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අඞ්ගුත්තරනිකායෙ 

තිකනිපාතපාළි 

2. රථකාරවග්යගො 

 
 

3. ආසංසසුත්තං 
 

 

13.‘‘තය ොයම, භික්ඛයෙ, පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මං. කතයම

තය ො? නිරායසො, ආසංයසො, විගතායසො.කතයමොච, භික්ඛයෙපුග්ගයලොනිරායසො? ඉධ, 

භික්ඛයෙ, එකච්යචොපුග්ගයලොනීයචකුයලපච්චාජායතොය ොති, චණ්ඩාලකුයලො

යෙණකුයලොයනසාදකුයලො රථකාරකුයලොපුක්කුසකුයලොදලිද්යද

අප්පන්නපානයභොජයන කසිරවුත්තියක,  ත්ථකසියරනඝාසච්ඡායදොලබ්භති.යසොච

ය ොතිදුබ්බණ්යණොදුද්දසියකො ඔයකොටිමයකොබව් ාබායධො කායණොොකුණීො

ඛඤ්යජොොපක්ඛ යතොො, නලාභීඅන්නස්සපානස්සෙත්ථස්ස  ානස්ස

මාලාගන්ධවියලපනස්සයස යාෙසථපපෙයප යස්ස.යසොසුණාති– ‘ඉත්ථන්නායමො කිර

ඛත්තිය ොඛත්තිය හිඛත්ති ාභියසයකනඅභිසිත්යතො’ති.තස්සනඑෙංය ොති– 

‘කුදාස්සුනාමමම්පි ඛත්ති ාඛත්ති ාභියසයකන අභිසිඤ්චිස්සන්තී’ති!අ ංවුච්චති, 

භික්ඛයෙ, පුග්ගයලොනිරායසො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයෙ, පුග්ගයලොආසංයසො? ඉධ, භික්ඛයෙ, රඤ්යඤොඛත්ති ස්ස

මුද්ධාෙසිත්තස්සයජට්ය ොපුත්යතොය ොතිආභියසයකො අනභිසිත්යතොමචලප්පත්යතො. 

යසො සුණාති– ‘ඉත්ථන්නායමොකිරඛත්තිය ොඛත්තිය හිඛත්ති ාභියසයකන

අභිසිත්යතො’ති. තස්සඑෙංය ොති– ‘කුදාස්සුනාමමම්පිඛත්ති ාඛත්ති ාභියසයකන 

අභිසිඤ්චිස්සන්තී’ති!අ ංවුච්චති, භික්ඛයෙ, පුග්ගයලොආසංයසො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයෙ, පුග්ගයලොවිගතායසො? ඉධ, භික්ඛයෙ, රාජාය ොති ඛත්තිය ො

මුද්ධාෙසිත්යතො.යසොසුණාති– ‘ඉත්ථන්නායමොකිරඛත්තිය ොඛත්තිය හි 

ඛත්ති ාභියසයකනඅභිසිත්යතො’ති.තස්සනඑෙංය ොති– ‘කුදාස්සුනාමමම්පිඛත්ති ා 
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ඛත්ති ාභියසයකනඅභිසිඤ්චිස්සන්තී’ති!තංකිස්සය තු?  ාහිස්ස, භික්ඛයෙ, පුබ්යබ

අනභිසිත්තස්සඅභියසකාසාසාස්සපටිප්පස්සද්ධා.අ ංවුච්චති, භික්ඛයෙ, පුග්ගයලො

විගතායසො.ඉයමයඛො, භික්ඛයෙ, තය ොපුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මං. 

‘‘එෙයමෙං යඛො, භික්ඛයෙ, තය ොපුග්ගලාසන්යතො සංවිජ්ජමානාභික්ඛසු.කතයම

තය ො? නිරායසො, ආසංයසො, විගතායසො.කතයමොච, භික්ඛයෙ, පුග්ගයලොනිරායසො? ඉධ, 

භික්ඛයෙ, එකච්යචොපුග්ගයලොදුස්සීයලොය ොතිපාපධම්යමොඅසුචි සඞ්කස්සරසමාචායරො

පටිච්ඡන්නකම්මන්යතොඅස්සමයණොසමණපටිඤ්යඤොඅබ්ර ්මචාරී බ්ර ්මචාරිපටිඤ්යඤො

අන්යතොපතිඅෙස්සුයතොකසම්බුජායතො.යසොසුණාති– ‘ඉත්ථන්නායමො කිරභික්ඛු

ආසොනංඛ ාඅනාසෙංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්ය ෙධම්යමස ං

අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්ොඋපසම්පජ්ජ වි රතී’ති.තස්සනඑෙංය ොති– ‘කුදාස්සුනාම

අ ම්පිආසොනංඛ ාඅනාසෙං යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්ය ෙධම්යමස ං

අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්ොඋපසම්පජ්ජවි රිස්සාමී’ති!අ ංවුච්චති, භික්ඛයෙ, පුග්ගයලො 

නිරායසො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයෙ, පුග්ගයලොආසංයසො? ඉධ, භික්ඛයෙ, භික්ඛු සීලොය ොති

කලයාණධම්යමො.යසොසුණාති ආසොනංඛ ාඅනාසෙං යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං

දිට්ය ෙධම්යමස ංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්ො උපසම්පජ්ජවි රතී’ති.තස්සඑෙංය ොති– 

‘කුදාස්සුනාමඅ ම්පිආසොනංඛ ාඅනාසෙං යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්ය ෙ

ධම්යමස ංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්ො උපසම්පජ්ජවි රිස්සාමී’ති!අ ංවුච්චති, භික්ඛයෙ, 

පුග්ගයලොආසංයසො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයෙ, පුග්ගයලොවිගතායසො? ඉධ, භික්ඛයෙ, භික්ඛු අර ංය ොති

ඛීණාසයෙො.යසොසුණාති– ‘ඉත්ථන්නායමොකිරභික්ඛුආසොනංඛ ාඅනාසෙං 

යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්ය ෙධම්යමස ංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්ො 

උපසම්පජ්ජවි රතී’ති.තස්සනඑෙංය ොති– ‘කුදාස්සුනාමඅ ම්පිආසොනංඛ ා

අනාසෙං යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්ය ෙධම්යමස ංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්ො

උපසම්පජ්ජවි රිස්සාමී’ති!තංකිස්සය තු?  ාහිස්ස, භික්ඛයෙ, පුබ්යබඅවිමුත්තස්ස

විමුත්තාසාසාපටිප්පස්සද්ධා.අ ංවුච්චති, භික්ඛයෙ, පුග්ගයලොවිගතායසො.ඉයමයඛො, 

භික්ඛයෙ, තය ොපුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා භික්ඛස’’ති. 
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 ආසංසසුත්තෙණ්ණනා(අට් කථා) 
 

 

13. තතිය  සන්යතොතිඅත්ථි උපලබ්භන්ති. සංවිජ්ජමානාතිතස්යසෙයෙෙචනං. 

ය ොකස්මින්තිසත්තයලොයක. නිරායසොතිඅනායසො අපත්ථයනො. ආසංයසොති 

ආසංසමායනො පත්ථ මායනො. විගතායසොතිඅපගතායසො. චණ්ඩා කුය තිචණ්ඩාලානං

කුයල. යවනකුය ති විලීෙකාරකුයල. යනසාදකුය තිමගලුද්දකානංකුයල. 

රථකාරකුය තිචම්මකාරකුයල. පුක්කුසකුය ති පුප්ඵච්ඡඩ්ඩකකුයල. 

එත්තාෙතාකුලවිපත්තිංදස්යසත්ොඉදානි ස්මානීචකුයලජායතොපි එකච්යචො

අඩ්ය ොය ොතිම ද්ධයනො, අ ංපනනතාදියසො, තස්මාස්සයභොගවිපත්තිංදස්යසතුං 

දලිද්යදතිආදිමා .තත්ථ දලිද්යදති දාලිද්දිය නසමන්නාගයත. 

අප්පන්නපානය ොජයනති පරිත්තකඅන්නපානයභොජයන. කසිරවුත්තියකති දුක්ඛජීවියක, 

 ත්ථො ායමනපය ොයගනජීවිතවුත්තිංසායධන්ති, තථාරයපතිඅත්යථො. ෙත්ථ

කසියරනඝාසච්ඡායදො බ් තීති  ස්මංකුයලදුක්යඛන ාගුභත්තඝායසොච

යකොපීනමත්තංඅච්ඡාදනඤ්චලබ්භති. 

ඉදානි ස්මාඑකච්යචොනීචකුයලජායතොපිඋපධිසම්පන්යනොය ොති 

අත්තභාෙසමද්ධි ංඨියතො, අ ඤ්චනතාදියසො, තස්මාස්ස සරීරවිපත්තිම්පිදස්යසතුං 

යසොචය ොති දුබ්බණ්ය ොතිආදිමා .තත්ථ දුබ්බණ්ය ොති පංසුපිසාචයකොවි 

ඣාමඛාණුෙණ්යණො. දුද්දසියකොතිවිජාතමාතු ාපි අමනාපදස්සයනො. ඔයකොටිමයකොති

ලකුණ්ඩයකො. කාය ොතිඑකක්ඛිකායණොොඋභ ක්ඛිකායණොො. කුණීති

එක ත්ථකුණීොඋභ  ත්ථකුණීො. ඛඤ්යජොතිඑකපාදඛඤ්යජොොඋභ පාදඛඤ්යජො

ො. පක්ඛ යතොති තපක්යඛොපී සප්පී. පදීයපෙයස්සාතිෙට්ටියතලකපල්ලකාදියනො

පපෙපඋපකරණස්ස. තස්සනඑවංය ොතීති.කස්මානය ොති? නීචකුයලජාතත්තා. 

යජට්ය ොතිඅඤ්ඤස්මංයජට්ය සති කනිට්ය ොආසංනකයරොති, තස්මායජට්ය ොති

ආ . ආභියසයකොති යජට්ය ොපිනඅභියසකාරය ොආසංනකයරොති, තස්මා
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ආභියසයකොතිආ . අනභිසිත්යතොතිඅභියසකාරය ොපිකාණකුණිආදියදොසරහියතොසකිං

අභිසිත්යතො පුනඅභියසයකආසංනකයරොති, තස්මාඅනභිසිත්යතොතිආ . 

අච ප්පත්යතොතියජට්ය ොපිආභියසයකොඅනභිසිත්යතොමන්යදො උත්තානයස යයකො, 

යසොපිඅභියසයකආසංනකයරොති.යසොළසෙස්සුද්යදසියකොපන 

පඤ්ඤා මානමස්සුයභයදොඅචලප්පත්යතොනාම ය ොති, ම න්තම්පි රජ්ජංවිචායරතුං

සමත්යථො, තස්මා‘‘අචලප්පත්යතො’’තිආ . තස්ස එවංය ොතීතිකස්මාය ොති? 

ම ාජාතිතා . 

දුස්සීය ොතිනිස්සීයලො. පාපධම්යමොතිලාමකධම්යමො. අසුචීතිඅසුචීහි කා කම්මාපෙහි

සමන්නාගයතො. සඞ්කස්සරසමාචායරොතිසඞ්කාහි සරිතබ්බසමාචායරො, කිඤ්චියදෙ

අසාරුප්පංදිස්ො‘‘ඉදංඉමනාකතංභවිස්සතී’’තිඑෙං පයරසංආසඞ්කනී සමාචායරො, 

අත්තනාය ෙොසඞ්කාහිසරිතබ්බසමාචායරො, සාසඞ්කසමාචායරොති අත්යථො.තස්සහි

දිොට් ානාපෙසුසන්නිපතිත්ොකිඤ්චියදෙමන්ත න්යතභික්ඛ දිස්ො‘‘ඉයමඑකයතො

හුත්ොමන්යතන්ති, කච්චිනුයඛොම ාකතකම්මංජානිත්ො මන්යතන්තී’’තිඑෙං

සාසඞ්කසමාචායරොය ොති. පටිච්ඡන්නකම්මන්යතොතිපටිච්ඡායදතබ්බයුත්තයකන

පාපකම්යමන සමන්නාගයතො. අස්සමය ොසම පටිඤ්යඤොතිඅස්සමයණොහුත්ොෙ 

සමණපතිරපකතා ‘‘සමයණොඅ ’’න්තිඑෙංපටිඤ්යඤො. අබ්ර ්මචාරී 

බ්ර ්මචාරිපටිඤ්යඤොතිඅඤ්යඤබ්ර ්මචාරියනොසුනිෙත්යථසුපාරුයත සුම්භකපත්තධයර

ගාමනිගමරාජධානීසුපිණ්ඩා චරිත්ොජීවිකංකප්යපන්යතදිස්ො ස ම්පිතාදියසන

ආකායරනතථාපටිපජ්ජනයතො‘‘අ ංබ්ර ්මචාරී’’තිපටිඤ්ඤංයදන්යතො වි ය ොති.

‘‘අ ංභික්ඛ’’තිෙත්ොඋයපොසථග්ගාපෙනිපවිසන්යතොපන බ්ර ්මචාරිපටිඤ්යඤො

ය ොතිය ෙ, තථාසඞ්ඝිකංලාභංගණ් න්යතො. අන්යතොපතීතිපතිනාකම්යමනඅන්යතො 

අනුපවිට්ය ො. අවස්සුයතොතිරාගාපෙහි තින්යතො. කසම්බුජායතොතිසඤ්ජාතරාගාදිකචෙයරො. 

තස්සනඑවංය ොතීති.කස්මානය ොති? යලොකුත්තරධම්මඋපනිස්ස ස්ස නත්ථිතා . 

තස්ස එවං ය ොතීති.කස්මාය ොති? ම ාසීලස්මංපරිපරකාරිතා . 
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ආසංසසුත්තෙණ්ණනා(ටීකා) 
 

 

13. තතිය  සන්යතොතිඑත්ථ සන්ත-සද්යදො‘‘පෙඝංසන්තස්සය ොජන’’න්තිආපෙසු(ධ.

ප.60) කිලන්තභායෙආගයතො.‘‘අ ඤ්චවිතක්යකො, අ ඤ්චවිචායරො සන්යතො ය ොන්ති

සමතා’’තිආපෙසු(විභ.576) නිරුද්ධභායෙ.‘‘අධිගයතොයඛොමයා ංධම්යමො, ගම්භීයරො

දුද්දයසොදුරනුයබොයධොසන්යතොපණීයතො’’තිආපෙසු(පෙ.නි.2.67; ම.නි.1.281; සං.නි.

1.172; ම ාෙ.7-8) සන්තඤාණයගොචරතා ං.‘‘උපසන්තස්සසදාසතිමයතො’’තිආපෙසු 

(උදා.27) කියලසවපසයම.‘‘සන්යතො යෙසබ්භිපයෙද න්තී’’තිආපෙසු(ධ.ප.151) 

සාධූසු.‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයෙ, ම ායචොරාසන්යතොසංවිජ්ජමානා’’තිආපෙසු(පාරා.195) 

අත්ථිභායෙ.ඉධාපිඅත්ථිභායෙය ොතිආ  ‘‘සන්යතොතිඅත්ථි උප බ් න්තී’’ති.තත්ථ 

අත්ථීතියලොකසඞ්යකතෙයසන සංවිජ්ජන්ති.අත්ථිභායෙොය ත්ථපුග්ගලසම්බන්යධන

වුත්තත්තායලොකසමඤ්ඤාෙයසයනෙ යෙදිතබ්යබො, නපරමත්ථෙයසන.අත්ථීතියචතං

නිපාතපදංදට් බ්බං‘‘අත්ථිඉමස්මං කාය යකසා’’තිආපෙසු(ම.නි.1.110) වි . 

සංවිජ්ජමානාතිඋපලබ්භමානා. ඤ්හි සංවිජ්ජති, තංඋපලබ්භති.යතනා  

‘‘සංවිජ්ජමානාතිතස්යසව යවවචන’’න්ති. අනායසොතිපත්ථනාරහියතො.යතනා  

‘‘අපත්ථයනො’’ති.ආසංසතිපත්යථතීති ආසංයසො. යෙණුයෙත්තාදිවිලීයෙහි

සුප්පාදිභාජනකාරකා විලීවකාරකා. මගමච්ඡාපෙනංනිසාදනයතො යනසාදා, 

මාගවිකමච්ඡබන්ධාදය ො. රයථසුචම්යමනන නකරණයතො රථකාරා, ධම්මකාරා.පුඉති

කරීසස්සනාමං, තංකුයසන්තිඅපයනන්තීති පුක්කුසා, පුප්ඵච්ඡඩ්ඩකා. 

දුබ්බණ්ය ොතිවිරයපො. ඔයකොටිමයකොතිආයරො ාභායෙනය ට්ඨිමයකො, 

රස්සකාය ොතිඅත්යථො.යතනා  ‘‘ කුණ්ඩයකො’’ති.ලකුවි ඝටිකාවි යඩති

පෙත්තතීතිහි  කුණ්ඩයකො, රස්යසො.කණතිනිමීලතීති කාය ො. තංපනස්සනිමීලනං

එයකනඅක්ඛිනාද්වීහිපිචාතිආ  ‘‘එකක්ඛිකාය ොවාඋ ෙක්ඛිකාය ොවා’’ති.

කුණනංකුයණො,  ත්ථයෙකල්ලං.තංඑතස්සඅත්ථීති කුණී.ඛඤ්යජො වුච්චති 

පාදවිකයලො.ය ට්ඨිමකා සඞ්ඛායතොසරීරස්සපක්යඛොපයදයසො යතොඅස්සාති 
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පක්ඛ යතො. යතනා  ‘‘පී සප්පී’’ති.පපෙයප පපෙපයනඑතබ්බංයනතබ්බන්ති පදීයපෙයං, 

යතලාදිඋපකරණං. 

ආසංනකයරොතීතිරජ්ජාභියසයකකනිට්ය ො පත්ථනංනකයරොතියජට්ය සති

කනිට් ස්සඅනධිකාරත්තා.අභියසකංඅර තීති අභියසකාරය ො, නඅභියසකාරය ො 

කාණකුණිආදියදොසසමන්නාගයතො. 

සීලස්ස දුට්ඨුනාමනත්ථි, තස්මා අභාෙත්යථොඉධදු-සද්යදොතිආ  ‘‘නිස්සීය ො’’ති.

‘‘පාපංපායපන සුකර’’න්තිආපෙසු(උදා.48; චූළෙ.343) වි පාප-සද්යදො

නිහීනපරි ාය ොතිආ  ‘‘ ාමකධම්යමො’’ති.සීලවිපත්ති ාො දුස්සීය ො. දිට්ඨිවිපත්ති ා 

පාපධම්යමො. කා ොචාසංෙරයභයදනො දුස්සීය ො, මයනොසංෙරයභයදන, 

සතිසංෙරාදියභයදනො පාපධම්යමො. අසුද්ධප්පය ොගතා  දුස්සීය ො, අසුද්ධාස තා  

පාපධම්යමො. කුසලසීලවිරය න දුස්සීය ො, අකුසලසීලසමන්නාගයමන පාපධම්යමො.

අසුචීහීතිඅපරිසුද්යධහි. සඞ්කාහි සරිතබ්බසමාචායරොති‘‘ඉමස්සමඤ්යඤඉදං

කම්ම’’න්තිඑෙංපයරහිසඞ්කා  සරිතබ්බසමාචායරො.යතනා  ‘‘කිඤ්චියදවා’’තිආදි. 

අත්තනායෙවවාසඞ්කාහිසරිතබ්බසමාචායරොතිඑයතනපිකම්මසාධනතංය ෙ 

සඞ්කස්සරසද්දස්සදස්යසති.අත්තයනොසඞ්කා පයරසංසමාචාරකිරි ංසරතිආසඞ්කති 

විධාෙතීතිපි සඞ්කස්සරසමාචායරොතිඑෙයමත්ථකත්තුසාධනතාපි දට් බ්බා.තස්සහි

ද්යෙතය ොජයනකයථන්යතදිස්ො‘‘මමයදොසංමඤ්යඤ කයථන්තී’’තියතසං

සමාචාරංසඞ්කා සරතිධාෙති. 

එවංපටිඤ්යඤොතිසලාකග්ග ණාපෙසු ‘‘කිත්තකාවි ායරසමණා’’තිගණනා 

ආරද්ධා ‘‘අ ම්පිසමයණො, අ ම්පිසමයණො’’ති පටිඤ්ඤංදත්ොසලාකග්ග ණාපෙනි

කයරොතීතිසමයණොඅ න්ති එෙංසමණප්පටිඤ්යඤො. සුම් කපත්තධයරති 

මත්තිකාපත්තධයර. පතිනාකම්යමනාතිසංකිලිට් කම්යමන, නිග්ගුණතා ො

ගුණසාරවිරහිතත්තා අන්යතොපති. කසම්බුකචෙයරො ජායතොසඤ්ජායතොඅස්සාති 

කසම්බුජායතොතිආ  ‘‘සඤ්ජාතරාගාදිකචවයරො’’ති.අථොකසම්බුවුච්චති

තින්තකුණපකසටං උදකං, ඉමස්මඤ්චසාසයනදුස්සීයලොනාමජිගුච්ඡනී ත්තා

තින්තකුණපඋදකසදියසො, තස්මාකසම්බුවි ජායතොති කසම්බුජායතො. 

ය ොකුත්තරධම්මඋපනිස්සෙස්සනත්ථිතාොති ත්ථපතිට්ඨියතනසක්කාභයෙ ය 
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අර ත්තංලද්ධං, තස්සාපතිට් ා භින්නත්තාවුත්තං. ම ාසී ස්මිංපරිපරකාරිතාොති

 ත්ථපතිට්ඨියතනසක්කාභයෙ ය අර ත්තංපාපුණිතුං, තස්මංපරිපරකාරිතා . 

ආසංසසුත්තෙණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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