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නයමො තස් ස භ වයතො අරහයතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

අට්ඨකනිපාත-ටීකා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. යමත්තාවග්ය ො 

1. යමත් තාසුත් තවණ් ණනා 

1. අට් ඨකනිපාතස් ස පඨයම වඩ්ඪිතාොති භාවනාපාරිපූරිවයසන 

පරිබ්රහූිතාතාය. පුනප්පුනං කතාොති භාවනාය බහුලීකරයණන අපරාපරං 

පවත් තිතාය. යුත්තොනසදිසකතාොති යථා යුත් තආජඤ් ඤයානං යඡයකන 
සාරථිනා අධිට් ඨිතං යථාරුචි පවත් තති, එවං යථාරුචි පවත් තාරහතං 

 මිතාය. පතිට්ඨානට්යඨනාති සබ් බසම් පත් තිඅධිට් ඨානට් යඨන. 

පච්චුපට්ඨිතාොති භාවනාබහුලීකායරහිතා පති පති උපට් ඨිතාය අවිජහිතාතාය. 

සමන්තයතො චිතාොති සබ් බභාය න භාවනානුරූපං චයං  මිතාය. යතනාහ 

‘‘උපචිතාො’’ති. සුට්ඨුසමාරද්ධාොති අතිවිය සම් මයදව නිබ් බත් ති තාය. 

යෙො ච යමත්තං භාවෙතීතිආදීසු යයො යකොචි  හට් යඨො වා පබ් බජියතො 

වා. යමත්තන් ති යමත් තාඣානං. 

අප්පමාණන් ති භාවනාවයසන ආරම් මණවයසන ච අප් පමාණං. 
අසුභභාවනාදයයො විය හිතා ආරම් මයණ එකයදසග්  හණං අකත් වා 
අනවයසසඵරණවයසන අයනොධියසො ඵරණවයසන ච, 

අප් පමාණාරම් මණතාය පගුණභාවනාවයසන ච අප් පමාණං. තනූසංයෙොජනා

ය ොන්තීති යමත් තං පාදකං කත් වා සම් මසිත් වා යහට් ඨියම අරියමග් ය  
අධි ච් ඡන් තස් ස සුයඛයනව පටිඝසංයයොජනාදයයො පහීයමානා තනූ 
යහොන් තීති එවයමත් ථ අත් යථො දට් ඨබ් යබො. 

එවං කිය සප් පහානඤ් ච නිබ් බානාධි මඤ් ච යමත් තාභාවනාය 
සිඛාප් පත් තමානිසංසං දස් යසත් වා ඉදානි අඤ් යඤපි ආනිසංයස දස් යසතුං 

‘‘එකම්පි යච’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ අදුට්ඨචිත්යතොති යමත් තාබය න සුට් ඨු 

වික් ඛම් භිතබයාපාදතාය බයාපායදන අසිසිතචිත් යතො. යමත්තාෙතීති 

හිතාතඵරණවයසන යමත් තං කයරොති. කුසලීති අතිසයයන කුස වා 

මහාපුඤ් යඤො, පටිඝාදිඅනත් ථවි යමන යඛමී. සබ්යෙචපායණති ච-සද් යදො 

බයතියරයකො. මනසානුකම්පීති චිත් යතන අනුකම් පන් යතො. ඉදං වුත් තං 
යහොති – එකසත් තවිසයාපි තාව යමත් තා මහාකුස රාසි, සබ් යබ පන පායණ 
අත් තයනො පුත් තං විය හිතාතඵරයණන මනසා අනුකම් පන් යතො පහුකං පහුං 
අනප් පකං අපරියන් තං චතුසට් ඨිමහාකප් යපපි අත් තයනො විපාකප් පබන් ධං 
පවත් යතතුං සමත් ථං උළාරං පුඤ් ඤං අරියයො පරිසුද් ධචිත් යතො පුග්  ය ොව 
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කයරොති නිප් ඵායදතීති. සත්තභරිතන් ති සත් යතහිතා අවිරළං, 
ආකිණ් ණමනුස ්සන් ති අත් යථො. 

සඞ්  වත්ථූනීති (සං. නි. ටී. 1.1.120) ය ොකස ්ස 
සඞ්  ණ් හනකාරණානි. නිප් ඵන් නසස් සයතො නව භාය  කස් සකස ්ස දත් වා 

රඤ් ඤං එකභා ග්  හණං දසමභා ග්  ණං. එවං කස් සකා හට් ඨතුට් ඨා 

සස් සානි සම් පායදන් තීති ආහ ‘‘සස්සසම්පාදයන යමධාවිතාති අත්ය ො’’ති. 

තයතො ඔරභාය  කිර ඡභා ග්  හණං ජාතං. ඡමාසිකන් ති ඡන් නං ඡන් නං 

මාසානං පයහොනකං. පායසතීති පාස යත විය කයරොති. වාචාය පියං 

වාචාපියං, තස් ස කම් මං වාචායපෙයං. සබ් බයසො රට් ඨස ්ස ඉද් ධාදිභාවයතො 

යෙමං. නිරබ්බුදං යචොරියාභාවයතො. ඉද් ධඤ ්හිතා රට් ඨං අයචොරියං. 

‘‘නිරග් ළ’’න්තිවුච්චති අපාරුතඝරභාවයතො. 

උද්ධංමූලකං කත්වාති උම් මූ ං කත් වා. ද්වීහි පරිෙඤ්යඤහීති 
මහායඤ් ඤස ්ස පුබ් බභාය  පච් ඡා ච පවත් යතතබ් යබහිතා ද් වීහිතා 

පරිවාරයඤ් යඤහිතා. සත්ත…යප.… භීසනස්සාති සත් තනවුතාධිකානං 
පඤ ්චන් නං පසුසතානං මාරයණන යභරවස් ස පාපභීරුකානං භයාවහස් ස. 
තථා හිතා වදන් ති – 

‘‘ඡසතානි නියුජ් ජන් ති, පසූනං මජ් ඣියම හනි; 
අස් සයමධස් ස යඤ් ඤස ්ස, ඌනානි පසූහිතා තීහී’’ති. (සං. නි. ටී. 
1.1.120; අ. නි. ටී. 2.4.39); 

සම්මන් ති යු ච් ඡිද් යද පක් ඛිපිතබ් බදණ් ඩකං. පාසන්තීති ඛිපන් ති. 

සං ාරියමහීති සකයෙහිතා වහිතාතබ් යබහිතා. පුබ් යබ කිර එයකො රාජා සම් මාපාසං 
යජන් යතො සරස් සතිනදිතීයර පථවියා විවයර දින් යන නිමුග් ය ොයයව 
අයහොසි. අන් ධබා බ්රාහ් මණා  තානු ති තා ‘‘අයං තස් ස 
සග්   මනමග් ය ො’’ති සඤ් ඤාය තත් ථ සම් මාපාසං යඤ් ඤං පට් ඨයපන් ති. 

යතන වුත් තං ‘‘නිමුග්ය ොකාසයතො පභුතී’’ති. අයූයපො අප් පකදිවයසො යාය ො, 

සයූයපො බහුදිවසං සායධයයයො සත්රොය ො. මන් තපදාභිසඞ් ඛතානං 

සප් පිමධූනං ‘‘වාජ’’මිති සමඤ් ඤා. හිතාරඤ් ඤසුවණ් ණය ොමහිතාංසාදි 

සත්තරසකදක්ඛිණස්ස. සාර බ් භයකොට් ඨා ාරාදීසු නත් ථි එත් ථ අග්  ළාති 

නිරග් යළො. තත් ථ කිර යඤ් යඤ අත් තයනො සාපයතයයං අනවයසසයතො 
අනිගූහිතාත් වා නියයාතීයති. 

චන්දප්පභාති (ඉතිවු. අට් ඨ. 27) චන් දිමස් යසව පභාය. තාරා ණාව

සබ්යෙති යථා සබ් යබපි තාරා ණා චන් දිමයසොභාය යසොළසිම් පි ක ං 
නාග් ඝන් ති, එවං යත අස් සයමධාදයයො යඤ් ඤා යමත් තස් ස චිත් තස් ස 
වුත් ත ක් ඛයණන සුභාවිතස් ස යසොළසිම් පි ක ං නානුභවන් ති, න 
පාපුණන් ති, නාග් ඝන් තීති අත් යථො. 



අඞ් ගුත් තරනිකායය  අට් ඨකනිපාත-ටීකා 

3 

පටුන 

ඉදානි අපයරපි දිට් ඨධම් මිකසම් පරායියක යමත් තාභාවනාය ආනිසංයස 

දස් යසතුං ‘‘යෙො න  න්තී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ යෙොති 

යමත් තාබ්රහ් මවිහාරභාවනානුයුත් යතො පුග්  ය ො. න  න්තීති යතයනව 
යමත් තාභාවනානුභායවන සිරවික් ඛම් භිතබයාපාදතාය න කඤ් චි සත් තං 

හිතාංසති, ය ඩ් ඩුදණ් ඩාදීහිතා න විබාධති වා. න ඝායතතීති පරං සමාදයපත් වා න 

සත් යත මාරායපති න විබාධායපති ච. න ජිනාතීති 
සාරම් භවිග්  ාහිතාකකථාදිවයසන න කඤ් චි ජිනාති සාරම් භස් යසව අභාවයතො, 

ජානිකරණවයසන වා අට් ෙකරණාදිනා න කඤ් චි ජිනාති. යතනාහ ‘‘න

අත්තනා පරස්ස ජානිං කයරොතී’’ති. න ජාපයෙති පයරහිතා පයයොයජත් වා 

පයරසම් පි ධනජානිං න කාරායපයය. යතනාහ ‘‘න පයරන පරස්ස ජානිං

කායරතී’’ති. යමත් තාය වා අංයසො අවියහඨනට් යඨන අවයවභූයතොති 

යමත්තංයසො. 

යමත් තාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2-4. පඤ ්ඤාසුත් තාදිවණ් ණනා 

2-4. දුතියය ආදිබ්ර ්මචරියිකාොති ආදිබ්රහ් මචරියයමව ආදිබ්රහ් මචරියිකා. 

යතනාහ ‘‘මග් බ්ර ්මචරිෙස්ස ආදිභූතාො’’ති. අරියෙොති නිද් යදොයසො 
පරිසුද් යධො. තුණ් හීභායවො න තිත් ථියානං මූ බ් බත හණං විය අපරිසුද් යධොති 

අරියෙො තුණ්හීභායවො. චතුත් ජ්ඣානන් ති උක් කට් ඨනිද් යදයසයනතං 
වුත් තං, පඨමජ් ඣානාදීනිපි අරියයො තුණ් හීභායවොත් යවව සඞ් ඛං  ච් ඡන් ති. 

ජානන් ති ඉදං කම් මසාධනන් ති ආහ ‘‘ජානිතබ්ෙකං ජානාතී’’ති. යථා වා 
එකච් යචො විපරීතං  ණ් හන් යතො ජානන් යතොපි න ජානාති, පස් සන් යතොපි න 
පස් සති, න එවමයං. අයං පන ජානන් යතො ජානාති, පස් සන් යතො පස් සතීති 
එවයමත් ථ දට් ඨබ් යබො. තතියාදීනි සුවිඤ් යඤයයානි. 

පඤ ්ඤාසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඨමය ොකධම් මසුත් තවණ් ණනා 

5. පඤ ්චයම යලොකස්ස ධම්මාති සත් තය ොකස් ස අවස් සංභාවිධම් මා. 

යතනාහ ‘‘එයතහි මුත්තා නාම නත්ථි’’තිආදි. ඝාසච් ඡාදනාදීනං  ද් ධි 

ලායභො, තානි එව වා  ද් ධබ් බයතො ලායභො, තදභායවො අලායභො, 
 ාභග්  හයණන යචත් ථ තබ් බිසයයො අනුයරොයධො  හිතායතො, 
අ ාභග්  හයණන වියරොයධො. යස් මා ය ොහිතායත සති තදුපඝාතවයසන පුබ් යබො 

විය අනුයරොයධො  ද් ධාවසයරො එව යහොති, තස් මා වුත් තං ‘‘ලායභආ යත

අලායභොආ යතොයෙවා’’ති. එස නයයො යසාදීසුපි. යසසං සුවිඤ් යඤයයයමව. 

පඨමය ොකධම් මසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6-8. දුතියය ොකධම් මසුත් තාදිවණ් ණනා 

6-8. ඡට් යඨ අධිකං පයසති පයුජ් ජති එයතනාති අධිප්පොයසො, සවියසසං 

ඉතිකත් තබ් බකිරියා. යතනාහ ‘‘අධිකප්පයෙොය ො’’ති. සත් තමට් ඨයමසු 
නත් ථි වත් තබ් බං. 

දුතියය ොකධම් මසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. නන් දසුත් තවණ් ණනා 

9. නවයම දුවිධා කු පුත් තා ජාතිකු පුත් තා ආචාරකු පුත් තා ච. තත් ථ 
‘‘යතන යඛො පන සමයයන රට් ඨපාය ො කු පුත් යතො තස් මිංයයව 
ථුල්  යකොට් ඨියක අග්  කුලිකස ්ස පුත් යතො’’ති (ම. නි. 2.294) එවං ආ තා 

උච් චාකු පුත් තා ජාතිකුලපුත්තා. ‘‘සද් ධායයයත කු පුත් තා අ ාරස් මා 
අන ාරියං පබ් බජිතා’’ති (ම. නි. 3.78) එවං ආ තා පන යත් ථ කත් ථචි කුය  

පසුතාපි ආචාරකුලපුත්තා නාම. ඉධ පන උච් චාකු ප් පසුතතං සන් ධාය 
‘‘කු පුත් යතොති, භික් ඛයව, නන් දං සම් මා වදමායනො වයදයයා’’ති භ වතා 

වුත් තන් ති ආහ ‘‘ජාතිකුලපුත්යතො’’ති. උයභොහිතාපි පන කාරයණහිතා තස් ස 
කු පුත් තභායවොයයව. යසසයමත් ථ උත් තානයමව. 

නන් දසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. කාරණ් ඩවසුත් තවණ් ණනා 

10. දසයම පටිචරතීති පටිච් ඡාදනවයසන චරති පවත් තති. 
පටිච් ඡාදනට් යඨො එව වා චරති-සද් යදො අයනකත් ථත් තා ධාතූනන් ති ආහ 

‘‘පටිච්ඡායදතී’’ති. අඤ්යඤනාඤ්ඤන් ති පන පටිච් ඡාදනාකාරදස් සනන් ති 

ආහ ‘‘අඤ්යඤනකාරයණනා’’තිආදි. තත් ථ අඤ්ඤංකාරණං වචනං වාති 
යං යචොදයකන චුදිතකස් ස යදොසවිභාවනං කාරණං, වචනං වා වුත් තං, තං 

තයතො අඤ ්යඤයනව කාරයණන, වචයනන වා පටිච් ඡායදති. කාරයණනාති 

යචොදනාය අමූ ාය අමූලිකභාවදීපනියා යුත් තියා වා. වචයනනාති 
තදත් ථයබොධයකන වචයනන. ‘‘යකො ආපන් යනො’’තිආදිනා යචොදනං 

විස් සජ් යජත් වාව වික් යඛපාපජ් ජනං අඤ්යඤනාඤ්ඤං පටිචරණං. ෙහිද්ධා 

ක ාපනාමනා නාම ‘‘ඉත් ථන් නාමං ආපත් තිං ආපන් යනොසී’’ති වුත් යත – 
‘‘පාෙලිපුත් තං  යතොම් හී’’තිආදිනා යචොදනං විස් සජ් යජත් වාති අයයමව 
වියසයසො. යයො හිතා ‘‘ආපත් තිං ආපන් යනොසී’’ති වුත් යතො ‘‘යකො ආපන් යනො, 
කිං ආපන් යනො, කිස ්මිං ආපන් නා, කං භණථ, කිං භණථා’’ති වා වදති, 
‘‘එවරූපං කිඤ් චි තයා දිට් ඨ’’න් ති වුත් යත ‘‘න සුණාමී’’ති යසොතං වා 

උපයනති, අයං අඤ්යඤනාඤ්ඤංපටිචරති නාම. යයො පන ‘‘ඉත් ථන් නාමං 
නාම ආපත් තිං ආපන් යනොසී’’ති පුට් යඨො ‘‘පාෙලිපුත් තං  යතොම් හී’’ති වත් වා 
පුන ‘‘න තව පාෙලිපුත් ත මනං පුච් ඡාම, ආපත් තිං පුච් ඡාමා’’ති වුත් යත 
තයතො ‘‘රාජ හං  යතොම් හිතා. රාජ හං වා යාහිතා බ්රාහ් මණ හං වා, ආපත් තිං 
ආපන් යනොසීති. තං තත් ථ යම සූකරමංසං  ද් ධ’’න් තිආදීනි වදති, අයං 
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ෙහිද්ධා ක ං අපනායමති නාම. සමණකචවයරොති සමණයවසධාරයණන 
සමණප් පතිරූපකතාය සමණානං කචවරභූතං. 

කාරණ්ඩවං (සු. නි. අට් ඨ. 2.283-284) නිද්ධම ාති විපන් නසී තාය 

කචවරභූතං පුග්   ං කචවරමිව අනයපක් ඛා අපයනථ. කසම්බුං

අපකස්ස ාති කසම් බුභූතඤ් ච නං ඛත් තියාදීනං මජ් ඣ තං 
පභින් නපග් ඝරිතකුට් ඨං චණ් ඩා ං විය අපකඩ් ඪථ. කිං කාරණං? 
සඞ් ඝාරායමො නාම සී වන් තානං කයතො, න දුස් සී ානං. යයතො එතයදව 

සන් ධායාහ ‘‘තයතො පලායප වාය  , අස්සමයණසමණමානියන’’ති. යථා 
ප ාපා අන් යතොසාරරහිතාතා අතණ් ඩු ා බහිතා ථුයසන වීහී විය දිස් සන් ති, එවං 
පාපභික් ඛූ අන් යතො සී රහිතාතාපි බහිතා කාසාවාදිපරික් ඛායරන භික් ඛූ විය 
දිස ්සන් ති, තස් මා ‘‘ප ාපා’’ති වුච් චන් ති. යත ප ායප වායහථ ඔපුනථ 
විධමථ, පරමත් ථයතො අස් සමයණ සමණයවසමත් යතන සමණමානියන. 

කප්පෙව්ය ොති කප් යපථ, කයරොථාති වුත් තං යහොති. පතිස්සතාති 
සප් පතිස ්සා. වට් ෙදුක් ඛස් ස අන් තං කරිස් සථ, පරිනිබ් බානං පාපුණිස් සථාති 
අත් යථො. 

කාරණ් ඩවසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

යමත් තාවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ම ාවග්ය ො 

1. යවරඤ් ජසුත් තවණ් ණනා 

11. දුතියස ්ස පඨයම යවරඤ්ජාෙං වි රතීති (පාරා. අට් ඨ. 1.1) එත් ථ 

යවරඤ්ජාති තස් ස න රස ්යසතං අධිවචනං, තස් සං යවරඤ් ජායං. සමීපත් යථ 

භුම් මවචනං. නයළරුපුචිමන්දමූයලති එත් ථ නයළරු නාම යක් යඛො. 

පුචිමන්යදොති නිම් බරුක් යඛො. මූලන් ති සමීපං. අයඤ් හිතා මූ -සද් යදො ‘‘මූ ානි 
උද් ධයරයය අන් තමයසො උසීරනාළිමත් තානිපී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.195) 
මූ මූය  දිස් සති. ‘‘ය ොයභො අකුස මූ ’’න් තිආදීසු (දී. නි. 3.305; පරි. 323) 
අසාධාරණයහතුම් හිතා. ‘‘යාව මජ් ඣන් හිතායක කාය  ඡායා ඵරති, නිවායත 
පණ් ණානි පතන් ති, එත් තාවතා රුක් ඛමූ ’’න් තිආදීසු (පාරා. 494) සමීයප. 
ඉධ පන සමීයප අධිප් යපයතො, තස් මා නයළරුයක් යඛන අධිග්  හිතාතස් ස 
පුචිමන් දස ්ස සමීයපති එවයමත් ථ අත් යථො දට් ඨබ් යබො. යසො කිර පුචිමන් යදො 
රමණීයයො පාසාදියකො අයනයකසං රුක් ඛානං ආධිපච් චං විය කුරුමායනො 
තස් ස න රස් ස අවිසියර  මනා මනසම් පන් යන ඨායන අයහොසි. අථ භ වා 
යවරඤ් ජං  න් ත් වා පතිරූයප ඨායන විහරන් යතො තස් ස රුක් ඛස ්ස සමීයප 

යහට් ඨාභාය  විහාසි. යතන වුත් තං ‘‘යවරඤ්ජාෙං වි රති

නයළරුපුචිමන්දමූයල’’ති. 

පච්චුට්ඨානං (සාරත් ථ. ටී. 1.2) නාම ආසනා වුට් ඨානන් ති ආහ ‘‘නාසනා

වුට්ඨාතී’’ති. නිසින් නාසනයතො න වුට් ඨහතීති අත් යථො. එත් ථ ච 



අඞ් ගුත් තරනිකායය  අට් ඨකනිපාත-ටීකා 
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පටුන 

ජිණ්යණ…යප.… වයෙොඅනුප්පත්යතති උපයයො වචනං ආසනා 
වුට් ඨානකිරියායපක් ඛං න යහොති. තස් මා ‘‘ජිණ් යණ…යප.… 
වයයොඅනුප් පත් යත දිස් වා’’ති අජ් ඣාහාරං කත් වා අත් යථො යවදිතබ් යබො. අථ 

වා පච් චුග්  මනකිරියායපක් ඛං උපයයො වචනං, තස් මා න පච්චුට්ඨාතීති 
උට් ඨාය පච් චුග්  මනං න කයරොතීති අත් යථො යවදිතබ් යබො. පච් චුග්  මනම් පි 
හිතා පච් චුට් ඨානන් ති වුච් චති. වුත් තඤ් යහතං ‘‘ආචරියං පන සිරයතොව දිස් වා 

පච් චුට් ඨාය පච් චුග්  මනකරණං පච් චුට් ඨානං නාමා’’ති. නාසනා වුට්ඨාතීති 
ඉමිනා පන පච් චුග්  මනාභාවස් ස උප ක් ඛණමත් තං දස් සිතන් ති දට් ඨබ් බං. 

විභාවයන නාම අත්ය ති පකතිවිභාවනසඞ් ඛායත අත් යථ. න අභිවායදති

වාති න අභිවායදතබ් බන් ති වා සල්  ක් යඛතීති වුත් තං යහොති. 

තං අඤ්ඤාණන් ති ‘‘අයං මම අභිවාදනාදීනි කාතුං අරහරූයපො න 

යහොතී’’ති අජානනවයසන පවත් තං අඤ් ඤාණං. ඔයලොයකන්යතොති ‘‘දුක් ඛං 
යඛො අ ාරයවො විහරති අප් පතිස ්යසො, කිං නු යඛො අහං සමණං වා බ්රාහ් මණං 
වා සක් කයරයයං  රුං කයරයය’’න් තිආදිසුත් තවයසයනව (අ. නි. 4.21) 

ඤාණචක් ඛුනා ඔය ොයකන් යතො. නිපච්චකාරාර න් ති පණිපාතාරහං. 

සම්පතිජායතොති මුහුත් තජායතො, ජාතසමනන් තරයමවාති වුත් තං යහොති. 

උත්තයරන මුයෙොති උත් තරදිසාභිමුයඛො. ‘‘සත්තපදවීති ායරන  න්ත්වා

සකලංදසස ස්සියලොකධාතුං ඔයලොයකසි’’න් ති ඉදං – 

‘‘ධම් මතා එසා, භික් ඛයව, සම් පතිජායතො යබොධිසත් යතො සයමහිතා 
පායදහිතා පතිට් ඨහිතාත් වා උත් තරාභිමුයඛො සත් තපදවීතිහායරන  ච් ඡති, 
යසතම් හිතා ඡත් යත අනුධාරියමායන සබ් බා දිසා විය ොයකති, ආසභිඤ් ච 
වාචං භාසතී’’ති (දී. නි. 2.31) – 

එවං පාළියං සත් තපදවීතිහාරුපරි ඨිතස් ස විය සබ් බාදිසානුය ොකනස් ස 
කථිතත් තා වුත් තං, න පයනතං එවං දට් ඨබ් බං සත් තපදවීතිහාරයතො පය ව 
දිසාවිය ොකනස ්ස කතත් තා. මහාසත් යතො හිතා මනුස් සානං හත් ථයතො 
මුච් චිත් වා පුරත් ථිමං දිසං ඔය ොයකසි, අයනකානි චක් කවාළසහස ්සානි 
එකඞ්  ණානි අයහසුං. තත් ථ යදවමනුස් සා  න් ධමා ාදීහිතා පූජයමානා, 
‘‘මහාපුරිස, ඉධ තුම් යහහිතා සදියසොපි නත් ථි, කුයතො උත් තරිතයරො’’ති ආහංසු. 
එවං චතස ්යසො දිසා, චතස ්යසො අනුදිසා, යහට් ඨා, උපරීති දසපි දිසා 
අනුවිය ොයකත් වා අත් තයනො සදිසං අදිස් වා ‘‘අයං උත් තරදිසා’’ති 

සත් තපදවීතිහායරන අ මාසීති යවදිතබ් බා. ඔයලොයකසින් ති මම 
පුඤ ්ඤානුභායවන ය ොකවිවරණපාටිහාරියය ජායත පඤ ්ඤායමානං 
දසසහස් සිය ොකධාතුං මංසචක් ඛුනාව ඔය ොයකසින් ති අත් යථො. 

ම ාපුරියසොති ජාතිය ොත් තකු ප් පයදසාදිවයසන මහන් තපුරියසො. 

අග්ය ොති ගුයණහිතා සබ් බප් පධායනො. යජට්යඨොති ගුණවයසයනව සබ් යබසං 

වුද් ධතයමො, ගුයණහිතා මහල්  කතයමොති වුත් තං යහොති. යසට්යඨොති 
ගුණවයසයනව සබ් යබසං පසත් ථතයමො. අත් ථයතො පන පච් ඡිමානි ද් යව 
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පුරිමස ්යසව යවවචනානීති යවදිතබ් බං. තොති නිස ්සක් යක කරණවචනං. 

උත්තරිතයරොති අධිකතයරො. පතිමායනසීති පූයජසි. ආසභින්ති උත් තමං. 

මය් හං අභිවාදනාදිරය ො පුග් යලොති මය් හං අභිවාදනාදිකිරියාය අරයහො 
අනුච් ඡවියකො පුග්  ය ො. නිච් චසායපක් ඛතාය පයනත් ථ සමායසො දට් ඨබ් යබො. 

ත ා තාති තථා තයතො, තථා තස් ස සන් තිකාති වුත් තං යහොති. එවරූපන් ති 

අභිවාදනාදිසභාවං. පරිපාකසිථිලෙන්ධනන් ති පරිපායකන සිථි බන් ධනං. 

තංවචනන් ති ‘‘නාහං තං බ්රාහ් මණා’’තිආදිවචනං. ‘‘නාහං අරසරූයපො, 
මාදිසා වා අරසරූපා’’ති වුත් යත බ් රාහ් මයණො ථද් යධො භයවයය. යතන 

වුත් තං ‘‘චිත්තමුදුභාවජනනත් ’’න් ති. 

කතයමො පන යසොති පරියායායපක් යඛො පුල් ලිඞ්  නිද් යදයසො, කතයමො 

යසො පරියායයොති අත් යථො? ජාතිවයසනාති ඛත් තියාදිජාතිවයසන. 

උපපත්තිවයසනාති යදයවසු උපපත් තිවයසන. යසට්ඨසම්මතානම්පීති අපි-

සද් යදන පය ව අයසට් ඨසම් මතානන් ති දස් යසති. අභිනන්දන්තානන් ති 

සප් පීතිකතණ් හාවයසන පයමොදමානානං. රජ්ජන්තානන් ති බ වරා වයසන 
රජ් ජන් තානං. රූපපරියභොය න 
උප් පන් නතණ් හාසම් පයුත් තයසොමනස් සයවදනා රූපයතො නිබ් බත් තිත් වා 

හදයතප් පනයතො අම් බරසාදයයො විය රූපරසාති වුච් චන් ති. ආවිඤ්චන්තීති 

ආකඩ් ඪන් ති. වත් ාරම්මණාදිසාමග්ගිෙන් ති 

වත් ථුආරම් මණාදිකාරණසාමග් ගියං. අනුක්ඛිපන්යතොති 
අත් තුක් කංසනවයසන කථියත බ්රාහ් මණස් ස අසප් පායභාවයතො අත් තානං 
අනුක් ඛිපන් යතො අනුක් කංයසන් යතො. 

එතස්මංපනත්ය කරයණසාමවචනන් ති ‘‘ජහිතාතා’’ති එතස් මිං අත් යථ 

ත ා තස්සාති කරයණ සාමිවචනං, තථා යතන ජහිතාතාති අත් යථො. මූලන් ති 
භවමූ ං. ‘‘තා වත් ථුකතා’’ති වත් තබ් යබ ‘‘ඔට් ඨමුයඛො’’තිආදීසු විය 
මජ් යඣපදය ොපං කත් වා අ-කාරඤ් ච දීඝං කත් වා ‘‘තා ාවත් ථුකතා’’ති 

වුත් තන් ති ආහ ‘‘තාලවත්ථුවිෙයනසංවත්ථුකතන්තිතාලාවත්ථුකතා’’ති. 

තත් ථ තා ස ්ස වත් ථු තාලවත්ථු. යථා ආරාමස් ස වත් ථුභූතපුබ් යබො පයදයසො 
ආරාමස ්ස අභායව ‘‘ආරාමවත් ථූ’’ති වුච් චති, එවං තා ස් ස 
පතිට් ඨියතොකායසො සමූ ං උද් ධරියත තාය  පයදසමත් යත ඨියත තා ස ්ස 

වත් ථුභූතපුබ් බත් තා ‘‘තා වත් ථූ’’ති වුච් චති. යනසන් ති රූපරසාදීනං. කථං 

පන තා වත් ථු විය යනසං වත් ථු කතන් ති ආහ ‘‘ෙ ා හී’’තිආදි. 
රූපාදිපරියභොය න 
උප් පන් නතණ් හායුත් තයසොමනස් සයවදනාසඞ් ඛාතරූපරසාදීනං 

චිත් තසන් තානස් ස අධිට් ඨානභාවයතො වුත් තං ‘‘යතසං පුබ්යෙ 

උප්පන්නපුබ්ෙභායවන වත්ථුමත්යත චිත්තසන්තායන කයත’’ති. තත් ථ 

පුබ්යෙති පුයර, සරා කාය ති වුත් තං යහොති. තාලාවත්ථුකතාතිවුච්චන්තීති 
තා වත් ථු විය අත් තයනො වත් ථුස් ස කතත් තා රූපරසාදයයො 
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‘‘තා ාවත් ථුකතා’’ති වුච් චන් ති. එයතන පහීනකිය සානං පුන උප් පත් තියා 
අභායවො දස් සියතො. 

අවිරුළ්හිධම්මත්තාති අවිරුළ් හිතාසභාවතාය. මත් ථකච් ඡින් යනො තාය ො 

පත් තඵ ාදීනං අවත් ථුභූයතො තා ාවත් ථූති ආහ ‘‘මත් කච්ඡින්නතායලොවිෙ

කතා’’ති. එයතන ‘‘තා ාවත් ථු විය කතාති තා ාවත් ථුකතා’’ති අයං 
විග්  යහො දස් සියතො. එත් ථ පන ‘‘අවත් ථුභූයතො තාය ො විය කතාති 
අවත් ථුතා කතා’’ති වත් තබ් යබ වියසසනස් ස පරනිපාතං කත් වා 
‘‘තා ාවත් ථුකතා’’ති වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. ඉමිනා පනත් යථන ඉදං දස් යසති 
– රූපරසාදිවචයනන විපාකධම් මධම් මා හුත් වා පුබ් යබ 
උප් පන් නකුස ාකුස ා ධම් මා  හිතාතා, යත උප් පන් නාපි මත් ථකසදිසානං 
තණ් හාවිජ් ජානං මග්  සත් යථන ඡින් නත් තා ආයතිං තා පත් තසදියස 
විපාකක් ඛන් යධ නිබ් බත් යතතුං අසමත් ථා ජාතා, තස් මා තා ාවත් ථු විය 
කතාති තා ාවත් ථුකතා රූපරසාදයයොති. ඉමස ්මිං අත් යථ 
‘‘අභිනන් දන් තාන’’න් ති ඉමිනා පයදන කුස යසොමනස් සම් පි සඞ්  හිතාතන් ති 

වදන් ති. අනභාවං කතාති එත් ථ අනු-සද් යදො පච් ඡාසද් යදන සමානත් යථොති 

ආහ ‘‘ෙ ායනසංපච්ඡාභායවොන ය ොතී’’තිආදි. 

ෙඤ්ච යෙො ත්වං සන්ධාෙ වයදසි, යසො පරිොයෙො න ය ොතීති යං 
වන් දනාදිසාමග් ගිරසාභාවසඞ් ඛාතං කාරණං අරසරූපතාය වයදසි, තං 
කාරණං න යහොති, න විජ් ජතීති අත් යථො. නනු චායං බ්රාහ් මයණො යං 
වන් දනාදිසාමග් ගිරසාභාවසඞ් ඛාතපරියායං සන් ධාය ‘‘අරසරූයපො භවං 
ය ොතයමො’’ති ආහ, ‘‘යසො පරියායයො නත් ථී’’ති වුත් යත වන් දනාදීනි භ වා 

කයරොතීති ආපජ් ජතීති ඉමං අනිට් ඨප් පසඞ්  ං දස් යසන් යතො ආහ ‘‘නනු

චා’’තිආදි. 

සබ්ෙපරිොයෙසූති සබ් බවායරසු. සන්ධාෙභාසිතමත්තන් ති යං සන් ධාය 
බ්රාහ් මයණො ‘‘නිබ් යභොය ො භවං ය ොතයමො’’තිආදිමාහ. භ වා ච යං සන් ධාය 
නිබ් යභො තාදිං අත් තනි අනුජානාති, තං සන් ධායභාසිතමත් තං. 

ඡන්දරා පරියභොය ොති ඡන් දරා වයසන පරියභොය ො. අපරං පරිොෙන් ති 
අඤ ්ඤං කාරණං. 

කුලසමුදාචාරකම්මන් ති කු ාචාරසඞ් ඛාතං කම් මං, කු චාරිත් තන් ති 

අත් යථො. අකිරිෙන් ති අකරණභාවං. ‘‘අයනකවිහිතාතානං පාපකානං 
අකුස ානං ධම් මාන’’න් ති සාමඤ් ඤවචයනපි පාරියසසඤායයතො 

වුත් තාවයසසා අකුස ධම් මා  යහතබ් බාති ආහ ‘‘ඨයපත්වා යත

ධම්යම’’තිආදි, යත යථාවුත් තකායදුච් චරිතාදියක අකුස ධම් යම ඨයපත් වාති 

අත් යථො. අයනකවිහිතාති අයනකප් පකාරා. 

අෙං යලොකතන්තීති අයං වුඩ් ඪානං අභිවාදනාදිකිරිය ක් ඛණා 
ය ොකප් පයවණී. අනා ාමිබ්රහ් මානං අ ඞ් කාරාදීසු අනා ාමිභික් ඛූනඤ් ච 



අඞ් ගුත් තරනිකායය  අට් ඨකනිපාත-ටීකා 
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පටුන 

චීවරාදීසු නිකන් තිවයසන රාගුප් පත් ති යහොතීති අනා ාමිමග් ය න 
පඤ ්චකාමගුණිකරා ස් යසව පහානං යවදිතබ් බන් ති ආහ 

‘‘පඤ්චකාමගුණිකරා ස්සා’’ති. රූපාදීසු පඤ් චසු කාමගුයණසු 
වත් ථුකාමයකොට් ඨායසසු උප් පජ් ජමායනො රාය ො 
‘‘පඤ් චකාමගුණිකරාය ො’’ති යවදිතබ් යබො. යකොට් ඨාසවචයනො යහත් ථ 
ගුණ-සද් යදො ‘‘වයයොගුණා අනුපුබ් බං ජහන් තී’’තිආදීසු (සං. නි. 1.4) විය. 

අකුසලචිත්තද්වෙසම්පයුත්තස්සාති 
යදොමනස ්සසහ තචිත් තද් වයසම් පයුත් තස ්ස. යමොහස් ස 

සබ් බාකුස සාධාරණත් තා ආහ ‘‘සබ්ොකුසලසම්භවස්සා’’ති. 

අවයසසානන් ති සක් කායදිට් ඨිආදීනං. 

ජිගුච්ඡති මඤ්යඤති අහමභිජායතො රූපවා පඤ් ඤවා කථං නාම 
අඤ ්යඤසං අභිවාදනාදිං කයරයයන් ති ජිගුච් ඡති විය, ජිගුච් ඡතීති වා 
සල්  ක් යඛමි. අකුස ධම් යම ජිගුච් ඡමායනො යතසං සමඞ් ගිභාවම් පි 

ජිගුච් ඡතීති වුත් තං ‘‘අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තිො ජිගුච්ඡතී’’ති. 

සමාපත්තීති එතස් යසව යවවචනං සමාපජ්ජනා සමඞ්ගිභායවොති. 

මණ්ඩනජාතියකොති මණ් ඩනකසභායවො, මණ් ඩනකසීය ොති අත් යථො. 

යජගුච්ඡිතන් ති ජිගුච් ඡනසී තං. 

යලොකයජට්ඨකකම්මන් ති ය ොකයජට් ඨකානං කත් තබ් බකම් මං, 

ය ොයක වා යසට් ඨසම් මතං කම් මං. තත්රාති යතසු ද් වීසුපි අත් ථවිකප් යපසු. 

පදාභිහිතායතො අත් යථො පදත්ය ො, බයඤ් ජනත් යථොති වුත් තං යහොති. විනෙංවා

අර තීති එත් ථ විනයනං විනයෙො, නිග්  ණ් හනන් ති අත් යථො. යතනාහ 

‘‘නිග්  ං අර තීති වුත්තං ය ොතී’’ති. නනු ච පඨමං වුත් යතසු ද් වීසුපි 
අත් ථවිකප් යපසු සකත් යථ අරහත් යථ ච තද් ධිතපච් චයයො සද් ද ක් ඛණයතො 
දිස ්සති, න පන ‘‘විනයාය ධම් මං යදයසතී’’ති ඉමස් මිං අත් යථ. තස් මා 

කථයමත් ථ තද් ධිතපච් චයයොති ආහ ‘‘විචිත්රා හි තද්ධිතවුත්තී’’ති. විචිත්රතා 
යචත් ථ ය ොකප් පමාණයතො යවදිතබ් බා. තථා හිතා යස් මිං යස් මිං අත් යථ 
තද් ධිතප් පයයොය ො ය ොකස් ස, තත් ථ තත් ථ තද් ධිතවුත් ති ය ොකයතො 
සිද් ධාති විචිත්රා තද් ධිතවුත් ති, තස් මා යථා ‘‘මා සද් දමකාසී’’ති වදන් යතො 
‘‘මාසද් දියකො’’ති වුච් චති, එවං විනයාය ධම් මං යදයසතීති යවනයියකොති 
වුච් චතීති අධිප් පායයො. 

කපණපුරියසොති ගුණවිරහිතාතතාය දීනමනුස් යසො. ෙයඤ්ජනානි

අවිචායරත්වාති තිස් සදත් තාදිසද් යදසු විය ‘‘ඉමස් මිං අත් යථ අයං නාම 
පච් චයයො’’ති එවං බයඤ් ජනවිචාරං අකත් වා, අනිප් ඵන් නපාටිපදිකවයසනාති 
වුත් තං යහොති. 

‘‘යදවයලොක බ්භසම්පත්තිො’’ති වත් වාපි ඨයපත් වා භුම් මයදයව 
යසසයදයවසු  බ් භග්  හණස ්ස අභාවයතො පටිසන් ධියයයවත් ථ 
 බ් භසම් පත් තීති යවදිතබ් බාති වුත් තයමවත් ථං විවරිත් වා දස් යසන් යතො ආහ 
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‘‘යදවයලොකපටිසන්ධිපටිලාභාෙ සංවත්තතී’’ති. අස්සාති 

අභිවාදනාදිසාමීචිකම් මස් ස. මාතුකුච්ඡිස්මං පටිසන්ධිග්  යණ යදොසං

දස්යසන්යතොති මාතියතො අපරිසුද් ධභාවං දස් යසන් යතො, අක් යකොසිතුකාමස් ස 
දාසියා පුත් යතොති දාසිකුච් ඡිම් හිතා නිබ් බත් තභායව යදොසං දස් යසත් වා 
අක් යකොසනං විය භ වයතො මාතුකුච් ඡිස ්මිං පටිසන් ධිග්  හයණ යදොසං 

දස් යසත් වා අක් යකොසන් යතොපි එවමාහාති අධිප් පායයො.  බ්භයතොති 

යදවය ොකප් පටිසන් ධියතො. යතයනවාහ ‘‘අභබ්යෙො යදවයලොකූපපත්තිං 

පාපුණිතුන්ති අධිප්පායෙො’’ති. ‘‘හීයනො වා  බ් යභො අස් සාති අප බ් යභො’’ති 
ඉමස ්ස විග්  හස් ස එයකන පරියායයන අධිප් පායං දස් යසන් යතො ආහ 

‘‘යදවයලොක බ්භපරිොහිරත්තා ආෙතිං හීන බ්භපටිලාභභාගී’’ති. ඉති-
සද් යදො යහතුඅත් යථො. යස් මා ආයතිම් පි හීන බ් භපටි ාභභාගී, තස් මා හීයනො 
වා  බ් යභො අස් සාති අප බ් යභොති අධිප් පායයො. පුන තස් යසව විග්  හස් ස 
‘‘යකොධවයසන…යප.… දස ්යසන් යතො’’ති යහට් ඨා වුත් තනයස් ස අනුරූපං 

කත් වා අධිප් පායං දස් යසන් යතො ආහ ‘‘හීයනො වාස්ස මාතුකුච්ඡිස්මං

 බ්භවායසො අය ොසීති අධිප්පායෙො’’ති.  බ්භ-සද් යදො අත් ථි 
මාතුකුච් ඡිපරියායයො ‘‘ බ් යභ වසති මාණයවො’’තිආදීසු (ජා. 1.15.363) විය. 
අත් ථි මාතුකුච් ඡිස් මිං නිබ් බත් තසත් තපරියායයො ‘‘අන් තමයසො  බ් භපාතනං 
උපාදායා’’තිආදීසු (මහාව. 129) විය. තත් ථ මාතුකුච් ඡිපරියායං  යහත් වා 

අත් ථං දස් යසන් යතො ආහ ‘‘අනා යත  බ්භයසෙයා’’ති.  බ් යභ යසයයා 

 බ්භයසෙයා. අනුත්තයරන මග්ය නාති අග්  මග් ය න. කම් මකිය සානං 

මග් ය න විහතත් තා ආහ ‘‘වි තකාරණත්තා’’ති. ඉතරා තිස්යසොපීති 
අණ් ඩජසංයසදජඔපපාතිකා. එත් ථ ච යදිපි ‘‘අප බ් යභො’’ති ඉමස ්ස 
අනුරූපයතො  බ් භයසයයා එව වත් තබ් බා, පසඞ්  යතො පන  බ් භමානං 
සබ් බම් පි වත් තුං වට් ෙතීති පුනබ් භවාභිනිබ් බත් තිපි වුත් තාති යවදිතබ් බා. 

ඉදානි සත් තපරියායස් ස  බ්භ-සද් දස් ස වයසන විග්  හනානත් තං 

දස ්යසන් යතො ආහ ‘‘අපිචා’’තිආදි. ඉමස ්මිං පන විකප් යප  බ් භයසයයා 
පුනබ් භවාභිනිබ් බත් තීති උභයම් පි  බ් භයසයයවයසයනව වුත් තන් තිපි 
වදන් ති. නනු ච ‘‘ආයතිං  බ් භයසයයා පහීනා’’ති වුත් තත් තා  බ් භස් ස 

යසයයා එව පහීනා, න පන  බ් යභොති ආපජ් ජතීති ආහ ‘‘ෙ ාචා’’තිආදි. අථ 
‘‘අභිනිබ් බත් තී’’ති එත් තකයමව අවත් වා පුනබ් භවග්  හණං කිමත් ථන් ති 

ආහ ‘‘අභිනිබ්ෙත්ති ච නාමා’’තිආදි. අපුනබ්භවභූතාති ඛයණ ඛයණ 
උප් පජ් ජමානානං ධම් මානං අභිනිබ් බත් ති. 

ධම්මධාතුන් ති එත් ථ ධම් යම අනවයසයස ධායරති යාථාවයතො 
උපධායරතීති ධම් මධාතු, ධම් මානං යථාසභාවයතො අවබුජ් ඣනසභායවො, 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් යසතං අධිවචනං. පටිවිජ්ඣිත්වාති සච් ඡිකත් වා, 
පටි භිත් වාති අත් යථො, පටි ාභයහතූති වුත් තං යහොති. 

යදසනාවිලාසප්පත්යතො ය ොතීති රුචිවයසන පරිවත් යතත් වා දස් යසතුං 
සමත් ථතා යදසනාවි ායසො, තං පත් යතො අධි යතොති අත් යථො. 
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කරුණාවිප්ඵාරන් ති සබ් බසත් යතසු මහාකරුණාය ඵරණං. තාදි ක් ඛණයමව 

පුන උපමාය විභායවත් වා දස් යසන් යතො ආහ ‘‘ප වීසමචිත්තත’’න් ති. යථා 
පථවී සුචිඅසුචිනික් යඛපච් යඡදනයභදනාදීසු න විකම් පති, අනුයරොධවියරොධං 
න පාපුණාති, එවං ඉට් ඨානිට් යඨසු  ාභා ාභාදීසු 
අනුයරොධවියරොධප් පහානයතො අවිකම් පිතචිත් තතාය පථවීසමචිත් තතන් ති 

අත් යථො. අකුප්පධම්මතන් ති එත් ථ අකුප් පධම් යමො නාම ඵ සමාපත් තීති 
යකචි වදන් ති. ‘‘පයරසු පන අක් යකොසන් යතසුපි අත් තයනො 
පථවීසමචිත් තතාය අකුප් පනසභාවතන් ති එවයමත් ථ අත් යථො 

 යහතබ් යබො’’ති අම් හාකං ඛන් ති. ජරාෙ අනුසටන් ති ජරාය පලියවඨිතං. 

බ්රාහ් මණස ්ස වුද් ධතාය ආසන් නවුත් තිමරණන් ති සම් භාවනවයසන ‘‘අජ්ජ

මරිත්වා’’තිආදි වුත් තං. ‘‘ම න්යතන යෙො පන උස්සාය නා’’ති සාධු යඛො 
පන තථාරූපානං අරහතං දස් සනං යහොතී’’ති එවං සඤ් ජාතමහුස ්සායහන. 

අප්පටිසමං පුයරජාතභාවන් ති අනඤ් ඤසාධාරණං පුයරජාතභාවං. නත් ථි 

එතස ්ස පටිසයමොති අප්පටිසයමො, පුයරජාතභායවො. 

පක්යෙ විධුනන්තාති පත් යත චාය න් තා. නික්ෙමන්තානන් ති 
නිද් ධාරයණ සාමිවචනං, නික් ඛන් යතසූති අත් යථො. 

යසො යජට්යඨො ඉති අස්ස වචනීයෙොති යයො පඨමතරං අණ් ඩයකොසයතො 
නික් ඛන් යතො කුක් කුෙයපොතයකො, යසො යජට් යඨොති වචනීයයො අස් ස, 

භයවයයාති අත් යථො. සම්පටිපායදන්යතොති සංසන් යදන් යතො. 
තිභූමපරියාපන් නාපි සත් තා අවිජ් ජායකොසස් ස අන් යතො පවිට් ඨා තත් ථ තත් ථ 

අප් පහීනාය අවිජ් ජාය යවඨිතත් තාති ආහ ‘‘අවිජ්ජායකොසස්ස අන්යතො

පවිට්යඨසු සත්යතසූ’’ති අණ්ඩයකොසන් ති බීජකපා ං. යලොකසන්නිවායසති 
ය ොයකොයයව සඞ්  ම් ම සමා ම් ම නිවාසනට් යඨන ය ොකසන් නිවායසො, 

සත් තනිකායයො. සම්මාසම්යෙොධින් ති එත් ථ සම්මාති අවිපරීතත් යථො, සං-
සද් යදො සාමන් ති ඉමමත් ථං දීයපති. තස් මා සම් මා අවිපරීයතනාකායරන 

සයයමව චත් තාරි සච් චානි බුජ් ඣති පටිවිජ් ඣතීති සම්මාසම්යෙොධීති මග් ය ො 

වුච් චති. යතනාහ ‘‘සම්මා සාමඤ්ච යෙොධි’’න් ති, සම් මා සයයමව ච 

බුජ් ඣනකන් ති අත් යථො. සම්මාති වා පසත් ථවචයනො, සං-සද් යදො 

සුන් දරවචයනොති ආහ ‘‘අ වාපසත් ං සුන්දරඤ්චයෙොධි’’න් ති. 

අසබ්ෙගුණදාෙකත්තාති සබ් බගුණානං අදායකත් තා. සබ් බගුයණ න 

දදාතීති හිතා අසබ්ෙගුණදාෙයකො, අසමත් ථසමායසොයං  මකත් තා යථා 

‘‘අසූරියපස ්සානි මුඛානී’’ති. තිස්යසො විජ්ජාති උපනිස් සයවයතො සයහව 
අරහත් තඵය න තිස් යසො විජ් ජා යදති. නනු යචත් ථ තීසු විජ් ජාසු 
ආසවක් ඛයඤාණස් ස මග්  පරියාපන් නත් තා කථයමතං යුජ් ජති ‘‘මග් ය ො 
තිස් යසො විජ් ජා යදතී’’ති? නායං යදොයසො. සතිපි ආසවක් ඛයඤාණස් ස 
මග්  පරියාපන් නභායව අට් ඨඞ් ගියක මග් ය  සති මග්  ඤායණන සද් ධිං 
තිස් යසො විජ් ජා පරිපුණ් ණා යහොන් තීති ‘‘මග් ය ො තිස් යසො විජ් ජා යදතී’’ති 
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පටුන 

වුච් චති. ඡ අභිඤ්ඤාති එත් ථාපි එයසව නයයො. සාවකපාරමඤාණන් ති 
අග්  සාවයකහිතා පටි භිතබ් බයමව ය ොකියය ොකුත් තරඤාණං. 

පච්යචකයෙොධිඤාණන් ති එත් ථාපි ඉමිනාව නයයන අත් යථො යවදිතබ් යබො. 

අබ්භඤ්ඤාසින් ති ජානිං. ජානනඤ් ච න අනුස් සවාදිවයසනාති ආහ 

‘‘පටිවිජ්ඣි’’න් ති, පච් චක් ඛමකාසින් ති අත් යථො. පටියවයධොපි න සියර ඨිතස් ස 

 ක් ඛණප් පටියවයධො වියාති ආහ ‘‘පත්යතොම්හී’’ති, පාපුණින් ති අත් යථො. 

පාපුණනඤ් ච න සයං  න් ත් වාති ආහ ‘‘අධි යතොම්හී’’ති, සන් තායන 
උප් පාදනවයසන පටි භින් ති අත් යථො. 

ඔපම්මසම්පටිපාදනන් ති ඔපම් මත් ථස ්ස උපයමයයයන සම් මයදව 

පටිපාදනං. අත්ය නාති උපයමයයත් යථන. යථා කුක් කුටියා අණ් යඩසු 
තිවිධකිරියාකරණං කුක් කුෙච් ඡාපකානං අණ් ඩයකොසයතො නික් ඛමනස් ස 
මූ කාරණං, එවං යබොධිසත් තභූතස් ස භ වයතො තිවිධානුපස් සනාකරණං 

අවිජ් ජණ් ඩයකොසයතො නික් ඛමනස ්ස මූ කාරණන් ති ආහ ‘‘ෙ ා හි තස්සා 

කුක්කුටිො…යප.… තිවිධානුපස්සනාකරණ’’න් ති. ‘‘සන්තායන’’ති 
වුත් තත් තා අණ් ඩසදිසතා සන් තානස් ස, බහිතා 
නික් ඛන් තකුක් කුෙච් ඡාපකසදිසතා බුද් ධගුණානං, බුද් ධගුණාති ච අත් ථයතො 
බුද් යධොයයව ‘‘තථා තස් ස යඛො එතං, වායසට් ඨ, අධිවචනං ධම් මකායයො 

ඉතිපී’’ති වචනයතො. අවිජ්ජණ්ඩයකොසස්ස තනුභායවොති 
බ වවිපස් සනාවයසන අවිජ් ජණ් ඩයකොසස් ස තනුභායවො, 
පටිච් ඡාදනසාමඤ් යඤන ච අවිජ් ජාය අණ් ඩයකොසසදිසතා. මුදුභූතස් සපි 

ඛරභාවාපත් ති යහොතීති තන් නිවත් තනත් ථං ‘‘ ද්ධෙරභායවො’’ති වුත් තං. 

තික්ෙෙරවිප්පසන්නසූරභායවොති එත් ථ පරිග්  ය් හමායනසු සඞ් ඛායරසු 

විපස් සනාඤාණස් ස සමාධින් ද්රියවයසන සුඛානුප් පයවයසො තික්ෙතා, 

අනුපවිසිත් වාපි සතින් ද්රියවයසන අනතික් කමනයතො අකුණ් ඨතා ෙරභායවො. 
තික් යඛොපි හිතා එකච් යචො සයරො  ක් ඛං පත් වා කුණ් යඨො යහොති, න තථා ඉදං. 
සතිපි ඛරභායව සුඛුමප් පවත් තිවයසන කිය සසමුදාචාරසඞ් යඛොභරහිතාතතාය 

සද් ධින් ද්රියවයසන පසන්නභායවො, සතිපි පසන් නභායව අන් තරා 
අයනොසක් කිත් වා කිය සපච් චත් ථිකානං සුට් ඨු අභිභවනයතො 

වීරියින් ද්රියවයසන සූරභායවො යවදිතබ් යබො. එවමියමහිතා පකායරහිතා 

සඞ් ඛාරුයපක් ඛාඤාණයමව  හිතාතන් ති දට් ඨබ් බං. විපස්සනාඤාණස්ස

පරිණාමකායලොති විපස් සනාය වුට් ඨාන ාමිනිභාවාපත් ති. තදා ච සා 

මග්  ඤාණ බ් භං ධායරන් තී විය යහොතීති ආහ ‘‘ බ්භග්  ණකායලො’’ති. 

 බ්භං  ණ් ායපත්වාති සඞ් ඛාරුයපක් ඛාය අනන් තරං 
සිඛාප් පත් තඅනුය ොමවිපස් සනාවයසන මග්  විජායනත් ථං  බ් භං 

 ණ් හායපත් වා. අභිඤ්ඤාපක්යෙති ය ොකියාභිඤ් ඤාපක් යඛ. 
ය ොකුත් තරාභිඤ් ඤා හිතා අවිජ් ජණ් ඩයකොසං පදාලිතා. යපොත් ථයකසු පන 
කත් ථචි ‘‘ඡාභිඤ් ඤාපක් යඛ’’ති ලිඛන් ති, යසො අපායඨොති යවදිතබ් යබො. 



අඞ් ගුත් තරනිකායය  අට් ඨකනිපාත-ටීකා 
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පටුන 

යජට්යඨො යසට්යඨොති වුද් ධතමත් තා යජට් යඨො, සබ් බගුයණහිතා 
උත් තමත් තා පසත් ථතයමොති යසට් යඨො. 

ඉදානි ‘‘ආරද් ධං යඛො පන යම, බ්රාහ් මණ, වීරිය’’න් තිආදිකාය යදසනාය 

අනුසන් ධිං දස් යසන් යතො ආහ ‘‘එවං භ වා’’තිආදි. තත් ථ පුබ්ෙභා යතො

පභුතීති භාවනාය පුබ් බභාගීයවීරියාරම් භාදියතො පට් ඨාය. මුට්ඨස්සතිනාති 

විනට් ඨස් සතිනා, සතිවිරහිතායතනාති අත් යථො. සාරද්ධකායෙනාති 

සදරථකායයන. යෙොධිමණ්යඩති යබොධිසඞ් ඛාතස් ස ඤාණස් ස 
මණ් ඩභාවප් පත් යත ඨායන. යබොධීති හිතා පඤ් ඤා වුච් චති. සා එත් ථ මණ් ඩා 
පසන් නා ජාතාති යසො පයදයසො ‘‘යබොධිමණ් යඩො’’ති පඤ ්ඤායතො. 

පග් හිතන් ති ආරම් භං සිථි ං අකත් වා 
දළ් හපරක් කමසඞ් ඛාතුස් සහනභායවන  හිතාතං. යතනාහ 

‘‘අසිථිලප්පවත්තිත’’න් ති. අසල්ලීනන් ති අසඞ් කුචිතං යකොසජ් ජවයසන 

සඞ් යකොචං අනාපන් නං. උපට්ඨිතාති ඔ ාහනසඞ් ඛායතන අපි ාපනභායවන 

ආරම් මණං උප න් ත් වා ඨිතා. යතනාහ ‘‘ආරම්මණාභිමුඛීභායවනා’’ති. 

සම් යමොසස ්ස විද් ධංසනවයසන පවත් තියා න සම් මුට් ඨාති අසම්මුට්ඨා. 
කිඤ් චාපි චිත් තප් පස ්සද් ධිවයසන චිත් තයමව පස් සද් ධං, 
කායප් පස ්සද් ධිවයසයනව ච කායයො පස් සද් යධො යහොති, තථාපි යස් මා 
කායප් පස ්සද් ධි උප් පජ් ජමානා චිත් තප් පස් සද් ධියා සයහව උප් පජ් ජති, න 

විනා, තස් මා වුත් තං ‘‘කාෙචිත්තප්පස්සද්ධිවයසනා’’ති. කායප් පස ්සද් ධියා 

උභයයසම් පි කායානං පස් සම් භනාවහත් තා වුත් තං ‘‘රූපකායෙොපි 

පස්සද්යධොයෙවය ොතී’’ති. 

යසොචයෙොති යසො ච යඛො කායයො. වි තදරය ොති වි තකිය සදරයථො. 
නාමකායය හිතා වි තදරයථ රූපකායයොපි වූපසන් තදරථපරිළායහො යහොති. 

සම්මා ආහිතන් ති නානාරම් මයණසු විධාවනසඞ් ඛාතං වික් යඛපං 
විච් ඡින් දිත් වා එකස් මිංයයව ආරම් මයණ අවික් ඛිත් තභාවාපාදයනන 

සම් මයදව ආහිතාතං ඨපිතං. යතනාහ ‘‘සුට්ඨු ඨපිත’’න් තිආදි. චිත් තස් ස 
අයනකග්  භායවො වික් යඛපවයසන චඤ් ච තා, සා සති එකග්  තාය න 

යහොතීති ආහ ‘‘එකග් ං අචලං නිප්ඵන්දන’’න් ති. එත්තාවතාති ‘‘ආරද් ධං 
යඛො පනා’’තිආදිනා වීරියසතිපස ්සද් ධිසමාධීනං කිච් චසිද් ධිදස ්සයනන. නනු 
ච සද් ධාපඤ් ඤානම් පි කිච් චසිද් ධි ඣානස් ස පුබ් බභා ප් පටිපදාය 
ඉච් ඡිතබ් බාති? සච් චං, සා පන නානන් තරිකභායවන අවුත් තසිද් ධාති න 
 හිතාතා. අසති හිතා සද් ධාය වීරියාරම් භාදීනං අසම් භයවොයයව, පඤ් ඤාපරිග්  යහ 
ච යනසං අසති ඤායාරම් භාදිභායවො න සියා, තථා 
අසල් ලීනාසම් යමොසතාදයයො වීරියාදීනන් ති 
අසල් ලීනතාදිග්  හයණයනයවත් ථ පඤ ්ඤාකිච් චසිද් ධි  හිතාතාති දට් ඨබ් බං. 
ඣානභාවනායං වා සමාධිකිච් චං අධිකං ඉච් ඡිතබ් බන් ති දස් යසතුං 
සමාධිපරියයොසානාව ඣානස් ස පුබ් බභා ප් පටිපදා කථිතාති දට් ඨබ් බං. 
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පටුන 

අතීතභයව ඛන් ධා තප් පටිබද් ධානි නාමය ොත් තානි ච සබ් බං 

පුබ් යබනිවාසංත් යවව  හිතාතන් ති ආහ ‘‘කිං විදිතං කයරොති? 

පුබ්යෙනිවාස’’න් ති. යමොයහො පටිච් ඡාදකට් යඨන තයමො විය තයමොති ආහ 

‘‘ස්යවව යමොය ො’’ති. ඔභාසකරණට්යඨනාති කාතබ් බයතො කරණං. 

ඔභායසොව කරණං ඔභාසකරණං. අත් තයනො පච් චයයහිතා ඔභාසභායවන 

නිබ් බත් යතතබ් බට් යඨනාති අත් යථො. යසසං පසංසාවචනන් ති 

පටිපක් ඛවිධමනපවත් තිවියසසානං යබොධනයතො වුත් තං. අවිජ්ජා වි තාති 
එයතන විජානනට් යඨන විජ් ජාති අයම් පි අත් යථො දීපියතොති දට් ඨබ් බං. 

‘‘කස්මා? ෙස්මා විජ්ජා උප්පන්නා’’ති එයතන විජ් ජාපටිපක් ඛා අවිජ් ජා. 
පටිපක් ඛතා චස් සා පහාතබ් බභායවන විජ් ජාය ච පහායකභායවනාති 

දස් යසති. එස නයෙො ඉතරස්මම්පි පදද්වයෙති ඉමිනා ‘‘තයමො විහයතො 
විනට් යඨො. කස් මා? යස් මා ආය ොයකො උප් පන් යනො’’ති ඉමමත් ථං අතිදිසති. 

කිය සානං ආතාපනපරිතාපනට් යඨන වීරියං ආතායපොති ආහ 

‘‘වීරිොතායපන ආතාපියනො’’ති, වීරියවයතොති අත් යථො. යපසිතත්තස්සාති 

යථාධිප් යපතත් ථසිද් ධිං පති විස් සට් ඨචිත් තස් ස. ෙ ා අප්පමත්තස්ස

ආතාපියනො පහිතත්තස්ස වි රයතොති අඤ් ඤස ්සපි කස් සචි මාදිසස් සාති 

අධිප් පායයො. පධානානුයෙො ස්සාති සම් මප් පධානමනුයුත් තස් ස. 

පච්චයවක්ෙණඤාණපරිග් හිතන් ති න පඨමදුතියඤාණද් වයාධි මං විය 

යකව න් ති අධිප් පායයො. දස්යසන්යතොති නි මනවයසන දස් යසන් යතො. 
සරූපයතො හිතා පුබ් යබ දස් සිතයමවාති. 

තික්ෙත්තුං ජායතොති ඉමිනා පන ඉදං දස් යසති – ‘‘අහං, බ්රාහ් මණ, 
පඨමවිජ් ජාය ජායතොයයව පුයරජාතස් ස සහජාතස් ස වා අභාවයතො සබ් යබසං 
වුද් යධො මහල්  යකො, කිමඞ්  ං පන තීහිතා විජ් ජාහිතා තික් ඛත් තුං ජායතො’’ති. 

පුබ්යෙනිවාසඤායණන අතීතංසඤාණන් ති අතීතාරම් මණසභා තාය 
තබ් භාවිභාවයතො ච පුබ් යබනිවාසඤායණන අතීතංසඤාණං පකායසත් වාති 

යයොයජතබ් බං. තත් ථ අතීතංසඤාණන් ති අතීතක් ඛන් ධායතනධාතුසඞ් ඛායත 
අතීයත යකොට් ඨායස අප් පටිහතඤාණං. දිබ් බචක් ඛුඤාණස් ස 
පච් චුප් පන් නාරම් මණත් තා යථාකම් මූප ඤාණස ්ස අනා තංසඤාණස් ස ච 
දිබ් බචක් ඛුවයසයනව ඉජ් ඣනයතො දිබ් බචක් ඛුයනො පරිභණ් ඩඤාණත් තා 
දිබ් බචක් ඛුම් හිතායයව ච ඨිතස් ස යචයතොපරියඤාණසිද් ධියතො වුත් තං 

‘‘දිබ්ෙචක්ඛුනා පච්චුප්පන්නානා තංසඤාණ’’න් ති. තත් ථ දිබ්ෙචක්ඛුනාති 
සපරිභණ් යඩන දිබ් බචක් ඛුඤායණන. පච් චුප් පන් නංයසො ච අනා තංයසො ච 

පච් චුප් පන් නානා තංසං, තත් ථ ඤාණං පච්චුප්පන්නානා තංසඤාණං. 
ආසවක් ඛයඤාණාධි යමයනව සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස විය 
යසසාසාධාරණඡඤාණදසබ ඤාණආයවණිකබුද් ධධම් මාදීනම් පි 

අනඤ් ඤසාධාරණානං බුද් ධගුණානං ඉජ් ඣනයතො වුත් තං ‘‘ආසවක්ෙයෙන

සකලයලොකිෙයලොකුත්තරගුණ’’න් ති. යතනාහ ‘‘සබ්යෙපි සබ්ෙඤ්ඤුගුයණ

පකායසත්වා’’ති. 
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පටුන 

පීතිවිප්ඵාරපරිපුණ්ණ ත්තචිත්යතොති පීතිඵරයණන 

පරිපුණ් ණකායචිත් යතො. අඤ්ඤාණන් ති අඤ ්ඤාණස් සාති අත් යථො. ධි-
සද් දයයො යතො හිතා සාමිඅත් යථ එතං උපයයො වචනං. යසසයමත් ථ 
සුවිඤ් යඤයයයමව. 

යවරඤ් ජසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සීහසුත් තවණ් ණනා 

12. දුතියය සන් ා ාරං (ම. නි. අට් ඨ. 1.22; සං. නි. අට් ඨ. 3.4.243) නාම 
එකා මහාසා ාව. උයයයො කා ාදීසු හිතා රාජායනො තත් ථ ඨත් වා ‘‘එත් තකා 
පුරයතො  ච් ඡන් තු, එත් තකා පච් ඡා’’තිආදිනා තත් ථ නිසීදිත් වා සන් ථං 
කයරොන් ති, මරියාදං බන් ධන් ති, තස් මා තං ඨානං ‘‘සන් ථා ාර’’න් ති වුච් චති. 
උයයයො ට් ඨානයතො ච ආ න් ත් වා යාව ය යහ ය ොමයපරිභණ් ඩාදිවයසන 
පටිජග්  නං කයරොන් ති, තාව එකං ද් යව දිවයස යත රාජායනො තත් ථ 

සන් ථම් භන් තීතිපි සන් ා ාරං. යතසං රාජූනං සහ අත් ථානුසාසනං 

අ ාරන් තිපි සන් ා ාරං.  ණරාජායනො හිතා යත, තස් මා උප් පන් නං කිච් චං 
එකස ්ස වයසන න සිජ් ඣති, සබ් යබසං ඡන් යදො  ද් ධුං වට් ෙති, තස් මා සබ් යබ 

තත් ථ සන් නිපතිත් වා අනුසාසන් ති. යතන වුත් තං ‘‘ස  අත් ානුසාසනං

අ ාර’’න් ති. යස් මා වා තත් ථ සන් නිපතිත් වා ‘‘ඉමස ්මිං කාය  කසිතුං 
වට් ෙති, ඉමස ්මිං කාය  වපිතු’’න් තිආදිනා නයයන ඝරාවාසකිච් චානි 

සම් මන් තයන් ති, තස් මා ඡිද් දාවඡිද් දං ඝරාවාසං සන් ථරන් තීතිපි සන් ා ාරං. 

පුත් තදාරධනාදිඋපකරණපරිච් චාය ො පාරමයෙො. අත් තයනො 

අඞ්  පරිච් චාය ො උපපාරමයෙො. අත් තයනොව ජීවිතපරිච් චාය ො 

පරමත් පාරමයෙො. ඤාතීනං අත් ථචරියා ඤාතත් චරිො. ය ොකස ්ස 

අත් ථචරියා යලොකත් චරිො. කම් මස් සකතඤාණවයසන 
අනවජ් ජකම් මායතනසිප් පායතනවිජ් ජාට් ඨානපරිචයවයසන 
ඛන් ධායතනාදිපරිචයවයසන  ක් ඛණත් තයතීරණවයසන ච ඤාණචායරො 

බුද්ධචරිො. අඞ්  නයනධනරජ් ජපුත් තදාරපරිජ් ජා වයසන පඤ්ච

ම ාපරිච්චාය  පරිච්චජන්යතන. සතිපි මහාපරිච් චා ානං දානපාරමිභායව 
පරිච් චා වියසසසභාවදස් සනත් ථඤ් යචව සුදුක් කරභාවදස් සනත් ථඤ් ච 
පඤ ්චමහාපරිච් චා ානං විසුං  හණං, තයතොයයව ච අඞ්  පරිච් චා යතො විසුං 
නයනපරිච් චා ග්  හණං. පරිච් චා භාවසාමඤ් යඤපි ධනරජ් ජපරිච් චා යතො 
පුත් තදාරපරිච් චා ග්  හණඤ් ච විසුං කතං. පබ් බජ් ජාව සඞ් යඛයපො. 

සත්තසු අනුපස්සනාසූති අනිච් චානුපස ්සනා, දුක් ඛානුපස් සනා, 
අනත් තානුපස් සනා, නිබ් බිදානුපස් සනා, විරා ානුපස් සනා, 
නියරොධානුපස ්සනා, පටිනිස ්සග්  ානුපස් සනාති ඉමාසු සත් තසු අනුපස ්සනාසු. 
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පටුන 

අනුවිච්චකාරන් ති අයවච් චකරණං. ද් වීහිතා කාරයණහිතා අනියයානිකසාසයන 
ඨිතා අත් තයනො සාවකත් තං උප යත පග්  ණ් හන් ති, තානි දස් යසතුං 

‘‘කස්මා’’තිආදි වුත් තං. 

අනුපුබ්බංක න් ති (දී. නි. ටී. 2.75-76) අනුපුබ් බං කයථතබ් බකථං. කා 

පන සාති? දානාදිකථා. තත් ථ දානක ා තාව පචුරජයනසුපි පවත් තියා 
සබ් බසත් තසාධාරණත් තා සුකරත් තා සීය  පතිට් ඨානස් ස උපායභාවයතො ච 
ආදියතො කථිතා. පරිච් චා සීය ො හිතා පුග්  ය ො පරිග්  හවත් ථූසු 
නිස ්සඞ්  භාවයතො සුයඛයනව සී ානි සමාදියති, තත් ථ ච සුප් පතිට් ඨියතො 
යහොති. සීය න දායකප් පටිග්  ාහකවිසුද් ධියතො පරානුග්  හං වත් වා 
පරපීළානිවත් තිවචනයතො කිරියාධම් මං වත් වා අකිරියාධම් මවචනයතො, 
යභො සම් පත් තියහතුං වත් වා භවසම් පත් තියහතුවචනයතො ච 

දානකථානන් තරං සීලක ා කථිතා. ‘‘තඤ් ච සී ං වට් ෙනිස ්සිතං, අයං 
භවසම් පත් ති තස් ස ඵ ’’න් ති දස් සනත් ථං. ‘‘ඉයමහිතා ච දානසී මයයහිතා 
පණීතපණීතතරාදියභදභින් යනහිතා පුඤ් ඤකිරියවත් ථූහිතා එතා 
චාතුමහාරාජිකාදීසු පණීතපණීතතරාදියභදභින් නා අපරියමයයා 

දිබ් බයභො සම් පත් තියයො  ද් ධබ් බා’’ති දස් සනත් ථං තදනන් තරං සග් ක ා. 
‘‘ස් වායං සග් ය ො රා ාදීහිතා උපක් කිලිට් යඨො, සබ් බථානුපක් කිලිට් යඨො 

අරියමග් ය ො’’ති දස් සනත් ථං සග්  ානන් තරං මග්ය ො, මග්  ඤ් ච 
කයථන් යතන තදධි මූපායසන් දස් සනත් ථං සග්  පරියාපන් නාපි පය ව 
ඉතයර සබ් යබපි කාමා නාම බහ් වාදීනවා අනිච් චා අද් ධුවා විපරිණාමධම් මාති 

කාමානං ආදීනයවො. ‘‘හීනා  ම් මා යපොථුජ් ජනිකා අනරියා 

අනත් ථසංහිතාතා’’ති යතසං ඔකායරො  ාමකභායවො. සබ් යබපි භවා කිය සානං 

වත් ථුභූතාති තත් ථ සංකියලයසො. සබ් බයසො සංකිය සවිප් පමුත් තං 

නිබ් බානන් ති යනක්ෙම්යම ආනිසංයසො ච කයථතබ් යබොති අයමත් යථො 

මග් න්තීති එත් ථ ඉති-සද් යදන ආදි-අත් යථන දීපියතොති යවදිතබ් බං. 

සුොනං නිදානන් ති දිට් ඨධම් මිකානං සම් පරායිකානං 
නිබ් බානුපසංහිතාතානඤ් චාති සබ් යබසම් පි සුඛානං කාරණං. යඤ් හිතා කිඤ් චි 
ය ොයක යභො සුඛං නාම, තං සබ් බං දානාධීනන් ති පාකයෙොයමත් යථො. යං 
පන ඣානවිපස් සනාමග්  ඵ නිබ් බානප් පටිසංයුත් තං සුඛං, තස් සපි දානං 

උපනිස ්සයපච් චයයො යහොතියයව. සම්පත්තීනං මූලන් ති යා ඉමා ය ොයක 
පයදසරජ් ජසිරිස් සරියසත් තරතනසමුජ් ජ චක් කවත් තිසම් පදාති එවංපයභදා 
මානුසිකා සම් පත් තියයො, යා ච චාතුමහාරාජිකාදි තා දිබ් බසම් පත් තියයො, යා 
වා පනඤ් ඤාපි සම් පත් තියයො, තාසං සබ් බාසං ඉදං මූ කාරණං. 

යභො ානන් ති භුඤ් ජිතබ් බට් යඨන ‘‘යභොය ො’’ති  ද් ධනාමානං 
පියමනාපියරූපාදීනං තන් නිස ්සයානං වා උපයභො සුඛානං පතිට් ඨා 

නිච් ච ාධිට් ඨානතාය. විසම තස්සාති බයසනප් පත් තස් ස. තාණන් ති රක් ඛා, 

තයතො පරිපා නයතො. යලණන් ති බයසයනහිතා පරිපාතියමානස් ස 

ඔලීයනප් පයදයසො.  තීති  න් තබ් බට් ඨානං. පරාෙණන් ති පටිසරණං. 
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අවස්සයෙොති විනිපතිතුං අයදන් යතො නිස ්සයයො. ආරම්මණන් ති 
ඔලුබ් භාරම් මණං. 

රතනමෙසී ාසනසදිසන් ති සබ් බරතනමයසත් තඞ්  මහාසීහාසනසදිසං. 
එවං හිතාස් ස මහග් ඝං හුත් වා සබ් බයසො විනිපතිතුං අප් පදානට් යඨො දීපියතො 

යහොති. ම ාප වීසදිසං  ත තට් ඨායන පතිට් ඨානස ්ස  භාපනයතො. යථා 
දුබ් බ ස් ස පුරිසස් ස ආ ම් බනරජ් ජු උත් තිට් ඨයතො තිට් ඨයතො ච 
උපත් ථම් යභො, එවං දානං සත් තානං සම් පත් තිභයව උපපත් තියා ඨිතියා ච 

පච් චයයොති ආහ ‘‘ආලම්ෙනට්යඨන ආලම්ෙනරජ්ජුසදිස’’න් ති. 

දුක්ෙනිත් රණට්යඨනාති දුග්  තිදුක් ඛට් ඨානනිත් ථරණට් යඨන. 

සමස්සාසනට්යඨනාති ය ොභමච් ඡරියාදිපටිසත් තුපද් දවයතො 

සමස් සාසනට් යඨන. භෙපරිත්තාණට්යඨනාති දාලිද් දියභයයතො 

පරිපා නට් යඨන. මච්යඡරමලාදීහීති 
මච් යඡරය ොභයදොසමදඉස් සාමිච් ඡාදිට් ඨිවිචිකිච් ඡාදිචිත් තමය හිතා. 

අනුපලිත්තට්යඨනාති අනුපක් කිලිට් ඨතාය. යතසන් ති මච් යඡරම ාදීනං. 

යතසං එව දුරාසදට්යඨන. අසන්තාසනට්යඨනාති සන් තාසයහතුඅභායවන. 
යයො හිතා දායයකො දානපති, යසො සම් පතිපි න කුයතොචි සන් තසති, පය ව 

ආයතිං. ෙලවන්තට්යඨනාති මහාබ වතාය. දායයකො හිතා දානපති සම් පති 
පක් ඛබය න බ වා යහොති, ආයතිං පන කායබ ාදීහිතාපි. 

අභිමඞ් ලසම්මතට්යඨනාති ‘‘වඩ් ඪිකාරණ’’න් ති අභිසම් මතභායවන. 

විපත් තිභවයතො සම් පත් තිභවූපනයනං යෙමන්තභූමසම්පාපනං. 

ඉදානි මහායබොධිචරියභායවනපි දානගුණං දස් යසතුං ‘‘දානං

නායමත’’න් තිආදි වුත් තං. තත් ථ අත්තානං නිෙයායතන්යතනාති එයතන 
‘‘දානඵ ං සම් මයදව පස් සන් තා මහාපුරිසා අත් තයනො ජීවිතම් පි පරිච් චජන් ති, 
තස් මා යකො නාම විඤ් ඤුජාතියකො බාහිතායර වත් ථුස් මිං පය ව සඞ්  ං 
කයරයයා’’ති ඔවාදං යදති. ඉදානි යා ය ොකියා ය ොකුත් තරා ච උක් කංස තා 
සම් පත් තියයො, තා සබ් බා දානයතොයයව පවත් තන් තීති දස් යසන් යතො 

‘‘දානඤ්හී’’තිආදිමාහ. තත් ථ සක් කමාරබ්රහ් මසම් පත් තියයො අත් තහිතාතාය එව, 
චක් කවත් තිසම් පත් ති පන අත් තහිතාතාය පරහිතාතාය චාති දස් යසතුං සා තාසං 
පරයතො චක් කවත් තිසම් පත් ති වුත් තා. එතා ය ොකියා, ඉමා පන 

ය ොකුත් තරාති දස් යසතුං ‘‘සාවකපාරමඤාණ’’න් තිආදි වුත් තං. තාසුපි 
උක් කට් ඨුක් කට් ඨතරුක් කට් ඨතමතං දස් යසතුං කයමන ඤාණත් තයං වුත් තං. 
යතසං පන දානස ්ස පච් චයභායවො යහට් ඨා වුත් යතොයයව. එයතයනව තස් ස 
බ්රහ් මසම් පත් තියාපි පච් චයභායවො දීපියතොති යවදිතබ් යබො. 

දානඤ් ච නාම දක් ඛියණයයයසු හිතාතජ් ඣාසයයන පූජනජ් ඣාසයයන වා 
අත් තයනො සන් තකස් ස පයරසං පරිච් චජනං, තස් මා දායයකො පුරිසපුග්  ය ො 

පයර හන් ති, පයරසං වා සන් තකං හරතීති අට් ඨානයමතන් ති ආහ ‘‘දානං

යදන්යතො සීලං සමාදාතුං සක්යකොතී’’ති. සීලාලඞ්කාරසදියසො අලඞ්කායරො 
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නත්ථි යසොභාවියසසාවහත් තා සී ස් ස. සීලපුප්ඵසදිසං පුප්ඵං නත්ථීති 

එත් ථාපි එයසව නයයො. සීල න්ධසදියසො න්යධො නත්ථීති එත් ථ ‘‘චන් දනං 
ත රං වාපී’’තිආදිකා (ධ. ප. 55)  ාථා – ‘‘ න් යධො ඉසීනං චිරදික් ඛිතානං, 
කායා චුයතො  ච් ඡති මාලුයතනා’’තිආදිකා (ජා. 2.17.55) ජාතක ාථායයො ච 
ආහරිත් වා වත් තබ් බා. සී ඤ් හිතා සත් තානං ආභරණඤ් යචව අ ඞ් කායරො ච 
 න් ධවිය පනඤ් ච පරස් ස දස් සනීයභාවාවහඤ් ච. යතනාහ 

‘‘සීලාලඞ්කායරන හී’’තිආදි. 

අෙං සග්ය ො ලබ්භතීති ඉදං මජ් ඣියමහිතා ආරද් ධං සී ං සන් ධායාහ. 
යතයනවාහ සක් යකො යදවරාජා – 

‘‘හීයනන බ්රහ් මචරියයන, ඛත් තියය උපපජ් ජති; 
මජ් ඣියමන ච යදවත් තං, උත් තයමන විසුජ් ඣතී’’ති. (ජා. 1.8.75); 

ඉට්යඨොති සුයඛො. කන්යතොති කමනීයයො. මනායපොති මනවඩ් ඪනයකො. 

තං පන තස් ස ඉට් ඨාදිභාවං දස් යසතුං ‘‘නිච්චයමත්  කීළා’’තිආදි වුත් තං. 

යදොයසොති අනිච් චතාදිනා අප් පස් සාදාදිනා ච සිසිතභායවො, යයතො යත 

විඤ ්ඤූනං චිත් තං නාරායධන් ති. අථ වා ආදීනං වාති පවත් තතීති ආදීනයවො, 
පරමකපණතා. තථා ච කාමා යථාතථං පච් චයවක් ඛන් තානං 

පච් චුපතිට් ඨන් ති. ලාමකභායවොති අයසට් යඨහිතා යසවිතබ් යබො, යසට් යඨහිතා න 

යසවිතබ් යබො නිහීනභායවො. සංකිලිස්සනන් ති විබාධකතා උපතාපකතා ච. 

යනක්ෙම්යම ආනිසංසන් ති එත් ථ ‘‘යත් තකා කායමසු ආදීනවා, 
තප් පටිපක් ඛයතො තත් තකා යනක් ඛම් යම ආනිසංසා. අපිච යනක් ඛම් මං 
නායමතං අසම් බාධං අසංකිලිට් ඨං, නික් ඛන් තං කායමහිතා, නික් ඛන් තං 
කාමසඤ් ඤාය, නික් ඛන් තං කාමවිතක් යකහිතා, නික් ඛන් තං කාමපරිළායහහිතා, 
නික් ඛන් තං බයාපාදසඤ් ඤායා’’තිආදිනා නයයන යනක් ඛම් යම ආනිසංයස 
පකායසසි. පබ් බජ් ජායං ඣානාදීසු ච ගුයණ විභායවසි වණ් යණසි. 

කල්ලචිත්තන් ති කම් මනියචිත් තං යහට් ඨා පවත් තිතයදසනාය 
අස් සද් ධියාදීනං චිත් තයදොසානං වි තත් තා උපරි යදසනාය 
භාජනභාවූප යමන කම් මක් ඛමචිත් තං. අට් ඨකථායං පන යස් මා 
අස් සද් ධියාදයයො චිත් තස් ස යරො භූතා, තදා යත වි තා, තස් මා ආහ 

‘‘අයරො චිත්ත’’න් ති. දිට් ඨිමානාදිකිය සවි යමන මුදුචිත්තං. 

කාමච් ඡන් දාදිවි යමන විනීවරණචිත්තං. සම් මාපටිපත් තියං 

උළාරපීතිපායමොජ් ජයයොය න උදග් චිත්තං. තත් ථ සද් ධාසම් පත් තියා 

පසන්නචිත්තං. යදා භ වා අඤ් ඤාසීති සම් බන් යධො. අථ වා කල්ලචිත්තන් ති 

කාමච් ඡන් දවි යමන අයරො චිත් තං. මුදුචිත්තන් ති බයාපාදවි යමන 

යමත් තාවයසන අකඨිනචිත් තං. විනීවරණචිත්තන් ති 
උද් ධච් චකුක් කුච් චවි යමන අවික් යඛපයතො යතන අපිහිතාතචිත් තං. 

උදග් චිත්තන් ති ථිනමිද් ධවි යමන සම් පග්  හිතාතවයසන අලීනචිත් තං. 
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පටුන 

පසන්නචිත්තන් ති විචිකිච් ඡාවි යමන සම් මාපටිපත් තියං අධිමුත් තචිත් තන් ති 
එවයමත් ථ යසසපදානං අත් යථො යවදිතබ් යබො. 

යසෙය ාපීතිආදිනා උපමාවයසන සීහස් ස කිය සප් පහානං 

අරියමග් ගුප් පාදනඤ් ච දස් යසති. අප තකාළකන් ති වි තකාළකං. 

සම්මයදවාති සුට් ඨුයදව. රජනන් ති නී පීතය ොහිතාතාදිරඞ්  ජාතං. 

පටිග් ණ්ය ෙයාති  ණ් යහයය, පභස් සරං භයවයය. තස්මංයෙවආසයනති 
තස් සංයයව නිසජ් ජායං. එයතනස් ස  හුවිපස් සකතා තික් ඛපඤ ්ඤතා 

සුඛප් පටිපදඛිප් පාභිඤ් ඤතා ච දස් සිතා යහොති. විරජන් ති 
අපාය මනීයරා රජාදීනං වි යමන විරජං. 

අනවයසසදිට් ඨිවිචිකිච් ඡාම ාප යමන වීතමලං. 

පඨමමග්  වජ් ඣකිය සරජාභායවන වා විරජං. 

පඤ ්චවිධදුස් සී යම වි යමන වීතමලං. තස්ස 

උප්පත්තිආකාරදස්සනත් න් ති කස ්මා වුත් තං? නනු මග්  ඤාණං 

අසඞ් ඛතධම් මාරම් මණන් ති යචොදනං සන් ධායාහ ‘‘තඤ්හී’’තිආදි. තත් ථ 

පටිවිජ්ඣන්තන් ති අසම් යමොහප් පටියවධවයසන පටිවිජ් ඣන් තං. යතනාහ 

‘‘කිච්චවයසනා’’ති. තත්රිදං උපමාසංසන් දනං – වත් ථං විය චිත් තං, වත් ථස් ස 
ආ න් තුකමය හිතා කිලිට් ඨභායවො විය චිත් තස් ස රා ාදිමය හිතා 
සංකිලිට් ඨභායවො, යධොවනසි ාත ං විය අනුපුබ් බීකථා, උදකං විය සද් ධා, 
උදයකන යතයමත් වා ඌසය ොමයඡාරිකඛායරහිතා කාළයක සම් මද් දිත් වා 
වත් ථස ්ස යධොවනප් පයයොය ො විය සද් ධාසියනයහන යතයමත් වා යතයමත් වා 
සතිසමාධිපඤ ්ඤාහිතා යදොයස සිථිය  කත් වා සුතාදිවිධිනා චිත් තස් ස යසොධයන 
වීරියාරම් යභො. යතන පයයොය න වත් යථ කාළකාප යමො විය වීරියාරම් යභන 
කිය සවික් ඛම් භනං, රඞ්  ජාතං විය අරියමග් ය ො, යතන සුද් ධවත් ථස් ස 
පභස ්සරභායවො විය වික් ඛම් භිතකිය සස් ස චිත් තස් ස මග් ය න 
පරියයොදපනන් ති. 

‘‘දිට් ඨධම් යමො’’ති වත් වා දස් සනං නාම ඤාණදස් සනයතො අඤ් ඤම් පි 

අත් ථීති තන් නිවත් තනත් ථං ‘‘පත්තධම්යමො’’ති වුත් තං. පත් ති නාම 
ඤාණසම් පත් තියතො අඤ් ඤාපි විජ් ජතීති තයතො වියසසනත් ථං 

‘‘විදිතධම්යමො’’ති වුත් තං. සා පයනසා විදිතධම් මතා ධම් යමසු එකයදයසනපි 

යහොතීති නිප් පයදසයතො විදිතභාවං දස් යසතුං. ‘‘පරියෙො ාළ් ධම්යමො’’ති 
වුත් තං. යතනස් ස සච් චාභිසම් යබොධංයයව දීයපති. මග්  ඤාණඤ් හිතා 
එකාභිසමයවයසන පරිඤ් ඤාදිකිච් චං සායධන් තං නිප් පයදයසන 

චතුසච් චධම් මං සමන් තයතො ඔ ාළ් හං නාම යහොති. යතනාහ ‘‘දිට්යඨො 

අරිෙසච්චධම්යමො එයතනාති දිට්ඨධම්යමො’’ති. තිණ්ණා විචිකිච්ඡාති 
සප් පටිභයකන් තාරසදිසා යසොළසවත් ථුකා අට් ඨවත් ථුකා ච තිණ් ණා 

නිත් තිණ් ණා විචිකිච් ඡා. වි තාක ංක ාති පවත් තිආදීසු ‘‘එවං නු යඛො, න 
නු යඛො’’ති එවං පවත් තිකා වි තා සමුච් ඡින් නා කථංකථා. සාරජ් ජකරානං 
පාපධම් මානං පහීනත් තා තප් පටිපක් යඛසු සී ාදිගුයණසු පතිට් ඨිතත් තා 



අඞ් ගුත් තරනිකායය  අට් ඨකනිපාත-ටීකා 

20 

පටුන 

යවසාරජ්ජං විසාරදභාවං යවයයත් තියං පත්යතො. අත් තනා එව පච් චක් ඛයතො 
දිට් ඨත් තා න පරං පච් යචති, න චස් ස පයරො පච් යචතබ් යබො අත් ථීති 

අපරප්පච්චයෙො. 

උද්දිසිත්වා කතන් ති අත් තානං උද් දිසිත් වා මාරණවයසන කතං 

නිබ් බත් තිතං මංසං. පටිච්චකම්මන් ති එත් ථ කම් ම-සද් යදො කම් මසාධයනො 

අතීතකාලියකො චාති ආහ ‘‘අත්තානං පටිච්චකත’’න් ති. 

නිමත්තකම්මස්යසතං අධිවචනං ‘‘පටිච් ච කම් මං ඵුසතී’’තිආදීසු (ජා. 

1.4.75) විය. නිමත්තකම්මස්සාති නිමිත් තභායවන  ද් ධබ් බකම් මස් ස. 

කරණවයසන පටිච් චකම් මං එත් ථ අත් ථීති මංසං පටිච්චකම්මං යථා බුද් ධි 
බුද් ධං. තං එතස් ස අත් ථීති බුද් යධො. යසසයමත් ථ උත් තානයමව. 

සීහසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3-4. අස් සාජානීයසුත් තාදිවණ් ණනා 

13-14. තතියය සායඨෙයානීති සඨත් තානි. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. 
තානි පනස් ස සායඨයයාදීනි කායචිත් තුජුකතාපටිපක් ඛභූතා 
ය ොභසහ තචිත් තුප් පාදස ්ස පවත් තිආකාරවියසසා. තත් ථ යස් ස 
කිස ්මිඤ ්චියදව ඨායන ඨාතුකාමස් ස සයතො යං ඨානං මනුස් සානං සප් පටිභයං, 
පුරයතො  න් ත් වා තයථව සප් පටිභයට් ඨායනව ඨස් සාමීති න යහොති, 
වඤ ්චනාධිප් පායභාවයතො ඨාතුකාමට් ඨායනයයව නිඛාතත් ථම් යභො විය 

චත් තායරො පායද නිච් චාය ත් වා තිට් ඨති, අයං සයඨො නාම, ඉමස් ස 
සායඨයයස් ස පාකෙකරණං. තථා යස් ස කිස ්මිඤ ්චියදව ඨායන නිවත් තිත් වා 
ඛන් ධ තං පායතතුකාමස් ස සයතො යං ඨානං මනුස් සානං සප් පටිභයං, 
පුරයතො  න් ත් වා තයථව පායතස් සාමීති න යහොති, පායතතුකාමට් ඨායනයයව 

නිවත් තිත් වා පායතති, අයං කූයටො නාම. යස් ස කාය න වාමයතො, කාය න 
දක් ඛිණයතො, කාය න උජුමග් ය යනව ච  න් තුකාමස් ස සයතො යං ඨානං 
මනුස් සානං සප් පටිභයං, පුරයතො  න් ත් වා තයථව එවං කරිස් සාමීති න 
යහොති, යදිච් ඡකං  න් තුකාමට් ඨායනයයව කාය න වාමයතො, කාය න 
දක් ඛිණයතො, කාය න උජුමග්  ං  ච් ඡති, තථා ය ණ් ඩං වා පස් සාවං වා 
විස් සජ් යජතුකාමස් ස ඉදං ඨානං සුසම් මට් ඨං ආකිණ් ණමනුස ්සං රමණීයං. 
ඉමස ්මිං ඨායන එවරූපං කාතුං න යුත් තං, පුරයතො  න් ත් වා 

පටිච් ඡන් නට් ඨායන කරිස් සාමීති න යහොති, තත් යථව කයරොති, අයං ජිම්ය ො 
නාම. යස් ස පන කිස් මිඤ ්චි ඨායන මග්  ා උක් කම් ම නිවත් තිත් වා පටිමග්  ං 
ආයරොහිතාතුකාමස් ස සයතො යං ඨානං මනුස ්සානං සප් පටිභයං, පුරයතො 
 න් ත් වා තත් යථව එවං කරිස් සාමීති න යහොති, පටිමග්  ං 
ආයරොහිතාතුකාමට් ඨායනයයව මග්  ා උක් කම් ම නිවත් තිත් වා පටිමග්  ං 

ආයරොහති, අයං වඞ්යකො නාම. ඉති ඉමං චතුබ් බිධම් පි කිරියං සන් ධායයතං 

වුත් තං ‘‘ොනි යෙො පනස්ස තානි සායඨෙයානි…යප.… ආවිකත්තා 

ය ොතී’’ති. චතුත් යථ නත් ථි වත් තබ් බං. 
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අස් සාජානීයසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5-8. ම සුත් තාදිවණ් ණනා 

15-18. පඤ් චයම (ධ. ප. අට් ඨ. 2.241) යා කාචි පරියත් ති වා සිප් පං වා 
යස් මා අසජ් ඣායන් තස් ස අනනුයුඤ් ජන් තස් ස විනස ්සති, නිරන් තරං වා න 

උපට් ඨාති, තස් මා ‘‘අසජ්ඣාෙමලාමන්තා’’ති වුත් තං. යස් මා පන ඝරාවාසං 
වසන් තස ්ස උට් ඨායුට් ඨාය ජිණ් ණප් පටිසඞ් ඛරණාදීනි අකයරොන් තස ්ස ඝරං 

නාම විනස් සති, තස් මා ‘‘අනුට්ඨානමලාඝරා’’ති වුත් තං. යස් මා ගිහිතාස් ස වා 
පබ් බජිතස ්ස වා යකොසජ් ජවයසන සරීරප් පජග්  නං වා 
පරික් ඛාරප් පටිජග්  නං වා අකයරොන් තස් ස කායයො දුබ් බණ් යණො යහොති, 

තස් මා ‘‘මලං වණ්ණස්ස යකොසජ්ජ’’න් ති වුත් තං. යස් මා පන  ායවො 
රක් ඛන් තස් ස පමාදවයසන නිද් දායන් තස ්ස වා කීළන් තස ්ස වා තා  ායවො 
අතිත් ථපක් ඛන් දනාදීහිතා වා වාළමි යචොරාදිඋපද් දයවන වා පයරසං 
සාලික් යඛත් තාදීනි ඔතරිත් වා ඛාදනවයසන වා විනාසමාපජ් ජන් ති, සයම් පි 
දණ් ඩං වා පරිභාසං වා පාපුණාති, පබ් බජිතං වා පන ඡද් වාරාදීනි අරක් ඛන් තං 

පමාදවයසන කිය සා ඔතරිත් වා සාසනා චායවන් ති, තස ්මා ‘‘පමායදො

රක්ෙයතො මල’’න් ති වුත් තං. යසො හිතාස් ස විනාසාවයහන ම ට් ඨානියත් තා 

මලං. 

දුච්චරිතන් ති අතිචායරො. අතිචාරිනිඤ් හිතා ඉත් ථිං සාමියකොපි ය හා නීහරති, 
මාතාපිතූනං සන් තිකං  තම් පි ‘‘ත් වං කු ස් ස අඞ්  ාරභූතා, අක් ඛීහිතාපි න 
දට් ඨබ් බා’’ති තං මාතාපිතයරොපි නීහරන් ති, සා අනාථා විචරන් තී මහාදුක් ඛං 

පාපුණාති. යතනස් සා දුච් චරිතං ‘‘මල’’න් ති වුත් තං. දදයතොති දායකස් ස. යස් ස 
හිතා යඛත් තකසනකාය  ‘‘ඉමස් මිං යඛත් යත සම් පන් යන ස ාකභත් තාදීනි 
දස් සාමී’’ති චින් යතත් වාපි නිප් ඵන් යන සස් යස මච් යඡරං උප් පජ් ජිත් වා 
චා චිත් තං නිවායරති, යසො මච් යඡරවයසන චා චිත් යත අවිරුහන් යත 
මනුස් සසම් පත් ති, දිබ් බසම් පත් ති, නිබ් බානසම් පත් තීති තිස් යසො සම් පත් තියයො 

න  භති. යතන වුත් තං ‘‘මච්යඡරංදදයතොමල’’න් ති. අඤ් යඤසුපි එවරූයපසු 

එයසව නයයො. පාපකා ධම්මාති අකුස ා ධම් මා. යත පන ඉධය ොයක 

පරය ොයක ච ම යමව. තයතොති යහට් ඨා වුත් තම යතො. මලතරන් ති 
අතියරකම ං. ඡට් ඨාදීනි උත් තානත් ථායනව. 

ම සුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. පහාරාදසුත් තවණ් ණනා 

19. නවයම (උදා. අට් ඨ. 45; සාරත් ථ. ටී. චූළවග්   3.384) අසුරාති යදවා 
විය න සුරන් ති න කීළන් ති න වියරොචන් තීති අසුරා. සුරා නාම යදවා, යතසං 

පටිපක් ඛාති වා අසුරා, යවපචිත් තිපහාරාදාදයයො. යතසං භවනං සියනරුස් ස 
යහට් ඨාභාය . යත තත් ථ පවිසන් තා නික් ඛමන් තා සියනරුපායද මණ් ඩපාදීනි 
නිම් මිනිත් වා කීළන් තා අභිරමන් ති. සා තත් ථ යතසං අභිරති. ඉයම ගුයණ 

දිස ්වාති ආහ ‘‘යෙ දිස්වාදිස්වාඅසුරාම ාසමුද්යදඅභිරමන්තී’’ති. 
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යස් මා ය ොකියා ජම් බුදීයපො, හිතාමවා තත් ථ පතිට් ඨිතසමුද් දදහපබ් බතා 
තප් පභවා නදියයොති එයතසු යං යං න මනුස් සය ොචරං, තත් ථ සයං සම් මූළ් හා 

අඤ ්යඤපි සම් යමොහයන් ති, තස් මා තත් ථ සම් යමොහවිධමනත් ථං ‘‘අෙංතාව

ජම්බුදීයපො’’තිආදි ආරද් ධං. දසසහස් සයයොජනපරිමායණො ආයාමයතො 

විත් ථාරයතො චාති අධිප් පායයො. යතනාහ ‘‘තත් ා’’තිආදි. උදයකන

අජ්යඣොත් යටො තදුපයභොගිසත් තානං පුඤ් ඤක් ඛයයන. සුන් දරදස ්සනං 

කූෙන් ති සුදස්සනකූටං, යං ය ොයක ‘‘ය මකූට’’න් ති වුච් චති. මූල න්යධො 

කා ානුසාරියාදි. සාර න්යධො චන් දනාදි. යඵග්ගු න්යධො ස  ාදි. 

තච න්යධො  වඞ්  ාදි. පපටිකා න්යධො කපිත් ථාදි. රස න්යධො සජ් ජු සාදි. 

පත්ත න්යධො තමා හිතාරියවරාදි. පුප්ඵ න්යධො නා කුසුමාදි. ඵල න්යධො 

ජාතිඵ ාදි.  න්ධ න්යධො සබ් යබසං  න් ධානං  න් යධො. ‘‘සබ් බානි 
පුථු යතො පඤ් ඤාස යයොජනානි, ආයාමයතො පන උබ් යබධයතො විය 
ද් වියයොජනසතායනවා’’ති වදන් ති. 

මයනො රසිලාතලානීති රතනමයත් තා මනුඤ ්ඤයසොපානසි ාත ානි. 

සුපටිෙත්තානීති තදුපයභොගිසත් තානං සාධාරණකම් මුනාව සුට් ඨු පටියත් තානි 
සුසණ් ඨිතානි යහොන් ති. මච් ඡකච් ඡපාදීනි උදකං ම ං කයරොන් ති, තදභාවයතො 

ඵලිකසදිසනිම්මයලොදකානි. තිරියයතො දීඝං උග්  තකූෙන් ති 

‘‘තිරච්ඡානපබ්ෙත’’න් ති ආහ. පුරිමානි නාමය ොත්තානීති එත් ථ නදී 
නින් න ාතිආදිකං ය ොත් තං,  ඞ්  ා යමුනාතිආදිකං නාමං. 

සවමානාති සන් දමානා. පූරත්තන් ති පුණ් ණභායවො. මසාර ල්ලං 

‘‘චිත් තඵලික’’න් තිපි වදන් ති. ම තංභූතානන් ති මහන් තානං සත් තානං. තිමී

තිමඞ් ලා තිමතිමඞ් ලාති තිස් යසො මච් ඡජාතියයො. තිමිං ගි නසමත් ථා 
තිමිඞ්   ා. තිමිඤ් ච තිමිඞ්   ඤ් ච ගි නසමත් ථා තිමිතිමිඞ්   ාති වදන් ති. 

මම සාවකාති යසොතාපන් නාදියක අරියපුග්  ය  සන් ධාය වදති. න

සංවසතීති උයපොසථකම් මාදිවයසන සංවාසං න කයරොති. උක්ඛිපතීති 

අපයනති. විමුත්තිරයසොති කිය යසහිතා විමුච් චනරයසො. සබ් බා හිතා 
සාසනසම් පත් ති යාවයදව අනුපාදාය ආසයවහිතා චිත් තස් ස විමුත් තිඅත් ථා. 

රතනානීති රතිජනනට් යඨන රතනානි. සතිපට් ඨානාදයයො හිතා භාවියමානා 
පුබ් බභාය පි අනප් පකං පීතිපායමොජ් ජං නිබ් බත් යතන් ති, පය ව අපරභාය . 
වුත් තඤ ්යහතං – 

‘‘යයතො යයතො සම් මසති, ඛන් ධානං උදයබ් බයං; 
 භතී පීතිපායමොජ් ජං, අමතං තං විජානත’’න් ති. (ධ. ප. 374) – 

ය ොකියරතනනිබ් බත් තං පන පීතිපායමොජ් ජං න තස් ස ක භා ම් පි අග් ඝති. 
අපිච – 
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පටුන 

‘‘චිත් තීකතං මහග් ඝඤ් ච, අතු ං දුල්  භදස් සනං; 
අයනොමසත් තපරියභො ං, රතනන් ති පවුච් චති’’. (දී. නි. අට් ඨ. 2.33; 
සං. නි. අට් ඨ. 3.5.223; ඛු. පා. අට් ඨ. 6.3; සු. නි. අට් ඨ. 1.226; 
මහානි. අට් ඨ. 50); 

යදි ච චිත් තීකතාදිභායවන රතනං නාම යහොති, සතිපට් ඨානාදීනංයයව 
භූතයතො රතනභායවො. යබොධිපක් ඛියධම් මානඤ් හිතා යසො ආනුභායවො, යං 
සාවකා සාවකපාරමිඤාණං, පච් යචකබුද් ධා පච් යචකයබොධිඤාණං, 
සම් මාසම් බුද් ධා සම් මාසම් යබොධිං අධි ච් ඡන් ති ආසන් නකාරණත් තා. 
ආසන් නකාරණඤ් හිතා දානාදිඋපනිස් සයයොති එවං රතිජනනට් යඨන 
චිත් තීකතාදිඅත් යථන ච රතනභායවො යබොධිපක් ඛියධම් මානං සාතිසයයො. 

යතන වුත් තං ‘‘තත්රිමානි රතනානි, යසෙයථිදං. චත්තායරො 

සතිපට්ඨානා’’තිආදි. 

තත් ථ ආරම් මයණ ඔක් කන් තිත් වා උපට් ඨානට් යඨන උපට් ඨානං, 

සතියයව උපට් ඨානන් ති සතිපට්ඨානං. ආරම් මණස ්ස පන කායාදිවයසන 

චතුබ් බිධත් තා වුත් තං ‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’ති. තථා හිතා 
කායයවදනාචිත් තධම් යමසු සුභසුඛනිච් චඅත් තසඤ් ඤානං පහානයතො 
අසුභදුක් ඛානිච් චානත් තභාවග්  හණයතො ච යනසං කායානුපස් සනාදිභායවො 
විභත් යතො. 

සම් මා පදහන් ති එයතන, සයං වා සම් මා පදහති, පසත් ථං සුන් දරං වා 

පදහන් තීති සම්මප්පධානං, පුග්   ස් ස වා සම් මයදව පධානභාවකරණයතො 

සම්මප්පධානං වීරියස ්යසතං අධිවචනං. තම් පි අනුප් පන් නුප් පන් නානං 
අකුස ානං අනුප් පාදනප් පහානවයසන අනුප් පන් නුප් පන් නානං කුස ානං 
ධම් මානං උප් පාදනට් ඨාපනවයසන ච චතුකිච් චසාධකත් තා වුත් තං 

‘‘චත්තායරො සම්මප්පධානා’’ති. 

ඉජ් ඣතීති ඉද් ධි, සමිජ් ඣති නිප් ඵජ් ජතීති අත් යථො. ඉජ් ඣන් ති වා තාය 
සත් තා ඉද් ධා වුද් ධා උක් කංස තා යහොන් තීති ඉද් ධි. ඉති පඨයමන අත් යථන 

ඉද් ධි එව පායදොති ඉද්ධිපායදො, ඉද් ධියකොට් ඨායසොති අත් යථො. දුතියයන 

අත් යථන ඉද් ධියා පායදො පතිට් ඨා අධි මුපායයොති ඉද්ධිපායදො. යතන හිතා 
උපරූපරිවියසසසඞ් ඛාතං ඉද් ධිං පජ් ජන් ති පාපුණන් ති. ස් වායං ඉද් ධිපායදො 
යස් මා ඡන් දාදියක චත් තායරො අධිපතිධම් යම ධුයර යජට් ඨයක කත් වා 

නිබ් බත් තීයති, තස් මා වුත් තං ‘‘චත්තායරො ඉද්ධිපාදා’’ති. 

පඤ්චින්ද්රිොනීති සද් ධාදීනි පඤ් ච ඉන් ද්රියානි. තත් ථ අස් සද් ධියං 

අභිභවිත් වා අධියමොක් ඛ ක් ඛයණ ඉන් දට් ඨං කායරතීති සද්ධින්ද්රිෙං. 
යකොසජ් ජං අභිභවිත් වා පග්  හ ක් ඛයණ, පමාදං අභිභවිත් වා 
උපට් ඨාන ක් ඛයණ, වික් යඛපං අභිභවිත් වා අවික් යඛප ක් ඛයණ, 
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අඤ ්ඤාණං අභිභවිත් වා දස් සන ක් ඛයණ ඉන් දට් ඨං කායරතීති 

පඤ්ඤින්ද්රිෙං. 

තානියයව අස් සද් ධියාදීහිතා අනභිභවනීයයතො අකම් පියට් යඨන 

සම් පයුත් තධම් යමසු ථිරභායවන ච ෙලානි යවදිතබ් බානි. 

සත්තයෙොජ්ඣඞ් ාති යබොධියා, යබොධිස ්ස වා අඞ්  ාති යෙොජ්ඣඞ් ා. යා 
හිතා එසා ධම් මසාමග් ගී යාය ය ොකුත් තරමග්  ක් ඛයණ උප් පජ් ජමානාය 
ලීනුද් ධච් චපතිට් ඨානායූහනකාමසුඛත් තකි මථානුයයො උච් යඡදසස් සතාභිනි
යවසාදීනං අයනයකසං උපද් දවානං පටිපක් ඛභූතාය 
සතිධම් මවිචයවීරියපීතිපස් සද් ධිසමාධිඋයපක් ඛාසඞ් ඛාතාය ධම් මසාමග් ගියා 
අරියසාවයකො බුජ් ඣති, කිය සනිද් දාය වුට් ඨහති, චත් තාරි අරියසච් චානි 

පටිවිජ් ඣති, නිබ් බානයමව වා සච් ඡිකයරොතීති ‘‘යෙොධී’’ති වුච් චති. තස් සා 

ධම් මසාමග් ගිසඞ් ඛාතාය යබොධියා අඞ්  ාතිපි යෙොජ්ඣඞ් ා 
ඣානඞ්  මග්  ඞ්  ාදයයො විය. යයොයපස වුත් තප් පකාරාය ධම් මසාමග් ගියා 

බුජ් ඣතීති කත් වා අරියසාවයකො ‘‘යෙොධී’’ති වුච් චති. තස් ස යබොධිස් ස 

අඞ්  ාතිපි යෙොජ්ඣඞ් ා යසනඞ්  රථඞ්  ාදයයො විය. යතනාහු යපොරාණා 
‘‘බුජ් ඣනකස ්ස පුග්   ස ්ස අඞ්  ාති යබොජ් ඣඞ්  ා’’ති (විභ. අට් ඨ. 466; සං. 
නි. අට් ඨ. 3.5.182; පටි. ම. අට් ඨ. 2.2.17). ‘‘යබොධාය සංවත් තන් තීති 
යබොජ් ඣඞ්  ා’’තිආදිනා (පටි. ම. 2.17) නයයනපි යබොජ් ඣඞ්  ත් යථො 
යවදිතබ් යබො. 

අරියෙො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ොති තංතංමග්  වජ් යඣහිතා කිය යසහිතා 
ආරකත් තා, අරියභාවකරත් තා, අරියඵ ප් පටි ාභකරත් තා ච අරියයො. 
සම් මාදිට් ඨිආදීනි අට් ඨඞ්  ානි අස් ස අත් ථි, අට් ඨ අඞ්  ානියයව වා 
අට් ඨඞ් ගියකො. මායරන් යතො කිය යස  ච් ඡති නිබ් බානත් ථියකහිතා වා 
මග් ගීයති, සයං වා නිබ් බානං මග්  තීති මග් ය ොති එවයමයතසං 
සතිපට් ඨානාදීනං අත් ථවිභාය ො යවදිතබ් යබො. 

යසොතාපන්යනොති මග්  සඞ් ඛාතං යසොතං ආපජ් ජිත් වා පාපුණිත් වා ඨියතො, 

යසොතාපත් තිඵ ට් යඨොති අත් යථො. යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරිොෙ

පටිපන්යනොති යසොතාපත් තිඵ ස් ස අත් තපච් චක් ඛකරණාය පටිපජ් ජමායනො 

පඨමමග්  ට් යඨො, යයො අට් ඨමයකොතිපි වුච් චති. සකදා ාමීති සකියදව ඉමං 

ය ොකං පටිසන් ධිග්  හණවයසන ආ මනසීය ො දුතියඵ ට් යඨො. අනා ාමීති 
පටිසන් ධිග්  හණවයසන කාමය ොකං අනා මනසීය ො තතියඵ ට් යඨො. යයො 
පන සද් ධානුසාරී ධම් මානුසාරී එකබීජීතිඑවමාදියකො අරියපුග්   විභාය ො, 
යසො එයතසංයයව පයභයදොති. යසසං වුත් තනයසදිසයමව. 

පහාරාදසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. උයපොසථසුත් තවණ් ණනා 

20. දසයම තදහුයපොසය ති (උදා. අට් ඨ. 45; සාරත් ථ. ටී. චූළවග්   

3.383) තස් මිං උයපොසථදිවසභූයත අහනි. උයපොස කරණත් ාොති 

ඔවාදපාතියමොක් ඛං උද් දිසිතුං. උද්ධස්තං අරුණන් ති අරුණුග්  මනං. 

උද්දිසතු, භන්යත, භ වා භික්ඛූනං පාතියමොක්ෙන් ති යථයරො භ වන් තං 
පාතියමොක් ඛුද් යදසං යාචි. තස් මිං කාය  ‘‘න, භික් ඛයව, අනුයපොසයථ 
උයපොසයථො කාතබ් යබො’’ති (මහාව. 136) සික් ඛාපදස් ස අපඤ් ඤත් තත් තා. 
කස ්මා පන භ වා තියාමරත් තිං වීතිනායමසි? තයතො පට් ඨාය 

ඔවාදපාතියමොක් ඛං අනුද් දිසිතුකායමො තස් ස වත් ථුං පාකෙං කාතුං. අද්දසාති 
කථං අද් දස? අත් තයනො යචයතොපරියඤායණන තස් සං පරිසති භික් ඛූනං 
චිත් තානි පරිජානන් යතො තස් ස දුස් සී ස් ස චිත් තං පස් සි. යස් මා පන චිත් යත 

දිට් යඨ තංසමඞ් ගීපුග්  ය ො දිට් යඨො නාම යහොති, තස් මා ‘‘අද්දසා යෙො

ආෙස්මාම ායමොග් ල්ලායනො තංපුග් ලංදුස්සීල’’න් තිආදි වුත් තං. යයථව 
හිතා අනා යත සත් තසු දිවයසසු පවත් තං පයරසං චිත් තං 

යචයතොපරියඤාණ ාභී ජානාති, එවං අතීයතපීති. මජ්යඣ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

නිසින්නන් ති සඞ් ඝපරියාපන් යනො විය භික් ඛුසඞ් ඝස් ස අන් යතො නිසින් නං. 

දිට්යඨොසීති අයං න පකතත් යතොති භ වතා දිට් යඨො අසි. යස් මා ච එවං 
දිට් යඨො, තස් මා නත් ථි යත තව භික් ඛූහිතා සද් ධිං එකකම් මාදිසංවායසො. යස් මා 
පන යසො සංවායසො තව නත් ථි, තස් මා උට් යඨහිතා, ආවුයසොති එවයමත් ථ 
පදයයොජනා යවදිතබ් බා. 

තතිෙම්පි යෙො යසො පුග් යලො තුණ්හී අය ොසීති අයනකවාරං වත් වාපි 
‘‘යථයරො සයයමව නිබ් බින් යනො ඔරමිස් සතී’’ති වා, ‘‘ඉදානි ඉයමසං 

පටිපත් තිං ජානිස් සාමී’’ති වා අධිප් පායයන තුණ් හී අයහොසි. ො ාෙං

 ය ත්වාති ‘‘භ වතා මයා ච යාථාවයතො දිට් යඨො, යාවතතියං ‘උට් යඨහිතා, 
ආවුයසො’ති ච වුත් යතො න වුට් ඨාති, ඉදානිස ්ස නික් කඩ් ඪනකාය ො, මා 
සඞ් ඝස ්ස උයපොසථන් තරායයො අයහොසී’’ති තං බාහායං අග්  යහසි, තථා 

 යහත් වා. ෙහි ද්වාරයකොට්ඨකා නික්ොයමත්වාති ද් වාරයකොට් ඨකා 

ද් වාරසා ායතො නික් ඛායමත් වා. ෙහීති පන නික් ඛාමිතට් ඨානදස් සනං. අථ වා 

ෙහිද්වාරයකොට්ඨකාති බහිතාද් වාරයකොට් ඨකයතොපි නික් ඛායමත් වා, න 
අන් යතොද් වාරයකොට් ඨකයතො එව. උභයත් ථාපි විහාරයතො බහිතාකත් වාති 

අත් යථො. සූචිඝටිකං දත්වාති අග්  ළසූචිඤ් ච උපරිඝටිකඤ් ච ආදහිතාත් වා, 

සුට් ඨුතරං කවාෙං ථයකත් වාති අත් යථො. ොවො ා  ණාපිනාමාති ඉමිනා 
‘‘අපරිසුද් ධා, ආනන් ද, පරිසා’’ති වචනං සුත් වා එව හිතා යතන පක් කමිතබ් බං 
සියා, එවං අපක් කමිත් වා යාව බාහා හණාපි නාම යසො යමොඝපුරියසො 
ආ යමස් සති, අච් ඡරියමිදන් ති දස් යසති. ඉදඤ් ච  රහනච් ඡරියයමවාති 
යවදිතබ් බං. 

අථ භ වා චින් යතසි – ‘‘ඉදානි භික් ඛුසඞ් යඝ අබ් බුයදො ජායතො, 
අපරිසුද් ධා පුග්   ා උයපොසථං ආ ච් ඡන් ති, න ච තථා තා අපරිසුද් ධාය 



අඞ් ගුත් තරනිකායය  අට් ඨකනිපාත-ටීකා 

26 

පටුන 

පරිසාය උයපොසථං කයරොන් ති, පාතියමොක් ඛං උද් දිසන් ති. අනුද් දිසන් යත ච 
භික් ඛුසඞ් ඝස් ස උයපොසයථො පච් ඡිජ් ජති. යංනූනාහං ඉයතො පට් ඨාය 
භික් ඛූනංයයව පාතියමොක් ඛුද් යදසං අනුජායනයය’’න් ති. එවං පන 

චින් යතත් වා භික් ඛූනංයයව පාතියමොක් ඛුද් යදසං අනුජානි. යතන වුත් තං ‘‘අ 

යෙොභ වා…යප.…පාතියමොක්ෙං උද්දියසෙයා ා’’ති. තත් ථ නදානා න් ති 
ඉදානි අහං උයපොසථං න කරිස ්සාමි, පාතියමොක් ඛං න උද් දිසිස් සාමීති 

පච් යචකං න-කායරන සම් බන් යධො. දුවිධඤ් හිතා පාතියමොක් ඛං – 
ආණාපාතියමොක් ඛං, ඔවාදපාතියමොක් ඛන් ති. යතසු ‘‘සුණාතු යම, 
භන් යත’’තිආදිකං (මහාව. 134) ආණාපාතියමොක් ඛං. තං සාවකාව 
උද් දිසන් ති, න බුද් ධා, යං අන් වද් ධමාසං උද් දිසීයති. ‘‘ඛන් තී පරමං…යප.… 
සබ් බපාපස් ස අකරණං…යප.… අනුපවායදො අනුපඝායතො…යප.… එතං 
බුද් ධාන සාසන’’න් ති (දී. නි. 2.90; ධ. ප. 183-185; උදා. 36; යනත් ති. 30) 
ඉමා පන තිස් යසො  ාථා ඔවාදපාතියමොක් ඛං නාම. තං බුද් ධාව උද් දිසන් ති, න 
සාවකා, ඡන් නම් පි වස් සානං අච් චයයන උද් දිසන් ති. දීඝායුකබුද් ධානඤ් හිතා 
ධරමානකාය  අයයමව පාතියමොක් ඛුද් යදයසො, අප් පායුකබුද් ධානං පන 
පඨමයබොධියංයයව. තයතො පරං ඉතයරො. තඤ් ච යඛො භික් ඛූයයව උද් දිසන් ති, 
න බුද් ධා, තස් මා අම් හාකම් පි භ වා වීසතිවස් සමත් තං ඉමං 
ඔවාදපාතියමොක් ඛං උද් දිසිත් වා ඉමං අන් තරායං දිස ්වා තයතො පරං න උද් දිසි. 

අට්ඨානන් ති අකාරණං. අනවකායසොති තස් යසව යවවචනං. කාරණඤ් හිතා යථා 
තිට් ඨති එත් ථ ඵ ං තදායත් තවුත් තිතායාති ‘‘ඨාන’’න් ති වුච් චති, එවං 

‘‘අවකායසො’’තිපි වුච් චති. ෙන් ති කිරියාපරාමසනං. 

අට්ඨියම, භික්ෙයව, ම ාසමුද්යදති යකො අනුසන් ධි? ය් වායං අපරිසුද් ධාය 
පරිසාය පාතියමොක් ඛස් ස අනුද් යදයසො වුත් යතො, යසො ඉමස ්මිං ධම් මවිනයය 
අච් ඡරියයො අබ් භුයතො ධම් යමොති තං අපයරහිතාපි සත් තහිතා අච් ඡරියබ් භුතධම් යමහිතා 
සද් ධිං විභජිත් වා දස් යසතුකායමො පඨමං තාව යතසං උපමාභායවන 
මහාසමුද් යද අට් ඨ අච් ඡරියබ් භුතධම් යම දස් යසන් යතො සත් ථා ‘‘අට් ඨියම, 
භික් ඛයව, මහාසමුද් යද’’තිආදිමාහ. 

උයපොසථසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහාවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3.   පතිවග්ය ො 

1-7. පඨමඋග්  සුත් තාදිවණ් ණනා 

21-27. තතියස් ස පඨමදුතියයසු නත් ථි වත් තබ් බං. තතියය 

‘‘හත් ථය ො’’ති වත් තබ් යබ ‘‘ ත් යකො’’ති වුත් තං. යසො හිතා රාජපුරිසානං 
හත් ථයතො යක් ඛස් ස හත් ථං, යක් ඛස ්ස හත් ථයතො භ වයතො හත් ථං, 

භ වයතො හත් ථයතො පුන රාජපුරිසානං හත් ථං  තත් තා නාමයතො  ත් යකො

ආළවයකොති ජායතො. යතනාහ ‘‘ආළවකෙක්ෙස්ස  ත් යතො  ත්ය හි
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සම්පටිච්ඡිතත්තා  ත් යකොති ලද්ධනායමො රාජකුමායරො’’ති. චතුත් ථාදීනි 
උත් තානත් ථායනව. 

පඨමඋග්  සුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. දුතියබ සුත් තවණ් ණනා 

28. අට් ඨයම ඛීණාසවස් ස සබ් යබසං සඞ් ඛාරානං අනිච් චතා 
අසම් යමොහවයසන කිච් චයතො මග්  පඤ් ඤාය සුප් පටිවිද් ධා, විපස ්සනාය 

ආරම් මණකරණවයසනපීති දස් යසන් යතො ආහ ‘‘ස විපස්සනාෙ 

මග් පඤ්ඤාො’’ති. ඉයම කාමාති ද් යවපි කායම වදති. කිය සවයසන 
උප් පජ් ජමායනො හිතා පරිළායහො වත් ථුකාමසන් නිස ්සයයො වත් ථුකාමවිසයයො 

වාති ද් යවපි සපරිළාහට් යඨන අඞ්  ාරකාසු වියාති ‘‘අඞ් ාරකාසූපමා’’ති 
වුත් තා. අන් යතො වුච් චති  ාමකට් යඨන තණ් හා, බයන් තං වි තන් තං භූතන් ති 

ෙයන්තිභූතන් ති ආහ ‘‘වි තන්තභූත’’න් ති, නිත් තණ් හන් ති අත් යථො. 

දුතියබ සුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. අක් ඛණසුත් තවණ් ණනා 

29. නවයම යස් මා මහිතාද් ධිකයපතා යදවාසුරානං ආවාහං  ච් ඡන් ති, 
විවාහං න  ච් ඡන් ති, තස් මා යපත් තිවිසයයයනව අසුරකායයො  හිතායතොති 
යවදිතබ් යබො. යපතාසුරා පන යපතා එවාති යතසං යපයතහිතා සඞ්  යහො 
අවුත් තසිද් යධොව. 

අක් ඛණසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. අනුරුද් ධමහාවිතක් කසුත් තවණ් ණනා 

30. දසයම අප්පිච්ඡස්සාති න ඉච් ඡස ්ස. අභාවත් යථො යහත් ථ අප්පසද් යදො 
‘‘අප් පඩංසමකසවාතාතපා’’තිආදීසු (අ. නි. 10.11) විය. පච් චයයසු 

අප් පිච් යඡො පච්චෙප්පිච්යඡො, චීවරාදිපච් චයයසු ඉච් ඡාරහිතායතො. 

අධි මප්පිච්යඡොති ඣානාදිඅධි මවිභාවයන ඉච් ඡාරහිතායතො. 

පරිෙත්තිඅප්පිච්යඡොති පරියත් තියං බාහුසච් චවිභාවයන ඉච් ඡාරහිතායතො. 

ධුතඞ් ප්පිච්යඡොති ධුතඞ් ය සු අප් පිච් යඡො ධුතඞ්  භාවවිභාවයන 

ඉච් ඡාරහිතායතො. සන්තගුණනිගු යනනාති අත් තනි සංවිජ් ජමානානං 
ඣානාදිගුණානඤ් යචව බාහුසච් චගුණස ්ස ධුතඞ්  ගුණස් ස ච නිගුහයනන 

ඡාදයනන. සම්පජ්ජතීති නිප් ඵජ් ජති සිජ් ඣති. යනො මහිච්ඡස්සාති මහතියා 
ඉච් ඡාය සමන් නා තස් ස යනො සම් පජ් ජති අනුධම් මස් සපි අනිප් ඵජ් ජනයතො. 

පවිවිත්තස්සාති පකායරහිතා විවිත් තස් ස. යතනාහ ‘‘කාෙචිත්තඋපධිවියවයකහි

විවිත්තස්සා’’ති. ආරම්භවත්ථුවයසනාති භාවනාභියයො වයසන එකීභායවොව 
කායවියවයකොති අධිප් යපයතො, න  ණසඞ්  ණිකාභාවමත් තන් ති දස් යසති. 

කම්මන් ති යයො කම් මං. 
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සත් යතහිතා කිය යසහිතා ච සඞ්  ණනං සයමොධානං සඞ්  ණිකා, සා 

ආරමිතබ් බට් යඨන ආරායමො එතස් සාති සඞ් ණිකාරායමො, තස් ස. යතනාහ 

‘‘ ණසඞ් ණිකාෙ යචවා’’තිආදි. ආරද්ධවීරිෙස්සාති පග්  හිතාතවීරියස් ස. 
තඤ් ච යඛො උපධිවියවයක නින් නතාවයසන ‘‘අයං ධම් යමො’’ති වචනයතො. 
එස නයයො ඉතයරසුපි. විවට් ෙනිස ්සිතංයයව හිතා සමාධානං ඉධාධිප් යපතං, 
තථා පඤ් ඤාපි. කම් මස් ස-කතපඤ් ඤාය හිතා ඨියතො කම් මවයසන භයවසු 
නානප් පකායරො අනත් යථොති ජානන් යතො කම් මක් ඛයකරං ඤාණං 
අභිපත් යථති, තදත් ථඤ ්ච උස් සාහං කයරොති. මානාදයයො සත් තසන් තානං 

සංසායර පපඤ් යචන් ති විත් ථායරන් තීති පපඤ්චාති ආහ 

‘‘තණ් ාමානදිට්ඨිපපඤ්චරහිතත්තා’’තිආදි. යසසයමත් ථ 
සුවිඤ් යඤයයයමව. 

අනුරුද් ධමහාවිතක් කසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 හපතිවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. දානවග්ය ො 

1-4. පඨමදානසුත් තාදිවණ් ණනා 

31-34. චතුත් ථස ්ස පඨයම ආසජ්ජාති යස් ස යදති, තස් ස ආ මනයහතු 

යතන සමා මනිමිත් තං. භොති භයයහතු. නනු භයං නාම 
 ද් ධකාමතාරා ාදයයො විය යචතනාය අවිසුද් ධිකරං, තං කස ්මා ඉධ 
 හිතාතන් ති? නයිදං තාදිසං යවොහාරභයාදිං සන් ධාය වුත් තන් ති දස් යසතුං 

‘‘අෙං අදාෙයකො අකාරයකො’’තිආදි වුත් තං. අදාසි යමති යං පුබ් යබ කතං 

උපකාරං චින් යතත් වා දීයති, තං සන් ධාය වුත් තං. දස්සති යමති 

පච් චුපකාරාසීසාය යං දීයති, තං සන් ධාය වදති. සාහුදානන් ති දානං නායමතං 

පණ් ඩිතපඤ් ඤත් තන් ති සාධුසමාචායර ඨත් වා යදති. අලඞ්කාරත් න් ති 
උපයසොභනත් ථං. දානඤ් හිතා දත් වා තං පච් චයවක් ඛන් තස් ස 
පායමොජ් ජපීතියසොමනස් සාදයයො උප් පජ් ජන් ති, 
ය ොභයදොසඉස් සාමච් යඡරාදයයොපි විසිරී භවන් ති. ඉදානි දානං 
අනුකූ ධම් මපරිබ්රූහයනන පච් චනීකධම් මවිසිරීකරයණන ච භාවනාචිත් තස් ස 

උපයසොභනාය ච පරික් ඛාරාය ච යහොතීති ‘‘අලඞ්කාරත් ඤ්යචව

පරික්ොරත් ඤ්ච යදතී’’ති වුත් තං. යතනාහ ‘‘දානඤ්හි චිත්තං මුදුං

කයරොතී’’තිආදි. මුදුචිත්යතොය ොති  ද් ධා දායයක ‘‘ඉමිනා මය් හං සඞ්  යහො 

කයතො’’ති, දාතාපි  ද් ධරි. යතන වුත් තං ‘‘උභින්නම්පි චිත්තං මුදුං 

කයරොතී’’ති. 

අදන්තදමනන් ති අදන් තා අනස් සවාපිස් ස දායනන දන් තා අස් සවා 

යහොන් ති, වයස වත් තන් ති. අදානං දන්තදූසකන් ති අදානං පුබ් යබ දන් තානං 

අස් සවානම් පි විඝාතුප් පාදයනන චිත් තං සියසති. උන්නමන්ති දායකා පියංවදා 

ච පයරසං  රුචිත් තීකාරට් ඨානතාය. නමන්තිපටිග්  ාහකා දායනන 
පියවාචාය ච  ද් ධසඞ්  හාසඞ්  ාහකානං. 
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චිත්තාලඞ්කාරදානයමව උත්තමං අනුපක් කිලිට් ඨතාය සුපරිසුද් ධතාය 
ගුණවියසසපච් චයතාය ච. දුතියාදීනි උත් තානත් ථායනව. 

පඨමදානසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. දානූපපත් තිසුත් තවණ් ණනා 

35. පඤ ්චයම දානපච්චොති දානකාරණා, දානමයපුඤ් ඤස ්ස කතත් තා 

උපචිතත් තාති අත් යථො. උපපත්තියෙොති මනුස් යසසු යදයවසු ච 

නිබ් බත් තියයො. ඨයපතීති එකවාරයමව අනුප් පජ් ජිත් වා යථා උපරි 
යතයනවාකායරන පවත් තති, එවං ඨයපති. තයදව චස් ස අධිට් ඨානන් ති ආහ 

‘‘තස්යසව යවවචන’’න් ති. වඩ්යෙතීති බ්රයූහති න හායපති. විමුත්තන් ති 

අධිමුත් තං, නින් නං යපොණං පබ් භාරන් ති අත් යථො. විමුත්තන් ති වා විස් සට් ඨං. 

නිප් පරියායයතො උත්තරි නාම පණීතං මජ් යඣපි හීනමජ් ඣිමවිභා ස් ස 

 බ් භනයතොති වුත් තං ‘‘උත්තරි අභාවිතන්ති තයතො උපරිමග් ඵලත් ාෙ 

අභාවිත’’න් ති. සංවත්තති තථාපණිහිතාතං දානමයං චිත් තං. යං පන පාළියං 

‘‘තඤ්ච යෙො’’තිආදි වුත් තං, තං තතු්රපපත් තියා 
විබන් ධකරදුස් සී යාභාවදස් සනපරං දට් ඨබ් බං, න දානමයස් ස පුඤ ්ඤස් ස 

යකව ස් ස තංසංවත් තනතාදස් සනපරන් ති දට් ඨබ් බං. සමුච්ඡින්නරා ස්සාති 
සමුච් ඡින් නකාමරා ස් ස. තස් ස හිතා සියා බ්රහ් මය ොයක උපපත් ති, න 
සමුච් ඡින් නභවරා ස් ස. වීතරා ග්  හයණන යචත් ථ කායමසු වීතරා තා 
අධිප් යපතා, යාය බ්රහ් මය ොකූපපත් ති සියා. යතනාහ 

‘‘දානමත්යතයනවා’’තිආදි. යදි එවං දානං තත් ථ කිමත් ථියන් ති ආහ ‘‘දානං

පනා’’තිආදි. දායනනමුදුචිත්යතොති බද් ධාඝායත යවරිපුග්  ය පි අත් තයනො 
දානසම් පටිච් ඡයනන මුදුභූතචිත් යතො. 

දානූපපත් තිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. පුඤ ්ඤකිරියවත් ථුසුත් තවණ් ණනා 

36. ඡට් යඨ පුජ් ජභවඵ ං නිබ් බත් යතන් ති, අත් තයනො සන් තානං 
පුනන් තීති වා පුඤ් ඤානි ච තානි යහතුපච් චයයහිතා කත් තබ් බයතො කිරියා චාති 
පුඤ ්ඤකිරියා, තායයව ච යතසං යතසං පියමනාපතාදිආනිසංසානං 

වත් ථුභාවයතො පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූනි. 

අනුච් ඡින් නභවමූ ස් ස අනුග්  හවයසන, පූජාවයසන වා අත් තයනො 
යදයයධම් මස ්ස පරස් ස පරිච් චා යචතනා දීයති එයතනාති දානං, දානයමව 

දානමෙං. පදපූරණමත් තං මය-සද් යදො. චීවරාදීසු චතූසු පච් චයයසු (දී. නි. 
අට් ඨ. 3.305), අන් නාදීසු වා දසසු දානවත් ථූසු, රූපාදීසු වා ඡසු ආරම් මයණසු 
තං තං යදන් තස ්ස යතසං උප් පාදනයතො පට් ඨාය පුබ් බභාය  පරිච් චා කාය  
පච් ඡා යසොමනස් සචිත් යතන අනුස් සරයණ චාති තීසු කාය සු පවත් තයචතනා 

දානමෙංපුඤ්ඤකිරිෙවත්ථු නාම. 
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නිච් චසී උයපොසථසී ාදිවයසන පඤ් ච අට් ඨ දස වා සී ානි 
සමාදියන් තස ්ස ‘‘සී පූරණත් ථං පබ් බජිස ්සාමී’’ති විහාරං  ච් ඡන් තස් ස 
පබ් බජන් තස ්ස, මයනොරථං මත් ථකං පායපත් වා ‘‘පබ් බජියතො වතම් හිතා සාධු 
සුට් ඨූ’’ති ආවජ් යජන් තස් ස, සද් ධාය පාතියමොක් ඛං පරිපූයරන් තස් ස, 
පඤ ්ඤාය චීවරාදියක පච් චයය පච් චයවක් ඛන් තස් ස, සතියා ආපාථ යතසු 
රූපාදීසු චක් ඛුද් වාරාදීනි සංවරන් තස් ස, වීරියයන ආජීවං යසොයධන් තස් ස ච 

පවත් තයචතනා සී ති, සීය තීති වා සීලමෙංපුඤ්ඤකිරිෙවත්ථු නාම. 

පටිසම්භිදාෙං (පටි. ම. 1.48) වුත් යතන විපස් සනාමග් ය න චක් ඛුං 
අනිච් චයතො දුක් ඛයතො අනත් තයතො විපස් සන් තස් ස, යසොතං…යප.… 
ඝානං…යප.… ජිව් හං…යප.… කායං…යප.… රූයප…යප.… 
ධම් යම…යප.… චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං…යප.… මයනොවිඤ් ඤාණං…යප.… 
චක් ඛුසම් ඵස් සං …යප.… මයනොසම් ඵස් සං…යප.… චක් ඛුසම් ඵස් සජං 
යවදනං…යප.… මයනොසම් ඵස් සජං යවදනං…යප.… ජරාමරණං 
අනිච් චයතො දුක් ඛයතො අනත් තයතො විපස් සන් තස් ස යා යචතනා, යා ච 
පථවීකසිණාදීසු සබ් බාසු අට් ඨත් තිංසාය ආරම් මයණසු පවත් තා 
ඣානයචතනා, යා ච අනවජ් යජසු කම් මායතනසිප් පායතනවිජ් ජාට් ඨායනසු 
පරිචයමනසිකාරාදිවයසන පවත් තා යචතනා, සබ් බා සා භායවති එතායාති 

භාවනාමයං වුත් තනයයන පුඤ් ඤකිරියවත් ථු චාති භාවනාමෙං

පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථු. 

එකයමකඤ් යචත් ථ යථාරහං පුබ් බභා යතො පට් ඨාය කයරොන් තස් ස 
කායකම් මං යහොති. තදත් ථං වාචං නිච් ඡායරන් තස ්ස වචීකම් මං. කායඞ්  ං 
වාචඞ්  ඤ ්ච අයචොයපත් වා මනසා චින් තයන් තස් ස මයනොකම් මං. අන් නාදීනි 
යදන් තස ්ස චාපි ‘‘අන් නදානාදීනි යදමී’’ති වා, දානපාරමිං ආවජ් යජත් වා වා 
දානකාය  දානමයං පුඤ ්ඤකිරියවත් ථු යහොති. යථා හිතා යකව ං 
‘‘අන් නදානාදීනි යදමී’’ති දානකාය  දානමයං පුඤ් ඤකිරියවත් ථු යහොති, 
එවං ‘‘ඉදං දානමයං සම් මාසම් යබොධියා පච් චයයො යහොතූ’’ති දානපාරමිං 
ආවජ් යජත් වා දානකාය පි දානසීයසයනව පවත් තිතත් තා. වත් තසීයස ඨත් වා 
දදන් යතො ‘‘එතං දානං නාම මය් හං කු වංසයහතු පයවණිචාරිත් ත’’න් ති 
චාරිත් තසීයසන වා යදන් යතො චාරිත් තසී ත් තා සී මයං. ඛයයතො වයයතො 
සම් මසනං පට් ඨයපත් වා දදයතො භාවනාමයං පුඤ් ඤකිරියවත් ථු යහොති. යථා 
හිතා යදයයධම් මපරිච් චා වයසන වත් තමානාපි දානයචතනා වත් තසීයස ඨත් වා 
දදයතො සී මයං පුඤ් ඤකිරියවත් ථු යහොති පුබ් බාභිසඞ් ඛාරස ්ස අපරභාය  
යචතනාය ච තථාපවත් තත් තා. 

පුඤ ්ඤකිරියවත් ථුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7-8. සප් පුරිසදානසුත් තාදිවණ් ණනා 

37-38. සත් තයම වියචෙය යදතීති එත් ථ ද් යව විචිනනානි 
දක් ඛියණයයවිචිනනං, දක් ඛිණාවිචිනනඤ් ච. යතසු විපන් නසීය  ඉයතො 
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බහිතාද් ධා පඤ් චනවුති පාසණ් ඩයභයද ච දක් ඛියණයයය පහාය 

සී ාදිගුණසම් පන් නානං සාසයන පබ් බජිතානං දානං දක්ඛියණෙයවිචිනනං 
නාම.  ාමක ාමයක පච් චයය අපයනත් වා පණීතපණීයත විචිනිත් වා යතසං 

දානං දක්ඛිණාවිචිනනං නාම. යතනාහ ‘‘ඉමස්ස දින්නං ම ප්ඵලං

භවිස්සතී’’තිආදි. අට් ඨයම නත් ථි වත් තබ් බං. 

සප් පුරිසදානසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9-10. අභිසන් දසුත් තාදිවණ් ණනා 

39-40. නවයම පුඤ්ඤාභිසන්දාති පුඤ් ඤනදියයො. කුසලාභිසන්දාති 

කුස ානං පවාහා. සුෙස්සා ාරාති සුඛපච් චයා. අග්  ානීති ඤාතත් තා 

අග් ඤ්ඤානි. චිරරත් තං ඤාතත් තා රත්තඤ්ඤානි. අරියානං සාධූනං 

වංසානීති ඤාතත් තා වංසඤ්ඤානි. යපොරාණානං ආදිපුරිසානං එතානීති 

යපොරාණානි. සබ් බයසො යකනචිපි පකායරන සාධූහිතා න කිණ් ණානි න 

ඛිත් තානි ඡඩ් ඩිතානීති අසංකිණ්ණානි. අයඤ් ච නයයො යනසං යථා අතීයත, 

එවං එතරහිතා අනා යත චාති ආහ ‘‘අසංකිණ්ණපුබ්ොනි න සංකිෙන්ති න 

සංකියිස්සන්තී’’ති. තයතො එව අප්පටිකුට්ඨානි. න හිතා කදාචි විඤ් ඤූ 

සමණබ්රාහ් මණා හිතාංසාදිපාපධම් මං අනුජානන් ති. අපරිමාණානං සත්තානං

අභෙංයදතීති සබ් යබසු භූයතසු නිහිතාතදණ් ඩත් තා සක ස් සපි සත් තකායස් ස 

භයාභාවං යදති. අයවරන් ති යවරාභාවං. අෙයාෙජ්ඣන් ති නිද් දුක් ඛතං. 
එවයමත් ථ සඞ් යඛපයතො පාළිවණ් ණනා යවදිතබ් බා. දසයම නත් ථි 
වත් තබ් බං. 

අභිසන් දසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දානවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. උයපොස වග්ය ො 

1-8. සංඛිත් තූයපොසථසුත් තාදිවණ් ණනා 

41-48. පඤ් චමස් ස පඨමාදීසු නත් ථි වත් තබ් බං. ඡට් යඨ (සං. නි. ටී. 
1.1.165) පඤ ්ච අඞ්  ානි එතස් සාති පඤ් චඞ්  ං, පඤ ්චඞ්  යමව පඤ ්චඞ් ගිකං, 

තස් ස පඤ්චඞ්ගිකස්ස. මහතී දද් දරී වීණාවියසයසොපි ආතතයමවාති 

‘‘චම්මපරියෙොනද්යධසූ’’ති වියසසනං කතං. එකතලතූරිෙං 

කුම් භථුනදද් දරිකාදි. උභෙතලං යභරිමුදිඞ්  ාදි. චම් මපරියයොනද් ධං හුත් වා 

විනිබද් ධං ආතතවිතතං. සබ්ෙයසො පරියෙොනද්ධං නාම චතුරස ්සඅම් බණං 

පණවාදි ච. ය ොමුඛීආදීනම් පි එත් යථව සඞ්  යහො දට් ඨබ් යබො. වංසාදීති ආදි-

සද් යදන සඞ් ඛාදීනං සඞ්  යහො. සම්මාදීති 

සම් මතාළකංසතාළසි ාස ාකතාළාදි. තත් ථ සම්මතාළං නාම 

දන් තමයතාළං. කංසතාළං ය ොහමයං. සි ාමයං අයයොපත් යතන ච 

වාදනතාළං සිලාසලාකතාළං. සුමුච්ඡිතස්සාති සුට් ඨු පටියත් තස් ස. 

පමායණති නාතිදළ් හනාතිසිථි සඞ් ඛායත මජ් ඣියම මුච් ඡනාපමායණ. 
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යඡයකොති පටු පට් යඨො. යසො චස් ස පටුභායවො මයනොහයරොති ආහ 

‘‘සුන්දයරො’’ති. රඤ්යජතුන් ති රා ං උප් පායදතුං. ෙමයතවාති යරොචයතව. න 

නිබ්බන්දතීති න තජ් යජති, යසොතසුඛභාවයතො පියායිතබ් යබොව යහොති. 

භත්තාරං නාතිමඤ්ඤතීති සාමිකං මුඤ ්චිත් වා අඤ් ඤං මනසාපි න 

පත් යථති. උට්ඨාහිකාති උට් ඨානවීරියසම් පන් නා. අනලසාති නික් යකොසජ් ජා. 

සඞ් හිතපරිජ්ජනාති සම් මානනාදීහිතා යචව ඡණාදීසු යපයසතබ් බ-

පියභණ් ඩාදිපණ් ණාකාරයපසනාදීහිතා ච සඞ්  හිතාතපරිජනා. ඉධ පරිජයනො නාම 

සාමිකස ්ස යචව අත් තයනො ච ඤාතිජයනො. සම්භතන් ති කසිවණිජ් ජාදීනි 
කත් වා ආභතධනං. සත් තමට් ඨමානි උත් තානත් ථානි. 

සංඛිත් තූයපොසථසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9-10. පඨමඉධය ොකිකසුත් තාදිවණ් ණනා 

49-50. නවයම ඉධයලොකවිජොොති ඉධය ොකවිජිනනත් ථාය 
අභිභවත් ථාය. යයො හිතා දිට් ඨධම් මිකං අනත් ථං පරිවජ් ජනවයසන අභිභවති, 
තයතො එව තදත් ථං සම් පායදති, යසො ඉධය ොකවිජයාය පටිපන් යනො නාම 

යහොති පච් චත් ථිකනිග්  ණ් හනයතො සදත් ථසම් පාදනයතො ච. යතනාහ ‘‘අෙංස

යලොයකො ආරද්යධො ය ොතී’’ති. (පසංසාවහයතො තයිදං පසංසාවහනං 
කිත් තිසද් යදන ඉධය ොයක සද් දානං චිත් තයතොසනවිද් යධයයභාවාපාදයනන 

ච යහොතීති දට් ඨබ් බං.) සුසංවිහිතකම්මන්යතොති යාගුභත් තපචනකා ාදීනි 
අනතික් කමිත් වා තස් ස තස් ස සාධුකං කරයණන සුට් ඨු සංවිහිතාතකම් මන් යතො. 

පරයලොකවිජොොති පරය ොකස් ස විජිනනත් ථාය අභිභවත් ථාය. යයො හිතා 
සම් පරායිකං අනත් ථං පරිවජ් ජනවයසන අභිභවති, තයතො එව තදත් ථං 
සම් පායදති, යසො පරය ොකවිජයාය පටිපන් යනො නාම යහොති. යසසං 
සබ් බත් ථ උත් තානයමව. 

පඨමඉධය ොකිකසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උයපොසථවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඨමපණ් ණාසකං නිට් ඨිතං. 

2. දුතිෙපණ්ණාසකං 

(6) 1. ය ොතමීවග්ය ො 

1-3. ය ොතමීසුත් තාදිවණ් ණනා 

51-53. ඡට් ඨස ්ස පඨයම (සාරත් ථ. ටී. චූළවග්   3.402) ය ොතමීති 
ය ොත් තං. නාමකරණදිවයස පනස් සා  ද් ධසක් කාරා බ්රාහ් මණා 
 ක් ඛණසම් පත් තිං දිස් වා ‘‘සයච අයං ධීතරං  භිස් සති, චක් කවත් තිරඤ් යඤො 
මයහසී භවිස ්සති. සයච පුත් තං  භිස් සති, චක් කවත් තිරාජා භවිස් සතීති 
උභයථාපි මහතීයයවස් සා පජා භවිස් සතී’’ති බයාකරිංසු. අථස් සා 
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‘‘මහාපජාපතී’’ති නාමං අකංසු. යතනාහ ‘‘පුත්තපජාෙ යචව ධීතුපජාෙ ච

ම න්තත්තා එවංලද්ධනාමා’’ති. 

‘‘අත් තදණ් ඩා භයං ජාතං, ජනං පස් සථ යමධ ං; 
සංයව ං කිත් තයිස ්සාමි, යථා සංවිජිතං මයා’’ති. (සු. නි. 941; 
මහානි. 170) – 

ආදිනා අත්තදණ්ඩසුත්තං කය සි. තංතංපය ොභනකිරියා කායවාචාහිතා 
පරක් කමන් තියයො උක් කණ් ඨන් තූති සාසනං යපයසන් ති නාමාති කත් වා 

වුත් තං ‘‘සාසනංයපයසත්වා’’ති. කුණාලද න් ති කුණා දහතීරං. අනභිරතිං 

වියනොයදත්වාති ඉත් ථීනං යදොසදස් සනමුයඛන කාමානං 
යවොකාරසංකිය සවිභාවයනන අනභිරතිං වියනොයදත් වා. 

ආපාදිකාති සංවද් ධකා, තුම් හාකං හත් ථපායදසු කිච් චං අසායධන් යතසු 

හත් යථ ච පායද ච වඩ් යඪත් වා පටිජග් ගිතාති අත් යථො. යපොසිකාති දිවසස් ස 
ද් යව තයයො වායර නහායපත් වා යභොයජත් වා පායයත් වා තුම් යහ යපොයසසි. 

 ඤ්ඤං පායෙසීති නන් දකුමායරො කිර යබොධිසත් තයතො කතිපායහයනව 
දහයරො, තස් මිං ජායත මහාපජාපතී අත් තයනො පුත් තං ධාතීනං දත් වා සයං 
යබොධිසත් තස ්ස ධාතිකිච් චං සාධයමානා අත් තයනො ථඤ් ඤං පායයසි. තං 

සන් ධාය යථයරො එවමාහ. ද යරොති තරුයණො. යුවාති යයොබ් බඤ ්යඤ ඨියතො. 

මණ්ඩනකජාතියකොති අ ඞ් කාරසභායවො. තත් ථ යකොචි තරුයණොපි යුවා න 
යහොති යථා අතිතරුයණො. යකොචි යුවාපි මණ් ඩනකජාතියකො න යහොති යථා 
උපසන් තසභායවො, ආ සියබයසනාදීහිතා වා අභිභූයතො. ඉධ පන දහයරො යචව 
යුවා ච මණ් ඩනකජාතියකො ච අධිප් යපයතො, තස් මා එවමාහ. උප් ප ාදීනි 
මණ් ඩනකජාතියකො ච ය ොකසම් මතත් තා වුත් තානි. 

මාතු ාමස්ස පබ්ෙජිතත්තාති ඉදං පඤ ්චවස් සසතයතො උද් ධං අට් ඨත් වා 
පඤ ්චසුයයව වස් සසයතසු සද් ධම් මට් ඨිතියා කාරණනිදස ්සනං. 

පටිසම්භිදාපයභදප්පත්තඛීණාසවවයසයනව වුත්තන් ති එත් ථ 
පටිසම් භිදාප් පත් තඛීණාසවග්  හයණන ඣානානිපි  හිතාතායනව යහොන් ති. න 
හිතා නිජ් ඣානකානං සබ් බප් පකාරසම් පත් ති ඉජ් ඣතීති වදන් ති. 

සුක්ෙවිපස්සකඛීණාසවවයසන වස්සස ස්සන් තිආදිනා ච යං වුත් තං, තං 

ඛන් ධකභාණකානං මයතන වුත් තන් ති යවදිතබ් බං. විනෙට්ඨක ාෙම් පි 
(චූළව. අට් ඨ. 403) ඉමිනාව නයයන වුත් තං. 

දීඝනිකාෙට්ඨක ාෙං (දී. නි. අට් ඨ. 3.161) පන ‘‘පටිසම් භිදාප් පත් යතහිතා 
වස් සසහස ්සං අට් ඨාසි, ඡළභිඤ් යඤහිතා වස් සසහස් සං, යතවිජ් යජහිතා 
වස් සසහස ්සං, සුක් ඛවිපස් සයකහිතා වස් සසහස් සං, පාතියමොක් යඛන 

වස් සසහස ්සං අට් ඨාසී’’ති වුත් තං. ඉධාපි සාසනන්තරධානක ාෙං (අ. නි. 
අට් ඨ. 1.1.130) ‘‘බුද් ධානඤ් හිතා පරිනිබ් බානයතො වස් සසහස් සයමව 
පටිසම් භිදා නිබ් බත් යතතුං සක් යකොන් ති, තයතො පරං ඡ අභිඤ් ඤා, තයතො 
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පටුන 

තාපි නිබ් බත් යතතුං අසක් යකොන් තා තිස් යසො විජ් ජා නිබ් බත් යතන් ති, 
 ච් ඡන් යත  ච් ඡන් යත කාය  තාපි නිබ් බත් යතතුං අසක් යකොන් තා 
සුක් ඛවිපස් සකා යහොන් ති. එයතයනව උපායයන අනා ාමියනො, 
සකදා ාමියනො, යසොතාපන් නා’’ති වුත් තං. 

සංයුත්තනිකාෙට්ඨක ාෙං (සං. නි. අට් ඨ. 2.2.156) පන 
‘‘පඨමයබොධියඤ් හිතා භික් ඛූ පටිසම් භිදාප් පත් තා අයහසුං. අථ කාය  
 ච් ඡන් යත පටිසම් භිදා පාපුණිතුං න සක් ඛිංසු, ඡළභිඤ් ඤා අයහසුං. තයතො ඡ 
අභිඤ් ඤා පත් තුං අසක් යකොන් තා තිස් යසො විජ් ජා පාපුණිංසු. ඉදානි කාය  
 ච් ඡන් යත තිස් යසො විජ් ජා පාපුණිතුං අසක් යකොන් තා ආසවක් ඛයමත් තං 
පාපුණිස ්සන් ති, තම් පි අසක් යකොන් තා අනා ාමිඵ ං, තම් පි අසක් යකොන් තා 
සකදා ාමිඵ ං, තම් පි අසක් යකොන් තා යසොතාපත් තිඵ ං,  ච් ඡන් යත කාය  
යසොතාපත් තිඵ ම් පි පත් තුං න සක් ඛිස් සන් තී’’ති වුත් තං. යස් මා යචතං සබ් බං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤප් පටිවිරුද් ධං, තස් මා යතසං යතසං භාණකානං මතයමව 
ආචරියයන තත් ථ තත් ථ දස් සිතන් ති  යහතබ් බං. අඤ් ඤථා හිතා ආචරියස් යසව 
පුබ් බාපරවියරොධප් පසඞ් ය ො සියාති. 

තානියෙවාති තානියයව පඤ් චවස් සසහස ්සානි. පරියත් තිමූ කං 

සාසනන් ති ආහ ‘‘න හි පරිෙත්තිො අසති පටියවයධො අත්ථී’’තිආදි. 
පරියත් තියා හිතා අන් තරහිතාතාය පටිපත් තිඅන් තරධායති, පටිපත් තියා 
අන් තරහිතාතාය අධි යමො අන් තරධායති. කිංකාරණා? අයඤ් හිතා පරියත් ති 
පටිපත් තියා පච් චයයො යහොති, පටිපත් ති අධි මස් ස. ඉති පටිපත් තියතොපි 
පරියත් තියයව පමාණං. දුතියතතියයසු නත් ථි වත් තබ් බං. 

ය ොතමීසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4-5. දීඝජාණුසුත් තාදිවණ් ණනා 

54-55. චතුත් යථ (දී. නි. අට් ඨ. 3.265) එයකන යභොය භුඤ්යජෙයාති 
එයකන යකොට් ඨායසන යභොය  භුඤ් යජයය, විනිභුඤ් යජයය වාති අත් යථො. 

ද්වීහි කම්මන් ති ද් වීහිතා යකොට් ඨායසහිතා කසිවණිජ් ජාදිකම් මං පයයොයජයය. 

නිධායපෙයාති චතුත් ථයකොට් ඨාසං නියධත් වා ඨයපයය, නිදහිතාත් වා භූමි තං 

කත් වා ඨයපයයාති අත් යථො. ආපදාසුභවිස්සතීති කු ානඤ් හිතා න සබ් බකා ං 
එකසදිසං වත් තති, කදාචි රාජඅග් ගියචොරදුබ් භික් ඛාදිවයසන ආපදා 
උප් පජ් ජන් ති, තස් මා එවං ආපදාසු උප් පන් නාසු භවිස් සතීති එකං යකොට් ඨාසං 
නිධායපයයාති වුත් තං. ඉයමසු පන චතූසු යකොට් ඨායසසු කතරං යකොට් ඨාසං 
 යහත් වා කුස ං කාතබ් බන් ති? ‘‘යභොය  භුඤ ්යජයයා’’ති 
වුත් තයකොට් ඨාසං. තයතො  ණ් හිතාත් වා හිතා භික් ඛූනම් පි කපණද් ධිකානම් පි දානං 
දාතබ් බං, යපසකාරන් හාපිතාදීනම් පි යවතනං දාතබ් බං. 
සමණබ්රාහ් මණකපණද් ධිකාදීනං දානවයසන යචව, අධිවත් ථයදවතාදීනං 
යපතබලිවයසන, න් හාපිතාදීනං යවතනවයසන ච විනියයොය ොපි උපයයොය ො 
එව. 
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අයපන් ති  ච් ඡන් ති, අයපන් තා වා එයතහීති අපායා, අපායා එව මුඛානි 

ද් වාරානීති අපාෙමුොනි.විනාසද්වාරානීති එත් ථාපි එයසව නයයො. පඤ් චයම 
නත් ථි වත් තබ් බං. 

දීඝජාණුසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6-8. භයසුත් තාදිවණ් ණනා 

56-58. ඡට් යඨ  බ් භවායසො ඉධ උත් තරපදය ොයපන  බ් යභො වුත් යතොති 

ආහ ‘‘ බ්යභොති  බ්භවායසො’’ති. සත් තමට් ඨමානි උත් තානත් ථානි. 

භයසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6-10. පුග්   සුත් තාදිවණ් ණනා 

59-60. නවයම දානං දදන්තානන් ති දක් ඛියණයයං උද් දිස ්ස දානං 
යදන් තානං. උපධී විපච් චන් ති එයතන, උපධීසු වා විපච් චති, උපධයයො වා 

විපාකා එතස් සාති උපධිවිපාකං. සඞ්යඝ දින්නං ම ප්ඵලන් ති අරියසඞ් යඝ 
දින් නං විප් ඵාරට් ඨානං යහොති, විපු ඵ න් ති අත් යථො. දසයම නත් ථි 
වත් තබ් බං. 

පුග්   සුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ය ොතමීවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(7) 2. භූමචාලවග්ය ො 

1-5. ඉච් ඡාසුත් තාදිවණ් ණනා 

61-65. සත් තමස් ස පඨමාදීනි සුවිඤ් යඤයයානි. පඤ් චයම (දී.නි.ටී. 
2.173) අභිභවතීති අභිභු, පරිකම් මං, ඤාණං වා. අභිභු ආයතනං එතස් සාති 

අභිභාෙතනං, ඣානං. අභිභවිතබ් බං වා ආරම් මණසඞ් ඛාතං ආයතනං 

එතස ්සාති අභිභාෙතනං. අථ වා ආරම් මණාභිභවනයතො අභිතු ච තං 
ආයතනඤ ්ච යයොගියනො සුඛවියසසානං අධිට් ඨානභාවයතො 

මනායතනධම් මායතනභාවයතො චාතිපි සසම් පයුත් තජ් ඣානං අභිභාෙතනං. 

යතනාහ ‘‘අභිභවනකාරණානී’’තිආදි. තානි හීති අභිභායතනසඤ් ඤිතානි 
ඣානානි. ‘‘පුග්   ස ්ස ඤාණුත් තරියතායා’’ති ඉදං උභයත් ථාපි 

යයොයජතබ් බං. කථං? පටිපක්ෙභායවන පච්චනීකධම්යම අභිභවන්ති 

පුග් ලස්සඤාණුත්තරිෙතාෙආරම්මණානිඅභිභවන්ති. ඤාණබය යනව හිතා 
ආරම් මණාභිභවනං විය පටිපක් ඛාභිභයවොපීති. 

පරිකම්මවයසන අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී, න අප් පනාවයසන. න හිතා 

පටිභා නිමිත් තාරම් මණා අප් පනා අජ් ඣත් තවිසයා සම් භවති. තං පන 

අජ් ඣත් තපරිකම් මවයසන  ද් ධං කසිණනිමිත් තං අවිසුද්ධයමව ය ොති, න 
බහිතාද් ධාපරිකම් මවයසන  ද් ධං විය විසුද් ධං. 
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පරිත්තානීති යථා ද් ධානි සුප් පසරාවමත් තානි. යතනාහ 

‘‘අවඩ්ඪිතානී’’ති. පරිත්තවයසයනවාති වණ් ණවයසන ආයභොය  

විජ් ජමායනපි පරිත් තවයසයනව ඉදංඅභිභාෙතනං වුත්තං. පරිත් තතා යහත් ථ 
අභිභවනස ්ස කාරණං. වණ් ණායභොය  සතිපි අසතිපි අභිභායතනභාවනා 

නාම තික් ඛපඤ් ඤස් යසව සම් භවති, න ඉතරස ්සාති ආහ ‘‘ඤාණුත්තරියකො

පුග් යලො’’ති. අභිභවිත්වා සමාපජ්ජතීති එත් ථ අභිභවනං සමාපජ් ජනඤ් ච 

උපචාරජ් ඣානාධි මසමනන් තරයමව අප් පනාඣානුප් පාදනන් ති ආහ ‘‘ස 

නිමත්තුප්පායදයනයවත්  අප්පනං පායපතී’’ති. ස නිමත්තුප්පායදනාති ච 
අප් පනාපරිවාසාභාවස් ස  ක් ඛණවචනයමතං. යයො ‘‘ඛිප් පාභිඤ ්යඤො’’ති 

වුච් චති, තයතොපි ඤාණුත් තරස ්යසව අභිභායතනභාවනා. එත් ාති එතස් මිං 

නිමිත් යත. අප්පනංපායපතීති භාවනං අප් පනං යනති. 

එත් ථ ච යකචි ‘‘උප් පන් යන උපචාරජ් ඣායන තං ආරබ් භ යය 
යහට් ඨිමන් යතන ද් යව තයයො ජවනවාරා පවත් තන් ති, යත 
උපචාරජ් ඣානපක් ඛිකා එව, තදනන් තරඤ් ච භවඞ්  පරිවායසන 
උපචාරායසවනාය ච විනා අප් පනා යහොති, සහ නිමිත් තුප් පායදයනව අප් පනං 
පායපතී’’ති වදන් ති, තං යතසං මතිමත් තං. න හිතා පාරිවාසිකකම් යමන 
අප් පනාවායරො ඉච් ඡියතො, නාපි මහග්  තප් පමාණජ් ඣායනසු විය 
උපචාරජ් ඣායන එකන් තයතො පච් චයවක් ඛණා ඉච් ඡිතබ් බා, තස් මා 
උපචාරජ් ඣානාධි මයතො පරං කතිපයභවඞ්  චිත් තාවසායන අප් පනං 
පාපුණන් යතො ‘‘සහ නිමිත් තුප් පායදයනයවත් ථ අප් පනං පායපතී’’ති වුත් යතො. 
‘‘සහ නිමිත් තුප් පායදනා’’ති ච අධිප් පායිකමිදං වචනං, න නීතත් ථං. 
අධිප් පායයො වුත් තනයයයනව යවදිතබ් යබො. 

න අන්යතොසමාපත්තිෙං තදා තථාරූපස් ස ආයභො ස් ස අසම් භවයතො, 
සමාපත් තියතො වුට් ඨිතස ්ස ආයභොය ො පුබ් බභා භාවනාය වයසන 
ඣානක් ඛයණ පවත් තං අභිභවනාකාරං  යහත් වා පවත් යතොති දට් ඨබ් බං. 

අභිධම්මට්ඨක ාෙං (ධ. ස. අට් ඨ. 204) පන ‘‘ඉමිනා පනස් ස පුබ් බයභොය ො 
කථියතො’’ති වුත් තං. අන් යතොසමාපත් තියං තථා ආයභො ාභායව කස් මා 

‘‘ඣානසඤ ්ඤායපී’’ති වුත් තන් ති ආහ ‘‘අභිභවන…යප.… අත්ථී’’ති. 

වඩ්ඪිතප්පමාණානීති විපු ප් පමාණානීති අත් යථො, න 
එකඞ් ගු ද් වඞ් ගු ාදිවයසන වඩ් ඪිං පාපිතානීති තථාවඩ් ඪනස් යසයවත් ථ 

අසම් භවයතො. යතනාහ ‘‘ම න්තානී’’ති. භත්තවඩ්ඪිතකන් ති 
භුඤ ්ජනභාජයන වඩ් ඪිත් වා දින් නං භත් තං, එකාසයන පුරියසන 
භුඤ ්ජිතබ් බභත් තයතො උපඩ් ඪභත් තන් ති අත් යථො. 

රූයප සඤ් ඤා රූපසඤ් ඤා, සා අස් ස අත් ථීති රූපසඤ් ඤී, න රූපසඤ් ඤී 

අරූපසඤ්ඤී. සඤ් ඤාසීයසන ඣානං වදති. රූපසඤ් ඤාය 

අනුප් පාදනයමයවත් ථ අලාභිතා. ෙහිද්ධාව උප්පන්නන් ති 

බහිතාද් ධාවත් ථුස ්මිංයයව උප් පන් නං. අභිධම්යම (ධ. ස. 204-209) පන 
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පටුන 

‘‘අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී බහිතාද් ධා රූපානි පස් සති පරිත් තානි 
සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි, අප් පමාණානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානී’’ති එවං 

චතුන් නං අභිභායතනානං ආ තත් තා අභිධම්මට්ඨක ාෙං ‘‘කස ්මා පන යථා 
සුත් තන් යත අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී එයකො බහිතාද් ධා රූපානි පස් සති 
පරිත් තානීතිආදි වුත් තං, එවං අවත් වා ඉධ චතූසුපි අභිභායතයනසු අජ් ඣත් තං 
අරූපසඤ් ඤිතාව වුත් තා’’ති යචොදනං කත් වා ‘‘අජ් ඣත් තරූපානං 
අනභිභවනීයයතො’’ති කාරණං වත් වා ‘‘තත් ථ වා ඉධ වා බහිතාද් ධා රූපායනව 
අභිභවිතබ් බානි, තස් මා තානි නියමයතොව වත් තබ් බානීති තත්රාපි ඉධාපි 
වුත් තානි, ‘අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී’ති ඉදං පන සත් ථු 
යදසනාවි ාසමත් තයමවා’’ති වුත් තං. 

එත් ථ ච වණ් ණායභො රහිතාතානි සහිතාතානි ච සබ් බානි ‘‘පරිත් තානි 
සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානී’’ති වුත් තානි, තථා ‘‘අප් පමාණානි 
සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානී’’ති. අත් ථි හිතා යසො පරියායයො ‘‘පරිත් තානි අභිභුයය, 
තානි යච කදාචි වණ් ණවයසන ආභුජිතානි යහොන් ති සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි 
අභිභුයයා’’ති. පරියායකථා හිතා සුත් තන් තයදසනාති. අභිධම් යම පන 
නිප් පරියායයදසනත් තා වණ් ණායභො රහිතාතානි විසුං වුත් තානි, තථා සහිතාතානි. 
අත් ථි හිතා උභයත් ථ අභිභවනවියසයසොති, තථා ඉධ පරියායයදසනත් තා 
වියමොක් ඛානම් පි අභිභවනපරියායයො අත් ථීති ‘‘අජ් ඣත් තං 
රූපසඤ් ඤී’’තිආදිනා පඨමදුතියඅභිභායතයනසු පඨමවියමොක් යඛො, 
තතියචතුත් ථඅභිභායතයනසු දුතියවියමොක් යඛො, වණ් ණාභිභායතයනසු 

තතියවියමොක් යඛො ච අභිභවනප් පවත් තියතො සඞ්  හිතායතො. අභිධම්යම (ධ. ස. 
204-209, 247-249) පන නිප් පරියායයදසනත් තා වියමොක් ඛාභිභායතනානි 
අසඞ් කරයතො දස් යසතුං වියමොක් යඛ වජ් යජත් වා අභිභායතනානි කථිතානි. 
සබ් බානි ච වියමොක් ඛකිච් චානි ඣානානි වියමොක් ඛයදසනායං වුත් තානි. 
තයදතං ‘‘අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී’’ති ආ තස් ස අභිභායතනද් වයස් ස 
අභිධම් යම අභිභායතයනසු අවචනයතො ‘‘රූපී රූපානි පස් සතී’’තිආදීනඤ් ච 
සබ් බවියමොක් ඛකිච් චසාධාරණවචනභාවයතො වවත් ථානං කතන් ති 
විඤ ්ඤායති. ‘‘අජ් ඣත් තරූපානං අනභිභවනීයයතො’’ති ඉදං අභිධම් යම 
කත් ථචිපි ‘‘අජ් ඣත් තං රූපානි පස් සතී’’ති අවත් වා සබ් බත් ථ යං වුත් තං 
‘‘බහිතාද් ධා රූපානි පස් සතී’’ති, තස් ස කාරණවචනං. යතන යං 
අඤ ්ඤයහතුකං, තං යතන යහතුනා වුත් තං. යං පන යදසනාවි ාසයහතුකං 
අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤිතාය එව අභිධම් යම වචනං, න තස් ස අඤ් ඤං 
කාරණං මග් ගිතබ් බන් ති දස ්යසති. 

අජ් ඣත් තරූපානං අනභිභවනීයතා ච යතසං බහිතාද් ධාරූපානං විය 
අවිභූතත් තා යදසනාවි ායසො ච යථාවුත් තවවත් ථානවයසන යවදිතබ් යබො 
යවයනයයජ් ඣාසයවයසන විජ් ජමානපරියායකථාභාවයතො. 
‘‘සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානී’’ති එයතයනව සිද් ධත් තා න නී ාදිඅභිභායතනානි 
වත් තබ් බානීති යච? තං න. නී ාදීසු කතාධිකාරානං නී ාදිභාවස ්යසව 
අභිභවනකාරණත් තා. න හිතා යතසං පරිසුද් ධාපරිසුද් ධවණ් ණානං පරිත් තතා 
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පටුන 

වා අප් පමාණතා වා අභිභවනකාරණං, අථ යඛො නී ාදිභායවො එවාති. එයතසු 
ච පරිත් තාදිකසිණරූයපසු යං යං චරිතස් ස ඉමානි අභිභායතනානි ඉජ් ඣන් ති, 

තං දස් යසතුං ‘‘ඉයමසු පනා’’තිආදි වුත් තං. සබ්ෙසඞ් ාහිකවයසනාති 

නී වණ් ණනී නිදස් සනනී නිභාසානං සාධාරණවයසන. වණ්ණවයසනාති 

සභාවවණ් ණවයසන. නිදස්සනවයසනාති පස් සිතබ් බතාවයසන 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිවිඤ් ඤාණවීථියා  යහතබ් බතාවයසන. ඔභාසවයසනාති 
සප් පභාසතාය අවභාසනවයසන. 

ඉච් ඡාසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. වියමොක් ඛසුත් තවණ් ණනා 

66. ඡට් යඨ (දී. නි. ටී. 2.129) යකනට්යඨනාති යකන සභායවන. 
සභායවො හිතා ඤායණන යාථාවයතො අරණීයයතො ඤාතබ් බයතො ‘‘අත් යථො’’ති 
වුච් චති, යසො එව ත් ථ-කාරස් ස ට් ඨ-කාරං කත් වා ‘‘අට් යඨො’’ති වුත් යතො. 

අධිමුච්චනට්යඨනාති අධිකං සවියසසං මුච් චනට් යඨන. එයතන සතිපි 
සබ් බස ්සපි රූපාවචරජ් ඣානස් ස වික් ඛම් භනවයසන පටිපක් ඛයතො 
විමුත් තභායව යයන භාවනාවියසයසන තං ඣානං සාතිසයං පටිපක් ඛයතො 
විමුච් චිත් වා පවත් තති, යසො භාවනාවියසයසො දීපියතො. භවති හිතා 
සමානජාතියුත් යතොපි භාවනාවියසයසන පවත් තිආකාරවියසයසො. යථා තං 
සද් ධාවිමුත් තයතො දිට් ඨිප් පත් තස් ස, තථා පච් චනීකධම් යමහිතා සුට් ඨු 
විමුත් තතාය එව අනිග්  හිතාතභායවන නිරාසඞ් කතාය අභිරතිවයසන සුට් ඨු 

අධිමුච් චනට් යඨනපි වියමොක්යෙො. යතනාහ ‘‘ආරම්මයණ චා’’තිආදි. අෙං

පනත්ය ොති අයං අධිමුච් චනට් යඨො පච්ඡියම වියමොක්යෙ නියරොයධ නත්ථි. 
යකවය ො විමුත් තට් යඨො එව තත් ථ  බ් භති, තං සයයමව පරයතො වක් ඛති. 

රූපීති යයනායං සසන් තතිපරියාපන් යනන රූයපන සමන් නා යතො, තං 
යස් ස ඣානස ්ස යහතුභායවන විසිට් ඨරූපං යහොති, යයන විසිට් යඨන රූයපන 
‘‘රූපී’’ති වුච් යචයය රූපීසද් දස ්ස අතිසයත් ථදීපනයතො, තයදව 
සසන් තතිපරියාපන් නරූපස ්ස වයසන පටි ද් ධජ් ඣානං ඉධ පරමත් ථයතො 

රූපිභාවසාධකන් ති දට් ඨබ් බං. යතනාහ ‘‘අජ්ඣත්ත’’න් තිආදි. රූපජ්ඣානං

රූපං උත් තරපදය ොයපන. රූපානීති පයනත් ථ පුරිමපදය ොයපො දට් ඨබ් යබො. 

යතන වුත් තං ‘‘නීලකසිණාදීනි රූපානී’’ති. රූයප කසිණරූයප සඤ් ඤා 
රූපසඤ් ඤා, සා එතස් ස අත් ථීති රූපසඤ් ඤී, සඤ ්ඤාසීයසන ඣානං වදති. 

තප් පටිපක් යඛන අරූපසඤ්ඤී. යතනාහ ‘‘අජ්ඣත්තංන රූපසඤ්ඤී’’තිආදි. 

අන්යතො අප්පනාෙං ‘‘සුභ’’න්ති ආයභොය ො නත්ථීති ඉමිනා 
පුබ් බායභො වයසන තථා අධිමුත් ති සියාති දස් යසති. එවඤ් යහත් ථ 
තථාවත් තබ් බතාපත් තියචොදනා අනවට් ඨානා යහොති. යස් මා සුවිසුද් යධසු 
නී ාදීසු වණ් ණකසියණසු තත් ථ කතාධිකාරානං අභිරතිවයසන සුට් ඨු 
අධිමුච් චනට් යඨො සම් භවති, තස් මා අට් ඨකථායං තථා තතියයො වියමොක් යඛො 
සංවණ් ණියතො. යස් මා පන යමත් තාදිවයසන පවත් තමානා භාවනා සත් යත 
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අප් පටිකූ යතො දහන් ති, යත සුභයතො අධිමුච් චිත් වා පවත් තති, තස් මා 

පටිසම්භිදාමග්ය  (පටි. ම. 1.212-213) බ්රහ් මවිහාරභාවනා 
‘‘සුභවියමොක් යඛො’’ති වුත් තා. තයිදං උභයම් පි යතන යතන පරියායයන 
වුත් තත් තා න විරුජ් ඣතීති දට් ඨබ් බං. 

සබ්ෙයසොති අනවයසසයතො. න හිතා චතුන් නං අරූපක් ඛන් ධානං 

එකයදයසොපි තත් ථ අවසිස් සති. විස්සට්ඨත්තාති යථාපරිච් ඡින් නකාය  

නියරොධිතත් තා. උත්තයමො වියමොක්යෙො නාම අරියයයහව 
සමාපජ් ජිතබ් බයතො අරියඵ පරියයොසානත් තා දිට් යඨව ධම් යම 
නිබ් බානප් පත් තිභාවයතො ච. 

වියමොක් ඛසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. අනරියයවොහාරසුත් තවණ් ණනා 

67. සත් තයම අනරියානං  ාමකානං යවොහායරො අනරිෙයවො ායරො.

දිට්ඨවාදිතාති දිට් ඨං මයාති එවං වාදිතා. එවං යසයසසුපි. එත් ථ ච 

තංතංසමුට් ඨාපකයචතනාවයසන අත් යථො යවදිතබ් යබො. යතනාහ ‘‘ොහි

යචතනාහී’’තිආදි. 

අනරියයවොහාරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. පරිසාසුත් තවණ් ණනා 

69. නවයම (දී. නි. ටී. 2.172) සමා න් තබ් බයතො, සමා ච් ඡතීති වා 

සමා යමො, පරිසා. බිම් බිසාරප් පමුයඛො සමා යමො බම්බසාරසමා යමො. 
යසසද් වයයපි එයසව නයයො. බිම් බිසාර…යප.… සමා මසදිසං 

ඛත් තියපරිසන් ති යයොජනා. අඤ්යඤසු චක්කවායළසුපි ලබ්භයතව සත් ථු 

ඛත් තියපරිසාදිඋපසඞ් කමනං. ආදියතො යතහිතා සද් ධිං සත් ථු භාසනං ආලායපො, 

කථනප් පටිකථනං සල්ලායපො. ධම් මූපසංහිතාතා පුච් ඡාපටිපුච් ඡා ධම්මසාකච්ඡා.

සණ්ඨානංපටිච්චකථිතං සණ් ඨානපරියායත් තා වණ් ණ-සද් දස ්ස ‘‘මහන් තං 

හත් ථිරාජවණ් ණං අභිනිම් මිනිත් වා’’තිආදීසු (සං. නි. 1.138) විය. යතසන් ති 
පදං උභයපදායපක් ඛං ‘‘යතසම් පි  ක් ඛණසණ් ඨානං විය සත් ථු 
සරීරසණ් ඨානං යතසං යකව ං පඤ් ඤායති එවා’’ති. නාපි 

ආමුත් තමණිකුණ් ඩය ො භ වා යහොතීති යයොජනා. ඡින්නස්සරාති ද් විධා 

භින් නස ්සරා.  ග් රස්සරාති ජජ් ජරිතස් සරා. භාසන්තරන් ති යතසං සත් තානං 

භාසායතො අඤ් ඤං භාසං. වීමංසාති චින් තනා. කිමත් ං…යප.… යදයසතීති 
ඉදං නනු අත් තානං ජානායපත් වා ධම් යම කථියත යතසං සාතිසයයො පසායදො 
යහොතීති ඉමිනා අධිප් පායයන වුත් තං? යයසං අත් තානං අජානායපත් වාව 
ධම් යම කථියත පසායදො යහොති, න ජානායපත් වා, තාදියස සන් ධාය සත් ථා 

තථා කයරොති. තත් ථ පයයොජනමාහ ‘‘වාසනත් ාො’’ති. එවංසුයතොපීති එවං 
අවිඤ් ඤාතයදසයකො අවිඤ් ඤාතා මයනොපි සුයතො ධම් යමො අත් තයනො 

ධම් මසුධම් මතායයව අනා යතපච්චයෙොය ොති සුණන් තස් ස. 
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පරිසාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. භූමිචා සුත් තවණ් ණනා 

70. දසයම (දී. නි. ටී. 2.167; සං. නි. ටී. 2.5.822) උයදනෙක්ෙස්ස

යචතිෙට්ඨායනති උයදනස් ස නාම යක් ඛස් ස ආයතනභායවන ඉට් ඨකාහිතා 

කයත මහාජනස් ස චිත් තීකතට් ඨායන. කතවි ායරොති භ වන් තං උද් දිස් ස 

කතවිහායරො. වුච්චතීති පුරිමයවොහායරන ‘‘උයදනං යචතිය’’න් ති වුච් චති. 

ය ොතමකාදීසුපීති ‘‘ය ොතමකං යචතිය’’න් තිආදීසුපි. එයසව නයෙොති 

යචතියට් ඨායන කතවිහාරභාවං අතිදිසති. තථා හිතා සත්තම්ෙන් ති කිකිස ්ස 
රඤ් යඤො ධීතයරො සත් ත කුමාරියයො සංයව ජාතා ය හයතො නික් ඛමිත් වා 

තත් ථ පධානං පදහිතාංසු, තං ඨානං ‘‘සත්තම්ෙං යචතිෙ’’න් ති වදන් ති. 

ෙහුපුත්තකන් ති ච බහුපායරොයහො එයකො නියරොධරුක් යඛො, තස් මිං අධිවත් ථං 

යදවතං බහූ මනුස් සා පුත් යත පත් යථන් ති, තදුපාදාය තං ඨානං ‘‘ෙහුපුත්තකං

යචතිෙ’’න් ති පඤ් ඤායිත් ථ. සාරන්දදස්ස නාම යක් ඛස් ස වසිතට් ඨානං, 

චාපාලස්ස නාම යක් ඛස ්ස වසිතට් ඨානං, ඉති සබ් බායනයවතානි 
බුද් ධුප් පාදයතො පුබ් බයදවතා පරිග්  යහත් වා යචතියයවොහායරන 

යවොහරිතානි, භ වයතො විහායර කයතපි තයථව සඤ් ජානන් ති. රමණීොති 
එත් ථ යවසාලියා තාව භූමිභා සම් පත් තියා සු භපිණ් ඩතාය රමණීයභායවො 
යවදිතබ් යබො. විහාරානං පන න රයතො නාතිසිරතාය නච් චාසන් නතාය 
 මනා මනසම් පත් තියා අනාකිණ් ණවිහාරට් ඨානතාය ඡායුදකසම් පත් තියා 
පවියවකපතිරූපතාය ච රමණීයතා දට් ඨබ් බා. 

වඩ්ඪිතාති භාවනාපාරිපූරිවයසන පරිබ්රූහිතාතා. පුනප්පුනං කතාති භාවනාය 

බහුලීකරයණන අපරාපරං පවත් තිතා. යුත්තොනං විෙ කතාති යථා 
යුත් තමාජඤ් ඤයානං යඡයකන සාරථිනා අධිට් ඨිතං යථාරුචි පවත් තති, එවං 

යථාරුචි පවත් තිරහතං  මිතා. පතිට්ඨානට්යඨනාති අධිට් ඨානට් යඨන. වත්ථු

විෙ කතාති සබ් බයසො උපක් කිය සවියසොධයනන ඉද් ධිවිසයතාය 

පතිට් ඨානභාවයතො සුවියසොධිතපරිස් සයවත් ථු විය කතා. අධිට්ඨිතාති 
පටිපක් ඛසිරීභාවයතො සුභාවිතභායවන තංතංඅධිට් ඨානයයො යතාය ඨපිතා. 

සමන්තයතො චිතාති සබ් බභාය න භාවනුපචයං  මිතා. යතනාහ 

‘‘සුවඩ්ඪිතා’’ති. සුට්ඨු සමාරද්ධාති ඉද් ධිභාවනාය සිඛාප් පත් තියා සම් මයදව 
සංයසවිතා. 

අනිෙයමනාති ‘‘යස ්ස කස ්සචී’’ති අනියමවචයනන. නිෙයමත්වාති 

‘‘තථා තස් සා’’ති සරූපදස් සයනන නියයමත් වා. ආයුප්පමාණන් ති (දී. නි. ටී. 
1.40; දී. නි. අභි. ටී. 1.40) පරමායුප් පමාණං වදති. කිං පයනත් ථ පරමායු 
නාම, කථං වා තං පරිච් ඡින් නප් පමාණන් ති? වුච් චයත – යයො යතසං යතසං 
සත් තානං තස් මිං තස් මිං භවවියසයස පුරිමසිද් ධභවපත් ථනූපනිස ්සයවයසන 
සරීරාවයවවණ් ණසණ් ඨානප් පමාණාදිවියසසා විය තංතං තිනිකායාදීසු 
යයභුයයයන නියතපරිච් යඡයදො 
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පටුන 

 බ් භයසයයකකාමාවචරයදවරූපාවචරසත් තානං 
සුක් කයසොණිතඋතුයභොජනාදිඋතුආදිපච් චුප් පන් නපච් චයූපත් ථම් භියතො 
විපාකප් පබන් ධස් ස ඨිතිකා නියයමො. යසො යථාසකං 
ඛණමත් තාවට් ඨායීනම් පි අත් තයනො සහජාතානං රූපාරූපධම් මානං 
ඨපනාකාරවුත් තිතාය පවත් තනකානි රූපාරූපජීවිතින් ද්රියානි යස් මා න 
යකව ං යතසං ඛණඨිතියා එව කාරණභායවන අනුපා කානි, අථ යඛො යාව 
භවඞ් ගුපච් යඡදා අනුපබන් ධස ්ස අවිච් යඡදයහතුභායවනපි, තස් මා 
ආයුයහතුකත් තා කාරණූපචායරන ආයු, උක් කංසපරිච් යඡදවයසන පරමායූති 
ච වුච් චති. තං පන යදවානං යනරයිකානං උත් තරකුරුකානඤ් ච 
නියතපරිච් යඡදං. උත් තරකුරුකානං පන එකන් තනියතපරිච් යඡදයමව, 
අවසිට් ඨමනුස් සයපතතිරච් ඡානානං පන චිරට් ඨිතිසංවත් තනිකකම් මබහුය  
කාය  තංකම් මසහිතාතසන් තානජනිතසුක් කයසොණිතපච් චයානං 
තංමූ කානඤ් ච 
චන් දසූරියසමවිසමපරිවත් තනාදිජනිතඋතුආහාරාදිසමවිසමපච් චයානඤ් ච 
වයසන චිරාචිරකා යතො අනියතපරිච් යඡදං, තස් ස ච යථා 
පුරිමසිද් ධභවපත් ථනාවයසන තංතං තිනිකායාදීසු 
වණ් ණසණ් ඨානාදිවියසසනියයමො සිද් යධො දස් සනානුස් සවාදීහිතා, තථා ආදියතො 
 හණසිද් ධියා. එවං තාසු තාසු උපපත් තීසු නිබ් බත් තසත් තානං යයභුයයයන 
සමප් පමාණට් ඨිතිකා ං දස් සනානුස ්සයවහිතා  භිත් වා තංපරමතං 
අජ් යඣොසාය පවත් තිතභවපත් ථනාවයසන ආදියතො පරිච් යඡදනියයමො 
යවදිතබ් යබො. යස් මා පන කම් මං තාසු තාසු උපපත් තීසු යථා 
තංතංඋපපත් තිනියතවණ් ණාදිනිබ් බත් තයන සමත් ථං, එවං 
නියතායුපරිච් යඡදාසු උපපත් තීසු පරිච් යඡදාතික් කයමන විපාකනිබ් බත් තයන 

සමත් ථං න යහොති, තස් මා වුත් තං ‘‘තස්මං තස්මං කායල ෙං මනුස්සානං

ආයුප්පමාණං, තංපරිපුණ්ණං කයරොන්යතොතිට්යඨෙයා’’ති. 

ම ාසීවත්ය යරො පන ‘‘මහායබොධිසත් තානං චරිමභයව 
පටිසන් ධිදායියනො කම් මස් ස අසඞ් යඛයයයායුකතාසංවත් තනසමත් ථතං 
හදයය ඨයපත් වා බුද් ධානඤ් ච ආයුසඞ් ඛාරස ්ස පරිස් සයවික් ඛම් භනසමත් ථතා 
පාළියං ආ තා එවාති ඉමං භද් දකප් පයමව තිට් යඨයයා’’ති අයවොච. 

ෙණ්ඩිච්චාදීහි අභිභුෙයතීති එයතන යථා ඉද් ධිබය න ජරාය න පටිඝායතො, 
එවං යතන මරණස් සපි න පටිඝායතොති අත් ථයතො ආපන් නයමවාති. ‘‘ක් ව 
සයරො ඛිත් යතො, ක් ව ච නිපතියතො’’ති අඤ් ඤථා වුට් ඨියතනපි යථරවායදන 

අට් ඨකථාවචනයමව සමත් ථිතන් ති දට් ඨබ් බං. යතනාහ ‘‘යෙො පන

වුච්චති…යප.…නිොමත’’න් ති. 

ඔළාරියක නිමත්යතති ථූය  සඤ ්ඤුප් පාදයන. 
ථූ සඤ ්ඤුප් පාදනඤ් යහතං ‘‘තිට් ඨතු භ වා කප් ප’’න් ති සක ං කප් පං 
අවට් ඨානයාචනාය, යදිදං ‘‘යස් ස කස් සචි, ආනන් ද, චත් තායරො ඉද් ධිපාදා 
භාවිතා’’තිආදිනා අඤ් ඤාපයදයසන අත් තයනො 
චතුරිද් ධිපාදභාවනානුභායවන කප් පං අවට් ඨානසමත් ථතාවිභාවනං. 
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ඔභායසති පාකෙවචයන. පාකෙවචනඤ් යහතං, යදිදං පරියායං මුඤ් චිත් වා 

උජුකයමව අත් තයනො අධිප් පායවිභාවනං. පරියුට්ඨිතචිත්යතොති යථා කිඤ් චි 
අත් ථානත් ථං සල්  ක් යඛතුං න සක් කා, එවං අභිභූතචිත් යතො. යසො පන 
අභිභයවො මහතා උදයකොයඝන අප් පකස ්ස උදකස ්ස අජ් යඣොත් ථරණං විය 

අයහොසීති වුත් තං ‘‘අජ්යඣොත් ටචිත්යතො’’ති. අඤ්යඤොති යථරයතො, 
අරියයහිතා වා අඤ් යඤොපි යයො යකොචි පුථුජ් ජයනො. පුථුජ් ජනග්  හණඤ් යචත් ථ 
යථා සබ් යබන සබ් බං අප් පහීනවිපල්  ායසො මායරන පරියුට් ඨිතචිත් යතො 
කිඤ් චි අත් ථානත් ථං සල්  ක් යඛතුං න සක් යකොති, එවං යථයරො භ වතා 
කතනිමිත් යතොභාසං සබ් බයසො න සල්  ක් යඛසීති දස් සනත් ථං. යතනාහ 

‘‘මායරොහී’’තිආදි. 

චත්තායරො විපල්ලාසාති අසුයභ ‘‘සුභ’’න් ති සඤ් ඤාවිපල්  ායසො, 
චිත් තවිපල්  ායසො, දුක් යඛ ‘‘සුඛ’’න් ති සඤ් ඤාවිපල්  ායසො, 

චිත් තවිපල්  ායසොති ඉයම චත් තායරො විපල්  ාසා. යතනාති යදිපි ඉතයර 
අට් ඨ විපල්  ාසා පහීනා, තථාපි යථාවුත් තානං චතුන් නං විපල්  ාසානං 

අප් පහීනභායවන. අස්සාති යථරස ්ස. මද්දතීති ඵුසනමත් යතන මද් දන් යතො 

විය යහොති, අඤ් ඤථා යතන මද් දියත සත් තානං මරණයමව සියා. කිං

සක්ඛිස්සති, න සක් ඛිස් සතීති අධිප් පායයො. කස් මා න සක් ඛිස් සති, නනු එස 
අග්  සාවකස ්ස කුච් ඡිං පවිට් යඨොති? සච් චං පවිට් යඨො, තඤ් ච යඛො අත් තයනො 
ආනුභාවදස් සනත් ථං, න විබාධනාධිප් පායයන. විබාධනාධිප් පායයන පන ඉධ 
‘‘කිං සක් ඛිස් සතී’’ති වුත් තං හදයමද් දනස් ස අධිකතත් තා. 

නිමත්යතොභාසන් ති එත් ථ ‘‘තිට් ඨතු භ වා කප් ප’’න් ති සක කප් පං 
අවට් ඨානයාචනාය ‘‘යස් ස කස ්සචි, ආනන් ද, චත් තායරො ඉද් ධිපාදා 
භාවිතා’’තිආදිනා අඤ් ඤාපයදයසන අත් තයනො 
චතුරිද් ධිපාදභාවනානුභායවන කප් පං අවට් ඨානසමත් ථතාවයසන 
සඤ ්ඤුප් පාදනං නිමිත් තං. තථා පන පරියායං මුඤ් චිත් වා උජුකයමව 

අත් තයනො අධිප් පායවිභාවනං ඔභායසො. ජානන්යතොයෙවාති මායරන 
පරියුට් ඨිතභාවං ජානන් යතොයයව. අත් තයනො අපරාධයහතුයතො සත් තානං 

යසොයකො තනුයකො යහොති, න බ වාති ආහ ‘‘යදොසායරොපයනන

යසොකතනුකරණත් ’’න් ති. කිං පන යථයරො මායරන පරියුට් ඨිතචිත් තකාය  
පවත් තිං පච් ඡා ජානාතීති? න ජානාති සභායවන, බුද් ධානුභායවන පන 
ජානාති. 

 ච්ඡ ත්වං, ආනන්දාති යස් මා දිවාවිහාරත් ථාය ඉධා යතො, තස් මා, 

ආනන් ද,  ච් ඡ ත් වං යථාරුචිතට් ඨානං දිවාවිහාරාය. යතනාහ ‘‘ෙස්සදානි

කාලං මඤ්ඤසී’’ති. අනත්ය  නියෙොයජන්යතො ගුණමාරයණන මායරති, 
විරා විබන් ධයනන වා ජාතිනිමිත් තතාය තත් ථ තත් ථ ජාතං මායරන් යතො විය 

යහොතීති ‘‘මායරතීති මායරො’’ති වුත් තං. අති විය පාපතාය පාපිමා. 

කණ් හධම් යමහිතා සමන් නා යතො කණ්ය ො. විරා ාදිගුණානං අන් තකරණයතො 

අන්තයකො. සත් තානං අනත් ථාවහං පටිපත් තිං න මුඤ් චතීති නමුචි. 
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අත් තයනො මාරපායසන පමත් යත බන් ධති, පමත් තා වා බන් ධූ එතස ්සාති 

පමත්තෙන්ධු. සත් තමසත් තාහයතො පරං සත් ත අහානි සන් ධායාහ ‘‘අට්ඨයම 

සත්තාය ’’ති න පන පල්  ඞ් කසත් තාහාදි විය නියතකිච් චස් ස 
අට් ඨමසත් තාහස් ස නාම  බ් භනයතො. සත් තමසත් තාහස ්ස හිතා පරයතො 
අජපා නියරොධමූය  මහාබ්රහ් මුයනො සක් කස ්ස ච යදවරඤ් යඤො 
පටිඤ ්ඤාතධම් මයදසනං භ වන් තං ඤත් වා ‘‘ඉදානි සත් යත ධම් මයදසනාය 
මම විසයං සමතික් කමායපස් සතී’’ති සඤ ්ජාතයදොමනස් යසො හුත් වා ඨියතො 
චින් යතසි – ‘‘හන් ද දානාහං නං උපායයන පරිනිබ් බායපස් සාමි, එවමස් ස 
මයනොරයථො අඤ් ඤථත් තං  මිස් සති, මම ච මයනොරයථො ඉජ් ඣිස ්සතී’’ති. 
එවං පන චින් යතත් වා භ වන් තං උපසඞ් කමිත් වා එකමන් තං ඨියතො 
‘‘පරිනිබ් බාතු දානි, භන් යත, භ වා’’තිආදිනා පරිනිබ් බානං යාචි. තං 

සන් ධාය වුත් තං ‘‘අට්ඨයම සත්තාය ’’තිආදි. තත් ථ අජ්ජාති 

ආයුසඞ් ඛායරොස් සජ් ජනදිවසං සන් ධායාහ. භ වාචස්ස අතිබන් ධනාධිප් පායං 
ජානන් යතොපි තං අනාවිකත් වා පරිනිබ් බානස් ස අකා භාවයමව 

පකායසන් යතො යාචනං පටික්ඛිපි. යතනාහ ‘‘නතාවා ’’න් තිආදි. 

මග් වයසන ෙයත්තාති සච් චසම් පටියවධයවයයත් තියයන බයත් තා. 

තය ව විනීතාති මග්  වයසයනව කිය සානං සමුච් යඡදවිනයයන විනීතා. 

ත ා විසාරදාති අරියමග්  ාධි යමයනව සත් ථුසාසයන යවසාරජ් ජප් පත් තියා 
විසාරදා, සාරජ් ජකරානං දිට් ඨිවිචිකිච් ඡාදිපාපධම් මානං වි යමන විසාරදභාවං 
පත් තාති අත් යථො. යස් ස සුතස් ස වයසන වට් ෙදුක් ඛයතො නිස ්සරණං 
සම් භවති, තං ඉධ උක් කට් ඨනිද් යදයසන සුතන් ති අධිප් යපතන් ති ආහ 

‘‘යතපිටකවයසනා’’ති. තිණ් ණං පිෙකානං සමූයහො යතපිටකං, තීණි වා 

පිෙකානි තිපිෙකං, තිපිෙකයමව යතපිටකං, තස් ස වයසන. තයමවාති යං තං 

යතපිෙකං යසොතබ් බභායවන ‘‘සුත’’න් ති වුත් තං, තයමව. ධම්මන් ති 

පරියත් තිධම් මං. ධායරන්තීති සුවණ් ණභාජයන පක් ඛිත් තසීහවසං විය 
අවිනස ්සන් තං කත් වා සුප් පගුණසුප් පවත් තිභායවන ධායරන් ති හදයය 
ඨයපන් ති. ඉති පරියත් තිධම් මවයසන බහුස් සුතධම් මධරභාවං දස් යසත් වා 

ඉදානි පටියවධධම් මවයසනපි තං දස් යසතුං ‘‘අ  වා’’තිආදි වුත් තං. 

අරිෙධම්මස්සාති මග්  ඵ ධම් මස් ස, නවවිධස ්සපි වා ය ොකුත් තරධම් මස් ස. 

අනුධම්මභූතන් ති අධි මාය අනුරූපධම් මභූතං. අනුච්ඡවිකප්පටිපදන් ති ච 

තයමව විපස් සනාධම් මමාහ, ඡබ් බිධා විසුද් ධියයො වා. අනුධම්මන් ති තස් සා 
යථාවුත් තප් පටිපදාය අනුරූපං අභිසල් ය ඛිතං අප් පිඡතාදිධම් මං. 

චරණසීලාති සමාදාය වත් තනසී ා. අනුමග්  ඵ ධම් යමො එතිස් සාති වා 

අනුධම්මා, වුට් ඨාන ාමිනී විපස් සනා. තස් සා චරණසී ා. අත්තයනො

ආචරිෙවාදන් ති අත් තයනො ආචරියස් ස සම් මාසම් බුද් ධස් ස වාදං. සයදවකස් ස 

ය ොකස ්ස ආචාරසික් ඛාපයනන ආචරියෙො, භ වා, තස් ස වායදො, 
චතුසච් චයදසනා. 
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පටුන 

ආචික්ඛිස්සන්තීති ආදියතො කයථස් සන් ති, අත් තනා උග්  හිතාතනියායමන 

පයර උග්  ණ් හායපස් සන් තීති අත් යථො. යදයසස්සන්තීති වායචස ්සන් ති, පාළිං 

සම් මා පයබොයධස් සන් තීති අත් යථො. පඤ්ඤයපස්සන්තීති පජානායපස් සන් ති, 

සඞ් කායසස ්සන් තීති අත් යථො. පට්ඨයපස්සන්තීති පකායරහිතා ඨයපස් සන් ති, 

පකායසස් සන් තීති අත් යථො. විවරිස්සන්තීති විවෙං කරිස ්සන් ති. 

විභජිස්සන්තීති විභත් තං කරිස් සන් ති. උත්තානීකරිස්සන්තීති අනුත් තානං 

 ම් භීරං උත් තානං පාකෙං කරිස ්සන් ති. ස ධම්යමනාති එත් ථ ධම්ම-සද් යදො 
කාරණපරියායයො ‘‘යහතුම් හිතා ඤාණං ධම් මපටිසම් භිදා’’තිආදීසු (විභ. 720) 

වියාති ආහ ‘‘සය තුයකන සකාරයණන වචයනනා’’ති. සප්පාටි ාරිෙන් ති 
සනිස් සරණං. යථා පරවාදං භඤ් ජිත් වා සකවායදො පතිට් ඨහති, එවං 
යහතුදාහරයණහිතා යථාධි තමත් ථං සම් පායදත් වා ධම් මං කයථස් සන් ති. 

යතනාහ ‘‘නිෙයානිකං කත්වා ධම්මං යදයසස්සන්තී’’ති, නවවිධං 
ය ොකුත් තරධම් මං පයබොයධස් සන් තීති අත් යථො. එත් ථ ච 
‘‘පඤ් ඤයපස් සන් තී’’තිආදීහිතා ඡහිතා පයදහිතා ඡ අත් ථපදානි දස් සිතානි, ආදියතො 
පන ද් වීහිතා පයදහිතා ඡ බයඤ් ජනපදානි. එත් තාවතා යතපිෙකං බුද් ධවචනං 
සංවණ් ණනානයයන සඞ්  යහත් වා දස් සිතං යහොති. වුත් තඤ් යහතං 

යනත්තිෙං (යනත් ති. සඞ්  හවායරො) ‘‘ද් වාදස පදානි සුත් තං, තං සබ් බං 
බයඤ ්ජනඤ් ච අත් යථො චා’’ති. 

සික්ොත්තෙසඞ් හිතන් ති අධිසී සික් ඛාදිසික් ඛාත් තයසඞ්  හං. සකලං 

සාසනබ්ර ්මචරිෙන් ති අනවයසසං සත් ථුසාසනභූතං යසට් ඨචරියං. 

සමද්ධන් ති සම් මයදව වඩ් ඪිතං. ඣානස්සාදවයසනාති යතහිතා යතහිතා භික් ඛූහිතා 

සමධි තජ් ඣානසුඛවයසන. වුද්ධිප්පත්තන් ති උළාරපණීතභාවූප යමන 

සබ් බයසො පරිවුද් ධිමුප තං. සබ්ෙපාලිඵුල්ලං විෙ අභිඤ්ඤාසම්පත්තිවයසන 

අභිඤ් ඤාසම් පදාහිතා සාසනාභිවුද් ධියා මත් ථකප් පත් තියතො. පතිට්ඨිතවයසනාති 
පතිට් ඨානවයසන, පතිට් ඨප් පත් තියාති අත් යථො. පටියවධවයසන බහුයනො 

ජනස ්ස හිතාතන් ති ොහුජඤ්ඤං. යතනාහ ‘‘ම ාජනාභිසමෙවයසනා’’ති. පුථු 

පුථු ං භූතං ජාතං, පුථු වා පුථුත් තං පත් තන් ති පුථුභූතං. යතනාහ 

‘‘සබ්ො…යප... පත්ත’’න් ති. සුට්ඨු පකාසිතන් ති සුට් ඨු සම් මයදව 
ආදික යාණාදිභායවන පයවදිතං. 

සතිං සූපට්ඨිතං කත්වාති අයං කායාදිවිභාය ො අත් තභාවසඤ් ඤියතො 
දුක් ඛභායරො මයා එත් තකං කා ං වහිතායතො, ඉදානි පන න වහිතාතබ් යබො, එතස් ස 
අවහනත් ථඤ ්හිතා චිරතරං කා ං අරියමග්  සම් භායරො සම් භයතො, ස් වායං 
අරියමග් ය ො පටිවිද් යධො. යයතො ඉයම කායාදයයො අසුභාදියතො සභාවාදියතො 
සම් මයදව පරිඤ් ඤාතාති චතුබ් බිධම් පි සම් මාසතිං යතාතථං විසයය සුට් ඨු 

උපට් ඨිතං කත් වා. ඤායණනපරිච්ඡින්දිත්වාති ඉමස් ස අත් තභාවසඤ් ඤිතස් ස 
දුක් ඛභාරස ්ස වහයන පයයොජනභූතං අත් තහිතාතං තාව යබොධිමූය  එව 
පරිසමාපිතං, පරහිතාතං පන බුද් ධයවයනයයවිනයං පරිසමාපිතබ් බං, තං ඉදානි 
මාසත් තයයයනව පරිසමාපනං පාපුණිස් සති, අහම් පි විසාඛාපුණ් ණමායං 



අඞ් ගුත් තරනිකායය  අට් ඨකනිපාත-ටීකා 
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පටුන 

පරිනිබ් බායිස් සාමීති එවං බුද් ධඤායණන පරිච් ඡින් දිත් වා සබ් බභාය න 

නිච් ඡයං කත් වා. ආයුසඞ්ොරංවිස්සජ්ජීති ආයුයනො ජීවිතස් ස අභිසඞ් ඛාරකං 
ඵ සමාපත් තිධම් මං න සමාපජ් ජිස් සාමීති විස් සජ් ජි. තංවිස් සජ් ජයනයනව 
යතන අභිසඞ් ඛරියමානං ජීවිතසඞ් ඛාරං ‘‘න පවත් යතස් සාමී’’ති විස් සජ් ජි. 

යතනාහ ‘‘තත් ා’’තිආදි. 

ඨානමහන් තතායපි පවත් තිආකාරමහන් තතායපි ම න්යතො 

ප වීකම්යපො. තත් ථ ඨානමහන් තතාය භූමිචා ස් ස මහන් තත් තං දස් යසතුං 

‘‘තදා කිර…යප.… කම්පිත් ා’’ති වුත් තං. සා පන ජාභික් යඛත් තභූතා 
දසසහස් සී ය ොකධාතු එව, න යා කාචි. යා මහාභිනීහාරමහාභිජාතිආදීසුපි 
කම් පිත් ථ, තදාපි තත් තිකාය එව කම් පයන කිං කාරණං? 
ජාතික් යඛත් තභායවන තස් යසව ආදියතො පරිග්  හස ්ස කතත් තා, 
පරිග්  හකරණං චස් ස ධම් මතාවයසන යවදිතබ් බං. තථා හිතා පුරිමබුද් ධානම් පි 
තාවත් තකයමව ජාතික් යඛත් තං අයහොසි. තථා හිතා වුත් තං ‘‘දසසහස් සී 
ය ොකධාතු, නිස ්සද් දා යහොති නිරාකු ා…යප.… මහාසමුද් යදො ආභුජති, 
දසසහස් සී පකම් පතී’’ති (බු. වං. 2.84-91) ච ආදි. උදකපරියන් තං කත් වා 
ඡප් පකාරපයවධයනන අවීතරාය  භිංයසතීති භිංසයනො, යසො එව 

භිංසනයකොති ආහ ‘‘භෙජනයකො’’ති. යදවයභරියෙොති යදවදුන් දුභිසද් දස් ස 
පරියායවචනමත් තං. න යචත් ථ කාචි යභරී ‘‘දුන් දුභී’’ති අධිප් යපතා, අථ යඛො 
උප් පාතභායවන  බ් භමායනො ආකාස යතො නිග් යඝොසසද් යදො. යතනාහ 

‘‘යදයවො’’තිආදි. යදයවොති යමයඝො. තස් ස හිතා  ජ් ජභායවන ආකාසස් ස 
වස් සාභායවන සුක් ඛ ජ් ජිතසඤ් ඤියත සද් යද නිච් ඡරන් යත 

යදවදුන් දුභිසමඤ් ඤා. යතනාහ ‘‘යදයවොසුක්ෙ ජ්ජිතං  ජ්ජී’’ති. 

පීතියව විස්සට්ඨන් ති ‘‘එවං චිරතරං කා ං වහිතායතො අයං 
අත් තභාවසඤ් ඤියතො දුක් ඛභායරො, ඉදානි න චිරස් යසව නික් ඛිපිස් සාමී’’ති 
සඤ ්ජාතයසොමනස් යසො භ වා සභායවයනව පීතියව විස් සට් ඨං උදානං 
උදායනසි. එවං පන උදායනන් යතන අයම් පි අත් යථො සාධියතො යහොතීති 

දස් සනත් ථං අට් ඨකථායං ‘‘කස්මා’’තිආදි වුත් තං. 

තුලීයතීති තුලන් ති තු -සද් යදො කම් මසාධයනොති දස් යසතුං 

‘‘තුලිත’’න් තිආදි වුත් තං. අප් පානුභාවතාය පරිච්ඡින්නං. තථා හිතා තං පරියතො 
ඛණ් ඩිතභායවන ‘‘පරිත් ත’’න් ති වුච් චති. පටිපක් ඛවික් ඛම් භනයතො 

දීඝසන් තානතාය විපු ඵ තාය ච නතුලං න පරිච් ඡින් නං. යයහිතා කාරයණහිතා 
පුබ් යබ අවියසසයතො මහග්  තං ‘‘අතු ’’න් ති වුත් තං, තානි කාරණානි 
රූපාවචරයතො අරූපස් ස සාතිසයානි විජ් ජන් තීති අරූපාවචරං ‘‘අතු ’’න් ති 

වුත් තං ඉතරඤ් ච ‘‘තු ’’න් ති. අප්පවිපාකන් ති තීසුපි කම් යමසු යං 

තනුවිපාකං හීනං, තං තු ං. ෙහුවිපාකන් ති යං මහාවිපාකං පණීතං, තං 
අතු ං. යං පයනත් ථ මජ් ඣිමං, තං හීනං උක් කට් ඨන් ති ද් විධා භින් දිත් වා 
ද් වීසුපි භාය සු පක් ඛිපිතබ් බං. හීනත් තිකවණ් ණනායං (ධ. ස. අට් ඨ. 14) 
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වුත් තනයයන වා අප් පබහුවිපාකතං නිද් ධායරත් වා තස් ස වයසන 

තු ාතු භායවො යවදිතබ් යබො. සම් භවති එතස ්මාති සම්භයවොති ආහ 

‘‘සම්භවය තුභූත’’න් ති. නිෙකජ්ඣත්තරයතොති සසන් තානධම් යමසු 
විපස් සනාවයසන ය ොචරායසවනාය ච නිරයතො. සවිපාකම් පි සමානං 
පවත් තිවිපාකමත් තදායිකම් මං සවිපාකට් යඨන සම් භවං, න ච තං 
කාමාදිභවාභිසඞ් ඛාරකන් ති තයතො වියසසනත් ථං ‘‘සම් භව’’න් ති වත් වා 

‘‘භවසඞ්ොර’’න් ති වුත් තං. ඔස්සජීති අරියමග් ය න අවස් සජි. කවචං විෙ 

අත් තභාවං පරියයොනන් ධිත් වා ඨිතං අත් තනි සම් භූතත් තා අත්තසම්භවං 
කිය සඤ් ච අභින් දීති කිය සයභදසහභාවිකම් යමොස් සජ් ජනං දස් යසන් යතො 

තදුභයස් ස කාරණමයවොච ‘‘අජ්ඣත්තරයතොසමාහියතො’’ති. 

පඨමවිකප් යප අවසජ් ජනයමව වුත් තං, එත් ථ අවසජ් ජනාකායරොති තං 

දස් යසන් යතො ‘‘අ  වා’’තිආදිමාහ. තත් ථ තීයරන්යතොති ‘‘උප් පායදො භයං, 

අනුප් පායදො යඛම’’න් තිආදිනා (පටි. ම. 1.10) වීමංසන් යතො. ‘‘තුයලන්යතො

තීයරන්යතො’’තිආදිනා සඞ් යඛපයතො වුත් තමත් ථං විත් ථාරයතො දස් යසතුං 

‘‘පඤ්චක්ෙන්ධා’’තිආදිං වත් වා භවසඞ් ඛාරස ්ස අවසජ් ජනාකාරං සරූපයතො 

දස් යසති. එවන් තිආදිනා පන උදාන ාථාවණ් ණනායං ආදියතො වුත් තමත් ථං 
නි මවයසන දස් යසති. 

ෙන් ති (දී. නි. ටී. 2.171) කරයණ, අධිකරයණ වා පච් චත් තවචනන් ති 

ආහ ‘‘යෙන සමයෙන, ෙස්මං වා සමයෙ’’ති. උක්යෙපකවාතාති 
උදකසන් ධාරකවාතං උපච් ඡින් දිත් වා ඨිතට් ඨානයතො යඛපකවාතා. 

සට්ඨි…යප.… ෙ ලන් ති ඉදං තස් ස වාතස් ස උබ් යබධප් පමාණයමව 
 යහත් වා වුත් තං, ආයාමවිත් ථාරයතො පන දසසහස් සචක් කවාළප් පමාණං 
යකොටිසතසහස් සචක් කවාළප් පමාණම් පි උදකසන් ධාරකවාතං 

උපච් ඡින් දතියයව. ආකායසති පුබ් යබ වායතන පතිට් ඨිතාකායස. පුන 

වායතොති උක් යඛපකවායත තථා කත් වා වි යත උදකසන් ධාරකවායතො පුන 

ආෙන්ධිත්වා ණ් ාති. යථා තං උදකං න භස් සති, එවං උපත් ථම් යභන් තං 

ආබන් ධනවිතානවයසන බන් ධිත් වා  ණ් හාති. තයතො උදකං උග් ච්ඡතීති 
තයතො ආබන් ධිත් වා  හණයතො යතන වායතන උට් ඨාපිතං උදකං උග්  ච් ඡති 

උපරි  ච් ඡති. ය ොතියෙවාති අන් තරන් තරා යහොතියයව. ෙහුභායවනාති 
මහාපථවියා මහන් තභායවන. සක ා හිතා මහාපථවී තදා ඔග්  ච් ඡති ච 
උග්  ච් ඡති ච, තස් මා කම් පනං න පඤ් ඤායති. 

ඉජ්ඣනස්සාති ඉච් ඡිතත් ථසිජ් ඣනස ්ස අනුභවිතබ් බස් ස 

ඉස් සරියසම් පත් තිආදිකස් ස. පරිත්තාති පටි ද් ධමත් තා නාතිසුභාවිතා. තථා 

ච භාවනා බ වතී න යහොතීති ආහ ‘‘දුබ්ෙලා’’ති. සඤ් ඤාසීයසන හිතා භාවනා 

වුත් තා. අප්පමාණාති පගුණා සුභාවිතා. සා හිතා ථිරා දළ් හතරා යහොතීති ආහ 

‘‘ෙලවා’’ති. ‘‘පරිත්තා ප වීසඤ්ඤා, අප්පමාණා ආයපොසඤ්ඤා’’ති 
යදසනාමත් තයමතං, ආයපොසඤ් ඤාය පන සුභාවිතාය පථවීකම් යපො 
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සුයඛයනව ඉජ් ඣතීති අයයමත් ථ අධිප් පායයො යවදිතබ් යබො. සංයවයජන්යතො

වා දිබ් බසම් පත් තියා පමත් තං සක් කං යදවරාජානං, වීමංසන්යතො වා තාවයදව 
සමධි තං අත් තයනො ඉද් ධිබ ං. යසො කිරායස් මා (දී. නි. අට් ඨ. 2.171) 
ඛුරග් ය  අරහත් තං පත් වා චින් යතසි – ‘‘අත් ථි නු යඛො යකොචි භික් ඛු යයන 
පබ් බජිතදිවයසයයව අරහත් තං පත් වා යවජයන් යතො පාසායදො 
කම් පිතපුබ් යබො’’ති. තයතො ‘‘නත් ථි යකොචී’’ති ඤත් වා ‘‘අහං 
කම් යපස් සාමී’’ති අභිඤ් ඤාබය න යවජයන් තමත් ථයක ඨත් වා පායදන 
පහරිත් වා කම් යපතුං නාසක් ඛි. අථ නං සක් කස ්ස නාෙකිත් ථියයො ආහංසු – 
‘‘පුත් ත සඞ් ඝරක් ඛිත, ත් වං පූති න් යධයනව සීයසන යවජයන් තං කම් යපතුං 
ඉච් ඡසි, සුප් පතිට් ඨියතො, තාත, පාසායදො, කථං කම් යපතුං සක් ඛිස් සසී’’ති. 

සාමයණයරො ‘‘ඉමා යදවතා මයා සද් ධිං යකළිං කයරොන් ති, අහං යඛො 
පන ආචරියං නා ත් ථං, කහං නු යඛො යම ආචරියයො 
සාමුද් දිකමහානා ත් යථයරො’’ති ආවජ් යජත් වා ‘‘මහාසමුද් යද උදකය ණං 
මායපත් වා දිවාවිහාරං නිසින් යනො’’ති ඤත් වා තත් ථ  න් ත් වා යථරං 
වන් දිත් වා අට් ඨාසි. තයතො නං යථයරො, ‘‘තාත සඞ් ඝරක් ඛිත, අසික් ඛිත් වාව 
යුද් ධං පවිට් යඨොසී’’ති වත් වා ‘‘නාසක් ඛි, තාත, යවජයන් තං කම් යපතු’’න් ති 
පුච් ඡි. ආචරියං, භන් යත, නා ත් ථන් ති. අථ නං යථයරො, ‘‘තාත, තුම් හාදියස 
අකම් යපන් යත අඤ් යඤො යකො කම් යපස ්සති, දිට් ඨපුබ් බං යත, තාත, 
උදකපිට් යඨ ය ොමයඛණ් ඩං පි වන් තං, තාත, කපල්  පූවං පච් චන් තං 
අන් තන් යතන පරිච් ඡින් නන් ති ඉමිනා ඔපම් යමන ජානාහී’’ති ආහ. යසො 
‘‘වට් ටිස ්සති, භන් යත, එත් තයකනා’’ති වත් වා ‘‘පාසායදන පතිට් ඨියතොකාසං 
උදකං යහොතූ’’ති අධිට් ඨාය යවජයන් තාභිමුයඛො අ මාසි. යදවධීතයරො තං 
දිස ්වා ‘‘එකවාරං  ජ් ජිත් වා  යතො, පුනපි සාමයණයරො එති, පුනපි එතී’’ති 
වදිංසු. සක් යකො යදවරාජා ‘‘මා මය් හං පුත් යතන සද් ධිං කථයිත් ථ, ඉදානි 
යතන ආචරියයො  ද් යධො ඛයණන පාසාදං කම් යපස් සතී’’ති ආහ. 
සාමයණයරොපි පාදඞ් ගුට් යඨන පාසාදථූපිකං පහරි, පාසායදො චතූහිතා දිසාහිතා 
ඔණමති. යදවතා ‘‘පතිට් ඨාතුං යදහිතා, තාත, පාසාදස ්ස, පතිට් ඨාතුං යදහිතා, තාත, 
පාසාදස් සා’’ති විරවිංසු. සාමයණයරො පාසාදං යථාඨායන ඨයපත් වා 
පාසාදමත් ථයක ඨත් වා උදානං උදායනසි – 

‘‘අජ් යජවාහං පබ් බජියතො, අජ් ජ පත් තාසවක් ඛයං; 
අජ් ජ කම් යපමි පාසාදං, අයහො බුද් ධස් සුළාරතා. 

‘‘අජ් යජවාහං පබ් බජියතො, අජ් ජ පත් තාසවක් ඛයං; 
අජ් ජ කම් යපමි පාසාදං, අයහො ධම් මස ්සුළාරතා. 

‘‘අජ් යජවාහං පබ් බජියතො, අජ් ජ පත් තාසවක් ඛයං; 
අජ් ජ කම් යපමි පාසාදං, අයහො සඞ් ඝස ්සුළාරතා’’ති. 
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‘‘ධම් මතා එසා, භික් ඛයව, යදා යබොධිසත් යතො තුසිතකායා චවිත් වා 
මාතුකුච් ඡිං ඔක් කමතී’’ති (දී. නි. 2.18) වත් වා ‘‘අයඤ් ච දසසහස් සී 
ය ොකධාතු සඞ් කම් පි සම් පකම් පි සම් පයවධී’’ති (දී. නි. 2.18), තථා 
‘‘ධම් මතා එසා, භික් ඛයව, යදා යබොධිසත් යතො මාතුකුච් ඡිම් හා නික් ඛමතී’’ති 
(දී. නි. 2.32) වත් වා ‘‘අයඤ් ච දසසහස් සී ය ොකධාතු සඞ් කම් පි සම් පකම් පි 
සම් පයවධී’’ති (දී. නි. 2.32) ච මහාසත් තස ්ස  බ් යභොක් කන් තියං 
අභිජාතිඤ් ච ධම් මතාවයසන මහාපදායන පථවීකම් පස ්ස වුත් තත් තා 
ඉතයරසුපි චතූසු ඨායනසු පථවීකම් යපො ධම් මතාවයසයනවාති අත් ථයතො 
වුත් තයමතන් ති දට් ඨබ් බං. 

ඉදානි යනසං පථවීකම් පානං කාරණයතො පවත් තිආකාරයතො ච විභා ං 

දස් යසතුං ‘‘ඉති ඉයමසූ’’තිආදි වුත් තං. ධාතුයකොයපනාති 

උක් යඛපකවාතසඞ් ඛාතාය වායයොධාතුයා පයකොයපන. ඉද්ධානුභායවනාති 
ඤාණිද් ධියා, කම් මවිපාකජිද් ධියා වා සභායවන, යතයජනාති අත් යථො. 

පුඤ්ඤයතයජනාති පුඤ ්ඤානුභායවන, මහායබොධිසත් තස් ස පුඤ් ඤබය නාති 

අත් යථො. ඤාණයතයජනාති අනඤ් ඤසාධාරයණන 

පටියවධඤාණානුභායවන. සාධුකාරදානවයසනාති යථා 
අනඤ් ඤසාධාරණප් පටියවධඤාණානුභායවන අභිහතා මහාපථවී 
අභිසම් යබොධියං කම් පිත් ථ, එවං අනඤ් ඤසාධාරයණන 
යදසනාඤාණානුභායවන අභිහතා මහාපථවී කම් පිත් ථ, තං පනස් සා 
සාධුකාරදානං විය යහොතීති ‘‘සාධුකාරදානවයසනා’’ති වුත් තං. 

යයන පන භ වා 
අසීතිඅනුබයඤ් ජනප් පටිමණ් ඩිතද් වත් තිංසමහාපුරිස ක් ඛණවිචිත්රරූපකායයො 
සබ් බාකාරපරිසුද් ධසී ක් ඛන් ධාදිගුණරතනසමිද් ධිධම් මකායයො 
පුඤ ්ඤමහත් තථාමමහත් තඉද් ධිමහත් තයසමහත් තපඤ් ඤාමහත් තානං 
පරමුක් කංස යතො අසයමො අසමසයමො අප් පටිපුග්  ය ො අරහං 
සම් මාසම් බුද් යධො අත් තයනො අත් තභාවසඤ් ඤිතං ඛන් ධපඤ් චකං කප් පං වා 
කප් පාවයසසං වා ඨයපතුං සමත් යථොපි 
සඞ් ඛතධම් මපරිජිගුච් ඡනාකාරප් පවත් යතන ඤාණවියසයසන තිණායපි 
අමඤ් ඤමායනො ආයුසඞ් ඛායරොස් සජ් ජනවිධිනා නිරයපක් යඛො ඔස් සජ් ජි. 
තදනුභාවාභිහතා මහාපථවී ආයුසඞ් ඛයරොස් සජ් ජයන අකම් පිත් ථ. තං පනස් සා 

කාරුඤ ්ඤසභාවසණ් ඨිතා විය යහොතීති වුත් තං ‘‘කාරුඤ්ඤභායවනා’’ති. 

යස් මා භ වා පරිනිබ් බානසමයය චතුවීසතියකොටිසතසහස් සසඞ් ඛා 
සමාපත් තියයො සමාපජ් ජි, අන් තරන් තරා ඵ සමාපත් තිසමාපජ් ජයනන තස් ස 
පුබ් බභාය  සාතිසයං තික් ඛං සූරං විපස් සනාඤාණඤ් ච පවත් යතසි. 
‘‘යදත් ථඤ ්ච මයා එවං සුචිරකා ං අනඤ් ඤසාධාරයණො පරමුක් කංස යතො 
ඤාණසම් භායරො සම් භයතො, අනුත් තයරො ච වියමොක් යඛො සමධි යතො, තස් ස 
වත යම සිඛාප් පත් තඵ භූතා අච් චන් තනිට් ඨා අනුපාදියසසපරිනිබ් බානධාතු 
අජ් ජ සමිජ් ඣතී’’ති භියයයො අතිවිය යසොමනස් සප් පත් තස් ස භ වයතො 
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පීතිවිප් ඵාරාදිගුණවිපු තරානුභායවො පයරහිතා අසාධාරණඤාණාතිසයයො 
උදපාදි, යස් ස සමාපත් තිබ සමුපබ්රූහිතාතස් ස ඤාණාතිසයස් ස ආනුභාවං 
සන් ධාය ඉදං වුත් තං ‘‘ද් යවයම පිණ් ඩපාතා සමසමඵ ා 
සමසමවිපාකා’’තිආදි (උදා. 75), තස් මා තස් සානුභායවන සමභිහතා 
මහාපථවී අකම් පිත් ථ, තං පනස ්සා තස් සං යව ායං ආයරොදනාකාරප් පත් ති 

විය යහොතීති ‘‘අට්ඨයමොආයරොදයනනා’’ති වුත් තං. 

ඉදානි සඞ් යඛපයතො වුත් තමත් ථං විවරන් යතො ‘‘මාතුකුච්ඡිං

ඔක්කමන්යත’’තිආදිමාහ. අෙං පනත්ය ොති 

‘‘සාධුකාරදානවයසනා’’තිආදිනා වුත් ත අත් යථො. ප වීයදවතාෙ වයසනාති 
එත් ථ සමුද් දයදවතා විය මහාපථවියා අධියදවතා කිර නාම අත් ථි, තාදියස 
කාරයණ සති තස් සා චිත් තවයසන අයං මහාපථවී සඞ් කම් පති සම් පකම් පති 
සම් පයවධති. යථා වාතව ාහකයදවතානං චිත් තවයසන වාතා වායන් ති, 
සීතුණ් හඅබ් භවස් සව ාහකයදවතානං චිත් තවයසන සීතාදයයො භවන් ති, තථා 
හිතා විසාඛපුණ් ණමායං අභිසම් යබොධිඅත් ථං යබොධිරුක් ඛමූය  නිසින් නස ්ස 
ය ොකනාථස ්ස අන් තරායකරණත් ථං උපට් ඨිතං මාරබ ං විධමිතුං – 

‘‘අයචතනායං පථවී, අවිඤ් ඤාය සුඛං දුඛං; 
සාපි දානබ ා මය් හං, සත් තක් ඛත් තුං පකම් පථා’’ති. (චරියා. 1.124) 
– 

වචනසමනන් තරං මහාපථවී භිජ් ජිත් වා සපරිසං මාරං පරිවත් යතසි. එතන් ති 
සාධුකාරදානාදි. යදිපි නත් ථි අයචතනත් තා, ධම් මතාවයසන පන 
වුත් තනයයන සියාති සක් කා වත් තුං. ධම් මතා පන අත් ථයතො ධම් මභායවො, 
යසො පුඤ් ඤධම් මස් ස වා ඤාණධම් මස ්ස වා ආනුභාවසභායවොති. තයිදං 
සබ් බං විචාරිතයමව. එවඤ් ච කත් වා – 

‘‘ඉයම ධම් යම සම් මසයතො, සභාවසරස ක් ඛයණ; 
ධම් මයතයජන වසුධා, දසසහස් සී පකම් පථා’’ති. (බු. වං. 2.166) – 

ආදිවචනඤ් ච සමත් ථිතං යහොති. 

අයං පන (දී. නි. අට් ඨ. 1.149) මහාපථවී අපයරසුපි අට් ඨසු ඨායනසු 
අකම් පිත් ථ මහාභිනික් ඛමයන යබොධිමණ් ඩූපසඞ් කමයන පංසුකූ ග්  හයණ 
පංසුකූ යධොවයන කාළකාරාමසුත් යත ය ොතමකසුත් යත 
යවස ්සන් තරජාතයක බ්රහ් මජාය ති. තත් ථ 
මහාභිනික් ඛමනයබොධිමණ් ඩූපසඞ් කමයනසු වීරියබය න අකම් පිත් ථ. 
පංසුකූ ග්  හයණ ‘‘ද් විසහස් සදීපපරිවායර නාම චත් තායරො මහාදීයප පහාය 
පබ් බජිත් වා සුසානං  න් ත් වා පංසුකූ ං  ණ් හන් යතන දුක් කරං භ වතා 
කත’’න් ති අච් ඡරියයව ාභිහතා අකම් පිත් ථ. 
පංසුකූ යධොවනයවස් සන් තරජාතයකසු අකා කම් පයනන අකම් පිත් ථ. 



අඞ් ගුත් තරනිකායය  අට් ඨකනිපාත-ටීකා 

50 

පටුන 

කාළකාරාමය ොතමකසුත්යතසු (අ. නි. 4.24; 3.126) ‘‘අහං සක් ඛී භ වා’’ති 

සක් ඛිභායවන අකම් පිත් ථ. බ්ර ්මජායල (දී. නි. 1.147) පන ද් වාසට් ඨියා 
දිට් ඨි යතසු විජයෙත් වා නිග් ගුම් බං කත් වා යදසියමායනසු 
සාධුකාරදානවයසන අකම් පිත් ථාති යවදිතබ් බා. 

න යකව ඤ් ච එයතසුයයව ඨායනසු පථවී අකම් පිත් ථ, අථ යඛො තීසු 
සඞ්  යහසුපි මහාමහිතාන් දත් යථරස් ස ඉමං දීපං ආ න් ත් වා යජොතිවයන 
නිසීදිත් වා ධම් මං යදසිතදිවයසපි අකම් පිත් ථ. ක යාණියමහාවිහායර ච 
පිණ් ඩපාතියත් යථරස් ස යචතියඞ්  ණං සම් මජ් ජිත් වා තත් යථව නිසීදිත් වා 
බුද් ධාරම් මණං පීතිං  යහත් වා ඉමං සුත් තන් තං ආරද් ධස් ස 
සුත් තපරියයොසායන උදකපරියන් තං කත් වා අකම් පිත් ථ. ය ොහපාසාදස් ස 
පාචීනඅම් බ ට් ඨිකට් ඨානං නාම අයහොසි, තත් ථ නිසීදිත් වා 
දීඝභාණකත් යථරා බ්රහ් මජා සුත් තං ආරභිංසු. යතසං 
සජ් ඣායපරියයොසායනපි උදකපරියන් තයමව කත් වා පථවී අකම් පිත් ථ. 

යදි එවං ‘‘අට් ඨියම, ආනන් ද, යහතූ අට් ඨ පච් චයා මහයතො භූමිචා ස් ස 
පාතුභාවායා’’ති කස් මා අට් යඨව යහතූ වුත් තාති? නියමයහතුභාවයතො. 
ඉයමයයව හිතා අට් ඨ යහතූ නියමන් ති, නාඤ ්යඤ. යත හිතා කදාචි සම් භවන් තීති 
අනියමභාවයතො න  ණිතා. වුත් තඤ් යහතං නා යසනත් යථයරන 

මලින්දපඤ්ය  (මි. ප. 4.1.4) – 

‘‘අට් ඨියම, භික් ඛයව, යහතූ අට් ඨ පච් චයා මහයතො භූමිචා ස් ස 
පාතුභාවායාති. යං යවස් සන් තයරන රඤ් ඤා මහාදායන දීයමායන 
සත් තක් ඛත් තුං මහාපථවී කම් පිතා, තඤ් ච පන අකාලිකං 
කදාචුප් පත් තිකං අට් ඨහිතා යහතූහිතා විප් පමුත් තං, තස් මා අ ණිතං අට් ඨහිතා 
යහතූහිතා. 

‘‘යථා, මහාරාජ, ය ොයක තයයොයයව යමඝා  ණීයන් ති 
වස් සියකො, යහමන් තියකො, පාවුසයකොති. යදි යත මුඤ් චිත් වා අඤ් යඤො 
යමයඝො පවස් සති, න යසො යමයඝො  ණීයති සම් මයතහිතා යමයඝහිතා, 
අකා යමයඝොත් යවව සඞ් ඛං  ච් ඡති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යවස ්සන් තයරන රඤ් ඤා මහාදායන දීයමායන යං සත් තක් ඛත් තුං 
මහාපථවී කම් පිතා, අකාලිකං එතං කදාචුප් පත් තිකං අට් ඨහිතා යහතූහිතා 
විප් පමුත් තං, න තං  ණීයති අට් ඨහිතා යහතූහිතා. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, හිතාමවන් තා පබ් බතා පඤ් ච නදිසතානි 
සන් දන් ති, යතසං, මහාරාජ, පඤ ්චන් නං නදිසතානං දයසව නදියයො 
නදි ණනාය  ණීයන් ති. යසයයථිදං –  ඞ්  ා, යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, 
මහී, සින් ධු, සරස් සතී, යවත්රවතී, වීතංසා, චන් දභා ාති. අවයසසා 
නදියයො නදි ණනාය අ ණිතා. කිංකාරණා? න තා නදියයො ධුවසලි ා, 
එවයමව යඛො, මහාරාජ, යවස් සන් තයරන රඤ් ඤා මහාදායන දීයමායන 



අඞ් ගුත් තරනිකායය  අට් ඨකනිපාත-ටීකා 
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පටුන 

යං සත් තක් ඛත් තුං මහාපථවී කම් පිතා, අකාලිකං එතං කදාචුප් පත් තිකං 
අට් ඨහිතා යහතූහිතා විප් පමුත් තං, න තං  ණීයති අට් ඨහිතා යහතූහිතා. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, රඤ් යඤො සතම් පි ද් විසතම් පි තිසතම් පි 
අමච් චා යහොන් ති, යතසං ඡයයව ජනා අමච් ච ණනාය  ණීයන් ති. 
යසයයථිදං – යසනාපති, පුයරොහිතායතො, අක් ඛදස ්යසො, භණ් ඩා ාරියකො, 
ඡත් තග්  ාහයකො, ඛග්  ග්  ාහයකො, එයතයයව අමච් ච ණනාය 
 ණීයන් ති. කිංකාරණා? යුත් තත් තා රාජගුයණහිතා. අවයසසා අ ණිතා, 
සබ් යබ අමච් චාත් යවව සඞ් ඛං  ච් ඡන් ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යවස ්සන් තයරන රඤ් ඤා මහාදායන දීයමායන යං සත් තක් ඛත් තුං 
මහාපථවී කම් පිතා, අකාලිකං එතං කදාචුප් පත් තිකං අට් ඨහිතා යහතූහිතා 
විප් පමුත් තං, න තං  ණීයති අට් ඨහිතා යහතූහී’’ති. 

භූමිචා සුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චාපා වග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(8) 3. ෙමකවග්ය ො 

1-10. සද් ධාසුත් තාදිවණ් ණනා 

71-80. අට් ඨමස ්ස පඨමාදීනි උත් තානත් ථායනව. දසයම කුච් ඡිතං 

සීදතීති කුසීයතො ද-කාරස ්ස ත-කාරං කත් වා. යස් ස ධම් මස් ස වයසන 
පුග්  ය ො ‘‘කුසීයතො’’ති වුච් චති, යසො කුසිතභායවො ඉධ කුසිත-සද් යදන 
වුත් යතො. විනාපි හිතා භාවයජොතනසද් දං භාවත් යථො විඤ් ඤායති යථා ‘‘පෙස් ස 
සුක් ක’’න් ති, තස ්මා කුසීතභාවවත් ථූනීති අත් යථො. යතනාහ 

‘‘යකොසජ්ජකාරණානීතිඅත්ය ො’’ති. කම් මං නාම සමණසාරුප් පං ඊදිසන් ති 

ආහ ‘‘චීවරවිචාරණාදී’’ති. වීරිෙන් ති පධානවීරියං. තං පන චඞ් කමනවයසන 

කරයණ කායිකන් තිපි වත් තබ් බතං  භතීති ආහ ‘‘දුවිධම්පී’’ති. පත්තිොති 

පාපුණනත් ථං. ඔසීදනන් ති භාවනානුයයොය  සඞ් යකොයචො. මායසහිතා ආචිතං 

නිචිතං වියාති මාසාචිතං, තං මඤ් යඤ. යස් මා මාසා තින් තා වියසයසන 

 රුකා යහොන් ති, තස් මා ‘‘ෙ ාතින්තමායසො’’තිආදි වුත් තං. වුට්ඨියතොය ොති 
ගි ානභාවාති අධිප් පායයො. 

යතසන් ති ආරම් භවත් ථූනං. ඉමනාව නයෙනාති ඉමිනා කුසීතවත් ථූසු 

වුත් යතයනව නයයන ‘‘දුවිධම් පි වීරියං ආරභතී’’තිආදිනා. ඉදං පඨමන් ති 
‘‘ඉදං, හන් දාහං, වීරියං ආරභාමී’’ති, ‘‘එවං භාවනාය අබ් භුස් සහනං පඨමං 
ආරම් භවත් ථූ’’තිආදිනා ච අත් යථො යවදිතබ් යබො. යථා තථා පඨමං පවත් තං 
අබ් භුස ්සහනඤ ්හිතා උපරි වීරියාරම් භස ්ස කාරණං යහොති. 
අනුරූපපච් චයවක් ඛණසහිතාතානි හිතා අබ් භුස ්සහනානි තම් මූ කානි වා 
පච් චයවක් ඛණානි අට් ඨ ආරම් භවත් ථූනීති යවදිතබ් බානි. 

සද් ධාසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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යමකවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

81-626. යසසං උත් තානයමව. 

ඉති මයනොරථපූරණියා අඞ් ගුත් තරනිකාය-අට් ඨකථාය 

අට් ඨකනිපාතවණ් ණනාය අනුත් තානත් ථදීපනා සමත් තා. 
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නයමො තස් ස භ වයතො අරහයතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

නවකනිපාත-ටීකා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. සම්යෙොධිවග්ය ො 

1-2. සම් යබොධිසුත් තාදිවණ් ණනා 

1-2. නවකනිපාතස් ස පඨමදුතියයසු නත් ථි වත් තබ් බං. 

3. යමඝියසුත් තවණ් ණනා 

3. තතියය (උදා. අට් ඨ. 31) යමඝියෙොති තස් ස යථරස් ස නාමං. 

උපට්ඨායකො ය ොතීති පරිචාරයකො යහොති. භ වයතො හිතා පඨමයබොධියං 
උපට් ඨාකා අනිබද් ධා අයහසුං. එකදා නා සමය ො, එකදා නාගියතො, එකදා 
උපවායණො, එකදා සුනක් ඛත් යතො, එකදා චුන් යදො සමණුද් යදයසො, එකදා 
සා යතො, එකදා යමඝියයො, තදාපි යමඝියත් යථයරොව උපට් ඨායකො යහොති. 

යතනාහ ‘‘යතන යෙො පන සමයෙන ආෙස්මා යමඝියෙො භ වයතො

උපට්ඨායකොය ොතී’’ති. 

කිමකාළාොති කාළකිමීනං බහු තාය ‘‘කිමිකාළා’’ති  ද් ධනාමාය 

නදියා. ජඞ්ඝාවි ාරන් ති චිරනිසජ් ජාය ජඞ් ඝාසු 

උප් පන් නකි මථවියනොදනත් ථං විචරණං. පාසාදිකන් ති අවිරළරුක් ඛතාය 
සිනිද් ධපත් තතාය ච පස් සන් තානං පසාදං ආවහතීති පාසාදිකං. 
සන් දච් ඡායතාය මනුඤ් ඤභූමිභා තාය ච අන් යතො පවිට් ඨානං 

පීතියසොමනස ්සජනනට් යඨන චිත් තං රයමතීති රමණීෙං.අලන් ති පරියත් තං, 

යුත් තන් තිපි අත් යථො. පධානත්ථිකස්සාති පධායනන භාවනානුයයොය න 
අත් ථිකස ්ස. යස් මා යසො පධානකම් යම යුත් යතො පධානකම් මියකො නාම 

යහොති, තස් මා වුත් තං ‘‘පධානකම්මකස්සා’’ති. ආ ච්යඡෙයා න් ති 
ආ ච් යඡයයං අහං. යථයරන කිර පුබ් යබ තං ඨානං අනුප් පටිපාටියා පඤ් ච 
ජාතිසතානි රඤ් ඤා එව සතා අනුභූතපුබ් බං උයයානං අයහොසි, යතනස ්ස 
දිට් ඨමත් යතයයව තත් ථ විහරිතුං චිත් තං නමි. 

ොව අඤ්යඤොපියකොචිභික්ඛුආ ච්ඡතීති අඤ් යඤො යකොචිපි භික් ඛු මම 
සන් තිකං යාව ආ ච් ඡති, තාව ආ යමහීති අත් යථො. ‘‘යකොචි භික් ඛු 

දිස ්සතී’’තිපි පායඨො, ‘‘ආ ච් ඡතූ’’තිපි පඨන් ති, තථා ‘‘දිස ්සතූ’’තිපි. නත්ථි

කිඤ්චි උත්තරි කරණීෙන් ති චතූසු සච් යචසු චතූහිතා මග් ය හිතා පරිඤ් ඤාදීනං 
යසොළසන් නං කිච් චානං කතත් තා අභිසම් යබොධියා වා අධි තත් තා තයතො 

අඤ ්ඤං උත් තරි කරණීයං නාම නත් ථි. චතූසුසච්යචසුචතුන්නංකිච්චානං

කතත්තාති ඉදං පන මග්  වයසන  බ් භභානං යභදං අනුයපක් ඛිත් වා වුත් තං. 
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අත්ථි කතස්ස පටිචයෙොති මය් හං සන් තායන නිප් ඵාදිතස ්ස සී ාදිධම් මස් ස 
අරියමග්  ස ්ස අනධි තත් තා තදත් ථං පුන වඩ් ඪනසඞ් ඛායතො පටිචයයො 
අත් ථි, ඉච් ඡිතබ් යබොති අත් යථො. 

තිවිධනාටකපරිවායරොති මහන් තිත් ථියයො මජ් ඣිමිත් ථියයො 
අතිතරුණිත් ථියයොති එවං වධූකුමාරිකකඤ් ඤාවත් ථාහිතා තිවිධාහිතා නාෙකිත් ථීහිතා 

පරිවුයතො. අකුසලවිතක්යකහීති යථාවුත් යතහිතා කාමවිතක් කාදීහිතා. අපයර පන 
‘‘තස ්මිං වනසණ් යඩ පුප් ඵඵ පල්  වාදීසු ය ොභවයසන කාමවිතක් යකො, 
ඛරස ්සරානං පක් ඛිආදීනං සද් දස් සවයනන බයාපාදවිතක් යකො, ය ඩ් ඩුආදීහිතා 
යතසං වියහඨනාධිප් පායයන විහිතාංසාවිතක් යකො. ‘ඉයධවාහං වයසයය’න් ති 
තත් ථ සායපක් ඛතාවයසන වා කාමවිතක් යකො, වනචරයක තත් ථ තත් ථ 
දිස ්වා යතසු චිත් තදුබ් භයනන බයාපාදවිතක් යකො, යතසං 
වියහඨනාධිප් පායයන විහිතාංසාවිතක් යකො තස් ස උප් පජ් ජතී’’ති වදන් ති. යථා 

තථා වා තස් ස මිච් ඡාවිතක් කප් පවත් තියයව අච් ඡරියකාරණං. අච්ඡරිෙංවත, 

යභොති  රහණච් ඡරියං නාම කියරතං. යථා ආයස් මා ආනන් යදො භ වයතො 
වලිය ත් තං දිස් වා අයවොච ‘‘අච් ඡරියං, භන් යත, අබ් භුතං, භන් යත’’ති (සං. 

නි. 5.511). සම්පරිවාරිතාති යවොකිණ් ණා. අත් තනි  රුම් හිතා ච එකත් යතපි 
බහුවචනං දිස් සති. ‘‘අන් වාසත් යතො’’තිපි පායඨො. කස් මා පනස ්ස භ වා 
තත් ථ  මනං අනුජානි? ‘‘අනනුඤ් ඤායතොපි චායං මං ඔහාය  ච් ඡිස් සයතව, 
පරිචාරකාමතාය මඤ් යඤ භ වා  න් තුං න යදතීති චස් ස සියා අඤ් ඤථත් තං, 
තදස ්ස දීඝරත් තං අහිතාතාය දුක් ඛාය සංවත් යතයයා’’ති අනුජානි. 

එවං තස් මිං අත් තයනො පවත් තිං ආයරොයචත් වා නිසින් යන අථස් ස භ වා 

සප් පායධම් මං යදයසන් යතො ‘‘අපරිපක්කාෙ, යමඝිෙ, 

යචයතොවිමුත්තිො’’තිආදිමාහ. තත් ථ ‘‘අපරිපක්කාො’’ති පරිපාකං 

අප් පත් තාය. යචයතොවිමුත්තිොති කිය යසහිතා යචතයසො විමුත් තියා. 
පුබ් බභාය  හිතා තදඞ්  වයසන යචව වික් ඛම් භනවයසන ච යචතයසො විමුත් ති 
යහොති, අපරභාය  සමුච් යඡදවයසන යචව පටිප් පස් සද් ධිවයසන ච. සායං 
විමුත් ති යහට් ඨා විත් ථාරයතො කථිතාව, තස් මා තත් ථ වුත් තනයයන 
යවදිතබ් බා. තත් ථ විමුත් තිපරිපාචනීයයහිතා ධම් යමහිතා ආසයය පරිපාචියත 
යසොධියත විපස් සනාය මග්   බ් භං  ණ් හන් තියා පරිපාකං  ච් ඡන් තියා 
යචයතොවිමුත් ති පරිපක් කා නාම යහොති, තදභායව අපරිපක් කා. 

කතයම පන විමුත් තිපරිපාචනීයා ධම් මා? සද් ධින් ද්රියාදීනං 
විසුද් ධිකරණවයසන පන් නරස ධම් මා යවදිතබ් බා. වුත් තඤ් යහතං – 

‘‘අස් සද් යධ පුග්  ය  පරිවජ් ජයයතො, සද් යධ පුග්  ය  යසවයතො 
භජයතො පයිරුපාසයතො, පසාදනීයය සුත් තන් යත පච් චයවක් ඛයතො 
ඉයමහිතා තීහාකායරහිතා සද් ධින් ද්රියං විසුජ් ඣති. 



අඞ් ගුත් තරනිකායය   නවකනිපාත -ටීකා 

55 

පටුන 

‘‘කුසීයත පුග්  ය  පරිවජ් ජයයතො, ආරද් ධවීරියය පුග්  ය  
යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො, සම් මප් පධායන පච් චයවක් ඛයතො 
ඉයමහිතා තීහාකායරහිතා වීරියින් ද්රියං විසුජ් ඣති. 

‘‘මුට් ඨස් සතී පුග්  ය  පරිවජ් ජයයතො, උපට් ඨිතස් සතී පුග්  ය  
යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො, සතිපට් ඨායන පච් චයවක් ඛයතො 
ඉයමහිතා තීහාකායරහිතා සතින් ද්රියං විසුජ් ඣති. 

‘‘අසමාහිතායත පුග්  ය  පරිවජ් ජයයතො, සමාහිතායත පුග්  ය  
යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො, ඣානවියමොක් යඛ පච් චයවක් ඛයතො 
ඉයමහිතා තීහාකායරහිතා සමාධින් ද්රියං විසුජ් ඣති. 

‘‘දුප් පඤ් යඤ පුග්  ය  පරිවජ් ජයයතො, පඤ් ඤවන් යත පුග්  ය  
යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො,  ම් භීරඤාණචරියං පච් චයවක් ඛයතො 
ඉයමහිතා තීහාකායරහිතා පඤ් ඤින් ද්රියං විසුජ් ඣති. 

‘‘ඉති ඉයම පඤ් ච පුග්  ය  පරිවජ් ජයයතො, පඤ ්ච පුග්  ය  
යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො, පඤ ්ච සුත් තන් යත පච් චයවක් ඛයතො 
ඉයමහිතා පන් නරසහිතා ආකායරහිතා ඉමානි පඤ් චින් ද්රියානි විසුජ් ඣන් තී’’ති 
(පටි. ම. 1.185). 

අපයරහිතාපි පන් නරසහිතා ආකායරහිතා ඉමානි පඤ ්චින් ද්රියානි විසුජ් ඣන් ති. 
අපයරපි පන් නරස ධම් මා විමුත් තිපරිපාචනීයා. සද් ධාපඤ් චමානි ඉන් ද්රියානි, 
අනිච් චසඤ් ඤා අනිච් යච, දුක් ඛසඤ් ඤා දුක් යඛ, අනත් තසඤ් ඤා, 
පහානසඤ් ඤා, විරා සඤ් ඤාති ඉමා පඤ් ච නිබ් යබධභාගියා සඤ් ඤා, 
ක යාණමිත් තතා, සී සංවයරො, අභිසල් ය ඛතා, වීරියාරම් යභො, 
නිබ් යබධිකපඤ් ඤාති. යතසු යවයනයයදමනකුසය ො සත් ථා යවයනයයස් ස 
යමඝියත් යථරස් ස අජ් ඣාසයවයසන ඉධ ක යාණමිත් තතාදයයො 

විමුත් තිපරිපාචනීයය ධම් යම දස් යසන් යතො ‘‘පඤ්ච ධම්මා පරිපක්කාෙ

සංවත්තන්තී’’ති වත් වා යත විත් ථායරන් යතො ‘‘ඉධ, යමඝිෙ, භික්ඛු

කලයාණමත්යතො ය ොතී’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ කලයාණමත්යතොති ක යායණො භද් යදො සුන් දයරො මිත් යතො 
එතස ්සාති ක යාණමිත් යතො. යස් ස සී ාදිගුණසම් පන් යනො ‘‘අඝස් ස තාතා 
හිතාතස ්ස විධාතා’’ති එවං සබ් බාකායරන උපකායරො මිත් යතො යහොති, යසො 
පුග්  ය ො ක යාණමිත් යතොව. යථාවුත් යතහිතා ක යාණපුග්  ය යහව 

සබ් බිරියාපයථසු සහ අයති පවත් තති, න විනා යතහීති කලයාණස ායෙො. 
ක යාණපුග්  ය සු එව චිත් යතන යචව කායයන ච 

නින් නයපොණපබ් භාරභායවන පවත් තතීති කලයාණසම්පවඞ්යකො. 

පදත් තයයන ක යාණමිත් තසංසග් ය  ආදරං උප් පායදති. අෙං 
ක යාණමිත් තතාසඞ් ඛායතො බ්රහ් මචරියවාසස් ස ආදිභාවයතො සබ් යබසඤ් ච 
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කුස ධම් මානං බහුකාරතාය පධානභාවයතො ච ඉයමසු පඤ් චසු ධම් යමසු 

ආදියතො වුත් තත් තා පඨයමො අනවජ් ජධම්යමො අවිසුද් ධානං සද් ධාදීනං 

විසුද් ධිකරණවයසන යචයතොවිමුත්තිො පරිපක්කාෙ සංවත්තති. එත් ථ ච 
ක යාණමිත් තස් ස බහුකාරතා පධානතා ච ‘‘උපඩ් ඪමිදං, භන් යත, 
බ්රහ් මචරියස ්ස යදිදං ක යාණමිත් තතා’’ති වදන් තං ධම් මභණ් ඩා ාරිකං ‘‘මා 
යහවං, ආනන් දා’’ති ද් වික් ඛතුං පටියසයධත් වා ‘‘සක යමව හිතාදං, ආනන් ද, 
බ් රහ ්මචරියං යදිදං ක යාණමිත් තතා ක යාණසහායතා’’ති – 
ආදිසුත් තපයදහිතා (සං. නි. 1.129; 5.2) යවදිතබ් බා. 

පුන චපරන් ති පුන ච අපරං ධම් මජාතං. සීලවාති එත් ථ යකනට් යඨන 
සී ං? සී නට් යඨන සී ං. කිමිදං සී නං නාම? සමාධානං, කායකම් මාදීනං 
සුසී යවයසන අවිප් පකිණ් ණතාති අත් යථො. අථ වා උපධාරණං, 
ඣානාදිකුස ධම් මානං පතිට් ඨානවයසන ආධාරභායවොති අත් යථො. තස් මා 
සීය ති, සී තීති වා සී ං. අයං තාව සද් ද ක් ඛණනයයන සී ට් යඨො. අපයර 
පන ‘‘සිරට් යඨො සී ට් යඨො, සීත ට් යඨො, සී ට් යඨො’’ති නිරුත් තිනයයන 
අත් ථං වණ් යණන් ති. තයිදං පාරිපූරියතො අතිසයයතො වා සී ං අස් ස අත් ථීති 

සීලවා, සී සම් පන් යනොති අත් යථො. 

යථා ච සී වා යහොති සී සම් පන් යනො, තං දස් යසතුං 

‘‘පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ පාතියමොක්ෙන් ති 
සික් ඛාපදසී ං. තඤ් හිතා යයො නං පාති රක් ඛති, තං යමොක් යඛති යමොයචති 
ආපායිකාදීහිතා දුක් යඛහීති පාතියමොක් ඛං. සංවරණං සංවයරො, කායවාචාහිතා 
අවීතික් කයමො. පාතියමොක් ඛයමව සංවයරො පාතියමොක් ඛසංවයරො, යතන 

සංවුයතො පිහිතාතකායවායචොති පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො. ඉදමස ්ස තස් මිං 

සීය  පතිට් ඨිතභාවපරිදීපනං. වි රතීති තදනුරූපවිහාරසමඞ් ගිභාවපරිදීපනං. 

ආචාරය ොචරසම්පන්යනොති යහට් ඨා පාතියමොක් ඛසංවරස් ස උපරි වියසසානං 

යයො ස ්ස ච උපකාරධම් මපරිදීපනං. අණුමත්යතසු වජ්යජසු භෙදස්සාවීති 

පාතියමොක් ඛසී යතො අචවනධම් මතාපරිදීපනං. සමාදාොති සික් ඛාපදානං 

අනවයසසයතො ආදානපරිදීපනං. සික්ෙතීති සික් ඛාය සමඞ් ගිභාවපරිදීපනං. 

සික්ොපයදසූති සික් ඛිතබ් බධම් මපරිදීපනං. 

අපයරො නයයො – කිය සානං බ වභාවයතො පාපකිරියාය සුකරභාවයතො 
පුඤ ්ඤකිරියාය ච දුක් කරභාවයතො බහුක් ඛත් තුං අපායයසු පතනසීය ොති 
පාතී, පුථුජ් ජයනො. අනිච් චතාය වා භවාදීසු කම් මයවගුක් ඛිත් යතො ඝටියන් තං 
විය අනවට් ඨායනන පරිබ් භමනයතො  මනසීය ොති පාතී. මරණවයසන වා 
තම් හිතා තම් හිතා සත් තනිකායය අත් තභාවස් ස පතනසීය ො වා පාතී, 
සත් තසන් තායනො, චිත් තයමව වා. තං පාතිනං සංසාරදුක් ඛයතො යමොක් යඛතීති 

පාතියමොක්ෙං. චිත් තස් ස හිතා වියමොක් යඛන සත් යතො ‘‘විමුත් යතො’’ති වුච් චති. 
වුත් තඤ ්හිතා ‘‘චිත් තයවොදානා විසුජ් ඣන් තී’’ති (සං. නි. 3.100), ‘‘අනුපාදාය 
ආසයවහිතා චිත් තං විමුත් ත’’න් ති (මහාව. 28) ච. 
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අථ වා අවිජ් ජාදියහතුනා සංසායර පතති  ච් ඡති පවත් තතීති පාති. 
‘‘අවිජ් ජානීවරණානං සත් තානං තණ් හාසංයයොජනානං සන් ධාවතං 
සංසරත’’න් ති (සං. නි. 2.124) හිතා වුත් තං. තස් ස පාතියනො සත් තස් ස 

තණ් හාදිසංකිය සත් තයයතො යමොක් යඛො එයතනාති පාතියමොක්ෙං. 

අථ වා පායතති විනිපායතති දුක් යඛති පාති, චිත් තං. වුත් තඤ් හිතා 
‘‘චිත් යතන නීයතී ය ොයකො, චිත් යතන පරිකස ්සතී’’ති (සං. නි. 1.62). තස් ස 

පාතියනො යමොක් යඛො එයතනාති පාතියමොක්ෙං. පතති වා එයතන 
අපායදුක් යඛ සංසාරදුක් යඛ චාති පාති, තණ් හාදිසංකිය යසො. වුත් තඤ් හිතා 
‘‘තණ් හා ජයනති පුරිසං (සං. නි. 1.55). තණ් හාදුතියයො පුරියසො’’ති (අ. නි. 

4.9; ඉතිවු. 15, 105) ච ආදි. තයතො පාතියතො යමොක් යඛොති පාතියමොක්ෙං. 

අථ වා පතති එත් ථාති පාති, ඡ අජ් ඣත් තිකබාහිතාරානි ආයතනානි. 
වුත් තඤ ්හිතා ‘‘ඡසු ය ොයකො සමුප් පන් යනො, ඡසු කුබ් බති සන් ථව’’න් ති (සු. නි. 
171). තයතො ඡඅජ් ඣත් තිකබාහිතාරායතනසඞ් ඛාතයතො පාතියතො යමොක් යඛොති 

පාතියමොක්ෙං. අථ වා පායතො විනිපායතො අස් ස අත් ථීති පාතී, සංසායරො. 

තයතො යමොක් යඛොති පාතියමොක්ෙං. අථ වා සබ් බය ොකාධිපතිභාවයතො 
ධම් මිස ්සයරො භ වා පතීති වුච් චති, මුච් චති එයතනාති යමොක් යඛො, පතියනො 
යමොක් යඛො යතන පඤ ්ඤත් තත් තාති පතියමොක් යඛො, පතියමොක් යඛො එව 

පාතියමොක්ෙං. සබ් බගුණානං වා මූ භාවයතො උත් තමට් යඨන පති ච යසො 
යථාවුත් යතනත් යථන යමොක් යඛො චාති පතියමොක් යඛො, පතියමොක් යඛො එව 

පාතියමොක්ෙං. තථා හිතා වුත් තං ‘‘පාතියමොක් ඛන් ති ආදියමතං මුඛයමතං 
පමුඛයමත’’න් ති (මහාව. 135) විත් ථායරො. 

අථ වා ප-ඉති පකායර, අතීති අච් චන් තත් යථ නිපායතො, තස් මා පකායරහිතා 

අච් චන් තං යමොක් යඛතීති පාතියමොක්ෙං. ඉදඤ් හිතා සී ං සයං තදඞ්  වයසන, 
සමාධිසහිතාතං පඤ් ඤාසහිතාතඤ් ච වික් ඛම් භනවයසන සමුච් යඡදවයසන 

අච් චන් තං යමොක් යඛති යමොයචතීති පාතියමොක්ෙං. පති පති යමොක් යඛොති වා 
පතියමොක් යඛො, තම් හා තම් හා වීතික් කමයදොසයතො පච් යචකං යමොක් යඛොති 

අත් යථො. පතියමොක් යඛො එව පාතියමොක්ෙං. යමොක් යඛොති වා නිබ් බානං, තස් ස 
යමොක් ඛස් ස පටිබිම් බභූයතොති පතියමොක් යඛො. සී සංවයරො හිතා සූරියස් ස 
අරුණුග්  මනං විය නිබ් බානස ්ස උදයභූයතො තප් පටිභාය ොව යථාරහං 

කිය සනිබ් බාපනයතො. පතියමොක් යඛොයයව පාතියමොක්ෙං. අථ වා යමොක් ඛං 
පති වත් තති, යමොක් ඛාභිමුඛන් ති වා පතියමොක් ඛං, පතියමොක් ඛයමව 

පාතියමොක්ෙන් ති එවං තාව එත් ථ පාතියමොක් ඛසද් දස ්ස අත් යථො 
යවදිතබ් යබො. 

සංවරති පිදහති එයතනාති සංවයරො, පාතියමොක් ඛයමව සංවයරොති 
පාතියමොක් ඛසංවයරො. අත් ථයතො පන තයතො තයතො වීතික් කමිතබ් බයතො 
විරතියයො යචතනා ච, යතන පාතියමොක් ඛසංවයරන උයපයතො 

සමන් නා යතො පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො. වුත් තඤ් යහතං භ වතා – 
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‘‘ඉමිනා පාතියමොක් ඛසංවයරන උයපයතො යහොති සමුයපයතො උප යතො 
සම් පන් යනො සමන් නා යතො, යතන වුච් චති පාතියමොක් ඛසංවරසංවුයතො’’ති 
(විභ. 511). 

වි රතීති ඉරියාපථවිහායරන විහරති ඉරියති වත් තති. 

ආචාරය ොචරසම්පන්යනොති යවළුදානාදිමිච් ඡාජීවස් ස කායපා බ් භියාදීනඤ් ච 
අකරයණන සබ් බයසො අනාචාරං වජ් යජත් වා කායියකො අවීතික් කයමො, 
වාචසියකො අවීතික් කයමො, කායිකවාචසියකො අවීතික් කයමොති එවං 
වුත් තභික් ඛු සාරුප් පආචාරසම් පත් තියා යවසියාදිඅය ොචරං වජ් යජත් වා 
පිණ් ඩපාතාදිඅත් ථං උපසඞ් කමිතුං යුත් තට් ඨානසඞ් ඛාතය ොචරචරයණන ච 
සම් පන් නත් තා ආචාරය ොචරසම් පන් යනො. 

අපිච යයො භික් ඛු සත් ථරි ස ාරයවො සප් පතිස් යසො සබ්රහ් මචාරීසු 
ස ාරයවො සප් පතිස් යසො හිතායරොත් තප් පසම් පන් යනො සුනිවත් යථො සුපාරුයතො 
පාසාදියකන අභික් කන් යතන පටික් කන් යතන ආය ොකියතන විය ොකියතන 
සමිඤ් ජියතන පසාරියතන ඉරියාපථසම් පන් යනො ඉන් ද්රියයසු ගුත් තද් වායරො 
යභොජයන මත් තඤ් ඤූ ජා රියං අනුයුත් යතො සතිසම් පජඤ ්යඤන 
සමන් නා යතො අප් පිච් යඡො සන් තුට් යඨො පවිවිත් යතො අසංසට් යඨො 
ආභිසමාචාරියකසු සක් කච් චකාරී  රුචිත් තීකාරබහුය ො විහරති, අයං වුච් චති 

ආචාරසම්පන්යනො. 

ය ොචයරො පන උපනිස් සයය ොචයරො, ආරක් ඛය ොචයරො, 
උපනිබන් ධය ොචයරොති තිවියධො. තත් ථ යයො 
දසකථාවත් ථුගුණසමන් නා යතො වුත් ත ක් ඛයණො ක යාණමිත් යතො, යං 
නිස ්සාය අස් සුතං සුණාති, සුතං පරියයොදායපති, කඞ් ඛං විතරති, දිට් ඨිං උජුං 
කයරොති, චිත් තං පසායදති, යස් ස ච අනුසික් ඛන් යතො සද් ධාය වඩ් ඪති, 
සීය න, සුයතන, චාය න, පඤ ්ඤාය වඩ් ඪති, අයං වුච් චති 

උපනිස්සෙය ොචයරො. 

යයො භික් ඛු අන් තරඝරං පවිට් යඨො වීථිං පටිපන් යනො ඔක් ඛිත් තචක් ඛු 
යු මත් තදස ්සී සංවුයතො  ච් ඡති, න හත් ථිං ඔය ොයකන් යතො, න අස් සං, න 
රථං, න පත් තිං, න ඉත් ථිං, න පුරිසං ඔය ොයකන් යතො, න උද් ධං 
උල් ය ොයකන් යතො, න අයධො ඔය ොයකන් යතො, න දිසාවිදිසං යපක් ඛමායනො 

 ච් ඡති, අයං ආරක්ෙය ොචයරො. 

උපනිෙන්ධය ොචයරො පන චත් තායරො සතිපට් ඨානා, යත් ථ භික් ඛු 
අත් තයනො චිත් තං උපනිබන් ධති. වුත් තඤ් යහතං භ වතා – ‘‘යකො ච, 
භික් ඛයව, භික් ඛුයනො ය ොචයරො සයකො යපත් තියකො විසයයො, යදිදං 
චත් තායරො සතිපට් ඨානා’’ති (සං. නි. 5.372). තත් ථ උපනිස් සයය ොචරස් ස 
පුබ් යබ වුත් තත් තා ඉතයරසං වයසයනත් ථ ය ොචයරො යවදිතබ් යබො. ඉති 
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යථාවුත් තාය ආචාරසම් පත් තියා ඉමාය ච ය ොචරසම් පත් තියා 

සමන් නා තත් තා ආචාරය ොචරසම්පන්යනො. 

අණුමත්යතසුවජ්යජසුභෙදස්සාවීති අප් පමත් තකත් තා අණුප් පමායණසු 
අස් සතියා අසඤ් චිච් ච ආපන් නයසඛියඅකුස චිත් තුප් පාදාදියභයදසු වජ් යජසු 
භයදස ්සනසීය ො. යයො හිතා භික් ඛු පරමාණුමත් තං වජ් ජං 
අට් ඨසට් ඨියයොජනසතසහස් සුබ් යබධසියනරුපබ් බතරාජසදිසං කත් වා 
පස් සති, යයොපි සබ් බ හුකං දුබ් භාසිතමත් තං පාරාජිකසදිසං කත් වා පස් සති, 

අයම් පි අණුමත් යතසු වජ් යජසු භයදස් සාවී නාම. සමාදාෙ සික්ෙති 

සික්ොපයදසූති යංකිඤ් චි සික් ඛාපයදසු සික් ඛිතබ් බං, තං සබ් යබන සබ් බං 
සබ් බථා සබ් බං අනවයසසං සමාදියිත් වා සික් ඛති, වත් තති පූයරතීති අත් යථො. 

අභිසල්යලඛිකාති අතිවිය කිය සානං සල් ය ඛනීයා, යතසං තනුභාවාය 

පහානාය යුත් තරූපා. යචයතොවිවරණසප්පාොති යචතයසො පටිච් ඡාදකානං 
නීවරණානං සිරීභාවකරයණන යචයතොවිවරණසඞ් ඛාතානං 
සමථවිපස් සනානං සප් පායා, සමථවිපස් සනාචිත් තස් යසව වා විවරණාය 
පාකටීකරණාය වා සප් පායා උපකාරිකාති යචයතොවිවරණසප් පායා. 

ඉදානි යයන නිබ් බිදාදිආවහයණන අයං කථා අභිසල් ය ඛිකා 
යචයතොවිවරණසප් පායා ච නාම යහොති, තං දස් යසතුං 

‘‘එකන්තනිබ්බදාො’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ එකන්තනිබ්බදාොති 

එකංයසයනව වට් ෙදුක් ඛයතො නිබ් බින් දනත් ථාය. විරා ාෙ නියරොධාොති 

තස් යසව විරජ් ජනත් ථාය ච නිරුජ් ඣනත් ථාය ච. උපසමාොති 

සබ් බකිය සවූපසමාය. අභිඤ්ඤාොති සබ් බස ්සපි අභිඤ් යඤයයස් ස 

අභිජානනාය. සම්යෙොධාොති චතුමග්  සම් යබොධාය. නිබ්ොනාොති 
අනුපාදියසසනිබ් බානාය. එයතසු හිතා ආදියතො තීහිතා පයදහිතා විපස් සනා වුත් තා, 
ද් වීහිතා නිබ් බානං වුත් තං. සමථවිපස් සනා ආදිං කත් වා නිබ් බානපරියයොසායනො 
අයං සබ් යබො උත් තරිමනුස ්සධම් යමො දසකථාවත් ථු ාභියනො සිජ් ඣතීති 
දස් යසති. 

ඉදානි තං කථං විභජිත් වා දස් යසන් යතො ‘‘අප්පිච්ඡක ා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ අප්පිච්යඡොති නිඉච් යඡො, තස් ස කථා අප්පිච්ඡක ා, 

අප් පිච් ඡභාවප් පටිසංයුත් තකථා වා අප්පිච්ඡක ා. එත් ථ ච අත්රිච් යඡො, 
පාපිච් යඡො, මහිතාච් යඡො, අප් පිච් යඡොති ඉච් ඡාවයසන චත් තායරො පුග්   ා. යතසු 
අත් තනා යථා ද් යධන  ායභන අතිත් යතො උපරූපරි  ාභං ඉච් ඡන් යතො 

අත්රිච්යඡො නාම. යං සන් ධාය – 

‘‘චතුබ් භි අට් ඨජ් ඣ මා, අට් ඨාහිතාපි ච යසොළස; 
යසොළසාහිතා ච බාත් තිංස, අත්රිච් ඡං චක් කමාසයදො; 
ඉච් ඡාහතස් ස යපොසස් ස, චක් කං භමති මත් ථයක’’ති. (ජා. 1.5.103) 
ච; 
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‘‘අත්රිච් ඡං අතිය ොයභන, අතිය ොභමයදන චා’’ති. ච වුත් තං; 

 ාභසක් කාරසිය ොකනිකාමයමානාය අසන් තගුණසම් භාවනාධිප් පායයො 

පාපිච්යඡො. යං සන් ධාය වුත් තං ‘‘ඉයධකච් යචො අස් සද් යධො සමායනො 
‘සද් යධොති මං ජයනො ජානාතූ’ති ඉච් ඡති, දුස් සීය ො සමායනො ‘සී වාති මං 
ජයනො ජානාතූ’ති ඉච් ඡතී’’තිආදි (විභ. 851). 

සන් තගුණසම් භාවනාධිප් පායයො පටිග්  හයණ අමත් තඤ් ඤූ මහිච්යඡො, 
යං සන් ධාය වුත් තං ‘‘ඉයධකච් යචො සද් යධො සමායනො ‘සද් යධොති මං ජයනො 
ජානාතූ’ති ඉච් ඡති, සී වා සමායනො ‘සී වාති මං ජයනො ජානාතූ’ති 
ඉච් ඡතී’’තිආදි. දුත් තප් පියතාය හිතාස් ස විජාතමාතාපි චිත් තං  යහතුං න 
සක් යකොති. යතයනතං වුච් චති – 

‘‘අග් ගික් ඛන් යධො සමුද් යදො ච, මහිතාච් යඡො චාපි පුග්  ය ො; 
සකයෙන පච් චයය යදන් තු, තයයොයපයත අතප් පයා’’ති. 

එයත පන අත්රිච් ඡතාදයයො යදොයස ආරකා විවජ් යජත් වා 

සන් තගුණනිගුහනාධිප් පායයො පටිග්  හයණ ච මත් තඤ් ඤූ අප්පිච්යඡො. 
අත් තනි විජ් ජමානම් පි ගුණං පටිච් ඡායදතුකාමතාය සද් යධො සමායනො 
‘‘සද් යධොති මං ජයනො ජානාතූ’’ති න ඉච් ඡති, සී වා, බහුස ්සුයතො, 
පවිවිත් යතො, ආරද් ධවීරියයො, උපට් ඨිතස් සති, සමාහිතායතො, පඤ් ඤවා සමායනො 
‘‘පඤ් ඤවාති මං ජයනො ජානාතූ’’ති න ඉච් ඡති. ස් වායං පච් චයප් පිච් යඡො, 
ධුතඞ්  ප් පිච් යඡො, පරියත් තිඅප් පිච් යඡො අධි මප් පිච් යඡොති චතුබ් බියධො. තත් ථ 

චතූසුපච්චයෙසුඅප්පිච්යඡො පච් චයදායකං යදයයධම් මං අත් තයනො ථාමඤ් ච 
ඔය ොයකත් වා සයචපි හිතා යදයයධම් යමො බහු යහොති, දායයකො අප් පං 
දාතුකායමො, දායකස් ස වයසන අප් පයමව  ණ් හාති. යදයයධම් යමො යච 
අප් යපො, දායයකො බහුං දාතුකායමො, යදයයධම් මස ්ස වයසන අප් පයමව 
 ණ් හාති. යදයයධම් යමොපි යච බහු, දායයකොපි බහුං දාතුකායමො, අත් තයනො 
ථාමං ඤත් වා පමාණයුත් තයමව  ණ් හාති. එවරූයපො හිතා භික් ඛු අනුප් පන් නං 
 ාභං උප් පායදති, උප් පන් නං  ාභං ථාවරං කයරොති, දායකානං චිත් තං 
ආරායධති. ධුතඞ්  සමාදානස ්ස පන අත් තනි අත් ථිභාවං න ජානායපතුකායමො 

ධුතඞ් ප්පිච්යඡො. යයො අත් තයනො බහුස් සුතභාවං ජානායපතුං න ඉච් ඡති, අයං 

පරිෙත්තිඅප්පිච්යඡො. යයො පන යසොතාපන් නාදීසු අඤ් ඤතයරො හුත් වා 
සබ්රහ් මචාරීනම් පි අත් තයනො යසොතාපන් නාදිභාවං ජානායපතුං න ඉච් ඡති, 

අයං අධි මප්පිච්යඡො. එවයමයතසං අප් පිච් ඡානං යා අප් පිච් ඡතා, තස් සා 
සද් ධිං සන් දස් සනාදිවිධිනා අයනකාකාරයවොකාරානිසංසවිභාවනවයසන 
සප් පටිපක් ඛස ්ස අත්රිච් ඡතාදියභදස් ස ඉච් ඡාචාරස් ස ආදීනවවිභාවනවයසන ච 

පවත් තා කථා අප්පිච්ඡක ා. 
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පටුන 

සන්තුට්ඨික ාති එත් ථ සන්තුට්ඨීති සයකන අත් තනා  ද් යධන තුට් ඨි 
සන් තුට් ඨි. අථ වා විසමං පච් චයිච් ඡං පහාය සමං තුට් ඨි සන් තුට් ඨි, සන් යතන 
වා විජ් ජමායනන තුට් ඨි සන් තුට් ඨි. වුත් තඤ් යචතං – 

‘‘අතීතං නානුබද් යධො යසො, නප් පජප් පමනා තං; 
පච් චුප් පන් යනන යායපන් යතො, සන් තුට් යඨොති පවුච් චතී’’ති. 

සම් මා වා ඤායයන භ වතා අනුඤ් ඤාතවිධිනා පච් චයයහිතා තුට් ඨි 
සන් තුට් ඨි, අත් ථයතො ඉතරීතරපච් චයසන් යතොයසො, යසො ද් වාදසවියධො යහොති. 
කථං? චීවයර යථා ාභසන් යතොයසො, යථාබ සන් යතොයසො, 
යථාසාරුප් පසන් යතොයසොති තිවියධො. එවං පිණ් ඩපාතාදීසු. 

තත්රායං පයභදවණ් ණනා – ඉධ භික් ඛු චීවරං  භති සුන් දරං වා අසුන් දරං 
වා, යසො යතයනව යායපති, අඤ ්ඤං න පත් යථති,  භන් යතොපි න  ණ් හාති, 

අයමස ්ස චීවයර ෙ ාලාභසන්යතොයසො. අථ පන පකතිදුබ් බය ො වා යහොති 
ආබාධජරාභිභූයතො වා,  රුචීවරං පාරුපන් යතො කි මති, යසො සභාය න 
භික් ඛුනා සද් ධිං තං පරිවත් යතත් වා  හුයකන යායපන් යතොපි සන් තුට් යඨොව 

යහොති, අයමස ්ස චීවයර ෙ ාෙලසන්යතොයසො. අපයරො පණීතපච් චය ාභී 
යහොති, යසො පට් ෙචීවරාදීනං අඤ් ඤතරං මහග් ඝචීවරං බහූනි වා  භිත් වා 
‘‘ඉදං යථරානං චිරපබ් බජිතානං බහුස් සුතානං අනුරූපං, ඉදං ගි ානානං 
දුබ් බ ානං අප් ප ාභීනං යහොතූ’’ති යතසං දත් වා අත් තනා සඞ් කාරකූොදියතො 
වා නන් තකානි උච් චිනිත් වා සඞ් ඝාටිං කත් වා යතසං වා පුරාණචීවරානි 

 යහත් වා ධායරන් යතොපි සන් තුට් යඨොව යහොති, අයමස ්ස චීවයර

ෙ ාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධ පන භික් ඛු පිණ් ඩපාතං  භති ලූඛං වා පණීතං වා, යසො යතයනව 
යායපති, අඤ ්ඤං න පත් යථති,  භන් යතොපි න  ණ් හාති, අයමස් ස 

පිණ්ඩපායතෙ ාලාභසන්යතොයසො. අථ පන ආබාධියකො යහොති, ලූඛං පණීතං 
පකතිවිරුද් ධං බයාධිවිරුද් ධං වා පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජිත් වා  ාළ ්හං වා 
යරො ාබාධං පාපුණාති, යසො සභා ස් ස භික් ඛුයනො දත් වා තස් ස හත් ථයතො 
සප් පායයභොජනං භුඤ් ජිත් වා සමණධම් මං කයරොන් යතොපි සන් තුට් යඨොව 

යහොති, අයමස් ස පිණ්ඩපායත ෙ ාෙලසන්යතොයසො. අපයරො බහුං පණීතං 
පිණ් ඩපාතං  භති, යසො ‘‘අයං පිණ් ඩපායතො චිරපබ් බජිතානං අනුරූයපො’’ති 
චීවරං විය යතසං දත් වා යතසං වා යසසකං අත් තනා පිණ් ඩාය චරිත් වා 

මිස් සකාහාරං වා භුඤ් ජන් යතොපි සන් තුට් යඨොව යහොති, අයමස් ස පිණ්ඩපායත

ෙ ාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධ පන භික් ඛුයනො යසනාසනං පාපුණාති මනාපං වා ආමනාපං වා 
අන් තමයසො තිණසන් ථාරකම් පි, යසො යතයනව සන් තුස ්සති, පුන අඤ් ඤං 

සුන් දරතරං පාපුණාති, තං න  ණ් හාති, අයමස් ස යසනාසයන

ෙ ාලාභසන්යතොයසො. අථ පන ආබාධියකො යහොති දුබ් බය ො වා, 
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පකතිවිරුද් ධං වා යසො බයාධිවිරුද් ධං වා යසනාසනං  භති, යත් ථස් ස 
වසයතො අඵාසු යහොති, යසො තං සභා ස් ස භික් ඛුයනො දත් වා තස් ස සන් තයක 
සප් පායයසනාසයන වසිත් වා සමණධම් මං කයරොන් යතොපි සන් තුට් යඨොව 

යහොති, අයමස් ස යසනාසයන ෙ ාෙලසන්යතොයසො. අපයරො සුන් දරං 
යසනාසනං පත් තම් පි න සම් පටිච් ඡති ‘‘පණීතයසනාසනං නාම 
පමාදට් ඨාන’’න් ති, මහාපුඤ් ඤතාය වා ය ණමණ් ඩපකූො ාරාදීනි බහූනි 
පණීතයසනාසනානි  භති, යසො තානි චීවරාදීනි විය චිරපබ් බජිතාදීනං දත් වා 

යත් ථ කත් ථචි වසන් යතොපි සන් තුට් යඨොව යහොති, අයමස ්ස යසනාසයන

ෙ ාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධ පන භික් ඛු යභසජ් ජං  භති ලූඛං වා පණීතං වා, යසො යතයනව 

තුස් සති, අඤ ්ඤං න පත් යථති,  භන් යතොපි න  ණ් හාති, අයං ගිලානපච්චයෙ

ෙ ාලාභසන්යතොයසො. අථ පන යතය න අත් ථියකො ඵාණිතං  භති, යසො යං 
 භති, යසො තං සභා ස ්ස භික් ඛුයනො දත් වා තස් ස හත් ථයතො යතය න 
යභසජ් ජං කත් වා සමණධම් මං කයරොන් යතොපි සන් තුට් යඨොව යහොති, අයමස් ස 

ගිලානපච්චයෙ ෙ ාෙලසන්යතොයසො. අපයරො මහාපුඤ් යඤො බහුං 
යත මධුඵාණිතාදිපණීතයභසජ් ජං  භති, යසො තං චීවරාදීනි විය 
චිරපබ් බජිතාදීනං දත් වා යතසං ආභතයකන යයන යකනචි යභසජ් ජං 
කයරොන් යතොපි සන් තුට් යඨොව යහොති. යයො පන එකස් මිං භාජයන 
මුත් තහරීතකං, එකස ්මිං චතුමධුරං ඨයපත් වා ‘‘ ණ් හථ, භන් යත, 
යදිච් ඡසී’’ති වුච් චමායනො ‘‘සචස් ස යතසු අඤ ්ඤතයරනපි යරොය ො 
වූපසම් මති, ඉදං මුත් තහරීතකං නාම බුද් ධාදීහිතා වණ් ණිත’’න් ති, 
‘‘පූතිමුත් තයභසජ් ජං නිස ්සාය පබ් බජ් ජා, තත් ථ යත යාවජීවං උස් සායහො 
කරණීයයො’’ති (මහාව. 128) වචනං අනුස් සරන් යතො චතුමධුරං පටික් ඛිපිත් වා 
මුත් තහරීතයකන යභසජ් ජං කයරොන් යතො පරමසන් තුට් යඨොව යහොති, 

අයමස ්ස ගිලානපච්චයෙ ෙ ාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

යසො එවංපයභයදො සබ් යබොපි සන් යතොයසො සන් තුට් ඨීති පවුච් චති. යතන 
වුත් තං ‘‘අත් ථයතො ඉතරීතරපච් චයසන් යතොයසො’’ති. තස් සා සන් තුට් ඨියා 
සද් ධිං සන් දස් සනාදිවිධිනා ආනිසංසවිභාවනවයසන තප් පටිපක් ඛස් ස 
අත්රිච් ඡතාදියභදස් ස ඉච් ඡාචාරස් ස ආදීනවවිභාවනවයසන ච පවත් තා කථා 

සන්තුට්ඨික ා. ඉයතො පරාසුපි කථාසු එයසව නයයො. වියසසමත් තයමව 
වක් ඛාම. 

පවියවකක ාති එත් ථ කායවියවයකො, චිත් තවියවයකො, උපධිවියවයකොති 
තයයො වියවකා. යතසු එයකො  ච් ඡති, එයකො තිට් ඨති, එයකො නිසීදති, එයකො 
යසයයං කප් යපති, එයකො  ාමං පිණ් ඩාය පවිසති, එයකො පටික් කමති, එයකො 
අභික් කමති, එයකො චඞ් කමං අධිට් ඨාති, එයකො චරති, එයකො විහරති, එවං 
සබ් බිරියාපයථසු සබ් බකිච් යචසු  ණසඞ්  ණිකං පහාය විවිත් තවායසො 

කාෙවියවයකො නාම. අට් ඨ සමාපත් තියයො පන චිත්තවියවයකො නාම. 

නිබ් බානං උපධිවියවයකො නාම. වුත් තඤ් යහතං ‘‘කායවියවයකො ච 
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වියවකට් ඨකායානං යනක් ඛම් මාභිරතානං, චිත් තවියවයකො ච 
පරිසුද් ධචිත් තානං පරමයවොදානප් පත් තානං, උපධිවියවයකො ච නිරුපධීනං 
පුග්   ානං විසඞ් ඛාර තාන’’න් ති (මහානි. 57). වියවයකොයයව පවියවයකො, 

පවියවයක පටිසංයුත් තා කථා පවියවකක ා. 

අසංසග් ක ාති එත් ථ සවනසංසග් ය ො, දස ්සනසංසග් ය ො, 
සමුල්  පනසංසග් ය ො, සම් යභො සංසග් ය ො, කායසංසග් ය ොති පඤ් ච 
සංසග්  ා. යතසු ඉයධකච් යචො භික් ඛු සුණාති ‘‘අමුකස් මිං ඨායන  ායම වා 
නි යම වා ඉත් ථී අභිරූපා දස් සනීයා පාසාදිකා පරමාය වණ් ණයපොක් ඛරතාය 
සමන් නා තා’’ති, යසො තං සුත් වා සංසීදති විසීදති, න සක් යකොති බ්රහ් මචරියං 
සන් ධායරතුං, සික් ඛං පච් චක් ඛාය හීනායාවත් තති, එවං 

විසභා ාරම් මණස් සවයනන උප් පන් නකිය සසන් ථයවො සවනසංසග්ය ො 
නාම. න යහව යඛො භික් ඛු සුණාති, අපිච යඛො සාමං පස් සති ඉත් ථිං අභිරූපං 
දස් සනීයං පාසාදිකං පරමාය වණ් ණයපොක් ඛරතාය සමන් නා තං, යසො තං 
දිස ්වා සංසීදති විසීදති, න සක් යකොති බ්රහ් මචරියං සන් ධායරතුං, සික් ඛං 
පච් චක් ඛාය හීනායාවත් තති, එවං විසභා ාරම් මණදස ්සයනන 

උප් පන් නකිය සසන් ථයවො දස්සනසංසග්ය ො නාම. දිස් වා පන 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආ ාපසල්  ාපවයසන උප් පන් යනො කිය සසන් ථයවො 

සමුල්ලපනසංසග්ය ො නාම. සඤ් ජග් ඝනාදිපි එයතයනව සඞ්  ය් හති. 
අත් තයනො පන සන් තකං යං කිඤ් චි මාතු ාමස් ස දත් වා අදත් වා වා යතන 
දින් නස ්ස වනභඞ් ගිනියාදියනො පරියභො වයසන උප් පන් යනො 

කිය සසන් ථයවො සම්යභො සංසග්ය ො නාම. මාතු ාමස් ස 

හත් ථග්  ාහාදිවයසන උප් පන් නකිය සසන් ථයවො කාෙසංසග්ය ො නාම. 

යයොපි යචස ‘‘ගිහීහිතා සංසට් යඨො විහරති අනනුය ොමියකන සංසග් ය න 
සහයසොකී සහනන් දී සුඛියතසු සුඛියතො දුක් ඛියතසු දුක් ඛියතො උප් පන් යනසු 
කිච් චකරණීයයසු අත් තනා යවො යයො ං ආපජ් ජතී’’ති (සං. නි. 3.3; මහානි. 
164) එවං වුත් යතො අනනුය ොමියකො ගිහිතාසංසග් ය ො නාම, යයො ච 
සබ්රහ් මචාරීහිතාපි කිය සුප් පත් තියහතුභූයතො සංසග් ය ො, තං සබ් බං පහාය 
ය් වායං සංසායර ථිරතරං සංයව සඞ් ඛායරසු තිබ් බං භයසඤ් ඤං සරීයර 
පටික් කූ සඤ් ඤං සබ් බාකුසය සු ජිගුච් ඡාපුබ් බඞ්  මං හිතායරොත් තප් පං 
සබ් බකිරියාසු සතිසම් පජඤ ්ඤන් ති සබ් බං පච් චුපට් ඨයපත් වා කම දය  
ජ බින් දු විය සබ් බත් ථ අ ග්  භායවො, අයං සබ් බසංසග්  ප් පටිපක් ඛතාය 

අසංසග් ය ො, තප් පටිසංයුත් තා කථා අසංසග් ක ා. 

වීරිොරම්භක ාති එත් ථ වීරස් ස භායවො, කම් මන් ති වා වීරියං, විධිනා 
ඊයරතබ් බං පවත් යතතබ් බන් ති වා වීරියං, වීරියඤ් ච තං අකුස ානං ධම් මානං 
පහානාය, කුස ානං ධම් මානං උපසම් පදාය ආරභනං වීරියාරම් යභො. ස් වායං 
කායියකො, යචතසියකො චාති දුවියධො, ආරම් භධාතු, නික් කමධාතු, 
පරක් කමධාතු, චාති තිවියධො, සම් මප් පධානවයසන චතුබ් බියධො. යසො 
සබ් යබොපි යයො භික් ඛු  මයන උප් පන් නකිය සං ඨානං පාපුණිතුං න යදති, 
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ඨායන උප් පන් නං නිසජ් ජං, නිසජ් ජාය උප් පන් නං සයනං පාපුණිතුං න යදති, 
තත් ථ තත් යථව අජපයදන දණ් යඩන කණ් හසප් පං උප් පීයළත් වා 
 ණ් හන් යතො විය තිඛියණන අසිනා අමිත් තං ගීවාය පහරන් යතො විය සීසං 
උක් ඛිපිතුං අදත් වා වීරියබය න නිග්  ණ් හාති, තස් යසවං වීරියාරම් යභො 
ආරද් ධවීරියස් ස වයසන යවදිතබ් යබො, තප් පටිසංයුත් තා කථා 

වීරිොරම්භක ා. 

සීලක ාතිආදීසු දුවිධං සී ං ය ොකියං ය ොකුත් තරඤ් ච. තත් ථ යලොකිෙං 

පාතියමොක් ඛසංවරාදි චතුපාරිසුද් ධිසී ං. යලොකුත්තරං මග්  සී ං ඵ සී ඤ් ච. 

තථා සමාධිපි. විපස් සනාය පාදකභූතා සහ උපචායරන අට් ඨ සමාපත් තියයො 

යලොකියෙො සමාධි, මග්  සම් පයුත් යතො පයනත් ථ යලොකුත්තයරො සමාධි නාම. 

තථා පඤ්ඤාපි. යලොකිො සුතමයා, චින් තාමයා, ඣානසම් පයුත් තා, 
විපස් සනාඤාණඤ් ච. වියසසයතො පයනත් ථ විපස් සනාපඤ් ඤා  යහතබ් බා. 

යලොකුත්තරා මග්  පඤ් ඤා ඵ පඤ් ඤා ච. විමුත්ති අරියඵ විමුත් ති 
නිබ් බානඤ ්ච. අපයර පන තදඞ්  වික් ඛම් භනසමුච් යඡදවිමුත් තීනම් පි 

වයසයනත් ථ අත් ථං සංවණ් යණන් ති. විමුත්තිඤාණදස්සනම් පි 
එකූනවීසතිවිධං පච් චයවක් ඛණඤාණං. ඉති ඉයමසං සී ාදීනං සද් ධිං 
සන් දස් සනාදිවිධිනා අයනකාකාරයවොකාරආනිසංසවිභාවනවයසන යචව 
තප් පටිපක් ඛානං දුස් සී යාදීනං ආදීනවවිභාවනවයසන ච පවත් තා කථා, 

තප් පටිසංයුත් තා කථා වා සීලාදික ානාම. 

එත් ථ ච ‘‘අත් තනා ච අප් පිච් යඡො යහොති, අප් පිච් ඡ කථඤ් ච පයරසං 
කත් තා’’ති (ම. නි. 1.252; අ. නි. 10.70) ‘‘සන් තුට් යඨො යහොති ඉතරීතයරන 
චීවයරන, ඉතරීතරචීවරසන් තුට් ඨියා ච වණ් ණවාදී’’ති (සං. නි. 2.144; චූළනි. 
ඛග්  විසාණපුච් ඡානිද් යදයසො 128) ච ආදිවචනයතො සයඤ් ච 
අප් පිච් ඡතාදිගුණසමන් නා යතන පයරසම් පි තදත් ථාය හිතාතජ් ඣාසයයන 
පවත් යතතබ් බා තථාරූපී කථා. යා ඉධ අභිසල් ය ඛිකාදිභායවන 
වියසයසත් වා වුත් තා අප් පිච් ඡකථාදීති යවදිතබ් බා. කාරකස් යසව හිතා කථා 
වියසසයතො අධිප් යපතත් ථසාධිනී. තථා හිතා වක් ඛති – 
‘‘ක යාණමිත් තස් යසතං, යමඝිය, භික් ඛුයනො පාටිකඞ් ඛං…යප.… 
අකසිර ාභී’’ති (අ. නි. 9.3). 

එවරූපිොති ඊදිසාය යථාවුත් තාය. නිකාමලාභීති යථිච් ඡිත ාභී 
යථාරුචි ාභී, සබ් බකා ං ඉමං කථං යසොතුං විචායරතුඤ් ච යථාසුඛං 

 භන් යතො. අකිච්ඡලාභීති නිදුක් ඛ ාභී. අකසිරලාභීති විපු  ාභී. 

ආරද්ධවීරියෙොති පග්  හිතාතවීරියයො. අකුසලානං ධම්මානං ප ානාොති 
අයකොසල්  සම් භූතට් යඨන අකුස ානං පාපධම් මානං පජහනත් ථාය. 

කුසලානං ධම්මානන් ති කුච් ඡිතානං ස නාදිඅත් යථන අනවජ් ජට් යඨන ච 

කුස ානං සහවිපස් සනානං මග්  ඵ ධම් මානං. උපසම්පදාොති සම් පාදනාය 

අත් තයනො සන් තායන උප් පාදනාය.  ාමවාති උස් යසොළ ්හිතාසඞ් ඛායතන 
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පටුන 

වීරියථායමන සමන් නා යතො. දළ් පරක්කයමොති ථිරපරක් කයමො 

අසිථි වීරියයො. අනික්ඛිත්තධුයරොති අයනොයරොහිතාතධුයරො 
අයනොසක් කවීරියයො. 

පඤ්ඤවාති විපස් සනාපඤ් ඤාය පඤ් ඤවා. උදෙත්  ාමනිොති 

පඤ ්චන් නං ඛන් ධානං උදයඤ් ච වයඤ් ච පටිවිජ් ඣන් තියා. අරිොොති 
වික් ඛම් භනවයසන කිය යසහිතා ආරකා සියර ඨිතාය නිද් යදොසාය. 

නිබ්යෙධිකාොති නිබ් යබධභාගියාය. සම්මා දුක්ෙක්ෙෙ ාමනිොති 
වට් ෙදුක් ඛස ්ස යඛපනයතො ‘‘දුක් ඛක් ඛයයො’’ති  ද් ධනාමං අරියමග්  ං සම් මා 
යහතුනා නයයන  ච් ඡන් තියා. ඉයමසු ච පන පඤ ්චසු ධම් යමසු සී ං වීරියං 
පඤ ්ඤා ච යයොගියනො අජ් ඣත් තිකං අඞ්  ං, ඉතරද් වයං බාහිතාරං අඞ්  ං. 
තත් ථාපි ක යාණමිත් තසන් නිස ්සයයයනව යසසං චතුබ් බිධං ඉජ් ඣති, 
ක යාණමිත් තස් යසයවත් ථ බහුකාරතං දස් යසන් යතො සත් ථා 

‘‘කලයාණමත්තස්යසතං, යමඝිෙ, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ෙ’’න් තිආදිනා යදසනං 

වඩ් යඪසි. තත් ථ පාටිකඞ්ෙන් ති එකංයසන ඉච් ඡිතබ් බං, අවස් සංභාවීති 

අත් යථො. ෙන් ති කිරියාපරාමසනං. ඉදං වුත් තං යහොති – ‘‘සී වා භවිස් සතී’’ති 
එත් ථ යයදතං ක යාණමිත් තස් ස භික් ඛුයනො සී වන් තතාය භවනං 
සී සම් පන් නත් තං, තස් ස භික් ඛුයනො සී සම් පන් නත් තා එතං තස් ස 
පාටිකඞ් ඛං, අවස් සංභාවී එකංයසයනව තස් ස තත් ථ නියයොජනයතොති 

අධිප් පායයො. පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො වි රතීතිආදීසුපි එයසව නයයො. 

එවං භ වා සයදවයක ය ොයක උත් තමක යාණමිත් තසඞ් ඛාතස් ස 
අත් තයනො වචනං අනාදියිත් වා තං වනසණ් ඩං පවිසිත් වා තාදිසං විප් පකාරං 
පත් තස ්ස ආයස් මයතො යමඝියස් ස ක යාණමිත් තතාදිනා සක ං 
සාසනසම් පදං දස් යසත් වා ඉදානිස ්ස තත් ථ ආදරජාතස් ස පුබ් යබ යයහිතා 
කාමවිතක් කාදීහිතා උපද් දුතත් තා කම් මට් ඨානං න සම් පජ් ජති, තස් ස යතසං 
උජුවිපච් චනීකභූතත් තා ච භාවනානයං පකායසත් වා තයතො පරං අරහත් තස් ස 

කම් මට් ඨානං ආචික් ඛන් යතො ‘‘යතන ච පන, යමඝිෙ, භික්ඛුනා ඉයමසු

පඤ්චසු ධම්යමසු පතිට්ඨාෙ චත්තායරො ධම්මා උත්තරි 

භායවතබ්ො’’තිආදිමාහ. තත් ථ යතනාති එවං ක යාණමිත් තසන් නිස ්සයයන 

යථාවුත් තසී ාදිගුණසමන් නා යතන. යතයනවාහ ‘‘ඉයමසු පඤ්චසු

ධම්යමසු පතිට්ඨාො’’ති. උත්තරීති ආරද් ධතරුණවිපස් සනස ්ස 
රා ාදිපරිස් සයා යච උප් පජ් යජයයං, යතසං වියසොධනත් ථං තයතො උද් ධං 
චත් තායරො ධම් මා භායවතබ් බා උප් පායදතබ් බා වඩ් යඪතබ් බා ච. 

අසුභාති එකාදසසු අසුභකම් මට් ඨායනසු යථාරහං යත් ථ කත් ථචි 

අසුභභාවනා. රා ස්ස ප ානාොති කාමරා ස් ස පජහනත් ථාය. අයමත් යථො 
සාලි ාවයකොපමාය විභායවතබ් යබො. එවංභූතං භාවනාවිධිං සන් ධාය වුත් තං 

– ‘‘අසුභා භායවතබ් බා රා ස් ස පහානායා’’ති. යමත්තාති 

යමත් තාකම් මට් ඨානං. ෙයාපාදස්ස ප ානාොති වුත් තනයයයනව 
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උප් පන් නස ්ස යකොපස් ස පජහනත් ථාය. ආනාපානස්සතීති යසොළසවත් ථුකා 

ආනාපානස ්සති. විතක්කුපච්යඡදාොති වුත් තනයයයනව උප් පන් නානං 

විතක් කානං පච් යඡදනත් ථාය. අස්මමානසමුග්ඝාතාොති ‘‘අස් මී’’ති 
උප් පජ් ජනකස ්ස නවවිධස් ස මානස් ස සමුච් යඡදනත් ථාය. 

අනිච්චසඤ්ඤියනොති හුත් වා අභාවයතො උදයබ් බයවන් තයතො පභඞ් ගුයතො 
තාවකාලිකයතො නිච් චප් පටික් යඛපයතො ච ‘‘සබ් යබ සඞ් ඛාරා අනිච් චා’’ති (ධ. 
ප. 277; චූළනි. යහමකමාණවපුච් ඡානිද් යදයසො 56) 

පවත් තඅනිච් චානුපස් සනාවයසන අනිච් චසඤ් ඤියනො. අනත්තසඤ්ඤා

සණ්ඨාතීති අසාරකයතො අවසවත් තනයතො පරයතො රිත් තයතො තුච් ඡයතො 
සුඤ ්ඤයතො ච ‘‘සබ් යබ ධම් මා අනත් තා’’ති (ධ. ප. 279; චූළනි. 
යහමකමාණවපුච් ඡානිද් යදයසො 56) එවං පවත් තඅනත් තානුපස් සනාසඞ් ඛාතා 
අනත් තසඤ් ඤා චිත් යත සණ් ඨහති අතිදළ් හං පතිට් ඨහති. අනිච් ච ක් ඛයණ 
හිතා දිට් යඨ අනත් ත ක් ඛණං දිට් ඨයමව යහොති. තීසු  ක් ඛයණසු හිතා එකස් මිං 
දිට් යඨ ඉතරද් වයං දිට් ඨයමව යහොති. යතන වුත් තං ‘‘අනිච් චසඤ් ඤියනො, 
යමඝිය, අනත් තසඤ් ඤා සණ් ඨාතී’’ති. අනත් ත ක් ඛයණ සුදිට් යඨ 

‘‘අස ්මී’’ති උප් පජ් ජනකමායනො සුප් පජයහොව යහොතීති ආහ ‘‘අනත්තසඤ්ඤී

අස්මමානසමුග්ඝාතං පාපුණාතී’’ති. දිට්යඨව ධම්යමනිබ්ොනන් ති දිට් යඨව 
ධම් යම ඉමස් මිංයයව අත් තභායව අපච් චයපරිනිබ් බානං පාපුණාති. 
අයයමත් ථ සඞ් යඛයපො, විත් ථාරයතො පන අසුභාදිභාවනානයයො 

විසුද්ධිමග්ය  වුත් තනයයන යවදිතබ් යබො. 

යමඝියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4-5. නන් දකසුත් තාදිවණ් ණනා 

4-5. චතුත් යථ ආ මෙමායනොති ඔය ොකයමායනො, බුද් යධො සහසා 
අපවිසිත් වා යාව සා කථා නිට් ඨාති, තාව අට් ඨාසීති අත් යථො. යතනාහ 

‘‘ඉදමයවොචාති ඉදං ක ාවසානං උදික්ෙමායනො’’ති. අනිච් චදුක් ඛාදිවයසන 

සබ් බධම් මසන් තීරණං අධිපඤ්ඤාවිපස්සනාති ආහ 

‘‘සඞ්ොරපරිග්  විපස්සනාඤාණස්සා’’ති. මානසන් ති රාය ොපි චිත් තම් පි 
අරහත් තම් පි. ‘‘අන් තලික් ඛචයරො පායසො, ය් වායං චරති මානයසො’’ති (සං. නි. 
1.151; මහාව. 33) එත් ථ රාය ො මානසං. ‘‘චිත් තං මයනො මානස’’න් ති (ධ. 
ස. 6) එත් ථ චිත් තං. ‘‘අප් පත් තමානයසො යසයඛො, කා ං කයිරා ජයන 
සුතා’’ති (සං. නි. 1.159) එත් ථ අරහත් තං. ඉධාපි අරහත් තයමව අධිප් යපතං. 

යතනාහ ‘‘අප්පත්තමානසාති අප්පත්තඅර ත්තා’’ති. අප් පත් තං මානසං 

අරහත් තං එයතහීති අප්පත්තමානසා. ඉදානි චිත් තපරියායයමව මානසසද් දං 

සන් ධායාහ ‘‘අර ත්තං වා’’තිආදි. පඤ් චමං සුවිඤ් යඤයයයමව. 

නන් දකසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6. යසවනාසුත් තවණ් ණනා 

6. ඡට් යඨ ජීවිතසම්භාරාති ජීවිතප් පවත් තියා සම් භාරා පච් චයා. 

සමුදායනතබ්ොති සම් මා ඤායයන අනවජ් ජඋඤ් ඡාචරියාදිනා 
උද් ධමුද් ධමායනතබ් බා පාපුණිතබ් බා. යත පන සමුදානිතා සමාහතා නාම 

යහොන් තීති ආහ ‘‘සමා රිතබ්ො’’ති. දුක්යෙන උප්පජ්ජන්තීති සු භුප් පාදා න 

යහොන් ති. එයතන ය ොචරඅසප් පායාදිභාවං දස් යසති. රත්තිභා ං වා

දිවසභා ංවාති භුම් මත් යථ උපයයො වචනන් ති ආහ ‘‘රත්තියකොට්ඨායසවා

දිවසයකොට්ඨායස වා’’ති. රත්තිංයෙව පක්කමතබ්ෙං සමණධම් මස ්ස තත් ථ 

අනිප් ඵජ් ජනයතො. සඞ්ොපීති ‘‘යදත් ථමහං පබ් බජියතො, න යමතං ඉධ 
නිප් ඵජ් ජති, චීවරාදි පන සමුදා ච් ඡති, නාහං තදත් ථං පබ් බජියතො, කිං යම 

ඉධ වායසනා’’ති පටිසඞ් ඛායපි. යතනාහ ‘‘සාමඤ්ඤත් ස්ස 

භාවනාපාරිපූරිඅ මනං ජානිත්වා’’ති. අනන් තරවායර සඞ්ොපීති 

සමණධම් මස ්ස නිප් ඵජ් ජනභාවං ජානිත් වා. යසො පුග් යලො අනාපුච්ඡා

පක්කමතබ්ෙං, නානුෙන්ධිතබ්යෙොති ‘‘යසො පුග්  ය ො’’ති පදස් ස 
‘‘නානුබන් ධිතබ් යබො’’ති ඉමිනා සම් බන් යධො. යස ්ස යයන හිතා සම් බන් යධො, 

සිරට් යඨනපි යසො භවති. තං පුග් ලන් ති යසො පුග්  ය ොති පච් චත් තවචනං 
උපයයො වයසන පරිණායමත් වා තං පුග්   ං අනාපුච් ඡා පක් කමිතබ් බන් ති 

අත් යථො. අත් ථවයසන හිතා විභත් තිපරිණායමොති. ආපුච්ඡාපක්කමතබ්ෙන් ති ච 

කතඤ ්ඤුකතයවදිතාය නියයොජනං. එවරූයපොති යං නිස ්සාය භික් ඛුයනො 
ගුයණහිතා වුද් ධියයව පාටිකඞ් ඛා, පච් චයයහිතා න පරිස් සයයො, එවරූයපො 
දණ් ඩකම් මාදීහිතා නිග්  ණ් හාති යචපි, න පරිච් චජිතබ් යබොති දස් යසති 

‘‘සයචපී’’තිආදිනා. 

යසවනාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7-10. සුතවාසුත් තාදිවණ් ණනා 

7-10. සත් තයම අභබ්යෙො ඛීණාසයවො භික්ඛු සඤ්චිච්ච පාණන් තිආදි 
යදසනාසීසයමව, යසොතාපන් නාදයයොපි පන අභබ් බාව, පුථුජ් ජනඛීණාසවානං 
නින් දාපසංසත් ථම් පි එවං වුත් තං. පුථුජ් ජයනො නාම  ාරය් යහො මාතුඝාතාදීනි 
කයරොති, ඛීණාසයවො පන පාසංයසො කුන් ථකිපිල් ලිකඝාතාදීනිපි න 

කයරොතීති. සන්නිධිකාරකංකායමපරිභුඤ්ජිතුන් ති යථා ගිහිතාභූයතො සන් නිධිං 
කත් වා වත් ථුකායම පරිභුඤ් ජති, එවං ති තණ් ඩු සප් පිනවනීතාදීනි 
සන් නිධිං කත් වා ඉදානි පරිභුඤ් ජිතුං අභබ් යබොති අත් යථො. වත් ථුකායම පන 
නිදහිතාත් වා පරිභුඤ් ජන් තා තන් නිස ්සිතං කිය සකාමම් පි නිදහිතාත් වා 

පරිභුඤ් ජන් ති නාමාති ආහ ‘‘වත්ථුකාමකියලසකායම’’ති. නනු ච 
ඛීණාසවස් යසව වසනට් ඨායන ති තණ් ඩු ාදයයො පඤ් ඤායන් තීති? න පන 
යත අත් තයනො අත් ථාය නියධන් ති, අඵාසුකපබ් බජිතාදීනං අත් ථාය 
නියධන් ති. අනා ාමිස් ස කථන් ති? තස් සපි පඤ ්ච කාමගුණා සබ් බයසොව 
පහීනා, ධම් යමන පන  ද් ධං විචායරත් වා පරිභුඤ් ජති. අකප් පියකාමගුයණ 
සන් ධායයතං වුත් තං, න මඤ් චපීඨඅත් ථරණපාවුරණාදිසන් නිස ්සිතං. 
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පටුන 

යසෙයා ාපිපුබ්යෙඅ ාරිෙභූයතොති යථා පුබ් යබ ගිහිතාභූයතො පරිභුඤ ්ජති, එවං 
පරිභුඤ් ජිතුං අභබ් යබො. අ ාරමජ් යඣ වසන් තා හිතා යසොතාපන් නාදයයො 
යාවජීවං ගිහිතාබයඤ් ජයනන තිට් ඨන් ති. ඛීණාසයවො පන අරහත් තං පත් වාව 
මනුස් සභූයතො පරිනිබ් බාති වා පබ් බජති වා. චාතුමහාරාජිකාදීසු 
කාමාවචරයදයවසු මුහුත් තම් පි න තිට් ඨති. කස ්මා? වියවකට් ඨානස ්ස අභාවා. 
භුම් මයදවත් තභායව පන ඨියතො අරහත් තං පත් වාපි තිට් ඨති 
වියවකට් ඨානසම් භවා. අට් ඨමාදීනි උත් තානත් ථායනව. 

සුතවාසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සම් යබොධිවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සී නාදවග්ය ො 

1. සීහනාදසුත් තවණ් ණනා 

11. දුතියස් ස පඨයම අවාපුයරන් ති විවරන් ති ද් වාරං එයතනාති 

අවාපුරණං. රජං හරන් ති එයතනාති රයජො රණං. කයළොපි ත්ය ොති 
විලීවමයභාජනහත් යථො, ‘‘චම් මමයභාජනහත් යථො’’ති ච වදන් ති. ඡින් නානි 
විසාණානි එතස් සාති ඡින් නවිසායණො, උසයභො ච යසො ඡින් නවිසායණො චාති 

උසභඡින්නවිසායණො. වියසසනපයරොයං සමායසො. අහිකුණයපන වාතිආදි 

අතියජගුච් ඡප් පටිකූ කුණපදස් සනත් ථං වුත් තං. කණ්යඨ ආසත්යතනාති 
යකනචියදව පච් චත් ථියකන ආයනත් වා කණ් යඨ බද් යධන, ඔමුක් යකනාති 

අත් යථො. අට්යටො ආතුයරො දුග්  න් ධපීළාය පීළියතො. අච්චෙස්ස

පටිග් ණ් නං වා අධිවාසනං. එවඤ් හිතා යසො කාරයණ යදසියමායන තයතො 

වි යතො නාම යහොති. යතනාහ ‘‘පටිග් ණ් තූති ෙමතූ’’ති. යසසයමත් ථ 
සුවිඤ් යඤයයයමව. 

සීහනාදසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සඋපාදියසසසුත් තවණ් ණනා 

12. දුතියය භවස් ස අප් පමත් තකතා නාම ඉත් තරකා තායාති ආහ 

‘‘අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පී’’ති. 

සඋපාදියසසසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. යකොට් ඨිකසුත් තවණ් ණනා 

13. තතියය දිට් ඨධම් යමො වුච් චති පච් චක් ඛභූයතො අත් තභායවො, තස් මිං 

යවදිතබ් බං ඵ ං දිට්ඨධම්මයවදනීෙං. යතනාහ ‘‘ඉමස්මංයෙව

අත්තභායව’’ති. චතුප් පඤ් චක් ඛන් ධඵ තාය සඤ් ඤාභවූප ං කම් මං 

ෙහුයවදනීෙං. එකක් ඛන් ධඵ ත් තා අසඤ් ඤාභවූප ං කම් මං 

‘‘අප්පයවදනීෙ’’න් ති වුත් තං. යකචි පන ‘‘අරූපාවචරකම් මං බහුකා ං 
යවදිතබ් බඵ ත් තා බහුයවදනීයං, ඉතරං අප් පයවදනීයං. රූපාරූපාවචරකම් මං 

වා බහුයවදනීයං, පරිත් තං කම් මං අප් පයවදනීය’’න් ති වදන් ති. යවදනීෙන් ති 
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පච් චයන් තරසමවායය විපාකුප් පාදනසමත් ථං, න ආරද් ධවිපාකයමව. 

අයවදනීෙන් ති පච් චයයවකල් ය න විපච් චිතුං අසමත් ථං 
අයහොසිකම් මාදියභදං. 

යකොට් ඨිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. සමිද් ධිසුත් තවණ් ණනා 

14. චතුත් යථ සමද්ධීති යථරස් ස කිර අත් තභායවො සමිද් යධො අභිරූයපො 
පාසාදියකො, තස් මා සමිද් ධීත් යවව සඞ් ඛායතො. යතනාහ 

‘‘අත්තභාවසමද්ධතාො’’තිආදි. රූපධාතුආදීසූති ආදි-සද් යදන සද් දධාතුආදිං 
සඞ්  ණ් හාති. 

සමිද් ධිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5-9.  ණ් ඩසුත් තාදිවණ් ණනා 

15-19. පඤ් චයම මාතායපත්තිකසම්භවස්සාති මාතියතො ච පිතියතො ච 
නිබ් බත් යතන මාතායපත් තියකන සුක් කයසොණියතන සම් භූතස් ස. 

උච්ඡාදනධම්මස්සාති උච් ඡායදතබ් බසභාවස ්ස. පරිමද්දනධම්මස්සාති 
පරිමද් දිතබ් බසභාවස් ස. එත් ථ ච ඔදනකුම් මාසූපචයඋච් ඡාදනපයදහිතා වඩ් ඪි 
කථිතා, අනිච් චයභදනවිද් ධංසනපයදහිතා හානි. පුරියමහිතා වා සමුදයයො, 
පච් ඡියමහිතා අත් ථඞ්  යමොති එවං චාතුමහාභූතිකස් ස කායස් ස 
වඩ් ඪිපරිහානිනිබ් බත් තියභදා දස් සිතා. යසසං සුවිඤ් යඤයයයමව. ඡට් ඨාදීනි 
උත් තානත් ථානි. 

 ණ් ඩසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. යව ාමසුත් තවණ් ණනා 

20. දසයම සකුණ්ඩකභත්තන් ති සකුණ් ඩකං උත් තණ් ඩු භත් තං. 
පරිත් යතහිතා සකුණ් යඩහිතා තණ් ඩුය හිතාපි සද් ධිං විපක් කභත් තං 
උත් තණ් ඩු යමව යහොති. බිළඞ්  ං වුච් චති ආරනාළං, බිළඞ්  යතො 
නිබ් බත් තනයතො තයදව කඤ් ජියයතො ජාතන් ති කඤ් ජියං, තං දුතියං 

එතස ්සාති බළඞ් දුතිෙං, තං කඤ්ජිෙදුතිෙන් ති වුත් තං. අසක්කරිත්වාති 
යදයයධම් මම් පි පුග්   ම් පි අසක් කරිත් වා. යදයයධම් මස් ස අසක් කරණං 
අසම් පන් නකායරො, පුග්   ස් ස අසක් කරණං අ රුකරණං. යදයයධම් මං 
අසක් කයරොන් යතො හිතා උත් තණ් ඩු ාදියදොසසමන් නා තං ආහාරං යදති, න 
සම් පන් නං කයරොති. පුග්   ං අසක් කයරොන් යතො නිසීදනට් ඨානං 
අසම් මජ් ජිත් වා යත් ථ තත් ථ වා නිසීදායපත් වා යං වා තං වා දාරකං 

යපයසත් වා යදති. අචිත්තීකත්වාති න චිත් තිං කත් වා, න පූයජත් වාති අත් යථො. 
පූයජන් යතො හිතා පූයජතබ් බවත් ථුං චිත් යත ඨයපති, න තයතො බහිතා කයරොති. 
චිත් තං වා අච් ඡරියං කත් වා පටිපත් ති චිත් තීකරණං සම් භාවනකිරියා, 

තප් පටික් යඛපයතො අචිත් තීකරණං අසම් භාවනකිරියා. අපවිද්ධන් ති 
උච් ඡිට් ඨාදිඡඩ් ඩනීයධම් මං විය අවඛිත් තකං. යයො හිතා ඡඩ් යඩතුකායමො හුත් වා 
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යරොගියනො සරීයර ඔදනාදීනි මජ් ජිත් වා වම් මියක යරො ං පක් ඛිපන් යතො විය 

යදති, අයං අපවිද් ධං යදති නාම. අනා මනදිට්ඨියකොති ‘‘අද් ධා ඉමස් ස 
දානස ්ස ඵ ං මම ආ ච් ඡතී’’ති එවං යස් ස කම් මස් සකතදිට් ඨි අත් ථි, යසො 
ආ මනදිට් ඨියකො. අයං පන න තාදියසොති අනා මනදිට් ඨියකො, ඵ ං 

පාටිකඞ් ඛං හුත් වා න යදතීති අත් යථො. යතනාහ ‘‘න කම්මඤ්ච ඵලඤ්ච

සද්දහිත්වායදතී’’ති. 

යවලායමොති එත් ථ මා-සද් යදො පටියසධවචයනො. 
ජාතිය ොත් තරූපයභො ාදිගුණානං යව ා මරියාදා නත් ථි එතස් මින් ති 
යව ායමො. අථ වා යථාවුත් තගුණානං යව ා මරියාදා අමති ඔසානං  ච් ඡති 

එතස ්මින් ති යවලායමො, යව ං වා මරියාදං අමති  ච් ඡති අතික් කමතීති 

යවලායමො. යතනාහ ‘‘ජාතිය ොත්ත…යප.… එවංලද්ධනායමො’’ති. දීයතීති 

දානං, දානවත් ථු. තං අග් ගීයති නිස් සජ් ජීයති එත් ථාති දානග් ං. දානං වා 

 ණ් හන් ති එත් ථාති දානග් ං, එවං භත්තග් ං, පරියවසනට් ඨානං. 

දුකූලසන්දනානීති රජතභාජනාදිනිස් සියත දුකූය  ඛීරස් ස සන් දනං 

එයතසන් ති දුකූ සන් දනානි. කංසූපධාරණානීති රජතමයයදොහභාජනානි. 

යතනාහ ‘‘රජතමෙඛීරපටිච්ඡකානී’’ති. රජතමයානි ඛීරපටිච් ඡකානි 

ඛීරපටිග්  හභාජනානි එයතසන් ති රජතමෙඛීරපටිච්ඡකානි. යසොයධෙයාති 
මහප් ඵ භාවකරයණන වියසොයධයය. මහප් ඵ භාවප් පත් තියා හිතා දක් ඛිණා 
විසුජ් ඣති නාම. 

මග්ය නා තං අනිවත්තනසරණන් ති ඉමිනා ය ොකුත් තරසරණ මනං 

දීයපති. අපයරතිආදිනා ය ොකියසරණ මනං වුත් තං. සරණං නාම තිණ් ණං 
රතනානං ජීවිතපරිච් චා මයං පුඤ් ඤං සබ් බසම් පත් තිං යදති, තස් මා 
මහප් ඵ තරන් ති අධිප් පායයො. ඉදඤ් ච – ‘‘සයච ත් වං යථා  හිතාතං සරණං න 
භින් දිස ්සසි, එවාහං තං මායරමී’’ති යදිපි යකොචි තිණ් යහන සත් යථන ජීවිතා 
යවොයරොයපයය, තථාපි ‘‘යනවාහං බුද් ධං න බුද් යධොති, ධම් මං න ධම් යමොති, 
සඞ් ඝං න සඞ් යඝොති වදාමී’’ති දළ් හතරං කත් වා  හිතාතස් ස වයසන වුත් තං. 

මග්ය නා තන් ති ය ොකුත් තරසී ං සන් ධාය වදති. අපයරතිආදිනා පන 
ය ොකියසී ං වුත් තං. සබ් යබසං සත් තානං ජීවිතදානාදිනිහිතාතදණ් ඩතාය 
සක ය ොකියය ොකුත් තරගුණාධිට් ඨානයතො චස් ස මහප් ඵ මහානිසංසතා 
යවදිතබ් බා. 

උපසිඞ්ඝනමත්තන් ති ඝායනමත් තං.  ද්යදො නමත්තන් ති පාඨන් තයර 
ය ොයදොහනමත් තං කා න් ති අත් යථො. යසො ච න සකය ො 

ය ොයදොහනක් ඛයණො අධිප් යපයතොති දස් යසතුං ‘‘ ාවිො එකවාරං

 නඅඤ්ඡනමත්ත’’න් ති අත් යථො වුත් යතො. අඤ්ඡනමත්තන් ති 
ආකඩ් ඪනමත් තං.  ාවියා ථනං  යහත් වා එකඛීරබින් දුදුහනකා මත් තම් පි 
 ද් දුහනමත් තන් ති වදන් ති. එත් තකම් පි හිතා කා ං යයො 
වසන බ් භපරියවණවිහාරූපචාරපරිච් යඡයදන වා අපරිමාණාසු ය ොකධාතූසු 
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පටුන 

සබ් බසත් යත හිතාතඵරණං යමත් තචිත් තං භායවතුං සක් යකොති. ඉදං තයතො 
යථාවුත් තදානාදියතො මහප් ඵ තරං. 

යව ාමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සීහනාදවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සත්තාවාසවග්ය ො 

1. තිඨානසුත් තවණ් ණනා 

21. තතියස ්ස පඨයම අමමාති වත් ථාභරණපානයභොජනාදීසුපි 

මමත් තවිරහිතාතා. අපරිග්  ාති ඉත් ථිපරිග්  යහන අපරිග්  හා. යතසං කිර 
‘‘අයං මය් හං භරියා’’ති මමත් තං න යහොති, මාතරං වා භගිනිං වා දිස් වා 
ඡන් දරාය ො න උප් පජ් ජති. ධම් මතාසිද් ධස් ස සී ස් ස ආනුභායවන පුත් යත 
දිට් ඨමත් යත එව මාතුථනයතො ථඤ් ඤං පග් ඝරති, යතන සඤ් ඤායණන 
යනසං මාතරි පුත් තස් ස මාතුසඤ් ඤා, මාතු ච පුත් යත පුත් තසඤ් ඤා 
පච් චුපට් ඨිතාති යකචි. 

අපියචත් ථ (සාරත් ථ. ටී. 1.1 යවරඤ් ජකණ් ඩවණ් ණනා) 
උත් තරකුරුකානං පුඤ් ඤානුභාවසිද් යධො අයම් පි වියසයසො යවදිතබ් යබො. 
තත් ථ කිර යතසු යතසු පයදයසසු ඝනනිචිතපත් තසඤ් ඡන් නසාඛාපසාඛා 
කූො ාරසමා මයනොරමා රුක් ඛා යතසං මනුස් සානං නියවසනකිච් චං 
සායධන් ති. යත් ථ සුඛං නිවසන් ති, අඤ් යඤපි තත් ථ රුක් ඛා සුජාතා සබ් බදාපි 
පුප් ඵිතග්  ා තිට් ඨන් ති. ජ ාසයාපි 
විකසිතකම කුව යපුණ් ඩරීකයසො න් ධිකාදිපුප් ඵසඤ් ඡන් නා සබ් බකා ං 
පරමසු න් ධං සමන් තයතො පවායන් තා තිට් ඨන් ති. සරීරම් පි යතසං 
අතිදීඝාදියදොසරහිතාතං ආයරොහපරිණාහසම් පන් නං ජරාය අනභිභූතත් තා 
වලිතපලිතාදියදොසවිරහිතාතං යාවතායුකං 
අපරික් ඛීණජවබ පරක් කමයසොභයමව හුත් වා තිට් ඨති. 
අනුට් ඨානඵලූපජීවිතාය න ච යනසං කසිවණිජ් ජාදිවයසන 
ආහාරපරියයට් ඨිවයසන දුක් ඛං අත් ථි, තයතො එව න 
දාසදාසිකම් මකරාදිපරිග්  යහො අත් ථි, න ච තත් ථ 
සීතුණ් හඩංසමකසවාතාතපසරීසපවාළාදිපරිස් සයයො අත් ථි. යථා නායමත් ථ 
ගිම් හානං පච් ඡියම මායස පච් චූසයව ායං සමසීතුණ් යහො උතු යහොති, 
එවයමව සබ් බකා ං තත් ථ සමසීතුණ් යහොව උතු යහොති, න ච යනසං යකොචි 
උපඝායතො වියහසා වා උප් පජ් ජති. අකට් ඨපාකියමව සාලිං අකණං අථුසං 
සුද් ධං සු න් ධං තණ් ඩු ප් ඵ ං පරිභුඤ් ජන් ති. තං භුඤ ්ජන් තානං යනසං 
කුට් ඨං,  ණ් යඩො, කි ායසො, යසොයසො, කායසො, සායසො, අපමායරො, ජයරොති 
එවමාදියකො න යකොචි යරොය ො උප් පජ් ජති, න ච යත ඛුජ් ජා වා වාමනා වා 
කාණා වා කුණී වා ඛඤ ්ජා වා පක් ඛහතා වා වික ඞ්  ා වා විකලින් ද්රියා වා 
යහොන් ති. 
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ඉත් ථියයොපි තත් ථ නාතිදීඝා, නාතිරස ්සා, නාතිකිසා, නාතිථූ ා, 
නාතිකාළා, නච් යචොදාතා, යසොභග්  ප් පත් තරූපා යහොන් ති. තථා හිතා දීඝඞ් ගුලී, 
තම් බනඛා, අ ම් බථනා, තනුමජ් ඣා, පුණ් ණචන් දමුඛී, විසා ක් ඛී, මුදු ත් තා, 
සහිතායතොරූ, ඔදාතදන් තා,  ම් භීරනාභී, තනුජඞ් ඝා, දීඝනී යවල් ලිතයකසී, 
පුථු සුස් යසොණී, නාතිය ොමා, නාය ොමා, සුභ ා, උතුසුඛසම් ඵස් සා, සණ් හා, 
සඛි ා, සුඛසම් භාසා, නානාභරණවිභූසිතා විචරන් ති. සබ් බදාපි 
යසොළසවස් සුද් යදසිකා විය යහොන් ති, පුරිසා ච පඤ ්චවීසතිවස් සුද් යදසිකා විය. 
න පුත් තදායරසු රජ් ජන් ති. අයං තත් ථ ධම් මතා. 

සත් තාහිතාකයමව ච තත් ථ ඉත් ථිපුරිසා කාමරතියා විහරන් ති. තයතො 
වීතරා ා විය යථාසකං  ච් ඡන් ති, න තත් ථ ඉධ විය  බ් යභොක් කන් තිමූ කං, 
 බ් භපරිහරණමූ කං, විජායනමූ කං වා දුක් ඛං යහොති. රත් තකඤ ්චුකයතො 
කඤ් චනපටිමා විය දාරකා මාතුකුච් ඡියතො අමක් ඛිතා එව යසම් හාදිනා 
සුයඛයනව නික් ඛමන් ති. අයං තත් ථ ධම් මතා. 

මාතා පන පුත් තං වා ධීතරං වා විජායිත් වා යත විචරණකප් පයදයස 
ඨයපත් වා අනයපක් ඛා යථාරුචි  ච් ඡති. යතසං තත් ථ සයිතානං යය 
පස් සන් ති පුරිසා වා ඉත් ථියයො වා, යත අත් තයනො අඞ් ගුලියයො උපනායමන් ති. 
යතසං කම් මබය න තයතො ඛීරං පවත් තති, යතන යත දාරකා යායපන් ති. 
එවං පන වඩ් යඪන් තා කතිපයදිවයසයහව  ද් ධබ ා හුත් වා දාරිකා ඉත් ථියයො 
උප ච් ඡන් ති, දාරකා පුරියස. කප් පරුක් ඛයතො එව ච යතසං තත් ථ 
වත් ථාභරණානි නිප් ඵජ් ජන් ති. නානාවිරා වණ් ණවිචිත් තානි හිතා සුඛුමානි 
මුදුසුඛසම් ඵස ්සානි වත් ථානි තත් ථ තත් ථ කප් පරුක් යඛසු ඔ ම් බන් තානි 
තිට් ඨන් ති. නානාවිධරස් මිජා සමුජ් ජ විවිධවණ් ණරතනවිනද් ධානි 
අයනකවිධමා ාකම් ම තාකම් මභිත් තිකම් මවිචිත් තානි 
සීසූප ගීවූප හත් ථූප කටූප පාසිප ානි යසොවණ් ණමයානි ආභරණානි 
කප් පරුක් ඛයතො ඔ ම් බන් ති. තථා 
වීණාමුදිඞ්  පණවසම් මතාළසඞ් ඛවංසයවතාළපරිවාදිනීවල්  කීපභුතිකා 
තූරියභණ් ඩාපි තයතො තයතො ඔ ම් බන් ති. තත් ථ බහූ ඵ රුක් ඛා 
කුම් භමත් තානි ඵ ානි ඵ න් ති මධුරරසානි, යානි පරිභුඤ් ජිත් වා යත 
සත් තාහම් පි ඛුප් පිපාසාහිතා න බාධීයන් ති. 

නජ් යජොපි තත් ථ සුවිසුද් ධජ ා සුප් පතිත් ථා රමණීයා අකද් දමා 
වාලුකත ා නාතිසීතා නච් චුණ් හා සුරභි න් ධීහිතා ජ ජපුප් යඵහිතා සඤ් ඡන් නා 
සබ් බකා ං සුරභී වායන් තියයො සන් දන් ති, න තත් ථ කණ් ෙකිකා 
කක් ඛළ ච් ඡ තා යහොන් ති, අකණ් ෙකා පුප් ඵඵ සම් පන් නා එව යහොන් ති, 
චන් දනනා රුක් ඛා සයයමව රසං පග් ඝරන් ති, නහායිතුකාමා ච නදිතිත් යථ 
එකජ් ඣං වත් ථාභරණානි ඨයපත් වා නදිං ඔතරිත් වා න් හත් වා 
උත් තිණ් ණුත් තිණ් ණා උපරිට් ඨිමං උපරිට් ඨිමං වත් ථාභරණං  ණ් හන් ති, න 
යතසං එවං යහොති ‘‘ඉදං මම, ඉදං පරස් සා’’ති. තයතො එව න යතසං යකොචි 
විග්  යහො වා විවායදො වා. සත් තාහිතාකා එව ච යනසං කාමරතිකීළා යහොති, 
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තයතො වීතරා ා විය විචරන් ති. යත් ථ ච රුක් යඛ සයිතුකාමා යහොන් ති, 
තත් යථව සයනං උප බ් භති. මයත ච සත් යත දිස් වා න යරොදන් ති න 
යසොචන් ති. තඤ් ච මණ් ඩයිත් වා නික් ඛිපන් ති. තාවයදව ච යනසං තථාරූපා 
සකුණා උප න් ත් වා මතං දීපන් තරං යනන් ති, තස් මා සුසානං වා 
අසුචිට් ඨානං වා තත් ථ නත් ථි, න ච තයතො මතා නිරයං වා තිරච් ඡානයයොනිං 
වා යපත් තිවිසයං වා උපපජ් ජන් ති. ධම් මතාසිද් ධස ්ස පඤ් චසී ස් ස 
ආනුභායවන යත යදවය ොයක නිබ් බත් තන් තීති වදන් ති. වස් සසහස ්සයමව ච 
යනසං සබ් බකා ං ආයුප් පමාණං, සබ් බයමතං යතසං පඤ් චසී ං විය 
ධම් මතාසිද් ධයමවාති. 

තිඨානසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. තණ් හාමූ කසුත් තවණ් ණනා 

23. තතියය (දී. නි. ටී. 2.103) එසනතණ් ාති යභො ානං 

පරියයසනවයසන පවත් තා තණ් හා. එසිතතණ් ාති පරියිට් යඨසු යභොය සු 

උප් පජ් ජමානතණ් හා. පරිතස ්සනවයසන පරියයසති එතායාති පරියෙසනා, 
ආසයයතො පයයො යතො ච පරියයසනා තථාපවත් යතො චිත් තුප් පායදො. යතනාහ 

‘‘තණ් ාෙ සති ය ොතී’’ති. රූපාදිආරම්මණප්පටිලායභොති සවත් ථුකානං 
රූපාදිආරම් මණානං  යවසනවයසන පටි ායභො. යං පන අපරියිට් ඨංයයව 
 බ් භති, තම් පි අත් ථයතො පරියයසනාය  ද් ධයමව නාම තථාරූපස් ස 

කම් මස ්ස පුබ් යබකතත් තා එව  බ් භනයතො. යතනාහ ‘‘යසොහිපරියෙසනාෙ

සතිය ොතී’’ති. 

සුෙවිනිච්ඡෙන් ති සුඛං වියසසයතො නිච් ඡියනොතීති සුඛවිනිච් ඡයයො. සුඛං 
සභාවයතො සමුදයයතො අත් ථඞ්  මයතො ආදීනවයතො නිස් සරණයතො ච 

යාථාවයතො ජානිත් වා පවත් තඤාණංව සුඛවිනිච් ඡයං. ජඤ්ඤාති ජායනයය. 
‘‘සුභං සුඛ’’න් තිආදිකං ආරම් මයණ අභූතාකාරං විවිධං නින් නභායවන 

චියනොති ආයරොයපතීති විනිච්ඡයෙො, අස් සාදානුපස් සනා තණ් හා. දිට් ඨියාපි 
එවයමව විනිච් ඡයභායවො යවදිතබ් යබො. ඉමස් මිං පන සුත් යත විතක් යකොයයව 

ආ යතොති යයොජනා. ඉමස්මං පන සුත්යතති සක් කපඤ් හසුත් යත (දී. නි. 
2.358). තත් ථ හිතා ‘‘ඡන් යදො යඛො, යදවානමින් ද, විතක් කනිදායනො’’ති ආ තං. 

ඉධාති ඉමස් මිං සුත් යත. විතක්යකයනව විනිච්ඡිනන්තීති එයතන 
‘‘විනිච් ඡිනති එයතනාති විනිච් ඡයයො’’ති විනිච් ඡයසද් දස් ස කරණසාධනමාහ. 

එත්තකන් තිආදි විනිච් ඡයනාකාරදස් සනං. 

ඡන් දනට් යඨන ඡන් යදො, එවං රඤ් ජනට් යඨන රාය ොති ඡන්දරාය ො. 
ස් වායං අනායසවනතාය මන් යදො හුත් වා පවත් යතො ඉධාධිප් යපයතොති ආහ 

‘‘දුබ්ෙලරා ස්සාධිවචන’’න් ති. අජ්යඣොසානන් ති තණ් හාදිට් ඨිවයසන 
අභිනියවසනං. ‘‘මය් හං ඉද’’න් ති හිතා තණ් හා ායහො යයභුයයයන 

අත් තග්  ාහසන් නිස් සයයොව යහොති. යතනාහ ‘‘අ ං මමන්තී’’ති. 

ෙලවසන්නිට්ඨානන් ති ච යතසං  ාහානං ථිරභාවප් පත් තිමාහ. 
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පටුන 

තණ් ාදිට්ඨිවයසන පරිග්  කරණන් ති අහං මමන් ති 
බ වසන් නිට් ඨානවයසන අභිනිවිට් ඨස ්ස අත් තත් තනියග්  ාහවත් ථුයනො 
අඤ ්ඤාසාධාරණං විය කත් වා පරිග්  යහත් වා ඨානං, තථාපවත් යතො 
ය ොභසහ තචිත් තුප් පායදො. අත් තනා පරිග්  හිතාතස ්ස වත් ථුයනො යස් ස වයසන 

පයරහි සාධාරණභාවස්ස අසහමායනො යහොති පුග්  ය ො, යසො ධම් යමො 

අස නතා. එවං වචනත් ං වදන්ති නිරුත් තිනයයන. සද් ද ක් ඛයණන පන 
යස් ස ධම් මස් ස වයසන මච් ඡරියයයො යතො පුග්  ය ො මච් ඡයරො, තස් ස 

භායවො, කම් මං වා මච්ඡරිෙං, මච් ඡයරො ධම් යමො. මච් ඡරියස් ස බ වභාවයතො 

ආදයරන රක් ඛණං ආරක්යෙොති ආහ ‘‘ද්වාර…යප.…සුට්ඨුරක්ෙණ’’න් ති. 

අත් තයනො ඵ ං කයරොතීති කරණං, යං කිඤ් චි කාරණං. අධිකං 

කරණන් ති අධිකරණං, වියසසකාරණං. වියසසකාරණඤ් ච යභො ානං 
ආරක් ඛදණ් ඩාදානාදිඅනත් ථසම් භවස් සාති වුත් තං 

‘‘ආරක්ොධිකරණ’’න් තිආදි. පරනියසධනත් න් ති මාරණාදිනා පයරසං 

විබාධනත් ථං. ආදියන් ති එයතනාති ආදානං, දණ් ඩස් ස ආදානං දණ්ඩාදානං, 

දණ් ඩං ආහරිත් වා පරවියහඨනචිත් තුප් පායදො. සත් ාදායනපි එයසව නයයො. 

හත් ථපරාමාසාදිවයසන කායයන කාතබ් යබො ක යහො කාෙකලය ො. 

මම් මඝට් ෙනාදිවයසන වාචාය කාතබ් යබො ක යහො වාචාකලය ො. 

විරුජ් ඣනවයසන විරූපං  ණ් හාති එයතනාති විග් ය ො. විරුද් ධං වදති 

එයතනාති විවායදො. ‘‘තුවං තුව’’න් ති අ ාරවවචනසහචරණයතො තුවංතුවං. 
සබ් යබපි යත තථාපවත් තයදොසසහ තා චිත් තුප් පාදා යවදිතබ් බා. යතනාහ 

භ වා ‘‘අයනයකපාපකාඅකුසලා ධම්මාසම්භවන්තී’’ති. 

තණ් හාමූ කසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4-5. සත් තාවාසසුත් තාදිවණ් ණනා 

24-25. චතුත් යථ සත් තා ආවසන් ති එයතසූති සත්තාවාසා, 
නානත් තසඤ් ඤිආදියභදා සත් තනිකායා. යස් මා යත යත සත් තනිවාසා 
තප් පරියාපන් නානං සත් තානං තාය එව තප් පරියාපන් නතාය ආධායරො විය 
වත් තබ් බතං අරහන් ති. සමුදායාචායරො හිතා අවයවස් ස යථා ‘‘රුක් යඛ 

සාඛා’’ති, තස් මා ‘‘සත්තානංආවාසා, වසනට්ඨානානීතිඅත්ය ො’’ති වුත් තං. 

සුද්ධාවාසාපිසත්තාවායසොව ‘‘න යසො, භික් ඛයව, සත් තාවායසො සු භරූයපො, 
යයො මයා අනාවුත් ථපුබ් යබො ඉමිනා දීයඝන අද් ධුනා අඤ් ඤත්ර සුද් ධාවායසහිතා 
යදයවහී’’ති (දී. නි. 2.91) වචනයතො. යදි එවං යත කස් මා ඉධ න  හිතාතාති 

තත් ථ කාරණමාහ ‘‘අසබ්ෙකාලිකත්තා’’තිආදි. යවහප් ඵ ා පන 
චතුත් යථයයව සත් තාවායස භජන් තීති දට් ඨබ් බං. පඤ් චමං උත් තානයමව. 

සත් තාවාසසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6. සි ායූපසුත් තවණ් ණනා 

26. ඡට් යඨ පමාණමජ් ඣිමස් ස පුරිසස් ස චතුවීසතඞ් ගුලියකො හත් යථො 

කුක්කු, ‘‘කක් කූ’’තිපි තස් යසව නාමං. අට්ඨකුක්කූඋපරියනමස්සාති අට් ඨ 
හත් ථා ආවාෙස් ස උපරි උග්  න් ත් වා ඨිතා භයවයයං. යසසයමත් ථ 
උත් තානයමව. 

සි ායූපසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පඨමයවරසුත් තවණ් ණනා 

27. සත් තයම (සං. නි. ටී. 2.241) ෙයතොති යස ්මිං කාය . අයඤ් හිතා යතො-

සද් යදො දා-සද් යදො විය ඉධ කා විසයයො, යදාති වුත් තං යහොති. භොනි

යවරානීති භීයයත භෙං, භයයන යයො ා, භායිතබ් යබන වා භයං එව 

යවරප් පසවට් යඨන යවරන් ති ච  ද් ධනාමා යචතනාදයයො. 
පාණාතිපාතාදයයො හිතා යස් ස පවත් තන් ති, යඤ ්ච උද් දිස ්ස පවත් තීයන් ති, 
උභයයසඤ් ච යවරාවහා, තයතො එව යචයත භායිතබ් බා යවරසඤ් ජනකා 
නාමාති. යසොතස් ස අරියමග්  ස ්ස ආදියතො පජ් ජනං පටිපත් ති අධි යමො 
යසොතාපත් ති. තදත් ථාය තත් ථ පතිට් ඨිතස් ස ච අඞ්  ානි 

යසොතාපත්තිෙඞ් ානි. දුවිධඤ ්හිතා (සං. නි. අට් ඨ. 2.2.41) යසොතාපත් තියඞ්  ං 
යසොතාපත් තිඅත් ථාය ච අඞ්  ං කාරණං, යං යසොතාපත් තිමග්  ප් පටි ාභයතො 
පුබ් බභාය  යසොතාපත් තිප් පටි ාභාය සංවත් තති, ‘‘සප් පුරිසසංයසයවො 
සද් ධම් මස ්සවනං යයොනියසොමනසිකායරො ධම් මානුධම් මපටිපත් තී’’ති (දී. නි. 
3.311) එවං ආ තං. පටි ද් ධගුණස් ස ච යසොතාපත් තිං පත් වා ඨිතස ්ස අඞ්  ං, 
යං ‘‘යසොතාපන් නස ්ස අඞ්  ’’න් තිපි වුච් චති ‘‘යසොතාපන් යනො අඞ් ගීයති 
ඤායති එයතනා’’ති කත් වා, බුද් යධ අයවච් චප් පසාදාදීනං එතං අධිවචනං. 
ඉදමිධාධිප් යපතං. 

ඛීණනිරයෙොතිආදීසු ආයතිං තත් ථ අනුප් පජ් ජනතාය ඛීයණො නිරයයො 

මය් හති, යසො අහං ඛීණනිරයයො. එස නයයො සබ් බත් ථ. යසොතාපන්යනොති 

මග්  යසොතං ආපන් යනො. අවිනිපාතධම්යමොති න විනිපාතසභායවො. 

නිෙයතොති පඨමමග්  සඞ් ඛායතන සම් මත් තනියායමන නියයතො. 

සම්යෙොධිපරාෙයණොති උපරිමග්  ත් තයසඞ් ඛායතො සම් යබොධි පරං අයනං 
මය් හන් ති යසොහං සම් යබොධිපරායයණො, සම් යබොධිං අවස් සං 
අභිසම් බුජ් ඣනයකොති අත් යථො. 

පාණාතිපාතපච්චොති පාණාතිපාතකම් මස ්ස කරණයහතු. භෙංයවරන් ති 
අත් ථයතො එකං. යවරං වුච් චති වියරොයධො, තයදව භායිතබ් බයතො ‘‘භය’’න් ති 
වුච් චති. තඤ් ච පයනතං දුවිධං යහොති – බාහිතාරං, අජ් ඣත් තිකන් ති. එයකන හිතා 
එකස ්ස පිතා මාරියතො යහොති. යසො චින් යතති ‘‘එයතන කිර යම පිතා 
මාරියතො, අහම් පි තංයයව මායරස් සාමී’’ති නිසිතං සත් ථං ආදාය චරති. යා 

තස් ස අබ් භන් තයර උප් පන් නා යවරයචතනා, ඉදං ොහිරංයවරං නාම තස් ස 
යවරස ්ස මූ භූතයතො යවරකාරකපුග්   යතො බහිතාභාවත් තා. යා පන ඉතරස් ස 
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‘‘අයං කිර මං මායරස් සාමීති චරති, අහයමව නං පඨමතරං මායරස් සාමී’’ති 

යචතනා උප් පජ් ජති, ඉදං අජ්ඣත්තිකං යවරං නාම. ඉදං තාව උභයම් පි 
දිට් ඨධම් මිකයමව. යා පන තං නිරයය උප් පන් නං දිස ්වා ‘‘එතං 
පහරිස ්සාමී’’ති ජලිතං අයමුග්  රං  ණ් හන් තස ්ස නිරයපා ස් ස යචතනා 
උප් පජ් ජති, ඉදමස් ස සම් පරායිකං බාහිතාරං යවරං. යා චස් ස ‘‘අයං නිද් යදොසං 
මං පහරිස් සාමීති ආ ච් ඡති, අහයමව නං පඨමතරං පහරිස් සාමී’’ති යචතනා 
උප් පජ් ජති, ඉදමස් ස සම් පරායිකං අජ් ඣත් තං යවරං. යං පයනතං බාහිතාරං 

යවරං, තං අට් ඨකථාසු ‘‘පුග්   යවර’’න් ති වුච් චති. දුක්ෙං යදොමනස්සන් ති 
අත් ථයතො එකයමව. යථා යචත් ථ, එවං යසයසසුපි ‘‘ඉමිනා මම භණ් ඩං හෙං, 
මය් හං දායරසු චාරිත් තං ආපන් නං, මුසා වත් වා අත් යථො භග් ය ො, 
සුරාමදමත් යතන ඉදං නාම කත’’න් තිආදිනා නයයන යවරප් පවත් ති 
යවදිතබ් බා. 

අයවච්චප්පසායදනාති අධි යතන අච ප් පසායදන. අරිෙකන්යතහීති 
පඤ ්චහිතා සීය හිතා. තානි හිතා අරියානං කන් තානි පියානි භවන් ති, භවන් තර තාපි 
අරියා තානි න විජහන් ති, තස් මා ‘‘අරියකන් තානී’’ති වුච් චන් ති. යසසයමත් ථ 

යං වත් තබ් බං සියා, තං සබ් බං විසුද්ධිමග්ය අනුස්සතිනිද්යදයස වුත් තන් ති 
යවදිතබ් බං. 

පඨමයවරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. ආඝාතවත් ථුසුත් තවණ් ණනා 

29. නවයම වසති එත් ථ ඵ ං තන් නිමිත් තතාය පවත් තතීති වත්ථු, 

කාරණන් ති ආහ ‘‘ආඝාතවත්ථූනී’’ති. යකොයපො නාමායං යස් මිං වත් ථුස් මිං 
උප් පජ් ජති, න තත් ථ එකවාරයමව උප් පජ් ජති, අථ යඛො පුනපි 

උප් පජ් ජයතවාති වුත් තං ‘‘ෙන්ධතී’’ති. අථ වා යයො පච් චයවියසයසන 
උප් පජ් ජමායනො ආඝායතො සවිසයය බද් යධො විය න වි ච් ඡති, පුනපි 

උප් පජ් ජයතව. තං සන් ධායාහ ‘‘ආඝාතං ෙන්ධතී’’ති. තං පනස් ස 

පච් චයවයසන නිබ් බත් තනං උප් පාදනයමවාති වුත් තං ‘‘උප්පායදතී’’ති. 

ආඝාතවත් ථුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ආඝාතපටිවිනයසුත් තවණ් ණනා 

30. දසයම තං කුයතත්  ලබ්භාති එත් ථ තන් ති කිරියාපරාමසනං. 

පදජ් ඣාහායරන ච අත් යථො යවදිතබ් යබොති ‘‘තං අනත් චරණං මා

අය ොසී’’තිආදිමාහ. යකන කාරයණන ලද්ධබ්ෙං නිරත් ථකභාවයතො. 
කම් මස ්සකා හිතා සත් තා. යත කස් ස රුචියා දුක් ඛිතා සුඛිතා වා භවන් ති, තස් මා 
යකව ං තස් මිං මය් හං අනත් ථචරණං, තං කුයතත් ථ  බ් භාති අධිප් පායයො. 

අථ වා තං යකොපකාරණං එත්  පුග් යල කුයතො ලබ්භා පරමත් ථයතො 
කුජ් ඣිතබ් බස් ස කුජ් ඣනකස ්ස ච අභාවයතො. සඞ් ඛාරමත් තඤ් යහතං, යදිදං 
ඛන් ධපඤ් චකං යං ‘‘සත් යතො’’ති වුච් චති, යත සඞ් ඛාරා ඉත් තරඛණිකා, 
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කස ්ස යකො කුජ් ඣතීති අත් යථො. ලාභා නාම යක සියුං අඤ ්ඤත්ර 
අනත් ථුප් පත් තියතො. 

ආඝාතපටිවිනයසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. අනුපුබ් බනියරොධසුත් තවණ් ණනා 

31. එකාදසයම අනුපුබ්ෙනියරොධාති අනුපුබ් යබන අනුක් කයමන 

පවත් යතතබ් බනියරොධා. යතනාහ ‘‘අනුපටිපාටිනියරොධා’’ති. 

අනුපුබ් බනියරොධසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සත් තාවාසවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ම ාවග්ය ො 

1. අනුපුබ් බවිහාරසුත් තවණ් ණනා 

32. චතුත් ථස් ස පඨයම අනුපුබ් බයතො විහරිතබ් බාති අනුපුබ්ෙවි ාරා.

අනුපටිපාටිොති අනුක් කයමන. සමාපජ්ජිතබ්ෙවි ාරාති සමාපජ් ජිත් වා 
සමඞ් ගියනො හුත් වා විහරිතබ් බවිහාරා. 

අනුපුබ් බවිහාරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2-3. අනුපුබ් බවිහාරසමාපත් තිසුත් තාදිවණ් ණනා 

33-34. දුතියය ඡාතං වුච් චති තණ් හාදිට් ඨියයො කාමානං පාතබ් බයතො 
තාසං වයසන වත් තනයතො, තන් නින් නත් තා නත් ථි එයතසු ඡාතන් ති 

නිච්ඡාතා. යතනාහ ‘‘තණ් ාදිට්ඨිච්ඡාතාන’’න් තිආදි. තතියය නත් ථි 
වත් තබ් බං. 

අනුපුබ් බවිහාරසමාපත් තිසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4.  ාවීඋපමාසුත් තවණ් ණනා 

35. චතුත් යථ පබ්ෙතචාරිනීති පකතියා පබ් බයත බහු චාරිනී. 

අයෙත්තඤ්ඤූති (විසුද් ධි. මහාටී. 1.77) අය ොචරඤ් ඤූ. සමාධිපරිපන් තානං 

වියසොධනානභිඤ් ඤතාය ොයලො. ඣානස් ස 

පගුණභාවාපාදනයවයයත් තියස ්ස අභායවන අෙයත්යතො. උපරිඣානස් ස 

පදට් ඨානභාවානවයබොයධන අයෙත්තඤ්ඤූ. සබ් බථාපි 

සමාපත් තියකොසල්  ාභායවන අකුසයලො. සමාධිනිමිත් තස් ස වා 

අනායසවනාය ොයලො. අභාවනාය අෙයත්යතො. අබහුලීකායරන 

අයෙත්තඤ්ඤූ. සම් මයදව අනධිට් ඨානයතො අකුසයලොති යයොයජතබ් බං. 

උභයතොභට්යඨොති උභයයතො ඣානයතො භට් යඨො. යසො හිතා අප් පගුණතාය න 
සුප් පතිට් ඨිතතාය සඋස් සායහොපි විනාසයතො අසාමත් ථියයතො ච 
ඣානද් වයයතො පරිහීයනො. 

 ාවීඋපමාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. ඣානසුත් තවණ් ණනා 

36. පඤ ්චයම අනිච්චයතොති ඉමිනා නිච් චප් පටික් යඛපයතො යතසං 
අනිච් චතමාහ. තයතො එව උදයවයවන් තයතො විපරිණාමයතො තාවකාලිකයතො 
ච යත අනිච් චාති යජොතිතං යහොති. යඤ් හිතා නිච් චං න යහොති, තං 
උදයවයපරිච් ඡින් නජරාය මරයණන චාති ද් යවධා විපරිණතං 

ඉත් තරක් ඛණයමව ච යහොති. දුක්ෙයතොති න සුඛයතො. ඉමිනා 
සුඛප් පටික් යඛපයතො යතසං දුක් ඛතමාහ. තයතො එව ච 
අභිණ් හප් පටිපීළනයතො දුක් ඛවත් ථුයතො ච යත දුක් ඛාති යජොතිතං යහොති. 
උදයවයවන් තතාය හිතා යත අභිණ් හප් පටිපීළනයතො නිරන් තරදුක් ඛතාය 
දුක් ඛස ්යසව ච අධිට් ඨානභූයතො. පච් චයයාපනීයතාය යරො මූ තාය ච 

යරො යතො. දුක් ඛතාසූ යයො යතො කිය සාසුචිපග් ඝරයතො 

උප් පාදජරාභඞ් ය හිතා උද් ධුමාතපක් කභිජ් ජනයතො ච  ණ්ඩයතො. 

පීළාජනනයතො අන් යතොතුදනයතො දුන් නීහරණයතො ච සල්ලයතො. 

අවඩ් ඪිආවහනයතො අඝවත් ථුයතො ච අඝයතො. අයසරිභාවජනනයතො 

ආබාධප් පතිට් ඨානතාය ච ආොධයතො. අවසවත් තනයතො අවියධයයතාය ච 

පරයතො. බයාධිජරාමරයණහිතා පලුජ් ජනීයතාය පයලොකයතො. 

සාමිනිවාසීකාරකයවදකඅධිට් ඨායකවිරහයතො සුඤ්ඤයතො. 

අත් තප් පටික් යඛපට් යඨන අනත්තයතො. රූපාදිධම් මාපි යථා න එත් ථ අත් තා 

අත් ථීති අනත්තා, එවං සයම් පි අත් තා න යහොන් තීති අනත්තා. යතන 
අබයාපාරයතො නිරීහයතො තුච් ඡයතො අනත් තාති දීපිතං යහොති. 

 ක් ඛණත් තයයමව සුඛාවයබොධනත් ථං එකාදසහිතා පයදහිතා විභජිත් වා 

 හිතාතන් ති දස් යසතුං ‘‘ෙස්මා අනිච්චයතො’’තිආදි වුත් තං. 

අන්යතොසමාපත්තිෙන් ති සමාපත් තීනං සහජාතතාය සමාපත් තීනං 
අබ් භන් තයර චිත් තං පටිසංහරතීති 
තප් පටිබද් ධඡන් දරා ාදිකිය සවික් ඛම් භයනන විපස් සනාචිත් තං පටිසංහරති. 

යතනාහ ‘‘යමොයචති අපයනතී’’ති. සවනවයසනාති 

‘‘සබ් බසඞ් ඛාරසමයථො’’තිආදිනා සවනවයසන. ථුතිවයසනාති තයථව 

යථොමනාවයසන ගුණයතො සංකිත් තනවයසන. පරිෙත්තිවයසනාති තස් ස 

ධම් මස ්ස පරියාපුණනවයසන. පඤ්ඤත්තිවයසනාති තදත් ථස් ස 
පඤ ්ඤාපනවයසන. ආරම් මණකරණවයසයනව උපසංහරති මග්  චිත් තං, 
‘‘එතං සන් ත’’න් තිආදි පන අවධාරණනිවත් තිතත් ථදස් සනං. යථා විපස් සනා 
‘‘එතං සන් තං එතං පණීත’’න් තිආදිනා අසඞ් ඛතාය ධාතුයා චිත් තං 
උපසංහරති, එවං මග් ය ො නිබ් බානං සච් ඡිකිරියාභිසමයවයසන 
අභිසයමන් යතො තත් ථ  බ් භමායන සබ් යබපි වියසයස අසම් යමොහයතො 

පටිවිජ් ඣන් යතො තත් ථ චිත් තං උපසංහරති. යතනාහ ‘‘ඉමනා පන 

ආකායරනා’’තිආදි. 

යසො තත්  ඨියතොති යසො අදන් ධවිපස් සයකො යයොගී තත් ථ තාය 

අනිච් චාදි ක් ඛණත් තයාරම් මණාය විපස් සනාය ඨියතො. සබ්ෙයසොති 
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පටුන 

සබ් බත් ථ තස් ස තස් ස මග්  ස් ස අධි මාය නිබ් බත් තිතසමථවිපස් සනාසු. 

අසක්යකොන්යතො අනා ාමී ය ොතීති යහට් ඨිමමග්  ාවහාසු එව 
සමථවිපස් සනාය ඡන් දරා ං පහාය අග්  මග්  ාවහාසු නිකන් තිං පරියාදාතුං 
අසක් යකොන් යතො අනා ාමිතායයමව සණ් ඨාති. 

සමතික්කන්තත්තාති සමථවයසන විපස් සනාවයසන චාති සබ් බථාපි 

රූපස් ස සමතික් කන් තත් තා. යතනාහ ‘‘අෙංහී’’තිආදි. අයනනාති යයොගිනා. 

තංඅතික්කම්මාති ඉදං යයො පඨමං පඤ් චයවොකාරඑකයවොකාරපරියාපන් යන 
ධම් යම සම් මයදව සම් මසිත් වා යත විස් සජ් යජත් වා තයතො අරූපසමාපත් තිං 

සමාපජ් ජිත් වා අරූපධම් යම සම් මසති, තං සන් ධාය වුත් තං. යතනාහ ‘‘ඉදානි

අරූපංසම්මසතී’’ති. 

ඣානසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ආනන් දසුත් තවණ් ණනා 

37. ඡට් යඨ ඔකාසං අවසරං අධි ච් ඡති එයතනාති ඔකාසාධි යමො, 
මග්  ඵ සුඛාධි මාය ඔකාසභාවයතො වා ඔකායසො, තස් ස අධි යමො 

ඔකාසාධි යමො. එත් ථ ච දීඝනිකායයයනව (දී. නි. 2.288) පන 
සුත් තන් තයදසනායං පඨමජ් ඣානං, චතුත් ථජ් ඣානං, අරහත් තමග් ය ොති 
තයයො ඔකාසාධි මා ආ තා. තත් ථ (දී. නි. අට් ඨ. 2.288) පඨමං ඣානං 
පඤ ්ච නීවරණානි වික් ඛම් යභත් වා අත් තයනො ඔකාසං  යහත් වා තිට් ඨතීති 

‘‘පඨයමො ඔකාසාධි යමො’’ති වුත් තං. චතුත් ථජ් ඣානං පන සුඛදුක් ඛං 

වික් ඛම් යභත් වා අත් තයනො ඔකාසං  යහත් වා තිට් ඨතීති දුතියෙො

ඔකාසාධි යමො. අරහත් තමග් ය ො සබ් බකිය යස වික් ඛම් යභත් වා අත් තයනො 

ඔකාසං  යහත් වා තිට් ඨතීති ‘‘තතියෙොඔකාසාධි යමො’’ති වුත් යතො. ඉධ පන 

වක් ඛමානානි තීණි අරූපජ් ඣානානි සන් ධාය ‘‘ඔකාසාධි යමො’’ති වුත් තං. 
යතසංයයව ච  හයණ කාරණං සයයමව වක් ඛති. 

සත්තානං විසුද්ධිං පාපනත් ාොති රා ාදීහිතා මය හිතා 
අභිජ් ඣාවිසමය ොභාදීහිතා ච උපක් කිය යසහිතා කිලිට් ඨචිත් තානං සත් තානං 
විසුද් ධිපාපනත් ථාය සමතික් කමනත් ථාය. ආයතිං අනුප් පජ් ජනඤ් හිතා ඉධ 

‘‘සමතික් කයමො’’ති වුත් තං. අත් ං  මනත් ාොති කායිකදුක් ඛස ්ස ච 
යචතසිකයදොමනස් සස ්ස චාති ඉයමසං ද් වින් නං අත් ථඞ්  මාය, නියරොධායාති 
අත් යථො. ඤායති නිච් ඡයයන කමති නිබ් බානං, තං වා ඤායති පටිවිජ් ඣීයති 

එයතනාති ඤායෙො, සමුච් යඡදභායවො අරියමග් ය ොති ආහ 

‘‘ස විපස්සනකස්ස මග් ස්සා’’ති. පච්චක්ෙකරණත් ාොති 
අත් තපච් චක් ඛතාය. පරපච් චයයන විනා පච් චක් ඛකරණඤ් හිතා 

‘‘සච් ඡිකිරියා’’ති වුච් චති. අසම්භින්නන් ති පිත් තයසම් හාදීහිතා අපලිබුද් ධං 
අනුපහතං. 
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රා ානු යතො සමාධි අභිනයතො නාම යහොති ආරම් මයණ අභිමුඛාභායවන 

පවත් තියා, යදොසානු යතො පන අපනයතො අප මනවයසන පවත් තියා, 

තදුභයප් පටික් යඛයපන ‘‘න චාභිනයතො න චාපනයතො’’ති වුත් තන් ති ආහ 

‘‘රා වයසනා’’තිආදි. න සසඞ්ොරනිග් ය් වාරිත යතොති 
ය ොකියජ් ඣානචිත් තානි විය න සසඞ් ඛායරන සප් පයයොය න 
තදඞ්  ප් පහානවික් ඛම් භනප් පහානවයසන ච නිග්  යහත් වා වායරත් වා 
ඨියතො. කිඤ් චරහිතා කිය සානං ඡින් නන් යත උප් පන් යනො. තථාභූතං 

ඵ සමාධිං සන් ධායයතං වුත් තං. යතනාහ ‘‘න සසඞ්ොයරන…යප.…

ඡින්නන්යත උප්පන්යනො’’ති. 

ආනන් දසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ය ොකායතිකසුත් තවණ් ණනා 

38. සත් තයම යලොකාෙතවාදකාති ආයතිං හිතාතං ය ොයකො න යතති න 
විරුහති එයතනාති ය ොකායතං, විතණ් ඩසත් ථං. තඤ් හිතා  න් ථං නිස් සාය 
සත් තා පුඤ් ඤකිරියාය චිත් තම් පි න උප් පායදන් ති, තං වදන් තීති 

යලොකාෙතවාදකා. 

දළ් හං ථිරං ධනු එතස් සාති දළ් හධන් වා (අ. නි. ටී. 2.4.45-46; සං. නි. ටී. 

1.1.107), යසො එව ‘‘දළ් ධම්මා’’ති වුත් යතො. පටිසත් තුවිධමනත් ථං ධනුං 

 ණ් හාතීති ධනුග් ය ො. යසො එව උසුං සරං අසති ඛිපතීති ඉස්සායසො.

ද්විස ස්ස ාමන් ති ය ොහාදිභාරං වහිතාතුං සමත් ථං ද් විසහස් සථාමං. යතනාහ 

‘‘ද්විස ස්ස ාමං නාමා’’තිආදි. දණ්යඩති ධනුදණ් යඩ. ොව 

කණ්ඩප්පමාණාති දීඝයතො යත් තකං කණ් ඩස ්ස පමාණං, තත් තයක 
ධනුදණ් යඩ උක් ඛිත් තමත් යත ආයරොපියතසුයයව ජියාදණ් යඩසු යසො යච 
භායරො පථවියතො මුච් චති, එවං ඉදං ද් විසහස ්සථාමං නාම ධනූති දට් ඨබ් බං. 

උග් හිතසිප්යපොති උග්  හිතාතධනුසිප් යපො. කත ත්ය ොති ථිරතරං  ක් යඛසු 

අවිරජ් ඣනසරක් යඛයපො. ඊදියසො පන තත් ථ වසිභූයතො කත ත්ය ො නාම 

යහොතීති ආහ ‘‘චිණ්ණවසිභායවො’’ති. කතං රාජකු ාදීසු උයපච් ච අසනං 

එයතන යසො කතූපාසයනොති ආහ ‘‘රාජකුලාදීසු දස්සිතසිප්යපො’’ති. එවං

කතන් ති එවං අන් යතොසුසිරකරණාදිනා සල්  හුකං කතං. 

ය ොකායතිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8-9. යදවාසුරසඞ්  ාමසුත් තාදිවණ් ණනා 

39-40. අට් ඨයම අභියිංසූති කදා අභියිංසු? යදා බ වන් යතො අයහසුං, 
තදා. තත්රායමනුපුබ් බිකථා (සං. නි. අට් ඨ. 1.1.247; සාරත් ථ. ටී. 
1.යවරඤ් ජකණ් ඩවණ් ණනා) – සක් යකො කිර ම ධරට් යඨ මච  ාමයක 
මයඝො නාම මාණයවො හුත් වා යතත් තිංස පුරියස  යහත් වා ක යාණකම් මං 
කයරොන් යතො සත් ත වතපදානි පූයරත් වා තත් ථ කා ඞ් කයතො යදවය ොයක 
නිබ් බත් ති. තං බ වකම් මානුභායවන සපරිසං යසසයදවතා දසහිතා ඨායනහිතා 
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අධි ණ් හන් තං දිස් වා ‘‘ආ න් තුකයදවපුත් තා ආ තා’’ති යනවාසිකා 
 න් ධපානං සජ් ජයිංසු. සක් යකො සකපරිසාය සඤ් ඤං අදාසි ‘‘මාරිසා මා 
 න් ධපානං පිවිත් ථ, පිවනාකාරමත් තයමව දස් යසථා’’ති. යත තථා අකංසු. 
යනවාසිකයදවතා සුවණ් ණසරයකහිතා උපනීතං  න් ධපානං යාවදත් ථං 
පිවිත් වා මත් තා තත් ථ තත් ථ සුවණ් ණපථවියං පතිත් වා සයිංසු. සක් යකො 
‘‘ ණ් හථ පුත් තහතාය පුත් යත’’ති යත පායදසු  යහත් වා සියනරුපායද 
ඛිපායපසි. සක් කස ්ස පුඤ ්ඤයතයජන තදනුවත් තකාපි සබ් යබ තත් යථව 
පතිංසු. යත සියනරුයවමජ් ඣකාය  සඤ් ඤං  භිත් වා, ‘‘තාතා, සුරං න 

පිවිම් හ, සුරං න පිවිම් හා’’ති ආහංසු. තයතො පට් ඨාය අසුරා නාම ජාතා. අථ 
යනසං කම් මපච් චයඋතුසමුට් ඨානං සියනරුස් ස යහට් ඨිමතය  
දසයයොජනසහස් සං අසුරභවනං නිබ් බත් ති. සක් යකො යතසං නිවත් තිත් වා 
අනා මනත් ථාය ආරක් ඛං ඨයපසි. යං සන් ධාය වුත් තං – 

‘‘අන් තරා ද් වින් නං අයුජ් ඣපුරානං, 
පඤ ්චවිධා ඨපිතා අභිරක් ඛා; 
උර -කයරොටි-පයස ්ස ච හාරී, 
මදනයුතා චතුයරො ච මහත් ථා’’ති. (සං. නි. අට් ඨ. 1.1.247; සාරත් ථ. 
ටී. 1.1 යවරඤ් ජකණ් ඩවණ් ණනා); 

ද් යව න රානි හිතා යුද් යධන  යහතුං අසක් කුයණයයතාය අයුජ්ඣපුරානි 
නාම ජාතානි යදවන රඤ් ච අසුරන රඤ් ච. යදා හිතා අසුරා බ වන් යතො 
යහොන් ති, අථ යදයවහිතා ප ායිත් වා යදවන රං පවිසිත් වා ද් වායර පිදහිතායත 
අසුරානං සතසහස් සම් පි කිඤ් චි කාතුං න සක් යකොති. යදා යදවා බ වන් යතො 
යහොන් ති, අථාසුයරහිතා ප ායිත් වා අසුරන රස් ස ද් වායර පිදහිතායත සක් කානං 
සතසහස් සම් පි කිඤ් චි කාතුං න සක් යකොති. ඉති ඉමානි ද් යව න රානි 
අයුජ් ඣපුරානි නාම. යතසං අන් තරා එයතසු උර ාදීසු පඤ් චසු ඨායනසු 

සක් යකන ආරක් ඛා ඨපිතා. තත් ථ උර සද් යදන නා ා  හිතාතා. යත හිතා උදයක 
බ වන් යතො යහොන් ති, තස් මා සියනරුස් ස පඨමාලින් යද එයතසං ආරක් ඛා. 

කයරොටිසද් යදන සුපණ් ණා  හිතාතා. යතසං කිර කයරොටි නාම පානයභොජනං, 

යතන තං නාමං  භිංසු, දුතියාලින් යද යතසං ආරක් ඛා. පෙස්ස ාරිසද් යදන 
කුම් භණ් ඩා  හිතාතා, දානවරක් ඛසා කිර යත, තතියාලින් යද යතසං ආරක් ඛා. 

මදනයුතසද් යදන යක් ඛා  හිතාතා. විසමචාරියනො කිර යත යුජ් ඣයසොණ් ඩා, 

චතුත් ථාලින් යද යතසං ආරක් ඛා. චතුයරො ච ම ත්තාති චත් තායරො 
මහාරාජායනො වුත් තා, පඤ ්චමාලින් යද යතසං ආරක් ඛා, තස් මා යදි අසුරා 
කුපිතාවි චිත් තා යදවපුරං උපයන් ති යුජ් ඣිතුං. යං ගිරියනො පඨමං 
පරිභණ් ඩං, තං උර ා පටිබාහයන් ති. එවං යසයසසු යසසා. 

යත පන අසුරා ආයුවණ් ණයසඉස් සරියසම් පත් තීහිතා තාවතිංසසදිසාව, 
තස් මා අන් තරා අත් තානං අජානිත් වා පාෙලියා පුප් ඵිතාය ‘‘න ඉදං 
යදවන රං, තත් ථ පාරිච් ඡත් තයකො පුප් ඵති, ඉධ පන චිත් තපාෙලී, 
ජරසක් යකනාම් හාකං සුරං පායයත් වා වඤ් චිතා, යදවන රඤ් ච යනො  හිතාතං, 
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පටුන 

 ච් ඡාම, යතන සද් ධිං යුජ් ඣිස් සාමා’’ති හත් ථිඅස් සරයථ ආරුය් හ 
සුවණ් ණරජතමණිඵ කානි  යහත් වා යුද් ධසජ් ජා හුත් වා අසුරයභරියයො 
වායදන් තා මහාසමුද් යද උදකං ද් විධා යභත් වා උට් ඨහන් ති. යත යදයව වුට් යඨ 
වම් මිකමක් ඛිකා වම් මිකං විය සියනරුං ආරුහිතාතුං ආරභන් ති. අථ යනසං 
පඨමං නාය හිතා සද් ධිං යුද් ධං යහොති. තස් මිං යඛො පන යුද් යධ න කස ්සචි ඡවි 
වා චම් මං වා ඡිජ් ජති, න ය ොහිතාතං උප් පජ් ජති, යකව ං කුමාරකානං 
දාරුයමණ් ඩකයුද් ධං විය අඤ් ඤමඤ් ඤසන් තාසනමත් තයමව යහොති. 
යකොටිසතාපි යකොටිසහස් සාපි නා ා යතහිතා සද් ධිං යුජ් ඣිත් වා යත 
අසුරපුරංයයව පයවයසත් වා නිවත් තන් ති. යදා පන අසුරා බ වන් යතො 
යහොන් ති, අථ නා ා ඔසක් කිත් වා දුතියය ආලින් යද සුපණ් යණහිතා සද් ධිං 
එකයතොව හුත් වා යුජ් ඣන් ති. එස නයයො සුපණ් ණාදීසුපි. යදා පන තානි 
පඤ ්චපි ඨානානි අසුරා මද් දන් ති, තදා එකයතො සම් පිණ් ඩිතානිපි තානි පඤ් ච 
බ ානි ඔසක් කන් ති. අථ චත් තායරො මහාරාජායනො  න් ත් වා සක් කස ්ස තං 
පවත් තිං ආයරොයචන් ති. සක් යකො යතසං වචනං සුත් වා දියඩ් ඪයයොජනසතිකං 
යවජයන් තරථං ආරුය් හ සයං වා නික් ඛමති, එකං පුත් තං වා යපයසති. යදා 
යදවා පුන අපච් චා මනාය අසුයර ජිනිංසු, තදා සක් යකො අසුයර ප ායපත් වා 
පඤ ්චසු ඨායනසු ආරක් ඛං දත් වා යවදියපායද වජිරහත් ථා ඉන් දපටිමායයො 
ඨයපසි. අසුරා කාය න කා ං උට් ඨහිතාත් වා පටිමායයො දිස් වා ‘‘සක් යකො 
අප් පමත් යතො තිට් ඨතී’’ති තයතොව නිවත් තන් ති. ඉධ පන යදා අසුරානං ජයයො 
අයහොසි, යදවානං පරාජයයො, තං සන් ධායයතං වුත් තං – ‘‘පරාජිතා ච, 
භික් ඛයව, යදවා අපයිංසුයයව උත් තයරනාභිමුඛා, අභියිංසු අසුරා’’ති. 

දක්ඛිණාභිමුො හුත්වාති චක් කවාළපබ් බතාභිමුඛා හුත් වා. අසුරා කිර 
යදයවහිතා පරාජිතා ප ායන් තා චක් කවාළපබ් බතාභිමුඛං  න් ත් වා 
චක් කවාළමහාසමුද් දපිට් ඨියං රජතපට් ෙවණ් යණ වාලිකාපුලියන යත් ථ 
පණ් ණකුටියයො මායපත් වා ඉසයයො වසන් ති, තත් ථ  න් ත් වා ඉසීනං 
අස් සමපයදන  ච් ඡන් තා ‘‘සක් යකො ඉයමහිතා සද් ධිං මන් යතත් වා අම් යහ 
නායසති,  ණ් හථ පුත් තහතාය පුත් යත’’ති කුපිතා අස් සමපයද 
පානීයඝෙචඞ් කමනපණ් ණසා ාදීනි විද් ධංයසන් ති. ඉසයයො අරඤ් ඤයතො 
ඵ ාඵ ං ආදාය ආ තා දිස් වා පුන දුක් යඛන පටිපාකතිකං කයරොන් ති, යතපි 
පුනප් පුනං තයථව පරාජිතා  න් ත් වා විනායසන් ති. යතන වුත් තං – ‘‘පරාජිතා 
ච යඛො, භික් ඛයව, අසුරා අපයිංසුයයව දක් ඛියණනාභිමුඛා’’ති. නවමං 
උත් තානත් ථයමව. 

යදවාසුරසඞ්  ාමසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. තපුස ්සසුත් තවණ් ණනා 

41. දසයම පක්ෙන්දතීති පවිසති. පසීදතීති පසාදං අභිරුචිං ආපජ් ජති, 

පතිට් ඨාති විමුච් චතීති අත් යථො. ක ාපාභතන් ති කථාය මූ ං. මූ ඤ් හිතා 
‘‘පාභත’’න් ති වුච් චති. යථාහ – 
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‘‘අප් පයකනපි යමධාවී, පාභයතන විචක් ඛයණො; 
සමුට් ඨායපති අත් තානං, අණුං අග් ගිංව සන් ධම’’න් ති. (ජා. 1.1.4); 

යතයනවාහ ‘‘ක ාපාභතන්ති ක ාමූල’’න් ති. විතක් කග්  හයණයනව 
තංසහචරියතො විචායරොපි  හිතායතො. යතයනයවත් ථ බහුවචනනිද් යදයසො 

කයතොති ආහ ‘‘විතක්යකසූති විතක්කවිචායරසූ’’ති. 

තපුස ්සසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහාවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සාමඤ්ඤවග්ය ො 

1-10. සම් බාධසුත් තාදිවණ් ණනා 

42-51. පඤ් චමස ්ස පඨයම උදායීති තයයො යථරා උදායී නාම කාළුදායී, 

 ාළුදායී, මහාඋදායීති, ඉධ කාළුදායී අධිප් යපයතොති ආහ ‘‘උදායීති

කාළුදායිත්ය යරො’’ති. සම්ොයධති සම් පීළිතතණ් හාසංකිය සාදිනා 
සඋප් පීළනතාය පරමසම් බායධ. අතිවිය සඞ් කරට් ඨානභූයතො හිතා 

නීවරණසම් බායධො අධිප් යපයතො. ඔකායසොති ඣානස් යසතං නාමං. 
නීවරණසම් බාධාභායවන හිතා ඣානං ඉධ ‘‘ඔකායසො’’ති වුත් තං. 

පටිලීනනිසයභොති වා පටිලීයනො හුත් වා යසට් යඨො, පටිලීනානං වා යසට් යඨොති 

පටිලීනනිසයභො. පටිලීනා නාම පහීනමානා වුච් චන් ති මානුස් සයවයසන 
උණ් ණතාභාවයතො. යථාහ ‘‘කථඤ් ච, භික් ඛයව, භික් ඛු පටිලීයනො යහොති? 
ඉධ, භික් ඛයව, භික් ඛුයනො අස් මිමායනො පහීයනො යහොති උච් ඡින් නමූය ො 
තා ාවත් ථුකයතො අනභාවං යතො ආයතිං අනුප් පාදධම් යමො’’ති (අ. නි. 4.38; 
මහානි. 87). යසසං සබ් බත් ථ උත් තානයමව. 

සම් බාධසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉති මයනොරථපූරණියා අඞ් ගුත් තරනිකාය-අට් ඨකථාය 

නවකනිපාතවණ් ණනාය අනුත් තානත් ථදීපනා සමත් තා. 

නයමො තස් ස භ වයතො අරහයතො සම් මාසම් බුද් ධස් ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 
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දසකනිපාත-ටීකා 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. ආනිසංසවග්ය ො 

1. කිමත් ථියසුත් තවණ් ණනා 

1. දසකනිපාතස් ස පඨයම අවිප්පටිසාරත් ානීති 

අවිප් පටිසාරප් පයයොජනානි. අවිප්පටිසාරානිසංසානීති අවිප් පටිසාරුදයානි. 
එයතන අවිප් පටිසායරො නාම සී ස් ස් ස උදයමත් තං, සංවද් ධිතස ්ස රුක් ඛස් ස 
ඡායාපුප් ඵසදිසං, අඤ ්යඤො එව පනායනන නිප් ඵායදතබ් යබො 
සමාධිආදිගුයණොති දස් යසති. ‘‘යාව මග්  ාමග්  ඤාණදස් සනවිසුද් ධි, තාව 
තරුණවිපස් සනා’’ති හිතා වචනයතො උපක් කිය සවිමුත් තඋදයබ් බයඤාණයතො 
පරං අයඤ් ච විපස් සනා විරජ් ජති යයො ාවචයරො විරත් යතො පුරියසො විය 
භරියාය සඞ් ඛාරයතො එයතනාති විරාය ො. 

කිමත් ථියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2-5. යචතනාකරණීයසුත් තාදිවණ් ණනා 

2-5. දුතියය සංසාරමයහොඝස් ස පරතීරභාවයතො යයො නං අධි ච් ඡති, තං 

පායරති  යමතීති පාරං, නිබ් බානං. තබ් බිසිරතාය නත් ථි එත් ථ පාරන් ති 

අපාරං, සංසායරො. යතනාහ ‘‘ඔරිමතීරභූතායතභූමකවට්ටා’’තිආදි. තතියාදීසු 
නත් ථි වත් තබ් බං. 

යචතනාකරණීයසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සමාධිසුත් තවණ් ණනා 

6. ඡට් යඨ සන්තං සන්තන්ති අප්යපත්වා නිසින්නස්සාතිආදීසු සන් තං 
සන් තං පණීතං පණීතන් තිආදීනි වදති. ඉමිනා පන ආකායරන තං 
පටිවිජ් ඣිත් වා තත් ථ චිත් තං උපසංහරයතො ඵ සමාපත් තිසඞ් ඛායතො 
චිත් තුප් පායදො තථා පවත් තතීති යවදිතබ් යබො. යසසං සබ් බත් ථ උත් තානයමව. 

සමාධිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආනිසංසවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. නා වග්ය ො 

1-4. යසනාසනසුත් තාදිවණ් ණනා 

11-14. දුතියස් ස පඨයම නාතිදූරන් ති ය ොචරට් ඨානයතො අඩ් ඪ ාවුතයතො 

ඔරභා තාය නාතිසිරං. නාච්චාසන්නන් ති පච් ඡියමන පමායණන 
ය ොචරට් ඨානයතො පඤ් චධනුසතිකතාය න අතිආසන් නං. තාය ච පන 
නාතිසිරනාච් චාසන් නතාය ය ොචරට් ඨානපටිපරිස් සයාදිරහිතාතමග්  තාය ච 

 මනස ්ස ච ආ මනස් ස ච යුත් තරූපත් තා  මනා මනසම්පන්නං. 

දිවසභාය  මහාජනසංකිණ් ණතාභායවන දිවාඅප්පාකිණ්ණං. අභාවත් යථො හිතා 
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පටුන 

අයං අප්ප-සද් යදො ‘‘අප් පිච් යඡො’’තිආදීසු විය. රත් තියං මනුස් සසද් දාභායවන 

රත්තිං අප්පසද්දං. සබ් බදාපි ජනසන් නිපාතනිග් යඝොසාභායවන 

අප්පනිග්යඝොසං. 

අප්පකසියරනාති අකසියරන සුයඛයනව. සී ාදිගුණානං 

ථිරභාවප් පත් තියා ය රා. සුත් තය යයාදි බහු සුතං එයතසන් ති ෙහුස්සුතා. 
තමුග්  හධාරයණන සම් මයදව  රූනං සන් තියක ආ මිතභායවන ච 

ආ යතො පරියත් තිධම් මසඞ් ඛායතො ආ යමො එයතසන් ති ආ තා මා. 

සුත් තාභිධම් මසඞ් ඛාතස් ස ධම් මස් ස ධාරයණන ධම්මධරා. විනයස් ස 

ධාරයණන විනෙධරා. යතසං ධම් මවිනයානං මාතිකාය ධාරයණන 

මාතිකාධරා. තත් ථ තත් ථ ධම් මපරිපුච් ඡාය පරිපුච්ඡති. අත් ථපරිපුච් ඡාය 

පරිපඤ් ති වීමංසති විචායරති. ඉදං, භන්යත, ක ං, ඉමස්සයකොඅත්ය ොති 

පරිපුච් ඡාපරිපඤ් හාකාරදස ්සනං. අවිවටඤ්යචව පාළියා අත් ථං 

පයදසන් තරපාළිදස් සයනන ආ මයතො විවරන්ති. අනුත්තානීකතඤ්ච 

යුත් තිවිභාවයනන උත්තානිං කයරොන්ති. කඞ්ොඨානියෙසු ධම්යමසු 
සංසයුප් පත් තියා යහතුතාය  ණ් ඨිට් ඨානභූයතසු පාළිප් පයදයසසු යාථාවයතො 

විනිච් ඡයප් පදායනන කඞ්ෙංපටිවියනොයදන්ති. 

එත් ථ ච නාතිසිරං නාච් චාසන් නං  මනා මනසම් පන් නන් ති එකං අඞ්  ං, 
දිවා අප් පාකිණ් ණං, රත් තිං අප් පසද් දං, අප් පනිග් යඝොසන් ති එකං, 
අප් පඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ඵස් සන් ති එකං, තස් මිං යඛො පන 
යසනාසයන විහරන් තස් ස…යප.… පරික් ඛාරාති එකං, තස් මිං යඛො පන 
යසනාසයන යථරා…යප.… කඞ් ඛං පටිවියනොයදන් තීති එකං. එවං පඤ් ච 
අඞ්  ානි යවදිතබ් බානි. දුතියාදීනි උත් තානත් ථානි. 

යසනාසනසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5-6. අප් පමාදසුත් තාදිවණ් ණනා 

15-16. පඤ් චයම කාරාපකඅප්පමායදො නාම ‘‘ඉයම අකුස ා ධම් මා 
පහාතබ් බා, ඉයම කුස ා ධම් මා උපසම් පායදතබ් බා’’ති 
තංතංපරිවජ් යජතබ් බවජ් ජනසම් පායදතබ් බසම් පාදනවයසන පවත් යතො 

අප් පමායදො. එසාති අප් පමායදො. යලොකියෙොව න ය ොකුත් තයරො. අෙඤ්චාති ච 

එසාති ච අප් පමාදයමව වදති. යතසන් ති චාතුභූමකධම් මානං. 

පටිලාභකත්යතනාති පටි ාභාපනකත් යතන. 

ජඞ් ලානන් ති ජඞ්   චාරීනං. ජඞ්   -සද් යදො යචත් ථ 
ඛරභාවසාමඤ් යඤන පථවීපරියායයො, න අනුපට් ඨානවිසිරයදසවාචී. යතනාහ 

‘‘ප වීතලචාරීන’’න් ති. පදානං වුච් චමානත් තා ‘‘සපාදකපාණාන’’න් ති 

වියසයසත් වා වුත් තං. සයමොධානන් ති අන් යතො ධභාවං. යතනාහ ‘‘ඔධානං 

පක්යෙප’’න් ති. ‘‘උපක් යඛප’’න් තිපි පඨන් ති, උපයනත් වා පක් ඛිපිතබ් බන් ති 



අඞ් ගුත් තරනිකායය   දසකනිපාත -ටීකා 

86 

පටුන 

අත් යථො. වස් සිකාය පුප් ඵං වස්සිකං යථා ‘‘ආම කියා ඵ ං ආම ක’’න් ති. 

ම ාතලස්මන් ති උපරිපාසායද. ඡට් ඨං උත් තානයමව. 

අප් පමාදසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7-8. පඨමනාථසුත් තාදිවණ් ණනා 

17-18. සත් තයම යයහිතා සී ාදීහිතා සමන් නා යතො භික් ඛු ධම් මසරණතාය 
ධම් යමයනව නාථති ආසීසති අභිභවතීති නායථො වුච් චති, යත තස් ස 

නාථභාවකරා ධම් මා නා කරණාති වුත් තාති ආහ ‘‘අත්තයනො

සනා භාවකරා පතිට්ඨකරාති අත්ය ො’’ති. තත් ථ අත්තයනො පතිට්ඨකරාති 
යස් ස නාථභාවකරා, තස් ස අත් තයනො පතිට් ඨාවිධායියනො. අප් පතිට් යඨො 
අනායථො, සප් පතිට් යඨො සනායථොති පතිට් ඨත් යථො නාථ-සද් යදො. 
ක යාණගුණයයො යතො ක යාණාති දස් යසන් යතො 

‘‘සීලාදිගුණසම්පන්නා’’ති ආහ. මිජ් ජන ක් ඛණා යමත් තා එතස් ස අත් ථීති 

මත්යතො. යසො වුත් තනයයන ක යායණො අස් ස අත් ථීති තස් ස අත් ථිතාමත් තං 
ක යාණමිත් තපයදන වුත් තං. අස් ස යතන සබ් බකා ං අවිජහිතාතවායසොති තං 

දස් යසතුං ‘‘ක යාණසහායයො’’ති වුත් තන් ති ආහ ‘‘යතවස්සා’’ති. යත එව 

ක යාණමිත් තා අස්ස භික් ඛුයනො. ස  අෙනයතොති සහ පවත් තනයතො. 
අසයමොධායන චිත් යතන, සයමොධායන පන චිත් යතන යචව කායයන ච 

සම්පවඞ්යකො. සුඛං වයචො එතස් මිං අනුකූ  ාහිතාම් හිතා ආදර ාරවවති 

පුග්  ය ති සුවයචො. යතනාහ ‘‘සුයෙන වත්තබ්යෙො’’තිආදි. ෙයමොති 

ඛන් යතො. තයමවස් ස ඛමභාවං දස් යසතුං ‘‘ ාළ්ය නා’’තිආදි වුත් තං. 

වාමයතොති මිච් ඡා, අයයොනියසො වා  ණ් හාති. පටිප්ඵරතීති පොණිකභායවන 

තිට් ඨති. පදක්ඛිණං  ණ් ාතීති සම් මා, යයොනියසො වා  ණ් හාති. 

උච්චාවචානීති විපු ඛුද් දකානි. තතු්රප මනිොොති තත්ර තත්ර මහන් යත 
ඛුද් දයක ච කම් යම සාධනවයසන උපායයන උප ච් ඡන් තියා, තස් ස තස් ස 

කම් මස ්ස නිප් ඵාදයන සමත් ථායාති අත් යථො. තතු්රපාොොති වා තත්ර තත්ර 
කම් යම සායධතබ් යබ උපායභූතාය. 

ධම්යම අස්ස කායමොති ධම්මකායමොති බයධිකරණානම් පි බාහිතාරත් යථො 
සමායසො යහොතීති කත් වා වුත් තං. කායමතබ් බයතො වා පියායිතබ් බයතො 

කායමො, ධම් යමො. ධම් යමො කායමො අස් සාති ධම්මකායමො. ධම්යමොති 

පරියත් තිධම් යමො අධිප් යපයතොති ආහ ‘‘යතපිටකං බුද්ධවචනං පිොෙතීති

අත්ය ො’’ති. සමුදාහරණං කථනං සමුදාහායරො, පියයො සමුදාහායරො එතස ්සාති 

පිෙසමුදා ායරො. සෙඤ්චාති එත් ථ ච-සද් යදන ‘‘සක් කච් ච’’න් ති පදං 
අනුකඩ් ඪති. යතන සයඤ් ච සක් කච් චං යදයසතුකායමො යහොතීති යයොජනා. 

අභිධම්යමො සත්ත පකරණානි ‘‘අධියකො අභිවිසිට් යඨො ච 

පරියත් තිධම් යමො’’ති කත් වා. විනයෙො උභයතොවිභඞ් ා විනයනයතො 

කායවාචානං. අභිවිනයෙො ෙන්ධකපරිවාරා වියසසයතො 
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පටුන 

ආභිසමාචාරිකධම් මකිත් තනයතො. ආභිසමාචාරිකධම් මපාරිපූරිවයසයනව හිතා 

ආදිබ්රහ් මචරියකධම් මපාරිපූරී. ධම්යමො එව පිෙකද් වයස් සපි 

පරියත් තිධම් මභාවයතො. මග් ඵලානි අභිධම්යමො ‘‘නිබ් බානධම් මස් ස 

අභිමුයඛො’’ති කත් වා. කියලසවූපසමකරණං පුබ් බභාගියා තිස් යසො සික් ඛා 

සඞ් යඛපයතො විවට් ෙනිස ්සියතො සමයථො විපස් සනා ච. උළාරපායමොජ්යජොති 

බ වපායමොජ් යජො. කාරණත්ය ති නිමිත් තත් යථ. කුස ධම් මනිමිත් තං හිතාස් ස 

වීරියාරම් යභො. යතනාහ ‘‘යතසංඅධි මත් ාො’’ති. කුසයලසුධම්යමසූති වා 
නිප් ඵායදතබ් යබ භුම් මං යථා ‘‘යචතයසො අවූපසයම 
අයයොනියසොමනසිකාරපදට් ඨාන’’න් ති. අට් ඨයම නත් ථි වත් තබ් බං. 

පඨමනාථසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. පඨමඅරියාවාසසුත් තවණ් ණනා 

19. නවයම අරියානං එව ආවාසාති අරිොවාසා අනරියානං තාදිසානං 

අසම් භවයතො. අරිොති යචත් ථ උක් කට් ඨනිද් යදයසන ඛීණාසවා  හිතාතා. යත 

ච යස් මා යතහිතා සබ් බකා ං අවිජහිතාතවාසා එව, තස් මා වුත් තං ‘‘යතආවසිංසු 

ආවසන්ති ආවසිස්සන්තී’’ති. තත් ථ ආවසිංසූති නිස ්සාය ආවසිංසු. 
පඤ ්චඞ්  විප් පහීනතාදයයො හිතා අරියානං අපස් සයා. යතසු 
පඤ ්චඞ්  විප් පහානපච් යචකසච් චපයනොදනඑසනාඔසට් ඨානි, ‘‘සඞ් ඛායයකං 
පටියසවති, අධිවායසති පරිවජ් යජති වියනොයදතී’’ති (දී. නි. 3.308; ම. නි. 
2.168; අ. නි. 10.20) වුත් යතසු අපස් යසයනසු වියනොදනඤ් ච 
මග්  කිච් චායනව, ඉතයර මග් ය න ච සමිජ් ඣන් තීති. 

පඨමඅරියාවාසසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. දුතියඅරියාවාසසුත් තවණ් ණනා 

20. දසයම කස් මා පන භ වා කුරුසු විහරන් යතො ඉමං සුත් තං අභාසීති 

ආහ ‘‘ෙස්මා’’තිආදි. කුරුරට් ඨං කිර තදා තන් නිවාසිසත් තානං 
යයොනියසොමනසිකාරවන් තතාදිනා යයභුයයයන සුප් පටිපන් නතාය පුබ් යබ ච 
කතපුඤ් ඤතාබය න වා තදා උතුආදිසම් පත් තියුත් තයමව අයහොසි. යකචි 
පන ‘‘පුබ් යබ පවත් තකුරුවත් තධම් මානුට් ඨානවාසනාය උත් තරකුරු විය 
යයභුයයයන උතුආදිසම් පන් නයමව යහොති. භ වයතො කාය  සාතිසයං 
උතුසප් පායාදියුත් තං රට් ඨං අයහොසී’’ති වදන් ති. තත් ථ භික් ඛූ භික් ඛුනියයො 
උපාසකා උපාසිකායයො උතුපච් චයාදිසම් පන් නත් තා තස් ස රට් ඨස් ස 
සප් පායඋතුපච් චයයසවයනන නිච් චං කල්  සරීරා කල්  චිත් තා ච යහොන් ති. 
යත චිත් තසරීරකල්  තාය අනුග්  හිතාතපඤ් ඤාබ ා  ම් භීරකථං පටිග්  යහතුං 
සමත් ථා පටිච් චසමුප් පාදනිස් සිතානං  ම් භීරපඤ් ඤානඤ් ච කාරකා යහොන් ති. 

යතනාහ ‘‘කුරුරට්ඨවාසියනොභික්ඛූ ම්භීරපඤ්ඤාකාරකා’’තිආදි. 

යුත්තප්පයුත්තාති සතිපට් ඨානභාවනාය යුත් තා යචව පයුත් තා ච. 
තස් මිඤ ්හිතා (දී. නි. අට් ඨ. 2.373; ම. නි. අට් ඨ. 1.106) ජනපයද චතස් යසො 
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පටුන 

පරිසා පකතියාව සතිපට් ඨානභාවනානුයයො මනුයුත් තා විහරන් ති, 
අන් තමයසො දාසකම් මකරපරිජනාපි සතිපට් ඨානප් පටිසංයුත් තයමව කථං 
කයථන් ති. උදකතිත් ථසුත් තකන් තනට් ඨානාදීසුපි නිරත් ථකකථා නාම 
නප් පවත් තති. සයච කාචි ඉත් ථී, ‘‘අම් ම, ත් වං කතරං සතිපට් ඨානභාවනං 
මනසි කයරොසී’’ති පුච් ඡිතා ‘‘න කිඤ් චී’’ති වදති, තං  රහන් ති ‘‘ධීරත් ථු තව 
ජීවිතං, ජීවමානාපි ත් වං මතසදිසා’’ති. අථ නං ‘‘මා දානි පුන එවමකාසී’’ති 
ඔවදිත් වා අඤ් ඤතරං සතිපට් ඨානං උග්  ණ් හායපන් ති. යා පන ‘‘අහං අසුකං 
සතිපට් ඨානං නාම මනසි කයරොමී’’ති වදති, තස් සා ‘‘සාධු සාධූ’’ති සාධුකාරං 
දත් වා ‘‘තව ජීවිතං සුජීවිතං, ත් වං නාම මනුස් සත් තං පත් තා, තවත් ථාය 
සම් මාසම් බුද් යධො උප් පන් යනො’’තිආදීහිතා පසංසන් ති. න යකව ඤ් යචත් ථ 
මනුස් සජාතිකායයව සතිපට් ඨානමනසිකාරයුත් තා, යත නිස් සාය විහරන් තා 
තිරච් ඡාන තාපි. 

තත්රිදං වත් ථු – එයකො කිර නෙයකො සුවයපොතකං  යහත් වා 
සික් ඛායපන් යතො විචරති. යසො භික් ඛුනිඋපස් සයං උපනිස් සාය වසිත් වා 
 මනකාය  සුවයපොතකං පමුස ්සිත් වා  යතො. තං සාමයණරියයො  යහත් වා 
පටිජග් ගිංසු, ‘‘බුද් ධරක් ඛියතො’’ති චස් ස නාමං අකංසු. තං එකදිවසං පුරයතො 
නිසින් නං දිස් වා මහායථරී ආහ ‘‘බුද් ධරක් ඛිතා’’ති. කිං, අයයයොති. අත් ථි යත 
යකොචි භාවනාමනසිකායරොති? නත් ථයයයති. ආවුයසො, පබ් බජිතානං 
සන් තියක වසන් යතන නාම විස් සට් ඨඅත් තභායවන භවිතුං න වට් ෙති, 
යකොචියදව මනසිකායරො ඉච් ඡිතබ් යබො, ත් වං පන අඤ් ඤං න සක් ඛිස ්සසි, 
‘‘අට් ඨි අට් ඨී’’ති සජ් ඣායං කයරොහීති. යසො යථරියා ඔවායද ඨත් වා ‘‘අට් ඨි 
අට් ඨී’’ති සජ් ඣායන් යතො චරති. 

තං එකදිවසං පායතොව යතොරණග් ය  නිසීදිත් වා බා ාතපං තපමානං 
එයකො සකුයණො නඛපඤ් ජයරන අග්  යහසි. යසො ‘‘කිරි කිරී’’ති සද් දමකාසි. 
සාමයණරියයො සුත් වා, ‘‘අයයය, බුද් ධරක් ඛියතො සකුයණන  හිතායතො, 
යමොයචම න’’න් ති ය ඩ් ඩුආදීනි  යහත් වා අනුබන් ධිත් වා යමොයචසුං. තං 
ආයනත් වා පුරයතො ඨපිතං යථරී ආහ, ‘‘බුද් ධරක් ඛිත, සකුයණන 
 හිතාතකාය  කිං චින් යතසී’’ති. අයයය, න අඤ් ඤං චින් යතසිං, 
‘‘අට් ඨිපුඤ ්යජොව අට් ඨිපුඤ ්ජං  යහත් වා  ච් ඡති, කතරස ්මිං ඨායන 
විප් පකිරිස ්සතී’’ති එවං, අයයය, අට් ඨිපුඤ් ජයමව චින් යතසින් ති. සාධු සාධු, 
බුද් ධරක් ඛිත, අනා යත භවක් ඛයස් ස යත පච් චයයො භවිස් සතීති. එවං තත් ථ 
තිරච් ඡාන තාපි සතිපට් ඨානමනසිකාරයුත් තා. 

දීඝනිකාොදීසු ම ානිදානාදීනීති දීඝනිකායය මහානිදානං (දී. නි. 2.95 
ආදයයො) සතිපට් ඨානං (දී. නි. 2.372 ආදයයො) මජ් ඣිමනිකායය සතිපට් ඨානං 
(ම. නි. 1.105 ආදයයො) සායරොපමං (ම. නි. 1.307 ආදයයො) රුක් යඛොපමං 
රට් ඨපා ං මා ණ් ඩියං ආයනඤ් ජසප් පායන් ති (ම. නි. 3.66 ආදයයො) 
එවමාදීනි. 
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ඤාණාදයෙොති ඤාණඤ ්යචව තංසම් පයුත් තධම් මා ච. යතනාහ 

‘‘ඤාණන්තිවුත්යත’’තිආදි. ඤාණසම්පයුත්තචිත්තානිලබ්භන්ති යතහිතා විනා 

සම් පජානතාය අසම් භවයතො. ම ාචිත්තානීති අට් ඨපි මහාකිරියචිත් තානි 
 බ් භන් ති ‘‘සතතවිහාරා’’ති වචනයතො ඤාණුප් පත් තිපච් චයරහිතාතකාය පි 

පවත් තියජොතනයතො. දස චිත්තානීති අට් ඨ මහාකිරියචිත් තානි 
හසිතුප් පාදයවොට් ඨබ් බනචිත් යතහිතා සද් ධිං දස චිත් තානි  බ් භන් ති. 
අරජ් ජනාදුස් සනවයසන පවත් ති යතසම් පි සාධාරණාති. ‘‘උයපක් ඛයකො 
විහරතී’’ති වචනයතො ඡළඞ් ගුයපක් ඛාවයසන ආ තානං ඉයමසං 

සතතවිහාරානං යසොමනස් සං කථං  බ් භතීති ආහ ‘‘ආයසවනවයසන

ලබ්භතී’’ති. කිඤ් චාපි ඛීණාසයවො ඉට් ඨානිට් යඨපි ආරම් මයණ මජ් ඣත් යතො 
විය බහු ං උයපක් ඛයකො විහරති අත් තයනො පරිසුද් ධපකතිභාවාවිජහනයතො. 
කදාචි පන තථා යචයතොභිසඞ් ඛාරාභායව යං තං සභාවයතො ඉට් ඨං 
ආරම් මණං, තත් ථ යාථාවසභාවග්  හණවයසනපි අරහයතො චිත් තං 
යසොමනස ්සසහ තං හුත් වා පවත් තයතව, තඤ් ච යඛො පුබ් බායසවනවයසන. 

යතන වුත් තං ‘‘ආයසවනවයසන ලබ්භතී’’ති. ආරක්ෙකිච්චං සායධති 

සතියවපුල්  ප් පත් තත් තා. චරයතොතිආදිනා නිච් චසමාදානං දස් යසති, තං 
වික් යඛපාභායවන දට් ඨබ් බං. 

පබ්ෙජ්ජූප තාති යං කිඤ් චි පබ් බජ් ජං උප තා, න සමිතපාපා. 

යභොවාදියනොති ජාතිමත් තබ්රාහ් මයණ වදති. පායටක්කසච්චානීති යතහිතා යතහිතා 
දිට් ඨි තියකහිතා පාටියයක් කං  හිතාතානි ‘‘ඉදයමව සච් ච’’න් ති අභිනිවිට් ඨානි 
දිට් ඨිසච් චාදීනි. තානිපි හිතා ‘‘ඉදයමව සච් ච’’න් ති  හණං උපාදාය 

‘‘සච් චානී’’ති යවොහරීයන් ති. යතනාහ ‘‘ඉදයමවා’’තිආදි. නී ටානීති 

අත් තයනො සන් තානයතො නීහරිතානි අපනීතානි.  හිතග්  ණස්සාති 
අරියමග්  ාධි මයතො පුබ් යබ  හිතාතස් ස දිට් ඨිග්  ාහස් ස. 

විස්සට්ඨභාවයවවචනානීති අරියමග් ය න සබ් බයසො පරිච් චා භාවස් ස 
අධිවචනානි. 

නත් ථි එතාසං වයයො යවකල්  න් ති අවොති ආහ ‘‘අනූනා’’ති, 

අනවයසයසොති අත් යථො. එසනාති කායමසනාදයයො. මග් ස්ස

කිච්චනිප්ඵත්ති කථිතා රා ාදීනං පහීනභාවදීපනයතො. පච්චයවක්ෙණඵලං

කථිතන් ති පච් චයවක් ඛණමුයඛන අරියඵ ං කථිතං. අධි යත හිතා අග්  ඵය  
සබ් බයසො රා ාදීනං අනුප් පාදධම් මතං පජානාති, තඤ් ච පජානනං 
පච් චයවක් ඛණඤාණන් ති. 

දුතියඅරියාවාසසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නාථවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. ම ාවග්ය ො 

1. සීහනාදසුත් තවණ් ණනා 

21. තතියස් ස පඨයම විසමට්ඨායනසූති පපාතාදීසු විසමට් ඨායනසු. 

‘‘අඤ්යඤහි අසාධාරණානී’’ති කස ්මා වුත් තං, නනු යචතානි සාවකානම් පි 
එකච් චානං උප් පජ් ජන් තීති? කාමං උප් පජ් ජන් ති, යාදිසානි පන බුද් ධානං 
ඨානාට් ඨානඤාණාදීනි, න තාදිසානි තදඤ් යඤසං කදාචිපි උප් පජ් ජන් තීති 

අඤ ්යඤහිතා අසාධාරණානීති. යතනාහ ‘‘ත ා තස්යසවෙලානී’’ති. ඉමයමව 
හිතා යථාවුත් තය සං අයපක් ඛිත් වා තදභාවයතො ආසයානුසයඤාණාදීසු එව 
අසාධාරණසමඤ් ඤා නිරුළ ්හා. කාමං ඤාණබ ානං ඤාණසම් භායරො 
වියසසපච් චයයො, පුඤ ්ඤසම් භායරොපි පන යනසං පච් චයයො එව. 

ඤාණසම් භාරස ්සපි වා පුඤ ්ඤසම් භාරභාවයතො ‘‘පුඤ්ඤුස්සෙසම්පත්තිො

ආ තානී’’ති වුත් තං. 

පකති ත්ථිකුලන් ති (සං. නි. ටී. 2.2.22) ගිරිචරනදිචරවනචරාදිප් පයභදා 

ය ොචරියකා ාවකනාමා සබ් බාපි බය න පාකතිකා හත් ථිජාති. දසන්නං

පුරිසානන් ති ථාමමජ් ඣිමානං දසන් නං පුරිසානං. එකස ්ස තථා තස් ස 

කායබ න් ති ආයනත් වා සම් බන් යධො. එකස්සාති ච තථා යහට් ඨා කථායං 

ආ තත් තා යදසනායසොයතන වුත් තං. නාරාෙනසඞ්ඝාතෙලන් ති එත් ථ නාරා 
වුච් චන් ති රස් මියයො. තා බහූ නානාවිධා ඉයතො උප් පජ් ජන් තීති නාරායනං, 

වජිරං, තස් මා නාරාෙනසඞ්ඝාතෙලන් ති වජිරසඞ් ඝාතබ න් ති අත් යථො. 
ඤාණබ ං පන පාළියං ආ තයමව, න කායබ ං විය 
අට් ඨකථාරුළ් හයමවාති අධිප් පායයො. 

සංයුත්තයක (සං. නි. 2.33) ආ තානි යතසත්තති ඤාණානි, 

සත්තසත්තතිඤාණානීති වුත් තං, තත් ථ (විභ. මූ ටී. 760) පන නිදානවග් ය  
සත් තසත් තති ආ තානි චතුචත් තාරීසඤ් ච. යතසත් තති පන 

පටිසම්භිදාමග්ය  (පටි. ම. 1.1) සුතමයාදීනි ආ තානි දිස් සන් ති, න 

සංයුත් තයක. අඤ්ඤානිපීති එයතන ඤාණවත්ථුවිභඞ්ය  (විභ. 751 ආදයයො) 
එකකාදිවයසන වුත් තානි, අඤ ්ඤත් ථ ච ‘‘පුබ් බන් යත ඤාණ’’න් තිආදිනා (ධ. 
ස. 1063) බ්රහ් මජා ාදීසු ච ‘‘තයිදං තථා යතො පජානාති ‘ඉමානි 
දිට් ඨිට් ඨානානි එවං  හිතාතානී’ති’’ආදිනා (දී. නි. 1.36) වුත් තානි අයනකානි 
ඤාණප් පයභදානි සඞ්  ණ් හාති. යාථාවප් පටියවධයතො සයඤ් ච අකම් පියං 
පුග්   ඤ් ච තංසමඞ් ගිනං යනයයයසු අධිබ ං කයරොතීති ආහ 

‘‘අකම්පිෙට්යඨනඋපත් ම්භනට්යඨන චා’’ති. 

උසභස ්ස ඉදන් ති ආසභං, යසට් ඨට් ඨානං. සබ් බඤ ්ඤුතාපටිජානනවයසන 

අභිමුඛං  ච් ඡන් ති, අට් ඨ වා පරිසා උපසඞ් කමන් තීති ආසභා, පුබ් බබුද් ධා. 

ඉදං පනාති බුද් ධානං ඨානං සබ් බඤ ්ඤුතයමව වදති. තිට්ඨමායනොවාති 

අවදන් යතොපි තිට් ඨමායනොව පටිජානාති නාමාති අත් යථො. උප ච්ඡතීති 
අනුජානාති. 
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පටුන 

අට්ඨසු පරිසාසූති ‘‘අභිජානාමි යඛො පනාහං, සාරිපුත් ත, අයනකසතං 
ඛත් තියපරිසං…යප.… තත්ර වත මං භයං වා සාරජ් ජං වා ඔක් කමිස ්සතීති 
නිමිත් තයමතං, සාරිපුත් ත, න සමනුපස් සාමී’’ති (ම. නි. 1.151) වුත් තාසු 

අට් ඨසු පරිසාසු. අභීතනාදං නදතීති පරයතො දස් සිතඤාණයයොය න 
දසබය ොහන් ති අභීතනාදං නදති. 

පටියවධනිට් ඨත් තා අරහත් තමග්  ඤාණං පටියවයධොති ‘‘ඵලක්ෙයණ

උප්පන්නං නාමා’’ති වුත් තං. යතන පටි ද් ධස් සපි යදසනාඤාණස් ස 
කිච් චනිප් ඵත් ති පරස් ස අවබුජ් ඣනමත් යතන යහොතීති 

‘‘අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤස්ස යසොතාපත්තිඵලක්ෙයණ පවත්තං නාමා’’ති 
වුත් තං. තයතො පරං පන යාව පරිනිබ් බානා යදසනාඤාණපවත් ති තස් යසව 
පවත් තිතස් ස ධම් මචක් කස ්ස ඨානන් ති යවදිතබ් බං පවත් තිතචක් කස ්ස 
චක් කවත් තියනො චක් කරතනස් ස ඨානං විය. 

තිට්ඨතීති වුත් තං, කිං භූමියං පුරියසො විය, යනොති ආහ 

‘‘තදාෙත්තවුත්තිතාො’’ති. ඨානන් ති යචත් ථ අත් ත ායභො ධරමානතා ච, න 

 තිනිවත් තීති ආහ ‘‘උප්පජ්ජති යචව පවත්තති චා’’ති. යත් ථ පයනතං 

දසබ ඤාණං විත් ථාරිතං, තං දස් යසන් යතො ‘‘අභිධම්යම පනා’’තිආදිමාහ. 
යසයසසුපි එයසව නයයො. 

සමාදියන් තීති සමාදානානි, තානි පන සමාදියිත් වා කතානි යහොන් තීති 

ආහ ‘‘සමාදියිත්වාකතාන’’න් ති. කම්මයමවවා කම්මසමාදානන් ති එයතන 

සමාදානසද් දස් ස අපුබ් බත් ථාභාවං දස් යසති මුත් ත තසද් යද  තසද් දස් ස විය. 

 තීති නිරයාදි තියයො. උපධීති අත් තභායවො. කායලොති කම් මස් ස 

විපච් චනාරහකාය ො. පයෙොය ොති විපාකුප් පත් තියා පච් චයභූතා කිරියා. 

අ ති ාමනින් ති නිබ් බාන ාමිනිං. වුත් තඤ් හිතා ‘‘නිබ් බානඤ් චාහං, 
සාරිපුත් ත, පජානාමි නිබ් බාන ාමිනිඤ් ච පටිපද’’න් ති (ම. නි. 1.153). 
බහූසුපි මනුස ්යසසු එකයමව පාණං ඝායතන් යතසු කාමං සබ් යබසම් පි 
යචතනා තස් යසයවකස් ස ජීවිතින් ද්රියාරම් මණා, තං පන කම් මං යතසං 
නානාකාරං. යතසු (විභ. අට් ඨ. 811) හිතා එයකො ආදයරන ඡන් දජායතො 
කයරොති, එයකො ‘‘එහිතා ත් වම් පි කයරොහී’’ති පයරහිතා නිප් පීළියතො කයරොති, 
එයකො සමානච් ඡන් යදො විය හුත් වා අප් පටිබාහමායනො විචරති. යතසු එයකො 
යතයනව කම් යමන නිරයය නිබ් බත් තති, එයකො තිරච් ඡානයයොනියං, එයකො 
යපත් තිවිසයය. තං තථා යතො ආයූහනක් ඛයණයයව ‘‘ඉමිනා නීහායරන 
ආයූහිතාතත් තා එස නිරයය නිබ් බත් තිස ්සති, එස තිරච් ඡානයයොනියං, එස 
යපත් තිවිසයය’’ති ජානාති. නිරයය නිබ් බත් තමානම් පි ‘‘එස මහානිරයය 
නිබ් බත් තිස් සති, එස උස ්සදනිරයය’’ති ජානාති. තිරච් ඡානයයොනියං 
නිබ් බත් තමානම් පි ‘‘එස අපාදයකො භවිස් සති, එස ද් විපාදයකො, එස 
චතුප් පයදො, එස බහුප් පයදො’’ති ජානාති. යපත් තිවිසයය නිබ් බත් තමානම් පි 
‘‘එස නිජ් ඣාමතණ් හිතායකො භවිස් සති, එස ඛුප් පිපාසියකො, එස 
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පරදත් තූපජීවී’’ති ජානාති. යතසු ච කම් යමසු ‘‘ඉදං කම් මං පටිසන් ධිං 
ආකඩ් ඪිස් සති, ඉදං අඤ් යඤන දින් නාය පටිසන් ධියා උපධියවපක් කං 
භවිස ්සතී’’ති ජානාති. 

තථා සක  ාමවාසියකසු එකයතො පිණ් ඩපාතං දදමායනසු කාමං 
සබ් යබසම් පි යචතනා පිණ් ඩපාතාරම් මණාව, තං පන කම් මං යතසං 
නානාකාරං. යතසු හිතා එයකො ආදයරන කයරොතීති සබ් බං පුරිමසදිසං, තස් මා 
යතසු යකචි යදවය ොයක නිබ් බත් තන් ති, යකචි මනුස් සය ොයක. තං 
තථා යතො ආයූහනක් ඛයණයයව ජානාති. ‘‘ඉමිනා නීහායරන ආයූහිතාතත් තා 
එස මනුස ්සය ොයක නිබ් බත් තිස් සති, එස යදවය ොයක. තත් ථාපි එස 
ඛත් තියකුය , එස බ්රාහ් මණකුය , එස යවස ්සකුය , එස සුද් දකුය , එස 
පරනිම් මිතවසවත් තීසු, එස නිම් මානරතීසු, එස තුසියතසු, එස යායමසු, එස 
තාවතිංයසසු, එස චාතුමහාරාජියකසු, එස භුම් මයදයවසූ’’තිආදිනා තත් ථ 
තත් ථ හීනපණීතසුවණ් ණදුබ් බණ් ණඅප් පපරිවාරමහාපරිවාරතාදියභදං තං තං 
වියසසං ආයූහනක් ඛයණයයව ජානාති. 

තථා විපස ්සනං පට් ඨයපන් යතසුයයව ‘‘ඉමිනා නීහායරන එස කිඤ් චි 
සල්  ක් යඛතුං න සක් ඛිස් සති, එස මහාභූතමත් තයමව වවත් ථයපස් සති, එස 
රූපපරිග්  යහයයව ඨස් සති, එස අරූපපරිග්  යහයයව, එස 
නාමරූපපරිග්  යහයයව, එස පච් චයපරිග්  යහයයව, එස 
 ක් ඛණාරම් මණිකවිපස් සනායයමව, එස පඨමඵය යයව, එස 
දුතියඵය යයව, එස තතියඵය යයව, එස අරහත් තං පාපුණිස් සතී’’ති 
ජානාති. කසිණපරිකම් මං කයරොන් යතසුපි ‘‘ඉමස ්ස පරිකම් මමත් තයමව 
භවිස ්සති, එස නිමිත් තං උප් පායදස් සති, එස අප් පනං එව පාපුණිස් සති, එස 
ඣානං පාදකං කත් වා විපස් සනං පට් ඨයපත් වා අරහත් තං  ණ් හිතාස ්සතී’’ති 

ජානාති. යතනාහ ‘‘ඉමස්ස යචතනා’’තිආදි. 

කාමනයතො කායමතබ් බයතො කාමප් පටිසංයුත් තයතො ච ධාතු කාමධාතු. 

ආදි-සද් යදන බයාපාදධාතුරූපධාතුආදීනං සඞ්  යහො. විලක්ෙණතාොති 

විසදිසසභාවතාය. ෙන්ධාෙතනධාතුයලොකන් ති අයනකධාතුං නානාධාතුං 
ඛන් ධය ොකං ආයතනය ොකං ධාතුය ොකං යථාභූතං පජානාතීති යයොජනා. 
‘‘අයං රූපක් ඛන් යධො නාම…යප.… අයං විඤ ්ඤාණක් ඛන් යධො නාම. යතසුපි 
එකවියධන රූපක් ඛන් යධො, එකාදසවියධන රූපක් ඛන් යධො. එකවියධන 
යවදනාක් ඛන් යධො, බහුවියධන යවදනාක් ඛන් යධො. එකවියධන 
සඤ ්ඤාක් ඛන් යධො…යප.… සඞ් ඛාරක් ඛන් යධො…යප.… 
විඤ ්ඤාණක් ඛන් යධො, බහුවියධන විඤ් ඤාණක් ඛන් යධො’’ති එවං තාව 
ඛන් ධය ොකස ්ස, ‘‘ඉදං චක් ඛායතනං නාම…යප.… ඉදං ධම් මායතනං නාම. 
තත් ථ දසායතනා කාමාවචරා, ද් යව චාතුභූමකා’’තිආදිනා 
ආයතනය ොකස් ස, ‘‘අයං චක් ඛුධාතු නාම…යප.… අයං 
මයනොවිඤ් ඤාණධාතු නාම. තත් ථ යසොළස ධාතුයයො කාමාවචරා, ද් යව 
චාතුභූමකා’’තිආදිනා ධාතුය ොකස් ස අයනකසභාවං නානාසභාවඤ් ච 
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පජානාති. න යකව ං උපාදින් නසඞ් ඛාරය ොකස් යසව, අථ යඛො 
අනුපාදින් නකසඞ් ඛාරය ොකස් සපි ‘‘ඉමාය නාම ධාතුයා උස් සන් නත් තා 
ඉමස ්ස රුක් ඛස් ස ඛන් යධො යසයතො, ඉමස ්ස කායළො, ඉමස් ස මට් යඨො, ඉමස ්ස 
සකණ් ෙයකො, ඉමස ්ස බහ ත් තයචො, ඉමස් ස තනුත් තයචො, ඉමස ්ස පත් තං 
වණ් ණසණ් ඨානාදිවයසන එවරූපං, ඉමස ්ස පුප් ඵං නී ං පීතං ය ොහිතාතං 
ඔදාතං සු න් ධං දුග්  න් ධං, ඉමස ්ස ඵ ං ඛුද් දකං මහන් තං දීඝං වට් ෙං 
සුසණ් ඨානං දුස් සණ් ඨානං මට් ඨං ඵරුසං සු න් ධං දුග්  න් ධං මධුරං තිත් තකං 
කටුකං අම් බි ං කසාවං, ඉමස ්ස කණ් ෙයකො තිඛියණො කුණ් යඨො උජුයකො 
කුටිය ො තම් යබො කායළො ඔදායතො යහොතී’’තිආදිනා පජානාති. 
සබ් බඤ ්ඤුබුද් ධානං එව හිතා එතං බ ං, න අඤ ්යඤසං. 

නානාධිමුත්තිකතන් ති නානජ් ඣාසයතං. අධිමුත් ති නාම අජ් ඣාසයධාතු 
අජ් ඣාසයසභායවො. යසො පන හීනපණීතතාසාමඤ් යඤන පාළියං ද් විධාව 

වුත් යතොපි හීනපණීතාදියභයදන අයනකවියධොති ආහ ‘‘හීනාදීහි අධිමුත්තීහි

නානාධිමුත්තිකභාව’’න් ති. තත් ථ යය යය සත් තා යංයංඅධිමුත් තිකා, යත යත 
තංතදධිමුත් තියක එව යසවන් ති භජන් ති පයිරුපාසන් ති ධාතුසභා යතො. යථා 
ගූථාදීනං ධාතූනං සභායවො එයසො, යං ගූථාදීහිතා එව සංසන් දන් ති සයමන් ති, 
එවං හීනජ් ඣාසයා දුස් සී ාදීයහව සංසන් දන් ති සයමන් ති, 
සම් පන් නසී ාදයයො ච සම් පන් නසී ාදීයහව. තං යනසං නානාධිමුත් තිකතං 
භ වා යථාභූතං පජානාතීති. 

වුද්ධිං  ානිඤ්චාති පච් චයවියසයසන සාමත් ථියයතො අධිකතං 
අනධිකතඤ ්ච. ඉන් ද්රියපයරොපරියත් තඤාණනිද් යදයස (විභ. 814; පටි. ම. 
113) ‘‘ආසයං ජානාති, අනුසයං ජානාතී’’ති ආසයාදිජානනං කස් මා 
නිද් දිට් ඨන් ති? ආසයජානනාදිනා යයහිතා ඉන් ද්රියයහිතා පයරොපයරහිතා සත් තා 
ක යාණපාපාසයාදිකා යහොන් ති, යතසං ජානනස් ස විභාවනයතො. එවඤ් ච 
කත් වා ඉන් ද්රියපයරොපරියත් තආසයානුසයඤාණානං විසුං අසාධාරණතා, 
ඉන් ද්රියපයරොපරියත් තනානාධිමුත් තිකතාඤාණානං විසුං බ වතා ච සිද් ධා 
යහොති. තත් ථ ආසයන් ති යත් ථ සත් තා නිවසන් ති, තං යතසං නිවාසට් ඨානං, 

දිට් ඨි තං වා යථාභූතඤාණං වා ආසයෙො, අනුසයෙො අප් පහීනභායවන 
ථාම යතො කිය යසො. තං පන භ වා සත් තානං ආසයං ජානන් යතො යතසං 
යතසං දිට් ඨි තානං විපස් සනාමග්  ඤාණානඤ් ච අප් පවත් තික් ඛයණපි 
ජානාති. වුත් තඤ් යහතං – 

‘‘කාමං යසවන් තංයයව භ වා ජානාති – ‘අයං පුග්  ය ො 
කාම රුයකො කාමාසයයො කාමාධිමුත් යතො’ති. කාමං යසවන් තංයයව 
ජානාති – ‘අයං පුග්  ය ො යනක් ඛම් ම රුයකො යනක් ඛම් මාසයයො 
යනක් ඛම් මාධිමුත් යතො’ති. යනක් ඛම් මං යසවන් තංයයව ජානාති. 
බයාපාදං, අබයාපාදං, ථිනමිද් ධං, ආය ොකසඤ් ඤං යසවන් තංයයව 
ජානාති – ‘අයං පුග්  ය ො ථිනමිද් ධ රුයකො ථිනමිද් ධාසයයො 
ථිනමිද් ධාධිමුත් යතො’’’ති (පටි. ම. 1.113). 
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පටුන 

පඨමාදීනං චතුන්නං ඣානානන් ති රූපාවචරානං පඨමාදීනං 
පච් චනීකජ් ඣාපනට් යඨන ආරම් මණූපනිජ් ඣාපනට් යඨන ච ඣානානං. 

චතුක් කනයයන යහතං වුත් තං. අට්ඨන්නං වියමොක්ොනන් ති එත් ථ 
පටිපාටියා සත් ත අප් පිතප් පිතක් ඛයණ පච් චනීකධම් යමහිතා විමුච් චනයතො 
ආරම් මයණ ච අධිමුච් චනයතො වියමොක් ඛා නාම. අට් ඨයමො පන සබ් බයසො 
සඤ ්ඤායවදයියතහිතා විමුත් තත් තා අප මවියමොක් යඛො නාම. 
චතුක් කනයපඤ් චකනයයසු පඨමජ් ඣානසමාධි සවිතක් කසවිචායරො නාම. 
පඤ ්චකනයය දුතියජ් ඣානසමාධි අවිතක් කවිචාරමත් යතො. නයද් වයයපි උපරි 
තීසු ඣායනසු සමාධි අවිතක් කඅවිචායරො. සමාපත් තීසු පටිපාටියා අට් ඨන් නං 
සමාධීතිපි නාමං, සමාපත් තීතිපි චිත් යතකග්  තාසබ් භාවයතො, 

නියරොධසමාපත් තියා තදභාවයතො න සමාධීති නාමං.  ානභාගිෙධම්මන් ති 
අප් පගුයණහිතා පඨමජ් ඣානාදීහිතා වුට් ඨිතස් ස සඤ ්ඤාමනසිකාරානං 

කාමාදිඅනුපක් ඛන් දනං. වියසසභාගිෙධම්මන් ති පගුයණහිතා පඨමජ් ඣානාදීහිතා 
වුට් ඨිතස් ස සඤ් ඤාමනසිකාරානං දුතියජ් ඣානාදිපක් ඛන් දනං. ඉති 
සඤ ්ඤාමනසිකාරානං කාමාදිදුතියජ් ඣානාදිපක් ඛන් දනානි 
හානභාගියවියසසභාගියා ධම් මාති දස් සිතානි. යතහිතා පන ඣානානං 

තංසභාවතා ච ධම් මසද් යදන වුත් තා. තස්මාති වුත් තයමවත් ථං යහතුභායවන 

පච් චාමසති. යවොදානන් ති පගුණතාසඞ් ඛාතං යවොදානං. තඤ් හිතා 
පඨමජ් ඣානාදීහිතා වුට් ඨහිතාත් වා දුතියජ් ඣානාදිඅධි මස් ස පච් චයත් තා 
‘‘වුට් ඨාන’’න් ති වුත් තං. යකචි පන ‘‘නියරොධයතො ඵ සමාපත් තියා 
වුට් ඨානන් ති පාළි නත් ථී’’ති වදන් ති. යත ‘‘නියරොධා වුට් ඨහන් තස් ස 
යනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං ඵ සමාපත් තියා අනන් තරපච් චයයන 

පච් චයයො’’ති ඉමාය පාළිො (පට් ඨා. 1.1.417) පටියසයධතබ් බා. යයො 
සමාපත් ති ාභී සමායනො එව ‘‘න  ාභීම් හී’’ති, කම් මට් ඨානං සමානං එව 
‘‘න කම් මට් ඨාන’’න් ති සඤ් ඤී යහොති, යසො සම් පත් තිංයයව සමානං 
‘‘විපත් තී’’ති පච් යචතීති යවදිතබ් යබො. 

න ත ා දට්ඨබ්ෙන් ති යථා පරවාදිනා වුත් තං, තථා න දට් ඨබ් බං. 

සකසකකිච්චයමව ජානාතීති ඨානාට් ඨානජානනාදිසකසකයමව කිච් චං 

කාතුං ජානාති, යථාසකයමව විසයං පටිවිජ් ඣතීති අත් යථො. තම්පීති යතහිතා 

දසබ ඤායණහිතා ජානිතබ් බම් පි. කම්මවිපාකන්තරයමවාති කම් මන් තරස් ස 
විපාකන් තරයමව ජානාති. යචතනායචතනාසම් පයුත් තධම් යම 
නිරයාදිනිබ් බාන ාමිනිප් පටිපදාභූයත කම් මන් ති  යහත් වා ආහ 

‘‘කම්මපරිච්යඡදයමවා’’ති. ධාතුනානත් තඤ් ච ධාතුනානත් තකාරණඤ් ච 

ධාතුනානත්තකාරණන් ති එකයදසසරූයපකයසයසො දට් ඨබ් යබො. තඤ් හිතා 
ඤාණං තදුභයම් පි ජානාති. ‘‘ඉමාය නාම ධාතුයා උස් සන් නත් තා’’තිආදිනා 

(විභ. අට් ඨ. 812) තථා යචව සංවණ් ණිතං. සච්චපරිච්යඡදයමවාති 

පරිඤ් ඤාභිසමයාදිවයසන සච් චානං පරිච් ඡින් නයමව. අප්යපතුං න

සක්යකොති අට් ඨමනවමබ ානි විය තංසදිසං, ඉද් ධිවිධඤාණමිව විකුබ්බතුං. 

එයතනස ්ස බ සදිසතඤ් ච නිවායරති. ඣානාදිඤාණං විය වා අප්යපතුං 
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විකුබ්බතුඤ්ච. යදිපි හිතා ඣානාදිපච් චයවක් ඛණඤාණං සත් තමබ න් ති තස් ස 
සවිතක් කසවිචාරතා වුත් තා, තථාපි ඣානාදීහිතා විනා පච් චයවක් ඛණා නත් ථීති 

ඣානාදිසහ තං ඤාණං තදන් යතො ධං කත් වා එවං වුත් තන් ති යවදිතබ් බං. 
අථ වා සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං ඣානාදිකිච් චං විය න සබ් බං බ කිච් චං කාතුං 

සක් යකොතීති දස් යසතුං ‘‘ඣානංහුත්වාඅප්යපතුං, ඉද්ධිහුත්වා විකුබ්බතුඤ්ච

න සක්යකොතී’’ති වුත් තං, න පන කස් සචි බ ස් ස ඣානඉද් ධිභාවයතොති 
දට් ඨබ් බං. 

එවං කිච් චවියසසවයසනපි දසබ ඤාණසබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණවියසසං 
දස් යසත් වා ඉදානි විතක් කත් තිකභූමන් තරවයසනපි තං දස් යසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදි වුත් තං. පටිපාටිොතිආදියතො පට් ඨාය පටිපාටියා. 

අනුපදවණ් ණනං ඤත් වා යවදිතබ් බානීති සම් බන් යධො. කිය සාවරණං 
නියතමිච් ඡාදිට් ඨි. කිය සාවරණස් ස අභායවො ආසවක් ඛයඤාණාධි මස් ස 
ඨානං, තබ් භායවො අට් ඨානං. අනධි මස් ස පන තදුභයම් පි යථාක් කමං 

අට් ඨානං ඨානඤ් චාති තත් ථ කාරණං දස් යසන් යතො ‘‘යලොකිෙ…යප.… 

දස්සනයතො චා’’ති ආහ. තත් ථ ය ොකියසම් මාදිට් ඨියා ඨිති 
ආසවක් ඛයාධි මස් ස ඨානං කිය සාවරණාභාවස් ස කාරණත් තා. සා හිතා 
තස් මිං සති න යහොති, අසති ච යහොති. එයතන තස් සා අට් ඨිතියා තස් ස 

අට් ඨානතා වුත් තා එව. යනසං යවයනයයසත් තානං. 

ධාතුයවමත්තදස්සනයතොති කාමධාතුආදීනං පවත් තියභදදස් සනයතො, 
යදග් ය න ධාතුයවමත් තං ජානාති, තදග් ය න චරියාදිවියසසම් පි ජානාති. 

ධාතුයවමත්තදස්සනයතොති වා ධම් මධාතුයවමත් තදස් සනයතො. සබ් බාපි හිතා 

චරියා ධම් මධාතුපරියාපන් නා එවාති. පයෙො ං අනාදියිත්වාපි 

සන් තතිමහාමත් තාදීනං විය. දිබ්ෙචක්ොනුභාවයතො පත්තබ්යෙනාති එත් ථ 
දිබ් බචක් ඛුනා පරස් ස හදයවත් ථුසන් නිස ්සයය ොහිතාතවණ් ණදස ්සනමුයඛන 
තදා පවත් තමානචිත් තජානනත් ථං පරිකම් මකරණං නාම සාවකානං, තඤ් ච 
යඛො ආදිකම් මිකානං, යයතො දිබ් බචක් ඛුආනුභාවයතො යචයතොපරියඤාණස් ස 
පත් තබ් බතා සියා. බුද් ධානං පන යදිපි ආසවක් ඛයඤාණාධි මයතො පය ව 
දිබ් බචක් ඛුඤාණාධි යමො, තථාපි තථාපරිකම් මකරණං නත් ථි 
විජ් ජාත් තයසිද් ධියා සිජ් ඣනයතො. යසසාභිඤ් ඤාත් තයය යචයතොපරියඤාණං 
දිබ් බචක් ඛුඤාණාධි යමන පත් තන් ති ච වත් තබ් බතං  භතීති තථා වුත් තන් ති 
දට් ඨබ් බං. 

සීහනාදසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2-4. අධිවුත් තිපදසුත් තාදිවණ් ණනා 

22-24. දුතියය අධිවචනපදානන් ති පඤ ්ඤත් තිපදානං. දාසාදීසු 
සිරිවඩ් ඪකාදිසද් දා විය වචනමත් තයමව අධිකාරං කත් වා පවත් තියා 
අධිවචනං පඤ් ඤත් ති. අථ වා අධිසද් යදො උපරිභාය . වුච් චතීති වචනං, උපරි 
වචනං අධිවචනං, උපාදාභූතරූපාදීනං උපරි පඤ් ඤපියමානා 
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උපාදාපඤ් ඤත් තීති අත් යථො, තස් මා පඤ් ඤත් තිදීපකපදානීති අත් යථො 

දට් ඨබ් යබො. තස් ස පදානි පදට් ඨානානි අධිවචනපදානි. යතනාහ ‘‘යතසං

යෙ’’තිආදි. යතසන් ති අධිවචනානං. යෙති ඛන් ධාදයයො. අධිවුත් තිතාය 

අධිවුත්තියෙොති දිට්ඨියෙො වුච්චන්ති. අධිකඤ් හිතා සභාවධම් යමසු සස් සතාදිං, 
පකතිආදිං, ද්රබයාදිං, ජීවාදිං, කායාදිඤ් ච, අභූතං අත් ථං අජ් ඣායරොයපත් වා 

දිට් ඨියයො පවත් තන් තීති. යතනාහ ‘‘අ  වා’’තිආදි. තතියචතුත් ථානි 
සුවිඤ් යඤයයානි. 

අධිවුත් තිපදසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. කසිණසුත් තවණ් ණනා 

25. පඤ ්චයම සකලට්යඨනාති නිස ්යසසට් යඨන. 
අනවයසසඵරණවයසන යචත් ථ සක ට් යඨො යවදිතබ් යබො, අසුභනිමිත් තාදීසු 
විය එකයදයස අට් ඨත් වා අනවයසසයතො  යහතබ් බට් යඨනාති අත් යථො. 

තදාරම්මණානං ධම්මානන් ති තං කසිණං ආරබ් භ පවත් තනකධම් මානං. 

යෙත්තට්යඨනාති උප් පත් තිට් ඨානට් යඨන. අධිට්ඨානට්යඨනාති 
පවත් තිට් ඨානභායවන. යථා යඛත් තං සස් සානං උප් පත් තිට් ඨානං 
වඩ් ඪනට් ඨානඤ් ච, එවයමව තං ත ඣානං සම් පයුත් තධම් මානන් ති. 

යයොගියනො වා සුඛවියසසානං කාරණභායවන. පරිච්ඡින්දිත්වාති ඉදං ‘‘උද් ධං 
අයධො තිරිය’’න් ති එත් ථාපි යයොයජතබ් බං. පරිච් ඡින් දිත් වා එව හිතා සබ් බත් ථ 

කසිණං වඩ් යඪතබ් බං. යතන යතන වා කාරයණනාති යතන යතන 

උපරිආදීසු කසිණවඩ් ඪනකාරයණන. යථා කින් ති ආහ ‘‘ආයලොකමව

රූපදස්සනකායමො’’ති. යථා දිබ් බචක් ඛුනා උද් ධං යච රූපං දට් ඨුකායමො, 
උද් ධං ආය ොකං පසායරති. අයධො යච, අයධො. සමන් තයතො යච රූපං 
දට් ඨුකායමො, සමන් තයතො ආය ොකං පසායරති, එවං සබ් බකසිණන් ති 

අත් යථො. එකස්සාති පථවීකසිණාදීසු එයකකස් ස. 

අඤ්ඤභාවානුප මනත් න් ති අඤ් ඤකසිණභාවානුප මනදීපනත් ථං, 
අඤ ්ඤස ්ස වා කසිණභාවානුප මනදීපනත් ථං. න හිතා අඤ් යඤන 
පසාරිතකසිණං තයතො අඤ් යඤන පසාරිතකසිණභාවං උප ච් ඡති, එවම් පි 

යනසං අඤ් ඤකසිණසම් යභදාභායවො යවදිතබ් යබො. නඅඤ්ඤං පථවීආදි. න 

හිතා උදයකන ඨිතට් ඨායන සසම් භාරපථවී අත් ථි. අඤ්ඤකසිණසම්යභයදොති 

ආයපොකසිණාදිනා සඞ් කයරො. සබ්ෙත් ාති සබ් යබසු යසසකසියණසු. 

එකයදයස අට් ඨත් වා අනවයසසඵරණං පමාණස් ස අග්  හණයතො 

අප්පමාණං. යතයනව හිතා යනසං කසිණසමඤ් ඤා. තථා චාහ ‘‘තඤ්හී’’තිආදි. 

තත් ථ යචතසා ඵරන්යතොති භාවනාචිත් යතන ආරම් මණං කයරොන් යතො. 
භාවනාචිත් තඤ් හිතා කසිණං පරිත් තං වා විපු ං වා සක යමව මනසි කයරොති, 
න එකයදසං. කසිණුග් ඝාටිමාකායස පවත් තවිඤ් ඤාණං 
ඵරණඅප් පමාණවයසන විඤ් ඤාණකසිණන් ති වුත් තං. තථා හිතා තං 

විඤ ්ඤාණන් ති වුච් චති. කසිණවයසනාති උග් ඝාටිතකසිණවයසන 
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පටුන 

කසිණුග් ඝාටිමාකායස උද් ධංඅයධොතිරියතා යවදිතබ් බා. යත් තකඤ ්හිතා ඨානං 
කසිණං පසාරිතං, තත් තකං ආකාසභාවනාවයසන ආකාසං යහොතීති. එවං 
යත් තකං ඨානං ආකාසං හුත් වා උපට් ඨිතං, තත් තකං සක යමව ඵරිත් වා 
විඤ ්ඤාණස ්ස පවත් තනයතො ආ මනවයසන විඤ් ඤාණකසියණපි 

උද් ධංඅයධොතිරියතා වුත් තාති ආහ ‘‘කසිණුග්ඝාටිමාකාසවයසන තත්  

පවත්තවිඤ්ඤායණඋද්ධංඅයධොතිරිෙතායවදිතබ්ො’’ති. 

කසිණසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. කාළීසුත් තවණ් ණනා 

26. ඡට් යඨ අත් ස්ස පත්තින් ති එකන් තයතො හිතාතානුප් පත් තිං.  දෙස්ස 

සන්තින් ති පරමචිත් තූපසමං. කියලසයසනන් ති කාමගුණසඞ් ඛාතං පඨමං 
කිය සයසනං. සා හිතා කිය සයසනා අච් ඡරාසඞ් ඝාතසභාවාපි පටිපත් ථයමානා 
පියායිතබ් බඉච් ඡිතබ් බරූපසභාවයතො පියරූපසාතරූපා නාම අත් තයනො 

කිච් චවයසන. අ ං එයකොව ඣාෙන්යතොති අහං  ණසඞ්  ණිකාය 
කිය සසඞ්  ණිකාය ච අභාවයතො එයකො අසහායයො  ක් ඛණූපනිජ් ඣායනන 

ඣායන් යතො. අනුබුජ්ඣින් ති අනුක් කයමන මග්  පටිපාටියා බුජ් ඣිං 
පටිවිජ් ඣිං. ඉදං වුත් තං යහොති – පියරූපං සාතරූපං යසනං ජිනිත් වා අහං 
එයකොව ඣායන් යතො ‘‘අත් ථස ්ස පත් තිං හදයස් ස සන් ති’’න් ති සඞ් ඛං  තං 
අරහත් තසුඛං පටිවිජ් ඣිං, තස් මා ජයනන මිත් තසන් ථවං න කයරොමි, 
යතයනව ච යම කාරයණන යකනචි සද් ධිං සක් ඛී න සම් පජ් ජතීති. 

අත් ාභිනිබ්ෙත්යතසුන් ති ඉතිසද් දය ොයපනායං නිද් යදයසොති ආහ 

‘‘අත්ය ොති ය ත්වා’’ති. 

කාළීසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පඨමමහාපඤ් හසුත් තවණ් ණනා 

27. සත් තයම වුච්යච ාති වුච් යචයය. දුතිෙපයදපීති ‘‘අනුසාසනියා වා 

අනුසාසනි’’න් ති එවං දුතියවායකයපි. යත කිර භික් ඛූ. න යචව

සම්පායිස්සන්තීති න යචව සම් මයදව පකායරහිතා  යහස් සන් ති ඤායපස් සන් ති. 

යතනාහ ‘‘සම්පායදත්වා කය තුං න සක්ඛිස්සන්තී’’ති. යස් මා අවිසයය 
පඤ ්හං පුච් ඡිතා යහොන් ති, තස් මා විඝාතං ආපජ් ජිස් සන් තීති යයොජනා. 

අඤ්ඤ ාආරාධනංනාමනත්ථීති ඉමිනා සපච් චයනාමරූපානං යාථාවයතො 
අවයබොයධො එව ඉයතො බාහිතාරකානං නත් ථි, කුයතො පයවදනාති දස් යසති. 

ආරාධනන් ති යාථාවපයවදයනන චිත් තස ්ස පරියතොසනං. 

එයකො පඤ්ය ොති එයකො පඤ් හමග් ය ො, එකං පඤ ්හ යවසනන් ති 

අත් යථො. එයකො උද්යදයසොති එකං උද් දිසනං අත් ථස් ස සංඛිත් තවචනං. 

යවෙයාකරණන් ති නිද් දිසනං අත් ථස් ස විවරිත් වා කථනං. ය තුනාති 
‘‘අන් තවන් තයතො අනච් චන් තිකයතො තාවකාලිකයතො 
නිච් චප් පටික් යඛපයතො’’ති එවමාදිනා නයයන යථා ඉයම සඞ් ඛාරා එතරහිතා, 
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පටුන 

එවං අතීයත අනා යත ච අනිච් චා සඞ් ඛතා පටිච් චසමුප් පන් නා ඛයධම් මා 
වයධම් මා විරා ධම් මාති අතීතානා යතසු නයයන. 

සබ්යෙ සත්තාති අනවයසසා සත් තා. යත පන භවයභදයතො 

සඞ් යඛයපයනව භින් දිත් වා දස් යසන් යතො ‘‘කාමභවාදීසූ’’තිආදිමාහ. 
බයධිකරණානම් පි බාහිතාරත් ථසමායසො යහොති යථා ‘‘උරසිය ොයමො’’ති ආහ 

‘‘ආ ාරයතොඨිති එයතසන්තිආ ාරට්ඨිතිකා’’ති. තිට් ඨති එයතනාති වා ඨිති, 

ආහායරො ඨිති එයතසන් ති ආ ාරට්ඨිතිකාති එවං වා එත් ථ සමාසවිග්  යහො 

දට් ඨබ් යබො. ආ ාරට්ඨිතිකාති පච් චයට් ඨිතිකා, පච් චයායත් තවුත් තිකාති 
අත් යථො. පච් චයත් යථො යහත් ථ ආහාරසද් යදො ‘‘අයමාහායරො අනුප් පන් නස ්ස 
වා කාමච් ඡන් දස් ස උප් පාදායා’’තිආදීසු (සං. නි. 4.232) විය. එවඤ් හිතා 
‘‘සබ් යබ සත් තා’’ති ඉමිනා අසඤ් ඤසත් තා පරිග්  හිතාතා යහොන් ති. සා පනායං 
ආහාරට් ඨිතිකතා නිප් පරියායයතො සඞ් ඛාරධම් යමො. යතනාහු අට් ඨකථාචරියා 
‘‘ආහාරට් ඨිතිකාති ආ තට් ඨායන සඞ් ඛාරය ොයකො යවදිතබ් යබො’’ති (පාරා. 
අට් ඨ. 1.1 යවරඤ් ජකණ් ඩවණ් ණනා; විසුද් ධි. 1.136). යදි එවං ‘‘සබ් යබ 
සත් තා’’ති ඉදං කථන් ති? පුග්   ාධිට් ඨානයදසනාති නායං යදොයසො. 
යතයනවාහ – ‘‘එකධම් යම, භික් ඛයව, භික් ඛු සම් මා නිබ් බින් දමායනො සම් මා 
විරජ් ජමායනො සම් මා විමුච් චමායනො සම් මා පරියන් තදස් සාවී සම් මදත් ථං 
අභිසයමච් ච දිට් යඨව ධම් යම දුක් ඛස් සන් තකයරො යහොති. කතමස් මිං 
එකධම් යම? සබ් යබ සත් තා ආහාරට් ඨිතිකා’’ති. ය් වායං පුග්   ාධිට් ඨානාය 
කථාය සබ් යබසං සඞ් ඛාරානං පච් චයායත් තවුත් තිතාය ආහාරපරියායයන 
සාමඤ ්ඤයතො පච් චයධම් යමො වුත් යතො, අයං ආහායරො නාම එයකො ධම් යමො. 

යචොදයකො වුත් තම් පි අත් ථං යාථාවයතො අප් පටිවිජ් ඣමායනො යනයයත් ථං 
සුත් තපදං නීතත් ථයතො දහන් යතො ‘‘සබ් යබ සත් තා’’ති වචනමත් යත ඨත් වා 

‘‘නනුචා’’තිආදිනා යචොයදති. ආචරියයො අවිපරීතං තත් ථ යථාධිප් යපතමත් ථං 

පයවයදන් යතො ‘‘න විරුජ්ඣතී’’ති වත් වා ‘‘යතසඤ්හි ඣානං ආ ායරො

ය ොතී’’ති ආහ. ඣානන් ති එකයවොකාරභවාවහං සඤ් ඤාය විරජ් ජනවයසන 
පවත් තරූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානං. පාළියං පන ‘‘අනාහාරා’’ති වචනං 
අසඤ් ඤභයව චතුන් නං ආහාරානං අභාවං සන් ධාය වුත් තං, න 

පච් චයාහාරස් ස අභාවයතො. එවං සන්යතපීති ඉදං සාසයන යයසු ධම් යමසු 
වියසසයතො ආහාරසද් යදො නිරුළ් යහො, ‘‘ආහාරට් ඨිතිකා’’ති එත් ථ යදි 
යතයයව  ය් හන් ති, අබයාපිතයදොසමාපන් යනො. අථ සබ් යබොපි පච් චයධම් යමො 
ආහායරොති අධිප් යපයතො, ඉමාය ආහාරපාළියා වියරොයධො ආපන් යනොති 

දස් යසතුං ආරද් ධං. ‘‘න විරුජ්ඣතී’’ති යයනාධිප් පායයන වුත් තං, තං 

විවරන් යතො ‘‘එතස්මඤ්හි සුත්යත’’තිආදිමාහ. කබළීකාරාහාරාදීනං 
ඔජට් ඨමකරූපාහරණාදි නිප් පරියායයන ආහාරභායවො. යථා හිතා 
කබළීකාරාහායරො ඔජට් ඨමකරූපාහරයණන රූපකායං උපත් ථම් යභන් ති, 
එවං ඵස් සාදයයො යවදනාදිආහරයණන නාමකායං උපත් ථම් යභති, තස් මා 
සතිපි ජනකභායව උපත් ථම් භකභායවො ඔජාදීසු සාතිසයයො  බ් භමායනො 
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මුයඛයො ආහාරට් යඨොති යත එව නිප්පරිොයෙන ආ ාරලක්ෙණා ධම්මා 

වුත්තා. 

ඉධාති ඉමස් මිං සුත් යත පරියායයන පච් චයයො ආහායරොති වුත් යතො, 
සබ් යබො පච් චයධම් යමො අත් තයනො ඵ ං ආහරතීති ඉමං පරියායං  භතීති. 

යතනාහ ‘‘සබ්ෙධම්මානඤ්හී’’තිආදි. තත් ථ සබ්ෙධම්මානන් ති සබ් යබසං 
සඞ් ඛතධම් මානං. ඉදානි යථාවුත් තමත් ථං සුත් යතන සමත් යථතුං 

‘‘යතයනවා ා’’තිආදි වුත් තං. අෙන් ති පච් චයාහායරො. නිප්පරිොො ායරොපි

 හියතොව ය ොතීති යාවතා යසොපි පච් චයභායවයනව ජනයකො 
උපත් ථම් භයකො ච හුත් වා තං තං ඵ ං ආහරතීති වත් තබ් බතං  භතීති. 

තත් ාති පරියායාහායරො, නිප් පරියායාහායරොති ද් වීසු ආහායරසු 
අසඤ් ඤභයව යදිපි නිප් පරියායාහායරො න  බ් භති, පරියායාහායරො පන 

 බ් භයතව. ඉදානි තයමවත් ථං විත් ථාරයතො දස් යසතුං ‘‘අනුප්පන්යන හි

බුද්යධ’’තිආදි වුත් තං. උප් පන් යන බුද් යධ තිත් ථකරමතනිස් සිතානං 

ඣානභාවනාය අසිජ් ඣනයතො ‘‘අනුප්පන්යනබුද්යධ’’ති වුත් තං. සාසනිකා 

තාදිසං ඣානං න නිබ් බත් යතන් තීති ‘‘තිත් ාෙතයන පබ්ෙජිතා’’ති වුත් තං. 
තිත් ථියා හිතා උපපත් තිවියසයස විමුත් තිසඤ් ඤියනො සඤ් ඤාවිරා ාවිරාය සු 
ආදීනවානිසංසදස් සියනොව හුත් වා අසඤ් ඤසමාපත් තිං නිබ් බත් යතත් වා 

අක් ඛණභූමියං උප් පජ් ජන් ති, න සාසනිකා. වායෙොකසියණ පරික්කම්මං 

කත්වාති වායයොකසියණ පඨමාදීනි තීණි ඣානානි නිබ් බත් යතත් වා 
තතියජ් ඣායන චිණ් ණවසී හුත් වා තයතො වුට් ඨාය චතුත් ථජ් ඣානාධි මාය 

පරිකම් මං කත් වා. යතයනවාහ ‘‘චතුත් ජ්ඣානංනිබ්ෙත්යතත්වා’’ති. 

කස ්මා (දී. නි. ටී. 1.68-73; දී. නි. අභි. ටී. 1.68-73) පයනත් ථ 
වායයොකසියණයයව පරිකම් මං වුත් තන් ති? වුච් චයත, යයථව හිතා 
රූපපටිභා භූයතසු කසිණවියසයසසු රූපවිභාවයනන 
රූපවිරා භාවනාසඞ් ඛායතො අරූපසමාපත් තිවියසයසො සච් ඡිකරීයති, එවං 
අපරිබයත් තවිග්  හතාය අරූපපටිභා භූයත කසිණවියසයස 
අරූපවිභාවයනන අරූපවිරා භාවනා සඞ් ඛායතො රූපසමාපත් තිවියසයසො 
අධි මීයතීති. එත් ථ ච ‘‘සඤ ්ඤා යරොය ො, සඤ ්ඤා  ණ් යඩො’’තිආදිනා (ම. 
නි. 3.24), ‘‘ධි චිත් තං, ධි වයතතං චිත් ත’’න් තිආදිනා ච නයයන 
අරූපප් පවත් තියා ආදීනවදස් සයනන තදභායව ච 
සන් තපණීතභාවසන් නිට් ඨායනන රූපසමාපත් තියා අභිසඞ් ඛරණං 
අරූපවිරා භාවනා. රූපවිරා භාවනා පන සද් ධිං උපචායරන 
අරූපසමාපත් තියයො, තත් ථාපි වියසයසන පඨමාරුප් පජ් ඣානං. යදි එවං 
‘‘පරිච් ඡින් නාකාසකසියණපී’’ති වත් තබ් බං, තස් සාපි අරූපපටිභා තා 
 බ් භතීති? ඉච් ඡිතයමයවතං, යකසඤ් චි අවචනං පයනත් ථ පුබ් බාචරියයහිතා 
අග්  හිතාතභායවන. යථා හිතා රූපවිරා භාවනා විරජ් ජනීයධම් මාභාවමත් යතන 
පරිනිප් ඵන් නා, විරජ් ජනීයධම් මපරිභාසභූයත ච විසයවියසයස පාතුභවති, 
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එවං අරූපවිරා භාවනාපීති වුච් චමායන න යකොචි වියරොයධො. තිත් ථියයයහව 
පන තස් සා සමාපත් තියා පටිපජ් ජිතබ් බතාය යතසඤ් ච විසයපයථ 
සූපනිබන් ධනස ්යසව තස් ස ඣානස් ස පටිපත් තියතො දිට් ඨිවන් යතහිතා 
පුබ් බාචරියයහිතා චතුත් යථයයව භූතකසියණ අරූපවිරා භාවනාපරිකම් මං 
වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. කිඤ් ච වණ් ණකසියණසු විය පුරිමභූතකසිණත් තයයපි 
වණ් ණප් පටිච් ඡායාව පණ් ණත් ති ආරම් මණං ඣානස් ස 

ය ොකයවොහාරානුයරොයධයනව පවත් තියතො. එවඤ් ච කත් වා විසුද්ධිමග්ය  
(විසුද් ධි. 1.57) පථවීකසිණස් ස ආදාසචන් දමණ් ඩලූපමවචනඤ් ච සමත් ථිතං 
යහොති, චතුත් ථං පන භූතකසිණං භූතප් පටිච් ඡායයමව ඣානස් ස ය ොචරභාවං 
 ච් ඡතීති තස් යසවං අරූපපටිභා තා යුත් තාති වායයොකසියණයයව පරිකම් මං 
වුත් තන් ති යවදිතබ් බං. 

ධීති ජිගුච් ඡනත් යථ නිපායතො, තස් මා ධි චිත්තන් ති චිත් තං ජිගුච් ඡාමි. ධි

වයතතං චිත්තන් ති එතං මම චිත් තං ජිගුච් ඡිතං වත යහොතු. වතාති 

සම් භාවයන. යතන ජිගුච් ඡනං සම් භායවන් යතො වදති. නාමාති ච සම් භාවයන 
එව. යතන චිත් තස් ස අභාවං සම් භායවති. චිත් තස් ස භාවාභායවසු 

ආදීනවානිසංයස දස් යසතුං ‘‘චිත්තඤ්හී’’තිආදි වුත් තං. ෙන්තිං රුචිං 

උප්පායදත්වාති චිත් තස ්ස අභායවො එව සාධු සුට් ඨූති ඉමං 
දිට් ඨිනිජ් ඣානක් ඛන් තිං තත් ථ ච අභිරුචිං උප් පායදත් වා. තථා භාවිතස් ස 

ඣානස් ස ඨිතිභාගියභාවප් පත් තියා අපරිහීනජ්ඣානා. තිත් ථායතයන 

පබ් බජිතස ්යසව තථා ඣානභාවනා යහොතීති ආහ ‘‘මනුස්සයලොයක’’ති. 

පණිහියතො අය ොසීති මරණස ්ස ආසන් නකාය  ඨපියතො අයහොසි. යදි 
ඨානාදිනා ආකායරන නිබ් බත් යතයය කම් මබය න, යාව යභදා 

යතයනවාකායරන තිට් යඨයයාති ආහ ‘‘යතන ඉරිොපය නා’’තිආදි. 

එවරූපානම්පීති එවං අයචතනානම් පි. පි-සද් යදන පය ව සයචතනානන් ති 
දස් යසති. කථං පන අයචතනානං යනසං පච් චයාහාරස් ස උපකප් පනන් ති 

යචොදනං සන් ධාය තත් ථ නිදස් සනං දස් යසන් යතො ‘‘ෙ ා’’තිආදිමාහ. යතන 

න යකව මා යමොයයව, අයයමත් ථ යුත් තීති දස් යසති. තාව තිට්ඨන්තීති 
උක් කංසයතො පඤ් ච මහාකප් පසතානි තිට් ඨන් ති. 

යය උට් ඨානවීරියයන දිවසං වීතිනායමත් වා තස් ස නිස් සන් දඵ මත් තං 

කිඤ් චියදව  භිත් වා ජීවිකං කප් යපන් ති, යත උට්ඨානඵලූපජීවියනො. යය පන 

අත් තයනො පුඤ් ඤඵ යමව උපජීවන් ති, යත පුඤ්ඤඵලූපජීවියනො. 
යනරයිකානං පන යනව උට් ඨානවීරියවයසන ජීවිකකප් පනං, පුඤ ්ඤඵ ස් ස 

පන ය යසොපි නත් ථීති වුත් තං ‘‘යෙ පන යනරයිකා…යප.… ජීවීති

වුත්තා’’ති. පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණස් ස ආහරයණන මයනොසඤ් යචතනා 

ආහායරොති වුත් තා, න යස් ස කස ්සචි ඵ ස් සාති අධිප් පායයන ‘‘කිං පඤ්ච

ආ ාරාඅත්ථී’’ති යචොයදති. ආචරියයො නිප් පරියායාහායර අධිප් යපයත ‘‘සියා 

තව යචොදනා අවසරා, සා පන එත් ථ අනවසරා’’ති ච දස් යසන් යතො ‘‘පඤ්ච, 

න පඤ්චාති ඉදං න වත්තබ්ෙ’’න් ති වත් වා පරියායාහාරස් යසව පයනත් ථ 
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අධිප් යපතභාවං දස් යසන් යතො ‘‘නනුපච්චයෙොආ ායරො’තිවුත්තයමත’’න් ති 

ආහ. තස්මාති යස් ස කස ්සචි පච් චයස ්ස ආහායරොති ඉච් ඡිතත් තා. ඉදානි 

වුත් තයමවත් ථං පාළියා සමත් යථන් යතො ‘‘ෙං සන්ධාො’’තිආදිමාහ. 

මුඛයාහාරවයසනපි යනරයිකානං ආහාරට් ඨිතිකතං දස් යසතුං 

‘‘කෙළීකාරා ාරං…යප.… සායධතී’’ති වුත් තං. යදි එවං යනරයිකා 

සුඛප් පටිසංයවදියනොපි යහොන් තීති? යනොති දස ්යසතුං ‘‘යෙයළො හී’’තිආදි 

වුත් තං. තයෙොති තයයො අරූපාහාරා කබළීකාරාහාරස් ස අභාවයතො. 

අවයසසානන් ති අසඤ් ඤසත් යතහිතා අවයසසානං කාමභවාදීසු 
නිබ් බත් තසත් තානං. පච් චයාහායරො හිතා සබ් යබසං සාධාරයණොති. 

පඨමමහාපඤ් හසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8-9. දුතියමහාපඤ් හසුත් තාදිවණ් ණනා 

28-29. අට් ඨයම එවංනාමයකති කජඞ්   ාති එවං ඉත් ථිලිඞ්  වයසන 
 ද් ධනාමයක මජ් ඣිමප් පයදසස ්ස මරියාදභූයත න යර. ‘‘නි යම’’තිපි 
වදන් ති, ‘‘නිචු වයන’’තිපි වදන් ති. නිචු ං නාම එකා රුක් ඛජාති, 
‘‘නීපරුක් යඛො’’තිපි වදන් ති. යතන සඤ් ඡන් යනො මහාවනසණ් යඩො, තත් ථ 

විහරතීති අත් යථො. ය තුනා නයෙනාති ච යහට් ඨා වුත් තයමව. නනු ච 

‘‘එයසො යචව තස්ස අත්ය ො’’ති කස් මා වුත් තං. භ වතා හිතා 
චත් තායරොතිආදිපඤ් හබයාකරණා චත් තායරො ආහාරා, පඤ ්චුපාදානක් ඛන් ධා, 
ඡ අජ් ඣත් තිකානි ආයතනානි, සත් ත විඤ් ඤාණට් ඨිතියයො, අට් ඨ 
ය ොකධම් මා දස් සිතා. භික් ඛුනියා පන චත් තායරො සතිපට් ඨානා, 
පඤ ්චින් ද්රියානි, ඡ නිස ්සාරණීයා ධාතුයයො, සත් ත යබොජ් ඣඞ්  ා, අරියයො 
අට් ඨඞ් ගියකො මග් ය ොති දස් සිතධම් මා අඤ් යඤොයයවත් යථො භික් ඛුනියා 

දස් සියතොති යචොදනං සන් ධායාහ ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදි. නවයම නත් ථි 
වත් තබ් බං. 

දුතියමහාපඤ් හසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. දුතියයකොස සුත් තවණ් ණනා 

30. දසයම උග්  න් ත් වා යුජ් ඣති එතායාති උයෙයොධිකා, 
සත් ථප් පහායරහිතා යුජ් ඣිතස ්යසතං අධිවචනං. උග්  න් ත් වා යුජ් ඣනං වා 

උයෙයොධියකො, සත් ථප් පහායරො. යතනාහ ‘‘යුද්ධයතො නිවත්යතො’’ති. 

උපස්සුතිවයසනයුජ්ඣිතබ්ොකාරංඤත්වාති යජතවයන කිර දත් තත් යථයරො 
ධනුග්  හතිස් සත් යථයරොති ද් යව මහල්  කත් යථරා විහාරපච් චන් යත 
පණ් ණසා ාය වසන් ති. යතසු ධනුග්  හතිස ්සත් යථයරො පච් ඡිමයායම 
පබුජ් ඣිත් වා උට් ඨාය නිසින් යනො දත් තත් යථරං ආමන් යතත් වා ‘‘අයං යත 
මයහොදයරො යකොසය ො භුත් තභත් තයමව පූතිං කයරොති, යුද් ධවිචාරණං පන 
කිඤ් චි න ජානාති, පරාජියතොත් යවව වදායපතී’’ති වත් වා යතන ‘‘කිං පන 
කාතුං වට් ෙතී’’ති වුත් යත – ‘‘භන් යත, යුද් යධො නාම පදුමබූයහො 
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චක් කබූයහො සකෙබූයහොති තයයො බූහා යහොන් ති, අජාතසත් තුං 
 ණ් හිතාතුකායමන අසුකස් මිං නාම පබ් බතකුච් ඡිස ්මිං ද් වීසු පබ් බතභිත් තීසු 
මනුස් යස ඨයපත් වා පුරයතො දුබ් බ ං දස් යසත් වා පබ් බතන් තරං පවිට් ඨභාවං 
ජානිත් වා පවිට් ඨමග්  ං රුන් ධිත් වා පුරයතො ච පච් ඡයතො ච උයභොසු 
පබ් බතභිත් තීසු වග් ගිත් වා නදිත් වා ජා පක් ඛිත් තමච් ඡං විය කත් වා සක් කා 
 යහතු’’න් ති. තස් මිං ඛයණ ‘‘භික් ඛූනං කථාසල්  ාපං සුණාථා’’ති රඤ් යඤො 
යපසිතචරපුරිසා තං සුත් වා රඤ් යඤො ආයරොයචසුං. තං සුත් වා රාජා 
සඞ්  ාමයභරිං පහරායපත් වා  න් ත් වා සකෙබූහං කත් වා අජාතසත් තුං 

ජීවග්  ාහං  ණ් හිතා. යතන වුත් තං ‘‘උපස්සුතිවයස…යප... අජාතසත්තුං

 ණ්හී’’ති. 

යදොණපාකන් ති යදොණතණ් ඩු ානං පක් කභත් තං. යදොණන් ති 

චතුනාළිකානයමතමධිවචනං. මනුජස්සාති සත් තස ්ස. තනුකස්සාති තනුකා 
අප් පිකා අස් ස පුග්   ස ්ස, භුත් තපච් චයා විසභා යවදනා න යහොන් ති. 

සණිකන් ති මන් දං මුදුකං, අපරිස ්සයයමවාති අත් යථො. ජීරතීති 

පරිභුත් තාහායරො පච් චති. ආයු පාලෙන් ති නියරොය ො අයවදයනො ජීවිතං 

රක් ඛන් යතො. අථ වා සණිකං ජීරතීති යසො යභොජයන මත් තඤ් ඤූ පුග්  ය ො 
පරිමිතාහාරතාය සණිකං චියරන ජීරති ජරං පාපුණාති ජීවිතං පා යන් යතො. 

ඉමං ඔවාදං අදාසීති එකස් මිං කිර (ධ. ප. අට් ඨ. 2.203 
පයසනදියකොස වත් ථු) සමයය රාජා තණ් ඩු යදොණස් ස ඔදනං තදුපියයන 
සූපබයඤ් ජයනන භුඤ් ජති. යසො එකදිවසං භුත් තපාතරායසො භත් තසම් මදං 
අවියනොයදත් වා සත් ථු සන් තිකං  න් ත් වා කි න් තරූයපො ඉයතො චියතො ච 
සම් පරිවත් තති, නිද් දාය අභිභුයයමායනොපි  හුකං නිපජ් ජිතුං 
අසක් යකොන් යතො එකමන් තං නිසීදි. අථ නං සත් ථා ආහ ‘‘කිං, මහාරාජ, 
අවිස් සමිත් වාව ආ යතොසී’’ති. ආම, භන් යත, භුත් තකා යතො පට් ඨාය යම 
මහාදුක් ඛං යහොතීති. අථ නං සත් ථා, ‘‘මහාරාජ, අතිබහුයභොජීනං එතං දුක් ඛං 
යහොතී’’ති වත් වා – 

‘‘මිද් ධී යදා යහොති මහග් ඝයසො ච, 
නිද් දායිතා සම් පරිවත් තසායී; 
මහාවරායහොව නිවාපපුට් යඨො, 
පුනප් පුනං  බ් භමුයපති මන් යදො’’ති. (ධ. ප. 325; යනත් ති. 26, 90) – 

ඉමාය  ාථාය ඔවදිත් වා, ‘‘මහාරාජ, යභොජනං නාම මත් තාය භුඤ් ජිතුං 
වට් ෙති, මත් තයභොජියනො හිතා සුඛං යහොතී’’ති උත් තරිපි පුන ඔවදන් යතො 
‘‘මනුජස ්ස සදා සතීමයතො’’ති (සං. නි. 1.124) ඉමං  ාථමාහ. 

රාජා පන  ාථං උග්  ණ් හිතාතුං නාසක් ඛි, සමීයප ඨිතං පන භාගියනයයං 
සුදස් සනං නාම මාණවං ‘‘ඉමං  ාථං උග්  ණ් හ තාතා’’ති ආහ. යසො තං 
 ාථං උග්  ණ් හිතාත් වා ‘‘කිං කයරොමි, භන් යත’’ති සත් ථාරං පුච් ඡි. අථ නං 
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සත් ථා ආහ, ‘‘මාණව, ඉමං  ාථං නයෙො විය පත් තපත් තට් ඨායන මා අවච, 
රඤ් යඤො පාතරාසං භුඤ් ජනට් ඨායන ඨත් වා පඨමපිණ් ඩාදීසුපි අවත් වා 
අවසායන පිණ් යඩ  හිතායත වයදයයාසි, රාජා සුත් වා භත් තපිණ් ඩං 
ඡඩ් යඩස් සති. අථ රඤ් යඤො හත් යථසු යධොයතසු පාතිං අපයනත් වා සිත් ථානි 
 යණත් වා තදුපියං බයඤ් ජනං ඤත් වා පුනදිවයස තාවතයක තණ් ඩුය  
හායරයයාසි. පාතරායස ච වත් වා සායමායස මා වයදයයාසී’’ති. යසො 
‘‘සාධූ’’ති පටිස් සුණිත් වා තං දිවසං රඤ් යඤො පාතරාසං භුත් වා  තත් තා 
සායමායස භ වයතො අනුසිට් ඨිනියායමන  ාථං අභාසි. රාජා දසබ ස් ස 
වචනං සරිත් වා භත් තපිණ් ඩං පාතියංයයව ඡඩ් යඩසි. රඤ් යඤො හත් යථසු 
යධොයතසු පාතිං අපයනත් වා සිත් ථානි  යණත් වා පුනදිවයස තත් තයක 
තණ් ඩුය  හරිංසු, යසොපි මාණයවො දිවයස දිවයස තථා තස් ස සන් තිකං 
 ච් ඡති. දසබ ස් ස විස් සාසියකො අයහොසි. අථ නං එකදිවසං පුච් ඡි ‘‘රාජා 
කිත් තකං භුඤ් ජතී’’ති? යසො ‘‘නාළියකොදන’’න් ති ආහ. වට් ටිස ්සති 
එත් තාවතා පුරිසභාය ො එස, ඉයතො පට් ඨාය  ාථං මා වදීති. රාජා තයථව 

සණ් ඨාසි. යතන වුත් තං ‘‘නාළියකොදනපරමතාෙ සණ්ඨාසී’’ති. 

රත් තඤ ්ඤුතාය වඩ් ඪිතං සී ං අස් ස අත් ථීති වඩ්ඪිතසීයලො.

අයපොථුජ්ජනියකහිසීයලහීති චතුපාරිසුද් ධිසීය හිතා සී ං අරියං සුද් ධං. යතන 

වුත් තං ‘‘අරිෙසීයලො’’ති. තයදකං අනවජ් ජට් යඨන කුස ං. යතන වුත් තං 

‘‘කුසලසීයලො’’ති. 

දුතියයකොස සුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහාවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. උපාලිවග්ය ො 

1. උපාලිසුත් තවණ් ණනා 

31. චතුත් ථස් ස පඨයම අත් වයසති වුද් ධිවියසයස, 
සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියහතු අධි මනීයය හිතාතවියසයසති අත් යථො. අත් යථොයයව 

වා අත් වයසො, දස අත් යථ දස කාරණානීති වුත් තං යහොති. අථ වා අත් යථො 

ඵ ං තදධීනවුත් තිතාය වයසො එතස් සාති අත් වයසො, යහතූති එවම් යපත් ථ 
අත් යථො දට් ඨබ් යබො. ‘‘යය මම යසොතබ් බං සද් දහාතබ් බං මඤ් ඤිස ්සන් ති, 

යතසං තං අස් ස දීඝරත් තං හිතාතාය සුඛායා’’ති වුත් තත් තා ‘‘යෙොචත ා තස්ස

වචනංසම්පටිච්ඡති, තස්සතං දීඝරත්තංහිතාෙසුොෙසංවත්තතී’’ති වුත් තං. 

අසම්පටිච්ඡයන ආදීනවන් ති භද් දාලිසුත් යත විය අසම් පටිච් ඡයන ආදීනවං 
දස් යසත් වා. සුඛවිහාරාභායව සහජීවමානස් ස අභාවයතො සහජීවිතාපි 

සුඛවිහායරොව වුත් යතො. සුෙවි ායරො නාම චතුන් නං ඉරියාපථවිහාරානං 
ඵාසුතා. 

මඞ්කුතන් ති නිත් යතජතං. ධම්යමනාතිආදීසු ධම්යමොති භූතං වත් ථු. 

විනයෙොති යචොදනා යචව සාරණා ච. සත්ථුසාසනන් ති ඤත් තිසම් පදා යචව 
අනුස ්සාවනසම් පදා ච. 
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පටුන 

පිෙසීලානන් ති සික් ඛාකාමානං. යතසඤ් හිතා සී ං පියං යහොති. යතයනවාහ 

‘‘සික්ොත්තෙපාරිපූරිො ඝටමානා’’ති. සන්දිද්ධමනාති සංසයං ආපජ් ජමනා. 

උබ්ෙළ් ා ය ොන්තීති පීළිතා යහොන් ති. සඞ්ඝකම්මානීති සතිපි 
උයපොසථපවාරණානං සඞ් ඝකම් මභායව ය ොබලීබද් දඤායයන උයපොසථං 
පවාරණඤ් ච ඨයපත් වා උපසම් පදාදියසසසඞ් ඝකම් මානං  හණං යවදිතබ් බං. 

සමග්  ානං භායවො සාමග්ගී. 

‘‘නාහං, චුන් ද, දිට් ඨධම් මිකානංයයව ආසවානං සංවරාය ධම් මං 
යදයසමී’’ති (දී. නි. 3.182) එත් ථ විවාදමූ භූතා කිය සා ආසවාති ආ තා. 

‘‘යයන යදවූපපතයස් ස,  න් ධබ් යබො වා විහඞ්  යමො; 
යක් ඛත් තං යයන  ච් යඡයයං, මනුස ්සත් තඤ් ච අබ් බයජ; 
යත මය් හං ආසවා ඛීණා, විද් ධස් තා විනළීකතා’’ති. (අ. නි. 4.36) – 

එත් ථ යතභූමකං කම් මං අවයසසා ච අකුස ා ධම් මා. ඉධ පන 
පරූපවාදවිප් පටිසාරවධබන් ධාදයයො යචව අපායදුක් ඛභූතා ච නානප් පකාරා 

උපද් දවා ආසවාති ආහ ‘‘අසංවයර ඨියතන තස්මංයෙව අත්තභායව

පත්තබ්ො’’තිආදි. යදි හිතා භ වා සික් ඛාපදං න ච පඤ ්ඤයපයය, තයතො 
අසද් ධම් මප් පටියසවනඅදින් නාදානපාණාතිපාතාදියහතු යය උප් පජ් යජයයං 
පරූපවාදාදයයො දිට් ඨධම් මිකා නානප් පකාරා අනත් ථා, යය ච 
තන් නිමිත් තයමව නිරයාදීසු නිබ් බත් තස් ස 
පඤ ්චවිධබන් ධනකම් මකාරණාදිවයසන මහාදුක් ඛානුභවනප් පකාරා 

අනත් ථා, යත සන් ධාය ඉදං වුත් තං ‘‘දිට්ඨධම්මකානං ආසවානං සංවරාෙ

සම්පරායිකානංආසවානං පටිඝාතාො’’ති. දිට් ඨධම් යමො වුච් චති පච් චක් යඛො 

අත් තභායවො, තත් ථ භවා දිට්ඨධම්මකා. යතන වුත් තං ‘‘තස්මංයෙව 

අත්තභායව පත්තබ්ො’’ති. සම් මුඛා  රහනං අකිත්ති, පරම් මුඛා  රහනං 

අෙයසො. අථ වා සම් මුඛා පරම් මුඛා  රහනං අකිත්ති, පරිවාරහානි අෙයසොති 

යවදිතබ් බං. ආ මනමග්  කනාොති ආ මනද් වාරපිදහනත් ථාය. 

සම් පයරතබ් බයතො යපච් ච  න් තබ් බයතො සම්පරායෙො, පරය ොයකොති ආහ 

‘‘සම්පරායෙනරකාදීසූ’’ති. 

යමථුනාදීනි රජ්ජනට්ඨානානි. පාණාතිපාතාදීනි දුස්සනට්ඨානානි. 

සංවරවිනයෙොති සී සංවයරො, සතිසංවයරො, ඤාණසංවයරො, 
ඛන් තිසංවයරො, වීරියසංවයරොති පඤ් චවියධො සංවයරො. යථාසකං 
සංවරිතබ් බානං වියනතබ් බානඤ් ච කායදුච් චරිතාදීනං සංවරණයතො සංවයරො, 

විනයනයතො විනයයොති වුච් චති. ප ානවිනයෙොති තදඞ්  ප් පහානං 
වික් ඛම් භනප් පහානං, සමුච් යඡදප් පහානං, පටිපස් සද් ධිප් පහානං, 
නිස ්සරණප් පහානන් ති පඤ් චවිධං පහානං යස් මා චා ට් යඨන පහානං, 

විනයට් යඨන විනයයො, තස් මා ‘‘පහානවිනයයො’’ති වුච් චති. සම විනයෙොති 

සත් ත අධිකරණසමථා. පඤ්ඤත්තිවිනයෙොති සික් ඛාපදයමව. 
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සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියා හිතා විජ් ජමානාය එව සික් ඛාපදසම් භවයතො 
පඤ ්ඤත් තිවිනයයොපි සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියා අනුග්  හිතායතො යහොති. 
යසසයමත් ථ වුත් තත් ථයමව. 

උපාලිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උපාලිවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. අක්යකොසවග්ය ො 

1-8. විවාදසුත් තාදිවණ් ණනා 

41-48. පඤ් චමස් ස පඨමාදීනි උත් තානත් ථානි. ඡට් යඨ ඛණභඞ් ගුරතාය 

න නිච් චා න ධුවාති අනිච්චා. තයතො එව පණ් ඩියතහිතා න ඉච් චා න 

උප න් තබ් බාතිපි අනිච්චා. ස් වායං යනසං අනිච් චට් යඨො 

උදයවයපරිච් ඡින් නතාය යවදිතබ් යබොති ආහ ‘‘හුත්වා අභාවියනො’’ති, 

උප් පජ් ජිත් වා විනස ්සකාති අත් යථො. සාරරහිතාති 

නිච් චසාරධුවසාරඅත් තසාරවිරහිතාතා. මුසාති විසංවාදනට් යඨන මුසා, 
එකංයසන අසුභාදිසභාවා යත බා ානං සුභාදිභායවන උපට් ඨහන් ති, 
සුභාදිග්  හණස ්ස පච් චයභායවන සත් යත විසංවායදන් ති. යතනාහ 

‘‘නිච්චසුභසුො විො’’තිආදි. න පස්සනසභාවාති 
ඛණපභඞ් ගුරතාඉත් තරපච් චුපට් ඨානතාය දිස් සමානා විය හුත් වා 
අදස් සනපකතිකා. එයත හිතා යඛත් තං විය වත් ථු විය හිතාරඤ් ඤසුවණ් ණං විය ච 
පඤ ්ඤායිත් වාපි කතිපායහයනව සුපිනයක දිට් ඨා විය න පඤ් ඤායන් ති. 
සත් තමට් ඨමානි සුවිඤ් යඤයයානි. 

විවාදසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9-10. සරීරට් ඨධම් මසුත් තාදිවණ් ණනා 

49-50. නවයම පුනබ් භවදානං පුනබ් භයවො උත් තරපදය ොයපන, 

පුනබ් භයවො සී මස් සාති යපොයනොභවියකො, පුනබ් භවදායයකොති අත් යථො. 

යතනාහ ‘‘පුනබ්භවනිබ්ෙත්තයකො’’ති. භවසඞ්ෙරණකම්මන් ති 
පුනබ් භවනිබ් බත් තනකකම් මං. දසයම නත් ථි වත් තබ් බං. 

සරීරට් ඨධම් මසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අක් යකොසවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඨමපණ් ණාසකං නිට් ඨිතං. 

2. දුතිෙපණ්ණාසකං 

(6) 1. සචිත්තවග්ය ො 

1-10. සචිත් තසුත් තාදිවණ් ණනා 

51-60. දුතියස් ස පඨමාදීනි උත් තානත් ථානි. දසයම පිත් තං 

සමුට් ඨානයමයතසන් ති පිත්තසමුට්ඨානා, පිත් තපච් චයාපිත් තයහතුකාති 
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අත් යථො. යසම් සමුට්ඨානාදීසුපි එයසව නයයො. සන්නිපාතිකාති තිණ් ණම් පි 

පිත් තාදීනං යකොයපන සමුට් ඨිතා. උතුපරිණාමජාති විසභා උතුයතො ජාතා. 
ජඞ්   යදසවාසීනඤ් හිතා අනූපයදයස වසන් තානං විසභාය ො ච උතු 
උප් පජ් ජති, අනූපයදසවාසීනඤ් ච ජඞ්   යදයසති එවං 
පරසමුද් දතීරාදිවයසනපි උතුවිසභා තා උප් පජ් ජතියයව. තයතො ජාතාති 

උතුපරිණාමජා. අත් තයනො පකතිචරියානං විසයානං විසමං 

කායපරිහරණවයසන ජාතා විසමපරි ාරජා. යතනාහ 

‘‘අතිචිරට්ඨානනිසජ්ජාදිනා විසමපරි ායරන ජාතා’’ති. ආදි-සද් යදන 
මහාභාරවහනසුධායකොට් ෙනාදීනං සඞ්  යහො. පරස් ස උපක් කමයතො 

නිබ් බත් තා ඔපක්කමකා. බාහිතාරං පච් චයං අනයපක් ඛිත් වා යකව ං 

කම් මවිපාකයතොව ජාතා කම්මවිපාකජා. තත් ථ පුරියමහිතා සත් තහිතා කාරයණහිතා 
උප් පන් නා සාරීරිකා යවදනා සක් කා පටිබාහිතාතුං, කම් මවිපාකජානං පන 
සබ් බයභසජ් ජානිපි සබ් බපරිත් තානිපි නා ං පටිඝාතාය. 

සචිත් තසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සචිත් තවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(7) 2. ෙමකවග්ය ො 

1-7. අවිජ් ජාසුත් තාදිවණ් ණනා 

61-67. දුතියස් ස පඨමාදීනි උත් තානත් ථානි. සත් තයම නළකපානයකති 
එවංනාමයක නි යම. පුබ් යබ කිර (ජා. අට් ඨ. 1.1.19 ආදයයො) අම් හාකං 
යබොධිසත් යතො කපියයොනියං නිබ් බත් යතො මහාකායයො කපිරාජා හුත් වා 
අයනකසතවානරසහස් සපරිවුයතො පබ් බතපායද විචරි, පඤ් ඤවා යඛො පන 
යහොති මහාපඤ් යඤො. යසො පරිසං එවං ඔවදති, ‘‘තාතා, ඉමස ්මිං පබ් බතපායද 
විසඵ ානි යහොන් ති, අමනුස ්සපරිග්  හිතාතා යපොක් ඛරණිකා නාම යහොන් ති, 
තුම් යහ පුබ් යබ ඛාදිතපුබ් බායනව ඵ ානි ඛාදථ, පීතපුබ් බායනව පානීයානි 
පිවථ, එත් ථ යවො පටිපුච් ඡිතකිච් චං නත් ථී’’ති. යත අපීතපුබ් බං දිස් වා සහසාව 
අපිවිත් වා සමන් තා පරිධාවිත් වා මහාසත් තස් ස ආ මනං ඔය ොකයමානා 
නිසීදිංසු. මහාසත් යතො ආ න් ත් වා ‘‘කිං, තාතා, පානීයං න පිවථා’’ති ආහ. 
තුම් හාකං ආ මනං ඔය ොයකමාති. ‘‘සාධු, තාතා’’ති සමන් තා පදං 
පරියයසමායනො ඔතිණ් ණපදංයයව අද් දස, න උත් තිණ් ණපදං. අදිස් වා 
‘‘සපරිස් සයා’’ති අඤ් ඤාසි. තාවයදව ච තත් ථ අභිනිබ් බත් තඅමනුස් යසො 
උදකං ද් යවධා කත් වා උට් ඨාසි – යසතමුයඛො, නී කුච් ඡි, රත් තහත් ථපායදො, 
මහාදාඨියකො, වන් තදායඨො, විරූයපො, බීභච් යඡො, උදකරක් ඛයසො. යසො 
එවමාහ – ‘‘කස් මා පානීයං න පිවථ, මධුරං උදකං පිවථ, කිං තුම් යහ එතස් ස 
වචනං සුණාථා’’ති. මහාසත් යතො ආහ ‘‘ත් වං අධිවත් යථො අමනුස ්යසො’’ති? 
ආමාහන් ති. ‘‘ත් වං ඉධ ඔතිණ් යණ  භසී’’ති ආහ. ආම, තුම් යහ පන සබ් යබ 
ඛාදිස ්සාමීති. න සක් ඛිස් සසි යක් ඛාති. පානීයං පන පිවිස් සථාති. ආම, 
පිවිස් සාමාති. එවං සන් යත එකම් පි වානරං න මුඤ් චිස් සන් ති. ‘‘පානීයඤ් ච 
පිවිස් සාම, න ච යත වසං  මිස් සාමා’’ති නළං ආහරායපත් වා යකොටියං 
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 යහත් වා ධමි. සබ් යබො එකච් ඡිද් යදො අයහොසි. තීයර නිසීදිත් වාව පානීයං පිවි. 
යසසවානරානම් පි පාටියයක් කං නළං ආහරායපත් වා ධමිත් වා අදාසි. සබ් යබ 
යත පස් සන් තස් යසව පානීයං පිවිංසු. වුත් තම් පි යචතං – 

‘‘දිස ්වා පදමනුත් තිණ් ණං, දිස ්වායනොතරිතං පදං; 
නයළන වාරිං පිස් සාම, යනව මං ත් වං වධිස් සසී’’ති. (ජා. 1.1.20); 

තයතො පට් ඨාය යාව අජ් ජදිවසා තස් මිං ඨායන නළා එකච් ඡිද් දාව 
යහොන් ති. ඉමස් මිඤ් හිතා කප් යප කප් පට් ඨියපාටිහාරියානි නාම චන් යද 
සස ක් ඛණං (ජා. 1.4.61 ආදයයො), වට් ෙජාතයක (ජා. 1.1.35) 
සච් චකිරියට් ඨායන අග් ගිජා ස් ස ආ මනුපච් යඡයදො, ඝටීකාරස ්ස 
මාතාපිතූනං වසනට් ඨායන අයනොවස් සනං (ම. නි. 2.291), යපොක් ඛරණියා 
තීයර නළානං එකච් ඡිද් දභායවොති. ඉති සා යපොක් ඛරණී නයළන පානීයස් ස 
පිවිතත් තා ‘‘නළකපානකා’’ති නාමං  භි. අපරභාය  තං යපොක් ඛරණිං 
නිස ්සාය නි යමො පතිට් ඨාසි, තස් සපි ‘‘නළකපාන’’න් ත් යවව නාමං ජාතං. 

තං පන සන් ධාය වුත් තං ‘‘නළකපායන’’ති. පලාසවයනති කිංසුකවයන. 

තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතන් ති බයාපනිච් ඡායං ඉදං ආයමඩිතවචනන් ති 

දස් යසතුං ‘‘යං යං දිස’’න් තිආදි වුත් තං. අනුවියලොයකත්වාති එත් ථ අනු-

සද් යදො ‘‘පරී’’ති ඉමිනා සමානත් යථොති ආහ ‘‘තයතො තයතො

වියලොයකත්වා’’ති. කස්මා ආගිලාෙති යකොටිසහස් සහත් ථිනා ානං බ ං 
ධායරන් තස් සාති යචොදකස් ස අධිප් පායයො. ආචරියයො පනස් ස ‘‘එස 
සඞ් ඛාරානං සභායවො, යදිදං අනිච් චතා. යය පන අනිච් චා, යත එකන් යතයනව 
උදයවයප් පටිපීළිතතාය දුක් ඛා එව. දුක් ඛසභායවසු යතසු සත් ථුකායය 

දුක් ඛුප් පත් තියා අයං පච් චයයො’’ති දස් යසතුං ‘‘භ වයතො’’තිආදි වුත් තං. 

පිට්ඨිවායතො උප්පජ්ජි, යසො ච යඛො පුබ් යබකතකම් මපච් චයා. එත් ථාහ ‘‘කිං 
පන තං කම් මං, යයන අපරිමාණකා ං සක් කච් චං 
උපචිතවිපු පුඤ් ඤසම් භායරො සත් ථා එවරූපං දුක් ඛවිපාකමනුභවතී’’ති? 
වුච් චයත – අයයමව භ වා යබොධිසත් තභූයතො අතීතජාතියං මල්  පුත් යතො 
හුත් වා පාපජනයසවී අයයොනියසොමනසිකාරබහුය ො චරති. යසො එකදිවසං 
නිබ් බුද් යධ වත් තමායන එකං මල්  පුත් තං  යහත් වා  ාළ් හතරං නිප් පීයළසි. 
යතන කම් යමන ඉදානි බුද් යධො හුත් වාපි දුක් ඛමනුභවි. යථා යචතං, එවං 
චිඤ ්චමාණවිකාදීනමිත් ථීනං යානි භ වයතො අබ් භක් ඛානාදීනි දුක් ඛානි, 
සබ් බානි පුබ් යබකතස් ස විපාකාවයසසානි, යානි කම් මපිය ොතිකානීති 

වුච් චන් ති. වුත් තඤ් යහතං අපදායන (අප. යථර 1.39.64-96) – 

‘‘අයනොතත් තසරාසන් යන, රමණීයය සි ාතය ; 
නානාරතනපජ් යජොයත, නානා න් ධවනන් තයර. 

‘‘මහතා භික් ඛුසඞ් යඝන, පයරයතො ය ොකනායයකො; 
ආසීයනො බයාකරී තත් ථ, පුබ් බකම් මානි අත් තයනො. 
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‘‘සුණාථ භික් ඛයවො මය් හං, යං කම් මං පකතං මයා; 
පිය ොතිකස් ස කම් මස ්ස, බුද් ධත් යතපි විපච් චති. 

1. 
‘‘මුනාළි නාමහං ධුත් යතො, පුබ් යබ අඤ් ඤාසු ජාතිසු; 
පච් යචකබුද් ධං සුරභිං, අබ් භාචික් ඛිං අසිසකං. 

‘‘යතන කම් මවිපායකන, නිරයය සංසරිං චිරං; 
බහූ වස් සසහස් සානි, දුක් ඛං යවයදසි යවදනං. 

‘‘යතන කම් මාවයසයසන, ඉධ පච් ඡිමයක භයව; 
අබ් භක් ඛානං මයා  ද් ධං, සුන් දරිකාය කාරණා. 

2. 
‘‘සබ් බාභිභුස් ස බුද් ධස් ස, නන් යදො නාමාසි සාවයකො; 
තං අබ් භක් ඛාය නිරයය, චිරං සංසරිතං මයා. 

‘‘දස වස් සසහස ්සානි, නිරයය සංසරිං චිරං; 
මනුස් සභාවං  ද් ධාහං, අබ් භක් ඛානං බහුං  භිං. 

‘‘යතන කම් මාවයසයසන, චිඤ ්චමාණවිකා මමං; 
අබ් භාචික් ඛි අභූයතන, ජනකායස් ස අග්  යතො. 

3. 
‘‘බ්රාහ් මයණො සුතවා ආසිං, අහං සක් කතපූජියතො; 
මහාවයන පඤ් චසයත, මන් යත වායචසි මාණයව. 

‘‘තත් ථා යතො ඉසි භීයමො, පඤ් චාභිඤ් යඤො මහිතාද් ධියකො; 
තඤ් චාහං ආ තං දිස් වා, අබ් භාචික් ඛිං අසිසකං. 

‘‘තයතොහං අවචං සිස් යස, කාමයභොගී අයං ඉසි; 
මය් හම් පි භාසමානස් ස, අනුයමොදිංසු මාණවා. 

‘‘තයතො මාණවකා සබ් යබ, භික් ඛමානං කුය  කුය ; 
මහාජනස් ස ආහංසු, කාමයභොගී අයං ඉසි. 

‘‘යතන කම් මවිපායකන, පඤ් ච භික් ඛුසතා ඉයම; 
අබ් භක් ඛානං  භුං සබ් යබ, සුන් දරිකාය කාරණා. 

4. 
‘‘යවමාතුභාතරං පුබ් යබ, ධනයහතු හනිං අහං; 
පක් ඛිපිං ගිරිදුග්  ස ්මිං, සි ාය ච අපිංසයිං. 
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‘‘යතන කම් මවිපායකන, යදවදත් යතො සි ං ඛිපි; 
අඞ් ගුට් ඨං පිංසයී පායද, මම පාසාණසක් ඛරා. 

5. 
‘‘පුයරහං දාරයකො හුත් වා, කීළමායනො මහාපයථ; 
පච් යචකබුද් ධං දිස ්වාන, මග් ය  සකලිකං ඛිපිං. 

‘‘යතන කම් මවිපායකන, ඉධ පච් ඡිමයක භයව; 
වධත් ථං මං යදවදත් යතො, අභිමායර පයයොජයි. 

6. 
‘‘හත් ථායරොයහො පුයර ආසිං, පච් යචකමුනිමුත් තමං; 
පිණ් ඩාය විචරන් තං තං, ආසායදසිං  යජනහං. 

‘‘යතන කම් මවිපායකන, භන් යතො නාළාගිරී  යජො; 
ගිරිබ් බයජ පුරවයර, දාරුයණො සමුපා මි. 

7. 
‘‘රාජාහං පත් ථියවො ආසිං, සත් තියා පුරිසං හනිං; 
යතන කම් මවිපායකන, නිරයය පච් චිසං භුසං. 

‘‘කම් මුයනො තස් ස යසයසන, ඉදානි සක ං මම; 
පායද ඡවිං පකප් යපසි, න හිතා කම් මං විනස ්සති. 

8. 
‘‘අහං යකවට් ෙ ාමස් මිං, අහුං යකවට් ෙදාරයකො; 
මච් ඡයක ඝාතියත දිස් වා, ජනයිං යසොමනස් සකං. 

‘‘යතන කම් මවිපායකන, සීසදුක් ඛං අහූ මම; 
සබ් යබ සක් කා ච හඤ් ඤිංසු, යදා හනි විෙටූයභො. 

9. 
‘‘ඵුස් සස් සාහං පාවචයන, සාවයක පරිභාසයිං; 
යවං ඛාදථ භුඤ් ජථ, මා ච භුඤ් ජථ සා යයො. 

‘‘යතන කම් මවිපායකන, යතමාසං ඛාදිතං යවං; 
නිමන් තියතො බ්රාහ් මයණන, යවරඤ් ජායං වසිං තදා. 

10. 
‘‘නිබ් බුද් යධ වත් තමානම් හිතා, මල්  පුත් තං නියහඨයිං; 
යතන කම් මවිපායකන, පිට් ඨිදුක් ඛං අහූ මම. 

11. 
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‘‘තිකිච් ඡයකො අහං ආසිං, යසට් ඨිපුත් තං වියරචයිං; 
යතන කම් මවිපායකන, යහොති පක් ඛන් දිකා මම. 

12. 
‘‘අවචාහං යජොතිපාය ො, සු තං කස ්සපං තදා; 
කුයතො නු යබොධි මුණ් ඩස් ස, යබොධි පරමදුල්  භා. 

‘‘යතන කම් මවිපායකන, අචරිං දුක් කරං බහුං; 
ඡබ් බස ්සානුරුයව ායං, තයතො යබොධිමපාපුණිං. 

‘‘නාහං එයතන මග් ය න, පාපුණිං යබොධිමුත් තමං; 
කුම් මග් ය න  යවසිස් සං, පුබ් බකම් යමන වාරියතො. 

‘‘පුඤ ්ඤපාපපරික් ඛීයණො, සබ් බසන් තාපවජ් ජියතො; 
අයසොයකො අනුපායායසො, නිබ් බායිස් සමනාසයවො. 

‘‘එවං ජියනො වියාකාසි, භික් ඛුසඞ් ඝස් ස අග්  යතො; 
සබ් බාභිඤ් ඤාබ ප් පත් යතො, අයනොතත් යත මහාසයර’’ති. (අප. යථර 
1.39.64-96); 

අවිජ් ජාසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9-10. පඨමකථාවත් ථුසුත් තාදිවණ් ණනා 

69-70. නවයම (දී. නි. ටී. 1.17; දී. නි. අභි. ටී. 1.17; සං. නි. ටී. 
2.5.1080) දුග්  තියතො සංසාරයතො ච නියයාති එයතනාති නියයානං, 
සග්  මග් ය ො, යමොක් ඛමග් ය ො ච. තං නියයානං අරහති, නියයායන වා 
නියුත් තා, නියයානං වා ඵ භූතං එතිස ්සා අත් ථීති නියයානිකා. 
වචීදුච් චරිතසංකිය සයතො නියයාතීති වා ඊකාරස් ස රස ්සත් තං, යකාරස ්ස ච 
කකාරං කත් වා නියයානිකා, යචතනාය සද් ධිං සම් ඵප් ප ාපා යවරමණි. 
තප් පටිපක් ඛයතො අනියයානිකා, තස් සා භායවො අනියයානිකත් තං, තස් මා 

අනිෙයානිකත්තා. තිරච්ඡානභූතන් ති තියරොකරණභූතං. ය  ස්සිතක ාති 

ය හප් පටිසංයුත් තා. කම්මට්ඨානභායවති 
අනිච් චතාපටිසංයුත් තචතුසච් චකම් මට් ඨානභායව. 

සහ අත් යථනාති සාත් කං, හිතාතප් පටිසංයුත් තන් ති අත් යථො. 

‘‘සුරාකථා’’තිපි පායඨොති ආහ ‘‘සුරාක න්තිපාළිෙංපනා’’ති. සා පයනසා 
කථා ‘‘එවරූපා නවසුරා පීතා රතිජනනී යහොතී’’ති අස් සාදවයසන න වට් ෙති, 
ආදීනවවයසන පන ‘‘උම් මත් තකසංවත් තනිකා’’තිආදිනා නයයන වට් ෙති. 

යතනාහ ‘‘අයනකවිධං…යප.… ආදීනවවයසන වට්ටතී’’ති. විසිොති 
ඝරසන් නියවයසො. විසිඛා හයණන ච තන් නිවාසියනො  හිතාතා ‘‘ ායමො 

ආ යතො’’තිආදීසු විය. යතයනවාහ ‘‘සූරා සමත් ා’’ති ච ‘‘සද්ධා
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පටුන 

පසන්නා’’ති ච. කුම් භට් ඨානප් පයදයසන කුම් භදාසියයො වුත් තාති ආහ 

‘‘කුම්භදාසික ාවා’’ති. 

රාජකථාදිපුරිමකථාය, ය ොකක් ඛායිකාදිපච් ඡිමකථාය වා විනිමුත් තා 

පුරිමපච් ඡිමකථා විමුත්තා. උප් පත් තිඨිතිසංහාරාදිවයසන ය ොකං 

අක් ඛායතීති යලොකක්ොයිකා. අසුයකන නාමාති පජාපතිනා බ්රහ් මුනා, 

ඉස් සයරන වා. විතණ්ඩසල්ලාපක ාති ‘‘අට් ඨීනං යසතත් තා යසයතොති න 
වත් තබ් යබො, පත් තානං කාළත් තා කායළොති පන වත් තබ් යබො’’ති එවමාදිකා. 

ආදි-සද් යදන ‘‘යස පුප් ඵ කානි විය ජීවිදාවිරපාරයත් තිවිසා ා නත් ථි, යං 
යයො යකොචි තිරියාමානා කතත් තා’’ති එවමාදීනං සඞ්  යහො දට් ඨබ් යබො. 

සා රයදයවනාති සා රපුත් තරාජූහිතා. ෙයතොති එතං එකවචනං යතහිතා 
පච් යචකං ඛතත් තා ‘‘සා රයදයවන ඛතත් තා’’ති වුත් තං. සහමුද් දා 

සමුද් යදොති වුත් යතො. භවති වද් ධති එයතනාති භයවො. භවාභවා යහොන් තීති 

ඉතිභවාභවක ා. එත් ථ ච භයවොති සස් සතං, අභයවොති උච් යඡදං. භයවොති 

වුද් ධි, අභයවොති හානි. භයවොති කාමසුඛං, අභයවොති අත් තකි මයථොති ඉති 
ඉමාය ඡබ් බිධාය ඉතිභවාභවකථාය සද් ධිං බාත් තිංස තිරච් ඡානකථා නාම 
යහොන් ති. අථ වා පාළියං සරූපයතො අනා තාපි අරඤ් ඤපබ් බතනදීදීපකථා 
ඉතිසද් යදන සඞ්  ණ් හිතාත් වා බාත් තිංස තිරච් ඡානකථා වුත් තා. දසයම නත් ථි 
වත් තබ් බං. 

පඨමකථාවත් ථුසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

යමකවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(8) 3. ආකඞ්ෙවග්ය ො 

1-4. ආකඞ් ඛසුත් තාදිවණ් ණනා 

71-74. තතියස් ස පඨයම සී ස් ස අනවයසසසමාදායනන 

අඛණ් ඩාදිභාවාපත් තියා ච පරිපුණ්ණසීලා. සමාදානයතො පට් ඨාය 

අවිච් ඡින් දනයතො සීලසමඞ්ගියනො. එත්තාවතා කිරාති (අ. නි. 2.37) කිර-
සද් යදො අරුචිසූචනත් යථො. යතයනත් ථ ආචරියවාදස් ස අත් තයනො 

අරුච් චනභාවං දීයපති. සම්පන්නසීලාති අනාමට් ඨවියසසං සාමඤ් ඤයතො 
සී සඞ් යඛයපන  හිතාතං. තඤ් ච චතුබ් බිධන් ති ආචරියත් යථයරො 

‘‘චතුපාරිසුද්ධිසීලං උද්දිසිත්වා’’ති ආහ. තත් ාති චතුපාරිසුද් ධිසීය . 

යජට්ඨකසීලන් ති (සං. නි. 5.412) පධානසී ං. උභෙත් ාති 
උද් යදසනිද් යදයස. ඉධ නිද් යදයස විය උද් යදයසපි පාතියමොක් ඛසංවයරො 
භ වතා වුත් යතො ‘‘සම් පන් නසී ා’’ති වුත් තත් තාති අධිප් පායයො. 
සී ග්  හණඤ් හිතා පාළියං පාතියමොක් ඛසංවරවයසන ආ තං. යතනාහ 

‘‘පාතියමොක්ෙසංවයරොයෙවා’’තිආදි. තත් ථ අවධාරයණන ඉතයරසං තිණ් ණං 
එකයදයසන පාතියමොක් ඛන් යතො ධතං දීයපති. තථා හිතා 
අයනොය ොකියයොය ොකයන ආජීවයහතු ඡසික් ඛාපදවීතික් කයම 

ගි ානපච් චයස් ස අපච් චයවක් ඛිතපරියභොය  ච ආපත් ති විහිතාතාති. තීණීති 
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පටුන 

ඉන් ද්රියසංවරසී ාදීනි. සීලන්ති වුත්තට්ඨානං නාම අත්ථීති සී පරියායයන 
යතසං කත් ථචි සුත් යත  හිතාතට් ඨානං නාම කිං අත් ථි යථා 
පාතියමොක් ඛසංවයරොති ආචරියස් ස සම් මුඛත් තා අප් පටික් ඛිපන් යතොව 

උපචායරන පුච් ඡන් යතො විය වදති. යතනාහ ‘‘අනනුජානන්යතො’’ති. 

ඡද්වාරරක්ොමත්තකයමවාති තස් ස සල්  හුකභාවමාහ 
චිත් තාධිට් ඨානමත් යතන පටිපාකතිකභාවාපත් තියතො. ඉතයරසුපි එයසව 

නයයො. පච්චයුප්පත්තිමත්තකන් ති ඵය න යහතුං දස් යසති. 

උප් පාදනයහතුකා හිතා පච් චයානං උප් පත් ති. ඉදමත් න් ති ඉදං පයයොජනං 

ඉමස ්ස පච් චයස් ස පරිභුඤ් ජයනති අධිප් පායයො. නිප්පරිොයෙනාති ඉමිනා 
ඉන් ද්රියසංවරාදීනි තීණි පධානස් ස සී ස ්ස පරිවාරවයසන පවත් තියා 
පරියායසී ානි නාමාති දස් යසති. 

ඉදානි පාතියමොක් ඛසංවරස ්යසව පධානභාවං බයතියරකයතො අන් වයයතො 

ච උපමාය විභායවතුං ‘‘ෙස්සා’’තිආදිමාහ. තත් ථ යසොති 

පාතියමොක් ඛසංවයරො. යසසානීති ඉන් ද්රියසංවරාදීනි. තස්යස වාති 
‘‘සම් පන් නසී ා’’ති එත් ථ යං සී ං වුත් තං, තස් යසව. 

සම්පන්නපාතියමොක්ොති එත් ථ පාතියමොක් ඛග්  හයණන යවවචනං වත් වා 

තංවිත් ායරත්වා…යප.… ආදිමා . යථා අඤ් ඤත් ථාපි ‘‘ඉධ භික් ඛු සී වා 
යහොතී’’ති පුග්   ාධිට් ඨානාය යදසනාය උද් දිට් ඨං සී ං 

‘‘පාතියමොක් ඛසංවරසංවුයතො විහරතී’’ති (විභ. 508) නිද් දිට් ඨං. කස්මා

ආරද්ධන් ති යදසනාය කාරණපුච් ඡා. සීලානිසංසදස්සනත් න් ති 
පයයොජනනිද් යදයසො. ‘‘සී ානිසංසදස් සනත් ථ’’න් ති හිතා එත් ථ බයතියරකයතො 
යං සී ානිසංසස් ස අදස ්සනං, තං ඉමිස ්සා යදසනාය කාරණන් ති කස ්මා 
ආරද් ධන් ති? යවයනයයානං සී ානිසංසස් ස අදස් සනයතොති අත් ථයතො 

ආපන් යනො එව යහොති. යතනාහ ‘‘සයචපී’’තිආදි. සීලානිසංසදස්සනත් න් ති 

පන ඉමස් ස අත් ථං විවරිතුං ‘‘යතස’’න් තිආදි වුත් තං. ආනිසංයසොති උදයයො. 
‘‘සී වා සී සම් පන් යනො කායස ්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග්  ං ය ොකං 
උපපජ් ජතී’’තිආදීසු (දී. නි. 3.316; අ. නි. 5.213; මහාව. 285) පන 

විපාකඵ ම් පි ‘‘ආනිසංයසො’’ති වුත් තං. යකොවියසයසොති යකො ඵ වියසයසො. 

කා වඩ්ඪීති යකො අබ් භුදයයො. විජ් ජමායනොපි ගුයණො යාථාවයතො විභාවියතො 
එව අභිරුචිං උප් පායදති, න අවිභාවියතො, තස් මා එකන් තයතො 

ආනිසංසකිත් තනං ඉච් ඡිතබ් බයමවාති දස් යසතුං ‘‘අප්යපව නාමා’’තිආදිමාහ. 

පියෙොති පියායිතබ් යබො. පියස් ස නාම දස් සනං එකන් තයතො 

අභිනන් දිතබ් බං යහොතීති ආහ ‘‘පිෙචක්ඛූහි සම්පස්සිතබ්යෙො’’ති. 
පීතිසමුට් ඨානප් පසන් නයසොම් මරූපපරිග්  හඤ් හිතා චක් ඛු ‘‘පියචක් ඛූ’’ති 

වුච් චති. යතසන් ති සබ්රහ් මචාරීනං. මනවඩ්ෙනයකොති පීතිමනස් ස 

පරිබ්රහූනයතො උපරූපරි පීතිචිත් තස් යසව උප් පාදනයකො.  රුට්ඨානියෙොති 

 රුකරණස් ස ඨානභූයතො. ජානං ජානාතීති ඤායණන ජානිතබ් බං ජානාති. 
යථා වා අඤ් යඤ අජානන් තාපි ජානන් තා විය පවත් තන් ති, න එවමයං, අයං 
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පටුන 

පන ජානන් යතො එව ජානාති. පස්සං පස්සතීති දස් සනභූයතන 

පඤ ්ඤාචක් ඛුනා පස ්සිතබ් බං පස් සති, පස් සන් යතො එව වා පස් සති. එවං

සම්භාවනීයෙොති එවං විඤ් ඤුතාය පණ් ඩිතභායවන සම් භායවතබ් යබො. 

සීයලස්යවවස්ස පරිපූරකාරීති සීය සු පරිපූරකාරී එව භයවයයාති. එවං 
උත් තරපදාවධාරණං දට් ඨබ් බං. එවඤ් හිතා ඉමිනා පයදන උපරිසික් ඛාද් වයං 
අනිවත් තිතයමව යහොති. යථා පන සීය සු පරිපූරකාරී නාම යහොති, තං 

ඵය න දස් යසතුං ‘‘අජ්ඣත්ත’’න් තිආදි වුත් තං. 
විපස් සනාධිට් ඨානසමාධිසංවත් තනිකතාය හිතා ඉධ සී ස් ස පාරිපූරී, න යකව ං 
අඛණ් ඩාදිභාවමත් තං. වුත් තඤ් යහතං ‘‘යානි යඛො පන තානි 
අඛණ් ඩානි…යප.… සමාධිසංවත් තනිකානී’’ති. එවඤ් ච කත් වා 
උපරිසික් ඛාද් වයං සී ස් ස සම් භාරභායවන  හිතාතන් ති සී ස් යසයවත් ථ 
පධානග්  හණං සිද් ධං යහොති. සී ානුරක් ඛකා හිතා 

චිත් යතකග්  තාසඞ් ඛාරපරිග්  හා. අනූයනනාති අඛණ් ඩාදිභායවන, කස ්සචි 

වා අහාපයනන උපපන් යනන. ආකායරනාති කරයණන සම් පාදයනන. 

අජ්ඣත්තන් ති වා අත්තයනොති වා එකං එකත් ථං, බයඤ් ජනයමව නානං. 

භුම් මත් යථ යචතං, ‘‘සම ’’න් ති උපයයො වචනං ‘‘අනූ’’ති ඉමිනා 

උපසග් ය න යයොය  සිද් ධන් ති ආහ ‘‘අත්තයනොචිත්තසමය යුත්යතො’’ති. 

තත් ථ චිත්තසමය ති චිත් තස් ස සමාධායන. යුත්යතොති අවියුත් යතො පසුයතො. 
යයො සබ් යබන සබ් බං ඣානභාවනාය අනනුයුත් යතො, යසො තං බහිතා නීහරති 
නාම. යයො ආරභිත් වා අන් තරා සඞ් යකොචං ආපජ් ජති, යසො තං විනායසති 
නාම. යයො පන ඊදියසො අහුත් වා ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති, යසො 

අනිරාකතජ් ඣායනොති දස් යසන් යතො ‘‘ෙහි අනී ටජ්ඣායනො’’තිආදිමාහ. 
නීහරණවිනාසත් ථඤ් හිතා ඉදං නිරාකරණං නාම. ‘‘ථම් භං නිරංකත් වා 
නිවාතවුත් තී’’තිආදීසු (සු. නි. 328) චස් ස පයයොය ො දට් ඨබ් යබො. 

සත්තවිධාෙ අනුපස්සනාොති එත් ථ අනිච් චානුපස් සනා, 
දුක් ඛානුපස් සනා, අනත් තානුපස් සනා, නිබ් බිදානුපස් සනා, විරා ානුපස් සනා, 
නියරොධානුපස ්සනා, පටිනිස ්සග්  ානුපස් සනාති ඉමා සත් තවිධා අනුපස ්සනා. 
සුඤ ්ඤා ාර යතො භික් ඛු තත් ථ  ද් ධකායවියවකතාය 
සමථවිපස් සනාවයසන චිත් තවියවකං පරිබ්රූයහන් යතො 
යථානුසිට් ඨපටිපත් තියා ය ොකං සාසනඤ් ච අත් තයනො 
වියසසාධි මට් ඨානභූතං සුඤ් ඤා ාරඤ් ච උපයසොභයමායනො 
ගුණවියසසාධිට් ඨානභාවාපාදයනන විඤ ්ඤූනං අත් ථයතො තං බ්රූයහන් යතො 

නාම යහොතීති වුත් තං ‘‘බූ්රය තා සුඤ්ඤා ාරාන’’න් ති. යතනාහ ‘‘එත් 

චා’’තිආදි. එකභූමකාදිපාසායද කුරුමායනොපි පන යනව සුඤ් ඤා ාරානං 
බූ්රයහතාති දට් ඨබ් යබො. සුඤ ්ඤා ාරග්  හයණන යචත් ථ අරඤ් ඤරුක් ඛමූ ාදි 
සබ් බං පධානානුයයො ක් ඛමං යසනාසනං  හිතාතන් ති දට් ඨබ් බං. 
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පටුන 

එත් තාවතා යථා තණ් හාවිචරිතයදසනා පඨමං තණ් හාවයසන ආරද් ධාපි 
තණ් හාපදට් ඨානත් තා මානදිට් ඨීනං මානදිට් ඨියයො ඔසරිත් වා කයමන 
පපඤ් චත් තයයදසනා ජාතා, එවමයං යදසනා පඨමං අධිසී සික් ඛාවයසන 
ආරද් ධාපි සී පදට් ඨානත් තා සමථවිපස් සනානං සමථවිපස් සනායයො 
ඔසරිත් වා කයමන සික් ඛාත් තයයදසනා ජාතාති යවදිතබ් බා. එත් ථ හිතා 
‘‘සීය ස් යවවස් ස පරිපූරකාරී’’ති එත් තාවතා අධිසී සික් ඛා වුත් තා, 
‘‘අජ් ඣත් තං යචයතොසමථමනුයුත් යතො අනිරාකතජ් ඣායනො’’ති එත් තාවතා 
අධිචිත් තසික් ඛා, ‘‘විපස් සනාය සමන් නා යතො’’ති එත් තාවතා 
අධිපඤ ්ඤාසික් ඛා. ‘‘බූ්රයහතා සුඤ් ඤා ාරාන’’න් ති ඉමිනා පන සමථවයසන 
සුඤ ්ඤා ාරවඩ් ඪයන අධිචිත් තසික් ඛා, විපස් සනාවයසන අධිපඤ ්ඤාසික් ඛාති 
එවං ද් යවපි සික් ඛා සඞ්  යහත් වා වුත් තා. එත් ථ ච ‘‘අජ් ඣත් තං 
යචයතොසමථමනුයුත් යතො අනිරාකතජ් ඣායනො’’ති ඉයමහිතා පයදහිතා 
සී ානුරක් ඛිකා එව චිත් යතකග්  තා කථිතා, ‘‘විපස් සනායා’’ති ඉමිනා 
පයදන සී ානුරක් ඛියකො සඞ් ඛාරපරිග්  යහො. 

කථං චිත් යතකග්  තා සී මනුරක් ඛති? යස් ස හිතා චිත් යතකග්  තා නත් ථි, 
යසො බයාධිම් හිතා උප් පන් යන විහඤ් ඤති, යසො බයාධිවිහයතො වික් ඛිත් තචිත් යතො 
සී ං විනායසත් වාපි බයාධිවූපසමං කත් තා යහොති. යස් ස පන චිත් යතකග්  තා 
අත් ථි, යසො තං බයාධිදුක් ඛං වික් ඛම් යභත් වා සමාපත් තිං සමාපජ් ජති, 
සමාපන් නක් ඛයණ දුක් ඛං සිර තං යහොති, බ වතරං සුඛමුප් පජ් ජති. එවං 
චිත් යතකග්  තා සී මනුරක් ඛති. කථං සඞ් ඛාරපරිග්  යහො සී මනුරක් ඛති? 
යස් ස හිතා සඞ් ඛාරපරිග්  යහො නත් ථි, තස් ස ‘‘මම රූපං මම විඤ් ඤාණ’’න් ති 
අත් තභායව බ වමමත් තං යහොති, යසො තථාරූයපසු දුබ් භික් ඛබයාධිභයාදීසු 
සම් පත් යතසු සී ං නායසත් වාපි අත් තභාවං යපොයසතා යහොති. යස් ස පන 
සඞ් ඛාරපරිග්  යහො අත් ථි, තස් ස අත් තභායව බ වමමත් තං වා සියනයහො වා 
න යහොති, යසො තථාරූයපසු දුබ් භික් ඛබයාධිභයාදීසු සම් පත් යතසු සයචපිස් ස 
අන් තානි බහිතා නික් ඛමන් ති, සයචපි උස් සුස් සති විසුස් සති, ඛණ් ඩාඛණ් ඩියකො 
වා යහොති සතධාපි සහස් සධාපි, යනව සී ං විනායසත් වා අත් තභාවං 
යපොයසතා යහොති. එවං සඞ් ඛාරපරිග්  යහො සී ං අනුරක් ඛති. 

‘‘බූ්රයහතා සුඤ් ඤා ාරාන’’න් ති ඉමිනා පන තස් යසව උභයස් ස බූ්රහනා 
වඩ් ඪනා සාතච් චකිරියා දස් සිතා. එවං භ වා යස් මා ‘‘සබ්රහ් මචාරීනං පියයො 
චස් සං…යප.… භාවනීයයො චා’’ති ඉයම චත් තායරො ධම් යම ආකඞ් ඛන් යතන 
නත් ථඤ ්ඤං කිඤ් චි කාතබ් බං, අඤ් ඤදත් ථු සී ාදිගුණසමන් නා යතයනව 
භවිතබ් බං. ඊදියසො හිතා සබ්රහ් මචාරීනං පියයො යහොති මනායපො  රු භාවනීයයො. 
වුත් තම් පි යහතං – 

‘‘සී දස් සනසම් පන් නං, ධම් මට් ඨං සච් චයවදිනං; 
අත් තයනො කම් ම කුබ් බානං, තං ජයනො කුරුයත පිය’’න් ති. (ධ. ප. 
217); 
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තස් මා ‘‘ආකඞ් යඛයය යච, භික් ඛයව, භික් ඛු සබ්රහ් මචාරීනං පියයො 
චස් සං…යප.… සීය ස් යවවස් ස පරිපූරකාරී…යප.… සුඤ ්ඤා ාරාන’’න් ති 
වත් වා ඉදානි යස් මා පච් චය ාභාදිං පත් ථයන් යතනපි ඉදයමව කරණීයං, න 
අඤ ්ඤං කිඤ් චි, තස් මා ‘‘ආකඞ් යඛයය යච, භික් ඛයව, භික් ඛු  ාභී 

අස් ස’’න් තිආදිමාහ. ලාභී අස්සන් ති  ාභාසාය සංවරසී පරිපූරණං පාළියං 
ආ තං. කිමීදිසං භ වා අනුජානාතීති? න භ වා සභායවන ඊදිසං 
අනුජානාති, මහාකාරුණිකතාය පන පුග්   ජ් ඣාසයයන එවං වුත් තන් ති 

දස් යසන් යතො ‘‘න භ වා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ඝායසසනං ඡින්නකය ො, න

වාචං පයුත්තං භයණති ඡින් නකයථො මූය ො විය හුත් වා 
ඔභාසපරිකථානිමිත් තවිඤ් ඤත් තිපයුත් තං ඝායසසනං වාචං න භයණ, න 

කයථයයාති අත් යථො. පුග් ලජ්ඣාසෙවයසනාති සඞ් යඛපයතො වුත් තමත් ථං 

විවරන් යතො ‘‘යෙසං හී’’තිආදිමාහ. රයසො සභාවභූයතො ආනිසංයසො 

රසානිසංයසො. 

පච්චෙදානකාරාති චීවරාදිපච් චයදානවයසන පවත් තකාරා. ම ප්ඵලා

ම ානිසංසාති උභයයමතං අත් ථයතො එකං, බයඤ් ජනයමව නානං. 
‘‘පඤ් චියම,  හපතයයො, ආනිසංසා’’තිආදීසු (මහාව. 285) හිතා 
ආනිසංසසද් යදො ඵ පරියායයොපි යහොති. මහන් තං වා ය ොකියසුඛං ඵ න් ති 

පසවන් තීති ම ප්ඵලා, මහයතො ය ොකුත් තරසුඛස් ස පච් චයා යහොන් තීති 

ම ානිසංසා. යතනාහ ‘‘යලොකිෙසුයෙන ඵලභූයතනා’’තිආදි. 

යපච්චභවං  තාති යපතූපපත් තිවයසන නිබ් බත් තිං උප තා. යත පන 
යස් මා ඉධ කතකා කිරියා කාය න කතජීවිතුපච් යඡදා යහොන් ති, තස් මා 

වුත් තං ‘‘කාලකතා’’ති. සස් සුසසුරා ච තප් පක් ඛිකා ච සස්සුසසුරපක්ඛිකා. 

යත ඤාතියයොනිසම් බන් යධන ආවාහවිවාහසම් බන් ධවයසන සම් බද් ධා ඤාතී.

සායලොහිතාති යයොනිසම් බන් ධවයසන. එකයලොහිතෙද්ධාති එයකන 

සමායනන ය ොහිතාතසම් බන් යධන සම් බද් ධා. පසන්නචිත්යතොති 
පසන් නචිත් තයකො. කා කයතො පිතා වා මාතා වා යපතයයොනියං 

උප් පන් යනොති අධිකාරයතො විඤ ්ඤායතීති වුත් තං. ම ානිසංසයමවය ොතීති 
තස් ස තථාසී සම් පන් නත් තාති අධිප් පායයො. 

අජ්යඣොත් රිතාති මද් දිතා. න ච මං අරති සය ෙයාති මං ච අරති න 

අභිභයවයය න මද් යදයය න අජ් යඣොත් ථයරයය. උප්පන්නන් ති ජාතං 
නිබ් බත් තං. සී ාදිගුණයුත් යතො හිතා අරතිඤ් ච රතිඤ් ච සහති අජ් යඣොත් ථරති, 
මද් දිත් වා තිට් ඨති, තස් මා ඊදිසමත් තානං ඉච් ඡන් යතනපි 

සී ාදිගුණයුත් යතයනව භවිතබ් බන් ති දස් යසති. චිත්තුත්රායසො භායතීති භෙං, 

ආරම්මණං භායති එතස් මාති භෙං. තං දුවිධම් පි භයං යභරවඤ් ච සහති 

අභිභවතීති භෙයභරවසය ො. සී ාදිගුණයුත් යතො හිතා භයයභරවං සහති 
අජ් යඣොත් ථරති, මද් දිත් වා තිට් ඨති අරියයකොටියවාසී මහාදත් තත් යථයරො 
විය. 
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යථයරො කිර මග්  ං පටිපන් යනො අඤ් ඤතරං පාසාදිකං අරඤ් ඤං දිස් වා 
‘‘ඉයධවජ් ජ සමණධම් මං කත් වා  මිස් සාමී’’ති මග්  ා ඔක් කම් ම 
අඤ ්ඤතරස ්මිං රුක් ඛමූය  සඞ් ඝාටිං පඤ් ඤයපත් වා පල්  ඞ් කං ආභුජිත් වා 
නිසීදි. රුක් ඛයදවතාය දාරකා යථරස් ස සී යතයජන සකභායවන සණ් ඨාතුං 
අසක් යකොන් තා විස් සරමකංසු. යදවතාපි සක රුක් ඛං චාය සි. යථයරො 
අචය ොව නිසීදි. සා යදවතා ධූමායි පජ් ජලි. යනව සක් ඛි යථරං චාය තුං. 
තයතො උපාසකවණ් යණනා න් ත් වා වන් දිත් වා අට් ඨාසි. ‘‘යකො එයසො’’ති 
වුත් තා ‘‘අහං, භන් යත, තස් මිං රුක් යඛ අධිවත් ථා යදවතා’’ති අයවොච. ත් වං 
එයත විකායර අකාසීති. ආම, භන් යතති. ‘‘කස ්මා’’ති ච වුත් තා ආහ 
‘‘තුම් හාකං, භන් යත, සී යතයජන දාරකා සකභායවන සණ් ඨාතුං 
අසක් යකොන් තා විස් සරමකංසු, සාහං තුම් යහ ප ායපතුං එවමකාසි’’න් ති. 
යථයරො ආහ ‘‘අථ කස් මා ‘ඉධ, භන් යත, මා වසථ, මය් හං අඵාසුක’න් ති 
පටිකච් යචව නාවචාසි, ඉදානි පන මා මං කිඤ් චි අවච, 
‘අරියයකොටියමහාදත් යතො අමනුස් සභයයන  යතො’ති වචනයතො  ජ් ජාමි, 
යතනාහං ඉයධව වසිස් සං, ත් වං පන අජ් යජකදිවසං යත් ථ කත් ථචි වසාහී’’ති. 
එවං සී ාදිගුණයුත් යතො භයයභරවසයහො යහොති, තස් මා ඊදිසමත් තානං 
ඉච් ඡන් යතනපි සී ාදිගුණයුත් යතයනව භවිතබ් බන් ති දස් යසති. දුතියාදීනි 
උත් තානත් ථානි. 

ආකඞ් ඛසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5-10. මි සා ාසුත් තාදිවණ් ණනා 

75-80. පඤ් චයම ඉමස්ස හි පුග් ලස්ස සීලවිරහිතස්ස පඤ්ඤා සීලං

පරියධොවතීති අඛණ් ඩාදිභාවාපාදයනන සී ං ආදිමජ් ඣපරියයොසායනසු 
පඤ ්ඤාය සුවියසොධිතං කයරොති. යස් ස හිතා අබ් භන් තයර සී සංවයරො නත් ථි, 
උග් ඝටිතඤ් ඤුතාය පන චාතුප් පදික ාථාපරියයොසායන පඤ ්ඤාය සී ං 
යධොවිත් වා සහ පටිසම් භිදාහිතා අරහත් තං පාපුණාති, අයං පඤ් ඤාය සී ං 
යධොවති නාම යසයයථාපි සන් තතිමහාමත් යතො. 

සී වා පන පඤ් ඤං යධොවති. යස් ස (දී. නි. අට් ඨ. 1.317) හිතා පුථුජ් ජනස් ස 
සී ං සට් ඨිඅසීතිවස් සානි අඛණ් ඩං යහොති, යසො මරණකාය පි සබ් බකිය යස 
ඝායතත් වා සීය න පඤ් ඤං යධොවිත් වා අරහත් තං  ණ් හාති 
කන් දරසා පරියවයණ මහාසට් ඨිවස් සත් යථයරො විය. යථයර කිර 
මරණමඤ ්යච නිපජ් ජිත් වා බ වයවදනාය නිත් ථුනන් යත තිස් සමහාරාජා 
‘‘යථරං පස් සිස් සාමී’’ති  න් ත් වා පරියවණද් වායර ඨියතො තං සද් දං සුත් වා 
පුච් ඡි ‘‘කස ්ස සද් යදො අය’’න් ති. යථරස් ස නිත් ථුනනසද් යදොති. ‘‘පබ් බජ් ජාය 
සට් ඨිවස් යසන යවදනාපරිග්  හමත් තම් පි න කතං, ඉදානි න තං 
වන් දිස ්සාමී’’ති නිවත් තිත් වා මහායබොධිං වන් දිතුං  යතො. තයතො 
උපට් ඨාකදහයරො යථරං ආහ ‘‘කිං යනො, භන් යත,  ජ් ජායපථ, සද් යධොපි 
රාජා විප් පටිසාරී හුත් වා ‘න වන් දිස් සාමී’ති  යතො’’ති. කස් මා, ආවුයසොති? 
තුම් හාකං නිත් ථුනනසද් දං සුත් වාති. ‘‘යතන හිතා යම ඔකාසං කයරොථා’’ති 
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පටුන 

වත් වා යවදනං වික් ඛම් යභත් වා අරහත් තං පත් වා දහරස් ස සඤ් ඤං අදාසි 
‘‘ ච් ඡාවුයසො, ඉදානි රාජානං අම් යහ වන් දායපහී’’ති. දහයරො  න් ත් වා 
‘‘ඉදානි කිර යථරං වන් දථා’’ති ආහ. රාජා සුසුමාරපතියතන යථරං 
වන් දන් යතො ‘‘නාහං අයයස් ස අරහත් තං වන් දාමි, පුථුජ් ජනභූමියං පන ඨත් වා 
රක් ඛිතසී යමව වන් දාමී’’ති ආහ. එවං සීය න පඤ් ඤං යධොවති නාම. 
යසසං වුත් තයමව. ඡට් ඨාදීසු නත් ථි වත් තබ් බං. 

මි සා ාසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආකඞ් ඛවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(9) 4. ය රවග්ය ො 

1-8. වාහනසුත් තාදිවණ් ණනා 

81-88. චතුත් ථස් ස පඨයම විමරිොදීකයතනාති නිම් මරියාදීකයතන. 

යචතසාති එවංවියධන චිත් යතන විහරති. තත් ථ ද් යව මරියාදා 
කිය සමරියාදා ච ආරම් මණමරියාදා ච. සයච හිතාස් ස රූපාදියක ආරබ් භ 
රා ාදයයො උප් පජ් යජයයං, කිය සමරියාදා යතන කතා භයවයය. යතසු 
පනස ්ස එයකොපි න උප් පන් යනොති කිය සමරියාදා නත් ථි. සයච පනස් ස 
රූපාදිධම් යම ආවජ් යජන් තස ්ස එකච් යච ආපාථං නා ච් යඡයයං, එවමස් ස 
ආරම් මණමරියාදා භයවයය. යත පනස් ස ධම් යම ආවජ් යජන් තස් ස ආපාථං 
අනා තධම් යමො නාම නත් ථීති ආරම් මණමරියාදාපි නත් ථි. ඉධ පන 

කිය සමරියාදා අධිප් යපතාති ආහ ‘‘කියලසමරිොදං භින්දිත්වා’’තිආදි. 
තතියාදීසු නත් ථි වත් තබ් බං. 

වාහනසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9-10. යකොකාලිකසුත් තාදිවණ් ණනා 

89-90. නවයම (සං. නි. ටී. 1.1.181) යකොකාලිකනාමකා ද් යව භික් ඛූ. 

තයතො ඉධාධිප් යපතං නිද් ධායරත් වා දස් යසතුං ‘‘යකොෙං යකොකාලියකො’’ති 

පුච් ඡා. සුත් තස් ස අට් ඨුප් පත් තිං දස් යසතුං ‘‘කස්මා චඋපසඞ්කමී’’ති පුච් ඡා. 

අෙං කිරාතිආදි යථාක් කමං තාසං විස් සජ් ජනං. වියවකවාසං වසිතුකාමත් තා 

අප් පිච් ඡතාය ච මා යනො කස්සචි…යප.… වසිංසු. ආඝාතං උප්පායදසි 

අත් තයනො ඉච් ඡාවිඝාතනයතො. ය රා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිෙයාදයිංසු 

පයුත් තවාචාය අකතත් තා යථයරහිතා ච අදාපිතත් තා. පුබ්යෙපි…යප.…

මඤ්යඤති ඉමිනා යථරානං යකොහඤ් යඤ ඨිතභාවං ආසඞ් කති අවයණ වණං 
පස් සන් යතො විය, සුපරිසුද් යධ ආදාසතය  ජල්  ං උට් ඨායපන් යතො විය ච. 

අපරජ්ඣිත්වාති භ වයතො සම් මුඛා ‘‘පාපභික් ඛූ ජාතා’’ති වත් වා. 

ම ාසාවජ්ජදස්සනත් න් ති මහාසාවජ් ජභාවදස් සනත් ථං, අයයමව වා පායඨො. 

මාය වන් ති මා එවමාහ, මා එවං භණි. සද් ධාය අයයො උප් පායදො සද් ධායයො, 

තං ආවහතීති සද්ධායියකොති ආහ ‘‘සද්ධාෙආ මකයරො’’ති. සද්ධායියකොති 
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වා සද් ධාය අයිතබ් යබො, සද් යධයයයොති අත් යථො. යතනාහ 

‘‘සද්ධාතබ්ෙවචයනොවා’’ති. 

පීළකා නාම බාහිතාරයතො පට් ඨාය අට් ඨීනි භින් දන් ති, ඉමා පන පඨමංයයව 

අට් ඨීනි භින් දිත් වා උග්  තා. යතනාහ ‘‘අට්ඨීනි භින්දිත්වා උග් තාහි

පිළකාහී’’ති. තරුණයෙලුවමත්තියෙොති තරුණබිල්  ඵ මත් තියයො. 

විසගිලියතොති ඛිත් තපහරයණො. තඤ් ච බළිසං විසසමඤ් ඤා ය ොයක. 
ආරක් ඛයදවතානං සද් දං සුත් වාති පදං ආයනත් වා සම් බන් යධො. 

බ්ර ්මයලොයකති සුද් ධාවාසය ොයක. වරායකොති අනුග්  හවචනයමතං. 

හීනපරියායයොති යකචි. පිෙසීලාති ඉමිනා එතස් මිං අත් යථ නිරුත් තිනයයන 

යපස ාති පදසිද් ධීති දස් යසති. කෙරක්ඛීනීති බයාධිබය න 

පරිභින් නවණ් ණතාය කබරභූතානි අක් ඛීනි. ෙත්තකන් ති භ වයතො වචනං 
අඤ ්ඤථා කයරොන් යතන යත් තකං තයා අපරද් ධං, තස් ස පමාණං නත් ථීති 
අත් යථො. යස් මා අනා ාමියනො නාම පහීනකාමච් ඡන් දබයාපාදා යහොන් ති, 
ත් වඤ ්ච දිට් ඨිකාමච් ඡන් දබයාපාදවයසන ඉධා යතො, තස් මා යාවඤ් ච යත 
ඉදං අපරද් ධන් ති එවයමත් ථ අත් යථො දට් ඨබ් යබො. 

අදිට්ඨිප්පත්යතොති අප් පත් තදිට් ඨියකො. ගිලිතවියසො විෙ විසං ගිලිත් වා 

ඨියතො විය. කුඨාරිසදිසා මූ පච් ඡින් දනට් යඨන. උත්තමත්ය ති අරහත් යත. 

ඛීණාසයවොති වදති සුනක් ඛත් යතො විය අයච ං යකොරක් ඛත් තියං. යෙො 

අග්  සාවයකො විය පසංසිතබ්යෙො ඛීණාසයවො, තං ‘‘දුස ්සීය ො අය’’න් ති 

වදති. විචිනාතීති ආචියනොති පසවති. පසංසියනින් දා තාව 
සම් පන් නගුණපරිධංසනවයසන පවත් තියා සාවජ් ජතාය කටුකවිපාකා, 
නින් දියප් පසංසා පන කථං තාය සමවිපාකාති? තත් ථ 
අවිජ් ජමානගුණසමායරොපයනන අත් තයනො පයරසඤ් ච 
මිච් ඡාපටිපත් තියහතුභාවයතො පසංසියයන තස් ස සමභාවකරණයතො ච. 
ය ොයකපි හිතා අසූරං සූයරන සමං කයරොන් යතො  ාරය් යහො යහොති, පය ව 
දුප් පටිපන් නං සුප් පටිපන් යනන සමං කයරොන් යතොති. 

සයකන ධයනනාති අත් තයනො සාපයතයයයන. අෙං අප්පමත්තයකො

අපරායධො දිට් ඨධම් මිකත් තා සප් පතිකාරත් තා ච තස් ස. අෙං ම න්තතයරො

කලි කතූපචිතස් ස සම් පරායිකත් තා අප් පතිකාරත් තා ච. 

නිරබ්බුයදොති  ණනාවියසයසො එයසොති ආහ ‘‘නිරබ්බුද ණනාො’’ති, 

සතසහස් සං නිරබ් බුදානන් ති අත් යථො. ෙමරිෙ රහී නිරෙං උයපතීති එත් ථ 
යථාවුත් තආයුප් පමාණං පාකතිකවයසන අරියූපවාදිනා වුත් තන් ති 
යවදිතබ් බං. අග්  සාවකානං පන ගුණමහන් තතාය තයතොපි අතිවිය 
මහන් තතරයමවාති වදන් ති. 
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අ  යෙොබ්ර ්මාස ම්පතීති යකො අයං බ්රහ් මා, කස ්මා ච පන භ වන් තං 
උපසඞ් කමිත් වා එතදයවොචාති? අයං කස ්සපස ්ස භ වයතො සාසයන සහයකො 
නාම භික් ඛු අනා ාමී හුත් වා සුද් ධාවායසසු උප් පන් යනො, තත් ථ සහම් පති 
බ්රහ් මාති සඤ් ජානන් ති. යසො පනාහං භ වන් තං උපසඞ් කමිත් වා ‘‘පදුමනිරයං 
කිත් යතස ්සාමි, තයතො භ වා භික් ඛූනං ආයරොයචස් සති, අථානුසන් ධිකුස ා 
භික් ඛූ තත් ථායුප් පමාණං පුච් ඡිස ්සන් ති, භ වා ආචික් ඛන් යතො අරියූපවායද 
ආදීනවං පකායසස් සතී’’ති ඉමිනා කාරයණන භ වන් තං උපසඞ් කමිත් වා 
එතදයවොච. 

ම ධරට් යඨ සංයවොහාරයතො මා ධයකො පත්ය ො, යතන. 

පච්චිතබ්ෙට්ඨානස්සාති නිරයදුක් යඛන පච් චිතබ් බප් පයදසස ්ස එතං 

අබ් බුයදොති නාමං. වස්ස ණනාති එකයතො පට් ඨාය දසගුණිතං අබ් බුදආයුම් හිතා 
තයතො අපරං වීසතිගුණිතං නිරබ් බුදාදීසු වස් ස ණනා යවදිතබ් බා. අයඤ් ච 

 ණනා අපරිචිතානං දුක් කරාති වුත් තං ‘‘නතංසුකරංසඞ්ොතු’’න් ති. යකචි 
පන ‘‘තත් ථ තත් ථ පරියදවනානත් යතන කම් මකාරණනානත් යතනපි ඉමානි 

නාමානි  ද් ධානී’’ති වදන් ති, අපයර ‘‘සීතනරකා එයත’’ති. සබ්ෙත් ාති 

අබබාදීසු පදුමපරියයොසායනසු සබ් යබසු නිරයයසු. එසනයෙොති යහට් ඨිමයතො 
උපරිමස ්ස වීසතිගුණතං අතිදිසති. දසයම නත් ථි වත් තබ් බං. 

යකොකාලිකසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

යථරවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(10) 5. උපාලිවග්ය ො 

1-4. කාමයභොගීසුත් තාදිවණ් ණනා 

91-94. පඤ් චමස ්ස පඨමාදීනි උත් තානත් ථානි. චතුත් යථ තපනං 
සන් තපනං කායස් ස යඛදනං තයපො, යසො එතස ්ස අත් ථීති තපස් සී, තං 

තපස්සිං. යස් මා තථාභූයතො තපනිස් සියතො, තයපො වා තන් නිස ්සියතො, තස් මා 

ආහ ‘‘තපනිස්සිතක’’න් ති. ලූඛං ඵරුසං සාධුසම් මතාචාරවිරහයතො න 

පසාදනීයං ආජීවති වත් තතීති ලූඛාජීවී, තං ලූොජීවිං. උපක්යකොසතීති 

උප් පණ් යඩති, උපහසනවයසන පරිභාසති. උපවදතීති අවඤ් ඤාපුබ් බකං 

අපවදති. යතනාහ ‘‘හීයළතිවම්යභතී’’ති. 

කාමයභොගීසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. උත් තියසුත් තවණ් ණනා 

95. පඤ ්චයම පච් චන් යත භවං පච්චන්තිමං. පාකාරස් ස ථිරභාවං 

උද් ධමුද් ධං පායපතීති උද්ධාපං, පාකාරමූ ං. ආදි-සද් යදන 
පාකාරද් වාරබන් ධපරිඛාදීනං සඞ්  යහො යවදිතබ් යබො. 
පණ් ඩිතයදොවාරිකට් ඨානියං කත් වා භ වා අත් තානං දස් යසසීති දස් යසන් යතො 

‘‘එකද්වාරන්ති කස්මා ආ ා’’ති යචොදනං සමුට් ඨායපසි. යස් සා පඤ ්ඤාය 

වයසන පුරියසො පණ් ඩියතොති වුච් චති, තං පණ්ඩිච්චන් ති ආහ ‘‘පණ්ඩිච්යචන 



අඞ් ගුත් තරනිකායය   දසකනිපාත -ටීකා 

120 

පටුන 

සමන්නා යතො’’ති. තංතංඉතිකත් තබ් බතාසු යඡකභායවො බයත් තභායවො 

යවෙයත්තිෙං. යමධති සම් යමොහං හිතාංසති විධමතීති යමධා, සා එතස ්ස අත් ථීති 

යමධාවී. ඨායන ඨායන උප් පත් ති එතිස් සා අත් ථීති ඨානුප්පත්තිකා, ඨානයසො 
උප් පජ් ජනපඤ් ඤා. අනුපරියායන් ති එයතනාති අනුපරියායයො, යසො එව 

පයථොති අනුපරිොෙපය ො, පරියතො පාකාරස ්ස අනුසංයායනමග් ය ො. 

පාකාරභා ා සන් ධාතබ් බා එත් ථාති පාකාරසන්ධි, පාකාරස් ස 
ඵුල් ලිතප් පයදයසො. යසො පන යහට් ඨිමන් යතන ද් වින් නම් පි ඉට් ඨකානං 

වි යමන එවං වුච් චතීති ආහ ‘‘ද්වින්නං ඉට්ඨකානං අප තට්ඨාන’’න් ති. 

ඡින්නට්ඨානන් ති ඡින් නභින් නප් පයදයසො, ඡිද් දට් ඨානං වා. තඤ් හිතා විවරන් ති 
වුච් චති. 

උත් තියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6-8. යකොකනුදසුත් තාදිවණ් ණනා 

96-98. ඡට් යඨ ෙන්ධාපි දිට්ඨිට්ඨානං ආරම් මණට් යඨන ‘‘රූපං 

අත් තයතො සමනුපස් සතී’’තිආදිවචනයතො. අවිජ්ජාපි දිට්ඨිට්ඨානං 
උපනිස ්සයාදිභායවන පවත් තනයතො. යථාහ ‘‘අස් සුතවා, භික් ඛයව, 
පුථුජ් ජයනො අරියානං අදස් සාවී අරියධම් මස් ස අයකොවියදො’’තිආදි (ධ. ස. 

1007). ඵස්යසොපිදිට්ඨිට්ඨානං. යථා චාහ ‘‘තදපි ඵස් සපච් චයා (දී. නි. 1.118-

130) ඵුස් ස ඵුස් ස පටිසංයවදියන් තී’’ති (දී. නි. 1.144) ච. සඤ්ඤාපි 

දිට්ඨිට්ඨානං. වුත් තඤ් යහතං ‘‘සඤ් ඤානිදානා හිතා පපඤ් චසඞ් ඛා (සු. නි. 880; 

මහානි. 109), පථවියතො සඤ් ඤත් වා’’ති (ම. නි. 1.2) ච ආදි. විතක්යකොපි

දිට්ඨිට්ඨානං. වුත් තම් පි යචතං ‘‘තක් කඤ් ච දිට් ඨීසු පකප් පයිත් වා, සච් චං 
මුසාති ද් වයධම් මමාහූ’’ති (සු. නි. 892; මහානි. 121), ‘‘තක් කී යහොති 

වීමංසී’’ති (දී. නි. 1.34) ච ආදි. අයෙොනියසොමනසිකායරොපි දිට්ඨිට්ඨානං. 
යතනාහ භ වා – ‘‘තස් යසවං අයයොනියසො මනසිකයරොයතො ඡන් නං දිට් ඨීනං 
අඤ ්ඤතරා දිට් ඨි උප් පජ් ජති, අත් ථි යම අත් තාති තස් ස සච් චයතො යථතයතො 
දිට් ඨි උප් පජ් ජතී’’තිආදි (ම. නි. 1.19). 

ො දිට්ඨීති ඉදානි වුච් චමානානං අට් ඨාරසන් නං පදානං සාධාරණං 

මූ පදං. දිට් ඨියයව දිට්ඨි තං ගූථ තං විය, දිට් ඨීසු වා  තං ඉදං දස් සනං 

ද් වාසට් ඨිදිට් ඨීසු අන් යතො ධත් තාතිපි දිට්ඨි තං, දිට් ඨියා වා  තං දිට්ඨි තං. 
ඉදඤ් හිතා ‘‘අත් ථි යම අත් තා’’තිආදි දිට් ඨියා  මනමත් තයමව, නත් යථත් ථ 
අත් තා වා නිච් යචො වා යකොචීති වුත් තං යහොති. සා චායං දිට් ඨි 

දුන් නිග්  මනට් යඨන   නං. දුරතික් කමට් යඨන සප් පටිභයට් යඨන ච 

කන්තායරො දුබ් භික් ඛකන් තාරවාළකන් තාරාදයයො විය. සම් මාදිට් ඨියා 

විනිවිජ් ඣනට් යඨන, විය ොමනට් යඨන වා විසූකං. කදාචි සස් සතස ්ස, කදාචි 

උච් යඡදස් ස වා  හණයතො විරූපං ඵන් දිතන් ති විප්ඵන්දිතං. බන් ධනට් යඨන 

සංයෙොජනං. දිට් ඨියයව අන් යතො තුදනට් යඨන දුන් නීහරණීයට් යඨන ච 

සල්  න් ති දිට්ඨිසල්ලං. දිට් ඨියයව පීළාකරණට් යඨන සම් බායධොති 
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දිට්ඨිසම්ොයධො. දිට් ඨියයව යමොක් ඛාවරණට් යඨන පලියබොයධොති 

දිට්ඨිපලියෙොයධො. දිට් ඨියයව දුම් යමොචනීයට් යඨන බන් ධනන් ති 

දිට්ඨිෙන්ධනං. දිට් ඨියයව දුරුත් තරණට් යඨන පපායතොති දිට්ඨිපපායතො. 

දිට් ඨියයව ථාම තට් යඨන අනුසයයොති දිට්ඨානුසයෙො. දිට් ඨියයව අත් තානං 

සන් තායපතීති දිට්ඨිසන්තායපො. දිට් ඨියයව අත් තානං අනුදහතීති 

දිට්ඨිපරිළාය ො. දිට් ඨියයව කිය සකායං  න් යථතීති දිට්ඨි න්ය ො. 

දිට් ඨියයව භුසං ආදියතීති දිට්ඨුපාදානං. දිට් ඨියයව ‘‘සච් ච’’න් තිආදිවයසන 

අභිනිවිසතීති දිට්ඨාභිනියවයසො. දිට් ඨියයව ‘‘ඉදං පර’’න් ති ආමසති, පරයතො 

වා ආමසතීති දිට්ඨිපරාමායසො, සමුට් ඨාති එයතනාති සමුට් ඨානං, කාරණං. 

සමුට් ඨානස ්ස භායවො සමුට් ඨානට් යඨො, යතන සමුට්ඨානට්යඨන, 
කාරණභායවනාති අත් යථො. සත් තමට් ඨයමසු නත් ථි වත් තබ් බං. 

යකොකනුදසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9-10. උපාලිසුත් තාදිවණ් ණනා 

99-100. නවයම අජ් යඣො ායහත් වා අධිප් යපතමත් ථං සම් භවිතුං 

සායධතුං දුක් ඛානි දුරභිසම්භවානි. අට් ඨකථායං පන තත් ථ නිවායසොයයව 

දුක් යඛොති දස් යසතුං ‘‘සම්භවිතුං දුක්ොනි දුස්ස ානී’’ති වුත් තං. 

අරඤ්ඤවනපත් ානීති අරඤ් ඤ ක් ඛණප් පත් තානි වනසණ් ඩානි. 
වනපත් ථසද් යදො හිතා සණ් ඩභූයත රුක් ඛසමූයහපි වත් තතීති අරඤ් ඤග්  හණං. 

පවියවකන් ති පකාරයතො, පකායරහිතා වා වියවචනං, රූපාදිපුථුත් තාරම් මයණ 
පකාරයතො  මනාදිඉරියාපථප් පකායරහිතා අත් තයනො කායස් ස වියවචනං, 
 ච් ඡයතොපි තිට් ඨයතොපි නිසජ් ජයතොපි නිපජ් ජයතොපි එකස් යසව පවත් ති. 
යතයනව හිතා වියවයචතබ් බානං වියවචනාකාරස් ස ච යභදයතො බහුවිධත් තා 

යත එකත් යතන  යහත් වා ‘‘පවියවක’’න් ති එකවචයනන වුත් තං. දුක්කරං

පවියවකන් ති වා පවියවකං කත් තුං න සුඛන් ති අත් යථො. එකීභායවති 

එකත් තභායව. ද්වෙංද්වොරායමොති ද් වින් නං ද් වින් නං භාවාභිරයතො.  රන්ති

විොති සංහරන් ති විය විඝාතුප් පාදයනන. යතනාහ ‘‘ඝසන්ති විො’’ති. 
භයසන් තාසුප් පාදයනන ඛාදිතුං ආ තා යක් ඛරක් ඛසපිසාචාදයයො වියාති 

අධිප් පායයො. ඊදිසස්සාති අ ද් ධසමාධියනො. තිණපණ්ණම ාදිසද්යදහීති 
වායතරිතානං තිණපණ් ණාදීනං මි පක් ඛිආදීනඤ් ච භීසනයකහිතා යභරයවහිතා 

සද් යදහිතා. විවියධහිච අඤ ්යඤහිතා ඛාණුආදීහිතා යක් ඛාදිආකායරහිතා උපට් ඨියතහිතා 

භීසනයකහි. ඝයෙන කීළා ඝටිකාති එයක. දසමං උත් තානයමව. 

උපාලිසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උපාලිවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුතියපණ් ණාසකං නිට් ඨිතං. 



අඞ් ගුත් තරනිකායය   දසකනිපාත -ටීකා 

122 

පටුන 

3. තතිෙපණ්ණාසකං 

(11) 1. සමණසඤ්ඤාවග්ය ො 

1-12. සමණසඤ් ඤාසුත් තාදිවණ් ණනා 

101-112. තතියස් ස පඨමාදීනි උත් තානානි. ඡට් යඨ නිජ්ජරකාරණානීති 

පජහනකාරණානි. ඉමස් මිං මග් ය ො කථීයතීති කත් වා ‘‘අෙං

ය ට්ඨා…යප.…පුන හිතා’’ති වුත් තං. කිඤ් චාපි නිජ් ජිණ් ණා මිච් ඡාදිට් ඨීති 
ආයනත් වා සම් බන් ධිතබ් බං. යථා මිච් ඡාදිට් ඨි විපස් සනාය නිජ් ජිණ් ණාපි න 
සමුච් ඡින් නාති සමුච් යඡදප් පහානදස් සනත් ථං පුන  හිතාතා, එවං 
මිච් ඡාසඞ් කප් පාදයයොපි විපස් සනාය පහීනාපි අසමුච් ඡින් නතාය ඉධ පුන 
 හිතාතාති අයමත් යථො ‘‘මිච් ඡාසඞ් කප් පස ්සා’’තිආදීසු සබ් බපයදසු 

වත් තබ් යබොති දස් යසති ‘‘එවංසබ්ෙපයදසුයෙොයජතබ්යෙො’’ති ඉමිනා. එත් 

චාති ‘‘සම් මාවිමුත් තිපච් චයා ච අයනයක කුස ා ධම් මා භාවනාපාරිපූරිං 
 ච් ඡන් තී’’ති එතස් මිං පාළිපයද. එත් ථ ච සමුච් යඡදවයසන ච 
පටිප් පස් සද් ධිවයසන ච පටිපක් ඛධම් මානං සම් මයදව විමුච් චනං 

සම්මාවිමුත්ති. තප් පච් චයා ච මග්  ඵය සු අට් ඨ ඉන් ද්රියානි භාවනාපාරිපූරිං 
උප ච් ඡන් තීති මග්  සම් පයුත් තානිපි සද් ධාදීනි ඉන් ද්රියානි උද් ධොනි. 

මග්  වයසන හිතා ඵය සු භාවනාපාරිපූරී නාමාති. අභිනන්දනට්යඨනාති අතිවිය 
සියනහනට් යඨන. ඉදඤ් හිතා යසොමනස ්සින් ද්රියං උක් කංස තසාතසභාවයතො 
සම් පයුත් තධම් යම සියනහන් තං යතයමන් තං විය පවත් තති. 

පවත්තසන්තතිආධිපයතෙයට්යඨනාති විපාකසන් තානස ්ස ජීවයන 

අධිපතිභායවන. එවන් තිආදි වුත් තස් යසව අත් ථස් ස නි මනං. සත් තමාදීනි 
උත් තානත් ථානි. 

සමණසඤ් ඤාසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සමණසඤ් ඤාවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(12) 2. පච්යචොයරො ණිවග්ය ො 

1-4. පඨමඅධම් මසුත් තාදිවණ් ණනා 

113-6. දුතියස් ස පඨමදුතියානි උත් තානත් ථානි. තතියෙජානංජානාතීති 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤායණන ජානිතබ් බං සබ් බං ජානාති එව. න හිතා 
පයදසඤායණ ඨියතො ජානිතබ් බං සබ් බං ජානාති. උක් කට් ඨනිද් යදයසන හිතා 
අවියසසග්  හයණන ච ‘‘ජාන’’න් ති ඉමිනා නිරවයසසං යඤයයජාතං 
පරිග්  ය් හතීති තබ් බිසයාය ජානනකිරියාය සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණයමව 
කරණං භවිතුං යුත් තං, පකරණවයසන ‘‘භ වා’’ති සද් දන් තරසන් නිධායනන 

ච අයමත් යථො විභායවතබ් යබො. පස්සිතබ්ෙයමව පස්සතීති 
දිබ් බචක් ඛුපඤ ්ඤාචක් ඛුධම් මචක් ඛුබුද් ධචක් ඛුසමන් තචක් ඛුසඞ් ඛායතහිතා 

ඤාණචක් ඛූහිතා පස් සිතබ් බං පස් සති එව. අථ වා ජානංජානාතීති යථා අඤ් යඤ 
සවිපල්  ාසා කාමරූපපරිඤ් ඤාවාදියනො ජානන් තාපි විපල්  ාසවයසන 
ජානන් ති, න එවං භ වා. භ වා පන පහීනවිපල්  ාසත් තා ජානන් යතො 



අඞ් ගුත් තරනිකායය   දසකනිපාත -ටීකා 

123 

පටුන 

ජානාති එව, දිට් ඨිදස ්සනස ්ස අභාවා පස ්සන් යතො පස් සතියයවාති අත් යථො. 

චක්ඛුවිෙභූයතොති දස් සනපරිණායකට් යඨන චක් ඛු විය භූයතො. යථා හිතා චක් ඛු 
සත් තානං දස් සනත් ථං පරියණති සායධති, එවං ය ොකස් ස 
යාථාවදස් සනසාධනයතොපි දස් සනකිච් චපරිණායකට් යඨන චක් ඛු විය භූයතො, 
පඤ ්ඤාචක් ඛුමයත් තා වා සයම් භුඤායණන පඤ් ඤාචක් ඛුං භූයතො පත් යතොති 
වා චක් ඛුභූයතො. 

ඤාණසභායවොති විදිතකරණට් යඨන ඤාණසභායවො. 
අවිපරීතසභාවට් යඨන පරියත් තිධම් මප් පවත් තනයතො වා හදයයන 

චින් යතත් වා වාචාය නිච් ඡාරිතධම් මමයයොති ධම්මභූයතො. යතනාහ 

‘‘ධම්මසභායවො’’ති. ධම් මා වා යබොධිපක් ඛියා යතහිතා උප් පන් නත් තා ය ොකස ්ස 
ච තදුප් පාදනයතො, අනඤ් ඤසාධාරණං වා ධම් මං පත් යතො අධි යතොති 

ධම්මභූයතො. යසට් ඨට් යඨන බ්රහ් මභූයතොති ආහ ‘‘යසට්ඨසභායවො’’ති. අථ වා 
බ්රහ් මා වුච් චති මග් ය ො, යතන උප් පන් නත් තා ය ොකස් ස ච තදුප් පාදනයතො, 

තඤ් ච සයම් භුඤායණන පත් යතොති බ්ර ්මභූයතො. චතුසච් චධම් මං වදතීති 

වත්තා. චිරං සච් චප් පටියවධං පවත් යතන් යතො වදතීති පවත්තා. අත් ං

නී රිත්වාති දුක් ඛාදිඅත් ථං තත් ථාපි පීළනාදිඅත් ථං උද් ධරිත් වා. පරමත් ථං වා 

නිබ් බානං පාපයිතා නින්යනතා. අමතාධි මපටිපත් තියදසනාය 

අමතසච් ඡිකිරියං සත් යතසු උප් පායදන් යතො අමතං දදාතීති අමතස්ස දාතා. 

යබොධිපක් ඛියධම් මානං තදායත් තභාවයතො ධම්මසාමී. චතුත් යථ නත් ථි 
වත් තබ් බං. 

පඨමඅධම් මසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5-42. සඞ්  ාරවසුත් තාදිවණ් ණනා 

117-154. පඤ් චයම අප්පකාති යථොකා, න බහූ. අ ාෙංඉතරාපජාති යා 
පනායං අවයසසා පජා සක් කායදිට් ඨිතීරයමව අනුධාවති, අයයමව බහුතරාති 

අත් යථො. සම්මදක්ොයතති සම් මා අක් ඛායත සුකථියත. ධම්යමති තව 

යදසනාධම් යම. ධම්මානුවත්තියනොති තං ධම් මං සුත් වා තදනුච් ඡවිකං පටිපදං 

පූයරත් වා මග්  ඵ සච් ඡිකරයණන ධම් මානුවත් තියනො. මච්චුයනො 

ඨානභූතන් ති කිය සමාරසඞ් ඛාතස් ස මච් චුයනො නිවාසට් ඨානභූතං. සුදුත්තරං

තරිත්වාපාරයමස්සන්තීති යය ජනා ධම් මානුවත් තියනො, යත එතං සුදුත් තරං 
දුරතික් කමං මාරයධයයං තරිත් වා අතික් කමිත් වා නිබ් බානපාරං  මිස් සන් ති. 

කණ් ං ධම්මං විප්ප ාොති කායදුච් චරිතාදියභදං අකුස ං ධම් මං 

ජහිතාත් වා. සුක්කං භායව ාති පණ් ඩියතො භික් ඛු අභිනික් ඛමනයතො පට් ඨාය 

යාව අරහත් තමග්  ා කායසුචරිතාදියභදං සුක් කං ධම් මං භායවයය. ඔකා 

අයනොකමා ම්මාති ඔකං වුච් චති ආ යයො, අයනොකං වුච් චති අනා යයො. 
ආ යයතො නික් ඛමිත් වා අනා යසඞ් ඛාතං නිබ් බානං පටිච් ච ආරබ් භ. 
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තත්රාභිරතිමච්යඡෙයාති යස් මිං අනා යසඞ් ඛායත වියවයක නිබ් බායන 

ඉයමහිතා සත් යතහිතා දුරභිරමං, තත්රාභිරතිමිච් යඡයය. දුවියධපි කායමති 

වත් ථුකාමකිය සකායම. චිත්තක්යලයසහීති පඤ් චහිතා නීවරයණහිතා අත්තානං 

පරියෙොදයපෙය යවොදායපයය, පරියසොයධයයාති අත් යථො. 

සම්යෙොධිෙඞ්ය සූති සම් යබොජ් ඣඞ් ය සු. සම්මා චිත්තං සුභාවිතන් ති 

සම් මා යහතුනා නයයන චිත් තං සුට් ඨු භාවිතං වඩ් ඪිතං. ජුතිමන්යතොති 
ආනුභාවවන් යතො, අරහත් තමග්  ඤාණජුතියා ඛන් ධාදියභයද ධම් යම 

යජොයතත් වා ඨිතාති අත් යථො. යත යලොයක පරිනිබ්බුතාති යත ඉමස් මිං 
ඛන් ධාදිය ොයක පරිනිබ් බුතා නාම අරහත් තප් පත් තියතො පට් ඨාය 
කිය සවට් ෙස ්ස යඛපිතත් තා සඋපාදියසයසන, චරිමචිත් තනියරොයධන 
ඛන් ධවට් ෙස ්ස යඛපිතත් තා අනුපාදියසයසන චාති ද් වීහිතා පරිනිබ් බායනහිතා 
පරිනිබ් බුතා, අනුපාදායනො විය පදීයපො අපණ් ණත් තිකභාවං  තාති අත් යථො. 

ඉයතො පරං යාව තතියයො පණ් ණාසයකො, තාව උත් තානත් ථයමව. 

සඞ්  ාරවසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තතියපණ් ණාසකං නිට් ඨිතං. 

4. චතුත් පණ්ණාසකං 

155-166. චතුත් ථස් ස පඨමවග් ය ො උත් තානත් යථොයයව. 

1-44. බ්රාහ් මණපච් යචොයරොහණීසුත් තාදිවණ් ණනා 

167-210. දුතියය ච පඨමාදීනි උත් තානත් ථානි. දසයම 

පච්ඡාභූමවාසියනොති පච් චන් තයදසවාසියනො. යසවාලමාලිකාති පායතොව 
උදකං ඔයරොහිතාත් වා යසවා ඤ් යචව උප් ප ාදීනි ච  යහත් වා අත් තයනො 
උදකසුද් ධිකභාවජානනත් ථඤ් යචව ‘‘ය ොකස ්ස ච උදයකන සුද් ධි යහොතී’’ති 
ඉමස ්ස අත් ථස් ස ජානනත් ථඤ් ච මා ං කත් වා පි න් ධනකා. 

උදයකොයරො කාති පායතො මජ් ඣන් යහ සායන් යහ ච උදකඔයරොහණකා. 

යතනාහ ‘‘සාෙතතිෙකං උදයකොයරො ණානුයෙො මනුයුත්තා’’ති. 
එකාදසමාදීනි උත් තානත් ථානි. චතුත් යථ පණ් ණාසයක නත් ථි වත් තබ් බං. 

බ්රාහ් මණපච් යචොයරොහණීසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චතුත් ථපණ් ණාසකං නිට් ඨිතං. 

(21) 1. කරජකාෙවග්ය ො 

1-536. පඨමනිරයසග්  සුත් තාදිවණ් ණනා 

211-746. පඤ ්චමස ්ස පඨමාදීනි උත් තානත් ථානි. නවයම යස් මිං 
සන් තායන කාමාවචරකම් මං මහග්  තකම් මඤ ්ච කතූපචිතං විපාකදායන 
 ද් ධාවසරං හුත් වා ඨිතං, යතසු කාමාවචරකම් මං ඉතරං නීහරිත් වා සයං 
තත් ථ ඨත් වා අත් තයනො විපාකං දාතුං න සක් යකොති, මහග්  තකම් මයමව 
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පන ඉතරං පටිබාහිතාත් වා අත් තයනො විපාකං දාතුං සක් යකොති  රුභාවයතො. 

යතනාහ ‘‘තංමය ොයඝොපරිත්තංඋදකං විො’’තිආදි. ඉයතො පරං සබ් බත් ථ 
උත් තානයමව. 

පඨමනිරයසග්  සුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉති මයනොරථපූරණියා අඞ් ගුත් තරනිකාය-අට් ඨකථාය 

දසකනිපාතවණ් ණනාය අනුත් තානත් ථදීපනා සමත් තා. 

නයමො තස් ස භ වයතො අරහයතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

එකාදසකනිපාත-ටීකා 

1. නිස්සෙවග්ය ො 

1-10. කිමත් ථියසුත් තාදිවණ් ණනා 

1-10. එකාදසකනිපාතස් ස පඨමාදීනි උත් තානත් ථායනව. දසයම 

ජනිතස්මන් ති කම් මකිය යසහිතා නිබ් බත් යත, ජයන එතස් මින් ති වා 

ජයනතස්මං, මනුස් යසසූති අත් යථො. යතනාහ ‘‘යෙය ොත්තපටිසාරියනො’’ති. 
ජනිතස ්මිං-සද් යදො එව වා ඉ-කාරස් ස එ-කාරං කත් වා ‘‘ජයනතස් මි’’න් ති 

වුත් යතො. ජනිතස්මන් ති ච ජනස් මින් ති අත් යථො යවදිතබ් යබො. ජනිතස් මින් ති 
සාමඤ ්ඤග්  හයණපි යත් ථ චතුවණ් ණසමඤ් ඤා, තත් යථව මනුස් සය ොයක. 

ෙත්තියෙො යසට්යඨොති අයං ය ොකසමඤ් ඤාපි මනුස් සය ොයකයයව, න 

යදවකායය බ්රහ් මකායය වාති දස් යසතුං ‘‘යෙය ොත්තපටිසාරියනො’’ති වුත් තං. 

පටිසරන්තීති ‘‘අහං ය ොතයමො, අහං කස් සයපො’’ති පටි පටි අත් තයනො 
ය ොත් තං අනුස ්සරන් ති පටිජානන් ති වාති අත් යථො. 

කිමත් ථියසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිස ්සයවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අනුස්සතිවග්ය ො 

1-4. පඨමමහානාමසුත් තාදිවණ් ණනා 

11-14. දුතියස් ස පඨමාදීනි උත් තානත් ථානි. තතියය 

කෙළීකාරා ාරභක්ොනන් ති කබළීකාරාහාරූපජීවීනං. යකො පන යදවානං 
ආහායරො, කා ආහාරයව ාති? සබ් යබසම් පි කාමාවචරයදවානං සුධා 
ආහායරො. සා යහට් ඨියමහිතා යහට් ඨියමහිතා උපරිමානං උපරිමානං පණීතතමා 
යහොති, තං යථාසකං දිවසවයසයනව දිවයස දිවයස භුඤ් ජන් ති. යකචි පන 
‘‘බිළාරපදප් පමාණං සුධාහාරං භුඤ් ජන් ති, යසො ජිව් හාය ඨපිතමත් යතො යාව 
යකසග්  නඛග්  ා කායං ඵරති, යතසංයයව දිවසවයසන සත් ත දිවයස 
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යාපනසමත් යථො යහොතී’’ති වදන් ති. අසමෙවිමුත්තිො විමුත්යතොති 
මග්  වියමොක් යඛන විමුත් යතො. අට් ඨන් නඤ් හිතා සමාපත් තීනං සමාපජ් ජනස ්ස 
සමයයොපි අත් ථි තස් ස අසමයයොපි, මග්  වියමොක් යඛන පන විමුච් චනස ්ස 
සමයයො වා අසමයයො වා නත් ථි. යස් ස සද් ධා බ වතී, විපස් සනා ච ආරද් ධා, 
තස් ස  ච් ඡන් තස් ස තිට් ඨන් තස් ස නිසීදන් තස් ස නිපජ් ජන් තස ්ස ඛාදන් තස් ස 
භුඤ ්ජන් තස් ස ච මග්  ඵ ප් පටියවයධො නාම න යහොතීති න වත් තබ් බං. ඉති 
මග්  වියමොක් යඛන විමුච් චන් තස ්ස සමයයො වා අසමයයො වා නත් ථීති 
මග්  වියමොක් යඛො අසමයවිමුත් ති නාම. චතුත් යථ නත් ථි වත් තබ් බං. 

පඨමමහානාමසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. යමත් තාසුත් තවණ් ණනා 

15. පඤ ්චයම යසසජනාති යමත් තාය යචයතොවිමුත් තියා අ ාභියනො. 

සම්පරිවත්තමානාති දක් ඛියණයනව පස් යසන අසයිත් වා සබ් බයසො 

පරිවත් තමානා. කාකච්ඡමානාති ඝුරුඝුරුපස් සාසවයසන විස් සරං කයරොන් තා. 

සුෙං සුපතීති එත් ථ දුවිධා සුපනා සයයන පිට් ඨිප් පසාරණ ක් ඛණා 
කිරියාමයචිත් යතහිතා අයවොකිණ් ණභවඞ්  ප් පවත් ති ක් ඛණා ච. තත් ථායං 
උභයත් ථාපි සුඛයමව සුපති. යස් මා සණිකං නිපජ් ජිත් වා අඞ්  පච් චඞ්  ානි 
සයමොධාය පාසාදියකන ආකායරන සයති, නිද් යදොක් කමයනපි ඣානං 

සමාපන් යනො විය යහොති. යතනාහ ‘‘එවං අසුපිත්වා’’තිආදි. 

නිද් දාකාය  සුඛං අ භිත් වා දුක් යඛන සුත් තත් තා එව පටිබුජ් ඣනකාය  
සරීරයඛයදන නිත් ථුනනං විජම් භනං ඉයතො චියතො ච විපරිවත් තනඤ් ච 

යහොතීති ආහ ‘‘නිත්ථුනන්තා විජම්භන්තා සම්පරිවත්තන්තා දුක්ෙං

පටිබුජ්ඣන්තී’’ති. අයං පන සුයඛන සුත් තත් තා සරීරයඛදාභාවයතො 

නිත් ථුනනාදිවිරහිතායතොව පටිබුජ් ඣති. යතන වුත් තං ‘‘එවං

අප්පටිබුජ්ඣිත්වා’’තිආදි. සුඛප් පටියබොයධො ච සරීරවිකාරාභායවනාති ආහ 

‘‘සුෙංනිබ්බකාර’’න් ති. 

භද්දකයමව සුපිනං පස්සතීති ඉදං අනුභූතපුබ් බවයසන 
යදවතූපසංහාරවයසන චස් ස භද් දකයමව සුපිනං යහොති, න පාපකන් ති 

කත් වා වුත් තං. යතනාහ ‘‘යචතිෙං වන්දන්යතො විො’’තිආදි. 
ධාතුක් යඛොභයහතුකම් පි චස් ස බහු ං භද් දකයමව සියා යයභුයයයන 
චිත් තජරූපානුගුණතාය උතුආහාරජරූපානං. 

උයර ආමුක්කමුත්තා ායරො විොති ගීවාය බන් ධිත් වා උයර 
 ම් බිතමුත් තාහායරො වියාති යකහිතාචි තං එකාවලිවයසන වුත් තං සියා, 
අයනකරතනාවලිසමූහභූයතො පන මුත් තාහායරො අංසප් පයදසයතො පට් ඨාය 
යාව කටිප් පයදසස් ස යහට් ඨාභා ා ප ම් බන් යතො උයර ආමුක් යකොයයව නාම 
යහොති. 
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විසාෙත්ය යරො විොති (විසුද් ධි. 1.258) යසො කිර පාෙලිපුත් යත 
කුටුම් බියයො අයහොසි. යසො තත් යථව වසමායනො අස් යසොසි 
‘‘තම් බපණ් ණිදීයපො කිර යචතියමා ා ඞ් කයතො කාසාවපජ් යජොයතො, 
ඉච් ඡිතිච් ඡිතට් ඨායනයයයවත් ථ සක් කා නිසීදිතුං වා නිපජ් ජිතුං වා, 
උතුසප් පායං යසනාසනසප් පායං පුග්   සප් පායං ධම් මස ්සවනසප් පායන් ති 
සබ් බයමත් ථ සු භ’’න් ති. යසො අත් තයනො යභො ක් ඛන් ධං පුත් තදාරස් ස 
නියයායතත් වා දුස් සන් යත බද් යධන එකකහාපයණයනව ඝරා නික් ඛමිත් වා 
සමුද් දතීයර නාවං උදික් ඛමායනො එකං මාසං වසි. යසො යවොහාරකුස තාය 
ඉමස ්මිං ඨායන භණ් ඩං කිණිත් වා අසුකස් මිං වික් කිණන් යතො ධම් මිකාය 
වණිජ් ජාය යතයනවන් තරමායසන සහස් සං අභිසංහරි. ඉති අනුපුබ් යබන 
මහාවිහාරං  න් ත් වා පබ් බජ් ජං යාචති. යසො පබ් බාජනත් ථාය සීමං නීයතො තං 
සහස් සත් ථවිකං ඔවට් ටිකන් තයරන භූමියං පායතසි. ‘‘කියමත’’න් ති ච 
වුත් යත ‘‘කහාපණසහස් සං, භන් යත’’ති වත් වා, ‘‘උපාසක, 
පබ් බජිතකා යතො පට් ඨාය න සක් කා විචායරතුං, ඉදායනව නං විචායරහී’’ති 
වුත් යත ‘‘විසාඛස් ස පබ් බජ් ජට් ඨානං ආ තා මා රිත් තහත් ථා  මිංසූ’’ති 
මුඤ ්චිත් වා සීමාමාළයක වික් කිරිත් වා පබ් බජිත් වා උපසම් පන් යනො. යසො 
පඤ ්චවස් යසො හුත් වා ද් යවමාතිකා පගුණා කත් වා අත් තයනො සප් පායං 
කම් මට් ඨානං  යහත් වා එයකකස ්මිං විහායර චත් තායරො චත් තායරො මායස 
සමපවත් තවාසං වසමායනො චරි. එවං චරමායනො – 

‘‘වනන් තයර ඨියතො යථයරො, විසායඛො  ජ් ජමානයකො; 
අත් තයනො ගුණයමසන් යතො, ඉමමත් ථං අභාසථ. 

‘‘යාවතා උපසම් පන් යනො, යාවතා ඉධ මා යතො; 
එත් ථන් තයර ඛලිතං නත් ථි, අයහො  ායභො යත මාරිසා’’ති. (විසුද් ධි. 
1.258); 

යසො චිත් ත පබ් බතවිහාරං  ච් ඡන් යතො ද් යවධාපථං පත් වා ‘‘අයං නු යඛො 
මග් ය ො, උදාහු අය’’න් ති චින් තයන් යතො අට් ඨාසි. අථස් ස පබ් බයත අධිවත් ථා 
යදවතා හත් ථං පසායරත් වා ‘‘එයසො මග් ය ො’’ති දස් යසති. යසො 
චිත් ත පබ් බතවිහාරං  න් ත් වා තත් ථ චත් තායරො මායස වසිත් වා ‘‘පච් චූයස 
 මිස් සාමී’’ති චින් යතත් වා නිපජ් ජි. චඞ් කමසීයස මණි රුක් යඛ අධිවත් ථා 
යදවතා යසොපානඵ යක නිසීදිත් වා පයරොදි. යථයරො ‘‘යකො එයසො’’ති ආහ. 
අහං, භන් යත, මණිලියාති. කිස ්ස යරොදසීති? තුම් හාකං  මනං පටිච් චාති. මයි 
ඉධ වසන් යත තුම් හාකං යකො ගුයණොති? තුම් යහසු, භන් යත, ඉධ වසන් යතසු 
අමනුස ්සා අඤ් ඤමඤ් ඤං යමත් තං පටි භන් ති, යත දානි තුම් යහසු  යතසු 
ක හං කරිස් සන් ති, දුට් ඨුල්  ම් පි කථයිස් සන් තීති. යථයරො ‘‘සයච මයි ඉධ 
වසන් යත තුම් හාකං ඵාසුවිහායරො යහොති, සුන් දර’’න් ති වත් වා අඤ් යඤපි 
චත් තායරො මායස තත් යථව වසිත් වා පුන තයථව  මනචිත් තං උප් පායදසි. 
යදවතාපි පුන තයථව පයරොදි. එයතයනව උපායයන යථයරො තත් යථව 
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වසිත් වා තත් යථව පරිනිබ් බායීති. එවං ධමත් තාවිහාරී භික් ඛු අමනුස ්සානං 
පියයො යහොති. 

ෙලවපිෙචිත්තතාොති ඉමිනා බ වපියචිත් තතාමත් යතනපි සත් ථං න 

කමති, පය ව යමත් තාය යචයතොවිමුත් තියාති දස් යසති. ඛිප්පයමව චිත්තං

සමාධිෙති, යකනචි පරිපන් යථන පරිහීනජ් ඣානස් ස බයාපාදස් ස 
සිරසමුස් සාරිතභාවයතො ඛිප් පයමව සමාධියති, ‘‘ආසවානං ඛයායා’’ති යකචි. 
යසසං සුවිඤ් යඤයයයමව. එත් ථ ච කිඤ් චාපි ඉයතො 
අඤ ්ඤකම් මට් ඨානවයසන අධි තජ් ඣානානම් පි සුඛසුපනාදයයො ආනිසංසා 
 බ් භන් ති. යථාහ – 

‘‘සුඛං සුපන් ති මුනයයො, අජ් ඣත් තං සුසමාහිතාතා; 
සුප් පබුද් ධං පබුජ් ඣන් ති, සදා ය ොතමසාවකා’’ති. (විසුද් ධි. මහාටී. 
1.258); ච ආදි – 

තථාපියම ආනිසංසා බ්රහ් මවිහාර ාභියනො අනවයසසා  බ් භන් ති 
බයාපාදාදීනං උජුවිපච් චනීකභාවයතො බ්රහ් මවිහාරානං. යතයනවාහ 
‘‘නිස ්සරණං යහතං, ආවුයසො, බයාපාදස ්ස, යදිදං 
යමත් තායචයතොවිමුත් තී’’තිආදි (දී. නි. 3.326; අ. නි. 6.13). 
බයාපාදාදිවයසන ච සත් තානං දුක් ඛසුපනාදයයොති තප් පටිපක් ඛභූයතසු 
බ්රහ් මවිහායරසු සිද් යධසු සුඛසුපනාදයයො හත් ථ තා එව යහොන් තීති. 

යමත් තාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අට් ඨකනා රසුත් තවණ් ණනා 

16. ඡට් යඨ යෙලුව ාමයකති යවසාලියා දක් ඛිණපස ්යස අවිසියර 
යබලුව ාමයකො නාම අත් ථි, තං ය ොචර ාමං කත් වාති අත් යථො. 

සාරප්පත්තකුල ණනාොති මහාසාරමහප් පත් තකු  ණනාය. දසයම

ඨායනති අඤ් යඤ අඤ් යඤති දස ණනට් ඨායන. අට් ඨකන යර ජායතො 

භයවොති අට්ඨකනා යරො. කුක්කුටාරායමොති පාෙලිපුත් යත කුක් කුොරායමො, 
න යකොසම් බියං. 

පකතත් ථප් පටිනිද් යදයසො ත-සද් යදොති තස් ස ‘‘භ වතා’’තිආදීහිතා පයදහිතා 
සමානාධිකරණභායවන වුත් තස් ස යයන අභිසම් බුද් ධභායවන භ වා පකයතො 
අධි යතො සුපාකයෙො ච, තං අභිසම් බුද් ධභාවං සද් ධිං ආ මනීයපටිපදාය 

අත් ථභායවයනව දස් යසන් යතො ‘‘යෙොයසො…යප.…අභිසම්බුද්යධො’’ති ආහ. 
සතිපි ඤාණදස් සනසද් දානං ඉධ පඤ ්ඤායවවචනභායව යතන යතන 
වියසයසන යනසං විසයවියසයස පවත් තිදස ්සනත් ථං 
අසාධාරණඤාණවියසසවයසන, විජ් ජාත් තයවයසන, 
විජ් ජාභිඤ ්ඤානාවරණවයසන, සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණමංසචක් ඛුවයසන 

පටියවධයදසනාඤාණවයසන ච තදත් ථං යයොයජත් වා දස් යසන් යතො ‘‘යතසං
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පටුන 

යතස’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ ආසොනුසෙං ජානතා ආසයානුසයඤායණන, 

සබ්ෙයඤෙයධම්මං පස්සතා සබ් බඤ ්ඤුතානාවරණඤායණහිතා. 

පුබ්යෙනිවාසාදීහීති පුබ් යබනිවාසාසවක් ඛයඤායණහිතා. පටියවධපඤ්ඤාොති 

අරියමග්  පඤ ්ඤාය. යදසනාපඤ්ඤාෙ පස්සතාති යදයසතබ් බධම් මානං 
යදයසතබ් බප් පකාරං යබොධයනයයපුග්   ානඤ් ච 
ආසයානුසයචරිතාධිමුත් තිආදියභදං ධම් මං යදසනාපඤ් ඤාය යාථාවයතො 

පස් සතා. අරීනන් ති කිය සාරීනං, පඤ ්චවිධමාරානං වා සාසනස් ස වා 
පච් චත් ථිකානං අඤ් ඤතිත් ථියානං. යතසං පන හනනං පාටිහාරියයහිතා 
අභිභවනං අප් පටිභානතාකරණං අජ් ඣුයපක් ඛණඤ් ච. 

යකසිවිනයසුත් තඤ් යචත් ථ නිදස් සනං. තථා ඨානාට් ඨානාදීනි ජානතා. 

යථාකම් මූපය  සත් යත පස්සතා. සවාසනානමාසවානං ඛීණත් තා අර තා. 
අභිඤ් යඤයයාදියභයද ධම් යම අභිඤ් යඤයයාදියතො අවිපරීතාවයබොධයතො 

සම්මාසම්බුද්යධන. 

අථ වා තීසු කාය සු අප් පටිහතඤාණතාය ජානතා. කායකම් මාදිවයසන 

තිණ් ණම් පි කම් මානං ඤාණානුපරිවත් තියතො නිසම් මකාරිතාය පස්සතා. 

දවාදීනම් පි අභාවසාධිකාය පහානසම් පදාය අර තා. ඡන් දාදීනං 
අහානියහතුභූතාය අක් ඛයපටිභානසාධිකාය සබ් බඤ ්ඤුතාය 

සම්මාසම්බුද්යධනාති එවං දසබ අට් ඨාරසආයවණිකබුද් ධධම් මවයසනපි 
යයොජනා කාතබ් බා. 

අභිසඞ්ෙතන් ති අත් තයනො පච් චයයහිතා අභිසම් මුඛභායවන සයමච් ච 
සම් භුයය කතං. ස් වාස ්ස කතභායවො උප් පාදයනන යවදිතබ් යබො, න 

උප් පන් නස ්ස පටිසඞ් ඛරයණනාති ආහ ‘‘උප්පාදිත’’න් ති. යත චස් ස පච් චයා 
යචතනාපධානාති දස් යසතුං පාළියං ‘‘අභිසඞ් ඛතං අභිසඤ් යචතයිත’’න් ති 

වුත් තන් ති ‘‘යචතයිතං කප්පයිත’’න් ති අත් ථමාහ. අභිසඞ්ෙතං

අභිසඤ්යචතයිතන් ති ච ඣානස් ස පාතුභාවදස් සනමුයඛන විද් ධංසනභාවං 
උල් ලිඞ් ය ති. යඤ් හිතා අහුත් වා සම් භවති, තං හුත් වා පටියවති. යතනාහ 

පාළියං ‘‘ෙං යෙො පනා’’තිආදි. සම විපස්සනාධම්යම ඨියතොති එත් ථ 
සමථධම් යම ඨිතත් තා සමාහිතායතො විපස් සනං පට් ඨයපත් වා 
අනිච් චානුපස ්සනාදීහිතා නිච් චසඤ් ඤාදයයො පජහන් යතො අනුක් කයමන තං 
අනුය ොමඤාණං පායපතා හුත් වා විපස් සන් නාධම් යම ඨියතො. 

සමථවිපස් සනාසඞ් ඛායතසු ධම් යමසු රඤ් ජනට් යඨන රාය ො. නන් දනට් යඨන 

නන්දී. තත් ථ සුඛුමා අයපක් ඛා වුත් තා. යා නිකන් තීති වුච් චති. 

එවං සන්යතති එවං යථාරුතවයසයනව ඉමස් ස සුත් තපදස් ස අත් යථ 

 යහතබ් යබ සති. සම විපස්සනාසුඡන්දරාය ො කත්තබ්යෙොති අනා ාමිඵ ං 
අනිබ් බත් යතත් වා තදත් ථාය සමථවිපස් සනාපි අනිබ් බත් යතත් වා යකව ං 
තත් ථ ඡන් දරාය ො කත් තබ් යබො භවිස් සති. කස් මා? යතසු 
සමථවිපස් සනාසඞ් ඛායතසු ධම් යමසු ඡන් දරා මත් යතන අනා ාමිනා 
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 ද් ධබ් බස ්ස අ ද් ධඅනා ාමිඵය නපි  ද් ධබ් බත් තා. තථා සති යතන 

අනා ාමිඵ ම් පි  ද් ධබ් බයමව යහොති. යතනාහ ‘‘අනා ාමඵලං පටිලද්ධං

භවිස්සතී’’ති. සභාවයතො රසිතබ් බත් තා අවිපරීයතො අත් යථො එව අත් රයසො. 

අඤ්ඤාපි කාචි සු තියෙොති විනිපාතියක සන් ධායාහ. අඤ්ඤාපි කාචි

දුග් තියෙොති අසුරකායමාහ. 

අප් පං යාචියතන බහුං යදන් යතන උළාරපුරියසන විය එකං ධම් මං 
පුච් ඡියතන ‘‘අයම් පි එකධම් යමො’’ති කථිතත් තා එකාදසපි ධම් මා 
පුච් ඡාවයසන එකධම් යමො නාම ජායතො පච් යචකං 

වාකයපරිසමාපනඤායයන. පුච්ඡාවයසනාති ‘‘අත් ථි නු යඛො, භන් යත 
ආනන් ද, යතන…යප.… සම් මාසම් බුද් යධන එකධම් යමො සම් මදක් ඛායතො’’ති 

එවං පවත් තපුච් ඡාවයසන. අමතුප්පත්තිඅත්ය නාති අමතභාවස් ස 
උප් පත් තියහතුතාය, සබ් බානිපි කම් මට් ඨානානි එකරසාපි අමතාධි මස් ස 
පටිපත් තියාති අත් යථො. එවයමත් ථ අග්  ඵ භූමි අනා ාමිඵ භූමීති ද් යවව 
භූමියයො සරූපයතො ආ තා, නානන් තරියතාය පන යහට් ඨිමාපි ද් යව භූමියයො 
අත් ථයතො ආ තා එවාති දට් ඨබ් බාති. පඤ් ච සතානි අග් යඝො එතස් සාති 

පඤ්චසතං. යසසයමත් ථ උත් තානයමව. 

අට් ඨකනා රසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ය ොපා සුත් තවණ් ණනා 

17. සත් තයම තිස්යසො ක ාති තිස් යසො අට් ඨකථා, තිවිධා සුත් තස් ස 
අත් ථවණ් ණනාති අත් යථො. එයකකං පදං නාළං මූ ං එතිස ්සාති 

එවංසඤ් ඤිතා එකනාළිකා. එයකකං වා පදං නාළං අත් ථනිග්  මනමග් ය ො 

එතිස ්සාති එකනාළිකා. යතනාහ ‘‘එයකකස්ස පදස්ස අත් ක න’’න් ති. 

චත් තායරො අංසා භා ා අත් ථසල්  ක් ඛණූපායා එතිස් සාති චතුරස්සා. යතනාහ 

‘‘චතුක්කං ෙන්ධිත්වා ක න’’න් ති. නියමයතො නිසින් නස ්ස ආරද් ධස් ස 

වත් යතො සංවත් යතො එතිස් සා අත් ථීති නිසින්නවත්තිකා, යථාරද් ධස් ස 
අත් ථස ්ස විසුං විසුං පරියයොසාපිකාති අත් යථො. යතනාහ 

‘‘පණ්ඩිතය ොපාලකං දස්යසත්වා’’තිආදි. එයකකස් සපි පදස් ස 
පිණ් ඩත් ථදස ්සනවයසන බහූනං පදානං එකජ් ඣං අත් ථං අකයථත් වා 

එකයමකස ්ස පදස් ස අත් ථවණ් ණනා අයං සබ් බත් ථ  බ් භති. චතුක්කං

ෙන්ධිත්වාති කණ් හපක් යඛ උපයමොපයමයයද් වයං, තථා සුක් කපක් යඛති ඉදං 
චතුක් කං යයොයජත් වා. අයං එදියසසු එව සුත් යතසු  බ් භති. 

පරියෙොසාන මනන් ති යකචි තාව ආහු ‘‘කණ් හපක් යඛ උපමං දස් යසත් වා 
උපමා ච නාම යාවයදව උපයමයයසම් පටිපාදනත් ථාති උපයමයයත් ථං 
ආහරිත් වා සංකිය සපක් ඛනිද් යදයසො ච යවොදානපක් ඛවිභාවනත් ථායාති 
සුක් කපක් ඛම් පි උපයමොපයමයයවිභාය න ආහරිත් වා සුත් තත් ථස් ස 
පරියයොසාපනං. කණ් හපක් යඛ උපයමයයං දස් යසත් වා 
පරියයොසාන මනාදීසුපි එයසව නයයො’’ති. අපයර පන ‘‘කණ් හපක් යඛ, 
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සුක් කපක් යඛ ච තංතංඋපමූපයමයයත් ථානං විසුං විසුං පරියයොසායපත් වාව 

කථනං පරියයොසාන මන’’න් ති වදන් ති. අෙන් ති නිසින් නවත් තිකා. ඉධාති 

ඉමස ්මිං ය ොපා කසුත් යත. සබ්ොචරිොනං ආචිණ්ණාති සබ් යබහිතාපි 
පුබ් බාචරියයහිතා ආචරිතා සංවණ් ණිතා, තථා යචව පාළි පවත් තාති. 

අඞ් ගීයන් ති අවයවභායවන ඤායන් තීති අඞ් ානි, යකොට් ඨාසා. තානි 

පයනත් ථ යස් මා සාවජ් ජසභාවානි, තස් මා ආහ ‘‘අඞ්ය හීති

අගුණයකොට්ඨායසහී’’ති. ය ොමණ්ඩලන් ති ය ොසමූහං. පරි රිතුන් ති 
රක් ඛිතුං. තං පන පරිහරණං පරිග්  යහත් වා විචරණන් ති ආහ 

‘‘පරිග් ය ත්වා විචරිතු’’න් ති. වඩ්ඪින් ති ගුන් නං බහුභාවං 

බහුය ොරසතාසඞ් ඛාතං පරිවුද් ධිං. ‘‘එත් තකමිද’’න් ති රූපීයතීති රූපං, 

පරිමාණපරිච් යඡයදොපි සරීරරූපම් පීති ආහ ‘‘ ණනයතො වා වණ්ණයතො 

වා’’ති. න පරියෙසති විනට් ඨභාවස් යසව අජානනයතො. නීලාති එත් ථ ඉති-
සද් යදො ආදිඅත් යථො. යතන යසතසබ ාදිවණ් ණං සඞ්  ණ් හාති. 

ධනුසත්තිසූලාදීති එත් ථ ඉස් සාසාචරියානං  ාවීසු කතං ධනුලක්ෙණං. 

කුමාරභත් ති ණානං  ාවීසු කතං සත්තිලක්ෙණං. ඉස් සරභත් ති ණානං 

 ාවීසු කතං සූලලක්ෙණන් ති යයොජනා. ආදි-සද් යදන රාමවාසුයදව ණාදීනං 
 ාවීසු කතං ඵරසුචක් කාදි ක් ඛණං සඞ්  ණ් හාති. 

නීලමක්ඛිකාති පිඞ්   මක් ඛිකා, ඛුද් දකමක් ඛිකා එව වා. සෙති රුජති 

එතායාති සාටිකා, සංවඩ් ඪා සාටිකා ආසාටිකා. යතනාහ ‘‘වඩ්ෙන්තී’’තිආදි. 

 ායරතාති අපයනතා. 

වායකනාති වාකපට් යෙන. චීරයකනාති පිය ොතියකන. අන්යතොවස්යසති 

වස් සකා ස ්ස අබ් භන් තයර. නිග් ා න් ති සුසුමාරාදිග්  ාහරහිතාතං. පීතන් ති 

පානීයස් ස පීතභාවං. සීහබයග් ඝාදිපරිස් සයයන සාසඞ්යකොසප්පටිභයෙො. 

පඤ ්ච අහානි එකස් සාති පඤ් චාහිතායකො, යසො එව වායරොති, 

පඤ්චාහිකවායරො. එවං සත්තාහිකවායරොපි යවදිතබ් යබො. චිණ්ණට්ඨානන් ති 
චරිතට් ඨානං ය ොචරග්  හිතාතට් ඨානං. 

පිතිට්ඨානන් ති පිතරා කාතබ් බට් ඨානං, පිතරා කාතබ් බකිච් චන් ති 

අත් යථො. ෙ ාරුචිං ය ත්වා  ච්ඡන්තීති ගුන් නං රුචිඅනුරූපං ය ොචරභූමිං 

වා නදිපාරං වා  යහත් වා  ච් ඡන් ති. ය ොභත්තන් ති කප් පාසට් ඨිකාදිමිස් සං 
ය ොභුඤ් ජිතබ් බං භත් තං. භත් තග්  හයණයනව යාගුපි සඞ්  හිතාතා. 

ද්වී ාකායරහීති වුත් තං ආකාරද් වයං දස් යසතුං ‘‘ ණනයතො වා

සමුට්ඨානයතොවා’’ති වුත් තං. එවංපාළිෙංආ තාති ‘‘උපචයයො සන් තතී’’ති 
ජාතිං ද් විධා භින් දිත් වා හදයවත් ථුං අග්  යහත් වා දසායතනානි පඤ් චදස 

සුඛුමරූපානීති එවං රූපකණ්ඩපාළිෙං (ධ. ස. 666) ආ තා. පඤ්චවීසති
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පටුන 

රූපයකොට්ඨාසාති ස ක් ඛණයතො අඤ් ඤමඤ් ඤසඞ් කරාභාවයතො රූපභා ා. 

රූපයකොට්ඨාසාති වා විසුං විසුං අප් පවත් තිත් වා ක ාපභායවයනව 

පවත් තනයතො රූපක ාපා. යකොට්ඨාසාති ච අංසා අවයවාති අත් යථො. 

යකොට්ඨන් ති වා සරීරං, තස් ස අංසා යකසාදයයො යකොට් ඨාසාති අඤ් යඤපි 

අවයවා යකොට් ඨාසා විය යකොට්ඨාසා. 

යසෙය ාපීතිආදි උපමාසංසන් දනං. තත් ථ රූපං පරිග් ය ත්වාති 

යථාවුත් තං රූපං ස ක් ඛණයතො ඤායණන පරිග්  ණ් හිතාත් වා. අරූපං

වවත් යපත්වාති තං රූපං නිස් සාය ආරම් මණඤ් ච කත් වා පවත් තමායන 

යවදනාදියක චත් තායරො ඛන් යධ අරූපන් ති වවත් ථයපත් වා. රූපාරූපං

පරිග් ය ත්වාති පුන තත් ථ යං රූප් පන ක් ඛණං, තං රූපං. තදඤ් ඤං 
අරූපං. උභයවිනිමුත් තං කිඤ් චි නත් ථි අත් තා වා අත් තනියං වාති එවං 
රූපාරූපං පරිග්  යහත් වා. තදුභයඤ් ච අවිජ් ජාදිනා පච් චයයන සපච් චයන් ති 

පච්චෙං සල්ලක්යෙත්වා, අනිච් චතාදි ක් ඛණං ආයරොයපත් වා යයො 
ක ාපසම් මසනාදික් කයමන කම් මට් ඨානං මත් ථකං පායපතුං න සක් යකොති, 
යසො න වඩ් ඪතීති යයොජනා. 

එත්තකං රූපං එකසමුට්ඨානන් ති චක් ඛායතනං, යසොතායතනං, 
ඝානායතනං, ජිව් හායතනං, කායායතනං, ඉත් ථින් ද්රියං, පුරිසින් ද්රියං, 
ජීවිතින් ද්රියන් ති අට් ඨවිධං කම් මවයසන; කායවිඤ් ඤත් ති, වචීවිඤ් ඤත් තීති 
ඉදං ද් වයං චිත් තවයසනාති එත් තකං රූපං එකසමුට් ඨානං. සද් දායතනයමකං 

උතුචිත් තවයසන ද්විසමුට්ඨානං. රූපස් ස  හුතා, මුදුතා, කම් මඤ ්ඤතාති 

එත් තකං රූපං උතුචිත් තාහාරවයසන තිසමුට්ඨානං. රූපායතනං, 
 න් ධායතනං, රසායතනං, යඵොට් ඨබ් බායතනං, ආකාසධාතු, ආයපොධාතු, 
කබළීකායරො ආහායරොති එත් තකං රූපං උතුචිත් තාහාරකම් මවයසන 

චතුසමුට්ඨානං. උපචයයො, සන් තති, ජරතා, රූපස් ස අනිච් චතාති එත් තකං 

රූපං න කුයතොචි සමුට්ඨාතීති න ජානාති. සමුට්ඨානයතො රූපං 

අජානන්යතොතිආදීසු වත් තබ් බං ‘‘ ණනයතො රූපං අජානන් යතො’’තිආදීසු 
වුත් තනයයයනව යවදිතබ් බං. 

කම්මලක්ෙයණොති අත් තනා කතං දුච් චරිතකම් මං  ක් ඛණං එතස් සාති 
කම් ම ක් ඛයණො, බාය ො. වුත් තඤ් යහතං – ‘‘තීණිමානි, භික් ඛයව, බා ස් ස 
බා  ක් ඛණානි. කතමානි තීණි? දුච් චින් තිතචින් තී යහොති, දුබ් භාසිතභාසී, 
දුක් කෙකම් මකාරී. ඉමානි යඛො…යප.…  ක් ඛණානී’’ති (ම. නි. 3.246; අ. 
නි. 3.3). අත් තනා කතං සුචරිතකම් මං  ක් ඛණං එතස ්සාති 
කම් ම ක් ඛයණො, පණ් ඩියතො. වුත් තම් පි යචතං ‘‘තීණිමානි, භික් ඛයව, 
පණ් ඩිතස් ස පණ් ඩිත ක් ඛණානි. කතමානි තීණි? සුචින් තිතචින් තී යහොති, 
සුභාසිතභාසී, සුකතකම් මකාරී. ඉමානි යඛො…යප.… පණ් ඩිත ක් ඛණානී’’ති 

(ම. නි. 3.253; අ. නි. 3.3). යතනාහ ‘‘කුසලාකුසලකම්මං

පණ්ඩිතොලලක්ෙණ’’න් ති. 
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ොයලවජ්යජත්වාපණ්ඩියතනයසවතීති යං බා පුග්  ය  වජ් යජත් වා 
පණ් ඩිතයසවනං අත් ථකායමන කාතබ් බං, තං න කයරොති. තථාභූතස් ස ච 

අයමාදීනයවොති දස් යසතුං පුන ‘‘ොයලවජ්යජත්වා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ යං 

භ වතා ‘‘ඉදං යවො කප් පතී’’ති අනුඤ් ඤාතං, තදනුය ොමඤ් යච, තං කප්පිෙං. 

යං ‘‘ඉදං යවො න කප් පතී’’ති පටික් ඛිත් තං, තදනුය ොමඤ් යච, තං අකප්පිෙං. 

යං යකොසල්  සම් භූතං, තං කුසලං, තප් පටිපක් ඛං අකුසලං. තයදව සාවජ්ජං, 

කුස ං අනවජ්ජං. ආපත් තියතො ආදියතො ද් යව ආපත් තික් ඛන් ධා  රුකං, 

තදඤ් ඤං ලහුකං. ධම් මයතො මහාසාවජ් ජං  රුකං, අප් පසාවජ් ජං ලහුකං. 

සප් පටිකාරං සයතකිච්ඡං, අප් පටිකාරං අයතකිච්ඡං. ධම් මතානු තං කාරණං, 

ඉතරං අකාරණං. තං අජානන්යතොති කප් පියාකප් පියං,  රුක- හුකං, 
සයතකිච් ඡායතකිච් ඡං අජානන් යතො සුවිසුද් ධං කත් වා සී ං රක් ඛිතුං න 
සක් යකොති. කුස ාකුස ං, සාවජ් ජානවජ් ජං, කාරණාකාරණං අජානන් යතො 
ඛන් ධාදීසු අකුස තාය රූපාරූපපරිග්  හම් පි කාතුං න සක් යකොති, කුයතො 

තස් ස කම් මට් ඨානං  යහත් වා වඩ් ඪනා. යතනාහ ‘‘කම්මට්ඨානං ය ත්වා 

වඩ්යෙතුංනසක්යකොතී’’ති. 

ය ොවණසදියස අත් තභායව උප් පජ් ජිත් වා තත් ථ දුක් ඛුප් පත් තියහතුයතො 

මිච් ඡාවිතක් කා ආසාටිකා වියාති ආසාටිකාති ආහ ‘‘අකුසලවිතක්කං

ආසාටිකං අ ායරත්වා’’ති. 

‘‘ ණ් යඩොති යඛො, භික් ඛයව, පඤ ්චන් යනතං උපාදානක් ඛන් ධානං 
අධිවචන’’න් ති (සං. නි. 4.103; අ. නි. 8.56; 9.15) වචනයතො ඡහිතා වණමුයඛහිතා 
විස් සන් දමානයූයසො  ණ් යඩො විය පිය ොතිකාඛණ් යඩන ඡද් වායරහිතා 
විස් සන් දමානකිය සාසුචි අත් තභාවවයණො සතිසංවයරන පිදහිතාතබ් යබො, අයං 

පන එවං න කයරොතීති ආහ ‘‘ෙ ා යසොය ොපාලයකොවණංනපටිච්ඡායදති, 

එවංසංවරංනසම්පායදතී’’ති. 

යථා ධූයමො ඉන් ධනං නිස ්සාය උප් පජ් ජමායනො සණ් යහො සුඛුයමො, තං තං 
විවරං අනුපවිස් ස බයායපන් යතො සත් තානං ඩංසමකසාදිපරිස් සයං 
වියනොයදති, අග් ගිජා ාසමුට් ඨානස් ස පුබ් බඞ්  යමො යහොති, එවං 
ධම් මයදසනාඤාණස් ස ඉන් ධනභූතං රූපාරූපධම් මජාතං නිස් සාය 
උප් පජ් ජමානා සණ් හා සුඛුමා තං තං ඛන් ධන් තරං ආයතනන් තරඤ් ච 
අනුපවිස් ස බයායපති, සත් තානං මිච් ඡාවිතක් කාදිපරිස් සයං වියනොයදති, 
ඤාණග් ගිජා ාසමුට් ඨාපනස ්ස පුබ් බඞ්  යමො යහොති, තස් මා ධූයමො වියාති 

ධූයමොති ආහ ‘‘ය ොපාලයකො ධූමං විෙ ධම්මයදසනාධූමං න කයරොතී’’ති. 
අත් තයනො සන් තිකං උප න් ත් වා නිසින් නස ්ස කාතබ් බා තදනුච් ඡවිකා 

ධම් මකථා උපනිසින්නකක ා. කතස් ස දානාදිපුඤ් ඤස් ස අනුයමොදනකථා 

අනුයමොදනා. තයතොති ධම් මකථාදීනං අකරණයතො. ‘‘ෙහුස්සුයතො ගුණවාති

නජානන්තී’’ති කස් මා වුත් තං? නනු අත් තයනො ජානාපනත් ථං ධම් මකථාදි 
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න කාතබ් බයමවාති? සච් චං න කාතබ් බයමව, සුද් ධාසයයන පන ධම් යම 
කථියත තස ්ස ගුණජානනං සන් ධායයතං වුත් තං. යතනාහ භ වා – 

‘‘නාභාසමානං ජානන් ති, මිස් සං බාය හිතා පණ් ඩිතං; 
භාසයය යජොතයය ධම් මං, පග්  ණ් යහ ඉසිනං ධජ’’න් ති. 

තරන් ති ඔතරන් ති එත් ථාති තිත් ං, නදිතළාකාදීනං නහානපානාදිඅත් ථං 
ඔතරණට් ඨානං. යථා පන තං උදයකන ඔතිණ් ණසත් තානං සරීරම ං 
පවායහති, පරිස් සමං වියනොයදති, විසුද් ධිං උප් පායදති, එවං බහුස් සුතා 
අත් තයනො සමීපං ඔතිණ් ණසත් තානං ධම් යමොදයකන චිත් තම ං පවායහන් ති, 
පරිස ්සමං වියනොයදන් ති, විසුද් ධිං උප් පායදන් ති, තස් මා යත තිත් ථං වියාති 

තිත් ං. යතනාහ ‘‘තිත් භූයත ෙහුස්සුතභික්ඛූ’’ති. ෙයඤ්ජනං ක ං 

යරොයපතබ්ෙන් ති, භන් යත, ඉදං බයඤ් ජනං අයං සද් යදො කථං ඉමස් මිං 
අත් යථ යරොයපතබ් යබො, යකන පකායරන ඉමස් ස අත් ථස් ස වාචයකො ජායතො. 
‘‘නිරූයපතබ් බ’’න් ති වා පායඨො, නිරූයපතබ් බං අයං සභාවනිරුත් ති 

කථයමත් ථ නිරූළ් හාති අධිප් පායයො. ඉමස්ස භාසිතස්ස යකො අත්ය ොති 

සද් දත් ථං පුච් ඡති. ඉමස්මංඨායනති ඉමස් මිං පාළිප් පයදයස. පාළිකිං වදතීති 

භාවත් ථං පුච් ඡති. අත්ය ොකිංදීයපතීති භාවත් ථං වා? සඞ් යකතත් ථං වා. න

පරිපුච්ඡතීති විමතිච් යඡදනපුච් ඡාවයසන සබ් බයසො පුච් ඡං න කයරොති. න 

පරිපඤ් තීති පරි පරි අත් තයනො ඤාතුං ඉච් ඡං න ආචික් ඛති, න විභායවති. 

යතනාහ ‘‘නජානායපතී’’ති. යතති බහුස ්සුතභික් ඛූ. විවරණං නාම අත් ථස් ස 

විභජිත් වා කථනන් ති ආහ ‘‘භායජත්වානයදයසන්තී’’ති. අනුත්තානීකතන් ති 

ඤායණන අපාකටීකතං ගුය් හං පටිච් ඡන් නං. න උත්තානිං කයරොන්තීති 
සියනරුපාදමූය  වාලිකං උද් ධරන් යතො විය පථවීසන් ධායරොදකං විවරිත් වා 
දස් යසන් යතො විය ච උත් තානං න කයරොන් ති. 

එවං යස් ස ධම් මස ්ස වයසන බහුස් සුතා ‘‘තිත් ථ’’න් ති වුත් තා 
පරියායයතො. ඉදානි තයමව ධම් මං නිප් පරියායයතො ‘‘තිත් ථ’’න් ති දස් යසතුං 

‘‘ෙ ා වා’’තිආදි වුත් තං. ධම් යමො හිතා තරන් ති ඔතරන් ති එයතන නිබ් බානං 
නාම තළාකන් ති ‘‘තිත් ථ’’න් ති වුච් චති. යතනාහ භ වා සුයමධභූයතො – 

‘‘එවං කිය සම යධොවං, විජ් ජන් යත අමතන් තයළ; 
න  යවසති තං තළාකං, න යදොයසො අමතන් තයළ’’ති. (බු. වං. 2.14) 
– 

ධම් මස ්යසව නිබ් බානස ්යසොතරණතිත් ථභූතස ්ස ඔතරණාකාරං අජානන් යතො 

‘‘ධම්මතිත් ංනජානාතී’’ති වුත් යතො. 

පීතාපීතන් ති ය ො යණ පීතං අපීතඤ් ච ය ොරූපං න ජානාති, න වින් දති. 

අවින් දන් යතො හිතා ‘‘න ලභතී’’ති වුත් යතො. ‘‘ආනිසංසං න වින්දතී’’ති වත් වා 

තස් ස අවින් දනාකාරං දස් යසන් යතො ‘‘ධම්මස්සවනග් ං  න්ත්වා’’තිආදිමාහ. 
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පටුන 

අෙංයලොකුත්තයරොති පදං සන් ධායාහ ‘‘අරිෙ’’න් ති. පච් චාසත් තිඤායයන 
අනන් තරස ්ස හිතා විප් පටියසයධො වා. අරියසද් යදො වා නිද් යදොසපරියායයො 

දට් ඨබ් යබො. අට්ඨඞ්ගිකන් ති ච විසුං එකජ් ඣඤ් ච අට් ඨඞ් ගිකං උපාදාය 
 යහතබ් බං, අට් ඨඞ්  තා බාහුල්  යතො ච. එවඤ් ච කත් වා සත් තඞ්  ස් සපි 
අරියමග්  ස ්ස සඞ්  යහො සිද් යධො යහොති. 

චත්තායරො සතිපට්ඨායනතිආදීසු අවියසයසන සතිපට් ඨානා වුත් තා. 
තත් ථ කායයවදනාචිත් තධම් මාරම් මණා සතිපට් ඨානා ය ොකියා, තත් ථ 
සම් යමොහවිද් ධංසනවයසන පවත් තා නිබ් බානාරම් මණා ය ොකුත් තරාති එවං 

‘‘ඉයමයලොකිො, ඉයමයලොකුත්තරා’’තිෙ ාභූතංනප්පජානාති. 

අනවයසසං දු තීති පටිග්  හයණ මත් තං අජානන් යතො කිස ්මිඤ් චි 
දායයක සද් ධාහානියා, කිස ්මිඤ ්චි පච් චයහානියා අනවයසසං දුහති. වාචාය 

අභිහායරො වාචාභි ායරො. පච් චයානං අභිහායරො පච්චොභි ායරො. 

‘‘ඉයම අම්ය සු  රුචිත්තීකාරං න කයරොන්තී’’ති ඉමිනා නවකානං 
භික් ඛූනං සම් මාපටිපත් තියා අභාවං දස් යසති ආචරියුපජ් ඣායයසු 
පිතුයපමස ්ස අනුපට් ඨාපනයතො, යතන ච සික් ඛා ාරවතාභාවදීපයනන 
සඞ්  හස් ස අභාජනභාවං, යතන යථරානං යතසු අනුග්  හාභාවං. න හිතා 
සී ාදිගුයණහිතා සාසයන ථිරභාවප් පත් තා අනනුග්  යහතබ් යබ සබ්රහ් මචාරී 

අනුග්  ණ් හන් ති, නිරත් ථකං වා අනුග්  හං කයරොන් ති. යතනාහ ‘‘නවයක 

භික්ඛූ’’තිආදි. ධම්මක ාෙන්ධන් ති පයවණිආ තං 
පකිණ් ණකධම් මකථාමග්  ං. 
සච් චසත් තප් පටිසන් ධිපච් චයාකාරප් පටිසංයුත් තං සුඤ ්ඤතාදීපනං 

ගුළ්  න් ං. වුත්තවිපල්ලාසවයසනාති ‘‘න රූපඤ ්ඤූ’’තිආදීසු වුත් තස් ස 

පටියසධස ්ස පටික් යඛපවයසන අග්  හණවයසන. යෙොයජත්වාති ‘‘රූපඤ් ඤූ 
යහොතීති  ණනයතො වා වණ් ණයතො වා රූපං ජානාතී’’තිආදිනා, ‘‘තස් ස 
ය ො යණොපි න පරිහායති, පඤ ්චය ොරසපරියභො යතොපි න පරිබාහිතායරො 

යහොතී’’තිආදිනා ච අත් ථං යයොයජත් වා. යවදිතබ්යෙොති තස් මිං තස් මිං පයද 
යථාරහං අත් යථො යවදිතබ් යබො. යසසං සබ් බත් ථ උත් තානයමවාති. 

ය ොපා සුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉති මයනොරථපූරණියා අඞ් ගුත් තරනිකාය-අට් ඨකථාය 

එකාදසකනිපාතවණ් ණනාය අනුත් තානත් ථදීපනා සමත් තා. 

නිට් ඨිතා ච මයනොරථපූරණියා අඞ් ගුත් තරනිකාය -අට් ඨකථාය  

අනුත් තානත් ථපදවණ් ණනා. 

නි මනක ාවණ්ණනා 
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ම ාඅට්ඨක ාෙ සාරන් ති අඞ් ගුත් තරමහාඅට් ඨකථාය සාරං. 

එකූනසට්ඨිමත්යතොති යථොකං ඌනභාවයතො මත් තසද් දග්  හණං. 

මූලට්ඨක ාසාරන් ති පුබ් යබ වුත් තඅඞ් ගුත් තරමහාඅට් ඨකථාය සාරයමව 

අනුනි මවයසන වදති. අථ වා මූලට්ඨක ාසාරන් ති යපොරාණට් ඨකථාසු 
අත් ථසාරං. යතයනදං දස් යසති – අඞ් ගුත් තරමහාඅට් ඨකථාය අත් ථසාරං 
ආදාය ඉමං මයනොරථපූරණිං කයරොන් යතො යසසමහානිකායානම් පි 
මූ ට් ඨකථාසු ඉධ විනියයො ක් ඛමං අත් ථසාරං ආදාය එවමකාසින් ති. 

ම ාවි ාරාධිවාසීනන් ති ච ඉදං පුරිමපච් ඡිමපයදහිතා සද් ධිං සම් බන් ධිතබ් බං 
‘‘මහාවිහාරාධිවාසීනං සමයං පකාසයන් තී, මහාවිහාරාධිවාසීනං 

මූ ට් ඨකථාසාරං ආදායා’’ති. යතනාති පුඤ ්යඤන. ය ොතු සබ්යෙො සුඛී

යලොයකොති කාමාවචරාදිවිභාය ො සබ් යබො සත් තය ොයකො යථාරහං 
යබොධිත් තයාධි මවයසන සම් පත් යතන නිබ් බානසුයඛන සුඛී සුඛියතො 
යහොතූති සයදවකස ්ස ය ොකස ්ස අච් චන් තං සුඛාධි මාය අත් තයනො පුඤ් ඤං 
පරිණායමති. 

එත් තාවතා සමත් තාව, සබ් බයසො වණ් ණනා අයං; 
වීසතියා සහස් යසහිතා,  න් යථහිතා පරිමාණයතො. 

යපොරාණානං කථාමග්  -සාරයමත් ථ යයතො ඨිතං; 

තස් මා සාරත් මඤ්ජූසා, ඉති නායමන විස් සුතා. 

අජ් යඣසියතො නරින් යදන, යසොහං පරක්කමොහුනා; 
සද් ධම් මට් ඨිතිකායමන, සාසනුජ් යජොතකාරිනා. 

යතයනව කාරියත රම් යම, පාසාදසතමණ් ඩියත; 
නානාදුම ණාකිණ් යණ, භාවනාභිරතා යය. 

සීතලූදකසම් පන් යන, වසං යජතවයන ඉමං; 
අත් ථබයඤ් ජනසම් පන් නං, අකාසිං සාධුසම් මතං. 

යං සිද් ධං ඉමිනා පුඤ් ඤං, යං චඤ් ඤං පසුතං මයා; 
එයතන පුඤ් ඤකම් යමන, දුතියය අත් තසම් භයව. 

තාවතිංයස පයමොයදන් යතො, සී ාචාරගුයණ රයතො; 
අ ග් ය ො පඤ් චකායමසු, පත් වාන පඨමං ඵ ං. 

අන් තියම අත් තභාවම් හිතා, යමත් යතයයං මුනිපුඞ්  වං; 
ය ොකග්  පුග්   ං නාථං, සබ් බසත් තහිතායත රතං. 

දිස ්වාන තස් ස ධීරස ්ස, සුත් වා සද් ධම් මයදසනං; 
අධි න් ත් වා ඵ ං අග්  ං, යසොයභයයං ජිනසාසනං. 
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සදා රක් ඛන් තු රාජායනො, ධම් යමයනව ඉමං පජං; 
නිරතා පුඤ් ඤකම් යමසු, යජොයතන් තු ජිනසාසනං. 

ඉයම ච පාණියනො සබ් යබ, සබ් බදා නිරුපද් දවා; 
නිච් චං ක යාණසඞ් කප් පා, පප් යපොන් තු අමතං පදන් ති. 

අඞ් ගුත් තරටීකා සමත් තා. 
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