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1 

පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිකායෙ 

සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා 

ගන්ථාරම්භකථා 
කරුණාසීතලහෙෙං, පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතමං; 

සනරාමරයලොකගරුං, වන්යෙ සුගතං ගතිවිමුත්තං. 

බුද්යධොපිබුද්ධභාවං, භායවත්වායචවසච්ඡිකත්වාච; 

ෙංඋපගයතොගතමලං, වන්යෙතමනුත්තරං ධම්මං. 

සුගතස්සඔරසානං, පුත්තානංමාරයසනමථනානං; 

අට්ඨන්නම්පිසමූහං, සිරසාවන්යෙ අරිෙසඞ්ඝං. 

ඉති යමපසන්නමතියනො, රතනත්තෙවන්ෙනාමෙං පුඤ්ඤං; 

ෙංසුවිහතන්තරායෙො, හුත්වාතස්සානුභායවන. 

සංයුත්තවග්ගපටිමණ්ඩිතස්ස, සංයුත්තආගමවරස්ස; 

බුද්ධානුබුද්ධසංවණ්ණිතස්ස, ඤාණප්පයභෙජනනස්ස. 

අත්ථප්පකාසනත්ථං, අට්ඨකථා ආදියතො වසිසයතහි; 

පඤ්චහිොසඞ්ගීතා, අනුසඞ්ගීතාචපච්ඡාපි. 

සීහළදීපංපනආභතාථ, වසිනාමහාමහින්යෙන; 

ඨපිතාසීහළභාසාෙ, දීපවාසීනමත්ථාෙ. 

අපයනත්වාන තයතොහං, සීහළභාසංමයනොරමංභාසං; 

තන්තිනොනුච්ඡවිකං, ආයරොයපන්යතොවිගතයෙොසං. 

සමෙංඅවියලොයමන්යතො, යථරානංයථරවංසදීපානං; 

සුනිපුණවිනිච්ඡොනං, මහාවිහායරනිවාසීනං. 

හිත්වා පුනප්පුනාගත-මත්ථං, අත්ථං පකාසයිස්සාමි; 

සුජනස්සචතුට්ඨත්ථං, චිරට්ඨිතත්ථඤ්චධම්මස්ස. 
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පටුන 

සාවත්ථිපභූතීනං, නගරානංවණ්ණනාකතායහට්ඨා; 

සඞ්ගීතීනංද්වින්නං, ොයමඅත්ථංවෙන්යතන. 

විත්ථාරවයසනසුෙං, වත්ථූනිචොනිතත්ථවුත්තානි; 

යතසම්පිනඉධභියෙයො, විත්ථාරකථංකරිස්සාමි. 

සුත්තානං පනඅත්ථා, නවිනාවත්ථූහියෙ පකාසන්ති; 

යතසංපකාසනත්ථං, වත්ථූනිපිෙස්සයිස්සාමි. 

සීලකථාධුතධම්මා, කම්මට්ඨානානියචවසබ්බානි; 

චරිොවිධානසහියතො, ඣානසමාපත්තිවිත්ථායරො. 

සබ්බාචඅභිඤ්ඤායෙො, පඤ්ඤාසඞ්කලනනිච්ඡයෙොයචව; 

ඛන්ධාධාතාෙතනින්ද්රිොනි, අරිොනියචවචත්තාරි. 

සච්චානිපච්චොකාරයෙසනා, සුපරිසුද්ධනිපුණනො; 

අවිමුත්තතන්තිමග්ගා, විපස්සනාභාවනායචව. 

ඉතිපනසබ්බංෙස්මා, විසුද්ධිමග්යග මො සුපරිසුද්ධං; 

වුත්තංතස්මාභියෙයො, නතංඉධවිචාරයිස්සාමි. 

‘‘මජ්යඣ විසුද්ධිමග්යගො, එසචතුන්නම්පි ආගමානඤ්හි; 

ඨත්වාපකාසයිස්සති, තත්ථෙථාභාසිතමත්ථං’’. 

ඉච්යචවකයතොතස්මා, තම්පිගයහත්වානසද්ධියමතාෙ; 

අට්ඨකථාෙවිජානථ, සංයුත්තවිනිස්සිතංඅත්ථන්ති. 

1. යෙවතාසංයුත්තං 

1. නළවග්යගො 

1. ඔඝතරණසුත්තවණ්ණනා 

තත්ථ සංයුත්තාගයමො නාම සගාථාවග්යගො, නිොනවග්යගො, ඛන්ධකවග්යගො, 

සළාෙතනවග්යගො, මහාවග්යගොතිපඤ්චවග්යගොයහොති.සුත්තයතො– 

‘‘සත්තසුත්තසහස්සානි, සත්තසුත්තසතානිච; 

ද්වාසට්ඨියචවසුත්තානි, එයසොසංයුත්තසඞ්ගයහො’’. 
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පටුන 

භාණවාරයතො භාණවාරසතං යහොති. තස්ස වග්යගසු සගාථාවග්යගො ආදි, 

සුත්යතසු ඔඝතරණසුත්තං. තස්සාපි ‘‘එවං යම සුත’’න්තිආදිකං ආෙස්මතා 

ආනන්යෙන පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල වුත්තං නිොනමාදි. සා පයනසා

පඨමමහාසඞ්ගීති සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙආදිම්හිවිත්ථාරිතා, 

තස්මාසාතත්ථ විත්ථාරිතනයෙයනවයවදිතබ්බා. 

1. ෙං පයනතං‘‘එවංයමසුත’’න්තිආදිකං නිොනං, තත්ථ එවන්තිනිපාතපෙං. 

යමතිආදීනිනාමපොනි. සාවත්ථිෙං විහරතීති එත්ථ වීතිඋපසග්ගපෙං, හරතීති 

ආඛයාතපෙන්තිඉමිනාතාවනයෙනපෙවිභායගොයවදිතබ්යබො. 

අත්ථයතො පන එවංසද්යෙො තාව උපමූපයෙස-සම්පහංසන-ගරහණ-

වචනසම්පටිග්ගහාකාරනිෙස්සනාවධාරණාදි-අයනකත්ථප්පයභයෙො. තථා යහස

–‘‘එවංජායතනමච්යචන, කත්තබ්බංකුසලංබහු’’න්ති(ධ.ප.53) එවමාදීසු 

උපමාෙං ආගයතො. ‘‘එවං යත අභික්කමිතබ්බං, එවං යත 

පටික්කමිතබ්බ’’න්තිආදීසු (අ. නි. 4.122) උපයෙයස. ‘‘එවයමතං භගවා, 

එවයමතං සුගතා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) සම්පහංසයන. ‘‘එවයමවං පනාෙං

වසලී ෙස්මිං වා තස්මිං වා තස්ස මුණ්ඩකස්ස සමණකස්ස වණ්ණං

භාසතී’’තිආදීසු (සං.නි. 1.187) ගරහයණ. ‘‘එවං, භන්යතතියඛො යතභික්ඛූ

භගවයතො පච්චස්යසොසු’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.1) වචනසම්පටිග්ගයහ. ‘‘එවං

බයා යඛො අහං, භන්යත, භගවතා ධම්මං යෙසිතං ආජානාමී’’තිආදීසු (ම. නි.

1.398) ආකායර. ‘‘එහි ත්වං මාණවක, යෙන සමයණො ආනන්යෙො

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන සමණං ආනන්ෙං අප්පාබාධං 

අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡ – ‘සුයභො මාණයවො

යතොයෙෙයපුත්යතො භවන්තංආනන්ෙංඅප්පාබාධංඅප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානංබලං

ඵාසුවිහාරං පුච්ඡතී’ති. එවඤ්ච වයෙහි – ‘සාධු කර භවං ආනන්යෙො යෙන

සුභස්සමාණවස්ස යතොයෙෙයපුත්තස්සනියවසනං, යතනුපසඞ්කමතුඅනුකම්පං 

උපාොො’ති’’ආදීසු (දී. නි. 1.445) නිෙස්සයන. ‘‘තං කං මඤ්ඤථ කාලාමා, 

ඉයමධම්මා කුසලාවාඅකුසලාවාති? අකුසලා, භන්යත.සාවජ්ජාවාඅනවජ්ජා

වාති? සාවජ්ජා, භන්යත. විඤ්ඤුගරහිතා වා විඤ්ඤුප්පසත්ථා වාති? 

විඤ්ඤුගරහිතා, භන්යත.සමත්තා සමාදින්නාඅහිතාෙදුක්ඛාෙසංවත්තන්තිවා

යනො වා, කථං යවො එත්ථ යහොතීති? සමත්තා, භන්යත, සමාදින්නා අහිතාෙ

දුක්ඛාෙ සංවත්තන්ති, එවං යනො එත්ථ යහොතී’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) 

අවධාරයණ.ස්වාෙමිධආකාරනිෙස්සනාවධාරයණසුෙට්ඨබ්යබො. 

තත්ථ ආකාරත්යථන එවංසද්යෙන එතමත්ථං දීයපති – නානානෙනිපුණං

අයනකජ්ඣාසෙසමුට්ඨානං අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නං විවිධපාටිහාරිෙං
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පටුන 

ධම්මත්ථයෙසනා පටියවධගම්භීරං සබ්බසත්තානං සකසකභාසානුරූපයතො 

යසොතපථමාගච්ඡන්තං තස්ස භගවයතො වචනං සබ්බප්පකායරන යකො

සමත්යථොවිඤ්ඤාතුං? සබ්බථායමනපනයසොතුකාමතංජයනත්වාපිඑවංයම

සුතං, මොපිඑයකනාකායරනසුතන්ති. 

නිෙස්සනත්යථන – ‘‘නාහං සෙම්භූ, න මො ඉෙං සච්ඡිකත’’න්ති අත්තානං

පරියමොයචන්යතො – ‘‘එවං යමසුතං, මොපි එවං සුත’’න්ති ඉොනි වත්තබ්බං 

සකලසුත්තංනිෙස්යසති. 

අවධාරණත්යථන – ‘‘එතෙග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං 

බහුස්සුතානං ෙදිෙං ආනන්යෙො, ගතිමන්තානං, සතිමන්තානං, ධිතිමන්තානං, 

උපට්ඨාකානං ෙදිෙං ආනන්යෙො’’ති (අ. නි. 1.220-223) එවං භගවතා –

‘‘ආෙස්මා ආනන්යෙො අත්ථකුසයලො ධම්මකුසයලො බයඤ්ජනකුසයලො

නිරුත්තිකුසයලොපුබ්බාපරකුසයලො’’ති (අ.නි.5.169) එවංධම්මයසනාපතිනා

ච පසත්ථභාවානුරූපං අත්තයනො ධාරණබලං ෙස්යසන්යතො සත්තානං

යසොතුකාමතං ජයනති – ‘‘එවං යම සුතං, තඤ්ච යඛො අත්ථයතො වා

බයඤ්ජනයතොවා අනූනමනධිකං, එවයමවනඅඤ්ඤථාෙට්ඨබ්බ’’න්ති. 

යමසද්යෙො තීසු අත්යථසු දිස්සති. තථා හිස්ස – ‘‘ගාථාභිගීතං යම

අයභොජයනෙය’’න්තිආදීසු (සු. නි. 81) මොති අත්යථො. ‘‘සාධු යම, භන්යත, 

භගවා සංඛිත්යතන ධම්මං යෙයසතූ ’’ තිආදීසු (සං. නි. 4.88) මය්හන්ති

අත්යථො. ‘‘ධම්මොොො යම, භික්ඛයව, භවථා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.29) මමාති

අත්යථො.ඉධපන‘‘මොසුත’’න්තිච ‘‘මමසුත’’න්තිචඅත්ථද්වයෙයුජ්ජති. 

සුතන්ති අෙං සුතසද්යෙො සඋපසග්යගො අනුපසග්යගො ච ගමන-විස්සුත-

කලින්නඋපචිතානුයෙොග-යසොතවිඤ්යඤෙය-

යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාතාදිඅයනකත්ථප්පයභයෙො. තථා හිස්ස – ‘‘යසනාෙ

පසුයතො’’තිආදීසු ගච්ඡන්යතොති අත්යථො. ‘‘සුතධම්මස්ස පස්සයතො’’තිආදීසු

(උො. 11) විස්සුතධම්මස්සාති අත්යථො. ‘‘අවස්සුතා අවස්සුතස්සා’’තිආදීසු

(පාචි. 657) කලින්නාකලින්නස්සාති අත්යථො. ‘‘තුම්යහහි පුඤ්ඤං පසුතං

අනප්පක’’න්තිආදීසු (ඛු. පා. 7.12) උපචිතන්ති අත්යථො. ‘‘යෙ ඣානපසුතා

ධීරා’’තිආදීසු (ධ. ප. 181) ඣානානුයුත්තාති අත්යථො. ‘‘දිට්ඨං සුතං 

මුත’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.241) යසොතවිඤ්යඤෙයන්ති අත්යථො. ‘‘සුතධයරො 

සුතසන්නිචයෙො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.339) යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාතධයරොති

අත්යථො. ඉධ පනස්සයසොතද්වාරානුසායරනඋපධාරිතන්තිවා උපධාරණන්ති

වා අත්යථො. යම-සද්ෙස්ස හි මොති අත්යථ සති – ‘‘එවං මො සුතං, 
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යසොතද්වාරානුසායරනඋපධාරිත’’න්තියුජ්ජති. මමාතිඅත්යථසති–‘‘එවංමම

සුතං, යසොතද්වාරානුසායරනඋපධාරණ’’න්තියුජ්ජති. 

එවයමයතසුතීසුපයෙසු එවන්ති යසොතවිඤ්ඤාණාදිවිඤ්ඤාණකච්චනිෙස්සනං. 

යමති වුත්තවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිපුග්ගලනිෙස්සනං. සුතන්ති 

අස්සවනභාවපටික්යඛපයතො අනූනානධිකාවිපරීතග්ගහණනිෙස්සනං. තථා 

එවන්ති තස්ස යසොතද්වාරානුසායරන පවත්තාෙ විඤ්ඤාණවීථිො 

නානප්පකායරනආරම්මයණ පවත්තිභාවප්පකාසනං. යමති අත්තප්පකාසනං. 

සුතන්ති ධම්මප්පකාසනං. අෙඤ්යහත්ථ සඞ්යඛයපො – ‘‘නානප්පකායරන

ආරම්මයණපවත්තාෙ විඤ්ඤාණවීථිොමොනඅඤ්ඤංකතං, ඉෙංපනකතං, 

අෙංධම්යමොසුයතො’’ති. 

තථා එවන්ති නිද්දිසිතබ්බප්පකාසනං. යමති පුග්ගලප්පකාසනං. සුතන්ති

පුග්ගලකච්චප්පකාසනං. ඉෙං වුත්තං යහොති – ‘‘ෙං සුත්තං නිද්දිසිස්සාමි, තං

මොඑවංසුත’’න්ති. 

තථා එවන්ති ෙස්ස චිත්තසන්තානස්ස නානාකාරප්පවත්තිො

නානත්ථබයඤ්ජනගහණංයහොති, තස්සනානාකාරනිද්යෙයසො. එවන්තිහිඅෙං

ආකාරපඤ්ඤත්ති. යමති කත්තුනිද්යෙයසො. සුතන්ති විසෙනිද්යෙයසො.

එත්තාවතා නානාකාරප්පවත්යතන චිත්තසන්තායනන තංසමඞ්ගියනො 

කත්තුවිසයෙගහණසන්නිට්ඨානංකතංයහොති. 

අථ වා එවන්ති පුග්ගලකච්චනිද්යෙයසො. සුතන්ති විඤ්ඤාණකච්චනිද්යෙයසො. 

යමතිඋභෙකච්චයුත්තපුග්ගලනිද්යෙයසො. අෙංපයනත්ථසඞ්යඛයපො – ‘‘මො

සවනකච්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිනා පුග්ගයලන විඤ්ඤාණවයසන

ලද්ධසවනකච්චයවොහායරන සුත’’න්ති. 

තත්ථ එවන්ති ච යමති ච සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසන අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති.

කඤ්යහත්ථ තංපරමත්ථයතොඅත්ථි, ෙංඑවන්තිවායමතිවානිද්යෙසංලයභථ. 

සුතන්ති විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති. ෙඤ්හි තං එත්ථ යසොයතන උපලද්ධං, තං

පරමත්ථයතො විජ්ජමානන්ති. තථා එවන්ති ච යමති ච තං තං උපාොෙ

වත්තබ්බයතො උපාොපඤ්ඤත්ති. සුතන්ති දිට්ඨාදීනි උපනිධාෙ වත්තබ්බයතො

උපනිධාපඤ්ඤත්ති. 

එත්ථ ච එවන්ති වචයනන අසම්යමොහං දීයපති. න හි සම්මූළ්යහො

නානප්පකාරපටියවධසමත්යථොයහොති. සුතන්ති වචයනනසුතස්සඅසම්යමොසං

දීයපති.ෙස්සහිසුතංසම්මුට්ඨංයහොති, නයසොකාලන්තයරන මොසුතන්ති

පටිජානාති. ඉච්චස්ස අසම්යමොයහන පඤ්ඤාසිද්ධි, අසම්යමොයසන පන 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා යෙවතාසංයුත්තං 

6 

පටුන 

සතිසිද්ධි. තත්ථ පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමාෙ සතිො බයඤ්ජනාවධාරණසමත්ථතා, 

සතිපුබ්බඞ්ගමාෙ පඤ්ඤාෙ අත්ථපටියවධසමත්ථතා. 

තදුභෙසමත්ථතායෙොයගන අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නස්ස ධම්මයකොසස්ස

අනුපාලනසමත්ථයතො ධම්මභණ්ඩාගාරිකත්තසිද්ධි. 

අපයරොනයෙො– එවන්තිවචයනනයෙොනියසො මනසිකාරංදීයපති, අයෙොනියසො

මනසිකයරොයතො හි නානප්පකාරපටියවධාභාවයතො. සුතන්ති වචයනන

අවික්යඛපං දීයපති වික්ඛිත්තචිත්තස්ස සවනාභාවයතො. තථා හි

වික්ඛිත්තචිත්යතො පුග්ගයලො සබ්බසම්පත්තිො වුච්චමායනොපි ‘‘න මො සුතං, 

පුන භණථා’’ති භණති. යෙොනියසො මනසිකායරන යචත්ථ අත්තසම්මාපණිධිං

පුබ්යබ ච කතපුඤ්ඤතං සායධති, සම්මා අප්පණිහිතත්තස්ස පුබ්යබ 

අකතපුඤ්ඤස්ස වා තෙභාවයතො. අවික්යඛයපන සද්ධම්මස්සවනං 

සප්පුරිසූපනිස්සෙඤ්චසායධති.නහිවික්ඛිත්තචිත්යතොයසොතුංසක්යකොති, න

ච සප්පුරියසඅනුපනිස්සෙමානස්සසවනංඅත්ථීති. 

අපයරො නයෙො – ෙස්මා ‘‘එවන්ති ෙස්ස චිත්තසන්තානස්ස

නානාකාරප්පවත්තිො නානත්ථබයඤ්ජනග්ගහණං යහොති, තස්ස 

නානාකාරනිද්යෙයසො’’ති වුත්තං, යසො ච එවං භද්ෙයකො ආකායරො න සම්මා

අප්පණිහිතත්තයනො පුබ්යබඅකතපුඤ්ඤස්සවායහොති, තස්මා එවන්තිඉමිනා 

භද්ෙයකන ආකායරන පච්ඡිමචක්කද්වෙසම්පත්තිමත්තයනො දීයපති. සුතන්ති

සවනයෙොයගන පුරිමචක්කද්වෙසම්පත්තිං. න හි අප්පතිරූපයෙයස වසයතො

සප්පුරිසූපනිස්සෙවිරහිතස්ස වා සවනං අත්ථි. ඉච්චස්ස 

පච්ඡිමචක්කද්වෙසිද්ධිො ආසෙසුද්ධි සිද්ධා යහොති, පුරිමචක්කද්වෙසිද්ධිො 

පයෙොගසුද්ධි, තාෙ ච ආසෙසුද්ධිො අධිගමබයත්තිසිද්ධි, පයෙොගසුද්ධිො 

ආගමබයත්තිසිද්ධි. ඉති පයෙොගාසෙසුද්ධස්සආගමාධිගමසම්පන්නස්ස වචනං

අරුණුග්ගං විෙ සූරිෙස්ස උෙෙයතො, යෙොනියසො මනසිකායරො විෙ ච

කුසලකම්මස්ස, අරහති භගවයතො වචනස්ස පුබ්බඞ්ගමං භවිතුන්ති ඨායන

නිොනංඨයපන්යතො එවංයම සුතන්තිආදිමාහ. 

අපයරො නයෙො – එවන්ති ඉමිනා නානප්පකාරපටියවධදීපයකන වචයනන

අත්තයනො අත්ථපටිභානපටිසම්භිොසම්පත්තිසබ්භාවං දීයපති. සුතන්ති ඉමිනා

යසොතබ්බයභෙපටියවධදීපයකන ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිොසම්පත්තිසබ්භාවං. 

එවන්ති ච ඉෙං යෙොනියසො මනසිකාරදීපකවචනං භාසමායනො – ‘‘එයත මො

ධම්මා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨිො සුප්පටිවිද්ධා’’ති දීයපති. සුතන්ති ඉෙං

සවනයෙොගදීපකවචනං භාසමායනො – ‘‘බහූ මො ධම්මා සුතා ධාතා වචසා

පරිචිතා’’ති දීයපති. තදුභයෙනපි අත්ථබයඤ්ජනපාරිපූරිං දීයපන්යතො සවයන
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පටුන 

ආෙරං ජයනති. අත්ථබයඤ්ජනපරිපුණ්ණඤ්හි ධම්මංආෙයරන අස්සුණන්යතො

මහතා හිතා පරිබාහියරො යහොතීති ආෙරං ජයනත්වා සක්කච්චං ධම්යමො

යසොතබ්යබොති. 

එවං යම සුතන්ති ඉමිනා පන සකයලන වචයනන ආෙස්මා ආනන්යෙො 

තථාගතප්පයවදිතං ධම්මං අත්තයනො අෙහන්යතො අසප්පුරිසභූමිං අතික්කමති, 

සාවකත්තං පටිජානන්යතො සප්පුරිසභූමිං ඔක්කමති. තථා අසද්ධම්මා චිත්තං

වුට්ඨායපති, සද්ධම්යම චිත්තං පතිට්ඨායපති. ‘‘යකවලං සුතයමයවතං මො, 

තස්යසව පන භගවයතො වචන’’න්ති දීයපන්යතො අත්තානං පරියමොයචති, 

සත්ථාරංඅපදිසති, ජිනවචනංඅප්යපති, ධම්මයනත්තිංපතිට්ඨායපති. 

අපිච ‘‘එවං යම සුත’’න්ති අත්තනා උප්පාදිතභාවං අප්පටිජානන්යතො 

පුරිමවචනං විවරන්යතො – ‘‘සම්මුඛා පටිග්ගහිතමිෙං මො තස්ස භගවයතො 

චතුයවසාරජ්ජවිසාරෙස්ස ෙසබලධරස්ස ආසභට්ඨානට්ඨායියනො

සීහනාෙනාදියනො සබ්බසත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස

ධම්මාධිපතියනො ධම්මදීපස්ස ධම්මසරණස්ස සද්ධම්මවරචක්කවත්තියනො

සම්මාසම්බුද්ධස්සවචනං, නඑත්ථඅත්යථ වාධම්යමවාපයෙවාබයඤ්ජයන

වා කඞ්ඛා වා විමති වා කත්තබ්බා’’ති සබ්බයෙවමනුස්සානං ඉමස්මිං ධම්යම

අස්සද්ධිෙංවිනායසති, සද්ධාසම්පෙං උප්පායෙතීති.යතයනතංවුච්චති– 

‘‘විනාසෙතිඅස්සද්ධං, සද්ධංවඩ්යෙතිසාසයන; 

එවංයමසුතමිච්යචවං, වෙංයගොතමසාවයකො’’ති. 

එකන්ති ගණනපරිච්යඡෙනිද්යෙයසො. සමෙන්ති පරිච්ඡින්නනිද්යෙයසො. එකං 

සමෙන්තිඅනිෙමිතපරිදීපනං.තත්ථ සමෙසද්යෙො– 

‘‘සමවායෙඛයණකායල, සමූයහයහතුදිට්ඨිසු; 

පටිලායභපහායනච, පටියවයධචදිස්සති’’. 

තථා හිස්ස ‘‘අප්යපව නාම ස්යවපි උපසඞ්කයමෙයාම කාලඤ්ච සමෙඤ්ච

උපාොො’’ති එවමාදීසු (දී. නි. 1.447) සමවායෙො අත්යථො. ‘‘එයකොව යඛො, 

භික්ඛයව, ඛයණො ච සමයෙො ච බ්රහ්මචරිෙවාසාො’’තිආදීසු (අ. නි. 8.29) 

ඛයණො. ‘‘උණ්හසමයෙො පරිළාහසමයෙො’’තිආදීසු (පාචි. 358) කායලො.

‘‘මහාසමයෙො පවනස්මි’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.332) සමූයහො. ‘‘සමයෙොපි යඛො

යත, භද්ොලි, අප්පටිවිද්යධොඅයහොසි, භගවායඛොසාවත්ථිෙංවිහරති, භගවාපිමං

ජානිස්සති – ‘භද්ොලි, නාම භික්ඛු සත්ථුසාසයන සික්ඛාෙ අපරිපූරකාරී’ති.

අෙම්පි යඛො යත, භද්ොලි, සමයෙො අප්පටිවිද්යධො අයහොසී’’තිආදීසු (ම. නි.
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2.135) යහතු. ‘‘යතන යඛො පන සමයෙන උග්ගාහමායනො පරිබ්බාජයකො

සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතොසමෙප්පවාෙයක තින්දුකාචීයරඑකසාලයකමල්ලිකාෙ

ආරායමපටිවසතී’’තිආදීසු(ම.නි.2.260) දිට්ඨි. 

‘‘දිට්යඨධම්යමචයෙොඅත්යථො, යෙොචත්යථොසම්පරායියකො; 

අත්ථාභිසමොධීයරො, පණ්ඩියතොතිපවුච්චතී’’ති.– 

ආදීසු (සං. නි. 1.129) පටිලායභො. ‘‘සම්මා මානාභිසමො අන්තමකාසි

දුක්ඛස්සා’’තිආදීසු(ම.නි.1.28) පහානං.‘‘දුක්ඛස්සපීළනට්යඨො සඞ්ඛතට්යඨො

සන්තාපට්යඨො විපරිණාමට්යඨො අභිසමෙට්යඨො’’තිආදීසු (පටි. ම. 2.8) 

පටියවයධො. ඉධ පනස්ස කායලො අත්යථො. යතන සංවච්ඡර-උතු-මාසඩ්ෙමාස-

රත්ති-දිව-පුබ්බණ්හ-මජ්ඣන්හික-සාෙන්හ-පඨමමජ්ඣිමපච්ඡිමොම-

මුහුත්තාදීසු කාලප්පයභෙභූයතසුසමයෙසුඑකංසමෙන්තිදීයපති. 

තත්ථ කඤ්චාපි එයතසු සංවච්ඡරාදීසු සමයෙසු ෙං ෙං සුත්තං ෙස්මිං ෙස්මිං

සංවච්ඡයරඋතුම්හිමායසපක්යඛරත්තිභායගදිවසභායගවාවුත්තං, සබ්බංතං

යථරස්ස සුවිදිතං සුවවත්ථාපිතං පඤ්ඤාෙ. ෙස්මා පන ‘‘එවං යම සුතං 

අසුකසංවච්ඡයර අසුකඋතුම්හි අසුකමායස අසුකපක්යඛ අසුකරත්තිභායග

අසුකදිවසභායග වා’’තිඑවංවුත්යතනසක්කාසුයඛනධායරතුංවාඋද්දිසිතුං

වා උද්දිසායපතුං වා, බහු ච වත්තබ්බං යහොති, තස්මා එයකයනව පයෙන

තමත්ථංසයමොධායනත්වා‘‘එකංසමෙ’’න්ති ආහ. 

යෙ වා ඉයම ගබ්යභොක්කන්තිසමයෙො ජාතිසමයෙො සංයවගසමයෙො 

අභිනික්ඛමනසමයෙො දුක්කරකාරිකසමයෙො මාරවිජෙසමයෙො

අභිසම්යබොධිසමයෙො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරසමයෙො යෙසනාසමයෙො

පරිනිබ්බානසමයෙොතිඑවමාෙයෙොභගවයතොයෙවමනුස්යසසු අතිවිෙසුප්පකාසා 

අයනකකාලප්පයභො එව සමො. යතසු සමයෙසු යෙසනාසමෙසඞ්ඛාතං එකං

සමෙන්ති දීයපති. යෙො චාෙං ඤාණකරුණාකච්චසමයෙසු

කරුණාකච්චසමයෙො, අත්තහිතපරහිතපටිපත්තිසමයෙසු 

පරහිතපටිපත්තිසමයෙො, සන්නිපතිතානං කරණීෙද්වෙසමයෙසු 

ධම්මිකථාසමයෙො, යෙසනාපටිපත්තිසමයෙසුයෙසනාසමයෙො, යතසුපිසමයෙසු

අඤ්ඤතරංසන්ධාෙ ‘‘එකංසමෙ’’න්තිආහ. 

කස්මා පයනත්ථ ෙථා අභිධම්යම ‘‘ෙස්මිං සමයෙකාමාවචර’’න්ති ච ඉයතො

අඤ්යඤසු සුත්තපයෙසු ‘‘ෙස්මිං සමයෙ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව

කායමහී’’ති චභුම්මවචයනනනිද්යෙයසොකයතො, විනයෙච‘‘යතනසමයෙන

බුද්යධො භගවා’’ති කරණවචයනන, තථා අකත්වා ‘‘එකං සමෙ’’න්ති
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උපයෙොගවචයනන නිද්යෙයසො කයතොති. තත්ථ තථා, ඉධ ච අඤ්ඤථා 

අත්ථසම්භවයතො. තත්ථ හි අභිධම්යම ඉයතො අඤ්යඤසු සුත්තපයෙසු ච

අධිකරණත්යථො භායවනභාවලක්ඛණත්යථො ච සම්භවති. අධිකරණඤ්හි

කාලත්යථො සමූහත්යථො ච සමයෙො, තත්ථ වුත්තානං ඵස්සාදිධම්මානං

ඛණසමවාෙයහතුසඞ්ඛාතස්ස ච සමෙස්ස භායවන යතසං භායවො ලක්ඛීෙති.

තස්මාතෙත්ථයජොතනත්ථංතත්ථභුම්මවචනනිද්යෙයසොකයතො. 

විනයෙ ච යහතුඅත්යථො කරණත්යථො ච සම්භවති. යෙො හි යසො 

සික්ඛාපෙපඤ්ඤත්තිසමයෙොසාරිපුත්තාදීහිපිදුබ්බිඤ්යඤයෙයො, යතනසමයෙන

යහතුභූයතන කරණභූයතන ච සික්ඛාපොනි පඤ්ඤාපෙන්යතො

සික්ඛාපෙපඤ්ඤත්තියහතුඤ්ච අයපක්ඛමායනො භගවා තත්ථ තත්ථ විහාසි.

තස්මාතෙත්ථයජොතනත්ථංතත්ථකරණවචයනනනිද්යෙයසො කයතො. 

ඉධපනඅඤ්ඤස්මිංචඑවංජාතියකඅච්චන්තසංයෙොගත්යථොසම්භවති. ෙඤ්හි

සමෙංභගවා ඉමං අඤ්ඤං වා සුත්තන්තං යෙයසසි, අච්චන්තයමවතංසමෙං 

කරුණාවිහායරන විහාසි. තස්මා තෙත්ථයජොතනත්ථං ඉධ

උපයෙොගවචනනිද්යෙයසොකයතොති. 

යතයනතංවුච්චති– 

‘‘තංතංඅත්ථමයපක්ඛිත්වා, භුම්යමනකරයණනච; 

අඤ්ඤත්රසමයෙොවුත්යතො, උපයෙොයගනයසොඉධා’’ති. 

යපොරාණා පනවණ්ණෙන්ති – ‘‘තස්මිංසමයෙ’’තිවා ‘‘යතනසමයෙනා’’ති

වා ‘‘එකං සමෙ’’න්ති වා අභිලාපමත්තයභයෙො එස, සබ්බත්ථ භුම්මයමව 

අත්යථොති.තස්මා ‘‘එකංසමෙ’’න්ති වුත්යතපි ‘‘එකස්මිංසමයෙ’’තිඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. 

භගවාති ගරු. ගරුං හි යලොයක ‘‘භගවා’’ති වෙන්ති. අෙඤ්ච

සබ්බගුණවිසිට්ඨතාෙ සබ්බසත්තානං ගරු, තස්මා ‘‘භගවා’’ති යවදිතබ්යබො.

යපොරායණහිපිවුත්තං– 

‘‘භගවාතිවචනංයසට්ඨං, භගවාතිවචනමුත්තමං; 

ගරුගාරවයුත්යතොයසො, භගවායතනවුච්චතී’’ති.(විසුද්ධි. 1.142); 

අපිච– 

‘‘භගයවාභග්ගවායුත්යතො, භයගහිචවිභත්තවා; 

භත්තවාවන්තගමයනො, භයවසුභගවාතයතො’’ති.– 
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ඉමිස්සාගාථාෙවයසනස්සපෙස්සවිත්ථාරයතොඅත්යථොයවදිතබ්යබො. යසොච 

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි.1.144) බුද්ධානුස්සතිනිද්යෙයසවුත්යතොයෙව. 

එත්තාවතායචත්ථ එවංයමසුතන්තිවචයනන ෙථාසුතංධම්මං ෙස්යසන්යතො

භගවයතොධම්මසරීරංපච්චක්ඛංකයරොති.යතන‘‘නයිෙං අතික්කන්තසත්ථුකං

පාවචනං, අෙං යවො සත්ථා’’ති සත්ථු අෙස්සයනන උක්කණ්ඨිතං ජනං 

සමස්සායසති. එකං සමෙං භගවාති වචයනන තස්මිං සමයෙ භගවයතො 

අවිජ්ජමානභාවං ෙස්යසන්යතො රූපකාෙපරිනිබ්බානං සායධති. යතන

‘‘එවංවිධස්ස නාම අරිෙධම්මස්ස යෙසයකො ෙසබලධයරො

වජිරසඞ්ඝාතසමානකායෙො යසොපි භගවා පරිනිබ්බුයතො, යකන අඤ්යඤන

ජීවියතආසාජයනතබ්බා’’තිජීවිතමෙමත්තංජනංසංයවයජති, සද්ධම්යමචස්ස 

උස්සාහං ජයනති. එවන්ති ච භණන්යතො යෙසනාසම්පත්තිං නිද්දිසති. යම

සුතන්ති සාවකසම්පත්තිං. එකං සමෙන්ති කාලසම්පත්තිං. භගවාති 

යෙසකසම්පත්තිං. 

සාවත්ථිෙන්තිඑවංනාමයකනගයර. සමීපත්යථ යචතං භුම්මවචනං. විහරතීති 

අවියසයසන ඉරිොපථදිබ්බබ්රහ්මඅරිෙවිහායරසු 

අඤ්ඤතරවිහාරසමඞ්ගීපරිදීපනයමතං. ඉධ පන 

ඨානගමනනිසජ්ජාසෙනප්පයභයෙසු ඉරිොපයථසු

අඤ්ඤතරඉරිොපථසමායෙොගපරිදීපනං, යතන ඨියතොපි ගච්ඡන්යතොපි

නිසින්යනොපි සොයනොපි භගවා විහරතිච්යචව යවදිතබ්යබො. යසො හි එකං

ඉරිොපථබාධනං අඤ්යඤන ඉරිොපයථන විච්ඡින්දිත්වා අපරිපතන්තං

අත්තභාවංහරතිපවත්යතති, තස්මා‘‘විහරතී’’තිවුච්චති. 

යෙතවයනතියජතස්සරාජකුමාරස්සවයන. තඤ්හියතනයරොපිතංසංවඩ්ඪිතං

පරිපාලිතං අයහොසි, තස්මා ‘‘යජතවන’’න්ති සඞ්ඛං ගතං. තස්මිං යජතවයන. 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමති අනාථපිණ්ඩියකන ගහපතිනා

චතුපඤ්ඤාසහිරඤ්ඤයකොටිපරිච්චායගන බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස 

නිෙයාතිතත්තා ‘‘අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමො’’ති සඞ්ඛං ගයත ආරායම.

අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන පපඤ්චසූෙනිො මජ්ඣිමට්ඨකථාෙ

සබ්බාසවසුත්තවණ්ණනාෙං(ම. නි.අට්ඨ.1.14) වුත්යතො. 

තත්ථසිො–ෙදිතාවභගවාසාවත්ථිෙං විහරති, ‘‘යජතවයන’’තින වත්තබ්බං.

අථතත්ථවිහරති, ‘‘සාවත්ථිෙ’’න්තිනවත්තබ්බං.නහිසක්කා උභෙත්ථඑකං

සමෙංවිහරිතුන්ති.නයඛොපයනතංඑවංෙට්ඨබ්බං. 
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නනුඅයවොචුම්හ ‘‘සමීපත්යථභුම්මවචන’’න්ති.තස්මාෙථා ගඞ්ගාෙමුනාදීනං

සමීයප යගොයූථානි චරන්තානි ‘‘ගඞ්ගාෙං චරන්ති, ෙමුනාෙං චරන්තී’’ති 

වුච්චති, එවමිධාපි ෙදිෙං සාවත්ථිො සමීයප යජතවනං, තත්ථ විහරන්යතො

වුච්චති ‘‘සාවත්ථිෙං විහරති යජතවයන’’ති. යගොචරගාමනිෙස්සනත්ථං හිස්ස

සාවත්ථිවචනං, පබ්බජිතානුරූපනිවාසට්ඨානනිෙස්සනත්ථංයසසවචනං. 

අඤ්ඤතරා යෙවතාති නාමයගොත්තවයසන අපාකටා එකා යෙවතාති අත්යථො.

‘‘අභිජානාති යනො, භන්යත, භගවා අහු ඤාතඤ්ඤතරස්ස මයහසක්ඛස්ස 

ෙක්ඛස්ස සංඛිත්යතන තණ්හාසඞ්ඛෙවිමුත්තිං භාසිතා’’ති එත්ථ පන

අභිඤ්ඤායතො සක්යකොපියෙවරාජා‘‘අඤ්ඤතයරො’’තිවුත්යතො.‘‘යෙවතා’’ති ච

ඉෙං යෙවානම්පි යෙවධීතානම්පි සාධාරණවචනං. ඉමස්මිං පනත්යථ යෙයවො

අධිප්යපයතො, යසොචයඛො රූපාවචරානංයෙවානංඅඤ්ඤතයරො. 

අභික්කන්තාෙ රත්තිොති එත්ථ අභික්කන්ත-සද්යෙො

ඛෙසුන්ෙරාභිරූපඅබ්භානුයමොෙනාදීසු දිස්සති. තත්ථ ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, 

රත්ති, නික්ඛන්යතො පඨයමො ොයමො, චිරනිසින්යනො භික්ඛුසඞ්යඝො, උද්දිසතු, 

භන්යත, භගවා භික්ඛූනං පාතියමොක්ඛ’’න්ති එවමාදීසු (අ. නි. 8.20; චූළව.

383) ඛයෙදිස්සති. ‘‘අෙංඉයමසං චතුන්නංපුග්ගලානංඅභික්කන්තතයරොච

පණීතතයරොචා’’තිඑවමාදීසු(අ.නි.4.100) සුන්ෙයර. 

‘‘යකොයමවන්ෙතිපාොනි, ඉද්ධිොෙසසාජලං; 

අභික්කන්යතනවණ්යණන, සබ්බාඔභාසෙංදිසා’’ති.– 

එවමාදීසු (වි. ව. 857) අභිරූයප. ‘‘අභික්කන්තං යභො යගොතම, අභික්කන්තං

යභොයගොතමා’’තිඑවමාදීසු(පාරා.15) අබ්භානුයමොෙයන.ඉධපනඛයෙ.යතන 

අභික්කන්තාෙ රත්තිො, පරික්ඛීණාෙ රත්තිොති වුත්තං යහොති. තත්ථාෙං

යෙවපුත්යතො මජ්ඣිමොමසමනන්තයර ආගයතොති යවදිතබ්යබො. නිොයමො හි

කයරස යෙවතානං ෙදිෙං බුද්ධානං වා බුද්ධසාවකානං වා උපට්ඨානං

ආගච්ඡන්තාමජ්ඣිමොමසමනන්තයරයෙව ආගච්ඡන්ති. 

අභික්කන්තවණ්ණාති ඉධ අභික්කන්ත-සද්යෙො අභිරූයප, වණ්ණ-සද්යෙො පන

ඡවිථුති-කුලවග්ග-කාරණ-සණ්ඨානප්පමාණ-රූපාෙතනාදීසු දිස්සති. තත්ථ 

‘‘සුවණ්ණවණ්යණොසි භගවා’’ති එවමාදීසු (සු. නි. 553) ඡවිො. ‘‘කො

සඤ්ඤූළ්හා පන යත, ගහපති, ඉයම සමණස්ස වණ්ණා’’ති එවමාදීසු (ම.නි.

2.77) ථුතිෙං. ‘‘චත්තායරොයම, යභො යගොතම, වණ්ණා’’ති එවමාදීසු (දී. නි.

3.115) කුලවග්යග. ‘‘අථ යකන නු වණ්යණන, ගන්ධයථයනොති වුච්චතී’’ති

එවමාදීසු (සං. නි. 1.234) කාරයණ. ‘‘මහන්තං හත්ථිරාජවණ්ණං
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අභිනිම්මිනිත්වා’’ති එවමාදීසු (සං.නි. 1.138) සණ්ඨායන. ‘‘තයෙො පත්තස්ස

වණ්ණා’’ති එවමාදීසු (පාරා. 602) පමායණ. ‘‘වණ්යණො ගන්යධො රයසො

ඔජා’’ති එවමාදීසු රූපාෙතයන. යසො ඉධ ඡවිො ෙට්ඨබ්යබො. යතන

අභික්කන්තවණ්ණාඅභිරූපච්ඡවි, ඉට්ඨවණ්ණාමනාපවණ්ණාතිවුත්තංයහොති.

යෙවතා හි මනුස්සයලොකං ආගච්ඡමානා පකතිවණ්ණං පකතිඉද්ධිං ජහිත්වා

ඔළාරිකං අත්තභාවං කත්වා අතියරකවණ්ණං අතියරකඉද්ධිං මායපත්වා

නටසමජ්ජාදීනි ගච්ඡන්තා මනුස්සා විෙ අභිසඞ්ඛයතනකායෙනආගච්ඡන්ති.

තත්ථකාමාවචරාඅනභිසඞ්ඛයතනපි ආගන්තුංසක්යකොන්ති, රූපාවචරාපනන 

සක්යකොන්ති.යතසඤ්හි අතිසුඛුයමොඅත්තභායවො, නයතන ඉරිොපථකප්පනං

යහොති. තස්මා අෙං යෙවපුත්යතො අභිසඞ්ඛයතයනව ආගයතො. යතන වුත්තං

‘‘අභික්කන්තවණ්ණා’’ති. 

යකවලකප්පන්ති එත්ථ යකවල-සද්යෙො අනවයසස-

යෙභුෙයාබයාමිස්සානතියරකෙළ්හත්ථවිසංයෙොගාදිඅයනකත්යථො. තථා හිස්ස 

‘‘යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරිෙ’’න්ති එවමාදීසු (පාරා. 1) 

අනවයසසත්ථමත්යථො. ‘‘යකවලකප්පා ච අඞ්ගමගධා පහූතං

ඛාෙනීෙයභොජනීෙං ආොෙ උපසඞ්කමිස්සන්තී’’ති එවමාදීසු (මහාව. 43) 

යෙභුෙයතා.‘‘යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුෙයෙොයහොතී’’තිඑවමාදීසු(විභ.

225) අබයාමිස්සතා. ‘‘යකවලං සද්ධාමත්තකංනූනඅෙමාෙස්මා’’තිඑවමාදීසු

(මහාව. 244) අනතියරකතා. ‘‘ආෙස්මයතො, භන්යත, අනුරුද්ධස්ස බාහියෙො

නාම සද්ධිවිහාරියකො යකවලකප්පං සඞ්ඝයභොෙ ඨියතො’’ති එවමාදීසු (අ. නි.

4.243) ෙළ්හත්ථතා. ‘‘යකවලීවුසිතවා උත්තමපුරියසොති වුච්චතී’’ති එවමාදීසු

(සං. නි. 3.57) විසංයෙොයගො අත්යථො. ඉධ පනස්ස අනවයසසත්යථො

අධිප්යපයතො. 

කප්ප-සද්යෙො පනාෙං අභිසද්ෙහන-යවොහාර-කාල-පඤ්ඤත්ති-යඡෙන-විකප්ප-

යලසසමන්තභාවාදිඅයනකත්යථො. තථා හිස්ස ‘‘ඔකප්පනිෙයමතං යභොයතො

යගොතමස්ස, ෙථාතංඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති එවමාදීසු(ම.නි.1.387) 

අභිසද්ෙහනමත්යථො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, පඤ්චහි සමණකප්යපහි ඵලං

පරිභුඤ්ජිතු’’න්තිඑවමාදීසු(චූළව.250) යවොහායරො. ‘‘යෙනසුෙං නිච්චකප්පං

විහරාමී’’ති එවමාදීසු (ම. නි. 1.387) කායලො. ‘‘ඉච්චාෙස්මා කප්යපො’’ති 

එවමාදීසු පඤ්ඤත්ති. ‘‘අලඞ්කයතො කප්පිතයකසමස්සූ’’ති එවමාදීසු (වි. ව.

1094, 1101) යඡෙනං. ‘‘කප්පති ද්වඞ්ගුලකප්යපො’’ති එවමාදීසු (චූළව. 446) 

විකප්යපො. ‘‘ආත්ථිකප්යපොනිපජ්ජිතු’’න්ති එවමාදීසු (අ.නි. 8.80) යලයසො.

‘‘යකවලකප්පං යවළුවනං ඔභායසත්වා’’ති එවමාදීසු (සං. නි. 1.94) 

සමන්තභායවො. ඉධ පනස්ස සමන්තභාවත්යථො අධිප්යපයතො. තස්මා 
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යකවලකප්පං යෙතවනන්ති එත්ථ ‘‘අනවයසසං සමන්තයතො යජතවන’’න්ති

එවමත්යථොෙට්ඨබ්යබො. 

ඔභායසත්වාති වත්ථාලඞ්කාරසරීරසමුට්ඨිතාෙ ආභාෙ ඵරිත්වා, චන්දිමා විෙ

සූරියෙො විෙචඑයකොභාසංඑකපජ්යජොතංකරිත්වාතිඅත්යථො. 

යෙනාති භුම්මත්යථ කරණවචනං. යෙන භගවා යතනුපසඞ්කමීති තස්මා

‘‘ෙත්ථභගවා, තත්ථඋපසඞ්කමී’’තිඑවයමත්ථඅත්යථොෙට්ඨබ්යබො.යෙනවා

කාරයණන භගවා යෙවමනුස්යසහි උපසඞ්කමිතබ්යබො, යතන කාරයණන

උපසඞ්කමීති එවයමත්ථ අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො. යකන ච කාරයණන භගවා

උපසඞ්කමිතබ්යබො? නානප්පකාරගුණවියසසාධිගමාධිප්පායෙන, 

සාදුඵලූපයභොගාධිප්පායෙන දිජගයණහි නිච්චඵලිතමහාරුක්යඛො විෙ. 

උපසඞ්කමීති ච ගතාති වුත්තං යහොති. උපසඞ්කමිත්වාති

උපසඞ්කමනපරියෙොසානදීපනං. අථ වා එවංගතාතයතොආසන්නතරංඨානං

භගවයතොසමීපසඞ්ඛාතංගන්ත්වාතිපිවුත්තංයහොති. 

ඉොනි යෙනත්යථන යලොයක අග්ගපුග්ගලස්ස උපට්ඨානං ආගතා, තං 

පුච්ඡිතුකාමා ෙසනඛසයමොධානසමුජ්ජලං අඤ්ජුලිං සිරසි පතිට්ඨයපත්වා

එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තන්ති භාවනපුංසකනිද්යෙයසො – ‘‘විසමං 

චන්දිමසූරිො පරිවත්තන්තී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.70) විෙ. තස්මා ෙථා ඨිතා

එකමන්තං ඨිතා යහොති, තථා අට්ඨාසීති එවයමත්ථ අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො.

භුම්මත්යථ වා එතං උපයෙොගවචනං. අට්ඨාසීති ඨානං කප්යපසි. පණ්ඩිතා හි 

යෙවමනුස්සා ගරුට්ඨානිෙං උපසඞ්කමිත්වා ආසනකුසලතාෙ එකමන්තං

තිට්ඨන්ති, අෙඤ්ච යෙයවොයතසංඅඤ්ඤතයරො, තස්මාඑකමන්තංඅට්ඨාසි. 

කථං ඨියතො පන එකමන්තං ඨියතො යහොතීති? ඡ ඨානයෙොයස වජ්යජත්වා. 

යසෙයථිෙං–අතිදූරං, අච්චාසන්නං, උපරිවාතං, උන්නතප්පයෙසං, අතිසම්මුඛං, 

අතිපච්ඡාති. අතිදූයර ඨියතො හි සයච කයථතුකායමො යහොති, උච්චාසද්යෙන

කයථතබ්බං යහොති. අච්චාසන්යන ඨියතො සඞ්ඝට්ටනං කයරොති. උපරිවායත

ඨියතො සරීරගන්යධන බාධති. උන්නතප්පයෙයස ඨියතො අගාරවං පකායසති.

අතිසම්මුඛාඨියතොසයච ෙට්ඨුකායමොයහොති, චක්ඛුනාචක්ඛුංආහච්චෙට්ඨබ්බං

යහොති.අතිපච්ඡාඨියතොසයච ෙට්ඨුකායමොයහොති, ගීවංපසායරත්වා ෙට්ඨබ්බං

යහොති.තස්මාඅෙම්පිඑයතඡඨානයෙොයස වජ්යජත්වාඅට්ඨාසි.යතනවුත්තං

‘‘එකමන්තංඅට්ඨාසී’’ති. 

එතෙයවොචාති එතං අයවොච. කථං නූති කාරණපුච්ඡා. භගවයතො හි

තිණ්යණොඝභායවො ෙසසහස්සියලොකධාතුො පාකයටො, යතනිමිස්සා යෙවතාෙ
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තත්ථකඞ්ඛානත්ථි, ඉමිනාපන කාරයණන‘‘තිණ්යණො’’තිනජානාති, යතන

සාතංකාරණංපුච්ඡමානාඑවමාහ. 

මාරිසාති යෙවතානං පිෙසමුොචාරවචනයමතං. නිද්දුක්ඛාති වුත්තං යහොති. ෙදි

එවං‘‘ෙොයඛොයත, මාරිස, සඞ්කුනාසඞ්කුහෙයෙසමාගච්යඡෙය, අථනංත්වං

ජායනෙයාසි‘වස්සසහස්සංයම නිරයෙපච්චමානස්සා’’’ති(ම.නි.1.512) ඉෙං

විරුජ්ඣති. න හි යනරයිකසත්යතො නිද්දුක්යඛො නාම යහොති. කඤ්චාපි න

නිද්දුක්යඛො, රුළ්හීසද්යෙන පන එවං වුච්චති. පුබ්යබ කර පඨමකප්පිකානං

නිද්දුක්ඛානංසුඛසමප්පිතානංඑසයවොහායරො, අපරභායග දුක්ඛංයහොතුවාමා

වා, රුළ්හීසද්යෙන අෙං යවොහායරො වුච්චයතව නිප්පදුමාපි නිරුෙකාපි වා

යපොක්ඛරණීයපොක්ඛරණීවිෙ. 

ඔඝමතරීති එත්ථ චත්තායරො ඔඝා, කායමොයඝො භයවොයඝො දිට්යඨොයඝො

අවිජ්යජොයඝොති. තත්ථ පඤ්චසු කාමගුයණසු ඡන්ෙරායගො කායමොයඝො නාම. 

රූපාරූපභයවසු ඡන්ෙරායගො ඣානනිකන්ති ච භයවොයඝො නාම. ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨියෙො දිට්යඨොයඝො නාම. චතූසු සච්යචසු අඤ්ඤාණං අවිජ්යජොයඝො නාම.

තත්ථ කායමොයඝො අට්ඨසු යලොභසහගයතසු චිත්තුප්පායෙසු උප්පජ්ජති, 

භයවොයඝො චතූසු දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තයලොභසහගයතසු චිත්තුප්පායෙසු

උප්පජ්ජති, දිට්යඨොයඝො චතූසු දිට්ඨිගතසම්පයුත්යතසු චිත්තුප්පායෙසු

උප්පජ්ජති, අවිජ්යජොයඝොසබ්බාකුසයලසුඋප්පජ්ජති. 

සබ්යබොපි යචස අවහනනට්යඨන රාසට්යඨන ච ඔයඝොති යවදිතබ්යබො. 

අවහනනට්යඨනාති අයධොගමනට්යඨන.අෙඤ්හි අත්තයනොවසංගයතසත්යත

අයධො ගයමති, නිරොදියභොෙ දුග්ගතිෙංයෙව නිබ්බත්යතති, උපරිභාවං වා

නිබ්බානංගන්තුංඅයෙන්යතොඅයධොතීසුභයවසුචතූසුයෙොනීසුපඤ්චසුගතීසු 

සත්තසු විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු නවසු සත්තාවායසසු ච ගයමතීතිපි අත්යථො. 

රාසට්යඨනාති මහන්තට්යඨන. මහා යහයසො කයලසරාසි අවීචියතො පට්ඨාෙ 

ොව භවග්ගා පත්ථයටො, ෙදිෙං පඤ්චසු කාමගුයණසු ඡන්ෙරායගො නාම.

යසයසසුපිඑයසවනයෙො. එවමෙංරාසට්යඨනාපිඔයඝොති යවදිතබ්යබො. අතරීති

ඉමංචතුබ්බිධම්පිඔඝංයකනනුත්වං, මාරිස, කාරයණන තිණ්යණොතිපුච්ඡති. 

අථස්සාභගවාපඤ්හංවිස්සජ්යජන්යතො අප්පතිට්ඨංඛ්වාහන්තිආදිමාහ.තත්ථ 

අප්පතිට්ඨන්ති අප්පතිට්ඨහන්යතො. අනායූහන්ති අනායූහන්යතො, 

අවාෙමන්යතොති අත්යථො. ඉති භගවා ගූළ්හං පටිච්ඡන්නං කත්වා පඤ්හං

කයථසි. යෙවතාපි නං සුත්වා ‘‘බාහිරකං තාව ඔඝං තරන්තා නාම

ඨාතබ්බට්ඨායන තිට්ඨන්තා තරිතබ්බට්ඨායන ආයූහන්තා තරන්ති, අෙං පන

අවීචියතො ොවභවග්ගාපත්ථටං කයලයසොඝංකයලසරාසිංඅප්පතිට්ඨහන්යතො 
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පටුන 

අනායූහන්යතො අතරින්ති ආහ. කං නු යඛො එතං? කථං නු යඛො එත’’න්ති? 

විමතිංපක්ඛන්තා පඤ්හස්සඅත්ථංනඅඤ්ඤාසි. 

කං පන භගවතා ෙථා සත්තා න ජානන්ති, එවං කථනත්ථාෙ පාරමියෙො 

පූයරත්වා සබ්බඤ්ඤුතා පටිවිද්ධාති? න එතෙත්ථාෙ පටිවිද්ධා. ද්යව පන

භගවයතො යෙසනා නිග්ගහමුයඛන ච අනුග්ගහමුයඛන ච. තත්ථ යෙ

පණ්ඩිතමානියනො යහොන්ති අඤ්ඤායතපි ඤාතසඤ්ඤියනො පඤ්චසතා

බ්රාහ්මණපබ්බජිතා විෙ, යතසං මානනිග්ගහත්ථං ෙථා න ජානන්ති, එවං

මූලපරිොොදිසදිසං ධම්මං යෙයසති. අෙං නිග්ගහමුයඛන යෙසනා. වුත්තම්පි

යචතං ‘‘නිග්ගය්හනිග්ගය්හාහං, ආනන්ෙ, වක්ඛාමි, පවය්හපවය්හ, ආනන්ෙ, 

වක්ඛාමි, යෙො සායරො, යසො ඨස්සතී’’ති (ම. නි. 3.196). යෙ පන උජුකා

සික්ඛාකාමා, යතසං සුවිඤ්යඤෙයං කත්වා ආකඞ්යඛෙයසුත්තාදිසදිසං ධම්මං

යෙයසති, ‘‘අභිරම, තිස්ස, අභිරම, තිස්ස, අහයමොවායෙන අහමනුග්ගයහන

අහමනුසාසනිො’’ති(සං.නි.3.84) චයනසමස්සායසති.අෙං අනුග්ගහමුයඛන

යෙසනා. 

අෙං පන යෙවපුත්යතො මානත්ථද්යධො පණ්ඩිතමානී, එවං කරස්ස අයහොසි – 

අහං ඔඝං ජානාමි, තථාගතස්ස ඔඝතිණ්ණභාවං ජානාමි, ‘‘ඉමිනා පන

කාරයණනතිණ්යණො’’ති එත්තකමත්තංනජානාමි.ඉතිමය්හංඤාතයමවබහු, 

අප්පංඅඤ්ඤාතං, තමහංකථිතමත්තයමව ජානිස්සාමි.කඤ්හිනාමතංභගවා

වයෙෙය, ෙස්සාහං අත්ථං න ජායනෙයන්ති. අථ සත්ථා ‘‘අෙං කලිට්ඨවත්ථං

විෙ රඞ්ගජාතං අභබ්යබො ඉමං මානං අප්පහාෙ යෙසනං සම්පටිච්ඡිතුං, 

මානනිග්ගහං තාවස්ස කත්වා පුන නීචචිත්යතන පුච්ඡන්තස්ස

පකායසස්සාමී’’ති පටිච්ඡන්නං කත්වා පඤ්හං කයථසි. යසොපි නිහතමායනො 

අයහොසි, සාචස්සනිහතමානතාඋත්තරිපඤ්හපුච්ඡයනයනවයවදිතබ්බා.තස්ස

පන පඤ්හපුච්ඡනස්ස අෙමත්යථො – කථං පන ත්වං, මාරිස, අප්පතිට්ඨං

අනායූහංඔඝමතරි, ෙථාහංජානාමි, එවංයමකයථහීති. 

අථස්සභගවාකයථන්යතො ෙොස්වාහන්තිආදිමාහ.තත්ථ ෙො ස්වාහන්තිෙස්මිං

කායලඅහං.සුකායරොනිපාතමත්තං.ෙථාචඑත්ථ, එවං සබ්බපයෙසු. සංසීොමීති

පටිච්ඡන්නං කත්වා අතරන්යතො තත්යථව ඔසීොමි. නිබ්බුය්හාමීති ඨාතුං

අසක්යකොන්යතො අතිවත්තාමි. ඉති ඨායන ච වාොයම ච යෙොසං දිස්වා

අතිට්ඨන්යතො අවාෙමන්යතො ඔඝමතරින්ති එවං භගවතා පඤ්යහො කථියතො.

යෙවතාෙපි පටිවිද්යධො, නපන පාකයටො, තස්ස පාකටීකරණත්ථං සත්ත දුකා

ෙස්සිතා. කයලසවයසන හි සන්තිට්ඨන්යතො සංසීෙතිනාම, අභිසඞ්ඛාරවයසන

ආයූහන්යතො නිබ්බුය්හති නාම. තණ්හාදිට්ඨීහි වා සන්තිට්ඨන්යතො සංසීෙති
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නාම, අවයසසකයලසානඤ්යචව අභිසඞ්ඛාරානඤ්ච වයසන ආයූහන්යතො

නිබ්බුය්හති නාම. තණ්හාවයසන වා සන්තිට්ඨන්යතො සංසීෙති නාම, 

දිට්ඨිවයසනආයූහන්යතොනිබ්බුය්හතිනාම.සස්සතදිට්ඨිොවා සන්තිට්ඨන්යතො

සංසීෙති නාම, උච්යඡෙදිට්ඨිො ආයූහන්යතො නිබ්බුය්හති නාම. 

ඔලීෙනාභිනියවසාහිභවදිට්ඨි, අතිධාවනාභිනියවසාවිභවදිට්ඨි. ලීනවයසනවා

සන්තිට්ඨන්යතොසංසීෙතිනාම, උද්ධච්චවයසනආයූහන්යතොනිබ්බුය්හති නාම.

තථා කාමසුඛල්ලිකානුයෙොගවයසන සන්තිට්ඨන්යතො සංසීෙති නාම, 

අත්තකලමථානුයෙොගවයසන ආයූහන්යතො නිබ්බුය්හති නාම.

සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරවයසන සන්තිට්ඨන්යතො සංසීෙති නාම, 

සබ්බයලොකෙකුසලාභිසඞ්ඛාරවයසනආයූහන්යතො නිබ්බුය්හතිනාම.වුත්තම්පි

යචතං – ‘‘යසෙයථාපි, චුන්ෙ, යෙ යකචි අකුසලා ධම්මා, සබ්යබ යත

අයධොභාගඞ්ගමනීො, යෙ යකචි කුසලා ධම්මා, සබ්යබ යත 

උපරිභාගඞ්ගමනීො’’ති(ම.නි.1.86). 

ඉමං පඤ්හවිස්සජ්ජනං සුත්වාව යෙවතා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ තුට්ඨා

පසන්නාඅත්තයනොතුට්ඨිඤ්චපසාෙඤ්චපකාසෙන්තී චිරස්සං වතාතිගාථමාහ.

තත්ථ චිරස්සන්ති චිරස්ස කාලස්ස අච්චයෙනාති අත්යථො. අෙං කර යෙවතා

කස්සපසම්මාසම්බුද්ධං දිස්වාතස්සපරිනිබ්බානයතොපට්ඨාෙඅන්තරාඅඤ්ඤං

බුද්ධං න දිට්ඨපුබ්බා, තස්මා අජ්ජ භගවන්තං දිස්වා එවමාහ. කං පනිමාෙ

යෙවතාෙ ඉයතො පුබ්යබ සත්ථා න දිට්ඨපුබ්යබොති. දිට්ඨපුබ්යබො වා යහොතු

අදිට්ඨපුබ්යබො වා, ෙස්සනං උපාොෙ එවං වත්තුං වට්ටති. බ්රාහ්මණන්ති

බාහිතපාපං ඛීණාසවබ්රාහ්මණං. පරිනිබ්බුතන්තිකයලසනිබ්බායනන නිබ්බුතං. 

යලොයකති සත්තයලොයක. විසත්තිකන්ති රූපාදීසු ආරම්මයණසු

ආසත්තවිසත්තතාදීහි කාරයණහි විසත්තිකා වුච්චති තණ්හා, තං විසත්තිකං

අප්පතිට්ඨමානංඅනායූහමානංතිණ්ණං නිත්තිණ්ණංඋත්තිණ්ණංචිරස්සංවත

ඛීණාසවබ්රාහ්මණංපස්සාමීතිඅත්යථො. 

සමනුඤ්යඤො සත්ථා අයහොසීති තස්සා යෙවතාෙ වචනං චිත්යතයනව

සමනුයමොදි, එකජ්ඣාසයෙො අයහොසි. අන්තරධායීති අභිසඞ්ඛතකාෙං ජහිත්වා

අත්තයනො පකතිඋපාදිණ්ණකකාෙස්මිංයෙව ඨත්වා ලද්ධාසා ලද්ධපතිට්ඨා

හුත්වා ෙසබලං ගන්යධහි ච මායලහි ච පූයජත්වා අත්තයනො භවනංයෙව 

අගමාසීති. 

ඔඝතරණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. නියමොක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

2. ඉොනි දුතිෙසුත්තයතොපට්ඨාෙ පඨමමාගතඤ්චඋත්තානත්ථඤ්චපහාෙෙං

ෙං අනුත්තානං, තං තයෙව වණ්ණයිස්සාම. ොනාසි යනොති ජානාසි නු. 

නියමොක්ඛන්තිආදීනි මග්ගාදීනං නාමානි. මග්යගන හි සත්තා

කයලසබන්ධනයතො නිමුච්චන්ති, තස්මා මග්යගො සත්තානං නියමොක්යඛොති

වුත්යතො. ඵලක්ඛයණ පන යත කයලසබන්ධනයතො පමුත්තා, තස්මා ඵලං

සත්තානං පයමොක්යඛොති වුත්තං. නිබ්බානං පත්වා සත්තානං සබ්බදුක්ඛං

විවිච්චති, තස්මා නිබ්බානං වියවයකොති වුත්තං. සබ්බානි වා එතානි

නිබ්බානස්යසව නාමානි. නිබ්බානඤ්හි පත්වා සත්තා සබ්බදුක්ඛයතො

නිමුච්චන්තිපමුච්චන්ති විවිච්චන්ති, තස්මාතයෙව‘‘නියමොක්යඛොපයමොක්යඛො

වියවයකො’’ති වුත්තං. ොනාමි ඛ්වාහන්ති ජානාමි යඛො අහං. අවධාරණත්යථො

යඛොකායරො. අහංජානාමියෙව.සත්තානංනියමොක්ඛාදිජානනත්ථයමවහිමො

සමතිංස පාරමියෙො පූයරත්වා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිද්ධන්ති සීහනාෙං

නෙති.බුද්ධසීහනාෙං නාමකරඑතංසුත්තං. 

නන්දීභවපරික්ඛොති නන්දීමූලකස්ස කම්මභවස්ස පරික්ඛයෙන. නන්දිො ච

භවස්ස චාතිපි වට්ටති. තත්ථ හි පුරිමනයෙ නන්දීභයවන

තිවිධකම්මාභිසඞ්ඛාරවයසනසඞ්ඛාරක්ඛන්යධොගහියතො, සඤ්ඤාවිඤ්ඤායණහි 

තංසම්පයුත්තාචද්යවඛන්ධා.යතහිපනතීහිඛන්යධහිසම්පයුත්තායවෙනා

යතසං ගහයණන ගහිතාවාති අනුපාදිණ්ණකානං චතුන්නං අරූපක්ඛන්ධානං

අප්පවත්තිවයසන සඋපාදියසසංනිබ්බානංකථිතංයහොති. යවෙනානංනියරොධා

උපසමාති උපාදිණ්ණකයවෙනානං නියරොයධන ච උපසයමන ච. තත්ථ

යවෙනාගහයණන තංසම්පයුත්තා තයෙො ඛන්ධා ගහිතාව යහොන්ති, යතසං

වත්ථාරම්මණවයසන රූපක්ඛන්යධොපි. එවං ඉයමසං උපාදිණ්ණකානං 

පඤ්චන්නං ඛන්ධානං අප්පවත්තිවයසන අනුපාදියසසං නිබ්බානං කථිතං

යහොති. දුතිෙනයෙ පන නන්දිග්ගහයණන සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො ගහියතො, 

භවග්ගහයණන උපපත්තිභවසඞ්ඛායතො රූපක්ඛන්යධො, සඤ්ඤාදීහි

සරූයපයනව තයෙො ඛන්ධා. එවං ඉයමසං පඤ්චන්නං ඛන්ධානං 

අප්පවත්තිවයසන නිබ්බානං කථිතං යහොතීති යවදිතබ්බං. ඉමයමව ච නෙං 

චතුනිකායිකභණ්ඩිකත්යථයරො යරොයචති. ඉති නිබ්බානවයසයනව භගවා

යෙසනං නිට්ඨායපසීති. 

නියමොක්ඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. උපනීෙසුත්තවණ්ණනා 

3. තතියෙ උපනීෙතීති පරික්ඛීෙති නිරුජ්ඣති, උපගච්ඡති වා, අනුපුබ්යබන 

මරණංඋයපතීතිඅත්යථො.ෙථාවායගොපායලනයගොගයණොනීෙති, එවංජරාෙ

මරණසන්තිකංඋපනීෙතීති අත්යථො. ජීවිතන්තිජීවිතින්ද්රිෙං. අප්පන්තිපරිත්තං

යථොකං. තස්ස ද්වීහාකායරහි පරිත්තතා යවදිතබ්බා සරසපරිත්තතාෙ ච

ඛණපරිත්තතාෙ ච. සරසපරිත්තතාෙපි හි ‘‘යෙො, භික්ඛයව, චිරං ජීවති, යසො

වස්සසතංඅප්පංවාභියෙයො’’ති(දී.නි.2.7; සං.නි.2.143) වචනයතො පරිත්තං.

ඛණපරිත්තතාෙපි. පරමත්ථයතො හි අතිපරිත්යතො සත්තානං ජීවිතක්ඛයණො 

එකචිත්තප්පවත්තිමත්යතොයෙව. ෙථා නාම රථචක්කං පවත්තමානම්පි 

එයකයනව යනමිප්පයෙයසන පවත්තති, තිට්ඨමානම්පි එයකයනව තිට්ඨති, 

එවයමවං එකචිත්තක්ඛණිකංසත්තානංජීවිතං, තස්මිංචිත්යතනිරුද්ධමත්යත

සත්යතො නිරුද්යධොතිවුච්චති.ෙථාහ–අතීයතචිත්තක්ඛයණජීවිත්ථනජීවති

න ජීවිස්සති, අනාගයත චිත්තක්ඛයණ ජීවිස්සති න ජීවති න ජීවිත්ථ, 

පච්චුප්පන්යනචිත්තක්ඛයණ ජීවතිනජීවිත්ථනජීවිස්සති. 

‘‘ජීවිතංඅත්තභායවොච, සුඛදුක්ඛාචයකවලා; 

එකචිත්තසමායුත්තා, ලහුයසොවත්තයතඛයණො. 

‘‘යෙනිරුද්ධාමරන්තස්ස, තිට්ඨමානස්සවාඉධ; 

සබ්යබපිසදිසාඛන්ධා, ගතාඅප්පටිසන්ධිකා. 

‘‘අනිබ්බත්යතනනජායතො, පච්චුප්පන්යනනජීවති; 

චිත්තභඞ්ගාමයතොයලොයකො, පඤ්ඤත්තිපරමත්ථිො’’ති.(මහානි. 10); 

ෙරූපනීතස්සාති ජරං උපගතස්ස, ජරාෙ වා මරණසන්තිකං උපනීතස්ස. න

සන්තිතාණාතිතාණංයලණංසරණං භවිතුංසමත්ථානාමයකචිනත්ථි. එතං

භෙන්ති එතං ජීවිතින්ද්රිෙස්ස මරණූපගමනං, ආයුපරිත්තතා, ජරූපනීතස්ස

තාණාභායවොති තිවිධං භෙං භෙවත්ථු භෙකාරණන්ති අත්යථො. පුඤ්ඤානි 

කයිරාථ සුඛාවහානීති විඤ්ඤූ පුරියසො සුඛාවහානි සුඛොෙකානි පුඤ්ඤානි

කයරෙය. ඉතියෙවතාරූපාවචරජ්ඣානංසන්ධාෙපුබ්බයචතනංඅපරයචතනං

මුඤ්චයචතනඤ්ච ගයහත්වා බහුවචනවයසන ‘‘පුඤ්ඤානී’’ති ආහ.

ඣානස්සාෙංඣානනිකන්තිං ඣානසුඛඤ්ච ගයහත්වා ‘‘සුඛාවහානී’’ති ආහ.

තස්සා කර යෙවතාෙ සෙං දීඝායුකට්ඨායන බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තත්තා

යහට්ඨා කාමාවචරයෙයවසු පරිත්තායුකට්ඨායන චවමායන උපපජ්ජමායන ච

ථුල්ලඵුසිතයක වුට්ඨිපාතසදියස සත්යත දිස්වා එතෙයහොසි ‘‘අයහොවතියම 
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සත්තා ඣානං භායවත්වා අපරිහීනජ්ඣානා කාලං කත්වා බ්රහ්මයලොයක 

එකකප්ප-ද්යවකප්ප-චතුකප්ප-අට්ඨකප්ප-යසොළසකප්ප-ද්වත්තිංසකප්ප-

චතුසට්ඨිකප්පප්පමාණං අද්ධානංතිට්යඨෙු’’න්ති.තස්මාඑවමාහ. 

අථභගවා – ‘‘අෙංයෙවතාඅනිෙයානිකංවට්ටකථංකයථතී’’ති විවට්ටමස්සා

ෙස්යසන්යතො දුතිෙං ගාථමාහ. තත්ථ යලොකාමිසන්ති ද්යව යලොකාමිසා 

පරිොයෙන ච නිප්පරිොයෙන ච. පරිොයෙන යතභූමකවට්ටං යලොකාමිසං, 

නිප්පරිොයෙන චත්තායරො පච්චො. ඉධ පරිොෙයලොකාමිසං අධිප්යපතං.

නිප්පරිොෙයලොකාමිසම්පි වට්ටතියෙව. සන්තියපක්යඛොති නිබ්බානසඞ්ඛාතං

අච්චන්තසන්තිංයපක්ඛන්යතො ඉච්ඡන්යතොපත්ථෙන්යතොති. 

උපනීෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අච්යචන්තිසුත්තවණ්ණනා 

4. චතුත්යථ අච්යචන්තීති අතික්කමන්ති. කාලාති පුයරභත්තාෙයෙො කාලා. 

තරෙන්ති රත්තියෙොති රත්තියෙො අතික්කමමානා පුග්ගලං මරණූපගමනාෙ 

තරෙන්තිසීඝංසීඝංගමෙන්ති. වයෙොගුණාති පඨමමජ්ඣිමපච්ඡිමවොනංගුණා, 

රාසයෙොති අත්යථො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, අහතානං වත්ථානං දිගුණං

සඞ්ඝාටි’’න්ති (මහාව. 348) එත්ථ හි පටලට්යඨො ගුණට්යඨො. ‘‘සතගුණා 

ෙක්ඛිණා පාටිකඞ්ඛිතබ්බා’’ති (ම.නි. 3.379) එත්ථආනිසංසට්යඨො. ‘‘අන්තං 

අන්තගුණ’’න්ති එත්ථයකොට්ඨාසට්යඨො. ‘‘කයිරාමාලාගුයණබහූ’’ති (ධ. ප.

53) එත්ථ රාසට්යඨො. ‘‘පඤ්ච කාමගුණා’’ති එත්ථ බන්ධනට්යඨො. ඉධ පන

රාසට්යඨො ගුණට්යඨො. තස්මා වයෙොගුණාති වයෙොරාසයෙො යවදිතබ්බා. 

අනුපුබ්බං ෙහන්තීති අනුපටිපාටිො පුග්ගලං ජහන්ති. මජ්ඣිමවයෙ ඨිතං හි

පඨමවයෙො ජහති, පච්ඡිමවයෙ ඨිතං ද්යව පඨමමජ්ඣිමා ජහන්ති, 

මරණක්ඛයණ පන තයෙොපි වො ජහන්යතව. එතං භෙන්ති එතං කාලානං

අතික්කමනං, රත්තිදිවානං තරිතභායවො, වයෙොගුණානං ජහනභායවොති තිවිධං

භෙං.යසසංපුරිමසදිසයමවාති. 

අච්යචන්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. කතිඡින්ෙසුත්තවණ්ණනා 

5. පඤ්චයම කතිඡින්යෙතිඡින්ෙන්යතොකතිඡින්යෙෙය. යසසපයෙසුපිඑයසව

නයෙො. එත්ථ ච ‘‘ඡින්යෙ ජයහ’’ති අත්ථයතො එකං. ගාථාබන්ධස්ස පන

මට්ඨභාවත්ථං අෙං යෙවතා සද්ෙපුනරුත්තිං වජ්ජෙන්තී එවමාහ. කති

සඞ්ගාතියගොති කති සඞ්යග අතිගයතො, අතික්කන්යතොති අත්යථො.
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පටුන 

සඞ්ගාතියකොතිපිපායඨො, අෙයමවඅත්යථො. පඤ්චඡින්යෙතිඡින්ෙන්යතොපඤ්ච

ඔරම්භාගිෙසංයෙොජනානි ඡින්යෙෙය. පඤ්ච ෙයහති ජහන්යතො 

පඤ්චුද්ධම්භාගිෙසංයෙොජනානි ජයහෙය. ඉධාපි ඡින්ෙනඤ්ච ජහනඤ්ච

අත්ථයතො එකයමව, භගවා පන යෙවතාෙ ආයරොපිතවචනානුරූයපයනව

එවමාහ.අථවාපායෙසුබද්ධපාසසකුයණොවිෙ පඤ්යචොරම්භාගිෙසංයෙොජනානි

යහට්ඨාආකඩ්ෙමානාකාරානියහොන්ති, තානිඅනාගාමිමග්යගන ඡින්යෙෙයාති

වෙති. හත්යථහි ගහිතරුක්ඛසාඛා විෙ පඤ්චුද්ධම්භාගිෙසංයෙොජනානි උපරි

ආකඩ්ෙමානාකාරානි යහොන්ති, තානි අරහත්තමග්යගන ජයහෙයාති වෙති. 

පඤ්ච චුත්තරි භාවයෙති එයතසං සංයෙොජනානං ඡින්ෙනත්ථාෙ යචව 

පහානත්ථාෙ ච උත්තරි අතියරකං වියසසං භායවන්යතො සද්ධාපඤ්චමානි

ඉන්ද්රිොනි භායවෙයාති අත්යථො. පඤ්ච සඞ්ගාතියගොති රාගසඞ්යගො 

යෙොසසඞ්යගො යමොහසඞ්යගො මානසඞ්යගො දිට්ඨිසඞ්යගොති ඉයම පඤ්ච සඞ්යග

අතික්කන්යතො. ඔඝතිණ්යණොතිවුච්චතීතිචතුයරොඝතිණ්යණොතිකථීෙති.ඉමාෙ

පන ගාථාෙපඤ්චින්ද්රිොනියලොකෙයලොකුත්තරානිකථිතානීති. 

කතිඡින්ෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ජාගරසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ ොගරතන්ති ජාගරන්තානං. පඤ්ච ොගරතන්ති විස්සජ්ජනගාථාෙං

පනසද්ධාදීසුපඤ්චසුඉන්ද්රියෙසුජාගරන්යතසුපඤ්චනීවරණා සුත්තානාම.

කස්මා? ෙස්මා තංසමඞ්ගීපුග්ගයලො ෙත්ථ කත්ථචි නිසින්යනො වා ඨියතො වා 

අරුණංඋට්ඨයපන්යතොපිපමාෙතාෙඅකුසලසමඞ්ගිතාෙසුත්යතොනාමයහොති.

එවං සුත්යතසු පඤ්චසු නීවරයණසු පඤ්චින්ද්රිොනි ජාගරානි නාම. කස්මා? 

ෙස්මා තංසමඞ්ගීපුග්ගයලො ෙත්ථ කත්ථචි නිපජ්ජිත්වා නිද්ොෙන්යතොපි

අප්පමාෙතාෙ කුසලසමඞ්ගිතාෙ ජාගයරො නාම යහොති. පඤ්චහි පන

නීවරයණයහව කයලසරජං ආදිෙති ගණ්හාති පරාමසති. පුරිමා හි

කාමච්ඡන්ොෙයෙො පච්ඡිමානං පච්චො යහොන්තීති පඤ්චහි ඉන්ද්රියෙහි

පරිසුජ්ඣතීති අෙමත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉධාපි පඤ්චින්ද්රිොනි

යලොකෙයලොකුත්තරායනවකථිතානීති. 

ජාගරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අප්පටිවිදිතසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම ධම්මාති චතුසච්චධම්මා. අප්පටිවිදිතාතිඤායණන අප්පටිවිද්ධා. 

පරවායෙසූති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතවායෙසු. යත හි ඉයතො පයරසං තිත්ථිොනං

වාෙත්තා පරවාො නාම. නීෙයරති අත්තයනො ධම්මතාෙපි ගච්ඡන්ති, පයරනපි
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නීෙන්ති. තත්ථ සෙයමව සස්සතාදීනි ගණ්හන්තා ගච්ඡන්ති නාම, පරස්ස

වචයනනතානිගණ්හන්තානීෙන්තිනාම. කායලො යතසංපබුජ්ඣිතුන්තියතසං

පුග්ගලානං පබුජ්ඣිතුං අෙං කායලො. යලොකස්මිඤ්හි බුද්යධො උප්පන්යනො, 

ධම්යමො යෙසිෙති, සඞ්යඝො සුප්පටිපන්යනො, පටිපො භද්දිකා, ඉයම ච පන

මහාජනා වට්යට සුත්තා නප්පබුජ්ඣන්තීති යෙවතා ආහ. සම්බුද්ධාති සම්මා

යහතුනා කාරයණන බුද්ධා. චත්තායරො හි බුද්ධා – සබ්බඤ්ඤුබුද්යධො, 

පච්යචකබුද්යධො, චතුසච්චබුද්යධො, සුතබුද්යධොති. තත්ථ සමතිංසපාරමියෙො

පූයරත්වා සම්මාසම්යබොධිං පත්යතො සබ්බඤ්ඤුබුද්යධො නාම. 

කප්පසතසහස්සාධිකානිද්යව අසඞ්යඛයෙයානිපාරමියෙොපූයරත්වාසෙම්භුතං

පත්යතො පච්යචකබුද්යධො නාම. අවයසසා ඛීණාසවා චතුසච්චබුද්ධා නාම.

බහුස්සුයතො සුතබුද්යධො නාම. ඉමස්මිං අත්යථ තයෙොපි පුරිමා වට්ටන්ති. 

සම්මෙඤ්ඤාතිසම්මායහතුනා කාරයණන ජානිත්වා. චරන්තිවිසයමසමන්ති

විසයම වා යලොකසන්නිවායස විසයම වා සත්තනිකායෙ විසයම වා

කයලසජායතසමංචරන්තීති. 

අප්පටිවිදිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සුසම්මුට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම සුසම්මුට්ඨාති පඤ්ඤාෙ අප්පටිවිද්ධභායවයනව සුනට්ඨා. ෙථා හි 

ද්යව යඛත්තානි කසිත්වා, එකං වපිත්වා, බහුධඤ්ඤං අධිගතස්ස

අවාපිතයඛත්තයතො අලද්ධංසන්ධාෙ‘‘බහුංයමධඤ්ඤංනට්ඨ’’න්තිවෙන්යතො

අලද්ධයමව ‘‘නට්ඨ’’න්ති වෙති, එවමිධාපි අප්පටිවිදිතාව සුසම්මුට්ඨා නාම. 

අසම්මුට්ඨාතිපඤ්ඤාෙපටිවිද්ධභායවයනවඅනට්ඨා.යසසං පුරිමසදිසයමවාති. 

සුසම්මුට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. මානකාමසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම මානකාමස්සාති මානං කායමන්තස්ස ඉච්ඡන්තස්ස. ෙයමොති

එවරූපස්ස පුග්ගලස්ස සමාධිපක්ඛියකො ෙයමො නත්ථීති වෙති. ‘‘සච්යචන

ෙන්යතො ෙමසා උයපයතො, යවෙන්තගූ වුසිතබ්රහ්මචරියෙො’’ති (සං. නි. 1.195) 

එත්ථ හි ඉන්ද්රිෙසංවයරො ෙයමොති වුත්යතො. ‘‘ෙදි සච්චා ෙමා චාගා, ඛන්තයා 

භියෙයොධ විජ්ජතී’’ති (සං. නි. 1.246; සු.නි. 191) එත්ථ පඤ්ඤා. ‘‘ොයනන

ෙයමන සංෙයමනසච්චවජ්යජනඅත්ථිපුඤ්ඤං, අත්ථිපුඤ්ඤස්සආගයමො’’ති

(සං. නි. 4.365) එත්ථ උයපොසථකම්මං. ‘‘සක්ඛිස්සසි යඛො ත්වං, පුණ්ණ, 

ඉමිනා ෙමූපසයමන සමන්නාගයතො සුනාපරන්තස්මිං ජනපයෙ විහරිතු’’න්ති

(සං. නි. 4.88; ම. නි. 3.396) එත්ථ අධිවාසනඛන්ති. ඉමස්මිං පන සුත්යත
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ෙයමොති සමාධිපක්ඛිකධම්මානං එතං නාමං. යතයනවාහ – ‘‘න යමොනමත්ථි

අසමාහිතස්සා’’ති.තත්ථ යමොනන්ති චතුමග්ගඤාණං, තඤ්හිමුනාතීතියමොනං, 

චතුසච්චධම්යම ජානාතීති අත්යථො. මච්චුයධෙයස්සාති යතභූමකවට්ටස්ස.

තඤ්හිමච්චුයනො පතිට්ඨානට්යඨනමච්චුයධෙයන්තිවුච්චති. පාරන්ති තස්යසව

පාරංනිබ්බානං. තයරෙයාති පටිවිජ්යඣෙයපාපුයණෙයවා.ඉෙංවුත්තංයහොති

–එයකොඅරඤ්යඤවිහරන්යතොපමත්යතො පුග්ගයලොමච්චුයධෙයස්සපාරංන

තයරෙයනපටිවිජ්යඣෙයනපාපුයණෙයාති. 

මානංපහාොතිඅරහත්තමග්යගනනවවිධමානං පජහිත්වා. සුසමාහිතත්යතොති

උපචාරප්පනාසමාධීහි සුට්ඨු සමාහිතත්යතො. සුයචතයසොති

ඤාණසම්පයුත්තතාෙ සුන්ෙරචිත්යතො. ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතන හි

සුයචතයසොති න වුච්චති, තස්මා ඤාණසම්පයුත්යතන සුයචතයසො හුත්වාති

අත්යථො. සබ්බධි විප්පමුත්යතොති සබ්යබසු ඛන්ධාෙතනාදීසු විප්පමුත්යතො 

හුත්වා. තයරෙයාති එත්ථ යතභූමකවට්ටං සමතික්කමන්යතො නිබ්බානං

පටිවිජ්ඣන්යතො තරතීති පටියවධතරණං නාම වුත්තං. ඉති ඉමාෙ ගාථාෙ

තිස්යසො සික්ඛාකථිතායහොන්ති.කථං–මායනොනාමාෙංසීලයභෙයනො, තස්මා

‘‘මානංපහාො’’තිඉමිනා අධිසීලසික්ඛාකථිතායහොති. ‘‘සුසමාහිතත්යතො’’ති

ඉමිනා අධිචිත්තසික්ඛා. ‘‘සුයචතයසො’’ති එත්ථ චිත්යතන පඤ්ඤා ෙස්සිතා, 

තස්මා ඉමිනා අධිපඤ්ඤාසික්ඛා කථිතා. අධිසීලඤ්ච නාම සීයල සති යහොති, 

අධිචිත්තංචිත්යතසති, අධිපඤ්ඤාපඤ්ඤාෙ සති.තස්මාසීලංනාමපඤ්චපි

ෙසපි සීලානි, පාතියමොක්ඛසංවයරො අධිසීලං නාමාති යවදිතබ්බං. අට්ඨ

සමාපත්තියෙො චිත්තං, විපස්සනාපාෙකජ්ඣානං අධිචිත්තං. 

කම්මස්සකතඤාණං පඤ්ඤා, විපස්සනා අධිපඤ්ඤා. අනුප්පන්යනපි හි

බුද්ධුප්පායෙ පවත්තතීති පඤ්චසීලං ෙසසීලං සීලයමව, පාතියමොක්ඛසංවරසීලං 

බුද්ධුප්පායෙයෙව පවත්තතීති අධිසීලං. චිත්තපඤ්ඤාසුපි එයසව නයෙො. අපිච

නිබ්බානං පත්ථෙන්යතන සමාදින්නං පඤ්චසීලම්පි ෙසසීලම්පි අධිසීලයමව.

සමාපන්නා අට්ඨ සමාපත්තියෙොපි අධිචිත්තයමව. සබ්බම්පි වා යලොකෙසීලං

සීලයමව, යලොකුත්තරංඅධිසීලං. චිත්තපඤ්ඤාසුපිඑයසවනයෙොති.ඉතිඉමාෙ

ගාථාෙසයමොධායනත්වාතිස්යසොසික්ඛා සකලසාසනංකථිතංයහොතීති. 

මානකාමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අරඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

10. ෙසයම සන්තානන්තිසන්තකයලසානං, පණ්ඩිතානංවා. ‘‘සන්යතොහයව

සබ්භිපයවෙෙන්ති (ජා.2.21.413), දූයරසන්යතො පකාසන්තී’’තිආදීසු (ධ.ප.

304) හි පණ්ඩිතාපි සන්යතොති වුත්තා. බ්රහ්මචාරිනන්ති යසට්ඨචාරීනං 
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මග්ගබ්රහ්මචරිෙවාසංවසන්තානං. යකනවණ්යණොපසීෙතීතියකන කාරයණන

ඡවිවණ්යණො පසීෙතීති පුච්ඡති. කස්මා පයනසා එවං පුච්ඡති? එසා කර 

වනසණ්ඩවාසිකා භුම්මයෙවතා ආරඤ්ඤයක භික්ඛූ පච්ඡාභත්තං

පිණ්ඩපාතපටික්කන්යත අරඤ්ඤං පවිසිත්වා රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායනසු

මූලකම්මට්ඨානං ගයහත්වා නිසින්යන පස්සති. යතසඤ්ච එවං නිසින්නානං

බලවචිත්යතකග්ගතා උප්පජ්ජති. තයතො විසභාගසන්තති වූපසම්මති, 

සභාගසන්තතිඔක්කමති, චිත්තං පසීෙති. චිත්යත පසන්යන යලොහිතං පසීෙති, 

චිත්තසමුට්ඨානානි උපාොරූපානි පරිසුද්ධානි යහොන්ති, වණ්ටා

පමුත්තතාලඵලස්සවිෙමුඛස්සවණ්යණොයහොති.තංදිස්වායෙවතා චින්යතසි–

‘‘සරීරවණ්යණො නාමාෙං පණීතානි රසසම්පන්නානි යභොජනානි

සුඛසම්ඵස්සානි නිවාසනපාපුරණසෙනානි උතුසුයඛ යතභූමිකාදියභයෙ ච

පාසායෙ මාලාගන්ධවියලපනාදීනි ච ලභන්තානං පසීෙති, ඉයම පන භික්ඛූ

පිණ්ඩාෙ චරිත්වා මිස්සකභත්තං භුඤ්ජන්ති, විරළමඤ්චයක වා ඵලයක වා

සිලාෙවාසෙනානිකප්යපන්ති, රුක්ඛමූලාදීසුවා අබ්යභොකායස වා වසන්ති, 

යකනනුයඛොකාරයණනඑයතසංවණ්යණොපසීෙතී’’ති.තස්මාපුච්ඡි. 

අථස්සාභගවාකාරණංකයථන්යතොදුතිෙංගාථංආහ.තත්ථ අතීතන්තිඅතීයත

අසුයකොනාමරාජාධම්මියකොඅයහොසි, යසොඅම්හාකං පණීයතපච්චයෙඅොසි.

ආචරියුපජ්ඣාො ලාභියනො අයහසුං. අථ මෙං එවරූපානි යභොජනානි 

භුඤ්ජිම්හා, චීවරානි පාරුපිම්හාති එවං එකච්යච පච්චෙබාහුල්ලිකා විෙ ඉයම

භික්ඛූඅතීතංනානුයසොචන්ති. නප්පෙප්පන්තිනාගතන්තිඅනාගයතධම්මියකො

රාජා භවිස්සති, ඵීතා ජනපො භවිස්සන්ති, බහූනි සප්පිනවනීතාදීනි

උප්පජ්ජිස්සන්ති, ‘‘ඛාෙථ භුඤ්ජථා’’තිතත්ථතත්ථවත්තායරොභවිස්සන්ති, තො

මෙං එවරූපානි යභොජනානි භුඤ්ජිස්සාම, චීවරානි පාරුපිස්සාමාති එවං

අනාගතං න පත්යථන්ති. පච්චුප්පන්යනනාති යෙන යකනචි තඞ්ඛයණ

ලද්යධනොයපන්ති. යතනාතියතනතිවියධනාපිකාරයණන. 

එවං වණ්ණසම්පත්තිං ෙස්යසත්වා ඉොනි තස්යසව වණ්ණස්ස විනාසං

ෙස්යසන්යතො අනන්තරං ගාථමාහ. තත්ථ අනාගතප්පෙප්පාොති අනාගතස්ස

පත්ථනාෙ. එයතනාතිඑයතනකාරණද්වයෙන. නයළොවහරියතො ලුයතොතිෙථා

හරියතො නයළො ලායිත්වා උණ්හපාසායණ පක්ඛිත්යතො සුස්සති, එවං 

සුස්සන්තීති. 

අරඤ්ඤසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නළවග්යගොපඨයමො. 
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2. නන්ෙනවග්යගො 

1. නන්ෙනසුත්තවණ්ණනා 

11. නන්ෙනවග්ගස්ස පඨයම තත්රාති තස්මිං ආරායම. යඛොති 

බයඤ්ජනසිලිට්ඨතාවයසනනිපාතමත්තං. භික්ඛූආමන්යතසීති පරිසයජට්ඨයක

භික්ඛූ ජානායපසි. භික්ඛයවොති යතසං ආමන්තනාකාරදීපනං. භෙන්යතති

පතිවචනොනං. යත භික්ඛූති යෙතත්ථ සම්මුඛීභූතා ධම්මපටිග්ගාහකා භික්ඛූ. 

භගවයතො පච්චස්යසොසුන්ති භගවයතො වචනං පතිඅස්යසොසුං, අභිමුඛා හුත්වා

සුණිංසු සම්පටිච්ඡිංසූති අත්යථො. එතෙයවොචාති එතං ඉොනි වත්තබ්බං

‘‘භූතපුබ්බ’’න්තිආදිවචනං අයවොච. තත්ථ තාවතිංසකායිකාතිතාවතිංසකායෙ

නිබ්බත්තා. තාවතිංසකායෙො නාම දුතිෙයෙවයලොයකො වුච්චති. මයඝන

මාණයවන සද්ධිං මචලගායම කාලං කත්වා තත්ථ උප්පන්යන යතත්තිංස

යෙවපුත්යතඋපාොෙකරතස්සයෙවයලොකස්සඅෙංපණ්ණත්තිජාතාතිවෙන්ති. 

ෙස්මා පන යසසචක්කවායළසුපි ඡ කාමාවචරයෙවයලොකා අත්ථි. වුත්තම්පි

යචතං‘‘සහස්සං චාතුමහාරාජිකානංසහස්සංතාවතිංසාන’’න්ති(අ.නි.10.29), 

තස්මානාමපණ්ණත්තියෙයවසා තස්ස යෙවයලොකස්සාති යවදිතබ්බා. එවඤ්හි

නිද්යෙොසංපෙං යහොති. 

නන්ෙයන වයනති එත්ථ තං වනං පවිට්යඨ පවිට්යඨ නන්ෙෙති යතොයසතීති

නන්ෙනං. පඤ්චසු හි මරණනිමිත්යතසු උප්පන්යනසු ‘‘සම්පත්තිං පහාෙ

චවිස්සාමා’’තිපරියෙවමානායෙවතාසක්යකොයෙවානමින්යෙො‘‘මා පරියෙවිත්ථ, 

අභිජ්ජනධම්මානාමසඞ්ඛාරානත්ථී’’තිඔවදිත්වාතත්ථපයවසායපති. තාසං

අඤ්ඤාහියෙවතාහිබාහාසුගයහත්වාපයවසිතානම්පි තස්ස සම්පත්තිංදිස්වාව

මරණයසොයකොවූපසම්මති, පීතිපායමොජ්ජයමවඋප්පජ්ජති.අථතස්මිං කීළමානා

එව උණ්හසන්තත්යතො හිමපිණ්යඩො විෙ විලීෙන්ති, වාතාපහතදීපසිඛා විෙ 

විජ්ඣාෙන්තීති එවං ෙංකඤ්චි අන්යතො පවිට්ඨං නන්ෙෙති යතොයසතියෙවාති

නන්ෙනං, තස්මිං නන්ෙයන. අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුතාති අච්ඡරාති යෙවධීතානං

නාමං, තාසංසමූයහනපරිවුතා. 

දිබ්යබහීති යෙවයලොයක නිබ්බත්යතහි. පඤ්චහි කාමගුයණහීති 

මනාපිෙරූපසද්ෙගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බසඞ්ඛායතහි පඤ්චහි කාමබන්ධයනහි

කාමයකොට්ඨායසහි වා. සමප්පිතාති උයපතා. ඉතරං තස්යසව යවවචනං. 

පරිචාරෙමානාතිරමමානා, යතසුයතසුවාරූපාදීසු ඉන්ද්රිොනිසඤ්චාරෙමානා. 

තාෙංයවලාෙන්තිතස්මිං පරිචාරණකායල.යසොපනස්සයෙවපුත්තස්සඅධුනා

අභිනිබ්බත්තකායලො යවදිතබ්යබො. තස්ස හි පටිසන්ධික්ඛයණයෙව



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා යෙවතාසංයුත්තං 
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රත්තසුවණ්ණක්ඛන්යධොවිෙවියරොචෙමායනොතිගාවුතප්පමායණො අත්තභායවො

නිබ්බත්ති. යසො දිබ්බවත්ථනිවත්යථො දිබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො 

දිබ්බමාලාවියලපනධයරො දිබ්යබහි චන්ෙනචුණ්යණහි සමං විකරිෙමායනො

දිබ්යබහිපඤ්චහි කාමගුයණහිඔවුයතොනිවුයතොපරියෙොනද්යධොයලොභාභිභූයතො

හුත්වායලොභනිස්සරණංනිබ්බානං අපස්සන්යතොආසභිංවාචංභාසන්යතොවිෙ

මහාසද්යෙන‘‘නයතසුඛංපජානන්තී’’තිඉමං ගාථංගාෙමායනොනන්ෙනවයන

විචරි.යතනවුත්තං–‘‘තාෙංයවලාෙංඉමංගාථං අභාසී’’ති. 

යෙ න පස්සන්ති නන්ෙනන්ති යෙ තත්ර පඤ්චකාමගුණානුභවනවයසන

නන්ෙනවනං න පස්සන්ති. නරයෙවානන්ති යෙවනරානං, යෙවපුරිසානන්ති

අත්යථො. තිෙසානන්ති තික්ඛත්තුං ෙසන්නං. ෙසස්සිනන්ති පරිවාරසඞ්ඛායතන

ෙයසනසම්පන්නානං. 

අඤ්ඤතරායෙවතාතිඑකාඅරිෙසාවිකායෙවතා. පච්චභාසීති‘‘අෙංබාලයෙවතා

ඉමං සම්පත්තිං නිච්චං අචලං මඤ්ඤති, නාස්සා

යඡෙනයභෙනවිද්ධංසනධම්මතං ජානාතී’’තිඅධිප්පාෙංවිවට්යටත්වාෙස්යසන්තී

‘‘න ත්වං බායල’’ති ඉමාෙ ගාථාෙ පතිඅභාසි. ෙථා අරහතං වයචොති ෙථා

අරහන්තානං වචනං, තථා ත්වං න ජානාසීති. එවං තස්සා අධිප්පාෙං

පටික්ඛිපිත්වා ඉොනි අරහන්තානංවචනංෙස්යසන්තී අනිච්චාතිආදිමාහ.තත්ථ 

අනිච්චා වත සඞ්ඛාරාති සබ්යබ යතභූමකසඞ්ඛාරා හුත්වා අභාවත්යථන 

අනිච්චා. උප්පාෙවෙධම්මියනොති උප්පාෙවෙසභාවා. උප්පජ්ජිත්වා

නිරුජ්ඣන්තීති ඉෙං පුරිමස්යසව යවවචනං. ෙස්මා වා උප්පජ්ජිත්වා

නිරුජ්ඣන්ති, තස්මා උප්පාෙවෙධම්මියනොති. උප්පාෙවෙග්ගහයණන යචත්ථ

තෙනන්තරා යවමජ්ඣට්ඨානං ගහිතයමව යහොති. යතසං වූපසයමො සුයඛොති

යතසංසඞ්ඛාරානංවූපසමසඞ්ඛාතංනිබ්බානයමවසුඛං.ඉෙංඅරහතං වයචොති. 

නන්ෙනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. නන්ෙතිසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියෙ නන්ෙතීතිතුස්සතිඅත්තමයනොයහොති. පුත්තිමාතිබහුපුත්යතො.තස්ස

හිඑකච්යචපුත්තාකසිකම්මං කත්වාධඤ්ඤස්සයකොට්යඨපූයරන්ති, එකච්යච

වණිජ්ජංකත්වාහිරඤ්ඤසුවණ්ණං ආහරන්ති, එකච්යචරාජානංඋපට්ඨහිත්වා

ොනවාහනගාමනිගමාදීනි ලභන්ති. අථ යතසං ආනුභාවසඞ්ඛාතං සිරිං

අනුභවමානා මාතා වා පිතා වා නන්ෙති. ඡණදිවසාදීසු වා මණ්ඩිතපසාධියත

පුත්යත සම්පත්තිං අනුභවමායන දිස්වා නන්ෙතීති, ‘‘නන්ෙති පුත්යතහි

පුත්තිමා’’ති ආහ. යගොහි තයථවාති ෙථා පුත්තිමා පුත්යතහි, තථා
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යගොසාමියකොපි සම්පන්නං යගොමණ්ඩලං දිස්වා ගායවො නිස්සාෙ 

යගොරසසම්පත්තිංඅනුභවමායනොයගොහිනන්ෙති. උපධීහිනරස්ස නන්ෙනාති, 

එත්ථ උපධීති චත්තායරො උපධී – කාමූපධි, ඛන්ධූපධි, කයලසූපධි, 

අභිසඞ්ඛාරූපධීති. කාමාපි හි ‘‘ෙං පඤ්ච කාමගුයණ පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං

යසොමනස්සං, අෙං කාමානං අස්සායෙො’’ති (ම. නි. 1.166) එවං වුත්තස්ස

සුඛස්ස අධිට්ඨානභාවයතො ‘‘උපධිෙති එත්ථ සුඛ’’න්ති ඉමිනා වචනත්යථන 

උපධීති වුච්චති. ඛන්ධාපි ඛන්ධමූලකස්ස දුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවයතො, 

කයලසාපි අපාෙදුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවයතො, අභිසඞ්ඛාරාපි භවදුක්ඛස්ස

අධිට්ඨානභාවයතොති. ඉධ පන කාමූපධි අධිප්යපයතො. පඤ්ච හි කාමගුණා 

යතභූමිකාදිපාසාෙ-උළාරසෙන-වත්ථාලඞ්කාර-නාටකපරිවාරාදිවයසන 

පච්චුපට්ඨිතා පීතියසොමනස්සං උපසංහරමානා නරං නන්ෙෙන්ති. තස්මා ෙථා

පුත්තාචගායවොච, එවංඉයමපිඋපධීහිනරස්සනන්ෙනාතියවදිතබ්බා. නහි

යසො නන්ෙති යෙො නිරූපධීති යෙො කාමගුණසම්පත්තිරහියතො ෙලිද්යෙො 

දුල්ලභඝාසච්ඡාෙයනො, න හි යසො නන්ෙති. එවරූයපො මනුස්සයපයතො ච 

මනුස්සයනරයියකොචකංනන්දිස්සතිභගවාතිආහ. 

ඉෙං සුත්වා සත්ථා චින්යතසි – ‘‘අෙං යෙවතා යසොකවත්ථුයමව නන්ෙවත්ථුං

කයරොති, යසොකවත්ථුභාවමස්සාදීයපස්සාමී’’තිඵයලනඵලංපායතන්යතොවිෙ 

තායෙව උපමාෙ තස්සා වාෙං භින්ෙන්යතො තයමව ගාථං පරිවත්යතත්වා 

යසොචතීති ආහ. තත්ථ යසොචති පුත්යතහීති වියෙසගමනාදිවයසන පුත්යතසු

නට්යඨසුපිනස්සන්යතසුපි ඉොනිනස්සිස්සන්තීති නාසසඞ්කීපි යසොචති, තථා

මයතසුපි මරන්යතසුපි යචොයරහි රාජපුරියසහි ගහියතසු වා පච්චත්ථිකානං

හත්ථංඋපගයතසුවාමරණසඞ්කීපිහුත්වා යසොචති.රුක්ඛපබ්බතාදීහිපතිත්වා

හත්ථපාොදීනං යභෙවයසන භින්යනසුපි භිජ්ජන්යතසුපි යභෙසඞ්කීපි හුත්වා

යසොචති. ෙථා ච පුත්යතහි පුත්තිමා, යගොසාමියකොපි තයථව නවහාකායරහි

යගොහියසොචති. උපධීහිනරස්සයසොචනාතිෙථාච පුත්තගායවො, එවංපඤ්ච

කාමගුයණොපධීපි– 

‘‘තස්සයචකාමොනස්ස, ඡන්ෙජාතස්සජන්තුයනො; 

යතකාමාපරිහාෙන්ති, සල්ලවිද්යධොවරුප්පතී’’ති.(සු.නි. 773) – 

වුත්තනයෙනනරංයසොචන්ති.තස්මානරස්සයසොචනා යසොකවත්ථුකයමවාති

යවදිතබ්බා. න හි යසො යසොචති, යෙො නිරූපධීති ෙස්ස පන චතුබ්බිධායපයත

උපධියෙො නත්ථි, යසො නිරුපධි මහාඛීණාසයවො කං යසොචිස්සති, න යසොචති

යෙවයතති. 
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නන්ෙතිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. නත්ථිපුත්තසමසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියෙ නත්ථි පුත්තසමං යපමන්ති විරූයපපි හි අත්තයනො පුත්තයක

සුවණ්ණබිම්බකංවිෙමඤ්ඤන්ති, මාලාගුයළවිෙ සීසාදීසුකත්වාපරිහරමානා

යතහි ඔහදිතාපි ඔමුත්තිකාපි ගන්ධවියලපනපතිතා විෙ යසොමනස්සං

ආපජ්ජන්ති.යතනාහ–‘‘නත්ථිපුත්තසමංයපම’’න්ති. පුත්තයපමසමංයපමං

නාම නත්ථීති වුත්තං යහොති. යගොසමිතං ධනන්ති යගොහි සමං යගොධනසමං

යගොධනසදිසං අඤ්ඤං ධනං නාම නත්ථි භගවාති ආහ. සූරිෙසමා ආභාති

සූරිොභාෙසමාඅඤ්ඤාආභානාමනත්ථීතිෙස්යසති. සමුද්ෙපරමාතියෙයකචි

අඤ්යඤ සරා නාම, සබ්යබ යත සමුද්ෙපරමා, සමුද්යෙො යතසං උත්තයමො, 

සමුද්ෙසදිසංඅඤ්ඤංඋෙකනිධානංනාමනත්ථි, භගවාති. 

ෙස්මා පන අත්තයපයමන සමං යපමං නාම නත්ථි. මාතාපිතාෙයෙො හි 

ඡඩ්යඩත්වාපි පුත්තධීතාෙයෙො ච අයපොයසත්වාපි සත්තා අත්තානයමව 

යපොයසන්ති.ධඤ්යඤනචසමංධනංනාමනත්ථි. (ෙො හිසත්තා දුබ්භික්ඛා

යහොන්ති), තථාරූයප හි කායල හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීනි යගොමහිංසාදීනිපි 

ධඤ්ඤග්ගහණත්ථං ධඤ්ඤසාමිකානයමව සන්තිකං ගයහත්වා ගච්ඡන්ති.

පඤ්ඤාෙචසමාආභා නාමනත්ථි.සූරිොෙයෙොහිඑකයෙසංයෙවඔභාසන්ති, 

පච්චුප්පන්නයමව ච තමං වියනොයෙන්ති. පඤ්ඤා පන ෙසසහස්සිම්පි

යලොකධාතුංඑකප්පජ්යජොතංකාතුංසක්යකොති, අතීතංසාදිපටිච්ඡාෙකඤ්චතමං

විධමති.යමඝවුට්ඨිොචසයමොසයරොනාමනත්ථි.නදීවාපි යහොතුතලාකාදීනි

වා, වුට්ඨිසයමොසයරොනාමනත්ථි.යමඝවුට්ඨිොහිපච්ඡින්නාෙ මහාසමුද්යෙො

අඞ්ගුලිපබ්බයතමනමත්තම්පි උෙකං න යහොති, වුට්ඨිො පන පවත්තමානාෙ 

ොව ආභස්සරභවනාපි එයකොෙකං යහොති. තස්මා භගවා යෙවතාෙ පටිගාථං

වෙන්යතො නත්ථිඅත්තසමංයපමන්තිආදිමාහාති. 

නත්ථිපුත්තසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ඛත්තිෙසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ ඛත්තියෙො ද්විපෙන්ති ද්විපොනං රාජා යසට්යඨො. යකොමාරීති

කුමාරිකායල ගහිතා. අෙං යසසභරිොනං යසට්ඨාති වෙති. පුබ්බයෙොති පඨමං

ජායතොකායණොවාපි යහොතුකුණිආදීනංවාඅඤ්ඤතයරො, යෙොපඨමංජායතො, 

අෙයමවපුත්යතො ඉමිස්සා යෙවතාෙවායෙ යසට්යඨොනාම යහොති. ෙස්මා පන

ද්විපොදීනංබුද්ධාෙයෙොයසට්ඨා, තස්මාභගවාපටිගාථං ආහ.තත්ථකඤ්චාපි

භගවා සබ්යබසංයෙව අපොදියභොනං සත්තානං යසට්යඨො, උප්පජ්ජමායනො
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පටුන 

පයනස සබ්බසත්තයසට්යඨො ද්විපයෙසුයෙව උප්පජ්ජති, තස්මා සම්බුද්යධො

ද්විපෙං යසට්යඨොති ආහ. ද්විපයෙසු උප්පන්නස්ස චස්ස

සබ්බසත්තයසට්ඨභායවො අප්පටිහයතොවයහොති. ආොනීයෙොතිහත්ථීවායහොතු

අස්සාදීසු අඤ්ඤතයරො වා, යෙො කාරණං ජානාති, අෙං ආජානීයෙොව

චතුප්පොනංයසට්යඨොතිඅත්යථො.කූටකණ්ණරඤ්යඤොගුළවණ්ණඅස්යසො විෙ.

රාජා කර පාචීනද්වායරන නික්ඛමිත්වා යචතිෙපබ්බතං ගමිස්සාමීති 

කලම්බනදීතීරං සම්පත්යතො, අස්යසොතීයරඨත්වාඋෙකංඔතරිතුංනඉච්ඡති, 

රාජාඅස්සාචරිෙංආමන්යතත්වා, ‘‘අයහො වත තොඅස්යසොසික්ඛාපියතොඋෙකං

ඔතරිතුංනඉච්ඡතී’’තිආහ.ආචරියෙො‘‘සුසික්ඛාපියතොයෙව අස්යසො, එතස්සහි

චිත්තං – ‘සචාහං උෙකං ඔතරිස්සාමි, වාලං යතමිස්සති, වායල තින්යත

රඤ්යඤො අඞ්යග උෙකං පායතෙයා’ති, එවං තුම්හාකං සරීයර

උෙකපාතනභයෙන න ඔතරති, වාලං ගණ්හායපථා’’ති ආහ. රාජා තථා

කායරසි. අස්යසො යවයගන ඔතරිත්වා පාරං ගයතො. සුස්සූසාති සුස්සූසමානා.

කුමාරිකායල වා ගහිතා යහොතු පච්ඡා වා, සුරූපා වා විරූපා වා, ො සාමිකං

සුස්සූසතිපරිචරතියතොයසති, සාභරිොනං යසට්ඨා. අස්සයවොතිආසුණමායනො.

යජට්යඨො වා හි යහොතු කනිට්යඨො වා, යෙො මාතාපිතූනං වචනං සුණාති, 

සම්පටිච්ඡති, ඔවාෙපටිකයරො යහොති, අෙං පුත්තානං යසට්යඨො, අඤ්යඤහි

සන්ධිච්යඡෙකාදියචොයරහිපුත්යතහියකොඅත්යථොයෙවයතති. 

ඛත්තිෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සණමානසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම ඨියතමජ්ඣන්හියකති ඨිතමජ්ඣන්හියක. සන්නිසීයවසූතිෙථා

ඵාසුකට්ඨානං උපගන්ත්වා සන්නිසින්යනසු විස්සමමායනසු.

ඨිතමජ්ඣන්හිකකායලොනායමස සබ්බසත්තානංඉරිොපථදුබ්බලයකායලො.ඉධ

පනපක්ඛීනංයෙව වයසන ෙස්සියතො. සණයතවාතිසණතිවිෙමහාවිරවං විෙ

මුච්චති.සණමානයමවයචත්ථ ‘‘සණයතවා’’තිවුත්තං.තප්පටිභාගංනායමතං.

නිොඝසමෙස්මිඤ්හි ඨිතමජ්ඣන්හිකකායල චතුප්පෙගයණසු යචව

පක්ඛීගයණසු ච සන්නිසින්යනසු වාතපූරිතානං සුසිරරුක්ඛානඤ්යචව 

ඡිද්ෙයවණුපබ්බානඤ්ච ඛන්යධන ඛන්ධං සාඛාෙ සාඛං සඞ්ඝට්ටෙන්තානං

පාෙපානඤ්ච අරඤ්ඤමජ්යඣමහාසද්යෙොඋප්පජ්ජති. තංසන්ධායෙතංවුත්තං. 

තංභෙංපටිභාතිමන්තිතංඑවරූයපකායලමහාඅරඤ්ඤස්සසණමානං මය්හං

භෙංහුත්වාඋපට්ඨාති.ෙන්ධපඤ්ඤාකයරසායෙවතාතස්මිංඛයණඅත්තයනො 

නිසජ්ජඵාසුකං කථාඵාසුකං දුතිෙකං අලභන්තී එවමාහ. ෙස්මා පන තාදියස

කායල පිණ්ඩපාතපටික්කන්තස්ස විවිත්යත අරඤ්ඤාෙතයන කම්මට්ඨානං
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ගයහත්වා නිසින්නස්ස භික්ඛුයනො අනප්පකං සුඛං උප්පජ්ජති, ෙං සන්ධාෙ

වුත්තං– 

‘‘සුඤ්ඤාගාරං පවිට්ඨස්ස, සන්තචිත්තස්ස භික්ඛුයනො; 

අමානුසීරතීයහොති, සම්මාධම්මංවිපස්සයතො’’ති.(ධ.ප.373) ච, 

‘‘පුරයතො පච්ඡයතොවාපි, අපයරොයචන විජ්ජති; 

අතීවඵාසුභවති, එකස්සවසයතොවයන’’ති.(යථරගා.537) ච; 

තස්මාභගවාදුතිෙංගාථමාහ.තත්ථ සාරති පටිභාතිමන්තිොඑවරූයපකායල

එකකස්ස නිසජ්ජා නාම, සා රති මය්හං උපට්ඨාතීති අත්යථො. යසසං

තාදිසයමවාති. 

සණමානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. නිද්ොතන්දීසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ නිද්ොති, ‘‘අභිජානාමහං, අග්ගියවස්සන, ගිම්හානංපච්ඡියමමායස

නිද්ෙං ඔක්කමිතා’’ති (ම. නි. 1.387) එවරූපාෙ අබයාකතනිද්ොෙ

පුබ්බභාගාපරභායගසු යසඛපුථුජ්ජනානං සසඞ්ඛාරිකඅකුසයල චිත්යත

උප්පන්නං ථිනමිද්ධං. තන්දීති අතිච්ඡාතාතිසීතාදිකායලසු උප්පන්නං

ආගන්තුකං ආලසිෙං. වුත්තම්පි යචතං – ‘‘තත්ථ කතමා තන්දී? ො තන්දී

තන්දිෙනාතන්දිමනතාආලසයංආලසයාෙනාආලසයායිතත්තං, අෙං වුච්චති

තන්දී’’ති (විභ. 857). විෙම්භිතාති කාෙවිජම්භනා. අරතීති අකුසලපක්ඛා

උක්කණ්ඨිතතා. භත්තසම්මයෙොතිභත්තමුච්ඡාභත්තකලමයථො.විත්ථායරොපන

යතසං– ‘‘තත්ථකතමා විජම්භිතා? ොකාෙස්සජම්භනා විජම්භනා’’තිආදිනා

නයෙනඅභිධම්යමආගයතොව. එයතනාතිඑයතන නිද්ොදිනාඋපක්කයලයසන

උපක්කලිට්යඨොනිවාරිතපාතුභායවො. නප්පකාසතීතිනයජොතති, නපාතුභවතීති

අත්යථො. අරිෙමග්යගොති යලොකුත්තරමග්යගො. ඉධාති ඉමස්මිං යලොයක. 

පාණිනන්තිසත්තානං. වීරියෙනාතිමග්ගසහජාතවීරියෙන. නං පණායමත්වාති

එතංකයලසජාතංනීහරිත්වා. අරිෙමග්යගොතියලොකෙයලොකුත්තරමග්යගො.ඉති

මග්යගයනවඋපක්කයලයස නීහරිත්වාමග්ගස්සවිසුද්ධිවුත්තාති. 

නිද්ොතන්දීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. දුක්කරසුත්තවණ්ණනා 

17. සත්තයම දුත්තිතික්ඛන්ති දුක්ඛමං දුඅධිවාසිෙං. අබයත්යතනාති බායලන. 

සාමඤ්ඤන්ති සමණධම්යමො. ඉමිනා යෙවතා ඉෙං ෙස්යසති – ෙං පණ්ඩිතා
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කුලපුත්තා ෙසපි වස්සානි වීසතිපි සට්ඨිපි වස්සානි ෙන්යත අභිෙන්තමාධාෙ

ජිව්හාෙ තාලං ආහච්චපි යචතසා චිත්තං අභිනිග්ගණ්හිත්වාපි එකාසනං

එකභත්තං පටියසවමානා ආපාණයකොටිකං බ්රහ්මචරිෙං චරන්තා සාමඤ්ඤං

කයරොන්ති.තංභගවාබායලොඅබයත්යතො කාතුංනසක්යකොතීති. බහූහිතත්ථ

සම්බාධාතිතස්මිං සාමඤ්ඤසඞ්ඛායතඅරිෙමග්යගබහූසම්බාධාමග්ගාධිගමාෙ

පටිපන්නස්සපුබ්බභායගබහූ පරිස්සොතිෙස්යසති. 

චිත්තඤ්යචනනිවාරයෙතිෙදිඅයෙොනියසො උප්පන්නංචිත්තංනනිවායරෙය, 

කති අහානි සාමඤ්ඤං චයරෙය? එකදිවසම්පි න චයරෙය. චිත්තවසියකො හි

සමණධම්මං කාතුං න සක්යකොති. පයෙ පයෙති ආරම්මයණ ආරම්මයණ.

ආරම්මණඤ්හිඉධපෙන්තිඅධිප්යපතං.ෙස්මිං ෙස්මිංහිආරම්මයණකයලයසො

උප්පජ්ජති, තත්ථ තත්ථ බායලො විසීෙති නාම. ඉරිොපථපෙම්පි වට්ටති.

ගමනාදීසුහිෙත්ථෙත්ථකයලයසොඋප්පජ්ජති, තත්ථ තත්යථවවිසීෙතිනාම. 

සඞ්කප්පානන්ති කාමසඞ්කප්පාදීනං. 

කුම්යමොවාතිකච්ඡයපොවිෙ. අඞ්ගානීතිගීවපඤ්චමානිඅඞ්ගානි. සයමොෙහන්ති

සයමොෙහන්යතො, සයමොෙහිත්වා වා. මයනොවිතක්යකති මනම්හි

උප්පන්නවිතක්යක. එත්තාවතා ඉෙං ෙස්යසති – ෙථා කුම්යමො

යසොණ්ඩිපඤ්චමානි අඞ්ගානි සයක කපායල සයමොෙහන්යතො සිඞ්ගාලස්ස

ඔතාරං නයෙති, සයමොෙහිත්වාචස්ස අප්පසය්හතංආපජ්ජති, එවයමවං භික්ඛු

මනම්හි උප්පන්නවිතක්යක සයක ආරම්මණකපායල සයමොෙහං මාරස්ස

ඔතාරංන යෙති, සයමොෙහිත්වා චස්ස අප්පසය්හතංආපජ්ජතීති. අනිස්සියතොති 

තණ්හාදිට්ඨිනිස්සයෙහි අනිස්සියතො හුත්වා. අයහඨොයනොති අවිහිංසමායනො. 

පරිනිබ්බුයතොති කයලසනිබ්බායනන පරිනිබ්බුයතො. නූපවයෙෙය කඤ්චීති

ෙංකඤ්චිපුග්ගලංආචාරවිපත්තිආදීසු ොෙකාෙචිමඞ්කුංකාතුකායමොහුත්වා

නවයෙෙය, ‘‘කායලනවක්ඛාමියනො අකායලනා’’තිආෙයෙොපනපඤ්චධම්යම

අජ්ඣත්තං උපට්ඨයපත්වා උල්ලම්පනසභාවසණ්ඨියතන චිත්යතන

කාරුඤ්ඤතංපටිච්චවයෙෙයාති. 

දුක්කරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. හිරීසුත්තවණ්ණනා 

18. අට්ඨයම හිරීනියසයධොති හිරිො අකුසයල ධම්යම නියසයධතීති

හිරීනියසයධො. යකොචියලොකස්මිං විජ්ෙතීතියකොචිඑවරූයපොවිජ්ජතීතිපුච්ඡති. 

යෙො නින්ෙං අපයබොධතීති යෙො ගරහං අපහරන්යතො බුජ්ඣති. අස්යසො භයරො

කසාමිවාති ෙථා භයරො අස්සාජානීයෙො කසං අපහරන්යතො බුජ්ඣති, 
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පයතොෙච්ඡාෙං දිස්වා සංවිජ්ඣන්යතො විෙ කසාෙ අත්තනි නිපාතං න යෙති, 

එවයමව යෙො භික්ඛු භූතස්ස ෙසඅක්යකොසවත්ථුයනො අත්තනි නිපාතං

අෙෙන්යතො නින්ෙං අපයබොධති අපහරන්යතො බුජ්ඣති, එවරූයපො යකොචි

ඛීණාසයවොවිජ්ජතීතිපුච්ඡති. අභූතක්යකොයසනපන පරිමුත්යතොනාමනත්ථි. 

තනුොති තනුකා, හිරිො අකුසයල ධම්යම නියසයධත්වා චරන්තා ඛීණාසවා

නාම අප්පකාති අත්යථො. සො සතාති නිච්චකාලං සතියවපුල්යලන

සමන්නාගතා. අන්තං දුක්ඛස්ස පප්පුෙයාති වට්ටදුක්ඛස්ස යකොටිං අන්තභූතං

නිබ්බානං පාපුණිත්වා.යසසංවුත්තනෙයමවාති. 

හිරීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. කුටිකාසුත්තවණ්ණනා 

19. නවයම කච්චි යත කුටිකාති අෙං යෙවතා ෙස මායස

අන්යතොවසනට්ඨානට්යඨන මාතරං කුටිකං කත්වා, ෙථා සකුණා දිවසං 

යගොචරපසුතා රත්තිං කුලාවකං අල්ලීෙන්ති, එවයමවං සත්තා තත්ථ තත්ථ

ගන්ත්වාපිමාතුගාමස්සසන්තිකංආගච්ඡන්ති, ආලෙවයසනභරිෙංකුලාවකං 

කත්වා.කුලපයවණිංසන්තානකට්යඨනපුත්යතසන්තානයකකත්වා, තණ්හං

බන්ධනං කත්වා, ගාථාබන්ධයනනඉයමපඤ්යහසයමොධායනත්වාභගවන්තං

පුච්ඡි, භගවාපිස්සා විස්සජ්යජන්යතො තග්ඝාතිආදිමාහ. තත්ථ තග්ඝාති

එකංසවචයන නිපායතො. නත්ථීති පහාෙ පබ්බජිතත්තා වට්ටස්මිං වා පුන

මාතුකුච්ඡිවාසස්සොරභරණස්ස පුත්තනිබ්බත්තිොවාඅභාවයතොනත්ථි. 

යෙවතා ‘‘මොසන්නාහංබන්ධිත්වාගුළ්හාපඤ්හාපුච්ඡිතා, අෙඤ්චසමයණො

පුච්ඡිතමත්යතයෙවවිස්සජ්යජසි, ජානංනුයඛොයමඅජ්ඣාසෙංකයථසි, උොහු 

අජානං ෙං වා තං වා මුඛාරුළ්හං කයථසී’’ති චින්යතත්වා පුන 

කින්තාහන්තිආදිමාහ. තත්ථ කින්තාහන්ති කං යත අහං. අථස්සා භගවා

ආචික්ඛන්යතො මාතරන්තිආදිමාහ. සාහු යතති ගාථාෙ අනුයමොදිත්වා

සම්පහංසිත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා අත්තයනො 

යෙවට්ඨානයමවගතාති. 

කුටිකාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සමිද්ධිසුත්තවණ්ණනා 

20. ෙසයම තයපොොරායමතිතයපොෙස්ස තත්යතොෙකස්ස රහෙස්ස වයසන එවං

ලද්ධනායම ආරායම. යවභාරපබ්බතස්ස කර යහට්ඨා භුම්මට්ඨකනාගානං

පඤ්චයෙොජනසතිකං නාගභවනං යෙවයලොකසදිසං මණිමයෙන තයලන
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ආරාමුෙයායනහි ච සමන්නාගතං. තත්ථ නාගානං කීළනට්ඨායන 

මහාඋෙකරහයෙො, තයතො තයපොො නාම නදී සන්ෙති කුථිතා උණ්යහොෙකා.

කස්මාපයනසාඑදිසා? රාජගහංකරපරිවායරත්වාමහායපතයලොයකොතිට්ඨති, 

තත්ථද්වින්නං මහායලොහකුම්භිනිරොනංඅන්තයරනඅෙංතයපොොආගච්ඡති, 

තස්මාකුථිතාසන්ෙති. වුත්තම්පියචතං– 

‘‘ෙතාෙං, භික්ඛයව, තයපොො සන්ෙති, යසො ෙයහො අච්යඡොෙයකො සීයතොෙයකො 

සායතොෙයකො යසයතොෙයකො සුප්පතිත්යථො රමණීයෙො පහූතමච්ඡකච්ඡයපො, 

චක්කමත්තානි ච පදුමානි පුප්ඵන්ති. අපිචාෙං, භික්ඛයව, තයපොො ද්වින්නං

මහානිරොනං අන්තරිකාෙ ආගච්ඡති, යතනාෙං තයපොො කුථිතා සන්ෙතී’’ති

(පාරා.231). 

ඉමස්ස පනආරාමස්ස අභිමුඛට්ඨායනතයතො මහාඋෙකරහයෙො ජායතො, තස්ස

වයසනාෙංවිහායරො‘‘තයපොොරායමො’’තිවුච්චති. 

සමිද්ධීති තස්ස කර යථරස්ස අත්තභායවො සමිද්යධො අභිරූයපො පාසාදියකො, 

තස්මා ‘‘සමිද්ධී’’ත්යවව සඞ්ඛං ගයතො. ගත්තානි පරිසිඤ්චිතුන්ති

පධානිකත්යථයරො එස, බලවපච්චූයස උට්ඨාොසනාසරීරංඋතුංගාහායපත්වා

බහි සට්ඨිහත්ථමත්යත මහාචඞ්කයම අපරාපරං චඞ්කමිත්වා ‘‘යසෙගහියතහි

ගත්යතහි පරිභුඤ්ජමානං යසනාසනං කලිස්සතී’’ති මඤ්ඤමායනො ගත්තානි

පරිසිඤ්චනත්ථංසරීරයධොවනත්ථංඋපසඞ්කමි. එකචීවයරොඅට්ඨාසීතිනිවාසනං

නිවායසත්වාකාෙබන්ධනංබන්ධිත්වා චීවරංහත්යථනගයහත්වාඅට්ඨාසි. 

ගත්තානි පුබ්බාපෙමායනොති ගත්තානි පුබ්බසදිසානි යවොෙකානි කුරුමායනො.

අල්ලසරීයර පාරුතං හි චීවරං කලිස්සති දුග්ගන්ධං යහොති, න යචතං වත්තං.

යථයරො පන වත්තසම්පන්යනො, තස්මා වත්යත ඨියතොව න්හායිත්වා

පච්චුත්තරිත්වා අට්ඨාසි. තත්ථ ඉෙං න්හානවත්තං – උෙකතිත්ථං ගන්ත්වා

ෙත්ථ කත්ථචි චීවරානි නික්ඛිපිත්වා යවයගන ඨිතයකයනව න ඔතරිතබ්බං, 

සබ්බදිසා පන ඔයලොයකත්වා විවිත්තභාවං ඤත්වා ඛාණුගුම්බලතාදීනි

වවත්ථයපත්වාතික්ඛත්තුංඋක්කාසිත්වාඅවකුජ්ජඨියතන උත්තරාසඞ්ගචීවරං

අපයනත්වා පසායරතබ්බං, කාෙබන්ධනං යමොයචත්වා චීවරපිට්යඨයෙව 

ඨයපතබ්බං. සයච උෙකසාටිකා නත්ථි, උෙකන්යත උක්කුටිකං නිසීදිත්වා

නිවාසනං යමොයචත්වා සයච සින්නට්ඨානං අත්ථි, පසායරතබ්බං. යනො යච

අත්ථි, සංහරිත්වා ඨයපතබ්බං. උෙකං ඔතරන්යතන සණිකං

නාභිප්පමාණමත්තංඔතරිත්වාවීචිං අනුට්ඨායපන්යතනසද්ෙංඅකයරොන්යතන

නිවත්තිත්වා ආගතදිසාභිමුයඛන නිමුජ්ජිතබ්බං, එවං චීවරං රක්ඛිතං යහොති.

උම්මුජ්ජන්යතනපි සද්ෙං අකයරොන්යතන සණිකං උම්මුජ්ජිත්වා
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පටුන 

න්හානපරියෙොසායන උෙකන්යත උක්කුටියකන නිසීදිත්වා නිවාසනං 

පරික්ඛිපිත්වා උට්ඨාෙ සුපරිමණ්ඩලං නිවායසත්වා කාෙබන්ධනං බන්ධිත්වා

චීවරං අපාරුපිත්වාවඨාතබ්බන්ති. 

යථයරොපි තථා න්හායිත්වා පච්චුත්තරිත්වා විගච්ඡමානඋෙකං කාෙං 

ඔයලොකෙමායනොඅට්ඨාසි.තස්සපකතිොපිපාසාදිකස්ස පච්චූසසමයෙ සම්මා

පරිණතාහාරස්ස උණ්යහොෙයකන න්හාතස්ස අතිවිෙ මුඛවණ්යණො වියරොචි, 

බන්ධනා පවුත්තතාලඵලං විෙ පභාසම්පන්යනො පුණ්ණචන්යෙො විෙ

තඞ්ඛණවිකසිතපදුමං විෙ මුඛං සස්සිරිකං අයහොසි, සරීරවණ්යණොපි විප්පසීදි.

තස්මිං සමයෙ වනසණ්යඩ අධිවත්ථා භුම්මයෙවතා පාසාදිකං භික්ඛුං

ඔයලොකෙමානාසමනංනිග්ගයහතුංඅසක්යකොන්තී කාමපරිළාහාභිභූතාහුත්වා, 

‘‘යථරංපයලොයභස්සාමී’’තිඅත්තභාවංඋළායරන අලඞ්කායරනඅලඞ්කරිත්වා

සහස්සවට්ටිපදීපං පජ්ජලමානා විෙ චන්ෙං උට්ඨාපෙමානා විෙ සකලාරාමං

එයකොභාසංකත්වා යථරංඋපසඞ්කමිත්වා අවන්දිත්වාවයවහායසඨිතාගාථං

අභාසි.යතනවුත්තං–‘‘අථයඛොඅඤ්ඤතරායෙවතා…යප.… අජ්ඣභාසී’’ති. 

අභුත්වාතිපඤ්චකාමගුයණ අපරිභුඤ්ජිත්වා. භික්ඛසීතිපිණ්ඩාෙචරසි. මාතං

කායලො උපච්චගාති එත්ථ කායලො නාම පඤ්චකාමගුණපටියසවනක්ඛයමො 

ෙහරයෙොබ්බනකායලො. ජරාජිණ්යණන හි ඔභග්යගන ෙණ්ඩපරාෙයණන

පයවධමායනනකාසසාසාභිභූයතනන සක්කා කායම පරිභුඤ්ජිතුං. ඉති ඉමං

කාලං සන්ධාෙ යෙවතා ‘‘මා තං කායලො උපච්චගා’’ති ආහ. තත්ථ මා

උපච්චගාතිමාඅතික්කමි. 

කාලං යවොහං න ොනාමීති එත්ථ යවොති නිපාතමත්තං. කාලං න ොනාමීති 

මරණකාලංසන්ධාෙවෙති.සත්තානඤ්හි– 

‘‘ජීවිතං බයාධිකායලොච, යෙහනික්යඛපනං ගති; 

පඤ්යචයතජීවයලොකස්මිං, අනිමිත්තානනාෙයර’’. 

තත්ථ ජීවිතං තාව ‘‘එත්තකයමව, න ඉයතො පර’’න්ති වවත්ථානාභාවයතො

අනිමිත්තං. කලලකායලපි හි සත්තා මරන්ති, අබ්බුෙ-යපසි-ඝන-අඩ්ෙමාස-

එකමාස-ද්යවමාස-යතමාස-චතුමාසපඤ්චමාස…යප.… ෙසමාසකායලපි, 

කුච්ඡියතො නික්ඛන්තසමයෙපි, තයතො පරං වස්සසතස්ස අන්යතොපි බහිපි

මරන්තියෙව. බයාධිපි ‘‘ඉමිනාවබයාධිනාසත්තාමරන්ති, නඅඤ්යඤනා’’ති 

වවත්ථානාභාවයතො අනිමිත්යතො. චක්ඛුයරොයගනපි හි සත්තා මරන්ති

යසොතයරොගාදීනං අඤ්ඤතයරනපි. කායලොපි, ‘‘ඉමස්මිංයෙවකායලමරිතබ්බං, 

න අඤ්ඤස්මි’’න්ති එවං වවත්ථානාභාවයතො අනිමිත්යතො. පුබ්බණ්යහපි හි
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සත්තා මරන්ති මජ්ඣන්හිකාදීනං අඤ්ඤතරස්මිම්පි. යෙහනික්යඛපනම්පි, 

‘‘ඉයධව මීෙමානානං යෙයහන පතිතබ්බං, න අඤ්ඤත්ථා’’ති එවං

වවත්ථානාභාවයතො අනිමිත්තං. අන්යතොගායම ජාතානඤ්හි බහිගායමපි 

අත්තභායවොපතති, බහිගායමපිජාතානංඅන්යතොගායමපි.තථාථලජානංජයල, 

ජලජානංථයලති අයනකප්පකාරයතොවිත්ථායරතබ්බං. ගතිපි, ‘‘ඉයතොචුයතන

ඉධ නිබ්බත්තිතබ්බ’’න්තිඑවංවවත්ථානාභාවයතොඅනිමිත්තා.යෙවයලොකයතො

හි චුතා මනුස්යසසුපිනිබ්බත්තන්ති, මනුස්සයලොකයතො චුතා යෙවයලොකාදීනං 

ෙත්ථකත්ථචිනිබ්බත්තන්තීතිඑවංෙන්යතයුත්තයගොයණොවිෙගතිපඤ්චයක

යලොයකො සම්පරිවත්තති. තස්යසවං සම්පරිවත්තයතො ‘‘ඉමස්මිං නාම කායල

මරණංභවිස්සතී’’ති ඉමංමරණස්සකාලංයවොහංනජානාමි. 

ඡන්යනොකායලොනදිස්සතීතිඅෙංකායලො මය්හංපටිච්ඡන්යනොඅවිභූයතොන

පඤ්ඤාෙති. තස්මාතිෙස්මා අෙංකායලොපටිච්ඡන්යනොනපඤ්ඤාෙති, තස්මා

පඤ්ච කාමගුයණ අභුත්වාව භික්ඛාමි. මා මං කායලො උපච්චගාති එත්ථ

සමණධම්මකරණකාලං සන්ධාෙ ‘‘කායලො’’ති ආහ. අෙඤ්හි සමණධම්යමො

නාම පච්ඡියම කායල තිස්යසො වයෙොසීමා අතික්කන්යතන ඔභග්යගන

ෙණ්ඩපරාෙයණනපයවධමායනනකාසසාසාභිභූයතනනසක්කාකාතුං.තොහි

න සක්කා යහොති ඉච්ඡිතිච්ඡිතං බුද්ධවචනං වා ගණ්හිතුං, ධුතඞ්ගං වා

පරිභුඤ්ජිතුං, අරඤ්ඤවාසං වා වසිතුං, ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ සමාපත්තිං වා

සමාපජ්ජිතුං, පෙභාණ-සරභඤ්ඤධම්මකථා-අනුයමොෙනාදීනි වා කාතුං, 

තරුණයෙොබ්බනකායල පයනතං සබ්බං සක්කා කාතුන්ති අෙං

සමණධම්මකරණස්ස කායලො මා මං උපච්චගා, ොව මං නාතික්කමති, තාව

කායම අභුත්වාවසමණධම්මංකයරොමීතිආහ. 

පථවිෙං පතිට්ඨහිත්වාතිසාකරයෙවතා – ‘‘අෙංභික්ඛුසමණධම්මකරණස්ස 

කාලංනාමකයථති, අකාලංනාමකයථති, සයහතුකංකයථතිසානිසංස’’න්ති

එත්තාවතාව යථයර ලජ්ජං පච්චුපට්ඨායපත්වා මහාබ්රහ්මං විෙ අග්ගික්ඛන්ධං

විෙ ච නං මඤ්ඤමානා ගාරවජාතා ආකාසා ඔරුය්හ පථවිෙං අට්ඨාසි, තං 

සන්ධායෙතංවුත්තං.කඤ්චාපිපථවිෙංඨිතා, යෙනපනත්යථනආගතා, පුනපි

තයමව ගයහත්වා ෙහයරො ත්වන්තිආදිමාහ. තත්ථ සුසූති තරුයණො. 

කාළයකයසොති සුට්ඨු කාළයකයසො. භයරනාති භද්ෙයකන. එකච්යචො හි

ෙහයරොපිසමායනොකායණොවායහොති කුණිආදීනංවාඅඤ්ඤතයරො, යසොභයරන

යෙොබ්බයනන සමන්නාගයතො නාම න යහොති. යෙො පන අභිරූයපො යහොති

ෙස්සනීයෙො පාසාදියකො සබ්බසම්පත්තිසම්පන්යනො, ෙං ෙයෙව

අලඞ්කාරපරිහාරං ඉච්ඡති, යතන යතන අලඞ්කයතො යෙවපුත්යතො විෙ චරති, 
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අෙං භයරන යෙොබ්බයනන සමන්නාගයතො නාම යහොති. යථයරො ච

උත්තමරූපසම්පන්යනො, යතනනංඑවමාහ. 

අනික්කීළිතාවී කායමසූති කායමසු අකීළිතකීයළො අභුත්තාවී, 

අකතකාමකීයළොති අත්යථො. මා සන්දිට්ඨිකං හිත්වාති යෙභුයෙයන හි තා

අදිට්ඨසච්චා අවීතරාගා අපරචිත්තවිදූනියෙො යෙවතා භික්ඛූ ෙසපි වස්සානි

වීසතිම්පි…යප.…සට්ඨිම්පිවස්සානිපරිසුද්ධංඅඛණ්ඩංබ්රහ්මචරිෙං චරමායන

දිස්වා – ‘‘ඉයම භික්ඛූ මානුසයක පඤ්ච කාමගුයණ පහාෙ දිබ්යබ කායම 

පත්ථෙන්තා සමණධම්මං කයරොන්තී’’ති සඤ්ඤං උප්පායෙන්ති, අෙම්පි

තත්යථව උප්පායෙසි. තස්මා මානුසයක කායම සන්දිට්ඨියක, දිබ්යබ ච

කාලියකකත්වා එවමාහ. 

නයඛො අහං, ආවුයසොති, ආවුයසො, අහං සන්දිට්ඨියකකායමහිත්වාකාලියක

කායමනඅනුධාවාමිනපත්යථමිනපියහමි. කලිකඤ්චයඛොඅහං, ආවුයසොති

අහං යඛො, ආවුයසො, කාලිකං කාමං හිත්වා සන්දිට්ඨිකං යලොකුත්තරධම්මං

අනුධාවාමි. ඉති යථයරො චිත්තානන්තරං අලද්ධබ්බතාෙ දිබ්යබපි මානුසයකපි

පඤ්ච කාමගුයණ කාලිකාති අකාසි, චිත්තානන්තරං ලද්ධබ්බතාෙ

යලොකුත්තරධම්මං සන්දිට්ඨිකන්ති. පඤ්චකාමගුයණසු සයමොහියතසුපි 

සම්පන්නකාමස්සාපි කාමියනො චිත්තානන්තරං ඉච්ඡිතිච්ඡිතාරම්මණානුභවනං

න සම්පජ්ජති. චක්ඛුද්වායර ඉට්ඨාරම්මණං අනුභවිතුකායමන හි 

චිත්තකාරයපොත්ථකාරරූපකාරාෙයෙො පක්යකොසායපත්වා, ‘‘ඉෙං නාම

සජ්යජථා’’ති වත්තබ්බං යහොති. එත්ථන්තයර අයනකයකොටිසතසහස්සානි

චිත්තානිඋප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති. අථපච්ඡාතංආරම්මණංසම්පාපුණාති. 

යසසද්වායරසුපි එයසව නයෙො. යසොතාපත්තිමග්ගානන්තරං පන

යසොතාපත්තිඵලයමව උප්පජ්ජති, අන්තරාඅඤ්ඤස්සචිත්තස්සවායරොනත්ථි.

යසසඵයලසුපිඑයසවනයෙොති. 

යසො තයමවත්ථං ගයහත්වා කාලිකා හි, ආවුයසොතිආදිමාහ. තත්ථ කාලිකාති

වුත්තනයෙන සයමොහිතසම්පත්තිනාපි කාලන්තයර පත්තබ්බා. බහුදුක්ඛාති 

පඤ්ච කාමගුයණ නිස්සාෙ පත්තබ්බදුක්ඛස්ස බහුතාෙ බහුදුක්ඛා.

තංවත්ථුකස්යසව උපාොසස්සබහුතාෙ බහුපාොසා.ආදීනයවොඑත්ථභියෙයොති

පඤ්ච කාමගුයණ නිස්සාෙ ලද්ධබ්බසුඛයතො ආදීනයවො භියෙයො, දුක්ඛයමව

බහුතරන්ති අත්යථො. සන්දිට්ඨියකො අෙං ධම්යමොති අෙං යලොකුත්තරධම්යමො

යෙන යෙන අධිගයතො යහොති, යතන යතන පරසද්ධාෙ ගන්තබ්බතං හිත්වා

පච්චයවක්ඛණඤායණනසෙං ෙට්ඨබ්යබොති සන්දිට්ඨියකො. අත්තයනො ඵලොනං

සන්ධාෙ නාස්ස කායලොති අකායලො, අකායලොයෙව අකාලියකො. යෙො එත්ථ
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අරිෙමග්ගධම්යමො, යසො අත්තයනො පවත්තිසමනන්තරයමව ඵලං යෙතීති

අත්යථො. ‘‘එහි පස්ස ඉමං ධම්ම’’න්ති එවං පවත්තං එහිපස්සවිධිං අරහතීති 

එහිපස්සියකො. ආදිත්තංයචලංවාසීසංවාඅජ්ඣුයපක්ඛිත්වාපි භාවනාවයසන

අත්තයනො චිත්යත උපනෙං අරහතීති ඔපයනෙයියකො. සබ්යබහි

උග්ඝටිතඤ්ඤූආදීහි විඤ්ඤූහි ‘‘භාවියතො යම මග්යගො, අධිගතං ඵලං, 

සච්ඡිකයතො නියරොයධො’’ති අත්තනි අත්තනි යවදිතබ්යබොති පච්චත්තං

යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහීති.අෙයමත්ථසඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපන විසුද්ධිමග්යග 

(විසුද්ධි.1.146ආෙයෙො)ධම්මානුස්සතිවණ්ණනාෙං වුත්යතො. 

ඉොනි සා යෙවතා අන්යධො විෙ රූපවියසසං යථයරන කථිතස්ස අත්යථ 

අජානන්තී කථඤ්චභික්ඛූතිආදිමාහ.තත්ථ කථඤ්චාතිපෙස්ස‘‘කථඤ්චභික්ඛු

කාලිකා කාමා වුත්තා භගවතා, කථං බහුදුක්ඛා, කථං බහුපාොසා’’ති? එවං

සබ්බපයෙහිසම්බන්යධොයවදිතබ්යබො. 

නයවොති අපරිපුණ්ණපඤ්චවස්යසො හි භික්ඛු නයවො නාම යහොති, 

පඤ්චවස්සයතො පට්ඨාෙ මජ්ඣියමො, ෙසවස්සයතො පට්ඨාෙ යථයරො. අපයරො

නයෙො – අපරිපුණ්ණෙසවස්යසො නයවො, ෙසවස්සයතො පට්ඨාෙ මජ්ඣියමො, 

වීසතිවස්සයතොපට්ඨාෙයථයරො. යතසංඅහංනයවොතිවෙති. 

නයවොපි එකච්යචො සත්තට්ඨවස්සකායල පබ්බජිත්වා ද්වාෙසයතරසවස්සානි 

සාමයණරභායවයනව අතික්කන්යතො චිරපබ්බජියතො යහොති, අහං පන

අචිරපබ්බජියතොති වෙති. ඉමං ධම්මවිනෙන්ති ඉමං ධම්මඤ්ච විනෙඤ්ච.

උභෙම්යපතංසාසනස්යසවනාමං.ධම්යමනයහත්ථද්යවපිටකානි වුත්තානි, 

විනයෙන විනෙපිටකං, ඉති තීහි පිටයකහි පකාසිතං පටිපත්තිං අධුනා

ආගයතොම්හීතිවෙති. 

මයහසක්ඛාහීති මහාපරිවාරාහි. එයකකස්ස හි යෙවරඤ්යඤො යකොටිසතම්පි

යකොටිසහස්සම්පිපරිවායරොයහොති, යතඅත්තානංමහන්යතඨායන ඨයපත්වා

තථාගතං පස්සන්ති. තත්ථ අම්හාදිසානං අප්යපසක්ඛානං මාතුගාමජාතිකානං 

කුයතොඔකායසොතිෙස්යසති. 

මෙම්පි ආගච්යඡෙයාමාතිඉෙංසායෙවතා‘‘සයචපිචක්කවාළංපූයරත්වාපරිසා 

නිසින්නායහොති, මහතිොබුද්ධවීථිොසත්ථුසන්තිකංගන්තුංලභතී’’තිඤත්වා

ආහ. පුච්ඡභික්ඛු, පුච්ඡභික්ඛූතිථිරකරණවයසනආයමඩිතං කතං. 

අක්යඛෙයසඤ්ඤියනොති එත්ථ ‘‘යෙයවො, මනුස්යසො, ගහට්යඨො, පබ්බජියතො, 

සත්යතො, පුග්ගයලො, තිස්යසො, ඵුස්යසො’’තිආදිනා නයෙන අක්යඛෙයයතො

සබ්යබසං අක්ඛානානං සබ්බාසං කථානං වත්ථුභූතයතො පඤ්චක්ඛන්ධා 
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‘‘අක්යඛෙයා’’ති වුච්චන්ති. ‘‘සත්යතො නයරො යපොයසො පුග්ගයලො ඉත්ථී

පුරියසො’’ති එවං සඤ්ඤා එයතසං අත්ථීති සඤ්ඤියනො, අක්යඛයෙයස්යවව

සඤ්ඤියනොති අක්යඛෙයසඤ්ඤියනො, පඤ්චසු ඛන්යධසු

සත්තපුග්ගලාදිසඤ්ඤියනොති අත්යථො. අක්යඛෙයස්මිං පතිට්ඨිතාති පඤ්චසු

ඛන්යධසු අට්ඨහාකායරහි පතිට්ඨිතා. රත්යතො හි රාගවයසන පතිට්ඨියතො

යහොති, දුට්යඨොයෙොසවයසන, මූළ්යහොයමොහවයසන, පරාමට්යඨොදිට්ඨිවයසන, 

ථාමගයතො අනුසෙවයසන, විනිබද්යධො මානවයසන, අනිට්ඨඞ්ගයතො

විචිකච්ඡාවයසන, වික්යඛපගයතො උද්ධච්චවයසන පතිට්ඨියතො යහොති. 

අක්යඛෙයං අපරිඤ්ඤාොති පඤ්චක්ඛන්යධ තීහි පරිඤ්ඤාහි අපරිජානිත්වා. 

යෙොගමාෙන්තිමච්චුයනොතිමච්චුයනොයෙොගංපයෙොගං පක්යඛපංඋපක්යඛපං

උපක්කමංඅබ්භන්තරංආගච්ඡන්ති, මරණවසංගච්ඡන්තීතිඅත්යථො. එවමිමාෙ

ගාථාෙකාලිකාකාමාකථිතා. 

පරිඤ්ඤාොති ඤාතපරිඤ්ඤා, තීරණපරිඤ්ඤා, පහානපරිඤ්ඤාති ඉමාහි තීහි

පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා. තත්ථ කතමා ඤාතපරිඤ්ඤා? පඤ්චක්ඛන්යධ 

පරිජානාති – ‘‘අෙං රූපක්ඛන්යධො, අෙං යවෙනාක්ඛන්යධො, අෙං

සඤ්ඤාක්ඛන්යධො, අෙං සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො, අෙංවිඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, ඉමානි

යතසං ලක්ඛණරසපච්චුපට්ඨානපෙට්ඨානානී’’ති, අෙං ඤාතපරිඤ්ඤා. කතමා 

තීරණපරිඤ්ඤා? එවං ඤාතං කත්වා පඤ්චක්ඛන්යධ තීයරති අනිච්චයතො 

දුක්ඛයතො යරොගයතොති ද්වාචත්තාලීසාෙ ආකායරහි. අෙං තීරණපරිඤ්ඤා. 

කතමා පහානපරිඤ්ඤා? එවං තීරයිත්වා අග්ගමග්යගන පඤ්චසු ඛන්යධසු

ඡන්ෙරාගංපජහති.අෙංපහානපරිඤ්ඤා. 

අක්ඛාතාරංන මඤ්ඤතීතිඑවං තීහි පරිඤ්ඤාහි පඤ්චක්ඛන්යධ පරිජානිත්වා

ඛීණාසයවො භික්ඛු අක්ඛාතාරං පුග්ගලං න මඤ්ඤති. අක්ඛාතාරන්ති

කම්මවයසන කාරණං යවදිතබ්බං, අක්ඛාතබ්බං කයථතබ්බං පුග්ගලං න

මඤ්ඤති, න පස්සතීති අත්යථො. කන්ති අක්ඛාතබ්බන්ති? ‘‘තිස්යසො’’ති වා

‘‘ඵුස්යසො’’ති වා එවං යෙන යකනචි නායමන වා යගොත්යතන වා

පකායසතබ්බං. තඤ්හි තස්ස න යහොතීති තං තස්ස ඛීණාසවස්ස න යහොති. 

යෙනනංවජ්ොති යෙනනං‘‘රායගනරත්යතො’’තිවා‘‘යෙොයසනදුට්යඨො’’ති

වා ‘‘යමොයහන මූළ්යහො’’ති වාති යකොචි වයෙෙය, තං කාරණං තස්ස

ඛීණාසවස්සනත්ථි. 

සයචවිොනාසිවයෙහීතිසයචඑවරූපංඛීණාසවං ජානාසි, ‘‘ජානාමී’’තිවයෙහි.

යනො යචජානාසි, අථ ‘‘න ජානාමී’’ති වයෙහි. ෙක්ඛාතියෙවතංආලපන්යතො
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ආහ.ඉතිඉමාෙගාථාෙසන්දිට්ඨියකොනවවියධො යලොකුත්තරධම්යමොකථියතො. 

සාධූතිආොචනත්යථනිපායතො. 

යෙො මඤ්ඤතීති යෙො අත්තානං ‘‘අහං සයමො’’ති වා ‘‘වියසසී’’ති වා

‘‘නිහීයනො’’තිවාමඤ්ඤති.එයතන‘‘යසයෙයොහමස්මී’’තිආෙයෙොතයෙො මානා

ගහිතාව.යතසුගහියතසුනවමානාගහිතාවයහොන්ති. යසොවිවයෙථ යතනාති

යසොපුග්ගයලොයතයනවමායනනයෙනයකනචිපුග්ගයලනසද්ධිං–‘‘යකන

මං ත්වංපාපුණාසි, කංජාතිො පාපුණාසි, උොහුයගොත්යතන, කුලපයෙයසන, 

වණ්ණයපොක්ඛරතාෙ, බාහුසච්යචන, ධුතගුයණනා’’ති එවං විවයෙෙය. ඉති

ඉමාෙපිඋපඩ්ෙගාථාෙකාලිකාකාමා කථිතා. 

තීසුවිධාසූතිතීසුමායනසු.‘‘එකවියධන රූපසඞ්ගයහො’’තිආදීසු(ධ.ස.584) හි

යකොට්ඨායසො ‘‘වියධො’’ති වුත්යතො. ‘‘කථංවිධං සීලවන්තං වෙන්ති, කථංවිධං

පඤ්ඤවන්තං වෙන්තී’’තිආදීසු (සං. නි. 1.95) ආකායරො. ‘‘තිස්යසො ඉමා, 

භික්ඛයව, විධා. කතමා තිස්යසො? යසයෙයොහමස්මීති විධා, සදියසොහමස්මීති

විධා, හීයනොහමස්මීතිවිධා’’තිආදීසු(සං.නි. 5.162) මායනො‘‘විධා’’තිවුත්යතො.

ඉධාපි මායනොව. යතන වුත්තං ‘‘තීසු විධාසූති තීසු මායනසූ’’ති. 

අවිකම්පමායනොතියසොපුග්ගයලොඑයතසුසඞ්යඛපයතො තීසු, විත්ථාරයතොනවසු

මායනසු න කම්පති, න චලති. සයමො වියසසීති න තස්ස යහොතීති තස්ස

පහීනමානස්ස ඛීණාසවස්ස ‘‘අහං සදියසො’’ති වා ‘‘යසයෙයො’’ති වා

‘‘හීයනො’’ති වාන යහොතීති ෙස්යසති. පච්ඡිමපෙං වුත්තනෙයමව. ඉති ඉමාෙපි

උපඩ්ෙගාථාෙනවවියධොසන්දිට්ඨියකොයලොකුත්තරධම්යමො කථියතො. 

පහාසි සඞ්ඛන්ති, ‘‘පටිසඞ්ඛායෙොනියසොආහාරංආහායරතී’’තිආදීසු (සං.නි. 

4.120, 239) පඤ්ඤා ‘‘සඞ්ඛා’’ති ආගතා. ‘‘අත්ථි යත යකොචි ගණයකො වා

මුද්දියකො වා සඞ්ඛාෙයකො වා, යෙො පයහොති ගඞ්ගාෙ වාලකං ගයණතු’’න්ති

(සං.නි.4.410) එත්ථගණනා. ‘‘සඤ්ඤානිොනාහිපපඤ්චසඞ්ඛා’’තිආදීසු(සු.

නි.880) යකොට්ඨායසො. ‘‘ොයතසංයතසං ධම්මානංසඞ්ඛාසමඤ්ඤා’’ති(ධ.

ස. 1313-1315) එත්ථ පණ්ණත්ති ‘‘සඞ්ඛා’’ති ආගතා. ඉධාපි අෙයමව

අධිප්යපතා. පහාසි සඞ්ඛන්ති පෙස්ස හි අෙයමවත්යථො – රත්යතො දුට්යඨො

මූළ්යහොඉතිඉමංපණ්ණත්තිංඛීණාසයවොපහාසිජහි පජහීති. 

න විමානමජ්ඣගාති නවයභෙං තිවිධමානං න උපගයතො. නිවාසට්යඨන වා

මාතුකුච්ඡි ‘‘විමාන’’න්තිවුච්චති, තංආෙතිං පටිසන්ධිවයසනනඋපගච්ඡීතිපි

අත්යථො. අනාගතත්යථ අතීතවචනං. අච්යඡච්ඡීති ඡින්දි. ඡින්නගන්ථන්ති 

චත්තායරො ගන්යථ ඡින්දිත්වා ඨිතං. අනීඝන්ති නිද්දුක්ඛං. නිරාසන්ති

නිත්තණ්හං. පරියෙසමානාතිඔයලොකෙමානා. නාජ්ඣගමුන්තින අධිගච්ඡන්ති
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න වින්ෙන්ති න පස්සන්ති. වත්තමානත්යථ අතීතවචනං. ඉධ වා හුරං වාති

ඉධයලොයක වා පරයලොයක වා. සබ්බනියවසයනසූති තයෙො භවා, චතස්යසො

යෙොනියෙො, පඤ්චගතියෙො, සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙො, නවසත්තාවාසා, ඉති

ඉයමසුපි සබ්යබසු සත්තනියවසයනසු එවරූපං ඛීණාසවං කාෙස්ස යභො

උප්පජ්ජමානං වා උප්පන්නං වා න පස්සන්තීති අත්යථො. ඉමාෙ ගාථාෙ

සන්දිට්ඨිකංයලොකුත්තරධම්මයමවකයථසි. 

ඉමඤ්චගාථංසුත්වාසාපියෙවතාඅත්ථංසල්ලක්යඛසි, යතයනව කාරයණන 

ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යතතිආදිමාහ. තත්ථ පාපං න කයිරාති ගාථාෙ

ෙසකුසලකම්මපථවයසනපි කයථතුං වට්ටති අට්ඨඞ්ගිකමග්ගවයසනපි.

ෙසකුසලකම්මපථවයසනතාව වචසාති චතුබ්බිධංවචීසුචරිතංගහිතං. මනසාති

තිවිධං මයනොසුචරිතං ගහිතං. කායෙන වා කිඤ්චන සබ්බයලොයකති තිවිධං

කාෙසුචරිතං ගහිතං. ඉයම තාව ෙසකුසලකම්මපථධම්මා යහොන්ති. කායම

පහාොති ඉමිනා පන කාමසුඛල්ලිකානුයෙොයගො පටික්ඛිත්යතො. සතිමා

සම්පොයනොති ඉමිනා ෙසකුසලකම්මපථකාරණං සතිසම්පජඤ්ඤං ගහිතං. 

දුක්ඛං න යසයවථ අනත්ථසංහිතන්ති ඉමිනා අත්තකලමථානුයෙොයගො

පටිසිද්යධො. ඉති යෙවතා ‘‘උයභො අන්යත විවජ්යජත්වා කාරයණහි

සතිසම්පජඤ්යඤහි සද්ධිං ෙසකුසලකම්මපථධම්යම තුම්යහහි කථියත

ආජානාමිභගවා’’තිවෙති. 

අට්ඨඞ්ගිකමග්ගවයසන පන අෙං නයෙො – තස්මිං කර ඨායන මහතී 

ධම්මයෙසනා අයහොසි. යෙසනාපරියෙොසායන යෙවතා ෙථාඨායන ඨිතාව

යෙසනානුසායරන ඤාණං යපයසත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ අත්තනා

අධිගතං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං ෙස්යසන්තී එවමාහ. තත්ථ වචසාති සම්මාවාචා

ගහිතා, මයනො පන අඞ්ගං න යහොතීති මනසාති මග්ගසම්පයුත්තකං චිත්තං

ගහිතං. කායෙන වා කිඤ්චන සබ්බයලොයකති සම්මාකම්මන්යතො ගහියතො, 

ආජීයවො පන වාචාකම්මන්තපක්ඛිකත්තා ගහියතොව යහොති. සතිමාති ඉමිනා 

වාොමසතිසමාධයෙොගහිතා. සම්පොයනොතිපයෙන සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්පා. 

කායමපහාෙ, දුක්ඛංන යසයවථාතිපෙද්වයෙනඅන්තද්වෙවජ්ජනං.ඉතිඉයම

ද්යවඅන්යතඅනුපගම්ම මජ්ඣිමංපටිපෙංතුම්යහහිකථිතං, ආජානාමිභගවාති

වත්වාතථාගතංගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වාපෙක්ඛිණංකත්වාපක්කාමීති. 

සමිද්ධිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නන්ෙනවග්යගොදුතියෙො. 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා යෙවතාසංයුත්තං 

40 

පටුන 

3. සත්තිවග්යගො 

1. සත්තිසුත්තවණ්ණනා 

21. සත්තිවග්ගස්ස පඨයම සත්තිොති යෙසනාසීසයමතං. එකයතොඛාරාදිනා

සත්යථනාති අත්යථො. ඔමට්යඨොති පහයතො. චත්තායරො හි පහාරා ඔමට්යඨො

උම්මට්යඨොමට්යඨො විමට්යඨොති.තත්ථඋපරිඨත්වාඅයධොමුඛංදින්නපහායරො

ඔමට්යඨො නාම; යහට්ඨා ඨත්වා උද්ධංමුඛං දින්යනො උම්මට්යඨො නාම; 

අග්ගළසූචි විෙ විනිවිජ්ඣිත්වා ගයතො මට්යඨො නාම; යසයසො සබ්යබොපි

විමට්යඨොනාම.ඉමස්මිංපනඨායනඔමට්යඨොගහියතො.යසොහි සබ්බොරුයණො

දුරුද්ධරසල්යලො දුත්තිකච්යඡො අන්යතොයෙොයසො අන්යතොපුබ්බයලොහියතොව

යහොති, පුබ්බයලොහිතං අනික්ඛමිත්වා වණමුඛං පරියෙොනන්ධිත්වා තිට්ඨති. 

පුබ්බයලොහිතං නිහරිතුකායමහි මඤ්යචන සද්ධිං බන්ධිත්වා අයධොසියරො

කාතබ්යබො යහොති, මරණං වා මරණමත්තං වා දුක්ඛං පාපුණාති. පරිබ්බයෙති

විහයරෙය. 

ඉමාෙ ගාථාෙ කං කයථති? ෙථා සත්තිො ඔමට්යඨො පුරියසො සල්ලබ්බහන-

වණතිකච්ඡනානංඅත්ථාෙවීරිෙංආරභති, පයෙොගංකයරොතිපරක්කමති.ෙථා

ච ඩය්හමායනොමත්ථයකආදිත්තසීයසොතස්සනිබ්බාපනත්ථාෙවීරිෙංආරභති, 

පයෙොගං කයරොති පරක්කමති, එවයමව භික්ඛු කාමරාගං පහානාෙ සයතො

අප්පමත්යතොහුත්වාවිහයරෙයභගවාති කයථසි. 

අථ භගවා චින්යතසි – ඉමාෙ යෙවතාෙ උපමා තාව ෙළ්හං කත්වා ආනීතා, 

අත්ථං පන පරිත්තකං ගයහත්වා ඨිතා, පුනප්පුනං කයථන්තීපි යහසා

කාමරාගස්ස වික්ඛම්භනපහානයමවකයථෙය.ොවචකාමරායගොමග්යගනන

සමුග්ඝාටිෙති, තාව අනුබද්යධොව යහොති. ඉති තයමව ඔපම්මං ගයහත්වා

පඨමමග්ගවයසන යෙසනං විනිවට්යටත්වා යෙයසන්යතො දුතිෙං ගාථමාහ.

තස්සත්යථොපුරිමානුසායරයනවයවදිතබ්යබොති.පඨමං. 

2. ඵුසතිසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියෙ නාඵුසන්තං ඵුසතීති කම්මං අඵුසන්තං විපායකො න ඵුසති, 

කම්මයමව වා අඵුසන්තං කම්මංන ඵුසති.කම්මඤ්හි නාකයරොයතොකරිෙති. 

ඵුසන්තඤ්ච තයතො ඵුයසති කම්මං ඵුසන්තං විපායකො ඵුසති, කම්මයමව වා

ඵුසති. කම්මඤ්හි කයරොයතො කරිෙති. තස්මා ඵුසන්තං ඵුසති, 

අප්පදුට්ඨපයෙොසිනන්ති ෙස්මා න අඵුසන්තං ඵුසති, ඵුසන්තඤ්ච ඵුසති, අෙං 

කම්මවිපාකානංධම්මතා, තස්මායෙො‘‘අප්පදුට්ඨස්සනරස්සදුස්සති, සුද්ධස්ස 

යපොසස්ස අනඞ්ගණස්සා’’ති එවං වුත්යතො අප්පදුට්ඨපයෙොසී පුග්ගයලො, තං
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පටුන 

පුග්ගලං කම්මංඵුසන්තයමවකම්මංඵුසති, විපායකොවාඵුසති.යසොහිපරස්ස

උපඝාතං කාතුං සක්යකොති වා මා වා, අත්තා පනායනන චතූසු අපායෙසු

ඨපියතොනාමයහොති.යතනාහභගවා– ‘‘තයමවබාලංපච්යචතිපාපං, සුඛුයමො

රයජොපටිවාතංවඛිත්යතො’’ති.දුතිෙං. 

3. ජටාසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියෙ අන්යතොෙටාතිගාථාෙං ෙටාතිතණ්හාෙ ජාලිනිොඅධිවචනං.සාහි

රූපාදීසු ආරම්මයණසු යහට්ඨුපරිෙවයසන පුනප්පුනං උප්පජ්ජනයතො

සංසිබ්බනට්යඨන යවළුගුම්බාදීනං සාඛාජාලසඞ්ඛාතා ජටා විොති ජටා. සා 

පයනසා සකපරික්ඛාරපරපරික්ඛායරසු සකඅත්තභාව-පරඅත්තභායවසු 

අජ්ඣත්තිකාෙතන-බාහිරාෙතයනසු ච උප්පජ්ජනයතො අන්යතොෙටා බහිෙටාති

වුච්චති.තාෙඑවංඋප්පජ්ජමානාෙ ෙටාෙෙටිතා පො. ෙථානාමයවළුජටාදීහි

යවළුආෙයෙො, එවංතාෙතණ්හාජටාෙසබ්බාපිඅෙං සත්තනිකාෙසඞ්ඛාතාපජා

ජටිතා විනද්ධා, සංසිබ්බිතාති අත්යථො. ෙස්මා ච එවං ජටිතා, තංතං යගොතම

පුච්ඡාමීතිතස්මාතංපුච්ඡාමි. යගොතමාතිභගවන්තංයගොත්යතනආලපති. යකො

ඉමං විෙටයෙ ෙටන්ති ඉමං එවං යතධාතුකං ජයටත්වා ඨිතං ජටං යකො

විජයටෙය, විජයටතුංයකො සමත්යථොතිපුච්ඡති. 

අථස්ස භගවා තමත්ථං විස්සජ්යජන්යතො සීයල පතිට්ඨාොතිආදිමාහ. තත්ථ 

සීයල පතිට්ඨාොති චතුපාරිසුද්ධිසීයල ඨත්වා. එත්ථ ච භගවා ජටාවිජටනං

පුච්ඡියතො සීලං ආරභන්යතො න ‘‘අඤ්ඤං පුට්යඨො අඤ්ඤං කයථතී’’ති

යවදිතබ්යබො.ජටාවිජටකස්සහි පතිට්ඨාෙස්සනත්ථයමත්ථසීලංකථිතං. 

නයරොති සත්යතො. සපඤ්යඤොතිකම්මජතියහතුකපටිසන්ධිපඤ්ඤාෙපඤ්ඤවා. 

චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච භාවෙන්ති සමාධිඤ්යචව විපස්සනඤ්ච භාවෙමායනො. 

චිත්තසීයසනයහත්ථඅට්ඨසමාපත්තියෙොකථිතා, පඤ්ඤානායමනවිපස්සනා. 

ආතාපීති වීරිෙවා. වීරිෙඤ්හි කයලසානං ආතාපනපරිතාපනට්යඨන 

‘‘ආතායපො’’ති වුච්චති, තෙස්ස අත්ථීතිආතාපී. නිපයකොති යනපක්කං වුච්චති

පඤ්ඤා, තාෙ සමන්නාගයතොති අත්යථො. ඉමිනා පයෙන පාරිහාරිෙපඤ්ඤං 

ෙස්යසති. පාරිහාරිෙපඤ්ඤා නාම ‘‘අෙං කායලො උද්යෙසස්ස, අෙං කායලො

පරිපුච්ඡාො’’තිආදිනා නයෙන සබ්බත්ථ කාරාපිතා පරිහරිතබ්බපඤ්ඤා. 

ඉමස්මිඤ්හි පඤ්හාබයාකරයණ තික්ඛත්තුං පඤ්ඤා ආගතා. තත්ථ පඨමා

ජාතිපඤ්ඤා, දුතිො විපස්සනාපඤ්ඤා, තතිො සබ්බකච්චපරිණායිකා

පාරිහාරිෙපඤ්ඤා. 
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යසො ඉමං විෙටයෙ ෙටන්ති යසො ඉයමහිසීලාදීහි සමන්නාගයතො භික්ඛු. ෙථා 

නාම පුරියසො පථවිෙං පතිට්ඨාෙ සුනිසිතං සත්ථං උක්ඛිපිත්වා මහන්තං

යවළුගුම්බං විජයටෙය, එවයමවං සීයල පතිට්ඨාෙ සමාධිසිලාෙං සුනිසිතං 

විපස්සනාපඤ්ඤාසත්ථං වීරිෙබලපග්ගහියතන පාරිහාරිෙපඤ්ඤාහත්යථන

උක්ඛිපිත්වා සබ්බම්පිතංඅත්තයනොසන්තායනපතිතංතණ්හාජටංවිජයටෙය

සඤ්ඡින්යෙෙය සම්පොයලෙයාති. 

එත්තාවතා යසඛභූමිං කයථත්වා ඉොනි ජටං විජයටත්වා ඨිතං මහාඛීණාසවං

ෙස්යසන්යතො යෙසන්තිආදිමාහ. එවං ජටං විජයටත්වා ඨිතං ඛීණාසවං

ෙස්යසත්වා පුන ජටාෙ විජටයනොකාසං ෙස්යසන්යතො ෙත්ථ 

නාමඤ්චාතිආදිමාහ. තත්ථ නාමන්ති චත්තායරො අරූපියනො ඛන්ධා. පටිඝං

රූපසඤ්ඤා චාති එත්ථ පටිඝසඤ්ඤාවයසන කාමභයවො ගහියතො, 

රූපසඤ්ඤාවයසන රූපභයවො. යතසු ද්වීසු ගහියතසු අරූපභයවො ගහියතොව

යහොති භවසඞ්යඛයපනාති. එත්යථසාඡිජ්ෙයතෙටාතිඑත්ථ යතභූමකවට්ටස්ස

පරිොදිෙනට්ඨායනඑසාජටාඡිජ්ජති, නිබ්බානංආගම්මඡිජ්ජති නිරුජ්ඣතීති

අෙංඅත්යථොෙස්සියතොයහොති.තතිෙං. 

4. මයනොනිවාරණසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ ෙයතොෙයතොතිපාපයතොවා කලයාණයතොවා.අෙංකරයෙවතා

‘‘ෙංකඤ්චි කුසලාදියභෙං යලොකෙං වා යලොකුත්තරං වා මයනො, තං

නිවායරතබ්බයමව, නඋප්පායෙතබ්බ’’න්ති එවංලද්ධිකා. ස සබ්බයතොති යසො

සබ්බයතො.අථභගවා–‘‘අෙංයෙවතාඅනිෙයානිකකථං කයථති, මයනොනාම

නිවායරතබ්බම්පි අත්ථි භායවතබ්බම්පි, විභජිත්වා නමස්සා ෙස්යසස්සාමී’’ති

චින්යතත්වාදුතිෙගාථංආහ.තත්ථ නමයනො සංෙතත්තමාගතන්ති, ෙංවුත්තං

‘‘න සබ්බයතො මයනොනිවාරයෙ’’ති, කතරං තං මයනො, ෙංතං සබ්බයතොන

නිවායරතබ්බන්තියච.මයනොසංෙතත්තංආගතං, ෙංමයනොෙත්ථසංෙතභාවං 

ආගතං, ‘‘ොනංෙස්සාමි, සීලංරක්ඛිස්සාමී’’තිආදිනානයෙනඋප්පන්නං, එතං

මයනොන නිවායරතබ්බං, අඤ්ඤෙත්ථුබ්රූයහතබ්බංවඩ්යෙතබ්බං. ෙයතොෙයතො

ච පාපකන්ති ෙයතො ෙයතො අකුසලං උප්පජ්ජති, තයතො තයතො ච තං

නිවායරතබ්බන්ති. චතුත්ථං. 

5. අරහන්තසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම කතාවීතිචතූහිමග්යගහිකතකච්යචො. අහං වොමීතිඅෙංයෙවතා

වනසණ්ඩවාසිනී, සාආරඤ්ඤකානංභික්ඛූනං ‘‘අහංභුඤ්ජාමි, අහංනිසීොමි, 

මමපත්යතො, මම චීවර’’න්තිආදිකථායවොහාරංසුත්වා චින්යතසි–‘‘අහංඉයම
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භික්ඛූ ‘ඛීණාසවා’ති මඤ්ඤාමි, ඛීණාසවානඤ්ච නාම එවරූපා 

අත්තුපලද්ධිනිස්සිතකථායහොති, නයහොතිනුයඛො’’තිජානනත්ථංඑවංපුච්ඡති. 

සාමඤ්ඤන්තියලොකනිරුත්තිංයලොකයවොහාරං. කුසයලොතිඛන්ධාදීසුකුසයලො. 

යවොහාරමත්යතනාතිඋපලද්ධිනිස්සිතකථංහිත්වායවොහාරයභෙංඅකයරොන්යතො 

‘‘අහං, මමා’’ති වයෙෙය. ‘‘ඛන්ධා භුඤ්ජන්ති, ඛන්ධා නිසීෙන්ති, ඛන්ධානං 

පත්යතො, ඛන්ධානං චීවර’’න්ති හි වුත්යත යවොහාරයභයෙො යහොති, න යකොචි

ජානාති.තස්මා එවංඅවත්වායලොකයවොහායරනයවොහරතීති. 

අථ යෙවතා – ‘‘ෙදි දිට්ඨිො වයසනන වෙති, මානවයසනනු යඛො වෙතී’’ති 

චින්යතත්වාපුන යෙොයහොතීතිපුච්ඡි.තත්ථ මානංනුයඛොතියසොභික්ඛුමානං

උපගන්ත්වා මානවයසන වයෙෙය නු යඛොති. අථ භගවා – ‘‘අෙං යෙවතා

ඛීණාසවං සමානං විෙ කයරොතී’’ති චින්යතත්වා, ‘‘ඛීණාසවස්ස නවවියධොපි

මායනො පහීයනො’’ති ෙස්යසන්යතො පටිගාථං ආහ. තත්ථ විධූපිතාති විධමිතා. 

මානගන්ථස්සාතිමානා ච ගන්ථාචඅස්ස. මඤ්ඤතන්ති මඤ්ඤනං.තිවිධම්පි

තණ්හා-දිට්ඨි-මාන-මඤ්ඤනං යසො වීතිවත්යතො, අතික්කන්යතොති අත්යථො.

යසසංඋත්තානත්ථයමවාති.පඤ්චමං. 

6. පජ්යජොතසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ පුට්ඨුන්ති පුච්ඡිතුං. කථං ොයනමූති කථං ජායනෙයාම. 

දිවාරත්තින්ති දිවා ච රත්තිඤ්ච. තත්ථ තත්ථාති ෙත්ථ ෙත්යථව පජ්ජලියතො

යහොති, තත්ථ තත්ථ. එසා ආභාති එසා බුද්ධාභා. කතමා පන සාති? 

ඤාණායලොයකො වා යහොතු පීතිආයලොයකො වා පසාොයලොයකො වා

ධම්මකථාආයලොයකො වා, සබ්යබොපි බුද්ධානං පාතුභාවා උප්පන්යනො

ආයලොයකො බුද්ධාභා නාම.අෙංඅනුත්තරාසබ්බයසට්ඨාඅසදිසාති. ඡට්ඨං. 

7. සරසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම කුයතොසරා නිවත්තන්තීතිඉයමසංසාරසරාකුයතොනිවත්තන්ති, 

කං ආගම්ම නප්පවත්තන්තීති අත්යථො. න ගාධතීති න පතිට්ඨාති. අයතොති

අයතොනිබ්බානයතො.යසසංඋත්තානත්ථයමවාති. සත්තමං. 

8. මහද්ධනසුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨයම නිධානගතං මුත්තසාරාදි මහන්තං ධනයමයතසන්ති මහද්ධනා. 

සුවණ්ණරජතභාජනාදි මහායභොයගො එයතසන්ති මහායභොගා.

අඤ්ඤමඤ්ඤාභිගිජ්ඣන්තීති අඤ්ඤමඤ්ඤං අභිගිජ්ඣන්ති පත්යථන්ති

පියහන්ති. අනලඞ්කතාති අතිත්තා අපරිෙත්තජාතා. උස්සුක්කොයතසූති
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නානාකච්චජායතසු අනුප්පන්නානං රූපාදීනං උප්පාෙනත්ථාෙ උප්පන්නානං

අනුභවනත්ථාෙ උස්සුක්යකසු. භවයසොතානුසාරීසූති වට්ටයසොතං

අනුසරන්යතසු. අනුස්සුකාති අවාවටා. අගාරන්ති මාතුගායමන සද්ධිං යගහං. 

විරාජිොතිවිරායජත්වා.යසසංඋත්තානයමවාති. අට්ඨමං. 

9. චතුචක්කසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම චතුචක්කන්ති චතුඉරිොපථං. ඉරිොපයථො හි ඉධ චක්කන්ති 

අධිප්යපයතො. නවද්වාරන්ති නවහි වණමුයඛහි නවද්වාරං. පුණ්ණන්ති

අසුචිපූරං. යලොයභන සංයුතන්ති තණ්හාෙ සංයුත්තං. කථං ොත්රා භවිස්සතීති

එතස්ස එවරූපස්සසරීරස්සකථංනිග්ගමනංභවිස්සති, කථංමුත්තිපරිමුත්ති

සමතික්කයමො භවිස්සතීතිපුච්ඡති. නද්ධින්තිඋපනාහං, පුබ්බකායල යකොයධො, 

අපරකායල උපනායහොති එවං පවත්තං බලවයකොධන්ති අත්යථො. වරත්තන්ති

‘‘යඡත්වානද්ධිවරත්තඤ්ච, සන්ොනං සහනුක්කම’’න්තිගාථාෙ(ධ.ප.398; 

සු. නි. 627) තණ්හා වරත්තා, දිට්ඨි සන්ොනං නාම ජාතං. ඉධ පන

පාළිනිද්දිට්යඨ කයලයස ඨයපත්වා අවයසසා ‘‘වරත්තා’’ති යවදිතබ්බා, ඉති 

කයලසවරත්තඤ්ච යඡත්වාති අත්යථො. ඉච්ඡා යලොභන්තිඑයකොයෙව ධම්යමො

ඉච්ඡනට්යඨනඉච්ඡා, ලබ්භනට්යඨනයලොයභොතිවුත්යතො.පඨමුප්පත්තිකාවා 

දුබ්බලා ඉච්ඡා, අපරාපරුප්පත්තියකො බලවා යලොයභො. අලද්ධපත්ථනා වා

ඉච්ඡා, පටිලද්ධවත්ථුම්හියලොයභො. සමූලංතණ්හන්තිඅවිජ්ජාමූයලන සමූලකං

තණ්හං. අබ්බුය්හාති අග්ගමග්යගන උප්පායටත්වා. යසසං උත්තානයමවාති.

නවමං. 

10. එණිජඞ්ඝසුත්තවණ්ණනා 

30. ෙසයම එණිෙඞ්ඝන්ති එණිමිගස්ස විෙ සුවට්ටිතජඞ්ඝං. කිසන්ති අථූලං

සමසරීරං. අථ වා ආතයපන මිලාතං මාලාගන්ධවියලපයනහි 

අනුපබ්රහූිතසරීරන්තිපි අත්යථො. වීරන්ති වීරිෙවන්තං. අප්පාහාරන්ති යභොජයන

මත්තඤ්ඤුතාෙ මිතාහාරං, විකාලයභොජනපටික්යඛපවයසන වා පරිත්තාහාරං. 

අයලොලුපන්ති චතූසු පච්චයෙසු යලොලප්පවිරහිතං. රසතණ්හාපටික්යඛයපො වා

එස. සීහංයවකචරං නාගන්ති එකචරං සීහං විෙ, එකචරං නාගං විෙ. 

ගණවාසියනො හි පමත්තා යහොන්ති, එකචරා අප්පමත්තා, තස්මා එකචරාව

ගහිතාති. පයවදිතාති පකාසිතා කථිතා. එත්ථාති එතස්මිං නාමරූයප.

පඤ්චකාමගුණවයසන හි රූපං ගහිතං, මයනන නාමං, උභයෙහි පන 

අවිනිභුත්තධම්යම ගයහත්වා පඤ්චක්ඛන්ධාදිවයසනයපත්ථ භුම්මං

යෙොයජතබ්බන්ති. ෙසමං. 
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සත්තිවග්යගොතතියෙො. 

4. සතුල්ලපකායිකවග්යගො 

1. සබ්භිසුත්තවණ්ණනා 

31. සතුල්ලපකායිකවග්ගස්ස පඨයම සතුල්ලපකායිකාති සතං ධම්මං

සමාොනවයසන උල්ලයපත්වා සග්යග නිබ්බත්තාති සතුල්ලපකායිකා. තත්රිෙං

වත්ථු – සම්බහුලා කර සමුද්ෙවාණිජා නාවාෙ සමුද්ෙං පක්ඛන්දිංසු. යතසං

ඛිත්තසරයවයගන ගච්ඡන්තිො නාවාෙ සත්තයම දිවයස සමුද්ෙමජ්යඣ

මහන්තං උප්පාතිකං පාතුභූතං, මහාඌමියෙො උට්ඨහිත්වා නාවං උෙකස්ස

පූයරන්ති.නාවාෙනිමුජ්ජමානාෙමහාජයනොඅත්තයනොඅත්තයනොයෙවතානං

නාමානි ගයහත්වාආොචනාදීනිකයරොන්යතොපරියෙවි.යතසංමජ්යඣඑයකො

පුරියසො – ‘‘අත්ථි නු යඛො යම එවරූයප භයෙ පතිට්ඨා’’ති ආවජ්යජන්යතො

අත්තයනො පරිසුද්ධානිසරණානියචව සීලානි ච දිස්වා යෙොගී විෙ පල්ලඞ්කං

ආභුජිත්වානිසීදි.තයමනංඉතයරසභෙකාරණංපුච්ඡිංසු. යසොයතසං කයථසි–

‘‘අම්යභො අහං නාවං අභිරූහනදිවයස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ොනං ෙත්වා සරණානි

යචවසීලානිච අග්ගයහසිං, යතනයමභෙං නත්ථී’’ති.කං පනසාමි එතානි

අඤ්යඤසම්පි වත්තන්තීති? ආම වත්තන්තීති යතන හි අම්හාකම්පි යෙථාති.

යසො යත මනුස්යස සතං සතං කත්වා සත්ත යකොට්ඨායස අකාසි, තයතො

පඤ්චසීලානි අොසි. යතසු පඨමං ජඞ්ඝසතං යගොප්ඵකමත්යත උෙයක ඨිතං

අග්ගයහසි, දුතිෙං ජාණුමත්යත, තතිෙං කටිමත්යත, චතුත්ථං නාභිමත්යත, 

පඤ්චමං ථනමත්යත, ඡට්ඨං ගලප්පමායණ, සත්තමං මුයඛන යලොයණොෙයක

පවිසන්යත අග්ගයහසි. යසො යතසං සීලානි ෙත්වා – ‘‘අඤ්ඤං තුම්හාකං

පටිසරණං නත්ථි, සීලයමව ආවජ්යජථා’’ති උග්යඝොයසසි. තානි සත්තපි

ජඞ්ඝසතානි තත්ථ කාලං කත්වා ආසන්නකායල ගහිතසීලං නිස්සාෙ

තාවතිංසභවයන නිබ්බත්තිංසු, යතසං ඝටාවයසයනව විමානානි නිබ්බත්තිංසු.

සබ්යබසං මජ්යඣ ආචරිෙස්ස යෙොජනසතිකං සුවණ්ණවිමානං නිබ්බත්ති, 

අවයසනානිතස්සපරිවාරානිහුත්වාසබ්බයහට්ඨිමංද්වාෙසයෙොජනිකංඅයහොසි.

යත නිබ්බත්තක්ඛයණයෙව කම්මං ආවජ්යජන්තා ආචරිෙං නිස්සාෙ

සම්පත්තිලාභං ඤත්වා, ‘‘ගච්ඡාම තාව, ෙසබලස්ස සන්තියක අම්හාකං

ආචරිෙස්ස වණ්ණං කයථෙයාමා’’ති මජ්ඣිමොමසමනන්තයර භගවන්තං

උපසඞ්කමිංසු, තා යෙවතා ආචරිෙස්ස වණ්ණභණනත්ථං එයකකං ගාථං

අභාසිංසු. 

තත්ථ සබ්භියරවාති පණ්ඩියතහි, සප්පුරියසහි එව. ර-කායරො පෙසන්ධිකයරො. 

සමායසථාති සහ නිසීයෙෙය. යෙසනාසීසයමව යචතං, සබ්බඉරිොපයථ
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සබ්භියරව සහ කුබ්යබෙයාති අත්යථො. කුබ්යබථාති කයරෙය. සන්ථවන්ති 

මිත්තසන්ථවං. තණ්හාසන්ථයවො පන න යකනචි සද්ධිං කාතබ්යබො, 

මිත්තසන්ථයවො බුද්ධ-පච්යචකබුද්ධ-බුද්ධසාවයකහි සහ කාතබ්යබො. ඉෙං

සන්ධායෙතං වුත්තං. සතන්ති බුද්ධාදීනං සප්පුරිසානං. සද්ධම්මන්ති

පඤ්චසීලෙසසීලචතුසතිපට්ඨානාදියභෙං සද්ධම්මං, ඉධ පන පඤ්චසීලං

අධිප්යපතං. යසයෙයොයහොතීතිවඩ්ඪියහොති. නපාපියෙොතිලාමකංකඤ්චින

යහොති. නාඤ්ඤයතොති වාලිකාදීහි යතලාදීනි විෙ අඤ්ඤයතො අන්ධබාලයතො

පඤ්ඤා නාම න ලබ්භති, තිලාදීහි පන යතලාදීනි විෙ සතං ධම්මං ඤත්වා

පණ්ඩිතයමවයසවන්යතො භජන්යතොලභතීති. යසොකමජ්යඣති යසොකවත්ථූනං

යසොකානුගතානං වා සත්තානං මජ්ඣගයතො න යසොචති 

බන්ධුලමල්ලයසනාපතිස්ස උපාසිකා විෙ, පඤ්චන්නං යචොරසතානං මජ්යඣ

ධම්මයසනාපතිස්සසද්ධිවිහාරියකොසංකච්චසාමයණයරොවිෙච. 

ඤාතිමජ්යඣ වියරොචතීතිඤාතිගණමජ්යඣ සංකච්චයථරස්ස සද්ධිවිහාරියකො

අධිමුත්තකසාමයණයරොවිෙයසොභති.යසොකරයථරස්ස භාගියනයෙයොයහොති, 

අථ නං යථයරො ආහ – ‘‘සාමයණර, මහල්ලයකොසි ජායතො, ගච්ඡ, වස්සානි 

පුච්ඡිත්වා එහි, උපසම්පායෙස්සාමි ත’’න්ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති යථරං වන්දිත්වා 

පත්තචීවරමාොෙයචොරඅටවිොඔරභායගභගිනිගාමංගන්ත්වාපිණ්ඩාෙ චරි, තං

භගිනීදිස්වාවන්දිත්වායගයහනිසීොයපත්වායභොයජසි.යසො කතභත්තකච්යචො

වස්සානි පුච්ඡි. සා ‘‘අහං න ජානාමි, මාතා යම ජානාතී’’ති ආහ. අථ යසො 

‘‘තිට්ඨථ තුම්යහ, අහං මාතුසන්තිකං ගමිස්සාමී’’ති අටවිං ඔතිණ්යණො.

තයමනං දූරයතොව යචොරපුරියසො දිස්වා යචොරානං ආයරොයචසි. යචොරා

‘‘සාමයණයරො කයරයකො අටවිං ඔතිණ්යණො, ගච්ඡථ නං ආයනථා’’ති

ආණායපත්වා එකච්යච ‘‘මායරම න’’න්ති ආහංසු, එකච්යච විස්සජ්යජමාති. 

සාමයණයරො චින්යතසි – ‘‘අහං යසයඛො සකරණීයෙො, ඉයමහි සද්ධිං

මන්යතත්වා යසොත්ථිමත්තානං කරිස්සාමී’’ති යචොරයජට්ඨකං ආමන්යතත්වා, 

‘‘උපමංයත, ආවුයසො, කරිස්සාමී’’තිඉමාගාථාඅභාසි– 

‘‘අහුඅතීතමද්ධානං, අරඤ්ඤස්මිංබ්රහාවයන; 

යචයතොකූටානිඔඩ්යඩත්වා, සසකංඅවධීතො. 

‘‘සසකඤ්චමතංදිස්වා, උබ්බිග්ගාමිගපක්ඛියනො; 

එකරත්තිංඅපක්කාමුං, ‘අකච්චංවත්තයතඉධ’. 

‘‘තයථවසමණංහන්ත්වා, අධිමුත්තංඅකඤ්චනං; 

අද්ධිකානාගමිස්සන්ති, ධනජානිභවිස්සතී’’ති. 
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‘‘සච්චංයඛොසමයණොආහ, අධිමුත්යතොඅකඤ්චයනො; 

අද්ධිකානාගමිස්සන්ති, ධනජානිභවිස්සති. 

‘‘සයචපටිපයථදිස්වා, නායරොයචස්සසිකස්සචි; 

තවසච්චමනුරක්ඛන්යතො, ගච්ඡභන්යතෙථාසුඛ’’න්ති. 

යසො යතහියචොයරහිවිස්සජ්ජියතොගච්ඡන්යතොඤාතයෙොපි දිස්වායතසම්පින 

ආයරොයචසි.අථයතඅනුප්පත්යතයචොරාගයහත්වාවියහඨයිංසු, උරංපහරිත්වා 

පරියෙවමානඤ්චස්සමාතරංයචොරාඑතෙයවොචුං– 

‘‘කංයතයහොතිඅධිමුත්යතො, උෙයරවසියකොඅසි; 

පුට්ඨායමඅම්මඅක්ඛාහි, කථංජායනමුතංමෙ’’න්ති. 

‘‘අධිමුත්තස්සඅහංමාතා, අෙඤ්චජනයකොපිතා; 

භගිනීභාතයරොචාපි, සබ්යබවඉධඤාතයෙො. 

‘‘අකච්චකාරීඅධිමුත්යතො, ෙංදිස්වානනිවාරයෙ; 

එතංයඛොවත්තංසමණානං, අරිොනංධම්මජීවිනං. 

‘‘සච්චවාදීඅධිමුත්යතො, ෙංදිස්වානනිවාරයෙ; 

අධිමුත්තස්සසුචිණ්යණන, සච්චවාදිස්සභික්ඛුයනො; 

සබ්යබවඅභෙංපත්තා, යසොත්ථිංගච්ඡන්තුඤාතයෙො’’ති. 

එවංයතයචොයරහිවිස්සජ්ජිතාගන්ත්වාඅධිමුත්තංආහංසු– 

‘‘තවතාතසුචිණ්යණන, සච්චවාදිස්සභික්ඛුයනො; 

සබ්යබවඅභෙංපත්තා, යසොත්ථිංපච්චාගමම්හයස’’ති. 

යතපි පඤ්චසතා යචොරා පසාෙං ආපජ්ජිත්වා අධිමුත්තස්ස සාමයණරස්ස 

සන්තියකපබ්බජිංසු.යසොයතආොෙඋපජ්ඣාෙස්සසන්තිකංගන්ත්වාපඨමං

අත්තනා උපසම්පන්යනො පච්ඡා යත පඤ්චසයත අත්තයනො අන්යතවාසියක

කත්වා උපසම්පායෙසි. යත අධිමුත්තයථරස්ස ඔවායෙ ඨිතා සබ්යබ අග්ගඵලං

අරහත්තං පාපුණිංසු. ඉමමත්ථං ගයහත්වා යෙවතා ‘‘සතං සද්ධම්මමඤ්ඤාෙ

ඤාතිමජ්යඣවියරොචතී’’තිආහ. 

සාතතන්ති සතතං සුඛං වා චිරං තිට්ඨන්තීති වෙති. සබ්බාසං යවොති සබ්බාසං

තුම්හාකං. පරිොයෙනාති කාරයණන. සබ්බදුක්ඛා පමුච්චතීති, න යකවලං
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යසයෙයොව යහොති, නච යකවලං පඤ්ඤං ලභති, යසොකමජ්යඣන යසොචති, 

ඤාතිමජ්යඣ වියරොචති, සුගතිෙං නිබ්බත්තති, චිරං සුඛං තිට්ඨති, සකලස්මා

පන වට්ටදුක්ඛාපිමුච්චතීති.පඨමං. 

2. මච්ඡරිසුත්තවණ්ණනා 

32. දුතියෙ මච්යඡරා ච පමාො චාති අත්තසම්පත්තිනිගූහනලක්ඛයණන

මච්යඡයරනයචවසතිවිප්පවාසලක්ඛයණනපමායෙනච. එකච්යචොහි‘ඉෙංයම

යෙන්තස්සපරික්ඛෙංගමිස්සති, මය්හංවාඝරමානුසකානංවාන භවිස්සතී’’ති

මච්ඡරියෙන ොනංනයෙති. එකච්යචො ඛිඩ්ඩාදිපසුතත්තා ‘ොනං ොතබ්බ’’න්ති

චිත්තම්පිනඋප්පායෙති. එවංොනංන දීෙතීතිඑවයමතංෙසොෙකංසිරීොෙකං

සම්පත්තිොෙකං සුඛොෙකං ොනං නාම න දීෙතීතිආදිනා කාරණං කයථසි. 

පුඤ්ඤං ආකඞ්ඛමායනනාති පුබ්බයචතනාදියභෙං පුඤ්ඤං ඉච්ඡමායනන. 

යෙෙයංයහොති විොනතාතිඅත්ථිොනස්සඵලන්තිජානන්යතනොතබ්බයමවාති

වෙති. 

තයමවබාලංඵුසතීතිතංයෙවබාලං ඉධයලොකපරයලොයකසුජිඝච්ඡාචපිපාසා

චඵුසතිඅනුබන්ධතිනවිජහති. තස්මාතිෙස්මාතයමවඵුසති, තස්මා. වියනෙය 

මච්යඡරන්තිමච්යඡරමලංවියනත්වා. ෙජ්ොොනං මලාභිභූතිමලාභිභූහුත්වාතං

මච්යඡරමලංඅභිභවිත්වාොනංෙයෙෙය. 

යතමයතසුනමීෙන්තීතිඅොනසීලතාෙමරයණන මයතසුනමීෙන්ති.ෙථාහි

මයතොසම්පරිවායරත්වාඨපියතබහුම්හිපිඅන්නපානාදිම්හි ‘‘ඉෙංඉමස්සයහොතු, 

ඉෙං ඉමස්සා’’ති උට්ඨහිත්වා සංවිභාගං න කයරොති, එවං අොනසීයලොපීති

මතකස්ස ච අොනසීලස්ස ච යභොගා සමසමානාම යහොන්ති. යතන ොනසීලා 

එවරූයපසුමයතසුනමීෙන්තීතිඅත්යථො. පන්ථානංවසහවෙං, අප්පස්මිංයෙ

පයවච්ඡන්තීති ෙථා අද්ධානං කන්තාරමග්ගං සහ වජන්තා පථිකා සහ

වජන්තානං පථිකානං අප්පස්මිං පායථයෙය සංවිභාගං කත්වා පයවච්ඡන්ති 

ෙෙන්තියෙව, එවයමවංයෙපනඅනමතග්ගංසංසාරකන්තාරංසහවජන්තාසහ

වජන්තානං අප්පස්මිම්පි යෙෙයධම්යම සංවිභාගං කත්වා ෙෙන්තියෙව, යත

මයතසුන මීෙන්ති. 

එස ධම්යමො සනන්තයනොති එස යපොරාණයකො ධම්යමො, සනන්තනානං වා

පණ්ඩිතානං එස ධම්යමොති. අප්පස්යමයකති අප්පස්මිං යෙෙයධම්යම එයක. 

පයවච්ඡන්තීති ෙෙන්ති. බහුයනයක න දිච්ඡයරති බහුනාපි යභොයගන

සමන්නාගතා එකච්යචන ෙෙන්ති. සහස්යසනසමං මිතාතිසහස්යසනසද්ධිං

මිතා, සහස්සොනසදිසායහොති. 
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දුරන්වයෙොති දුරනුගමයනො, දුප්පූයරොති අත්යථො. ධම්මං චයරති

ෙසකුසලකම්මපථධම්මං චරති. යෙොපි සමුඤ්ෙකඤ්චයරති යෙො අපි

ඛලමණ්ඩලාදියසොධනපලාලයපොඨනාදිවයසන සමුඤ්ජකඤ්චරති. ොරඤ්ච

යපොසන්ති ොරඤ්ච යපොසන්යතො. ෙෙං අප්පකස්මින්ති අප්පකස්මිං

පණ්ණසාකමත්තස්මිම්පිසංවිභාගංකත්වා ෙෙන්යතොවයසොධම්මංචරති. සතං

සහස්සානන්ති සහස්සං සහස්සං කත්වා ගණිතානං පුරිසානං සතං, 

සතසහස්සන්ති අත්යථො. සහස්සොගිනන්ති භික්ඛුසහස්සස්ස වා ොයගො

කහාපණසහස්යසන වා නිබ්බත්තියතො ොයගොපි සහස්සොයගො. යසො එයතසං

අත්ථීති සහස්සොගියනො, යතසං සහස්සොගිනං. එයතන ෙසන්නං වා

භික්ඛුයකොටීනංෙසන්නංවාකහාපණයකොටීනංපිණ්ඩපායතො ෙස්සියතොයහොති.

යෙ එත්තකං ෙෙන්ති, යත කලම්පි නග්ඝන්ති තථාවිධස්සාති ආහ. ය්වාෙං

සමුඤ්ජකං චරන්යතොපි ධම්මං චරති, ොරං යපොයසන්යතොපි, අප්පකස්මිං 

ෙෙන්යතොපි, තථාවිධස්ස එයත සහස්සොගියනො කලම්පි නග්ඝන්ති. ෙං යතන

ෙලිද්යෙන එකපටිවීසකමත්තම්පි සලාකභත්තමත්තම්පි වා දින්නං, තස්ස

ොනස්සසබ්යබසම්පි යතසංොනංකලංනග්ඝතීති. කලං නාමයසොළසභායගොපි

සතභායගොපි සහස්සභායගොපි.ඉධසතභායගොගහියතො.ෙංයතනොනංදින්නං, 

තස්මිං සතධා විභත්යත ඉතයරසං ෙසයකොටිසහස්සොනං තයතො

එකයකොට්ඨාසම්පිනග්ඝතීතිආහ. 

එවං තථාගයත ොනස්ස අග්ඝංකයරොන්යත සමීයප ඨිතා යෙවතා චින්යතසි – 

‘‘එවං භගවා මහන්තං ොනං පායෙන පවට්යටත්වා රතනසතියකවිෙනරයක

පක්ඛිපන්යතො ඉෙං එවං පරිත්තකං ොනං චන්ෙමණ්ඩයල පහරන්යතො විෙ

උක්ඛිපති, කථං නු යඛො එතං මහප්ඵලතර’’න්ති ජානනත්ථං ගාථාෙ

අජ්ඣභාසි.තත්ථ යකනාතියකනකාරයණන. මහග්ගයතොතිමහත්තං ගයතො, 

විපුලස්යසතං යවවචනං. සයමන දින්නස්සාති සයමන දින්නස්ස ොනස්ස.

අථස්සාභගවා ොනංවිභජිත්වා ෙස්යසන්යතො ෙෙන්තියහයකතිආදිමාහ.තත්ථ 

විසයම නිවිට්ඨාති විසයමකාෙවචීමයනොකම්යම පතිට්ඨිතා හුත්වා. යඡත්වාති

යපොයථත්වා. වධිත්වාති මායරත්වා. යසොචයිත්වාති පරං යසොකසමප්පිතං

කත්වා. අස්සුමුඛාති අස්සුමුඛසම්මිස්සා. පරං යරොොයපත්වා දින්නොනඤ්හි

අස්සුමුඛොනන්ති වුච්චති. සෙණ්ඩාති ෙණ්යඩන තජ්යජත්වා පහරිත්වා

දින්නෙක්ඛිණා සෙණ්ඩාතිවුච්චති. එවන්තිනාහංසම්මාසම්බුද්ධතාෙ මහාොනං

ගයහත්වාඅප්පඵලංනාමකාතුංසක්යකොමිපරිත්තකොනංවාමහප්ඵලංනාම.

ඉෙං පනමහාොනංඅත්තයනොඋප්පත්තිොඅපරිසුද්ධතාෙඑවංඅප්පඵලංනාම

යහොති, ඉතරං පරිත්තොනංඅත්තයනොඋප්පත්තිොපරිසුද්ධතාෙඑවංමහප්ඵලං

නාමාතිඉමමත්ථං ෙස්යසන්යතො එවන්තිආදිමාහාති.දුතිෙං. 
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3. සාධුසුත්තවණ්ණනා 

33. තතියෙ උොනං උොයනසීති උොහාරං උොහරි. ෙථා හි ෙං යතලං මානං

ගයහතුංනසක්යකොති විස්සන්දිත්වාගච්ඡති, තංඅවයසසයකොතිවුච්චති.ෙඤ්ච

ජලංතළාකංගයහතුංන සක්යකොති, අජ්යඣොත්ථරිත්වා ගච්ඡති, තංඔයඝොති

වුච්චති, එවයමවං ෙං පීතිවචනං හෙෙං ගයහතුංන සක්යකොති, අධිකං හුත්වා

අන්යතොඅසණ්ඨහිත්වාබහිනික්ඛමති, තං උොනන්තිවුච්චති.එවරූපංපීතිමෙං

වචනංනිච්ඡායරසීතිඅත්යථො. සද්ධාෙපිසාහුොනන්තිකම්මඤ්චකම්මඵලඤ්ච 

සද්ෙහිත්වාපි දින්නොනං සාහු ලද්ධකං භද්ෙකයමව. ආහූති කයථන්ති. කථං

පයනතංඋභෙංසමංනාමයහොතීති? ජීවිතභීරුයකොහි යුජ්ඣිතුංනසක්යකොති, 

ඛෙභීරුයකො ොතුංනසක්යකොති. ‘‘ජීවිතඤ්චරක්ඛිස්සාමි යුජ්ඣිස්සාමිචා’’ති

හි වෙන්යතො න යුජ්ඣති. ජීවියත පන ආලෙං විස්සජ්යජත්වා, ‘‘යඡජ්ජං වා

යහොතු මරණං වා, ගණ්හිස්සායමතං ඉස්සරිෙ’’න්ති උස්සහන්යතොව යුජ්ඣති.

‘‘යභොයග ච රක්ඛිස්සාමි, ොනඤ්ච ෙස්සාමී’’ති වෙන්යතො න ෙොති. යභොයගසු 

පන ආලෙං විස්සජ්යජත්වා මහාොනං ෙස්සාමීති උස්සහන්යතොව යෙති. එවං

ොනඤ්ච යුද්ධඤ්ච සමං යහොති. කඤ්ච භියෙයො? අප්පාපි සන්තා බහුයක 

ජිනන්තීතිෙථාචයුද්යධඅප්පකාපිවීරපුරිසාබහුයකභීරුපුරියසජිනන්ති, එවං

සද්ධාදිසම්පන්යනො අප්පකම්පි ොනං ෙෙන්යතො බහුමච්යඡරං මද්ෙති, බහුඤ්ච 

ොනවිපාකංඅධිගච්ඡති.එවම්පිොනඤ්චයුද්ධඤ්චසමානං.යතයනවාහ– 

‘‘අප්පම්පියචසද්ෙහායනොෙොති, 

යතයනවයසොයහොතිසුඛීපරත්ථා’’ති. 

ඉමස්ස චපනත්ථස්සපකාසනත්ථං එකසාටකබ්රාහ්මණවත්ථුචඅඞ්කුරවත්ථුච

විත්ථායරතබ්බං. 

ධම්මලද්ධස්සාති ධම්යමන සයමන ලද්ධස්ස යභොගස්ස ධම්මලද්ධස්ස ච

පුග්ගලස්ස.එත්ථපුග්ගයලොලද්ධධම්යමොනාම අධිගතධම්යමොඅරිෙපුග්ගයලො.

ඉති ෙං ධම්මලද්ධස්ස යභොගස්ස ොනං ධම්මලද්ධස්ස අරිෙපුග්ගලස්ස දීෙති, 

තම්පි සාධූති අත්යථො. යෙො ධම්මලද්ධස්සාති ඉමස්මිම්පි ගාථාපයෙ අෙයමව

අත්යථො. උට්ඨානවීරිොධිගතස්සාති උට්ඨායනන ච වීරියෙන ච අධිගතස්ස 

යභොගස්ස. යවතරණින්ති යෙසනාසීසමත්තයමතං. ෙමස්ස පන යවතරණිම්පි

සඤ්ජීවකාළසුත්තාෙයෙොපි එකතිංසමහානිරයෙපි සබ්බයසොව අතික්කමිත්වාති

අත්යථො. 

වියචෙය ොනන්ති විචිනිත්වා දින්නොනං. තත්ථ ද්යව විචිනනා

ෙක්ඛිණාවිචිනනං ෙක්ඛියණෙයවිචිනනඤ්ච. යතසු ලාමකලාමයක පච්චයෙ
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පටුන 

අපයනත්වා පණීතපණීයත විචිනිත්වා යතසං ොනං ෙක්ඛිණාවිචිනනං නාම. 

විපන්නසීයල ඉයතො බහිද්ධා පඤ්චනවුතිපාසණ්ඩයභයෙ වා ෙක්ඛියණයෙය

පහාෙ සීලාදිගුණසම්පන්නානං සාසයන පබ්බජිතානං ොනං 

ෙක්ඛියණෙයවිචිනනං නාම. එවං ද්වීහාකායරහි වියචෙය ොනං. 

සුගතප්පසත්ථන්ති සුගයතන වණ්ණිතං. තත්ථ ෙක්ඛියණෙයවිචිනනං 

ෙස්යසන්යතො යෙෙක්ඛියණෙයාතිආදිමාහ. බීොනිවුත්තානිෙථාතිඉමිනාපන

ෙක්ඛිණාවිචිනනං ආහ. අවිපන්නබීජසදිසා හි විචිනිත්වා ගහිතා පණීතපණීතා

යෙෙයධම්මාති. 

පායණසුපි සාධු සංෙයමොති පායණසු සංෙතභායවොපි භද්ෙයකො. අෙං යෙවතා

ඉතරාහි කථිතං ොනානිසංසං අතික්කමිත්වා සීලානිසංසං කයථතුමාරද්ධා. 

අයහඨෙං චරන්ති අවිහිංසන්යතො චරමායනො. පරූපවාොති පරස්ස

උපවාෙභයෙන. භොති උපවාෙභො. ොනා ච යඛො ධම්මපෙංව යසයෙයොති

ොනයතො නිබ්බානසඞ්ඛාතංධම්මපෙයමවයසයෙයො. පුබ්යබචහිපුබ්බතයරච 

සන්යතොති පුබ්යබ ච කස්සපබුද්ධාදිකායල පුබ්බතයර ච

යකොණාගමනබුද්ධාදිකායල, සබ්යබපිවාඑයතපුබ්යබචපුබ්බතයරචසන්යතො

නාමාති.තතිෙං. 

4. නසන්තිසුත්තවණ්ණනා 

34. චතුත්යථ කමනීොනීති රූපාදීනි ඉට්ඨාරම්මණානි. අපුනාගමනං 

අනාගන්තා පුරියසො මච්චුයධෙයාති යතභූමකවට්ටසඞ්ඛාතා මච්චුයධෙයා 

අපුනාගමනසඞ්ඛාතං නිබ්බානං අනාගන්තා. නිබ්බානඤ්හි සත්තා න

පුනාගච්ඡන්ති, තස්මා තං අපුනාගමනන්ති වුච්චති. තං කායමසු බද්යධො ච

පමත්යතොචඅනාගන්තානාම යහොති, යසොතංපාපුණිතුංනසක්යකොති, තස්මා

එවමාහ. ඡන්ෙෙන්ති තණ්හාඡන්ෙයතො ජාතං. අඝන්ති පඤ්චක්ඛන්ධදුක්ඛං.

දුතිෙපෙං තස්යසව යවවචනං. ඡන්ෙවිනො අඝවිනයෙොති තණ්හාවිනයෙන

පඤ්චක්ඛන්ධවිනයෙො. අඝවිනො දුක්ඛවිනයෙොති පඤ්චක්ඛන්ධවිනයෙන

වට්ටදුක්ඛංවිනීතයමව යහොති. චිත්රානීතිආරම්මණචිත්තානි. සඞ්කප්පරායගොති

සඞ්කප්පිතරායගො. එවයමත්ථ වත්ථුකාමං පටික්ඛිපිත්වා කයලසකායමො

කායමොති වුත්යතො. අෙං පනත්යථො පසූරසුත්යතන (සු. නි. 830 ආෙයෙො) 

විභායවතබ්යබො. පසූරපරිබ්බාජයකො හි යථයරන ‘‘සඞ්කප්පරායගො පුරිසස්ස

කායමො’’ති වුත්යත– 

‘‘නයතකාමාොනිචිත්රානියලොයක, 

සඞ්කප්පරාගඤ්චවයෙසිකාමං; 
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සඞ්කප්පෙංඅකුසයලවිතක්යක, 

භික්ඛූපියතයහහින්තිකාමයභොගී’’ති.– 

ආහ.අථනංයථයරොඅයවොච– 

‘‘යතයචකාමාොනිචිත්රානියලොයක, 

සඞ්කප්පරාගංනවයෙසිකාමං; 

පස්සන්යතොරූපානිමයනොරමානි, 

සත්ථාපියතයහහිතිකාමයභොගී. 

සුණන්යතොසද්ොනි, ඝාෙන්යතොගන්ධානි; 

සාෙන්යතොරසානි, ඵුසන්යතොඵස්සානිමයනොරමානි; 

සත්ථාපියතයහහිතිකාමයභොගී’’ති. 

අයථත්ථ ධීරාති අථ එයතසු ආරම්මයණසු පණ්ඩිතා ඡන්ෙරාගං විනෙන්ති. 

සංයෙොෙනං සබ්බන්ති ෙසවිධම්පි සංයෙොජනං. අකිඤ්චනන්ති

රාගකඤ්චනාදිවිරහිතං. නානුපතන්ති දුක්ඛාතිවට්ටදුක්ඛා පනතස්සඋපරින 

පතන්ති. ඉච්චාෙස්මා යමොඝරාොති, ‘‘පහාසි සඞ්ඛ’’න්ති ගාථං සුත්වා තස්සං 

පරිසතිඅනුසන්ධිකුසයලොයමොඝරාජානාමයථයරො ‘‘ඉමිස්සාගාථාෙඅත්යථො 

න ෙථානුසන්ධිං ගයතො’’ති චින්යතත්වා ෙථානුසන්ධිං ඝයටන්යතො එවමාහ.

තත්ථ ඉධවාහුරංවාතිඉධයලොයකවාපරයලොයකවා. නරුත්තමං අත්ථචරං

නරානන්තිකඤ්චාපිසබ්යබඛීණාසවානරුත්තමායචවඅත්ථචරාච නරානං, 

යථයරොපනෙසබලංසන්ධායෙවමාහ. යෙතංනමස්සන්තිපසංසිො යතතිෙදි

තථාවිමුත්තං යෙවමනුස්සා නමස්සන්ති, අථ යෙ තං භගවන්තං කායෙන වා 

වාචාෙ වා අනුපටිපත්තිො වා නමස්සන්ති, යත කං පසංසිො, උොහු

අපසංසිොති. භික්ඛූති යමොඝරාජත්යථරං ආලපති. අඤ්ඤාෙ ධම්මන්ති

චතුසච්චධම්මං ජානිත්වා. සඞ්ගාතිගා යතපි භවන්තීති යෙ තං කායෙන වා

වාචාෙ වා අනුපටිපත්තිො වා නමස්සන්ති. යත චතුසච්චධම්මං අඤ්ඤාෙ

විචිකච්ඡංපහාෙ සඞ්ගාතිගාපියහොන්ති, පසංසිොපියහොන්තීති.චතුත්ථං. 

5. උජ්ඣානසඤ්ඤිසුත්තවණ්ණනා 

35. පඤ්චයම උජ්ඣානසඤ්ඤිකාති උජ්ඣානසඤ්ඤී යෙවයලොයකො නාම

පාටියෙක්යකො නත්ථි, ඉමා පන යෙවතා තථාගතස්ස චතුපච්චෙපරියභොගං

නිස්සාෙ උජ්ඣාෙමානා ආගතා. තාසං කර එවං අයහොසි – ‘‘සමයණො



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා යෙවතාසංයුත්තං 

53 

පටුන 

යගොතයමො භික්ඛූනං පංසුකූලචීවර-පිණ්ඩිොයලොප-

රුක්ඛමූලයසනාසනපූතිමුත්තයභසජ්යජහි සන්යතොසස්යසව පරිෙන්තකාරිතං

වණ්යණති, සෙං පන පත්තුණ්ණදුකූල යඛොමාදීනි පණීතචීවරානි ධායරති, 

රාජාරහං උත්තමං යභොජනං භුඤ්ජති, යෙවවිමානකප්පාෙ ගන්ධකුටිො 

වරසෙයනසෙති, සප්පිනවනීතාදීනියභසජ්ජානිපටියසවති, දිවසංමහාජනස්ස

ධම්මං යෙයසති, වචනමස්ස අඤ්ඤයතො ගච්ඡති, කරිො අඤ්ඤයතො’’ති

උජ්ඣාෙමානා ආගමිංසු. යතන තාසං ධම්මසඞ්ගාහකත්යථයරහි

‘‘උජ්ඣානසඤ්ඤිකා’’තිනාමංගහිතං. 

අඤ්ඤථා සන්තන්ති අඤ්යඤනාකායරන භූතං. නිකච්චාති නිකතිො

වඤ්චනාෙ, වඤ්යචත්වාති අත්යථො. කිතවස්යසවාති කතයවො වුච්චති

සාකුණියකො. යසො හි අගුම්යබොව සමායනො සාඛපණ්ණාදිපටිච්ඡාෙයනන

ගුම්බවණ්ණං ෙස්යසත්වා උපගයත යමොරතිත්තිරාෙයෙො සකුයණ මායරත්වා

ොරභරණං කයරොති. ඉතිතස්සකතවස්ස ඉමාෙ වඤ්චනාෙ එවං වඤ්යචත්වා

සකුණමංසයභොජනං විෙ කුහකස්සාපි පංසුකූයලන අත්තානං පටිච්ඡායෙත්වා

කථායඡකතාෙ මහාජනං වඤ්යචත්වා ඛාෙමානස්ස විචරයතො. භුත්තං

යථයෙයන තස්ස තන්ති සබ්යබොපි තස්ස චතුපච්චෙපරියභොයගො යථයෙයන

පරිභුත්යතො නාම යහොතීති යෙවතා භගවන්තං සන්ධාෙ වෙති. පරිොනන්ති

පණ්ඩිතාති අෙං කාරයකො වා අකාරයකො වාති පණ්ඩිතා ජානන්ති. ඉති තා

යෙවතා‘‘තථාගතාපිමෙයමවපණ්ඩිතා’’තිමඤ්ඤමානා එවමාහංසු. 

අථ භගවා නයිෙන්තිආදිමාහ. තත්ථ ොෙං පටිපො ෙළ්හාති අෙං

ධම්මානුධම්මපටිපො ෙළ්හා ථිරා. ොෙ පටිපොෙ ධීරා පණ්ඩිතා

ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනන චාති ද්වීහි ඣායනහි 

ඣායියනො මාරබන්ධනා පමුච්චන්ති, තං පටිපෙං භාසිතමත්යතන වා

සවනමත්යතන වා ඔක්කමිතුං පටිපජ්ජිතුංන සක්කාති අත්යථො. න යව ධීරා

පකුබ්බන්තීති ධීරා පණ්ඩිතා විදිත්වා යලොකපරිොෙං සඞ්ඛාරයලොකස්ස 

උෙෙබ්බෙංඤත්වාචතුසච්චධම්මඤ්චඅඤ්ඤාෙකයලසනිබ්බායනනනිබ්බුතා

යලොයක විසත්තිකංතිණ්ණාඑවංනකුබ්බන්ති, මෙංඑවරූපානිනකයථමාති

අත්යථො. 

පථවිෙං පතිට්ඨහිත්වාති ‘‘අයුත්තං අම්යහහි කතං, අකාරකයමව මෙං

කාරකවායෙන සමුොචරිම්හා’’ති ලජ්ජමානා මහාබ්රහ්මනි විෙ භගවති ගාරවං

පච්චුපට්ඨයපත්වා අග්ගික්ඛන්ධං විෙ භගවන්තං දුරාසෙං කත්වා පස්සමානා

ආකාසයතො ඔතරිත්වා භූමිෙං ඨත්වාති අත්යථො. අච්චයෙොති අපරායධො. යනො, 

භන්යත, අච්චාගමාති අම්යහ අතික්කම්ම අභිභවිත්වා පවත්යතො. 
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පටුන 

ආසායෙතබ්බන්තිඝට්ටයිතබ්බං.තාකරයෙවතාභගවන්තංකායෙන වාචාොති

ද්වීහිපි ඝට්ටයිංසු. තථාගතං අවන්දිත්වා ආකායස පතිට්ඨමානා කායෙන 

ඝට්ටයිංසු, කතයවොපමං ආහරිත්වා නානප්පකාරකං අසබ්භිවාෙං වෙමානා

වාචාෙ ඝට්ටයිංසු. තස්මා ආසායෙතබ්බං අමඤ්ඤිම්හාති ආහංසු. 

පටිග්ගණ්හාතූති ඛමතු. ආෙතිං සංවරාොති අනාගයත සංවරණත්ථාෙ, පුන

එවරූපස්සඅපරාධස්සයෙොසස්සඅකරණත්ථාෙ. 

සිතං පාත්වාකාසීතිඅග්ගෙන්යතෙස්යසන්යතොපහට්ඨාකාරංෙස්යසසි. කස්මා? 

තා කර යෙවතා න සභායවන ඛමායපන්ති, යලොකෙමහාජනඤ්ච සයෙවයක

යලොයක අග්ගපුග්ගලංතථාගතඤ්චඑකසදිසංකයරොන්ති.අථභගවා‘‘පරයතො

කථාෙඋප්පන්නාෙ බුද්ධබලංදීයපත්වාපච්ඡාඛමිස්සාමී’’තිසිතංපාත්වාකාසි. 

භියෙයොයසොමත්තාොතිඅතියරකප්පමායණන. ඉමංගාථං අභාසීතිකුපියතොඑස

අම්හාකන්තිමඤ්ඤමානාඅභාසි. 

න පටිගණ්හතීති න ඛමති නාධිවායසති. යකොපන්තයරොති අබ්භන්තයර

උප්පන්නයකොයපො. යෙොසගරූති යෙොසං ගරුං කත්වා ආොෙ විහරන්යතො. ස 

යවරං පටිමුඤ්චතීතියසො එවරූයපො ගණ්ඨිකං පටිමුඤ්චන්යතො විෙතං යවරං

අත්තනි පටිමුඤ්චති ඨයපති, න පටිනිස්සජ්ජතීති අත්යථො. අච්චයෙො යච න 

විජ්යෙථාති සයච අච්චායිකකම්මං න භයවෙය. යනො චිධාපගතං සිොති ෙදි

අපරායධො නාම න භායවෙය. යකනීධ කුසයලො සිොති ෙදි යවරානි න

සම්යමෙුං, යකනකාරයණනකුසයලොභයවෙය. 

කස්සච්චොති ගාථාෙ කස්සඅතික්කයමොනත්ථි? කස්සඅපරායධොනත්ථි? යකො

සම්යමොහංනාපජ්ජති? යකොනිච්චයමව පණ්ඩියතොනාමාතිඅත්යථො? ඉමංකර

ගාථං භණාපනත්ථං භගවයතො සිතපාතුකම්මං. තස්මා ඉොනි යෙවතානං

බුද්ධබලං දීයපත්වා ඛමිස්සාමීති තථාගතස්ස බුද්ධස්සාතිආදිමාහ. තත්ථ 

තථාගතස්සාතිතථාආගයතොති එවමාදීහිකාරයණහිතථාගතස්ස. බුද්ධස්සාති

චතුන්නං සච්චානංබුද්ධත්තාදීහිකාරයණහිවියමොක්ඛන්තිකපණ්ණත්තිවයසන

එවං ලද්ධනාමස්ස. අච්චෙං යෙසෙන්තීනන්ති ෙං වුත්තං තුම්යහහි ‘‘අච්චෙං 

යෙසෙන්තීනං…යප.…සයවරංපටිමුඤ්චතී’’ති, තංසාධුවුත්තං, අහංපනතං

යවරං නාභිනන්ොමි න පත්ථොමීති අත්යථො. පටිග්ගණ්හාමි යවොච්චෙන්ති

තුම්හාකංඅපරාධංඛමාමීති.පඤ්චමං. 

6. සද්ධාසුත්තවණ්ණනා 

36. ඡට්යඨ සද්ධා දුතිො පුරිසස්ස යහොතීති පුරිසස්ස යෙවයලොයක

මනුස්සයලොයක යචව නිබ්බානඤ්ච ගච්ඡන්තස්ස සද්ධා දුතිො යහොති, 
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පටුන 

සහාෙකච්චං සායධති. යනො යච අස්සද්ධිෙං අවතිට්ඨතීති ෙදි අස්සද්ධිෙං න 

තිට්ඨති. ෙයසොතිපරිවායරො. කිත්තීති වණ්ණභණනං. තත්වස්සයහොතීතිතයතො

අස්ස යහොති. නානුපතන්ති සඞ්ගාති රාගසඞ්ගාෙයෙො පඤ්ච සඞ්ගා න

අනුපතන්ති. පමාෙමනුයුඤ්ෙන්තීතියෙපමාෙංකයරොන්තිනිබ්බත්යතන්ති, යත

තං අනුයුඤ්ජන්ති නාම. ධනං යසට්ඨංව රක්ඛතීති 

මුත්තාමණිසාරාදිඋත්තමධනං විෙ රක්ඛති. ඣාෙන්යතොති 

ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනන ච ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන ච ඣාෙන්යතො. තත්ථ 

ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං නාම විපස්සනාමග්ගඵලානි. විපස්සනා හි තීණි 

ලක්ඛණානි උපනිජ්ඣාෙතීති ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං. මග්යගො විපස්සනාෙ

ආගතකච්චං සායධතීතිලක්ඛණූපනිජ්ඣානං.ඵලංතථලක්ඛණංනියරොධසච්චං

උපනිජ්ඣාෙතීති ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං. අට්ඨ සමාපත්තියෙො පන

කසිණාරම්මණස්ස උපනිජ්ඣාෙනයතො ආරම්මණූපනිජ්ඣානන්ති යවදිතබ්බා. 

පරමං නාමඅරහත්තසුඛංඅධිප්යපතන්ති.ඡට්ඨං. 

7. සමෙසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම සක්යකසූති‘‘සකයාවත, යභොකුමාරා’’ති(දී.නි.1.267) උොනං

පටිච්ච සක්කාති ලද්ධනාමානං රාජකුමාරානං නිවායසො එයකොපි ජනපයෙො

රූළ්හීසද්යෙන සක්කාති වුච්චති. තස්මිං සක්යකසු ජනපයෙ. මහාවයනති

සෙංජායත අයරොපියම හිමවන්යතන සද්ධිං එකාබද්යධ මහති වයන. 

සබ්යබයහවඅරහන්යතහීතිඉමං සුත්තංකථිතදිවයසයෙවපත්තඅරහන්යතහි. 

තත්රාෙං අනුපුබ්බිකථා – සාකෙයකොලිො හි කර කපිලවත්ථුනගරස්ස ච

යකොලිෙනගරස්ස ච අන්තයර යරොහිණිං නාම නදිං එයකයනව ආවරයණන

බන්ධායපත්වා සස්සානි කායරන්ති. අථ යජට්ඨමූලමායස සස්යසසු

මිලාෙන්යතසු උභෙනගරවාසීනම්පි කම්මකාරා සන්නිපතිංසු. තත්ථ

යකොලිෙනගරවාසියනො ආහංසු – ‘‘ඉෙං උෙකං උභෙයතො ආහරිෙමානං න 

තුම්හාකං, නඅම්හාකංපයහොස්සති, අම්හාකංපනසස්සංඑයකන උෙයකයනව

නිප්ඵජ්ජිස්සති, ඉෙංඋෙකං අම්හාකංයෙථා’’ති.කපිලවත්ථුවාසියනොආහංසු– 

‘‘තුම්යහසු යකොට්යඨ පූයරත්වා ඨියතසු මෙං

රත්තසුවණ්ණනීලමණිකාළකහාපයණ චගයහත්වා පච්ඡිපසිබ්බකාදිහත්ථාන

සක්ඛිස්සාම තුම්හාකං ඝරද්වායර විචරිතුං, අම්හාකම්පි සස්සං එයකයනව

උෙයකනනිප්ඵජ්ජිස්සති, ඉෙංඋෙකං අම්හාකංයෙථා’’ති.‘‘නමෙංෙස්සාමා’’ති.

‘‘මෙම්පිනෙස්සාමා’’ති.එවංකථං වඩ්යෙත්වාඑයකොඋට්ඨාෙඑකස්සපහාරං

අොසි, යසොපි අඤ්ඤස්සාති එවං අඤ්ඤමඤ්ඤං පහරිත්වා රාජකුලානං ජාතිං

ඝට්යටත්වාකලහංවඩ්ෙයිංසු. 
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යකොලිෙකම්මකාරාවෙන්ති– ‘‘තුම්යහකපිලවත්ථුවාසියකගයහත්වා ගජ්ජථ, 

යෙ යසොණසිඞ්ගාලාෙයෙො විෙ අත්තයනො භගිනීහි සද්ධිං සංවසිංසු, එයතසං

හත්ථියනො ච අස්සා ච ඵලකාවුධානි ච අම්හාකං කං කරිස්සන්තී’’ති? 

සාකෙකම්මකාරා වෙන්ති – ‘‘තුම්යහ ොනි කුට්ඨියනො ොරයක ගයහත්වා

ගජ්ජථ, යෙඅනාථානිග්ගතිකාතිරච්ඡානා විෙයකොලරුක්යඛවසිංසු, එයතසං

හත්ථියනො ච අස්සා ච ඵලකාවුධානි ච අම්හාකං කං කරිස්සන්තී’’ති? යත

ගන්ත්වා තස්මිං කම්යම නියුත්තඅමච්චානං කයථසුං, අමච්චා රාජකුලානං

කයථසුං. තයතො සාකො – ‘‘භගිනීහි සද්ධිං සංවසිතකානං ථාමඤ්ච බලඤ්ච 

ෙස්යසස්සාමා’’ති යුද්ධසජ්ජා නික්ඛමිංසු. යකොලිොපි – ‘‘යකොලරුක්ඛවාසීනං

ථාමඤ්ච බලඤ්චෙස්යසස්සාමා’’තියුද්ධසජ්ජානික්ඛමිංසු. 

භගවාපි රත්තිො පච්චූසසමයෙව මහාකරුණාසමාපත්තියතො උට්ඨාෙ යලොකං 

යවොයලොයකන්යතොඉයමඑවංයුද්ධසජ්යජනික්ඛමන්යතඅද්ෙස.දිස්වා–‘‘මයි

ගයතඅෙං කලයහොවූපසම්මිස්සතිනුයඛොඋොහුයනො’’තිඋපධායරන්යතො –

‘‘අහයමත්ථගන්ත්වා කලහවූපසමනත්ථංතීණිජාතකානිකයථස්සාමි, තයතො

කලයහො වූපසම්මිස්සති. අථ සාමග්ගිදීපනත්ථාෙ ද්යව ජාතකානි කයථත්වා 

අත්තෙණ්ඩසුත්තං යෙයසස්සාමි. යෙසනං සුත්වා උභෙනගරවාසියනොපි

අඩ්ෙතිොනිඅඩ්ෙතිොනිකුමාරසතානි ෙස්සන්ති, අහංයතපබ්බායජස්සාමි, තො

මහාසමාගයමොභවිස්සතී’’තිසන්නිට්ඨානං අකාසි.තස්මාඉයමසුයුද්ධසජ්යජසු

නික්ඛමන්යතසුකස්සචි අනායරොයචත්වා සෙයමව පත්තචීවරමාොෙ ගන්ත්වා

ද්වින්නං යසනානං අන්තයර ආකායස පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා 

ඡබ්බණ්ණරස්මියෙොවිස්සජ්යජත්වානිසීදි. 

කපිලවත්ථුවාසියනො භගවන්තං දිස්වාව, ‘‘අම්හාකං ඤාතියසට්යඨො සත්ථා

ආගයතො.දිට්යඨොනුයඛොයතනඅම්හාකංකලහකරණභායවො’’තිචින්යතත්වා, 

‘‘නයඛොපන සක්කාභගවතිආගයතඅම්යහහිපරස්සසරීයරසත්ථං පායතතුං. 

යකොලිෙනගරවාසියනො අම්යහ හනන්තු වා බජ්ඣන්තු වා’’ති. ආවුධානි

ඡඩ්යඩත්වා, භගවන්තං වන්දිත්වා, නිසීදිංසු. යකොලිෙනගරවාසියනොපි තයථව

චින්යතත්වාආවුධානි ඡඩ්යඩත්වා, භගවන්තංවන්දිත්වා, නිසීදිංසු. 

භගවා ජානන්යතොව, ‘‘කස්මා ආගතත්ථ, මහාරාජා’’ති පුච්ඡි? ‘‘න, භගවා, 

තිත්ථකීළාෙනපබ්බතකීළාෙ, නනදීකීළාෙ, නගිරිෙස්සනත්ථං, ඉමස්මිංපන

ඨායන සඞ්ගාමංපච්චුපට්ඨයපත්වාආගතම්හා’’ති.‘‘කංනිස්සාෙයවොකලයහො, 

මහාරාජාති? උෙකං, භන්යතති. උෙකං කං අග්ඝති, මහාරාජාති? අප්පං, 

භන්යතති.පථවීනාමකං අග්ඝති, මහාරාජාති? අනග්ඝා, භන්යතති.ඛත්තිො

කංඅග්ඝන්තීති? ඛත්තිොනාම අනග්ඝා, භන්යතති.අප්පමූලංඋෙකංනිස්සාෙ
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කමත්ථංඅනග්යඝඛත්තියෙනායසථ, මහාරාජ, කලයහඅස්සායෙොනාමනත්ථි, 

කලහවයසන, මහාරාජ, අට්ඨායන යවරං කත්වා එකාෙ රුක්ඛයෙවතාෙ

කාළසීයහනසද්ධිං බද්ධාඝායතො සකලම්පි ඉමංකප්පං අනුප්පත්යතොයෙවාති 

වත්වා ඵන්ෙනොතකං (ජා.1.13.14 ආෙයෙො)කයථසි’’.තයතො ‘‘පරපත්තියෙන

නාම, මහාරාජ, නභවිතබ්බං. පරපත්තිොහුත්වාහිඑකස්සසසකස්ස කථාෙ

තියෙොජනසහස්සවිත්ථයතහිමවන්යතචතුප්පෙගණාමහාසමුද්ෙංපක්ඛන්දියනො 

අයහසුං.තස්මා පරපත්තියෙනනභවිතබ්බ’’න්තිවත්වා, පථවීඋන්ද්රිෙොතකං 

කයථසි. තයතො ‘‘කොචි, මහාරාජ, දුබ්බයලොපි මහාබලස්ස රන්ධං විවරං

පස්සති, කොචි මහාබයලො දුබ්බලස්ස. ලටුකකාපි හි සකුණිකා හත්ථිනාගං

ඝායතසී’’ති ලටුකිකොතකං (ජා. 1.5.39 ආෙයෙො) කයථසි. එවං

කලහවූපසමනත්ථාෙ තීණි ජාතකානි කයථත්වා සාමග්ගිපරිදීපනත්ථාෙ ද්යව 

ජාතකානි කයථසි. කථං? ‘‘සමග්ගානඤ්හි, මහාරාජ, යකොචි ඔතාරං නාම

පස්සිතුං න සක්යකොතීති වත්වා, රුක්ඛධම්මොතකං (ජා. 1.1.74) කයථසි. 

තයතො ‘‘සමග්ගානං, මහාරාජ, යකොචි විවරං ෙස්සිතුං න සක්ඛි. ෙො පන

අඤ්ඤමඤ්ඤං විවාෙමකංසු, අථ යත යනසාෙපුත්යතො ජීවිතා යවොයරොයපත්වා

ආොෙගයතොති විවායෙ අස්සායෙොනාමනත්ථී’’තිවත්වා, වට්ටකොතකං (ජා. 

1.1.118) කයථසි. එවං ඉමානි පඤ්ච ජාතකානි කයථත්වා අවසායන 

අත්තෙණ්ඩසුත්තං (සු.නි.941 ආෙයෙො)කයථසි. 

රාජායනොපසන්නා – ‘‘සයචසත්ථානාගමිස්ස, මෙංසහත්ථා අඤ්ඤමඤ්ඤං

වධිත්වායලොහිතනදිංපවත්තයිස්සාම.අම්හාකංපුත්තභාතයරොචයගහද්වායර 

නපස්යසෙයාම, සාසනපටිසාසනම්පි යනොආහරණයකොනාභවිස්ස. සත්ථාරං

නිස්සාෙ යනො ජීවිතං ලද්ධං. සයච පන සත්ථා ආගාරං අජ්ඣාවසිස්ස 

දීපසහස්සද්වෙපරිවාරං චතුමහාදීපරජ්ජමස්ස හත්ථගතං අභවිස්ස, 

අතියරකසහස්සං යඛො පනස්ස පුත්තා අභවිස්සංසු, තයතො ඛත්තිෙපරිවායරො

අවිචරිස්ස.තංයඛොපයනස සම්පත්තිංපහාෙනික්ඛමිත්වාසම්යබොධිංපත්යතො.

ඉොනිපි ඛත්තිෙපරිවායරොයෙව විචරතූ’’ති උභෙනගරවාසියනො අඩ්ෙතිොනි

අඩ්ෙතිොනිකුමාරසතානිඅෙංසු.භගවාපියත පබ්බායජත්වාමහාවනංඅගමාසි.

යතසං ගරුගාරයවන න අත්තයනො රුචිො පබ්බජිතානං අනභිරති උප්පජ්ජි.

පුරාණදුතියිකායෙොපි යතසං – ‘‘අෙයපුත්තා උක්කණ්ඨන්තු, ඝරාවායසො න 

සණ්ඨාතී’’තිආදීනි වත්වා සාසනං යපයසන්ති. යත ච අතියරකතරං

උක්කණ්ඨිංසු. 

භගවාආවජ්යජන්යතොයතසංඅනභිරතිභාවංඤත්වා–‘‘ඉයමභික්ඛූ මාදියසන

බුද්යධනසද්ධිංඑකයතොවසන්තාඋක්කණ්ඨන්ති, හන්ෙයනසං කුණාලෙහස්ස

වණ්ණං කයථත්වා තත්ථ යනත්වා අනභිරතිං වියනොයෙමී’’ති කුණාලෙහස්ස
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වණ්ණං කයථසි. යත තං ෙට්ඨුකාමා අයහසුං. ෙට්ඨුකාමත්ථ, භික්ඛයව, 

කුණාලෙහන්ති? ආමභගවාති.ෙදිඑවංඑථගච්ඡාමාති.ඉද්ධිමන්තානංභගවා

ගමනට්ඨානං මෙං කථං ගමිස්සාමාති. තුම්යහ ගන්තුකාමා යහොථ, අහං

මමානුභායවන ගයහත්වා ගමිස්සාමීති. සාධු, භන්යතති. භගවා පඤ්ච

භික්ඛුසතානිගයහත්වාආකායස උප්පතිත්වාකුණාලෙයහපතිට්ඨාෙයතභික්ඛූ

ආහ–‘‘භික්ඛයව, ඉමස්මිංකුණාලෙයහ යෙසංමච්ඡානංනාමංනජානාථමමං

පුච්ඡථා’’ති. 

යතපුච්ඡිංසු. භගවා පුච්ඡිතං පුච්ඡිතංකයථසි.නයකවලඤ්ච, මච්ඡානංයෙව, 

තස්මිං වනසණ්යඩ රුක්ඛානම්පි පබ්බතපායෙ ද්විපෙචතුප්පෙසකුණානම්පි

නාමානිපුච්ඡායපත්වාකයථසි.අථද්වීහි සකුයණහිමුඛතුණ්ඩයකනඩංසිත්වා

ගහිතෙණ්ඩයක නිසින්යනො කුණාලසකුණරාජා පුරයතො පච්ඡයතො උයභොසු ච

පස්යසසු සකුණසඞ්ඝපරිවුයතො ආගච්ඡති. භික්ඛූ තං දිස්වා – ‘‘එස, භන්යත, 

ඉයමසං සකුණානං රාජා භවිස්සති, පරිවාරා එයත එතස්සා’’ති මඤ්ඤාමාති.

එවයමතං, භික්ඛයව, අෙම්පි මයමව වංයසො මම පයවණීති. ඉොනිතාවමෙං, 

භන්යත, එයතසකුයණපස්සාම.ෙංපනභගවා ‘‘අෙම්පිමයමවවංයසොමම 

පයවණී’’ති ආහ, තං යසොතුකාමම්හාති. යසොතුකාමත්ථ, භික්ඛයවති? ආම

භගවාති.යතනහි සුණාථාතිතීහිගාථාසයතහිමණ්යඩත්වා කුණාලොතකං (ජා. 

2.21.කුණාලජාතක)කයථන්යතොඅනභිරතිංවියනොයෙසි.යෙසනාපරියෙොසායන

සබ්යබපි යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහිංසු, මග්යගයනවචයනසංඉද්ධිපිආගතා.

භගවා ‘‘යහොතු තාව එත්තකං යතසං භික්ඛූන’’න්ති ආකායස උප්පතිත්වා

මහාවනයමව අගමාසි. යතපි භික්ඛූ ගමනකායල ෙසබලස්ස ආනුභායවන

ගන්ත්වා ආගමනකායල අත්තයනො ආනුභායවන භගවන්තං පරිවායරත්වා

මහාවයනඔතරිංසු. 

භගවා පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදිත්වා යත භික්ඛූ ආමන්යතත්වා – ‘‘එථ, 

භික්ඛයව, නිසීෙථ. උපරිමග්ගත්තෙවජ්ඣානං යවො කයලසානං කම්මට්ඨානං

කයථස්සාමී’’ති කම්මට්ඨානං කයථසි. භික්ඛූ චින්තයිංසු – ‘‘භගවා අම්හාකං

අනභිරතභාවං ඤත්වා කුණාලෙහං යනත්වා අනභිරතිං වියනොයෙසි, තත්ථ

යසොතාපත්තිඵලං පත්තානං යනො ඉොනි ඉධතිණ්ණං මග්ගානංකම්මට්ඨානං

අොසි, න යඛො පන අම්යහහි ‘යසොතාපන්නා මෙ’න්ති වීතිනායමතුං වට්ටති, 

පුරිසපුරියසහියනොභවිතුංවට්ටතී’’තියත ෙසබලස්සපායෙවන්දිත්වාඋට්ඨාෙ

නිසීෙනංපප්යඵොයටත්වාවිසුංවිසුං පබ්භාරරුක්ඛමූයලසුනිසීදිංසු. 

භගවා චින්යතසි – ‘‘ඉයම භික්ඛූ පකතිොපි අවිස්සට්ඨකම්මට්ඨානා, 

ලද්ධුපාෙස්ස පන භික්ඛුයනො කලමනකාරණං නාම නත්ථි. ගච්ඡන්තා
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පටුන 

ගච්ඡන්තාචවිපස්සනංවඩ්යෙත්වා අරහත්තංපත්වා ‘අත්තනා පටිවිද්ධගුණං

ආයරොයචස්සාමා’ති මම සන්තිකං ආගමිස්සන්ති. එයතසු ආගයතසු 

ෙසසහස්සචක්කවාළයෙවතා එකචක්කවායළ සන්නිපතිස්සන්ති, මහාසමයෙො

භවිස්සති, විවිත්යතඔකායසමොනිසීදිතුංවට්ටතී’’තිතයතොවිවිත්යතඔකායස

බුද්ධාසනං පඤ්ඤායපත්වානිසීදි. 

සබ්බපඨමංකම්මට්ඨානංගයහත්වාගතත්යථයරොසහපටිසම්භිොහි අරහත්තං

පාපුණි. තයතො අපයරො තයතො අපයරොති පඤ්චසතාපි පදුමිනිෙං පදුමානි විෙ

විකසිංසු. සබ්බපඨමං අරහත්තං පත්තභික්ඛු ‘‘භගවයතො ආයරොයචස්සාමී’’ති

පල්ලඞ්කං විනිබ්භුජිත්වා නිසීෙනං පප්යඵොයටත්වා උට්ඨාෙ ෙසබලාභිමුයඛො

අයහොසි. එවං අපයරොපි අපයරොපීති පඤ්චසතා භත්තසාලං පවිසන්තා විෙ

පටිපාටිොව ආගමිංසු. පඨමං ආගයතො වන්දිත්වා නිසීෙනං පඤ්ඤායපත්වා, 

එකමන්තං නිසීදිත්වා, පටිවිද්ධගුණං ආයරොයචතුකායමො ‘‘අත්ථි නු යඛො

අඤ්යඤො යකොචි? නත්ථී’’ති නිවත්තිත්වා ආගතමග්ගං ඔයලොයකන්යතො

අපරම්පි අද්ෙස අපරම්පි අද්ෙසයෙවාති සබ්යබපි යත ආගන්ත්වා එකමන්තං

නිසීදිත්වා, අෙංඉමස්සහරාෙමායනොනකයථසි, අෙංඉමස්ස හරාෙමායනොන

කයථසි. ඛීණාසවානං කර ද්යව ආකාරා යහොන්ති – ‘‘අයහො වත මො

පටිවිද්ධගුණං සයෙවයකො යලොයකො ඛිප්පයමව පටිවිජ්යඣෙයා’’ති චිත්තං

උප්පජ්ජති. පටිවිද්ධභාවං පන නිධිලද්ධපුරියසො විෙ න අඤ්ඤස්ස

ආයරොයචතුකාමායහොන්ති. 

එවං ඔසටමත්යත පන තස්මිං අරිෙමණ්ඩයල පාචීනයුගන්ධරපරික්යඛපයතො 

අබ්භා මහිකා ධූයමො රයජො රාහූති, ඉයමහි උපක්කයලයසහි විප්පමුත්තං

බුද්ධුප්පාෙපටිමණ්ඩිතස්ස යලොකස්ස රාමයණෙයකෙස්සනත්ථං පාචීනදිසාෙ

උක්ඛිත්තරජතමෙමහාආොසමණ්ඩලං විෙ, යනමිවට්ටිෙං ගයහත්වා, 

පරිවත්තිෙමානරජතචක්කසස්සිරිකං පුණ්ණචන්ෙමණ්ඩලං උල්ලඞ්ඝිත්වා, 

අනිලපථං පටිපජ්ජිත්ථ.ඉතිඑවරූයපඛයණලයෙමුහුත්යතභගවාසක්යකසු

විහරති කපිලවත්ථුස්මිංමහාවයනමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංපඤ්චමත්යතහි

භික්ඛුසයතහි සබ්යබයහවඅරහන්යතහි. 

තත්ථ භගවාපි මහාසම්මතස්ස වංයස උප්පන්යනො, යතපි පඤ්චසතා භික්ඛූ

මහාසම්මතස්ස කුයල උප්පන්නා. භගවාපි ඛත්තිෙගබ්යභ ජායතො, යතපි 

ඛත්තිෙගබ්යභ ජාතා. භගවාපි රාජපබ්බජියතො, යතපි රාජපබ්බජිතා. භගවාපි

යසතච්ඡත්තං පහාෙ හත්ථගතං චක්කවත්තිරජ්ජං නිස්සජ්ජිත්වා පබ්බජියතො, 

යතපියසතච්ඡත්තං පහාෙහත්ථගතානිරජ්ජානිවිස්සජ්ජිත්වා පබ්බජිතා. ඉති

භගවා පරිසුද්යධ ඔකායස, පරිසුද්යධ රත්තිභායග, සෙං පරිසුද්යධො
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පරිසුද්ධපරිවායරො, වීතරායගො වීතරාගපරිවායරො, වීතයෙොයසො

වීතයෙොසපරිවායරො, වීතයමොයහො වීතයමොහපරිවායරො, නිත්තණ්යහො

නිත්තණ්හපරිවායරො, නික්කයලයසො නික්කයලසපරිවායරො, සන්යතො

සන්තපරිවායරො, ෙන්යතො ෙන්තපරිවායරො, මුත්යතො මුත්තපරිවායරො, අතිවිෙ

වියරොචතීති. වණ්ණභූමි නායමසා, ෙත්තකං සක්යකොති, තත්තකං වත්තබ්බං.

ඉතිඉයමභික්ඛූසන්ධාෙවුත්තං, ‘‘පඤ්චමත්යතහිභික්ඛුසයතහි සබ්යබයහව

අරහන්යතහී’’ති. 

යෙභුයෙයනාති බහුතරා සන්නිපතිතා, මන්ො න සන්නිපතිතා අසඤ්ඤී

අරූපාවචරයෙවතා සමාපන්නයෙවතායෙො ච. තත්රාෙං සන්නිපාතක්කයමො –

මහාවනස්සකර සාමන්තා යෙවතා චලිංසු, ‘‘ආොම යභො! බුද්ධෙස්සනංනාම

බහූපකාරං, ධම්මස්සවනං බහූපකාරං, භික්ඛුසඞ්ඝෙස්සනං බහූපකාරං. ආොම

ආොමා’’ති! මහාසද්ෙං කුරුමානා ආගන්ත්වා භගවන්තඤ්ච තංමුහුත්තං 

අරහත්තප්පත්තඛීණාසයව ච වන්දිත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. එයතයනව

උපායෙන තාසං තාසං සද්ෙං සුත්වා

සද්ෙන්තරඅඩ්ෙගාවුතගාවුතඅඩ්ෙයෙොජනයෙොජනාදිවයසන 

තියෙොජනසහස්සවිත්ථයත හිමවන්යත, තික්ඛත්තුං යතසට්ඨිො

නගරසහස්යසසු, නවනවුතිො යෙොණමුඛසතසහස්යසසු, ඡනවුතිො

පට්ටනයකොටිසතසහස්යසසු, ඡපණ්ණාසාෙ රතනාකයරසූති සකලජම්බුදීයප, 

පුබ්බවියෙයහ, අපරයගොොයන, උත්තරකුරුම්හි, ද්වීසු පරිත්තදීපසහස්යසසූති

සකලචක්කවායළ, තයතො දුතිෙතතිෙචක්කවායළති එවං 

ෙසසහස්සචක්කවායළසු යෙවතා සන්නිපතිතාති යවදිතබ්බා.

ෙසසහස්සචක්කවාළඤ්හිඉධ ෙසයලොකධාතුයෙොතිඅධිප්යපතං.යතනවුත්තං–

‘‘ෙසහිචයලොකධාතූහියෙවතායෙභුයෙයන සන්නිපතිතායහොන්තී’’ති. 

එවං සන්නිපතිතාහි යෙවතාහි සකලචක්කවාළගබ්භං ොව බ්රහ්මයලොකා 

සූචිඝයර නිරන්තරං පක්ඛිත්තසූචීහි විෙ පරිපුණ්ණං යහොති. තත්ථ

බ්රහ්මයලොකස්ස එවං උච්චත්තනං යවදිතබ්බං – යලොහපාසායෙ කර

සත්තකූටාගාරසයමො පාසායණො බ්රහ්මයලොයක ඨත්වා අයධො ඛිත්යතො චතූහි

මායසහිපථවිංපාපුණාති.එවංමහන්යතඔකායසෙථායහට්ඨා ඨත්වාඛිත්තානි

පුප්ඵානි වා ධූයමො වා උපරි ගන්තුං, උපරි වා ඨත්වා ඛිත්තසාසපා යහට්ඨා

ඔතරිතුංඅන්තරංනලභන්ති, එවංනිරන්තරායෙවතාඅයහසුං.ෙථායඛොපන 

චක්කවත්තිරඤ්යඤො නිසින්නට්ඨානං අසම්බාධං යහොති, ආගතාගතා

මයහසක්ඛාඛත්තිො ඔකාසංලභන්තියෙව, පරයතොපරයතොපනඅතිසම්බාධං

යහොති.එවයමවභගවයතොනිසින්නට්ඨානං අසම්බාධං, ආගතාගතාමයහසක්ඛා

යෙවා ච බ්රහ්මායනො ච ඔකාසං ලභන්තියෙව. අපි සුෙං භගවයතො
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ආසන්නාසන්නට්ඨායන වාලග්ගනිත්තුෙනමත්යත පයෙයස ෙසපි වීසතිපියෙවා

සුඛුයම අත්තභායව මායපත්වා අට්ඨංසු. සබ්බපරයතො සට්ඨි සට්ඨි යෙවතා 

අට්ඨංසු. 

සුද්ධාවාසකායිකානන්ති සුද්ධාවාසවාසීනං. සුද්ධාවාසා නාම සුද්ධානං 

අනාගාමිඛීණාසවානං ආවාසා පඤ්ච බ්රහ්මයලොකා. එතෙයහොසීති කස්මා

අයහොසි? යත කර බ්රහ්මායනො සමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා ෙථා පරිච්යඡයෙන 

වුට්ඨිතාබ්රහ්මභවනංඔයලොයකන්තාපච්ඡාභත්යතභත්තයගහංවිෙසුඤ්ඤතං

අද්ෙසංසු. තයතො‘‘කුහිංබ්රහ්මායනොගතා’’තිආවජ්ජන්තාමහාසමාගමංඤත්වා 

– ‘‘අෙං සමාගයමො මහා, මෙං ඔහීනා, ඔහීනකානං පන ඔකායසො දුල්ලයභො

යහොති, තස්මා ගච්ඡන්තා අතුච්ඡහත්ථා හුත්වා එයකකං ගාථං අභිසඞ්ඛරිත්වා

ගච්ඡාම. තාෙ මහාසමාගයම ච අත්තයනො ආගතභාවං ජානායපස්සාම, 

ෙසබලස්ස ච වණ්ණං භාසිස්සාමා’’ති. ඉති යතසං සමාපත්තියතො උට්ඨාෙ

ආවජ්ජිතත්තාඑතෙයහොසි. 

භගවයතො පුරයතො පාතුරයහසුන්ති පාළිෙං භගවයතො සන්තියක

අභිමුඛට්ඨායනයෙව ඔතිණ්ණා විෙ කත්වා වුත්තා, න යඛො පයනත්ථ එවං

අත්යථො යවදිතබ්යබො. යත පනබ්රහ්මයලොයකඨිතායෙවගාථා අභිසඞ්ඛරිත්වා

එයකො පුරත්ථිමචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං ඔතරි, එයකො

ෙක්ඛිණචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං, එයකො පච්ඡිමචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං, එයකො

උත්තරචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං ඔතරි. තයතො පුරත්ථිමචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං

ඔතිණ්ණබ්රහ්මා නීලකසිණං සමාපජ්ජිත්වා නීලරස්මියෙො විස්සජ්යජත්වා

ෙසසහස්සචක්කවාළයෙවතානං මණිවම්මං පටිමුඤ්චන්යතො විෙ අත්තයනො

ආගතභාවංජානායපත්වාබුද්ධවීථිනාමයකනචිඋත්තරිතුංනසක්කා, තස්මා 

මහතිොබුද්ධවීථිොවආගන්ත්වාභගවන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි. 

එකමන්තංඨියතොයඛොඅත්තනාඅභිසඞ්ඛතංගාථංඅභාසි. 

ෙක්ඛිණචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං ඔතිණ්ණබ්රහ්මා පීතකසිණං සමාපජ්ජිත්වා

සුවණ්ණපභං මුඤ්චිත්වා ෙසසහස්සචක්කවාළයෙවතානං සුවණ්ණපටං 

පාරුපන්යතො විෙ අත්තයනො ආගතභාවං ජානායපත්වා තයථව අකාසි. 

පච්ඡිමචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං ඔතිණ්ණබ්රහ්මා යලොහිතකසිණං සමාපජ්ජිත්වා 

යලොහිතකරස්මියෙො මුඤ්චිත්වා ෙසසහස්සචක්කවාළයෙවතානං

රත්තවරකම්බයලන පරික්ඛිපන්යතො විෙ අත්තයනොආගතභාවං ජානායපත්වා

තයථව අකාසි. උත්තරචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං ඔතිණ්ණබ්රහ්මා ඔොතකසිණං 

සමාපජ්ජිත්වා ඔොතරස්මියෙො විස්සජ්යජත්වා ෙසසහස්සචක්කවාළයෙවතානං
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පටුන 

සුමනකුසුමපටංපාරුපන්යතොවිෙඅත්තයනො ආගතභාවංජානායපත්වාතයථව

අකාසි. 

පාළිෙං පන භගවයතො පුරයතො පාතුරයහසුං. අථ යඛො තා යෙවතා භගවන්තං

අභිවායෙත්වාඑකමන්තංඅට්ඨංසූතිඑවංඑකක්ඛයණවිෙපුරයතො පාතුභායවොච

අභිවායෙත්වා එකමන්තං ඨිතභායවො ච වුත්යතො, යසො ඉමිනා අනුක්කයමන

අයහොසි, එකයතො කත්වා පන ෙස්සියතො. ගාථාභාසනං පන පාළිෙම්පි විසුං

විසුංයෙවවුත්තං. 

තත්ථ මහාසමයෙොති මහාසමූයහො. පවනං වුච්චති වනසණ්යඩො. උභයෙනපි

භගවා ‘‘ඉමස්මිං පන වනසණ්යඩ අජ්ජ මහාසමූයහො සන්නිපායතො’’ති ආහ.

තයතො යෙසං යසො සන්නිපායතො, යත ෙස්යසතුං යෙවකාො සමාගතාති ආහ.

තත්ථ යෙවකාොති යෙවඝටා. ආගතම්හ ඉමං ධම්මසමෙන්ති එවං සමාගයත

යෙවකායෙ දිස්වා මෙම්පි ඉමං ධම්මසමූහංආගතා.කං කාරණා? ෙක්ඛිතායෙ

අපරාජිතසඞ්ඝන්ති යකනචි අපරාජිතං අජ්යජව තයෙො මායර මද්දිත්වා

විජිතසඞ්ගාමං ඉමං අපරාජිතසඞ්ඝං ෙස්සනත්ථාෙ ආගතම්හාති අත්යථො. යසො

පන, බ්රහ්මා, ඉමං ගාථං භාසිත්වා, භගවන්තං අභිවායෙත්වා, 

පුරත්ථිමචක්කවාළමුඛවට්ටිෙංයෙවඅට්ඨාසි. 

අථදුතියෙොවුත්තනයෙයනවආගන්ත්වාඅභාසි.තත්ථ තත්රභික්ඛයවොතිතස්මිං

සන්නිපාතට්ඨායන භික්ඛූ. සමාෙහංසූති සමාධිනා යෙොයජසුං. චිත්තමත්තයනො

උජුකං අකංසූති අත්තයනො චිත්යත සබ්යබ වඞ්කකුටිලජිම්හභායව හරිත්වා

උජුකං අකරිංසු. සාරථීව යනත්තානි ගයහත්වාති ෙථා සමප්පවත්යතසු 

සින්ධයවසුඔධස්තපයතොයෙොසාරථීසබ්බයෙොත්තානිගයහත්වාඅයචොයෙන්යතො

අවායරන්යතො තිට්ඨති, එවං ඡළඞ්ගුයපක්ඛාෙ සමන්නාගතා ගුත්තද්වාරා

සබ්යබයපයත පඤ්චසතා භික්ඛූ ඉන්ද්රිොනි රක්ඛන්ති පණ්ඩිතා, එයත ෙට්ඨුං

ඉධාගතම්හාභගවාති, යසොපි ගන්ත්වාෙථාඨායනයෙවඅට්ඨාසි. 

අථ තතියෙො වුත්තනයෙයනව ආගන්ත්වා අභාසි. තත්ථ යඡත්වා ඛීලන්ති

රාගයෙොසයමොහඛීලං ඡින්දිත්වා. පලිඝන්ති රාගයෙොසයමොහපලිඝයමව. 

ඉන්ෙඛීලන්ති රාගයෙොසයමොහඉන්ෙඛීලයමව. ඌහච්ච මයනොති එයත

තණ්හාඑජාෙ අයනජා භික්ඛූ ඉන්ෙඛීලං ඌහච්ච සමූහනිත්වා චතූසු දිසාසු

අප්පටිහතචාරිකං චරන්ති. සුද්ධාති නිරුපක්කයලසා. විමලාති නිම්මලා. ඉෙං

තස්යසව යවවචනං. චක්ඛුමතාති පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමන්යතන. සුෙන්තාති

චක්ඛුයතොපිෙන්තා යසොතයතොපිඝානයතොපිජිව්හායතොපිකාෙයතොපිමනයතොපි

ෙන්තා. සුසුනාගාති තරුණනාගා. තත්රාෙං වචනත්යථො – ඡන්ොදීහි න 
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ගච්ඡන්තීති නාගා, යතනයතනමග්යගනපහීයනකයලයසන ආගච්ඡන්තීති

නාගා, නානප්පකාරං ආගුං න කයරොන්තීති නාගා. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, 

විත්ථායරොපනමහානිද්යෙයස(මහානි.80) වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො. 

අපිච– 

‘‘ආගුංනකයරොතිකඤ්චියලොයක, 

සබ්බසංයෙොගවිසජ්ජබන්ධනානි; 

සබ්බත්ථ නසජ්ජතීවිමුත්යතො, 

නායගොතාදිපවුච්චයතතථත්තා’’ති.– 

එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. සුසුනාගාති සුසූ නාගා, 

සුසුනාගභාවසම්පත්තිං පත්තාති අත්යථො. යත එවරූයප අනුත්තයරන

යෙොග්ගාචරියෙන ෙමියත තරුණනායග ෙස්සනාෙ ආගතම්හ භගවාති. යසොපි 

ගන්ත්වාෙථාඨායනයෙවඅට්ඨාසි. 

අථ චතුත්යථො වුත්තනයෙයනව ආගන්ත්වා අභාසි. තත්ථ ගතායසති

නිබ්යබමතිකසරණගමයනනගතා.යසොපිගන්ත්වාෙථාඨායනයෙව අට්ඨාසීති.

සත්තමං. 

8. සකලිකසුත්තවණ්ණනා 

38. අට්ඨයම මද්ෙකුච්ඡිස්මින්ති එවංනාමයකඋෙයායන.තඤ්හිඅජාතසත්තුම්හි

කුච්ඡිගයතතස්සමාතරා–‘‘අෙංමය්හං කුච්ඡිගයතොගබ්යභොරඤ්යඤොසත්තු

භවිස්සති. කං යම ඉමිනා’’ති? ගබ්භපාතනත්ථං කුච්ඡි මද්ොපිතා. තස්මා

‘‘මද්ෙකුච්ඡී’’ති සඞ්ඛං ගතං. මිගානං පන අභෙවාසත්ථාෙ දින්නත්තා 

මිගොයෙොතිවුච්චති. 

යතන යඛො පන සමයෙනාති එත්ථ අෙං අනුපුබ්බිකථා – යෙවෙත්යතො හි

අජාතසත්තුං නිස්සාෙ ධනුග්ගයහ ච ධනපාලකඤ්ච පයෙොයජත්වාපි

තථාගතස්ස ජීවිතන්තරාෙං කාතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘සහත්යථයනව

මායරස්සාමී’’ති ගිජ්ඣකූටපබ්බතං අභිරුහිත්වා මහන්තං කූටාගාරප්පමාණං

සිලංඋක්ඛිපිත්වා, ‘‘සමයණොයගොතයමොචුණ්ණවිචුණ්යණොයහොතූ’’ති පවිජ්ඣි.

මහාථාමවාකයරසපඤ්චන්නංහත්ථීනංබලංධායරති.අට්ඨානංයඛොපයනතං, 

ෙං බුද්ධානං පරූපක්කයමන ජීවිතන්තරායෙො භයවෙයාති තං තථාගතස්ස

සරීරාභිමුඛං ආගච්ඡන්තං ආකායස අඤ්ඤා සිලා උට්ඨහිත්වා සම්පටිච්ඡි.

ද්වින්නං සිලානං සම්පහායරන මහන්යතො පාසාණස්ස සකලිකා උට්ඨහිත්වා
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භගවයතො පිට්ඨිපාෙපරිෙන්තං අභිහනි, පායෙො මහාඵරසුනා පහයතො විෙ

සමුග්ගතයලොහියතන ලාඛාරසමක්ඛියතො විෙ අයහොසි. භගවා උද්ධං

උල්යලොයකත්වා යෙවෙත්තං එතෙයවොච – ‘‘බහු තො යමොඝපුරිස, අපුඤ්ඤං

පසුතං, යෙො ත්වං පදුට්ඨචිත්යතො වධකචිත්යතො තථාගතස්ස යලොහිතං

උප්පායෙසී’’ති. තයතො පට්ඨාෙ භගවයතො අඵාසු ජාතං. භික්ඛූ චින්තයිංසු –

‘‘අෙං විහායරො උජ්ජඞ්ගයලො විසයමො, බහූනං ඛත්තිොදීනඤ්යචව

පබ්බජිතානඤ්ච අයනොකායසො’’ති. යත තථාගතං මඤ්චසිවිකාෙ ආොෙ

මද්ෙකුච්ඡිංනයිංසු.යතනවුත්තං–‘‘යතනයඛොපනසමයෙන භගවයතොපායෙො

සකලිකාෙඛයතොයහොතී’’ති. 

භුසාතිබලවතියෙො. සුෙන්තිනිපාතමත්තං. දුක්ඛන්ති සුඛපටික්යඛයපො. තිබ්බාති

බහලා. ඛරාති ඵරුසා. කටුකාති තිඛිණා. අසාතාති අමධුරා. න තාසු මයනො

අප්යපති, නතාමනංඅප්පාෙන්ති වඩ්යෙන්තීති අමනාපා.සයතොසම්පොයනොති 

යවෙනාධිවාසනසතිසම්පජඤ්යඤනසමන්නාගයතොහුත්වා. අවිහඤ්ඤමායනොති

අපීළිෙමායනො, සම්පරිවත්තසායිතාෙයවෙනානංවසං අගච්ඡන්යතො. 

සීහයසෙයන්ති එත්ථ කාමයභොගියසෙයා, යපතයසෙයා, සීහයසෙයා, 

තථාගතයසෙයාති චතස්යසො යසෙයා. තත්ථ ‘‘යෙභුයෙයන, භික්ඛයව, 

කාමයභොගී සත්තා වායමන පස්යසන යසන්තී’’ති අෙං කාමයභොගියසෙයා.

යතසුහි යෙභුයෙයන ෙක්ඛිණපස්යසන සොයනොනාමනත්ථි. ‘‘යෙභුයෙයන, 

භික්ඛයව, යපතා උත්තානා යසන්තී’’ති අෙං යපතයසෙයා.

අප්පමංසයලොහිතත්තා හි අට්ඨිසඞ්ඝාටජටිතා එයකන පස්යසන සයිතුං න

සක්යකොන්ති, උත්තානාව යසන්ති. ‘‘යෙභුයෙයන, භික්ඛයව, සීයහො මිගරාජා

නඞ්ගුට්ඨං අන්තරසත්ථිම්හි අනුපක්ඛිපිත්වා ෙක්ඛියණන පස්යසන යසතී’’ති

අෙංසීහයසෙයා. යතජුස්සෙත්තා හිසීයහොමිගරාජා ද්යවපුරිමපායෙඑකස්මිං, 

‘පච්ඡිමපායෙ එකස්මිං ඨායන ඨයපත්වා නඞ්ගුට්ඨං අන්තරසත්ථිම්හි

පක්ඛිපිත්වා පුරිමපාෙපච්ඡිමපාෙනඞ්ගුට්ඨානං ඨියතොකාසං සල්ලක්යඛත්වා

ද්වින්නං පුරිමපාොනං මත්ථයක සීසං ඨයපත්වා සෙති, දිවසම්පි සයිත්වා

පබුජ්ඣමායනො න උත්රසන්යතො පබුජ්ඣති, සීසං පන උක්ඛිපිත්වා

පුරිමපාොදීනංඨියතොකාසංසල්ලක්යඛති’.සයච කඤ්චිඨානංවිජහිත්වාඨිතං

යහොති, ‘‘නයිෙං තුය්හං ජාතිො, න සූරභාවස්ස අනුරූප’’න්ති අනත්තමයනො

හුත්වාතත්යථවසෙති, නයගොචරාෙපක්කමති.අවිජහිත්වා ඨියතපන‘‘තුය්හං

ජාතිොචසූරභාවස්සචඅනුරූපමිෙ’’න්තිහට්ඨතුට්යඨොඋට්ඨාෙ සීහවිජම්භිතං

විජම්භිත්වා යකසරභාරං විධුනිත්වා තික්ඛත්තුං සීහනාෙං නදිත්වා යගොචරාෙ

පක්කමති.චතුත්ථජ්ඣානයසෙයාපන‘‘තථාගතයසෙයා’’තිවුච්චති.තාසුඉධ 

සීහයසෙයාආගතා.අෙඤ්හියතජුස්සෙඉරිොපථත්තාඋත්තමයසෙයානාම. 
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පායෙ පාෙන්ති ෙක්ඛිණපායෙ වාමපාෙං. අච්චාධාොති අතිආධාෙ, ඊසකං

අතික්කම්ම ඨයපත්වා. යගොප්ඵයකන හි යගොප්ඵයක ජාණුනා වා ජාණුම්හි

සඞ්ඝට්ටිෙමායන අභිණ්හං යවෙනා උප්පජ්ජති, චිත්තං එකග්ගං න යහොති, 

යසෙයාඅඵාසුකායහොති.ෙථාන සඞ්ඝට්යටති, එවංඅතික්කම්මඨපියතයවෙනා

නුප්පජ්ජති, චිත්තංඑකග්ගංයහොති, යසෙයාඵාසුයහොති.තස්මාඑවංනිපජ්ජි. 

සයතො සම්පොයනොති සෙනපරිග්ගාහකසතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො.

‘‘උට්ඨානසඤ්ඤ’’න්තිපයනත්ථන වුත්තං, ගිලානයසෙයායහසාතථාගතස්ස. 

සත්තසතාති ඉමස්මිං සුත්යතසබ්බාපිතායෙවතාගිලානයසෙයට්ඨානංආගතා. 

උොනං උොයනසීතිගිලානයසෙයංආගතානං යෙොමනස්යසනභවිතබ්බං සිො.

ඉමාසං පන තථාගතස්ස යවෙනාධිවාසනං දිස්වා, ‘‘අයහො බුද්ධානං

මහානුභාවතා!එවරූපාසුනාමයවෙනාසු වත්තමානාසුවිකාරමත්තම්පිනත්ථි, 

සිරීසෙයනඅලඞ්කරිත්වාඨපිතසුවණ්ණරූපකංවිෙ අනිඤ්ජමායනනකායෙන

නිපන්යනො, ඉොනිස්ස අධිකතරං මුඛවණ්යණො වියරොචති, ආභාසම්පන්යනො 

පුණ්ණචන්යෙො විෙ සම්පති විකසිතං විෙ ච අරවින්ෙං අස්ස මුඛං යසොභති, 

කායෙපි වණ්ණාෙතනංඉොනිසුසම්මට්ඨකඤ්චනං විෙවිප්පසීෙතී’’තිඋොනං

උෙපාදි. 

නායගො වත යභොති, එත්ථ යභොති ධම්මාලපනං. බලවන්තට්යඨන නායගො.

නාගවතාති නාගභායවන. සීයහො වතාතිආදීසු අසන්තාසනට්යඨන සීයහො. 

බයත්තපරිචෙට්යඨන කාරණාකාරණජානයනන වා ආොනීයෙො. 

අප්පටිසමට්යඨන නිසයභො. ගවසතයජට්ඨයකො හි උසයභො, 

ගවසහස්සයජට්ඨයකො වසයභො, ගවසතසහස්සයජට්ඨයකො නිසයභොති වුච්චති.

භගවා පන අප්පටිසමට්යඨනආසභං ඨානං පටිජානාති. යතයනවත්යථන ඉධ

‘‘නිසයභො’’ති වුත්යතො. ධුරවාහට්යඨන යධොරය්යහො. නිබ්බියසවනට්යඨන 

ෙන්යතො. 

පස්සාති අනිෙමිතාණත්ති. සමාධින්ති අරහත්තඵලසමාධිං. සුවිමුත්තන්ති

ඵලවිමුත්තිො සුවිමුත්තං. රාගානුගතං පන චිත්තං අභිනතං නාම යහොති, 

යෙොසානුගතංඅපනතං.තදුභෙපටික්යඛයපන නචාභිනතංන චාපනතන්තිආහ. 

න ච සසඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිතගතන්ති න සසඞ්ඛායරන සප්පයෙොයගන

කයලයස නිග්ගයහත්වා වාරිතවතං, කයලසානං පන ඡින්නත්තා වතං

ඵලසමාධිනා සමාහිතන්ති අත්යථො. අතික්කමිතබ්බන්ති වියහයඨතබ්බං

ඝට්යටතබ්බං. අෙස්සනාති අඤ්ඤාණා. අඤ්ඤාණී හි අන්ධබායලොව එවරූයප

සත්ථරිඅපරජ්යඣෙයාතියෙවෙත්තංඝට්ටෙමානාවෙන්ති. 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා යෙවතාසංයුත්තං 

66 

පටුන 

පඤ්චයවොති ඉතිහාසපඤ්චමානං යවොනං ධාරකා. සතං සමන්ති වස්සසතං. 

තපස්සීතිතපනිස්සිතකා හුත්වා. චරන්තිචරන්තා. නසම්මාවිමුත්තන්තිසයචපි

එවරූපා බ්රාහ්මණා වස්සසතං චරන්ති, චිත්තඤ්ච යනසං සම්මා විමුත්තං න

යහොති. හීනත්තරූපාන පාරංගමායතතිහීනත්තසභාවායතනිබ්බානඞ්ගමාන

යහොන්ති. ‘‘හීනත්ථරූපා’’තිපි පායඨො, හීනත්ථජාතිකා පරිහීනත්ථාති අත්යථො. 

තණ්හාධිපන්නාති තණ්හාෙ අජ්යඣොත්ථටා. වතසීලබද්ධාති

අජවතකුක්කුරවතාදීහිචවයතහිතාදියසයහවචසීයලහි බද්ධා. ලූඛංතපන්ති

පඤ්චාතපතාපනං කණ්ටකයසෙයාදිකං තපං. ඉොනි සා යෙවතා සාසනස්ස

නිෙයානිකභාවං කයථන්තී න මානකාමස්සාතිආදිමාහ. තං වුත්තත්ථයමවාති.

අට්ඨමං. 

9. පඨමපජ්ජුන්නධීතුසුත්තවණ්ණනා 

39. නවයම පජ්ජුන්නස්ස ධීතාති පජ්ජුන්නස්ස නාම

වස්සවලාහකයෙවරඤ්යඤො චාතුමහාරාජිකස්ස ධීතා. අභිවන්යෙති භගවා

තුම්හාකං පායෙ වන්ොමි. චක්ඛුමතාති පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමන්යතන

තථාගයතන. ධම්යමො අනුබුද්යධොති, ‘‘ඉෙං මො පුබ්යබ පයරසං සන්තියක

යකවලං සුතංයෙවආසී’’තිවෙති. සාහංොනීති, සාඅහංඉොනි. සක්ඛිොනාමීති, 

පටියවධවයසන පච්චක්ඛයමව ජානාමි. විගරහන්තාති, 

‘‘හීනක්ඛරපෙබයඤ්ජයනො’’ති වා ‘‘අනිෙයානියකො’’ති වා එවං ගරහන්තා. 

යරොරුවන්ති, ද්යව යරොරුවා – ධූමයරොරුයවො ච ජාලයරොරුයවො ච. තත්ථ

ධූමයරොරුයවො විසුං යහොති, ජාලයරොරුයවොති පන අවීචිමහානිරෙස්යසයවතං 

නාමං.තත්ථහිසත්තාඅග්ගිම්හිජලන්යතජලන්යතපුනප්පුනංරවංරවන්ති, 

තස්මා යසො ‘‘යරොරුයවො’’තිවුච්චති. යඝොරන්ති ොරුණං. ඛන්තිොඋපසයමන

උයපතාති රුච්චිත්වා ඛමායපත්වා ගහණඛන්තිො ච රාගාදිඋපසයමන ච

උයපතාති.නවමං. 

10. දුතිෙපජ්ජුන්නධීතුසුත්තවණ්ණනා 

40. ෙසයම ධම්මඤ්චාතිචසද්යෙන සඞ්ඝඤ්ච, ඉතිතීණිරතනානිනමස්සමානා

ඉධාගතාතිවෙති. අත්ථවතීති, අත්ථවතියෙො. බහුනාපියඛො තන්තිෙංධම්මංසා

අභාසි, තං ධම්මං බහුනාපි පරිොයෙන අහං විභයජෙයං. තාදියසො ධම්යමොති, 

තාදියසොහිඅෙංභගවා ධම්යමො, තංසණ්ඨියතොතප්පටිභායගොබහූහිපරිොයෙහි

විභජිතබ්බයුත්තයකොති ෙස්යසති. ලපයිස්සාමීති, කථයිස්සාමි. ොවතා යම

මනසා පරිෙත්තන්තිෙත්තකංමොමනසාපරිොපුටං, තස්සත්ථං දිවසංඅවත්වා
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මධුපටලං පීයළන්තී විෙ මුහුත්යතයනව සංඛිත්යතන කයථස්සාමි. යසසං

උත්තානයමවාති.ෙසමං. 

සතුල්ලපකායිකවග්යගොචතුත්යථො. 

5. ආදිත්තවග්යගො 

1. ආදිත්තසුත්තවණ්ණනා 

41. ආදිත්තවග්ගස්සපඨයම ෙරාෙමරයණන චාතියෙසනාසීසයමතං, රාගාදීහි

පනඑකාෙසහිඅග්ගීහියලොයකොආදිත්යතොව. ොයනනාතිොනයචතනාෙ. දින්නං

යහොති සුනීහතන්තිොනපුඤ්ඤයචතනාහිොෙකස්යසවයහොතිඝරසාමිකස්සවිෙ

නීහතභණ්ඩකං, යතයනතංවුත්තං. යචොරාහරන්තීති අදින්යනයභොයගයචොරාපි

හරන්ති රාජායනොපි, අග්ගිපි ඩහති, ඨපිතට්ඨායනපි නස්සන්ති. අන්යතනාති

මරයණන. සරීරං සපරිග්ගහන්ති සරීරඤ්යචව යචොරාදීනං වයසන

අවිනට්ඨයභොයග ච. සග්ගමුයපතීති යවස්සන්තරමහාරාජාෙයෙො විෙ සග්යග 

නිබ්බත්තතීති.පඨමං. 

2. කංෙෙසුත්තවණ්ණනා 

42. දුතියෙ අන්නයෙොති ෙස්මා අතිබලවාපි ද්යව තීණි භත්තානි අභුත්වා

උට්ඨාතුංනසක්යකොති, භුත්වාපන දුබ්බයලොපිහුත්වාබලසම්පන්යනොයහොති, 

තස්මා ‘‘අන්නයෙොබලයෙො’’තිආහ. වත්ථයෙොතිෙස්මාසුරූයපොපි දුච්යචොයළො

වා අයචොයළො වා විරූයපො යහොති ඔහීළියතො දුද්ෙසියකො, වත්ථච්ඡන්යනො

යෙවපුත්යතො විෙ යසොභති, තස්මා ‘‘වත්ථයෙො යහොති වණ්ණයෙො’’ති ආහ. 

ොනයෙොති හත්ථිොනාදීනංොෙයකො.යතසුපන– 

‘‘නහත්ථිොනංසමණස්සකප්පති, 

නඅස්සොනං, නරයථනොතුං; 

ඉෙඤ්චොනංසමණස්සකප්පති, 

උපාහනාරක්ඛයතොසීලඛන්ධ’’න්ති. 

තස්මා ඡත්තුපාහනකත්තරෙට්ඨිමඤ්චපීඨානං ොෙයකො, යෙො ච මග්ගං

යසොයධති, නිස්යසණිංකයරොති, යසතුංකයරොති, නාවං පටිොයෙති, සබ්යබොපි

ොනයෙොවයහොති. සුඛයෙොයහොතීතිොනස්සසුඛාවහනයතො සුඛයෙොනාමයහොති. 

චක්ඛුයෙොති අන්ධකායර චක්ඛුමන්තානම්පි රූපෙස්සනාභාවයතො දීපයෙො

චක්ඛුයෙොනාමයහොති, අනුරුද්ධත්යථයරොවිෙදිබ්බචක්ඛු සම්පෙම්පිලභති. 
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සබ්බෙයෙො යහොතීති සබ්යබසංයෙව බලාදීනං ොෙයකො යහොති. ද්යව තයෙො

ගායමපිණ්ඩාෙ චරිත්වාකඤ්චි අලද්ධාආගතස්සාපිසීතලාෙ යපොක්ඛරණිො

න්හායිත්වා පතිස්සෙං පවිසිත්වා මුහුත්තං මඤ්යච නිපජ්ජිත්වා උට්ඨාෙ

නිසින්නස්සහිකායෙබලංආහරිත්වාපක්ඛිත්තංවිෙයහොති.බහි විචරන්තස්ස

ච කායෙ වණ්ණාෙතනං වාතාතයපහි ඣාෙති, පතිස්සෙං පවිසිත්වා ද්වාරං 

පිධාෙ මුහුත්තං නිපන්නස්ස ච විසභාගසන්තති වූපසම්මති, සභාගසන්තති

ඔක්කමති, වණ්ණාෙතනංආහරිත්වාපක්ඛිත්තං විෙයහොති.බහිවිචරන්තස්ස 

පායෙ කණ්ටයකො විජ්ඣති, ඛාණු පහරති, සරීසපාදිපරිස්සයෙො යචව

යචොරභෙඤ්ච උප්පජ්ජති, පතිස්සෙං පවිසිත්වා ද්වාරං පිධාෙ නිපන්නස්ස

සබ්යබයත පරිස්සො න යහොන්ති, ධම්මං සජ්ඣාෙන්තස්ස ධම්මපීතිසුඛං, 

කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්තස්ස උපසමසුඛං උප්පජ්ජති. තථා බහි

විචරන්තස්සචයසොමුච්චන්ති, අක්ඛීනිඵන්ෙන්ති, යසනාසනංපවිසනක්ඛයණ

කූයප ඔතිණ්යණො විෙ යහොති, මඤ්චපීඨාදීනි න පඤ්ඤාෙන්ති. මුහුත්තං

නිසින්නස්ස පන අක්ඛිපසායෙො ආහරිත්වා පක්ඛිත්යතො විෙ යහොති, 

ද්වාරකවාටවාතපානමඤ්චපීඨාදීනි පඤ්ඤාෙන්ති. යතන වුත්තං – ‘‘යසො ච

සබ්බෙයෙොයහොති, යෙොෙොතිඋපස්සෙ’’න්ති. 

අමතංෙයෙො ච යසො යහොතීති පණීතයභොජනස්ස පත්තං පූයරන්යතො විෙ

අමරණොනං නාම යෙති. යෙො ධම්මමනුසාසතීති යෙො ධම්මං අනුසාසති, 

අට්ඨකථං කයථති, පාළිං වායචති, පුච්ඡිතපඤ්හං විස්සජ්යජති, කම්මට්ඨානං

ආචික්ඛති, ධම්මස්සවනං කයරොති, සබ්යබොයපස ධම්මං අනුසාසති නාම. 

සබ්බොනානඤ්චඉෙංධම්මොනයමවඅග්ගන්තියවදිතබ්බං.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘සබ්බොනංධම්මොනංජිනාති, 

සබ්බරසංධම්මරයසොජිනාති; 

සබ්බරතිං ධම්මරතිජිනාති, 

තණ්හක්ඛයෙොසබ්බදුක්ඛංජිනාතී’’ති.(ධ.ප.354); දුතිෙං; 

3. අන්නසුත්තවණ්ණනා 

43. තතියෙ අභිනන්ෙන්තීති පත්යථන්ති. භෙතීති උපගච්ඡති, 

චිත්තගහපතිසීවලිත්යථරාදියක විෙ පච්ඡයතො අනුබන්ධති. තස්මාති ෙස්මා

ඉධයලොයක පරයලොයක ච අන්නොෙකයමව අනුගච්ඡති, තස්මා. යසසං

උත්තානයමවාති.තතිෙං. 
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4. එකමූලසුත්තවණ්ණනා 

44. චතුත්යථ එකමූලන්තිඅවිජ්ජා තණ්හාෙමූලං, තණ්හාඅවිජ්ජාෙ.ඉධපන

තණ්හා අධිප්යපතා. ද්වීහි සස්සතුච්යඡෙදිට්ඨීහිආවට්ටතීති ද්විරාවට්ටා. සා ච 

රාගාදීහිතීහිමයලහි තිමලා. තත්රාස්සායමොයහොසහජාතයකොටිො මලංයහොති, 

රාගයෙොසාඋපනිස්සෙයකොටිො.පඤ්චපනකාමගුණාඅස්සා පත්ථරණට්ඨානා, 

යතසු සා පත්ථරතීති පඤ්චපත්ථරා. සා ච අපූරණීෙට්යඨන සමුද්යෙො. 

අජ්ඣත්තිකබාහියරසු පයනසා ද්වාෙසාෙතයනසු ආවට්ටති පරිවට්ටතීති 

ද්වාෙසාවට්ටා. අපතිට්ඨට්යඨන පන පාතායලොති වුච්චතීති. එකමූලං…යප.…

පාතාලං, අතරිඉසි, උත්තරි සමතික්කමීතිඅත්යථො.චතුත්ථං. 

5. අයනොමසුත්තවණ්ණනා 

45. පඤ්චයම අයනොමනාමන්ති සබ්බගුණසමන්නාගතත්තා අයවකල්ලනාමං, 

පරිපූරනාමන්ති අත්යථො. නිපුණත්ථෙස්සින්ති භගවා සණ්හසුඛුයම

ඛන්ධන්තරාෙයෙො අත්යථ පස්සතීති නිපුණත්ථෙස්සී. පඤ්ඤාෙෙන්ති 

අන්වෙපඤ්ඤාධිගමාෙ පටිපෙං කථනවයසන පඤ්ඤාෙ ොෙකං. කාමාලයෙ 

අසත්තන්ති පඤ්චකාමගුණාලයෙ අලග්ගං. කමමානන්ති භගවා

මහායබොධිමණ්යඩයෙව අරිෙමග්යගන ගයතො, න ඉොනි ගච්ඡති, අතීතං පන

උපාොෙ ඉෙං වුත්තං. මයහසින්ති මහන්තානං සීලක්ඛන්ධාදීනං එසිතාරං 

පරියෙසිතාරන්ති.පඤ්චමං. 

6. අච්ඡරාසුත්තවණ්ණනා 

46. ඡට්යඨ අච්ඡරාගණසඞ්ඝුට්ඨන්ති අෙං කර යෙවපුත්යතො සත්ථුසාසයන 

පබ්බජිත්වා වත්තපටිපත්තිං පූරෙමායනො පඤ්චවස්සකායල පවායරත්වා

ද්යවමාතිකං පගුණං කත්වා කම්මාකම්මං උග්ගයහත්වා චිත්තරුචිතං

කම්මට්ඨානං උග්ගණ්හිත්වා සල්ලහුකවුත්තියකො අරඤ්ඤං පවිසිත්වා යෙො

භගවතා මජ්ඣිමොයමො සෙනස්ස යකොට්ඨායසොති අනුඤ්ඤායතො. තස්මිම්පි

සම්පත්යත ‘‘පමාෙස්ස භාොමී’’ති මඤ්චකං උක්ඛිපිත්වා රත්තිඤ්ච දිවා ච

නිරාහායරොකම්මට්ඨානයමවමනසාකාසි. 

අථස්ස අබ්භන්තයර සත්ථකවාතා උප්පජ්ජිත්වා ජීවිතං පරිොදියිංසු. යසො

ධුරස්මිංයෙව කාලමකාසි. යෙො හි යකොචි භික්ඛු චඞ්කයම චඞ්කමමායනො වා 

ආලම්බනත්ථම්භංනිස්සාෙඨියතොවාචඞ්කමයකොටිෙංචීවරං සීයස ඨයපත්වා

නිසින්යනො වා නිපන්යනො වා පරිසමජ්යඣ අලඞ්කතධම්මාසයන ධම්මං

යෙයසන්යතො වාකාලංකයරොති, සබ්යබො යසො ධුරස්මිංකාලං කයරොතිනාම.

ඉති අෙං චඞ්කමයන කාලං කත්වා උපනිස්සෙමන්ෙතාෙ ආසවක්ඛෙං



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා යෙවතාසංයුත්තං 

70 

පටුන 

අප්පත්යතොතාවතිංසභවයන මහාවිමානද්වායරනිද්ොයිත්වාපබුජ්ඣන්යතොවිෙ

පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. තාවයෙවස්ස සුවණ්ණයතොරණං විෙ තිගාවුයතො

අත්තභායවොනිබ්බත්ති. 

අන්යතොවිමායන සහස්සමත්තා අච්ඡරා තං දිස්වා, ‘‘විමානසාමියකො 

යෙවපුත්යතො ආගයතො, රමයිස්සාම න’’න්ති තූරිොනි ගයහත්වා පරිවාරයිංසු.

යෙවපුත්යතො න තාව චුතභාවං ජානාති, පබ්බජිතසඤ්ඤීයෙව අච්ඡරා

ඔයලොයකත්වාවිහාරචාරිකංආගතං මාතුගාමං දිස්වාලජ්ජී.පංසුකූලියකොවිෙ

උපරිඨිතංඝනදුකූලංඑකංසංකයරොන්යතො අංසකූටංපටිච්ඡායෙත්වාඉන්ද්රිොනි

ඔක්ඛිපිත්වා අයධොමුයඛො අට්ඨාසි. තස්ස කාෙවිකායරයනව තා යෙවතා

‘‘සමණයෙවපුත්යතො අෙ’’න්ති ඤත්වා එවමාහංසු – ‘‘අෙය, යෙවපුත්ත, 

යෙවයලොයකො නාමාෙං, න සමණධම්මස්ස කරයණොකායසො, සම්පත්තිං

අනුභවයනොකායසො’’ති. යසො තයථව අට්ඨාසි. යෙවතා ‘‘න තාවාෙං

සල්ලක්යඛතී’’ති තූරිොනි පග්ගණ්හිංසු. යසො තථාපි අයනොයලොයකන්යතොව

අට්ඨාසි. 

අථස්ස සබ්බකායිකං ආොසං පුරයතො ඨපයිංසු. යසො ඡාෙං දිස්වා චුතභාවං

ඤත්වා, ‘‘නමොඉමංඨානංපත්යථත්වාසමණධම්යමොකයතො, උත්තමත්ථං

අරහත්තං පත්යථත්වා කයතො’’ති සම්පත්තිො විප්පටිසාරී අයහොසි, 

‘‘සුවණ්ණපටං පටිලභිස්සාමී’’ති තක්කයිත්වා යුද්ධට්ඨානං ඔතිණ්ණමල්යලො 

මූලකමුට්ඨිංලභිත්වාවිෙ.යසො–‘‘අෙංසග්ගසම්පත්තිනාම සුලභා, බුද්ධානං

පාතුභායවොදුල්ලයභො’’තිචින්යතත්වාවිමානංඅපවිසිත්වාව අසම්භින්යනයනව

සීයලන අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුයතො ෙසබලස්ස සන්තිකං ආගම්ම අභිවායෙත්වා 

එකමන්තංඨියතොඉමංගාථංඅභාසි. 

තත්ථ අච්ඡරාගණසඞ්ඝුට්ඨන්ති අච්ඡරාගයණනගීතවාදිතසද්යෙහිසඞ්යඝොසිතං. 

පිසාචගණයසවිතන්තිතයමව අච්ඡරාගණං පිසාචගණංකත්වා වෙති. වනන්ති

නන්ෙනවනංසන්ධාෙවෙති.අෙඤ්හිනිොමචිත්තතාෙඅත්තයනො ගරුභායවන

යෙවගණං ‘‘යෙවගයණො’’ති වත්තුං න යරොයචති. ‘‘පිසාචගයණො’’ති වෙති.

නන්ෙනවනඤ්ච ‘‘නන්ෙන’’න්ති අවත්වා ‘‘යමොහන’’න්ති වෙති. කථං ොත්රා

භවිස්සතීති කථං නිග්ගමනං භවිස්සති, කථං අතික්කයමො භවිස්සති, 

අරහත්තස්සයමපෙට්ඨානභූතංවිපස්සනං ආචික්ඛථභගවාතිවෙති. 

අථ භගවා ‘‘අතිසල්ලිඛයතව අෙං යෙවපුත්යතො, කං නු යඛො ඉෙ’’න්ති? 

ආවජ්යජන්යතො අත්තයනො සාසයන පබ්බජිතභාවං ඤත්වා – ‘‘අෙං

අච්චාරද්ධවීරිෙතාෙ කාලං කත්වා යෙවයලොයක නිබ්බත්යතො, අජ්ජාපිස්ස

චඞ්කමනස්මිංයෙව අත්තභායවො අසම්භින්යනන සීයලන ආගයතො’’ති
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චින්යතසි. බුද්ධා ච අකතාභිනියවසස්ස ආදිකම්මිකස්ස අකතපරිකම්මස්ස

අන්යතවාසියනො චිත්තකායරො භිත්තිපරිකම්මං විෙ – ‘‘සීලං තාව යසොයධහි, 

සමාධිං භායවහි, කම්මස්සකතපඤ්ඤං උජුං කයරොහී’’ති පඨමං

පුබ්බභාගප්පටිපෙං ආචික්ඛන්ති, කාරකස්ස පන යුත්තපයුත්තස්ස

අරහත්තමග්ගපෙට්ඨානභූතං සණ්හසුඛුමං සුඤ්ඤතාවිපස්සනංයෙව

ආචික්ඛන්ති, අෙඤ්ච යෙවපුත්යතො කාරයකො අභින්නසීයලො, එයකො මග්යගො

අස්ස අනාගයතොති සුඤ්ඤතාවිපස්සනං ආචික්ඛන්යතො උජුයකො 

නාමාතිආදිමාහ. 

තත්ථ උජුයකොති කාෙවඞ්කාදීනං අභාවයතො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො උජුයකො

නාම. අභො නාම සා දිසාති නිබ්බානං සන්ධාොහ. තස්මිං හි කඤ්චි භෙං

නත්ථි, තංවාපත්තස්සභෙංනත්ථීති ‘‘අභොනාමසාදිසා’’තිවුත්තං. රයථො

අකූෙයනොති අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොව අධිප්යපයතො. ෙථා හි පාකතිකරයථො

අක්යඛ වා අනබ්භඤ්ජියත අතියරයකසු වා මනුස්යසසු අභිරුළ්යහසු කූජති

විරවති, න එවං අරිෙමග්යගො. යසො හි එකප්පහායරන චතුරාසීතිොපි

පාණසහස්යසසු අභිරුහන්යතසු න කූජති න විරවති. තස්මා ‘‘අකූජයනො’’ති

වුත්යතො. ධම්මචක්යකහි සංයුයතොති කායිකයචතසිකවීරිෙසඞ්ඛායතහි

ධම්මචක්යකහිසංයුත්යතො. 

හිරීති එත්ථ හිරිග්ගහයණන ඔත්තප්පම්පි ගහිතයමව යහොති. තස්ස

අපාලම්යබොති ෙථා බාහිරකරථස්ස රයථ ඨිතානං යෙොධානං අපතනත්ථාෙ

ොරුමෙං අපාලම්බනං යහොති, එවං ඉමස්ස මග්ගරථස්ස

අජ්ඣත්තබහිද්ධාසමුට්ඨානං හියරොත්තප්පං අපාලම්බනං. සතයස්ස 

පරිවාරණන්ති රථස්ස සීහචම්මාදිපරිවායරො විෙ ඉමස්සාපි මග්ගරථස්ස

සම්පයුත්තා සති පරිවාරණං. ධම්මන්ති යලොකුත්තරමග්ගං. 

සම්මාදිට්ඨිපුයරෙවන්ති විපස්සනාසම්මාදිට්ඨිපුයරජවා අස්ස පුබ්බොයිකාති

සම්මාදිට්ඨිපුයරජයවො, තංසම්මාදිට්ඨිපුයරජවං.ෙථාහිපඨමතරං රාජපුරියසහි

කාණකුණිආදීනංනීහරයණන මග්යග යසොධියත පච්ඡා රාජා නික්ඛමති, 

එවයමවං විපස්සනා සම්මාදිට්ඨිො අනිච්චාදිවයසන ඛන්ධාදීසු යසොධියතසු 

පච්ඡාභූමිලද්ධවට්ටංපරිජානමානාමග්ගසම්මාදිට්ඨිඋප්පජ්ජති.යතනවුත්තං 

‘‘ධම්මාහංසාරථිංබ්රූමි, සම්මාදිට්ඨිපුයරජව’’න්ති. 

ඉති භගවා යෙසනං නිට්ඨායපත්වා අවසායන චත්තාරි සච්චානි දීයපසි. 

යෙසනාපරියෙොසායන යෙවපුත්යතො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි. ෙථා හි

රඤ්යඤොයභොජනකායල අත්තයනොමුඛප්පමායණකබයළඋක්ඛිත්යතඅඞ්යක

නිසින්යනො පුත්යතො අත්තයනො මුඛප්පමායණයනව තයතො කබළං කයරොති, 
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පටුන 

එවයමවංභගවතිඅරහත්තනිකූයටනයෙසනංයෙයසන්යතපි සත්තාඅත්තයනො

උපනිස්සොනුරූයපන යසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණන්ති. අෙම්පි යෙවපුත්යතො

යසොතාපත්තිඵලංපත්වාභගවන්තංගන්ධාදීහිපූයජත්වාපක්කාමීති. ඡට්ඨං. 

7. වනයරොපසුත්තවණ්ණනා 

47. සත්තයම ධම්මට්ඨා සීලසම්පන්නාතියකධම්මට්ඨා, යකසීලසම්පන්නාති

පුච්ඡති.භගවාඉමං පඤ්හංථාවරවත්ථුනාදීයපන්යතො ආරාමයරොපාතිආදිමාහ.

තත්ථ ආරාමයරොපාති පුප්ඵාරාමඵලාරාමයරොපකා. වනයරොපාති සෙංජායත

අයරොපිමවයන සීමං පරික්ඛිපිත්වා 

යචතිෙයබොධිචඞ්කමනමණ්ඩපකුටියලණරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානං කාරකා

ඡායූපයගරුක්යඛ යරොයපත්වාෙෙමානාපිවනයරොපායෙවනාම. යසතුකාරකාති

විසයම යසතුං කයරොන්ති, උෙයක නාවං පටිොයෙන්ති. පපන්ති

පානීෙොනසාලං. උෙපානන්ති ෙංකඤ්චි යපොක්ඛරණීතළාකාදිං. උපස්සෙන්ති

වාසාගාරං. ‘‘උපාසෙ’’න්තිපිපායඨො. 

සො පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතීති න අකුසලවිතක්කං වා විතක්යකන්තස්ස

නිද්ොෙන්තස්සවාපවඩ්ෙති.ෙොෙොපන අනුස්සරති, තොතොතස්සවඩ්ෙති.

ඉමමත්ථං සන්ධාෙ ‘‘සො පුඤ්ඤං පවඩ්ෙතී’’ති වුත්තං. ධම්මට්ඨා

සීලසම්පන්නාති තස්මිං ධම්යම ඨිතත්තා යතනපි සීයලන සම්පන්නත්තා

ධම්මට්ඨා සීලසම්පන්නා. අථ වා එවරූපානි පුඤ්ඤානි කයරොන්තානං ෙස

කුසලා ධම්මා පූයරන්ති, යතසු ඨිතත්තා ධම්මට්ඨා. යතයනව ච සීයලන

සම්පන්නත්තාසීලසම්පන්නාති.සත්තමං. 

8. යජතවනසුත්තවණ්ණනා 

48. අට්ඨයම ඉෙං හි තං යෙතවනන්ති අනාථපිණ්ඩියකො යෙවපුත්යතො

යජතවනස්ස යචව බුද්ධාදීනඤ්ච වණ්ණභණනත්ථං ආගයතො එවමාහ. 

ඉසිසඞ්ඝනියසවිතන්තිභික්ඛුසඞ්ඝනියසවිතං. 

එවං පඨමගාථාෙ යජතවනස්ස වණ්ණං කයථත්වා ඉොනි අරිෙමග්ගස්ස 

කයථන්යතො කම්මංවිජ්ොතිආදිමාහ.තත්ථ කම්මන්තිමග්ගයචතනා. විජ්ොති 

මග්ගපඤ්ඤා. ධම්යමොති සමාධිපක්ඛිකා ධම්මා. සීලං ජීවිතමුත්තමන්ති සීයල

පතිට්ඨිතස්ස ජීවිතං උත්තමන්ති ෙස්යසති. අථ වා විජ්ොති දිට්ඨිසඞ්කප්පා. 

ධම්යමොති වාොමසතිසමාධයෙො. සීලන්ති වාචාකම්මන්තාජීවා. 

ජීවිතමුත්තමන්තිඑතස්මිංසීයල ඨිතස්සජීවිතංනාමඋත්තමං. එයතනමච්චා

සුජ්ඣන්තීති එයතනඅට්ඨඞ්ගිකමග්යගනසත්තාවිසුජ්ඣන්ති. 
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තස්මාති ෙස්මා මග්යගන සුජ්ඣන්ති, න යගොත්තධයනහි, තස්මා. යෙොනියසො

විචියන ධම්මන්ති උපායෙන සමාධිපක්ඛිෙධම්මං විචියනෙය. එවං තත්ථ

විසුජ්ඣතීති එවං තස්මිං අරිෙමග්යග විසුජ්ඣති. අථ වා යෙොනියසො විචියන 

ධම්මන්තිඋපායෙනපඤ්චක්ඛන්ධධම්මංවිචියනෙය. එවං තත්ථවිසුජ්ඣතීති

එවංයතසුචතූසුසච්යචසුවිසුජ්ඣති. 

ඉොනි සාරිපුත්තත්යථරස්ස වණ්ණං කයථන්යතො සාරිපුත්යතොවාතිආදිමාහ.

තත්ථ සාරිපුත්යතොවාති අවධාරණවචනං, එයතහි පඤ්ඤාදීහි සාරිපුත්යතොව 

යසයෙයොති වෙති. උපසයමනාතිකයලසඋපසයමන. පාරං ගයතොති නිබ්බානං

ගයතො. යෙො යකොචි නිබ්බානං පත්යතො භික්ඛු, යසො එතාවපරයමො සිො, න

යථයරන උත්තරිතයරොනාමඅත්ථීතිවෙති.යසසංඋත්තානයමවාති.අට්ඨමං. 

9. මච්ඡරිසුත්තවණ්ණනා 

49. නවයම මච්ඡරියනොතිමච්යඡයරනසමන්නාගතා. එකච්යචො හි අත්තයනො

වසනට්ඨායන භික්ඛුං හත්ථං පසායරත්වාපි න වන්ෙති, අඤ්ඤත්ථ ගයතො

විහාරං පවිසිත්වාසක්කච්චංවන්දිත්වාමධුරපටිසන්ථාරංකයරොති– ‘‘භන්යත, 

අම්හාකං වසනට්ඨානං නාගච්ඡථ, සම්පන්යනො පයෙයසො, පටිබලා මෙං

අෙයානං ොගුභත්තාදීහි උපට්ඨානං කාතු’’න්ති. භික්ඛූ ‘‘සද්යධො අෙං

උපාසයකො’’ති ොගුභත්තාදීහි සඞ්ගණ්හන්ති. අයථයකො යථයරො තස්ස ගාමං

ගන්ත්වාපිණ්ඩාෙචරති.යසො තංදිස්වාඅඤ්යඤනවාගච්ඡති, ඝරංවාපවිසති.

සයචපිසම්මුඛීභාවංආගච්ඡති, හත්යථනවන්දිත්වා–‘‘අෙයස්සභික්ඛංයෙථ, 

අහං එයකන කම්යමන ගච්ඡාමී’’ති පක්කමති. යථයරො සකලගාමං චරිත්වා

තුච්ඡපත්යතොවනික්ඛමති.ඉෙංතාවමුදුමච්ඡරිෙං නාම, යෙනසමන්නාගයතො

අොෙයකොපි ොෙයකො විෙ පඤ්ඤාෙති. ඉධ පන ථද්ධමච්ඡරිෙං අධිප්යපතං, 

යෙනසමන්නාගයතො භික්ඛූසුපිණ්ඩාෙ පවිට්යඨසු, ‘‘යථරා ඨිතා’’ති වුත්යත, 

‘‘කංමය්හංපාොරුජ්ජන්තී’’තිආදීනිවත්වාසිලාථම්යභොවිෙඛාණුයකොවිෙ ච

ථද්යධො හුත්වා තිට්ඨති, සාමීචිම්පි න කයරොති. කෙරිොති ඉෙං මච්ඡරියනොති

පෙස්යසවයවවචනං.මුදුකම්පිහිමච්ඡරිෙං ‘‘මච්ඡරිෙ’’න්යතව වුච්චති, ථද්ධං

පනකෙරිෙංනාම. පරිභාසකාති භික්ඛූ ඝරද්වායර ඨියත දිස්වා, ‘‘කං තුම්යහ

කසිත්වා ආගතා, වපිත්වා, ලායිත්වා? මෙං අත්තයනොපි න ලභාම, කුයතො

තුම්හාකං, සීඝං නික්ඛමථා’’තිආදීහි සංතජ්ජකා. අන්තරාෙකරාති ොෙකස්ස

සග්ගන්තරායෙො, පටිග්ගාහකානං ලාභන්තරායෙො, අත්තයනො උපඝායතොති

ඉයමසංඅන්තරාොනංකාරකා. 
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සම්පරායෙොති පරයලොයකො. රතීති පඤ්චකාමගුණරති. ඛිඩ්ඩාති 

කායිකඛිඩ්ඩාදිකා තිවිධා ඛිඩ්ඩා. දිට්යඨ ධම්යමස විපායකොති තස්මිං

නිබ්බත්තභවයන දිට්යඨ ධම්යම එස විපායකො. සම්පරායෙ ච දුග්ගතීති

‘‘ෙමයලොකංඋපපජ්ජයර’’තිවුත්යතසම්පරායෙචදුග්ගති. 

වෙඤ්ඤූතිභික්ඛූඝරද්වායරඨිතා කඤ්චාපිතුණ්හීවයහොන්ති, අත්ථයතොපන–

‘‘භික්ඛංයෙථා’’තිවෙන්තිනාම.තත්ර යෙ‘‘මෙංපචාම, ඉයමපනනපචන්ති, 

පචමායන පත්වා අලභන්තා කුහිංලභිස්සන්තී’’ති? යෙෙයධම්මං සංවිභජන්ති, 

යත වෙඤ්ඤූ නාම. පකාසන්තීති විමානප්පභාෙ යජොතන්ති. පරසම්භයතසූති

පයරහි සම්පිණ්ඩියතසු. සම්පරායෙ ච සුග්ගතීති, ‘‘එයත සග්ගා’’ති එවං

වුත්තසම්පරායෙ සුගති. උභින්නම්පි වා එයතසං තයතො චවිත්වා පුන

සම්පරායෙපිදුග්ගතිසුගතියෙව යහොතීති.නවමං. 

10. ඝටීකාරසුත්තවණ්ණනා 

50. ෙසයම උපපන්නායසති නිබ්බත්තිවයසන උපගතා. විමුත්තාති

අවිහාබ්රහ්මයලොකස්මිං උපපත්තිසමනන්තරයමව අරහත්තඵලවිමුත්තිො

විමුත්තා. මානුසං යෙහන්තිඉධපඤ්යචොරම්භාගිෙසංයෙොජනානිඑවවුත්තානි. 

දිබ්බයෙොගන්ති පඤ්ච උද්ධම්භාගිෙසංයෙොජනානි. උපච්චගුන්ති අතික්කමිංසු. 

උපයකොතිආදීනි යතසං යථරානං නාමානි. කුසලී භාසසී යතසන්ති, 

‘‘කුසල’’න්ති ඉෙංවචනංඉමස්සඅත්ථීති කුසලී, යතසංයථරානංත්වංකුසලං 

අනවජ්ජංභාසසි, යථොයමසිපසංසසි, පණ්ඩියතොසියෙවපුත්තාතිවෙති. තංයත

ධම්මං ඉධඤ්ඤාොතියතයථරාතංධම්මං ඉධතුම්හාකං සාසයනජානිත්වා. 

ගම්භීරන්ති ගම්භීරත්ථං. බ්රහ්මචාරී නිරාමියසොති නිරාමිසබ්රහ්මචාරී නාම

අනාගාමී, අනාගාමී අයහොසින්ති අත්යථො. අහුවාති අයහොසි. සගායමයෙයොති

එකගාමවාසී.පරියෙොසානගාථාසඞ්ගීතිකායරහිඨපිතාති. ෙසමං. 

ආදිත්තවග්යගොපඤ්චයමො. 

6. ෙරාවග්යගො 

1. ජරාසුත්තවණ්ණනා 

51. ජරාවග්ගස්සපඨයම සාධූතිලද්ධකං භද්ෙකං. සීලංොවෙරාතිඉමිනාඉෙං

ෙස්යසති – ෙථා මුත්තාමණිරත්තවත්ථාදීනි ආභරණානි තරුණකායලයෙව

යසොභන්ති, ජරාජිණ්ණකායල තානි ධායරන්යතො ‘‘අෙං අජ්ජාපි බාලභාවං

පත්යථති, උම්මත්තයකො මඤ්යඤ’’ති වත්තබ්බතං ආපජ්ජති, න එවං සීලං.
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සීලඤ්හි නිච්චකාලං යසොභති. බාලකායලපි හි සීලං රක්ඛන්තං ‘‘කං ඉමස්ස

සීයලනා’’ති? වත්තායරොනත්ථි.මජ්ඣිමකායලපි මහල්ලකකායලපීති. 

සද්ධා සාධුපතිට්ඨිතාතිහත්ථාළවකචිත්තගහපතිආදීනංවිෙමග්යගනආගතා 

පතිට්ඨිතසද්ධානාමසාධු. පඤ්ඤානරානංරතනන්තිඑත්ථ චිත්තීකතට්ඨාදීහි

රතනංයවදිතබ්බං.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘ෙදි චිත්තීකතන්ති රතනං, නනු භගවා චිත්තීකයතො පුරිසසීයහො, යෙ ච 

යලොයකචිත්තීකතා, යතසංචිත්තීකයතොභගවා. ෙදි රතිකරන්තිරතනං, නනු

භගවා රතිකයරො පුරිසසීයහො, තස්ස වචයනන චරන්තා ඣානරතිසුයඛන

අභිරමන්ති. ෙදි අතුලයන්ති රතනං, නනු භගවා අතුයලො පුරිසසීයහො. න හි 

සක්කාතුයලතුංගුයණහි ගුණපාරමිංගයතො.ෙදිදුල්ලභන්තිරතනං, නනුභගවා

දුල්ලයභො පුරිසසීයහො. ෙදි අයනොමසත්තපරියභොගන්ති රතනං, නනු භගවා

අයනොයමො සීයලන සමාධිනා පඤ්ඤාෙ විමුත්තිො 

විමුත්තිඤාණෙස්සයනනා’’ති. 

ඉධ පන දුල්ලභපාතුභාවට්යඨන පඤ්ඤා ‘‘රතන’’න්ති වුත්තං. පුඤ්ඤන්ති

පුඤ්ඤයචතනා, සාහිඅරූපත්තාපරිහරිතුංනසක්කාති. පඨමං. 

2. අජරසාසුත්තවණ්ණනා 

52. දුතියෙ අෙරසාති අජීරයණන, අවිපත්තිොති අත්යථො. සීලඤ්හි

අවිපන්නයමව සාධු යහොති, විපන්නසීලං ආචරියුපජ්ඣාොෙයෙොපි න

සඞ්ගණ්හන්ති, ගතගතට්ඨායනනිද්ධමිතබ්යබොවයහොතීති. දුතිෙං. 

3. මිත්තසුත්තවණ්ණනා 

53. තතියෙ සත්යථොති සද්ධිංචයරො, ජඞ්ඝසත්යථො වා සකටසත්යථො වා. 

මිත්තන්තියරොයගඋප්පන්යන පාටඞ්කොවාඅඤ්යඤනවාොයනනහරිත්වා

යඛමන්තසම්පාපයනන මිත්තං. සයක ඝයරති අත්තයනො යගයහ. තථාරූයප

යරොයගජායත පුත්තභරිොෙයෙොජිගුච්ඡන්ති, මාතාපනඅසුචිම්පිචන්ෙනංවිෙ

මඤ්ඤති. තස්මා සා සයක ඝයර මිත්තං. සහායෙො අත්ථොතස්සාති 

උප්පන්නකච්චස්ස යෙො තං කච්චං වහති නිත්ථරති, යසො කච්යචසු සහ

අෙනභායවන සහායෙො මිත්තං, සුරාපානාදිසහාො පන න මිත්තා. 

සම්පරායිකන්ති සම්පරාෙහිතං.තතිෙං. 
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4. වත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

54. චතුත්යථ පුත්තා වත්ථූති මහල්ලකකායල පටිජග්ගනට්යඨන පුත්තා

පතිට්ඨා. පරයමොති අඤ්යඤසං අකයථතබ්බස්සපි ගුය්හස්ස

කයථතබ්බයුත්තතාෙ භරිොපරයමොසඛානාම.චතුත්ථං. 

5-7. පඨමජනසුත්තාදිවණ්ණනා 

55. පඤ්චයම විධාවතීති පරසමුද්ොදිගමනවයසන ඉයතො චියතො ච විධාවති.

පඤ්චමං. 

56. ඡට්යඨ දුක්ඛාතිවට්ටදුක්ඛයතො.ඡට්ඨං. 

57. සත්තයම පරාෙණන්තිනිප්ඵත්ති අවස්සයෙො.සත්තමං. 

8. උප්පථසුත්තවණ්ණනා 

58. අට්ඨයම රායගො උප්පයථොති සුගතිඤ්ච නිබ්බානඤ්ච ගච්ඡන්තස්ස

අමග්යගො. රත්තින්දිවක්ඛයෙොති රත්තිදියවහි, රත්තිදියවසු වා ඛීෙති. ඉත්ථී

මලන්ති යසසං බාහිරමලං භස්මඛාරාදීහි යධොවිත්වා සක්කා යසොයධතුං, 

මාතුගාමමයලන දුට්යඨො පන න සක්කා සුද්යධො නාම කාතුන්ති ඉත්ථී

‘‘මල’’න්ති වුත්තා. එත්ථාති එත්ථ ඉත්ථිෙං පජා සජ්ජති. තයපොති

ඉන්ද්රිෙසංවරධුතඞ්ගගුණවීරිෙදුක්කරකාරිකානං නාමං, ඉධ පන ඨයපත්වා

දුක්කරකාරිකං සබ්බාපි කයලසසන්තාපිකා පටිපො වට්ටති. බ්රහ්මචරිෙන්ති

යමථුනවිරති.අට්ඨමං. 

9. දුතිෙසුත්තවණ්ණනා 

59. නවයම කිස්ස චාභිරයතොති කස්මිං අභිරයතො. දුතිොති සුගතිඤ්යචව 

නිබ්බානඤ්ච ගච්ඡන්තස්ස දුතියිකා. පඤ්ඤා යචනං පසාසතීති පඤ්ඤා එතං

පුරිසං‘‘ඉෙංකයරොහි, ඉෙංමාකරී’’තිඅනුසාසති.නවමං. 

10. කවිසුත්තවණ්ණනා 

60. ෙසයම ඡන්යෙො නිොනන්ති ගාෙත්තිආදියකො ඡන්යෙො ගාථානං නිොනං.

පුබ්බපට්ඨාපනගාථා ආරභන්යතො හි ‘‘කතරච්ඡන්යෙන යහොතූ’’ති ආරභති. 

විෙඤ්ෙනන්තිජනනං.අක්ඛරංහිපෙංජයනති, පෙංගාථංජයනති, ගාථා අත්ථං

පකායසතීති. නාමසන්නිස්සිතාති සමුද්ොදිපණ්ණත්තිනිස්සිතා. ගාථා 

ආරභන්යතොහිසමුද්ෙංවා පථවිංවාෙංකඤ්චිනාමංනිස්සයිත්වාවආරභති. 
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ආසයෙොති පතිට්ඨා.කවියතොහිගාථාපවත්තන්ති.යසොතාසංපතිට්ඨායහොතීති.

ෙසමං. 

ජරාවග්යගොඡට්යඨො. 

7. අද්ධවග්යගො 

1. නාමසුත්තවණ්ණනා 

61. අද්ධවග්ගස්ස පඨයම නාමං සබ්බං අද්ධභවීති නාමං සබ්බං අභිභවති

අනුපතති.ඔපපාතියකනවාහිකත්තියමනවා නායමනමුත්යතොසත්යතොවා

සඞ්ඛායරො වා නත්ථි. ෙස්සපි හි රුක්ඛස්ස වා පාසාණස්ස වා ‘‘ඉෙං නාම

නාම’’න්තිනජානන්ති, අනාමයකොත්යවවතස්සනාමංයහොති.පඨමං. 

2-3. චිත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

62. දුතියෙ සබ්යබව වසමන්වගූති යෙ චිත්තස්ස වසං ගච්ඡන්ති, යතසංයෙව

අනවයසසපරිොොනයමතං. දුතිෙං. 

63. තතියෙපිඑයසවනයෙො.තතිෙං. 

4-5. සංයෙොජනසුත්තාදිවණ්ණනා 

64. චතුත්යථ කිං සු සංයෙොෙයනොති කං සංයෙොජයනො කං බන්ධයනො? 

විචාරණන්ති විචරණා පාොනි. බහුවචයන එකවචනං කතං. විතක්කස්ස

විචාරණන්තිවිතක්යකොතස්සපාො. චතුත්ථං. 

65. පඤ්චයමපිඑයසවනයෙො.පඤ්චමං. 

6. අත්තහතසුත්තවණ්ණනා 

66. ඡට්යඨ යකනස්සුබ්භාහයතොතියකන අබ්භාහයතො.සු-කායරොනිපාතමත්තං. 

ඉච්ඡාධූපායියතොතිඉච්ඡාෙ ආදිත්යතො.ඡට්ඨං. 

7-9. උඩ්ඩිතසුත්තාදිවණ්ණනා 

67. සත්තයම තණ්හාෙ උඩ්ඩියතොති තණ්හාෙ උල්ලඞ්ඝියතො. චක්ඛුඤ්හි 

තණ්හාරජ්ජුනා ආවුනිත්වා රූපනාගෙන්යත උඩ්ඩිතං, යසොතාදීනි සද්ොදීසූති

තණ්හාෙ උඩ්ඩියතොයලොයකො. මච්චුනාපිහියතොතිඅනන්තයරඅත්තභායවකතං 

කම්මං න දූරං එකචිත්තන්තරං, බලවතිො පන මාරණන්තිකයවෙනාෙ

පබ්බයතන විෙ ඔත්ථටත්තා සත්තා තං න බුජ්ඣන්තීති ‘‘මච්චුනා පිහියතො

යලොයකො’’තිවුත්තං. සත්තමං. 
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68. අට්ඨයම ස්යවව පඤ්යහො යෙවතාෙ යහට්ඨුපරිොෙවයසන පුච්ඡියතො.

අට්ඨමං. 

69. නවයම සබ්බංඋත්තානයමව.නවමං. 

10. යලොකසුත්තවණ්ණනා 

70. ෙසයම කිස්මිං යලොයකො සමුප්පන්යනොති කස්මිං උප්පන්යන යලොයකො

උප්පන්යනොති පුච්ඡති. ඡසූති ඡසු අජ්ඣත්තියකසු ආෙතයනසු උප්පන්යනසු

උප්පන්යනොති වුච්චති. ඡසු කුබ්බතීති යතසුයෙව ඡසු සන්ථවං කයරොති. 

උපාොොති තානියෙව ච උපාොෙ ආගම්ම පටිච්ච පවත්තති. විහඤ්ඤතීති

යතසුයෙව ඡසු විහඤ්ඤති පීළිෙති. ඉති අජ්ඣත්තිකාෙතනවයසන අෙං

පඤ්යහොආගයතො, අජ්ඣත්තිකබාහිරානංපනවයසනආහරිතුං වට්ටති.ඡසුහි

අජ්ඣත්තිකාෙතයනසු උප්පන්යනසු අෙං උප්පන්යනො නාම යහොති, ඡසු 

බාහියරසු සන්ථවං කයරොති, ඡන්නං අජ්ඣත්තිකානං උපාොෙ ඡසු බාහියරසු

විහඤ්ඤතීති. ෙසමං. 

අද්ධවග්යගොසත්තයමො. 

8. යඡත්වාවග්යගො 

1. යඡත්වාසුත්තවණ්ණනා 

71. යඡත්වාවග්ගස්ස පඨයම යඡත්වාති වධිත්වා. සුඛං යසතීති 

යකොධපරිළායහන අපරිෙය්හමානත්තා සුඛං සෙති. න යසොචතීති 

යකොධවිනායසන විනට්ඨයෙොමනස්සත්තා න යසොචති. විසමූලස්සාති 

දුක්ඛවිපාකස්ස. මධුරග්ගස්සාති කුද්ධස්ස පටිකුජ්ඣිත්වා, අක්කුට්ඨස්ස

පච්චක්යකොසිත්වා, පහටස්ස ච පටිපහරිත්වා සුඛං උප්පජ්ජති, තං සන්ධාෙ

මධුරග්යගොති වුත්යතො. ඉමස්මිං හි ඨායන පරියෙොසානං අග්ගන්ති වුත්තං. 

අරිොතිබුද්ධාෙයෙො. පඨමං. 

2. රථසුත්තවණ්ණනා 

72. දුතියෙපඤ්ඤාෙතිඑයතනාති පඤ්ඤාණං.ධයෙො රථස්සාතිමහන්තස්මිංහි

සඞ්ගාමසීයසදූරයතොව ධජං දිස්වා‘‘අසුකරඤ්යඤොනාමඅෙංරයථො’’තිරයථො

පාකයටො යහොති. යතන වුත්තං ‘‘ධයජො රථස්ස පඤ්ඤාණ’’න්ති. අග්ගිපි

දූරයතොව ධූයමන පඤ්ඤාෙති. යචොළරට්ඨං පණ්ඩුරට්ඨන්ති එවං රට්ඨම්පි

රඤ්ඤා පඤ්ඤාෙති.චක්කවත්තිරඤ්යඤොධීතාපිපන ඉත්ථී ‘‘අසුකස්ස නාම



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා යෙවතාසංයුත්තං 

79 

පටුන 

භරිො’’ති භත්තාරං පත්වාව පඤ්ඤාෙති. තස්මා ධූයමො 

පඤ්ඤාණමග්ගියනොතිආදිවුත්තං.දුතිෙං. 

3. විත්තසුත්තවණ්ණනා 

73. තතියෙ සද්ධීධ විත්තන්ති ෙස්මා සද්යධො සද්ධාෙ මුත්තමණිආදීනිපි

විත්තානි ලභති, තිස්යසොපි කුලසම්පො, ඡ කාමසග්ගානි, නව බ්රහ්මයලොයක

පත්වාපරියෙොසායනඅමතමහානිබ්බානෙස්සනම්පිලභති, තස්මාමණිමුත්තාදීහි

විත්යතහි සද්ධාවිත්තයමව යසට්ඨං. ධම්යමොති ෙසකුසලකම්මපයථො. 

සුඛමාවහතීති සබ්බම්පි සාසවානාසවං අසංකලිට්ඨසුඛං ආවහති. සාදුතරන්ති 

යලොකස්මිං යලොණම්බිලාදීනංසබ්බරසානංසච්චයමවමධුරතරං. සච්චස්මිංහි

ඨිතා සීඝයවගං නදිම්පි නිවත්යතන්ති, විසම්පි නිම්මද්යෙන්ති, අග්ගිම්පි

පටිබාහන්ති, යෙවම්පි වස්සායපන්ති, තස්මා තං සබ්බරසානං මධුරතරන්ති

වුත්තං. පඤ්ඤාජීවිංජීවිතමාහුයසට්ඨන්තියෙො පඤ්ඤාජීවීගහට්යඨොසමායනො

පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨාෙ සලාකභත්තාදීනි පට්ඨයපත්වා පඤ්ඤාෙ ජීවති, 

පබ්බජියතො වා පන ධම්යමන උප්පන්යන පච්චයෙ ‘‘ඉෙමත්ථ’’න්ති 

පච්චයවක්ඛිත්වාපරිභුඤ්ජන්යතොකම්මට්ඨානංආොෙවිපස්සනංපට්ඨයපත්වා 

අරිෙඵලාධිගමවයසනපඤ්ඤාෙජීවති, තංපඤ්ඤාජීවිංපුග්ගලංයසට්ඨංජීවිතං

ජීවතීති ආහු.තතිෙං. 

4. වුට්ඨිසුත්තවණ්ණනා 

74. චතුත්යථ බීෙන්ති උප්පතන්තානං සත්තවිධං ධඤ්ඤබීජං යසට්ඨං.

තස්මිඤ්හි උග්ගයත ජනපයෙො යඛයමො යහොති සුභික්යඛො. නිපතතන්ති

නිපතන්තානං යමඝවුට්ඨි යසට්ඨා. යමඝවුට්ඨිෙඤ්හි සති විවිධානි සස්සානි

උප්පජ්ජන්ති, ජනපො ඵීතා යහොන්ති යඛමා සුභික්ඛා. පවෙමානානන්ති

ජඞ්ගමානං පෙසා චරමානානං ගායවො යසට්ඨා. තා නිස්සාෙ හි සත්තා පඤ්ච

යගොරයස පරිභුඤ්ජමානා සුඛං විහරන්ති. පවෙතන්ති රාජකුලමජ්ඣාදීසු

වෙන්තානංපුත්යතො වයරො.යසොහිමාතාපිතූනංඅනත්ථාවහංනවෙති. 

විජ්ො උප්පතතංයසට්ඨාතිපුරිමපඤ්යහකරසුත්වාසමීයපඨිතාඑකායෙවතා 

‘‘යෙවයත, කස්මාත්වංඑතංපඤ්හංෙසබලංපුච්ඡසි? අහංයතකයථස්සාමී’’ති

අත්තයනො ඛන්තිො ලද්ධිො පඤ්හං කයථසි. අථ නං ඉතරා යෙවතා ආහ –

‘‘ොව පධංසී වයෙසි යෙවයත ොව පගබ්භා මුඛරා, අහං බුද්ධං භගවන්තං

පුච්ඡාමි.ත්වංමය්හංකස්මා කයථසී’’ති? නිවත්යතත්වාතයෙවපඤ්හංෙසබලං

පුච්ඡි. අථස්සා සත්ථා විස්සජ්යජන්යතො විජ්ො උප්පතතන්තිආදිමාහ. තත්ථ 

විජ්ොතිචතුමග්ගවිජ්ජා.සාහිඋප්පතමානාසබ්බාකුසලධම්යම සමුග්ඝායතති.
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තස්මා‘‘උප්පතතංයසට්ඨා’’තිවුත්තා. අවිජ්ොතිවට්ටමූලකමහාඅවිජ්ජා.සාහි

නිපතන්තානං ඔසීෙන්තානං වරා. පවෙමානානන්ති පෙසා චරමානානං

ජඞ්ගමානං අයනොමපුඤ්ඤක්යඛත්තභූයතොසඞ්යඝොවයරො.තඤ්හිතත්ථතත්ථ

දිස්වා පසන්නචිත්තාසත්තායසොත්ථිංපාපුණන්ති. බුද්යධොති ොදියසොපුත්යතො

වායහොතුඅඤ්යඤොවා, යෙසංයකසඤ්චිවෙමානානංබුද්යධොවයරො.තස්සහි 

ධම්මයෙසනං ආගම්ම අයනකසතසහස්සානං පාණානං බන්ධනයමොක්යඛො

යහොතීති.චතුත්ථං. 

5. භීතාසුත්තවණ්ණනා 

75. පඤ්චයම කිංසූධ භීතාති කං භීතා? මග්යගො චයනකාෙතනප්පවුත්යතොති

අට්ඨතිංසාරම්මණවයසනඅයනයකහි කාරයණහිකථියතො.එවංසන්යතකස්ස

භීතාහුත්වා අෙං ජනතා ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියෙො අග්ගයහසීතිවෙති. භූරිපඤ්ඤාති

බහුපඤ්ඤ උස්සන්නපඤ්ඤ. පරයලොකං න භායෙති ඉමස්මා යලොකා පරං

යලොකං ගච්ඡන්යතො න භායෙෙය. පණිධාොති ඨයපත්වා. බහ්වන්නපානං 

ඝරමාවසන්යතොති අනාථපිණ්ඩිකාෙයෙොවිෙබහ්වන්නපායනඝයරවසන්යතො. 

සංවිභාගීති අච්ඡරාෙ ගහිතම්පි නයඛන ඵායලත්වා පරස්ස ෙත්වාව 

භුඤ්ජනසීයලො. වෙඤ්ඤූතිවුත්තත්ථයමව. 

ඉොනි ගාථාෙ අඞ්ගානි උද්ධරිත්වා ෙස්යසතබ්බානි – ‘‘වාච’’න්ති හි ඉමිනා

චත්තාරි වචීසුචරිතානි ගහිතානි, ‘‘මයනනා’’තිපයෙන තීණි මයනොසුචරිතානි, 

‘‘කායෙනා’’ති පයෙන තීණි කාෙසුචරිතානි. ඉති ඉයම ෙස කුසලකම්මපථා 

පුබ්බසුද්ධිඅඞ්ගං නාම. බහ්වන්නපානං ඝරමාවසන්යතොති ඉමිනා

ෙඤ්ඤඋපක්ඛයරොගහියතො. සද්යධොතිඑකමඞ්ගං, මුදූතිඑකං, සංවිභාගීතිඑකං, 

වෙඤ්ඤූති එකං. ඉති ඉමානි චත්තාරි අඞ්ගානි සන්ධාෙ ‘‘එයතසු ධම්යමසු

ඨියතොචතූසූ’’තිආහ. 

අපයරොපි පරිොයෙො–වාචන්තිආදීනිතීණි අඞ්ගානි, බහ්වන්නපානන්තිඉමිනා

ෙඤ්ඤඋපක්ඛයරොව ගහියතො, සද්යධො මුදූ සංවිභාගී වෙඤ්ඤූති එකං අඞ්ගං.

අපයරො දුකනයෙො නාම යහොති. ‘‘වාචං මනඤ්චා’’ති ඉෙයමකං අඞ්ගං, 

‘‘කායෙන පාපානි අකුබ්බමායනො, බහ්වන්නපානං ඝරමාවසන්යතො’’ති එකං, 

‘‘සද්යධො මුදූ’’ති එකං, ‘‘සංවිභාගී වෙඤ්ඤූ’’ති එකං. එයතසු චතූසු ධම්යමසු

ඨියතො ධම්යම ඨියතො නාම යහොති. යසො ඉයතො පරයලොකං ගච්ඡන්යතො න

භාෙති.පඤ්චමං. 
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6. නජීරතිසුත්තවණ්ණනා 

76. ඡට්යඨ නාමයගොත්තං න ජීරතීති අතීතබුද්ධානං ොවජ්ජදිවසා

නාමයගොත්තංකථිෙති, තස්මාන ජීරතීති වුච්චති. යපොරාණා පන ‘‘අද්ධායන

ගච්ඡන්යතනපඤ්ඤායිස්සති, ජීරණසභායවොපනන යහොතියෙවා’’තිවෙන්ති. 

ආලසයන්ති ආලසිෙං, යෙන ඨිතට්ඨායන ඨියතොව, නිසින්නට්ඨායන

නිසින්යනොව යහොති, යතයලපි උත්තරන්යත ඨිතිං න කයරොති. පමායෙොති

නිද්ොෙ වා කයලසවයසන වා පමායෙො. අනුට්ඨානන්ති කම්මසමයෙ

කම්මකරණවීරිොභායවො. අසංෙයමොති සීලසඤ්ඤමාභායවො විස්සට්ඨාචාරතා. 

නිද්ොතියසොප්පබහුලතා. තාෙ ගච්ඡන්යතොපි ඨියතොපිනිසින්යනොපි නිද්ොෙති, 

පයගවනිපන්යනො. තන්දීතිඅතිච්ඡාතාදිවයසන ආගන්තුකාලසිෙං. යතඡිද්යෙති

තානි ඡ ඡිද්ොනි විවරානි. සබ්බයසොති සබ්බාකායරන. තන්ති නිපාතමත්තං. 

විවජ්ෙයෙති වජ්යජෙයජයහෙය.ඡට්ඨං. 

7. ඉස්සරිෙසුත්තවණ්ණනා 

77. සත්තයම සත්ථමලන්ති මලග්ගහිතසත්ථං. කිංසුහරන්තංවායරන්තීතිකං

හරන්තං නියසයධන්ති. වයසොති ආණාපවත්තනං. ඉත්ථීති

අවිස්සජ්ජනීෙභණ්ඩත්තා‘‘ඉත්ථීභණ්ඩානමුත්තමං, වරභණ්ඩ’’න්තිආහ.අථ

වා සබ්යබපි යබොධිසත්තා ච චක්කවත්තියනො ච මාතුකුච්ඡිෙංයෙව 

නිබ්බත්තන්තීති ‘‘ඉත්ථී භණ්ඩානමුත්තම’’න්තිආහ. යකොයධො සත්ථමලන්ති

යකොයධො මලග්ගහිතසත්ථසදියසො, පඤ්ඤාසත්ථස්ස වා මලන්ති සත්ථමලං. 

අබ්බුෙන්තිවිනාසකාරණං, යචොරායලොකස්මිං විනාසකාතිඅත්යථො. හරන්යතොති

සලාකභත්තාදීනි ගයහත්වා ගච්ඡන්යතො. සලාකභත්තාදීනි හි

පට්ඨපිතකායලයෙව මනුස්යසහි පරිච්චත්තානි. යතසං තානි හරන්යතො

සමයණො පියෙො යහොති, අනාහරන්යත පුඤ්ඤහානිං නිස්සාෙ විප්පටිසාරියනො 

යහොන්ති.සත්තමං. 

8. කාමසුත්තවණ්ණනා 

78. අට්ඨයම අත්තානං න ෙයෙති පරස්ස ොසං කත්වා අත්තානං න ෙයෙෙය

ඨයපත්වා සබ්බයබොධිසත්යතති වුත්තං. න පරිච්චයෙති සීහබයග්ඝාදීනං න

පරිච්චයජෙය සබ්බයබොධිසත්යත ඨයපත්වායෙවාති වුත්තං. කලයාණන්ති

සණ්හංමුදුකං. පාපිකන්ති ඵරුසංවාචං.අට්ඨමං. 
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9. පායථෙයසුත්තවණ්ණනා 

79. නවයම සද්ධාබන්ධති පායථෙයන්තිසද්ධංඋප්පායෙත්වාොනංයෙති, සීලං

රක්ඛති, උයපොසථකම්මං කයරොති, යතයනතං වුත්තං. සිරීති ඉස්සරිෙං. 

ආසයෙොතිවසනට්ඨානං.ඉස්සරියෙහිඅභිමුඛීභූයතථලයතොපිජලයතොපියභොගා 

ආගච්ඡන්තියෙව.යතයනතංවුත්තං. පරිකස්සතීතිපරිකඩ්ෙති. නවමං. 

10. පජ්යජොතසුත්තවණ්ණනා 

80. ෙසයම පජ්යෙොයතොතිපදීයපොවිෙයහොති. ොගයරොතිජාගරබ්රාහ්මයණොවිෙ

යහොති. ගායවො කම්යමසජීවානන්තිකම්යමනසහජීවන්තානං ගායවොවකම්යම 

කම්මසහාො කම්මදුතිෙකා නාම යහොන්ති. යගොමණ්ඩයලහි සද්ධිං

කසිකම්මාදීනි නිප්ඵජ්ජන්ති. සීතස්ස ඉරිොපයථොතිසීතං අස්ස සත්තකාෙස්ස

ඉරිොපයථො ජීවිතවුත්ති. සීතන්ති නඞ්ගලං. ෙස්ස හි නඞ්ගයලහි යඛත්තං

අප්පමත්තකම්පිකට්ඨංනයහොති, යසොකථංජීවිස්සතීති වෙති.ෙසමං. 

11. අරණසුත්තවණ්ණනා 

81. එකාෙසයම අරණාතිනික්කයලසා. වුසිතන්තිවුසිතවායසො. යභොජිස්සිෙන්ති

අොසභායවො. සමණාති ඛීණාසවසමණා.යතහිඑකන්යතනඅරණානාම. වුසිතං

න නස්සතීති යතසං අරිෙමග්ගවායසො න නස්සති. පරිොනන්තීති

පුථුජ්ජනකලයාණකයතො පට්ඨාෙ යසඛා යලොකෙයලොකුත්තරාෙ පරිඤ්ඤාෙ

පරිජානන්ති. යභොජිස්සිෙන්ති ඛීණාසවසමණානංයෙව නිච්චං භුජිස්සභායවො

නාම. වන්ෙන්තීති පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාෙ වන්ෙන්ති. පතිට්ඨිතන්ති සීයල

පතිට්ඨිතං. සමණීධාතිසමණංඉධ. ොතිහීනන්තිඅපිචණ්ඩාලකුලාපබ්බජිතං. 

ඛත්තිොති න යකවලං ඛත්තිොව, යෙවාපි සීලසම්පන්නං සමණං 

වන්ෙන්තියෙවාති.එකාෙසමං. 

යඡත්වාවග්යගොඅට්ඨයමො. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිො 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

යෙවතාසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා යෙවපුත්තසංයුත්තං 

83 

පටුන 

2. යෙවපුත්තසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. පඨමකස්සපසුත්තවණ්ණනා 

82. යෙවපුත්තසංයුත්තස්ස පඨයම යෙවපුත්යතොති යෙවානඤ්හි අඞ්යක

නිබ්බත්තා පුරිසා යෙවපුත්තා නාම, ඉත්ථියෙො යෙවධීතයරො නාම යහොන්ති.

නාමවයසන අපාකටාව ‘‘අඤ්ඤතරා යෙවතා’’ති වුච්චති, පාකයටො

‘‘ඉත්ථන්නායමො යෙවපුත්යතො’’ති. තස්මා යහට්ඨා ‘‘අඤ්ඤතරා යෙවතා’’ති

වත්වා ඉධ ‘‘යෙවපුත්යතො’’ති වුත්තං. අනුසාසන්ති අනුසිට්ඨිං. අෙං කර

යෙවපුත්යතො භගවතාසම්යබොධියතොසත්තයමවස්යසෙමකපාටිහාරිෙංකත්වා

තිෙසපුයරවස්සංඋපගම්ම අභිධම්මංයෙයසන්යතනඣානවිභඞ්යග–‘‘භික්ඛූති

සමඤ්ඤාෙ භික්ඛු, පටිඤ්ඤාෙ භික්ඛූ’’ති (විභ. 510). එවං භික්ඛුනිද්යෙසං

කථිෙමානං අස්යසොසි. ‘‘එවං විතක්යකථ, මා එවං විතක්කයිත්ථ, එවං

මනසිකයරොථ, මාඑවංමනසාකත්ථ.ඉෙංපජහථ, ඉෙංඋපසම්පජ්ජ විහරථා’’ති

(පාරා.19). එවරූපංපනභික්ඛුඔවාෙංභික්ඛුඅනුසාසනංනඅස්යසොසි.යසොතං 

සන්ධාෙ–‘‘භික්ඛුංභගවාපකායසසි, යනොචභික්ඛුයනොඅනුසාස’’න්තිආහ. 

යතන හීති ෙස්මා මො භික්ඛුයනො අනුසිට්ඨි න පකාසිතාති වෙසි, තස්මා. 

තඤ්යඤයවත්ථ පටිභාතූතිතුය්යහයවසා අනුසිට්ඨිපකාසනාඋපට්ඨාතූති. යෙො

හි පඤ්හං කයථතුකායමො යහොති, න ච සක්යකොති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන

සද්ධිංසංසන්දිත්වාකයථතුං. යෙොවානකයථතුකායමොයහොති, සක්යකොතිපන

කයථතුං. යෙො වා යනව කයථතුකායමො යහොති, කයථතුං න ච සක්යකොති.

සබ්යබසම්පි යතසං භගවා පඤ්හං භාරං න කයරොති. අෙං පන යෙවපුත්යතො

කයථතුකායමො යචව, සක්යකොති ච කයථතුං. තස්මා තස්යසව භාරං

කයරොන්යතො භගවාඑවමාහ.යසොපිපඤ්හංකයථසි. 

තත්ථ සුභාසිතස්ස සික්යඛථාති සුභාසිතං සික්යඛෙය, චතුසච්චනිස්සිතං

ෙසකථාවත්ථුනිස්සිතං සත්තතිංසයබොධිපක්ඛිෙනිස්සිතං චතුබ්බිධං

වචීසුචරිතයමව සික්යඛෙය. සමණූපාසනස්ස චාති සමයණහි උපාසිතබ්බං

සමණූපාසනං නාම අට්ඨතිංසයභෙං කම්මට්ඨානං, තම්පි සික්යඛෙය

භායවෙයාති අත්යථො. බහුස්සුතානං වා භික්ඛූනං උපාසනම්පි සමණූපාසනං.

තම්පි ‘කං, භන්යත, කුසල’’න්තිආදිනා පඤ්හපුච්ඡයනන පඤ්ඤාවුද්ධත්ථං

සික්යඛෙය. චිත්තවූපසමස්ස චාති අට්ඨසමාපත්තිවයසන චිත්තවූපසමං 

සික්යඛෙය.ඉතියෙවපුත්යතනතිස්යසොසික්ඛාකථිතායහොන්ති.පුරිමපයෙනහි 

අධිසීලසික්ඛා කථිතා, දුතිෙපයෙන අධිපඤ්ඤාසික්ඛා, චිත්තවූපසයමන 
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අධිචිත්තසික්ඛාතිඑවං ඉමාෙගාථාෙසකලම්පිසාසනංපකාසිතයමවයහොති.

පඨමං. 

2. දුතිෙකස්සපසුත්තවණ්ණනා 

83. දුතියෙ ඣායීති ද්වීහි ඣායනහි ඣායී. විමුත්තචිත්යතොති

කම්මට්ඨානවිමුත්තිො විමුත්තචිත්යතො. හෙෙස්සානුපත්තින්ති අරහත්තං. 

යලොකස්සාති සඞ්ඛාරයලොකස්ස. අනිස්සියතොති තණ්හාදිට්ඨීහි අනිස්සියතො, 

තණ්හාදිට්ඨියෙො වා අනිස්සියතො. තොනිසංයසොති අරහත්තානිසංයසො. ඉෙං

වුත්තං යහොති – අරහත්තානිසංයසො භික්ඛු අරහත්තං පත්යථන්යතො ඣායී

භයවෙය, සුවිමුත්තචිත්යතො භයවෙය, යලොකස්ස උෙෙබ්බෙං ඤත්වා

අනිස්සියතො භයවෙය. තන්තිධම්යමො පන ඉමස්මිං සාසයන පුබ්බභායගොති.

දුතිෙං. 

3-4. මාඝසුත්තාදිවණ්ණනා 

84. තතියෙ මායඝොති සක්කස්යසතං නාමං. ස්යවව වත්යතන අඤ්යඤ

අභිභවිත්වා යෙවිස්සරිෙං පත්යතොති වත්රභූ, වත්රනාමකං වා අසුරං අභිභවතීති

වත්රභූ.තතිෙං. 

85. චතුත්ථං වුත්තත්ථයමව. චතුත්ථං. 

5. ොමලිසුත්තවණ්ණනා 

86. පඤ්චයම නයතනාසීසයතභවන්තියතන කාරයණනෙංකඤ්චිභවංන

පත්යථති.ආෙතපග්ගයහොනායමසයෙවපුත්යතො, ඛීණාසවස්ස කච්චයවොසානං

නත්ථි. ඛීණාසයවන හි ආදියතො අරහත්තප්පත්තිො වීරිෙං කතං, අපරභායග

මො අරහත්තං පත්තන්ති මා තුණ්හී භවතු, තයථව වීරිෙං ෙළ්හං කයරොතු

පරක්කමතූතිචින්යතත්වාඑවමාහ. 

අථභගවා‘‘අෙංයෙවපුත්යතොඛීණාසවස්සකච්චයවොසානංඅකයථන්යතොමම 

සාසනං අනිෙයානිකං කයථති, කච්චයවොසානමස්ස කයථස්සාමී’’ති

චින්යතත්වා නත්ථි කිච්චන්තිආදිමාහ. තීසු කර පිටයකසු අෙං ගාථා

අසංකණ්ණා. භගවතාහි අඤ්ඤත්ථවීරිෙස්සයෙොයසොනාම ෙස්සියතොනත්ථි.

ඉධ පන ඉමං යෙවපුත්තං පටිබාහිත්වා ‘‘ඛීණාසයවන පුබ්බභායග

ආසවක්ඛෙත්ථාෙ අරඤ්යඤ වසන්යතන කම්මට්ඨානං ආොෙ වීරිෙං කතං, 

අපරභායග සයච ඉච්ඡති, කයරොතු, යනො යච ඉච්ඡති, ෙථාසුඛං විහරතූ’’ති 

ඛීණාසවස්ස කච්චයවොසානෙස්සනත්ථං එවමාහ. තත්ථ ගාධන්ති පතිට්ඨං.

පඤ්චමං. 
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6. කාමෙසුත්තවණ්ණනා 

87. ඡට්යඨ දුක්කරන්ති අෙං කර යෙවපුත්යතො පුබ්බයෙොගාවචයරො

බහලකයලසතාෙ සප්පයෙොයගන කයලයස වික්ඛම්යභන්යතො සමණධම්මං

කත්වා පුබ්බූපනිස්සෙමන්ෙතාෙ අරිෙභූමිං අප්පත්වාව කාලං කත්වා 

යෙවයලොයකනිබ්බත්යතො.යසො ‘‘තථාගතස්සසන්තිකංගන්ත්වා දුක්කරභාවං 

ආයරොයචස්සාමී’’ති ආගන්ත්වා එවමාහ. තත්ථ දුක්කරන්ති ෙසපි

වස්සානි…යප.…සට්ඨිපිෙයෙතංඑකන්තපරිසුද්ධස්සසමණධම්මස්සකරණං

නාම, තං දුක්කරං. යසඛාති සත්ත යසඛා. සීලසමාහිතාති සීයලන සමාහිතා

සමුයපතා. ඨිතත්තාති පතිට්ඨිතසභාවා. එවං පුච්ඡිතපඤ්හං විස්සජ්යජත්වා 

ඉොනි උපරිපඤ්හසමුට්ඨාපනත්ථං අනගාරියුයපතස්සාතිආදිමාහ. තත්ථ 

අනගාරියුයපතස්සාතිඅනගාරිෙං නිග්යගහභාවංඋයපතස්ස.සත්තභූමියකපිහි

පාසායෙවසන්යතොභික්ඛුවුඩ්ෙතයරන ආගන්ත්වා ‘‘මය්හංඉෙංපාපුණාතී’’ති

වුත්යතපත්තචීවරංආොෙනික්ඛමයතව.තස්මා ‘‘අනගාරියුයපයතො’’තිවුච්චති. 

තුට්ඨීතිචතුපච්චෙසන්යතොයසො. භාවනාොතිචිත්තවූපසමභාවනාෙ. 

යත යඡත්වා මච්චුයනො ොලන්ති යෙ රත්තින්දිවං ඉන්ද්රියූපසයම රතා, යත

දුස්සමාෙහං චිත්තං සමාෙහන්ති. යෙ ච සමාහිතචිත්තා, යත

චතුපච්චෙසන්යතොසං පූයරන්තා න කලමන්ති. යෙ සන්තුට්ඨා, යත සීලං

පූයරන්තා න කලමන්ති. යෙ සීයල පතිට්ඨිතා සත්ත යසඛා, යත අරිො

මච්චුයනො ජාලසඞ්ඛාතං කයලසජාලං ඡින්දිත්වා ගච්ඡන්ති. දුග්ගයමොති

‘‘සච්චයමතං, භන්යත, යෙ ඉන්ද්රියූපසයම රතා, යත දුස්සමාෙහං

සමාෙහන්ති…යප.… යෙ සීයල පතිට්ඨිතා, යත මච්චුයනො ජාලං ඡින්දිත්වා

ගච්ඡන්ති’’.කංනගච්ඡිස්සන්ති? අෙංපනදුග්ගයමො භගවාවිසයමොමග්යගොති

ආහ. තත්ථ කඤ්චාපි අරිෙමග්යගො යනව දුග්ගයමො න විසයමො, 

පුබ්බභාගපටිපොෙ පනස්ස බහූ පරිස්සො යහොන්ති. තස්මා එවං වුත්යතො. 

අවංසිරාතිඤාණසියරන අයධොසිරා හුත්වා පපතන්ති. අරිෙමග්ගං ආයරොහිතුං

අසමත්ථතායෙවචයතඅනරිෙමග්යගපපතන්තීතිචවුච්චන්ති. අරිොනංසයමො

මග්යගොති ස්යවව මග්යගො අරිොනං සයමො යහොති. විසයම සමාති විසයමපි

සත්තකායෙසමායෙව.ඡට්ඨං. 

7. පඤ්චාලචණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

88. සත්තයම සම්බායධති නීවරණසම්බාධං කාමගුණසම්බාධන්ති ද්යව

සම්බාධා. යතසු ඉධ නීවරණසම්බාධං අධිප්යපතං. ඔකාසන්තිඣානස්යසතං

නාමං. පටිලීනනිසයභොති පටිලීනයසට්යඨො. පටිලීයනො නාම පහීනමායනො

වුච්චති.ෙථාහ–‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පටිලීයනොයහොති. ඉධ, භික්ඛයව, 
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භික්ඛුයනො අස්මිමායනො පහීයනො යහොති උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො

අනභාවංකයතො ආෙතිං අනුප්පාෙධම්යමො’’ති (අ. නි. 4.38; මහානි. 87). 

පච්චලත්ථංසූතිපටිලභිංසු. සම්මායතතියෙනිබ්බානපත්තිොසතිංපටිලභිංසු, 

යත යලොකුත්තරසමාධිනාපිසුසමාහිතාතිමිස්සකජ්ඣානංකථිතං.සත්තමං. 

8. තාෙනසුත්තවණ්ණනා 

89. අට්ඨයම පුරාණතිත්ථකයරොතිපුබ්යබ තිත්ථකයරො. එත්ථ චතිත්ථංනාම

ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියෙො, තිත්ථකයරො නාම තාසං උප්පාෙයකො සත්ථා. යසෙයථිෙං

නන්යෙො, වච්යඡො, කයසො, සංකච්යචො. පුරාණාෙයෙො පන තිත්ථිොනාම. අෙං

පනදිට්ඨිංඋප්පායෙත්වාකථංසග්යගනිබ්බත්යතොති? කම්මවාදිතාෙ.එසකර

උයපොසථභත්තාදීනි අොසි, අනාථානං වත්තං පට්ඨයපසි, පතිස්සයෙ අකාසි, 

යපොක්ඛරණියෙො ඛණායපසි, අඤ්ඤම්පි බහුං කලයාණං අකාසි. යසො තස්ස 

නිස්සන්යෙන සග්යග නිබ්බත්යතො, සාසනස්ස පන නිෙයානිකභාවං ජානාති.

යසො තථාගතස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා සාසනානුච්ඡවිකා වීරිෙප්පටිසංයුත්තා 

ගාථාවක්ඛාමීතිආගන්ත්වා ඡින්ෙයසොතන්තිආදිමාහ. 

තත්ථ ඡින්ොති අනිෙමිතආණත්ති. යසොතන්ති තණ්හායසොතං. පරක්කම්මාති

පරක්කමිත්වාවීරිෙංකත්වා. කායමතිකයලසකායමපිවත්ථුකායමපි. පනුොති 

නීහර. එකත්තන්තිඣානං.ඉෙංවුත්තංයහොති–කායමඅජහිත්වා මුනිඣානං

නඋපපජ්ජති, නපටිලභතීතිඅත්යථො. කයිරා යච කයිරායථනන්තිෙදි වීරිෙං

කයරෙය, කයරෙයාථ, තං වීරිෙං න ඔසක්යකෙය. ෙළ්හයමනං පරක්කයමති

ෙළ්හංඑනංකයරෙය. සිථියලොහිපරිබ්බායෙොතිසිථිලගහිතාපබ්බජ්ජා. භියෙයො

ආකිරයත රෙන්ති අතියරකං උපරි කයලසරජං ආකරති. අකතං දුක්කටං

යසයෙයොති දුක්කටං අකතයමව යසයෙයො. ෙං කිඤ්චීතින යකවලං දුක්කටං

කත්වා කතසාමඤ්ඤයමව, අඤ්ඤම්පි ෙං කඤ්චි සිථිලං කතං එවරූපයමව

යහොති. සංකිලිට්ඨන්ති දුක්කරකාරිකවතං. ඉමස්මිං හි සාසයන පච්චෙයහතු 

සමාදින්නධුතඞ්ගවතං සංකලිට්ඨයමව. සඞ්කස්සරන්ති සඞ්කාෙ සරිතං, 

‘‘ඉෙම්පිඉමිනාකතංභවිස්සති, ඉෙම්පිඉමිනා’’තිඑවං ආසඞ්කතපරිසඞ්කතං. 

ආදිබ්රහ්මචරියිකාති මග්ගබ්රහ්මචරිෙස්සආදිභූතාපුබ්බපධානභූතා.අට්ඨමං. 

9. චන්දිමසුත්තවණ්ණනා 

90. නවයම චන්දිමාති චන්ෙවිමානවාසී යෙවපුත්යතො. සබ්බධීති සබ්යබසු

ඛන්ධආෙතනාදීසු. යලොකානුකම්පකාති තුය්හම්පි එතස්සපි තාදිසා එව. 

සන්තරමායනොවාති තුරියතො විෙ. පමුඤ්චසීති අතීතත්යථ වත්තමානවචනං.

නවමං. 
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10. සූරිෙසුත්තවණ්ණනා 

91. ෙසයම සූරියෙොති සූරිෙවිමානවාසී යෙවපුත්යතො. අන්ධකායරති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණුප්පත්තිනිවාරයණන අන්ධභාවකරයණ. වියරොචතීති 

යවයරොචයනො. මණ්ඩලීති මණ්ඩලසණ්ඨායනො. මා, රාහු, ගිලී

චරමන්තලික්යඛති අන්තලික්යඛචරංසූරිෙං, රාහු, මාගිලීතිවෙති.කංපයනස

තං ගිලතීති? ආම, ගිලති. රාහුස්ස හි අත්තභායවො මහා, උච්චත්තයනන 

අට්ඨයෙොජනසතාධිකානි චත්තාරි යෙොජනසහස්සානි, බාහන්තරමස්ස

ද්වාෙසයෙොජනසතානි, බහලත්යතනඡයෙොජනසතානි, සීසංනවයෙොජනසතං, 

නලාටංතියෙොජනසතං, භමුකන්තරං පණ්ණාසයෙොජනං, මුඛංද්වියෙොජනසතං, 

ඝානං තියෙොජනසතං, මුඛාධානං තියෙොජනසතගම්භීරං හත්ථතලපාෙතලානි

පුථුලයතො ද්වියෙොජනසතානි. අඞ්ගුලිපබ්බානි පණ්ණාස යෙොජනානි. යසො

චන්දිමසූරියෙවියරොචමායනදිස්වාඉස්සාපකයතො යතසංගමනවීථිංඔතරිත්වා

මුඛං විවරිත්වා තිට්ඨති. චන්ෙවිමානං සූරිෙවිමානං වා තියෙොජනසතියක

මහානරයක පක්ඛිත්තං විෙ යහොති. විමායන අධිවත්ථා යෙවතා 

මරණභෙතජ්ජිතා එකප්පහායරයනව විරවන්ති. යසො පන විමානං කොචි

හත්යථන ඡායෙති, කොචි හනුකස්ස යහට්ඨා පක්ඛිපති, කොචි ජිව්හාෙ

පරිමජ්ජති, කොචිඅවගණ්ඩකාරකං භුඤ්ජන්යතොවිෙකයපොලන්තයරඨයපති.

යවගං පන වායරතුං න සක්යකොති. සයච වායරස්සාමීති ගණ්ඩකං කත්වා

තිට්යඨෙය, මත්ථකං තස්ස භින්දිත්වා නික්ඛයමෙය, ආකඩ්ඪිත්වා වා නං

ඔනයමෙය.තස්මාවිමායනනසයහවගච්ඡති. පෙං මමන්තිචන්දිමසූරිොකර

ද්යවපියෙවපුත්තාමහාසමෙසුත්තකථනදිවයස යසොතාපත්තිඵලංපත්තා.යතන

භගවා‘‘පජංමම’’න්තිආහ, පුත්යතොමමඑයසොතිඅත්යථො. ෙසමං. 

පඨයමොවග්යගො. 

2. අනාථපිණ්ඩිකවග්යගො 

1. චන්දිමසසුත්තවණ්ණනා 

92. දුතිෙවග්ගස්සපඨයම කච්යඡවාති කච්යඡවිෙ. කච්යඡතිපබ්බතකච්යඡපි

නදීකච්යඡපි. එයකොදි නිපකාති එකග්ගචිත්තා යචව පඤ්ඤායනපක්යකන ච

සමන්නාගතා. සතාතිසතිමන්යතො.ඉෙංවුත්තංයහොති–යෙඣානානිලභිත්වා 

එයකොදීනිපකාසතාවිහරන්ති, යතඅමකයසපබ්බතකච්යඡවානදීකච්යඡ වා

මගා විෙ යසොත්ථිං ගමිස්සන්තීති. පාරන්ති නිබ්බානං. අම්බුයෙොති මච්යඡො. 

රණඤ්ෙහාති කයලසඤ්ජහා. යෙපි ඣානානි ලභිත්වා අප්පමත්තා කයලයස
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ජහන්ති, යතසුත්තජාලං භින්දිත්වාමච්ඡාවිෙනිබ්බානංගමිස්සන්තීතිවුත්තං

යහොති.පඨමං. 

2. යවණ්ඩුසුත්තවණ්ණනා 

93. දුතියෙ යවණ්ඩූතිතස්සයෙවපුත්තස්සනාමං. පයිරුපාසිොතිපරිරුපාසිත්වා. 

අනුසික්ඛයරති සික්ඛන්ති. සිට්ඨිපයෙති අනුසිට්ඨිපයෙ. කායල යත 

අප්පමජ්ෙන්තාතිකායලයතඅප්පමාෙංකයරොන්තා.දුතිෙං. 

3. දීඝලට්ඨිසුත්තවණ්ණනා 

94. තතියෙ දීඝලට්ඨීති යෙවයලොයක සබ්යබ සමප්පමාණා තිගාවුතිකාව

යහොන්ති, මනුස්සයලොයක පනස්ස දීඝත්තභාවතාෙ එවංනාමං අයහොසි. යසො

පුඤ්ඤානිකත්වායෙවයලොයකනිබ්බත්යතොපිතයථවපඤ්ඤායි.තතිෙං. 

4. නන්ෙනසුත්තවණ්ණනා 

95. චතුත්යථ යගොතමාති භගවන්තං යගොත්යතන ආලපති. අනාවටන්ති

තථාගතස්සහි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංයපයසන්තස්සරුක්යඛොවාපබ්බයතොවා

ආවරිතුං සමත්යථො නාම නත්ථි. යතනාහ ‘‘අනාවට’’න්ති. ඉති තථාගතං

යථොයමත්වායෙවයලොයකඅභිසඞ්ඛතපඤ්හං පුච්ඡන්යතො කථංවිධන්තිආදිමාහ.

තත්ථ දුක්ඛමතිච්ච ඉරිෙතීති දුක්ඛං අතික්කමිත්වා විහරති. සීලවාති

යලොකෙයලොකුත්තයරන සීයලන සමන්නාගයතො ඛීණාසයවො. පඤ්ඤාෙයෙොපි

මිස්සකායෙවයවදිතබ්බා. පූෙෙන්තීතිගන්ධපුප්ඵාදීහිපූයජන්ති.චතුත්ථං. 

5-6. චන්ෙනසුත්තාදිවණ්ණනා 

96. පඤ්චයම අප්පතිට්යඨ අනාලම්යබති යහට්ඨා අපතිට්යඨ උපරි

අනාලම්බයන. සුසමාහියතොති අප්පනාෙපි උපචායරනපි සුට්ඨු සමාහියතො. 

පහිතත්යතොති යපසිතත්යතො. නන්දීරාගපරික්ඛීයණොති පරික්ඛීණනන්දීරායගො.

නන්දීරායගො නාම තයෙො කම්මාභිසඞ්ඛාරා. ඉති ඉමාෙ ගාථාෙ

කාමසඤ්ඤාගහයණන පඤ්යචොරම්භාගිෙසංයෙොජනානි, 

රූපසංයෙොජනගහයණන පඤ්ච උද්ධම්භාගිෙසංයෙොජනානි, නන්දීරායගන

තයෙො කම්මාභිසඞ්ඛාරා ගහිතා. එවං ෙස්ස ෙස සංයෙොජනානි තයෙො ච

කම්මාභිසඞ්ඛාරාපහීනා, යසො ගම්භීයරමයහොයඝනසීෙතීති.කාමසඤ්ඤාෙවා

කාමභයවො, රූපසංයෙොජයනන රූපභයවො ගහියතො, යතසං ගහයණන

අරූපභයවො ගහියතොව, නන්දීරායගන තයෙො කම්මාභිසඞ්ඛාරා ගහිතාති එවං

ෙස්සතීසුභයවසුතයෙොසඞ්ඛාරානත්ථි, යසොගම්භීයරනසීෙතීතිපි ෙස්යසති.

පඤ්චමං. 
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97. ඡට්ඨංවුත්තත්ථයමව.ඡට්ඨං. 

7. සුබ්රහ්මසුත්තවණ්ණනා 

98. සත්තයම සුබ්රහ්මාති යසො කර යෙවපුත්යතො අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුයතො

නන්ෙනකීළිකං ගන්ත්වා පාරිච්ඡත්තකමූයල පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදි. තං

පඤ්චසතායෙවධීතයරොපරිවායරත්වානිසින්නා, පඤ්චසතා රුක්ඛංඅභිරුළ්හා.

නනුචයෙවතානංචිත්තවයසනයෙොජනසතියකොපිරුක්යඛොඔනමිත්වා හත්ථං

ආගච්ඡති, කස්මා තා අභිරුළ්හාති. ඛිඩ්ඩාපසුතතාෙ. අභිරුය්හ පන 

මධුරස්සයරන ගායිත්වා ගායිත්වා පුප්ඵානි පායතන්ති, තානි ගයහත්වා ඉතරා 

එකයතොවණ්ටිකමාලාදිවයසන ගන්යථන්ති. අථ රුක්ඛං අභිරුළ්හා

උපච්යඡෙකකම්මවයසන එකප්පහායරයනවකාලංකත්වාඅවීචිම්හිනිබ්බත්තා

මහාදුක්ඛංඅනුභවන්ති. 

අථකායලගච්ඡන්යතයෙවපුත්යතො‘‘ඉමාසංයනවසද්යෙොසුෙයති, න පුප්ඵානි

පායතන්ති. කහං නු යඛො ගතා’’ති? ආවජ්යජන්යතො නිරයෙ නිබ්බත්තභාවං 

දිස්වා පිෙවත්ථුකයසොයකන රුප්පමායනො චින්යතසි – ‘‘එතා තාව

ෙථාකම්යමනගතා, මය්හං ආයුසඞ්ඛායරොකත්තයකො’’ති. යසො – ‘‘සත්තයම

දිවයස මොපි අවයසසාහි පඤ්චසතාහි සද්ධිං කාලං කත්වා තත්යථව

නිබ්බත්තිතබ්බ’’න්ති දිස්වා බලවතයරන යසොයකන රුප්පි. යසො – ‘‘ඉමං

මය්හං යසොකං සයෙවයක යලොයක අඤ්ඤත්ර තථාගතා නිද්ධමිතුං සමත්යථො

නාම නත්ථී’’ති චින්යතත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා නිච්චං උත්රස්තන්ති

ගාථමාහ. 

තත්ථ ඉෙන්ති අත්තයනො චිත්තං ෙස්යසති. දුතිෙපෙං පුරිමස්යසව යවවචනං. 

නිච්චන්ති ච පෙස්ස යෙවයලොයක නිබ්බත්තකාලයතො පට්ඨාොති අත්යථො න

ගයහතබ්යබො, යසොකුප්පත්තිකාලයතො පන පට්ඨාෙ නිච්චන්ති යවදිතබ්බං. 

අනුප්පන්යනසු කිච්යඡසූති ඉයතො සත්තාහච්චයෙන ොනි දුක්ඛානි 

උප්පජ්ජිස්සන්ති, යතසු. අයථොඋප්පතියතසුචාතිොනි පඤ්චසතානංඅච්ඡරානං

නිරයෙනිබ්බත්තානංදිට්ඨානි, යතසුචාතිඑවංඉයමසු උප්පන්නානුප්පන්යනසු

දුක්යඛසු නිච්චං මම උත්රස්තං චිත්තං, අබ්භන්තයර ඩය්හමායනො විෙ යහොමි

භගවාතිෙස්යසති. 

නාඤ්ඤත්ර යබොජ්ඣාතපසාතියබොජ්ඣඞ්ගභාවනඤ්චතයපොගුණඤ්චඅඤ්ඤත්ර 

මුඤ්චිත්වා යසොත්ථිං න පස්සාමීති අත්යථො. සබ්බනිස්සග්ගාති නිබ්බානයතො.

එත්ථ කඤ්චාපි යබොජ්ඣඞ්ගභාවනා පඨමං ගහිතා, ඉන්ද්රිෙසංවයරො පච්ඡා, 

අත්ථයතොපනඉන්ද්රිෙසංවයරොවපඨමංයවදිතබ්යබො. ඉන්දිෙසංවයරහිගහියත
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90 

පටුන 

චතුපාරිසුද්ධිසීලං ගහිතං යහොති. තස්මිං පතිට්ඨියතො භික්ඛු නිස්සෙමුත්තයකො

ධුතඞ්ගසඞ්ඛාතං තයපොගුණං සමාොෙ අරඤ්ඤං පවිසිත්වා කම්මට්ඨානං 

භායවන්යතො සහ විපස්සනාෙ යබොජ්ඣඞ්යග භායවති. තස්ස අරිෙමග්යගො ෙං

නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා උප්පජ්ජති, යසො ‘‘සබ්බනිස්සග්යගො’’ති භගවා

චතුසච්චවයසන යෙසනං විනිවත්යතසි. යෙවපුත්යතො යෙසනාපරියෙොසායන

යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහීති.සත්තමං. 

8-10. කකුධසුත්තාදිවණ්ණනා 

99. අට්ඨයම කකුයධො යෙවපුත්යතොති අෙං කර යකොලනගයර

මහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්ස උපට්ඨාකපුත්යතො ෙහරකායලයෙව යථරස්ස 

සන්තියක වසන්යතො ඣානං නිබ්බත්යතත්වා කාලඞ්කයතො, බ්රහ්මයලොයක

උප්පජ්ජි. තත්රාපිනංකකුයධොබ්රහ්මාත්යවවසඤ්ජානන්ති. නන්ෙසීති තුස්සසි. 

කිං ලද්ධාතිතුට්ඨිනාමකඤ්චි මනාපං ලභිත්වා යහොති, තස්මා එවමාහ. කිං

ජීයිත්ථාතිෙස්සහිකඤ්චි මනාපංචීවරාදිවත්ථුජිණ්ණංයහොති, යසොයසොචති, 

තස්මා එවමාහ. අරතී නාභිකීරතීති උක්කණ්ඨිතා නාභිභවති. අඝොතස්සාති 

දුක්ඛජාතස්ස, වට්ටදුක්යඛඨිතස්සාතිඅත්යථො. නන්දීොතස්සාතිජාතතණ්හස්ස. 

අඝන්ති එවරූපස්ස හිවට්ටදුක්ඛංආගතයමවයහොති. ‘‘දුක්ඛීසුඛංපත්ථෙතී’’ති

හිවුත්තං.ඉතිඅඝජාතස්සනන්දීයහොති, සුඛවිපරිණායමන දුක්ඛංආගතයමවාති

නන්දීජාතස්සඅඝංයහොති.අට්ඨමං. 

100. නවමංවුත්තත්ථයමව.නවමං. 

101. ෙසයම ආනන්ෙත්යථරස්ස අනුමානබුද්ධිො ආනුභාවප්පකාසනත්ථං 

අඤ්ඤතයරොතිආහ.ෙසමං. 

දුතියෙොවග්යගො. 

3. නානාතිත්ථිෙවග්යගො 

1-2. සිවසුත්තාදිවණ්ණනා 

102. තතිෙවග්ගස්ස පඨමංවුත්තත්ථයමව. පඨමං. 

103. දුතියෙ පටිකච්යචවාති පඨමංයෙව. අක්ඛච්ඡින්යනොවඣාෙතීති

අක්ඛච්ඡින්යනො අවඣාෙති, බලවචින්තනං චින්යතති. දුතිෙගාථාෙ 

අක්ඛච්ඡින්යනොවාති අක්ඛච්ඡින්යනොවිෙ.දුතිෙං. 
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3-4. යසරීසුත්තාදිවණ්ණනා 

104. තතියෙ ොෙයකොතිොනසීයලො. ොනපතීතිෙංොනංයෙමි, තස්සපතිහුත්වා

යෙමි, නොයසොනසහායෙො. යෙොහිඅත්තනාමධුරංභුඤ්ජති, පයරසංඅමධුරං

යෙති, යසො ොනසඞ්ඛාතස්ස යෙෙයධම්මස්ස ොයසො හුත්වා යෙති. යෙො ෙං

අත්තනාභුඤ්ජති, තයෙවයෙති, යසොසහායෙො හුත්වායෙති.යෙොපනඅත්තනා

යෙනයතනොයපති, පයරසංමධුරං යෙති, යසො පතියජට්ඨයකො සාමිහුත්වා

යෙති.අහං‘‘තාදියසොඅයහොසි’’න්ති වෙති. 

චතූසුද්වායරසුතිතස්සකරරඤ්යඤො සින්ධවරට්ඨංයසොධිවාකරට්ඨන්තිද්යව

රට්ඨානිඅයහසුං, නගරංයරොරුවංනාම.තස්ස එයකකස්මිං ද්වායරයෙවසිකං

සතසහස්සං උප්පජ්ජති, අන්යතොනගයර විනිච්ඡෙට්ඨායන සතසහස්සං. යසො

බහුහිරඤ්ඤසුවණ්ණංරාසිභූතංදිස්වාකම්මස්සකතඤාණංඋප්පායෙත්වා චතූසු

ද්වායරසු ොනසාලායෙොකායරත්වාතස්මිංතස්මිංද්වායර උට්ඨිතආයෙනොනං

යෙථාතිඅමච්යචඨයපසි.යතනාහ–‘‘චතූසුද්වායරසුොනං දීයිත්ථා’’ති. 

සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවනිබ්බකොචකානන්ති එත්ථ සමණාති

පබ්බජ්ජූපගතා. බ්රාහ්මණාති යභොවාදියනො. සමිතපාපබාහිතපායප පන

සමණබ්රාහ්මයණ එස නාලත්ථ. කපණාති දුග්ගතා ෙලිද්ෙමනුස්සා

කාණකුණිආෙයෙො. අද්ධිකාති පථාවියනො. වනිබ්බකාති යෙ ‘‘ඉට්ඨං, දින්නං, 

කන්තං, මනාපං, කායලන, අනවජ්ජං දින්නං, ෙෙං චිත්තං පසායෙෙය, ගච්ඡතු

භවං බ්රහ්මයලොක’’න්තිආදිනා නයෙන ොනස්ස වණ්ණං යථොමෙමානා

විචරන්ති. ොචකාති යෙ ‘‘පසතමත්තං යෙථ, සරාවමත්තං යෙථා’’තිආදීනි ච

වත්වා ොචමානා විචරන්ති. ඉත්ථාගාරස්ස ොනං දීයිත්ථාති පඨමද්වාරස්ස

ලද්ධත්තා තත්ථ උප්පජ්ජනකසතසහස්යස අඤ්ඤම්පි ධනං පක්ඛිපිත්වා

රඤ්යඤො අමච්යච හායරත්වා අත්තයනො අමච්යච ඨයපත්වා රඤ්ඤා

දින්නොනයතොරාජිත්ථියෙොමහන්තතරංොනංඅෙංසු.තං සන්ධායෙවමාහ. මම

ොනංපටික්කමීතිෙංමමොනංතත්ථ දීයිත්ථ, තංපටිනිවත්ති.යසසද්වායරසුපි

එයසවනයෙො. යකොචීති කත්ථචි. දීඝරත්තන්තිඅසීතිවස්සසහස්සානි.එත්තකං

කර කාලංතස්සරඤ්යඤොොනංදීයිත්ථ.තතිෙං. 

105. චතුත්ථංවුත්තත්ථයමව.චතුත්ථං. 

5. ජන්තුසුත්තවණ්ණනා 

106. පඤ්චයම යකොසයලසු විහරන්තීති භගවයතො සන්තියක කම්මට්ඨානං

ගයහත්වාතත්ථගන්ත්වා විහරන්ති. උද්ධතාතිඅකප්පියෙකප්පිෙසඤ්ඤිතාෙ

ච කප්පියෙඅකප්පිෙසඤ්ඤිතාෙචඅනවජ්යජසාවජ්ජසඤ්ඤිතාෙචසාවජ්යජ 
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අනවජ්ජසඤ්ඤිතාෙ ච උද්ධච්චපකතිකා හුත්වා. උන්නළාති උග්ගතනළා, 

උට්ඨිතතුච්ඡමානාති වුත්තං යහොති. චපලාති පත්තචීවරමණ්ඩනාදිනා

චාපල්යලන යුත්තා. මුඛරාති මුඛඛරා, ඛරවචනාති වුත්තං යහොති. 

විකිණ්ණවාචාති අසංෙතවචනා, දිවසම්පි නිරත්ථකවචනපලාපියනො. 

මුට්ඨස්සතියනොති නට්ඨස්සතියනො සතිවිරහිතා, ඉධ කතං එත්ථ පමුස්සන්ති. 

අසම්පොනාති නිප්පඤ්ඤා. අසමාහිතාති අප්පනාඋපචාරසමාධිරහිතා, 

චණ්ඩයසොයත බද්ධනාවාසදිසා. විබ්භන්තචිත්තාති අනවට්ඨිතචිත්තා, 

පන්ථාරුළ්හබාලමිගසදිසා. පාකතින්ද්රිොති සංවරාභායවන ගිහිකායල විෙ 

විවටඉන්ද්රිො. 

ෙන්තූති එවංනාමයකො යෙවපුත්යතො. තෙහුයපොසයථතිතස්මිං අහු උයපොසයථ, 

උයපොසථදිවයසති අත්යථො. පන්නරයසති චාතුද්ෙසිකාදිපටික්යඛයපො. 

උපසඞ්කමීති යචොෙනත්ථාෙ උපගයතො. යසො කර චින්යතසි – ‘‘ඉයම භික්ඛූ 

සත්ථුසන්තියකකම්මට්ඨානංගයහත්වානික්ඛන්තා, ඉොනිපමත්තාවිහරන්ති, 

න යඛො පයනයත පාටියෙක්කං නිසින්නට්ඨායන යචොදිෙමානා කථං

ගණ්හිස්සන්ති, සමාගමනකායල යචොදිස්සාමී’’ති උයපොසථදිවයස යතසං

සන්නිපතිතභාවංඤත්වාඋපසඞ්කමි. ගාථාහිඅජ්ඣභාසීතිසබ්යබසංමජ්යඣ

ඨත්වාගාථාඅභාසි. 

තත්ථ ෙස්මාගුණකථාෙසද්ධිංනිග්ගුණස්ස අගුයණොපාකයටොයහොති, තස්මා

ගුණංතාවකයථන්යතො සුඛජීවියනොපුයර ආසුන්තිආදිමාහ.තත්ථ සුඛජීවියනො

පුයර ආසුන්ති පුබ්යබ භික්ඛූ සුප්යපොසා සුභරා අයහසුං, උච්චනීචකුයලසු 

සපොනං චරිත්වා ලද්යධන මිස්සකපිණ්යඩන ොයපසුන්ති අධිප්පායෙන

එවමාහ. අනිච්ඡාතිනිත්තණ්හාහුත්වා. 

එවං යපොරාණකභික්ඛූනං වණ්ණං කයථත්වා ඉොනි යතසං අවණ්ණං 

කයථන්යතො දුප්යපොසන්තිආදිමාහ.තත්ථ ගායම ගාමණිකාවිොතිෙථාගායම

ගාමකුටානානප්පකායරන ජනං පීයළත්වා ඛීරෙධිතණ්ඩුලාදීනිආහරායපත්වා

භුඤ්ජන්ති, එවං තුම්යහපි අයනසනාෙ ඨිතා තුම්හාකං ජීවිකං කප්යපථාති

අධිප්පායෙන වෙති. නිපජ්ෙන්තීති උද්යෙසපරිපුච්ඡාමනසිකායරහි අනත්ථිකා

හුත්වා සෙනම්හි හත්ථපායෙ විස්සජ්යජත්වා නිපජ්ජන්ති. පරාගායරසූති

පරයගයහසු, කුලසුණ්හාදීසූතිඅත්යථො. මුච්ඡිතාතිකයලසමුච්ඡාෙ මුච්ඡිතා. 

එකච්යචති වත්තබ්බයුත්තයකයෙව. අපවිද්ධාති ඡඩ්ඩිතකා. අනාථාති 

අපතිට්ඨා. යපතාති සුසායන ඡඩ්ඩිතා කාලඞ්කතමනුස්සා. ෙථා හි සුසායන

ඡඩ්ඩිතා නානාසකුණාදීහි ඛජ්ජන්ති, ඤාතකාපි යනසං නාථකච්චං න 
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කයරොන්ති, න රක්ඛන්ති, න යගොපෙන්ති, එවයමවං එවරූපාපි 

ආචරියුපජ්ඣාොදීනංසන්තිකාඔවාොනුසාසනිංනලභන්තීතිඅපවිද්ධාඅනාථා, 

ෙථායපතා, තයථවයහොන්ති.පඤ්චමං. 

6. යරොහිතස්සසුත්තවණ්ණනා 

107. ඡට්යඨ ෙත්ථාති චක්කවාළයලොකස්ස එයකොකායස භුම්මං. න චවතින

උපපජ්ෙතීති ඉෙං අපරාපරං චුතිපටිසන්ධිවයසන ගහිතං. ගමයනනාති

පෙගමයනන. නාහංතංයලොකස්සඅන්තන්තිසත්ථාසඞ්ඛාරයලොකස්සඅන්තං

සන්ධාෙ වෙති. ඤායතෙයන්තිආදීසු ඤාතබ්බං, ෙට්ඨබ්බං, පත්තබ්බන්ති

අත්යථො. 

ඉති යෙවපුත්යතන චක්කවාළයලොකස්ස අන්යතො පුච්ඡියතො, සත්ථාරා 

සඞ්ඛාරයලොකස්ස කථියතො. යසො පන අත්තයනො පඤ්යහන සද්ධිං සත්ථු

බයාකරණංසයමතීති සඤ්ඤාෙපසංසන්යතො අච්ඡරිෙන්තිආදිමාහ. 

ෙළ්හධම්යමොති ෙළ්හධනු, උත්තමප්පමායණන ධනුනා සමන්නාගයතො. 

ධනුග්ගයහොති ධනුආචරියෙො. සුසික්ඛියතොති ෙස ද්වාෙස වස්සානි ධනුසිප්පං

සික්ඛියතො. කතහත්යථොති උසභප්පමායණපි වාලග්ගං විජ්ඣිතුං

සමත්ථභායවන කතහත්යථො. කතූපාසයනොතිකතසරක්යඛයපොෙස්සිතසිප්යපො. 

අසයනනාති කණ්යඩන. අතිපායතෙයාති අතික්කයමෙය. ොවතා යසො

තාලච්ඡාෙං අතික්කයමෙය, තාවතා කායලන එකචක්කවාළං අතික්කමාමීති

අත්තයනොජවසම්පත්තිංෙස්යසති. 

පුරත්ථිමාසමුද්ොපච්ඡියමොතිෙථා පුරත්ථිමසමුද්ොපච්ඡිමසමුද්යෙොදූයර, එවං

යම දූයර පෙවීතිහායරො අයහොසීති වෙති. යසො කර පාචීනචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං

ඨියතො පාෙං පසායරත්වා පච්ඡිමචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං අක්කමති, පුන දුතිෙං

පාෙංපසායරත්වාපරචක්කවාළමුඛවට්ටිෙංඅක්කමති. ඉච්ඡාගතන්තිඉච්ඡාඑව. 

අඤ්ඤයත්රවාති නිප්පපඤ්චතං ෙස්යසති. භික්ඛාචාරකායල කයරස

නාගලතාෙන්තකට්ඨං ඛාදිත්වා අයනොතත්යත මුඛං යධොවිත්වා කායල

සම්පත්යතඋත්තරකුරුම්හිපිණ්ඩාෙචරිත්වා චක්කවාළමුඛවට්ටිෙංනිසින්යනො

භත්තකච්චංකයරොති, තත්ථමුහුත්තංවිස්සමිත්වා පුනජවති. වස්සසතායුයකොති

තොදීඝායුකකායලොයහොති, අෙංපන වස්සසතාවසිට්යඨ ආයුම්හිගමනංආරභි. 

වස්සසතජීවීති තං වස්සසතං අනන්තරායෙන ජීවන්යතො. අන්තරාව

කාලඞ්කයතොතිචක්කවාළයලොකස්ස අන්තං අප්පත්වා අන්තරාව මයතො. යසො

පන තත්ථ කාලං කත්වාපි ආගන්ත්වා ඉමස්මිංයෙව චක්කවායළ නිබ්බත්ති. 

අප්පත්වාති සඞ්ඛාරයලොකස්ස අන්තං අප්පත්වා. දුක්ඛස්සාති වට්ටදුක්ඛස්ස. 
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අන්තකිරිෙන්ති පරිෙන්තකරණං. කයළවයරති අත්තභායව. සසඤ්ඤිම්හි

සමනයකති සසඤ්යඤ සචිත්යත. යලොකන්ති දුක්ඛසච්චං. යලොකසමුෙෙන්ති 

සමුෙෙසච්චං. යලොකනියරොධන්තිනියරොධසච්චං. පටිපෙන්තිමග්ගසච්චං.ඉති–

‘‘නාහං, ආවුයසො, ඉමානිචත්තාරි සච්චානිතිණකට්ඨාදීසුපඤ්ඤයපමි, ඉමස්මිං

පන චාතුමහාභූතියක කාෙස්මිං යෙව පඤ්ඤයපමී’’ති ෙස්යසති. සමිතාවීති

සමිතපායපො. නාසීසතීතිනපත්යථති.ඡට්ඨං. 

108-109. සත්තමට්ඨමානිවුත්තත්ථායනව.සත්තමං, අට්ඨමං. 

9. සුසිමසුත්තවණ්ණනා 

110. නවයම තුය්හම්පියනො, ආනන්ෙ, සාරිපුත්යතොරුච්චතීතිසත්ථායථරස්ස

වණ්ණං කයථතුකායමො, වණ්යණො ච නායමස විසභාගපුග්ගලස්ස සන්තියක

කයථතුංනවට්ටති.තස්සසන්තියකකථියතො හිමත්ථකංනපාපුණාති.යසොහි

‘‘අසුයකො නාම භික්ඛු සීලවා’’ති වුත්යත. ‘‘කං තස්ස සීලං? යගොරූපසීයලො

යසො.කංතොඅඤ්යඤොසීලවාන දිට්ඨපුබ්යබො’’තිවා? ‘‘පඤ්ඤවා’’තිවුත්යත, 

‘‘කං පඤ්යඤො යසො? කං තො අඤ්යඤො පඤ්ඤවා න දිට්ඨපුබ්යබො’’ති? වා, 

ආදීනි වත්වා වණ්ණකථාෙ අන්තරාෙං කයරොති. ආනන්ෙත්යථයරො පන

සාරිපුත්තත්යථරස්ස සභායගො, පණීතානි ලභිත්වා යථරස්ස යෙති, අත්තයනො

උපට්ඨාකොරයක පබ්බායජත්වා යථරස්ස සන්තියක උපජ්ඣං ගණ්හායපති, 

උපසම්පායෙති. සාරිපුත්තත්යථයරොපි ආනන්ෙත්යථරස්ස තයථව කයරොති. කං

කාරණා? අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ගුයණසු පසීදිත්වා. ආනන්ෙත්යථයරො හි –

‘‘අම්හාකං යජට්ඨභාතියකො එකං අසඞ්යඛයෙයං සතසහස්සඤ්ච කප්යප

පාරමියෙො පූයරත්වා යසොළසවිධං පඤ්ඤං පටිවිජ්ඣිත්වා

ධම්මයසනාපතිට්ඨායන ඨියතො’’ති යථරස්ස ගුයණසු පසීදිත්වාව යථරං 

මමාෙති. සාරිපුත්තත්යථයරොපි – ‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස මො කත්තබ්බං 

මුයඛොෙකොනාදිකච්චං සබ්බං ආනන්යෙො කයරොති. ආනන්ෙං නිස්සාෙ අහං

ඉච්ඡිතිච්ඡිතං සමාපත්තිං සමාපජ්ජිතුං ලභාමී’’ති ආෙස්මයතො ආනන්ෙස්ස

ගුයණසු පසීදිත්වාව තං මමාෙති. තස්මා භගවා සාරිපුත්තත්යථරස්ස වණ්ණං 

කයථතුකායමොආනන්ෙත්යථරස්සසන්තියකකයථතුංආරද්යධො. 

තත්ථ තුය්හම්පීතිසම්පිණ්ඩනත්යථො පි-කායරො.ඉෙංවුත්තංයහොති–‘‘ආනන්ෙ, 

සාරිපුත්තස්ස ආචායරො යගොචයරො විහායරො අභික්කයමො පටික්කයමො

ආයලොකතවියලොකතං සමිඤ්ජිතපසාරණං මය්හං රුච්චති, අසීතිමහායථරානං

රුච්චති, සයෙවකස්සයලොකස්සරුච්චති.තුය්හම්පි රුච්චතී’’ති? 
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පටුන 

තයතොයථයරොසාටකන්තයරලද්යධොකායසොබලවමල්යලොවිෙතුට්ඨමානයසො 

හුත්වා – ‘‘සත්ථා මය්හං පිෙසහාෙස්ස වණ්ණංකථායපතුකායමො. ලභිස්සාමි

යනො අජ්ජ, දීපධජභූතංමහාජම්බුං විධුනන්යතො විෙවලාහකන්තරයතො චන්ෙං

නීහරිත්වා ෙස්යසන්යතො විෙ සාරිපුත්තත්යථරස්ස වණ්ණං කයථතු’’න්ති

චින්යතත්වා පඨමතරං තාව චතූහි පයෙහි පුග්ගලපලායප හරන්යතො කස්ස හි

නාම, භන්යත, අබාලස්සාතිආදිමාහ. බායලො හි බාලතාෙ, දුට්යඨො යෙොසතාෙ, 

මූළ්යහො යමොයහන, විපල්ලත්ථචිත්යතො උම්මත්තයකො චිත්තවිපල්ලායසන

වණ්ණං‘‘වණ්යණො’’තිවාඅවණ්ණං ‘‘අවණ්යණ’’තිවා, ‘‘අෙංබුද්යධො, අෙං

සාවයකො’’ති වා න ජානාති. අබාලාෙයෙො පන ජානන්ති, තස්මා 

අබාලස්සාතිආදිමාහ. න රුච්යචෙයාතිබාලාදීනංයෙවහියසොනරුච්යචෙය, න

අඤ්ඤස්සකස්සචින රුච්යචෙය. 

එවං පුග්ගලපලායප හරිත්වා ඉොනි යසොළසහි පයෙහි ෙථාභූතං වණ්ණං

කයථන්යතො පණ්ඩියතො, භන්යතතිආදිමාහ. තත්ථ පණ්ඩියතොති පණ්ඩිච්යචන

සමන්නාගයතො, චතූසු යකොසල්යලසු ඨිතස්යසතං නාමං. වුත්තඤ්යහතං –

‘‘ෙයතො යඛො, ආනන්ෙ, භික්ඛු ධාතුකුසයලො ච යහොති ආෙතනකුසයලො ච

පටිච්චසමුප්පාෙකුසයලො ච ඨානාට්ඨානකුසයලො ච, එත්තාවතා යඛො, ආනන්ෙ, 

‘පණ්ඩියතොභික්ඛූ’තිඅලංවචනාො’’ති (ම.නි.3.124). මහාපඤ්යඤොතිආදීසු

මහාපඤ්ඤාදීහි සමන්නාගයතොති අත්යථො. තත්රිෙං මහාපඤ්ඤාදීනං නානත්තං

(පටි.ම.3.4) – කතමා මහාපඤ්ඤා? මහන්යතසීලක්ඛන්යධපරිග්ගණ්හාතීති

මහාපඤ්ඤා, මහන්යතසමාධික්ඛන්යධ, පඤ්ඤාක්ඛන්යධ, විමුත්තික්ඛන්යධ, 

විමුත්තිඤාණෙස්සනක්ඛන්යධ පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා. මහන්තානි

ඨානාට්ඨානානි, මහාවිහාරසමාපත්තියෙො, මහන්තානි අරිෙසච්චානි, මහන්යත

සතිපට්ඨායන, සම්මප්පධායන, ඉද්ධිපායෙ, මහන්තානි ඉන්ද්රිොනි, බලානි, 

යබොජ්ඣඞ්ගානි, මහන්යත අරිෙමග්යග, මහන්තානි සාමඤ්ඤඵලානි, 

මහාඅභිඤ්ඤායෙො, මහන්තංපරමත්ථංනිබ්බානංපරිග්ගණ්හාතීතිමහාපඤ්ඤා. 

සා පන යථරස්ස යෙයවොයරොහනං කත්වා සඞ්කස්සනගරද්වායර ඨියතන 

සත්ථාරා පුථුජ්ජනපඤ්චයක පඤ්යහ පුච්ඡියත තං විස්සජ්යජන්තස්ස පාකටා 

ජාතා. 

කතමා පුථුපඤ්ඤා? පුථුනානාඛන්යධසු, (ඤාණංපවත්තතීතිපුථුපඤ්ඤා.)පුථු

නානාධාතූසු, පුථු නානාආෙතයනසු, පුථු නානාපටිච්චසමුප්පායෙසු, පුථු

නානාසුඤ්ඤතමනුපලබ්යභසු, පුථු නානාඅත්යථසු, ධම්යමසු නිරුත්තීසු

පටිභායනසු, පුථු නානාසීලක්ඛන්යධසු, පුථු නානාසමාධි-පඤ්ඤාවිමුත්ති-

විමුත්තිඤාණෙස්සනක්ඛන්යධසු, පුථු නානාඨානාට්ඨායනසු, පුථු
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නානාවිහාරසමාපත්තීසු, පුථු නානාඅරිෙසච්යචසු, පුථු නානාසතිපට්ඨායනසු, 

සම්මප්පධායනසු, ඉද්ධිපායෙසු, ඉන්ද්රියෙසු, බයලසු, යබොජ්ඣඞ්යගසු, පුථු 

නානාඅරිෙමග්යගසු, සාමඤ්ඤඵයලසු, අභිඤ්ඤාසු, පුථු නානාජනසාධාරයණ

ධම්යම සමතික්කම්මපරමත්යථනිබ්බායනඤාණංපවත්තතීතිපුථුපඤ්ඤා. 

කතමා හාසපඤ්ඤා? ඉයධකච්යචො හාසබහුයලො යවෙබහුයලො තුට්ඨිබහුයලො

පායමොජ්ජබහුයලො සීලං පරිපූයරති, ඉන්ද්රිෙසංවරං පරිපූයරති, යභොජයන

මත්තඤ්ඤුතං, ජාගරිොනුයෙොගං, සීලක්ඛන්ධං, සමාධික්ඛන්ධං, 

පඤ්ඤාක්ඛන්ධං, විමුත්තික්ඛන්ධං, විමුත්තිඤාණෙස්සනක්ඛන්ධංපරිපූයරතීති, 

හාසපඤ්ඤා. හාසබහුයලො පායමොජ්ජබහුයලො ඨානාට්ඨානං පටිවිජ්ඣතීති

හාසපඤ්ඤා. හාසබහුයලො විහාරසමාපත්තියෙො පරිපූයරතීති හාසපඤ්ඤා.

හාසබහුයලො අරිෙසච්චානි පටිවිජ්ඣති. සතිපට්ඨායන, සම්මප්පධායන, 

ඉද්ධිපායෙ, ඉන්ද්රිොනි, බලානි, යබොජ්ඣඞ්ගානි, අරිෙමග්ගං භායවතීති

හාසපඤ්ඤා. හාසබහුයලො සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකයරොති, අභිඤ්ඤායෙො

පටිවිජ්ඣතීතිහාසපඤ්ඤා, හාසබහුයලො යවෙතුට්ඨිපායමොජ්ජබහුයලොපරමත්ථං

නිබ්බානංසච්ඡිකයරොතීතිහාසපඤ්ඤා. 

යථයරො ච සරයෙොනාමතාපයසො හුත්වා අයනොමෙස්සිස්ස භගවයතො පාෙමූයල 

අග්ගසාවකපත්ථනං පට්ඨයපසි. තංකාලයතො පට්ඨාෙ හාසබහුයලො

සීලපරිපූරණාදීනිඅකාසීති හාසපඤ්යඤො. 

කතමා ෙවනපඤ්ඤා? ෙංකඤ්චිරූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං…යප.…ෙං

දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං අනිච්චයතො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා.

දුක්ඛයතො ඛිප්පං, අනත්තයතො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. ො කාචි

යවෙනා…යප.… ො කාචි සඤ්ඤා… යෙ යකචි සඞ්ඛාරා… ෙංකඤ්චි 

විඤ්ඤාණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං…යප.… සබ්බං විඤ්ඤාණං

අනිච්චයතො, දුක්ඛයතො, අනත්තයතො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා.

චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අනිච්චයතො, දුක්ඛයතො, 

අනත්තයතො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං

අනිච්චංඛෙට්යඨන, දුක්ඛංභෙට්යඨන, අනත්තා අසාරකට්යඨනාතිතුලයිත්වා

තීරයිත්වාවිභාවයිත්වා විභූතංකත්වාරූපනියරොයධ නිබ්බායනඛිප්පං ජවතීති

ජවනපඤ්ඤා.යවෙනා…සඤ්ඤා…සඞ්ඛාරා…විඤ්ඤාණං… චක්ඛු…යප.…

ජරාමරණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අනිච්චං ඛෙට්යඨන…යප.… විභූතං 

කත්වා ජරාමරණනියරොයධ නිබ්බායන ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. රූපං 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං…යප.… විඤ්ඤාණං. චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං

අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඛෙධම්මං වෙධම්මං විරාගධම්මං
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නියරොධධම්මන්ති තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා

ජරාමරණනියරොයධ නිබ්බායනඛිප්පංජවතීතිජවනපඤ්ඤා. 

කතමා තික්ඛපඤ්ඤා? ඛිප්පං කයලයස ඡින්ෙතීති තික්ඛපඤ්ඤා. උප්පන්නං

කාමවිතක්කං නාධිවායසති, උප්පන්නං බයාපාෙවිතක්කං… උප්පන්නං

විහිංසාවිතක්කං…උප්පන්නුප්පන්යනපාපයකඅකුසයල ධම්යම…උප්පන්නං

රාගං… යෙොසං… යමොහං… යකොධං… උපනාහං… මක්ඛං… පළාසං…

ඉස්සං… මච්ඡරිෙං… මාෙං… සායඨෙයං… ථම්භං… සාරම්භං… මානං…

අතිමානං…මෙං…පමාෙං…සබ්යබ කයලයස…සබ්යබදුච්චරියත…සබ්යබ

අභිසඞ්ඛායර… සබ්යබ භවගාමිකම්යම නාධිවායසති පජහති වියනොයෙති, 

බයන්තීකයරොති, අනභාවං ගයමතීති තික්ඛපඤ්ඤා. එකස්මිං ආසයන 

චත්තායරො ච අරිෙමග්ගා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤඵලානි, චතස්යසො ච 

පටිසම්භිොයෙො, ඡ ච අභිඤ්ඤායෙො අධිගතා යහොන්ති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා

පඤ්ඤාොති තික්ඛපඤ්ඤා. 

යථයරො ච භාගියනෙයස්ස දීඝනඛපරිබ්බාජකස්ස යවෙනාපරිග්ගහසුත්යත 

යෙසිෙමායන ඨිතයකොව සබ්බකයලයස ඡින්දිත්වා සාවකපාරමිඤාණං

පටිවිද්ධකාලයතො පට්ඨාෙ තික්ඛපඤ්යඤො නාම ජායතො. යතනාහ –

‘‘තික්ඛපඤ්යඤො, භන්යත, ආෙස්මා සාරිපුත්යතො’’ති. 

කතමා නිබ්යබධිකපඤ්ඤා? ඉයධකච්යචො සබ්බසඞ්ඛායරසු උබ්යබගබහුයලො

යහොති උත්තාසබහුයලො උක්කණ්ඨනබහුයලො අරතිබහුයලො අනභිරතිබහුයලො

බහිමුයඛො න රමති සබ්බසඞ්ඛායරසු, අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අප්පොලිතපුබ්බං

යලොභක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣතිපොයලතීතිනිබ්යබධිකපඤ්ඤා. අනිබ්බිද්ධපුබ්බං

අප්පොලිතපුබ්බං යෙොසක්ඛන්ධං… යමොහක්ඛන්ධං… යකොධං…

උපනාහං…යප.… සබ්යබ භවගාමිකම්යම නිබ්බිජ්ඣති පොයලතීති

නිබ්යබධිකපඤ්ඤා. 

අප්පිච්යඡොතිසන්තගුණනිගුහනතා, පච්චෙපටිග්ගහයණචමත්තඤ්ඤුතා, එතං

අප්පිච්ඡලක්ඛණන්තිඉමිනාලක්ඛයණන සමන්නාගයතො. සන්තුට්යඨොතිචතූසු

පච්චයෙසු ෙථාලාභසන්යතොයසො ෙථාබලසන්යතොයසො

ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසොති, ඉයමහි තීහි සන්යතොයසහි සමන්නාගයතො. 

පවිවිත්යතොති කාෙවියවයකො ච වියවකට්ඨකාොනං යනක්ඛම්මාභිරතානං, 

චිත්තවියවයකො ච පරිසුද්ධචිත්තානං පරමයවොොනප්පත්තානං, උපධිවියවයකො

ච නිරුපධීනං පුග්ගලානං විසඞ්ඛාරගතානන්ති, ඉයමසං තිණ්ණං වියවකානං 

ලාභී. අසංසට්යඨොති ෙස්සනසංසග්යගො සවනසංසග්යගො සමුල්ලපනසංසග්යගො

පරියභොගසංසග්යගොකාෙසංසග්යගොති, ඉයමහිපඤ්චහිසංසග්යගහි විරහියතො.
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පටුන 

අෙඤ්ච පඤ්චවියධො සංසග්යගො රාජූහි රාජමහාමත්යතහි තිත්ථියෙහි 

තිත්ථිෙසාවයකහි උපාසයකහි උපසිකාහි භික්ඛූහි භික්ඛුනීහීති අට්ඨහි

පුග්ගයලහි සද්ධිංජාෙති, යසොසබ්යබොපියථරස්සනත්ථීතිඅසංසට්යඨො. 

ආරද්ධවීරියෙොති පග්ගහිතවීරියෙො පරිපුණ්ණවීරියෙො. තත්ථ ආරද්ධවීරියෙො

භික්ඛු ගමයන උප්පන්නකයලසස්ස ඨානං පාපුණිතුං න යෙති, ඨායන

උප්පන්නස්ස නිසජ්ජං, නිසජ්ජාෙ උප්පන්නස්ස යසෙයං පාපුණිතුං න යෙති, 

තස්මිං තස්මිං ඉරිොපයථ උප්පන්නං තත්ථ තත්යථව නිග්ගණ්හාති. යථයරො

පන චතුචත්තාලීස වස්සානි මඤ්යච පිට්ඨිං න පසායරති. තං සන්ධාෙ

‘‘ආරද්ධවීරියෙො’’තිආහ. වත්තාති ඔධුනනවත්තා.භික්ඛූනංඅජ්ඣාචාරංදිස්වා

‘‘අජ්ජකයථස්සාමි, ස්යවකයථස්සාමී’’තිකථාවවත්ථානංනකයරොති, තස්මිං

තස්මිංයෙවඨායනඔවෙති අනුසාසතීතිඅත්යථො. 

වචනක්ඛයමොති වචනං ඛමති. එයකො හි පරස්ස ඔවාෙං යෙති, සෙං පන

අඤ්යඤන ඔවදිෙමායනො කුජ්ඣති. යථයරො පන පරස්සපි ඔවාෙං යෙති, සෙං 

ඔවදිෙමායනොපි සිරසා සම්පටිච්ඡති. එකදිවසං කර සාරිපුත්තත්යථරං

සත්තවස්සියකො සාමයණයරො – ‘‘භන්යත, සාරිපුත්ත, තුම්හාකං 

නිවාසනකණ්යණො ඔලම්බතී’’ති ආහ. යථයරො කඤ්චි අවත්වාව එකමන්තං

ගන්ත්වා පරිමණ්ඩලං නිවායසත්වා ආගම්ම ‘‘එත්තකං වට්ටති ආචරිො’’ති

අඤ්ජලිංපග්ගය්හ අට්ඨාසි. 

‘‘තෙහුපබ්බජියතොසන්යතො, ජාතිොසත්තවස්සියකො; 

යසොපිමංඅනුසායසෙය, සම්පටිච්ඡාමිමත්ථයක’’ති.(මි.ප. 6.4.8) – 

ආහ. 

යචොෙයකොති වත්ථුස්මිං ඔතිණ්යණවා අයනොතිණ්යණවා වීතික්කමං දිස්වා – 

‘‘ආවුයසො, භික්ඛුනා නාම එවං නිවායසතබ්බං, එවං පාරුපිතබ්බං, එවං

ගන්තබ්බං, එවං ඨාතබ්බං, එවං නිසීදිතබ්බං, එවං ඛාදිතබ්බං, එවං

භුඤ්ජිතබ්බ’’න්තිතන්තිවයසන අනුසිට්ඨිංයෙති. 

පාපගරහීති පාපපුග්ගයල න පස්යස, න යතසං වචනං සුයණ, යතහි සද්ධිං

එකචක්කවායළපිනවයසෙයං. 

‘‘මායමකොචිපාපිච්යඡො, කුසීයතොහීනවීරියෙො; 

අප්පස්සුයතොඅනාෙයරො, සයමයතොඅහුකත්ථචී’’ති.– 
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එවං පාපපුග්ගයලපි ගරහති, ‘‘සමයණන නාම රාගවසියකන

යෙොසයමොහවසියකන න යහොතබ්බං, උප්පන්යනො රායගො යෙොයසො යමොයහො

පහාතබ්යබො’’ති එවං පාපධම්යමපි ගරහතීති ද්වීහි කාරයණහි ‘‘පාපගරහී, 

භන්යත, ආෙස්මාසාරිපුත්යතො’’තිවෙති. 

එවං ආෙස්මතා ආනන්යෙන යසොළසහි පයෙහි යථරස්ස 

ෙථාභූතවණ්ණප්පකාසයනකයත – ‘‘කංආනන්යෙොඅත්තයනොපිෙසහාෙස්ස

වණ්ණංකයථතුංන ලභති, කයථතුකංපනයතනකථිතංතයථවයහොති, කං

යසො සබ්බඤ්ඤූ’’ති? යකොචි පාපපුග්ගයලො වත්තුං මා ලභතූති සත්ථා තං

වණ්ණභණනං අකුප්පං සබ්බඤ්ඤුභාසිතං කයරොන්යතො ජිනමුද්දිකාෙ

ලඤ්ඡන්යතො එවයමතන්තිආදිමාහ. 

එවං තථාගයතනචආනන්ෙත්යථයරනචමහායථරස්ස වණ්යණකථිෙමායන

භුමට්ඨකායෙවතාඋට්ඨහිත්වාඑයතයහවයසොළසහිපයෙහිවණ්ණංකථයිංසු. 

තයතො ආකාසට්ඨකයෙවතා සීතවලාහකා උණ්හවලාහකා චාතුමහාරාජිකාති

ොව අකනිට්ඨබ්රහ්මයලොකා යෙවතා උට්ඨහිත්වා එයතයහව යසොළසහි පයෙහි

වණ්ණං කථයිංසු. එයතනුපායෙන එකචක්කවාළං ආදිං කත්වා ෙසසු

චක්කවාළසහස්යසසු යෙවතා උට්ඨහිත්වා කථයිංසු. අථාෙස්මයතො

සාරිපුත්තස්සසද්ධිවිහාරියකොසුසීයමොයෙවපුත්යතොචින්යතසි– ‘‘ඉමායෙවතා

අත්තයනො අත්තයනො නක්ඛත්තකීළං පහාෙ තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වා මය්හං

උපජ්ඣාෙස්යසවවණ්ණංකයථන්ති, ගච්ඡාමිතථාගතස්සසන්තිකං, ගන්ත්වා

එතයෙව වණ්ණභණනං යෙවතාභාසිතං කයරොමී’’ති, යසො තථා අකාසි. තං

ෙස්යසතුං අථයඛොසුසීයමොතිආදිවුත්තං. 

උච්චාවචාතිඅඤ්යඤසුඨායනසුපණීතං උච්චංවුච්චති, හීනං අවචං. ඉධපන

උච්චාවචාති නානාවිධා වණ්ණනිභා. තස්සා කර යෙවපරිසාෙ නීලට්ඨානං

අතිනීලං, පීතකට්ඨානංඅතිපීතකං, යලොහිතට්ඨානංඅතියලොහිතං, ඔොතට්ඨානං

අච්යචොොතන්ති, චතුබ්බිධාවණ්ණනිභාපාතුභවි.යතයනව යසෙයථාපිනාමාති

චතස්යසොඋපමාආගතා.තත්ථ සුයභොතිසුන්ෙයරො. ොතිමාති ජාතිසම්පන්යනො. 

සුපරිකම්මකයතොති යධොවනාදිපරිකම්යමන සුට්ඨු පරිකම්මකයතො. 

පණ්ඩුකම්බයල නික්ඛිත්යතොති රත්තකම්බයල ඨපියතො. එවයමවන්ති

රත්තකම්බයල නික්ඛිත්තමණි විෙ සබ්බා එකප්පහායරයනව වියරොචිතුං

ආරද්ධා. නික්ඛන්ති අතියරකපඤ්චසුවණ්යණන කතපිළන්ධනං. තඤ්හි

ඝට්ටනමජ්ජනක්ඛමං යහොති. ෙම්යබොනෙන්ති මහාජම්බුසාඛාෙ පවත්තනදිෙං

නිබ්බත්තං, මහාජම්බුඵලරයස වා පථවිෙං පවිට්යඨ සුවණ්ණඞ්කුරා

උට්ඨහන්ති, යතන සුවණ්යණන කතපිළන්ධනන්තිපි අත්යථො. 
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ෙක්ඛකම්මාරපුත්තඋක්කාමුඛසුකුසලසම්පහට්ඨන්ති සුකුසයලන 

කම්මාරපුත්යතන උක්කාමුයඛ පචිත්වා සම්පහට්ඨං. ධාතුවිභඞ්යග (ම. නි.

3.357 ආෙයෙො)අකතභණ්ඩංගහිතං, ඉධපනකතභණ්ඩං. 

විද්යධති දූරීභූයත. යෙයවති ආකායස. නභං අබ්භුස්සක්කමායනොති ආකාසං

අභිලඞ්ඝන්යතො. ඉමිනා තරුණසූරිෙභායවො ෙස්සියතො. යසොරයතොති 

යසොරච්යචනසමන්නාගයතො. ෙන්යතොතිනිබ්බියසවයනො. සත්ථුවණ්ණාභයතොති 

සත්ථාරා ආභතවණ්යණො. සත්ථා හි අට්ඨපරිසමජ්යඣ නිසීදිත්වා ‘‘යසවථ, 

භික්ඛයව, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායන’’තිආදිනා (ම. නි. 3.371) නයෙන

යථරස්ස වණ්ණං ආහරීති යථයරො ආභතවණ්යණො නාම යහොති. කාලං

කඞ්ඛතීති පරිනිබ්බානකාලංපත්යථති.ඛීණාසයවොහියනවමරණංඅභිනන්ෙති, 

නජීවිතං පත්යථති, දිවසසඞ්යඛපං යවතනංගයහත්වා ඨිතපුරියසො විෙකාලං

පනපත්යථති, ඔයලොයකන්යතො තිට්ඨතීතිඅත්යථො.යතයනවාහ– 

‘‘නාභිනන්ොමිමරණං, නාභිනන්ොමිජීවිතං; 

කාලඤ්ච පටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසං භතයකො ෙථා’’ති. (යථරගා. 1001-1002); 

නවමං; 

10. නානාතිත්ථිෙසාවකසුත්තවණ්ණනා 

111. ෙසයම නානාතිත්ථිෙසාවකාති යත කර කම්මවාදියනො අයහසුං, තස්මා

ොනාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා සග්යග නිබ්බත්තා, යත ‘‘අත්තයනො අත්තයනො

සත්ථරි පසායෙන නිබ්බත්තම්හා’’ති සඤ්ඤියනො හුත්වා ‘‘ගච්ඡාම ෙසබලස්ස

සන්තියකඨත්වා අම්හාකං සත්ථාරානං වණ්ණංකයථස්සාමා’’තිආගන්ත්වා 

පච්යචකගාථාහි කථයිංසු. තත්ථ ඡින්දිතමාරියතති ඡින්දියත ච මාරියත ච. 

හතොනීසූති යපොථයන ච ධනජානීසු ච. පුඤ්ඤං වා පනාති අත්තයනො

පුඤ්ඤම්පිනසමනුපස්සති, සඞ්යඛපයතො පුඤ්ඤාපුඤ්ඤානංවිපායකොනත්ථීති

වෙති. සයව විස්සාසමාචික්ඛීතියසො–‘‘එවංකතපාපානම්පිකතපුඤ්ඤානම්පි

විපායකො නත්ථී’’තිවෙන්යතොසත්තානංවිස්සාසංඅවස්සෙංපතිට්ඨංආචික්ඛති, 

තස්මාමානනං වන්ෙනංපූජනංඅරහතීතිවෙති. 

තයපොජිගුච්ඡාොති කාෙකලමථතයපන පාපජිගුච්ඡයනන. සුසංවුතත්යතොති

සමන්නාගයතො පිහියතො වා. යෙගුච්ඡීති තයපන පාපජිගුච්ඡයකො. නිපයකොති

පණ්ඩියතො. චාතුොමසුසංවුයතොති චාතුොයමන සුසංවුයතො. චාතුොයමො නාම

සබ්බවාරිවාරියතො ච යහොති සබ්බවාරියුත්යතො ච සබ්බවාරිධුයතො ච

සබ්බවාරිඵුයටො චාති ඉයම චත්තායරො යකොට්ඨාසා. තත්ථ සබ්බවාරිවාරියතොති

වාරිතසබ්බඋෙයකො, පටික්ඛිත්තසබ්බසීයතොෙයකොති අත්යථො. යසො කර



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා යෙවපුත්තසංයුත්තං 

101 

පටුන 

සීයතොෙයකසත්තසඤ්ඤීයහොති, තස්මාතංනවලඤ්යජති. සබ්බවාරියුත්යතොති

සබ්යබන පාපවාරයණන යුයතො. සබ්බවාරිධුයතොති සබ්යබන පාපවාරයණන

ධුතපායපො. සබ්බවාරිඵුයටොතිසබ්යබනපාපවාරයණනඵුට්යඨො. දිට්ඨංසුතඤ්ච

ආචික්ඛන්ති දිට්ඨං ‘‘දිට්ඨං යම’’ති සුතං ‘‘සුතං යම’’ති ආචික්ඛන්යතො, න

නිගුහන්යතො. නහිනූන කිබ්බිසීතිඑවරූයපොසත්ථාකබ්බිසකාරයකොනාමන

යහොති. 

නානාතිත්ථියෙති යසො කර නානාතිත්ථිොනංයෙව උපට්ඨායකො, තස්මා යත

ආරබ්භ වෙති. පකුධයකො කාතිොයනොති පකුයධො කච්චාෙයනො. නිගණ්යඨොති

නාටපුත්යතො. මක්ඛලිපූරණායසතිමක්ඛලිච පූරයණො ච. සාමඤ්ඤප්පත්තාති

සමණධම්යමයකොටිප්පත්තා. න හිනූනයතතිසප්පුරියසහින දූයර, යතයෙව

යලොයක සප්පුරිසාති වෙති. පච්චභාසීති ‘‘අෙං ආයකොටයකො ඉයමසං

නග්ගනිස්සිරිකානං ෙසබලස්ස සන්තියක ඨත්වා වණ්ණං කයථතීති යතසං

අවණ්ණංකයථස්සාමී’’තිපතිඅභාසීති. 

තත්ථ සහාචරියතනාති සහ චරිතමත්යතන. ඡයවො සිගායලොති ලාමයකො

කාලසිගායලො. යකොත්ථුයකොති තස්යසව යවවචනං. සඞ්කස්සරාචායරොති

ආසඞ්කතසමාචායරො. නසතං සරික්යඛොතිපණ්ඩිතානංසප්පුරිසානංසදියසොන

යහොති, කංත්වංකාලසිගාලසදියස තිත්ථියෙසීයහකයරොසීති? 

අන්වාවිසිත්වාති ‘‘අෙං එවරූපානං සත්ථාරානං අවණ්ණං කයථති, යතයනව

නං මුයඛන වණ්ණං කථායපස්සාමී’’ති චින්යතත්වා තස්ස සරීයර අනුආවිසි

අධිමුච්චි, එවං අන්වාවිසිත්වා. ආයුත්තාති තයපොජිගුච්ඡයන යුත්තපයුත්තා. 

පාලෙං පවියවකිෙන්ති පවියවකං පාලෙන්තා. යත කර ‘‘න්හාපිතපවියවකං

පායලස්සාමා’’ති සෙං යකයස ලඤ්චන්ති. ‘‘චීවරපවියවකං පායතස්සාමා’’ති

නග්ගා විචරන්ති.‘‘පිණ්ඩපාතපවියවකංපායලස්සාමා’’තිසුනඛාවිෙභූමිෙංවා

භුඤ්ජන්ති හත්යථසු වා. ‘‘යසනාසනපවියවකං පායලස්සාමා’’ති

කණ්ටකයසෙයාදීනි කප්යපන්ති. රූයප නිවිට්ඨාති තණ්හාදිට්ඨීහි රූයප

පතිට්ඨිතා. යෙවයලොකාභිනන්දියනොති යෙවයලොකපත්ථනකාමා. මාතිොති

මච්චා, යතයවමච්චාපරයලොකත්ථාෙසම්මාඅනුසාසන්තීති වෙති. 

ඉති විදිත්වාති ‘‘අෙං පඨමං එයතසං අවණ්ණං කයථත්වා ඉොනි වණ්ණං 

කයථති, යකො නු යඛො එයසො’’ති ආවජ්යජන්යතො ජානිත්වාව. යෙ 

චන්තලික්ඛස්මිං පභාසවණ්ණාති යෙ අන්තලික්යඛ 

චන්යෙොභාසසූරියෙොභාසසඤ්ඣාරාගඉන්ෙධනුතාරකරූපානං පභාසවණ්ණා. 

සබ්යබව යත යතති සබ්යබව යත තො. නමුචීති මාරං ආලපති. ආමිසංව
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මච්ඡානංවධාෙඛිත්තාතිෙථාමච්ඡානං වධත්ථාෙබළිසලග්ගං ආමිසංඛිපති, 

එවංතොපසංසමායනනඑයතරූපා සත්තානංවධාෙඛිත්තාතිවෙති. 

මාණවගාමියෙොති අෙං කර යෙවපුත්යතො බුද්ධුපට්ඨායකො. රාෙගහීොනන්ති

රාජගහපබ්බතානං. යසයතොති යකලායසො. අඝගාමිනන්ති ආකාසගාමීනං. 

උෙධිනන්ති උෙකනිධානානං. ඉෙං වුත්තං යහොති – ෙථා රාජගහීොනං 

පබ්බතානංවිපුයලොයසට්යඨො, හිමවන්තපබ්බතානංයකලායසො, ආකාසගාමීනං

ආදිච්යචො, උෙකනිධානානංසමුද්යෙො, නක්ඛත්තානංචන්යෙො, එවංසයෙවකස්ස

යලොකස්සබුද්යධො යසට්යඨොති.ෙසමං. 

නානාතිත්ථිෙවග්යගොතතියෙො. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිො 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

යෙවපුත්තසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. යකොසලසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. ෙහරසුත්තවණ්ණනා 

112. යකොසලසංයුත්තස්ස පඨයම භගවතාසද්ධිං සම්යමොදීතිෙථාඛමනීොදීනි

පුච්ඡන්යතො භගවා යතන, එවං යසොපි භගවතා සද්ධිං සමප්පවත්තයමොයෙො

අයහොසි.සීයතොෙකංවිෙඋණ්යහොෙයකනසම්යමොදිතංඑකීභාවංඅගමාසි.ොෙච

– ‘‘කච්චි, යභො යගොතම, ඛමනීෙං, කච්චි ොපනීෙං, කච්චි යභොයතො ච

යගොතමස්ස සාවකානඤ්ච අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං

ඵාසුවිහායරො’’තිආදිකාෙ කථාෙ සම්යමොදි, තං 

පීතිපායමොජ්ජසඞ්ඛාතසම්යමොෙජනනයතො සම්යමොදිතුං යුත්තභාවයතො ච 

සම්යමොෙනීෙං, අත්ථබයඤ්ජනමධුරතාෙ චිරම්පි කාලං සායරතුං නිරන්තරං

පවත්යතතුංඅරහරූපයතොසරිතබ්බභාවයතොච සාරණීෙං. සුෙයමානසුඛයතොච

සම්යමොෙනීෙං, අනුස්සරිෙමානසුඛයතොසාරණීෙං. තථා බයඤ්ජනපරිසුද්ධතාෙ

සම්යමොෙනීෙං, අත්ථපරිසුද්ධතාෙ සාරණීෙන්ති එවං අයනයකහි පරිොයෙහි

සම්යමොෙනීෙං කථං සාරණීෙං වීතිසායරත්වා පරියෙොසායපත්වා නිට්ඨයපත්වා

ඉයතො පුබ්යබ තථාගතස්ස අදිට්ඨත්තා ගුණාගුණවයසන ගම්භීරභාවං වා

උත්තානභාවංවා අජානන්යතොඑකමන්තංනිසීදි, එකමන්තංනිසින්යනොයඛො

ෙංඔවට්ටිකසාරංකත්වාආගයතො යලොකනිස්සරණභයවොක්කන්තිපඤ්හංසත්ථු

සම්මාසම්බුද්ධතංපුච්ඡිතුං භවම්පියනොතිආදිමාහ. 

තත්ථ භවම්පීති පි-කායරො සම්පිණ්ඩනත්යථනිපායතො, යතන ච ඡ සත්ථායර

සම්පිණ්යඩති. ෙථා පූරණාෙයෙො ‘‘සම්මාසම්බුද්ධම්හා’’ති පටිජානන්ති, එවං

භවම්පිනුපටිජානාතීතිඅත්යථො.ඉෙං පනරාජානඅත්තයනොලද්ධිො, යලොයක

මහාජයනන ගහිතපටිඤ්ඤාවයසන පුච්ඡති.අථභගවාබුද්ධසීහනාෙංනෙන්යතො 

ෙං හි තං මහාරාොතිආදිමාහ. තත්ථ අහං හි මහාරාොති අනුත්තරං 

සබ්බයසට්ඨං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසඞ්ඛාතං සම්මාසම්යබොධිං අහං

අභිසම්බුද්යධොති අත්යථො. සමණබ්රාහ්මණාති පබ්බජ්ජූපගමයනන සමණා, 

ජාතිවයසන බ්රාහ්මණා. සඞ්ඝියනොතිආදීසු පබ්බජිතසමූහසඞ්ඛායතො සඞ්යඝො 

එයතසං අත්ථීති සඞ්ඝියනො. ස්යවව ගයණො එයතසං අත්ථීති ගණියනො. 

ආචාරසික්ඛාපනවයසන තස්ස ගණස්ස ආචරිොති ගණාචරිො. ඤාතාති

පඤ්ඤාතා පාකටා. ‘‘අප්පිච්ඡා සන්තුට්ඨා අප්පිච්ඡතාෙ වත්ථම්පි න

නිවායසන්තී’’ති එවං සමුග්ගයතො ෙයසො එයතසං අත්ථීති ෙසස්සියනො.

තිත්ථකරාතිලද්ධිකරා. සාධුසම්මතාති ‘‘සන්යතොසප්පුරිසා’’තිඑවංසම්මතා. 
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බහුෙනස්සාති අස්සුතවයතො අන්ධබාලපුථුජ්ජනස්ස. පූරයණොතිආදීනි යතසං

නාමයගොත්තානි. පූරයණොති හි නාමයමව. තථා, මක්ඛලීති. යසො පන

යගොසාලාෙජාතත්තා යගොසායලොතිවුත්යතො. නාටපුත්යතොතිනාටස්ස පුත්යතො. 

යබලට්ඨපුත්යතොති යබලට්ඨස්ස පුත්යතො. කච්චාෙයනොති පකුධස්ස යගොත්තං.

යකසකම්බලස්සධාරණයතො අජියතොයකසකම්බයලොතිවුත්යතො. 

යතපි මොති කප්පයකොලාහලං බුද්ධයකොලාහලං චක්කවත්තියකොලාහලන්ති

තීණි යකොලාහලානි. තත්ථ ‘‘වස්සසතසහස්සමත්ථයක කප්පුට්ඨානං

භවිස්සතී’’ති කප්පයකොලාහලං නාම යහොති – ‘‘ඉයතො

වස්සසතසහස්සමත්ථයක යලොයකො විනස්සිස්සති, යමත්තං මාරිසා, භායවථ, 

කරුණං මුදිතං උයපක්ඛ’’න්ති මනුස්සප්පයථ යෙවතා යඝොයසන්තියෙො

විචරන්ති. ‘‘වස්සසහස්සමත්ථයක පන බුද්යධො උප්පජ්ජිස්සතී’’ති

බුද්ධයකොලාහලං නාම යහොති – ‘‘ඉයතො වස්සසහස්සමත්ථයක බුද්යධො 

උප්පජ්ජිත්වා ධම්මානුධම්මපටිපෙං පටිපන්යනන සඞ්ඝරතයනන පරිවාරියතො

ධම්මං යෙයසන්යතො විචරිස්සතී’’ති යෙවතා උග්යඝොයසන්ති.

‘‘වස්සසතමත්ථයක පන චක්කවත්තී උප්පජ්ජිස්සතී’’ති

චක්කවත්තියකොලාහලං නාම යහොති – ‘‘ඉයතො වස්සසතමත්ථයක 

සත්තරතනසම්පන්යනො චතුද්දීපිස්සයරො සහස්ස පුත්තපරිවායරො 

යවහාසඞ්ගයමොචක්කවත්තිරාජාඋප්පජ්ජිස්සතී’’තියෙවතාඋග්යඝොයසන්ති. 

ඉයමසු තීසු යකොලාහයලසු ඉයම ඡ සත්ථායරො බුද්ධයකොලාහලං සුත්වා 

ආචරියෙ පයිරුපාසිත්වා චින්තාමාණිවිජ්ජාදීනි උග්ගණ්හිත්වා – ‘‘මෙං 

බුද්ධම්හා’’ති පටිඤ්ඤං කත්වා මහාජනපරිවුතා ජනපෙං විචරන්තා

අනුපුබ්යබන සාවත්ථිෙං පත්තා. යතසං උපට්ඨාකා රාජානං උපසඞ්කමිත්වා, 

‘‘මහාරාජ, පූරයණො කස්සයපො…යප.…අජියතොයකසකම්බයලොබුද්යධොකර

සබ්බඤ්ඤූ කරා’’ති ආයරොයචසුං. රාජා ‘‘තුම්යහව යන නිමන්යතත්වා

ආයනථා’’ති ආහ. යත ගන්ත්වා යතහි, ‘‘රාජා යවො නිමන්යතති. රඤ්යඤො

යගයහ භික්ඛං ගණ්හථා’’ති වුත්තා ගන්තුං න උස්සහන්ති, පුනප්පුනං

වුච්චමානා උපට්ඨාකානං චිත්තානුරක්ඛණත්ථාෙ අධිවායසත්වා සබ්යබ

එකයතොව අගමංසු. රාජා ආසනානි පඤ්ඤායපත්වා ‘‘නිසීෙන්තූ’’ති ආහ.

නිග්ගුණානං අත්තභායව රාජුස්මා නාම ඵරති, යත මහාරයහසු ආසයනසු

නිසීදිතුංඅසක්යකොන්තාඵලයකසුයචවභූමිෙංචනිසීදිංසු. 

රාජා‘‘එත්තයකයනවනත්ථියතසංඅන්යතොසුක්කධම්යමො’’තිවත්වා ආහාරං

අෙත්වාවතාලයතො පතිතං මුග්ගයරන යපොයථන්යතො විෙ ‘‘තුම්යහබුද්ධා, න 

බුද්ධා’’තිපඤ්හංපුච්ඡි.යතචින්තයිංසු–‘‘සයච‘බුද්ධම්හා’තිවක්ඛාම, රාජා 
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බුද්ධවිසයෙපඤ්හංපුච්ඡිත්වාකයථතුංඅසක්යකොන්යත‘තුම්යහමෙංබුද්ධාති 

මහාජනං වඤ්යචත්වා ආහිණ්ඩථා’ති ජිව්හම්පි ඡින්ොයපෙය, අඤ්ඤම්පි

අනත්ථං කයරෙයා’’තිසකපටිඤ්ඤාෙඑව ‘නමෙංබුද්ධා’තිවදිංසු. අථයන

රාජා යගහයතො නිකඩ්ොයපසි. යත රාජඝරයතො නික්ඛන්යත උපට්ඨාකා

පුච්ඡිංසු – ‘‘කං ආචරිො රාජා තුම්යහ පඤ්හං පුච්ඡිත්වා සක්කාරසම්මානං

අකාසී’’ති? රාජා ‘‘බුද්ධා තුම්යහ’’ති පුච්ඡි, තයතො මෙං – ‘‘සයච අෙං රාජා

බුද්ධවිසයෙ පඤ්හං කථිෙමානං අජානන්යතො අම්යහසු මනං පයෙොයසස්සති, 

බහුංඅපුඤ්ඤංපසවිස්සතී’’තිරඤ්යඤො අනුකම්පාෙ‘නමෙංබුද්ධා’තිවදිම්හා, 

මෙං පනබුද්ධා එව, අම්හාකං බුද්ධභායවො, උෙයකන යධොවිත්වාපි හරිතුංන

සක්කාති. ඉති බහිද්ධා ‘බුද්ධම්හා’ති ආහංසු – රඤ්යඤො සන්තියක ‘න මෙං

බුද්ධා’තිවදිංසූති, ඉෙං ගයහත්වාරාජාඑවමාහ.තත්ථ කිංපනභවංයගොතයමො

ෙහයරො යචව ොතිො, නයවො ච පබ්බජ්ොොති ඉෙං අත්තයනො පටිඤ්ඤං

ගයහත්වා වෙති. තත්ථ කින්ති පටික්යඛපවචනං. එයත ජාතිමහල්ලකා ච

චිරපබ්බජිතා ච ‘‘බුද්ධම්හා’’ති න පටිජානන්ති, භවං යගොතයමො ජාතිො ච

ෙහයරොපබ්බජ්ජාෙචනයවොකං පටිජානාති? මාපටිජානාහීතිඅත්යථො. 

න උඤ්ඤාතබ්බාති න අවජානිතබ්බා. න පරියභොතබ්බාති න පරිභවිතබ්බා. 

කතයම චත්තායරොති කයථතුකමයතාපුච්ඡා. ඛත්තියෙොති රාජකුමායරො. 

උරයගොති ආසීවියසො. අග්ගීති අග්ගියෙව. භික්ඛූති ඉමස්මිං පන පයෙ

යෙසනාකුසලතාෙඅත්තානංඅබ්භන්තරංකත්වාසීලවන්තංපබ්බජිතංෙස්යසති. 

එත්ථ ච ෙහරං රාජකුමාරං දිස්වා, උක්කමිත්වා මග්ගං අයෙන්යතො, පාරුපනං

අනපයනන්යතො, නිසින්නාසනයතො අනුට්ඨහන්යතො, හත්ථිපිට්ඨාදීහි 

අයනොතරන්යතො, යහට්ඨා කත්වා මඤ්ඤනවයසන අඤ්ඤම්පි එවරූපං

අනාචාරං කයරොන්යතො ඛත්තිෙං අවජානාති නාම. ‘‘භද්ෙයකො වතාෙං

රාජකුමායරො, මහාකණ්යඩො මයහොෙයරො – කං නාම ෙංකඤ්චි යචොරූපද්ෙවං

වූපසයමතුං ෙත්ථ කත්ථචි ඨායන රජ්ජං අනුසාසිතුං සක්ඛිස්සතී’’තිආදීනි

වෙන්යතො පරියභොති නාම. අඤ්ජනිසලාකමත්තම්පි ආසීවිසයපොතකං 

කණ්ණාදීසු පිළන්ධන්යතො අඞ්ගුලිම්පි ජිව්හම්පි ඩංසායපන්යතො උරගං

අවජානාති නාම. ‘‘භද්ෙයකොවතාෙංආසීවියසොඋෙකයෙඩ්ඩුයභොවිෙකංනාම 

කඤ්චියෙව ඩංසිතුං කස්සචියෙව කායෙ විසං ඵරිතුං සක්ඛිස්සතී’’තිආදීනි

වෙන්යතො පරියභොතිනාම. ඛජ්යජොපනකමත්තම්පි අග්ගිං ගයහත්වා හත්යථන

කීළන්යතො භණ්ඩුක්ඛලිකාෙ ඛිපන්යතො චූළාෙ වා

සෙනපිට්ඨසාටකපසිබ්බකාදීසු වා ඨයපන්යතො අග්ගිං අවජානාති නාම.

‘‘භද්ෙයකො වතාෙං අග්ගි කතරං නු යඛො ොගුභත්තං පචිස්සති, කතරං 

මච්ඡමංසං, කස්ස සීතං වියනොයෙස්සතී’’තිආදීනි වෙන්යතො පරියභොති නාම.
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ෙහරසාමයණරම්පි පන දිස්වා උක්කමිත්වා මග්ගං අයෙන්යතොති රාජකුමායර

වුත්තං අනාචාරං කයරොන්යතො භික්ඛුං අවජානාති නාම. ‘‘භද්ෙයකො වතාෙං

සාමයණයරො මහාකණ්යඨො මයහොෙයරො ෙංකඤ්චි බුද්ධවචනං උග්ගයහතුං

ෙංකඤ්චිඅරඤ්ඤංඅජ්යඣොගායහත්වාවසිතුං සක්ඛිස්සති, සඞ්ඝත්යථරකායල

මනායපො භවිස්සතී’’තිආදීනි වෙන්යතො පරියභොති නාම. තං සබ්බම්පි න

කාතබ්බන්තිෙස්යසන්යතො නඋඤ්ඤාතබ්යබොන පරියභොතබ්යබොතිආහ. 

එතෙයවොචාති එතං ගාථාබන්ධං අයවොච. ගාථා ච නායමතා තෙත්ථදීපනාපි

යහොන්ති වියසසත්ථදීපනාපි, තත්රිමා තෙත්ථම්පි වියසසත්ථම්පි දීයපන්තියෙව.

තත්ථ ඛත්තිෙන්තියඛත්තානං අධිපතිං.වුත්තඤ්යහතං‘‘යඛත්තානංඅධිපතීති

යඛො, වායසට්ඨ, ‘ඛත්තියෙො ඛත්තියෙො’ත්යවව දුතිෙං අක්ඛරං

උපනිබ්බත්ත’’න්ති(දී.නි.3.131). ොතිසම්පන්නන්තිතායෙවඛත්තිෙජාතිො

ජාතිසම්පන්නං. අභිොතන්තිතීණිකුලානිඅතික්කමිත්වාජාතං. 

ඨානංහීතිකාරණංවිජ්ජති. මනුජින්යෙොතිමනුස්සයජට්ඨයකො. රාෙෙණ්යඩනාති

රඤ්යඤො උද්ධටෙණ්යඩන, යසො අප්පයකො නාම න යහොති, 

ෙසසහස්සවීසතිසහස්සප්පමායණො යහොතියෙව. තස්මිං පක්කමයත භුසන්ති 

තස්මිං පුග්ගයල බලවඋපක්කමං උපක්කමති. රක්ඛං ජීවිතමත්තයනොති

අත්තයනොජීවිතංරක්ඛමායනොතං ඛත්තිෙංපරිවජ්යජෙයනඝට්යටෙය. 

උච්චාවයචහීති නානාවියධහි. වණ්යණහීති සණ්ඨායනහි. යෙන යෙන හි

වණ්යණන චරන්යතො යගොචරං ලභති, ෙදි සප්පවණ්යණන, ෙදි

යෙඩ්ඩුභවණ්යණන, ෙදි ධමනිවණ්යණන, අන්තමයසො කලන්ෙකවණ්යණනපි

චරතියෙව. ආසජ්ොති පත්වා. බාලන්ති යෙන බායලන ඝට්ටියතො, තං බාලං

නරංවානාරිංවා ඩංයසෙය. 

පහූතභක්ඛන්ති බහුභක්ඛං. අග්ගිස්ස හි අභක්ඛං නාම නත්ථි. ොලිනන්ති

ජාලවන්තං. පාවකන්ති අග්ගිං. පාවගන්තිපි පායඨො. කණ්හවත්තනින්ති

වත්තනීති මග්යගො, අග්ගිනා ගතමග්යගො කණ්යහො යහොති කාළයකො, තස්මා

‘‘කණ්හවත්තනී’’තිවුච්චති. 

මහා හුත්වානාති මහන්යතො හුත්වා. අග්ගි හි එකො

ොවබ්රහ්මයලොකප්පමායණොපියහොති. ොෙන්ති තත්ථපායරොහාතිතත්ථඅග්ගිනා

ෙඩ්ෙවයන පායරොහා ජාෙන්ති. පායරොහාතිතිණරුක්ඛාෙයෙො වුච්චන්ති. යත හි

අග්ගිනා ෙඩ්ෙට්ඨායන මූලමත්යතපි අවසිට්යඨ පාෙයතො යරොහන්ති ජාෙන්ති 

වඩ්ෙන්ති, තස්මා ‘‘පායරොහා’’තිවුච්චන්ති.පුනයරොහනත්යථනවා පායරොහා.
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අයහොරත්තානමච්චයෙති රත්තින්දිවානං අතික්කයම. නිොයඝපි යෙයව

වුට්ඨමත්යතජාෙන්ති. 

භික්ඛුඩහතියතෙසාතිඑත්ථඅක්යකොසන්තං පච්චක්යකොසන්යතොභණ්ඩන්තං

පටිභණ්ඩන්යතො පහරන්තං පටිපහරන්යතො භික්ඛු නාම කඤ්චි භික්ඛුයතජසා

ඩහිතුංනසක්යකොති.යෙොපනඅක්යකොසන්තංනපච්චක්යකොසති, භණ්ඩන්තං

න පටිභණ්ඩති. පහරන්තං න පටිපහරති, තස්මිං විප්පටිපන්යනො තස්ස 

සීලයතයජනඩය්හති. යතයනයවතං වුත්තං. නතස්ස පුත්තා පසයවොතිතස්ස

පුත්තධීතයරොපි යගොමහිංසකුක්කුටසූකරාෙයෙො පසයවොපි න භවන්ති, 

විනස්සන්තීති අත්යථො. ොොො වින්ෙයර ධනන්ති තස්ස ොොොපි ධනං න

වින්ෙන්ති. තාලාවත්ථූ භවන්ති යතති යත භික්ඛුයතජසා ෙඩ්ො

වත්ථුමත්තාවසිට්යඨො මත්ථකච්ඡින්නතායලො විෙ භවන්ති, පුත්තධීතාදිවයසන

නවඩ්ෙන්තීතිඅත්යථො. 

තස්මාති ෙස්මා සමණයතයජන ෙඩ්ො මත්ථකච්ඡින්නතායලො විෙ

අවිරුළ්හිධම්මා භවන්ති, තස්මා. සම්මයෙව සමාචයරති සම්මා සමාචයරෙය.

සම්මාසමාචරන්යතනපනකං කාතබ්බන්ති? ඛත්තිෙංතාවනිස්සාෙලද්ධබ්බං

ගාමනිගමොනවාහනාදිආනිසංසං, උරගං නිස්සාෙ තස්ස කීළාපයනන

ලද්ධබ්බංවත්ථහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිආනිසංසංඅග්ගිං නිස්සාෙතස්සානුභායවන

පත්තබ්බං ොගුභත්තපචනසීතවියනොෙනාදිආනිසංසං, භික්ඛුං නිස්සාෙ තස්ස

වයසන පත්තබ්බං අසුතසවනසුතපරියෙොෙපන-සග්ගමග්ගාධිගමාදිආනිසංසං 

සම්පස්සමායනන ‘‘එයත නිස්සාෙ පුබ්යබ වුත්තප්පකායරො ආදීනයවො අත්ථි.

කං ඉයමහී’’ති? නසබ්බයසොපහාතබ්බා.ඉස්සරිෙත්ථියකනපනවුත්තප්පකාරං

අවජානනඤ්ච පරිභවනඤ්ච අකත්වා පුබ්බුට්ඨායිපච්ඡානිපාතිතාදීහි උපායෙහි 

ඛත්තිෙකුමායරො යතොයසතබ්යබො, එවං තයතො ඉස්සරිෙං අධිගමිස්සති.

අහිතුණ්ඩියකනඋරයග විස්සාසංඅකත්වානාගවිජ්ජංපරිවත්යතත්වාඅජපයෙන

ෙණ්යඩන ගීවාෙ ගයහත්වා විසහයරන මූයලන ොඨා යධොවිත්වා යපළාෙං

පක්ඛිපිත්වා කීළායපන්යතන චරිතබ්බං. එවං තං නිස්සාෙ ඝාසච්ඡාෙනාදීනි

ලභිස්සති.ොගුපචනාදීනි කත්තුකායමන අග්ගිංවිස්සායසනභණ්ඩුක්ඛලිකාදීසු

අපක්ඛිපිත්වා හත්යථහි අනාමසන්යතන යගොමෙචුණ්ණාදීහි ජායලත්වා

ොගුපචනාදීනි කත්තබ්බානි, එවං තං නිස්සාෙ ආනිසංසං ලභිස්සති.

අසුතසවනාදීනි පත්ථෙන්යතනපි භික්ඛුං අතිවිස්සායසන 

යවජ්ජකම්මනවකම්මාදීසු අයෙොයජත්වා චතූහි පච්චයෙහි සක්කච්චං

උපට්ඨාතබ්යබො, එවං තං නිස්සාෙ අසුතපුබ්බං බුද්ධවචනං අසුතපුබ්බං

පඤ්හාවිනිච්ඡෙං දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකංඅත්ථංතිස්යසොකුලසම්පත්තියෙොඡ
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පටුන 

කාමසග්ගානි නව ච බ්රහ්මයලොයක පත්වා අමතමහානිබ්බානෙස්සනම්පි

ලභිස්සතීතිඉමමත්ථංසන්ධාෙ සම්මයෙවසමාචයරතිආහ. 

එතෙයවොචාති ධම්මයෙසනං සුත්වා පසන්යනො පසාෙං ආවිකයරොන්යතො එතං

‘‘අභික්කන්ත’’න්තිආදිවචනං අයවොච. තත්ථ අභික්කන්තන්ති අභිකන්තං

අතිඉට්ඨං අතිමනාපං, අතිසුන්ෙරන්ති අත්යථො. එත්ථ එයකන

අභික්කන්තසද්යෙන යෙසනං යථොයමති ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, ෙදිෙං 

භගවයතොධම්මයෙසනා’’ති.එයකනඅත්තයනො පසාෙං‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, 

ෙදිෙංභගවයතොධම්මයෙසනංආගම්මමමපසායෙො’’ති. 

තයතො පරං චතූහි උපමාහි යෙසනංයෙව යථොයමති. තත්ථ නික්කුජ්ජිතන්ති

අයධොමුඛඨපිතං, යහට්ඨාමුඛජාතං වා. උක්කුජ්යෙෙයාති උපරිමුඛං කයරෙය. 

පටිච්ඡන්නන්ති තිණපණ්ණාදිඡාදිතං. විවයරෙයාති උග්ඝායටෙය. මූළ්හස්සාති 

දිසාමූළ්හස්ස. මග්ගං ආචික්යඛෙයාති හත්යථ ගයහත්වා ‘‘එස මග්යගො’’ති

වයෙෙය. අන්ධකායරති කාළපක්ඛචාතුද්ෙසී අඩ්ෙරත්තඝනවනසණ්ඩ

යමඝපටයලහි චතුරඞ්යගතයම.ඉෙංවුත්තංයහොති–ෙථායකොචිනික්කුජ්ජිතං

උක්කුජ්යජෙය, එවං සද්ධම්මවිමුඛං අසද්ධම්යම පතිතං මං අසද්ධම්මා

වුට්ඨායපන්යතන, ෙථා පටිච්ඡන්නං විවයරෙය, එවං කස්සපස්ස භගවයතො

සාසනන්තරධානා පභුති මිච්ඡාදිට්ඨිගහනපටිච්ඡන්නං සාසනං විවරන්යතන, 

ෙථාමූළ්හස්සමග්ගං ආචික්යඛෙය, එවංකුම්මග්ගමිච්ඡාමග්ගපටිපන්නස්සයම

සග්ගයමොක්ඛමග්ගං ආවිකයරොන්යතන, ෙථා අන්ධකායර යතලපජ්යජොතං

ධායරෙය, එවං යමොහන්ධකායර නිමුග්ගස්ස යම බුද්ධාදිරතනරූපානි

අපස්සයතො තප්පටිච්ඡාෙකයමොහන්ධකාරවිද්ධංසකයෙසනාපජ්යජොතං 

ධායරන්යතන මය්හං භගවතා එයතහි පරිොයෙහි පකාසිතත්තා

අයනකපරිොයෙනධම්යමො පකාසියතොති. 

එවං යෙසනං යථොයමත්වා ඉමාෙ යෙසනාෙ රතනත්තයෙ පසන්නචිත්යතො 

පසන්නාකාරංකයරොන්යතො එසාහන්තිආදිමාහ.තත්ථ එසාහන්තිඑයසො අහං. 

භගවන්තං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චාති භගවන්තඤ්ච

ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චාතිඉමංරතනත්තෙංසරණංගච්ඡාමි. උපාසකංමං, 

භන්යත, භගවා ධායරතූති මං භගවා ‘උපාසයකො අෙ’න්ති එවං ධායරතු, 

ජානාතූති අත්යථො. අජ්ෙතග්යගති අජ්ජතං ආදිං කත්වා. අජ්ජෙග්යගති වා

පායඨො, ෙ-කායරො පෙසන්ධිකයරො, අජ්ජ අග්ගං කත්වාති අත්යථො. 

පාණුයපතන්ති පායණහි උයපතං ොව යම ජීවිතං පවත්තති, තාව උයපතං 

අනඤ්ඤසත්ථුකං තීහි සරණගමයනහි සරණං ගතං උපාසකං කප්පිෙකාරකං

මං භගවා ධායරතූති අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන
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සුමඞ්ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ සාමඤ්ඤඵලසුත්යත සබ්බාකායරන

වුත්යතොති.පඨමං. 

2. පුරිසසුත්තවණ්ණනා 

113. දුතියෙ අභිවායෙත්වාති පුරිමසුත්යත සරණගතත්තා ඉධ අභිවායෙසි. 

අජ්ඣත්තන්තිනිෙකජ්ඣත්තං, අත්තයනොසන්තායනඋප්පජ්ජන්තීති අත්යථො. 

යලොභාදීසු ලබ්භනලක්ඛයණො යලොයභො, දුස්සනලක්ඛයණො යෙොයසො, 

මුය්හනලක්ඛයණො යමොයහොති. හිංසන්තීති වියහයඨන්ති නායසන්ති

විනායසන්ති. අත්තසම්භූතාති අත්තනි සම්භූතා. තචසාරංව සම්ඵලන්ති ෙථා

තචසාරංයවළුංවානළංවාඅත්තයනො ඵලංහිංසතිවිනායසති, එවංහිංසන්ති

විනායසන්තීති.දුතිෙං. 

3. ජරාමරණසුත්තවණ්ණනා 

114. තතියෙ අඤ්ඤත්ර ෙරාමරණාති ජරාමරණයතො මුත්යතො නාම අත්ථීති

වුච්චති. ඛත්තිෙමහාසාලාති ඛත්තිෙමහාසාලානාමමහාසාරප්පත්තාඛත්තිො.

යෙසංහිඛත්තිොනං යහට්ඨිමන්යතන යකොටිසතංනිධානගතං යහොති, තයෙො

කහාපණකුම්භා වලඤ්ජනත්ථාෙ යගහමජ්යඣරාසිංකත්වා ඨපිතා යහොන්ති, 

යත ඛත්තිෙමහාසාලා නාම. යෙසං බ්රාහ්මණානං අසීතියකොටිධනං නිහිතං

යහොති, දිෙඩ්යෙොකහාපණකුම්යභොවලඤ්ජනත්ථාෙයගහමජ්යඣරාසිං කත්වා

ඨපියතො යහොති, යත බ්රාහ්මණමහාසාලා නාම. යෙසං ගහපතීනං 

චත්තාලීසයකොටිධනං නිහිතං යහොති, කහාපණකුම්යභො වලඤ්ජනත්ථාෙ

යගහමජ්යඣරාසිංකත්වා ඨපියතොයහොති, යත ගහපතිමහාසාලා නාම. 

අඩ්ඪාති ඉස්සරා. නිධානගතධනස්ස මහන්තතාෙ මහද්ධනා. 

සුවණ්ණරජතභාජනාදීනං උපයභොගභණ්ඩානං මහන්තතාෙ මහායභොගා. 

අනිධානගතස්ස ජාතරූපරජතස්ස පහූතතාෙ, පහූතොතරූපරෙතා. 

විත්තූපකරණස්ස තුට්ඨිකරණස්ස පහූතතාෙ පහූතවිත්තූපකරණා. 

යගොධනාදීනඤ්ච සත්තවිධධඤ්ඤානඤ්ච පහූතතාෙ පහූතධනධඤ්ඤා.

යතසම්පි ොතානං නත්ථි අඤ්ඤත්ර ෙරාමරණාති යතසම්පි එවං ඉස්සරානං

ජාතානං නිබ්බත්තානං නත්ථි අඤ්ඤත්ර ජරාමරණා, ජාතත්තායෙව

ජරාමරණයතොයමොක්යඛොනාමනත්ථි, අන්යතොජරාමරයණයෙව යහොති. 

අරහන්යතොතිආදීසු ආරකාකයලයසහීතිඅරහන්යතො.ඛීණාඑයතසංචත්තායරො

ආසවාති ඛීණාසවා. බ්රහ්මචරිෙවාසං වුට්ඨා පරිනිට්ඨිතවාසාති වුසිතවන්යතො. 

චතූහි මග්යගහි කරණීෙං එයතසං කතන්ති කතකරණීො. ඛන්ධභායරො
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කයලසභායරො අභිසඞ්ඛාරභායරො කාමගුණභායරොති, ඉයම ඔහිතා භාරා

එයතසන්ති ඔහිතභාරා. අනුප්පත්යතො අරහත්තසඞ්ඛායතො සයකො අත්යථො

එයතසන්ති අනුප්පත්තසෙත්ථා. ෙසවිධම්පි පරික්ඛීණං භවසංයෙොජනං

එයතසන්ති පරික්ඛීණභවසංයෙොෙනා. සම්මා කාරයණහි ජානිත්වා විමුත්තාති 

සම්මෙඤ්ඤාවිමුත්තා. මග්ගපඤ්ඤාෙ චතුසච්චධම්මං ඤත්වා ඵලවිමුත්තිො

විමුත්තාති අත්යථො. යභෙනධම්යමොති භිජ්ජනසභායවො. නික්යඛපනධම්යමොති

නික්ඛිපිතබ්බසභායවො. ඛීණාසවස්සහි අජීරණධම්යමොපි අත්ථි, ආරම්මණයතො

පටිවිද්ධං නිබ්බානං, තං හි න ජීරති. ඉධ පනස්ස ජීරණධම්මං ෙස්යසන්යතො

එවමාහ. අත්ථුප්පත්තියකො කරස්ස සුත්තස්ස නික්යඛයපො. සිවිකසාලාෙ

නිසීදිත්වාකථිතන්තිවෙන්ති.තත්ථභගවා චිත්රානිරථොනාදීනිදිස්වාදිට්ඨයමව

උපමංකත්වා, ‘‘ජීරන්තියවරාජරථා’’ති ගාථමාහ. 

තත්ථ ජීරන්තීතිජරංපාපුණන්ති. රාෙරථාතිරඤ්යඤොඅභිරූහනරථා. සුචිත්තාති 

සුවණ්ණරජතාදීහි සුට්ඨු චිත්තිතා. අයථො සරීරම්පි ෙරං උයපතීති එවරූයපසු

අනුපාදිණ්ණයකසු සාරොරුමයෙසු රයථසු ජීරන්යතසු ඉමස්මිං අජ්ඣත්තියක

උපාදිණ්ණයක මංසයලොහිතාදිමයෙ සරීයර කං වත්තබ්බං? සරීරම්පි ජරං 

උයපතියෙවාතිඅත්යථො. සන්යතොහයවසබ්භිපයවෙෙන්තීතිසන්යතො සබ්භීහි

සද්ධිංසතංධම්යමොනජරංඋයපතීතිඑවංපයවෙෙන්ති. ‘‘සතංධම්යමොනාම 

නිබ්බානං, තංනජීරති, අජරංඅමතන්තිඑවංකයථන්තී’’තිඅත්යථො.ෙස්මාවා 

නිබ්බානංආගම්මසීෙනසභාවාකයලසාභිජ්ජන්ති, තස්මාතංසබ්භීතිවුච්චති.

ඉති පුරිමපෙස්සකාරණංෙස්යසන්යතො ‘‘සන්යතොහයවසබ්භිපයවෙෙන්තී’’ති

ආහ. ඉෙං හි වුත්තං යහොති – සතං ධම්යමො න ජරං උයපති, තස්මා සන්යතො

සබ්භි පයවෙෙන්ති. අජරං නිබ්බානං සතං ධම්යමොති ආචික්ඛන්තීති අත්යථො.

සුන්ෙරාධිවචනං වා එතං සබ්භීති. ෙං සබ්භිධම්මභූතං නිබ්බානං සන්යතො

පයවෙෙන්තිකථෙන්ති, යසොසතං ධම්යමොනජරංඋයපතීතිපිඅත්යථො.තතිෙං. 

4. පිෙසුත්තවණ්ණනා 

115. චතුත්යථ රයහොගතස්සාති රහසි ගතස්ස. පටිසල්ලීනස්සාති නිලීනස්ස

එකීභූතස්ස. එවයමතං, මහාරාොති ඉධ භගවා ඉමං සුත්තං සබ්බඤ්ඤුභාසිතං

කයරොන්යතො ආහ. අන්තයකනාධිපන්නස්සාති මරයණන අජ්යඣොත්ථටස්ස.

චතුත්ථං. 

5. අත්තරක්ඛිතසුත්තවණ්ණනා 

116. පඤ්චයම හත්ථිකායෙොතිහත්ථිඝටා. යසයසසුපිඑයසවනයෙො. සංවයරොති

පිෙහනං. සාධු සබ්බත්ථසංවයරොතිඉමිනාකම්මපථයභෙංඅපත්තස්සකම්මස්ස
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සංවරං ෙස්යසති. ලජ්ජීති හිරිමා. ලජ්ජීගහයණන යචත්ථ ඔත්තප්පම්පි 

ගහිතයමවයහොති.පඤ්චමං. 

6. අප්පකසුත්තවණ්ණනා 

117. ඡට්යඨ උළායර උළායරති පණීයත ච බහුයක ච. මජ්ෙන්තීති

මානමජ්ජයනනමජ්ජන්ති. අතිසාරන්තිඅතික්කමං. කූටන්තිපාසං. පච්ඡාසන්ති

පච්ඡායතසං.ඡට්ඨං. 

7. අඩ්ඩකරණසුත්තවණ්ණනා 

118. සත්තයම කාමයහතූති කාමමූලකං. කාමනිොනන්ති කාමපච්චො. 

කාමාධිකරණන්ති කාමකාරණා. සබ්බානි යහතානි

අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනායනව. භරමුයඛොති සුන්ෙරමුයඛො. එකදිවසං කර රාජා

අඩ්ඩකරයණ නිසීදි. තත්ථ පඨමතරං ලඤ්ජං ගයහත්වා නිසින්නා අමච්චා

අස්සාමියකපිසාමියක කරිංසු.රාජාතංඤත්වා– ‘‘මය්හංතාවපථවිස්සරස්ස

සම්මුඛායපයත එවං කයරොන්ති, පරම්මුඛා කං නාම න කරිස්සන්ති? 

පඤ්ඤායිස්සති ොනි විටටූයභො යසනාපති සයකන රජ්යජන, කං මය්හං

එවරූයපහි ලඤ්ජඛාෙයකහි මුසාවාදීහි සද්ධිං එකට්ඨායන නිසජ්ජාො’’ති

චින්යතසි. තස්මා එවමාහ. ඛිප්පංව ඔඩ්ඩිතන්ති කුමිනං විෙ ඔඩ්ඩිතං. ෙථා

මච්ඡා ඔඩ්ඩිතංකුමිනං පවිසන්තා න ජානන්ති, එවං සත්තා කයලසකායමන

වත්ථුකාමංවීතික්කමන්තානජානන්තීතිඅත්යථො. සත්තමං. 

8. මල්ලිකාසුත්තවණ්ණනා 

119. අට්ඨයම අත්ථි නු යඛො යත මල්ලියකති කස්මා පුච්ඡති? අෙං කර

මල්ලිකා දුග්ගතමාලාකාරස්ස ධීතා, එකදිවසං ආපණයතො පූවං ගයහත්වා

‘‘මාලාරාමං ගන්ත්වාව ඛාදිස්සාමී’’ති ගච්ඡන්තී පටිපයථ භික්ඛුසඞ්ඝපරිවාරං

භගවන්තං භික්ඛාචාරං පවිසන්තං දිස්වා පසන්නචිත්තා තං භගවයතො අොසි.

සත්ථානිසීෙනාකාරංෙස්යසසි. ආනන්ෙත්යථයරොචීවරංපඤ්ඤායපත්වාඅොසි.

භගවා තත්ථ නිසීදිත්වා තං පූවං පරිභුඤ්ජිත්වා මුඛං වික්ඛායලත්වා සිතං

පාත්වාකාසි. යථයරො ‘‘ඉමිස්සා, භන්යත, යකො විපායකො භවිස්සතී’’ති පුච්ඡි.

ආනන්ෙ, අජ්යජසා තථාගතස්ස පඨමයභොජනං අොසි, අජ්යජව

යකොසලරඤ්යඤො අග්ගමයහසී භවිස්සතීති. තංදිවසයමව ච රාජා කාසිගායම 

භාගියනයෙයන යුද්යධන පරාජියතො පලායිත්වා නගරං ආගච්ඡන්යතො

මාලාරාමංපවිසිත්වා බලකාෙස්සආගමනංආගයමසි.තස්සසාවත්තංඅකාසි.

යසො තාෙ වත්යත පසීදිත්වා තං අන්යතපූරං අතිහාරායපත්වා තං

අග්ගමයහසිට්ඨායනඨයපසි. 
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අයථකදිවසං චින්යතසි – ‘‘මො ඉමිස්සා දුග්ගතකුලස්ස ධීතුො මහන්තං

ඉස්සරිෙං දින්නං, ෙංනූනාහං ඉමං පුච්යඡෙයං ‘යකො යතපියෙො’ති? සා ‘ත්වං 

යම, මහාරාජ, පියෙො’ති වත්වා පුන මං පුච්ඡිස්සති. අථස්සාහං ‘මය්හම්පි

ත්වංයෙව පිො’ති වක්ඛාමී’’ති. ඉති යසො අඤ්ඤමඤ්ඤං විස්සාසජනනත්ථං

සම්යමොෙනීෙං කථං කයථන්යතො පුච්ඡති. සා පන යෙවී පණ්ඩිතා

බුද්ධුපට්ඨායිකා ධම්මුපට්ඨායිකා සඞ්ඝුපට්ඨායිකා මහාපඤ්ඤා, තස්මා එවං

චින්යතසි–‘‘නාෙං පඤ්යහොරඤ්යඤොමුඛංඔයලොයකත්වාකයථතබ්යබො’’ති.

සා සරයසයනව කයථත්වා රාජානං පුච්ඡි. රාජා තාෙ සරයසන කථිතත්තා

නිවත්තිතුං අලභන්යතො සෙම්පි සරයසයනව කයථත්වා ‘‘සකාරණං ඉෙං, 

තථාගතස්ස නං ආයරොයචස්සාමී’’ති ගන්ත්වා භගවයතො ආයරොයචසි. 

යනවජ්ඣගාති නාධිගච්ඡති. එවං පියෙො පුථු අත්තා පයරසන්ති ෙථා එකස්ස

අත්තාපියෙො, එවංපයරසංපුථුසත්තානම්පිඅත්තා පියෙොතිඅත්යථො.අට්ඨමං. 

9. ෙඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

120. නවයම ථූණූපනීතානීති ථූණං උපනීතානි, ථූණාෙ බද්ධානි යහොන්ති. 

පරිකම්මානිකයරොන්තීතිඑත්තාවතායතහිභික්ඛූහිරඤ්යඤො ආරද්ධෙඤ්යඤො

තථාගතස්ස ආයරොචියතො. කස්මා පන රඤ්ඤා අෙං ෙඤ්යඤො ආරද්යධො? 

දුස්සුපිනපටිඝාතාෙ. එකදිවසං කර රාජා සබ්බාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩියතො 

හත්ථික්ඛන්ධවරගයතො නගරං අනුසඤ්චරන්යතො වාතපානං විවරිත්වා 

ඔයලොකෙමානං එකං ඉත්ථිං දිස්වා තස්සා පටිබද්ධචිත්යතො තයතොව

පටිනිවත්තිත්වා අන්යතපුරංපවිසිත්වාඑකස්සපුරිසස්සතමත්ථංආයරොයචත්වා

‘‘ගච්ඡතස්සා සස්සාමිකභාවංවාඅස්සාමිකභාවංවාජානාහී’’තියපයසසි.යසො

ගන්ත්වා පුච්ඡි. සා ‘‘එයසො යම සාමියකො ආපයණ නිසින්යනො’’ති ෙස්යසසි.

රාජපුරියසො රඤ්යඤො තමත්ථං ආචික්ඛි. රාජා තං පුරිසං පක්යකොසායපත්වා

‘‘මං උපට්ඨහා’’ති ආහ. ‘‘නාහං, යෙව, උපට්ඨහිතුං ජානාමී’’ති ච වුත්යත

‘‘උපට්ඨානං නාම න ආචරිෙස්ස සන්තියක උග්ගයහතබ්බ’’න්ති 

බලක්කායරන ආවුධඵලකං ගාහායපත්වා උපට්ඨාකං අකාසි. උපට්ඨහිත්වා

යගහං ගතමත්තයමව ච නං පුන පක්යකොසායපත්වා ‘‘උපට්ඨායකන නාම

රඤ්යඤො වචනං කත්තබ්බං, ගච්ඡ ඉයතො යෙොජනමත්යත අම්හාකං

සීසයධොවනයපොක්ඛරණී අත්ථි, තයතො අරුණමත්තිකඤ්ච 

යලොහිතුප්පලමාලඤ්ච ගණ්හිත්වා එහි. සයච අජ්යජව නාගච්ඡසි, රාජෙණ්ඩං 

කරිස්සාමී’’තිවත්වායපයසසි.යසොරාජභයෙනනික්ඛමිත්වා ගයතො. 

රාජාපි තස්මිං ගයත යෙොවාරිකං පක්යකොසායපත්වා, ‘‘අජ්ජ සාෙන්යහයෙව

ද්වාරංපිෙහිත්වා‘අහංරාජදූයතො’තිවා‘උපරාජදූයතො’තිවාභණන්තානම්පි මා
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පටුන 

විවරී’’ති ආහ. යසො පුරියසො මත්තිකඤ්ච උප්පලානි ච ගයහත්වා ද්වායර

පිහිතමත්යත ආගන්ත්වා බහුං වෙන්යතොපි ද්වාරං අලභිත්වා පරිස්සෙභයෙන

යජතවනං ගයතො. රාජාපි රාගපරිළායහන අභිභූයතො කායල නිසීෙති, කායල

තිට්ඨති, කායල නිපජ්ජති, සන්නිට්ඨානං අලභන්යතො ෙත්ථ කත්ථචි

නිසින්නයකොවමක්කටනිද්ොෙනිද්ොෙති. 

පුබ්යබ චතස්මිංයෙවනගයරචත්තායරො යසට්ඨිපුත්තාපරොරිකකම්මංකත්වා

නන්යෙොපනන්ොෙ නාම යලොහකුම්භිො නිබ්බත්තිංසු. යත යඵණුද්යෙහකං

පච්චමානාතිංසවස්සසහස්සානියහට්ඨාගච්ඡන්තා කුම්භිොතලංපාපුණන්ති, 

තිංසවස්සසහස්සානි උපරි ගච්ඡන්තා මත්ථකං පාපුණන්ති. යත තං දිවසං

ආයලොකංඔයලොයකත්වාඅත්තයනොදුක්කටභයෙනඑයකකංගාථංවත්තුකාමා

වත්තුං අසක්යකොන්තා එයකකං අක්ඛරයමවආහංසු. එයකො ස-කාරං, එයකො

යසො-කාරං, එයකො න-කාරං, එයකො දු-කාරං ආහ. රාජා යතසං

යනරයිකසත්තානං සද්ෙං සුතකාලයතො පට්ඨාෙ සුඛං අවින්ෙමායනොව 

තංරත්තාවයසසංවීතිනායමසි. 

අරුයණඋට්ඨියතපුයරොහියතොආගන්ත්වාතංසුඛයසෙයංපුච්ඡි.යසො ‘‘කුයතො

යම, ආචරිෙ, සුඛ’’න්ති? වත්වා, ‘‘සුපියන එවරූයප සද්යෙ අස්යසොසි’’න්ති

ආචික්ඛි.බ්රාහ්මයණො–‘‘ඉමස්සරඤ්යඤොඉමිනාසුපියනනවුඩ්ඪිවා හානිවා

නත්ථි, අපිච යඛො පන ෙං ඉමස්ස යගයහ අත්ථි, තං සමණස්ස යගොතමස්ස

යහොති, යගොතමසාවකානංයහොති, බ්රාහ්මණාකඤ්චිනලභන්ති, බ්රාහ්මණානං

භික්ඛං උප්පායෙස්සාමී’’ති, ‘‘භාරියෙොඅෙං, මහාරාජ, සුපියනොතීසුජානීසුඑකා

පඤ්ඤාෙති, රජ්ජන්තරායෙො වා භවිස්සති ජීවිතන්තරායෙො වා, යෙයවො වා න

වස්සිස්සතී’’තිආහ.කථං යසොත්ථිභයවෙයආචරිොති? ‘‘මන්යතත්වාඤාතුං

සක්කා, මහාරාජාති.ගච්ඡථආචරියෙහි සද්ධිංමන්යතත්වාඅම්හාකංයසොත්ථිං

කයරොථා’’ති. 

යසොසිවිකසාලාෙංබ්රාහ්මයණසන්නිපායතත්වාතමත්ථංආයරොයචත්වා, ‘‘විසුං

විසුං ගන්ත්වා එවං වෙථා’’ති තයෙො වග්යග අකාසි. බ්රාහ්මණා පවිසිත්වා

රාජානංසුඛයසෙයංපුච්ඡිංසු.රාජාපුයරොහිතස්ස කථිතනිොයමයනවකයථත්වා

‘‘කථංයසොත්ථිභයවෙයා’’තිපුච්ඡි.මහාබ්රාහ්මණා– ‘‘සබ්බපඤ්චසතංෙඤ්ඤං

ෙජිත්වා එතස්ස කම්මස්ස යසොත්ථි භයවෙය, එවං, මහාරාජ, ආචරිො

කයථන්තී’’තිආහංසු.රාජායතසංසුත්වාඅනභිනන්දිත්වාඅප්පටික්යකොසිත්වා 

තුණ්හීඅයහොසි.අථදුතිෙවග්ගබ්රාහ්මණාපිආගන්ත්වාතත්යථවකයථසුං.තථා 

තතිෙවග්ගබ්රාහ්මණාපි. අථ රාජා ‘‘ෙඤ්ඤංකයරොන්තූ’’තිආණායපසි.තයතො

පට්ඨාෙ බ්රාහ්මණා උසභාෙයෙො පායණ ආහරායපසුං. නගයර මහාසද්යෙො
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උෙපාදි. තංපවත්තිංඤත්වාමල්ලිකාරාජානංතථාගතස්සසන්තිකංයපයසසි.

යසොගන්ත්වා භගවන්තංවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදි.අථනංභගවා–‘‘හන්ෙ

කුයතොනුත්වං, මහාරාජ, ආගච්ඡසි දිවාදිවස්සා’’තිආහ. රාජා – ‘‘අජ්ජයම, 

භන්යත, සුපිනයක චත්තායරොසද්ොසුතා, යසොහංබ්රාහ්මයණපුච්ඡිං.බ්රාහ්මණා

‘භාරියෙො, මහාරාජ, සුපියනො, සබ්බපඤ්චසතං ෙඤ්ඤං ෙජිත්වා පටිකම්මං

කයරොමාති ආරද්ධා’’’ති ආහ. කන්ති යත, මහාරාජ, සද්ො සුතාති. යසො

ෙථාසුතං ආයරොයචසි. අථ නං භගවා ආහ – පුබ්යබ, මහාරාජ, ඉමස්මිංයෙව

නගයර චත්තායරො යසට්ඨිපුත්තා පරොරිකා හුත්වා නන්යෙොපනන්ොෙ 

යලොහකුම්භිොනිබ්බත්තාසට්ඨිවස්සසහස්සමත්ථයකඋග්ගච්ඡිංසු. 

තත්ථඑයකො– 

‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානි, පරිපුණ්ණානිසබ්බයසො; 

නිරයෙපච්චමානානං, කොඅන්යතොභවිස්සතී’’ති.(යප.ව.802; ජා. 1.4.54) – 

ඉමං ගාථංවත්ථුකායමොඅයහොසි.දුතියෙො– 

‘‘යසොහංනූනඉයතොගන්ත්වා, යෙොනිංලද්ධානමානුසිං; 

වෙඤ්ඤූසීලසම්පන්යනො, කාහාමිකුසලංබහු’’න්ති.(යප.ව.805; ජා.1.4.56) 

– 

ඉමංගාථංවත්ථුකායමොඅයහොසි.තතියෙො– 

‘‘නත්ථිඅන්යතොකුයතොඅන්යතො, නඅන්යතොපටිදිස්සති; 

තොහිපකතංපාපං, මමතුය්හඤ්චමාරිසා’’ති.(යප.ව.803; ජා. 1.4.55) – 

ඉමංගාථංවත්ථුකායමොඅයහොසි.චතුත්යථො– 

‘‘දුජ්ජීවිතමජීවිම්හා, යෙසන්යතනෙෙම්හයස; 

විජ්ජමායනසු යභොයගසු, දීපං නාකම්හ අත්තයනො’’ති. (යප. ව. 804; ජා.

1.4.53) – 

ඉමං. යතඉමාගාථාවත්තුංඅසක්යකොන්තා එයකකංඅක්ඛරංවත්වාතත්යථව

නිමුග්ගා. ඉති, මහාරාජ, යත යනරයිකසත්තා ෙථාකම්යමන විරවිංසු. තස්ස

සද්ෙස්සසුතපච්චොතුය්හංහානිවාවුඩ්ඪිවානත්ථි. එත්තකානංපනපසූනං

ඝාතනකම්මං නාම භාරිෙන්ති නිරෙභයෙන තජ්යජත්වා ධම්මකථං කයථසි.

රාජාෙසබයලපසීදිත්වා, ‘‘මුඤ්චාමි, යනසංජීවිතංෙොමි, හරිතානියචවතිණානි

ඛාෙන්තු, සීතලානිචපානීොනිපිවන්තු, සීයතොචයනසංවායතො උපවාෙතූ’’ති
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වත්වා, ‘‘ගච්ඡථ හායරථා’’ති මනුස්යසආණායපසි. යත ගන්ත්වා බ්රාහ්මයණ

පලායපත්වා තං පාණසඞ්ඝං බන්ධනයතො යමොයචත්වා නගයර ධම්මයභරිං 

චරායපසුං. 

අථ රාජා ෙසබලස්ස සන්තියකනිසින්යනොආහ – ‘‘භන්යත, එකරත්ති නාම

තිොමා යහොති, මය්හං පන අජ්ජ ද්යව රත්තියෙො එකයතො ඝටිතා විෙ

අයහසු’’න්ති. යසොපිපුරියසොතත්යථවනිසින්යනො ආහ– ‘‘භන්යත, යෙොජනං

නාම චතුගාවුතංයහොති, මය්හංපනඅජ්ජද්යවයෙොජනානිඑකයතොකතානිවිෙ

අයහසු’’න්ති. අථ භගවා – ‘‘ජාගරස්ස තාව රත්තිො දීඝභායවො පාකයටො, 

සන්තස්ස යෙොජනස්ස දීඝභායවො පාකයටො, වට්ටපතිතස්ස පන

බාලපුථුජ්ජනස්ස අනමතග්ගසංසාරවට්ටං එකන්තදීඝයමවා’’ති රාජානඤ්ච

තඤ්චපුරිසංයනරයිකසත්යතචආරබ්භධම්මපයෙඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘දීඝාජාගරයතොරත්ති, දීඝංසන්තස්සයෙොජනං; 

දීයඝොබාලානංසංසායරො, සද්ධම්මංඅවිජානත’’න්ති.(ධ.ප. 60); 

ගාථාපරියෙොසායන යසො ඉත්ථිසාමියකො පුරියසො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. 

එතමත්ථංවිදිත්වාතිඑතංකාරණංජානිත්වා. 

අස්සයමධන්තිආදීසු – යපොරාණරාජකායල කර සස්සයමධං පුරිසයමධං

සම්මාපාසං වාචායපෙයන්ති චත්තාරිසඞ්ගහවත්ථූනිඅයහසුං, යෙහි රාජායනො

යලොකංසඞ්ගණ්හිංසු.තත්ථනිප්ඵන්නසස්සයතො ෙසමභාගග්ගහණං සස්සයමධං 

නාම, සස්සසම්පාෙයනයමධාවිතාතිඅත්යථො. මහායෙොධානං ඡමාසිකංභත්ත-

යවතනානුප්පොනං පුරිසයමධං නාම, පුරිසසඞ්ගණ්හයනයමධාවිතාතිඅත්යථො. 

ෙලිද්ෙමනුස්සානං හත්ථයතො යලඛං ගයහත්වා තීණි වස්සානි විනාව වඩ්ඪිො 

සහස්සද්විසහස්සමත්තධනානුප්පොනං සම්මාපාසං නාම. තඤ්හි සම්මා

මනුස්යස පායසති, හෙයෙ බන්ධිත්වා විෙ ඨයපති, තස්මා සම්මාපාසන්ති 

වුච්චති. ‘‘තාත මාතුලා’’තිආදිනා නයෙන සණ්හවාචාභණනං වාචායපෙයං

නාම, පිෙවාචාති අත්යථො. එවං චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි සඞ්ගහිතං රට්ඨං

ඉද්ධඤ්යචව යහොතිඵීතඤ්ච පහූතඅන්නපානංයඛමංනිරබ්බුෙං. මනුස්සා මුො 

යමොෙමානා උයර පුත්යත නච්යචන්තා අපාරුතඝරද්වාරා විහරන්ති. ඉෙං

ඝරද්වායරසු අග්ගළානං අභාවයතො නිරග්ගළන්ති වුච්චති. අෙං යපොරාණිකා 

පයවණී. 

අපරභායගපනඔක්කාකරාජකායලබ්රාහ්මණාඉමානිචත්තාරි සඞ්ගහවත්ථූනි

ඉමඤ්ච රට්ඨසම්පත්තිං පරිවත්යතත්වා උද්ධංමූලකං කත්වා අස්සයමධං

පුරිසයමධන්ති ආදියක පඤ්ච ෙඤ්යඤ නාම අකංසු. යතසු අස්සයමත්ථ
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යමධන්ති වධන්තීති අස්සයමයධො. ද්වීහි පරිෙඤ්යඤහි ෙජිතබ්බස්ස 

එකවීසතියූපස්ස එකස්මිං මජ්ඣිමදිවයසයෙව

සත්තනවුතිපඤ්චපසුසතඝාතභිංසනස්ස ඨයපත්වා භූමිඤ්ච පුරියස ච

අවයසසසබ්බවිභවෙක්ඛිණස්ස ෙඤ්ඤස්යසතං අධිවචනං. පුරිසයමත්ථ

යමධන්තීති පුරිසයමයධො. චතූහි පරිෙඤ්යඤහි ෙජිතබ්බස්ස සද්ධිං භූමිො

අස්සයමයධ වුත්තවිභවෙක්ඛිණස්ස ෙඤ්ඤස්යසතං අධිවචනං. සම්මයමත්ථ

පායසන්තීති සම්මාපායසො. දිවයසදිවයසසම්මංඛිපිත්වාතස්ස පතියතොකායස

යවදිං කත්වා සංහාරියමහි යූපාදීහි සරස්සතිනදිො නිමුග්යගොකාසයතො පභුති

පටියලොමංගච්ඡන්යතන ෙජිතබ්බස්සසත්රොගස්යසතං අධිවචනං. වාජයමත්ථ

පිවන්තීති වාෙයපයෙයො. එයකනපරිෙඤ්යඤනසත්තරසහිපසූහිෙජිතබ්බස්ස 

යබලවයූපස්ස සත්තරසකෙක්ඛිණස්ස ෙඤ්ඤස්යසතං අධිවචනං.නත්ථි එත්ථ

අග්ගළාති නිරග්ගයළො. නවහි පරිෙඤ්යඤහි ෙජිතබ්බස්ස සද්ධිං භූමිො ච 

පුරියසහි ච අස්සයමයධ වුත්තවිභවෙක්ඛිණස්ස සබ්බයමධපරිොෙනාමස්ස 

අස්සයමධවිකප්පස්යසයවතංඅධිවචනං. මහාරම්භාතිමහාකච්චා මහාකරණීො. 

සම්මග්ගතාති සම්මා පටිපන්නා බුද්ධාෙයෙො. නිරාරම්භාති අප්පත්ථා

අප්පකච්චා. ෙෙන්ති අනුකුලන්ති අනුකුයලසු ෙජන්ති, ෙං නිච්චභත්තාදි 

පුබ්බපුරියසහි පට්ඨපිතං, තං අපරාපරං අනුපච්ඡින්නත්තා මනුස්සා ෙෙන්තීති 

අත්යථො.නවමං. 

10. බන්ධනසුත්තවණ්ණනා 

121. ෙසයම ඉධ, භන්යත, රඤ්ඤාති ඉෙං යත භික්ඛූ යතසු මනුස්යසසු

ආනන්ෙත්යථරස්ස සුකතකාරණං ආයරොයචන්තා ආයරොයචසුං. රඤ්යඤො කර

සක්යකනකුසරාජස්ස දින්යනො අට්ඨවඞ්යකො මණිපයවණිොආගයතො. රාජා 

අලඞ්කරණකායල තං මණිං ආහරථාති ආහ. මනුස්සා ‘‘ඨපිතට්ඨායන න 

පස්සාමා’’ති ආයරොයචසුං. රාජා අන්යතොඝරචාරියනො ‘‘මණිං පරියෙසිත්වා

යෙථා’’ති බන්ධායපසි. ආනන්ෙත්යථයරො යත දිස්වා මණිපටිසාමකානං එකං

උපාෙං ආචික්ඛි. යත රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. රාජා ‘‘පණ්ඩියතො යථයරො, 

යථරස්ස වචනං කයරොථා’’ති. පටිසාමකමනුස්සා රාජඞ්ගයණ උෙකචාටිං

ඨයපත්වා සාණිො පරික්ඛිපායපත්වා යත මනුස්යස ආහංසු – ‘‘සාටකං

පාරුපිත්වා එත්ථ ගන්ත්වා හත්ථං ඔතායරථා’’ති. මණියචොයරො චින්යතසි –

‘‘රාජභණ්ඩං විස්සජ්යජතුං වා වලඤ්යජතුං වා න සක්කා’’ති. යසො යගහං

ගන්ත්වාමණිංඋපකච්ඡයකඨයපත්වාසාටකංපාරුපිත්වාආගම්මඋෙකචාටිෙං 

පක්ඛිපිත්වා පක්කාමි. මහාජයන පටික්කන්යත රාජමනුස්සා චාටිෙං හත්ථං

ඔතායරත්වා මණිංදිස්වාආහරිත්වාරඤ්යඤොඅෙංසු.‘‘ආනන්ෙත්යථයරනකර
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ෙස්සිතනයෙනමණි දිට්යඨො’’තිමහාජයනොයකොලාහලංඅකාසි.යතභික්ඛූතං

කාරණං තථාගතස්ස ආයරොයචන්තා ඉමං පවත්තිං ආයරොයචසුං. සත්ථා –

‘‘අනච්ඡරිෙං, භික්ඛයව, ෙං ආනන්යෙො මනුස්සානං හත්ථාරුළ්හමණිං

ආහරායපෙය, ෙත්ථ පුබ්යබ පණ්ඩිතා අත්තයනො ඤායණ ඨත්වා

අයහතුකපටිසන්ධිෙංනිබ්බත්තානංතිරච්ඡානගතානම්පිහත්ථාරුළ්හං භණ්ඩං

ආහරායපත්වාරඤ්යඤොඅෙංසූ’’තිවත්වා– 

‘‘උක්කට්යඨසූරමිච්ඡන්ති, මන්තීසුඅකුතූහලං; 

පිෙඤ්චඅන්නපානම්හි, අත්යථජායතචපණ්ඩිත’’න්ති.(ජා. 1.1.92) – 

මහාසාරජාතකංකයථසි. 

න තං ෙළ්හන්ති තං බන්ධනං ථිරන්ති න කයථන්ති. ෙොෙසන්ති ෙං ආෙසා

කතං. සාරත්තරත්තාති සුට්ඨු රත්තරත්තා, සාරත්යතන වා රත්තා 

සාරත්තරත්තා, සාරං ඉෙන්ති මඤ්ඤනාෙ රත්තාති අත්යථො. අයපක්ඛාති

ආලයෙො නිකන්ති. ආහූති කයථන්ති. ඔහාරිනන්ති චතූසු අපායෙසු

ආකඩ්ෙනකං. සිථිලන්තිනආෙසාදිබන්ධනංවිෙඉරිොපථංනිවායරත්වාඨිතං.

යතන හි බන්ධයනන බද්ධා පරයෙසම්පි ගච්ඡන්තියෙව. දුප්පමුඤ්චන්ති

අඤ්ඤත්රයලොකුත්තරඤායණනමුඤ්චිතුං අසක්කුයණෙයන්ති.ෙසමං. 

පඨයමොවග්යගො. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. සත්තජටිලසුත්තවණ්ණනා 

122. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම පුබ්බාරායම මිගාරමාතුපාසායෙති 

පුබ්බාරාමසඞ්ඛායත විහායර මිගාරමාතුො පාසායෙ. තත්රාෙං අනුපුබ්බිකථා –

අතීයත සතසහස්සකප්පමත්ථයක එකා උපාසිකා පදුමුත්තරං භගවන්තං

නිමන්යතත්වා බුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සසතසහස්සොනංෙත්වාභගවයතො

පාෙමූයල නිපජ්ජිත්වා – ‘‘අනාගයත තුම්හාදිසස්ස බුද්ධස්ස අග්ගුපට්ඨායිකා

යහොමී’’ති පත්ථනං අකාසි. සා කප්පසතසහස්සං යෙයවසු ච මනුස්යසසු ච

සංසරිත්වා අම්හාකං භගවයතො කායල භද්දිෙනගයර යමණ්ඩකපුත්තස්ස

ධනඤ්චෙයසට්ඨියනො යගයහ සුමනයෙවිො කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගණ්හි. 

ජාතකායලචස්සාවිසාඛාති නාමංඅකංසු.සාෙොභගවාභද්දිෙනගරංඅගමාසි, 

තො පඤ්චහි ොරිකාසයතහි සද්ධිං භගවයතො පච්චුග්ගමනං ගතා

පඨමෙස්සනම්හියෙව යසොතාපන්නා අයහොසි. අපරභායග සාවත්ථිෙං 

මිගාරයසට්ඨිපුත්තස්ස පුණ්ණවඩ්ෙනකුමාරස්ස යගහං ගතා. තත්ථ නං



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා යකොසලසංයුත්තං 
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පටුන 

මිගාරයසට්ඨි මාතිට්ඨායනඨයපසි, තස්මාමිගාරමාතාතිවුච්චති.තාෙකාරියත

පාසායෙ. 

බහි ද්වාරයකොට්ඨයකති පාසාෙද්වාරයකොට්ඨකස්ස බහි, න

විහාරද්වාරයකොට්ඨකස්ස. යසො කර පාසායෙො යලොහපාසායෙො විෙ සමන්තා

චතුද්වාරයකොට්ඨකයුත්යතන පාකායරන පරික්ඛිත්යතො. යතසු 

පාචීනද්වාරයකොට්ඨකස්ස බහි පාසාෙච්ඡාොෙං පාචීනයලොකධාතුං

ඔයලොයකන්යතොපඤ්ඤත්යත වරබුද්ධාසයනනිසින්යනොයහොති. 

පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමාති පරූළ්හකච්ඡා පරූළ්හනඛා පරූළ්හයලොමා, 

කච්ඡාදීසු දීඝයලොමා දීඝනඛා චාති අත්යථො. ඛාරිවිවිධන්ති විවිධඛාරිං

නානප්පකාරකං පබ්බජිතපරික්ඛාරභණ්ඩකං. අවිදූයර අතික්කමන්තීති 

අවිදූරමග්යගන නගරං පවිසන්ති. රාොහං, භන්යතති අහං, භන්යත, රාජා

පයසනදි යකොසයලො, මය්හං නාමං තුම්යහ ජානාථාති. කස්මා පන රාජා

යලොයක අග්ගපුග්ගලස්ස සන්තියක නිසින්යනො එවරූපානං

නග්ගයභොග්ගනිස්සිරිකානං අඤ්ජලිං පග්ගණ්හාතීති. සඞ්ගණ්හනත්ථාෙ. එවං 

හිස්සඅයහොසි– ‘‘සචාහංඑත්තකම්පිඑයතසංනකරිස්සාමි, ‘මෙං පුත්තොරං

පහාෙ එතස්සත්ථාෙ දුබ්යභොජනදුක්ඛයසෙයාදීනි අනුයභොම, අෙං අම්හාකං 

අඤ්ජලිමත්තම්පි න කයරොතී’ති අත්තනා දිට්ඨං සුතං පටිච්ඡායෙත්වා න

කයථෙුං. එවං කයත පන අනිගූහිත්වා කයථස්සන්තී’’ති. තස්මා එවමකාසි.

අපිචසත්ථු අජ්ඣාසෙජානනත්ථංඑවමකාසි. 

කාසිකචන්ෙනන්ති සණ්හචන්ෙනං. මාලාගන්ධවියලපනන්ති

වණ්ණගන්ධත්ථාෙ මාලං, සුගන්ධභාවත්ථාෙ ගන්ධං, වණ්ණගන්ධත්ථාෙ

වියලපනඤ්චධායරන්යතන. 

සංවායසනාතිසහවායසන. සීලංයවදිතබ්බන්තිඅෙංසුසීයලොවාදුස්සීයලොවාති

සංවසන්යතන උපසඞ්කමන්යතනජානිතබ්යබො. තඤ්චයඛොදීයඝනඅද්ධුනාන 

ඉත්තරන්ති තඤ්ච සීලං දීයඝන කායලන යවදිතබ්බං, න ඉත්තයරන.

ද්වීහතීහඤ්හි සංෙතාකායරො ච සංවුතින්ද්රිොකායරො ච න සක්කා ෙස්යසතුං. 

මනසිකයරොතාති සීලමස්ස පරිග්ගයහස්සාමීති මනසිකයරොන්යතන 

පච්චයවක්ඛන්යතයනව සක්කා ජානිතුං, න ඉතයරන. පඤ්ඤවතාති තම්පි

සප්පඤ්යඤයනව පණ්ඩියතන. බායලො හි මනසිකයරොන්යතොපි ජානිතුං න

සක්යකොති. 

සංයවොහායරනාතිකථයනන. 

‘‘යෙොහියකොචිමනුස්යසසු, යවොහාරංඋපජීවති; 
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එවංවායසට්ඨජානාහි, වාණියජොයසොනබ්රාහ්මයණො’’ති.(ම.නි. 2.457) – 

එත්ථ හි බයවහායරො යවොහායරොනාම. ‘‘චත්තායරො අරිෙයවොහාරා චත්තායරො

අනරිෙයවොහාරා’’ති (දී. නි. 3.313) එත්ථ යචතනා. ‘‘සඞ්ඛා සමඤ්ඤා 

පඤ්ඤත්ති යවොහායරො’’ති (ධ. ස. 1313-1315) එත්ථ පඤ්ඤත්ති.

‘‘යවොහාරමත්යතන යසො යවොහයරෙයා’’ති (සං. නි. 1.25) එත්ථ කථා

යවොහායරො. ඉධාපි එයසොව අධිප්යපයතො. එකච්චස්ස හි සම්මුඛා කථා

පරම්මුඛාෙ කථාෙ න සයමති, පරම්මුඛා කථා ච සම්මුඛාෙ කථාෙ, තථා

පුරිමකථාචපච්ඡිමකථාෙ, පච්ඡිමකථාච පුරිමකථාෙ. යසොකයථන්යතයනව

සක්කාජානිතුං‘‘අසුචිඑයසොපුග්ගයලො’’ති.සුචිසීලස්ස පනපුරිමංපච්ඡියමන, 

පච්ඡිමඤ්ච පුරියමන සයමති, සම්මුඛාකථිතං පරම්මුඛාකථියතන, 

පරම්මුඛාකථිතඤ්චසම්මුඛාකථියතන, තස්මාකයථන්යතනසක්කාසුචිභායවො

ජානිතුන්ති පකායසන්යතොඑවමාහ. 

ථායමොති ඤාණථායමො. ෙස්ස හි ඤාණථායමො නත්ථි, යසො උප්පන්යනසු

උපද්ෙයවසු ගයහතබ්බග්ගහණං කතබ්බකච්චං අපස්සන්යතො අද්වාරඝරං

පවිට්යඨො විෙචරති.යතනාහ ආපොසුයඛො, මහාරාෙ, ථායමොයවදිතබ්යබොති. 

සාකච්ඡාොතිසංකථාෙ.දුප්පඤ්ඤස්සහිකථාඋෙයකයගණ්ඩුවිෙ උප්පලවති, 

පඤ්ඤවයතොකයථන්තස්සපටිභානංඅනන්තරංයහොති.උෙකවිප්ඵන්දියතයනව

හි මච්යඡොඛුද්ෙයකොවාමහන්යතොවාතිඤාෙති. ඔචරකාති යහට්ඨාචරකා. චරා 

හි පබ්බතමත්ථයකන චරන්තාපි යහට්ඨා – චරකාව යහොන්ති. ඔචරිත්වාති

අවචරිත්වා වීමංසිත්වා, තං තං පවත්තිං ඤත්වාති අත්යථො. රයෙොෙල්ලන්ති

රජඤ්ච ජල්ලඤ්ච. වණ්ණරූයපනාති වණ්ණසණ්ඨායනන. 

ඉත්තරෙස්සයනනාතිලහුකෙස්සයනන. විෙඤ්ෙයනනාතිපරික්ඛාරභණ්ඩයකන. 

පතිරූපයකො මත්තිකාකුණ්ඩයලොවාති සුවණ්ණකුණ්ඩලපතිරූපයකො

මත්තිකාකුණ්ඩයලොව. යලොහඩ්ඪමායසොතියලොහඩ්ෙමාසයකො.පඨමං. 

2. පඤ්චරාජසුත්තවණ්ණනා 

123. දුතියෙ රූපාති නීලපීතාදියභෙං රූපාරම්මණං. කාමානං අග්ගන්ති එතං

කාමානං උත්තමං යසට්ඨන්ති රූපගරුයකො ආහ. යසයසසුපි එයසව නයෙො. 

ෙයතොතිෙො. මනාපපරිෙන්තන්ති මනාපනිප්ඵත්තිකංමනාපයකොටිකං. තත්ථ

ද්යව මනාපානි පුග්ගලමනාපං සම්මුතිමනාපඤ්ච. පුග්ගලමනාපං නාම ෙං

එකස්සපුග්ගලස්සඉට්ඨංකන්තංයහොති, තයෙවඅඤ්ඤස්සඅනිට්ඨංඅකන්තං.

පච්චන්තවාසීනඤ්හි ගණ්ඩුප්පාොපි ඉට්ඨා යහොන්ති කන්තා මනාපා, 
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මජ්ඣිමයෙසවාසීනංඅතියජගුච්ඡා.යතසඤ්චයමොරමංසාදීනි ඉට්ඨානියහොන්ති, 

ඉතයරසංතානිඅතියජගුච්ඡානි.ඉෙංපුග්ගලමනාපං.ඉතරං සම්මුතිමනාපං. 

ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණං නාම යලොයක පටිවිභත්තං නත්ථි, විභජිත්වා පන

ෙස්යසතබ්බං. විභජන්යතන ච න අතිඉස්සරානං

මහාසම්මතමහාසුෙස්සනධම්මායසොකාදීනං වයසන විභජිතබ්බං. යතසඤ්හි

දිප්පකප්පම්පි ආරම්මණං අමනාපං උපට්ඨාති. අතිදුග්ගතානං

දුල්ලභන්නපානානං වයසනපි න විභජිතබ්බං. යතසඤ්හි 

කණාජකභත්තසිත්ථානිපිපූතිමංසස්සරයසොපිඅතිමධුයරොඅමතසදියසොයහොති.

මජ්ඣිමානං පන ගණකමහාමත්තයසට්ඨි කුටුම්බිකවාණිජාදීනං කායලන 

ඉට්ඨං කායලන අනිට්ඨං ලභමානානං වයසන විභජිතබ්බං. තඤ්ච පයනතං

ආරම්මණං ජවනං පරිච්ඡින්දිතුං න සක්යකොති. ජවනඤ්හි ඉට්යඨපි රජ්ජති

අනිට්යඨපි, ඉට්යඨපි දුස්සති අනිට්යඨපි. එකන්තයතො පන විපාකචිත්තං

ඉට්ඨානිට්ඨං පරිච්ඡින්ෙති. කඤ්චාපි හි මිච්ඡාදිට්ඨිකා බුද්ධං වා සඞ්ඝං වා

මහායචතිොදීනි වා උළාරානි ආරම්මණානි දිස්වා අක්ඛීනි පිෙහන්ති

යෙොමනස්සං ආපජ්ජන්ති, ධම්මසද්ෙං සුත්වා කණ්යණ ථයකන්ති, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණයසොතවිඤ්ඤාණානි පන යතසං කුසලවිපාකායනව යහොන්ති.

කඤ්චාපි ගූථසූකරාෙයෙො ගූථගන්ධං ඝායිත්වා ඛාදිතුං ලභිස්සාමාති

යසොමනස්සජාතා යහොන්ති, ගූථෙස්සයන පන යනසං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තස්ස

ගන්ධඝාෙයන ඝානවිඤ්ඤාණං, රසසාෙයන ජිව්හාවිඤ්ඤාණඤ්ච

අකුසලවිපාකයමව යහොති. භගවා පන පුග්ගලමනාපතං සන්ධාෙ යත ච, 

මහාරාෙ, රූපාතිආදිමාහ. 

චන්ෙනඞ්ගලියකොතිඉෙංතස්සඋපාසකස්ස නාමං. පටිභාතිමංභගවාතිභගවා

මය්හං එකං කාරණං උපට්ඨාති පඤ්ඤාෙති. තස්ස යත පඤ්ච රාජායනො

ආමුත්තමණිකුණ්ඩයල සජ්ජිතාෙ ආපානභූමිො නිසින්නවයසයනව මහතා

රාජානුභායවනපරයමනඉස්සරිෙවිභයවන ආගන්ත්වාපි ෙසබලස්ස සන්තියක

ඨිතකාලයතො පට්ඨාෙ දිවා පදීයප විෙ උෙකාභිසිත්යත අඞ්ගායර විෙ

සූරියුට්ඨායන ඛජ්යජොපනයක විෙ ච හතප්පයභ හතයසොයභ තං තථාගතඤ්ච

යතහි සතගුයණන සහස්සගුයණන වියරොචමානං දිස්වා, ‘‘මහන්තා වත යභො

බුද්ධා නාමා’’තිපටිභානංඋෙපාදි.තස්මාඑවමාහ. 

යකොකනෙන්ති පදුමස්යසයවතං යවවචනං. පායතොති කාලස්යසව. සිොති

භයවෙය. අවීතගන්ධන්ති අවිගතගන්ධං. අඞ්ගීරසන්ති සම්මාසම්බුද්ධං.

භගවයතො හි අඞ්ගයතො රස්මියෙො නික්ඛමන්ති, තස්මා අඞ්ගීරයසොති වුච්චති.

ෙථා යකොකනෙසඞ්ඛාතං පදුමං පායතොව ඵුල්ලං අවීතගන්ධං සිො, එවයමව
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භගවන්තං අඞ්ගීරසංතපන්තංආදිච්චමිවඅන්තලික්යඛ වියරොචමානං පස්සාති

අෙයමත්ථසඞ්යඛපත්යථො. භගවන්තං අච්ඡායෙසීතිභගවයතොඅොසීතිඅත්යථො.

යලොකයවොහාරයතො පයනත්ථ ඊදිසං වචනං යහොති. යසො කර උපාසයකො –

‘‘එයත තථාගතස්ස ගුයණසු පසීදිත්වා මය්හං පඤ්ච උත්තරාසඞ්යග යෙන්ති, 

අහම්පියතභගවයතොවෙස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඅොසි. දුතිෙං. 

3. යෙොණපාකසුත්තවණ්ණනා 

124. තතියෙ යෙොණපාකකුරන්ති යෙොණපාකං කුරං, යෙොණස්ස තණ්ඩුලානං

පක්කභත්තංතදූපිෙඤ්චසූපබයඤ්ජනංභුඤ්ජතීතිඅත්යථො. භුත්තාවීතිපුබ්යබ

භත්තසම්මෙං වියනොයෙත්වා මුහුත්තං විස්සමිත්වා බුද්ධුපට්ඨානං ගච්ඡති, 

තංදිවසං පන භුඤ්ජන්යතොව ෙසබලං සරිත්වා හත්යථ යධොවිත්වා අගමාසි. 

මහස්සාසීතිතස්සගච්ඡයතොබලවා භත්තපරීළායහොඋෙපාදි, තස්මාමහන්යතහි

අස්සායසහිඅස්සසති, ගත්තයතොපිස්ස යසෙබින්දූනිමුච්චන්ති, තයමනංඋයභොසු

පස්යසසුඨත්වාෙමකතාලවණ්යටහිබීජන්ති, බුද්ධගාරයවනපනනිපජ්ජිතුංන

උස්සහතීති ඉෙං සන්ධාෙ ‘‘මහස්සාසී’’ති වුත්තං. ඉමං ගාථං අභාසීති, රාජා

යභොජයන අමත්තඤ්ඤුතාෙ කලමති, ඵාසු විහාරං ොනිස්ස කරිස්සාමීති 

චින්යතත්වා අභාසි. මනුෙස්සාති සත්තස්ස. කහාපණසතන්ති පාතරායස

පණ්ණාසං සාෙමායස පණ්ණාසන්ති එවං කහාපණසතං. පරිොපුණිත්වාති

රඤ්ඤාසද්ධිංයථොකංගන්ත්වා ‘‘ඉමංමඞ්ගලඅසිංකස්සෙම්මි, මහාරාජා’’ති? 

අසුකස්ස නාම යෙහීති යසො තං අසිං ෙත්වා ෙසබලස්ස සන්තිකං ආගම්ම

වන්දිත්වා ඨිතයකොව ‘‘ගාථං වෙථ, යභො යගොතමා’’ති වත්වා භගවතා වුත්තං

පරිොපුණිත්වාතිඅත්යථො. 

භත්තාභිහායර සුෙංභාසතීතිකථංභාසති? භගවතාඅනුසිට්ඨිනිොයමන.භගවා

හිනංඑවං අනුසාසි–‘‘මාණව, ඉමංගාථංනයටොවිෙපත්තපත්තට්ඨායනමා

අවච, රඤ්යඤො භුඤ්ජනට්ඨායන ඨත්වා පඨමපිණ්ඩාදීසුපි අවත්වා

යවොසානපිණ්යඩගහියතවයෙෙයාසි, රාජාසුත්වාවභත්තපිණ්ඩංඡඩ්යඩස්සති.

අථ රඤ්යඤො හත්යථසු යධොයතසු පාතිං අපයනත්වා සිත්ථානි ගයණත්වා

තදුපිෙං බයඤ්ජනං ඤත්වා පුනදිවයස තාවතයක තණ්ඩුයල හායරෙයාසි, 

පාතරායස ච වත්වා සාෙමායසමා වයෙෙයාසී’’ති. යසො සාධූති පටිස්සුණිත්වා

තංදිවසං රඤ්යඤො පාතරාසං භුත්වා ගතත්තා සාෙමායස භගවයතො 

අනුසිට්ඨිනිොයමනගාථංඅභාසි. රාජාෙසබලස්සවචනංසරිත්වා භත්තපිණ්ඩං

පාතිෙංයෙව ඡඩ්යඩසි. රඤ්යඤො හත්යථසු යධොයතසු පාතිං අපයනත්වා 

සිත්ථානි ගයණත්වා තදුපිෙං බයඤ්ජනං ඤත්වා පුනදිවයස තත්තයක

තණ්ඩුයල හරිංසු. 
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නාළියකොෙනපරමතාෙ සණ්ඨාසීති යසො කර මාණයවො දිවයස දිවයස

තථාගතස්ස සන්තිකං ගච්ඡති, ෙසබලස්ස විස්සාසියකො අයහොසි. අථ නං 

එකදිවසංපුච්ඡි‘‘රාජාකත්තකංභුඤ්ජතී’’ති? යසො‘‘නාළියකොෙන’’න්තිආහ. 

වට්ටිස්සති එත්තාවතා පුරිසභායගො එස, ඉයතො පට්ඨාෙ ගාථං මා වදීති. ඉති

රාජාතත්යථව සණ්ඨාසි. දිට්ඨධම්මියකනයචවඅත්යථනසම්පරායියකනචාති 

එත්ථ සල්ලිඛිතසරීරතා දිට්ඨධම්මිකත්යථො නාම, සීලං සම්පරායිකත්යථො.

යභොජයන මත්තඤ්ඤුතාහිසීලඞ්ගංනාමයහොතීති.තතිෙං. 

4. පඨමසඞ්ගාමසුත්තවණ්ණනා 

125. චතුත්යථ යවයෙහිපුත්යතොති යවයෙහීති පණ්ඩිතාධිවචනයමතං, 

පණ්ඩිතිත්ථිො පුත්යතොති අත්යථො. චතුරඞ්ගිනින්ති

හත්ථිඅස්සරථපත්තිසඞ්ඛායතහිචතූහිඅඞ්යගහි සමන්නාගතං. සන්නය්හිත්වාති

චම්මපටිමුඤ්චනාදීහි සන්නාහං කායරත්වා. සඞ්ගායමසුන්ති යුජ්ඣිංසු. යකන 

කාරයණන? මහායකොසලරඤ්ඤාකරබිම්බිසාරස්සධීතරංයෙන්යතනද්වින්නං

රජ්ජානං අන්තයර සතසහස්සුට්ඨායනො කාසිගායමො නාම ධීතු දින්යනො.

අජාතසත්තුනා ච පිතරි මාරියත මාතාපිස්ස රඤ්යඤො වියෙොගයසොයකන

නචිරස්යසව මතා. තයතො රාජා පයසනදි යකොසයලො – ‘‘අජාතසත්තුනා

මාතාපිතයරො මාරිතා, මය්හං පිතු සන්තයකො ගායමො’’ති තස්සත්ථාෙ අඩ්ඩං 

කයරොති. අජාතසත්තුපි ‘‘මය්හං මාතු සන්තයකො’’ති තස්ස ගාමස්සත්ථාෙ

ද්යවපි මාතුලභාගියනෙයායුජ්ඣිංසු. 

පාපා යෙවෙත්තාෙයෙො මිත්තා අස්සාති පාපමිත්යතො. යතයෙවස්ස සහාොති 

පාපසහායෙො. යතස්යවවස්සචිත්තංනින්නංසම්පවඞ්කන්ති පාපසම්පවඞ්යකො. 

පයසනදිස්ස සාරිපුත්තත්යථරාදීනං වයසන කලයාණමිත්තාදිතා යවදිතබ්බා. 

දුක්ඛංයසතීතිජිතානි හත්ථිආදීනිඅනුයසොචන්යතොදුක්ඛංසයිස්සති.ඉෙංභගවා

පුන තස්ස ජෙකාරණං දිස්වා ආහ. ෙෙං යවරං පසවතීති ජිනන්යතො යවරං

පසවති, යවරිපුග්ගලං ලභති.චතුත්ථං. 

5. දුතිෙසඞ්ගාමසුත්තවණ්ණනා 

126. පඤ්චයම අබ්භුෙයාසීති පරාජයෙ ගරහප්පත්යතො ‘‘ආරාමං ගන්ත්වා

භික්ඛූනං කථාසල්ලාපං සුණාථා’’ති රත්තිභායග බුද්ධරක්ඛියතන නාම

වුඩ්ෙපබ්බජියතන ධම්මරක්ඛිතස්ස වුඩ්ෙපබ්බජිතස්ස ‘‘සයච රාජා ඉමඤ්ච

උපාෙං කත්වා ගච්යඡෙය, පුන ජියනෙයා’’ති වුත්තජෙකාරණං සුත්වා

අභිඋෙයාසි. 
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ොවස්සඋපකප්පතීතිොවතස්සඋපකප්පති සය්හංයහොති. ෙොචඤ්යඤතිෙො

අඤ්යඤ. විලුම්පන්තීති තං විලම්පිත්වා ඨිතපුග්ගලං විලම්පන්ති. විලුම්පතීති 

විලම්පිෙති. ඨානං හි මඤ්ඤතීති ‘‘කාරණ’’න්ති හි මඤ්ඤති. ෙොති ෙස්මිං

කායල. යෙතාරංලභයත ෙෙන්තිජෙන්යතොපුග්ගයලොපච්ඡායජතාරම්පිලභති. 

යරොයසතාරන්ති ඝට්යටතාරං. යරොසයකොති ඝට්ටයකො. කම්මවිවට්යටනාති

කම්මපරිණායමන, තස්ස විලම්පනකම්මස්ස විපාකොයනන. යසො විලුත්යතො

විලුප්පතීති යසොවිලම්පයකොවිලම්පිෙති.පඤ්චමං. 

6. මල්ලිකාසුත්තවණ්ණනා 

127. ඡට්යඨ උපසඞ්කමීති මල්ලිකාෙ යෙවිො ගබ්භවුට්ඨානකායල සූතිඝරං

පටිජග්ගායපත්වා ආරක්ඛං ෙත්වා උපසඞ්කමි. අනත්තමයනො අයහොසීති, 

‘‘දුග්ගතකුලස්ස යම ධීතු මහන්තං ඉස්සරිෙං දින්නං, සයච පුත්තං අලභිස්ස, 

මහන්තංසක්කාරංඅධිගමිස්ස, තයතොොනි පරිහීනා’’තිඅනත්තමයනොඅයහොසි. 

යසෙයාති ෙන්ධපඤ්ඤස්මා එලමූගපුත්තයතො එකච්චා ඉත්ථීයෙව යසෙයා. 

යපොසාති යපොයසහි. ෙනාධිපාති ජනාධිභුං රාජානං ආලපති. සස්සුයෙවාති

සස්සුසසුරයෙවතා. දිසම්පතීති දිසායජට්ඨකා. තාදිසා සුභගිොති තාදිසාෙ

සුභරිොෙ.ඡට්ඨං. 

7. අප්පමාෙසුත්තවණ්ණනා 

128. සත්තයම සමධිග්ගය්හාති සමධිග්ගණ්හිත්වා, ආදියිත්වාති අත්යථො. 

අප්පමායෙොති කාරාපකඅප්පමායෙො. සයමොධානන්ති සමවධානං උපක්යඛපං. 

එවයමව යඛොති හත්ථිපෙං විෙ හි කාරාපකඅප්පමායෙො, යසසපෙජාතානි විෙ

අවයසසා චතුභූමකා කුසලධම්මා. යත හත්ථිපයෙ යසසපොනි විෙ අප්පමායෙ

සයමොධානං ගච්ඡන්ති, අප්පමාෙස්ස අන්යතො පරිවත්තන්ති. ෙථා ච හත්ථිපෙං

යසසපොනං අග්ගං යසට්ඨං, එවං අප්පමායෙො යසසධම්මානන්ති ෙස්යසති.

මහග්ගතයලොකුත්තරධම්මානම්පි යහස පටිලාභකට්යඨන යලොකයෙොපි

සමායනොඅග්යගොවයහොති. 

අප්පමාෙං පසංසන්තීති ‘‘එතානි ආයුආදීනි පත්ථෙන්යතන අප්පමායෙොව

කාතබ්යබො’’ති අප්පමාෙයමව පසංසන්ති. ෙස්මා වා පුඤ්ඤකරිොසු පණ්ඩිතා

අප්පමාෙං පසංසන්ති, තස්මා ආයුආදීනි පත්ථෙන්යතන අප්පමායෙොව

කාතබ්යබොතිඅත්යථො. අත්ථාභිසමොති අත්ථපටිලාභා.සත්තමං. 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා යකොසලසංයුත්තං 

124 

පටුන 

8. කලයාණමිත්තසුත්තවණ්ණනා 

129. අට්ඨයම යසො ච යඛො කලයාණමිත්තස්සාති යසො චාෙං ධම්යමො

කලයාණමිත්තස්යසවස්වාක්ඛායතොනාම යහොති, නපාපමිත්තස්සාති.කඤ්චාපි

හිධම්යමොසබ්යබසම්පිස්වාක්ඛායතොව, කලයාණමිත්තස්සපනසුස්සූසන්තස්ස

සද්ෙහන්තස්ස අත්ථං පූයරති යභසජ්ජං විෙ වළඤ්ජන්තස්ස න ඉතරස්සාති.

යතයනතංවුත්තං. ධම්යමොති යචත්ථයෙසනාධම්යමොයවදිතබ්යබො. 

උපඩ්ඪමිෙන්තියථයරොකරරයහොගයතො චින්යතසි–‘‘අෙංසමණධම්යමොනාම

ඔවාෙයක අනුසාසයක කලයාණමිත්යත සති පච්චත්තපුරිසකායර ඨිතස්ස

සම්පජ්ජති, උපඩ්ෙං කලයාණමිත්තයතො යහොති, උපඩ්ෙං 

පච්චත්තපුරිසකාරයතො’’ති. අථස්ස එතෙයහොසි – ‘‘අහං පයෙසඤායණ ඨියතො

නිප්පයෙසං චින්යතතුං න සක්යකොමි, සත්ථාරං පුච්ඡිත්වා නික්කඞ්යඛො

භවිස්සාමී’’ති. තස්මා සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ. බ්රහ්මචරිෙස්සාති 

අරිෙමග්ගස්ස. ෙදිෙංකලයාණමිත්තතාතිොඑසා කලයාණමිත්තතානාම, සා

උපඩ්ෙං, තයතො උපඩ්ෙං ආගච්ඡතීති අත්යථො. ඉති යථයරන ‘‘උපඩ්ඪුපඩ්ො

සම්මාදිට්ඨිආෙයෙො කලයාණමිත්තයතො ආගච්ඡන්ති, උපඩ්ඪුපඩ්ො 

පච්චත්තපුරිසකාරයතො’’ති වුත්තං. කඤ්චාපි යථරස්ස අෙං මයනොරයථො, ෙථා

පන බහූහි සිලාථම්යභ උස්සාපියත, ‘‘එත්තකං ඨානං අසුයකන උස්සාපිතං, 

එත්තකං අසුයකනා’’ති විනිබ්යභොයගො නත්ථි, ෙථා ච මාතාපිතයරො නිස්සාෙ

උප්පන්යනසු පුත්යතසු ‘‘එත්තකංමාතියතො නිබ්බත්තං, එත්තකංපිතියතො’’ති 

විනිබ්යභොයගො නත්ථි, එවං ඉධාපි අවිනිබ්යභොගධම්යමො යහස, ‘‘එත්තකං 

සම්මාදිට්ඨිආදීනං කලයාණමිත්තයතො නිබ්බත්තං, එත්තකං 

පච්චත්තපුරිසකාරයතො’’ති න සක්කා ලද්ධුං, කලයාණමිත්තතාෙ පන

උපඩ්ෙගුයණො ලබ්භතීති යථරස්ස අජ්ඣාසයෙන උපඩ්ඪං නාම ජාතං, 

සකලගුයණො පටිලබ්භතීති භගවයතො අජ්ඣාසයෙන සකලං නාම ජාතං. 

කලයාණමිත්තතාති යචතං පුබ්බභාගපටිලාභඞ්ගං නාමාති ගහිතං. අත්ථයතො

කලයාණමිත්තංනිස්සාෙලද්ධාසීලසමාධිවිපස්සනාවයසනචත්තායරොඛන්ධා. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්යධොතිපිවෙන්තියෙව. 

මා යහවං, ආනන්ොති, ආනන්ෙ, මා එවං අභණි, බහුස්සුයතො ත්වං

යසඛපටිසම්භිෙප්පත්යතො අට්ඨ වයර ගයහත්වා මං උපට්ඨහසි, චතූහි

අච්ඡරිෙබ්භුතධම්යමහි සමන්නාගයතො, තාදිසස්ස එවං කයථතුං න වට්ටති. 

සකලයමවහිෙං, ආනන්ෙ, බ්රහ්මචරිෙං, ෙදිෙංකලයාණමිත්තතාතිඉෙං භගවා–

‘‘චත්තායරො මග්ගා චත්තාරි ඵලානි තිස්යසො විජ්ජා ඡ අභිඤ්ඤා සබ්බං 

කලයාණමිත්තමූලකයමව යහොතී’’ති සන්ධාොහ. ඉොනි වචීයභයෙයනව
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කාරණංෙස්යසන්යතො කලයාණමිත්තස්යසතන්තිආදිමාහ.තත්ථ පාටිකඞ්ඛන්ති

පාටිකඞ්ඛිතබ්බංඉච්ඡිතබ්බං, අවස්සංභාවීති අත්යථො. 

ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. සම්මාදිට්ඨිං භායවතීතිආදීසු අට්ඨන්නං

ආදිපොනංයෙව තාව අෙං සඞ්යඛපවණ්ණනා – සම්මා ෙස්සනලක්ඛණා

සම්මාදිට්ඨි. සම්මා අභිනියරොපනලක්ඛයණො සම්මාසඞ්කප්යපො. සම්මා

පරිග්ගහණලක්ඛණා සම්මාවාචා. සම්මා සමුට්ඨාපනලක්ඛයණො 

සම්මාකම්මන්යතො. සම්මා යවොොපනලක්ඛණා සම්මාආජීයවො. සම්මා

පග්ගහලක්ඛයණො සම්මාවාොයමො. සම්මා උපට්ඨානලක්ඛණා සම්මාසති.

සම්මාසමාධානලක්ඛයණො සම්මාසමාධි. 

යතසු එයකකස්ස තීණි කච්චානි යහොන්ති. යසෙයාථිෙං – සම්මාදිට්ඨි තාව

අඤ්යඤහිපි අත්තයනො පච්චනීකකයලයසහි සද්ධිං මිච්ඡාදිට්ඨිං පජහති, 

නියරොධං ආරම්මණං කයරොති, සම්පයුත්තධම්යම ච පස්සති 

තප්පටිච්ඡාෙකයමොහවිධමනවයසන අසම්යමොහයතො. සම්මාසඞ්කප්පාෙයෙොපි

තයථව මිච්ඡාසඞ්කප්පාදීනි ච පජහන්ති, නියරොධඤ්ච ආරම්මණං කයරොන්ති.

වියසසයතො පයනත්ථ සම්මාදිට්ඨි සහජාතධම්යම සම්මා ෙස්යසති. 

සම්මාසඞ්කප්යපො සහජාතධම්යම අභිනියරොයපති, සම්මාවාචා සම්මා

පරිග්ගණ්හාති, සම්මාකම්මන්යතො සම්මා සමුට්ඨායපති, සම්මාආජීයවො සම්මා

යවොොයපති, සම්මාවාොයමො සම්මා පග්ගණ්හාති, සම්මාසති සම්මා 

උපට්ඨායපති, සම්මාසමාධිසම්මාෙහති. 

අපියචසා සම්මාදිට්ඨි නාම පුබ්බභායග නානාඛණා නානාරම්මණා යහොති, 

මග්ගකායල එකක්ඛණා එකාරම්මණා. කච්චයතො පන සම්මාදිට්ඨි දුක්යඛ

ඤාණන්තිආදීනි චත්තාරි නාමානි ලභති. සම්මාසඞ්කප්පාෙයෙොපි පුබ්බභායග

නානාඛණා නානාරම්මණා යහොන්ති, මග්ගකායල එකක්ඛණා එකාරම්මණා.

යතසු සම්මාසඞ්කප්යපො කච්චයතො යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපොතිආදීනි තීණි

නාමානි ලභති. සම්මාවාචාෙයෙො තයෙො විරතියෙොපි යහොන්ති යචතනායෙොපි, 

මග්ගක්ඛයණ පන විරතියෙොව. සම්මාවාොයමො සම්මාසතීති ඉෙම්පි ද්වෙං

කච්චයතො සම්මප්පධානසතිපට්ඨානවයසන චත්තාරි නාමානි ලභති.

සම්මාසමාධිපන පුබ්බභායගපිමග්ගක්ඛයණපිසම්මාසමාධියෙව. 

එවං තාව ‘‘සම්මාදිට්ඨි’’න්තිආදිනා නයෙන වුත්තානං අට්ඨන්නං 

ආදිපොනංයෙව අත්ථවණ්ණනං ඤත්වා ඉොනි භායවති 

වියවකනිස්සිතන්තිආදීසු එවං ඤාතබ්යබො. භායවතීති වඩ්යෙති, අත්තයනො

චිත්තසන්තායන පුනප්පුනං ජයනති, අභිනිබ්බත්යතතීති අත්යථො. 

වියවකනිස්සිතන්ති වියවකං නිස්සිතං, වියවයක වා නිස්සිතන්ති
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වියවකනිස්සිතං. වියවයකොති විවිත්තතා. විවිත්තතා චාෙං තෙඞ්ගවියවයකො, 

වික්ඛම්භන-සමුච්යඡෙ-පටිප්පස්සද්ධි-නිස්සරණවියවයකොති පඤ්චවියධො.

එවයමතස්මිං පඤ්චවියධවියවයක. වියවකනිස්සිතන්තිතෙඞ්ගවියවකනිස්සිතං 

සමුච්යඡෙවියවකනිස්සිතංනිස්සරණවියවකනිස්සිතඤ්ච සම්මාදිට්ඨිං භායවතීති 

අෙමත්යථො යවදිතබ්යබො. තථා හි අෙං අරිෙමග්ගභාවනානුයුත්යතො යෙොගී

විපස්සනාක්ඛයණ කච්චයතො තෙඞ්ගවියවකනිස්සිතං, අජ්ඣාසෙයතො

නිස්සරණවියවකනිස්සිතං, මග්ගකායල පන කච්චයතො

සමුච්යඡෙවියවකනිස්සිතං, ආරම්මණයතො නිස්සරණවියවකනිස්සිතං 

සම්මාදිට්ඨිං භායවති. එස නයෙො විරාගනිස්සිතාදීසු. වියවකත්ථා එව හි

විරාගාෙයෙො. 

යකවලඤ්යචත්ථ යවොස්සග්යගො දුවියධො පරිච්චාගයවොස්සග්යගො ච 

පක්ඛන්ෙනයවොස්සග්යගො චාති. තත්ථ පරිච්චාගයවොස්සග්යගොති 

විපස්සනාක්ඛයණ ච තෙඞ්ගවයසන, මග්ගක්ඛයණ ච සමුච්යඡෙවයසන

කයලසප්පහානං. පක්ඛන්ෙනයවොස්සග්යගොති විපස්සනාක්ඛයණ

තන්නින්නභායවන, මග්ගක්ඛයණ පන ආරම්මණකරයණන

නිබ්බානපක්ඛන්ෙනං, තදුභෙම්පි ඉමස්මිං යලොකෙයලොකුත්තරමිස්සයක 

අත්ථවණ්ණනානයෙ වට්ටති.තථාහිඅෙංසම්මාදිට්ඨිෙථාවුත්යතනපකායරන

කයලයසච පරිච්චජති, නිබ්බානඤ්චපක්ඛන්ෙති. 

යවොස්සග්ගපරිණාමින්ති ඉමිනා පන සකයලන වචයනන යවොස්සග්ගත්ථං

පරිණමන්තං පරිණතඤ්ච, පරිපච්චන්තං පරිපක්කඤ්චාති ඉෙං වුත්තං යහොති.

අෙඤ්හි අරිෙමග්ගභාවනානුයුත්යතො භික්ඛු ෙථා සම්මාදිට්ඨි 

කයලසපරිච්චාගයවොස්සග්ගත්ථං නිබ්බානපක්ඛන්ෙනයවොස්සග්ගත්ථඤ්ච

පරිපච්චති, ෙථා ච පරිපක්කා යහොති, තථා නං භායවතීති. එස නයෙො

යසසමග්ගඞ්යගසු. 

ආගම්මාති ආරබ්භ සන්ධාෙ පටිච්ච. ොතිධම්මාති ජාතිසභාවා ජාතිපකතිකා. 

තස්මාති ෙස්මා සකයලො අරිෙමග්යගොපි කලයාණමිත්තං නිස්සාෙ ලබ්භති, 

තස්මා. හන්ොති වවස්සග්ගත්යථ නිපායතො. අප්පමාෙං පසංසන්තීති අප්පමාෙං

වණ්ණෙන්ති, තස්මා අප්පමායෙො කාතබ්යබො. අත්ථාභිසමොති අත්ථපටිලාභා.

අට්ඨමං. 

9. පඨමඅපුත්තකසුත්තවණ්ණනා 

130. නවයම දිවා දිවස්සාති දිවසස්ස දිවා, මජ්ඣන්හිකසමයෙති අත්යථො. 

සාපයතෙයන්ති ධනං. යකො පන වායෙො රූපිෙස්සාති 
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සුවණ්ණරජතතම්බයලොහකාළයලොහඵාලකච්ඡපකාදියභෙස්සඝනකතස්සයචව

පරියභොගභාජනාදියභෙස්ස ච රූපිෙභණ්ඩස්ස පන යකො වායෙො? ‘‘එත්තකං

නාමා’’ති කා පරිච්යඡෙකථාති අත්යථො. කණාෙකන්ති සකුණ්ඩකභත්තං. 

බිලඞ්ගදුතිෙන්ති කඤ්ජිකදුතිෙං. සාණන්ති සාණවාකමෙං. තිපක්ඛවසනන්ති

තීණිඛණ්ඩානිද්වීසුඨායනසුසිබ්බිත්වා කතනිවාසනං. 

අසප්පුරියසොති ලාමකපුරියසො. උද්ධග්ගිකන්තිආදීසු උපරූපරිභූමීසු

ඵලොනවයසන උද්ධං අග්ගමස්සාති උද්ධග්ගිකා. සග්ගස්ස හිතා 

තතු්රපපත්තිජනනයතොති යසොවග්ගිකා. නිබ්බත්තට්ඨායනසු සුයඛො විපායකො

අස්සාති සුඛවිපාකා. සුට්ඨු අග්ගානං දිබ්බවණ්ණාදීනං වියසසානං

නිබ්බත්තනයතො සග්ගසංවත්තනිකා. එවරූපංෙක්ඛිණොනංනපතිට්ඨායපතීති. 

සායතොෙකාති මධුයරොෙකා. යසත්යතොෙකාති වීචීනං භින්නට්ඨායන උෙකස්ස

යසතතාෙයසයතොෙකා. සුපතිත්ථාති සුන්ෙරතිත්ථා. තංෙයනොති යෙනඋෙයකන

සායතොෙකා, තං උෙකං ජයනො භාජනානි පූයරත්වා යනව හයරෙය. න

ෙථාපච්චෙංවා කයරෙයාති, ෙංෙංඋෙයකනඋෙකකච්චංකාතබ්බං, තංතංන

කයරෙය. තෙයපෙයමානන්ති තං අයපෙයමානං. කිච්චකයරො ච යහොතීති

අත්තනා කත්තබ්බකච්චකයරො යචව කුසලකච්චකයරො ච, භුඤ්ජති ච, 

කම්මන්යතචපයෙොයජති, ොනඤ්චයෙතීතිඅත්යථො.නවමං. 

10. දුතිෙඅපුත්තකසුත්තවණ්ණනා 

131. ෙසයම පිණ්ඩපායතන පටිපායෙසීති පිණ්ඩපායතන සද්ධිං සංයෙොයජසි, 

පිණ්ඩපාතං අොසීති අත්යථො. පක්කාමීති යකනචියෙව රාජුපට්ඨානාදිනා

කච්යචනගයතො. පච්ඡාවිප්පටිසාරීඅයහොසීතියසොකරඅඤ්යඤසුපිදිවයසසුතං 

පච්යචකසම්බුද්ධං පස්සති, ොතුං පනස්ස චිත්තං න උප්පජ්ජති. තස්මිං පන

දිවයස අෙං පදුමවතියෙවිො තතිෙපුත්යතො තග්ගරසිඛී පච්යචකබුද්යධො

ගන්ධමාෙනපබ්බයත ඵලසමාපත්තිසුයඛන වීතිනායමත්වා පුබ්බණ්හසමයෙ

වුට්ඨාෙ අයනොතත්තෙයහ මුඛං යධොවිත්වා මයනොසිලාතයල නිවායසත්වා

කාෙබන්ධනං බන්ධිත්වා පත්තචීවරමාොෙ අභිඤ්ඤාපාෙකං චතුත්ථජ්ඣානං

සමාපජ්ජිත්වා ඉද්ධිො යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා නගරද්වායර ඔරුය්හ චීවරං

පාරුපිත්වා පත්තමාොෙ නගරවාසීනං ඝරද්වායරසු සහස්සභණ්ඩිකං

ඨයපන්යතො විෙ පාසාදියකහි අභික්කන්තාදීහි අනුපුබ්යබන යසට්ඨියනො 

ඝරද්වාරං සම්පත්යතො. තංදිවසඤ්ච යසට්ඨි පායතොව උට්ඨාෙ පණීතයභොජනං

භුඤ්ජිත්වා, ඝරද්වාරයකොට්ඨයක ආසනං පඤ්ඤායපත්වා, ෙන්තන්තරානි 

යසොයධන්යතොනිසින්යනොයහොති.යසොපච්යචකබුද්ධංදිස්වා, තංදිවසංපායතො
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භුත්වා නිසින්නත්තා ොනචිත්තං උප්පායෙත්වා, භරිෙං පක්යකොසායපත්වා, 

‘‘ඉමස්සසමණස්ස පිණ්ඩපාතංයෙහී’’තිවත්වාපක්කාමි. 

යසට්ඨිභරිොචින්යතසි–‘‘මොඑත්තයකනකායලනඉමස්ස‘යෙථා’ති වචනං

න සුතපුබ්බං, ොයපන්යතොපි ච අජ්ජ න ෙස්ස වා තස්ස වා ොයපති, 

වීතරාගයෙොසයමොහස්ස වන්තකයලසස්ස ඔහිතභාරස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස

ොයපති, ෙංවාතං වාඅෙත්වාපණීතංපිණ්ඩපාතංෙස්සාමී’’ති, ඝරානික්ඛම්ම

පච්යචකබුද්ධං පඤ්චපතිට්ඨියතනවන්දිත්වාපත්තංආොෙඅන්යතොනියවසයන

පඤ්ඤත්තාසයන නිසීොයපත්වා සුපරිසුද්යධහි සාලිතණ්ඩුයලහි භත්තං

සම්පායෙත්වා තෙනුරූපං ඛාෙනීෙං බයඤ්ජනං සුයපෙයඤ්ච සල්ලක්යඛත්වා

පත්තං පූයරත්වා බහි ගන්යධහි සමලඞ්කරිත්වා පච්යචකබුද්ධස්ස හත්යථසු 

පතිට්ඨයපත්වා වන්දි. පච්යචකබුද්යධො – ‘‘අඤ්යඤසම්පි පච්යචකබුද්ධානං

සඞ්ගහංකරිස්සාමී’’ති අපරිභුඤ්ජිත්වාව අනුයමොෙනංකත්වා පක්කාමි. යසොපි

යඛො යසට්ඨි බාහිරයතොආගච්ඡන්යතො පච්යචකබුද්ධං දිස්වා මෙං ‘‘තුම්හාකං

පිණ්ඩපාතං යෙථා’’ති වත්වා පක්කන්තා, අපි යවො ලද්යධොති? ආම, යසට්ඨි

ලද්යධොති. ‘‘පස්සාමී’’ති ගීවං උක්ඛිපිත්වා ඔයලොයකසි. අථස්ස

පිණ්ඩපාතගන්යධො උට්ඨහිත්වා නාසාපුටං පහරි. යසො චිත්තං සංෙයමතුං

අසක්යකොන්යතොපච්ඡාවිප්පටිසාරීආයහොසීති. 

වරයමතන්තිආදි විප්පටිසාරස්ස උප්පන්නාකාරෙස්සනං. භාතු ච පන

එකපුත්තකං සාපයතෙයස්ස කාරණා ජීවිතා යවොයරොයපසීති තො කරස්ස

අවිභත්යතයෙව කුටුම්යබ මාතාපිතයරො ච යජට්ඨභාතා ච කාලමකංසු. යසො

භාතුජාොෙසද්ධිංයෙවසංවාසංකප්යපසි.භාතුපනස්සඑයකො පුත්යතොයහොති, 

තංවීථිොකීළන්තංමනුස්සාවෙන්ති–‘‘අෙංොයසොඅෙංොසීඉෙංොනං ඉෙං

ධනංතවසන්තක’’න්ති. යසො යතසංකථංගයහත්වා – ‘‘අෙං ොයසො මය්හං 

සන්තක’’න්තිආදීනිකයථති. 

අථස්ස චූළපිතා චින්යතසි – ‘‘අෙං ොරයකො ඉොයනව එවං කයථසි, 

මහල්ලකකායල කුටුම්බං මජ්යඣ භින්ොයපෙය, ඉොයනවස්ස කත්තබ්බං

කරිස්සාමී’’ති එකදිවසංවාසිංආොෙ–‘‘එහිපුත්ත, අරඤ්ඤංගච්ඡාමා’’තිතං

අරඤ්ඤං යනත්වා විරවන්තං විරවන්තං මායරත්වා ආවායට පක්ඛිපිත්වා

පංසුනා පටිච්ඡායෙසි.ඉෙංසන්ධායෙතංවුත්තං. සත්තක්ඛත්තුන්ති සත්තවායර.

පුබ්බපච්ඡිමයචතනාවයසන යචත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

එකපිණ්ඩපාතොනස්මිඤ්හි එකාව යචතනා ද්යව පටිසන්ධියෙො න යෙති, 

පුබ්බපච්ඡිමයචතනාහි පයනස සත්තක්ඛත්තුං සග්යග, සත්තක්ඛත්තුං
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යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්යතො. පුරාණන්ති පච්යචකසම්බුද්ධස්ස 

දින්නපිණ්ඩපාතයචතනාකම්මං. 

පරිග්ගහන්ති පරිග්ගහිතවත්ථු. අනුජීවියනොති එකං මහාකුලං නිස්සාෙ

පණ්ණාසම්පි සට්ඨිපි කුලානි ජීවන්ති, යත මනුස්යස සන්ධායෙතං වුත්තං. 

සබ්බං නාොෙ ගන්තබ්බන්ති සබ්බයමතං න ආදියිත්වා ගන්තබ්බං. සබ්බං 

නික්ඛිප්පගාමිනන්තිසබ්බයමතංනික්ඛිප්පසභාවං, පරිච්චජිතබ්බසභාවයමවාති

අත්යථො.ෙසමං. 

දුතියෙොවග්යගො. 

3. තතිෙවග්යගො 

1. පුග්ගලසුත්තවණ්ණනා 

132. තතිෙවග්ගස්ස පඨයම ‘‘නීයචකුයලපච්චාජායතො’’තිආදියකනතයමන

යුත්යතොති තයමො. කාෙදුච්චරිතාදීහි පුනනිරෙතමූපගමනයතො තමපරාෙයණො. 

ඉති උභයෙනපි ඛන්ධතයමොව කථියතො යහොති. ‘‘උච්යච කුයල 

පච්චාජායතො’’තිආදියකනයජොතිනායුත්තයතො යෙොති, ආයලොකීභූයතොති වුත්තං

යහොති. කාෙසුචරිතාදීහි පුන සග්ගූපපත්තියජොතිභාවූපගමනයතො 

යෙොතිපරාෙයණො. ඉමිනානයෙනඉතයරපිද්යවයවදිතබ්බා. 

යවනකුයලති විලීවකාරකුයල. යනසාෙකුයලති මිගලද්ෙකාදීනං කුයල. 

රථකාරකුයලති චම්මකාරකුයල. පුක්කුසකුයලති පුප්ඵඡඩ්ඩකකුයල. 

කසිරවුත්තියකති දුක්ඛවුත්තියක. දුබ්බණ්යණොති පංසුපිසාචයකො විෙ

ඣාමඛාණුවණ්යණො. දුද්ෙසියකොති විජාතමාතුොපි අමනාපෙස්සයනො. 

ඔයකොටිමයකොති ලකුණ්ඩයකො. කායණොති එකක්ඛිකායණො වා

උභෙක්ඛිකායණොවා. කුණීතිඑකහත්ථකුණීවා උභෙහත්ථකුණීවා. ඛඤ්යෙොති

එකපාෙඛඤ්යජොවාඋභෙපාෙඛඤ්යජොවා. පක්ඛහයතොතිහතපක්යඛොපීඨසප්පී. 

පදීයපෙයස්සාති යතලකපල්ලකාදියනො පදීපඋපකරණස්ස. එවං යඛො, 

මහාරාොති එත්ථ එයකො පුග්ගයලො බහිද්ධා ආයලොකං අදිස්වා 

මාතුකුච්ඡිස්මිංයෙවකාලංකත්වාඅපායෙසුනිබ්බත්තන්යතොසකලංකප්පම්පි

සංසරති, යසොපි තයමොතමපරාෙයණොව. යසො පන කුහකපුග්ගයලො භයවෙය.

කුහකස්සහිඑවරූපානිබ්බත්ති යහොතීතිවුත්තං. 

එත්ථ ච ‘‘නීයච කුයල පච්චාජායතො යහොති චණ්ඩාලකුයල වා’’තිආදීහි 

ආගමනවිපත්ති යචව පුබ්බුප්පන්නපච්චෙවිපත්ති ච ෙස්සිතා. ෙලිද්යෙතිආදීහි

පවත්තපච්චෙවිපත්ති. කසිරවුත්තියකතිආදීහි ආජීවුපාෙවිපත්ති. 
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දුබ්බණ්යණොතිආදීහි අත්තභාවවිපත්ති. බව්හාබායධොතිආදීහි

දුක්ඛකාරණසමායෙොයගො. න ලාභීතිආදීහි සුඛකාරණවිපත්ති යචව

උපයභොගවිපත්ති ච. කායෙන දුච්චරිතන්තිආදීහි තමපරාෙණභාවස්ස

කාරණසමායෙොයගො. කාෙස්ස යභොතිආදීහි සම්පරායිකතමූපගයමො.

සුක්කපක්යඛොවුත්තපටිපක්ඛනයෙන යවදිතබ්යබො. 

අක්යකොසතීති ෙසහි අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසති. පරිභාසතීති, ‘‘කස්මා

තිට්ඨථ? කං තුම්යහහි අම්හාකං කසිකම්මාදීනි කතානී’’තිආදීහි? 

පරිභවවචයනහි පරිභාසති. යරොසයකොති ඝට්ටයකො. අබයග්ගමනයසොති 

එකග්ගචිත්යතො.පඨමං. 

2. අෙයිකාසුත්තවණ්ණනා 

133. දුතියෙ ජිණ්ණාති ජරාජිණ්ණා. වුඩ්ඪාති වයෙොවුඩ්ො. මහල්ලිකාති 

ජාතිමහල්ලිකා. අද්ධගතාතිඅද්ධංචිරකාලංඅතික්කන්තා. වයෙොඅනුප්පත්තාති

පච්ඡිමවෙං සම්පත්තා. පිො මනාපාති රඤ්යඤො කර මාතරි මතාෙ අෙයිකා

මාතුට්ඨායනඨත්වා පටිජග්ගි, යතනස්සඅෙයිකාෙබලවයපමංඋප්පජ්ජි.තස්මා

එවමාහ. හත්ථිරතයනනාති සතසහස්සග්ඝනයකොහත්ථී සතසහස්සග්ඝනයකන

අලඞ්කායරන අලඞ්කයතො හත්ථිරතනං නාම. අස්සරතයනපි එයසව නයෙො. 

ගාමවයරොපි සතසහස්සුට්ඨානකගායමොව. සබ්බානි තානි යභෙනධම්මානීති

යතසු හි කඤ්චි කරිෙමානයමව භිජ්ජති, කඤ්චි කතපරියෙොසිතං චක්කයතො

අනපනීතයමව, කඤ්චි අපයනත්වා භූමිෙං ඨපිතමත්තං, කඤ්චි තයතො පරං, 

එවයමව සත්යතසුපි යකොචි පටිසන්ධිං ගයහත්වා මරති, යකොචි මූළ්හගබ්භාෙ

මාතරි මාතුකුච්ඡියතො අනික්ඛන්යතොව, යකොචි නික්ඛන්තමත්යතො, යකොචි

තයතොපරන්ති.තස්මාඑවමාහ.දුතිෙං. 

134. තතියෙසබ්බංඋත්තානයමව.තතිෙං. 

4. ඉස්සත්තසුත්තවණ්ණනා 

135. චතුත්ථස්ස අට්ඨුප්පත්තියකොනික්යඛයපො. භගවයතොකර පඨමයබොධිෙං

මහාලාභසක්කායරො උෙපාදි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච. තිත්ථිො හතලාභසක්කාරා 

හුත්වාකුයලසුඑවංකන්යථන්තාවිචරන්ති – ‘‘සමයණොයගොතයමො එවමාහ, 

‘මය්හයමවොනංොතබ්බං, නඅඤ්යඤසංොනංොතබ්බං. මය්හයමවසාවකානං

ොනං ොතබ්බං, න අඤ්යඤසං සාවකානං ොනං ොතබ්බං. මය්හයමව දින්නං

මහප්ඵලං, න අඤ්යඤසං දින්නං මහප්ඵලං. මය්හයමව සාවකානං දින්නං 

මහප්ඵලං, න අඤ්යඤසං සාවකානං දින්නං මහප්ඵල’න්ති. යුත්තං නු යඛො
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පටුන 

සෙම්පි භික්ඛාචාරනිස්සියතන පයරසං භික්ඛාචාරනිස්සිතානං චතුන්නං

පච්චොනං අන්තරාෙං කාතුං, අයුත්තංකයරොති අනනුච්ඡවික’’න්ති. සා කථා

පත්ථරමානා රාජකුලංසම්පත්තා.රාජාසුත්වාචින්යතසි–‘‘අට්ඨානයමතංෙං

තථාගයතොපයරසං ලාභන්තරාෙංකයරෙය.එයතතථාගතස්සඅලාභාෙඅෙසාෙ

පරිසක්කන්ති. සචාහං ඉයධව ඨත්වා ‘මා එවං අයවොචුත්ථ, න සත්ථා එවං

කයථතී’ති වයෙෙයං, එවං සා කථා නිජ්ඣත්තිං න ගච්යඡෙය, ඉමස්ස

මහාජනස්සසන්නිපතිතකායලයෙවනංනිජ්ඣායපස්සාමී’’තිඑකං ඡණදිවසං

ආගයමන්යතොතුණ්හීඅයහොසි. 

අපයරන සමයෙන මහාඡයණ සම්පත්යත ‘‘අෙං ඉමස්ස කායලො’’ති නගයර

යභරිංචරායපසි–‘‘සද්ධාවාඅස්සද්ධාවාසම්මාදිට්ඨිකාවා මිච්ඡාදිට්ඨිකාවා

යගහරක්ඛයක ොරයක වා මාතුගායම වා ඨයපත්වා අවයසසා යෙ විහාරං 

නාගච්ඡන්ති, පඤ්ඤාසංෙණ්යඩො’’ති.සෙම්පිපායතොවන්හත්වාකතපාතරායසො 

සබ්බාභරණපටිමණ්ඩියතො මහතා බලකායෙන සද්ධිං විහාරං අගමාසි.

ගච්ඡන්යතො ච චින්යතසි – ‘‘භගවා තුම්යහකර එවං වෙථ ‘මය්හයමව ොනං

ොතබ්බං…යප.…නඅඤ්යඤසංසාවකානං දින්නංමහප්ඵල’න්තිඑවංපුච්ඡිතුං

අයුත්තං, පඤ්හයමවපුච්ඡිස්සාමි, පඤ්හං කයථන්යතොචයමභගවාඅවසායන

තිත්ථිොනං වාෙං භඤ්ජිස්සතී’’ති. යසො පඤ්හං පුච්ඡන්යතො කත්ථ නු යඛො, 

භන්යත, ොනං ොතබ්බන්ති ආහ. ෙත්ථාති ෙස්මිං පුග්ගයල චිත්තං පසීෙති, 

තස්මිං ොතබ්බං, තස්සවාොතබ්බන්තිඅත්යථො. 

එවං වුත්යත රාජා යෙහි මනුස්යසහි තිත්ථිොනං වචනං ආයරොචිතං, යත 

ඔයලොයකසි. යත රඤ්ඤා ඔයලොකතමත්තාව මඞ්කුභූතා අයධොමුඛා

පාෙඞ්ගුට්ඨයකන භූමිං යලඛමානා අට්ඨංසු. රාජා – ‘‘එකපයෙයනව, භන්යත, 

හතා තිත්ථිො’’ති මහාජනං සායවන්යතො මහාසද්යෙන අභාසි. එවඤ්ච පන

භාසිත්වා – ‘‘භගවා චිත්තං නාම නිගණ්ඨායචලකපරිබ්බාජකාදීසු ෙත්ථ

කත්ථචිපසීෙති, කත්ථපන, භන්යත, දින්නංමහප්ඵල’’න්තිපුච්ඡි. අඤ්ඤංයඛො 

එතන්ති, ‘‘මහාරාජ, අඤ්ඤංතොපඨමංපුච්ඡිතං, අඤ්ඤංපච්ඡා, සල්ලක්යඛහි 

එතං, පඤ්හාකථනං පන මය්හං භායරො’’ති වත්වා සීලවයතො යඛොතිආදිමාහ.

තත්ථ ඉධතයස්සාතිඉධයතඅස්ස. සමුපබූළ්යහොතිරාසිභූයතො. අසික්ඛියතොති

ධනුසිප්යප අසික්ඛියතො. අකතහත්යථොති මුට්ඨිබන්ධාදිවයසන

අසම්පාදිතහත්යථො. අකතයෙොග්යගොති තිණපුඤ්ජමත්තිකාපුඤ්ජාදීසු

අකතපරිචයෙො. අකතූපාසයනොති රාජරාජමහාමත්තානං අෙස්සිතසරක්යඛයපො. 

ඡම්භීතිපයවධිතකායෙො. 
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කාමච්ඡන්යෙො පහීයනොතිආදීසු අරහත්තමග්යගන කාමච්ඡන්යෙො පහීයනො

යහොති, අනාගාමිමග්යගන බයාපායෙො, අරහත්තමග්යගයනව ථිනමිද්ධං, තථා

උද්ධච්චං, තතියෙයනව කුක්කුච්චං, පඨමමග්යගන විචිකච්ඡා පහීනා යහොති. 

අයසක්යඛන සීලක්ඛන්යධනාති අයසක්ඛස්ස සීලක්ඛන්යධො අයසක්යඛො

සීලක්ඛන්යධො නාම. එස නයෙො සබ්බත්ථ. එත්ථ ච පුරියමහි චතූහි පයෙහි 

යලොකෙයලොකුත්තරසීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තියෙො කථිතා.

විමුත්තිඤාණෙස්සනං පච්චයවක්ඛණඤාණංයහොති, තංයලොකෙයමව. 

ඉස්සත්තන්ති උසුසිප්පං. බලවීරිෙන්ති එත්ථ බලං නාම වායෙොධාතු, වීරිෙං 

කායිකයචතසිකවීරිෙයමව. භයරති භයරෙය. නාසූරං ොතිපච්චොති, ‘‘අෙං

ජාතිසම්පන්යනො’’ති එවංජාතිකාරණාඅසූරංනභයරෙය. 

ඛන්තියසොරච්චන්ති එත්ථ ඛන්තීති අධිවාසනඛන්ති, යසොරච්චන්ති අරහත්තං. 

ධම්මාති එයත ද්යව ධම්මා. අස්සයමතිආවසයථ. විවයනති අරඤ්ඤට්ඨායන, 

නිරුෙයක අරඤ්යඤ චතුරස්සයපොක්ඛරණිආදීනි කාරයෙති අත්යථො. දුග්යගති

විසමට්ඨායන. සඞ්කමනානීති පණ්ණාසහත්ථසට්ඨිහත්ථානි

සයමොකණ්ණපරිසුද්ධවාලිකානිසඞ්කමනානිකයරෙය. 

ඉොනි එයතසු අරඤ්ඤයසනාසයනසු වසන්තානං භික්ඛූනං භික්ඛාචාරවත්තං

ආචික්ඛන්යතො අන්නංපානන්තිආදිමාහ. තත්ථ යසනාසනානීතිමඤ්චපීඨාදීනි. 

විප්පසන්යනනාති ඛීණාසවස්ස යෙන්යතොපි සකඞ්යඛන කයලසමලියනන 

චිත්යතනඅෙත්වාවිප්පසන්යනයනවචිත්යතනෙයෙෙය. ථනෙන්තිගජ්ජන්යතො. 

සතක්කකූති සතසිඛයරො, අයනකකූයටොති අත්යථො. අභිසඞ්ඛච්චාති

අභිසඞ්ඛරිත්වා සයමොධායනත්වාරාසිංකත්වා. 

ආයමොෙමායනොති තුට්ඨමානයසො හුත්වා. පකියරතීති ොනග්යග විචිරති, 

පකරන්යතො විෙ වා ොනං යෙති. පුඤ්ඤධාරාති අයනකොනයචතනාමො

පුඤ්ඤධාරා. ොතාරංඅභිවස්සතීතිෙථාආකායස සමුට්ඨිතයමඝයතොනික්ඛන්තා

උෙකධාරාපථවිංසියනහෙන්තීයතයමන්තීකයලෙෙන්තී අභිවස්සති, එවයමව

අෙම්පිොෙකස්සඅබ්භන්තයරඋප්පන්නාපුඤ්ඤධාරාතයමවොතාරං අන්යතො

සියනයහති පූයරති අභිසන්යෙති. යතන වුත්තං ‘‘ොතාරං අභිවස්සතී’’ති. 

චතුත්ථං. 

5. පබ්බතූපමසුත්තවණ්ණනා 

136. පඤ්චයම මුද්ධාවසිත්තානන්තිඛත්තිොභියසයකනමුද්ධනිඅවසිත්තානං 

කතාභියසකානං. කාමයගධපරියුට්ඨිතානන්තිකායමසුයගයධන පරියුට්ඨිතානං
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අභිභූතානං. ෙනපෙත්ථාවරිෙප්පත්තානන්ති ජනපයෙ ථිරභාවප්පත්තානං. 

රාෙකරණීොනීති රාජකම්මානි රාජූහි කත්තබ්බකච්චානි. යතසු ඛ්වාහන්ති 

යතසුඅහං. උසුක්කමාපන්යනොතිබයාපාරංආපන්යනො.එසකර රාජාදිවසස්ස

තික්ඛත්තුං භගවයතො උපට්ඨානං ගච්ඡති, අන්තරාගමනානි බහූනිපි යහොන්ති.

තස්ස නිබද්ධං ගච්ඡයතො බලකායෙො මහාපි යහොති අප්යපොපි. අයථකදිවසං

පඤ්චසතා යචොරා චින්තයිංසු – ‘‘අෙං රාජා අයවලාෙ අප්යපන බයලන

සමණස්සයගොතමස්සඋපට්ඨානං ගච්ඡති, අන්තරාමග්යගනංගයහත්වාරජ්ජං

ගණ්හිස්සාමා’’ති. යත අන්ධවයන නිලීයිංසු. රාජායනො ච නාම මහාපුඤ්ඤා

යහොන්ති.අථයතසංයෙවඅබ්භන්තරයතොඑයකොපුරියසො නික්ඛමිත්වාරඤ්යඤො

ආයරොයචසි. රාජා මහන්තං බලකාෙං ආොෙ අන්ධවනං පරිවායරත්වා යත 

සබ්යබගයහත්වාඅන්ධවනයතොොවනගරද්වාරාමග්ගස්සඋයභොසුපස්යසසු

ෙථා අඤ්ඤමඤ්ඤං චක්ඛුනා චක්ඛුං උපනිබන්ධිත්වා ඔයලොයකන්ති, එවං

ආසන්නානිසූලානි යරොපායපත්වාසූයලසුඋත්තායසසි.ඉෙංසන්ධාෙඑවමාහ. 

අථ සත්ථා චින්යතසි – ‘‘සචාහං වක්ඛාමි, ‘මහාරාජ, මාදියස නාම 

සම්මාසම්බුද්යධ ධුරවිහායර වසන්යත තො එවරූපං ොරුණං කම්මං කතං, 

අයුත්තං යත කත’න්ති, අථාෙං රාජා මඞ්කු හුත්වා සන්ථම්භිතුං න

සක්කුයණෙය, පරිොයෙන ධම්මං කයථන්තස්යසව යම සල්ලක්යඛස්සතී’’ති

ධම්මයෙසනං ආරභන්යතො තං කිං මඤ්ඤසීතිආදිමාහ. තත්ථ සද්ධායියකොති

සද්ධාතබ්යබො, ෙස්සත්වං වචනං සද්ෙහසීති අත්යථො. පච්චයියකොතිතස්යසව

යවවචනං, ෙස්ස වචනං පත්තිොෙසීති අත්යථො. අබ්භසමන්ති ආකාසසමං. 

නිප්යපොයථන්යතො ආගච්ඡතීති පථවිතලයතො ොව අකනිට්ඨබ්රහ්මයලොකා 

සබ්යබ සත්යත සණ්හකරණීෙං තිණචුණ්ණං විෙ කයරොන්යතො පිසන්යතො

ආගච්ඡති. 

අඤ්ඤත්ර ධම්මචරිොොති ඨයපත්වා ධම්මචරිෙං අඤ්ඤං කාතබ්බං නත්ථි, 

ෙසකුසලකම්මපථසඞ්ඛාතාධම්මචරිොවකත්තබ්බා, භන්යතති– සමචරිොදීනි

තස්යසව යවවචනානි. ආයරොයචමීති ආචික්ඛාමි. පටියවෙොමීති ජානායපමි. 

අධිවත්තතීති අජ්යඣොත්ථරති. හත්ථියුද්ධානීතිනාළාගිරිසදියසයහමකප්පයන

නායග අභිරුය්හ යුජ්ඣිතබ්බයුද්ධානි. ගතීති නිප්ඵත්ති. විසයෙොති ඔකායසො, 

සමත්ථභායවො වා. න හි සක්කා යතහි ජරාමරණං පටිබාහිතුං. මන්තියනො

මහාමත්තාති මන්තසම්පන්නා මයහොසධවිධුරපණ්ඩිතාදිසදිසා මහාඅමච්චා. 

භූමිගතන්ති මහායලොහකුම්භියෙො පූයරත්වා භූමිෙං ඨපිතං. යවහාසට්ඨන්ති

චම්මපසිබ්බයක පූයරත්වා තුලාසඞ්ඝාටාදීසු ලග්යගත්වා යචව නිෙුහාදීසු ච
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පූයරත්වා ඨපිතං. උපලායපතුන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤං භින්දිතුං. ෙථා ද්යව ජනා

එයකන මග්යගනනගච්ඡන්තිඑවංකාතුං. 

නභං ආහච්චාති ආකාසං පූයරත්වා. එවං ෙරා ච මච්චු චාති ඉධ ද්යවයෙව

පබ්බතා ගහිතා, රායජොවායෙ පන ‘‘ජරා ආගච්ඡති සබ්බයෙොබ්බනං

විලම්පමානා’’තිඑවංජරාමරණංබයාධිවිපත්තීති චත්තායරොයපයතආගතාව. 

තස්මාති ෙස්මා හත්ථියුද්ධාදීහි ජරාමරණං ජිනිතුං න සක්කා, තස්මා. සද්ධං

නියවසයෙතිසද්ධං නියවයසෙය, පතිට්ඨායපෙයාති.පඤ්චමං. 

තතියෙොවග්යගො. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිො 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

යකොසලසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. මාරසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. තයපොකම්මසුත්තවණ්ණනා 

137. මාරසංයුත්තස්ස පඨයම උරුයවලාෙං විහරතීති

පටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණො උරුයවලගාමං උපනිස්සාෙ විහරති. 

පඨමාභිසම්බුද්යධොති අභිසම්බුද්යධො හුත්වා පඨමං අන්යතොසත්තාහස්මිංයෙව. 

දුක්කරකාරිකාොති ඡබ්බස්සානි කතාෙ දුක්කරකාරිකාෙ. මායරො පාපිමාති

අත්තයනො විසෙං අතික්කමිතුං පටිපන්යන සත්යත මායරතීති මායරො. පායප 

නියෙොයජති, සෙං වා පායප නියුත්යතොති පාපිමා. අඤ්ඤානිපිස්ස කණ්යහො, 

අධිපති, වසවත්තී, අන්තයකො, නමුචි, පමත්තබන්ධූතිආදීනිබහූනිනාමානි, ඉධ 

පන නාමද්වෙයමව ගහිතං. උපසඞ්කමීති – ‘‘අෙං සමයණො යගොතයමො 

‘මුත්යතොස්මී’ති මඤ්ඤති, අමුත්තභාවමස්ස කයථස්සාමී’’ති චින්යතත්වා 

උපසඞ්කමි. 

තයපොකම්මාඅපක්කම්මාතිතයපොකම්මයතො අපක්කමිත්වා. අපරද්යධොති‘‘දූයර

ත්වං සුද්ධිමග්ගා’’ති වෙති. අමරං තපන්ති අමරතපං අමරභාවත්ථාෙ කතං

ලූඛතපං, අත්තකලමථානුයෙොයගො. සබ්බානත්ථාවහං යහොතීති, ‘‘සබ්බං තපං 

මය්හංඅත්ථාවහංනභවතී’’තිඤත්වා. ඵිොරිත්තංව ධම්මනීතිඅරඤ්යඤථයල

ඵිොරිත්තං විෙ. ඉෙං වුත්තං යහොති – ෙථා අරඤ්යඤ ථයල නාවං ඨයපත්වා

භණ්ඩස්සපූයරත්වාමහාජනාඅභිරූහිත්වාඵිොරිත්තංගයහත්වා සංකඩ්යෙෙුං

යචවඋප්පීයලෙුං ච, යසො මහාජනස්ස වාොයමො එකඞ්ගුලද්වඞ්ගුලමත්තම්පි

නාවාෙගමනංඅසායධන්යතොනිරත්ථයකොභයවෙය නඅනත්ථාවයහො, එවයමව

අහං‘සබ්බංඅමරංතපංඅනත්ථාවහංයහොතී’ති ඤත්වාවිස්සජ්යජසින්ති. 

ඉොනි තංඅමරංතපංපහාෙයෙනමග්යගනබුද්යධො ජායතො, තංෙස්යසන්යතො 

සීලන්තිආදිමාහ. තත්ථ සීලන්ති වචයනන සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවා ගහිතා, 

සමාධිනා සම්මාවාොමසතිසමාධයෙො, පඤ්ඤාෙ සම්මාදිට්ඨිසඞ්කප්පා. මග්ගං

යබොධාෙ භාවෙන්ති ඉමං අට්ඨඞ්ගිකයමව අරිෙමග්ගං යබොධත්ථාෙ

භාවෙන්යතො.එත්ථච යබොධාොතිමග්ගත්ථාෙ.ෙථාහිොගුත්ථාෙොගුයමව

පචන්ති, පූවත්ථාෙ පූවයමව පචන්ති, න අඤ්ඤං කඤ්චි කයරොන්ති, එවං

මග්ගයමව මග්ගත්ථාෙ භායවති. යතනාහ ‘‘මග්ගං යබොධාෙ භාවෙ’’න්ති. 

පරමං සුද්ධින්තිඅරහත්තං. නිහයතොතිත්වංමොනිහයතො පරාජියතො.පඨමං. 
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2. හත්ථිරාජවණ්ණසුත්තවණ්ණනා 

138. දුතියෙ රත්තන්ධකාරතිමිසාෙන්ති රත්තිං අන්ධභාවකාරයක මහාතයම

චතුරඞ්යග තමසි. අබ්යභොකායස නිසින්යනො යහොතීති ගන්ධකුටියතො

නික්ඛමිත්වා චඞ්කමනයකොටිෙං පාසාණඵලයක මහාචීවරං සීයස ඨයපත්වා

පධානංපරිග්ගණ්හමායනොනිසින්යනොයහොති. 

නනුචතථාගතස්සඅභාවියතොවාමග්යගො, අප්පහීනාවාකයලසා, අප්පටිවිද්ධං

වාඅකුප්පං, අසච්ඡිකයතොවානියරොයධොනත්ථි, කස්මාඑවමකාසීති? අනාගයත

කුලපුත්තානං අඞ්කුසත්ථං. ‘‘අනාගයත හි කුලපුත්තා මො ගතමග්ගං 

ආවජ්ජිත්වා අබ්යභොකාසවාසං වසිතබ්බං මඤ්ඤමානා පධානකම්මං

කරිස්සන්තී’’ති සම්පස්සමායනො සත්ථා එවමකාසි. මහාති මහන්යතො. 

අරිට්ඨයකොති කාළයකො. මණීති පාසායණො. එවමස්ස සීසං යහොතීති එවරූපං

තස්සකාළවණ්ණංකූටාගාරප්පමාණං මහාපාසාණසදිසංසීසංයහොති. 

සුභාසුභන්ති දීඝමද්ධානං සංසරන්යතො සුන්ෙරාසුන්ෙරං වණ්ණං කත්වා

ආගයතොසීති වෙති. අථ වා සංසරන්ති සංසරන්යතො ආගච්ඡන්යතො. 

දීඝමද්ධානන්තිවසවත්තිට්ඨානයතොොවඋරුයවලාෙදීඝමග්ගං, පුයර යබොධාෙ

වා ඡබ්බස්සානි දුක්කරකාරිකසමෙසඞ්ඛාතං දීඝකාලං. වණ්ණං කත්වා

සුභාසුභන්ති සුන්ෙරඤ්ච අසුන්ෙරඤ්ච නානප්පකාරං වණ්ණං කත්වා

අයනකවාරං මම සන්තිකං ආගයතොසීති අත්යථො. යසො කර වණ්යණො නාම

නත්ථි, යෙන වණ්යණන මායරො විභිංසකත්ථාෙ භගවයතො සන්තිකං න

ආගතපුබ්යබො. යතනතංභගවාඑවමාහ. අලංයතයතනාතිඅලංතුය්හංඑයතන 

මාරවිභිංසාකාරෙස්සනබයාපායරන.දුතිෙං. 

3. සුභසුත්තවණ්ණනා 

139. තතියෙ සුසංවුතාති සුපිහිතා. න යත මාරවසානුගාති, මාර, යත තුය්හං

වසානුගානයහොන්ති. නයතමාරස්සබද්ධගූති යතතුය්හංමාරස්සබද්ධචරා

සිස්සාඅන්යතවාසිකානයහොන්ති.තතිෙං. 

4. පඨමමාරපාසසුත්තවණ්ණනා 

140. චතුත්යථ යෙොනියසො මනසිකාරාති උපාෙමනසිකායරන. යෙොනියසො

සම්මප්පධානාති උපාෙවීරියෙන කාරණවීරියෙන. විමුත්තීති

අරහත්තඵලවිමුත්ති. අජ්ඣභාසීති ‘‘අෙං අත්තනා වීරිෙං කත්වා අරහත්තං

පත්වාපි න තුස්සති, ඉොනි අඤ්යඤසම්පි ‘පාපුණාථා’ති උස්සාහං කයරොති, 

පටිබායහස්සාමි න’’න්තිචින්යතත්වාඅභාසි. 
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මාරපායසනාති කයලසපායසන. යෙ දිබ්බා යෙ ච මානුසාති යෙ දිබ්බා

කාමගුණසඞ්ඛාතාමානුසා කාමගුණසඞ්ඛාතාචමාරපාසානාමඅත්ථි, සබ්යබහි

යතහි ත්වං බද්යධොති වෙති. මාරබන්ධනබද්යධොති මාරබන්ධයනන බද්යධො, 

මාරබන්ධයනවාබද්යධො. නයමසමණයමොක්ඛසීතිසමණත්වංමමවිසෙයතො

නමුච්චිස්සසි. චතුත්ථං. 

5. දුතිෙමාරපාසසුත්තවණ්ණනා 

141. පඤ්චයම මුත්තාහන්ති මුත්යතො අහං. පුරිමං සුත්තං අන්යතොවස්යස

වුත්තං, ඉෙං පන පවායරත්වා වුට්ඨවස්සකායල. චාරිකන්ති

අනුපුබ්බගමනචාරිකං. (පවායරත්වා) දිවයස දිවයස යෙොජනපරමං ගච්ඡන්තා

චරථාති වෙති. මා එයකන ද්යවති එකමග්යගන ද්යව ජනා මා අගමිත්ථ.

එවඤ්හිගයතසුඑකස්මිංධම්මං යෙයසන්යත, එයකනතුණ්හීභූයතනඨාතබ්බං

යහොති.තස්මාඑවමාහ. 

ආදිකලයාණන්ති ආදිම්හි කලයාණං සුන්ෙරං භද්ෙකං. තථා

මජ්ඣපරියෙොසායනසු. ආදිමජ්ඣපරියෙොසානඤ්ච නායමතං සාසනස්ස ච 

යෙසනාෙච වයසන දුවිධං.තත්ථසාසනස්සසීලංආදි, සමථවිපස්සනාමග්ගා

මජ්ඣං, ඵලනිබ්බානානිපරියෙොසානං.සීලසමාධයෙොවාආදි, විපස්සනාමග්ගා

මජ්ඣං, ඵලනිබ්බානානි පරියෙොසානං. සීලසමාධිවිපස්සනා වා ආදි, මග්යගො

මජ්ඣං, ඵලනිබ්බානානි පරියෙොසානං. යෙසනාෙ පන චතුප්පදිකාෙ ගාථාෙ

තාව පඨමපායෙො ආදි, දුතිෙතතිො මජ්ඣං, චතුත්යථො පරියෙොසානං. 

පඤ්චපෙඡප්පොනං පඨමපායෙො ආදි, අවසානපායෙො පරියෙොසානං, අවයසසා

මජ්ඣං. එකානුසන්ධිකසුත්තස්සනිොනංආදි, ‘‘ඉෙමයවොචා’’තිපරියෙොසානං, 

යසසං මජ්ඣං. අයනකානුසන්ධිකස්ස මජ්යඣ බහූපි අනුසන්ධි මජ්ඣයමව, 

නිොනංආදි, ‘‘ඉෙමයවොචා’’ති පරියෙොසානං. 

සාත්ථන්ති සාත්ථකං කත්වා යෙයසථ. සබයඤ්ෙනන්ති බයඤ්ජයනහි යචව

පයෙහි ච පරිපූරං කත්වා යෙයසථ. යකවලපරිපුණ්ණන්ති සකලපරිපුණ්ණං. 

පරිසුද්ධන්ති නිරුපක්කයලසං. බ්රහ්මචරිෙන්ති සික්ඛත්තෙසඞ්ගහං

සාසනබ්රහ්මචරිෙං. පකායසථාතිආවිකයරොථ. 

අප්පරෙක්ඛොතිකාති පඤ්ඤාචක්ඛුම්හි අප්පකයලසරජසභාවා, දුකූලසාණිො

පටිච්ඡන්නා විෙ චතුප්පදිකගාථාපරියෙොසායන අරහත්තං පත්තුං සමත්ථා

සන්තීතිඅත්යථො. අස්සවනතාතිඅස්සවනතාෙ. පරිහාෙන්තීතිඅලාභපරිහානිො

ධම්මයතො පරිහාෙන්ති. යසනානිගයමොති පඨමකප්පිකානං යසනාෙ

නිවිට්යඨොකායස පතිට්ඨිතගායමො, සුජාතාෙ වා පිතු යසනානී නාම නිගයමො. 
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යතනුපසඞ්කමිස්සාමීති නාහංතුම්යහඋයෙයොයජත්වාපරියවණාදීනිකායරත්වා

උපට්ඨාකාදීහිපරිචරිෙමායනො විහරිස්සාමි, තිණ්ණංපනජටිලානංඅඩ්ඪුඩ්ොනි 

පාටිහාරිෙසහස්සානි ෙස්යසත්වා ධම්මයමව යෙයසතුං උපසඞ්කමිස්සාමීති. 

යතනුපසඞ්කමීති, ‘‘අෙං සමයණො යගොතයමො මහායුද්ධං විචායරන්යතො විෙ, 

‘මා එයකන ද්යව අගමිත්ථ, ධම්මං යෙයසථා’ති සට්ඨි ජයන උයෙයොයජති, 

ඉමස්මිං පන එකස්මිම්පි ධම්මං යෙයසන්යත මය්හං චිත්තස්සාෙංනත්ථි, එවං

බහූසු යෙයසන්යතසු කුයතො භවිස්සති, පටිබාහාමි න’’න්ති චින්යතත්වා

උපසඞ්කමි.පඤ්චමං. 

6. සප්පසුත්තවණ්ණනා 

142. ඡට්යඨ යසොණ්ඩිකාකිලඤ්ෙන්ති සුරාකාරකානං

පිට්ඨපත්ථරණකකලඤ්ජං. යකොසලිකා කංසපාතීති යකොසලරඤ්යඤො

රථචක්කප්පමාණා පරියභොගපාති. ගළගළාෙන්යතති ගජ්ජන්යත. 

කම්මාරගග්ගරිොති කම්මාරුද්ධනපණාළිො. ධමමානාොති භස්තවායතන

පූරිෙමානාෙ. ඉති විදිත්වාති–‘‘සමයණොයගොතයමොපධානමනුයුත්යතොසුයඛන

නිසින්යනො, ඝට්ටයිස්සාමි න’’න්ති වුත්තප්පකාරං අත්තභාවං මායපත්වා

නිොමභූමිෙංඉයතො චියතොචසඤ්චරන්තංවිජ්ජුලතායලොයකනදිස්වා, ‘‘යකො

නුයඛොඑයසොසත්යතො’’ති? ආවජ්යජන්යතො, ‘‘මායරොඅෙ’’න්තිඑවංවිදිත්වා. 

සුඤ්ඤයගහානීති සුඤ්ඤාගාරානි. යසෙයාති යසෙයත්ථාෙ. ඨස්සාමි

චඞ්කමිස්සාමි නිසීදිස්සාමි නිපජ්ජිස්සාමීති එතෙත්ථාෙ යෙො සුඤ්ඤාගාරානි

යසවතීති අත්යථො. යසො මුනි අත්තසඤ්ඤයතොති යසො බුද්ධමුනි

හත්ථපාෙකුක්කුච්චාභායවන සංෙතත්තභායවො. යවොස්සජ්ෙ චයරෙය තත්ථ

යසොති යසො තස්මිං අත්තභායව ආලෙං නිකන්තිං යවොස්සජ්ජිත්වා පහාෙ

චයරෙය. පතිරූපංහිතථාවිධස්ස තන්තිතාදිසස්සතංසණ්ඨිතස්සබුද්ධමුනියනො

තං අත්තභායව නිකන්තිං යවොස්සජ්ජිත්වා චරණං නාම පතිරූපං යුත්තං

අනුච්ඡවිකං. 

චරකාති සීහබයග්ඝාදිකා සඤ්චරණසත්තා. යභරවාති

සවිඤ්ඤාණකඅවිඤ්ඤාණකයභරවා. තත්ථ සවිඤ්ඤාණකා සීහබයග්ඝාෙයෙො, 

අවිඤ්ඤාණකාරත්තිභායගඛාණුවම්මිකාෙයෙො.යතපිහිතස්මිංකායල ෙක්ඛා

විෙඋපට්ඨහන්ති, රජ්ජුවල්ලිොදීනිසබ්බානිසප්පාවිෙඋපට්ඨහන්ති. තත්ථාති

යතසු යභරයවසු සුඤ්ඤාගාරගයතො බුද්ධමුනි යලොමචලනමත්තකම්පි න

කයරොති. 
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ඉොනි අට්ඨානපරිකප්පං ෙස්යසන්යතො නභං ඵයලෙයාතිආදිමාහ. තත්ථ 

ඵයලෙයාති කාකපෙං විෙ හීරහීරයසො ඵයලෙය. චයලෙයාති යපොක්ඛරපත්යත

වාතාහයතො උෙකබින්දු විෙ චයලෙය. සල්ලම්පි යච උරසි පකප්පයෙෙුන්ති

තිඛිණසත්තිසල්ලං යචපිඋරස්මිං චායරයෙෙුං. උපධීසූතිඛන්ධූපධීසු. තාණං

න කයරොන්තීති තිඛියණ සල්යල උරස්මිං චාරිෙමායන භයෙන

ගුම්බන්තරකන්ෙරාදීනි පවිසන්තා තාණං කයරොන්ති නාම. බුද්ධා පන

සමුච්ඡින්නසබ්බභොඑවරූපංතාණංනාමනකයරොන්ති. ඡට්ඨං. 

7. සුපතිසුත්තවණ්ණනා 

143. සත්තයම පායෙ පක්ඛායලත්වාතිඋතුගාහාපනත්ථංයධොවිත්වා.බුද්ධානං

පනසරීයරරයජොජල්ලංන උපලිම්පති, උෙකම්පියපොක්ඛරපත්යතපක්ඛිත්තං

විෙ විවට්ටිත්වා ගච්ඡති. අපිච යඛො යධොතපාෙයක යගයහ පායෙ යධොවිත්වා

පවිසනං පබ්බජිතානං වත්තං. තත්ථ බුද්ධානං වත්තයභයෙො නාම නත්ථි, 

වත්තසීයස පනඨත්වා යධොවන්ති. සයචහිතථාගයතො යනව න්හායෙෙය, න

පායෙ යධොයවෙය, ‘‘නාෙං මනුස්යසො’’ති වයෙෙුං. තස්මා මනුස්සකරිෙං

අමුඤ්චන්යතො යධොවති. සයතො සම්පොයනොති යසොප්පපරිග්ගාහයකන

සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො. උපසඞ්කමීති සමයණො යගොතයමො

සබ්බරත්තිංඅබ්යභොකායසචඞ්කමිත්වා ගන්ධකුටිංපවිසිත්වානිද්ොෙති, අතිවිෙ

සුඛසයියතොභවිස්සති, ඝට්ටයිස්සාමි නන්තිචින්යතත්වාඋපසඞ්කමි. 

කිංයසොප්පසීතිකංසුපසි, කංයසොප්පං නාමිෙංතවාතිවෙති. කිංනුයසොප්පසීති

කස්මානුසුපසි? දුබ්භයගොවිොතිමයතොවිෙ, විසඤ්ඤීවිෙච. සුඤ්ඤමගාරන්ති

සුඤ්ඤං යම ඝරං ලද්ධන්ති යසොප්පසීති වෙති. සූරියෙ උග්ගයතති සූරිෙම්හි

උට්ඨියත. ඉොනි හි අඤ්යඤ භික්ඛූ සම්මජ්ජන්ති, පානීෙං උපට්ඨයපන්ති, 

භික්ඛාචාරගමනසජ්ජාභවන්ති, ත්වංකස්මායසොප්පසියෙව. 

ොලිනීති තයෙො භයව අජ්යඣොත්ථරිත්වා ඨියතන ‘‘අජ්ඣත්තිකස්සුපාොෙ

අට්ඨාරසතණ්හාවිචරිතානී’’තිආදිනා (විභ. 842) යතන යතන අත්තයනො

යකොට්ඨාසභූයතන ජායලන ජාලිනී. විසත්තිකාති රූපාදීසු තත්ථ තත්ථ

විසත්තතාෙ විසමූලතාෙ විසපරියභොගතාෙ ච විසත්තිකා. කුහිඤ්චි යනතයවති

කත්ථචි යනතුං. සබ්බූපධි පරික්ඛොති සබ්යබසං

ඛන්ධකයලසාභිසඞ්ඛාරකාමගුණයභොනං උපධීනං පරික්ඛො. කිං තයවත්ථ, 

මාරාති, මාර, තුය්හං කං එත්ථ? කස්මා ත්වං උණ්හොගුෙං නිලීයිතුං

අසක්යකොන්තී ඛුද්ෙකමක්ඛිකා විෙ අන්තන්යතයනව උජ්ඣාෙන්යතො

ආහිණ්ඩසීති.සත්තමං. 
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8. නන්ෙතිසුත්තවණ්ණනා 

144. අට්ඨමංයෙවතාසංයුත්යතවුත්තත්ථයමව.අට්ඨමං. 

9. පඨමආයුසුත්තවණ්ණනා 

145. නවයම අප්පංවා භියෙයොතිභියෙයොජීවන්යතොඅපරංවස්සසතංජීවිතුංන

සක්යකොති, පණ්ණාසං වා සට්ඨි වා වස්සානි ජීවති. අජ්ඣභාසීති සමයණො

යගොතයමො ‘‘මනුස්සානං අප්පමායූ’’ති කයථති, දීඝභාවමස්ස කයථස්සාමීති

පච්චනීකසාතතාෙ අභිභවිත්වාඅභාසි. 

න නංහීයළතිතංආයුං‘‘අප්පකමිෙ’’න්තිනහීයළෙය. ඛීරමත්යතොවාතිෙථා

ෙහයරොකුමායරොඋත්තානයසෙයයකොඛීරංපිවිත්වා දුකූලචුම්බටයකනිපන්යනො

අසඤ්ඤීවිෙනිද්ොෙති, කස්සචිආයුං අප්පං වා දීඝංවාති නචින්යතති, එවං

සප්පුරියසො. චයරෙයාදිත්තසීයසොවාතිආයුං පරිත්තන්තිඤත්වාපජ්ජලිතසීයසො

විෙචයරෙය.නවමං. 

10. දුතිෙආයුසුත්තවණ්ණනා 

146. ෙසයම යනමීව රථකුබ්බරන්ති ෙථා දිවසං ගච්ඡන්තස්ස රථස්ස

චක්කයනමිකුබ්බරංඅනුපරිොෙතිනවිජහති, එවංආයු අනුපරිොෙතීති.ෙසමං. 

පඨයමොවග්යගො. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. පාසාණසුත්තවණ්ණනා 

147. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම නිසින්යනොති පුබ්යබ වුත්තනයෙයනව පධානං

පරිග්ගණ්හන්යතො නිසින්යනො. මායරොපිස්ස සුඛනිසින්නභාවං ඤත්වා

ඝට්ටයිස්සාමීති උපසඞ්කමන්යතො. පොයලසීති පබ්බතපිට්යඨ ඨත්වා පවිජ්ඣි.

පාසාණානිරන්තරා අඤ්ඤමඤ්ඤංඅභිහනන්තාපතන්ති. යකවලන්තිසකලං. 

සබ්බන්තිතස්යසවයවවචනං.පඨමං. 

2. කන්නුසීහසුත්තවණ්ණනා 

148. දුතියෙ විචක්ඛුකම්මාොති පරිසාෙ පඤ්ඤාචක්ඛුං විනායසතුකමයතාෙ.

බුද්ධානං පයනස පඤ්ඤාචක්ඛුං විනායසතුං න සක්යකොති, පරිසාෙ

යභරවාරම්මණං සායවන්යතො වා ෙස්යසන්යතො වා සක්යකොති. විජිතාවී නු

මඤ්ඤසීතිකංනුත්වං ‘‘විජිතවිජයෙො අහ’’න්ති මඤ්ඤසි? මා එවං මඤ්ඤි, 
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නත්ථි යත ජයෙො. පරිසාසූති, අට්ඨසු පරිසාසු. බලප්පත්තාති ෙසබලප්පත්තා.

දුතිෙං. 

3. සකලිකසුත්තවණ්ණනා 

149. තතියෙ මන්දිො නූති මන්ෙභායවන යමොමූහභායවන. උොහු

කායවෙයමත්යතොති උොහු ෙථා කවි කබ්බං චින්යතන්යතො යතන

කබ්බකරයණන මත්යතො සෙති, එවං සෙසි. සම්පචුරාති බහයවො. කිමිෙං

යසොප්පයසවාති කස්මාඉෙංයසොප්පංයසොප්පසියෙව? අත්ථංසයමච්චාතිඅත්ථං 

සමාගන්ත්වා පාපුණිත්වා. මය්හං හි අසඞ්ගයහො නාම සඞ්ගහවිපන්යනො වා

අත්යථො නත්ථි. සල්ලන්ති තිඛිණං සත්තිසල්ලං. ෙග්ගං න සඞ්යකති ෙථා

එකච්යචො සීහපථාදීසු ජග්ගන්යතො සඞ්කති, තථා අහං ජග්ගන්යතොපි න

සඞ්කාමි. නපියභමියසොත්තුන්ති ෙථාඑකච්යචොසීහපථාදීසුයෙවසුපිතුංභාෙති, 

එවං අහං සුපිතුම්පි න භාොමි. නානුතපන්ති මාමන්ති ෙථා ආචරිෙස්ස වා

අන්යතවාසිකස්ස වා අඵාසුයක ජායත උද්යෙසපරිපුච්ඡාෙ ඨිතත්තා

අන්යතවාසිං රත්තින්දිවාඅතික්කමන්තාඅනුතපන්ති, එවංමංනානුතපන්ති.න

හිමය්හංකඤ්චි අපරිනිට්ඨිතකම්මංනාමඅත්ථි.යතයනවාහ හානිංනපස්සාමි 

කුහිඤ්චියලොයකති.තතිෙං. 

4. පතිරූපසුත්තවණ්ණනා 

150. චතුත්යථ අනුයරොධවියරොයධසූති රාගපටියඝසු. මාසජ්ජිත්යථොතොචරන්ති

එවං ධම්මකථං ආචරන්යතො මා ලග්ගි. ධම්මකථං කයථන්තස්ස හි එකච්යච

සාධුකාරං ෙෙන්ති, යතසු රායගො උප්පජ්ජති. එකච්යච අසක්කච්චං සුණන්ති, 

යතසුපටියඝොඋප්පජ්ජති.ඉති ධම්මකථියකොඅනුයරොධවියරොයධසුසජ්ජතිනාම.

ත්වංඑවංමාසජ්ජිත්යථොතිවෙති. ෙෙඤ්ඤමනුසාසතීතිෙංඅඤ්ඤංඅනුසාසති, 

තං. සම්බුද්යධො හිතානුකම්පී හියතන අනුපකම්පති. ෙස්මා ච හිතානුකම්පී, 

තස්මාඅනුයරොධවියරොයධහිවිප්පමුත්යතොතථාගයතොති.චතුත්ථං. 

5. මානසසුත්තවණ්ණනා 

151. පඤ්චයම ආකායස චරන්යතපි බන්ධතීති අන්තලික්ඛචයරො. පායසොති

රාගපායසො. මානයසොති මනසම්පයුත්යතො.පඤ්චමං. 

6. පත්තසුත්තවණ්ණනා 

152. ඡට්යඨ පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං උපාොොති පඤ්ච

උපාොනක්ඛන්යධ ආදියිත්වා, සභාවසාමඤ්ඤලක්ඛණවයසන
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නානප්පකාරයතො විභජිත්වා ෙස්යසන්යතො. සන්ෙස්යසතීති ඛන්ධානං

සභාවලක්ඛණාදීනි ෙස්යසති. සමාෙයපතීති ගණ්හායපති. සමුත්යතයෙතීති 

සමාොනම්හි උස්සාහං ජයනති. සම්පහංයසතීති පටිවිද්ධගුයණන යවොොයපති

යජොතායපති. අට්ඨිං කත්වාති අත්ථිකං කත්වා, ‘‘අෙං යනො අධිගන්තබ්යබො

අත්යථො’’ති එවං සල්ලක්යඛත්වා තාෙ යෙසනාෙ අත්ථිකා හුත්වා. මනසි

කත්වාතිචිත්යතඨයපත්වා. සබ්බයචතයසොසමන්නාහරිත්වාතිසබ්යබන යතන 

කම්මකාරකචිත්යතන සමන්නාහරිත්වා. ඔහිතයසොතාති ඨපිතායසොතා. 

අබ්යභොකායසනික්ඛිත්තාතිඔතාපනත්ථාෙඨපිතා. 

රූපංයවෙයිතංසඤ්ඤාන්ති, එයතරූපාෙයෙො තයෙොඛන්ධා. ෙඤ්චසඞ්ඛතන්ති

ඉමිනා සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො ගහියතො. එවං තත්ථ විරජ්ෙතීති ‘‘එයසො අහං න

යහොමි, එතං මය්හං නයහොතී’’ති පස්සන්යතො එවං යතසුඛන්යධසු විරජ්ජති. 

යඛමත්තන්තියඛමීභූතංඅත්තභාවං.ඉමිනාඵලක්ඛණංෙස්යසති. අන්යවසන්ති

භවයෙොනිගතිඨිතිසත්තාවාසසඞ්ඛායතසු සබ්බට්ඨායනසු පරියෙසමානා. 

නාජ්ඣගාතිනපස්සීති.ඡට්ඨං. 

7. ඡඵස්සාෙතනසුත්තවණ්ණනා 

153. සත්තයම ඵස්සාෙතනානන්ති සඤ්ජාතිසයමොසරණට්යඨන ඡද්වාරිකස්ස

ඵස්සස්ස ආෙතනානං. භෙයභරවං සද්ෙන්ති යමඝදුන්දුභිඅසනිපාතසද්ෙසදිසං

භෙජනකං සද්ෙං. පථවී මඤ්යඤ උන්ද්රීෙතීති අෙං මහාපථවී පටපටසද්ෙං 

කුරුමානාවිෙඅයහොසි. එත්ථයලොයකො විමුච්ඡියතොතිඑයතසුඡසුආරම්මයණසු

යලොයකො අධිමුච්ඡියතො. මාරයධෙයන්ති මාරස්ස ඨානභූතං යතභූමකවට්ටං.

සත්තමං. 

8. පිණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

154. අට්ඨයම පාහුනකානි භවන්තීති තථාරූයප නක්ඛත්යත තත්ථ තත්ථ

යපයසතබ්බානි පාහුනකානි භවන්ති, ආගන්තුකපණ්ණාකාරොනානි වා.

සෙංචරණදිවයසසමවෙජාතියගොත්තාකුමාරකා තයතොතයතොසන්නිපතන්ති.

කුමාරිකායෙොපි අත්තයනො අත්තයනො විභවානුරූයපන අලඞ්කතා තහං තහං

විචරන්ති. තත්ර කුමාරිකායෙොපි ෙථාරුචිකානං කුමාරකානං පණ්ණාකාරං

යපයසන්ති, කුමාරකාපි කුමාරිකානං අඤ්ඤස්මිං අසති අන්තමයසො 

මාලාගුයළනපි පරික්ඛිපන්ති. අන්වාවිට්ඨාති අනු ආවිට්ඨා. තංදිවසං කර

පඤ්චසතා කුමාරිකායෙොඋෙයානකීළංගච්ඡන්තියෙො පටිපයථසත්ථාරංදිස්වා

ඡණපූවං ෙයෙෙුං. සත්ථා තාසං ොනානුයමොෙනත්ථං පකණ්ණකධම්මයෙසනං

යෙයසෙය, යෙසනාපරියෙොසායන සබ්බාපි යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨයහෙුං.
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මායරො තාසං සම්පත්තිො අන්තරාෙංකරිස්සාමීති අන්වාවිසි. පාළිෙං පන මා

සමයණොයගොතයමොපිණ්ඩමලත්ථාතිඑත්තකංයෙව වුත්තන්ති. 

කංපනසත්ථාමාරාවට්ටනංඅජානිත්වාපවිට්යඨොති? ආම අජානිත්වා.කස්මා? 

අනාවජ්ජනතාෙ. බුද්ධානඤ්හි – ‘‘අසුකට්ඨායන භත්තං ලභිස්සාම, න

ලභිස්සාමා’’ති ආවජ්ජනං න අනනුච්ඡවිකං. පවිට්යඨො පන මනුස්සානං 

උපචාරයභෙං දිස්වා, ‘‘කං ඉෙ’’න්ති? ආවජ්යජන්යතො ඤත්වා, ‘‘ආමිසත්ථං

මාරාවට්ටනං භින්දිතුංඅනනුච්ඡවික’’න්තිඅභින්දිත්වාවනික්ඛන්යතො. 

උපසඞ්කමීති අමිත්තවිජයෙන විෙ තුට්යඨො සකලගායම කටච්ඡුමත්තම්පි

භත්තං අලභිත්වා ගාමයතො නික්ඛමන්තං භගවන්තං ගාමිෙමනුස්සයවයසන

උපසඞ්කමි. තථාහංකරිස්සාමීතිඉෙංයසො මුසාභාසති.එවංකරස්සඅයහොසි–

‘‘මොඑවංවුත්යතපුනපවිසිස්සති, අථනං ගාමොරකා ‘සකලගායමචරිත්වා

කටච්ඡුභික්ඛම්පිඅලභිත්වාගාමයතොනික්ඛම්මපුන පවිට්යඨොසී’තිආදීනි වත්වා

උප්පණ්යඩස්සන්තී’’ති. භගවා පන – ‘‘සචාෙං මං එවං වියහයඨස්සති

මුද්ධමස්යසව සත්තධා ඵලිස්සතී’’ති තස්මිං අනුකම්පාෙ අපවිසිත්වා

ගාථාද්වෙමාහ. 

තත්ථ පසවීතිජයනසිනිප්ඵායෙසි. ආසජ්ොතිආසායෙත්වාඝට්යටත්වා. නයම

පාපං විපච්චතීති මම පාපං න පච්චති. නිප්ඵලං එතන්ති කං නු ත්වං එවං

මඤ්ඤසි? මා එවං මඤ්ඤි, අත්ථි තො කතස්ස පාපස්ස ඵලන්ති දීයපති. 

කිඤ්චනන්තිමද්දිතුංසමත්ථංරාගකඤ්චනාදි කයලසජාතං. ආභස්සරාෙථාති

ෙථා ආභස්සරා යෙවා සප්පීතිකජ්ඣායනන ොයපන්තා පීතිභක්ඛා නාම

යහොන්ති, එවංභවිස්සාමාති. අට්ඨමං. 

9. කස්සකසුත්තවණ්ණනා 

155. නවයම නිබ්බානපටිසංයුත්තාොති නිබ්බානං අපදිසිත්වා පවත්තාෙ. 

හටහටයකයසොති පුරිමයකයස පච්ඡයතො, පච්ඡිමයකයස පුරයතො

වාමපස්සයකයස ෙක්ඛිණයතො, ෙක්ඛිණපස්සයකයසවාමයතො ඵරිත්වා ඵරිත්වා

විප්පකණ්ණයකයසො. මම චක්ඛුසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණාෙතනන්ති

චක්ඛුවිඤ්ඤායණන සම්පයුත්යතො චක්ඛුසම්ඵස්යසොපි විඤ්ඤාණාෙතනම්පි

මයමවාති.එත්ථච චක්ඛුසම්ඵස්යසනවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තකාධම්මාගහිතා, 

විඤ්ඤාණාෙතයනන සබ්බානිපි චක්ඛුද්වායර උප්පන්නානි

ආවජ්ජනාදිවිඤ්ඤාණානි.යසොතද්වාරාදීසුපිඑයසවනයෙො. මයනොද්වායරපන 

මයනොති සාවජ්ජනකං භවඞ්ගචිත්තං. ධම්මාති ආරම්මණධම්මා. 
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මයනොසම්ඵස්යසොති සාවජ්ජයනන භවඞ්යගන සම්පයුත්තඵස්යසො. 

විඤ්ඤාණාෙතනන්ති ජවනචිත්තංතොරම්මණම්පිවට්ටති. 

තයවව පාපිම, චක්ඛූති ෙං යලොයක තිමිරකාචාදීහි උපද්දුතං

අයනකයරොගාෙතනං උපක්කවිපක්කං අන්තමයසො කාණචක්ඛුපි, සබ්බං තං

තයවවභවතු.රූපාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

ෙංවෙන්තීතිෙංභණ්ඩකං ‘‘මමඉෙ’’න්ති වෙන්ති. යෙවෙන්තිමමන්තිචාති

යෙ ච පුග්ගලා ‘‘මම’’න්ති වෙන්ති. එත්ථ යච යතමයනො අත්ථීතිඑයතසු ච 

ඨායනසුෙදිචිත්තංඅත්ථි. නයමසමණයමොක්ඛසීතිසමණමය්හං විසෙයතො

නමුච්චිස්සසි. ෙංවෙන්තීතිෙංභණ්ඩකංවෙන්ති, නතංමය්හං. යෙවෙන්තීති

යෙපි පුග්ගලා එවං වෙන්ති, න යත අහං. න යම මග්ගම්පි ෙක්ඛසීති

භවයෙොනිගතිආදීසුමය්හං ගතමග්ගම්පිනපස්සසි.නවමං. 

10. රජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

156. ෙසයම අහනං අඝාතෙන්ති අහනන්යතන අඝාතෙන්යතන. අජිනං

අොපෙන්ති පරස්ස ධනජානිං අකයරොන්යතන අකාරායපන්යතන. අයසොචං 

අයසොචාපෙන්ති අයසොචන්යතන අයසොචාපෙන්යතන. ඉති භගවා

අධම්මිකරාජූනං රජ්යජ විජියත ෙණ්ඩකරපීළියත මනුස්යස දිස්වා

කාරුඤ්ඤවයසනඑවංචින්යතසි. උපසඞ්කමීති ‘‘සමයණොයගොතයමො‘සක්කා

නු යඛො රජ්ජං කායරතු’න්ති චින්යතසි, රජ්ජං කායරතුකායමො භවිස්සති, 

රජ්ජඤ්ච නායමතං පමාෙට්ඨානං, රජ්ජං කායරන්යත සක්කා ඔතාරං ලභිතුං, 

ගච්ඡාමි උස්සාහමස්ස ජයනස්සාමී’’ති චින්යතත්වා උපසඞ්කමි. ඉද්ධිපාොති 

ඉජ්ඣනකයකොට්ඨාසා. භාවිතාති වඩ්ඪිතා. බහුලීකතාති පුනප්පුනං කතා. 

ොනීකතාති යුත්තොනං විෙ කතා. වත්ථුකතාති පතිට්ඨට්යඨනවත්ථුකතා. 

අනුට්ඨිතාති අවිජහිතා නිච්චානුබද්ධා. පරිචිතාති සාතච්චකරිොෙ සුපරිචිතා

කතා ඉස්සාසස්ස අවිරාධිතයවධිහත්යථො විෙ. සුසමාරද්ධාති සුට්ඨු සමාරද්ධා 

පරිපුණ්ණභාවනා. අධිමුච්යචෙයාතිචින්යතෙය. 

පබ්බතස්සාති පබ්බයතො භයවෙය. ද්විත්තාවාති තිට්ඨතු එයකො පබ්බයතො, 

ද්වික්ඛත්තුම්පි තාව මහන්යතො සුවණ්ණපබ්බයතො එකස්ස නාලං, න

පරිෙත්යතොතිඅත්යථො. ඉති විද්වාසමඤ්චයරතිඑවංජානන්යතොසමංචයරෙය. 

ෙයතොනිොනන්තිදුක්ඛංනාමපඤ්චකාමගුණනිොනං, තංෙයතොනිොනංයහොති, 

එවංයෙොඅෙක්ඛි. කථංනයමෙයාතියසොජන්තුයතසු දුක්ඛස්ස නිොනභූයතසු

කායමසු යකන කාරයණන නයමෙය. උපධිං විදිත්වාති කාමගුණඋපධිං
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‘‘සඞ්යගො එයසො, ලග්ගනයමත’’න්ති එවං විදිත්වා. තස්යසව ෙන්තු විනොෙ

සික්යඛතිතස්යසවඋපධිස්සවිනොෙ සික්යඛෙය.ෙසමං. 

දුතියෙොවග්යගො. 

3. තතිෙවග්යගො 

1. සම්බහුලසුත්තවණ්ණනා 

157. තතිෙවග්ගස්ස පඨයම ෙටණ්ඩුයවනාති ජටාචුම්බටයකන. 

අජිනක්ඛිපනිවත්යථොති සඛුරං අජිනචම්මං එකං නිවත්යථො එකං පාරුයතො. 

උදුම්බරෙණ්ඩන්ති අප්පිච්ඡභාවප්පකාසනත්ථං ඊසකං වඞ්කං උදුම්බරෙණ්ඩං

ගයහත්වා. එතෙයවොචාති යලොයක බ්රාහ්මණස්ස වචනං නාම සුස්සූසන්ති, 

බ්රාහ්මයණසුපි පබ්බජිතස්ස, පබ්බජියතසුපි මහල්ලකස්සාති

මහල්ලකබ්රාහ්මණස්ස පබ්බජිතයවසං ගයහත්වා පධානභූමිෙං කම්මං

කයරොන්යත යත භික්ඛූ උපසඞ්කමිත්වා හත්ථං උක්ඛිපිත්වා එතං ‘‘ෙහරා

භවන්යතො’’තිආදිවචනං අයවොච. ඔකම්යපත්වාති හනුයකන උරං පහරන්යතො

අයධොනතං කත්වා. ජිව්හං නිල්ලායලත්වාති කබරමහාජිව්හං නීහරිත්වා

උද්ධමයධො උභෙපස්යසසු ච ලායලත්වා. තිවිසාඛන්ති තිසාඛං. නලාටිකන්ති

භකුටිං, නලායට උට්ඨිතං වලිත්තෙන්ති අත්යථො. පක්කාමීති තුම්යහ

ජානන්තානං වචනං අකත්වා අත්තයනොව යතයල පච්චිස්සථාති වත්වා එකං

මග්ගංගයහත්වාගයතො.පඨමං. 

2. සමිද්ධිසුත්තවණ්ණනා 

158. දුතියෙ ලාභාවතයම, සුලද්ධංවත යමතිඑවරූපස්සසත්ථුයචවධම්මස්ස

ච සබ්රහ්මචාරීනඤ්ච ලද්ධත්තා මය්හං ලාභා මය්හං සුලද්ධන්ති. යසො

කරාෙස්මා පච්ඡා මූලකම්මට්ඨානං සම්මසිත්වා ‘‘අරහත්තං ගයහස්සාමී’’ති

පාසාදිකං තාව කම්මට්ඨානං ගයහත්වා බුද්ධධම්මසඞ්ඝගුයණ ආවජ්යජත්වා

චිත්තකල්ලතං උප්පායෙත්වා චිත්තං හායසත්වා යතොයසත්වා නිසින්යනො.

යතනස්ස එවමයහොසි. උපසඞ්කමීති ‘‘අෙං සමිද්ධි භික්ඛු පාසාදිකං

කම්මට්ඨානං ගයහත්වා නිසින්නසදියසො, ොව මූලකම්මට්ඨානං ගයහත්වා

අරහත්තං න ගණ්හාති, තාවස්ස අන්තරාෙං කරිස්සාමී’’ති උපසඞ්කමි. ගච්ඡ

ත්වන්ති සත්ථා සකලජම්බුදීපං ඔයලොයකන්යතො ‘‘තස්මිංයෙව ඨායන තස්ස

කම්මට්ඨානංසප්පාෙංභවිස්සතී’’තිඅද්ෙස, තස්මාඑවමාහ. සතිපඤ්ඤාචයම

බුද්ධාති මො සති ච පඤ්ඤා ච ඤාතා. කරස්සු රූපානීති බහූනිපි
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විභිංසකාරහානිරූපානි කරස්සු. යනවමංබයාධයිස්සසීතිමංයනවයවධයිස්සසි

න කම්පස්යසසි.දුතිෙං. 

3. යගොධිකසුත්තවණ්ණනා 

159. තතියෙ ඉසිගිලිපස්යසති ඉසිගිලිස්ස නාම පබ්බතස්ස පස්යස. 

කාළසිලාෙන්ති කාළවණ්ණාෙ සිලාෙං. සාමයිකං යචයතොවිමුත්තින්ති 

අප්පිතප්පිතක්ඛයණ පච්චනීකධම්යමහි විමුච්චති, ආරම්මයණ ච අධිමුච්චතීති

යලොකෙසමාපත්ති සාමයිකා යචයතොවිමුත්ති නාම. ඵුසීති පටිලභි. පරිහායීති

කස්මාොවඡට්ඨංපරිහායි? සාබාධත්තා.යථරස්සකර වාතපිත්තයසම්හවයසන

අනුසායියකො ආබායධො අත්ථි, යතන සමාධිස්ස සප්පායෙ උපකාරකධම්යම 

පූයරතුංනසක්යකොති, අප්පිතප්පිතාෙසමාපත්තිොපරිහාෙති. 

ෙංනූනාහංසත්ථංආහයරෙයන්තියසොකර චින්යතසි, ෙස්මාපරිහීනජ්ඣානස්ස

කාලඞ්කයරොයතො අනිබද්ධා ගති යහොති, අපරිහීනජ්ඣානස්ස නිබද්ධා ගති

යහොති, බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තති, තස්මා සත්ථං ආහරිතුකායමො අයහොසි. 

උපසඞ්කමීති – ‘‘අෙං සමයණො සත්ථං ආහරිතුකායමො, සත්ථාහරණඤ්ච 

නායමතංකායෙචජීවියතච අනයපක්ඛස්සයහොති.යෙොඑවංකායෙචජීවියත

ච අනයපක්යඛො යහොති, යසො මූලකම්මට්ඨානං සම්මසිත්වා අරහත්තම්පි

ගයහතුංසමත්යථොයහොති, මොපනපටිබාහියතොපිඑසන ඔරමිස්සති, සත්ථාරා

පටිබාහියතො ඔරමිස්සතී’’ති යථරස්ස අත්ථකායමො විෙ හුත්වා යෙන භගවා

යතනුපසඞ්කමි. 

ෙලාතිජලමානා. පායෙ වන්ොමිචක්ඛුමාතිපඤ්චහිචක්ඛූහිචක්ඛුමාතවපායෙ

වන්ොමි. ජුතින්ධරාතිආනුභාවධරා. අප්පත්තමානයසොති අප්පත්තඅරහත්යතො. 

යසයඛොති සීලාදීනි සික්ඛමායනො සකරණීයෙො. ෙයන සුතාති ජයන විස්සුතා. 

සත්ථං ආහරිතං යහොතීති යථයරො කර ‘‘කං මය්හං ඉමිනා ජීවියතනා’’ති? 

උත්තායනොනිපජ්ජිත්වා සත්යථනගලනාළිංඡින්දි, දුක්ඛායවෙනාඋප්පජ්ජිංසු.

යථයරො යවෙනං වික්ඛම්යභත්වා තංයෙව යවෙනං පරිග්ගයහත්වා සතිං

උපට්ඨයපත්වාමූලකම්මට්ඨානං සම්මසන්යතොඅරහත්තංපත්වාසමසීසීහුත්වා

පරිනිබ්බායි. සමසීසී නාම තිවියධො යහොති ඉරිොපථසමසීසී, යරොගසමසීසී, 

ජීවිතසමසීසීති. 

තත්ථ යෙො ඨානාදීසු ඉරිොපයථසු අඤ්ඤතරං අධිට්ඨාෙ – ‘‘ඉමං

අයකොයපත්වාව අරහත්තං පාපුණිස්සාමී’’ති විපස්සනං පට්ඨයපති, අථස්ස

අරහත්තප්පත්ති ච ඉරිොපථයකොපනඤ්ච එකප්පහායරයනව යහොති. අෙං 

ඉරිොපථසමසීසී නාම.යෙොපනචක්ඛුයරොගාදීසුඅඤ්ඤතරස්මිං සති–‘‘ඉයතො
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පටුන 

අනුට්ඨියතොව අරහත්තං පාපුණිස්සාමී’’ති විපස්සනං පට්ඨයපති, අථස්ස

අරහත්තප්පත්ති ච යරොගයතො වුට්ඨානඤ්ච එකප්පහායරයනව යහොති. අෙං 

යරොගසමසීසී නාම. යකචි පන තස්මිංයෙව ඉරිොපයථ තස්මිඤ්ච යරොයග

පරිනිබ්බානවයසයනත්ථ සමසීසිතං පඤ්ඤායපන්ති. ෙස්ස පනආසවක්ඛයෙො

ච ජීවිතක්ඛයෙොචඑකප්පහායරයනවයහොති.අෙං ජීවිතසමසීසී නාම. වුත්තම්පි

යචතං – ‘‘ෙස්ස පුග්ගලස්ස අපුබ්බං අචරිමං ආසවපරිොොනඤ්ච යහොති 

ජීවිතපරිොොනඤ්ච, අෙංවුච්චතිපුග්ගයලොසමසීසී’’ති(පු.ප.16). 

එත්ථ ච පවත්තිසීසං කයලසසීසන්ති ද්යව සීසානි. තත්ථ පවත්තිසීසං නාම

ජීවිතින්ද්රිෙං, කියලසසීසං නාමඅවිජ්ජා.යතසුජීවිතින්ද්රිෙංචුතිචිත්තං යඛයපති, 

අවිජ්ජා මග්ගචිත්තං. ද්වින්නං චිත්තානං එකයතො උප්පායෙො නත්ථි. 

මග්ගානන්තරං පන ඵලං, ඵලානන්තරං භවඞ්ගං, භවඞ්ගයතො වුට්ඨාෙ

පච්චයවක්ඛණං, තං පරිපුණ්ණංවායහොතිඅපරිපුණ්ණංවා.තිඛියණනඅසිනා

සීයස ඡිජ්ජන්යතපි හි එයකො වා ද්යව වා පච්චයවක්ඛණවාරා අවස්සං

උප්පජ්ජන්තියෙව, චිත්තානං පන ලහුපරිවත්තිතාෙ ආසවක්ඛයෙො ච

ජීවිතපරිොොනඤ්චඑකක්ඛයණවිෙ පඤ්ඤාෙති. 

සමූලං තණ්හමබ්බුය්හාති අවිජ්ජාමූයලන සමූලකං තණ්හං අරහත්තමග්යගන

උප්පායටත්වා. පරිනිබ්බුයතොතිඅනුපාදියසසනිබ්බායනනපරිනිබ්බුයතො. 

විවත්තක්ඛන්ධන්ති පරිවත්තක්ඛන්ධං. යසමානන්ති උත්තානං හුත්වා සයිතං

යහොති. යථයරො පන කඤ්චාපි උත්තානයකො සයියතො, තථාපිස්ස ෙක්ඛියණන

පස්යසන පරිචිතසෙනත්තා සීසං ෙක්ඛිණයතොව පරිවත්තිත්වා ඨිතං. 

ධූමායිතත්තන්ති ධූමායිතභාවං. තස්මිං හි ඛයණ ධූමවලාහකා විෙ

තිමිරවලාහකා විෙ ච උට්ඨහිංසු. විඤ්ඤාණං සමන්යවසතීති පටිසන්ධිචිත්තං

පරියෙසති. අප්පතිට්ඨියතනාති පටිසන්ධිවිඤ්ඤායණන අප්පතිට්ඨියතන, 

අප්පතිට්ඨිතකාරණාති අත්යථො. යබලුවපණ්ඩුවීණන්ති යබලවපක්කං විෙ

පණ්ඩුවණ්ණං සුවණ්ණමහාවීණං. ආොොති කච්යඡ ඨයපත්වා. උපසඞ්කමීති 

‘‘යගොධිකත්යථරස්සනිබ්බත්තට්ඨානංන ජානාමි, සමණංයගොතමංපුච්ඡිත්වා

නික්කඞ්යඛො භවිස්සාමී’’ති ඛුද්ෙකොරකවණ්ණී හුත්වා උපසඞ්කමි. 

නාධිගච්ඡාමීති න පස්සාමි. යසොකපයරතස්සාති යසොයකන ඵුට්ඨස්ස. 

අභස්සථාතිපාෙපිට්ඨිෙංපතිතා.තතිෙං. 

4. සත්තවස්සානුබන්ධසුත්තවණ්ණනා 

160. චතුත්යථ සත්තවස්සානීතිපුයර යබොධිොඡබ්බස්සානි, යබොධියතොපච්ඡා

එකං වස්සං. ඔතාරායපක්යඛොති ‘‘සයච සමණස්ස යගොතමස්සකාෙද්වාරාදීසු
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කඤ්චියෙව අනනුච්ඡවිකං පස්සාමි, යචොයෙස්සාමි න’’න්ති එවං විවරං

අයපක්ඛමායනො. අලභමායනොතිරථයරණුමත්තම්පිඅවක්ඛලිතංඅපස්සන්යතො.

යතනාහ– 

‘‘සත්තවස්සානිභගවන්තං, අනුබන්ධිංපොපෙං; 

ඔතාරංනාධිගච්ඡිස්සං, සම්බුද්ධස්සසතීමයතො’’ති.(සු.නි. 448); 

උපසඞ්කමීති‘‘අජ්ජසමණංයගොතමං අතිගයහත්වාගමිස්සාමී’’තිඋපසඞ්කමි. 

ඣාෙසීති ඣාෙන්යතො අවජ්ඣාෙන්යතො නිසින්යනොසීති වෙති. විත්තං නු

ජීයනොති සතං වා සහස්සං වා ජියතොසි නු. ආගුං නු ගාමස්මින්ති, කං නු 

අන්යතොගායම පමාණාතික්කන්තං පාපකම්මං අකාසි, යෙන අඤ්යඤසං මුඛං

ඔයලොයකතුං අවිසහන්යතොඅරඤ්යඤවිචරසි? සක්ඛින්තිමිත්තභාවං. 

පලිඛාොති ඛණිත්වා. භවයලොභෙප්පන්ති භවයලොභසඞ්ඛාතං තණ්හං. 

අනාසයවො ඣාොමීති නිත්තණ්යහො හුත්වා ද්වීහි ඣායනහි ඣාොමි. 

පමත්තබන්ධූති මාරං ආලපති. යසො හි යෙයකචි යලොයක පමත්තා, යතසං 

බන්ධු. 

සයච මග්ගං අනුබුද්ධන්ති ෙදි තො මග්යගො අනුබුද්යධො. අයපහීති අපොහි. 

අමච්චුයධෙයන්ති මච්චුයනො අයනොකාසභූතං නිබ්බානං. පාරගාමියනොති යෙපි

පාරං ගතා, යතපි පාරගාමියනො. යෙපි පාරං ගච්ඡිස්සන්ති, යෙපි පාරං

ගන්තුකාමා, යතපිපාරගාමියනො. 

විසූකායිකානීති මාරවිසූකානි. වියසවිතානීති විරුද්ධයසවිතානි, ‘‘අප්පමායු

මනුස්සානං, අච්චෙන්ති අයහොරත්තා’’ති වුත්යත. ‘‘දීඝමායු මනුස්සානං, 

නාච්චෙන්තිඅයහොරත්තා’’තිආදීනිපටියලොමකාරණානි. විප්ඵන්දිතානීති, තම්හි

තම්හි කායල හත්ථිරාජවණ්ණසප්පවණ්ණාදිෙස්සනානි. නිබ්යබෙනීොති 

උක්කණ්ඨනීො. 

අනුපරිෙගාතිආදීසු කඤ්චාපි අතීතවචනං කතං, අත්යථො පන විකප්පවයසන

යවදිතබ්යබො.ඉෙංවුත්තංයහොති–ෙථායමෙවණ්ණංපාසාණං වාෙයසොදිස්වා–

‘‘අපි නායමත්ථ මුදුං වින්යෙෙයාම, අපි අස්සායෙො සිො’’ති අනුපරිගච්යඡෙය, 

අථයසොතත්ථ අස්සාෙං අලභිත්වාව වාෙයසො එත්යතො අපක්කයමෙය, තයතො 

පාසාණාඅපගච්යඡෙය, එවංමෙම්පියසොකායකොවිෙයසලංයගොතමංආසජ්ජ

අස්සාෙං වා සන්ථවං වා අලභන්තා යගොතමා නිබ්බින්දිත්වා අපගච්ඡාම.

චතුත්ථං. 
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5. මාරධීතුසුත්තවණ්ණනා 

161. පඤ්චයම අභාසිත්වාති එත්ථ අ-කායරො නිපාතමත්තං, භාසිත්වාති

අත්යථො. අභාසයිත්වාතිපි පායඨො. උපසඞ්කමිංසූති ‘‘යගොපාලකොරකං විෙ 

ෙණ්ඩයකනභූමිං යලඛං ෙත්වා අතිවිෙ දුම්මයනො හුත්වානිසින්යනො. ‘කන්නු

යඛො කාරණ’න්ති? පුච්ඡිත්වා, ජානිස්සාමා’’තිඋපසඞ්කමිංසු. 

යසොචසීති චින්යතසි. ආරඤ්ඤමිව කුඤ්ෙරන්ති ෙථා අරඤ්ඤයතො

යපසිතගණිකාරහත්ථිනියෙො ආරඤ්ඤකං කුඤ්ජරං ඉත්ථිකුත්තෙස්සයනන

පයලොයභත්වා බන්ධිත්වා ආනෙන්ති, එවං ආනයිස්සාම. මාරයධෙයන්ති

යතභූමකවට්ටං. 

උපසඞ්කමිංසූති – ‘‘තුම්යහ යථොකං අධිවායසථ, මෙං තං ආයනස්සාමා’’ති

පිතරං සමස්සායසත්වා උපසඞ්කමිංසු. උච්චාවචාති නානාවිධා. එකසතං 

එකසතන්තිඑයකකංසතංසතංකත්වා. කුමාරිවණ්ණසතන්ති ඉමිනානයෙන

කුමාරිඅත්තභාවානංසතං. 

අත්ථස්ස පත්තිං හෙෙස්ස සන්තින්ති, ද්වීහිපි පයෙහි අරහත්තයමව කයථසි. 

යසනන්ති කයලසයසනං. සා හි පිෙරූපසාතරූපා නාම. එකාහං ඣාෙන්ති

එයකො අහං ඣාෙන්යතො. සුඛමනුයබොධින්ති අරහත්තසුඛං අනුබුජ්ඣිං. ඉෙං

වුත්තං යහොති – පිෙරූපං සාතරූපං යසනං ජිනිත්වා අහං එයකොඣාෙන්යතො

‘‘අත්ථස්සපත්තිංහෙෙස්ස සන්ති’’න්තිසඞ්ඛංගතංඅරහත්තසුඛංඅනුබුජ්ඣිං.

තස්මාජයනනමිත්තසන්ථවංන කයරොමි, යතයනවචයමකාරයණනයකනචි

සද්ධිංසක්ඛීනසම්පජ්ජතීති. 

කථංවිහාරීබහුයලොති කතයමන විහායරන බහුලං විහරන්යතො. අලද්ධාති

අලභිත්වා. යෙොති නිපාතමත්තං. ඉෙං වුත්තං යහොති – කතයමන ඣායනන

බහුලංඣාෙන්තං තංපුග්ගලංකාමසඤ්ඤාඅලභිත්වාවපරිබාහිරායහොන්තීති. 

පස්සද්ධකායෙොති චතුත්ථජ්ඣායනන අස්සාසපස්සාසකාෙස්ස පස්සද්ධත්තා

පස්සද්ධකායෙො. සුවිමුත්තචිත්යතොති අරහත්තඵලවිමුත්තිො සුට්ඨු 

විමුත්තචිත්යතො. අසඞ්ඛරායනොති තයෙො කම්මාභිසඞ්ඛායර 

අනභිසඞ්ඛයරොන්යතො. අයනොයකොති අනාලයෙො. අඤ්ඤාෙ ධම්මන්ති

චතුසච්චධම්මං ජානිත්වා. අවිතක්කඣායීති අවිතක්යකන චතුත්ථජ්ඣායනන

ඣාෙන්යතො. න කුප්පතීතිආදීසු යෙොයසන න කුප්පති, රායගන න සරති, 

යමොයහන න ථීයනො. ඉයමසු තීසු මූලකයලයසසු ගහියතසු

දිෙඩ්ෙකයලසසහස්සං ගහිතයමව යහොති. පඨමපයෙන වා බයාපාෙනීවරණං



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා මාරසංයුත්තං 

150 

පටුන 

ගහිතං, දුතියෙන කාමච්ඡන්ෙනීවරණං, තතියෙන ථිනං ආදිං කත්වා

යසසනීවරණානි.ඉතිඉමිනානීවරණප්පහායනනඛීණාසවංෙස්යසති. 

පඤ්යචොඝතිණ්යණොති පඤ්චද්වාරිකං කයලයසොඝං තිණ්යණො. ඡට්ඨන්ති

මයනොද්වාරිකම්පි ඡට්ඨං කයලයසොඝං අතරි. පඤ්යචොඝග්ගහයණන වා

පඤ්යචොරම්භාගිොනි සංයෙොජනානි, ඡට්ඨග්ගහයණන පඤ්චුද්ධම්භාගිොනි

යවදිතබ්බානි. ගණසඞ්ඝචාරීතිගයණචසඞ්යඝචචරතීතිසත්ථාගණසඞ්ඝචාරී

නාම. අද්ධා චරිස්සන්තීති අඤ්යඤපි සද්ධා බහුජනා එකංයසන චරිස්සන්ති. 

අෙන්තිඅෙංසත්ථා. අයනොයකොතිඅනාලයෙො. 

අච්යඡජ්ෙ යනස්සතීති අච්ඡින්දිත්වා නයිස්සති, මච්චුරාජස්ස හත්ථයතො 

අච්ඡින්දිත්වා නිබ්බානපාරං නයිස්සතීති වුත්තං යහොති. නෙමානානන්ති

නෙමායනසු. 

යසලංවසිරසූහච්ච, පාතායලගාධයමසථාති මහන්තංකූටාගාරප්පමාණංසිලං

සීයස ඨයපත්වා පාතායල පතිට්ඨගයවසනං විෙ. ඛාණුංවඋරසාසජ්ොතිඋරසි

ඛාණුං පහරිත්වා විෙ. අයපථාති අපගච්ඡථ. ඉමස්මිං ඨායන සඞ්ගීතිකාරා

‘‘ඉෙමයවොචා’’ති යෙසනං නිට්ඨයපත්වා ෙද්ෙල්ලමානාති ගාථං ආහංසු. තත්ථ 

ෙද්ෙල්ලමානාති අතිවිෙ ජලමානා යසොභමානා. ආගඤ්ඡුන්ති ආගතා. පනුදීති

නීහරි. තූලං භට්ඨංව මාලුයතොති ෙථා ඵලයතො භට්ඨං සිම්බලිතූලං වා

යපොටකතූලං වාවායතොපනුෙතිනීහරති, එවංපනුදීති.පඤ්චමං. 

තතියෙොවග්යගො. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිො 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

මාරසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. භික්ඛුනීසංයුත්තං 

1. ආළවිකාසුත්තවණ්ණනා 

162. භික්ඛුනීසංයුත්තස්ස පඨයම ආළවිකාති ආළවිෙං ජාතා

ආළවිනගරයතොයෙව ච නික්ඛම්ම පබ්බජිතා. අන්ධවනන්ති 

කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස යචතියෙ නවකම්මත්ථාෙ ධනං සමාෙයපත්වා

ආගච්ඡන්තස්ස ෙයසොධරස්ස නාම ධම්මභාණකස්ස අරිෙපුග්ගලස්ස අක්ඛීනි

උප්පායටත්වා තත්යථව අක්ඛියභෙප්පත්යතහි පඤ්චහි යචොරසයතහි

නිවුත්ථත්තා තයතො පට්ඨාෙ ‘‘අන්ධවන’’න්ති සඞ්ඛං ගතං වනං. තං කර

සාවත්ථියතො ෙක්ඛිණපස්යසගාවුතමත්යතයහොති රාජාරක්ඛාෙ ගුත්තං.තත්ථ

පවියවකකාමා භික්ඛූ ච භික්ඛුනියෙො ච ගච්ඡන්ති. තස්මා අෙම්පි 

කාෙවියවකත්ථිනී යෙන තං වනං, යතනුපසඞ්කමි. නිස්සරණන්ති නිබ්බානං. 

පඤ්ඤාොතිපච්චයවක්ඛණඤායණන. නත්වංොනාසිතංපෙන්තිත්වංඑතං

නිබ්බානපෙං වා නිබ්බානගාමිමග්ගපෙං වා න ජානාසි. සත්තිසූලූපමාති 

විනිවිජ්ඣනත්යථන සත්තිසූලසදිසා. ඛන්ධාසං අධිකුට්ටනාති ඛන්ධා යතසං

අධිකුට්ටනභණ්ඩිකා.පඨමං. 

2. යසොමාසුත්තවණ්ණනා 

163. දුතියෙ ඨානන්ති අරහත්තං. දුරභිසම්භවන්ති දුප්පසහං. 

ද්වඞ්ගුලපඤ්ඤාොති පරිත්තපඤ්ඤාෙ. ෙස්මා වා ද්වීහි අඞ්ගුයලහි

කප්පාසවට්ටිං ගයහත්වා සුත්තං කන්තන්ති, තස්මා ඉත්ථී

‘‘ද්වඞ්ගුලපඤ්ඤා’’තිවුච්චති. ඤාණම්හිවත්තමානම්හීතිඵලසමාපත්තිඤායණ

පවත්තමායන. ධම්මංවිපස්සයතොතිචතුසච්චධම්මංවිපස්සන්තස්ස, පුබ්බභායග 

වාවිපස්සනාෙආරම්මණභූතංඛන්ධපඤ්චකයමව. කිඤ්චිවාපන අඤ්ඤස්මීති

අඤ්ඤංවාකඤ්චි‘‘අහංඅස්මී’’තිතණ්හාමානදිට්ඨිවයසන ෙස්සසිො.දුතිෙං. 

3. කසායගොතමීසුත්තවණ්ණනා 

164. තතියෙ කිසායගොතමීති අප්පමංසයලොහිතතාෙ කසා, යගොතමීති පනස්සා

නාමං. පුබ්යබ කර සාවත්ථිෙං එකස්මිං කුයල අසීතියකොටිධනං සබ්බං

අඞ්ගාරාව ජාතං. කුටුම්බියකො අඞ්ගාරජාතානි අනීහරිත්වා – ‘‘අවස්සං යකොචි 

පුඤ්ඤවා භවිස්සති, තස්ස පුඤ්යඤන පුන පාකතිකං භවිස්සතී’’ති

සුවණ්ණහිරඤ්ඤස්ස චාටියෙො පූයරත්වා ආපයණ ඨයපත්වා සමීයප නිසීදි.

අයථකා දුග්ගතකුලස්ස ධීතා – ‘‘අඩ්ෙමාසකං ගයහත්වා ොරුසාකං

ආහරිස්සාමී’’ති වීථිං ගතා තං දිස්වාකුටුම්බිකං ආහ – ‘‘ආපයණතාව ධනං
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එත්තකං, යගයහකත්තකංභවිස්සතී’’ති.කංදිස්වාඅම්මඑවං කයථසීති? ඉමං

හිරඤ්ඤසුවණ්ණන්ති.යසො‘‘පුඤ්ඤවතීඑසාභවිස්සතී’’තිතස්සා වසනට්ඨානං

පුච්ඡිත්වාආපයණභණ්ඩංපටිසායමත්වාතස්සාමාතාපිතයරොඋපසඞ්කමිත්වා 

එවමාහ – ‘‘අම්හාකං යගයහවෙප්පත්යතො ොරයකො අත්ථි, තස්යසතං ොරිකං

යෙථා’’ති.කං සාමිදුග්ගයතහිසද්ධිංයකළිංකයරොසීති? මිත්තසන්ථයවොනාම

දුග්ගයතහිපිසද්ධිං යහොති, යෙථනං, කුටුම්බසාමිනීභවිස්සතීතිනංගයහත්වා

ඝරං ආයනසි. සා සංවාසමන්වාෙ පුත්තං විජාතා. පුත්යතො පෙසා

ආහිණ්ඩනකායල කාලමකාසි. සා දුග්ගතකුයල උප්පජ්ජිත්වා මහාකුලං

ගන්ත්වාපි ‘‘පුත්තවිනාසං පත්තාම්හී’’ති උප්පන්නබලවයසොකා පුත්තස්ස

සරීරකච්චංවායරත්වාතංමතකයළවරංආොෙනගයර විප්පලපන්තීචරති. 

එකදිවසංමහතිොබුද්ධවීථිොෙසබලස්ස සන්තිකංගන්ත්වා–‘‘පුත්තස්සයම

අයරොගභාවත්ථාෙයභසජ්ජංයෙථ භගවා’’තිආහ.ගච්ඡසාවත්ථිංආහිණ්ඩිත්වා

ෙස්මිං යගයහ මතපුබ්යබො නත්ථි, තයතො සිද්ධත්ථකං ආහර, පුත්තස්ස යත

යභසජ්ජං භවිස්සතීති. සා නගරං පවිසිත්වා ධුරයගහයතො පට්ඨාෙ භගවතා

වුත්තනයෙන ගන්ත්වා සිද්ධත්ථකං ොචන්තී ඝයර ඝයර, ‘‘කුයතො ත්වං

එවරූපං ඝරං පස්සිස්සසී’’ති වුත්තා කතිපොනි යගහානි ආහිණ්ඩිත්වා – 

‘‘සබ්යබසම්පි කරාෙං ධම්මතා, න මය්හං පුත්තස්යසවා’’ති සාලාෙං ඡවං

ඡඩ්යඩත්වා පබ්බජ්ජං ොචි. සත්ථා ‘‘ඉමං පබ්බායජතූ’’ති භික්ඛුනිඋපස්සෙං

යපයසසි.සා ඛුරග්යගයෙවඅරහත්තංපාපුණි.ඉමංයථරිංසන්ධාෙ‘‘අථයඛො

කසායගොතමී’’ති වුත්තං. 

එකමාසීතිඑකාආසි. රුෙම්මුඛීතිරුෙමානමුඛීවිෙ. අච්චන්තං මතපුත්තාම්හීති

එත්ථ අන්තංඅතීතංඅච්චන්තං, භාවනපුංසකයමතං.ඉෙංවුත්තංයහොති–ෙථා

පුත්තමරණං අන්තං අතීතං යහොති, එවං මතපුත්තා අහං, ඉොනි මම පුන

පුත්තමරණංනාමනත්ථි. පුරිසා එතෙන්තිකාතිපුරිසාපියමඑතෙන්තිකාව. යෙො

යම පුත්තමරණස්ස අන්යතො, පුරිසානම්පි යම එයසවන්යතො, අභබ්බා අහං

ඉොනි පුරිසං ගයවසිතුන්ති. සබ්බත්ථ විහතා නන්දීති සබ්යබසු 

ඛන්ධාෙතනධාතුභවයෙොනිගතිඨිතිනිවායසසු මම තණ්හානන්දී විහතා. 

තයමොක්ඛන්යධොතිඅවිජ්ජාක්ඛන්යධො. පොලියතොතිඤායණනභින්යනො.තතිෙං. 

4. විජොසුත්තවණ්ණනා 

165. චතුත්යථ පඤ්චඞ්ගියකනාතිආතතං විතතංආතතවිතතංඝනංසුසිරන්ති

එවං පඤ්චඞ්ගසමන්නාගයතන. නිෙයාතොමි තුය්යහවාති සබ්යබ තුය්හංයෙව

යෙමි. නාහං යතනත්ථිකාති නාහං යතන අත්ථිකා. පූතිකායෙනාති

සුවණ්ණවණ්යණොපි කායෙො නිච්චං උග්ඝරිතපග්ඝරිතට්යඨන පූතිකායෙොව, 
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තස්මාඑවමාහ. භින්ෙයනනාතිභිජ්ජනසභායවන. පභඞ්ගුනාති චුණ්ණවිචුණ්ණං

ආපජ්ජනධම්යමන. අට්ටීොමීති අට්ටා පීළිතා යහොමි. හරාොමීති ලජ්ජාමි. 

සන්තා සමාපත්තීති අට්ඨවිධා යලොකෙසමාපත්ති ආරම්මණසන්තතාෙ 

අඞ්ගසන්තතාෙ ච සන්තාති වුත්තා. සබ්බත්ථාති සබ්යබසු රූපාරූපභයවසු, 

යතසංද්වින්නංභවානංගහිතත්තාගහියතකාමභයවඅට්ඨසුච සමාපත්තීසූති

එයතසුසබ්යබසුඨායනසුමය්හංඅවිජ්ජාතයමොවිහයතොතිවෙති. චතුත්ථං. 

5. උප්පලවණ්ණාසුත්තවණ්ණනා 

166. පඤ්චයම සුපුප්ඵිතග්ගන්ති අග්ගයතොපට්ඨාෙසුට්ඨුපුප්ඵිතංසාලරුක්ඛං. 

න චත්ථි යත දුතිො වණ්ණධාතූති තව වණ්ණධාතුසදිසා දුතිො වණ්ණධාතු

නත්ථි, තො සදිසා අඤ්ඤා භික්ඛුනී නත්ථීති වෙති. ඉධාගතා තාදිසිකා

භයවෙුන්ති ෙථා ත්වං ඉධාගතා කඤ්චි සන්ථවං වා සියනහං වා න ලභසි, 

එවයමවංයතපිතොවසදිසා භයවෙුං. පඛුමන්තරිකාෙන්තිද්වින්නංඅක්ඛීනං

මජ්යඣ නාසවංයසපි තිට්ඨන්තිං මං න පස්සසි. වසීභූතම්හීති වසීභූතා අස්මි.

පඤ්චමං. 

6. චාලාසුත්තවණ්ණනා 

167. ඡට්යඨ යකො නු තං ඉෙමාෙපයීති යකො නු මන්ෙබුද්ධි බායලො තං එවං

ගාහායපසි? පරික්යලසන්ති අඤ්ඤම්පි නානප්පකාරං උපද්ෙවං. ඉොනි ෙං

මායරො ආහ – ‘‘යකොනුතංඉෙමාෙපයී’’ති, තංමද්ෙන්තී–‘‘නමං අන්ධබායලො

ආෙයපසි, යලොයක පන අග්ගපුග්ගයලො සත්ථා ධම්මං යෙයසසී’’ති ෙස්යසතුං, 

බුද්යධොතිආදිමාහ. තත්ථ සච්යච නියවසයීති පරමත්ථසච්යච නිබ්බායන

නියවයසසි. නියරොධං අප්පොනන්තාතිනියරොධසච්චංඅජානන්තා.ඡට්ඨං. 

7. උපචාලාසුත්තවණ්ණනා 

168. සත්තයම එන්ති මාරවසං පුනාති පුනප්පුනං

මරණමාරකයලසමාරයෙවපුත්තමාරානං වසං ආගච්ඡන්ති. පධූපියතොති

සන්තාපියතො. අගති ෙත්ථ මාරස්සාති ෙත්ථ තුය්හං මාරස්ස අගති. තත්ථාති 

තස්මිංනිබ්බායන.සත්තමං. 

8. සීසුපචාලාසුත්තවණ්ණනා 

169. අට්ඨයම සමණීවිෙදිස්සසීති සමණිසදිසාදිස්සසි. කිමිවචරසියමොමූහාති

කංකාරණායමොමූහා විෙචරසි? ඉයතොබහිද්ධාතිඉමම්හාසාසනාබහි.පාසං 

යඩන්තීති පාසණ්ඩා, සත්තානංචිත්යතසුදිට්ඨිපාසං ඛිපන්තීතිඅත්යථො.සාසනං
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පන පායස යමොයචති, තස්මා පාසණ්යඩොති න වුච්චති, ඉයතො බහිද්ධායෙව

පාසණ්ඩායහොන්ති. පසීෙන්තීතිසංසීෙන්ති ලග්ගන්ති. 

ඉොනි ‘‘කං නු උද්දිස්ස මුණ්ඩාසී’’ති පඤ්හං කයථන්තී අත්ථි සකයකුයල

ොයතොතිආදිමාහ. තත්ථ සබ්බාභිභූති සබ්බානි

ඛන්ධාෙතනධාතුභවයෙොනිගතිආදීනි අභිභවිත්වා ඨියතො. මරණමාරාෙයෙො නුදි

නීහරීති මාරනුයෙො. සබ්බත්ථමපරාජියතොතිසබ්යබසුරාගාදීසුවාමාරයුද්යධවා

අජියතො. සබ්බත්ථ මුත්යතොති සබ්යබසු ඛන්ධාදීසු මුත්යතො. අසියතොති

තණ්හාදිට්ඨිනිස්සයෙන අනිස්සියතො. සබ්බකම්මක්ඛෙං පත්යතොති

සබ්බකම්මක්ඛෙසඞ්ඛාතං අරහත්තං පත්යතො. උපධිසඞ්ඛයෙති

උපධිසඞ්ඛෙසඞ්ඛායත නිබ්බායනආරම්මණයතොවිමුත්යතො.අට්ඨමං. 

9. යසලාසුත්තවණ්ණනා 

170. නවයම යකනිෙං පකතන්ති යකන ඉෙං කතං. බිම්බන්ති අත්තභාවං

සන්ධාෙවෙති. අඝන්තිදුක්ඛපතිට්ඨානත්තාඅත්තභාවයමවවෙති. යහතුභඞ්ගාති

යහතුනියරොයධනපච්චෙයවකල්යලන.නවමං. 

10. වජිරාසුත්තවණ්ණනා 

171. ෙසයම නයිධසත්තුපලබ්භතීතිඉමස්මිංසුද්ධසඞ්ඛාරපුඤ්යජපරමත්ථයතො 

සත්යතො නාම න උපලබ්භති. ඛන්යධසු සන්යතසූති පඤ්චසු ඛන්යධසු

විජ්ජමායනසු යතන යතනාකායරන වවත්ථියතසු. සම්මුතීති සත්යතොති

සමඤ්ඤාමත්තයමවයහොති. දුක්ඛන්තිපඤ්චක්ඛන්ධදුක්ඛං. නාඤ්ඤත්ර දුක්ඛාති

ඨයපත්වාදුක්ඛංඅඤ්යඤොයනවසම්යභොතිනනිරුජ්ඣතීති.ෙසමං. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිො 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

භික්ඛුනීසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. බ්රහ්මසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. බ්රහ්මාොචනසුත්තවණ්ණනා 

172. බ්රහ්මසංයුත්තස්ස පඨයම පරිවිතක්යකො උෙපාදීති සබ්බබුද්ධානං

ආචිණ්ණසමාචිණ්යණො අෙං යචතයසො විතක්යකො උෙපාදි. කො උෙපාදීති? 

බුද්ධභූතස්ස අට්ඨයම සත්තායහ රාජාෙතනමූයල සක්යකන යෙවානමින්යෙන

ආභතං ෙන්තකට්ඨඤ්ච ඔසධහරීතකඤ්ච ඛාදිත්වා මුඛං යධොවිත්වා චතූහි

යලොකපායලහි උපනීයත පච්චග්යඝ යසලමෙපත්යත තපුස්සභල්ලිකානං

පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා පුන පච්චාගන්ත්වා අජපාලනියරොයධ

නිසින්නමත්තස්ස. 

අධිගයතොති පටිවිද්යධො. ධම්යමොති චතුසච්චධම්යමො. ගම්භීයරොති 

උත්තානපටික්යඛපවචනයමතං. දුද්ෙයසොති ගම්භීරත්තාව දුද්ෙයසො දුක්යඛන

ෙට්ඨබ්යබො, න සක්කා සුයඛන ෙට්ඨුං. දුද්ෙසත්තාව දුරනුයබොයධො දුක්යඛන

අවබුජ්ඣිතබ්යබො, න සක්කා සුයඛන අවබුජ්ඣිතුං. සන්යතොති නිබ්බුයතො. 

පණීයතොති අතප්පයකො. ඉෙං ද්වෙං යලොකුත්තරයමව සන්ධාෙ වුත්තං. 

අතක්කාවචයරොති තක්යකන අවචරිතබ්යබො ඔගාහිතබ්යබො න යහොති, 

ඤායණයනව අවචරිතබ්යබො. නිපුයණොති සණ්යහො. පණ්ඩිතයවෙනීයෙොති

සම්මාපටිපෙං පටිපන්යනහි පණ්ඩියතහි යවදිතබ්යබො. ආලෙරාමාති සත්තා

පඤ්චසු කාමගුයණසු අල්ලීෙන්ති, තස්මා යත ආලොති වුච්චන්ති. 

අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතානි වා අල්ලීෙන්ති, තස්මාපිආලොති වුච්චන්ති. යතහි

ආලයෙහි රමන්තීති ආලෙරාමා. ආලයෙසුරතාති ආලෙරතා. ආලයෙසු සුට්ඨු

මුදිතාති ආලෙසම්මුදිතා. ෙයථවහිසුසජ්ජිතං පුප්ඵඵලභරිතරුක්ඛාදිසම්පන්නං

උෙයානං පවිට්යඨො රාජා තාෙ තාෙ සම්පත්තිො රමති, සම්මුදියතො

ආයමොදිතපයමොදියතොයහොති, නඋක්කණ්ඨති, සාෙම්පිනික්ඛමිතුංන ඉච්ඡති, 

එවමියමහිපි කාමාලෙතණ්හාලයෙහි සත්තා රමන්ති, සංසාරවට්යට සම්මුදිතා

අනුක්කණ්ඨිතා වසන්ති. යතනයතසං භගවා දුවිධංආලෙං උෙයානභූමිං විෙ

ෙස්යසන්යතො‘‘ආලෙරාමා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ෙදිෙන්ති නිපායතො, තස්ස ඨානං සන්ධාෙ ‘‘ෙං ඉෙ’’න්ති, 

පටිච්චසමුප්පාෙං සන්ධාෙ ‘‘යෙො අෙ’’න්ති එවමත්යථො ෙට්ඨබ්යබො. 

ඉෙප්පච්චෙතාපටිච්චසමුප්පායෙොති ඉයමසං පච්චො ඉෙප්පච්චො, ඉෙප්පච්චො

එව ඉෙප්පච්චෙතා, ඉෙප්පච්චෙතා ච සා පටිච්චසමුප්පායෙො චාති 
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පටුන 

ඉෙප්පච්චෙතාපටිච්චසමුප්පායෙො. සඞ්ඛාරාදිපච්චොනං එතං අධිවචනං. 

සබ්බසඞ්ඛාරසමයථොතිආදි සබ්බං නිබ්බානයමව. ෙස්මා හි තං ආගම්ම

සබ්බසඞ්ඛාරවිප්ඵන්දිතානි සමන්ති, වූපසම්මන්ති, තස්මා 

සබ්බසඞ්ඛාරසමයථොති වුච්චති. ෙස්මා ච තං ආගම්ම සබ්යබ උපධයෙො 

පටිනිස්සට්ඨා යහොන්ති, සබ්බා තණ්හා ඛීෙන්ති, සබ්යබ කයලසරාගා

විරජ්ජන්ති, සබ්බං දුක්ඛං නිරුජ්ඣති, තස්මා සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො 

තණ්හාක්ඛයෙො විරායගො නියරොයධොති වුච්චති. ො පයනසා තණ්හා භයවන

භවං, ඵයලන වා සද්ධිං කම්මං විනති සංසිබ්බතීති කත්වා වානන්ති වුච්චති, 

තයතො නික්ඛන්තං වානයතොති නිබ්බානං. යසො මමස්ස කිලමයථොති ො

අජානන්තානං යෙසනා නාම, යසො මම කලමයථො අස්ස, සා මම වියහසා 

අස්සාතිඅත්යථො.කාෙකලමයථොයචවකාෙවියහසාචඅස්සාතිවුත්තංයහොති.

චිත්යතපන උභෙම්යපතංබුද්ධානංනත්ථි. අපිස්සූතිඅනුබ්රූහනත්යථ නිපායතො.

යසො‘‘නයකවලංඅෙංපරිවිතක්යකොඋෙපාදි, ඉමාපිගාථාපටිභංසූ’’තිදීයපති. 

අනච්ඡරිොති අනුඅච්ඡරිො. පටිභංසූති පටිභානසඞ්ඛාතස්සඤාණස්ස යගොචරා 

අයහසුං, පරිවිතක්කයිතබ්බතංපාපුණිංසු. 

කිච්යඡනාති දුක්යඛන, න දුක්ඛාෙ පටිපොෙ. බුද්ධානං හි චත්තායරොපි මග්ගා

සුඛපටිපොව යහොන්ති. පාරමීපූරණකායල පන සරාගසයෙොසසයමොහස්යසව

සයතො ආගතාගතානං ොචකානං අලඞ්කතපටිෙත්තං සීසං කන්තිත්වා 

ගලයලොහිතං නීහරිත්වා සුඅඤ්ජිතානි අක්ඛීනි උප්පායටත්වා කුලවංසප්පදීපං

පුත්තං මනාපචාරිනිං භරිෙන්ති එවමාදීනි යෙන්තස්ස අඤ්ඤානි ච

ඛන්තිවාදිසදියසසු අත්තභායවසු යඡජ්ජයභජ්ජාදීනි පාපුණන්තස්ස

ආගමනීෙපටිපෙං සන්ධායෙතං වුත්තං. හලන්ති එත්ථ හ-කායරො

නිපාතමත්යතො, අලන්ති අත්යථො. පකාසිතුන්ති යෙසිතුං, එවං කච්යඡන 

අධිගතස්සඅලංයෙසිතුංපරිෙත්තංයෙසිතුං.යකොඅත්යථොයෙසියතනාතිවුත්තං

යහොති? රාගයෙොසපයරයතහීතිරාගයෙොසඵුට්යඨහිරාගයෙොසානුගයතහිවා. 

පටියසොතගාමින්ති නිච්චාදීනංපටියසොතං, ‘‘අනිච්චංදුක්ඛමනත්තාඅසුභ’’න්ති

එවං ගතංචතුසච්චධම්මං. රාගරත්තාතිකාමරායගනභවරායගන දිට්ඨිරායගන

චරත්තා. නෙක්ඛන්තීතිඅනිච්චං දුක්ඛමනත්තාඅසුභන්තිඉමිනාසභායවනන

පස්සිස්සන්ති, යත අපස්සන්යත යකො සක්ඛිස්සති එවං ගාහායපතුං. 

තයමොඛන්යධන ආවුටාතිඅවිජ්ජාරාසිනාඅජ්යඣොත්ථටා. 

අප්යපොස්සුක්කතාොති නිරුස්සුක්කභායවන, අයෙයසතුකාමතාොති අත්යථො.

කස්මාපනස්සඑවංචිත්තංනමි? නනු එසමුත්යතොයමොයචස්සාමි, තිණ්යණො

තායරස්සාමි– 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා බ්රහ්මසංයුත්තං 

157 

පටුන 

‘‘කංයමඅඤ්ඤාතයවයසන, ධම්මංසච්ඡිකයතනිධ; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, තාරයිස්සංසයෙවක’’න්ති.(බු.වං. 2.56) – 

පත්ථනං කත්වා පාරමියෙො පූයරත්වා සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතොති? සච්චයමතං, 

තයෙවං පච්චයවක්ඛණානුභායවන පනස්ස එවං චිත්තං නමි. තස්ස හි

සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා සත්තානං කයලසගහනතං, ධම්මස්ස ච ගම්භීරතං 

පච්චයවක්ඛන්තස්ස සත්තානං කයලසගහනතා ච ධම්මගම්භීරතා ච

සබ්බාකායරන පාකටා ජාතා. අථස්ස – ‘‘ඉයම සත්තා කඤ්ජිෙපුණ්ණා ලාබු

විෙ, තක්කභරිතා චාටි විෙ, වසායතලපීතපියලොතිකා විෙ, 

අඤ්ජනමක්ඛිතහත්යථො විෙ ච කයලසභරිතා අතිසංකලිට්ඨා රාගරත්තා

යෙොසදුට්ඨා යමොහමූළ්හා, යත කං නාම පටිවිජ්ඣිස්සන්තී’’ති? චින්තෙයතො 

කයලසගහනපච්චයවක්ඛණානුභායවනාපිඑවංචිත්තංනමි. 

‘‘අෙඤ්ච ධම්යමො පථවීසන්ධාරකඋෙකක්ඛන්යධො විෙ ගම්භීයරො, පබ්බයතන

පටිච්ඡායෙත්වා ඨපියතො සාසයපො විෙ දුද්ෙයසො, සතධා භින්නස්ස වාලස්ස 

යකොටිො යකොටිපටිපාෙනං විෙ දුරනුයබොයධො. නනු මො හි ඉමං ධම්මං

පටිවිජ්ඣිතුං වාෙමන්යතනඅදින්නං ොනංනාමනත්ථි, අරක්ඛිතංසීලංනාම

නත්ථි, අපරිපූරිතාකාචි පාරමීනාමනත්ථි, තස්සයමනිරුස්සාහංවිෙමාරබලං

විධමන්තස්සාපි පථවී න කම්පිත්ථ, පඨමොයම පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරන්තස්සාපි න කම්පිත්ථ, මජ්ඣිමොයම දිබ්බචක්ඛුං

වියසොයධන්තස්සාපි න කම්පිත්ථ, පච්ඡිමොයම පන පටිච්චසමුප්පාෙං 

පටිවිජ්ඣන්තස්යසව යම ෙසසහස්සියලොකධාතු කම්පිත්ථ. ඉති මාදියසනාපි

තික්ඛඤායණන කච්යඡයනවාෙං ධම්යමො පටිවිද්යධො. තං යලොකෙමහාජනා

කථං පටිවිජ්ඣිස්සන්තී’’ති? ධම්මගම්භීරපච්චයවක්ඛණානුභායවනාපි එවං

චිත්තංනමීතියවදිතබ්බං. 

අපිච බ්රහ්මුනා ොචියත යෙයසතුකාමතාෙපිස්ස එවං චිත්තං නමි. ජානාති හි

භගවා – ‘‘මම අප්යපොස්සුක්කතාෙ චිත්යත නමමායන මං මහාබ්රහ්මා

ධම්මයෙසනං ොචිස්සති, ඉයමචසත්තා බ්රහ්මගරුකා.යත‘සත්ථාකරධම්මං

නයෙයසතුකායමොඅයහොසි.අථනංමහාබ්රහ්මා ොචිත්වායෙසායපසි.සන්යතො

වත යභො ධම්යමො, පණීයතො වත යභො ධම්යමො’ති මඤ්ඤමානා 

සුස්සූසිස්සන්තී’’ති.ඉෙම්පිස්සකාරණංපටිච්චඅප්යපොස්සුක්කතාෙචිත්තං නමි, 

යනොධම්මයෙසනාොතියවදිතබ්බං. 

සහම්පතිස්සාති යසො කරකස්සපස්සභගවයතොසාසයනසහයකොනාමයථයරො

පඨමජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා පඨමජ්ඣානභූමිෙං කප්පායුකබ්රහ්මා හුත්වා

නිබ්බත්යතො. තත්ර නං ‘‘සහම්පතිබ්රහ්මා’’ති පටිසඤ්ජානන්ති. තං සන්ධාොහ
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පටුන 

‘‘බ්රහ්මුයනො සහම්පතිස්සා’’ති. නස්සති වත යභොති යසොකර ඉමං සද්ෙං තථා 

නිච්ඡායරසි, ෙථාෙසසහස්සියලොකධාතුබ්රහ්මායනොසුත්වාසබ්යබසන්නිපතිංසු. 

ෙත්ර හි නාමාති ෙස්මිං නාම යලොයක. පුරයතො පාතුරයහොසීති යතහි ෙසහි

බ්රහ්මසහස්යසහි සද්ධිං පාතුරයහොසි. අප්පරෙක්ඛොතිකාති පඤ්ඤාමයෙ

අක්ඛිම්හි අප්පං පරිත්තං රාගයෙොසයමොහරජං එයතසං එවංසභාවාති 

අප්පරෙක්ඛොතිකා. අස්සවනතාති අස්සවනතාෙ. භවිස්සන්තීති පුරිමබුද්යධසු

ෙසපුඤ්ඤකරිෙවයසන කතාධිකාරා පරිපාකගතා පදුමානි විෙ 

සූරිෙරස්මිසම්ඵස්සං, ධම්මයෙසනංයෙවආකඞ්ඛමානා චතුප්පදිකගාථාවසායන

අරිෙභූමිං ඔක්කමනාරහා න එයකො, න ද්යව, අයනකසතසහස්සා ධම්මස්ස

අඤ්ඤාතායරොභවිස්සන්තීති ෙස්යසති. 

පාතුරයහොසීති පාතුභවි. සමයලහි චින්තියතොති සමයලහි ඡහි සත්ථායරහි

චින්තියතො. යත හි පුයරතරං උප්පජ්ජිත්වා සකලජම්බුදීයප කණ්ටයක

පත්ථරමානාවිෙ, විසංසිඤ්චමානා විෙචසමලංමිච්ඡාදිට්ඨිධම්මංයෙසයිංසු. 

අපාපුයරතන්ති විවරං එතං. අමතස්ස ද්වාරන්ති අමතස්ස නිබ්බානස්ස 

ද්වාරභූතං අරිෙමග්ගං. සුණන්තු ධම්මං විමයලනානුබුද්ධන්ති ඉයම සත්තා

රාගාදිමලානං අභාවයතො විමයලන සම්මාසම්බුද්යධන අනුබුද්ධං

චතුසච්චධම්මංසුණන්තුතාවභගවාතිොචති. 

යසයල ෙථා පබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතොති යසලමයෙ එකග්ඝයන පබ්බතමුද්ධනි

ෙථාඨියතොව. න හි තස්ස ඨිතස්ස ෙස්සනත්ථං ගීවුක්ඛිපනපසාරණාදිකච්චං

අත්ථි. තථූපමන්ති තප්පටිභාගං යසලපබ්බතූපමං. අෙං පයනත්ථ

සඞ්යඛපත්යථො – ෙථා යසලපබ්බතමුද්ධනි ඨියතොව චක්ඛුමා පුරියසො

සමන්තයතො ජනතං පස්යසෙය, තථා ත්වම්පි සුයමධ සුන්ෙරපඤ්ඤ

සබ්බඤ්ඤුතඤායණන සමන්තචක්ඛු භගවා ධම්මමෙං පාසාෙමාරුය්හ සෙං 

අයපතයසොයකො යසොකාවතිණ්ණං ජාතිජරාභිභූතං ජනතං අයවක්ඛස්සු 

උපධාරෙ උපපරික්ඛ. අෙං පයනත්ථ අධිප්පායෙො – ෙථා හි පබ්බතපායෙ 

සමන්තා මහන්තං යඛත්තං කත්වා, තත්ථ යකොරපාළීසු කුටිකායෙො කත්වා

රත්තිං අග්ගිංජායලෙුං, චතුරඞ්ගසමන්නාගතඤ්චඅන්ධකාරංඅස්ස, අථතස්ස

පබ්බතස්ස මත්ථයක ඨත්වා චක්ඛුමයතො පුරිසස්ස භූමිං ඔයලොකෙයතො යනව

යඛත්තං න යකොරපාළියෙො න කුටියෙො න තත්ථ සයිතමනුස්සා

පඤ්ඤායෙෙුං. කුටිකාසු පන අග්ගිජාලාමත්තකයමව පඤ්ඤායෙෙය, එවං

ධම්මපාසාෙං ආරුය්හ සත්තනිකාෙං ඔයලොකෙයතො තථාගතස්ස යෙ යත 

අකතකලයාණා සත්තා, යත එකවිහායර ෙක්ඛිණජාණුපස්යස නිසින්නාපි

බුද්ධචක්ඛුස්ස ආපාථංනාගච්ඡන්ති, රත්තිංඛිත්තාසරාවිෙයහොන්ති.යෙපන
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පටුන 

කතකලයාණා යවයනෙයපුග්ගලා, යතඑවස්සදූයරපිඨිතාආපාථංආගච්ඡන්ති

යසොඅග්ගිවිෙ හිමවන්තපබ්බයතොවිෙච.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘දූයරසන්යතොපකායසන්ති, හිමවන්යතොවපබ්බයතො; 

අසන්යතත්ථනදිස්සන්ති, රත්තිංඛිත්තාෙථාසරා’’ති.(ධ. ප.304); 

අජ්යඣසනන්ති ොචනං. බුද්ධචක්ඛුනාති ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තඤායණන ච

ආසොනුසෙඤායණන ච. ඉයමසං හි ද්වින්නං ඤාණානං ‘‘බුද්ධචක්ඛූ’’ති

නාමං, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස ‘‘සමන්තචක්ඛූ’’ති, තිණ්ණං මග්ගඤාණානං

‘‘ධම්මචක්ඛූ’’ති. අප්පරෙක්යඛතිආදීසු යෙසං වුත්තනයෙයනව

පඤ්ඤාචක්ඛුම්හි රාගාදිරජංඅප්පං, යත අප්පරෙක්ඛා. යෙසංතංමහන්තං, යත 

මහාරෙක්ඛා. යෙසං සද්ධාදීනි ඉන්ද්රිොනි තික්ඛානි, යත තික්ඛින්ද්රිො. යෙසං

තානිමුදූනි, යත මුදින්ද්රිො. යෙසංයතයෙවසද්ධාෙයෙොආකාරාසුන්ෙරා, යත 

ස්වාකාරා. යෙ කථිතකාරණං සල්ලක්යඛන්ති, සුයඛන සක්කා යහොන්ති 

විඤ්ඤායපතුං, යත සුවිඤ්ඤාපො. යෙ පරයලොකඤ්යචව වජ්ජඤ්ච භෙයතො

පස්සන්ති, යත පරයලොකවජ්ෙභෙෙස්සාවියනො නාම. 

අෙං පයනත්ථ පාළි – ‘‘සද්යධො පුග්ගයලො අප්පරජක්යඛො, අස්සද්යධො 

පුග්ගයලොමහාරජක්යඛො.ආරද්ධවීරියෙො, කුසීයතො.උපට්ඨිතස්සති, මුට්ඨස්සති.

සමාහියතො, අසමාහියතො.පඤ්ඤවා, දුප්පඤ්යඤො පුග්ගයලොමහාරජක්යඛො.තථා

සද්යධො පුග්ගයලො තික්ඛින්ද්රියෙො…යප.… පඤ්ඤවා පුග්ගයලො 

පරයලොකවජ්ජභෙෙස්සාවී, දුප්පඤ්යඤොපුග්ගයලොනපරයලොකවජ්ජභෙෙස්සාවී.

යලොයකොති ඛන්ධයලොයකො, ආෙතනයලොයකො, ධාතුයලොයකො, 

සම්පත්තිභවයලොයකො, සම්පත්තිසම්භවයලොයකො, විපත්තිභවයලොයකො, 

විපත්තිසම්භවයලොයකො.එයකොයලොයකොසබ්යබසත්තාආහාරට්ඨිතිකා.ද්යව 

යලොකානාමඤ්චරූපඤ්ච.තයෙො යලොකාතිස්යසොයවෙනා.චත්තායරොයලොකා 

චත්තායරො ආහාරා. පඤ්ච යලොකා පඤ්චුපාොනක්ඛන්ධා. ඡ යලොකා ඡ

අජ්ඣත්තිකානි ආෙතනානි. සත්ත යලොකා සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙො. අට්ඨ

යලොකා අට්ඨ යලොකධම්මා. නව යලොකා නව සත්තාවාසා. ෙස යලොකා

ෙසාෙතනානි. ද්වාෙස යලොකා ද්වාෙසාෙතනානි. අට්ඨාරස යලොකා අට්ඨාරස

ධාතුයෙො. වජ්ජන්ති සබ්යබ කයලසා වජ්ජා, සබ්යබ දුච්චරිතා වජ්ජා, සබ්යබ

අභිසඞ්ඛාරා වජ්ජා, සබ්යබ භවගාමිකම්මා වජ්ජා, ඉති ඉමස්මිඤ්ච යලොයක 

ඉමස්මිඤ්ච වජ්යජ තිබ්බා භෙසඤ්ඤා පච්චුපට්ඨිතා යහොති, යසෙයථාපි 

උක්ඛිත්තාසියකවධයක.ඉයමහිපඤ්ඤාසාෙආකායරහිඉමානිපඤ්චින්ද්රිොනි

ජානාති පස්සතිඅඤ්ඤාසිපටිවිජ්ඣි.ඉෙංතථාගතස්සඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්යත

ඤාණ’’න්ති (පටි.ම.1.112). 
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උප්පලිනිෙන්ති උප්පලවයන. ඉතයරසුපි එයසව නයෙො. 

අන්යතොනිමුග්ගයපොසීනීති ොනි අන්යතො නිමුග්ගායනව යපොසිෙන්ති. උෙකං

අච්චුග්ගම්මඨිතානී තිඋෙකං අතික්කමිත්වාඨිතානි.තත්ථොනිඅච්චුග්ගම්ම

ඨිතානි, තානි සූරිෙරස්මිසම්ඵස්සං ආගමෙමානානි ඨිතානි අජ්ජ පුප්ඵනකානි.

ොනිපනසයමොෙකං ඨිතානි, තානිස්යවපුප්ඵනකානි.ොනිඋෙකානුග්ගතානි

අන්යතොනිමුග්ගයපොසීනි, තානි තතිෙදිවයස පුප්ඵනකානි. උෙකා පන

අනුග්ගතානි අඤ්ඤානිපි සයරොගඋප්පලාදීනි නාම අත්ථි, ොනි යනව

පුප්ඵිස්සන්ති, මච්ඡකච්ඡපභක්ඛායනව භවිස්සන්ති, තානි පාළිං නාරුළ්හානි.

ආහරිත්වාපනදීයපතබ්බානීතිදීපිතානි.ෙයථවහිතානිචතුබ්බිධානි පුප්ඵානි, 

එවයමවං උග්ඝටිතඤ්ඤූ විපඤ්චිතඤ්ඤූ යනයෙයො පෙපරයමොති චත්තායරො

පුග්ගලා. 

තත්ථ ‘‘ෙස්ස පුග්ගලස්ස සහ උොහටයවලාෙ ධම්මාභිසමයෙො යහොති, අෙං 

වුච්චති පුග්ගයලො උග්ඝටිතඤ්ඤූ. ෙස්ස පුග්ගලස්ස සංඛිත්යතන භාසිතස්ස 

විත්ථායරන අත්යථ විභජිෙමායන ධම්මාභිසමයෙො යහොති, අෙං වුච්චති

පුග්ගයලො විපඤ්චිතඤ්ඤූ. ෙස්ස පුග්ගලස්ස උද්යෙසයතො පරිපුච්ඡයතො

යෙොනියසොමනසිකයරොයතොකලයාණමිත්යතයසවයතො භජයතොපයිරුපාසයතො

අනුපුබ්යබනධම්මාභිසමයෙො යහොති, අෙං වුච්චතිපුග්ගයලො යනයෙයො. ෙස්ස

පුග්ගලස්ස බහුම්පි සුණයතො බහුම්පි භණයතො බහුම්පි ධාරෙයතො බහුම්පි

වාචෙයතො න තාෙ ජාතිො ධම්මාභිසමයෙො යහොති, අෙං වුච්චති පුග්ගයලො 

පෙපරයමො (පු. ප. 148-151). තත්ථ භගවා උප්පලවනාදිසදිසං

ෙසසහස්සියලොකධාතුං ඔයලොයකන්යතො – ‘‘අජ්ජ පුප්ඵනකානි විෙ 

උග්ඝටිතඤ්ඤූ, ස්යව පුප්ඵනකානි විෙ විපඤ්චිතඤ්ඤූ, තතිෙදිවයස

පුප්ඵනකානි විෙ යනයෙයො, මච්ඡකච්ඡපභක්ඛානි පුප්ඵානි විෙ පෙපරයමො’’ති 

අද්ෙස්ස.පස්සන්යතොච‘‘එත්තකාඅප්පරජක්ඛා, එත්තකාමහාරජක්ඛා, තත්රාපි 

එත්තකාඋග්ඝටිතඤ්ඤූ’’තිඑවංසබ්බාකාරයතොවඅද්ෙස. 

තත්ථ තිණ්ණං පුග්ගලානං ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව භගවයතො ධම්මයෙසනා

අත්ථංසායධති.පෙපරමානංඅනාගතත්ථාෙවාසනායහොති.අථභගවාඉයමසං 

චතුන්නං පුග්ගලානං අත්ථාවහං ධම්මයෙසනං විදිත්වා යෙයසතුකමයතං

උප්පායෙත්වා පුන සබ්යබපි තීසු භයවසු සත්යත භබ්බාභබ්බවයසන ද්යව

යකොට්ඨායසඅකාසි.යෙසන්ධාෙ වුත්තං–‘‘කතයමසත්තාඅභබ්බා? යෙයත

සත්තා කම්මාවරයණන සමන්නාගතා කයලසාවරයණන සමන්නාගතා

විපාකාවරයණන සමන්නාගතා අස්සද්ධා අච්ඡන්දිකා දුප්පඤ්ඤා අභබ්බා 

නිොමංඔක්කමිතුංකුසයලසුධම්යමසුසම්මත්තං, ඉයමයතසත්තා අභබ්බා.

කතයම සත්තාභබ්බා? යෙයතසත්තානකම්මාවරයණන…යප.…ඉයමයත
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සත්තාභබ්බා’’ති (විභ. 827; පටි.ම.1.115). තත්ථසබ්යබපිඅභබ්බපුග්ගයල

පහාෙ භබ්බපුග්ගයලයෙව ඤායණන පරිග්ගයහත්වා, ‘‘එත්තකා රාගචරිතා

එත්තකා යෙොස-යමොහචරිතා විතක්ක-සද්ධා-බුද්ධිචරිතා’’ති ඡ යකොට්ඨායස

අකාසි.එවංකත්වා ධම්මංයෙයසස්සාමීතිචින්යතසි. 

පච්චභාසීතිපතිඅභාසි. අපාරුතාතිවිවටා. අමතස්සද්වාරාති අරිෙමග්යගො.යසො

හි අමතසඞ්ඛාතස්ස නිබ්බානස්ස ද්වාරං, යසො මො විවරිත්වා ඨපියතොති 

ෙස්යසති. පමුඤ්චන්තු සද්ධන්ති සබ්යබ අත්තයනො සද්ධං පමුඤ්චන්තු 

විස්සජ්යජන්තු. පච්ඡිමපෙද්වයෙ අෙමත්යථො – අහඤ්හි අත්තයනො පගුණං

සුප්පවත්තිතම්පිඉමංපණීතංඋත්තමංධම්මං කාෙවාචාකලමථසඤ්ඤීහුත්වා

නභාසිං.ඉොනිපනසබ්යබොජයනොසද්ධාභාජනංඋපයනතු, පූයරස්සාමියතසං

සඞ්කප්පන්ති. 

අන්තරධායීතිසත්ථාරංගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වාඅන්තරහියතො, සකට්ඨානයමව

ගයතොතිඅත්යථො.ගයතචපනතස්මිංභගවා‘‘කස්සනු යඛොඅහංපඨමංධම්මං

යෙයසෙය’’න්ති? ආළාරුෙකානං කාලඞ්කතභාවං, පඤ්චවග්ගිොනඤ්ච 

බහූපකාරභාවංඤත්වා යතසං ධම්මං යෙයසතුකායමො බාරාණසිෙං ඉසිපතනං

ගන්ත්වා ධම්මචක්කංපවත්යතසීති.පඨමං. 

2. ගාරවසුත්තවණ්ණනා 

173. දුතියෙ උෙපාදීතිඅෙංවිතක්යකොපඤ්චයමසත්තායහඋෙපාදි. අගාරයවොති

අඤ්ඤස්මිං ගාරවරහියතො, කඤ්චි ගරුට්ඨායන අට්ඨයපත්වාති අත්යථො. 

අප්පතිස්යසොති පතිස්සෙරහියතො, කඤ්චි යජට්ඨකට්ඨායන අට්ඨයපත්වාති

අත්යථො. 

සයෙවයකතිආදීසු සද්ධිං යෙයවහි සයෙවයක. යෙවග්ගහයණන යචත්ථ

මාරබ්රහ්යමසුගහියතසුපිමායරොනාම වසවත්තීසබ්යබසංඋපරිවසංවත්යතති, 

බ්රහ්මානාමමහානුභායවොඑකඞ්ගුලිො එකස්මිංචක්කවාළසහස්යසආයලොකං

ඵරති. ද්වීහි ද්වීසු…යප.… ෙසහි අඞ්ගුලීහි ෙසසුපි චක්කවාළසහස්යසසු

ආයලොකං ඵරති, යසො ඉමිනා සීලසම්පන්නතයරොති වත්තුං මා ලභතූති 

සමාරයක සබ්රහ්මයකති විසුං වුත්තං. තථා සමණා නාම එකනිකාොදිවයසන 

බහුස්සුතා සීලවන්යතො පණ්ඩිතා, බ්රාහ්මණාපි වත්ථුවිජ්ජාදිවයසන බහුස්සුතා 

පණ්ඩිතා, යත ඉමිනා සීලසම්පන්නතරාති වත්තුං මා ලභන්තූති 

සස්සමණබ්රාහ්මණිො පොොති වුත්තං. සයෙවමනුස්සාොති ඉෙං පන

නිප්පයෙසයතො ෙස්සනත්ථං ගහිතයමව ගයහත්වා වුත්තං. අපියචත්ථ පුරිමානි

තීණි පොනි යලොකවයසන වුත්තානි, පච්ඡිමානි ද්යව පජාවයසන. 
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පටුන 

සීලසම්පන්නතරන්ති සීයලනසම්පන්නතරං, අධිකතරන්තිඅත්යථො.යසයසසුපි

එයසව නයෙො. එත්ථ ච සීලාෙයෙො චත්තායරො ධම්මා යලොකෙයලොකුත්තරා

කථිතා, විමුත්තිඤාණෙස්සනංයලොකෙයමව. පච්චයවක්ඛණඤාණංයහතං. 

පාතුරයහොසීති – ‘‘අෙං සත්ථා අවීචියතො ොව භවග්ගා සීලාදීහි අත්තනා

අධිකතරංඅපස්සන්යතො‘මොපටිවිද්ධං නවයලොකුත්තරධම්මයමවසක්කත්වා

ගරුංකත්වාඋපනිස්සාෙවිහරිස්සාමී’තිචින්යතති, කාරණංභගවා චින්යතති, 

අත්ථං වුඩ්ඪිවියසසං චින්යතති, ගච්ඡාමිස්ස උස්සාහං ජයනස්සාමී’’ති

චින්යතත්වාපුරයතොපාකයටොඅයහොසි, අභිමුයඛඅට්ඨාසීතිඅත්යථො. 

විහරන්තිචාතිඑත්ථයෙොවයෙෙය ‘‘විහරන්තීතිවචනයතොපච්චුප්පන්යනපිබහූ

බුද්ධා’’ති, යසො‘‘භගවාපි, භන්යත, එතරහිඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො’’තිඉමිනා

වචයනනපටිබාහිතබ්යබො. 

‘‘න යමආචරියෙොඅත්ථි, සදියසොයමන විජ්ජති; 

සයෙවකස්මිං යලොකස්මිං, නත්ථි යම පටිපුග්ගයලො’’ති. (මහාව. 11; ම. නි.

1.285) – 

ආදීහි චස්ස සුත්යතහි අඤ්යඤසං බුද්ධානං අභායවො දීයපතබ්යබො. තස්මාති

ෙස්මා සබ්යබපි බුද්ධා සද්ධම්මගරුයනො, තස්මා. මහත්තමභිකඞ්ඛතාති

මහන්තභාවං පත්ථෙමායනන. සරං බුද්ධාන-සාසනන්ති බුද්ධානං සාසනං

සරන්යතන.දුතිෙං. 

3. බ්රහ්මයෙවසුත්තවණ්ණනා 

174. තතියෙ එයකොති ඨානාදීසු ඉරිොපයථසු එකයකො, එකවිහාරීති අත්යථො. 

වූපකට්යඨොති කායෙන වූපකට්යඨො නිස්සයටො. අප්පමත්යතොති සතිො

අවිප්පවායස ඨියතො. ආතාපීති වීරිොතායපන සමන්නාගයතො. පහිතත්යතොති

යපසිතත්යතො. කුලපුත්තාති ආචාරකුලපුත්තා. සම්මයෙවාති න ඉණට්ටා න

භෙට්ටා න ජීවිතපකතා හුත්වා, ෙථා වා තථා වා පබ්බජිතාපි යෙ

අනුයලොමපටිපෙං පූයරන්ති, යත සම්මයෙව අගාරස්මා අනගාරිෙං පබ්බජන්ති

නාම. බ්රහ්මචරිෙපරියෙොසානන්ති මග්ගබ්රහ්මචරිෙස්ස පරියෙොසානභූතං

අරිෙඵලං. දිට්යඨව ධම්යමති ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව. සෙං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වාති සාමං ජානිත්වා පච්චක්ඛං කත්වා. උපසම්පජ්ොති පටිලභිත්වා 

සම්පායෙත්වාවිහාසි.එවංවිහරන්යතොච ඛීණාොති…යප.… අබ්භඤ්ඤාසීති.

එයතනස්සපච්චයවක්ඛණභූමිෙස්සිතා. 
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කතමා පනස්සජාතිඛීණා, කථඤ්චනං අබ්භඤ්ඤාසීති? වුච්චයත, නතාවස්ස

අතීතාජාතිඛීණාපුබ්යබවඛීණත්තා, නඅනාගතා තත්ථවාොමාභාවයතො, න

පච්චුප්පන්නා විජ්ජමානත්තා. මග්ගස්ස පන අභාවිතත්තා ො උප්පජ්යජෙය

එකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසුඑකචතුපඤ්චක්ඛන්ධප්පයභොජාති.සා මග්ගස්ස

භාවිතත්තා අනුප්පාෙධම්මතං ආපජ්ජයනන ඛීණා. තං යසො මග්ගභාවනාෙ 

පහීනකයලයස පච්චයවක්ඛිත්වා – ‘‘කයලසාභායව විජ්ජමානම්පි කම්මං

ආෙතිං අප්පටිසන්ධිකංයහොතී’’තිජානන්යතොජානාති. 

වුසිතන්තිවුත්ථංපරිවුත්ථං, කතං චරිතංනිට්ඨාපිතන්තිඅත්යථො. බ්රහ්මචරිෙන්ති 

මග්ගබ්රහ්මචරිෙං. කතං කරණීෙන්ති චතූසු සච්යචසු චතූහි මග්යගහි

පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකරිෙභාවනාවයසනයසොළසවිධම්පි කච්චංනිට්ඨාපිතන්ති

අත්යථො. නාපරං ඉත්ථත්තාොති ඉොනි පුන ඉත්ථභාවාෙ, එවං

යසොළසකච්චභාවාෙ, කයලසක්ඛොෙ වා කතමග්ගභාවනා නත්ථීති. අථ වා 

ඉත්ථත්තාොති ඉත්ථත්තභාවයතො, ඉමස්මා එවංපකාරා ඉොනි

වත්තමානක්ඛන්ධසන්තානා අපරං ඛන්ධසන්තානං නත්ථි, ඉයම පන 

පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතා තිට්ඨන්ති ඡින්නමූලයකො රුක්යඛො විොති

අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරොති එයකො. අරහතන්ති අරහන්තානං, භගවයතො

සාවකානංඅරහතංඅබ්භන්තයරොඅයහොසි. 

සපොනන්ති සපොනචාරං, සම්පත්තඝරං අනුක්කම්ම පටිපාටිො චරන්යතො. 

උපසඞ්කමීතිඋපසඞ්කමන්යතො. මාතා පනස්සපුත්තං දිස්වාවඝරානික්ඛම්ම

පත්තං ගයහත්වා අන්යතොනියවසනං පයවයසත්වා පඤ්ඤත්තාසයන

නිසීොයපසි. 

ආහුතිං නිච්චං පග්ගණ්හාතීති නිච්චකායල ආහුතිපිණ්ඩං පග්ගණ්හාති. තං

දිවසං පන තස්මිං ඝයර භූතබලිකම්මං යහොති. සබ්බයගහං හරිතුපලිත්තං

විප්පකණ්ණලාජං වනමාලපරික්ඛිත්තං උස්සිතද්ධජපටාකං තත්ථ තත්ථ

පුණ්ණඝයර ඨයපත්වා ෙණ්ඩදීපිකා ජායලත්වා ගන්ධචුණ්ණමාලාදීහි

අලඞ්කතං, සමන්තයතො සඤ්ඡාදිෙමානා ධූමකටච්ඡු අයහොසි. සාපි බ්රාහ්මණී

කාලස්යසව වුට්ඨාෙ යසොළසහි ගන්යධොෙකඝයටහි න්හායිත්වා

සබ්බාලඞ්කායරන අත්තභාවං අලඞ්කරි. සා තස්මිං සමයෙ මහාඛීණාසවං

නිසීොයපත්වා, ොගුඋළුඞ්කමත්තම්පි අෙත්වා, ‘‘මහාබ්රහ්මං යභොයජස්සාමී’’ති

සුවණ්ණපාතිෙං පාොසං පූයරත්වා සප්පිමධුසක්ඛරාදීහි යෙොයජත්වා

නියවසනස්ස පච්ඡාභායගහරිතුපලිත්තභාවාදීහිඅලඞ්කතාභූතපීඨිකාඅත්ථි.සා

තං පාතිං ආොෙ, තත්ථ ගන්ත්වා, චතූසු යකොයණසු මජ්යඣ ච එයකකං

පාොසපිණ්ඩං ඨයපත්වා, එකං පිණ්ඩං හත්යථන ගයහත්වා, ොව කප්පරා
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සප්පිනාපග්ඝරන්යතනපථවිෙංජාණුමණ්ඩලං පතිට්ඨායපත්වා‘‘භුඤ්ජතුභවං

මහාබ්රහ්මා, සාෙතු භවං මහාබ්රහ්මා, තප්යපතු භවං මහාබ්රහ්මා’’ති වෙමානා

බ්රහ්මානංයභොයජති. 

එතෙයහොසීති මහාඛීණාසවස්ස සීලගන්ධං ඡයෙවයලොයක අජ්යඣොත්ථරිත්වා

බ්රහ්මයලොකංඋපගතංඝාෙමානස්සඑතංඅයහොසි. සංයවයෙෙයන්තියචොයෙෙයං, 

සම්මාපටිපත්තිෙං යෙොයජෙයං. ‘අෙං හි එවරූපං අග්ගෙක්ඛියණෙයං

මහාඛීණාසවං නිසීොයපත්වා ොගුඋළුඞ්කමත්තම්පි අෙත්වා, ‘‘මහාබ්රහ්මං

යභොයජස්සාමී’’ති තුලං පහාෙ හත්යථන තුලෙන්තී විෙ, යභරිං පහාෙ කුච්ඡිං

වායෙන්තීවිෙ, අග්ගිං පහාෙඛජ්යජොපනකංධමමානා විෙභූතබලිංකුරුමානා

ආහිණ්ඩති.ගච්ඡාමිස්සා මිච්ඡාෙස්සනං භින්දිත්වා අපාෙමග්ගයතොඋද්ධරිත්වා

ෙථාඅසීතියකොටිධනංබුද්ධසාසයනවිප්පකරිත්වා සග්ගමග්ගංආයරොහති, තථා

කයරොමීතිවුත්තංයහොති. 

දූයරඉයතොතිඉමම්හාඨානාදූයර බ්රහ්මයලොයකො.තයතොහිකූටාගාරමත්තාසිලා

පාතිතාඑයකනඅයහොරත්යතන අට්ඨචත්තාලීසයෙොජනසහස්සානියඛපෙමානා

චතූහි මායසහි පථවිෙං පතිට්ඨයහෙය, සබ්බයහට්ඨියමොපි බ්රහ්මයලොයකො එවං

දූයර. ෙස්සාහුතින්ති ෙස්සබ්රහ්මුයනොආහුතිංපග්ගණ්හාසි, තස්සබ්රහ්මයලොයකො 

දූයරති අත්යථො. බ්රහ්මපථන්ති එත්ථ බ්රහ්මපයථො නාම චත්තාරි

කුසලජ්ඣානානි, විපාකජ්ඣානානිපනයනසංජීවිතපයථොනාම, තං බ්රහ්මපථං

අජානන්තී ත්වං කං ජප්පසි විප්පලපසි? බ්රහ්මායනො හි සප්පීතිකජ්ඣායනන

ොයපන්ති, න එතං තිණබීජානි පක්ඛිපිත්වා රන්ධං යගොයූසං ඛාෙන්ති, මා

අකාරණාකලමසීති. 

එවං වත්වා පුනයසොමහාබ්රහ්මා අඤ්ජලිංපග්ගය්හඅවකුජ්යජො හුත්වා යථරං

උපදිසන්යතො එයසො හි යත බ්රාහ්මණි බ්රහ්මයෙයවොතිආදිමාහ. තත්ථ 

නිරූපධියකොති කයලසාභිසඞ්ඛාරකාමගුයණොපධීහිවිරහියතො. අතියෙවපත්යතොති 

යෙවානං අතියෙවභාවං බ්රහ්මානං අතිබ්රහ්මභාවං පත්යතො. අනඤ්ඤයපොසීති 

ඨයපත්වා ඉමං අත්තභාවං අඤ්ඤස්ස අත්තභාවස්ස වා පුත්තොරස්ස වා

අයපොසනතාෙඅනඤ්ඤයපොසී. 

ආහුයනයෙයොති ආහුනපිණ්ඩං පටිග්ගයහතුං යුත්යතො. යවෙගූති

චතුමග්ගසඞ්ඛායතහි යවයෙහි දුක්ඛස්සන්තං ගයතො. භාවිතත්යතොති අත්තානං

භායවත්වා වඩ්යෙත්වාඨියතො. අනූපලිත්යතොතිතණ්හාදීහියලයපහි ආලිත්යතො. 

ඝායසසනංඉරිෙතීතිආහාරපරියෙසනංචරති. 
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න තස්ස පච්ඡා න පුරත්ථමත්ථීති පච්ඡා වුච්චති අතීතං, පුරත්ථං වුච්චති

අනාගතං, අතීතානාගයතසුඛන්යධසු ඡන්ෙරාගවිරහිතස්සපච්ඡාවාපුරත්ථංවා

නත්ථීති වෙති. සන්යතොතිආදීසු රාගාදිසන්තතාෙ සන්යතො. යකොධධූමවිගමා 

විධූයමො, දුක්ඛාභාවා අනීයඝො, කත්තරෙණ්ඩාදීනි ගයහත්වා විචරන්යතොපි

වධකයචතනාෙ අභාවා නික්ඛිත්තෙණ්යඩො. තසථාවයරසූති එත්ථ පන

පුථුජ්ජනාතසානාම, ඛීණාසවාථාවරානාම.සත්තපනයසඛාතසාතිවත්තුං

න සක්කා, ථාවරානයහොන්ති, භජමානා පනථාවරපක්ඛයමවභජන්ති. යසො 

තයාහුතින්තියසොයතආහුතිං. 

වියසනිභූයතොතිකයලසයසනාෙ වියසයනො ජායතො. අයනයෙොතිනිත්තණ්යහො. 

සුසීයලොති ඛීණාසවසීයලන සුසීයලො. සුවිමුත්තචිත්යතොති ඵලවිමුත්තිො සුට්ඨු

විමුත්තචිත්යතො. ඔඝතිණ්ණන්ති චත්තායරො ඔයඝ තිණ්ණං. එත්තයකන

කථාමග්යගන බ්රහ්මා යථරස්ස වණ්ණං කයථන්යතො ආෙතයන බ්රාහ්මණිං

නියෙොයජසි. අවසානගාථා පන සඞ්ගීතිකායරහි ඨපිතා. පතිට්ඨයපසි

ෙක්ඛිණන්ති චතුපච්චෙෙක්ඛිණං පතිට්ඨයපසි. සුඛමාෙතිකන්ති සුඛාෙතිකං

ආෙතිංසුඛවිපාකං, සුඛාවහන්තිඅත්යථො. තතිෙං. 

4. බකබ්රහ්මසුත්තවණ්ණනා 

175. චතුත්යථ පාපකංදිට්ඨිගතන්ති ලාමිකාසස්සතදිට්ඨි. ඉෙංනිච්චන්තිඉෙං

සහ කායෙන බ්රහ්මට්ඨානං අනිච්චං ‘‘නිච්ච’’න්ති වෙති. ධුවාදීනි තස්යසව

යවවචනානි. තත්ථ ධුවන්ති ථිරං. සස්සතන්ති සො විජ්ජමානං. යකවලන්ති

අඛණ්ඩං සකලං. අචවනධම්මන්ති අචවනසභාවං. ඉෙං හි න ොෙතීතිආදීසු

ඉමස්මිංඨායනයකොචිජාෙනයකොවාජීෙනයකොවාමීෙනයකොවාචවනයකො වා

උපපජ්ජනයකො වා නත්ථි, තං සන්ධාෙ වෙති. ඉයතො ච පනඤ්ඤන්ති ඉයතො

සහකාො බ්රහ්මට්ඨානා උත්තරි අඤ්ඤං නිස්සරණං නාම නත්ථීති. එවමස්ස

ථාමගතා සස්සතදිට්ඨි උප්පන්නා යහොති. එවංවාදී ච පන යසො උපරි තිස්යසො

ඣානභූමියෙො චත්තායරො මග්යග චත්තාරි ඵලානි නිබ්බානන්ති සබ්බං

පටිබාහති. කො පනස්ස සා දිට්ඨි උප්පන්නාති? පඨමජ්ඣානභූමිෙං

නිබ්බත්තකායල. දුතිෙජ්ඣානභූමිෙන්තිඑයක. 

තත්රාෙං අනුපුබ්බිකථා – යහට්ඨුපපත්තියකො කයරස බ්රහ්මා අනුප්පන්යන

බුද්ධුප්පායෙ ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා කසිණපරිකම්මං කත්වා සමාපත්තියෙො

නිබ්බත්යතත්වා අපරිහීනජ්ඣායනො කාලං කත්වා චතුත්ථජ්ඣානභූමිෙං 

යවහප්ඵලබ්රහ්මයලොයක පඤ්චකප්පසතිකං ආයුං ගයහත්වා නිබ්බත්ති. තත්ථ

ොවතායුකං ඨත්වායහට්ඨුපපත්තිකංකත්වාතතිෙජ්ඣානංපණීතංභායවත්වා
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සුභකණ්හබ්රහ්මයලොයක චතුසට්ඨිකප්පං ආයුං ගයහත්වා නිබ්බත්ති. තත්ථ

දුතිෙජ්ඣානංභායවත්වාආභස්සයර අට්ඨකප්යපආයුංගයහත්වානිබ්බත්ති.

තත්ථ පඨමජ්ඣානං භායවත්වා, පඨමජ්ඣානභූමිෙං කප්පායුයකො හුත්වා

නිබ්බත්ති. යසො පඨමකායල අත්තනා කතකම්මඤ්ච නිබ්බත්තට්ඨානඤ්ච 

අඤ්ඤාසි, කායලපන ගච්ඡන්යතගච්ඡන්යතඋභෙංපමුස්සිත්වාසස්සතදිට්ඨිං

උප්පායෙසි. 

අවිජ්ොගයතොතිඅවිජ්ජාෙගයතොසමන්නාගයතො අඤ්ඤාණීඅන්ධීභූයතො. ෙත්රහි

නාමාති යෙො නාම. වක්ඛතීති භණති. ‘‘ෙත්රා’’ති නිපාතයෙොයගන පන

අනාගතවචනංකතං. 

එවං වුත්යත යසො බ්රහ්මා ෙථා නාම මග්ගයචොයරො ද්යව තයෙො පහායර 

අධිවායසන්යතො සහායෙ අනාචික්ඛිත්වාපි උත්තරිං පහාරං පහරිෙමායනො

‘‘අසුයකො ච අසුයකො ච මය්හං සහායෙො’’ති ආචික්ඛති, එවයමව භගවතා

සන්තජ්ජිෙමායනොසතිංලභිත්වා, ‘‘භගවා මය්හංපොනුපෙංයපක්ඛන්යතොමං

නිප්පීළිතුකායමො’’ති භීයතො අත්තයනො සහායෙ ආචික්ඛන්යතො 

ද්වාසත්තතීතිආදිමාහ. තස්සත්යථො – යභො යගොතම, මෙං ද්වාසත්තති ජනා 

පුඤ්ඤකම්මා යතන පුඤ්ඤකම්යමන ඉධ නිබ්බත්තා. වසවත්තියනො සෙං

අඤ්යඤසංවයසඅවත්තිත්වාපයර අත්තයනොවයසවත්යතම, ජාතිඤ්චජරඤ්ච

අතීතා, අෙං යනො යවයෙහි ගතත්තා ‘‘යවෙගූ’’ති සඞ්ඛං ගතා භගවා අන්තිමා

බ්රහ්මුපපත්ති. අස්මාභිෙප්පන්ති ෙනා අයනකාති අයනකජනා අම්යහ 

අභිජප්පන්ති. ‘‘අෙං යඛො භවං බ්රහ්මා, මහාබ්රහ්මා, අභිභූ, අනභිභූයතො, 

අඤ්ඤෙත්ථුෙයසො, වසවත්තී, ඉස්සයරො, කත්තා, නිම්මාතා, යසට්යඨො, සජිතා, 

වසී, පිතාභූතභබයාන’’න්තිඑවංපත්යථන්ති පියහන්තීති. 

අථනංභගවා අප්පංහිඑතන්තිආදිමාහ. තත්ථ එතන්තිෙංත්වංඉධතවආයුං

‘‘දීඝ’’න්තිමඤ්ඤසි, එතංඅප්පංපරිත්තකං. සතංසහස්සානංනිරබ්බුොනන්ති 

නිරබ්බුෙගණනාෙ සතසහස්සනිරබ්බුොනං. ආයුං පොනාමීති, ‘‘ඉොනි තව

අවසිට්ඨංඑත්තකංආයූ’’තිඅහංජානාමි. අනන්තෙස්සී භගවාහමස්මීති, භගවා, 

තුම්යහ ‘‘අහං අනන්තෙස්සී ජාතිආදීනි උපාතිවත්යතො’’ති වෙථ. කිං යම

පුරාණන්ති, ෙදිත්වං අනන්තෙස්සී, එවංසන්යතඉෙංයමආචික්ඛ, කංමය්හං

පුරාණං? වතසීලවත්තන්තිසීලයමවවුච්චති. ෙමහං විෙඤ්ඤාතිෙංඅහං තො

කථිතංජායනෙයං, තංයම ආචික්ඛාතිවෙති. 

ඉොනිස්ස ආචික්ඛන්යතො භගවා ෙං ත්වං අපායෙසීතිආදිමාහ. තත්රාෙං

අධිප්පායෙො–පුබ්යබකයරසකුලඝයර නිබ්බත්තිත්වාකායමසුආදීනවංදිස්වා

–‘‘ජාතිජරාමරණස්සඅන්තංකරිස්සාමී’’ති නික්ඛම්මඉසිපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වා
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සමාපත්තියෙො නිබ්බත්යතත්වා අභිඤ්ඤාපාෙකජ්ඣානස්ස ලාභී හුත්වා

ගඞ්ගාතීයර පණ්ණසාලං කායරත්වා ඣානරතිො වීතිනායමති. තො ච

කායලනකාලං සත්ථවාහා පඤ්චහි සකටසයතහි මරුකන්තාරං පටිපජ්ජන්ති.

මරුකන්තායර පන දිවා න සක්කා ගන්තුං, රත්තිං ගමනං යහොති. අථ

පුරිමසකටස්ස අග්ගයුයග යුත්තබලිබද්ො ගච්ඡන්තා ගච්ඡන්තා නිවත්තිත්වා

ආගතමග්ගාභිමුඛා අයහසුං, සබ්බසකටානි තයථව නිවත්තිත්වා අරුයණ 

උග්ගයතනිවත්තිතභාවංජානිංසු.යතසඤ්චතොකන්තාරංඅතික්කමනදිවයසො

අයහොසි. සබ්බං ොරුෙකං පරික්ඛීණං – තස්මා ‘‘නත්ථි ොනි අම්හාකං

ජීවිත’’න්තිචින්යතත්වා, යගොයණචක්යකසුබන්ධිත්වා, මනුස්සාසකටච්ඡාෙං

පවිසිත්වානිපජ්ජිංසු. 

තාපයසොපි කාලස්යසව පණ්ණසාලයතො නික්ඛමිත්වා පණ්ණසාලද්වායර 

නිසින්යනො ගඞ්ගං ඔයලොකෙමායනො අද්ෙස ගඞ්ගං මහතා උෙයකොයඝන

පූරිෙමානං පවත්තිතමණික්ඛන්ධංවිෙආගච්ඡන්තං, දිස්වාචින්යතසි–‘‘අත්ථි

නු යඛො ඉමස්මිං යලොයක එවරූපස්ස මධුයරොෙකස්ස අලායභනකලිස්සමානා

සත්තා’’ති? යසොඑවං ආවජ්යජන්යතොමරුකන්තායරතංසත්ථං දිස්වා ‘ඉයම

සත්තා මා නස්සන්තූ’ති ‘‘ඉයතො චියතො ච මහාඋෙකක්ඛන්යධො ඡිජ්ජිත්වා

මරුකන්තායර සත්ථාභිමුයඛො ගච්ඡතූ’’ති අභිඤ්ඤාචිත්යතන අධිට්ඨාසි. සහ

චිත්තුප්පායෙන මාතිකාරුළ්හං විෙ උෙකං තත්ථ අගමාසි. මනුස්සා

උෙකසද්යෙනවුට්ඨාෙඋෙකංදිස්වාහට්ඨතුට්ඨා න්හායිත්වාපිවිත්වායගොයණපි

පායෙත්වා යසොත්ථිනා ඉච්ඡිතට්ඨානං අගමංසු. සත්ථා තං බ්රහ්මුයනො

පුබ්බකම්මං ෙස්යසන්යතො පඨමං ගාථමාහ. තත්ථ අපායෙසීති පායෙසි. අ-

කායරො නිපාතමත්තං. ගම්මනීති ගිම්යහ. සම්පයරයතති ගිම්හාතයපන ඵුට්යඨ

අනුගයත. 

අපරස්මිම්පි සමයෙ තාපයසො ගඞ්ගාතීයර පණ්ණසාලං මායපත්වා 

අරඤ්ඤගාමකංනිස්සාෙවසති.යතනචසමයෙනයචොරාතංගාමංපහරිත්වා

හත්ථසාරං ගයහත්වා ගාවියෙො ච කරමයර ච ගයහත්වා ගච්ඡන්ති. ගායවොපි

සුනඛාපි මනුස්සාපි මහාවිරවං විරවන්ති. තාපයසො තං සද්ෙං සුත්වා ‘‘කන්නු

යඛො එත’’න්ති? ආවජ්යජන්යතො ‘‘මනුස්සානං භෙං උප්පන්න’’න්ති ඤත්වා

‘‘මයි පස්සන්යත ඉයම සත්තා මා නස්සන්තූ’’ති අභිඤ්ඤාපාෙකජ්ඣානං

සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාෙ අභිඤ්ඤාචිත්යතන යචොරානං පටිපයථ චතුරඞ්ගිනිං

යසනං මායපසි. කම්මසජ්ජා ආගච්ඡන්තා යචොරා දිස්වා, ‘‘රාජා මඤ්යඤ

ආගයතො’’ති වියලොපං ඡඩ්යඩත්වා පක්කමිංසු.තාපයසො ‘‘ෙං ෙස්සසන්තකං, 

තංතස්යසවයහොතූ’’තිඅධිට්ඨාසි, තංතයථවඅයහොසි.මහාජයනොයසොත්ථිභාවං 

පාපුණි.සත්ථාඉෙම්පි තස්සපුබ්බකම්මංෙස්යසන්යතොදුතිෙං ගාථමාහ.තත්ථ 
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එණිකූලස්මින්ති ගඞ්ගාතීයර. ගය්හකං නීෙමානන්ති ගයහත්වා නීෙමානං, 

කරමරංනීෙමානන්තිපි අත්යථො. 

පුන එකස්මිං සමයෙ උපරිගඞ්ගාවාසිකං එකං කුලං යහට්ඨාගඞ්ගාවාසියකන

කුයලන සද්ධිං මිත්තසන්ථවං කත්වා, නාවාසඞ්ඝාටං බන්ධිත්වා, බහුං

ඛාෙනීෙඤ්යචව යභොජනීෙඤ්ච ගන්ධමාලාදීනි ච ආයරොයපත්වා

ගඞ්ගායසොයතන ආගච්ඡති. මනුස්සා ඛාෙමානා භුඤ්ජමානා නච්චන්තා

ගාෙන්තා යෙවවිමායනන ගච්ඡන්තා විෙ බලවයසොමනස්සා අයහසුං.

ගඞ්යගෙයයකොනායගො දිස්වා කුපියතො ‘‘ඉයම මයි සඤ්ඤම්පින කයරොන්ති.

ඉොනියනසමුද්ෙයමවපායපස්සාමී’’තිමහන්තංඅත්තභාවංමායපත්වාඋෙකං 

ද්විධා භින්දිත්වා උට්ඨාෙ ඵණං කත්වා, සුසුකාරං කයරොන්යතො අට්ඨාසි.

මහාජයනො දිස්වා භීයතො විස්සරමකාසි. තාපයසො පණ්ණසාලාෙං නිසින්යනො

සුත්වා, ‘‘ඉයමගාෙන්තා නච්චන්තායසොමනස්සජාතාආගච්ඡන්ති.ඉොනිපන

භෙරවං රවිංසු, කන්නු යඛො’’ති? ආවජ්යජන්යතො නාගරාජං දිස්වා, ‘‘මයි

පස්සන්යත සත්තා මා නස්සන්තූ’’ති අභිඤ්ඤාපාෙකජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා

අත්තභාවං පජහිත්වා සුපණ්ණවණ්ණං මායපත්වා නාගරාජස්ස ෙස්යසසි.

නාගරාජා භීයතො ඵණං සංහරිත්වා උෙකං පවිට්යඨො, මහාජයනො යසොත්ථිභාවං

පාපුණි.සත්ථාඉෙම්පිතස්සපුබ්බකම්මං ෙස්යසන්යතොතතිෙංගාථමාහ.තත්ථ 

ලුද්යෙනාති ොරුයණන. මනුස්සකමයාති මනුස්සකාමතාෙ, මනුස්යස

වියහයඨතුකාමතාොති අත්යථො. 

අපරස්මිම්පි සමයෙ එස ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා යකසයවො නාම තාපයසො

අයහොසි. යතන සමයෙන අම්හාකං යබොධිසත්යතො කප්යපො නාම මාණයවො

යකසවස්ස බද්ධචයරො අන්යතවාසියකො හුත්වා ආචරිෙස්ස කංකාරපටිස්සාවී

මනාපචාරී බුද්ධිසම්පන්යනොඅත්ථචයරොඅයහොසි.යකසයවොයතනවිනාවසිතුං

න සක්යකොති, තං නිස්සායෙව ජීවිකං කප්යපසි. සත්ථා ඉෙම්පි තස්ස

පුබ්බකම්මංෙස්යසන්යතො චතුත්ථංගාථමාහ. 

තත්ථ බද්ධචයරොතිඅන්යතවාසියකො, යසොපන යජට්ඨන්යතවාසියකොඅයහොසි. 

සම්බුද්ධිමන්තංවතිනං අමඤ්ඤීති, ‘‘සම්මාබුද්ධිමාවතසම්පන්යනොඅෙ’’න්ති

එවං මඤ්ඤමායනො කප්යපො තව අන්යතවාසියකො අයහොසිං අහං යසො යතන

සමයෙනාති ෙස්යසති. අඤ්යඤපි ොනාසීති න යකවලං මය්හං ආයුයමව, 

අඤ්යඤපිත්වංජානාසියෙව. තථාහිබුද්යධොතිතථාහිත්වංබුද්යධො, ෙස්මා

බුද්යධො, තස්මා ජානාසීතිඅත්යථො. තථාහිතයාෙංෙලිතානුභායවොතිෙස්මාච 

ත්වංබුද්යධො, තස්මා යතඅෙංජලියතොආනුභායවො. ඔභාසෙංතිට්ඨතීතිසබ්බං

බ්රහ්මයලොකංඔභාසෙන්යතොතිට්ඨති. චතුත්ථං. 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා බ්රහ්මසංයුත්තං 

169 

පටුන 

5. අඤ්ඤතරබ්රහ්මසුත්තවණ්ණනා 

176. පඤ්චයම යතයෙොධාතුං සමාපජ්ජිත්වාතියතයජොකසිණපරිකම්මංකත්වා

පාෙකජ්ඣානයතො වුට්ඨාෙ, ‘‘සරීරයතො ොලා නික්ඛමන්තූ’’ති අධිට්ඨහන්යතො 

අධිට්ඨානචිත්තානුභායවන සකලසරීරයතො ජාලා නික්ඛමන්ති, එවං

යතයජොධාතුං සමාපන්යනො නාම යහොති, තථා සමාපජ්ජිත්වා. තස්මිං

බ්රහ්මයලොයකති කස්මා යථයරො තත්ථ අගමාසි? යථරස්ස කර යතයජොධාතුං

සමාපජ්ජිත්වා තස්ස බ්රහ්මුයනො උපරි නිසින්නං තථාගතං දිස්වා ‘‘අට්ඨියවධී 

අෙංපුග්ගයලො, මොයපත්ථගන්තබ්බ’’න්තිඅයහොසි, තස්මාඅගමාසි.යසසානං

ගමයනපි එයසවනයෙො.යසොහිබ්රහ්මාතථාගතස්සයචවතථාගතසාවකානඤ්ච

ආනුභාවං අදිස්වා අභබ්යබො විනෙං උපගන්තුං, යතන යසො සන්නිපායතො

අයහොසි. තත්ථ තථාගතස්ස සරීරයතො උග්ගතජාලා සකලබ්රහ්මයලොකං

අතික්කමිත්වා අජටාකායස පක්ඛන්ො, තා ච පන ඡබ්බණ්ණා අයහසුං, 

තථාගතස්සසාවකානංආභාපකතිවණ්ණාව. 

පස්සසි වීතිවත්තන්තන්ති ඉමස්මිං බ්රහ්මයලොයක

අඤ්ඤබ්රහ්මසරීරවිමානාලඞ්කාරාදීනංපභාඅතික්කමමානංබුද්ධස්ස භගවයතො

පභස්සරං පභං පස්සසීති පුච්ඡති. න යම, මාරිස, සා දිට්ඨීති ො යමසා, 

‘‘ඉධාගන්තුංසමත්යථොඅඤ්යඤොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා නත්ථී’’තිපුයර

දිට්ඨි, නත්ථියමසා. කථංවජ්ෙන්තියකන කාරයණනවයෙෙයං. නිච්යචොම්හි

සස්සයතොතිඉමස්සකර බ්රහ්මුයනොලද්ධිදිට්ඨිසස්සතදිට්ඨිචාතිද්යවදිට්ඨියෙො.

තත්රාස්ස තථාගතඤ්යචව තථාගතසාවයක ච පස්සයතො ලද්ධිදිට්ඨි පහීනා.

භගවාපයනත්ථමහන්තං ධම්මයෙසනංයෙයසසි.බ්රහ්මායෙසනාපරියෙොසායන

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. ඉතිස්ස මග්යගන සස්සතදිට්ඨි පහීනා, තස්මා

එවමාහ. 

බ්රහ්මපාරිසජ්ෙන්ති බ්රහ්මපාරිචාරිකං. යථරානඤ්හි භණ්ඩගාහකෙහරා විෙ

බ්රහ්මානම්පි පාරිසජ්ජා බ්රහ්මායනො නාම යහොන්ති. යතනුපසඞ්කමාති කස්මා

යථරස්යසව සන්තිකං යපයසසි? යථයර කරස්ස තත්තයකයනව

කථාසල්ලායපන විස්සායසො උෙපාදි, තස්මා තස්යසව සන්තිකං යපයසසි 

අඤ්යඤපීති ෙථා තුම්යහ චත්තායරො ජනා, කන්නු යඛො එවරූපා අඤ්යඤපි

අත්ථි, උොහු තුම්යහ චත්තායරො එව මහිද්ධිකාති? යතවිජ්ොති

පුබ්යබනිවාසදිබ්බචක්ඛුආසවක්ඛෙසඞ්ඛාතාහි තීහි විජ්ජාහි සමන්නාගතා. 

ඉද්ධිපත්තාති ඉද්ධිවිධඤාණං පත්තා. යචයතොපරිොෙයකොවිොති පයරසං

චිත්තාචායර කුසලා. එවයමත්ථ පඤ්ච අභිඤ්ඤාපි සරූයපන වුත්තා.

දිබ්බයසොතංපනතාසංවයසනආගතයමවයහොති. බහූතිඑවරූපාඡළභිඤ්ඤා
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බුද්ධසාවකාබහූගණනපථංඅතික්කන්තා, සකලංජම්බුදීපංකාසාවපජ්යජොතං

කත්වාවිචරන්තීති.පඤ්චමං. 

6. බ්රහ්මයලොකසුත්තවණ්ණනා 

177. ඡට්යඨ පච්යචකංද්වාරබාහන්තිඑයකයකොඑයකකංද්වාරබාහංනිස්සාෙ 

ද්වාරපාලා විෙ අට්ඨංසු. ඉද්යධොති ඣානසුයඛන සමිද්යධො. ඵීයතොති

අභිඤ්ඤාපුප්යඵහිසුපුප්ඵියතො. අනධිවායසන්යතොතිඅසහන්යතො. එතෙයවොචාති 

එයතසංනිම්මිතබ්රහ්මානංමජ්යඣනිසින්යනොඑතං‘‘පස්සසියම’’තිආදිවචනං

අයවොච. 

තයෙොසුපණ්ණාතිගාථාෙපඤ්චසතාතිසතපෙං රූපවයසනවාපන්තිවයසනවා

යෙොයජතබ්බං.රූපවයසනතාව තයෙො සුපණ්ණාතිතීණිසුපණ්ණරූපසතානි. 

චතුයරො ච හංසාති චත්තාරිහංසරූපසතානි. බුග්ඝීනිසා පඤ්චසතාති

බයග්ඝසදිසා එකච්යච මිගා බයග්ඝීනිසා නාම, යතසං බයග්ඝීනිසාරූපකානං

පඤ්චසතානි, පන්තිවයසන තයෙො සුපණ්ණාති තීණි සුපණ්ණපන්තිසතානි, 

චතුයරො හංසාති චත්තාරි හංසපන්තිසතානි. බයග්ඝීනිසා පඤ්චසතාති පඤ්ච

බයග්ඝීනිසාපන්තිසතානි. ඣායියනොතිඣායිස්සමය්හංවිමායනඅෙංවිභූතීති

ෙස්යසති. ඔභාසෙන්ති ඔභාසෙමානං. උත්තරස්සං දිසාෙන්ති තං කර

කනකවිමානං යතසං මහාබ්රහ්මානං ඨිතට්ඨානයතො උත්තරදිසාෙං යහොති.

තස්මාඑවමාහ.අෙංපනස්සඅධිප්පායෙො–එවරූයපකනකවිමායනවසන්යතො

අහං කස්ස අඤ්ඤස්ස උපට්ඨානං ගමිස්සාමීති. රූයප රණං දිස්වාති රූපම්හි

ජාතිජරාභඞ්ගසඞ්ඛාතං යෙොසං දිස්වා. සො පයවධිතන්ති සීතාදීහි ච නිච්චං

පයවධිතංචලිතංඝට්ටිතංරූපංදිස්වා. තස්මානරූයපරමතිසුයමයධොතිෙස්මා

රූයප රණං පස්සති, සො පයවධිතඤ්ච රූපං පස්සති, තස්මා සුයමයධො

සුන්ෙරපඤ්යඤොයසොසත්ථාරූයපනරමතීති. ඡට්ඨං. 

7. යකොකාලිකසුත්තවණ්ණනා 

178. සත්තයම අප්පයමෙයං පමිනන්යතොති අප්පයමෙයං ඛීණාසවපුග්ගලං

‘‘එත්තකං සීලං, එත්තයකො සමාධි, එත්තකා පඤ්ඤා’’ති එවං මිනන්යතො. 

යකොධවිද්වා විකප්පයෙතියකො ඉධ විද්වා යමධාවී විකප්යපෙය, ඛීණාසයවොව

ඛීණාසවං මිනන්යතො කප්යපෙයාති දීයපති. නිවුතං තං මඤ්යඤති යෙො පන

පුථුජ්ජයනො තං පයමතුං ආරභති, තං නිවුතං අවකුජ්ජපඤ්ඤං මඤ්ඤාමීති.

සත්තමං. 
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8. කතයමොෙකතිස්සසුත්තවණ්ණනා 

179. අට්ඨයම අකිස්සවන්තිකස්සවාවුච්චතිපඤ්ඤා, නිප්පඤ්යඤොතිඅත්යථො. 

අට්ඨමං. 

9. තුරූබ්රහ්මසුත්තවණ්ණනා 

180. නවයම ආබාධියකොති ‘‘සාසපමත්තීහි පීළකාහී’’තිආදිනා නයෙන

අනන්තරසුත්යත ආගයතන ආබායධන ආබාධියකො. බාළ්හගිලායනොති

අධිමත්තගිලායනො. තුරූති යකොකාලිකස්ස උපජ්ඣායෙො තුරුත්යථයරො නාම

අනාගාමිඵලං පත්වා බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්යතො. යසො භූමට්ඨකයෙවතා ආදිං

කත්වා, ‘‘අයුත්තං යකොකාලියකන කතං අග්ගසාවයක අන්තිමවත්ථුනා

අබ්භාචික්ඛන්යතනා’’ති පරම්පරාෙ බ්රහ්මයලොකසම්පත්තං යකොකාලිකස්ස

පාපකම්මංසුත්වා – ‘‘මාමය්හංපස්සන්තස්යසවවරායකොනස්සි, ඔවදිස්සාමි

නං යථයරසු චිත්තපසාෙත්ථාො’’ති ආගන්ත්වා තස්ස පුරයතො අට්ඨාසි. තං 

සන්ධාෙ වුත්තං ‘‘තුරූ පච්යචකබ්රහ්මා’’ති. යපසලාති පිෙසීලා. යකොසි ත්වං, 

ආවුයසොතිනිපන්නයකොව කබරක්ඛීනි උම්මීයලත්වා එවමාහ. පස්ස ොවඤ්ච

යතති පස්ස ෙත්තකං තො අපරද්ධං, අත්තයනො නලායට මහාගණ්ඩං

අපස්සන්යතොසාසපමත්තාෙපීළකාෙමංයචොයෙතබ්බං මඤ්ඤසීතිආහ. 

අථ නං ‘‘අදිට්ඨිප්පත්යතො අෙං වරායකො, ගිලවියසො විෙ කස්සචි වචනං න

කරිස්සතී’’තිඤත්වා පුරිසස්සහීතිආදිමාහ.තත්ථ කුඨාරීතිකුඨාරිසදිසාඵරුසා

වාචා. ඡින්ෙතීති කුසලමූලසඞ්ඛායත මූයලයෙව නිකන්තති. නින්දිෙන්ති

නින්දිතබ්බං දුස්සීලපුග්ගලං. පසංසතීති උත්තමත්යථ සම්භායවත්වා

ඛීණාසයවොති වෙති. තං වානින්ෙති යෙො පසංසියෙොති, යෙො වා පසංසිතබ්යබො

ඛීණාසයවො, තං අන්තිමවත්ථුනා යචොයෙන්යතො ‘‘දුස්සීයලො අෙ’’න්ති වෙති. 

වචිනාතිමුයඛනයසොකලින්ති, යසොතංඅපරාධංමුයඛනවිචිනාති නාම. කලිනා

යතනාති යතන අපරායධන සුඛං න වින්ෙති. නින්දිෙපසංසාෙ හි

පසංසිෙනින්ොෙචසමයකොවවිපායකො. 

සබ්බස්සාපි සහාපි අත්තනාති සබ්යබන සයකනපි අත්තනාපි සද්ධිං යෙො

අක්යඛසු ධනපරාජයෙොනාම, අෙංඅප්පමත්තයකොඅපරායධො. යෙො සුගයතසූති

යෙොපනසම්මග්ගයතසුපුග්ගයලසු චිත්තංපදුස්යසෙය, අෙංචිත්තපයෙොයසොව

තයතොකලියතොමහන්තතයරොකලි. 

ඉොනිතස්සමහන්තතරභාවංෙස්යසන්යතො සතං සහස්සානන්තිආදිමාහ.තත්ථ 

සතං සහස්සානන්ති නිරබ්බුෙගණනාෙ සතසහස්සං. ඡත්තිංසතීති අපරානි

ඡත්තිංසති නිරබ්බුොනි. පඤ්ච චාති අබ්බුෙගණනාෙ පඤ්ච අබ්බුොනි. 
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ෙමරිෙගරහීති ෙං අරියෙ ගරහන්යතො නිරෙං උපපජ්ජති, තත්ථ එත්තකං

ආයුප්පමාණන්ති.නවමං. 

10. යකොකාලිකසුත්තවණ්ණනා 

181. ෙසයම යකොකාලියකො භික්ඛු යෙන භගවා යතනුපසඞ්කමීති, යකො අෙං

යකොකාලියකො, කස්මා ච උපසඞ්කමි? අෙං කර යකොකාලිකරට්යඨ

යකොකාලිකනගයර යකොකාලිකයසට්ඨිස්ස පුත්යතො පබ්බජිත්වා පිතරා

කාරාපියත විහායර පටිවසති චූළයකොකාලියකොති නායමන, න යෙවෙත්තස්ස

සිස්යසො. යසො හි බ්රාහ්මණපුත්යතො මහායකොකාලියකො නාම. භගවති පන

සාවත්ථිෙං විහරන්යතද්යව අග්ගසාවකා පඤ්චමත්යතහිභික්ඛුසයතහිසද්ධිං

ජනපෙචාරිකංචරමානාඋපකට්ඨාෙ වස්සූපනායිකාෙවියවකාවාසංවසිතුකාමා

යත භික්ඛූ උයෙයොයජත්වා අත්තයනො පත්තචීවරමාොෙ තස්මිං ජනපයෙ තං

නගරංපත්වාතංවිහාරංඅගමංසු.තත්ථයනසං යකොකාලියකොවත්තංෙස්යසසි.

යතයතනසද්ධිංසම්යමොදිත්වා, ‘‘ආවුයසො, මෙංඉධයතමාසං වසිස්සාම, මා

කස්සචි ආයරොයචහී’’ති පටිඤ්ඤං ගයහත්වා වසිංසු. වසිත්වා පවාරණාදිවයස 

පවායරත්වා, ‘‘ගච්ඡාම මෙං, ආවුයසො’’ති යකොකාලිකං ආපුච්ඡිංසු.

යකොකාලියකො ‘‘අජ්යජකදිවසං, ආවුයසො, වසිත්වා ස්යව ගමිස්සථා’’ති වත්වා

දුතිෙදිවයස නගරං පවිසිත්වා මනුස්යස ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො, තුම්යහ

අග්ගසාවයකඉධාගන්ත්වා වසමායනපිනජානාථ, නයනයකොචිපච්චයෙනාපි

නිමන්යතතී’’ති. නගරවාසියනො, ‘‘කහං, භන්යත, යථරා, කස්මා යනො න

ආයරොචයිත්ථා’’ති? කං ආවුයසො ආයරොචියතන, කං න පස්සථ ද්යව භික්ඛූ

යථරාසයන නිසීෙන්යත, එයත අග්ගසාවකාති. යත ඛිප්පං සන්නිපතිත්වා

සප්පිඵාණිතාදීනියචවචීවරදුස්සානිචසංහරිංසු. 

යකොකාලියකො චින්යතසි – ‘‘පරමප්පිච්ඡා අග්ගසාවකා පයුත්තවාචාෙ

උප්පන්නං ලාභං න සාදියිස්සන්ති, අසාදිෙන්තා ‘ආවාසිකස්ස යෙථා’ති

වක්ඛන්තී’’ති.තං තංලාභං ගාහායපත්වා යථරානං සන්තිකං අගමාසි. යථරා

දිස්වාව ‘‘ඉයම පච්චො යනව අම්හාකං, න යකොකාලිකස්ස කප්පන්තී’’ති

පටික්ඛිපිත්වාපක්කමිංසු.යකොකාලියකො‘‘කථංහිනාමඅත්තනා අගණ්හන්තා

මය්හම්පිඅොයපත්වාපක්කමිස්සන්තී’’ති? ආඝාතංඋප්පායෙසි.යතපි භගවයතො

සන්තිකං ගන්ත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා පුන අත්තයනො පරිසං ආොෙ

ජනපෙචාරිකං චරන්තාඅනුපුබ්යබනතස්මිංරට්යඨතයමවනගරංපච්චාගමිංසු.

නාගරායථයර සඤ්ජානිත්වාසහපරික්ඛායරහි ොනංසජ්ජිත්වානගරමජ්යඣ

මණ්ඩපං කත්වා ොනං අෙංසු, යථරානඤ්ච පරික්ඛායර උපනායමසුං. යථරා

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිෙයාෙයිංසු. තං දිස්වා යකොකාලියකො චින්යතසි – ‘‘ඉයම
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පුබ්යබ අප්පිච්ඡා අයහසුං, ඉොනි පාපිච්ඡා ජාතා, පුබ්යබපි

අප්පිච්ඡසන්තුට්ඨපවිවිත්තසදිසා මඤ්යඤ’’ති යථයර උපසඞ්කමිත්වා, 

‘‘ආවුයසො, තුම්යහපුබ්යබඅප්පිච්ඡාවිෙ, ඉොනිපනපාපභික්ඛූ ජාතා’’තිවත්වා

‘‘මූලට්ඨායනයෙවයනසංපතිට්ඨංභින්දිස්සාමී’’තිතරමානරූයපො නික්ඛමිත්වා

සාවත්ථිංගන්ත්වායෙනභගවායතනුපසඞ්කමි.අෙයමවයකොකාලියකොඉමිනා

ච කාරයණනඋපසඞ්කමීතියවදිතබ්යබො. 

භගවාතංතුරිතතුරිතංආගච්ඡන්තංදිස්වාවආවජ්යජන්යතොඅඤ්ඤාසි – ‘‘අෙං

අග්ගසාවයක අක්යකොසිතුකායමො ආගයතො’’ති. ‘‘සක්කා නු යඛො

පටියසයධතු’’න්ති ච ආවජ්යජන්යතො, ‘‘න සක්කා පටියසයධතුං, යථයරසු

අපරජ්ඣිත්වාකාලඞ්කයතොඑකංයසන පදුමනිරයෙනිබ්බත්තිස්සතී’’තිදිස්වා, 

‘‘සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනපි නාම ගරහන්තං සුත්වා න නියසයධතී’’ති

වාෙයමොචනත්ථං අරියූපවාෙස්ස ච මහාසාවජ්ජභාවෙස්සනත්ථං මා යහවන්ති

තික්ඛත්තුං පටියසයධසි. තත්ථ මා යහවන්ති මා එවං අභණි. සද්ධායියකොති

සද්ධාෙ ආකයරො පසාොවයහො සද්ධාතබ්බවචයනො වා. පච්චයියකොති

පත්තිොයිතබ්බවචයනො. 

පක්කාමීතිකම්මානුභායවනයචොදිෙමායනො පක්කාමි.ඔකාසකතංහිකම්මංන

සක්කා පටිබාහිතුං, තං තස්ස තත්ථ ඨාතුං න අොසි. අචිරපක්කන්තස්සාති

පක්කන්තස්ස සයතො න චියරයනව. සබ්යබො කායෙො ඵුයටො අයහොසීති

යකසග්ගමත්තම්පි ඔකාසං ආවජ්යජත්වා සකලසරීරං අට්ඨීනි භින්දිත්වා

උග්ගතාහි පීළකාහි අජ්යඣොත්ථටං අයහොසි. ෙස්මා පන බුද්ධානුභායවන

තථාරූපං කම්මං බුද්ධානං සම්මුඛීභායව විපාකං න යෙති, ෙස්සනූපචායර

විජහිතමත්යත යෙති, තස්මා තස්ස අචිරපක්කන්තස්ස පීළකා උට්ඨහිංසු. 

කලාෙමත්තියෙොති චණකමත්තියෙො. යබලුවසලාටුකමත්තියෙොති 

තරුණයබලවමත්තියෙො. (බිල්ලමත්තියෙොති මහායබලවමත්තියෙො.) 

පභිජ්ජිංසූතිභිජ්ජිංසු.තාසුභින්නාසුසකලසරීරංපනසපක්කංවිෙ අයහොසි.යසො

පක්යකන ගත්යතන යජතවනද්වාරයකොට්ඨයක විසගිලියතො මච්යඡො විෙ

කෙලිපත්යතසු සයි. අථ ධම්මසවනත්ථං ආගතාගතා මනුස්සා – ‘‘ධි

යකොකාලික, ධි යකොකාලික, අයුත්තමකාසි, අත්තයනොයෙව මුඛං නිස්සාෙ

අනෙබයසනං පත්යතො’’ති ආහංසු. යතසං සුත්වා ආරක්ඛයෙවතා ධි-කාරං

අකංසු. ආරක්ඛකයෙවතානං ආකාසයෙවතාති ඉමිනා උපායෙන ොව

අකනිට්ඨභවනාඑකධිකායරො උෙපාදි.අථස්සඋපජ්ඣායෙොආගන්ත්වාඔවාෙං

අගණ්හන්තංඤත්වාගරහිත්වා පක්කාමි. 
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කාලමකාසීති උපජ්ඣායෙ පක්කන්යත කාලමකාසි. පදුමං නිරෙන්ති

පාටියෙක්යකො පදුමනිරයෙො නාම නත්ථි, අවීචිමහානිරෙම්හියෙව පන

පදුමගණනාෙපච්චිතබ්යබඑකස්මිංඨායන නිබ්බත්ති. 

වීසතිඛාරියකොති මාගධයකන පත්යථන චත්තායරො පත්ථා යකොසලරට්යඨ

එකපත්යථො යහොති, යතන පත්යථන චත්තායරො පත්ථා ආළ්හකං, චත්තාරි 

ආළ්හකානි යෙොණං, චතුයෙොණා මානිකා, චතුමානිකා ඛාරී, තාෙ ඛාරිො

වීසතිඛාරියකො. තිලවායහොති මාගධකානං සුඛුමතිලානං තිලසකටං. අබ්බුයෙො

නිරයෙොති අබ්බුයෙො නාම පාටියෙක්යකො නිරයෙො නත්ථි. අවීචිම්හියෙව පන

අබ්බුෙගණනාෙපච්චිතබ්බට්ඨානස්යසතංනාමං. නිරබ්බුොදීසුපි එයසවනයෙො. 

වස්සගණනාපි පයනත්ථ එවං යවදිතබ්බා – ෙයථව හි සතං සතසහස්සානි 

යකොටි යහොති, එවං සතං සතසහස්සයකොටියෙො පයකොටි නාම යහොති, සතං

සතසහස්සපයකොටියෙො යකොටිපයකොටි නාම, සතං

සතසහස්සයකොටිපයකොටියෙො නහුතං, සතං සතසහස්සනහුතානි නින්නහුතං, 

සතං සතසහස්සනින්නහුතානි එකං අබ්බුෙං, තයතො වීසතිගුණං නිරබ්බුෙං. 

එයසවනයෙොසබ්බත්ථාති.ෙසමං. 

පඨයමොවග්යගො. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. සනඞ්කුමාරසුත්තවණ්ණනා 

182. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම සප්පිනීතීයරති සප්පිනීනාමිකාෙ නදිො තීයර. 

සනඞ්කුමායරොති යසො කර පඤ්චසිඛකුමාරකකායල ඣානං භායවත්වා 

බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්යතො කුමාරකවණ්යණයනව විචරති. යතන නං

‘‘කුමායරො’’ති සඤ්ජානන්ති, යපොරාණකත්තාපන‘‘සනඞ්කුමායරො’’තිවුච්චති. 

ෙයනතස්මින්ති ජනිතස්මිං, පජාොති අත්යථො. යෙ යගොත්තපටිසාරියනොති යෙ

ජයනතස්මිංයගොත්තංපටිසරන්තියතසුයලොයක යගොත්තපටිසාරීසුඛත්තියෙො

යසට්යඨො. විජ්ොචරණසම්පන්යනොති භෙයභරවසුත්තපරිොයෙන (ම.නි. 1.34

ආෙයෙො) පුබ්යබනිවාසාදීහි වා තීහි, අම්බට්ඨසුත්තපරිොයෙන (දී. නි. 1.278

ආෙයෙො) විපස්සනාඤාණං මයනොමයිද්ධි ඡ අභිඤ්ඤායෙොති ඉමාහි වා අට්ඨහි

විජ්ජාහි, සීයලසු පරිපූරකාරිතා ඉන්ද්රියෙසු ගුත්තද්වාරතා යභොජයන

මත්තඤ්ඤුතා ජාගරිොනුයෙොයගො සත්ත සද්ධම්මා චත්තාරි 

රූපාවචරජ්ඣානානීති එවං පන්නරසධම්මයභයෙන චරයණන ච
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සමන්නාගයතො. යසො යසට්යඨො යෙවමානුයසති යසො ඛීණාසවබ්රාහ්මයණො

යෙයවසුචමනුස්යසසුචයසට්යඨො උත්තයමොති.පඨමං. 

2. යෙවෙත්තසුත්තවණ්ණනා 

183. දුතියෙ අචිරපක්කන්යතති සඞ්ඝං භින්දිත්වා නචිරස්යසව යවළුවනයතො 

ගොසීසංගයත. අස්සතරින්තිගරභස්සවළවාෙජාතං. දුතිෙං. 

3. අන්ධකවින්ෙසුත්තවණ්ණනා 

184. තතියෙ අන්ධකවින්ෙන්ති එවංනාමකං ගාමං. උපසඞ්කමීති ‘‘සත්ථා

ඉොනිපි වීරිෙං කයරොති පධානමනුයුඤ්ජති, ගච්ඡාමිස්ස සන්තියක ඨත්වා

සාසනානුච්ඡවිකංවීරිෙපටිසංයුත්තංගාථංවක්ඛාමී’’ති උපසඞ්කමි. 

පන්තානීති ජනතං අතික්කමිත්වා මනුස්සානං අනුපචායර ඨිතානි. 

සංයෙොෙනවිප්පයමොක්ඛාති තානි ච යසනාසනානි යසවමායනො න චීවරාදීනං 

අත්ථාෙ යසයවෙය, අථ යඛො ෙසසංයෙොජනවිප්පයමොක්ඛත්ථාෙ චයරෙය. 

සඞ්යඝ වයසති යතසු යසනාසයනසු රතිං අලභන්යතො උපට්ඨාකාදීනං 

චිත්තානුරක්ඛණත්ථංගරභපිට්යඨරජංවිෙඋප්පතන්යතොඅරඤ්යඤඅචරිත්වා 

සඞ්ඝමජ්යඣ වයසෙය. රක්ඛිතත්යතො සතීමාති තත්ථ ච වසන්යතො 

සගවචණ්යඩො යගොයණො විෙ සබ්රහ්මචාරියනො අවිජ්ඣන්යතො අඝට්යටන්යතො

රක්ඛිතත්යතො සතිපට්ඨානපරාෙයණොහුත්වාවයසෙය. 

ඉොනි සඞ්යඝ වසමානස්ස භික්ඛුයනො භික්ඛාචාරවත්තං ආචික්ඛන්යතො 

කුලාකුලන්තිආදිමාහ.තත්ථ පිණ්ඩිකාෙ චරන්යතොතිපිණ්ඩත්ථාෙචරමායනො. 

යසයවථ පන්තානි යසනාසනානීති සඞ්ඝමජ්ඣං ඔතරිත්වා වසමායනොපි

ධුරපරියවයණ තාලනාළියකරආදීනි යරොයපත්වා උපට්ඨාකාදිසංසට්යඨො න

වයසෙය, චිත්තකල්ලතං පන ජයනත්වා චිත්තං හායසත්වා යතොයසත්වා පුන

පන්තයසනාසයන වයසෙයාති අරඤ්ඤස්යසව වණ්ණං කයථති. භොති

වට්ටභෙයතො. අභයෙතිනිබ්බායන. විමුත්යතොතිඅධිමුත්යතොහුත්වාවයසෙය. 

ෙත්ථ යභරවාති ෙස්මිං ඨායන භෙජනකා සවිඤ්ඤාණකා සීහබයග්ඝාෙයෙො, 

අවිඤ්ඤාණකා රත්තිභායග ඛාණුවල්ලිආෙයෙො බහූ අත්ථි. සරීසපාති

දීඝජාතිකාදිසරීසපා. නිසීදි තත්ථ භික්ඛූති තාදියස ඨායන භික්ඛු නිසින්යනො.

ඉමිනා ඉෙං දීයපති – භගවා ෙථා තුම්යහ එතරහි තත්රට්ඨකයභරවාරම්මණානි

යචව සරීසයප ච විජ්ජුනිච්ඡාරණාදීනි ච අමනසිකත්වා නිසින්නා, එවයමවං

පධානමනුයුත්තාභික්ඛූ නිසීෙන්තීති. 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා බ්රහ්මසංයුත්තං 

176 

පටුන 

ොතු යම දිට්ඨන්ති එකංයසන මො දිට්ඨං. න යිෙං ඉතිහීතිහන්ති ඉෙං ඉතිහ

ඉතිහාති න තක්කයහතු වා නෙයහතු වා පිටකසම්පොයනන වා අහං වොමි. 

එකස්මිං බ්රහ්මචරිෙස්මින්ති එකාෙ ධම්මයෙසනාෙ. ධම්මයෙසනා හි ඉධ

බ්රහ්මචරිෙන්තිඅධිප්යපතා. මච්චුහායිනන්ති මරණපරිච්චාගිනංඛීණාසවානං. 

ෙසාචෙසධාෙසාතිඑත්ථ ෙසාතිෙයසව, ෙසධාෙසාතිසතං, අඤ්යඤච ෙසුත්තරං

යසඛසතං පස්සාමීති වෙති. යසොතසමාපන්නාති මග්ගයසොතං සමාපන්නා. 

අතිරච්ඡානගාමියනොති යෙසනාමත්තයමතං, අවිනිපාතධම්මාති අත්යථො. 

සඞ්ඛාතුං යනොපි සක්යකොමීති මුසාවාෙභයෙන එත්තකානාම පුඤ්ඤභාගියනො

සත්තාතිගයණතුංන සක්යකොමීතිබහුංබ්රහ්මධම්මයෙසනංසන්ධාෙඑවමාහ.

තතිෙං. 

4. අරුණවතීසුත්තවණ්ණනා 

185. චතුත්යථ අභිභූසම්භවන්ති අභිභූ ච සම්භයවො ච. යතසු අභිභූයථයරො

සාරිපුත්තත්යථයරො විෙ පඤ්ඤාෙ අග්යගො, සම්භවත්යථයරො 

මහායමොග්ගල්ලායනො විෙ සමාධිනා අග්යගො. උජ්ඣාෙන්තීති අවජ්ඣාෙන්ති, 

ලාමකයතො වා චින්යතන්ති. ඛිෙයන්තීති, කන්නායමතං කන්නායමතන්ති? 

අඤ්ඤමඤ්ඤංකයථන්ති. විපායචන්තීතිවිත්ථාරෙන්තාපුනප්පුනංකයථන්ති. 

යහට්ඨියමන උපඩ්ඪකායෙනාති නාභියතො පට්ඨාෙ යහට්ඨිමකායෙන. පාළිෙං 

එත්තකයමව ආගතං. යථයරො පන ‘‘පකතිවණ්ණං විජහිත්වා නාගවණ්ණං

ගයහත්වාෙස්යසති, සුපණ්ණවණ්ණංගයහත්වාවාෙස්යසතී’’තිආදිනා(පටි.ම.

3.13) නයෙන ආගතං අයනකප්පකාරං ඉද්ධිවිකුබ්බනං ෙස්යසසි. ඉමා

ගාථායෙො අභාසීතියථයරොකරචින්යතසි–‘‘කථංයෙසිතානුයඛොධම්මයෙසනා

සබ්යබසං පිො අස්ස මනාපා’’ති. තයතො ආවජ්යජන්යතො – ‘‘සබ්යබපි

පාසණ්ඩා සබ්යබ යෙවමනුස්සා අත්තයනො අත්තයනො සමයෙ පුරිසකාරං 

වණ්ණෙන්ති, වීරිෙස්ස අවණ්ණවාදී නාම නත්ථි, වීරිෙපටිසංයුත්තං කත්වා

යෙයසස්සාමි, එවං අෙං ධම්මයෙසනා සබ්යබසං පිො භවිස්සති මනාපා’’ති

ඤත්වාතීසුපිටයකසුවිචිනිත්වාඉමාගාථා අභාසි. 

තත්ථ ආරම්භථාති ආරම්භවීරිෙං කයරොථ. නික්කමථාති නික්කමවීරිෙං

කයරොථ. යුඤ්ෙථාති පයෙොගං කයරොථ පරක්කමථ. මච්චුයනො යසනන්ති

මච්චුයනො යසනා නාම කයලසයසනා, තං ධුනාථ. ොතිසංසාරන්ති ජාතිඤ්ච 

සංසාරඤ්ච, ජාතිසඞ්ඛාතංවාසංසාරං. දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සතීති වට්ටදුක්ඛස්ස

පරිච්යඡෙං කරිස්සති. කං පන කත්වා යථයරො සහස්සියලොකධාතුං 

විඤ්ඤායපසීති? නීලකසිණං තාව සමාපජ්ජිත්වා සබ්බත්ථ ආයලොකට්ඨායන



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා බ්රහ්මසංයුත්තං 

177 

පටුන 

අන්ධකාරංඵරි, ඔොතකසිණංසමාපජ්ජිත්වාඅන්ධකාරට්ඨායනඔභාසං.තයතො

‘‘කමිෙංඅන්ධකාර’’න්ති? සත්තානංආයභොයගඋප්පන්යනආයලොකංෙස්යසසි.

ආයලොකට්ඨායන ආයලොකකච්චං නත්ථි, ‘‘කං ආයලොයකො අෙ’’න්ති? 

විචිනන්තානං අත්තානං ෙස්යසසි. අථ යතසං යථයරොති වෙන්තානං ඉමා 

ගාථායෙො අභාසි, සබ්යබ ඔසටාෙ පරිසාෙ මජ්යඣ නිසීදිත්වා ධම්මං

යෙයසන්තස්සවිෙ සද්ෙංසුණිංසු.අත්යථොපියනසංපාකයටොඅයහොසි.චතුත්ථං. 

5. පරිනිබ්බානසුත්තවණ්ණනා 

186. පඤ්චයම උපවත්තයන මල්ලානං සාලවයනති ෙයථව හි

කෙම්බනදීතීරයතො රාජමාතුවිහාරද්වායරන ථූපාරාමං ගන්තබ්බං යහොති, එවං

හිරඤ්ඤවතිකාෙ නාම නදිො පාරිමතීරයතො සාලවනං උෙයානං. ෙථා 

අනුරාධපුරස්ස ථූපාරායමො, එවං තං කුසිනාරාෙ යහොති. ෙථා ථූපාරාමයතො

ෙක්ඛිණද්වායරන නගරං පවිසනමග්යගො පාචීනමුයඛො ගන්ත්වා උත්තයරන

නිවත්තති, එවං උෙයානයතො සාලපන්ති පාචීනමුඛා ගන්ත්වා උත්තයරන

නිවත්තා.තස්මාතං‘‘උපවත්තන’’න්තිවුච්චති. තස්මිංඋපවත්තයනමල්ලානං

සාලවයන. අන්තයරන ෙමකසාලානන්ති මූලක්ඛන්ධවිටපපත්යතහි 

අඤ්ඤමඤ්ඤං සංසිබ්බිත්වා ඨිතසාලානං අන්තරිකාෙ. අප්පමායෙන 

සම්පායෙථාතිසතිඅවිප්පවායසනකත්තබ්බකච්චානිසම්පාෙෙථ.ඉතිභගවාෙථා 

නාම මරණමඤ්යච නිපන්යනො මහද්ධයනො කුටුම්බියකො පුත්තානං ධනසාරං

ආචික්යඛෙය, එවයමවං පරිනිබ්බානමඤ්යච නිපන්යනො පඤ්චචත්තාලීස

වස්සානිදින්නංඔවාෙංසබ්බං එකස්මිංඅප්පමාෙපයෙයෙවපක්ඛිපිත්වාඅභාසි. 

අෙංතථාගතස්ස පච්ඡිමාවාචාතිඉෙංපනසඞ්ගීතිකාරානංවචනං. 

ඉයතොපරංෙංපරිනිබ්බානපරිකම්මංකත්වාභගවාපරිනිබ්බුයතො, තං ෙස්යසතුං, 

අථයඛො භගවා පඨමංඣානන්තිආදිවුත්තං.තත්ථ සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධං

සමාපන්යන භගවති අස්සාසපස්සාසානං අප්පවත්තිං දිස්වා, ‘‘පරිනිබ්බුයතො

සත්ථා’’තිසඤ්ඤාෙයෙවමනුස්සාඑකප්පහායරනවිරවිංසු, ආනන්ෙත්යථයරොපි

– ‘‘පරිනිබ්බුයතොනුයඛො, භන්යත, අනුරුද්ධභගවා’’තියථරං පුච්ඡි. යථයරො

‘‘න යඛො, ආවුයසො ආනන්ෙ, තථාගයතො පරිනිබ්බුයතො, අපිච 

සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධං සමාපන්යනො’’ති ආහ. කථං පන යසො අඤ්ඤාසි? 

යථයරො කර සත්ථාරා සද්ධිංයෙව තං තං සමාපත්තිං සමාපජ්ජන්යතො ොව

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනවුට්ඨානං, තාව ගන්ත්වා, ‘‘ඉොනි භගවා

නියරොධං සමාපන්යනො, අන්යතොනියරොයධ ච කාලංකරිො නාම නත්ථී’’ති

අඤ්ඤාසි. 
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පටුන 

අථ යඛො භගවා සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨහිත්වා

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනං සමාපජ්ජි…යප.… තතිෙජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වා 

චතුත්ථං ඣානං සමාපජ්ජීති එත්ථ පන භගවා චතුවීසතිො ඨායනසු පඨමං

ඣානං සමාපජ්ජි, යතරසසු ඨායනසු දුතිෙං ඣානං… තථා තතිෙං…

පන්නරසසු ඨායනසු චතුත්ථං ඣානං සමාපජ්ජි. කථං? ෙසසු අසුයභසු

ද්වත්තිංසාකායර අට්ඨසු කසියණසු යමත්තාකරුණාමුදියතසු ආනාපායන

පරිච්යඡොකායසතිඉයමසුතාව චතුවීසතිොඨායනසුපඨමංඣානංසමාපජ්ජි.

ඨයපත්වා පන ද්වත්තිංසාකාරඤ්ච ෙස ච අසුභානි යසයසසු යතරසසු දුතිෙං

ඣානං… යතසුයෙව තතිෙං ඣානං සමාපජ්ජි. අට්ඨසු පන කසියණසු

උයපක්ඛාබ්රහ්මවිහායරආනාපායනපරිච්යඡොකායසචතූසුඅරූයපසූතිඉයමසු 

පන්නරසසු ඨායනසු චතුත්ථං ඣානං සමාපජ්ජි. අෙම්පි ච සඞ්යඛපකථාව.

නිබ්බානපුරං පවිසන්යතො පන භගවා ධම්මස්සාමි සබ්බාපි 

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛාසමාපත්තියෙො පවිසිත්වා වියෙසංගච්ඡන්යතො

ඤාතිජනං ආලිඞ්යගත්වාවිෙසබ්බසමාපත්තිසුඛංඅනුභවිත්වාපවිට්යඨො. 

චතුත්ථජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වා සමනන්තරා භගවා පරිනිබ්බායීති එත්ථ ච

ඣානසමනන්තරං පච්චයවක්ඛණසමනන්තරන්ති, ද්යව සමනන්තරානි.

චතුත්ථජ්ඣානා වුට්ඨාෙ භවඞ්ගං ඔතිණ්ණස්ස තත්යථව පරිනිබ්බානං 

ඣානසමනන්තරං නාම, චතුත්ථජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වා පුන ඣානඞ්ගානි

පච්චයවක්ඛිත්වා භවඞ්ගං ඔතිණ්ණස්ස තත්යථව පරිනිබ්බානං 

පච්චයවක්ඛණසමනන්තරං නාම.ඉමානිද්යවපිසමනන්තරායනව.භගවාපන 

ඣානං සමාපජ්ජිත්වා ඣානා වුට්ඨාෙ ඣානඞ්ගානි පච්චයවක්ඛිත්වා

භවඞ්ගචිත්යතන අබයාකයතනදුක්ඛසච්යචනපරිනිබ්බායි.යෙහියකචිබුද්ධා

වා පච්යචකබුද්ධා වා අරිෙසාවකා වා අන්තමයසො කුන්ථකපිල්ලිකං උපාොෙ

සබ්යබභවඞ්ගචිත්යතයනව අබයාකයතනදුක්ඛසච්යචනකාලංකයරොන්ති. 

භූතාති සත්තා. අප්පටිපුග්ගයලොති පටිභාගපුග්ගලවිරහියතො. බලප්පත්යතොති

ෙසවිධංඤාණබලං පත්යතො. උප්පාෙවෙධම්මියනොතිඋප්පාෙවෙසභාවා. යතසං 

වූපසයමොති යතසං සඞ්ඛාරානං වූපසයමො. සුයඛොති අසඞ්ඛතං නිබ්බානයමව

සුඛන්තිඅත්යථො. තොසීති‘‘සහපරිනිබ්බානා මහාභූමිචායලොඅයහොසී’’තිඑවං

මහාපරිනිබ්බායන (දී. නි. 2.220) වුත්තං භූමිචාලං සන්ධාොහ. යසො හි

යලොමහංසනයකො ච භිංසනයකො ච ආසි. සබ්බාකාරවරූයපයතති

සබ්බාකාරවරගුණූයපයත. නාහු අස්සාසපස්සායසොති න ජායතො

අස්සාසපස්සායසො. අයනයෙොති තණ්හාසඞ්ඛාතාෙ එජාෙ අභායවන අයනයජො. 

සන්තිමාරබ්භාති අනුපාදියසසංනිබ්බානංආරබ්භපටිච්චසන්ධාෙ. චක්ඛුමාති 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා බ්රහ්මසංයුත්තං 

179 

පටුන 

පඤ්චහිචක්ඛූහිචක්ඛුමා. පරිනිබ්බුයතොති ඛන්ධපරිනිබ්බායනනපරිනිබ්බුයතො. 

අසල්ලීයනනාති අනල්ලීයනන අසඞ්කුටියතන සුවිකසියතයනව චිත්යතන. 

යවෙනං අජ්ඣවාසයීති යවෙනං අධිවායසසි, න යවෙනානුවත්තී හුත්වා ඉයතො

චියතො සම්පරිවත්ති. වියමොක්යඛොති යකනචි ධම්යමන අනාවරණවියමොක්යඛො

සබ්බයසො අපඤ්ඤත්තිභාවූපගයමො පජ්යජොතනිබ්බානසදියසො ජායතොති. 

පඤ්චමං. 

දුතියෙොවග්යගො. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිො 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

බ්රහ්මසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. බ්රාහ්මණසංයුත්තං 

1. අරහන්තවග්යගො 

1. ධනඤ්ජානීසුත්තවණ්ණනා 

187. බ්රාහ්මණසංයුත්තස්ස පඨයම ධනඤ්ොනීති ධනඤ්ජානියගොත්තා.

උක්කට්ඨයගොත්තා කයරසා. යසසබ්රාහ්මණා කර බ්රහ්මුයනො මුඛයතො ජාතා, 

ධනඤ්ජානියගොත්තා මත්ථකං භින්දිත්වා නික්ඛන්තාති යතසං ලද්ධි. උොනං

උොයනසීතිකස්මාඋොයනසි? යසොකරබ්රාහ්මයණො මිච්ඡාදිට්ඨියකො‘‘බුද්යධො

ධම්යමො සඞ්යඝො’’ති වුත්යත කණ්යණ පිෙහති, ථද්යධො ඛදිරඛාණුසදියසො.

බ්රාහ්මණී පන යසොතාපන්නා අරිෙසාවිකා. බ්රාහ්මයණො ොනං යෙන්යතො 

පඤ්චසතානං බ්රාහ්මණානං අප්යපොෙකං පාොසං යෙති, බ්රාහ්මණී

බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්සනානාරසයභොජනං.බ්රාහ්මණස්සොනදිවයසබ්රාහ්මණී

තස්සවසවත්තිතාෙ පහීනමච්යඡරතාෙ චසහත්ථා පරිවිසති.බ්රාහ්මණිො පන

ොනදිවයස බ්රාහ්මයණො පායතොව ඝරා නික්ඛමිත්වා පලාෙති. අයථකදිවසං

බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මණිො සද්ධිං අසම්මන්යතත්වා පඤ්චසයත බ්රාහ්මයණ

නිමන්යතත්වා බ්රාහ්මණිං ආහ – ‘‘ස්යව යභොති අම්හාකං ඝයර පඤ්චසතා

බ්රාහ්මණා භුඤ්ජිස්සන්තී’’ති. මො කං කාතබ්බං බ්රාහ්මණාති? තො අඤ්ඤං

කඤ්චිකාතබ්බංනත්ථි, සබ්බංපචනපරියවසනංඅඤ්යඤ කරිස්සන්ති.ෙංපන

ත්වංඨිතාපිනිසින්නාපිඛිපිත්වාපිඋක්කාසිත්වාපි‘‘නයමො බුද්ධස්සා’’තිතස්ස

මුණ්ඩකස්ස සමණකස්ස නමක්කාරං කයරොසි, තං ස්යව එකදිවසමත්තං මා

අකාසි. තං හි සුත්වා බ්රාහ්මණා අනත්තමනා යහොන්ති, මා මං බ්රාහ්මයණහි

භින්ෙසීති. ත්වං බ්රාහ්මයණහි වා භිජ්ජ යෙයවහි වා, අහං පන සත්ථාරං

අනුස්සරිත්වාන සක්යකොමි අනමස්සමානා සණ්ඨාතුන්ති. යභොතිකුලසතියක

ගායම ගාමද්වාරම්පි තාව පිෙහිතුං වාෙමන්ති, ත්වං ද්වීහඞ්ගුයලහි පිෙහිතබ්බං

මුඛංබ්රාහ්මණානංයභොජනකාලමත්තංපිෙහිතුංනසක්යකොසීති.එවං පුනප්පුනං

කයථත්වාපි යසො නිවායරතුං අසක්යකොන්යතො උස්සීසයක ඨපිතං

මණ්ඩලග්ගඛග්ගං ගයහත්වා – ‘‘යභොතිසයචස්යවබ්රාහ්මයණසුනිසින්යනසු

තං මුණ්ඩසමණකංනමස්සසි, ඉමිනාතංඛග්යගනපාෙතලයතොපට්ඨාෙොව 

යකසමත්ථකාකළීරංවිෙයකොට්යටත්වාරාසිංකරිස්සාමී’’තිඉමංගාථංඅභාසි

– 

‘‘ඉමිනාමණ්ඩලග්යගන, පාෙයතොොවමත්ථකා; 

කළීරමිවයඡජ්ජාමි, ෙදිමිච්ඡංනකාහසි. 
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‘‘සයචබුද්යධොතිභණසි, සයචධම්යමොතිභාසසි; 

සයචසඞ්යඝොතිකත්යතසි, ජීවන්තීයමනියවසයන’’ති. 

අරිෙසාවිකාපනපථවීවිෙදුප්පකම්පා, සියනරුවිෙ දුප්පරිවත්තිො.සායතන

නංඑවමාහ– 

‘‘සයචයමඅඞ්ගමඞ්ගානි, කාමංයඡජ්ජසිබ්රාහ්මණ; 

යනවාහංවිරමිස්සාමි, බුද්ධයසට්ඨස්සසාසනා. 

‘‘නාහංඔක්කාවරධරා, සක්කායරොධයිතුංජිනා; 

ධීතාහංබුද්ධයසට්ඨස්ස, ඡින්ෙවාමංවධස්සුවා’’ති. 

එවංධනඤ්ජානිගජ්ජිතංනාමගජ්ජන්තීපඤ්චගාථාසතානිඅභාසි. බ්රාහ්මයණො

බ්රාහ්මණිංපරාමසිතුංවාපහරිතුංවාඅසක්යකොන්යතො‘‘යභොතිෙංයත රුච්චති, 

තං කයරොහී’’ති වත්වා ඛග්ගං සෙයන ඛිපි. පුනදිවයස යගහං හරිතුපලිත්තං 

කාරායපත්වා ලාජාපුණ්ණඝටමාලාගන්ධාදීහි තත්ථ තත්ථ අලඞ්කාරායපත්වා

පඤ්චන්නං බ්රාහ්මණසතානං නවසප්පිසක්ඛරමධුයුත්තං අප්යපොෙකපාොසං

පටිොොයපත්වාකාලං ආයරොචායපසි. 

බ්රාහ්මණීපි පායතොව ගන්යධොෙයකන සෙං න්හායිත්වා සහස්සග්ඝනකං 

අහතවත්ථං නිවායසත්වා පඤ්චසතග්ඝනකං එකංසං කත්වා

සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා සුවණ්ණකටච්ඡුංගයහත්වාභත්තග්යගබ්රාහ්මයණ 

පරිවිසමානායතහිසද්ධිංඑකපන්තිෙංනිසින්නස්සතස්ස බ්රාහ්මණස්සභත්තං

උපසංහරන්තීදුන්නික්ඛිත්යතොරුභණ්යඩපක්ඛලි. පක්ඛලනඝට්ටනාෙදුක්ඛා

යවෙනා උප්පජ්ජි. තස්මිං සමයෙ ෙසබලං සරි. සතිසම්පන්නතාෙ පන

පාොසපාතිං අඡඩ්යඩත්වා සණිකං ඔතායරත්වා භූමිෙං සණ්ඨයපත්වා 

පඤ්චන්නං බ්රාහ්මණසතානං මජ්යඣ සිරසි අඤ්ජලිං ඨයපත්වා යෙන

යවළුවනං, යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාඉමංඋොනංඋොයනසි. 

තස්මිඤ්ච සමයෙයතසුබ්රාහ්මයණසුයකචි භුත්තායහොන්ති, යකචිභුඤ්ජමානා, 

යකචිහත්යථඔතාරිතමත්තා, යකසඤ්චියභොජනංපුරයතො ඨපිතමත්තංයහොති.

යත තං සද්ෙං සුත්වාව සියනරුමත්යතන මුග්ගයරන සීයස පහටා විෙ 

කණ්යණසු සූයලන විද්ධා විෙ දුක්ඛයෙොමනස්සං පටිසංයවදිෙමානා ‘‘ඉමිනා

අඤ්ඤලද්ධියකන මෙං ඝරං පයවසිතා’’ති කුජ්ඣිත්වා හත්යථ පිණ්ඩං

ඡඩ්යඩත්වා මුයඛන ගහිතං නිට්ඨුභිත්වා ධනුං දිස්වා කාකා විෙ බ්රාහ්මණං

අක්යකොසමානා දිසාවිදිසා පක්කමිංසු. බ්රාහ්මයණො එවං භිජ්ජිත්වා ගච්ඡන්යත

බ්රාහ්මයණ දිස්වා බ්රාහ්මණිං සීසයතො පට්ඨාෙ ඔයලොයකත්වා, ‘‘ඉෙයමව භෙං
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පටුන 

සම්පස්සමානා මෙං හියෙයො පට්ඨාෙ යභොතිං ොචන්තා න ලභිම්හා’’ති

නානප්පකායරහිබ්රාහ්මණිංඅක්යකොසිත්වා, එතං‘‘එවයමවංපනා’’තිආදිවචනං

අයවොච. 

උපසඞ්කමීති ‘‘සමයණො යගොතයමො ගාමනිගමරට්ඨපූජියතො, න සක්කා

ගන්ත්වා ෙං වා තං වා වත්වා සන්තජ්යජතුං, එකයමව නං පඤ්හං

පුච්ඡිස්සාමී’’තිගච්ඡන්යතොව ‘‘කිංසු යඡත්වා’’තිගාථංඅභිසඞ්ඛරිත්වා–‘‘සයච

‘අසුකස්සනාමවධංයරොයචමී’ති වක්ඛති, අථනං ‘යෙතුය්හංනරුච්චන්ති, 

යතමායරතුකායමොසි, යලොකවධාෙඋප්පන්යනො, කංතුය්හංසමණභායවනා’ති? 

නිග්ගයහස්සාමි. සයච ‘න කස්සචි වධං යරොයචමී’ති වක්ඛති, අථ නං ‘ත්වං

රාගාදීනම්පි වධං න ඉච්ඡසි. කස්මා සමයණො හුත්වා ආහිණ්ඩසී’ති? 

නිග්ගයහස්සාමී.ඉතිඉමංඋභයතොයකොටිකංපඤ්හංසමයණොයගොතයමොයනව

ගිලිතුං න උග්ගිලිතුං සක්ඛිස්සතී’’ති චින්යතත්වා උපසඞ්කමි. සම්යමොදීති

අත්තයනො පණ්ඩිතතාෙ කුද්ධභාවං අෙස්යසත්වා මධුරකථං කයථන්යතො

සම්යමොදි. පඤ්යහො යෙවතාසංයුත්යත කථියතො. යසසම්පි යහට්ඨා 

විත්ථාරිතයමවාති.පඨමං. 

2. අක්යකොසසුත්තවණ්ණනා 

188. දුතියෙ අක්යකොසකභාරද්වායෙොති භාරද්වායජොව යසො, පඤ්චමත්යතහි

පන ගාථා සයතහි තථාගතං අක්යකොසන්යතො ආගයතොති.

‘‘අක්යකොසකභාරද්වායජො’’ති තස්ස සඞ්ගීතිකායරහි නාමං ගහිතං. කුපියතො

අනත්තමයනොති ‘‘සමයණන යගොතයමන මය්හං යජට්ඨකභාතරං

පබ්බායජන්යතන ජානි කතා, පක්යඛො භින්යනො’’ති යකොයධන කුපියතො

යෙොමනස්යසනචඅනත්තමයනොහුත්වාතිඅත්යථො. අක්යකොසතීති‘‘යචොයරොසි, 

බායලොසි, මූළ්යහොසි, යථයනොසි, ඔට්යඨොසි, යමණ්යඩොසි, යගොයණොසි, ගරයභොසි, 

තිරච්ඡානගයතොසි, යනරයියකොසී’’ති ෙසහි අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසති. 

පරිභාසතීති‘‘යහොතුමුණ්ඩකසමණක, ‘අෙණ්යඩො අහ’න්තිකයරොසි, ඉොනියත

රාජකුලංගන්ත්වාෙණ්ඩංආයරොයපස්සාමී’’තිආදීනිවෙන්යතො පරිභාසතිනාම. 

සම්භුඤ්ෙතීති එකයතො භුඤ්ජති. වීතිහරතීති කතස්ස පටිකාරං කයරොති. 

භගවන්තං යඛො, යගොතමන්ති කස්මා එවමාහ? ‘‘තයවයවතං, බ්රාහ්මණ, 

තයවයවතං, බ්රාහ්මණා’’ති කරස්ස සුත්වා. ‘‘ඉසයෙො නාම කුපිතා සපනං

යෙන්තිකසවච්ඡාෙයෙොවිො’’ති අනුස්සවවයසන‘‘සපතිමංමඤ්යඤසමයණො

යගොතයමො’’තිභෙංඋප්පජ්ජි.තස්මාඑවමාහ. 
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ෙන්තස්සාති නිබ්බියසවනස්ස. තාදියනොති තාදිලක්ඛණං පත්තස්ස. තස්යසව

යතන පාපියෙොති තස්යසව පුග්ගලස්ස යතන යකොයධන පාපං යහොති. සයතො 

උපසම්මතීති සතිො සමන්නාගයතො හුත්වා අධිවායසති. උභින්නං 

තිකිච්ඡන්තානන්තිඋභින්නංතිකච්ඡන්තං.අෙයමවවාපායඨො.යෙොපුග්ගයලො 

සයතොඋපසම්මති, උභින්නමත්ථංචරතිතිකච්ඡතිසායධති, තංපුග්ගලංජනා

බායලොති මඤ්ඤන්ති. කීදිසා ජනා? යෙ ධම්මස්ස අයකොවිො. ධම්මස්සාති

පඤ්චක්ඛන්ධධම්මස්ස වා චතුසච්චධම්මස්ස වා. අයකොවිොති තස්මිං ධම්යම

අකුසලාඅන්ධබාලපුථුජ්ජනා.දුතිෙං. 

3. අසුරින්ෙකසුත්තවණ්ණනා 

189. තතියෙ අසුරින්ෙකභාරද්වායෙොති අක්යකොසකභාරද්වාජස්ස කනිට්යඨො. 

කුපියතොතියතයනවකාරයණනකුද්යධො. ෙෙඤ්යචවස්සතං යහොතීතිඅස්යසව

තං ජෙං යහොති, යසො ජයෙො යහොතීති අත්යථො. කතමස්සාති? ො තිතික්ඛා

විජානයතොඅධිවාසනාෙගුණංවිජානන්තස්සතිතික්ඛා අධිවාසනා, අෙංතස්ස

විජානයතොවජයෙො.බායලො පනඵරුසංභණන්යතො ‘‘මය්හංජයෙො’’තියකවලං

ජෙංමඤ්ඤති.තතිෙං. 

4. බිලඞ්ගීකසුත්තවණ්ණනා 

190. චතුත්යථ බිලඞ්ගිකභාරද්වායෙොති භාරද්වායජොවයසො, නානප්පකාරංපන

සුද්ධඤ්චසම්භාරයුත්තඤ්චකඤ්ජිකංකායරත්වා වික්කණායපන්යතොබහුධනං

සඞ්ඛරීති ‘‘බිලඞ්ගිකභාරද්වායජො’’ති තස්ස සඞ්ගීතිකායරහි නාමං ගහිතං. 

තුණ්හීභූයතොති ‘‘තයෙො යම යජට්ඨකභාතයරො ඉමිනා පබ්බාජිතා’’ති අතිවිෙ

කුද්යධො කඤ්චි වත්තුං අසක්යකොන්යතො තුණ්හීභූයතො අට්ඨාසි. ගාථා පන

යෙවතාසංයුත්යතකථිතාව.චතුත්ථං. 

5. අහිංසකසුත්තවණ්ණනා 

191. පඤ්චයම අහිංසකභාරද්වායෙොති භාරද්වායජොයවස, අහිංසකපඤ්හං පන

පුච්ඡි, යතනස්යසතංසඞ්ගීතිකායරහිනාමංගහිතං. නායමනවාඑසඅහිංසයකො, 

යගොත්යතන භාරද්වායජො. අහිංසකාහන්ති අහිංසයකො අහං, ඉති යම භවං

යගොතයමොජානාතූතිආහ. තථාචස්සාති තථායචඅස්ස, භයවෙයාසීතිඅත්යථො. 

නහිංසතීතිනවියහයඨති නදුක්ඛායපති.පඤ්චමං. 
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6. ජටාසුත්තවණ්ණනා 

192. ඡට්යඨ ජටාභාරද්වායජොති භාරද්වායජොයවස, ජටාපඤ්හස්ස පන

පුච්ඡිතත්තාසඞ්ගීතිකායරහිඑවංවුත්යතො.යසසං යෙවතාසංයුත්යතකථිතයමව.

ඡට්ඨං. 

7. සුද්ධිකසුත්තවණ්ණනා 

193. සත්තයම සුද්ධිකභාරද්වායෙොති අෙම්පි භාරද්වායජොව, සුද්ධිකපඤ්හස්ස

පන පුච්ඡිතත්තා සඞ්ගීතිකායරහි එවං වුත්යතො. සීලවාපි තයපොකරන්ති

සීලසම්පන්යනොපිතයපොකම්මංකයරොන්යතො. විජ්ොචරණසම්පන්යනොතිඑත්ථ 

විජ්ොති තයෙො යවො. චරණන්ති යගොත්තචරණං. යසො සුජ්ඣති න අඤ්ඤා

ඉතරාපොතියසොයතවිජ්යජොබ්රාහ්මයණොසුජ්ඣති, අෙංපන අඤ්ඤානාමිකා 

පජානසුජ්ඣතීතිවෙති. බහුම්පිපලපංෙප්පන්තිබහුම්පිපලපං ජප්පන්යතො, 

‘‘බ්රාහ්මයණොව සුජ්ඣතී’’ති එවං වචනසහස්සම්පි භණන්යතොති අත්යථො. 

අන්යතොකසම්බූති අන්යතො කයලසපූතිසභායවන පූතියකො. සංකිලිට්යඨොති

කලිට්යඨහිකාෙකම්මාදීහිසමන්නාගයතො. සත්තමං. 

8. අග්ගිකසුත්තවණ්ණනා 

194. අට්ඨයම අග්ගිකභාරද්වායෙොති අෙම්පි භාරද්වායජොව, අග්ගි

පරිචරණවයසන පනස්ස සඞ්ගීතිකායරහි එතං නාමං ගහිතං. සන්නිහියතො

යහොතීති සංයෙොජියතො යහොති. අට්ඨාසීති කස්මා තත්ථ අට්ඨාසි? භගවා කර

පච්චූසසමයෙ යලොකං ඔයලොයකන්යතො ඉමං බ්රාහ්මණං දිස්වා චින්යතසි –

‘‘අෙංබ්රාහ්මයණොඑවරූපං අග්ගපාොසංගයහත්වා‘මහාබ්රහ්මානංයභොයජමී’ති

අග්ගිම්හි ඣායපන්යතො අඵලං කයරොති අපාෙමග්ගං ඔක්කමති, ඉමං ලද්ධිං

අවිස්සජ්ජන්යතො අපාෙපූරයකොව භවිස්සති, ගච්ඡාමිස්ස ධම්මයෙසනාෙ, 

මිච්ඡාදිට්ඨිං භින්දිත්වා පබ්බායජත්වා චත්තායරො මග්යග යචව චත්තාරි ච

ඵලානියෙමී’’ති, තස්මාපුබ්බණ්හසමයෙරාජගහංපවිසිත්වා තත්ථඅට්ඨාසි. 

තීහි විජ්ොහීතිතීහි යවයෙහි. ොතිමාති ොව සත්තමා පිතාමහයුගා පරිසුද්ධාෙ

ජාතිො සමන්නාගයතො. සුතවා බහූති බහු නානප්පකායර ගන්යථ සුතවා. 

යසොමං භුඤ්යෙෙයාති යසො යතවිජ්යජො බ්රාහ්මයණො ඉමං පාොසං භුඤ්ජිතුං

යුත්යතො, තුම්හාකංපයනසපාොයසොඅයුත්යතොතිවෙති. 

යවදීති පුබ්යබනිවාසඤායණන ජානි පටිවිජ්ඣි. සග්ගාපාෙන්ති දිබ්යබන

චක්ඛුනා සග්ගම්පි අපාෙම්පි පස්සති. ොතික්ඛෙන්ති අරහත්තං. 

අභිඤ්ඤායවොසියතොති ජානිත්වා යවොසිතයවොසායනො. බ්රාහ්මයණො භවන්ති 
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අවීචියතො ොව භවග්ගා යභොතා යගොතයමන සදියසො ජාතිසම්පන්යනො

ඛීණාසවබ්රාහ්මයණොනත්ථි, භවංයෙවබ්රාහ්මයණොති. 

එවඤ්ච පන වත්වා සුවණ්ණපාතිං පූයරත්වා ෙසබලස්ස පාොසං උපනායමසි.

සත්ථා උප්පත්තිං දීයපත්වා යභොජනං පටික්ඛිපන්යතො ගාථාභිගීතං

යමතිආදිමාහ. තත්ථ ගාථාභිගීතන්ති ගාථාහි අභිගීතං. අයභොෙයනෙයන්ති

අභුඤ්ජිතබ්බං. ඉෙං වුත්තං යහොති – ත්වං, බ්රාහ්මණ, මය්හං එත්තකං කාලං

භික්ඛාචාරවත්යතනඨිතස්ස කටච්ඡුමත්තම්පි ොතුංනාසක්ඛි, ඉොනිපනමො

තුය්හංකලඤ්ජම්හිතියල විත්ථායරන්යතනවිෙසබ්යබබුද්ධගුණාපකාසිතා, 

ඉති ගාෙයනන ගායිත්වා ලද්ධං විෙ ඉෙං යභොජනං යහොති, තස්මා ඉෙං

ගාථාභිගීතං යම අයභොජයනෙයන්ති. සම්පස්සතං, බ්රාහ්මණ, යනසධම්යමොති, 

බ්රාහ්මණ, අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච සම්පස්සන්තානං ‘‘එවරූපං යභොජනං

භුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති එස ධම්යමො න යහොති. සුධායභොජනම්පි ගාථාභිගීතං

පනුෙන්තිබුද්ධා, ගාථාහි ගායිත්වාලද්ධංබුද්ධානීහරන්තියෙව. ධම්යමසති, 

බ්රාහ්මණ, වුත්තියරසාති, බ්රාහ්මණ, ධම්යම සති ධම්මං අයපක්ඛිත්වා ධම්යම 

පතිට්ඨාෙජීවිතංකප්යපන්තානංඑසාවුත්තිඅෙංආජීයවො–එවරූපංනීහරිත්වා 

ධම්මලද්ධයමවභුඤ්ජිතබ්බන්ති. 

අථ බ්රාහ්මයණො චින්යතසි – අහං පුබ්යබ සමණස්ස යගොතමස්ස ගුයණ වා

අගුයණ වා න ජානාමි. ඉොනි පනස්සාහං ගුයණ ඤත්වා මම යගයහ

අසීතියකොටිමත්තං ධනං සාසයන විප්පකරිතුකායමො ජායතො, අෙඤ්ච ‘‘මො

දින්නපච්චො අකප්පිො’’ති වෙති. අප්පටිග්ගය්යහො අහං සමයණන

යගොතයමනාති.අථභගවාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංයපයසත්වාතස්ස චිත්තාචාරං

වීමංසන්යතො, ‘‘අෙං සබ්යබපි අත්තනා දින්නපච්චයෙ ‘අකප්පිො’ති 

සල්ලක්යඛති. ෙං හි යභොජනංආරබ්භකථා උප්පන්නා, එතයෙවන වට්ටති, 

යසසා නිද්යෙොසා’’ති බ්රාහ්මණස්ස චතුන්නං පච්චොනං ොනද්වාරං

ෙස්යසන්යතො අඤ්යඤන චාතිආදිමාහ. තත්ථ කුක්කුච්චවූපසන්තන්ති

හත්ථකුක්කුච්චාදීනං වයසන වූපසන්තකුක්කුච්චං. අන්යනන පායනනාති

යෙසනාමත්තයමතං. අෙං පනත්යථො – අඤ්යඤහි තො ‘‘පරිච්චජිස්සාමී’’ති 

සල්ලක්ඛියතහි චීවරාදීහි පච්චයෙහි උපට්ඨහස්සු. යඛත්තං හි තං 

පුඤ්ඤයපක්ඛස්ස යහොතීති එතං තථාගතසාසනං නාම පුඤ්ඤයපක්ඛස්ස 

පුඤ්ඤත්ථිකස්ස තුය්හං අප්යපපි බීයජ බහුසස්සඵලොෙකං සුයඛත්තං විෙ

පටිෙත්තං යහොති.අට්ඨමං. 
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9. සුන්ෙරිකසුත්තවණ්ණනා 

195. නවයම සුන්ෙරිකභාරද්වායෙොති සුන්ෙරිකාෙනදිොතීයරඅග්ගිජුහයණන

එවංලද්ධනායමො. සුන්ෙරිකාොති එවංනාමිකාෙනදිො. අග්ගිං ජුහතීතිආහුතිං

පක්ඛිපයනන ජායලති. අග්ගිහුත්තං පරිචරතීති අගයාෙතනං 

සම්මජ්ජනුපයලපනබලිකම්මාදිනාපයිරුපාසති. යකොනුයඛොඉමංහබයයසසං 

භුඤ්යෙෙයාති යසො කර බ්රාහ්මයණො අග්ගිම්හි හුතාවයසසං පාොසං දිස්වා 

චින්යතසි – ‘‘අග්ගිම්හි තාව පක්ඛිත්තපාොයසො මහාබ්රහ්මුනා භුත්යතො, අෙං

පන අවයසයසො අත්ථි, තං ෙදි බ්රහ්මුයනො මුඛයතො ජාතස්ස බ්රාහ්මණස්ස

ෙයෙෙයං, එවංයම පිතරාසහපුත්යතොපිසන්තප්පියතොභයවෙය, සුවියසොධියතො

චස්ස බ්රහ්මයලොකගාමිමග්යගො’’ති.යසොබ්රාහ්මණස්සෙස්සනත්ථංඋට්ඨාොසනා

චතුද්දිසා අනුවියලොයකසි, ‘‘යකොනුයඛොඉමංහබයයසසංභුඤ්යජෙයා’’ති? 

රුක්ඛමූයලති තස්මිං වනසණ්යඩ යජට්ඨකරුක්ඛස්ස මූයල. සසීසං පාරුතං

නිසින්නන්ති සහ සීයසන පාරුතකාෙං නිසින්නං. කස්මා පන භගවා තත්ථ

නිසීදි? භගවාකරපච්චූසසමයෙ යලොකංඔයලොයකන්යතොඉමංබ්රාහ්මණංදිස්වා

චින්යතසි–අෙංබ්රාහ්මයණොඑවරූපං අග්ගපාොසංගයහත්වා ‘‘මහාබ්රහ්මානං

යභොයජමී’’ති අග්ගිම්හි ඣායපන්යතො අඵලං කයරොති…යප.… චත්තායරො

මග්යග යචව චත්තාරි ච ඵලානි යෙමීති. තස්මා කාලස්යසව වුට්ඨාෙ

සරීරපටිජග්ගනං කත්වා පත්තචීවරං ආොෙ ගන්ත්වා වුත්තනයෙන තස්මිං 

රුක්ඛමූයලනිසීදි. අථකස්මා සසීසං පාරුපීති? හිමපාතස්සචසීතවාතස්ස ච 

පටිබාහණත්ථං, පටිබයලොව එතං තථාගයතො අධිවායසතුං. සයච පන

අපාරුපිත්වා නිසීයෙෙය, බ්රාහ්මයණොදූරයතොවසඤ්ජානිත්වානිවත්යතෙය, එවං 

සතිකථානප්පවත්යතෙය.ඉතිභගවා–‘‘බ්රාහ්මයණආගයතසීසංවිවරිස්සාමි, 

අථ මං යසො දිස්වා කථං පවත්යතස්සති, තස්සාහං කථානුසායරන ධම්මං

යෙයසස්සාමී’’ති කථාපවත්තනත්ථංඑවමකාසි. 

උපසඞ්කමීති බ්රාහ්මයණො – ‘‘අෙං සසීසං පාරුපිත්වා සබ්බරත්තිං

පධානමනුයුත්යතො.ඉමස්සෙක්ඛියණොෙකංෙත්වාඉමංහබයයසසං ෙස්සාමී’’ති, 

බ්රාහ්මණසඤ්ඤී හුත්වා උපසඞ්කමි. මුණ්යඩො අෙං භවං, මුණ්ඩයකො අෙං

භවන්තිසීයසවිවරිතමත්යතනීචයකසන්තංදිස්වා ‘‘මුණ්යඩො’’තිආහ.තයතො

සුට්ඨුතරං ඔයලොයකන්යතො පවත්තමත්තම්පි සිඛං අදිස්වා හීයළන්යතො

‘‘මුණ්ඩයකො’’ති ආහ. තයතොවාති ෙත්ථ ඨියතො අද්ෙස, තම්හාව පයෙසා. 

මුණ්ඩාපිහීතියකනචිකාරයණනමුණ්ඩිතසීසාපි යහොන්ති. 

මා ොතිං පුච්ඡාති ෙදි ොනස්ස මහප්ඵලතං පච්චාසීසසි, ජාතිං මා පුච්ඡ.

අකාරණං හි ෙක්ඛියණෙයභාවස්ස ජාති. චරණඤ්ච පුච්ඡාති අපිච යඛො
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පටුන 

සීලාදිගුණයභෙංචරණංපුච්ඡ.එතංහිෙක්ඛියණෙයභාවස්ස කාරණං.ඉොනිස්ස

තමත්ථං විභායවන්යතො කට්ඨා හයව ොෙති ොතයවයෙොතිආදිමාහ. තත්රාෙං

අධිප්පායෙො – ඉධ කට්ඨා අග්ගි ජාෙති, න ච යසො සාලාදිකට්ඨා ජායතොව

අග්ගිකච්චංකයරොති, සාපාන-යෙොණිආදිකට්ඨා ජායතොනකයරොති, අත්තයනො

පනඅච්චිොදිගුණසම්පත්තිොෙයතොවාතයතොවාජායතොකයරොතියෙව. එවං

නබ්රාහ්මණකුලාදීසුජායතොවෙක්ඛියණයෙයොයහොති, චණ්ඩාලකුලාදීසුජායතො

න යහොති, අපිච යඛො නීචකුලියනොපි උච්චකුලියනොපි ඛීණාසව-මුනි ධිතිමා

හිරීනියසයධො ආජානීයෙො යහොති. ඉමාෙ ධිතිහිරිපයමොක්ඛාෙ ගුණසම්පත්තිො

ජාතිමා උත්තමෙක්ඛියණයෙයො යහොති. යසො හි ධිතිො ගුයණ ධායරති, හිරිො

යෙොයස නියසයධතීති. අපියචත්ථ මුනීති යමොනධම්යමන සමන්නාගයතො. 

ධිතිමාති වීරිෙවා. ආොනීයෙොති කාරණාකාරණජානනයකො. හිරීනියසයධොති

හිරිොපාපානිනියසයධත්වාඨියතො. 

සච්යචන ෙන්යතොති පරමත්ථසච්යචන ෙන්යතො. ෙමසා උයපයතොති 

ඉන්ද්රිෙෙයමනඋයපයතො. යවෙන්තගූතිචතුන්නංමග්ගයවොනං අන්තං, චතූහිවා

මග්ගයවයෙහි කයලසානං අන්තං ගයතො. වුසිතබ්රහ්මචරියෙොති

මග්ගබ්රහ්මචරිෙවාසං වුත්යථො. ෙඤ්යඤොපනීයතොති උපනීතෙඤ්යඤො

පටිොදිතෙඤ්යඤොච. තමුපව්හයෙථාතියෙනෙඤ්යඤොපටිොදියතො, යසොතං

පරමත්ථබ්රාහ්මණං අව්හයෙෙය. ‘‘ඉන්ෙමව්හොම, යසොමමව්හොම, 

වරුණමව්හොම, ඊසානමව්හොම, ොමමව්හොමා’’ති ඉෙං පන අව්හානං

නිරත්ථකං. කායලනාති අව්හෙන්යතො ච ‘‘කායලො, භන්යත, නිට්ඨිතං

භත්ත’’න්ති අන්යතොමජ්ඣන්හිකකායලයෙව තං උපව්හයෙෙය. යසො ජුහති

ෙක්ඛියණයෙයති යෙො එවං කායල ඛීණාසවං ආමන්යතත්වා තත්ථ

චතුපච්චෙෙක්ඛිණංපතිට්ඨයපති, යසොෙක්ඛියණයෙයජුහති නාම, නඅයචතයන

අග්ගිම්හිපක්ඛිපන්යතො. 

ඉතිබ්රාහ්මයණොභගවයතොකථංසුණන්යතොපසීදිත්වාඉොනිඅත්තයනො පසාෙං

ආවිකයරොන්යතො අද්ධා සුයිට්ඨන්තිආදිමාහ. තස්සත්යථො – අද්ධා මම යිෙං

ඉොනි සුයිට්ඨඤ්ච සුහුතඤ්ච භවිස්සති, පුබ්යබ පන අග්ගිම්හි ඣාපිතං

නිරත්ථකං අයහොසීති. අඤ්යඤො ෙයනොති ‘‘අහං බ්රාහ්මයණො, අහං

බ්රාහ්මයණො’’ති වෙන්යතො අන්ධබාලපුථුජ්ජයනො. හබයයසසන්ති හුතයසසං. 

භුඤ්ෙතු භවන්තිආදිපුරිමසුත්යතවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

න ඛ්වාහන්ති න යඛො අහං. කස්මා පයනවමාහාති? තස්මිං කර යභොජයන

උපහටමත්යතව ‘‘සත්ථා භුඤ්ජිස්සතී’’ති සඤ්ඤාෙ චතූසු මහාදීයපසු ද්වීසු 

පරිත්තදීපසහස්යසසු යෙවතා පුප්ඵඵලාදීනි යචව
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සප්පිනවනීතයතලමධුඵාණිතාදීනි ච ආොෙ මධුපටලං පීයළත්වා මධුං

ගණ්හන්තියෙොවිෙදිබ්බානුභායවනනිබ්බත්තියතොජයමව ගයහත්වාපක්ඛිපිංසු.

යතන තං සුඛුමත්තං ගතං, මනුස්සානඤ්ච ඔළාරිකං වත්ථූති යතසං තාව

ඔළාරිකවත්ථුතාෙ සම්මා පරිණාමං න ගච්ඡති. යගොයූයස පන තිලබීජානි

පක්ඛිපිත්වා පක්කත්තා ඔළාරිකමිස්සකං ජාතං, යෙවානඤ්ච සුඛුමං වත්ථූති

යතසං සුඛුමවත්ථුතාෙ සම්මා පරිණාමං න ගච්ඡති.

සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවස්සාපි කුච්ඡිෙං න පරිණමති. 

අට්ඨසමාපත්තිලාභීඛීණාසවස්ස පන සමාපත්තිබයලන පරිණායමෙය. 

භගවයතොපනපාකතියකයනවකම්මජයතයජනපරිණායමෙය. 

අප්පහරියතති අහරියත. සයච හි හරියතසු තියණසු පක්ඛියපෙය, 

සිනිද්ධපාොයසන තිණානි පූතීනි භයවෙුං. බුද්ධා ච භූතගාමසික්ඛාපෙං න

වීතික්කමන්ති, තස්මාඑවමාහ.ෙත්ථපනගලප්පමාණානි මහාතිණානි, තාදියස

ඨායනපක්ඛිපිතුංවට්ටති. අප්පාණයකති සප්පාණකස්මිංහිපරිත්තයකඋෙයක

පක්ඛිත්යත පාණකා මරන්ති, තස්මා එවමාහ. ෙං පන ගම්භීරං මහාඋෙකං

යහොති, පාතිසයතපිපාතිසහස්යසපිපක්ඛිත්යතනආලළති, තථාරූයප උෙයක

වට්ටති. ඔපිලායපසීති සුවණ්ණපාතිො සද්ධිංයෙව නිමුජ්ජායපසි. චිච්චිටාෙති

චිටිචිටාෙතීතිඑවරූපංසද්ෙං කයරොති.කංපයනසපාොසස්සආනුභායවො, උොහු

තථාගතස්සාති? තථාගතස්ස. අෙං හි බ්රාහ්මයණො තං පාොසං ඔපිලායපත්වා

උම්මග්ගං ආරුය්හ සත්ථු සන්තිකං අනාගන්ත්වාව ගච්යඡෙය, අථ භගවා –

‘‘එත්තකං අච්ඡරිෙං දිස්වා මම සන්තිකං ආගමිස්සති. අථස්සාහං

ධම්මයෙසනාෙ මිච්ඡාදිට්ඨිගහණං භින්දිත්වා සාසයන ඔතායරත්වා අමතපානං

පායෙස්සාමී’’තිඅධිට්ඨානබයලනඑවමකාසි. 

ොරු සමාෙහායනොති ොරුං ඣාපෙමායනො. බහිද්ධා හි එතන්ති එතං

ොරුජ්ඣාපනංනාම අරිෙධම්මයතො බහිද්ධා. ෙදි එයතන සුද්ධි භයවෙය, යෙ

ෙවඩාහකාෙයෙො බහූනි ොරූනි ඣායපන්ති, යත පඨමතරං සුජ්යඣෙුං. 

කුසලාති ඛන්ධාදීසු කුසලා. අජ්ඣත්තයමවුජ්ෙලොමි යෙොතින්ති

නිෙකජ්ඣත්යත අත්තයනො සන්තානස්මිංයෙව ඤාණයජොතිං ජායලමි. 

නිච්චග්ගිනීති ආවජ්ජනපටිබද්යධන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන නිච්චං

පජ්ජලිතග්ගි. නිච්චසමාහිතත්යතොති නිච්චං සම්මා ඨපිතචිත්යතො. බ්රහ්මචරිෙං

චරාමීතියබොධිමණ්යඩචරිතංබ්රහ්මචරිෙංගයහත්වා එවංවෙති. 

මායනො හියත, බ්රාහ්මණ, ඛාරිභායරොතිෙථාඛාරිභායරොඛන්යධනවය්හමායනො 

උපරි ඨියතොපි අක්කන්තක්කන්තට්ඨායන පථවිො සද්ධිං ඵුයසති, එවයමව 

ජාතියගොත්තකුලාදීනිමානවත්ථූනිනිස්සාෙඋස්සාපියතොමායනොපිතත්ථතත්ථ



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණසංයුත්තං 

189 

පටුන 

ඉස්සං උප්පායෙන්යතොචතූසුඅපායෙසුසංසීොයපති.යතනාහ‘‘මායනොහියත, 

බ්රාහ්මණ, ඛාරිභායරො’’ති. යකොයධො ධූයමොති තව ඤාණග්ගිස්ස

උපක්කයලසට්යඨනයකොයධොධුයමො.යතනහියතඋපක්කලිට්යඨොඤාණග්ගි

න වියරොචති. භස්මනියමොසවජ්ෙන්තිනියරොජට්යඨනමුසාවායෙො ඡාරිකානාම.

ෙථා හි ඡාරිකාෙ පටිච්ඡන්යනො අග්ගි න යජොයතති, එවං යත මුසාවායෙන 

පටිච්ඡන්නං ඤාණන්ති ෙස්යසති. ජිව්හා සුොති ෙථා තුය්හං

සුවණ්ණරජතයලොහකට්ඨමත්තිකාසු අඤ්ඤතරමො ොගෙජනත්ථාෙ සුජා

යහොති, එවං මය්හං ධම්මොගං ෙජනත්ථාෙ පහූතජිව්හා සුජාති වෙති. හෙෙං 

යෙොතිට්ඨානන්තිෙථාතුය්හංනදීතීයරයජොතිට්ඨානං, එවංමය්හංධම්මොගස්ස 

ෙජනට්ඨානත්යථනසත්තානංහෙෙංයජොතිට්ඨානං. අත්තාති චිත්තං. 

ධම්යමො රහයෙොති ෙථා ත්වං අග්ගිං පරිචරිත්වා ධූමඡාරිකයසෙකලිට්ඨසරීයරො

සුන්ෙරිකංනදිංඔතරිත්වාන්හාෙසි, එවං මය්හංසුන්ෙරිකාසදියසනබාහියරන

රහයෙනඅත්යථොනත්ථි, අට්ඨඞ්ගිකමග්ගධම්යමොපන මය්හං රහයෙො, තත්රාහං

පාණසතම්පි පාණසහස්සම්පි චතුරාසීතිපාණසහස්සානිපි එකප්පහායරන

න්හායපමි. සීලතිත්යථොති තස්ස පන යම ධම්මරහෙස්ස චතුපාරිසුද්ධිසීලං

තිත්ථන්ති ෙස්යසති. අනාවියලොති ෙථා තුය්හං සුන්ෙරිකා නදී චතූහි පඤ්චහි

එකයතො න්හාෙන්යතහි යහට්ඨුපරිෙවාලිකා ආලළා යහොති, න එවං මය්හං 

රහයෙො, අයනකසතසහස්යසසුපි පායණසු ඔතරිත්වා න්හාෙන්යතසු යසො

අනාවියලො විප්පසන්යනොව යහොති. සබ්භි සතං පසත්යථොති පණ්ඩියතහි

පණ්ඩිතානං පසට්යඨො. උත්තමත්යථන වා යසො සබ්භීති වුච්චති, පණ්ඩියතහි

පසත්ථත්තාසතංපසත්යථො. තරන්තිපාරන්තිනිබ්බානපාරංගච්ඡන්ති. 

ඉොනි අරිෙමග්ගරහෙස්ස අඞ්ගානි උද්ධරිත්වා ෙස්යසන්යතො සච්චං

ධම්යමොතිආදිමාහ. තත්ථ සච්චන්ති වචීසච්චං. ධම්යමොති ඉමිනා

දිට්ඨිසඞ්කප්පවාොමසතිසමාධයෙො ෙස්යසති. සංෙයමොතිඉමිනාකම්මන්තාජීවා

ගහිතා. සච්චන්ති වා ඉමිනා මග්ගසච්චං ගහිතං. සා අත්ථයතො සම්මාදිට්ඨි.

වුත්තඤ්යහතං – ‘‘සම්මාදිට්ඨි මග්යගො යචව යහතු චා’’ති (ධ. ස. 1039). 

සම්මාදිට්ඨිොපනගහිතාෙතග්ගතිකත්තාසම්මාසඞ්කප්යපොගහියතොවයහොති. 

ධම්යමොතිඉමිනාවාොමසතිසමාධයෙො. සංෙයමොතිඉමිනාවාචාකම්මන්තාජීවා.

එවම්පි අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො ෙස්සියතො යහොති. අථ වා සච්චන්ති 

පරමත්ථසච්චං, තං අත්ථයතො නිබ්බානං. ධම්යමොතිපයෙන දිට්ඨි සඞ්කප්යපො

වාොයමො සති සමාධීති පඤ්චඞ්ගානි ගහිතානි. සංෙයමොති වාචා කම්මන්යතො

ආජීයවොතිතීණි.එවම්පි අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොෙස්සියතොයහොති. බ්රහ්මචරිෙන්ති

එතං බ්රහ්මචරිෙං නාම. මජ්යඣ සිතාති සස්සතුච්යඡයෙ වජ්යජත්වා මජ්යඣ
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පටුන 

නිස්සිතා. බ්රහ්මපත්තීති යසට්ඨපත්ති. සතුජ්ජුභූයතසුනයමොකයරොහීති එත්ථ

ත-කායරො පෙසන්ධිකයරො, ස ත්වං උජුභූයතසු ඛීණාසයවසු නයමො කයරොහීති

අත්යථො. තමහංනරංධම්මසාරීතිබ්රූමීතියෙොඑවංපටිපජ්ජති, තමහංපුග්ගලං 

‘‘ධම්මසාරී එයසො ධම්මසාරිො පටිච්ඡන්යනො’’ති ච ‘‘කුසලධම්යමහි

අකුසලධම්යම සායරත්වාඨියතො’’තිවාතිවොමීති.නවමං. 

10. බහුධීතරසුත්තවණ්ණනා 

196. ෙසයම අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩති පච්චූසසමයෙ යලොකං

ඔයලොයකන්යතො තස්ස බ්රාහ්මණස්ස අරහත්තස්ස උපනිස්සෙං දිස්වා 

‘‘ගච්ඡාමිස්ස සඞ්ගහං කරිස්සාමී’’ති ගන්ත්වා තස්මිං වනසණ්යඩ විහරති. 

නට්ඨායහොන්තීතිකසිත්වාවිස්සට්ඨාඅටවිමුඛාචරමානා බ්රාහ්මයණභුඤ්ජිතුං

ගයත පලාතා යහොන්ති. පල්ලඞ්කන්ති සමන්තයතො ඌරුබද්ධාසනං. 

ආභුජිත්වාති බන්ධිත්වා. උජුං කාෙං පණිධාොති උපරිමං සරීරං උජුකං 

ඨයපත්වා, අට්ඨාරස පිට්ඨිකණ්ටයකයකොටිො යකොටිං පටිපායෙත්වා. පරිමුඛං

සතිං උපට්ඨයපත්වාති කම්මට්ඨානාභිමුඛං සතිං ඨපයිත්වා, මුඛසමීයප වා

කත්වාති අත්යථො. යතයනව විභඞ්යග වුත්තං – ‘‘අෙං සති උපට්ඨිතා යහොති 

සූපට්ඨිතා නාසිකග්යග වා මුඛනිමිත්යත වා, යතන වුච්චති පරිමුඛං සතිං 

උපට්ඨයපත්වා’’ති (විභ. 537). අථ වා ‘‘පරීති පරිග්ගහට්යඨො. මුඛන්ති

නිෙයානට්යඨො. සතීති උපට්ඨානට්යඨො. යතන වුච්චති පරිමුඛං සතිං 

උපට්ඨයපත්වා’’ති එවං පටිසම්භිොෙං (පටි. ම. 1.164) වුත්තනයෙනයපත්ථ

අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො. තත්රාෙං සඞ්යඛයපො – ‘‘පරිග්ගහිතනිෙයානං සතිං

කත්වා’’ති. එවං නිසීෙන්යතො ච පන ඡබ්බණ්ණා ඝනබුද්ධරස්මියෙො

විස්සජ්යජත්වා නිසීදි. උපසඞ්කමීති යෙොමනස්සාභිභූයතො ආහිණ්ඩන්යතො, 

‘‘සුයඛනවතාෙංසමයණො නිසින්යනො’’තිචින්යතත්වාඋපසඞ්කමි. 

අජ්ෙසට්ඨිං නදිස්සන්තීතිඅජ්ජඡදිවසමත්තකාපට්ඨාෙනදිස්සන්ති. පාපකාති

ලාමකා තිලඛාණුකා. යතන කර තිලයඛත්යත වපියත තෙයහව යෙයවො 

වස්සිත්වාතියලපංසුම්හිඔසීොයපසි, පුප්ඵංවා ඵලං වා ගයහතුංනාසක්ඛිංසු.

යෙපි වඩ්ඪිංසු, යතසං උපරි පාණකා පතිත්වා පණ්ණානි ඛාදිංසු, 

එකපණ්ණදුපණ්ණා ඛාණුකා අවසිස්සිංසු. බ්රාහ්මයණො යඛත්තං ඔයලොයකතුං

ගයතො යත දිස්වා – ‘‘වඩ්ඪිො යම තිලා ගහිතා, යතපි නට්ඨා’’ති

යෙොමනස්සජායතොඅයහොසි, තංගයහත්වාඉමං ගාථමාහ. 

උස්යසොළ්හිකාොති උස්සායහන කණ්ණනඞ්ගුට්ඨාදීනි උක්ඛිපිත්වා විචරන්තා

උප්පතන්ති.තස්සකරඅනුපුබ්යබන යභොයගසුපරික්ඛීයණසුපක්ඛිපිතබ්බස්ස
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අභායවනතුච්ඡයකොට්ඨාඅයහසුං.තස්සඉයතො චියතොචසත්තහිඝයරහිආගතා

මූසිකායතතුච්ඡයකොට්යඨපවිසිත්වාඋෙයානකීළං කීළන්තාවිෙනච්චන්ති, තං

ගයහත්වාඑවමාහ. 

උප්පාටයකහි සඤ්ඡන්යනොති උප්පාටකපාණයකහි සඤ්ඡන්යනො. තස්ස කර

බ්රාහ්මණස්සසෙනත්ථාෙසන්ථතං තිණපණ්ණසන්ථාරංයකොචිඅන්තරන්තරා

පටිජග්ගන්යතොනත්ථි.යසොදිවසංඅරඤ්යඤකම්මං කත්වාසාෙංආගන්ත්වා

තස්මිං නිපජ්ජති. අථස්ස උප්පාටකපාණකා සරීරං එකච්ඡන්නං කයරොන්තා

ඛාෙන්ති, තංගයහත්වාඑවමාහ. 

විධවාති මතපතිකා. ොවකරතස්සබ්රාහ්මණස්සයගයහවිභවමත්තාඅයහොසි, 

තාව තා විධවාපි හුත්වා පතිකුයලසු වසිතුං ලභිංසු. ෙො පන යසො නිද්ධයනො

ජායතො, තො තා ‘‘පිතුඝරං ගච්ඡථා’’ති සස්සුසසුරාදීහි නික්කඩ්ඪිතා තයතො

තස්යසව ඝරං ආගන්ත්වා වසන්තියෙො බ්රාහ්මණස්ස යභොජනකායල ‘‘ගච්ඡථ

අෙයයකන සද්ධිං භුඤ්ජථා’’ති පුත්යත යපයසන්ති, යතහි පාතිෙං හත්යථසු

ඔතාරියතසු බ්රාහ්මයණො හත්ථස්ස ඔකාසං න ලභති. තං ගයහත්වා ඉමං

ගාථමාහ. 

පිඞ්ගලාති කළාරපිඞ්ගලා. තිලකාහතාති කාළයසතාදිවණ්යණහි තිලයකහි

ආහතගත්තා. යසොත්තං පායෙන යබොයධතීති නිද්ෙං ඔක්කන්තං පායෙන

පහරිත්වා පයබොයධති. අෙං කර බ්රාහ්මයණො මූසිකසද්යෙන උබ්බාළ්යහො

උප්පාටයකහි ච ඛජ්ජමායනො සබ්බරත්තිං නිද්ෙං අලභිත්වා පච්චූසකායල

නිද්ොෙති.අථනං අක්ඛීසුනිම්මිලිතමත්යතස්යවව–‘‘කංකයරොසි, බ්රාහ්මණ, 

පච්ඡා ච පුබ්යබච ගහිතස්ස ඉණස්ස? වඩ්ඪිමත්ථකං පත්තා, සත්තධීතයරො

යපොයසතබ්බා. ඉොනි ඉණායිකා ආගන්ත්වා යගහං පරිවායරස්සන්ති, ගච්ඡ

කම්මංකයරොහී’’ති පායෙනපහරිත්වාපයබොයධති.තංගයහත්වාඉමංගාථමාහ. 

ඉණායිකාති යෙසං අයනන හත්ථයතො ඉණං ගහිතං. යසො කර කස්සචි

හත්ථයතොඑකංකහාපණංකස්සචිද්යවකස්සචිෙස…යප.…කස්සචිසතන්ති 

එවං බහූනං හත්ථයතො ඉණං අග්ගයහසි. යත දිවා බ්රාහ්මණං අපස්සන්තා

‘‘යගහයතො තං නික්ඛන්තයමව ගණ්හිස්සාමා’’ති බලවපච්චූයස ගන්ත්වා

යචොයෙන්ති.තංගයහත්වාඉමං ගාථමාහ. 

භගවා යතන බ්රාහ්මයණන ඉමාහි සත්තහි ගාථාහි දුක්යඛ කථියත ‘‘ෙං ෙං, 

බ්රාහ්මණ, තො දුක්ඛං කථිතං, සබ්බයමතං මය්හං නත්ථී’’ති ෙස්යසන්යතො 

පටිගාථාහි බ්රාහ්මණස්ස ධම්මයෙසනං වඩ්යෙසි. බ්රාහ්මයණො තා ගාථා සුත්වා
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භගවති පසන්යනො සරයණසු පතිට්ඨාෙ පබ්බජිත්වා අරහත්තං පාපුණි. තං

ෙස්යසතුං එවංවුත්යතභාරද්වාෙයගොත්යතොතිආදිවුත්තං.තත්ථ අලත්ථාතිලභි. 

තඤ්ච පන බ්රාහ්මණං භගවා පබ්බායජත්වා ආොෙ යජතවනං ගන්ත්වා 

පුනදිවයස යතන යථයරන පච්ඡාසමයණන යකොසලරඤ්යඤො යගහද්වාරං

අගමාසි. රාජා ‘‘සත්ථා ආගයතො’’ති සුත්වා පාසාො ඔරුය්හ වන්දිත්වා

හත්ථයතො පත්තං ගයහත්වා තථාගතං උපරිපාසාෙං ආයරොයපත්වා වරාසයන

නිසීොයපත්වාගන්යධොෙයකනපායෙ යධොවිත්වාසතපාකයතයලනමක්යඛත්වා

ොගුං ආහරායපත්වා රජතෙණ්ඩං සුවණ්ණකටච්ඡුං ගයහත්වා සත්ථු

උපනායමසි. සත්ථා පත්තං පිෙහි. රාජා තථාගතස්ස පායෙසු පතිත්වා, ‘‘සයච

යම, භන්යත, යෙොයසො අත්ථි, ඛමථා’’තිආහ.නත්ථි, මහාරාජාති. අථකස්මා

ොගුංන ගණ්හථාති? පලියබොයධොඅත්ථි, මහාරාජාති.කංපන, භන්යත, ොගුං

අගණ්හන්යතයහව ලභිතබ්යබො එස පලියබොයධො, පටිබයලො අහං පලියබොධං

ොතුං, ගණ්හථ, භන්යතති. සත්ථා අග්ගයහසි. මහල්ලකත්යථයරොපි දීඝරත්තං

ඡායතො ොවෙත්ථං ොගුං පිවි. රාජා ඛාෙනීෙයභොජනීෙං ෙත්වා

භත්තකච්චාවසායන භගවන්තං වන්දිත්වා ආහ – ‘‘භගවා තුම්යහ පයවණිො

ආගයත ඔක්කාකවංයස උප්පජ්ජිත්වා චක්කවත්තිසිරිං පහාෙ පබ්බජිත්වා

යලොයක අග්ගතං පත්යතො, යකො නාම, භන්යත, තුම්හාකං පලියබොයධො’’ති? 

මහාරාජ, එතස්ස මහල්ලකත්යථරස්ස පලියබොයධො අම්හාකං

පලියබොධසදියසොවාති. 

රාජා යථරං වන්දිත්වා – ‘‘යකො, භන්යත, තුම්හාකං පලියබොයධො’’ති පුච්ඡි? 

ඉණපලියබොයධො, මහාරාජාති. කත්තයකො, භන්යතති? ගයණහි, මහාරාජාති.

රඤ්යඤො ‘‘එකං ද්යව සතං සහස්ස’’න්ති ගයණන්තස්ස අඞ්ගුලියෙො 

නප්පයහොන්ති. අයථකං පුරිසං පක්යකොසිත්වා, ‘‘ගච්ඡ, භයණ, නගයර යභරිං

චරායපහි ‘සබ්යබ බහුධීතිකබ්රාහ්මණස්ස ඉණායිකා රාජඞ්ගයණ

සන්නිපතන්තූ’’ති.මනුස්සා යභරිංසුත්වාසන්නිපතිංසු.රාජායතසංහත්ථයතො

පණ්ණානි ආහරායපත්වා සබ්යබසං අනූනං ධනමොසි. තත්ථ සුවණ්ණයමව

සතසහස්සග්ඝනකං අයහොසි. පුන රාජා පුච්ඡි – ‘‘අඤ්යඤොපි අත්ථි, භන්යත, 

පලියබොයධො’’ති.ඉණංනාම, මහාරාජ, ෙත්වාමුච්චිතුං සක්කා, එතාපනසත්ත

ොරිකා මහාපලියබොධා මය්හන්ති. රාජා ොනානි යපයසත්වා තස්ස ධීතයරො

ආහරායපත්වා අත්තයනො ධීතයරො කත්වා තං තං කුලඝරං යපයසත්වා, 

‘‘අඤ්යඤොපි, භන්යත, අත්ථි පලියබොයධො’’ති පුච්ඡි? බ්රාහ්මණී, මහාරාජාති.

රාජා ොනං යපයසත්වා, තස්ස බ්රාහ්මණිං ආහරායපත්වා, අෙයිකට්ඨායන

ඨයපත්වා පුනපුච්ඡි – ‘‘අඤ්යඤොපි, භන්යත, අත්ථි පලියබොයධො’’ති? නත්ථි, 

මහාරාජාති වුත්යත රාජාපි චීවරදුස්සානි ොයපත්වා, ‘‘භන්යත, මම සන්තකං
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තුම්හාකං භික්ඛුභාවංජානාථා’’තිආහ.ආම, මහාරාජාති.අථනංරාජාආහ–

‘‘භන්යත, චීවරපිණ්ඩපාතාෙයෙොපි සබ්යබ පච්චො අම්හාකං සන්තකා

භවිස්සන්ති. තුම්යහ තථාගතස්ස මනං ගයහත්වා සමණධම්මං කයරොථා’’ති.

යථයරො තයථව අප්පමත්යතො සමණධම්මං කයරොන්යතො නචිරස්යසව

ආසවක්ඛෙංපත්යතොති.ෙසමං. 

පඨයමොවග්යගො. 

2. උපාසකවග්යගො 

1. කසිභාරද්වාජසුත්තවණ්ණනා 

197. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම මගයධසූති එවංනාමයක ජනපයෙ. 

ෙක්ඛිණාගිරිස්මින්ති රාජගහං පරිවායරත්වා ඨිතස්ස ගිරියනො ෙක්ඛිණභායග

ජනපයෙොඅත්ථි, තස්මිංජනපයෙ, තත්ථවිහාරස්සාපිතයෙවනාමං. එකනාළාෙං

බ්රාහ්මණගායමති එකනාළාති තස්ස ගාමස්ස නාමං. බ්රාහ්මණා පයනත්ථ

සම්බහුලා පටිවසන්ති, බ්රාහ්මණයභොයගො එව වා යසො. තස්මා

‘‘බ්රාහ්මණගායමො’’තිවුච්චති. 

යතන යඛො පන සමයෙනාති ෙං සමෙං භගවා මගධරට්යඨ එකනාළං

බ්රාහ්මණගාමං උපනිස්සාෙ ෙක්ඛිණගිරිමහාවිහායර බ්රාහ්මණස්ස 

ඉන්ද්රිෙපරිපාකංආගමෙමායනො විහරති, යතනසමයෙන. කසිභාරද්වාෙස්සාති

යසො බ්රාහ්මයණො කසිං නිස්සාෙ ජීවති, භාරද්වායජොති චස්ස යගොත්තං. 

පඤ්චමත්තානීතිපඤ්ච පමාණානි, අනූනානිඅනධිකානිපඤ්චනඞ්ගලසතානීති

වුත්තංයහොති. පයුත්තානීතියෙොජිතානි, බලීබද්ොනංඛන්යධසුඨයපත්වායුයග 

යෙොත්යතහියෙොජිතානීතිඅත්යථො. 

වප්පකායලති වප්පනකායල බීජනික්යඛපසමයෙ. තත්ථ ද්යව වප්පානි

කලලවප්පඤ්ච පංසුවප්පඤ්ච. පංසුවප්පං ඉධ අධිප්යපතං, තඤ්ච යඛො

පඨමදිවයස මඞ්ගලවප්පං. තත්ථාෙං උපකරණසම්පො – තීණි

බලිබද්ෙසහස්සානි උපට්ඨාපිතානියහොන්ති, සබ්යබසංසුවණ්ණමොනිසිඞ්ගානි

පටිමුක්කානි, රජතමො ඛුරා, සබ්යබ යසතමාලාහියචවගන්ධපඤ්චඞ්ගුලීහිච

අලඞ්කතා පරිපුණ්ණපඤ්චඞ්ගා සබ්බලක්ඛණසම්පන්නා, එකච්යච කාළා

අඤ්ජනවණ්ණා, එකච්යච යසතා ඵලිකවණ්ණා, එකච්යච රත්තා

පවාළවණ්ණා, එකච්යච කම්මාසා මසාරගල්ලවණ්ණා. එවං පඤ්චසතා

කස්සකා සබ්යබ අහතයසතවත්ථා ගන්ධමාලාලඞ්කතා ෙක්ඛිණඅංසකූයටසු 

පතිට්ඨිතපුප්ඵචුම්බටකා හරිතාලමයනොසිලාලඤ්ජනුජ්ජලගත්තා ෙස ෙස

නඞ්ගලා එයකකගුම්බාහුත්වාගච්ඡන්ති.නඞ්ගලානංසීසඤ්චයුගඤ්චපයතොො
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චසුවණ්ණඛචිතා. පඨමනඞ්ගයලඅට්ඨබලීබද්ොයුත්තා, යසයසසුචත්තායරො

චත්තායරො, අවයසසා කලන්තපරිවත්තනත්ථං ආනීතා. එයකකගුම්යබ

එයකකබීජසකටංඑයකයකොකසති, එයකයකො වප්පති. 

බ්රාහ්මයණො පන පයගව මස්සුකම්මං කාරායපත්වා න්හායිත්වා 

සුගන්ධගන්යධහි විලිත්යතො පඤ්චසතග්ඝනකං වත්ථං නිවායසත්වා

සහස්සග්ඝනකං එකංසං කරිත්වා එයකකස්සා අඞ්ගුලිො ද්යව ද්යවති වීසති

අඞ්ගුලිමුද්දිකායෙො කණ්යණසු සීහකුණ්ඩලානි සීයස බ්රහ්මයවඨනං

පටිමුඤ්චිත්වා සුවණ්ණමාලං කණ්යඨ කත්වා බ්රාහ්මණගණපරිවුයතො

කම්මන්තං යවොසාසති. අථස්ස බ්රාහ්මණී අයනකසතභාජයනසු පාොසං 

පචායපත්වා මහාසකයටසු ආයරොයපත්වා ගන්යධොෙයකන න්හායිත්වා

සබ්බාලඞ්කාරවිභූසිතා බ්රාහ්මණීගණපරිවුතා කම්මන්තං අගමාසි. යගහම්පිස්ස

හරිතුපලිත්තං විප්පකණ්ණලාජං පුණ්ණඝටකෙලිධජපටාකාහි අලඞ්කතං 

ගන්ධපුප්ඵාදීහි සුකතබලිකම්මං, යඛත්තඤ්ච යතසු යතසු ඨායනසු

සමුස්සිතද්ධජපටාකං අයහොසි. පරිජනකම්මකායරහි සද්ධිං ඔසටපරිසා

අඩ්ෙයතෙයසහස්සා අයහොසි, සබ්යබ අහතවත්ථා, සබ්යබසං

පාොසයභොජනයමවපටිෙත්තං. 

අථ බ්රාහ්මයණො සුවණ්ණපාතිං යධොවායපත්වා පාොසස්ස පූයරත්වා 

සප්පිමධුඵාණියතහි අභිසඞ්ඛරිත්වා නඞ්ගලබලිකම්මං කාරායපසි. බ්රාහ්මණී 

පඤ්චන්නං කස්සකසතානං සුවණ්ණරජතකංසතම්බයලොහමොනි භාජනානි

ොයපත්වා සුවණ්ණකටච්ඡුං ගයහත්වා පාොයසන පරිවිසන්තී ගච්ඡති.

බ්රාහ්මයණො පන බලිකම්මං කායරත්වා රත්තබන්ධිකායෙො උපාහනායෙො

ආයරොහිත්වාරත්තසුවණ්ණෙණ්ඩකංගයහත්වා, ‘‘ඉධ පාොසංයෙථ, ඉධසප්පිං 

යෙථ, ඉධ සක්ඛරං යෙථා’’ති යවොසාසමායනො විචරති. අෙං තාව කම්මන්යත

පවත්ති. 

විහායරපනෙත්ථෙත්ථබුද්ධාවසන්ති, තත්ථතත්ථයනසං යෙවසිකංපඤ්ච

කච්චානි භවන්ති, යසෙයථිෙං – පුයරභත්තකච්චං පච්ඡාභත්තකච්චං

පුරිමොමකච්චංමජ්ඣිමොමකච්චංපච්ඡිමොමකච්චන්ති. 

තත්රිෙං පුයරභත්තකච්චං – භගවා හි පායතොව උට්ඨාෙඋපට්ඨාකානුග්ගහත්ථං

සරීරඵාසුකත්ථඤ්චමුඛයධොවනාදිපරිකම්මංකත්වාොව භික්ඛාචාරයවලා, තාව

විවිත්තාසයන වීතිනායමත්වා භික්ඛාචාරයවලාෙ නිවායසත්වා කාෙබන්ධනං

බන්ධිත්වා චීවරං පාරුපිත්වා පත්තමාොෙ කොචි එකයකො කොචි 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො ගාමං වා නිගමං වා පිණ්ඩාෙ පවිසති කොචි පකතිො, 

කොචි අයනයකහි පාටිහාරියෙහි වත්තමායනහි. යසෙයථිෙං – පිණ්ඩාෙ



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණසංයුත්තං 

195 

පටුන 

පවිසයතො යලොකනාථස්ස පුරයතො පුරයතො ගන්ත්වා මුදුගතියෙො වාතා පථවිං

යසොයධන්ති, වලාහකාඋෙකඵුසිතානිමුඤ්චන්තාමග්යග යරණුංවූපසයමත්වා

උපරි විතානං හුත්වා තිට්ඨන්ති, අපයර වාතා පුප්ඵානි උපහරිත්වා මග්යග

ඔකරන්ති. උන්නතා භූමිප්පයෙසා ඔනමන්ති, ඔනතා උන්නමන්ති. 

පාෙනික්යඛපසමයෙසමාවභූමියහොති, සුඛසම්ඵස්සානිපදුමපුප්ඵානිවාපායෙ 

සම්පටිච්ඡන්ති. ඉන්ෙඛීලස්ස අන්යතො ඨපිතමත්යත ෙක්ඛිණපායෙ සරීරා 

ඡබ්බණ්ණරස්මියෙො නික්ඛමිත්වා සුවණ්ණරසසිඤ්චනානි විෙ

චිත්රපටපරික්ඛිත්තානි විෙචපාසාෙකූටාගාරාදීනිකයරොන්තියෙොඉයතොචියතොච

විධාවන්ති. හත්ථිඅස්සවිහඞ්ගාෙයෙො සකසකට්ඨායනසු ඨිතායෙව

මධුයරනාකායරන සද්ෙං කයරොන්ති, තථා යභරිවීණාදීනි තූරිොනි

මනුස්සානඤ්ච කායූපගානි ආභරණානි. යතන සඤ්ඤායණන මනුස්සා 

ජානන්ති ‘‘අජ්ජ භගවා ඉධ පිණ්ඩාෙ පවිට්යඨො’’ති. යතසුනිවත්ථා සුපාරුතා 

ගන්ධපුප්ඵාදීනිආොෙ ඝරානික්ඛමිත්වා අන්තරවීථිං පටිපජ්ජිත්වා භගවන්තං 

ගන්ධපුප්ඵාදීහි සක්කච්චං පූයජත්වා වන්දිත්වා – ‘‘අම්හාකං, භන්යත, ෙස 

භික්ඛූ, අම්හාකං වීසති, අම්හාකං භික්ඛුසතං යෙථා’’ති ොචිත්වා භගවයතොපි

පත්තං ගයහත්වා ආසනං පඤ්ඤායපත්වා සක්කච්චං පිණ්ඩපායතන

පටිමායනන්ති. 

භගවා කතභත්තකච්යචො යතසං සන්තානානි ඔයලොයකත්වා තථා ධම්මං

යෙයසති, ෙථායකචිසරණගමයනපතිට්ඨහන්ති, යකචිපඤ්චසු සීයලසු, යකචි

යසොතාපත්තිසකොගාමිඅනාගාමිඵලානං අඤ්ඤතරස්මිං, යකචි පබ්බජිත්වා 

අග්ගඵයල අරහත්යතති. එවං මහාජනං අනුග්ගයහත්වා උට්ඨාොසනා විහාරං

ගච්ඡති.තත්ථගන්ධමණ්ඩලමායළපඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයනනිසීෙතිභික්ඛූනං 

භත්තකච්චපරියෙොසානං ආගමෙමායනො. තයතො භික්ඛූනං

භත්තකච්චපරියෙොසායන උපට්ඨායකො භගවයතො නියවයෙති. අථ භගවා

ගන්ධකුටිංපවිසති.ඉෙංතාව පුයරභත්තකිච්චං. 

අථ භගවා එවං කතපුයරභත්තකච්යචො ගන්ධකුටිො උපට්ඨායන නිසීදිත්වා

පායෙ පක්ඛායලත්වා පාෙපීයඨ ඨත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං ඔවෙති – ‘‘භික්ඛයව, 

අප්පමායෙන සම්පායෙථ, දුල්ලයභො බුද්ධුප්පායෙො යලොකස්මිං, දුල්ලයභො

මනුස්සත්තපටිලායභො, දුල්ලභා සද්ධාසම්පත්ති, දුල්ලභා පබ්බජ්ො, දුල්ලභං

සද්ධම්මස්සවන’’න්ති. තත්ථයකචිභගවන්තංකම්මට්ඨානං පුච්ඡන්ති.භගවා

යතසංඅත්තයනොචරිොනුරූපංකම්මට්ඨානංයෙති.තයතොසබ්යබපි භගවන්තං

වන්දිත්වා අත්තයනො අත්තයනො රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි ගච්ඡන්ති, යකචි 

අරඤ්ඤං, යකචි රුක්ඛමූලං, යකචි පබ්බතාදීනං අඤ්ඤතරං, යකචි

චාතුමහාරාජිකභවනං…යප.… යකචි වසවත්තිභවනන්ති. තයතො භගවා
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පටුන 

ගන්ධකුටිං පවිසිත්වා සයච ආකඞ්ඛති, ෙක්ඛියණන පස්යසන සයතො

සම්පජායනො මුහුත්තං සීහයසෙයං කප්යපති. අථ සමස්සාසිතකායෙො 

උට්ඨහිත්වාදුතිෙභායගයලොකංයවොයලොයකති.තතිෙභායගෙංගාමංවානිගමං

වාඋපනිස්සාෙ විහරති, තත්ථමහාජයනොපුයරභත්තංොනංෙත්වාපච්ඡාභත්තං

සුනිවත්යථො සුපාරුයතො ගන්ධපුප්ඵාදීනි ආොෙ විහායර සන්නිපතති. තයතො

භගවා සම්පත්තපරිසාෙ අනුරූයපන පාටිහාරියෙන ගන්ත්වා ධම්මසභාෙං

පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසජ්ජධම්මංයෙයසතිකාලයුත්තංසමෙයුත්තං.අථ

කාලංවිදිත්වා පරිසංඋයෙයොයජති, මනුස්සාභගවන්තංවන්දිත්වාපක්කමන්ති.

ඉෙං පච්ඡාභත්තකිච්චං. 

යසොඑවංනිට්ඨිතපච්ඡාභත්තකච්යචොසයචගත්තානිඔසිඤ්චිතුකායමො යහොති, 

බුද්ධාසනා වුට්ඨාෙ න්හානයකොට්ඨකං පවිසිත්වා උපට්ඨායකන

පටිොදිතඋෙයකන ගත්තානි උතුං ගාහායපති. උපට්ඨායකොපි බුද්ධාසනං

ආයනත්වා පප්යඵොයටත්වා ගන්ධකුටිපරියවයණ පඤ්ඤායපති. භගවා

සුරත්තදුපට්ටං නිවායසත්වා කාෙබන්ධනං බන්ධිත්වා උත්තරාසඞ්ගං කත්වා

තත්ථආගන්ත්වානිසීෙති එකයකොවමුහුත්තංපටිසල්ලීයනො.අථභික්ඛූතයතො

තයතො ආගම්ම භගවයතො උපට්ඨානං ගච්ඡන්ති. තත්ථ එකච්යච පඤ්හං

පුච්ඡන්ති, එකච්යච කම්මට්ඨානං, එකච්යච ධම්මස්සවනං ොචන්ති. භගවා

යතසංඅධිප්පාෙංසම්පායෙන්යතොපුරිමොමං වීතිනායමති.ඉෙං පුරිමොමකිච්චං. 

පුරිමොමකච්චපරියෙොසායනපනභික්ඛූසුභගවන්තංවන්දිත්වා පක්කමන්යතසු

සකලෙසසහස්සියලොකධාතුයෙවතායෙො ඔකාසං ලභමානා භගවන්තං

උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හං පුච්ඡන්ති ෙථාභිසඞ්ඛතං අන්තමයසො චතුරක්ඛරම්පි.

භගවා තාසං තාසං යෙවතානං පඤ්හං විස්සජ්යජන්යතො මජ්ඣිමොමං

වීතිනායමති.ඉෙං මජ්ඣිමොමකිච්චං. 

පච්ඡිමොමං පන තයෙො යකොට්ඨායස කත්වා පුයරභත්තයතො පට්ඨාෙ 

නිසජ්ජාපීළිතස්ස සරීරස්ස කලාසුභාවයමොචනත්ථං එකං යකොට්ඨාසං

චඞ්කයමන වීතිනායමති. දුතිෙයකොට්ඨායස ගන්ධකුටිං පවිසිත්වා ෙක්ඛියණන

පස්යසන සයතො සම්පජායනො සීහයසෙයං කප්යපති. තතිෙයකොට්ඨායස

පච්චුට්ඨාෙ නිසීදිත්වා පුරිමබුද්ධානං සන්තියක ොනසීලාදිවයසන

කතාධිකාරපුග්ගලෙස්සනත්ථං බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං ඔයලොයකති. ඉෙං 

පච්ඡිමොමකිච්චං. 

තොපි එවං ඔයලොයකන්යතො කසිභාරද්වාජං බ්රාහ්මණං අරහත්තස්ස 

උපනිස්සෙසම්පන්නං දිස්වා – ‘‘තත්ථ මයි ගයත කථා පවත්තිස්සති, 

කථාවසායන ධම්මයෙසනං සුත්වා එයසො බ්රාහ්මයණො සපුත්තොයරො තීසු
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සරයණසු පතිට්ඨාෙ අසීතියකොටිධනං මම සාසයන විප්පකරිත්වා අපරභායග

නික්ඛම්මපබ්බජිත්වාඅරහත්තං පාපුණිස්සතී’’තිඤත්වාතත්ථගන්ත්වාකථං

සමුට්ඨායපත්වා ධම්මං යෙයසසි. එතමත්ථං ෙස්යසතුං අථ යඛො භගවාතිආදි

වුත්තං. 

තත්ථ පුබ්බණ්හසමෙන්ති භුම්මත්යථ උපයෙොගවචනං, පුබ්බණ්හසමයෙති 

අත්යථො. නිවායසත්වාති පරිෙහිත්වා. විහාරචීවරපරිවත්තනවයසයනතං වුත්තං. 

පත්තචීවරමාොොති පත්තං හත්යථහි, චීවරං කායෙන ආදියිත්වා, 

සම්පටිච්ඡිත්වා ධායරත්වාතිඅත්යථො. භගවයතොකරපිණ්ඩාෙපවිසිතුකාමස්ස

භමයරො විෙ විකසිතපදුමද්වෙමජ්ඣං, ඉන්ෙනීලමණිවණ්ණයසලමෙපත්යතො

හත්ථද්වෙමජ්ඣං ආගච්ඡති. තං එවමාගතං පත්තං හත්යථහි සම්පටිච්ඡිත්වා

චීවරඤ්ච පරිමණ්ඩලං පාරුතං කායෙන ධායරත්වාති වුත්තං යහොති. 

යතනුපසඞ්කමීති යෙනමග්යගනකම්මන්යතොගන්තබ්යබො, යතනඑකයකොව

උපසඞ්කමි.කස්මා පනනංභික්ඛූනානුබන්ධිංසූති? ෙොහිභගවා එකයකොව

කත්ථචි ගන්තුකායමො යහොති, ොව භික්ඛාචාරයවලා ද්වාරං පිෙහිත්වා

අන්යතොගන්ධකුටිෙං නිසීෙති. භික්ඛූ තාෙ සඤ්ඤාෙ ජානන්ති ‘‘අජ්ජ භගවා

එකයකොව පිණ්ඩාෙ චරිතුකායමො, අද්ධා කඤ්චි එව වියනතබ්බපුග්ගලං

අද්ෙසා’’ති.යතඅත්තයනොපත්තචීවරංගයහත්වාගන්ධකුටිං පෙක්ඛිණංකත්වා

වන්දිත්වා භික්ඛාචාරං ගච්ඡන්ති. තො ච භගවා එවමකාසි, තස්මා භික්ඛූ

නානුබන්ධිංසූති. 

පරියවසනා වත්තතීති යතසං සුවණ්ණභාජනාදීනි ගයහත්වා නිසින්නානං

පඤ්චසතානං කස්සකානං පරිවිසනා විප්පකතා යහොති. එකමන්තං අට්ඨාසීති

ෙත්ථ ඨිතං බ්රාහ්මයණො පස්සති, තථාරූයප ෙස්සනූපචායර කථාසවනඵාසුයක

උච්චට්ඨායන අට්ඨාසි. ඨත්වා ච රජතසුවණ්ණරසපිඤ්ජරං චන්දිමසූරිොනං

පභං අතියරොචමානං සමන්තයතො සරීරප්පභං මුඤ්චි, ොෙ අජ්යඣොත්ථටත්තා

බ්රාහ්මණස්ස කම්මන්තසාලාභිත්තිරුක්ඛකසිතමත්තිකපිණ්ඩාෙයෙො

සුවණ්ණමො විෙ අයහසුං. අථ මනුස්සා භුඤ්ජන්තා ච කසන්තා ච

සබ්බකච්චානි පහාෙ අසීතිඅනුබයඤ්ජනපරිවාරං 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණපටිමණ්ඩිතං සරීරං බයාමප්පභාපරික්යඛපවිභූසිතං 

බාහුයුගලංජඞ්ගමංවිෙපදුමසරං, රස්මිජාලසමුජ්ජලිතතාරාගණමිවගගනතලං, 

විජ්ජුලතාවිනද්ධමිව ච කනකසිඛරං සිරිො ජලමානං සම්මාසම්බුද්ධං

එකමන්තං ඨිතං දිස්වා හත්ථපායෙ යධොවිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ

සම්පරිවායරත්වා අට්ඨංසු. එවං යතහි සම්පරිවාරිතං අද්ෙසා යඛො

කසිභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං පිණ්ඩාෙ ඨිතං, දිස්වාන භගවන්තං

එතෙයවොච– අහංයඛො, සමණ, කසාමිචවපාමි චාති. 
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කස්මා පනාෙං එවමාහ, කං සමන්තපාසාදියක පසාෙනීයෙ

උත්තමෙමථසමථමනුප්පත්යතපි තථාගයත අප්පසායෙන, උොහු අඩ්ෙතිොනං 

ජනසහස්සානං පාොසං පටිොයෙත්වාපි කටච්ඡුභික්ඛාෙ මච්යඡයරනාති? 

උභෙථාපි යනො, භගවයතො පනස්ස ෙස්සයනන අතිත්තං නික්ඛිත්තකම්මන්තං

ජනං දිස්වා ‘‘කම්මභඞ්ගං යම කාතුං ආගයතො’’ති අනත්තමනතා අයහොසි, 

තස්මා එවමාහ.භගවයතොචලක්ඛණසම්පත්තිංදිස්වා–‘‘සචාෙංකම්මන්යත 

අප්පයෙොජයිස්ස, සකලජම්බුදීයප මනුස්සානං සීයස චූළාමණි විෙ අභවිස්ස, 

යකො නාමස්ස අත්යථො න සම්පජ්ජිස්සති, එවයමවං අලසතාෙ කම්මන්යත

අප්පයෙොයජත්වා වප්පමඞ්ගලාදීසු පිණ්ඩාෙ චරතී’’තිපිස්ස අනත්තමනතා

අයහොසි.යතනාහ–‘‘අහංයඛො, සමණ, කසාමිචවපාමිච, කසිත්වාචවපිත්වා

චභුඤ්ජාමී’’ති. 

අෙංකරස්සඅධිප්පායෙො–මය්හම්පිතාවකම්මන්තාන බයාපජ්ජන්ති, නචම්හි

ෙථාත්වංඑවංලක්ඛණසම්පන්යනො, ත්වම්පිකසිත්වාච වපිත්වාචභුඤ්ජස්සු, 

යකො යත අත්යථො න සම්පජ්යජෙය එවං ලක්ඛණසම්පන්නස්සාති. අපිචාෙං

අස්යසොසි – ‘‘සකයරාජකුයල කර කුමායරො උප්පන්යනො, යසො

චක්කවත්තිරජ්ජංපහාෙපබ්බජියතො’’ති.තස්මාඉොනි ‘‘අෙංයසො’’තිඤත්වා 

‘‘චක්කවත්තිරජ්ජං පහාෙ කලන්යතොසී’’ති උපාරම්භං ආයරොයපන්යතො

එවමාහ. අපිච තික්ඛපඤ්යඤො එසබ්රාහ්මයණො, නභගවන්තං අපසායෙන්යතො

භණති, භගවයතොපන රූපසම්පත්තිංදිස්වාපුඤ්ඤසම්පත්තිංසම්භාවෙමායනො

කථාපවත්තනත්ථම්පි එවමාහ. අථ භගවා යවයනෙයවයසන සයෙවයක

යලොයක අග්ගකස්සකවප්පකභාවං අත්තයනො ෙස්යසන්යතො අහම්පි යඛො

බ්රාහ්මයණොතිආදිමාහ. 

අථබ්රාහ්මයණොචින්යතසි – ‘‘අෙංසමයණො’’ ‘අහම්පිකසාමිචවපාමි චා’ති

භණති.නචස්සඔළාරිකානියුගනඞ්ගලාදීනිකසිභණ්ඩානිපස්සාමි, කංනුයඛො 

මුසා භණතී’’ති? භගවන්තං පාෙතලයතො පට්ඨාෙ ොව යකසග්ගා

ඔයලොකෙමායනො, අඞ්ගවිජ්ජාෙ කතාධිකාරත්තා

ද්වත්තිංසවරලක්ඛණසම්පත්තිමස්ස ඤත්වා, ‘‘අට්ඨානයමතං ෙං එවරූයපො 

මුසාභයණෙයා’’තිසඤ්ජාතබහුමායනො භගවතිසමණවාෙංපහාෙයගොත්යතන 

භගවන්තං සමුොචරමායනො න යඛො පන මෙං පස්සාම යභොයතො 

යගොතමස්සාතිආදිමාහ. භගවා පන ෙස්මා පුබ්බධම්මසභාගතාෙ කථනං නාම

බුද්ධානං ආනුභායවො, තස්මාබුද්ධානුභාවංදීයපන්යතො සද්ධා බීෙන්තිආදිමාහ. 

කා පයනත්ථ පුබ්බධම්මසභාගතා? නනු බ්රාහ්මයණන භගවා 

නඞ්ගලාදිකසිසම්භාරසමායෙොගං පුට්යඨො අපුච්ඡිතස්සබීජස්සසභාගතාෙආහ
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පටුන 

‘‘සද්ධා බීජ’’න්ති, එවඤ්චසතිකථාපිඅනනුසන්ධිකායහොති? නහිබුද්ධානං

අනනුසන්ධිකකථා නාම අත්ථි, නපි පුබ්බධම්මස්ස අසභාගතාෙ කයථන්ති.

එවං පයනත්ථ අනුසන්ධි යවදිතබ්බා – බ්රාහ්මයණන හි භගවා

යුගනඞ්ගලාදිකසිසම්භාරවයසනකසිංපුච්ඡියතො.යසොතස්සඅනුකම්පාෙ‘‘ඉෙං 

අපුච්ඡිත’’න්ති අපරිහායපත්වා සමූලං සඋපකාරං සසම්භාරං සඵලං කසිං

පඤ්ඤායපතුං මූලයතොපට්ඨාෙෙස්යසන්යතො‘‘සද්ධාබීජ’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ

බීජං කසිො මූලං, තස්මිං සති කත්තබ්බයතො, අසති අකත්තබ්බයතො, 

තප්පමායණන ච කත්තබ්බයතො. බීයජ හි සති කසිං කයරොන්ති, න අසති.

බීජප්පමායණන ච කුසලා කස්සකා යඛත්තං කසන්ති, න ඌනං ‘‘මා යනො

සස්සංපරිහායී’’ති, නඅධිකං‘‘මායනොයමොයඝොවාොයමොඅයහොසී’’ති.ෙස්මා

ච බීජයමව මූලං, තස්මා භගවා මූලයතො පට්ඨාෙ කසිසම්භාරං ෙස්යසන්යතො

තස්ස බ්රාහ්මණස්සකසිොපුබ්බධම්මස්සබීජස්සසභාගතාෙඅත්තයනොකසිො

පුබ්බධම්මං ෙස්යසන්යතො ආහ ‘‘සද්ධා බීජ’’න්ති. එවයමත්ථ

පුබ්බධම්මසභාගතාපියවදිතබ්බා. 

පුච්ඡිතංයෙව වත්වා අපුච්ඡිතං පච්ඡා කං න වුත්තන්ති යච? තස්ස

උපකාරභාවයතො ච ධම්මසම්බන්ධසමත්ථභාවයතො ච. අෙං හි බ්රාහ්මයණො

පඤ්ඤවා, මිච්ඡාදිට්ඨිකුයල පන ජාතත්තා සද්ධාරහියතො, සද්ධාරහියතො ච

පඤ්ඤවා පයරසං සද්ධාෙ අත්තයනො අවිසයෙ අපටිපජ්ජමායනො වියසසං

නාධිගච්ඡති, කයලසකාලස්සිෙපරාමට්ඨාපි චස්ස දුබ්බලා සද්ධා බලවතිො

පඤ්ඤාෙසහසාවත්තමානාඅත්ථසිද්ධිංනකයරොති හත්ථිනාසද්ධිංඑකධුයර

යුත්යතො යගොයණො විෙ. ඉතිස්ස සද්ධා උපකාරිකාති තං බ්රාහ්මණං සද්ධාෙ

පතිට්ඨායපන්යතනපච්ඡාපිවත්තබ්යබොඅෙමත්යථො යෙසනාකුසලතාෙපුබ්යබ

වුත්යතො.බීජස්සචඋපකාරිකාවුට්ඨි, සාතෙනන්තරංයෙව වුච්චමානාසමත්ථා

යහොති. එවං ධම්මසම්බන්ධසමත්ථභාවයතො පච්ඡාපි වත්තබ්යබො අෙමත්යථො, 

අඤ්යඤොචඑවරූයපොඊසායෙොත්තාදිපුබ්යබවුත්යතොතියවදිතබ්යබො. 

තත්ථ සම්පසාෙලක්ඛණා සද්ධා, ඔකප්පනලක්ඛණා වා. බීෙන්ති පඤ්චවිධං

බීජං මූලබීජං ඛන්ධබීජං ඵලබීජං අග්ගබීජං බීජබීජයමව පඤ්චමන්ති. තං

සබ්බම්පිවිරුහණට්යඨනබීජන්යතවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

තත්ථ ෙථාබ්රාහ්මණස්සකසිොමූලභූතං බීජංද්යවකච්චානිකයරොති, යහට්ඨා

මූයලනපතිට්ඨාති, උපරිඅඞ්කුරංඋට්ඨායපති, එවංභගවයතොකසිොමූලභූතා

සද්ධායහට්ඨාසීලමූයලනපතිට්ඨාති, උපරිසමථවිපස්සනඞ්කුරංඋට්ඨායපති.

ෙථා ච තං මූයලන පථවිරසං ආයපොරසං ගයහත්වා නායළන 

ධඤ්ඤපරිපාකගහණත්ථං වඩ්ෙති, එවමෙං සීලමූයලන සමථවිපස්සනාරසං



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණසංයුත්තං 

200 

පටුන 

ගයහත්වා අරිෙමග්ගනායළනඅරිෙඵලධඤ්ඤපරිපාකගහණත්ථංවඩ්ෙති.ෙථා

ච තං සුභූමිෙං පතිට්ඨහිත්වා මූලඞ්කුරපණ්ණනාළකණ්ඩපසයවහි වුද්ධිං

විරූළ්හිං යවපුල්ලං පත්වා ඛීරං ජයනත්වා අයනකසාලිඵලභරිතං සාලිසීසං

නිප්ඵායෙති, එවයමසා චිත්තසන්තායන පතිට්ඨහිත්වා ඡහි විසුද්ධීහි වුද්ධිං

විරූළ්හිං යවපුල්ලං පත්වා ඤාණෙස්සනවිසුද්ධිඛීරං ජයනත්වා

අයනකපටිසම්භිොභිඤ්ඤාභරිතං අරහත්තඵලං නිප්ඵායෙති. යතන වුත්තං

‘‘සද්ධාබීජ’’න්ති. 

කස්මා පන අඤ්යඤසු පයරොපඤ්ඤාසාෙ කුසලධම්යමසු එකයතො 

උප්පජ්ජමායනසුසද්ධාව ‘‘බීජ’’න්තිවුත්තාතියච? බීජකච්චකරණයතො.ෙථා

හියතසු විඤ්ඤාණංයෙවවිජානනකච්චංකයරොති, එවංසද්ධාබීජකච්චං.සාච

සබ්බකුසලානං මූලභූතා. ෙථාහ – ‘‘සද්ධාජායතො උපසඞ්කමති, 

උපසඞ්කමන්යතොපයිරුපාසති…යප.…පඤ්ඤාෙච නංඅතිවිජ්ඣපස්සතී’’ති

(ම.නි.2.183). 

අකුසලධම්යම යචව කාෙඤ්ච තපතීති තයපො. 

ඉන්ද්රිෙසංවරවීරිෙධුතඞ්ගදුක්කරකාරිකානං එතං අධිවචනං, ඉධ පන

ඉන්ද්රිෙසංවයරො අධිප්යපයතො. වුට්ඨීති වස්සවුට්ඨි වාතවුට්ඨීතිආදි අයනකවිධා, 

ඉධවස්සවුට්ඨිඅධිප්යපතා.ෙථාහිබ්රාහ්මණස්ස වස්සවුට්ඨිසමනුග්ගහිතංබීජං

බීජමූලකඤ්ච සස්සං විරුහති න මිලාෙති නිප්ඵත්තිං ගච්ඡති, එවං භගවයතො

ඉන්ද්රිෙසංවරසමනුග්ගහිතාසද්ධා, සද්ධාමූලාචසීලාෙයෙො ධම්මාවිරුහන්ති, න

මිලාෙන්තිනිප්ඵත්තිංගච්ඡන්ති.යතනාහ‘‘තයපො වුට්ඨී’’ති. 

පඤ්ඤායමතිඑත්ථවුත්යතොයම-සද්යෙො පුරිමපයෙසුපියෙොයජතබ්යබො‘‘සද්ධා

යමබීජං, තයපොයමවුට්ඨී’’තියතනකංදීයපති? ෙථා, බ්රාහ්මණ, තොවපියත

යඛත්යතසයචවුට්ඨිඅත්ථි, ඉච්යචතංකුසලං.යනොයච අත්ථි, උෙකම්පිතාව

ොතබ්බං යහොති. තථා මො හිරිඊයස පඤ්ඤායුගනඞ්ගයල මයනොයෙොත්යතන 

එකාබද්යධ කයත වීරිෙබලීබද්යෙ යෙොයජත්වා සතිපාචයනන විජ්ඣිත්වා

අත්තයනො චිත්තසන්තානයඛත්තම්හිසද්ධාබීයජවපියත වුට්ඨිොඅභායවො නාම

නත්ථි, අෙංපනයමනිච්චකාලංඉන්ද්රිෙසංවරතයපොවුට්ඨීති. 

පඤ්ඤාති කාමාවචරාදියභෙයතො අයනකවිධා. ඉධ පන සහ විපස්සනාෙ

මග්ගපඤ්ඤා අධිප්යපතා. යුගනඞ්ගලන්ති යුගඤ්ච නඞ්ගලඤ්ච යුගනඞ්ගලං. 

ෙථාහිබ්රාහ්මණස්සයුගනඞ්ගලං, එවංභගවයතොදුවිධාපිවිපස්සනාපඤ්ඤාච.

තත්ථ ෙථා යුගං ඊසාෙ උපනිස්සෙං යහොති, පුරයතො ච ඊසාබද්ධං යහොති, 

යෙොත්තානං නිස්සෙං යහොති, බලීබද්ොනං එකයතො ගමනං ධායරති, එවං

පඤ්ඤාහිරිප්පමුඛානංධම්මානංඋපනිස්සො යහොති.ෙථාහ– ‘‘පඤ්ඤුත්තරා
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සබ්යබකුසලාධම්මා’’ති(අ.නි.8.83; 10.58) ච, ‘‘පඤ්ඤාහියසට්ඨාකුසලා

වෙන්ති, නක්ඛත්තරාජාරිව තාරකාන’’න්ති (ජා. 2.17.81) ච. කුසලානං

ධම්මානංපුබ්බඞ්ගමට්යඨනපුරයතොචයහොති.ෙථාහ–‘‘සීලංසිරීචාපි සතඤ්ච

ධම්යමො, අන්වායිකා පඤ්ඤවයතො භවන්තී’’ති හිරිවිප්පයෙොයගන

අනුප්පත්තියතො පන ඊසාබද්යධො යහොති. මයනොසඞ්ඛාතස්ස සමාධියෙොත්තස්ස

නිස්සෙපච්චෙයතො යෙොත්තානං නිස්සයෙො යහොති.

අච්චාරද්ධාතිලීනභාවපටියසධනයතො වීරිෙබලීබද්ොනං එකයතො ගමනං

ධායරති, ෙථා ච නඞ්ගලං ඵාලයුත්තං කසනකායල පථවිඝනං භින්ෙති, 

මූලසන්තානකානි පොයලති, එවං සතියුත්තා පඤ්ඤා විපස්සනාකායල

ධම්මානං සන්තතිසමූහකච්චාරම්මණඝනං භින්ෙති, 

සබ්බකයලසමූලසන්තානකානිපොයලති.සාචයඛො යලොකුත්තරාව, ඉතරාපන

යලොකකාපිසිො.යතනාහ‘‘පඤ්ඤායමයුගනඞ්ගල’’න්ති. 

හිරීෙති පාපයකහි ධම්යමහීති හිරී. තග්ගහයණන තාෙ අවිප්පයුත්තං

ඔත්තප්පම්පිගහිතයමවයහොති. ඊසාතියුගනඞ්ගලසන්ධාරිකාරුක්ඛලට්ඨි.ෙථා

හි බ්රාහ්මණස්ස ඊසා යුගනඞ්ගලං ධායරති, එවං භගවයතොපි හිරී

යලොකෙයලොකුත්තරපඤ්ඤාසඞ්ඛාතං යුගනඞ්ගලං ධායරති හිරිඅභායව

පඤ්ඤාෙඅභාවයතො.ෙථාචඊසාපටිබද්ධයුගනඞ්ගලංකච්චකරංයහොතිඅචලං 

අසිථිලං, එවං හිරිපටිබද්ධා ච පඤ්ඤා කච්චකාරී යහොති අචලා අසිථිලා

අබ්යබොකණ්ණා අහිරියකන. යතනාහ ‘‘හිරී ඊසා’’ති. මුනාතීති මයනො, 

චිත්තස්යසතං නාමං. ඉධ පන මයනොසීයසන තංසම්පයුත්යතො සමාධි

අධිප්යපයතො. යෙොත්තන්ති රජ්ජුබන්ධනං. තං තිවිධං ඊසාෙ සහ යුගස්ස 

බන්ධනං, යුයගන සහ බලීබද්ොනං බන්ධනං, සාරථිනා සහ බලීබද්ොනං 

එකාබන්ධනන්ති. තත්ථ ෙථා බ්රාහ්මණස්ස යෙොත්තං ඊසායුගබලීබද්යෙ

එකාබද්යධ කත්වාසකකච්යචපටිපායෙති, එවංභගවයතොසමාධිසබ්යබවයත

හිරිපඤ්ඤාවීරිෙධම්යම එකාරම්මයණ අවික්යඛපසභායවන බන්ධිත්වා

සකකච්යචපටිපායෙති.යතනාහ‘‘මයනො යෙොත්ත’’න්ති. 

චිරකතාදිමත්ථං සරතීති සති. ඵායලතීති ඵායලො. පායජන්තිඑයතනාති පාෙනං. 

තං ඉධ ‘‘පාචන’’න්ති වුත්තං. පයතොෙස්යසතං නාමං. ඵායලො ච පාචනඤ්ච

ඵාලපාචනං. ෙථා හි බ්රාහ්මණස්ස ඵාලපාචනං, එවං භගවයතො 

විපස්සනාසම්පයුත්තා මග්ගසම්පයුත්තා ච සති. තත්ථ ෙථා ඵායලො නඞ්ගලං 

අනුරක්ඛති, පුරයතොචස්සගච්ඡති, එවංසතිකුසලාකුසලානංධම්මානං ගතියෙො

සමන්යවසමානා ආරම්මයණ වා උපට්ඨාපෙමානා පඤ්ඤානඞ්ගලං රක්ඛති.

යතයනයවසා ‘‘සතාරක්යඛන යචතසා විහරතී’’තිආදීසු (අ. නි. 10.20) විෙ

ආරක්ඛාති වුත්තා. අප්පමුස්සනවයසනචස්සා පුරයතො යහොති. සතිපරිචියතහි
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පටුන 

ධම්යම පඤ්ඤා පජානාති, යනො පමුට්යඨ. ෙථා ච පාචනං බලීබද්ොනං

විජ්ඣනභෙං ෙස්යසන්තං සංසීදිතුංන යෙති, උප්පථගමනං වායරති, එවං සති

වීරිෙබලීබද්ොනං අපාෙභෙං ෙස්යසන්තී යකොසජ්ජසංසීෙනං න යෙති, 

කාමගුණසඞ්ඛායතඅයගොචයරචාරංනිවායරත්වාකම්මට්ඨායනනියෙොයජන්තී

උප්පථගමනං වායරති.යතනාහ‘‘සතියමඵාලපාචන’’න්ති. 

කාෙගුත්යතොතිතිවියධනකාෙසුචරියතන ගුත්යතො. වචීගුත්යතොතිචතුබ්බියධන

වචීසුචරියතන ගුත්යතො. එත්තාවතා පාතියමොක්ඛසංවරසීලං වුත්තං. ආහායර

උෙයර ෙයතොති එත්ථආහාරමුයඛන සබ්බපච්චොනං ගහිතත්තා චතුබ්බියධපි

පච්චයෙ ෙයතො සංෙයතො නිරුපක්කයලයසොති අත්යථො. ඉමිනා

ආජීවපාරිසුද්ධිසීලංවුත්තං. උෙයර ෙයතොතිඋෙයරෙයතොසංෙයතොමිතයභොජී, 

ආහායර මත්තඤ්ඤූති වුත්තං යහොති. ඉමිනා යභොජයන මත්තඤ්ඤුතාමුයඛන

පච්චෙපටියසවනසීලං වුත්තං. යතන කං දීයපති? ෙථා ත්වං, බ්රාහ්මණ, බීජං

වපිත්වාසස්සපරිපාලනත්ථංකණ්ටකවතිංවාරුක්ඛවතිංවා පාකාරපරික්යඛපං

වා කයරොසි, යතන යත යගොමහිංසමිගගණා පයවසං අලභන්තා සස්සං න 

විලම්පන්ති, එවමහම්පි තං සද්ධාබීජං වපිත්වා

නානප්පකාරකුසලසස්සපරිපාලනත්ථං කාෙවචීආහාරගුත්තිමෙං තිවිධං

පරික්යඛපංකයරොමි, යතනයම රාගාදිඅකුසලධම්මයගොමහිංසමිගගණාපයවසං

අලභන්තානානප්පකාරකංකුසලසස්සංන විලම්පන්තීති. 

සච්චං කයරොමි නිද්ොනන්ති එත්ථ ද්වීහාකායරහි අවිසංවාෙනං සච්චං.

නිද්ොනන්ති යඡෙනං ලනනං උප්පාටනං. කරණත්යථ යචතං උපයෙොගවචනං

යවදිතබ්බං. අෙං යහත්ථ අත්යථො ‘‘සච්යචන කයරොමි නිද්ොන’’න්ති. කං

වුත්තං යහොති – ‘‘ෙථා ත්වං බාහිරං කසිං කත්වා සස්සදූසකානං තිණානං

හත්යථනවාඅසියතනවානිද්ොනංකයරොසි, එවං අහම්පිඅජ්ඣත්තිකංකසිං

කත්වාකුසලසස්සදූසකානං විසංවාෙනතිණානංසච්යචනනිද්ොනංකයරොමී’’ති.

ෙථාභූතඤාණං වා එත්ථ සච්චන්ති යවදිතබ්බං. යතන අත්තසඤ්ඤාදීනං

තිණානං නිද්ොනං කයරොමීති ෙස්යසති. අථ වා නිද්ොනන්ති යඡෙකං ලාවකං

උප්පාටකන්ති අත්යථො. ෙථා ත්වං ොසං වා කම්මකරං වා නිද්ොනං කයරොසි, 

‘‘නිද්යෙහිතිණානී’’තිතිණානංයඡෙකංලාවකංඋප්පාටකංකයරොසි, එවමහං

සච්චං කයරොමීති ෙස්යසති, අථ වා සච්චන්ති දිට්ඨිසච්චං. තමහං නිද්ොනං 

කයරොමි, ඡින්දිතබ්බංලනිතබ්බංඋප්පායටතබ්බංකයරොමීති.ඉතිඉයමසුද්වීසු 

විකප්යපසුඋපයෙොයගයනවත්යථොයුජ්ජති. 

යසොරච්චං යම පයමොචනන්ති එත්ථ ෙං තං ‘‘කායියකො අවීතික්කයමො

වාචසියකො අවීතික්කයමො’’ති සීලයමව ‘‘යසොරච්ච’’න්ති වුත්තං, න තං
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අධිප්යපතං. ‘‘කාෙගුත්යතො’’තිආදිනා හි තං වුත්තයමව. අරහත්තඵලං පන

අධිප්යපතං. තං හි සුන්ෙයර නිබ්බායන රතත්තා ‘‘යසොරච්ච’’න්ති වුච්චති. 

පයමොචනන්ති යෙොගවිස්සජ්ජනං. ඉෙං වුත්තං යහොති – ෙථා තව පයමොචනං 

පුනපි සාෙන්යහ වා දුතිෙදිවයස වා අනාගතසංවච්ඡයර වා යෙොයජතබ්බයතො

අප්පයමොචනයමවයහොති, නමමඑවං.නහිමමඅන්තරායමොචනංනාමඅත්ථි.

අහං හි දීපඞ්කරෙසබලකාලයතො පට්ඨාෙ පඤ්ඤානඞ්ගයල වීරිෙබලීබද්යෙ

යෙොයජත්වා කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යඛයෙයානි මහාකසිං

කසන්යතොතාවනමුඤ්චිං, ොවනසම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්ඣිං.ෙොචයම

සබ්බං තං කාලං යඛයපත්වා යබොධිමූයල අපරාජිතපල්ලඞ්යක නිසින්නස්ස 

සබ්බගුණපරිවාරං අරහත්තඵලං උෙපාදි, තො මො තං 

සබ්බුස්සුක්කපටිප්පස්සද්ධිොපමුත්තං, නොනිපුන යෙොයජතබ්බංභවිස්සතීති.

එතමත්ථංසන්ධාොහ‘‘යසොරච්චංයමපයමොචන’’න්ති. 

වීරිෙං යමධුරයධොරය්හන්තිඑත්ථ වීරිෙන්ති කායිකයචතසියකොවීරිොරම්යභො. 

ධුරයධොරය්හන්තිධුරාෙං යධොරය්හං, ධුරාවහන්තිඅත්යථො.ෙථාහිබ්රාහ්මණස්ස

ධුරාෙං යධොරය්හාකඩ්ඪිතං නඞ්ගලං භූමිඝනං භින්ෙති, මූලසන්තානකානි ච

පොයලති, එවං භගවයතො වීරිොකඩ්ඪිතං පඤ්ඤානඞ්ගලං ෙථා වුත්තං ඝනං

භින්ෙති, කයලසසන්තානකානි ච පොයලති. යතනාහ ‘‘වීරිෙං යම

ධුරයධොරය්හ’’න්ති.අථවාපුරිමධුරාවහත්තාධුරා, මූලධුරාවහත්තා යධොරය්හා, 

ධුරා ච යධොරය්හා ච ධුරයධොරය්හා. ඉති ෙථා බ්රාහ්මණස්ස එයකකස්මිං 

නඞ්ගයල චතුබලීබද්ෙපයභෙං ධුරයධොරය්හං වහන්තං උප්පන්නුප්පන්නං

තිණමූලඝාතඤ්යචව සස්සසම්පත්තිඤ්ච සායධති, එවං භගවයතො

චතුසම්මප්පධානවීරිෙයභෙං ධුරයධොරය්හං වහන්තං උප්පන්නුප්පන්නං

අකුසලඝාතඤ්යචව කුසලසම්පත්තිඤ්ච සායධති. යතනාහ ‘‘වීරිෙං යම

ධුරයධොරය්හ’’න්ති. 

යෙොගක්යඛමාධිවාහනන්ති එත්ථයෙොයගහියඛමත්තානිබ්බානංයෙොගක්යඛමං

නාම, තං අධිකච්ච වාහීෙති, අභිමුඛං වා වාහීෙතීති අධිවාහනං, 

යෙොගක්යඛමස්ස අධිවාහනං යෙොගක්යඛමාධිවාහනන්ති. ඉෙං වුත්තං යහොති –

ෙථා තව ධුරයධොරය්හං පුරත්ථිමාදීසු අඤ්ඤතරදිසාභිමුඛං වාහීෙති, තථා මම

ධුරයධොරය්හං නිබ්බානාභිමුඛං වාහීෙතීති. එවං වාහීෙමානංව ගච්ඡති

අනිවත්තන්තං. ෙථා තව නඞ්ගලං වහන්තං ධුරයධොරය්හං යඛත්තයකොටිං

පත්වා පුන නිවත්තති, එවං අනිවත්තන්තං දීපඞ්කරකාලයතො පට්ඨාෙ

ගච්ඡයතව. ෙස්මා වා යතන යතන මග්යගන පහීනා කයලසා න පුනප්පුනං

පහාතබ්බා යහොන්ති, ෙථා තව නඞ්ගයලන ඡින්නානි තිණානි පුන අපරස්මිං

සමයෙඡින්දිතබ්බානි යහොන්ති, තස්මාපිඑවංපඨමමග්ගවයසනදිට්යඨකට්යඨ 
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කයලයස, දුතිෙවයසනඔළාරියක, තතිෙවයසනඅණුසහගයත, චතුත්ථවයසන

සබ්බකයලයසපජහන්තංගච්ඡති අනිවත්තන්තං.අථවා ගච්ඡතිඅනිවත්තන්ති

නිවත්තනරහිතං හුත්වාගච්ඡතීතිඅත්යථො. තන්තිතංධුරයධොරය්හං.එවයමත්ථ 

අත්යථොයවදිතබ්යබො.එවංගච්ඡන්තඤ්චෙථාතවධුරයධොරය්හංනතංඨානං

ගච්ඡති, ෙත්ථ ගන්ත්වාකස්සයකොඅයසොයකොවිරයජොහුත්වානයසොචති.එතං

පනතං ඨානං ගච්ඡති ෙත්ථගන්ත්වාන යසොචති. ෙත්ථ සතිපාචයනනඑතං

වීරිෙධුරයධොරය්හං යචොයෙන්යතො ගන්ත්වා මාදියසො කස්සයකො අයසොයකො

විරයජොහුත්වානයසොචති, තං සබ්බයසොකසල්ලසමුග්ඝාතභූතංනිබ්බානංනාම

අසඞ්ඛතංඨානංගච්ඡතීති. 

ඉොනි නිගමනං කයරොන්යතො එවයමසා කසීති ගාථමාහ. තස්සාෙං

සඞ්යඛපත්යථො –ෙස්ස, බ්රාහ්මණ, එසාසද්ධාබීජාතයපොවුට්ඨිො අනුග්ගහිතා

කසී පඤ්ඤාමෙං යුගනඞ්ගලං හිරිමෙඤ්ච ඊසං මයනොමයෙන යෙොත්යතන

එකාබද්ධං කත්වා පඤ්ඤානඞ්ගයලන සතිඵාලං ආයකොයටත්වා සතිපාචනං 

ගයහත්වා කාෙවචීආහාරගුත්තිො යගොයපත්වා සච්චං නිද්ොනං කත්වා

යසොරච්චපයමොචනං වීරිෙධුරයධොරය්හං යෙොගක්යඛමාභිමුඛං අනිවත්තන්තං

වාහන්යතනකට්ඨාකසී කම්මපරියෙොසානංචතුබ්බිධංසාමඤ්ඤඵලංපාපිතා, 

සා යහොති අමතප්ඵලා, සා එසා කසී අමතප්ඵලා යහොති. අමතං වුච්චති

නිබ්බානං, නිබ්බානානිසංසා යහොතීති අත්යථො. සා යඛො පයනසා කසී න

මයමයවකස්ස අමතප්ඵලා යහොති, අථ යඛො යෙො යකොචි ඛත්තියෙො වා

බ්රාහ්මයණොවායවස්යසොවාසුද්යෙොවාගහට්යඨොවාපබ්බජියතො වාඑතංකසිං

කසති, යසොසබ්යබොපිඑතංකසිත්වානසබ්බදුක්ඛාපමුච්චතීති. 

එවං භගවා බ්රාහ්මණස්ස අරහත්තනිකූයටන නිබ්බානපරියෙොසානං කත්වා

යෙසනං නිට්ඨායපසි. තයතො බ්රාහ්මයණො ගම්භීරත්ථං යෙසනං සුත්වා – ‘‘මම

කසිඵලං භුඤ්ජිත්වා පුනපි දිවයසයෙව ඡායතො යහොති, ඉමස්ස පන කසී 

අමතප්ඵලා, තස්සඵලංභුඤ්ජිත්වාසබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’තිඤත්වාපසන්යනො 

පසන්නාකාරං කයරොන්යතො භුඤ්ෙතු භවං යගොතයමොතිආදිමාහ. තං සබ්බං

තයතොපරඤ්චවුත්තත්ථයමවාති.පඨමං. 

2. උෙෙසුත්තවණ්ණනා 

198. දුතියෙ ඔෙයනන පූයරසීති අත්තයනො අත්ථාෙ සම්පාදියතන

සූපබයඤ්ජයනනඔෙයනනපූයරත්වා අොසි.භගවාකරපච්චූසසමයෙයලොකං

ඔයලොයකන්යතොව තං බ්රාහ්මණං දිස්වා, පායතොව සරීරපටිජග්ගනං කත්වා, 

ගන්ධකුටිං පවිසිත්වා, ද්වාරං පිධාෙ, නිසින්යනො තස්ස යභොජනං

උපසංහරිෙමානං දිස්වා, එකයකොව පත්තං අංසකූයට ලග්යගත්වා, 
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ගන්ධකුටියතො නික්ඛම්ම, නගරද්වායර පත්තං නීහරිත්වා, අන්යතොනගරං

පවිසිත්වා, පටිපාටිො ගච්ඡන්යතො බ්රාහ්මණස්ස ද්වාරයකොට්ඨයක අට්ඨාසි.

බ්රාහ්මයණො භගවන්තං දිස්වා, අත්තයනො සජ්ජිතං යභොජනං අොසි. තං

සන්ධායෙතංවුත්තං. දුතිෙම්පීතිදුතිෙදිවයසපි. තතිෙම්පීති තතිෙදිවයසපි.තානි

කර තීණි දිවසානි නිරන්තරං බ්රාහ්මණස්ස ඝරද්වාරං ගච්ඡන්තස්ස භගවයතො

අන්තරා අඤ්යඤො යකොචිඋට්ඨාෙපත්තංගයහතුංසමත්යථො නාමනායහොසි, 

මහාජයනොඔයලොයකන්යතොවඅට්ඨාසි. 

එතෙයවොචාතිබ්රාහ්මයණොතීණිදිවසානි පත්තංපූයරත්වායෙන්යතොපිනසද්ධාෙ

අොසි, ‘‘ඝරද්වාරං ආගන්ත්වා ඨිතස්ස පබ්බජිතස්ස භික්ඛාමත්තම්පි අෙත්වා

භුඤ්ජතී’’ති උපාරම්භභයෙන අොසි. ෙෙන්යතො ච ද්යව දිවසානි ෙත්වා කඤ්චි

අවත්වාවනිවත්යතො.භගවාපිකඤ්චිඅවත්වාව පක්කන්යතො.තතිෙදිවයසපන

අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො එතං ‘‘පකට්ඨයකො’’තිආදිවචනං අයවොච. 

භගවාපි එතං වචනං නිච්ඡාරාපනත්ථයමව ොව තතිෙමගමාසි. තත්ථ 

පකට්ඨයකොතිරසගිද්යධො. 

පුනප්පුනං යචව වපන්ති බීෙන්ති සත්ථා බ්රාහ්මණස්ස වචනං සුත්වා, 

‘‘බ්රාහ්මණ, ත්වං තීණි දිවසානි පිණ්ඩපාතං ෙත්වා ඔසක්කසි, පුනප්පුනං

කාතබ්බා නාම යලොකස්මිං යසොළස ධම්මා’’ති වත්වා යත ධම්යම ෙස්යසතුං

ඉමං යෙසනං ආරභි. තත්ථ පුනප්පුනං යචව වපන්තීති එකස්මිං සස්සවායර

වුත්තං ‘‘අලයමත්තාවතා’’ති අයනොසක්කත්වා අපරාපයරසුපි සස්සවායරසු ච

වපන්තියෙව. පුනප්පුනං වස්සතීති න එකදිවසං වස්සිත්වා තිට්ඨති, 

පුනප්පුනදිවයසසුපි පුනප්පුනසංවච්ඡයරසුපි වස්සතියෙව, එවං ජනපො ඉද්ධා

යහොන්ති.එයතනුපායෙන සබ්බත්ථනයෙොයවදිතබ්යබො. 

ොචකාති ඉමස්මිං පයෙ සත්ථා යෙසනාකුසලතාෙ අත්තානම්පි පක්ඛිපිත්වා

ෙස්යසති. ඛීරනිකාති ඛීරකාරකා යගොයෙොහකා. න හි යත එකවාරයමව ථනං

අඤ්ඡන්ති, පුනප්පුනං අඤ්ඡන්තා යධනුං දුහන්තීති අත්යථො. කිලමති ඵන්ෙති 

චාති අෙං සත්යතො යතන ඉරිොපයථන කලමති යචව ඵන්ෙති ච. ගබ්භන්ති

යසොණසිඞ්ගාලාදීනම්පි තිරච්ඡානගතානං කුච්ඡිං. සිවථිකන්ති සුසානං, මතං

මතං සත්තං තත්ථ පුනප්පුනං හරන්තීති අත්යථො. මග්ගඤ්ච ලද්ධා

අපුනබ්භවාොතිඅපුනබ්භවාෙ මග්යගොනාමනිබ්බානං, තංලභිත්වාතිඅත්යථො. 

එවං වුත්යතති එවං භගවතා අන්තරවීථිෙං ඨත්වාව යසොළස පුනප්පුනධම්යම

යෙයසන්යතන වුත්යත. එතෙයවොචාති යෙසනාපරියෙොසායන පසන්යනො සද්ධිං 
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පුත්තොරමිත්තඤාතිවග්යගන භගවයතො පායෙ වන්දිත්වා එතං ‘‘අභික්කන්තං

යභො’’තිආදිවචනංඅයවොච.දුතිෙං. 

3. යෙවහිතසුත්තවණ්ණනා 

199. තතියෙ වායතහීති උෙරවායතහි. භගවයතො කර ඡබ්බස්සානි

දුක්කරකාරිකංකයරොන්තස්ස පසතමුග්ගයූසාදීනිආහාරෙයතො දුබ්යභොජයනන 

යචව දුක්ඛයසෙයාෙ ච උෙරවායතො කුප්පි. අපරභායග සම්යබොධිං පත්වා

පණීතයභොජනං භුඤ්ජන්තස්සාපි අන්තරන්තරා යසො ආබායධො අත්තානං

ෙස්යසතියෙව. තං සන්ධායෙතං වුත්තං. උපට්ඨායකො යහොතීති පඨමයබොධිෙං

අනිබද්ධුපට්ඨාකකායල උපට්ඨායකො යහොති. තස්මිං කර කායල

සත්ථුඅසීතිමහායථයරසුඋපට්ඨායකො අභූතපුබ්යබොනාම නත්ථි.නාගසමායලො

උපවායනොසුනක්ඛත්යතොචුන්යෙොසමණුද්යෙයසොසාගයතොයබොධියමඝියෙොති

ඉයම පන පාළිෙං ආගතුපට්ඨාකා. ඉමස්මිං පන කායල උපවානත්යථයරො

පායතොවඋට්ඨාෙ පරියවණසම්මජ්ජනංෙන්තකට්ඨොනංන්හායනොෙකපරිොෙනං

පත්තචීවරං ගයහත්වා අනුගමනන්ති සබ්බං භගවයතො උපට්ඨානමකාසි. 

උපසඞ්කමීති පඨමයබොධිෙංකරවීසතිවස්සානිනිද්ධූමං අරඤ්ඤයමවයහොති, 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස උෙකතාපනම්පි න භගවතා අනුඤ්ඤාතං. යසො ච බ්රාහ්මයණො

උද්ධනපාළිං බන්ධායපත්වා මහාචාටියෙොඋද්ධනමායරොයපත්වාඋණ්යහොෙකං 

කායරත්වා, න්හානීෙචුණ්ණාදීහි සද්ධිං තං වික්කණන්යතො ජීවිකං කප්යපති. 

න්හායිතුකාමා තත්ථ ගන්ත්වා මූලං ෙත්වා න්හායිත්වා ගන්යධ විලිම්පිත්වා 

මාලංපිළන්ධිත්වාපක්කමන්ති.තස්මායථයරොතත්ථඋපසඞ්කමි. 

කිං පත්ථොයනොති කං ඉච්ඡන්යතො. කිං එසන්ති කං ගයවසන්යතො. පූජියතො 

පූෙයනෙයානන්ති ඉෙං යථයරො ෙසබලස්ස වණ්ණං කයථතුමාරභි.

ගිලානයභසජ්ජත්ථං ගයතන කර ගිලානස්ස වණ්යණො කයථතබ්යබොති

වත්තයමතං. වණ්ණං හි සුත්වා මනුස්සා සක්කච්චං යභසජ්ජං ොතබ්බං

මඤ්ඤන්ති. සප්පාෙයභසජ්ජං ලද්ධා ගිලායනො ඛිප්පයමව වුට්ඨාති.

කයථන්යතන ච ඣානවියමොක්ඛසමාපත්තිමග්ගඵලානි ආරබ්භ කයථතුං න

වට්ටති. ‘‘සීලවා ලජ්ජී කුක්කුච්චයකො බහුස්සුයතො ආගමධයරො

වංසානුරක්ඛයකො’’ති එවං පන ආගමනීෙපටිපෙංයෙව කයථතුං වට්ටති. 

පූෙයනෙයානන්ති අසීතිමහායථරා සයෙවයකන යලොයකන පූයජතබ්බාති

පූජයනෙයා. යතයෙව සක්කාතබ්බාති සක්කයරෙයා. යතසංයෙව අපචිති

කත්තබ්බාති අපයචෙයා. භගවා යතසං පූජියතො සක්කයතො අපචියතො ච, 

ඉච්චස්ස තංගුණංපකායසන්යතොයථයරොඑවමාහ. හාතයවතිහරිතුං. 
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ඵාණිතස්ස ච පුටන්ති මහන්තං නිච්ඡාරිකං ගුළපිණ්ඩං. යසො කර ‘‘කං

සමණස්ස යගොතමස්ස අඵාසුක’’න්ති? පුච්ඡිත්වා, ‘‘උෙරවායතො’’ති සුත්වා, 

‘‘යතන හි මෙයමත්ථ යභසජ්ජං ජානාම, ඉයතො යථොයකන උෙයකන ඉෙං

ඵාණිතංආයලොයළත්වාන්හානපරියෙොසායනපාතුංයෙථ, ඉතිඋණ්යහොෙයකන

බහි පරියසයෙොභවිස්සති, ඉමිනාඅන්යතොතිඑවංසමණස්සයගොතමස්සඵාසුකං

භවිස්සතී’’ති වත්වායථරස්සපත්යතපක්ඛිපිත්වාඅොසි. 

උපසඞ්කමීති තස්මිං කර ආබායධ පටිප්පස්සද්යධ ‘‘යෙවහියතන තථාගතස්ස

යභසජ්ජං දින්නං, යතයනව යරොයගො වූපසන්යතො, අයහො ොනං පරමොනං

බ්රාහ්මණස්සා’’තිකථාවිත්ථාරිතාජාතා.තංසුත්වා කත්තිකායමොබ්රාහ්මයණො

‘‘එත්තයකනපි තාව යම අෙං කත්තිසද්යෙො අබ්භුග්ගයතො’’ති

යසොමනස්සජායතො අත්තනා කතභාවං ජානායපතුකායමො තාවතයකයනව

ෙසබයලවිස්සාසංආපජ්ජිත්වාඋපසඞ්කමි. 

ෙජ්ොති ෙයෙෙය. කථං හි ෙෙමානස්සාති යකන කාරයණන ෙජන්තස්ස. 

ඉජ්ඣතීති සමිජ්ඣති මහප්ඵයලො යහොති. යෙොයවදීති යෙො අයවදි අඤ්ඤාසි, 

විදිතං පාකටමකාසි ‘‘යෙොයවතී’’තිපි පායඨො, යෙො අයවති ජානාතීති අත්යථො. 

පස්සතීති දිබ්බචක්ඛුනා පස්සති. ොතික්ඛෙන්ති අරහත්තං. 

අභිඤ්ඤායවොසියතොති ජානිත්වා යවොසියතො යවොසානං කතකච්චතං පත්යතො. 

එවංහිෙෙමානස්සාතිඉමිනාඛීණාසයවෙජනාකායරනෙජන්තස්ස. තතිෙං. 

4. මහාසාලසුත්තවණ්ණනා 

200. චතුත්යථ ලූයඛො ලූඛපාවුරයණොති ජිණ්යණො ජිණ්ණපාවුරයණො. 

උපසඞ්කමීති කස්මා උපසඞ්කමි? තස්ස කර ඝයර අට්ඨසතසහස්සධනං

අයහොසි.යසොචතුන්නංපුත්තානංආවාහංකත්වා චත්තාරිසතසහස්සානිඅොසි. 

අථස්ස බ්රාහ්මණිො කාලඞ්කතාෙ පුත්තා සම්මන්තයිංසු – ‘‘සයච අඤ්ඤං

බ්රාහ්මණිං ආයනස්සති, තස්සා කුච්ඡිෙං නිබ්බත්තවයසන කුලං භිජ්ජිස්සති.

හන්ෙනං මෙං සඞ්ගණ්හාමා’’ති. යත චත්තායරොපි පණීයතහිඝාසච්ඡාෙනාදීහි

උපට්ඨහන්තා හත්ථපාෙසම්බාහනාදීනි කයරොන්තා සඞ්ගණ්හිත්වා එකදිවසං

දිවානිද්ොයිත්වාවුට්ඨිතස්සහත්ථපායෙසම්බාහමානා පාටියෙක්කංඝරාවායස

ආදීනවං වත්වා – ‘‘මෙං තුම්යහ ඉමිනානීහායරන ොවජීවං උපට්ඨහිස්සාම, 

යසසධනම්පියනොයෙථා’’තිොචිංසු.බ්රාහ්මයණොපුනඑයකකස්ස සතසහස්සං

සතසහස්සං ෙත්වා අත්තයනො නිවත්ථපාරුපනමත්තං ඨයපත්වා සබ්බං 

උපයභොගපරියභොගං චත්තායරො යකොට්ඨායස කත්වා නිෙයායෙසි. තං

යජට්ඨපුත්යතොකතිපාහං උපට්ඨහි. 
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අථ නං එකදිවසං න්හත්වා ආගච්ඡන්තං ද්වාරයකොට්ඨයක ඨත්වා සුණ්හා

එවමාහ – ‘‘කං තො යජට්ඨපුත්තස්ස සතං වා සහස්සං වා අතියරකං 

දින්නමත්ථි? නනු සබ්යබසං ද්යව ද්යව සතසහස්සානි දින්නානි, කං

යසසපුත්තානං ඝරස්ස මග්ගං න ජානාසී’’ති? යසො ‘‘නස්ස වසලී’’ති 

කුජ්ඣිත්වා අඤ්ඤස්ස ඝරං අගමාසි, තයතොපි කතිපාහච්චයෙන ඉමිනාව

උපායෙන පලාපියතො අඤ්ඤස්සාති එවං එකඝයරපි පයවසනං අලභමායනො

පණ්ඩරඞ්ගපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා භික්ඛාෙ චරන්යතො කාලානමච්චයෙන

ජරාජිණ්යණොදුබ්යභොජනදුක්ඛයසෙයාහිමිලාතසරීයරොභික්ඛාචාරයතො ආගම්ම, 

පීඨකාෙ නිපන්යනො නිද්ෙං ඔක්කමිත්වා වුට්ඨාෙ නිසින්යනො අත්තානං 

ඔයලොයකත්වා පුත්යතසු පතිට්ඨං අපස්සන්යතො චින්යතසි – ‘‘සමයණො කර

යගොතයමො අබ්භාකුටියකො උත්තානමුයඛො සුඛසම්භායසො පටිසන්ථාරකුසයලො, 

සක්කා සමණං යගොතමං උපසඞ්කමිත්වා පටිසන්ථාරං ලභිතු’’න්ති

නිවාසනපාවුරණං සණ්ඨයපත්වා භික්ඛාභාජනමාොෙ යෙන භගවා

යතනුපසඞ්කමි. 

ොයරහි සංපුච්ඡ ඝරා නික්ඛායමන්තීති සබ්බං මම සන්තකං ගයහත්වා මය්හං 

නිද්ධනභාවං ඤත්වා අත්තයනො භරිොහි සද්ධිං මන්තයිත්වා මං ඝරා 

නික්කඩ්ොයපන්ති. 

නන්දිස්සන්තිනන්දිජායතොතුට්යඨො පමුදියතො අයහොසිං. භවමිච්ඡිසන්තිවුඩ්ඪිං

පත්ථයිං. සාවවායරන්තිසූකරන්තිෙථාසුනඛාවග්ගවග්ගාහුත්වා භුස්සන්තා 

භුස්සන්තා සූකරං වායරන්ති, පුනප්පුනං මහාරවං රවායපන්ති, එවං ොයරහි

සද්ධිංමංබහුංවත්වාවිරවන්තංපලායපන්තීතිඅත්යථො. 

අසන්තාති අසප්පුරිසා. ෙම්මාතිලාමකා. භාසයරතිභාසන්ති. පුත්තරූයපනාති

පුත්තයවයසන. වයෙොගතන්ති තයෙොවයෙගතංඅතික්කන්තංපච්ඡිමවයෙඨිතං

මං. ෙහන්තීති පරිච්චජන්ති. 

නිබ්යභොයගොති නිප්පරියභොයගො. ඛාෙනා අපනීෙතීති අස්යසො හි ොවයෙව

තරුයණොයහොතිජවසම්පන්යනො, තාවස්සනානාරසංඛාෙනං ෙෙන්ති, ජිණ්ණං

නිබ්යභොගංතයතොඅපයනන්ති, අන්තිමවයෙතං වත්තංනලභති, ගාවීහිසද්ධිං

අටවිෙංසුක්ඛතිණානිඛාෙන්යතොචරති.ෙථායසොඅස්යසො, එවංජිණ්ණකායල

විලත්තසබ්බධනත්තා නිබ්යභොයගො මාදියසොපි බාලකානං පිතා යථයරො

පරඝයරසු භික්ඛති. 
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ෙඤ්යචතිනිපායතො.ඉෙංවුත්තංයහොති–යෙ මමපුත්තාඅනස්සවාඅප්පතිස්සා

අවසවත්තියනො, යතහි ෙණ්යඩොව කර යසයෙයො සුන්ෙරතයරොති. ඉොනිස්ස

යසෙයභාවංෙස්යසතුං චණ්ඩම්පි යගොණන්තිආදිවුත්තං. 

පුයර යහොතීති අග්ගයතො යහොති, තං පුරයතො කත්වා ගන්තුං සුඛං යහොතීති

අත්යථො. ගාධයමධතීතිඋෙකංඔතරණකායලගම්භීයරඋෙයකපතිට්ඨංලභති. 

පරිොපුණිත්වාති උග්ගණ්හිත්වා වා වාචුග්ගතා කත්වා. සන්නිසින්යනසූති

තථාරූයප බ්රාහ්මණානංසමාගමදිවයසසබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතසුපුත්යතසු

තං සභං ඔගායහත්වා බ්රාහ්මණානං මජ්යඣ මහාරයහ ආසයන නිසින්යනසු. 

අභාසීති ‘අෙං යම කායලො’ති සභාෙ මජ්යඣ පවිසිත්වා හත්ථං උක්ඛිපිත්වා, 

‘‘යභො අහං තුම්හාකං ගාථා භාසිතුකායමො, භාසියත සුණිස්සථා’’ති වත්වා –

‘‘භාස, බ්රාහ්මණ, සුයණොමා’’තිවුත්යතොඨිතයකොවඅභාසි.‘‘යතනචසමයෙන

මනුස්සානංවත්තං යහොතියෙොමාතාපිතූනංසන්තකංඛාෙන්යතොමාතාපිතයරො

න යපොයසති, යසො මායරතබ්යබො’’ති. තස්මා යත බ්රාහ්මණපුත්තා පිතුපායෙසු

නිපතිත්වා ‘‘ජීවිතං යනො තාත, යෙහී’’ති ොචිංසු. යසො පිතුහෙෙස්ස පුත්තානං

මුදුත්තා‘‘මායම, යභො, බාලයකවිනාසයිත්ථ, යපොසිස්සන්තිම’’න්තිආහ. 

අථස්ස පුත්යතමනුස්සාආහංසු–‘‘සයච, යභො, අජ්ජපට්ඨාෙපිතරංනසම්මා

පටිජග්ගිස්සථ, ඝායතස්සාමයවො’’ති.යතභීතාඝරං යනත්වාපටිජග්ගිංසු.තං

ෙස්යසතුං අථ යඛො නං බ්රාහ්මණමහාසාලන්තිආදි වුත්තං. තත්ථ යනත්වාති 

පීයඨනිසීොයපත්වාසෙංඋක්ඛිපිත්වානයිංසු. න්හායපත්වාතිසරීරංයතයලන

අබ්භඤ්ජිත්වා උබ්බට්යටත්වා ගන්ධචුණ්ණාදීහි න්හායපසුං. බ්රාහ්මණියෙොපි

පක්යකොසායපත්වා, ‘‘අජ්ජ පට්ඨාෙ අම්හාකං පිතරං සම්මා පටිජග්ගථ. සයච

පමාෙංආපජ්ජිස්සථ, ඝරයතොයවො නික්කඩ්ඪිස්සාමා’’තිවත්වා, පණීතයභොජනං

යභොයජසුං. 

බ්රාහ්මයණො සුයභොජනඤ්ච සුඛයසෙයඤ්ච ආගම්ම කතිපාහච්චයෙන 

සඤ්ජාතබයලොපීණිතින්ද්රියෙොඅත්තභාවංඔයලොයකත්වා, ‘‘අෙංයමසම්පත්ති

සමණංයගොතමං නිස්සාෙලද්ධා’’තිපණ්ණාකාරංආොෙභගවයතොසන්තිකං

අගමාසි.තංෙස්යසතුං අථයඛොයසොතිආදිවුත්තං.තත්ථ එතෙයවොචාති දුස්සයුගං

පාෙමූයලඨයපත්වාඑතංඅයවොච.සරණගමනාවසායනචාපිභගවන්තංඑවමාහ

–‘‘යභො යගොතම, මය්හංපුත්යතහිචත්තාරිධුරභත්තානිදින්නානි, තයතො අහං

ද්යව තුම්හාකං ෙම්මි, ද්යව සෙං පරිභුඤ්ජිස්සාමී’’ති. කලයාණං, බ්රාහ්මණ, 

පාටියෙක්කං පන මා නිෙයායෙහි, අම්හාකංරුච්චනට්ඨානයමව ගමිස්සාමාති.

‘‘එවං, යභො’’ති යඛො බ්රාහ්මයණොභගවන්තං වන්දිත්වා ඝරං ගන්ත්වා පුත්යත

ආමන්යතසි ‘‘තාතා, සමයණො යගොතයමො මය්හං සහායෙො, තස්ස ද්යව



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණසංයුත්තං 
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ධුරභත්තානි දින්නානි, තුම්යහ තස්මිං සම්පත්යත මා පමජ්ජථා’’ති. සාධු, 

තාතාති.පුනදිවයස භගවාපුබ්බණ්හසමයෙපත්තචීවරංආොෙයජට්ඨපුත්තස්ස

නියවසනද්වාරංගයතො.යසො සත්ථාරංදිස්වාවහත්ථයතොපත්තංගයහත්වාඝරං

පයවයසත්වාමහාරයහපල්ලඞ්යක නිසීොයපත්වාපණීතයභොජනමොසි.සත්ථා

පුනදිවයස ඉතරස්ස, පුනදිවයස ඉතරස්සාති පටිපාටිො සබ්යබසං ඝරානි

අගමාසි.සබ්යබතයථවසක්කාරංඅකංසු. 

අයථකදිවසං යජට්ඨපුත්තස්සඝයරමඞ්ගලං පච්චුපට්ඨිතං. යසොපිතරංආහ –

‘‘තාත, කස්ස මඞ්ගලං යෙමා’’ති. අම්යහ අඤ්ඤංන ජානාම? නනුසමයණො

යගොතයමො මය්හං සහායෙොති? යතන හි තුම්යහ පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං

ස්වාතනාෙ සමණං යගොතමං නිමන්යතථාති. බ්රාහ්මයණො තථා අකාසි. භගවා

අධිවායසත්වාපුනදිවයසභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොතස්ස යගහද්වාරංඅගමාසි.යසො

හරිතුපලිත්තං සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතං යගහං සත්ථාරං පයවයසත්වා

බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පඤ්ඤත්තාසයනසු නිසීොයපත්වා 

අප්යපොෙකපාොසඤ්යචව ඛජ්ජකවිකතිඤ්ච අොසි. අන්තරභත්තස්මිංයෙව

බ්රාහ්මණස්ස චත්තායරොපි පුත්තා සත්ථුසන්තියකනිසීදිත්වාආහංසු – ‘‘යභො

යගොතම, මෙං අම්හාකං පිතරං පටිජග්ගාම නප්පමජ්ජාම, පස්සථස්ස

අත්තභාව’’න්ති. සත්ථා ‘‘කලයාණං යවො කතං, මාතාපිතුයපොසකං නාම

යපොරාණකපණ්ඩිතානං ආචිණ්ණයමවා’’ති වත්වා මහානාගජාතකං (ජා. 

1.11.1 ආෙයෙො; චරිො. 2.1 ආෙයෙො) නාම කයථත්වා, චත්තාරි සච්චානි

දීයපත්වා ධම්මං යෙයසසි. යෙසනාපරියෙොසායන බ්රාහ්මයණො සද්ධිං චතූහි

පුත්යතහි චතූහි ච සුණ්හාහි යෙසනානුසායරන ඤාණං යපයසත්වා

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨියතො. තයතො පට්ඨාෙ සත්ථා න සබ්බකාලං යතසං

යගහංඅගමාසීති.චතුත්ථං. 

5. මානත්ථද්ධසුත්තවණ්ණනා 

201. පඤ්චයම මානත්ථද්යධොති වාතභරිතභස්තා විෙ මායනන ථද්යධො. 

ආචරිෙන්තිසිප්පුග්ගහණකායලආචරියෙොඅනභිවායෙන්තස්සසිප්පංන යෙති, 

අඤ්ඤස්මිංපනකායලතංනඅභිවායෙති, අත්ථිභාවම්පිස්සනජානාති. නාෙං

සමයණොති එවං කරස්ස අයහොසි – ‘‘ෙස්මා අෙං සමයණො මාදියස 

ජාතිසම්පන්නබ්රාහ්මයණ සම්පත්යත පටිසන්ථාරමත්තම්පි නකයරොති, තස්මා

න කඤ්චිජානාතී’’ති. 

අබ්භුතවිත්තොතාතිඅභූතපුබ්බාෙ තුට්ඨිොසමන්නාගතා. යකසුචස්සාතියකසු

භයවෙය. කයස්සාතියකඅස්සපුග්ගලස්ස. අපචිතා අස්සූතිඅපචිතිං ෙස්යසතුං
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යුත්තා භයවෙුං. අරහන්යතති ඉමාෙ ගාථාෙ යෙසනාකුසලත්තා අත්තානං

අන්යතොකත්වා පූජයනෙයංෙස්යසති.පඤ්චමං. 

6. පච්චනීකසුත්තවණ්ණනා 

202. ඡට්යඨ ‘‘සබ්බංයසත’’න්තිවුත්යත ‘‘සබ්බංකණ්හ’’න්තිආදිනානයෙන

පච්චනීකංකයරොන්තස්යසවස්සසාතංසුඛං යහොතීති පච්චනීකසායතො. යෙො ච

වියනෙය සාරම්භන්ති යෙො කරණුත්තරිෙලක්ඛණං සාරම්භං වියනත්වා

සුණාතීතිඅත්යථො.ඡට්ඨං. 

7. නවකම්මිකසුත්තවණ්ණනා 

203. සත්තයම නවකම්මිකභාරද්වායෙොති යසො කර අරඤ්යඤ රුක්ඛං

ඡින්ොයපත්වා තත්යථව පාසාෙකූටාගාරාදීනි යෙොයජත්වා නගරං ආහරිත්වා

වික්කණාති, ඉති නවකම්මං නිස්සාෙ ජීවතීති නවකම්මියකො, යගොත්යතන 

භාරද්වායජොති නවකම්මිකභාරද්වායෙො. දිස්වානස්ස එතෙයහොසීති 

ඡබ්බණ්ණරස්මියෙො විස්සජ්යජත්වා නිසින්නං භගවන්තං දිස්වාන අස්ස එතං

අයහොසි. වනස්මින්තිඉමස්මිංවනසණ්යඩ. උච්ඡින්නමූලංයමවනන්තිමය්හං

කයලසවනං උච්ඡින්නමූලං. නිබ්බනයථොතිනික්කයලසවයනො. එයකො රයමති 

එකයකො අභිරමාමි. අරතිං විප්පහාොතිපන්තයසනාසයනසුයචව භාවනාෙ ච

උක්කණ්ඨිතංජහිත්වා.සත්තමං. 

8. කට්ඨහාරසුත්තවණ්ණනා 

204. අට්ඨයම අන්යතවාසිකාති යවෙයාවච්චං කත්වා සිප්පුග්ගණ්හනකා 

ධම්මන්යතවාසිකා. නිසින්නන්ති ඡබ්බණ්ණරස්මියෙො විස්සජ්යජත්වා

නිසින්නං. ගම්භීරරූයපති ගම්භීරසභායව. 

බහුයභරයවති තත්රට්ඨකසවිඤ්ඤාණකඅවිඤ්ඤාණකයභරයවහි බහුයභරයව. 

විගාහිොති අනුපවිසිත්වා. අනිඤ්ෙමායනනාතිආදීනි කාෙවියසසනානි, 

එවරූයපන කායෙනාති අත්යථො. සුචාරුරූපං වතාති අතිසුන්ෙරං වතඣානං

ඣාෙසීතිවෙති. 

වනවස්සියතො මුනීති වනං අවස්සියතො බුද්ධමුනි. ඉෙන්ති ඉෙං තුම්හාකං එවං

වයන නිසින්නකාරණං මය්හං අච්යඡරරූපං පටිභාති. පීතිමයනොති

තුට්ඨචිත්යතො. වයනවයසතිවනම්හිවසි. 

මඤ්ඤාමහන්ති මඤ්ඤාමි අහං. යලොකාධිපතිසහබයතන්ති 

යලොකාධිපතිමහාබ්රහ්මුනා සහභාවං. ආකඞ්ඛමායනොති ඉච්ඡමායනො. තිදිවං
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අනුත්තරන්ති ඉෙං බ්රහ්මයලොකයමව සන්ධාොහ. කස්මා භවං

විෙනමරඤ්ඤමස්සියතොතිඅහංතාවබ්රහ්මයලොකං ආකඞ්ඛමායනොතිමඤ්ඤාමි.

ෙදිඑවංනයහොති, අථයමආචික්ඛ, කස්මාභවන්ති? පුච්ඡති. බ්රහ්මපත්තිොති

යසට්ඨපත්තිො. ඉධ ඉෙංතයපොකස්මාකයරොසීතිඅපයරනපිආකායරනපුච්ඡති. 

කඞ්ඛාති තණ්හා. අභිනන්ෙනාති අභිනන්ෙනවයසන තණ්හාව වුත්තා. 

අයනකධාතූසූති අයනකසභායවසුආරම්මයණසු. පුථූතිනානප්පකාරා තණ්හා

යසසකයලසා වා. සොසිතාති නිච්චකාලං අවස්සිතා. අඤ්ඤාණමූලප්පභවාති

අවිජ්ජාමූලා හුත්වා ජාතා. පෙප්පිතාති තණ්හාව ‘‘ඉෙම්පි මය්හං, ඉෙම්පි

මය්හ’’න්ති පජප්පාපනවයසන පජප්පිතා නාමාති වුත්තා. සබ්බා මො 

බයන්තිකතාතිසබ්බාතණ්හා මො අග්ගමග්යගනවිගතන්තානිරන්තාකතා. 

සමූලිකාතිසද්ධිංඅඤ්ඤාණමූයලන. 

අනූපයෙොති අනුපගමයනො. සබ්යබසු ධම්යමසු විසුද්ධෙස්සයනොති ඉමිනා

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං දීයපති. සම්යබොධිමනුත්තරන්ති අරහත්තං සන්ධාොහ. 

සිවන්ති යසට්ඨං. ඣාොමීති ද්වීහි ඣායනහි ඣාොමි. විසාරයෙොති

විගතසාරජ්යජො.අට්ඨමං. 

9. මාතුයපොසකසුත්තවණ්ණනා 

205. නවයම යපච්චාතිඉයතො පටිගන්ත්වා.නවමං. 

10. භික්ඛකසුත්තවණ්ණනා 

206. ෙසයම ඉධාති ඉමස්මිං භික්ඛුභායව. විස්සං ධම්මන්ති දුග්ගන්ධං

අකුසලධම්මං. බාහිත්වාති අග්ගමග්යගන ජහිත්වා. සඞ්ඛාොති ඤායණන. ස

යවභික්ඛූති වුච්චතීතියසොයවභින්නකයලසත්තාභික්ඛුනාමවුච්චති.ෙසමං. 

11. සඞ්ගාරවසුත්තවණ්ණනා 

207. එකාෙසයම පච්යචතීතිඉච්ඡති පත්යථති. සාධු, භන්යතතිආොචමායනො

ආහ.යථරස්සකයරසගිහිසහායෙො, තස්මායථයරො‘‘අෙංවරායකොමං සහාෙං

ලභිත්වාපි මිච්ඡාදිට්ඨිං ගයහත්වා මා අපාෙපූරයකො අයහොසී’’ති ආොචති.

අපියචස මහාපරිවායරො, තස්මිං පසන්යනපඤ්චකුලසතානි අනුවත්තිස්සන්තීති

මඤ්ඤමායනොපිආොචති. අත්ථවසන්ති අත්ථානිසංසංඅත්ථකාරණං. පාපන්ති

පාණාතිපාතාදිඅකුසලං. පවායහමීති ගලප්පමාණං උෙකං ඔතරිත්වා පවායහමි

පලායපමි. ධම්යමොතිගාථාවුත්තත්ථාව.එකාෙසමං. 
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12. යඛොමදුස්සසුත්තවණ්ණනා 

208. ද්වාෙසයම යඛොමදුස්සං නාමාති යඛොමදුස්සානං උස්සන්නත්තා

එවංලද්ධනාමං. සභාෙන්ති සාලාෙං. ඵුසාෙතීති ඵුසිතානි මුඤ්චති වස්සති.

සත්ථාකර තංසභංඋපසඞ්කමිතුකායමො – ‘‘මයි එවයමවංඋපසඞ්කමන්යත

අඵාසුකධාතුකං යහොති, එකං කාරණං පටිච්ච උපසඞ්කමිස්සාමී’’ති

අධිට්ඨානවයසන වුට්ඨිං උප්පායෙසි. සභාධම්මන්ති සුඛනිසින්යන කර

අසඤ්චායලත්වාඑකපස්යසනපවිසනං යතසංසභාධම්යමො නාම, නමහාජනං

චායලත්වා උජුකයමව පවිසනං. භගවා ච උජුකයමව ආගච්ඡති, යතන යත

කුපිතාභගවන්තංහීයළන්තා ‘‘යකචමුණ්ඩකාසමණකා, යකච සභාධම්මං

ජානිස්සන්තී’’ති ආහංසු. සන්යතොති පණ්ඩිතා සප්පුරිසා. පහාොති එයත

රාගාෙයෙො ජහිත්වා රාගාදිවිනොෙ ධම්මං භණන්ති, තස්මා යත සන්යතො

නාමාති.ද්වාෙසමං. 

උපාසකවග්යගොදුතියෙො. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිො 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

බ්රාහ්මණසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. වඞ්ගීසසංයුත්තං 

1. නික්ඛන්තසුත්තවණ්ණනා 

209. වඞ්ගීසසංයුත්තස්ස පඨයම අග්ගාළයව යචතියෙති ආළවිෙං

අග්ගයචතියෙ. අනුප්පන්යන බුද්යධ අග්ගාළවයගොතමකාදීනි ෙක්ඛනාගාදීනං

භවනානි, යචතිොනි අයහසුං. උප්පන්යන බුද්යධ තානි අපයනත්වා මනුස්සා

විහායර කරිංසු. යතසං තායනව නාමානි ජාතානි. නියරොධකප්යපනාති

නියරොධරුක්ඛමූලවාසිනා කප්පත්යථයරන. ඔහිෙයයකොති ඔහීනයකො. 

විහාරපායලොති යසො කර තො අවස්සියකො යහොති පත්තචීවරග්ගහයණ

අයකොවියෙො. අථ නං යථරා භික්ඛූ – ‘‘ආවුයසො, ඉමානි 

ඡත්තුපාහනකත්තරෙට්ඨිආදීනි ඔයලොයකන්යතො නිසීො’’ති විහාරරක්ඛකං

කත්වා පිණ්ඩාෙ පවිසිංසු. යතන වුත්තං ‘‘විහාරපායලො’’ති. සමලඞ්කරිත්වාති 

අත්තයනොවිභවානුරූයපනඅලඞ්කායරනඅලඞ්කරිත්වා. චිත්තං අනුද්ධංයසතීති

කුසලචිත්තං විද්ධංයසති විනායසති. තං කුයතත්ථ ලබ්භාති එතස්මිං රායග

උප්පන්යනතංකාරණංකුයතොලබ්භා. ෙංයමපයරොතියෙනයමකාරයණන

අඤ්යඤොපුග්ගයලොවාධම්යමොවාඅනභිරතිං වියනොයෙත්වාඉොයනවඅභිරතිං

උප්පායෙෙයආචරියුපජ්ඣාොපිමංවිහායරඔහාෙගතා. 

අගාරස්මාති අගාරයතො නික්ඛන්තං. අනගාරිෙන්ති පබ්බජ්ජං උපගතන්ති

අත්යථො. කණ්හයතොති කණ්හපක්ඛයතො මාරපක්ඛයතො ආධාවන්ති. 

උග්ගපුත්තාතිඋග්ගතානංපුත්තාමයහසක්ඛාරාජඤ්ඤභූතා. ෙළ්හධම්මියනොති

ෙළ්හධනුයනො, උත්තමප්පමාණං ආචරිෙධනුං ධාරෙමානා. සහස්සං

අපලායිනන්තියෙයතසමන්තාසයරහිපරිකයරෙුං, යතසංඅපලායීනංසඞ්ඛං

ෙස්යසන්යතො ‘‘සහස්ස’’න්ති ආහ. එතයතො භියෙයොති එතස්මා සහස්සා

අතියරකතරා. යනව මං බයාධයිස්සන්තීති මං චායලතුං න සක්ඛිස්සන්ති. 

ධම්යමසම්හිපතිට්ඨිතන්තිඅනභිරතිංවියනොයෙත්වාඅභිරතිං උප්පාෙනසමත්යථ

සයක සාසනධම්යම පතිට්ඨිතං. ඉෙං වුත්තං යහොති – ඉස්සාසසහස්යස තාව 

සමන්තා සයරහි පරිකරන්යත සික්ඛියතො පුරියසො ෙණ්ඩකං ගයහත්වා සබ්යබ

සයරසරීයරඅපතමායනඅන්තරාවපහරිත්වාපාෙමූයලපායතති.තත්ථ එයකොපි

ඉස්සායසො ද්යව සයර එකයතො න ඛිපති, ඉමා පන ඉත්ථියෙො 

රූපාරම්මණාදිවයසන පඤ්ච පඤ්ච සයර එකයතො ඛිපන්ති. එවං ඛිපන්තියෙො

එතාසයචපි අතියරකසහස්සායහොන්ති, යනවමංචායලතුංසක්ඛිස්සන්තීති. 
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සක්ඛී හි යම සුතං එතන්ති මො හි සම්මුඛා එතං සුතං. නිබ්බානගමනං

මග්ගන්ති විපස්සනං සන්ධාොහ. යසො හි නිබ්බානස්ස පුබ්බභාගමග්යගො, 

ලිඞ්ගවිපල්ලායසනපන ‘‘මග්ග’’න්තිආහ. තත්ථයමතිතස්මිංයමඅත්තයනො 

තරුණවිපස්සනාසඞ්ඛායත නිබ්බානගමනමග්යග මයනො නිරයතො. පාපිමාති

කයලසංආලපති. මච්චූතිපිතයමව ආලපති. නයමමග්ගම්පිෙක්ඛසීතිෙථායම

භවයෙොනිආදීසු ගතමග්ගම්පිනපස්සසි, තථාකරිස්සාමීති.පඨමං. 

2. අරතීසුත්තවණ්ණනා 

210. දුතියෙ නික්ඛමතීතිවිහාරා නික්ඛමති. අපරජ්ජුවාකායලතිදුතිෙදිවයසවා 

භික්ඛාචාරකායල. විහාරගරුයකො කයරස යථයරො. අරතිඤ්ච රතිඤ්චාති

සාසයන අරතිං කාමගුයණසු ච රතිං. සබ්බයසො යගහසිතඤ්ච විතක්කන්ති

පඤ්චකාමගුණයගහනිස්සිතංපාපවිතක්කඤ්ච සබ්බාකායරනපහාෙ. වනථන්ති

කයලසමහාවනං. කුහිඤ්චීති කස්මිඤ්චි ආරම්මයණ. නිබ්බනයථොති

නික්කයලසවයනො. අරයතොති තණ්හාරතිරහියතො. 

පථවිඤ්ච යවහාසන්ති පථවිට්ඨිතඤ්ච ඉත්ථිපුරිසවත්ථාලඞ්කාරාදිවණ්ණං, 

යවහාසට්ඨකඤ්ච චන්ෙසූරියෙොභාසාදි. රූපගතන්තිරූපයමව. ෙගයතොගධන්ති

ජගතිො ඔගධං, අන්යතොපථවිෙං නාගභවනගතන්ති අත්යථො. පරිජීෙතීති

පරිජීරති. සබ්බමනිච්චන්තිසබ්බංතංඅනිච්චං. අෙංයථරස්ස මහාවිපස්සනාති

වෙන්ති. එවං සමච්චාති එවං සමාගන්ත්වා. චරන්ති මුතත්තාති

විඤ්ඤාතත්තභාවාවිහරන්ති. 

උපධීසූති ඛන්ධකයලසාභිසඞ්ඛායරසු. ගධිතාති ගිද්ධා. දිට්ඨසුයතති චක්ඛුනා 

දිට්යඨරූයප, යසොයතනසුයතසද්යෙ. පටියඝචමුයතචාතිඑත්ථ පටිඝපයෙන

ගන්ධරසා ගහිතා, මුතපයෙන යඵොට්ඨබ්බාරම්මණං. යෙො එත්ථ න ලිම්පතීති

යෙොඑයතසුපඤ්චකාමගුයණසු තණ්හාදිට්ඨියලයපහිනලිම්පති. 

අථ සට්ඨිනිස්සිතා සවිතක්කා, පුථූ ෙනතාෙ අධම්මා නිවිට්ඨාති අථ ඡ

ආරම්මණනිස්සිතා පුථූ අධම්මවිතක්කා ජනතාෙ නිවිට්ඨාති අත්යථො. න ච

වග්ගගතස්සකුහිඤ්චීතියතසංවයසනනකත්ථචිකයලසවග්ගගයතො භයවෙය. 

යනො පන දුට්ඨුල්ලභාණීති දුට්ඨුල්ලවචනභාණීපි න සිො. ස භික්ඛූති යසො

එවංවියධොභික්ඛුනාමයහොති. 

ෙබ්යබොති ෙබ්බජාතියකො පණ්ඩියතො. චිරරත්තසමාහියතොති දීඝරත්තං

සමාහිතචිත්යතො. නිපයකොති යනපක්යකන සමන්නාගයතො පරිණතපඤ්යඤො. 

අපිහාලූතිනිත්තණ්යහො. සන්තංපෙන්ති නිබ්බානං. අජ්ඣගමාමුනීතිඅධිගයතො
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මුනි. පටිච්ච පරිනිබ්බුයතො කඞ්ඛති කාලන්ති නිබ්බානං පටිච්ච 

කයලසපරිනිබ්බායනනපරිනිබ්බුයතොපරිනිබ්බානකාලංආගයමති.දුතිෙං. 

3. යපසලසුත්තවණ්ණනා 

211. තතියෙ අතිමඤ්ඤතීති ‘‘කං ඉයම මහල්ලකා? න එයතසං පාළි, න

අට්ඨකථා, න පෙබයඤ්ජනමධුරතා, අම්හාකං පන පාළිපි අට්ඨකථාපි

නෙසයතනනෙසහස්යසනඋපට්ඨාතී’’ති අතික්කමිත්වාමඤ්ඤති. යගොතමාති

යගොතමබුද්ධසාවකත්තා අත්තානංආලපති. මානපථන්තිමානාරම්මණඤ්යචව

මානසහභුයනො ච ධම්යම. විප්පටිසාරීහුවාති විප්පටිසාරී අහුවා, අයහොසීති 

අත්යථො. මග්ගජියනොති මග්යගන ජිතකයලයසො. කිත්තිඤ්ච සුඛඤ්චාති

වණ්ණභණනඤ්චකායිකයචතසිකසුඛඤ්ච. අඛියලොධපධානවාතිඅඛියලොඉධ

පධානවා වීරිෙසම්පන්යනො. විසුද්යධොති විසුද්යධො භයවෙය. අයසසන්ති 

නිස්යසසං නවවිධං. විජ්ොෙන්තකයරොති විජ්ජාෙ කයලසානං අන්තකයරො. 

සමිතාවීතිරාගාදීනංසමිතතාෙසමිතාවී. තතිෙං. 

4. ආනන්ෙසුත්තවණ්ණනා 

212. චතුත්යථ රායගොතිආෙස්මා ආනන්යෙො මහාපුඤ්යඤො සම්භාවියතො, තං

රාජරාජමහාමත්තාෙයෙො නිමන්යතත්වා අන්යතොනියවසයන නිසීොයපන්ති.

සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතාපි ඉත්ථියෙො යථරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා

තාලවණ්යටන බීයජන්ති, උපනිසීදිත්වා පඤ්හං පුච්ඡන්ති ධම්මං සුණන්ති.

තත්ථ ආෙස්මයතො වඞ්ගීසස්ස නවපබ්බජිතස්ස ආරම්මණං පරිග්ගයහතුං

අසක්යකොන්තස්ස ඉත්ථිරූපාරම්මයණ රායගො චිත්තං අනුද්ධංයසති. යසො 

සද්ධාපබ්බජිතත්තා උජුජාතියකො කුලපුත්යතො ‘‘අෙං යම රායගො වඩ්ඪිත්වා 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකං අත්ථං නායසෙයා’’ති චින්යතත්වා අනන්තරං

නිසින්යනොවයථරස්සඅත්තානංආවිකයරොන්යතො කාමරායගනාතිආදිමාහ. 

තත්ථ නිබ්බාපනන්ති රාගනිබ්බානකාරණං. විපරියෙසාතිවිපල්ලායසන. සුභං 

රාගූපසඤ්හිතන්ති රාගට්ඨානිෙං ඉට්ඨාරම්මණං. පරයතො පස්සාති අනිච්චයතො

පස්ස. මාචඅත්තයතොති අත්තයතොමාපස්ස. කාෙගතාතයත්ථූති කාෙගතායත

අත්ථු. අනිමිත්තඤ්ච භායවහීති නිච්චාදීනං නිමිත්තානං උග්ඝාටිතත්තා

විපස්සනා අනිමිත්තා නාම, තං භායවහීති වෙති. මානාභිසමොති මානස්ස

ෙස්සනාභිසමො යචව පහානාභිසමො ච. උපසන්යතොති රාගාදිසන්තතාෙ

උපසන්යතො.චතුත්ථං. 
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5. සුභාසිතසුත්තවණ්ණනා 

213. පඤ්චයම අඞ්යගහීතිකාරයණහි, අවෙයවහිවා.මුසාවාොයවරමණිආදීනි

හි චත්තාරි සුභාසිතවාචාෙ කාරණානි, සච්චවචනාෙයෙො චත්තායරො අවෙවා.

කාරණත්යථ ච අඞ්ගසද්යෙ ‘‘චතූහී’’ති නිස්සක්කවචනං යහොති, අවෙවත්යථ

කරණවචනං. සමන්නාගතාති සමනුආගතා පවත්තා යුත්තා ච. වාචාති

සමුල්ලපනවාචා, ො ‘‘වාචා ගිරා බයප්පයථො’’ති (ධ. ස. 636) ච, ‘‘යනලා

කණ්ණසුඛා’’ති(දී.නි.1.9) චආගතා.‘‘ොපනවාචාෙයචකතං කම්ම’’න්ති

එවං විඤ්ඤත්ති ච ‘‘ො චතූහි වචීදුච්චරියතහි ආරති…යප.… අෙං වුච්චති 

සම්මාවාචා’’ති (විභ. 206) එවං විරති ච, ‘‘ඵරුසවාචා, භික්ඛයව, ආයසවිතා

භාවිතා බහුලීකතානිරෙසංවත්තනිකායහොතී’’ති(අ.නි.8.40) එවංයචතනාච

වාචාති ආගතා, න සා ඉධ අධිප්යපතා. කස්මා? අභාසිතබ්බයතො. සුභාසිතාති

සුට්ඨු භාසිතා. යතනස්සා අත්ථාවහතං දීයපති. යනො දුබ්භාසිතාති න දුට්ඨු

භාසිතා. යතනස්සා අනත්ථාවහනපහානතං දීයපති. අනවජ්ොති

රාගාදිවජ්ජරහිතා. ඉමිනාස්සා කාරණසුද්ධිං චතුයෙොසාභාවඤ්ච දීයපති. 

අනනුවජ්ොති අනුවාෙවිමුත්තා. ඉමිනාස්සා සබ්බාකාරසම්පත්තිං දීයපති. 

විඤ්ඤූනන්තිපණ්ඩිතානං.යතනනින්ොපසංසාසුබාලාඅප්පමාණාති දීයපති. 

සුභාසිතංයෙව භාසතීති පුග්ගලාධිට්ඨානාෙ යෙසනාෙ චතූසු වාචඞ්යගසු

අඤ්ඤතරනිද්යෙොසවචනයමතං. යනො දුබ්භාසිතන්ති තස්යසව වාචඞ්ගස්ස

පටිපක්ඛභාසනනිවාරණං. යනො දුබ්භාසිතන්ති ඉමිනා මිච්ඡාවාචප්පහානං

දීයපති. සුභාසිතන්ති ඉමිනා පහීනමිච්ඡාවායචන භාසිතබ්බවචනලක්ඛණං. 

අඞ්ගපරිදීපනත්ථං පයනත්ථ අභාසිතබ්බං පුබ්යබ අවත්වා භාසිතබ්බයමවාහ.

එස නයෙො ධම්මංයෙවාතිආදීසුපි. එත්ථ ච පඨයමන පිසුණයෙොසරහිතං 

සමග්ගකරණං වචනං වුත්තං, දුතියෙන සම්ඵප්පලාපයෙොසරහිතං ධම්මයතො

අනයපතං මන්තාවචනං, ඉතයරහි ද්වීහි ඵරුසාලිකරහිතානි පිෙසච්චවචනානි. 

ඉයමහි යඛොති ආදිනා තානි අඞ්ගානි පච්චක්ඛයතො ෙස්යසන්යතො තං වාචං

නිගයමති. ෙඤ්ච අඤ්යඤ පටිඤ්ඤාදීහි අවෙයවහි, නාමාදීහි පයෙහි, 

ලිඞ්ගවචනවිභත්තිකාලකාරකසම්පත්තීහි ච සමන්නාගතං මුසාවාොදිවාචම්පි

සුභාසිතන්තිමඤ්ඤන්ති, තංපටියසයධති. අවෙවාදිසමන්නාගතාපිහිතථාරූපී

වාචාදුබ්භාසිතාවයහොතිඅත්තයනොචපයරසඤ්ච අනත්ථාවහත්තා.ඉයමහිපන

චතූහඞ්යගහි සමන්නාගතා සයචපි මිලක්ඛුභාසාපරිොපන්නා 

ඝටයචටිකාගීතිකපරිොපන්නාපි යහොති, තථාපි සුභාසිතාව

යලොකෙයලොකුත්තරහිතසුඛාවහත්තා. තථාහිමග්ගපස්යසසස්සංරක්ඛන්තිො

සීහළයචටිකාෙසීහළයකයනවජාතිජරාමරණයුත්තං ගීතිකංගාෙන්තිොසද්ෙං
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සුත්වා මග්ගං ගච්ඡන්තා සට්ඨිමත්තා විපස්සකා භික්ඛූ අරහත්තං පාපුණිංසු.

තථා තිස්යසො නාම ආරද්ධවිපස්සයකො භික්ඛු පදුමසරසමීයපන ගච්ඡන්යතො

පදුමසයරපදුමානිභඤ්ජිත්වා– 

‘‘පායතොව ඵුල්ලිතයකොකනෙං, සූරිොයලොයකන භිජ්ජිෙයත; 

එවංමනුස්සත්තංගතාසත්තා, ජරාභියවයගනමද්දිෙන්තී’’ති. – 

ඉමංගීතිකංගාෙන්තිොයචටිකාෙසුත්වාඅරහත්තංපත්යතො. 

බුද්ධන්තයරපිඅඤ්ඤතයරොපුරියසොසත්තහිපුත්යතහිසද්ධිං අටවියතොආගම්ම

අඤ්ඤතරාෙඉත්ථිොමුසයලනතණ්ඩුයලයකොට්යටන්තිො– 

‘‘ජරාෙ පරිමද්දිතංඑතං, මිලාතඡවිචම්මනිස්සිතං; 

මරයණනභිජ්ජතිඑතං, මච්චුස්සඝාසමාමිසං. 

‘‘කමීනංආලෙංඑතං, නානාකුණයපනපූරිතං; 

අසුචිස්සභාජනංඑතං, කෙලික්ඛන්ධසමංඉෙ’’න්ති.– 

ඉමංගීතිකංසුත්වාපච්චයවක්ඛන්යතොසහපුත්යතහි පච්යචකයබොධිංපත්යතො.

එවං ඉයමහි චතූහි අඞ්යගහි සමන්නාගතා වාචා සයචපි 

මිලක්ඛුභාසාපරිොපන්නා ඝටයචටිකාගීතිකපරිොපන්නාපි යහොති, තථාපි

සුභාසිතාති යවදිතබ්බා. සුභාසිතත්තා එව ච අනවජ්ජා ච අනනුවජ්ජා ච

විඤ්ඤූනංඅත්ථත්ථිකානං අත්ථපටිසරණානං, යනොබයඤ්ජනපටිසරණානන්ති. 

සාරුප්පාහීතිඅනුච්ඡවිකාහි. අභිත්ථවීතිපසංසි. නතාපයෙති විප්පටිසායරනන

තායපෙයනවිබායධෙය. පයරතිපයරහි භින්ෙන්යතොනාභිභයවෙයනබායධෙය.

ඉති ඉමාෙ ගාථාෙ අපිසුණවාචාවයසන භගවන්තං යථොයමති. පටිනන්දිතාති

පිොයිතා. ෙං අනාොොති ෙං වාචං භාසන්යතො පයරසං පාපානි අප්පිොනි

ඵරුසවචනානි අනාොෙ අත්ථබයඤ්ජනමධුරං පිෙයමව භාසති, තං වාචං

භායසෙයාති පිෙවාචාවයසනඅභිත්ථවි. 

අමතාති සාධුභායවන අමතසදිසා. වුත්තම්පි යහතං – ‘‘සච්චං හයව සාදුතරං

රසාන’’න්ති(සං.නි.1.246) නිබ්බානාමතපච්චෙත්තා වාඅමතා. එසධම්යමො

සනන්තයනොති ො අෙං සච්චවාචා නාම, එස යපොරායණො ධම්යමො චරිො

පයවණී. ඉෙයමව හි යපොරාණානං ආචිණ්ණං, න යත අලිකං භාසිංසු. 

යතයනවාහ– සච්යචඅත්යථචධම්යමච, ආහුසන්යතො පතිට්ඨිතාති. 
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තත්ථ සච්යච පතිට්ඨිතත්තාව අත්තයනො ච පයරසඤ්ච අත්යථ පතිට්ඨිතා, 

අත්යථ පතිට්ඨිතත්තා එව ධම්යම පතිට්ඨිතා යහොන්තීති යවදිතබ්බා. 

සච්චවියසසනයමවවාඑතං.ඉෙංහිවුත්තංයහොති–සච්යචපතිට්ඨිතා, කීදියස? 

අත්යථ ච ධම්යම ච, ෙං පයරසං අත්ථයතො අනයපතත්තා අත්ථං

අනුපයරොධකරං, ධම්මයතො අනයපතත්තා ධම්මං ධම්මිකයමව අත්ථං

සායධතීති.ඉතිඉමාෙගාථාෙ සච්චවචනවයසනඅභිත්ථවි. 

යඛමන්ති අභෙං නිරුපද්ෙවං. යකන කාරයණනාති යච. නිබ්බානපත්තිො 

දුක්ඛස්සන්තකිරිොෙ, ෙස්මා කයලසනිබ්බානං පායපති, වට්ටදුක්ඛස්ස ච 

අන්තකරිොෙ සංවත්තතීති අත්යථො. අථ වා ෙං බුද්යධො නිබ්බානපත්තිො 

දුක්ඛස්සන්තකරිොොති ද්වින්නං නිබ්බානධාතූනං අත්ථාෙ

යඛමමග්ගප්පකාසනයතො යඛමං වාචං භාසති, සා යව වාචානමුත්තමාති සා

වාචා සබ්බවාචානං යසට්ඨාති එවයමත්ථ අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො. ඉති ඉමාෙ

ගාථාෙ මන්තාවචනවයසන භගවන්තං අභිත්ථවන්යතො අරහත්තනිකූයටන

යෙසනංනිට්ඨයපසීති.පඤ්චමං. 

6. සාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

214. ඡට්යඨ යපොරිොති අක්ඛරාදිපරිපුණ්ණාෙ. විස්සට්ඨාොති අවිබද්ධාෙ 

අපලිබුද්ධාෙ. ධම්මයසනාපතිස්ස හි කයථන්තස්ස පිත්තාදීනං වයසන

අපලිබුද්ධවචනං යහොති, අෙෙණ්යඩන පහතකංසතාලයතො සද්යෙො විෙ

නිච්ඡරති. අයනලගලාොති අයනලාෙ අගලාෙ නිද්යෙොසාෙ යචව

අක්ඛලිතපෙබයඤ්ජනාෙ ච. යථරස්ස හි කථෙයතො පෙං වා බයඤ්ජනං වා න

පරිහාෙති. අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනිොති අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනසමත්ථාෙ. 

භික්ඛුනන්ති භික්ඛූනං. 

සංඛිත්යතනපීති ‘‘චත්තාරිමානි, ආවුයසො, අරිෙසච්චානි. කතමානි චත්තාරි? 

දුක්ඛං අරිෙසච්චං…යප.… ඉමානි යඛො, ආවුයසො, චත්තාරි අරිෙසච්චානි, 

තස්මාතිහ, ආවුයසො, ඉෙංදුක්ඛංඅරිෙසච්චන්තියෙොයගොකරණීයෙො’’ති(සං. නි.

5.1096-1098) එවංසංඛිත්යතනපියෙයසති. විත්ථායරනපීති ‘‘කතමං, ආවුයසො, 

දුක්ඛං අරිෙසච්ච’’න්තිආදිනා (ම. නි. 3.373) නයෙන තායනව විභජන්යතො 

විත්ථායරනපි භාසති. ඛන්ධාදියෙසනාසුපි එයසව නයෙො. සාළිකායිව 

නිග්යඝොයසොති ෙථා මධුරං අම්බපක්කං සායිත්වා පක්යඛහි වාතං ෙත්වා 

මධුරස්සරං නිච්ඡායරන්තිො සාළිකසකුණිො නිග්යඝොයසො, එවං යථරස්ස

ධම්මං කයථන්තස්ස මධුයරො නිග්යඝොයසො යහොති. පටිභානං උදීරයීති 
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සමුද්ෙයතොඌමියෙො විෙ අනන්තං පටිභානංඋට්ඨහති. ඔයධන්තීති ඔෙහන්ති.

ඡට්ඨං. 

7. පවාරණාසුත්තවණ්ණනා 

215. සත්තයම තෙහූති තස්මිං අහු, තස්මිං දිවයසති අත්යථො. උපවසන්ති

එත්ථාති උයපොසයථො. උපවසන්තීති ච සීයලන වා අනසයනන වා උයපතා

හුත්වා වසන්තීති අත්යථො. යසො පයනස උයපොසථදිවයසො

අට්ඨමීචාතුද්ෙසීපන්නරසීයභයෙන තිවියධො, තස්මා යසසද්වෙනිවාරණත්ථං 

පන්නරයසති වුත්තං. පවාරණාොති වස්සං-වුට්ඨ-පවාරණාෙ.

විසුද්ධිපවාරණාතිපි එතිස්සාව නාමං. නිසින්යනො යහොතීති සාෙන්හසමයෙ

සම්පත්තපරිසාෙ කාලයුත්තං ධම්මං යෙයසත්වා උෙකයකොට්ඨයක ගත්තානි

පරිසිඤ්චිත්වා නිවත්ථනිවාසයනො එකංසං සුගතමහාචීවරං කත්වා

මජ්ඣිමත්ථම්භං නිස්සාෙ පඤ්ඤත්යත වරබුද්ධාසයන පුරත්ථිමදිසාෙ

උට්ඨහයතො චන්ෙමණ්ඩලස්ස සිරිං සිරිො අභිභවමායනො නිසින්යනො යහොති. 

තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතන්ති ෙයතො ෙයතො අනුවියලොයකති, තයතො තයතො 

තුණ්හීභූතයමව. තත්ථ හි එකභික්ඛුස්සාපි හත්ථකුක්කුච්චං වා පාෙකුක්කුච්චං

වා නත්ථි, සබ්යබනිරවාසන්යතනඉරිොපයථනනිසීදිංසු. අනුවියලොයකත්වාති

දිස්සමානපඤ්චපසායෙහි යනත්යතහි අනුවියලොයකත්වා. හන්ොති

යවොස්සග්ගත්යථනිපායතො. න ච යමකිඤ්චි ගරහථාති එත්ථ න ච කිඤ්චීති

පුච්ඡනත්යථන-කායරො.කංයමකඤ්චි ගරහථ? ෙදිගරහථ, වෙථ, ඉච්ඡායපමි

යවොවත්තුන්තිඅත්යථො. කායිකංවා වාචසිකංවාතිඉමිනාකාෙවචීද්වාරායනව

පවායරති, නමයනොද්වාරං.කස්මා? අපාකටත්තා.කාෙවචීද්වායරසුහියෙොයසො

පාකයටො යහොති, න මයනොද්වායර. ‘‘එකමඤ්යච සෙයතොපි හි කං

චින්යතසී’’ති? පුච්ඡිත්වාචිත්තාචාරංජානාති.ඉතිමයනොද්වාරංඅපාකටත්තා න

පවායරති, යනො අපරිසුද්ධත්තා. යබොධිසත්තභූතස්සාපි හි තස්ස 

භූරිෙත්තඡද්ෙන්තසඞ්ඛපාලධම්මපාලාදිකායල මයනොද්වාරං පරිසුද්ධං, 

ඉොයනත්ථ වත්තබ්බයමවනත්ථි. 

එතෙයවොචාතිධම්මයසනාපතිට්ඨායනඨිතත්තා භික්ඛුසඞ්ඝස්සභාරංවහන්යතො

එතං අයවොච. න යඛො මෙං, භන්යතති, භන්යත, මෙං භගවයතො න කඤ්චි

ගරහාම. කායිකංවා වාචසිකංවාතිඉෙංචතුන්නංඅරක්ඛිෙතංසන්ධාෙයථයරො

ආහ.භගවයතොහිචත්තාරි අරක්ඛිොනි.ෙථාහ– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථාගතස්ස අරක්ඛිොනි. කතමානි චත්තාරි? 

පරිසුද්ධකාෙසමාචායරො, භික්ඛයව, තථාගයතො, නත්ථි තථාගතස්ස
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කාෙදුච්චරිතං, ෙං තථාගයතො රක්යඛෙය ‘මා යම ඉෙං පයරො අඤ්ඤාසී’ති. 

පරිසුද්ධවචීසමාචායරො, භික්ඛයව, තථාගයතො, නත්ථිතථාගතස්ස වචීදුච්චරිතං, 

ෙං තථාගයතො රක්යඛෙය, ‘මා යම ඉෙං පයරො අඤ්ඤාසී’ති.

පරිසුද්ධමයනොසමාචායරො, භික්ඛයව, තථාගයතො, නත්ථි තථාගතස්ස 

මයනොදුච්චරිතං, ෙං තථාගයතො රක්යඛෙය, ‘මා යම ඉෙං පයරො අඤ්ඤාසී’ති.

පරිසුද්ධාජීයවො, භික්ඛයව, තථාගයතො, නත්ථි තථාගතස්ස මිච්ඡාආජීයවො, ෙං

තථාගයතොරක්යඛෙය‘‘මායම ඉෙංපයරොඅඤ්ඤාසී’’ති(අ.නි.7.58). 

ඉොනි භගවයතො ෙථාභූතගුයණ කයථන්යතො භගවා හි, භන්යතතිආදිමාහ.

තත්ථ අනුප්පන්නස්සාති කස්සපසම්මාසම්බුද්ධයතො පට්ඨාෙ අඤ්යඤන

සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා අනුප්පාදිතපුබ්බස්ස. අසඤ්ොතස්සාති ඉෙං 

අනුප්පන්නයවවචනයමව. අනක්ඛාතස්සාති අඤ්යඤන අයෙසිතස්ස. පච්ඡා

සමන්නාගතාතිපඨමගතස්සභගවයතොපච්ඡාසමනුආගතා.ඉති යථයරොෙස්මා

සබ්යබපි භගවයතො සීලාෙයෙො ගුණා අරහත්තමග්ගයමව නිස්සාෙ ආගතා, 

තස්මා අරහත්තමග්ගයමවනිස්සාෙගුණංකයථසි.යතනසබ්බගුණාකථිතාව

යහොන්ති. අහඤ්ච යඛො, භන්යතති ඉෙං යථයරො සයෙවයක යලොයක

අග්ගපුග්ගලස්ස අත්තයනො යචව සඞ්ඝස්ස ච කායිකවාචසිකං පවායරන්යතො

ආහ. 

පිතරා පවත්තිතන්ති චක්කවත්තිම්හි කාලඞ්කයත වා පබ්බජියත වා 

සත්තාහච්චයෙන චක්කං අන්තරධාෙති, තයතො ෙසවිධං ද්වාෙසවිධං

චක්කවත්තිවත්තං පූයරත්වානිසින්නස්සපුත්තස්සඅඤ්ඤංපාතුභවති, තංයසො

පවත්යතති. රතනමෙත්තා පන සදිසට්යඨන තයෙව වත්තං කත්වා ‘‘පිතරා

පවත්තිත’’න්තිවුත්තං.ෙස්මාවායසො ‘‘අප්යපොස්සුක්යකොත්වං, යෙව, යහොහි, 

අහමනුසාසිස්සාමී’’ති ආහ, තස්මා පිතරා පවත්තිතං ආණාචක්කං

අනුප්පවත්යතති නාම. සම්මයෙව අනුප්පවත්යතසීති සම්මා නයෙන යහතුනා

කාරයණයනව අනුප්පවත්යතසි. භගවා හි චතුසච්චධම්මං කයථති, යථයරො

තයමව අනුකයථති, තස්මා එවමාහ. උභයතොභාගවිමුත්තාති ද්වීහි භායගහි

විමුත්තා, අරූපාවචරසමාපත්තිො රූපකාෙයතො විමුත්තා, අග්ගමග්යගන 

නාමකාෙයතොති. පඤ්ඤාවිමුත්තාති පඤ්ඤාෙ විමුත්තා යතවිජ්ජාදිභාවං

අප්පත්තාඛීණාසවා. 

විසුද්ධිොතිවිසුද්ධත්ථාෙ. සංයෙොෙනබන්ධනච්ඡිොතිසංයෙොජනසඞ්ඛායතයචව

බන්ධනසඞ්ඛායත ච කයලයස ඡින්දිත්වා ඨිතා. විජිතසඞ්ගාමන්ති 

විජිතරාගයෙොසයමොහසඞ්ගාමං, මාරබලස්ස විජිතත්තාපි විජිතසඞ්ගාමං. 

සත්ථවාහන්ති අට්ඨඞ්ගිකමග්ගරයථ ආයරොයපත්වා යවයනෙයසත්ථං වායහති
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සංසාරකන්තාරංඋත්තායරතීති භගවාසත්ථවායහො, තංසත්ථවාහං. පලායපොති

අන්යතොතුච්යඡො දුස්සීයලො. ආදිච්චබන්ධුනන්තිආදිච්චබන්ධුංසත්ථාරං ෙසබලං

වන්ොමීතිවෙති.සත්තමං. 

8. පයරොසහස්සසුත්තවණ්ණනා 

216. අට්ඨයම පයරොසහස්සන්ති අතියරකසහස්සං. අකුයතොභෙන්තිනිබ්බායන

කුයතොචිභෙංනත්ථි, නිබ්බානප්පත්තස්සවාකුයතොචිභෙංනත්ථීතිනිබ්බානං

අකුයතොභෙං නාම. ඉසීනං ඉසිසත්තයමොති විපස්සියතො පට්ඨාෙ ඉසීනං

සත්තමයකොඉසි. 

කිංනුයතවඞ්ගීසාතිඉෙංභගවා අත්ථුප්පත්තිවයසනආහ.සඞ්ඝමජ්යඣකර

කථා උෙපාදි ‘‘වඞ්ගීසත්යථයරො විස්සට්ඨවත්යතො, යනව උද්යෙයස, න

පරිපුච්ඡාෙ, න යෙොනියසොමනසිකායර කම්මං කයරොති, ගාථා බන්ධන්යතො

චුණ්ණිෙපොනිකයරොන්යතොවිචරතී’’ති. අථභගවාචින්යතසි– ‘‘ඉයමභික්ඛූ

වඞ්ගීසස්ස පටිභානසම්පත්තිං න ජානන්ති, චින්යතත්වා චින්යතත්වා වෙතීති

මඤ්ඤන්ති, පටිභානසම්පත්තිමස්ස ජානායපස්සාමී’’ති චින්යතත්වා, ‘‘කිං නු

යත වඞ්ගීසා’’තිආදිමාහ. 

උම්මග්ගපථන්ති අයනකානි කයලසුම්මුජ්ජනසතානි, වට්ටපථත්තා පන

පථන්ති වුත්තං. පභිජ්ෙ ඛිලානීති රාගඛිලාදීනි පඤ්ච භින්දිත්වා චරසි. තං 

පස්සථාති තං එවං අභිභුෙය භින්දිත්වා චරන්තං බුද්ධං පස්සථ. 

බන්ධපමුඤ්චකරන්ති බන්ධනයමොචනකරං. අසිතන්ති අනිස්සිතං. භාගයසො

පවිභෙන්ති සතිපට්ඨානාදියකොට්ඨාසවයසනධම්මං විභජන්තං. පවිභජ්ජාති වා

පායඨො, අඞ්ගපච්චඞ්ගයකොට්ඨාසවයසන විභජිත්වා විභජිත්වා පස්සථාති

අත්යථො. 

ඔඝස්සාති චතුයරොඝස්ස. අයනකවිහිතන්ති සතිපට්ඨානාදිවයසන අයනකවිධං. 

තස්මිං ච අමයත අක්ඛායතති තස්මිං යතන අක්ඛායත අමයත. ධම්මද්ෙසාති

ධම්මස්ස පස්සිතායරො. ඨිතාඅසංහීරාතිඅසංහාරිොහුත්වා පතිට්ඨිතා. 

අතිවිජ්ඣාති අතිවිජ්ඣිත්වා. සබ්බට්ඨිතීනන්ති සබ්යබසං දිට්ඨිට්ඨානානං

විඤ්ඤාණට්ඨිතීනං වා. අතික්කමමද්ෙසාති අතික්කමභූතං නිබ්බානමද්ෙස. 

අග්ගන්ති උත්තමධම්මං. අග්යගති වා පායඨො, පඨමතරන්ති අත්යථො. 

ෙසද්ධානන්ති පඤ්චන්නං, අග්ගධම්මං පඤ්චවග්ගිොනං, අග්යග වා

පඤ්චවග්ගිොනං ධම්මං යෙයසසීති අත්යථො. තස්මාති ෙස්මා එස ධම්යමො



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා වඞ්ගීසසංයුත්තං 

223 

පටුන 

සුයෙසියතොති ජානන්යතන ච පමායෙො න කාතබ්යබො, තස්මා. අනුසික්යඛති

තිස්යසොසික්ඛා සික්යඛෙය.අට්ඨමං. 

9. යකොණ්ඩඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

217. නවයම අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤොතිපඨමංධම්මස්සඅඤ්ඤාතත්තාඑවං

ගහිතනායමො යථයරො. සුචිරස්යසවාති කීවචිරස්ස? ද්වාෙසන්නං සංවච්ඡරානං.

එත්තකං කාලං කත්ථ විහාසීති. ඡද්ෙන්තභවයන මන්ොකනියපොක්ඛරණිො 

තීයර පච්යචකබුද්ධානං වසනට්ඨායන. කස්මා? විහාරගරුතාෙ. යසො හි

පඤ්ඤවා මහාසාවයකො. ෙයථව භගවයතො, එවමස්ස ෙසසහස්සචක්කවායළ

යෙවමනුස්සානං අබ්භන්තයර ගුණා පත්ථටාව. යෙවමනුස්සා තථාගතස්ස

සන්තිකං ගන්ත්වා ගන්ධමාලාදීහි පූජං කත්වා ‘‘අග්ගධම්මං 

පටිවිද්ධසාවයකො’’ති අනන්තරං යථරං උපසඞ්කමිත්වා පූයජන්ති. සන්තිකං

ආගතානඤ්ච නාම තථාරූපා ධම්මකථා වා පටිසන්ථායරො වා කාතබ්යබො

යහොති.යථයරොචවිහාරගරුයකො, යතනස්ස යසොපපඤ්යචොවිෙඋපට්ඨාති.ඉති

විහාරගරුතාෙතත්ථගන්ත්වාවිහාසි. 

අපරම්පි කාරණං – භික්ඛාචාරයවලාෙං තාව සබ්බසාවකා වස්සග්යගන 

ගච්ඡන්ති. ධම්මයෙසනාකායල පන මජ්ඣට්ඨායන අලඞ්කතබුද්ධාසනම්හි

සත්ථරි නිසින්යන ෙක්ඛිණහත්ථපස්යස ධම්මයසනාපති, වාමහත්ථපස්යස

මහායමොග්ගල්ලානත්යථයරො නිසීෙති, යතසං පිට්ඨිභායග

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරස්ස ආසනං පඤ්ඤායපන්ති. යසසා භික්ඛූ තං

පරිවායරත්වා නිසීෙන්ති. ද්යව අග්ගසාවකා අග්ගධම්මපටිවිද්ධත්තා ච 

මහල්ලකත්තා ච යථයර සගාරවා යථරං මහාබ්රහ්මං විෙ අග්ගික්ඛන්ධං විෙ

ආසීවිසං විෙ ච මඤ්ඤමානා ධුරාසයන නිසීෙන්තා ඔත්තප්පන්ති හරාෙන්ති.

යථයරො චින්යතසි – ‘‘ඉයමහි ධුරාසනත්ථාෙ කප්පසතසහස්සාධිකං 

අසඞ්යඛයෙයං පාරමියෙො පූරිතා, යත ඉොනි ධුරාසයන නිසීෙන්තා මම

ඔත්තප්පන්ති හරාෙන්ති, ඵාසුවිහාරං යනසං කරිස්සාමී’’ති. යසො පතිරූයප

කායල තථාගතං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්යත, ජනපයෙ වසිතු’’න්ති

ආහ, සත්ථාඅනුජානි. 

යථයරො යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාොෙ ඡද්ෙන්තභවයන

මන්ොකනිතීරං ගයතො. පුබ්යබ පච්යචකබුද්ධානං පාරිචරිොෙ කතපරිචො 

අට්ඨසහස්සා හත්ථිනාගා යථරං දිස්වාව ‘‘අම්හාකං පුඤ්ඤක්යඛත්තං

ආගත’’න්ති නයඛහි චඞ්කමනං නිත්තිණං කත්වා ආවරණසාඛා හරිත්වා

යථරස්ස වසනට්ඨානං පටිජග්ගිත්වා වත්තං කත්වා සබ්යබ සන්නිපතිත්වා

මන්තයිංසු – ‘‘සයච හි මෙං ‘අෙං යථරස්ස කත්තබ්බං කරිස්සති, අෙං
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කරිස්සතී’ති පටිපජ්ජිස්සාම, යථයරො බහුඤාතිකගාමං ගයතො විෙ

ෙථායධොයතයනවපත්යතනගමිස්සති, වායරනනංපටිජග්ගිස්සාම, එකස්සපන

වායර පත්යත යසයසහිපි නප්පමජ්ජිතබ්බ’’න්ති වාරං ඨපයිංසු. වාරිකනායගො 

පායතොවයථරස්සමුයඛොෙකඤ්චෙන්තකට්ඨඤ්චඨයපති, වත්තංකයරොති. 

මන්ොකිනියපොක්ඛරණී නාම යචසා පණ්ණාසයෙොජනා යහොති. තස්සා

පඤ්චවීසතියෙොජනමත්යත ඨායන යසවායලො වා පණකං වා නත්ථි, 

ඵලිකවණ්ණං උෙකයමව යහොති. තයතො පරං පන කටිප්පමායණ උෙයක

අඩ්ෙයෙොජනවිත්ථතං යසසපදුමවනං පණ්ණාසයෙොජනං සරං පරික්ඛිපිත්වා

ඨිතං. තෙනන්තරං තාව මහන්තයමව රත්තපදුමවනං, තෙනන්තරං

රත්තකුමුෙවනං, තෙනන්තරං යසතකුමුෙවනං, තෙනන්තරං නීලප්පලවනං, 

තෙනන්තරං රත්තුප්පලවනං, තෙනන්තරංසුගන්ධරත්තසාලිවනං, තෙනන්තරං 

එළාලකලාබුකුම්භණ්ඩාදීනි මධුරරසානි වල්ලිඵලානි, තෙනන්තරං

අඩ්ෙයෙොජනවිත්ථාරයමව උච්ඡුවනං, තත්ථපූගරුක්ඛක්ඛන්ධප්පමාණාඋච්ඡූ, 

තෙනන්තරංකෙලිවනං, ෙයතොදුයව පක්කානිඛාෙන්තාකලමන්ති, තෙනන්තරං

චාටිප්පමාණඵලං පනසවනං, තෙනන්තරං ජම්බුවනං, තෙනන්තරං අම්බවනං, 

තෙනන්තරංකපිත්ථවනන්ති.සඞ්යඛපයතොතස්මිංෙයහ ඛාදිතබ්බයුත්තකංඵලං

නාම නත්ථීති න වත්තබ්බං. කුසුමානං පුප්ඵනසමයෙ වායතො යරණුවට්ටිං

උට්ඨායපත්වා පදුමිනිපත්යතසු ඨයපති, තත්ථ උෙකඵුසිතානි පතන්ති. තයතො 

ආදිච්චපායකනපච්චිත්වා පක්කපයෙොඝනිකාවිෙතිට්ඨති, එතංයපොක්ඛරමධු

නාම, තංයථරස්සආහරිත්වායෙන්ති.මුළාලංනඞ්ගලසීසමත්තංයහොති, තම්පි

ආහරිත්වා යෙන්ති. භිසං මහායභරියපොක්ඛරප්පමාණං යහොති, තස්ස එකස්මිං 

පබ්යබපාෙඝටකප්පමාණංඛීරංයහොති, තංආහරිත්වායෙන්ති.යපොක්ඛරට්ඨීනි 

මධුසක්ඛරාෙ යෙොයජත්වා යෙන්ති. උච්ඡුං පාසාණපිට්යඨ ඨයපත්වා පායෙන

අක්කමන්ති. තයතො රයසො පග්ඝරිත්වා යසොණ්ඩිආවායට පූයරත්වා, 

ආදිච්චපායකන පච්චිත්වා ඛීරපාසාණපිණ්යඩො විෙ තිට්ඨති, තං ආහරිත්වා

යෙන්ති. පනසකෙලිඅම්බපක්කාදීසුකථාවනත්ථි. 

යකලාසපබ්බයත නාගෙත්යතො නාම යෙවපුත්යතො වසති. යථයරො කායලන

කාලංතස්සවිමානද්වාරංගච්ඡති.යසො නවසප්පියපොක්ඛරමධුචුණ්ණයුත්තස්ස

නිරුෙකපාොසස්ස පත්තං පූයරත්වා යෙති. යසො කර කස්සපබුද්ධකායල

වීසතිවස්සසහස්සානි සුගන්ධසප්පිනා ඛීරසලාකං අොසි. යතනස්යසතං 

යභොජනං උප්පජ්ජති. එවං යථයරො ද්වාෙස වස්සානි වසිත්වා අත්තයනො

ආයුසඞ්ඛාරං ඔයලොයකන්යතො පරික්ඛීණභාවං ඤත්වා ‘‘කත්ථ

පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා – ‘‘හත්ථිනායගහි මං ද්වාෙස වස්සානි

උපට්ඨහන්යතහි දුක්කරං කතං, සත්ථාරං අනුජානායපත්වා එයතසංයෙව
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පටුන 

සන්තියකපරිනිබ්බායිස්සාමී’’තිආකායසනභගවයතොසන්තිකං අගමාසි.යතන

වුත්තං‘‘සුචිරස්යසවයෙනභගවායතනුපසඞ්කමී’’ති. 

නාමඤ්චාතිකස්මා නාමං සායවති? යථරඤ්හි යකචි සඤ්ජානන්ති, යකචින

සඤ්ජානන්ති. තත්ථ යථයරො චින්යතසි – ‘‘යෙ මං අජානන්තා ‘යකො එස

පණ්ඩරසීයසො ඔභග්යගො යගොපානසිවඞ්යකො මහල්ලයකො සත්ථාරා සද්ධිං

පටිසන්ථාරං කයරොතී’ති චිත්තං පදූයසස්සන්ති, යත අපාෙපූරකා භවිස්සන්ති.

යෙ පන මං ජානන්තා – ‘ෙසසහස්සචක්කවායළ සත්ථා විෙ පඤ්ඤායතො

පාකයටො මහාසාවයකො’ති චිත්තං පසායෙස්සන්ති, යත සග්ගූපගා

භවිස්සන්තී’’ති, සත්තානං අපාෙමග්ගං පිෙහිත්වා සග්ගමග්ගං විවරන්යතො

නාමංසායවති. 

බුද්ධානුබුද්යධොතිපඨමංසත්ථාචත්තාරි සච්චානිබුජ්ඣි, පච්ඡායථයරො, තස්මා

බුද්ධානුබුද්යධොති, වුච්චති. තිබ්බනික්කයමොති බාළ්හවීරියෙො. වියවකානන්ති

තිණ්ණං වියවකානං. යතවිජ්යෙො, යචයතොපරිොෙයකොවියෙොති ඡසු අභිඤ්ඤාසු

චතස්යසොවෙති.ඉතරාද්යවකඤ්චාපින වුත්තා, යථයරොපනඡළභිඤ්යඤොව.

ඉමිස්සා ච ගාථාෙ පරියෙොසායන පරිසා සන්නිසීදි. පරිසාෙ සන්නිසින්නභාවං

ඤත්වායථයරොසත්ථාරාසද්ධිංපටිසන්ථාරං කත්වා‘‘පරික්ඛීණායම, භන්යත, 

ආයුසඞ්ඛාරා, පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති, පරිනිබ්බානකාලං අනුජානායපසි. කත්ථ

පරිනිබ්බායිස්සසි යකොණ්ඩඤ්ඤාති? උපට්ඨායකහියම, භන්යත, හත්ථිනායගහි

දුක්කරංකතං, යතසං සන්තියකති.සත්ථාඅනුජානි. 

යථයරො ෙසබලංපෙක්ඛිණංකත්වා – ‘‘පුබ්බංතංයම, භන්යත, පඨමෙස්සනං, 

ඉෙං පච්ඡිමෙස්සන’’න්ති පරියෙවන්යත මහාජයන සත්ථාරං වන්දිත්වා 

නික්ඛමිත්වා, ද්වාරයකොට්ඨයකඨියතො–‘‘මා යසොචිත්ථ, මා පරියෙවිත්ථ, බුද්ධා

වායහොන්තුබුද්ධසාවකාවා, උප්පන්නාසඞ්ඛාරාඅභිජ්ජනකා නාමනත්ථී’’ති

මහාජනං ඔවදිත්වා පස්සන්තස්යසව මහාජනස්ස යවහාසං අබ්භුග්ගම්ම 

මන්ොකනිතීයර ඔතරිත්වා යපොක්ඛරණිෙං න්හත්වා නිවත්ථනිවාසයනො

කතුත්තරාසඞ්යගො යසනාසනං සංසායමත්වා ඵලසමාපත්තිො තයෙො ොයම

වීතිනායමත්වා බලවපච්චූසසමයෙ පරිනිබ්බායි. යථරස්ස සහපරිනිබ්බානා

හිමවතිසබ්බරුක්ඛාපුප්යඵහිචඵයලහිච ඔනතවිනතාඅයහසුං.වාරිකනායගො

යථරස්ස පරිනිබ්බුතභාවං අජානන්යතො පායතොව මුයඛොෙකෙන්තකට්ඨානි

උපට්ඨයපත්වා වත්තං කත්වා ඛාෙනීෙඵලානි ආහරිත්වා චඞ්කමනයකොටිෙං

අට්ඨාසි. යසො ොව සූරියුග්ගමනා යථරස්සනික්ඛමනං අපස්සන්යතො ‘‘කං නු

යඛො එතං? පුබ්යබ අයෙයො පායතොව චඞ්කමති, මුඛං යධොවති. අජ්ජ පන

පණ්ණසාලයතොපි න නික්ඛමතී’’ති කුටිද්වාරං කම්යපත්වා ඔයලොයකන්යතො
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යථරංනිසින්නකයමවදිස්වා හත්ථංපසායරත්වාපරාමසිත්වාඅස්සාසපස්සායස

පරියෙසන්යතො යතසං අප්පවත්තිභාවං ඤත්වා – ‘‘පරිනිබ්බුයතො යථයරො’’ති

යසොණ්ඩංමුයඛපක්ඛිපිත්වාමහාරවංවිරවි. සකලහිමවන්යතොඑකනින්නායෙො

අයහොසි. අට්ඨනාගසහස්සානි සන්නිපතිත්වා යථරං යජට්ඨකනාගස්ස කුම්යභ

නිසීොයපත්වා සුපුප්ඵිතරුක්ඛසාඛා ගයහත්වා පරිවායරත්වා සකලහිමවන්තං

අනුවිචරිත්වාසකට්ඨානයමවආගතා. 

සක්යකො විස්සකම්මං ආමන්යතසි – ‘‘තාත, අම්හාකං යජට්ඨභාතා 

පරිනිබ්බුයතො, සක්කාරංකරිස්සාම, නවයෙොජනිකංසබ්බරතනමෙංකූටාගාරං

මායපහී’’ති. යසො තථා කත්වා යථරං තත්ථ නිපජ්ජායපත්වා හත්ථිනාගානං

අොසි. යත කූටාගාරං උක්ඛිපිත්වා තියෙොජනසහස්සං හිමවන්තං පුනප්පුනං

ආවිජ්ඣිංසු. යතසං හත්ථයතො ආකාසට්ඨකා යෙවා ගයහත්වා සාධුකීළිතං

කීළිංසු. තයතො වස්සවලාහකා සීතවලාහකා උණ්හවලාහකා චාතුමහාරාජිකා

තාවතිංසාති එයතනුපායෙන ොව බ්රහ්මයලොකා කූටාගාරං අගමාසි, පුන 

බ්රහ්මායනො යෙවානන්ති අනුපුබ්යබන හත්ථිනාගානංයෙව කූටාගාරං අෙංසු.

එයකකා යෙවතා චතුරඞ්ගුලමත්තං චන්ෙනඝටිකං ආහරි, චිතයකො

නවයෙොජනියකො අයහොසි.කූටාගාරං චිතකං ආයරොපයිංසු. පඤ්ච භික්ඛුසතානි

ආකායසනාගන්ත්වා සබ්බරත්තිං සජ්ඣාෙමකංසු. අනුරුද්ධත්යථයරො ධම්මං

කයථසි, බහූනං යෙවතානං ධම්මාභිසමයෙො අයහොසි. පුනදිවයස 

අරුණුග්ගමනයවලාෙයමව චිතකං නිබ්බායපත්වා සුමනමකුළවණ්ණානං

ධාතූනං පරිසාවනං පූයරත්වා භගවති නික්ඛමිත්වා යවළුවනවිහාරයකොට්ඨකං

සම්පත්යතආහරිත්වාසත්ථු හත්යථඨපයිංසු.සත්ථාධාතුපරිසාවනංගයහත්වා

පථවිො හත්ථං පසායරසි, මහාපථවිං භින්දිත්වා රජතබුබ්බුළසදිසං යචතිෙං 

නික්ඛමි. සත්ථා සහත්යථන යචතියෙ ධාතුයෙො නියධසි. අජ්ජාපි කර තං

යචතිෙංධරතියෙවාති.නවමං. 

10. යමොග්ගල්ලානසුත්තවණ්ණනා 

218. ෙසයම සමන්යනසතීතිපරියෙසති පච්චයවක්ඛති. නගස්සාතිපබ්බතස්ස. 

මුනින්ති බුද්ධමුනිං. දුක්ඛස්ස පාරගුන්ති දුක්ඛපාරං ගතං. සමන්යනසන්ති 

සමන්යනසන්යතො. එවං සබ්බඞ්ගසම්පන්නන්ති එවං සබ්බගුණසම්පන්නං. 

අයනකාකාරසම්පන්නන්තිඅයනයකහිගුයණහි සමන්නාගතං.ෙසමං. 
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11. ගග්ගරාසුත්තවණ්ණනා 

219. එකාෙසයම තයාස්සුෙන්ති යත අස්සුෙං. අස්සුෙන්ති නිපාතමත්තං. 

වණ්යණනාති සරීරවණ්යණන. ෙසසාති පරිවායරන. විගතමයලොව භාණුමාති

විගතමයලොආදිච්යචොවිෙ.එකාෙසමං. 

12. වඞ්ගීසසුත්තවණ්ණනා 

220. ද්වාෙසයම ආෙස්මාතිපිෙවචනං. වඞ්ගීයසොතිතස්ස යථරස්සනාමං.යසො

කර පුබ්යබ පදුමුත්තරකායල පටිභානසම්පන්නං සාවකං දිස්වා ොනං ෙත්වා

පත්ථනං කත්වා කප්පසතසහස්සං පාරමියෙො පූයරත්වා අම්හාකං භගවයතො

කායල සකලජම්බුදීයප වාෙකාමතාෙ ජම්බුසාඛං පරිහරිත්වා එයකන 

පරිබ්බාජයකන සද්ධිං වාෙං කත්වා වායෙ ජෙපරාජොනුභායවන යතයනව

පරිබ්බාජයකනසද්ධිං සංවාසංකප්යපත්වාවසමානාෙඑකස්සාපරිබ්බාජිකාෙ

කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්යතො වෙං ආගම්ම මාතියතො පඤ්චවාෙසතානි, පිතියතො

පඤ්චවාෙසතානීතිවාෙසහස්සංඋග්ගණ්හිත්වා විචරති.එකඤ්චවිජ්ජංජානාති, 

ෙං විජ්ජං පරිජප්පිත්වා මතානං සීසං අඞ්ගුලිො පහරිත්වා – ‘‘අසුකට්ඨායන

නිබ්බත්යතො’’තිජානාති.යසොඅනුපුබ්යබනගාමනිගමාදීසු විචරන්යතොපඤ්චහි

මාණවකසයතහිසද්ධිංසාවත්ථිංඅනුප්පත්යතොනගරද්වායරසාලාෙ නිසීෙති. 

තො චනගරවාසියනොපුයරභත්තං ොනං ෙත්වා පච්ඡාභත්තංසුද්ධුත්තරාසඞ්ගා

ගන්ධමාලාදිහත්ථාධම්මස්සවනාෙවිහාරං ගච්ඡන්ති.මාණයවොදිස්වා, ‘‘කහං

ගච්ඡථා’’ති? පුච්ඡි. යත ‘‘ෙසබලස්ස සන්තිකං ධම්මස්සවනාො’’ති ආහංසු.

යසොපි සපරිවායරො යතහි සද්ධිං ගන්ත්වා පටිසන්ථාරං කත්වා එකමන්තං

අට්ඨාසි.අථනංභගවාආහ–‘‘වඞ්ගීස, භද්ෙකංකරසිප්පං ජානාසී’’ති.‘‘යභො

යගොතම, අහං බහුසිප්පං ජානාමි. තුම්යහ කතරං සන්ධාෙ වෙථා’’ති? 

ඡවදූසකසිප්පන්ති. ආම, යභො යගොතමාති. අථස්ස භගවා අත්තයනො

ආනුභායවන නිරයෙ නිබ්බත්තස්ස සීසං ෙස්යසත්වා, ‘‘වඞ්ගීස, අෙං කහං

නිබ්බත්යතො’’තිපුච්ඡි.යසො මන්තංජප්පිත්වාඅඞ්ගුලිොපහරිත්වා‘‘නිරයෙ’’ති

ආහ. ‘‘සාධු, වඞ්ගීස, සුකථිත’’න්තියෙවයලොයකනිබ්බත්තස්සසීසංෙස්යසසි.

තම්පියසොතයථවබයාකාසි. අථස්සඛීණාසවස්සසීසංෙස්යසසි.යසොපුනප්පුනං

මන්තංපරිවත්යතත්වාපි අඞ්ගුලිොපහරිත්වාපිනිබ්බත්තට්ඨානංන පස්සති. 

අථනංභගවා ‘‘කලමසි, වඞ්ගීසා’’තිආහ? ආමයභො, යගොතමාති. පුනප්පුනං

උපධායරහීති. තථා කයරොන්යතොපි අදිස්වා, ‘‘තුම්යහ, යභො යගොතම, 

ජානාථා’’ති ආහ. ආම, වඞ්ගීස, මං නිස්සාෙ යචස ගයතො, අහමස්ස ගතිං

ජානාමීති. මන්යතන ජානාසි, යභො යගොතමාති? ආම, වඞ්ගීස, එයකන

මන්යතයනවජානාමීති.යභොයගොතම, මය්හංමන්යතනඉමං මන්තංයෙථාති.



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා වඞ්ගීසසංයුත්තං 

228 

පටුන 

අමූලියකො, වඞ්ගීස, මය්හංමන්යතොති.යෙථ, යභොයගොතමාති.න සක්කාමය්හං

සන්තියකඅපබ්බජිතස්සොතුන්ති.යසොඅන්යතවාසියක ආමන්යතසි–‘‘තාතා

සමයණොයගොතයමොඅතියරකසිප්පංජානාති, අහංඉමස්සසන්තියක පබ්බජිත්වා

සිප්පංගණ්හාමි, තයතොසකලජම්බුදීයපඅම්යහහිබහුතරංජානන්යතොනාමන 

භවිස්සති.තුම්යහොවඅහංආගච්ඡාමි, තාවඅනුක්කණ්ඨිත්වාවිචරථා’’තියත 

උයෙයොයජත්වා ‘‘පබ්බායජථ ම’’න්ති ආහ. සත්ථා නියරොධකප්පස්ස

පටිපායෙසි. යථයරො තං අත්තයනො වසනට්ඨානං යනත්වා පබ්බායජසි. යසො

පබ්බජිත්වාසත්ථුසන්තිකංආගම්ම වන්දිත්වාඨියතො‘‘සිප්පංයෙථා’’තිොචි.

වඞ්ගීස, තුම්යහ සිප්පං ගණ්හන්තා අයලොණයභොජනථණ්ඩිලයසෙයාදීහි

පරිකම්මං කත්වා ගණ්හථ, ඉමස්සාපි සිප්පස්ස පරිකම්මං අත්ථි, තං තාව

කයරොහීති. සාධු, භන්යතති. අථස්ස සත්ථා ද්වත්තිංසාකාරකම්මට්ඨානං

ආචික්ඛි. යසො තං අනුයලොමපටියලොමං මනසිකයරොන්යතො විපස්සනං 

වඩ්යෙත්වාඅනුක්කයමනඅරහත්තංපාපුණි. 

විමුත්තිසුඛං පටිසංයවදීති එවං අරහත්තං පත්වා විමුත්තිසුඛං

පටිසංයවයෙන්යතො. කායවෙයමත්තාති කායවයෙයන කබ්බකරයණන මත්තා. 

ඛන්ධාෙතනධාතුයෙොති ඉමානිඛන්ධාදීනි පකායසන්යතොධම්මංයෙයසසි. යෙ

නිොමගතද්ෙසාති යෙ නිොමගතා යචව නිොමෙස්සාති ච. ස්වාගතන්ති

සුආගමනං. ඉද්ධිපත්යතොම්හීති ඉමිනා ඉද්ධිවිධඤාණං ගහිතං. 

යචයතොපරිොෙයකොවියෙොති ඉමිනා යචයතොපරිෙඤාණං. දිබ්බයසොතං පන 

අවුත්තම්පිගහිතයමවයහොති.එවංඡඅභිඤ්ඤාපත්යතොඑයසොමහාසාවයකොති

යවදිතබ්යබො. ද්වාෙසමං. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිො 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

වඞ්ගීසසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. වනසංයුත්තං 

1. වියවකසුත්තවණ්ණනා 

221. වනසංයුත්තස්ස පඨයම යකොසයලසු විහරතීති සත්ථු සන්තියක

කම්මට්ඨානං ගයහත්වා තස්ස ජනපෙස්ස සුලභභික්ඛතාෙ තත්ථ ගන්ත්වා

විහරති. සංයවයෙතුකාමාති වියවකං පටිපජ්ජායපතුකාමා. වියවකකායමොති

තයෙො වියවයක පත්ථෙන්යතො. නිච්ඡරතී බහිද්ධාති බාහියරසු 

පුථුත්තාරම්මයණසු චරති. ෙයනො ෙනස්මින්ති ත්වං ජයනො අඤ්ඤස්මිං ජයන

ඡන්ෙරාගං විනෙස්සු. පෙහාසීති පජහ. භවාසීති භව. සතං තං සාරොමයසති

සතිමන්තං පණ්ඩිතංතංමෙම්පිසාරොම, සතංවාධම්මංමෙංතංසාරොමාති

අත්යථො. පාතාලරයෙොතිඅප්පතිට්ඨට්යඨනපාතාලසඞ්ඛායතොකයලසරයජො. මා

තං කාමරයෙොති අෙං කාමරාගරයජො තං මා අවහරි, අපාෙයමව මා යනතූති 

අත්යථො. පංසුකුන්ථියතොති පංසුමක්ඛියතො. විධුනන්ති විධුනන්යතො. සිතං

රෙන්ති සරීරලග්ගං රජං. සංයවගමාපාදීති යෙවතාපි නාම මං එවං සායරතීති 

වියවකමාපන්යනො, උත්තමවීරිෙං වා පග්ගය්හ පරමවියවකං මග්ගයමව

පටිපන්යනොති. පඨමං. 

2. උපට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

222. දුතියෙ සුපතීතිඅෙංකරඛීණාසයවො, යසොදූයරභික්ඛාචාරගාමංගන්ත්වා

ආගයතො පණ්ණසාලාෙ පත්තචීවරං පටිසායමත්වා අවිදූයර ජාතස්සරං

ඔතරිත්වා ගත්තානි උතුං ගාහායපත්වා දිවාට්ඨානං සම්මජ්ජිත්වා තත්ථ 

නීචමඤ්චකං පඤ්ඤායපත්වා නිද්ෙං අයනොක්කමන්යතොව නිපන්යනො. 

ඛීණාසවස්සාපිහිකාෙෙරයථොයහොතියෙවාතිතස්සවියනොෙනත්ථං, තංසන්ධාෙ

සුපතීති වුත්තං. අජ්ඣභාසීති ‘‘අෙං භික්ඛු සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං

ගයහත්වා දිවා සුපති, දිවායසොප්පඤ්ච නායමතං වඩ්ඪිතං 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකං අත්ථං නායසතී’’ති මඤ්ඤමානා ‘‘යචොයෙස්සාමි

න’’න්ති චින්යතත්වාඅභාසි. 

ආතුරස්සාති ජරාතුයරො යරොගාතුයරො කයලසාතුයරොති තයෙො ආතුරා, යතසු

කයලසාතුරංසන්ධායෙවමාහ. සල්ලවිද්ධස්සාතිසවියසන සත්තිසල්යලනවිෙ 

අවිජ්ජාවිසවිට්යඨන තණ්හාසල්යලන හෙයෙ විද්ධස්ස. රුප්පයතොති

ඝට්ටිෙමානස්ස. 

ඉොනිස්ස කායමසු ආදීනවං කථෙන්තී අනිච්චාතිආදිමාහ. තත්ථ අසිතන්ති 

තණ්හාදිට්ඨිනිස්සයෙන අනිස්සිතං. කස්මා පබ්බජිතං තයපති එවරූපං
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පටුන 

ඛීණාසවං දිවායසොප්පං න තපති, තාදිසං පනකස්මා න තයපස්සතීති? වෙති. 

යථරස්යසව වා එතං වචනං, තස්මා අෙයමත්ථ අත්යථො – බද්යධසු මුත්තං

අසිතංමාදිසං ඛීණාසවපබ්බජිතංකස්මා දිවායසොප්පංතයප, නතයපස්සතීති? 

යසසගාථාසුපි එයසව නයෙො. යෙවතාෙ හි වචනපක්යඛ – ‘‘එවරූපං

ඛීණාසවපබ්බජිතං දිවායසොප්පං න තපති, තාදිසං පන කස්මාන තයපස්සති? 

තයපස්සතියෙවා’’ති අත්යථො. යථරස්ස වචනපක්යඛ – ‘‘එවරූපං මාදිසං

ඛීණාසවපබ්බජිතංකස්මාදිවායසොප්පංතයප? නතපතියෙවා’’තිඅත්යථො.අෙං 

පයනත්ථ අනුත්තානපෙවණ්ණනා. විනොති විනයෙන. සමතික්කමාති

වට්ටමූලිකාෙ අවිජ්ජාෙ සමතික්කයමන. තං ඤාණන්ති තං චතුසච්චඤාණං. 

පරයමොොනන්ති පරමපරිසුද්ධං. පබ්බජිතන්ති එවරූයපන ඤායණන

සමන්නාගතං පබ්බජිතං. විජ්ොොති චතුත්ථමග්ගවිජ්ජාෙ. ආරද්ධවීරිෙන්ති

පග්ගහිතවීරිෙංපරිපුණ්ණවීරිෙං.දුතිෙං. 

3. කස්සපයගොත්තසුත්තවණ්ණනා 

223. තතියෙ යඡතන්ති එකං මිගලද්ෙකං. ඔවෙතීති යසො කර මිගලද්ෙයකො

පායතොව භුඤ්ජිත්වා ‘‘මියග වධිස්සාමී’’ති අරඤ්ඤං පවිට්යඨො එකං

යරොහිතමිගං දිස්වා ‘‘සත්තිො නං පහරිස්සාමී’’ති අනුබන්ධමායනො යථරස්ස

පඨමසුත්යත වුත්තනයෙයනව දිවාවිහාරං නිසින්නස්ස අවිදූයරන පක්කමති.

අථ නං යථයරො – ‘‘උපාසක, පාණාතිපායතො නායමස අපාෙසංවත්තනියකො

අප්පායුකසංවත්තනියකො, සක්කා අඤ්යඤනපි කසිවණිජ්ජාදිකම්යමන

ොරභරණං කාතුං, මා එවරූපං කක්ඛළකම්මං කයරොහී’’ති ආහ. යසොපි 

‘‘මහාපංසුකූලිකත්යථයරො කයථතී’’ති ගාරයවන ඨත්වා යසොතුං ආරද්යධො.

අථස්ස යසොතුකාමතං ජයනස්සාමීති යථයරො අඞ්ගුට්ඨකං ජාලායපසි. යසො

අක්ඛීහිපිපස්සති, කණ්යණහිපි සුණාති, චිත්තංපනස්ස ‘‘අසුකට්ඨානං මියගො

ගයතො භවිස්සති, අසුකතිත්ථං ඔතිණ්යණො, තත්ථ නං ගන්ත්වා ඝායතත්වා

ොවදිච්ඡකං මංසං ඛාදිත්වා යසසං කායජනාොෙ ගන්ත්වා පුත්තයක

යතොයසස්සාමී’’ති එවං මිගස්යසව අනුපෙං ධාවති. එවං වික්ඛිත්තචිත්තස්ස

ධම්මං යෙයසන්තං යථරං සන්ධාෙ වුත්තං ‘‘ඔවෙතී’’ති. අජ්ඣභාසීති ‘‘අෙං

යථයරොඅොරුං තච්ඡන්යතොවිෙඅයඛත්යතවප්පන්යතොවිෙඅත්තයනොපිකම්මං

නායසති, එතස්සාපි යචොයෙස්සාමින’’න්තිඅභාසි. 

අප්පපඤ්ඤන්තිනිප්පඤ්ඤං. අයචතසන්තිකාරණජානනසමත්යථනචිත්යතන

රහිතං. මන්යෙොවාති අන්ධබායලො විෙ. සුණාතීති තව ධම්මකථං සුණාති. න

විොනාතීති අත්ථමස්ස න ජානාති. ආයලොයකතීති තව පුථුජ්ජනිකඉද්ධිො

ජලන්තංඅඞ්ගුට්ඨකංආයලොයකති. නපස්සතීතිඑත්ථ‘‘යනවයතලංනවට්ටි
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න දීපකපල්ලිකා, යථරස්ස පන ආනුභායවනාෙං ජලතී’’ති ඉමං කාරණං න

පස්සති. ෙස පජ්යෙොයතති ෙසසු අඞ්ගුලීසු ෙසපදීයප. රූපානීති කාරණරූපානි. 

චක්ඛූති පඤ්ඤාචක්ඛු. සංයවගමාපාදීති කං යම ඉමිනාති? වීරිෙං පග්ගය්හ

පරමවියවකං අරහත්තමග්ගංපටිපජ්ජි.තතිෙං. 

4. සම්බහුලසුත්තවණ්ණනා 

224. චතුත්යථ සම්බහුලාති බහූ සුත්තන්තිකා ආභිධම්මිකා විනෙධරා ච. 

විහරන්තීති සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා විහරන්ති. පක්කමිංසූති

යත කර තස්මිං ජනපයෙ අඤ්ඤතරං ගාමං උපසඞ්කමන්යත දිස්වා මනුස්සා

පසන්නචිත්තා ආසනසාලාෙ යකොජවත්ථරණාදීනි පඤ්ඤායපත්වා

ොගුඛජ්ජකානි ෙත්වා උපනිසීදිංසු. මහායථයරො එකං ධම්මකථිකං ‘‘ධම්මං

කයථහී’’ති ආහ. යසො චිත්තං ධම්මකථං කයථසි. මනුස්සා පසීදිත්වා

යභොජනයවලාෙං පණීතයභොජනං අෙංසු. මහායථයරො මනුඤ්ඤං 

භත්තානුයමොෙනමකාසි. මනුස්සා භියෙයොයසොමත්තාෙ පසන්නා ‘‘ඉයධව, 

භන්යත, යතමාසං වසථා’’ති පටිඤ්ඤං කායරත්වා ගමනාගමනසම්පන්යන

ඨායන යසනාසනානි කායරත්වා චතූහි පච්චයෙහි උපට්ඨහිංසු. මහායථයරො

වස්සූපනායිකදිවයස භික්ඛූ ඔවදි – ‘‘ආවුයසො, තුම්යහහි ගරුකස්ස සත්ථු

සන්තියකකම්මට්ඨානංගහිතං, බුද්ධපාතුභායවොනාම දුල්ලයභො.මාසස්සඅට්ඨ

දිවයස ධම්මස්සවනං කත්වා ගණසඞ්ගණිකං පහාෙ අප්පමත්තා විහරථා’’ති.

යතතයතො පට්ඨාෙ යුඤ්ජන්ති ඝයටන්ති.කොචි සබ්බරත්තිකං ධම්මස්සවනං 

කයරොන්ති, කොචි පඤ්හං විස්සජ්යජන්ති, කොචි පධානං කයරොන්ති. යතසං

ධම්මස්සවනදිවයස ධම්මං කයථන්තානංයෙව අරුයණො උග්ගච්ඡති. 

පඤ්හාවිස්සජ්ජනදිවයස බයත්යතො භික්ඛු පඤ්හං පුච්ඡති, පණ්ඩියතො

විස්සජ්යජතීති පුච්ඡනවිස්සජ්ජනං කයරොන්තානංයෙව. පධානදිවයස 

සූරිෙත්ථඞ්ගමයන ගණ්ඩිං පහරිත්වාව චඞ්කමං ඔතරිත්වා පධානං

කයරොන්තානංයෙව. යත එවං වස්සං වස්සිත්වා පවායරත්වා පක්කමිංසු. තං

සන්ධායෙතං වුත්තං. පරියෙවමානාති ‘‘ඉොනි තථාරූපං මධුරං ධම්මස්සවනං

පඤ්හාකථනංකුයතො ලභිස්සාමී’’තිආදීනිවත්වායරොෙමානා. 

ඛාෙතීති පඤ්ඤාෙති උපට්ඨාති. යකො යමති කහං ඉයම. වජ්ජිභූමිොති 

වජ්ජිරට්ඨාභිමුඛා ගතා. මගා විොති ෙථා මගා තස්මිං තස්මිං පබ්බතපායෙ වා

වනසණ්යඩ වා විචරන්තා – ‘‘ඉෙං අම්හාකං මාතුසන්තකං පිතුසන්තකං

පයවණිආගත’’න්ති අගයහත්වා, ෙත්යථව යනසං යගොචරඵාසුතා ච යහොති 

පරිපන්ථාභායවො ච, තත්ථ විචරන්ති. එවං අනියකතා අයගහා භික්ඛයවොපි

‘‘අෙං, ආවුයසො, අම්හාකංආචරියුපජ්ඣාොනංසන්තයකොපයවණිආගයතො’’ති



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා වනසංයුත්තං 
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පටුන 

අගයහත්වා ෙත්යථව යනසං උතුසප්පාෙං යභොජනසප්පාෙං පුග්ගලසප්පාෙං

යසනාසනසප්පාෙං ධම්මස්සවනසප්පාෙඤ්ච සුලභං යහොති, තත්ථ විහරන්ති.

චතුත්ථං. 

5. ආනන්ෙසුත්තවණ්ණනා 

225. පඤ්චයම ආනන්යෙොති ධම්මභණ්ඩාගාරිකත්යථයරො. අතියවලන්ති

අතික්කන්තංයවලං. ගිහිසඤ්ඤත්තිබහුයලොතිරත්තිඤ්චදිවාචබහුකාලංගිහී 

සඤ්ඤාපෙන්යතො. භගවති පරිනිබ්බුයත මහාකස්සපත්යථයරො යථරං ආහ –

‘‘ආවුයසො, මෙංරාජගයහ වස්සංඋපගන්ත්වාධම්මංසඞ්ගායිස්සාම, ගච්ඡත්වං

අරඤ්ඤං පවිසිත්වා උපරිමග්ගත්තෙත්ථාෙ වාොමං කයරොහී’’ති. යසො

භගවයතො පත්තචීවරමාොෙ යකොසලරට්ඨං ගන්ත්වා එකස්මිං අරඤ්ඤාවායස

වසිත්වා පුනදිවයස එකං ගාමං පාවිසි. මනුස්සා යථරං දිස්වා – ‘‘භන්යත

ආනන්ෙ, තුම්යහපුබ්යබසත්ථාරාසද්ධිංආගච්ඡථ.අජ්ජඑකකාව ආගතා.කහං

සත්ථාරං ඨයපත්වා ආගතත්ථ? ඉොනි කස්ස පත්තචීවරං ගයහත්වා විචරථ? 

කස්ස මුයඛොෙකං ෙන්තකට්ඨං යෙථ, පරියවණං සම්මජ්ජථ, වත්තපටිවත්තං

කයරොථා’’තිබහුං වත්වාපරියෙවිංසු.යථයරො – ‘‘මා, ආවුයසො, යසොචිත්ථ, මා 

පරියෙවිත්ථ, අනිච්චා සඞ්ඛාරා’’තිආදීනි වත්වා යත සඤ්ඤායපත්වා 

භත්තකච්චාවසායන වසනට්ඨානයමව ගච්ඡති. මනුස්සා සාෙම්පි තත්ථ

ගන්ත්වා තයථව පරියෙවන්ති. යථයරොපි තයථව ඔවෙති. තං සන්ධායෙතං

වුත්තං. අජ්ඣභාසීති ‘‘අෙංයථයරොභික්ඛුසඞ්ඝස්සකථං සුත්වා ‘සමණධම්මං

කරිස්සාමී’තිඅරඤ්ඤංපවිසිත්වාඉොනිගිහීසඤ්ඤායපන්යතො විහරති, සත්ථු

සාසනංඅසඞ්ගහිතපුප්ඵරාසිවිෙඨිතං, ධම්මසඞ්ගහංනකයරොති, යචොයෙස්සාමි

න’’න්තිචින්යතත්වාඅභාසි. 

පසක්කිොති පවිසිත්වා. හෙෙස්මිං ඔපිොති කච්චයතො ච ආරම්මණයතො ච

හෙෙම්හි පක්ඛිපිත්වා. ‘‘නිබ්බානං පාපුණිස්සාමී’’ති වීරිෙං කයරොන්යතො

නිබ්බානංකච්චයතො හෙෙම්හිඔයපතිනාම, නිබ්බානාරම්මණංපනසමාපත්තිං

අප්යපත්වා නිසීෙන්යතො ආරම්මණයතො. තදුභෙම්පි සන්ධායෙසා භාසති. 

ඣාොති ද්වීහි ඣායනහි ඣායියකො භව. බිළිබිළිකාති අෙං ගිහීහි සද්ධිං 

බිළිබිළිකථා.පඤ්චමං. 

6. අනුරුද්ධසුත්තවණ්ණනා 

226. ඡට්යඨ පුරාණදුතියිකාතිඅනන්තයරඅත්තභායවඅග්ගමයහසී. යසොභසීති

පුබ්යබපියසොභසි, ඉොනිපියසොභසි. දුග්ගතාතිනගතිදුග්ගතිොදුග්ගතා.තාහි

සුගතිෙංඨිතා සම්පත්තිං අනුභවන්ති, පටිපත්තිදුග්ගතිො පන දුග්ගතා. තයතො
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චුතා හි තා නිරයෙපි උපපජ්ජන්තීති දුග්ගතා. පතිට්ඨිතාති සක්කාෙස්මිං හි 

පතිට්ඨහන්යතොඅට්ඨහිකාරයණහිපතිට්ඨාති–රත්යතොරාගවයසනපතිට්ඨාති, 

දුට්යඨො යෙොසවයසන… මූළ්යහො යමොහවයසන… විනිබද්යධො මානවයසන…

පරාමට්යඨො දිට්ඨිවයසන… ථාමගයතො අනුසෙවයසන… අනිට්ඨඞ්ගයතො

විචිකච්ඡාවයසන… වික්යඛපගයතො උද්ධච්චවයසන පතිට්ඨාති. තාපි එවං

පතිට්ඨිතාව. නරයෙවානන්තියෙවනරානං. 

නත්ථි ොනීති සා කර යෙවධීතා යථයර බලවසියනහා අයහොසි, පටිගන්තුං

නාසක්ඛි.කායලනආගන්ත්වා පරියවණංසම්මජ්ජති, මුයඛොෙකං ෙන්තකට්ඨං

පානීෙං පරියභොජනීෙං උපට්ඨයපති. යථයරො අනාවජ්ජයනන පරිභුඤ්ජති. 

එකස්මිංදිවයසයථරස්සජිණ්ණචීවරස්සයචොළකභික්ඛංචරයතොසඞ්කාරකූයට

දිබ්බදුස්සං ඨයපත්වාපක්කමි.යථයරොතංදිස්වාඋක්ඛිපිත්වා, ඔයලොයකන්යතො

දුස්සන්තං දිස්වා ‘‘දුස්සයමත’’න්තිඤත්වා, ‘‘අලංඑත්තාවතා’’ති අග්ගයහසි.

යතයනවස්ස චීවරං නිට්ඨාසි. අථ ද්යව අග්ගසාවකා අනුරුද්ධත්යථයරො චාති 

තයෙො ජනා චීවරං කරිංසු. සත්ථා සූචිං යෙොයජත්වා අොසි. නිට්ඨිතචීවරස්ස

පිණ්ඩාෙ චරයතො යෙවතා පිණ්ඩපාතං සමාෙයපති. සා කායලන එකකා, 

කායලන අත්තදුතිො යථරස්ස සන්තිකං ආගච්ඡති. තො පන අත්තතතිො

ආගන්ත්වා දිවාට්ඨායන යථරං උපසඞ්කමිත්වා – ‘‘මෙං මනාපකායිකා නාම

මනසා ඉච්ඡිතිච්ඡිතරූපං මායපමා’’ති ආහ. යථයරො – ‘‘එතා එවං වෙන්ති, 

වීමංසිස්සාමි, සබ්බානීලකායහොන්තූ’’තිචින්යතසි. තායථරස්සමනංඤත්වා

සබ්බාව නීලවණ්ණා අයහසුං, එවං පීතයලොහිතඔොතවණ්ණාති. තයතො 

චින්තයිංසු – ‘‘යථයරො අම්හාකං ෙස්සනං අස්සායෙතී’’ති තා සමජ්ජං කාතුං

ආරද්ධා, එකාපි ගායි, එකාපිනච්චි, එකාපි අච්ඡරං පහරි. යථයරො ඉන්ද්රිොනි

ඔක්ඛිපි. තයතො – ‘‘න අම්හාකං ෙස්සනං යථයරො අස්සායෙතී’’ති ඤත්වා

සියනහං වා සන්ථවං වා අලභමානා නිබ්බින්දිත්වා ගන්තුමාරද්ධා. යථයරො

තාසං ගමනභාවං ඤත්වා – ‘‘මා පුනප්පුනං ආගච්ඡිංසූ’’ති අරහත්තං

බයාකයරොන්යතො ඉමං ගාථමාහ. තත්ථ වික්ඛීයණොතිඛීයණො. ොතිසංසායරොති

තත්ථතත්ථජාතිසඞ්ඛායතොසංසායරො.ඡට්ඨං. 

7. නාගෙත්තසුත්තවණ්ණනා 

227. සත්තයම අතිකායලනාති සබ්බරත්තිං නිද්ොයිත්වා බලවපච්චූයස

යකොටිසම්මුඤ්ජනිො යථොකං සම්මජ්ජිත්වා මුඛං යධොවිත්වා ොගුභික්ඛාෙ

පායතොවපවිසති. අතිදිවාතිොගුං ආොෙආසනසාලංගන්ත්වාපිවිත්වාඑකස්මිං

ඨායනනිපන්යනොනිද්ොයිත්වා– ‘‘මනුස්සානංයභොජනයවලාෙපණීතංභික්ඛං

ලභිස්සාමී’’ති උපකට්යඨ මජ්ඣන්හියක උට්ඨාෙ ධම්මකරයණන උෙකං
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ගයහත්වා අක්ඛීනි පමජ්ජිත්වා පිණ්ඩාෙ චරිත්වා ොවෙත්ථං භුඤ්ජිත්වා

මජ්ඣන්හියක වීතිවත්යත පටික්කමති. දිවා ච ආගන්ත්වාති අතිකායල

පවිට්යඨනනාමඅඤ්යඤහිභික්ඛූහිපඨමතරං ආගන්තබ්බංයහොති, ත්වං පන

අතිවිෙදිවාආගන්ත්වාගතාසීතිඅත්යථො. භාොමිනාගෙත්තන්තිතංනාගෙත්තං

අහං භාොමි. සුප්පගබ්භන්ති සුට්ඨු පගබ්භං. කුයලසූති

ඛත්තිෙකුලාදිඋපට්ඨාකකුයලසු.සත්තමං. 

8. කුලඝරණීසුත්තවණ්ණනා 

228. අට්ඨයම අජ්යඣොගාළ්හප්පත්යතොති ඔගාහප්පත්යතො. යසො කර සත්ථු

සන්තියක කම්මට්ඨානංගයහත්වා තංවනසණ්ඩංපවිසිත්වාදුතිෙදිවයසගාමං 

පිණ්ඩාෙ පාවිසි පාසාදියකහි අභික්කන්තාදීහි. අඤ්ඤතරං කුලං තස්ස

ඉරිොපයථ පසීදිත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා පිණ්ඩපාතං අොසි.

භත්තානුයමොෙනං පුන සුත්වා අතියරකතරං පසීදිත්වා, ‘‘භන්යත, නිච්චකාලං

ඉයධවභික්ඛංගණ්හථා’’ති නිමන්යතසි.යථයරොඅධිවායසත්වායතසංආහාරං

පරිභුඤ්ජමායනො වීරිෙං පග්ගය්හ ඝයටන්යතො අරහත්තං පත්වා චින්යතසි –

‘‘බහූපකාරං යම එතං කුලං, අඤ්ඤත්ථ ගන්ත්වා කං කරිස්සාමී’’ති? 

ඵලසමාපත්තිසුඛංඅනුභවන්යතොතත්යථවවසි. අජ්ඣභාසීතිසාකරයථරස්ස

ඛීණාසවභාවං අජානන්තී චින්යතසි – ‘‘අෙං යථයරො යනව අඤ්ඤං ගාමං

ගච්ඡති, නඅඤ්ඤංඝරං, න රුක්ඛමූලආසනසාලාදීසුනිසීෙති, නිච්චකාලංඝරං

පවිසිත්වාව නිසීෙති, උයභොයපයත ඔගාධප්පත්තා පටිගාධප්පත්තා, කොචි එස

ඉමංකුලංදූයසෙය, යචොයෙස්සාමින’’න්ති. තස්මාඅභාසි. 

සණ්ඨායනති නගරද්වාරස්ස ආසන්යන මනුස්සානං භණ්ඩකං ඔතායරත්වා

විස්සමනට්ඨායන. සඞ්ගම්මාතිසමාගන්ත්වා. මන්යතන්තීති කයථන්ති. මඤ්ච

තඤ්චාතිමඤ්චකයථන්තිතඤ්චකයථන්ති. කිමන්තරන්තිකංකාරණං? බහූ

හිසද්ො පච්චූහාතිබහුකාඑයතයලොකස්මිංපටියලොමසද්ො. න යතනාතියතන

කාරයණන, යතන වා තපස්සිනා න මඞ්කු යහොතබ්බං. න හි යතනාති න හි

යතන පයරහි වුත්තවචයනන සත්යතො කලිස්සති, අත්තනා කයතන පන 

පාපකම්යමයනවකලිස්සතීතිෙස්යසති. වාතමියගොෙථාතිෙථාවයන වාතමියගො

වායතරිතානං පණ්ණාදීනං සද්යෙන පරිතස්සති, එවං යෙො සද්ෙපරිත්තාසී

යහොතීති අත්යථො. නාස්ස සම්පජ්ෙයත වතන්ති තස්ස ලහුචිත්තස්ස වතං න

සම්පජ්ජති.යථයරොපනඛීණාසවත්තාසම්පන්නවයතොතියවදිතබ්යබො.අට්ඨමං. 
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9. වජ්ජිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

229. නවයම වජ්ජිපුත්තයකොති වජ්ජිරට්යඨ රාජපුත්යතො ඡත්තං පහාෙ

පබ්බජියතො. සබ්බරත්තිචායරොතිකත්තිකනක්ඛත්තංයඝොයසත්වාසකලනගරං 

ධජපටාකාදීහි පටිමණ්යඩත්වා පවත්තියතො සබ්බරත්තිචායරො. ඉෙඤ්හි

නක්ඛත්තං ොව චාතුමහාරාජියකහි එකාබද්ධං යහොති. 

තූරිෙතාළිතවාදිතනිග්යඝොසසද්ෙන්ති යභරිආදිතූරිොනං තාළිතානං 

වීණාදීනඤ්ච වාදිතානං නිග්යඝොසසද්ෙං. අභාසීති යවසාලිෙං කර සත්ත

රාජසහස්සානි සත්තසතානි සත්ත ච රාජායනො, තත්තකාව යතසං

උපරාජයසනාපතිආෙයෙො. යතසුඅලඞ්කතපටිෙත්යතසුනක්ඛත්තකීළනත්ථාෙ

වීථිංඔතිණ්යණසු සට්ඨිහත්යථමහාචඞ්කයමචඞ්කමමායනොනභස්සමජ්යඣ

ඨිතංචන්ෙංදිස්වා චඞ්කමනයකොටිෙංඵලකංනිස්සාෙඨියතොඅභාසි. අපවිද්ධංව 

වනස්මිං ොරුකන්ති වත්ථයවඨනාලඞ්කාරරහිතත්තාවයනඡඩ්ඩිතොරුකංවිෙ

ජාතං. පාපියෙොති ලාමකතයරො අම්යහහි අඤ්යඤො යකොචි අත්ථි. පිහෙන්තීති

යථයරො ආරඤ්ඤියකො පංසුකූලියකො පිණ්ඩපාතියකො සපොනචාරියකො 

අප්පිච්යඡො සන්තුට්යඨොතිබහූතුය්හං පත්ථෙන්තීති අත්යථො. සග්ගගාමිනන්ති

සග්ගංගච්ඡන්තානංගතානම්පි.නවමං. 

10. සජ්ඣාෙසුත්තවණ්ණනා 

230. ෙසයම ෙං සුෙන්ති නිපාතමත්තං. සජ්ඣාෙබහුයලොති

නිස්සරණපරිෙත්තිවයසන සජ්ඣාෙනයතො බහුතරං කාලං සජ්ඣාෙන්යතො.

යසොකරආචරිෙස්සදිවාට්ඨානංසම්මජ්ජිත්වාආචරිෙං උදික්ඛන්යතොතිට්ඨති.

අථ නං ආගච්ඡන්තං දිස්වාව පච්චුග්ගන්ත්වා පත්තචීවරං පටිග්ගයහත්වා

පඤ්ඤත්තාසයන නිසින්නස්ස තාලවණ්ටවාතං ෙත්වා පානීෙං ආපුච්ඡිත්වා

පායෙයධොවිත්වායතලංමක්යඛත්වාවන්දිත්වාඨියතොඋද්යෙසංගයහත්වා ොව

සූරිෙත්ථඞ්ගමා සජ්ඣාෙං කයරොති. යසො න්හානයකොට්ඨයක උෙකං

උපට්ඨයපත්වා අඞ්ගාරකපල්යල අග්ගිං කයරොති. ආචරිෙස්ස න්හත්වා

ආගතස්සපායෙසුඋෙකං පුඤ්ඡිත්වාපිට්ඨිපරිකම්මංකත්වාවන්දිත්වාඋද්යෙසං

ගයහත්වාපඨමොයම සජ්ඣාෙංකත්වාමජ්ඣිමොයමසරීරංසමස්සායසත්වා

පච්ඡිමොයම උද්යෙසං ගයහත්වා ොව අරුණුග්ගමනා සජ්ඣාෙං කත්වා

නිරුද්ධසද්ෙං ඛෙයතො සම්මසති. තයතො යසසං උපාොෙරූපං භූතරූපං

නාමරූපන්ති පඤ්චසු ඛන්යධසු විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අරහත්තං පාපුණි. 

අප්යපොස්සුක්යකොතිඋද්යෙසග්ගහයණචසජ්ඣාෙකරණීයෙ චනිරුස්සුක්යකො. 

සඞ්කසාෙතීතිෙස්සොනිඅත්ථාෙඅහං සජ්ඣාෙංකයරෙයං, යසොයමඅත්යථො

මත්ථකං පත්යතො.කංයමඉොනි සජ්ඣායෙනාතිඵලසමාපත්තිසුයඛනකාලං
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අතිවත්යතති. අජ්ඣභාසීති, ‘‘කං නු යඛො අස්ස යථරස්ස අඵාසුකං ජාතං, 

උොහුස්ස ආචරිෙස්ස? යකනනුයඛොකාරයණනපුබ්යබවිෙමධුරස්සයරනන

සජ්ඣාෙතී’’ති? ආගන්ත්වා සන්තියකඨිතාඅභාසි. 

ධම්මපොනීතිඉධසබ්බම්පිබුද්ධවචනං අධිප්යපතං. නාධීෙසීතිනසජ්ඣාෙසි. 

නාදිෙසීති වා පායඨො, න ගණ්හාසීති අත්යථො. පසංසන්ති ධම්මභාණයකො

පසංසං ලභති, ආභිධම්මියකො සුත්තන්තියකො විනෙධයරොතිස්ස පසංසිතා

භවන්ති. විරායගනාති අරිෙමග්යගන. අඤ්ඤාොති ජානිත්වා. නික්යඛපනන්ති

තස්සදිට්ඨසුතාදියනොවිස්සජ්ජනංසන්යතො වෙන්තීතිදීයපති, නබුද්ධවචනස්ස.

එත්තාවතා ‘‘යථයරො බුද්ධවචනං න විස්සජ්ජායපතී’’ති න නිච්චකාලං

සජ්ඣාෙන්යතයනව භවිතබ්බං, සජ්ඣායිත්වා පන – ‘‘එත්තකස්සාහං

අත්ථස්සවාධම්මස්සවාආධායරොභවිතුංසමත්යථො’’තිඤත්වා වට්ටදුක්ඛස්ස

අන්තකරිොෙපටිපජ්ජිතබ්බං.ෙසමං. 

11. අකුසලවිතක්කසුත්තවණ්ණනා 

231. එකාෙසයම අකුසයල විතක්යකති කාමවිතක්කාෙයෙො තයෙො

මහාවිතක්යක. අයෙොනියසො මනසිකාරාති අනුපාෙමනසිකායරන. යසොති යසො

ත්වං. අයෙොනියසො පටිනිස්සජ්ොති එතං අනුපාෙමනසිකාරං වජ්යජහි. 

සත්ථාරන්තිඉමාෙගාථාෙපාසාදිකකම්මට්ඨානංකයථති. පීතිසුඛමසංසෙන්ති

එකංයසයනවබලවපීතිඤ්චසුඛඤ්චඅධිගමිස්සසි. එකාෙසමං. 

12. මජ්ඣන්හිකසුත්තවණ්ණනා 

232. ද්වාෙසයම ෙං වත්තබ්බං, තං යෙවතාසංයුත්යත නන්ෙනවග්යග

වුත්තයමව.ද්වාෙසමං. 

13. පාකතින්ද්රිෙසුත්තවණ්ණනා 

233. යතරසමං යෙවපුත්තසංයුත්යත ජන්තුයෙවපුත්තසුත්යත විත්ථාරිතයමව.

යතරසමං. 

14. ගන්ධත්යථනසුත්තවණ්ණනා 

234. චුද්ෙසයම අජ්ඣභාසීති තං භික්ඛුං නායළ ගයහත්වා පදුමං සිඞ්ඝමානං

දිස්වාව – ‘‘අෙංභික්ඛුසත්ථුසන්තියකකම්මට්ඨානංගයහත්වාසමණධම්මං

කාතුං අරඤ්ඤං පවිට්යඨො ගන්ධාරම්මණං උපනිජ්ඣාෙති, ස්වාෙං අජ්ජ

උපසිඞ්ඝං ස්යවපි පුනදිවයසපි උපසිඞ්ඝිස්සති, එවමස්ස සා ගන්ධතණ්හා
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වඩ්ඪිත්වා දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකං අත්ථං නායසස්සති, මා මයි පස්සන්තිො

නස්සතු, යචොයෙස්සාමින’’න්තිඋපසඞ්කමිත්වාඅභාසි. 

එකඞ්ගයමතං යථෙයානන්ති යථනිතබ්බානං රූපාරම්මණාදීනං

පඤ්චයකොට්ඨාසානංඉෙං එකඞ්ගං, එකයකොට්ඨායසොතිඅත්යථො. නහරාමීතින

ගයහත්වා ගච්ඡාමි. ආරාති දූයර නායළ ගයහත්වා නායමත්වා දූයර ඨියතො 

උපසිඞ්ඝාමීතිවෙති. වණ්යණනාතිකාරයණන. 

ය්වාෙන්ති යෙො අෙං. තස්මිං කර යෙවතාෙ සද්ධිං කයථන්යතයෙව එයකො

තාපයසො ඔතරිත්වා භිසඛනනාදීනි කාතුං ආරද්යධො, තං සන්ධායෙවමාහ. 

ආකිණ්ණකම්මන්යතොති එවං අපරිසුද්ධකම්මන්යතො. අඛීණකම්මන්යතොතිපි

පායඨො, කක්ඛළකම්මන්යතොති අත්යථො. න වුච්චතීති ගන්ධයචොයරොති වා

පුප්ඵයචොයරොතිවාකස්මාන වුච්චති. 

ආකිණ්ණලුද්යෙොතිබහුපායපොගාළ්හපායපොවා, තස්මානවුච්චති. ධාතියචලංව

මක්ඛියතොති ෙථා ධාතිො නිවත්ථකලිට්ඨවත්ථං

උච්චාරපස්සාවපංසුමසිකද්ෙමාදීහිමක්ඛිතං, එවයමවං රාගයෙොසාදීහිමක්ඛියතො. 

අරහාමිවත්තයවතිඅරහාමිවත්තුං. යෙවතාෙයචොෙනාකරසුගතානුසිට්ඨිසදිසා, 

නතංලාමකාහීනාධිමුත්තිකා මිච්ඡාපටිපන්නකපුග්ගලාලභන්ති.තස්මිංපන

අත්තභායවමග්ගඵලානංභබ්බරූපා පුග්ගලාතංලභන්ති, තස්මාඑවමාහ. 

සුචිගයවසියනොතිසුචීනිසීලසමාධිඤාණානි ගයවසන්තස්ස. අබ්භාමත්තං වාති

වලාහකකූටමත්තං විෙ. ොනාසීති සුද්යධො අෙන්ති ජානාසි. වජ්ොසීති

වයෙෙයාසි. යනවතංඋපජීවාමාති යෙවතාකරචින්යතසි–‘‘අෙංභික්ඛුඅත්ථි

යම හිතකාමා යෙවතා, සා මං යචොයෙස්සති සායරස්සතීති පමාෙම්පි

අනුයුඤ්යජෙය, නාස්ස වචනංසම්පටිච්ඡිස්සාමී’’ති.තස්මාඑවමාහ. ත්වයමවාති

ත්වංයෙව. ොයනෙයාති ජායනෙයාසි. යෙනාති යෙන කම්යමන සුගතිං

ගච්යඡෙයාසි, තං කම්මංත්වංයෙවජායනෙයාසීති.චුද්ෙසමං. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිො 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

වනසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. ෙක්ඛසංයුත්තං 

1. ඉන්ෙකසුත්තවණ්ණනා 

235. ෙක්ඛසංයුත්තස්ස පඨයම ඉන්ෙකස්සාති ඉන්ෙකූටනිවාසියනො ෙක්ඛස්ස.

ෙක්ඛයතො හි කූයටන, කූටයතො ච ෙක්යඛන නාමං ලද්ධං. රූපං න ජීවන්ති

වෙන්තීතිෙදි බුද්ධාරූපං ජීවන්තින වෙන්ති, ෙදිරූපං සත්යතො පුග්ගයලොති

එවං න වෙන්තීති අත්යථො. කථං න්වෙන්ති කථං නු අෙං? කුතස්ස 

අට්ඨීෙකපිණ්ඩයමතීති අස්ස සත්තස්ස අට්ඨිෙකපිණ්ඩඤ්ච කුයතොආගච්ඡති? 

එත්ථ ච අට්ඨිග්ගහයණන තීණි අට්ඨිසතානි, ෙකපිණ්ඩග්ගහයණන නව

මංසයපසිසතානි ගහිතානි.ෙදිරූපංනජීයවො, අථස්සඉමානිචඅට්ඨීනිඉමාච

මංසයපසියෙො කුයතො ආගච්ඡන්තීති පුච්ඡති. කථං න්වෙං සජ්ෙති 

ගබ්භරස්මින්ති යකන නු කාරයණන අෙං සත්යතො මාතුකුච්ඡිස්මිං සජ්ජති 

ලග්ගති, තිට්ඨතීති? පුග්ගලවාදීකයරසෙක්යඛො, ‘‘එකප්පහායරයනවසත්යතො 

මාතුකුච්ඡිස්මිං නිබ්බත්තතී’’ති ගයහත්වා ගබ්භයසෙයකසත්තස්ස මාතා 

මච්ඡමංසාදීනිඛාෙති, සබ්බානිඑකරත්තිවායසනපචිත්වායඵණංවිෙවිලීෙන්ති.

ෙදි රූපංසත්යතොනභයවෙය, එවයමවවිලීයෙෙයාතිලද්ධිොඑවමාහ.අථස්ස

භගවා–‘‘න මාතුකුච්ඡිස්මිංඑකප්පහායරයනවනිබ්බත්තති, අනුපුබ්යබනපන

වඩ්ෙතී’’ති ෙස්යසන්යතො පඨමං කලලං යහොතීතිආදිමාහ. තත්ථ පඨමන්ති

පඨයමන පටිසන්ධිවිඤ්ඤායණන සද්ධිං තිස්යසොති වා ඵුස්යසොති වා නාමං

නත්ථි, අථ යඛො තීහි ජාතිඋණ්ණංසූහි කතසුත්තග්යග 

සණ්ඨිතයතලබින්දුප්පමාණංකලලංයහොති, ෙංසන්ධාෙවුත්තං– 

‘‘තිලයතලස්සෙථාබින්දු, සප්පිමණ්යඩොඅනාවියලො; 

එවංවණ්ණප්පටිභාගං, කලලංසම්පවුච්චතී’’ති. 

කලලා යහොති අබ්බුෙන්ති තස්මා කලලා සත්තාහච්චයෙන

මංසයධොවනඋෙකවණ්ණංඅබ්බුෙංනාමයහොති, කලලන්තිනාමංඅන්තරධාෙති. 

වුත්තම්පියචතං– 

‘‘සත්තාහංකලලංයහොති, පරිපක්කංසමූහතං; 

විවට්ටමානංතබ්භාවං, අබ්බුෙංනාමජාෙතී’’ති. 

අබ්බුො ොෙයතයපසීතිතස්මාපිඅබ්බුොසත්තාහච්චයෙනවිලීනතිපුසදිසා යපසි

නාම සඤ්ජාෙති. සා මරිචඵාණියතන දීයපතබ්බා. ගාමොරිකා හි සුපක්කානි

මරිචානි ගයහත්වා සාටකන්යත භණ්ඩිකං කත්වා පීයළත්වා මණ්ඩං ආොෙ



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා ෙක්ඛසංයුත්තං 

239 

පටුන 

කපායලපක්ඛිපිත්වා ආතයපඨයපන්ති, තංසුක්ඛමානංසබ්බභායගහිමුච්චති.

එවරූපායපසියහොති, අබ්බුෙන්තිනාමංඅන්තරධාෙති.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘සත්තාහංඅබ්බුෙංයහොති, පරිපක්කංසමූහතං; 

විවට්ටමානංතබ්භාවං, යපසිනාමපජාෙතී’’ති. 

යපසි නිබ්බත්තතී ඝයනොති තයතො යපසියතො සත්තාහච්චයෙන

කුක්කුටණ්ඩසණ්ඨායනොඝයනොනාමමංසපිණ්යඩොනිබ්බත්තති, යපසීතිනාමං 

අන්තරධාෙති.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘සත්තාහංයපසිභවති, පරිපක්කංසමූහතං; 

විවට්ටමානංතබ්භාවං, ඝයනොතිනාමජාෙති. 

‘‘ෙථාකුක්කුටිොඅණ්ඩං, සමන්තාපරිමණ්ඩලං; 

එවංඝනස්සසණ්ඨානං, නිබ්බත්තංකම්මපච්චො’’ති. 

ඝනා පසාඛා ොෙන්තීති පඤ්චයම සත්තායහ ද්වින්නං හත්ථපාොනං සීසස්ස

චත්ථාෙපඤ්චපීළකාජාෙන්ති, ෙංසන්ධායෙතං වුත්තං‘‘පඤ්චයම, භික්ඛයව, 

සත්තායහපඤ්චපීළකාසණ්ඨහන්තිකම්මයතො’’ති. 

ඉයතො පරං ඡට්ඨසත්තමාදීනි සත්තාහානි අතික්කම්ම යෙසනං සඞ්ඛිපිත්වා

ද්වාචත්තාලීයස සත්තායහ පරිණතකාලං ගයහත්වා ෙස්යසන්යතො 

යකසාතිආදිමාහ.තත්ථ යකසායලොමා නඛාපිචාතිද්වාචත්තාලීයසසත්තායහ

එතානිජාෙන්ති. 

යතන යසො තත්ථ ොයපතීති තස්ස හි නාභියතො උට්ඨියතො නායළො මාතු

උෙරපටයලන එකාබද්යධො යහොති, යසො උප්පලෙණ්ඩයකො විෙ ඡිද්යෙො, යතන 

ආහාරරයසො සංසරිත්වා ආහාරසමුට්ඨානරූපං සමුට්ඨායපති. එවං යසො ෙස

මායස ොයපති. මාතුකුච්ඡිගයතො නයරොති මාතුො තියරොකුච්ඡිගයතො, කුච්ඡිො 

අබ්භන්තරගයතොති අත්යථො. ඉති භගවා ‘‘එවං යඛො, ෙක්ඛ, අෙං සත්යතො 

අනුපුබ්යබන මාතුකුච්ඡිෙං වඩ්ෙති, න එකප්පහායරයනව නිබ්බත්තතී’’ති

ෙස්යසති. පඨමං. 

2. සක්කනාමසුත්තවණ්ණනා 

236. දුතියෙ සක්කනාමයකොති එවං නාමයකො එයකො ෙක්යඛො, යසො කර

මාරපක්ඛිකෙක්යඛො. විප්පමුත්තස්සාතිතීහිභයවහිවිප්පමුත්තස්ස. ෙෙඤ්ඤන්ති

ෙං අඤ්ඤං. වණ්යණනාති කාරයණන. සංවායසොති එකයතො වායසො, 
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සක්ඛිධම්යමොමිත්තධම්යමොති අත්යථො. සප්පඤ්යඤොතිසුපඤ්යඤොසම්බුද්යධො.

දුතිෙං. 

3. සූචියලොමසුත්තවණ්ණනා 

237. තතියෙ ගොෙන්තිගොගායම, ගොෙ අවිදූයරනිවිට්ඨගාමංඋපනිස්සාොති

අත්යථො. ටඞ්කිතමඤ්යචති දීඝමඤ්යච පාෙමජ්යඣ විජ්ඣිත්වා අටනියෙො 

පයවයසත්වා කතමඤ්යච. තස්ස ‘‘ඉෙං උපරි, ඉෙං යහට්ඨා’’ති නත්ථි, 

පරිවත්යතත්වා අත්ථයතොපි තාදියසොව යහොති, තං යෙවට්ඨායන ඨයපන්ති.

චතුන්නං පාසාණානං උපරි පාසාණං අත්ථරිත්වා කතයගහම්පි

‘‘ටඞ්කතමඤ්යචො’’ති වුච්චති. සූචියලොමස්සාති කථිනසූචිසදිසයලොමස්ස. යසො

කර කස්සපස්ස භගවයතො සාසයන පබ්බජිත්වා දූරට්ඨානයතො ආගයතො

යසෙමලග්ගහියතන ගත්යතන සුපඤ්ඤත්තං සඞ්ඝිකමඤ්චං අනාෙයරන

අපච්චත්ථරිත්වා නිපජ්ජි, තස්ස පරිසුද්ධසීලස්ස තං කම්මං සුද්ධවත්යථ

කාළකං විෙ අයහොසි. යසො තස්මිං අත්තභායව වියසසං නිබ්බත්යතතුං 

අසක්යකොන්යතො කාලංකත්වා ගොගාමද්වායර සඞ්කාරට්ඨායන ෙක්යඛො

හුත්වා නිබ්බත්ති. නිබ්බත්තමත්තස්යසව චස්ස සකලසරීරං කථිනසූචීහි

ගවිච්ඡිවිජ්ඣිතංවිෙජාතං. 

අයථකදිවසං භගවා පච්චූසසමයෙ යලොකං ඔයලොයකන්යතො තං ෙක්ඛං

පඨමාවජ්ජනස්යසව ආපාථං ආගතං දිස්වා – ‘‘අෙං එකං බුද්ධන්තරං 

මහාදුක්ඛංඅනුභවි.කංනුඛ්වාස්සමංආගම්මයසොත්ථිකාරණංභයවෙයා’’ති? 

ආවජ්යජන්යතො පඨමමග්ගස්ස උපනිස්සෙං අද්ෙස. අථස්ස සඞ්ගහං 

කාතුකායමො සුරත්තදුපට්ටං නිවායසත්වා සුගතමහාචීවරං පාරුපිත්වා

යෙවවිමානකප්පං ගන්ධකුටිං පහාෙ

හත්ථිගවාස්සමනුස්සකුක්කුරාදිකුණපදුග්ගන්ධං සඞ්කාරට්ඨානං ගන්ත්වා

තත්ථ මහාගන්ධකුටිෙං විෙ නිසීදි. තං සන්ධාෙ වුත්තං ‘‘සූචියලොමස්ස 

ෙක්ඛස්සභවයන’’ති. 

ඛයරොති සුංසුමාරපිට්ඨි විෙ ඡෙනිට්ඨකාහි විසමච්ඡෙනපිට්ඨි විෙ ච ඛරසරීයරො.

යසොකරකස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල සීලසම්පන්යනො උපාසයකො එකදිවයස

විහායර චිත්තත්ථරණාදීහි අත්ථතාෙ භූමිො සඞ්ඝියක අත්ථරයණ අත්තයනො

උත්තරාසඞ්ගං අපච්චත්ථරිත්වා නිපජ්ජි. සඞ්ඝිකං යතලං අභායජත්වා

අත්තයනො උත්තරාසඞ්ගං අපච්චත්ථරිත්වා නිපජ්ජි. සඞ්ඝිකං යතලං

අභායජත්වා අත්තයනො හත්යථහි සරීරං මක්යඛසීතිපි වෙන්ති. යසො යතන

කම්යමන සග්යග නිබ්බත්තිතුං අසක්යකොන්යතො තස්යසව ගාමස්ස ද්වායර

සඞ්කාරට්ඨායන ෙක්යඛො හුත්වා නිබ්බත්ති. නිබ්බත්තමත්තස්ස චස්ස
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සකලසරීරං වුත්තප්පකාරං අයහොසි. යත උයභොපි සහාො ජාතා. ඉති ඛරස්ස

ඛරභායවො යවදිතබ්යබො. 

අවිදූයර අතික්කමන්තීතියගොචරං පරියෙසන්තාසමාගමට්ඨානංවාගච්ඡන්තා

ආසන්යන ඨායන ගච්ඡන්ති. යතසු සූචියලොයමො සත්ථාරං න පස්සති, 

ඛරයලොයමො පඨමතරං දිස්වා සූචියලොමං ෙක්ඛං එතෙයවොච – ‘‘එයසො

සමයණො’’ති, සම්ම, එසතවභවනං පවිසිත්වානිසින්යනො එයකො සමයණොති. 

යනයසො සමයණො, සමණයකො එයසොති යසො කර යෙො මං පස්සිත්වා භීයතො

පලාෙති, තංසමණයකොතිවෙති.යෙොනභාෙති, තංසමයණොති.තස්මා ‘‘අෙං

මංදිස්වා භීයතොපලායිස්සතී’’තිමඤ්ඤමායනොඑවමාහ. 

කාෙංඋපනායමසීතියභරවරූපංනිම්මිනිත්වා මහාමුඛංවිවරිත්වාසකලසරීයර

යලොමානි උට්ඨායපත්වා කාෙං උපනායමසි. අපනායමසීති රතනසතිකං

සුවණ්ණග්ඝනිකංවිෙයථොකංඅපනායමසි. පාපයකොතිලාමයකොඅමනුඤ්යඤො.

යසො ගූථං විෙ අග්ගි විෙ කණ්හසප්යපො විෙ ච පරිවජ්යජතබ්යබො, න ඉමිනා

සුවණ්ණවණ්යණනසරීයරනසම්පටිච්ඡිතබ්යබො.එවංවුත්යත පනසූචියලොයමො

‘‘පාපයකො කර යම සම්ඵස්යසො’’ති කුද්යධො පඤ්හං තං, සමණාතිආදිමාහ. 

චිත්තං වා යත ඛිපිස්සාමීතියෙසඤ්හි අමනුස්සා චිත්තං ඛිපිතුකාමා යහොන්ති, 

යතසං යසතමුඛං නීයලොෙරං සුරත්තහත්ථපාෙං මහාසීසං පජ්ජලිතයනත්තං

යභරවං වා අත්තභාවං නිම්මිනිත්වා ෙස්යසන්ති, යභරවං වා සද්ෙං සායවන්ති, 

කයථන්තානංයෙව වා මුයඛ හත්ථං පක්ඛිපිත්වා හෙෙං මද්ෙන්ති, යතන යත

සත්තාඋම්මත්තකායහොන්ති ඛිත්තචිත්තා.තංසන්ධායෙවමාහ. පාරගඞ්ගාොති

ද්වීසු පායෙසුගයහත්වා තංආවිඤ්යඡත්වාෙථානපුනාගච්ඡසි, එවංපාරං වා

ගඞ්ගාෙඛිපිස්සාමීතිවෙති. සයෙවයකතිආදිවුත්තත්ථයමව. පුච්ඡෙොකඞ්ඛසීති

ෙංකඤ්චි ආකඞ්ඛසි, තං සබ්බං පුච්ඡ, අයසසං යත බයාකරිස්සාමීති

සබ්බඤ්ඤුපවාරණංපවායරති. 

කුයතොනිොනාති කංනිොනා, කංපච්චොති අත්යථො? කුමාරකා

ධඞ්කමියවොස්සෙන්තීති ෙථා කුමාරකා කාකං ගයහත්වා ඔස්සජන්ති ඛිපන්ති, 

එවංපාපවිතක්කාකුයතොසමුට්ඨාෙචිත්තං ඔස්සජන්තීතිපුච්ඡති? 

ඉයතොනිොනාතිඅෙංඅත්තභායවොනිොනං එයතසන්තිඉයතොනිොනා. ඉයතොොති

ඉයතො අත්තභාවයතො ජාතා. ඉයතො සමුට්ඨාෙ මයනොවිතක්කාති ෙථා

දීඝසුත්තයකනපායෙබද්ධංකාකං කුමාරකාතස්සසුත්තපරිෙන්තංඅඞ්ගුලිෙං

යවයඨත්වාඔස්සජන්ති, යසොදූරං ගන්ත්වාපිපුනයතසංපාෙමූයලයෙවපතති, 

එවයමවඉයතොඅත්තභාවයතොසමුට්ඨාෙපාපවිතක්කා චිත්තංඔස්සජන්ති. 
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පටුන 

ස්යනහොති තණ්හාසියනහයතො ජාතා. අත්තසම්භූතාති අත්තනි සම්භූතා. 

නියරොධස්යසව ඛන්ධොති නියරොධඛන්යධ ජාතා පායරොහා විෙ. පුථූති බහූ

අයනකප්පකාරා පාපවිතක්කා තංසම්පයුත්තකයලසා ච. විසත්තාති ලග්ගා

ලග්ගිතා. කායමසූතිවත්ථුකායමසු. මාලුවාවවිතතා වයනතිෙථාවයනමාලවා

ලතාෙංරුක්ඛංනිස්සාෙජාෙති, තංමූලයතොොවඅග්ගා, අග්ගයතොොවමූලා

පුනප්පුනං සංසිබ්බිත්වා අජ්යඣොත්ථරිත්වා ඔතතවිතතා තිට්ඨති. එවං

වත්ථුකායමසුපුථූකයලසකාමාවිසත්තා, පුථූවාසත්තායතහිකයලසකායමහි 

වත්ථුකායමසු විසත්තා. යෙ නං පොනන්තීති යෙ ‘‘අත්තසම්භූතා’’ති එත්ථ

වුත්තංඅත්තභාවංජානන්ති. 

ෙයතොනිොනන්ති ෙං නිොනමස්ස අත්තභාවස්ස තඤ්ච ජානන්ති. යත නං 

වියනොයෙන්තීති යත එවං අත්තභාවසඞ්ඛාතස්ස දුක්ඛසච්චස්ස නිොනභූතං 

සමුෙෙසච්චං මග්ගසච්යචන වියනොයෙන්ති. යත දුත්තරන්ති යත සමුෙෙසච්චං

නීහරන්තාඉෙංදුත්තරංකයලයසොඝංතරන්ති. අතිණ්ණපුබ්බන්තිඅනමතග්යග

සංසායර සුපිනන්යතපි න තිණ්ණපුබ්බං. අපුනබ්භවාොති

අපුනබ්භවසඞ්ඛාතස්ස නියරොධසච්චස්සත්ථාෙ. ඉති ඉමාෙ ගාථාෙ චත්තාරි

සච්චානි පකායසන්යතො අරහත්තනිකූයටන යෙසනං නිට්ඨයපසි.

යෙසනාවසායන සූචියලොයමො තස්මිංයෙව පයෙයස ඨියතො යෙසනානුසායරන

ඤාණං යපයසත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨියතො. යසොතාපන්නා ච නාම න

කලිට්ඨත්තභායව තිට්ඨන්තීති සහ ඵලපටිලායභනස්ස සරීයර

යසතකණ්ඩුපීළකසූචියෙො සබ්බා පතිතා. යසො දිබ්බවත්ථනිවත්යථො 

දිබ්බවරදුකූලත්තරාසඞ්යගො දිබ්බයවඨනයවඨියතො දිබ්බාභරණගන්ධමාලධයරො

සුවණ්ණවණ්යණො හුත්වාභුම්මයෙවතාපරිහාරංපටිලභීති.තතිෙං. 

4. මණිභද්ෙසුත්තවණ්ණනා 

238. චතුත්යථ සුඛයමධතීති, සුඛං පටිලභති. සුයව යසයෙයොති සුයව සුයව

යසයෙයො, නිච්චයමව යසයෙයොතිඅත්යථො. යවරානපරිමුච්චතීතිඅහංසතිමාති 

එත්තයකන යවරයතො න මුච්චති. ෙස්සාති ෙස්ස අරහයතො. අහිංසාොති

කරුණාෙ යචව කරුණාපුබ්බභායග ච. යමත්තංයසොති යසො යමත්තඤ්යචව

යමත්තාපුබ්බභාගඤ්චභායවති.අථවා අංයසොතියකොට්ඨායසොවුච්චති.යමත්තා

අංයසො එතස්සාති යමත්තංයසො. ඉෙං වුත්තං යහොති – ෙස්ස අරහයතො

සබ්බකාලංඅහිංසාෙරයතොමයනො, ෙස්සච සබ්බභූයතසුයමත්තායකොට්ඨායසො

අත්ථි, තස්සයකනචිපුග්ගයලනසද්ධිංයවරංනාම නත්ථිෙක්ඛාති.චතුත්ථං. 
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5. සානුසුත්තවණ්ණනා 

239. පඤ්චයම ෙක්යඛන ගහියතො යහොතීති යසො කර තස්සා උපාසිකාෙ

එකපුත්තයකො.අථනංසාෙහරකායලයෙවපබ්බායජසි.යසොපබ්බජිතකාලයතො 

පට්ඨාෙ සීලවා අයහොසි වත්තසම්පන්යනො, ආචරියුපජ්ඣාෙආගන්තුකාදීනං 

වත්තංකතයමවයහොති, මාසස්ස අට්ඨමීදිවයසපායතො වුට්ඨාෙඋෙකමාළයක 

උෙකං උපට්ඨායපත්වා ධම්මස්සවනග්ගං සම්මජ්ජිත්වා දීපං ජායලත්වා

මධුරස්සයරන ධම්මස්සවනංයඝොයසති.භික්ඛූතස්සථාමංඤත්වා‘‘සරභාණං

භණ, සාමයණරා’’ති අජ්යඣසන්ති.යසො ‘‘මය්හංහෙෙවායතොරුජති, කායසො

වාබාධතී’’තිකඤ්චිපච්චාහාරං අකත්වාධම්මාසනං අභිරුහිත්වාආකාසගඞ්ගං

ඔතායරන්යතො විෙ සරභාණං වත්වා ඔතරන්යතො – ‘‘මය්හං මාතාපිතූනම්පි

ඉමස්මිං සරභඤ්යඤ පත්තී’’ති වෙති. තස්ස මනුස්සා මාතාපිතයරො පත්තිො

දින්නභාවංනජානන්ති.අනන්තරත්තභායව පනස්සමාතාෙක්ඛිනීජාතා.සා

යෙවතාහි සද්ධිං ආගතා, ධම්මං සුත්වා – ‘‘සාමයණයරන දින්නපත්තිං

අනුයමොොමි, තාතා’’ති වෙති. සීලසම්පන්නා ච නාම භික්ඛූ සයෙවකස්ස

යලොකස්ස පිො යහොන්තීති තස්මිං සාමයණයර යෙවතා සලජ්ජා සගාරවා 

මහාබ්රහ්මංවිෙඅග්ගික්ඛන්ධංවිෙචනංමඤ්ඤන්ති.සාමයණයරගාරයවනතං 

ෙක්ඛිනිං ගරුං කත්වා පස්සන්ති. ධම්මස්සවනෙක්ඛසමාගමාදීසු ‘‘සානුමාතා 

සානුමාතා’’ති ෙක්ඛිනිො අග්ගාසනං අග්යගොෙකං අග්ගපිණ්ඩං යෙන්ති.

මයහසක්ඛාපි ෙක්ඛාතංදිස්වාමග්ගාඔක්කමන්ති, ආසනාවුට්ඨහන්ති. 

අථ යඛො සාමයණයරො වුඩ්ඪිමන්වාෙ පරිපක්කන්ද්රියෙො අනභිරතිපීළියතො 

අනභිරතිං වියනොයෙතුං අසක්යකොන්යතො පරූළ්හයකසනයඛො

කලිට්ඨනිවාසනපාරුපයනො කස්සචි අනායරොයචත්වා පත්තචීවරමාොෙ

එකයකොවමාතුඝරංගයතො.උපාසිකාපුත්තංදිස්වා, වන්දිත්වාආහ–‘‘තාත, 

ත්වං පුබ්යබආචරියුපජ්ඣායෙහිවා ෙහරසාමයණයරහිවා සද්ධිං ඉධාගච්ඡසි.

කස්මා එකයකොව අජ්ජ ආගයතො’’ති? යසො උක්කණ්ඨිතභාවං ආයරොයචසි. 

සද්ධා උපාසිකා නානප්පකායරන ඝරාවායස ආදීනවං ෙස්යසත්වා පුත්තං

ඔවෙමානාපි තං සඤ්ඤායපතුං අසක්යකොන්තී, ‘‘අප්යපව නාම අත්තයනො

ධම්මතාෙපිසල්ලක්යඛස්සතී’’ති අනුයෙොයජත්වාව – ‘‘තිට්ඨ, තාත, ොවයත

ොගුභත්තං සම්පායෙමි, ොගුං පිවිත්වා කතභත්තකච්චස්ස යත මනාපානි

වත්ථානි නීහරිත්වා ෙස්සාමී’’ති වත්වා ආසනං පඤ්ඤායපත්වා අොසි. නිසීදි

සාමයණයරො. උපාසිකා මුහුත්යතයනව ොගුඛජ්ජකං සම්පායෙත්වා අොසි.

තයතො ‘‘භත්තං සම්පායෙස්සාමී’’ති අවිදූයර නිසින්නා තණ්ඩුයල යධොවති.

තස්මිං සමයෙ සා ෙක්ඛිනී ‘‘කහංනු යඛො සාමයණයරො? කඤ්චි භික්ඛාහාරං

ලභති, උොහු යනො’’ති? ආවජ්ජමානා තස්ස විබ්භමිතුකාමතාෙ නිසින්නභාවං 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා ෙක්ඛසංයුත්තං 

244 

පටුන 

ඤත්වා, ‘‘මා යහව යඛො යම යෙවතානං අන්තයර ලජ්ජං උප්පායෙෙය, 

ගච්ඡාමිස්ස විබ්භමයනඅන්තරාෙංකයරොමී’’තිආගන්ත්වාසරීයරඅධිමුච්චිත්වා 

ගීවං පරිවත්යතත්වා භූමිෙං පායතසි. යසො අක්ඛීහි විපරිවත්යතහි යඛයළන

පග්ඝරන්යතන භූමිෙංවිප්ඵන්ෙති.යතනවුත්තං‘‘ෙක්යඛනගහියතොයහොතී’’ති. 

අභාසීති උපාසිකා පුත්තස්ස තං විප්පකාරං දිස්වා යවයගන ගන්ත්වා පුත්තං

ආලිඞ්යගත්වා ඌරූසු නිපජ්ජායපසි. සකලගාමවාසියනො ආගන්ත්වා

බලිකම්මාදීනිකයරොන්ති.උපාසිකාපරියෙවමානාඉමාගාථායෙො අභාසි. 

පාටිහාරිෙපක්ඛඤ්චාති මනුස්සා ‘‘අට්ඨමීඋයපොසථස්ස පච්චුග්ගමනඤ්ච

අනුග්ගමනඤ්ච කරිස්සාමා’’ති සත්තමිොපි නවමිොපි උයපොසථඞ්ගානි

සමාදිෙන්ති, චාතුද්ෙසීපන්නරසීනං පච්චුග්ගමනානුග්ගමනං කයරොන්තා

යතරසිොපි පාටිපයෙපි සමාදිෙන්ති, ‘‘වස්සාවාසස්ස අනුග්ගමනං

කරිස්සාමා’’ති ද්වින්නං පවාරණානං අන්තයර අඩ්ෙමාසං නිබද්ධුයපොසථිකා

භවන්ති. ඉෙං සන්ධාෙ වුත්තං ‘‘පාටිහාරිෙපක්ඛඤ්චා’’ති. 

අට්ඨඞ්ගසුසමාගතන්ති අට්ඨඞ්යගහි සුට්ඨු සමාගතං, සම්පයුත්තන්ති අත්යථො. 

බ්රහ්මචරිෙන්ති යසට්ඨචරිෙං. න යත හි ෙක්ඛා කීළන්තීති න යත ගයහත්වා

ෙක්ඛාකලයමන්ති. 

පුන චාතුද්ෙසින්තිඉමාෙගාථාෙ සාමයණරස්සකායෙඅධිමුත්තාෙක්ඛිනීආහ. 

ආවිවාෙදිවා රයහොතිකස්සචිසම්මුයඛවාපරම්මුයඛවා. පමුතයත්ථීතිපමුත්ති

අත්ථි. උප්පච්චාපීතිඋප්පතිත්වාපි.සයචපිසකුයණොවිෙඋප්පතිත්වා පලාෙසි, 

තථාපි යත යමොක්යඛොනත්ථීති වෙති. එවඤ්ච පන වත්වා සාමයණරං මුඤ්චි. 

සාමයණයරොඅක්ඛීනිඋම්මීයලසි, මාතායකයසපකරිෙඅස්සසන්තීපස්සසන්තී

යරොෙති.යසො ‘‘අමනුස්යසනගහියතොම්හී’’තිනජානාති.ඔයලොයකන්යතොපන

‘‘අහං පුබ්යබ පීයඨ නිසින්යනො. මාතා යම අවිදූයර නිසීදිත්වා තණ්ඩුයල

යධොවති.ඉොනිපනම්හිභූමිෙං නිසින්යනො, මාතාපියමඅස්සසන්තීපස්සසන්තී

යරොෙති, සකලගාමවාසියනොපි සන්නිපතිතා. කං නු යඛො එත’’න්ති? 

නිපන්නයකොව මතං වාඅම්මාතිගාථමාහ. 

කායම චජිත්වානාතිදුවියධපිකායමපහාෙ. පුනරාගච්ඡයතතිවිබ්භමනවයසන

ආගච්ඡති. පුන ජීවං මයතො හි යසොති උප්පබ්බජිත්වා පුන ජීවන්යතොපි යසො

මතයකොව, තස්මාතම්පි යරොෙන්තීතිවෙති. 

ඉොනිස්ස ඝරාවායස ආදීනවං ෙස්යසන්තී කුක්කුළාතිආදිමාහ. තත්ථ 

කුක්කුළාති ඝරාවායසො කර උණ්හට්යඨන කුක්කුළා නාම යහොති. කස්ස 

උජ්ඣාපොමයසති–‘‘අභිධාවථ, භද්ෙංයතයහොතූ’’තිඑවංවත්වා–‘‘ෙංත්වං 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා ෙක්ඛසංයුත්තං 
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පටුන 

විබ්භමිතුකායමොෙක්යඛනපාපියතො, ඉමංවිප්පකාරංකස්සමෙංඋජ්ඣාපොම

නිජ්ඣාපොම ආයරොචොමා’’ති වෙති. පුන ඩය්හිතුමිච්ඡසීතිආදිත්තඝරයතො 

නීහටභණ්ඩංවිෙඝරානීහරිත්වාබුද්ධසාසයනපබ්බජියතොපුනමහාඩාහසදියස

ඝරාවායස ඩය්හිතුං ඉච්ඡසීති අත්යථො. යසො මාතරි කයථන්තිො කයථන්තිො

සල්ලක්යඛත්වා හියරොත්තප්පං පටිලභිත්වා, ‘‘නත්ථි මය්හං ගිහිභායවන

අත්යථො’’ති ආහ. අථස්ස මාතා ‘‘සාධු, තාතා’’ති තුට්ඨා පණීතයභොජනං

යභොයජත්වා, ‘‘කති වස්යසොසි, තාතා’’ති පුච්ඡි. පරිපුණ්ණවස්යසොම්හි

උපාසියකති.‘‘යතනහි, තාත, උපසම්පෙංකයරොහී’’තිචීවරසාටයකඅොසි.යසො

තිචීවරං කාරායපත්වා උපසම්පන්යනො බුද්ධවචනං උග්ගණ්හන්යතො

යතපිටයකො හුත්වා සීලාදීනං ආගතට්ඨායන තං තං පූයරන්යතො නචිරස්යසව

අරහත්තංපත්වාමහාධම්මකථියකොහුත්වාවීසවස්සසතංඨත්වා සකලජම්බුදීපං

යඛොයභත්වාපරිනිබ්බායි.පඤ්චමං. 

6. පිෙඞ්කරසුත්තවණ්ණනා 

240. ඡට්යඨ යෙතවයනති යජතවනස්ස පච්චන්යත යකොසම්බකකුටි නාම

අත්ථි, තත්ථ විහරති. ධම්මපොනීති ඉධ පාටියෙක්කං සඞ්ගහං ආරුළ්හා

ඡබ්බීසතිවග්ගා තන්තිඅධිප්යපතා. තත්රයථයරොතස්මිංසමයෙඅන්යතොවිහායර 

නිසින්යනො මධුරස්සයරන සරභඤ්ඤං කත්වා අප්පමාෙවග්ගං භාසති. එවං 

යතොයසසීති සා කර පුත්තං පිෙඞ්කරං අඞ්යකනාොෙ යජතවනස්ස

පච්ඡිමභාගයතො පට්ඨාෙයගොචරංපරියෙසන්තීඅනුපුබ්යබනනගරාභිමුඛීහුත්වා 

උච්චාරපස්සාවයඛළසිඞ්ඝාණිකදුබ්යභොජනානි පරියෙසමානා යථරස්ස

වසනට්ඨානං පත්වා මධුරස්සරං අස්යසොසි. තස්සා යසො සද්යෙො ඡවිආදීනි

යඡත්වා අට්ඨිමිඤ්ජං ආහච්ච හෙෙඞ්ගමනීයෙො හුත්වා අට්ඨාසි. අථස්සා 

යගොචරපරියෙසයන චිත්තම්පි න උප්පජ්ජි, ඔහිතයසොතා ධම්මයමව සුණන්තී

ඨිතා. ෙක්ඛොරකස්ස පන ෙහරතාෙ ධම්මස්සවයන චිත්තං නත්ථි. යසො

ජිඝච්ඡාෙපීළිතත්තා, ‘‘කස්මා අම්මාගතගතට්ඨායනඛාණුයකොවිෙතිට්ඨසි? 

න මය්හං ඛාෙනීෙං වා යභොජනීෙං වා පරියෙසසී’’ති පුනප්පුනං මාතරං

යචොයෙති. සා ‘‘ධම්මස්සවනස්ස යම අන්තරාෙං කයරොතී’’ති පුත්තකං ‘‘මා

සද්ෙංකරි, පිෙඞ්කරා’’තිඑවංයතොයසසි.තත්ථ මාසද්ෙංකරීතිසද්ෙංමාකරි. 

පායණසු චාති ගාථාෙ සා අත්තයනො ධම්මතාෙ සමාදිණ්ණං පඤ්චසීලං

ෙස්යසති. තත්ථ සංෙමාමයසති සංෙමාම සංෙතා යහොම. ඉමිනා පාණාතිපාතා

විරති ගහිතා, දුතිෙපයෙන මුසාවාො විරති, තතිෙපයෙන යසසා තිස්යසො

විරතියෙො. අපිමුච්යචමපිසාචයෙොනිොතිඅපිනාම ෙක්ඛයලොයකඋප්පන්නානි



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා ෙක්ඛසංයුත්තං 

246 

පටුන 

පඤ්ච යවරානි පහාෙ, යෙොනියසො පටිපජ්ජිත්වා ඉමාෙ ඡාතකදුබ්භික්ඛාෙ

පිසාචෙක්ඛයෙොනිොමුච්යචම, තාතාතිවෙති.ඡට්ඨං. 

7. පුනබ්බසුසුත්තවණ්ණනා 

241. සත්තයම යතන යඛො පන සමයෙනාති කතරසමයෙන? සූරිෙස්ස

අත්ථඞ්ගමනසමයෙන. තො කර භගවා පච්ඡාභත්යත මහාජනස්ස ධම්මං

යෙයසත්වා මහාජනං උයෙයොයජත්වා න්හානයකොට්ඨයක න්හත්වා 

ගන්ධකුටිපරියවයණ පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන පුරත්ථිමයලොකධාතුං

ඔයලොකෙමායනො නිසීදි. අයථකචාරිකද්විචාරිකාෙයෙො

පංසුකූලිකපිණ්ඩපාතිකභික්ඛූ අත්තයනො අත්තයනො වසනට්ඨායනහි

නික්ඛමිත්වා ආගම්ම ෙසබලං වන්දිත්වා රත්තසාණිො පරික්ඛිපමානා විෙ

නිසීදිංසු. අථ යනසං අජ්ඣාසෙං විදිත්වා සත්ථා නිබ්බානපටිසංයුත්තං

ධම්මකථංකයථසි. 

එවං යතොයසසීති සා කර ධීතරං අඞ්යකනාොෙ පුත්තං අඞ්ගුලිො ගයහත්වා

යජතවනපිට්ඨිෙං පාකාරපරික්යඛපසමීයප උච්චාරපස්සාවයඛළසිඞ්ඝාණිකං

පරියෙසමානාඅනුපුබ්යබනයජතවනද්වාරයකොට්ඨකං සම්පත්තා.භගවයතොච, 

‘‘ආනන්ෙ, පත්තං ආහර, චීවරං ආහර, විඝාසාොනං ොනං යෙහී’’ති 

කයථන්තස්ස සද්යෙො සමන්තා ද්වාෙසහත්ථමත්තයමව ගණ්හාති. ධම්මං

යෙයසන්තස්ස සයචපිචක්කවාළපරිෙන්තංකත්වා පරිසානිසීෙති, ෙථා පරිසං 

ගච්ඡති, බහිපරිසාෙ එකඞ්ගුලිමත්තම්පි න නිග්ගච්ඡති, ‘‘මා අකාරණා

මධුරසද්යෙො නස්සී’’ති. තත්රාෙං ෙක්ඛිනී බහිපරිසාෙ ඨිතා සද්ෙං න සුණාති, 

ද්වාරයකොට්ඨයක ඨිතාෙපනස්සාමහතිොබුද්ධවීථිොඅභිමුයඛඨිතාගන්ධකුටි

පඤ්ඤායි. සා නිවායත දීපසිඛා විෙ බුද්ධගාරයවන හත්ථකුක්කුච්චාදිරහිතං

නිච්චලංපරිසංදිස්වා–‘‘නූන යමත්ථකඤ්චිභාජනීෙභණ්ඩංභවිස්සති, ෙයතො

අහං සප්පියතලමධුඵාණිතාදීසු කඤ්චියෙව පත්තයතො වා හත්ථයතො වා

පග්ඝරන්තං භූමිෙං වා පන පතිතං ලභිස්සාමී’’ති අන්යතොවිහාරං පාවිසි.

ද්වාරයකොට්ඨයක අවරුද්ධකානං නිවාරණත්ථාෙ ඨිතා ආරක්ඛයෙවතා

ෙක්ඛිනිො උපනිස්සෙං දිස්වා න නිවායරසි. තස්සා සහ පරිසාෙ

එකීභාවගමයනන මධුරස්සයරො ඡවිආදීනි ඡින්දිත්වා අට්ඨිමිඤ්ජං ආහච්ච

අට්ඨාසි. තං ධම්මස්සවනත්ථාෙ නිච්චලං ඨිතං පුරිමනයෙයනව පුත්තකා

යචොෙයිංසු. සා ‘‘ධම්මස්සවනස්ස යම අන්තරාෙං කයරොන්තී’’ති පුත්තයක 

තුණ්හීඋත්තරියකයහොහීතිඑවංයතොයසසි. 

තත්ථ ොවාති ොව ධම්මං සුණාමි, තාව තුණ්හී යහොහීති අත්යථො. 

සබ්බගන්ථප්පයමොචනන්ති නිබ්බානං ආගම්ම සබ්යබ ගන්ථා පමුච්චන්ති, 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා ෙක්ඛසංයුත්තං 

247 

පටුන 

තස්මා තං සබ්බගන්ථප්පයමොචනන්ති වුච්චති. අතියවලාති යවලාතික්කන්තා

පමාණාතික්කන්තා. පිොෙනාතිමග්ගනාපත්ථනා. තයතො පිෙතරන්තිො අෙං

අස්ස ධම්මස්ස මග්ගනා පත්ථනා, ඉෙං මය්හං තයතො පිෙතරන්ති අත්යථො.

පිෙතරාති වා පායඨො. පාණිනන්ති ෙථා පාණීනං දුක්ඛා යමොයචති. යක 

යමොයචතීති? පාණියනතිආහරිත්වාවත්තබ්බං. ෙංධම්මං අභිසම්බුද්ධන්ති, ෙං

ධම්මංභගවාඅභිසම්බුද්යධො. තුණ්හීභූතාෙමුත්තරාතිනයකවලංඅහයමව, අෙං

යම භගිනී උත්තරාපි තුණ්හීභූතාති වෙති. සද්ධම්මස්ස අනඤ්ඤාොති, අම්ම, 

මෙං පුබ්යබපි ඉමං සද්ධම්මයමව අජානිත්වා ඉොනි ඉෙං ඛුප්පිපාසාදිදුක්ඛං

අනුභවන්තා දුක්ඛංචරාමවිහරාම. 

චක්ඛුමාති පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමා. ධම්මං යෙයසන්යතොයෙව භගවා පරිසං

සල්ලක්ඛෙමායනො තස්සා ෙක්ඛිනිො යචව ෙක්ඛොරකස්ස ච

යසොතාපත්තිඵලස්ස උපනිස්සෙං දිස්වා යෙසනං විනිවට්යටත්වා චතුසච්චකථං

දීයපති, තං සුත්වා තස්මිංයෙව යෙයස ඨිතා ෙක්ඛිනී සද්ධිං පුත්යතන 

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨිතා. ධීතුොපි පනස්සා උපනිස්සයෙො අත්ථි, 

අතිෙහරත්තාපනයෙසනංසම්පටිච්ඡිතුංනාසක්ඛි. 

ඉොනි සා ෙක්ඛිනී පුත්තස්ස අනුයමොෙනං කයරොන්තී සාධු යඛො පණ්ඩියතො

නාමාතිආදිමාහ. අජ්ොහම්හි සමුග්ගතාති අහම්හි අජ්ජ වට්ටයතො උග්ගතා

සමුග්ගතාසාසයනවාඋග්ගතා සමුග්ගතා, ත්වම්පිසුඛීයහොහීති. දිට්ඨානීතිමො

චතොච දිට්ඨානි. උත්තරාපිසුණාතුයමති, ‘‘අම්හාකං චතුසච්චපටියවධභාවං, 

ධීතා යම උත්තරාපි, සුණාතූ’’ති වෙති. සහ සච්චපටියවයධයනව සාපි 

සූචියලොයමො විෙ සබ්බං යසතකණ්ඩුකච්ඡුආදිභාවං පහාෙ දිබ්බසම්පත්තිං

පටිලභති සද්ධිං පුත්යතන. ධීතා පනස්සා ෙථා නාම යලොයක මාතාපිතූහි

ඉස්සරියෙලද්යධ පුත්තානම්පිතංයහොති, එවංමාතු-ආනුභායවයනවසම්පත්තිං

ලභි. තයතො පට්ඨාෙ ච සා සද්ධිං පුත්තයකහි ගන්ධකුටිසමීපරුක්යඛයෙව

නිවාසරුක්ඛං ලභිත්වා සාෙං පාතං බුද්ධෙස්සනං ලභමානා ධම්මං සුණමානා

දීඝරත්තංතත්යථවවසි.සත්තමං. 

8. සුෙත්තසුත්තවණ්ණනා 

242. අට්ඨයම යකනචියෙව කරණීයෙනාති වාණිජ්ජකම්මං අධිප්යපතං.

අනාථපිණ්ඩියකො ච රාජගහයසට්ඨි ච අඤ්ඤමඤ්ඤං භගිනිපතිකා යහොන්ති.

ෙො රාජගයහ උට්ඨානකභණ්ඩකං මහග්ඝං යහොති, තො රාජගහයසට්ඨි තං

ගයහත්වා පඤ්චසකටසයතහි සාවත්ථිං ගන්ත්වා යෙොජනමත්යත ඨියතො

අත්තයනො ආගතභාවං ජානායපති. අනාථපිණ්ඩියකො පච්චුග්ගන්ත්වා තස්ස 
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පටුන 

මහාසක්කාරං කත්වා එකොනං ආයරොයපත්වා සාවත්ථිං පවිසති. යසො සයච

භණ්ඩං ලහුකං වික්කීෙති, වික්කණාති. යනො යච, භගිනිඝයර ඨයපත්වා

පක්කමති. අනාථපිණ්ඩියකොපි තයථව කයරොති. ස්වාෙං තොපි යතයනව

කරණීයෙනඅගමාසි.තංසන්ධායෙතංවුත්තං. 

තං දිවසං පන රාජගහයසට්ඨි යෙොජනමත්යත ඨියතන අනාථපිණ්ඩියකන 

ආගතභාවජානනත්ථං යපසිතං පණ්ණං න සුණි, ධම්මස්සවනත්ථාෙ විහාරං

අගමාසි. යසො ධම්මකථං සුත්වා ස්වාතනාෙ බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං

නිමන්යතත්වා අත්තයනො ඝයර උද්ධනඛණාපනොරුඵාලනාදීනි කායරසි.

අනාථපිණ්ඩියකොපි‘‘ඉොනිමය්හං පච්චුග්ගමනංකරිස්සති, ඉොනිකරිස්සතී’’ති

ඝරද්වායරපිපච්චුග්ගමනංඅලභිත්වා අන්යතොඝරංපවිට්යඨොපටිසන්ථාරම්පින

බහුං අලත්ථ. ‘‘කං, මහායසට්ඨි, කුසලං ොරකරූපානං? නසි මග්යග

කලන්යතො’’ති? එත්තයකොවපටිසන්ථායරො අයහොසි.යසොතස්සමහාබයාපාරං

දිස්වා, ‘‘කංනුයත, ගහපති, ආවායහොවා භවිස්සතී’’ති? ඛන්ධයක(චූළව.304) 

ආගතනයෙයනව කථං පවත්යතත්වා තස්ස මුඛයතො බුද්ධසද්ෙං සුත්වා

පඤ්චවණ්ණං පීතිං පටිලභි. සා තස්ස සීයසන උට්ඨාෙ ොව පාෙපිට්ඨිො, 

පාෙපිට්ඨිො උට්ඨාෙ ොව සීසා ගච්ඡති, උභයතො උට්ඨාෙ මජ්යඣ ඔසරති, 

මජ්යඣඋට්ඨාෙඋභයතොගච්ඡති.යසොපීතිොනිරන්තරංඵුට්යඨො, ‘‘බුද්යධොති

ත්වං, ගහපති, වයෙසි? බුද්යධො තාහං, ගහපති, වොමී’’ති එවං තික්ඛත්තුං

පුච්ඡිත්වා, ‘‘යඝොයසොපි යඛො එයසො දුල්ලයභො යලොකස්මිං ෙදිෙං බුද්යධො’’ති

ආහ.ඉෙංසන්ධාෙවුත්තං ‘‘අස්යසොසියඛොඅනාථපිණ්ඩියකො, ගහපති, බුද්යධො

කරයලොයකඋප්පන්යනො’’ති. 

එතෙයහොසිඅකායලොයඛොඅජ්ොතියසොකරතං යසට්ඨිංපුච්ඡි, ‘‘කුහිංගහපති

සත්ථාවිහරතී’’ති? අථස්සයසො–‘‘බුද්ධා නාමදුරාසොආසීවිසසදිසායහොන්ති, 

සත්ථා සිවථිකාෙ වසති, න සක්කා තත්ථ තුම්හාදියසහි ඉමාෙ යවලාෙ

ගන්තු’’න්තිආචික්ඛි.අථස්සඑතෙයහොසි. බුද්ධගතාෙසතිොනිපජ්ජීතිතංදිවසං

කරස්සභණ්ඩසකයටසුවා උපට්ඨායකසුවාචිත්තම්පිනඋප්පජ්ජි, සාෙමාසම්පි

න අකාසි, සත්තභූමිකං පන පාසාෙංආරුය්හ සුපඤ්ඤත්තාලඞ්කතවරසෙයන

‘‘බුද්යධො බුද්යධො’’ති සජ්ඣාෙං කයරොන්යතොව නිපජ්ජිත්වා නිද්ෙං ඔක්කමි.

යතනවුත්තං‘‘බුද්ධගතාෙසතිොනිපජ්ජී’’ති. 

රත්තිොසුෙංතික්ඛත්තුංඋට්ඨාසිපභාතන්ති මඤ්ඤමායනොතිපඨමොයමතාව

වීතිවත්යත උට්ඨාෙ බුද්ධං අනුස්සරි, අථස්ස බලවප්පසායෙො උෙපාදි, 

පීතිආයලොයකො අයහොසි, සබ්බතමං විගච්ඡි, දීපසහස්සුජ්ජලං විෙ චන්දුට්ඨානං

සූරියුට්ඨානං විෙ ච ජාතං. යසො ‘‘පපාෙං ආපන්යනො වතම්හි, සූරියෙො
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උග්ගයතො’’ති උට්ඨාෙ ආකාසතයල ඨිතං චන්ෙං උල්යලොයකත්වා ‘‘එයකොව

ොයමොගයතො, අඤ්යඤද්යවඅත්ථී’’තිපුනපවිසිත්වානිපජ්ජි. එයතනුපායෙන

මජ්ඣිමොමාවසායනපි පච්ඡිමොමාවසායනපීති තික්ඛත්තුං උට්ඨාසි. 

පච්ඡිමොමාවසායන පන බලවපච්චූයසයෙව උට්ඨාෙආකාසතලංආගන්ත්වා 

මහාද්වාරාභිමුයඛොවඅයහොසි, සත්තභූමිකද්වාරංසෙයමවවිවටංඅයහොසි. යසො

පාසාොඔරුය්හඅන්තරවීථිංපටිපජ්ජි. 

විවරිංසූති ‘‘අෙං මහායසට්ඨි ‘බුද්ධුපට්ඨානං ගමිස්සාමී’ති නික්ඛන්යතො, 

පඨමෙස්සයනයනව යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ තිණ්ණං රතනානං

අග්ගුපට්ඨායකො හුත්වා අසදිසං සඞ්ඝාරාමංකත්වා චාතුද්දිසස්ස අරිෙගණස්ස

අනාවටද්වායරො භවිස්සති, න යුත්තමස්ස ද්වාරං පිෙහිතු’’න්ති චින්යතත්වා

විවරිංසු. අන්තරධායීති රාජගහං කර ආකණ්ණමනුස්සං අන්යතොනගයර නව

යකොටියෙො, බහිනගයර නවාති තං උපනිස්සාෙ අට්ඨාරස මනුස්සයකොටියෙො

වසන්ති. අයවලාෙ මතමනුස්යස බහි නීහරිතුං අසක්යකොන්තා අට්ටාලයක 

ඨත්වා බහිද්වායර ඛිපන්ති. මහායසට්ඨි නගරයතො බහිනික්ඛන්තමත්යතොව

අල්ලසරීරං පායෙනඅක්කමි, අපරම්පිපිට්ඨිපායෙනපහරි.මක්ඛිකාඋප්පතිත්වා

පරිකරිංසු. දුග්ගන්යධො නාසපුටං අභිහනි. බුද්ධප්පසායෙො තනුත්තං ගයතො.

යතනස්ස ආයලොයකො අන්තරධායි, අන්ධකායරො පාතුරයහොසි. 

සද්ෙමනුස්සායවසීති ‘‘යසට්ඨිස්ස උස්සාහං ජයනස්සාමී’’ති 

සුවණ්ණකඞ්කණිකංඝට්යටන්යතොවිෙමධුරස්සයරනසද්ෙංඅනුස්සායවසි. 

සතං කඤ්ඤාසහස්සානීති පුරිමපොනිපි ඉමිනාව සහස්සපයෙන සද්ධිං

සම්බන්ධනීොනි. ෙයථව හි සතං කඤ්ඤාසහස්සානි, සතං සහස්සානි හත්ථී, 

සතං සහස්සානි අස්සා, සතං සහස්සානි රථාති අෙයමත්ථ අත්යථො. ඉති 

එයකකසතසහස්සයමවදීපිතං. පෙවීතිහාරස්සාතිපෙවීතිහායරොනාම සමගමයන

ද්වින්නංපොනංඅන්තයරමුට්ඨිරතනමත්තං. කලං නාග්ඝන්තියසොළසින්තිතං

එකං පෙවීතිහාරං යසොළසභායග කත්වා තයතො එයකො යකොට්ඨායසො පුන

යසොළසධා, තයතො එයකො යසොළසධාති එවං යසොළස වායර යසොළසධා

භින්නස්ස එයකො යකොට්ඨායසො යසොළසිකලා නාම, තං යසොළසිකලං එතානි

චත්තාරිසතසහස්සානිනඅග්ඝන්ති.ඉෙං වුත්තංයහොති–සතංහත්ථිසහස්සානි

සතං අස්සසහස්සානි සතං රථසහස්සානි සතං කඤ්ඤාසහස්සානි, තා ච යඛො

ආමුක්කමණිකුණ්ඩලාසකලජම්බුදීපරාජධීතයරොවාතිඉමස්මා එත්තකාලාභා

විහාරං ගච්ඡන්තස්ස තස්මිං යසොළසිකලසඞ්ඛායත පයෙයස පවත්තයචතනාව

උත්තරිතරාති.ඉෙංපනවිහාරගමනංකස්සවයසනගහිතන්ති? විහාරං ගන්ත්වා

අනන්තරායෙන යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහන්තස්ස. ‘‘ගන්ධමාලාදීහි පූජං 

කරිස්සාමි, යචතිෙං වන්දිස්සාමි, ධම්මං යසොස්සාමි, දීපපූජං කරිස්සාමි, සඞ්ඝං
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නිමන්යතත්වාොනංෙස්සාමි, සික්ඛාපයෙසුවාසරයණසුවා පතිට්ඨහිස්සාමී’’ති

ගච්ඡයතොපිවයසනවට්ටතියෙව. 

අන්ධකායරො අන්තරධායීති යසො කර චින්යතසි – ‘‘අහං එකයකොති සඤ්ඤං

කයරොමි, අනුයුත්තාපි යම අත්ථි, කස්මා භාොමී’’ති සූයරො අයහොසි. අථස්ස

බලවා බුද්ධප්පසායෙො උෙපාදි. තස්මා අන්ධකායරො අන්තරධායීති. 

යසසවායරසුපි එයසව නයෙො. අපිච පුරයතො පුරයතො ගච්ඡන්යතො භිංසනයක

සුසානමග්යග අට්ඨිකසඞ්ඛලිකසමංසයලොහිතන්තිආදීනි අයනකවිධානි

කුණපානි අද්ෙස. යසොණසිඞ්ගාලාදීනං සද්ෙං අස්යසොසි. තං සබ්බං පරිස්සෙං 

පුනප්පුනංබුද්ධගතංපසාෙංවඩ්යෙත්වාමද්ෙන්යතොඅගමාසියෙව. 

එහිසුෙත්තාතියසොකරයසට්ඨි ගච්ඡමායනොවචින්යතසි– ‘‘ඉමස්මිංයලොයක

බහූපූරණකස්සපාෙයෙොතිත්ථිො ‘මෙංබුද්ධා මෙංබුද්ධා’තිවෙන්ති, කථංනු

යඛො අහං සත්ථු බුද්ධභාවං ජායනෙය’’න්ති? අථස්ස එතෙයහොසි – ‘‘මය්හං

ගුණවයසනඋප්පන්නංනාමංමහාජයනොජානාති, කුලෙත්තිෙංපනයමනාමං 

අඤ්ඤත්රමොනයකොචිජානාති.සයචබුද්යධොභවිස්සති, කුලෙත්තිකනායමන

මං ආලපිස්සතී’’ති.සත්ථාතස්සචිත්තංඤත්වාඑවමාහ. 

පරිනිබ්බුයතොති කයලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බුයතො. ආසත්තියෙොති

තණ්හායෙො. සන්තින්තිකයලසවූපසමං. පප්පුෙයාති පත්වා.ඉෙඤ්චපනවත්වා

සත්ථාතස්සඅනුපුබ්බිකථංකයථත්වාමත්ථයකචත්තාරි සච්චානිපකායසසි.

යසට්ඨි ධම්මයෙසනං සුත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ බුද්ධප්පමුඛං

භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්යතත්වා පුනදිවසයතො පට්ඨාෙ මහාොනං ොතුං ආරභි. 

බිම්බිසාරාෙයෙො යසට්ඨිස්ස සාසනං යපයසන්ති – ‘‘ත්වං ආගන්තුයකො, ෙං

නප්පයහොති, තං ඉයතො ආහරායපහී’’ති. යසො ‘‘අලං තුම්යහ බහුකච්චා’’ති

සබ්යබපටික්ඛිපිත්වාපඤ්චහි සකටසයතහිආනීතවිභයවනසත්තාහංමහාොනං

අොසි.ොනපරියෙොසායනචභගවන්තංසාවත්ථිෙං වස්සාවාසංපටිජානායපත්වා

රාජගහස්සචසාවත්ථිො චඅන්තයර යෙොජයනයෙොජයනසතසහස්සං ෙත්වා

පඤ්චචත්තාලීස විහායරකායරන්යතො සාවත්ථිංගන්ත්වායජතවනමහාවිහාරං

කායරත්වාබුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිෙයායෙසීති.අට්ඨමං. 

9. පඨමසුක්කාසුත්තවණ්ණනා 

243. නවයම රථිකාෙ රථිකන්ති එකං රථිකං ගයහත්වා තයතො අපරං

ගච්ඡන්යතො රථිකාෙ රථිකං උපසඞ්කමන්යතො නාම යහොති. සිඞ්ඝාටයකපි 

එයසව නයෙො. එත්ථ ච රථිකාති රච්ඡා. සිඞ්ඝාටකන්ති චතුක්කං. කිං යම

කතාති කං ඉයම කතා? කං කයරොන්තීති අත්යථො. මධුපීතාව යසෙයරති
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පටුන 

ගන්ධමධුපානංපීතාවිෙසෙන්ති. ගන්ධමධුපානංපීයතොකරසීසංඋක්ඛිපිතුංන

සක්යකොති, අසඤ්ඤීහුත්වාසෙයතව.තස්මා එවමාහ. 

තඤ්ච පන අප්පටිවානීෙන්ති තඤ්ච පන ධම්මං අප්පටිවානීෙං යෙයසති.

බාහිරකඤ්හි සුමධුරම්පි යභොජනං පුනප්පුනං භුඤ්ජන්තස්ස න රුච්චති, 

‘‘අපයනථ, කංඉමිනා’’ති? පටිවායනතබ්බංඅපයනතබ්බං යහොති, නඑවමෙං

ධම්යමො. ඉමං හි ධම්මං පණ්ඩිතා වස්සසතම්පි වස්සසහස්සම්පි සුණන්තා

තිත්තිං න ගච්ඡන්ති. යතනාහ ‘‘අප්පටිවානීෙ’’න්ති. අයසචනකයමොෙවන්ති

අනාසිත්තකං ඔජවන්තං. ෙථා හි බාහිරානි අසම්භින්නපාොසාදීනිපි

සප්පිමධුසක්ඛරාහි ආසිත්තානි යෙොජිතායනව මධුරානි ඔජවන්තානි යහොන්ති, 

නඑවමෙංධම්යමො. අෙං හි අත්තයනොධම්මතාෙමධුයරො යචවඔජවා ච, න 

අඤ්යඤනඋපසිත්යතො.යතනාහ‘‘අයසචනකයමොජව’’න්ති. පිවන්තිමඤ්යඤ 

සප්පඤ්ඤාති පණ්ඩිතපුරිසා පිවන්ති විෙ. වලාහකයමව පන්ථගූති

වලාහකන්තරයතොනික්ඛන්තඋෙකංඝම්මාභිතත්තාපථිකාවිෙ.නවමං. 

10-11. දුතිෙසුක්කාසුත්තාදිවණ්ණනා 

244. ෙසයම පුඤ්ඤංවතපසවිබහුන්ති බහුංවතපුඤ්ඤංපසවතීති.ෙසමං. 

245. එකාෙසමංඋත්තානයමව.එකාෙසමං. 

12. ආළවකසුත්තවණ්ණනා 

246. ද්වාෙසයම ආළවිෙන්ති ආළවීති තං රට්ඨම්පි නගරම්පි. තඤ්ච භවනං

නගරස්ස අවිදූයර ගාවුතමත්යත ඨිතං. භගවා තත්ථ විහරන්යතො තං නගරං

උපනිස්සාෙ ආළවිෙංවිහරතීති වුත්යතො. ආළවකස්සෙක්ඛස්සභවයනතිඑත්ථ

පනඅෙමනුපුබ්බිකථා–ආළවයකොකර රාජාවිවිධනාටකූපයභොගංඡඩ්යඩත්වා

යචොරපටිබාහනත්ථං පටිරාජනියසධනත්ථං බයාොමකරණත්ථඤ්ච සත්තයම

සත්තයම දිවයස මිගවං ගච්ඡන්යතො එකදිවසං බලකායෙන සද්ධිං කතිකං

අකාසි – ‘‘ෙස්ස පස්යසන මියගො පලාෙති, තස්යසව යසො භායරො’’ති. අථ 

තස්යසව පස්යසන මියගො පලායි, ජවසම්පන්යනො රාජා ධනුං ගයහත්වා

පත්තියකොව තියෙොජනං තං මිගං අනුබන්ධි. එණිමිගා ච තියෙොජනයවගා එව

යහොන්ති. අථ පරික්ඛීණජවං තං උෙකං විෙ පවිසිත්වා ඨිතං වධිත්වා ද්විධා

යඡත්වා අනත්ථියකොපි මංයසන ‘‘නාසක්ඛි මිගං ගයහතු’’න්ති

අපවාෙයමොචනත්ථං කායජනාොෙ ආගච්ඡන්යතො නගරස්සාවිදූයර

බහලපත්තපලාසං මහානියරොධං දිස්වා පරිස්සමවියනොෙනත්ථං තස්ස

මූලමුපගයතො. තස්මිඤ්ච නියරොයධ ආළවයකො ෙක්යඛො මහාරාජසන්තිකා

භවනං ලභිත්වා මජ්ඣන්හිකසමයෙ තස්ස රුක්ඛස්ස ඡාොෙ ඵුට්යඨොකාසං
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පවිට්යඨපාණියනොඛාෙන්යතොපටිවසති.යසොතංදිස්වාඛාදිතුංඋපගයතො.රාජා 

යතනසද්ධිංකතිකංඅකාසි–‘‘මුඤ්චමං, අහංයතදිවයසදිවයසමනුස්සඤ්ච 

ථාලිපාකඤ්චයපයසස්සාමී’’ති.ෙක්යඛො–‘‘ත්වංරාජූපයභොයගනපමත්යතොන

සරිස්සසි, අහංපනභවනංඅනුපගතඤ්චඅනනුඤ්ඤාතඤ්චඛාදිතුංනලභාමි, 

ස්වාහංභවන්තම්පි ජීයෙෙය’’න්තිනමුඤ්චි.රාජා‘‘ෙංදිවසංනයපයසමි, තං

දිවසං මං ගයහත්වා ඛාො’’ති අත්තානං අනුජානිත්වා යතන මුත්යතො

නගරාභිමුයඛොඅගමාසි. 

බලකායෙො මග්යග ඛන්ධාවාරං බන්ධිත්වා ඨියතො රාජානං දිස්වා, ‘‘කං, 

මහාරාජ, අෙසමත්තභො එවං කලන්යතොසී’’ති? වෙන්යතො පච්චුග්ගන්ත්වා 

පටිග්ගයහසි. රාජා තං පවත්තිං අනායරොයචත්වා නගරං ගන්ත්වා

කතපාතරායසො නගරගුත්තිකං ආමන්යතත්වා එතමත්ථං ආයරොයචසි.

නගරගුත්තියකො – ‘‘කං, යෙව, කාලපරිච්යඡයෙො කයතො’’ති ආහ? න කයතො

භයණති. දුට්ඨු කතං, යෙව, අමනුස්සා හි පරිච්ඡින්නමත්තයමව ලභන්ති, 

අපරිච්ඡින්යන පන ජනපෙස්සාබායධො භවිස්සති, යහොතු යෙව, කඤ්චාපි

එවමකාසි, අප්යපොස්සුක්යකො ත්වං රජ්ජසුඛමනුයභොහි, අහයමත්ථ කාතබ්බං

කරිස්සාමීති. යසො කාලස්යසව වුට්ඨාෙ බන්ධනාගාරද්වායර ඨත්වා යෙ යෙ 

වජ්ඣා යහොන්ති, යත යතසන්ධාෙ ‘‘යෙො ජීවිතත්ථියකො, යසොනික්ඛමතූ’’ති 

භණති.යෙොපඨමංනික්ඛමති, තංයගහං යනත්වා න්හායපත්වායභොයජත්වාච

‘‘ඉමං ථාලිපාකං ෙක්ඛස්ස යෙහී’’ති යපයසති. තං රුක්ඛමූලං 

පවිට්ඨමත්තංයෙව ෙක්යඛො යභරවං අත්තභාවං නිම්මිනිත්වා මූලකන්ෙං විෙ

ඛාදි. ෙක්ඛානුභායවන කර මනුස්සානං යකසාදීනි උපාොෙ සකලසරීරං

නවනීතපිණ්ඩං විෙ යහොති, ෙක්ඛස්ස භත්තං ගාහායපතුං ගතපුරිසාතං දිස්වා

භීතාෙථාමිත්තංආයරොයචසුං.තයතො පභුති‘‘රාජායචොයරගයහත්වාෙක්ඛස්ස

යෙතී’’ති මනුස්සා යචොරකම්මයතො පටිවිරතා. තයතො අපයරන සමයෙන

නවයචොරානං අභායවන පුරාණයචොරානඤ්ච පරික්ඛයෙන බන්ධනාගාරානි

සුඤ්ඤානි අයහසුං. 

අථනගරගුත්තියකොරඤ්යඤොආයරොයචසි.රාජාඅත්තයනොධනංනගරරච්ඡාසු 

ඡඩ්ඩායපසි ‘‘අප්යපව නාම යකොචි යලොයභන ගණ්යහෙයා’’ති. තං පායෙනපි

යකොචි නච්ඡුපි. යසො යචොයර අලභන්යතො අමච්චානං ආයරොයචසි. අමච්චා

‘‘කුලපටිපාටිො එකයමකං ජිණ්ණකං යපයසම, යසො පකතිොපි මච්චුපයථ

වත්තතී’’ති ආහංසු. රාජා ‘‘අම්හාකං පිතරං අම්හාකං පිතාමහං යපයසතීති

මනුස්සායඛොභංකරිස්සන්ති, මායවොඑතංරුච්චී’’තිවායරසි.‘‘යතන හි, යෙව, 

ොරකංයපයසමඋත්තානයසෙයකං, තථාවිධස්සහි‘මාතායම’ති‘පිතායම’ති 

සියනයහො නත්ථී’’ති ආහංසු. රාජා අනුජානි. යත තථා අකංසු. නගයර
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ොරකමාතයරො ච ොරයක ගයහත්වා ගබ්භිනියෙො ච පලායිත්වා පරජනපයෙ

ොරයකසංවඩ්යෙත්වාආයනන්ති.එවං ද්වාෙසවස්සානිගතානි. 

තයතො එකදිවසං සකලනගරං විචිනිත්වා එකම්පි ොරකං අලභිත්වා අමච්චා

රඤ්යඤොආයරොයචසුං–‘‘නත්ථි, යෙව, නගයරොරයකොඨයපත්වා අන්යතපුයර

තව පුත්තං ආළවකකුමාර’’න්ති. රාජා ‘‘ෙථා මම පුත්යතො පියෙො, එවං 

සබ්බයලොකස්ස, අත්තනාපනපිෙතරංනත්ථි, ගච්ඡථතම්පිෙත්වාමමජීවිතං 

රක්ඛථා’’ති. යතන ච සමයෙන ආළවකස්ස මාතා පුත්තං න්හායපත්වා

මණ්යඩත්වා දුකූලචුම්බටයක කත්වා අඞ්යක සොයපත්වා නිසින්නා යහොති.

රාජපුරිසා රඤ්යඤො ආණාෙ තත්ථ ගන්ත්වා විප්පලපන්තිො තස්සා

යසොළසන්නඤ්චයෙවිසහස්සානංසද්ධිංධාතිො තංආොෙපක්කමිංසු, ‘‘ස්යව

ෙක්ඛභක්යඛො භවිස්සතී’’ති. තංදිවසඤ්ච භගවා පච්චූසසමෙං පච්චුට්ඨාෙ 

යජතවනවිහායර ගන්ධකුටිෙං මහාකරුණාසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා

බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං ඔයලොයකන්යතො අද්ෙස ආළවකස්ස කුමාරස්ස

අනාගාමිඵලප්පත්තිො උපනිස්සෙං ෙක්ඛස්ස ච යසොතාපත්තිඵලප්පත්තිො, 

යෙසනාපරියෙොසායන ච චතුරාසීතිපාණසහස්සානං ධම්මචක්ඛුපටිලාභස්සාති.

යසො විභාතාෙ රත්තිො පුරිමභත්තකච්චංකත්වා සුනිට්ඨිතපච්ඡාභත්තකච්යචො 

කාළපක්ඛූයපොසථදිවයස වත්තමායන ඔග්ගයත සූරියෙ එයකො අදුතියෙො

පත්තචීවරමාොෙ පාෙමග්යගයනව සාවත්ථියතො තිංස යෙොජනානි ගන්ත්වා

තස්ස ෙක්ඛස්ස භවනං පාවිසි. යතන වුත්තං ‘‘ආළවකස්ස ෙක්ඛස්ස

භවයන’’ති. 

කංපනභගවාෙස්මිංනියරොයධආළවකස්සභවනං, තස්සමූයල විහාසි, උොහු

භවයනයෙවාති? භවයනයෙව. ෙයථව හි ෙක්ඛා අත්තයනො භවනං පස්සන්ති, 

තථා භගවාපි. යසො තත්ථ ගන්ත්වා භවනද්වායර අට්ඨාසි. තො ආළවයකො

හිමවන්යත ෙක්ඛසමාගමං ගයතො යහොති. තයතො ආළවකස්ස ද්වාරපායලො

ගරයභො නාම ෙක්යඛො භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා, ‘‘කං, භන්යත, 

භගවා විකායලආගයතො’’තිආහ.ආම, ගරභ, ආගයතොම්හි, සයච යත අගරු, 

විහයරෙයායමකරත්තංආළවකස්සභවයනති. නයම, භන්යත, ගරු, අපිචයඛො

යසොෙක්යඛොකක්ඛයළොඵරුයසො, මාතාපිතූනම්පිඅභිවාෙනාදීනිනකයරොති, මා 

රුච්චි භගවයතො ඉධ වායසොති. ජානාමි, ගරභ, තස්ස සභාවං, න යකොචි

මමන්තරායෙො භවිස්සති.සයචයතඅගරු, විහයරෙයායමකරත්තන්ති. 

දුතිෙම්පිගරයභොෙක්යඛොභගවන්තංඑතෙයවොච– ‘‘අග්ගිතත්තකපාලසදියසො, 

භන්යත, ආළවයකො, මාතාපිතයරොතිවාසමණබ්රාහ්මණාතිවා ධම්යමොතිවාන

ජානාති, ඉධාගතානංපනචිත්තක්යඛපම්පිකයරොති, හෙෙම්පිඵායලති, පායෙපි
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පටුන 

ගයහත්වා පරසමුද්ෙං වා පරචක්කවාළං වා ඛිපතී’’ති. දුතිෙම්පි භගවා ආහ – 

‘‘ජානාමි, ගරභ, සයචපි යත අගරු, විහයරෙයායමකරත්ත’’න්ති. න යම, 

භන්යත, ගරු, අපිච යඛො යසො ෙක්යඛො අත්තයනො අනායරොයචත්වා

අනුජානන්තං මං ජීවිතාපි යවොයරොයපෙය, ආයරොයචමි, භන්යත, තස්සාති.

ෙථාසුඛං, ගරභ, ආයරොයචහීති. ‘‘යතන හි, භන්යත, ත්වයමව ජානාහී’’ති

භගවන්තං අභිවායෙත්වාහිමවන්තාභිමුයඛො පක්කාමි. භවනද්වාරම්පිසෙයමව

භගවයතො විවරමොසි. භගවා අන්යතොභවනං පවිසිත්වා ෙත්ථ අභිලක්ඛියතසු

මඞ්ගලදිවසාදීසු නිසීදිත්වා ආළවයකො සිරිං අනුයභොති, තස්මිංයෙව 

දිබ්බරතනමයෙපල්ලඞ්යකනිසීදිත්වාසුවණ්ණාභංමුඤ්චි.තංදිස්වාෙක්ඛස්ස 

ඉත්ථියෙොආගන්ත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා සම්පරිවායරත්වා නිසීදිංසු. භගවා 

‘‘පුබ්යබ තුම්යහ ොනං ෙත්වා සීලං සමාදියිත්වා පූජයනෙයං පූයජත්වා ඉමං 

සම්පත්තිං පත්තා, ඉොනිපි තයථව කයරොථ, මා අඤ්ඤමඤ්ඤං

ඉස්සාමච්ඡරිොභිභූතා විහරථා’’තිආදිනා නයෙන තාසං පකණ්ණකධම්මකථං

කයථසි. තා භගවයතො මධුරනිග්යඝොසං සුත්වා සාධුකාරසහස්සානි ෙත්වා

භගවන්තං සම්පරිවායරත්වා නිසීදිංසුයෙව. ගරයභොපි හිමවන්තං ගන්ත්වා

ආළවකස්සායරොයචසි – ‘‘ෙග්යඝ, මාරිස, ජායනෙයාසි විමායන යත භගවා

නිසින්යනො’’ති. යසො ගරභස්ස සඤ්ඤං අකාසි ‘‘තුණ්හී යහොහි, ගන්ත්වා

කත්තබ්බං කරිස්සාමී’’ති. පුරිසමායනන කර ලජ්ජියතො අයහොසි, තස්මා ‘‘මා

යකොචිපරිසමජ්යඣසුයණෙයා’’තිඑවමකාසි. 

තොසාතාගිරයහමවතාභගවන්තංයජතවයනයෙවවන්දිත්වා ‘‘ෙක්ඛසමාගමං 

ගමිස්සාමා’’ති සපරිවාරා නානාොයනහි ආකායසන ගච්ඡන්ති. ආකායස ච

ෙක්ඛානං සබ්බත්ථ මග්යගො නත්ථි, ආකාසට්ඨානි විමානානි පරිහරිත්වා 

මග්ගට්ඨායනයනවමග්යගොයහොති.ආළවකස්සපනවිමානංභූමට්ඨංසුගුත්තං 

පාකාරපරික්ඛිත්තං සුසංවිහිතද්වාරඅට්ටාලකයගොපුරං උපරි

කංසජාලසඤ්ඡන්නං මඤ්ජූසසදිසං තියෙොජනං උබ්යබයධන, තස්ස උපරි

මග්යගො යහොති. යත තං පයෙසමාගම්ම ගන්තුං නාසක්ඛිංසු. බුද්ධානං හි

නිසින්යනොකාසස්ස උපරිභායගනොව භවග්ගා යකොචි ගන්තුංන සක්යකොති.

යත ‘‘කමිෙ’’න්ති? ආවජ්යජත්වාභගවන්තංදිස්වාආකායස ඛිත්තයලඩ්ඩුවිෙ

ඔරුය්හවන්දිත්වාධම්මංසුත්වා පෙක්ඛිණංකත්වා, ‘‘ෙක්ඛසමාගමංගච්ඡාම

භගවා’’ති තීණි වත්ථූනි පසංසන්තා ෙක්ඛසමාගමං අගමංසු. ආළවයකො යත

දිස්වා, ‘‘ඉධනිසීෙථා’’තිපටික්කම්මඔකාසමොසි.යතආළවකස්සනියවයෙසුං

– ‘‘ලාභා යත, ආළවක, ෙස්ස යත භවයන භගවා විහරති, ගච්ඡාවුයසො, 

භගවන්තං පයිරුපාසස්සූ’’ති. එවං භගවා භවයනයෙව විහාසි, න ෙස්මිං
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නියරොයධ ආළවකස්ස භවනං, තස්ස මූයලති. යතන වුත්තං – ‘‘එකං සමෙං

භගවා ආළවිෙංවිහරතිආළවකස්සෙක්ඛස්සභවයන’’ති. 

අථ යඛො ආළවයකො…යප.… එතෙයවොච – ‘‘නික්ඛම, සමණා’’ති කස්මා

පනාෙං එතෙයවොච? යරොයසතුකාමතාෙ. තයත්රවං ආදියතො පභුති සම්බන්යධො

යවදිතබ්යබො – අෙං හි ෙස්මා අස්සද්ධස්ස සද්ධාකථා දුක්කථා යහොති 

දුස්සීලාදීනං සීලාදිකථා විෙ, තස්මා යතසං ෙක්ඛානං සන්තිකා භගවයතො

පසංසං සුත්වායෙව අග්ගිම්හි පක්ඛිත්තයලොණසක්ඛරා විෙ අබ්භන්තයර

යකොයපන තටතටාෙමානහෙයෙො හුත්වා ‘‘යකො යසො භගවා නාම, යෙො මම

භවනංපවිට්යඨො’’තිආහ.යතඅහංසු–‘‘නත්වං, ආවුයසො, ජානාසිභගවන්තං

අම්හාකං සත්ථාරං, යෙො තුසිතභවයන ඨියතො පඤ්චමහාවියලොකතං 

වියලොයකත්වා’’තිආදිනා නයෙන ොව ධම්මචක්කපවත්තනා කයථන්තා

පටිසන්ධිආදීසු ද්වත්තිංස පුබ්බනිමිත්තානි වත්වා, ‘‘ඉමානිපි ත්වං, ආවුයසො, 

අච්ඡරිොනි නාද්ෙසා’’ති? යචොයෙසුං.යසොදිස්වාපියකොධවයසන‘‘නාද්ෙස’’න්ති

ආහ. ආවුයසො ආළවක, පස්යසෙයාසි වා ත්වං, න වා, යකො තො අත්යථො

පස්සතාවාඅපස්සතා වා? කංත්වංකරිස්සසි අම්හාකංසත්ථුයනො, යෙොත්වං

තං උපනිධාෙ චලක්කකුධ-මහාඋසභසමීයප තෙහුජාතවච්ඡයකො විෙ, තිධා 

පභින්නමත්තවාරණසමීයප භිඞ්කයපොතයකො විෙ, 

භාසුරවිලම්බිතයකසරයසොභිතක්ඛන්ධස්ස මිගරඤ්යඤො සමීයප ජරසිඞ්ගායලො

විෙ, දිෙඩ්ෙයෙොජනසතපවඩ්ෙකාෙසුපණ්ණරාජසමීයප 

ඡින්නපක්ඛකාකයපොතයකොවිෙඛාෙසි, ගච්ඡෙංයතකරණීෙං, තංකයරොහීති.

එවං වුත්යත දුට්යඨො ආළවයකො උට්ඨහිත්වා මයනොසිලාතයල වාමපායෙන

ඨත්වා – ‘‘පස්සථ ොනි තුම්හාකං වා සත්ථා මහානුභායවො, අහං වා’’ති

ෙක්ඛිණපායෙන සට්ඨියෙොජනමත්තං යකලාසපබ්බතකූටං අක්කමි. තං

අයෙොකූටපහයටො විෙ නිද්ධන්තඅයෙොපිණ්යඩො පපටිකායෙො මුඤ්චි, යසො තත්ර 

ඨත්වා, ‘‘අහංආළවයකො’’තිඋග්යඝොයසසි.සකලජම්බුදීපංසද්යෙොඵරි. 

චත්තායරො කිර සද්ො සකලජම්බුදීයප සූයිංසු – ෙඤ්ච පුණ්ණයකො

ෙක්ඛයසනාපති ධනඤ්ජෙයකොරබයරාජානං ජූතං ජිනිත්වා අප්යඵොයටත්වා

‘‘අහං ජිනි’’න්ති උග්යඝොයසසි; ෙඤ්ච සක්යකො යෙවානමින්යෙො 

කස්සපභගවයතො සාසයන ඔසක්කන්යත විස්සකම්මයෙවපුත්තං සුනඛං

කරිත්වා–‘‘අහං පාපභික්ඛූච පාපභික්ඛුනියෙොචඋපාසයකචඋපාසිකායෙොච

සබ්යබව ච අධම්මවාදියනො ඛාොමී’’ති උග්යඝොසායපසි; ෙඤ්ච කුසජාතයක

පභාවතියහතු සත්තහි රාජූහි නගයර උපරුද්යධ පභාවතිං අත්තනා සහ

හත්ථික්ඛන්යධ ආයරොයපත්වා නගරා නික්ඛම්ම – ‘‘අහං

සීහස්සරමහාකුසරාජා’’ති මහාපුරියසො උග්යඝොයසසි; ෙඤ්ච යකලාසමුද්ධනි
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ඨත්වා ආළවයකොති.තොහිසකලජම්බුදීයපද්වායරඨත්වාඋග්යඝොසිතසදිසං

අයහොසි. තියෙොජනසහස්සවිත්ථයතොචහිමවාපිසඞ්කම්පිෙක්ඛස්සානුභායවන. 

යසො වාතමණ්ඩලං සමුට්ඨායපසි–‘‘එයතයනව සමණංපලායපස්සාමී’’ති. යත

පුරත්ථිමාදියභො වාතා සමුට්ඨහිත්වා

අඩ්ෙයෙොජනයෙොජනද්වියෙොජනතියෙොජනප්පමාණානි පබ්බතකූටානි

පොයලත්වා වනගච්ඡරුක්ඛාදීනි උම්මූලං කත්වා, ආළවිනගරං පක්ඛන්තා

ජිණ්ණහත්ථිසාලාදීනි චුණ්යණන්තාඡෙනිට්ඨකාආකායසවිධයමන්තා.භගවා

‘‘මා කස්සචි උපයරොයධො යහොතූ’’ති අධිට්ඨාසි. යත වාතා ෙසබලං පත්වා

චීවරකණ්ණමත්තම්පි චායලතුං නාසක්ඛිංසු. තයතො මහාවස්සං සමුට්ඨායපසි.

‘‘උෙයකන අජ්යඣොත්ථරිත්වා සමණං මායරස්සාමී’’ති. තස්සානුභායවන

උපරූපරි සතපටලසහස්සපටලාදියභො වලාහකා උට්ඨහිත්වා පවස්සිංසු.

වුට්ඨිධාරායවයගන පථවී ඡිද්ො අයහොසි. වනරුක්ඛාදීනං උපරි මයහොයඝො 

ආගන්ත්වා ෙසබලස්ස චීවයර උස්සාවබින්දුමත්තම්පි යතයමතුං නාසක්ඛි.

තයතො පාසාණවස්සං සමුට්ඨායපසි. මහන්තානි මහන්තානි පබ්බතකූටානි 

ධූමාෙන්තානි පජ්ජලන්තානි ආකායසනාගන්ත්වා ෙසබලං පත්වා 

දිබ්බමාලාගුළානි සම්පජ්ජිංසු. තයතො පහරණවස්සං සමුට්ඨායපසි.

එකයතොධාරාඋභයතොධාරාඅසිසත්තිඛුරප්පාෙයෙො ධූමාෙන්තා පජ්ජලන්තා 

ආකායසනාගන්ත්වාෙසබලංපත්වාදිබ්බපුප්ඵානිඅයහසුං.තයතො අඞ්ගාරවස්සං 

සමුට්ඨායපසි. කංසුක වණ්ණා අඞ්ගාරා ආකායසනාගන්ත්වා ෙසබලස්ස

පාෙමූයල දිබ්බපුප්ඵානිහුත්වාවිකීරයිංසු.තයතො කුක්කුලවස්සං සමුට්ඨායපසි.

අච්චුණ්හාකුක්කුලා ආකායසනාගන්ත්වාෙසබලස්සපාෙමූයලචන්ෙනචුණ්ණං

හුත්වා නිපතිංසු. තයතො වාලිකවස්සං සමුට්ඨායපසි. අතිසුඛුමවාලිකා

ධූමාෙන්තාපජ්ජලන්තා ආකායසනාගන්ත්වාෙසබලස්සපාෙමූයලදිබ්බපුප්ඵානි

හුත්වානිපතිංසු.තයතො කලලවස්සං සමුට්ඨායපසි.තංකලලවස්සංධූමාෙන්තං

පජ්ජලන්තං ආකායසනාගන්ත්වා ෙසබලස්ස පාෙමූයල දිබ්බගන්ධං හුත්වා

නිපති.තයතො අන්ධකාරං සමුට්ඨායපසි‘‘භිංයසත්වාසමණං පලායපස්සාමී’’ති.

තං චතුරඞ්ගසමන්නාගතං අන්ධකාරසදිසං හුත්වා ෙසබලං පත්වා 

සූරිෙප්පභාවිහතමිවඅන්ධකාරංඅන්තරධායි. 

එවං ෙක්යඛො ඉමාහි නවහි 

වාතවස්සපාසාණපහරණඞ්ගාරකුක්කුලවාලිකකලලන්ධකාරවුට්ඨීහි භගවන්තං

පලායපතුං අසක්යකොන්යතො නානාවිධපහරණහත්ථාෙ 

අයනකප්පකාරරූපභූතගණසමාකුලාෙ චතුරඞ්ගිනිො යසනාෙ සෙයමව

භගවන්තං අභිගයතො. යත භූතගණා අයනකප්පකායර විකායර කත්වා
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පටුන 

‘‘ගණ්හථ හනථා’’ති භගවයතො උපරි ආගච්ඡන්තා විෙ යහොන්ති. අපිච යඛො

නිද්ධන්තයලොහපිණ්ඩං විෙ මක්ඛිකා, භගවන්තං අල්ලීයිතුං අසමත්ථාව 

අයහසුං. එවං සන්යතපි ෙථා යබොධිමණ්යඩ මායරො ආගතයවලාෙයමව

නිවත්යතො, තථා අනිවත්යතත්වා උපඩ්ෙරත්තිමත්තං බයාකුලමකංසු. එවං

උපඩ්ෙරත්තිමත්තං අයනකප්පකාරවිභිංසනකෙස්සයනනපිභගවන්තංචායලතුං

අසක්යකොන්යතො ආළවයකො චින්යතසි – ‘‘ෙංනූනාහං යකනචි අයජෙයං

දුස්සාවුධංමුඤ්යචෙය’’න්ති. 

චත්තාරි කිර ආවුධානි යලොයක යසට්ඨානි – සක්කස්ස වජිරාවුධං, 

යවස්සවණස්සගොවුධං, ෙමස්සනෙනාවුධං, ආළවකස්ස දුස්සාවුධන්ති.ෙදිහි

සක්යකො දුට්යඨො වජිරාවුධං සියනරුමත්ථයක පහයරෙය, 

අට්ඨසට්ඨිසහස්සාධිකයෙොජනසතසහස්සං විනිවිජ්ඣිත්වා යහට්ඨයතො

ගච්යඡෙය. යවස්සවයණන කුජ්ඣනකායල විස්සජ්ජිතං ගොවුධං බහූනං

ෙක්ඛසහස්සානංසීසංපායතත්වා පුනහත්ථපාසංආගන්ත්වාතිට්ඨති.ෙයමන

දුට්යඨන නෙනාවුයධන ඔයලොකතමත්යත අයනකානි කුම්භණ්ඩසහස්සානි

තත්තකපායල තිලා විෙ ඵරන්තානි විනස්සන්ති. ආළවයකො දුට්යඨො සයච

ආකායස දුස්සාවුධං මුඤ්යචෙය, ද්වාෙස වස්සානියෙයවොන වස්යසෙය. සයච 

පථවිෙං මුඤ්යචෙය. සබ්බරුක්ඛතිණාදීනි සුස්සිත්වා ද්වාෙසවස්සන්තයර න

පුන විරුයහෙුං. සයච සමුද්යෙ මුඤ්යචෙය, තත්තකපායල උෙකබින්දු විෙ

සබ්බමුෙකං සුස්යසෙය. සයච සියනරුසදියසපි පබ්බයත මුඤ්යචෙය, 

ඛණ්ඩාඛණ්ඩං හුත්වා විකයරෙය. යසො එවං මහානුභාවං දුස්සාවුධං

උත්තරිසාටකං මුඤ්චිත්වා අග්ගයහසි. යෙභුයෙයන 

ෙසසහස්සීයලොකධාතුයෙවතා යවයගන සන්නිපතිංසු ‘‘අජ්ජ භගවා ආළවකං

ෙයමස්සති, තත්ථ ධම්මං යසොස්සාමා’’ති යුද්ධෙස්සනකාමාපි යෙවතා

සන්නිපතිංසු.එවංසකලම්පිආකාසංයෙවතාහි පරිපුණ්ණමයහොසි. 

අථ ආළවයකො භගවයතො සමීයප උපරූපරි විචරිත්වා වත්ථාවුධං මුඤ්චි. තං 

අසනිවිචක්කං විෙආකායසයභරවසද්ෙංකයරොන්තංධූමාෙන්තංපජ්ජලන්තං

භගවන්තං පත්වා ෙක්ඛමානමද්ෙනත්ථං පාෙපුඤ්ඡනයචොළං හුත්වා පාෙමූයල

නිපති. ආළවයකො තං දිස්වා ඡින්නවිසායණො විෙ උසයභො උද්ධතොයඨො විෙ

සප්යපො නිත්යතයජො නිම්මයෙො නිපතිතමානද්ධයජො හුත්වා චින්යතසි –

‘‘දුස්සාවුධම්පි යම සමණං නාභියභොසි. කං නු යඛො කාරණ’’න්ති? ‘‘ඉෙං

කාරණං, යමත්තාවිහාරයුත්යතො සමයණො, හන්ෙ නං යරොයසත්වා යමත්තාෙ

වියෙොයජමී’’තිඉමිනාසම්බන්යධයනතංවුත්තං–අථයඛොආළවයකොෙක්යඛො

යෙන භගවා…යප.…නික්ඛම සමණාති. තත්ථාෙමධිප්පායෙො –කස්මා මො

අනනුඤ්ඤායතොමමභවනං පවිසිත්වාඝරසාමියකොවිෙඉත්ථාගාරස්සමජ්යඣ
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නිසින්යනොසි? අනනුයුත්තයමතං සමණස්ස ෙදිෙං අදින්නපරියභොයගො

ඉත්ථිසංසග්යගො ච? තස්මාෙදිත්වං සමණධම්යමඨියතො, නික්ඛම සමණාති.

එයකපන–‘‘එතානිඅඤ්ඤානිචඵරුසවචනානිවත්වාඑවාෙංඑතෙයවොචා’’ති 

භණන්ති. 

අථ භගවා – ‘‘ෙස්මා ථද්යධො පටිථද්ධභායවන වියනතුං න සක්කා, යසො හි

පටිථද්ධභායවකයිරමායන, යසෙයථාපිචණ්ඩස්සකුක්කුරස්සනාසාෙපිත්තං 

භින්යෙෙය, යසො භියෙයොයසොමත්තාෙ චණ්ඩතයරො අස්ස, එවං ථද්ධතයරො

යහොති, මුදුනා පන යසො සක්කා වියනතු’’න්ති ඤත්වා, සාධාවුයසොති

පිෙවචයනනතස්ස වචනංසම්පටිච්ඡිත්වානික්ඛමි.යතනවුත්තං සාධාවුයසොති

භගවා නික්ඛමීති. 

තයතො ආළවයකො – ‘‘සුබ්බයචො වතාෙං සමයණො එකවචයනයනව

නික්ඛන්යතො, එවං නාම නික්ඛයමතුං සුඛං සමණං අකාරයණයනවාහං

සකලරත්තිං යුද්යධන අබ්භුෙයාසි’’න්ති මුදුචිත්යතො හුත්වා පුන චින්යතසි –

‘‘ඉොනිපි න සක්කා ජානිතුං, කං නු යඛො සුබ්බචතාෙ නික්ඛන්යතො උොහු

යකොධයනො. හන්ොහං වීමංසාමී’’ති. තයතො පවිස, සමණාති ආහ. අථ 

සුබ්බයචොති මුදුභූතචිත්තවවත්ථානකරණත්ථං පුන පිෙවචනං වෙන්යතො 

සාධාවුයසොති භගවා පාවිසි. ආළවයකො පුනප්පුනං තයමව සුබ්බචභාවං

වීමංසන්යතොදුතිෙම්පිතතිෙම්පි නික්ඛම පවිසාතිආහ.භගවාපිතථාඅකාසි.ෙදි

න කයරෙය, පකතිොපි ථද්ධෙක්ඛස්ස චිත්තං ථද්ධතරං හුත්වා ධම්මකථාෙ

භාජනං න භයවෙය. තස්මා ෙථා නාම මාතා යරොෙන්තං පුත්තකං ෙං යසො

ඉච්ඡති, තං ෙත්වා වාකත්වාවාසඤ්ඤායපසිතථාභගවාකයලසයරොෙයනන 

යරොෙන්තං ෙක්ඛං සඤ්ඤායපතුං ෙං යසො භණති, තං අකාසි. ෙථා ච ධාතී

ථඤ්ඤං අපිවන්තං ොරකංකඤ්චි ෙත්වා උපලායළත්වා පායෙති, තථා භගවා

ෙක්ඛං යලොකුත්තරධම්මඛීරං පායෙතුං තස්ස පත්ථිතවචනකරයණන

උපලායළන්යතොඑවමකාසි.ෙථාචපුරියසොලාබුම්හි චතුමධුරංපූයරතුකායමො

තස්සබ්භන්තරංයසොයධති, එවංභගවාෙක්ඛස්සචිත්යත යලොකුත්තරචතුමධුරං

පූයරතුකායමො තස්සබ්භන්තයර යකොධමලං යසොයධතුං ොව තතිෙං 

නික්ඛමනපවිසනංඅකාසි. 

අථ ආළවයකො ‘‘සුබ්බයචො අෙං සමයණො ‘නික්ඛමා’ති වුත්යතො නික්ඛමති, 

‘පවිසා’ති වුත්යතො පවිසති. ෙංනූනාහං ඉමං සමණං එවයමව සකලරත්තිං

කලයමත්වා පායෙ ගයහත්වා පාරගඞ්ගාෙ ඛියපෙය’’න්ති? පාපකං චිත්තං

උප්පායෙත්වා චතුත්ථවාරං ආහ නික්ඛම, සමණාති. තං ඤත්වා භගවා න

ඛ්වාහං තන්තිආහ.එවංවාවුත්යතතදුත්තරිකරණීෙංපරියෙසමායනොපඤ්හං
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පුච්ඡිතබ්බං මඤ්ඤිස්සති.තංධම්මකථාෙමුඛංභවිස්සතීතිඤත්වා, නඛ්වාහං 

තන්ති ආහ. තත්ථ න-ඉති පටික්යඛයප. යඛොති අවධාරයණ. අහන්ති

අත්තනිෙස්සනං. තන්ති යහතුවචනං. යතයනයවත්ථ ‘‘ෙස්මා ත්වං එවං

චින්යතසි, තස්මා අහං, ආවුයසො, යනවනික්ඛමිස්සාමි, ෙං යතකරණීෙං, තං

කයරොහී’’තිඑවමත්යථො ෙට්ඨබ්යබො. 

තයතොආළවයකො ෙස්මා පුබ්යබපිආකායසන ගමනයවලාෙ – ‘‘කං නු යඛො

එතං සුවණ්ණවිමානං, උොහු රජතමණිවිමානානං අඤ්ඤතරං, හන්ෙ නං

පස්සාමා’’තිඑවංඅත්තයනො විමානංආගයතඉද්ධිමන්යතතාපසපරිබ්බාජයක

පඤ්හං පුච්ඡිත්වා විස්සජ්යජතුං අසක්යකොන්යත චිත්තක්යඛපාදීහි වියහයඨති, 

තස්මා භගවන්තම්පි තථා වියහයඨස්සාමීති මඤ්ඤමායනො පඤ්හං

තන්තිආදිමාහ. 

කුයතො පනස්ස පඤ්හාති? තස්ස කර මාතාපිතයරො කස්සපං භගවන්තං

පයිරුපාසිත්වාඅට්ඨ පඤ්යහසහ විස්සජ්ජයනනඋග්ගයහසුං.යතෙහරකායල

ආළවකං පරිොපුණායපසුං; යසො කාලච්චයෙන විස්සජ්ජනං සම්මුස්සි. තයතො

‘‘ඉයම පඤ්හාපි මා විනස්සන්තූ’’ති සුවණ්ණපට්යඨ ජාතිහිඞ්ගුලයකන

යලඛායපත්වාවිමායනනික්ඛිපි.එවයමයතපුට්ඨපඤ්හාබුද්ධවිසොව යහොන්ති.

භගවාතංසුත්වාෙස්මාබුද්ධානංපරිච්චත්තලාභන්තරායෙොවා ජීවිතන්තරායෙො

වාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණබයාමප්පභාදිපටිඝායතොවානසක්කායකනචිකාතුං, 

තස්මා නං යලොයක අසාධාරණං බුද්ධානුභාවං ෙස්යසන්යතො න ඛ්වාහං තං, 

ආවුයසො, පස්සාමිසයෙවයකයලොයකතිආදිමාහ. 

එවං භගවා තස්ස බාධනචිත්තං පටියසයධත්වා පඤ්හාපුච්ඡයන උස්සාහං

ජයනන්යතො ආහ අපිච ත්වං, ආවුයසො, පුච්ඡ, ෙොකඞ්ඛසීති. තස්සත්යථො –

පුච්ඡ, ෙදිආකාඞ්ඛසි, නයමපඤ්හාවිස්සජ්ජයන භායරොඅත්ථි.අථවාපුච්ඡ, ෙං

ආකඞ්ඛසි. සබ්බං යත විස්සජ්යජස්සාමීති සබ්බඤ්ඤුපවාරණං පවායරසි

අසාධාරණං පච්යචකබුද්ධඅග්ගසාවකමහාසාවයකහි. එවං භගවයතො 

සබ්බඤ්ඤුපවාරණාෙ පවාරිතාෙ අථ යඛො ආළවයකො ෙක්යඛො භගවන්තං

ගාථාෙ අජ්ඣභාසි. 

තත්ථ කිංසූධවිත්තන්ති, කංසුඉධ විත්තං. විත්තන්තිධනං.තංහිපීතිසඞ්ඛාතං

විත්තිං කයරොති, තස්මා ‘‘විත්ත’’න්ති වුච්චති. සුචිණ්ණන්ති සුකතං. සුඛන්ති

කායිකයචතසිකංසාතං. ආවහාතීතිආවහතිආයනතියෙතිඅප්යපති. හයව-ඉති

ෙළ්හත්යථ නිපායතො. සාදුතරන්ති අතිසයෙන සාදු. ‘‘සාධුතර’’න්තිපි පායඨො. 

රසානන්ති රසසඤ්ඤිතානංධම්මානං. කථන්තියකනපකායරන.කථංජීවියනො 
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ජීවිතං කථංජීවිංජීවිතං. ගාථාබන්ධසුඛත්ථංපනසානුනාසිකං වුච්චති.කථංජීවිං

ජීවතන්තිවා පායඨො, තස්ස ‘‘ජීවන්තානං කථංජීවි’’න්තිඅත්යථො.එවංඉමාෙ

ගාථාෙ ‘‘කං සු ඉධ යලොයක පුරිසස්ස විත්තං යසට්ඨං? කං සු සුචිණ්ණං

සුඛමාවහාති? කං රසානං සාදුතරං? කථංජීවිං ජීවිතං යසට්ඨමාහූ’’ති? ඉයම

චත්තායරොපඤ්යහපුච්ඡි. 

අථස්ස භගවා කස්සපෙසබයලන විස්සජ්ජිතනයෙයනව විස්සජ්යජන්යතො ඉමං

ගාථමාහ සද්ධීධ විත්තන්ති. තත්ථ ෙථා හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදි විත්තං

උපයභොගසුඛං ආවහති, ඛුප්පිපාසාදිදුක්ඛං පටිබාහති, ොලිද්දිෙං වූපසයමති, 

මුත්තාදිරතනපටිලාභයහතු යහොති, යලොකසන්තතිඤ්ච ආවහති, එවං

යලොකෙයලොකුත්තරා සද්ධාපි ෙථාසම්භවං යලොකෙයලොකුත්තරං විපාකං

සුඛමාවහති, සද්ධාධුයරන පටිපන්නානං ජාතිජරාදිදුක්ඛං පටිබාහති, 

ගුණොලිද්දිෙංවූපසයමති, සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගාදිරතනපටිලාභයහතුයහොති. 

‘‘සද්යධො සීයලනසම්පන්යනො, ෙයසො යභොගසමප්පියතො; 

ෙංෙංපයෙසංභජති, තත්ථතත්යථවපූජියතො’’ති.(ධ.ප.303) – 

වචනයතො යලොකසන්තතිඤ්ච ආවහතීති කත්වා ‘‘විත්ත’’න්ති වුත්තං. ෙස්මා

පන යතසං සද්ධාවිත්තං අනුගාමිකං අනඤ්ඤසාධාරණං සබ්බසම්පත්තියහතු, 

යලොකෙස්සහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිවිත්තස්සාපිනිොනං.සද්යධොයෙවහි ොනාදීනි

පුඤ්ඤානි කත්වා විත්තං අධිගච්ඡති, අස්සද්ධස්ස පන විත්තං ොවයෙව

අනත්ථාෙ යහොති, තස්මා යසට්ඨන්ති වුත්තං. පුරිසස්සාති 

උක්කට්ඨපරිච්යඡෙයෙසනා. තස්මා න යකවලං පුරිසස්ස, ඉත්ථිආදීනම්පි 

සද්ධාවිත්තයමවයසට්ඨන්තියවදිතබ්බං. 

ධම්යමොතිෙසකුසලධම්යමො, ොනසීලභාවනාධම්යමොවා. සුචිණ්යණොතිසුකයතො

සුචරියතො. සුඛමාවහතීති යසොණයසට්ඨිපුත්තරට්ඨපාලාදීනං විෙ මනුස්සසුඛං, 

සක්කාදීනංවිෙ දිබ්බසුඛං, පරියෙොසායනමහාපදුමාදීනං විෙනිබ්බානසුඛඤ්ච

ආවහති. 

සච්චන්තිඅෙංසච්චසද්යෙොඅයනයකසු අත්යථසුදිස්සති.යසෙයථිෙං–‘‘සච්චං

භයණ න කුජ්යඣෙයා ’’ තිආදීසු (ධ. ප. 224) වාචාසච්යච. ‘‘සච්යච ඨිතා

සමණබ්රාහ්මණා චා’’තිආදීසු(ජා.2.21.433) විරතිසච්යච.‘‘කස්මානුසච්චානි

වෙන්තිනානා, පවාදිොයසකුසලාවොනා’’තිආදීසු (සු.නි.891) දිට්ඨිසච්යච.

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණසච්චානී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.185) 

බ්රාහ්මණසච්යච. ‘‘එකංහි සච්චංනදුතිෙමත්ථී’’තිආදීසු(සු.නි.890; මහානි.

119) පරමත්ථසච්යච. ‘‘චතුන්නං සච්චානං කති කුසලා’’තිආදීසු (විභ. 216) 
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අරිෙසච්යච. ඉධ පන පරමත්ථසච්චං නිබ්බානං විරතිසච්චඤ්ච අබ්භන්තරං

කත්වා වාචාසච්චං අධිප්යපතං, ෙස්සානුභායවනඋෙකාදීනිවයස වත්යතන්ති, 

ජාතිජරාමරණපාරංතරන්ති.ෙථාහ– 

‘‘සච්යචනවායචනුෙකම්හිධාවති, 

විසම්පිසච්යචනහනන්තිපණ්ඩිතා; 

සච්යචනයෙයවොථනෙංපවස්සති, 

සයචඨිතානිබ්බුතිංපත්ථෙන්ති. 

‘‘යෙ යකචියමඅත්ථිරසාපථබයා, 

සච්චංයතසංසාදුතරංරසානං; 

සච්යචඨිතාසමණබ්රාහ්මණාච, 

තරන්තිජාතිමරණස්සපාර’’න්ති.(ජා.2.21.433); 

සාදුතරන්ති මධුරතරං පණීතතරං. රසානන්ති යෙ ඉයම ‘‘මූලරයසො

ඛන්ධරයසො’’තිආදිනා (ධ. ස. 628-630) නයෙන සාෙනීෙධම්මා, යෙචියම

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, සබ්බං ඵලරසං (මහාව. 300), අරසරූයපො භවං

යගොතයමො, යෙ යත, බ්රාහ්මණ, රූපරසා සද්ෙරසා (පාරා. 3; අ. නි. 8.11), 

අනාපත්ති රසරයස (පාචි. 605-611), අෙං ධම්මවිනයෙො එකරයසො

විමුත්තිරයසො (චූළව. 385; අ. නි. 8.19), භාගී වා භගවා අත්ථරසස්ස

ධම්මරසස්සා’’තිආදිනා (මහානි. 149) නයෙන රූපාචාරරසුපවජ්ජා අවයසසා

බයඤ්ජනාෙයෙො‘‘ධම්මරසා’’තිවුච්චන්ති. යතසංරසානංසච්චංහයවසාදුතරං

සච්චයමව සාදුතරං. සාධුතරං වා, යසට්ඨතරං, උත්තමතරං. මූලරසාෙයෙො හි

සරීරමුපබූ්රයහන්ති, සංකයලසිකඤ්ච සුඛමාවහන්ති. සච්චරයස

විරතිසච්චවාචාසච්චරසා සමථවිපස්සනාදීහි චිත්තං උපබූ්රයහති, 

අසංකයලසිකඤ්ච සුඛමාවහති. විමුත්තිරයසො පරමත්ථසච්චරසපරිභාවිතත්තා 

සාදු, අත්ථරසධම්මරසා ච තෙධිගමූපාෙභූතං අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච නිස්සාෙ 

පවත්තියතොති. 

පඤ්ඤාජීවිංජීවිතන්ති එත්ථ පන ය්වාෙං අන්යධකචක්ඛුද්විචක්ඛුයකසු

ද්විචක්ඛුපුග්ගයලො ගහට්යඨො වා කම්මන්තානුට්ඨාන-සරණගමනොන-

සංවිභාග-සීලසමාොනුයපොසථකම්මාදි ගහට්ඨපටිපෙං, පබ්බජියතො වා

අවිප්පටිසාරකරසීලසඞ්ඛාතං තදුත්තරිචිත්තවිසුද්ධිආදියභෙම්පි පබ්බජිතපටිපෙං

පඤ්ඤාෙ ආරායධත්වා ජීවති, තස්ස පඤ්ඤාෙ ජීවියනො ජීවිතං, තං වා

පඤ්ඤාජීවිතංයසට්ඨමාහූතිඑවමත්යථොෙට්ඨබ්යබො. 
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එවං භගවතා විස්සජ්ජියත චත්තායරොපි පඤ්යහ සුත්වා අත්තමයනො ෙක්යඛො

අවයසයසපි චත්තායරො පඤ්යහ පුච්ඡන්යතො කථංසු තරති ඔඝන්ති ගාථමාහ.

අථස්ස භගවා පුරිමනයෙයනව විස්සජ්යජන්යතො සද්ධාෙ තරතීති ගාථමාහ.

තත්ථ කඤ්චාපි යෙො චතුබ්බිධයමොඝං තරති, යසො සංසාරණ්ණවම්පි තරති, 

වට්ටදුක්ඛම්පිඅච්යචති, කයලසමලාපිපරිසුජ්ඣති, එවං සන්යතපිපනෙස්මා

අස්සද්යධො ඔඝතරණං අසද්ෙහන්යතො න පක්ඛන්ෙති, පඤ්චසු කාමගුයණසු

චිත්තයවොස්සග්යගනපමත්යතො තත්යථවවිසත්තත්තා සංසාරණ්ණවංනතරති, 

කුසීයතො දුක්ඛං විහරති යවොකණ්යණො අකුසයලහි ධම්යමහි, අප්පඤ්යඤො

සුද්ධිමග්ගං අජානන්යතොනපරිසුජ්ඣති, තස්මාතප්පටිපක්ඛං ෙස්යසන්යතන

භගවතාඅෙංගාථාවුත්තා. 

එවංවුත්තාෙයචතාෙෙස්මා යසොතාපත්තිෙඞ්ගපෙට්ඨානං සද්ධින්ද්රිෙං, තස්මා 

සද්ධාෙ තරති ඔඝන්ති ඉමිනා පයෙන දිට්යඨොඝතරණං යසොතාපත්තිමග්ගං

යසොතාපන්නඤ්ච පකායසති.ෙස්මා පනයසොතාපන්යනො කුසලානංධම්මානං

භාවනාෙ සාතච්චකරිෙසඞ්ඛයතන අප්පමායෙන සමන්නාගයතො දුතිෙමග්ගං 

ආරායධත්වා ඨයපත්වා සකයෙවිමං යලොකං ආගමනමග්ගං අවයසසං 

යසොතාපත්තිමග්යගන අතිණ්ණං භයවොඝවත්ථුං සංසාරණ්ණවං තරති, තස්මා 

අප්පමායෙන අණ්ණවන්ති ඉමිනා පයෙන භයවොඝතරණං සකොගාමිමග්ගං 

සකොගාමිඤ්ච පකායසති. ෙස්මා ච සකොගාමී වීරියෙන තතිෙමග්ගං

ආරායධත්වා සකොගාමිමග්යගන අනතීතං කායමොඝවත්ථුං

කායමොඝසඤ්ඤිතඤ්ච කාමදුක්ඛමච්යචති, තස්මා වීරියෙන දුක්ඛමච්යචතීති

ඉමිනාපයෙනකායමොඝතරණං අනාගාමිමග්ගංඅනාගාමිඤ්චපකායසති.ෙස්මා

පන අනාගාමී විගතකාමසඤ්ඤාෙ පරිසුද්ධාෙ පඤ්ඤාෙ එකන්තපරිසුද්ධං

චතුත්ථමග්ගපඤ්ඤං ආරායධත්වා අනාගාමිමග්යගන අප්පහීනං 

අවිජ්ජාසඞ්ඛාතං පරමමලං පජහති, තස්මා පඤ්ඤාෙ පරිසුජ්ඣතීති, ඉමිනා

පයෙනඅවිජ්යජොඝතරණංඅරහත්තමග්ගඤ්චඅරහත්තඤ්ච පකායසති.ඉමාෙච

අරහත්තනිකූයටනකථිතාෙගාථාෙපරියෙොසායනෙක්යඛොයසොතාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨාසි. 

ඉොනි තයමව‘‘පඤ්ඤාෙපරිසුජ්ඣතී’’තිඑත්ථ වුත්තංපඤ්ඤාපෙංගයහත්වා

අත්තයනො පටිභායනන යලොකෙයලොකුත්තරමිස්සකං පඤ්හං පුච්ඡන්යතො 

කථංසුලභයතපඤ්ඤන්තිඉමංඡප්පෙංගාථමාහ. තත්ථ කථංසූතිසබ්බත්යථව

අත්ථයුත්තිපුච්ඡායහොන්ති. අෙංහිපඤ්ඤාදිඅත්ථංඤත්වාතස්සයුත්තිංපුච්ඡති

– ‘‘කථං, කාෙ යුත්තිො, යකන කාරයණන පඤ්ඤං ලභතී’’ති? එස නයෙො

ධනාදීසු. 
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අථස්ස භගවා චතූහි කාරයණහි පඤ්ඤාලාභං ෙස්යසන්යතො 

සද්ෙහායනොතිආදිමාහ.තස්සත්යථො–යෙනපුබ්බභායග කාෙසුචරිතාදියභයෙන

අපරභායග ච සත්තතිංසයබොධිපක්ඛිෙයභයෙන ධම්යමන අරහන්යතො 

බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකා නිබ්බානං පත්තා, තං සද්ෙහායනො අරහතං ධම්මං 

නිබ්බානපත්තිො යලොකෙයලොකුත්තරපඤ්ඤං ලභති, තඤ්ච යඛො න

සද්ධාමත්තයකයනව. ෙස්මා පන සද්ධාජායතො උපසඞ්කමති, 

උපසඞ්කමන්යතොපයිරුපාසති, පයිරුපාසන්යතොයසොතංඔෙහති, ඔහිතයසොයතො

ධම්මංසුණාති, තස්මාඋපසඞ්කමනයතොපභුතිොව ධම්මස්සවයනනසුස්සූසං

ලභති.කංවුත්තංයහොති–තංධම්මංසද්ෙහිත්වාපි ආචරියුපජ්ඣායෙකායලන

උපසඞ්කමිත්වා වත්තකරයණන පයිරුපාසිත්වා ෙො පයිරුපාසනාෙ

ආරාධිතචිත්තා කඤ්චි වත්තුකාමා යහොන්ති. අථ අධිගතාෙ යසොතුකාමතාෙ

යසොතං ඔෙහිත්වා සුණන්යතො ලභතීති. එවං සුස්සූසම්පි ච සතිඅවිප්පවායසන

අප්පමත්යතො සුභාසිතදුබ්භාසිතඤ්ඤුතාෙ විචක්ඛයණො එවලභති, නඉතයරො. 

යතනාහ‘‘අප්පමත්යතොවිචක්ඛයණො’’ති. 

එවං ෙස්මා සද්ධාෙ පඤ්ඤලාභසංවත්තනිකං පටිපෙං පටිපජ්ජති, සුස්සූසාෙ

සක්කච්චං පඤ්ඤාධිගමූපාෙං සුණාති, අප්පමායෙන ගහිතං න පමුස්සති. 

විචක්ඛණතාෙ අනූනාධිකං අවිපරීතඤ්ච ගයහත්වා විත්ථාරිකං කයරොති. 

සුස්සූසාෙවා ඔහිතයසොයතොපඤ්ඤාපටිලාභයහතුංධම්මංසුණාති, අප්පමායෙන

සුතධම්මං ධායරති, විචක්ඛණතාෙ ධතානං ධම්මානං අත්ථමුපපරික්ඛති, 

අථානුපුබ්යබන පරමත්ථසච්චං සච්ඡිකයරොති, තස්මාස්ස භගවා ‘‘කථංසු

ලභයත පඤ්ඤ’’න්ති පුට්යඨො ඉමානි චත්තාරි කාරණානි ෙස්යසන්යතො ඉමං

ගාථමාහ. 

ඉොනි තයතො පයර තයෙො පඤ්යහ විස්සජ්යජන්යතො පතිරූපකාරීති ඉමං

ගාථමාහ. තත්ථ යෙසකාලාදීනි අහායපත්වා යලොකෙස්ස යලොකුත්තරස්ස වා

ධනස්ස පතිරූපං අධිගමූපාෙං කයරොතීති පතිරූපකාරී. ධුරවාති

යචතසිකවීරිෙවයසන අනික්ඛිත්තධුයරො. උට්ඨාතාති, ‘‘යෙො ච සීතඤ්ච

උණ්හඤ්ච, තිණා භියෙයො න මඤ්ඤතී’’තිආදිනා (යථරගා. 232) නයෙන

කායිකවීරීෙවයසනඋට්ඨානසම්පන්යනො අසිථිලපරක්කයමො. වින්ෙයතධනන්ති

එකමූසිකාෙ නචිරස්යසව චතුසතසහස්සසඞ්ඛං චූළන්යතවාසී විෙ

යලොකෙධනඤ්ච, මහල්ලකමහාතිස්සත්යථයරොවිෙ යලොකුත්තරධනඤ්චලභති.

යසො ‘‘තීහියෙව ඉරිොපයථහි විහරිස්සාමී’’ති වත්තං කත්වා 

ථිනමිද්ධාගමනයවලාෙ පලාලචුම්බටකං යතයමත්වා සීයස කත්වා

ගලප්පමාණං උෙකං පවිසිත්වා ථිනමිද්ධං පටිබාහන්යතො ෙසහි වස්යසහි

අරහත්තං පාපුණි. සච්යචනාති වචීසච්යචනාපි ‘‘සච්චවාදී භූතවාදී’’ති, 
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පරමත්ථසච්යචනාපි‘‘බුද්යධොපච්යචකබුද්යධො අරිෙසාවයකො’’තිඑවංකත්තිං

පප්යපොති. ෙෙන්ති ෙංකඤ්චි ඉච්ඡිතපත්ථිතං ෙෙන්යතො මිත්තානි ගන්ථති, 

සම්පායෙති කයරොතීති අත්යථො. දුද්ෙෙං වා ෙෙං තං ගන්ථති. ොනමුයඛන වා

චත්තාරිපිසඞ්ගහවත්ථූනිගහිතානීතියවදිතබ්බානි, යතහිමිත්තානිකයරොතීති

වුත්තංයහොති. 

එවං ගහට්ඨපබ්බජිතානං සාධාරයණන යලොකෙයලොකුත්තරමිස්සයකන

නයෙනචත්තායරොපඤ්යහවිස්සජ්යජත්වාඉොනි‘‘කථංයපච්ච නයසොචතී’’ති

ඉමං පඤ්චමං පඤ්හං ගහට්ඨවයසන විස්සජ්යජන්යතො ෙස්යසයතතිආදීමාහ.

තස්සත්යථො – ෙස්ස ‘‘සද්ෙහායනො අරහත’’න්ති එත්ථ වුත්තාෙ

සබ්බකලයාණධම්මුප්පාදිකාෙ සද්ධාෙ සමන්නාගතත්තා සද්ධස්ස, 

ඝරයමසියනොති ඝරාවාසං පඤ්ච වා කාමගුයණ එසන්තස්ස ගයවසන්තස්ස

කාමයභොගියනො ගහට්ඨස්ස ‘‘සච්යචන කත්තිං පප්යපොතී’’ති එත්ථ 

වුත්තප්පකාරං සච්චං. ‘‘සුස්සූසං ලභයත පඤ්ඤ’’න්ති එත්ථ

සුස්සූසපඤ්ඤානායමන වුත්යතොව ෙයමො. ‘‘ධුරවා උට්ඨාතා’’ති එත්ථ

ධුරනායමනඋට්ඨානනායමනචවුත්තා ධිති. ‘‘ෙෙංමිත්තානිගන්ථතී’’තිඑත්ථ

වුත්තප්පකායරො චායගො චාති එයත චතුයරො ධම්මා සන්ති. ස යව යපච්ච න

යසොචතීති ඉධයලොකාපරයලොකංගන්ත්වාසයවනයසොචතීති. 

එවං භගවාපඤ්චමම්පිපඤ්හං විස්සජ්යජත්වාතංෙක්ඛංයචොයෙන්යතො ඉඞ්ඝ 

අඤ්යඤපීතිආදිමාහ. තත්ථ ඉඞ්ඝාති යචොෙනත්යථ නිපායතො. අඤ්යඤපීති

අඤ්යඤපි ධම්යම පුථූ සමණබ්රාහ්මයණ පුච්ඡස්සු. අඤ්යඤපි වා පූරණාෙයෙො

සබ්බඤ්ඤුපටිඤ්යඤ පුථූ සමණබ්රාහ්මයණ පුච්ඡස්සු. ෙදි අම්යහහි ‘‘සච්යචන

කත්තිංපප්යපොතී’’තිඑත්ථවුත්තප්පකාරා සච්චාභියෙයොකත්තිප්පත්තිකාරණං

වා, ‘‘සුස්සූසංලභයතපඤ්ඤ’’න්තිඑත්ථ සුස්සූසාතිපඤ්ඤාපයෙයසනවුත්තා

ෙම්මාභියෙයො යලොකෙයලොකුත්තරපඤ්ඤාපටිලාභකාරණංවා, ‘‘ෙෙංමිත්තානි

ගන්ථතී’’ති එත්ථ වුත්තප්පකාරා චාගා භියෙයො මිත්තගන්ථනකාරණං වා, 

‘‘ධුරවා උට්ඨාතා’’ති එත්ථ තං තං අත්ථවසං පටිච්ච ධුරනායමන

උට්ඨානනායමන ච වුත්තාෙ මහාභාරසහනත්යථන උස්යසොළ්හිභාවප්පත්තාෙ

වීරිෙසඞ්ඛාතාෙ ඛන්තයා භියෙයො යලොකෙයලොකුත්තරධනවින්ෙනකාරණං වා, 

‘‘සච්චං ෙම්යමො ධිති චායගො’’ති එවං වුත්යතහි ඉයමයහව චතූහි ධම්යමහි

භියෙයොඅස්මායලොකාපරංයලොකංයපච්චඅයසොචනකාරණංවාඉධ විජ්ජතීති

අෙයමත්ථ සද්ධිං සඞ්යඛපයෙොජනාෙ අත්ථවණ්ණනා. විත්ථාරයතො පන

එකයමකංපෙං අත්ථුද්ධාරපදුද්ධාරපෙවණ්ණනානයෙහිවිභජිත්වායවදිතබ්බා. 
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පටුන 

එවං වුත්යතෙක්යඛො යෙනසංසයෙන අඤ්යඤපුච්යඡෙය, තස්ස පහීනත්තා 

කථං නු ොනි පුච්යඡෙයං, පුථූ සමණබ්රාහ්මයණති වත්වා යෙපිස්ස

අපුච්ඡනකාරණං න ජානන්ති, යතපි ජානායපන්යතො යෙොහං අජ්ෙපොනාමි, 

යෙො අත්යථො සම්පරායියකොති ආහ. තත්ථ අජ්ොති අජ්ජාදිං කත්වාති

අධිප්පායෙො. පොනාමීති ෙථාවුත්යතන පකායරන ජානාමි. යෙො අත්යථොති

එත්තාවතා‘‘සුස්සූසංලභයතපඤ්ඤ’’න්තිආදිනානයෙනවුත්තං දිට්ඨධම්මිකං

ෙස්යසති. සම්පරායියකොතිඉමිනා‘‘ෙස්යසයත චතුයරො ධම්මා’’තිවුත්තංයපච්ච

යසොකාභාවකාරණංසම්පරායිකං. අත්යථොතිචකාරණස්යසතංඅධිවචනං.අෙං

හිඅත්ථසද්යෙො ‘‘සාත්ථංසබයඤ්ජන’’න්තිඑවමාදීසු (පාරා.1; දී.නි.1.255) 

පාඨත්යථවත්තති. ‘‘අත්යථොයම, ගහපති, හිරඤ්ඤසුවණ්යණනා’’තිආදීසු(දී.

නි.2.250; ම.නි.3.258) විචක්ඛයණ.‘‘යහොතිසීලවතංඅත්යථො’’තිආදීසු(ජා.

1.1.11) වුඩ්ඪිම්හි. ‘‘බහුජයනො භජයත අත්ථයහතූ’’තිආදීසු ධයන.

‘‘උභින්නමත්ථං චරතී’’තිආදීසු (ජා. 1.7.66; සං. නි. 1.250; යථරගා. 443) 

හියත. ‘‘අත්යථජායතචපණ්ඩිත’’න්තිආදීසු (ජා.1.1.92) කාරයණ.ඉධපන

කාරයණ.තස්මාෙංපඤ්ඤාදිලාභාදීනංකාරණං දිට්ඨධම්මිකං, ෙඤ්චයපච්ච

යසොකාභාවස්සකාරණංසම්පරායිකං, තංයෙොහංඅජ්ජභගවතා වුත්තනයෙන 

සාමංයෙව පජානාමි, යසො කථං නු ොනි පුච්යඡෙයං පුථූ සමණබ්රාහ්මයණති

එවයමත්ථසඞ්යඛපයතොඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

එවං ෙක්යඛො ‘‘පජානාමි යෙො අත්යථො සම්පරායියකො’’ති වත්වා තස්ස 

ඤාණස්ස භගවංමූලකත්තං ෙස්යසන්යතො අත්ථාෙ වත යම බුද්යධොති ආහ.

තත්ථ අත්ථාොතිහිතාෙවුඩ්ඪිො ච. ෙත්ථ දින්නංමහප්ඵලන්ති ‘‘ෙස්යසයත

චතුයරො ධම්මා’’ති එත්ථ වුත්තචායගන ෙත්ථ දින්නං මහප්ඵලං, තං

අග්ගෙක්ඛියණෙයං බුද්ධං පජානාමීති අත්යථො. යකචි පන ‘‘සඞ්ඝං සන්ධාෙ

එවමාහා’’තිභණන්ති. 

එවං ඉමාෙ ගාථාෙ අත්තයනො හිතාධිගමං ෙස්යසත්වා ඉොනි සහිතපටිපත්තිං

දීයපන්යතො යසො අහං විචරිස්සාමීතිආදිමාහ. තත්ථ ගාමා ගාමන්ති යෙවගාමා

යෙවගාමං. පුරා පුරන්තියෙවනගරයතො යෙවනගරං. නමස්සමායනොසම්බුද්ධං, 

ධම්මස්ස ච සුධම්මතන්ති ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො වත භගවා, ස්වාක්ඛායතො වත 

භගවයතොධම්යමො’’තිආදිනානයෙනබුද්ධසුයබොධිතඤ්චධම්මසුධම්මතඤ්චච-

සද්යෙන ‘‘සුප්පටිපන්යනො වත භගවයතො සාවකසඞ්යඝො’’තිආදිනා

සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිඤ්ච අභිත්ථවිත්වා නමස්සමායනො ධම්මයඝොසයකො හුත්වා

විචරිස්සාමීතිවුත්තංයහොති. 
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එවමිමාෙ ගාථාෙ පරියෙොසානඤ්ච රත්තිවිභාවනඤ්ච සාධුකාරසද්දුට්ඨානඤ්ච

ආළවකකුමාරස්ස ෙක්ඛභවනං ආනෙනඤ්ච එකක්ඛයණයෙව අයහොසි. 

රාජපුරිසා සාධුකාරසද්ෙං සුත්වා – ‘‘එවරූයපො සාධුකාරසද්යෙො ඨයපත්වා

බුද්යධන අඤ්යඤසංඅබ්භුග්ගච්ඡති, ආගයතොනුයඛොභගවා’’තිආවජ්යජන්තා

භගවයතො සරීරප්පභං දිස්වා පුබ්යබ විෙ බහි අට්ඨත්වා නිබ්බිසඞ්කා

අන්යතොයෙව පවිසිත්වා අද්ෙසංසු භගවන්තං ෙක්ඛස්ස භවයන නිසින්නං, 

ෙක්ඛඤ්චඅඤ්ජලිංපග්ගයහත්වා ඨිතං. දිස්වානෙක්ඛංආහංසු– ‘‘අෙංයත, 

මහාෙක්ඛ, රාජකුමායරො බලිකම්මාෙආනීයතො, හන්ෙනං ඛාෙ වා භුඤ්ජ වා, 

ෙථාපච්චෙං වා කයරොහී’’ති. යසො යසොතාපන්නත්තා ලජ්ජියතො වියසයසන ච

භගවයතො පුරයතො එවං වුච්චමායනො අථ තං කුමාරං උයභොහි හත්යථහි

පටිග්ගයහත්වා භගවයතො උපනායමසි ‘‘අෙං, භන්යත, කුමායරො මය්හං

යපසියතො, ඉමාහං භගවයතො ෙම්මි, හිතානුකම්පකා බුද්ධා, පටිග්ගණ්හාතු, 

භන්යත, භගවාඉමංොරකංඉමස්සහිතත්ථාෙසුඛත්ථාො’’තිඉමඤ්ච ගාථමාහ

– 

‘‘ඉමංකුමාරංසතපුඤ්ඤලක්ඛණං, 

සබ්බඞ්ගුයපතංපරිපුණ්ණබයඤ්ජනං; 

උෙග්ගචිත්යතොසුමයනොෙොමියත, 

පටිග්ගහයලොකහිතාෙචක්ඛුමා’’ති. 

පටිග්ගයහසි භගවා කුමාරං. පටිග්ගණ්හන්යතො ච ෙක්ඛස්ස ච කුමාරස්ස ච

මඞ්ගලකරණත්ථංපාදූනගාථංඅභාසි.තංෙක්යඛොකුමාරංසරණංගයමන්යතො 

තික්ඛත්තුංචතුත්ථපායෙනපූයරසි.යසෙයථිෙං– 

‘‘දීඝායුයකොයහොතුඅෙංකුමායරො, 

තුවඤ්චෙක්ඛසුඛියතොභවාහි; 

අබයාධිතායලොකහිතාෙතිට්ඨථ, 

අෙංකුමායරොසරණමුයපතිබුද්ධං; 

අෙංකුමායරොසරණමුයපතිධම්මං; 

අෙංකුමායරොසරණමුයපතිසඞ්ඝ’’න්ති. 

අථ භගවා කුමාරං රාජපුරිසානං අොසි – ‘‘ඉමං වඩ්යෙත්වා පුන මයමව 

යෙථා’’ති. එවං යසො කුමායරො රාජපුරිසානං හත්ථයතො ෙක්ඛස්ස හත්ථං, 

ෙක්ඛස්සහත්ථයතො භගවයතොහත්ථං, භගවයතොහත්ථයතොපුනරාජපුරිසානං
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හත්ථං ගතත්තා නාමයතො ‘‘හත්ථයකො ආළවයකො’’ති ජායතො. තං ආොෙ

පටිනිවත්යතරාජපුරියසදිස්වාකස්සකවනකම්මිකාෙයෙො‘‘කං ෙක්යඛොකුමාරං

අතිෙහරත්තානඉච්ඡී’’ති? භීතා පුච්ඡිංසු. රාජපුරිසා ‘‘මා භාෙථ. යඛමංකතං

භගවතා’’ති සබ්බමායරොයචසුං. තයතො ‘‘සාධු සාධූ’’ති සකලං ආළවිනගරං

එකයකොලාහයලන ෙක්ඛාභිමුඛං අයහොසි. ෙක්යඛොපි භගවයතො

භික්ඛාචාරකායල අනුප්පත්යත පත්තචීවරං ගයහත්වා උපඩ්ෙමග්ගං

අනුගන්ත්වානිවත්ති. 

අථ භගවා නගයර පිණ්ඩාෙ චරිත්වා කතභත්තකච්යචො නගරද්වායර 

අඤ්ඤතරස්මිං විවිත්යත රුක්ඛමූයල පඤ්ඤත්තබුද්ධාසයන නිසීදි. තයතො

මහාජනකායෙන සද්ධිං රාජාචනාගරාචඑකයතොසම්පිණ්ඩිත්වාභගවන්තං

උපසඞ්කම්ම වන්දිත්වා පරිවායරත්වා නිසින්නා – ‘‘කථං, භන්යත, එවං

ොරුණංෙක්ඛං ෙමයිත්ථා’’තිපුච්ඡිංසු. යතසංභගවායුද්ධමාදිංකත්වා ‘‘එවං

නවවිධං වස්සං වස්යසත්වා එවං විභිංසනකං අකාසි, එවං පඤ්හං පුච්ඡි. 

තස්සාහං එවං විස්සජ්යජසි’’න්ති තයමවාළවකසුත්තං කයථසි.

කථාපරියෙොසායන චතුරාසීතිපාණසහස්සානං ධම්මාභිසමයෙො අයහොසි. තයතො

රාජා යචව නාගරා ච යවස්සවණමහාරාජස්ස භවනසමීයප ෙක්ඛස්ස භවනං

කත්වා පුප්ඵගන්ධාදිසක්කාරුයපතං නිච්චබලිං පවත්යතසුං. තඤ්ච කුමාරං

විඤ්ඤුතංපත්තං‘‘ත්වංභගවන්තංනිස්සාෙ ජීවිතංලභි, ගච්ඡභගවන්තංයෙව

පයිරුපාසස්සු භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චා’’ති විස්සජ්යජසුං. යසො භගවන්තඤ්ච

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චපයිරුපාසමායනොනචිරස්යසව අනාගාමිඵයලපතිට්ඨාෙසබ්බං

බුද්ධවචනං උග්ගයහත්වා පඤ්චසතඋපාසකපරිවායරො අයහොසි. භගවා ච නං

එතෙග්යගනිද්දිසි– ‘‘එතෙග්ගං, භික්ඛයව, මමසාවකානංඋපාසකානංචතූහි 

සඞ්ගහවත්ථූහිපරිසංසඞ්ගණ්හන්තානංෙදිෙංහත්ථයකොආළවයකො’’ති(අ.නි.

1.251). ද්වාෙසමං. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිො 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

ෙක්ඛසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. සක්කසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. සුවීරසුත්තවණ්ණනා 

247. සක්කසංයුත්තස්ස පඨයම අභිෙංසූති කො අභිෙංසු? ෙො බලවන්යතො

අයහසුං, තො.තත්රාෙංඅනුපුබ්බිකථා–සක්යකොකරමගධරට්යඨ මචලගාමයක

මයඝො නාම මාණයවො හුත්වා යතත්තිංස පුරියස ගයහත්වා කලයාණකම්මං

කයරොන්යතො සත්ත වතපොනි පූයරත්වා තත්ථ කාලඞ්කයතො යෙවයලොයක

නිබ්බත්ති. තං බලවකම්මානුභායවන සපරිසං යසසයෙවතා ෙසහි ඨායනහි

අධිගණ්හන්තං දිස්වා ‘‘ආගන්තුකයෙවපුත්තා ආගතා’’ති යනවාසිකා

ගන්ධපානං සජ්ජයිංසු. සක්යකො සකපරිසාෙ සඤ්ඤං අොසි – ‘‘මාරිසා මා 

ගන්ධපානං පිවිත්ථ, පිවනාකාරමත්තයමව ෙස්යසථා’’ති. යත තත්ථ අකංසු.

යනවාසිකයෙවතා සුවණ්ණසරයකහි උපනීතං ගන්ධපානං ොවෙත්ථං පිවිත්වා

මත්තා තත්ථ තත්ථ සුවණ්ණපථවිෙං පතිත්වා සයිංසු. සක්යකො ‘‘ගණ්හථ

පුත්තහතාෙ පුත්යත’’ති යත පායෙසු ගයහත්වා සියනරුපායෙ ඛිපායපසි.

සක්කස්ස පුඤ්ඤයතයජන තෙනුවත්තකාපි සබ්යබ තත්යථව පතිංසු. යත

සියනරුයවමජ්ඣකායල සඤ්ඤං ලභිත්වා, ‘‘තාතා න සුරං පිවිම්හ, න සුරං 

පිවිම්හා’’ති ආහංසු. තයතො පට්ඨාෙ අසුරා නාම ජාතා. අථ යනසං 

කම්මපච්චෙඋතුසමුට්ඨානං සියනරුස්ස යහට්ඨිමතයල ෙසයෙොජනසහස්සං

අසුරභවනං නිබ්බත්ති. සක්යකො යතසං නිවත්යතත්වා අනාගමනත්ථාෙ

ආරක්ඛං ඨයපසි, ෙංසන්ධාෙවුත්තං– 

‘‘අන්තරාද්වින්නංඅයුජ්ඣපුරානං, 

පඤ්චවිධාඨපිතාඅභිරක්ඛා; 

උෙකංකයරොටි-පෙස්සචහාරී, 

මෙනයුතාචතුයරොචමහත්ථා’’ති. 

ද්යව නගරානි හි යුද්යධන ගයහතුං අසක්කුයණෙයතාෙ අයුජ්ඣපුරානි නාම

ජාතානියෙවනගරඤ්ච අසුරනගරඤ්ච.ෙොහිඅසුරාබලවන්යතොයහොන්ති, අථ

යෙයවහි පලායිත්වා යෙවනගරං පවිසිත්වා ද්වායර පිෙහියත අසුරානං

සතසහස්සම්පිකඤ්චිකාතුංන සක්යකොති. ෙො යෙවා බලවන්යතො යහොන්ති, 

අථාසුයරහිපලායිත්වාඅසුරනගරස්සද්වායරපිෙහියතසක්කානං සතසහස්සම්පි

කඤ්චි කාතුං න සක්යකොති. ඉති ඉමානි ද්යව නගරානි අයුජ්ඣපුරානි නාම.

යනසංඅන්තරාඑයතසුඋෙකාදීසුපඤ්චසුඨායනසුසක්යකනආරක්ඛාඨපිතා.
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තත්ථ උෙකසද්යෙනනාගාගහිතා.යතහිඋෙයකබලවන්යතොයහොන්ති. තස්මා

සියනරුස්සපඨමාලින්යෙයතසංආරක්ඛා. කයරොටිසද්යෙන සුපණ්ණාගහිතා.

යතසංකරකයරොටිනාමපානයභොජනං, යතනතංනාමංලභිංසු.දුතිොලින්යෙ 

යතසං ආරක්ඛා. පෙස්සහාරීසද්යෙන කුම්භණ්ඩා ගහිතා. ොනවරක්ඛසා කර

යත. තතිොලින්යෙ යතසං ආරක්ඛා. මෙනයුතසද්යෙන ෙක්ඛා ගහිතා.

විසමචාරියනො කරයත යුජ්ඣයසොණ්ඩා. චතුත්ථාලින්යෙ යතසං ආරක්ඛා. 

චතුයරොචමහන්තාතිචත්තායරො මහාරාජායනොවුත්තා.පඤ්චමාලින්යෙයතසං

ආරක්ඛා.තස්මා ෙදි අසුරා කුපිතාවිලචිත්තා යෙවපුරංඋපෙන්තියුද්යධසූ, ෙං

ගිරියනොපඨමංපරිභණ්ඩං, තංඋරගා පටිබාහන්තිඑවංයසයසසුයසසා. 

යත පන අසුරා ආයුවණ්ණරසඉස්සරිෙසම්පත්තීහි තාවතිංසසදිසාව. තස්මා

අන්තරාඅත්තානංඅජානිත්වාපාටලිොපුප්ඵිතාෙ, ‘‘නඉෙංයෙවනගරං, තත්ථ 

පාරිච්ඡත්තයකො පුප්ඵති, ඉධ පන චිත්තපාටලී, ජරසක්යකනාම්හාකං සුරං

පායෙත්වා වඤ්චිතා, යෙවනගරඤ්ච යනො ගහිතං, ගච්ඡාම යතන සද්ධිං

යුජ්ඣිස්සාමා’’ති හත්ථිඅස්සරයථ ආරුය්හ සුවණ්ණරජතමණිඵලකානි

ගයහත්වා, යුද්ධසජ්ජා හුත්වා, අසුරයභරියෙො වායෙන්තා මහාසමුද්යෙ උෙකං

ද්විධා යභත්වා උට්ඨහන්ති. යත යෙයව වුට්යඨ වම්මිකමක්ඛිකා වම්මිකං විෙ

සියනරුංඅභිරුහිතු ආරභන්ති.අථයනසංපඨමංනායගහිසද්ධිංයුද්ධංයහොති.

තස්මිං යඛො පන යුද්යධ න කස්සචි ඡවි වා චම්මං වා ඡිජ්ජති, න යලොහිතං

උප්පජ්ජති, යකවලං කුමාරකානං ොරුයමණ්ඩකයුද්ධං විෙ අඤ්ඤමඤ්ඤං

සන්තාසනමත්තයමව යහොති. යකොටිසතාපියකොටිසහස්සාපිනාගායතහිසද්ධිං

යුජ්ඣිත්වායතඅසුරපුරංයෙවපයවයසත්වා නිවත්තන්ති. 

ෙොපනඅසුරාබලවන්යතොයහොන්ති, අථනාගාඔසක්කත්වාදුතියෙ ආලින්යෙ

සුපණ්යණහි සද්ධිං එකයතොව හුත්වා යුජ්ඣන්ති. එස නයෙො සුපණ්ණාදීසූපි. 

ෙොපනතානිපඤ්චපි ඨානානිඅසුරාමද්ෙන්ති, තොඑකයතො සම්පිණ්ඩිතානිපි

පඤ්ච බලානිඔසක්කන්ති. අථ චත්තායරො මහාරාජායනො ගන්ත්වා සක්කස්ස

තං පවත්තිං ආයරොයචන්ති. සක්යකො යතසං වචනං සුත්වා

දිෙඩ්ෙයෙොජනසතිකං යවජෙන්තරථං ආරුය්හ සෙං වා නික්ඛමති, එකං වා

පුත්තං යපයසති. ඉමස්මිං පන කායල පුත්තං යපයසතුකායමො, තාත

සුවීරාතිආදිමාහ. 

එවංභද්ෙන්තවාතියඛොතිඑවංයහොතුභද්ෙං තවඉතියඛො. පමාෙංආපායෙසීති

පමාෙං අකාසි. අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුයතො සට්ඨියෙොජනං විත්ථායරන

සුවණ්ණමහාවීථිං ඔතරිත්වානක්ඛත්තං කීළන්යතො නන්ෙනවනාදීසු විචරතීති

අත්යථො. 
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අනුට්ඨහන්ති අනුට්ඨහන්යතො. අවාොමන්ති අවාෙමන්යතො. අලස්වස්සාති 

අලයසො අස්ස. න ච කිච්චානි කාරයෙති කඤ්චි කච්චං නාම න කයරෙය. 

සබ්බකාමසමිද්ධස්සාති සබ්බකායමහි සමිද්යධො අස්ස. තං යම, සක්ක, වරං

දිසාති, සක්කයෙවයසට්ඨ, තංයම වරංඋත්තමංඨානංඔකාසං දිසංආචික්ඛ

කයථහීතිවෙති. නිබ්බානස්ස හියසො මග්යගොතිකම්මං අකත්වා ජීවිතට්ඨානං

නාමනිබ්බානස්සමග්යගො. පඨමං. 

2. සුසීමසුත්තවණ්ණනා 

248. දුතියෙ සුසීමන්තිඅත්තයනොපුත්තසහස්සස්සඅන්තයරඑවංනාමකංඑකං 

පුත්තයමව.දුතිෙං. 

3. ධජග්ගසුත්තවණ්ණනා 

249. තතියෙ සමුපබූළ්යහොති සම්පිණ්ඩියතො රාසිභූයතො. ධෙග්ගං 

උල්යලොයකෙයථාතිසක්කස්සකරදිෙඩ්ෙයෙොජනසතාොයමොරයථො. තස්සහි

පච්ඡිමන්යතො පණ්ණාසයෙොජයනො, මජ්යඣ රථපඤ්ජයරො 

පණ්ණාසයෙොජයනො, රථසන්ධියතොොවරථසීසාපණ්ණාසයෙොජනානි.තයෙව

පමාණං දිගුණං කත්වා තියෙොජනසතාොයමොතිපි වෙන්තියෙව. තස්මිං

යෙොජනිකපල්ලඞ්යකො අත්ථයතො, තියෙොජනිකං යසතච්ඡත්තං මත්ථයක

ඨපිතං, එකස්මිංයෙව යුයග සහස්සආජඤ්ඤා යුත්තා, යසසාලඞ්කාරස්ස

පමාණං නත්ථි. ධයජො පනස්ස අඩ්ෙතිොනි යෙොජනසතානි උග්ගයතො, ෙස්ස 

වාතාහතස්ස පඤ්චඞ්ගිකතූරිෙස්යසව සද්යෙො නිච්ඡරති, තං 

උල්යලොයකෙයාථාතිවෙති.කස්මා? තංපස්සන්තානඤ්හිරාජායනොආගන්ත්වා 

පරිසපරිෙන්යත නිඛාතථම්යභො විෙ ඨියතො, කස්ස මෙං භාොමාති භෙං න

යහොති. පොපතිස්සාති යසො කර සක්යකන සමානවණ්යණො සමානායුයකො

දුතිෙංආසනං ලභති.තථා වරුයණොඊසායනො ච.වරුයණොපනතතිෙංආසනං

ලභති, ඊසායනො චතුත්ථං. පලායීති අසුයරහි පරාජියතො තස්මිං රයථ ඨියතො 

අප්පමත්තකම්පිරජධජංදිස්වාපලාෙනධම්යමො. 

ඉතිපි යසො භගවාතිආදීනි විසුද්ධිමග්යග විත්ථාරිතායනව. ඉෙමයවොචාති ඉෙං

ධජග්ගපරිත්තං නාම භගවා අයවොච, ෙස්ස ආණායඛත්යත

යකොටිසතසහස්සචක්කවායළ ආනුභායවො වත්තති. ඉෙං ආවජ්යජත්වා හි

ෙක්ඛභෙයචොරභොදීහි දුක්යඛහි මුත්තානං අන්යතො නත්ථි. තිට්ඨතු 

අඤ්ඤදුක්ඛවූපසයමො, ඉෙං ආවජ්ජමායනො හි පසන්නචිත්යතො ආකායසපි

පතිට්ඨංලභති. 



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා සක්කසංයුත්තං 

271 

පටුන 

තත්රිෙංවත්ථු– දීඝවාපියචතිෙම්හිකරසුධාකම්යම කයිරමායනඑයකො ෙහයරො

මුද්ධයවදිකාපාෙයතො පතිත්වා යචතිෙකුච්ඡිො භස්සති. යහට්ඨා ඨියතො

භික්ඛුසඞ්යඝො ‘‘ධජග්ගපරිත්තං, ආවුයසො, ආවජ්ජාහී’’ති ආහ. යසො

මරණභයෙන තජ්ජියතො ‘‘ධජග්ගපරිත්තං මං රක්ඛතූ’’ති ආහ. තාවයෙවස්ස 

යචතිෙකුච්ඡියතො ද්යව ඉට්ඨකා නික්ඛමිත්වා යසොපානං හුත්වා අට්ඨංසු, 

උපරිට්ඨියතො වල්ලිනිස්යසණිංඔතායරසුං.තස්මිංනිස්යසණිෙංඨියතඉට්ඨකා

ෙථාට්ඨායනයෙව අට්ඨංසු.තතිෙං. 

4. යවපචිත්තිසුත්තවණ්ණනා 

250. චතුත්යථ යවපචිත්තීති යසො කර අසුරානං සබ්බයජට්ඨයකො. යෙනාති

නිපාතමත්තං නන්ති ච. කණ්ඨපඤ්චයමහීති ද්වීසු හත්යථසු පායෙසුකණ්යඨ

චාති එවං පඤ්චහි බන්ධයනහි. තානි පනනළිනසුත්තං විෙ මක්කටකසුත්තං

විෙ ච චක්ඛුස්සාපාථං ආගච්ඡන්ති, ඉරිොපථං රුජ්ඣන්ති. යතහි පන

චිත්යතයනවබජ්ඣති, චිත්යතයනව මුච්චති. අක්යකොසතීතියචොයරොසිබායලොසි

මූළ්යහොසි යථයනොසි ඔට්යඨොසි යගොයණොසි ගරයභොසි යනරයියකොසි

තිරච්ඡානගයතොසි, නත්ථි තුය්හං සුගති, දුග්ගතියෙව තුය්හං පාටිකඞ්ඛාති

ඉයමහි ෙසහි අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසති. පරිභාසතීති, ජරසක්ක, න ත්වං

සබ්බකාලංජිනිස්සසි, ෙොඅසුරානං ජයෙොභවිස්සති, තොතම්පිඑවංබන්ධිත්වා

අසුරභවනස්ස ද්වායර නිපජ්ජායපත්වා යපොථායපස්සාමීති ආදීනි වත්වා

තජ්යජති. සක්යකො විජිතවිජයෙො න තං මනසි කයරොති, මහාපටිග්ගහණං

පනස්ස මත්ථයක විධුනන්යතො සුධම්මයෙවසභං පවිසති යචව නික්ඛමති ච. 

අජ්ඣභාසීති ‘‘කං නු යඛො එස සක්යකො ඉමානි ඵරුසවචනානි භයෙන

තිතික්ඛති, උොහු අධිවාසනඛන්තිො සමන්නාගතත්තා’’ති? වීමංසන්යතො

අභාසි. 

දුබ්බලයායනොතිදුබ්බලභායවනනු. පටිසංයුයෙතිපටිසංයුයජෙයපටිප්ඵයරෙය. 

පභිජ්යෙෙුන්තිවිරජ්යජෙුං.පකුජ්යඣෙුන්තිපිපායඨො. පරන්තිපච්චත්ථිකං. 

යෙොසයතො උපසම්මතීතියෙොසතිමාහුත්වාඋපසම්මති, තස්සඋපසමංයෙවාහං 

බාලස්ස පටියසධනං මඤ්යඤති අත්යථො. ෙො නං මඤ්ඤතීති ෙස්මා තං

මඤ්ඤති. අජ්ඣාරුහතීති අජ්යඣොත්ථරති. යගොව භියෙයො පලායිනන්ති ෙථා

යගොයුද්යධ තාවයෙව ද්යව ගායවො යුජ්ඣන්යත යගොගයණො ඔයලොයකන්යතො

තිට්ඨති, ෙො පන එයකො පලාෙති, අථ නං පලාෙන්තං සබ්යබො යගොගයණො

භියෙයොඅජ්යඣොත්ථරති.එවං දුම්යමයධොඛමන්තංභියෙයො අජ්යඣොත්ථරතීති

අත්යථො. 
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පටුන 

සෙත්ථපරමාති සකත්ථපරමා. ඛන්තයා භියෙයො න විජ්ෙතීති යතසු

සකඅත්ථපරයමසු අත්යථසු ඛන්තියතො උත්තරිතයරො අඤ්යඤො අත්යථො න

විජ්ජති. තමාහුපරමං ඛන්තින්තියෙොබලවාතිතික්ඛති, තස්සතංඛන්තිංපරමං

ආහු. බාලබලං නාම අඤ්ඤාණබලං. තං ෙස්ස බලං, අබලයමව තං බලන්ති

ආහු කයථන්තීති දීයපති. ධම්මගුත්තස්සාති ධම්යමන රක්ඛිතස්ස, ධම්මං වා 

රක්ඛන්තස්ස. පටිවත්තාතිපටිප්ඵරිත්වාවත්තා, පටිප්ඵරිත්වාවාබාලබලන්ති

වයෙෙයාපි, ධම්මට්ඨං පන චායලතුං සමත්යථො නාම නත්ථි. තස්යසව යතන

පාපියෙොතියතනයකොයධනතස්යසව පුග්ගලස්සපාපං.කතරස්ස? යෙොකුද්ධං

පටිකුජ්ඣති. තිකිච්ඡන්තානන්ති එකවචයන බහුවචනං, තිකච්ඡන්තන්ති

අත්යථො. ෙනාමඤ්ඤන්තීතිඑවරූපංඅත්තයනොචපරස්සචාතිඋභින්නංඅත්ථං 

තිකච්ඡන්තං නිප්ඵායෙන්තං පුග්ගලං ‘‘අන්ධබායලො අෙ’’න්ති

අන්ධබාලපුථුජ්ජනාව එවංමඤ්ඤන්ති. ධම්මස්ස අයකොවිොතිචතුසච්චධම්යම

අයඡකා. ඉධාතිඉමස්මිංසාසයන. යඛොති නිපාතමත්තං.චතුත්ථං. 

5. සුභාසිතජෙසුත්තවණ්ණනා 

251. පඤ්චයම අසුරින්ෙං එතෙයවොචාති යඡකතාෙඑතං අයවොච. එවංකරස්ස

අයහොසි ‘‘පරස්ස නාම ගාහං යමොයචත්වා පඨමං වත්තුං ගරු. පරස්ස වචනං

අනුගන්ත්වා පන පච්ඡා සුඛං වත්තු’’න්ති. පුබ්බයෙවාති යෙවයලොයක

චිරනිවාසියනො පුබ්බසාමිකා, තුම්හාකං තාව පයවණිආගතං භණථාති. 

අෙණ්ඩාවචරාති ෙණ්ඩාවචරණරහිතා, ෙණ්ඩං වා සත්ථං වා ගයහතබ්බන්ති

එවයමත්ථනත්ථීතිඅත්යථො. පඤ්චමං. 

6. කුලාවකසුත්තවණ්ණනා 

252. ඡට්යඨ අජ්ඣභාසීතිතස්සකර සිම්බලිවනාභිමුඛස්සජාතස්සරථසද්යෙො

ච ආජානීෙසද්යෙො ධජසද්යෙො ච සමන්තා අසනිපාතසද්යෙො විෙ අයහොසි. තං

සුත්වාසිම්බලිවයනබලවසුපණ්ණාපලායිංසු, ජරාජිණ්ණා යචවයරොගදුබ්බලා

චඅසඤ්ජාතපක්ඛයපොතකාචපලායිතුංඅසක්යකොන්තා, මරණභයෙනතජ්ජිතා 

එකප්පහායරයනව මහාවිරවං විරවිංසු. සක්යකො තං සුත්වා ‘‘කස්ස සද්යෙො, 

තාතා’’ති? මාතලිං පුච්ඡි. රථසද්ෙං, යත යෙව, සුත්වා සුපණ්ණා පලායිතුං

අසක්යකොන්තා විරවන්තීති. තං සුත්වා කරුණාසමාවජ්ජිතහෙයෙො අභාසි. 

ඊසාමුයඛනාති රථස්ස ඊසාමුයඛන. ෙථා කුලාවයක ඊසාමුඛං න 

සඤ්චුණ්යණති, එවං ඉමිනා ඊසාමුයඛන යත පරිවජ්ජෙ. යසො හි රයථො 

පුඤ්ඤපච්චෙනිබ්බත්යතො චක්කවාළපබ්බයතපි සියනරුම්හිපි සම්මුඛීභූයත

විනිවිජ්ඣිත්වාවගච්ඡතිනසජ්ජති, ආකාසගතසදියසයනවගච්ඡති.සයච යතන
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සිම්බලිවයනන ගයතො භයවෙය, ෙථා මහාසකයට කෙලිවනමජ්යඣන වා

එරණ්ඩවනමජ්යඣන වා ගච්ඡන්යත සබ්බවනං විභග්ගං නිම්මථිතං යහොති, 

එවංතම්පිසිම්බලිවනංභයවෙය. ඡට්ඨං. 

7. නදුබ්භිෙසුත්තවණ්ණනා 

253. සත්තයම උපසඞ්කමීති‘‘අෙං සක්යකො‘යෙොපියමඅස්සසුපච්චත්ථියකො, 

තස්ස පාහං න දුබ්යභෙය’න්ති චින්යතති, මො තස්ස පච්චත්ථිකතයරො නාම

නත්ථි, වීමංසිස්සාමිතාවනං, කංනුයඛොමං පස්සිත්වාදුබ්භති, නදුබ්භතී’’ති

චින්යතත්වා උපසඞ්කමි. තිට්ඨ යවපචිත්ති ගහියතොසීති යවපචිත්ති, එත්යථව

තිට්ඨ, ගහියතො ත්වංමොතිවෙති.සහවචයනයනවස්ස යසොකණ්ඨපඤ්චයමහි

බන්ධයනහි බද්යධොව අයහොසි. සපස්සු ච යමති මයි අදුබ්භත්ථාෙ සපථං 

කයරොහීති වෙති. ෙං මුසාභණයතො පාපන්ති ඉමස්මිං කප්යප පඨමකප්පියකසු

යචතිෙරඤ්යඤොපාපංසන්ධාොහ. අරියූපවාදියනොති යකොකලිකස්සවිෙපාපං. 

මිත්තද්දුයනොචෙංපාපන්ති මහාකපිොතයක මහාසත්යතදුට්ඨචිත්තස්ස පාපං. 

අකතඤ්ඤුයනොතියෙවෙත්තසදිසස්සඅකතඤ්ඤුයනොපාපං.ඉමානිකර ඉමස්මිං

කප්යපචත්තාරිමහාපාපානි.සත්තමං. 

8. යවයරොචනඅසුරින්ෙසුත්තවණ්ණනා 

254. අට්ඨයම අට්ඨංසූති ද්වාරපාලරූපකානි විෙ ඨිතා. නිප්ඵොති නිප්ඵත්ති, 

ොව අත්යථො නිප්ඵජ්ජති, තාව වාෙයමයථවාති වෙති. දුතිෙගාථා සක්කස්ස.

තත්ථ ඛන්තයා භියෙයොති නිප්ඵන්නයසොභයනසු අත්යථසු ඛන්තියතො 

උත්තරිතයරො අත්යථො නාම නත්ථි. අත්ථොතාති කච්චජාතා. 

යසොණසිඞ්ගාලාෙයෙොපිහිඋපාොෙඅකච්චජායතොසත්යතොනාමනත්ථි.ඉයතො

එත්යතො ගමනමත්තම්පිකච්චයමවයහොති. සංයෙොගපරමාත්යවව, සම්යභොගා 

සබ්බපාණිනන්තිපාරිවාසිකඔෙනාදීනිහිඅසම්යභොගාරහානියහොන්ති, තානිපුන 

උණ්හායපත්වා භජ්ජිත්වා සප්පිමධුඵාණිතාදීහි සංයෙොජිතානි සම්යභොගාරහානි

යහොන්ති. යතනාහ ‘‘සංයෙොගපරමා ත්යවව, සම්යභොගා සබ්බපාණින’’න්ති. 

නිප්ඵන්නයසොභයනොඅත්යථොතිඉයමඅත්ථානාමනිප්ඵන්නාවයසොභන්ති. පුන

චතුත්ථගාථා සක්කස්ස. තත්ථාපි වුත්තනයෙයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො.

අට්ඨමං. 

9. අරඤ්ඤාෙතනඉසිසුත්තවණ්ණනා 

255. නවයම පණ්ණකුටීසු සම්මන්තීති හිමවන්තපයෙයස රමණීයෙ

අරඤ්ඤාෙතයන රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානචඞ්කමනාදීහි සම්පන්නාසු 
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පණ්ණසාලාසුවසන්ති. සක්යකොචයෙවානමින්යෙොයවපචිත්ති චාතිඉයමද්යව

ජනා ජාමාතිකසසුරාකායලනකලහංකයරොන්ති, කායලනඑකයතො චරන්ති, 

ඉමස්මිං පනකායල එකයතො චරන්ති. පටලියෙොති ගණඞ්ගණූපාහනා. ඛග්ගං 

ඔලග්යගත්වාතිඛග්ගංඅංයසඔලග්යගත්වා. ඡත්යතනාතිදිබ්බයසතච්ඡත්යතන

මත්ථයක ධාරෙමායනන. අපබයාමයතො කරිත්වාති බ්ොමයතො අකත්වා. 

චිරදික්ඛිතානන්තිචිරසමාදිණ්ණවතානං. ඉයතො පටික්කම්මාති‘‘ඉයතොපක්කම

පරිවජ්ජෙ, මා උපරිවායත තිට්ඨා’’ති වෙන්ති. න යහත්ථ යෙවාති එතස්මිං

සීලවන්තානං ගන්යධ යෙවා න පටික්කූලසඤ්ඤියනො, 

ඉට්ඨකන්තමනාපසඤ්ඤියනොයෙවාතිදීයපති.නවමං. 

10. සමුද්ෙකසුත්තවණ්ණනා 

256. ෙසයම සමුද්ෙතීයර පණ්ණකුටීසූති චක්කවාළමහාසමුද්ෙපිට්ඨිෙං

රජතපට්ටවණ්යණ වාලකපුළියන වුත්තප්පකාරාසු පණ්ණසාලාසු වසන්ති. 

සිොපි යනොති සිොපි අම්හාකං. අභෙෙක්ඛිණං ොයචෙයාමාති අභෙොනං

ොයචෙයාම. යෙභුයෙයන කර යෙවාසුරසඞ්ගායමො මහාසමුද්ෙපිට්යඨ යහොති.

අසුරානං න සබ්බකාලං ජයෙො යහොති, බහුවායර පරාජයෙොව යහොති. යත

යෙයවහි පරාජිතා පලාෙන්තා ඉසීනං අස්සමපයෙන ගච්ඡන්තා ‘‘සක්යකො

ඉයමහිසද්ධිංමන්යතත්වා අම්යහනායසති, ගණ්හථපුත්තහතාෙ පුත්යත’’ති

කුපිතා අස්සමපයෙ පානීෙඝටචඞ්කමනසාලාදීනි විද්ධංයසන්ති. ඉසයෙො 

අරඤ්ඤයතො ඵලාඵලං ආොෙ ආගතා නං දිස්වා පුන දුක්යඛන පටිපාකතිකං 

කයරොන්ති. යතපි පුනප්පුනං තයථව විනායසන්ති. තස්මා ‘‘ඉොනි යතසං 

සඞ්ගායමොපච්චුපට්ඨියතො’’තිසුත්වාඑවංචින්තයිංසු. 

කාමංකයරොති ඉච්ඡිතකයරො. භෙස්ස අභෙස්ස වාති භෙං වා අභෙං වා. ඉෙං

වුත්තංයහොති–සයචත්වංඅභෙංොතුකායමො, අභෙංොතුංපයහොසි.සයචභෙං 

ොතුකායමො.භෙංොතුංපයහොසි.අම්හාකංපනඅභෙොනංයෙහීති. දුට්ඨානන්ති

විරුද්ධානං. පවුත්තන්ති යඛත්යතපතිට්ඨාපිතං. 

තික්ඛත්තුංඋබ්බිජ්ජීතිසාෙමාසභත්තං භුඤ්ජිත්වාසෙනංඅභිරුය්හනිපන්යනො

නිද්ොෙ ඔක්කන්තමත්තාෙ සමන්තා ඨත්වා සත්තිසයතන පහයටො විෙ

විරවන්යතොඋට්ඨහති, ෙසයෙොජනසහස්සංඅසුරභවනං‘‘කමිෙ’’න්ති සඞ්යඛොභං

ආපජ්ජති. අථ නං ආගන්ත්වා ‘‘කමිෙ’’න්ති පුච්ඡන්ති. යසො ‘‘න කඤ්චී’’ති

වෙති.දුතිෙොමාදීසුපිඑයසවනයෙො.ඉතිඅසුරානං‘‘මාභායි, මහාරාජා’’ති තං

අස්සායසන්තානංයෙව අරුණං උග්ගච්ඡති. එවමස්ස තයතො පට්ඨාෙ



සංයුත්තනිකායෙ සගාථාවග්ග-අට්ඨකථා සක්කසංයුත්තං 

275 

පටුන 

යගලඤ්ඤජාතං චිත්තං යවපති. යතයනවචස්ස ‘‘යවපචිත්තී’’ති අපරංනාමං

උෙපාදීති.ෙසමං. 

පඨයමොවග්යගො. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. වතපෙසුත්තවණ්ණනා 

257. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම වතපොනීති වතයකොට්ඨාසානි. සමත්තානීති 

පරිපුණ්ණානි. සමාදින්නානීති ගහිතානි. කුයල යෙට්ඨාපචායීති

කුලයජට්ඨකානං මහාපිතා මහාමාතා චූළපිතා චූළමාතා මාතුයලො

මාතුලානීතිආදීනං අපචිතිකාරයකො. සණ්හවායචොති පිෙමුදුමධුරවායචො. 

මුත්තචායගොති විස්සට්ඨචායගො. පෙතපාණීති යෙෙයධම්මොනත්ථාෙ සො

යධොතහත්යථො. යවොස්සග්ගරයතොති යවොස්සජ්ජයන රයතො. ොචයෙොයගොති

පයරහි ොචිතබ්බාරයහො, ොචයෙොයගොති වා ොචයෙොයගයනව යුත්යතො. 

ොනසංවිභාගරයතොතිොයනචසංවිභායගච රයතො.පඨමං. 

2. සක්කනාමසුත්තවණ්ණනා 

258. දුතියෙ මනුස්සභූයතොතිමගධරට්යඨමචලගායමමනුස්සභූයතො. ආවසථං

අොසීති චතුමහාපයථ මහාජනස්ස ආවසථං කායරත්වා අොසි. සහස්සම්පි

අත්ථානන්ති සහස්සම්පි කාරණානං, ජනසහස්යසන වා වචනසහස්යසන වා

ඔසාරියත ‘‘අෙං ඉමස්ස අත්යථො, අෙං ඉමස්ස අත්යථො’’ති එකපයෙ ඨියතොව 

විනිච්ඡිනති.දුතිෙං. 

3. මහාලිසුත්තවණ්ණනා 

259. තතියෙ උපසඞ්කමීති ‘‘සක්යකො යෙවරාජාති කයථන්ති, අත්ථි නු යඛො

යසො සක්යකො, යෙන යසො දිට්ඨපුබ්යබොති ඉමමත්ථං ෙසබලං පුච්ඡිස්සාමී’’ති

උපසඞ්කමි. තඤ්චපොනාමීති බහුවචයනඑකවචනං, යතචධම්යමපජානාමීති

අත්යථො.සක්යකොකරඅනන්තයරඅත්තභායව මගධරට්යඨමචලගායමමයඝො

නාමමාණයවො අයහොසිපණ්ඩියතොබයත්යතො, යබොධිසත්තචරිොවිෙච තස්ස

චරිො අයහොසි. යසො යතත්තිංස පුරියස ගයහත්වා කලයාණමකාසි. එකදිවසං

අත්තයනොව පඤ්ඤාෙ උපපරික්ඛිත්වා ගාමමජ්යඣ මහාජනස්ස

සන්නිපතිතට්ඨායනකචවරංඋභයතොපස්යසසු අපබූහිත්වාතංඨානංරමණීෙං

අකාසි.පුනතත්යථවමණ්ඩපංකායරසි.පුනගච්ඡන්යත කායලසාලං කායරසි.

ගාමයතො ච නික්ඛමිත්වා ගාවුතම්පි අඩ්ෙයෙොජනම්පි තිගාවුතම්පි යෙොජනම්පි

විචරිත්වායතහිසහායෙහිසද්ධිංවිසමංසමං අකාසි.යතසබ්යබවඑකච්ඡන්ො
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තත්ථ තත්ථ යසතුයුත්තට්ඨායන යසතුං, 

මණ්ඩපසාලායපොක්ඛරණිමාලාවච්ඡයරොපනපදීනං යුත්තට්ඨායනසු 

මණ්ඩපසාලායපොක්ඛරණිමාලාවච්ඡයරොපනාදීනි කයරොන්තා බහුං

පුඤ්ඤමකංසු. මයඝො සත්ත වතපොනි පූයරත්වා කාෙස්ස යභො සද්ධිං

සහායෙහි තාවතිංසභවයන නිබ්බත්ති. තං සබ්බං භගවා ජානාති. යතනාහ – 

යෙසං ධම්මානං සමාදින්නත්තා සක්යකො සක්කත්තං අජ්ඣගා, තඤ්ච

පොනාමීති. අෙං සක්කස්ස සක්කත්තාධිගයම සඞ්යඛපකථා, විත්ථායරො පන

සුමඞ්ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ සක්කපණ්හවණ්ණනාෙං වුත්යතො.

තතිෙං. 

4. ෙලිද්ෙසුත්තවණ්ණනා 

260. චතුත්යථ මනුස්සෙලිද්යෙොති මනුස්සඅධයනො. මනුස්සකපයණොති

මනුස්සකාරුඤ්ඤතං පත්යතො. මනුස්සවරායකොති මනුස්සලාමයකො. තත්රාති 

තස්මිං ඨායන, තස්මිං වා අතියරොචයන. උජ්ඣාෙන්තීති අවජ්ඣාෙන්ති

ලාමකයතො චින්යතන්ති. ඛිෙන්තීති කයථන්ති පකායසන්ති. විපායචන්තීති

තත්ථ තත්ථ කයථන්ති විත්ථායරන්ති. එයසො යඛො මාරිසාති එත්ථ

අෙමනුපුබ්බිකථා– යසොකරඅනුප්පන්යනබුද්යධකාසිරට්යඨබාරාණසිරාජා

හුත්වා සමුස්සිතද්ධජපටාකනානාලඞ්කායරන සුට්ඨු අලඞ්කතං නගරං

පෙක්ඛිණං අකාසි අත්තයනො සිරිසම්පත්තිො සමාකඩ්ඪිතයනත්යතන

ජනකායෙනසමුල්යලොකෙමායනො. තස්මිඤ්චසමයෙඑයකො පච්යචකබුද්යධො

ගන්ධමාෙනපබ්බතා ආගම්ම තස්මිං නගයර පිණ්ඩාෙ චරති, සන්තින්ද්රියෙො

සන්තමානයසොඋත්තමෙමථසමන්නාගයතො.මහාජයනොපිරාජගතංචිත්තීකාරං 

පහාෙ පච්යචකබුද්ධයමව ඔයලොයකසි. රාජා – ‘‘ඉොනි ඉමස්මිං ජනකායෙ

එයකොපි මං න ඔයලොයකති. කං නු යඛො එත’’න්ති? ඔයලොයකන්යතො

පච්යචකබුද්ධංඅද්ෙස.යසොපි පච්යචකබුද්යධොමහල්ලයකොයහොතිපච්ඡිමවයෙ

ඨියතො. චීවරානිපිස්ස ජිණ්ණානි, තයතො තයතො සුත්තානි ගළන්ති. රඤ්යඤො

සතසහස්සාධිකානි ද්යව අසඞ්යඛයෙයානි පූරිතපාරමිං පච්යචකබුද්ධං දිස්වා

චිත්තපසාෙමත්තංවාහත්ථංපසායරත්වාවන්ෙනමත්තංවා නායහොසි.යසොරාජා

‘‘පබ්බජියතො මඤ්යඤ එස උසූොෙ මං න ඔයලොයකතී’’ති කුජ්ඣිත්වා 

‘‘ක්වාෙං කුට්ඨිචීවරානි පාරුයතො’’ති නිට්ඨුභිත්වා පක්කාමි. තස්ස කම්මස්ස 

විපායකන මහානිරයෙ නිබ්බත්තිත්වා විපාකාවයසයසන මනුස්සයලොකං

ආගච්ඡන්යතො රාජගයහ පරමකපණාෙ ඉත්ථිො කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හි.

ගහිතකාලයතොපට්ඨාෙසාඉත්ථී කඤ්ජිකමත්තම්පි උෙරපූරංනාලත්ථ.තස්ස

කුච්ඡිගතස්යසව කණ්ණනාසා විලීනා, සඞ්ඛපලිතකුට්ඨීහුත්වා මාතුකුච්ඡියතො
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පටුන 

නික්ඛන්යතො.මාතාපිතයරො නාමදුක්කරකාරිකායහොන්ති, යතනස්සමාතාොව

කපාලං ගයහත්වා චරිතුං න සක්යකොති, තාවස්ස කඤ්ජිකම්පි උෙකම්පි

ආහරිත්වාඅොසි.භික්ඛාෙ චරිතුංසමත්ථකායලපනස්සකපාලංහත්යථෙත්වා

‘‘පඤ්ඤායිස්සසිසයකනකම්යමනා’’ති පක්කාමි. 

අථස්ස තයතො පට්ඨාෙ සකලසරීරයතො මංසානි ඡිජ්ජිත්වා ඡිජ්ජිත්වා පතන්ති, 

යූසං පග්ඝරති, මහායවෙනා වත්තන්ති. ෙං ෙං රච්ඡං නිස්සාෙ සෙති, 

සබ්බරත්තිංමහාරයවනරවති.තස්සකාරුඤ්ඤපරියෙවිතසද්යෙන සකලවීථිෙං

මනුස්සා සබ්බරත්තිං නිද්ෙං න ලභන්ති. තස්ස තයතො පට්ඨාෙ සුඛසයියත 

පයබොයධතීති සුප්පබුද්යධොත්යවවනාමංඋෙපාදි.අථාපයරනසමයෙන භගවති

රාජගහං සම්පත්යත නාගරා සත්ථාරං නිමන්යතත්වා නගරමජ්යඣ

මහාමණ්ඩපං කත්වා ොනං අෙංසු. සුප්පබුද්යධොපි කුට්ඨී ගන්ත්වා

ොනග්ගමණ්ඩපස්සඅවිදූයරනිසීදි. නාගරාබුද්ධප්පමුඛංභික්ඛුසඞ්ඝංපණීයතන

ඛාෙනීයෙන යභොජනීයෙන පරිවිසන්තා තස්සාපි ොගුභත්තං අෙංසු. තස්ස

පණීතයභොජනංභුත්තස්සචිත්තංඑකග්ගංඅයහොසි.සත්ථා භත්තකච්චාවසායන

අනුයමොෙනං කත්වා සච්චානි දීයපසි, සුප්පබුද්යධො නිසින්නට්ඨායන 

නිසින්යනොව යෙසනානුසායරන ඤාණං යපයසත්වා යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨියතො. සත්ථා උට්ඨාෙ විහාරං ගයතො. යසොපි චුම්බටං ආරුය්හ

කපාලමාොෙෙණ්ඩයමොලබ්භඅත්තයනොවසනට්ඨානං ගච්ඡන්යතොවිබ්භන්තාෙ

ගාවිො ජීවිතා යවොයරොපියතො මත්තිකපාතිං භින්දිත්වා සුවණ්ණපාතිං

පටිලභන්යතො විෙ දුතිෙචිත්තවායර යෙවයලොයක නිබ්බත්යතො අත්තයනො

පුඤ්ඤං නිස්සාෙ අඤ්යඤ යෙයව අතික්කම්ම වියරොචිත්ථ. තං කාරණං

ෙස්යසන්යතොසක්යකො යෙවානමින්යෙො එයසොයඛොමාරිසාතිආදිමාහ. 

සද්ධාතිමග්යගනාගතසද්ධා. සීලඤ්චෙස්සකලයාණන්තිකලයාණසීලංනාම

අරිෙසාවකස්ස අරිෙකන්තසීලං වුච්චති. තත්ථ කඤ්චාපි අරිෙසාවකස්ස

එකසීලම්පි අකන්තං නාම නත්ථි, ඉමස්මිං පනත්යථ භවන්තයරපි අප්පහීනං

පඤ්චසීලංඅධිප්යපතං. චතුත්ථං. 

5. රාමයණෙයකසුත්තවණ්ණනා 

261. පඤ්චයම ආරාමයචතයාතිආරාමයචතිොනි. වනයචතයාති වනයචතිොනි.

උභෙත්ථාපි චිත්තීකතට්යඨන යචතයං යවදිතබ්බං. මනුස්සරාමයණෙයස්සාති

මනුස්සරමණීෙභාවස්ස. ඉොනි මනුස්සරමණීෙකවයසන භූමිරමණීෙකං

ෙස්යසන්යතො ගායම වාතිආදිමාහ.පඤ්චමං. 
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6. ෙජමානසුත්තවණ්ණනා 

262. ඡට්යඨ ෙෙමානානන්තිෙජන්තානං.තොකරඅඞ්ගමගධවාසිකාමනුස්සා 

අනුසංවච්ඡරං සප්පිමධුඵාණිතාදීසු අග්ගං ගයහත්වා එකස්මිං ඨායන ොරූනං 

සට්ඨිමත්යත සකටභායර රාසිං කත්වා අග්ගිං ෙත්වා පජ්ජලිතකායල

‘‘මහාබ්රහ්මුයනො ෙජාමා’’ති තං සබ්බං පක්ඛිපන්ති. ‘‘එකවාරං පක්ඛිත්තං

සහස්සගුණඵලං යෙතී’’ති යනසං ලද්ධි. සක්යකො යෙවරාජා ‘‘සබ්යබපියම

සබ්බඅග්ගානිගයහත්වා‘මහාබ්රහ්මුයනො ෙජාමා’තිඅග්ගිම්හිඣායපන්ති.අඵලං

කයරොන්ති, මයි පස්සන්යත මා නස්සන්තු, ෙථා බුද්ධස්ස යචව සඞ්ඝස්ස ච

ෙත්වා බහුං පුඤ්ඤං පසවන්ති, එවං කරිස්සාමී’’ති ොරුරාසිං ජලායපත්වා

ඔයලොයකන්යතසු මනුස්යසසු පුණ්ණමදිවයස බ්රහ්මත්තභාවං මායපත්වා

මහාජනස්ස පස්සන්තස්යසව චන්ෙමණ්ඩලං භින්දිත්වා නික්ඛන්යතො විෙ 

අයහොසි. මහාජයනො දිස්වා ‘‘ඉමං ෙඤ්ඤං පටිග්ගයහතුං මහාබ්රහ්මා

ආගච්ඡතී’’ති ජණ්ණුයකහිභූමිෙංපතිට්ඨාෙ, අඤ්ජලිංපග්ගය්හනමස්සමායනො

අට්ඨාසි. බ්රාහ්මණා ආහංසු ‘‘තුම්යහ ‘මෙං තක්යකන කයථමා’ති මඤ්ඤථ, 

ඉොනිපස්සථ, අෙංයවොබ්රහ්මා සහත්ථාෙඤ්ඤංපටිග්ගයහතුංආගච්ඡතී’’ති.

සක්යකො ආගන්ත්වා ොරුචිතකමත්ථයක ආකායස ඨත්වා ‘‘කස්සාෙං

සක්කායරො’’ති පුච්ඡි? තුම්හාකං, භන්යත, පටිග්ගණ්හථ යනො ෙඤ්ඤන්ති.

යතන හි ආගච්ඡථ, මා තුලං ඡඩ්යඩත්වා හත්යථන තුලයිත්ථ, අෙං සත්ථා 

ධුරවිහායර වසති, තං පුච්ඡිස්සාම ‘‘කස්ස දින්නං මහප්ඵලං යහොතී’’ති? 

උභෙරට්ඨවාසියනොගයහත්වාසත්ථුසන්තිකංගන්ත්වාපුච්ඡන්යතො එවමාහ. 

තත්ථ පුඤ්ඤයපක්ඛානන්තිපුඤ්ඤං ඉච්ඡන්තානංපුඤ්ඤත්ථිකානං. ඔපධිකං

පුඤ්ඤන්ති උපධිවිපාකං පුඤ්ඤං. සඞ්යඝ දින්නං මහප්ඵලන්ති අරිෙසඞ්යඝ

දින්නං විප්ඵාරවන්තං යහොති. යෙසනාවසායන චතුරාසීතිපාණසහස්සානි

අමතපානං පිවිංසු. තයතො පට්ඨාෙ මනුස්සා සබ්බානි අග්ගොනානි

භික්ඛුසඞ්ඝස්සඅෙංසු. ඡට්ඨං. 

7. බුද්ධවන්ෙනාසුත්තවණ්ණනා 

263. සත්තයම උට්යඨහීති උට්ඨහ, ඝට, වාෙම. විජිතසඞ්ගාමාති

රාගාදීනඤ්යචව ද්වාෙසයෙොජනිකස්ස ච මාරබලස්ස ජිතත්තා භගවන්තං එවං

ආලපති. පන්නභාරාති ඔයරොපිතඛන්ධකයලසාභිසඞ්ඛාරභාර. පන්නරසාෙ

රත්තින්තිපන්නරසාෙපුණ්ණමාෙරත්තිං.සත්තමං. 
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8. ගහට්ඨවන්ෙනාසුත්තවණ්ණනා 

264. අට්ඨයම පුථුද්දිසාති චතස්යසො දිසා චතස්යසො අනුදිසා ච. භුම්මාති

භූමිවාසියනො. චිරරත්තසමාහියතති උපචාරප්පනාහි චිරරත්තසමාහිතචිත්යත. 

වන්යෙති වන්ොමි. බ්රහ්මචරිෙපරාෙයණති ෙසපි වස්සානි වීසතිපි

වස්සානි…යප.… සට්ඨිපි වස්සානි ආපාණයකොටිකං එකයසෙයං 

එකභත්තන්තිආදිකං යසට්ඨචරිෙං බ්රහ්මචරිෙං චරමායනති අත්යථො. 

පුඤ්ඤකරාති චතුපච්චෙොනං කුසුම්භසුමනපූජා දීපසහස්සජාලන්ති 

එවමාදිපුඤ්ඤකාරකා. සීලවන්යතොතිඋපාසකත්යතපතිට්ඨාෙ පඤ්චහිපිෙසහිපි

සීයලහි සමන්නාගතා. ධම්යමන ොරං යපොයසන්තීති උමඞ්ගභින්ෙනාදීනි

අකත්වාධම්මියකහිකසියගොරක්ඛවණිජ්ජාදීහි පුත්තොරංයපොයසන්ති. පමුයඛො

රථමාරුහීතියෙවානංපමුයඛො යසට්යඨොරථංආරුහි.අට්ඨමං. 

9. සත්ථාරවන්ෙනාසුත්තවණ්ණනා 

265. නවයම භගවන්තං නමස්සතීති එකංසං උත්තරිෙං දුකුලං කත්වා, 

බ්රහ්මජාණුයකොහුත්වාසිරසි අඤ්ජලිංඨයපත්වානමස්සති. යසොෙක්යඛොතියසො

සක්යකො. අයනොමනාමන්ති සබ්බගුයණහි ඔමකභාවස්ස නත්ථිතාෙ 

සබ්බගුණයනමිත්තයකහි නායමහි අයනොමනාමං. අවිජ්ොසමතික්කමාති

චතුසච්චපටිච්ඡාදිකාෙ වට්ටමූලකඅවිජ්ජාෙ සමතික්කයමන. යසක්ඛාති සත්ත

යසක්ඛා. අපචොරාමාතිවට්ටවිද්ධංසයනරතා. සික්ඛයරතිසික්ඛන්ති.නවමං. 

10. සඞ්ඝවන්ෙනාසුත්තවණ්ණනා 

266. ෙසයම අජ්ඣභාසීතිකස්මාඑස පුනප්පුනංඑවංභාසතීති? සක්කස්සකර

යෙවරඤ්යඤො සද්යෙො මධුයරො, සුඵසිතං ෙන්තාවරණං, කථනකායල

සුවණ්ණකඞ්කණිකසද්යෙො විෙ නිච්ඡරති. තං පුනප්පුනං යසොතුං ලභිස්සාමීති

භාසති. පූතියෙහසොති පූතිම්හි මාතුසරීයර වා, අත්තයනොයෙව වා සරීරං

අවත්ථරිත්වා සෙනයතො පූතියෙහසො. නිමුග්ගා කුණපම්යහයතති ෙසමායස

මාතුකුච්ඡිසඞ්ඛායතකුණපස්මිංඑයත නිමුග්ගා. එතංයතසංපිහොමීතිඑයතසං

එතංපිහොමි පත්ථොමි. නයතසංයකොට්යඨඔයපන්තීතිනයතසංසන්තකං 

ධඤ්ඤං යකොට්යඨ පක්ඛිපන්ති.න හි එයතසං ධඤ්ඤං අත්ථි. න කුම්භීතින

කුම්භිෙං. නකයළොපිෙන්තිනපච්ඡිෙං. පරනිට්ඨිතයමසානාතිපයරසංනිට්ඨිතං

පරඝයර පක්කං භික්ඛාචාරවත්යතන එසමානා ගයවසමානා. යතනාති එවං 

පරියිට්යඨන. සුබ්බතාතිෙසපි…යප.…සට්ඨිපිවස්සානි සුසමාදින්නසුන්ෙරවතා. 
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සුමන්තමන්තියනොති ධම්මං සජ්ඣායිස්සාම, ධුතඞ්ගං සමාදියිස්සාම, අමතං

පරිභුඤ්ජිස්සාම, සමණධම්මං කරිස්සාමාතිඑවංසුභාසිතභාසියනො. තුණ්හීභූතා

සමඤ්චරාති තිොමරත්තිං අසනියඝොයසන යඝොසිතා විෙ ධම්මං කයථන්තාපි 

තුණ්හීභූතා සමං චරන්තියෙව නාම. කස්මා? නිරත්ථකවචනස්සාභාවා. 

පුථුමච්චාචාතිබහුසත්තාචඅඤ්ඤමඤ්ඤංවිරුද්ධා. අත්තෙණ්යඩසුනිබ්බුතාති

පරවියහඨනත්ථංගහිතෙණ්යඩසුසත්යතසු නිබ්බුතාවිස්සට්ඨෙණ්ඩා. සාොයනසු

අනාොනාති සගහයණසු සත්යතසු ච භවයෙොනිආදීනං එකයකොට්ඨාසස්සාපි

අගහිතත්තාඅගහණා.ෙසමං. 

දුතියෙොවග්යගො. 

3. තතිෙවග්යගො 

1. යඡත්වාසුත්තවණ්ණනා 

267. තතිෙවග්ගස්සපඨමංවුත්තත්ථයමව.පඨමං. 

2. දුබ්බණ්ණිෙසුත්තවණ්ණනා 

268. දුතියෙ දුබ්බණ්යණොති ඣාමඛාණුවණ්යණො. ඔයකොටිමයකොති 

ලකුණ්ඩයකො මයහොෙයරො. ආසයනති පණ්ඩුකම්බලසිලාෙං. යකොධභක්යඛොති

සක්යකන ගහිතනාමයමයවතං. යසො පන එයකො රූපාවචරබ්රහ්මා, ‘‘සක්යකො

කර ඛන්තිබයලන සමන්නාගයතො’’ති සුත්වා වීමංසනත්ථං ආගයතො. 

අවරුද්ධකෙක්ඛාපනඑවරූපංසංවිහිතාරක්ඛංඨානංපවිසිතුංන සක්යකොන්ති. 

උපසඞ්කමීතියෙවානංසුත්වා‘‘නසක්කාඑස ඵරුයසනචායලතුං, නීචවුත්තිනා

පන ඛන්තිෙං ඨියතන සක්කා පලායපතු’’න්ති තථා පලායපතුකායමො

උපසඞ්කමි. අන්තරධායීතිඛන්තිෙංඨත්වා බලවචිත්තීකාරංපච්චුපට්ඨයපත්වා

නීචවුත්තිො ෙස්සිෙමානාෙ සක්කාසයන ඨාතුං අසක්යකොන්යතො අන්තරධායි. 

න සූපහතචිත්යතොම්හීති එත්ථ සූති නිපාතමත්තං, උපහතචිත්යතොම්හීති ආහ. 

නාවත්යතන සුවානයෙොති න යකොධාවත්යතන සුආනයෙො, යකොධවයස

වත්යතතුංන සුකයරොම්හීතිවෙති. නයවොචිරාහන්ති යවොතිනිපාතමත්තං, අහං

චිරංනකුජ්ඣාමීතිවෙති.දුතිෙං. 

3. සම්බරිමාොසුත්තවණ්ණනා 

269. තතියෙ ආබාධියකොති ඉසිගයණන අභිසපකායල උප්පන්නාබායධන

ආබාධියකො. වායචහි මන්ති සයච මං සම්බරිමාෙං වායචසි, එවමහං තම්පි 

තිකච්ඡිස්සාමීතිවෙති. මායඛොත්වං, මාරිස, වායචසීති විනාපිතාවසම්බරිමාෙං
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සක්යකො අම්යහ බාධති, ෙදි පන තං ජානිස්සති, නට්ඨා මෙං, මා අත්තයනො

එකස්සඅත්ථාෙඅම්යහනායසහීතිවත්වානිවාරයිංසු. සම්බයරොවසතංසමන්ති

ෙථා සම්බයරො අසුරින්යෙො මාොවී මාෙං පයෙොයජත්වා වස්සසතං නිරයෙ

පක්යකො, එවංපච්චති.තුම්යහධම්මිකාව, අලංයවො මාොොතිවෙති.කංපන

සක්යකොතස්සයකොධංතිකච්ඡිතුංසක්කුයණෙයාති? ආම සක්කුයණෙය.කථං? 

තො කර යසො ඉසිගයණො ධරතියෙව, තස්මා නං ඉසීනං සන්තිකං යනත්වා 

ඛමායපෙය, එවමස්ස ඵාසු භයවෙය. යතන පන වඤ්චිතත්තා තථා අකත්වා

පක්කන්යතොව. තතිෙං. 

4. අච්චෙසුත්තවණ්ණනා 

270. චතුත්යථ සම්පයෙොයෙසුන්තිකලහං අකංසු. අච්චසරාතිඅතික්කමි, එයකො

භික්ඛු එකං භික්ඛුං අතික්කම්ම වචනං අයවොචාති අත්යථො. ෙථාධම්මං 

නප්පටිග්ගණ්හාතීතිනඛමති. යකොයධොයවො වසමාොතූතියකොයධොතුම්හාකං

වසංආගච්ඡතු, මාතුම්යහයකොධවසංගමිත්ථාති දීයපති. මාචමිත්යතහියවො

ෙරාතිඑත්ථ හීතිනිපාතමත්තං, තුම්හාකංමිත්තධම්යමජරානාමමා නිබ්බත්ති.

භුම්මත්යථවාකරණවචනං, මිත්යතසුයවොජරාමානිබ්බත්ති, මිත්තභාවයතො

අඤ්ඤථාභායවො මා යහොතූති අත්යථො. අගරහිෙං මා ගරහිත්ථාති අගාරය්හං

ඛීණාසවපුග්ගලංමාගරහිත්ථ.චතුත්ථං. 

5. අක්යකොධසුත්තවණ්ණනා 

271. පඤ්චයම මායවොයකොයධොඅජ්ඣභවීති යකොයධොතුම්යහමාඅභිභවි, 

තුම්යහවයකොධංඅභිභවථ. මාචකුජ්ඣිත්ථ කුජ්ඣිතන්තිකුජ්ඣන්තානංමා

පටිකුජ්ඣිත්ථ. අක්යකොයධොතියමත්තා චයමත්තාපුබ්බභායගොච. අවිහිංසාති

කරුණාචකරුණාපුබ්බභායගොච. අථ පාපෙනංයකොයධො, 

පබ්බයතොවාභිමද්ෙතීතිලාමකජනංපබ්බයතොවිෙයකොයධොඅභිමද්ෙතීති. 

පඤ්චමං. 

තතියෙොවග්යගො. 

සක්කසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිොසංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

සගාථාවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙපඨයමොභායගො. 
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