්තත්යථ භුම්මන්ති ආහ ‘‘හත්ථිනිමත්තං සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 
හත්ථිවිසයත්තාහත්ථිසන්නිස්සිතත්තාචහත්ථිසිප්පං‘‘හත්ථී’’ති යහත්වා 
‘‘හත්ථිස්මිම්පිසික්ඛතී’’තිවුත්තං.තස්මාහත්ථිසිප්යපසික්ඛතීති එවයමත්ථ
අත්යථොදට්ඨබ්යබො.යසසපයදසුපිඑයසවනයයො. 

ලිඞ් බයත්තයයන විභත්තිබයත්තයයන පාරිචරියෙති වුත්තන්ති ආහ 

‘‘පාරිචරිොෙ පච්චුපට්ඨිතා’’ති.යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

අනුත්තරියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනුත්තරියවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යදවතාවග්ය ො 

1-4. යසඛසුත්තාදිවණ්ණනා 

31-34. චතුත්ථස්ස පඨයම යසඛානං පටිලද්ධගුණස්ස පරිහානි නාම 

නත්ථීති ආහ ‘‘උපරූපරිගුණපරිහානාො’’ති, උපරූපපරිලද්ධබ්බානං
මග් ඵලානං පරිහානාය අනුප්පාදායාති අත්යථො. තතියාදීනි 
උත්තානත්ථායනව. 
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යසඛසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. විජ්ජාභාගියසුත්තවණ්ණනා 

35. පඤ්චයම සම්පයයො වයසන විජ්ජං භජන්ති, 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවි තාදිපච්චයවයසන තාය

සහ එකීභාවං  ච්ඡන්තීති විජ්ජාභාගිො. අථ වා විජ්ජාභාය  
විජ්ජායකොට්ඨායස වත්තන්ති විජ්ජාසභා තාය තයදකයදයස

විජ්ජායකොට්ඨායස පවත්තන්තීති විජ්ජාභාගිො. තත්ථ විපස්සනාඤාණං, 
මයනොමයිද්ධි, ඡ අභිඤ්ඤාති අට්ඨ විජ්ජා. පුරියමන අත්යථන තාහි
සම්පයුත්තධම්මා විජ්ජාභාගියා. පච්ඡියමන අත්යථනතාසු යා කාචි එකාව
විජ්ජා විජ්ජා, යසසාවිජ්ජාභාගියා.එවංවිජ්ජාපිවිජ්ජාය සම්පයුත්තධම්මාපි
‘‘විජ්ජාභාගියා’’ත්යවව යවදිතබ්බා. ඉධ පන විපස්සනාඤාණසම්පයුත්තා
සඤ්ඤාව විජ්ජාභාගියාති ආ තා, සඤ්ඤාසීයසන යසසසම්පයුත්තධම්මාපි

වුත්තා එවාති දට්ඨබ්බං. අනිච්චානුපස්සනාඤායණති
අනිච්චානුපස්සනාඤායණ නිස්සයපච්චයභූයත උප්පන්නසඤ්ඤා, යතන
සහ තාතිඅත්යථො.යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

විජ්ජාභාගියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. විවාදමූලසුත්තවණ්ණනා 

36. ඡට්යඨ යකොධයනොති කුජ්ඣනසීයලො. යස්මා යසො

අප්පහීනයකොධතාය අධි තයකොයධො නාම යහොති, තස්මා ‘‘යකොයධන 

සමන්නා යතො’’ති ආහ. උපනායහො එතස්ස අත්ථීති උපනාහී, 

උපනය්හනසීයලොතිවා උපනාහී. විවායදොනාමඋප්පජ්ජමායනො යයභුයයයන

පඨමංද්වින්නංවයසනඋප්පජ්ජතීතිවුත්තං ‘‘ද්වින්නංභික්ඛූනංවිවායදො’’ති.
යසො පන යථා බහූනං අනත්ථාවයහො යහොති, තං නිදස්සනමුයඛන

නිදස්යසන්යතො ‘‘ක ’’න්තිආදිමාහ. අබ්භන්තරපරිසාොතිපරිසබ්භන්තයර. 

ගුණමක්ඛනායපවත්යතොපිඅත්තයනොකාරකංගූයථනපහරන්තිංගූයථො

විය පඨමතරංමක්යඛතීතිමක්යඛො, යසොඑතස්සඅත්ථීති මක්ඛී. පළාසතීති
පළායසො, පරස්ස ගුයණ ඩංසිත්වා විය අපයනතීති අත්යථො. යසො එතස්ස

අත්ථීති පළාසී. පළාසී පුග් යලො හි දුතියස්ස ධුරං න යදති, සමං හරිත්වා

අතිවදති. යතනාහ ‘‘යු ග් ාහලක්ඛයණන පළායසන සමන්නා යතො’’ති.

ඉස්සතීති ඉස්සුකී. මච්ඡරායතීති මච්ඡරං, තංඑතස්සඅත්ථීති මච්ඡරී. සඨයති

න සම්මා භාසතීති සයඨො අඤ්ඤථා සන්තං අත්තානං අඤ්ඤථා

පයවදනයතො. මායා එතස්ස අත්ථී මාොවී. මිච්ඡා පාපිකා විඤ්ඤු රහිතා

එතස්ස දිට්ඨීති මච්ඡාදිට්ඨි, කම්මපථපරියාපන්නාය ‘‘නත්ථි
දින්න’’න්තිආදිවත්ථුකාය මිච්ඡත්තපරියාපන්නාය අනියයානිකාය දිට්ඨියා

සමන්නා යතොතිඅත්යථො.යතනාහ ‘‘නත්ථිකවාදී’’තිආදි. 
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සං අත්තයනො දිට්ඨිං, සයං වා අත්තනා යථා හිතං පරාමසති, සභාවං 

අතික්කමිත්වා පරයතො ආමසතීති සන්දිට්ඨීපරාමාසී. ආධානං දළ්හං

 ණ්හාතීති ආධානග් ාහී, දළ්හග් ාහී, ‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්ති ථිරග් ාහීති
අත්යථො. යුත්තං කාරණං දිස්වාව ලද්ධිං පටිනිස්සජ්ජතීති පටිනිස්සග්ගී, 
දුක්යඛන කිච්යඡන කසියරන බහුම්පි කාරණං දස්යසත්වා න සක්කා

පටිනිස්සග් ං කාතුන්ති දුප්පටිනිස්සග්ගී. යයො අත්තයනො උප්පන්නදිට්ඨිං
‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්ති දළ්හං  ණ්හිත්වා අපි බුද්ධාදීහිකාරණං දස්යසත්වා
වුච්චමායනොන පටිනිස්සජ්ජති.තස්යසතංඅධිවචනං.තාදියසොහිපුග් යලො
යං යයදව ධම්මං වා අධම්මං වා සුණාති, තං සබ්බං ‘‘එවං අම්හාකං
ආචරියයහි කථිතං, එවං අම්යහහි සුත’’න්ති කුම්යමොව අඞ් ානි සයක
කපායල අන්යතොයයව සයමොදහති. යථා හි කච්ඡයපො අත්තයනො 
හත්ථපාදාදියක අඞ්ය  යකනචි ඝටියත සබ්බානි අඞ් ානි අත්තයනො
කපායලයයව සයමොදහති, න බහි නීහරති, එවමයම්පි ‘‘න සුන්දයරො තව
 ායහො, ඡඩ්යඩහි න’’න්ති වුත්යතො තං න විස්සජ්ජති, අන්යතොයයව
අත්තයනො හදයය එව ඨයපත්වා විචරති, කුම්භීලග් ාහං  ණ්හාති. යථා
සුසුමාරා හිතංනපටිනිස්සජ්ජන්ති, එවං ණ්හාති. 

විවාදමූලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ඡළඞ් දානසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම දක්ඛන්ති වඩ්ඪන්ති එතායාති දක්ඛිණා, පරිච්චා මයං
පුඤ්ඤං, තස්සූපකරණභූයතො යදයයධම්යමො ච. ඉධ පන යදයයධම්යමො

අධිප්යපයතො.යතයනවාහ ‘‘දක්ඛිණං පතිට්ඨායපතී’’ති. ඉයතොඋට්ඨියතනාති

ඉයතො යඛත්තයතො උප්පන්යනන. රාය ො විනයති එයතනාති රා විනයෙො, 

රා ස්ස සමුච්යඡදිකාපටිපදා.යතනාහ ‘‘රා විනෙපටිපදං පටිපන්නා’’ති. 

‘‘පුබ්යබව දානාසුමයනො’’තිආදි ාථාය පුබ්යබව දානාමුඤ්චයචතනාය
පුබ්යබ දානූපකරණසම්භරණයතො පට්ඨාය සුමයනො ‘‘සම්පත්තීනං නිදානං

අනු ාමිකදානං දස්සාමී’’තියසොමනස්සියතො භයවයය. දදංචිත්තංපසාදයෙති
දදන්යතො යදයයධම්මං දක්ඛියණයයහත්යථ පතිට්ඨායපන්යතො ‘‘අසාරයතො

ධනයතො සාරාදානං කයරොමී’’ති අත්තයනො චිත්තං පසායදයය. දත්වා

අත්තමයනො යහොතීති දක්ඛියණයයානං යදයයධම්මං පරිච්චජිත්වා
‘‘පණ්ඩිතපඤ්ඤත්තං නාම මයා අනුට්ඨිතං, අයහො සාධු සුට්ඨූ’’ති

අත්තමයනො පමුදියතො පීතියසොමනස්සජායතො යහොති. එසාති යා අයං
පුබ්බයචතනා මුඤ්චයචතනා අපරයචතනාති ඉමාසං කම්මඵලානං
සද්ධානු තානං යසොමනස්සපරිග් හිතානං තිවිධානං යචතනානං පාරිපූරී, 
එසා. 

සීලසඤ්ඤයමනාති කායිකවාචසිකසංවයරන. හත් පායදති

දක්ඛියණයයානං හත්ථපායද. මුඛං වික්ඛායලත්වාති යතසංයයව මුඛං
වික්ඛායලත්වා, අත්තනාවමුයඛොදකංදත්වාති අධිප්පායයො. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය  ඡක්කනිපාත-ටීකා 

85 

පටුන 

ඡළඞ් දානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-11. අත්තකාරීසුත්තාදිවණ්ණනා 

38-41. අට්ඨයම කුසලකිරියාය ආදිආරම්භභායවන පවත්තවීරියං

ඨිතසභාවතායසභාවධාරණට්යඨනධාතූතිවුත්තන්තිආහ– ‘‘ආරම්භධාතූති

ආරභනවයසනපවත්තවීරිෙ’’න්ති.ලද්ධායසවනං වීරියංබලප්පත්තංහුත්වා

පටිපක්යඛවිධමතීතිආහ ‘‘නික්කමධාතූති යකොසජ්ජයතොනික්ඛමනසභාවං

වීරිෙ’’න්ති. පරක්කමනසභායවොති අධිමත්තතරානං පටිපක්ඛධම්මානං
විධමනසමත්ථතාය පටුපටුතරභායවන පරං පරං ඨානං අක්කමනසභායවො.
නවමාදීසුනත්ථිවත්තබ්බං. 

අත්තකාරීසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. නාගිතසුත්තවණ්ණනා 

42. ද්වාදසයම මාහං නාගිත ෙයසන සමා මන්ති මා අහං යයසන

සමා මනං පත්යථමි. මා ච මො ෙයසොතියයසො ච මයා මා සමා ච්ඡතූති 
අත්යථො. ඉමිනා අත්තයනො ලාභසක්කායරන අනත්ථිකතං විභායවති. 

පඤ්චහි විමුත්තීහීති තදඞ් විමුත්තිආදීහි පඤ්චහි විමුත්තීහි. යසසයමත්ථ
උත්තානයමව. 

නාගිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යදවතාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ධම්මකවග්ය ො 

1. නා සුත්තවණ්ණනා 

43. පඤ්චමස්ස පඨයම පරිසිඤ්චිතන්ති (ම. නි. අට්ඨ. 1.272) යයො
චුණ්ණමත්තිකාදීහි  ත්තානි උබ්බට්ය න්යතො මල්ලකමුට්ඨාදීහි වා
ඝංසන්යතො නහායති, යසො ‘‘නහායතී’’ති වුච්චති. යයො තථා අකත්වා
පකතියාවනහායති, යසො‘‘පරිසිඤ්චතී’’තිවුච්චති. භ වයතොචසරීයරතථා
හරිතබ්බංරයජොජල්ලංනාමනුපලිම්පති අච්ඡඡවිභාවයතො, උතුග් හණත්ථං

පනභ වායකවලංඋදයකඔතරති.යතනාහ ‘‘ ත්තානිපරිසිඤ්චිත’’න්ති. 

පුබ්බයකොට්ඨයකොති පාචීනයකොට්ඨයකො. සාවත්ථියං කිර
යජතවනවිහායරො කදාචි මහා, කදාචි ඛුද්දයකො. තථා හි යසො විපස්සිස්ස 
භ වයතො කායල යයොජනියකො අයහොසි, සිඛිස්ස ති ාවුයතො, යවස්සභුස්ස
අඩ්ඪයයොජනියකො, කකුසන්ධස්ස  ාවුතප්පමායණො, යකොණා මනස්ස
අඩ්ඪ ාවුතප්පමායණො, කස්සපස්ස වීසතිඋසභප්පමායණො, අම්හාකං
භ වයතොකායලඅට්ඨකරීසප්පමායණොජායතො.තම්පින රංතස්ස විහාරස්ස
කදාචි පාචීනයතො යහොති, කදාචි දක්ඛිණයතො, කදාචි පච්ඡිමයතො, කදාචි
උත්තරයතො. යජතවන න්ධකුටියං පන චතුන්නං මඤ්චපාදානං
පතිට්ඨිතට්ඨානං අචලයමව. චත්තාරි හි අචලයචතියට්ඨානානි නාම
මහායබොධිපල්ලඞ්කට්ඨානං, ඉසිපතයන ධම්මචක්කප්පවත්තනට්ඨානං, 
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සඞ්කස්සන යර යදයවොයරොහනකායල යසොපානස්ස පතිට්ඨානට්ඨානං, 
මඤ්චපාදට්ඨානන්ති. අයං පන පුබ්බයකොට්ඨයකො කස්සපදසබලස්ස 
වීසතිඋසභවිහාරකායල පාචීනද්වාරයකොට්ඨයකො අයහොසි. යසො ඉදානි
‘‘පුබ්බයකොට්ඨයකො’’ත්යවව පඤ්ඤායති. 

කස්සපදසබලස්ස කායල අචිරවතී න රං පරික්ඛිපිත්වා සන්දමානා
පුබ්බයකොට්ඨකං පත්වා උදයකන භින්දිත්වා මහන්තං උදකරහදං මායපසි
සමතිත්තිකං අනුපුබ්බ ම්භීරං. තත්ථ එකං රඤ්යඤො න්හානතිත්ථං, එකං
නා රානං, එකං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස, එකං බුද්ධානන්ති එවං පාටිඑක්කානි 
න්හානතිත්ථානි යහොන්ති රමණීයානිවිප්පකිණ්ණරජතපට් සදිසවාලුකානි.
ඉති භ වතා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං යයන අයං එවරූපයපො
පුබ්බයකොට්ඨයකො, යතනුපසඞ්කමි  ත්තානි පරිසිඤ්චිතුං. අථායස්මා
ආනන්යදො උදකසාටිකං උපනායමසි. භ වා සුරත්තදුපට් ං අපයනත්වා
උදකසාටිකං නිවායසසි. යථයරො දුපට්ය න සද්ධිං මහාචීවරං අත්තයනො
හත්ථ තං අකාසි. භ වා උදකං ඔතරි, සයහොතරයණයනවස්ස උදයක
මච්ඡකච්ඡපා සබ්යබ සුවණ්ණවණ්ණා අයහසුං, යන්තනාළකාහි
සුවණ්ණරසධාරානි සිඤ්චනකායලො විය සුවණ්ණප ප්පසාරණකායලො විය 
ච අයහොසි. අථ භ වයතො නහානවත්තං දස්යසත්වා පච්චුත්තිණ්ණස්ස
යථයරො සුරත්තදුපට් ං උපනායමසි. භ වා තං නිවායසත්වා
විජ්ජුල්ලතාසදිසං කායබන්ධනං බන්ධිත්වා මහාචීවරං අන්තන්යතන
සංහරිත්වා පදුම බ්භසදිසං කත්වා උපනීතං ද්වීසු කණ්යණසු  යහත්වා

අට්ඨාසි. යතන වුත්තං ‘‘පුබ්බයකොට්ඨයක  ත්තානි පරිසිඤ්චිත්වා

එකචීවයරොඅට්ඨාසී’’ති. 

එවං ඨිතස්ස පන භ වයතො සරීරං විකසිතපදුමපුප්ඵසදිසං 
සබ්බපාලිඵුල්ලං පාරිච්ඡත්තකං, තාරාමරීචිවිකසිතඤ්ච   නතලං සිරියා
අවහසමානං විය වියරොචිත්ථ, බයාමප්පභාපරික්යඛපවිලාසිනී චස්ස 
ද්වත්තිංසවරලක්ඛණමාලා  න්ථිත්වා ඨපිතා ද්වත්තිංස චන්දිමා විය, 
ද්වත්තිංස සූරියා විය, පටිපාටියා 
ඨපිතද්වත්තිංසචක්කවත්තිද්වත්තිංසයදවරාජද්වත්තිංසමහාබ්රහ්මායනො විය
ච අතිවිය වියරොචිත්ථ. යස්මා ච භ වයතො සරීරං
සුධන්තචාමීකරසමානවණ්ණං, සුපරියසොධිතපවාළරුචිරයතොරණං, 
සුවිසුද්ධනීලරතනාවලිසදිසයකසතනුරුහං, තස්මා තහං තහං 
විනිග් තසුජාතජාතිහිඞ්ගුලකරසූපයසොභිතං උපරි
සතයමඝරතනාවලිසුච්ඡාදිතං ජඞ් මමිව කනකගිරිසිඛරං වියරොචිත්ථ.
තස්මිඤ්ච සමයය දසබලස්ස සරීරයතො නික්ඛමිත්වා ඡබ්බණ්ණරස්මියයො
සමන්තයතො අසීතිහත්ථප්පමායණ පයදයස ආධාවන්තී විධාවන්තී 
රතනාවලිරතනදාමරතනචුණ්ණවිප්පකිණ්ණං විය
පසාරිතරතනචිත්තකඤ්චනපට් මිව ආසිඤ්චමානලාඛාරසධාරාචිත්තමිව
උක්කාසතනිපාතසමාකුලමිව 
නිරන්තරවිප්පකිණ්ණකණිකාරකිඞ්කිණිකපුප්ඵමිව 
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පටුන 

වායුයව සමුද්ධතචිනපිට්ඨචුණ්ණරඤ්ජිතමිව 
ඉන්දධනුවිජ්ජුල්ලතාවිතානසන්ථතමිව ච   නතලං, තං ඨානං පවනඤ්ච 
සම්මා ඵරන්ති. වණ්ණභූමි නායමසා. එවරූපයපසු ඨායනසු බුද්ධානං
සරීරවණ්ණං වා ගුණවණ්ණං වා චුණ්ණියපයදහි වා  ාථාහි වා අත්ථඤ්ච
උපමායයොචකාරණානිචආහරිත්වා පටිබයලනධම්මකථියකනපූයරත්වා
කයථතුං වට් ති. එවරූපයපසු හි ඨායනසු ධම්මකථිකස්ස ථායමො

යවදිතබ්යබො. පුබ්බසදිසානි කුරුමායනොති නිරුදකානි කුරුමායනො, 
සුක්ඛාපයමායනොති අත්යථො. යසොදයක  ත්යත චීවරං පාරුපන්තස්ස හි
චීවයර කණ්ණිකානි උට්ඨහන්ති, පරික්ඛාරභණ්ඩං දුස්සති, බුද්ධානං පන
සරීයර රයජොජල්ලං න උපලිම්පති, පදුමපත්යත උක්ඛිත්තඋදකබින්දු විය
උදකං විනිවට්ය ත්වා  ච්ඡති. එවං සන්යතපි සික්ඛා ාරවතාය භ වා
‘‘පබ්බජිතවත්තං නායමත’’න්ති මහාචීවරං උයභොසු කණ්යණසු  යහත්වා
පුරයතොකායංපටිච්ඡායදත්වාඅට්ඨාසි. 

තාළතඤ්ච වාදිතඤ්ච තාළතවාදිතං, තූරියානං තාළතවාදිතං 
තූරියතාළතවාදිතං. මහන්තඤ්ච තං තූරියතාළතවාදිතඤ්චාති 

මහාතූරිෙතාළිතවාදිතං. යතනාහ ‘‘මහන්යතනා’’තිආදි. අථ වා
යභරිමුදිඞ් පණවාදිතූරියානං තාළතං වීණායවළුය ොමුඛිආදීනං වාදිතඤ්ච 

තූරිෙතාළිතවාදිතන්තිවා එවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

අභිඤ්ඤාපාරං යතොති අභිඤ්ඤාපාරගූ. එවං යසයසසුපි.යසොහිභ වා

සබ්බධම්යම අභිජානන්යතො  යතොති අභිඤ්ඤාපාරගූ. යතසු

පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධ පරිජානන්යතො  යතොති පරිඤ්ඤාපාරගූ. 

සබ්බකියලයස පජහන්යතො  යතොති පහානපාරගූ. චත්තායරො මග්ය 

භායවන්යතො  යතොති භාවනාපාරගූ. නියරොධං සච්ඡිකයරොන්යතො  යතොති 

සච්ඡිකිරිොපාරගූ. සබ්බසමාපත්තිං සමාපජ්ජන්යතො  යතොති 

සමාපත්තිපාරගූ. සුබ්රහ්මයදවපුත්තාදයෙොති එත්ථ යසො කිර යදවපුත්යතො
අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුයතො නන්දනකීළතං කත්වා පාරිච්ඡත්තකමූයල 
පඤ්ඤත්තාසයනනිසීදි.තංපඤ්චසතාපරිවායරත්වානිසින්නා, පඤ්චසතා
රුක්ඛං අභිරුහිත්වා මධුරස්සයරන  ායිත්වා පුප්ඵානි පායතන්ති. තානි 
 යහත්වාඉතරාඑකයතොවණ්ටිකමාලාව න්යථන්ති.අථරුක්ඛංඅභිරුළ්හා
උපච්යඡදකවයසන එකප්පහායරයනව කාලං කත්වා අවීචිම්හි නිබ්බත්තා
මහාදුක්ඛංඅනුභවන්ති.අථකායල  ච්ඡන්යතයදවපුත්යතො‘‘ඉමාසංයනව
සද්යදො සුයයති, න පුප්ඵානි පායතන්ති, කහං නු යඛො  තා’’ති
ආවජ්යජන්යතො නිරයය නිබ්බත්තභාවං දිස්වා පියවත්ථුකයසොයකන
රුප්පමායනො චින්යතසි – ‘‘එතා තාව යථාකම්යමන  තා, මය්හං 
ආයුසඞ්ඛායරො කිත්තයකො’’ති. යසො ‘‘සත්තයම දිවයස මයාපි අවයසසාහි
පඤ්චසතාහි සද්ධිං කාලං කත්වා තත්යථව නිබ්බත්තිතබ්බ’’න්ති දිස්වා
බලවතයරන යසොයකන සමප්පියතො. ‘‘ඉමං මය්හං යසොකං සයදවයක
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යලොයකඅඤ්ඤත්රතථා තානිබ්බායපතුංසමත්යථොනත්ථී’’ති චින්යතත්වා
සත්ථුසන්තිකං න්ත්වාවන්දිත්වාඑකමන්තංඨියතො– 

‘‘නිච්චංඋත්රස්තමිදංචිත්තං, නිච්චංඋබ්බිග් මිදංමයනො; 
අනුප්පන්යනසුකිච්යඡසු, අයථොඋප්පතියතසුච; 
සයචඅත්ථිඅනුත්රස්තං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති.(සං. නි.1.98) 
– 

ඉමං ාථමභාසි.භ වාපිස්ස– 

‘‘නාඤ්ඤත්රයබොජ්ඣාතපසා, නාඤ්ඤත්රින්ද්රියසංවරා; 
නාඤ්ඤත්ර සබ්බනිස්සග් ා, යසොත්ථිං පස්සාමි පාණින’’න්ති. (සං.
නි.1.98) – 

ධම්මං යදයසසි. යසො යදසනාපරියයොසායන වි තයසොයකො පඤ්චහි 
අච්ඡරාසයතහිසද්ධිංයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨායභ වන්තංනමස්සමායනො

අට්ඨාසි.තං සන්ධායයතංවුත්තං ‘‘දුක්ඛප්පත්තා සුබ්රහ්මයදවපුත්තාදයෙො’’ති. 

ආදි-සද්යදන චන්දසූරියයදවපුත්තාදයයො සඞ් ණ්හාති. චතූහි කාරයණහීති 
ආරකත්තා, අරීනංඅරානඤ්චහතත්තා, පච්චයාදීනංඅරහත්තා, පාපකරයණ
රහාභාවාතිඉයමහි චතූහිකාරයණහි. 

දසවිධසංයෙොජනානීති ඔරම්භාගියුද්ධම්භාගියයභදයතො

දසවිධසංයයොජනානි. සබ්යබ අච්චරුචීති සබ්බසත්යත අතික්කමිත්වා

පවත්තරුචි. අට්ඨමකන්ති යසොතාපත්තිමග් ට්ඨං සන්ධාය වදති. 

යසොතාපන්යනොතිඵලට්යඨො හියතො. 

යසොරච්චන්ති ‘‘තත්ථකතමංයසොරච්චං? යයොකායියකොඅවීතික්කයමො, 
වාචසියකො අවීතික්කයමො, කායිකවාචසියකො අවීතික්කයමො, ඉදං වුච්චති
යසොරච්චං, සබ්බාපි සීලසංවයරො යසොරච්ච’’න්ති (ධ. ස. 1349) වචනයතො

සුචිසීලං ‘‘යසොරච්ච’’න්ති වුත්තං. කරූණාති කරුණාබ්රහ්මවිහාරමාහ. 

කරුණාපුබ්බභාය ොතිතස්සපුබ්බභා ංඋපචාරජ්ඣානංවදති. 

දුවියධන ඣායනනාති
ආරම්මණූපනිජ්ඣානලක්ඛණූපනිජ්ඣානයභදයතො දුවියධන ඣානමයනන. 

පඤ්චවිධමච්ඡාජීවවයසනාති 
කුහනාලපනායනමිත්තිකතානිප්යපසිකතාලායභනලාභංනිජිගීසනතාසඞ්ඛාත

- පඤ්චවිධමිච්ඡාජීවවයසන. න ලිප්පතීති න අල්ලීයති අනුසයයතො 
ආරම්මණකරණයතො වා තණ්හාදිට්ඨිඅභිනියවසාභාවයතො. යසසයමත්ථ
උත්තානයමව. 

නා සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. මි සාලාසුත්තවණ්ණනා 

44. දුතියය සමසම තිොතික-කාරස්ස ය-කාරවයසනනිද්යදයසොතිආහ 

‘‘සමභායවයනව සම තිකා’’ති. භවිස්සන්තීති අතීතත්යථ අනා තවචනං

කතන්ති ආහ ‘‘භවිස්සන්තීති ජාතා’’ති. පුරාණස්ස හි ඉසිදත්තස්ස ච
සම තිකං සන්ධායසාඑවමාහ. 

අම්මකාති මාතු ායමො. උපචාරවචනඤ්යහතං. ඉත්ථීසු යදිදං අම්මකා

මාතු ායමො ජනනී ජනිකාති. යතනාහ ‘‘ඉත්ථී හුත්වා ඉත්ථිසඤ්ඤාෙ එව

සමන්නා තා’’ති. 

දිට්ඨිොපටිවිජ්ඣිතබ්බංඅප්පටිවිද්ධං යහොතීතිඅත්ථයතොකාරණයතොච
පඤ්ඤාය පටිවිජ්ඣිතබ්බං අප්පටිවිද්ධං යහොති, නිජ්ජ ංනිග්ගුම්බංකත්වා
යාථාවයතො අවිදිතං යහොති. සමයය සමයය කියලයසහි විමුච්චනකං

පීතිපායමොජ්ජං ඉධ සාමායිකං ම-කායර අකාරස්ස දීඝංකත්වා. යතනාහ – 

‘‘සාමායිකම්පි විමුත්තිං න ලභතීති කාලානුකාලං ධම්මස්සවනං නිස්සාෙ

පීතිපායමොජ්ජං න ලභතී’’ති. පමණන්තීති එත්ථ ආරම්භත්යථො ප-සද්යදොති

ආහ ‘‘තයලතංආරභන්තී’’ති. පණීයතොති විසිට්යඨො. 

තදන්තරන්ති වචනවිපල්ලායසන උපයයො ත්යථ සාමිවචනං කතන්ති

ආහ ‘‘තං අන්තරං තං කාරණ’’න්ති. යලොභස්ස අපරාපරුප්පත්තියා

බහුවචනවයසන ‘‘යලොභධම්මා’’ති වුත්තා. සීයලන වියසසී අයහොසි 
යමථුනධම්මවිරතියාසමන්නා තත්තා. 

මි සාලාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-6. ඉණසුත්තාදිවණ්ණනා 

45-48. තතියය දලිද්යදො නාම දුග් යතො, තස්ස භායවො දාලිද්දිෙං. න

එතස්ස සකං සාපයතයයන්ති අස්සයකො, අසාපයතයයයො. යතනාහ 

‘‘අත්තයනොසන්තයකන රහියතො’’ති.‘‘බුද්යධොධම්යමොසඞ්යඝො’’තිවුත්යත
‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භ වා, ස්වාක්ඛායතො ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො
සඞ්යඝො’’ති යකනචි අකම්පියභායවන ඔකප්පනං රතනත්තයගුයණ

ඔ ායහත්වා කප්පනං ඔකප්පනසද්ධා නාම. ‘‘ඉදං අකුසලං කම්මං යනො
සකං, ඉදං පන කම්මං සක’’න්ති එවං බයතියරකයතො අන්වයයතො ච 

කම්මස්සකතජානනපඤ්ඤා කම්මස්සකතපඤ්ඤා. තිවිධඤ්හි දුච්චරිතං
අත්තනා කතම්පි සකකම්මං නාම න යහොති අත්ථභඤ්ජනයතො. සුචරිතං

සකකම්මං නාම අත්ථජනනයතො. ඉණාදානස්මන්ති පච්චත්තවචනත්යථ

එතං භුම්මන්තිආහ ‘‘ඉණග් හණංවදාමී’’ති. 

ක ග් ායහොති කතං සබ්බයසො සිද්ධයමව කත්වා  හණං. යසො පන

විජයලායභො යහොතීති ආහ ‘‘ජෙග් ායහො’’ති. හිරිමයනො එතස්සාති 

හිරිමයනොති ආහ ‘‘හිරිසම්පයුත්තචිත්යතො’’ති, පාපජිගුච්ඡනලක්ඛණාය
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හිරියා සම්පයුත්තචිත්යතොති අත්යථො. ඔත්තප්පති උබ්බිජ්ජති භායති

සීයලනාති ඔත්තප්පී, ඔත්තප්යපන සමන්නා යතො. නිරාමසං සුඛන්ති

තතියජ්ඣානසුඛං දූරසමුස්සාරිතකාමාමිසත්තා. උයපක්ඛන්ති
චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛං, න යං කිඤ්චි උයපක්ඛායවදනන්ති ආහ 

‘‘චතත් ජ්ඣානුයපක්ඛ’’න්ති. ආරද්ධවීරියෙොති
පග් හිතපරිපුණ්ණකායිකයචතසිකවීරියයොති අත්යථො. යයො  ණසඞ් ණිකං
වියනොයදත්වාචතූසුඉරියාපයථසුඅට්ඨආරම්භවත්ථුවයසනඑකයකොයහොති, 
තස්ස කායිකංවීරියංආරද්ධංනාමයහොති.චිත්තසඞ් ණිකංවියනොයදත්වා
අට්ඨසමාපත්තිවයසන එකයකොයහොති. මයනඋප්පන්නකියලසස්සඨානං
පාපුණිතුං න යදති, ඨායන උප්පන්නකියලසස්ස නිසජ්ජං, නිසජ්ජාය
උප්පන්නකියලසස්ස සයනං පාපුණිතුං න යදති, උප්පන්නට්ඨායනයයව
කියලයස නිග් ණ්හාති. අයං යචතසිකං වීරියං ආරද්ධං නාම යහොති. 
පටිපක්ඛදූරීභායවන යසට්ඨට්යඨන ච එයකො උයදතීති එයකොදි, එකග් තා.

තස්ස යයො යතො එකග් චිත්යතො ඉධ එයකොදි. පටිපක්ඛයතො අත්තානං

නිපාති, තං වා නිපයති වියසොයසතීති නිපයකො. අඤ්ඤතරං කායාදියභදං

ආරම්මණං සාතිසයාය සතියා සරතීති සයතො. යතනාහ 

‘‘එකග් චිත්යතො’’තිආදි. 

අකුප්පා යම විමුත්තීති මය්හං අරහත්තඵලවිමුත්ති අකුප්පතාය 
අකුප්පාරම්මණතාය ච අකුප්පා. සා හි රා ාදීහිනකුප්පතීති අකුප්පතායපි 
අකුප්පා. අකුප්පං නිබ්බානමස්සා ආරම්මණන්ති අකුප්පාරම්මණතායපි

අකුප්පා. යතයනවාහ ‘‘අකුප්පාරම්මණත්තා’’තිආදි. භවසංයෙොජනානන්ති 
කාමරා පටිඝමානදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසභවරා ඉස්සාමච්ඡරිය- 
අවිජ්ජාසඞ්ඛාතානං දසන්නං සංයයොජනානං. ඉමානි හි සත්යත භයවසු
සංයයොයජන්ති උපනිබන්ධන්ති භවාභයවන සංයයොයජන්ති, තස්මා

භවසංයයොජනානීතිවුච්චන්ති. ඛීණාසයවොඋත්තමඅණයණො කියලසඉණානං
අභාවයතො.අඤ්යඤහිසත්තායාවන කියලසාපහීයන්ති, තාවසඉණානාම
අයසරිවිහාරභාවයතො.චතුත්ථාදීනිඋත්තානත්ථානි. 

ඉණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. යඛමසුත්තවණ්ණනා 

49. සත්තයම වුත් බ්රහ්මචරිෙවායසොති නිවුත්ථබ්රහ්මචරියවායසො. 

කතකරණීයෙොති එත්ථ කරණීෙන්ති පරිඤ්ඤාපහානභාවනාසච්ඡිකිරියමාහ.
තං පන යස්මා චතූහි මග්ය හි පච්යචකං චතූසු සච්යචසු කත්තබ්බත්තා

යසොළසවිධං යවදිතබ්බං. යතනාහ ‘‘චතූහි මග්ය හි කත්තබ්බ’’න්ති.
ඛන්ධකියලසඅභිසඞ්ඛාරසඞ්ඛාතා තයයොඔසීදාපනට්යඨනභාරාවියාතිභාරා.

යතඔහිතාඔයරොපිතානික්ඛිත්තාපාතිතාඑයතනාති ඔහිතභායරො. යතනාහ 

‘‘ඛන්ධභාරං…යප.… ඔතායරත්වා ඨියතො’’ති. අනුප්පත්යතො සදත්ථන්ති 

අනුප්පත්තසදත්ය ො.සදත්ය ොතිචසකත්ථමාහක-කාරස්සද-කාරං කත්වා.
එත්ථ හි අරහත්තං අත්තයනො යයොනියසොමනසිකාරායත්තත්තා
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අත්තූපනිබන්ධට්යඨන සසන්තානපරියාපන්නත්තා අත්තානං
අවිජහනට්යඨන අත්තයනො උත්තමත්යථන ච අත්තයනො අත්ථත්තා

‘‘සකත්යථො’’ති වුච්චති. යතනාහ ‘‘සදත්ය ො වුච්චති අරහත්ත’’න්ති. 

සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතොති සම්මා අඤ්ඤාය විමුත්යතො, අච්ඡින්නභූතාය
මග් පඤ්ඤාය සම්මා යථාභූතං දුක්ඛාදීසු යයො යථා ජානිතබ්යබො, තථා

ජානිත්වා විමුත්යතොති අත්යථො. යතනාහ ‘‘සම්මා යහතනා’’තිආදි. 

විමුත්යතොති ච ද්යව විමුත්තියයො සබ්බස්ස චිත්තසංකියලසස්ස මග්ය ො
නිබ්බානාධිමුත්ති ච. නිබ්බායන අධිමුච්චනං තත්ථ
නින්නයපොණපබ්භාරතාය. අරහා සබ්බකියලයසහි විමුත්තචිත්තත්තා 
චිත්තවිමුත්තියා විමුත්යතො. නිබ්බානං අධිමුත්තත්තා නිබ්බායන විමුත්යතො. 
යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

යඛමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ඉන්ද්රියසංවරසුත්තවණ්ණනා 

50. අට්ඨයම උපනිසීදති ඵලං එත්ථාති කාරණං උපනිසා. 

ෙ ාභූතඤාණදස්සනන්ති යථාසභාවජානනසඞ්ඛාතං දස්සනං. එයතන
තරුණවිපස්සනං දස්යසති. තරුණවිපස්සනා හි බලවවිපස්සනාය පච්චයයො

යහොති. තරුණවිපස්සනාති නාමරූපපපරිග් යහ ඤාණං, පච්චයපරිග් යහ
ඤාණං, සම්මසයන ඤාණං, මග් ාමග්ය  වවත්ථයපත්වා ඨිතඤාණන්ති

චතුන්නං ඤාණානං අධිවචනං. නිබ්බින්දති එතායාති නිබ්බිදා.

බලවවිපස්සනාති භයතුපට්ඨායන ඤාණං ආදීනවානුපස්සයන ඤාණං
මුච්චිතුකමයතාඤාණං සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණන්ති චතුන්නං ඤාණානං
අධිවචනං. පටිසඞ්ඛානුපස්සනා පන මුච්චිතුකමයතාපක්ඛිකා එව. ‘‘යාව
මග් ාමග් ඤාණදස්සනවිසුද්ධි, තාව තරුණවිපස්සනා’’ති හි වචනයතො
උපක්කියලසවිමුත්තඋදයබ්බයඤාණයතො බලවවිපස්සනා. විරජ්ජති අරියයො

සඞ්ඛාරයතො එයතනාති විරාය ො, අරියමග්ය ො. අරහත්තඵලන්ති
උක්කට්ඨනිද්යදසයතො වුත්තං. ඉන්ද්රියසංවරස්ස සීලරක්ඛණයහතුත්තා

වුත්තං ‘‘සීලානුරක්ඛණඉන්ද්රිෙසංවයරොකථියතො’’ති. 

ඉන්ද්රියසංවරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ආනන්දසුත්තවණ්ණනා 

51. නවයම ය රා භික්ඛූ විහරන්ති බහුස්සුතා 

ආ තා මාතිආදිපාළපයදසු ඉමිනාව නයයන අත්යථො දට්ඨබ්යබො –

සීලාදිගුණානං ථිරභාවප්පත්තියා ය රා. සුත්තය යයාදිබහුසුතං එයතසන්ති 

බහුස්සුතා. වාචුග් තධාරයණන සම්මයදව  රූපනං සන්තියක
ආ මිතභායවන ආ යතො පරියත්තිධම්මසඞ්ඛායතො ආ යමො එයතසන්ති 

ආ තා මා. සුත්තාතිධම්මසඞ්ඛාතස්ස ධම්මස්ස ධාරයණන ධම්මධරා. 

විනයධාරයණන විනෙධරා. යතසංයයව ධම්මවිනයානංමාතිකායධාරයණන 

මාතිකාධරා. තත්ථ තත්ථ ධම්මපරිපුච්ඡාය පරිපුච්ඡති. තං අත්ථපරිපුච්ඡාය 
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පටුන 

පරිපඤ්හති වීමංසති විචායරති. ඉදං, භන්යත, ක ං, ඉමස්ස ක්වත්ය ොති

පරිපුච්ඡනපඤ්හනාකාරදස්සනං. ආවිව ඤ්යචව පාළයා අත්ථං

පයදසන්තරපාළදස්සයනන ආ මයතො විවරන්ති. අනුත්තානීකතඤ්ච 

යුත්තිවිභාවයනන උත්තානීකයරොන්ති. කඞ්ඛාට්ඨානියෙසු ධම්යමසු 
සංසයුප්පත්තියා යහතුයා  ණ්ඨිට්ඨානභූයතසු පාළපයදසු යාථාවයතො

විනිච්ඡයදායනන කඞ්ඛංපටිවියනොයදන්ති. 

ආනන්දසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ඛත්තියසුත්තවණ්ණනා 

52. දසයම යභොය  අධිප්පායයො එයතසන්ති යභො ාධිප්පාො. 

පඤ්ඤත්ථාය එයතසං මයනො උපවිචරතීති පඤ්ඤූපවිචාරා. පථවියා

දායත්ථාය වා චිත්තං අභිනියවයසො එයතසන්ති ප වීභිනියවසා. මන්තා

අධිට්ඨානං පතිට්ඨා එයතසන්ති මන්තාධිට්ඨානා. ඉමිනා නයයන
යසසපදානිපියවදිතබ්බානි.යසසං උත්තානයමව. 

ඛත්තියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. අප්පමාදසුත්තවණ්ණනා 

53. එකාදසයම ජඞ් ලානන්ති එත්ථ යයො නිපිච්ඡයලො න අනූයපො
නිරුදකතාය ථද්ධලූයඛො භූමිප්පයදයසො, යසො ‘‘ජඞ් යලො’’ති වුච්චති. 
තබ්බහුලතාය පන ඉධ සබ්යබො භූමිප්පයදයසො ජඞ් යලො. තස්මිං ජඞ් යල

ජාතාභවාතිවා ජඞ් ලා, යතසං ජඞ් ලානං. එවඤ්හිනදිචරානම්පිහත්ථීනං 
සඞ් යහො කයතො යහොති සයමොධාතබ්බානං විය සයමොධායකානම්පි ඉධ

ජඞ් ලග් හයණන යහතබ්බයතො. ප වීතලචාරීනන්තිඉමිනාජලචාරියනො

ච නිවත්යතති අදිස්සමානපාදත්තා. ‘‘පාණාන’’න්ති සාධාරණවචනම්පි 

‘‘පදජාතානී’’ති සද්දන්තරසන්නිධායනන වියසසනිවිට්ඨයමව යහොතීතිආහ 

‘‘සපාදකපාණාන’’න්ති.‘‘මුත්ත ත’’න්තිආදීසු(ම.නි. 2.119; අ.නි.9.11) 

 ත-සද්යදො විය ඉධ ජාත-සද්යදො අනත්ථන්තයරොති ආහ ‘‘පදජාතානීති

පදානී’’ති. සයමොධානන්තිසමවයරොධං, අන්යතො ධංවා.යතනාහ ‘‘ඔධානං

උපනික්යඛපං ච්ඡන්තී’’ති. කූ ඞ් මාතිපාරිමන්යතනකූ ංඋප ච්ඡන්ති. 

කූ නින්නාති කූ ච්ඡිද්දමග්ය  පවිසනවයසන කූය  නින්නා. 

කූ සයමොසරණාති ඡිද්යද අනුපවිසනවයසන ච ආහච්ච අවත්ථායනන ච
කූය  සයමොදහිත්වාඨිතා.වණ්ය  පතමායනසබ්බානිභූමියංපතන්තීතිආහ 

‘‘වණ් ානුවත්තකානිභවන්තී’’ති. 

අප්පමාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. ධම්මිකසුත්තවණ්ණනා 

54. ද්වාදසයම ජාතිභූමෙන්තිඑත්ථ ජනනංජාති, ජාතියාභූමි ජාතිභූම, 
ජාතට්ඨානං. තං යඛො පයනතං යනව යකොසලමහාරාජාදීනං, න
චඞ්කිබ්රාහ්මණාදීනං, නසක්කසුයාමසන්තුසිතාදීනං, නඅසීතිමහාසාවකානං, 
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න අඤ්යඤසං සත්තානං ‘‘ජාතිභූමී’’ති වුච්චති. යස්ස පන ජාතදිවයස
දසසහස්සී යලොකධාතු 
එකද්ධජමාලාවිප්පකිණ්ණකුසුමවාසචුණ්ණ ණසු න්ධාසබ්බපාලිඵුල්ලමිව
නන්දනවනං වියරොචමානා පදුමිනිපණ්යණ උදකබින්දු විය අකම්පිත්ථ, 
ජච්චන්ධාදීනඤ්ච රූපපදස්සනාදීනිඅයනකානිපාටිහාරියානිපවත්තිංසු.තස්ස
සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තස්ස ජාතට්ඨානං, සාතිසයස්ස පන

ජනකකපිලවත්ථුසන්නිස්සයයො ‘‘ජාතිභූමී’’ති වුච්චති. ජාතිභූමකා

උපාසකාතිජාතිභූමිවාසියනොඋපාසකා.සන්තයනත්වා සබ්බයසොතයනත්වා

පත්ථරිත්වා ඨිතමූලානි මූලසන්තානකානි. තානි පන අත්ථයතො

මූලානියයවාතිආහ ‘‘මූලසන්තානකානන්ති මූලාන’’න්ති. 

ජාතදිවයස ආවුධානං යජොතිතත්තා, රඤ්යඤො අපරිමිතස්ස ච
සත්තකායස්ස අනත්ථයතො පරිපාලනසමත්ථතාය ච ‘‘යජොතිපායලො’’ති

ලද්ධනාමත්තා වුත්තං ‘‘නායමන යජොතිපායලො’’ති. ය ොවින්යදොති 
ය ොවින්දියාභියසයකනඅභිසිත්යතො, ය ොවින්දස්සඨායනඨපනාභියසයකන
අභිසිත්යතොති අත්යථො. තං කිර තස්ස බ්රාහ්මණස්ස කුලපරම්පරා තං

ඨානන්තරං. යතනාහ ‘‘ඨායනන මහාය ොවින්යදො’’ති.  වං පඤ්ඤඤ්ච

වින්දතිපටිලභතීති ය ොවින්යදො, මහන්යතොය ොවින්යදොති මහාය ොවින්යදො.

ය ොති හි පඤ්ඤායයතං අධිවචනං ‘‘ ච්ඡති අත්යථ බුජ්ඣතී’’ති කත්වා.
මහාය ොවින්යදොචඅම්හාකං යබොධිසත්යතොයයව.යසොකිරදිසම්පතිස්සනාම
රඤ්යඤො පුයරොහිතස්ස ය ොවින්දබ්රාහ්මණස්ස පුත්යතො හුත්වා අත්තයනො
පිතුස්ස ච රඤ්යඤො ච අච්චයයන තස්ස පුත්යතො යරණු, සහායා චස්ස
සත්තභූ, බ්රහ්මදත්යතො, යවස්සභූ, භරයතො, ද්යව ධතරට්ඨාති ඉයම සත්ත
රාජායනො යථා අඤ්ඤමඤ්ඤං න විවදන්ති. එවං රජ්යජ පතිට්ඨායපත්වා
යතසංඅත්ථධම්යමඅනුසාසන්යතජම්බුදීපතයලසබ්යබසං රාජාවරඤ්ඤං, 
බ්රහ්මාව බ්රාහ්මණානං, යදයවොව  හපතිකානං සක්කයතො  රුකයතො
මානියතො පූජියතො අපචියතො උත්තම ාරවට්ඨානං අයහොසි. යතන වුත්තං 

‘‘යරණුආදීනං සත්තන්නං රාජූනං පුයරොහියතො’’ති. ඉයමවසත්තභාරධාරා
මහාරාජායනො. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘සත්තභූබ්රහ්මදත්යතොච, යවස්සභූභරයතොසහ; 
යරණු ද්යව ච ධතරට්ඨා, තදාසුං සත්ත භාරධා’’ති. (දී. නි. අට්ඨ.
2.308); 

රඤ්යඤො දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකත්ථානං පුයරො විධානයතො පුයර 

සංවිධානයතො පුයරොහියතො. යකොධාම න්යධනාති යකොධසඞ්ඛායතන 

පූති න්යධන.කරුණාඅස්සඅත්ථීති කරුණන්ති සපුබ්බභා කරුණජ්ඣානං

වුත්තන්ති ආහ ‘‘කරුණාෙ ච කරුණාපුබ්බභාය  ච ඨිතා’’ති. යකායරො

සන්ධිවයසන ආ යතොති ආහ ‘‘යෙයතති එයත’’ති. අරහත්තයතො පට්ඨාෙ

සත්තයමොති සකදා ාමී. සකදා ාමං උපාදාොති සකදා ාමිභාවං පටිච්ච.
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සකදා ාමිස්සහි පඤ්චින්ද්රියානිසකදා ාමිභාවංපටිච්චමුදූනිනාමයහොන්ති.
යසසයමත්ථ සුවිඤ්යඤයයයමව. 

ධම්මිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ධම්මිකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

2. දුතිෙපණ්ණාසකං 

6. මහාවග්ය ො 

1. යසොණසුත්තවණ්ණනා 

55. ඡට්ඨස්ස පඨයම නිසීදිභ වාපඤ්ඤත්යතආසයනතිඑත්ථකිංතං
ආසනංපඨමයමව පඤ්ඤත්තං, උදාහුභ වන්තංදිස්වාපඤ්ඤත්තන්තියච? 
භ වයතො ධරමානකායල පධානිකභික්ඛූනං වත්තයමතං, යදිදං අත්තයනො
වසනට්ඨායන බුද්ධාසනං පඤ්ඤයපත්වාව නිසීදනන්ති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘පධානිකභික්ඛූ’’තිආදි. බුද්ධකායලකිරයත්ථයත්ථඑයකොපිභික්ඛුවිහරති, 
සබ්බත්ථ බුද්ධාසනං පඤ්ඤත්තයමව යහොති.කස්මා? භ වා හි අත්තයනො
සන්තියකකම්මට්ඨානං යහත්වා ඵාසුකට්ඨායනවිහරන්යතමනසිකයරොති
– ‘‘අසුයකො මය්හං සන්තියක කම්මට්ඨානං  යහත්වා  යතො, අසක්ඛි නු
යඛො වියසසං නිබ්බත්යතතුං, යනො’’ති. අථ නං පස්සති කම්මට්ඨානං
විස්සජ්යජත්වා අකුසලවිතක්කං විතක්කයමානං, තයතො ‘‘කථඤ්හි නාම 
මාදිසස්ස සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං  යහත්වා විහරන්තං ඉමං
කුලපුත්තං අකුසලවිතක්කා අධිභවිත්වා අනමතග්ය  වට් දුක්යඛ
සංසායරස්සන්තී’’තිතස්ස අනුග් හත්ථංතත්යථවඅත්තානංදස්යසත්වාතං
කුලපුත්තංඔවදිත්වාආකාසං උප්පතිත්වාපුනඅත්තයනොවසනට්ඨානයමව
 ච්ඡති.අයථවංඔවදියමානායතභික්ඛූ චින්තයිංසු‘‘සත්ථාඅම්හාකංමනං
ජානිත්වාආ න්ත්වාඅම්හාකංසමීයපඨිතංයයව අත්තානංදස්යසති.තස්මිං
ඛයණ, ‘භන්යත, ඉධනිසීදථනිසීදථා’තිආසනපරියයසනංනාම භායරො’’ති.
යත ආසනං පඤ්ඤයපත්වාව විහරන්ති. යස්ස පීඨං අත්ථි, යසො තං
පඤ්ඤයපති. යස්ස නත්ථි, යසො මඤ්චං වා ඵලකං වා පාසාණං වා
වාලිකාපුඤ්ජං වා පඤ්ඤයපති. තං අලභමානා පුරාණපණ්ණානිපි
සංකඩ්ඪිත්වාතත්ථපංසුකූලංපත්ථරිත්වාඨයපන්ති. 

සත්ත සරාති – ඡජ්යජො, උසයභො,  න්ධායරො, මජ්ඣියමො, පඤ්චයමො, 

යධවයතො, නිසායදොති එයත සත්ත සරා. තයයො  ාමාති – ඡජ්ජ ායමො, 

මජ්ඣිම ායමො, සාධාරණ ායමොති තයයො  ාමා, සමූහාති අත්යථො. 

මනුස්සයලොයක වීණාවාදනා එයකකස්ස සරස්ස වයසන තයයො තයයො

මුච්ඡනාති කත්වා එකවීසති මුච්ඡනා. යදවයලොයක වීණාවාදනා පන

සමපඤ්ඤාසමුච්ඡනාති වදන්ති.තත්ථහි එයකකස්සසරස්සවයසනසත්ත 

සත්ත මුච්ඡනා, අන්තරස්ස සරස්ස ච එකාති සමපඤ්ඤාස මුච්ඡනා. 
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පටුන 

යතයනව සක්කපඤ්හසුත්තසංවණ්ණනායං (දී. නි. අට්ඨ. 2.345) 

‘‘සමපඤ්ඤාස මුච්ඡනා මුච්යඡත්වා’’ති පඤ්චසිඛස්ස වීණාවාදනං

දස්යසන්යතන වුත්තං. ඨානා එකූනපඤ්ඤාසාති එයකකස්යසව සරස්ස

සත්ත සත්ත ඨානයභදා, යයතො සරස්ස මණ්ඩලතාවවත්ථානං යහොති.

එකූනපඤ්ඤාසට්ඨානවියසයසො තිස්යසො දුයව චතස්යසො චතස්යසො තිස්යසො

දුයවචතස්යසොතිද්වාවීසතිසුතියභදාච ඉච්ඡිතා. 

අති ාළ්හං ආරද්ධන්ති ථිනමිද්ධඡම්භිතත්තානං වූපසමත්ථං අතිවිය

ආරද්ධං. සබ්බත්ථ නියුත්තා සබ්බත්ථිකා. සබ්යබන වා

ලීනුද්ධච්චපක්ඛියයන අත්යථතබ්බා සබ්බත්ථිකා. සමයථොයයව 

සම නිමත්තං. එවං යසයසසුපි. ඛො රා ස්ස වීතරා ත්තාති එත්ථ යස්මා
බාහිරයකො කායමසු වීතරාය ො න ඛයා රා ස්ස වීතරාය ො සබ්බයසො
අවිප්පහීනරා ත්තා.වික්ඛම්භිතරාය ොහියසො.අරහාපනඛයාඑව, තස්මා 
වුත්තං‘‘ඛයාරා ස්සවීතරා ත්තා’’ති.එසනයයොයදොසයමොයහසුපි. 

ලාභසක්කාරසියලොකං නිකාමෙමායනොති එත්ථ ලබ්භති පාපුණීයතීති 

ලායභො, චතුන්නං පච්චයානයමතං අධිවචනං. සක්කච්චං කාතබ්යබොති 

සක්කායරො. පච්චයාඑවහිපණීතපණීතා සුන්දරසුන්දරාඅභිසඞ්ඛරිත්වාකතා
‘‘සක්කායරො’’තිවුච්චති, යාචපයරහිඅත්තයනො  ාරවකිරියා, පුප්ඵාදීහිවා

පූජා. සියලොයකොතිවණ්ණභණනං.තං ලාභඤ්ච, සක්කාරඤ්ච, සියලොකඤ්ච, 
නිකාමයමායනො, පවත්තයමායනොති අත්යථො. යතයනවාහ 

‘‘චතපච්චෙලාභඤ්ච…යප.…පත් ෙමායනො’’ති. 

ථූණන්ති පසූනං බන්ධනත්ථාය නිඛාතත්ථම්භසඞ්ඛාතං ථූණං. යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

යසොණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඵග්ගුනසුත්තවණ්ණනා 

56. දුතියය සමයධොසීති සමන්තයතො අයධොසි. සබ්බභාය න
පරිඵන්දනචලනාකායරන අපචිතිං දස්යසති. වත්තං කියරතං
බාළ්හගිලායනනපි වුඩ්ඪතරං දිස්වා උට්ඨිතාකායරන අපචිති දස්යසතබ්බා.
යතන පන ‘‘මා චලි මා චලී’’ති වත්තබ්යබො, තං පන චලනං

උට්ඨානාකාරදස්සනං යහොතීති ආහ ‘‘උට්ඨානාකාරං දස්යසතී’’ති. 

සන්තිමානි ආසනානීති පඨමයමව පඤ්ඤත්ථාසනං සන්ධාය වදති. 
බුද්ධකාලස්මිඤ්හි එකස්සපි භික්ඛුයනො වසනට්ඨායන – ‘‘සයච සත්ථා
ආ ච්ඡිස්සති, ආසනං පඤ්ඤත්තයමව යහොතූ’’ති අන්තමයසො

ඵලකමත්තම්පි පණ්ණසන්ථාරමත්තම්පි පඤ්ඤත්තයමව. ඛමනීෙං

ොපනීෙන්තිකච්චිදුක්ඛංඛමිතුං, ඉරියාපථංවායායපතුංසක්කාතිපුච්ඡති. 

සීසයවදනාති කුයතොචි නික්ඛමිතුං අලභමායනහි වායතහි සමුට්ඨාපිතා
බලවතියයොසීසයවදනායහොන්ති. 
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ඵග්ගුනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඡළභිජාතිසුත්තවණ්ණනා 

57. තතියය අභිජාතියෙොති එත්ථ අභි-සද්යදො උපසග් මත්තං, න

අත්ථවියසසයජොතයකොතිආහ ‘‘ඡජාතියෙො’’ති. අභිජාෙතීතිඑත්ථාපිඑයසව 
නයයො. 

උරබ්යභ හනන්තීති ඔරබ්භිකා. එවං සූකරිකාදයයො යවදිතබ්බා. 

යරොයදන්ති කුරුරකම්මන්තතාය සප්පටිබද්යධ සත්යත අස්සූනි 

යමොයචන්තීති රුද්දා, යත එව ලුද්දා ර-කාරස්ස ල-කාරං කත්වා. ඉමිනා
අඤ්යඤපි යය යකචි මා විකා යනසාදා වුත්තා, යත පාපකම්මප්පසුතතාය 

‘‘කණ්හාභිජාතී’’තිවදති. 

භික්ඛූති ච බුද්ධසාසයන භික්ඛූ. යත කිර සච්ඡන්දරාය න
පරිභුඤ්ජන්තීති අධිප්පායයන චතූසු පච්චයයසු කණ් යක පක්ඛිපිත්වා
ඛාදන්තීති ‘‘කණ් කවුත්තිකා’’තිවදති.කස්මාතියච? යස්මායත පණීයත
පච්චයය පටියසවන්තීති තස්ස මිච්ඡා ායහො. ඤායලද්යධපි පච්චයය
භුඤ්ජමානා ආජීවකසමයස්ස වියලොමග් ාහිතාය පච්චයයසු කණ් යක

පක්ඛිපිත්වාඛාදන්තිනාමාති වදතීති.අථවා කණ් කවුත්තිකා එවංනාමකා
එයකපබ්බජිතා, යය සවියසසංඅත්තකිලමථානුයයො ංඅනුයුත්තා.තථාහි
යත කණ් යක වත්තන්තා විය යහොන්තීති ‘‘කණ් කවුත්තිකා’’ති වුත්තා.

ඉමයමව ච අත්ථවිකප්පං සන්ධායාහ ‘‘කණ් කවුත්තිකාති සමණා

නායමයත’’ති. 

යලොහිතාභිජාති නාම නි ණ්ඨා එකසා කාති වුත්තා. යත කිර ඨත්වා
භුඤ්ජනනහානප්පටික්යඛපාදිවතසමායයොය න පුරියමහිද්වීහිපණ්ඩරතරා. 

අයචලකසාවකාති ආජීවකසාවයක වදති. යත කිර ආජීවකලද්ධියා
සුවිසුද්ධචිත්තතාය නි ණ්යඨහිපි පණ්ඩරතරා. එවඤ්ච කත්වා අත්තයනො
පච්චයදායයකනි ණ්යඨහිපි යජට්ඨකතයරකයරොති. 

ආජීවකා ආජීවකිනියයො ‘‘සුක්කාභිජාතී’’ති වුත්තා. යත කිර පුරියමහි
චතූහිපණ්ඩරතරා.නන්දාදයයොහිතථාරූපපං ආජීවකප්පටිපත්තිංඋක්කංසං
පායපත්වා ඨිතා, තස්මා නි ණ්යඨහි ආජීවකසාවයකහි ච පණ්ඩරතරාති 

‘‘පරමසුක්කාභිජාතී’’තිවුත්තා. 

බිලං ඔලග්ය ෙුන්ති මංසභා ං න්හාරුනා වා යකනචි වා  න්ථිත්වා
පුරිසස්ස හත්යථ වා යකයස වා ඔලම්බනවයසන බන්යධයයං. ඉමිනා
සත්ථධම්මං නාම දස්යසති. සත්ථවායහො කිර මහාකන්තාරං පටිපන්යනො
අන්තරාමග්ය ය ොයණමයතමංසං යහත්වාසබ්යබසංසත්ථිකානං‘‘ඉදං 
ඛාදිත්වා එත්තකං මූලං දාතබ්බ’’න්ති යකොට්ඨාසං ඔලම්බති. ය ොණමංසං
නාම ඛාදන්තාපි අත්ථි, අඛාදන්තාපි අත්ථි, ඛාදන්තාපි මූලං දාතුං
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සක්යකොන්තාපි අසක්යකොන්තාපි. සත්ථවායහො යයන මූයලන ය ොයණො
 හියතො, තං මූලං සත්ථියකහි ධාරණත්ථං සබ්යබසං බලක්කායරන 
යකොට්ඨාසංදත්වාමූලං ණ්හාති.අයංසත්ථධම්යමො. 

කණ්හාභිජාතියෙො සමායනොති කණ්යහ නීචකුයල ජායතො හුත්වා. 

කණ්හධම්මන්ති පච්චත්යත උපයයො වචනන්ති ආහ ‘‘කණ්හසභායවො

හුත්වාඅභිජාෙතී’’ති, තංඅන්යතො ධයහතුඅත්ථං පදං, උප්පායදතීතිඅත්යථො.

තස්මා කණ්හං ධම්මං අභිජාෙතීති කාළකං දසදුස්සීලයධම්මං උප්පායදති. 

සුක්කං ධම්මං අභිජාෙතීති එත්ථාපි ඉමිනා නයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො.
යසොහි‘‘අහංපුබ්යබපි පුඤ්ඤානංඅකතත්තානීචකුයලනිබ්බත්යතො, ඉදානි
පුඤ්ඤංකරිස්සාමී’’ති පුඤ්ඤසඞ්ඛාතංපණ්ඩරධම්මංකයරොති. 

අකණ්හංඅසුක්කංනිබ්බානන්තිසයච කණ්හංභයවයය, කණ්හවිපාකං
දයදයය යථා දසවිධං දුස්සීලයධම්මං. සයච සුක්කං, සුක්කවිපාකං දයදයය
යථා දානසීලාදිකුසලකම්මං. ද්වින්නම්පි අප්පදානයතො ‘‘අකණ්හං
අසුක්ක’’න්ති වුත්තං. නිබ්බානඤ්ච නාම ඉමස්මිං අත්යථ අරහත්තං 
අධිප්යපතං ‘‘අභිජායතී’’ති වචනයතො. තඤ්හි කියලසනිබ්බානන්යත 
ජාතත්තානිබ්බානංනාමයථා‘‘රා ාදීනංඛයන්යතජාතත්තාරා ක්ඛයයො, 
යදොසක්ඛයයො, යමොහක්ඛයයො’’ති. පටිප්පස්සම්භනවයසන වා කියලසානං
නිබ්බාපනයතො නිබ්බානං. තං එස අභිජායති පසවති. ඉධාපි හි
අන්යතො ධයහතු අත්ථං ‘‘ජායතී’’ති පදං. අට්ඨකථායං පන ‘‘ජායතී’’ති

ඉමස්ස පාපුණාතීහි අත්ථං  යහත්වාව ‘‘නිබ්බානං පාපුණාතී’’ති වුත්තං. 

සුක්කාභිජාතියෙො සමායනොති සුක්යක උච්චකුයල ජායතො හුත්වා. 
යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඡළභිජාතිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ආසවසුත්තවණ්ණනා 

58. චතුත්යථ සංවයරනාතිසංවයරන යහතුභූයතනවා. ඉධාතිඅයංඉධ-
සද්යදො සබ්බාකාරයතො ඉන්දියසංවරසංවුතස්ස පුග් ලස්ස
සන්නිස්සයභූතසාසනපරිදීපයනො, අඤ්ඤස්ස තථාභාවප්පටියසධයනො වාති

වුත්තං ‘‘ඉධාතිඉධස්මං සාසයන’’ති. පටිසඞ්ඛාතිපටිසඞ්ඛාය. සඞ්ඛා-සද්යදො
ඤාණයකොට්ඨාසපඤ්ඤත්ති ණනාදීසු දිස්සති ‘‘සඞ්ඛායයකං
පටියසවතී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.168) හි ඤායණ දිස්සති. 
‘‘පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛා සමුදාචරන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.202, 204) 
යකොට්ඨායස. ‘‘යතසං යතසං ධම්මානං සඞ්ඛා සමඤ්ඤා’’තිආදීසු (ධ. ස.
1313-1315) පඤ්ඤත්තියං.‘‘නසුකරං සඞ්ඛාතු’’න්තිආදීසු(සං.නි.2.128) 

 ණනාය. ඉධ පන ඤායණ දට්ඨබ්යබො. යතයනවාහ ‘‘පටිසඤ්ජානිත්වා

පච්චයවක්ඛිත්වාති අත්ය ො’’ති. ආදීනවපච්චයවක්ඛණා ආදීනවපටිසඞ්ඛාති

යයොජනා. සම්පලිමට්ඨන්ති ඝංසිතං. අනුබයඤ්ජනයසොති
හත්ථපාදසිතආයලොකිතවියලොකිතාදිප්පකාරභා යසො. තඤ්හි
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පටුන 

අයයොනියසොමනසිකයරොයතො කියලසානං අනුබයඤ්ජනයතො

‘‘අනුබයඤ්ජන’’න්ති වුච්චති. නිමත්තග් ායහොති ඉත්ථිපුරිසනිමිත්තස්ස 
සුභනිමිත්තාදිකස්ස වා කියලසවත්ථුභූතස්ස නිමිත්තස්ස  ායහො. 

ආදිත්තපරිොයෙනාති ආදිත්තපරිොයෙ (සං. නි. 4.28; මහාව. 54) 
ආ තනයයනයවදිතබ්යබො. 

යථා ඉත්ථියා ඉන්ද්රියං ඉත්ථින්ද්රියං, න එවමිදං, ඉදං පන චක්ඛුයමව

ඉන්ද්රියන්ති චක්ඛුන්ද්රිෙං. යතනාහ ‘‘චක්ඛුයමවඉන්ද්රිෙ’’න්ති.යථාආවාය 
නියතට්ඨිතියකො කච්ඡයපො ‘‘ආවා කච්ඡයපො’’ති වුච්චති, එවං
තප්පටිබද්ධවුත්තිතාය තං ඨායනො සංවයරො චක්ඛුන්ද්රියසංවයරො. යතනාහ 

‘‘චක්ඛුන්ද්රියෙ සංවයරො චක්ඛුන්ද්රිෙසංවයරො’’ති. නනු ච චක්ඛුන්ද්රියය
සංවයරො වා අසංවයරො වා නත්ථි. න හි චක්ඛුපසාදං නිස්සාය සති වා 
මුට්ඨස්සච්චං වා උප්පජ්ජති. අපිච යදා රූපපාරම්මණං චක්ඛුස්ස ආපාථං
ආ ච්ඡති, තදා භවඞ්ය  ද්වික්ඛත්තුං උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්යධ
කිරියමයනොධාතු ආවජ්ජනකිච්චං සාධයමානා උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣති.
තයතො චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්චං, තයතො විපාකමයනොධාතු
සම්පටිච්ඡනකිච්චං, තයතො විපාකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු සන්තීරණකිච්චං, 
තයතොකිරියායහතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු යවොට්ඨබ්බනකිච්චං සාධයමානා 
උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣති, තදනන්තරං ජවනං ජවති. තත්ථාපි යනව
භවඞ් සමයය, නආවජ්ජනාදීනංඅඤ්ඤතරසමයයචසංවයරොවාඅසංවයරො
වාඅත්ථි. ජවනක්ඛයණපනසයචදුස්සීලයංවාමුට්ඨස්සච්චංවාඅඤ්ඤාණං
වා අක්ඛන්ති වා යකොසජ්ජං වා උප්පජ්ජති, අසංවයරො යහොති. තස්මිං පන
සීලාදීසු උප්පන්යනසු සංවයරො යහොති, තස්මා ‘‘චක්ඛුන්ද්රියය සංවයරො’’ති

කස්මා වුත්තන්ති ආහ ‘‘ජවයන උප්පජ්ජමායනොපි යහස…යප.…

චක්ඛුන්ද්රිෙසංවයරොති වුච්චතී’’ති. 

ඉදංවුත්තංයහොති–යථාන යරචතූසුද්වායරසුඅසංවුයතසු කිඤ්චාපි
අන්යතොඝරද්වාරයකොට්ඨක බ්භාදයයො සුසංවුතා, තථාපි අන්යතොන යර
සබ්බං භණ්ඩංඅරක්ඛිතංඅය ොපිතයමවයහොති.න රද්වායරනහිපවිසිත්වා
යචොරා යදිච්ඡකං කයරයයං, එවයමවං ජවයන දුස්සීලයාදීසු උප්පන්යනසු
තස්මිං අසංවයර සති ද්වාරම්පි අගුත්තං යහොති භවඞ් ම්පි ආවජ්ජනාදීනි
වීථිචිත්තානිපි. යථා පන න රද්වායරසු සංවුයතසු කිඤ්චාපි
අන්යතොඝරාදයයොඅසංවුතා, තථාපිඅන්යතොන යරසබ්බං භණ්ඩංසුරක්ඛිතං
සුය ොපිතයමව යහොති. න රද්වායරසු හි පිහියතසු යචොරානං පයවයසො
නත්ථි, එවයමවං ජවයන සීලාදීසු උප්පන්යනසු ද්වාරම්පි සුගුත්තං යහොති
භවඞ් ම්පි ආවජ්ජනාදීනි වීථිචිත්තානිපි, තස්මා ජවනක්ඛයණ
උප්පජ්ජමායනොපි චක්ඛුන්ද්රියසංවයරොතිවුත්යතොති. 

සංවයරන සමන්නා යතො පුග් යලො සංවුයතොති ආහ ‘‘උයපයතො’’ති. 

අෙයමයවත් අත්ය ො සුන්දරතයරොතිඋපරිපාළයංසන්දිස්සනයතොවුත්තං.

යතනාහ ‘‘ත ාහී’’තිආදි. 
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ෙන්තිආයදයසොතිඉමිනාලිඞ් විපල්ලායසන සද්ධිං වචනවිපල්ලායසො

කයතොති දස්යසති, නිපාතපදං වා එතං පුථුවචනත්ථං. විඝාතකරාති
චිත්තවිඝාතකරා, කායචිත්තදුක්ඛනිබ්බත්තකාවා.යථාවුත්තකියලසයහතුකා

දාහානුබන්ධාවිපාකාඑව විපාකපරිළාහා. යථාපයනත්ථආසවාඅඤ්යඤච
විඝාතකරා කියලසපරිළාහා සම්භවන්ති, තං දස්යසතුං 

‘‘චක්ඛුද්වාරස්මඤ්හී’’තිආදි වුත්තං. තං සුවිඤ්යඤයයයමව. එත්ථ ච
සංවරණූපායයො, සංවරිතබ්බං, සංවයරො, යයතොයසොසංවයරො, යත්ථසංවයරො, 
යථා සංවයරො, යඤ්ච සංවරඵලන්ති අයං විභාය ො යවදිතබ්යබො. කථං? 

‘‘පටිසඞ්ඛා යයොනියසො’’ති හි සංවරණූපායෙො. චක්ඛුන්ද්රියං සංවරිතබ්බං. 

සංවරග් හයණන  හිතා සති සංවයරො. ‘‘අසංවුතස්සා’’ති සංවරණාවධි. 

අසංවරයතො හි සංවරණං. සංවරිතබ්බග් හණසිද්යධො ඉධ සංවරවිසයෙො. 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්හි සංවරණං ඤාණං රූපපාරම්මයණ සංවරයතීති

අවුත්තසිද්යධොයමත්යථො. ආසවතන්නිමිත්තකියලසපරිළාහාභායවො ඵලං. 

එවං යසොතද්වාරාදීසු යයොයජතබ්බං. සබ්බත්ය වාති මයනොද්වායර
පඤ්චද්වායරචාති සබ්බස්මිංද්වායර. 

පටිසඞ්ඛා යෙොනියසො චීවරන්තිආදීසු ‘‘සීතස්ස පටිඝාතායා’’තිආදිනා 

පච්චයවක්ඛණයමවයයොනියසොපටිසඞ්ඛා. ඊදිසන්තිඑවරූපපං ඉට්ඨාරම්මණං. 

භවපත් නාෙ අස්සාදෙයතොති භවපත්ථනාමුයඛන භාවිතං ආරම්මණං

අස්සායදන්තස්ස. චීවරන්ති නිවාසනාදි යං කිඤ්චිචීවරං. පටියසවතීති

නිවාසනාදිවයසන පරිභුඤ්ජති. ොවයදවාති පයයොජනපරිමාණනියමනං.

සීතප්පටිඝාතාදියයවහියයොගියනො චීවරප්පටියසවනප්පයයොජනං. සීතස්සාති
සීතධාතුක්යඛොභයතො වා උතුපරිණාමයතො වා උප්පන්නස්ස සීතස්ස. 

පටිඝාතාොති පටිඝාතනත්ථං තප්පච්චයස්ස විකාරස්ස වියනොදනත්ථං. 

උණ්හස්සාති අග්ගිසන්තාපයතො උප්පන්නස්ස උණ්හස්ස. ඩංසාදයයො

පාක ායයව.පුන ොවයදවාති නියතප්පයයොජනපරිමාණනියමනං.නියතඤ්හි
පයයොජනං චීවරං පටියසවන්තස්ස හිරියකොපීනප්පටිච්ඡාදනං, ඉතරංකදාචි. 

හිරියකොපීනන්ති සම්බාධට්ඨානං. යස්මිඤ්හි අඞ්ය  විවය  හිරී කුප්පති
විනස්සති, තං හිරියා යකොපනයතො හිරියකොපීනං, තංපටිච්ඡාදනත්ථං චීවරං
පටියසවති. 

පිණ්ඩපාතන්ති යං කිඤ්චිආහාරං. යසො හි පිණ්යඩොයලයනභික්ඛුයනො
පත්යත පතනයතො, තත්ථ තත්ථ ලද්ධභික්ඛාපිණ්ඩානං පායතො 

සන්නිපායතොතිවා ‘‘පිණ්ඩපායතො’’තිවුච්චති. යනව දවාොතින කීළනාය. 

න මදාොති න බලමදමානමදපුරිසමදත්ථං. න මණ්ඩනාොති න

අඞ් පච්චඞ් ානං පීණනභාවත්ථං. න විභූසනාොති න යතසංයයව
යසොභත්ථං, ඡවිසම්පත්තිඅත්ථන්ති අත්යථො. ඉමානි යථාක්කමං 
යමොහයදොසසණ්ඨානවණ්ණරාගූපනිස්සයප්පහානත්ථානි යවදිතබ්බානි.
පුරිමංවාද්වයං අත්තයනොසංකියලසුප්පත්තිනියසධනත්ථං, ඉතරංපරස්සපි.
චත්තාරිපි කාමසුඛල්ලිකානුයයො ස්සපහානත්ථංවුත්තානීතියවදිතබ්බානි. 
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කාෙස්සාති රූපපකායස්ස. ඨිතිො ොපනාොති පබන්ධට්ඨිතත්ථඤ්යචව
පවත්තියා අවිච්යඡදනත්ථඤ්ච, චිරකාලට්ඨිතත්ථං ජීවිතින්ද්රියස්ස

පවත්තාපනත්ථං. විහිංසූපරතිොති ජිඝච්ඡාදුක්ඛස්ස උපරමත්ථං. 

බ්රහ්මචරිොනුග් හාොති සාසනමග් බ්රහ්මචරියානං අනුග් ණ්හනත්ථං. 

ඉතීති එවං ඉමිනා උපායයන. පුරාණඤ්ච යවදනං පටිහඞ්ඛාමීති පුරාණං 

අභුත්තපච්චයා උප්පජ්ජනකයවදනං පටිහනිස්සාමි. නවඤ්ච යවදනං න 

උප්පායදස්සාමීති නවං භුත්තපච්චයා උප්පජ්ජනකයවදනං න
උප්පායදස්සාමි. තස්සා හි අනුප්පජ්ජනත්ථයමවආහාරං පරිභුඤ්ජති. එත්ථ
අභුත්තපච්චයා උප්පජ්ජනකයවදනා නාම යථාවුත්තජිඝච්ඡානිමිත්තා
යවදනා.සාහිඅභුඤ්ජන්තස්ස භියයයොභියයයොපවඩ්ඪනවයසනඋප්පජ්ජති, 
භුත්තපච්චයාඅනුප්පජ්ජනකයවදනාපි ඛුදානිමිත්තාවඅඞ් දාහසූලාදියවදනා
අප්පවත්තා. සා හි භුත්තපච්චයා අනුප්පන්නාව න උප්පජ්ජිස්සති.
විහිංසානිමිත්තතායචතාසංවිහිංසායවියසයසො. 

ොත්රාචයමභවිස්සතීතියාපනාචයම චතුන්නංඉරියාපථානංභවිස්සති.
‘‘යාපනායා’’ති ඉමිනා ජීවිතින්ද්රියයාපනාවුත්තා, ඉධචතුන්නංඉරියාපථානං

අවිච්යඡදසඞ්ඛාතා යාපනාති අයයමතාසං වියසයසො. අනවජ්ජතා ච

ඵාසුවිහායරො චාති අයුත්තපරියයසනප්පටිග් හණපරියභො පරිවජ්ජයනන
අනවජ්ජතා, පරිමිතපරියභොය න ඵාසුවිහායරො.
අසප්පායාපරිමිතයභොජනපච්චයා 
අරතිතන්දීවිජම්භිතාවිඤ්ඤු රහාදියදොසාභායවන වා අනවජ්ජතා. 
සප්පායපරිමිතයභොජනපච්චයා කායබලසම්භයවන ඵාසුවිහායරො. යාවදත්ථං 
උදරාවයදහකයභොජනපරිවජ්ජයනන වා යසයයසුඛපස්සසුඛමිද්ධසුඛාදීනං
අභාවයතො අනවජ්ජතා. චතුපඤ්චායලොපමත්තඌනයභොජයනන
චතුඉරියාපථයයො යතාපාදනයතොඵාසුවිහායරො.වුත්තඤ්යහතං – 

‘‘චත්තායරොපඤ්චආයලොයප, අභුත්වාඋදකංපියව; 
අලං ඵාසුවිහාරාය, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’ති. (යථර ා. 983; මි. 
ප.6.5.10); 

එත්තාවතා ච පයයොජනපරිග් යහො, මජ්ඣිමා ච පටිපදා දීපිතා යහොති. 

ොත්රා ච යම භවිස්සතීති පයයොජනපරිග් හදීපනා. යාත්රා හි නං

ආහාරූපපයයො ං පයයොයජති. ධම්මිකසුඛාපරිච්චා යහතුයකො ඵාසුවිහායරො 
මජ්ඣිමාපටිපදාඅන්තද්වයපරිවජ්ජනයතො. 

යසනාසනන්තියසනඤ්චආසනඤ්ච.යත්ථ විහාරාදියකයසතිනිපජ්ජති
ආසති නිසීදති, තං යසනාසනං. 

උතපරිස්සෙවියනොදනප්පටිසල්ලානාරාමත් න්ති උතුයයව පරිසහනට්යඨන 
පරිස්සයයො සරීරාබාධචිත්තවික්යඛපකයරො, තස්ස වියනොදනත්ථං, 
අනුප්පන්නස්ස අනුප්පාදනත්ථං, උප්පන්නස්සවූපසමනත්ථඤ්චාතිඅත්යථො.
අථ වා යථාවුත්යතො උතු ච සීහබයග්ඝාදිපාක පරිස්සයයො ච
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පටුන 

රා යදොසාදිපටිච්ඡන්නපරිස්සයයො ච උතුපරිස්සයයො, තස්ස
වියනොදනත්ථඤ්යචව එකීභාවඵාසුකත්ථඤ්ච. චීවරප්පටියසවයන 

හිරීයකොපීනප්පටිච්ඡාදනං විය තං නියතපයයොජනන්ති පුන ‘‘ොවයදවා’’ති
වුත්තං. 

ගිලානපච්චෙයභසජ්ජපරික්ඛාරන්ති යරො ස්ස පච්චනීකප්පවත්තියා
ගිලානපච්චයයො, තයතො එව භිසක්කස්ස අනුඤ්ඤාතවත්ථුතාය යභසජ්ජං, 
ජීවිතස්ස පරිවාරසම්භාරභායවහි පරික්ඛායරො චාති 

ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරො, තං. යවෙයාබාධිකානන්ති 
යවයයාබාධයතො ධාතුක්යඛොභයතො ච

තංනිබ්බත්තකුට්ඨ ණ්ඩපීළකාදියරො යතො උප්පන්නානං. යවදනානන්ති

දුක්ඛයවදනානං. අබයාබජ්ඣපරමතාොති නිද්දුක්ඛපරමභාවාය. යාව තං
දුක්ඛං සබ්බං පහීනං යහොති, තාව පටියසවාමීති යයොජනා. එවයමත්ථ

සඞ්යඛයපයනව පාළවණ්ණනා යවදිතබ්බා. නවයවදනුප්පාදයතොපීති න
යකවලං ආයතිං එව විපාකපරිළාහා, අථ යඛො අතියභොජනපච්චයා
අලංසා කාදීනංවියනවයවදනුප්පාදයතොපි යවදිතබ්බා. 

කම්මට්ඨානිකස්ස චලනං නාම කම්මට්ඨානපරිච්චාය ොති ආහ ‘‘චලති

කම්පති කම්මට්ඨානං විජහතී’’ති. ‘‘ඛයමො යහොති සීතස්ස උණ්හස්සා’’ති
එත්ථ ච යලොමසනා ත්යථරස්ස වත්ථු කයථතබ්බං. යථයරො කිර
යචතියපබ්බයත පියඞ්ගුගුහාය පධානඝයර විහරන්යතො අන්තරට්ඨයක
හිමපාතසමයය යලොකන්තරිකනිරයං පච්චයවක්ඛිත්වා කම්මට්ඨානං
අවිජහන්යතොව අබ්යභොකායස වීතිනායමසි. ගිම්හසමයය ච පච්ඡාභත්තං
බහිචඞ්කයමකම්මට්ඨානංමනසිකයරොයතොයසදාපිස්සකච්යඡහිමුච්චන්ති. 
අථ නං අන්යතවාසියකො ආහ – ‘‘ඉධ, භන්යත, නිසීදථ, සීතයලො
ඔකායසො’’ති. යථයරො ‘‘උණ්හභයයයනවම්හි, ආවුයසො, ඉධනිසින්යනො’’ති

අවීචිමහානිරයං පච්චයවක්ඛිත්වා නිසීදියයව. උණ්හන්ති යචත්ථ 
අග්ගිසන්තායපොව යවදිතබ්යබො සූරියසන්තාපස්ස පරයතො වුච්චමානත්තා. 
සූරියසන්තාපවයසනපයනතංවත්ථුවුත්තං. 

යයො ච ද්යව තයයො වායර භත්තං වා පානීයං වා අලභමායනොපි
අනමතග්ය  සංසායර අත්තයනො යපත්තිවිසයූපපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා
අයවධන්යතොකම්මට්ඨානංන විජහතියයව.ඩංසමකසවාතාතපසම්ඵස්යසහි
ඵුට්යඨො යචපි තිරච්ඡානූපපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා අයවධන්යතො
කම්මට්ඨානංනවිජහතියයව.සරීසපසම්ඵස්යසනඵුට්යඨො චාපිඅනමතග්ය 
සංසායර සීහබයග්ඝාදිමුයඛසු අයනකවාරං පරිවත්තිතපුබ්බභාවං 
පච්චයවක්ඛිත්වා අයවධන්යතො කම්මට්ඨානං න විජහතියයව 

පධානිෙත්ය යරො විය, අයං ‘‘ඛයමො ජිඝච්ඡාෙ…යප.… 

සරීසපසම්ඵස්සාන’’න්ති යවදිතබ්යබො. යථරං කිර ඛණ්ඩයචලවිහායර 
කණිකාරපධානියඝයර අරියවංසධම්මං සුණන්තඤ්යඤව යඝොරවියසො
සප්යපො ඩංසි. යථයරො ජානිත්වාපි පසන්නචිත්යතො නිසින්යනො ධම්මංයයව
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සුණාති, විසයවය ො ථද්යධො අයහොසි. යථයරො උපසම්පදමාළංආදිංකත්වා
සීලංපච්චයවක්ඛිත්වා‘‘විසුද්ධසීයලොම්හී’’තිපීතිං උප්පායදසි, සහපීතුප්පාදා
විසංනිවත්තිත්වාපථවිංපාවිසි.යථයරොතත්යථව චිත්යතකග් තංලභිත්වා
විපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත්තංපාපුණි. 

යයොපනඅක්යකොසවයසනදුරුත්යතදුරුත්තත්තායයවචදුරා යතඅපි 
අන්තිමවත්ථුසඤ්ඤියතවචනපයථසුත්වාඛන්තිගුණංයයවපච්චයවක්ඛිත්වා

න යවධති දීඝභාණකඅභෙත්ය යරො විය, අයං ‘‘ඛයමො දුරුත්තානං

දුරා තානං වචනප ාන’’න්ති යවදිතබ්යබො. යථයරො කිර 
පච්චයසන්යතොසභාවනාරාමතාය මහාඅරියවංසප්පටිපදං කයථසි, සබ්යබො
මහා ායමොආ ච්ඡති, යථරස්ස මහාසක්කායරො උප්පජ්ජි. තං අඤ්ඤතයරො
මහායථයරො අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘දීඝභාණයකො ‘අරියවංසං
කයථමී’තිසබ්බරත්තිංයකොලාහලං කයරොතී’’තිආදීහිඅක්යකොසි.උයභොපිච
අත්තයනො අත්තයනො විහාරං  ච්ඡන්තා  ාවුතමත්තං එකපයථන අ මංසු.
සකල ාවුතම්පි යසො තං අක්යකොසියයව. තයතො යත්ථ ද්වින්නං විහාරානං 
මග්ය ො භිජ්ජති, තත්ථ ඨත්වා දීඝභාණකත්යථයරොතං වන්දිත්වා ‘‘එයසො, 
භන්යත, තුම්හාකං මග්ය ො’’ති ආහ. යසො අස්සුණන්යතො විය අ මාසි.
යථයරොපි විහාරං  න්ත්වා පායද පක්ඛායලත්වා නිසීදි. තයමනං
අන්යතවාසියකො ‘‘කිං, භන්යත, සකල ාවුතං පරිභාසන්තං න කිඤ්චි
අයවොචුත්ථා’’ති ආහ. යථයරො ‘‘ඛන්තියයවාවුයසො, මය්හං භායරො, න
අක්ඛන්ති, එකපදුද්ධායරපිකම්මට්ඨානවියයො ංනපස්සාමී’’තිආහ. 

වචනයමව තදත්ථං ඤායපතුකාමානඤ්ච පයථො උපායයොති ආහ 

‘‘වචනයමව වචනපය ො’’ති. අසුඛට්යඨන වා තිබ්බා. යඤ්හි න සුඛං, තං

අනිට්ඨංතිබ්බන්තිවුච්චති. අධිවාසකජාතියකොයහොතීතියථාවුත්තයවදනානං
අධිවාසකසභායවො යහොති. චිත්තලපබ්බයත පධානියත්යථරස්ස කිර රත්තිං
පධායනන වීතිනායමත්වා ඨිතස්ස උදරවායතො උප්පජ්ජති. යසො තං
අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො ආවත්තති පරිවත්තති. තයමනං 
චඞ්කමනපස්යසඨියතොපිණ්ඩපාතියත්යථයරොආහ–‘‘ආවුයසො, පබ්බජියතො
නාම අධිවාසනසීයලො යහොතී’’ති. යසො ‘‘සාධු, භන්යත’’ති අධිවායසත්වා
නිච්චයලො සයි. වායතො නාභියතො යාව හදයං ඵායලසි. යථයරො යවදනං

වික්ඛම්යභත්වාවිපස්සන්යතොමුහුත්යතනඅනා ාමීහුත්වා පරිනිබ්බායි. එවං

සබ්බත් ාති ‘‘උණ්යහන ඵුට්ඨස්ස සීතං පත්ථයයතො’’තිආදිනා සබ්බත්ථ

උණ්හාදිනිමිත්තං කාමාසවුප්පත්ති යවදිතබ්බා. නත්ථි සු තිභයව සීතං වා

උණ්හං වාති අනිට්ඨං සීතං වා උණ්හං වා නත්ථීති අධිප්පායයො.

අත්තග් ායහසතිඅත්තනියග් ායහොතිආහ ‘‘මය්හංසීතංඋණ්හන්ති ායහො

දිට්ඨාසයවො’’ති. 

අහංසමයණොති‘‘අහංසමයණො, කිංමමජීවියතන වාමරයණනවා’’ති

එවං චින්යතත්වාති අධිප්පායයො. පච්චයවක්ඛිත්වාති
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 ාමප්පයවසප්පයයොජනාදිඤ්ච පච්චයවක්ඛිත්වා. පටික්කමතීතිහත්ථිආදීනං
සමීප මනයතො අපක්කමති. ඨායන්ති එත්ථාති ඨානං, කණ් කානං ඨානං 

කණ් කට්ඨානං, යත්ථකණ් කානි සන්ති, තං ඔකාසන්ති වුත්තං යහොති. 

අමනුස්සදුට්ඨානීතිඅමනුස්සසඤ්චායරන දූසිතානි, සපරිස්සයානීතිඅත්යථො. 

අනිෙතවත්ථුභූතන්ති අනියතසික්ඛාපදස්සකාරණභූතං. යවසිොදියභදයතොති 

යවසියාවිධවාථුල්ලකුමාරිකාපණ්ඩකපානා ාරභික්ඛුනියභදයතො. සමානන්ති

සමං, අවිසමන්ති අත්යථො. අකාසි වාති තාදිසං අනාචාරං අකාසි වා. 

සීලසංවරසඞ්ඛායතනාති කථං පරිවජ්ජනං සීලං? අනාසනපරිවජ්ජයනන හි 
අනාචාරපරිවජ්ජනං වුත්තං. අනාචාරාය ොචරපරිවජ්ජනං චාරිත්තසීලතාය
සීලසංවයරො.තථාහිභ වතා ‘‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොවිහරතී’’ති(විභ.
508) සීලසංවරවිභජයන ආචාරය ොචරසම්පත්තිං දස්යසන්යතන ‘‘අත්ථි
අනාචායරො, අත්ථි අය ොචයරො’’තිආදිනා (විභ. 513-514) ආචාරය ොචරා
විභජිත්වා දස්සිතා. ‘‘චණ්ඩං හත්ථිං පරිවජ්යජතී’’ති වචනයතො 
හත්ථිආදිපරිවජ්ජනම්පි භ වයතො වචනානුට්ඨානන්ති කත්වා
ආචාරසීලයමවාති යවදිතබ්බං. 

ඉතිපීති ඉමිනාපි කාරයණන අයයොනියසොමනසිකාරසමුට්ඨිතත්තාපි, 
යලොභාදිසහ තත්තාපි, කුසලප්පටිපක්ඛයතොපීතිආදීහි කාරයණහි අයං

විතක්යකොඅකුසයලොතිඅත්යථො.ඉමිනානයයන සාවජ්යජොතිආදීසුපිඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. එත්ථ ච අකුසයලොතිආදිනා දිට්ඨධම්මිකං කාමවිතක්කස්ස

ආදීනවං දස්යසති, දුක්ඛවිපායකොති ඉමිනා සම්පරායිකං. අත්තබයාබාධාෙ

සංවත්තතීතිආදීසුපි ඉමිනාව නයයන ආදීනවවිභාවනා යවදිතබ්බා.
උප්පන්නස්ස කාමවිතක්කස්ස අනධිවාසනං නාම පුන තාදිසස්ස 
අනුප්පාදනං. තං පනස්ස පහානං වියනොදනං බයන්තිකරණං
අනභාව මනන්තිචවත්තුං වට් තීතිපාළයං – ‘‘උප්පන්නංකාමවිතක්කං
නාධිවායසතී’’ති වත්වා ‘‘පජහතී’’තිආදි වුත්තන්ති තමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘අනධිවායසන්යතො කිං කයරොතී’’තිආදිමාහ. පහානඤ්යචත්ථ

වික්ඛම්භනයමව, නසමුච්යඡයදොතිදස්යසතුං ‘‘වියනොයදතී’’තිආදිවුත්තන්ති

වික්ඛම්භනවයසයනව අත්යථො දස්සියතො. උප්පන්නුප්පන්යනති යතසං
පාපවිතක්කානං උප්පාදාවත්ථා හණංවාකතංසියාඅනවයසසග් හණංවා.

යතසු පඨමං සන්ධායාහ ‘‘උප්පන්නමත්යත’’ති, සම්පතිජායතති අත්යථො.

අනවයසසග් හණං බයාපනිච්ඡායං යහොතීති දස්යසතුං ‘‘සතක්ඛත්තම්පි 

උප්පන්නුප්පන්යන’’තිවුත්තං. 

ඤාතිවිතක්යකොති ‘‘අම්හාකං ඤාතයයො සුඛජීවියනො
සම්පත්තියුත්තා’’තිආදිනා ය හස්සිතයපමවයසන ඤාතයක ආරබ්භ 

උප්පන්නවිතක්යකො. ජනපදවිතක්යකොති ‘‘අම්හාකං ජනපයදො සුභික්යඛො
සම්පන්නසස්යසො රමණීයයො’’තිආදිනා ය හස්සිතයපමවයසන ජනපදං
ආරබ්භ උප්පන්නවිතක්යකො. උක්කුටිකප්පධානාදීහි දුක්යඛ නිජ්ජිණ්යණ
සම්පරායය සත්තා සුඛී යහොන්ති අමරාති දුක්කරකාරිකාය පටිසංයුත්යතො
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පටුන 

අමරත්ථායවිතක්යකො.තංවාආරබ්භ අමරාවික්යඛපදිට්ඨිසහ යතොඅමයරො

ච යසො විතක්යකො චාති අමරාවිතක්යකො. පරානුද්දෙතාපටිසංයුත්යතොති
පයරසු උපට්ඨාකාදීසු සහනන්දිතාදිවයසන පවත්යතො
අනුද්දයතාපතිරූපපයකො ය හස්සිතයපමප්පටිසංයුත්යතො විතක්යකො. 

ලාභසක්කාරසියලොකප්පටිසංයුත්යතොති චීවරාදිලායභන ච සක්කායරන ච
කිත්තිසද්යදන ච ආරම්මණකරණවයසන පටිසංයුත්යතො. 

අනවඤ්ඤත්තිප්පටිසංයුත්යතොති‘‘අයහොවතමංපයරනඅවජායනයයං, න 
යහට්ඨා කත්වා මඤ්යඤයයං, පාසාණච්ඡත්තං විය  රුං කයරයය’’න්ති 
උප්පන්නවිතක්යකො. 

කාමවිතක්යකො කාමසඞ්කප්පනසභාවයතො කාමාසවප්පත්තියා

සාතිසයත්තා ච කාමනාකායරොති ආහ ‘‘කාමවිතක්යකො පයනත් 

කාමාසයවො’’ති. තබ්බියසයසොති කාමාසවවියසයසො භවසභාවත්තාති
අධිප්පායයො. කාමවිතක්කාදියක වියනොයදති අත්තයනො සන්තානයතො

නීහරති එයතනාති වියනොදනං, වීරියන්ති ආහ ‘‘වීරිෙසංවරසඞ්ඛායතන

වියනොදයනනා’’ති. 

‘‘සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා භාවිතා බහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තියයො 
පරිපූයරන්තී’’ති වචනයතො විජ්ජාවිමුත්තීනං අනධි යමො තයතො ච

සකලවට් දුක්ඛානතිවත්ති අභාවනාෙ ආදීනයවො. වුත්තවිපරියායයන

භ වයතො ඔරසපුත්තභාවාදිවයසන ච භාවනාෙ ආනිසංයසො යවදිතබ්යබො. 

ය ොයමන්යතොතිආසවපහානස්ස දුක්කරත්තා තාය එව දුක්කරකිරියායතං 

අභිත්ථවන්යතො. සංවයරයනවපහීනාතිසංවයරනපහීනාඑව.යතන වුත්තං 

‘‘නඅප්පහීයනසුයෙවපහීනසඤ්ඤී’’ති. 

ආසවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. දාරුකම්මිකසුත්තවණ්ණනා 

59. පඤ්චයම පුත්තසම්බාධසෙනන්ති පුත්යතහි සම්බාධසයනං. එත්ථ
පුත්තසීයසන දාරපරිග් හං පුත්තදායරසු උප්පියලො විය. යතන යතසං
යරො ාදියහතු යසොකාභිභයවන ච චිත්තස්ස සංකිලිට්ඨතං දස්යසති. 

කාමයභොගිනාති ඉමිනා පන රා ාභිභවන්ති. උභයයනපි වික්ඛිත්තචිත්තතං 

දස්යසති. කාසිකචන්දනන්ති උජ්ජලචන්දනං. තං කිර 
වණ්ණවියසසසමුජ්ජලං යහොති පභස්සරං, තදත්ථයමව නං සණ්හතරං

කයරොන්ති. යතයනවාහ ‘‘සණ්හචන්දන’’න්ති, කාසිකවත්ථඤ්ච 

චන්දනඤ්චාති අත්යථො. මාලා න්ධවියලපනන්ති වණ්ණයසොභත්ථඤ්යචව
සු න්ධභාවත්ථඤ්ච මාලං, සු න්ධභාවත්ථාය  න්ධං, 
ඡවිරා කරණත්ථඤ්යචව සුභත්ථඤ්ච වියලපනං ධායරන්යතන. 

ජාතරූපරජතන්ති සුවණ්ණඤ්යචව අවසිට්ඨධනඤ්ච සාදියන්යතන. 
සබ්යබනපිකායමසුඅභිගිද්ධභාවයමවපකායසති. 
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දාරුකම්මිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. හත්ථිසාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

60. ඡට්යඨ හත්ථිං සායරතීති හත්ථිසාරී, තස්ස පුත්යතොති 

හත්ථිසාරිපුත්යතො. යසොකිරසාවත්ථියංහත්ථිආචරියස්ස පුත්යතොභ වයතො
සන්තියක පබ්බජිත්වා තීණි පි කානි උග් යහත්වා සුඛුයමසු 
ඛන්ධධාතුආයතනාදීසු අත්ථන්තයරසු කුසයලො අයහොසි. යතන වුත්තං – 

‘‘ය රානං භික්ඛූනං අභිධම්මක ං කය න්තානං අන්තරන්තරා ක ං 

ඔපායතතී’’ති.තත්ථ අන්තරන්තරාක ංඔපායතතීති යථයරහිවුච්චමානස්ස
කථාපබන්ධස්ස අන්තයර අන්තයර අත්තයනොකථං පයවයසතීති අත්යථො. 

පඤ්චහි සංසග්ය හීති සවනසංසග්ය ො, දස්සනසංසග්ය ො, 
සමුල්ලාපසංසග්ය ො, සම්යභො සංසග්ය ො, කායසංසග්ය ොති ඉයමහි

පඤ්චහි සංසග්ය හි. කිට්ඨඛාදයකොති කිට්ඨට්ඨායන උප්පන්නසස්සඤ්හි 

කිට්ඨන්ති වුත්තං කාරණූපචායරන. සිප්පියෙො සුත්තියයො. සම්බුකාති
සඞ්ඛමාහ. 

ගිහිභායව වණ්ණං කය සීති (දී. නි. අට්ඨ. 1.422) 
කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස කිර සාසයන ද්යව සහායකා අයහසුං, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං සමග් ා එකයතොව සජ්ඣායන්ති. යතසු එයකො අනභිරයතො
ගිහිභායව චිත්තං උප්පායදත්වා ඉතරස්ස ආයරොයචසි. යසො ගිහිභායව
ආදීනවං, පබ්බජ්ජායආනිසංසංදස්යසත්වාඔවදි.යසොතං සුත්වාඅභිරමිත්වා
පුන එකදිවසං තාදියස චිත්යත උප්පන්යන තං එතදයවොච – ‘‘මය්හං, 
ආවුයසො, එවරූපපංචිත්තංඋප්පජ්ජති, ඉමාහංපත්තචීවරංතුය්හංදස්සාමී’’ති.
යසො පත්තචීවරයලොයභනතස්සගිහිභායවආනිසංසංදස්යසත්වාපබ්බජ්ජාය
ආදීනවං කයථසි. තස්ස තං සුත්වාව ගිහිභාවයතො චිත්තං නිවත්යතත්වා
පබ්බජ්ජායයමව අභිරමි. එවයමස තදා සීලවන්තස්ස භික්ඛුයනො ගිහිභායව 
ආනිසංසකථාය කථිතත්තා ඉදානි ඡ වායර විබ්භමිත්වා සත්තමවායර
පබ්බජිත්වා මහායමොග් ල්ලානස්ස මහායකොට්ඨිකත්යථරස්ස ච
අභිධම්මකථං කයථන්තානං අන්තරන්තරා කථං ඔපායතසි. අථ නං 
මහායකොට්ඨිකත්යථයරොඅපසායදසි.යසොමහාසාවකස්සකථියතපතිට්ඨාතුං
අසක්යකොන්යතො විබ්භමිත්වා ගිහි ජායතො. යපොට්ඨපාදස්ස පනායං
ගිහිසහායයකොඅයහොසි, තස්මා විබ්භමිත්වාද්වීහතීහච්චයයනයපොට්ඨපාදස්ස
සන්තිකං යතො.අථනංයසොදිස්වා– ‘‘සම්ම, කිංතයාකතං, එවරූපපස්ස
නාමසත්ථුසාසනා අපසක්කන්යතොසි, එහිපබ්බජිතුං දානියතවට් තී’’ති
තං  යහත්වා භ වයතො සන්තිකං අ මාසි. තස්මිං ඨායන පබ්බජිත්වා 

අරහත්තං පාපුණි. යතන වුත්තං ‘‘සත්තයම වායර පබ්බජිත්වා අරහත්තං

පාපුණී’’ති. 

හත්ථිසාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. මජ්යඣසුත්තවණ්ණනා 

61. සත්තයම මන්තාති ය-කාරයලොයපන නිද්යදයසො, කරණත්යථ වා

එතං පච්චත්තවචනං. යතනාහ ‘‘තාෙ උයභො අන්යත විදිත්වා’’ති. 

ඵස්සවයසන නිබ්බත්තත්තාති ද්වයද්වයසමාපත්තියං අඤ්ඤමඤ්ඤං
සම්ඵස්සවයසන නිබ්බත්තත්තා, ‘‘ඵස්සපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා
උපාදානං, උපාදානපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාතී’’ති ඉමිනා
චානුක්කයමන ඵස්සසමුට්ඨානත්තා ඉමස්ස කායස්ස ඵස්සවයසන 

නිබ්බත්තත්තාති වුත්තං. එයකො අන්යතොති එත්ථ අයං අන්ත-සද්යදො 
අන්තඅබ්භන්තරමරියාදලාමකඅභාවයකොට්ඨාසපදපූරණසමීපාදීසු දිස්සති.
‘‘අන්තපූයරො උදරපූයරො’’තිආදීසු (සු. නි. 197) හි අන්යත අන්තසද්යදො.
‘‘චරන්තියලොයක පරිවාරඡන්නාඅන්යතොඅසුද්ධා, බහියසොභමානා’’තිආදීසු
(සං.නි.1.122) අබ්භන්තයර. ‘‘කායබන්ධනස්සඅන්යතොජීරති(චූළව.278) 
සාහරිතන්තංවාපන්ථන්තංවායසලන්තං වාඋදකන්තංවා’’තිආදීසු (ම.
නි.1.304) මරියාදායං.‘‘අන්තමිදං, භික්ඛයව, ජීවිකාන’’න්තිආදීසු(සං.නි.
3.80; ඉතිවු.91) ලාමයක.‘‘එයසවන්යතො දුක්ඛස්සා’’තිආදීසු(ම.නි.3.393; 
සං.නි.2.51) අභායව.සබ්බපච්චයසඞ්ඛයයොහි දුක්ඛස්සඅභායවො යකොටීතිපි
වුච්චති. ‘‘තයයොඅන්තා’’තිආදීසු (දී.නි.3.305) යකොට්ඨායස. ‘‘ඉඞ්ඝතාව
සුත්තන්තංවා ාථායයොවාඅභිධම්මංවා පරියාපුණස්සු, සුත්තන්යතඔකාසං
කාරායපත්වා’’ති (පාචි. 442) චආදීසු පදපූරයණ. ‘‘ ාමන්තං වා ඔසය ො
(පාරා. 409-410; චූළව. 343)  ාමන්තයසනාසන’’න්තිආදීසු (පාරා. අට්ඨ.

2.410) සමීයප. ස්වායමිධ යකොට්ඨායස වත්තතීති අෙයමයකො 

යකොට්ඨායසොති. 

සන්යතො පරමත්ථයතො විජ්ජමායනො ධම්මසමූයහොති සක්කායෙො, 

පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා. යතනාහ ‘‘යතභූමකවට් ’’න්ති. යසසයමත්ථ
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

මජ්යඣසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පුරිසින්ද්රියඤාණසුත්තවණ්ණනා 

62. අට්ඨයම නිබ්බත්තිවයසන අපායසංවත්තනියයන වා කම්මුනා 

අපායයසු නියුත්යතොති ආපායියකො යනරයියකොති එත්ථාපි එයසව නයයො. 
අවීචිම්හි උප්පජ්ජිත්වා තත්ථ ආයුකප්පසඤ්ඤිතං අන්තරකප්පං තිට්ඨතීති 

කප්පට්යඨො. නිරයූපපත්තිපරිහරණවයසන තිකිච්ඡිතුං අසක්කුයණයයයොති 

අයතකිච්යඡො. අඛණ්ඩානීති එකයදයසනපි අඛණ්ඩිතානි. භින්නකාලයතො

පට්ඨාය බීජං බීජත්ථාය න උපකප්පති. අපූතීනීති උදකයතමයනන

අපූතිකානි. පූතිකඤ්හි බීජං බීජත්ථාය න උපකප්පති. අවාතාතපහතානීති
වායතන ච ආතයපන ච න හතානි නියරොජතං න පාපිතානි. නියරොජඤ්හි
කස ංබීජංබීජත්ථායනඋපකප්පති.‘‘සාරාදානී’’ති වත්තබ්යබආ-කාරස්ස

රස්සත්තං කත්වා පාළයං ‘‘සාරදානී’’ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘සාරාදානී’’ති.

තණ්ඩුලසාරස්ස ආදානයතො සාරාදානි,  හිතසාරානි පතිට්ඨිතසාරානි.
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පටුන 

නිස්සරඤ්හිබීජං බීජත්ථායනඋපකප්පති. සුඛසයිතානීතිචත්තායරොමායස
යකොට්යඨ පක්ඛිත්තනියායමයනව සුඛසයිතානි සුට්ඨු සන්නිචිතානි. 

මණ්ඩයඛත්යතතිඌසඛාරාදියදොයසහිඅවිද්ධස්යතසාරක්යඛත්යත. අභියදොති

අභි-සද්යදන සමානත්ථනිපාතපදන්ති ආහ ‘‘අභිඅඩ්ඪරත්ත’’න්ති. නත්ථි

එතස්ස භිදාති වා අභියදො. ‘‘අභිදං අඩ්ඪරත්ත’’න්ති වත්තබ්යබ

උපයයො ත්යථ පච්චත්තවචනං. අඩ්ඪරත්තන්ති ච අච්චන්තසංයයො වචනං, 

භුම්මත්යථවා.තස්මා අභියදො අඩ්ඪරත්තන්තිඅභින්යනඅඩ්ඪරත්තසමයයති
අත්යථො.පුණ්ණමාසියඤ්හි   නමජ්ඣස්සපුරයතොවාපච්ඡයතොවාචන්යද
ඨියත අඩ්ඪරත්තසමයයො භින්යනො නාම යහොති, මජ්යඣ එව පන ඨියත
අභින්යනොනාම. 

සුප්පබුද්ධසුනක්ඛත්තාදයෙොති එත්ථ (ධ. ප. අට්ඨ. 2.127
සුප්පබුද්ධසකයවත්ථු)සුප්පබුද්යධොකිරසාකියයො ‘‘මමධීතරං ඡඩ්යඩත්වා
නික්ඛන්යතො, මම පුත්තං පබ්බායජත්වා තස්ස යවරිට්ඨායන ඨියතො චා’’ති 
ඉයමහි ද්වීහි කාරයණහි සත්ථරි ආඝාතං බන්ධිත්වා එකදිවසං ‘‘න දානි 
නිමන්තිතට්ඨානං  න්ත්වා භුඤ්ජිතුං දස්සාමී’’ති  මනමග් ං පිදහිත්වා 
අන්තරවීථියංසුරංපිවන්යතොනිසීදි.අථස්සසත්ථරිභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතතං
ඨානං ආ යත ‘‘සත්ථා ආ යතො’’ති ආයරොයචසුං. යසො ආහ – ‘‘පුරයතො
 ච්ඡාති තස්ස වයදථ, නායං මයා මහල්ලකතයරො, නාස්ස මග් ං
දස්සාමී’’ති. පුනප්පුනං වුච්චමායනොපි තයථව නිසීදි. සත්ථා මාතුලස්ස
සන්තිකා මග් ං අලභිත්වා තයතොව නිවත්ති. යසොපි චරපුරිසං යපයසසි – 
‘‘ ච්ඡ තස්ස කථං සුත්වා එහී’’ති. සත්ථාපි නිවත්තන්යතො සිතං කත්වා 
ආනන්දත්යථයරන–‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, සිතපාතුකම්යමපච්චයයො’’ති
පුට්යඨො ආහ – ‘‘පස්සසි, ආනන්ද, සුප්පබුද්ධ’’න්ති. පස්සාමි, භන්යත.
භාරියං යතනකම්මංකතං මාදිසස්ස බුද්ධස්සමග් ං අයදන්යතන, ඉයතො
සත්තයම දිවයස යහට්ඨාපාසායද පාසාදමූයල පථවියා පවිසිස්සතී’’ති
ආචික්ඛි. 

සුනක්ඛත්යතොපි (ම. නි. අට්ඨ. 1.147) පුබ්යබ භ වන්තං 
උපසඞ්කමිත්වා දිබ්බචක්ඛුපරිකම්මං පුච්ඡි. අථස්ස භ වා කයථසි. යසො 
දිබ්බචක්ඛුං නිබ්බත්යතත්වා ආයලොකං වඩ්යඪත්වා ඔයලොයකන්යතො
යදවයලොයක නන්දනවනචිත්තලතාවනඵාරුසකවනමිස්සකවයනසු
දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවමායන යදවපුත්යත ච යදවධීතයරො ච දිස්වා –
‘‘එයතසං එවරූපපාය අත්තභාවසම්පත්තියා ඨිතානං කිර මධුයරො නු යඛො 
සද්යදො භවිස්සතී’’ති සද්දං යසොතුකායමො හුත්වා දසබලං උපසඞ්කමිත්වා 
දිබ්බයසොතධාතුපරිකම්මං පුච්ඡි. භ වා පනස්ස – ‘‘දිබ්බයසොතධාතුස්ස
උපනිස්සයයො නත්ථී’’තිඤත්වා පරිකම්මංනකයථසි.න හි බුද්ධා යංන
භවිස්සති, තස්ස පරිකම්මං කයථන්ති. යසො භ වති ආඝාතං බන්ධිත්වා
චින්යතසි–‘‘අහංසමණංය ොතමංපඨමං දිබ්බචක්ඛුපරිකම්මං පුච්ඡිං, යසො
මය්හං ‘සම්පජ්ජතු වා මා වා සම්පජ්ජතූ’ති කයථසි. අහං පන
පච්චත්තපුරිසකායරනතංනිබ්බත්යතත්වා දිබ්බයසොතධාතුපරිකම්මංපුච්ඡිං, 
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තංයමනකයථසි.අද්ධාඑවං යහොති‘අයංරාජපබ්බජියතොදිබ්බචක්ඛුඤාණං
නිබ්බත්යතත්වා, දිබ්බයසොතඤාණං නිබ්බත්යතත්වා, 
යචයතොපරියකම්මඤාණං නිබ්බත්යතත්වා, ආසවානං ඛයය ඤාණං
නිබ්බත්යතත්වා, මයාසමසයමොභවිස්සතී’තිඉස්සාමච්ඡරියවයසනමය්හංන 
කයථතී’’තිභියයයොයසොආඝාතංබන්ධිත්වාකාසායානිඡඩ්යඩත්වාගිහිභාවං
පත්වාපි න තුණ්හීභූයතො විහාසි. දසබලං පන අසතා තුච්යඡන
අබ්භාචික්ඛිත්වාඅපායූපය ොඅයහොසි. තම්පිභ වාබයාකාසි.වුත්තඤ්යහතං
– ‘‘එවම්පි යඛො, භග් ව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො මයා වුච්චමායනො
අපක්කයමව ඉමස්මා ධම්මවිනයා, යථා තං ආපායියකො’’ති (දී. නි. 3.6). 

යතනවුත්තං ‘‘අපයරපි සුප්පබුද්ධසුනක්ඛත්තාදයෙො භ වතාඤාතාවා’’ති. 

ආදි-සද්යදනයකොකාලිකාදීනංසඞ් යහො දට්ඨබ්යබො. 

සුසීයමො පරිබ්බාජයකොති (සං. නි. අට්ඨ. 2.2.70) එවංනාමයකො
යවදඞ්ය සු කුසයලො පණ්ඩියතො පරිබ්බාජයකො. අඤ්ඤතිත්ථියා හි 
පරිහීනලාභසක්කාරසියලොකා ‘‘සමයණො ය ොතයමො න ජාතිය ොත්තාදීනි
ආරබ්භ ලාභග් ප්පත්යතො ජායතො, කවියසට්යඨො පයනස උත්තමකවිතාය
සාවකානං බන්ධං බන්ධිත්වා යදති. යත තං උග් ණ්හිත්වා උපට්ඨාකානං
උපනිසින්නකථම්පි අනුයමොදනම්පි සරභඤ්ඤම්පීති එවමාදීනි කයථන්ති.
යත යතසං පසන්නානං ලාභං උපසංහරන්ති. සයච මයං යං සමයණො
ය ොතමා ජානාති, තයතො යථොකං ජායනයයාම, අත්තයනො සමයං තත්ථ
පක්ඛිපිත්වා මයම්පි උපට්ඨාකානං කයථයයාම. තයතො එයතහි ලාභිතරා
භයවයයාම. යකො නු යඛො සමණස්ස ය ොතමස්ස සන්තියක පබ්බජිත්වා
ඛිප්පයමව උග් ණ්හිතුං සක්ඛිස්සතී’’ති එවං චින්යතත්වා ‘‘සුසියමො
පටිබයලො’’තිදිස්වාඋපසඞ්කමිත්වාඑවමාහංසු ‘‘එහිත්වං, ආවුයසොසුසීම, 
සමයණ ය ොතයම බ්රහ්මචරියං චර, ත්වං ධම්මං පරියාපුණිත්වා අම්යහ
වායචයයාසි, තං මයංධම්මංපරියාපුණිත්වාගිහීනංභාසිස්සාම, එවංමයම්පි
සක්කතා භවිස්සාම  රුකතා මානිතා පූජිතා ලාභියනො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’’න්ති (සං. නි.
2.70). 

අථසුසීයමොපරිබ්බාජයකොයතසංවචනංසම්පටිච්ඡිත්වායයනානන්යදො 
යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා පබ්බජ්ජං යාචි. යථයරො ච තං ආදාය
භ වන්තං උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං ආයරොයචසි. භ වා පන චින්යතසි
‘‘අයං පරිබ්බාජයකො තිත්ථියසමයය ‘අහං පාටිඑක්යකො සත්ථා’ති
පටිජානමායනොචරති, ‘ඉයධව මග් බ්රහ්මචරියංචරිතුංඉච්ඡාමී’තිකිරවදති, 
කිං නු යඛො මයි පසන්යනො, උදාහු මය්හං වා මම සාවකානං ධම්මකථාය
පසන්යනො’’ති.අථස්සඑකට්ඨායනපිපසාදාභාවංඤත්වා ‘‘අයංමමසාසයන
‘ධම්මං යථයනස්සාමී’ති පබ්බජති, ඉතිස්සආ මනං අපරිසුද්ධං, නිප්ඵත්ති
නු යඛො කීදිසා’’ති ඔයලොයකන්යතො ‘‘කිඤ්චාපි ‘ධම්මං යථයනස්සාමී’ති
පබ්බජති, කතිපායහයනවපනඝය ත්වාඅරහත්තං  ණ්හිස්සතී’’තිඤත්වා
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පටුන 

‘‘යතනහානන්ද, සුසීමංපබ්බායජථා’’තිආහ.තංසන්ධායයතං වුත්තං ‘‘එවං

භ වතායකොඤායතො? සුසීයමොපරිබ්බාජයකො’’ති. 

සන්තතිමහාමත්යතොති (ධ. ප. අට්ඨ. 2.141 සන්තතිමහාමත්තවත්ථු)
යසො කිර එකස්මිං කායල රඤ්යඤො පයසනදිස්ස පච්චන්තං කුපිතං 
වූපසයමත්වා ආ යතො. අථස්ස රාජා තුට්යඨො සත්ත දිවසානි රජ්ජං දත්වා
එකං නච්චගීතකුසලං ඉත්ථිං අදාසි. යසො සත්ත දිවසානි සුරාමදමත්යතො
හුත්වා සත්තයම දිවයස සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩියතො
හත්ථික්ඛන්ධවර යතො නහානතිත්ථං  ච්ඡන්යතො සත්ථාරං පිණ්ඩාය
පවිසන්තං ද්වාරන්තයර දිස්වා හත්ථික්ඛන්ධවර යතොව සීසං චායලත්වා 
වන්දි. සත්ථා සිතං කත්වා ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, සිතපාතුකරයණ
යහතූ’’ති ආනන්දත්යථයරන පුට්යඨො සිතකාරණං ආචික්ඛන්යතො ආහ –
‘‘පස්සසි, ආනන්ද, සන්තතිමහාමත්තං, අජ්යජව
සබ්බාභරණප්පටිමණ්ඩියතො මම සන්තිකං ආ න්ත්වා 
චාතුප්පදික ාථාවසායන අරහත්තං පත්වා පරිනිබ්බායිස්සතී’’ති. යතන

වුත්තං ‘‘එවංයකොඤායතොභ වතාති? සන්තතිමහාමත්යතො’’ති. 

පුරිසින්ද්රියඤාණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. නිබ්යබධිකසුත්තවණ්ණනා 

63. නවයමපරිහායතිඅත්තයනොඵලංපරිග් යහත්වාවත්තති, තස්ස වා

කාරණභාවං උප ච්ඡතීති පරිොයෙොති ඉධ කාරණං වුත්තන්ති ආහ 

‘‘නිබ්බිජ්ඣනකාරණ’’න්ති. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, අහතානංවත්ථානං දිගුණංසඞ්ඝාටි’’න්තිඑත්ථ
හි ප ලට්යඨො ගුණට්යඨො. ‘‘අච්යචන්ති කාලා තරයන්ති රත්තියයො, 
වයයොගුණාඅනුපුබ්බංජහන්තී’’ති(සං.නි.1.4) එත්ථරාසට්යඨොගුණට්යඨො. 
‘‘සතගුණා දක්ඛිණා පාටිකඞ්ඛිතබ්බා’’ති (ම. නි. 3.379) එත්ථ
ආනිසංසට්යඨො. ‘‘අන්තං අන්තගුණං (දී.නි. 2.377; ම.නි. 1.110; ඛු. පා.
3.ද්වත්තිංසාකායරො), කයිරා මාලාගුයණ බහූ’’ති (ධ. ප. 53) එත්ථ
බන්ධනට්යඨො ගුණට්යඨො. ඉධාපි එයසොව අධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘බන්ධනට්යඨන ගුණා’’ති. කාමරා ස්ස සංයයොජනස්ස පච්චයභායවන
වත්ථුකායමසුපි බන්ධනට්යඨො රාසට්යඨො වා ගුණට්යඨො දට්ඨබ්යබො. 

චක්ඛුවිඤ්යඤෙයාති වා චක්ඛුවිඤ්ඤාණතංද්වාරිකවිඤ්ඤායණහි

ජානිතබ්බා. යසොතවිඤ්යඤෙයාතිආදීසුපිඑයසවනයයො. ඉට්ඨාරම්මණභූතාති 
සභායවයනව ඉට්ඨාරම්මණජාතිකා, ඉට්ඨාරම්මණභාවං වා පත්තා. 

කමනීොති කායමතබ්බා. මනවඩ්ඪනකාති මයනොහරා. එයතන

පරිකප්පනයතොපි ඉට්ඨාරම්මණභාවං සඞ් ණ්හාති. පිෙජාතිකාති 

පියායිතබ්බසභාවා. කාමූපසඤ්හිතාතිකාමරාය න උයපච්ච සම්බන්ධනීයා

සම්බන්ධා කාතබ්බා. යතනාහ ‘‘ආරම්මණං කත්වා’’තිආදි. 

සඞ්කප්පරාය ොති වා සුභාදිවයසන සඞ්කප්පිතවුත්ථම්හි උප්පන්නරාය ො.
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එවයමත්ථ වත්ථුකාමං පටික්ඛිපිත්වා කියලසකායමො වුත්යතො තස්යසව
වයසන යතසම්පි කාමභාවසිද්ධියතො, කියලසකාමස්සපි ඉට්ඨයවදනා
දිට්ඨාදිසම්පයයො යභයදන පවත්තිආකාරයභයදන ච අත්ථි විචිත්තකාති

තයතො වියසයසතුං ‘‘චිත්රවිචිත්රාරම්මණානී’’ති ආහ, නානප්පකාරානි
රූපපාදිආරම්මණානීතිඅත්යථො. 

අය ත්  ධීරා විනෙන්ති ඡන්දන්ති අථ එයතසු ආරම්මයණසු
ධිතිසම්පන්නාපණ්ඩිතාඡන්දරා ංවිනයන්ති. 

තජ්ජාතිකන්ති තංසභාවං, අත්ථයතො පන තස්ස කාමස්ස අනුරූපපන්ති
වුත්තංයහොති.පුඤ්ඤස්සභාය ොපුඤ්ඤභාය ො, පුඤ්ඤයකොට්ඨායසො.යතන

නිබ්බත්යතො, තත්ථවාභයවොති පුඤ්ඤභාගියෙො. අපුඤ්ඤභාගියෙොතිඑත්ථාපි

එයසවනයයො.විපායකොයයව යවපක්කන්තිආහ ‘‘යවොහාරවිපාක’’න්ති. 

සබ්බසඞ් ාහිකාති කුසලාකුසලසාධාරණා. සංවිදහනයචතනාති

සම්පයුත්තධම්යමසු සංවිදහනලක්ඛණා යචතනා. උරත්තාළින්ති උරං

තායළත්වා. එකපදන්ති එකපදචිතං මන්තං. යතනාහ ‘‘එකපදමන්තං 

වා’’තිආදි. 

නිබ්යබධිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

64. දසයම ත ා තබලානීති අඤ්යඤහි අසාධාරණානි තථා තස්යසව
බලානි. නනු යචතානි සාවකානම්පි එකච්චානි උප්පජ්ජන්තීති? කාමං
උප්පජ්ජන්ති, යාදිසානි පන බුද්ධානං ඨානාට්ඨානඤාණාදීනි, න තාදිසානි 
තදඤ්යඤසං කදාචි උප්පජ්ජන්තීති අඤ්යඤහි අසාධාරණානි. ඉමයමව හි
යථාවුත්තං යලසං අයපක්ඛිත්වා සාධාරණභාවයතො ආසයානුසයඤාණාදීසු
එව අසාධාරණසමඤ්ඤා නිරුළ්හා. යථා පුබ්බබුද්ධානං බලානි පුඤ්ඤස්ස

සම්පත්තියාආ තානි, තථාආ තබලානීතිවා ත ා තබලානි. උසභස්සඉදං 

ආසභං, යසට්ඨට්ඨානං. පමුඛනාදන්ති යසට්ඨනාදං. පටියවධඤාණඤ්යචව

යදසනාඤාණඤ්චාති එත්ථ පඤ්ඤාය පභාවිතං අත්තයනො අරියඵලාවහං
පටියවධඤාණං. කරුණාය පභාවිතං සාවකානං අරියඵලාවහං 
යදසනාඤාණං. තත්ථ පටියවධඤාණං උප්පජ්ජමානං උප්පන්නන්ති දුවිධං.
තඤ්හි අභිනික්ඛමනයතො යාව අරහත්තමග් ා උප්පජ්ජමානං, ඵලක්ඛයණ
උප්පන්නංනාම. තුසිතභවනයතොයාවමහායබොධිපල්ලඞ්යකඅරහත්තමග් ා
උප්පජ්ජමානං, ඵලක්ඛයණ උප්පන්නං නාම. දීපඞ්කරයතො පට්ඨාය යාව
අරහත්තමග් ා උප්පජ්ජමානං, ඵලක්ඛයණ උප්පන්නං නාම.
යදසනාඤාණම්පි පවත්තමානං පවත්තන්ති දුවිධං. තඤ්හි යාව 
අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්ඤස්ස යසොතාපත්තිමග් ා පවත්තමානං, ඵලක්ඛයණ
පවත්තං නාම. යතසු පටියවධඤාණං යලොකුත්තරං, යදසනාඤාණං
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පටුන 

යලොකියං. උභයම්පි පයනතං අඤ්යඤහි අසාධාරණං, බුද්ධානඤ්යඤව
ඔරසඤාණං. 

ඨානඤ්චඨානයතොපජානාතීතිකාරණඤ්චකාරණයතො පජානාති.යස්මා
තත්ථඵලංතිට්ඨතිතදායත්තවුත්තිතායඋප්පජ්ජතියචවපවත්තති ච, තස්මා
ඨානන්ති වුච්චති. භ වා ‘‘යය යය ධම්මා යයසං යයසං ධම්මානං යහතූ
පච්චයා උප්පාදාය, තංතංඨානං, යයයයධම්මායයයංයයයංධම්මානංන
යහතූන පච්චයා උප්පාදාය, තංතං අට්ඨාන’’න්ති පජානන්යතො ඨානයතො
අට්ඨානයතොයථාභූතංපජානාති. 

සමාදියන්තීති සමාදානානි, තානි පන සමාදියිත්වා කතානි යහොන්තීති

ආහ ‘‘සමාදියිත්වාකතාන’’න්ති. කම්මයමවවා කම්මසමාදානන්තිඑයතන
‘‘සමාදාන’’න්ති සද්දස්ස අපුබ්බත්ථාභාවං දස්යසති මුත්ත තසද්යද

 තසද්දස්ස විය.  තීති නිරයාදි තියයො. උපධීති අත්තභායවො. කායලොති

කම්මස්ස විපච්චනාරහකායලො. පයෙොය ොති විපාකුප්පත්තියා පච්චයභූතා 
කිරියා. 

චතන්නං ඣානානන්ති පච්චනීකජ්ඣාපනට්යඨන
ආරම්මණූපනිජ්ඣානට්යඨන ච චතුන්නං රූපපාවචරජ්ඣානානං. 

චතුක්කනයයන යහතං වුත්තං. අට්ඨන්නං වියමොක්ඛානන්ති ‘‘රූපපීරූපපානි
පස්සතී’’තිආදීනං (ම. නි. 2.248; 3.312; ධ. ස. 248; පටි. ම. 1.209) 

අට්ඨන්නං වියමොක්ඛානං. තිණ්ණං සමාධීනන්ති සවිතක්කසවිචාරාදීනං

තිණ්ණං සමාධීනං. නවන්නං අනුපුබ්බසමාපත්තීනන්ති
පඨමජ්ඣානසමාපත්තිආදීනං නවන්නං අනුපුබ්බසමාපත්තීනං. එත්ථ ච
පටිපාටියා අට්ඨන්නං සමාධීතිපි නාමං, සමාපත්තීතිපි 
චිත්යතකග් තාසබ්භාවයතො, නියරොධසමාපත්තියා තදභාවයතො න සමාධීති

නාමං. හානභාගිෙං ධම්මන්ති අප්පගුයණහි පඨමජ්ඣානාදීහි වුට්ඨිතස්ස 

සඤ්ඤාමනසිකාරානං කාමාදිපක්ඛන්දනං. වියසසභාගිෙං ධම්මන්ති
පගුයණහි පඨමජ්ඣානාදීහි වුට්ඨිතස්ස සඤ්ඤාමනසිකාරානං 
දුතියජ්ඣානාදිපක්ඛන්දනං. ඉති සඤ්ඤාමනසිකාරානං 
කාමාදිදුතියජ්ඣානාදිපක්ඛන්දනානි හානභාගියවියසසභාගියධම්මාති 

දස්සිතානි.යතහිපනඣානානංතංසභාවතාධම්මසද්යදනවුත්තා. තස්මාති

වුත්තයමවත්ථං යහතුභායවන පච්චාමසති. යවොදානන්ති පගුණතාසඞ්ඛාතං
යවොදානං.තඤ්හිපඨමජ්ඣානාදීහි වුට්ඨහිත්වාදුතියජ්ඣානාදීනංඅධි මස්ස

පච්චයත්තා ‘‘වුට්ඨාන’’න්තිවුත්තං.යයපන‘‘නියරොධයතොඵලසමාපත්තියා 
වුට්ඨානන්ති පාළ නත්ථී’’ති වදන්ති. යත ‘‘නියරොධා වුට්ඨහන්තස්ස 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ඵලසමාපත්තියා අනන්තරපච්චයයන

පච්චයයො’’තිඉමාය පාළිෙං (පට්ඨා.1.1.417) පටියසයධතබ්බා. 

සීහනාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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මහාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. යදවතාවග්ය ො 

1-3. අනා ාමිඵලසුත්තාදිවණ්ණනා 

65-67. සත්තමස්ස පඨමාදීනි උත්තානත්ථානි. තතියය අභිසමාචායර

උත්තමසමාචායර භවං ආභිසමාචාරිකං, වත්තප්පටිපත්තිවත්තං. යතනාහ 

‘‘උත්තමසමාචාරභූත’’න්තිආදි. යසඛපණ්ණත්තිසීලන්ති යසඛියවයසන
පඤ්ඤත්තසීලං. 

අනා ාමිඵලසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-5. සඞ් ණිකාරාමසුත්තාදිවණ්ණනා 

68-69. චතුත්යථ  යණන සඞ් ණං සයමොධානං  ණසඞ් ණිකා, සා 

ආරමිතබ්බට්යඨනආරායමොඑතස්සාති  ණසඞ් ණිකාරායමො. සඞ් ණිකාති

වා සකපරිසසයමොධානං.  යණොති නානාජනසයමොධානං. යසසයමත්ථ
සුවිඤ්යඤයයයමව.පඤ්චමංඋත්තානත්ථයමව. 

සඞ් ණිකාරාමසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 

70. ඡට්යඨ පටිප්පස්සම්භනං පටිප්පස්සද්ධීති අත්ථයතො එකන්ති ආහ 

‘‘න පටිප්පස්සද්ධිලද්යධනාති කියලසප්පටිප්පස්සද්ධිො අලද්යධනා’’ති. 

සුක්කපක්යඛ සන්යතනාතිආදීසු අඞ් සන්තතාය ආරම්මණසන්තතාය

සබ්බකියලසසන්තතාය ච සන්යතන, අතප්පනියට්යඨන පණීයතන, 
කියලසප්පටිප්පස්සද්ධියා ලද්ධත්තා, කියලසප්පටිප්පස්සද්ධිභාවං වා

ලද්ධත්තා පටිප්පස්සද්ධිලද්යධන, පස්සද්ධිකියලයසන වා අරහතා

ලද්ධත්තා පටිප්පස්සද්ධිලද්යධන, එයකොදිභායවන අධි තත්තා 

එයකොදිභාවාධි යතනාතිඑවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

සමාධිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-10. සක්ඛිභබ්බසුත්තාදිවණ්ණනා 

71-74. සත්තයම තස්මං තස්මංවියසයසතිතස්මිංතස්මිංසච්ඡිකාතබ්යබ
වියසයස. සක්ඛිභාවාය පච්චක්ඛකාරිතාය භබ්යබො සක්ඛිභබ්යබො, තස්ස

භායවො සක්ඛිභබ්බතා. තං සක්ඛිභබ්බතං. සති සතිආෙතයනති සති
සතිකාරයණ. කිඤ්යචත්ථ කාරණං? අභිඤ්ඤා වා අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානං
වා, අවසායන පන ඡට්ඨාභිඤ්ඤාය අරහත්තං වා කාරණං, අරහත්තස්ස
විපස්සනා වාති යවදිතබ්බං. යඤ්හි තං තත්ර තත්ර සක්ඛිභබ්බතාසඞ්ඛාතං
ඉද්ධිවිධපච්චනුභවනාදි, තස්ස අභිඤ්ඤා කාරණං. අථ 
ඉද්ධිවිධපච්චනුභවනාදි අභිඤ්ඤා, එවං සති අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානං
කාරණං. අරහත්තම්පි ‘‘කුදාස්සු නාමාහං තදායතනං උපසම්පජ්ජ
විහරිස්සාමී’’ති අනුත්තයරසු වියමොක්යඛසු පිහං උපට්ඨයපත්වා
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ඡට්ඨාභිඤ්ඤං නිබ්බත්යතන්තස්ස කාරණං. ඉදඤ්ච සබ්බසාධාරණං න

යහොති, සාධාරණවයසනපන අරහත්තස්සවිපස්සනාකාරණං. අථ වා සති 

ආෙතයනති තස්ස තස්ස වියසසාධි මස්ස උපනිස්සයසඞ්ඛායත කාරයණ
සතීතිඑවයමත්ථ අත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

හානභාගියාදීසු ‘‘පඨමජ්ඣානස්ස ලාභිං කාමසහ තා
සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති, හානභාගියයො සමාධි. තදනුධම්මතා සති
සන්තිට්ඨති, ඨිතිභාගියයො සමාධි. අවිතක්කසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති, වියසසභාගියයො සමාධි. නිබ්බිදාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්තිවිරාගූපසංහිතා, නිබ්යබධභාගියයොසමාධී’’ති(විභ.799) ඉමිනා
නයයන සබ්බසමාපත්තියයො විත්ථායරත්වා හානභාගියාදිඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. තත්ථ පඨමජ්ඣානස්ස ලාභින්ති ය්වායං අප්පගුණස්ස

පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභී, තං. කාමසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා 

සමුදාචරන්තීති තයතො වුට්ඨිතං ආරම්මණවයසන කාමසහ තා හුත්වා
සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති තුදන්ති, තස්ස කාමානතීතස්ස
කාමානුපක්ඛන්දානංසඤ්ඤාමනසිකාරානං වයසනයසොපඨමජ්ඣානසමාධි

හායති පරිහායති, තස්මා හානභාගියෙො වුත්යතො. තදනුධම්මතාති

තදනුරූපපසභායවො. සති සන්තිට්ඨතීතිඉදංමිච්ඡාසතිංසන්ධායවුත්තං.යස්ස
හි පඨමජ්ඣානානුරූපපසභාවා පඨමජ්ඣානං සන්තයතො පණීතයතො දිස්වා
අස්සාදයමානාඅභිනන්දමානා නිකන්තියහොති, තස්සනිකන්තිවයසනයසො
පඨමජ්ඣානසමාධි යනව හායති න වඩ්ඪති, ඨිතියකොට්ඨාසියකො යහොති.

යතන වුත්තං ‘‘ඨිතිභාගියෙො සමාධී’’ති. අවිතක්කසහ තාති අවිතක්කං
දුතියජ්ඣානං සන්තයතො පණීතයතො මනසිකයරොයතො ආරම්මණවයසන

අවිතක්කසහ තා. සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්තීති
පගුණපඨමජ්ඣානයතො වුට්ඨිතං දුතියජ්ඣානාධි මත්ථාය යචොයදන්ති
තුදන්ති. තස්ස උපරි දුතියජ්ඣානානුපක්ඛන්දානං සඤ්ඤාමනසිකාරානං
වයසන යසො පඨමජ්ඣානසමාධි වියසසභූතස්ස දුතියජ්ඣානස්ස 

උප්පත්තිපදට්ඨානතාය ‘‘වියසසභාගියෙො’’තිවුත්යතො. 

නිබ්බිදාසහ තාති තයමව පඨමජ්ඣානලාභිං ඣානයතො වුට්ඨිතං
නිබ්බිදාසඞ්ඛායතන විපස්සනාඤායණන සහ තා. විපස්සනාඤාණඤ්හි 
ඣානඞ්ය සු පයභයදන උපට්ඨහන්යතසුනිබ්බින්දති උක්කණ්ඨති, තස්මා 

‘‘නිබ්බිදා’’තිවුච්චති. සමුදාචරන්තීති නිබ්බානසච්ඡිකිරියත්ථාය යචොයදන්ති

තුදන්ති. විරාගූපසංහිතාති විරා සඞ්ඛායතන නිබ්බායනන උපසංහිතා. 
විපස්සනාඤාණඤ්හි සක්කා ඉමිනා මග්ය න විරා ං නිබ්බානං
සච්ඡිකාතුන්ති පවත්තියතො ‘‘විරාගූපසංහිත’’න්ති වුච්චති. තංසම්පයුත්තා
සඤ්ඤාමනසිකාරා විරාගූපසංහිතා එව නාම. තස්ස යතසං
සඤ්ඤාමනසිකාරානං වයසන පඨමජ්ඣානසමාධි අරියමග් ප්පටියවධස්ස

පදට්ඨානතාය ‘‘නිබ්යබධභාගියෙො’’ති වුත්යතො. හානං භජන්තීති 

හානභාගිො, හානභාය ො වා එයතසං අත්ථීති හානභාගිො, 
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පරිහානයකොට්ඨාසිකාතිඅත්යථො.ඉමිනා නයයන ඨිතිභාගියෙො යවදිතබ්යබො.
අට්ඨමාදීනි උත්තානත්ථායනව. 

සක්ඛිභබ්බසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යදවතාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අරහත්තවග්ය ො 

1-3. දුක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනා 

75-77. අට්ඨමස්ස පඨමාදීසු නත්ථි වත්තබ්බං. තතියය තිවිධං

කුහනවත්ථුන්ති 
පච්චයප්පටියසවනසාමන්තජප්පනඉරියාපථප්පවත්තනසඞ්ඛාතං තිවිධං

කුහනවත්ථුං. උක්ඛිපිත්වාති ‘‘මහාකුටුම්බියකො මහානාවියකො

මහාදානපතී’’තිආදිනා පග් ණ්හිත්වාලපනං. අවක්ඛිපිත්වාති ‘‘කිංඉමස්ස 
ජීවිතං, බීජයභොජයනොනාමාය’’න්තිහීයළත්වාලපනං. 

දුක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සුඛයසොමනස්සසුත්තවණ්ණනා 

78. චතුත්යථ යථාවුත්තධම්මාදීසු තස්ස කියලසනිමිත්තං දුක්ඛං
අනවස්සනන්ති ‘‘සුඛයසොමනස්සබහුයලො විහරතී’’ති වුත්තං. 
කායිකසුඛඤ්යචව යචතසිකයසොමනස්සඤ්ච බහුලං අස්සාති 

සුඛයසොමනස්සබහුයලො. යවති යතන ඵලං මිස්සිතං විය යහොතීති යෙොනි, 

එකන්තිකං කාරණං. අස්සාති යථාවුත්තස්ස භික්ඛුයනො. පරිපුණ්ණන්ති
අවිකලං අනවයසසං. 

සුඛයසොමනස්සසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අධි මසුත්තවණ්ණනා 

79. පඤ්චයමආ ච්ඡන්ති එයතනකුසලා වා අකුසලා වාතිආ මනං, 

කුසලාකුසලානංඋප්පත්තිකාරණං.තත්ථකුසයලොති ආ මනකුසයලො. එවං
ධම්යමමනසිකයරොයතොකුසලාවා අකුසලාවාධම්මා අභිවඩ්ඪන්තීතිඑවං
ජානන්යතො. අප ච්ඡන්ති කුසලා වා අකුසලා වා එයතනාති අප මනං.

යතසං එව අනුප්පත්තිකාරණං, තත්ථ කුසයලොති අප මනකුසයලො. එවං
ධම්යමමනසිකයරොයතොකුසලාවාඅකුසලා වාධම්මානාභිවඩ්ඪන්තීතිඑවං 

ජානන්යතො. උපාෙකුසයලොතිඨානුප්පත්තිකපඤ්ඤාසමන්නා යතො.ඉදඤ්ච 
අච්චායිකකිච්යච වා භයය වා උප්පන්යන තස්ස තිකිච්ඡනත්ථං
ඨානුප්පත්තියා කාරණජානනවයසනයවදිතබ්බං. 

අධි මසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6-7. මහන්තත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

80-81. ඡට්යඨ සම්පත්යතති කියලයස සම්පත්යත. සත්තමං
උත්තානයමව. 

මහන්තත්තසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-10. දුතියනිරයසුත්තාදිවණ්ණනා 

82-84. අට්ඨයම කාෙපා බ්භිොදීහීති ආදි-සද්යදන වචීපා බ්භියං
මයනොපා බ්භියඤ්චසඞ් ණ්හාති.නවමාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

දුතියනිරයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අරහත්තවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සීතිවග්ය ො 

1. සීතිභාවසුත්තවණ්ණනා 

85. නවමස්ස පඨයම සීතිභාවන්ති නිබ්බානං, කියලසවූපසමං වා. 

නිග් ණ්හාතීති අච්චාරද්ධවීරියතාදීහි උද්ධතං චිත්තං උද්ධච්චපක්ඛයතො

රක්ඛණවයසන නිග් ණ්හාති. පග් ණ්හාතීති අතිසිථිලවීරියතාදීහි ලීනං 

චිත්තං යකොසජ්ජපාතයතො රක්ඛණවයසන පග් ණ්හාති. සම්පහංයසතීති
සමප්පවත්තචිත්තංතථාපවත්තියංපඤ්ඤායයතොයසති උත්යතයජතිවා.යදා
වා පඤ්ඤාපයයො මන්දතාය උපසමසුඛානධි යමන වා නිරස්සාදං චිත්තං
භාවනාය න පක්ඛන්දති, තදා ජාතිආදීනි සංයව වත්ථූනි පච්චයවක්ඛිත්වා

සම්පහංයසති සමුත්යතයජති. අජ්ඣුයපක්ඛතීති යදා පන චිත්තං අලීනං
අනුද්ධතං අනිරස්සාදං ආරම්මයණ සමප්පවත්තං සම්මයදව භාවනාවීතිං
ඔතිණ්ණං යහොති, තදා පග් හනිග් හසම්පහංසයනසු කිඤ්චි බයාපාරං
අකත්වා සමප්පවත්යතසු අස්යසසු සාරථී විය අජ්ඣුයපක්ඛති, 

උයපක්ඛයකොවයහොති. පණීතාධිමුත්තියකොතිපණීයතඋත්තයමමග් ඵයල
අධිමුත්යතො නින්නයපොණපබ්භායරො. 

සීතිභාවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-11. ආවරණසුත්තාදිවණ්ණනා 

86-95. දුතියය අච්ඡන්දියකොති කත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්දරහියතො.

උත්තරකුරුකා මනුස්සා අච්ඡන්දිකට්ඨානං පවිට්ඨා. දුප්පඤ්යඤොති
භවඞ් පඤ්ඤාය පරිහීයනො. භවඞ් පඤ්ඤාය පන පරිපුණ්ණායපි යස්ස
භවඞ් ංයලොකුත්තරස්ස පච්චයයොනයහොති, යසොපිදුප්පඤ්යඤොඑවනාම. 

අභබ්යබො නිොමං ඔක්කමතං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තන්ති කුසයලසු
ධම්යමසු සම්මත්තනියාමසඞ්ඛාතං අරියමග් ං ඔක්කමිතුං අධි න්තුං

අභබ්යබො. න කම්මාවරණතාොතිආදීසු අභබ්බවිපරියායයන අත්යථො
යවදිතබ්යබො. චතුත්ථාදීනිඋත්තානත්ථානි. 

ආවරණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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සීතිවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ආනිසංසවග්ය ො 

1-11. පාතුභාවසුත්තාදිවණ්ණනා 

96-106. දසමස්සපඨමාදීසුනත්ථිවත්තබ්බං.අට්ඨයමයමත්තා එතස්ස

අත්ථීතියමත්තාවා, තස්සභායවො යමත්තාවතා, යමත්තාපටිපත්ති, තාය.සා

පන යමත්තාවතා යමත්තාවයසන පාරිචරියාති ආහ ‘‘යමත්තායුත්තාෙ

පාරිචරිොො’’ති. පරිචරන්ති විප්පකතබ්රහ්මචරියත්තා.පරිචිණ්ණසත්ථුයකන 
සාවයකන නාම සත්ථුයනො යාව ධම්යමන කාතබ්බා පාරිචරියා, තාය
සම්මයදවසම්පාදිතත්තා. නවමාදීනිඋත්තානත්ථානි. 

පාතුභාවසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආනිසංසවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

107-116. එකාදසමවග්ය ොඋත්තානත්යථොයයව. 

ඉතිමයනොරථපූරණියාඅඞ්ගුත්තරනිකාය-අට්ඨකථාය 

ඡක්කනිපාතවණ්ණනායඅනුත්තානත්ථදීපනාසමත්තා. 
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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

සත්තකනිපාත-ටීකා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. ධනවග් වණ්ණනා 

1-10. සත්තකනිපාතස්ස පඨයමොවග්ය ො උත්තානත්යථො. 

2. අනුසෙවග්ය ො 

4.පුග් ලසුත්තවණ්ණනා 

14. දුතියස්ස චතුත්යථ උභයතො උභයථා, උභයතො උයභොහි භාය හි

විමුත්යතොති උභයතොභා විමුත්යතො එකයදසසරූපයපකයසසනයයන. ද්වීහි

භාය හීතිකරයණනිස්සක්යක යචතං බහුවචනං. ආවුත්තිආදිවයසන අයං

නියයමො යවදිතබ්යබොති ආහ ‘‘අරූපසමාපත්තිො’’තිආදි. එයතන
‘‘සමාපත්තියා වික්ඛම්භනවියමොක්යඛන, මග්ය න සමුච්යඡදවියමොක්යඛන
විමුත්තත්තා උභයතොභා විමුත්යතො’’ති එවං පවත්යතො 

තිපි කචූළනා ත්ය රවායදො, ‘‘නාමකායයතොරූපපකායයතොචවිමුත්තත්තා

උභයතොභා විමුත්යතො’’ති එවං පවත්යතො තිපි කමහාරක්ඛිතත්ය රවායදො, 
‘‘සමාපත්තියා වික්ඛම්භනවියමොක්යඛන එකවාරං, මග්ය න
සමුච්යඡදවියමොක්යඛන එකවාරං විමුත්තත්තා උභයතොභා විමුත්යතො’’ති 

එවං පවත්යතො තිපි කචූළාභෙත්ය රවායදො චාති ඉයමසං තිණ්ණම්පි 
යථරවාදානං එකජ්ඣං සඞ් යහො කයතොති දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච පඨමවායද
ද්වීහිභාය හි විමුත්යතොඋභයතොභා විමුත්යතොවුත්යතො, දුතියවායදඋභයතො
භා යතොවිමුත්යතොති උභයතොභා විමුත්යතො, තතියවායදද්වීහිභාය හිද්යව

වායර විමුත්යතොති අයයමයතසං වියසයසොති. විමුත්යතොති කියලයසහි
විමුත්යතො, කියලසවික්ඛම්භනසමුච්යඡදයනහි වා කායයතො විමුත්යතොහි
අත්යථො. 

යසොති උභයතොභා විමුත්යතො. කාමඤ්යචත්ථ 
රූපපාවචරචතුත්ථජ්ඣානම්පි අරූපපාවචරජ්ඣානං විය දුවඞ්ගිකං
ආයනඤ්ජප්පත්තන්ති වුච්චති.තංපනපදට්ඨානංකත්වාඅරහත්තංපත්යතො
උභයතොභා විමුත්යතො නාම න යහොති රූපපකායයතො අවිමුත්තත්තා. තඤ්හි
කියලසකායයතොව විමුත්තං, න රූපපකායයතො, තස්මා තයතො වුට්ඨාය

අරහත්තං පත්යතො උභයතොභා විමුත්යතො න යහොතීති ආහ ‘‘චතන්නං

අරූප…යප.… පඤ්චවියධො යහොතී’’ති. අරූපසමාපත්තීනන්ති නිද්ධාරයණ

සාමිවචනං. අරහත්තං පත්තඅනා ාමයනොති භූතපුබ්බ තියා වුත්තං. න හි
අරහත්තං පත්යතොඅනා ාමීනාමයහොති. ‘‘රූපපීරූපපානිපස්සතී’’තිආදියක
නියරොධසමාපත්තිඅන්යත අට්ඨවියමොක්යඛවත්වා– 
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‘‘යයතොචයඛො, ආනන්ද, භික්ඛුඉයමඅට්ඨවියමොක්යඛකායයන
ඵුසිත්වා විහරති, පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති.
අයංවුච්චති, ආනන්ද, භික්ඛුඋභයතොභා විමුත්යතො’’ති– 

යදිපි මහානිදායන (දී. නි. 2.130) වුත්තං, තං පන
උභයතොභා විමුත්තයසට්ඨවයසන වුත්තන්ති, ඉධ පන 

සබ්බඋභයතොභා විමුත්යත සඞ් හණත්ථං ‘‘පඤ්චවියධො යහොතී’’ති වත්වා 

‘‘පාළිපයනත් …යප.…අට්ඨවියමොක්ඛලාභියනොවයසන ආ තා’’තිආහ.

මජ්ඣිමනිකායයපන කී ාගිරිසුත්යත (ම. නි.2.182) – 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග් යලො උභයතොභා විමුත්යතො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචොපුග් යලොයයයතසන්තාවියමොක්ඛාඅතික්කම්ම
රූපයපආරුප්පා, යතකායයන ඵුසිත්වාවිහරති, පඤ්ඤායචස්සදිස්වා
ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පුග් යලො
උභයතොභා විමුත්යතො’’ති– 

අරූපපසමාපත්තිවයසන චත්තායරො උභයතොභා විමුත්තා, යසට්යඨො ච 
වුත්යතො වුත්තලක්ඛණූපපත්තියතො. යථාවුත්යතසු හි පඤ්චසු පුරිමා
චත්තායරො සමාපත්තිසීසං නියරොධං න සමාපජ්ජන්තීති පරියායයන
උභයතොභා විමුත්තානාම. අට්ඨසමාපත්තිලාභීඅනා ාමීතංසමාපජ්ජිත්වා
තයතොවුට්ඨායවිපස්සනංවඩ්යඪත්වා අරහත්තංපත්යතොතිනිප්පරියායයන
උභයතොභා විමුත්තයසට්යඨොනාම. 

කතයමො ච පුග් යලොතිආදි පුග් ලපඤ්ඤත්තිපාළ. තත්ථ කතයමොති

පුච්ඡාවචනං. පුග් යලොතිඅසාධාරණයතොපුච්ඡිතබ්බවචනං. ඉධාතිඉධස්මිං

සාසයන. එකච්යචොතිඑයකො. අට්ඨවියමොක්යඛකායෙනඵුසිත්වාවිහරතීති 
අට්ඨ සමාපත්තියයො සමාපජ්ජිත්වා නාමකායයතො පටිලභිත්වා විහරති. 

පඤ්ඤාෙ චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්තීති විපස්සනාපඤ්ඤාය
සඞ්ඛාර තං, මග් පඤ්ඤායචත්තාරිසච්චානිපස්සිත්වා චත්තායරොපිආසවා

පරික්ඛීණා යහොන්ති. දිස්වාති දස්සනයහතු. න හි ආසයව පඤ්ඤාය
පස්සන්ති, දස්සනකාරණා පන පරික්ඛීණා දිස්වා පරික්ඛීණාති වුත්තා
දස්සනායත්තපරික්ඛයත්තා. එවඤ්හි දස්සනං ආසවානං ඛයස්ස 
පුරිමකිරියාභායවනවුත්තං. 

පඤ්ඤාවිමුත්යතොති වියසසයතො පඤ්ඤාය එව විමුත්යතො, න තස්ස
අධිට්ඨානභූයතන අට්ඨවියමොක්ඛසඞ්ඛායතන සාතිසයයන සමාධිනාති 
පඤ්ඤාවිමුත්යතො. යයො අරියයො අනධි තඅට්ඨවියමොක්යඛො සබ්බයසො
ආසයවහි විමුත්යතො, තස්යසතං අධිවචනං. අධි යතපි හි
රූපපජ්ඣානවියමොක්යඛනයසොසාතිසයසමාධිනිස්සියතොතින තස්සවයසන
උභයතොභා විමුත්තතායහොතීතිවුත්යතොවායමත්යථො. අරූපපජ්ඣායනසුපන 
එකස්මිම්පි සති උභයතොභා විමුත්යතොයයව නාම යහොති. යතන හි
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අට්ඨවියමොක්යඛකයදයසන තංනාමදානසමත්යථන
අට්ඨවියමොක්ඛලාභීත්යවව වුච්චති. සමුදායය හි පවත්යතො යවොහායරො 
අවයයවපි දිස්සති යථා තං ‘‘සත්තිසයයො’’ති අනවයසසයතො ආසවානං

පරික්ඛීණත්තා. අට්ඨවියමොක්ඛපටික්යඛපවයසයනව න 
එකයදසභූතරූපපජ්ඣානප්පටික්යඛපවයසන. එවඤ්හි
අරූපපජ්ඣායනකයදසාභායවපි අට්ඨවියමොක්ඛපටික්යඛයපො න යහොතීති
සිද්ධං යහොති. අරූපපාවචරජ්ඣායනසු හි එකස්මිම්පි සති
උභයතොභා විමුත්යතොයයවනාමයහොති. 

ඵුට්ඨන්තං සච්ඡිකයතොති ඵුට්ඨානං අන්යතො ඵුට්ඨන්යතො, ඵුට්ඨානං
අරූපපජ්ඣානානං අනන්තයරො කායලොති අධිප්පායයො. අච්චන්තසංයයොය 
යචතං උපයයො වචනං. තං ඵුට්ඨානන්තරකාලයමව සච්ඡිකාතබ්බං
සච්ඡිකයතො සච්ඡිකරණූපායයනාති වුත්තං යහොති, භාවනපුංසකං වා එතං 
‘‘එකමන්තං නිසීදී’’තිආදීසු විය. යයො හි අරූපපජ්ඣායනන රූපපකායයතො
නාමකායයකයදසයතො ච වික්ඛම්භනවියමොක්යඛන විමුත්යතො, යතන
නියරොධසඞ්ඛායතොවියමොක්යඛොආයලොචියතොපකාසියතොවිය යහොති, නපන
කායයනසච්ඡිකයතො.නියරොධංපනආරම්මණංකත්වාඑකච්යචසුආසයවසු
යඛපියතසු යතන යසො සච්ඡිකයතො යහොති, තස්මා යසො සච්ඡිකාතබ්බං

නියරොධං යථාආයලොචිතං නාමකායයන සච්ඡි කයරොතීති ‘‘කාෙසක්ඛී’’ති
වුච්චති, න තු ‘‘විමුත්යතො’’ති එකච්චානං ආසවානං අපරික්ඛීණත්තා.

යතනාහ ‘‘ඣානඵස්සං පඨමං ඵුසති, පච්ඡා නියරොධං නිබ්බානං 

සච්ඡිකයරොතී’’ති. අයං චතුන්නං අරූපපසමාපත්තීනං එයකකයතො වුට්ඨාය
සඞ්ඛායර සම්මසිත්වාකායසක්ඛිභාවංපත්තානංචතුන්නං, නියරොධාවුට්ඨාය 
අග් මග් ප්පත්තඅනා ාමියනො ච වයසන උභයතොභා විමුත්යතො විය

පඤ්චවියධො නාම යහොතීති වුත්තං අභිධම්මටීකාෙං (පු. ප. මූලටී. 24) 

‘‘කායසක්ඛිම්හිපි එයසව නයයො’’ති. එකච්යච ආසවාති 

යහට්ඨිමමග් වජ්ඣා ආසවා. 

දිට්ඨන්තං පත්යතොති දස්සනසඞ්ඛාතස්ස යසොතාපත්තිමග් ඤාණස්ස
අනන්තරං පත්යතොති වුත්තං යහොති. ‘‘දිට්ඨත්තා පත්යතො’’තිපි පායඨො.
එයතන චතුසච්චදස්සනසඞ්ඛාතාය දිට්ඨියා නියරොධස්ස පත්තතං දීයපති.

යතනාහ ‘‘දුක්ඛා සඞ්ඛාරා’’තිආදි. තත්ථ පඤ්ඤාොති මග් පඤ්ඤාය.
පඨමඵලට්ඨයතො පට්ඨාය යාව අග් මග් ට්ඨා දිට්ඨිප්පත්යතො. යතනාහ 

‘‘යසොපි කාෙසක්ඛී විෙ ඡබ්බියධො යහොතී’’ති. යථා පන පඤ්ඤාවිමුත්යතො, 
එවං අයම්පි සුක්ඛවිපස්සයකො චතූහි අරූපපජ්ඣායනහි වුට්ඨාය
දිට්ඨිප්පත්තභාවප්පත්තාචත්තායරොචාතිපඤ්චවියධො යහොතීතියවදිතබ්යබො.

සද්ධාවිමුත්යතපි එයසවනයයො. ඉදං දුක්ඛන්ති එත්තකං දුක්ඛං, න ඉයතො

උද්ධං දුක්ඛන්ති. ෙ ාභූතං පජානාතීති ඨයපත්වා තණ්හං
උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චකං දුක්ඛසච්චන්තියාථාවයතො පජානාති.යස්මා පන
තණ්හාදුක්ඛංජයනතිනිබ්බත්යතති, තයතොතංදුක්ඛංසමුයදති, තස්මානං 



අඞ්ගුත්තරනිකායය  සත්තකනිපාත-ටීකා 

120 

පටුන 

‘‘අෙං දුක්ඛසමුදයෙො’’ති ෙ ාභූතං පජානාති. යස්මා පන ඉදං දුක්ඛඤ්ච
සමුදයයො ච නිබ්බානං පත්වා නිරුජ්ඣති, අප්පවත්තිං  ච්ඡති, තස්මා න 

‘‘අෙං දුක්ඛනියරොයධො’’ති ෙ ාභූතං පජානාති. අරියයො පන අට්ඨඞ්ගියකො

මග්ය ො තං දුක්ඛනියරොධං  ච්ඡති, යතන තං ‘‘අෙං දුක්ඛනියරොධ ාමනී

පටිපදා’’ති ෙ ාභූතං පජානාති. එත්තාවතා නානාක්ඛයණ සච්චවවත්ථානං

දස්සිතං. ඉදානි තං එකක්ඛයණ දස්යසතුං ‘‘ත ා තප්පයවදිතා’’තිආදි

වුත්තං. ත ා තප්පයවදිතාති තථා යතන යබොධිමණ්යඩ පටිවිද්ධා විදිතා

පාක ා කතා. ධම්මාති චතුසච්චධම්මා. යවොදිට්ඨා යහොන්තීති සුදිට්ඨා. 

යවොචරිතාති සුචරිතා, පඤ්ඤාය සුට්ඨු චරාපිතාති අත්යථො. අෙන්ති අයං
එවරූපයපොපුග් යලො දිට්ඨිප්පත්යතොති. 

සද්ධාෙ විමුත්යතොති සද්දහනවයසන විමුත්යතො. එයතන සබ්බථා

අවිමුත්තස්සපිසද්ධාමත්යතනවිමුත්තභාවං දස්යසති. සද්ධාවිමුත්යතොතිවා
සද්ධාය අධිමුත්යතොති අත්යථො.කිංපනයනසංකියලසප්පහායනනානත්තං 
අත්ථීති? නත්ථි. අථකස්මා සද්ධාවිමුත්යතො දිට්ඨිප්පත්තංන පාපුණාතීති? 
ආ මනීයනානත්යතන. දිට්ඨිප්පත්යතො හි ආ මනම්හි කියලයස
වික්ඛම්යභන්යතො අප්පදුක්යඛන අකසියරන අකිලමන්යතොව සක්යකොති
වික්ඛම්භිතුං, සද්ධාවිමුත්යතො පන දුක්යඛන කසියරන කිලමන්යතො
සක්යකොතිවික්ඛම්භිතුං, තස්මාසද්ධාවිමුත්යතො දිට්ඨිප්පත්තංනපාපුණාති.

යතනාහ ‘‘එතස්ස හී’’තිආදි. සද්දහන්තස්සාති ‘‘එකංසයතො අයං පටිපදා
කියලසක්ඛයං ආවහති සම්මාසම්බුද්යධන භාසිතත්තා’’ති එවං
සද්දහන්තස්ස. යස්මා පනස්ස අනිච්චානුපස්සනාදීහි
නිච්චසඤ්ඤාපහානවයසන භාවනාය පුබ්යබනාපරං වියසසං පස්සයතො 

තත්ථ තත්ථ පච්චක්ඛතාපි අත්ථි, තස්මා වුත්තං ‘‘සද්දහන්තස්ස විො’’ති.

යසසපදද්වයං තස්යසව යවවචනං. එත්ථ ච පුබ්බභා මග් භාවනාති
වචයනන ආ මනීයනානත්යතන දිට්ඨිප්පත්තසද්ධාවිමුත්තානං

පඤ්ඤානානත්තංයහොතීතිදස්සිතං. අභිධම්මට්ඨක ාෙම්පි(පු.ප.අට්ඨ.28) 
‘‘යනසං කියලසප්පහායන නානත්තං නත්ථි, පඤ්ඤාය නානත්තං
අත්ථියයවා’’ති වත්වා ‘‘ආ මනීයනානත්යතයනව සද්ධාවිමුත්යතො
දිට්ඨිප්පත්තංනපාපුණාතීතිසන්නිට්ඨානංකත’’න්ති වුත්තං. 

ආරම්මණං යාථාවයතො ධායරති අවධායරතීති ධම්යමො, පඤ්ඤා. තං 

පඤ්ඤාසඞ්ඛාතං ධම්මං අධිමත්තතාය පුබ්බඞ් මං හුත්වා පවත්තං

අනුස්සරතීති ධම්මානුසාරී. යතනාහ ‘‘ධම්යමො’’තිආදි. 

පඤ්ඤාපුබ්බඞ් මන්ති පඤ්ඤාපධානං. ‘‘සද්ධං අනුස්සරති, 

සද්ධාපුබ්බඞ් මං මග් ං භායවතී’’ති ඉමමත්ථං එයසව නයයොති අතිදිසති.

පඤ්ඤං වායහතීති පඤ්ඤාවාහී, පඤ්ඤං සාතිසයං පවත්යතතීති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘පඤ්ඤාපුබ්බඞ් මංඅරියමග් ංභායවතී’’ති.පඤ්ඤාවාපුග් ලං 

වායහතිනිබ්බානාභිමුඛං යමතීති පඤ්ඤාවාහී.සද්ධාවාහීති එත්ථාපිඉමිනා

නයයයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. උභයතොභා විමුත්තාදිකථාති
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උභයතොභා විමුත්තාදීසු ආ මනයතො පට්ඨාය වත්තබ්බකථා. තස්මාති 

විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 2.773, 889) වුත්තත්තා. තයතො එව 

විසුද්ධිමග් සංවණ්ණනායං (විසුද්ධි. මහාටී. 2.773) වුත්තනයයයනව

යචත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

පුග් ලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. උදකූපමාසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම එකන්තකාළයකහීති
නත්ථිකවාදඅයහතුකවාදඅකිරියවාදසඞ්ඛායතහි නියතමිච්ඡාදිට්ඨිධම්යමහි.

යතනාහ ‘‘නිෙතමච්ඡාදිට්ඨිංසන්ධාෙ වුත්ත’’න්ති. එවංපුග් යලොතිඉමිනා
කාරයණන එකවාරංනිමුග්ය ොනිමුග්ය ොයයවයසොයහොති.එතස්සහිපුන
භවයතො වුට්ඨානංනාමනත්ථීතිවදන්තිමක්ඛලිය ොසාලාදයයොවිය.යහට්ඨා

යහට්ඨා නරකග්ගීනංයයවආහායරො. සාධුසද්ධාකුසයලසූතිකුසලධම්යමසු 
සද්ධා නාම සාහු ලද්ධකාති උම්මුජ්ජති, යසො තාවත්තයකයනවකුසයලන

උම්මුජ්ජතිනාම. සාධුහිරීතිආදීසුපිඑයසවනයයො. චඞ්කවායරතිරජකානං

ඛාරපරිස්සාවයන, සුරාපරිස්සාවයන වා. එවං පුග් යලොති ‘‘එවං සාධු
සද්ධා’’ති ඉයමසං සද්ධාදීනං වයසන එකවාරං උම්මුජ්ජිත්වා යතසං
පරිහානියා පුන නිමුජ්ජතියයව යදවදත්තාදයයො විය. යදවදත්යතො හි අට්ඨ
සමාපත්තියයො පඤ්ච ච අභිඤ්ඤායයො නිබ්බත්යතත්වාපි පුන බුද්ධානං
පටිපක්ඛතාය යතහි ගුයණහි පරිහීයනො රුහිරුප්පාදකම්මං
සඞ්ඝයභදකම්මඤ්ච කත්වා කායස්ස යභදා දුතියචිත්තවායරන
චුතිචිත්තමනන්තරානිරයයනිබ්බත්යතො. යකොකාලියකොද්යවඅග් සාවයක
උපවදිත්වාපදුමනිරයයනිබ්බත්යතො. 

යනව හාෙති යනො වඩ්ඪතීති අප්පයහොනකකායලපි න හායති, 
පයහොනකකායලපි න වඩ්ඪති. උභයම්පි පයනතං අ ාරියකනපි
අන ාරියකනපි දීයපතබ්බං. එකච්යචො හි අ ාරියකො අප්පයහොනකකායල
පක්ඛිකභත්තංවස්සිකංවා උපනිබන්ධායපසි, යසොපච්ඡාපයහොනකකායලපි
පක්ඛිකභත්තාදිමත්තයමව පවත්යතති. අන ාරියකොපි ආදිම්හි
අප්පයහොනකකායල උද්යදසං ධුතඞ් ං වා  ණ්හාති, යමධාවී 

බලවීරියසම්පත්තියා පයහොනකකායල තයතො උත්තරිං න කයරොති. එවං 

පුග් යලොති එවං ඉමාය සද්ධාදීනං ඨිතියා පුග් යලො උම්මුජ්ජිත්වා ඨියතො

නාම යහොති. උම්මුජ්ජිත්වා පතරතීති සකදා ාමිපුග් යලො කියලසතනුතාය
උට්ඨහිත්වා න්තබ්බදිසාභිමුයඛොතරතිනාම. 

පටි ාධප්පත්යතො යහොතීති අනා ාමිපුග් ලං සන්ධාය වදති. ඉයම පන
සත්ත පුග් ලා උදයකොපයමන දීපිතා. සත්ත කිර ජඞ්ඝවාණිජා 
අද්ධානමග් ප්පටිපන්නාඅන්තරාමග්ය එකංපුණ්ණනදිංපාපුණිංසු.යතසු
පඨමං ඔතිණ්යණො උදකභීරුයකො පුරියසො ඔතිණ්ණට්ඨායනයයව
නිමුජ්ජිත්වාපුනසණ්ඨාතුං නාසක්ඛි, අවස්සංවමච්ඡකච්ඡපභත්තංජායතො.
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දුතියයො ඔතිණ්ණට්ඨායන නිමුජ්ජිත්වා සකිං උට්ඨහිත්වා පුන නිමුග්ය ො
උට්ඨාතුං නාසක්ඛි, අන්යතොයයව මච්ඡකච්ඡපභත්තං ජායතො. තතියයො
නිමුජ්ජිත්වා උට්ඨියතො මජ්යඣනදියා ඨත්වා යනව ඔරයතොආ න්තුං, න
පාරං  න්තුං අසක්ඛි. චතුත්යථො උට්ඨාය ඨියතො උත්තරණතිත්ථං
ඔයලොයකසි.පඤ්චයමොඋත්තරණතිත්ථංඔයලොයකත්වාපතරති.ඡට්යඨොතං 
දිස්වා පාරිමතීරං  න්ත්වා කටිප්පමායණ උදයක ඨියතො. සත්තයමො
පාරිමතීරං  න්ත්වා  න්ධචුණ්ණාදීහි න්හත්වා වරවත්ථාදීනි නිවායසත්වා
සුරභිවියලපනං විලිම්පිත්වා නීලුප්පලමාලාදීනි පිලන්ධිත්වා
නානාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩියතො මහාන රං පවිසිත්වා පාසාදමාරුහිත්වා
උත්තමයභොජනංභුඤ්ජති. 

තත්ථ ජඞ්ඝවාණිජාවියඉයමසත්තපුග් ලා, නදීවියවට් ං, පඨමස්ස
උදකභීරුකස්ස පුරිසස්ස ඔතිණ්ණට්ඨායනයයව නිමුජ්ජනං විය 
මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස වට්ය  නිමුජ්ජනං, උම්මුජ්ජිත්වා නිමුජ්ජනපුරියසො විය 
සද්ධාදීනං උප්පත්තිමත්ථයකන උම්මුජ්ජිත්වා තාසං හානියා
නිමුග් පුග් යලො, මජ්යඣ නදියා ඨත්වා විය සද්ධාදීනං ඨිතියා
ඨිතිපුග් යලො, උත්තරණතිත්ථං ඔයලොයකන්යතො විය යසොතාපන්යනො, 
පතරන්තපුරියසො විය කියලසකාමාවට් තාය පතරන්යතො සකදා ාමී, 
තරිත්වාකටිමත්යතඋදයකඨිතපුරියසො විය අනාවට් ධම්මත්තා අනා ාමී, 
න්හත්වා පාරිමතීරං උත්තරිත්වා ථයල ඨිතපුරියසො විය චත්තායරො ඔයඝ
අතික්කමිත්වා නිබ්බානථයලඨියතොඛීණාසවබ්රාහ්මයණො, ථයලඨිතපුරිසස්ස
න රංපවිසිත්වාපාසාදං ආරුය්හඋත්තමයභොජනභුඤ්ජනංවියඛීණාසවස්ස
නිබ්බානාරම්මණසමාපත්තිංඅප්යපත්වා වීතිනාමනංයවදිතබ්බං. 

උදකූපමාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-9. අනිච්චානුපස්සීසුත්තාදිවණ්ණනා 

16-19. ඡට්යඨ ‘‘ඉධ සමසීසී කථියතො’’ති වත්වා එවං සමසීසිතං

විභජිත්වා ඉධාධිප්යපතං දස්යසතුං ‘‘යසො චතබ්බියධො යහොතී’’තිආදිමාහ.

යරො වයසන සමසීසී යරො සමසීසී. එස නයයො යසයසසුපි. 

එකප්පහායරයනවාතිඑකයවලායයමව.යයොචක්ඛුයරො ාදීසුඅඤ්ඤතරස්මිං 
සති ‘‘ඉයතොඅනුට්ඨියතොඅරහත්තංපාපුණිස්සාමී’’තිවිපස්සනංපට්ඨයපසි, 
අථස්ස අරහත්තඤ්ච යරො යතො වුට්ඨානඤ්ච එකකාලයමව යහොති, අයං 

යරො සමසීසී නාම. ඉරිොප ස්ස පරියෙොසානන්ති 
ඉරියාපථන්තරසමායයොය ො. යයො ඨානාදීසු ඉරියාපයථසු අඤ්ඤතරං
අධිට්ඨාය ‘‘අවියකොයපත්වාව අරහත්තං පාපුණිස්සාමී’’ති විපස්සනං
පට්ඨයපසි. අථස්ස අරහත්තප්පත්ති ච ඉරියාපථවියකොපනඤ්ච

එකප්පහායරයනවයහොති, අයං ඉරිොප සමසීසී නාම. ජීවිතසමසීසීනාමාති
එත්ථ‘‘පලියබොධසීසංමායනො, පරාමාසසීසංදිට්ඨි, වික්යඛපසීසංඋද්ධච්චං, 
කියලසසීසං අවිජ්ජා, අධියමොක්ඛසීසං සද්ධා, පග් හසීසං වීරියං, 
උපට්ඨානසීසංසති, අවික්යඛපසීසංසමාධි, දස්සනසීසං පඤ්ඤා, පවත්තසීසං
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පටුන 

ජීවිතින්ද්රියං, චුතිසීසංවියමොක්යඛො, සඞ්ඛාරසීසංනියරොයධො’’ති පටිසම්භිදාෙං 
(පටි. ම. 3.33) වුත්යතසු සත්තරසසු සීයසසු පවත්තසීසං කියලසසීසන්ති
ද්යවසීසානිඉධාධිප්යපතානි–‘‘අපුබ්බංඅචරිමං ආසවපරියාදානඤ්චයහොති
ජීවිතපරියාදානඤ්චා’’ති වචනයතො. යතසු කියලසසීසං අරහත්තමග්ය ො 
පරියාදියති, පවත්තසීසං ජීවිතින්ද්රියං චුතිචිත්තං පරියාදියති. තත්ථ 
අවිජ්ජාපරියාදායකං චිත්තං ජීවිතින්ද්රියං පරියාදාතුං න සක්යකොති, 
ජීවිතින්ද්රියපරියාදායකං අවිජ්ජං පරියාදාතුං න සක්යකොති. අඤ්ඤං
අවිජ්ජාපරියාදායකං චිත්තං, අඤ්ඤං ජීවිතන්ද්රියපරියාදායකං. යස්ස යචතං 

සීසද්වයංසමංපරියාදානං ච්ඡති, යසො ජීවිතසමසීසී නාම. 

කථංපනිදංසමංයහොතීති? වාරසමතාය.යස්මිඤ්හිවායර මග් වුට්ඨානං
යහොති, යසොතාපත්තිමග්ය  පඤ්ච පච්චයවක්ඛණානි, සකදා ාමිමග්ය  
පඤ්ච, අනා ාමිමග්ය  පඤ්ච, අරහත්තමග්ය  චත්තාරීති එකූනවීසතියම 
පච්චයවක්ඛණඤායණපතිට්ඨායභවඞ් ංඔතරිත්වාපරිනිබ්බායයතොඉමාය
වාරසමතාය ඉදං උභයසීසපරියාදානම්පි සමං යහොතීති ඉමාය වාරසමතාය.
වාරසමවුත්තිදායයකන හි මග් චිත්යතන අත්තයනො අනන්තරං විය
නිප්ඵායදතබ්බා පච්චයවක්ඛණවාරා ච කියලසපරියාදානස්යසව වාරාති
වත්තබ්බතං අරහති. ‘‘විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොතී’’ති (ම. නි.
1.78; සං. නි. 3.12, 14) වචනයතො පච්චයවක්ඛණපරිසමාපයනන 
කියලසපරියාදානං සම්පාපිතං නාම යහොතීති ඉමාය වාරවුත්තියා සමතාය 

කියලසපරියාදානජීවිතපරියාදානානංසමතායවදිතබ්බා.යතයනවාහ ‘‘ෙස්මා 

පනස්ස…යප...තස්මාඑවංවුත්ත’’න්ති. 

ආයුයනොයවමජ්ඣංඅනතික්කමිත්වාඅන්තරාවකියලසපරිනිබ්බායනන 

පරිනිබ්බායතීති අන්තරාපරිනිබ්බායී. යතනාහ ‘‘යෙො පඤ්චසු

සුද්ධාවායසසූ’’තිආදි. යවමජ්යඣති අවිහාදීසු යත්ථ උප්පන්යනො, තත්ථ
ආයුයනො යවමජ්යඣ. ආයුයවමජ්ඣං උපහච්ච අතික්කමිත්වා තත්ථ

පරිනිබ්බායතීති උපහච්චපරිනිබ්බායී. යතනාහ ‘‘යෙො තත්ය වා’’තිආදි.
අසඞ්ඛායරන අප්පයයොය න අනුස්සායහන අකිලමන්යතො තික්ඛින්ද්රියතාය

සුයඛයනව පරිනිබ්බායතීති අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී. යතනාහ ‘‘යෙො 

යතසංයෙවා’’තිආදි. යතසංයෙව පුග් ලානන්ති නිද්ධාරයණ සාමිවචනං. 

අප්පයෙොය නාතිඅධිමත්තප්පයයොය නවිනා අප්පකසියරන.සසඞ්ඛායරන

සප්පයයොය නකිලමන්යතොදුක්යඛනපරිනිබ්බායතීති සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී. 
උද්ධංවාහිභායවන උද්ධමස්ස තණ්හායසොතං වට් යසොතඤ්චාති, උද්ධං වා

 න්ත්වා පටිලභිතබ්බයතො උද්ධමස්ස මග් යසොතන්ති උද්ධංයභොයතො. 

පටිසන්ධිවයසනඅකනිට්ඨං ච්ඡතීති අකනිට්ඨ ාමී. 

එත්ථ පන චතුක්කං යවදිතබ්බං. යයො හි අවිහයතො පට්ඨාය චත්තායරො 
යදවයලොයක යසොයධත්වා අකනිට්ඨං  න්ත්වා පරිනිබ්බායති, අයං 

උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨ ාමී නාම. අයඤ්හි අවියහසු කප්පසහස්සං 
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පටුන 

වසන්යතො අරහත්තං පත්තුං අසක්කුණිත්වා අතප්පං  ච්ඡති, තත්රාපි ද්යව 
කප්පසහස්සානිවසන්යතොඅරහත්තංපත්තුංඅසක්කුණිත්වාසුදස්සං ච්ඡති, 
තත්රාපිචත්තාරිකප්පසහස්සානිවසන්යතොඅරහත්තංපත්තුංඅසක්කුණිත්වා 
සුදස්සිං  ච්ඡති, තත්රාපි අට්ඨකප්පසහස්සානි වසන්යතො අරහත්තං පත්තුං
අසක්කුණිත්වාඅකනිට්ඨං ච්ඡති, තත්ථවසන්යතො අග් මග් ංඅධි ච්ඡති.
තත්ථයයො අවිහයතො පට්ඨාය දුතියං වා චතුත්ථං වා යදවයලොකං  න්ත්වා

පරිනිබ්බායති, අයං උද්ධංයසොයතොනඅකනිට්ඨ ාමී නාම.යයොකාමභවයතො

චවිත්වා අකනිට්යඨසු පරිනිබ්බායති, අයං න උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨ ාමී 
නාම. යයො යහට්ඨා චතූසු යදවයලොයකසු තත්ථ තත්යථව නිබ්බත්තිත්වා

පරිනිබ්බායති, අයං නඋද්ධංයසොයතොන අකනිට්ඨ ාමීති. 

එයත පන අවියහසු උප්පන්නසමනන්තරආයුයවමජ්ඣං අප්පත්වාව 
පරිනිබ්බායනවයසන තයයො අන්තරාපරිනිබ්බායියනො, එයකො
උපහච්චපරිනිබ්බායී, එයකො උද්ධංයසොයතොති පඤ්චවියධො, 
අසඞ්ඛාරසසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිවිභාය න දස යහොන්ති, තථා 
අතප්පසුදස්සසුදස්සීසූති චත්තායරො දසකාති චත්තාරීසං. අකනිට්යඨ පන
උද්ධංයසොයතො නත්ථි, තයයො අන්තරාපරිනිබ්බායියනො, එයකො 
උපහච්චපරිනිබ්බායීති චත්තායරො, අසඞ්ඛාරසසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිවිභාය න
අට්ඨාතිඅට්ඨචත්තාරීසං අනා ාමියනො.සත්තමාදීසුනත්ථිවත්තබ්බං. 

අනිච්චානුපස්සීසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. නිද්දසවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

20. දසයම නිද්දසවත්ථූනීති ආදිසද්දයලොයපනායං නිද්යදයසොති ආහ 

‘‘නිද්දසාදිවත්ථූනී’’ති. නත්ථි ඉදානි ඉමස්ස දසාති නිද්දයසො. පඤ්යහොති

ඤාතුං ඉච්ඡියතො අත්යථො. පුන දසවස්යසො න යහොතීති යතසං 

මතිමත්තයමතන්ති දස්යසතුං ‘‘යසොකිරා’’තිකිරසද්දග් හණං. නිද්දයසොති
යචතං වචනමත්තං. තස්ස නිබ්බීසාදිභාවස්ස විය නින්නවාදිභාවස්ස ච

ඉච්ඡිතත්තාති දස්යසතුං ‘‘න යකවලඤ්චා’’තිආදි වුත්තං.  ායම

විචරන්යතොති  ායම පිණ්ඩාය චරන්යතො. න ඉදං තිත්ථියානං අධිවචනං
යතසු තන්නිමිත්තස්ස අභාවා, සාසයනපි යසඛස්සපි න ඉදං අධිවචනං, 
කිමඞ් ං පනපුථුජ්ජනස්ස. යස්ස පයනතං අධිවචනංයයනච කාරයණන, 

තංදස්යසතුං ‘‘ඛීණාසවස්යසත’’න්තිආදිවුත්තං. අප්පටිසන්ධිකභායවොහිස්ස
පච්චක්ඛයතොකාරණං.පරම්පරායඉතරානියානිපාළයං ආ තානිං. 

සික්ඛාය සම්මයදව ආදානං සික්ඛාසමාදානං. තං පනස්සා පාරිපූරියා

යවදිතබ්බන්ති ආහ ‘‘සික්ඛාත්තෙපූරයණ’’ති. සික්ඛාය වා සම්මයදව

ආදියතො පට්ඨාය රක්ඛණං සික්ඛාසමාදානං. තඤ්ච අත්ථයතො පූරයණන 
පරිච්ඡින්නං අරක්ඛයණ සබ්යබන සබ්බං අභාවයතො, රක්ඛයණ ච 

පරිපූරණයතො. බලවච්ඡන්යදොති දළ්හච්ඡන්යදො. ආෙතින්ති
අනන්තරානා තදිවසාදිකායලො අධිප්යපයතො, න අනා තභයවොති ආහ 
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‘‘අනා යත පුනදිවසාදීසුපී’’ති. සික්ඛං පරිපූයරන්තස්ස තත්ථ

නිබද්ධභත්තිතා අවි තයපමතා. යතභූමකධම්මානං අනිච්චාදිවයසන

සම්මයදව නිජ්ඣානං ධම්මනිසාමනාති ආහ ‘‘විපස්සනායෙතං

අධිවචන’’න්ති. තණ්හාවිනයෙති භඞ් ානුපස්සනාඤාණානුභාවසිද්යධ 

තණ්හාවික්ඛම්භයන. එකීභායවති 

 ණසඞ් ණිකාකියලසසඞ් ණිකාවි මසිද්යධ වියවකවායස. වීරිොරම්යභති
සම්මප්පධානස්ස පග් ණ්හයන. තං පන සබ්බයසො වීරියස්ස පරිබ්රූහනං

යහොතීති ආහ ‘‘කායිකයචතසිකස්ස වීරිෙස්ස පූරයණ’’ති. සතිෙඤ්යචව

නිපකභායව චාති සයතොකාරිතාය යචව සම්පජානකාරිතාය ච. 

සතිසම්පජඤ්ඤබයලයනව හි වීරියාරම්යභො ඉජ්ඣති. දිට්ඨිපටියවයධති

මග් සම්මාදිට්ඨියාපටිවිජ්ඣයන.යතනාහ ‘‘මග් දස්සයන’’ති. 

නිද්දසවත්ථුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනුසයවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. වජ්ජිසත්තකවග්ය ො 

1. සාරන්දදසුත්තවණ්ණනා 

21. තතියස්ස පඨයම යදවායතනභායවන චිත්තත්තා යලොකස්ස 

චිත්තීකාරට්ඨානතාය ච යචතිෙං අයහොසි. ොවකීවන්ති (දී. නි. ටී. 2.134) 
එකයමයවතංපදංඅනියමයතො පරිමාණවාචී.කායලොයචත්ථඅධිප්යපයතොති

ආහ ‘‘ෙත්තකං කාල’’න්ති. අභිණ්හං සන්නිපාතාති නිච්චසන්නිපාතා. තං

පන නිච්චසන්නිපාතතං දස්යසතුං ‘‘දිවසස්සා’’තිආදි වුත්තං. 

සන්නිපාතබහුලාති පචුරසන්නිපාතා. යවොසානන්ති සඞ්යකොචං. 

‘‘වුද්ධියෙවා’’තිආදිනාවුත්තමත්ථංබයතියරකමුයඛන දස්යසතුං ‘‘අභිණ්හං

අසන්නිපතන්තාහී’’තිආදිවුත්තං. ආකුලාතිඛුභිතානපසන්නා. භිජ්ජිත්වාති 
වග් බන්ධයතොවිභජ්ජවිසුංවිසුංහුත්වා. 

සන්නිපාතයභරිොති සන්නිපාතායරොචනයභරියා. අද්ධභුත්තා වාති

සාමිභුත්තාවා. ඔසීදමායනතිහායමායන. 

සුඞ්කන්ති භණ්ඩං  යහත්වා  ච්ඡන්යතහි

පබ්බතඛණ්ඩනාදිතිත්ථ ාමද්වාරාදීසු රාජපුරිසානං දාතබ්බභා ං. බලින්ති
නිප්ඵන්නසස්සාදියතො ඡභා ං සත්තභා න්තිආදිනා ලද්ධබ්බකරං. 

දණ්ඩන්ති දසවීසතිකහාපණාදිකං අපරාධානුරූපපං  යහතබ්බධනදණ්ඩං. 

වජ්ජිධම්මන්ති වජ්ජිරාජධම්මං. ඉදානි අපඤ්ඤත්තපඤ්ඤාපනාදීසු 
තප්පටික්යඛයප ච ආදීනවානිසංයස ච විත්ථාරයතො දස්යසතුං 

‘‘යතස’’න්තිආදි වුත්තං. පාරිචරිෙක්ඛමාති උපට්ඨානක්ඛමා. යපොරාණං 

වජ්ජිධම්මන්ති එත්ථ පුබ්යබ කිර වජ්ජිරාජායනො ‘‘අයං යචොයරො’’ති
ආයනත්වා දස්සියත ‘‘ ණ්හථ නං යචොර’’න්ති අවත්වා
විනිච්ඡයමහාමත්තානං යදන්ති. යත විනිච්ඡිනිත්වා සයච අයචොයරො යහොති, 
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විස්සජ්යජන්ති. සයච යචොයරො, අත්තනා කිඤ්චි අකත්වා යවොහාරිකානං
යදන්ති, යතපි විනිච්ඡිනිත්වා අයචොයරො යච, විස්සජ්යජන්ති. යචොයරො යච, 
සුත්තධරානං යදන්ති. යතපි විනිච්ඡිනිත්වා අයචොයරො යච, විස්සජ්යජන්ති. 
යචොයරො යච, අට් කුලිකානං යදන්ති, යතපි තයථව කත්වා යසනාපතිස්ස, 
යසනාපති උපරාජස්ස, උපරාජා රඤ්යඤො. රාජා විනිච්ඡිනිත්වා සයච
අයචොයරොයහොති, විස්සජ්යජති.සයචපනයචොයරො යහොති, පයවණිපණ්ණකං
වාචායපති. තත්ථ ‘‘යයන ඉදං නාම කතං, තස්ස අයං නාමදණ්යඩො’’ති 
ලිඛිතං.රාජාතස්සකිරියංයතනසමායනත්වාතදනුච්ඡවිකංදණ්ඩංකයරොති.
ඉති එතං යපොරාණං වජ්ජිධම්මං සමාදාය වත්තන්තානං මනුස්සා න
උජ්ඣායන්ති. පරම්පරා යතසු අට් කුයලසු ජාතා අ ති මනවිරතා

අට් මහල්ලකපුරිසා අට් කුලිකා. 

සක්කාරන්තිඋපකාරං.  රුභාවං පච්චුපට්ඨයපත්වාති ‘‘ඉයමඅම්හාකං

 රුයනො’’ති තත්ථ  රුභාවං පටි පටි උපට්ඨයපත්වා. මායනස්සන්තීති 
සම්මායනස්සන්ති.තංපනසම්මානනංයතසුයනසංඅත්තමනතාපුබ්බකන්ති

ආහ ‘‘මයනන පිොයිස්සන්තී’’ති. නිපච්චකාරං පණිපාතං. දස්යසන්තීති

 රුචිත්තභාරංදස්යසන්ති. සන්ධායනතන්තිසම්බන්ධංඅවිච්ඡින්නංකත්වා
ඝය තුං. 

පසය්හකාරස්සාති බලක්කාරස්ස. කාමං වුද්ධියා පූජනීයතාය
‘‘වුද්ධිහානියයො’’ති වුත්තං, අත්යථො පන වුත්තානුක්කයමයනව 
යයොයජතබ්යබො.පාළයංවායස්මා‘‘වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානී’’ති

වුත්තං, තස්මාතදනුක්කයමන ‘‘වුද්ධිහානියෙො’’තිවුත්තං. 

විපච්චිතුං අලද්යධොකායස පාපකම්යම, තස්ස කම්මස්ස විපායක වා 
අනවසයරොව යදවයසොපසග්ය ො. තස්මිං පන ලද්යධොකායස සියා

යදවයතොපසග් ස්සඅවසයරොතිආහ ‘‘අනුප්පන්නං…යප.…වඩ්යඪන්තී’’ති.

එයතයනව අනුප්පන්නංසුඛන්තිඑත්ථාපිඅත්යථොයවදිතබ්යබො.බලකායස්ස 
දිගුණතිගුණතාදස්සනං පටිභයභාවදස්සනන්ති එවමාදිනා යදවතානං 

සඞ් ාමසීයසසහාෙතා යවදිතබ්බා. 

අනිච්ඡිතන්ති අනිට්ඨං. ආවරණයතොති නියසධනයතො. ධම්මයතො 

අනයපතා ධම්මියාති ඉධ ‘‘ධම්මකා’’ති වුත්තා. මි සූකරාදිඝාතාය
සුනඛාදීනං කඩ්ඪිත්වා වනචරණං වායජො, තත්ථ නියුත්තා, යත වා 

වායජන්තීති වාජිකා, මි වධචාරියනො. 

සාරන්දදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. වස්සකාරසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියය අභිොතකායමොති එත්ථ අභි-සද්යදො අභිභවනත්යථො

‘‘අනභිවිදිතු’’න්තිආදීසු වියාති ආහ ‘‘අභිභවනත් ාෙ ොතකායමො’’ති. 
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පටුන 

වජ්ජිරාජායනොති ‘‘වජ්යජතබ්බාඉයම’’තිආදියතොපවත්තංවචනංඋපාදාය 
වජ්ජීති ලද්ධනාමා රාජායනො, වජ්ජිරට්ඨස්ස වා රාජායනො වජ්ජිරාජායනො.
රට්ඨස්ස පන වජ්ජිසමඤ්ඤා තන්නිවාසිරාජකුමාරවයසන යවදිතබ්බා. 

රාජිද්ධිොති රාජභාවානු යතන පභායවන. යසො පන පභායවො යනසං
 ණරාජානං මියථො සාමග්ගියා යලොයක පාකය ො. චිරට්ඨායී ච අයහොසීති 

‘‘සමග් භාවං කය තී’’ති වුත්තං. අනු අනු තංසමඞ්ගියනො භායවති

වඩ්යඪතීති අනුභායවො, අනුභායවො එව ආනුභායවො, පතායපො. යසො පන
යනසං පතායපො හත්ථිඅස්සාදිවාහනසම්පත්තියාතත්ථ ච සුභික්ඛිතභායවන

යලොයක පාකය ො ජායතොති ‘‘එයතන…යප.… කය තී’’ති වුත්තං. 

තාළච්ඡිග් යළනාතිකුඤ්චිකාඡිද්යදන. අසනන්තිසරං. අතිපාතයිස්සන්තීති 

අතික්කායමන්ති. යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛන්ති යපොඞ්ඛස්ස අනුයපොඞ්ඛං, 
පුරිමසරස්ස යපොඞ්ඛපදානු තයපොඞ්ඛං ඉතරං සරං කත්වාති අත්යථො. 

අවිරාධිතන්තිඅවිරජ්ඣිතං. උච්ඡින්දිස්සාමීතිඋම්මූලනවයසනකුලසන්තතිං

ඡින්දිස්සාමි. අයනං වඩ්ඪනං අයයො, තප්පටිපක්යඛන අනයෙොති ආහ 

‘‘අවඩ්ඪි’’න්ති.ඤාතීනංබයසනංවිනායසො ඤාතිබයසනං. 

 ඞ් ාොති  ඞ් ාසමීයප. පට් න ාමන්ති සක පට් න ාමං. තත්රාති 

තස්මිංපට් යන. බලවාඝාතජායතොතිඋප්පන්නබලවයකොයධො. යමතිමය්හං. 

 යතනාති  මයනන. සීතං වා උණ්හං වා නත්ථි තාය යවලාය. අභිමුඛං 

යුද්යධනාති අභිමුඛං උජුකයමව සඞ් ාමකරයණන. උපලාපනං සාමං

දානඤ්චාති දස්යසතුං ‘‘අල’’න්තිආදිවුත්තං. යභයදොපි ඉධඋපායයො එවාති 

වුත්තං ‘‘අඤ්ඤත්ර මථුයභදා’’ති.යුද්ධස්සපනඅනුපායතාපය වපකාසිතා. 

ඉදන්ති ‘‘අඤ්ඤත්රඋපලාපනාය අඤ්ඤත්රමිථුයභදා’’තිඉදං වචනං. ක ාෙ

නෙං ලභිත්වාති ‘‘යාවකීවඤ්ච …යප.… පරිහානී’’ති ඉමාය භ වයතො

කථායඋපායංලභිත්වා. අනුකම්පාොතිවජ්ජිරායජසුඅනුග් යහන. 

රාජාපි තයමව යපයසත්වා සබ්යබ…යප.… පායපසීති රාජා තං
අත්තයනො සන්තිකං ආ තං ‘‘කිං, ආචරිය, භ වා අවචා’’ති පුච්ඡි. යසො
‘‘යථායභොසමණස්සය ොතමස්සවචනංනසක්කාවජ්ජීයකනචි යහතුං, 
අපිච උපලාපනාය වා මිථුයභයදන වා සක්කා’’ති ආහ. තයතො නං රාජා
‘‘උපලාපනාය අම්හාකං හත්ථිඅස්සාදයයො නස්සිස්සන්ති, යභයදයනව යත
 යහස්සාමි, කිංකයරොමා’’තිපුච්ඡි. යතනහි, මහාරාජ, තුම්යහවජ්ජීආරබ්භ
පරිසතිකථංසමුට්ඨායපථ, තයතොඅහං‘‘කිංයත, මහාරාජ, යතහි, අත්තයනො
සන්තයකන කසිවණිජ්ජාදීනි කත්වා ජීවන්තු එයත රාජායනො’’ති වත්වා
පක්කමිස්සාමි.තයතොතුම්යහ‘‘කිංනු, යභො, එසබ්රාහ්මයණොවජ්ජීආරබ්භ 
පවත්තං කථං පටිබාහතී’’ති වයදයයාථ. දිවසභාය  චාහං යතසං
පණ්ණාකාරං යපයසස්සාමි, තම්පි  ාහායපත්වා තුම්යහපි මම යදොසං
ආයරොයපත්වාබන්ධනතාළනාදීනිඅකත්වාවයකවලං ඛුරමුණ්ඩංමංකත්වා
න රානීහරායපථ, අථාහං ‘‘මයා යතන යරපාකායරො පරිඛා චකාරිතා, 
අහං ථිරදුබ්බලට්ඨානඤ්ච උත්තාන ම්භීරට්ඨානඤ්ච ජානාමි, න චිරස්සං
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දානි තං උජුං කරිස්සාමී’’ති වක්ඛාමි. තං සුත්වා තුම්යහ ‘‘ ච්ඡතූ’’ති
වයදයයාථාති. රාජාසබ්බංඅකාසි. 

ලිච්ඡවීතස්සනික්ඛමනංසුත්වා ‘‘සයඨොබ්රාහ්මයණො, මාතස්ස  ඞ් ං
උත්තායරතුං අදත්ථා’’ති ආහංසු. තත්ර එකච්යචහි ‘‘අම්යහ ආරබ්භ
කථිතත්තා කිර යසො එවං කයරොතී’’ති වුත්යත ‘‘යතන හි භයණ එතූ’’ති
වදිංසු.යසො න්ත්වාලිච්ඡවී දිස්වා‘‘කිමා තත්ථා’’තිපුච්ඡියතොතංපවත්තිං
ආයරොයචසි.ලිච්ඡවියනො ‘‘අප්පමත්තයකනනාමඑවං රුංදණ්ඩංකාතුංන
යුත්ත’’න්ති වත්වා ‘‘කිං යත තත්ර ඨානන්තර’’න්ති පුච්ඡිංසු.
විනිච්ඡයමහාමච්යචොහමස්මීති. තයදව යත ඨානන්තරං යහොතූති. යසො
සුට්ඨුතරං විනිච්ඡයං කයරොති. රාජකුමාරා තස්ස සන්තියක සිප්පං 
උග් ණ්හන්ති. යසො පතිට්ඨිතගුයණො හුත්වා එකදිවසං එකං ලිච්ඡවිං
 යහත්වා එකමන්තං  න්ත්වා ‘‘දාරකා කසන්තී’’ති පුච්ඡි.ආම, කසන්ති.
ද්යව ය ොයණයයොයජත්වාති.ආම, ද්යවය ොයණයයොයජත්වාති.එත්තකං
වත්වා නිවත්යතො. තයතො තමඤ්යඤො ‘‘කිං ආචරියයො ආහා’’ති පුච්ඡිත්වා
යතන වුත්තං – අසද්දහන්යතො ‘‘න යමයසො යථාභූතං කයථතී’’ති යතන
සද්ධිංභිජ්ජි. 

බ්රාහ්මයණො අපරම්පි එකදිවසං එකං ලිච්ඡවිං එකමන්තං යනත්වා 
‘‘යකනබයඤ්ජයනනභුත්යතොසී’’තිපුච්ඡිත්වානිවත්යතො.තම්පිඅඤ්යඤො 
පුච්ඡිත්වා අසද්දහන්යතො තයථව භිජ්ජි. බ්රාහ්මයණො අපරම්පි දිවසං එකං
ලිච්ඡවිං එකමන්තං යනත්වා ‘‘අතිදුග් යතොසි කිරා’’ති පුච්ඡි. යකො
එවමාහාති. අසුයකොනාමලිච්ඡවීති.අපරම්පිඑකමන්තංයනත්වා‘‘ත්වංකිර 
භීරුජාතියකො’’ති පුච්ඡි. යකො එවමාහාති? අසුයකො නාම ලිච්ඡවීති. එවං
අඤ්යඤන අකථිතයමව අඤ්ඤස්ස කයථන්යතො තීහි සංවච්ඡයරහි යත
රාජායනො අඤ්ඤමඤ්ඤං භින්දිත්වා යථා ද්යව එකමග්ය නන ච්ඡන්ති, 
තථා කත්වා සන්නිපාතයභරිං චරායපසි. ලිච්ඡවියනො ‘‘ඉස්සරා 
සන්නිපතන්තු, සූරා සන්නිපතන්තූ’’ති වත්වාන සන්නිපතිංසු. බ්රාහ්මයණො
‘‘අයං දානි කායලො, සීඝං ආ ච්ඡතූ’’ති රඤ්යඤො සාසනං යපයසති. රාජා
සුත්වාව බලයභරිං චරායපත්වා නික්ඛමි. යවසාලිකා සුත්වා ‘‘රඤ්යඤො
 ඞ් ංඋත්තරිතුංන දස්සාමා’’ති යභරිංචරායපසුං. යතසුත්වා ‘‘ ච්ඡන්තු
සූරරාජායනො’’තිආදීනි වත්වා න සන්නිපතිංසු. ‘‘න රප්පයවසනං න
දස්සාම, ද්වාරානිපිදහිස්සාමා’’ති යභරිං චරායපසුං. එයකොපිනසන්නිපති.
යථාවිවය හි ද්වායරහි පවිසිත්වා සබ්යබ අනයබයසනං පායපත්වා  යතො.
තංසන්ධායයතංවුත්තං– ‘‘රාජාපිතයමවයපයසත්වාසබ්යබපි භින්දිත්වා
 න්ත්වාඅනයබයසනංපායපසී’’ති. 

වස්සකාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. පඨමසත්තකසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියය අපරිහානාය හිතාති අපරිහානිො (දී. නි. ටී. 2.136), න

පරිහායන්ති එයතහීති වා අපරිහානිො. එවං සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං

විත්ථාරයතොදස්යසන්යතො ‘‘ඉධාපිචා’’තිආදිමාහ.තත්ථ තයතොතිආදිදිසාසු

ආ තසාසයනවුත්තවචනංවුත්තකථනං. විහාරසීමාආකුලා යස්මා, තස්මා 

උයපොස පවාරණා ඨිතා. ඔලීෙමානයකොති පාළයතො අත්ථයතො ච

විනස්සමානයකො. උක්ඛිපායපන්තාති පගුණභාවකරයණන
අත්ථසංවණ්ණනාවයසනච පග් ණ්හන්තා. 

සාවත්ථිෙං භික්ඛූ විෙ (පාරා. 565) පාචිත්තියං යදසායපතබ්යබොති

පඤ්ඤායපන්තා. වජ්ජිපුත්තකා විෙ (චූළව. 446) දසවත්ථුදීපයනන. ත ා

අකයරොන්තාති නවං කතිකවත්තං වා සික්ඛාපදං වා අමද්දන්තා
ධම්මවිනයයතො සාසනං දීයපන්තා ඛුද්දකම්පි ච සික්ඛාපදං අසමූහනන්තා. 

ආෙස්මා මහාකස්සයපො විෙ චාති ‘‘සුණාතු යම, ආවුයසො, සඞ්යඝො, 
සන්තාම්හාකං සික්ඛාපදානි ගිහි තානි. ගිහියනොපි ජානන්ති ‘ඉදං යවො
සමණානංසකයපුත්තිකානංකප්පති, ඉදංයවොනකප්පතී’ති. සයචපිහිමයං
ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානි සමූහනිස්සාම, භවිස්සන්ති වත්තායරො
‘ධූමකාලිකං සමයණන ය ොතයමන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, 
යාවියමසං සත්ථා අට්ඨාසි, තාවියමසික්ඛාපයදසු සික්ඛිංසු. යයතො ඉයමසං
සත්ථා පරිනිබ්බුයතො, න දානියම සික්ඛාපයදසු සික්ඛන්තී’ති. යදි සඞ්ඝස්ස 
පත්තකල්ලං, සඞ්යඝො අපඤ්ඤත්තං න පඤ්ඤයපයය, පඤ්ඤත්තං න
සමුච්ඡින්යදයය, යථාපඤ්ඤත්යතසු සික්ඛාපයදසු සමාදාය වත්යතයයා’’ති
ඉමං(චූළව.442) තන්තිං ඨයපන්යතොආයස්මාමහාකස්සයපොවියච. 

ථිරභාවප්පත්තාති සාසයන ථිරභාවං අනිවත්තිතභාවං උප තා. 

ය රකාරයකහීති යථරභාවසාධයකහි සීලාදිගුයණහි අයසක්ඛධම්යමහි. බහූ

රත්තියෙොති පබ්බජිතා හුත්වා බහූ රත්තියයො ජානන්ති. සීලාදිගුයණසු

පතිට්ඨාපනයමව සාසයන පරිණාෙකතාති ආහ ‘‘තීසු සික්ඛාසු 

පවත්යතන්තී’’ති. ඔවාදං න යදන්ති අභාජනභාවයතො. පයවණික න්ති

ආචරියපරම්පරාභතං සම්මාපටිපත්තිදීපනං ධම්මකථං. සාරභූතං

ධම්මපරිොෙන්ති සමථවිපස්සනාමග් ඵලසම්පාපයනන සාසයන සාරභූතං
යබොජ්ඣඞ් යකොසල්ලඅනුත්තරසීතිභාව- (අ. නි. 6.85) 

අධිචිත්තසුත්තාදිධම්මතන්තිං. ආදිකං ඔවාදන්ති ආදි-සද්යදන ‘‘එවං යත
ආයලොයකතබ්බං, එවංයත වියලොයකතබ්බං, එවංයතසමිඤ්ජිතබ්බං, එවං
යත පසායරතබ්බං, එවං යත සඞ්ඝාටිපත්තචීවරං ධායරතබ්බ’’න්ති ඔවාදං
සඞ් ණ්හාති. 

පුනබ්භවදානං පුනබ්භයවො උත්තරපදයලොයපන. ඉතයරති යය න

පච්චයවසිකානආමිසචක්ඛුකා, යත න ච්ඡන්ති තණ්හායවසං. 
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පටුන 

ආරඤ්ඤයකසූති අරඤ්ඤභාය සු අරඤ්ඤපරියාපන්යනසු. නනු යත්ථ
කත්ථචිපි තණ්හා සාවජ්ජා එවාති යචොදනං සන්ධායාහ 

‘‘ ාමන්තයසනාසයනසු හී’’තිආදි.යතන ‘‘අනුත්තයරසුවියමොක්යඛසුපිහං
උපට්ඨාපයයතො’’ති එත්ථ වුත්තපිහාදයයො පිය ආරඤ්ඤකයසනාසයනසු
සාලයතායසවිතබ්බපක්ඛිකාඑවාතිදස්යසති. 

අත්තනාවාති සයයමව. යතන පයරහි අනුස්සාහිතානං සරයසයනව
අනා තානං යපසලානං භික්ඛූනං ආ මනං, ආ තානඤ්ච ඵාසුවිහාරං 

පච්චාසීසන්තීති දස්යසති. ඉමනාව නීහායරනාති ඉමාය පටිපත්තියා. 

අග් හිතධම්මග් හණන්ති අග් හිතස්ස පරියත්තිධම්මස්ස උග් හණං. 

 හිතසජ්ඣාෙකරණන්ති උග් හිතස්සසුට්ඨු අත්ථචින්තනං. චින්තරත්යථො

හි අයං සජ්ඣායසද්යදො. එන්තීති උප ච්ඡන්ති. නිසීදන්ති
ආසනපඤ්ඤාපනාදිනා. 

පඨමසත්තකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-6. දුතියසත්තකසුත්තාදිවණ්ණනා 

24-26. චතුත්යථ කයරොන්යතොයෙවාති යථාවුත්තං තිරච්ඡානකථං
කයථන්යතොයයව. අතිරච්ඡානකථාභායවපි තස්ස තත්ථ

තප්පරභාවදස්සනත්ථං අවධාරණවචනං. පරිෙන්තකාරීති සපරියන්තං
කත්වාවත්තා.‘‘පරියන්තවතිංවාචං භාසිතා’’ති(දී.නි.1.9, 194) හිවුත්තං. 

අප්පභස්යසොවාති පරිමිතකයථොයයව එකන්යතන කයථතබ්බස්යසව

කථනයතො. සමාපත්තිසමාපජ්ජනං අරියෙොතණ්හීභායවො.නිද්දාෙතියෙවාති
නිද්යදොක්කමයන අනාදීනවදස්සී නිද්දායතියයව, ඉරියාපථපරිවත්තනාදිනා

න නං වියනොයදති. එවං සංසට්යඨොවාති වුත්තනයයන  ණසඞ් ණිකාය

සංසට්යඨො එව විහරති. දුස්සීලා පාපිච්ඡා නාමාති සයං නිස්සීලා 
අසන්තගුණසම්භාවනිච්ඡාය සමන්නා තත්තා පාපා ලාමකා ඉච්ඡා

එයතසන්තිපාපිච්ඡා. පාපපුග් යලහිමිත්තිකරණයතො පාපමත්තා. යතහිසදා 

සහපවත්තයනන පාපසහාො. තත්ථ නින්නතාදිනා තදධිමුත්තතාය 

පාපසම්පවඞ්කා. පඤ්චමාදීනිඋත්තානත්ථානියයව. 

දුතියසත්තකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-11. සඤ්ඤාසුත්තාදිවණ්ණනා 

27-31. සත්තයම අනිච්චාති අනුපස්සති එතායාති අනිච්චානුපස්සනා. 
තථාපවත්තවිපස්සනා පන යස්මා අත්තනා සහ තසඤ්ඤාය භාවිතාය

භාවිතාඑවයහොති, තස්මාවුත්තං ‘‘අනිච්චානුපස්සනාදීහිසහ තසඤ්ඤා’’ති.
ඉමා සත්ත යලොකියවිපස්සනාපි යහොන්ති ‘‘අනිච්ච’’න්තිආදිනා
පවත්තනයතො. ‘‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො’’ති
ආ තවයසනපයනත්ථද්යවයලොකුත්තරායහොන්තීති යවදිතබ්බා.‘‘විරාය ො
නියරොයධො’’ති හි තත්ථ නිබ්බානං වුත්තන්ති ඉධ විරා සඤ්ඤා, තා
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වුත්තසඤ්ඤා නිබ්බානාරම්මණාපි සියුං. යසසයමත්ථ සුවිඤ්යඤයයයමව. 
අට්ඨමාදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

සඤ්ඤාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

වජ්ජිසත්තකවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යදවතාවග්ය ො 

5. පඨමමිත්තසුත්තවණ්ණනා 

36. චතුත්ථස්ස පඤ්චයම අත්තයනො ගුය්හං තස්ස ආවිකයරොතීති
අත්තයනො ගුය්හං නිග්ගුහිතුං යුත්තකථං අඤ්ඤස්ස අකයථත්වා තස්යසව

ආචික්ඛති. තස්ස ගුය්හං අඤ්යඤසං නාචික්ඛතීති යතනකථිතගුය්හං යථා
අඤ්යඤ නජානන්ති, එවංඅනාවිකයරොන්යතොඡායදති. 

පඨමමිත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-11. දුතියමිත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

37-42. ඡට්යඨ පියෙොචයහොතිමනායපොචාති කලයාණමිත්තලක්ඛණං
දස්සිතං. කලයාණමිත්යතො හි සද්ධාසම්පන්යනො ච යහොති සීලසම්පන්යනො
සුතසම්පන්යනො චා සම්පන්යනො වීරියසම්පන්යනො සතිසම්පන්යනො 
සමාධිසම්පන්යනො පඤ්ඤාසම්පන්යනො. තත්ථ සද්ධාසම්පත්තියා සද්දහති
තථා තස්ස සම්යබොධිං කම්මඤ්ච කම්මඵලඤ්ච, යතන සම්යබොධියා
යහතුභූතංසත්යතසුහිතසුඛංන පරිච්චජති. සීලසම්පත්තියාසත්තානංපියයො
යහොති  රු භාවනීයයො යචොදයකො පාප රහී වත්තා වචනක්ඛයමො.
සුතසම්පත්තියා සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිපටිසංයුත්තානං  ම්භීරානං කථානං
කත්තා යහොති. චා සම්පත්තියා අප්පිච්යඡො යහොතිසන්තුට්යඨො පවිවිත්යතො
අසංසට්යඨො. වීරියසම්පත්තියා ආරද්ධවීරියයො යහොති
අත්තහිතපරහිතපටිපත්තියං. සතිසම්පත්තියා උපට්ඨිතස්සතී යහොති.
සමාධිසම්පත්තියා අවික්ඛිත්යතො යහොති සමාහිතචියතො. පඤ්ඤාසම්පත්තියා
අවිපරීතං පජානාති. යසො සතියා කුසලාකුසලානං ධම්මානං  තියයො 
සමන්යනසමායනො පඤ්ඤාය සත්තානං හිතාහිතං යථාභූතං ජානිත්වා
සමාධිනා තත්ථ එකග් චිත්යතො හුත්වා වීරියයන සත්යත අහියත

නියසයධත්වා හියත නියයොයජති. යතන වුත්තං ‘‘පියෙො…යප.…

නියෙොයජතී’’ති.සත්තමාදීනි උත්තානත්ථානි. 

දුතියමිත්තසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යදවතාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. මහාෙඤ්ඤවග්ය ො 

1. සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසුත්තවණ්ණනා 

44. පඤ්චමස්ස පඨයම යස්මා නිදස්සනත්ය  නිපායතො (දී. නි. ටී.

2.127) තස්මා යසෙය ාපි මනුස්සාති යථා මනුස්සාති වුත්තං යහොති. 
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වියසයසො යහොතියෙව සතිපිබාහිරස්සකාරණස්ස අයභයද අජ්ඣත්තිකස්ස 
භින්නත්තා.නානත්තංකායයඑයතසං, නානත්යතොවාකායයොඑයතසන්ති 

නානත්තකාො. ඉමිනා නයයන යසසපයදසුපි අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

යනසන්ති මනුස්සානං. නානත්තා සඤ්ඤා එයතසං අත්ථීති 

නානත්තසඤ්ඤියනො. සුඛසමුස්සයයතො විනිපායතො එයතසං අත්ථීති 

විනිපාතිකා සතිපි යදවභායව දිබ්බසම්පත්තියා අභාවයතො. අපායයසු වා 

 යතො නත්ථි නිපායතො එයතසන්ති විනිපාතිකා. යතනාහ 

‘‘චතඅපාෙවිනිමුත්තා’’ති. පිෙඞ්කරමාතාදීනං විොති පියඞ්කරමාතා කිර
යක්ඛිනීපච්චූසසමයයඅනුරුද්ධත්යථරස්සධම්මං සජ්ඣායයතොසුත්වා– 

‘‘මා සද්දමකරීපියඞ්කර, භික්ඛුධම්මපදානි භාසති; 
අපිධම්මපදංවිජානිය, පටිපජ්යජමහිතායයනොසියා. 

‘‘පායණසුචසංයමාමයස, සම්පජානමුසානභණාමයස; 
සික්යඛම සුසීලයමත්තයනො, අපි මුච්යචම පිසාචයයොනියා’’ති. (සං. 
නි.1.240) – 

එවං පුත්තකං සඤ්ඤායපත්වා තං දිවසං යසොතාපත්තිඵලං පත්තා. 
උත්තරමාතාපනභ වයතොධම්මංසුත්වාවයසොතාපන්නාජාතා. 

බ්රහ්මකායය පඨමජ්ඣානනිබ්බත්යත බ්රහ්මසමූයහ, බ්රහ්මනිකායය වා

භවාති බ්රහ්මකායිකා. මහාබ්රහ්මුයනො පරිසාය භවාති බ්රහ්මපාරිසජ්ජා තස්ස
පරිචාරකට්ඨායන ඨිතත්තා. මහාබ්රහ්මුයනො පුයරොහිතට්ඨායන ඨිතාති 

බ්රහ්මපුයරොහිතා. ආයුවණ්ණාදීහි මහන්තා බ්රහ්මායනොති මහාබ්රහ්මායනො. 
සතිපි යතසං තිවිධානම්පි පඨයමන ඣායනන  න්ත්වා නිබ්බත්තභායව

ඣානස්සපනපවත්තියභයදනඅයංවියසයසොතිදස්යසතුං ‘‘බ්රහ්මපාරිසජ්ජා

පනා’’තිආදි වුත්තං. පරිත්යතනාති හීයනන. සා චස්ස හීනතා ඡන්දාදීනං

හීනතාය යවදිතබ්බා. පටිලද්ධමත්තං වා හීනං. කප්පස්සාති 

අසඞ්යඛයයයකප්පස්ස. හීනපණීතානංමජ්යඣභවත්තා මජ්ඣිමං. සාචස්ස
මජ්ඣිමතා ඡන්දාදීනං මජ්ඣිමතාය යවදිතබ්බා. පටිලභිත්වානාතිසුභාවිතං

වා මජ්ඣිමං. උපඩ්ඪකප්යපොති අසඞ්යඛයයයකප්පස්ස උපඩ්ඪකප්යපො. 

විප්ඵාරිකතයරොති බ්රහ්මපාරිසජ්යජහි පමාණයතො විපුලතයරො සභාවයතො
උළාරතයරො ච යහොති. සභායවනපි හි උළාරතයමොව. තං පයනත්ථ
අප්පමාණං. තස්ස හි පරිත්තාභාදීනං පරිත්තසුභාදීනඤ්ච කායය සතිපි
සභාවයවමත්යතඑකත්තවයසයනවවවත්ථපීයතීති‘‘එකත්තකායා’’ත්යවව

යත වුච්චන්ති. පණීයතනාතිඋක්කට්යඨන.සාචස්සඋක්කට්ඨතා ඡන්දාදීනං

උක්කට්ඨතායයවදිතබ්බා.සුභාවිතංවා, සම්මයදව, වසිභාවංපාපිතං පණීතං 
‘‘පධානභාවං නීත’’න්ති කත්වා. ඉධාපි කප්යපො 
අසඞ්යඛයයයකප්පවයසයනව යවදිතබ්යබො පරිපුණ්ණමහාකප්පස්ස

අසම්භවයතො. ඉතීතිඑවංවුත්තප්පකායරන. යතති ‘‘බ්රහ්මකායිකා’’තිවුත්තා
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තිවිධාපිබ්රහ්මායනො. සඤ්ඤාෙ එකත්තාතිතියහතුකභායවනඑකසභාවත්තා.
න හි තස්සා සම්පයුත්තධම්මවයසන අඤ්යඤොපි යකොචි යභයදො අත්ථි. 

එවන්තිඉමිනානානත්තකායා එකත්තසඤ්ඤියනො හිතාතිදස්යසති. 

දණ්ඩඋක්කාොති දණ්ඩදීපිකාය. සරති ධාවති, විස්සරති විප්පකිණ්ණා

වියධාවති. ද්යව කප්පාතිද්යවමහාකප්පා.ඉයතොපයරසුපිඑයසවනයයො. 

ඉධාතිඉමස්මිංසුත්යත. උක්කට්ඨපරිච්යඡදවයසන ආභස්සරග් හයණයනව 

සබ්යබපියත පරිත්තාභාඅප්පමාණාභාපි හිතා. 

සුන්දරා පභා සුභා, තාය කිණ්ණා සුභාකිණ්ණාති වත්තබ්යබ. භා-

සද්දස්සරස්සත්තංඅන්තිම-ණ-කාරස්සහ-කාරඤ්චකත්වා ‘‘සුභකිණ්හා’’ති
වුත්තා. අට්ඨකථායං පන නිච්චලාය එකග්ඝනාය පභාය සුයභොති
පරියායවචනන්ති ‘‘සුයභන ඔකිණ්ණා විකිණ්ණා’’ති අත්යථො වුත්යතො. 

එත්ථාපි අන්තිම-ණ-කාරස්ස හ-කාරකරණං ඉච්ඡිතබ්බයමව. න ඡිජ්ජිත්වා

පභා  ච්ඡති එකග්ඝනත්තා. චතත් විඤ්ඤාණට්ඨිතියමව භජන්ති කායස්ස

සඤ්ඤාය ච එකරූපපත්තා. විපුලසන්තසුඛායුවණ්ණාදිඵලත්තා යවහප්ඵලා.

එත් ාති විඤ්ඤාණට්ඨිතියං. 

විවට් පක්යඛ ඨිතා අපුනරාවත්තනයතො. ‘‘න සබ්බකාලිකා’’ති වත්වා

තයමව අසබ්බකාලිකත්තං විභායවතුං ‘‘කප්පසතසහස්සම්පී’’තිආදි වුත්තං. 
යසොළසකප්පසහස්සච්චයයන උප්පන්නානං සුද්ධාවාසබ්රහ්මානං

පරිනිබ්බායනයතො අඤ්යඤසඤ්ච තත්ථ අනුප්පජ්ජනයතො බුද්ධසුඤ්යඤ

යලොයක සුඤ්ඤං තං ඨානං යහොති, තස්මා සුද්ධාවාසා න සබ්බකාලිකා. 

ඛන්ධාවාරට්ඨානසදිසා යහොන්ති සුද්ධාවාසභූමියයො. ඉමනා සුත්යතන 
සුද්ධාවාසානං සත්තාවාසභාවදීපයනයනව විඤ්ඤාණට්ඨිතිභායවොපි දීපියතො

යහොති, තස්මා සුද්ධාවාසාපි සත්තසු විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු 

චතත් විඤ්ඤාණට්ඨිතිං, නවසු සත්තාවායසසු චතත් සත්තාවාසඤ්ච

භජන්ති. 

සුඛුමත්තාති සඞ්ඛාරාවයසසසුඛුමභාවප්පත්තත්තා. 

පරිබයත්තවිඤ්ඤාණකිච්චාභාවයතො යනව විඤ්ඤාණං, න සබ්බයසො 

අවිඤ්ඤාණං යහොතීති නාවිඤ්ඤාණං, තස්මා 

පරිප්ඵුතවිඤ්ඤාණකිච්චවන්තීසු විඤ්ඤාණට්ඨිතීසුන වුත්තං. 

සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සමාධිපරික්ඛාරසුත්තවණ්ණනා 

45. දුතියය සමාධිපරික්ඛාරාති එත්ථ තයයො පරික්ඛාරා. ‘‘රයථො
සීලපරික්ඛායරො, ඣානක්යඛො චක්කවීරියයො’’ති (සං. නි. 5.4) හි එත්ථ
අලඞ්කායරො පරික්ඛායරො නාම. ‘‘සත්තහි න රපරික්ඛායරහි සුපරික්ඛතං
යහොතී’’ති (අ. නි. 7.67) එත්ථ පරිවායරො පරික්ඛායරො නාම. 
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‘‘ගිලානපච්චය…යප.… ජීවිතපරික්ඛාරා’’ති (ම. නි. 1.191-192) එත්ථ

සම්භායරො පරික්ඛායරොනාම.යසොඉධඅධිප්යපයතොතිආහ ‘‘මග් සමාධිස්ස 

සම්භාරා’’ති. පරිවාරපරික්ඛායරොපි වට් තියයව. පරිවායරො හි
සම්මාදිට්ඨාදයයො මග් ධම්මා සම්මාසමාධිස්ස සහජාතාදිපච්චයභායවන

පරිකරණයතො අභිසඞ්ඛරණයතො. පරික්ඛතාති පරිවාරිතා. අෙං වුච්චති

අරියෙො සම්මාසමාධීති අයං සත්තහි රතයනහි පරිවුයතො චක්කවත්තී විය
සත්තහි අඞ්ය හි පරිවුයතො අරියයො සම්මාසමාධීති වුච්චති. උයපච්ච

නිස්සීයතීති උපනිසා, සහ උපනිසායාති සඋපනියසො, සඋපනිස්සයයො
අත්යථො, සපරිවායරොයයවාති වුත්තං යහොති. සහකාරිකාරණභූයතො හි
ධම්මසමූයහොඉධ‘‘උපනියසො’’තිඅධිප්යපයතො. 

සමාධිපරික්ඛාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පඨමඅග්ගිසුත්තවණ්ණනා 

46. තතියය අනුඩහනට්යඨනාති කාමං ආහුයනයයග්ගිආදයයො තයයො
අග්ගී බ්රාහ්මයණහිපි ඉච්ඡිතා සන්ති. යත පන යතහි ඉච්ඡිතමත්තාව, න
සත්තානං තාදිසා අත්ථසාධකා. යය පන සත්තානං අත්ථසාධකා, යත 

දස්යසතුං ‘‘ආහුනංවුච්චතී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථආයනත්වා හුනනංපූජනං

‘‘ආහුන’’න්තිවුත්තං, තං ආහුනංඅරහන්තී මාතාපිතයරො.යතනාහභ වා–
‘‘ආහුයනයයාති, භික්ඛයව, මාතාපිතූනංඑතං අධිවචන’’න්ති (ඉතිවු. 106). 
යදග්ය න ච යත පුත්තානං බහූපකාරතාය ආහුයනයයාති, යතසු
සම්මාපටිපත්ති යනසං හිතසුඛාවහා, තදග්ය න යතසු මිච්ඡාපටිපත්ති

අහිතදුක්ඛාවහාතිආහ ‘‘යතසු…යප.… නිබ්බත්තන්තී’’ති. 

ස්වායමත්යථො(දී.නි.අට්ඨ.3.305) මත්තවින්දකවත්ථුනායවදිතබ්යබො.
මිත්තවින්දයකො හි මාතරා, ‘‘තාත, අජ්ජ උයපොසථියකො හුත්වා විහායර
සබ්බරත්තිං ධම්මස්සවනං සුයණොහි, සහස්සං යත දස්සාමී’’ති වුත්යතො
ධනයලොයභන උයපොසථං සමාදාය විහාරං  න්ත්වා ‘‘ඉදං ඨානං 
අකුයතොභය’’න්ති සල්ලක්යඛත්වා ධම්මාසනස්ස යහට්ඨා නිපන්යනො
සබ්බරත්තිං නිද්දායිත්වා ඝරං අ මාසි. මාතා පායතොව යාගුං පචිත්වා 
උපනායමසි. යසො සහස්සං  යහත්වාව පිවි. අථස්ස එතදයහොසි ‘‘ධනං
සංහරිස්සාමී’’ති. යසො නාවාය සමුද්දං පක්ඛන්දිතුකායමො අයහොසි. අථ නං
මාතා, ‘‘තාත, ඉමස්මිං කුයල චත්තාලීසයකොටිධනං අත්ථි, අලං
 මයනනා’’තිනිවායරති. යසො තස්සා වචනං අනාදියිත්වා  ච්ඡති එව. සා
පුරයතො අට්ඨාසි. අථ නං කුජ්ඣිත්වා ‘‘අයං මය්හං පුරයතො තිට්ඨතී’’ති
පායදනපහරිත්වාපතිතංඅන්තරංකත්වාඅ මාසි. 

මාතාඋට්ඨහිත්වා‘‘මාදිසායමාතරිඑවරූපපංකම්මංකත්වා තස්ස යත
 තට්ඨායනසුඛංභවිස්සතීතිඑවංසඤ්ඤීනාමත්වංපුත්තා’’තිආහ.තස්ස
නාවං ආරුය්හ ච්ඡයතොසත්තයමදිවයසනාවාඅට්ඨාසි.අථයතමනුස්සා
‘‘අද්ධා එත්ථ පාපපුග් යලො අත්ථි, සලාකං යදථා’’ති ආහංසු. සලාකා
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දීයමානාතස්යසවතික්ඛත්තුං පාපුණි.යතතස්සඋළුම්පංදත්වාතංසමුද්යද
පක්ඛිපිංසු. යසො එකං දීපං  න්ත්වා විමානයපතීහි සද්ධිං සම්පත්තිං
අනුභවන්යතො තාහි ‘‘පුරයතො පුරයතො මා අ මාසී’’ති වුච්චමායනොපි
තද්දිගුණං තද්දිගුණං සම්පත්තිං පස්සන්යතො අනුපුබ්යබන ඛුරචක්කධරං
එකංඅද්දස.තංචක්කංපදුමපුප්ඵංවියඋපට්ඨාසි.යසොතංආහ, ‘‘අම්යභො, 
ඉදංතයාපිළන්ධිතංපදුමංමය්හංයදහී’’ති.නඉදං, සාමි, පදුමං, ඛුරචක්කං
එතන්ති. යසො‘‘වඤ්යචසිමංත්වං, කිංමයාපදුමංනදිට්ඨපුබ්බ’’න්තිවත්වා
‘‘ත්වං යලොහිතචන්දනං විලිම්පිත්වා පිළන්ධනං පදුමපුප්ඵං මය්හං න
දාතුකායමො’’තිආහ.යසො චින්යතසි‘‘අයම්පිමයාකතසදිසංකම්මංකත්වා
තස්ස ඵලං අනුභවිතුකායමො’’ති. අථ නං ‘‘ ණ්හ, යර’’ති වත්වා තස්ස
මත්ථයකචක්කංඛිපි.යතනවුත්තං– 

‘‘චතුබ්භිඅට්ඨජ්ඣ මා, අට්ඨාහිපිචයසොළස; 
යසොළසාහිචබාත්තිංස, අත්රිච්ඡංචක්කමාසයදො; 
ඉච්ඡාහතස්සයපොසස්ස, චක්කංභමතිමත්ථයක’’ති. (ජා.1.1.104; 
1.5.103); 

යසොති ය හසාමියකො භත්තා. පුරිමනයෙයනවාති අනුඩහනස්ස
පච්චයතාය.තත්රිදං වත්ථු–කස්සපබුද්ධකායලයසොතාපන්නස්සඋපාසකස්ස
භරියාඅතිචාරංචරති.යසොතං පච්චක්ඛයතොදිස්වා‘‘කස්මාඑවංකයරොසී’’ති
ආහ. සා ‘‘සචාහං එවරූපපං කයරොමි, අයං යම සුනයඛො විලුප්පමායනො 
ඛාදතූ’’ති වත්වා කාලකතා කණ්ණමුණ්ඩකදයහ යවමානිකයපතී හුත්වා
නිබ්බත්තා දිවා සම්පත්තිං අනුභවති, රත්තිං දුක්ඛං. තදා බාරාණසිරාජා
මි වං චරන්යතො අරඤ්ඤං පවිසිත්වා අනුපුබ්යබන කණ්ණමුණ්ඩකදහං 
සම්පත්යතො තාය සද්ධිං සම්පත්තිං අනුභවති. සා තං වඤ්යචත්වා රත්තිං
දුක්ඛං අනුභවති. යසො ඤත්වා ‘‘කත්ථ නු යඛො  ච්ඡතී’’ති පිට්ඨියතො
පිට්ඨියතො න්ත්වා අවිදූයරඨියතොකණ්ණමුණ්ඩකදහයතොනික්ඛමිත්වාතං
‘‘ප ප ’’න්ති ඛාදමානං එකං සුනඛං දිස්වා අසිනා ද්විධා ඡින්දි, ද්යව
අයහසුං.පුනඡින්යනචත්තායරො, පුනඡින්යන අට්ඨ, පුනඡින්යනයසොළස
අයහසුං.සා‘‘කිංකයරොසි, සාමී’’තිආහ.යසො‘‘කිංඉද’’න්ති ආහ.සා‘‘එවං
අකත්වායඛළපිණ්ඩංභූමියංනිට්ඨුභිත්වාපායදනඝංසාහී’’තිආහ.යසො තථා
අකාසි. සුනඛා අන්තරධායිංසු. මුට්ඨියයොය ො කිරායං තස්ස
සුනඛන්තරධානස්ස, යදිදං යඛළපිණ්ඩංභූමියංනිට්ඨුභිත්වාපායදනඝංසනං, 
තංදිවසංතස්සාකම්මංඛීණං.රාජා විප්පටිසාරීහුත්වා න්තුංආරද්යධො.සා
‘‘මය්හං, සාමි, කම්මංඛීණං, මා අ මාසී’’තිආහ.රාජාඅස්සුත්වාව යතො. 

දක්ඛිණාතිචත්තායරොපච්චයාදීයමානා දක්ඛන්තිඑයතහිහිතසුඛානීති, 

තංදක්ඛිණංඅරහතීති දක්ඛියණයෙයො, භික්ඛුසඞ්යඝො. 

පඨමඅග්ගිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

4-5. දුතියඅග්ගිසුත්තාදිවණ්ණනා 

47-48. චතුත්යථ යඤ්ඤවා ං සම්පායදත්වා මහායඤ්ඤං උද්දිස්ස
සවිඤ්ඤාණකානි අවිඤ්ඤාණකානි ච යඤ්ඤූපකරණානි සජ්ජිතානීතිආහ

පාළයං ‘‘මහාෙඤ්යඤො උපක්ඛය ො’’ති. තං උපකරණං යතසං

තථාසජ්ජනන්ති ආහ ‘‘උපක්ඛය ොති පච්චුපට්ඨියතො’’ති. වච්ඡතරසතානීති
යුවභාවප්පත්තානිනාතිබලවවච්ඡසතානි. යත පන වච්ඡා එව යහොන්ති, න

දම්මා, බලීබද්දා වා. උරබ්භාති තරුණයමණ්ඩකා වුච්චන්ති. උපනීතානීති

ඨපනත්ථාය උපනීතානි. විහිංසට්යඨනාති හිංසනට්යඨන. උපවාෙතූති
උප න්ත්වාසරීරදරථංනිබ්බායපන්යතොසණ්හසීතලාවායතො වායතු.යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව.පඤ්චයමනත්ථිවත්තබ්බං. 

දුතියඅග්ගිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුතියසඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 

49. ඡට්යඨ න්හාරුවියලඛනන්ති චම්මං ලිඛන්තානං චම්මං ලිඛිත්වා 

ඡඩ්ඩිතකස ං. ‘‘එයසොහමස්මී’’තිආදිනා අහංකරණං අහඞ්කායරො. ‘‘එතං

මමා’’ති මමංකරණං මමඞ්කායරො. යතනාහ ‘‘අහඞ්කාරදිට්ඨියතො’’තිආදි. 

තිස්යසො විධාති යසයයසදිසහීනවයසන තයයො මානා. ‘‘එකවියධන
රූපපසඞ් යහො’’තිආදීසු (ධ. ස. 584) යකොට්ඨායසො ‘‘විධා’’ති වුත්යතො.
‘‘කථංවිධං සීලවන්තං වදන්ති, කථංවිධං පඤ්ඤවන්තං වදන්තී’’තිආදීසු
(සං.නි.1.95) පකායරො. ‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, විධා.කතමාතිස්යසො? 
යසයයයොහමස්මීති විධා’’ති (විභ. 920) එත්ථ මායනො ‘‘විධා’’ති වුත්යතො.

ඉධාපි මායනොව අධිප්යපයතො. මායනො හි විදහනයතො හීනාදිවයසන තිවිධා. 

යතනාකායරනදහනයතොඋපදහනයතො ‘‘විධා’’තිවුච්චති. 

දුතියසඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-8. යමථුනසුත්තාදිවණ්ණනා 

50-51. සත්තයම ඉධාතිඉමස්මිංයලොයක. එකච්යචොතිඑයකො. සමයණො

වා බ්රාහ්මයණො වාති පබ්බජ්ජාමත්යතන සමයණො වා, ජාතිමත්යතන

බ්රාහ්මයණො වා. ද්වෙංද්වෙසමාපත්තින්ති ද්වීහි ද්වීහි සමාපජ්ජිතබ්බං, 

යමථුනන්ති අත්යථො. න යහව යඛො සමාපජ්ජතීති සම්බන්යධො. උච්ඡාදනං 

උබ්බට් නං. සම්බාහනං පරිමද්දනං. සාදිෙතීති අධිවායසති. තදස්සායදතීති

උච්ඡාදනාදිංඅභිරමති. නිකායමතීතිඉච්ඡති. විත්තින්ති තුට්ඨිං. ඉදම්පියඛොති

එත්ථ ඉදන්ති යථාවුත්තං සාදියනාදිං ඛණ්ඩාදිභාවවයසන එකං කත්වා 

වුත්තං. පි-සද්යදො වක්ඛමානං උපාදාය සමුච්චයත්යථො, යඛො-සද්යදො
අවධාරණත්යථො.ඉදංවුත්තංයහොති–යයදතං බ්රහ්මචාරිපටිඤ්ඤස්සඅසතිපි
ද්වයංද්වයසමාපත්තියංමාතු ාමස්ස උච්ඡාදනනහාපනසම්බාහනසාදියනාදි.
ඉදම්පි එකංයසන තස්ස බ්රහ්මචරියස්ස ඛණ්ඩාදිභාවාපාදනයතො ඛණ්ඩම්පි
ඡිද්දම්පි සබලම්පි කම්මාසම්පීති. එවං පන ඛණ්ඩාදිභාවාපත්තියා යසො
අපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංචරති, නපරිසුද්ධං, සංයුත්යතො යමථුනසංයයොය න, 
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න විසංයුත්යතො.තයතොචස්සනජාතිආදීහි පරිමුත්තීතිදස්යසන්යතො ‘‘අෙං

වුච්චතී’’තිආදිමාහ. 

සඤ්ජග්ඝතීති කියලසවයසන මහාහසිතං හසති. සංකීළතීති

කායසංසග් වයසන කීළති. සංයකලාෙතීති සබ්බයසො මාතු ාමං

යකලායන්යතො විහරති. චක්ඛුනාති අත්තයනො චක්ඛුනා. චක්ඛුන්ති 

මාතු ාමස්ස චක්ඛුං. උපනිජ්ඣාෙතීති උයපච්ච නිජ්ඣායති ඔයලොයකති. 

තියරොකුට් න්ති කුට් ස්ස පරයතො. තථා තියරොපාකාරං, ‘‘මත්තිකාමයා

භිත්ති කුට් ං, ඉට්ඨකාමයා පාකායරො’’ති වදන්ති. යා කාචි වා භිත්ති

යපොරිසකාදියඩ්ඪරතනප්පමාණා කුට් ං, තයතොඅධියකො පාකායරො.අස්සාති

බ්රහ්මචාරිපටිඤ්ඤස්ස. පුබ්යබති වතසමාදානයතො පුබ්යබ. කාමගුයණහීති

කාමයකොට්ඨායසහි. සමප්පිතන්ති සුට්ඨු අප්පිතං සහිතං. සමඞ්ගිභූතන්ති

සමන්නා තං. පරිචාරෙමානන්තිකීළන්තං, උපට්ඨහියමානංවා. පණිධාොති

පත්යථත්වා. සීයලනාතිආදීසු යමනියමාදිසමාදානවයසන සීලං, 

අවීතික්කමවයසන වතං. උභයම්පි වා සීලං, දුක්කරචරියවයසන පවත්තිතං 

වතං. තංතංඅකිච්චසම්මතයතො වා නිවත්තිලක්ඛණං සීලං, 

තංතංසමාදානවයතො යවසයභොජනකිච්චකරණාදිවියසසප්පටිපත්ති වතං. 

සබ්බථාපි දුක්කරචරියා තයපො. යමථුනා විරති බ්රහ්මචරිෙන්ති එවම්යපත්ථ
පාළවණ්ණනා යවදිතබ්බා.අට්ඨමංඋත්තානයමව. 

යමථුනසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දානමහප්ඵලසුත්තවණ්ණනා 

52. නවයම ‘‘සාහු දාන’’න්ති දානං යදතීති ‘‘දානං නාම සාධු
සුන්දර’’න්තිදානංයදතීතිඅත්යථො.දානඤ්හිදත්වා තංපච්චයවක්ඛන්තස්ස
පායමොජ්ජපීතියසොමනස්සාදයයො උප්පජ්ජන්ති, 
යලොභයදොසඉස්සාමච්යඡරාදයයො විදූරීභවන්ති. ඉදානි දානං
අනුකූලධම්මපරිබ්රූහයනන පච්චනීකධම්මවිදූරීකරයණනචභාවනාචිත්තස්ස

උපයසොභනාය ච පරික්ඛාරාය ච යහොතීති ‘‘අලඞ්කාරභූතඤ්යචව

පරිවාරභූතඤ්ච යදතී’’ති වුත්තං. ඣානානා ාමී නාම යහොති ඣානං
නිබ්බත්යතත්වා බ්රහ්මයලොකූපපන්නානංඅරියානංයහට්ඨාඅනුප්පජ්ජනයතො. 

ඉමං යපච්ච පරිභුඤ්ජිස්සාමීති සායපක්ඛස්ස දානං පරයලොකඵලාසාය 
සාතිසයාය ච පුබ්බාචාරවයසන උප්පජ්ජමානාය අනුභවත්තා තණ්හුත්තරං

නාම යහොතීති ආහ ‘‘පඨමං තණ්හුත්තරිෙදාන’’න්ති. දානං නාම බුද්ධාදීහි 

පසත්ථන්ති  රුං චිත්තීකාරං උපට්ඨයපත්වා දාතබ්බත්තා ‘‘දුතිෙං 

චිත්තීකාරදාන’’න්ති වුත්තං. පුබ්බයකහි පිතුපිතාමයහහි දින්නපුබ්බං 
කතපුබ්බං ජහායපතුං නාම නානුච්ඡවිකන්ති අත්තභාවසභා වයසන

හියරොත්තප්පං පච්චුපට්ඨයපත්වා දාතබ්බයතො ‘‘තතිෙං 

හියරොත්තප්පදාන’’න්ති වුත්තං. ‘‘අහං පචාමි, න ඉයම පචන්ති, නාරහාමි 
පචන්යතො අපචන්තානං දානං අදාතු’’න්ති එවංසඤ්ඤී හුත්වා යදන්යතො
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නිරවයසසං කත්වා යදතීති ආහ ‘‘චතත් ං නිරවයසසදාන’’න්ති. ‘‘යථා
යතසං පුබ්බකානං ඉසීනං තානි මහායඤ්ඤකානි අයහසුං, එවං යම අයං
දානපරියභොය ො භවිස්සතී’’ති එවංසඤ්ඤියනො දානං දක්ඛිණං අරයහසු

දාතබ්බයතො ‘‘පඤ්චමං දක්ඛියණෙයදාන’’න්ති වුත්තං. ‘‘ඉමං යම දානං
දදයතො චිත්තං පසීදතී’’තිආදිනා පීතියසොමනස්සං උප්පායදත්වා යදන්තස්ස
දානං යසොමනස්සබාහුල්ලප්පත්තියා යසොමනස්සුපචාරං නාම යහොතීති ආහ 

‘‘ඡට්ඨංයසොමනස්සුපවිචාරදාන’’න්තිවුත්තං. 

දානමහප්ඵලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. නන්දමාතාසුත්තවණ්ණනා 

53. දසයම ‘‘වුත් වස්යසො පවායරත්වා…යප.… නික්ඛමී’’ති
අඞ්ගුත්තරභාණකානං මයතයනතං වුත්තං. මජ්ඣිමභාණකා පන වදන්ති 
‘‘භ වා උපකට්ඨාය වස්සූපනායිකාය යජතවනයතො භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො
චාරිකං නික්ඛමි. යතයනව ච අකායල නික්ඛන්තත්තා යකොසලරාජාදයයො
වායරතුං ආරභිංසු. පවායරත්වා හි චරණං බුද්ධාචිණ්ණ’’න්ති. පුණ්ණාය

සම්මාපටිපත්තිං පච්චාසීසන්යතො භ වා ‘‘මම නිවත්තනපච්චො ත්වං කිං

කරිස්සසී’’ති ආහ. පුණ්ණාපි…යප.… පබ්බජීති එත්ථ යසට්ඨි ‘‘පුණ්ණාය
භ වා නිවත්තියතො’’ති සුත්වාතං භුජිස්සංකත්වා ධීතුට්ඨායනඨයපසි. සා
පබ්බජ්ජං යාචිත්වා පබ්බජි, පබ්බජිත්වා විපස්සනං ආරභි. අථස්සා සත්ථා 
ආරද්ධවිපස්සකභාවංඤත්වාඉමංඔභාස ාථංවිස්සජ්යජසි– 

‘‘පුණ්යණ පූරස්සුසද්ධම්මං, චන්යදො පන්නරයසොයථා; 
පරිපුණ්ණායපඤ්ඤාය, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සසී’’ති.(යථරී ා. 3); 

සා  ාථාපරියයොසායන අරහත්තං පත්වා අභිඤ්ඤාතා සාවිකා අයහොසි. 
යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

නන්දමාතාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහායඤ්ඤවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමපණ්ණාසකංනිට්ඨිතං. 

6. අබයාකතවග්ය ො 

1-2. අබයාකතසුත්තාදිවණ්ණනා 

54-55. ඡට්ඨවග් ස්ස පඨමං සුවිඤ්යඤයයයමව. දුතියය අතීයත

අත්තභායවනිබ්බත්තකං කම්මන්ති ‘‘පුරිමකම්මභවස්මිංයමොයහො අවිජ්ජා, 
ආයූහනා සඞ්ඛාරා, නිකන්ති තණ්හා, උප මනං උපාදානං, යචතනා

භයවො’’ති එවමා තං සපරික්ඛාරං පඤ්චවිධං කම්මවට් මාහ. එතරහි යම

අත්තභායවො න සිොති විඤ්ඤාණනාමරූපපසළායතනඵස්සයවදනාසහිතං

පච්චුප්පන්නංපඤ්චවිධංවිපාකවට් මාහ. ෙංඅත්ථිකන්තියංපරමත්ථයතො
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විජ්ජමානකං.යතනාහ ‘‘භූත’’න්ති.තඤ්හිපච්චයනිබ්බත්තතාය‘‘භූත’’න්ති

වුච්චති. තංපජහාමීතිතප්පටිබද්ධච්ඡන්දරා ප්පහායනනතයතොඑවආයතිං 

අනුප්පත්තිධම්මතාපාදනවයසනපජහාමිපරිච්චජාමි. හරිතන්තන්ති (ම.නි.
අට්ඨ.1.303) හරිතයමව.අන්ත-සද්යදන පදවඩ්ඪනංකතංයථා ‘‘වනන්තං

සුත්තන්ත’’න්ති, අල්ලතිණාදීනිආ ම්මනිබ්බායතීති අත්යථො. ප න්තන්ති

මහාමග් ං. යසලන්තන්ති පබ්බතං. උදකන්තන්ති උදකං. රමණීෙං වා

භූමභා න්ති තිණගුම්බාදිරහිතං විවිත්තං අබ්යභොකාසභූමිභා ං. අනාහාරාති
අපච්චයානිරුපාදානා. යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

අබයාකතසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තිස්සබ්රහ්මාසුත්තවණ්ණනා 

56. තතියය විවිත්තානි තාදිසානිපනපරියන්තානිඅතිදූරානියහොන්තීති

ආහ ‘‘අන්තිමපරිෙන්තිමානී’’ති.අන්යතභවානිඅන්තිමානි, අන්තිමානියයව

පරියන්තිමානි.උභයයනපිඅතිදූරතංදස්යසති. සමන්නාහායරඨපෙමායනොති
ඉන්ද්රියං සමාකායරන වත්යතන්යතො ඉන්ද්රියසමතං පටිපායදන්යතො නාම
යහොති. විපස්සනාචිත්තසම්පයුත්යතො සමාධි, සතිපි සඞ්ඛාරනිමිත්තාවිරයහ

නිච්චනිමිත්තාදිවිරහයතො ‘‘අනිමිත්යතො’’ති වුච්චතීති ආහ ‘‘අනිමත්තන්ති

බලවවිපස්සනාසමාධි’’න්ති. 

තිස්සබ්රහ්මාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-7. සීහයසනාපතිසුත්තාදිවණ්ණනා 

57-60. චතුත්යථ කුච්ඡියතො අරියයො කදරියෙො. ථද්ධමච්ඡරියසදිසං හි
කුච්ඡිතං සබ්බනිහීනං නත්ථි සබ්බකුසලානං ආදිභූතස්ස නියසධනයතො.
යසසයමත්ථපඤ්චමාදීනිචඋත්තානත්ථායනව. 

සීහයසනාපතිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පචලායමානසුත්තවණ්ණනා 

61. අට්ඨයම ආයලොකසඤ්ඤං මනසි කයරෙයාසීති දිවා වා රත්තිං වා
සූරියපජ්යජොතචන්දමණිආදීනං ආයලොකං ‘‘ආයලොයකො’’ති මනසි
කයරයයාසි. ඉදං වුත්තං යහොති – සූරියචන්දායලොකාදිං දිවා රත්තිඤ්ච
උපලද්ධංයථාලද්ධවයසයනවමනසිකයරයයාසි, චිත්යතඨයපයයාසි.යථා
යත සුභාවිතායලොකකසිණස්ස විය කසිණායලොයකො යදිච්ඡකං
යාවදිච්ඡකඤ්ච යසො ආයලොයකො රත්තියං උපතිට්ඨති, යයන තත්ථ
දිවාසඤ්ඤංඨයපයයාසි, දිවාවියවි තථිනමිද්යධොව භයවයයාසීති.යතනාහ 

‘‘ෙ ා දිවා ත ා රත්ති’’න්ති. ඉති විවය න යචතසාති එවං අපිහියතන

චිත්යතන ථිනමිද්ධපිධායනන අපිහිතත්තා. අපරියෙොනද්යධනාති

සමන්තයතො අයනොනද්යධන අසඤ්ඡාදියතන. සයහොභාසන්ති
සඤායණොභාසං. ථිනමිද්ධවියනොදනආයලොයකොපි වා යහොතු
කසිණායලොයකොපි වා පරිකම්මායලොයකොපි වා, උපක්කියලසායලොයකො විය
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සබ්යබොයංආයලොයකොඤාණසමුට්ඨායනොවාති. යයසං අකරයණපුග් යලො

මහාජානියයොයහොති, තානි අවස්සංකාතබ්බානි. යානිඅකාතුම්පිවට් න්ති, 

සති සමවායය කාතබ්බයතො තානි කරණීොනීති ආහ ‘‘ඉතරානි

කරණීොනී’’ති. අථ වා කත්තබ්බානි කම්මානි කරණං අරහන්තීති 

කරණීොනි. ඉතරානි කිච්චානීතිපිවදන්ති. 

ආදිනෙප්පවත්තා විග් ාහිකක ාති ‘‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං
ආජානාසි, අහං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාමි, කිං ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං
ආජානිස්සසි, මිච්ඡාපටිපන්යනොත්වමසි, අහමස්මිසම්මාපටිපන්යනො, සහිතං
යම, අසහිතං යත, පුයරවචනීයං පච්ඡා අවච, පච්ඡාවචනීයං පුයර අවච, 
අධිචිණ්ණංයත විපරාවත්තං, ආයරොපියතොයතවායදො, නිග් හියතොත්වමසි.
චරවාදප්පයමොක්ඛාය, නිබ්යබයඨහිවාසයචපයහොසී’’ති(දී.නි.1.18; ම.නි.

3.41) එවංපවත්තා කථා. තත්ථ සහිතං යමති (දී. නි. අට්ඨ. 1.18) මය්හං

වචනංසහිතං සිලිට්ඨං, අත්ථයුත්තංකාරණයුත්තන්තිඅත්යථො. සහිතන්ති වා

පුබ්බාපරාවිරුද්ධං. අසහිතං යතති තුය්හං වචනං අසහිතං අසිලිට්ඨං. 

අධිචිණ්ණං යත විපරාවත්තන්ති යං තුය්හං දීඝරත්තාචිණ්ණවයසන
සුප්පගුණං, තංමය්හං එකවචයනයනවවිපරාවත්තංපරිවත්තිත්වාඨිතං, න

කිඤ්චිජානාසීතිඅත්යථො. ආයරොපියතොයතවායදොතිමයාතවවායදයදොයසො

ආයරොපියතො. චර වාදප්පයමොක්ඛාොති යදොසයමොචනත්ථං චර විචර, තත්ථ

තත්ථ න්ත්වාසික්ඛාති අත්යථො. නිබ්යබයඨහිවාසයචපයහොසීතිඅථසයං
පයහොසි, ඉදානිඑව නිබ්යබයඨහීතිඅත්යථො. 

තණ්හා සබ්බයසො ඛීයන්ති එත්ථාති තණ්හාසඞ්ඛයෙො, තස්මිං. 

තණ්හාසඞ්ඛයෙති චඉදංවිසයයභුම්මන්තිආහ ‘‘තංආරම්මණංකත්වා’’ති. 

විමුත්තචිත්තතාොති සබ්බසංකියලයසහි විප්පයුත්තචිත්තතාය. අපරභාය 
පටිපදා නාම අරියසච්චාභිසමයයො. සා සාසනචාරිය ොචරා පච්චත්තං

යවදිතබ්බයතොති ආහ ‘‘පුබ්බභා ප්පටිපදං සංඛිත්යතන යදයස ාති

පුච්ඡතී’’ති. අකුප්පධම්මතාය ඛයවයසඞ්ඛාතං අන්තං අතීතාති අච්චන්තා, 

යසො එව අපරිහායනසභාවත්තා අච්චන්තානිට්ඨා අස්සාති අච්චන්තනිට්ඨා. 

යතනාහ ‘‘එකන්තනිට්යඨො සතතනිට්යඨොති අත්ය ො’’ති.න හි පටිවිද්ධස්ස 
යලොකුත්තරධම්මස්සදස්සන්නංකුප්පන්නංනාමඅත්ථි. අච්චන්තයමවචතූහි

යයොය හි යඛයමො එතස්ස අත්ථීති අච්චන්තයෙො ක්යඛමී. 
මග් බ්රහ්මචරියස්ස වුසිතත්තා තස්ස ච අපරිහායනසභාවත්තා අච්චන්තං

බ්රහ්මචාරීති අච්චන්තබ්රහ්මචාරී. යතනාහ ‘‘නිච්චබ්රහ්මචාරීති අත්ය ො’’ති. 

පරියෙොසානන්ති මග් බ්රහ්මචරියපරියපරියයොසානං 
වට් දුක්ඛපරියයොසානඤ්ච. 

පඤ්චක්ඛන්ධාතිපඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා. සක්කායසබ්බඤ්හිසන්ධායඉධ 

‘‘සබ්යබ ධම්මා’’ති වුත්තං විපස්සනාවිසයස්ස අධිප්යපතත්තා. තස්මා

ආයතනධාතුයයොපි තග් තිකා එව දට්ඨබ්බා. යතනාහ භ වා ‘‘නාලං
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අභිනියවසාො’’ති. න යුත්තාඅභිනියවසාෙ ‘‘එතංමම, එයසොයමඅත්තා’’ති
අජ්යඣොසානාය. ‘‘අලයමව නිබ්බින්දිතුං අලං විරජ්ජිතු’’න්තිආදීසු (දී. නි.

2.272; සං. නි. 2.124, 128, 134, 143) විය අලං-සද්යදො යුත්තත්යථොපි

යහොතීති ආහ ‘‘න යුත්තා’’ති. සම්පජ්ජන්තීති භවන්ති. යදිපි ‘‘තතියා 
චතුත්ථී’’ති ඉදං විසුද්ධිද්වයං අභිඤ්ඤාපඤ්ඤා, තස්ස පන 
සපච්චයනාමරූපපදස්සනභාවයතො සති ච පච්චයපරිග් යහ සපච්චයත්තා
අනිච්චන්ති, නාමරූපපස්සඅනිච්චතායදුක්ඛං, දුක්ඛඤ්චඅනත්තාතිඅත්ථයතො

ලක්ඛණත්තයං සුපාක යමව යහොතීති ආහ ‘‘අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තාති

ඤාතපරිඤ්ඤාෙ අභිජානාතී’’ති. තය ව තීරණපරිඤ්ඤාොති ඉමිනා 
අනිච්චාදිභායවන නාලං අභිනියවසායාති නාමරූපපස්ස උපසංහරති, න
අභිඤ්ඤාපඤ්ඤානං සම්භාරධම්මානං. පුරිමාය හි අත්ථයතො ආපන්නං
ලක්ඛණත්තයං  ණ්හාති සලක්ඛණසල්ලක්ඛණපරත්තා තස්සා. දුතියාය
සරූපපයතො තස්සා ලක්ඛණත්තයායරොපනවයසන සම්මසනභාවයතො.

එකචිත්තක්ඛණිකතාය අභිනිපාතමත්තතාය ච අප්පමත්තකම්පි. 

රූපපපරිග් හස්සඔළාරිකභාවයතො අරූපපරිග් හං දස්යසති. දස්යසන්යතොච
යවදනාය ආසන්නභාවයතො, වියසසයතො සුඛසාරාගිතාය, 
භවස්සාද ධිතමානසතාය ච යථරස්ස යවදනාවයසන නිබ්බත්යතත්වා 
දස්යසති. 

ඛෙවිරාය ොති ඛයසඞ්ඛායතො විරාය ො සඞ්ඛාරානං පලුජ්ජනා. යං
ආ ම්ම සබ්බයසො සඞ්ඛායරහි විරජ්ජනා යහොති, තං නිබ්බානං 

අච්චන්තවිරාය ො. නියරොධානුපස්සිම්හිපීති නියරොධානුපස්සිපයදපි. එයසව

නයෙොතිඅතිදිසිත්වාතං එකයදයසන විවරන්යතො ‘‘නියරොයධොපිහි…යප.…

දුවියධොයෙවා’’ති ආහ. ඛන්ධානං පරිච්චජනං
තප්පටිබද්ධකියලසප්පහානවයසනාති යයනාකායරන විපස්සනා කියලයස
පජහති, යතනාකායරන තංනිමිත්තක්ඛන්යධ ච පජහතීති වත්තබ්බතං

අරහතීති ආහ ‘‘සා හි…යප.… යවොස්සජ්ජතී’’ති. ආරම්මණයතොති
කිච්චසාධනවයසන ආරම්මණකරණයතො. එවඤ්හි මග් යතො අඤ්යඤසං
නිබ්බානාරම්මණානං පක්ඛන්දනයවොස්සග් ාභායවො සිද්යධොව යහොති.

පරිච්චජයනන පක්ඛන්දයනනචාති ද්වීහිපිවාකාරයණහි. යසොතිමග්ය ො. 
සබ්යබසං ඛන්ධානං යවොස්සජ්ජනං තප්පටිබද්ධසංකියලසප්පහායනන
දට්ඨබ්බං. යස්මා වා විපස්සනාචිත්තං පක්ඛන්දතීති මග් සම්පයුත්තචිත්තං
සන්ධායාහ. මග්ය ො ච සමුච්යඡදවයසන කියලයස ඛන්යධ ච පරිච්චජති, 
තස්මා යථාක්කමං විපස්සනාමග් ානඤ්ච වයසන

පක්ඛන්දනපරිච්චා යවොස්සග් ාපි යවදිතබ්බා. තදුභෙසමඞ්ගීති
විපස්සනාසමඞ්ගී මග් සමඞ්ගී ච. ‘‘අනිච්චානුපස්සනාය නිච්චසඤ්ඤං
පජහතී’’තිආදිවචනයතො (පටි. ම. 1.52) හි යථා විපස්සනාය කියලසානං
පරිච්චා ප්පටිනිස්සග්ය ො ලබ්භති, එවං ආයතිං යතහි කියලයසහි 
උප්පායදතබ්බක්ඛන්ධානම්පි පරිච්චා පටිනිස්සග්ය ො වත්තබ්යබො. 
පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්ය ො පනමග්ය ලබ්භමානාය එකන්තකාරණභූතාය 
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පටුන 

වුට්ඨාන ාමිනිවිපස්සනාය වයසන යවදිතබ්යබො. මග්ය  පන තදුභයම්පි
ඤායා තයමව නිප්පරියායයතොව ලබ්භමානත්තා. යතනාහ 

‘‘තදුභෙසමඞ්ගීපුග් යලො’’තිආදි. පුච්ඡන්තස්ස අජ්ඣාසයවයසන ‘‘න 
කිඤ්චි යලොයක උපාදියතී’’ති එත්ථ කාමුපාදානවයසන උපාදියනං

පටික්ඛිපතීතිආහ ‘‘තණ්හාවයසනනඋපාදිෙතී’’ති.තණ්හාවයසනවාඅසති
උපාදියයන දිට්ඨිවයසන උපාදියනං අනවකාසයමවාති 

‘‘තණ්හාවයසන’’ඉච්යචව වුත්තං. න පරාමසතීති නාදියති.

දිට්ඨිපරාමාසවයසනවා ‘‘නිච්ච’’න්තිආදිනා නපරාමසති. සංඛිත්යතයනව

කය සීති තස්සඅජ්ඣාසයවයසනපපඤ්චංඅකත්වාකයථසි. 

පචලායමානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. යමත්තසුත්තවණ්ණනා 

62. නවයම මා, භික්ඛයව, පුඤ්ඤානන්ති(ඉතිවු.අට්ඨ.62) එත්ථ මාති 

පටියසයධ නිපායතො. පුඤ්ඤ-සද්යදො ‘‘කුසලානං, භික්ඛයව, ධම්මානං
සමාදානයහතුඑවමිදංපුඤ්ඤංපවඩ්ඪතී’’තිආදීසු (දී. නි.3.80) පුඤ්ඤඵයල
ආ යතො. ‘‘අවිජ්ජා යතොයං, භික්ඛයව, පුරිසපුග් යලො පුඤ්ඤඤ්යච 
සඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොතී’’තිආදීසු (සං. නි. 2.51) කාමරූපපාවචරසුචරියතසු.
‘‘පුඤ්ඤූප ං යහොතිවිඤ්ඤාණ’’න්තිආදීසු(සං.නි.2.51) සු තිවියසසභූයත
උපපත්තිභයව. ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි දානමයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, සීලමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, භාවනාමයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථූ’’තිආදීසු (ඉතිවු. 60; දී. නි. 3.305; අ. නි. 8.36) 

කුසලයචතනායං. ඉධපනයතභූමකකුසලධම්යමයවදිතබ්යබො. භායිත් ාති
එත්ථදුවිධංභයංඤාණභයං, සාරජ්ජභයන්ති.තත්ථ ‘‘යයපියත, භික්ඛයව, 
යදවා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතොසුඛබහුලාඋච්යචසු විමායනසු චිරට්ඨිතිකා, 
යතපිතථා තස්සධම්මයදසනංසුත්වායයභුයයයනභයංසංයව ංසන්තාසං 

ආපජ්ජන්තී’’ති (අ. නි. 4.33) ආ තං ඤාණභෙං. ‘‘අහුයදව භයං, අහු

ඡම්භිතත්තං, අහුයලොමහංයසො’’තිආදීසු(දී.නි.2.318) ආ තං සාරජ්ජභෙං. 
ඉධාපි සාරජ්ජභයයමව. අයඤ්යහත්ථ අත්යථො – භික්ඛයව, දීඝරත්තං
කායවචීසංයයමොවත්තප්පටිවත්තපූරණංඑකාසනංඑකයසයයංඉන්ද්රියදයමො 
ධුතධම්යමහි චිත්තස්ස නිග් යහො සතිසම්පජඤ්ඤං
කම්මට්ඨානානුයයො වයසන වීරියාරම්යභොති එවමාදීනි යානි භික්ඛුනා
නිරන්තරං පවත්යතතබ්බානි පුඤ්ඤානි, යතහි මා භායිත්ථ, මා භයං
සන්තාසං ආපජ්ජිත්ථ. එකච්චස්ස දිට්ඨධම්මසුඛස්ස උපයරොධභයයන
සම්පරායිකනිබ්බානසුඛදායයකහි පුඤ්යඤහි මා භායිත්ථාති. නිස්සක්යක
ඉදං සාමිවචනං. 

ඉදානි තයතො අභායිතබ්බභායව කාරණං දස්යසන්යතො 

‘‘සුඛස්යසත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ සුඛ-සද්යදො ‘‘සුයඛො බුද්ධානමුප්පායදො, 
සුඛාවිරා තායලොයක’’තිආදීසු (ධ.ප.194) සුඛමූයලආ යතො.‘‘යස්මාච
යඛො, මහාලි, රූපපං සුඛං සුඛානුපතිතං සුඛාවක්කන්ත’’න්තිආදීසු (සං. නි.
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3.60) සුඛාරම්මයණ. ‘‘යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, න සුකරං අක්ඛායනන
පාපුණිතුං යාව සුඛා සග් ා’’තිආදීසු (ම. නි. 3.255) සුඛපච්චයට්ඨායන.
‘‘සුයඛො පුඤ්ඤස්ස උච්චයයො’’තිආදීසු (ධ. ප. 118) සුඛයහතුම්හි. 
‘‘දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරා එයත ධම්මා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.82) අබයාපජ්යජ. 
‘‘නිබ්බානං පරමං සුඛ’’න්තිආදීසු (ම. නි. 2.215; ධ. ප. 203, 204) 
නිබ්බායන. ‘‘සුඛස්සචපහානා’’තිආදීසු (දී.නි.1.232; ම.නි.1.271; සං.
නි. 2.152) සුඛයවදනායං. ‘‘අදුක්ඛමසුඛං සන්තං, සුඛමිච්යචව 
භාසිත’’න්තිආදීසු(සං.නි.4.253; ඉතිවු.53) උයපක්ඛායවදනායං.‘‘ද්යවපි 
මයා, ආනන්ද, යවදනා වුත්තා පරියායයන සුඛා යවදනා දුක්ඛා 
යවදනා’’තිආදීසු (ම. නි. 2.89) ඉට්ඨසුයඛසු. ‘‘සුයඛො විපායකො
පුඤ්ඤාන’’න්තිආදීසු (යප යකො.23) ඉට්ඨවිපායක.ඉධාපිඉට්ඨවිපායකඑව

දට්ඨබ්යබො. ඉට්ඨස්සාතිආදීසුඉච්ඡිතබ්බයතොයචවඅනිට්ඨප්පටිපක්ඛයතොච 

ඉට්ඨස්ස. කමනීයයතො මනස්මිඤ්ච කමනයතො පවිසනයතො කන්තස්ස. 

පියායිතබ්බයතො සන්තප්පනයතො ච පිෙස්ස. මනනීයයතො මනස්ස 

වඩ්ඪනයතො ච මනාපස්සාති අත්යථො යවදිතබ්යබො. ෙදිදං පුඤ්ඤානීති 

පුඤ්ඤානීතියදිදං වචනං, එතංසුඛස්සඉට්ඨස්සවිපාකස්සඅධිවචනංනාමං. 

සුඛස්යසතං ෙදිදං පුඤ්ඤානීති ඵයලන කාරණස්ස අයභයදොපචාරං වදති.
යතන කතූපචිතානං පුඤ්ඤානං අවස්සංභාවිඵලං සුත්වා අප්පමත්යතන
සක්කච්චංපුඤ්ඤානිකත්තබ්බානීති පුඤ්ඤකිරියායංනියයොයජති, ආදරඤ්ච
යනසංතත්ථඋප්පායදති. 

ඉදානි අත්තනා සුයනත්තකායල කයතන පුඤ්ඤකම්යමන දීඝරත්තං 
පච්චනුභූතං භවන්තරප්පටිච්ඡන්නං උළාරතරං පුඤ්ඤවිපාකං උදාහරිත්වා

තමත්ථං පාක තරං කයරොන්යතො ‘‘අභිජානාම යඛො පනාහ’’න්තිආදිමාහ.

තත්ථ අභිජානාමීති අභිවිසිට්යඨන ඤායණන ජානාමි, පච්චක්ඛයතො 

බුජ්ඣාමි. දීඝරත්තන්තිචිරකාලං. පුඤ්ඤානන්තිදානාදීනංකුසලධම්මානං. 

සත්ත වස්සානීති සත්ත සංවච්ඡරානි. යමත්තචිත්තන්ති මිජ්ජතීති යමත්තා, 
සිනිය්හතීතිඅත්යථො.මිත්යතභවා, මිත්තස්සවා එසා පවත්තීතිපියමත්තා.
ලක්ඛණාදියතො පන හිතාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා, හිතූපසංහාරරසා, 
ආඝාතවිනයපච්චුපට්ඨානා, සත්තානං මනාපභාවදස්සනපදට්ඨානා.

බයාපාදූපසයමොඑතිස්සා සම්පත්ති, සියනහසම්භයවොවිපත්ති. යමත්තචිත්තං 

භායවත්වාති යමත්තාසහ තං චිත්තං, චිත්තසීයසන සමාධි වුත්යතොති 
යමත්තාසමාධිංයමතාබ්රහ්මවිහාරංඋප්පායදත්වායචවවඩ්යඪත්වාච. 

සත්ත සංවට් විවට් කප්යපති සත්ත මහාකප්යප.
සංවට් විවට් ග් හයණයනව හි සංවට් ට්ඨායිවිවට් ට්ඨායියනොපි  හිතා. 

ඉමංයලොකන්තිකාමයලොකං. සංවට් මායන සුදන්තිසංවට් මායන, සුදන්ති
නිපාතමත්තං, විපජ්ජමායනති අත්යථො. ‘‘වරසංවත්තට්ඨායන සුද’’න්තිපි

පඨන්ති. කප්යපති කායල. කප්පසීයසන හි කායලො වුත්යතො, කායල
ඛීයමායනසබ්යබොපිඛීයයතව.යථාහ–‘‘කායලො ඝසතිභූතානි, සබ්බායනව
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සහත්තනා’’ති (ජා. 1.2.190). ‘‘ආභස්සරූපය ො යහොමී’’ති වුත්තත්තා

යතයජොසංවට් වයසයනත්ථ කප්පවුට්ඨානං යවදිතබ්බං. ආභස්සරූපය ොති
තත්ථ පටිසන්ධිග් හණවයසන ආභස්සරබ්රහ්මයලොකං උප ච්ඡාමීති

ආභස්සරූපපය ො යහොමි. විවට් මායනති සණ්ඨහමායනති අත්යථො. සුඤ්ඤං 

බ්රහ්මවිමානංඋපපජ්ජාමීතිකස්සචිසත්තස්සතත්ථනිබ්බත්තස්සඅභාවයතො 
සුඤ්ඤංයංපඨමජ්ඣානභූමිසඞ්ඛාතං බ්රහ්මවිමානංආදියතො නිබ්බත්තති, තං
පටිසන්ධිග් හණවයසනඋපපජ්ජාමිඋයපමි. 

බ්රහ්මාති කාමාවචරසත්යතහි විසිට්ඨට්යඨන තථා තථා බ්රූහිතගුණතාය
බ්රහ්මවිහාරයතො නිබ්බත්තනට්යඨන ච බ්රහ්මා.

බ්රහ්මපාරිසජ්ජබ්රහ්මපුයරොහියතහිමහන්යතොබ්රහ්මාති මහාබ්රහ්මා, තයතොඑව

යත අභිභවිත්වා ඨිතත්තා අභිභූ. යතහි න යකනචිපි ගුයණන අභිභූයතොති 

අනභිභූයතො. අඤ්ඤදත්ථූති එකංසවචයන නිපායතො. දස්සනයතො දයසො, 
අතීතානා තපච්චුප්පන්නානං දස්සනසමත්යථො අභිඤ්ඤාඤායණන
පස්සිතබ්බං පස්සාමීති අත්යථො. යසසබ්රහ්මානං ඉද්ධිපාදභාවනාබයලන

අත්තයනොචිත්තඤ්චමමවයසවත්යතමීති වසවත්තී යහොමීතියයොයජතබ්බං.
තදා කිර යබොධිසත්යතො අට්ඨසමාපත්තිලාභීපි සමායනො තථා සත්තහිතං
අත්තයනො පාරමිපූරණඤ්ච ඔයලොයකන්යතො තාසු එව ද්වීසු ඣානභූමීසු
නිකන්ති උප්පායදත්වා යමත්තාබ්රහ්මවිහාරවයසන අපරාපරං සංසරි. යතන

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

එවං භ වා රූපපාවචරපුඤ්ඤස්ස විපාකමහන්තතං පකායසත්වා ඉදානි 
කාමාවචරපුඤ්ඤස්සපි විපාකං දස්යසන්යතො 

‘‘ඡත්තිංසක්ඛත්ත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ සක්යකො අයහොසින්ති
ඡත්තිංසක්ඛත්තුං ඡත්තිංසවායර අඤ්ඤත්ථ අනුපපජ්ජිත්වා නිරන්තරං

සක්යකො යදවානමින්යදො තාවතිංසයදවරාජා අයහොසිං. රාජා 

අයහොසින්තිආදීසු චතූහි අච්ඡරියධම්යමහි චතූහි සඞ් හවත්ථූහි ච යලොකං 

රඤ්යජතීති රාජා. චක්කරතනංවත්යතති, චතූහි සම්පත්තිචක්යකහිවත්තති, 
යතහි ච පරං වත්යතති, පරහිතාය ච ඉරියාපථචක්කානං වත්යතො එතස්මිං

අත්ථීති චක්කවත්තී. ‘‘රාජා’’ති යචත්ථ සාමඤ්ඤං, ‘‘චක්කවත්තී’’ති

වියසසං.ධම්යමනචරතීති ධම්මයකො, ඤායයනසයමනවත්තතීතිඅත්යථො.

ධම්යමයනවරජ්ජං ලභිත්වාරාජාජායතොති ධම්මරාජා, දසවියධකුසලධම්යම

අ රහියත චරාජධම්යමනියුත්යතොති ධම්මයකො. යතනචධම්යමනසකලං 

යලොකං රඤ්යජතීති ධම්මරාජා. පරහිතධම්මකරයණන වා ධම්මයකො, 

අත්තහිතධම්මකරයණන ධම්මරාජා. යස්මාචක්කවත්තීධම්යමනඤායයන

රජ්ජං අධි ච්ඡති, නඅධම්යමන, තස්මා වුත්තං ‘‘ධම්යමනලද්ධරජ්ජත්තා 

ධම්මරාජා’’ති. 

චතූසුදිසාසුසමුද්දපරියයොසානතායචාතුරන්තානාමතත්ථතත්ථ දීයප

මහාපථවීතිආහ ‘‘පුරත්ථිම…යප.…ඉස්සයරො’’ති. විජිතාවීතිවියජතබ්බස්ස
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පටුන 

විජිතවා, කාමයකොධාදිකස්ස අබ්භන්තරස්ස පටිරාජභූතස්ස බාහිරස්ස ච
අරි ණස්ස විජයී විජිනිත්වා ඨියතොති අත්යථො. කාමං චක්කවත්තියනො
යකනචියුද්ධංනාමනත්ථි, යුද්යධනපනසායධතබ්බස්සවිජයස්ස සිද්ධියා 

‘‘විජිතසඞ් ායමො’’ති වුත්තං. ජනපයදො වා චතුබ්බිධඅච්ඡරියධම්යමන
සමන්නා යතො අස්මිං රාජිනිථාවරියං යකනචිඅසංහාරියං දළ්හභත්තිභාවං
පත්යතො, ජනපයද වා අත්තයනො ධම්මිකාය පටිපත්තියා ථාවරියං ථිරභාවං

පත්යතොති ජනපදත් ාවරිෙප්පත්යතො. චණ්ඩස්ස හි රඤ්යඤො බලිදණ්ඩාදීහි
යලොකං පීළයයතො මනුස්සා මජ්ඣිමජනපදං ඡඩ්යඩත්වා
පබ්බතසමුද්දතීරකන්දරාදීනි නිස්සාය පච්චන්යත වාසං කප්යපන්ති.
අතිමුදුකස්ස රඤ්යඤො යචොයරහි සාහසිකධනවියලොපපීළතා මනුස්සා
පච්චන්තං පහාය ජනපදමජ්යඣ වාසං කප්යපන්ති. ඉති එවරූපයප රාජිනි
ජනපයදො ථිරභාවංනපාපුණාති. 

සත්තරතනසමන්නා යතොති චක්කරතනාදීහි සත්තහි රතයනහි
සමුයපයතො. යතසු හි රාජා චක්කවත්තී චක්කරතයනන අජිතං ජිනාති, 
හත්ථිඅස්සරතයනහි විජියත සුයඛයනව අනුවිචරති, පරිණායකරතයනන
විජිතමනුරක්ඛති, අවයසයසහි උපයභො සුඛමනුභවති. පඨයමන චස්ස
උස්සාහසත්තියයොය ො, පච්ඡියමන මන්තසත්තියයොය ො, 
හත්ථිඅස්ස හපතිරතයනහි පභුසත්තියයොය ො සුපරිපුණ්යණො යහොති. 
ඉත්ථිමණිරතයනහි උපයභො සුඛමනුභවති, යසයසහි ඉස්සරියසුඛං.
වියසසයතො චස්ස පුරිමානි තීණි අයදොසකුසලමූලජනිතකම්මානුභායවන
සම්පජ්ජන්ති, මජ්ඣිමානි අයලොභකුසලමූලජනිතකම්මානුභායවන, 
පච්ඡිමයමකංඅයමොහකුසලමූලජනිතකම්මානුභායවනාති. 

සූරාති සත්තිවන්යතො, නිබ්භයාති අත්යථොති ආහ ‘‘අභීරුයනො’’ති. 

අඞ් න්ති කාරණං. යයන කාරයණන ‘‘වීරා’’ති වුච්යචයයං, තං වීරඞ් ං.

යතනාහ ‘‘වීරිෙස්යසතං නාම’’න්ති. යාව චක්කවාළපබ්බතා චක්කස්ස

වත්තනයතො ‘‘චක්කවාළපබ්බතං සීමං කත්වා ඨිතසමුද්දපරිෙන්ත’’න්ති

වුත්තං. අදණ්යඩනාති ඉමිනා ධනදණ්ඩස්ස සරීරදණ්ඩස්ස ච අකරණං

වුත්තං. අසත්ය නාතිඉමිනා පනයසනායයුජ්ඣනස්සාති තදුභයංදස්යසතුං 

‘‘නදණ්යඩනා’’තිආදිවුත්තං.ඉදංවුත්තං යහොති–යයකතාපරායධසත්යත
සතම්පි සහස්සම්පි  ණ්හන්ති, යත ධනදණ්යඩන රජ්ජං කායරන්ති. යය
යඡජ්ජයභජ්ජංඅනුසාසන්ති, යතසත්ථදණ්යඩන.අහංපනදුවිධම්පි දණ්ඩං
පහාය අදණ්යඩන අජ්ඣාවසිං. යය එකයතොධාරාදිනා සත්යථන පරං
වියහයඨන්ති, යත සත්යථන රජ්ජං කායරන්ති නාම. අහං පන සත්යථන
ඛුද්දකමක්ඛිකාය පිවනමත්තම්පි යලොහිතං කස්සචි අනුප්පායදත්වා
ධම්යමයනව ‘‘එහි යඛො, මහාරාජා’’ති එවං පටිරාජූහි සම්පටිච්ඡිතා මයනො
වුත්තප්පකාරං පථවිං අභිජිනිත්වා අජ්ඣාවසිං, අභිවිජිනිත්වා සාමී හුත්වා
වසින්ති. 
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ඉති භ වා අත්තානං කායසක්ඛිං කත්වා පුඤ්ඤානං විපාකමහන්තතං 

පකායසත්වා ඉදානි තයමවත්ථං  ාථාබන්ධයනන දස්යසන්යතො ‘‘පස්ස, 

පුඤ්ඤානං විපාක’’න්තිආදිමාහ. සුයඛසියනොති ආලපනවචනයමතං, යතන
සුඛපරියයසයකසත්යතආමන්යතති.පාළයංපන‘‘පස්සථා’’ති වත්තබ්යබ 

‘‘පස්සා’’තිවචනබයත්තයයොකයතොතිදට්ඨබ්යබො. මනුස්සානංඋයරසත්ථං
ඨයපත්වාඉච්ඡිතධනහරණාදිනාවා සාහසකාරිතායසාහසිකා, යතසංකම්මං 

සාහසිකකම්මං. පථවියාඉස්සයරො ප යබයොති ආහ ‘‘පු විසාමයකො’’ති. 

යමත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. භරියාසුත්තවණ්ණනා 

63. දසයමඋච්චාසද්දාමහාසද්දාඋද්ධංඋග් තත්තාඋච්චං පත්ථ ත්තා
මහන්තං අවිනිබ්යභො ං විනිභුඤ්ජිත්වා  යහතුං අසක්කුයණයයං සද්දං 
කයරොන්තාවදන්ති.වචීයඝොයසොපිහිබහූහිඑකජ්ඣංපවත්තියතොඅත්ථයතො
ච සද්දයතො ච දුරවයබොයධො යකවලං මහානිග්යඝොයසො එව හුත්වා

යසොතපථමා ච්ඡති. මච්ඡවියලොයපති මච්යඡ විලුම්පිත්වා විය  හයණ, 
මච්ඡානං වා විලුම්පයන. යකවට් ානඤ්හි මච්ඡපච්ඡිට්ඨපිතට්ඨායන
මහාජයනොසන්නිපතිත්වා‘‘ඉධ අඤ්ඤංඑකංමච්ඡංයදහි, එකංමච්ඡඵාලං
යදහි, එතස්ස යත මහා දින්යනො, මය්හං ඛුද්දයකො’’ති එවං

උච්චාසද්දමහාසද්දං කයරොන්ති. තං සන්ධායයතං වුත්තං ‘‘යකවට් ානං

මච්ඡපච්ඡිං ඔතායරත්වා ඨිතට්ඨායන’’ති. මච්ඡග් හණත්ථං ජායල
පක්ඛිත්යතපි තස්මිං ඨායන යකවට් ා යචව අඤ්යඤ ච ‘‘පවිට්යඨො න
පවිට්යඨො,  හියතො න  හියතො’’ති මහාසද්දං කයරොන්ති. තං සන්ධායයතං

වුත්තං ‘‘ජායල වා…යප.… මහාසද්යදො යහොතී’’ති. කත්තබ්බවත්තන්ති

පාදපරිකම්මාදිකත්තබ්බකිච්චං. ඛරාති චිත්යතන වාචාය ච කක්ඛළා.
යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

භරියාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. යකොධනසුත්තවණ්ණනා 

64. එකාදසයම සපත්තකරණාතිවා සපත්යතහිකාතබ්බා. යකොධනන්ති

කුජ්ඣනසීලං. යකොධයනොෙන්තිකුජ්ඣයනොඅයං. අෙන්තිච නිපාතමත්තං. 

යකොධපයරයතොති යකොයධන අනු යතො, පරාභිභූයතො වා. දුබ්බණ්යණොව

යහොතීති පකතියා වණ්ණවාපි අලඞ්කතප්පටියත්යතොපි මුඛවිකාරාදිවයසන
විරූපයපො එව යහොති. එතරහි ආයතිඤ්චාති යකොධාභිභූතස්ස එකන්තමිදං 
ඵලන්ති දීයපතුං ‘‘දුබ්බණ්යණොවා’’ති අවධාරණං කත්වා පුන 

‘‘යකොධාභිභූයතො’’තිවුත්තං. 

අෙසභාවන්තිඅකිත්තිමභාවං.අත්තයනො පයරසඤ්චඅනත්ථංජයනතීති 

අනත් ජනයනො. අන්තරයතොති අබ්භන්තරයතො, චිත්තයතො වා. තං ජයනො

නාවබුජ්ඣතීති යකොධසඞ්ඛාතං අන්තරයතො අබ්භන්තයර අත්තයනො
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චිත්යතයයව ජාතං අනත්ථජනනචිත්තප්පයකොපනාදිභයං භයයහතුං අයං

බාලමහාජයනොනජානාති. ෙන්තියත්ථ.භුම්මත්යථහිඑතංපච්චත්තවචනං.
යස්මිංකායල යකොයධොසහයතනරං, අන්ධතමංතදායහොතීතිසම්බන්යධො. 

ෙන්ති වා කාරණවචනං, යස්මා යකොයධො උප්පජ්ජමායනො නරං සහයත
අභිභවති, තස්මා අන්ධතමං තදා යහොති, යදා කුද්යධොති අත්යථො යං-තං-

සද්දානං එකන්තසම්බන්ධභාවයතො. අථ වා ෙන්ති කිරියාපරාමසනං. 

සහයතති යයදතං යකොධස්ස සහනං අභිභවනං, එතං අන්ධතමං භවනන්ති
අත්යථො.අථවායංනරංයකොයධොසහයත අභිභවති, තස්සඅන්ධතමංතදා
යහොති.තයතොචකුද්යධොඅත්ථංනජානාති, කුද්යධොධම්මං නපස්සතීති. 

භූනං වුච්චති වුද්ධි, තස්ස හනනං ඝායතො එයතසන්ති භූනහච්චානි. 

යතනාහ ‘‘හතවුද්ධීනී’’ති. දම-සද්යදන වුත්තයමවත්ථං විභායවතුං

පඤ්ඤාවීරියයන දිට්ඨියාති වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘කතයරන 

දයමනා’’තිආදිමාහ.අයනකත්යථොහි දම-සද්යදො.‘‘සච්යචන දන්යතොදමසා
උයපයතො, යවදන්තගූ වුසිතබ්රහ්මචරියයො’’ති (සං. නි. 1.195; සු. නි. 467) 
එත්ථ හි ඉන්ද්රියසංවයරො දයමොති වුත්යතො ‘‘මනච්ඡට්ඨානි ඉන්ද්රියානි
දයමතී’’ති කත්වා.‘‘යදිසච්චාදමාචා ා, ඛන්තයාභියයයොධවිජ්ජතී’’ති(සං.
නි.1.246; සු.නි.191) එත්ථපඤ්ඤාදයමො‘‘සංකියලසංදයමතිපජහතී’’ති
කත්වා. ‘‘දායනන දයමන සංයයමන සච්චවජ්යජන අත්ථි පුඤ්ඤං, අත්ථි
පුඤ්ඤස්ස ආ යමො’’ති (සං. නි. 4.365) එත්ථ උයපොසථකම්මං දයමො
‘‘උපවසනවයසන කායකම්මාදීනි දයමතී’’ති කත්වා. ‘‘සක්ඛිස්සසි යඛො
ත්වං, පුණ්ණ, ඉමිනා දමූපසයමන සමන්නා යතො සුනාපරන්තස්මිං
ජනපදන්තයර විහරිතු’’න්ති (ම. නි. 3.396; සං. නි. 4.88) එත්ථ
අධිවාසනක්ඛන්ති දයමො ‘‘යකොධූපනාහමක්ඛාදියක දයමති වියනොයදතී’’ති
කත්වා. ‘‘නමානකාමස්සදයමොඉධත්ථි, න යමොනමත්ථිඅසමාහිතස්සා’’ති
(සං. නි. 1.9) එත්ථ අභිසම්යබොජ්ඣඞ් ාදියකො සමාධිපක්ඛියකො ධම්යමො
දයමො‘‘දම්මතිචිත්තංඑයතනා’’තිකත්වා.ඉධාපි‘‘තංදයමන සමුච්ඡින්යද, 

පඤ්ඤාවීරියයන දිට්ඨියා’’ති වචනයතො දම-සද්යදන පඤ්ඤාවීරියදිට්ඨියයො
වුත්තා. 

යකොධනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අබයාකතවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මහාවග්ය ො 

1-2. හිරිඔත්තප්පසුත්තාදිවණ්ණනා 

65-66. සත්තමස්ස පඨමං උත්තානයමව. දුතියය තයෙො සංවට් ාති
ආයපොසංවට්ය ො, යතයජොසංවට්ය ො, වායයොසංවට්ය ොති තයයො සංවට් ා. 

තිස්යසො සංවට් සීමාති ආභස්සරා, සුභකිණ්හා, යවහප්ඵලාති තිස්යසො
සංවට් සීමා. යදා හි කප්යපො යතයජන සංවට් ති විනස්සති, තදා
ආභස්සරයතො යහට්ඨා අග්ගිනා ඩය්හති. යදා ආයපන සංවට් ති, තදා
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පටුන 

සුභකිණ්හයතො යහට්ඨා උදයකන විලීයති. යදා වායුනා සංවට් ති, තදා
යවහප්ඵලයතො යහට්ඨා වායුනා විද්ධංසති. විත්ථාරයතො පන සදාපි එකං

බුද්ධක්යඛත්තං විනස්සති. බුද්ධක්යඛත්තං නාම තිවිධං යහොති

ජාතික්යඛත්තං ආණාක්යඛත්තං විසයක්යඛත්තන්ති. තත්ථ ජාතික්යඛත්තං 
නාම දසසහස්සචක්කවාළපරියන්තං යහොති, යං තථා තස්ස 

පටිසන්ධි හණාදීසු කම්පති. ආණාක්යඛත්තං 
යකොටිසහස්සචක්කවාළපරියන්තං, යත්ථරතනසුත්තං(ඛු.පා.6.1ආදයයො; 
සු.නි.224 ආදයයො)ඛන්ධපරිත්තං(අ.නි.4.67; චූළව.251) ධජග් පරිත්තං
(සං. නි. 1.249). ආ ානාටියපරිත්තං (දී. නි. 3.275 ආදයයො), 
යමොරපරිත්තන්ති(ජා.1.2.17-18) ඉයමසං පරිත්තානංආනුභායවොවත්තති. 

විසෙක්යඛත්තං අනන්තමපරිමාණං, යං‘‘යාවතාවාපනආකඞ්යඛයයා’’ති
වුත්තං.එවයමයතසුතීසු බුද්ධක්යඛත්යතසුඑකංආණාක්යඛත්තංවිනස්සති.
තස්මිං පන විනස්සන්යත ජාතික්යඛත්තං විනට්ඨයමව යහොති.
විනස්සන්තඤ්චඑකයතොවවිනස්සති, සණ්ඨහන්තම්පි එකයතොවසණ්ඨහති. 

තීණි සංවට් මූලානීති රා යදොසයමොහසඞ්ඛාතානි තීණි
සංවට් කාරණානි. රා ාදීසු හි අකුසලමූයලසු උස්සන්යනසු යලොයකො
විනස්සති. තථා හි රාය  උස්සන්නතයර අග්ගිනා විනස්සති, යදොයස
උස්සන්නතයර උදයකන, යමොයහ උස්සන්නතයර වායතන. යකචි පන
‘‘යදොයසඋස්සන්නතයරඅග්ගිනා, රාය  උදයකනා’’තිවදන්ති. 

තීණි යකොලාහලානීති කප්පයකොලාහලං, බුද්ධයකොලාහලං, 
චක්කවත්තියකොලාහලන්ති තීණි යකොලාහලානි. තත්ථ 
‘‘වස්සසතසහස්සමත්ථයකකප්පුට්ඨානංනාමභවිස්සතී’’තිආදිනායදවතාහි 

උග්යඝොසිතසද්යදො කප්පයකොලාහලං නාම යහොති. ‘‘ඉයතො 
වස්සසතසහස්සමත්ථයකයලොයකොවිනස්සිස්සති, යමත්තං, මාරිසා, භායවථ
කරුණංමුදිතං උයපක්ඛ’’න්තිමනුස්සපයථයදවතායඝොසන්තියයොචරන්ති.

‘‘වස්සසහස්සමත්ථයක බුද්යධො උප්පජ්ජිස්සතී’’ති බුද්ධයකොලාහලං නාම
යහොති. ‘‘ඉයතො වස්සසහස්සමත්ථයක බුද්යධො උප්පජ්ජිත්වා
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනොසඞ්ඝරතයනනපරිවාරියතොධම්මංයදයසන්යතො 
විචරිස්සතී’’තියදවතාඋග්යඝොසන්ති. ‘‘වස්සසතමත්ථයකපනචක්කවත්තී 

උප්පජ්ජිස්සතී’’ති චක්කවත්තියකොලාහලං නාම යහොති. ‘‘ඉයතො 
වස්සසතමත්ථයක සත්තරතනසම්පන්යනො චාතුද්දීපිස්සයරො
සහස්සපරිවායරො යවහාසඞ් යමො චක්කවත්තී රාජා උප්පජ්ජිස්සතී’’ති
යදවතාඋග්යඝොසන්ති. 

අචිරට්යඨන න ධුවාති උදකබුබ්බුළාදයයො විය න චිරට්ඨායිතාය

ධුවභාවරහිතා. අස්සාසරහිතාතිසුපිනයක පීතපානීයංවියඅනුලිත්තචන්දනං
වියචඅස්සාසවිරහිතා. 
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උපකප්පනයමයඝොති කප්පවිනාසකයමඝං සන්ධාය වදති. යස්මිඤ්හි
සමයය කප්යපො අග්ගිනා නස්සති, ආදියතොව කප්පවිනාසකමහායමයඝො
උට්ඨහිත්වා යකොටිසතසහස්සචක්කවායළ එකමහාවස්සං වස්සති. මනුස්සා
තුට්ඨහට්ඨා සබ්බබීජානි නීහරිත්වා වපන්ති. සස්යසසු පන
ය ොඛායිතකමත්යතසුජායතසු ද්රභරවංරවන්යතොඑකබින්දුම්පිනවස්සති, 

තදා පච්ඡින්නං පච්ඡින්නයමව වස්සං යහොති. යතනාහ ‘‘තදා 

නික්ඛන්තබීජං..යප.… එකබින්දුම්පි යදයවො න වස්සතී’’ති.
‘‘වස්සසතසහස්ස අච්චයයන කප්පවුට්ඨානං භවිස්සතී’’තිආදිනා යදවතාහි
වුත්තවචනං සුත්වා යයභුයයයන මනුස්සා ච භුම්මයදවතා ච සංයව ජාතා
අඤ්ඤමඤ්ඤංමුදුචිත්තාහුත්වායමත්තාදීනි පුඤ්ඤානීකත්වායදවයලොයක
නිබ්බත්තන්ති, අවීචියතොපට්ඨායතුච්යඡොයහොතීති. 

පඤ්ච බීජජාතානීති මූලබීජං ඛන්ධබීජං ඵළුබීජං අග් බීජං බීජබීජන්ති

පඤ්ච බීජානි ජාතානි. තත්ථ මූලබීජන්ති වචා, වචත්තං, හලිද්දං, 

සිඞ්ගියවරන්ති එවමාදි. ඛන්ධබීජන්ති අස්සත්යථො, නියරොයධොති එවමාදි. 

ඵළුබීජන්ති උච්ඡු, යවළු, නයළොති එවමාදි. අග් බීජන්ති අජ්ජුකං, 

ඵණිජ්ජකන්ති එවමාදි. බීජබීජන්ති වීහිආදි පුබ්බණ්ණඤ්යචව
මුග් මාසාදිඅපරණ්ණඤ්ච. පච්චයන්තරසමවායය විසදිසුප්පත්තියා
වියසසකාරණභාවයතො රුහනසමත්යථ සාරඵයල නිරුළ්යහො බීජ-සද්යදො
තදත්ථසිද්ධියා මූලාදීසුපි යකසුචි පවත්තතීති මූලාදියතො නිවත්තනත්ථං 
එයකන බීජ-සද්යදන වියසයසත්වා වුත්තං ‘‘බීජබීජ’’න්ති ‘‘රූපපරූපපං
(විසුද්ධි. 2.449) දුක්ඛදුක්ඛ’’න්ති (සං. නි. 4.327) යථා. යථා
ඵලපාකපරියන්තාඔසධිරුක්ඛා යවළුකදලිආදයයො. 

ෙං කදාචීතිආදීසු ෙන්ති නිපාතමත්තං. කදාචීති කිස්මිඤ්චි කායල. 

කරහචීති තස්යසව යවවචනං. දීඝස්ස අද්ධුයනොති දීඝස්ස කාලස්ස. 

අච්චයෙනාතිඅතික්කයමන.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

හිරිඔත්තප්පසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. න යරොපමසුත්තවණ්ණනා 

67. තතියය පච්චන්යත භවං පච්චන්තිමං. ‘‘රයථො සීලපරික්ඛායරො, 
ඣානක්යඛො චක්කවීරියයො’’තිආදීසු (සං. නි. 5.4) විය අලඞ්කාරවචයනො

පරික්ඛාරසද්යදොති ආහ ‘‘න රාලඞ්කායරහි අලඞ්කත’’න්ති.
පරිවාරවචයනොපි වට් තියයව ‘‘සත්ත සමාධිපරික්ඛාරා’’තිආදීසු (දී. නි.
3.330) විය. යනමං වුච්චති ථම්භාදීහි අනුපතභූමිප්පයදයසොති ආහ 

‘‘ ම්භීරආවා ා’’ති,  ම්භීරං භූමිං අනුප්පවිට්ඨාති අත්යථො. සුට්ඨු

සන්නිසීදාපිතාතිභූමිංනිඛනිත්වාසම්මයදව ඨපිතා. 

අනුපරියායයති එයතනාති අනුපරියායයො, යසොයයව පයථොති 

අනුපරිොෙපය ො, පරියතොපාකාරස්සඅනුයායමග්ය ො. 
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හත්ථිං ආයරොහන්ති ආයරොහාපයන්ති චාති හත් ායරොහා (දී. නි. ටී.
1.163). යයන හි පයයොය න පුරියසො හත්ථියනො ආයරොහනයයොග්ය ො
යහොති, හත්ථිස්ස තං පයයො ං විධායන්තානං සබ්යබසම්යපයතසං  හණං.

යතනාහ ‘‘සබ්යබපී’’තිආදි. තත්ථ හත් ාචරිො නාම යය හත්ථියනො

හත්ථායරොහකානඤ්ච සික්ඛාපකා. හත්ථියවජ්ජා නාම හත්ථිභිසක්කා. 

හත්ථිබන්ධා නාම හත්ථීනං පාදරක්ඛකා. ආදි-සද්යදන හත්ථීනං

යවපදායකාදියක සඞ් ණ්හාති. අස්සායරොහා රථිකාති එත්ථාපි එයසව

නයයො. රයථනියුත්තා රථිකා. ර රක්ඛා නාමරථස්සආණිරක්ඛකා.ධනුං

 ණ්හන්ති  ණ්හායපන්ති චාති ධනුග් හා, ඉස්සාසා ධනුසිප්පස්ස 

සික්ඛාපකාච.යතනාහ ‘‘ධනුආචරිොඉස්සාසා’’ති.යචයලන යචලප ාකාය

යුද්යධ අකන්ති  ච්ඡන්තීති යචලකාති ආහ – ‘‘යෙ යුද්යධ ජෙද්ධජං

 යහත්වා පුරයතො  ච්ඡන්තී’’ති. යථා තථා ඨියත යසනියක

බූ්රහකරණවයසන තයතො තයතො චලයන්ති උච්චායලන්තීති චලකා. 
සකුණග්ඝිආදයයො වියමංසපිණ්ඩංපරයසනාසමූහංසාහසිකමහායයොධතාය 

යඡත්වා යඡත්වා දයන්ති උප්පතිත්වා  ච්ඡන්තීති පිණ්ඩදාෙකා. 
දුතියවිකප්යප පිණ්යඩ දයන්ති ජනසම්මද්යද උප්පතන්තා විය  ච්ඡන්තීති 

පිණ්ඩදාෙකාති අත්යථො යවදිතබ්යබො. උග් තග් තාති
ථාමජවපරක්කමාදිවයසන අතිවිය උග් තා, උදග් ාති අත්යථො. 

පක්ඛන්දන්තීති අත්තයනො වීරසූරභායවන අසජ්ජමානා පරයසනං

අනුපවිසන්තීති අත්යථො. ථාමජවබලපරක්කමාදිසම්පත්තියා මහානා ා විෙ

මහානා ා. එකසූරාති එකාකිසූරා අත්තයනො සූරභායවයනව එකාකියනො

හුත්වා යුජ්ඣනකා. සජාලිකාති සවම්මිකා. සරපරිත්තාණන්ති 

චම්මපරිසිබ්බිතංයඛ කං, චම්මමයංවාඵලකං. ඝරදාසයෙොධාති අත්තයනො
දාසයයොධා. 

සම්පක්ඛන්දනලක්ඛණාති සද්යධයයවත්ථුයනො එවයමතන්ති

සම්පක්ඛන්දනලක්ඛණා. සම්පසාදනලක්ඛණාති පසීදිතබ්යබ වත්ථුස්මිං

පසීදනලක්ඛණා. ඔකප්පනසද්ධාති ඔක්කන්තිත්වා පක්ඛන්දිත්වා

අධිමුච්චනං.පසාදනීයයවත්ථුස්මිංපසීදනං පසාදසද්ධා.අෙංඅනුධම්යමොති

අයං නවන්නං යලොකුත්තරධම්මානං අනුයලොමධම්යමො. නිබ්බිදාබහුයලොති

උක්කණ්ඨනාබහුයලො. සද්ධා බන්ධති පාය ෙයන්ති සද්ධා නාමායං
සත්තස්ස මරණවයසන මහාපථං සංවජයතො මහාකන්තාරං පටිපජ්ජයතො
මහාවිදුග් ං පක්ඛන්දයතො පායථයයපු ං බන්ධති, සම්බලං විස්සජ්යජතීති
අත්යථො.සද්ධඤ්හිඋප්පායදත්වාදානංයදති, සීලංරක්ඛති, උයපොසථකම්මං

කයරොති. යතයනතං වුත්තං ‘‘සද්ධා බන්ධති පායථයය’’න්ති. සිරීති
ඉස්සරියං. ඉස්සරියය හි අභිමුඛීභූයත ථලයතොපි ජලයතොපි යභො ා

ආ ච්ඡන්තියයව. යතයනතං වුත්තං ‘‘සිරී යභො ානමාසයෙො’’ති. සද්ධා

දුතිො පුරිසස්ස යහොතීති පුරිසස්ස යදවයලොයක, මනුස්සයලොයක යචව
නිබ්බානඤ්ච  ච්ඡන්තස්ස සද්ධා දුතියා යහොති, සහායකිච්චං සායධති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය  සත්තකනිපාත-ටීකා 

151 

පටුන 

භත්තපු ාදීති ආදි-සද්යදන දුතියිකාදීනං සඞ් යහො දට්ඨබ්යබො. 

අයනකසරසතාති අයනකසභාවතා, අයනකකිච්චතා වා. යසසං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

න යරොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ධම්මඤ්ඤූසුත්තවණ්ණනා 

68. චතුත්යථසුත්තය යයාදිධම්මංජානාතීති ධම්මඤ්ඤූ. තස්සතස්යසව
සුත්තය යයාදිනා භාසිතස්ස තදඤ්ඤස්ස සුත්තපදත්ථස්ස යබොධකස්ස

සද්දස්සඅත්ථකුසලතාවයසනඅත්ථංජානාතීති අත් ඤ්ඤූ. ‘‘එත්තයකොම්හි
සීයලනසමාධිනාපඤ්ඤායා’’තිඑවං යථාඅත්තයනොපමාණජානනවයසන

අත්තානං ජානාතීති අත්තඤ්ඤූ. 

පටිග් හණපරියභො පරියයසනවිස්සජ්ජයනසු මත්තං ජානාතීති මත්තඤ්ඤූ. 
නිද්යදයස පන පටිග් හණමත්තඤ්ඤුතාය එව පරියභො ාදිමත්තඤ්ඤුතා
පයබොධිතා යහොතීති පටිග් හණමත්තඤ්ඤුතාව දස්සිතා. ‘‘අයං කායලො 
උද්යදසස්ස, අයංකායලොපරිපුච්ඡාය, අයංකායලොයයො ස්සඅධි මායා’’ති

එවංකාලං ජානාතීති කාලඤ්ඤූ. තත්ථපඤ්චවස්සානිඋද්යදසස්සකායලො, 
දස පරිපුච්ඡාය, ඉදං අතිසම්බාධං, අතික්ඛපඤ්ඤස්ස තාවතා කායලන
තීයරතුං අසක්කුයණයයත්තා දස වස්සානි උද්යදසස්ස කායලො, වීසති 
පරිපුච්ඡාය, තයතො පරං යයොය  කම්මං කාතබ්බං. ඛත්තියපරිසාදිකං 

අට්ඨවිධං පරිසං ජානාතීති පරිසඤ්ඤූ. භික්ඛුපරිසාදිකං චතුබ්බිධං, 
ඛත්තියපරිසාදිකං මනුස්සපරිසංයයව පුන චතුබ්බිධං  යහත්වා අට්ඨවිධං
වදන්ති අපයර. නිද්යදයස පනස්ස ඛත්තියපරිසාදිචතුබ්බිධපරිසග් හණං
නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං. ‘‘ඉමං යම යසවන්තස්ස අකුසලා ධම්මා
පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, තස්මා අයං පුග් යලො
යසවිතබ්යබො, විපරියායයතො අඤ්යඤො අයසවිතබ්යබො’’ති 

යසවිතබ්බායසවිතබ්බපුග් ලං ජානාතීති පුග් ලපයරොපරඤ්ඤූ. එවඤ්හි
යතසං පුග් ලානං පයරොපරං උක්කට්ඨනිහීනතං ජානාති නාම.
නිද්යදයසපිස්ස යසවිතබ්බායසවිතබ්බපුග් යල විභාවනයමව
සමණකථාකතන්තිදට්ඨබ්බං. 

ධම්මඤ්ඤූසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. පාරිච්ඡත්තකසුත්තාදිවණ්ණනා 

69-70. පඤ්චයම පතිතපලායසොති පතිතපත්යතො. එත්ථ පඨමං

පණ්ඩුපලාසතං, දුතියං පන්නපලාසතඤ්ච වත්වා තතියං ජාලකජාතතා, 

චතුත්ථං ඛාරකජාතතා ච පාළයං වුත්තා. දීඝනිකායට්ඨකථායං පන 

මහාය ොවින්දසුත්තවණ්ණනායං (දී. නි. අට්ඨ. 2.294) ඉමයමව පාළං 

ආහරිත්වා දස්යසන්යතන පඨමං පණ්ඩුපලාසතං, දුතියං පන්නපලාසතඤ්ච

වත්වා තතියං ඛාරකජාතතා, චතුත්ථං ජාලකජාතතා ච දස්සිතා. එවඤ්හි

තත්ථ වුත්තං – ‘‘පාරිච්ඡත්තයක පුප්ඵමායන එකං වස්සං උපට්ඨානං
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පටුන 

 ච්ඡන්ති, යත තස්ස පණ්ඩුපලාසභාවයතො පට්ඨාය අත්තමනා යහොන්ති.

යථාහ– 

යස්මිං, භික්ඛයව, සමයයයදවානං තාවතිංසානං පාරිච්ඡත්තයකො 
යකොවිළායරො, පණ්ඩුපලායසො යහොති, අත්තමනා, භික්ඛයව, යදවා
තාවතිංසා තස්මිං සමයය යහොන්ති ‘පණ්ඩුපලායසො දානි
පාරිච්ඡත්තයකො, යකොවිළායරො, න චිරස්යසව පන්නපලායසො 
භවිස්සතී’ති. යස්මිං සමයය යදවානං තාවතිංසානං පාරිච්ඡත්තයකො, 
යකොවිළායරො, පන්නපලායසො යහොති, ජාලකජායතො යහොති, 
ඛාරකජායතොයහොති, කුටුමලකජායතොයහොති, යකොරකජායතොයහොති, 
අත්තමනා, භික්ඛයව, යදවා තාවතිංසා තස්මිං සමයය යහොන්ති 
‘යකොරකජායතො දානි පාරිච්ඡත්තයකො යකොවිළායරො, න චිරස්යසව
සබ්බපාලිඵුල්යලො භවිස්සතී’ති. 

ලීනත් ප්පකාසිනිෙම්පි (දී.නි.ටී.2.294) එත්ථඑවමත්යථොදස්සියතො– 

පන්නපලායසොතිපතිතපත්යතො. ඛාරකජායතොති ජාතඛුද්දකමකුයළො.යයහි
නීලපත්තකා අතිවිය ඛුද්දකා මකුළා, යත ‘‘ඛාරකා’’ති වුච්චන්ති. 

ජාලකජායතොතියතහියයවඛුද්දකමකුයළහිජාතජාලයකො සබ්බයසොජායලො
වියජායතො.යකචිපන ‘‘ජාලකජායතොතිඑකජායලොවියජායතො’’තිඅත්ථං
වදන්ති. පාරිච්ඡත්තයකො කිර ඛාරකග් හණකායල සබ්බත්ථකයමව
පල්ලවියකො යහොති, යත චස්ස පල්ලවා පභස්සරපවාළවණ්ණසමුජ්ජලා

යහොන්ති. යතන යසො සබ්බයසො සමුජ්ජලන්යතො තිට්ඨති. කුටුමලජායතොති

සඤ්ජාතමහාමකුයළො. යකොරකජායතොති සඤ්ජාතසූචියභයදො

සම්පතිවිකසමානාවත්යථො. සබ්බපාලිඵුල්යලොති සබ්බයසො
ඵුල්ලිතවිකසියතොති. අයඤ්ච අනුක්කයමො දීඝභාණකානං
වළඤ්ජනානුක්කයමන දස්සියතො, න එත්ථ ආචරියස්ස වියරොයධො
ආසඞ්කිතබ්යබො. 

කන්තනකවායතොති යදවානං පුඤ්ඤකම්මපච්චයා පුප්ඵානං

ඡින්දනකවායතො. කන්තතීති ඡින්දති. සම්පටිච්ඡනකවායතොති ඡින්නානං

ඡින්නානං පුප්ඵානං සම්පටිග් ණ්හකවායතො. චිනන්යතොති 
නානාවිධභත්තිසන්නියවසවයසන නිචිනං කයරොන්යතො. 

අඤ්ඤතරයදවතානන්ති නාමය ොත්තවයසන අපඤ්ඤාතයදවතානං. 

යරණුවට්ටීති යරණුසඞ්ඝායතො. කණ්ණිකං ආහච්චාති සුධම්මාය කූ ං
ආහන්ත්වා. 

අනුඵරණානුභායවොති ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො කිත්තිසද්දස්ස යාව

බ්රහ්මයලොකා අනුඵරණසඞ්ඛායතො ආනුභායවො. පබ්බජ්ජානිස්සිතං යහොතීති
පබ්බජ්ජාය චතුපාරිසුද්ධිසීලම්පි දස්සිතයමවාති අධිප්පායයො. 

පඨමජ්ඣානසන්නිස්සිතන්තිආදීසුපිඉමිනාවනයයනඅත්යථො යවදිතබ්යබො.
ඉධ පන උභයයතො පරිච්යඡයදො යහට්ඨා සීලයතො උපරි අරහත්තයතො ච
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පටුන 

පරිච්යඡදස්ස දස්සිතත්තා. යතයනතං වුත්තන්ති යතන කාරයණන එතං 
‘‘චතුපාරිසුද්ධිසීලං පබ්බජ්ජානිස්සිතං යහොතී’’තිආදිවචනං වුත්තං. ඡට්ඨං 
උත්තානයමව. 

පාරිච්ඡත්තකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. භාවනාසුත්තවණ්ණනා 

71. සත්තයම අත් ස්ස අසාධිකා ‘‘භාවනං අනනුයුත්තස්සා’’ති

වුත්තත්තා. සම්භාවනත්ය ති ‘‘අපි නාම එවං සියා’’ති විකප්පනත්යථො 

සම්භාවනත්යථො. එවඤ්හි යලොයකසිලිට්ඨවචනං යහොතීති එකයමව සඞ්ඛං
අවත්වා අපරායසඞ්ඛායසද්ධිං වචනං යලොයකසිලිට්ඨවචනං යහොතියථා

‘‘ද්යවවා තීණිවාඋදකඵුසිතානී’’ති. සම්මා අධිසයිතානීතිපාදාදීහිඅත්තනා
යනසං කිඤ්චි උපඝාතං අකයරොන්තියා බහිවාතාදිපරිස්සයපරිහරණත්ථං

සම්මයදව උපරි සයිතානි. උපරිඅත්යථො යහත්ථ අධි-සද්යදො. උතං

 ණ්හායපන්තිොති යතසං අල්ලසියනහපරියාදානත්ථං අත්තයනො

කායුස්මාවයසනඋතුං ණ්හායපන්තියා.යතනාහ ‘‘උස්මීකතානී’’ති. සම්මා

පරිභාවිතානීති සම්මයදව සබ්බයසො කුක්කු වාසනාය වාසිතානි. යතනාහ 

‘‘කුක්කු  න්ධං  ාහාපිතානී’’ති. එත්ථ ච සම්මාපරියසදනං
කුක්කු  න්ධපරිභාවනඤ්ච සම්මාඅධිසයනසම්මාපරියසදනනිප්ඵත්තියා
ආනුභාවනිප්ඵාදිතන්ති දට්ඨබ්බං. සම්මාඅධිසයයනයනව හි ඉතරද්වයං
ඉජ්ඣති. න හි සම්මාඅධිසයනයතො විසුං සම්මාපරියසදනස්ස
සම්මාපරිභාවනස්ස ච කාරණං අත්ථි. යතන පන සද්ධිංයයව ඉතයරසං 
ද්වින්නම්පිඉජ්ඣනයතොවුත්තං. 

තිවිධකිරිොකරයණනාති සම්මාඅධිසයනාදිතිවිධකිරියාකරයණනාති
අත්යථො.කිඤ්චාපි ‘‘එවංඅයහොවතයම’’තිආදිනාන ඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය
කාරණස්ස පන සම්පාදිතත්තා, අථ යඛො භබ්බාව යත අභිනිබ්භිජ්ජිතුන්ති

යයොජනා. කස්මා භබ්බාති ආහ ‘‘යත හි ෙස්මා තාො’’තිආදි. සෙම්පීති

අණ්ඩානි. පරිණාමන්ති පරිපාකං බහිනික්ඛමනයයො යතං. යථා කපාලස්ස
තනුතා ආයලොකස්ස අන්යතො පඤ්ඤායමානස්ස කාරණං, තථා කපාලස්ස
තනුතාය නඛසිඛාමුඛතුණ්ඩකානං ඛරතාය ච අල්ලසියනහපරියාදානං

කාරණවචනන්ති දට්ඨබ්බං. තස්මාති ආයලොකස්ස අන්යතො
පඤ්ඤායමානයතොසයඤ්චපරිපාක තත්තා. 

ඔපම්මසම්පටිපාදනන්ති ඔපම්මත්ථස්ස උපයමයයයන සම්මයදව

පටිපාදනං. තන්තිඔපම්මසම්පටිපාදනං. එවන්තිඉදානිවුච්චමානාකායරන. 

අත්ය නාති උපයමයයත්යථන සංසන්යදත්වා සහ යයොයජත්වා. 
සම්පාදයනනසම්පයුත්තධම්මවයසනඤාණස්සතික්ඛභායවොයවදිතබ්යබො.
ඤාණස්ස හි සභාවයතො සතියනපක්කයතො ච තික්ඛභායවො, සමාධිවයසන

ඛරභායවො, සද්ධාවයසන විප්පසන්නභායවො. පරිණාමකායලොති

බලවවිපස්සනාකායලො. වඩ්ඪිකායලොති වුට්ඨාන ාමිනිවිපස්සනාකායලො. 
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පටුන 

අනුයලොමට්ඨානියා හි විපස්සනා  හිත බ්භා නාම තදා මග්  බ්භස්ස

 හිතත්තා. තජ්ජාතිකන්ති තස්ස විපස්සනානුයයො ස්ස අනුරූපපං. සත්ථාපි 
අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පහරති, යදසනාපි වියනයයසන්තාන තං
අවිජ්ජණ්ඩයකොසංපහරති, යථාඨායන ඨාතුංනයදති. 

ඔලම්බකසඞ්ඛාතන්ති ඔලම්බකසුත්තසඞ්ඛාතං. ‘‘පල’’න්ති හි තස්ස

සුත්තස්ස නාමං. චායරත්වා දාරුයනො යහට්ඨා යදොසජානනත්ථං

උස්සායපත්වා.  ණ්ඩං හරතීති පල ණ්යඩොති එයතන ‘‘පයලන
 ණ්ඩහායරොපල ණ්යඩොති පච්ඡිමපයදඋත්තරපදයලොයපනනිද්යදයසො’’ති

දස්යසති.  හණට්ඨායනති හත්යථන  යහතබ්බට්ඨායන. සම්මයදව
ඛිපීයන්ති එයතන කායදුච්චරිතාදීනීති සඞ්යඛයපො, පබ්බජ්ජාව සඞ්යඛයපො 

පබ්බජ්ජාසඞ්යඛයපො. යතන විපස්සනං අනුයුඤ්ජන්තස්ස පුග් ලස්ස
අජානන්තස්යසව ආසවානං පරික්ඛයයො ඉධ විපස්සනානිසංයසොති
අධිප්යපයතො. 

යහමන්තියකන කාරණභූයතන, භුම්මත්යථ වා එතං කරණවචනං, 

යහමන්තියකතිඅත්යථො. පටිප්පස්සම්භන්තීති පටිප්පස්සද්ධඵලානියහොන්ති.

යතනාහ ‘‘පූතිකානි භවන්තී’’ති. මහාසමුද්යදො විෙ සාසනං 

අ ාධ ම්භීරභාවයතො. නාවා විෙ යෙො ාවචයරො මයහොඝුත්තරයතො. 

පරිොෙනං විොති පරියතො අපරාපරං යායනං විය. ඛජ්ජමානානන්ති

ඛාදන්යතන විය උදයකන යඛපියමානබන්ධනානං. තනුභායවොති
පරියුට්ඨානපවත්තියා අසමත්ථතාය දුබ්බලභායවො. 

විපස්සනාඤාණපීතිපායමොජ්යජහීති විපස්සනාඤාණසමුට්ඨියතහි 

පීතිපායමොජ්යජහි. ඔක්ඛාෙමායනතිවිපස්සනාකම්මට්ඨායන වීථිප්පටිපාටියා

ඔක්ඛායමායන, පටිසඞ්ඛානුපස්සනායවා ඔක්ඛාෙමායන. සඞ්ඛාරුයපක්ඛාය 

පක්ඛාෙමායන. දුබ්බලතා දීපිතා ‘‘අප්පකසියරයනව සංයයොජනානි
පටිප්පස්සම්භන්ති, පූතිකානි භවන්තී’’තිවුත්තත්තා. 

භාවනාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-9. අග්ගික්ඛන්යධොපමසුත්තාදිවණ්ණනා 

72-73. අට්ඨයම පස්ස  නූති අපි පස්සථ. මහන්තන්ති විපුලං. 

අග්ගික්ඛන්ධන්ති අග්ගිසමූහං. ආදිත්තන්ති පදිත්තං. සම්පජ්ජලිතන්ති 

සමන්තයතො පජ්ජලිතං අච්චිවිප්ඵුලිඞ් ානි මුඤ්චන්තං. සයජොතිභූතන්ති

සමන්තයතොඋට්ඨිතාහිජාලාහිඑකප්පභාසමුදයභූතං. තංකිංමඤ්ඤ ාතිතං
ඉදානි මයා වුච්චමානත්ථං කිං මඤ්ඤථාති අනුමතිග් හණත්ථං පුච්ඡති.
යයදත්ථ සත්ථා අග්ගික්ඛන්ධාලිඞ් නං කඤ්ඤාලිඞ් නඤ්ච ආයනසි, 

තමත්ථංවිභායවතුං ‘‘ආයරොචොමී’’තිආදිමාහ. 

දුස්සීලස්සාති නිස්සීලස්ස සීලවිරහිතස්ස. පාපධම්මස්සාති දුස්සීලත්තා

එව හීනජ්ඣාසයතාය ලාමකසභාවස්ස. අසුචිසඞ්කස්සරසමාචාරස්සාති 
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අපරිසුද්ධතාය අසුචි හුත්වා සඞ්කාය සරිතබ්බසමාචාරස්ස. දුස්සීයලො හි
කිඤ්චියදව අසාරුප්පං දිස්වා ‘‘ඉදං අසුයකන කතං භවිස්සතී’’ති පයරසං
ආසඞ්කා යහොති. යකනචියදව කරණීයයන මන්තයන්යත භික්ඛූ දිස්වා
‘‘කච්චි නු යඛො ඉයම මයා කතකම්මං ජානිත්වා මන්යතන්තී’’ති

අත්තයනොයයව සඞ්කාය සරිතබ්බසමාචායරො. පටිච්ඡන්නකම්මන්තස්සාති

ලජ්ජිතබ්බතාය පටිච්ඡායදතබ්බකම්මන්තස්ස. අස්සමණස්සාතිනසමණස්ස. 
සලාකග් හණාදීසු ‘‘අහම්පි සමයණො’’ති මිච්ඡාපටිඤ්ඤාය 

සමණපටිඤ්ඤස්ස. අයසට්ඨචාරිතාය අබ්රහ්මචාරිස්ස. උයපොසථාදීසු‘‘අහම්පි

බ්රහ්මචාරී’’ති මිච්ඡාපටිඤ්ඤාය බ්රහ්මචාරිපටිඤ්ඤස්ස. පූතිනා කම්යමන 

සීලවිපත්තියා අන්යතො අනුපවිට්ඨත්තා අන්යතොපූතිකස්ස. ඡද්වායරහි

රා ාදිකියලසානුස්සවයනන තින්තත්තා අවස්සුතස්ස. 
සඤ්ජාතරා ාදිකචවරත්තා සීලවන්යතහි ඡඩ්යඩතබ්බත්තා ච 

කසම්බුජාතස්ස. 

වාලරජ්ජුොති වායලහිකතරජ්ජුයා. සා හි ඛරතරා යහොති. ඝංයසෙයාති

මථනවයසන ඝංයසයය. යතලයධොතාොති යතයලන නිසිතාය. 

පච්යචොරස්මන්ති පතිඋරස්මිං, අභිමුයඛ උරමජ්යඣති අධිප්පායයො. 

අයෙොසඞ්කුනාති සණ්ඩායසන. යඵණුද්යදහකන්ති යඵණං උද්යදයහත්වා
උද්යදයහත්වා, අයනකවාරං යඵණං උට්ඨායපත්වාති අත්යථො. එවයමත්ථ
සඞ්යඛපයතොපාළවණ්ණනායවදිතබ්බා.නවමං උත්තානයමව. 

අග්ගික්ඛන්යධොපමසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අරකසුත්තවණ්ණනා 

74. දසයම පරිත්තන්ති ඉත්තරං. යතනාහ ‘‘අප්පං ය ොක’’න්ති.
පබන්ධානුපච්යඡදස්ස පච්චයභායවො ඉධ ජීවිතස්ස රයසො කිච්චන්ති

අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘සරසපරිත්තතාෙපී’’ති. තදධීනවුත්තිතායපි හි ‘‘යයො, 
භික්ඛයව, චිරං ජීවති, යසො වස්සසතං අප්පං වා භියයයො’’ති වචනයතො

පරිත්තං ඛණපරිත්තතාෙපි. පරමත්ථයතො හි අතිපරිත්යතො සත්තානං
ජීවිතක්ඛයණො එකචිත්තක්ඛණප්පවත්තිමත්යතොයයව.යථානාමරථචක්කං
පවත්තමානම්පි එයකයනව යනමිප්පයදයසන පවත්තති, තිට්ඨමානම්පි
එයකයනවතිට්ඨති, එවයමවං එකචිත්තක්ඛණිකං සත්තානං ජීවිතං තස්මිං
චිත්යත නිරුද්ධමත්යත සත්යතො නිරුද්යධොති වුච්චති. යථාහ ‘‘අතීයත
චිත්තක්ඛයණ ජීවිත්ථ න ජීවති න ජීවිස්සති. අනා යත චිත්තක්ඛයණ න 
ජීවිත්ථනජීවතිජීවිස්සති.පච්චුප්පන්යනචිත්තක්ඛයණනජීවිත්ථජීවතින 
ජීවිස්සති. 

‘‘ජීවිතංඅත්තභායවොච, සුඛදුක්ඛාචයකවලා; 
එකචිත්තසමායුත්තා, ලහුයසොවත්තයතඛයණො. 

‘‘යය නිරුද්ධාමරන්තස්ස, තිට්ඨමානස්සවා ඉධ; 
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සබ්යබපිසදිසාඛන්ධා,  තාඅප්පටිසන්ධිකා. 

‘‘අනිබ්බත්යතනනජායතො, පච්චුප්පන්යනනජීවති; 
චිත්තභඞ් ා මයතො යලොයකො, පඤ්ඤත්ති පරමත්ථියා’’ති. (මහානි. 
10); 

ලහුසන්ති ලහුකං. යතනාහ ‘‘ලහුං උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣනයතො

ලහුස’’න්ති. පරිත්තං ලහුසන්ති උභයං පයනතං අප්පකස්ස යවවචනං.
යඤ්හි අප්පකං, තං පරිත්තඤ්යචව ලහුකඤ්ච යහොති. ඉධ පන ආයුයනො

අධිප්යපතත්තා රස්සන්ති වුත්තං යහොති. මන්තාෙන්ති කරණත්යථ එතං

භුම්මවචනන්ති ආහ ‘‘මන්තාෙ යබොද්ධබ්බං, පඤ්ඤාෙ ජානිතබ්බන්ති

අත්ය ො’’ති. මන්තාෙන්තිවාමන්යතයයන්තිවුත්තං යහොති, මන්යතතබ්බං 

මන්තායඋපපරික්ඛිතබ්බන්තිඅත්යථො. පඤ්ඤාෙ ජානිතබ්බන්තිජානිතබ්බං
ජීවිතස්සපරිත්තභායවොබහුදුක්ඛාදිභායවො. ජානිත්වාචපනසබ්බපලියබොයධ
ඡින්දිත්වාකත්තබ්බංකුසලං, චරිතබ්බං බ්රහ්මචරියං. යස්මා ඉත්ථිජාතස්ස
අමරණං, අප්පං වා භියයයො වස්සසතයතො උපරි අප්පං අඤ්ඤං වස්සසතං
අප්පත්වාවීසංවාතිංසංවාචත්තාලීසංවාපණ්ණාසංවා සට්ඨිවාවස්සානි
ජීවති, එවංදීඝායුයකො පන අතිදුල්ලයභො. ‘‘අසුයකො හි එවං චිරං ජීවතී’’ති
තත්ථ තත්ථ  න්ත්වා දට්ඨබ්යබො යහොති. තත්ථ විසාඛා උපාසිකා වීසසතං 
ජීවති, තථා යපොක්ඛරසාතිබ්රාහ්මයණො, බ්රහ්මායුබ්රාහ්මයණො, 
බාවරියබ්රාහ්මයණො, ආනන්දත්යථයරො, මහාකස්සපත්යථයරොති. 
අනුරුද්ධත්යථයරො පන වස්සසතඤ්යචව පණ්ණාසඤ්ච වස්සානි.
බාකුලත්යථයරො වස්සසතඤ්යචව සට්ඨි ච වස්සානි, අයං සබ්බදීඝායුයකො, 
යසොපිද්යවවස්සසතානිනජීවි. 

අරකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහාවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. විනෙවග්ය ො 

1-8. පඨමවිනයධරසුත්තාදිවණ්ණනා 

75-82. අට්ඨමස්ස පඨමං දුතියඤ්ච උත්තානත්ථයමව. තතියය 

විනෙලක්ඛයණ පතිට්ඨියතො ලජ්ජිභායවන විනයලක්ඛයණ ඨියතො යහොති.
අලජ්ජී(පාරා.අට්ඨ.1.45) හිබහුස්සුයතොපිසමායනො ලාභ රුකතායතන්තිං
විසංවායදත්වා උද්ධම්මං උබ්බිනයං සත්ථුසාසනං දීයපත්වා සාසයන
මහන්තං උපද්දවං කයරොති, සඞ්ඝයභදම්පි සඞ්ඝරාජිම්පි උප්පායදති. ලජ්ජී
පන කුක්කුච්චයකො සික්ඛාකායමො ජීවිතයහතුපි තන්තිං අවිසංවායදත්වා
ධම්මයමව විනයයමව ච දීයපති, සත්ථුසාසනං  රුං කත්වා ඨයපති. එවං
යයො ලජ්ජී, යසො විනයං අජහන්යතො අයවොක්කමන්යතොව ලජ්ජිභායවන
විනයලක්ඛයණඨියතොයහොතිපතිට්ඨියතො. 
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පටුන 

අසංහීයරොති එත්ථ සංහීයරො නාම යයො පාළයං වා අට්ඨකථායං වා
යහට්ඨා වා උපරියතො වා පදපටිපාටියා වා පුච්ඡියමායනො විත්ථුනති
විප්ඵන්දති, සණ්ඨාතුං න සක්යකොති, යං යං පයරන වුච්චති, තං තං
අනුජානාති, සකවාදං ඡඩ්යඩත්වා පරවාදං  ණ්හාති. යයො පන පාළයං වා
අට්ඨකථායං වා යහට්ඨුපරියවයසන වා පදපටිපාටියා වා පුච්ඡියමායනො න
විත්ථුනති න විප්ඵන්දති, එයකකයලොමං සණ්ඩායසන  ණ්හන්යතො විය
‘‘එවංමයංවදාම, එවංයනොආචරියා වදන්තී’’තිවිස්සජ්යජති.යම්හිපාළච
පාළවිනිච්ඡයයො ච සුවණ්ණභාජයන පක්ඛිත්තසීහවසා විය පරික්ඛයං

පරියාදානං අ ච්ඡන්යතො තිට්ඨති, අයං වුච්චති අසංහීයරො. යස්මා පන
එවරූපයපො යං යං පයරන වුච්චති, තං තං නානුජානාති, අත්තනා
සුවිනිච්ඡිනිතංකත්වා හිතංඅවිපරීතමත්ථංන විස්සජ්යජති, තස්මාවුත්තං 

‘‘න සක්යකොති  හිතග් හණං විස්සජ්ජායපත’’න්ති. චතුත්ථාදීනි
සුවිඤ්යඤයයානි. 

පඨමවිනයධරසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සත්ථුසාසනසුත්තවණ්ණනා 

83. නවයම වියවකට්යඨොති විවිත්යතො. යතනාහ ‘‘දූරීභූයතො’’ති. 

සතිඅවිප්පවායස ඨියතොති කම්මට්ඨායන සතිං අවිජහිත්වා ඨියතො. 

යපසිතත්යතොති කායය ච ජීවියත ච අනයපක්ඛතාය නිබ්බානං
යපසිතචිත්යතො තන්නින්යනොතප්යපොයණොතප්පබ්භායරො. 

සත්ථුසාසනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අධිකරණසමථසුත්තවණ්ණනා 

84. දසයමඅධිකරීයන්තිඑත්ථාති අධිකරණානි. යකඅධිකරීයන්ති? සමථා.

කථං අධිකරීයන්ති? සමනවයසන. තස්මා යත යතසං සමනවයසන

පවත්තන්තීති ආහ ‘‘අධිකරණානි සයමන්තී’’තිආදි. උප්පන්නානං

උප්පනානන්ති උට්ඨිතානං උට්ඨිතානං. සමථත්ථන්ති සමනත්ථං. 

දීඝනිකායය සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනායම්පි (දී. නි. අට්ඨ. 3.331) 

විත්ථාරයතොයයවාතිඑත්ථායංවිත්ථාරනයයො–අධිකරයණසුතාව ධම්යමොති

වාඅධම්යමොතිවාඅට්ඨාරසහිවත්ථූහිවිවදන්තානංභික්ඛූනංයයොවිවායදො, 

ඉදං විවාදාධිකරණං නාම. සීලවිපත්තියා වා ආචාරදිට්ඨිආජීවවිපත්තියා වා

අනුවදන්තානං යයො අනුවායදො උපවදනා යචව යචොදනා ච, ඉදං 

අනුවාදාධිකරණං නාම.මාතිකායංආ තාපඤ්ච, විභඞ්ය ද්යවති සත්තපි

ආපත්තික්ඛන්ධා, ඉදං ආපත්තාධිකරණං නාම. යං සඞ්ඝස්ස

අපයලොකනාදීනංචතුන්නංකම්මානංකරණං, ඉදං කිච්චාධිකරණං නාම. 

තත්ථ විවාදාධිකරණං ද්වීහි සමයථහි සම්මති සම්මුඛාවිනයයන ච 
යයභුයයසිකාය ච. සම්මුඛාවිනයයයනව සම්මමානං යස්මිං විහායර
උප්පන්නං තස්මිංයයව වා, අඤ්ඤත්ර වූපසයමතුං  ච්ඡන්තානං
අන්තරාමග්ය  වා, යත්ථ  න්ත්වා සඞ්ඝස්ස නියයාතිතං, තත්ථ සඞ්යඝන
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වා, සඞ්යඝ වූපසයමතුං අසක්යකොන්යත තත්යථව උබ්බාහිකාය
සම්මතපුග් යලහිවාවිනිච්ඡිතංසම්මති.එවංසම්මමායනච පයනතස්මිංයා
සඞ්ඝසම්මුඛයතො ධම්මසම්මුඛයතො විනයසම්මුඛතා පුග් ලසම්මුඛතා, අයං 

සම්මුඛාවිනයෙො නාම. තත්ථ ච කාරකසඞ්ඝස්ස සඞ්ඝසාමග්ගිවයසන

සම්මුඛිභායවො සඞ්ඝසම්මුඛතා. සයමතබ්බස්ස වත්ථුයනො භූතත්තා 

ධම්මසම්මුඛතා. යථා තං සයමතබ්බං, තයථවස්ස සමනං විනෙසම්මුඛතා. 
යයො ච විවදති, යයන ච විවදති, යතසං උභින්නං අත්ථපච්චත්ථිකානං

සම්මුඛීභායවො පුග් ලසම්මුඛතා. උබ්බාහිකාය වූපසයම පයනත්ථ
සඞ්ඝසම්මුඛතා පරිහායති.එවංතාවසම්මුඛාවිනයයයනවසම්මති. 

සයචපයනවම්පිනසම්මති, අථනංඋබ්බාහිකායසම්මතාභික්ඛූ ‘‘න 
මයං සක්යකොම වූපසයමතු’’න්ති සඞ්ඝස්යසව නියයායතන්ති. තයතො 
සඞ්යඝො පඤ්චඞ් සමන්නා තං භික්ඛුං සලාකග් ාහාපකං සම්මන්නති, 
යතන ගුළ්හකවිව කසකණ්ණජප්පයකසු තීසු සලාකග් ාහයකසු
අඤ්ඤතරවයසනසලාකං ාහායපත්වා සන්නිපතිතායපරිසායධම්මවාදීනං
යයභුයයතාය යථා යත ධම්මවාදියනො වදන්ති, එවං වූපසන්තං අධිකරණං
සම්මුඛාවිනයයන ච යයභුයයසිකාය ච වූපසන්තං යහොති. තත්ථ 
සම්මුඛාවිනයයො වුත්තනයයො එව. යං පන යයභුයයසිකාකම්මස්ස කරණං, 
අයංයයභුයයසිකා නාම.එවංවිවාදාධිකරණංද්වීහිසමයථහිසම්මති. 

අනුවාදාධිකරණං චතූහි සමයථහි සම්මති සම්මුඛාවිනයයන ච
සතිවිනයයන ච අමූළ්හවිනයයන ච තස්සපාපියසිකාය ච.
සම්මුඛාවිනයයයනව සම්මමානං යයො ච අනුවදති, යඤ්ච අනුවදති, යතසං
වචනංසුත්වා සයචකාචිආපත්තිනත්ථි, උයභො ඛමායපත්වා, සයච අත්ථි
අයං නායමත්ථ ආපත්තීති එවං විනිච්ඡිතං වූපසම්මති. තත්ථ 
සම්මුඛාවිනයලක්ඛණංවුත්තනයයමව. 

යදා පන ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අමූලිකාය සීලවිපත්තියා 
අනුද්ධංසිතස්ස සතිවිනයං යාචමානස්ස සඞ්යඝො ඤත්තිචතුත්යථන
කම්යමන සතිවිනයං යදති, තදා සම්මුඛාවිනයයන ච සතිවිනයයන ච
වූපසන්තං යහොති. දින්යන පන සතිවිනයය පුන තස්මිං පුග් යල කස්සචි
අනුවායදො න රුහති. යදා උම්මත්තයකො භික්ඛු උම්මාදවයසන කයත
අස්සාමණයක අජ්ඣාචායර ‘‘සරතායස්මා එවරූපපිං ආපත්ති’’න්ති භික්ඛූහි 
යචොදියමායනො ‘‘උම්මත්තයකන යම, ආවුයසො, එතං කතං, නාහං තං 
සරාමී’’ති භණන්යතොපි භික්ඛූහි යචොදියමායනොව පුන අයචොදනත්ථාය
අමූළ්හවිනයං යාචති, සඞ්යඝො චස්ස ඤත්තිචතුත්යථන කම්යමන
අමූළ්හවිනයංයදති.තදාසම්මුඛාවිනයයනච අමූළ්හවිනයයනචවූපසන්තං
යහොති.දින්යනපනඅමූළ්හවිනයයපුනතස්මිංපුග් යල කස්සචිතප්පච්චයා
අනුවායදො න රුහති. යදා පන පාරාජියකන වා පාරාජිකසාමන්යතන වා 
යචොදියමානස්ස අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරයතො පාපුස්සන්නතාය පාපියස්ස
පුග් ලස්ස ‘‘සචායං අච්ඡින්නමූයලොභවිස්සති, සම්මාවත්තිත්වාඔසාරණං
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ලභිස්සති. සයච ඡින්නමූයලො, අයයමවස්ස නාසනා භවිස්සතී’’ති
මඤ්ඤමායනො සඞ්යඝො ඤත්තිචතුත්යථන කම්යමන තස්සපාපියසිකං
කයරොති, තදාසම්මුඛාවිනයයනචතස්සපාපියසිකායචවූපසන්තංයහොතීති. 
එවංඅනුවාදාධිකරණංචතූහිසමයථහිසම්මති. 

ආපත්තාධිකරණං තීහි සමයථහි සම්මති සම්මුඛාවිනයයන ච 
පටිඤ්ඤාතකරයණන ච තිණවත්ථාරයකන ච. තස්ස සම්මුඛාවිනයයයනව
වූපසයමො නත්ථි. යදා පන එකස්ස වා භික්ඛුයනො සන්තියක
සඞ්ඝ ණමජ්යඣසු වා භික්ඛු ලහුකං ආපත්තිං යදයසති, තදා
ආපත්තාධිකරණංසම්මුඛාවිනයයනචපටිඤ්ඤාතකරයණනච වූපසම්මති.
තත්ථ සම්මුඛාවිනයය තාව යයො ච යදයසති, යස්ස ච යදයසති, යතසං 
සම්මුඛීභායවොපුග් ලසම්මුඛයතො.යසසංවුත්තනයයමව. 

පුග් ලස්සච ණස්සචයදසනාකායලසඞ්ඝසම්මුඛයතොපරිහායති.යං 
පයනත්ථ ‘‘අහං, භන්යත, ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං ආපන්යනො’’ති ච
‘‘පස්සසී’’ති ච ‘‘ආම, පස්සාමී’’ති ච පටිඤ්ඤාතාය ‘‘ආයතිං
සංවයරයයාසී’’ති කරණං, තං පටිඤ්ඤාතකරණං නාම. සඞ්ඝාදියසයස
පරිවාසාදියාචනාපටිඤ්ඤා, පරිවාසාදීනංදානංපටිඤ්ඤාතකරණංනාම. 

ද්යවපක්ඛජාතා පන භණ්ඩනකාරකා භික්ඛූ බහුං අස්සාමණකං 
අජ්ඣාචාරං චරිත්වා පුන ලජ්ජිධම්යම උප්පන්යන ‘‘සයච මයං ඉමාහි
ආපත්තීහි අඤ්ඤමඤ්ඤංකායරස්සාම, සියාපිතංඅධිකරණංකක්ඛළත්තාය
වාළත්තාය සංවත්යතයයා’’තිඅඤ්ඤමඤ්ඤංආපත්තියාකාරාපයනයදොසං
දිස්වා යදා භික්ඛූ තිණවත්ථාරකකම්මං කයරොන්ති, තදා ආපත්තාධිකරණං
සම්මුඛාවිනයයන ච තිණවත්ථාරයකන ච සම්මති. තත්ර හි යත්තකා
හත්ථපාසූප තා ‘‘න යමතං ඛමතී’’ති එවං දිට්ඨාවිකම්මං අකත්වා
‘‘දුක්ක ංකම්මංපුනකාතබ්බංකම්ම’’න්ති න උක්යකොය න්ති, නිද්දම්පි
ඔක්කන්තා යහොන්ති, සබ්යබසං ඨයපත්වා ථුල්ලවජ්ජඤ්ච 
ගිහිපටිසංයුත්තඤ්ච සබ්බාපත්තියයො වුට්ඨහන්ති. එවං ආපත්තාධිකරණං
තීහිසමයථහි සම්මති. 

කිච්චාධිකරණං එයකන සමයථන සම්මති සම්මුඛාවිනයයයනව. ඉති
ඉමානි චත්තාරි අධිකරණානි යථානුරූපපං ඉයමහි සත්තහි සමයථහි

සම්මන්ති. යතන වුත්තං – ‘‘උප්පන්නුප්පන්නානං අධිකරණානං සම ාෙ

වූපසමාෙසම්මුඛාවිනයෙො දාතබ්යබො…යප.…තිණවත් ාරයකො’’ති.යසසං
සබ්බත්ථඋත්තානයමව. 

අධිකරණසමථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

විනයවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිමයනොරථපූරණියාඅඞ්ගුත්තරනිකාය-අට්ඨකථාය 
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පටුන 

සත්තකනිපාතවණ්ණනායඅනුත්තානත්ථදීපනාසමත්තා. 
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