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68. ‘‘සත් තහි, භික් ඛෙව, ධම් ෙමහි සමන් නාගෙතො භික් ඛු ආහුෙනෙය්යො ෙහොති 

පාහුෙනෙය්යො දක් ඛිෙණෙය්යො අඤ් ජලිකරණීෙයො අනුත් තරං පුඤ් ඤක් ෙඛත් තං 

ෙලොකස් ස. කතෙමහි සත් තහි? ඉධ, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මඤ් ඤූ ච ෙහොති අත් ථඤ් ඤූ ච 

අත් තඤ් ඤූ ච මත් තඤ් ඤූ ච කාලඤ් ඤූ ච පරිසඤ් ඤූ ච පුග් ගලපෙරොවරඤ් ඤූ ච. 

‘‘කථඤ් ච, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මඤ් ඤූ ෙහොති? ඉධ, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මං ජානාති 

– සුත් තං ෙගය්යං ෙවය්යාකරණං ගාථං උදානං ඉතිවුත් තකං ජාතකං අබ් භුතධම් මං 

ෙවදල් ලං. ෙනො ෙච, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මං ජාෙනය්ය – සුත් තං ෙගය්යං ෙවය්යාකරණං 

ගාථං උදානං ඉතිවුත් තකං ජාතකං අබ් භුතධම් මං ෙවදල් ලං, නයිධ ‘ධම් මඤ් ඤූ’ති 

වුච් ෙචය්ය. යස ්මා ච ෙඛො, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මං ජානාති – සුත් තං ෙගය්යං 

ෙවය්යාකරණං ගාථං උදානං ඉතිවුත් තකං ජාතකං අබ් භුතධම් මං ෙවදල් ලං, තස් මා 

‘ධම් මඤ් ඤූ’ති වුච් චති. ඉති ධම් මඤ් ඤූ. 

‘‘අත් ථඤ් ඤූ ච කථං ෙහොති? ඉධ, භික් ඛෙව, භික් ඛු තස් ස තස් ෙසව භාසිතස් ස අත් ථං 

ජානාති – ‘අයං ඉමස් ස භාසිතස් ස අත් ෙථො, අයං ඉමස් ස භාසිතස් ස අත් ෙථො’ති. ෙනො ෙච, 

භික් ඛෙව, භික් ඛු තස් ස තස් ෙසව භාසිතස් ස අත් ථං ජාෙනය්ය – ‘අයං ඉමස් ස භාසිතස් ස 

අත් ෙථො, අයං ඉමස ්ස භාසිතස් ස අත් ෙථො’ති, නයිධ ‘අත් ථඤ් ඤූ’ති වුච් ෙචය්ය. යස් මා ච 
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ෙඛො, භික් ඛෙව, භික් ඛු තස් ස තස ්ෙසව භාසිතස් ස අත් ථං ජානාති – ‘අයං ඉමස් ස භාසිතස් ස 

අත් ෙථො, අයං ඉමස් ස භාසිතස් ස අත් ෙථො’ති, තස් මා ‘අත් ථඤ් ඤූ’ති වුච් චති. ඉති 

ධම් මඤ් ඤූ, අත් ථඤ් ඤූ. 

‘‘අත් තඤ් ඤූ ච කථං ෙහොති? ඉධ, භික් ඛෙව, භික් ඛු අත් තානං ජානාති – 

‘එත් තෙකොම් හි සද් ධාය සීෙලන සුෙතන චාෙගන පඤ් ඤාය පටිභාෙනනා’ති. ෙනො ෙච, 

භික් ඛෙව, භික් ඛු අත් තානං ජාෙනය්ය – ‘එත් තෙකොම් හි සද් ධාය සීෙලන සුෙතන චාෙගන 

පඤ් ඤාය පටිභාෙනනා’ති, නයිධ ‘අත් තඤ් ඤූ’ති වුච් ෙචය්ය. යස් මා ච, ෙඛො භික් ඛෙව, 

භික් ඛු අත් තානං ජානාති – ‘එත් තෙකොම් හි සද් ධාය සීෙලන සුෙතන චාෙගන පඤ් ඤාය 

පටිභාෙනනා’ති, තස් මා ‘අත් තඤ් ඤූ’ති වුච් චති. ඉති ධම් මඤ් ඤූ, අත් ථඤ් ඤූ, අත් තඤ් ඤූ. 

‘‘මත් තඤ් ඤූ ච කථං ෙහොති? ඉධ, භික් ඛෙව, භික් ඛු මත් තං ජානාති 

චීවරපිණ් ඩපාතෙසනාසනගිලාන පච් චයෙභසජ් ජපරික් ඛාරානං පටිග් ගහණාය. ෙනො ෙච, 

භික් ඛෙව, භික් ඛු මත් තං ජාෙනය්ය 

චීවරපිණ් ඩපාතෙසනාසනගිලාන පච් චයෙභසජ් ජපරික් ඛාරානං පටිග් ගහණාය, නයිධ 

‘මත් තඤ් ඤූ’ති වුච් ෙචය්ය. යස් මා ච ෙඛො, භික් ඛෙව, භික් ඛු මත් තං ජානාති 

චීවරපිණ් ඩපාතෙසනාසනගිලානපච් චයෙභසජ් ජපරික් ඛාරානං පටිග් ගහණාය, තස් මා 

‘මත් තඤ් ඤූ’ති වුච් චති. ඉති ධම් මඤ් ඤූ, අත් ථඤ් ඤූ, අත් තඤ් ඤූ, මත් තඤ් ඤූ. 

‘‘කාලඤ් ඤූ ච කථං ෙහොති? ඉධ, භික් ඛෙව, භික් ඛු, කාලං ජානාති – ‘අයං කාෙලො 

උද් ෙදසස් ස, අයං කාෙලො පරිපුච් ඡාය, අයං කාෙලො ෙයොගස් ස, අයං කාෙලො 

පටිසල් ලානායා’ති. ෙනො ෙච, භික් ඛෙව, භික් ඛු කාලං ජාෙනය්ය – ‘අයං කාෙලො 

උද් ෙදසස් ස, අයං කාෙලො පරිපුච් ඡාය, අයං කාෙලො ෙයොගස් ස, අයං කාෙලො 

පටිසල් ලානායා’ති, නයිධ ‘කාලඤ් ඤූ’ති වුච් ෙචය්ය. යස් මා ච ෙඛො, භික් ඛෙව, භික් ඛු 

කාලං ජානාති – ‘අයං කාෙලො උද් ෙදසස් ස, අයං කාෙලො පරිපුච් ඡාය, අයං කාෙලො 

ෙයොගස් ස, අයං කාෙලො පටිසල් ලානායා’ති, තස් මා ‘කාලඤ් ඤූ’ති වුච් චති. ඉති 

ධම් මඤ් ඤූ, අත් ථඤ් ඤූ, අත් තඤ් ඤූ, මත් තඤ් ඤූ, කාලඤ් ඤූ. 

‘‘පරිසඤ් ඤූ ච කථං ෙහොති? ඉධ, භික් ඛෙව, භික් ඛු පරිසං ජානාති – ‘අයං 

ඛත් තියපරිසා, අයං බාහ් මණපරිසා, අයං ගහපතිපරිසා, අයං සමණපරිසා. තත් ථ එවං 
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උපසඞ් කමිතබ් බං, එවං ඨාතබ් බං, එවං කත් තබ් බං, එවං නිසීදිතබ් බං, එවං භාසිතබ් බං, 

එවං තුණ් හී භවිතබ් බ’න් ති. ෙනො ෙච, භික් ඛෙව, භික් ඛු පරිසං ජාෙනය්ය – ‘අයං 

ඛත් තියපරිසා, අයං බාහ් මණපරිසා, අයං ගහපතිපරිසා, අයං සමණපරිසා. තත් ථ එවං 

උපසඞ් කමිතබ් බං, එවං ඨාතබ් බං, එවං කත් තබ් බං, එවං නිසීදිතබ් බං, එවං භාසිතබ් බං, 

එවං තුණ් හී භවිතබ් බ’න් ති, නයිධ ‘පරිසඤ් ඤූ’ති වුච් ෙචය්ය. යස් මා ච ෙඛො, භික් ඛෙව, 

භික් ඛු පරිසං ජානාති – ‘අයං ඛත් තියපරිසා, අයං බාහ් මණපරිසා, අයං ගහපතිපරිසා, අයං 

සමණපරිසා. තත් ථ එවං උපසඞ් කමිතබ් බං, එවං ඨාතබ් බං, එවං කත් තබ් බං, එවං 

නිසීදිතබ් බං, එවං භාසිතබ් බං, එවං තුණ් හී භවිතබ් බ’න් ති, තස් මා ‘පරිසඤ් ඤූ’ති වුච් චති. 

ඉති ධම් මඤ ්ඤූ, අත් ථඤ් ඤූ, අත් තඤ් ඤූ, මත් තඤ් ඤූ, කාලඤ් ඤූ, පරිසඤ් ඤූ. 

‘‘පුග් ගලපෙරොවරඤ් ඤූ ච කථං ෙහොති? ඉධ, භික් ඛෙව, භික් ඛුෙනො ද් වෙයන පුග් ගලා 

විදිතා ෙහොන් ති. ද් ෙව පුග් ගලා – එෙකො අරියානං දස් සනකාෙමො, එෙකො අරියානං න 

දස් සනකාෙමො. ය් වායං පුග් ගෙලො අරියානං න දස් සනකාෙමො, එවං ෙසො ෙතනඞ් ෙගන 

ගාරය් ෙහො. ය් වායං පුග් ගෙලො අරියානං දස් සනකාෙමො, එවං ෙසො ෙතනඞ් ෙගන පාසංෙසො. 

‘‘ද් ෙව පුග් ගලා අරියානං දස් සනකාමා – එෙකො සද් ධම් මං ෙසොතුකාෙමො, එෙකො 

සද් ධම් මං න ෙසොතුකාෙමො. ය් වායං පුග් ගෙලො සද් ධම් මං න ෙසොතුකාෙමො, එවං ෙසො 

ෙතනඞ් ෙගන ගාරය් ෙහො. ය් වායං පුග් ගෙලො සද් ධම් මං ෙසොතුකාෙමො, එවං ෙසො 

ෙතනඞ් ෙගන පාසංෙසො. 

‘‘ද් ෙව පුග් ගලා සද් ධම් මං ෙසොතුකාමා – එෙකො ඔහිතෙසොෙතො ධම් මං සුණාති, එෙකො 

අෙනොහිතෙසොෙතො ධම් මං සුණාති. ය් වායං පුග් ගෙලො අෙනොහිතෙසොෙතො ධම් මං සුණාති, 

එවං ෙසො ෙතනඞ් ෙගන ගාරය් ෙහො. ය් වායං පුග් ගෙලො ඔහිතෙසොෙතො ධම් මං සුණාති, එවං 

ෙසො ෙතනඞ් ෙගන පාසංෙසො. 

‘‘ද් ෙව පුග් ගලා ඔහිතෙසොතා ධම් මං සුණන් ති – එෙකො සුත් වා ධම් මං ධාෙරති, එෙකො 

සුත් වා ධම් මං න ධාෙරති. ය් වායං පුග් ගෙලො සුත් වා ධම් මං න ධාෙරති, එවං ෙසො 

ෙතනඞ් ෙගන ගාරය් ෙහො. ය් වායං පුග් ගෙලො සුත් වා ධම් මං ධාෙරති, එවං ෙසො 

ෙතනඞ් ෙගන පාසංෙසො. 
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‘‘ද් ෙව පුග් ගලා සුත් වා ධම් මං ධාෙරන් ති – එෙකො ධතානං ධම් මානං අත් ථං 

උපපරික් ඛති, එෙකො ධතානං ධම් මානං අත් ථං න උපපරික් ඛති. ය් වායං පුග් ගෙලො ධතානං 

ධම් මානං අත් ථං න උපපරික් ඛති, එවං ෙසො ෙතනඞ් ෙගන ගාරය් ෙහො. ය් වායං පුග් ගෙලො 

ධතානං ධම් මානං අත් ථං උපපරික් ඛති, එවං ෙසො ෙතනඞ් ෙගන පාසංෙසො. 

‘‘ද් ෙව පුග් ගලා ධතානං ධම් මානං අත් ථං උපපරික් ඛන් ති – එෙකො අත් ථමඤ් ඤාය 

ධම් මමඤ් ඤාය ධම් මානුධම් ම පටිපන් ෙනො, එෙකො න අත් ථමඤ් ඤාය ධම් මමඤ් ඤාය 

ධම් මානුධම් ම පටිපන් ෙනො. ය් වායං පුග් ගෙලො න අත් ථමඤ් ඤාය ධම් මමඤ් ඤාය 

ධම් මානුධම් ම පටිපන් ෙනො, එවං ෙසො ෙතනඞ් ෙගන ගාරය් ෙහො. ය් වායං පුග් ගෙලො 

අත් ථමඤ් ඤාය ධම් මමඤ් ඤාය ධම් මානුධම් මපටිපන් ෙනො, එවං ෙසො ෙතනඞ් ෙගන 

පාසංෙසො. 

‘‘ද් ෙව පුග් ගලා අත් ථමඤ් ඤාය ධම් මමඤ් ඤාය ධම් මානුධම් ම පටිපන් නා – එෙකො 

අත් තහිතාය පටිපන් ෙනො ෙනො පරහිතාය, එෙකො අත් තහිතාය ච පටිපන් ෙනො පරහිතාය ච. 

ය් වායං පුග් ගෙලො අත් තහිතාය පටිපන් ෙනො ෙනො පරහිතාය, එවං ෙසො ෙතනඞ් ෙගන 

ගාරය් ෙහො. ය් වායං පුග් ගෙලො අත් ථහිතාය ච පටිපන් ෙනො පරහිතාය ච, එවං ෙසො 

ෙතනඞ් ෙගන පාසංෙසො. එවං ෙඛො, භික් ඛෙව, භික් ඛුෙනො ද් වෙයන පුග් ගලා විදිතා 

ෙහොන් ති. එවං, ෙඛො භික් ඛෙව, භික් ඛු පුග් ගලපෙරොවරඤ් ඤූ ෙහොති. ‘‘ඉෙමහි ෙඛො, 

භික් ඛෙව, සත් තහි සද්ධම් ෙමහි සමන් නාගෙතො භික් ඛු ආහුෙනෙය්යො ෙහොති පාහුෙනෙය්යො 

දක් ඛිෙණෙය්යො අඤ් ජලිකරණීෙයො අනුත් තරං පුඤ් ඤක් ෙඛත් තං ෙලොකස් සා’’ති.  

චතුත් ථං. 
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ධම්මඤ්ඤූසුත් තවණ් ණනා (අට්ඨකථා) 

 

 

68. චතුත් ෙථ කාලං ජානාතීති යුත් තප් පත් තකාලං ජානාති. අයං කාෙලො 

උද් ෙදසස් සාති අයං බුද් ධවචනං උග් ගණ් හනකාෙලො. පරිපුච් ඡායාති අත් ථානත් ථං 

කාරණාකාරණං පරිපුච් ඡාය. ෙයොගස් සාති ෙයොෙග කම් මං පක් ඛිපනස් ස. 

පටිසල් ලානස් සාති නිලීයනස් ස එකීභාවස් ස. ධම් මානුධම් මප් පටිපන් ෙනොති නවන් නං 

ෙලොකුත් තරධම් මානං අනුරූපධම් මං පුබ් බභාගපටිපදං පටිපන් ෙනො. එවං ෙඛො, භික් ඛෙව, 

භික් ඛු පුග් ගලපෙරොවරඤ් ඤූ ෙහොතීති එවං භික් ඛු පුග් ගලානං පෙරොපරං තික් ඛමුදුභාවං 

ජානනසමත් ෙථො නාම ෙහොති. 

 

 

ධම්මඤ්ඤූසුත් තවණ් ණනා (ටීකා) 
 

 

68. චතුත් ෙථ සුත් තෙගය්යාදිධම් මං ජානාතීති ධම් මඤ් ඤූ. තස් ස තස් ෙසව 

සුත් තෙගය්යාදිනා භාසිතස් ස තදඤ් ඤස් ස සුත් තපදත් ථස් ස ෙබොධකස් ස සද් දස් ස 

අත් ථකුසලතාවෙසන අත් ථං ජානාතීති අත් ථඤ් ඤූ. ‘‘එත් තෙකොම් හි සීෙලන සමාධිනා 

පඤ් ඤායා’’ති එවං යථා අත් තෙනො පමාණජානනවෙසන අත් තානං ජානාතීති අත් තඤ් ඤූ. 

පටිග් ගහණපරිෙභොගපරිෙයසනවිස් සජ් ජෙනසු මත් තං ජානාතීති මත් තඤ් ඤූ. නිද් ෙදෙස 

පන පටිග් ගහණමත් තඤ් ඤුතාය එව පරිෙභොගාදිමත් තඤ් ඤුතා පෙබොධිතා ෙහොතීති 

පටිග් ගහණමත් තඤ් ඤුතාව දස් සිතා. ‘‘අයං කාෙලො උද් ෙදසස් ස, අයං කාෙලො පරිපුච් ඡාය, 

අයං කාෙලො ෙයොගස් ස අධිගමායා’’ති එවං කාලං ජානාතීති කාලඤ් ඤූ. තත් ථ පඤ් ච 

වස් සානි උද් ෙදසස් ස කාෙලො, දස පරිපුච් ඡාය, ඉදං අතිසම් බාධං, අතික් ඛපඤ් ඤස් ස 

තාවතා කාෙලන තීෙරතුං අසක් කුෙණය්යත් තා දස වස් සානි උද් ෙදසස් ස කාෙලො, වීසති 
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පරිපුච් ඡාය, තෙතො පරං ෙයොෙග කම් මං කාතබ් බං. ඛත් තියපරිසාදිකං අට් ඨවිධං පරිසං 

ජානාතීති පරිසඤ් ඤූ. භික් ඛුපරිසාදිකං චතුබ් බිධං, ඛත් තියපරිසාදිකං මනුස ්සපරිසංෙයව 

පුන චතුබ් බිධං ගෙහත් වා අට් ඨවිධං වදන් ති අපෙර. නිද් ෙදෙස පනස ්ස 

ඛත් තියපරිසාදිචතුබ් බිධපරිසග් ගහණං නිදස් සනමත් තං දට් ඨබ් බං. ‘‘ඉමං ෙම ෙසවන් තස් ස 

අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, තස් මා අයං පුග් ගෙලො 

ෙසවිතබ් ෙබො, විපරියායෙතො අඤ් ෙඤො අෙසවිතබ් ෙබො’’ති ෙසවිතබ් බාෙසවිතබ් බපුග් ගලං 

ජානාතීති පුග් ගලපෙරොවරඤ් ඤූ. එවඤ් හි ෙතසං පුග් ගලානං පෙරොපරං උක් කට් ඨනිහීනතං 

ජානාති නාම. නිද් ෙදෙසපිස් ස ෙසවිතබ් බාෙසවිතබ් බපුග් ගෙල විභාවනෙමව 

සමණකථාකතන් ති දට් ඨබ් බං. 
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ෙවනත් දහම් කරුණු ( නවාංග සාසන) 
 

 

දීඝනිකාෙය - සීලක් ඛන් ධවග් ගට් ඨකථා 

කථං අඞ් ගවෙසන නවවිධං? සබ් බෙමව හිදං සුත් තං, ෙගය්යං, ෙවය්යාකරණං, ගාථා, 
උදානං, ඉතිවුත් තකං, ජාතකං, අබ් භුතධම් මං, ෙවදල් ලන් ති නවප් පෙභදං ෙහොති.  

තත් ථ උභෙතොවිභඞ් ගනිද් ෙදසඛන් ධකපරිවාරා, සුත් තනිපාෙත 
මඞ් ගලසුත් තරතනසුත් තනාලකසුත් තතුවට් ටකසුත් තානි ච අඤ් ඤම් පි ච සුත් තනාමකං 
තථාගතවචනං සුත් තන් ති ෙවදිතබ් බං.  

සබ් බම් පි සගාථකං සුත් තං ෙගය්යන් ති ෙවදිතබ් බං. විෙසෙසන සංයුත් තෙක 
සකෙලොපි සගාථවග් ෙගො,  

සකලම් පි අභිධම් මපිටකං, නිග් ගාථකං සුත් තං, යඤ් ච අඤ් ඤම් පි අට් ඨහි අඞ් ෙගහි 
අසඞ් ගහිතං බුද් ධවචනං, තං ෙවය්යාකරණන් ති ෙවදිතබ් බං.  

ධම් මපදං, ෙථරගාථා, ෙථරීගාථා, සුත් තනිපාෙත ෙනොසුත් තනාමිකා සුද් ධිකගාථා ච 
ගාථාති ෙවදිතබ් බා.  

ෙසොමනස් සඤ් ඤාණමයිකගාථා පටිසංයුත් තා ද් ෙවඅසීති සුත් තන් තා උදානන් ති 
ෙවදිතබ් බං.  

‘‘වුත් තඤ් ෙහතං භගවතා’’තිආදිනයප් පවත් තා දසුත් තරසතසුත් තන් තා 
ඉතිවුත් තකන් ති ෙවදිතබ් බං.  

අපණ් ණකජාතකාදීනි පඤ් ඤාසාධිකානි පඤ් චජාතකසතානි ‘ජාතක’න් ති 
ෙවදිතබ් බං.  

‘‘චත් තාෙරොෙම, භික් ඛෙව, අච් ඡරියා අබ් භුතා ධම් මා ආනන් ෙද’’ති ආදිනයප් පවත් තා 
(දී. නි. 2.209) සබ් ෙබපි අච් ඡරියබ් භුතධම් මපටිසංයුත් තසුත් තන් තා අබ් භුතධම් මන් ති 
ෙවදිතබ් බං.  

චූළෙවදල් ල-මහාෙවදල් ල-සම් මාදිට් ඨි-සක් කපඤ් හ-සඞ් ඛාරභාජනිය-
මහාපුණ් ණමසුත් තාදෙයො සබ් ෙබපි ෙවදඤ් ච තුට් ඨිඤ් ච ලද් ධා ලද් ධා පුච් ඡිතසුත් තන් තා 
ෙවදල් ලන් ති ෙවදිතබ් බං. එවං අඞ් ගවෙසන නවවිධං. 
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