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1. බුද්ධවග්යගො 

1. පටිච්චසමුප්පාදසුත්තවණ්ණනා 

1. එවං යෙ සුතන්ති – නිදානවග්යග පඨමං පටිච්චසමුප්පාදසුත්තං. තත්රාෙං

අනුපුබ්බපදවණ්ණනා – තත්ර ය ො ගගවා ික්ඛූ ආෙන්යතසීති, එත්ථ තත්රාති

යදසකාලපරිදීපනං. තඤ්හි ‘‘ෙං සමෙං විහරති, තත්ර සමයෙ, ෙස්මිඤ්ච

යජතවයන විහරති, තත්ර යජතවයන’’ති දීයපති. භාසිතබ්බයුත්යත වා

යදසකායල දීයපති. න හි භගවා අයුත්යත යදයස කායල ච ධම්මං භාසති.

‘‘අකායලො යඛො තාව බාහිො’’තිආදි (උදා. 10) යචත්ථ සාධකං. ය ොති

පදපූරණමත්යත, අවධාරයණ ආදිකාලත්යථ වා නිපායතො. ගගවාති

යලොකගරුදීපනං. ික්ඛූති කථාසවනයුත්තපුග්ගලවචනං. අපියචත්ථ

‘‘භික්ඛයකොතිභික්ඛු, භික්ඛාචරිෙං අජ්ඣූපගයතොතිභික්ඛූ’’තිආදිනා(පාරා.45; 

විභ. 510) නයෙන වචනත්යථො යවදිතබ්යබො. ආෙන්යතසීති ආලපි, අභාසි, 

සම්යබොයධසි, අෙයමත්ථ අත්යථො. අඤ්ඤත්ර පනඤාපයනපි යහොති. ෙථාහ –

‘‘ආමන්තොමි යවො, භික්ඛයව, පටියවදොමි යවො, භික්ඛයව’’ති.

පක්යකොසයනපි. ෙථාහ – ‘‘එහි ත්වං, භික්ඛු, මම වචයනන සාරිපුත්තං

ආමන්යතහී’’ති (අ. නි. 9.11). ික් යවොති ආමන්තනාකාරදීපනං. තඤ්ච

භික්ඛනසීලතාදිගුණයෙොගසිද්ධත්තා වුත්තං. භික්ඛනසීලතාගුණයුත්යතොපි හි

භික්ඛු, භික්ඛනධම්මතාගුණයුත්යතොපි භික්ඛයන සාධුකාරිතාගුණයුත්යතොපීති

සද්දවිදූ මඤ්ඤන්ති. යතන ච යතසං භික්ඛනසීලතාදිගුණයෙොගසිද්යධන

වචයනන හීනාධිකජනයසවිතවුත්තිං පකායසන්යතො උද්ධතදීනභාවනිග්ගහං

කයරොති. ‘‘භික්ඛයවො’’ති ඉමිනා ච 

කරුණාවිප්ඵාරයසොම්මහදෙනෙනනිපාතපුබ්බඞ්ගයමන වචයනන යත

අත්තයනො අභිමුයඛ කයරොන්යතො යතයනව කයථතුකමයතාදීපයකන යනසං

වචයනන යසොතුකමයතං ජයනති, යතයනව ච සම්යබොධනත්යථන සාධුකං

මනසිකායරපිනියෙොයජති.සාධුකංමනසිකාරාෙත්තාහිසාසනසම්පත්ති. 
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පටුන 

 

අපයරසුපියදවමනුස්යසසුවිජ්ජමායනසුකස්මාභික්ඛූයෙව ආමන්යතසීතියච? 

යජට්ඨයසට්ඨාසන්නසදාසන්නිහිතභාවයතො. සබ්බපරිසසාධාරණා හි භගවයතො 

ධම්මයදසනා, පරිසාෙ යජට්ඨා භික්ඛූ පඨමං උප්පන්නත්තා, යසට්ඨා

අනගාරිෙභාවං ආදිං කත්වා සත්ථුචරිොනුවිධාෙකත්තා

සකලසාසනපටිග්ගාහකත්තා ච, ආසන්නා තත්ථ නිසින්යනසු

සත්ථුසන්තිකත්තා, සදාසන්නිහිතා සත්ථුසන්තිකාවචරත්තාති. අපිච යත 

ධම්මයදසනාෙ භාජනං ෙථානුසිට්ඨං පටිපත්තිසබ්භාවයතො. වියසසයතො ච

එකච්යචභික්ඛූයෙව සන්ධාෙඅෙංයදසනාපීතිඑවංආමන්යතසි. 

කිමත්ථං පන භගවා ධම්මං යදයසන්යතො පඨමං භික්ඛූ ආමන්යතසි, න 

ධම්මයමව යදයසසීති? සතිජනනත්ථං. භික්ඛූ අඤ්ඤං චින්යතන්තාපි 

වික්ඛිත්තචිත්තාපි ධම්මං පච්චයවක්ඛන්තාපිකම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්තාපි 

නිසින්නායහොන්ති.යතඅනාමන්යතත්වාධම්යමයදසිෙමායන ‘‘අෙංයදසනා

කිංනිදානා කිංපච්චො කතමාෙ අට්ඨුප්පත්තිො යදසිතා’’ති සල්ලක්යඛතුං

අසක්යකොන්තා දුග්ගහිතං වා ගණ්යහෙයං, න වා ගණ්යහෙයං, යතන යනසං

සතිජනනත්ථංභගවාපඨමං ආමන්යතත්වාපච්ඡාධම්මංයදයසති. 

ගදන්යතති ගාරවවචනයමතං, සත්ථුයනො පටිවචනදානං වා. අපියචත්ථ

‘‘භික්ඛයවො’’ති වදමායනොභගවාභික්ඛූආලපති. ‘‘භදන්යත’’තිවදමානායත

භගවන්තං පච්චාලපන්ති. තථා හි ‘‘භික්ඛයවො’’ති භගවා ආභාසති, 

‘‘භදන්යත’’ති පච්චාභාසන්ති. ‘‘භික්ඛයවො’’ති පටිවචනං දායපති, 

‘‘භදන්යත’’ති පටිවචනං යදන්ති. යත ික්ඛූති යෙ භගවා ආමන්යතසි, යත. 

ගගවයතො පච්චස්යසොසුන්ති භගවයතො ආමන්තනං පතිඅස්යසොසුං, අභිමුඛා

හුත්වා සුණිංසු සම්පටිච්ඡංසු පටිග්ගයහසුන්ති අත්යථො. ගගවා එතදයවොචාති, 

භගවාඑතංඉදානිවත්තබ්බංසකලසුත්තං අයවොච. එත්තාවතාෙංආෙස්මතා

ආනන්යදන අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නස්ස බුද්ධානං

යදසනාඤාණගම්භීරභාවසංසූචකස්ස ඉමස්ස සුත්තස්ස සුඛාවගාහණත්ථං

කාලයදසයදසකපරිසාපයදසප්පටිමණ්ඩිතං නිදානං භාසිතං, තස්ස 

අත්ථවණ්ණනාසමත්තා. 

ඉදානි පටිච්චසමුප්පාදංයවොතිආදිනානයෙන භගවතානික්ඛිත්තස්සසුත්තස්ස

සංවණ්ණනාෙ ඔකායසො අනුප්පත්යතො. සා පයනසා සුත්තවණ්ණනා ෙස්මා

සුත්තනික්යඛපංවිචායරත්වාවුච්චමානාපාකටායහොති, තස්මා සුත්තනික්යඛපං

තාව විචායරස්සාම. චත්තායරො හි සුත්තනික්යඛපා – අත්තජ්ඣාසයෙො, 

පරජ්ඣාසයෙො, පුච්ඡාවසියකො, අට්ඨුප්පත්තියකොති.තත්ථොනිසුත්තානිභගවා
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පයරහි අනජ්ඣිට්යඨො යකවලං අත්තයනො අජ්ඣාසයෙයනව කයථති, 

යසෙයථිදං – දසබලසුත්තන්තහාරයකො චන්යදොපම-වීයණොපම-සම්මප්පධාන-

ඉද්ධිපාද-ඉන්ද්රිෙබල-යබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ග-සුත්තන්තහාරයකොති එවමාදීනි, 

යතසං අත්තජ්ඣාසයෙො නික්යඛයපො. 

ොනි පන ‘‘පරිපක්කා යඛො රාහුලස්ස විමුත්තිපරිපාචනීො ධම්මා. ෙංනූනාහං

රාහුලංඋත්තරිංආසවානංඛයෙවියනෙය’’න්ති(සං.නි.4.121; ම.නි. 3.416) 

එවං පයරසං අජ්ඣාසෙං ඛන්තිං නිජ්ඣානක්ඛමං මනං අභිනීහාරං

බුජ්ඣනභාවඤ්ච අයපක්ඛිත්වා පරජ්ඣාසෙවයසන කථිතානි, යසෙයථිදං – 

චූළරාහුයලොවාදසුත්තං, මහාරාහුයලොවාදසුත්තං, ධම්මචක්කප්පවත්තනං, 

අනත්තලක්ඛණසුත්තං, ආසීවියසොපමසුත්තං, ධාතුවිභඞ්ගසුත්තන්ති, එවමාදීනි, 

යතසං පරජ්ඣාසයෙො නික්යඛයපො. 

භගවන්තං පන උපසඞ්කමිත්වා චතස්යසො පරිසා චත්තායරො වණ්ණා නාගා 

සුපණ්ණා ගන්ධබ්බා අසුරා ෙක්ඛා මහාරාජායනො තාවතිංසාදයෙො යදවා

මහාබ්රහ්මාති එවමාදයෙො ‘‘යබොජ්ඣඞ්ගායබොජ්ඣඞ්ගාති, භන්යත, වුච්චන්ති–

(සං. නි. 5.202) නීවරණා නීවරණාති, භන්යත, වුච්චන්ති – ඉයම නු යඛො, 

භන්යත, පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා, කිංසූධ විත්තං පුරිසස්ස යසට්ඨ’’න්තිආදිනා

(සං.නි. 1.246; සු.නි.183) නයෙනපඤ්හංපුච්ඡන්ති.එවංපුට්යඨනභගවතා

ොනි කථිතානි යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තාදීනි, ොනි වා පනඤ්ඤානිපි 

යදවතාසංයුත්ත, මාරසංයුත්ත, බ්රහ්මසංයුත්ත, සක්කපඤ්හ, චූළයවදල්ල, 

මහායවදල්ල, සාමඤ්ඤඵලආළවක, සූචියලොම, ඛරයලොමසුත්තාදීනි, යතසං 

පුච්ඡාවසියකො නික්යඛයපො. 

ොනිපනතානිඋප්පන්නංකාරණංපටිච්චකථිතානි, යසෙයථිදං– ධම්මදාොදං.

චූළසීහනාදසුත්තං පුත්තමංසූපමං දාරුක්ඛන්ධූපමං අග්ගික්ඛන්ධූපමං 

යඵණපිණ්ඩූපමං පාරිච්ඡත්තකූපමන්ති එවමාදීනි, යතසං අට්ඨුප්පත්තියකො 

නික්යඛයපො. 

එවයමයතසු චතූසු නික්යඛයපසු ඉමස්ස පටිච්චසමුප්පාදසුත්තස්ස 

පරජ්ඣාසයෙො නික්යඛයපො. පරපුග්ගලජ්ඣාසෙවයසන හිදං භගවතා

නික්ඛිත්තං. කතයමසං පුග්ගලානං අජ්ඣාසෙවයසනාති? උග්ඝටිතඤ්ඤූනං.

චත්තායරො හි පුග්ගලා උග්ඝටිතඤ්ඤූ විපඤ්චිතඤ්ඤූ යනයෙයො පදපරයමොති.

තත්ථ ෙස්ස පුග්ගලස්ස සහ උදාහටයවලාෙ ධම්මාභිසමයෙො යහොති, අෙං

වුච්චති පුග්ගයලො උග්ඝටිතඤ්ඤූ. ෙස්ස පුග්ගලස්ස සංඛිත්යතන භාසිතස්ස

විත්ථායරන අත්යථ විභජිෙමායන ධම්මාභිසමයෙො යහොති, අෙං වුච්චති
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පුග්ගයලො විපඤ්චිතඤ්ඤූ. ෙස්ස පුග්ගලස්ස උද්යදසයතො පරිපුච්ඡයතො

යෙොනියසො මනසිකයරොයතො, කලයාණමිත්යත යසවයතො, භජයතො, 

පයිරුපාසයතො, අනුපුබ්යබන ධම්මාභිසමයෙො යහොති, අෙං වුච්චති පුග්ගයලො 

යනයෙයො. ෙස්ස පුග්ගලස්ස බහුම්පි සුණයතො, බහුම්පි ධාරෙයතො, බහුම්පි

වාචෙයතො න තාෙ ජාතිො ධම්මාභිසමයෙො යහොති, අෙං වුච්චති පුග්ගයලො 

පදපරයෙො. ඉති ඉයමසු චතූසු පුග්ගයලසු උග්ඝටිතඤ්ඤූපුග්ගලානං

අජ්ඣාසෙවයසනඉදංසුත්තංනික්ඛිත්තං. 

තදා කිර පඤ්චසතා ජනපදවාසිකා භික්ඛූ සබ්යබව එකචරා ද්විචරා තිචරා

චතුචරා පඤ්චචරා සභාගවුත්තියනො ධුතඞ්ගධරා ආරද්ධවීරිො යුත්තයෙොගා

විපස්සකා සණ්හං සුඛුමං සුඤ්ඤතං පච්චොකාරයදසනං පත්ථෙමානා

සාෙන්හසමයෙ භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා, වන්දිත්වා, රත්තකම්බලසාණිො

පරික්ඛිපමානා විෙ යදසනං පච්චාසීසමානා පරිවායරත්වා නිසීදිංසු. යතසං

අජ්ඣාසෙවයසන භගවා ඉදං සුත්තං ආරභි. ෙථා හි යඡයකො චිත්තකායරො

අපරිකම්මකතභිත්තිං ලභිත්වා, න ආදියතොව රූපං සමුට්ඨායපසි, 

මහාමත්තිකයලපාදීහි පන භිත්තිපරිකම්මං තාව කත්වා, කතපරිකම්මාෙ 

භිත්තිො රූපං සමුට්ඨායපති, කතපරිකම්මං පන භිත්තිං ලභිත්වා, 

භිත්තිපරිකම්මබයාපාරං අකත්වා, රඞ්ගජාතානි යෙොයජත්වා, වට්ටිකං වා

තූලිකං වා ආදාෙ රූපයමව සමුට්ඨායපති, එවයමව භගවා අකතාභිනියවසං 

ආදිකම්මිකකුලපුත්තං ලභිත්වා නාස්ස ආදියතොව අරහත්තපදට්ඨානං සණ්හං

සුඛුමං සුඤ්ඤතං විපස්සනාලක්ඛණං ආචික්ඛති, 

සීලසමාධිකම්මස්සකතාදිට්ඨිසම්පදාෙ පන යෙොයජන්යතො පුබ්බභාගපටිපදං

තාවආචික්ඛති.ෙංසන්ධාෙවුත්තං– 

‘‘තස්මාතිහත්වං, භික්ඛු, ආදියමවවියසොයධහිකුසයලසුධම්යමසු. යකො චාදි

කුසලානංධම්මානං? සීලඤ්චසුවිසුද්ධංදිට්ඨිචඋජුකා.ෙයතොයඛොයත, භික්ඛු, 

සීලඤ්චසුවිසුද්ධංභවිස්සතිදිට්ඨිචඋජුකා.තයතොත්වං, භික්ඛු, සීලංනිස්සාෙ 

සීයල පතිට්ඨාෙ චත්තායරො සතිපට්ඨායන තිවියධන භායවෙයාසි. කතයම

චත්තායරො? ඉධ ත්වං, භික්ඛු, අජ්ඣත්තං වා කායෙ කාොනුපස්සී විහරාහි

ආතාපී සම්පජායනොසතිමාවියනෙයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.බහිද්ධාවා

කායෙ…යප.… අජ්ඣත්තබහිද්ධාවාකායෙ…යප.…ධම්යමසුධම්මානුපස්සී

විහරාහි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා වියනෙය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං.

ෙයතො යඛො ත්වං, භික්ඛු, සීලං නිස්සාෙ සීයල පතිට්ඨාෙ ඉයම චත්තායරො

සතිපට්ඨායන එවං තිවියධනභායවස්සසි, තයතො තුය්හං, භික්ඛු, ො රත්ති වා
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දිවයසො වා ආගමිස්සති, වුද්ධියෙව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු, යනො 

පරිහානී’’ති(සං.නි.5.369). 

එවං ආදිකම්මිකකුලපුත්තස්ස සීලකථාෙ පරිකම්මං කයථත්වා, 

අරහත්තපදට්ඨානංසණ්හංසුඛුමංසුඤ්ඤතංවිපස්සනාලක්ඛණංආචික්ඛති. 

පරිසුද්ධසීලං පන ආරද්ධවීරිෙං යුත්තයෙොගං විපස්සකං ලභිත්වා, නාස්ස

පුබ්බභාගපටිපදංආචික්ඛති, උජුකයමවපනඅරහත්තපදට්ඨානංසණ්හංසුඛුමං 

සුඤ්ඤතං විපස්සනාලක්ඛණං ආචික්ඛති. ඉයම පඤ්චසතා භික්ඛූ

පුබ්බභාගපටිපදං පරියසොයධත්වා ඨිතා සුධන්තසුවණ්ණසදිසා

සුපරිමජ්ජිතමණික්ඛන්ධසන්නිභා, එයකො යලොකුත්තරමග්යගොව යනසං

අනාගයතො.ඉතිතස්සාගමනත්ථාෙසත්ථායතසංඅජ්ඣාසෙං අයපක්ඛමායනො

ඉදංසුත්තංආරභි. 

තත්ථ පටිච්චසමුප්පාදන්ති පච්චොකාරං. පච්චොකායරො හි අඤ්ඤමඤ්ඤං 

පටිච්ච සහියත ධම්යම උප්පායදති. තස්මා පටිච්චසමුප්පායදොති වුච්චති.

අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපනවිසුද්ධිමග්ගයතොගයහතබ්යබො. 

යවොති අෙං යවො-සද්යදො පච්චත්ත-උපයෙොගකරණ-සම්පදාන-සාමිවචන-

පදපූරයණසු දිස්සති. ‘‘කච්චි පන යවො අනුරුද්ධා සමග්ගා

සම්යමොදමානා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.326; මහාව. 466) හි පච්චත්යත දිස්සති.

‘‘ගච්ඡථ, භික්ඛයව, පණායමමියවො’’තිආදීසු(ම.නි.2.157) උපයෙොයග.‘‘න

යවො මම සන්තියක වත්ථබ්බ’’න්තිආදීසු (ම. නි. 2.157) කරයණ.

‘‘වනපත්ථපරිොෙං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.190) 

සම්පදායන. ‘‘සබ්යබසං යවො, සාරිපුත්ත, සුභාසිත’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.345) 

සාමිවචයන.‘‘යෙහියවොඅරිො පරිසුද්ධකාෙකම්මන්තා’’තිආදීසු (ම.නි.1.35) 

පදපූරණමත්යත. ඉධපනාෙංසම්පදායනදට්ඨබ්යබො. ික් යවතිපතිස්සයවන 

අභිමුඛීභූතානංපුනආලපනං. යදයසස්සාමීතියදසනාපටිජානනං. තංසුණාථාති

තංපටිච්චසමුප්පාදංතංයදසනංමොවුච්චමානං සුණාථ. 

සාධුකං ෙනසි කයරොථාති එත්ථ පන සාධුකං සාධූති එකත්ථයමතං. අෙඤ්ච

සාධුසද්යදො ආොචන-සම්පටිච්ඡන-සම්පහංසන-සුන්දර-දළ්හීකම්මාදීසු දිස්සති.

‘‘සාධු යම, භන්යත, භගවා සංඛිත්යතන ධම්මං යදයසතූ’’තිආදීසු (අ. නි.

4.257; සං.නි.4.65; 5.381) හිආොචයනදිස්සති.‘‘සාධු, භන්යතතියඛොයසො

භික්ඛු භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා’’තිආදීසු (ම. නි. 3.86) 

සම්පටිච්ඡයන.‘‘සාධුසාධු, සාරිපුත්තා’’තිආදීසු(දී.නි.3.349) සම්පහංසයන. 
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‘‘සාධුධම්මරුචීරාජා, සාධුපඤ්ඤාණවානයරො; 

සාධුමිත්තානමද්දුබ්යභො, පාපස්සඅකරණංසුඛ’’න්ති.– 

ආදීසු(ජා.2.18.101) සුන්දයර.‘‘යතනහි, බ්රාහ්මණ, සාධුකං සුණාහී’’තිආදීසු

(අ.නි. 5.192) සාධුකසද්යදොයෙව දළ්හීකම්යමආණත්තිෙන්තිපි වුච්චති. ඉධ

පනාෙං එත්යථව දළ්හීකම්යම ආණත්තිො ච අත්යථො යවදිතබ්යබො, 

සුන්දරත්යථපි වට්ටති. දළ්හීකරණත්යථන හි ‘‘දළ්හං ඉමං ධම්මං සුණාථ, 

සුග්ගහිතං ගණ්හන්තා’’, ආණත්තිඅත්යථන ‘‘මම ආණත්තිො සුණාථ’’ 

සුන්දරත්යථන ‘‘සුන්දරමිමං භද්දකං ධම්මං සුණාථා’’ති එතං දීපිතං යහොති. 

ෙනසි කයරොථාති ආවජ්යජථ. සමන්නාහරථාති අත්යථො. අවික්ඛිත්තචිත්තා

හුත්වානිසායමථ, චිත්යතකයරොථාතිඅධිප්පායෙො. 

ඉදායනත්ථ තං සුණාථාති යසොතින්ද්රිෙවික්යඛපනිවාරණයමතං. සාධුකං ෙනසි

කයරොථාති මනසිකායර දළ්හීකම්මනියෙොජයනනමනින්ද්රිෙවික්යඛපනිවාරණං.

පුරිමඤ්යචත්ථ බයඤ්ජනවිපල්ලාසගාහනිවාරණං, පච්ඡමං

අත්ථවිපල්ලාසගාහනිවාරණං. පුරියමන ච ධම්මස්සවයන නියෙොයජති, 

පච්ඡයමනසුතානං ධම්මානං ධාරණූපපරික්ඛාසු. පුරියමන ච ‘‘සබයඤ්ජයනො

අෙංධම්යමො, තස්මාසවනීයෙො’’ති දීයපති, පච්ඡයමන‘‘සාත්යථො, තස්මාමනසි

කාතබ්යබො’’ති.සාධුකපදංවාඋභෙපයදහියෙොයජත්වා, ‘‘ෙස්මාඅෙංධම්යමො

ධම්මගම්භීයරො ච යදසනාගම්භීයරො ච, තස්මා සුණාථ සාධුකං. ෙස්මා 

අත්ථගම්භීයරොචපටියවධගම්භීයරොච, තස්මාසාධුකංමනසිකයරොථා’’තිඑවං

යෙොජනා යවදිතබ්බා. ගාසිස්සාමීති යදයසස්සාමි. ‘‘තං සුණාථා’’ති එත්ථ

පටිඤ්ඤාතංයදසනංසංඛිත්තයතොවනයදයසස්සාමි, අපිචයඛොවිත්ථාරයතොපි

නං භාසිස්සාමීති වුත්තං යහොති. සඞ්යඛපවිත්ථාරවාචකානි හි එතානි පදානි.

ෙථාහ වඞ්ගීසත්යථයරො– 

‘‘සංඛිත්යතනපියදයසති, විත්ථායරනපිභාසති; 

සාළිකායිවනිග්යඝොයසො, පටිභානංඋදීරයී’’ති.(සං.නි.1.214; යථරගා.1241); 

එවං වුත්යත උස්සාහජාතා හුත්වා එවං, ගන්යතති ය ො යත ික්ඛූ ගගවයතො

පච්චස්යසොසුං සත්ථුවචනංසම්පටිච්ඡංසු, පටිග්ගයහසුන්තිවුත්තංයහොති. 

අථයනසං ගගවාඑතදයවොච – එතංඉදානි වත්තබ්බං‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, 

පටිච්චසමුප්පායදො’’තිආදිංසකලංසුත්තංඅයවොච. තත්ථ කතයෙොච, ික් යව, 

පටිච්චසමුප්පායදොති කයථතුකමයතාපුච්ඡා. පඤ්චවිධා හි පුච්ඡා



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

 

අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා විමතිච්යඡදනාපුච්ඡා අනුමතිපුච්ඡා

කයථතුකමයතාපුච්ඡාති, තාසංඉදංනානත්තං– 

කතමා අදිට්ඨය ොතනා පුච්ඡා (මහානි. 150; චූළනි.

පුණ්ණකමාණවපුච්ඡානිද්යදස 12)? පකතිො ලක්ඛණං අඤ්ඤාතං යහොති

අදිට්ඨං අතුලිතං අතීරිතං අවිභූතං අවිභාවිතං. තස්ස ඤාණාෙ දස්සනාෙ 

තුලනාෙ තීරණාෙ විභූතාෙ විභාවනත්ථාෙ පඤ්හං පුච්ඡති. අෙං

අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා. 

කතමා දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා? පකතිො ලක්ඛණංඤාතංයහොතිදිට්ඨංතුලිතං

තීරිතං විභූතං විභාවිතං. යසො අඤ්යඤහි පණ්ඩියතහි සද්ධිං සංසන්දනත්ථාෙ

පඤ්හංපුච්ඡති.අෙංදිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා. 

කතමා විෙතිච්යඡදනාපුච්ඡා? පකතිො සංසෙපක්ඛන්යදො යහොති

විමතිපක්ඛන්යදො ද්යවළ්හකජායතො – ‘‘එවං නු යඛො, න නු යඛො, කථං නු

යඛො’’ති, යසොවිමතිච්යඡදනත්ථාෙ පඤ්හංපුච්ඡති, අෙං විමතිච්යඡදනාපුච්ඡා. 

කතමා අනුෙතිපුච්ඡා? භගවා භික්ඛූනං අනුමතිො පඤ්හං පුච්ඡති – ‘‘තං කිං

මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති, අනිච්චං, භන්යත. ෙං

පනානිච්චං දුක්ඛං වා තං සුඛං වාති, දුක්ඛං, භන්යත. ෙං පනානිච්චං දුක්ඛං

විපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතංසමනුපස්සිතුං–‘‘එතං මමඑයසොහමස්මිඑයසො

යමඅත්තා’’ති, යනොයහතංභන්යතති(සං.නි.3.79). අෙං අනුමතිපුච්ඡා. 

කතමා කයථතුකෙයතාපුච්ඡා? භගවා භික්ඛූනං කයථතුකමයතාෙ පඤ්හං

පුච්ඡති – ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානා. කතයම චත්තායරො’’ති? 

අෙංකයථතුකමයතාපුච්ඡාති. 

තත්ථබුද්ධානංපුරිමාතිස්යසොපුච්ඡානත්ථි.කස්මා? බුද්ධානඤ්හිතීසුඅද්ධාසු

කිඤ්චි සඞ්ඛතං අද්ධාවිමුත්තං වා අසඞ්ඛතං අදිට්ඨං අයජොතිතං අතුලිතං

අතීරිතං අවිභූතං අවිභාවිතං නාම නත්ථි. යතන යනසං අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා

නත්ථි. ෙං පන භගවතා අත්තයනො ඤායණන පටිවිද්ධං, තස්ස අඤ්යඤන 

සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා මායරන වා බ්රහ්මුනා වා සද්ධිං 

සංසන්දනකිච්චංනත්ථි.යතනස්සදිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡානත්ථි.ෙස්මාපයනස 

අකථංකථී තිණ්ණවිචිකිච්යඡො සබ්බධම්යමසු විහතසංසයෙො. යතනස්ස 

විමතිච්යඡදනාපුච්ඡානත්ථි.ඉතරාපනද්යවපුච්ඡාභගවයතොඅත්ථි.තාසුඅෙං 

කයථතුකමයතාපුච්ඡාතියවදිතබ්බා. 



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

 

ඉදානිතාවපුච්ඡාෙපුට්ඨංපච්චොකාරංවිභජන්යතො අවිජ් ාපච්චො, ික් යව, 

සඞ් ාරාතිආදිමාහ. එත්ථ ච ෙථා නාම ‘‘පිතරං කයථස්සාමී’’ති ආරද්යධො 

‘‘තිස්සස්ස පිතා යසොණස්ස පිතා’’ති පඨමතරං පුත්තම්පි කයථති, එවයමව

භගවාපච්චෙංකයථතුංආරද්යධො ‘‘අවිජ්ජාපච්චොසඞ්ඛාරා’’තිආදිනානයෙන

සඞ්ඛාරාදීනංපච්චයෙඅවිජ්ජාදිධම්යම කයථන්යතොපච්චයුප්පන්නම්පිකයථසි.

ආහාරවග්ගස්ස පන පරියෙොසායන ‘‘පටිච්චසමුප්පාදඤ්ච යවො, භික්ඛයව, 

යදයසස්සාමි පටිච්චසමුප්පන්යනචධම්යම’’ති(සං.නි.2.20) උභෙංආරභිත්වා 

උභෙම්පි කයථසි. ඉදානි අවිජ් ාපච්චො සඞ් ාරාතිආදීසු පන අවිජ්ජා ච සා

පච්චයෙොචාතිඅවිජ්ජාපච්චයෙො.තස්මාඅවිජ්ජාපච්චොසඞ්ඛාරා සම්භවන්තීති

ඉමිනානයෙනඅත්යථොයවදිතබ්යබො.අෙයමත්ථසඞ්යඛයපො, විත්ථායරනපන 

සබ්බාකාරසම්පන්නා අනුයලොමපටිච්චසමුප්පාදකථා විසුද්ධිමග්යග කථිතා, 

තස්මාසා තත්ථකථිතවයසයනවගයහතබ්බා. 

පටියලොමකථාෙං පන අවිජ් ාෙ ත්යවවාති අවිජ්ජාෙ තු එව. 

අයසසවිරාගනියරොධාති විරාගසඞ්ඛායතන මග්යගන අයසසනියරොධා. 

සඞ් ාරනියරොයධොති සඞ්ඛාරානං අනුප්පාදනියරොයධො යහොති. එවංනියරොධානං

පන සඞ්ඛාරානං නියරොධා විඤ්ඤාණාදීනඤ්ච නියරොධා නාමරූපාදීනි 

නිරුද්ධානියෙව යහොන්තීති දස්යසතුං සඞ් ාරනියරොධා 

විඤ්ඤාණනියරොයධොතිආදීනිවත්වා, එවයෙතස්සයකවලස්ස දු් ් න්ධස්ස

නියරොයධො ය ොතීති ආහ. තත්ථ යකවලස්සාති සකලස්ස, සුද්ධස්ස වා, 

සත්තවිරහිතස්සාති අත්යථො. දු් ් න්ධස්සාති දුක්ඛරාසිස්ස. නියරොයධො

ය ොතීති අනුප්පායදො යහොති. ඉති භගවා අනුයලොමයතො ද්වාදසහි පයදහි

වට්ටකථං කයථත්වා තයමව වට්ටං විනිවට්යටත්වා පටියලොමයතො ද්වාදසහි

පයදහි විවට්ටං කයථන්යතො අරහත්යතන යදසනාෙ කූටං ගණ්හි.

යදසනාපරියෙොසායනයතපඤ්චසතා ආරද්ධවිපස්සකාඋග්ඝටිතඤ්ඤූපුග්ගලා

සූරිෙරස්මිසම්ඵුට්ඨානි පරිපාකගතානි පදුමානි විෙ සච්චානි බුජ්ඣිත්වා

අරහත්තඵයලපතිට්ඨහිංසු. 

ඉදෙයවොච ගගවාති ඉදං වට්ටවිවට්ටවයසන සකලසුත්තං භගවා අයවොච. 

අත්තෙනායතික්ඛූතිතුට්ඨචිත්තා යතපඤ්චසතාඛීණාසවාභික්ඛූ. ගගවයතො

ගාසිතං අිකනන්දුන්ති කරවීකරුතමඤ්ජුනා කණ්ණසුයඛන

පණ්ඩිතජනහදොනංඅමතාභියසකසදියසන බ්රහ්මස්සයරනභාසයතොභගවයතො 

වචනං අභිනන්දිංසු, අනුයමොදිංසු යචවසම්පටිච්ඡංසු චාති අත්යථො. යතයනතං

වුච්චති– 



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

 

‘‘සුභාසිතංසුලපිතං, සාධුසාධූතිතාදියනො; 

අනුයමොදමානාසිරසා, සම්පටිච්ඡංසුභික්ඛයවො’’ති. 

පඨමපටිච්චසමුප්පාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. විභඞ්ගසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියෙපි වුත්තනයෙයනව සුත්තනික්යඛයපො යවදිතබ්යබො. අෙං පන

වියසයසො – පඨමං උග්ඝටිතඤ්ඤූපුග්ගලානං වයසන සඞ්යඛපයතො දස්සිතං, 

ඉදං විපඤ්චිතඤ්ඤූනං වයසන විත්ථාරයතොති. ඉමස්මිඤ්ච පන සුත්යත

චතස්යසොවල්ලිහාරකපුරිසූපමාවත්තබ්බා, තාවිසුද්ධිමග්යගවුත්තාඑව. ෙථා

හි වල්ලිහාරයකො පුරියසො වල්ලිො අග්ගං දිස්වා තදනුසායරන මූලං

පරියෙසන්යතොතං දිස්වාවල්ලිංමූයලයඡත්වාආදාෙකම්යමඋපයනෙය, එවං

භගවා විත්ථාරයදසනං යදයසන්යතො පටිච්චසමුප්පාදස්ස අග්ගභූතා ජරාමරණා

පට්ඨාෙොවමූලභූතං අවිජ්ජාපදං, තාව යදසනංආහරිත්වා පුනවට්ටවිවට්ටං

යදයසන්යතොනිට්ඨයපසි. 

තත්රාෙං ජරාමරණාදීනං විත්ථාරයදසනාෙ අත්ථනිච්ඡයෙො – 

ජරාමරණනිද්යදයස තාව යතසං යතසන්ති අෙං සඞ්යඛපයතො අයනයකසං 

සත්තානං සාධාරණනිද්යදයසොති විඤ්ඤාතබ්යබො. ො යදවදත්තස්ස ජරා, ො 

යසොමදත්තස්සාති එවඤ්හි දිවසම්පි කයථන්තස්ස යනව සත්තා පරිොදානං

ගච්ඡන්ති. ඉයමහිපනද්වීහිපයදහිනයකොචිසත්යතොඅපරිොදින්යනොයහොති.

තස්මා වුත්තං, ‘‘අෙං සඞ්යඛපයතො අයනයකසං සත්තානං

සාධාරණනිද්යදයසො’’ති. තම්හි තම්හීති අෙං ගතිජාතිවයසන අයනයකසං

සත්තනිකාොනං සාධාරණනිද්යදයසො. සත්තනිකායෙති සාධාරණනිද්යදයසන

නිද්දිට්ඨස්ස සරූපනිදස්සනං.  රා ජීරණතාතිආදීසු පන  රාති 

සභාවනිද්යදයසො. ජීරණතාති ආකාරනිද්යදයසො.  ණ්ඩිච්චන්තිආදයෙො තයෙො

කාලාතික්කයමකිච්චනිද්යදසා, පච්ඡමා ද්යව පකතිනිද්යදසා. අෙඤ්හි  රාති

ඉමිනා පයදන සභාවයතො දීපිතා, යතනස්සාෙං සභාවනිද්යදයසො. ජීරණතාති

ඉමිනා ආකාරයතො, යතනස්සාෙං ආකාරනිද්යදයසො.  ණ්ඩිච්චන්ති ඉමිනා

කාලාතික්කයම දන්තනඛානං ඛණ්ඩිතභාවකරණකිච්චයතො. පාලිච්චන්ති

ඉමිනායකසයලොමානං පලිතභාවකරණකිච්චයතො. වලිත්තචතාතිඉමිනාමංසං 

මිලායපත්වා තචවලිභාවකරණකිච්චයතො දීපිතා. යතනස්සා ඉයම 

ඛණ්ඩිච්චන්තිආදයෙො තයෙො කාලාතික්කයම කිච්චනිද්යදසා. යතහි ඉයමසං

විකාරානං දස්සනවයසන පාකටීභූතාපාකටජරාදස්සිතා.ෙයථවහිඋදකස්සවා 
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වාතස්සවාඅග්ගියනොවාතිණරුක්ඛාදීනංසංභග්ගපලිභග්ගතාෙවාඣාමතාෙ

වා ගතමග්යගො පාකයටො යහොති, න ච යසො ගතමග්යගො තායනව උදකාදීනි, 

එවයමව ජරාෙ දන්තාදීසු ඛණ්ඩිච්චාදිවයසන ගතමග්යගො පාකයටො, චක්ඛුං

උම්මීයලත්වාපි ගය්හති න ච ඛණ්ඩිච්චාදීයනව ජරා. න හි ජරා

චක්ඛුවිඤ්යඤෙයායහොති. 

ආයුයනො සං ානි ඉන්ද්රිොනං පපාපායකොති ඉයමහි පන පයදහි

කාලාතික්කයමයෙව අභිබයත්තාෙ ආයුක්ඛෙ-චක්ඛාදිඉන්ද්රිෙ-

පරිපාකසඤ්ඤිතාෙ පකතිො දීපිතා. යතනස්සියම පච්ඡමා ද්යව

පකතිනිද්යදසාතියවදිතබ්බා.තත්ථෙස්මාජරංපත්තස්සආයුහාෙති, තස්මා 

ජරා ‘‘ආයුයනො සංහානී’’ති ඵලූපචායරන වුත්තා. ෙස්මා ච දහරකායල

සුප්පසන්නානි සුඛුමම්පි අත්තයනො විසෙං සුයඛයනව ගණ්හනසමත්ථානි

චක්ඛාදීනි ඉන්ද්රිොනි ජරං පත්තස්ස පරිපක්කානි ආලුළිතානි අවිසදානි, 

ඔළාරිකම්පි අත්තයනො විසෙං ගයහතුං අසමත්ථානි යහොන්ති, තස්මා

‘‘ඉන්ද්රිොනංපරිපායකො’’තිඵලූපචායරයනවවුත්තා. 

සා පනාෙං එවං නිද්දිට්ඨා සබ්බාපි ජරා පාකටා පටිච්ඡන්නාති දුවිධා යහොති.

තත්ථ දන්තාදීසු ඛණ්ඩාදිභාවදස්සනයතො රූපධම්යමසු ජරා පාකට රා නාම, 

අරූපධම්යමසුපනජරාතාදිසස්සවිකාරස්සඅදස්සනයතො පටිච්ඡන්න රා නාම.

තත්ථ ය්වාෙං ඛණ්ඩාදිභායවො දිස්සති, යසො තාදිසානං දන්තාදීනං

සුවිඤ්යඤෙයත්තා වණ්යණොයෙව, තං චක්ඛුනා දිස්වා මයනොද්වායරන

චින්යතත්වා‘‘ඉයමදන්තාජරාෙපහටා’’තිජරංජානාතිඋදකට්ඨායන බද්ධානි

යගොසීසාදීනි ඔයලොයකත්වා යහට්ඨා උදකස්ස අත්ථිභාවං ජානනං විෙ. පුන 

අවීචි සවීචීති එවම්පි දුවිධා යහොති. තත්ථ මණි-කනක-රජත-

පවාළචන්දසූරිොදීනංවිෙමන්දදසකාදීසුපාණීනංවිෙච පුප්ඵඵලපල්ලවාදීසුච

අපාණීනං විෙ අන්තරන්තරා වණ්ණවියසසාදීනං දුවිඤ්යඤෙයත්තා ජරා 

අවීචි රා නාම, නිරන්තරජරාති අත්යථො.තයතොඅඤ්යඤසුපනෙථාවුත්යතසු

අන්තරන්තරා වණ්ණවියසසාදීනං සුවිඤ්යඤෙයත්තා ජරා සවීචි රා නාමාති

යවදිතබ්බා. 

ඉයතො පරං යතසං යතසන්තිආදි වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. චුති

චවනතාතිආදීසු පන චුතීති චවනකවයසන වුච්චති, 

එකචතුපඤ්චක්ඛන්ධසාමඤ්ඤවචනයමතං. චවනතාති භාවවචයනන

ලක්ඛණනිදස්සනං. යගයදොති චුතික්ඛන්ධානං භඞ්ගුප්පත්තිපරිදීපනං. 

අන්තරධානන්ති ඝටස්යසව භින්නස්ස භින්නානං චුතික්ඛන්ධානං යෙන
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පටුන 

 

යකනචි පරිොයෙන ඨානාභාවපරිදීපනං. ෙච්චු ෙරණන්ති මච්චුසඞ්ඛාතං

මරණං, යතන සමුච්යඡදමරණාදීනිනියසයධති.කායලොනාමඅන්තයකො, තස්ස

කිරිො කාලකිපාො. එවංයතනයලොකසම්මුතිොමරණංදීයපති. 

ඉදානි පරමත්යථන දීයපතුං  න්ධානං යගයදොතිආදිමාහ. පරමත්යථන හි

ඛන්ධායෙව භිජ්ජන්ති, න සත්යතො නාම යකොචි මරති. ඛන්යධසු පන

භිජ්ජමායනසු සත්යතො මරති, භින්යනසු මයතොති යවොහායරො යහොති. එත්ථ ච 

චතුපඤ්චයවොකාරවයසනඛන්ධානංයභයදො, එකයවොකාරවයසනකයළවරස්ස

නික්යඛයපො. චතුයවොකාරවයසන ච ඛන්ධානං යභයදො, යසසද්වෙවයසන

කයළවරස්ස නික්යඛයපො යවදිතබ්යබො. කස්මා? භවද්වයෙපි 

රූපකාෙසඞ්ඛාතස්ස කයළවරස්ස සබ්භාවයතො. අථ වා ෙස්මා

චාතුමහාරාජිකාදීසු ඛන්ධා භිජ්ජන්යතව, න කිඤ්චි නික්ඛිපති, තස්මා යතසං

වයසන ඛන්ධානං යභයදො, මනුස්සාදීසු කයළවරස්ස නික්යඛයපො. එත්ථ ච

කයළවරස්ස නික්යඛපකාරණයතො මරණං ‘‘කයළවරස්ස නික්යඛයපො’’ති

වුත්තන්ති එවමත්යථො දට්ඨබ්යබො. ඉති අෙඤ්ච  රා ඉදඤ්ච ෙරණං, ඉදං

වුච්චති, ික් යවතිඉදංඋභෙම්පිඑකයතොකත්වා ජරාමරණන්තිකථීෙති. 

ජාතිනිද්යදයස  ාති සඤ් ාතීතිආදීසු ජාෙනට්යඨන  ාති, සා 

අපරිපුණ්ණාෙතනවයසන යුත්තා. සඤ්ජාෙනට්යඨන සඤ් ාති, සා 

පරිපුණ්ණාෙතනවයසන යුත්තා. ඔක්කමනට්යඨන ඔ්කන්ති, සා 

අණ්ඩජජලාබුජවයසන යුත්තා. යත හි අණ්ඩයකොසඤ්ච වත්ථියකොසඤ්ච

ඔක්කමන්තා පවිසන්තා විෙ පටිසන්ධිං ගණ්හන්ති. අභිනිබ්බත්තනට්යඨන 

අිකනිබ්බත්ති, සාසංයසදජඔපපාතිකවයසනයුත්තා.යතහිපාකටායෙව හුත්වා

නිබ්බත්තන්ති.අෙංතාවයවොහාරයදසනා. 

ඉදානි පරමත්ථයදසනා යහොති. ඛන්ධායෙව හි පරමත්ථයතො පාතුභවන්ති, න 

සත්යතො. තත්ථ ච  න්ධානන්ති එකයවොකාරභයව එකස්ස, චතුයවොකාරභයව

චතුන්නං, පඤ්චයවොකාරභයවපඤ්චන්නම්පිගහණංයවදිතබ්බං. පාතුගායවොති

උප්පත්ති. ආෙතනානන්ති එත්ථ තත්ර තත්ර උප්පජ්ජමානාෙතනවයසන

සඞ්ගයහො යවදිතබ්යබො. පටිලායගොති සන්තතිෙං පාතුභායවොයෙව.

පාතුභවන්තායනව හිතානිපටිලද්ධානිනාමයහොන්ති. අෙංවුච්චති, ික් යව, 

 ාතීතිඉමිනාපයදනයවොහාරයතොපරමත්ථයතොචයදසිතාෙජාතිොනිගමනං 

කයරොතීති. 
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පටුන 

 

භවනිද්යදයස කාෙගයවොතිකම්මභයවොචඋපපත්තිභයවොච.තත්ථකම්මභයවො

නාම කාමභවූපගකම්මයමව. තඤ්හි තත්ථ උපපත්තිභවස්ස කාරණත්තා

‘‘සුයඛොබුද්ධානං උප්පායදො (ධ.ප.194) දුක්යඛොපාපස්සඋච්චයෙො’’තිආදීනි

(ධ.ප.117) විෙඵලයවොහායරන භයවොතිවුත්තං.උපපත්තිභයවොනාමයතන

කම්යමන නිබ්බත්තං උපාදිණ්ණක්ඛන්ධපඤ්චකං. තඤ්හි තත්ථ භවතීති

කත්වාභයවොතිවුත්තං.සබ්බථාපිඉදංකම්මඤ්චඋපපත්තිඤ්ච උභෙම්යපතමිධ

‘‘කාමභයවො’’තිවුත්තං.එසනයෙොරූපාරූපභයවසූති. 

උපාදානනිද්යදයස කාමුපාදානන්තිආදීසු වත්ථුකාමංඋපාදිෙන්තිඑයතන, සෙං

වාතංඋපාදිෙතීති කාමුපාදානං, කායමොචයසොඋපාදානඤ්චාතිකාමුපාදානං. 

උපාදානන්ති දළ්හග්ගහණං වුච්චති. දළ්හත්යථො හි එත්ථ උපසද්යදො 

උපාොසඋපකට්ඨාදීසුවිෙ.පඤ්චකාමගුණිකරාගස්යසතංඅධිවචනං.අෙයමත්ථ

සඞ්යඛයපො. විත්ථාරයතොපයනතං, ‘‘තත්ථකතමංකාමුපාදානං? යෙොකායමසු

කාමච්ඡන්යදො’’ති(ධ.ස. 1220; විභ.938) වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

තථා දිට්ඨි ච සා උපාදානඤ්චාති දිට්ඨුපාදානං. අථ වා දිට්ඨිං උපාදිෙති, 

උපාදිෙන්ති වා එයතන දිට්ඨින්ති දිට්ඨුපාදානං. උපාදිෙති හි පුරිමදිට්ඨිං

උත්තරදිට්ඨි, උපාදිෙන්ති ච තාෙ දිට්ඨිං. ෙථාහ – ‘‘සස්සයතො අත්තා ච

යලොයකො ච ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්තිආදි (ම. නි. 3.27). 

සීලබ්බතුපාදානඅත්තවාදුපාදානවජ්ජස්ස සබ්බදිට්ඨිගතස්යසතං අධිවචනං.

අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පයනතං, ‘‘තත්ථ කතමං දිට්ඨුපාදානං? 

නත්ථි දින්න’’න්ති(ධ.ස.1221) වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

තථා සීලබ්බතමුපාදිෙන්ති එයතන, සෙං වා තං උපාදිෙති, සීලබ්බතඤ්ච තං

උපාදානඤ්චාති වා සීලබ්බතුපාදානං. යගොසීලයගොවතාදීනි හි ‘‘එවං සුද්ධී’’ති

(ධ. ස. 1222; විභ. 938) අභිනියවසයතො සෙයමව උපාදානානීති. අෙයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පයනතං, ‘‘තත්ථ කතමං සීලබ්බතුපාදානං? ඉයතො

බහිද්ධාසමණබ්රාහ්මණානංසීයලන සුද්ධී’’තිවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

ඉදානිවදන්තිඑයතනාතිවායදො, උපාදිෙන්තිඑයතනාතිඋපාදානං, කිං වදන්ති

උපාදිෙන්ති වා? අත්තානං. අත්තයනො වාදුපාදානං අත්තවාදුපාදානං. 

අත්තවාදමත්තයමව වා අත්තාති උපාදිෙන්ති එයතනාති අත්තවාදුපාදානං.

වීසතිවත්ථුකාෙ සක්කාෙදිට්ඨිො එතං අධිවචනං. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, 

විත්ථාරයතො පයනතං, ‘‘තත්ථ කතමං අත්තවාදුපාදානං? ඉධ අස්සුතවා

පුථුජ්ජයනොඅරිොනංඅදස්සාවී’’තිවුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. 
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පටුන 

 

තණ්හානිද්යදයස රූපතණ් ා…යප.… ධම්ෙතණ් ාති එතං චක්ඛුද්වාරාදීසු

ජවනවීථිො පවත්තාෙ තණ්හාෙ ‘‘යසට්ඨිපුත්යතො බ්රාහ්මණපුත්යතො’’ති

එවමාදීසු පිතියතො නාමං විෙ පිතිසදිසාරම්මණයතො නාමං. එත්ථ ච

රූපාරම්මණාතණ්හා, රූයපතණ්හාති රූපතණ් ා. සාකාමරාගභායවනරූපං

අස්සායදන්තී පවත්තමානා කාෙතණ් ා, සස්සතදිට්ඨිසහගතරාගභායවන

‘‘රූපංනිච්චංධුවං සස්සත’’න්තිඑවංඅස්සායදන්තීපවත්තමානා ගවතණ් ා, 

උච්යඡදදිට්ඨිසහගතරාගභායවන ‘‘රූපං උච්ඡජ්ජති විනස්සති යපච්ච න

භවතී’’ති එවං අස්සායදන්තී පවත්තමානා විගවතණ් ාති රූපතණ්හා එවං 

තිවිධා යහොති. ෙථා ච රූපතණ්හා, තථා සද්දතණ්හාදයෙොපීති එවං තානි

අට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතානි යහොන්ති. තානි අජ්ඣත්තරූපාදීසු අට්ඨාරස, 

බහිද්ධාරූපාදීසු අට්ඨාරසාති ඡත්තිංස. ඉති අතීතානි ඡත්තිංස, අනාගතානි

ඡත්තිංස, පච්චුප්පන්නානි ඡත්තිංසාති එවං අට්ඨසතං තණ්හාවිචරිතානි

යහොන්ති. ‘‘අජ්ඣත්තිකස්ස උපාදාෙ අස්මීති යහොති, ඉත්ථස්මීති යහොතී’’ති

(විභ. 973) වා එවමාදීනි අජ්ඣත්තිකරූපාදිනිස්සිතානි අට්ඨාරස, ‘‘බාහිරස්ස

උපාදාෙ ඉමිනා අස්මීති යහොති, ඉමිනා ඉත්ථස්මීති යහොතී’’ති (විභ. 975) වා

එවමාදීනි බාහිරරූපාදිනිස්සිතානිඅට්ඨාරසාති ඡත්තිංස, ඉතිඅතීතානි ඡත්තිංස, 

අනාගතානි ඡත්තිංස, පච්චුප්පන්නානි ඡත්තිංසාති එවම්පි අට්ඨසතං 

තණ්හාවිචරිතානි යහොන්ති. පුන සඞ්ගයහ කරිෙමායනරූපාදීසු ආරම්මයණසු

ඡයළව තණ්හාකාොතිස්යසොයෙවකාමතණ්හාදයෙොයහොන්තීති.එවං– 

‘‘නිද්යදසත්යථනනිද්යදස, විත්ථාරාවිත්ථාරස්සච; 

පුනසඞ්ගහයතොතණ්හා, විඤ්ඤාතබ්බාවිභාවිනා’’ති. 

යවදනානිද්යදයස යවදනාකාොති යවදනාසමූහා. ච්ඛුසම්ඵස්ස ා

යවදනා…යප.… ෙයනොසම්ඵස්ස ායවදනාති එතං ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජායවදනා

අත්ථි කුසලා, අත්ථි අකුසලා, අත්ථි අබයාකතා’’ති එවං විභඞ්යග (විභ. 34) 

ආගතත්තා චක්ඛුද්වාරාදීසු පවත්තානං කුසලාකුසලාබයාකතයවදනානං 

‘‘සාරිපුත්යතො මන්තාණිපුත්යතො’’ති එවමාදීසු මාතියතො නාමං විෙ

මාතිසදිසයතො වත්ථුයතො නාමං. වචනත්යථො පයනත්ථ – චක්ඛුසම්ඵස්සයහතු

ජාතා යවදනා චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනාති. එයසව නයෙො සබ්බත්ථ. අෙං

තායවත්ථ සබ්බසඞ්ගාහිකා කථා. විපාකවයසන පන චක්ඛුද්වායර ද්යව

චක්ඛුවිඤ්ඤාණානි, ද්යව මයනොධාතුයෙො, තිස්යසොමයනොවිඤ්ඤාණධාතුයෙොති

එතාහිසම්පයුත්තවයසනයවදනා යවදිතබ්බා. එයසවනයෙො යසොතද්වාරාදීසු.

මයනොද්වායරමයනොවිඤ්ඤාණධාතුසම්පයුත්තාව. 
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පටුන 

 

ඵස්සනිද්යදයස ච්ඛුසම්ඵස්යසොති චක්ඛුම්හිසම්ඵස්යසො.එසනයෙොසබ්බත්ථ. 

ච්ඛුසම්ඵස්යසො…යප.… කාෙසම්ඵස්යසොතිඑත්තාවතාචකුසලාකුසලවිපාකා

පඤ්චවත්ථුකා දස ඵස්සා වුත්තා යහොන්ති. ෙයනොසම්ඵස්යසොති ඉමිනා 

යසසබාවීසතියලොකිෙවිපාකමනසම්පයුත්තාඵස්සා. 

සළාෙතනනිද්යදයස ච් ාෙතනන්තිආදීසු ෙං වත්තබ්බං, තං විසුද්ධිමග්යග

ඛන්ධනිද්යදයසයචවආෙතනනිද්යදයසචවුත්තයමව. 

නාමරූපනිද්යදයස නමනලක්ඛණං නාෙං. රුප්පනලක්ඛණං රූපං. විභජයන

පනස්ස යවදනාති යවදනාක්ඛන්යධො, සඤ්ඤාති සඤ්ඤාක්ඛන්යධො, යචතනා

ඵස්යසො ෙනසිකායරොති සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො යවදිතබ්යබො. කාමඤ්ච අඤ්යඤපි

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධසඞ්ගහිතා ධම්මා සන්ති, ඉයම පන තයෙො සබ්බදුබ්බයලසුපි

චිත්යතසු සන්ති, තස්මා එයතසංයෙව වයසයනත්ථ සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො

දස්සියතො. චත්තායරො ච ෙ ාභූතාති එත්ථ චත්තායරොති ගණනපරිච්යඡයදො. 

ෙ ාභූතාතිපථවීආපයතජවාොනයමතංඅධිවචනං.යෙනපනකාරයණනතානි 

මහාභූතානීතිවුච්චන්ති, යෙො යචත්ථ අඤ්යඤො විනිච්ඡෙනයෙො, යසො සබ්යබො 

විසුද්ධිමග්යග රූපක්ඛන්ධනිද්යදයස වුත්යතො. චතුන්නඤ්ච ෙ ාභූතානං

උපාදාොති එත්ථ පන චතුන්නන්ති උපයෙොගත්යථ සාමිවචනං, චත්තාරි

මහාභූතානීති වුත්තං යහොති. උපාදාොති උපාදියිත්වා, ගයහත්වාති අත්යථො.

නිස්සාොතිපි එයක. ‘‘වත්තමාන’’න්ති අෙඤ්යචත්ථ පාඨයසයසො. සමූහත්යථ

වාඑතංසාමිවචනං, චතුන්නං මහාභූතානංසමූහංඋපාදාෙවත්තමානංරූපන්ති

එත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. එවං සබ්බථාපි ොනි ච චත්තාරි පථවීආදීනි

මහාභූතානි, ෙඤ්ච චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාෙ වත්තමානං 

චක්ඛාෙතනාදියභයදන අභිධම්මපාළිෙයමව වුත්තං යතවීසතිවිධං රූපං, තං

සබ්බම්පි රූපන්තියවදිතබ්බං. 

විඤ්ඤාණනිද්යදයස ච්ඛුවිඤ්ඤාණන්තිචක්ඛුම්හිවිඤ්ඤාණං, චක්ඛුයතොවා

ජාතං විඤ්ඤාණන්ති ච්ඛුවිඤ්ඤාණං. එවං 

යසොතඝානජිව්හාකාෙවිඤ්ඤාණානි. ඉතරං පන මයනොයෙව විඤ්ඤාණන්ති 

ෙයනොවිඤ්ඤාණං. ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණවජ්ජිතයතභූමකවිපාකචිත්තස්යසතං 

අධිවචනං. 

සඞ්ඛාරනිද්යදයස අභිසඞ්ඛරණලක්ඛයණො සඞ් ායරො. විභජයන පනස්ස 

කාෙසඞ් ායරොති කාෙයතො පවත්තසඞ්ඛායරො. කාෙද්වායර යචොපනවයසන

පවත්තානං කාමාවචරකුසලයතො අට්ඨන්නං, අකුසලයතො ද්වාදසන්නන්ති



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

 

වීසතිො කාෙසඤ්යචතනානයමතං අධිවචනං. වචීසඞ් ායරොති වචනයතො

පවත්තසඞ්ඛායරො, වචීද්වායර වචනයභදවයසන පවත්තානං වීසතිො එව

වචීසඤ්යචතනානයමතං අධිවචනං. චිත්තසඞ් ායරොති චිත්තයතො

පවත්තසඞ්ඛායරො, කාෙවචීද්වායර යචොපනං අකත්වා රයහො නිසීදිත්වා

චින්යතන්තස්ස පවත්තානං යලොකිෙකුසලාකුසලවයසන 

එකූනතිංසමයනොසඤ්යචතනානයමතංඅධිවචනං. 

අවිජ්ජානිද්යදයස දු්ය  අඤ්ඤාණන්ති දුක්ඛසච්යච අඤ්ඤාණං, 

යමොහස්යසතංඅධිවචනං.එසනයෙො දු් සමුදයෙඅඤ්ඤාණන්තිආදීසු.තත්ථ

චතූහි කාරයණහි දුක්යඛ අඤ්ඤාණං යවදිතබ්බං අන්යතොගධයතො වත්ථුයතො

ආරම්මණයතො පටිච්ඡාදනයතො ච. තථා හි තං දුක්ඛසච්චපරිොපන්නත්තා

දුක්යඛ අන්යතොගධං, දුක්ඛසච්චඤ්චස්ස නිස්සෙපච්චෙභායවන වත්ථු, 

ආරම්මණපච්චෙභායවන ආරම්මණං, දුක්ඛසච්චං එතං පටිච්ඡායදති තස්ස

ොථාවලක්ඛණපටියවධනිවාරයණනඤාණප්පවත්තිො යචත්ථඅප්පදායනන. 

දුක්ඛසමුදයෙඅඤ්ඤාණංතීහිකාරයණහියවදිතබ්බංවත්ථුයතො ආරම්මණයතො

පටිච්ඡාදනයතො ච. නියරොයධ පටිපදාෙ ච අඤ්ඤාණං එයකයනව කාරයණන

යවදිතබ්බං පටිච්ඡාදනයතො.නියරොධපටිපදානඤ්හිපටිච්ඡාදකයමවඅඤ්ඤාණං

යතසං ොථාවලක්ඛණපටියවධනිවාරයණන යතසු ච ඤාණප්පවත්තිො

අප්පදායනන. න පන තං තත්ථ අන්යතොගධං තස්මිං සච්චද්වයෙ

අපරිොපන්නත්තා, නතස්සතංසච්චද්වෙංවත්ථු අසහජාතත්තා, නාරම්මණං, 

තදාරබ්භ අප්පවත්තනයතො. පච්ඡමඤ්හි සච්චද්වෙං ගම්භීරත්තා දුද්දසං, න

තත්ථ අන්ධභූතං අඤ්ඤාණං පවත්තති. පුරිමං පන වචනීෙත්යතන

සභාවලක්ඛණස්සදුද්දසත්තාගම්භීරං, තත්ථවිපල්ලාසගාහවයසන පවත්තති. 

අපිච‘‘දුක්යඛ’’තිඑත්තාවතාසඞ්ගහයතොවත්ථුයතොආරම්මණයතො කිච්චයතො

ච අවිජ්ජා දීපිතා. ‘‘දුක්ඛසමුදයෙ’’ති එත්තාවතා වත්ථුයතො ආරම්මණයතො 

කිච්චයතොච.‘‘දුක්ඛනියරොයධදුක්ඛනියරොධගාමිනිො පටිපදාො’’ති එත්තාවතා

කිච්චයතො.අවියසසයතොපන‘‘අඤ්ඤාණ’’න්තිඑයතනසභාවයතොනිද්දිට්ඨාති 

ඤාතබ්බා. 

ඉති ය ො, ික් යවති එවං යඛො, භික්ඛයව. නියරොයධො ය ොතීති අනුප්පායදො

යහොති. අපියචත්ථ සබ්යබයහව යතහි නියරොධපයදහි නිබ්බානං යදසිතං.

නිබ්බානඤ්හිආගම්මයතයතධම්මානිරුජ්ඣන්ති, තස්මාතංයතසංයතසං

නියරොයධොතිවුච්චති.ඉතිභගවාඉමස්මිංසුත්යතද්වාදසහිපයදහි වට්ටවිවට්ටං
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පටුන 

 

යදයසන්යතොඅරහත්තනිකූයටයනවයදසනංනිට්ඨයපසි.යදසනාපරියෙොසායන 

වුත්තනයෙයනවපඤ්චසතාභික්ඛූඅරහත්යතපතිට්ඨහිංසූති. 

විභඞ්ගසුත්තංදුතිෙං. 

3. පටිපදාසුත්තවණ්ණනා 

3. තතියෙ මිච්ඡාපටිපදන්ති අෙං තාව අනිෙයානිකපටිපදා. නනු ච 

අවිජ්ජාපච්චො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරොපි අත්ථි ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරොපි, යසො

කථං මිච්ඡාපටිපදා යහොතීති. වට්ටසීසත්තා. ෙඤ්හි කිඤ්චි භවත්තෙසඞ්ඛාතං

වට්ටං පත්යථත්වා පවත්තිතං, අන්තමයසො පඤ්චාභිඤ්ඤා අට්ඨ වා පන

සමාපත්තියෙො, සබ්බං තං වට්ටපක්ඛිෙං වට්ටසීසන්ති වට්ටසීසත්තා

මිච්ඡාපටිපදාව යහොති. ෙං පන කිඤ්චි විවට්ටං නිබ්බානං පත්යථත්වා

පවත්තිතං, අන්තමයසො උළුඞ්කොගුමත්තදානම්පි පණ්ණමුට්ඨිදානමත්තම්පි, 

සබ්බංතං විවට්ටපක්ඛිෙං විවට්ටනිස්සිතං, විවට්ටපක්ඛිකත්තාසම්මාපටිපදාව

යහොති. අප්පමත්තකම්පි හි පණ්ණමුට්ඨිමත්තදානකුසලං වා යහොතු මහන්තං

යවලාමදානාදිකුසලංවා, සයච වට්ටසම්පත්තිංපත්යථත්වාවට්ටනිස්සිතවයසන

මිච්ඡාඨපිතංයහොති, වට්ටයමව ආහරිතුංසක්යකොති, යනොවිවට්ටං. ‘‘ඉදංයම

දානං ආසවක්ඛොවහං යහොතූ’’ති එවං පන විවට්ටං පත්යථන්යතන

විවට්ටවයසන සම්මා ඨපිතං අරහත්තම්පි පච්යචකයබොධිඤාණම්පි 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණම්පි දාතුං සක්යකොතියෙව, න අරහත්තං අප්පත්වා

පරියෙොසානං ගච්ඡති. ඉති අනුයලොමවයසන මිච්ඡාපටිපදා, පටියලොමවයසන

සම්මාපටිපදා යදසිතාති යවදිතබ්බා. නනු යචත්ථ පටිපදා පුච්ඡතා, නිබ්බානං

භාජිතං, නිෙයාතයනපිපටිපදාව නිෙයාතිතා.නචනිබ්බානස්සපටිපදාතිනාමං, 

සවිපස්සනානංපනචතුන්නං මග්ගානයමතංනාමං, තස්මාපුච්ඡානිෙයාතයනහි

පදභාජනංනසයමතීති.යනොනසයමති, කස්මා? ඵයලනපටිපදාෙදස්සිතත්තා.

ඵයලන යහත්ථ පටිපදා දස්සිතා. ‘‘අවිජ්ජාෙ ත්යවව අයසසවිරාගනියරොධා

සඞ්ඛාරනියරොයධො’’ති එතංනියරොධසඞ්ඛාතං නිබ්බානංෙස්සා පටිපදාෙඵලං, 

අෙංවුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාපටිපදාතිඅෙයමත්ථ අත්යථො.ඉමස්මිඤ්චඅත්යථ

අයසසවිරාගනියරොධාතිඑත්ථවිරායගොනියරොධස්යසවයවවචනං, අයසසවිරාගා

අයසසනියරොධාති අෙඤ්යහත්ථ අධිප්පායෙො. යෙන වා විරාගසඞ්ඛායතන

මග්යගන අයසසනියරොයධො යහොති, තං දස්යසතුං එතං පදභාජනං වුත්තං.

එවඤ්හි සති සානුභාවා පටිපදා විභත්තා යහොති. ඉති ඉමස්මිම්පි සුත්යත

වට්ටවිවට්ටයමවකථිතන්ති.තතිෙං. 
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පටුන 

 

4. විපස්සීසුත්තවණ්ණනා 

4. චතුත්යථ විපස්සිස්සාතිතස්සකිරයබොධිසත්තස්සෙථායලොකිෙමනුස්සානං 

කිඤ්චියදව පස්සන්තානං පරිත්තකම්මාභිනිබ්බත්තස්ස කම්මජපසාදස්ස 

දුබ්බලත්තාඅක්ඛීනිවිප්ඵන්දන්ති, නඑවංවිප්ඵන්දිංසු. බලවකම්මනිබ්බත්තස්ස

පනකම්මජපසාදස්සබලවත්තාඅවිප්ඵන්දන්යතහිඅනිමියසහි එවඅක්ඛීහිපස්සි

යසෙයථාපි යදවා තාවතිංසා. යතන වුත්තං – ‘‘අනිමිසන්යතො කුමායරො 

යපක්ඛතීති යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස කුමාරස්ස ‘විපස්සී විපස්සී’ත්යවව 

සමඤ්ඤාඋදපාදී’’ති(දී.නි.2.40). අෙඤ්යහත්ථඅධිප්පායෙො–අන්තරන්තරා 

නිමිසජනිතන්ධකාරවිරයහන විසුද්ධං පස්සති, විවයටහි වා අක්ඛීහි පස්සතීති 

විපස්සී. එත්ථ ච කිඤ්චාපි පච්ඡමභවිකානං සබ්බයබොධිසත්තානං 

බලවකම්මනිබ්බත්තස්සකම්මජපසාදස්සබලවත්තාඅක්ඛීනිනවිප්ඵන්දන්ති, 

යසොපන යබොධිසත්යතොඑයතයනවනාමංලභි. 

අපිච වියචෙය වියචෙය පස්සතීති විපස්සී, විචිනිත්වා විචිනිත්වා පස්සතීති

අත්යථො. එකදිවසං කිර විනිච්ඡෙට්ඨායන නිසීදිත්වා අත්යථ අනුසාසන්තස්ස

රඤ්යඤොඅලඞ්කතපටිෙත්තං මහාපුරිසංආහරිත්වාඅඞ්යකඨපයිංසු.තස්සතං

අඞ්යක කත්වා පලාළෙමානස්යසව අමච්චා සාමිකං අස්සාමිකං අකංසු.

යබොධිසත්යතො අනත්තමනසද්දංනිච්ඡායරසි. රාජා ‘‘කියමතංඋපධායරථා’’ති

ආහ. උපධාරෙමානා අඤ්ඤං අදිස්වා ‘‘අට්ටස්ස දුබ්බිනිච්ඡතත්තා එවං කතං

භවිස්සතී’’තිපුනසාමිකයමවසාමිකංකත්වා ‘‘ඤත්වා නුයඛොකුමායරොඑවං

කයරොතී’’ති? වීමංසන්තා පුන සාමිකං අස්සාමිකමකංසු. පුන යබොධිසත්යතො 

තයථවසද්දංනිච්ඡායරසි.අථරාජා ‘‘ජානාතිමහාපුරියසො’’තිතයතොපට්ඨාෙ

අප්පමත්යතො අයහොසි. යතන වුත්තං ‘‘වියචෙය වියචෙය කුමායරො අත්යථ

පනාෙතිඤායෙනාතියඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සකුමාරස්සභියෙයොයසොමත්තාෙ

‘විපස්සීවිපස්සී’ත්යවව සමඤ්ඤාඋදපාදී’’ති(දී.නි.2.41). 

ගගවයතොති භාගයසම්පන්නස්ස. අර යතොති රාගාදිඅරීනං හතත්තා, 

සංසාරචක්කස්ස වා අරානං හතත්තා, පච්චොනං වා අරහත්තා අරහාති එවං

ගුණයතො උප්පන්නනාමයධෙයස්ස. සම්ොසම්බුද්ධස්සාති සම්මා නයෙන

යහතුනා සාමං පච්චත්තපුරිසකායරන චත්තාරි සච්චානි බුද්ධස්ස. පුබ්යබව

සම්යබොධාති සම්යබොයධො වුච්චති චතූසු මග්යගසු ඤාණං, තයතො පුබ්යබව. 

යබොධිසත්තස්යසව සයතොති එත්ථ යබොධීති ඤාණං, යබොධිමා සත්යතො 

යබොධිසත්යතො, ඤාණවා පඤ්ඤවා පණ්ඩියතොති අත්යථො. පුරිමබුද්ධානඤ්හි

පාදමූයලඅභිනීහාරයතොපට්ඨාෙපණ්ඩියතොවයසොසත්යතො, න අන්ධබායලොති



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

 

යබොධිසත්යතො. ෙථා වා උදකයතො උග්ගන්ත්වා ඨිතං පරිපාකගතං පදුමං 

සූරිෙරස්මිසම්ඵස්යසනඅවස්සංබුජ්ඣිස්සතීතිබුජ්ඣනකපදුමන්තිවුච්චති, එවං 

බුද්ධානං සන්තියක බයාකරණස්ස ලද්ධත්තා අවස්සං අනන්තරායෙන

පාරමියෙොපූයරත්වා බුජ්ඣිස්සතීතිබුජ්ඣනකසත්යතොතිපි යබොධිසත්යතො. ොච

එසා චතුමග්ගඤාණසඞ්ඛාතා යබොධි, තං පත්ථෙමායනො පවත්තතීති යබොධිෙං

සත්යතො ආසත්යතොතිපි යබොධිසත්යතො. එවං ගුණයතො උප්පන්නනාමවයසන

යබොධිසත්තස්යසව සයතො. කිච්ඡන්ති දුක්ඛං. ආපන්යනොතිඅනුප්පත්යතො. ඉදං

වුත්තං යහොති – අයහො අෙං සත්තයලොයකො දුක්ඛං අනුප්පත්යතොති. චවති ච

උපපජ් ති චාති ඉදං අපරාපරං චුතිපටිසන්ධිවයසන වුත්තං. නිස්සරණන්ති

නිබ්බානං. තඤ්හි ජරාමරණදුක්ඛයතො නිස්සටත්තා තස්ස නිස්සරණන්ති

වුච්චති. කුදාස්සුනාොතිකතරස්මිංනුයඛොකායල. 

යෙොනියසොෙනසිකාරාතිඋපාෙමනසිකායරන පථමනසිකායරන. අහුපඤ්ඤාෙ

අිකසෙයෙොති පඤ්ඤාෙ සද්ධිං ජරාමරණකාරණස්ස අභිසමයෙො සමවායෙො

සමායෙොයගො අයහොසි, ‘‘ජාතිපච්චො ජරාමරණ’’න්ති ඉදං යතන දිට්ඨන්ති

අත්යථො. අථ වා යෙොනියසො ෙනසිකාරා අහු පඤ්ඤාොති යෙොනියසො

මනසිකායරන ච පඤ්ඤාෙ ච අභිසමයෙො අහු. ‘‘ජාතිො යඛො සති

ජරාමරණ’’න්ති, එවං ජරාමරණකාරණස්සපටියවයධොඅයහොසීතිඅත්යථො.එස

නයෙොසබ්බත්ථ. 

ඉති හිදන්ති එවමිදං. සමුදයෙො සමුදයෙොති එකාදසසු ඨායනසු සඞ්ඛාරාදීනං 

සමුදෙං සම්පිණ්යඩත්වා නිද්දිසති. පුබ්යබ අනනුස්සුයතසූති ‘‘අවිජ්ජාපච්චො

සඞ්ඛාරානංසමුදයෙොයහොතී’’ති.එවංඉයතො පුබ්යබඅනනුස්සුයතසුධම්යමසු, 

චතූසු වා අරිෙසච්චධම්යමසු. ච්ඛුන්තිආදීනි ඤාණයවවචනායනව.

ඤාණයමව යහත්ථ දස්සනට්යඨන ච්ඛු, ඤාතට්යඨන ඤාණං, 

පජානනට්යඨන පඤ්ඤා, පටියවධනට්යඨන විජ් ා, ඔභාසනට්යඨන 

ආයලොයකොතිවුත්තං. තංපයනතං චතූසුසච්යචසුයලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකං 

නිද්දිට්ඨන්ති යවදිතබ්බං. නියරොධවායරපි ඉමිනාව නයෙන අත්යථො

යවදිතබ්යබො.චතුත්ථං. 

5-10. සිඛීසුත්තාදිවණ්ණනා 

5-10. පඤ්චමාදීසු සිඛිස්ස, ික් යවතිආදීනංපදානං‘‘සිඛිස්සපි, භික්ඛයව’’ති

න එවං යෙොයජත්වා අත්යථො යවදිතබ්යබො. කස්මා? එකාසයන අයදසිතත්තා.

නානාඨායනසු හි එතානි යදසිතානි, අත්යථො පන සබ්බත්ථ සදියසොයෙව.



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 

19 

පටුන 

 

සබ්බයබොධිසත්තානඤ්හියබොධිපල්ලඞ්යකනිසින්නානංනඅඤ්යඤො සමයණො

වා බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා ආචික්ඛති – ‘‘අතීයත 

යබොධිසත්තා පච්චොකාරං සම්මසිත්වා බුද්ධා ජාතා’’ති. ෙථා පන

පඨමකප්පිකකායල යදයව වුට්යඨ උදකස්ස ගතමග්යගයනව අපරාපරං

වුට්ඨිඋදකං ගච්ඡති, එවං යතහි යතහි පුරිමබුද්යධහි ගතමග්යගයනව පච්ඡමා

පච්ඡමාගච්ඡන්ති.සබ්බයබොධිසත්තාහි ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානයතොවුට්ඨාෙ

පච්චොකායරඤාණංඔතායරත්වාතංඅනුයලොමපටියලොමං සම්මසිත්වාබුද්ධා

යහොන්තීතිපටිපාටිොසත්තසුසුත්යතසුබුද්ධවිපස්සනානාම කථිතාති. 

බුද්ධවග්යගොපඨයමො. 

2. ආ ාරවග්යගො 

1. ආහාරසුත්තවණ්ණනා 

11. ආහාරවග්ගස්සපඨයම ආ ාරාති පච්චො.පච්චොහිආහරන්තිඅත්තයනො

ඵලං, තස්මාආහාරාතිවුච්චන්ති. භූතානංවාසත්තානන්තිආදීසු භූතාතිජාතා 

නිබ්බත්තා. සම්ගයවසියනොති යෙ සම්භවං ජාතිං නිබ්බත්තිං එසන්ති

ගයවසන්ති.තත්ථ චතූසුයෙොනීසු අණ්ඩජජලාබුජා සත්තා ොව අණ්ඩයකොසං 

වත්ථියකොසඤ්ච න භින්දන්ති, තාව සම්භයවසියනො නාම, අණ්ඩයකොසං 

වත්ථියකොසඤ්චභින්දිත්වාබහිනික්ඛන්තාභූතානාම.සංයසදජාඔපපාතිකාච 

පඨමචිත්තක්ඛයණ සම්භයවසියනො නාම, දුතිෙචිත්තක්ඛණයතො පභුති භූතා

නාම.යෙනවා ඉරිොපයථන ජාෙන්ති, ොවතයතොඅඤ්ඤංනපාපුණන්ති, තාව 

සම්භයවසියනො නාම, තයතො පරං භූතා නාම. අථ වා භූතාති ජාතා 

අභිනිබ්බත්තා, යෙ භූතා අභිනිබ්බත්තායෙව, න පුන භවිස්සන්තීති සඞ්ඛං

ගච්ඡන්ති, යතසං ඛීණාසවානං එතං අධිවචනං. සම්භවයමසන්තීති 

සම්ගයවසියනො. අප්පහීනභවසංයෙොජනත්තා ආෙතිම්පි සම්භවං එසන්තානං

යසක්ඛපුථුජ්ජනානයමතං අධිවචනං. එවං සබ්බථාපි ඉයමහි ද්වීහි පයදහි

සබ්බසත්යත පරිොදිෙති. වාසද්යදො යචත්ථ සම්පිණ්ඩනත්යථො, තස්මා

භූතානඤ්චසම්භයවසීනඤ්චාතිඅෙමත්යථොයවදිතබ්යබො. 

ඨිතිොති ඨිතත්ථං. අනුග්ග ාොති අනුග්ගහත්ථං. වචනයභයදොයෙව යචස, 

අත්යථො පන ද්වින්නම්පි පදානං එයකොයෙව. අථ වා ඨිතිොති තස්ස තස්ස 

සත්තස්සඋප්පන්නධම්මානංඅනුප්පබන්ධවයසනඅවිච්යඡදාෙ. අනුග්ග ාොති

අනුප්පන්නානං උප්පාදාෙ. උයභොපි යචතානි ‘‘භූතානං වා ඨිතිො යචව
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අනුග්ගහාෙච, සම්භයවසීනංවාඨිතිොයචවඅනුග්ගහාෙචා’’තිඑවං උභෙත්ථ

දට්ඨබ්බානීති. 

කබළීකායරො ආ ායරොති කබළං කත්වා අජ්යඣොහරිතබ්බයකො ආහායරො, 

ඔදනකුම්මාසාදිවත්ථුකාෙ ඔජායෙතං අධිවචනං. ඔළාපායකො වා සුඛුයෙො වාති

වත්ථුඔළාරිකතාෙ ඔළාරියකො, සුඛුමතාෙ සුඛුයමො. සභායවන පන

සුඛුමරූපපරිොපන්නත්තාකබළීකායරොආහායරොසුඛුයමොවයහොති.සාපි චස්ස

වත්ථුයතො ඔළාරිකතා සුඛුමතා ච උපාදායුපාදාෙ යවදිතබ්බා. කුම්භීලානඤ්හි

ආහාරං උපාදාෙයමොරානංආහායරොසුඛුයමො.කුම්භීලාකිරපාසායණගිලන්ති, 

යතචයනසං කුච්ඡප්පත්තාවිලීෙන්ති.යමොරාසප්පවිච්ඡකාදිපායණඛාදන්ති.

යමොරානං පන ආහාරං උපාදාෙ තරච්ඡානං ආහායරො සුඛුයමො. යත කිර

තිවස්සඡඩ්ඩිතානිවිසාණානියචවඅට්ඨීනිච ඛාදන්ති, තානිචයනසංයඛයළන

යතමිතමත්තායනව කන්දමූලං විෙ මුදුකානි යහොන්ති. තරච්ඡානං ආහාරං

උපාදාෙ හත්ථීනංආහායරො සුඛුයමො. යත හි නානාරුක්ඛසාඛාදයෙො ඛාදන්ති.

හත්ථීනං ආහාරයතො ගවෙයගොකණ්ණමිගාදීනං ආහායරො සුඛුයමො. යත කිර

නිස්සාරානි නානාරුක්ඛපණ්ණාදීනි ඛාදන්ති. යතසම්පි ආහාරයතො ගුන්නං

ආහායරො සුඛුයමො.යතඅල්ලසුක්ඛතිණානිඛාදන්ති.යතසංආහාරයතොසසානං

ආහායරොසුඛුයමො.සසානං ආහාරයතොසකුණානංආහායරොසුඛුයමො.සකුණානං

ආහාරයතො පච්චන්තවාසීනං ආහායරො සුඛුයමො. පච්චන්තවාසීනං ආහාරයතො

ගාමයභොජකානං ආහායරො සුඛුයමො. ගාමයභොජකානං ආහාරයතො

රාජරාජමහාමත්තානංආහායරොසුඛුයමො.යතසම්පිආහාරයතොචක්කවත්තියනො

ආහායරො සුඛුයමො. චක්කවත්තියනො ආහාරයතො භුම්මානං යදවානං ආහායරො

සුඛුයමො. භුම්මානං යදවානං ආහාරයතො චාතුමහාරාජිකානං. එවං ොව

පරනිම්මිතවසවත්තීනං ආහාරා විත්ථායරතබ්බා. යතසං පනාහායරො

සුඛුයමොත්යවවනිට්ඨංපත්යතො. 

එත්ථ ච ඔළාරියක වත්ථුස්මිං ඔජා පරිත්තා යහොති දුබ්බලා, සුඛුයම බලවතී.

තථා හි එකපත්තපූරම්පි ොගුං පීයතො මුහුත්යතයනව ජිඝච්ඡයතො යහොති 

ෙංකිඤ්චියදව ඛාදිතුකායමො, සප්පිං පන පසතමත්තං පිවිත්වා දිවසං

අයභොත්තුකායමො යහොති. තත්ථ වත්ථු කම්මජයතජසඞ්ඛාතං පරිස්සෙං

වියනොයදති, න පන සක්යකොති පායලතුං. ඔජා පන පායලති, න සක්යකොති

පරිස්සෙං වියනොයදතුං. ද්යව පන එකයතො හුත්වා පරිස්සෙඤ්යචව 

වියනොයදන්තිපායලන්තිචාති. 



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 

21 

පටුන 

 

ඵස්යසොදුතියෙොතිචක්ඛුසම්ඵස්සාදි ඡබ්බියධොපිඵස්යසොඑයතසුචතූසුආහායරසු

දුතියෙොආහායරොතියවදිතබ්යබො.යදසනානයෙොඑව යචස, තස්මාඉමිනානාම

කාරයණන දුතියෙො තතියෙො චාති ඉදයමත්ථ න ගයවසිතබ්බං. 

ෙයනොසඤ්යචතනාති යචතනාව වුච්චති. විඤ්ඤාණන්ති චිත්තං. ඉති භගවා

ඉමස්මිං ඨායන උපාදිණ්ණකඅනුපාදිණ්ණකවයසන එකරාසිං කත්වා

චත්තායරො ආහායර දස්යසසි. කබළීකාරාහායරො හි උපාදිණ්ණයකොපි අත්ථි

අනුපාදිණ්ණයකොපි, තථාඵස්සාදයෙො.තත්ථසප්පාදීහි ගිලිතානංමණ්ඩූකාදීනං

වයසනඋපාදිණ්ණකකබළීකාරාහායරොදට්ඨබ්යබො.මණ්ඩූකාදයෙොහි සප්පාදීහි

ගිලිතා අන්යතොකුච්ඡගතාපි කිඤ්චි කාලං ජීවන්තියෙව. යත ොව 

උපාදිණ්ණකපක්යඛතිට්ඨන්ති, තාවආහාරත්ථංනසායධන්ති. භිජ්ජිත්වාපන

අනුපාදිණ්ණකපක්යඛ ඨිතා සායධන්ති. තදාපි උපාදිණ්ණකාහායරොති 

වුච්චන්තීති.ඉදංපනආචරිොනංනරුච්චතීතිඅට්ඨකථාෙයමවපටික්ඛිපිත්වා

ඉදං වුත්තං – ඉයමසං සත්තානං ඛාදන්තානම්පි අඛාදන්තානම්පි

භුඤ්ජන්තානම්පි අභුඤ්ජන්තානම්පි පටිසන්ධිචිත්යතයනව සහජාතා කම්මජා

ඔජා නාම අත්ථි, සා ොවපි සත්තමා දිවසා පායලති, අෙයමව 

උපාදිණ්ණකකබළීකාරාහායරොති යවදිතබ්යබො. යතභූමකවිපාකවයසන පන

උපාදිණ්ණකඵස්සාදයෙො යවදිතබ්බා, යතභූමකකුසලාකුසලකිරිෙවයසන

අනුපාදිණ්ණකා.යලොකුත්තරාපනරුළ්හීවයසනකථිතාති. 

එත්ථාහ– ‘‘ෙදිපච්චෙට්යඨොආහාරට්යඨො, අථකස්මාඅඤ්යඤසුපි සත්තානං

පච්චයෙසු විජ්ජමායනසු ඉයමයෙව චත්තායරො වුත්තා’’ති? වුච්චයත – 

අජ්ඣත්තිකසන්තතිො වියසසපච්චෙත්තා. වියසසපච්චයෙො හි

කබළීකාරාහාරභක්ඛානං සත්තානං රූපකාෙස්ස කබළීකායරො ආහායරො, 

නාමකායෙ යවදනාෙඵස්යසො, විඤ්ඤාණස්සමයනොසඤ්යචතනා, නාමරූපස්ස

විඤ්ඤාණං. ෙථාහ – ‘‘යසෙයථාපි, භික්ඛයව, අෙං කායෙො ආහාරට්ඨිතියකො

ආහාරං පටිච්ච තිට්ඨති, අනාහායරො යනො තිට්ඨති (සං. නි. 5.183), තථා

ඵස්සපච්චො යවදනා, සඞ්ඛාරපච්චො විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චො 

නාමරූප’’න්ති(සං.නි.2.1; විභ.225). 

යකො පයනත්ථආහායරො කිං ආහරතීති? කබළීකාරාහායරො ඔජට්ඨමකරූපානි 

ආහරතිඵස්සාහායරොතිස්යසොයවදනා, මයනොසඤ්යචතනාහායරොතයෙොභයව, 

විඤ්ඤාණාහායරො පටිසන්ධිනාමරූපන්ති. 

කථං? කබළීකාරාහායරො තාව මුයඛ ඨපිතමත්යතයෙව අට්ඨ රූපානි 

සමුට්ඨායපති, දන්තවිචුණ්ණිතං පන අජ්යඣොහරිෙමානං එයකකං සිත්ථං
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පටුන 

 

අට්ඨට්ඨරූපානි සමුට්ඨායපතියෙව. එවං කබළීකාරාහායරො ඔජට්ඨමකරූපානි

ආහරති. ඵස්සාහායරො පන සුඛයවදනීයෙො ඵස්යසො උප්පජ්ජමායනොයෙව සුඛං

යවදනං ආහරති, දුක්ඛයවදනීයෙො දුක්ඛං, අදුක්ඛමසුඛයවදනීයෙො

අදුක්ඛමසුඛන්තිඑවංසබ්බථාපිඵස්සාහායරොතිස්යසොයවදනා ආහරති. 

මයනොසඤ්යචතනාහායරො කාමභවූපගං කම්මං කාමභවං ආහරති, 

රූපාරූපභවූපගානි තං තං භවං. එවං සබ්බථාපි මයනොසඤ්යචතනාහායරො

තයෙො භයව ආහරති. විඤ්ඤාණාහායරො පන යෙ ච පටිසන්ධික්ඛයණ

තංසම්පයුත්තකා තයෙො ඛන්ධා, ොනි ච තිසන්තතිවයසන තිංස රූපානි

උප්පජ්ජන්ති, සහජාතාදිපච්චෙනයෙන තානි ආහරතීති වුච්චති. එවං

විඤ්ඤාණාහායරොපටිසන්ධිනාමරූපංආහරතීති.එත්ථච ‘‘මයනොසඤ්යචතනා

තයෙො භයව ආහරතී’’ති සාසවකුසලාකුසලයචතනාව වුත්තා. ‘‘විඤ්ඤාණං 

පටිසන්ධිනාමරූපං ආහරතී’’ති පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණයමව වුත්තං. අවියසයසන

පන තංසම්පයුත්තතංසමුට්ඨානධම්මානං ආහරණයතොයපයත ‘‘ආහාරා’’ති 

යවදිතබ්බා. 

එයතසු චතූසු ආහායරසු කබළීකාරාහායරො උපත්ථම්යභන්යතො ආහාරකිච්චං 

සායධති, ඵස්යසොඵුසන්යතොයෙවමයනොසඤ්යචතනාආයූහමානාව, විඤ්ඤාණං

විජානන්තයමව. කථං? කබළීකාරාහායරො හි උපත්ථම්යභන්යතොයෙව

කාෙට්ඨපයනන සත්තානං ඨිතිො යහොති. කම්මජනියතොපි හි අෙං කායෙො

කබළීකාරාහායරනඋපත්ථද්යධොදසපිවස්සානිවස්සසතම්පි ොවආයුපරිමාණා

තිට්ඨති. ෙථා කිං? ෙථා මාතුො ජනියතොපි දාරයකො ධාතිො ථඤ්ඤාදීනි

පායෙත්වායපොසිෙමායනොචිරංතිට්ඨති, ෙථාචඋපත්ථම්යභන උපත්ථම්භිතං

යගහං.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘ෙථා, මහාරාජ, යගයහපපතන්යතඅඤ්යඤනදාරුනාඋපත්ථම්භිතංසන්තං 

එවතංයගහංනපතති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, අෙංකායෙොආහාරට්ඨිතියකො

ආහාරංපටිච්ච තිට්ඨතී’’ති. 

එවංකබළීකායරොආහායරොඋපත්ථම්යභන්යතොආහාරකිච්චංසායධති. 

එවං සායධන්යතොපි ච කබළීකායරො ආහායරො ද්වින්නං රූපසන්තතීනං 

පච්චයෙො යහොති ආහාරසමුට්ඨානස්ස ච උපාදිණ්ණකස්ස ච. කම්මජානං

අනුපාලයකොහුත්වා පච්චයෙොයහොති, ආහාරසමුට්ඨානානංජනයකොහුත්වාති.

ඵස්යසො පන සුඛාදිවත්ථුභූතං ආරම්මණං ඵුසන්යතොයෙව

සුඛාදියවදනාපවත්තයනන සත්තානං ඨිතිො යහොති. මයනොසඤ්යචතනා
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කුසලාකුසලකම්මවයසන ආයූහමානායෙව භවමූලනිප්ඵාදනයතො සත්තානං

ඨිතිො යහොති. විඤ්ඤාණං විජානන්තයමවනාමරූපප්පවත්තයනන සත්තානං

ඨිතිොයහොතීති. 

එවං උපත්ථම්භනාදිවයසන ආහාරකිච්චං සාධෙමායනසු පයනයතසු චත්තාරි 

භොනිදට්ඨබ්බානි.යසෙයථිදං–කබළීකාරාහායරනිකන්තියෙවභෙං, ඵස්යස

උපගමනයමව, මයනොසඤ්යචතනාෙ ආයූහනයමව, විඤ්ඤායණ

අභිනිපායතොයෙවභෙන්ති.කිංකාරණා? කබළීකාරාහායර හිනිකන්තිං කත්වා

සීතාදීනං පුරක්ඛතා සත්තා ආහාරත්ථාෙ මුද්දාගණනාදිකම්මානි කයරොන්තා

අනප්පකං දුක්ඛං නිගච්ඡන්ති. එකච්යච ච ඉමස්මිං සාසයන පබ්බජිත්වාපි

යවජ්ජකම්මාදිකාෙ අයනසනාෙ ආහාරං පරියෙසන්තා දිට්යඨව ධම්යම 

ගාරය්හා යහොන්ති, සම්පරායෙපි, ‘‘තස්ස සඞ්ඝාටිපි ආදිත්තා 

සම්පජ්ජලිතා’’තිආදිනා ලක්ඛණසංයුත්යත (සං. නි. 2.218) වුත්තනයෙන

සමණයපතා යහොන්ති.ඉමිනාතාවකාරයණනකබළීකායරආහායරනිකන්ති

එවභෙන්තියවදිතබ්බා. 

ඵස්සං උපගච්ඡන්තාපි ඵස්සස්සාදියනො පයරසං රක්ඛිතයගොපියතසු දාරාදීසු

භණ්යඩසු අපරජ්ඣන්ති, යත සහ භණ්යඩන භණ්ඩසාමිකා ගයහත්වා 

ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං වා ඡන්දිත්වා සඞ්කාරකූයට ඡඩ්යඩන්ති, රඤ්යඤො වා

නිෙයායදන්ති. තයතො යත රාජා විවිධා කම්මකාරණා කාරායපති. කාෙස්ස ච

යභදා දුග්ගතියතසංපාටිකඞ්ඛායහොති.ඉතිඵස්සස්සාදමූලකංදිට්ඨධම්මිකම්පි 

සම්පරායිකම්පි භෙං සබ්බමාගතයමව යහොති. ඉමිනා කාරයණන ඵස්සාහායර

උපගමනයමවභෙන්ති යවදිතබ්බං. 

කුසලාකුසලකම්මායූහයනපනතම්මූලකංතීසුභයවසුභෙංසබ්බංආගතයමව 

යහොති. ඉමිනා කාරයණන මයනොසඤ්යචතනාහායර ආයූහනයමව භෙන්ති

යවදිතබ්බං. 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණඤ්චෙස්මිංෙස්මිංඨායනඅභිනිපතති, තස්මිං තස්මිංඨායන

පටිසන්ධිනාමරූපංගයහත්වාවනිබ්බත්තති.තස්මිඤ්චනිබ්බත්යත සබ්බභොනි

නිබ්බත්තානියෙව යහොන්ති තම්මූලකත්තාති ඉමිනා කාරයණන

විඤ්ඤාණාහායර අභිනිපායතොයෙවභෙන්තියවදිතබ්යබොති. 

කිංනිදානාතිආදීසු නිදානාදීනි සබ්බායනව කාරණයවවචනානි. කාරණඤ්හි

ෙස්මාඵලංනියදති, ‘‘හන්දනංගණ්හථා’’ති අප්යපතිවිෙ, තස්මා නිදානන්ති 

වුච්චති. ෙස්මා තං තයතො සමුයදති ජාෙති පභවති, තස්මා සමුදයෙො  ාති 
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පගයවොතිවුච්චති.අෙංපයනත්ථපදත්යථො–කිංනිදානංඑයතසන්ති කිංනිදානා. 

යකො සමුදයෙො එයතසන්ති කිංසමුදො. කා ජාති එයතසන්ති කිං ාතිකා. යකො

පභයවො එයතසන්ති කිංපගවා. ෙස්මා පන යතසං තණ්හා ෙථාවුත්යතන

අත්යථන නිදානඤ්යචව සමුදයෙො ච ජාති ච පභයවො ච, තස්මා

‘‘තණ්හානිදානා’’තිආදිමාහ.එවංසබ්බපයදසුඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

එත්ථ ච ඉයම චත්තායරො ආහාරා තණ්හානිදානාති පටිසන්ධිං ආදිං කත්වා

අත්තභාවසඞ්ඛාතානංආහාරානං පුරිමතණ්හානං වයසනනිදානං යවදිතබ්බං.

කථං? පටිසන්ධික්ඛයණ තාව පරිපුණ්ණාෙතනානං සත්තානං

සත්තසන්තතිවයසන, යසසානං තයතො ඌනඌනසන්තතිවයසන

උප්පන්නරූපබ්භන්තරං ජාතා ඔජා අත්ථි, අෙං තණ්හානිදායනො 

උපාදිණ්ණකකබළීකාරාහායරො. පටිසන්ධිචිත්තසම්පයුත්තා පන ඵස්සයචතනා

සෙඤ්ච චිත්තං විඤ්ඤාණන්ති ඉයම තණ්හානිදානා උපාදිණ්ණක-

ඵස්සමයනොසඤ්යචතනා-විඤ්ඤාණාහාරාති එවං තාව පුරිමතණ්හානිදානා

පටිසන්ධිකා ආහාරා. ෙථා ච පටිසන්ධිකා, එවං තයතො පරං 

පඨමභවඞ්ගචිත්තක්ඛණාදිනිබ්බත්තාපියවදිතබ්බා. 

ෙස්මා පන භගවා න යකවලං ආහාරානයමව නිදානං ජානාති, 

ආහාරනිදානභූතාෙ තණ්හාෙපි, තණ්හාෙ නිදානානං යවදනාදීනම්පි නිදානං 

ජානාතියෙව, තස්මා තණ් ා චාෙං, ික් යව, කිංනිදානාතිආදිනා නයෙන

වට්ටංදස්යසත්වාවිවට්ටංදස්යසසි.ඉමස්මිඤ්චපනඨායනභගවාඅතීතාභිමුඛං 

යදසනං කත්වා අතීයතන වට්ටං දස්යසති. කථං? ආහාරවයසන හි අෙං

අත්තභායවොගහියතො. 

තණ්හාති ඉමස්සත්තභාවස්ස ජනකං කම්මං, 

යවදනාඵස්සසළාෙතනනාමරූපවිඤ්ඤාණානිෙස්මිංඅත්තභායවඨත්වාකම්මං

ආයූහිතං, තං දස්යසතුං වුත්තානි, අවිජ්ජාසඞ්ඛාරා තස්සත්තභාවස්ස ජනකං

කම්මං. ඉති ද්වීසු ඨායනසු අත්තභායවො, ද්වීසු තස්ස ජනකං කම්මන්ති

සඞ්යඛයපනකම්මඤ්යචව කම්මවිපාකඤ්චාති, ද්යවපි ධම්යම දස්යසන්යතන

අතීතාභිමුඛංයදසනංකත්වාඅතීයතන වට්ටංදස්සිතං. 

තත්රාෙං යදසනා අනාගතස්ස අදස්සිතත්තා අපරිපුණ්ණාති න දට්ඨබ්බා.

නෙයතොපනපරිපුණ්ණාත්යවවදට්ඨබ්බා.ෙථාහිචක්ඛුමා පුරියසොඋදකපිට්යඨ

නිපන්නං සුංසුමාරං දිස්වා තස්ස පරභාගං ඔයලොයකන්යතො ගීවං පස්යසෙය, 

ඔරයතොපිට්ඨිං, පරියෙොසායනනඞ්ගුට්ඨමූලං, යහට්ඨාකුච්ඡංඔයලොයකන්යතො 

පනඋදකගතං අග්ගනඞ්ගුට්ඨඤ්යචව චත්තායරො චහත්ථපායදනපස්යසෙය, 
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යසො න එත්තාවතා ‘‘අපරිපුණ්යණො සුංසුමායරො’’ති ගණ්හාති, නෙයතො පන

පරිපුණ්යණොත්යවව ගණ්හාති, එවංසම්පදමිදංයවදිතබ්බං. 

උදකපිට්යඨ නිපන්නසුංසුමායරොවිෙහි යතභූමකවට්ටං.තීයරඨියතොචක්ඛුමා

පුරියසො විෙ යෙොගාවචයරො. යතන පුරියසන උදකපිට්යඨ සුංසුමාරස්ස

දිට්ඨකායලො විෙ යෙොගිනා ආහාරවයසන ඉමස්සත්තභාවස්ස දිට්ඨකායලො.

පරයතො ගීවාෙ දිට්ඨකායලො විෙ ඉමස්සත්තභාවස්ස ජනිකාෙ තණ්හාෙ

දිට්ඨකායලො. පිට්ඨිො දිට්ඨකායලො විෙ ෙස්මිං අත්තභායව තණ්හාසඞ්ඛාතං

කම්මං කතං, යවදනාදිවයසන තස්ස දිට්ඨකායලො. නඞ්ගුට්ඨමූලස්ස

දිට්ඨකායලොවිෙතස්සත්තභාවස්සජනකානං අවිජ්ජාසඞ්ඛාරානංදිට්ඨකායලො.

යහට්ඨා කුච්ඡං ඔයලොයකන්තස්ස පන අග්ගනඞ්ගුට්ඨඤ්යචව චත්තායරො ච

හත්ථපායද අදිස්වාපි ‘‘අපරිපුණ්යණො සුංසුමායරො’’ති අගයහත්වා නෙයතො

පරිපුණ්යණොත්යවවගහණංවිෙෙත්ථෙත්ථපච්චෙවට්ටං පාළිෙංනආගතං, 

තත්ථතත්ථ‘‘යදසනාඅපරිපුණ්ණා’’තිඅගයහත්වානෙයතො පරිපුණ්ණාත්යවව

ගහණං යවදිතබ්බං. තත්ථ ච ආහාරතණ්හානං අන්තයර එයකො සන්ධි, 

තණ්හායවදනානං අන්තයර එයකො, විඤ්ඤාණසඞ්ඛාරානං අන්තයර එයකොති 

එවංතිසන්ධිචතුසඞ්යඛපයමවවට්ටංදස්සිතන්ති.පඨමං. 

2. යමොළිෙඵග්ගුනසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියෙ සම්ගයවසීනංවා අනුග්ග ාොතිඉමස්මිංයෙවඨායනභගවායදසනං

නිට්ඨායපසි. කස්මා? දිට්ඨිගතිකස්ස නිසින්නත්තා. තස්සඤ්හි පරිසති

යමොළිෙඵග්ගුයනොනාමභික්ඛු දිට්ඨිගතියකොනිසින්යනො.අථසත්ථාචින්යතසි–

‘‘අෙං උට්ඨහිත්වා මං පඤ්හං පුච්ඡස්සති, අථස්සාහං විස්සජ්යජස්සාමී’’ති

පුච්ඡාෙ ඔකාසදානත්ථං යදසනං නිට්ඨායපසි. යෙොළිෙඵග්ගුයනොති යමොළීති 

චූළාවුච්චති.ෙථාහ– 

‘‘යඡත්වානයමොළිංවරගන්ධවාසිතං 

යවහාෙසංඋක්ඛිපිසකයපුඞ්ගයවො; 

රතනචඞ්යකොටවයරනවාසයවො, 

සහස්සයනත්යතොසිරසාපටිග්ගහී’’ති. 

සාතස්සගිහිකායලමහන්තාඅයහොසි.යතනස්ස‘‘යමොළිෙඵග්ගුයනො’’ති සඞ්ඛා

උදපාදි. පබ්බජිතම්පි නං යතයනව නායමන සඤ්ජානන්ති. එතදයවොචාති

යදසනානුසන්ධිං ඝයටන්යතො එතං ‘‘යකොනු යඛො, භන්යත, විඤ්ඤාණාහාරං 



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 

26 

පටුන 

 

ආහායරතී’’ති වචනං අයවොච. තස්සත්යථො – භන්යත, යකො නාම යසො, යෙො

එතංවිඤ්ඤාණාහාරංඛාදතිවාභුඤ්ජතිවාති? 

කස්මාපනාෙංඉතයරතයෙොආහායරඅපුච්ඡත්වාඉමයමවපුච්ඡතීති? ජානාමීති

ලද්ධිො. යසො හි මහන්යත පිණ්යඩ කත්වාව කබළීකාරාහාරං භුඤ්ජන්යත 

පස්සති, යතනස්සතංජානාමීතිලද්ධි.තිත්තිරවට්ටකයමොරකුක්කුටාදයෙොපන 

මාතුසම්ඵස්යසනොයපන්යතදිස්වා‘‘එයතඵස්සාහායරනොයපන්තී’’තිතස්ස

ලද්ධි. කච්ඡපා පන අත්තයනො උතුසමයෙ මහාසමුද්දයතො නික්ඛමිත්වා

සමුද්දතීයර වාලිකන්තයර අණ්ඩානි ඨයපත්වා වාලිකාෙ පටිච්ඡායදත්වා

මහාසමුද්දයමව ඔතරන්ති. තානි මාතුඅනුස්සරණවයසන න පූතීනි යහොන්ති.

තානිමයනොසඤ්යචතනාහායරනොයපන්තීතිතස්ස ලද්ධි.කිඤ්චාපියථරස්ස

අෙං ලද්ධි, න පන එතාෙ ලද්ධිො ඉමං පඤ්හං පුච්ඡති. දිට්ඨිගතියකො හි

උම්මත්තකසදියසො. ෙථා උම්මත්තයකො පච්ඡං ගයහත්වා අන්තරවීථිං

ඔතිණ්යණො යගොමෙම්පි පාසාණම්පි ගූථම්පි ඛජ්ජඛණ්ඩම්පි තං තං මනාපම්පි

අමනාපම්පි ගයහත්වා පච්ඡෙං පක්ඛිපති. එවයමව දිට්ඨිගතියකො යුත්තම්පි

අයුත්තම්පි පුච්ඡති. යසො ‘‘කස්මා ඉමං පුච්ඡසී’’ති න නිග්ගයහතබ්යබො, 

පුච්ඡතපුච්ඡතට්ඨායන පන ගහණයමව නියසයධතබ්බං. යතයනව නං භගවා

‘‘කස්මා එවං පුච්ඡසී’’ති අවත්වා ගහිතගාහයමව තස්ස යමොයචතුං යනො

කල්යලොපඤ්ය ොතිආදිමාහ. 

තත්ථ යනො කල්යලොති අයුත්යතො. ආ ායරතීති අ ං න වදාමීති අහං යකොචි

සත්යතොවාපුග්ගයලොවා ආහායරතීතිනවදාමි. ආ ායරතීතිචා ංවයදෙයන්ති

ෙදිඅහං ආහායරතීතිවයදෙයං. තත්රස්සකල්යලොපඤ්ය ොතිතස්මිංමො එවං

වුත්යත අෙං පඤ්යහො යුත්යතො භයවෙය. කිස්ස නු ය ො, ගන්යත, 

විඤ්ඤාණා ායරොති, භන්යත, අෙං විඤ්ඤාණාහායරො කතමස්ස ධම්මස්ස

පච්චයෙොති අත්යථො. තත්ර කල්ලං යවෙයාකරණන්ති තස්මිං එවං පුච්ඡයත

පඤ්යහ ඉමං යවෙයාකරණං යුත්තං ‘‘විඤ්ඤාණාහායරො ආෙතිං 

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තිො පච්චයෙො’’ති. එත්ථ ච විඤ්ඤාණා ායරොති

පටිසන්ධිචිත්තං. ආෙතිං පුනබ්ගවාිකනිබ්බත්තීති යතයනව විඤ්ඤායණන

සහුප්පන්නනාමරූපං. තස්මිං භූයත සති සළාෙතනන්ති තස්මිං 

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තිසඞ්ඛායත නාමරූයප ජායත සති සළාෙතනං යහොතීති

අත්යථො. 

සළාෙතනපච්චො ඵස්යසොතිඉධාපිභගවාඋත්තරිපඤ්හස්සඔකාසංයදන්යතො

යදසනං නිට්ඨායපසි. දිට්ඨිගතියකො හි නවපුච්ඡං උප්පායදතුං න සක්යකොති, 
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නිද්දිට්ඨං නිද්දිට්ඨංයෙව පන ගණ්හිත්වා පුච්ඡති, යතනස්ස භගවා ඔකාසං

අදාසි.අත්යථොපනස්ස සබ්බපයදසුවුත්තනයෙයනවගයහතබ්යබො. ‘‘යකොනු

යඛො, භන්යත, භවතී’’ති කස්මා න පුච්ඡති? දිට්ඨිගතිකස්ස හි සත්යතො නාම

භූයතො නිබ්බත්යතොයෙවාති ලද්ධි, තස්මා අත්තයනො ලද්ධිවිරුද්ධං ඉදන්තින

පුච්ඡති.අපිචඉදප්පච්චොඉදංඉදප්පච්චො ඉදන්තිබහූසුඨායනසුකථිතත්තා

සඤ්ඤත්තිං උපගයතො, යතනාපි න පුච්ඡති. සත්ථාපි ‘‘ඉමස්ස බහුං

පුච්ඡන්තස්සාපි තිත්ති නත්ථි, තුච්ඡපුච්ඡයමව පුච්ඡතී’’ති ඉයතො පට්ඨාෙ

යදසනං එකාබද්ධං කත්වා යදයසසි. ඡන්නං ත්යවවාති ෙයතො පට්ඨාෙ

යදසනාරුළ්හං, තයමව ගයහත්වා යදසනං විවට්යටන්යතො එවමාහ. ඉමස්මිං

පන සුත්යතවිඤ්ඤාණනාමරූපානංඅන්තයරඑයකොසන්ධි, යවදනාතණ්හානං

අන්තයරඑයකො, භවජාතීනංඅන්තයරඑයකොති.දුතිෙං. 

3. සමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියෙ සෙණා වා බ්රා ්ෙණා වාති සච්චානි පටිවිජ්ඣිතුං අසමත්ථා

බාහිරකසමණබ්රාහ්මණා.  රාෙරණං නප්ප ානන්තීතිආදීසු ජරාමරණං න

ජානන්ති දුක්ඛසච්චවයසන, ජරාමරණසමුදෙංනජානන්තිසහතණ්හාෙජාති 

ජරාමරණස්ස සමුදයෙොතිසමුදෙසච්චවයසන, ජරාමරණනියරොධංන ජානන්ති

නියරොධසච්චවයසන, පටිපදංනජානන්තිමග්ගසච්චවයසන.ජාතිංනජානන්ති

දුක්ඛසච්චවයසන, ජාතිසමුදෙං න ජානන්ති සහ තණ්හාෙ භයවො

ජාතිසමුදයෙොති සමුදෙසච්චවයසන. එවං සහ තණ්හාෙ සමුදෙං යෙොයජත්වා

සබ්බපයදසු චතුසච්චවයසන අත්යථො යවදිතබ්යබො. සාෙඤ්ඤත්ථං වා

බ්ර ්ෙඤ්ඤත්ථං වාති එත්ථ අරිෙමග්යගො සාමඤ්ඤඤ්යචව බ්රහ්මඤ්ඤඤ්ච.

උභෙත්ථාපි පන අත්යථො නාම අරිෙඵලං යවදිතබ්බං. ඉති භගවා ඉමස්මිං

සුත්යතඑකාදසසුඨායනසුචත්තාරිසච්චානිකයථසීති.තතිෙං. 

4. දුතිෙසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ ඉයෙධම්යෙ කතයෙධම්යෙතිඑත්තකංපපඤ්චංකත්වාකථිතං, 

යදසනං පටිවිජ්ඣිතුං සමත්ථානං පුග්ගලානං අජ්ඣාසයෙන ඉයෙ ධම්යෙ

නප්ප ානන්තීතිආදි වුත්තං.යසසංපුරිමසදිසයමව.චතුත්ථං. 

5. කච්චානයගොත්තසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම සම්ොදිට්ඨි සම්ොදිට්ඨීතිෙංපණ්ඩිතායදවමනුස්සායතසුයතසු

ඨායනසුසම්මාදස්සනං වදන්ති, සබ්බම්පිතංද්වීහිපයදහිසඞ්ඛිපිත්වාපුච්ඡති. 
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පටුන 

 

ද්වෙනිස්සියතොති ද්යව යකොට්ඨායස නිස්සියතො. යෙභුයෙයනාති ඉමිනා

ඨයපත්වා අරිෙපුග්ගයල යසසමහාජනං දස්යසති. අත්ථිතන්ති සස්සතං. 

නත්ථිතන්ති උච්යඡදං. යලොකසමුදෙන්ති යලොයකො නාම සඞ්ඛාරයලොයකො, 

තස්ස නිබ්බත්ති. සම්ෙප්පඤ්ඤාෙපස්සයතොතිසම්මාපඤ්ඤානාම සවිපස්සනා

මග්ගපඤ්ඤා, තාෙ පස්සන්තස්සාති අත්යථො. ො යලොයක නත්ථිතාති

සඞ්ඛාරයලොයක නිබ්බත්යතසු ධම්යමසු පඤ්ඤාෙන්යතස්යවව ො නත්ථීති

උච්යඡදදිට්ඨි උප්පජ්යජෙය, සා න යහොතීති අත්යථො. යලොකනියරොධන්ති

සඞ්ඛාරානං භඞ්ගං. ො යලොයක අත්ථිතාති සඞ්ඛාරයලොයක භිජ්ජමායනසු 

ධම්යමසුපඤ්ඤාෙන්යතස්යවවො අත්ථීතිසස්සතදිට්ඨිඋප්පජ්යජෙය, සාන

යහොතීතිඅත්යථො. 

අපිච යලොකසමුදෙන්ති අනුයලොමපච්චොකාරං. යලොකනියරොධන්ති

පටියලොමපච්චොකාරං. යලොකනිස්සයෙ පස්සන්තස්සාපි හි පච්චොනං

අනුච්යඡයදන පච්චයුප්පන්නස්ස අනුච්යඡදං පස්සයතො ො නත්ථීති

උච්යඡදදිට්ඨි උප්පජ්යජෙය, සා න යහොති. පච්චෙනියරොධං පස්සන්තස්සාපි

පච්චෙනියරොයධන පච්චයුප්පන්නනියරොධං පස්සයතො ො අත්ථීති සස්සතදිට්ඨි

උප්පජ්යජෙය, සානයහොතීතිඅෙම්යපත්ථඅත්යථො. 

උපයුපාදානාිකනියවසවිනිබන්යධොතිඋපයෙහිච උපාදායනහිචඅභිනියවයසහි

ච විනිබන්යධො. තත්ථ උපොති ද්යව උපො තණ්හුපයෙො ච දිට්ඨුපයෙො ච.

උපාදානාදීසුපි එයසව නයෙො. තණ්හාදිට්ඨියෙො හි ෙස්මා අහං මමන්තිආදීහි

ආකායරහියතභූමකධම්යමඋයපන්තිඋපගච්ඡන්ති, තස්මාඋපොති වුච්චන්ති.

ෙස්මාපනයතධම්යමඋපාදිෙන්තියචවඅභිනිවිසන්ති ච, තස්මාඋපාදානාතිච

අභිනියවසාති ච වුච්චන්ති. තාහි චාෙං යලොයකො විනිබන්යධො. යතනාහ

‘‘උපයුපාදානාභිනියවසවිනිබන්යධො’’ති. 

තඤ්චාෙන්තිතඤ්චඋපයුපාදානංඅෙං අරිෙසාවයකො. යචතයසොඅධිට්ඨානන්ති

චිත්තස්ස පතිට්ඨානභූතං. අිකනියවසානුසෙන්ති අභිනියවසභූතඤ්ච

අනුසෙභූතඤ්ච. තණ්හාදිට්ඨීසු හි අකුසලචිත්තං පතිට්ඨාති, තා ච තස්මිං

අභිනිවිසන්ති යචව අනුයසන්ති ච, තස්මා තදුභෙං යචතයසො අධිට්ඨානං

අභිනියවසානුසෙන්ති ච ආහ. න උයපතීති න උපගච්ඡති. න උපාදිෙතීති න 

ගණ්හාති. නාධිට්ඨාතීති න අධිට්ඨාති, කින්ති? අත්තා යෙති. දු් යෙවාති 

පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධමත්තයමව. න කඞ් තීති ‘‘දුක්ඛයමව උප්පජ්ජති, දුක්ඛං

නිරුජ්ඣති, නඅඤ්යඤොඑත්ථසත්යතොනාමඅත්ථී’’තිකඞ්ඛංන කයරොති. න

විචිකිච්ඡතීතිනවිචිකිච්ඡංඋප්පායදති. 
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අපරප්පච්චොති න පරප්පච්චයෙන, අඤ්ඤස්ස අපත්තිොයෙත්වා

අත්තපච්චක්ඛඤාණයමවස්ස එත්ථ යහොතීති. එත්තාවතා ය ො, කච්චාන, 

සම්ොදිට්ඨිය ොතීතිඑවංසත්තසඤ්ඤාෙපහීනත්තාඑත්තයකනසම්මාදස්සනං 

නාම යහොතීති මිස්සකසම්මාදිට්ඨිං ආහ. අෙයෙයකො අන්යතොති එස එයකො

නිකූටන්යතො ලාමකන්යතො පඨමකං සස්සතං. අෙං දුතියෙොති එස දුතියෙො

සබ්බං නත්ථීති උප්පජ්ජනකදිට්ඨිසඞ්ඛායතො නිකූටන්යතො ලාමකන්යතො

දුතිෙයකොඋච්යඡයදොතිඅත්යථො.යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති.පඤ්චමං. 

6. ධම්මකථිකසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ නිබ්බිදාොති නිබ්බින්දනත්ථාෙ. විරාගාොති විරජ්ජනත්ථාෙ. 

නියරොධාොතිනිරුජ්ඣනත්ථාෙ. පටිපන්යනො ය ොතීතිඑත්ථසීලයතොපට්ඨාෙ

ොවඅරහත්තමග්ගාපටිපන්යනොතියවදිතබ්යබො. ධම්ොනුධම්ෙප්පටිපන්යනොති

යලොකුත්තරස්ස නිබ්බානධම්මස්ස අනුධම්මභූතං පටිපදං පටිපන්යනො. 

අනුධම්ෙභූතන්ති අනුරූපසභාවභූතං. නිබ්බිදා විරාගා නියරොධාති නිබ්බිදාෙ

යචව විරායගන ච නියරොයධන ච. අනුපාදා විමුත්යතොති චතූහි උපාදායනහි

කිඤ්චිධම්මං අනුපාදියිත්වාවිමුත්යතො. දිට්ඨධම්ෙනිබ්බානප්පත්යතොති දිට්යඨව

ධම්යමනිබ්බානප්පත්යතො. අලංවචනාොති, එවං වත්තබ්බතංඅරහති, යුත්යතො

අනුච්ඡවියකොති අත්යථො. එවයමත්ථ එයකන නයෙන ධම්මකථිකස්ස පුච්ඡා

කථිතා, ද්වීහිතංවියසයසත්වා යසක්ඛායසක්ඛභූමියෙොනිද්දිට්ඨාති.ඡට්ඨං. 

7. අයචලකස්සපසුත්තවණ්ණනා 

17. සත්තයම අයචයලොකස්සයපොතිලිඞ්යගන අයචයලොනිච්යචයලො, නායමන

කස්සයපො. දූරයතොවාතිමහතා භික්ඛුසඞ්යඝනපරිවුතංආගච්ඡන්තංදූරයතොඑව

අද්දස. කිඤ්චියදව යදසන්ති කිඤ්චියදව කාරණං. ඔකාසන්ති 

පඤ්හබයාකරණස්ස ඛණං කාලං. අන්තරඝරන්ති ‘‘න පල්ලත්ථිකාෙ

අන්තරඝයර නිසීදිස්සාමී’’ති එත්ථ අන්යතොනියවසනං අන්තරඝරං. 

‘‘ඔක්ඛිත්තචක්ඛු අන්තරඝයර ගමිස්සාමී’’ති එත්ථ ඉන්දඛීලයතො පට්ඨාෙ

අන්යතොගායමො. ඉධාපිඅෙයමවඅධිප්යපයතො. ෙදාකඞ් සීති ෙංඉච්ඡසි. 

කස්මා පන භගවා කයථතුකායමො ොවතතිෙං පටික්ඛිපීති? ගාරවජනනත්ථං. 

දිට්ඨිගතිකා හි ඛිප්පං කථිෙමායන ගාරවං න කයරොන්ති, ‘‘සමණං යගොතමං

උපසඞ්කමිතුම්පි පුච්ඡතුම්පි සුකරං, පුච්ඡතමත්යතයෙව කයථතී’’ති වචනම්පි

න සද්දහන්ති. ද්යව තයෙො වායර පටික්ඛිත්යත පන ගාරවං කයරොන්ති, 

‘‘සමණං යගොතමං උපසඞ්කමිතුම්පි පඤ්හං පුච්ඡතුම්පි දුක්කර’’න්ති 
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ොවතතිෙං ොචියත කථිෙමානං සුස්සූසන්ති සද්දහන්ති. ඉති භගවා ‘‘අෙං

සුස්සූසිස්සති සද්දහිස්සතී’’ති ොවතතිෙං ොචායපත්වා කයථසි. අපිච ෙථා

භිසක්යකො යතලං වා ඵාණිතං වා පචන්යතො මුදුපාකඛරපාකානං පාකකාලං

ආගමෙමායනොපාකකාලංඅනතික්කමිත්වාවඔතායරති.එවංභගවා සත්තානං

ඤාණපරිපාකංආගමෙමායනො‘‘එත්තයකනකායලනඉමස්සඤාණංපරිපාකං

ගමිස්සතී’’ති ඤත්වාවොවතතිෙංොචායපසි. 

ොය වං, කස්සපාති, කස්සප, මාඑවංභණි. සෙංකතංදු් න්තිහිවත්තුංන

වට්ටති, අත්තා නාම යකොචි දුක්ඛස්ස කාරයකො නත්ථීති දීයපති. පරයතොපි

එයසවනයෙො. අධිච්චසමුප්පන්නන්ති අකාරයණනෙදිච්ඡාෙ උප්පන්නං. ඉති

පුට්යඨොසොයනොතිකස්මාඑවමාහ? එවංකිරස්සඅයහොසි–‘‘අෙං ‘සෙංකතං

දුක්ඛ’න්තිආදිනා පුට්යඨො ‘මා යහව’න්ති වදති, ‘නත්ථී’ති පුට්යඨො ‘අත්ථී’ති

වදති. ‘භවං යගොතයමො දුක්ඛං න ජානාති න පස්සතී’ති පුට්යඨො ‘ජානාමි 

ඛ්වාහ’න්ති වදති. කිඤ්චි නු යඛො මො විරජ්ඣිත්වා පුච්ඡයතො’’ති මූලයතො 

පට්ඨාෙ අත්තයනො පුච්ඡයමව යසොයධන්යතො එවමාහ. ආචි් තු ච යෙ, 

ගන්යත, ගගවාතිඉධසත්ථරිසඤ්ජාතගාරයවො ‘‘භව’’න්තිඅවත්වා‘‘භගවා’’ති

වදති. 

යසො කයරොතීතිආදි, ‘‘සෙංකතං දුක්ඛ’’න්ති ලද්ධිො පටියසධනත්ථං වුත්තං.

එත්ථච සයතොතිඉදං භුම්මත්යථසාමිවචනං, තස්මාඑවමත්යථොදට්ඨබ්යබො–

යසොකයරොතියසොපටිසංයවදෙතීතියඛො, කස්සප, ආදිම්හියෙවඑවංසතිපච්ඡා

සෙංකතං දුක්ඛන්ති අෙං ලද්ධි යහොති. එත්ථ ච දු් න්ති වට්ටදුක්ඛං

අධිප්යපතං. ඉති වදන්ති එතස්ස පුරියමන ආදිසද්යදන අනන්තයරන ච

සස්සතසද්යදන සම්බන්යධො යහොති. ‘‘දීයපති ගණ්හාතී’’ති අෙං පයනත්ථ

පාඨයසයසො. ඉදඤ්හි වුත්තං යහොති – ඉති එවං වදන්යතොආදියතොව සස්සතං

දීයපති, සස්සතං ගණ්හාති. කස්මා? තස්ස හි තං දස්සනං එතං පයරති, 

කාරකඤ්ච යවදකඤ්ච එකයමව ගණ්හන්තං එතං සස්සතං උපගච්ඡතීති

අත්යථො. 

අඤ්යඤො කයරොතීතිආදි පන ‘‘පරංකතං දුක්ඛ’’න්ති ලද්ධිො පටියසධනත්ථං

වුත්තං. ‘‘ආදියතො සයතො’’ති ඉදං පන ඉධාපි ආහරිතබ්බං. අෙඤ්යහත්ථ

අත්යථො – අඤ්යඤො කයරොති අඤ්යඤො පටිසංයවදිෙතීති යඛො පන, කස්සප, 

ආදිම්හියෙව එවං සති, පච්ඡා ‘‘කාරයකො ඉයධව උච්ඡජ්ජති, යතන කතං

අඤ්යඤො පටිසංයවදිෙතී’’ති එවං උප්පන්නාෙ උච්යඡදදිට්ඨිො සද්ධිං

සම්පයුත්තාෙ යවදනාෙඅභිතුන්නස්සවිද්ධස්සසයතො ‘‘පරංකතං දුක්ඛ’’න්ති
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අෙං ලද්ධි යහොතීති. ඉති වදන්තිආදි වුත්තනයෙයනව යෙොයජතබ්බං. තත්රාෙං

යෙොජනා–එවඤ්චවදන්යතොආදියතොවඋච්යඡදංදීයපති, උච්යඡදංගණ්හාති. 

කස්මා? තස්සහිතංදස්සනංඑතංපයරති, එතංඋච්යඡදංඋපගච්ඡතීතිඅත්යථො. 

එයතයතතියෙසස්සතුච්යඡදසඞ්ඛායතඋයභො අන්යත(අනුපගම්මතථාගයතො

ධම්මං යදයසති, එයත යත, කස්සප, උයභො අන්යත) අනුපගම්ම පහාෙ

අනල්ලීයිත්වා මජ්යඣන තථාගයතො ධම්මං යදයසති, මජ්ඣිමාෙ පටිපදාෙ

ඨියතො යදයසතීති අත්යථො. කතරං ධම්මන්ති යච? ෙදිදං අවිජ්ජාපච්චො

සඞ්ඛාරාති. එත්ථ හි කාරණයතො ඵලං, කාරණනියරොයධන චස්ස නියරොයධො

දීපියතො, න යකොචි කාරයකො වා යවදයකො වා නිද්දිට්යඨො. එත්තාවතා

යසසපඤ්හා පටියසධිතා යහොන්ති. උයගො අන්යත අනුපගම්ොති ඉමිනා හි

තතිෙපඤ්යහො පටික්ඛිත්යතො. අවිජ් ාපච්චො සඞ් ාරාති ඉමිනා

අධිච්චසමුප්පන්නතායචව අජානනඤ්චපටික්ඛිත්තන්තියවදිතබ්බං. 

ලයගෙයන්තිඉදංයසොභගවයතොසන්තියක භික්ඛුභාවංපත්ථෙමායනොආහ.අථ

භගවා යෙොයනනඛන්ධයකතිත්ථිෙපරිවායසො (මහාව. 86) පඤ්ඤත්යතො, ෙං

අඤ්ඤතිත්ථිෙපුබ්යබොසාමයණරභූමිෙංඨියතො‘‘අහං, භන්යත, ඉත්ථන්නායමො

අඤ්ඤතිත්ථිෙපුබ්යබො ඉමස්මිං ධම්මවිනයෙ ආකඞ්ඛාමි උපසම්පදං. ස්වාහං, 

භන්යත, සඞ්ඝං චත්තායරො මායස පරිවාසං ොචාමී’’තිආදිනා නයෙන

සමාදියිත්වා පරිවසති, තං සන්ධාෙ යෙො ය ො, කස්සප, 

අඤ්ඤතිත්ථිෙපුබ්යබොතිආදිමාහ. තත්ථ පබ්බජ් න්ති වචනසිලිට්ඨතාවයසන

වුත්තං. අපරිවසිත්වායෙව හි පබ්බජ්ජං ලභති. උපසම්පදත්ථියකන පන

නාතිකායලන ගාමප්පයවසනාදීනි අට්ඨ වත්තානි පූයරන්යතන පරිවසිතබ්බං. 

ආරද්ධචිත්තාති අට්ඨවත්තපූරයණන තුට්ඨචිත්තා. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, 

විත්ථාරයතො පයනස තිත්ථිෙපරිවායසො සමන්තපාසාදිකාෙ විනෙට්ඨකථාෙ

පබ්බජ්ජක්ඛන්ධකවණ්ණනාෙං (මහාව. අට්ඨ. 86) වුත්තනයෙයනව

යවදිතබ්යබො. 

අපිච ෙොති අෙයමත්ථ පායඨො, අඤ්ඤත්ථ පන ‘‘අපිච යමත්ථා’’ති. 

පුග්ගලයවෙත්තතා විදිතාති පුග්ගලනානත්තං විදිතං. ‘‘අෙං පුග්ගයලො

පරිවාසාරයහො, අෙං න පරිවාසාරයහො’’ති ඉදං මය්හං පාකටන්ති දස්යසති.

තයතො කස්සයපො චින්යතසි – ‘‘අයහො අච්ඡරිෙං බුද්ධසාසනං, ෙත්ථ එවං

ඝංසිත්වා යකොට්යටත්වා යුත්තයමව ගණ්හන්ති, අයුත්තං ඡඩ්යඩන්තී’’ති. 

තයතො සුට්ඨුතරං පබ්බජ්ජාෙ සඤ්ජාතුස්සායහො සයච, ගන්යතතිආදිමාහ. අථ

භගවා තස්ස තිබ්බච්ඡන්දතං විදිත්වා ‘‘න කස්සයපො පරිවාසං අරහතී’’ති
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අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආමන්යතසි – ‘‘ගච්ඡ, භික්ඛු, කස්සපං නහායපත්වා

පබ්බායජත්වා ආයනහී’’ති. යසො තථා කත්වා තං පබ්බායජත්වා භගවයතො 

සන්තිකං අගමාසි. භගවා ගයණ නිසීදිත්වා උපසම්පායදසි. යතන වුත්තං 

අලත්ථ ය ො අයචයලො කස්සයපො ගගවයතො සන්තියක පබ්බජ් ං, අලත්ථ 

උපසම්පදන්ති. අචිරූපසම්පන්යනොතිආදි යසසං බ්රාහ්මණසංයුත්යත (සං. නි.

1.187) වුත්තයමවාති.සත්තමං. 

8. තිම්බරුකසුත්තවණ්ණනා 

18. අට්ඨයම සා යවදනාතිආදි ‘‘සෙංකතං සුඛදුක්ඛ’’න්ති ලද්ධිො

නියසධනත්ථං වුත්තං. එත්ථාපි සයතොති භුම්මත්යථයෙව සාමිවචනං. තත්රාෙං 

අත්ථදීපනා – ‘‘සා යවදනා, යසො යවදිෙතී’’ති යඛො, තිම්බරුක, ආදිම්හියෙව

එවංසති ‘‘සෙංකතංසුඛදුක්ඛ’’න්තිඅෙංලද්ධියහොති.එවඤ්හිසතියවදනාෙ

එව යවදනා කතා යහොති. එවඤ්ච වදන්යතො ඉමිස්සා යවදනාෙ පුබ්යබපි 

අත්ථිතංඅනුජානාති, සස්සතංදීයපතිසස්සතංගණ්හාති.කස්මා? තස්සහිතං

දස්සනං එතං පයරති, එතං සස්සතං උපගච්ඡතීති අත්යථො. පුරිමඤ්හි අත්ථං

සන්ධායෙයවතං භගවතා වුත්තං භවිස්සති, තස්මා අට්ඨකථාෙං තං

යෙොයජත්වාවස්ස අත්යථො දීපියතො. එවම්පා ං න වදාමීති අහං ‘‘සා යවදනා, 

යසො යවදිෙතී’’ති එවම්පි න වදාමි. ‘‘සෙංකතං සුඛදුක්ඛ’’න්ති එවම්පි න

වදාමීතිඅත්යථො. 

අඤ්ඤා යවදනාතිආදි ‘‘පරංකතං සුඛදුක්ඛ’’න්ති ලද්ධිො පටියසධනත්ථං

වුත්තං. ඉධාපි අෙං අත්ථයෙොජනා –‘‘අඤ්ඤා යවදනා අඤ්යඤො යවදිෙතී’’ති

යඛො, තිම්බරුක, ආදිම්හියෙවඑවංසතිපච්ඡාො පුරිමපක්යඛකාරකයවදනා, 

සා උච්ඡන්නා. තාෙ පන කතං අඤ්යඤො යවදිෙතීති එවං උප්පන්නාෙ

උච්යඡදදිට්ඨිොසද්ධිංසම්පයුත්තාෙයවදනාෙඅභිතුන්නස්සසයතො ‘‘පරංකතං

සුඛදුක්ඛ’’න්ති අෙං ලද්ධි යහොති. එවඤ්ච වදන්යතො කාරයකො උච්ඡන්යනො, 

අඤ්යඤන පටිසන්ධි ගහිතාති උච්යඡදං දීයපති, උච්යඡදං ගණ්හාති. කස්මා? 

තස්සහි තංදස්සනංඑතංපයරති, එතංඋච්යඡදංඋපගච්ඡතීතිඅත්යථො.ඉධාපිහි

ඉමානි පදානි අට්ඨකථාෙං ආහරිත්වා යෙොජිතායනව. ඉමස්මිං සුත්යත

යවදනාසුඛදුක්ඛං කථිතං. තඤ්ච යඛො විපාකසුඛදුක්ඛයමව වට්ටතීති වුත්තං.

අට්ඨමං. 
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9. බාලපණ්ඩිතසුත්තවණ්ණනා 

19. නවයම අවිජ් ානීවරණස්සාති අවිජ්ජාෙ නිවාරිතස්ස. එවෙෙං කායෙො

සමුදාගයතොති එවං අවිජ්ජාෙ නිවාරිතත්තා තණ්හාෙ ච සම්පයුත්තත්තායෙව

අෙං කායෙො නිබ්බත්යතො. අෙඤ්යචව කායෙොති අෙඤ්චස්ස අත්තයනො

සවිඤ්ඤාණයකො කායෙො. බහිද්ධා ච නාෙරූපන්ති බහිද්ධා ච පයරසං

සවිඤ්ඤාණයකො කායෙො. අත්තයනො ච පරස්ස ච පඤ්චහි ඛන්යධහි ඡහි

ආෙතයනහි චාපි අෙං අත්යථො දීයපතබ්යබොව. ඉත්යථතං ද්වෙන්ති එවයමතං

ද්වෙං. ද්වෙං පටිච්ච ඵස්යසොති අඤ්ඤත්ථ චක්ඛුරූපාදීනි ද්වොනි පටිච්ච 

චක්ඛුසම්ඵස්සාදයෙො වුත්තා, ඉධ පන අජ්ඣත්තිකබාහිරානි ආෙතනානි.

මහාද්වෙං නාම කියරතං. සයළවාෙතනානීති සයළව ඵස්සාෙතනානි

ඵස්සකාරණානි. යෙහි ඵුට්යඨොති යෙහි කාරණභූයතහි ආෙතයනහි

උප්පන්යනන ඵස්යසන ඵුට්යඨො. අඤ්ඤතයරනාති එත්ථ පරිපුණ්ණවයසන

අඤ්ඤතරතා යවදිතබ්බා. තත්රාති තස්මිං බාලපණ්ඩිතානං 

කාෙනිබ්බත්තනාදිම්හි. යකොඅධිප්පොයසොතියකො අධිකපයෙොයගො. 

ගගවංමූලකාති භගවා මූලං එයතසන්ති භගවංමූලකා. ඉදං වුත්තං යහොති –

ඉයම, භන්යත, අම්හාකංධම්මා පුබ්යබ කස්සපසම්මාසම්බුද්යධනඋප්පාදිතා, 

තස්මිං පරිනිබ්බුයත එකං බුද්ධන්තරං අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා

ඉයමධම්යමඋප්පායදතුං සමත්යථොනාමනායහොසි, භගවතා පනයනොඉයම

ධම්මා උප්පාදිතා. භගවන්තඤ්හි නිස්සාෙ මෙං ඉයම ධම්යම ආජානාම 

පටිවිජ්ඣාමාතිඑවංභගවංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මාති. ගගවංයනත්තිකාති

භගවා හි ධම්මානං යනතා වියනතා අනුයනතා, ෙථාසභාවයතො පාටියෙක්කං

පාටියෙක්කං නාමං ගයහත්වා දස්යසතාති ධම්මා භගවංයනත්තිකා නාම 

යහොන්ති. ගගවංපටිසරණාතිචතුභූමකධම්මා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සආපාථං

ආගච්ඡමානා භගවති පටිසරන්ති නාමාති භගවංපටිසරණා. පටිසරන්තීති

සයමොසරන්ති.අපිචමහායබොධිමණ්යඩනිසින්නස්ස භගවයතොපටියවධවයසන

ඵස්යසො ආගච්ඡති ‘‘අහං භගවා කින්නායමො’’ති? ත්වං ඵුසනට්යඨන ඵස්යසො

නාම. යවදනා, සඤ්ඤා, සඞ්ඛාරා, විඤ්ඤාණං ආගච්ඡති ‘‘අහං භගවා 

කින්නාම’’න්ති, ත්වං විජානනට්යඨන විඤ්ඤාණං නාමාති එවං

චතුභූමකධම්මානං ෙථාසභාවයතො පාටියෙක්කං පාටියෙක්කං නාමං

ගණ්හන්යතො භගවා ධම්යම පටිසරතීති භගවංපටිසරණා. ගගවන්තංයෙව

පටිගාතූතිභගවයතොවඑතස්ස භාසිතස්සඅත්යථොඋපට්ඨාතු, තුම්යහයෙවයනො

කයථත්වායදථාතිඅත්යථො. 
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සා යචවඅවිජ් ාතිඑත්ථකිඤ්චාපිසාඅවිජ්ජාචතණ්හාචකම්මං ජවායපත්වා

පටිසන්ධිංආකඩ්ඪිත්වානිරුද්ධා, ෙථාපනඅජ්ජාපිෙංහියෙයො යභසජ්ජංපීතං, 

තයදව යභොජනං භුඤ්ජාති සරික්ඛකත්යතන තයදවාති වුච්චති, එවමිධාපි සා

යචවඅවිජ්ජාසාචතණ්හාතිඉදම්පිසරික්ඛකත්යතනවුත්තං. බ්ර ්ෙචපාෙන්ති 

මග්ගබ්රහ්මචරිෙං. දු් ් ොොති වට්ටදුක්ඛස්ස ඛෙත්ථාෙ. කායූපයගො

ය ොතීති අඤ්ඤං පටිසන්ධිකාෙං උපගන්තා යහොති. ෙදිදං බ්ර ්ෙචපාෙවායසොති

යෙො අෙං මග්ගබ්රහ්මචරිෙවායසො, අෙං බාලයතො පණ්ඩිතස්ස වියසයසොති

දස්යසති. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත සබ්යබොපි සපටිසන්ධියකො පුථුජ්ජයනො

‘‘බායලො’’ති, අප්පටිසන්ධියකො ඛීණාසයවො ‘‘පණ්ඩියතො’’ති වුත්යතො. 

යසොතාපන්නසකදාගාමිඅනාගාමියනොපන ‘‘පණ්ඩිතා’’තිවා ‘‘බාලා’’තිවාන

වත්තබ්බා, භජමානාපනපණ්ඩිතපක්ඛංභජන්ති.නවමං. 

10. පච්චෙසුත්තවණ්ණනා 

20. දසයම පටිච්චසමුප්පාදඤ්ච යවො ික් යව, යදයසස්සාමි

පටිච්චසමුප්පන්යන ච ධම්යෙති සත්ථා ඉමස්මිං සුත්යත පච්චයෙ ච

පච්චෙනිබ්බත්යත ච සභාවධම්යම යදයසස්සාමීති උභෙං ආරභි. උප්පාදා වා

තථාගතානන්ති තථාගතානං උප්පායදපි, බුද්යධසු උප්පන්යනසු

අනුප්පන්යනසුපි ජාතිපච්චො ජරාමරණං, ජාතියෙව ජරාමරණස්ස පච්චයෙො. 

ඨිතාව සා ධාතූතිඨියතොව යසො පච්චෙසභායවො, නකදාචි ජාති ජරාමරණස්ස

පච්චයෙොනයහොති. ධම්ෙට්ඨිතතාධම්ෙනිොෙතාති ඉයමහිපිද්වීහිපච්චෙයමව

කයථති. පච්චයෙන හි පච්චයුප්පන්නා ධම්මා තිට්ඨන්ති, තස්මා පච්චයෙොව

‘‘ධම්මට්ඨිතතා’’ති වුච්චති. පච්චයෙො ධම්යම නිෙයමති, තස්මා

‘‘ධම්මනිොමතා’’තිවුච්චති. ඉදප්පච්චෙතාතිඉයමසං ජරාමරණාදීනං පච්චො

ඉදප්පච්චො, ඉදප්පච්චොවඉදප්පච්චෙතා. තන්තිතංපච්චෙං. අිකසම්බුජ්ඣතීති

ඤායණනඅභිසම්බුජ්ඣති. අිකසයෙතීතිඤායණනඅභිසමාගච්ඡති. ආචි් තීති

කයථති. යදයසතීති දස්යසති. පඤ්ඤායපතීති ජානායපති. පට්ඨයපතීති 

ඤාණමුයඛඨයපති. විවරතීතිවිවරිත්වාදස්යසති. විග තීතිවිභාගයතොදස්යසති. 

උත්තානීකයරොතීති පාකටං කයරොති. පස්සථාති චා ාති පස්සථ ඉති ච වදති.

කින්ති?  ාතිපච්චො, ික් යව,  රාෙරණන්තිආදි. 

ඉති ය ො, ික් යවතිඑවංයඛො, භික්ඛයව. ො තත්රාතිොයතසු ‘‘ජාතිපච්චො

ජරාමරණ’’න්තිආදීසු. තථතාතිආදීනි පච්චොකාරස්යසව යවවචනානි. යසො

යතහි යතහි පච්චයෙහි අනූනාධියකයහව තස්ස තස්ස ධම්මස්ස සම්භවයතො 
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තථතාති, සාමග්ගිං උපගයතසු පච්චයෙසු මුහුත්තම්පි තයතො නිබ්බත්තානං

ධම්මානං අසම්භවාභාවයතො අවිතථතාති, අඤ්ඤධම්මපච්චයෙහි 

අඤ්ඤධම්මානුප්පත්තියතො අනඤ්ඤථතාති, ජරාමරණාදීනං පච්චෙයතො වා

පච්චෙසමූහයතො වා ඉදප්පච්චෙතාතිවුත්යතො.තත්රාෙං වචනත්යථො – ඉයමසං

පච්චො ඉදප්පච්චො, ඉදප්පච්චො එව ඉදප්පච්චෙතා, ඉදප්පච්චොනං වා

සමූයහො ඉදප්පච්චෙතා.ලක්ඛණංපයනත්ථසද්දසත්ථයතොයවදිතබ්බං. 

අනිච්චන්තිහුත්වා අභාවට්යඨන අනිච්චං. එත්ථච අනිච්චන්තිනජරාමරණං

අනිච්චං, අනිච්චසභාවානංපනඛන්ධානං ජරාමරණත්තාඅනිච්චංනාමජාතං. 

සඞ් තාදීසුපි එයසව නයෙො. එත්ථ ච සඞ් තන්ති පච්චයෙහි සමාගන්ත්වා

කතං. පටිච්චසමුප්පන්නන්ති පච්චයෙ නිස්සාෙ උප්පන්නං.  ෙධම්ෙන්ති

ඛෙසභාවං. වෙධම්ෙන්ති විගච්ඡනකසභාවං. විරාගධම්ෙන්තිවිරජ්ජනකසභාවං. 

නියරොධධම්ෙන්ති නිරුජ්ඣනකසභාවං. ජාතිොපි වුත්තනයෙයනව අනිච්චතා

යවදිතබ්බා. ජනකපච්චොනං වා කිච්චානුභාවක්ඛයණ දිට්ඨත්තා එයකන 

පරිොයෙයනත්ථ අනිච්චාතිආදීනි යුජ්ජන්තියෙව. භවාදයෙො

අනිච්චාදිසභාවායෙව. 

සම්ෙප්පඤ්ඤාොති සවිපස්සනාෙ මග්ගපඤ්ඤාෙ. පුබ්බන්තන්ති පුරිමං

අතීතන්තිඅත්යථො. අය ොසිංනුය ොතිආදීසු ‘‘අයහොසිංනුයඛොනනුයඛො’’ති 

සස්සතාකාරඤ්ච අධිච්චසමුප්පත්තිආකාරඤ්ච නිස්සාෙ අතීයත අත්තයනො

විජ්ජමානතඤ්ච අවිජ්ජමානතඤ්ච කඞ්ඛති. කිං කාරණන්ති න වත්තබ්බං, 

උම්මත්තයකො විෙ බාලපුථුජ්ජයනො ෙථා වා තථා වා පවත්තති. කිං නු ය ො 

අය ොසින්ති ජාතිලිඞ්ගුපපත්තියෙො නිස්සාෙ ‘‘ඛත්තියෙො නු යඛො අයහොසිං, 

බ්රාහ්මණයවස්සසුද්දගහට්ඨපබ්බජිතයදවමනුස්සානං අඤ්ඤතයරො’’ති කඞ්ඛති. 

කථං නු ය ොති සණ්ඨානාකාරං නිස්සාෙ ‘‘දීයඝො නු යඛො අයහොසිං

රස්සඔදාතකණ්හපමාණිකඅප්පමාණිකාදීනං අඤ්ඤතයරො’’ති කඞ්ඛති. යකචි

පන ‘‘ඉස්සරනිම්මානාදීනි නිස්සාෙ ‘යකනනු යඛො කාරයණන අයහොසි’න්ති

යහතුයතොකඞ්ඛතී’’ති වදන්ති. කිංහුත්වාකිංඅය ොසින්තිජාතිආදීනිනිස්සාෙ 

‘‘ඛත්තියෙො හුත්වා නු යඛො බ්රාහ්මයණො අයහොසිං…යප.… යදයවො හුත්වා

මනුස්යසො’’ති අත්තයනො පරම්පරං කඞ්ඛති. සබ්බත්යථව පන අද්ධානන්ති 

කාලාධිවචනයමතං. අපරන්තන්ති අනාගතං අන්තං. ගවිස්සාමි නු ය ො නනු

ය ොති සස්සතාකාරඤ්ච උච්යඡදාකාරඤ්ච නිස්සාෙ අනාගයත අත්තයනො

විජ්ජමානතඤ්චඅවිජ්ජමානතඤ්චකඞ්ඛති.යසසයමත්ථ වුත්තනෙයමව. 
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පටුන 

 

එතරහි වා පච්චුප්පන්නං අද්ධානන්ති ඉදානි වා පටිසන්ධිමාදිං කත්වා

චුතිපරිෙන්තං සබ්බම්පි වත්තමානකාලං ගයහත්වා. අජ්ඣත්තං කථංකථී

ගවිස්සතීති අත්තයනො ඛන්යධසු විචිකිච්ඡී භවිස්සති. අ ං නු ය ොස්මීති

අත්තයනො අත්ථිභාවං කඞ්ඛති. යුත්තං පයනතන්ති? යුත්තං අයුත්තන්ති කා

එත්ථචින්තා.අපියචත්ථඉදං වත්ථුම්පිඋදාහරන්ති–චූළමාතාෙකිරපුත්යතො

මුණ්යඩො, මහාමාතාෙපුත්යතො අමුණ්යඩො, තංපුත්තංමුණ්යඩසුං, යසොඋට්ඨාෙ

‘‘අහංනුයඛොචූළමාතාෙපුත්යතො’’ති චින්යතසි.එවංඅහංනුයඛොස්මීතිකඞ්ඛා

යහොති. යනොනු ය ොස්මීතිඅත්තයනොනත්ථිභාවංකඞ්ඛති.තත්රාපිඉදංවත්ථු–

එයකො කිර මච්යඡ ගණ්හන්යතො උදයක චිරට්ඨායනන සීතිභූතං අත්තයනො

ඌරුංමච්යඡොතිචින්යතත්වා පහරි.අපයරොසුසානපස්යසයඛත්තංරක්ඛන්යතො

භීයතො සඞ්කුටියතො සයි, යසො පටිබුජ්ඣිත්වා අත්තයනො ජණ්ණුකානි ද්යව

ෙක්ඛාතිචින්යතත්වාපහරි.එවංයනොනු යඛොස්මීතිකඞ්ඛති. 

කිංනුය ොස්මීතිඛත්තියෙොවසමායනො අත්තයනොඛත්තිෙභාවංකඞ්ඛති.එයසව

නයෙොයසයසසුපි.යදයවොපනසමායනොයදවභාවංඅජානන්යතො නාමනත්ථි, 

යසොපි පන ‘‘අහං රූපී නු යඛො අරූපී නු යඛො’’තිආදිනා නයෙන කඞ්ඛති. 

ඛත්තිොදයෙොකස්මානජානන්තීතියච? අපච්චක්ඛා යතසංතත්ථ තත්ථකුයල

උප්පත්ති. ගහට්ඨාපි ච යපොත්ථලිකාදයෙො පබ්බජිතසඤ්ඤියනො, පබ්බජිතාපි 

‘‘කුප්පංනුයඛොයමකම්ම’’න්තිආදිනානයෙනගහට්ඨසඤ්ඤියනො.මනුස්සාපි

ච රාජායනො විෙ අත්තනි යදවසඤ්ඤියනො යහොන්ති. කථං නු ය ොස්මීති 

වුත්තනෙයමව. යකවලඤ්යහත්ථ අබ්භන්තයරජීයවොනාම අත්ථීතිගයහත්වා

තස්ස සණ්ඨානාකාරං නිස්සාෙ ‘‘දීයඝො නු යඛොස්මි

රස්සචතුරස්සඡළංසඅට්ඨංසයසොළසංසාදීනං අඤ්ඤතරප්පකායරො’’ති

කඞ්ඛන්යතොකථංනුයඛොස්මීති? කඞ්ඛතීතියවදිතබ්යබො. සරීරසණ්ඨානංපන

පච්චුප්පන්නං අජානන්යතො නාම නත්ථි. කුයතො ආගයතො යසො කුහිං ගාමී

ගවිස්සතීති අත්තභාවස්ස ආගතිගතිට්ඨානං කඞ්ඛන්යතො එවං කඞ්ඛති. 

අපාෙසාවකස්සාති ඉධ යසොතාපන්යනො අධිප්යපයතො, ඉතයරපි පන තයෙො

අවාරිතායෙවාති.දසමං. 

ආහාරවග්යගොදුතියෙො. 

3. දසබලවග්යගො 

1. දසබලසුත්තවණ්ණනා 

21. දසබලවග්ගස්ස පඨමංදුතිෙස්යසවසඞ්යඛයපො. 
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2. දුතිෙදසබලසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතිෙං භගවතා අත්තයනො අජ්ඣාසෙස්ස වයසන වුත්තං. තත්ථ 

දසබලසෙන්නාගයතොතිදසහිබයලහිසමන්නාගයතො.බලඤ්චනායමතං දුවිධං

කාෙබලඤ්චඤාණබලඤ්ච.යතසුතථාගතස්සකාෙබලංහත්ථිකුලානුසායරන

යවදිතබ්බං. වුත්තඤ්යහතංයපොරායණහි– 

‘‘කාළාවකඤ්චගඞ්යගෙයං, පණ්ඩරංතම්බපිඞ්ගලං; 

ගන්ධමඞ්ගලයහමඤ්ච, උයපොසථඡද්දන්තියම දසා’’ති.(ම. නි. අට්ඨ. 1.148; 

විභ.අට්ඨ.760); – 

ඉමානි දස හත්ථිකුලානි. තත්ථ කාළාවකන්ති පකතිහත්ථිකුලං දට්ඨබ්බං. ෙං

දසන්නංපුරිසානං කාෙබලං, තංඑකස්සකාළාවකස්සහත්ථියනො.ෙංදසන්නං

කාළාවකානංබලං, තංඑකස්ස ගඞ්යගෙයස්ස.ෙංදසන්නං ගඞ්යගෙයානං, තං

එකස්ස පණ්ඩරස්ස. ෙං දසන්නං පණ්ඩරානං, තං එකස්ස තම්බස්ස. ෙං

දසන්නංතම්බානං, තං එකස්සපිඞ්ගලස්ස.ෙංදසන්නංපිඞ්ගලානං, තංඑකස්ස

ගන්ධහත්ථියනො. ෙං දසන්නං ගන්ධහත්ථීනං, තං එකස්ස මඞ්ගලස්ස. ෙං

දසන්නංමඞ්ගලානං, තංඑකස්සයහමවතස්ස. ෙං දසන්නං යහමවතානං, තං

එකස්සඋයපොසථස්ස.ෙංදසන්නංඋයපොසථානං, තංඑකස්ස ඡද්දන්තස්ස.ෙං

දසන්නං ඡද්දන්තානං, තං එකස්ස තථාගතස්ස. නාරාෙනසඞ්ඝාතබලන්තිපි

ඉදයමව වුච්චති. තයදතං පකතිහත්ථිගණනාෙ හත්ථීනං යකොටිසහස්සානං, 

පුරිසගණනාෙ දසන්නං පුරිසයකොටිසහස්සානං බලං යහොති. ඉදං තාව

තථාගතස්ස කාෙබලං.‘‘දසබලසමන්නාගයතො’’තිඑත්ථපනඑතංසඞ්ගහංන

ගච්ඡති. එතඤ්හි බාහිරකං ලාමකං තිරච්ඡානගතානං සීහාදීනම්පි යහොති.

එතඤ්හි නිස්සාෙ දුක්ඛපරිඤ්ඤා වා සමුදෙප්පහානං වා මග්ගභාවනා වා

ඵලසච්ඡකිරිො වා නත්ථි. අඤ්ඤං පන දසසු ඨායනසු අකම්පනත්යථන

උපත්ථම්භනත්යථන ච දසවිධං ඤාණබලං නාම අත්ථි. තං සන්ධාෙ වුත්තං

‘‘දසබලසමන්නාගයතො’’ති. 

කතමං පනතන්ති? ඨානාට්ඨානාදීනංෙථාභූතං ජානනං.යසෙයථිදං–ඨානඤ්ච

ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො ජානනං එකං, 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානංකම්මසමාදානානංඨානයසොයහතුයසොෙථාභූතං

විපාකජානනං එකං, සබ්බත්ථගාමිනිපටිපදාජානනං එකං, 

අයනකධාතුනානාධාතුයලොකජානනං එකං, පරසත්තානං පරපුග්ගලානං

නානාධිමුත්තිකතාජානනං එකං, යතසංයෙව ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තජානනං
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එකං, ඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං සංකියලසයවොදානවුට්ඨානජානනං

එකං, පුබ්යබනිවාසජානනං එකං, සත්තානං චුතූපපාතජානනං එකං, 

ආසවක්ඛෙජානනංඑකන්ති.අභිධම්යමපන– 

‘‘ඉධ තථාගයතො ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො ෙථාභූතං

පජානාති. ෙම්පි තථාගයතො ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො

ෙථාභූතංපජානාති.ඉදම්පි තථාගතස්සතථාගතබලංයහොති, ෙංබලංආගම්ම

තථාගයතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ්මචක්කං

පවත්යතතී’’ති. 

ආදිනා(විභ.760) නයෙනවිත්ථාරයතොආගතායනව.අත්ථවණ්ණනාපි යනසං

විභඞ්ගට්ඨකථාෙඤ්යචව (විභ. අට්ඨ. 760) පපඤ්චසූදනිො ච

මජ්ඣිමට්ඨකථාෙ (ම. නි. අට්ඨ. 1.148) සබ්බාකාරයතො වුත්තා. සා තත්ථ

වුත්තනයෙයනවගයහතබ්බා. 

චතූහි ච යවසාරජ්ය හීතිඑත්ථ සාරජ්ජපටිපක්ඛං යවසාරජ්ජං, චතූසුඨායනසු

යවසාරජ්ජභාවං පච්චයවක්ඛන්තස්ස උප්පන්නයසොමනස්සමෙඤාණස්යසතං

නාමං. කතයමසු චතූසු? ‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත පටිජානයතො ඉයම ධම්මා

අනභිසම්බුද්ධා’’තිආදීසුයචොදනාවත්ථූසු.තත්රාෙංපාළි– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථාගතස්ස යවසාරජ්ජානි…යප.…. කතමානි 

චත්තාරි? ‘සම්මාසම්බුද්ධස්සයතපටිජානයතොඉයමධම්මාඅනභිසම්බුද්ධා’ති

තත්ර වතමංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවායදයවොවාමායරොවාබ්රහ්මාවායකොචි

වා යලොකස්මිං සහ ධම්යමන පටියචොයදස්සතීති නිමිත්තයමතං, භික්ඛයව, න 

සමනුපස්සාමි.එතමහං, භික්ඛයව, නිමිත්තංඅසමනුපස්සන්යතොයඛමප්පත්යතො 

අභෙප්පත්යතො යවසාරජ්ජප්පත්යතො විහරාමි. ‘ඛීණාසවස්ස යත පටිජානයතො 

ඉයම ආසවා අපරික්ඛීණා’ති තත්ර වත මං…යප.… ‘යෙ යඛො පන යත 

අන්තරායිකාධම්මාවුත්තා, යතපටියසවයතොනාලංඅන්තරාොො’තිතත්රවත

මං…යප.… ‘ෙස්සයඛොපනයතඅත්ථාෙධම්යමොයදසියතො, යසොනනිෙයාති

තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛොො’ති තත්ර වත මං සමයණො වා බ්රාහ්මයණො

වා…යප.…යවසාරජ්ජප්පත්යතො විහරාමී’’ති(අ.නි.4.8). 

ආසගංඨානන්තියසට්ඨට්ඨානං උත්තමට්ඨානං.ආසභාවාපුබ්බබුද්ධා, යතසං

ඨානන්ති අත්යථො. අපිච ගවසතයජට්ඨයකො උසයභො, ගවසහස්සයජට්ඨයකො

වසයභො, වජසතයජට්ඨයකො වා උසයභො, වජසහස්සයජට්ඨයකො වසයභො, 

සබ්බගවයසට්යඨො සබ්බපරිස්සෙසයහො යසයතො පාසාදියකො මහාභාරවයහො
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අසනිසතසද්යදහිපි අසම්පකම්පියෙොනිසයභො, යසොඉධඋසයභොතිඅධිප්යපයතො.

ඉදම්පිහිතස්සපරිොෙවචනං. උසභස්සඉදන්ති ආසගං.ඨානන්තිචතූහිපායදහි

පථවිං උප්පීයළත්වාඅවට්ඨානං(ම.නි.1.150). ඉදංපනආසභංවිොති ආසගං. 

ෙයථවහිනිසභසඞ්ඛායතොඋසයභොඋසභබයලන සමන්නාගයතොචතූහිපායදහි

පථවිං උප්පීයළත්වා අචලට්ඨායනන තිට්ඨති, එවං තථාගයතොපි දසහි

තථාගතබයලහි සමන්නාගයතො චතූහි යවසාරජ්ජපායදහි අට්ඨපරිසපථවිං

උප්පීයළත්වා සයදවයක යලොයක යකනචි පච්චත්ථියකන පච්චාමිත්යතන 

අකම්පියෙො අචලට්ඨායනන තිට්ඨති. එවං තිට්ඨමායනො ච තං ආසභං ඨානං

පටිජානාති උපගච්ඡති න පච්චක්ඛාති, අත්තනි ආයරොයපති. යතන වුත්තං

‘‘ආසභංඨානං පටිජානාතී’’ති. 

පපාසාසූති ‘‘අට්ඨ යඛො ඉමා, සාරිපුත්ත, පරිසා. කතමා අට්ඨ? ඛත්තිෙපරිසා

බ්රාහ්මණපරිසා ගහපතිපරිසා සමණපරිසා චාතුමහාරාජිකපරිසා තාවතිංසපරිසා

මාරපරිසාබ්රහ්මපරිසා’’ති, ඉමාසුඅට්ඨසු පරිසාසු. සී නාදංනදතීතියසට්ඨනාදං

අභීතනාදංනදති, සීහනාදසදිසංවානාදංනදති.අෙමත්යථොසීහනාදසුත්යතන

දීයපතබ්යබො. ෙථා වා සීයහො සහනයතො යචව හනනයතො ච සීයහොති වුච්චති, 

එවං තථාගයතො යලොකධම්මානං සහනයතො පරප්පවාදානඤ්ච හනනයතො 

සීයහොති වුච්චති. එවං වුත්තස්ස සීහස්ස නාදං සීහනාදං. තත්ථ ෙථා සීයහො

සීහබයලන සමන්නාගයතො සබ්බත්ථ විසාරයදො විගතයලොමහංයසො සීහනාදං 

නදති, එවං තථාගතසීයහොපි තථාගතබයලහි සමන්නාගයතො අට්ඨසු පරිසාසු

විසාරයදො විගතයලොමහංයසො, ‘‘ඉති රූප’’න්තිආදිනා නයෙන

නානාවිධයදසනාවිලාසසම්පන්නං සීහනාදං නදති. යතන වුත්තං ‘‘පරිසාසු

සීහනාදංනදතී’’ති. 

බ්ර ්ෙච්කං පවත්යතතීති එත්ථ බ්ර ්ෙන්ති යසට්ඨං උත්තමං, විසුද්ධස්ස

ධම්මචක්කස්යසතං අධිවචනං. තං පන ධම්මචක්කං දුවිධං යහොති

පටියවධඤාණඤ්ච යදසනාඤාණඤ්ච. තත්ථ පඤ්ඤාපභාවිතං අත්තයනො

අරිෙඵලාවහං පටියවධඤාණං, කරුණාපභාවිතං සාවකානං අරිෙඵලාවහං 

යදසනාඤාණං. තත්ථ පටියවධඤාණං උප්පජ්ජමානං උප්පන්නන්ති දුවිධං.

තඤ්හි අභිනික්ඛමනයතො පට්ඨාෙ ොව අරහත්තමග්ගා උප්පජ්ජමානං, 

ඵලක්ඛයණ උප්පන්නං නාම. තුසිතභවනයතො වා ොව මහායබොධිපල්ලඞ්යක

අරහත්තමග්ගාඋප්පජ්ජමානං, ඵලක්ඛයණ උප්පන්නංනාම. දීපඞ්කරයතොවා

පට්ඨාෙ ොව අරහත්තමග්ගා උප්පජ්ජමානං, ඵලක්ඛයණ උප්පන්නං නාම.

යදසනාඤාණම්පි පවත්තමානං පවත්තන්ති දුවිධං. තඤ්හි ොව
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අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤස්ස යසොතාපත්තිමග්ගා පවත්තමානං, ඵලක්ඛයණ 

පවත්තංනාම. යතසුපටියවධඤාණං යලොකුත්තරං, යදසනාඤාණංයලොකිෙං.

උභෙම්පිපයනතං අඤ්යඤහිඅසාධාරණංබුද්ධානංයෙවඔරසඤාණං. 

ඉදානිෙංඉමිනාඤායණනසමන්නාගයතොසීහනාදංනදති, තං දස්යසතුං ඉති

රූපන්තිආදිමාහ. තත්ථ ඉති රූපන්ති ඉදංරූපං එත්තකංරූපං, ඉයතො උද්ධං

රූපං නත්ථීති රුප්පනසභාවඤ්යචව භූතුපාදාෙයභදඤ්ච ආදිං කත්වා

ලක්ඛණරසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානවයසන අනවයසසරූපපරිග්ගයහො වුත්යතො. 

ඉතිරූපස්සසමුදයෙොතිඉමිනා එවංපරිග්ගහිතස්සරූපස්සසමුදයෙොවුත්යතො.

තත්ථ ඉතීති එවංසමුදයෙොයහොතීතිඅත්යථො.තස්සවිත්ථායරො‘‘අවිජ්ජාසමුදො

රූපසමුදයෙො තණ්හාසමුදො, කම්මසමුදො ආහාරසමුදො රූපසමුදයෙොති

නිබ්බත්තිලක්ඛණං පස්සන්යතොපි රූපක්ඛන්ධස්ස උදෙං පස්සතී’’ති (පටි. ම.

1.50) එවං යවදිතබ්යබො. අත්ථඞ්ගයමපි ‘‘අවිජ්ජානියරොධා

රූපනියරොයධො…යප.… විපරිණාමලක්ඛණං පස්සන්යතොපි රූපක්ඛන්ධස්ස 

නියරොධංපස්සතී’’තිඅෙංවිත්ථායරො. 

ඉති යවදනාතිආදීසුපි අෙං යවදනා එත්තකා යවදනා, ඉයතො උද්ධං යවදනා

නත්ථි, අෙං සඤ්ඤා, ඉයම සඞ්ඛාරා, ඉදං විඤ්ඤාණං එත්තකං විඤ්ඤාණං, 

ඉයතො උද්ධං විඤ්ඤාණං නත්ථීති 

යවදයිතසඤ්ජානනඅභිසඞ්ඛරණවිජානනසභාවඤ්යචව 

සුඛාදිරූපසඤ්ඤාදිඵස්සාදිචක්ඛුවිඤ්ඤාණාදියභදඤ්ච ආදිං කත්වා 

ලක්ඛණරසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානවයසන

අනවයසසයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණපරිග්ගයහො වුත්යතො. ඉතියවදනාෙ

සමුදයෙොතිආදීහිපනඑවං පරිග්ගහිතානංයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණානං

සමුදයෙො වුත්යතො. තත්රාපි ඉතීති එවං සමුදයෙො යහොතීති අත්යථො. යතසම්පි

විත්ථායරො ‘‘අවිජ්ජාසමුදො යවදනාසමුදයෙො’’ති (පටි. ම. 1.50) රූයප

වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්යබො. අෙං පන වියසයසො – තීසු ඛන්යධසු

‘‘ආහාරසමුදො’’තිඅවත්වා‘‘ඵස්සසමුදො’’ති වත්තබ්බං, විඤ්ඤාණක්ඛන්යධ

‘‘නාමරූපසමුදො’’ති. අත්ථඞ්ගමපදම්පි යතසංයෙව වයසන යෙොයජතබ්බං.

අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො. විත්ථාරයතො පන උදෙබ්බෙවිනිච්ඡයෙො

සබ්බාකාරපරිපූයරො විසුද්ධිමග්යගවුත්යතො. 

ඉෙස්මිං සති ඉදං ය ොතීති අෙම්පි අපයරො සීහනායදො. තස්සත්යථො – ඉමස්මිං 

අවිජ්ජාදියක පච්චයෙ සති ඉදං සඞ්ඛාරාදිකං ඵලං යහොති. ඉෙස්සුප්පාදා ඉදං

උප්පජ් තීතිඉමස්සඅවිජ්ජාදිකස්ස පච්චෙස්සඋප්පාදාඉදංසඞ්ඛාරාදිකංඵලං
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පටුන 

 

උප්පජ්ජති. ඉෙස්මිං අසතිඉදංනය ොතීතිඉමස්මිංඅවිජ්ජාදියකපච්චයෙඅසති

ඉදං සඞ්ඛාරාදිකං ඵලං නයහොති. ඉෙස්සනියරොධා ඉදංනිරුජ්ඣතීතිඉමස්ස 

අවිජ්ජාදිකස්සපච්චෙස්සනියරොධාඉදංසඞ්ඛාරාදිකංඵලංනිරුජ්ඣති.ඉදානි

ෙථා තං යහොති යචව නිරුජ්ඣති ච, තං විත්ථාරයතො දස්යසතුං ෙදිදං 

අවිජ් ාපච්චොසඞ් ාරාතිආදිමාහ. 

එවං ස්වා් ායතොති එවං පඤ්චක්ඛන්ධවිභජනාදිවයසන සුට්ඨු අක්ඛායතො

කථියතො. ධම්යෙොති පඤ්චක්ඛන්ධපච්චොකාරධම්යමො. උත්තායනොති

අනිකුජ්ජියතො. විවයටොති විවරිත්වා ඨපියතො. පකාසියතොති දීපියතො යජොතියතො. 

ඡින්නපියලොතියකොති පියලොතිකා වුච්චති ඡන්නං භින්නං තත්ථ තත්ථ 

සිබ්බිතගණ්ඨිතං ජිණ්ණවත්ථං, තං ෙස්ස නත්ථීති අට්ඨහත්ථං නවහත්ථං වා 

අහතසාටකං නිවත්යථො, යසො ඡන්නපියලොතියකො නාම. අෙම්පි ධම්යමො

තාදියසො. න යහත්ථ යකොහඤ්ඤාදිවයසන ඡන්නභින්නසිබ්බිතගණ්ඨිතභායවො

අත්ථි. අපිච ඛුද්දකසාටයකොපි පියලොතිකාති වුච්චති, සා ෙස්ස නත්ථි, 

අට්ඨනවහත්යථො මහාපයටො අත්ථි, යසොපි ඡන්නපියලොතියකො, 

අපගතපියලොතියකොති අත්යථො. තාදියසො අෙං ධම්යමො. ෙථා හි චතුහත්ථං

සාටකං ගයහත්වා පරිග්ගහණං කයරොන්යතො පුරියසො ඉයතො චියතො ච

අඤ්ඡන්යතො කිලමති, එවං බාහිරකසමයෙ පබ්බජිතා අත්තයනො පරිත්තකං

ධම්මං ‘‘එවං සති එවං භවිස්සතී’’ති කප්යපත්වා කප්යපත්වා වඩ්යෙන්තා

කිලමන්ති. ෙථා පන අට්ඨහත්ථනවහත්යථන පරිග්ගහණං කයරොන්යතො

ෙථාරුචි පාරුපති න කිලමති, නත්ථි තත්ථ අඤ්ඡත්වා වඩ්ෙනකිච්චං; එවං

ඉමස්මිම්පිධම්යමකප්යපත්වාකප්යපත්වා විභජනකිච්චංනත්ථි, යතහියතහි

කාරයණහි මොව අෙං ධම්යමො සුවිභත්යතො සුවිත්ථාරියතොති ඉදම්පි සන්ධාෙ

‘‘ඡන්නපියලොතියකො’’ති ආහ. අපිච කචවයරොපි පියලොතිකාති වුච්චති, 

ඉමස්මිඤ්ච සාසයනසමණකචවරංනාමපතිට්ඨාතුංනලභති.යතයනවාහ– 

‘‘කාරණ්ඩවංනිද්ධමථ, කසම්බුංඅපකස්සථ; 

තයතොපලායපවායහථ, අස්සමයණසමණමානියන. 

‘‘නිද්ධමිත්වානපාපිච්යඡ, පාපආචාරයගොචයර; 

සුද්ධාසුද්යධහිසංවාසං, කප්පෙව්යහොපතිස්සතා; 

තයතොසමග්ගානිපකා, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සථා’’ති.(අ.නි. 8.10); 
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පටුන 

 

ඉති සමණකචවරස්ස ඡන්නත්තාපි අෙං ධම්යමො ඡන්නපියලොතියකො නාම 

යහොති. 

අලයෙවාති යුත්තයමව. සද්ධාපබ්බජියතනාති සද්ධාෙ පබ්බජියතන. 

කුලපුත්යතනාතිද්යවකුලපුත්තාආචාරකුලපුත්යතොජාතිකුලපුත්යතො ච.තත්ථ

යෙොෙයතොකුයතොචිකුලාපබ්බජිත්වාසීලාදයෙොපඤ්චධම්මක්ඛන්යධපූයරති, 

අෙං ආචාරකුලපුත්යතො නාම. යෙො පන ෙසකුලපුත්තාදයෙො විෙ 

ජාතිසම්පන්නකුලා පබ්බජියතො, අෙං  ාතිකුලපුත්යතො නාම. යතසු ඉධ

ආචාරකුලපුත්යතො අධිප්යපයතො.සයචපනජාතිකුලපුත්යතොආචාරවායහොති, 

අෙං උත්තයමොයෙව. එවරූයපන කුලපුත්යතන. වීපාෙං ආරිකතුන්ති 

චතුරඞ්ගසමන්නාගතං වීරිෙං කාතුං. ඉදානිස්ස චතුරඞ්ගං දස්යසන්යතො කාෙං

තයචො චාතිආදිමාහ. එත්ථ හි තයචො එකං අඞ්ගං, න්හාරු එකං, අට්ඨි එකං, 

මංසයලොහිතං එකන්ති. ඉදඤ්ච පන චතුරඞ්ගසමන්නාගතං වීරිෙං 

අධිට්ඨහන්යතන නවසු ඨායනසු සමාධාතබ්බං පුයරභත්යත පච්ඡාභත්යත

පුරිමොයම මජ්ඣිමොයමපච්ඡමොයමගමයනඨායනනිසජ්ජාෙසෙයනති. 

දු් ං, ික් යව, කුසීයතොවි රතීතිඉමස්මිංසාසයනයෙොකුසීයතොපුග්ගයලො, 

යසො දුක්ඛං විහරති. බාහිරසමයෙ පන යෙො කුසීයතො, යසො සුඛං විහරති. 

යවොකිණ්යණොතිමිස්සීභූයතො. සදත්ථන්ති යසොභනංවාඅත්ථංසකංවාඅත්ථං, 

උභයෙනාපි අරහත්තයමව අධිප්යපතං. පපා ායපතීති හායපති න පාපුණාති.

කුසීතපුග්ගලස්ස හි ඡ ද්වාරානි අගුත්තානි යහොන්ති, තීණි කම්මානි

අපරිසුද්ධානි, ආජීවට්ඨමකං සීලං අපරියෙොදාතං, භින්නාජීයවො කුලූපයකො

යහොති.යසොසබ්රහ්මචාරීනංඅක්ඛිම්හිපතිතරජංවිෙඋපඝාතකයරො හුත්වාදුක්ඛං

විහරති, පීඨමද්දයනොයචව යහොති ලණ්ඩපූරයකොච, සත්ථුඅජ්ඣාසෙංගයහතුං

න සක්යකොති, දුල්ලභං ඛණං විරායධති, යතන භුත්යතො රට්ඨපිණ්යඩොපි න

මහප්ඵයලොයහොති. 

ආරද්ධවීපායෙො ච ය ො, ික් යවති ආරද්ධවීරියෙො පුග්ගයලො ඉමස්මිංයෙව

සාසයන සුඛං විහරති. බාහිරසමයෙ පන යෙො ආරද්ධවීරියෙො, යසො දුක්ඛං

විහරති. පවිවිත්යතොති විවිත්යතො වියුත්යතො හුත්වා. සදත්ථං පපාපූයරතීති

අරහත්තංපාපුණාති. ආරද්ධවීරිෙස්සහිඡද්වාරානිසුගුත්තානියහොන්ති, තීණි

කම්මානිපරිසුද්ධානි, ආජීවට්ඨමකංසීලංපරියෙොදාතංසබ්රහ්මචාරීනංඅක්ඛිම්හි

සුසීතලඤ්ජනංවිෙ ධාතුගතචන්දනංවිෙචමනායපොහුත්වාසුඛංවිහරති, සත්ථු

අජ්ඣාසෙංගයහතුංසක්යකොති. සත්ථාහි– 
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‘‘චිරංජීවමහාවීර, කප්පංතිට්ඨමහාමුනී’’ති– 

එවංයගොතමිොවන්දියතො, ‘‘නයඛො, යගොතමි, තථාගතාඑවං වන්දිතබ්බා’’ති

පටික්ඛිපිත්වාතාෙොචියතොවන්දිතබ්බාකාරංආචික්ඛන්යතොඑවමාහ – 

‘‘ආරද්ධවීරියෙපහිතත්යත, නිච්චංදළ්හපරක්කයම; 

සමග්යගසාවයකපස්ස, එසාබුද්ධානවන්දනා’’ති.(අප.යථරී 2.2.171); 

එවංආරද්ධවීරියෙොසත්ථු අජ්ඣාසෙං ගයහතුං සක්යකොති, දුල්ලභං ඛණංන

විරායධති.තස්සහිබුද්ධුප්පායදොධම්මයදසනාසඞ්ඝසුප්පටිපත්තිසඵලායහොති 

සඋද්රො, රට්ඨපිණ්යඩොපියතනභුත්යතොමහප්ඵයලොයහොති. 

හීයනන අග්ගස්සාතිහීනාෙසද්ධාෙහීයනනවීරියෙනහීනාෙසතිොහීයනන 

සමාධිනා හීනාෙ පඤ්ඤාෙ අග්ගසඞ්ඛාතස්ස අරහත්තස්ස පත්ති නාම න

යහොති. අග්යගන ච ය ොති අග්යගහි සද්ධාදීහි අග්ගස්ස අරහත්තස්ස පත්ති 

යහොති. ෙණ්ඩයපෙයන්ති පසන්නට්යඨන මණ්ඩං, පාතබ්බට්යඨන යපෙයං.

ෙඤ්හි පිවිත්වා අන්තරවීථිෙං පතියතො විසඤ්ඤී අත්තයනො සාටකාදීනම්පි 

අස්සාමියකො යහොති, තං පසන්නම්පි න පාතබ්බං, මය්හං පන සාසනං එවං

පසන්නඤ්චපාතබ්බඤ්චාතිදස්යසන්යතො ‘‘මණ්ඩයපෙය’’න්තිආහ. 

තත්ථ තිවියධො මණ්යඩො – යදසනාමණ්යඩො, පටිග්ගහමණ්යඩො, 

බ්රහ්මචරිෙමණ්යඩොති. කතයමො යදසනාමණ්යඩො? චතුන්නං අරිෙසච්චානං

ආචික්ඛනායදසනා පඤ්ඤාපනාපට්ඨපනාවිවරණාවිභජනාඋත්තානීකම්මං, 

චතුන්නං සතිපට්ඨානානං…යප.… අරිෙස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග්ගස්ස

ආචික්ඛනා…යප.… උත්තානීකම්මං, අෙං යදසනාෙණ්යඩො. කතයමො

පටිග්ගහමණ්යඩො? භික්ඛූභික්ඛුනියෙොඋපාසකා උපාසිකායෙොයදවාමනුස්සා

යෙ වා පනඤ්යඤපි යකචි විඤ්ඤාතායරො, අෙං පටිග්ග ෙණ්යඩො. කතයමො

බ්රහ්මචරිෙමණ්යඩො? අෙයමව අරියෙො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, යසෙයථිදං –

සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි, අෙං බ්ර ්ෙචපාෙෙණ්යඩො. අපිච

අධියමොක්ඛමණ්යඩො සද්ධින්ද්රිෙං, අස්සද්ධිෙං කසයටො, අස්සද්ධිෙං කසටං

ඡඩ්යඩත්වා සද්ධින්ද්රිෙස්ස අධියමොක්ඛමණ්ඩං පිවතීති

මණ්ඩයපෙයන්තිආදිනාපි(පටි.ම.1.238) නයෙයනත්ථඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

සත්ථා සම්මුඛීභූයතොතිඉදයමත්ථකාරණවචනං. ෙස්මා සත්ථා සම්මුඛීභූයතො, 

තස්මා වීරිෙසම්පයෙොගං කත්වා පිවථ එතං මණ්ඩං. බාහිරකඤ්හි

යභසජ්ජමණ්ඩම්පියවජ්ජස්සඅසම්මුඛාපිවන්තානංපමාණංවාඋග්ගමනං වා

නිග්ගමනං වාන ජානාමාතිආසඞ්කා යහොති. යවජ්ජසම්මුඛා පන ‘‘යවජ්යජො 
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ජානිස්සතී’’ති නිරාසඞ්කා පිවන්ති. එවයමව අම්හාකං ධම්මස්සාමි සත්ථා 

සම්මුඛීභූයතොති වීරිෙං කත්වා පිවථාති මණ්ඩපායන යනසං නියෙොයජන්යතො 

තස්ොති , ික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ සඵලාති සානිසංසා. සඋද්රොති සවඩ්ඪි. 

ඉදානි නියෙොජනානුරූපං සික්ඛිතබ්බතං නිද්දිසන්යතො අත්තත්ථං වා හි, 

ික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ අත්තත්ථන්ති අත්තයනො අත්ථභූතං අරහත්තං. 

අප්පොයදන සම්පායදතුන්ති අප්පමායදන සබ්බකිච්චානි කාතුං. පරත්ථන්ති

පච්චෙදාෙකානං මහප්ඵලානිසංසං.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති.දුතිෙං. 

3. උපනිසසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියෙ ‘‘ජානයතො අහ’’න්තිආදීසු  ානයතොති ජානන්තස්ස. පස්සයතොති

පස්සන්තස්ස.ද්යවපිපදානිඑකත්ථානි, බයඤ්ජනයමව නානං.එවංසන්යතපි

‘‘ජානයතො’’තිඤාණලක්ඛණංඋපාදාෙපුග්ගලංනිද්දිසති. ජානනලක්ඛණඤ්හි

ඤාණං. ‘‘පස්සයතො’’තිඤාණප්පභාවං උපාදාෙ. පස්සනප්පභාවඤ්හිඤාණං, 

ඤාණසමඞ්ගීපුග්ගයලොචක්ඛුමාවිෙචක්ඛුනාරූපානි, ඤායණනවිවයට ධම්යම

පස්සති. ආසවානං ෙන්තිඑත්ථආසවානංපහානං අසමුප්පායදොඛීණාකායරො

නත්ථිභායවොති අෙම්පි ආසවක්ඛයෙොති වුච්චති, භඞ්යගොපි 

මග්ගඵලනිබ්බානානිපි. ‘‘ආසවානං ඛො අනාසවං යචයතොවිමුත්ති’’න්තිආදීසු

(ම. නි. 1.438; විභ. 831) හි ඛීණාකායරො ආසවක්ඛයෙොති වුච්චති. ‘‘යෙො

ආසවානංඛයෙොවයෙොයභයදො පරියභයදො අනිච්චතා අන්තරධාන’’න්ති (විභ.

354) එත්ථභඞ්යගො. 

‘‘යසක්ඛස්සසික්ඛමානස්ස, උජුමග්ගානුසාරියනො; 

ඛෙස්මිංපඨමංඤාණං, තයතොඅඤ්ඤාඅනන්තරා’’ති.(ඉතිවු.62); – 

එත්ථමග්යගො.යසොහිආසයවයඛයපන්යතොවූපසයමන්යතොඋප්පජ්ජති, තස්මා

ආසවානංඛයෙොතිවුත්යතො. ‘‘ආසවානංඛොසමයණොයහොතී’’තිඑත්ථඵලං.

තඤ්හිආසවානං ඛීණන්යතඋප්පජ්ජති, තස්මාආසවානංඛයෙොතිවුත්තං. 

‘‘ආසවාතස්සවඩ්ෙන්ති, ආරායසොආසවක්ඛො’’ති; (ධ.ප.253) – 

එත්ථ නිබ්බානං. තඤ්හි ආගම්ම ආසවා ඛීෙන්ති, තස්මා ආසවානං ඛයෙොති

වුත්තං.ඉධපනමග්ගඵලානිඅධිප්යපතානි. යනොඅ ානයතොයනො අපස්සයතොති

යෙො පන න ජානාති න පස්සති, තස්ස යනො වදාමීති අත්යථො. එයතන යෙ 

අජානයතො අපස්සයතොපි සංසාරාදීහියෙව සුද්ධිං වදන්ති, යත පටික්ඛිත්තා
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යහොන්ති. පුරියමන පදද්වයෙන උපායෙො වුත්යතො, ඉමිනා අනුපාෙං

පටියසයධති. 

ඉදානි ෙං ජානයතො ආසවානං ඛයෙො යහොති, තං දස්යසතුකායමො කිඤ්ච, 

ික් යව,  ානයතොතිපුච්ඡංආරභි. තත්ථජානනාබහුවිධා.දබ්බජාතියකොඑව

හි යකොචි භික්ඛු ඡත්තං කාතුං ජානාති, යකොචි චීවරාදීනං අඤ්ඤතරං, තස්ස

ඊදිසානි කම්මානි වත්තසීයස ඨත්වා කයරොන්තස්ස සා ජානනා

සග්ගමග්ගඵලානං පදට්ඨානං න යහොතීති න වත්තබ්බං. යෙො පන සාසයන

පබ්බජිත්වා යවජ්ජකම්මාදීනි කාතුං ජානාති, තස්යසවං ජානයතො ආසවා 

වඩ්ෙන්තියෙව. තස්මා ෙං ජානයතො පස්සයතො ච ආසවානං ඛයෙො යහොති, 

තයදව දස්යසන්යතො ඉති රූපන්තිආදිමාහ. එවං ය ො, ික් යව,  ානයතොති

එවංපඤ්චන්නංඛන්ධානංඋදෙබ්බෙංජානන්තස්ස. ආසවානං යෙොය ොතීති

ආසවානං ඛෙන්යත ජාතත්තා ‘‘ආසවානං ඛයෙො’’ති ලද්ධනාමං අරහත්තං

යහොති. 

එවංඅරහත්තනිකූයටන යදසනංනිට්ඨයපත්වා ඉදානිඛීණාසවස්සආගමනීෙං

පුබ්බභාගපටිපදං දස්යසතුං ෙම්පිස්ස තං, ික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ  ෙස්මිං

 යෙඤාණන්ති ආසවක්ඛෙසඞ්ඛායත අරහත්තඵයල පටිලද්යධ සති

පච්චයවක්ඛණඤාණං. තඤ්හි අරහත්තඵලසඞ්ඛායත ඛෙස්මිං පඨමවාරං

උප්පන්යන පච්ඡා උප්පන්නත්තා ඛයෙඤාණන්ති වුච්චති. සඋපනිසන්ති

සකාරණං සප්පච්චෙං. විමුත්තීති අරහත්තඵලවිමුත්ති. සා හිස්ස

උපනිස්සෙපච්චයෙන පච්චයෙොයහොති.එවංඉයතොපයරසුපිලබ්භමානවයසන

පච්චෙභායවොයවදිතබ්යබො. 

විරායගොතිමග්යගො.යසොහිකියලයස විරායජන්යතොයඛයපන්යතොඋප්පන්යනො, 

තස්මා විරායගොති වුච්චති. නිබ්බිදාති නිබ්බිදාඤාණං. එයතන බලවවිපස්සනං

දස්යසති. බලවවිපස්සනාතිභෙතූපට්ඨායනඤාණංආදීනවානුපස්සයනඤාණං 

මුඤ්චිතුකමයතාඤාණං සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණන්ති චතුන්නං ඤාණානං

අධිවචනං. ෙථාභූතඤාණදස්සනන්ති ෙථාසභාවජානනසඞ්ඛාතං දස්සනං.

එයතන තරුණවිපස්සනං දස්යසති. තරුණවිපස්සනා හි බලවවිපස්සනාෙ

පච්චයෙො යහොති. තරුණවිපස්සනාති සඞ්ඛාරපරිච්යඡයද ඤාණං

කඞ්ඛාවිතරයණඤාණං සම්මසයනඤාණංමග්ගාමග්යගඤාණන්තිචතුන්නං

ඤාණානංඅධිවචනං. සොධීති පාදකජ්ඣානසමාධි.යසොහි තරුණවිපස්සනාෙ

පච්චයෙො යහොති. සු න්ති අප්පනාෙ පුබ්බභාගසුඛං. තඤ්හි පාදකජ්ඣානස්ස

පච්චයෙො යහොති. පස්සද්ධීති දරථපටිප්පස්සද්ධි. සා හි අප්පනාපුබ්බභාගස්ස 
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සුඛස්සපච්චයෙොයහොති. පීතීතිබලවපීති.සාහි දරථපටිප්පස්සද්ධිොපච්චයෙො

යහොති. පායෙොජ් න්ති දුබ්බලපීති.සාහිබලවපීතිොපච්චයෙොයහොති. සද්ධාති 

අපරාපරං උප්පජ්ජනසද්ධා. සා හි දුබ්බලපීතිො පච්චයෙො යහොති. දු් න්ති

වට්ටදුක්ඛං. තඤ්හි අපරාපරසද්ධාෙ පච්චයෙො යහොති.  ාතීති සවිකාරා

ඛන්ධජාති. සාහි වට්ටදුක්ඛස්සපච්චයෙොයහොති. ගයවොතිකම්මභයවො.(යසොහි 

සවිකාරාෙ ජාතිො පච්චයෙො යහොති.) එයතනුපායෙන යසසපදානිපි

යවදිතබ්බානි. 

ථුල්ලඵුසිතයකතිමහාඵුසිතයක. පබ්බතකන්දරපදරසා ාතිඑත්ථ කන්දරං නාම 

‘ක’න්තිලද්ධනායමනඋදයකන දාරියතොඋදකභින්යනොපබ්බතපයදයසො, යෙො

‘‘නිතම්යබො’’තිපි ‘‘නදීකුඤ්යඡො’’තිපි වුච්චති. පදරං නාම අට්ඨමායස යදයව 

අවස්සන්යත ඵලියතො භූමිප්පයදයසො. සා ාති කුසුම්භගාමිනියෙො 

ඛුද්දකමාතිකායෙො. කුයසොබ්ගාති ඛුද්දකආවාටා. ෙ ායසොබ්ගාති මහාආවාටා. 

කුන්නදියෙොති ඛුද්දකනදියෙො. ෙ ානදියෙොති ගඞ්ගාෙමුනාදිකා මහාසරිතා. 

එවයෙව ය ො, ික් යව, අවිජ්ජූපනිසා සඞ් ාරාතිආදීසු අවිජ්ජා පබ්බයතොති

දට්ඨබ්බා. අභිසඞ්ඛාරා යමයඝොති, විඤ්ඤාණාදිවට්ටංකන්දරාදයෙොති, විමුත්ති

සාගයරොති. 

ෙථා පබ්බතමත්ථයක යදයවො වස්සිත්වා පබ්බතකන්දරාදීනි පූයරන්යතො

අනුපුබ්යබන මහාසමුද්දං සාගරං පූයරති, එවං අවිජ්ජාපබ්බතමත්ථයක තාව

අභිසඞ්ඛාරයමඝස්ස වස්සනං යවදිතබ්බං. අස්සුතවා හි බාලපුථුජ්ජයනො

අවිජ්ජාෙ අඤ්ඤාණී හුත්වා තණ්හාෙ අභිලාසං කත්වා කුසලාකුසලකම්මං 

ආයූහති, තං කුසලාකුසලකම්මං පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස පච්චයෙො යහොති, 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණාදීනි නාමරූපාදීනං. ඉති පබ්බතමත්ථයක වුට්ඨයදවස්ස

කන්දරාදයෙො පූයරත්වා මහාසමුද්දං ආහච්ච ඨිතකායලො විෙ

අවිජ්ජාපබ්බතමත්ථයක වුට්ඨස්ස අභිසඞ්ඛාරයමඝස්ස පරම්පරපච්චෙතාෙ

අනුපුබ්යබනවිඤ්ඤාණාදිවට්ටංපූයරත්වා ඨිතකායලො.බුද්ධවචනංපනපාළිෙං

අගහිතම්පි ‘‘ඉධ තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති, අගාරස්මා අනගාරිෙං

පබ්බජතී’’ති ඉමාෙ පාළිො වයසන ගහිතයමවාති යවදිතබ්බං. ො හි තස්ස 

කුලයගයහනිබ්බත්ති, සාකම්මභවපච්චොසවිකාරාජාතිනාම.යසොබුද්ධානං

වා බුද්ධසාවකානං වා සම්මුඛීභාවං ආගම්ම වට්ටයදොසදීපකං ලක්ඛණාහටං

ධම්මකථං සුත්වා වට්ටවයසන පීළියතො යහොති, එවමස්ස සවිකාරා ඛන්ධජාති

වට්ටදුක්ඛස්ස පච්චයෙො යහොති. යසො වට්ටදුක්යඛන පීළියතො අපරාපරං සද්ධං

ජයනත්වා අගාරස්මා අනගාරිෙං පබ්බජති, එවමස්ස වට්ටදුක්ඛං
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අපරාපරසද්ධාෙ පච්චයෙො යහොති. යසො පබ්බජ්ජාමත්යතයනව අසන්තුට්යඨො

ඌනපඤ්චවස්සකායල නිස්සෙං ගයහත්වා වත්තපටිපත්තිං පූයරන්යතො

ද්යවමාතිකා පගුණං කත්වා කම්මාකම්මං උග්ගයහත්වා ොව අරහත්තා

නිජ්ජටංකත්වාකම්මට්ඨානංගයහත්වාඅරඤ්යඤවසන්යතොපථවීකසිණාදීසු 

කම්මං ආරභති, තස්ස කම්මට්ඨානං නිස්සාෙ දුබ්බලපීති උප්පජ්ජති. තදස්ස 

සද්ධූපනිසං පායමොජ්ජං, තං බලවපීතිො පච්චයෙො යහොති. බලවපීති

දරථපටිප්පස්සද්ධිො, සා අප්පනාපුබ්බභාගසුඛස්ස, තං සුඛං

පාදකජ්ඣානසමාධිස්ස. යසො සමාධිනා චිත්තකල්ලතං ජයනත්වා

තරුණවිපස්සනාෙ කම්මං කයරොති. ඉච්චස්ස පාදකජ්ඣානසමාධි 

තරුණවිපස්සනාෙ පච්චයෙො යහොති, තරුණවිපස්සනා බලවවිපස්සනාෙ, 

බලවවිපස්සනා මග්ගස්ස, මග්යගො ඵලවිමුත්තිො, ඵලවිමුත්ති

පච්චයවක්ඛණඤාණස්සාති. එවං යදවස්ස අනුපුබ්යබන සාගරං පූයරත්වා

ඨිතකායලො විෙ ඛීණාසවස්ස විමුත්තිසාගරං පූයරත්වා ඨිතකායලො

යවදිතබ්යබොති.තතිෙං. 

4. අඤ්ඤතිත්ථිෙසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ පාවිසීතිපවිට්යඨො. යසො චනතාව පවිට්යඨො, ‘‘පවිසිස්සාමී’’ති 

නික්ඛන්තත්තා පන එවං වුත්යතො. ෙථා කිං? ෙථා ‘‘ගාමං ගමිස්සාමී’’ති 

නික්ඛන්තපුරියසො තං ගාමං අප්පත්යතොපි ‘‘කහං ඉත්ථන්නායමො’’ති වුත්යත

‘‘ගාමං ගයතො’’ති වුච්චති, එවං. අතිප්පයගොති තදා කිර යථරස්ස 

අතිප්පයගොයෙව නික්ඛන්තදිවයසො අයහොසි, අතිප්පයගොයෙව නික්ඛන්තභික්ඛූ

යබොධිෙඞ්ගයණ යචතිෙඞ්ගයණ නිවාසනපාරුපනට්ඨායනති ඉයමසු ඨායනසු

ොව භික්ඛාචාරයවලා යහොති, තාව පපඤ්චං කයරොන්ති. යථරස්ස පන ‘‘ොව

භික්ඛාචාරයවලා යහොති, තාව පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං එකද්යවකථාවායර

කරිස්සාමී’’ති චින්තෙයතො ෙංනූනා න්ති එතදයහොසි. පපාබ්බා කානං 

ආරායෙොති යසො කිර ආරායමො දක්ඛිණද්වාරස්ස ච යවළුවනස්ස ච අන්තරා

අයහොසි. ඉධාති ඉයමසු චතූසු වායදසු. කිංවාදී කිේ ායීති කිං වදති කිං

ආචික්ඛති, කිං එත්ථ සමණස්ස යගොතමස්ස දස්සනන්ති පුච්ඡන්ති. ධම්ෙස්ස

චානුධම්ෙං බයාකයරෙයාොති, යභොතා යගොතයමනෙංවුත්තංකාරණං, තස්ස

අනුකාරණං කයථෙයාම. ස ධම්මියකො වාදානුපායතොති පයරහි

වුත්තකාරයණන සකාරයණො හුත්වා සමණස්ස යගොතමස්ස වාදානුපායතො

වාදප්පවත්ති විඤ්ඤූහි ගරහිතබ්බං කාරණං යකොචි අප්පමත්තයකොපි කථං
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නාගච්යඡෙය? ඉදං වුත්තං යහොති – කථං සබ්බාකායරනපි සමණස්ස

යගොතමස්සවායදගාරය්හංකාරණංනභයවෙයාති? 

ඉති වදන්ති ඵස්සපච්චො දුක්ඛන්ති එවං වදන්යතොති අත්යථො. තත්රාති යතසු

චතූසු වායදසු. යත වත අඤ්ඤත්ර ඵස්සාති ඉදං ‘‘තදපි ඵස්සපච්චො’’ති

පටිඤ්ඤාෙසාධකවචනං.ෙස්මාහිනවිනා ඵස්යසනදුක්ඛපටිසංයවදනාඅත්ථි, 

තස්මාජානිතබ්බයමතංෙථා‘‘තදපි ඵස්සපච්චො’’තිඅෙයමත්ථඅධිප්පායෙො. 

සාධු, සාධු, ආනන්දාති අෙං සාධුකායරො සාරිපුත්තත්යථරස්ස දින්යනො, 

ආනන්දත්යථයරනපනසද්ධිංභගවාආමන්යතසි. එකමිදා න්ති එත්ථ ඉධාති

නිපාතමත්තං, එකංසමෙන්තිඅත්යථො.ඉදංවචනං ‘‘නයකවලංසාරිපුත්යතොව

රාජගහං පවිට්යඨො, අහම්පි පාවිසිං. න යකවලඤ්ච තස්යසවාෙං විතක්යකො

උප්පන්යනො, මය්හම්පිඋප්පජ්ජි.නයකවලඤ්චතස්යසවසාතිත්ථියෙහි සද්ධිං

කථාජාතා, මය්හම්පිජාතපුබ්බා’’තිදස්සනත්ථංවුත්තං. 

අච්ඡපාෙං අබ්භුතන්ති උභෙම්යපතං විම්හෙදීපනයමව. වචනත්යථො පයනත්ථ 

අච්ඡරං පහරිතුං යුත්තන්ති අච්ඡරිෙං. අභූතපුබ්බං භූතන්ති අබ්භුතං. එයකන

පයදනාති ‘‘ඵස්සපච්චො දුක්ඛ’’න්ති ඉමිනා එයකන පයදන. එයතන හි

සබ්බවාදානං පටික්යඛපත්යථො වුත්යතො. එයසවත්යථොති එයසොයෙව 

ඵස්සපච්චො දුක්ඛන්ති පටිච්චසමුප්පාදත්යථො. තඤ්යඤයවත්ථ පටිගාතූති

තඤ්යඤයවත්ථ උපට්ඨාතු. ඉදානි යථයරො ජරාමරණාදිකාෙ 

පටිච්චසමුප්පාදකථාෙතංඅත්ථගම්භීරඤ්යචවගම්භීරාවභාසඤ්චකයරොන්යතො 

සයච ෙං, ගන්යතතිආදිං වත්වා ෙංමූලකා කථා උප්පන්නා, තයදව පදං 

ගයහත්වා විවට්ටං දස්යසන්යතො ඡන්නංත්යවවාතිආදිමාහ. යසසං 

උත්තානයමවාති.චතුත්ථං. 

5. භූමිජසුත්තවණ්ණනා 

25-26. පඤ්චයම භූමිය ොති තස්ස යථරස්ස නාමං. යසසමිධාපි පුරිමසුත්යත

වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. අෙං පන වියසයසො – ෙස්මා ඉදං සුඛදුක්ඛං න

යකවලං ඵස්සපච්චො උප්පජ්ජති, කායෙනපි කරිෙමානං කරීෙති, වාචාෙපි

මනසාපි, අත්තනාපි කරිෙමානං කරීෙති, පයරනපි කරිෙමානං කරීෙති, 

සම්පජායනනපි කරිෙමානං කරීෙති, අසම්පජායනනපි, තස්මා තස්ස අපරම්පි

පච්චෙවියසසං දස්යසතුං කායෙ වා  ානන්ද, සතීතිආදිමාහ. 

කාෙසඤ්යචතනාය තූති කාෙද්වායර උප්පන්නයචතනායහතු. 

වචීසඤ්යචතනාමයනොසඤ්යචතනාසුපි එයසව නයෙො. එත්ථ ච කාෙද්වායර 
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කාමාවචරකුසලාකුසලවයසන වීසති යචතනා ලබ්භන්ති, තථා වචීද්වායර. 

මයනොද්වායර නවහි රූපාරූපයචතනාහි සද්ධිං එකූනතිංසාති තීසු ද්වායරසු

එකූනසත්තති යචතනා යහොන්ති, තප්පච්චෙං විපාකසුඛදුක්ඛං දස්සිතං. 

අවිජ් ාපච්චොචාතිඉදංතාපියචතනාඅවිජ්ජාපච්චොයහොන්තීති දස්සනත්ථං

වුත්තං. ෙස්මා පන තං ෙථාවුත්තයචතනායභදං කාෙසඞ්ඛාරඤ්යචව 

වචීසඞ්ඛාරඤ්ච මයනොසඞ්ඛාරඤ්ච පයරහි අනුස්සාහියතො සාමං

අසඞ්ඛාරිකචිත්යතන කයරොති, පයරහි කාරිෙමායනො සසඞ්ඛාරිකචිත්යතනාපි

කයරොති, ‘‘ඉදං නාම කම්මං කයරොති, තස්ස එවරූයපො නාම විපායකො

භවිස්සතී’’ති, එවං කම්මඤ්ච විපාකඤ්ච ජානන්යතොපි කයරොති, මාතාපිතූසු

යචතිෙවන්දනාදීනි කයරොන්යතසු අනුකයරොන්තා දාරකා විෙ යකවලං

කම්මයමව ජානන්යතො ‘‘ඉමස්ස පන කම්මස්ස අෙං විපායකො’’ති විපාකං

අජානන්යතොපි කයරොති, තස්මා තං දස්යසතුං සාෙං වා තං, ආනන්ද, 

කාෙසඞ් ාරං අිකසඞ් යරොතීතිආදිවුත්තං. 

ඉයෙසු, ආනන්ද, ධම්යෙසූති යෙ ඉයම ‘‘සාමං වා තං, ආනන්ද, 

කාෙසඞ්ඛාර’’න්තිආදීසු චතූසු ඨායනසු වුත්තා ඡසත්තති ද්යවසතා

යචතනාධම්මා, ඉයමසු ධම්යමසු අවිජ්ජා උපනිස්සෙයකොටිො අනුපතිතා. 

සබ්යබපි හි යත ‘‘අවිජ්ජාපච්චො සඞ්ඛාරා’’ති එත්යථව සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති.

ඉදානි විවට්ටං දස්යසන්යතො අවිජ් ාෙ ත්යවවාතිආදිමාහ. යසො කායෙො න

ය ොතීති ෙස්මිං කායෙ සති කාෙසඤ්යචතනාපච්චෙං අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං

උප්පජ්ජති, යසො කායෙො න යහොති. වාචාමයනසුපි එයසව නයෙො. අපිච 

කායෙොති යචතනාකායෙො, වාචාපි යචතනාවාචා, මයනොපි කම්මමයනොයෙව.

ද්වාරකායෙො වා කායෙො. වාචාමයනසුපි එයසව නයෙො. ඛීණාසයවො යචතිෙං

වන්දති, ධම්මංභණති, කම්මට්ඨානංමනසි කයරොති, කථමස්සකාොදයෙොන

යහොන්තීති? අවිපාකත්තා. ඛීණාසයවන හි කතං කම්මං යනව කුසලං යහොති

නාකුසලං.අවිපාකංහුත්වාකිරිොමත්යතතිට්ඨති, යතනස්සයතකාොදයෙොන 

යහොන්තීතිවුත්තං. 

ය ත්තං තං න ය ොතීතිආදීසුපි විරුහනට්යඨන තං යඛත්තං න යහොති, 

පතිට්ඨානට්යඨන වත්ථු න යහොති, පච්චෙට්යඨන ආෙතනං න යහොති, 

කාරණට්යඨන අධිකරණං න යහොති. සඤ්යචතනාමූලකඤ්හි අජ්ඣත්තං

සුඛදුක්ඛං උප්පජ්යජෙය, සා සඤ්යචතනා එයතසං විරුහනාදීනං අත්ථානං

අභායවන තස්ස සුඛදුක්ඛස්ස යනව යඛත්තං, න වත්ථු න ආෙතනං, න 
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අධිකරණංයහොතීති.ඉමස්මිංසුත්යතයවදනාදීසුසුඛදුක්ඛයමවකථිතං, තඤ්ච

යඛො විපාකයමවාති.පඤ්චමං. 

ඡට්ඨං උපවාණසුත්තං උත්තානයමව. එත්ථ පන වට්ටදුක්ඛයමව කථිතන්ති.

ඡට්ඨං. 

7. පච්චෙසුත්තවණ්ණනා 

27-28. සත්තයම පටිපාටිො වුත්යතසු පරියෙොසානපදං ගයහත්වා කතෙඤ්ච, 

ික් යව,  රාෙරණන්තිආදි වුත්තං. එවං පච්චෙං ප ානාතීති එවං

දුක්ඛසච්චවයසනපච්චෙංජානාති. පච්චෙසමුදොදයෙොපිසමුදෙසච්චාදීනංයෙව

වයසන යවදිතබ්බා. දිට්ඨිසම්පන්යනොති මග්ගදිට්ඨිො සම්පන්යනො. 

දස්සනසම්පන්යනොති තස්යසව යවවචනං. ආගයතො ඉෙං සද්ධම්ෙන්ති

මග්ගසද්ධම්මං ආගයතො. පස්සතීති මග්ගසද්ධම්මයමව පස්සති. යස්ය න

ඤායණනාති මග්ගඤායණයනව. යස් ාෙ විජ් ාොති මග්ගවිජ්ජාෙ එව. 

ධම්ෙයසොතං සොපන්යනොති මග්ගසඞ්ඛාතයමව ධම්මයසොතං සමාපන්යනො. 

අපායෙොති පුථුජ්ජනභූමිං අතික්කන්යතො. නිබ්යබධිකපඤ්යඤොති

නිබ්යබධිකපඤ්ඤාෙ සමන්නාගයතො. අෙතද්වාරං ආ ච්ච තිට්ඨතීති අමතං

නාම නිබ්බානං, තස්ස ද්වාරං අරිෙමග්ගං ආහච්ච තිට්ඨතීති. අට්ඨමං

උත්තානයමව.සත්තමඅට්ඨමානි. 

9. සමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

29-30. නවමංඅක්ඛරභාණකානංභික්ඛූනංඅජ්ඣාසයෙනවුත්තං.යත හි පරීති

උපසග්ගංපක්ඛිපිත්වාවුච්චමායනපටිවිජ්ඣිතුං සක්යකොන්ති.නවමං. 

දසයම සබ්බං උත්තානයමව. ඉයමසු ද්වීසු සුත්යතසු චතුසච්චපටියවයධොව

කථියතො.දසමං. 

දසබලවග්යගොතතියෙො. 

4. කළාර ත්තිෙවග්යගො 

1. භූතසුත්තවණ්ණනා 

31. කළාරඛත්තිෙවග්ගස්ස පඨයම අජිතපඤ්ය ති අජිතමාණයවන

පුච්ඡතපඤ්යහ. සඞ් ාතධම්ොයසති සඞ්ඛාතධම්මා වුච්චන්ති ඤාතධම්මා 

තුලිතධම්මා තීරිතධම්මා. යස් ාති සත්ත යසක්ඛා. පුථූති යතයෙව සත්ත
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පටුන 

 

ජයනසන්ධාෙපුථූතිවුත්තං. ඉධාතිඉමස්මිං සාසයන. නිපයකොතියනපක්කං 

වුච්චති පඤ්ඤා, තාෙ සමන්නාගතත්තා නිපයකො, ත්වං පණ්ඩියතො පබූ්රහීති

ොචති. ඉපාෙන්ති වුත්තිං ආචාරං යගොචරං විහාරං පටිපත්තිං. ොපාසාති

භගවන්තං ආලපති. යසක්ඛානඤ්ච සඞ්ඛාතධම්මානඤ්ච ඛීණාසවානඤ්ච

පටිපත්තිං මො පුච්ඡයතො පණ්ඩිත, මාරිස, මය්හං කයථහීති අෙයමත්ථ 

සඞ්යඛපත්යථො. 

තුණ්හී අය ොසීති කස්මා ොව තතිෙං පුට්යඨො තුණ්හී අයහොසි? කිං පඤ්යහ

කඞ්ඛති, උදාහු අජ්ඣාසයෙති? අජ්ඣාසයෙ කඞ්ඛති, යනො පඤ්යහ. එවං

කිරස්ස අයහොසි – ‘‘සත්ථා මං යසක්ඛායසක්ඛානං ආගමනීෙපටිපදං 

කථායපතුකායමො; සා ච ඛන්ධවයසන ධාතුවයසන ආෙතනවයසන

පච්චොකාරවයසනාති බහූහිකාරයණහිසක්කාකයථතුං.කථංකයථන්යතොනු

යඛො සත්ථු අජ්ඣාසෙං ගයහත්වා කයථතුං සක්ඛිස්සාමී’’ති? අථ සත්ථා

චින්යතසි– ‘‘ඨයපත්වාමං අඤ්යඤොපත්තංආදාෙචරන්යතොසාවයකොනාම

පඤ්ඤාෙ සාරිපුත්තසයමො නත්ථි. අෙම්පි මො පඤ්හං පුට්යඨො ොව තතිෙං

තුණ්හී එව. පඤ්යහ නු යඛො කඞ්ඛති, උදාහු අජ්ඣාසයෙ’’ති. අථ

‘‘අජ්ඣාසයෙ’’ති ඤත්වා පඤ්හකථනත්ථාෙ නෙං දදමායනො භූතමිදන්ති, 

සාපාපුත්ත, පස්සසීතිආහ. 

තත්ථ භූතන්ති ජාතං නිබ්බත්තං, ඛන්ධපඤ්චකස්යසතං නාමං. ඉති සත්ථා

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධවයසන, සාරිපුත්ත, ඉමං පඤ්හං කයථහී’’ති යථරස්ස නෙං

යදති. සහනෙදායනන පන යථරස්ස තීයර ඨිතපුරිසස්ස විවයටො එකඞ්ගයණො

මහාසමුද්යදොවිෙනෙසයතනනෙසහස්යසනපඤ්හබයාකරණංඋපට්ඨාසි.අථ

නං බයාකයරොන්යතො භූතමිදන්ති, ගන්යතතිආදිමාහ. තත්ථ භූතමිදන්ති ඉදං

නිබ්බත්තං ඛන්ධපඤ්චකං. සම්ෙප්පඤ්ඤාෙ පස්සතීති සහ විපස්සනාෙ

මග්ගපඤ්ඤාෙ සම්මා පස්සති. පටිපන්යනො ය ොතීති සීලයතො පට්ඨාෙ ොව

අරහත්තමග්ගා නිබ්බිදාදීනං අත්ථාෙ පටිපන්යනො යහොති. තදා ාරසම්ගවන්ති

ඉදං කස්මා ආරභි? එතං ඛන්ධපඤ්චකං ආහාරං පටිච්ච ඨිතං, තස්මා තං

ආහාරසම්භවං නාම කත්වා දස්යසතුං ඉදං ආරභි. ඉති ඉමිනාපි පරිොයෙන

යසක්ඛපටිපදා කථිතා යහොති. තදා ාරනියරොධාති යතසං ආහාරානං

නියරොයධන. ඉදං කස්මා ආරභි? තඤ්හි ඛන්ධපඤ්චකං ආහාරනියරොධා

නිරුජ්ඣති, තස්මාතංආහාරනියරොධසම්භවංනාමකත්වාදස්යසතුංඉදංආරභි.

ඉති ඉමිනාපි පරිොයෙන යසක්ඛස්යසව පටිපදා කථිතා. නිබ්බිදාති ආදීනි

සබ්බානි කාරණවචනානීති යවදිතබ්බානි. අනුපාදා විමුත්යතොති චතූහි 
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පටුන 

 

උපාදායනහිකඤ්චිධම්මංඅගයහත්වාවිමුත්යතො. සාධුසාධූති ඉමිනායථරස්ස

බයාකරණං සම්පහංයසත්වා සෙම්පි තයථව බයාකයරොන්යතො පුන 

‘‘භූතමිද’’න්තිආදිමාහාති.පඨමං. 

2. කළාරසුත්තවණ්ණනා 

32. දුතියෙ කළාර ත්තියෙොති තස්ස යථරස්ස නාමං. දන්තා පනස්ස කළාරා

විසමසණ්ඨානා, තස්මා ‘‘කළායරො’’ති වුච්චති. හීනාොවත්යතොති හීනස්ස

ගිහිභාවස්සඅත්ථාෙනිවත්යතො. අස්සාසෙලත්ථාතිඅස්සාසංඅවස්සෙංපතිට්ඨං

නහිනූන අලත්ථ, තයෙොමග්යගතීණිචඵලානිනූනනාලත්ථාතිදීයපති.ෙදි

හි තානි ලයභෙය, න සික්ඛං පච්චක්ඛාෙ හීනාොවත්යතෙයාති අෙං යථරස්ස 

අධිප්පායෙො. නඛ්වා ං, ආවුයසොතිඅහංයඛො, ආවුයසො, ‘‘අස්සාසං පත්යතො, න

පත්යතො’’ති න කඞ්ඛාමි. යථරස්ස හි සාවකපාරමීඤාණං අවස්සයෙො, තස්මා

යසො න කඞ්ඛති. ආෙතිං පනාවුයසොති ඉමිනා ‘‘ආෙතිං පටිසන්ධි තුම්හාකං

උග්ඝාටිතා, නඋග්ඝාටිතා’’ති අරහත්තප්පත්තිං පුච්ඡති. නඛ්වා ං, ආවුයසො, 

විචිකිච්ඡාමීතිඉමිනායථයරො තත්ථවිචිකිච්ඡාභාවංදීයපති. 

යෙන ගගවා යතනුපසඞ්කමීති ‘‘ඉමං සුතකාරණං භගවයතො

ආයරොයචස්සාමී’’තිඋපසඞ්කමි. අඤ්ඤාබයාකතාති අරහත්තංබයාකතං. ඛීණා

 ාතීතිනයථයරනඑවංබයාකතා, අෙං පනයථයරොතුට්යඨොපසන්යනොඑවං

පදබයඤ්ජනානි ආයරොයපත්වා ආහ. අඤ්ඤතරං ික්ඛුං ආෙන්යතසීති තං

සුත්වා සත්ථා චින්යතසි – ‘‘සාරිපුත්යතො ධීයරො ගම්භීයරො. න යසො යකනචි

කාරයණනඑවංබයාකරිස්සති.සංඛිත්යතනපන පඤ්යහොබයාකයතො භවිස්සති.

පක්යකොසායපත්වා නං පඤ්හං බයාකරායපස්සාමී’’ති අඤ්ඤතරං භික්ඛුං

ආමන්යතසි. 

සයච තං සාපාපුත්තාති ඉදං භගවා ‘‘න එස අත්තයනො ධම්මතාෙ අඤ්ඤං

බයාකරිස්සති, පඤ්හයමතං පුච්ඡස්සාමි, තං කයථන්යතොව අඤ්ඤං

බයාකරිස්සතී’’ති අඤ්ඤං බයාකරායපතුං එවං පුච්ඡ. ෙංනිදානාවුයසො,  ාතීති, 

ආවුයසො, අෙං ජාතිනාම ෙංපච්චො, තස්ස පච්චෙස්ස ඛො ඛීණස්මිං ජාතිො

පච්චයෙ ජාතිසඞ්ඛාතං ඵලං ඛීණන්ති විදිතං. ඉධාපි ච යථයරො පඤ්යහ

අකඞ්ඛිත්වා අජ්ඣාසයෙ කඞ්ඛති. එවං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘අඤ්ඤා නාම 

තණ්හා ඛීණා, උපාදානං ඛීණං, භයවො ඛීයණො, පච්චයෙො ඛීයණො, කියලසා

ඛීණාතිආදීහිබහූහි කාරයණහිසක්කාබයාකාතුං, කථංකයථන්යතොපනසත්ථු

අජ්ඣාසෙංගයහතුං සක්ඛිස්සාමී’’ති. 
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පටුන 

 

කිඤ්චාපි එවං අජ්ඣාසයෙ කඞ්ඛති, පඤ්හං පන අට්ඨයපත්වාව 

පච්චොකාරවයසන බයාකාසි. සත්ථාපි පච්චොකාරවයසයනව

බයාකරායපතුකායමො, තස්මා එස බයාකයරොන්යතොව අජ්ඣාසෙං ගණ්හි.

තාවයදව‘‘ගහියතොයමසත්ථුඅජ්ඣාසයෙො’’ති අඤ්ඤාසි.අථස්සනෙසයතන

නෙසහස්යසනපඤ්හබයාකරණංඋපට්ඨාසි.ෙස්මාපනභගවා උත්තරිපඤ්හං

පුච්ඡති, තස්මායතනතංබයාකරණංඅනුයමොදිතන්තියවදිතබ්බං. 

කථං  ානයතො පන යතති ඉදං කස්මා ආරභි? සවිසයෙ සීහනාදං නදායපතුං.

යථයරො කිර සූකරනිඛාතයලණද්වායර දීඝනඛපරිබ්බාජකස්ස

යවදනාපරිග්ගහසුත්යත කථිෙමායන තාලවණ්ටං ගයහත්වා සත්ථාරං

බීජෙමායනො ඨියතො තිස්යසො යවදනා පරිග්ගයහත්වා සාවකපාරමීඤාණං

අධිගයතො, අෙමස්ස සවිසයෙො. ඉමස්මිං සවිසයෙ ඨියතො සීහනාදං නදිස්සතීති

නංසන්ධාෙසත්ථාඉදංපඤ්හංපුච්ඡ. අනිච්චාතිහුත්වාඅභාවට්යඨනඅනිච්චා. 

ෙදනිච්චංතංදු් න්තිඑත්ථකිඤ්චාපිසුඛායවදනාඨිතිසුඛා විපරිණාමදුක්ඛා, 

දුක්ඛා යවදනා ඨිතිදුක්ඛා විපරිණාමසුඛා, අදුක්ඛමසුඛා ඤාණසුඛා 

අඤ්ඤාණදුක්ඛා, විපරිණාමයකොටිොපනසබ්බාවදුක්ඛානාමජාතා. විදිතන්ති

ෙස්මා එවං යවදනාත්තෙං දුක්ඛන්ති විදිතං, තස්මා ො තත්ථ තණ්හා, සා න

උපට්ඨාසීතිදස්යසති. 

සාධු සාධූතියථරස්සයවදනාපරිච්යඡදජානයනසම්පහංසනං.යථයරොහියවදනා 

එකාති වා ද්යව තිස්යසො චතස්යසොති වා අවුත්යතපි වුත්තනයෙන තාසං

තිස්යසොති පරිච්යඡදං අඤ්ඤාසි, යතන තං භගවා සම්පහංසන්යතො එවමාහ. 

දු් ස්මින්ති ඉදං භගවා ඉමිනා අධිප්පායෙන ආහ – ‘‘සාරිපුත්ත, ෙං තො

‘ඉමිනාකාරයණනයවදනාසුතණ්හානඋපට්ඨාසී’තිබයාකතං, තංසුබයාකතං. 

‘තිස්යසො යවදනා’ති විභජන්යතන පන යත අතිප්පපඤ්යචො කයතො, තං

‘දුක්ඛස්මි’න්ති බයාකයරොන්යතනපිහියතසුබයාකතයමවභයවෙය.ෙංකිඤ්චි

යවදයිතං, තංදුක්ඛන්ති ඤාතමත්යතපිහියවදනාසුතණ්හානතිට්ඨති’’. 

කථං වියෙෝ ාති කතරා වියමොක්ඛා, කතයරන වියමොක්යඛන තො අඤ්ඤා

බයාකතාති අත්යථො? අජ්ඣත්තං වියෙෝ ාති අජ්ඣත්තවියමොක්යඛන, 

අජ්ඣත්තසඞ්ඛායර පරිග්ගයහත්වා පත්තඅරහත්යතනාති අත්යථො. තත්ථ

චතුක්කං යවදිතබ්බං – අජ්ඣත්තං අභිනියවයසො අජ්ඣත්තං වුට්ඨානං, 

අජ්ඣත්තං අභිනියවයසො බහිද්ධා වුට්ඨානං, බහිද්ධා අභිනියවයසො බහිද්ධා

වුට්ඨානං, බහිද්ධා අභිනියවයසො අජ්ඣත්තං වුට්ඨානන්ති. අජ්ඣත්තඤ්හි

අභිනියවසිත්වා බහිද්ධාධම්මාපි දට්ඨබ්බායෙව, බහිද්ධා අභිනියවසිත්වා
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අජ්ඣත්තධම්මාපි. තස්මා යකොචි භික්ඛු අජ්ඣත්තං සඞ්ඛායරසු ඤාණං

ඔතායරත්වා යත වවත්ථයපත්වාබහිද්ධා ඔතායරති, බහිද්ධාපිපරිග්ගයහත්වා

පුන අජ්ඣත්තං ඔතායරති, තස්ස අජ්ඣත්ත සඞ්ඛායර සම්මසනකායල

මග්ගවුට්ඨානං යහොති. ඉති අජ්ඣත්තං අභිනියවයසො අජ්ඣත්තං වුට්ඨානං 

නාම. යකොචිඅජ්ඣත්තංසඞ්ඛායරසුඤාණංඔතායරත්වායතවවත්ථයපත්වා

බහිද්ධා ඔතායරති, තස්ස බහිද්ධා සඞ්ඛායර සම්මසනකායල මග්ගවුට්ඨානං 

යහොති. ඉතිඅජ්ඣත්තං අභිනියවයසොබහිද්ධාවුට්ඨානංනාම.යකොචි බහිද්ධා

සඞ්ඛායරසු ඤාණං ඔතායරත්වා, යත වවත්ථයපත්වා අජ්ඣත්තං ඔතායරති, 

අජ්ඣත්තම්පිපරිග්ගයහත්වාපුනබහිද්ධාඔතායරති, තස්සබහිද්ධාසඞ්ඛායර 

සම්මසනකායල මග්ගවුට්ඨානං යහොති. ඉති බහිද්ධා අභිනියවයසො බහිද්ධා

වුට්ඨානං නාම. යකොචි බහිද්ධා සඞ්ඛායරසු ඤාණං ඔතායරත්වා යත

වවත්ථයපත්වා අජ්ඣත්තං ඔතායරති, තස්ස අජ්ඣත්තසඞ්ඛායර

සම්මසනකායලමග්ගවුට්ඨානං යහොති. ඉති බහිද්ධා අභිනියවයසො අජ්ඣත්තං

වුට්ඨානං නාම. තත්ර යථයරො ‘‘අජ්ඣත්තසඞ්ඛායර පරිග්ගයහත්වා යතසං 

වවත්ථානකායල මග්ගවුට්ඨායනන අරහත්තං පත්යතොස්මී’’ති දස්යසන්යතො 

අජ්ඣත්තංවියෙෝ ාඛ්වා ං, ආවුයසොතිආහ. 

සබ්බුපාදාන් ොති සබ්යබසංචතුන්නම්පිඋපාදානානංඛයෙන. තථාසයතො 

වි රාමීති යතනාකායරන සතිො සමන්නාගයතො විහරාමි. ෙථා සතං 

වි රන්තන්ති යෙනාකායරන මං සතිො සමන්නාගතං විහරන්තං. ආසවා

නානුස්සවන්තීතිචක්ඛුයතොරූයපසවන්තිආසවන්තිසන්දන්ති පවත්තන්තීති

එවං ඡහි ද්වායරහි ඡසු ආරම්මයණසු සවනධම්මා කාමාසවාදයෙො ආසවා 

නානුස්සවන්ති නානුප්පවඩ්ෙන්ති, ෙථා යම න උප්පජ්ජන්තීති අත්යථො. 

අත්තානඤ්චනාව ානාමීතිඅත්තානඤ්චනඅවජානාමි.ඉමිනාඔමානපහානං 

කථිතං.එවඤ්හිසතිපජානනාපසන්නායහොති. 

සෙයණනාති බුද්ධසමයණන. යතස්වා ං නකඞ් ාමීති යතසු අහං ‘‘කතයරො

කාමාසයවො, කතයරො භවාසයවො, කතයරො දිට්ඨාසයවො, කතයරො

අවිජ්ජාසයවො’’ති එවං සරූපයභදයතොපි, ‘‘චත්තායරො ආසවා’’ති එවං

ගණනපරිච්යඡදයතොපි න කඞ්ඛාමි. යත යෙ පහීනාති න විචිකිච්ඡාමීති යත

මය්හංපහීනාතිවිචිකිච්ඡංනඋප්පායදමි.ඉදං භගවා‘‘එවංබයාකයරොන්යතනපි

තො සුබයාකතං භයවෙය ‘අජ්ඣත්තං වියමොක්ඛා ඛ්වාහං, ආවුයසො’තිආදීනි

පනයතවදන්යතනඅතිප්පපඤ්යචොකයතො’’තිදස්යසන්යතොආහ. 
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උට්ඨාොසනාවි ාරංපාවිසීති පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසනයතොඋට්ඨහිත්වාවිහාරං

අන්යතොමහාගන්ධකුටිං පාවිසි අසම්භින්නාෙ එව පරිසාෙ. කස්මා? බුද්ධා හි

අනිට්ඨිතාෙ යදසනාෙ අසම්භින්නාෙ පරිසාෙ උට්ඨාොසනා ගන්ධකුටිං

පවිසන්තා පුග්ගලයථොමනත්ථං වා පවිසන්ති ධම්මයථොමනත්ථං වා. තත්ථ

පුග්ගලයථොමනත්ථං පවිසන්යතො සත්ථා එවං චින්යතසි – ‘‘ඉමං මො

සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිට්ඨං විත්ථායරන ච අවිභත්තං ධම්මපටිග්ගාහකා 

භික්ඛූඋග්ගයහත්වාආනන්දංවාකච්චාෙනංවාඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡස්සන්ති, 

යත මය්හංඤායණනසංසන්යදත්වාකයථස්සන්ති, තයතොපිධම්මපටිග්ගාහකා

පුන මං පුච්ඡස්සන්ති. යතසමහං ‘සුකථිතං, භික්ඛයව, ආනන්යදන, සුකථිතං

කච්චාෙයනන, මං යචපිතුම්යහඑතමත්ථං පුච්යඡෙයාථ, අහම්පිනංඑවයමව 

බයාකයරෙය’න්ති එවං යත පුග්ගයල යථොයමස්සාමි. තයතො යතසු ගාරවං

ජයනත්වා භික්ඛූ උපසඞ්කමිස්සන්ති, යතපි භික්ඛූ අත්යථ ච ධම්යම ච

නියෙොයජස්සන්ති, යත යතහි නියෙොජිතා තිස්යසො සික්ඛා පරිපූයරත්වා

දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්තී’’ති. 

අථ වා පනස්ස එවං යහොති – ‘‘එස මයි පක්කන්යත අත්තයනො ආනුභාවං

කරිස්සති, අථ නං අහම්පි තයථව යථොයමස්සාමි, තං මම යථොමනං සුත්වා

ගාරවජාතා භික්ඛූ ඉමං උපසඞ්කමිතබ්බං, වචනඤ්චස්ස යසොතබ්බං 

සද්ධාතබ්බංමඤ්ඤිස්සන්ති, තංයතසංභවිස්සතිදීඝරත්තංහිතාෙසුඛාො’’ති 

ධම්මයථොමනත්ථං පවිසන්යතො එවං චින්යතසි ෙථා ධම්මදාොදසුත්යත

චින්යතසි. තත්ර හිස්ස එවං අයහොසි – ‘‘මයි විහාරං පවිට්යඨ ආමිසදාොදං

ගරහන්යතො ධම්මදාොදඤ්ච යථොයමන්යතො ඉමිස්සංයෙව පරිසති නිසින්යනො

සාරිපුත්යතො ධම්මං යදයසස්සති, එවං ද්වින්නම්පි අම්හාකං එකජ්ඣාසොෙ

මතිො යදසිතා අෙං යදසනා අග්ගා ච ගරුකා ච භවිස්සති

පාසාණච්ඡත්තසදිසා’’ති. 

ඉධ පනආෙස්මන්තංසාරිපුත්තං උක්කංයසත්වා පකායසත්වා ඨයපතුකායමො

පුග්ගලයථොමනත්ථං උට්ඨාොසනා විහාරං පාවිසි. ඊදියසසු ඨායනසු භගවා

නිසින්නාසයනයෙවඅන්තරහියතොචිත්තගතිොවිහාරංපවිසතීති යවදිතබ්යබො.

ෙදිහිකාෙගතිොගච්යඡෙය, සබ්බාපරිසාභගවන්තංපරිවායරත්වා ගච්යඡෙය, 

සා එකවාරං භින්නා පුන දුස්සන්නිපාතා භයවෙයාති භගවා අදිස්සමායනන 

කායෙනචිත්තගතිොඑවපාවිසි. 

එවං පවිට්යඨ පන භගවති භගවයතො අධිප්පාොනුරූපයමව සීහනාදං 

නදිතුකායමො තත්ර ය ො ආෙස්ො සාපාපුත්යතො අචිරප්කන්තස්ස ගගවයතො 
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පටුන 

 

ික්ඛූආෙන්යතසි. පුබ්යබ අප්පටිසංවිදිතන්ති ඉදං නාම පුච්ඡස්සතීති පුබ්යබ

මො අවිදිතං අඤ්ඤාතං. පඨෙං පඤ් න්ති, ‘‘සයච තං, සාරිපුත්ත, එවං

පුච්යඡෙයංකථංජානතාපනතො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, කථංපස්සතා අඤ්ඤා

බයාකතා ඛීණා ජාතී’’ති ඉමං පඨමං පඤ්හං. දන්ධායිතත්තන්ති සත්ථු

ආසෙජානනත්ථං දන්ධභායවො අසීඝතා. පඨෙං පඤ් ං අනුයෙොදීති, ‘‘ජාති

පනාවුයසො සාරිපුත්ත, කිංනිදානා’’ති ඉමං දුතිෙං පඤ්හං පුච්ඡන්යතො, 

‘‘ෙංනිදානාවුයසො, ජාතී’’තිඑවංවිස්සජ්ජිතංපඨමං පඤ්හංඅනුයමොදි. 

එතදය ොසීති භගවතා අනුයමොදියත නෙසයතන නෙසහස්යසන පඤ්හස්ස

එකඞ්ගණිකභායවන පාකටීභූතත්තා එතං අයහොසි. දිවසම්පා ං ගගවයතො

එතෙත්ථං බයාකයරෙයන්ති සකලදිවසම්පි අහං භගවයතො එතං

පටිච්චසමුප්පාදත්ථං පුට්යඨොසකලදිවසම්පි අඤ්ඤමඤ්යඤහිපදබයඤ්ජයනහි

බයාකයරෙයං. යෙනගගවා යතනුපසඞ්කමීතිඑවංකිරස්සඅයහොසි–‘‘යථයරො

උළාරසීහනාදං නදති, සුකාරණං එතං, දසබලස්ස නං ආයරොයචස්සාමී’’ති.

තස්මායෙනභගවායතනුපසඞ්කමි. 

සා හි ික්ඛු සාපාපුත්තස්ස ධම්ෙධාතූති එත්ථ ධම්මධාතූති පච්චොකාරස්ස

විවටභාවදස්සනසමත්ථං සාවකපාරමීඤාණං. සාවකානඤ්හි

සාවකපාරමීඤාණං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණගතිකයමව යහොති. ෙථා බුද්ධානං

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නා ධම්මා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පාකටා යහොන්ති, 

එවං යථරස්ස සාවකපාරමීඤාණං සබ්යබපි සාවකඤාණස්ස යගොචරධම්යම

ජානාතීති.දුතිෙං. 

3. ඤාණවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

33. තතියෙ තං සුණාථාති තං ඤාණවත්ථුයදසනං සුණාථ. ඤාණවත්ථූනීති

යචත්ථ ඤාණයමව ඤාණවත්ථූති යවදිතබ්බං.  රාෙරයණ ඤාණන්තිආදීසු

චතූසු පඨමං සවනමෙඤාණං සම්මසනඤාණං පටියවධඤාණං

පච්චයවක්ඛණඤාණන්තිචතුබ්බිධංවට්ටති, තථා දුතිෙං.තතිෙංපනඨයපත්වා

සම්මසනඤාණං තිවිධයමව යහොති, තථා චතුත්ථං. යලොකුත්තරධම්යමසු හි

සම්මසනං නාම නත්ථි.  ාතිො ඤාණන්තිආදීසුපි එයසව නයෙො. ඉමිනා

ධම්යෙනාතිඉමිනා චතුසච්චධම්යමනවාමග්ගඤාණධම්යමනවා. 

දිට්යඨනාතිආදීසු දිට්යඨනාතිඤාණචක්ඛුනා දිට්යඨන. විදියතනාති පඤ්ඤාෙ

විදියතන. අකාලියකනාති කිඤ්චි කාලං අනතික්කමිත්වා

පටියවධානන්තරංයෙව ඵලදාෙයකන. පත්යතනාති අධිගයතන. 
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පටුන 

 

පපායෙොගාළ්ය නාති පරියෙොගාහියතන පඤ්ඤාෙ අනුපවිට්යඨන. 

අතීතානාගයත නෙං යනතීති ‘‘යෙ යඛො යකචී’’තිආදිනා නයෙන අතීයත ච

අනාගයත ච නෙං යනති. එත්ථ ච න චතුසච්චධම්යමන වා

මග්ගඤාණධම්යමන වා සක්කා අතීතානාගයතනෙං යනතුං, චතුසච්යච පන

මග්ගඤායණන පටිවිද්යධ පරයතො පච්චයවක්ඛණඤාණං නාම යහොති. යතන

නෙංයනතීතියවදිතබ්බා. අබ්ගඤ්ඤංසූතිඅභිඅඤ්ඤංසුජානිංසු. යසෙයථාපා ං, 

එතරහීති ෙථා අහං එතරහි චතුසච්චවයසන ජානාමි. අන්වයෙ ඤාණන්ති

අනුඅයෙ ඤාණං, ධම්මඤාණස්ස අනුගමයන ඤාණං, 

පච්චයවක්ඛණඤාණස්යසතං නාමං. ධම්යෙ ඤාණන්තිමග්ගඤාණං. ඉමස්මිං

සුත්යතඛීණාසවස්සයසක්ඛභූමිකථිතායහොති. තතිෙං. 

4. දුතිෙඤාණවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

34. චතුත්යථ සත්තසත්තරීතිසත්තචසත්තරිච.බයඤ්ජනභාණකාකිරයත 

භික්ඛූ, බහුබයඤ්ජනං කත්වා වුච්චමායන පටිවිජ්ඣිතුං සක්යකොන්ති, තස්මා

යතසං අජ්ඣාසයෙනඉදංසුත්තංවුත්තං. ධම්ෙට්ඨිතිඤාණන්ති පච්චොකායර

ඤාණං. පච්චොකායරො හි ධම්මානං පවත්තිට්ඨිතිකාරණත්තා ධම්මට්ඨිතීති 

වුච්චති, එත්ථඤාණංධම්මට්ඨිතිඤාණං, එතස්යසවඡබ්බිධස්සඤාණස්යසතං

අධිවචනං.  ෙධම්ෙන්ති ඛෙගමනසභාවං. වෙධම්ෙන්ති වෙගමනසභාවං. 

විරාගධම්ෙන්ති විරජ්ජනසභාවං. නියරොධධම්ෙන්ති නිරුජ්ඣනසභාවං. 

සත්තසත්තරීති එයකකස්මිං සත්ත සත්ත කත්වා එකාදසසු පයදසු 

සත්තසත්තරි.ඉමස්මිංසුත්යතවිපස්සනාපටිවිපස්සනාකථිතා.චතුත්ථං. 

5. අවිජ්ජාපච්චෙසුත්තවණ්ණනා 

35. පඤ්චයම සමුදයෙො ය ොතීති සත්ථා ඉයධව යදසනං ඔසායපසි.

කිංකාරණාති? දිට්ඨිගතිකස්ස ඔකාසදානත්ථං. තස්සඤ්හි පරිසති 

උපාරම්භචිත්යතො දිට්ඨිගතියකො අත්ථි, යසො පඤ්හං පුච්ඡස්සති, අථස්සාහං 

විස්සජ්යජස්සාමීති තස්ස ඔකාසදානත්ථං යදසනං ඔසායපසි. යනො කල්යලො 

පඤ්ය ොතිඅයුත්යතොපඤ්යහො.දුප්පඤ්යහොඑයසොතිඅත්යථො.නනුච‘‘කතමං

නුයඛො, භන්යත, ජරාමරණ’’න්ති? ඉදංසුපුච්ඡතන්ති.කිඤ්චාපිසුපුච්ඡතං, ෙථා

පන සතසහස්සග්ඝනියක සුවණ්ණථායල වඩ්ඪිතස්ස සුයභොජනස්ස මත්ථයක

ආමලකමත්යතපි ගූථපිණ්යඩ ඨපියත සබ්බං යභොජනං දුබ්යභොජනං යහොති

ඡඩ්යඩතබ්බං, එවයමව ‘‘කස්ස ච පනිදං ජරාමරණ’’න්ති? ඉමිනා
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පටුන 

 

සත්තූපලද්ධිවාදපයදන ගූථපිණ්යඩන තං යභොජනං දුබ්යභොජනං විෙ අෙම්පි

සබ්යබොදුප්පඤ්යහොවජායතොති. 

බ්ර ්ෙචපාෙවායසොතිඅරිෙමග්ගවායසො. තංජීවංතංසරීරන්තිෙස්සහිඅෙංදිට්ඨි, 

යසො ‘‘ජීයව උච්ඡජ්ජමායන සරීරං උච්ඡජ්ජති, සරීයර උච්ඡජ්ජන්යත ජීවිතං

උච්ඡජ්ජතී’’ති ගණ්හාති. එවං ගණ්හයතො සා දිට්ඨි ‘‘සත්යතො උච්ඡජ්ජතී’’ති 

ගහිතත්තාඋච්යඡදදිට්ඨිනාමයහොති. සයචපනසඞ්ඛාරාව උප්පජ්ජන්තියචව

නිරුජ්ඣන්ති චාති ගණ්යහෙය, සාසනාවචරා සම්මාදිට්ඨි නාම භයවෙය.

අරිෙමග්යගො ච නායමයසො වට්ටං නියරොයධන්යතො වට්ටං සමුච්ඡන්දන්යතො 

උප්පජ්ජති, තයදව තං වට්ටං උච්යඡදදිට්ඨිො ගහිතාකාරස්ස සම්භයව සති

විනාව මග්ගභාවනාෙ නිරුජ්ඣතීති මග්ගභාවනා නිරත්ථකා යහොති. යතන 

වුත්තං‘‘බ්රහ්මචරිෙවායසොනයහොතී’’ති. 

දුතිෙනයෙ අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති ෙස්ස අෙං දිට්ඨි, යසො ‘‘සරීරං

ඉයධවඋච්ඡජ්ජති, නජීවිතං, ජීවිතංපනපඤ්ජරයතො සකුයණොවිෙෙථාසුඛං

ගච්ඡතී’’ති ගණ්හාති. එවං ගණ්හයතො සා දිට්ඨි ‘‘ඉමස්මා යලොකා ජීවිතං

පරයලොකං ගත’’න්ති ගහිතත්තා සස්සතදිට්ඨි නාම යහොති. අෙඤ්ච

අරිෙමග්යගො යතභූමකවට්ටං විවට්යටන්යතො උප්පජ්ජති, යසො එකසඞ්ඛායරපි

නිච්යචධුයවසස්සයතසති උප්පන්යනොපි වට්ටං විවට්යටතුංනසක්යකොතීති

මග්ගභාවනානිරත්ථකායහොති.යතන වුත්තං‘‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරන්ති

වාභික්ඛුදිට්ඨිොසතිබ්රහ්මචරිෙවායසො නයහොතී’’ති. 

විසූකායිකානීතිආදි සබ්බං මිච්ඡාදිට්ඨියවවචනයමව. සා හි සම්මාදිට්ඨිො

විනිවිජ්ඣනට්යඨනවිසූකමිව අත්තානංආවරණයතො විසූකායිකං, සම්මාදිට්ඨිං 

අනනුවත්තිත්වාතස්සාවියරොයධනපවත්තනයතො වියසවිතං, කදාචි උච්යඡදස්ස

කදාචි සස්සතස්ස ගහණයතො විරූපං ඵන්දිතං විප්ඵන්දිතන්ති වුච්චති. 

තාලාවත්ථුකතානීති තාලවත්ථු විෙ කතානි, පුන අවිරුහණට්යඨන 

මත්ථකච්ඡන්නතායලො විෙ සමූලං තාලං උද්ධරිත්වා තස්ස පතිට්ඨිතට්ඨානං

විෙච කතානීතිඅත්යථො. අනගාවංකතානීතිඅනුඅභාවංකතානීති. පඤ්චමං. 

6. දුතිෙඅවිජ්ජාපච්චෙසුත්තවණ්ණනා 

36. ඡට්යඨ ඉති වා, ික් යව, යෙො වයදෙයාති තස්සං පරිසති දිට්ඨිගතියකො

පඤ්හං පුච්ඡතුකායමො අත්ථි, යසො පන අවිසාරදධාතුයකො උට්ඨාෙ දසබලං

පුච්ඡතුං න සක්යකොති, තස්මා තස්ස අජ්ඣාසයෙන සෙයමව පුච්ඡත්වා

විස්සජ්යජන්යතොසත්ථාඑවමාහ.ඡට්ඨං. 
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7. නතුම්හසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම න තුම් ාකන්ති අත්තනි හි සති අත්තනිෙං නාම යහොති.

අත්තායෙව ච නත්ථි, තස්මා ‘‘න තුම්හාක’’න්ති ආහ. නපි අඤ්යඤසන්ති 

අඤ්යඤොනාමපයරසංඅත්තා, තස්මිංසතිඅඤ්යඤසංනාමසිො, යසොපිනත්ථි, 

තස්මා ‘‘නපි අඤ්යඤස’’න්ති ආහ. පුරාණමිදං, ික් යව, කම්ෙන්ති නයිදං

පුරාණකම්මයමව, පුරාණකම්මනිබ්බත්යතො පයනස කායෙො, තස්මා

පච්චෙයවොහායරන එවං වුත්යතො. අිකසඞ් තන්තිආදි කම්මයවොහාරස්යසව

වයසන පුරිමලිඞ්ගසභාගතාෙවුත්තං, අෙංපයනත්ථඅත්යථො– අිකසඞ් තන්ති

පච්චයෙහි කයතොති දට්ඨබ්යබො. අිකසඤ්යචතයිතන්ති යචතනාවත්ථුයකො

යචතනාමූලයකොති දට්ඨබ්යබො. යවදනිෙන්ති යවදනිෙවත්ථූති දට්ඨබ්යබො.

සත්තමං. 

8. යචතනාසුත්තවණ්ණනා 

38. අට්ඨයම ෙඤ්ච, ික් යව, යචයතතීතිෙංයචතනංයචයතති, පවත්යතතීති

අත්යථො. ෙඤ්ච පකප්යපතීති ෙං පකප්පනං පකප්යපති, පවත්යතතිච්යචව

අත්යථො. ෙඤ්ච අනුයසතීති ෙඤ්ච අනුසෙං අනුයසති, පවත්යතතිච්යචව

අත්යථො. එත්ථ ච යචයතතීති යතභූමකකුසලාකුසලයචතනා ගහිතා, 

පකප්යපතීති අට්ඨසු යලොභසහගතචිත්යතසු තණ්හාදිට්ඨිකප්පා ගහිතා, 

අනුයසතීති ද්වාදසන්නං යචතනානං සහජාතයකොටිො යචව 

උපනිස්සෙයකොටිො ච අනුසයෙො ගහියතො. ආරම්ෙණයෙතං ය ොතීති 

(යචතනාදිධම්මජායතසතිකම්මවිඤ්ඤාණස්සඋප්පත්තිොඅවාරිතත්තා)එතං 

යචතනාදිධම්මජාතං පච්චයෙො යහොති. පච්චයෙො හි ඉධ ආරම්මණන්ති 

අධිප්යපතා. විඤ්ඤාණස්සඨිතිොති කම්මවිඤ්ඤාණස්සඨිතත්ථං. ආරම්ෙයණ

සතීති තස්මිං පච්චයෙ සති. පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස ය ොතීති තස්ස 

කම්මවිඤ්ඤාණස්ස පතිට්ඨා යහොති. තස්මිං පතිට්ඨියත විඤ්ඤායණති තස්මිං

කම්මවිඤ්ඤායණ පතිට්ඨියත. විරූළ්ය ති කම්මං ජවායපත්වා

පටිසන්ධිආකඩ්ෙනසමත්ථතාෙ නිබ්බත්තමූයලජායත. පුනබ්ගවාිකනිබ්බත්තීති 

පුනබ්භවසඞ්ඛාතාඅභිනිබ්බත්ති. 

යනො යච, ික් යව, යචයතතීති ඉමිනා යතභූමකයචතනාෙ

අප්පවත්තනක්ඛයණො වුත්යතො. යනො යච පකප්යපතීති ඉමිනා

තණ්හාදිට්ඨිකප්පානං අප්පවත්තනක්ඛයණො. අථ යච අනුයසතීති ඉමිනා

යතභූමකවිපායකසු පරිත්තකිරිොසුරූයපතිඑත්ථඅප්පහීනයකොටිොඅනුසයෙො
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ගහියතො. ආරම්ෙණයෙතං ය ොතීති අනුසයෙ සති කම්මවිඤ්ඤාණස්ස

උප්පත්තිොඅවාරිතත්තාඑතංඅනුසෙජාතංපච්චයෙොව යහොති. 

යනොයචවයචයතතීතිආදීසුපඨමපයද යතභූමකකුසලාකුසලයචතනානිවත්තා, 

දුතිෙපයද අට්ඨසු චිත්යතසු තණ්හාදිට්ඨියෙො, තතිෙපයද වුත්තප්පකායරසු

ධම්යමසුයෙොඅප්පහීනයකොටිොඅනුසයියතොඅනුසයෙො, යසො නිවත්යතො. 

අපියචත්ථ අසම්යමොහත්ථං යචයතති පකප්යපති අනුයසති, යචයතති න 

පකප්යපති අනුයසති, න යචයතති න පකප්යපති අනුයසති, න යචයතති න

පකප්යපති න අනුයසතීති ඉදම්පි චතුක්කං යවදිතබ්බං. තත්ථ පඨමනයෙ

ධම්මපරිච්යඡයදො දස්සියතො. දුතිෙනයෙ යචයතතීති යතභූමකකුසලයචතනා

යචව චතස්යසො ච අකුසලයචතනා ගහිතා. න පකප්යපතීති අට්ඨසු චිත්යතසු 

තණ්හාදිට්ඨියෙො නිවත්තා. අනුයසතීති යතභූමකකුසයල උපනිස්සෙයකොටිො, 

චතූසු අකුසලයචතනාසු සහජාතයකොටිො යචව උපනිස්සෙයකොටිො ච

අනුසයෙො ගහියතො.තතිෙනයෙ නයචයතතීතියතභූමකකුසලාකුසලංනිවත්තං, 

න පකප්යපතීති අට්ඨසු චිත්යතසු තණ්හාදිට්ඨියෙො නිවත්තා, අනුයසතීති

සුත්යත ආගතං වායරත්වා යතභූමකකුසලාකුසලවිපාකකිරිොරූයපසු

අප්පහීනයකොටිොඋපනිස්සයෙොගහියතො.චතුත්ථනයෙො පුරිමසදියසොව. 

තදප්පතිට්ඨියතති තස්මිං අප්පතිට්ඨියත. අවිරූළ්ය ති කම්මං ජවායපත්වා 

පටිසන්ධිආකඩ්ෙනසමත්ථතාෙ අනිබ්බත්තමූයල. එත්ථ පන කිං කථිතන්ති? 

අරහත්තමග්ගස්ස කිච්චං, ඛීණාසවස්ස කිච්චකරණන්තිපි 

නවයලොකුත්තරධම්මාතිපිවත්තුංවට්ටති.එත්ථචවිඤ්ඤාණස්සයචවආෙතිං 

පුනබ්භවස්ස ච අන්තයර එයකො සන්ධි, යවදනාතණ්හානමන්තයර එයකො, 

භවජාතීනමන්තයර එයකොති.අට්ඨමං. 

9. දුතිෙයචතනාසුත්තවණ්ණනා 

39. නවයම විඤ්ඤාණනාමරූපානං අන්තයර එයකො සන්ධි, 

යවදනාතණ්හානමන්තයරඑයකො, භවජාතීනමන්තයරඑයකොති.නවමං. 

10. තතිෙයචතනාසුත්තවණ්ණනා 

40. දසයම නතීති තණ්හා.සාහිපිෙරූයපසුරූපාදීසුනමනට්යඨන ‘‘නතී’’ති

වුච්චති. ආගති ගති ය ොතීති ආගතිම්හි ගති යහොති, ආගයත පච්චුපට්ඨියත

කම්යම වාකම්මනිමිත්යතවාගහිනිමිත්යතවාපටිසන්ධිවයසනවිඤ්ඤාණස්ස

ගතියහොති. චුතූපපායතොතිඑවංවිඤ්ඤාණස්සආගයතපටිසන්ධිවිසයෙගතිො
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පටුන 

 

සති ඉයතො චවනසඞ්ඛාතා චුති, තත්ථූපපත්තිසඞ්ඛායතො උපපායතොති අෙං

චුතූපපායතො නාම යහොති. එවං ඉමස්මිං සුත්යත නතිො ච ආගතිගතිො ච

අන්තයරඑයකොවසන්ධිකථියතොති.දසමං. 

කළාරඛත්තිෙවග්යගොචතුත්යථො. 

5. ග පතිවග්යගො 

1. පඤ්චයවරභෙසුත්තවණ්ණනා 

41. ගහපතිවග්ගස්ස පඨයම ෙයතොති ෙදා. ගොනි යවරානීති

භෙයවරයචතනායෙො. යසොතාපත්තිෙඞ්යගහීති දුවිධං යසොතාපත්තිො අඞ්ගං, 

(යසොතාපත්තිො චඅඞ්ගං,) ෙංපුබ්බභායගයසොතාපත්තිපටිලාභාෙසංවත්තති, 

‘‘සප්පුරිසසංයසයවො සද්ධම්මස්සවනං යෙොනියසොමනසිකායරො

ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තී’’ති (දී. නි. 3.311) එවං ආගතං, පටිලද්ධගුණස්ස ච

යසොතාපත්තිං පත්වා ඨිතස්ස අඞ්ගං, ෙං යසොතාපන්නස්ස අඞ්ගන්තිපි වුච්චති, 

බුද්යධ අයවච්චප්පසාදාදීනං එතං අධිවචනං. ඉදමිධ අධිප්යපතං. අපායෙොති

නිද්යදොයසො නිරුපාරම්යභො. ඤායෙොතිපටිච්චසමුප්පන්නංඤත්වා ඨිතඤාණම්පි

පටිච්චසමුප්පායදොපි. ෙථාහ – ‘‘ඤායෙො වුච්චති පටිච්චසමුප්පායදො, අරියෙොපි

අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො ඤායෙො’’ති. පඤ්ඤාොති අපරාපරං උප්පන්නාෙ

විපස්සනාපඤ්ඤාෙ. සුදිට්යඨො ය ොතීතිඅපරාපරං උප්පජ්ජිත්වා දස්සනවයසන

සුට්ඨුදිට්යඨො. 

ඛීණනිරයෙොතිආදීසු ආෙතිංතත්ථඅනුප්පජ්ජනතාෙඛීයණොනිරයෙොමය්හන්ති

යසො අහං ඛීණනිරයෙො. එසනයෙො සබ්බත්ථ. යසොතාපන්යනොතිමග්ගයසොතං 

ආපන්යනො. අවිනිපාතධම්යෙොති න විනිපාතසභායවො. නිෙයතොති

පඨමමග්ගසඞ්ඛායතන සම්මත්තනිොයමන නිෙයතො. සම්යබොධිපරාෙයනොති 

උත්තරිමග්ගත්තෙසඞ්ඛායතො සම්යබොධි පරං අෙනං මය්හන්ති යසොහං

සම්යබොධිපරාෙයනො, තං සම්යබොධිංඅවස්සංඅභිසම්බුජ්ඣනයකොතිඅත්යථො. 

පාණාතිපාතපච්චොති පාණාතිපාතකම්මකාරණා. ගෙං යවරන්ති අත්ථයතො

එකං. යවරඤ්ච නායමතං දුවිධං යහොති බාහිරං අජ්ඣත්තිකන්ති. එයකන හි

එකස්සපිතාමාරියතොයහොති, යසොචින්යතසි‘‘එයතන කිරයමපිතාමාරියතො, 

අහම්පි තංයෙව මායරස්සාමී’’ති නිසිතං සත්ථං ආදාෙ චරති. ො තස්ස

අබ්භන්තයරඋප්පන්නයවරයචතනා, ඉදංබාහිරංයවරංනාම.ොපනඉතරස්ස

‘‘අෙං කිර මං මායරස්සාමීති චරති, අහයමව නං පඨමතරං මායරස්සාමී’’ති
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යචතනා උප්පජ්ජති, ඉදං අජ්ඣත්තිකං යවරං නාම. ඉදං තාව උභෙම්පි

දිට්ඨධම්මිකයමව.ොපනතංනිරයෙ උප්පන්නංදිස්වා ‘‘එතංපහරිස්සාමී’’ති

ජලිතං අෙමුග්ගරං ගණ්හයතො නිරෙපාලස්ස යචතනා උප්පජ්ජති, ඉදමස්ස

සම්පරායිකං බාහිරයවරං. ො චස්ස ‘‘අෙං නිද්යදොසං මං පහරිස්සාමීති

ආගච්ඡති, අහයමවනංපඨමතරංපහරිස්සාමී’’තියචතනාඋප්පජ්ජති, ඉදමස්ස

සම්පරායිකං අජ්ඣත්තයවරං. ෙං පයනතං බාහිරයවරං, තං අට්ඨකථාෙං 

‘‘පුග්ගලයවර’’න්ති වුත්තං. දු් ං යදොෙනස්සන්ති අත්ථයතො එකයමව. ෙථා

යචත්ථ, එවංයසසපයදසුපි‘‘ඉමිනාමමභණ්ඩංහටං, මය්හංදායරසුචාරිත්තං

ආපන්නං, මුසා වත්වා අත්යථො භග්යගො, සුරාමදමත්යතන ඉදං නාම

කත’’න්තිආදිනා නයෙන යවරුප්පත්ති යවදිතබ්බා. අයවච්චප්පසායදනාති

අධිගයතන අචලප්පසායදන. අපාෙකන්යතහීති පඤ්චහි සීයලහි. තානි හි

අරිොනං කන්තානි පිොනි. භවන්තරගතාපි අරිො තානි න විජහන්ති, තස්මා

‘‘අරිෙකන්තානී’’ති වුච්චන්ති. යසසයමත්ථ ෙං වත්තබ්බං සිො, තං සබ්බං

විසුද්ධිමග්යගඅනුස්සතිනිද්යදයස වුත්තයමව.පඨමං. 

2. දුතිෙපඤ්චයවරභෙසුත්තවණ්ණනා 

42. දුතියෙභික්ඛූනංකථිතභාවමත්තයමවවියසයසො.දුතිෙං. 

3. දුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

43. තතියෙ දු් ස්සාති වට්ටදුක්ඛස්ස. සමුදෙන්ති ද්යව සමුදො

ඛණිකසමුදයෙො ච පච්චෙසමුදයෙො ච. පච්චෙසමුදෙං පස්සන්යතොපි භික්ඛු

ඛණිකසමුදෙං පස්සති, ඛණිකසමුදෙං පස්සන්යතොපි පච්චෙසමුදෙං පස්සති.

අත්ථඞ්ගයමොපි අච්චන්තත්ථඞ්ගයමො යභදත්ථඞ්ගයමොති දුවියධො.

අච්චන්තත්ථඞ්ගමං පස්සන්යතොපි යභදත්ථඞ්ගමං පස්සති, යභදත්ථඞ්ගමං

පස්සන්යතොපි අච්චන්තත්ථඞ්ගමං පස්සති. යදයසස්සාමීති ඉදං වට්ටදුක්ඛස්ස

සමුදෙඅත්ථඞ්ගමං නිබ්බත්තියභදංනාම යදයසස්සාමි, තං සුණාථාති අත්යථො. 

පටිච්චාතිනිස්සෙවයසනයචවආරම්මණවයසන ච පච්චෙංකත්වා. තිණ්ණං

සඞ්ගතිඵස්යසොතිතිණ්ණංසඞ්ගතිොඵස්යසො. අෙංය ො, ික් යව, දු් ස්ස

සමුදයෙොති අෙං වට්ටදුක්ඛස්ස නිබ්බත්ති නාම. අත්ථඞ්ගයෙොති යභයදො.

එවඤ්හිවට්ටදුක්ඛං භින්නංයහොතිඅප්පටිසන්ධිෙං.තතිෙං. 

4. යලොකසුත්තවණ්ණනා 

44. චතුත්යථ යලොකස්සාති සඞ්ඛාරයලොකස්ස.අෙයමත්ථවියසයසො.චතුත්ථං. 



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 

63 

පටුන 

 

5. ඤාතිකසුත්තවණ්ණනා 

45. පඤ්චයම ඤාතියකති ද්වින්නං ඤාතකානං ගායම. ගිඤ් කාවසයථති

ඉට්ඨකාහි කයත මහාපාසායද. ධම්ෙපපාොෙන්ති ධම්මකාරණං. උපස්සුතීති 

උපස්සුතිට්ඨානං, ෙංඨානංඋපගයතනසක්කායහොතිභගවයතොසද්දංයසොතුං, 

තත්ථඨියතොති අත්යථො.යසොකිරගන්ධකුටිපරියවණසම්මජ්ජනත්ථංආගයතො

අත්තයනොකම්මංපහාෙභගවයතො ධම්මයඝොසංසුණන්යතොඅට්ඨාසි. අද්දසාති

තදාකිර භගවයතො ආදියතොව පච්චොකාරං මනසිකයරොන්තස්ස ‘‘ඉදං ඉමිනා

පච්චයෙන යහොති, ඉදං ඉමිනා’’ති ආවජ්ජයතො ොව භවග්ගා එකඞ්ගණං

අයහොසි, සත්ථා මනසිකාරං පහාෙ වචසා සජ්ඣාෙං කයරොන්යතො 

ෙථානුසන්ධිනායදසනංනිට්ඨයපත්වා, ‘‘අපිනුයඛොඉමංධම්මපරිොෙංයකොචි 

අස්යසොසී’’ති ආවජ්යජන්යතො තං භික්ඛුමද්දස. යතන වුත්තං ‘‘අද්දසා යඛො 

භගවා’’ති. 

අස්යසොසි යනොතිඅස්යසොසිනු.අථවා අස්යසොසියනොති අම්හාකංභාසන්තානං

අස්යසොසීති. උග්ගණ් ාහීතිආදීසු සුත්වා තුණ්හීභූයතොව පගුණං කයරොන්යතො

උග්ගණ්හාති නාම. පදානුපදං ඝයටත්වා වාචාෙ පරිචිතං කයරොන්යතො

පරිොපුණාති නාම. උභෙථාපි පගුණං ආධාරප්පත්තං කයරොන්යතො ධායරති 

නාම. අත්ථසංහියතොති කාරණනිස්සියතො. ආදිබ්ර ්ෙචපාෙයකොති

මග්ගබ්රහ්මචරිෙස්ස ආදි පතිට්ඨානභූයතො. ඉති තීසුපි ඉයමසු සුත්යතසු

වට්ටවිවට්ටයමව කථිතං.පඤ්චමං. 

6. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

46. ඡට්යඨ අඤ්ඤතයරොති නාමවයසන අපාකයටො අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණො.

ඡට්ඨං. 

7. ජාණුස්යසොණිසුත්තවණ්ණනා 

47. සත්තයම  ාණුස්යසොණීති ඨානන්තරවයසන එවංලද්ධනායමො

අසීතියකොටිවිභයවොමහාපුයරොහියතො.සත්තමං. 

8. යලොකාෙතිකසුත්තවණ්ණනා 

48. අට්ඨයම යලොකාෙතියකොති විතණ්ඩසත්යථ යලොකාෙයත කතපරිචයෙො. 

ය ට්ඨයෙතං යලොකාෙතන්ති පඨමං යලොකාෙතං. යලොකාෙතන්ති ච

යලොකස්යසව ආෙතං, බාලපුථුජ්ජනයලොකස්ස ආෙතං, මහන්තං ගම්භීරන්ති

උපධාරිතබ්බං පරිත්තං භාවං දිට්ඨිගතං. එකත්තන්ති එකසභාවං, 
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නිච්චසභාවයමවාති පුච්ඡති. පුථුත්තන්ති පුරිමසභායවන නානාසභාවං, 

යදවමනුස්සාදිභායවන පඨමං හුත්වා පච්ඡා න යහොතීති උච්යඡදං සන්ධාෙ

පුච්ඡති. එවයමත්ථ ‘‘සබ්බමත්ථි, සබ්බයමකත්ත’’න්ති ඉමා ද්යවපි

සස්සතදිට්ඨියෙො, ‘‘සබ්බං නත්ථි, සබ්බං පුථුත්ත’’න්ති ඉමා ද්යව

උච්යඡදදිට්ඨියෙොතියවදිතබ්බා.අට්ඨමං. 

9. අරිෙසාවකසුත්තවණ්ණනා 

49. නවයම කිංනුය ොති සංසයුප්පත්තිආකාරදස්සනං. සමුදෙතීතිඋප්පජ්ජති. 

නවමං. 

10. දුතිෙඅරිෙසාවකසුත්තවණ්ණනා 

50. දසයම ද්යවපි නොඑකයතොවුත්තා.ඉදයමවපුරියමනනානත්තං, යසසං

තාදිසයමවාති.දසමං. 

ගහපතිවග්යගොපඤ්චයමො. 

6. දු් වග්යගො 

1. පරිවීමංසනසුත්තවණ්ණනා 

51. දුක්ඛවග්ගස්සපඨයම පපාවීෙංසොයනොතිඋපපරික්ඛමායනො.  රාෙරණන්ති

කස්මා ජරාමරණං එකයමව ‘‘අයනකවිධං නානප්පකාරක’’න්ති වත්වා

ගහිතන්තියච? තස්මිංගහියතසබ්බදුක්ඛස්සගහිතත්තා.ෙථාහිචූළාෙගහියත 

පුරියස යසො පුරියසො ගහියතොව යහොති, එවං ජරාමරයණ ගහියත සබ්බදුක්ඛං 

ගහිතයමව යහොති. තස්මා ‘‘ෙං යඛො ඉදං අයනකවිධංනානප්පකාරකං දුක්ඛං

යලොයක උප්පජ්ජතී’’තින්හත්වා ඨිතං පුරිසං විෙ සබ්බදුක්ඛං දස්යසත්වා තං

චූළාෙ ගණ්හන්යතොවිෙජරාමරණංගණ්හි. 

 රාෙරණනියරොධසාරුප්පගාමිනීති ජරාමරණනියරොධස්ස සාරුප්පභායවන

නික්කියලසතාෙ පරිසුද්ධතාෙ සදිසාව හුත්වා ගාමිනීති අත්යථො. තථා

පටිපන්යනො ච ය ොතීති ෙථා තං පටිපන්යනොති වුච්චති, එවං පටිපන්යනො

යහොති. අනුධම්ෙචාරීති නිබ්බානධම්මංඅනුගතංපටිපත්තිධම්මංචරති, පූයරතීති

අත්යථො. දු් ් ොෙ පටිපන්යනොති සීලං ආදිං කත්වා ජරාමරණදුක්ඛස්ස 

නියරොධත්ථාෙ පටිපන්යනො. සඞ් ාරනියරොධාොති සඞ්ඛාරදුක්ඛස්ස

නියරොධත්ථාෙ.එත්තාවතාොවඅරහත්තායදසනාකථිතා. 
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ඉදානි අරහත්තඵලපච්චයවක්ඛණං සතතවිහාරඤ්ච දස්යසත්වා යදසනා 

නිවත්යතතබ්බා සිො, තථා අකත්වා අවිජ් ාගයතොතිඉදංකස්මා ගණ්හාතීති? 

ඛීණාසවස්ස සමතික්කන්තවට්ටදුක්ඛදස්සනත්ථං. අපිච පුන වට්ටංආරභිත්වා

විවට්යට කථිෙමායන බුජ්ඣනකසත්යතො යචත්ථ අත්ථි, තස්ස 

අජ්ඣාසෙවයසනාපි ඉදං ගණ්හාතීති යවදිතබ්යබො. තත්ථ අවිජ් ාගයතොති

අවිජ්ජාෙ ගයතො උපගයතො සමන්නාගයතො. පුපාසපුග්ගයලොති පුරියසොයෙව

පුග්ගයලො. උභයෙනාපි සම්මුතිකථං කයථති. බුද්ධානඤ්හි සම්මුතිකථා

පරමත්ථකථාතිද්යවකථායහොන්ති. තත්ථ‘‘සත්යතොනයරොපුරියසොපුග්ගයලො

තිස්යසො නායගො’’ති එවං පවත්තා සම්මුතිකථා නාම. ‘‘ඛන්ධා ධාතුයෙො

ආෙතනානී’’ති එවං පවත්තා පරමත්ථකථා නාම. පරමත්ථං කයථන්තාපි 

සම්මුතිං අමුඤ්චිත්වා කයථන්ති. යත සම්මුතිං කයථන්තාපි පරමත්ථං

කයථන්තාපි සච්චයමවකයථන්ති.යතයනවවුත්තං– 

‘‘දුයවසච්චානිඅක්ඛාසි, සම්බුද්යධොවදතංවයරො; 

සම්මුතිංපරමත්ථඤ්ච, තතිෙංනූපලබ්භති; 

සඞ්යකතවචනංසච්චං, යලොකසම්මුතිකාරණං; 

පරමත්ථවචනංසච්චං, ධම්මානංභූතලක්ඛණ’’න්ති. 

පුඤ්ඤං යච සඞ් ාරන්ති යතරසයචතනායභදං පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරං. 

අිකසඞ් යරොතීතිකයරොති. පුඤ්ඤූපගංය ොති විඤ්ඤාණන්තිකම්මවිඤ්ඤාණං

කම්මපුඤ්යඤන උපගතං සම්පයුත්තං යහොති, විපාකවිඤ්ඤාණං

විපාකපුඤ්යඤන. අපුඤ්ඤං යච සඞ් ාරන්ති ද්වාදසයචතනායභදං

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති. ආයනඤ් ං යච සඞ් ාරන්ති

චතුයචතනායභදංආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරං. ආයනඤ්ජූපගං ය ොතිවිඤ්ඤාණන්ති

කම්මායනඤ්යජන කම්මවිඤ්ඤාණං, විපාකායනඤ්යජන විපාකවිඤ්ඤාණං

උපගතං යහොති. එත්ථ ච තිවිධස්ස කම්මාභිසඞ්ඛාරස්ස ගහිතත්තා 

ද්වාදසපදියකොපච්චොකායරොගහියතොවයහොති.එත්තාවතාවට්ටංදස්සිතං. 

ඉදානිවිවට්ටං දස්යසන්යතො ෙයතොය ො, ික් යවතිආදිමාහ.තත්ථ අවිජ් ාති

චතූසුසච්යචසු අඤ්ඤාණං. විජ් ාතිඅරහත්තමග්ගඤාණං.එත්ථචපඨමයමව 

අවිජ්ජාෙ පහීනාෙ විජ්ජා උප්පජ්ජති. ෙථා පන චතුරඞ්යගපි තයම රත්තිං 

පදීපුජ්ජයලන අන්ධකායරො පහීෙති, එවං විජ්ජුප්පාදා අවිජ්ජාෙ පහානං

යවදිතබ්බං. නකිඤ්චියලොයකඋපාදිෙතීතියලොයකකිඤ්චිධම්මංනගණ්හාති 

නපරාමසති. අනුපාදිෙංනපපාතස්සතීතිඅනුපාදිෙන්යතො අගණ්හන්යතොයනව
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තණ්හාපරිතස්සනාෙ, න භෙපරිතස්සනාෙ පරිතස්සති, න තණ්හාෙති න 

භාෙතීති අත්යථො. පච්චත්තඤ්යඤවාති සෙයමව අත්තනාව පරිනිබ්බාෙති, න

අඤ්ඤස්සආනුභායවන. 

යසො සු ං යච යවදනන්ති ඉදං කස්මා ආරභි? ඛීණාසවස්ස

පච්චයවක්ඛණඤාණං දස්යසත්වා සතතවිහාරං දස්යසතුං ආරභි. 

අනජ්යඣොසිතාති තණ්හාෙ ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා අගහිතා. අථ 

දුක්ඛයවදනා කස්මා වුත්තා, කිං තම්පි අභිනන්දන්යතො අත්ථීති? ආම අත්ථි.

සුඛං අභිනන්දන්යතොයෙව හි දුක්ඛං අභිනන්දති නාම දුක්ඛං පත්වා සුඛං

පත්ථනයතො සුඛස්ස ච විපරිණාමදුක්ඛයතොති. කාෙපපාෙන්තිකන්ති 

කාෙපරිච්ඡන්නං, ොව පඤ්චද්වාරකායෙො පවත්තති, තාව පවත්තං 

පඤ්චද්වාරිකයවදනන්තිඅත්යථො. ජීවිතපපාෙන්තිකන්ති ජීවිතපරිච්ඡන්නං. ොව

ජීවිතංපවත්තති, තාවපවත්තං මයනොද්වාරිකයවදනන්තිඅත්යථො. 

තත්ථ පඤ්චද්වාරිකයවදනා පච්ඡා උප්පජ්ජිත්වා පඨමං නිරුජ්ඣති, 

මයනොද්වාරිකයවදනා පඨමං උප්පජ්ජිත්වා පච්ඡා නිරුජ්ඣති. සා හි 

පටිසන්ධික්ඛයණ වත්ථුරූපස්මිංයෙව පතිට්ඨාති. පඤ්චද්වාරිකා පවත්යත 

පඤ්චද්වාරවයසන පවත්තමානා පඨමවයෙ වීසතිවස්සකායල

රජ්ජනදුස්සනමුය්හනවයසන අධිමත්තා බලවතී යහොති, පණ්ණාසවස්සකායල

ඨිතායහොති, සට්ඨිවස්සකාලයතොපට්ඨාෙ පරිහාෙමානාඅසීතිනවුතිවස්සකායල

මන්දා යහොති. තදා හි සත්තා ‘‘චිරරත්තං එකයතො නිසීදිම්හා නිපජ්ජිම්හා’’ති

වදන්යතපි‘‘නසඤ්ජානාමා’’තිවදන්ති. අධිමත්තානිපිරූපාදිආරම්මණානි‘‘න

පස්සාමනසුණාම’’, ‘‘සුගන්ධංදුග්ගන්ධංවා සාදුංඅසාදුංවාථද්ධංමුදුකන්ති

වා න ජානාමා’’ති වදන්ති. ඉති යනසං පඤ්චද්වාරිකයවදනා භග්ගා යහොති, 

මයනොද්වාරිකාව පවත්තති. සාපි අනුපුබ්යබන පරිහාෙමානා මරණසමයෙ

හදෙයකොටිංයෙව නිස්සාෙ පවත්තති. ොව පයනසා පවත්තති, තාව සත්යතො 

ජීවතීතිවුච්චති.ෙදානප්පවත්තති, තදාමයතොනිරුද්යධොතිවුච්චති. 

ස්වාෙමත්යථොවාපිොදීයපතබ්යබො– 

ෙථා හි පුරියසො පඤ්චඋදකමග්ගසම්පන්නං වාපිං කයරෙය, පඨමං යදයව 

වුට්යඨ පඤ්චහි උදකමග්යගහි උදකං පවිසිත්වා අන්යතොවාපිෙං ආවායට

පූයරෙය, පුනප්පුනං යදයව වස්සන්යත උදකමග්යග පූයරත්වා

ගාවුතඩ්ෙයෙොජනමත්තං ඔත්ථරිත්වා උදකං තිට්යඨෙය තයතො තයතො

විස්සන්දමානං, අථනිද්ධමනතුම්යබවිවරිත්වායඛත්යතසු කම්යමකරිෙමායන

උදකංනික්ඛමන්තං, සස්සපාකකායල (උදකංනික්ඛමන්තං,) උදකං පරිහීනං
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‘‘මච්යඡ ගණ්හාමා’’ති වත්තබ්බතං ආපජ්යජෙය, තයතො කතිපායහන

ආවායටසුයෙව උදකං සණ්ඨයහෙය. ොව පන තං ආවායටසු යහොති, තාව

‘‘මහාවාපිෙං උදකං අත්ථී’’ති සඞ්ඛං ගච්ඡති. ෙදා පන තත්ථ ඡජ්ජති, තදා

‘‘වාපිෙංඋදකංනත්ථී’’තිවුච්චති, එවංසම්පදමිදංයවදිතබ්බං. 

පඨමං යදයව වස්සන්යත පඤ්චහි මග්යගහි උදයක පවිසන්යත ආවාටානං

පූරණකායලො විෙ හි පඨමයමව පටිසන්ධික්ඛයණ මයනොද්වාරිකයවදනාෙ 

වත්ථුරූයප පතිට්ඨිතකායලො, පුනප්පුනං යදයව වස්සන්යත පඤ්චන්නං

මග්ගානං පූරිතකායලො විෙ පවත්යත පඤ්චද්වාරිකයවදනාෙ පවත්තිකායලො, 

ගාවුතඩ්ෙයෙොජනමත්තං අජ්යඣොත්ථරණං විෙ පඨමවයෙ වීසතිවස්සකායල

රජ්ජනාදිවයසන තස්සා අධිමත්තබලවභායවො, ොව වාපියතො උදකං න

නිග්ගච්ඡති, තාව පූරාෙ වාපිො ඨිතකායලො විෙ පඤ්ඤාසවස්සකායල තස්සා

ඨිතකායලො, නිද්ධමනතුම්යබසු විවයටසු කම්මන්යත කරිෙමායන උදකස්ස 

නික්ඛමනකායලො විෙ සට්ඨිවස්සකාලයතො පට්ඨාෙ තස්සා පරිහානි, උදයක

භට්යඨ උදකමග්යගසුපරිත්යතොදකස්සඨිතකායලොවිෙඅසීතිනවුතිවස්සකායල

පඤ්චද්වාරිකයවදනාෙ මන්දකායලො, ආවායටසුයෙව උදකස්ස

පතිට්ඨානකායලො විෙ හදෙවත්ථුයකොටිං නිස්සාෙ මයනොද්වාරිකයවදනාෙ

පවත්තිකායලො, ආවායටසු පරිත්යතපි උදයක සති ‘‘වාපිෙං උදකං අත්ථී’’ති

වත්තබ්බකායලොවිෙොවසාපවත්තති, තාව‘‘සත්යතොජීවතී’’තිවුච්චති. ෙථා

පන ආවායටසු උදයක ඡන්යන ‘‘නත්ථි වාපිෙං උදක’’න්ති වුච්චති, එවං 

මයනොද්වාරිකයවදනාෙ අප්පවත්තමානාෙ ‘‘සත්යතො මයතො’’ති වුච්චති. ඉමං

යවදනංසන්ධාෙ වුත්තං‘‘ජීවිතපරිෙන්තිකංයවදනංයවදිෙමායනො’’ති. 

කාෙස්සයගදාතිකාෙස්සයභයදන. ජීවිතපපාොදානාඋද්ධන්තිජීවිතක්ඛෙයතො

උද්ධං. ඉයධවාතිපටිසන්ධිවයසනපරයතොඅගන්ත්වාඉයධව. සීතීගවිස්සන්තීති

පවත්තිවිප්ඵන්දදරථරහිතානි සීතානි අප්පවත්තනධම්මානි භවිස්සන්ති. 

සරීරානීතිධාතුසරීරානි. අවසිස්සන්තීතිඅවසිට්ඨානිභවිස්සන්ති. 

කුම්ගකාරපාකාති කුම්භකාරස්ස භාජනපචනට්ඨානයතො. පටිසිස්යසෙයාති

ඨයපෙය. කපල්ලානීති සහ මුඛවට්ටිො එකාබද්ධානි කුම්භකපල්ලානි. 

අවසිස්යසෙුන්ති තිට්යඨෙයං. එවයෙවය ොතිඑත්ථඉදං ඔපම්මසංසන්දනං–

ආදිත්තකුම්භකාරපායකො විෙ හි තයෙො භවා දට්ඨබ්බා, කුම්භකායරො විෙ 

යෙොගාවචයරො, පාකයතො කුම්භකාරභාජනානං නීහරණදණ්ඩයකො විෙ

අරහත්තමග්ගඤාණං, සයමො භූමිභායගො විෙ අසඞ්ඛතං නිබ්බානතලං, 

දණ්ඩයකනඋණ්හකුම්භංආකඩ්ඪිත්වා සයමභූමිභායගකුම්භස්සඨපිතකායලො



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

 

විෙ ආරද්ධවිපස්සකස්ස රූපසත්තකං අරූපසත්තකං විපස්සන්තස්ස

කම්මට්ඨායන ච පගුයණ විභූයත උපට්ඨහමායන තථාරූපං උතුසප්පාොදිං

ලභිත්වා එකාසයන නිසින්නස්ස විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අග්ගඵලං අරහත්තං

පත්වාචතූහිඅපායෙහිඅත්තභාවංඋද්ධරිත්වාඵලසමාපත්තිවයසන අසඞ්ඛයත

නිබ්බානතයල ඨිතකායලො දට්ඨබ්යබො. ඛීණාසයවො පන උණ්හකුම්යභො විෙ 

අරහත්තප්පත්තදිවයසයෙවනපරිනිබ්බාති, සාසනප්පයවණිංපනඝටෙමායනො 

පණ්ණාසසට්ඨිවස්සානි ඨත්වා චරිමකචිත්තප්පත්තිො

උපාදිණ්ණකක්ඛන්ධයභදා අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බාති.

අථස්ස කුම්භස්ස විෙ කපල්ලානි අනුපාදිණ්ණකසරීරායනව අවසිස්සන්තීති. 

සරීරානි අවසිස්සන්තීති ප ානාතීති ඉදං පන ඛීණාසවස්ස

අනුයෙොගායරොපනත්ථංවුත්තං. 

විඤ්ඤාණං පඤ්ඤායෙථාති පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං පඤ්ඤායෙථ. සාධු සාධූති

යථරානං බයාකරණං සම්පහංසති. එවයෙතන්ති ෙයදතං තිවියධ අභිසඞ්ඛායර 

අසති පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස අප්පඤ්ඤාණන්තිආදි, එවයමව එතං. 

අධිමුච්චථාති සන්නිට්ඨානසඞ්ඛාතං අධියමොක්ඛං පටිලභථ. එයසවන්යතො

දු් ස්සාති අෙයමව වට්ටදුක්ඛස්ස අන්යතො අෙං පරිච්යඡයදො, ෙදිදං

නිබ්බානන්ති.පඨමං. 

2. උපාදානසුත්තවණ්ණනා 

52. දුතියෙ උපාදානියෙසූති චතුන්නං උපාදානානං පච්චයෙසු

යතභූමකධම්යමසු. අස්සාදානුපස්සියනොති අස්සාදං අනුපස්සන්තස්ස. තත්රාති

තස්මිං අග්ගික්ඛන්යධ. තදා ායරොති තංපච්චයෙො. තදුපාදායනොති තස්යසව

යවවචනං. එවයෙව ය ොති එත්ථ අග්ගික්ඛන්යධො විෙ හි තයෙො භවා, 

යතභූමකවට්ටන්තිපි එතයදව, අග්ගිජග්ගකපුරියසො විෙ වට්ටනිස්සියතො 

බාලපුථුජ්ජයනො, සුක්ඛතිණයගොමොදිපක්ඛිපනං විෙ අස්සාදානුපස්සියනො

පුථුජ්ජනස්ස තණ්හාදිවයසන ඡහි ද්වායරහි කුසලාකුසලකම්මකරණං.

තිණයගොමොදීසු ඛීයණසු පුනප්පුනං යතසං පක්ඛිපයනන අග්ගික්ඛන්ධස්ස

වඩ්ෙනං විෙ බාලපුථුජ්ජනස්ස උට්ඨාෙ සමුට්ඨාෙ ෙථාවුත්තකම්මායූහයනන

අපරාපරං වට්ටදුක්ඛනිබ්බත්තනං. 

න කායලන කාලං සු් ානි යචව තිණානි ප්ඛියපෙයාති තඤ්හි යකොචි

අත්ථකායමො එවං වයදෙය – ‘‘යභො කස්මා උට්ඨාෙ සමුට්ඨාෙ කලායප

බන්ධිත්වා සුක්ඛතිණකට්ඨානං පච්ඡෙඤ්ච පූයරත්වා සුක්ඛයගොමොනි
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පටුන 

 

පක්ඛිපන්යතො එතං අග්ගිං ජායලසි? අපි නු යත අත්ථි ඉයතොනිදානං කාචි

වඩ්ඪීති? වංසාගතයමතං යභො අම්හාකං, ඉයතොනිදානං පන යම අවඩ්ඪියෙව, 

කුයතොවඩ්ඪි? අහඤ්හිඉමංඅග්ගිංජග්ගන්යතොයනවන්හායිතුංනභුඤ්ජිතුංන 

නිපජ්ජිතුං ලභාමීති. යතන හි යභො කිං යත ඉමිනා නිරත්ථයකන

අග්ගිජාලයනන? එහි ත්වං එතානි ආභතානි තිණාදීනි එත්ථ නික්ඛිප, තානි

සෙයමවඣායිස්සන්ති, ත්වං පන අසුකස්මිං ඨායන සීයතොදකා යපොක්ඛරණී

අත්ථි, තත්ථ න්හත්වා, මාලාගන්ධවියලපයනහි අත්තානං මණ්යඩත්වා

සුනිවත්යථො සුපාරුයතොව පාදුකාහි නගරං පවිසිත්වා පාසාදවරමාරුය්හ

වාතපානංවිවරිත්වාමහාවීථිෙංවියරොචමායනොනිසීදඑකග්යගො සුඛසමප්පියතො

හුත්වා, තත්ථ යත නිසින්නස්ස තිණාදීනං ඛයෙන සෙයමව අෙං අග්ගි 

අප්පණ්ණත්තිභාවං ගමිස්සතී’’ති. යසො තථා කයරෙය. තයථව ච තත්ථ

නිසින්නස්සයසො අග්ගිඋපාදානක්ඛයෙනඅප්පණ්ණත්තිභාවංගච්යඡෙය.ඉදං

සන්ධායෙතං‘‘නකායලන කාල’’න්තිආදිවුත්තං. 

එවයෙවය ොතිඑත්ථපනඉදංඔපම්මසංසන්දනං – චත්තාලීසාෙකට්ඨවාහානං

ජලමායනො මහාඅග්ගික්ඛන්යධො විෙ හි යතභූමකවට්ටං දට්ඨබ්බං, 

අග්ගිජග්ගනකපුරියසො විෙ වට්ටසන්නිස්සිතයකො යෙොගාවචයරො, අත්ථකායමො 

පුරියසො විෙ සම්මාසම්බුද්යධො, යතන පුරියසන තස්ස දින්නඔවායදො විෙ

තථාගයතන ‘‘එහිත්වං, භික්ඛු, යතභූමකධම්යමසුනිබ්බින්ද, එවං වට්ටදුක්ඛා

මුච්චිස්සසී’’ති තස්ස යතභූමකධම්යමසු කම්මට්ඨානස්ස කථිතකායලො, තස්ස

පුරිසස්ස ෙථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජිත්වා පාසායද නිසින්නකායලො විෙ යෙොගියනො 

සුගයතොවාදං සම්පටිච්ඡත්වා සුඤ්ඤාගාරං පවිට්ඨස්ස යතභූමකධම්යමසු

විපස්සනංපට්ඨයපත්වා අනුක්කයමනෙථානුරූපංආහාරසප්පාොදිං ලභිත්වා, 

එකාසයනනිසින්නස්සඅග්ගඵයලපතිට්ඨිතකායලො, තස්සන්හානවියලපනාදීහි 

සුයධොතමණ්ඩිතකාෙත්තාතස්මිංනිසින්නස්සඑකග්ගසුඛසමප්පිතකායලො විෙ

යෙොගියනො අරිෙමග්ගයපොක්ඛරණිෙං මග්ගඤායණොදයකන

සුන්හාතසුයධොතකියලසමලස්ස හියරොත්තප්පසාටයක නිවායසත්වා

සීලවියලපනානුලිත්තස්ස අරහත්තමණ්ඩයනන අත්තභාවං මණ්යඩත්වා 

විමුත්තිපුප්ඵදාමං පිළන්ධිත්වා ඉද්ධිපාදපාදුකා ආරුය්හ නිබ්බානනගරං 

පවිසිත්වා ධම්මපාසාදං ආරුය්හ සතිපට්ඨානමහාවීථිෙං වියරොචමානස්ස

නිබ්බානාරම්මණං ඵලසමාපත්තිං අප්යපත්වා නිසින්නකායලො. තස්ස පන

පුරිසස්ස තස්මිං නිසින්නස්ස තිණාදීනං ඛයෙන අග්ගික්ඛන්ධස්ස

අප්පණ්ණත්තිගමනකායලො විෙ ඛීණාසවස්ස ොවතායුකං ඨත්වා



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 

70 

පටුන 

 

උපාදිණ්ණකක්ඛන්ධයභයදන අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බුතස්ස 

මහාවට්ටවූපසයමොදට්ඨබ්යබො.දුතිෙං. 

3. සංයෙොජනසුත්තවණ්ණනා 

53. තතියෙ සංයෙො නියෙසූති දසන්නං සංයෙොජනානං පච්චයෙසු. 

ඣායෙෙයාති ජයලෙය. යතලං ආසිඤ්යචෙය වට්ටිං උපසං යරෙයාති

දීපපටිජග්ගනත්ථං යතලභාජනඤ්ච මහන්තඤ්ච වට්ටිකපාලං ගයහත්වා

සමීයප නිච්චං ඨියතොව යතයල ඛීයණ යතලං ආසිඤ්යචෙය, වට්ටිො ඛීණාෙ

වට්ටිං උපසංහයරෙය. යසසයමත්ථ සද්ධිං ඔපම්මසංසන්දයනන

පුරිමනයෙයනවයවදිතබ්බං. තතිෙං. 

4. දුතිෙසංයෙොජනසුත්තවණ්ණනා 

54. චතුත්යථඋපමංපඨමංකත්වාපච්ඡාඅත්යථොවුත්යතො.යසසං තාදිසයමව.

චතුත්ථං. 

5. මහාරුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

55. පඤ්චයම උද්ධං ඔ ං අික රන්තීති පථවීරසඤ්ච ආයපොරසඤ්ච උපරි

ආයරොයපන්ති. ඔජාෙ ආයරොපිතත්තා හත්ථසතුබ්යබධස්ස රුක්ඛස්ස

අඞ්කුරග්යගසු බින්දුබින්දූනි විෙ හුත්වා සියනයහො තිට්ඨති. ඉදං පයනත්ථ

ඔපම්මසංසන්දනං – මහාරුක්යඛො විෙ හි යතභූමකවට්ටං, මූලානි විෙ

ආෙතනානි, මූයලහි ඔජාෙ ආයරොහනං විෙ ඡහි ද්වායරහි කම්මායරොහනං, 

ඔජාෙ අභිරුළ්හත්තා මහාරුක්ඛස්ස ොවකප්පට්ඨානං විෙ 

වට්ටනිස්සිතබාලපුථුජ්ජනස්ස ඡහි ද්වායරහි කම්මං ආයූහන්තස්ස අපරාපරං 

වට්ටස්සවඩ්ෙනවයසනදීඝරත්තංඨානං. 

කුද්දාලපිටකන්ති කුද්දාලඤ්යචව පච්ඡභාජනඤ්ච.  ණ්ඩා ණ්ඩිකං

ඡින්යදෙයාති ඛුද්දකමහන්තානිඛණ්ඩාඛණ්ඩානිකයරොන්යතොඡන්යදෙය.ඉදං

පයනත්ථ ඔපම්මසංසන්දනං – ඉධාපි හි මහාරුක්යඛො විෙ යතභූමකවට්ටං, 

රුක්ඛං නායසතුකායමො පුරියසො විෙ යෙොගාවචයරො, කුද්දායලො විෙ ඤාණං, 

පච්ඡ විෙ සමාධි, රුක්ඛච්යඡදනඵරසු විෙ ඤාණං, රුක්ඛස්ස මූයල

ඡන්නකායලො විෙ යෙොගියනො ආචරිෙසන්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා 

මනසිකයරොන්තස්ස පඤ්ඤා, ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං ඡන්දනකායලො විෙ

සඞ්යඛපයතො චතුන්නං මහාභූතානං මනසිකායරො, ඵාලනං විෙ

ද්යවචත්තාලීසාෙ යකොට්ඨායසසු විත්ථාරමනසිකායරො, සකලිකං සකලිකං
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පටුන 

 

කරණකායලොවිෙඋපාදාරූපස්සයචවරූපක්ඛන්ධාරම්මණස්සවිඤ්ඤාණස්ස 

චාතිඉයමසංවයසනනාමරූපපරිග්ගයහො, මූලානංඋපච්යඡදනංවිෙතස්යසව

නාමරූපස්ස පච්චෙපරියෙසනං, වාතාතයප වියසොයසත්වා අග්ගිනා

ඩහනකායලො විෙ අනුපුබ්යබන විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අඤ්ඤතරං සප්පාෙං

ලභිත්වා කම්මට්ඨායන විභූයත උපට්ඨහමායන එකපල්ලඞ්යක නිසින්නස්ස

සමණධම්මං කයරොන්තස්ස අග්ගඵලප්පත්ති, මසිකරණං විෙ

අරහත්තප්පත්තදිවයසයෙව අපරිනිබ්බාෙන්තස්ස ොවතායුකං ඨිත කායලො, 

මහාවායත ඔපුනනං නදිො පවාහනං විෙ ච උපාදිණ්ණකක්ඛන්ධයභයදන

අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බුතස්ස වට්ටවූපසයමො යවදිතබ්යබො.

පඤ්චමං. 

6. දුතිෙමහාරුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

56. ඡට්යඨපි උපමංපඨමංවත්වාපච්ඡා අත්යථොවුත්යතො, ඉදයමවනානත්තං.

ඡට්ඨං. 

7. තරුණරුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

57-59. සත්තයම තරුයණොතිඅජාතඵයලො. පලිෙජ්ය ෙයාති යසොයධෙය. පංසුං

දයදෙයාති ථද්ධඵරුසපංසුං හරිත්වා මුදුයගොමෙචුණ්ණමිස්සං මධුරපංසුං

පක්ඛියපෙය. වුද්ධින්ති වුද්ධිං ආපජ්ජිත්වා පුප්ඵූපයගො පුප්ඵං, ඵලූපයගො ඵලං

ගණ්යහෙය. ඉදං පයනත්ථ ඔපම්මසංසන්දනං – තරුණරුක්යඛො විෙ හි

යතභූමකවට්ටං, රුක්ඛජග්ගයකො පුරියසො විෙ වට්ටනිස්සියතො පුථුජ්ජයනො, 

මූලඵලසන්තානාදීනි විෙ තීහි ද්වායරහි කුසලාකුසලකම්මායූහනං, රුක්ඛස්ස

වුඩ්ඪිආපජ්ජනං විෙ පුථුජ්ජනස්ස තීහි ද්වායරහි කම්මං ආයූහයතො අපරාපරං

වට්ටප්පවත්ති. විවට්ටං වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. අට්ඨමනවමානි

උත්තානත්ථායනව.සත්තමාදීනි. 

10. නිදානසුත්තවණ්ණනා 

60. දසයම කුරූසු වි රතීති කුරූති එවං බහුවචනවයසන ලද්ධයවොහායර

ජනපයදවිහරති. කම්ොසධම්ෙංනාෙකුරූනං නිගයෙොතිඑවංනාමයකොකුරූනං

නිගයමො, තං යගොචරගාමං කත්වාති අත්යථො. ආෙස්ොති පිෙවචනයමතං

ගරුවචනයමතං. ආනන්යදොති තස්ස යථරස්ස නාමං. එකෙන්තං නිසීදීති ඡ

නිසජ්ජයදොයස විවජ්යජන්යතො දක්ඛිණජාණුමණ්ඩලස්ස අභිමුඛට්ඨායන

ඡබ්බණ්ණානංබුද්ධරස්මීනංඅන්යතො පවිසිත්වාපසන්නලාඛාරසංවිගාහන්යතො
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පටුන 

 

විෙ සුවණ්ණපටං පාරුපන්යතො විෙ රත්තකම්බලවිතානමජ්ඣං පවිසන්යතො

විෙ ධම්මභණ්ඩාගාරියකො ආෙස්මා ආනන්යදො නිසීදි. යතන වුත්තං

‘‘එකමන්තංනිසීදී’’ති. 

කාෙ පන යවලාෙ යකන කාරයණන අෙමාෙස්මා භගවන්තං

උපසඞ්කමන්යතොති? සාෙන්හයවලාෙ පච්චොකාරපඤ්හං පුච්ඡනකාරයණන.

තං දිවසං කිර අෙමාෙස්මා කුලසඞ්ගහත්ථාෙ ඝරද්වායර ඝරද්වායර

සහස්සභණ්ඩිකං නික්ඛිපන්යතො විෙ කම්මාසධම්මං පිණ්ඩාෙ චරිත්වා

පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොසත්ථුවත්තංදස්යසත්වා සත්ථරිගන්ධකුටිංපවිට්යඨ

සත්ථාරං වන්දිත්වා අත්තයනො දිවාට්ඨානං ගන්ත්වා අන්යතවාසියකසු වත්තං

දස්යසත්වා පටික්කන්යතසු දිවාට්ඨානං පටිසම්මජ්ජිත්වා චම්මක්ඛණ්ඩං

පඤ්ඤයපත්වාඋදකතුම්බයතොඋදයකනහත්ථපායද සීතලංකත්වාපල්ලඞ්කං

ආභුජිත්වා නිසින්යනො යසොතාපත්තිඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා. අථ

පරිච්ඡන්නකාලවයසන සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ පච්චොකායර ඤාණං

ඔතායරසි. යසො ‘‘අවිජ්ජාපච්චො සඞ්ඛාරා’’තිආදියතො පට්ඨාෙ අන්තං, 

අන්තයතො පට්ඨාෙආදිං, උභෙන්තයතො පට්ඨාෙමජ්ඣං, මජ්ඣයතො පට්ඨාෙ 

උයභො අන්යත පායපන්යතො තික්ඛත්තුං ද්වාදසපදං පච්චොකාරං සම්මසි.

තස්යසවං සම්මසන්තස්ස පච්චොකායරො විභූයතො හුත්වා

උත්තානකුත්තානයකොවිෙඋපට්ඨාසි.තයතො චින්යතසි–‘‘අෙංපච්චොකායරො

සබ්බබුද්යධහිගම්භීයරොයචවගම්භීරාවභායසොචාති කථියතො, මය්හංයඛොපන

පයදසඤායණ ඨිතස්ස සාවකස්ස සයතො උත්තායනො විෙ විභූයතො පාකයටො 

හුත්වාඋපට්ඨාති, මය්හංයෙවනුයඛොඑසඋත්තානයකොවිෙඋපට්ඨාති, උදාහු 

අඤ්යඤසම්පීති අත්තයනො උපට්ඨානකාරණං සත්ථු ආයරොයචස්සාමී’’ති

නිසින්නට්ඨානයතො උට්ඨාෙ චම්මක්ඛණ්ඩං පප්යඵොයටත්වා ආදාෙ

සාෙන්හසමයෙ භගවන්තං උපසඞ්කමි. යතන වුත්තං – ‘‘සාෙන්හයවලාෙං

පච්චොකාරපඤ්හංපුච්ඡනකාරයණනඋපසඞ්කමන්යතො’’ති. 

ොව ගම්භීයරොති එත්ථ ොවසද්යදො පමාණාතික්කයම. අතික්කම්ම පමාණං

ගම්භීයරො, අතිගම්භීයරොති අත්යථො. ගම්භීරාවගායසොති ගම්භීයරොව හුත්වා

අවභාසති, දිස්සතීති අත්යථො. එකඤ්හි උත්තානයමව ගම්භීරාවභාසං යහොති

පූතිපණ්ණරසවයසනකාළවණ්ණංපුරාණඋදකංවිෙ.තඤ්හි ජාණුප්පමාණම්පි

සතයපොරිසං විෙ දිස්සති. එකං ගම්භීරං උත්තානාවභාසං යහොති මණිභාසං 

විප්පසන්නඋදකංවිෙ.තඤ්හිසතයපොරිසම්පිජාණුප්පමාණංවිෙඛාෙති.එකං

උත්තානං උත්තානාවභාසං යහොති පාතිආදීසු උදකං විෙ. එකං ගම්භීරං

ගම්භීරාවභාසං යහොති සියනරුපාදකමහාසමුද්යද උදකං විෙ. එවං උදකයමව
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පටුන 

 

චත්තාරිනාමානිලභති. පටිච්චසමුප්පායදපයනතංනත්ථි.අෙඤ්හිගම්භීයරොච

ගම්භීරාවභායසොචාතිඑකයමවනාමං ලභති. එවරූයපොසමායනොපිඅථචපන

යම උත්තානකුත්තානයකො විෙ ඛාෙති, තදිදං අච්ඡරිෙං, භන්යත, අබ්භුතං, 

භන්යතති එවං අත්තයනො විම්හෙං පකායසන්යතො පඤ්හං පුච්ඡත්වා

තුණ්හීභූයතොනිසීදි. 

භගවා තස්සවචනංසුත්වා‘‘ආනන්යදො භවග්ගගහණාෙහත්ථංපසායරන්යතො

විෙ සියනරුං භින්දිත්වා මිඤ්ජං නීහරිතුං වාෙමමායනො විෙ විනා නාවාෙ

මහාසමුද්දං තරිතුකායමො විෙ පථවිං පරිවත්යතත්වා පථයවොජං ගයහතුං 

වාෙමමායනො විෙ බුද්ධවිසෙං පඤ්හං අත්තයනො උත්තානුත්තානන්ති වදති, 

හන්දස්ස ගම්භීරභාවංආචික්ඛාමී’’තිචින්යතත්වා ො ය වන්තිආදිමාහ. 

තත්ථ ො ය වන්ති  -කායරො නිපාතමත්තං, එවං මා භණීති අත්යථො. ‘‘මා

යහව’’න්ති ච ඉදං වචනං භගවා ආෙස්මන්තං ආනන්දං උස්සායදන්යතොපි

භණති අපසායදන්යතොපි. තත්ථ උස්සායදන්යතොපීති, ආනන්ද, ත්වං

මහාපඤ්යඤො විසදඤායණො, යතන යත ගම්භීයරොපි පටිච්චසමුප්පායදො

උත්තානයකො විෙ ඛාෙති, අඤ්යඤසං පයනස උත්තානයකොති න 

සල්ලක්යඛතබ්යබො, ගම්භීයරොයෙවචයසොගම්භීරාවභායසොච. 

තත්ථ චතස්යසො උපමා වදන්ති – ඡ මායස සුයභොජනරසපුට්ඨස්ස කිර 

කතයෙොගස්ස මහාමල්ලස්ස සමජ්ජසමයෙ කතමල්ලපාසාණපරිචෙස්ස

යුද්ධභූමිං ගච්ඡන්තස්සඅන්තරාමල්ලපාසාණංදස්යසසුං.යසො‘‘කිංඑත’’න්ති

ආහ. මල්ලපාසායණොති. ආහරථ නන්ති. ‘‘උක්ඛිපිතුං න සක්යකොමා’’ති 

වුත්යතසෙංගන්ත්වා‘‘කුහිංඉමස්සභාරිෙට්ඨාන’’න්තිවත්වාද්වීහිහත්යථහි 

ද්යවපාසායණඋක්ඛිපිත්වාකීළාගුයළවිෙඛිපිත්වාඅගමාසි.තත්ථමල්ලස්ස 

මල්ලපාසායණොලහුයකොතිනඅඤ්යඤසම්පිලහුයකොතිවත්තබ්යබො.ඡමායස

සුයභොජනරසපුට්යඨො මල්යලො විෙ හි කප්පසතසහස්සං අභිනීහාරසම්පන්යනො

ආෙස්මා ආනන්යදො. ෙථා මල්ලස්ස මහාබලතාෙ මල්ලපාසායණො ලහුයකො, 

එවං යථරස්ස මහාපඤ්ඤතාෙ පටිච්චසමුප්පායදො උත්තායනොති වත්තබ්යබො, 

යසොඅඤ්යඤසංඋත්තායනොතිනවත්තබ්යබො. 

මහාසමුද්යද ච තිමි නාම මහාමච්යඡො ද්වියෙොජනසතියකො, තිමිඞ්ගයලො 

තියෙොජනසතියකො, තිමිරපිඞ්ගයලො පඤ්චයෙොජනසතියකො, ආනන්යදො

තිමිනන්යදො අජ්ඣායරොයහො මහාතිමීති ඉයම චත්තායරො යෙොජනසහස්සිකා.

තත්ථතිමිරපිඞ්ගයලයනවදීයපන්ති.තස්ස කිරදක්ඛිණකණ්ණංචායලන්තස්ස

පඤ්චයෙොජනසයත පයදයසඋදකංචලති, තථාවාමකණ්ණං, තථානඞ්ගුට්ඨං, 
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පටුන 

 

තථා සීසං. ද්යව පන කණ්යණ චායලත්වා නඞ්ගුට්යඨන පහරිත්වා සීසං

අපරාපරං කත්වා කීළිතුං ආරද්ධස්ස සත්තට්ඨයෙොජනසයත ඨායන භාජයන

පක්ඛිපිත්වා උද්ධයන ආයරොපිතං විෙ උදකං පක්කුථති. යෙොජනසතමත්යත

පයදයස උදකං පිට්ඨිං ඡායදතුං න සක්යකොති. යසො එවං වයදෙය – ‘‘අෙං 

මහාසමුද්යදො ගම්භීයරොති වදන්ති, කුතස්ස ගම්භීරතා, මෙං

පිට්ඨිමත්තච්ඡාදනම්පි උදකං න ලභාමා’’ති. තත්ථ කායූපපන්නස්ස

තිමිරපිඞ්ගලස්ස මහාසමුද්යදො උත්තායනොති අඤ්යඤසඤ්ච ඛුද්දකමච්ඡානං

උත්තායනොති න වත්තබ්යබො, එවයමව ඤාණූපපන්නස්ස යථරස්ස

පටිච්චසමුප්පායදො උත්තායනොති අඤ්යඤසම්පි උත්තායනොති න වත්තබ්යබො. 

සුපණ්ණරාජා ච දිෙඩ්ෙයෙොජනසතියකො යහොති. තස්ස දක්ඛිණපක්යඛො

පඤ්ඤාසයෙොජනියකො යහොති, තථා වාමපක්යඛො, පිඤ්ඡවට්ටි ච

සට්ඨියෙොජනිකා, ගීවා තිංසයෙොජනිකා, මුඛං නවයෙොජනං, පාදා

ද්වාදසයෙොජනිකා, තස්මිං සුපණ්ණවාතං දස්යසතුං ආරද්යධ 

සත්තට්ඨයෙොජනසතංඨානංනප්පයහොති.යසොඑවංවයදෙය–‘‘අෙංආකායසො

අනන්යතොතිවදන්ති, කුතස්සඅනන්තතා, මෙංපක්ඛවාතප්පත්ථරයණොකාසම්පි

නලභාමා’’ති.තත්ථ කායූපපන්නස්සසුපණ්ණරඤ්යඤොආකායසොපරිත්යතොති

අඤ්යඤසඤ්ච ඛුද්දකපක්ඛීනං පරිත්යතොති න වත්තබ්යබො, එවයමව

ඤාණූපපන්නස්ස යථරස්ස පටිච්චසමුප්පායදො උත්තායනොති අඤ්යඤසම්පි

උත්තායනොතිනවත්තබ්යබො. 

රාහු අසුරින්යදො පන පාදන්තයතො ොව යකසන්තා යෙොජනානං චත්තාරි 

සහස්සානි අට්ඨ ච සතානි යහොන්ති. තස්ස ද්වින්නං බාහානං අන්තයර 

ද්වාදසයෙොජනසතිකං, බහලත්යතන ඡයෙොජනසතිකං, හත්ථපාදතලානි

තියෙොජනසතිකානි, තථා මුඛං, එකඞ්ගුලිපබ්බං පඤ්ඤාසයෙොජනං, තථා

භමුකන්තරං, නලාටං තියෙොජනසතිකං, සීසං නවයෙොජනසතිකං. තස්ස

මහාසමුද්දං ඔතිණ්ණස්ස ගම්භීරං උදකං ජාණුප්පමාණං යහොති. යසො එවං

වයදෙය – ‘‘අෙං මහාසමුද්යදො ගම්භීයරොති වදන්ති.කුතස්ස ගම්භීරතා? මෙං 

ජාණුප්පටිච්ඡාදනමත්තම්පි උදකං න ලභාමා’’ති. තත්ථ කායූපපන්නස්ස

රාහුයනො මහාසමුද්යදො උත්තායනොති අඤ්යඤසඤ්ච උත්තායනොති න

වත්තබ්යබො. එවයමව ඤාණූපපන්නස්ස යථරස්ස පටිච්චසමුප්පායදො

උත්තායනොති අඤ්යඤසම්පිඋත්තායනොති නවත්තබ්යබො.එතමත්ථංසන්ධාෙ

භගවා ොය වං, ආනන්ද, ොය වං, ආනන්දාතිආහ. 
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පටුන 

 

යථරස්ස හි චතූහි කාරයණහි ගම්භීයරො පටිච්චසමුප්පායදො උත්තායනොති 

උපට්ඨාසි. කතයමහි චතූහි? පුබ්බූපනිස්සෙසම්පත්තිො තිත්ථවායසන

යසොතාපන්නතාෙ බහුස්සුතභායවනාති. 

ඉයතො කිරසතසහස්සියමකප්යපපදුමුත්තයරොනාම සත්ථායලොයකඋප්පජ්ජි.

තස්සහංසවතීනාමනගරංඅයහොසි, ආනන්යදොනාමරාජාපිතා, සුයමධානාම

යදවී මාතා, යබොධිසත්යතො උත්තරකුමායරො නාම අයහොසි. යසො පුත්තස්ස

ජාතදිවයස මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛම්ම පබ්බජිත්වා පධානමනුයුත්යතො

අනුක්කයමන සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා, ‘‘අයනකජාතිසංසාර’’න්ති උදානං

උදායනත්වා සත්තාහං යබොධිපල්ලඞ්යක වීතිනායමත්වා ‘‘පථවිෙං පාදං

ඨයපස්සාමී’’තිපාදං අභිනීහරි.අථපථවිංභින්දිත්වා මහන්තංපදුමංඋට්ඨාසි.

තස්ස ධුරපත්තානි නවුතිහත්ථානි, යකසරං තිංසහත්ථං, කණ්ණිකා

ද්වාදසහත්ථා, නවඝටප්පමාණායරණුඅයහොසි. 

සත්ථා පන උබ්යබධයතො අට්ඨපඤ්ඤාසහත්යථො අයහොසි, තස්ස උභින්නං 

බාහානමන්තරං අට්ඨාරසහත්ථං, නලාටං පඤ්චහත්ථං, හත්ථපාදා

එකාදසහත්ථා. තස්ස එකාදසහත්යථන පායදන ද්වාදසහත්ථාෙ කණ්ණිකාෙ

අක්කන්තමත්තාෙ නවඝටප්පමාණා යරණු උට්ඨාෙ අට්ඨපඤ්ඤාසහත්ථං

පයදසං උග්ගන්ත්වා ඔකිණ්ණමයනොසිලාචුණ්ණං විෙ පච්යචොකිණ්ණං.

තදුපාදාෙ භගවා ‘‘පදුමුත්තයරො’’ත්යවව පඤ්ඤායිත්ථ. තස්ස යදවියලො ච 

සුජායතොචද්යවඅග්ගසාවකාඅයහසුං, අමිතාචඅසමාචද්යවඅග්ගසාවිකා, 

සුමයනො නාම උපට්ඨායකො. පදුමුත්තයරො භගවා පිතුසඞ්ගහං කුරුමායනො

භික්ඛුසතසහස්සපරිවායරොහංසවතිො රාජධානිොවසති. 

කනිට්ඨභාතා පනස්ස සුමනකුමායරො නාම. තස්ස රාජා හංසවතියතො 

වීසයෙොජනසයතයභොගංඅදාසි.යසොකදාචිආගන්ත්වාපිතරඤ්චසත්ථාරඤ්ච

පස්සති. අයථකදිවසං පච්චන්යතො කුපියතො. සුමයනො රඤ්යඤො සාසනං

යපයසසි.රාජා‘‘ත්වංමො, තාත, කස්මාඨපියතො’’තිපටියපයසසි.යසොයචොයර

වූපසයමත්වා ‘‘උපසන්යතො, යදව, ජනපයදො’’ති රඤ්යඤො යපයසසි. රාජා

තුට්යඨො ‘‘සීඝං මම පුත්යතොආගච්ඡතූ’’තිආහ. තස්ස සහස්සමත්තා අමච්චා

යහොන්ති.යසොයතහිසද්ධිංඅන්තරාමග්යග මන්යතසි–‘‘මය්හංපිතාතුට්යඨො

සයච යම වරං යදති, කිං ගණ්හාමී’’ති? අථ නං එකච්යච ‘‘හත්ථිං ගණ්හථ, 

අස්සංගණ්හථ, ජනපදංගණ්හථ, සත්තරතනානිගණ්හථා’’ති ආහංසු.අපයර

‘‘තුම්යහ පථවිස්සරස්ස පුත්තා, න තුම්හාකං ධනං දුල්ලභං, ලද්ධම්පි යචතං

සබ්බංපහාෙගමනීෙං, පුඤ්ඤයමවඑකංආදාෙගමනීෙං, තස්මායදයවවරං 
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දදමායන යතමාසං පදුමුත්තරං භගවන්තං උපට්ඨාතුං වරං ගණ්හථා’’ති. යසො

‘‘තුම්යහ මය්හංකලයාණමිත්තානාම, මයමතං චිත්තං නත්ථි, තුම්යහහි පන

උප්පාදිතං, එවංකරිස්සාමී’’ති, ගන්ත්වාපිතරංවන්දිත්වාපිතරා ආලිඞ්යගත්වා, 

මත්ථයකචුම්බිත්වා‘‘වරංයත, පුත්ත, යදමී’’තිවුත්යත ‘‘ඉච්ඡාමහං, මහාරාජ, 

භගවන්තංයතමාසං චතූහිපච්චයෙහි උපට්ඨහන්යතොජීවිතංඅවඤ්ඣංකාතුං, 

ඉදං යම වරං යදහී’’ති ආහ. න සක්කා, තාත, අඤ්ඤං වයරහීති. යදව, 

ඛත්තිොනං නාම ද්යවකථා නත්ථි, එතයමව යම යදහි, න මමඤ්යඤන 

අත්යථොති.තාත, බුද්ධානංනාම චිත්තං දුජ්ජානං, සයචභගවානඉච්ඡස්සති, 

මො දින්නම්පි කිං භවිස්සතීති? ‘‘සාධු, යදව, අහං භගවයතො චිත්තං

ජානිස්සාමී’’ති විහාරංගයතො. 

යතන ච සමයෙන භත්තකිච්චං නිට්ඨායපත්වා භගවා ගන්ධකුටිං පවිට්යඨො

යහොති.යසොමණ්ඩලමායළසන්නිසින්නානංභික්ඛූනංසන්තිකංඅගමාසි.යත

නං ආහංසු–‘‘රාජපුත්තකස්මාආගයතොසී’’ති? භගවන්තංදස්සනාෙ, දස්යසථ

යම භගවන්තන්ති. ‘‘නමෙං, රාජපුත්ත, ඉච්ඡතිච්ඡතක්ඛයණසත්ථාරං දට්ඨුං 

ලභාමා’’ති. යකො පන, භන්යත, ලභතීති? සුමනත්යථයරො නාම රාජපුත්තාති.

යසො‘‘කුහිං භන්යතයථයරො’’ති? යථරස්සනිසින්නට්ඨානංපුච්ඡත්වාගන්ත්වා

වන්දිත්වා – ‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්යත, භගවන්තං පස්සිතුං, දස්යසථ යම

භගවන්ත’’න්ති ආහ. යථයරො ‘‘එහි, රාජපුත්තා’’ති තං ගයහත්වා

ගන්ධකුටිපරියවයණ ඨයපත්වා ගන්ධකුටිං ආරුහි. අථ නං භගවා ‘‘සුමන, 

කස්මා ආගයතොසී’’ති ආහ. රාජපුත්යතො, භන්යත, භගවන්තං දස්සනාෙ 

ආගයතොති.යතනහිභික්ඛුආසනංපඤ්ඤයපහීති.යථයරොආසනංපඤ්ඤයපසි.

නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්යත ආසයන. රාජපුත්යතො භගවන්තං වන්දිත්වා

පටිසන්ථාරං අකාසි, ‘‘කදා ආගයතොසි රාජපුත්තා’’ති? භන්යත, තුම්යහසු

ගන්ධකුටිං පවිට්යඨසු, භික්ඛූ පන ‘‘න මෙං ඉච්ඡතිච්ඡතක්ඛයණ භගවන්තං

දට්ඨුංලභාමා’’තිමංයථරස්සසන්තිකංපායහසුං, යථයරොපනඑකවචයනයනව

දස්යසසි, යථයරො, භන්යත, තුම්හාකං සාසයන වල්ලයභො මඤ්යඤති. ආම, 

රාජකුමාර, වල්ලයභොඑසභික්ඛුමය්හං සාසයනති.භන්යත, බුද්ධානංසාසයන

කිංකත්වාවල්ලයභොයහොතීති? දානංදත්වාසීලං සමාදියිත්වාඋයපොසථකම්මං

කත්වා, කුමාරාති. භගවා අහම්පි යථයරො විෙ බුද්ධසාසයන වල්ලයභො

යහොතුකායමො, යතමාසංයමවස්සාවාසංඅධිවායසථාති.භගවා, ‘‘අත්ථිනුයඛො

ගයතන අත්යථො’’ති ඔයලොයකත්වා ‘‘අත්ථී’’ති දිස්වා ‘‘සුඤ්ඤාගායර යඛො, 

රාජකුමාර, තථාගතා අභිරමන්තී’’ති ආහ. කුමායරො ‘‘අඤ්ඤාතං භගවා, 

අඤ්ඤාතං සුගතා’’ති වත්වා – ‘‘අහං, භන්යත, පුරිමතරං ගන්ත්වා විහාරං



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 

77 

පටුන 

 

කායරමි, මො යපසියත භික්ඛුසතසහස්යසන සද්ධිං ආගච්ඡථා’’ති පටිඤ්ඤං

ගයහත්වාපිතුසන්තිකංගන්ත්වා, ‘‘දින්නායම, යදව, භගවතා පටිඤ්ඤා, මො

පහියත තුම්යහ භගවන්තං යපයසෙයාථා’’ති පිතරං වන්දිත්වා නික්ඛමිත්වා

යෙොජයන යෙොජයන විහාරං කායරත්වා වීසයෙොජනසතං අද්ධානං ගයතො.

ගන්ත්වා අත්තයනො නගයර විහාරට්ඨානං විචිනන්යතො යසොභනස්ස නාම

කුටුම්බිකස්ස උෙයානං දිස්වා සතසහස්යසන කිණිත්වා සතසහස්සං 

විස්සජ්යජත්වාවිහාරංකායරසි.තත්ථභගවයතොගන්ධකුටිං, යසසභික්ඛූනඤ්ච 

රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානත්ථාෙ කුටියලණමණ්ඩයප කාරායපත්වා

පාකාරපරික්යඛපං ද්වාරයකොට්ඨකඤ්චනිට්ඨායපත්වා පිතුසන්තිකංයපයසසි

‘‘නිට්ඨිතංමය්හං කිච්චං, සත්ථාරංපහිණථා’’ති. 

රාජා භගවන්තං යභොයජත්වා ‘‘භගවා සුමනස්ස කිච්චං නිට්ඨිතං, තුම්හාකං

ආගමනං පච්චාසීසතී’’ති. භගවා සතසහස්සභික්ඛුපරිවායරො යෙොජයන

යෙොජයන විහායරසුවසමායනොඅගමාසි.කුමායරො‘‘සත්ථාආගච්ඡතී’’තිසුත්වා

යෙොජනං පච්චුග්ගන්ත්වාගන්ධමාලාදීහිපූජෙමායනොවිහාරංපයවයසත්වා– 

‘‘සතසහස්යසනයමකීතං, සතසහස්යසනමාපිතං; 

යසොභනංනාමඋෙයානංපටිග්ගණ්හ, මහාමුනී’’ති.– 

විහාරං නිෙයායතසි. යසො වස්සූපනායිකදිවයස දානං දත්වා අත්තයනො 

පුත්තදායරචඅමච්යචචපක්යකොසායපත්වාආහ–‘‘සත්ථාඅම්හාකංසන්තිකං

දූරයතො ආගයතො, බුද්ධා ච නාම ධම්මගරුයනොව, නාමිසගරුකා. තස්මා අහං

ඉමං යතමාසං ද්යව සාටයක නිවායසත්වා දස සීලානි සමාදියිත්වා ඉයධව 

වසිස්සාමි, තුම්යහ ඛීණාසවසතසහස්සස්ස ඉමිනාවනීහායරනයතමාසං දානං

දයදය්ොථා’’ති. 

යසො සුමනත්යථරස්ස වසනට්ඨානසභායගයෙව ඨායන වසන්යතො ෙං යථයරො

භගවයතො වත්තං කයරොති, තං සබ්බං දිස්වා, ‘‘ඉමස්මිං ඨායන

එකන්තවල්ලයභො එස යථයරො, එතස්යසව ඨානන්තරං පත්යථතුං වට්ටතී’’ති

චින්යතත්වා, උපකට්ඨාෙ පවාරණාෙ ගාමං පවිසිත්වා සත්තාහං මහාදානං

දත්වා සත්තයම දිවයස භික්ඛූසතසහස්සස්ස පාදමූයල තිචීවරං ඨයපත්වා

භගවන්තං වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, ෙයදතං මො මග්යග 

යෙොජනන්තරිකවිහාරකාරාපනයතො පට්ඨාෙ පුඤ්ඤං කතං, තං යනව

සක්කසම්පත්තිං, න මාරබ්රහ්මසම්පත්තිං පත්ථෙන්යතන, බුද්ධස්ස පන

උපට්ඨාකභාවං පත්යථන්යතන කතං. තස්මා අහම්පි භගවා අනාගයත
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සුමනත්යථයරො විෙ එකස්ස බුද්ධස්ස උපට්ඨායකො යහොමී’’ති

පඤ්චපතිට්ඨියතන පතිත්වා වන්දිත්වා නිපන්යනො. භගවා ‘‘මහන්තං 

කුලපුත්තස්ස චිත්තං, ඉජ්ඣිස්සති නු යඛො, යනො’’ති ඔයලොයකන්යතො, 

‘‘අනාගයත ඉයතො සතසහස්සියම කප්යප යගොතයමො නාම බුද්යධො 

උප්පජ්ජිස්සති, තස්යසවඋපට්ඨායකොභවිස්සතී’’තිඤත්වා– 

‘‘ඉච්ඡතංපත්ථිතංතුය්හං, සබ්බයමවසමිජ්ඣතු; 

සබ්යබපූයරන්තුසඞ්කප්පා, චන්යදොපන්නරයසොෙථා’’ති.– 

ආහ. කුමායරො සුත්වා ‘‘බුද්ධා නාම අද්යවජ්ඣකථා යහොන්තී’’ති 

දුතිෙදිවයසයෙව තස්ස භගවයතො පත්තචීවරං ගයහත්වා පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො

ගච්ඡන්යතොවිෙ අයහොසි.යසොතස්මිංබුද්ධුප්පායදවස්සසතසහස්සංදානංදත්වා

සග්යග නිබ්බත්තිත්වා කස්සපබුද්ධකායලපි පිණ්ඩාෙ චරයතො යථරස්ස

පත්තග්ගහණත්ථං උත්තරිසාටකං දත්වා පූජං අකාසි. පුන සග්යග

නිබ්බත්තිත්වා තයතො චුයතො බාරාණසිරාජා හුත්වා අට්ඨන්නං

පච්යචකබුද්ධානං පණ්ණසාලායෙොකායරත්වා මණිආධාරයක උපට්ඨයපත්වා

චතූහිපච්චයෙහිදසවස්සසහස්සානිඋපට්ඨානංඅකාසි.එතානි පාකටට්ඨානානි. 

කප්පසතසහස්සං පන දානං දදමායනොව අම්හාකං යබොධිසත්යතන සද්ධිං 

තුසිතපුයරනිබ්බත්තිත්වා තයතොචුයතොඅමියතොදනසක්කස්සයගයහ පටිසන්ධිං

ගයහත්වා අනුපුබ්යබන කතාභිනික්ඛමයනො සම්මාසම්යබොධිං පත්වා

පඨමගමයනන කපිලවත්ථුංආගන්ත්වාතයතොනික්ඛමන්යතභගවතිභගවයතො

පරිවාරත්ථං රාජකුමායරසු පබ්බජන්යතසු භද්දිොදීහි සද්ධිං නික්ඛමිත්වා 

භගවයතො සන්තියක පබ්බජිත්වා නචිරස්යසව ආෙස්මයතො පුණ්ණස්ස

මන්තාණිපුත්තස්ස සන්තියක ධම්මකථං සුත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි.

එවයමස ආෙස්මා පුබ්බූපනිස්සෙසම්පන්යනො, තස්සිමාෙ

පුබ්බූපනිස්සෙසම්පත්තිො ගම්භීයරොපි පටිච්චසමුප්පායදො උත්තානයකො විෙ

උපට්ඨාසි. 

තිත්ථවායසොති පන ගරූනං සන්තියක උග්ගහණසවනපරිපුච්ඡනධාරණානි

වුච්චන්ති. යසො යථරස්ස අතිවිෙ පරිසුද්යධො. යතනාපිස්සාෙං ගම්භීයරොපි

උත්තානයකො විෙ උපට්ඨාසි. යසොතාපන්නානඤ්ච නාම පච්චොකායරො

උත්තානයකො හුත්වා උපට්ඨාති, අෙඤ්ච ආෙස්මා යසොතාපන්යනො.

බහුස්සුතානං චතුහත්යථ ඔවරයක පදීයප ජලමායන මඤ්චපීඨං විෙ

නාමරූපපරිච්යඡයදොපාකයටොයහොති, අෙඤ්ච ආෙස්මාබහුස්සුතානංඅග්යගො.
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ඉති බාහුසච්චගායවනපිස්ස ගම්භීයරොපි පච්චොකායරො උත්තානයකො විෙ

උපට්ඨාසි.පටිච්චසමුප්පායදොචතූහි ගම්භීරතාහිගම්භීයරො.සාපනස්සගම්භීරතා

විසුද්ධිමග්යග විත්ථාරිතාව. සා සබ්බාපි යථරස්ස උත්තානකා විෙ උපට්ඨාසි.

යතන භගවා ආෙස්මන්තං ආනන්දං උස්සායදන්යතො ො ය වන්තිආදිමාහ. 

අෙඤ්යහත්ථඅධිප්පායෙො–ආනන්ද, ත්වංමහාපඤ්යඤොවිසදඤායණො, යතන

යත ගම්භීයරොපි පටිච්චසමුප්පායදො උත්තානයකො විෙ ඛාෙති. තස්මා

‘‘මය්හයමව නු යඛො එස උත්තානයකො විෙ හුත්වා උපට්ඨාති, උදාහු

අඤ්යඤසම්පී’’තිමාඑවංඅවච. 

ෙංපනවුත්තං‘‘අපසායදන්යතො’’ති, තත්ථාෙමධිප්පායෙො–ආනන්ද, ‘‘අථච

පනයමඋත්තානකුත්තානයකොවිෙඛාෙතී’’තිමායහවංඅවච.ෙදිහියතඑස 

උත්තානකුත්තානයකො විෙ ඛාෙති, කස්මා ත්වං අත්තයනො ධම්මතාෙ

යසොතාපන්යනො නායහොසි, මො දින්නනයෙ ඨත්වා යසොතාපත්තිමග්ගං

පටිවිජ්ඣි? ආනන්ද, ඉදං නිබ්බානයමව ගම්භීරං, පච්චොකායරො පන

උත්තානයකො ජායතො, අථ කස්මා ඔළාරිකං කාමරාගසංයෙොජනං

පටිඝසංයෙොජනං ඔළාරිකංකාමරාගානුසෙං පටිඝානුසෙන්ති ඉයම චත්තායරො 

කියලයස සමුග්ඝායතත්වා සකදාගාමිඵලං න සච්ඡකයරොසි, යතයෙව

අණුසහගයත චත්තායරො කියලයස සමුග්ඝායතත්වා අනාගාමිඵලං න

සච්ඡකයරොසි, රූපරාගාදීනි පඤ්ච සංයෙොජනානි, මානානුසෙං භවරාගානුසෙං

අවිජ්ජානුසෙන්ති ඉයම අට්ඨ කියලයස සමුග්ඝායතත්වා අරහත්තං න

සච්ඡකයරොසි? කස්මා වා සතසහස්සකප්පාධිකං එකං අසඞ්යඛයෙයං

පූරිතපාරමියනො සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා විෙ සාවකපාරමීඤාණං න 

පටිවිජ්ඣසි, සතසහස්සකප්පාධිකානි ද්යව අසඞ්යඛයෙයානි පූරිතපාරමියනො 

පච්යචකබුද්ධා විෙ ච පච්යචකයබොධිඤාණං න පටිවිජ්ඣසි? ෙදි වා යත

සබ්බථාව එස උත්තානයකො හුත්වා උපට්ඨාසි. අථ කස්මා

සතසහස්සකප්පාධිකානි චත්තාරි අට්ඨ යසොළස වා අසඞ්යඛයෙයානි

පූරිතපාරමියනො බුද්ධා විෙ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං න සච්ඡකයරොසි? කිං

අනත්ථියකොසිඑයතහිවියසසාධිගයමහි? පස්සොවචයතඅපරද්ධං, ත්වංනාම 

සාවකපයදසඤායණඨියතොඅතිගම්භීරංපච්චොකාරං ‘‘උත්තානයකොවිෙයම

උපට්ඨාතී’’තිවදසි. තස්සයතඉදංවචනංබුද්ධානංකථාෙපච්චනීකංයහොති.

තාදියසන නාම භික්ඛුනා බුද්ධානං කථාෙ පච්චනීකං කයථතබ්බන්ති න

යුත්තයමතං. නනු මය්හං, ආනන්ද, ඉමං පච්චොකාරං පටිවිජ්ඣිතුං

වාෙමන්තස්යසව කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යඛයෙයානි 

අතික්කන්තානි. පච්චොකාරපටිවිජ්ඣනත්ථාෙ ච පන යම අදින්නදානං නාම
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නත්ථි, අපූරිතපාරමීනාමනත්ථි.‘‘අජ්ජපච්චොකාරංපටිවිජ්ඣිස්සාමී’’තිපන

යම නිරුස්සාහං විෙ මාරබලං විධමන්තස්ස අෙං මහාපථවී ද්වඞ්ගුලමත්තම්පි

නාකම්පි, තථා පඨමොයම පුබ්යබනිවාසං, මජ්ඣිමොයම දිබ්බචක්ඛුං

සම්පායදන්තස්ස. පච්ඡමොයම පන යම බලවපච්චූසසමයෙ, ‘‘අවිජ්ජා

සඞ්ඛාරානං නවහි ආකායරහි පච්චයෙො යහොතී’’ති දිට්ඨමත්යතයෙව

දසසහස්සියලොකධාතු අෙදණ්යඩන ආයකොටිතකංසථායලො විෙ විරවසතං

විරවසහස්සං මුඤ්චමානා වාතාහයත පදුමිනිපණ්යණ උදකබින්දු විෙ

පකම්පිත්ථ.එවං ගම්භීයරොචාෙං, ආනන්ද, පටිච්චසමුප්පායදොගම්භීරාවභායසො

ච, එතස්ස, ආනන්ද, ධම්මස්ස අනනුයබොධා…යප.…නාතිවත්තතීති. 

එතස්ස ධම්ෙස්සාති එතස්ස පච්චෙධම්මස්ස. අනනුයබොධාති

ඤාතපරිඤ්ඤාවයසන අනනුබුජ්ඣනා. අප්පටියවධාති

තීරණප්පහානපරිඤ්ඤාවයසන අප්පටිවිජ්ඣනා. තන්තාකුලක ාතාති තන්තං

විෙ ආකුලජාතා. ෙථා නාම දුන්නික්ඛිත්තං මූසිකච්ඡන්නං යපසකාරානං

තන්තං තහිං තහිංආකුලං යහොති, ‘‘ඉදං අග්ගං, ඉදං මූල’’න්ති අග්යගන වා

අග්ගං, මූයලනවාමූලංසමායනතුං දුක්කරංයහොති. එවයමවසත්තාඉමස්මිං

පච්චොකායරඛලිතාආකුලාබයාකුලායහොන්ති, නසක්යකොන්තිපච්චොකාරං

උජුංකාතුං.තත්ථතන්තං පච්චත්තපුරිසකායරඨත්වාසක්කාපිභයවෙයඋජුං

කාතුං, ඨයපත්වා පන ද්යව යබොධිසත්යත අඤ්යඤො සත්යතො අත්තයනො

ධම්මතාෙපච්චොකාරංඋජුංකාතුංසමත්යථොනාම නත්ථි.ෙථාපනආකුලං

තන්තං කඤ්ජිෙං දත්වා යකොච්යඡන පහටං තත්ථ තත්ථ ගුළකජාතං යහොති

ගණ්ඨිබද්ධං, එවමියම සත්තා පච්චයෙසු පක්ඛලිත්වා පච්චයෙ උජුං කාතුං 

අසක්යකොන්තා ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතවයසන ගුළකජාතා යහොන්ති ගණ්ඨිබද්ධා.

යෙ හි යකචි දිට්ඨියෙො සන්නිස්සිතා, සබ්යබ යත පච්චෙං උජුං කාතුං

අසක්යකොන්තායෙව. 

කුලාගණ්ඨික ාතාති කුලාගණ්ඨිකං වුච්චති යපසකාරකඤ්ජිෙසුත්තං. කුලා

නාම සකුණිකා, තස්සා කුලාවයකොතිපි එයක. ෙථා හි තදුභෙම්පි ආකුලං

අග්යගනවාඅග්ගං, මූයලනවාමූලංසමායනතුංදුක්කරන්ති පුරිමනයෙයනව

යෙොයජතබ්බං. 

මුඤ් පබ්බ භූතාතිමුඤ්ජතිණංවිෙ පබ්බජතිණංවිෙචභූතාතාදිසාජාතා.ෙථා

හි තානි තිණානි යකොට්යටත්වා කතරජ්ජු ජිණ්ණකායල කත්ථචි පතිතං

ගයහත්වා යතසං තිණානං ‘‘ඉදං අග්ගං, ඉදං මූල’’න්ති අග්යගන වා අග්ගං, 

මූයලනවාමූලංසමායනතුංදුක්කරං, තම්පිපච්චත්තපුරිසකායර ඨත්වාසක්කා
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භයවෙය උජුං කාතුං, ඨයපත්වා පන ද්යව යබොධිසත්යත අඤ්යඤො සත්යතො

අත්තයනොධම්මතාෙපච්චොකාරංඋජුංකාතුංසමත්යථො නාමනත්ථි, එවමෙං

පජාපච්චෙංඋජුංකාතුංඅසක්යකොන්තීදිට්ඨිගතවයසනගණ්ඨිකජාතා හුත්වා

අපාෙංදුග්ගතිංවිනිපාතංසංසාරංනාතිවත්තති. 

තත්ථ අපායෙොති නිරෙතිරච්ඡානයෙොනියපත්තිවිසෙඅසුරකාො.සබ්යබපිහියත

වඩ්ඪිසඞ්ඛාතස්ස අෙස්ස අභාවයතො ‘‘අපායෙො’’ති වුච්චති, තථා දුක්ඛස්ස

ගතිභාවයතො දුග්ගති, සුඛසමුස්සෙයතොවිනිපතිතත්තා විනිපායතො. ඉතයරොපන

– 

‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආෙතනානච; 

අබ්යභොච්ඡන්නංවත්තමානා, සංසායරොති පවුච්චති’’. 

තං සබ්බම්පි නාතිවත්තති නාතික්කමති, අථ යඛො චුතියතො පටිසන්ධිං, 

පටිසන්ධියතො චුතින්ති එවං පුනප්පුනං චුතිපටිසන්ධියෙො ගණ්හමානා තීසු 

භයවසු චතූසු යෙොනීසු පඤ්චසු ගතීසු සත්තසු විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු නවසු

සත්තාවායසසු මහාසමුද්යද වාතක්ඛිත්තා නාවා විෙ ෙන්යත යුත්තයගොයණො

විෙ ච පරිබ්භමතියෙව. ඉති සබ්බයමතං භගවා ආෙස්මන්තං ආනන්දං

අපසායදන්යතොආහ.යසසයමත්ථ වුත්තනෙයමවාති.දසමං. 

දුක්ඛවග්යගොඡට්යඨො. 

7. ෙ ාවග්යගො 

1. අස්සුතවාසුත්තවණ්ණනා 

61. මහාවග්ගස්ස පඨයම අස්සුතවාති 

ඛන්ධධාතුආෙතනපච්චොකාරසතිපට්ඨානාදීසු

උග්ගහපරිපුච්ඡාවිනිච්ඡෙරහියතො. පුථුජ් යනොති පුථූනං නානප්පකාරානං

කියලසාදීනංජනනාදිකාරයණහි පුථුජ්ජයනො.වුත්තඤ්යහතං–‘‘පුථුකියලයස

ජයනන්තීති පුථුජ්ජනා’’ති සබ්බං විත්ථායරතබ්බං. අපිච පුථූනං

ගණනපථමතීතානං අරිෙධම්මපරම්මුඛානං නීචධම්මසමාචාරානං ජනානං

අන්යතොගධත්තාපි පුථුජ්ජයනො, පුථු වා අෙං විසුංයෙව සඞ්ඛං ගයතො, 

විසංසට්යඨො සීලසුතාදිගුණයුත්යතහිඅරියෙහිජයනොතිපුථුජ්ජයනො.එවයමයතහි 

‘‘අස්සුතවාපුථුජ්ජයනො’’තිද්වීහිපිපයදහියෙයත– 

‘‘දුයව පුථුජ්ජනාවුත්තා, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 

82 

පටුන 

 

අන්යධොපුථුජ්ජයනොඑයකො, කලයායණයකොපුථුජ්ජයනො’’ති.(මහානි. 94); – 

ද්යව පුථුජ්ජනා වුත්තා, යතසු අන්ධපුථුජ්ජයනො ගහියතො. ඉෙස්මින්ති

පච්චුප්පන්නපච්චක්ඛකාෙංදස්යසති. චාතුෙ ාභූතිකස්මින්තිචතුමහාභූතකායෙ

චතුමහාභූයතහි නිබ්බත්යත චතුමහාභූතමයෙති අත්යථො. නිබ්බින්යදෙයාති 

උක්කණ්යඨෙය. විරජ්ය ෙයාති න රජ්යජෙය. විමුච්යචෙයාති මුච්චිතුකායමො

භයවෙය. ආචයෙොති වුඩ්ඪි. අපචයෙොති පරිහානි. ආදානන්ති නිබ්බත්ති. 

නි්ය පනන්ති යභයදො. 

තස්ොති ෙස්මා ඉයම චත්තායරො වුඩ්ඪිහානිනිබ්බත්තියභදා පඤ්ඤාෙන්ති, 

තස්මා තංකාරණාති අත්යථො. ඉති භගවා චාතුමහාභූතියක කායෙ රූපං 

පරිග්ගයහතුං අයුත්තරූපං කත්වා අරූපං පරිග්ගයහතුං යුත්තරූපං කයරොති.

කස්මා? යතසඤ්හිභික්ඛූනංරූපස්මිංගායහො බලවාඅධිමත්යතො, යතනයතසං

රූයප ගාහස්ස පරිග්ගයහතබ්බරූපතං දස්යසත්වා නික්කඩ්ෙන්යතො අරූයප

පතිට්ඨාපනත්ථංඑවමාහ. 

චිත්තන්තිආදි සබ්බං මනාෙතනස්යසව නාමං. තඤ්හි චිත්තවත්ථුතාෙ

චිත්තයගොචරතාෙ සම්පයුත්තධම්මචිත්තතාෙ ච චිත්තං, මනනට්යඨන ෙයනො, 

විජානනට්යඨන විඤ්ඤාණන්ති වුච්චති. නාලන්ති න සමත්යථො. 

අජ්යඣොසිතන්ති තණ්හාෙ ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා ගහිතං. ෙොයිතන්ති

තණ්හාමමත්යතන මම ඉදන්ති ගහිතං. පරාෙට්ඨන්ති දිට්ඨිො පරාමසිත්වා

ගහිතං. එතං ෙොති තණ්හාගායහො, යතන අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතං ගහිතං 

යහොති. එයසො ෙස්මීතිමානගායහො, යතනනවමානාගහිතායහොන්ති. එයසො

යෙඅත්තාතිදිට්ඨිගායහො, යතනද්වාසට්ඨිදිට්ඨියෙො ගහිතායහොන්ති. තස්ොති

ෙස්මාඑවංදීඝරත්තංගහිතං, තස්මානිබ්බින්දිතුංනසමත්යථො. 

වරං, ික් යවති ඉදං කස්මා ආහ? පඨමඤ්හි යතන රූපං පරිග්ගයහතුං

අයුත්තරූපංකතං, අරූපංයුත්තරූපං, අථ ‘‘යතසං භික්ඛූනං රූපයතොගායහො

නික්ඛමිත්වා අරූපං ගයතො’’තිඤත්වා තං නික්කඩ්ඪිතුං ඉමං යදසනංආරභි. 

තත්ථ අත්තයතො උපගච්යඡෙයාති අත්තාති ගණ්යහෙය. ිකයෙයොපීති

වස්සසතයතො උද්ධම්පි. කස්මා පන භගවා එවමාහ? කිං අතියරකවස්සසතං

තිට්ඨමානංරූපංනාම අත්ථි? නනුපඨමවයෙ පවත්තංරූපංමජ්ඣිමවෙංන

පාපුණාති, මජ්ඣිමවයෙ පවත්තං පච්ඡමවෙං, පුයරභත්යත පවත්තං

පච්ඡාභත්තං, පච්ඡාභත්යත පවත්තං පඨමොමං, පඨමොයම පවත්තං

මජ්ඣිමොමං, මජ්ඣිමොයමපවත්තංපච්ඡමොමංන පාපුණාති? තථාගමයන
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පවත්තං ඨානං, ඨායන පවත්තං නිසජ්ජං, නිසජ්ජාෙ පවත්තං සෙනං න 

පාපුණාති.එකඉරිොපයථපිපාදස්සඋද්ධරයණපවත්තංඅතිහරණං, අතිහරයණ

පවත්තං වීතිහරණං, වීතිහරයණ පවත්තං යවොස්සජ්ජනං, යවොස්සජ්ජයන

පවත්තං සන්නික්යඛපනං, සන්නික්යඛපයන පවත්තං සන්නිරුජ්ඣනං න

පාපුණාති, තත්ථ තත්යථව ඔධි ඔධි පබ්බං පබ්බං හුත්වා තත්තකපායල

පක්ඛිත්තතිලාවිෙපටපටාෙන්තාසඞ්ඛාරාභිජ්ජන්තීති? සච්චයමතං.ෙථාපන

පදීපස්සජලයතොජාතාතංතංවට්ටිප්පයදසංඅනතික්කමිත්වාතත්ථ තත්යථව

භිජ්ජති, අථ ච පන පයවණිසම්බන්ධවයසන සබ්බරත්තිං ජලියතො පදීයපොති 

වුච්චති, එවමිධාපිපයවණිවයසනඅෙම්පිකායෙොඑවංචිරට්ඨිතියකොවිෙ කත්වා

දස්සියතො. 

රත්තිොචදිවසස්සචාතිරත්තිම්හිච දිවයසච.භුම්මත්යථයහතංසාමිවචනං. 

අඤ්ඤයදව උප්පජ් ති, අඤ්ඤං නිරුජ්ඣතීති ෙං රත්තිං උප්පජ්ජති ච

නිරුජ්ඣතිච, තයතොඅඤ්ඤයදවදිවා උප්පජ්ජතිචනිරුජ්ඣතිචාතිඅත්යථො.

අඤ්ඤංඋප්පජ්ජති, අනුප්පන්නයමවඅඤ්ඤං නිරුජ්ඣතීති එවංපනඅත්යථො

නගයහතබ්යබො.‘‘රත්තිොචදිවසස්සචා’’තිඉදං පුරිමපයවණියතොපරිත්තකං

පයවණිං ගයහත්වා පයවණිවයසයනව වුත්තං, එකරත්තිං පන එකදිවසං වා

එකයමව චිත්තං ඨාතුං සමත්ථං නාම නත්ථි. එකස්මිඤ්හි අච්ඡරාක්ඛයණ

අයනකානි චිත්තයකොටිසතසහස්සානි උප්පජ්ජන්ති. වුත්තම්පි යචතං

මිලින්දපඤ්යහ– 

‘‘වාහසතංයඛො, මහාරාජ, වීහීනං, අඩ්ෙචූළඤ්ච වාහා, වීහිසත්තම්බණානි, ද්යව

ච තුම්බා, එකච්ඡරාක්ඛයණ පවත්තස්ස චිත්තස්ස එත්තකා වීහී ලක්ඛං

ඨපීෙමානාපරික්ඛෙංපරිොදානංගච්යඡෙය’’න්ති. 

පවයනතිමහාවයන. තං මුඤ්චිත්වාඅඤ්ඤංගණ් ාති, තංමුඤ්චිත්වාඅඤ්ඤං

ගණ් ාතීතිඉමිනාන යසොගණ්හිතබ්බසාඛංඅලභිත්වාභූමිංඔතරති.අථයඛො

තස්මිං මහාවයන විචරන්යතො තං තං සාඛං ගණ්හන්යතොයෙව චරතීති

අෙමත්යථොදස්සියතො. 

එවයෙව ය ොති එත්ථ ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – අරඤ්ඤමහාවනං විෙ හි

ආරම්මණවනංයවදිතබ්බං.තස්මිංවයනවිචරණමක්කයටොවිෙ ආරම්මණවයන

උප්පජ්ජනකචිත්තං. සාඛාගහණං විෙ ආරම්මයණ ලුබ්භනං. ෙථා යසො

අරඤ්යඤවිචරන්යතොමක්කයටොතංතංසාඛංපහාෙතංතංසාඛංගණ්හාති, 

එවමිදං ආරම්මණවයන විචරන්තං චිත්තම්පි කදාචි රූපාරම්මණං ගයහත්වා

උප්පජ්ජති, කදාචි සද්දාදීසු අඤ්ඤතරං, කදාචි අතීතං, කදාචි අනාගතං වා



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

 

පච්චුප්පන්නංවා, තථා කදාචිඅජ්ඣත්තං, කදාචිබාහිරං.ෙථාචයසොඅරඤ්යඤ

විචරන්යතො මක්කයටො සාඛං අලභිත්වා ඔරුය්හ භූමිෙං නිසින්යනොති න

වත්තබ්යබො, එකං පන පණ්ණසාඛං ගයහත්වාව නිසීදති, එවයමව

ආරම්මණවයන විචරන්තං චිත්තම්පි එකං ඔලුබ්භාරම්මණං අලභිත්වා

උප්පන්නන්ති න වත්තබ්බං, එකජාතිෙං පන ආරම්මණං ගයහත්වාව

උප්පජ්ජතීතියවදිතබ්බං.එත්තාවතාචපනභගවතාරූපයතොනීහරිත්වාඅරූයප 

ගායහොපතිට්ඨාපියතො, අරූපයතොනීහරිත්වාරූයප. 

ඉදානිතංඋභෙයතොනික්කඩ්ඪිතුකායමො තත්ර, ික් යව, සුතවාඅපාෙසාවයකොති

යදසනංආරභි. අෙං පනත්යථොආසීවිසදට්ඨූපමාෙ දීයපතබ්යබො – එයකොකිර

පුරියසො ආසීවියසන දට්යඨො, අථස්ස විසං හරිස්සාමීති යඡයකො භිසක්යකො

ආගන්ත්වා වමනං කායරත්වා යහට්ඨා ගරුයළො, උපරි නායගොති මන්තං 

පරිවත්යතත්වාවිසංඋපරිආයරොයපසි.යසොොවඅක්ඛිප්පයදසාආරුළ්හභාවං

ඤත්වා ‘‘ඉයතො පරංඅභිරුහිතුංනදස්සාමි, දට්ඨට්ඨායනයෙවඨයපස්සාමී’’ති 

උපරිගරුයළො, යහට්ඨානායගොතිමන්තංපරිවත්යතත්වාකණ්යණ ධුයමත්වා

දණ්ඩයකන පහරිත්වා විසං ඔතායරත්වා දට්ඨට්ඨායනයෙව ඨයපසි. තත්රස්ස 

ඨිතභාවං ඤත්වා අගදයලයපන විසං නිම්මයථත්වා න්හායපත්වා ‘‘සුඛී

යහොහී’’තිවත්වා යෙනකාමංපක්කාමි. 

තත්ථආසීවියසනදට්ඨස්සකායෙවිසපතිට්ඨානංවිෙඉයමසං භික්ඛූනංරූයප

අධිමත්තගාහකායලො, යඡයකො භිසක්යකො විෙ තථාගයතො, මන්තං

පරිවත්යතත්වා උපරි විසස්ස ආයරොපිතකායලො විෙ තථාගයතන යතසං

භික්ඛූනං රූපයතො ගාහං නීහරිත්වා අරූයප පතිට්ඨාපිතකායලො, ොව

අක්ඛිප්පයදසා ආරුළ්හවිසස්ස උපරි අභිරුහිතුං අදත්වා පුන මන්තබයලන

ඔතායරත්වාදට්ඨට්ඨායනයෙවඨපනංවිෙසත්ථාරායතසංභික්ඛූනංඅරූපයතො 

ගාහං නීහරිත්වා රූයප පතිට්ඨාපිතකායලො. දට්ඨට්ඨායන ඨිතස්ස විසස්ස

අගදයලයපන නිම්මථනංවිෙඋභෙයතොගාහංනීහරණත්ථාෙඉමිස්සායදසනාෙ

ආරද්ධකායලො යවදිතබ්යබො. තත්ථ නිබ්බින්දං විරජ් තීති ඉමිනා මග්යගො

කථියතො, විරාගා විමුච්චතීති ඵලං, විමුත්තස්මින්තිආදිනා පච්චයවක්ඛණා.

පඨමං. 

2. දුතිෙඅස්සුතවාසුත්තවණ්ණනා 

62. දුතියෙ සු යවදනිෙන්තිසුඛයවදනාෙපච්චෙං. ඵස්සන්තිචක්ඛුසම්ඵස්සාදිං.

නනු ච චක්ඛුසම්ඵස්යසො සුඛයවදනාෙ පච්චයෙො න යහොතීති? 

සහජාතපච්චයෙනනයහොති, උපනිස්සෙපච්චයෙනපනජවනයවදනාෙ යහොති, 
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තං සන්ධායෙතං වුත්තං. යසොතසම්ඵස්සාදීසුපි එයසව නයෙො. තජ් න්ති

තජ්ජාතිකං තස්සාරුප්පං, තස්ස ඵස්සස්ස අනුරූපන්ති අත්යථො. 

දු් යවදනිෙන්තිආදි වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. සඞ්ඝට්ටනසයෙොධානාති

සඞ්ඝට්ටයනනයචවසයමොධායනන ච, සඞ්ඝට්ටනසම්පිණ්ඩයනනාතිඅත්යථො. 

උස්ොති උණ්හාකායරො. යතය ොඅිකනිබ්බත්තතීතිඅග්ගිචුණ්යණො නික්ඛමතීති

න ගයහතබ්බං, උස්මාකාරස්යසව පන එතං යවවචනං. තත්ථ ද්වින්නං

කට්ඨානන්තිද්වින්නංඅරණීනං.තත්ථඅයධොඅරණීවිෙ වත්ථු, උත්තරාරණීවිෙ

ආරම්මණං, සඞ්ඝට්ටනංවිෙඵස්යසො, උස්මාධාතුවිෙයවදනා. දුතිෙං. 

3. පුත්තමංසූපමසුත්තවණ්ණනා 

63. තතියෙ චත්තායරොයෙ, ික් යව, ආ ාරාතිආදි වුත්තනෙයමව. ෙස්මා

පනස්ස අට්ඨුප්පත්තියකො නික්යඛයපො, තස්මා තං දස්යසත්වායවත්ථ

අනුපුබ්බපදවණ්ණනං කරිස්සාමි. කතරාෙ පන ඉදං අට්ඨුප්පත්තිො

නික්ඛිත්තන්ති? ලාභසක්කායරන.භගවයතොකිරමහාලාභසක්කායරො උප්පජ්ජි, 

ෙථා තං චත්තායරො අසඞ්යඛයයෙය පූරිතදානපාරමීසඤ්චෙස්ස. සබ්බදිසාසු 

හිස්ස ෙමකමහායමයඝො වුට්ඨහිත්වා මයහොඝං විෙ සබ්බපාරමියෙො ‘‘එකස්මිං

අත්තභායව විපාකං දස්සාමා’’ති සම්පිණ්ඩිතා විෙ ලාභසක්කාරමයහොඝං

නිබ්බත්තයිංසු. තයතො තයතො 

අන්නපානොනවත්ථමාලාගන්ධවියලපනාදිහත්ථා ඛත්තිෙබ්රාහ්මණාදයෙො

ආගන්ත්වා, ‘‘කහං බුද්යධො, කහං භගවා, කහං යදවයදයවො නරාසයභො

පුරිසසීයහො’’ති? භගවන්තං පරියෙසන්ති. සකටසයතහිපි පච්චයෙ ආහරිත්වා

ඔකාසංඅලභමානාසමන්තාගාවුතප්පමාණම්පිසකටධුයරන සකටධුරංආහච්ච

තිට්ඨන්ති යචව අනුප්පවත්තන්ති ච අන්ධකවින්දබ්රාහ්මණාදයෙො විෙ. සබ්බං

ඛන්ධයකයතසුයතසුසුත්යතසුචආගතනයෙනයවදිතබ්බං. 

ෙථාභගවයතො, එවංභික්ඛුසඞ්ඝස්සාපි.වුත්තඤ්යචතං– 

‘‘යතන යඛො පන සමයෙන භගවා සක්කයතො යහොති ගරුකයතො මානියතො

පූජියතො අපචියතො ලාභී චීවර-පිණ්ඩපාත-යසනාසන-ගිලාන-පච්චෙ-යභසජ්ජ-

පරික්ඛාරානං. භික්ඛුසඞ්යඝොපි යඛො සක්කයතො යහොති…යප.…

පරික්ඛාරාන’’න්ති(උදා.14; සං.නි.2.70). 

තථා ‘‘ොවතායඛො, චුන්ද, එතරහිසඞ්යඝොවාගයණො වායලොයකඋප්පන්යනො, 

නාහං, චුන්ද, අඤ්ඤං එකසඞ්ඝම්පි සමනුපස්සාමි එවං ලාභග්ගෙසග්ගපත්තං

ෙථරිවාෙං, චුන්ද, භික්ඛුසඞ්යඝො’’ති(දී.නි.3.176). 
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ස්වාෙංභගවයතොචසඞ්ඝස්සචඋප්පන්යනොලාභසක්කායරොඑකයතො හුත්වා

ද්වින්නංමහානදීනංඋදකංවිෙඅප්පයමයෙයොඅයහොසි.අථසත්ථාරයහොගයතො 

චින්යතසි – ‘‘මහාලාභසක්කායරො අතීතබුද්ධානම්පි එවරූයපො අයහොසි, 

අනාගතානම්පි එවරූයපො භවිස්සති. කිංනු යඛො භික්ඛූආහාරපරිග්ගාහයකන 

සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගතා මජ්ඣත්තා නිච්ඡන්දරාගා හුත්වා ආහාරං

පරිභුඤ්ජිතුං සක්යකොන්ති, නසක්යකොන්තී’’ති? 

යසොඅද්දසඑකච්යචඅධුනාපබ්බජියතකුලපුත්යත අපච්චයවක්ඛිත්වාආහාරං

පරිභුඤ්ජමායන. දිස්වානස්ස එතදයහොසි – ‘‘මො කප්පසතසහස්සාධිකානි

චත්තාරි අසඞ්යඛයෙයානි පාරමියෙො පූයරන්යතන න චීවරාදියහතු පූරිතා, 

උත්තමඵලස්ස පන අරහත්තස්සත්ථාෙ පූරිතා. ඉයමපි භික්ඛූ මම සන්තියක 

පබ්බජන්තානචීවරාදියහතුපබ්බජිතා, අරහත්තස්යසවපනඅත්ථාෙපබ්බජිතා.

යත ඉදානි අසාරයමව සාරං අනත්ථයමව ච අත්ථං කයරොන්තී’’ති එවමස්ස

ධම්මසංයවයගො උදපාදි. තයතො චින්යතසි – ‘‘සයච පඤ්චමං පාරාජිකං

පඤ්ඤයපතුං සක්කා අභවිස්ස, අපච්චයවක්ඛිතාහාරපරියභොයගො පඤ්චමං

පාරාජිකං කත්වා පඤ්ඤයපතබ්යබො භයවෙය. න පන සක්කා එවං කාතුං, 

ධුවපටියසවනට්ඨානඤ්යහතංසත්තානං.ෙථාපනකථියතපඤ්චමං පාරාජිකං

විෙ නං පස්සිස්සන්ති. එවං ධම්මාදාසං සංවරං මරිොදං ඨයපස්සාමි, ෙං 

ආවජ්ජිත්වාආවජ්ජිත්වාඅනාගයතභික්ඛූචත්තායරොපච්චයෙපච්චයවක්ඛිත්වා 

පරිභුඤ්ජිස්සන්තී’’ති. ඉමාෙ අට්ඨුප්පත්තිො ඉමං පුත්තමංසූපමසුත්තන්තං 

නික්ඛිපි.තත්ථ චත්තායරොයෙ, ික් යව, ආ ාරාතිආදියහට්ඨා වුත්තත්ථයමව. 

චත්තායරො පන ආහායර විත්ථායරත්වා ඉදානි යතසු ආදීනවං දස්යසතුං 

කථඤ්ච, ික් යව, කබළීකායරො ආ ායරො දට්ඨබ්යබොතිආදිමාහ? තත්ථ 

 ාෙම්පතිකාති ජාො යචව පති ච. පපාත්තං සම්බලන්ති

පුටභත්තසත්තුයමොදකාදීනං අඤ්ඤතරං අප්පමත්තකං පායථෙයං. 

කන්තාරෙග්ගන්ති කන්තාරභූතං මග්ගං, කන්තායර වා මග්ගං. කන්තාරන්ති 

යචොරකන්තාරං වාළකන්තාරං අමනුස්සකන්තාරං නිරුදකකන්තාරං

අප්පභක්ඛකන්තාරන්ති පඤ්චවිධං. යතසු ෙත්ථ යචොරභෙං අත්ථි, තං

යචොරකන්තාරං.ෙත්ථ සීහබයග්ඝාදයෙොවාළාඅත්ථි, තංවාළකන්තාරං.ෙත්ථ

බලවාමුඛෙක්ඛිනිආදීනං අමනුස්සානං වයසන භෙං අත්ථි, තං

අමනුස්සකන්තාරං. ෙත්ථ පාතුං වා න්හායිතුං වා උදකං නත්ථි, තං

නිරුදකකන්තාරං. ෙත්ථ ඛාදිතබ්බං වා භුඤ්ජිතබ්බං වා අන්තමයසො 

කන්දමූලාදිමත්තම්පි නත්ථි, තං අප්පභක්ඛකන්තාරං නාම. ෙත්ථ පයනතං

පඤ්චවිධම්පි භෙං අත්ථි, තං කන්තාරයමව. තං පයනතං 
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පටුන 

 

එකාහද්වීහතීහාදිවයසන නිත්ථරිතබ්බම්පි අත්ථි, න තං ඉධ අධිප්යපතං. ඉධ

පන නිරුදකං අප්පභක්ඛං යෙොජනසතිකකන්තාරං අධිප්යපතං. එවරූයප

කන්තායර මග්ගං. පටිපජ්ය ෙුන්ති ඡාතකභයෙන යචව යරොගභයෙන ච

රාජභයෙන ච උපද්දුතා පටිපජ්යජෙයං ‘‘එතං කන්තාරං නිත්ථරිත්වා

ධම්මිකස්සරඤ්යඤොනිරුපද්දයව රට්යඨසුඛංවසිස්සාමා’’තිමඤ්ඤමානා. 

එකපුත්තයකොති උක්ඛිපිත්වා ගහියතො අනුකම්පිතබ්බයුත්යතො අථිරසරීයරො

එකපුත්තයකො. වල්ලූරඤ්ච යසොණ්ඩිකඤ්චාති ඝනඝනට්ඨානයතො ගයහත්වා

වල්ලූරං, අට්ඨිනිස්සිතසිරානිස්සිතට්ඨානානිගයහත්වාසූලමංසඤ්චාතිඅත්යථො. 

පටිපියසෙුන්ති පහයරෙයං. ක ං එකපුත්තකාති අෙං යතසං

පරියදවනාකායරො. 

අෙං පයනත්ථ භූතමත්ථං කත්වා ආදියතො පට්ඨාෙ සඞ්යඛපයතො 

අත්ථවණ්ණනා – ද්යව කිර ජාෙම්පතිකා පුත්තං ගයහත්වා පරිත්යතන

පායථයෙයන යෙොජනසතිකං කන්තාරමග්ගං පටිපජ්ජිංසු. යතසං

පඤ්ඤාසයෙොජනානි ගන්ත්වා පායථෙයං නිට්ඨාසි, යත ඛුප්පිපාසාතුරා

විරළච්ඡාොෙංනිසීදිංසු.තයතොපුරියසොභරිෙංආහ– ‘‘භද්යදඉයතොසමන්තා

පඤ්ඤාසයෙොජනානි ගායමො වා නිගයමො වා නත්ථි. තස්මා ෙං තං පුරියසන

කාතබ්බංබහුම්පිකසියගොරක්ඛාදිකම්මං, නදානිසක්කාතංමොකාතුං, එහි 

මං මායරත්වා උපඩ්ෙමංසං ඛාදිත්වා උපඩ්ෙං පායථෙයං කත්වා පුත්යතන

සද්ධිං කන්තාරංනිත්ථරාහී’’ති.පුනසාපිතංආහ – ‘‘සාමිමො දානිෙංතං

ඉත්ථිො කාතබ්බංබහුම්පිසුත්තකන්තනාදිකම්මං, තංකාතුංනසක්කා, එහිමං

මායරත්වා උපඩ්ෙමංසං ඛාදිත්වා උපඩ්ෙං පායථෙයංකත්වා පුත්යතනසද්ධිං

කන්තාරං නිත්ථරාහී’’ති. පුන යසොපි තං ආහ – ‘‘භද්යද මාතුගාමමරයණන

ද්වින්නං මරණං පඤ්ඤාෙති. න හි මන්යදො කුමායරො මාතරා විනා ජීවිතුං

සක්යකොති.ෙදිපනමෙංජීවාම.පුනදාරකං ලයභෙයාම.හන්දදානිපුත්තකං

මායරත්වා, මංසංගයහත්වාකන්තාරංනිත්ථරාමා’’ති. තයතොමාතාපුත්තමාහ

–‘‘තාත, පිතුසන්තිකංගච්ඡා’’ති, යසොඅගමාසි.අථස්සපිතා, ‘‘මො‘පුත්තකං

යපොයසස්සාමී’ති කසියගොරක්ඛාදීහි අනප්පකං දුක්ඛමනුභූතං, න සක්යකොමි

අහං පුත්තං මායරතුං, ත්වංයෙව තව පුත්තං මායරහී’’ති වත්වා, ‘‘තාත 

මාතුසන්තිකං ගච්ඡා’’ති ආහ. යසො අගමාසි. අථස්ස මාතාපි, ‘‘මො පුත්තං 

පත්යථන්තිො යගොවතකුක්කුරවතයදවතාොචනාදීහිපි තාව අනප්පකං

දුක්ඛමනුභූතං, යකො පන වායදො කුච්ඡනා පරිහරන්තිො? න සක්යකොමි අහං

පුත්තංමායරතු’’න්තිවත්වා‘‘තාත, පිතුසන්තිකයමවගච්ඡා’’තිආහ.එවංයසො
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ද්වින්නමන්තරා ගච්ඡන්යතොයෙව මයතො. යත තං දිස්වා පරියදවිත්වා

වුත්තනයෙනමංසානිගයහත්වාඛාදන්තාපක්කමිංසු. 

යතසං යසො පුත්තමංසාහායරො නවහි කාරයණහි පටිකූලත්තා යනව දවාෙ

යහොති, න මදාෙ, න මණ්ඩනාෙ, න විභූසනාෙ, යකවලං

කන්තාරනිත්ථරණත්ථායෙව යහොති. කතයමහි නවහි කාරයණහි පටිකූයලොති

යච? සජාතිමංසතාෙ ඤාතිමංසතාෙ පුත්තමංසතාෙ පිෙපුත්තමංසතාෙ 

තරුණමංසතාෙආමකමංසතාෙඅයභොගමංසතාෙඅයලොණතාෙඅධූපිතතාොති.

එවඤ්හි යතනවහිකාරයණහි පටිකූලංතං පුත්තමංසංඛාදන්තානසාරත්තා

ගිද්ධමානසාහුත්වාඛාදිංසු, මජ්ඣත්තභායවයෙවපනනිච්ඡන්දරාගපරියභොයග

ඨිතා ඛාදිංසු. න අට්ඨින්හාරුචම්මනිස්සිතට්ඨානානි අපයනත්වා ථූලථූලං

වරමංසයමව ඛාදිංසු, හත්ථසම්පත්තං මංසයමව පන ඛාදිංසු. න ොවදත්ථං

කණ්ඨප්පමාණං කත්වා ඛාදිංසු, යථොකං යථොකං පන එකදිවසං

ොපනමත්තයමව ඛාදිංසු. න අඤ්ඤමඤ්ඤං මච්ඡරාෙන්තා ඛාදිංසු, 

විගතමච්යඡරමයලනපනපරිසුද්යධයනවයචතසාඛාදිංසු.න අඤ්ඤංකිඤ්චි

මිගමංසං වා යමොරමංසාදීනං වා අඤ්ඤතරං ඛාදාමාති සම්මූළ්හා ඛාදිංසු, 

පිෙපුත්තමංසභාවංපන ජානන්තාව ඛාදිංසු.න‘‘අයහොවතමෙංපුනපිඑවරූපං

පුත්තමංසං ඛායදෙයාමා’’තිපත්ථනංකත්වාඛාදිංසු, පත්ථනංපනවීතිවත්තාව

හුත්වා ඛාදිංසු. න ‘‘එත්තකං කන්තායර ඛාදිත්වා අවසිට්ඨං කන්තාරං

අතික්කම්ම යලොණම්බිලාදීහි යෙොයජත්වා ඛාදිස්සාමා’’ති සන්නිධිං අකංසු, 

කන්තාරපරියෙොසායනපන‘‘පුයරමහාජයනො පස්සතී’’තිභූමිෙංවානිඛණිංසු, 

අග්ගිනා වාඣාපයිංසු.න ‘‘යකොචිඅඤ්යඤොඅම්යහවිෙඑවරූපංපුත්තමංසං

ඛාදිතුංන ලභතී’’ති මානං වා දප්පං වා අකංසු, නිහතමානා පනනිහතදප්පා

හුත්වා ඛාදිංසු. ‘‘කිං ඉමිනා අයලොයණන අනම්බියලන අධූපියතන

දුග්ගන්යධනා’’තිනහීයළත්වාඛාදිංසු, හීළනංපනවීතිවත්තාහුත්වා ඛාදිංසු. න

‘‘තුය්හං භායගො මය්හං භායගො තව පුත්යතො මම පුත්යතො’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං

අතිමඤ්ඤිංසු.සමග්ගාපනසම්යමොදමානාහුත්වාඛාදිංසු. ඉමංයනසංඑවරූපං

නිච්ඡන්දරාගාදිපරියභොගං සම්පස්සමායනො සත්ථා භික්ඛුසඞ්ඝම්පි තං කාරණං

අනුජානායපන්යතො තංකිංෙඤ්ඤථ, ික් යව, අපිනුයතදවාෙ වාආ ාරං

ආ ායරෙුන්තිආදිමාහ.තත්ථ දවාෙ වාතිආදීනිවිසුද්ධිමග්යග(විසුද්ධි.1.18) 

විත්ථාරිතායනව. කන්තාරස්සාතිනිත්තිණ්ණාවයසසස්සකන්තාරස්ස. 

එවයෙව ය ොතිනවන්නං පාටිකුලයානං වයසන පිෙපුත්තමංසසදියසො කත්වා

දට්ඨබ්යබොති අත්යථො. කතයමසං නවන්නං? ගමනපාටිකුලයතාදීනං.

ගමනපාටිකුලයතං පච්චයවක්ඛන්යතොපි කබළීකාරාහාරං පරිග්ගණ්හාති, 



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා නිදානසංයුත්තං 
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පරියෙසනපාටිකුලයතං පච්චයවක්ඛන්යතොපි, 

පරියභොගනිධානආසෙපරිපක්කාපරිපක්කසම්මක්ඛණනිස්සන්දපාටිකුලයතං 

පච්චයවක්ඛන්යතොපි, තානි පයනතානි ගමනපාටිකුලයතාදීනි විසුද්ධිමග්යග

(විසුද්ධි. 1.294) ආහාරපාටිකුලයතානිද්යදයස විත්ථාරිතායනව. ඉති ඉයමසං

නවන්නං පාටිකුලයානං වයසන පුත්තමංසූපමං කත්වා ආහායරො

පරිභුඤ්ජිතබ්යබො. 

ෙථා යත ජාෙම්පතිකා පාටිකුලයං පිෙපුත්තමංසං ඛාදන්තා න සාරත්තා

ගිද්ධමානසාහුත්වාඛාදිංසු, මජ්ඣත්තභායවයෙවනිච්ඡන්දරාගපරියභොයගඨිතා 

ඛාදිංසු, එවංනිච්ඡන්දරාගපරියභොගංකත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්යබො.ෙථාචයතන 

අට්ඨින්හාරුචම්මනිස්සිතං අපයනත්වා ථූලථූලං වරමංසයමව ඛාදිංසු, 

හත්ථසම්පත්තයමව පන ඛාදිංසු, එවං සුක්ඛභත්තමන්දබයඤ්ජනාදීනි

පිට්ඨිහත්යථන අපටික්ඛිපිත්වා වට්ටයකන විෙ කුක්කුයටන විෙ ච ඔධිං

අදස්යසත්වා තයතො තයතො සප්පිමංසාදිසංසට්ඨවරයභොජනංයෙව විචිනිත්වා

අභුඤ්ජන්යතනසීයහනවිෙසපදානංපරිභුඤ්ජිතබ්යබො. 

ෙථා ච යත න ොවදත්ථං කණ්ඨප්පමාණං ඛාදිංසු, යථොකං යථොකං පන 

එයකකදිවසං ොපනමත්තයමව ඛාදිංසු, එවයමවආහරහත්ථකාදිබ්රාහ්මණානං

අඤ්ඤතයරන විෙ ොවදත්ථං උදරාවයදහකං අභුඤ්ජන්යතන චතුන්නං

පඤ්චන්නං වා ආයලොපානං ඔකාසං ඨයපත්වාව ධම්මයසනාපතිනා විෙ

පරිභුඤ්ජිතබ්යබො. යසො කිර පඤ්චචත්තාලීස වස්සානි තිට්ඨමායනො

‘‘පච්ඡාභත්යත අම්බිලුග්ගාරසමුට්ඨාපකං කත්වා එකදිවසම්පි ආහාරං න

ආහායරසි’’න්තිවත්වාසීහනාදංනදන්යතොඉමංගාථමාහ – 

‘‘චත්තායරො පඤ්චආයලොයප, අභුත්වාඋදකං පියව; 

අලංඵාසුවිහාරාෙ, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’ති.(යථරගා. 983); 

ෙථාචයතනඅඤ්ඤමඤ්ඤංමච්ඡරාෙන්තාඛාදිංසු, විගතමලමච්යඡයරන පන

පරිසුද්යධයනවයචතසාඛාදිංසු, එවයමවපිණ්ඩපාතංලභිත්වාඅමච්ඡරායිත්වා

‘‘ඉමං සබ්බං ගණ්හන්තස්ස සබ්බං දස්සාමි, උපඩ්ෙං ගණ්හන්තස්ස උපඩ්ෙං, 

සයච ගහිතාවයසයසො භවිස්සති, අත්තනා පරිභුඤ්ජිස්සාමී’’ති සාරණීෙධම්යම

ඨියතයනව පරිභුඤ්ජිතබ්යබො.ෙථාචයතන‘‘අඤ්ඤංකිඤ්චිමෙංමිගමංසංවා

යමොරමංසාදීනං වා අඤ්ඤතරං ඛාදාමා’’ති සම්මූළ්හා ඛාදිංසු, 

පිෙපුත්තමංසභාවං පන ජානන්තාව ඛාදිංසු, එවයමව පිණ්ඩපාතං ලභිත්වා

‘‘අහං ඛාදාමි භුඤ්ජාමී’’ති අත්තූපලද්ධිසම්යමොහං අනුප්පායදත්වා
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‘‘කබළීකාරාහායරොනජානාති‘චාතුමහාභූතිකකාෙංවඩ්යෙමී’ති, කායෙොපින 

ජානාති ‘කබළීකාරාහායරො මං වඩ්යෙතී’’’ති, එවං සම්යමොහං පහාෙ

පරිභුඤ්ජිතබ්යබො. සතිසම්පජඤ්ඤවයසනාපි යචස අසම්මූළ්යහයනව හුත්වා

පරිභුඤ්ජිතබ්යබො. 

ෙථා ච යතන ‘‘අයහො වත මෙං පුනපි එවරූපං පුත්තමංසං ඛායදෙයාමා’’ති

පත්ථනං කත්වා ඛාදිංසු, පත්ථනං පන වීතිවත්තාව හුත්වා ඛාදිංසු, එවයමව

පණීතයභොජනං ලද්ධා‘අයහොවතාහංස්යවපිපුනදිවයසපිඑවරූපං ලයභෙයං’, 

ලූඛං වා පන ලද්ධා ‘‘හියෙයො විෙ යම අජ්ජ පණීතයභොජනං න ලද්ධ’’න්ති 

පත්ථනංවාඅනුයසොචනංවාඅකත්වානිත්තණ්යහන– 

‘‘අතීතංනානුයසොචාමි, නප්පජප්පාමිනාගතං; 

පච්චුප්පන්යනනොයපමි, යතනවණ්යණොපසීදතී’’ති.(ජා.2.22.90) – 

ඉමං ඔවාදං අනුස්සරන්යතන ‘‘පච්චුප්පන්යනයනව ොයපස්සාමී’’ති

පරිභුඤ්ජිතබ්යබො. 

ෙථාචයතන‘‘එත්තකංකන්තායරඛාදිත්වාඅවසිට්ඨංකන්තාරං අතික්කම්ම

යලොණම්බිලාදීහි යෙොයජත්වා ඛාදිස්සාමා’’ති සන්නිධිං අකංසු, 

කන්තාරපරියෙොසායන පන‘‘පුයරමහාජයනොපස්සතී’’තිභූමිෙංවා නිඛණිංසු, 

අග්ගිනාවාඣාපයිංසු, එවයමව– 

‘‘අන්නානමයථො පානානං, 

ඛාදනීොනංඅයථොපිවත්ථානං; 

ලද්ධානසන්නිධිංකයිරා, 

නචපරිත්තයසතානිඅලභමායනො’’ති.(සු.නි.930); – 

ඉමං ඔවාදං අනුස්සරන්යතන චතූසු පච්චයෙසු ෙං ෙං ලභති, තයතො තයතො 

අත්තයනො ොපනමත්තං ගයහත්වා, යසසං සබ්රහ්මචාරීනං විස්සජ්යජත්වා

සන්නිධිං පරිවජ්ජන්යතනපරිභුඤ්ජිතබ්යබො.ෙථාචයතන‘‘යකොචිඅඤ්යඤො

අම්යහවිෙඑවරූපං පුත්තමංසංඛාදිතුංනලභතී’’තිමානංවාදප්පංවාඅකංසු, 

නිහතමානාපනනිහතදප්පා හුත්වාඛාදිංසු, එවයමවපණීතයභොජනංලභිත්වා

‘‘අහමස්මිලාභී චීවරපිණ්ඩපාතාදීන’’න්තිනමායනොවාදප්යපොවාකාතබ්යබො.

‘‘නාෙං පබ්බජ්ජා චීවරාදියහතු, අරහත්තයහතු පනාෙං පබ්බජ්ජා’’ති

පච්චයවක්ඛිත්වානිහතමානදප්යපයනව පරිභුඤ්ජිතබ්යබො. 
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ෙථා ච යත ‘‘කිං ඉමිනා අයලොයණන අනම්බියලන අධූපියතන 

දුග්ගන්යධනා’’ති හීයළත්වානඛාදිංසු, හීළනංපනවීතිවත්තා හුත්වාඛාදිංසු, 

එවයමවපිණ්ඩපාතංලභිත්වා ‘‘කිංඉමිනාඅස්සයගොණභත්තසදියසනලූයඛන 

නිරයසන, සුවානයදොණිෙංතං පක්ඛිපථා’’තිඑවංපිණ්ඩපාතං වා ‘‘යකො ඉමං

භුඤ්ජිස්සති, කාකසුනඛාදීනංයදහී’’තිඑවංදාෙකංවාඅහීයළන්යතන– 

‘‘සපත්තපාණිවිචරන්යතො, අමූයගොමූගසම්මයතො; 

අප්පංදානංනහීයළෙය, දාතාරංනාවජානිො’’ති.(සු.නි.718); – 

ඉමංඔවාදංඅනුස්සරන්යතනපරිභුඤ්ජිතබ්යබො.ෙථාචයතන ‘‘තුය්හංභායගො, 

මය්හං භායගො, තව පුත්යතො මම පුත්යතො’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං අතිමඤ්ඤිංසු, 

සමග්ගා පන, සම්යමොදමානා හුත්වා ඛාදිංසු, එවයමවං පිණ්ඩපාතං ලභිත්වා

ෙථා එකච්යචො ‘‘යකො තුම්හාදිසානං දස්සති නික්කාරණා උම්මායරසු

පක්ඛලන්තානංආහිණ්ඩන්තානං විජාතමාතාපියවොදාතබ්බංනමඤ්ඤති, මෙං

පන ගතගතට්ඨායන පණීතානි චීවරාදීනි ලභාමා’’ති සීලවන්යත සබ්රහ්මචාරී

අතිමඤ්ඤති, ෙංසන්ධාෙ වුත්තං– 

‘‘යසො යතනලාභසක්කාරසියලොයකනඅභිභූයතො පරිොදිණ්ණචිත්යතොඅඤ්යඤ

යපසයල භික්ඛූ අතිමඤ්ඤති. තඤ්හි තස්ස, භික්ඛයව, යමොඝපුරිසස්ස යහොති

දීඝරත්තංඅහිතාෙදුක්ඛාො’’ති(සං.නි.2.161). 

එවං කඤ්චි අනතිමඤ්ඤිත්වා සබ්යබහි සබ්රහ්මචාරීහි සද්ධිං සමග්යගන

සම්යමොදමායනනහුත්වාපරිභුඤ්ජිතබ්බං. 

පපාඤ්ඤායතති ඤාතපරිඤ්ඤා තීරණපරිඤ්ඤා පහානපරිඤ්ඤාති ඉමාහි තීහි

පරිඤ්ඤාහි පරිඤ්ඤායත. කථං? ඉධ භික්ඛු ‘‘කබළීකාරාහායරො නාම අෙං

සවත්ථුකවයසනඔජට්ඨමකරූපංයහොති, ඔජට්ඨමකරූපංකත්ථපටිහඤ්ඤති? 

ජිව්හාපසායද, ජිව්හාපසායදො කින්නිස්සියතො? චතුමහාභූතනිස්සියතො. ඉති

ඔජට්ඨමකං ජිව්හාපසායදො තස්ස පච්චොනි මහාභූතානීති ඉයම ධම්මා

රූපක්ඛන්යධො නාම, තං පරිග්ගණ්හයතො උප්පන්නා ඵස්සපඤ්චමකා ධම්මා

චත්තායරො අරූපක්ඛන්ධා. ඉති සබ්යබපියම පඤ්චක්ඛන්ධා සඞ්යඛපයතො

නාමරූපමත්තං යහොතී’’ති පජානාති. යසො යත ධම්යම සරසලක්ඛණයතො

වවත්ථයපත්වා යතසං පච්චෙං පරියෙසන්යතො අනුයලොමපටියලොමං

පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති. එත්තාවතායනන කබළීකාරාහාරමුයඛන 

සප්පච්චෙස්ස නාමරූපස්ස ොථාවයතො දිට්ඨත්තා කබළීකාරාහායරො

ඤාතපරිඤ්ඤාෙ පරිඤ්ඤායතො යහොති. යසො තයදව සප්පච්චෙං නාමරූපං
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අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තාති තීණි ලක්ඛණානි ආයරොයපත්වා සත්තන්නං

අනුපස්සනානං වයසන සම්මසති. එත්තාවතායනන යසො 

තිලක්ඛණපටියවධසම්මසනඤාණසඞ්ඛාතාෙ තීරණපරිඤ්ඤාෙ පරිඤ්ඤායතො

යහොති. තස්මිංයෙව නාමරූයප ඡන්දරාගාවකඩ්ෙයනන අනාගාමිමග්යගන

පරිජානතාපහානපරිඤ්ඤාෙපරිඤ්ඤායතො යහොතීති. 

පඤ්චකාෙගුණියකොති පඤ්චකාමගුණසම්භයවො රායගො පරිඤ්ඤායතො යහොති.

එත්ථ පන තිස්යසො පරිඤ්ඤා එකපරිඤ්ඤා සබ්බපරිඤ්ඤා මූලපරිඤ්ඤාති.

කතමා එකපපාඤ්ඤා? යෙො භික්ඛු ජිව්හාද්වායර එකරසතණ්හං පරිජානාති, 

යතන පඤ්චකාමගුණියකො රායගො පරිඤ්ඤායතොව යහොතීති. කස්මා? 

තස්සායෙවතත්ථඋප්පජ්ජනයතො.සායෙවහිතණ්හාචක්ඛුද්වායරඋප්පන්නා

රූපරායගො නාම යහොති, යසොතද්වාරාදීසුඋප්පන්නා සද්දරාගාදයෙො. ඉති ෙථා 

එකස්යසවයචොරස්ස පඤ්චමග්යගහනයතො එකස්මිං මග්යගගයහත්වා සීයස

ඡන්යන පඤ්චපි මග්ගා යඛමා යහොන්ති, එවං ජිව්හාද්වායර රසතණ්හාෙ

පරිඤ්ඤාතාෙ පඤ්චකාමගුණියකො රායගො පරිඤ්ඤායතො යහොතීති අෙං

එකපරිඤ්ඤානාම. 

කතමා සබ්බපපාඤ්ඤා? පත්යත පක්ඛිත්තපිණ්ඩපාතස්මිඤ්හි එකස්මිංයෙව

පඤ්චකාමගුණිකරායගො ලබ්භති. කථං? පරිසුද්ධං තාවස්ස වණ්ණං

ඔයලොකෙයතො රූපරායගො යහොති, උණ්යහ සප්පිම්හි තත්ථ ආසිඤ්චන්යත

පටපටාති සද්යදො උට්ඨහති, තථාරූපං ඛාදනීෙං වා ඛාදන්තස්ස මුරුමුරූති 

සද්යදො උප්පජ්ජති, තං අස්සාදෙයතො සද්දරායගො. ජීරකාදිවසගන්ධං

අස්සායදන්තස්ස ගන්ධරායගො, සාදුරසවයසන රසරායගො. මුදුයභොජනං

ඵස්සවන්තන්ති අස්සාදෙයතො යඵොට්ඨබ්බරායගො. ඉති ඉමස්මිං ආහායර

සතිසම්පජඤ්යඤන පරිග්ගයහත්වා නිච්ඡන්දරාගපරියභොයගන පරිභුත්යත

සබ්යබොපියසොපරිඤ්ඤායතොයහොතීතිඅෙංසබ්බපරිඤ්ඤා නාම. 

කතමා මූලපපාඤ්ඤා? පඤ්චකාමගුණිකරාගස්ස හි කබළීකාරාහායරො මූලං.

කස්මා? තස්මිංසතිතස්සුප්පත්තියතො. බ්රාහ්මණතිස්සභයෙකිරද්වාදසවස්සානි

ජාෙම්පතිකානංඋපනිජ්ඣානචිත්තංනාම නායහොසි.කස්මා? ආහාරමන්දතාෙ.

භයෙ පන වූපසන්යත යෙොජනසතියකො තම්බපණ්ණිදීයපො දාරකානං 

ජාතමඞ්ගයලහි එකමඞ්ගයලො අයහොසි. ඉති මූලභූයත ආහායර පරිඤ්ඤායත

පඤ්චකාමගුණියකොරායගො පරිඤ්ඤායතොවයහොතීතිඅෙංමූලපරිඤ්ඤානාම. 

නත්ථිතංසංයෙො නන්තියතනරායගනසද්ධිං පහායනකට්ඨතාෙපහීනත්තා

නත්ථි. එවමෙං යදසනා ොව අනාගාමිමග්ගා කථිතා. ‘‘එත්තයකන පන මා
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යවොසානං ආපජ්ජිංසූ’’ති එයතසංයෙව රූපාදීනං වයසන පඤ්චසු ඛන්යධසු

විපස්සනං වඩ්යෙත්වා ොව අරහත්තා කයථතුං වට්ටතීති. පඨමාහායරො

(නිට්ඨියතො). 

දුතියෙ නිච්චම්ොති ඛුරයතො පට්ඨාෙ ොව සිඞ්ගමූලා සකලසරීරයතො 

උද්දාලිතචම්මා කිංසුකරාසිවණ්ණා. කස්මා පන අඤ්ඤං

හත්ථිඅස්සයගොණාදිඋපමං අගයහත්වානිච්චම්මගාවූපමා ගහිතාති? තිතික්ඛිතුං

අසමත්ථභාවදීපනත්ථං. මාතුගායමො හි උප්පන්නං දුක්ඛයවදනං තිතික්ඛිතුං

අධිවායසතුං න සක්යකොති, එවයමව ඵස්සාහායරො අබයලො දුබ්බයලොති

දස්සනත්ථං සදිසයමව උපමං ආහරි. කුට්ටන්ති සිලාකුට්ටාදීනං අඤ්ඤතරං. 

කුට්ටනිස්සිතා පාණා නාම උණ්ණනාභිසරබූමූසිකාදයෙො. රු් නිස්සිතාති

උච්චාලිඞ්ගපාණකාදයෙො. උදකනිස්සිතාති මච්ඡසුංසුමාරාදයෙො. 

ආකාසනිස්සිතාති ඩංසමකසකාකකුලලාදයෙො.  ායදෙුන්ති ලුඤ්චිත්වා

ඛායදෙයං. සා තස්මිං තස්මිං ඨායන තං තංඨානසන්නිස්සෙමූලිකං

පාණඛාදනභෙං සම්පස්සමානා යනව අත්තයනො සක්කාරසම්මානං, න

පිට්ඨිපරිකම්මසරීරසම්බාහනඋණ්යහොදකානි ඉච්ඡති, එවයමව භික්ඛු

ඵස්සාහාරමූලකංකියලසපාණකඛාදනභෙංසම්පස්සමායනො යතභූමකඵස්යසන

අනත්ථියකොයහොති. 

ඵස්යස, ික් යව, ආ ායරපපාඤ්ඤායතති තීහිපරිඤ්ඤාහිපරිඤ්ඤායත.ඉධාපි

තිස්යසොපරිඤ්ඤා.තත්ථ‘‘ඵස්යසො සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො, තංසම්පයුත්තායවදනා

යවදනාක්ඛන්යධො, සඤ්ඤා සඤ්ඤාක්ඛන්යධො, චිත්තං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, 

යතසං වත්ථාරම්මණානි රූපක්ඛන්යධො’’ති එවං සප්පච්චෙස්ස නාමරූපස්ස

ොථාවයතො දස්සනං ඤාතපරිඤ්ඤා. තත්යථව තිලක්ඛණං ආයරොයපත්වා

සත්තන්නං අනුපස්සනානං වයසන අනිච්චාදියතො තුලනං තීරණපරිඤ්ඤා.

තස්මිංයෙව පන නාමරූයප ඡන්දරාගනික්කඩ්ෙයනො අරහත්තමග්යගො 

පහානපරිඤ්ඤා. තිස්යසො යවදනාති එවං ඵස්සාහායර තීහි පරිඤ්ඤාහි

පරිඤ්ඤායත තිස්යසො යවදනා පරිඤ්ඤාතාව යහොන්ති තම්මූලකත්තා 

තංසම්පයුත්තත්තා ච. ඉති ඵස්සාහාරවයසන යදසනා ොව අරහත්තා කථිතා. 

දුතිොහායරො. 

තතියෙ අඞ්ගාරකාසූතිඅඞ්ගාරානංකාසු. කාසූතිරාසිපිවුච්චතිආවායටොපි. 

‘‘අඞ්ගාරකාසුං අපයරඵුණන්ති, 

නරාරුදන්තාපරිදඩ්ෙගත්තා; 
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භෙඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, 

පුච්ඡාමිතංමාතලියදවසාරථී’’ති.(ජා.2.22.462); – 

එත්ථරාසි‘‘කාසූ’’තිවුත්යතො. 

‘‘කින්නුසන්තරමායනොව, කාසුංඛනසිසාරථී’’ති? (ජා.2.22.3). – 

එත්ථ ආවායටො. ඉධාපි අෙයමව අධිප්යපයතො. සාධිකයපොපාසාති

අතියරකයපොරිසා පඤ්චරතනප්පමාණා. වීතච්චිකානං වීතධූොනන්ති

එයතනස්ස මහාපරිළාහතං දස්යසති. ජාලාෙ වා හි ධූයම වා සති වායතො

සමුට්ඨාති, පරිළායහොමහානයහොති, තදභායවවාතාභාවයතොපරිළායහො මහා

යහොති. ආරකාවස්සාතිදූයරයෙවභයවෙය. 

එවයෙව ය ොති එත්ථ ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – අඞ්ගාරකාසු විෙ හි 

යතභූමකවට්ටං දට්ඨබ්බං. ජීවිතුකායමො පුරියසො විෙ වට්ටනිස්සියතො

බාලපුථුජ්ජයනො. ද්යවබලවන්යතො පුරිසා විෙකුසලාකුසලකම්මං. යතසංතං

පුරිසං නානාබාහාසු ගයහත්වා අඞ්ගාරකාසුං උපකඩ්ෙනකායලො විෙ 

පුථුජ්ජනස්ස කම්මායූහනකායලො. කම්මඤ්හි ආයූහිෙමානයමව පටිසන්ධිං

ආකඩ්ෙති නාම. අඞ්ගාරකාසුනිදානං දුක්ඛං විෙ කම්මනිදානං වට්ටදුක්ඛං

යවදිතබ්බං. 

පපාඤ්ඤායතති තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිඤ්ඤායත. පරිඤ්ඤායෙොජනා පයනත්ථ

ඵස්යසවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බා. තිස්යසොතණ් ාතිකාමතණ්හාභවතණ්හා

විභවතණ්හාති ඉමා පරිඤ්ඤාතා යහොන්ති. කස්මා? තණ්හාමූලකත්තා

මයනොසඤ්යචතනාෙ. න හි යහතුම්හි අප්පහීයන ඵලං පහීෙති. ඉති

මයනොසඤ්යචතනාහාරවයසනපිොවඅරහත්තායදසනාකථිතා.තතිොහායරො. 

චතුත්යථ ආගුචාපාන්ති පාපචාරිං යදොසකාරකං. කථං යසො පුපායසොති යසො

පුරියසොකථංභූයතො, කිං ොයපති, නොයපතීතිපුච්ඡති? තයථව යදව ජීවතීති

ෙථාපුබ්යබ, ඉදානිපිතයථවජීවති. 

එවයෙව ය ොතිඉධාපිඉදංඔපම්මසංසන්දනං–රාජාවිෙහිකම්මංදට්ඨබ්බං, 

ආගුචාරී පුරියසො විෙ වට්ටසන්නිස්සියතො බාලපුථුජ්ජයනො, තීණි සත්තිසතානි

විෙ පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං, ආගුචාරිං පුරිසං ‘‘තීහි සත්තිසයතහි හනථා’’ති

රඤ්ඤා ආණත්තකායලො විෙ කම්මරඤ්ඤා වට්ටසන්නිස්සිතපුථුජ්ජනං

ගයහත්වාපටිසන්ධිෙං පක්ඛිපනකායලො.තත්ථකිඤ්චාපිතීණිසත්තිසතානිවිෙ

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං, සත්තීසු පන දුක්ඛං නත්ථි, සත්තීහි පහටවණමූලකං
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දුක්ඛං, එවයමව පටිසන්ධිෙම්පි දුක්ඛං නත්ථි, දින්නාෙ පන පටිසන්ධිො

පවත්යතවිපාකදුක්ඛංසත්තිපහටවණමූලකංදුක්ඛං විෙයහොති. 

පපාඤ්ඤායතති තීයහව පරිඤ්ඤාහි පරිඤ්ඤායත. ඉධාපි පරිඤ්ඤායෙොජනා

ඵස්සාහායර වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බා. නාෙරූපන්ති විඤ්ඤාණපච්චො

නාමරූපං. විඤ්ඤාණස්මිඤ්හි පරිඤ්ඤායත තං පරිඤ්ඤාතයමව යහොති

තම්මූලකත්තාසහුප්පන්නත්තාච.ඉති විඤ්ඤාණාහාරවයසනපිොවඅරහත්තා

යදසනාකථිතාති.චතුත්ථාහායරො.තතිෙං. 

4. අත්ථිරාගසුත්තවණ්ණනා 

64. චතුත්යථ රායගොතිආදීනි යලොභස්යසව නාමානි. යසො හි රඤ්ජනවයසන

රායගො, නන්දනවයසන නන්දී, තණ්හාෙනවයසනතණ්හාතිවුච්චති. පතිට්ඨිතං

තත්ථ විඤ්ඤාණං විරූළ් න්ති කම්මං ජවායපත්වා

පටිසන්ධිආකඩ්ෙනසමත්ථතාෙ පතිට්ඨිතඤ්යචව විරූළ්හඤ්ච. ෙත්ථාති

යතභූමකවට්යට භුම්මං, සබ්බත්ථවාපුරිමපුරිමපයදඑතංභුම්මං. අත්ථිතත්ථ 

සඞ් ාරානං වුද්ධීති ඉදං ඉමස්මිං විපාකවට්යට ඨිතස්ස ආෙතිවට්ටයහතුයක 

සඞ්ඛායරසන්ධාෙවුත්තං. ෙත්ථඅත්ථිආෙතිං පුනබ්ගවාිකනිබ්බත්තීතිෙස්මිං

ඨායනආෙතිංපුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති අත්ථි. 

එවයෙව ය ොති එත්ථ ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – රජකචිත්තකාරා විෙ හි

සහකම්මසම්භාරං කම්මං, ඵලකභිත්තිදුස්සපටා විෙ යතභූමකවට්ටං. ෙථා

රජකචිත්තකාරා පරිසුද්යධසු ඵලකාදීසු රූපං සමුට්ඨායපන්ති, එවයමව

සසම්භාරකකම්මං භයවසු රූපං සමුට්ඨායපති. තත්ථ ෙථා අකුසයලන

චිත්තකායරන සමුට්ඨාපිතංරූපංවිරූපංයහොතිදුස්සණ්ඨිතංඅමනාපං, එවයමව

එකච්යචො කම්මං කයරොන්යතො ඤාණවිප්පයුත්යතන චිත්යතන කයරොති, තං

කම්මං රූපං සමුට්ඨායපන්තං චක්ඛාදීනං සම්පත්තිං අදත්වා දුබ්බණ්ණං

දුස්සණ්ඨිතං මාතාපිතූනම්පිඅමනාපංරූපංසමුට්ඨායපති.ෙථාපනකුසයලන

චිත්තකායරන සමුට්ඨාපිතං රූපං සුරූපං යහොති සුසණ්ඨිතං මනාපං, එවයමව

එකච්යචො කම්මං කයරොන්යතො ඤාණසම්පයුත්යතන චිත්යතන කයරොති, තං

කම්මං රූපං සමුට්ඨායපන්තං චක්ඛාදීනං සම්පත්තිං දත්වා සුවණ්ණං

සුසණ්ඨිතංඅලඞ්කතපටිෙත්තංවිෙරූපං සමුට්ඨායපති. 

එත්ථචආහාරංවිඤ්ඤායණනසද්ධිංසඞ්ඛිපිත්වාආහාරනාමරූපානං අන්තයර

එයකො සන්ධි, විපාකවිධිං නාමරූයපන සඞ්ඛිපිත්වා නාමරූපසඞ්ඛාරානං
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අන්තයර එයකො සන්ධි, සඞ්ඛාරානඤ්ච ආෙතිභවස්ස ච අන්තයර එයකො

සන්ධීතියවදිතබ්යබො. 

කූටාගාරන්තිඑකකණ්ණිකංගාහායපත්වාකතං අගාරං. කූටාගාරසාලාතිද්යව

කණ්ණියක ගයහත්වා කතසාලා. එවයෙව ය ොති එත්ථ ඛීණාසවස්ස කම්මං

සූරිෙරස්මිසමං යවදිතබ්බං. සූරිෙරස්මි පන අත්ථි, සා යකවලං පතිට්ඨාෙ

අභායවන අප්පතිට්ඨා නාම ජාතා, ඛීණාසවස්ස කම්මං නත්ථිතාෙ එව

අප්පතිට්ඨං. තස්ස හි කාොදයෙො අත්ථි, යතහි පන කතකම්මං කුසලාකුසලං 

නාම න යහොති, කිරිෙමත්යත ඨත්වා අවිපාකං යහොති. එවමස්ස කම්මං

නත්ථිතාෙඑවඅප්පතිට්ඨංනාම ජාතන්ති.චතුත්ථං. 

5. නගරසුත්තවණ්ණනා 

65. පඤ්චයම නාෙරූයප ය ො සති විඤ්ඤාණන්ති එත්ථ ‘‘සඞ්ඛායරසු සති

විඤ්ඤාණ’’න්ති ච ‘‘අවිජ්ජාෙ සති සඞ්ඛාරා’’ති ච වත්තබ්බං භයවෙය, 

තදුභෙම්පිනවුත්තං.කස්මා? අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාහිතතියෙොභයවො, යතහිසද්ධිං

අෙං විපස්සනා න ඝටීෙති. මහාපුරියසො හි පච්චුප්පන්නපඤ්චයවොකාරවයසන

අභිනිවිට්යඨොති. 

නනුචඅවිජ්ජාසඞ්ඛායරසුඅදිට්යඨසුනසක්කාබුද්යධන භවිතුන්ති.සච්චංන

සක්කා, ඉමිනාපනයතභවඋපාදානතණ්හාවයසනදිට්ඨාව.තස්මාෙථා නාම

යගොධං අනුබන්ධන්යතො පුරියසො තං කූපං පවිට්ඨං දිස්වා ඔතරිත්වා

පවිට්ඨට්ඨානං ඛණිත්වායගොධංගයහත්වාපක්කයමෙය, නපරභාගංඛයනෙය, 

කස්මා? කස්සචි නත්ථිතාෙ. එවං මහාපුරියසොපි යගොධං අනුබන්ධන්යතො

පුරියසොවිෙ යබොධිපල්ලඞ්යකනිසින්යනොජරාමරණයතොපට්ඨාෙ‘‘ඉමස්සඅෙං

පච්චයෙො, ඉමස්ස අෙං පච්චයෙො’’ති පරියෙසන්යතො ොව නාමරූපධම්මානං

පච්චෙං දිස්වා තස්සපි පච්චෙං පරියෙසන්යතො විඤ්ඤාණයමව අද්දස. තයතො

‘‘එත්තයකො පඤ්චයවොකාරභවවයසන සම්මසනචායරො’’ති විපස්සනං

පටිනිවත්යතසි, පරයතොතුච්ඡකූපස්සඅභින්නට්ඨානංවිෙ අවිජ්ජාසඞ්ඛාරද්වෙං

අත්ථි, තයදතංයහට්ඨාවිපස්සනාෙගහිතත්තාපාටියෙක්කං සම්මසනූපගංන

යහොතීතිනඅග්ගයහසි. 

පච්චුදාවත්තතීතිපටිනිවත්තති.කතමං පයනත්ථවිඤ්ඤාණංපච්චුදාවත්තතීති? 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණම්පි විපස්සනාවිඤ්ඤාණම්පි. තත්ථ පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං

පච්චෙයතො පටිනිවත්තති, විපස්සනාවිඤ්ඤාණං ආරම්මණයතො. උභෙම්පි

නාමරූපං නාතික්කමති, නාමරූපයතො පරං න ගච්ඡති. එත්තාවතා  ායෙථ
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වාතිආදීසු විඤ්ඤායණ නාමරූපස්ස පච්චයෙ යහොන්යත, නාමරූයප

විඤ්ඤාණස්සපච්චයෙයහොන්යත, ද්වීසුපි අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයෙසු යහොන්යතසු

එත්තයකනජායෙථවාඋපපජ්යජථ වා.ඉයතොහිපරංකිමඤ්ඤංජායෙථවා

උපපජ්යජථවා, නනුඑතයදවජාෙතිචඋපපජ්ජති චාති? 

එවං සද්ධිං අපරාපරචුතිපටිසන්ධීහි පඤ්ච පදානි දස්යසත්වා පුන තං

එත්තාවතාතිවුත්තමත්ථංනිෙයායතන්යතො ෙදිදංනාෙරූපපච්චොවිඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චො නාෙරූපන්ති වත්වා තයතො පරං

අනුයලොමපච්චොකාරවයසන විඤ්ඤාණපච්චො නාමරූපමූලකං

ආෙතිජරාමරණං දස්යසතුං නාෙරූපපච්චොසළාෙතනන්තිආදිමාහ. 

අඤ් සන්ති මග්ගස්යසව යවවචනං. උද්ධාපවන්තන්ති ආපයතො උග්ගතත්තා

උද්ධාපන්ති ලද්ධයවොහායරන පාකාරවත්ථුනා සමන්නාගතං. රෙණීෙන්ති

සමන්තා චතුන්නං ද්වාරානං අබ්භන්තයර ච නානාභණ්ඩානං සම්පත්තිො

රමණීෙං. ොයපහීති මහාජනං යපයසත්වා වාසං කායරහි. ොයපෙයාති වාසං

කායරෙය. කායරන්යතො ච පඨමං අට්ඨාරස මනුස්සයකොටියෙො යපයසත්වා

‘‘සම්පුණ්ණ’’න්ති පුච්ඡත්වා ‘‘න තාව සම්පුණ්ණ’’න්ති වුත්යත අපරානි

පඤ්චකුලානි යපයසෙය. පුන පුච්ඡත්වා ‘‘න තාව සම්පුණ්ණ’’න්ති වුත්යත

අපරානි පඤ්චපඤ්ඤාසකුලානි යපයසෙය. පුන පුච්ඡත්වා ‘‘න තාව

සම්පුණ්ණ’’න්තිවුත්යතඅපරානිතිංස කුලානි යපයසෙය.පුනපුච්ඡත්වා ‘‘න

තාව සම්පුණ්ණ’’න්ති වුත්යත අපරං කුලසහස්සං යපයසෙය. පුන පුච්ඡත්වා

‘‘නතාවසම්පුණ්ණ’’න්තිවුත්යතඅපරානිඑකාදසනහුතානි කුලානියපයසෙය.

පුන පුච්ඡත්වා ‘‘න තාව සම්පුණ්ණ’’න්ති වුත්යත අපරානි 

චතුරාසීතිකුලසහස්සානි යපයසෙය. පුන ‘‘සම්පුණ්ණ’’න්ති පුච්ඡයත, 

‘‘මහාරාජ, කිං වයදසි? මහන්තං නගරං අසම්බාධං, ඉමිනා නයෙන කුලානි

යපයසත්වානසක්කාපූයරතුං, යභරිංපනචරායපත්වා‘අම්හාකංනගරංඉමාෙ

චඉමාෙචසම්පත්තිොසම්පන්නං, යෙ තත්ථවසිතුකාමා, ෙථාසුඛංගච්ඡන්තු, 

ඉමඤ්චිමඤ්ච පරිහාරං ලභිස්සන්තී’ති නගරස්ස යචව වණ්ණං යලොකස්ස ච

පරිහාරලාභං යඝොසායපථා’’ති වයදෙය. යසො එවං කයරෙය. තයතො මනුස්සා

නගරගුණඤ්යචව පරිහාරලාභඤ්ච සුත්වා සබ්බදිසාහි සයමොසරිත්වා නගරං 

පූයරෙයං. තං අපයරන සමයෙන ඉද්ධඤ්යචව අස්ස ඵීතඤ්ච. තං සන්ධාෙ 

තදස්සනගරංඅපයරනසෙයෙනඉද්ධඤ්යචවඵීතඤ්චාතිආදි වුත්තං. 

තත්ථ ඉද්ධන්ති සමිද්ධං සුභික්ඛං. ඵීතන්ති සබ්බසම්පත්තීහි පුප්ඵිතං. 

බාහු ඤ්ඤන්ති බහූහි ඤාතබ්බං, බහුජනානං හිතං වා. ‘‘බහුජන’’න්තිපි
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පායඨො. ආකිණ්ණෙනුස්සන්ති මනුස්යසහි ආකිණ්ණං නිරන්තරං ඵුට්ඨං. 

වුඩ්ඪියවපුල්ලප්පත්තන්ති වුඩ්ඪිප්පත්තඤ්යචව යවපුල්ලප්පත්තඤ්ච, 

යසට්ඨභාවඤ්යචව විපුලභාවඤ්ච පත්තං, දසසහස්සචක්කවායළ අග්ගනගරං

ජාතන්තිඅත්යථො. 

එවයෙව ය ොතිඑත්ථඉදංඔපම්මසංසන්දනං–අරඤ්ඤපවයනචරමානපුරියසො

විෙ හි දීපඞ්කරපාදමූලයතො පට්ඨාෙ පාරමියෙො පූරෙමායනො මහාපුරියසො

දට්ඨබ්යබො, තස්ස පුරිසස්ස පුබ්බයකහි මනුස්යසහි අනුොතමග්ගදස්සනං විෙ

මහාසත්තස්ස අනුපුබ්යබන යබොධිපල්ලඞ්යක නිසින්නස්ස පුබ්බභායග

අට්ඨඞ්ගිකස්ස විපස්සනාමග්ගස්ස දස්සනං, පුරිසස්ස තං එකපදිකමග්ගං

අනුගච්ඡයතොඅපරභායගමහාමග්ගදස්සනංවිෙ මහාසත්තස්සඋපරිවිපස්සනාෙ

චිණ්ණන්යතයලොකුත්තරමග්ගදස්සනං, පුරිසස්සයතයනව මග්යගනගච්ඡයතො

පුරයතො නගරදස්සනං විෙ තථාගතස්ස නිබ්බානනගරදස්සනං, බහිනගරං 

පයනත්ථ අඤ්යඤන දිට්ඨං, අඤ්යඤන මනුස්සවාසං කතං, නිබ්බානනගරං

සත්ථා සෙයමව පස්සි, සෙං වාසමකාසි. තස්ස පුරිසස්ස චතුන්නං ද්වාරානං

දිට්ඨකායලො විෙ තථාගතස්ස චතුන්නං මග්ගානං දිට්ඨකායලො, තස්ස චතූහි

ද්වායරහි නගරං පවිට්ඨකායලො විෙ තථාගතස්ස චතූහි මග්යගහි නිබ්බානං

පවිට්ඨකායලො, තස්ස නගරබ්භන්තයරභණ්ඩවවත්ථානකායලොවිෙතථාගතස්ස

පච්චයවක්ඛණඤායණන පයරොපණ්ණාසකුසලධම්මවවත්ථානකායලො.

නගරස්සඅගාරකරණත්ථංකුලපරියෙසනකායලොවිෙසත්ථු ඵලසමාපත්තියතො

වුට්ඨාෙ යවයනෙයසත්යත යවොයලොකනකායලො, යතන පුරියසන ොචිතස්ස

රඤ්යඤො එකං මහාකුටුම්බිකං දිට්ඨකායලො විෙ මහාබ්රහ්මුනා ොචිතස්ස

භගවයතො අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරං දිට්ඨකායලො, රඤ්යඤො

මහාකුටුම්බිකංපක්යකොසායපත්වා ‘‘නගරවාසංකයරොහී’’තිපහිතකායලො විෙ

භගවයතො එකස්මිං පච්ඡාභත්යත අට්ඨාරසයෙොජනමග්ගං ගන්ත්වා

ආසාළ්හිපුණ්ණමදිවයස බාරාණසිෙං ඉසිපතනං පවිසිත්වා යථරං කාෙසක්ඛිං

කත්වා ධම්මං යදසිතකායලො, මහාකුටුම්බියකන අට්ඨාරස පුරිසයකොටියෙො 

ගයහත්වානගරංඅජ්ඣාවුට්ඨකායලොවිෙතථාගයතනධම්මචක්යකපවත්තියත

යථරස්ස අට්ඨාරසහිබ්රහ්මයකොටීහි සද්ධිං යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨිතකායලො, 

එවංනිබ්බානනගරං පඨමංආවාසිතං, තයතොසම්පුණ්ණංනගරන්තිපුච්ඡත්වා

න තාවාති වුත්යත පඤ්ච කුලානි ආදිං කත්වා ොව

චතුරාසීතිකුලසහස්සයපසනං විෙ තථාගතස්ස පඤ්චමදිවසයතො පට්ඨාෙ

අනත්තලක්ඛණසුත්තාදීනි යදයසත්වා පඤ්චවග්ගියෙ ආදිං කත්වා ෙසපමුඛා 

පඤ්චපණ්ණාස කුලපුත්තා, තිංස භද්දවග්ගිො, සහස්සපුරාණජටිලා, 
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පටුන 

 

බිම්බිසාරපමුඛානි එකාදසපුරිසනහුතානි, තියරොකුට්ටානුයමොදයන

චතුරාසීතිසහස්සානීති එත්තකස්ස ජනස්ස අරිෙමග්ගං ඔතායරත්වා

නිබ්බානනගරංයපසිතකායලො, අථයතනනයෙනනගයරඅපූරිෙමායනයභරිං 

චරායපත්වා නගරස්ස වණ්ණයඝොසනං කුලානං පරිහාරලාභයඝොසනං විෙ ච

මාසස්ස අට්ඨ දිවයස තත්ථ තත්ථ නිසීදිත්වා ධම්මකථිකානං

නිබ්බානවණ්ණස්ස යචව නිබ්බානප්පත්තානං 

ජාතිකන්තාරාදිනිත්ථරණානිසංසස්ස ච යඝොසනං, තයතො සබ්බදිසාහි

ආගන්ත්වාමනුස්සානං නගරසයමොසරණංවිෙතත්ථතත්ථධම්මකථංසුත්වා 

තයතො තයතො නික්ඛමිත්වා පබ්බජ්ජං ආදිං කත්වා අනුයලොමපටිපදං

පටිපන්නානංඅපරිමාණානං කුලපුත්තානංනිබ්බානසයමොසරණංදට්ඨබ්බං. 

පුරාණං ෙග්ගන්ති අරිෙං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං. අෙඤ්හි අරිෙමග්යගො

පවාරණසුත්යත (සං. නි. 1.215) අවත්තමානකට්යඨන 

‘‘අනුප්පන්නමග්යගො’’ති වුත්යතො, ඉමස්මිං සුත්යත අවළඤ්ජනට්යඨන 

‘‘පුරාණමග්යගො’’ති. බ්ර ්ෙචපාෙන්ති සික්ඛත්තෙසඞ්ගහං සකලසාසනං. 

ඉද්ධන්ති ඣානස්සායදන සමිද්ධං සුභික්ඛං. ඵීතන්ති අභිඤ්ඤාභරයණහි

පුප්ඵිතං. විත්ථාපාකන්තිවිත්ථිණ්ණං. බාහු ඤ්ඤන්තිබහුජනවිඤ්යඤෙයං. ොව 

යදවෙනුස්යසහි සුප්පකාසිතන්ති ොව දසසහස්සචක්කවායළ යදවමනුස්යසහි

පරිච්යඡයදො අත්ථි, එතස්මිං අන්තයර සුප්පකාසිතං සුයදසිතං තථාගයතනාති.

පඤ්චමං. 

6. සම්මසසුත්තවණ්ණනා 

66. ඡට්යඨ ආෙන්යතසීති කස්මා ආමන්යතසි? ෙස්මාස්ස සුඛුමා

තිලක්ඛණාහතා ධම්මයදසනා උපට්ඨාසි. තස්මිං කිර ජනපයද මනුස්සා

සයහතුකා පඤ්ඤවන්යතො. සිනිද්ධානි කියරත්ථ යභොජනානි, තානියසවයතො 

ජනස්සපඤ්ඤාවඩ්ෙති, යතගම්භීරංතිලක්ඛණාහතංධම්මකථංපටිවිජ්ඣිතුං

සමත්ථා යහොන්ති.යතයනවභගවාදීඝමජ්ඣියමසුමහාසතිපට්ඨානානි (දී.නි.

2.372ආදයෙො) මහානිදානං(දී.නි.2.95ආදයෙො), ආයනඤ්ජසප්පාෙං(ම.නි.

3.66 ආදයෙො), සංයුත්තයක චූළනිදානාදිසුත්තන්ති එවමාදීනි අඤ්ඤානි

ගම්භීරානිසුත්තානිතත්යථවකයථසි. සම්ෙසථයනොතිසම්මසථනු. අන්තරං 

සම්ෙසන්ති අබ්භන්තරං පච්චෙසම්මසනං. න යසො ික්ඛු ගගවයතො චිත්තං

ආරායධසීති පච්චොකාරවයසන බයාකාරායපතුකාමස්ස භගවයතො තථා 

අබයාකරිත්වා ද්වත්තිංසාකාරවයසන බයාකයරොන්යතො අජ්ඣාසෙං ගයහතුං

නාසක්ඛි. 
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එතදයවොචාතියදසනාෙථානුසන්ධිංනගතා, යදසනාෙෙථානුසන්ධිගමනත්ථං

එතදයවොච. යතන ානන්ද, සුණාථාති ඉදං යතපිටයක බුද්ධවචයන

අසම්භින්නපදං. අඤ්ඤත්ථ හි එවං වුත්තං නාම නත්ථි. උපධිනිදානන්ති

ඛන්ධුපධිනිදානං. ඛන්ධපඤ්චකඤ්යහත්ථ උපධීති අධිප්යපතං. උප්පජ් තීති

ජාෙති. නිවිසතීතිපුනප්පුනංපවත්තිවයසනපතිට්ඨහති. 

ෙං ය ො යලොයක පිෙරූපං සාතරූපන්ති ෙං යලොකස්මිං පිෙසභාවඤ්යචව

මධුරසභාවඤ්ච. ච්ඛුං යලොයකතිආදීසු යලොකස්මිඤ්හි චක්ඛාදීසු මමත්යතන

අභිනිවිට්ඨා සත්තා සම්පත්තිෙං පතිට්ඨිතා අත්තයනො චක්ඛුං ආදාසාදීසු

නිමිත්තග්ගහණානුසායරන විප්පසන්නපඤ්චපසාදං සුවණ්ණවිමායන

උග්ඝාටිතමණිසීහපඤ්ජරං විෙ මඤ්ඤන්ති, යසොතං රජතපනාළිකං විෙ

පාමඞ්ගසුත්තං විෙ ච මඤ්ඤන්ති, තුඞ්ගනාසාති ලද්ධයවොහාරං ඝානං

වට්යටත්වාඨපිතහරිතාලවට්ටිංවිෙ මඤ්ඤන්ති, ජිව්හංරත්තකම්බලපටලංවිෙ

මුදුසිනිද්ධමධුරරසදංමඤ්ඤන්ති, කාෙං සාලලට්ඨිංවිෙසුවණ්ණයතොරණංවිෙ

චමඤ්ඤන්ති, මනංඅඤ්යඤසංමයනනඅසදිසංඋළාරං මඤ්ඤන්ති. 

නිච්චයතො අද්ද්ඛුන්ති නිච්චන්ති අද්දසංසු. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. න

පපාමුච්චිංසු දු් ස්ොතිසකලස්මාපිවට්ටදුක්ඛානපරිමුච්චිංසු. ද්ඛිස්සන්තීති

පස්සිස්සන්ති. ආපානීෙකංයසොති සරකස්ස නාමං. ෙස්මා පයනත්ථ ආපං

පිවන්ති, තස්මා ‘‘ආපානීයෙො’’ති වුච්චති. ආපානීයෙො ච යසො කංයසො චාති

ආපානීෙකංයසො. සුරාමණ්ඩසරකස්යසතං නාමං.

‘‘වණ්ණසම්පන්යනො’’තිආදිවචනයතො පනකංයස ඨිතපානයමව එවං වුත්තං. 

ඝම්ොිකතත්යතොතිඝම්යමන අභිතත්යතො. ඝම්ෙපයරයතොතිඝම්යමන ඵුට්යඨො, 

අනුගයතොතිඅත්යථො. පිවයතොහිය ොතංඡායදස්සතීතිපිවන්තස්සතංපානීෙං 

වණ්ණාදිසම්පත්තිො රුච්චිස්සති, සකලසරීරං වා ඵරිත්වා තුට්ඨිං

උප්පාදෙමානං ඨස්සති. අප්පටිසඞ් ාතිඅපච්චයවක්ඛිත්වා. 

එවයෙවය ොතිඑත්ථඉදංඔපම්මසංසන්දනං– ආපානීෙකංයසොවිෙහියලොයක

පිෙරූපං සාතරූපං ආරම්මණං දට්ඨබ්බං, ඝම්මාභිතත්තපුරියසො විෙ

වට්ටනිස්සියතොපුථුජ්ජයනො, ආපානීෙකංයසනනිමන්තනපුරියසොවිෙයලොයක

පිෙරූයපන සාතරූයපන ආරම්මයණන නිමන්තකජයනො, ආපානීෙකංයස

සම්පත්තිඤ්ච ආදීනවඤ්ච ආයරොයචන්යතො ආපානකමනුස්යසො විෙ

ආචරියුපජ්ඣාොදියකො කලයාණමිත්යතො. ෙයථව හි තස්ස පුරිසස්ස 

අපයලොකිතමනුස්යසො ආපානීෙකංයස ගුණඤ්ච ආදීනවඤ්ච ආයරොයචති, 
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එවයමව ආචරියෙො වා උපජ්ඣායෙො වා භික්ඛුයනො පඤ්චසු කාමගුයණසු

අස්සාදඤ්චනිස්සරණඤ්චකයථති. 

තත්ථ ෙථාආපානීෙකංසම්හි ගුයණචආදීනයව චආයරොචියත යසො පුරියසො

පිෙවණ්ණාදිසම්පදාෙයමව සඤ්ජාතයවයගො ‘‘සයච මරණං භවිස්සති, පච්ඡා

ජානිස්සාමී’’ති සහසා අප්පටිසඞ්ඛාෙ තං පිවිත්වා මරණං වා මරණමත්තං වා 

දුක්ඛං නිගච්ඡති, එවයමව, භික්ඛු, ‘‘පඤ්චසු කාමගුයණසු දස්සනාදිවයසන 

උප්පන්නයසොමනස්සමත්තයමව අස්සායදො, ආදීනයවො පන 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායියකො බහු නානප්පකායරො, අප්පස්සාදා කාමා බහුදුක්ඛා

බහුපාොසා’’ති එවංආචරියුපජ්ඣායෙහිආනිසංසඤ්ච ආදීනවඤ්චකයථත්වා

–‘‘සමණපටිපදංපටිපජ්ජ, ඉන්ද්රියෙසුගුත්තද්වායරොභවයභොජයන මත්තඤ්ඤූ

ජාගරිෙං අනුයුත්යතො’’ති එවං ඔවදියතොපි අස්සාදබද්ධචිත්තතාෙ ‘‘සයච 

වුත්තප්පකායරොආදීනයවො භවිස්සති, පච්ඡා ජානිස්සාමී’’තිආචරියුපජ්ඣායෙ 

අපසායදත්වා උද්යදසපරිපුච්ඡාදීනි යචව වත්තපටිපත්තිඤ්ච පහාෙ

යලොකාමිසකථං කයථන්යතො කායම පරිභුඤ්ජිතුකාමතාෙ සික්ඛං පච්චක්ඛාෙ

හීනාොවත්තති. තයතො දුච්චරිතානි පූයරන්යතො සන්ධිච්යඡදනාදිකායල

‘‘යචොයරො අෙ’’න්තිගයහත්වා රඤ්යඤො දස්සියතොඉයධවහත්ථපාදාදියඡදනං

පත්වාසම්පරායෙචතූසුඅපායෙසුමහාදුක්ඛං අනුයභොති. 

පානීයෙන වා වියනතුන්ති සීයතන වාරිනා හරිතුං. දධිෙණ්ඩයකනාති

දධිමණ්ඩනමත්යතන. ගට්ඨයලොණිකාොති සයලොයණන සත්තුපානීයෙන. 

යලොණයසොවීරයකනාති සබ්බධඤ්ඤඵලකළීරාදීනි පක්ඛිපිත්වා

යලොණයසොවීරකං නාමකයරොන්ති, යතන. 

ඔපම්මසංසන්දනං පයනත්ථ – ඝම්මාභිතත්තපුරියසො විෙ 

වට්ටසන්නිස්සිතකායල යෙොගාවචයරො දට්ඨබ්යබො, තස්ස පුරිසස්ස පටිසඞ්ඛා

ආපානීෙකංසං පහාෙ පානීොදීහි පිපාසස්ස වියනොදනං විෙ භික්ඛුයනො

ආචරියුපජ්ඣාොනං ඔවායද ඨත්වා ඡද්වාරාදීනි පරිග්ගයහත්වා අනුක්කයමන

විපස්සනං වඩ්යෙන්තස්ස අරහත්තඵලාධිගයමො, පානීොදීනි චත්තාරි පානානි

විෙහිචත්තායරොමග්ගා, යතසුඅඤ්ඤතරංපිවිත්වා සුරාපිපාසිතංවියනොයදත්වා

සුඛියනොයෙනකාමංගමනංවිෙඛීණාසවස්සචතුමග්ගපානං පිවිත්වාතණ්හං

වියනොයදත්වාඅගතපුබ්බංනිබ්බානදිසංගමනකායලොයවදිතබ්යබො. ඡට්ඨං. 
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7. නළකලාපීසුත්තවණ්ණනා 

67. සත්තයම කින්නුය ො, ආවුයසොතිකස්මාපුච්ඡති? ‘‘එවංපුට්යඨොකථංනු

යඛො බයාකයරෙයා’’ති. යථරස්ස අජ්ඣාසෙජානනත්ථං. අපිච අතීයත ද්යව

අග්ගසාවකා ඉමං පඤ්හං විනිච්ඡයිංසූති අනාගයත භික්ඛූ ජානිස්සන්තීතිපි

පුච්ඡති. ඉදායනව ය ො ෙෙන්ති ඉදං යථයරො ෙස්ස නාමරූපස්ස විඤ්ඤාණං

පච්චයෙොති වුත්තං, තයදව නාමරූපං විඤ්ඤාණස්ස පච්චයෙොති වුත්තත්තා 

ආහ. නළකලාපියෙොති ඉධ පන අෙකලාපාදිවයසන උපමං අනාහරිත්වා

විඤ්ඤාණනාමරූපානංඅබලදුබ්බලභාවදස්සනත්ථංඅෙංඋපමාආභතා. 

නියරොයධො ය ොතීති එත්තයක ඨායන පච්චයුප්පන්නපඤ්චයවොකාරභවවයසන

යදසනාකථිතා. ඡත්තිංසාෙ වත්ථූහීතියහට්ඨා විස්සජ්ජියතසු ද්වාදසසුපයදසු

එයකකස්මිංතිණ්ණං තිණ්ණංවයසනඡත්තිංසාෙකාරයණහි.එත්ථචපඨයමො

ධම්මකථිකගුයණො, දුතිොපටිපත්ති, තතිෙංපටිපත්තිඵලං.තත්ථපඨමනයෙන

යදසනාසම්පත්ති කථිතා, දුතියෙන යසක්ඛභූමි, තතියෙන අයසක්ඛභූමීති.

සත්තමං. 

8. යකොසම්බිසුත්තවණ්ණනා 

68. අට්ඨයම අඤ්ඤයත්රවාතිඑකච්යචො හිපරස්සසද්දහිත්වාෙංඑසභණති, තං

භූතන්ති ගණ්හාති. අපරස්ස නිසීදිත්වා චින්යතන්තස්ස ෙං කාරණං රුච්චති, 

යසො ‘‘අත්ථි එත’’න්තිරුචිො ගණ්හාති. එයකො ‘‘චිරකාලයතො පට්ඨාෙ එවං

අනුස්සයවො අත්ථි, භූතයමත’’න්ති අනුස්සයවන ගණ්හාති. අඤ්ඤස්ස

විතක්කෙයතො එකං කාරණං උපට්ඨාති, යසො ‘‘අත්යථත’’න්ති

ආකාරපරිවිතක්යකන ගණ්හාති. අපරස්ස චින්තෙයතො එකා දිට්ඨි උප්පජ්ජති, 

ොෙස්ස තං කාරණං නිජ්ඣාෙන්තස්ස ඛමති, යසො ‘‘අත්යථත’’න්ති

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තිො ගණ්හාති. යථයරො පන පඤ්චපි එතානි කාරණානි

පටික්ඛිපිත්වා පච්චක්ඛඤායණන පටිවිද්ධභාවං පුච්ඡන්යතො අඤ්ඤයත්රව, 

ආවුයසොමුසිල, සද්ධාොතිආදිමාහ. තත්ථ අඤ්ඤයත්රවාතිසද්ධාදීනිකාරණානි

ඨයපත්වා, විනා එයතහි කාරයණහීති අත්යථො. ගවනියරොයධො නිබ්බානන්ති

පඤ්චක්ඛන්ධනියරොයධොනිබ්බානං. 

තුණ්හී අය ොසීති යථයරො ඛීණාසයවො, අහං පන ඛීණාසයවොති වා න වාති වා

අවත්වා තුණ්හීයෙව අයහොසි. ආෙස්ො නාරයදො ආෙස්ෙන්තං පවිට්ඨං

එතදයවොචාතිකස්මාඅයවොච? යසොකිරචින්යතසි–‘‘භවනියරොයධො නිබ්බානං
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නාමාති යසයඛහිපි ජානිතබ්යබො පඤ්යහො එස, අෙං පන යථයරො ඉමං යථරං

අයසඛභූමිො කායරති, ඉමංඨානංජානායපස්සාමී’’තිඑතංඅයවොච. 

සම්ෙප්පඤ්ඤාෙ සුදිට්ඨන්ති සහ විපස්සනාෙ මග්ගපඤ්ඤාෙ සුට්ඨු දිට්ඨං. න

චම්හිඅර න්තිඅනාගාමිමග්යගඨිතත්තා අරහංනයහොමීතිදීයපති.ෙංපනස්ස

ඉදානි ‘‘භවනියරොයධො නිබ්බාන’’න්ති ඤාණං, තං එකූනවීසතිො

පච්චයවක්ඛණඤායණහි විමුත්තං පච්චයවක්ඛණඤාණං. උදපායනොති

වීසතිංසහත්ථගම්භීයරො පානීෙකූයපො. උදකවාරයකොති

උදකඋස්සිඤ්චනවාරයකො. උදකන්ති හි ය ො ඤාණං අස්සාති තීයර ඨිතස්ස

ඔයලොකෙයතො එවං ඤාණං භයවෙය. න ච කායෙන ඵුසිත්වාති උදකං පන

නීහරිත්වාකායෙන ඵුසිත්වාවිහරිතුංනසක්කුයණෙය.උදපායනඋදකදස්සනං

විෙ හි අනාගාමියනො නිබ්බානදස්සනං, ඝම්මාභිතත්තපුරියසො විෙ අනාගාමී, 

උදකවාරයකො විෙ අරහත්තමග්යගො, ෙථා ඝම්මාභිතත්තපුරියසො උදපායන

උදකං පස්සති. එවං අනාගාමී පච්චයවක්ඛණඤායණන ‘‘උපරි

අරහත්තඵලසමයෙො නාම අත්ථී’’ති ජානාති. ෙථා පන යසො පුරියසො

උදකවාරකස්ස නත්ථිතාෙ උදකං නීහරිත්වා කායෙන ඵුසිතුං න ලභති, එවං

අනාගාමී අරහත්තමග්ගස්ස නත්ථිතාෙ නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා

අරහත්තඵලසමාපත්තිංඅප්යපත්වානිසීදිතුංන ලභති.අට්ඨමං. 

9. උපෙන්තිසුත්තවණ්ණනා 

69. නවයම උපෙන්යතොති උදකවඩ්ෙනසමයෙ උපරි ගච්ඡන්යතො. 

ෙ ානදියෙොති ගඞ්ගාෙමුනාදිකා මහාසරිතායෙො. උපොයපතීති උපරි ොයපති, 

වඩ්යෙති පූයරතීති අත්යථො. අවිජ් ා උපෙන්තීති අවිජ්ජා උපරි ගච්ඡන්තී

සඞ්ඛාරානං පච්චයෙො භවිතුං සක්කුණන්තී. සඞ් ායර උපොයපතීතිසඞ්ඛායර

උපරි ොයපතිවඩ්යෙති.එවංසබ්බපයදසුඅත්යථොයවදිතබ්යබො. අපෙන්යතොති

අපගච්ඡන්යතො ඔසරන්යතො. අවිජ් ා අපෙන්තීති අවිජ්ජා අපගච්ඡමානා

ඔසරමානා උපරි සඞ්ඛාරානං පච්චයෙො භවිතුං න සක්කුණන්තීති අත්යථො. 

සඞ් ායර අපොයපතීති සඞ්ඛායර අපගච්ඡායපති. එස නයෙො සබ්බපයදසු.

නවමං. 

10. සුසිමසුත්තවණ්ණනා 

70. දසයම ගරුකයතොති සබ්යබහි යදවමනුස්යසහි පාසාණච්ඡත්තං විෙ

චිත්යතන ගරුකයතො. ොනියතොති මයනන පිොයියතො. පූජියතොති 

චතුපච්චෙපූජාෙ පූජියතො. අපචියතොති නීචවුත්තිකරයණන අපචියතො.
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සත්ථාරඤ්හි දිස්වා මනුස්සා හත්ථික්ඛන්ධාදීහි ඔතරන්ති මග්ගං යදන්ති, 

අංසකූටයතොසාටකංඅපයනන්ති, ආසනයතොවුට්ඨහන්ති වන්දන්ති.එවංයසො

යතහි අපචියතො නාම යහොති. සුසියෙොති එවංනාමයකො යවදඞ්යගසු කුසයලො

පණ්ඩිතපරිබ්බාජයකො. එහි ත්වන්ති යතසං කිර එතදයහොසි – ‘‘සමයණො

යගොතයමො න ජාතියගොත්තාදීනි ආගම්ම ලාභග්ගප්පත්යතො ජායතො, 

කවියසට්යඨොපයනසඋත්තමකවිතාෙ සාවකානංගන්ථංබන්ධිත්වායදති, තං

යත උග්ගණ්හිත්වා උපට්ඨාකානං උපනිසින්නකථම්පි අනුයමොදනම්පි

සරභඤ්ඤම්පීතිඑවමාදීනිකයථන්ති, යතයතසංපසන්නා ලාභංඋපසංහරන්ති.

සයච මෙං ෙං සමයණො යගොතයමො ජානාති, තයතො යථොකං ජායනෙයාම, 

අත්තයනො සමෙංතත්ථපක්ඛිපිත්වා මෙම්පිඋපට්ඨාකානංකයථෙයාම, තයතො 

එයතහි ලාභිතරා භයවෙයාම. යකො නු යඛො සමණස්ස යගොතමස්ස සන්තියක

පබ්බජිත්වා ඛිප්පයමව උග්ගණ්හිතුං සක්ඛිස්සතී’’ති. යත එවං චින්යතත්වා

‘‘සුසියමො පටිබයලො’’තිදිස්වාතංඋපසඞ්කමිත්වාඑවමාහංසු. 

යෙනාෙස්ො ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමීති කස්මා උපසඞ්කමි? එවං කිරස්ස

අයහොසි, ‘‘කස්ස නු යඛො සන්තිකං ගන්ත්වා අහං ඉමං ධම්මං ඛිප්පං ලද්ධුං

සක්ඛිස්සාමී’’ති? තයතො චින්යතසි – ‘‘සමයණො යගොතයමො ගරු යතජුස්සයදො

නිෙමමනුයුත්යතො, න සක්කා අකායල උපසඞ්කමිතුං, අඤ්යඤපි බහූ

ඛත්තිොදයෙො සමණං යගොතමං උපසඞ්කමන්ති, තස්මිම්පි සමයෙ න සක්කා

උපසඞ්කමිතුං. සාවයකසුපිස්ස සාරිපුත්යතො මහාපඤ්යඤො

විපස්සනාලක්ඛණම්හි එතදග්යග ඨපියතො, මහායමොග්ගල්ලායනො 

සමාධිලක්ඛණස්මිං එතදග්යග ඨපියතො, මහාකස්සයපො ධුතඞ්ගධයරසු

අනුරුද්යධො දිබ්බචක්ඛුයකසු, පුණ්යණො මන්තාණිපුත්යතො ධම්මකථියකසු, 

උපාලිත්යථයරො විනෙධයරසු එතදග්යග ඨපියතො, අෙං පන ආනන්යදො

බහුස්සුයතොතිපිටකධයරො, සත්ථාපිස්සතත්ථතත්ථ කථිතංධම්මංආහරිත්වා

කයථති, පඤ්චසුඨායනසුඑතදග්යගඨපියතො, අට්ඨන්නං වරානං ලාභී, චතූහි

අච්ඡරිෙබ්භුතධම්යමහිසමන්නාගයතො, තස්සසමීපංගයතොඛිප්පංධම්මං ලද්ධුං

සක්ඛිස්සාමී’’ති.තස්මායෙනාෙස්මාආනන්යදොයතනුපසඞ්කමි. 

යෙන ගගවා යතනුපසඞ්කමීතිකස්මා සෙං අපබ්බායජත්වා උපසඞ්කමි? එවං 

කිරස්ස අයහොසි – ‘‘අෙං තිත්ථිෙසමයෙ පාටියෙක්යකො ‘අහං සත්ථා’ති

පටිජානන්යතොචරති, පබ්බජිත්වාසාසනස්සඅලාභාෙපිපරිසක්යකෙය.නයඛො

පනස්සාහං අජ්ඣාසෙං ආජානාමි, සත්ථා ජානිස්සතී’’ති. තස්මා තං ආදාෙ

යෙනභගවායතනුපසඞ්කමි. යතන ානන්ද, සුසිෙංපබ්බාය ථාතිසත්ථාකිර
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චින්යතසි–‘‘අෙං පරිබ්බාජයකොතිත්ථිෙසමයෙ‘අහංපාටියෙක්යකොසත්ථා’ති

පටිජානමායනොචරති, ‘ඉධ මග්ගබ්රහ්මචරිෙංචරිතුංඉච්ඡාමී’තිකිරවදති.කිංනු

යඛොමයිපසන්යනො, උදාහු මය්හංසාවයකසු, උදාහුමය්හංවාමමසාවකානං

වා ධම්මකථාෙ පසන්යනො’’ති? අථස්ස එකට්ඨායනපි පසාදාභාවං ඤත්වා, 

‘‘අෙං මම සාසයන ධම්මං යථයනස්සාමීති පබ්බජති. ඉතිස්ස ආගමනං

අපරිසුද්ධං; නිප්ඵත්තිනුයඛොකීදිසා’’ති? ඔයලොයකන්යතො‘‘කිඤ්චාපි ‘ධම්මං

යථයනස්සාමී’ති පබ්බජති, කතිපායහයනව පන ඝයටත්වා අරහත්තං

ගණ්හිස්සතී’’තිඤත්වා‘‘යතනහානන්ද, සුසිමං පබ්බායජථා’’තිආහ. 

අඤ්ඤා බයාකතා ය ොතීති යත කිර භික්ඛූ සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං

ගයහත්වා යතමාසං වස්සං වසන්තාතස්මිංයෙව අන්යතොයතමායසඝයටන්තා

වාෙමන්තා අරහත්තං පටිලභිංසු. යත ‘‘පටිලද්ධගුණං සත්ථු 

ආයරොයචස්සාමා’’ති පවාරිතපවාරණා යසනාසනං සංසායමත්වා සත්ථු

සන්තිකංආගන්ත්වා අත්තයනොපටිලද්ධගුණංආයරොයචසුං.තංසන්ධායෙතං

වුත්තං. අඤ්ඤාතිඅරහත්තස්සනාමං. බයාකතාති ආයරොචිතා. අස්යසොසීතියසො

කිර ඔහිතයසොයතො හුත්වා යතසං යතසං භික්ඛූනං ඨිතට්ඨානං ගච්ඡතිතං තං

කථංසුණිතුකායමො. යෙනයත ික්ඛූයතනුපසඞ්කමීතිකස්මාඋපසඞ්කමි? තං

කිරස්ස පවත්තිං සුත්වා එතදයහොසි – ‘‘අඤ්ඤා නාම ඉමස්මිං සාසයන

පරමප්පමාණං සාරභූතා ආචරිෙමුට්ඨි මඤ්යඤ භවිස්සති, පුච්ඡත්වා නං

ජානිස්සාමී’’ති.තස්මාඋපසඞ්කමි. 

අයනකවිහිතන්ති අයනකවිධං. ඉද්ධිවිධන්ති ඉද්ධියකොට්ඨාසං. ආවිගාවං 

තියරොගාවන්තිආවිභාවංගයහත්වාතියරොභාවං, තියරොභාවංගයහත්වාආවිභාවං

කාතුං සක්යකොථාති පුච්ඡති. තියරොකුට්ටන්ති පරකුට්ටං. ඉතරපදද්වයෙපි 

එයසව නයෙො. උම්මුජ් නිමුජ් න්ති උම්මුජ්ජනඤ්ච නිමුජ්ජනඤ්ච. 

පල්ලඞ්යකනාති පල්ලඞ්කබන්ධයනන. කෙථාති නිසීදිතුං වා ගන්තුං වා

සක්යකොථාති පුච්ඡති? ප්ඛී සකුයණොති පක්ඛයුත්යතො සකුයණො. අෙයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පන ඉමස්ස ඉද්ධිවිධස්ස, ඉයතො පයරසං

දිබ්බයසොතාදීනඤ්ච වණ්ණනානයෙො විසුද්ධිමග්යග වුත්තනයෙන 

යවදිතබ්යබොති. 

සන්තා වියෙෝ ාති අඞ්ගසන්තතාෙ යචව ආරම්මණසන්තතාෙ ච සන්තා

ආරුප්පවියමොක්ඛා. කායෙන ඵුසිත්වාති නාමකායෙන ඵුසිත්වා පටිලභිත්වා. 

පඤ්ඤාවිමුත්තා ය ො ෙෙං, ආවුයසොති, ආවුයසො, මෙං නිජ්ඣානකා 

සුක්ඛවිපස්සකා පඤ්ඤාමත්යතයනව විමුත්තාති දස්යසති. ආ ායනෙයාසි වා
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ත්වං, ආවුයසොසුසිෙ, නවාත්වංආ ායනෙයාසීති කස්මාඑවමාහංසු? එවංකිර

යනසංඅයහොසි–‘‘මෙංඉමස්සඅජ්ඣාසෙංගයහත්වාකයථතුංන සක්ඛිස්සාම, 

දසබලං පන පුච්ඡත්වා නික්කඞ්යඛො භවිස්සතී’’ති. ධම්ෙට්ඨිතිඤාණන්ති

විපස්සනාඤාණං, තංපඨමතරංඋප්පජ්ජති. නිබ්බායනඤාණන්තිවිපස්සනාෙ

චිණ්ණන්යත පවත්තමග්ගඤාණං, තංපච්ඡාඋප්පජ්ජති.තස්මාභගවාඑවමාහ. 

ආ ායනෙයාසි වාතිආදි කස්මා වුත්තං? විනාපි සමාධිං එවං

ඤාණුප්පත්තිදස්සනත්ථං.ඉදඤ්හි වුත්තං යහොති–සුසිම, මග්යගොවාඵලංවා

න සමාධිනිස්සන්යදො, න සමාධිආනිසංයසො, න සමාධිස්ස නිප්ඵත්ති, 

විපස්සනාෙ පයනයසො නිස්සන්යදො, විපස්සනාෙ ආනිසංයසො, විපස්සනාෙ 

නිප්ඵත්ති, තස්මා ජායනෙයාසි වා ත්වං, න වා ත්වං ජායනෙයාසි, අථ යඛො 

ධම්මට්ඨිතිඤාණංපුබ්යබ, පච්ඡානිබ්බායනඤාණන්ති. 

ඉදානිස්සපටියවධභබ්බතංඤත්වායතපරිවට්ටංධම්මයදසනං යදයසන්යතො තං

කිං ෙඤ්ඤසි, සුසිෙ? රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වාතිආදිමාහ? යත

පරිවට්ටයදසනාවසායනපනයථයරොඅරහත්තංපත්යතො.ඉදානිස්ස අනුයෙොගං

ආයරොයපන්යතො  ාතිපච්චො රාෙරණන්ති, සුසිෙ, පස්සසීතිආදිමාහ. අපිපන

ත්වං, සුසිොති ඉදං කස්මා ආරභි? නිජ්ඣානකානං සුක්ඛවිපස්සකභික්ඛූනං

පාකටකරණත්ථං. අෙඤ්යහත්ථ අධිප්පායෙො – න යකවලං ත්වයමව

නිජ්ඣානයකො සුක්ඛවිපස්සයකො, එයතපි භික්ඛූ එවරූපායෙවාති. යසසං 

සබ්බත්ථපාකටයමවාති.දසමං. 

මහාවග්යගොසත්තයමො. 

8. සෙණබ්රා ්ෙණවග්යගො 

1. ජරාමරණසුත්තාදිවණ්ණනා 

71-72. සමණබ්රාහ්මණවග්යග ජරාමරණාදීසු එයකකපදවයසන එයකකං

කත්වාඑකාදසසුත්තානිවුත්තානි, තානිඋත්තානත්ථායනවාති. 

සමණබ්රාහ්මණවග්යගොඅට්ඨයමො. 
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9. අන්තරයපෙයාලං 

1. සත්ථුසුත්තාදිවණ්ණනා 

73. ඉයතො පරං ‘‘සත්ථා පරියෙසිතබ්යබො’’තිආදිනෙප්පවත්තා ද්වාදස

අන්තරයපෙයාලවග්ගානාම යහොන්ති.යතසබ්යබපිතථාතථාබුජ්ඣනකානං

යවයනෙයපුග්ගලානං අජ්ඣාසෙවයසන වුත්තා. තත්ථ සත්ථාති බුද්යධො වා

යහොතුසාවයකො වා, ෙං නිස්සාෙමග්ගඤාණංලභති, අෙංසත්ථානාම, යසො

පරියෙසිතබ්යබො. සි් ා කරණීොති තිවිධාපි සික්ඛා කාතබ්බා. යෙොගාදීසු 

යෙොයගොති පයෙොයගො. ඡන්යදොති කත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්යදො. උස්යසොළ්හීති

සබ්බසහං අධිමත්තවීරිෙං. අප්පටිවානීති අනිවත්තනා. ආතප්පන්ති

කියලසතාපනවීරිෙයමව. සාතච්චන්ති සතතකිරිෙං. සතීති ජරාමරණාදිවයසන

චතුසච්චපරිග්ගාහිකා සති. සම්ප ඤ්ඤන්ති තාදිසයමවඤාණං. අප්පොයදොති

සච්චභාවනාෙඅප්පමායදො.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

අන්තරයපෙයායලොනවයමො. 

නිදානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. අිකසෙෙසංයුත්තං 

1. නඛසිඛාසුත්තවණ්ණනා 

74. අභිසමෙසංයුත්තස්ස පඨයම න සි ාෙන්ති මංසට්ඨායනන විමුත්යත

නඛග්යග. නඛසිඛා ච නාම යලොකිොනං මහතීපි යහොති, සත්ථු පන 

රත්තුප්පලපත්තයකොටි විෙ සුඛුමා. කථං පයනත්ථ පංසු පතිට්ඨියතොති? 

අධිට්ඨානබයලන. භගවතාහිඅත්ථංඤායපතුකායමනඅධිට්ඨානබයලනතත්ථ

පතිට්ඨාපියතො. සතිෙං කලන්ති මහාපථවිො පංසුං සතයකොට්ඨායස කත්වා

තයතො එකයකොට්ඨාසං.පරයතොපිඑයසවනයෙො. අිකසයෙතාවියනොතිපඤ්ඤාෙ 

අරිෙසච්චානි අභිසයමත්වා ඨිතස්ස. පුපාෙං දු් ් න්ධං පපා්ඛීණං

පපාොදිණ්ණංඋපනිධාොතිඑතයදවබහුතරං දුක්ඛං, ෙදිදං පරික්ඛීණන්තිඑවං

පඨමං වුත්තං දුක්ඛක්ඛන්ධං උපනිධාෙ, ඤායණන තං තස්ස සන්තියක 

ඨයපත්වා උපපරික්ඛිෙමායනති අත්යථො. කතමං පයනත්ථ පුරිමදුක්ඛං නාම? 

ෙං පරික්ඛීණං. කතමං පන පරික්ඛීණං? ෙං පඨමමග්ගස්ස අභාවිතත්තා

උප්පජ්යජෙය. කතමං පන උපනිධාෙ? ෙං සත්තසු අත්තභායවසු අපායෙ

අට්ඨමඤ්ච පටිසන්ධිං ආදිං කත්වා ෙත්ථ කත්ථචි උප්පජ්යජෙය, සබ්බං තං

පරික්ඛීණන්ති යවදිතබ්බං. සත්ත් ත්තුන්ති සත්ත වායර, සත්තසු

අත්තභායවසූති අත්යථො. පරෙතාති ඉදමස්ස පරං පමාණන්ති දස්යසති. 

ෙ ත්ථියෙොතිමහයතොඅත්ථස්සනිප්ඵාදයකො.පඨමං. 

2. යපොක්ඛරණීසුත්තවණ්ණනා 

75. දුතියෙ යපෝ රණීති වාපී. උබ්යබයධනාති ගම්භීරතාෙ. සෙතිත්තිකාති 

මුඛවට්ටිසමා. කාකයපෙයාතිසක්කායහොතිතීයරඨියතනකායකන පකතිොපි

මුඛතුණ්ඩිකංඔතායරත්වාපාතුං.දුතිෙං. 

3. සංයභජ්ජඋදකසුත්තාදිවණ්ණනා 

76-77. තතියෙ ෙත්ථිොති ෙස්මිං සම්භිජ්ජට්ඨායන ඉමා. සංසන්දන්තීති

සමාගන්ත්වාසන්දන්ති. සයෙන්තීතිසමාගච්ඡන්ති. ද්යවවාති වාතිද්යවවා

තීණි වා. උදකඵුසිතානීති උදකබින්දූනි. සංයගජ් උදකන්ති අඤ්ඤාහි නදීහි

සද්ධිංසම්භින්නට්ඨායන උදකං.චතුත්ථංඋත්තානත්ථයමව.තතිෙචතුත්ථානි. 

5. පථවීසුත්තාදිවණ්ණනා 

78-84. පඤ්චයම ෙ ාපථවිොති චක්කවාළබ්භන්තරාෙ මහාපථවිො

උද්ධරිත්වා. යකොලට්ඨිෙත්තියෙොති පදරට්ඨිපමාණා. ගුළිකාති මත්තිකගුළිකා. 
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උපනි්ඛියපෙයාති එකස්මිං ඨායන ඨයපෙය. ඡට්ඨාදීසු වුත්තනයෙයනව

අත්යථො යවදිතබ්යබො. පරියෙොසායන පන 

අඤ්ඤතිත්ථිෙසෙණබ්රා ්ෙණපපාබ්බා කානං අධිගයෙොති බාහිරකානං 

සබ්යබොපි ගුණාධිගයමො පඨමමග්යගන අධිගතගුණානං සතභාගම්පි

සහස්සභාගම්පි සතසහස්සභාගම්පිනඋපගච්ඡතීති.පඤ්චමාදීනි. 

අභිසමෙසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. ධාතුසංයුත්තං 

1. නානත්තවග්යගො 

1.ධාතුනානත්තසුත්තවණ්ණනා 

85. ධාතුසංයුත්තස්ස පඨයම නිස්සත්තට්ඨසුඤ්ඤතට්ඨසඞ්ඛායතන 

සභාවට්යඨන ධාතූති ලද්ධනාමානං ධම්මානං නානාසභායවො ධාතුනානත්තං. 

ච්ඛුධාතූතිආදීසු චක්ඛුපසායදො චක්ඛුධාතු, රූපාරම්මණං රූපධාතු, 

චක්ඛුපසාදවත්ථුකං චිත්තං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු. යසොතපසායදො යසොතධාතු, 

සද්දාරම්මණං සද්දධාතු, යසොතපසාදවත්ථුකං චිත්තං යසොතවිඤ්ඤාණධාතු.

ඝානපසායදොඝානධාතු, ගන්ධාරම්මණංගන්ධධාතු, ඝානපසාදවත්ථුකංචිත්තං

ඝානවිඤ්ඤාණධාතු. ජිව්හාපසායදො ජිව්හාධාතු, රසාරම්මණං රසධාතු, 

ජිව්හාපසාදවත්ථුකං චිත්තං ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු. කාෙපසායදො කාෙධාතු, 

යඵොට්ඨබ්බාරම්මණං යඵොට්ඨබ්බධාතු, කාෙපසාදවත්ථුකං චිත්තං 

කාෙවිඤ්ඤාණධාතු.තිස්යසොමයනොධාතුයෙොමයනොධාතු, යවදනාදයෙොතයෙො

ඛන්ධා සුඛුමරූපානි නිබ්බානඤ්ච ධම්මධාතු, සබ්බම්පි මයනොවිඤ්ඤාණං

මයනොවිඤ්ඤාණධාතූති.එත්ථචයසොළස ධාතුයෙොකාමාවචරා, අවසායනද්යව

චතුභූමිකාති.පඨමං. 

2. ඵස්සනානත්තසුත්තවණ්ණනා 

86. දුතියෙ උප්පජ් ති ඵස්සනානත්තන්තිනානාසභායවො ඵස්යසො උප්පජ්ජති.

තත්ථ චක්ඛුසම්ඵස්සාදයෙො චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිසම්පයුත්තා, මයනොසම්ඵස්යසො

මයනොද්වායර පඨමජවනසම්පයුත්යතො, තස්මා. ෙයනොධාතුං පටිච්චාති

මයනොද්වාරාවජ්ජනං කිරිොමයනොවිඤ්ඤාණධාතුං පටිච්ච

පඨමජවනසම්ඵස්යසොඋප්පජ්ජතීතිඅෙයමත්ථඅත්යථො. දුතිෙං. 

3. යනොඵස්සනානත්තසුත්තවණ්ණනා 

87. තතියෙ යනො ෙයනොසම්ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ් ති ෙයනොධාතූති

මයනොද්වායර පඨමජවනසම්පයුත්තං ඵස්සං පටිච්ච

ආවජ්ජනකිරිොමයනොවිඤ්ඤාණධාතු යනො උප්පජ්ජතීති එවමත්යථො

දට්ඨබ්යබො.තතිෙං. 

4. යවදනානානත්තසුත්තවණ්ණනා 

88. චතුත්යථ ච්ඛුසම්ඵස්ස ායවදනාතිසම්පටිච්ඡනමයනොධාතුයතොපට්ඨාෙ 

සබ්බාපි තස්මිං ද්වායර යවදනා වත්යතෙයං, නිබ්බත්තිඵාසුකත්ථං පන
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අනන්තරං සම්පටිච්ඡනයවදනයමවගයහතුංවට්ටතීතිවුත්තං. ෙයනොසම්ඵස්සං 

පටිච්චාති මයනොද්වායර ආවජ්ජනසම්ඵස්සං පටිච්ච පඨමජවනයවදනා, 

පඨමජවනසම්ඵස්සංපටිච්චදුතිෙජවනයවදනාතිඅෙමධිප්පායෙො.චතුත්ථං. 

5. දුතිෙයවදනානානත්තසුත්තවණ්ණනා 

89. පඤ්චයම තතිෙචතුත්යථසු වුත්තනොව එකයතො කත්වා යදසිතාති. ඉති

දුතිොදීසු චතූසු සුත්යතසු මයනොධාතුං මයනොධාතූති අගයහත්වා

මයනොද්වාරාවජ්ජනං මයනොධාතූතිගහිතං.සබ්බානියචතානිතථාතථාකථියත

බුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසයෙන යදසිතානි. ඉයතො පයරසුපි එයසව නයෙො.

පඤ්චමං. 

6. බාහිරධාතුනානත්තසුත්තවණ්ණනා 

90. ඡට්යඨපනපඤ්චධාතුයෙොකාමාවචරා, ධම්මධාතුචතුභූමිකාති. ඡට්ඨං. 

7. සඤ්ඤානානත්තසුත්තවණ්ණනා 

91. සත්තයම රූපධාතූති ආපායථ පතිතං අත්තයනො වා පරස්ස වා

සාටකයවඨනාදිවත්ථුකං රූපාරම්මණං. රූපසඤ්ඤාති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තා සඤ්ඤා. රූපසඞ්කප්යපොති සම්පටිච්ඡනාදීහි තීහි 

චිත්යතහි සම්පයුත්යතො සඞ්කප්යපො. රූපච්ඡන්යදොති රූයප ඡන්දිකතට්යඨන

ඡන්යදො. රූපපපාළාය ොතිරූයපඅනුඩහනට්යඨන පරිළායහො. රූපපපායෙසනාති

පරිළායහ උප්පන්යන සන්දිට්ඨසම්භත්යත ගයහත්වා තස්ස රූපස්ස

පටිලාභත්ථාෙ පරියෙසනා. එත්ථ ච සඤ්ඤාසඞ්කප්පඡන්දා එකජවනවායරපි

නානාජවනවායරපි ලබ්භන්ති, පරිළාහපරියෙසනා පන නානාජවනවායරයෙව 

ලබ්භන්තීති. එවං ය ො, ික් යව, ධාතුනානත්තන්ති එත්ථ ච එවං

රූපාදිනානාසභාවංධාතුංපටිච්චරූපසඤ්ඤාදිනානාසභාවසඤ්ඤාඋප්පජ්ජතීති

ඉමිනා නයෙනඅත්යථොයවදිතබ්යබො.සත්තමං. 

8. යනොපරියෙසනානානත්තසුත්තවණ්ණනා 

92. අට්ඨයම යනො ධම්ෙපපායෙසනංපටිච්චඋප්පජ් තිධම්ෙපපාළාය ොතිඑවං

ආගතංපටියසධමත්තයමව නානං.අට්ඨමං. 

9. බාහිරඵස්සනානත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

93-94. නවයම උප්පජ් ති රූපසඤ්ඤාති වුත්තප්පකායර ආරම්මයණ

උප්පජ්ජති සඤ්ඤා. රූපසඞ්කප්යපොති තස්මිංයෙවආරම්මයණ තීහි චිත්යතහි 

සම්පයුත්තසඞ්කප්යපො. රූපසම්ඵස්යසොතිතයදවාරම්මණං ඵුසමායනො ඵස්යසො.
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පටුන 

යවදනාති තයදව ආරම්මණං අනුභවමානා යවදනා. ඡන්දාදයෙො වුත්තනොව. 

රූපලායගොති පරියෙසිත්වා ලද්ධං සහ තණ්හාෙ ආරම්මණං ‘‘රූපලායභො’’ති

වුත්තං. අෙං තාව සබ්බසඞ්ගාහිකනයෙො එකස්මිං යෙවාරම්මයණ

සබ්බධම්මානංඋප්පත්තිවයසනවුත්යතො.අපයරොආගන්තුකාරම්මණමිස්සයකො 

යහොති–රූපසඤ්ඤාරූපසඞ්කප්යපොඵස්යසොයවදනාතිඉයමතාවචත්තායරො

ධම්මා ධුවපරියභොයග නිබද්ධාරම්මයණ යහොන්ති. නිබද්ධාරම්මණඤ්හි ඉට්ඨං

කන්තං මනාපං පිෙං ෙංකිඤ්චි විෙ උපට්ඨාති, ආගන්තුකාරම්මණං පන

ෙංකිඤ්චිසමානම්පියඛොයභත්වාතිට්ඨති. 

තත්රිදංවත්ථු–එයකොකිරඅමච්චපුත්යතොගාමියෙහිපරිවාරියතො ගාමමජ්යඣ

ඨත්වාකම්මංකයරොති.තස්මිඤ්චස්සසමයෙඋපාසිකානදිංගන්ත්වා න්හත්වා

අලඞ්කතපටිෙත්තා ධාතිගණපරිවුතා යගහං ගච්ඡති. යසො දූරයතො දිස්වා 

‘‘ආගන්තුකමාතුගායමො භවිස්සතී’’ති සඤ්ඤං උප්පායදත්වා ‘‘ගච්ඡ, භයණ

ජානාහි, කා එසා’’ති පුරිසං යපයසසි. යසො ගන්ත්වා තං දිස්වා පච්චාගයතො, 

‘‘කා එසා’’ති පුට්යඨො ෙථාසභාවං ආයරොයචසි. එවං ආගන්තුකාරම්මණං 

යඛොයභති. තස්මිං උප්පන්යනො ඡන්යදො රූපඡන්යදො නාම, තයදව ආරම්මණං

කත්වා උප්පන්යනොපරිළායහොරූපපරිළායහොනාම, සහායෙගණ්හිත්වාතස්ස

පරියෙසනං රූපපරියෙසනා නාම, පරියෙසිත්වා ලද්ධං සහ තණ්හාෙ

ආරම්මණංරූපලායභොනාම. 

උරුවල්ලිෙවාසීචූළතිස්සත්යථයරොපනාහ– ‘‘කිඤ්චාපිභගවතා ඵස්සයවදනා

පාළිොමජ්යඣගහිතා, පාළිංපනපරිවට්යටත්වාවුත්තප්පකායරආරම්මයණ 

උප්පන්නා සඤ්ඤා රූපසඤ්ඤා, තස්මිංයෙව සඞ්කප්යපො රූපසඞ්කප්යපො

තස්මිං ඡන්යදො රූපච්ඡන්යදො, තස්මිං පරිළායහො රූපපරිළායහො, තස්මිං 

පරියෙසනා රූපපරියෙසනා, පරියෙසිත්වා ලද්ධං සහ තණ්හාෙ ආරම්මණං

රූපලායභො. එවං ලද්ධාරම්මයණ පන ඵුසනං ඵස්යසො, අනුභවනං යවදනා.

රූපසම්ඵස්යසො රූපසම්ඵස්සජා යවදනාති ඉදං ද්වෙං ලබ්භතී’’ති. අපරම්පි

අවිභූතවාරංනාම ගණ්හන්ති.ආරම්මණඤ්හි සාණිපාකායරහි වා පරික්ඛිත්තං

තිණපණ්ණාදීහි වා පටිච්ඡන්නං යහොති, තං ‘‘උපඩ්ෙං දිට්ඨං යමආරම්මණං, 

සුට්ඨුනංපස්සිස්සාමී’’තිඔයලොකෙයතොතස්මිංආරම්මයණ උප්පන්නාසඤ්ඤා

රූපසඤ්ඤානාම. තස්මිංයෙවඋප්පන්නා සඞ්කප්පාදයෙො රූපසඞ්කප්පාදයෙො

නාමාති යවදිතබ්බා. එත්ථාපි ච සඤ්ඤාසඞ්කප්පඵස්සයවදනාඡන්දා 

එකජවනවායරපි නානාජවනවායරපි ලබ්භන්ති, පරිළාහපරියෙසනාලාභා

නානාජවනවායරයෙවාති.දසමං උත්තානයමවාති.නවමදසමානි. 

නානත්තවග්යගොපඨයමො. 
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2. දුතිෙවග්යගො 

1. සත්තධාතුසුත්තවණ්ණනා 

95. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම ආගාධාතූති ආයලොකධාතු. ආයලොකස්සපි

ආයලොකකසියණපරිකම්මංකත්වා උප්පන්නජ්ඣානස්සාපීති සහාරම්මණස්ස

ඣානස්ස එතං නාමං. සුගධාතූති සුභකසියණ උප්පන්නජ්ඣානවයසන

සහාරම්මණජ්ඣානයමව. ආකාසානඤ්චාෙතනයමව 

ආකාසානඤ්චාෙතනධාතු. සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධොව 

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධධාතු. ඉතිභගවාඅනුසන්ධිකුසලස්සභික්ඛුයනො තත්ථ

නිසීදිත්වාපඤ්හංපුච්ඡතුකාමස්සඔකාසංයදන්යතොයදසනංනිට්ඨායපසි. 

අන්ධකාරං පටිච්චාතිඅන්ධකායරොහිආයලොයකනපරිච්ඡන්යනො, ආයලොයකොපි 

අන්ධකායරන. අන්ධකායරන හි යසො පාකයටො යහොති. තස්මා ‘‘අන්ධකාරං

පටිච්ච පඤ්ඤාෙතී’’තිආහ. අසුගංපටිච්චාතිඑත්ථාපිඑයසවනයෙො. අසුභඤ්හි

සුයභන, සුභඤ්ච අසුයභනපරිච්ඡන්නං, අසුයභසතිසුභං පඤ්ඤාෙති, තස්මා 

එවමාහ. රූපංපටිච්චාතිරූපාවචරසමාපත්තිංපටිච්ච. රූපාවචරසමාපත්තිොහි

සතිආකාසානඤ්චාෙතනසමාපත්තිනාම යහොති රූපසමතික්කයමොවා, තස්මා

එවමාහ. විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනධාතුආදීසුපි එයසවනයෙො. නියරොධං පටිච්චාති

චතුන්නං ඛන්ධානං පටිසඞ්ඛාඅප්පවත්තිං පටිච්ච. ඛන්ධනියරොධඤ්හි පටිච්ච

නියරොධසමාපත්තිනාමපඤ්ඤාෙති, නඛන්ධපවත්තිං, තස්මා එවමාහ.එත්ථච

චතුන්නංඛන්ධානංනියරොයධොවනියරොධසමාපත්තීතියවදිතබ්යබො. 

කථං සොපත්ති පත්තබ්බාතිකථං සමාපත්තියෙො කීදිසා සමාපත්තියෙො නාම

හුත්වා පත්තබ්බාති? සඤ්ඤාසොපත්ති පත්තබ්බාති සඤ්ඤාෙ අත්ථිභායවන 

සඤ්ඤාසමාපත්තියෙො සඤ්ඤාසමාපත්තියෙො නාම හුත්වා පත්තබ්බා. 

සඞ් ාරාවයසසසොපත්ති පත්තබ්බාති සුඛුමසඞ්ඛාරානං අවසිට්ඨතාෙ 

සඞ්ඛාරාවයසසසමාපත්ති නාම හුත්වා පත්තබ්බා. නියරොධසොපත්ති 

පත්තබ්බාති නියරොයධොව නියරොධසමාපත්ති නියරොධසමාපත්ති නාම හුත්වා 

පත්තබ්බාතිඅත්යථො.පඨමං. 

2. සනිදානසුත්තවණ්ණනා 

96. දුතියෙ සනිදානන්ති භාවනපුංසකයමතං, සනිදායනො සපච්චයෙො හුත්වා

උප්පජ්ජතීතිඅත්යථො. කාෙධාතුං, ික් යව, පටිච්චාතිඑත්ථකාමවිතක්යකොපි

කාමධාතු කාමාවචරධම්මාපි, වියසසයතොසබ්බාකුසලම්පි.ෙථාහ– 
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‘‘තත්ථකතමාකාමධාතු? කාමපටිසංයුත්යතොතක්යකොවිතක්යකොසඞ්කප්යපො 

අප්පනා බයප්පනා යචතයසො අභිනියරොපනා මිච්ඡාසඞ්කප්යපො, අෙං වුච්චති

කාමධාතු. යහට්ඨයතො අවීචිනිරෙං පරිෙන්තං කරිත්වා උපරියතො

පරනිම්මිතවසවත්තීයදයව අන්යතොකරිත්වාෙංඑතස්මිංඅන්තයරඑත්ථාවචරා

එත්ථ පරිොපන්නා ඛන්ධධාතුආෙතනා රූපා යවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා

විඤ්ඤාණං, අෙං වුච්චති කාමධාතු. සබ්යබපි අකුසලා ධම්මා කාමධාතූ’’ති

(විභ.182). 

එත්ථ සබ්බසඞ්ගාහිකා අසම්භින්නාති ද්යව කථා යහොන්ති. කථං? 

කාමධාතුග්ගහයණන හි බයාපාදධාතුවිහිංසාධාතුයෙො ගහිතා යහොන්තීති අෙං

සබ්බසඞ්ගාහිකා. තාසං පන ද්වින්නං ධාතූනං විසුං ආගතත්තා යසසධම්මා 

කාමධාතූති අෙං අසම්භින්නකථා. අෙමිධ ගයහතබ්බා ඉමං කාමධාතුං

ආරම්මණවයසන වා සම්පයෙොගවයසන වා පටිච්ච කාමසඤ්ඤා නාම

උප්පජ්ජති. කාෙසඤ්ඤං පටිච්චාති කාමසඤ්ඤං පන සම්පයෙොගවයසන වා

උපනිස්සෙවයසනවාපටිච්චකාමසඞ්කප්යපොනාම උප්පජ්ජති.ඉමිනානයෙන

සබ්බපයදසු අත්යථො යවදිතබ්යබො. තීහි ඨායනහීති තීහි කාරයණහි. මිච්ඡා

පටිපජ් තීති අොථාවපටිපදංඅනිෙයානිකපටිපදංපටිපජ්ජති. 

බයාපාදධාතුං, ික් යවතිඑත්ථ බයාපාදවිතක්යකොපිබයාපාදධාතුබයාපායදොපි.

ෙථාහ– 

‘‘තත්ථ කතමා බයාපාදධාතු? බයාපාදපටිසංයුත්යතො තක්යකො 

විතක්යකො…යප.… අෙං වුච්චති බයාපාදධාතු. දසසු ආඝාතවත්ථූසු චිත්තස්ස

ආඝායතො පටිවියරොයධොයකොයපොපයකොයපො…යප.…අනත්තමනතාචිත්තස්ස, 

අෙංවුච්චතිබයාපාදධාතූ’’ති (විභ.182). 

ඉමං බයාපාදධාතුං සහජාතපච්චොදිවයසන පටිච්ච බයාපාදසඤ්ඤා නාම

උප්පජ්ජති.යසසංපුරිමනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

විහිංසාධාතුං, ික් යවති එත්ථ විහිංසාවිතක්යකොපි විහිංසාධාතු විහිංසාපි.

ෙථාහ– 

‘‘තත්ථ කතමා විහිංසාධාතු? විහිංසාපටිසංයුත්යතො තක්යකො 

විතක්යකො…යප.… අෙං වුච්චති විහිංසාධාතු. ඉයධකච්යචො පාණිනා වා

යලඩ්ඩුනා වාදණ්යඩනවාසත්යථනවාරජ්ජුොවාඅඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවා

සත්යත වියහයඨති.ොඑවරූපායහඨනාවියහඨනාහිංසනාවිහිංසනායරොසනා

පරූපඝායතො, අෙංවුච්චති විහිංසාධාතූ’’ති(විභ.182). 
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ඉමං විහිංසාධාතුං සහජාතපච්චොදිවයසන පටිච්ච විහිංසාසඤ්ඤා නාම 

උප්පජ්ජති.යසසමිධාපිපුරිමනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

තිණදායෙති තිණගහයන අරඤ්යඤ. අනෙබයසනන්ති අවුඩ්ඪිං විනාසං. 

එවයෙව ය ොති එත්ථ සුක්ඛතිණදායෙො විෙ ආරම්මණං දට්ඨබ්බං, තිණුක්කා

විෙ අකුසලසඤ්ඤා, තිණකට්ඨනිස්සිතා පාණා විෙ ඉයම සත්තා. ෙථා 

සුක්ඛතිණදායෙ ඨපිතං තිණුක්කං ඛිප්පං වාෙමිත්වා අනිබ්බායපන්තස්ස යත

පාණා අනෙබයසනං පාපුණන්ති. එවයමව යෙ සමණා වා බ්රාහ්මණා වා 

උප්පන්නං අකුසලසඤ්ඤං වික්ඛම්භනතදඞ්ගසමුච්යඡදප්පහායනහි 

නප්පජහන්ති, යතදුක්ඛංවිහරන්ති. 

විසෙගතන්ති රාගවිසමාදීනි අනුගතං අකුසලසඤ්ඤං. නඛිප්පයෙව ප  තීති

වික්ඛම්භනාදිවයසන සීඝං නප්පජහති. න වියනොයදතීති න නීහරති. න 

බයන්තීකයරොතීතිභඞ්ගමත්තම්පිඅනවයසයසන්යතොනවිගතන්තංකයරොති. න

අනගාවං ගයෙතීති න අනුඅභාවං ගයමති. එවං සබ්බපයදසු න – කායරො 

ආහරිතබ්යබො. පාටිකඞ් ාතිපාටිකඞ්ඛිතබ්බා ඉච්ඡතබ්බා. 

යන් ම්ෙධාතුං, ික් යවති එත්ථ යනක්ඛම්මවිතක්යකොපි යනක්ඛම්මධාතු

සබ්යබපිකුසලාධම්මා.ෙථාහ– 

‘‘තත්ථ කතමා යනක්ඛම්මධාතු? යනක්ඛම්මපටිසංයුත්යතො තක්යකො 

විතක්යකො…යප.…සම්මාසඞ්කප්යපො, අෙං වුච්චතියනක්ඛම්මධාතූ’’ති (විභ.

182). 

ඉධාපි දුවිධා කථා. යනක්ඛම්මධාතුග්ගහයණන හි ඉතරාපි ද්යව ධාතුයෙො

ගහණංගච්ඡන්තිකුසලධම්මපරිොපන්නත්තා, අෙංසබ්බසඞ්ගාහිකා.තා පන 

ධාතුයෙොවිසුංදීයපතබ්බාතිතාඨයපත්වායසසාසබ්බකුසලායනක්ඛම්මධාතූති

අෙං අසම්භින්නා. ඉමං යනක්ඛම්මධාතුං සහජාතාදිපච්චෙවයසන පටිච්ච

යනක්ඛම්මසඤ්ඤා නාම උප්පජ්ජති. සඤ්ඤාදීනි පටිච්ච විතක්කාදයෙො

ෙථානුරූපං. 

අබයාපාදධාතුං, ික් යවති එත්ථ අබයාපාදවිතක්යකොපි අබයාපාදධාතු

අබයාපායදොපි.ෙථාහ– 

‘‘තත්ථකතමාඅබයාපාදධාතු? අබයාපාදපටිසංයුත්යතොතක්යකො…යප.…අෙං

වුච්චති අබයාපාදධාතු. ො සත්යතසු යමත්ති යමත්තාෙනා යමත්තායිතත්තං 

යමත්තායචයතොවිමුත්ති, අෙංවුච්චතිඅබයාපාදධාතූ’’ති(විභ.182). 
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ඉමං අබයාපාදධාතුං පටිච්ච වුත්තනයෙයනව අබයාපාදසඤ්ඤා නාම 

උප්පජ්ජති. 

අවිහිංසාධාතුං, ික් යවති එත්ථාපි අවිහිංසාවිතක්යකොපි අවිහිංසාධාතු

කරුණාපි.ෙථාහ– 

‘‘තත්ථ කතමා අවිහිංසාධාතු? අවිහිංසාපටිසංයුත්යතො තක්යකො…යප.… අෙං

වුච්චති අවිහිංසාධාතු. ො සත්යතසු කරුණා කරුණාෙනා කරුණායිතත්තං

කරුණායචයතොවිමුත්ති, අෙංවුච්චතිඅවිහිංසාධාතූ’’ති(විභ. 182). 

ඉමංඅවිහිංසාධාතුංපටිච්චවුත්තනයෙයනවඅවිහිංසාසඤ්ඤානාම උප්පජ්ජති.

යසසංසබ්බත්ථවුත්තානුසායරයනවයවදිතබ්බං.දුතිෙං. 

3. ගිඤ්ජකාවසථසුත්තවණ්ණනා 

97. තතියෙ ධාතුං, ික් යවති ඉයතො පට්ඨාෙ අජ්ඣාසෙං ධාතූති දීයපති. 

උප්පජ් තිසඤ්ඤාති අජ්ඣාසෙංපටිච්චසඤ්ඤාඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, 

විතක්යකො උප්පජ්ජතීති. ඉධාපි ‘‘කච්චායනො පඤ්හං පුච්ඡස්සතී’’ති තස්ස

ඔකාසදානත්ථං එත්තාවතාව යදසනං නිට්ඨායපසි. අසම්ොසම්බුද්යධසූති ඡසු 

සත්ථායරසු. සම්ොසම්බුද්ධාති මෙමස්ම සම්මාසම්බුද්ධාති. කිං පටිච්ච

පඤ්ඤාෙතීති කිස්මිං සති යහොතීති? සත්ථාරානං උප්පන්නං දිට්ඨිං පුච්ඡති.

අසම්මාසම්බුද්යධසු යතසු සම්මාසම්බුද්ධා එයතති එවං උප්පන්නං

තිත්ථිෙසාවකානම්පිදිට්ඨිං පුච්ඡතියෙව. 

ඉදානිෙස්මායතසංඅවිජ්ජාධාතුංපටිච්චසාදිට්ඨියහොති, අවිජ්ජාධාතුචනාම

මහතී ධාතු, තස්මා මහතිං ධාතුං පටිච්ච තස්සා උප්පත්තිං දීයපන්යතො ෙ තී

ය ොඑසාතිආදිමාහ. හීනං, කච්චාන, ධාතුංපටිච්චාතිහීනංඅජ්ඣාසෙංපටිච්ච. 

පණිධීතිචිත්තට්ඨපනං.සාපයනසාඉත්ථිභාවංවා මක්කටාදිතිරච්ඡානභාවංවා

පත්යථන්තස්ස උප්පජ්ජති. හීයනො පුග්ගයලොති ෙස්යසයත හීනා ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති, සබ්යබො යසො පුග්ගයලොපි හීයනො නාම. හීනා වාචාති ො තස්ස

වාචා, සාපි හීනා. හීනංආචි් තීතියසොආචික්ඛන්යතොපිහීනයමව ආචික්ඛති, 

යදයසන්යතොපි හීනයමව යදයසතීති සබ්බපදානි යෙොයජතබ්බානි. උපපත්තීති

ද්යව උපපත්තියෙො පටිලායභො ච නිබ්බත්ති ච. නිබ්බත්ති හීනකුලාදිවයසන

යවදිතබ්බා, පටිලායභො චිත්තුප්පාදක්ඛයණහීනත්තිකවයසන. කථං? තස්ස හි

පඤ්චසු නීචකුයලසු උප්පජ්ජනයතො හීනා නිබ්බත්ති, යවස්සසුද්දකුයලසු

උප්පජ්ජනයතො මජ්ඣිමා, ඛත්තිෙබ්රාහ්මණකුයලසු උප්පජ්ජනයතො පණීතා.

ද්වාදසාකුසලචිත්තුප්පාදානං පන පටිලාභයතො හීයනො පටිලායභො, 

යතභූමකධම්මානං පටිලාභයතො මජ්ඣියමො, නවයලොකුත්තරධම්මානං
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පටිලාභයතො පණීයතො. ඉමස්මිං පන ඨායන නිබ්බත්තියෙව අධිප්යපතාති.

තතිෙං. 

4. හීනාධිමුත්තිකසුත්තවණ්ණනා 

98. චතුත්යථ සංසන්දන්තීති එකයතො යහොන්ති. සයෙන්තීති සමාගච්ඡන්ති, 

නිරන්තරා යහොන්ති. හීනාධිමුත්තිකාති හීනජ්ඣාසො. කලයාණාධිමුත්තිකාති

කලයාණජ්ඣාසො.චතුත්ථං. 

5. චඞ්කමසුත්තවණ්ණනා 

99. පඤ්චයම පස්සථ යනොති පස්සථ නු. සබ්යබ ය ො එයතති

සාරිපුත්තත්යථයරො භගවතා ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං

මහාපඤ්ඤානංෙදිදංසාරිපුත්යතො’’ති(අ.නි.1.189) මහාපඤ්යඤසුඑතදග්යග

ඨපියතො. ඉති නං ‘‘ඛන්ධන්තරං ධාත්වන්තරං ආෙතනන්තරං 

සතිපට්ඨානයබොධිපක්ඛිෙධම්මන්තරං තිලක්ඛණාහතං ගම්භීරං පඤ්හං

පුච්ඡස්සාමා’’ති මහාපඤ්ඤාව පරිවායරන්ති. යසොපි යතසං පථවිං

පත්ථයරන්යතො විෙ සියනරුපාදයතො වාලිකං උද්ධරන්යතො විෙ

චක්කවාළපබ්බතං භින්දන්යතො විෙ සියනරුං උක්ඛිපන්යතො විෙ ආකාසං 

විත්ථායරන්යතො විෙ චන්දිමසූරියෙ උට්ඨායපන්යතො විෙ ච පුච්ඡතපුච්ඡතං

කයථති. යතනවුත්තං‘‘සබ්යබයඛොඑයත, භික්ඛයව, භික්ඛූමහාපඤ්ඤා’’ති. 

මහායමොග්ගල්ලායනොපි භගවතා ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං 

භික්ඛූනං ඉද්ධිමන්තානං ෙදිදං මහායමොග්ගල්ලායනො’’ති ඉද්ධිමන්යතසු

එතදග්යග ඨපියතො. ඉති නං ‘‘පරිකම්මං ආනිසංසං අධිට්ඨානං විකුබ්බනං

පුච්ඡස්සාමා’’ති ඉද්ධිමන්යතොව පරිවායරන්ති. යසොපි යතසං වුත්තනයෙයනව

පුච්ඡතපුච්ඡතං කයථති. යතන වුත්තං ‘‘සබ්යබ යඛො එයත, භික්ඛයව, භික්ඛූ

මහිද්ධිකා’’ති. 

මහාකස්සයපොපි භගවතා ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං 

ධුතවාදානං ෙදිදං මහාකස්සයපො’’ති ධුතවායදසු එතදග්යග ඨපියතො. ඉති නං

‘‘ධුතඞ්ගපරිහාරං ආනිසංසං සයමොධානං අධිට්ඨානං යභදං පුච්ඡස්සාමා’’ති

ධුතවාදාව පරිවායරන්ති. යසොපි යතසං තයථව පුච්ඡතපුච්ඡතං බයාකයරොති.

යතනවුත්තං‘‘සබ්යබයඛොඑයත, භික්ඛයව, භික්ඛූධුතවාදා’’ති. 

අනුරුද්ධත්යථයරොපි භගවතා ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මමසාවකානං භික්ඛූනං

දිබ්බචක්ඛුකානං ෙදිදං අනුරුද්යධො’’ති (අ. නි. 1.192) දිබ්බචක්ඛුයකසු

එතදග්යග ඨපියතො. ඉති නං ‘‘දිබ්බචක්ඛුස්ස පරිකම්මං ආනිසංසං

උපක්කියලසං පුච්ඡස්සාමා’’ති දිබ්බචක්ඛුකාව පරිවායරන්ති. යසොපි යතසං 
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තයථවපුච්ඡතපුච්ඡතංකයථති.යතනවුත්තං ‘‘සබ්යබයඛො එයත, භික්ඛයව, 

භික්ඛූ දිබ්බචක්ඛුකා’’ති. 

පුණ්ණත්යථයරොපි භගවතා ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං

ධම්මකථිකානං ෙදිදං පුණ්යණො මන්තාණිපුත්යතො’’ති (අ. නි. 1.196) 

ධම්මකථියකසු එතදග්යග ඨපියතො. ඉති නං ‘‘ධම්මකථාෙ 

සඞ්යඛපවිත්ථාරගම්භීරුත්තානවිචිත්රකථාදීසු තං තං ආකාරං පුච්ඡස්සාමා’’ති 

ධම්මකථිකාව පරිවායරන්ති. යසොපි යතසං ‘‘ආවුයසො, ධම්මකථියකන නාම

ආදියතො පරිසං වණ්යණතුං වට්ටති, මජ්යඣ සුඤ්ඤතං පකායසතුං, අන්යත

චතුසච්චවයසන කූටං ගණ්හිතු’’න්ති එවං තං තං ධම්මකථානෙං ආචික්ඛති.

යතනවුත්තං‘‘සබ්යබයඛොඑයත, භික්ඛයව, භික්ඛූධම්මකථිකා’’ති. 

උපාලිත්යථයරොපි භගවතා ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං

විනෙධරානංෙදිදංඋපාලී’’ති(අ.නි.1.228) විනෙධයරසුඑතදග්යගඨපියතො.

ඉති නං ‘‘ගරුකලහුකං සයතකිච්ඡඅයතකිච්ඡං ආපත්තානාපත්තිං

පුච්ඡස්සාමා’’තිවිනෙධරාව පරිවායරන්ති.යසොපියතසංපුච්ඡතපුච්ඡතංතයථව 

කයථති.යතන වුත්තං‘‘සබ්යබයඛොඑයත, භික්ඛයව, භික්ඛූවිනෙධරා’’ති. 

ආනන්දත්යථයරොපි භගවතා ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං

බහුස්සුතානං ෙදිදං ආනන්යදො’’ති (අ. නි. 1.223) බහුස්සුයතසු එතදග්යග

ඨපියතො.ඉතිනං‘‘දසවිධංබයඤ්ජනබුද්ධිංඅට්ඨුප්පත්තිං අනුසන්ධිංපුබ්බාපරං

පුච්ඡස්සාමා’’තිබහුස්සුතාවපරිවායරන්ති.යසොපියතසං ‘‘ඉදංඑවංවත්තබ්බං, 

ඉදංඑවංගයහතබ්බ’’න්තිසබ්බංකයථති.යතනවුත්තං ‘‘සබ්යබ යඛොඑයත, 

භික්ඛයව, භික්ඛූබහුස්සුතා’’ති. 

යදවදත්යතො පන පාපිච්යඡො ඉච්ඡාපකයතො, යතන නං 

‘‘කුලසඞ්ගණ්හනපරිහාරං නානප්පකාරකං යකොහඤ්ඤතං පුච්ඡස්සාමා’’ති

පාපිච්ඡාව පරිවායරන්ති.යසොපියතසංතංතංනිොමංආචික්ඛති.යතනවුත්තං

‘‘සබ්යබයඛොඑයත, භික්ඛයව, භික්ඛූපාපිච්ඡා’’ති. 

කස්මා පයනයත අවිදූයර චඞ්කමිංසූති. ‘‘යදවදත්යතො සත්ථරි පදුට්ඨචිත්යතො

අනත්ථම්පි කාතුං උපක්කයමෙයා’’ති ආරක්ඛග්ගහණත්ථං. අථ යදවදත්යතො

කස්මා චඞ්කමීති? ‘‘අකාරයකො අෙං, ෙදි කාරයකො භයවෙය, න ඉධ

ආගච්යඡෙයා’’ති අත්තයනො කතයදොසපටිච්ඡාදනත්ථං. කිං පන යදවදත්යතො 

භගවයතො අනත්ථං කාතුං සමත්යථො, භගවයතො වා ආරක්ඛකිච්චං අත්ථීති? 

නත්ථි. යතන වුත්තං ‘‘අට්ඨානයමතං, ආනන්ද, අනවකායසො, ෙං තථාගයතො

පරූපක්කයමන පරිනිබ්බායෙෙයා’’ති (චූළව. 341). භික්ඛූ පන සත්ථරි
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ගාරයවන ආගතා. යතයනව භගවා එවං වත්වා ‘‘විස්සජ්යජහි, ආනන්ද, 

භික්ඛුසඞ්ඝ’’න්තිවිස්සජ්ජායපසි. පඤ්චමං. 

6. සගාථාසුත්තවණ්ණනා 

100. ඡට්යඨ ගූයථොගූයථනසංසන්දති සයෙතීතිසමුද්දන්තයරජනපදන්තයර

චක්කවාළන්තයර ඨියතොපි වණ්යණනපි ගන්යධනපි රයසනපි නානත්තං

අනුපගච්ඡන්යතො සංසන්දති සයමති, එකසදියසොව යහොති නිරන්තයරො.

යසයසසුපි එයසව නයෙො. අෙං පන අනිට්ඨඋපමා හීනජ්ඣාසොනං

හීනඅජ්ඣාසෙස්ස සරික්ඛභාවදස්සනත්ථං ආහටා, ඛීරාදිවිසිට්යඨොපමා

කලයාණජ්ඣාසොනංඅජ්ඣාසෙස්ස සරික්ඛභාවදස්සනත්ථං. 

සංසග්ගාති දස්සනසවනසංසග්ගාදිවත්ථුයකන තණ්හාස්යනයහන. වනයථො

 ායතොතිකියලසවනංජාතං. අසංසග්යගනඡිජ් තීතිඑකයතොඨානනිසජ්ජාදීනි

අකයරොන්තස්ස අසංසග්යගන අදස්සයනන ඡජ්ජති. සාධුජීවීති පරිසුද්ධජීවිතං 

ජීවමායනො. ස ාවයසතිසහවාසංවයසෙය.ඡට්ඨං. 

7. අස්සද්ධසංසන්දනසුත්තවණ්ණනා 

101. සත්තයම අස්සද්ධා අස්සද්යධහීතිආදීසුබුද්යධවාධම්යමවාසඞ්යඝවා

සද්ධාවිරහිතානියරොජා නිරසාපුග්ගලාසමුද්දස්සඔරිමතීයරඨිතාපාරිමතීයරපි

ඨියතහි අස්සද්යධහි සද්ධිං තාෙ අස්සද්ධතාෙ එකසදිසානිරන්තරා යහොන්ති.

තථා අහිරිකා භින්නමරිොදා අලජ්ජිපුග්ගලා අහිරියකහි, අයනොත්තප්පියනො

පාපකිරිොෙ අභාෙමානා අයනොත්තප්පීහි, අප්පස්සුතා සුතවිරහිතා

අප්පස්සුයතහි, කුසීතා ආලසිෙපුග්ගලා කුසීයතහි, මුට්ඨස්සතියනො 

භත්තනික්ඛිත්තකාකමංසනික්ඛිත්තසිඞ්ගාලසදිසා මුට්ඨස්සතීහි, දුප්පඤ්ඤා 

ඛන්ධාදිපරිච්යඡදිකාෙ පඤ්ඤාෙ අභායවන නිප්පඤ්ඤා තාදියසයහව

දුප්පඤ්යඤහි, සද්ධාසම්පන්නායචතිෙවන්දනාදිකිච්චපසුතාසද්යධහි, හිරිමනා

ලජ්ජිපුග්ගලා හිරිමයනහි, ඔත්තප්පියනො පාපභීරුකා ඔත්තප්පීහි, බහුස්සුතා

සුතධරා ආගමධරා තන්තිපාලකා වංසානුරක්ඛකා බහුස්සුයතහි, ආරද්ධවීරිො

පරිපුණ්ණපරක්කමා ආරද්ධවීරියෙහි, උපට්ඨිතස්සතීසබ්බකිච්චපරිග්ගාහිකාෙ

සතිො සමන්නාගතා උපට්ඨිතස්සතීහි, පඤ්ඤවන්යතො මහාපඤ්යඤහි

වජිරූපමඤායණහි පඤ්ඤවන්යතහි සද්ධිං දූයර ඨිතාපි තාෙ

පඤ්ඤාසම්පත්තිොසංසන්දන්තිසයමන්ති.සත්තමං. 
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8-12. අස්සද්ධමූලකසුත්තාදිවණ්ණනා 

102-106. අට්ඨමාදීනි යතයෙව අස්සද්ධාදිධම්යම තිකවයසන කත්වා

යදසිතානි. තත්ථ අට්ඨයම අස්සද්ධාදිමූලකා කණ්හපක්ඛසුක්කපක්ඛවයසන

පඤ්ච තිකා වුත්තා, නවයම අහිරිකමූලකා චත්තායරො. දසයම 

අයනොත්තප්පමූලකා තයෙො, එකාදසයම අප්පස්සුතමූලකා ද්යව, ද්වාදසයම 

කුසීතමූලයකො එයකො තියකො වුත්යතොති සබ්යබපි පඤ්චසු සුත්තන්යතසු

පන්නරස තිකා යහොන්ති. පන්නරස යචයත සුත්තන්තාතිපි වදන්ති. අෙං

තිකයපෙයායලොනාම. අට්ඨමාදීනි. 

දුතියෙොවග්යගො. 

3. කම්ෙපථවග්යගො 

1-2. අසමාහිතසුත්තාදිවණ්ණනා 

107-108. ඉයතො පයරසුපඨමං අස්සද්ධාදිපඤ්චකවයසනවුත්තං, තථාදුතිෙං.

පඨයම පන අසමාහිතපදං චතුත්ථං, දුතියෙ දුස්සීලපදං. එවං වුච්චමායන

බුජ්ඣනකපුග්ගලානං අජ්ඣාසයෙන හි එතානි වුත්තානි. එත්ථ අසොහිතාති

උපචාරප්පනාසමාධිරහිතා. දුස්සීලාතිනිස්සීලා.පඨමදුතිොනි. 

3-5. පඤ්චසික්ඛාපදසුත්තාදිවණ්ණනා 

109-111. තතිෙං පඤ්චකම්මපථවයසන බුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසෙවයසන

වුත්තං, චතුත්ථං සත්තකම්මපථවයසන, පඤ්චමං දසකම්මපථවයසන. තත්ථ

තතියෙ සුරායෙරෙෙජ් ප්පොදට්ඨායියනොති සුරායමරෙසඞ්ඛාතං මජ්ජං ොෙ 

පමාදයචතනාෙ පිවන්ති, සා ‘‘සුරායමරෙමජ්ජප්පමායදො’’ති වුච්චති, තස්මිං 

තිට්ඨන්තීති සුරායමරෙමජ්ජප්පමාදට්ඨායියනො. අෙං තායවත්ථ

අසාධාරණපදස්ස අත්යථො. 

පඤ්චයම පාණං අතිපායතන්තීති පාණාතිපාතියනො, පාණඝාතිකාති අත්යථො.

අදින්නං ආදිෙන්තීති අදින්නාදායියනො, පරස්සහාරියනොති අත්යථො.

වත්ථුකායමසු කියලසකායමන මිච්ඡා චරන්තීති කායෙසුමිච්ඡාචාපායනො. මුසා

වදන්තීති මුසාවාදියනො, පයරසං අත්ථභඤ්ජකං තුච්ඡං අලිකං වාචං

භාසිතායරොති අත්යථො. පිසුණා වාචා එයතසන්ති පිසුණවාචා. මම්මච්යඡදිකා

ඵරුසා වාචා එයතසන්ති ඵරුසවාචා. සම්ඵං නිරත්ථකං වචනං පලපන්තීති 

සම්ඵප්පලාපියනො. අභිජ්ඣාෙන්තීති අිකජ්ඣාලුයනො, පරභණ්යඩලුබ්භනසීලාති

අත්යථො. බයාපන්නං පූතිභූතං චිත්තයමයතසන්ති බයාපන්නචිත්තා. මිච්ඡා 

පාපිකාවිඤ්ඤුගරහිතාඑයතසංදිට්ඨීති මිච්ඡාදිට්ඨිකා, කම්මපථපරිොපන්නාෙ
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‘‘නත්ථිදින්න’’න්තිආදිවත්ථුකාෙමිච්ඡත්තපරිොපන්නාෙ අනිෙයානිකදිට්ඨිො

සමන්නාගතාති අත්යථො. සම්මා යසොභනා විඤ්ඤුපසත්ථා එයතසං දිට්ඨීති 

සම්ොදිට්ඨිකා, කම්මපථපරිොපන්නාෙ ‘‘අත්ථි දින්න’’න්තිආදිකාෙ

කම්මස්සකතදිට්ඨිො සම්මත්තපරිොපන්නාෙ මග්ගදිට්ඨිො ච සමන්නාගතාති

අත්යථො.ඉදංතායවත්ථඅනුත්තානානංපදානංපදවණ්ණනාමත්තං. 

යෙො පනයතසංපාණාතිපායතොඅදින්නාදානං කායමසුමිච්ඡාචායරොමුසාවායදො

පිසුණවාචා ඵරුසවාචා සම්ඵප්පලායපො අභිජ්ඣා බයාපායදො මිච්ඡාදිට්ඨීති

කණ්හපක්යඛ දසවියධො අත්යථො යහොති. තත්ථ පාණස්ස අතිපායතො 

පාණාතිපායතො, පාණවයධො පාණඝායතොති වුත්තං යහොති. පායණොති යචත්ථ

යවොහාරයතො සත්යතො, පරමත්ථයතො ජීවිතින්ද්රිෙං. තස්මිං පන පායණ

පාණසඤ්ඤියනොජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා කාෙවචීද්වාරානං

අඤ්ඤතරද්වාරප්පවත්තා වධකයචතනා පාණාතිපායතො. යසො ගුණවිරහියතසු 

තිරච්ඡානගතාදීසු පායණසු ඛුද්දයක පායණ අප්පසාවජ්යජො, මහාසරීයර

මහාසාවජ්යජො. කස්මා? පයෙොගමහන්තතාෙ, පයෙොගසමත්යතපි

වත්ථුමහන්තතාෙ. ගුණවන්යතසු මනුස්සාදීසු අප්පගුයණ අප්පසාවජ්යජො, 

මහාගුයණ මහාසාවජ්යජො. සරීරගුණානං පන සමභායව සති කියලසානං

උපක්කමානඤ්ච මුදුතාෙ අප්පසාවජ්යජො, තිබ්බතාෙ මහාසාවජ්යජොති

යවදිතබ්යබො. 

තස්ස පඤ්ච සම්භාරා යහොන්ති – පායණො, පාණසඤ්ඤිතා, වධකචිත්තං, 

උපක්කයමො, යතන මරණන්ති. ඡ පයෙොගා සාහත්ථියකො, ආණත්තියකො, 

නිස්සග්ගියෙො, ථාවයරො, විජ්ජාමයෙො, ඉද්ධිමයෙොති. ඉමස්මිං පනත්යථ

විත්ථාරිෙමායනඅතිප්පපඤ්යචොයහොති, තස්මාතං නවිත්ථාරොම, අඤ්ඤඤ්ච

එවරූපං. අත්ථියකහිපන සමන්තපාසාදිකං විනෙට්ඨකථං (පාරා. අට්ඨ.172) 

ඔයලොයකත්වාගයහතබ්යබො. 

අදින්නස්ස ආදානං අදින්නාදානං, පරස්සහරණං යථෙයං යචොරිකාති වුත්තං

යහොති. තත්ථ අදින්නන්ති පරපරිග්ගහිතං, ෙත්ථ පයරො ෙථාකාමකාරිතං

ආපජ්ජන්යතො අදණ්ඩාරයහො අනුපවජ්යජොයහොති.තස්මිංපනපරපරිග්ගහියත

පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤියනො තදාදාෙකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා යථෙයයචතනා

අදින්නාදානං. තං හීයන පරසන්තයක අප්පසාවජ්ජං, පණීයත මහාසාවජ්ජං.

කස්මා? වත්ථුපණීතතාෙ. වත්ථුසමත්යත සති ගුණාධිකානං සන්තයක

වත්ථුස්මිංමහාසාවජ්ජං, තංතංගුණාධිකංඋපාදාෙතයතොතයතො හීනගුණස්ස

සන්තයකවත්ථුස්මිංඅප්පසාවජ්ජං. 
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පටුන 

තස්ස පඤ්ච සම්භාරා යහොන්ති – පරපරිග්ගහිතං, පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤිතා, 

යථෙයචිත්තං, උපක්කයමො, යතනහරණන්ති. ඡ පයෙොගා සාහත්ථිකාදයෙොව.

යතචයඛොෙථානුරූපංයථෙයාවහායරො, පසය්හාවහායරො, පටිච්ඡන්නාවහායරො, 

පරිකප්පාවහායරො, කුසාවහායරොති ඉයමසං අවහාරානං වයසන පවත්තාති

අෙයමත්ථසඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපනසමන්තපාසාදිකාෙං (පාරා. අට්ඨ.92) 

වුත්යතො. 

කායෙසුමිච්ඡාචායරොති එත්ථ පන කායෙසූති යමථුනසමාචායරසු. 

මිච්ඡාචායරොති එකන්තනින්දියතො ලාමකාචායරො. ලක්ඛණයතො පන 

අසද්ධම්මාධිප්පායෙන කාෙද්වාරප්පවත්තා අගමනීෙට්ඨානවීතික්කමයචතනා 

කායමසුමිච්ඡාචායරො.තත්ථ අගෙනීෙට්ඨානං නාමපුරිසානංතාව මාතුරක්ඛිතා

පිතුරක්ඛිතා මාතාපිතුරක්ඛිතා භාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා 

යගොත්තරක්ඛිතාධම්මරක්ඛිතාසාරක්ඛා සපරිදණ්ඩාතිමාතුරක්ඛිතාදයෙො දස, 

ධනක්කීතාඡන්දවාසිනීයභොගවාසිනීපටවාසිනී ඔදපත්තකිනීඔභතචුම්බටාදාසී

චභරිොචකම්මකාරීචභරිොචධජාහටාමුහුත්තිකාති එතාධනක්කීතාදයෙො

දසාති වීසති ඉත්ථියෙො. ඉත්ථීසු පන ද්වින්නං සාරක්ඛසපරිදණ්ඩානං, 

දසන්නඤ්ච ධනක්කීතාදීනන්ති ද්වාදසන්නං ඉත්ථීනං අඤ්යඤ පුරිසා. ඉදං

අගමනීෙට්ඨානං නාම. යසො පයනස මිච්ඡාචායරො සීලාදිගුණරහියත

අගමනීෙට්ඨායන අප්පසාවජ්යජො, සීලාදිගුණසම්පන්යනමහාසාවජ්යජො. තස්ස

චත්තායරො සම්භාරා – අගමනීෙවත්ථු, තස්මිං යසවනචිත්තං, 

යසවනප්පයෙොයගො, මග්යගනමග්ගපටිපත්තිඅධිවාසනන්ති. එයකො පයෙොයගො

සාහත්ථියකොඑව. 

මුසාති විසංවාදනපුයරක්ඛාරස්ස අත්ථභඤ්ජනයකො වචීපයෙොයගො

කාෙප්පයෙොයගො වා, විසංවාදනාධිප්පායෙන පනස්ස 

පරවිසංවාදනකාෙවචීපයෙොගසමුට්ඨාපිකායචතනා, මුසාවායදො. අපයරොනයෙො

– මුසාතිඅභූතංඅතච්ඡංවත්ථු. වායදොති තස්සභූතයතොතච්ඡයතොවිඤ්ඤාපනං.

ලක්ඛණයතො පන අතථං වත්ථුං තථයතො පරං විඤ්ඤායපතුකාමස්ස

තථාවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකායචතනාමුසාවායදො.යසොෙමත්ථං භඤ්ජති, තස්ස

අප්පතාෙ අප්පසාවජ්යජො, මහන්තතාෙ මහාසාවජ්යජො. අපි ච ගහට්ඨානං 

අත්තයනොසන්තකංඅදාතුකාමතාෙනත්ථීතිආදිනෙප්පවත්යතොඅප්පසාවජ්යජො, 

සක්ඛිනා හුත්වා අත්ථභඤ්ජනත්ථං වුත්යතො මහාසාවජ්යජො. පබ්බජිතානං

අප්පකම්පියතලංවා සප්පිංවාලභිත්වාහසාධිප්පායෙන‘‘අජ්ජගායමයතලං

නදී මඤ්යඤ සන්දතී’’ති පූරණකථානයෙන පවත්යතො අප්පසාවජ්යජො, 

අදිට්ඨංයෙවපන‘‘දිට්ඨ’’න්තිආදිනානයෙන වදන්තානංමහාසාවජ්යජො.තස්ස

චත්තායරො සම්භාරා යහොන්ති – අතථං වත්ථු, විසංවාදනචිත්තං, තජ්යජො
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වාොයමො, පරස්සතදත්ථවිජානනන්ති. එයකොපයෙොයගොසාහත්ථියකොව. යසො

කායෙන වා කාෙපටිබද්යධන වා වාචාෙ වා පරවිසංවාදකකිරිොකරයණ

දට්ඨබ්යබො. තාෙ යච කිරිොෙ පයරො තමත්ථං ජානාති, අෙං

කිරිොසමුට්ඨාපිකයචතනාක්ඛයණයෙවමුසාවාදකම්මුනා බජ්ඣති. 

පිසුණවාචාතිආදීසුොෙවාචාෙ, ෙස්සතං වාචංභාසති, තස්සහදයෙඅත්තයනො

පිෙභාවං, පරස්සචසුඤ්ඤභාවංකයරොති, සා පිසුණවාචා. ොෙපනඅත්තානම්පි

පරම්පි ඵරුසං කයරොති, ො වාචා සෙම්පි ඵරුසා, යනව කණ්ණසුඛා න

හදෙඞ්ගමා, අෙං ඵරුසවාචා. යෙන පන සම්ඵං පලපති නිරත්ථකං, යසො 

සම්ඵප්පලායපො. යතසං මූලභූතා යචතනාපි පිසුණවාචාදිනාමයමව ලභති. සා

එවචඉධඅධිප්යපතාති. 

තත්ථ සංකිලිට්ඨචිත්තස්ස පයරසං වා යභදාෙ, අත්තයනො පිෙකමයතාෙ වා

කාෙවචීපයෙොගසමුට්ඨාපිකා යචතනා පිසුණවාචා. සා ෙස්ස යභදං කයරොති, 

තස්ස අප්පගුණතාෙ අප්පසාවජ්ජා, මහාගුණතාෙ මහාසාවජ්ජා. තස්සා

චත්තායරො සම්භාරා–භින්දිතබ්යබොපයරො, ඉතිඉයමනානාභවිස්සන්ති, විනා

භවිස්සන්තීති යභදපුයරක්ඛාරතා, ඉති අහං පියෙො භවිස්සාමි විස්සාසියකොති

පිෙකමයතාවා, තජ්යජො වාොයමො, තස්සතදත්ථවිජානනන්ති. 

පරස්ස මම්මච්යඡදකකාෙවචීපයෙොගසමුට්ඨාපිකා එකන්තඵරුසයචතනා 

ඵරුසවාචා. තස්සාආවිභාවත්ථමිදං වත්ථු – එයකොකිර දාරයකො මාතු වචනං

අනාදියිත්වා අරඤ්ඤංගච්ඡති.මාතාතංනිවත්යතතුංඅසක්යකොන්තී, ‘‘චණ්ඩා

තං මහිංසී අනුබන්ධතූ’’ති අක්යකොසි. අථස්ස තයථව අරඤ්යඤ මහිංසී

උට්ඨාසි.දාරයකො, ‘‘ෙංමම මාතාමුයඛනකයථසි, තංමායහොතු, ෙංචිත්යතන

චින්යතසි, තං යහොතූ’’ති සච්චකිරිෙං අකාසි. මහිංසී තත්යථව බද්ධා විෙ

අට්ඨාසි. එවං මම්මච්යඡදයකොපි පයෙොයගො චිත්තසණ්හතාෙ ඵරුසවාචා න

යහොති. මාතාපිතයරො හි කදාචි පුත්තයක එවං වදන්ති – ‘‘යචොරා යවො

ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංකයරොන්තූ’’ති, උප්පලපත්තම්පිචයනසංඋපරි පතන්තංන 

ඉච්ඡන්ති. ආචරියුපජ්ඣාො ච කදාචි නිස්සිතයක එවං වදන්ති – ‘‘කිං ඉයම

අහිරිකා අයනොත්තප්පියනො චරන්ති, නිද්ධමථ යන’’ති. අථ ච යනසං

ආගමාධිගමසම්පත්තිං ඉච්ඡන්ති.ෙථාචචිත්තසණ්හතාෙඵරුසවාචානයහොති, 

එවංවචනසණ්හතාෙඅඵරුසවාචාපින යහොති.නහිමාරායපතුකාමස්ස‘‘ඉමං

සුඛං සොයපථා’’ති වචනං අඵරුසවාචා යහොති. චිත්තඵරුසතාෙ පයනසා

ඵරුසවාචාව. සා ෙං සන්ධාෙ පවත්තිතා, තස්ස අප්පගුණතාෙ අප්පසාවජ්ජා, 

මහාගුණතාෙමහාසාවජ්ජා.තස්සාතයෙොසම්භාරා–අක්යකොසිතබ්යබොපයරො, 

කුපිතචිත්තං, අක්යකොසනාති. 
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අනත්ථවිඤ්ඤාපිකා කාෙවචීපයෙොගසමුට්ඨාපිකා අකුසලයචතනා

සම්ඵප්පලායපො. යසො ආයසවනමන්දතාෙ අප්පසාවජ්යජො, 

ආයසවනමහන්තතාෙ මහාසාවජ්යජො. තස්ස ද්යව සම්භාරා – භාරතයුද්ධ-

සීතාහරණාදි-නිරත්ථකකථා-පුයරක්ඛාරතා, තථාරූපීකථාකථනඤ්චාති. 

අභිජ්ඣාෙතීති අිකජ්ඣා. පරභණ්ඩාභිමුඛී හුත්වා තන්නින්නතාෙ පවත්තතීති 

අත්යථො. සා ‘‘අයහො වතිදං මමස්සා’’ති එවං පරභණ්ඩාභිජ්ඣාෙනලක්ඛණා

අදින්නාදානං විෙ අප්පසාවජ්ජා මහාසාවජ්ජා ච. තස්සා ද්යව සම්භාරා

පරභණ්ඩං අත්තයනො පරිණාමනඤ්ච. පරභණ්ඩවත්ථුයක හි යලොයභ

උප්පන්යනපි න තාව කම්මපථයභයදො යහොති, ොව න ‘‘අයහො වතිදං 

මමස්සා’’තිඅත්තයනොපරිණායමතීති. 

හිතසුඛංබයාපාදෙතීති, බයාපායදො. යසො පරවිනාසාෙමයනොපයදොසලක්ඛයණො.

ඵරුසවාචා විෙ අප්පසාවජ්යජො මහාසාවජ්යජො ච. තස්ස ද්යව සම්භාරා

පරසත්යතො ච, තස්ස ච විනාසචින්තා. පරසත්තවත්ථුයක හි යකොයධ

උප්පන්යනපි න තාව කම්මපථයභයදො යහොති, ොව න ‘‘අයහො වතාෙං

උච්ඡජ්යජෙයවිනස්යසෙයා’’ති තස්සවිනාසංචින්යතති. 

ෙථාභුච්චගහණාභායවන මිච්ඡා පස්සතීති මිච්ඡාදිට්ඨි. සා ‘‘නත්ථි

දින්න’’න්තිආදිනා නයෙන විපරීතදස්සනලක්ඛණා සම්ඵප්පලායපො විෙ

අප්පසාවජ්ජා මහාසාවජ්ජා ච. අපි ච අනිෙතා අප්පසාවජ්ජා, නිෙතා

මහාසාවජ්ජා.තස්සාද්යවසම්භාරා–වත්ථුයනොච ගහිතාකාරවිපරීතතාෙථාච

නංගණ්හාති, තථාභායවනතස්සාඋපට්ඨානන්ති. 

ඉයමසං පන දසන්නං අකුසලකම්මපථානං ධම්මයතො යකොට්ඨාසයතො

ආරම්මණයතො යවදනායතො මූලයතොති පඤ්චහාකායරහි විනිච්ඡයෙො

යවදිතබ්යබො. තත්ථ ධම්ෙයතොති එයතසු හි පටිපාටිො සත්ත යචතනාධම්මාව

යහොන්ති, අභිජ්ඣාදයෙො තිස්යසො යචතනාසම්පයුත්තා. යකොට්ඨාසයතොති 

පටිපාටිො සත්ත, මිච්ඡාදිට්ඨි චාති ඉයම අට්ඨකම්මපථා එව යහොන්ති, යනො

මූලානි, අභිජ්ඣාබයාපාදාකම්මපථායචවමූලානිච.අභිජ්ඣාහිමූලංපත්වා 

යලොයභොඅකුසලමූලංයහොති, බයාපායදොයදොයසොඅකුසලමූලං. 

ආරම්ෙණයතොති පාණාතිපායතො ජීවිතින්ද්රිොරම්මණයතො සඞ්ඛාරාරම්මයණො

යහොති, අදින්නාදානං සත්තාරම්මණං වා සඞ්ඛාරාරම්මණං වා, මිච්ඡාචායරො

යඵොට්ඨබ්බවයසන සඞ්ඛාරාරම්මයණොව, සත්තාරම්මයණොතිපිඑයක.මුසාවායදො

සත්තාරම්මයණො වා සඞ්ඛාරාරම්මයණො වා, තථා පිසුණවාචා. ඵරුසවාචා

සත්තාරම්මණාව. සම්ඵප්පලායපො දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතවයසන
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සත්තාරම්මයණො වා සඞ්ඛාරාරම්මයණො වා, තථා අභිජ්ඣා. බයාපායදො

සත්තාරම්මයණොව.මිච්ඡාදිට්ඨි යතභූමකධම්මවයසනසඞ්ඛාරාරම්මණා. 

යවදනායතොති පාණාතිපායතො දුක්ඛයවදයනො යහොති. කිඤ්චාපි හි රාජායනො

යචොරං දිස්වා හසමානාපි ‘‘ගච්ඡථ නං ඝායතථා’’ති වදන්ති, 

සන්නිට්ඨාපකයචතනා පන යනසං දුක්ඛසම්පයුත්තාව යහොති. අදින්නාදානං

තියවදනං, මිච්ඡාචායරො සුඛමජ්ඣත්තවයසන ද්වියවදයනො, 

සන්නිට්ඨාපකචිත්යත පන මජ්ඣත්තයවදයනො න යහොති. මුසාවායදො

තියවදයනො, තථා පිසුණවාචා ඵරුසවාචා දුක්ඛයවදනා, සම්ඵප්පලායපො 

තියවදයනො, අභිජ්ඣා සුඛමජ්ඣත්තවයසන ද්වියවදනා, තථා මිච්ඡාදිට්ඨි.

බයාපායදො දුක්ඛයවදයනො. 

මූලයතොතිපාණාතිපායතොයදොසයමොහවයසන ද්විමූලයකොයහොති, අදින්නාදානං

යදොසයමොහවයසන වා යලොභයමොහවයසන වා, මිච්ඡාචායරො 

යලොභයමොහවයසන.මුසාවායදොයදොසයමොහවයසනවායලොභයමොහවයසනවා, 

තථා පිසුණවාචා සම්ඵප්පලායපො ච. ඵරුසවාචා යදොසයමොහවයසන, අභිජ්ඣා

යමොහවයසන එකමූලා, තථා බයාපායදො. මිච්ඡාදිට්ඨි යලොභයමොහවයසන

ද්විමූලාති. 

පාණාතිපාතා පටිවිරතාතිආදීසු පාණාතිපාතාදයෙො වුත්තත්ථා එව. ොෙ පන

විරතිො එයත පටිවිරතා නාම යහොන්ති, සා යභදයතො තිවිධා යහොති

සම්පත්තවිරතිසමාදානවිරතිසමුච්යඡදවිරතීති.තත්ථ අසමාදින්නසික්ඛාපදානං

අත්තයනොජාතිවෙබාහුසච්චාදීනිපච්චයවක්ඛිත්වා‘‘අයුත්තං අම්හාකංඑවරූපං

කාතු’’න්ති සම්පත්තං වත්ථුං අවීතික්කමන්තානං උප්පජ්ජමානා විරති 

සම්පත්තවිරතීති යවදිතබ්බා සීහළදීයප ච්කනඋපාසකස්ස විෙ. තස්ස කිර

දහරකායලයෙව මාතු යරොයගො උප්පජ්ජි. යවජ්යජන ච ‘‘අල්ලසසකමංසං

ලද්ධුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. තයතො චක්කනස්ස භාතා ‘‘ගච්ඡ තාත යඛත්තං

ආහිණ්ඩාහී’’තිචක්කනංයපයසසි.යසොතත්ථගයතො. තස්මිඤ්චසමයෙඑයකො

සයසො තරුණසස්සං ඛාදිතුං ආගයතො යහොති. යසො තං දිස්වා යවයගන 

ධාවන්යතො වල්ලිො බද්යධො ‘‘කිරි කිරී’’ති සද්දමකාසි. චක්කයනො යතන

සද්යදනගන්ත්වාතංගයහත්වාචින්යතසි ‘‘මාතුයභසජ්ජංකයරොමී’’ති. පුන 

චින්යතසි – ‘‘න යමතං පතිරූපං, ය්වාහං මාතු ජීවිතකාරණා පරං ජීවිතා 

යවොයරොයපෙය’’න්ති. අථ නං ‘‘ගච්ඡ අරඤ්යඤ සයසහි සද්ධිං තියණොදකං

පරිභුඤ්ජා’’ති මුඤ්චි. භාතරා ච ‘‘කිං තාතසයසො ලද්යධො’’ති? පුච්ඡයතොතං

පවත්තිං ආචික්ඛි. තයතො නං භාතා පරිභාසි. යසො මාතු සන්තිකං ගන්ත්වා, 

‘‘ෙයතොහං ජායතො, නාභිජානාමි සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා යවොයරොයපතා’’ති

සච්චංවත්වාඅට්ඨාසි, තාවයදව චස්සමාතාඅයරොගාඅයහොසි. 
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සමාදින්නසික්ඛාපදානං පන සික්ඛාපදසමාදායන ච තතුත්තරි ච අත්තයනො

ජීවිතං පරිච්චජිත්වා වත්ථුං අවීතික්කමන්තානං උප්පජ්ජමානා විරති 

සොදානවිරතීතියවදිතබ්බා, උත්තරවඩ්ඪොනපබ්බතවාසීඋපාසකස්ස විෙ.යසො

කිර අම්බරිෙවිහාරවාසීපිඞ්ගලබුද්ධරක්ඛිතත්යථරස්ස සන්තියක සික්ඛාපදානි

ගයහත්වා යඛත්තංකසති. අථස්ස යගොයණොනට්යඨො, යසොතං ගයවසන්යතො

උත්තරවඩ්ෙමානපබ්බතං ආරුහි, තත්ර නං මහාසප්යපො අග්ගයහසි. යසො

චින්යතසි– ‘‘ඉමාෙතිඛිණාෙවාසිොසීසං ඡන්දාමී’’ති.පුනචින්යතසි– ‘‘න

යමතංපතිරූපං, ය්වාහංභාවනීෙස්සගරුයනො සන්තියකසික්ඛාපදංගයහත්වා

භින්යදෙය’’න්ති. එවං ොවතතිෙං චින්යතත්වා – ‘‘ජීවිතං පරිච්චජාමි, න

සික්ඛාපද’’න්තිඅංයසඨපිතංතිඛිණදණ්ඩවාසිං අරඤ්යඤ ඡඩ්යඩසි.තාවයදව

මහාවායළොනංමුඤ්චිත්වාඅගමාසීති. 

අරිෙමග්ගසම්පයුත්තා පන විරති සමුච්යඡදවිරතීති යවදිතබ්බා, ෙස්සා

උප්පත්තියතො පභුති පාණං ඝායතස්සාමීති අරිෙපුග්ගලානං චිත්තම්පි න

උප්පජ්ජතීති. 

ෙථා ච අකුසලානං, එවං ඉයමසම්පි කුසලකම්මපථානං ධම්මයතො 

යකොට්ඨාසයතො ආරම්මණයතො යවදනායතො මූලයතොති පඤ්චහාකායරහි

විනිච්ඡයෙො යවදිතබ්යබො. තත්ථ ධම්ෙයතොති එයතසු හි පටිපාටිො සත්ත

යචතනාපිවට්ටන්ති විරතියෙොපි, අන්යතතයෙොයචතනාසම්පයුත්තාව. 

යකොට්ඨාසයතොති පටිපාටිො සත්තකම්මපථා එව, නමූලානි, අන්යතතයෙො

කම්මපථා යචව මූලානි ච. අනභිජ්ඣා හි මූලං පත්වා අයලොයභො කුසලමූලං

යහොති, අබයාපායදොඅයදොයසොකුසලමූලං, සම්මාදිට්ඨි අයමොයහොකුසලමූලං. 

ආරම්ෙණයතොති පාණාතිපාතාදීනං. ආරම්මණායනව එයතසං ආරම්මණානි.

වීතික්කමිතබ්බවත්ථුයතොයෙව හි විරති නාම යහොති. ෙථා පන 

නිබ්බානාරම්මයණො අරිෙමග්යගො කියලයස පජහති, එවං

ජීවිතින්ද්රිොදිආරම්මණායපයත කම්මපථා පාණාතිපාතාදීනි දුස්සීලයානි

පජහන්තීතියවදිතබ්බා. 

යවදනායතොති සබ්යබ සුඛයවදනා වා යහොන්ති මජ්ඣත්තයවදනා වා. කුසලං

පත්වාහිදුක්ඛයවදනානාම නත්ථි. 

මූලයතොති පටිපාටිො සත්ත ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතන විරමන්තස්ස

අයලොභඅයදොසඅයමොහවයසන තිමූලා යහොන්ති, ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතන

විරමන්තස්ස ද්විමූලා. අනභිජ්ඣා ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතන විරමන්තස්ස

ද්විමූලායහොති, ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතනඑකමූලා.අයලොයභොපනඅත්තනාව 
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අත්තයනො මූලං න යහොති. අබයාපායදපි එයසව නයෙො. සම්මාදිට්ඨි

අයලොභඅයදොසවයසන ද්විමූලාවාති.තතිොදීනි. 

6. අට්ඨඞ්ගිකසුත්තවණ්ණනා 

112. ඡට්ඨං අට්ඨමග්ගඞ්ගවයසන බුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසෙවයසන වුත්තං.

ඡට්ඨං. 

7. දසඞ්ගසුත්තවණ්ණනා 

113. සත්තමං දසමිච්ඡත්තසම්මත්තවයසන. තත්ථ මිච්ඡාඤාණියනොති

මිච්ඡාපච්චයවක්ඛයණන සමන්නාගතාති අත්යථො. මිච්ඡාවිමුත්තියනොති

අනිෙයානිකවිමුත්තියනො කුසලවිමුත්තීති ගයහත්වා ඨිතා. සම්ොඤාණියනොති

සම්මාපච්චයවක්ඛණා. සම්ොවිමුත්තියනොති නිෙයානිකාෙ ඵලවිමුත්තිො

සමන්නාගතාති. සත්තමං. 

කම්මපථවග්යගොතතියෙො. 

4. චතුත්ථවග්යගො 

1. චතුධාතුසුත්තවණ්ණනා 

114. චතුත්ථවග්ගස්ස පඨයම පථවීධාතූති පතිට්ඨාධාතු. ආයපොධාතූති 

ආබන්ධනධාතු. යතය ොධාතූති පරිපාචනධාතු. වායෙොධාතූති විත්ථම්භනධාතු.

අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පන වීසතියකොට්ඨාසාදිවයසන එතා

කයථතබ්බා.පඨමං. 

2. පුබ්යබසම්යබොධසුත්තවණ්ණනා 

115. දුතියෙ අෙංපථවීධාතුො අස්සායදොතිඅෙංපථවීධාතුනිස්සයෙොඅස්සායදො.

ස්වාෙං කාෙං අබ්භුන්නායමත්වා උදරං පසායරත්වා, ‘‘ඉධ යම අඞ්ගුලං

පයවසිතුංවාෙමථා’’තිවාහත්ථංපසායරත්වා, ‘‘ඉමංනායමතුංවාෙමථා’’තිවා

වදති, එවං පවත්තානං වයසන යවදිතබ්යබො. අනිච්චාතිආදීසු හුත්වා

අභාවාකායරන අනිච්චා, පටිපීළනාකායරන දුක්ඛා, සභාවවිගමාකායරන

විපරිණාමධම්මා. අෙංපථවීධාතුො ආදීනයවොතියෙනආකායරනසාඅනිච්චා

දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා, අෙමාකායරො පථවීධාතුො ආදීනයවොති අත්යථො. 

ඡන්දරාගවිනයෙො ඡන්දරාගප්ප ානන්ති නිබ්බානං ආගම්ම පථවීධාතුො

ඡන්දරායගොවිනීෙතියචව පහීෙතිච, තස්මානිබ්බානමස්සානිස්සරණං. 
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අෙං ආයපොධාතුො අස්සායදොති අෙං ආයපොධාතුනිස්සයෙො අස්සායදො. ස්වාෙං

අඤ්ඤංආයපොධාතුො උපද්දුතං දිස්වා, ‘‘කිං අෙං නිපන්නකාලයතො පට්ඨාෙ

පස්සාවට්ඨානාභිමුයඛොනික්ඛමතියචවපවිසතිච, අප්පමත්තකම්පිස්සකම්මං

කයරොන්තස්ස යසදතින්තං වත්ථං පීයළතබ්බතාකාරං පාපුණාති, 

අනුයමොදනමත්තම්පිකයථන්තස්සතාලවණ්ටංගණ්හිතබ්බංයහොති, මෙංපන

සාෙං නිපන්නා පායතොව උට්ඨහාම, මාසපුණ්ණඝයටො විෙ යනො සරීරං, 

මහාකම්මංකයරොන්තානංයසදමත්තම්පියනොනඋප්පජ්ජති, අසනිසද්යදනවිෙ

ධම්මං කයථන්තානං සරීයර උසුමාකාරමත්තම්පි යනො නත්ථී’’ති එවං

පවත්තානංවයසන යවදිතබ්යබො. 

අෙං යතය ොධාතුොඅස්සායදොතිඅෙංයතයජොධාතුනිස්සයෙොඅස්සායදො.ස්වාෙං 

සීතගහණියක දිස්වා, ‘‘කිං ඉයම කිඤ්චියදව ොගුභත්තඛජ්ජමත්තං

අජ්යඣොහරිත්වා ථද්ධකුච්ඡයනො නිසීදිත්වා සබ්බරත්තිං අඞ්ගාරකටාහං

පරියෙසන්ති, ඵුසිතමත්යතසුපි සරීයර පතියතසු අඞ්ගාරකටාහං ඔත්ථරිත්වා

පාරුපිත්වාව නිපජ්ජන්ති? මෙං පන අතිථද්ධම්පි මංසං වා පූවං වා ඛාදාම, 

කුච්ඡපූරංභත්තං භුඤ්ජාම, තාවයදවයනොසබ්බංයඵණපිණ්යඩොවිෙවිලීෙති, 

සත්තාහවද්දලිකාෙවත්තමානාෙ සරීයරසීතානුදහනමත්තම්පියනොනත්ථී’’ති

එවංපවත්තානංවයසනයවදිතබ්යබො. 

අෙං වායෙොධාතුො අස්සායදොති අෙං වායෙොධාතුනිස්සයෙො අස්සායදො. ස්වාෙං 

අඤ්යඤවාතභීරුයකදිස්වා, ‘‘ඉයමසංඅප්පමත්තකම්පිකම්මංකයරොන්තානං 

අනුයමොදනමත්තම්පි කයථන්තානං සරීරං වායතො විජ්ඣති, ගාවුතමත්තම්පි

අද්ධානං ගතානං හත්ථපාදා සීදන්ති, පිට්ඨි රුජ්ජති, 

කුච්ඡවාතසීසවාතකණ්ණවාතාදීහි නිච්චුපද්දුතා යතලඵාණිතාදීනි

වාතයභසජ්ජායනව කයරොන්තා අතිනායමන්ති, අම්හාකං පන මහාකම්මං

කයරොන්තානම්පි තිොමරත්තිං ධම්මං කයථන්තානම්පි එකදිවයසයනව දස 

යෙොජනානිගච්ඡන්තානම්පිහත්ථපාදසංසීදනමත්තංවාපිට්ඨිරුජ්ජනමත්තංවා

න යහොතී’’ති, එවං පවත්තානං වයසන යවදිතබ්යබො. එවං පවත්තා හි එතා

ධාතුයෙොඅස්සායදන්ති නාම. 

අබ්ගඤ්ඤාසින්ති අභිවිසිට්යඨන ඤායණන අඤ්ඤාසිං. අනුත්තරං

සම්ොසම්යබොධින්තිඋත්තරවිරහිතං සබ්බයසට්ඨංසම්මාසාමඤ්චයබොධිං, අථ

වා පසත්ථං සුන්දරඤ්ච යබොධිං. යබොධීති රුක්යඛොපි මග්යගොපි

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණම්පි නිබ්බානම්පි. ‘‘යබොධිරුක්ඛමූයල

පඨමාභිසම්බුද්යධො’’ති (මහාව.1; උදා.1) ච ‘‘අන්තරාචයබොධිං අන්තරාච

ගෙ’’න්ති (මහාව. 11; ම.නි. 1.285) චආගතට්ඨායනසු හිරුක්යඛො යබොධීති 
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වුච්චති. ‘‘යබොධි වුච්චති චතූසු මග්යගසු ඤාණ’’න්ති (චූළනි. 

ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 121) ආගතට්ඨායන මග්යගො. ‘‘පප්යපොති යබොධිං

වරභූරියමධයසො’’ති (දී. නි. 3.217) ආගතට්ඨායන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.

‘‘පත්වාන යබොධිං අමතං අසඞ්ඛත’’න්ති ආගතට්ඨායන නිබ්බානං. ඉධ පන

භගවයතොඅරහත්තමග්යගො අධිප්යපයතො. 

සාවකානං අරහත්තමග්යගො අනුත්තරා යබොධියහොති, නයහොතීති? නයහොති.

කස්මා? අසබ්බගුණදාෙකත්තා. යතසඤ්හි කස්සචි අරහත්තමග්යගො 

අරහත්තඵලයමවයදති, කස්සචිතිස්යසොවිජ්ජා, කස්සචිඡඅභිඤ්ඤා, කස්සචි

චතස්යසො පටිසම්භිදා, කස්සචි සාවකපාරමීඤාණං. පච්යචකබුද්ධානම්පි

පච්යචකයබොධිඤාණයමව යදති. බුද්ධානං පන සබ්බගුණසම්පත්තිං යදති

අභියසයකොවිෙරඤ්යඤොසබ්බයලොකිස්සරිෙභාවං. තස්මාඅඤ්ඤස්සකස්සචිපි

අනුත්තරායබොධිනයහොති. 

අිකසම්බුද්යධොති පච්චඤ්ඤාසින්ති ‘‘අභිසම්බුද්යධො අහං පත්යතො

පටිවිජ්ඣිත්වාඨියතො’’තිඑවංපටිජානිං. ඤාණඤ්චපනයෙදස්සනංඋදපාදීති

අධිගතගුණදස්සනසමත්ථං පච්චයවක්ඛණඤාණඤ්චයමඋදපාදි. අකුප්පායෙ

විමුත්තීති ‘‘අෙංමය්හං අරහත්තඵලවිමුත්තිඅකුප්පා’’ති එවං ඤාණං උදපාදි.

තත්ථද්වීහාකායරහිඅකුප්පතායවදිතබ්බාකාරණයතොචආරම්මණයතොච.සා

හි චතූහි මග්යගහි සමුච්ඡන්නකියලසානං පුන අනිවත්තනතාෙ කාරණයතොපි

අකුප්පා, අකුප්පධම්මං නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා පවත්තතාෙ

ආරම්මණයතොපිඅකුප්පා. අන්තිොතිපච්ඡමා. නත්ථිදානි පුනබ්ගයවොතිඉදානි

පුනඅඤ්යඤොභයවොනාමනත්ථීති. 

ඉමස්මිංසුත්යතචත්තාරිසච්චානිකථිතානි.කථං? චතූසුහි ධාතූසුඅස්සායදො

සමුදෙසච්චං, ආදීනයවො දුක්ඛසච්චං, නිස්සරණං නියරොධසච්චං, 

නියරොධප්පජානයනො මග්යගො මග්ගසච්චං. විත්ථාරවයසනපි කයථතුං

වට්ටතියෙව.එත්ථහිෙං පථවීධාතුංපටිච්චඋප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සං, අෙං

පථවීධාතුොඅස්සායදොති පහානපටියවයධොසමුදෙසච්චං.ොපථවීධාතුඅනිච්චා

දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා, අෙං පථවීධාතුො, ආදීනයවොති පරිඤ්ඤාපටියවයධො

දුක්ඛසච්චං. යෙො පථවීධාතුො ඡන්දරාගවිනයෙො ඡන්දරාගප්පහානං, ඉදං

පථවීධාතුො නිස්සරණන්ති සච්ඡකිරිොපටියවයධො නියරොධසච්චං. ො ඉයමසු

තීසු ඨායනසු දිට්ඨි සඞ්කප්යපො වාචා කම්මන්යතො ආජීයවො වාොයමො සති

සමාධි, අෙංභාවනාපටියවයධොමග්ගසච්චන්ති.දුතිෙං. 
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3. අචරිංසුත්තවණ්ණනා 

116. තතියෙ අචපාන්ති ඤාණචායරන අචරිං, අනුභවනචායරනාති අත්යථො. 

ොවතාතිෙත්තයකො.තතිෙං. 

4. යනොයචදංසුත්තවණ්ණනා 

117. චතුත්යථ නිස්සටාතිආදීනිආදියතො වුත්තපටියසයධන යෙොයජත්වා ‘‘න

නිස්සටා, න විසංයුත්තා, න විප්පමුත්තා, න විමරිොදිකයතන යචතසා

විහරිංසූ’’ති එවං යවදිතබ්බානි. දුතිෙනයෙ විෙපාොදිකයතනාති

නිම්මරිොදිකයතන. තත්ථ දුවිධා මරිොදා කියලසමරිොදා වට්ටමරිොදාති.

තත්ථ ච ෙස්ස උපඩ්ො කියලසා පහීනා, උපඩ්ො අප්පහීනා, වට්ටං වා පන

උපඩ්ෙංපහීනං, උපඩ්ෙංඅප්පහීනං, තස්ස චිත්තංපහීනකියලයසවාවට්ටංවා

සන්ධාෙ විමරිොදිකතං, අප්පහීනකියලයස වා වට්ටං වා සන්ධාෙ න

විමරිොදිකතං.ඉධපනඋභෙස්සාපිපහීනත්තා ‘‘විමරිොදිකයතනයචතසා’’ති

වුත්තං, මරිොදං අකත්වා ඨියතන අතික්කන්තමරිොයදන යචතසාති අත්යථො.

ඉතිතීසුපිඉයමසුසුත්යතසුචතුසච්චයමව කථිතං.චතුත්ථං. 

5. එකන්තදුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

118. පඤ්චයම එකන්තදු් ාති අතික්කමිත්වා ඨිතස්ස තත්තකායරො විෙ

එකන්යතයනව දුක්ඛා. දු් ානුපතිතාති දුක්යඛන අනුපතිතා. 

දු් ාව්කන්තාති දුක්යඛන ඔක්කන්තා ඔතිණ්ණා. සු ාති සුඛයවදනාෙ

පච්චෙභූතා. එවං සබ්බත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉමස්මිං සුත්යත

දුක්ඛලක්ඛණංකථිතං.පඤ්චමං. 

6-10. අභිනන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 

119-123. ඡට්ඨසත්තයමසුවිවට්ටං, අවසායනතීසු චතුසච්චයමවාති.ඡට්ඨාදීනි. 

චතුත්යථොවග්යගො. 

ධාතුසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. අනෙතග්ගසංයුත්තං 

1. පඨෙවග්යගො 

1. තිණකට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

124. අනමතග්ගසංයුත්තස්ස පඨයම අනෙතග්යගොති අනු අමතග්යගො, 

වස්සසතං වස්සසහස්සං ඤායණන අනුගන්ත්වාපි අමතග්යගො අවිදිතග්යගො, 

නාස්ස සක්කා ඉයතො වා එත්යතො වා අග්ගං ජානිතුං, 

අපරිච්ඡන්නපුබ්බාපරයකොටියකොති අත්යථො. සංසායරොති ඛන්ධාදීනං

අවිච්ඡන්නප්පවත්තා පටිපාටි. පුබ්බා යකොටිනපඤ්ඤාෙතීතිපුරිමමරිොදාන 

දිස්සති.ෙදග්යගනචස්සපුරිමායකොටිනපඤ්ඤාෙති, පච්ඡමාපිතදග්යගයනව

න පඤ්ඤාෙති, යවමජ්යඣයෙව පන සත්තා සංසරන්ති. පපාොදානං 

ගච්යඡෙයාති ඉදං උපමාෙ ඛුද්දකත්තා වුත්තං. බාහිරසමෙස්මිඤ්හි අත්යථො 

පරිත්යතො යහොති, උපමා මහතී. ‘‘හත්ථී විෙ අෙං යගොයණො, යගොයණො විෙ

සූකයරො, සමුද්යදො විෙ තළාක’’න්ති හි වුත්යත න යතසං තාදිසං පමාණං

යහොති. බුද්ධසමයෙ පන උපමා පරිත්තා, අත්යථො මහා. පාළිෙඤ්හි එයකො

ජම්බුදීයපො ගහියතො, එවරූපානං පන ජම්බුදීපානං සයතපි සහස්යසපි

සතසහස්යසපිතිණාදීනියතනඋපක්කයමනපරිොදානංගච්යඡෙයං, නත්යවව 

පුරිසස්ස මාතු මාතයරොති. දු් ං පච්චනුභූතන්ති තුම්යහහි දුක්ඛං අනුභූතං. 

තිබ්බන්තිතස්යසවයවවචනං. බයසනන්තිඤාතිබයසනාදිඅයනකවිධං. කටසීති

සුසානං, පථවීයෙවවා.සාහිපුනප්පුනංමරන්යතහි සරීරනික්යඛයපනවඩ්ඪිතා. 

අලයෙවාතියුත්තයමව.පඨමං. 

2. පථවීසුත්තවණ්ණනා 

125. දුතියෙ ෙ ාපථවින්ති චක්කවාළපරිෙන්තංමහාපථවිං. නි්ඛියපෙයාතිතං

පථවිං භින්දිත්වාවුත්තප්පමාණංගුළිකංකරිත්වාඑකමන්තංඨයපෙය.දුතිෙං. 

3. අස්සුසුත්තවණ්ණනා 

126. තතියෙ කන්දන්තානන්ති සසද්දං රුදමානානං. පස්සන්නන්ති සන්දිතං

පවත්තං. චතූසු ෙ ාසමුද්යදසූති සියනරුරස්මීහි පරිච්ඡන්යනසු චතූසු

මහාසමුද්යදසු. සියනරුස්සහිපාචීනපස්සංරජතමෙං, දක්ඛිණපස්සංමණිමෙං, 

පච්ඡමපස්සං ඵලිකමෙං, උත්තරපස්සං සුවණ්ණමෙං. පුබ්බදක්ඛිණපස්යසහි

නික්ඛන්තා රජතමණිරස්මියෙො එකයතො හුත්වා මහාසමුද්දපිට්යඨන ගන්ත්වා

චක්කවාළපබ්බතං ආහච්ච තිට්ඨන්ති, දක්ඛිණපච්ඡමපස්යසහි නික්ඛන්තා

මණිඵලිකරස්මියෙො, පච්ඡමුත්තරපස්යසහි නික්ඛන්තාඵලිකසුවණ්ණරස්මියෙො, 
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උත්තරපාචීනපස්යසහි නික්ඛන්තා සුවණ්ණරජතරස්මියෙො එකයතො හුත්වා

මහාසමුද්දපිට්යඨන ගන්ත්වා චක්කවාළපබ්බතං ආහච්ච තිට්ඨන්ති. තාසං

රස්මීනං අන්තයරසු චත්තායරො මහාසමුද්දා යහොන්ති. යත සන්ධාෙ වුත්තං

‘‘චතූසු මහාසමුද්යදසූ’’ති. ඤාතිබයසනන්තිආදීසු බයසනන්ති විඅසනං, 

විනායසොති අත්යථො. ඤාතීනං බයසනං ඤාතිබයසනං, යභොගානං බයසනං 

යගොගබයසනං. යරොයගොපනසෙයමවආයරොගයංවිෙසති විනායසතීතිබයසනං, 

යරොයගොවබයසනං යරොගබයසනං. තතිෙං. 

4. ඛීරසුත්තවණ්ණනා 

127. චතුත්යථ ොතුථඤ්ඤන්ති එකනාමිකාෙ මනුස්සමාතු ඛීරං. ඉයමසඤ්හි

සත්තානං ගණ්ඩුප්පාදකිපිල්ලිකාදීසු වා මච්ඡකච්ඡපාදීසු වා පක්ඛිජායතසු වා

නිබ්බත්තකායල මාතුඛීරයමව නත්ථි, අජපසුමහිංසාදීසු නිබ්බත්තකායල ඛීරං

අත්ථි, තථා මනුස්යසසු. තත්ථ අජාදිකායලච මනුස්යසසුචාපි ‘‘යදවී සුමනා

තිස්සා’’ති එවං නානානාමිකානං කුච්ඡෙං නිබ්බත්තකායල අග්ගයහත්වා

තිස්සාතිඑකනාමිකාෙඑවමාතුකුච්ඡෙංනිබ්බත්තකායල පීතංථඤ්ඤංචතූසු

මහාසමුද්යදසුඋදකයතොබහුතරන්තියවදිතබ්බං.චතුත්ථං. 

5. පබ්බතසුත්තවණ්ණනා 

128. පඤ්චයම ස්කා පන, ගන්යතතියසො කිරභික්ඛු චින්යතසි – ‘‘සත්ථා

අනමතග්ගස්සසංසාරස්සදීඝතමත්තා ‘නසුකරංන සුකර’න්තිකයථතියෙව, 

කථං නච්ඡන්දති, සක්කා නු යඛො උපමං කාරායපතු’’න්ති. තස්මා එවමාහ. 

කාසියකනාති තයෙො කප්පාසංසූ එකයතො ගයහත්වා කන්තිතසුත්තමයෙන

අතිසුඛුමවත්යථන.යතනපනපරිමට්යඨකිත්තකං ඛීයෙෙයාති.සාසපමත්තං.

පඤ්චමං. 

6. සාසපසුත්තවණ්ණනා 

129. ඡට්යඨ ආෙසංනගරන්තිආෙයසන පාකායරන පරික්ඛිත්තංනගරං, න

පනඅන්යතොආෙයසහිඑකභූමිකාදිපාසායදහිආකිණ්ණන්ති දට්ඨබ්බං.ඡට්ඨං. 

7. සාවකසුත්තවණ්ණනා 

130. සත්තයම අනුස්සයරෙුන්ති එයකන කප්පසතසහස්යස අනුස්සරියත

අපයරොතස්සඨිතට්ඨානයතොඅඤ්ඤංසතසහස්සං, අඤ්යඤොපිඅඤ්ඤන්තිඑවං

චත්තායරොපිචත්තාරිසතසහස්සානිඅනුස්සයරෙයං. සත්තමං. 



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා අනමතග්ගසංයුත්තං 

133 

පටුන 

8-9. ගඞ්ගාසුත්තාදිවණ්ණනා 

131-132. අට්ඨයම ො එතස්මිං අන්තයර වාලිකාති ො එතස්මිං ආොමයතො

පඤ්චයෙොජනසතියක අන්තයර වාලිකා. නවයම වත්තබ්බං නත්ථි.

අට්ඨමනවමානි. 

10. පුග්ගලසුත්තවණ්ණනා 

133. දසයම අට්ඨිකඞ්කයලොතිආදීනි තීණිපි රාසියවවචනායනව. ඉයමසං පන

සත්තානං සඅට්ඨිකාලයතො අනට්ඨිකායලොව බහුතයරො. 

ගණ්ඩුප්පාදකාදිපාණභූතානඤ්හි එයතසං අට්ඨියමව නත්ථි, 

මච්ඡකච්ඡපාදිභූතානං පන අට්ඨියමව බහුතරං, තස්මා අනට්ඨිකාලඤ්ච

බහුඅට්ඨිකාලඤ්ච අග්ගයහත්වා සමට්ඨිකායලොව ගයහතබ්යබො. උත්තයරො 

ගිජ්ඣකූටස්සාති ගිජ්ඣකූටස්ස උත්තරපස්යස ඨියතො. ෙගධානං ගිපාබ්බය ති

මගධරට්ඨස්ස ගිරිබ්බයජ, ගිරිපරික්යඛයප ඨියතොති අත්යථො. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති.දසමං. 

පඨයමොවග්යගො. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. දුග්ගතසුත්තවණ්ණනා 

134. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම දුග්ගතන්ති දලිද්දං කපණං. දුරූයපතන්ති

දුස්සණ්ඨායනහිහත්ථපායදහිඋයපතං.පඨමං. 

2. සුඛිතසුත්තවණ්ණනා 

135. දුතියෙ සුඛිතන්ති සුඛසමප්පිතං මහද්ධනං මහායභොගං. සුසජ්ජිතන්ති

අලඞ්කතපටිෙත්තං හත්ථික්ඛන්ධගතංමහාපරිවාරං.දුතිෙං. 

3. තිංසමත්තසුත්තවණ්ණනා 

136. තතියෙ පායවෙයකාති පායවෙයයදසවාසියනො. සබ්යබආරඤ්ඤිකාතිආදීසු 

ධුතඞ්ගසමාදානවයසන යතසං ආරඤ්ඤිකාදිභායවො යවදිතබ්යබො. සබ්යබ 

සසංයෙො නාතිසබ්යබසබන්ධනා, යකචියසොතාපන්නා, යකචිසකදාගාමියනො, 

යකචි අනාගාමියනො. යතසු හි පුථුජ්ජයනො වා ඛීණාසයවො වා නත්ථි. 

ගුන්නන්තිආදීසුයසතකාළාදිවණ්යණසුඑයකකවණ්ණකායලොවගයහතබ්යබො. 

පාපාපන්ථකාති පරිපන්යථ තිට්ඨනකා පන්ථඝාතයචොරා. පාරදාපාකාති

පරදාරචාරිත්තංආපජ්ජනකා.තතිෙං. 
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4-9. මාතුසුත්තාදිවණ්ණනා 

137-142. චතුත්ථාදීසු ලිඞ්ගනිෙයමන යචව චක්කවාළනිෙයමන ච අත්යථො

යවදිතබ්යබො. පුරිසානඤ්හි මාතුගාමකායලො, මාතුගාමානඤ්ච පුරිසකායලොති

එවයමත්ථ ලිඞ්ගනිෙයමො. ඉමම්හා චක්කවාළා සත්තා පරචක්කවාළං, 

පරචක්කවාළා ච ඉමං චක්කවාළං සංසරන්ති. යතසු ඉමස්මිං චක්කවායළ

මාතුගාමකායලමාතුභූතඤ්යඤවදස්යසන්යතො යෙොනොතාභූතපුබ්යබොතිආහ. 

යෙො නපිතාභූතපුබ්යබොතිආදීසුපිඑයසවනයෙො.චතුත්ථාදීනි. 

10. යවපුල්ලපබ්බතසුත්තවණ්ණනා 

143. දසයම භූතපුබ්බන්ති අතීතකායල එකං අපදානං ආහරිත්වා දස්යසති. 

සෙඤ්ඤා උදපාදීති පඤ්ඤත්ති අයහොසි. චතූය න ආයරො න්තීති ඉදං

ථාමමජ්ඣියමසන්ධාෙවුත්තං. අග්ගන්තිඋත්තමං. ගද්දයුගන්ති සුන්දරයුගලං. 

තීය නආයරො න්තීතිඑත්තාවතාකිරද්වින්නං බුද්ධානං අන්තයරයෙොජනං

පථවීඋස්සන්නා, යසොපබ්බයතොතියෙොජනුබ්යබයධොජායතො. 

අප්පංවාිකයෙයොතිවස්සසතයතොඋත්තරිං අප්පංදසවාවීසංවාවස්සානි.පුන

වස්සසතයමවජීවනයකොනාමනත්ථි, උත්තමයකොටිොපන සට්ඨිවාඅසීතිවා

වස්සානි ජීවන්ති. වස්සසතං පන අප්පත්වා පඤ්චවස්සදසවස්සාදිකායල

මීෙමානාව බහුකා. එත්ථ ච කකුසන්යධො භගවා 

චත්තාලීසවස්සසහස්සායුකකායල, යකොණාගමයනො

තිංසවස්සසහස්සායුකකායල නිබ්බත්යතොති ඉදං අනුපුබ්යබන පරිහීනසදිසං

කතං, නපනඑවංපරිහීනං, වඩ්ඪිත්වාවඩ්ඪිත්වා පරිහීනන්තියවදිතබ්බං.කථං? 

කකුසන්යධො තාව භගවා ඉමස්මිංයෙව කප්යප 

චත්තාලීසවස්සසහස්සායුකකායල නිබ්බත්යතො ආයුප්පමාණං පඤ්ච

යකොට්ඨායස කත්වා චත්තායරො ඨත්වා පඤ්චයම විජ්ජමායනයෙව

පරිනිබ්බුයතො. තං ආයු පරිහාෙමානං දසවස්සකාලං පත්වා පුන වඩ්ෙමානං

අසඞ්යඛෙයං හුත්වා තයතො පරිහාෙමානං තිංසවස්සසහස්සායුකකායල ඨිතං, 

තදා යකොණාගමයනො නිබ්බත්යතො. තස්මිම්පි තයථව පරිනිබ්බුයත තං ආයු

දසවස්සකාලං පත්වා පුන වඩ්ෙමානං අසඞ්යඛෙයං හුත්වා පරිහායිත්වා

වීසවස්සසහස්සකායල ඨිතං, තදා කස්සයපො භගවා නිබ්බත්යතො. තස්මිම්පි 

තයථව පරිනිබ්බුයත තං ආයු දසවස්සකාලං පත්වා පුන වඩ්ෙමානං

අසඞ්යඛෙයං හුත්වා පරිහායිත්වා වස්සසතකාලං පත්තං, අථ අම්හාකං

සම්මාසම්බුද්යධො නිබ්බත්යතො. එවං අනුපුබ්යබන පරිහායිත්වා වඩ්ඪිත්වා

වඩ්ඪිත්වාපරිහීනන්තියවදිතබ්බං.තත්ථච ෙංආයුපරිමායණසුමන්යදසුබුද්ධා

නිබ්බත්තන්ති, යතසම්පිතයදවආයුපරිමාණං යහොතීති.දසමං. 
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දුතියෙොවග්යගො. 

අනමතග්ගසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. කස්සපසංයුත්තං 

1. සන්තුට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

144. කස්සපසංයුත්තස්ස පඨයම සන්තුට්ඨාෙන්ති සන්තුට්යඨො අෙං. 

ඉතරීතයරනාතින ථූලසුඛුමලූඛපණීතථිරජිණ්ණානං යෙන යකනචි, අථ යඛො 

ෙථාලද්ධාදීනං ඉතරීතයරන යෙන යකනචි සන්තුට්යඨොති අත්යථො.

චීවරස්මිඤ්හි තයෙො සන්යතොසා ෙථාලාභසන්යතොයසො ෙථාබලසන්යතොයසො

ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසොති.පිණ්ඩපාතාදීසුපි එයසවනයෙො. 

යතසංඅෙංපයභදසංවණ්ණනා–ඉධභික්ඛුචීවරංලභතිසුන්දරංවා අසුන්දරං

වා, යසො යතයනව ොයපති, අඤ්ඤං න පත්යථති, ලභන්යතොපි න ගණ්හාති.

අෙමස්ස චීවයර ෙථාලාභසන්යතොයසො. අථ පන පකතිදුබ්බයලො වා යහොති

ආබාධජරාභිභූයතො වා, ගරුචීවරං පාරුපන්යතො කිලමති, යසො සභායගන

භික්ඛුනා සද්ධිං තං පරිවත්යතත්වා ලහුයකන ොයපන්යතොපි සන්තුට්යඨොව

යහොති.අෙමස්සචීවයරෙථාබලසන්යතොයසො.අපයරොපණීතපච්චෙලාභී යහොති, 

යසො පට්ටචීවරාදීනං අඤ්ඤතරං මහග්ඝචීවරං බහූනි වා චීවරානි ලභිත්වා –

‘‘ඉදං යථරානං චිරපබ්බජිතානං, ඉදං බහුස්සුතානං අනුරූපං, ඉදං ගිලානානං, 

ඉදංඅප්පලාභීනං යහොතූ’’තිදත්වායතසංපුරාණචීවරංවාසඞ්කාරකූටාදියතොවා

පන නන්තකානි උච්චිනිත්වා යතහි සඞ්ඝාටිං කත්වා ධායරන්යතොපි

සන්තුට්යඨොවයහොති.අෙමස්සචීවයර ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධපනභික්ඛුපිණ්ඩපාතංලභතිලූඛංවාපණීතංවා, යසොයතයනව ොයපති, 

අඤ්ඤංනපත්යථති, ලභන්යතොපිනගණ්හාති.අෙමස්සපිණ්ඩපායතෙථාලාභ 

සන්යතොයසො. යෙො පන අත්තයනො පකතිවිරුද්ධං වා බයාධිවිරුද්ධං වා

පිණ්ඩපාතං ලභති, යෙනස්ස පරිභුත්යතන අඵාසු යහොති, යසො සභාගස්ස

භික්ඛුයනො තං දත්වා තස්ස හත්ථයතො සප්පාෙයභොජනං භුත්වා සමණධම්මං

කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. අෙමස්ස පිණ්ඩපායත

ෙථාබලසන්යතොයසො. අපයරොබහුං පණීතංපිණ්ඩපාතං ලභති, යසොතංචීවරං

විෙ චිරපබ්බජිත-බහුස්සුත-අප්පලාභගිලානානං දත්වා, යතසං වා යසසකං

පිණ්ඩාෙ වා චරිත්වා මිස්සකාහාරං භුඤ්ජන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති.

අෙමස්සපිණ්ඩපායතෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධපනභික්ඛු යසනාසනංලභතිමනාපං වා අමනාපං වා, යසො යතනයනව 

යසොමනස්සං න පටිඝං උප්පායදති, අන්තමයසො තිණසන්ථාරයකනාපි

ෙථාලද්යධයනව තුස්සති. අෙමස්ස යසනාසයන ෙථාලාභසන්යතොයසො. යෙො

පනඅත්තයනොපකතිවිරුද්ධංවාබයාධිවිරුද්ධං වායසනාසනංලභති, ෙත්ථස්ස



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා කස්සපසංයුත්තං 
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පටුන 

වසයතො අඵාසු යහොති, යසො තං සභාගස්ස භික්ඛුයනො දත්වා තස්ස සන්තයක

සප්පාෙයසනාසයන වසන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. අෙමස්ස යසනාසයන 

ෙථාබලසන්යතොයසො.අපයරොමහාපුඤ්යඤොයලණමණ්ඩපකූටාගාරාදීනිබහූනි

පණීතයසනාසනානි ලභති, යසො තානි චීවරාදීනි විෙ

චිරපබ්බජිතබහුස්සුතඅප්පලාභගිලානානං දත්වා ෙත්ථ කත්ථචි වසන්යතොපි

සන්තුට්යඨොව යහොති. අෙමස්ස යසනාසයන ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. යෙොපි 

‘‘උත්තමයසනාසනං නාම පමාදට්ඨානං, තත්ථ නිසින්නස්ස ථිනමිද්ධං

ඔක්කමති, නිද්දාභිභූතස්ස පටිබුජ්ඣයතො පාපවිතක්කා පාතුභවන්තී’’ති

පටිසඤ්චික්ඛිත්වා තාදිසං යසනාසනං පත්තම්පි න සම්පටිච්ඡති, යසො තං

පටික්ඛිපිත්වා අබ්යභොකාසරුක්ඛමූලාදීසු වසන්යතො සන්තුට්යඨොව යහොති.

අෙම්පියසනාසයන ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධපනභික්ඛුයභසජ්ජංලභතිලූඛංවාපණීතංවා, යසොෙංලභතියතයනව 

තුස්සති, අඤ්ඤං න පත්යථති, ලභන්යතොපි න ගණ්හාති. අෙමස්ස

ගිලානපච්චයෙ ෙථාලාභසන්යතොයසො. යෙො පන යතයලනත්ථියකො ඵාණිතං

ලභති, යසොතංසභාගස්සභික්ඛුයනොදත්වා තස්සහත්ථයතොයතලංගයහත්වා

වාඅඤ්ඤයදවවාපරියෙසිත්වායභසජ්ජංකයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොවයහොති.

අෙමස්ස ගිලානපච්චයෙ ෙථාබලසන්යතොයසො. අපයරො මහාපුඤ්යඤො බහුං 

යතලමධුඵාණිතාදිපණීතයභසජ්ජං ලභති, යසො තං චීවරං විෙ චිරපබ්බජිත-

බහුස්සුත-අප්පලාභගිලානානං දත්වා යතසං ආභයතන යෙන යකනචි

ොයපන්යතොපි සන්තුට්යඨොවයහොති.යෙොපනඑකස්මිංභාජයනමුත්තහරීතකං 

ඨයපත්වා එකස්මිං චතුමධුරං ‘‘ගණ්හ, භන්යත, ෙදිච්ඡසී’’ති වුච්චමායනො

සචස්ස යතසු අඤ්ඤතයරනපි යරොයගො වූපසම්මති, අථ ‘‘මුත්තහරීතකංනාම

බුද්ධාදීහි වණ්ණිත’’න්ති චතුමධුරං පටික්ඛිපිත්වා මුත්තහරීතයකන යභසජ්ජං

කයරොන්යතො පරමසන්තුට්යඨොව යහොති. අෙමස්ස ගිලානපච්චයෙ

ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. ඉති ඉයම තයෙො සන්යතොයස සන්ධාෙ

‘‘සන්තුට්ඨාෙං, භික්ඛයව, කස්සයපොඉතරීතයරනචීවයරනා’’ති වුත්තං. 

වණ්ණවාදීති එයකො සන්තුට්යඨො යහොති, සන්යතොසස්ස වණ්ණං න කයථති.

එයකො න සන්තුට්යඨො යහොති, සන්යතොසස්ස වණ්ණං කයථති. එයකො යනව

සන්තුට්යඨොයහොති, නසන්යතොසස්සවණ්ණංකයථති. එයකොසන්තුට්යඨොච

යහොති, සන්යතොසස්ස ච වණ්ණං කයථති. අෙං තාදියසොති දස්යසතුං 

ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨිො ච වණ්ණවාදීති වුත්තං. අයනසනන්ති

දූයතෙයපහිණගමනානුයෙොගප්පයභදං නානප්පකාරං අයනසනං. අලද්ධාති

අලභිත්වා. ෙථා ච එකච්යචො ‘‘කථං නු යඛො චීවරං ලභිස්සාමී’’ති

පුඤ්ඤවන්යතහි භික්ඛූහි සද්ධිං එකයතො හුත්වා යකොහඤ්ඤං කයරොන්යතො 
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උත්තසති පරිතස්සති, අෙං එවං අලද්ධා ච චීවරංන පරිතස්සති. ලද්ධා චාති

ධම්යමන සයමන ලභිත්වා. අගධියතොති විගතයලොභයගයධො. අමුච්ඡියතොති 

අධිමත්තතණ්හාෙ මුච්ඡං අනාපන්යනො. අනජ්ඣාපන්යනොති තණ්හාෙ

අයනොත්ථයටො අපරියෙොනද්යධො. ආදීනවදස්සාවීති අයනසනාපත්තිෙඤ්ච

ගධිතපරියභොයග ච ආදීනවං පස්සමායනො. නිස්සරණපඤ්යඤොති, ‘‘ොවයදව

සීතස්සපටිඝාතාො’’ති වුත්තනිස්සරණයමවජානන්යතොපරිභුඤ්ජතීතිඅත්යථො. 

ඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතනාතිආදීසුපි ෙථාලද්ධාදීනං යෙන යකනචි

පිණ්ඩපායතන, යෙන යකනචි යසනාසයනන, යෙන යකනචි

ගිලානපච්චෙයභසජ්ජපරික්ඛායරනාතිඑවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

කස්සයපන වා හි යවො, ික් යව, ඔවදිස්සාමීති එත්ථ ෙථා

මහාකස්සපත්යථයරො චතූසු පච්චයෙසු තීහි සන්යතොයසහි සන්තුට්යඨො, 

තුම්යහපි තථාරූපා භවථාති ඔවදන්යතො කස්සයපන ඔවදති නාම. යෙො වා

පනස්ස කස්සපසදියසොති එත්ථාපි යෙො වා පනඤ්යඤොපි කස්සපසදියසො

මහාකස්සපත්යථයරො විෙ චතූසු පච්චයෙසු තීහි සන්යතොයසහි සන්තුට්යඨො

භයවෙය, තුම්යහපිතථාරූපාභවථාතිඔවදන්යතොකස්සපසදියසන ඔවදතිනාම. 

තථත්තාෙ පටිපජ්ජිතබ්බන්ති ‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඉමාෙ ඉමස්මිං

සන්තුට්ඨිසුත්යත වුත්තසල්යලඛාචාරපටිපත්තිො කථනං නාම භායරො, 

අම්හාකම්පි ඉමං පටිපත්තිංපරිපූරංකත්වාපූරණංභායරොයෙව, ආගයතොයඛො

පන භායරො ගයහතබ්යබො’’ති චින්යතත්වා ෙථා මො කථිතං, තථත්තාෙ

තථාභාවාෙතුම්යහහිපිපටිපජ්ජිතබ්බන්ති. පඨමං. 

2. අයනොත්තප්පීසුත්තවණ්ණනා 

145. දුතියෙ අනාතාපීති ෙං වීරිෙං කියලයස ආතපති, යතන රහියතො. 

අයනොත්තප්පීති නිබ්භයෙො කියලසුප්පත්තියතො කුසලානුප්පත්තියතො ච

භෙරහියතො. සම්යබොධාොති සම්බුජ්ඣනත්ථාෙ. නිබ්බානාොති 

නිබ්බානසච්ඡකිරිොෙ. අනුත්තරස්ස යෙොග්ය ෙස්සාති අරහත්තස්ස තඤ්හි

අනුත්තරඤ්යචව චතූහිචයෙොයගහියඛමං. 

අනුප්පන්නාතිආදීසු යෙ පුබ්යබ අප්පටිලද්ධපුබ්බං චීවරාදිං වා පච්චෙං

උපට්ඨාකසද්ධිවිහාරික-අන්යතවාසීනං වා අඤ්ඤතරයතො මනුඤ්ඤවත්ථුං

පටිලභිත්වාතං සුභං සුඛන්ති අයෙොනියසො ගණ්හන්තස්ස අඤ්ඤතරං වා පන

අනනුභූතපුබ්බං ආරම්මණං ෙථා තථා වා අයෙොනියසො ආවජ්යජන්තස්ස 

යලොභාදයෙො පාපකා අකුසලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, යත අනුප්පන්නාති

යවදිතබ්බා. අඤ්ඤථා හි අනමතග්යග සංසායර අනුප්පන්නා නාම පාපකා

ධම්මානත්ථි. අනුභූතපුබ්යබපිචවත්ථුම්හිආරම්මයණවාෙස්සපකතිබුද්ධිො
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වා උද්යදසපරිපුච්ඡාෙ වා පරිෙත්තිනවකම්මයෙොනියසොමනසිකාරානං වා

අඤ්ඤතරවයසන පුබ්යබ අනුප්පජ්ජිත්වා පච්ඡා තාදියසන පච්චයෙන සහසා

උප්පජ්ජන්ති, ඉයමපි ‘‘අනුප්පන්නා උප්පජ්ජමානා අනත්ථාෙ

සංවත්යතෙය’’න්ති යවදිතබ්බා. යතසුයෙව පන වත්ථාරම්මයණසු පුනප්පුනං

උප්පජ්ජමානානප්පහීෙන්තිනාම, යත ‘‘උප්පන්නා අප්පහීෙමානාඅනත්ථාෙ

සංවත්යතෙය’’න්ති යවදිතබ්බා. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පන

උප්පන්නානුප්පන්නයභයදො ච පහානප්පහානවිධානඤ්ච සබ්බං විසුද්ධිමග්යග

ඤාණදස්සනවිසුද්ධිනිද්යදයසකථිතං. 

අනුප්පන්නා යෙ කුසලා ධම්ොති අප්පටිලද්ධාපි සීලසමාධිමග්ගඵලසඞ්ඛාතා 

අනවජ්ජධම්මා. උප්පන්නාති යතයෙව පටිලද්ධා. නිරුජ්ඣොනා අනත්ථාෙ

සංවත්යතෙුන්ති යත සීලාදිධම්මා පරිහානිවයසන පුන අනුප්පත්තිො

නිරුජ්ඣමානා අනත්ථාෙ සංවත්යතෙයන්ති යවදිතබ්බා. එත්ථ ච යලොකිො

පරිහාෙන්ති, යලොකුත්තරානං පරිහානි නත්ථීති. ‘‘උප්පන්නානං කුසලානං

ධම්මානං ඨිතිො’’ති ඉමස්ස පන සම්මප්පධානස්ස වයසනාෙං යදසනා කතා.

දුතිෙමග්යගො වා සීඝං අනුප්පජ්ජමායනො, පඨමමග්යගො නිරුජ්ඣමායනො

අනත්ථාෙ සංවත්යතෙයාති එවම්යපත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. ඉති ඉමස්මිං

සුත්යත ඉයම චත්තායරො සම්මප්පධානා පුබ්බභාගවිපස්සනාවයසන කථිතාති. 

දුතිෙං. 

3. චන්දූපමසුත්තවණ්ණනා 

146. තතියෙ චන්දූපොතිචන්දසදිසා හුත්වා.කිංපරිමණ්ඩලතාෙ? යනො, අපිච

යඛොෙථාචන්යදොගගනතලංපක්ඛන්දමායනොනයකනචි සද්ධිංසන්ථවංවා

සියනහංවාආලෙංවා නිකන්තිංවාපත්ථනංවා පරියුට්ඨානංවාකයරොති, නච

න යහොති මහාජනස්ස පියෙො මනායපො, තුම්යහපි එවං යකනචි සද්ධිං

සන්ථවාදීනං අකරයණන බහුජනස්ස පිො මනාපා චන්දූපමා හුත්වා 

ඛත්තිෙකුලාදීනිචත්තාරිකුලානිඋපසඞ්කමථාතිඅත්යථො. අපිචෙථාචන්යදො

අන්ධකාරං විධමති, ආයලොකං ඵරති, එවං කියලසන්ධකාරවිධමයනන

ඤාණායලොකඵරයණන චාපි චන්දූපමා හුත්වාති එවමාදීහිපි නයෙහි එත්ථ

අත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

අපකස්යසව කාෙං අපකස්ස චිත්තන්ති යතයනව සන්ථවාදීනං අකරයණන

කාෙඤ්ච චිත්තඤ්ච අපකස්සිත්වා, අපයනත්වාති අත්යථො. යෙො හි භික්ඛු

අරඤ්යඤපි න වසති, කාමවිතක්කාදයෙොපි විතක්යකති, අෙං යනව කාෙං 

අපකස්සති, නචිත්තං.යෙොහිඅරඤ්යඤපියඛොවිහරති, කාමවිතක්කාදයෙොපන

විතක්යකති, අෙං කාෙයමව අපකස්සති, න චිත්තං. යෙො ගාමන්යත වසති, 
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කාමවිතක්කාදයෙොපි යඛො න ච විතක්යකති, අෙං චිත්තයමව අපකස්සති, න

කාෙං.යෙොපන අරඤ්යඤයචවවසති, කාමවිතක්කාදයෙොචනවිතක්යකති, 

අෙංඋභෙම්පිඅපකස්සති.එවරූපා හුත්වාකුලානිඋපසඞ්කමථාතිදීයපන්යතො

‘‘අපකස්යසවකාෙංඅපකස්සචිත්ත’’න්ති ආහ. 

නිච්චනවකාති නිච්චං නවකාව, ආගන්තුකසදිසා එව හුත්වාති අත්යථො.

ආගන්තුයකො හි පටිපාටිො සම්පත්තයගහං පවිසිත්වා සයච නං ඝරසාමිකා

දිස්වා, ‘‘අම්හාකං පුත්තභාතයරො විප්පවාසං ගතා එවං විචරිංසූ’’ති

අනුකම්පමානා නිසීදායපත්වා යභොයජන්ති, භුත්තමත්යතොයෙව ‘‘තුම්හාකං 

භාජනං ගණ්හථා’’තිඋට්ඨාෙපක්කමති, නයතහිසද්ධිංසන්ථවං වාකයරොති, 

න කිච්චකරණීොනි වා සංවිදහති, එවං තුම්යහපි පටිපාටිො සම්පත්තඝරං 

පවිසිත්වා ෙං ඉරිොපයථසු පසන්නා මනුස්සා යදන්ති, තං ගයහත්වා

ඡන්නසන්ථවා, යතසංකිච්චකරණීයෙඅබයාවටාහුත්වානික්ඛමථාතිදීයපති. 

ඉමස්සපනනිච්චනවකභාවස්සආවිභාවත්ථංද්යවභාතිකවත්ථු කයථතබ්බං–

වසාළනගරගාමයතො කිර ද්යව භාතිකා නික්ඛමිත්වා පබ්බජිතා, යත 

චූළනාගත්යථයරො ච මහානාගත්යථයරො චාති පඤ්ඤායිංසු. යත

චිත්තලපබ්බයත තිංස වස්සානි වසිත්වා අරහත්තං පත්තා ‘‘මාතරං

පස්සිස්සාමා’’තිආගන්ත්වා වසාළනගරවිහායර වසිත්වා පුනදිවයසමාතුගාමං

පිණ්ඩාෙපවිසිංසු.මාතාපියතසංඋළුඞ්යකනොගුං නීහරිත්වාඑකස්සපත්යත

ආකිරි.තස්සාතංඔයලොකෙමානාෙ පුත්තසියනයහොඋප්පජ්ජි. අථනංආහ –

‘‘ත්වං, තාත, මය්හං පුත්යතො මහානායගො’’ති. යථයරො ‘‘පච්ඡමං යථරං පුච්ඡ

උපාසියක’’ති වත්වා පක්කාමි. පච්ඡමයථරස්සපි ොගුං දත්වා, ‘‘තාත, ත්වං

මය්හංපුත්යතොචූළනායගො’’තිපුච්ඡ? යථයරො‘‘කිං, උපාසියක, පුරිමංයථරංන 

පුච්ඡසී’’ති? වත්වා පක්කාමි. එවං මාතරාපි සද්ධිං ඡන්නසන්ථයවො භික්ඛු

නිච්චනවයකොනාමයහොති. 

අප්පගබ්ගාති න පගබ්භා, අට්ඨට්ඨායනන කාෙපාගබ්භියෙන, චතුට්ඨායනන

වචීපාගබ්භියෙන, අයනකට්ඨායනනමයනොපාගබ්භියෙනච විරහිතාතිඅත්යථො. 

අට්ඨට්ඨානං කාෙපාගබ්ිකෙං නාම සඞ්ඝගණපුග්ගල-යභොජනසාලා-

ජන්තාඝරනහානතිත්ථ-භික්ඛාචාරමග්ග-අන්තරඝරප්පයවසයනසු කායෙන

අප්පතිරූපකරණං.යසෙයථිදං–ඉයධකච්යචොසඞ්ඝමජ්යඣපල්ලත්ථිකාෙවා 

නිසීදතිපායදපාදංආධායිත්වාවාතිඑවමාදි(මහානි.165). තථාගණමජ්යඣ. 

ගණෙජ්යඣති චතුපරිසසන්නිපායත වා සුත්තන්තිකගණාදිසන්නිපායත වා. 

තථා වුඩ්ෙතයර පුග්ගයල. යභොජනසාලාෙ පන වුඩ්ොනං ආසනං න යදති, 

නවානං ආසනං පටිබාහති. තථා ජන්තාඝයර. වුඩ්යෙ යචත්ථ අනාපුච්ඡා

අග්ගිජලනාදීනිකයරොති.න්හානතිත්යථ ච ෙදිදං ‘‘දහයරො වුඩ්යෙොති පමාණං
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අකත්වා ආගතපටිපාටිො න්හායිතබ්බ’’න්ති වුත්තං, තම්පි අනාදිෙන්යතො

පච්ඡාආගන්ත්වාඋදකංඔතරිත්වාවුඩ්යෙචනයවචබාධති. භික්ඛාචාරමග්යග

පනඅග්ගාසනඅග්යගොදකඅග්ගපිණ්ඩානං අත්ථාෙ පුරයතොගච්ඡතිබාහාෙබාහං

පහරන්යතො.අන්තරඝරප්පයවසයනවුඩ්යෙහිපඨමතරංපවිසති, දහයරහිසද්ධිං

කාෙකීළනකංකයරොතීතිඑවමාදි. 

චතුට්ඨානං වචීපාගබ්ිකෙං නාම සඞ්ඝගණපුග්ගලඅන්තරඝයරසු

අප්පතිරූපවාචානිච්ඡාරණං. යසෙයථිදං – ඉයධකච්යචො සඞ්ඝමජ්යඣ

අනාපුච්ඡා ධම්මං භාසති. තථා පුබ්යබ වුත්තප්පකාරස්ස ගණස්ස මජ්යඣ 

පුග්ගලස්ස ච සන්තියක, තත්යථව මනුස්යසහි පඤ්හං පුට්යඨො වුඩ්ෙතරං

අනාපුච්ඡා විස්සජ්යජති.අන්තරඝයරපන‘‘ඉත්ථන්නායමකිංඅත්ථි? කිං ොගු, 

උදාහු ඛාදනීෙං යභොජනීෙං? කිං යම දස්සසි? කිං අජ්ජ ඛාදිස්සාම? කිං 

භුඤ්ජිස්සාම? කිංපිවිස්සාමා’’තිආදීනිභාසති. 

අයනකට්ඨානං ෙයනොපාගබ්ිකෙං නාම යතසු යතසු ඨායනසු කාෙවාචාහි

අජ්ඣාචාරං අනාපජ්ජිත්වාපි මනසාව කාමවිතක්කාදීනං විතක්කනං. අපිච

දුස්සීලස්යසවසයතො‘‘සීලවාති මංජයනොජානාතූ’’තිඑවං පවත්තාපාපිච්ඡතාපි

මයනොපාගබ්භිෙං.ඉතිසබ්යබසම්පිඉයමසංපාගබ්භිොනංඅභායවන අප්පගබ්භා

හුත්වාඋපසඞ්කමථාතිවදති. 

 රුදපානන්ති ජිණ්ණකූපං. පබ්බතවිසෙන්ති පබ්බයත විසමං පපාතට්ඨානං. 

නදීවිදුග්ගන්ති නදිො විදුග්ගං ඡන්නතටට්ඨානං. අපකස්යසව කාෙන්ති

තාදිසානි ඨානානි යෙො ඛිඩ්ඩාදිපසුයතො කාෙං අනපකස්ස එකයතොභාරිෙං

අකත්වාව වායුපත්ථම්භකං අග්ගාහායපත්වා චිත්තම්පි අනපකස්ස ‘‘එත්ථ

පතියතො හත්ථපාදභඤ්ජනාදීනි පාපුණාතී’’ති අනාදීනවදස්සාවිතාෙ 

අනුබ්යබයජත්වා සම්පිොෙමායනො ඔයලොයකති, යසො පතිත්වා

හත්ථපාදභඤ්ජනාදිඅනත්ථං පාපුණාති.යෙොපනඋදකත්ථියකොවාඅඤ්යඤන

වා යකනචි කිච්යචන ඔයලොයකතුකායමො කාෙං අපකස්ස එකයතො භාරිෙං

කත්වා වායුපත්ථම්භකං ගාහායපත්වා, චිත්තම්පි අපකස්ස ආදීනවදස්සයනන

සංයවයජත්වා ඔයලොයකති, යසො න පතති, ෙථාරුචිං ඔයලොයකත්වා සුඛී

යෙනකාමං පක්කමති. 

එවයෙව ය ොතිඑත්ථඉදංඔපම්මසංසන්දනං–ජරුදපානාදයෙොවිෙහිචත්තාරි 

කුලානි, ඔයලොකනපුරියසො විෙ භික්ඛු. ෙථා අනපකට්ඨකාෙචිත්යතො තානි

ඔයලොයකන්යතො පුරියසො තත්ථ පතති, එවං අරක්ඛියතහි කාොදීහි කුලානි

උපසඞ්කමන්යතො භික්ඛු කුයලසු බජ්ඣති, තයතො නානප්පකාරං

සීලපාදභඤ්ජනාදිඅනත්ථං පාපුණාති. ෙථා පන අපකට්ඨකාෙචිත්යතො පුරියසො
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තත්ථනපතති, එවංරක්ඛියතයනවකායෙනරක්ඛියතහි චිත්යතහිරක්ඛිතාෙ

වාචාෙ සුප්පට්ඨිතාෙ සතිො අපකට්ඨකාෙචිත්යතො හුත්වා කුලානි 

උපසඞ්කමන්යතො භික්ඛු කුයලසුන බජ්ඣති. අථස්ස ෙථා තත්ථ අපතිතස්ස

පුරිසස්ස, න පාදා භඤ්ජන්ති, එවං සීලපායදො න භිජ්ජති. ෙථා හත්ථා න 

භඤ්ජන්ති, එවං සද්ධාහත්යථො න භිජ්ජති. ෙථා කුච්ඡ න භිජ්ජති, එවං

සමාධිකුච්ඡනභිජ්ජති.ෙථාසීසංනභිජ්ජති, එවංඤාණසීසංන භිජ්ජති, ෙථාච

තං ඛාණුකණ්ටකාදයෙො න විජ්ඣන්ති, එවමිමං රාගකණ්ටකාදයෙො න 

විජ්ඣන්ති. ෙථා යසො නිරුපද්දයවො ෙථාරුචි ඔයලොයකත්වා සුඛී යෙනකාමං

පක්කමති, එවං භික්ඛු කුලානි නිස්සාෙ චීවරාදයෙො පච්චයෙ පටියසවන්යතො

කම්මට්ඨානං වඩ්යෙත්වා සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො අරහත්තං පත්වා

යලොකුත්තරසුයඛනසුඛියතොයෙනකාමංඅගතපුබ්බං නිබ්බානදිසංගච්ඡති. 

ඉදානි යෙො හීනාධිමුත්තියකො මිච්ඡාපටිපන්යනො එවං වයදෙය 

‘‘සම්මාසම්බුද්යධො ‘තිවිධං පාගබ්භිෙං පහාෙ නිච්චනවකත්යතන චන්දූපමා

කුලානි උපසඞ්කමථා’ති වදන්යතො අට්ඨායන ඨයපති, අසය්හං භාරං

ආයරොයපති, ෙංනසක්කාකාතුංතංකායරතී’’ති, තස්සවාදපථංපච්ඡන්දිත්වා, 

‘‘සක්කා එවං කාතුං, අත්ථි එවරූයපො භික්ඛූ’’ති දස්යසන්යතො කස්සයපො, 

ික් යවතිආදිමාහ. 

ආකායසපාණිංචායලසීතිනීයලගගනන්තයර ෙමකවිජ්ජුතංචාරෙමායනොවිෙ

යහට්ඨාභාගං උපරිභාගං උභයතොපස්යසසු පාණිං සඤ්චායරසි. ඉදඤ්ච පන

යතපිටයක බුද්ධවචයන අසම්භින්නපදං නාම. අත්තෙයනොති තුට්ඨචිත්යතො

සකමයනො, න යදොමනස්යසන පච්ඡන්දිත්වා ගහිතමයනො. කස්සපස්ස, 

ික් යවති ඉදම්පි පුරිමනයෙයනව පරවාදං පච්ඡන්දිත්වා අත්ථි එවරූයපො

භික්ඛූතිදස්සනත්ථංවුත්තං. 

පසන්නාකාරං කයරෙුන්ති චීවරාදයෙො පච්චයෙ දයදෙයං. තථත්තාෙ

පටිපජ්ය ෙුන්ති සීලස්ස ආගතට්ඨායන සීලං පූරෙමානා, සමාධිවිපස්සනා

මග්ගඵලානං ආගතට්ඨායන තානි තානි සම්පාදෙමානා තථාභාවාෙ 

පටිපජ්යජෙයං. අනුදෙන්ති රක්ඛණභාවං. අනුකම්පන්ති මුදුචිත්තතං.

උභෙඤ්යචතං කාරුඤ්ඤස්යසව යවවචනං. කස්සයපො, ික් යවති ඉදම්පි

පුරිමනයෙයනව පරවාදං පච්ඡන්දිත්වා අත්ථි එවරූයපො භික්ඛූති දස්සනත්ථං

වුත්තං. කස්සයපන වාති එත්ථ චන්යදොපමාදිවයසන යෙොජනං කත්වා

පුරිමනයෙයනව අත්යථොයවදිතබ්යබො.තතිෙං. 
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4. කුලූපකසුත්තවණ්ණනා 

147. චතුත්යථ කුලූපයකොති කුලඝරානං උපගන්තා. යදන්තුයෙව යෙති

දදන්තුයෙව මය්හං. සන්දීෙතීති අට්ටීෙති පීළිෙති. යසසයමත්ථ

වුත්තනොනුසායරයනවයවදිතබ්බං.චතුත්ථං. 

5. ජිණ්ණසුත්තවණ්ණනා 

148. පඤ්චයම ජිණ්යණොති යථයරො මහල්ලයකො. ගරුකානීති තං සත්ථු

සන්තිකා ලද්ධකාලයතො පට්ඨාෙ ඡන්නභින්නට්ඨායන සුත්තසංසිබ්බයනන

යචව අග්ගළදායනන ච අයනකානි පටලානි හුත්වා ගරුකානි ජාතානි. 

නිබ්බසනානීති පුබ්යබ භගවතා නිවායසත්වා අපනීතතාෙ එවංලද්ධනාමානි. 

තස්ොති ෙස්මා ත්වං ජිණ්යණො යචව ගරුපංසුකූයලො ච. ග පතානීති

පංසුකූලිකඞ්ගං විස්සජ්යජත්වා ගහපතීහි දින්නචීවරානි ධායරහීති වදති. 

නිෙන්තනානීති පිණ්ඩපාතිකඞ්ගං විස්සජ්යජත්වා සලාකභත්තාදීනි 

නිමන්තනානි භුඤ්ජාහීති වදති. ෙෙ ච සන්තියකති ආරඤ්ඤිකඞ්ගං

විස්සජ්යජත්වාගාමන්තයසනාසයනයෙවවසාහීති වදති. 

නනු ච ෙථා රාජා යසනාපතිං යසනාපතිට්ඨායන ඨයපත්වා තස්ස 

රාජූපට්ඨානාදිනා අත්තයනො කම්යමන ආරායධන්තස්යසව තං ඨානන්තරං

ගයහත්වා අඤ්ඤස්ස දදමායනො අයුත්තං නාම කයරොති, එවං සත්ථා

මහාකස්සපත්යථරස්ස පච්චුග්ගමනත්ථාෙ තිගාවුතං මග්ගං ගන්ත්වා

රාජගහස්සචනාළන්දාෙචඅන්තයරබහුපුත්තකරුක්ඛමූයල නිසින්යනොතීහි

ඔවායදහිඋපසම්පායදත්වායතනසද්ධිංඅත්තයනොචීවරංපරිවත්යතත්වා යථරං

ජාතිආරඤ්ඤිකඞ්ගඤ්යචව ජාතිපංසුකූලිකඞ්ගඤ්ච අකාසි, යසො තස්මිං

කත්තුකමයතාඡන්යදන සත්ථු චිත්තං ආරායධන්තස්යසව පංසුකූලාදීනි 

විස්සජ්ජායපත්වා ගහපතිචීවරපටිග්ගහණාදීසු නියෙොයජන්යතො අයුත්තං නාම

කයරොතීති.න කයරොති.කස්මා? අත්තජ්ඣාසෙත්තා. න හි සත්ථා ධුතඞ්ගානි

විස්සජ්ජායපතුකායමො, ෙථා පන අඝට්ටිතා යභරිආදයෙො සද්දං න

විස්සජ්යජන්ති, එවං අඝට්ටිතා එවරූපා පුග්ගලා න සීහනාදං නදන්තීති

නදායපතුකායමො සීහනාදජ්ඣාසයෙන එවමාහ. යථයරොපි සත්ථු

අජ්ඣාසොනුරූයපයනව ‘‘අහං යඛො, භන්යත, දීඝරත්තං ආරඤ්ඤියකො 

යචවා’’තිආදිනානයෙනසීහනාදංනදති. 

දිට්ඨධම්ෙසු වි ාරන්ති දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරොනාමආරඤ්ඤිකස්යසවලබ්භති, 

යනො ගාමන්තවාසියනො. ගාමන්තස්මිඤ්හි වසන්යතො දාරකසද්දං සුණාති, 

අසප්පාෙරූපානි පස්සති, අසප්පායෙ සද්යද සුණාති, යතනස්ස අනභිරති

උප්පජ්ජති. ආරඤ්ඤියකො පන ගාවුතං වා අඩ්ෙයෙොජනං වා අතික්කමිත්වා
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අරඤ්ඤං අජ්යඣොගායහත්වා වසන්යතො දීපිබයග්ඝසීහාදීනං සද්යද සුණාති, 

යෙසංසවනපච්චොඅමානුසිකාසවනරතිඋප්පජ්ජති.ෙංසන්ධාෙවුත්තං– 

‘‘සුඤ්ඤාගාරංපවිට්ඨස්ස, සන්තචිත්තස්සභික්ඛුයනො; 

අමානුසීරතීයහොති, සම්මාධම්මංවිපස්සයතො. 

‘‘ෙයතොෙයතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදෙබ්බෙං; 

ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අමතංතංවිජානතං.(ධ.ප.373-374); 

‘‘පුරයතො පච්ඡයතොවාපි, අපයරොයචන විජ්ජති; 

තත්යථවඵාසුභවති, එකස්සරමයතොවයන’’ති. 

තථාපිණ්ඩපාතිකස්යසවලබ්භති, යනොඅපිණ්ඩපාතිකස්ස. අපිණ්ඩපාතියකොහි

අකාලචාරීයහොති, තුරිතචාරංගච්ඡති, පරිවත්යතති, පලිබුද්යධොව ගච්ඡති, තත්ථ

චබහුසංසයෙොයහොති.පිණ්ඩපාතියකොපනනඅකාලචාරීයහොති, නතුරිතචාරං 

ගච්ඡති, න පරිවත්යතති, අපලිබුද්යධොව ගච්ඡති, තත්ථ ච න බහුසංසයෙො

යහොති. 

කථං? අපිණ්ඩපාතියකොහිගාමයතොදූරවිහායරවසමායනොකාලස්යසව‘‘ොගුං 

වා පාරිවාසිකභත්තං වා ලච්ඡාමි, ආසනසාලාෙ වා පන උද්යදසභත්තාදීසු

කිඤ්චියදව මය්හං පාපුණිස්සතී’’ති මක්කටකසුත්තානි ඡන්දන්යතො

සයිතයගොරූපානි උට්ඨායපන්යතො පායතොව ගච්ඡන්යතො අකාලචාරී යහොති.

මනුස්යස යඛත්තකම්මාදීනං අත්ථාෙ යගහා නික්ඛන්යතයෙව සම්පාපුණිතුං 

මිගං අනුබන්ධන්යතො විෙ යවයගන ගච්ඡන්යතො තුරිතචාරී යහොති. අන්තරා

කිඤ්චියදව දිස්වා ‘‘අසුකඋපාසයකො වා අසුකඋපාසිකා වා යගයහ, යනො

යගයහ’’ති පුච්ඡති, ‘‘යනො යගයහ’’ති සුත්වා ‘‘ඉදානි කුයතො ලභිස්සාමී’’ති? 

අග්ගිදඩ්යෙොවිෙපයවධති, සෙංපච්ඡමදිසංගන්තුකායමොපාචීනදිසාෙසලාකං

ලභිත්වා අඤ්ඤං පච්ඡමදිසාෙ ලද්ධසලාකං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, අහං

පච්ඡමදිසං ගමිස්සාමි, මමසලාකංතුම්යහගණ්හථ, තුම්හාකංසලාකංමය්හං

යදථා’’ති සලාකං පරිවත්යතති. එකං වා පන සලාකභත්තං ආහරිත්වා

පරිභුඤ්ජන්යතො ‘‘අපරස්සාපි සලාකභත්තස්ස පත්තං යදථා’’ති මනුස්යසහි

වුත්යත, ‘‘භන්යත, තුම්හාකං පත්තං යදථ, අහං මය්හං පත්යත භත්තං

පක්ඛිපිත්වාතුම්හාකංපත්තංදස්සාමී’’ති අඤ්ඤස්සපත්තංදායපත්වාභත්යත

ආහයට අත්තයනො පත්යත පක්ඛිපිත්වා පත්තං පටියදන්යතො පත්තං

පරිවත්යතතිනාම.විහායරරාජරාජමහාමත්තාදයෙොමහාදානංයදන්ති, ඉමිනා

චභියෙයොදූරගායමසලාකාලද්ධා, තත්ථඅගච්ඡන්යතොපුනසත්තාහංසලාකං

න ලභතීතිඅලාභභයෙනගච්ඡති, එවංගච්ඡන්යතොපලිබුද්යධොහුත්වාගච්ඡති
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නාම.ෙස්ස යචසසලාකභත්තාදියනොඅත්ථාෙගච්ඡති, ‘‘තංදස්සන්තිනුයඛො

යම, උදාහුන දස්සන්ති, පණීතංනුයඛොදස්සන්ති, උදාහුලූඛං, යථොකංනුයඛො, 

උදාහුබහුකං, සීතලං නුයඛො, උදාහුඋණ්හ’’න්තිඑවංතත්ථචබහුසංසයෙො

යහොති. 

පිණ්ඩපාතියකො පන කාලස්යසව වුට්ඨාෙ වත්තපටිවත්තං කත්වා සරීරං 

පටිජග්ගිත්වා වසනට්ඨානං පවිසිත්වා කම්මට්ඨානං මනසිකත්වා කාලං

සල්ලක්යඛත්වා මහාජනස්ස උළුඞ්කභික්ඛාදීනි දාතුං පයහොනකකායල

ගච්ඡතීති න අකාලචාරී යහොති, එයකකං පදවාරං ඡ යකොට්ඨායස කත්වා

විපස්සන්යතොගච්ඡතීතින තුරිතචාරීයහොති, අත්තයනොගරුභායවන‘‘අසුයකො

යගයහ, න යගයහ’’ති න පුච්ඡති, සලාකභත්තාදීනියෙව න ගණ්හාති.

අගණ්හන්යතොකිංපරිවත්යතස්සති? නඅඤ්ඤස්සවයසන පලිබුද්යධොවයහොති, 

කම්මට්ඨානංමනසිකයරොන්යතොෙථාරුචිගච්ඡති, ඉතයරොවිෙනබහුසංසයෙො

යහොති. එකස්මිං ගායම වා වීථිො වා අලභිත්වා අඤ්ඤත්ථ චරති. තස්මිම්පි

අලභිත්වා අඤ්ඤත්ථ චරන්යතො මිස්සයකොදනං සඞ්කඩ්ඪිත්වා අමතං විෙ

පරිභුඤ්ජිත්වාගච්ඡති. 

පංසුකූලිකස්යසව ලබ්භති, යනො අපංසුකූලිකස්ස. අපංසුකූලියකො හි 

වස්සාවාසිකං පරියෙසන්යතො චරති, න යසනාසනසප්පාෙං පරියෙසති.

පංසුකූලියකො පන න වස්සාවාසිකං පරියෙසන්යතො චරති, 

යසනාසනසප්පාෙයමව පරියෙසති. යතචීවරිකස්යසව ලබ්භති, න ඉතරස්ස.

අයතචීවරියකොහිබහුභණ්යඩොබහුපරික්ඛායරො යහොති, යතනස්ස ඵාසුවිහායරො

නත්ථි. අප්පිච්ඡාදීනඤ්යචව ලබ්භති, න ඉතයරසන්ති. යතන වුත්තං – 

‘‘අත්තයනොචදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරංසම්පස්සමායනො’’ති.පඤ්චමං. 

6. ඔවාදසුත්තවණ්ණනා 

149. ඡට්යඨ අ ංවාතිකස්මාආහ? යථරං අත්තයනොඨායනඨපනත්ථං.කිං

සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානානත්ථීති? අත්ථි.එවංපනස්ස අයහොසි‘‘ඉයමනචිරං

ඨස්සන්ති, කස්සයපො පන වීසවස්සසතායුයකො, යසො මයි පරිනිබ්බුයත 

සත්තපණ්ණිගුහාෙං නිසීදිත්වා ධම්මවිනෙසඞ්ගහං කත්වා මම සාසනං 

පඤ්චවස්සසහස්සපරිමාණකාලපවත්තනකං කරිස්සති, අත්තයනො තං ඨායන

ඨයපමි, එවං භික්ඛූ කස්සපස්ස සුස්සූසිතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්තී’’ති. තස්මා

එවමාහ. දුබ්බචාති දුක්යඛන වත්තබ්බා. යදොවචස්සකරයණහීති

දුබ්බචභාවකරයණහි. අප්පද්ඛිණග්ගාහියනොති අනුසාසනිං සුත්වා පදක්ඛිණං

න ගණ්හන්ති ෙථානුසිට්ඨං න පටිපජ්ජන්ති, අප්පටිපජ්ජන්තා වාමගාහියනො

නාම ජාතාති දස්යසති. අච්චාවදන්යතති අතික්කම්ම වදන්යත, සුතපරිෙත්තිං



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා කස්සපසංයුත්තං 
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පටුන 

නිස්සාෙඅතිවිෙවාදංකයරොන්යතතිඅත්යථො. යකොබහුතරං ගාසිස්සතීතිධම්මං

කයථන්යතො යකො බහුං භාසිස්සති, කිං ත්වං, උදාහු අහන්ති? යකො

සුන්දරතරන්ති, එයකොබහුංභාසන්යතොඅසහිතං අමධුරංභාසති, එයකොසහිතං 

මධුරං, තංසන්ධාොහ‘‘යකො සුන්දරතර’’න්ති? එයකොපනබහුඤ්චසුන්දරඤ්ච

කයථන්යතොචිරංනභාසති, ලහුඤ්යඤව උට්ඨාති, එයකොඅද්ධානංපායපති, තං

සන්ධාොහ‘‘යකොචිරතර’’න්ති? ඡට්ඨං. 

7. දුතිෙඔවාදසුත්තවණ්ණනා 

150. සත්තයම සද්ධාති ඔකප්පනසද්ධා. වීපාෙන්ති කායිකයචතසිකං වීරිෙං. 

පඤ්ඤාති කුසලධම්මජානනපඤ්ඤා. න සන්ති ික්ඛූ ඔවාදකාති ඉමස්ස

පුග්ගලස්ස ඔවාදකා අනුසාසකා කලයාණමිත්තා නත්ථීති ඉදං, භන්යත, 

පරිහානන්තිදස්යසති.සත්තමං. 

8. තතිෙඔවාදසුත්තවණ්ණනා 

151. අට්ඨයම තථාහිපනාතිපුබ්යබ යසොවචස්සතාෙ, එතරහිචයදොවචස්සතාෙ

කාරණපට්ඨපයන නිපායතො. තත්රාති යතසු යථයරසු. යකො නාොෙං ික්ඛූති

යකො නායමො අෙං භික්ඛු? කිං තිස්සත්යථයරො කිං නාගත්යථයරොති? තත්රාති

තස්මිං එවං සක්කායර කයිරමායන. තථත්තාොති තථාභාවාෙ, 

ආරඤ්ඤිකාදිභාවාොතිඅත්යථො. සබ්ර ්ෙචාපාකායෙොති‘‘ඉයමමංපරිවායරත්වා

චරන්තූ’’තිඑවං කායමතිඉච්ඡතිපත්යථතීතිසබ්රහ්මචාරිකායමො. තථත්තාොති 

ලාභසක්කාරනිබ්බත්තනත්ථාෙ. බ්ර ්ෙචාරුපද්දයවනාති යෙො සබ්රහ්මචාරීනං

චතූසුපච්චයෙසුඅධිමත්තච්ඡන්දරායගොඋපද්දයවොතිවුච්චති, යතන උපද්දුතා. 

අිකපත්ථනාති අධිමත්තපත්ථනා. බ්ර ්ෙචාපාඅිකපත්ථයනනාති බ්රහ්මචාරීනං 

අධිමත්තපත්ථනාසඞ්ඛායතනචතුපච්චෙභායවන.අට්ඨමං. 

9. ඣානාභිඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

152. නවයම ොවයදවආකඞ් ාමීතිොවයදව ඉච්ඡාමි. ොනි පන ඉයතො පරං 

විවිච්යචව කායෙහීතිආදිනා නයෙන චත්තාරි රූපාවචරජ්ඣානානි, සබ්බයසො

රූපසඤ්ඤානං සෙති්කොතිආදිනා නයෙන චතස්යසො අරූපසමාපත්තියෙො, 

සබ්බයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනං සෙති්කම්ෙ

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධන්ති එවං නියරොධසමාපත්ති, අයනකවිහිතං 

ඉද්ධිවිධන්තිආදිනා නයෙන පඤ්ච යලොකිකාභිඤ්ඤා ච වුත්තා. තත්ථ ෙං

වත්තබ්බංසිො, තංසබ්බංඅනුපදවණ්ණනාෙයචව භාවනාවිධායනන චසද්ධිං

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.69) විත්ථාරිතයමව. ඡළභිඤ්ඤාෙ පන ආසවානං
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පටුන 

 ොති ආසවානං ඛයෙන. අනාසවන්ති ආසවානං අපච්චෙභූතං. 

යචයතොවිමුත්තින්ති අරහත්තඵලසමාධිං. පඤ්ඤාවිමුත්තින්ති

අරහත්තඵලපඤ්ඤං.නවමං. 

10. උපස්සෙසුත්තවණ්ණනා 

153. දසයම ආොෙ, ගන්යතති කස්මා භික්ඛුනීඋපස්සෙගමනං ොචති? න

ලාභසක්කාරයහතු, කම්මට්ඨානත්ථිකා පයනත්ථ භික්ඛුනියෙො අත්ථි, තා

උස්සුක්කායපත්වා කම්මට්ඨානංකථායපස්සාමීතිොචති.නනුචයසොසෙම්පි

යතපිටයකො බහුස්සුයතො, කිං සෙං කයථතුං න සක්යකොතීති? යනො න

සක්යකොති. බුද්ධපටිභාගස්ස පන සාවකස්ස කථං සද්ධාතබ්බං

මඤ්ඤිස්සන්තීති ොචති. බහුකිච්යචො ත්වං බහුකරණීයෙොති කිං යථයරො

නවකම්මාදිපසුයතො, යෙන නං එවමාහාති? යනො, සත්ථරි පන පරිනිබ්බුයත

චතස්යසො පරිසා ආනන්දත්යථරං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, ඉදානි කස්ස 

පත්තචීවරං ගයහත්වා චරථ, කස්ස පරියවණං සම්මජ්ජථ, කස්ස මුයඛොදකං

යදථා’’ති යරොදන්ති පරියදවන්ති. යථයරො ‘‘අනිච්චා සඞ්ඛාරා, වුද්ධසරීයරපි

නිල්ලජ්යජොව මච්චුරාජා පහරි. එසා සඞ්ඛාරානං ධම්මතා, මා යසොචිත්ථ, මා

පරියදවිත්ථා’’තිපරිසං සඤ්ඤායපති.ඉදමස්සබහුකිච්චං.තංසන්ධාෙයථයරො

එවමාහ. සන්දස්යසසීති පටිපත්තිගුණං දස්යසසි. සොදයපසීති ගණ්හායපසි. 

සමුත්යතය සීති සමුස්සායහසි. සම්ප ංයසසීතිපටිලද්ධගුයණනයමොදායපසි. 

ථුල්ලතිස්සාති සරීයරන ථූලා, නායමන තිස්සා. යවයද මුනියනොති

පණ්ඩිතමුනියනො. පණ්ඩියතො හි ඤාණසඞ්ඛායතන යවයදන ඊහති

සබ්බකිච්චානිකයරොති, තස්මා‘‘යවයදයහො’’තිවුච්චති. යවයදයහොචයසොමුනි

චාති, යවයදහමුනි. ධම්ෙං ගාසිතබ්බං ෙඤ්ඤතීති තිපිටකධරස්ස 

ධම්මභණ්ඩාගාරිකස්ස සම්මුයඛ සෙං අරඤ්ඤවාසී පංසුකූලියකො සමායනො

‘‘ධම්මකථියකො අහ’’න්ති ධම්මං භාසිතබ්බං මඤ්ඤති. ඉදං කිං පන, කථං

පනාති? අවජානමානා භණති. අස්යසොසීති අඤ්යඤන ආගන්ත්වා

ආයරොචිතවයසනඅස්යසොසි. ආගයෙහිත්වං, ආවුයසොතිතිට්ඨත්වං, ආවුයසො. 

ො යත සඞ්යඝො උත්තපා උපපපා්ඛීති මා භික්ඛුසඞ්යඝො අතියරකඔකායස තං 

උපපරික්ඛීති. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘ආනන්යදන බුද්ධපටිභායගො සාවයකො

වාරියතො, එකා භික්ඛුනී න වාරිතා, තාෙ සද්ධිං සන්ථයවො වා සියනයහො වා

භවිස්සතී’’තිමාතංසඞ්යඝො එවංඅමඤ්ඤීති. 

ඉදානි අත්තයනො බුද්ධපටිභාගභාවං දීයපන්යතො තං කිං ෙඤ්ඤසි, 

ආවුයසොතිආදිමාහ? සත්තරතනන්ති සත්තහත්ථප්පමාණං. නාගන්ති හත්ථිං. 

අඩ්ඪට්ඨරතනං වාති අඩ්ෙරතයනන ඌනඅට්ඨරතනං, පුරිමපාදයතො පට්ඨාෙ
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පටුන 

ොව කුම්භා විදත්ථාධිකසත්තහත්ථුබ්යබධන්ති අත්යථො. තාලපත්තිකාොති 

තරුණතාලපණ්යණන. චවිත්ථාතිචුතා, නමතාවානට්ඨාවා, බුද්ධපටිභාගස්ස

පනසාවකස්සඋපවාදං වත්වාමහාකස්සපත්යථයර ඡහි අභිඤ්ඤාහි සීහනාදං

නදන්යතතස්සාකාසාවානිකණ්ටකසාඛාවිෙකච්ඡුසාඛාවිෙචසරීරංඛාදිතුං 

ආරද්ධානි, තානිහායරත්වායසතකානිනිවත්ථක්ඛයණයෙවස්සාචිත්තස්සායදො

උදපාදීති. දසමං. 

11. චීවරසුත්තවණ්ණනා 

154. එකාදසයම ද්ඛිණාගිපාස්මින්ති රාජගහං පරිවායරත්වා ඨිතස්ස ගිරියනො

දක්ඛිණභායග ජනපයදො දක්ඛිණාගිරි නාම, තස්මිං චාරිකං චරතීති අත්යථො.

චාරිකා ච නාම දුවිධා යහොති තුරිතචාරිකා ච අතුරිතචාරිකා ච. තත්ථ ෙං

එකච්යචො එකං කාසාවං නිවායසත්වා එකං පාරුපිත්වා පත්තචීවරං අංයස 

ලග්යගත්වා ඡත්තං ආදාෙ සරීරයතො යසයදහි පග්ඝරන්යතහි දිවයසන

සත්තට්ඨයෙොජනානි ගච්ඡති, ෙංවාපනබුද්ධාකිඤ්චියදව යබොධයනෙයසත්තං

දිස්වා යෙොජනසතම්පියෙොජනසහස්සම්පිඛයණනගච්ඡන්ති, එසා තුපාතචාපාකා 

නාම. යදවසිකං පන ගාවුතං අඩ්ෙයෙොජනං තිගාවුතං යෙොජනන්ති එත්තකං

අද්ධානංඅජ්ජතනාෙනිමන්තනංඅධිවාසෙයතොජනසඞ්ගහංකයරොයතොගමනං, 

එසා අතුපාතචාපාකා නාම.අෙංඉධඅධිප්යපතා. 

නනුචයථයරොපඤ්චවීසතිවස්සානිඡාොවිෙදසබලස්සපච්ඡයතො පච්ඡයතො

ගච්ඡන්යතොව අයහොසි, ‘‘කහංආනන්යදො’’ති වචනස්ස ඔකාසයමවන අදාසි, 

යසො කිස්මිං කායල භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං චාරිකං චරිතුං ඔකාසං ලභතීති? 

සත්ථු පරිනිබ්බානසංවච්ඡයර. පරිනිබ්බුයතකිර සත්ථරි මහාකස්සපත්යථයරො

සත්ථු පරිනිබ්බායන සන්නිපතිතස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මජ්යඣ නිසීදිත්වා 

ධම්මවිනෙසඞ්ගාෙනත්ථං පඤ්චසයත භික්ඛූ උච්චිනිත්වා, ‘‘ආවුයසො, මෙං

රාජගයහ වස්සං වසන්තා ධම්මවිනෙං සඞ්ගායිස්සාම, තුම්යහ පුයර 

වස්සූපනායිකාෙඅත්තයනොපලියබොධංඋච්ඡන්දිත්වාරාජගයහ සන්නිපතථා’’ති

වත්වා අත්තනා රාජගහං ගයතො. ආනන්දත්යථයරොපි භගවයතො පත්තචීවරං

ආදාෙ මහාජනං සඤ්ඤායපන්යතො සාවත්ථිං ගන්ත්වා තයතො නික්ඛම්ම

රාජගහංගච්ඡන්යතො දක්ඛිණාගිරිස්මිංචාරිකංචරි.තංසන්ධායෙතංවුත්තං. 

යෙභුයෙයන කුොරභූතාති යෙ යත හීනාොවත්තා නාම, යත යෙභුයෙයන

කුමාරකා දහරා තරුණා එකවස්සිකද්යවවස්සිකා භික්ඛූ යචව

අනුපසම්පන්නකුමාරකා ච. කස්මා පයනයත පබ්බජිතා, කස්මා

හීනාොවත්තාති? යතසං කිර මාතාපිතයරො චින්යතසුං – ‘‘ආනන්දත්යථයරො

සත්ථු විස්සාසියකො අට්ඨ වයර ොචිත්වා උපට්ඨහති, ඉච්ඡතිච්ඡතට්ඨානං
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සත්ථාරං ගයහත්වා ගන්තුං සක්යකොති, අම්හාකං දාරයක එතස්ස සන්තියක

පබ්බායජම, යසො සත්ථාරං ගයහත්වා ආගමිස්සති, තස්මිං ආගයත මෙං 

මහාසක්කාරංකාතුංලභිස්සාමා’’ති. ඉමිනාතාවකාරයණනයනසංඤාතකා

යතපබ්බායජසුං. සත්ථරිපනපරිනිබ්බුයතයතසංසාපත්ථනාඋපච්ඡන්නා, අථ

යතඑකදිවයසයනව උප්පබ්බායජසුං. 

ෙථාිකරන්තන්ති ෙථාරුචිොෙථාඅජ්ඣාසයෙන. තිකයගො නං පඤ්ඤත්තන්ති, 

ඉදං ‘‘ගණයභොජයන අඤ්ඤත්ර සමො පාචිත්තිෙ’’න්ති (පාචි. 211). ඉදං

සන්ධාෙ වුත්තං. තත්ථ හි තිණ්ණං ජනානං අකප්පිෙනිමන්තනං සාදියිත්වා 

එකයතොපටිග්ගණ්හන්තානම්පිඅනාපත්ති, තස්මා‘‘තිකයභොජන’’න්තිවුත්තං. 

දුම්ෙඞ්කූනං පුග්ගලානං නිග්ග ාොති දුස්සීලපුග්ගලානං නිග්ගණ්හනත්ථං. 

යපසලානං ික්ඛූනං ඵාසුවි ාරාොති දුම්මඞ්කූනං නිග්ගයහයනව යපසලානං

උයපොසථපවාරණාවත්තන්ති, සමග්ගවායසො යහොති, අෙං යතසං ඵාසුවිහායරො

යහොති, ඉමස්ස ඵාසුවිහාරස්ස අත්ථාෙ. ො පාපිච්ඡා ප් ං නිස්සාෙ සඞ්ඝං

ිකන්යදෙුන්ති ෙථා යදවදත්යතො සපරියසො කුයලසු විඤ්ඤායපත්වා

භුඤ්ජන්යතො පාපිච්යඡ නිස්සාෙ සඞ්ඝං භින්දි, එවං අඤ්යඤපි පාපිච්ඡා

ගණබන්යධන කුයලසු විඤ්ඤායපත්වා භුඤ්ජමානා ගණං වඩ්යෙත්වා තං

පක්ඛං නිස්සාෙ මා සඞ්ඝං භින්යදෙයන්ති, ඉති ඉමිනා කාරයණන 

පඤ්ඤත්තන්තිඅත්යථො. කුලානුද්දෙතාෙචාතිභික්ඛුසඞ්යඝ උයපොසථපවාරණං

කත්වාසමග්ගවාසංවසන්යත මනුස්සා සලාකභත්තාදීනිදත්වාසග්ගපරාෙණා

භවන්ති, ඉතිඉමාෙකුලානුද්දෙතාෙච පඤ්ඤත්තන්තිඅත්යථො. 

සස්සඝාතං ෙඤ්යඤ චරසීතිසස්සං ඝායතන්යතො විෙආහිණ්ඩසි. කුලූපඝාතං

ෙඤ්යඤ චරසීති කුලානි උපඝායතන්යතො විෙ හනන්යතො විෙ ආහිණ්ඩසි. 

ඔලුජ් තීති වියසයසන පලුජ්ජති භිජ්ජති. පලුජ් න්ති ය ො යත, ආවුයසො, 

නවප්පාොති, ආවුයසො, එයත තුය්හං පායෙන යෙභුයෙයන නවකා

එකවස්සිකදුවස්සිකා දහරායචවසාමයණරාචපලුජ්ජන්තිභිජ්ජන්ති. නවාෙං

කුොරයකො ෙත්තෙඤ්ඤාසීතිඅෙංකුමාරයකොඅත්තයනොපමාණංනජානාතීති

යථරංතජ්යජන්යතො ආහ. 

කුොරකවාදා නමුච්චාොතිකුමාරකවාදයතොනමුච්චාම. තථාහිපනත්වන්ති

ඉදමස්ස එවං වත්තබ්බතාෙ කාරණදස්සනත්ථං වුත්තං. අෙඤ්යහත්ථ

අධිප්පායෙො–ෙස්මාත්වංඉයමහිනයවහිභික්ඛූහි ඉන්ද්රිෙසංවරරහියතහිසද්ධිං

විචරසි, තස්මා කුමාරයකහි සද්ධිං විචරන්යතො කුමාරයකොති වත්තබ්බතං

අරහසීති. 
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අඤ්ඤතිත්ථිෙපුබ්යබොසොයනොතිඉදංෙස්මා යථරස්සඉමස්මිංසාසයනයනව

ආචරියෙො න උපජ්ඣායෙො පඤ්ඤාෙති, සෙං කාසාොනි ගයහත්වා 

නික්ඛන්යතො, තස්මා අනත්තමනතාෙ අඤ්ඤතිත්ථිෙපුබ්බතං ආයරොපෙමානා

ආහ. 

ස සාති එත්ථ රාගයමොහචායරොපි සහසාචායරො, ඉදං පන යදොසචාරවයසන

වුත්තං. අප්පටිසඞ් ාති අප්පච්චයවක්ඛිත්වා, ඉදානි අත්තයනො පබ්බජ්ජං

යසොයධන්යතො ෙත්වා ං, ආවුයසොතිආදිමාහ. තත්ථ අඤ්ඤං සත්ථාරං 

උද්දිසිතුන්තිඨයපත්වාභගවන්තං අඤ්ඤංමය්හංසත්ථාතිඑවංඋද්දිසිතුං න

ජානාමි. සම්බායධො ඝරාවායසොතිආදීසු සයචපි සට්ඨිහත්යථ ඝයර 

යෙොජනසතන්තයරපි වා ද්යව ජාෙම්පතිකා වසන්ති, තථාපි යතසං

සකිඤ්චනසපලියබොධට්යඨන ඝරාවායසො සම්බායධොයෙව. ර ාපයථොති

රාගරජාදීනං උට්ඨානට්ඨානන්ති මහාඅට්ඨකථාෙං වුත්තං.

‘‘ආගමනපයථො’’තිපි වත්තුං වට්ටති. අලග්ගනට්යඨන අබ්යභොකායසො විොති 

අබ්යගොකායසො. පබ්බජියතො හි කූටාගාරරතනමෙපාසාදයදවවිමානාදීසු

පිහිතද්වාරවාතපායනසුපටිච්ඡන්යනසුවසන්යතොපියනව ලග්ගතිනසජ්ජතින

බජ්ඣති, යතන වුත්තං ‘‘අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා’’ති. අපිච සම්බායධො

ඝරාවායසො කුසලකිරිොෙ ඔකාසාභාවයතො ර ාපයථො අසංවුතසඞ්කාරට්ඨානං

විෙ රජානං, කියලසරජානං සන්නිපාතට්ඨානයතො, අබ්යගොකායසො පබ්බජ් ා 

කුසලකිරිොෙෙථාසුඛංඔකාසසබ්භාවයතො. 

නයිදං සුකරං…යප.… පබ්බය ෙයන්ති එත්ථ අෙං සඞ්යඛපකථා – ෙයදතං

සික්ඛත්තෙබ්රහ්මචරිෙං එකම්පි දිවසං අඛණ්ඩං කත්වා චරිමකචිත්තං

පායපතබ්බතාෙ එකන්තපපාපුණ්ණං චරිතබ්බං, එකදිවසම්පිචකියලසමයලන

අමලීනංකත්වාචරිමකචිත්තං පායපතබ්බතාෙ එකන්තපපාසුද්ධං, සඞ් ලිඛිතං 

ලිඛිතසඞ්ඛසදිසං යධොතසඞ්ඛසප්පටිභාගං චරිතබ්බං, ඉදං න සුකරං අගාරං

අජ්ඣාවසතා අගාරමජ්යඣ වසන්යතන එකන්තපරිපුණ්ණං…යප.… චරිතුං, 

ෙංනූනාහංයකසමස්සුංඔහායරත්වා කසාෙරසපීතතාෙකාසාොනිබ්රහ්මචරිෙං

චරන්තානං අනුච්ඡවිකානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා පරිදහිත්වා අගාරස්මා

නික්ඛමිත්වා අනගාරිෙං පබ්බජ්යජෙයන්ති. එත්ථ ච ෙස්මා අගාරස්ස හිතං

කසිවණිජ්ජාදිකම්මං අගාපාෙන්ති වුච්චති, තං පබ්බජ්ජාෙ නත්ථි, තස්මා

පබ්බජ්ජා අනගාරිොති ඤාතබ්බා, තං අනගාරිෙං. පබ්බය ෙයන්ති 

පටිපජ්යජෙයං. 

පටපියලොතිකානන්ති ජිණ්ණපියලොතිකානං යතරසහත්යථොපි හි නවසාටයකො

දසානංඡන්නකාලයතොපට්ඨාෙපියලොතිකාතිවුච්චති.ඉති මහාරහානිවත්ථානි
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පටුන 

ඡන්දිත්වා කතං සඞ්ඝාටිං සන්ධාෙ ‘‘පටපියලොතිකානං සඞ්ඝාටි’’න්ති වුත්තං. 

අද්ධානෙග්ගප්පටිපන්යනොති අඩ්ෙයෙොජනයතො පට්ඨාෙ මග්යගො අද්ධානන්ති

වුච්චති, තංඅද්ධානමග්ගංපටිපන්යනො, දීඝමග්ගංපටිපන්යනොතිඅත්යථො. 

ඉදානිෙථාඑසපබ්බජියතො, ෙථාචඅද්ධානමග්ගංපටිපන්යනො, ඉමස්සත්ථස්ස

ආවිභාවත්ථංඅභිනීහාරයතොපට්ඨාෙඅනුපුබ්බිකථාකයථතබ්බා–අතීයත කිර

කප්පසතසහස්සමත්ථයක පදුමුත්තයරො නාම සත්ථා උදපාදි, තස්මිං

හංසවතීනගරං උපනිස්සාෙ යඛයම මිගදායෙ විහරන්යත යවයදයහො නාම

කුටුම්බියකො අසීතියකොටිධනවිභයවො පායතොව සුයභොජනං භුඤ්ජිත්වා

උයපොසථඞ්ගානිඅධිට්ඨාෙගන්ධපුප්ඵාදීනිගයහත්වාවිහාරං ගන්ත්වාසත්ථාරං

පූයජත්වාවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදි.තස්මිංඛයණසත්ථා මහානිසභත්යථරං

නාමතතිෙසාවකං‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මමසාවකානං භික්ඛූනංධුතවාදානං

ෙදිදං නිසයභො’’ති එතදග්යග ඨයපසි. උපාසයකො තං සුත්වා පසන්යනො

ධම්මකථාවසායන මහාජයන උට්ඨාෙ ගයත සත්ථාරං වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, 

ස්යවමය්හංභික්ඛංඅධිවායසථා’’තිආහ.මහායඛො, උපාසක, භික්ඛුසඞ්යඝොති.

කිත්තයකො භගවාති. අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සන්ති. භන්යත, එකං 

සාමයණරම්පිවිහායරඅයසයසත්වාභික්ඛංඅධිවායසථාති.සත්ථාඅධිවායසසි.

උපාසයකො සත්ථු අධිවාසනං විදිත්වා යගහං ගන්ත්වා මහාදානං සජ්යජත්වා

පුනදිවයස සත්ථු කාලං ආයරොචායපසි. සත්ථා පත්තචීවරමාදාෙ

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො උපාසකස්ස ඝරං ගන්ත්වා පඤ්ඤත්තාසයනනිසින්යනො

දක්ඛියණොදකාවසායනොගුභත්තාදීනි සම්පටිච්ඡන්යතොභත්තවිස්සග්ගංඅකාසි.

උපාසයකොපිසත්ථුසන්තියකනිසීදි. 

තස්මිංඅන්තයරමහානිසභත්යථයරොපිණ්ඩාෙචරන්යතොතයමවවීථිං පටිපජ්ජි.

උපාසයකො දිස්වා උට්ඨාෙගන්ත්වා යථරං වන්දිත්වා ‘‘පත්තං, භන්යත, යනො

යදථා’’තිආහ.යථයරොපත්තංඅදාසි.භන්යත, ඉයධවපවිසථ, සත්ථාපියගයහ 

නිසින්යනොති.නවට්ටිස්සතිඋපාසකාති.උපාසයකොයථරස්සපත්තංගයහත්වා 

පිණ්ඩපාතස්සපූයරත්වානීහරිත්වාඅදාසි.තයතොයථරංඅනුගන්ත්වානිවත්යතො

සත්ථු සන්තියකනිසීදිත්වා එවමාහ – ‘‘භන්යත, මහානිසභත්යථයරො ‘සත්ථා

යගයහ නිසින්යනො’ති වුත්යතපි පවිසිතුං න ඉච්ඡ, අත්ථි නු යඛො එතස්ස

තුම්හාකං ගුයණහිඅතියරයකොගුයණො’’ති.බුද්ධානඤ්චවණ්ණමච්යඡරංනාම

නත්ථි. අථ සත්ථා එවමාහ – ‘‘උපාසක, මෙං භික්ඛං ආගමෙමානා යගයහ

නිසීදාම, යසො භික්ඛු න එවං නිසීදිත්වා භික්ඛං උදික්ඛති. මෙං

ගාමන්තයසනාසයනවසාම, යසොඅරඤ්ඤස්මිංයෙවවසති.මෙංඡන්යන වසාම, 

යසො අබ්යභොකාසම්හියෙව වසති. ඉති තස්ස අෙඤ්ච අෙඤ්ච ගුයණො’’ති

මහාසමුද්දං පූරෙමායනොව කයථසි. උපාසයකො පකතිොපි ජලමානදීයපො



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා කස්සපසංයුත්තං 
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පටුන 

යතයලනආසිත්යතොවිෙසුට්ඨුතරංපසන්යනො හුත්වාචින්යතසි–‘‘කිංමය්හං

අඤ්ඤාෙ සම්පත්තිො, අනාගයත එකස්ස බුද්ධස්ස සන්තියක ධුතවාදානං

අග්ගභාවත්ථාෙපත්ථනංකරිස්සාමී’’ති? 

යසො පුනපිසත්ථාරංනිමන්යතත්වායතයනව නිොයමනසත්තදිවසානි දානං

දත්වා සත්තයම දිවයස අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සස්ස තිචීවරානි දත්වා සත්ථු

පාදමූයල නිපජ්ජිත්වා එවමාහ – ‘‘ෙං යම, භන්යත, සත්ත දිවසානි දානං

යදන්තස්ස යමත්තං කාෙකම්මං යමත්තං වචීකම්මං යමත්තං මයනොකම්මං, 

ඉමිනාහංනඅඤ්ඤංයදවසම්පත්තිංවා සක්කමාරබ්රහ්මසම්පත්තිංවාපත්යථමි, 

ඉදං පන යම කම්මං අනාගයත එකස්ස බුද්ධස්ස සන්තියක

මහානිසභත්යථයරනපත්තට්ඨානන්තරංපාපුණනත්ථාෙ යතරසධුතඞ්ගධරානං

අග්ගභාවස්ස පච්චයෙො යහොතූ’’ති. සත්ථා ‘‘මහන්තං ඨානං ඉමිනා පත්ථිතං, 

සමිජ්ඣිස්සති නු යඛො’’ති ඔයලොයකන්යතො සමිජ්ඣනභාවං දිස්වා ආහ –

‘‘මනාපං යතඨානංපත්ථිතං, අනාගයතසතසහස්සකප්පමත්ථයකයගොතයමො

නාමබුද්යධො උප්පජ්ජිස්සති, තස්සත්වංතතිෙසාවයකොමහාකස්සපත්යථයරො

නාමභවිස්සසී’’ති.තං සුත්වාඋපාසයකො‘‘බුද්ධානංද්යවකථානාමනත්ථී’’ති

පුනදිවයසපත්තබ්බං විෙතං සම්පත්තිං අමඤ්ඤිත්ථ. යසො ොවතායුකං සීලං

රක්ඛිත්වාතත්ථකාලඞ්කයතොසග්යග නිබ්බත්ති. 

තයතො පට්ඨාෙ යදවමනුස්යසසු සම්පත්තිං අනුභවන්යතො ඉයතො 

එකනවුතිකප්යපවිපස්සිම්හිසම්මාසම්බුද්යධබන්ධුමතීනගරංනිස්සාෙයඛයම 

මිගදායෙ විහරන්යත යදවයලොකා චවිත්වා අඤ්ඤතරස්මිං පරිජිණ්යණ

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති.තස්මිඤ්චකායල‘‘විපස්සීභගවාසත්තයමසත්තයම

සංවච්ඡයර ධම්මං කයථතී’’ති මහන්තං යකොලාහලං යහොති. සකලජම්බුදීයප

යදවතා‘‘සත්ථාධම්මං කයථස්සතී’’තිආයරොයචන්ති, බ්රාහ්මයණොතංසාසනං

අස්යසොසි. තස්ස ච නිවාසනසාටයකො එයකො යහොති, තථා බ්රාහ්මණිො, 

පාරුපනංපනද්වින්නම්පිඑකයමව.සකලනගයර ‘‘එකසාටකබ්රාහ්මයණො’’ති

පඤ්ඤාෙති. බ්රාහ්මණානං යකනචියදව කිච්යචන සන්නිපායත සති බ්රාහ්මණිං

යගයහ ඨයපත්වා සෙං ගච්ඡති, බ්රාහ්මණීනං සන්නිපායත සති සෙං යගයහ

තිට්ඨති, බ්රාහ්මණීතංවත්ථංපාරුපිත්වාගච්ඡති. තස්මිංපන දිවයසබ්රාහ්මයණො

බ්රාහ්මණිංආහ–‘‘යභොති, කිං රත්තිංධම්මස්සවනංසුණිස්සසිදිවා’’ති? ‘‘මෙං

මාතුගාමජාතිකා නාම රත්තිං යසොතුං න සක්යකොම, දිවා යසොස්සාමී’’ති

බ්රාහ්මණංයගයහඨයපත්වාවත්ථංපාරුපිත්වා උපාසිකාහිසද්ධිංදිවාගන්ත්වා

සත්ථාරංවන්දිත්වාඑකමන්යතනිසින්නාධම්මං සුත්වාඋපාසිකාහියෙවසද්ධිං

ආගමාසි. අථ බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මණිං යගයහ ඨයපත්වා වත්ථං පාරුපිත්වා

විහාරංගයතො. 
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තස්මිං ච සමයෙ සත්ථා පරිසමජ්යඣ අලඞ්කතධම්මාසයන සන්නිසින්යනො

චිත්තබීජනිංආදාෙආකාසගඞ්ගං ඔතායරන්යතො විෙ සියනරුං මත්ථංකත්වා 

සාගරං නිම්මයථන්යතො විෙ ධම්මකථං කයථති. බ්රාහ්මණස්ස පරිසන්යත

නිසින්නස්ස ධම්මං සුණන්තස්ස පඨමොමස්මිංයෙව සකලසරීරං පූරෙමානා 

පඤ්චවණ්ණා පීති උප්පජ්ජි. යසො පාරුතවත්ථං සඞ්ඝරිත්වා ‘‘දසබලස්ස

දස්සාමී’’ති චින්යතසි.අථස්සආදීනවසහස්සංදස්සෙමානංමච්යඡරංඋප්පජ්ජි, 

යසො ‘‘බ්රාහ්මණිො ච මය්හඤ්ච එකයමව වත්ථං, අඤ්ඤං කිඤ්චි පාරුපනං

නත්ථි, අපාරුපිත්වාචනාමබහිචරිතුංනසක්කා’’තිසබ්බථාපිඅදාතුකායමො

අයහොසි.අථස්ස නික්ඛන්යතපඨමොයමමජ්ඣිමොයමපිතයථවපීතිඋප්පජ්ජි, 

යසො තයථව ච චින්යතත්වා තයථව අදාතුකායමො අයහොසි. අථස්ස

මජ්ඣිමොයමනික්ඛන්යතපච්ඡමොයමපිතයථවපීති උප්පජ්ජි, යසො‘‘තරණං

වායහොතුමරණංවා, පච්ඡාපිජානිස්සාමී’’තිවත්ථං සඞ්ඝරිත්වාසත්ථුපාදමූයල

ඨයපසි. තයතො වාමහත්ථං ආභුජිත්වා දක්ඛියණන හත්යථන තික්ඛත්තුං

අප්යඵොයටත්වා‘‘ජිතංයමජිතංයම’’තිතයෙොවායරනදි. 

තස්මිඤ්ච සමයෙ බන්ධුමරාජා ධම්මාසනස්ස පච්ඡයතො අන්යතොසාණිෙං 

නිසින්යනොධම්මංසුණාති.රඤ්යඤොචනාම‘‘ජිතංයම’’තිසද්යදොඅමනායපො

යහොති. යසො පුරිසං යපයසසි ‘‘ගච්ඡ එතං පුච්ඡ කිං වයදසී’’ති? යසො යතන

ගන්ත්වා පුච්ඡයතො ආහ – ‘‘අවයසසා හත්ථිොනාදීනි ආරුය්හ අසිචම්මාදීනි

ගයහත්වා පරයසනං ජිනන්ති, න තං අච්ඡරිෙං, අහං පන පච්ඡයතො

ආගච්ඡන්තස්ස කූටයගොණස්ස මුග්ගයරන සීසං භින්දිත්වා තං පලායපන්යතො

විෙමච්යඡරචිත්තංමද්දිත්වා පාරුතවත්ථංදසබලස්සඅදාසිං, තංයමමච්ඡරිෙං

ජිත’’න්තිආහ.පුරියසොගන්ත්වාතං පවත්තිංරඤ්යඤොආයරොයචසි.රාජාආහ

– ‘‘අම්යහභයණදසබලස්සඅනුරූපංනජානිම්හා, බ්රාහ්මයණොපනජානී’’ති

වත්ථයුගම්පියපයසසි.තංදිස්වාබ්රාහ්මයණොචින්යතසි– ‘‘අෙංමය්හංතුණ්හී

නිසින්නස්ස පඨමං කිඤ්චි අදත්වා සත්ථු ගුයණ කයථන්තස්ස අදාසි, සත්ථු

ගුයණ පටිච්ච උප්පන්යනන මය්හං යකො අත්යථො’’ති තම්පි වත්ථයුගං

දසබලස්යසව අදාසි. රාජා ‘‘කිං බ්රාහ්මයණන කත’’න්ති? පුච්ඡත්වා, ‘‘තම්පි

යතන වත්ථයුගං තථාගතස්යසව දින්න’’න්ති සුත්වා අඤ්ඤානි ද්යව

වත්ථයුගානියපයසසි.යසොතානිපිඅදාසි.රාජාඅඤ්ඤානිපිචත්තාරීතිඑවංොව 

ද්වත්තිංසවත්ථයුගානියපයසසි.අථබ්රාහ්මයණො ‘‘ඉදං වඩ්යෙත්වාගහණංවිෙ

යහොතී’’ති අත්තයනො අත්ථාෙ එකං බ්රාහ්මණිො අත්ථාෙ එකන්ති ද්යව

වත්ථයුගානි ගයහත්වා තිංස යුගානි තථාගතස්යසව අදාසි. තයතො පට්ඨාෙ ච

සත්ථු විස්සාසියකොජායතො. 
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අථ නං රාජා එකදිවසං සීතසමයෙ සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුණන්තං දිස්වා

සතසහස්සග්ඝනිකං අත්තයනො පාරුතං රත්තකම්බලං දත්වා ආහ – ‘‘ඉයතො

පට්ඨාෙ ඉදංපාරුපිත්වාධම්මංසුණාහී’’ති.යසො ‘‘කිංයමඉමිනාකම්බයලන

ඉමස්මිං පූතිකායෙ උපනීයතනා’’ති? චින්යතත්වා, අන්යතොගන්ධකුටිෙං

තථාගතමඤ්චස්සඋපරිවිතානංකත්වා අගමාසි.අථඑකදිවසංරාජාපායතොව

විහාරංගන්ත්වාඅන්යතොගන්ධකුටිෙංසත්ථුසන්තියක නිසීදි.තස්මිඤ්චසමයෙ

ඡබ්බණ්ණා බුද්ධරස්මියෙො කම්බලං පටිහඤ්ඤන්ති, කම්බයලො අතිවිෙ

වියරොචති. රාජා උද්ධං ඔයලොයකන්යතො සඤ්ජානිත්වා ආහ – ‘‘භන්යත, 

අම්හාකං එස කම්බයලො, අම්යහහි එකසාටකබ්රාහ්මණස්ස දින්යනො’’ති.

තුම්යහහි, මහාරාජ, බ්රාහ්මයණො පූජියතො, බ්රාහ්මයණන අහං පූජියතොති. රාජා

‘‘බ්රාහ්මයණො යුත්තකං අඤ්ඤාසි, න මෙ’’න්ති පසීදිත්වා ෙං මනුස්සානං

උපකාරභූතං, තං සබ්බං අට්ඨට්ඨකං කත්වා සබ්බට්ඨකං නාම දානං දත්වා 

පුයරොහිතට්ඨායන ඨයපසි. යසොපි ‘‘අට්ඨට්ඨකං නාම චතුසට්ඨි යහොතී’’ති

චතුසට්ඨි සලාකභත්තානි උපනිබන්ධායපත්වා ොවජීවං දානං දත්වා සීලං

රක්ඛිත්වාතයතොචුයතො සග්යගනිබ්බත්ති. 

පුන තයතො චුයතො ඉමස්මිං කප්යප යකොණාගමනස්ස ච භගවයතො 

කස්සපදසබලස්සචාතිද්වින්නංබුද්ධානංඅන්තයරබාරාණසිෙංකුටුම්බිෙඝයර 

නිබ්බත්යතො, යසො වුද්ධිමන්වාෙ ඝරාවාසං වසන්යතො එකදිවසං අරඤ්යඤ

ජඞ්ඝවිහාරං චරති. තස්මිඤ්ච සමයෙ පච්යචකබුද්යධො නදීතීයර චීවරකම්මං

කයරොන්යතො අනුවායත අප්පයහොන්යත සඞ්ඝරිත්වා ඨයපතුං ආරද්යධො. යසො

දිස්වා, ‘‘කස්මා, භන්යත, සඞ්ඝරිත්වා ඨයපථා’’ති? ආහ. අනුවායතො

නප්පයහොතීති. ‘‘ඉමිනා, භන්යත, කයරොථා’’ති සාටකං දත්වා, 

‘‘නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන යම යකනචි පරිහානි මා යහොතූ’’ති පත්ථනං

පට්ඨයපසි. ඝයරපිස්ස භගිනිො සද්ධිං භරිොෙ කලහං කයරොන්තිො

පච්යචකබුද්යධොපිණ්ඩාෙ පාවිසි. 

අථස්ස භගිනී පච්යචකබුද්ධස්ස පිණ්ඩපාතං දත්වා තස්ස භරිෙං සන්ධාෙ

‘‘එවරූපං බාලං යෙොජනසයතන පරිවජ්යජෙය’’න්ති පත්ථනං පට්ඨයපසි. සා

යගහද්වායරඨිතාතංසුත්වා, ‘‘ඉමාෙ දින්නංභත්තංඑසමාභුඤ්ජතූ’’තිපත්තං

ගයහත්වා පිණ්ඩපාතං ඡඩ්යඩත්වා කලලස්ස පූයරත්වා අදාසි. ඉතරා දිස්වා, 

‘‘බායලමංතාවඅක්යකොසවාපහරවා.එවරූපස්සපන ද්යවඅසඞ්යඛෙයානි

පූරිතපාරමිස්සපත්තයතොභත්තංඡඩ්යඩත්වාකලලංදාතුංන යුත්ත’’න්තිආහ.

අථස්ස භරිොෙ පටිසඞ්ඛානං උප්පජ්ජි. සා ‘‘තිට්ඨථ, භන්යත’’ති කලලං

ඡඩ්යඩත්වා පත්තං යධොවිත්වා ගන්ධචුණ්යණන උබ්බට්යටත්වා පවරස්ස 

චතුමධුරස්ස පූයරත්වා උපරි ආසිත්යතන පදුමගබ්භවණ්යණන සප්පිනා
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පටුන 

විජ්යජොතමානං පච්යචකබුද්ධස්සහත්යථඨයපත්වා, ‘‘ෙථාඅෙංපිණ්ඩපායතො

ඔභාසජායතො, එවං ඔභාසජාතං යම සරීරං යහොතූ’’ති පත්ථනං පට්ඨයපසි.

පච්යචකබුද්යධො අනුයමොදිත්වා ආකාසං පක්ඛන්දි. යතපි ජාෙම්පතිකා

ොවතායුකං කුසලං කත්වා සග්යග නිබ්බත්තිත්වා පුන තයතො චවිත්වා

උපාසයකො බාරාණසිෙං අසීතියකොටිවිභවස්ස යසට්ඨියනො පුත්යතො හුත්වා

නිබ්බත්ති, ඉතරාතාදිසස්යසවධීතාහුත්වානිබ්බත්ති. 

තස්ස වුද්ධිප්පත්තස්ස තයමව යසට්ඨිධීතරං ආනයිංසු. තස්සා පුබ්යබ

අදින්නවිපාකස්ස තස්ස කම්මස්ස ආනුභායවන පතිකුලං පවිට්ඨමත්තාෙ 

උම්මාරබ්භන්තයර සකලසරීරං උග්ඝාටිතවච්චකුටි විෙ දුග්ගන්ධං ජාතං. 

යසට්ඨිකුමායරො ‘‘කස්සාෙං ගන්යධො’’ති පුච්ඡත්වා ‘‘යසට්ඨිකඤ්ඤාො’’ති

සුත්වා ‘‘නීහරථ නීහරථා’’ති ආභතනිොයමයනව කුලඝරං යපයසසි. සා

එයතයනව නීහායරන සත්තසු ඨායනසු පටිනිවත්තිතා චින්යතසි – ‘‘අහං

සත්තසු ඨායනසු පටිනිවත්තා. කිං යම ජීවියතනා’’ති? අත්තයනො

ආභරණභණ්ඩං භඤ්ජායපත්වා සුවණ්ණිට්ඨකං කායරසි රතනාෙතං

විදත්ථිවිත්ථතං චතුරඞ්ගුලුබ්යබධං.තයතොහරිතාලමයනොසිලාපිණ්ඩංගයහත්වා

අට්ඨ උප්පලහත්ථයක ආදාෙ කස්සපදසබලස්ස යචතිෙකරණට්ඨානං ගතා.

තස්මිඤ්චඛයණඑකාඉට්ඨකපන්ති පරික්ඛිපිත්වාආගච්ඡමානාඝටනිට්ඨකාෙ

ඌනායහොති.යසට්ඨිධීතාවඩ්ෙකිංආහ – ‘‘ඉමං ඉට්ඨකංඑත්ථඨයපථා’’ති.

අම්ම, භද්දයක කායල ආගතාසි, සෙයමව ඨයපහීති. සා ආරුය්හ යතයලන

හරිතාලමයනොසිලං යෙොයජත්වා යතන බන්ධයනන ඉට්ඨකං පතිට්ඨයපත්වා

උපරි අට්ඨහි උප්පලහත්ථයකහි පූජං කත්වා වන්දිත්වා, 

‘‘නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන යම කාෙයතො චන්දනගන්යධො වාෙතු, මුඛයතො 

උප්පලගන්යධො’’ති පත්ථනං කත්වා, යචතිෙං වන්දිත්වා, පදක්ඛිණං කත්වා 

අගමාසි. 

අථ තස්මිංයෙව ඛයණ ෙස්ස යසට්ඨිපුත්තස්ස පඨමං යගහං නීතා, තස්ස තං

ආරබ්භ සතිඋදපාදි. නගයරපිනක්ඛත්තං සංඝුට්ඨං යහොති. යසො උපට්ඨායක

ආහ – ‘‘තදා ඉධ ආනීතා යසට්ඨිධීතා අත්ථි, කහං සා’’ති? ‘‘කුලයගයහ 

සාමී’’ති. ‘‘ආයනථ නං, නක්ඛත්තං කීළිස්සාමා’’ති. යත ගන්ත්වා, තං

වන්දිත්වා ඨිතා ‘‘කිං, තාතා, ආගතත්ථා’’ති? තාෙ පුට්ඨා තං පවත්තිං 

ආචික්ඛිංසු. ‘‘තාතා, මො ආභරණභණ්යඩන යචතිෙං පූජිතං, ආභරණං යම

නත්ථී’’ති. යත ගන්ත්වා යසට්ඨිපුත්තස්ස ආයරොයචසුං. ‘‘ආයනථ නං, 

පිළන්ධනං ලභිස්සාමා’’ති. යත ආනයිංසු. තස්සා සහ ඝරප්පයවයසන

සකලයගහංචන්දනගන්ධඤ්යචවනීලුප්පලගන්ධඤ්ච වායි. 
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යසට්ඨිපුත්යතොතංපුච්ඡ–‘‘පඨමංතවසරීරයතොදුග්ගන්යධොවායි, ඉදානිපන

යතසරීරයතොචන්දනගන්යධො, මුඛයතොඋප්පලගන්යධොවාෙති.කිංඑත’’න්ති? 

සා ආදියතො පට්ඨාෙ අත්තයනො කතකම්මං ආයරොයචසි. යසට්ඨිපුත්යතො

‘‘නිය්ොනිකං වත බුද්ධානං සාසන’’න්ති පසීදිත්වා යෙොජනිකං

සුවණ්ණයචතිෙං කම්බලකඤ්චුයකන පරික්ඛිපිත්වා තත්ථ තත්ථ

රථචක්කප්පමායණහි සුවණ්ණපදුයමහි අලඞ්කරි. යතසං ද්වාදසහත්ථා

ඔලම්බකා යහොන්ති. යසො තත්ථ ොවතායුකං ඨත්වා සග්යග නිබ්බත්තිත්වා

තයතොචුයතොබාරාණසියතොයෙොජනමත්යතඨායනඅඤ්ඤතරස්මිංඅමච්චකුයල 

නිබ්බත්ති. යසට්ඨිකඤ්ඤා යදවයලොකයතො චවිත්වා රාජකුයල යජට්ඨධීතා

හුත්වා නිබ්බත්ති. 

යතසුවෙප්පත්යතසුකුමාරස්සවසනගායමනක්ඛත්තංසංඝුට්ඨං, යසො මාතරං

ආහ – ‘‘සාටකං යම අම්ම යදහි, නක්ඛත්තංකීළිස්සාමී’’ති. සා යධොතවත්ථං 

නීහරිත්වා අදාසි. ‘‘අම්ම ථූලං ඉද’’න්ති. අඤ්ඤං නීහරිත්වා අදාසි, තම්පි 

පටික්ඛිපි. අඤ්ඤං නීහරිත්වා අදාසි, තම්පි පටික්ඛිපි. අථ නං මාතා ආහ –

‘‘තාත, ොදියසයගයහමෙංජාතා, නත්ථියනොඉයතොසුඛුමතරස්සපටිලාභාෙ

පුඤ්ඤ’’න්ති. ‘‘ලභනට්ඨානංගච්ඡාමිඅම්මා’’ති.‘‘පුත්තඅහංඅජ්යජවතුය්හං

බාරාණසිනගයර රජ්ජපටිලාභම්පි ඉච්ඡාමී’’ති. යසො මාතරං වන්දිත්වා ආහ –

‘‘ගච්ඡාමිඅම්මා’’ති. ‘‘ගච්ඡ, තාතා’’ති.එවංකිරස්සාචිත්තංඅයහොසි – ‘‘කහං 

ගමිස්සති, ඉධවාඑත්ථවායගයහනිසීදිස්සතී’’ති? යසොපනපුඤ්ඤනිොයමන 

නික්ඛමිත්වා බාරාණසිං ගන්ත්වා උෙයායන මඞ්ගලසිලාපට්යට සසීසං

පාරුපිත්වා නිපජ්ජි. යසො චා බාරාණසිරඤ්යඤො කාලඞ්කතස්ස සත්තයමො

දිවයසොයහොති. 

අමච්චා රඤ්යඤො සරීරකිච්චං කත්වා රාජඞ්ගයණ නිසීදිත්වා මන්තයිංසු –

‘‘රඤ්යඤොඑකාධීතාවඅත්ථි, පුත්යතොනත්ථි.අරාජකංරජ්ජංන තිට්ඨති.යකො

රාජායහොතී’’තිමන්යතත්වා, ‘‘ත්වං යහොහි, ත්වං යහොහී’’ති.පුයරොහියතො ආහ–

‘‘බහුංඔයලොයකතුංනවට්ටති, ඵුස්සරථං විස්සජ්යජමා’’ති.යතකුමුදවණ්යණ

චත්තායරො සින්ධයව යෙොයජත්වා, පඤ්චවිධං රාජකකුධභණ්ඩං

යසතච්ඡත්තඤ්ච රථස්මිංයෙව ඨයපත්වා රථං විස්සජ්යජත්වා පච්ඡයතො 

තූරිොනි පග්ගණ්හායපසුං. රයථො පාචීනද්වායරන නික්ඛමිත්වා

උෙයානාභිමුයඛො අයහොසි, ‘‘පරිචයෙන උෙයානාභිමුයඛො ගච්ඡති, 

නිවත්යතමා’’තියකචිආහංසු.පුයරොහියතො‘‘මා නිවත්තයිත්ථා’’තිආහ.රයථො

කුමාරං පදක්ඛිණං කත්වා ආයරොහනසජ්යජො හුත්වා අට්ඨාසි. පුයරොහියතො

පාරුපනකණ්ණං අපයනත්වා පාදතලානි ඔයලොයකන්යතො ‘‘තිට්ඨතු අෙං

දීයපො, ද්විසහස්සදීපපරිවායරසු චතූසු දීයපසු එස රජ්ජං කාතුං යුත්යතො’’ති
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වත්වා, ‘‘පුනපි තූරිොනි පග්ගණ්හාථ පුනපි පග්ගණ්හාථා’’ති තික්ඛත්තුං

තූරිොනි පග්ගණ්හායපසි. 

අථකුමායරොමුඛංවිවරිත්වාඔයලොයකත්වා, ‘‘යකනකම්යමන ආගතත්ථා’’ති? 

ආහ. ‘‘යදව, තුම්හාකං රජ්ජං පාපුණාතී’’ති. ‘‘රාජා කහ’’න්ති. ‘‘යදවත්තං

ගයතොසාමී’’ති. ‘‘කතිදිවසාඅතික්කන්තා’’ති? ‘‘අජ්ජසත්තයමො දිවයසො’’ති.

‘‘පුත්යතො වා ධීතා වා නත්ථී’’ති. ‘‘ධීතා අත්ථි යදව, පුත්යතො නත්ථී’’ති.

‘‘යතන හි කරිස්සාමි රජ්ජ’’න්ති. යත තාවයදව අභියසකමණ්ඩපං කත්වා 

රාජධීතරං සබ්බාලඞ්කායරහි අලඞ්කරිත්වා උෙයානං ආයනත්වා කුමාරස්ස

අභියසකං අකංසු. 

අථස්ස කතාභියසකස්ස සතසහස්සග්ඝනිකං වත්ථං උපහරිංසු. යසො ‘‘කිමිදං, 

තාතා’’ති? ආහ. ‘‘නිවාසනවත්ථං යදවා’’ති. ‘‘නනු, තාතා, ථූල’’න්ති. 

‘‘මනුස්සානංපරියභොගවත්යථසුඉයතොසුඛුමතරංනත්ථියදවා’’ති.‘‘තුම්හාකං

රාජා එවරූපං නිවායසසී’’ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘න මඤ්යඤ පුඤ්ඤවා

තුම්හාකං රාජා, සුවණ්ණභිඞ්ගාරං ආහරථ, ලභිස්සාම වත්ථ’’න්ති. 

සුවණ්ණභිඞ්ගාරං ආහරිංසු. යසො උට්ඨාෙ හත්යථ යධොවිත්වා, මුඛං

වික්ඛායලත්වා, හත්යථනඋදකංආදාෙ, පුරත්ථිමදිසාෙඅබ්භුක්කිරි, ඝනපථවිං 

භින්දිත්වා අට්ඨ කප්පරුක්ඛා උට්ඨහිංසු. පුන උදකං ගයහත්වා දක්ඛිණං

පච්ඡමං උත්තරන්ති එවං චතස්යසො දිසා අබ්භුක්කිරි, සබ්බදිසාසු අට්ඨ අට්ඨ

කත්වා ද්වත්තිංසකප්පරුක්ඛාඋට්ඨහිංසු. යසො එකං දිබ්බදුස්සං නිවායසත්වා

එකංපාරුපිත්වා‘‘නන්දරඤ්යඤොවිජියතසුත්තකන්තිකාඉත්ථියෙොමා සුත්තං

කන්තිංසූති එවං යභරිං චාරායපථා’’ති වත්වා, ඡත්තං උස්සායපත්වා, 

අලඞ්කතපටිෙත්යතොහත්ථික්ඛන්ධවරගයතොනගරංපවිසිත්වා, පාසාදංආරුය්හ 

මහාසම්පත්තිංඅනුභවි. 

එවං කායල ගච්ඡන්යත එකදිවසං යදවී රඤ්යඤො සම්පත්තිං දිස්වා, ‘‘අයහො

තපස්සී’’තිකාරුඤ්ඤාකාරංදස්යසසි.‘‘කිමිදං යදවී’’ති? චපුට්ඨා, ‘‘අතිමහතී, 

යදව, සම්පත්ති, අතීයත බුද්ධානං සද්දහිත්වා කලයාණං අකත්ථ, ඉදානි

අනාගතස්ස පච්චෙං කුසලං න කයරොථා’’ති? ආහ. ‘‘කස්ස දස්සාමි? 

සීලවන්යතො නත්ථී’’ති. ‘‘අසුඤ්යඤො, යදව, ජම්බුදීයපො අරහන්යතහි, තුම්යහ 

දානයමව සජ්යජථ, අහං අරහන්යත ලච්ඡාමී’’ති ආහ. රාජා පුනදිවයස

පාචීනද්වායර දානං සජ්ජායපසි. යදවී පායතොව උයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨාෙ

උපරිපාසායද පුරත්ථාභිමුඛා උයරන නිපජ්ජිත්වා – ‘‘සයච එතිස්සා දිසාෙ

අරහන්යතො අත්ථි, ආගච්ඡන්තු අම්හාකං භික්ඛං ගණ්හන්තූ’’ති ආහ. තස්සං

දිසාෙංඅරහන්යතොනායහසුං.තංසක්කාරං කපණද්ධිකොචකානංඅදංසු. 
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පුනදිවයස දක්ඛිණද්වායර දානං සජ්යජත්වා තයථව අකාසි, පුනදිවයස 

පච්ඡමද්වායර. උත්තරද්වායර සජ්ජිතදිවයස පන යදවිො තයථව

නිමන්යතන්තිො හිමවන්යත වසන්තානං පදුමවතිො පුත්තානං පඤ්චසතානං

පච්යචකබුද්ධානං යජට්ඨයකො මහාපදුමපච්යචකබුද්යධො භාතියකආමන්යතසි

‘‘මාරිසා, නන්දරාජා තුම්යහ නිමන්යතති, අධිවායසථ තස්සා’’ති. යත

අධිවායසත්වා පුනදිවයස අයනොතත්තදයහ මුඛං යධොවිත්වා ආකායසන

ආගන්ත්වා උත්තරද්වායර ඔතරිංසු. මනුස්සා ගන්ත්වා ‘‘පඤ්චසතා, යදව, 

පච්යචකබුද්ධාආගතා’’තිරඤ්යඤොආයරොයචසුං. රාජාසද්ධිංයදවිොගන්ත්වා

වන්දිත්වාපත්තංගයහත්වාපච්යචකබුද්යධපාසාදං ආයරොයපත්වායතසංදානං

දත්වාභත්තකිච්චාවසායනරාජා සඞ්ඝයථරස්ස, යදවීසඞ්ඝනවකස්සපාදමූයල

නිපජ්ජිත්වා, ‘‘අෙයා පච්චයෙහි න කිලමිස්සන්ති, මෙං පුඤ්යඤන න

හායිස්සාම, අම්හාකං ොවජීවං ඉධ නිවාසාෙ පටිඤ්ඤං යදථා’’ති පටිඤ්ඤං

කායරත්වා උෙයායන පඤ්ච පණ්ණසාලාසතානි පඤ්ච චඞ්කමනසතානීති

සබ්බාකායරනනිවාසට්ඨානංසම්පායදත්වාතත්ථවසායපසුං. 

එවං කායල ගච්ඡන්යත රඤ්යඤො පච්චන්යතො කුපියතො. ‘‘අහං පච්චන්තං 

වූපසයමතුං ගච්ඡාමි, ත්වං පච්යචකබුද්යධසු මා පමජ්ජී’’ති යදවිං ඔවදිත්වා

ගයතො. තස්මිං අනාගයතයෙව පච්යචකබුද්ධානං ආයුසඞ්ඛාරා ඛීණා.

මහාපදුමපච්යචකබුද්යධො තිොමරත්තිං ඣානකීළං කීළිත්වා අරුණුග්ගමයන

ආලම්බනඵලකං ආලම්බිත්වා ඨිතයකොව අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො

පරිනිබ්බායි, එයතනුපායෙනයසසාපීතිසබ්යබපි පරිනිබ්බුතා. පුනදිවයසයදවී

පච්යචකබුද්ධානංනිසීදනට්ඨානංහරිතූපලිත්තං කායරත්වාපුප්ඵානිවිකිරිත්වා

ධූපං දත්වා යතසං ආගමනං ඔයලොකෙන්තී නිසින්නා ආගමනං අපස්සන්තී

පුරිසංයපයසසි– ‘‘ගච්ඡ, තාත, ජානාහි, කිංඅෙයානංකිඤ්චිඅඵාසුක’’න්ති? 

යසො ගන්ත්වා මහාපදුමස්ස පණ්ණසාලාෙ ද්වාරං විවරිත්වා තත්ථ

අපස්සන්යතො චඞ්කමනං ගන්ත්වා ආලම්බනඵලකං නිස්සාෙ ඨිතං දිස්වා

වන්දිත්වා, ‘‘කායලො, භන්යත’’තිආහ.පරිනිබ්බුතසරීරංකිංකයථස්සති? යසො

‘‘නිද්දාෙති මඤ්යඤ’’ති ගන්ත්වා පිට්ඨිපායද හත්යථන පරාමසි. පාදානං

සීතලතාෙ යචව ථද්ධතාෙ ච පරිනිබ්බුතභාවං ඤත්වා දුතිෙස්ස සන්තිකං

අගමාසි, එවංතතිෙස්සාති සබ්යබසංපරිනිබ්බුතභාවංඤත්වාරාජකුලංගයතො.

‘‘කහං, තාත, පච්යචකබුද්ධා’’ති? පුට්යඨො ‘‘පරිනිබ්බුතා, යදවී’’තිආහ. යදවී

කන්දන්තීයරොදන්තීනික්ඛමිත්වා නාගයරහි සද්ධිංතත්ථගන්ත්වාසාධුකීළිතං

කායරත්වා පච්යචකබුද්ධානං සරීරකිච්චංකත්වාධාතුයෙො ගයහත්වා යචතිෙං

පතිට්ඨායපසි. 
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රාජාපච්චන්තංවූපසයමත්වාආගයතොපච්චුග්ගමනංආගතංයදවිං පුච්ඡ‘‘කිං, 

භද්යද, පච්යචකබුද්යධසු නප්පමජ්ජි, නියරොගා අෙයා’’ති? ‘‘පරිනිබ්බුතා

යදවා’’ති. රාජා චින්යතසි – ‘‘එවරූපානම්පි පණ්ඩිතානං මරණං උප්පජ්ජති, 

අම්හාකං කුයතො යමොක්යඛො’’ති? යසො නගරං අගන්ත්වා උෙයානයමව

පවිසිත්වා යජට්ඨපුත්තං පක්යකොසායපත්වා තස්ස රජ්ජං පටිොයදත්වා සෙං

සමණකපබ්බජ්ජං පබ්බජි, යදවීපි ‘‘ඉමස්මිංපබ්බජියතඅහංකිංකරිස්සාමී’’ති? 

තත්යථව උෙයායන පබ්බජිතා. ද්යවපි ඣානං භායවත්වා තයතො චුතා

බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිංසු. 

යතසු තත්යථව වසන්යතසු අම්හාකං සත්ථා යලොයක උප්පජ්ජිත්වා 

පවත්තිතවරධම්මචක්යකොඅනුපුබ්යබනරාජගහංපාවිසි.අෙංපිප්පලිමාණයවො

මගධරට්යඨ මහාතිත්ථබ්රාහ්මණගායම කපිලබ්රාහ්මණස්ස අග්ගමයහසිො

කුච්ඡම්හි නිබ්බත්යතො, අෙං භද්දා කාපිලානී මද්දරට්යඨ සාගලනගයර

යකොසිෙයගොත්තබ්රාහ්මණස්ස අග්ගමයහසිොකුච්ඡස්මිංනිබ්බත්තා.යතසංයඛො

අනුක්කයමන වඩ්ෙමානානං පිප්පලිමාණවස්ස වීසතියම වස්යස භද්දාෙ

යසොළසයම වස්යස සම්පත්යත මාතාපිතයරො පුත්තං ඔයලොයකත්වා, ‘‘තාත, 

ත්වං වෙප්පත්යතො, කුලවංයසො නාම පතිට්ඨයපතබ්යබො’’ති අතිවිෙ

නිප්පීළයිංසු.මාණයවොආහ– ‘‘මය්හංයසොතපයථඑවරූපංකථංමාකයථථ.

අහංොව තුම්යහධරථ, තාවපටිජග්ගිස්සාමි, තුම්හාකංපච්ඡයතොනික්ඛමිත්වා 

පබ්බජිස්සාමී’’ති. යත කතිපාහං අතික්කමිත්වා පුන කථයිංසු, යසොපි තයථව

පටික්ඛිපි. පුන කථයිංසු, පුනපි පටික්ඛිපි. තයතො පට්ඨාෙ මාතා නිරන්තරං

කයථතියෙව. 

මාණයවො ‘‘මමමාතරංසඤ්ඤායපස්සාමී’’ති රත්තසුවණ්ණස්සනික්ඛසහස්සං

දත්වා සුවණ්ණකායරහි එකං ඉත්ථිරූපං කාරායපත්වා තස්ස

මජ්ජනඝට්ටනාදිකම්මපරියෙොසායන තං රත්තවත්ථං නිවාසායපත්වා 

වණ්ණසම්පන්යනහි පුප්යඵහි යචව නානාඅලඞ්කායරහි ච අලඞ්කාරායපත්වා

මාතරං පක්යකොසායපත්වා ආහ – ‘‘අම්ම එවරූපං ආරම්මණං ලභන්යතො

යගයහ වසාමි, අලභන්යතො න වසාමී’’ති. පණ්ඩිතා බ්රාහ්මණී චින්යතසි –

‘‘මය්හංපුත්යතො පුඤ්ඤවාදින්නදායනොකතාභිනීහායරො, පුඤ්ඤංකයරොන්යතො

න එකයකොව අකාසි, අද්ධා එයතනසහ කතපුඤ්ඤා සුවණ්ණරූපකපටිභාගා

භවිස්සතී’’ති අට්ඨ බ්රාහ්මයණ පක්යකොසායපත්වා සබ්බකායමහි

සන්තප්යපත්වා සුවණ්ණරූපකං රථං ආයරොයපත්වා, ‘‘ගච්ඡථ, තාතා, ෙත්ථ 

අම්හාකංජාතියගොත්තයභොයගහිසමානකුයලඑවරූපංදාරිකංපස්සථ, ඉමයමව

සුවණ්ණරූපකං, පණ්ණාකාරංකත්වායදථා’’තිඋයෙයොයජසි. 
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යත ‘‘අම්හාකංනාමඑතංකම්ම’’න්තිනික්ඛමිත්වා, ‘‘කත්ථ ගමිස්සාමා’’ති? 

චින්යතත්වා, ‘‘මද්දරට්ඨං නාම ඉත්ථාකයරො, මද්දරට්ඨං ගමිස්සාමා’’ති

මද්දරට්යඨ සාගලනගරං අගමිංසු. තත්ථ තං සුවණ්ණරූපකං න්හානතිත්යථ

ඨයපත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. අථ භද්දාෙ ධාතී භද්දං න්හායපත්වා

අලඞ්කරිත්වා සිරිගබ්යභ නිසීදායපත්වා න්හායිතුං ආගච්ඡන්තී තං රූපකං

දිස්වා, ‘‘අෙයධීතා යම ඉධාගතා’’ති සඤ්ඤාෙ තජ්යජත්වා ‘‘දුබ්බිනියත, කිං 

ත්වංඉධාගතා’’ති? තලසත්තිකංඋග්ගිරිත්වා, ‘‘ගච්ඡසීඝ’’න්තිගණ්ඩපස්යස

පහරි. හත්යථො පාසායණ පටිහයතො විෙ කම්පිත්ථ. සා පටික්කමිත්වා ‘‘එවං

ථද්ධංනාමමහාගීවං දිස්වා, ‘අෙයධීතායම’තිසඤ්ඤංඋප්පායදසිං, අෙයධීතාෙ

හි යම අෙං නිවාසනපටිග්ගාහිකාපි අයුත්තා’’ති ආහ. අථ නං යත මනුස්සා

පරිවායරත්වා ‘‘එවරූපා යත සාමිධීතා’’ති පුච්ඡංසු. ‘‘කිං එසා, ඉමාෙ

සතගුයණනසහස්සගුයණනමය්හං අෙයා අභිරූපතරා, ද්වාදසහත්යථගබ්යභ

නිසින්නාෙපදීපකිච්චංනත්ථි, සරීයරොභායසයනවතමං විධමතී’’ති.‘‘යතනහි

ආගච්ඡා’’ති තං ඛුජ්ජං ගයහත්වා සුවණ්ණරූපකං රථං ආයරොයපත්වා 

යකොසිෙයගොත්තස්සඝරද්වායරඨත්වාආගමනංනියවදයිංසු. 

බ්රාහ්මයණොපටිසන්ථාරංකත්වා, ‘‘කුයතොආගතත්ථා’’ති? පුච්ඡ. ‘‘මගධරට්යඨ

මහාතිත්ථගායම කපිලබ්රාහ්මණස්ස ඝරයතො’’ති. ‘‘කිං කාරණා ආගතා’’ති.

‘‘ඉමිනා නාම කාරයණනා’’ති. ‘‘කලයාණං, තාතා, සමජාතියගොත්තවිභයවො

අම්හාකං බ්රාහ්මයණො, දස්සාමි දාරික’’න්ති පණ්ණාකාරං ගණ්හි. යත

කපිලබ්රාහ්මණස්ස සාසනං පහිණිංසු – ‘‘ලද්ධා දාරිකා, කත්තබ්බං

කයරොථා’’ති.තං සාසනංසුත්වාපිප්පලිමාණවස්සආයරොචයිංසු–‘‘ලද්ධාකිර

දාරිකා’’ති. මාණයවො ‘‘අහං න ලභිස්සාමීති චින්යතසිං, ඉයම ලද්ධාති ච

වදන්ති, අනත්ථියකො හුත්වාපණ්ණංයපසිස්සාමී’’තිරයහොගයතොපණ්ණංලිඛි, 

‘‘භද්දා අත්තයනො ජාතියගොත්තයභොගානුරූපං ඝරාවාසං ලභතු, අහං

නික්ඛමිත්වා පබ්බජිස්සාමි, මා පච්ඡා විප්පටිසාරිනී අයහොසී’’ති. භද්දාපි

‘‘අසුකස්ස කිර මං දාතුකාමා’’ති සුත්වා රයහොගතා පණ්ණං ලිඛි, 

‘‘අෙයපුත්යතො අත්තයනො ජාතියගොත්තයභොගානුරූපං ඝරාවාසං ලභතු. අහං 

නික්ඛමිත්වාපබ්බජිස්සාමි, මාපච්ඡාවිප්පටිසාරීඅයහොසී’’ති.ද්යවපිපණ්ණානි 

අන්තරාමග්යග සමාගච්ඡංසු. ‘‘ඉදං කස්ස පණ්ණ’’න්ති? පිප්පලිමාණයවන

භද්දාෙ පහිතන්ති. ‘‘ඉදං කස්ස පණ්ණ’’න්ති? භද්දාෙ පිප්පලිමාණවස්ස

පහිතන්ති ච වුත්යත ද්යවපි වායචත්වා, ‘‘පස්සථ දාරකානං කම්ම’’න්ති

ඵායලත්වාඅරඤ්යඤ ඡඩ්යඩත්වා සමානපණ්ණංලිඛිත්වාඉයතොචඑත්යතොච

යපයසසුං.ඉති යතසංඅනිච්ඡමානානංයෙවසමාගයමොඅයහොසි. 
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පටුන 

තංදිවසංයෙව ච මාණයවොපි එකං පුප්ඵදාමං ගන්ථායපසි, භද්දාපි එකං 

ගන්ථායපසි.තානිආසනමජ්යඣඨයපත්වාභුත්තසාෙමාසාඋයභොපි ‘‘සෙනං

ආරුහිස්සාමා’’ති සමාගන්ත්වා මාණයවො දක්ඛිණපස්යසන සෙනං ආරුහි.

භද්දා වාමපස්යසන ආරුහිත්වා ආහ – ‘‘ෙස්ස පස්යස පුප්ඵානි මිලාෙන්ති, 

තස්ස රාගචිත්තං උප්පන්නන්ති විජානිස්සාම, ඉමං පුප්ඵදාමං න

අල්ලීයිතබ්බ’’න්ති. යත පන අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සරීරසම්ඵස්සභයෙන

තිොමරත්තිංනිද්දංඅයනොක්කමන්තාවවීතිනායමන්ති, දිවාපන හසිතමත්තම්පි

න යහොති. යත යලොකාමියසන අසංසට්ඨා ොව මාතාපිතයරො ධරන්ති, තාව 

කුටුම්බං අවිචායරත්වා යතසු කාලඞ්කයතසු විචාරයිංසු. මහතී මාණවස්ස

සම්පත්ති, එකදිවසංසරීරංඋබ්බට්යටත්වාඡඩ්යඩතබ්බංසුවණ්ණචුණ්ණයමව 

මගධනාළිො ද්වාදසනාළිමත්තං ලද්ධුං වට්ටති. ෙන්තබද්ධානි සට්ඨි

මහාතළාකානි, කම්මන්යතො ද්වාදසයෙොජනියකො, අනුරාධපුරප්පමාණා චුද්දස

දාසගාමා, චුද්දස හත්ථානීකා, චුද්දසඅස්සානීකා, චුද්දසරථානීකා. 

යසො එකදිවසං අලඞ්කතං අස්සං ආරුය්හ මහාජනපරිවුයතො කම්මන්තං 

ගන්ත්වා යඛත්තයකොටිෙං ඨියතො නඞ්ගයලහි භින්නට්ඨානයතො කාකාදයෙො

සකුයණ ගණ්ඩුප්පාදකාදිපායණඋද්ධරිත්වාඛාදන්යතදිස්වා, ‘‘තාතා, ඉයමකිං

ඛාදන්තී’’ති පුච්ඡ? ‘‘ගණ්ඩුප්පාදයක අෙයා’’ති. ‘‘එයතහි කතං පාපං කස්ස

යහොතී’’ති? ‘‘තුම්හාකං, අෙයා’’ති.යසොචින්යතසි–‘‘සයචඑයතහිකතංපාපං

මය්හංයහොති, කිංයම කරිස්සතිසත්තඅසීතියකොටිධනං? කිංද්වාදසයෙොජයනො

කම්මන්යතො, කිං ෙන්තබද්ධානි සට්ඨි මහාතළාකානි, කිං චුද්දස ගාමා? 

සබ්බයමතංභද්දාෙ කාපිලානිොනිෙයායතත්වානික්ඛමිත්වාපබ්බජිස්සාමී’’ති. 

භද්දාපි කාපිලානී තස්මිං ඛයණ අබ්භන්තරවත්ථුම්හි තයෙො තිලකුම්යභ

පත්ථරායපත්වා ධාතීහි පරිවුතා නිසින්නා කායක තිලපාණයක ඛාදමායන 

දිස්වා, ‘‘අම්මාකිංඉයමඛාදන්තී’’ති? පුච්ඡ.‘‘පාණයකඅයෙය’’ති.‘‘අකුසලං 

කස්ස යහොතී’’ති? ‘‘තුම්හාකං අයෙය’’ති. සා චින්යතසි – ‘‘මය්හං

චතුහත්ථවත්ථං නාළියකොදනමත්තඤ්ච ලද්ධුං වට්ටති, ෙදි ච පයනතං

එත්තයකන ජයනනකතං අකුසලං මය්හං යහොති, භවසහස්යසනපි වට්ටයතො

සීසං උක්ඛිපිතුං න සක්කා, අෙයපුත්යත ආගතමත්යතයෙව සබ්බං තස්ස

නිෙයායතත්වානික්ඛම්ම පබ්බජිස්සාමී’’ති. 

මාණයවො ආගන්ත්වා න්හත්වා පාසාදං ආරුය්හ මහාරයහ පල්ලඞ්යක නිසීදි, 

අථස්ස චක්කවත්තියනො අනුච්ඡවිකං යභොජනං සජ්ජයිංසු. ද්යවපි භුඤ්ජිත්වා 

පරිජයන නික්ඛන්යත රයහොගතා ඵාසුකට්ඨායන නිසීදිංසු. තයතො මාණයවො

භද්දංආහ– ‘‘භද්යද, ත්වංඉමංඝරංආගච්ඡන්තීකිත්තකංධනංආහරී’’ති? 

‘‘පඤ්චපණ්ණාස සකටසහස්සානිඅෙයා’’ති.‘‘එතංසබ්බං, ොචඉමස්මිංඝයර
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සත්තඅසීතියකොටියෙො, ෙන්තබද්ධාසට්ඨිතළාකාදියභදාසම්පත්ති අත්ථි, සබ්බං 

තුය්හංයෙවනිෙයායතමී’’ති.‘‘තුම්යහපනඅෙයා’’ති.‘‘අහංපබ්බජිස්සාමී’’ති. 

‘‘අෙයා අහම්පි තුම්හාකංයෙව ආගමනං ඔයලොකෙමානා නිසින්නා, අහම්පි 

පබ්බජිස්සාමී’’ති. යතසංආදිත්තපණ්ණකුටිවිෙතයෙොභවාඋපට්ඨහිංසු.යත 

‘‘පබ්බජිස්සාමා’’ති වත්වා අන්තරාපණයතො කසාෙරසපීතානි වත්ථානි

මත්තිකාපත්යත ච ආහරායපත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං යකයස ඔහායරත්වා, ‘‘යෙ

යලොයකඅරහන්යතො, යතඋද්දිස්ස අම්හාකංපබ්බජ්ජා’’තිපබ්බජිත්වාථවිකාසු

පත්යතඔසායපත්වාඅංයසලග්යගත්වා පාසාදයතොඔතරිංසු.යගයහදායසසුච

කම්මකායරසුචනයකොචිසඤ්ජානි. 

අථ යන බ්රාහ්මණගාමයතො නික්ඛම්ම දාසගාමද්වායරන ගච්ඡන්යත 

ආකප්පකුත්තවයසන දාසගාමවාසියනො සඤ්ජානිංසු. යත රුදන්තා පායදසු

නිපතිත්වා ‘‘කිං අම්යහ අනායථ කයරොථ අෙයා’’ති? ආහංසු. ‘‘මෙං, භයණ

‘ආදිත්තපණ්ණසාලාවිෙතයෙොභවා’ති පබ්බජිම්හා, සයචතුම්යහසුඑයකකං

භුජිස්සංකයරොම, වස්සසතම්පිනප්පයහොති, තුම්යහවතුම්හාකංසීසංයධොවිත්වා

භුජිස්සාහුත්වාජීවථා’’තිවත්වායතසං යරොදන්තානංයෙවපක්කමිංසු.යථයරො

පුරයතො ගච්ඡන්යතො නිවත්තිත්වා ඔයලොයකන්යතො චින්යතසි – ‘‘අෙං භද්දා

කාපිලානීසකලජම්බුදීපග්ඝනිකාඉත්ථීමය්හං පච්ඡයතොආගච්ඡති.ඨානංයඛො

පයනතං විජ්ජති, ෙං යකොචියදව එවං චින්යතෙය ‘ඉයම පබ්බජිත්වාපි විනා

භවිතුංන සක්යකොන්ති, අනනුච්ඡවිකං කයරොන්තී’’ති. ‘‘යකොචි වා පන මනං

පදූයසත්වාඅපාෙපූරයකොභයවෙය.ඉමංපහාෙමො ගන්තුංවට්ටතී’’තිචිත්තං

උප්පායදසි. 

යසො පුරයතොගච්ඡන්යතො ද්යවධාපථං දිස්වා තස්සමත්ථයකඅට්ඨාසි.භද්දාපි

ආගන්ත්වා වන්දිත්වා අට්ඨාසි. අථ නං ආහ – ‘‘භද්යද, තාදිසිං ඉත්ථිං මම

පච්ඡයතො ආගච්ඡන්තිං දිස්වා, ‘ඉයම පබ්බජිත්වාපි විනා භවිතුං න

සක්යකොන්තී’තිචින්යතත්වාඅම්යහසුපදුට්ඨචිත්යතොමහාජයනො අපාෙපූරයකො

භයවෙය.ඉමස්මිංද්යවධාපයථත්වංඑකංගණ්හ, අහංඑයකන ගමිස්සාමී’’ති.

‘‘ආම, අෙය, පබ්බජිතානං මාතුගායමො නාම මලං, ‘පබ්බජිත්වාපි විනා න

භවන්තී’ති අම්හාකං යදොසං පස්සන්ති, තුම්යහ එකං මග්ගං ගණ්හථ, විනා

භවිස්සාමා’’තිතික්ඛත්තුංපදක්ඛිණංකත්වාචතූසුඨායනසු පඤ්චපතිට්ඨියතන

වන්දිත්වා දසනඛසයමොධානසමුජ්ජලං අඤ්ජලිං පග්ගය්හ, 

‘‘සතසහස්සකප්පප්පමායණඅද්ධායනකයතොමිත්තසන්ථයවොඅජ්ජභිජ්ජතී’’ති

වත්වා, ‘‘තුම්යහදක්ඛිණජාතිකානාම, තුම්හාකංදක්ඛිණමග්යගොවට්ටති, මෙං

මාතුගාමා නාම වාමජාතිකා, අම්හාකං වාමමග්යගො වට්ටතී’’ති වන්දිත්වා

මග්ගං පටිපන්නා. යතසං ද්යවධාභූතකායල අෙං මහාපථවී ‘‘අහං
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චක්කවාළගිරිසියනරුපබ්බයත ධායරතුං සක්යකොන්තීපි තුම්හාකං ගුයණ

ධායරතුං න සක්යකොමී’’ති වදන්තී විෙ විරවමානා අකම්පි, ආකායස 

අසනිසද්යදොවිෙපවත්ති, චක්කවාළපබ්බයතොඋන්නදි. 

සම්මාසම්බුද්යධො යවළුවනමහාවිහායර ගන්ධකුටිෙං නිසින්යනො 

පථවීකම්පනසද්දංසුත්වා, ‘‘කස්සනුයඛොපථවීකම්පතී’’ති? ආවජ්යජන්යතො 

‘‘පිප්පලිමාණයවො ච භද්දා ච කාපිලානී මං උද්දිස්ස අප්පයමෙයං සම්පත්තිං

පහාෙ පබ්බජිතා, යතසං වියෙොගට්ඨායන උභින්නම්පි ගුණබයලන අෙං

පථවීකම්යපොජායතො, මොපි එයතසංසඞ්ගහංකාතුංවට්ටතී’’තිගන්ධකුටියතො

නික්ඛම්ම සෙයමව පත්තචීවරං ආදාෙ, අසීතිමහායථයරසු කඤ්චි

අනාමන්යතත්වා තිගාවුතං මග්ගං පච්චුග්ගමනං කත්වා රාජගහස්ස ච

නාළන්දාෙ ච අන්තයර බහුපුත්තකනියරොධරුක්ඛමූයල පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා

නිසීදි.නිසීදන්යතොපනඅඤ්ඤතයරොපංසුකූලියකොවිෙඅනිසීදිත්වාබුද්ධයවසං 

ගයහත්වා අසීතිහත්ථා ඝනබුද්ධරස්මියෙො විස්සජ්යජන්යතොනිසීදි. ඉතිතස්මිං

ඛයණ පණ්ණඡත්තසකටචක්කකූටාගාරාදිප්පමාණා බුද්ධරස්මියෙො ඉයතො

චියතො ච විප්ඵන්දන්තියෙො විධාවන්තියෙො

චන්දිමසහස්සසූරිෙසහස්සඋග්ගමනකායලො විෙ කුරුමානා තං වනන්තරං 

එයකොභාසං අකංසු. ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානං සිරිො 

සමුජ්ජලිතතාරාගණං විෙ ගගනං, සුපුප්ඵිතකමලකුවලෙං විෙ සලිලං, 

වනන්තරං වියරොචිත්ථ. නියරොධරුක්ඛස්ස නාම ඛන්යධො යසයතො යහොති, 

පත්තානි නීලානි පක්කානි රත්තානි. තස්මිං පන දිවයස සතසායඛො

නියරොධරුක්යඛොසුවණ්ණවණ්යණොඅයහොසි. 

ඉතිොසා අද්ධානෙග්ගප්පටිපන්යනොති පදස්සඅත්ථංවත්වා, ‘‘ඉදානිෙථාඑස

පබ්බජියතො, ෙථාචඅද්ධානමග්ගංපටිපන්යනො. ඉමස්සඅත්ථස්සආවිභාවත්ථං

අභිනීහාරයතො පට්ඨාෙ අෙං අනුපුබ්බිකථා කයථතබ්බා’’ති වුත්තා, සා එවං

යවදිතබ්බා. 

අන්තරා ච රා ග ං අන්තරා ච නාළන්දන්ති රාජගහස්ස ච නාළන්දාෙ ච

අන්තයර. සත්ථාරඤ්චවතා ංපස්යසෙයං ගගවන්තයෙවපස්යසෙයන්තිසයච

අහංසත්ථාරං පස්යසෙයං, ඉමංයෙවභගවන්තං පස්යසෙයං.නහියමඉයතො

අඤ්යඤන සත්ථාරා භවිතුං සක්කාති. සුගතඤ්ච වතා ං පස්යසෙයං

ගගවන්තයෙව පස්යසෙයන්ති සයච අහං සම්මාපටිපත්තිො සුට්ඨු ගතත්තා

සුගතං නාම පස්යසෙයං, ඉමංයෙව භගවන්තං පස්යසෙයං. න හි යම ඉයතො

අඤ්යඤනසුගයතනභවිතුංසක්කාති. සම්ොසම්බුද්ධඤ්චවතා ංපස්යසෙයං

ගගවන්තයෙව පස්යසෙයන්ති සයච අහං සම්මා සාමඤ්ච සච්චානි බුද්ධත්තා 
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සම්මාසම්බුද්ධංනාමපස්යසෙයං, ඉමංයෙවභගවන්තංපස්යසෙයං.නහියම

ඉයතො අඤ්යඤනසම්මාසම්බුද්යධනභවිතුංසක්කාතිඅෙයමත්ථඅධිප්පායෙො.

එවං දස්සයනයනව ‘‘භගවති ‘අෙං සත්ථා, අෙං සුගයතො, අෙං

සම්මාසම්බුද්යධො’තිනික්කඞ්යඛොඅහං, ආවුයසො, අයහොසි’’න්තිදීයපති. සත්ථා

යෙ, ගන්යතති ඉදංකිඤ්චාපි ද්යව වායරආගතං, තික්ඛත්තුං පන වුත්තන්ති

යවදිතබ්බං.ඉමිනාහියසො‘‘එවං තික්ඛත්තුංසාවකත්තංසායවසිං, ආවුයසො’’ති

දීයපති. 

අ ානඤ්යඤවාති අජානමායනොව. දුතිෙපයදපි එයසව නයෙො. මුද්ධාපි තස්ස

විපයතෙයාති ෙස්ස අඤ්ඤස්ස ‘‘අජානංයෙව ජානාමී’’ති පටිඤ්ඤස්ස

බාහිරකස්ස සත්ථුයනො එවං සබ්බයචතසා සමන්නාගයතො පසන්නචිත්යතො

සාවයකො එවරූපං පරමනිපච්චකාරං කයරෙය, තස්ස වණ්ටඡන්නතාලපක්කං 

විෙ ගීවයතො මුද්ධාපි විපයතෙය, සත්තධා පන ඵයලෙයාති අත්යථො. කිං වා

එයතන, සයච මහාකස්සපත්යථයරො ඉමිනා චිත්තප්පසායදන ඉමං

පරමනිපච්චකාරං මහාසමුද්දස්සකයරෙය, තත්තකපායලපක්ඛිත්තඋදකබින්දු

විෙවිලෙංගච්යඡෙය. සයචචක්කවාළස්සකයරෙය, ථුසමුට්ඨිවිෙවිකියරෙය.

සයච සියනරුපබ්බතස්ස කයරෙය, කාකතුණ්යඩන පහටපිට්ඨමුට්ඨි විෙ

විද්ධංයසෙය. සයච මහාපථවිො කයරෙය, වාතාහතභස්මපුඤ්යජො විෙ

විකියරෙය. එවරූයපොපිපනයථරස්ස නිපච්චාකායරො සත්ථුසුවණ්ණවණ්යණ

පාදපිට්යඨ යලොමමත්තම්පි වියකොයපතුං නාසක්ඛි. තිට්ඨතු ච මහාකස්සයපො, 

මහාකස්සපසදිසානං භික්ඛූනං සහස්සම්පි සතසහස්සම්පි

නිපච්චාකාරදස්සයනන යනව දසබලස්ස පාදපිට්යඨ යලොමමත්තම්පි

වියකොයපතුං පංසුකූලචීවයර වා අංසුමත්තම්පි චායලතුං සක්යකොති. එවං 

මහානුභායවොහිසත්ථා. 

තස්ොති  යත කස්සපාති ෙස්මා අහං ජානන්යතො එව ‘‘ජානාමී’’ති, 

පස්සන්යතොඑවච‘‘පස්සාමී’’තිවදාමි, තස්මා, කස්සප, තොඑවංසික්ඛිතබ්බං. 

තිබ්බන්තිබහලංමහන්තං. හියරොත්තප්පන්තිහිරීචඔත්තප්පඤ්ච. පච්චුපට්ඨිතං

ගවිස්සතීතිපඨමතරයමවඋපට්ඨිතංභවිස්සති.යෙොහි යථරාදීසුහියරොත්තප්පං

උපට්ඨයපත්වා උපසඞ්කමති යථරාදයෙොපි තං සහිරිකා සඔත්තප්පා ච හුත්වා

උපසඞ්කමන්තීති අෙයමත්ථ ආනිසංයසො. කුසලූපසංහිතන්ති

කුසලසන්නිස්සිතං. අට්ඨිං කත්වාතිඅත්තානංයතනධම්යමනඅට්ඨිකංකත්වා, 

තංවාධම්මං ‘‘එසමය්හං අත්යථො’’තිඅට්ඨිංකත්වා. ෙනසිකත්වාතිචිත්යත 

ඨයපත්වා. සබ්බයචතසා සෙන්නා පාත්වාති චිත්තස්ස යථොකම්පි බහි ගන්තුං

අයදන්යතොසබ්යබනසමන්නාහාරචිත්යතනසමන්නාහරිත්වා. ඔහිතයසොයතොති

ඨපිතයසොයතො, ඤාණයසොතඤ්චපසාදයසොතඤ්චඔදහිත්වාමො යදසිතංධම්මං
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සක්කච්චයමව සුණිස්සාමීති එවඤ්හි යත සික්ඛිතබ්බං. සාතස ගතා ච යෙ

කාෙගතාසතීති අසුයභසු යචව ආනාපායන ච පඨමජ්ඣානවයසන 

සුඛසම්පයුත්තා කාෙගතාසති. යෙො ච පනාෙං තිවියධො ඔවායදො, යථරස්ස

අෙයමවපබ්බජ්ජාච උපසම්පදාචඅයහොසි. 

සරයණොති සකියලයසොසඉයණො හුත්වා. රට්ඨපිණ්ඩංභුඤ්ජින්තිසද්ධායදෙයං 

භුඤ්ජිං. චත්තායරො හි පරියභොගා යථෙයපරියභොයගො ඉණපරියභොයගො

දාෙජ්ජපරියභොයගො සාමිපරියභොයගොති. තත්ථ දුස්සීලස්ස සඞ්ඝමජ්යඣ

නිසීදිත්වාභුඤ්ජන්තස්සාපි පරියභොයගො යථෙයපපායගොයගො නාම.කස්මා? චතූසු

පච්චයෙසු අනිස්සරතාෙ. සීලවයතො අපච්චයවක්ඛිතපරියභොයගො 

ඉණපපායගොයගො නාම. සත්තන්නං යසඛානං පරියභොයගො දාෙජ් පපායගොයගො 

නාම. ඛීණාසවස්ස පරියභොයගො සාමිපපායගොයගො නාම. ඉතිඛීණාසයවොවසාමී

හුත්වා අනයණො පරිභුඤ්ජති. යථයරො අත්තනා පුථුජ්ජයනන හුත්වා 

පරිභුත්තපරියභොගං ඉණපරියභොගංයෙව කයරොන්යතො එවමාහ. අට්ඨමිො

අඤ්ඤා උදපාදීතිඅට්ඨයමදිවයසඅරහත්තඵලංඋප්පජ්ජි. 

අථය ො, ආවුයසො, ගගවාෙග්ගාඔ්කම්ොති මග්ගයතොඔක්කමනංපඨමතරං

තංදිවයසයෙව අයහොසි, අරහත්තාධිගයමො පච්ඡා. යදසනාවාරස්ස පන එවං

ආගතත්තා අරහත්තාධිගයමො පඨමං දීපියතො. කස්මා පන භගවා මග්ගා

ඔක්කන්යතොති? එවං කිරස්ස අයහොසි ‘‘ඉමං භික්ඛුං ජාතිආරඤ්ඤිකං 

ජාතිපංසුකූලිකංජාතිඑකාසනිකංකරිස්සාමී’’ති.තස්මාඔක්කමි. 

මුදුකාය ොතයාෙන්තිමුදුකායඛොයතඅෙං. ඉමඤ්චපනවාචංභගවාතංචීවරං

පදුමපුප්ඵවණ්යණන පාණිනා අන්තන්යතන පරාමසන්යතො ආහ. කස්මා

එවමාහාති? යථයරන සහ චීවරං පරිවත්යතතුකාමතාෙ. කස්මා

පරිවත්යතතුකායමො ජායතොති? යථරං අත්තයනො ඨායන ඨයපතුකාමතාෙ.

යථයරොපනෙස්මාචීවරස්සවාපත්තස්සවා වණ්යණකථියත‘‘ඉමංතුම්හාකං

ගණ්හථා’’තිවචනං චාරිත්තයමව, තස්මා ‘‘පටිග්ගණ්හාතු යම, භන්යත, 

භගවා’’ති ආහ. ධායරස්සසි පන යෙ ත්වං, කස්සප, සාණානි පංසුකූලානි

නිබ්බසනානීති, කස්සප, ත්වංඉමානි පරියභොගජිණ්ණානිපංසුකූලානිපාරුපිතුං

සක්ඛිස්සසීති වදති. තඤ්ච යඛො න කාෙබලං සන්ධාෙ, පටිපත්තිපූරණං පන

සන්ධාෙඑවමාහ.අෙඤ්යහත්ථඅධිප්පායෙො –අහංඉමංචීවරං පුණ්ණංනාම

දාසිංපාරුපිත්වාආමකසුසායනඡඩ්ඩිතංතංසුසානංපවිසිත්වා තුම්බමත්යතහි

පාණයකහි සම්පරිකිණ්ණං යත පාණයක විධුනිත්වා මහාඅරිෙවංයස ඨත්වා 

අග්ගයහසිං, තස්සයමඉමංචීවරංගහිතදිවයසදසසහස්සචක්කවායළමහාපථවී

මහාවිරවං විරවමානා කම්පිත්ථ, ආකායසො තටතටායි, චක්කවාළයදවතා
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සාධුකාරමදංසු, ‘‘ඉමං චීවරං ගණ්හන්යතන භික්ඛුනා ජාතිපංසුකූලියකන

ජාතිආරඤ්ඤියකන ජාතිඑකාසනියකන ජාතිසපදානචාරියකන භවිතුං වට්ටති, 

ත්වං ඉමස්ස චීවරස්ස අනුච්ඡවිකං කාතුං සක්ඛිස්සසී’’ති. යථයරොපි අත්තනා

පඤ්චන්නං හත්ථීනං බලං ධායරති, යසො තං අතක්කයිත්වා ‘‘අහයමතං

පටිපත්තිංපූයරස්සාමී’’තිඋස්සායහනසුගතචීවරස්ස අනුච්ඡවිකංකාතුකායමො

‘‘ධායරස්සාමහං, භන්යත’’ති ආහ. පටිපජ්ජින්ති පටිපන්යනොස්මි. එවං පන

චීවරපරිවත්තනංකත්වා ච යථයරන පාරුතචීවරං භගවා පාරුපි, සත්ථු චීවරං

යථයරො. තස්මිං සමයෙ මහාපථවී උදකපරිෙන්තං කත්වා උන්නදන්තී

කම්පිත්ථ. 

ගගවයතොපුත්යතොතිආදීසුයථයරොභගවන්තං නිස්සාෙඅරිොෙජාතිොජායතොති

භගවයතො පුත්යතො. උයරන වසිත්වා මුඛයතො නික්ඛන්තඔවාදවයසන

පබ්බජ්ජාෙ යචව උපසම්පදාෙ ච පතිට්ඨිතත්තා ඔරයසො මු යතො  ායතො. 

ඔවාදධම්මයතො ජාතත්තා ඔවාදධම්යමන ච නිම්මිතත්තා ධම්ෙය ො

ධම්ෙනිම්මියතො. ඔවාදධම්මදාොදං නවයලොකුත්තරධම්මදාොදයමව වා

අරහතීති ධම්ෙදාොයදො . පටිග්ගහිතානි සාණානි පංසුකූලානීති සත්ථාරා

පාරුතංපංසුකූලචීවරංපාරුපනත්ථාෙපටිග්ගහිතං. 

සම්ොවදොයනොවයදෙයාතිෙංපුග්ගලං ‘‘භගවයතොපුත්යතො’’තිආදීහිගුයණහි

සම්මාවදමායනොවයදෙය, මමංතංසම්මාවදමායනො වයදෙය, අහංඑවරූයපොති.

එත්තාවතායථයරනපබ්බජ්ජාචපරියසොධිතායහොති.අෙඤ්යහත්ථ අධිප්පායෙො

– ආවුයසො, ෙස්ස න උපජ්ඣායෙො පඤ්ඤාෙති, න ආචරියෙො, කිං යසො

අනුපජ්ඣායෙො අනාචරියෙො න්හාපිතමුණ්ඩයකො සෙංගහිතකාසායවො

‘‘තිත්ථිෙපක්කන්තයකො’’තිසඞ්ඛංගයතොඑවං තිගාවුතංමග්ගංපච්චුග්ගමනං

ලභති, තීහි ඔවායදහි පබ්බජ්ජං වා උපසම්පදං වා ලභති, කායෙන කාෙං

චීවරපරිවත්තනං ලභති? පස්ස ොව දුබ්භාසිතං වචනං ථුල්ලනන්දාෙ 

භික්ඛුනිොති. එවං පබ්බජ්ජං යසොයධත්වා ඉදානි ඡහි අභිඤ්ඤාහි සීහනාදං

නදිතුං අ ං ය ො, ආවුයසොතිආදිමාහ. යසසං පුරිමනයෙයනව යවදිතබ්බං.

එකාදසමං. 

12. පරංමරණසුත්තවණ්ණනා 

155. ද්වාදසයම තථාගයතොතිසත්යතො. නය තං, ආවුයසො, අත්ථසංහිතන්ති, 

ආවුයසො, එතං දිට්ඨිගතං අත්ථසන්නිස්සිතං න යහොති. නාදිබ්ර ්ෙචපාෙකන්ති 

මග්ගබ්රහ්මචරිෙස්ස පුබ්බභාගපටිපදාපි න යහොති. එතඤ්හි, ආවුයසො, 

අත්ථසංහිතන්ති, ආවුයසො, එතංචතුසච්චකම්මට්ඨානංඅත්ථසන්නිස්සිතං. එතං

ආදිබ්ර ්ෙචපාෙකන්තිඑතංමග්ගබ්රහ්මචරිෙස්සආදි පුබ්බභාගපටිපදා.ද්වාදසමං. 
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13. සද්ධම්මප්පතිරූපකසුත්තවණ්ණනා 

156. යතරසයම අඤ්ඤාෙ සණ්ඨහිංසූති අරහත්යත පතිට්ඨහිංසු. 

සද්ධම්ෙප්පතිරූපකන්ති ද්යව සද්ධම්මප්පතිරූපකානි 

අධිගමසද්ධම්මප්පතිරූපකඤ්චපරිෙත්තිසද්ධම්මප්පතිරූපකඤ්ච.තත්ථ– 

‘‘ඔභායසයචවඤායණච, පීතිොචවිකම්පති; 

පස්සද්ධිොසුයඛයචව, යෙහිචිත්තංපයවධති. 

‘‘අධියමොක්යඛ චපග්ගායහ, උපට්ඨායනච කම්පති; 

උයපක්ඛාවජ්ජනාෙයචව, උයපක්ඛාෙචනිකන්තිො. 

‘‘ඉමානිදසඨානානි, පඤ්ඤාෙස්සපරිචිතා; 

ධම්මුද්ධච්චකුසයලොයහොති, නචසම්යමොහගච්ඡතී’’ති.(පටි.ම. 2.7); – 

ඉදංවිපස්සනාඤාණස්සඋපක්කියලසජාතං අධිගෙසද්ධම්ෙප්පතිරූපකං නාම.

තිස්යසො පන සඞ්ගීතියෙො අනාරුළ්හං ධාතුකථා ආරම්මණකථා අසුභකථා

ඤාණවත්ථුකථා විජ්ජාකරණ්ඩයකොති ඉයමහි පඤ්චහි කථාවත්ථූහි පරිබාහිරං

ගුළ්හවිනෙං ගුළ්හයවස්සන්තරං ගුළ්හමයහොසධං වණ්ණපිටකං 

අඞ්ගුලිමාලපිටකං රට්ඨපාලගජ්ජිතං ආළවකගජ්ජිතං යවදල්ලපිටකන්ති

අබුද්ධවචනං පපාෙත්තිසද්ධම්ෙප්පතිරූපකං නාම. 

 ාතරූපප්පතිරූපකන්ති සුවණ්ණරසවිධානං ආරකූටමෙං සුවණ්ණවණ්ණං

ආභරණජාතං. ඡණකායලසුහි මනුස්සා ‘‘ආභරණභණ්ඩකං ගණ්හිස්සාමා’’ති

ආපණං ගච්ඡන්ති. අථ යන ආපණිකා එවං වදන්ති, ‘‘සයච තුම්යහ 

ආභරණත්ථිකා, ඉමානි ගණ්හථ. ඉමානි හි ඝනානි යචව වණ්ණවන්තානි ච

අප්පග්ඝානි චා’’ති. යත යතසං සුත්වා, ‘‘කාරණං ඉයම වදන්ති, ඉමානි

පිළන්ධිත්වා සක්කා නක්ඛත්තං කීළිතුං, යසොභන්ති යචව අප්පග්ඝානි චා’’ති

තානි ගයහත්වා ගච්ඡන්ති. සුවණ්ණභණ්ඩං අවික්කිෙමානං නිදහිත්වා

ඨයපතබ්බං යහොති. එවං තං ජාතරූපප්පතිරූපයක උප්පන්යන අන්තරධාෙති

නාම. 

අථ සද්ධම්ෙස්ස අන්තරධානං ය ොතීති අධිගමසද්ධම්මස්ස

පටිපත්තිසද්ධම්මස්ස පරිෙත්තිසද්ධම්මස්සාති තිවිධස්සාපි සද්ධම්මස්ස

අන්තරධානං යහොති. පඨමයබොධිෙඤ්හි භික්ඛූ පටිසම්භිදප්පත්තා අයහසුං. අථ

කායල ගච්ඡන්යත පටිසම්භිදා පාපුණිතුං න සක්ඛිංසු, ඡළභිඤ්ඤා අයහසුං.

තයතොඡඅභිඤ්ඤාපාපුණිතුංඅසක්යකොන්තාතිස්යසො විජ්ජාපාපුණිංසු.ඉදානි

කායලගච්ඡන්යතතිස්යසොවිජ්ජාපාපුණිතුංඅසක්යකොන්තා ආසවක්ඛෙමත්තං
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පාපුණිස්සන්ති. තම්පි අසක්යකොන්තා අනාගාමිඵලං, තම්පි අසක්යකොන්තා

සකදාගාමිඵලං, තම්පි අසක්යකොන්තා යසොතාපත්තිඵලං. ගච්ඡන්යත කායල 

යසොතාපත්තිඵලම්පිපත්තුංනසක්ඛිස්සන්ති.අථ යනසංෙදා විපස්සනාඉයමහි

උපක්කියලයසහි උපක්කිලිට්ඨා ආරද්ධමත්තාව ඨස්සති, තදා 

අධිගමසද්ධම්යමොඅන්තරහියතොනාමභවිස්සති. 

පඨමයබොධිෙඤ්හි භික්ඛූ චතුන්නං පටිසම්භිදානං අනුච්ඡවිකං පටිපත්තිං

පූරයිංසු. ගච්ඡන්යත කායල තං අසක්යකොන්තා ඡන්නං අභිඤ්ඤානං, තම්පි 

අසක්යකොන්තා තිස්සන්නං විජ්ජානං, තම්පි අසක්යකොන්තා

අරහත්තඵලමත්තස්ස. ගච්ඡන්යත පන කායල අරහත්තස්ස අනුච්ඡවිකං

පටිපත්තිං පූයරතුං අසක්යකොන්තා අනාගාමිඵලස්ස අනුච්ඡවිකං පටිපත්තිං

පූයරස්සන්ති, තම්පි අසක්යකොන්තා සකදාගාමිඵලස්ස, තම්පි අසක්යකොන්තා

යසොතාපත්තිඵලස්ස. ෙදා පන යසොතාපත්තිඵලස්සපි අනුච්ඡවිකං පටිපදං

පූයරතුං අසක්යකොන්තා සීලපාරිසුද්ධිමත්යතව ඨස්සන්ති, තදා

පටිපත්තිසද්ධම්යමොඅන්තරහියතොනාමභවිස්සති. 

ොව පන යතපිටකං බුද්ධවචනං වත්තති, න තාව සාසනං අන්තරහිතන්ති 

වත්තුංවට්ටති.තිට්ඨන්තුතීණිවා, අභිධම්මපිටයකඅන්තරහියතඉතයරසුද්වීසු 

තිට්ඨන්යතසුපි අන්තරහිතන්ති න වත්තබ්බයමව. ද්වීසු අන්තරහියතසු 

විනෙපිටකමත්යත ඨියතපි, තත්රාපි ඛන්ධකපරිවායරසු අන්තරහියතසු

උභයතොවිභඞ්ගමත්යත, මහාවිනයෙ අන්තරහියත ද්වීසු පාතියමොක්යඛසු

වත්තමායනසුපි සාසනං අනන්තරහිතයමව. ෙදා පන ද්යව පාතියමොක්ඛා

අන්තරධායිස්සන්ති, අථ පරිෙත්තිසද්ධම්මස්ස අන්තරධානං භවිස්සති. තස්මිං

අන්තරහියත සාසනං අන්තරහිතං නාම යහොති. පරිෙත්තිො හි අන්තරහිතාෙ

පටිපත්තිඅන්තරධාෙති, පටිපත්තිොඅන්තරහිතාෙඅධිගයමොඅන්තරධාෙති. කිං

කාරණා? අෙඤ්හිපරිෙත්තිපටිපත්තිොපච්චයෙොයහොති, පටිපත්තිඅධිගමස්ස.

ඉති පටිපත්තියතොපිපරිෙත්තියමවපමාණං. 

නනු ච කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල කපියලො නාම අනාරාධකභික්ඛු

‘‘පාතියමොක්ඛංඋද්දිසිස්සාමී’’තිබීජනිංගයහත්වාආසයනනිසින්යනො ‘‘අත්ථි

ඉමස්මිං වත්තන්තා’’ති පුච්ඡ, අථ තස්ස භයෙන යෙසම්පි පාතියමොක්යඛො 

වත්තති, යතපි ‘‘මෙං වත්තාමා’’ති අවත්වා ‘‘න වත්තාමා’’ති වදිංසු, යසො

බීජනිං ඨයපත්වා උට්ඨාොසනා ගයතො, තදා සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසනං

ඔසක්කිතන්ති? කිඤ්චාපි ඔසක්කිතං, පරිෙත්ති පන එකන්යතයනව පමාණං.

ෙථා හි මහයතො තළාකස්ස පාළිො ථිරාෙ උදකංන ඨස්සතීතින වත්තබ්බං, 

උදයක සති පදුමාදීනි පුප්ඵානි න පුප්ඵිස්සන්තීති න වත්තබ්බං, එවයමව

මහාතළාකස්ස ථිරපාළිසදියස යතපිටයක බුද්ධවචයන සති මහාතළායක
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උදකසදිසා පටිපත්තිපූරකා කුලපුත්තා නත්ථීති න වත්තබ්බා, යතසු සති

මහාතළායකපදුමාදීනිපුප්ඵානිවිෙයසොතාපන්නාදයෙො අරිෙපුග්ගලානත්ථීති 

නවත්තබ්බාතිඑවංඑකන්තයතො පරිෙත්තියෙවපමාණං. 

පථවීධාතූති ද්යව සතසහස්සානි චත්තාරි ච නහුතානි බහලා මහාපථවී. 

ආයපොධාතූති පථවියතො පට්ඨාෙ ොව සුභකිණ්හබ්රහ්මයලොකා උග්ගතං

කප්පවිනාසකං උදකං. යතය ොධාතූති පථවියතො පට්ඨාෙ ොව

ආභස්සරබ්රහ්මයලොකා උග්ගයතො කප්පවිනාසයකො අග්ගි. වායෙොධාතූති

පථවියතො පට්ඨාෙ ොව යවහප්ඵලබ්රහ්මයලොකා උග්ගයතො කප්පවිනාසයකො

වායු. එයතසු හි එකධම්යමොපි සත්ථු සාසනං අන්තරධායපතුං න සක්යකොති, 

තස්මාඑවමාහ. ඉයධවයත උප්පජ් න්තීතියලොහයතොයලොහඛාදකංමලංවිෙ

ඉමස්මිංමය්හංයෙවසාසයනයත උප්පජ්ජන්ති. යෙොඝපුපාසාතිතුච්ඡපුරිසා. 

ආදියකයනවඔපිලවතීතිඑත්ථ ආදියකනාතිආදායනනගහයණන. ඔපිලවතීති 

නිමුජ්ජති. ඉදං වුත්තං යහොති – ෙථා උදකචරා නාවා භණ්ඩං ගණ්හන්තී

නිමුජ්ජති, එවං පරිෙත්තිආදීනංපූරයණනසද්ධම්මස්සඅන්තරධානංනයහොති.

පරිෙත්තිොහිහාෙමානාෙ පටිපත්තිහාෙති, පටිපත්තිොහාෙමානාෙඅධිගයමො

හාෙති. පරිෙත්තිො පූරෙමානාෙ පරිෙත්තිධරා පුග්ගලා පටිපත්තිං පූයරන්ති, 

පටිපත්තිපූරකා අධිගමං පූයරන්ති. ඉති නවචන්යදො විෙ පරිෙත්තිොදීසු

වඩ්ෙමානාසුමය්හංසාසනං වඩ්ෙතියෙවාතිදස්යසති. 

ඉදානි යෙහි ධම්යමහි සද්ධම්මස්ස අන්තරධානඤ්යචව ඨිති ච යහොති, යත

දස්යසන්යතො පඤ්ච ය ොතිආදිමාහ. තත්ථ ඔ්කෙනීොති අවක්කමනීො, 

යහට්ඨාගමනීොති අත්යථො. සත්ථපා අගාරවාතිආදීසු අගාරවාති ගාරවරහිතා. 

අප්පතිස්සාති අප්පතිස්සො අනීචවුත්තිකා. තත්ථ යෙො යචතිෙඞ්ගණං

ආයරොහන්යතොඡත්තංධායරති, උපාහනංධායරති, අඤ්ඤයතොඔයලොයකත්වා 

කථංකයථන්යතොගච්ඡති, අෙං සත්ථපාඅගාරයවො නාම. 

යෙොධම්මස්සවනස්සකායලසඞ්ඝුට්යඨදහරසාමයණයරහිපරිවාරියතො නිසීදති, 

අඤ්ඤානිවානවකම්මාදීනිකයරොති, ධම්මස්සවනග්යගනිසින්යනොනිද්දාෙති, 

වික්ඛිත්යතොවාඅඤ්ඤංකයථන්යතොනිසීදති, අෙං ධම්යෙ අගාරයවො නාම. 

යෙො යථරුපට්ඨානං ගන්ත්වා, අවන්දිත්වා නිසීදති, හත්ථපල්ලත්ථිකං

දුස්සපල්ලත්ථිකං කයරොති, අඤ්ඤං වා පන හත්ථපාදකුක්කුච්චං කයරොති, 

වුඩ්ොනංසන්තියකඅනජ්ඣිට්යඨො කයථති, අෙං සඞ්යඝඅගාරයවො නාම. 

තිස්යසො පන සික්ඛා අපූයරන්යතොව සි් ාෙ අගාරයවො නාම යහොති. අට්ඨ

සමාපත්තියෙො අනිබ්බත්යතන්යතොතාසං වා පන නිබ්බත්තනත්ථාෙ පයෙොගං
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අකයරොන්යතො සොධිස්මිං අගාරයවො නාම. සුක්කපක්යඛො

වුත්තවිපල්ලායසයනවයවදිතබ්යබොති.යතරසමං. 

කස්සපසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. ලාගස්කාරසංයුත්තං 

1. පඨෙවග්යගො 

1. දාරුණසුත්තවණ්ණනා 

157. ලාභසක්කාරසංයුත්තස්ස පඨයම දාරුයණොති ථද්යධො. 

ලාගස්කාරසියලොයකොතිඑත්ථ ලායගො නාම චතුපච්චෙලායභො. ස්කායරොති 

යතසංයෙව සුකතානං සුසඞ්ඛතානං ලායභො. සියලොයකොති වණ්ණයඝොයසො. 

කටුයකොති තිඛියණො. ඵරුයසොති ඛයරො. අන්තරායියකොති අන්තරාෙකයරො.

පඨමං. 

2. බළිසසුත්තවණ්ණනා 

158. දුතියෙ බාළිසියකොති බළිසං ගයහත්වා චරමායනො මච්ඡඝාතයකො. 

ආමිසගතන්ති ආමිසමක්ඛිතං. ආමිසච්ඛූති ආමියස චක්ඛු දස්සනං අස්සාති

ආමිසචක්ඛු. ගිලබළියසොතිගිලිතබළියසො. අනෙං ආපන්යනොතිදුක්ඛංපත්යතො. 

බයසනං ආපන්යනොති විනාසං පත්යතො. ෙථාකාෙකරණීයෙොති ෙථාකායමන

ෙථාරුචිොෙයථවනං බාළිසියකොඉච්ඡති, තයථවස්සකත්තබ්යබොතිඅත්යථො. 

ෙථාකාෙකරණීයෙො පාපිෙයතොති ෙථා කියලසමාරස්ස කායමො, එවං

කත්තබ්යබො, නිරෙං වා තිරච්ඡානයෙොනිං වා යපත්තිවිසෙං වා පායපතබ්යබො.

දුතිෙං. 

3-4. කුම්මසුත්තාදිවණ්ණනා 

159-160. තතියෙ ෙ ාකුම්ෙකුලන්ති මහන්තං අට්ඨිකච්ඡපකුලං. අගොසීති

‘‘එත්ථ අද්ධා කිඤ්චි ඛාදිතබ්බං අත්ථි, තං මච්ඡරාෙන්යතො මං එස

නිවායරතී’’ති සඤ්ඤාෙ අගමාසි. පපතාොති පපතා වුච්චති දීඝරජ්ජුකබද්යධො 

අෙකන්තයකොසයක දණ්ඩකං පයවයසත්වා ගහියතො 

කණ්ණිකසල්ලසණ්ඨායනො, අෙකණ්ටයකො, ෙස්මිංයවයගනපතිත්වාකටායහ

ලග්ගමත්යත දණ්ඩයකො නික්ඛමති, රජ්ජුයකො එකාබද්යධො ගච්ඡයතව. යසො

කුම්යෙොති යසො විද්ධකුම්යමො. යෙන යසො කුම්යෙොති උදකසද්දං සුත්වා

සාසඞ්කට්ඨානංභවිස්සතීතිනිවත්තිත්වායෙනයසොඅත්ථකායමො කුම්යමො. න

දානි ත්වං අම් ාකන්ති ඉදානි ත්වං අමිත්තහත්ථං ගයතො, න අම්හාකං

සන්තයකොති අත්යථො. එවං සල්ලපන්තානංයෙව ච යනසං නාවාෙ ඨියතො

ලුද්යදොරජ්ජුකංආකඩ්ඪිත්වාකුම්මංගයහත්වාෙථාකාමංඅකාසි. යසසයමත්ථ

ඉයතොඅනන්තරසුත්යතචඋත්තානයමව.තතිෙචතුත්ථානි. 
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5. මීළ්හකසුත්තවණ්ණනා 

161. පඤ්චයම මීළ් කාතිගූථපාණකා. ගූථාදීතිගූථභක්ඛා. ගූථපූරාති අන්යතො

ගූයථන භරිතා. පුණ්ණා ගූථස්සාති ඉදං පුරිමස්යසව අත්ථදීපනං. 

අතිෙඤ්යඤෙයාති පච්ඡමපායද භූමිෙං ඨයපත්වා පුරිමපායද ගූථස්ස උපරි

ආයරොයපත්වාඨිතා‘‘අහම්හිගූථාදී’’තිභණන්තී අතිමඤ්යඤෙය. පිණ්ඩපායතො

චස්සපූයරොතිඅපයරොපිස්ස පත්තපූයරොපණීතපිණ්ඩපායතොභයවෙය.පඤ්චමං. 

6. අසනිසුත්තවණ්ණනා 

162. ඡට්යඨ කං, ික් යව, අසනිවිච්කන්ති, භික්ඛයව, කං පුග්ගලං

මත්ථයකපතිත්වාමද්දමානං සුක්කාසනිචක්කංආගච්ඡතු. අප්පත්තොනසන්ති

අනධිගතාරහත්තං. ඉති භගවා න සත්තානං දුක්ඛකාමතාෙ, ආදීනවං පන

දස්යසතුං එවමාහ. අසනිචක්කඤ්හි මත්ථයක පතිතං එකයමව අත්තභාවං

නායසති, ලාභසක්කාරසියලොයකන පරිොදිණ්ණචිත්යතො නිරොදීසු

අනන්තදුක්ඛං අනුයභොති.ඡට්ඨං. 

7. දිද්ධසුත්තවණ්ණනා 

163. සත්තයම දිද්ධගයතනාති ගතදිද්යධන. විසල්යලනාති විසමක්ඛියතන. 

සල්යලනාතිසත්තිො.සත්තමං. 

8. සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා 

164. අට්ඨයම සිඞ්ගායලොතිජරසිඞ්ගායලො.ෙථාහිසුවණ්ණවණ්යණොපිකායෙො

පූතිකායෙො ත්යවව, තංඛණං ගළිතම්පි ච මුත්තං පූතිමුත්තන්ත්යවව වුච්චති, 

එවං තදහුජායතොපි සිඞ්ගායලො ජරසිඞ්ගායලොත්යවව වුච්චති. උ්කණ්ටයකන

නාොති එවංනාමයකන යරොයගන. යසො කිර සීතකායල උප්පජ්ජති. තස්මිං

උප්පන්යනසකලසරීරයතොයලොමානි පතන්ති, සකලසරීරංනිල්යලොමංහුත්වා, 

සමන්තයතො ඵුටති, වාතබ්භාහතා වණා රුජ්ජන්ති. ෙථා උම්මත්තකසුනයඛන

දට්යඨො පුරියසො අනවට්ඨියතොව භමති, එවං තස්මිං උප්පන්යන භමිතබ්යබො

යහොති, අසුකට්ඨායනයසොත්ථිභවිස්සතීතිනපඤ්ඤාෙති. අට්ඨමං. 

9. යවරම්භසුත්තවණ්ණනා 

165. නවයම යවරම්ගවාතාතිඑවංනාමකා මහාවාතා.කීදියසපනඨායනයත

වාතා වාෙන්තීති? ෙත්ථඨිතස්ස චත්තායරො දීපාඋප්පලිනිපත්තමත්තාහුත්වා

පඤ්ඤාෙන්ති. යෙො ප්ඛී ගච්ඡතීති නවවුට්යඨ යදයව විරවන්යතො

වාතසකුයණො තත්ථ ගච්ඡති, තං සන්ධායෙතං වුත්තං. අර්ඛියතයනව 
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කායෙනාතිආදීසුහත්ථපායදකීළායපන්යතොඛන්ධට්ඨිංවානායමන්යතොකාෙං

න රක්ඛතිනාම, නානාවිධංදුට්ඨුල්ලකථංකයථන්යතොවාචංනරක්ඛතිනාම, 

කාමවිතක්කාදයෙො විතක්යකන්යතො චිත්තං න රක්ඛති නාම. අනුපට්ඨිතාෙ

සතිොති කාෙගතාසතිංඅනුපට්ඨයපත්වා.නවමං. 

10. සගාථකසුත්තවණ්ණනා 

166. දසයම අස්කායරන චූගෙන්ති අසක්කායරන ච උභයෙන. සොධීති

අරහත්තඵලසමාධි. යසො හි යතන න විකම්පති. අප්පොණවි ාපායනොති

අප්පමායණන ඵලසමාධිනා විහරන්තස්ස. සාතතිකන්ති සතතකාරිං. 

සුඛුෙංදිට්ඨිවිපස්සකන්තිඅරහත්තමග්ගදිට්ඨිො සුඛුමදිට්ඨිඵලසමාපත්තිඅත්ථාෙ

විපස්සනං පට්ඨයපත්වා ආගතත්තා විපස්සකං. උපාදාන් ොරාෙන්ති

උපාදානක්ඛෙසඞ්ඛායතනිබ්බායන රතං. ආහුසප්පුපායසො ඉතීතිසප්පුරියසොති

කයථන්තීති.දසමං. 

පඨයමොවග්යගො. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1-2. සුවණ්ණපාතිසුත්තාදිවණ්ණනා 

167-168. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම සම්ප ානමුසා ගාසන්තන්ති 

අප්පමත්තයකනපි කාරයණන සම්පජානයමව මුසා භාසන්තං. ‘‘සීලං

පූයරස්සාමී’’ති සංවිහිතභික්ඛුං සියනරුමත්යතොපි පච්චෙරාසි චායලතුං න

සක්යකොති. ෙදා පන සීලං පහාෙ සක්කාරනිස්සියතො යහොති, තදා

කුණ්ඩකමුට්ඨියහතුපි මුසා භාසති, අඤ්ඤං වා අකිච්චං කයරොති. දුතිෙං

උත්තානයමවාති.පඨමදුතිොනි. 

3-10. සුවණ්ණනික්ඛසුත්තාදිවණ්ණනා 

169. තතිොදීසු සුවණ්ණනි් ස්සාති එකස්ස කඤ්චනනික්ඛස්ස. 

සිඞ්ගීනි් ස්සාති සිඞ්ගීසුවණ්ණනික්ඛස්ස. පථවිොති චක්කවාළබ්භන්තරාෙ

මහාපථවිො. ආමිසකිඤ්චි් ය තූතිකස්සචියදවආමිසස්සයහතුඅන්තමයසො 

කුණ්ඩකමුට්ඨියනොපි. ජීවිතය තූති අටවිෙං යචොයරහි ගයහත්වා ජීවියත

යවොයරොපිෙමායනතස්සපියහතු.  නපදකලයාණිොතිජනපයද උත්තමිත්ථිො.

තතිොදීනි. 

දුතියෙොවග්යගො. 
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3. තතිෙවග්යගො 

1-2. මාතුගාමසුත්තාදිවණ්ණනා 

170-171. තතිෙවග්ගස්සපඨයම නතස්ස, ික් යව, ොතුගායෙොතිනතස්ස

රයහොඑකකස්සනිසින්නස්සයතනධම්යමන අත්ථියකොපිමාතුගායමොචිත්තං

පරිොදාතුං සක්යකොති, ෙස්ස ලාභසක්කාරසියලොයකො චිත්තං පරිොදාතුං

සක්යකොතීති, අත්යථො.දුතිෙංඋත්තානයමවාති. පඨමදුතිොනි. 

3-6. එකපුත්තකසුත්තාදිවණ්ණනා 

172-175. තතියෙ සද්ධාති යසොතාපන්නා. යසසයමත්ථ උත්තානයමව. තථා

චතුත්යථපඤ්චයමඡට්යඨච.තතිොදීනි. 

7. තතිෙසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

176. සත්තයම සමුදෙන්තිආදීසු සහ පුබ්බකම්යමන අත්තභායවො

යකොලපුත්තිෙං වණ්ණයපොක්ඛරතා කලයාණවාක්කරණතා ධුතගුණාවීකරණං

චීවරධාරණං පරිවාරසම්පත්තීති එවමාදි ලාභසක්කාරස්ස සමුදයෙො නාම, තං

සමුදෙසච්චවයසන නප්පජානාති, නියරොයධො ච පටිපදා ච

නියරොධසච්චමග්ගසච්චවයසයනවයවදිතබ්බා.සත්තමං. 

8. ඡවිසුත්තවණ්ණනා 

177. අට්ඨයම ෙස්මා ලාභසක්කාරසියලොයකො නරකාදීසු, නිබ්බත්යතන්යතො

සකලම්පි ඉමං අත්තභාවං නායසති, ඉධාපි මරණම්පි මරණමත්තම්පි දුක්ඛං

ආවහති, තස්මා ඡවිංඡින්දතීතිආදි වුත්තං.අට්ඨමං. 

9. රජ්ජුසුත්තවණ්ණනා 

178. නවයම වාළරජ්ජුොති සුත්තාදිමො රජ්ජු මුදුකා යහොති වාළරජ්ජු ඛරා

ඵරුසා, තස්මාඅෙයමවගහිතා.නවමං. 

10. භික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 

179. දසයම දිට්ඨධම්ෙසු වි ාරාති ඵලසමාපත්තිසුඛවිහාරා. යතසා ෙස්සාති

යතසං අහං අස්ස. ඛීණාසයවො හි ලාභී පුඤ්ඤසම්පන්යනො ොගුඛජ්ජකාදීනි

ගයහත්වා ආගතාගතානං අනුයමොදනං කයරොන්යතො ධම්මං යදයසන්යතො

පඤ්හංවිස්සජ්යජන්යතො ඵලසමාපත්තිංඅප්යපත්වානිසීදිතුංඔකාසංනලභති, 

තංසන්ධාෙවුත්තන්ති. දසමං. 

තතියෙොවග්යගො. 
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4. චතුත්ථවග්යගො 

1-4. භින්දිසුත්තාදිවණ්ණනා 

180-183. චතුත්ථවග්ගස්ස පඨමං උත්තානයමව. දුතිොදීසු කුසලමූලන්ති

අයලොභාදිතිවිධකුසලධම්යමො. සු්යකො ධම්යෙොති තස්යසව පරිොෙයදසනා. 

අෙං පයනත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – ෙස්ස කුසලමූලාදිසඞ්ඛාතස්ස

අනවජ්ජධම්මස්ස අසමුච්ඡන්නත්තා යදවදත්යතො සග්යග වා නිබ්බත්යතෙය, 

මග්ගඵලානි වා අධිගච්යඡෙය, ස්වාස්ස සමුච්යඡදෙගො සබ්බයසො

සමුච්ඡන්යනොවිනට්යඨො. පඨමාදීනි. 

5. අචිරපක්කන්තසුත්තවණ්ණනා 

184. පඤ්චයම පරාගවාොතිඅවඩ්ඪිො විනාසාෙ. අස්සතරීතිවළවාෙකුච්ඡස්මිං

ගද්රභස්ස ජාතා. අත්තවධාෙ ගබ්ගං ගණ් ාතීති තං අස්යසන සද්ධිං 

සම්පයෙොයජන්ති, සා ගබ්භං ගණ්හිත්වා කායල සම්පත්යත විජායිතුං න

සක්යකොති, පායදහි භූමිෙං පහරන්තීතිට්ඨති, අථස්සා චත්තායරො පායද චතූසු

ඛාණුයකසුබන්ධිත්වාකුච්ඡංඵායලත්වායපොතංනීහරන්ති, සාතත්යථවමරති. 

යතයනතංවුත්තං.පඤ්චමං. 

6. පඤ්චරථසතසුත්තවණ්ණනා 

185. ඡට්යඨ ගත්තාික ායරොති අභිහරිතබ්බං භත්තං. තස්ස පන පමාණං

දස්යසතුං පඤ්ච ච ථාලිපාකසතානීති වුත්තං. තත්ථ එයකො ථාලිපායකො

දසන්නං පුරිසානංභත්තංගණ්හාති. නාසාෙපිත්තංිකන්යදෙුන්ති අච්ඡපිත්තං

වාමච්ඡපිත්තංවාස්සනාසපුයටපක්ඛියපෙයං.ඡට්ඨං. 

7-13. මාතුසුත්තාදිවණ්ණනා 

186-187. සත්තයම ොතුපි ය තූති ‘‘සයච මුසා භණසි, මාතරං යත

විස්සජ්යජස්සාම. යනො යච භණසි, න විස්සජ්යජස්සාමා’’ති එවං යචොයරහි

අටවිෙංපුච්ඡමායනොතස්සායචොරහත්ථගතාෙමාතුොපියහතුසම්පජානමුසාන 

භායසෙයාතිඅත්යථො.ඉයතොපයරසුපිඑයසවනයෙොති.සත්තමාදීනි. 

ලාභසක්කාරසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. රාහුලසංයුත්තං 

1. පඨෙවග්යගො 

1-8. චක්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනා 

188-195. රාහුලසංයුත්තස්ස පඨයම එයකොති චතූසු ඉරිොපයථසු එකවිහාරී. 

වූපකට්යඨොති වියවකට්යඨො නිස්සද්යදො. අප්පෙත්යතොති සතිො

අවිප්පවසන්යතො. ආතාපීති වීරිෙසම්පන්යනො. පහිතත්යතො වි යරෙයන්ති

වියසසාධිගමත්ථාෙ යපසිතත්යතො හුත්වා විහයරෙයං. අනිච්චන්ති හුත්වා

අභාවාකායරන අනිච්චං. අථ වා උප්පාදවෙවන්තතාෙ තාවකාලිකතාෙ

විපරිණාමයකොටිො නිච්චපටික්යඛපයතොති ඉයමහිපි කාරයණහි අනිච්චං. 

දු් න්ති චතූහි කාරයණහි දුක්ඛං දුක්ඛමනට්යඨන දුක්ඛවත්ථුකට්යඨන

සතතසම්පීළනට්යඨන සුඛපටික්යඛයපනාති. කල්ලන්ති යුත්තං. එතං ෙොති 

තණ්හාගායහො. එයසො ෙස්මීති මානගායහො. එයසො යෙ අත්තාති දිට්ඨිගායහො.

තණ්හාගායහො යචත්ථ අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතවයසන, මානගායහො 

නවවිධමානවයසන, දිට්ඨිගායහොද්වාසට්ඨිදිට්ඨිවයසනයවදිතබ්යබො. නිබ්බින්දං

විරජ් තීති එත්ථ විරාගවයසන චත්තායරො මග්ගා කථිතා, විරාගා විමුච්චතීති

එත්ථවිමුත්තිවයසනචත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි. 

එත්ථ ච පඤ්චසු ද්වායරසු පසාදාව ගහිතා, ෙයනොති ඉමිනා යතභූමකං

සම්මසනචාරචිත්තං.දුතියෙ පඤ්චසුද්වායරසුආරම්මණයමව.තතියෙපඤ්චසු

ද්වායරසු පසාදවත්ථුකචිත්තයමව, මයනොවිඤ්ඤායණන යතභූමකං

සම්මසනචාරචිත්තං ගහිතං. එවං සබ්බත්ථ නයෙො යනතබ්යබො. ඡට්යඨ

යතභූමකධම්මා.අට්ඨයමපන තණ් ාතිතස්මිංතස්මිංද්වායරජවනප්පත්තාව

ලබ්භති. පඨමාදීනි. 

9. ධාතුසුත්තවණ්ණනා 

196. නවයම විඤ්ඤාණධාතුවයසනනාමං, යසසාහි රූපන්තිනාමරූපංකථිතං.

නවමං. 

10. ඛන්ධසුත්තවණ්ණනා 

197. දසයම රූපක්ඛන්යධො කාමාවචයරො, යසසා චත්තායරො

සබ්බසඞ්ගාහිකපරිච්යඡයදන චතුභූමකා. ඉධ පන යතභූමකාති ගයහතබ්බා. 

දසමං. 

පඨයමොවග්යගො. 
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2. දුතිෙවග්යගො 

1-10. චක්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනා 

198-199. දුතියෙදසඋත්තානත්ථායනව.පඨමාදීනි. 

11. අනුසෙසුත්තවණ්ණනා 

200. එකාදසයම ඉෙස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායෙති අත්තයනො

සවිඤ්ඤාණකකාෙං දස්යසති, බහිද්ධා චාති පරස්ස සවිඤ්ඤාණකං වා

අවිඤ්ඤාණකං වා. පුරියමන වා අත්තයනො ච පරස්ස ච විඤ්ඤාණයමව 

දස්යසති, පච්ඡයමන බහිද්ධා අනින්ද්රිෙබද්ධරූපං. 

අ ඞ්කාරෙෙඞ්කාරොනානුසොති අහංකාරදිට්ඨි ච මමංකාරතණ්හා ච

මානානුසොච. නය ොන්තීති එයතකියලසාකථංජානන්තස්සඑයතසුවත්ථූසු

න යහොන්තීති පුච්ඡති. සම්ෙප්පඤ්ඤාෙ පස්සතීති සහ විපස්සනාෙ

මග්ගපඤ්ඤාෙසුට්ඨු පස්සති.එකාදසමං. 

12. අපගතසුත්තවණ්ණනා 

201. ද්වාදසයම අ ඞ්කාරෙෙඞ්කාරොනාපගතන්ති අහංකාරයතො ච

මමංකාරයතොචමානයතොච අපගතං. විධාසෙති්කන්තන්තිමානයකොට්ඨායස

සුට්ඨු අතික්කන්තං. සන්තං සුවිමුත්තන්ති කියලසවූපසයමන සන්තං, 

කියලයසයහවසුට්ඨුවිමුත්තං.යසසංඋත්තානයමවාති.ද්වාදසමං. 

දුතියෙොවග්යගො. 

ද්වීසුපි අයසක්ඛභූමි කථිතා. පඨයමො පයනත්ථ ආොචන්තස්ස යදසියතො, 

දුතියෙො අනාොචන්තස්ස. සකයලපි පන රාහුලසංයුත්යත යථරස්ස 

විමුත්තිපරිපාචනීෙධම්මාවකථිතාති. 

රාහුලසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. ල් ණසංයුත්තං 

1. පඨෙවග්යගො 

1. අට්ඨිසුත්තවණ්ණනා 

202. ලක්ඛණසංයුත්යත ය්වාෙං ආෙස්ො ච ල් යණොති ලක්ඛණත්යථයරො

වුත්යතො, එස ජටිලසහස්සබ්භන්තයර එහිභික්ඛූපසම්පදාෙ උපසම්පන්යනො

ආදිත්තපරිොොවසායන අරහත්තං පත්යතො එයකො මහාසාවයකොති

යවදිතබ්යබො. ෙස්මා පයනස ලක්ඛණසම්පන්යනන සබ්බාකාරපරිපූයරන 

බ්රහ්මසයමන අත්තභායවන සමන්නාගයතො, තස්මා ‘‘ලක්ඛයණො’’ති සඞ්ඛං

ගයතො. මහායමොග්ගල්ලායනො පන පබ්බජිතදිවසයතො සත්තයම දිවයස

අරහත්තංපත්යතොදුතියෙො අග්ගසාවයකො. 

සිතංපාත්වාකාසීතිමන්දහසිතං පාතුඅකාසි, පකාසයිදස්යසසීතිවුත්තංයහොති.

කිං පන දිස්වා යථයරො සිතං පාත්වාකාසීති? උපරි පාළිෙං ආගතං

අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං එකං යපතයලොයක නිබ්බත්තං සත්තං දිස්වා. තඤ්ච යඛො

දිබ්යබන චක්ඛුනා, න පසාදචක්ඛුනා. පසාදචක්ඛුස්ස හි එයත අත්තභාවා න

ආපාථංආගච්ඡන්ති. එවරූපං පන අත්තභාවං දිස්වාකාරුඤ්යඤකත්තබ්යබ 

කස්මා සිතං පාත්වාකාසීති? අත්තයනො ච බුද්ධඤාණස්ස ච සම්පත්තිං

සමනුස්සරණයතො. තඤ්හි දිස්වා යථයරො ‘‘අදිට්ඨසච්යචන නාම පුග්ගයලන

පටිලභිතබ්බා එවරූපා අත්තභාවා මුත්යතො අහං, ලාභා වතයම, සුලද්ධං වත

යම’’ති අත්තයනො ච සම්පත්තිං අනුස්සරිත්වා – ‘‘අයහො බුද්ධස්ස භගවයතො

ඤාණසම්පත්ති, ‘යෙො කම්මවිපායකො, භික්ඛයව, අචින්යතයෙයො න

චින්යතතබ්යබො’ති යදයසසි, පච්චක්ඛං වත කත්වා බුද්ධා යදයසන්ති, 

සුප්පටිවිද්ධා බුද්ධානං ධම්මධාතූ’’ති එවං බුද්ධඤාණසම්පත්තිඤ්ච 

අනුස්සරිත්වාසිතංපාත්වාකාසීති. 

අථ ලක්ඛණත්යථයරො කස්මා න අද්දස, කිමස්ස දිබ්බචක්ඛු නත්ථීති? යනො

නත්ථි, මහායමොග්ගල්ලායනො පන ආවජ්යජන්යතො අද්දස, ඉතයරො පන

අනාවජ්ජයනන න අද්දස. ෙස්මා පන ඛීණාසවා නාම න අකාරණා සිතං

කයරොන්ති, තස්මා තං ලක්ඛණත්යථයරො පුච්ඡ යකො නු ය ො, ආවුයසො

යෙොග්ගල්ලාන, ය තු, යකො පච්චයෙො සිතස්ස පාතුකම්ොොති? යථයරො පන 

ෙස්මායෙහිඅෙංඋපපත්තිසාමං අදිට්ඨා, යතදුස්සද්ධාපො යහොන්ති, තස්මා

භගවන්තංසක්ඛිංකත්වාබයාකාතුකාමතාෙ අකායලො ය ො, ආවුයසොතිආදිමාහ.

තයතො භගවයතො සන්තියක පුට්යඨො ඉධා ං, ආවුයසොතිආදිනා නයෙන

බයාකාසි. 
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තත්ථ අට්ඨිකසඞ් ලිකන්තියසතං නිම්මංසයලොහිතං අට්ඨිසඞ්ඝාතං. ගිජ්ඣාපි

කාකාපිකුලලාපීති එයතපිෙක්ඛගිජ්ඣායචවෙක්ඛකාකා චෙක්ඛකුලලාච

පච්යචතබ්බා. පාකතිකානං පන ගිජ්ඣාදීනංආපාථම්පිඑතංරූපංනාගච්ඡති. 

අනුපතිත්වා අනුපතිත්වාති අනුබන්ධිත්වා අනුබන්ධිත්වා. විතුයදන්තීති

අසිධාරූපයමහි තිඛියණහි යලොහතුණ්ඩයකහි විජ්ඣිත්වා විජ්ඣිත්වා ඉයතො

චියතො ච චරන්ති ගච්ඡන්ති. සා සුදං අට්ටස්සරං කයරොතීති එත්ථ සුදන්ති

නිපායතො, සා අට්ඨිකසඞ්ඛලිකා අට්ටස්සරං ආතුරස්සරං කයරොතීති අත්යථො.

අකුසලවිපාකානුභවනත්ථං කිර යෙොජනප්පමාණාපි තාදිසා අත්තභාවා

නිබ්බත්තන්ති, පසාදුස්සදා ච යහොන්ති පක්කගණ්ඩසදිසා. තස්මා සා

අට්ඨිකසඞ්ඛලිකාබලවයවදනාතුරාතාදිසංසද්දමකාසීති. 

එවඤ්චපනවත්වාපුනආෙස්මාමහායමොග්ගල්ලායනො ‘‘වට්ටගාමිසත්තානාම

එවරූපා අත්තභාවානමුච්චන්තී’’තිසත්යතසුකාරුඤ්ඤං පටිච්චඋප්පන්නං

ධම්මසංයවගං දස්යසන්යතො තස්සෙය් ං, ආවුයසො, එතදය ොසිඅච්ඡපාෙංවත

යගොතිආදිමාහ. තයතො භගවා යථරස්ස ආනුභාවං පකායසන්යතො ච්ඛුභූතා

වත, ික් යව, සාවකාවි රන්තීතිආදිමාහ.තත්ථචක්ඛුභූතංජාතංඋප්පන්නං 

එයතසන්ති ච්ඛුභූතා, භූතචක්ඛුකා උප්පන්නචක්ඛුකා චක්ඛුං උප්පායදත්වා

විහරන්තීති අත්යථො. දුතිෙපයදපි එයසවනයෙො. ෙත්රහිනාොතිඑත්ථ ෙත්රාති

කාරණවචනං. තත්රාෙං අත්ථයෙොජනා – ෙස්මා නාම සාවයකොපි එවරූපං

ඤස්සතිවාදක්ඛතිවාසක්ඛිංවා කරිස්සති, තස්මාඅයවොචුම්හ– ‘‘චක්ඛුභූතා

වත, භික්ඛයව, සාවකා විහරන්ති, ඤාණභූතා වත, භික්ඛයව, සාවකා

විහරන්තී’’ති. පුබ්යබවයෙයසො, ික් යව, සත්යතො දිට්යඨොතියබොධිමණ්යඩ

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපටියවයධන අප්පමායණසු චක්කවායළසු අප්පමායණ

සත්තනිකායෙ භවගතියෙොනිඨිතිනිවායස ච පච්චක්ඛං කයරොන්යතන මො

පුබ්යබවයසොසත්යතොදිට්යඨොතිවදති. 

යගොඝාතයකොති ගායවො වධිත්වා අට්ඨියතො මංසං යමොයචත්වා වික්කිණිත්වා

ජීවිකං කප්පනකසත්යතො. තස්යසව කම්ෙස්ස විපාකාවයසයසනාති තස්ස 

නානායචතනාහි ආයූහිතස්ස අපරාපරිෙකම්මස්ස. තත්ර හි ොෙ යචතනාෙ

නරයක පටිසන්ධි ජනිතා, තස්සා විපායක පරික්ඛීයණ අවයසසකම්මං වා

කම්මනිමිත්තං වා ආරම්මණං කත්වා පුන යපතාදීසු පටිසන්ධි නිබ්බත්තති, 

තස්මා සා පටිසන්ධි කම්මසභාගතාෙ ආරම්මණසභාගතාෙ වා ‘‘තස්යසව

කම්මස්ස විපාකාවයසයසො’’ති වුච්චති. අෙඤ්ච සත්යතො එවං උප්පන්යනො.

යතනාහ – ‘‘තස්යසව කම්මස්ස විපාකාවයසයසනා’’ති. තස්ස කිර නරකා 

චවනකායල නිම්මංසකතානං ගුන්නං අට්ඨිරාසියෙව නිමිත්තං අයහොසි. යසො
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පටිච්ඡන්නම්පි තං කම්මං විඤ්ඤූනං පාකටං විෙ කයරොන්යතො

අට්ඨිසඞ්ඛලිකයපයතොජායතො.පඨමං. 

2. යපසිසුත්තවණ්ණනා 

203. මංසයපසිවත්ථුස්මිං යගොඝාතයකොති යගොමංසයපසියෙො කත්වා

සුක්ඛායපත්වා වල්ලූරවික්කයෙන අයනකානි වස්සානි ජීවිකං කප්යපසි, 

යතනස්ස නරකා චවනකායල මංසයපසියෙව නිමිත්තං අයහොසි. යසො

මංසයපසියපයතොජායතො. දුතිෙං. 

3. පිණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

204. මංසපිණ්ඩවත්ථුස්මිං සාකුණියකොතිසකුයණගයහත්වාවික්කිණනකායල

නිප්පක්ඛචම්යම මංසපිණ්ඩමත්යත කත්වා වික්කිණන්යතො ජීවිකං කප්යපසි, 

යතනස්ස නරකා චවනකායල මංසපිණ්යඩොව නිමිත්තං අයහොසි. යසො

මංසපිණ්ඩයපයතොජායතො.තතිෙං. 

4. නිච්ඡවිසුත්තවණ්ණනා 

205. නිච්ඡවිවත්ථුස්මිංතස්සඔරබ්භිකස්සඑළයකවධිත්වා වධිත්වානිච්චම්යම

කත්වා කප්පිතජීවිකස්ස පුරිමනයෙයනව නිච්චම්මං එළකසරීරං නිමිත්තං

අයහොසි.යසොනිච්ඡවියපයතොජායතො.චතුත්ථං. 

5. අසියලොමසුත්තවණ්ණනා 

206. අසියලොමවත්ථුස්මිං යසො සූකරියකො දීඝරත්තං නිවාපපුට්යඨ සූකයර

අසිනා වධිත්වා වධිත්වා දීඝරත්තං ජීවිකං කප්යපසි, තස්ස

උක්ඛිත්තාසිකභායවොව නිමිත්තං අයහොසි. තස්මා අසියලොමයපයතො ජායතො.

පඤ්චමං. 

6. සත්තිසුත්තවණ්ණනා 

207. සත්තියලොමවත්ථුස්මිංයසොමාගවියකොඑකංමිගඤ්ච සත්තිඤ්චගයහත්වා

වනං ගන්ත්වා තස්ස මිගස්ස සමීපං ආගතාගයත මියග සත්තිො විජ්ඣිත්වා

මායරසි, තස්ස සත්තිො විජ්ඣනකභායවොයෙව නිමිත්තං අයහොසි. තස්මා 

සත්තියලොමයපයතොජායතො.ඡට්ඨං. 

7. උසුයලොමසුත්තවණ්ණනා 

208. උසුයලොමවත්ථුස්මිං කාරණියකොති රාජාපරාධියක අයනකාහි කාරණාහි

පීයළත්වා අවසායන කණ්යඩන විජ්ඣිත්වා මාරණකපුරියසො. යසො කිර
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‘‘අමුකස්මිං පයදයස විද්යධො මරතී’’ති ඤත්වාව විජ්ඣති. තස්යසවං ජීවිකං 

කප්යපත්වානරයකඋප්පන්නස්සතයතො පක්කාවයසයසනඉධූපපත්තිකායල

උසුනා විජ්ඣනභායවොයෙව නිමිත්තං අයහොසි. තස්මා උසුයලොමයපයතො

ජායතො.සත්තමං. 

8. සූචියලොමසුත්තවණ්ණනා 

209. සූචියලොමවත්ථුස්මිං සූයතොතිඅස්සදමයකො.යගොදමයකොතිපිවදන්තියෙව.

තස්ස පයතොදසූචිො විජ්ඣනභායවොයෙව නිමිත්තං අයහොසි. තස්මා

සූචියලොමයපයතොජායතො.අට්ඨමං. 

9. දුතිෙසූචියලොමසුත්තවණ්ණනා 

210. දුතියෙ සූචියලොමවත්ථුස්මිං සූචයකොති යපසුඤ්ඤකාරයකො. යසො කිර

මනුස්යස අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච භින්දි, රාජකුයල ච ‘‘ඉමස්ස ඉමං නාම අත්ථි, 

ඉමිනාඉදංනාමකත’’න්තිසූයචත්වා සූයචත්වාඅනෙබයසනංපායපසි.තස්මා

ෙථායතනසූයචත්වාමනුස්සා භින්නා, තථාසූචීහියභදනදුක්ඛං පච්චනුයභොතුං

කම්මයමව නිමිත්තංකත්වාසූචියලොමයපයතොජායතො.නවමං. 

10. කුම්භණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

211. අණ්ඩභාරිවත්ථුස්මිං ගාෙකූටයකොති විනිච්ඡොමච්යචො. තස්ස

කම්මසභාගතාෙකුම්භමත්තා මහාඝටප්පමාණාඅණ්ඩාඅයහසුං.යසොහිෙස්මා

රයහොපටිච්ඡන්යනඨායනලඤ්ජංගයහත්වා කූටවිනිච්ඡයෙනපාකටංයදොසං

කයරොන්යතො සාමියක අස්සාමියක අකාසි, තස්මාස්ස රහස්සං අඞ්ගං පාකටං

නිබ්බත්තං. ෙස්මා දණ්ඩං පට්ඨයපන්යතො පයරසං අසය්හං භාරංආයරොයපසි, 

තස්මාස්සරහස්සංඅඞ්ගංඅසය්හභායරොහුත්වානිබ්බත්තං.ෙස්මාෙස්මිංඨායන 

ඨියතන සයමන භවිතබ්බං, තස්මිං ඨත්වා විසයමො අයහොසි, තස්මාස්ස

රහස්සඞ්යගවිසමා නිසජ්ජාවඅයහොසීති.දසමං. 

පඨයමොවග්යගො. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. සසීසකසුත්තවණ්ණනා 

212. පාරදාරිකවත්ථුස්මිං යසො සත්යතො පරස්ස රක්ඛිතයගොපිතං සස්සාමිකං

ඵස්සංඵුසන්යතොමීළ්හසුයඛනකාමසුයඛනචිත්තංරමයිත්වාකම්මසභාගතාෙ 

ගූථඵස්සංඵුසන්යතොදුක්ඛමනුභවිතුංතත්ථනිබ්බත්යතො.පඨමං. 
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2. ගූථඛාදසුත්තවණ්ණනා 

213. දුට්ඨබ්රාහ්මණවත්ථු පාකටයමව. දුතිෙං. 

3. නිච්ඡවිත්ථිසුත්තවණ්ණනා 

214. නිච්ඡවිත්ථිවත්ථුස්මිං ෙස්මා මාතුගායමො නාම අත්තයනො ඵස්යස

අනිස්සයරො, සාචතංසාමිකස්සසන්තකංඵස්සං යථයනත්වාපයරසංඅභිරතිං

උප්පායදසි, තස්මා කම්මසභාගතාෙ සුඛසම්ඵස්සා වට්ටිත්වා දුක්ඛසම්ඵස්සං

අනුභවිතුංනිච්ඡවිත්ථීහුත්වාඋප්පන්නා. තතිෙං. 

4. මඞ්ගුලිත්ථිසුත්තවණ්ණනා 

215. මඞ්ගුලිත්ථිවත්ථුස්මිං ෙඞ්ගුලින්ති විරූපං දුද්දසිකං බීභච්ඡං. සා කිර 

ෙක්ඛදාසිකම්මංකයරොන්තී ‘‘ඉමිනාචඉමිනාචඑවංබලිකම්යමකයතඅෙං

නාම තුම්හාකං වඩ්ඪි භවිස්සතී’’ති මහාජනස්ස ගන්ධපුප්ඵාදීනි වඤ්චනාෙ

ගයහත්වා මහාජනං දුද්දිට්ඨිං මිච්ඡාදිට්ඨිං ගණ්හායපසි, තස්මා තාෙ

කම්මසභාගතාෙ ගන්ධපුප්ඵාදීනං යථනිතත්තා දුග්ගන්ධා, දුද්දස්සනස්ස

ගාහිතත්තාදුද්දසිකා විරූපාබීභච්ඡාහුත්වානිබ්බත්තා.චතුත්ථං. 

5. ඔකිලිනීසුත්තවණ්ණනා 

216. ඔකිලිනීවත්ථුස්මිං උප්ප්කං ඔකිලිනිං ඔකිපානින්ති සා කිර

අඞ්ගාරචිතයක නිපන්නා විප්ඵන්දමානා විපරිවත්තමානා පච්චති, තස්මා

උප්පක්කා යචව යහොති උණ්යහන අග්ගිනා පක්කසරීරා, ඔකිලිනී ච

කිලින්නසරීරා, බින්දූනිස්සා සරීරයතො පග්ඝරන්ති, ඔකිරිනී ච 

අඞ්ගාරසම්පරිකිණ්ණා. තස්සා හි යහට්ඨයතොපි කිංසුකපුප්ඵවණ්ණා අඞ්ගාරා, 

උභෙපස්යසසුපි, ආකාසයතොපිස්සාඋපරිපතන්ති.යතනවුත්තං–‘‘උප්පක්කං

ඔකිලිනිං ඔකිරිනි’’න්ති. සා ඉස්සාපකතා සපත්තිං අඞ්ගාරකටාය න ඔකිරීති

තස්සකිරරඤ්යඤොඑකානාටකිනීඅඞ්ගාරකටාහංසමීයප ඨයපත්වාගත්තයතො

උදකං පුඤ්ඡති, පාණිනා ච යසදං කයරොති. රාජාපි තාෙ සද්ධිං කථඤ්ච 

කයරොති, පරිතුට්ඨාකාරඤ්චදස්යසති.අග්ගමයහසීතංඅසහමානාඉස්සාපකතා

හුත්වා අචිරපක්කන්තස්සරඤ්යඤොතංඅඞ්ගාරකටාහංගයහත්වාතස්සාඋපරි

අඞ්ගායර ඔකිරි. සා තං කම්මං කත්වා තාදිසංයෙව විපාකං පච්චනුභවිතුං

යපතයලොයකනිබ්බත්තා. පඤ්චමං. 
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6. අසීසකසුත්තවණ්ණනා 

217. යචොරඝාතවත්ථුස්මිං යසො රඤ්යඤොආණාෙ දීඝරත්තං යචොරානං සීසානි

ඡන්දිත්වායපතයලොයකනිබ්බත්තන්යතොඅසීසකංකබන්ධං හුත්වානිබ්බත්ති.

ඡට්ඨං. 

7-11. පාපභික්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනා 

218-222. භික්ඛුවත්ථුස්මිං පාපික්ඛූති ලාමකභික්ඛු. යසො කිර යලොකස්ස

සද්ධායදයෙය චත්තායරො පච්චයෙ පරිභුඤ්ජිත්වා කාෙවචීද්වායරහි අසංෙයතො

භින්නාජීයවො චිත්තයකළිංකීළන්යතො විචරි. තයතො එකං බුද්ධන්තරංනිරයෙ

පච්චිත්වා යපතයලොයක නිබ්බත්තන්යතො භික්ඛුසදියසයනව අත්තභායවන

නිබ්බත්ති. භික්ඛුනීසික්ඛමානාසාමයණරසාමයණරීවත්ථූසුපි අෙයමව

විනිච්ඡයෙො.සත්තමාදීනි. 

ලක්ඛණසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. ඔපම්ෙසංයුත්තං 

1. කූටසුත්තවණ්ණනා 

223. ඔපම්මසංයුත්තස්ස පඨයම කූටං ගච්ඡන්තීති කූටඞ්ගො. කූටං

සයමොසරන්තීති කූටසයෙොසරණා. කූටසමුග්ඝාතාති කූටස්ස සමුග්ඝායතන. 

අවිජ් ාසමුග්ඝාතාතිඅරහත්තමග්යගනඅවිජ්ජාෙසමුග්ඝායතන. අප්පෙත්තාති

සතිොඅවිප්පවායසඨිතාහුත්වා.පඨමං. 

2. නඛසිඛසුත්තවණ්ණනා 

224. දුතියෙ ෙනුස්යසසු පච්චා ාෙන්තීති යෙ මනුස්සයලොකයතො චුතා

මනුස්යසසු ජාෙන්ති, යතඑවං අප්පකාති අධිප්පායෙො. අඤ්ඤත්රෙනුස්යසහීති

යෙ පන මනුස්සයලොකයතො චුතා ඨයපත්වා මනුස්සයලොකං චතූසු අපායෙසු

පච්චාජාෙන්ති, යත මහාපථවිෙංපංසුවිෙබහුතරා.ඉමස්මිඤ්චසුත්යතයදවාපි

මනුස්යසයහව සඞ්ගහිතා. තස්මා ෙථා මනුස්යසසු ජාෙන්තා අප්පකා, එවං

යදයවසුපීතියවදිතබ්බා.දුතිෙං. 

3. කුලසුත්තවණ්ණනා 

225. තතියෙ සුප්පධංසිොනීති සුවියහඨිොනි. කුම්ගත්යථනයකහීතියෙපරඝරං

පවිසිත්වා දීපායලොයකන ඔයලොයකත්වා පරභණ්ඩං හරිතුකාමා ඝයට දීපං

කත්වා පවිසන්ති, යත කුම්භත්යථනකා නාම, යතහි කුම්භත්යථනයකහි. 

සුප්පධංසියෙො ය ොති අෙනුස්යසහීති යමත්තාභාවනාරහිතං පංසුපිසාචකා

විධංසෙන්ති, පයගව උළාරා අමනුස්සා. ගාවිතාති වඩ්ඪිතා. බහුලීකතාති

පුනප්පුනං කතා. ොනීකතාති යුත්තොනං විෙ කතා. වත්ථුකතාති

පතිට්ඨානට්යඨන වත්ථු විෙ කතා. අනුට්ඨිතාති අධිට්ඨිතා. පපාචිතාති

සමන්තයතොචිතා සුවඩ්ඪිතා. සුසොරද්ධාතිචිත්යතනසුට්ඨුසමාරද්ධා. තතිෙං. 

4. ඔක්ඛාසුත්තවණ්ණනා 

226. චතුත්යථ ඔ් ාසතන්ති මහාමුඛඋක්ඛලීනං සතං. දානං දයදෙයාති

පණීතයභොජනභරිතානං මහාඋක්ඛලීනං සතං දානං දයදෙය.

‘‘උක්කාසත’’න්තිපි පායඨො, තස්ස දණ්ඩදීපිකාසතන්ති අත්යථො. එකාෙ පන

දීපිකාෙෙත්තයකඨායනආයලොයකොයහොති, තයතො සතගුණංඨානංසත්තහි

රතයනහි පූයරත්වා දානං දයදෙයාති අත්යථො. ගද්දු නෙත්තන්ති

යගොදුහනමත්තං, ගාවිො එකවාරං අග්ගථනාකඩ්ෙනමත්තන්ති අත්යථො.

ගන්ධඌහනමත්තං වා, ද්වීහි අඞ්ගුලීහි ගන්ධපිණ්ඩං ගයහත්වා එකවාරං
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ඝාෙනමත්තන්ති අත්යථො. එත්තකම්පි හි කාලං යෙො පන 

ගබ්භපරියවණවිහාරූපචාර පරිච්යඡයදන වා චක්කවාළපරිච්යඡයදන වා

අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු වා සබ්බසත්යතසු හිතඵරණං යමත්තචිත්තං

භායවතුං සක්යකොති, ඉදං තයතො එකදිවසං තික්ඛත්තුං දින්නදානයතො

මහප්ඵලතරං.චතුත්ථං. 

5. සත්තිසුත්තවණ්ණනා 

227. පඤ්චයම පටියලණිස්සාමීතිආදීසු අග්යග පහරිත්වා කප්පාසවට්ටිං විෙ

නායමන්යතො නිෙයාසවට්ටිං විෙ ච එකයතො කත්වා අල්ලිොයපන්යතො 

පටියලයණති නාම.මජ්යඣපහරිත්වානායමත්වා ධාරාෙ වාපහරිත්වාද්යවපි

ධාරා එකයතො අල්ලිොයපන්යතො පටියකොට්යටති නාම.

කප්පාසවට්ටනකරණීෙං විෙ පවත්යතන්යතො චිරකාලං සංයවල්ලිතකිලඤ්ජං

පසායරත්වාපුනසංයවල්යලන්යතොවිෙච පටිවට්යටති නාම.පඤ්චමං. 

6. ධනුග්ගහසුත්තවණ්ණනා 

228. ඡට්යඨ දළ් ධම්ො ධනුග්ග ාති දළ්හධනුයනො ඉස්සාසා. දළ්හධනුනාම

ද්විසහස්සථාමංවුච්චති, ද්විසහස්සථාමංනාම ෙස්සආයරොපිතස්සජිොබද්යධො

යලොහසීසාදීනං භායරො දණ්යඩ ගයහත්වා ොවකණ්ඩප්පමාණා උක්ඛිත්තස්ස

පථවියතො මුච්චති. සුසි්ඛිතාති දසද්වාදසවස්සානි ආචරිෙකුයල 

උග්ගහිතසිප්පා. කත ත්ථාතියෙො සිප්පයමවඋග්ගණ්හාති, යසොකතහත්යථො

න යහොති, ඉයම පන කතහත්ථා චිණ්ණවසීභාවා. කතූපාසනාති රාජකුලාදීසු 

දස්සිතසිප්පා. 

තස්ස පුපාසස්ස  යවොති එවරූයපො අඤ්යඤො පුරියසො නාම න භූතපුබ්යබො, 

යබොධිසත්තස්යසව පන ජවනහංසකායලො නාම ආසි. තදා යබොධිසත්යතො 

චත්තාරි කණ්ඩානි ආහරි. තදා කිරස්ස කනිට්ඨභාතයරො ‘‘මෙං, භාතික, 

සූරියෙන සද්ධිං ජවිස්සාමා’’ති ආයරොයචසුං. යබොධිසත්යතො ආහ – ‘‘සූරියෙො

සීඝජයවො, නසක්ඛිස්සථතුම්යහයතනසද්ධිංජවිතු’’න්ති.යතදුතිෙංතතිෙම්පි

තයථවවත්වා එකදිවසං ‘‘ගච්ඡාමා’’තියුගන්ධරපබ්බතංආරුහිත්වානිසීදිංසු.

යබොධිසත්යතො ‘‘කහං යම භාතයරො’’ති? පුච්ඡත්වා, ‘‘සූරියෙන සද්ධිං ජවිතුං

ගතා’’ති වුත්යත, ‘‘විනස්සිස්සන්ති තපස්සියනො’’ති යත අනුකම්පමායනො

සෙම්පි ගන්ත්වා යතසං සන්තියක නිසීදි. අථ සූරියෙ උග්ගච්ඡන්යත ද්යවපි

භාතයරො සූරියෙන සද්ධිංයෙව ආකාසං පක්ඛන්තා, යබොධිසත්යතොපි යතහි

සද්ධිංයෙව පක්ඛන්යතො. යතසු එකස්ස අපත්යතයෙව අන්තරභත්තසමයෙ

පක්ඛන්තයරසු අග්ගිඋට්ඨහි, යසොභාතරං පක්යකොසිත්වා ‘‘නසක්යකොමී’’ති
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ආහ.තයමනං යබොධිසත්යතො ‘‘මාභායී’’තිසමස්සායසත්වා පක්ඛපඤ්ජයරන

පලියවයඨත්වාදරථංවියනොයදත්වා‘‘ගච්ඡා’’තියපයසසි. 

දුතියෙො ොව අන්තරභත්තා ජවිත්වා පක්ඛන්තයරසු අග්ගිම්හි උට්ඨහියත

තයථවාහ. තම්පි යසො තයථව කත්වා ‘‘ගච්ඡා’’ති යපයසසි. සෙං පන ොව 

මජ්ඣන්හිකා ජවිත්වා, ‘‘එයත බාලාති මොපි බායලන න භවිතබ්බ’’න්ති

නිවත්තිත්වා – ‘‘අදිට්ඨසහාෙකං බාරාණසිරාජං පස්සිස්සාමී’’ති බාරාණසිං

අගමාසි. තස්මිං නගරමත්ථයක පරිබ්භමන්යත ද්වාදසයෙොජනං නගරං

පත්තකටායහන ඔත්ථටපත්යතො විෙ අයහොසි. අථ පරිබ්භමන්තස්ස

පරිබ්භමන්තස්ස තත්ථ තත්ථ ඡද්දානි පඤ්ඤායිංසු. සෙම්පි 

අයනකහංසසහස්සසදියසො පඤ්ඤායි. යසො යවගං පටිසංහරිත්වා

රාජයගහාභිමුයඛො අයහොසි. රාජා ඔයලොයකත්වා – ‘‘ආගයතො කිර යම

පිෙසහායෙො ජවනහංයසො’’ති වාතපානං විවරිත්වා රතනපීඨං පඤ්ඤායපත්වා

ඔයලොයකන්යතොඅට්ඨාසි.යබොධිසත්යතොරතනපීයඨනිසීදි. 

අථස්සරාජාසහස්සපායකනයතයලනපක්ඛන්තරානිමක්යඛත්වා, මධුලායජ

යචව මධුරපානකඤ්ච අදාසි. තයතො නං කතපරියභොගං ‘‘සම්ම, කහං

අගමාසී’’ති? පුච්ඡ. යසො තං පවත්තිංආයරොයචත්වා ‘‘අථාහං, මහාරාජ, ොව

මජ්ඣන්හිකාජවිත්වා– ‘නත්ථිජවියතනඅත්යථො’තිනිවත්යතො’’තිආචික්ඛි.

අථ රාජා ආහ – ‘‘අහං, සාමි, තුම්හාකං සූරියෙන සද්ධිං ජවනයවගං 

පස්සිතුකායමො’’ති. දුක්කරං, මහාරාජ, නසක්කාතො පස්සිතුන්ති. යතනහි, 

සාමි, සරික්ඛකමත්තම්පි දස්යසහීති. ආම, මහාරාජ, ධනුග්ගයහ

සන්නිපායතහීති. රාජා සන්නිපායතසි. හංයසො තයතො චත්තායරො ගයහත්වා

නගරමජ්යඣයතොරණංකායරත්වාඅත්තයනොගීවාෙ ඝණ්ඩංපිළන්ධායපත්වා

යතොරණස්ස උපරි නිසීදිත්වා – ‘‘චත්තායරො ජනා යතොරණං නිස්සාෙ 

චතුදිසාභිමුඛා එයකකං කණ්ඩං ඛිපන්තූ’’ති වත්වා, සෙං පඨමකණ්යඩයනව

සද්ධිං උප්පතිත්වා, තං කණ්ඩං අග්ගයහත්වාව, දක්ඛිණාභිමුඛං ගතකණ්ඩං

ධනුයතො රතනමත්තාපගතං ගණ්හි. දුතිෙං ද්විරතනමත්තාපගතං, තතිෙං 

තිරතනමත්තාපගතං, චතුත්ථං භූමිං අප්පත්තයමව ගණ්හි. අථ නං චත්තාරි

කණ්ඩානි ගයහත්වා යතොරයණ නිසින්නකායලයෙව අද්දසංසු. යසො රාජානං

ආහ – ‘‘පස්ස, මහාරාජ, එවංසීයඝො අම්හාකං ජයවො’’ති. එවං

යබොධිසත්යතයනව ජවනහංසකායල තානි කණ්ඩානි ආහරිතානීති 

යවදිතබ්බානි. 

පුරයතො ධාවන්තීති අග්ගයතො ජවන්ති. න පයනතා සබ්බකාලං පුරයතොව

යහොන්ති, කදාචිපුරයතො, කදාචිපච්ඡයතොයහොන්ති. ආකාසට්ඨකවිමායනසුහි

උෙයානානිපි යහොන්ති යපොක්ඛරණියෙොපි, තා තත්ථ නහාෙන්ති, උදකකීළං
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කීළමානාපච්ඡයතොපියහොන්ති, යවයගනපනගන්ත්වාපුනපුරයතොවධාවන්ති. 

ආයුසඞ් ාරාතිරූපජීවිතින්ද්රිෙංසන්ධාෙවුත්තං.තඤ්හිතයතො සීඝතරංඛීෙති.

අරූපධම්මානංපනයභයදොනසක්කාපඤ්ඤායපතුං.ඡට්ඨං. 

7. ආණිසුත්තවණ්ණනා 

229. සත්තයම දසාර ානන්ති එවංනාමකානං ඛත්තිොනං. යතකිර සතයතො

දසභාගං ගණ්හිංසු, තස්මා ‘‘දසාරහා’’ති පඤ්ඤායිංසු. ආනයකොති

එවංලද්ධනායමො මුදිඞ්යගො. හිමවන්යත කිර මහාකුළීරදයහො අයහොසි. තත්ථ

මහන්යතො කුළීයරො ඔතිණ්යණොතිණ්ණං හත්ථිං ඛාදති. අථ හත්ථී උපද්දුතා

එකං කයරණුං සක්කරිංසු ‘‘ඉමිස්සා පුත්තං නිස්සාෙ අම්හාකං යසොත්ථි

භවිස්සතී’’ති. සාපි මයහසක්ඛං පුත්තං විජායි. යත තම්පි සක්කරිංසු. යසො

වුද්ධිප්පත්යතො මාතරං පුච්ඡ, ‘‘කස්මා මං එයත සක්කයරොන්තී’’ති? සා තං

පවත්තිමාචික්ඛි. යසො ‘‘කිං මය්හං කුළීයරො පයහොති? එථ ගච්ඡාමා’’ති

මහාහත්ථිපරිවායරො තත්ථ ගන්ත්වාපඨමයමවඔතරි.කුළීයරොඋදකසද්යදයනව

ආගන්ත්වා තං අග්ගයහසි. මහන්යතො කුළීරස්ස අයළො, යසො තං ඉයතො වා

එත්යතො වා චායලතුං අසක්යකොන්යතො මුයඛ යසොණ්ඩං පක්ඛිපිත්වා විරවි.

හත්ථියනො ‘‘ෙංනිස්සාෙ මෙං ‘යසොත්ථි භවිස්සතී’ති අමඤ්ඤිම්හා, යසො

පඨමතරංගහියතො’’තිතයතොතයතොපලායිංසු. 

අථස්ස මාතා අවිදූයර ඨත්වා ‘‘මෙං ථලනාගා, තුම්යහ උදකනාගා නාම, 

නායගහි නායගො න වියහයඨතබ්යබො’’ති කුළීරං පිෙවචයනන වත්වා ඉමං 

ගාථමාහ– 

‘‘යෙකුළීරාසමුද්දස්මිං, ගඞ්ගාෙෙමුනාෙච; 

යතසංත්වංවාරියජොයසට්යඨො, මුඤ්චයරොදන්තිොපජ’’න්ති. 

මාතුගාමසද්යදො නාම පුරියස යඛොයභත්වා තිට්ඨති, තස්මා යසො ගහණං 

සිථිලමකාසි. හත්ථියපොයතො යවයගන උයභො පායද උක්ඛිපිත්වා තං පිට්ඨිෙං

අක්කමි. සහ අක්කමනා පිට්ඨි මත්තිකභාජනං විෙ භිජ්ජි. අථ නං දන්යතහි

විජ්ඣිත්වා උක්ඛිපිත්වාථයලඡඩ්යඩත්වාතුට්ඨරවංරවි.අථනංහත්ථීඉයතො

චියතො ච ආගන්ත්වා මද්දිංසු. තස්ස එයකො අයළො පටික්කමිත්වා පති, තං

සක්යකොයදවරාජාගයහත්වාගයතො. 

ඉතයරො පන අයළො වාතාතයපනසුක්ඛිත්වා පක්කලාඛාරසවණ්යණො අයහොසි, 

යසො යදයව වුට්යඨ උදයකොයඝන වුය්හන්යතො දසභාතිකානං රාජූනං

උපරියසොයත ජාලං පසාරායපත්වා ගඞ්ගාෙ කීළන්තානං ආගන්ත්වා ජායල

ලග්ගි.යතකීළාපරියෙොසායනජාලම්හි උක්ඛිපිෙමායනතංදිස්වාපුච්ඡංසු‘‘කිං
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එත’’න්ති? ‘‘කුළීරඅයළොසාමී’’ති.‘‘න සක්කාඑසආභරණත්ථාෙඋපයනතුං, 

පරියෙොනන්ධායපත්වා යභරිං කරිස්සාමා’’ති? පරියෙොනන්ධායපත්වා පහරිංසු.

සද්යදො ද්වාදසයෙොජනං නගරං අවත්ථරි. තයතො ආහංසු – ‘‘න සක්කා ඉදං

දිවයස දිවයස වායදතුං, ඡණදිවසත්ථාෙ මඞ්ගලයභරී යහොතූ’’ති මඞ්ගලයභරිං 

අකංසු.තස්මිං වාදියතමහාජයනො අන්හායිත්වා අපිළන්ධිත්වා හත්ථිොනාදීනි

ආරුය්හ සීඝං සන්නිපතන්ති. ඉති මහාජනං පක්යකොසිත්වා විෙ ආයනතීති 

ආනයකො ත්යවවස්සනාමංඅයහොසි. 

අඤ්ඤං ආණිං ඔදහිංසූති අඤ්ඤං සුවණ්ණරජතාදිමෙං ආණිං ඝටයිංසු. 

ආණිසඞ්ඝායටොව අවසිස්සීති සුවණ්ණාදිමොනං ආණීනං සඞ්ඝාටමත්තයමව 

අවයසසං අයහොසි. අථස්ස ද්වාදසයෙොජනප්පමායණො සද්යදො 

අන්යතොසාලාෙම්පිදුක්යඛනසුෙයිත්ථ. 

ගම්භීරාති පාළිවයසන ගම්භීරා සල්ලසුත්තසදිසා. ගම්භීරත්ථාති අත්ථවයසන

ගම්භීරා මහායවදල්ලසුත්තසදිසා (ම. නි. 1.449 ආදයෙො). යලොකුත්තරාති 

යලොකුත්තරඅත්ථදීපකා. සුඤ්ඤතප්පටිසංයුත්තාති 

සත්තසුඤ්ඤතධම්මමත්තයමව පකාසකා සංඛිත්තසංයුත්තසදිසා. 

උග්ගය තබ්බං පපාොපුණිතබ්බන්ති උග්ගයහතබ්යබ ච පරිොපුණිතබ්යබ ච. 

කවිකතාති කවීහි කතා. ඉතරං තස්යසව යවවචනං. චිත්ත් රාති

විචිත්රඅක්ඛරා. ඉතරං තස්යසව යවවචනං. බාහිරකාති සාසනයතො බහිභූතා. 

සාවකගාසිතාති යතසං යතසං සාවයකහි භාසිතා. සුස්සූසිස්සන්තීති

අක්ඛරචිත්තතාෙ යචව සවනසම්පත්තිො ච අත්තමනා හුත්වා

සාමයණරදහරභික්ඛුමාතුගාමමහාගහපතිකාදයෙො ‘‘එස ධම්මකථියකො’’ති 

සන්නිපතිත්වා යසොතුකාමා භවිස්සන්ති. තස්ොති ෙස්මා තථාගතභාසිතා

සුත්තන්තාඅනුග්ගය්හමානාඅන්තරධාෙන්ති, තස්මා.සත්තමං. 

8. කලිඞ්ගරසුත්තවණ්ණනා 

230. අට්ඨයම කලිඞ්ගරූපධානාති කලිඞ්ගරඝටිකං සීසූපධානඤ්යචව

පාදූපධානඤ්චකත්වා. අප්පෙත්තාතිසිප්පුග්ගහයණඅප්පමත්තා. ආතාපියනොති

උට්ඨානවීරිොතායපන යුත්තා. උපාසනස්මින්ති සිප්පානං අභියෙොයග

ආචරිොනඤ්ච පයිරුපාසයන. යත කිර තදා පායතොව උට්ඨාෙ සිප්පසාලං

ගච්ඡන්ති, තත්ථ සිප්පං උග්ගයහත්වා සජ්ඣාොදීහි අභියෙොගං කත්වා මුඛං

යධොවිත්වා ොගුපානාෙ ගච්ඡන්ති. ොගුං පිවිත්වා පුන සිප්පසාලං ගන්ත්වා

සිප්පං ගණ්හිත්වා සජ්ඣාෙංකයරොන්තා පාතරාසාෙ ගච්ඡන්ති.කතපාතරාසා

සමානා‘‘මාපමායදනචිරංනිද්යදොක්කමනංඅයහොසී’’ති ඛදිරඝටිකාසුසීයසච

පායද ච උපදහිත්වා යථොකං නිපජ්ජිත්වා පුන සිප්පසාලං ගන්ත්වා සිප්පං
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ගයහත්වා සජ්ඣාෙන්ති. සාෙං සජ්ඣාෙං කයරොන්තා ච යගහං ගන්ත්වා

භුත්තසාෙමාසා පඨමොමං සජ්ඣාෙං කත්වා සෙනකායල තයථව කලිඞ්ගරං 

උපධානං කත්වා සෙන්ති. එවං යත අක්ඛණයවධියනො වාලයවධියනො ච

අයහසුං. ඉදංසන්ධායෙතංවුත්තං. 

ඔතාරන්ති විවරං. ආරම්ෙණන්ති පච්චෙං. පධානස්මින්ති පධානභූමිෙං වීරිෙං

කුරුමානා.පඨමයබොධිෙංකිරභික්ඛූභත්තකිච්චංකත්වාව කම්මට්ඨානංමනසි

කයරොන්ති. යතසං මනසිකයරොන්තානංයෙව සූරියෙො අත්ථං ගච්ඡති. යත 

න්හායිත්වා පුනචඞ්කමං ඔතරිත්වා පඨමොමං චඞ්කමන්ති.තයතො ‘‘මා චිරං 

නිද්දායිම්හා’’තිසරීරදරථවියනොදනත්ථංනිපජ්ජන්තාකට්ඨඛණ්ඩංඋපදහිත්වා 

නිපජ්ජන්ති, යත පුන පච්ඡමොයම වුට්ඨාෙ චඞ්කමං ඔතරන්ති. යත සන්ධාෙ

ඉදං වුත්තං. අෙම්පි දීයපො තිණ්ණං රාජූනං කායල එකඝණ්ඩිනිග්යඝොයසො

එකපධානභූමි අයහොසි. නානාමුයඛ පහටඝණ්ඩි පිලිච්ඡයකොළිෙං ඔසරති, 

කලයාණිෙං පහටඝණ්ඩි නාගදීයප ඔසරති. ‘‘අෙං භික්ඛු පුථුජ්ජයනො, අෙං

පුථුජ්ජයනො’’තිඅඞ්ගුලිං පසායරත්වාදස්යසතබ්යබොඅයහොසි.එකදිවසංසබ්යබ

අරහන්යතොවඅයහසුං. තස්ොතිෙස්මාකලිඞ්ගරූපධානානංමායරොආරම්මණං

නලභති, තස්මා. අට්ඨමං. 

9. නාගසුත්තවණ්ණනා 

231. නවයම අතියවලන්ති අතික්කන්තයවලං කාලං අතික්කන්තප්පමාණං

කාලං. කිෙඞ්ගං පනා න්ති අහං පන කිංකාරණා න උපසඞ්කමිස්සාමි? 

ිකසමුළාලන්ති භිසඤ්යචව මුළාලඤ්ච. අබ්බුය ත්වාති උද්ධරිත්වා. 

ිකඞ්කච්ඡාපාති හත්ථියපොතකා. යත කිර අභිණ්හං භිඞ්කාරසද්දං කයරොන්ති, 

තස්මා භිඞ්කච්ඡාපාති වුච්චන්ති. පසන්නාකාරං කයරොන්තීති පසන්යනහි

කත්තබ්බාකාරං කයරොන්ති, චත්තායරො පච්චයෙ යදන්ති. ධම්ෙං ගාසන්තීති

එකංද්යවජාතකානිවාසුත්තන්යතවා උග්ගණ්හිත්වාඅසම්භින්යනනසයරන

ධම්මංයදයසන්ති. පසන්නාකාරං කයරොන්තීතියතසංතාෙයදසනාෙපසන්නා

ගිහීපච්චයෙයදන්ති. යනවවණ්ණාෙය ොතිනබලාොතියනවගුණවණ්ණාෙ, 

න ඤාණබලාෙ යහොති, ගුණවණ්යණ පන පරිහාෙන්යත සරීරවණ්යණොපි

සරීරබලම්පි පරිහාෙති, තස්මා සරීරස්ස යනව වණ්ණාෙ න බලාෙ යහොති.

නවමං. 
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10. බිළාරසුත්තවණ්ණනා 

232. දසයම සන්ධිසෙලසංකටීයරති එත්ථ සන්ධීති භින්නඝරානං සන්ධි, 

සෙයලොති ගාමයතො ගූථනික්ඛමනමග්යගො, සංකටීරන්ති සඞ්කාරට්ඨානං. 

මුදුමූසින්තිමුදුකංමූසිකං. වුට්ඨානං පඤ්ඤාෙතීතියදසනාපඤ්ඤාෙති.දසමං. 

11. සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා 

233. එකාදසයම යෙනයෙනඉච්ඡතීතියසො ජරසිඞ්ගායලොඉච්ඡතිච්ඡතට්ඨායන

ඉරිොපථකප්පයනන සීතවාතූපවාෙයනන ච අන්තරන්තරා චිත්තස්සාදම්පි

ලභතීති දස්යසති. සකයපුත්තිෙපටිඤ්යඤොති ඉදං යදවදත්තං සන්ධාෙ වුත්තං.

යසො හි එත්තකම්පි චිත්තස්සාදං අනාගයත අත්තභායව න ලභිස්සතීති.

එකාදසමං. 

12. දුතිෙසිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා 

234. ද්වාදසයම කතඤ්ඤුතාතිකතජානනං. කතයවදිතාතිකතවියසසජානනං.

තත්රිදං ජරසිඞ්ගාලස්ස කතඤ්ඤුතාෙ වත්ථු – සත්ත කිර භාතයරො යඛත්තං

කසන්ති. යතසං සබ්බකනිට්යඨො යඛත්තපරිෙන්යත ඨත්වා ගායවො රක්ඛති.

අයථකං ජරසිඞ්ගාලං අජගයරො ගණ්හි, යසො තං දිස්වා ෙට්ඨිො යපොයථත්වා

විස්සජ්ජායපසි. අජගයරො සිඞ්ගාලං විස්සජ්යජත්වා තයමව ගණ්හි. සිඞ්ගායලො

චින්යතසි – ‘‘මය්හං ඉමිනා ජීවිතං දින්නං, අහම්පි ඉමස්ස දස්සාමී’’ති 

ොගුඝටස්ස උපරි ඨපිතං වාසිං මුයඛන ඩංසිත්වා තස්ස සන්තිකං අගමාසි.

ඉතයරභාතයරො දිස්වා, ‘‘සිඞ්ගායලො වාසිං හරතී’’ති අනුබන්ධිංසු. යසො යතහි

දිට්ඨභාවංඤත්වා වාසිංතස්සසන්තියකඡඩ්යඩත්වාපලායි.ඉතයරආගන්ත්වා

කනිට්ඨං අජගයරන ගහිතං දිස්වා වාසිො අජගරං ඡන්දිත්වා තං ගයහත්වා

අගමංසු. එවං ජරසිඞ්ගායල සිො ො කාචි කතඤ්ඤුතා කතයවදිතා. 

සකයපුත්තිෙපටිඤ්යඤතිඉදම්පි යදවදත්තස්සආචාරයමවසන්ධාෙවුත්තන්ති.

ද්වාදසමං. 

ඔපම්මසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. ික්ඛුසංයුත්තං 

1. යකොලිතසුත්තවණ්ණනා 

235. භික්ඛුසංයුත්තස්ස පඨයම, ආවුයසොති සාවකානං ආලායපො. බුද්ධා හි

භගවන්යතො සාවයක ආලපන්තා, ‘‘භික්ඛයව’’ති ආලපන්ති, සාවකා පන

‘‘බුද්යධහි සදිසා මා යහොමා’’ති, ‘‘ආවුයසො’’ති පඨමං වත්වා පච්ඡා, 

‘‘භික්ඛයව’’ති භණන්ති. බුද්යධහි ච ආලපියත භික්ඛුසඞ්යඝො, ‘‘භන්යත’’ති

පටිවචනං යදතිසාවයකහි, ‘‘ආවුයසො’’ති. අෙංවුච්චතීතිෙස්මා දුතිෙජ්ඣායන

විතක්කවිචාරානිරුජ්ඣන්ති, යෙසංනියරොධාසද්දාෙතනංඅප්පවත්තිං ගච්ඡති, 

තස්මාෙයදතං දුතිෙංඣානංනාම, අෙංවුච්චති ‘‘අරිොනංතුණ්හීභායවො’’ති. 

අෙයමත්ථයෙොජනා. ‘‘ධම්මීවාකථාඅරියෙොවාතුණ්හීභායවො’’තිඑත්ථපන 

කම්මට්ඨානමනසිකායරොපි පඨමජ්ඣානාදීනිපි අරියෙො තුණ්හීභායවොත්යවව

සඞ්ඛංගතානි. 

විත්කස ගතාති විතක්කාරම්මණා. සඤ්ඤාෙනසිකාරාති සඤ්ඤා ච

මනසිකායරො ච. සමුදාචරන්තීති පවත්තන්ති. යථරස්ස කිර දුතිෙජ්ඣානං න

පගුණං. අථස්ස තයතො වුට්ඨිතස්ස විතක්කවිචාරා න සන්තයතො උපට්ඨහිංසු.

ඉච්චස්ස දුතිෙජ්ඣානම්පි සඤ්ඤාමනසිකාරාපි හානභාගිොව අයහසුං, තං

දස්යසන්යතො එවමාහ. සණ්ඨයපහීති සම්මා ඨයපහි. එයකොදිගාවං කයරොහීති

එකග්ගං කයරොහි. සොද ාති සම්මා ආදහ ආයරොයපහි. ෙ ාිකඤ්ඤතන්ති

ඡළභිඤ්ඤතං.සත්ථාකිරඉමිනා උපායෙනසත්තදිවයසයථරස්සහානභාගිෙං

සමාධිංවඩ්යෙත්වායථරංඡළභිඤ්ඤතංපායපසි. පඨමං. 

2. උපතිස්සසුත්තවණ්ණනා 

236. දුතියෙ අත්ථිනු ය ොතංකිඤ්චියලොකස්මින්තිඉදංඅතිඋළාරම්පිසත්තං

වාසඞ්ඛාරං වාසන්ධාෙවුත්තං. සත්ථුපිය ොතිඉදං ෙස්මාආනන්දත්යථරස්ස

සත්ථරිඅධිමත්යතොඡන්යදොචයපමඤ්ච, තස්මා‘‘කිංනුයඛො ඉමස්සයථරස්ස

සත්ථු විපරිණායමනපි යසොකාදයෙො නුප්පජ්යජෙය’’න්ති ජානනත්ථං පුච්ඡති? 

දීඝරත්තන්ති සූකරඛතයලණද්වායර දීඝනඛපරිබ්බාජකස්ස

යවදනාපරිග්ගහසුත්තන්තං යදසිතදිවසයතො පට්ඨාෙ අතික්කන්තකාලං 

සන්ධාොහ. තස්මිඤ්හි දිවයස යථරස්ස ඉයම වට්ටානුගතකියලසා සමූහතාති.

දුතිෙං. 
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3. ඝටසුත්තවණ්ණනා 

237. තතියෙ එකවි ායරතිඑකස්මිං ගබ්යභ.තදාකිරබහූආගන්තුකාභික්ඛූ

සන්නිපතිංසු. තස්මිං පරියවණග්යගන වා විහාරග්යගන වා යසනාසයනසු

අපාපුණන්යතසු ද්වින්නං යථරානං එයකො ගබ්යභො සම්පත්යතො. යත දිවා

පාටියෙක්යකසු ඨායනසු නිසීදන්ති, රත්තිං පන යනසං අන්තයර චීවරසාණිං 

පසායරන්ති. යත අත්තයනො අත්තයනො පත්තපත්තට්ඨායනයෙව නිසීදන්ති.

යතන වුත්තං ‘‘එකවිහායර’’ති. ඔළාපායකනාති ඉදං ඔළාරිකාරම්මණතං

සන්ධාෙ වුත්තං.දිබ්බචක්ඛුදිබ්බයසොතධාතුවිහායරනහියසොවිහාසි, යතසඤ්ච 

රූපාෙතනසද්දාෙතනසඞ්ඛාතං ඔළාරිකං ආරම්මණං. ඉති දිබ්බචක්ඛුනා

රූපස්ස දිට්ඨත්තා දිබ්බාෙ ච යසොතධාතුො සද්දස්ස සුතත්තා යසො විහායරො

ඔළාරියකො නාම ජායතො. දිබ්බච්ඛු විසුජ්ඣීති භගවයතො රූපදස්සනත්ථාෙ

විසුද්ධං අයහොසි. දිබ්බා ච යසොතධාතූති සාපි භගවයතො සද්දසුණනත්ථං 

විසුජ්ඣි. භගවයතොපි යථරස්ස රූපදස්සනත්ථඤ්යචව සද්දසුණනත්ථඤ්ච

තදුභෙං විසුජ්ඣි.තදාකිර යථයරො ‘‘කථංනුයඛො එතරහිසත්ථා විහරතී’’ති

ආයලොකං වඩ්යෙත්වා දිබ්යබන චක්ඛුනා සත්ථාරං යජතවයන විහායර 

ගන්ධකුටිෙංනිසින්නංදිස්වාතස්සදිබ්බාෙයසොතධාතුොසද්දංසුණි.සත්ථාපි 

තයථවඅකාසි.එවංයතඅඤ්ඤමඤ්ඤංපස්සිංසුයචව, සද්දඤ්චඅස්යසොසුං. 

ආරද්ධවීපායෙොති පරිපුණ්ණවීරියෙො පග්ගහිතවීරියෙො. ොවයදව

උපනි්ය පනෙත්තාොති තියෙොජනසහස්සවිත්ථාරස්ස හිමවයතො සන්තියක

ඨපිතා සාසපමත්තා පාසාණසක්ඛරා ‘‘හිමවා නු යඛො මහා, අෙං නු යඛො

පාසාණසක්ඛරා’’තිඑවංොවඋපනික්යඛපනමත්තස්යසවඅත්ථාෙ භයවෙයාති

වුත්තංයහොති.පරයතොපිඑයසවනයෙො. කප්පන්ති ආයුකප්පං. යලොණඝටාොති

චක්කවාළමුඛවට්ටිො ආධාරකං කත්වා මුඛවට්ටිො බ්රහ්මයලොකං ආහච්ච

ඨිතාෙයලොණචාටිොතිදස්යසති. 

ඉයම පන යථරා උපමං ආහරන්තා සරික්ඛයකයනව ච විජ්ජමානගුයණන ච

ආහරිංසු. කථං? අෙඤ්හි ඉද්ධි නාම අච්චුග්ගතට්යඨන යචව විපුලට්යඨන ච

හිමවන්තසදිසා, පඤ්ඤා චතුභූමකධම්යම අනුපවිසිත්වා ඨිතට්යඨන

සබ්බබයඤ්ජයනසු අනුපවිට්ඨයලොණරසසදිසා. එවං තාව සරික්ඛකට්යඨන

ආහරිංසු. සමාධිලක්ඛණං පන මහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්ස විභූතං පාකටං. 

කිඤ්චාපි සාරිපුත්තත්යථරස්ස අවිජ්ජමානඉද්ධි නාම නත්ථි, භගවතා පන

‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං ඉද්ධිමන්තානං ෙදිදං

මහායමොග්ගල්ලායනො’’තිඅෙයමව එතදග්යගඨපියතො.විපස්සනාලක්ඛණංපන

සාරිපුත්තත්යථරස්සවිභූතංපාකටං.කිඤ්චාපි මහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්සාපි

පඤ්ඤා අත්ථි, භගවතා පන ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං
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මහාපඤ්ඤානං ෙදිදං සාරිපුත්යතො’’ති (අ. නි. 1.189) අෙයමව එතදග්යග

ඨපියතො. තස්මා ෙථා එයත අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ධුරං න පාපුණන්ති, එවං 

විජ්ජමානගුයණන ආහරිංසු. සමාධිලක්ඛණස්මිඤ්හි මහායමොග්ගල්ලායනො

නිප්ඵත්තිං ගයතො, විපස්සනාලක්ඛයණ සාරිපුත්තත්යථයරො, ද්වීසුපි එයතසු

සම්මාසම්බුද්යධොති. තතිෙං. 

4. නවසුත්තවණ්ණනා 

238. චතුත්යථ අප්යපොස්සු්යකොති නිරුස්සුක්යකො. සඞ්කසාෙතීති විහරති. 

යවෙයාවච්චන්ති චීවයර කත්තබ්බකිච්චං. ආිකයචතසිකානන්ති අභිචිත්තං 

උත්තමචිත්තං නිස්සිතානං. නිකාෙලාභීති ඉච්ඡතිච්ඡතක්ඛයණ

සමාපජ්ජනසමත්ථතාෙනිකාමලාභී. අකිච්ඡලාභීතිඣානපාරිපන්ථියකසුයඛන

වික්ඛම්යභත්වා සමාපජ්ජනසමත්ථතාෙ අදුක්ඛලාභී. අකසිරලාභීති 

ෙථාපරිච්යඡයදන වුට්ඨානසමත්ථතාෙ විපුලලාභී, පගුණජ්ඣායනොති අත්යථො. 

සිථිලොරබ්ගාතිසිථිලවීරිෙංපවත්යතත්වා.චතුත්ථං. 

5. සුජාතසුත්තවණ්ණනා 

239. පඤ්චයම අිකරූයපොතිඅඤ්ඤානි රූපානිඅතික්කන්තරූයපො. දස්සනීයෙොති

දට්ඨබ්බයුත්යතො. පාසාදියකොති දස්සයනන චිත්තං පසායදතුං සමත්යථො. 

වණ්ණයපෝ රතාොතිඡවිවණ්ණසුන්දරතාෙ.පඤ්චමං. 

6. ලකුණ්ඩකභද්දිෙසුත්තවණ්ණනා 

240. ඡට්යඨ දුබ්බණ්ණන්ති විරූපසරීරවණ්ණං. ඔයකොටිෙකන්ති රස්සං. 

පපාභූතරූපන්ති පමාණවයසන පරිභූතජාතිකං. තං කිර ඡබ්බග්ගිො භික්ඛූ, 

‘‘ආවුයසොභද්දිෙ, ආවුයසො, භද්දිො’’තිතත්ථතත්ථපරාමසිත්වානානප්පකාරං

කීළන්තිආකඩ්ෙන්ති පරිකඩ්ෙන්ති. යතනවුත්තං ‘‘පරිභූතරූප’’න්ති.කස්මා

පයනස එවරූයපො ජායතො? අෙංකිර අතීයත එයකො මහාරාජා අයහොසි, තස්ස

මහල්ලකා ච මහල්ලකිත්ථියෙො ච පටිකූලා යහොන්ති. යසො සයච මහල්ලයක

පස්සති, යතසං චූළං ඨපායපත්වා කච්ඡං බන්ධායපත්වා ෙථාරුචි කීළායපති.

මහල්ලකිත්ථියෙොපි දිස්වා තාසම්පි ඉච්ඡතිච්ඡතං විප්පකාරං කත්වා ෙථාරුචි

කීළායපති. යතසං පුත්තධීතාදීනං සන්තියක මහාසාරජ්ජං උප්පජ්ජති. තස්ස

පාපකිරිොපථවියතොපට්ඨාෙඡයදවයලොයකඑකයකොලාහලං අකාසි. 

අථ සක්යකො චින්යතසි – ‘‘අෙං අන්ධබායලො මහාජනං වියහයඨති, 

කරිස්සාමිස්ස නිග්ගහ’’න්ති. යසො මහල්ලකගාමිෙවණ්ණං කත්වා ොනයක

එකං තක්කචාටිං ආයරොයපත්වා ොනං යපයසන්යතො නගරං පවිසති. රාජාපි

හත්ථිං ආරුය්හ නගරයතො නික්ඛන්යතො තං දිස්වා – ‘‘අෙං මහල්ලයකො
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තක්කොනයකන අම්හාකං අභිමුයඛො ආගච්ඡති, වායරථ වායරථා’’ති ආහ.

මනුස්සාඉයතොචියතොචපක්ඛන්දන්තාපිනපස්සන්ති.සක්යකොහි ‘‘රාජාවමං

පස්සතු, මා අඤ්යඤ’’ති එවං අධිට්ඨහි. අථ යතසු මනුස්යසසු ‘‘කහං, යදව, 

කහංයදවා’’තිවදන්යතසුඑවරාජාසහහත්ථිනාවච්යඡොවිෙයධනුොොනස්ස

යහට්ඨා පාවිසි.සක්යකොතක්කචාටිංභින්දි. 

රාජා සීසයතො පට්ඨාෙ තක්යකන කිලින්නසරීයරො අයහොසි. යසො සරීරං 

උබ්බට්ටායපත්වා උෙයානයපොක්ඛරණිෙං න්හත්වා අලඞ්කතසරීයරො නගරං

පවිසන්යතොපුන තංඅද්දස. දිස්වා ‘‘අෙංයසොඅම්යහහිදිට්ඨමහල්ලයකොපුන

දිස්සති.වායරථවායරථ න’’න්තිආහ.මනුස්සා ‘‘කහං, යදව, කහං, යදවා’’ති

ඉයතොචියතොචවිධාවිංසු.යසො පඨමවිප්පකාරයමවපුනපාපුණි.තස්මිංඛයණ

සක්යකො යගොයණ ච ොනඤ්ච අන්තරධායපත්වා ආකායස ඨත්වා ආහ, 

‘‘අන්ධබාල, ත්වං මයි තක්කවාණිජයකො එයසො’’ති සඤ්ඤං කයරොසි, 

සක්යකොහං යදවරාජා, ‘‘තයවතං පාපකිරිෙංනිවායරස්සාමී’’තිආගයතො, ‘‘මා 

පුන එවරූපං අකාසී’’ති සන්තජ්යජත්වා අගමාසි. ඉමිනා කම්යමන යසො

දුබ්බණ්යණො අයහොසි. 

විපස්සීසම්මාසම්බුද්ධකායල පයනස චිත්තපත්තයකොකියලො නාම හුත්වා

යඛයම මිගදායෙ වසන්යතො එකදිවසං හිමවන්තං ගන්ත්වා මධුරං අම්බඵලං

තුණ්යඩන ගයහත්වා ආගච්ඡන්යතො භික්ඛුසඞ්ඝපරිවාරං සත්ථාරං දිස්වා

චින්යතසි–‘‘අහංඅඤ්යඤසුදිවයසසුරිත්තයකොතථාගතංපස්සාමි.අජ්ජපන

යම ඉමං අම්බපක්කං අත්ථි, දසබලස්ස තං දස්සාමී’’ති ඔතරිත්වා ආකායස

චරති. සත්ථා තස්ස චිත්තං ඤත්වා උපට්ඨාකං ඔයලොයකසි. යසො පත්තං

නීහරිත්වා දසබලං වන්දිත්වා සත්ථු හත්යථ ඨයපසි. යකොකියලො දසබලස්ස

පත්යත අම්බපක්කං පතිට්ඨායපසි. සත්ථා තත්යථවනිසීදිත්වා තං පරිභුඤ්ජි.

යකොකියලොපසන්නචිත්යතො පුනප්පුනංදසබලස්සගුයණආවජ්යජත්වාදසබලං

වන්දිත්වාඅත්තයනොකුලාවකං ගන්ත්වාසත්තාහංපීතිසුයඛයනවවීතිනායමසි.

ඉමිනාකම්යමනසයරොමධුයරොඅයහොසි. 

කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල පන යචතියෙ ආරද්යධ ‘‘කිංපමාණං කයරොම? 

සත්තයෙොජනප්පමාණං.අතිමහන්තංඑතං, ඡයෙොජනප්පමාණංකයරොම.ඉදම්පි

අතිමහන්තං, පඤ්චයෙොජනං කයරොම, චතුයෙොජනං, තියෙොජනං, 

ද්වියෙොජන’’න්ති. අෙං තදා යජට්ඨකවඩ්ෙකී හුත්වා, ‘‘එවං, යභො, අනාගයත

සුඛපටිජග්ගිතං කාතුං වට්ටතී’’ති වත්වා රජ්ජුං ආදාෙ පරික්ඛිපන්යතො

ගාවුතමත්තයකඨත්වා, ‘‘එයකකංමුඛංගාවුතංයහොතු, යචතිෙංයෙොජනාවට්ටං 

යෙොජනුබ්යබධං භවිස්සතී’’ති ආහ. යත තස්ස වචයන අට්ඨංසු. යචතිෙං 
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සත්තදිවසසත්තමාසාධියකහිසත්තහිසංවච්ඡයරහිනිට්ඨිතං.ඉතිඅප්පමාණස්ස 

බුද්ධස්සපමාණංඅකාසීති.යතනකම්යමනඔයකොටිමයකොජායතො. 

 ත්ථයෙොපසදාමිගාතිහත්ථියනොචපසදමිගා ච. නත්ථිකාෙස්මිංතුලයතාති

කාෙස්මිංපමාණංනාම නත්ථි, අකාරණංකාෙපමාණන්තිඅත්යථො.ඡට්ඨං. 

7. විසාඛසුත්තවණ්ණනා 

241. සත්තයම යපොපාො වාචාොති පුරවාසීනං නගරමනුස්සානං වාචාසදිසාෙ

අපරිහීනක්ඛරපදාෙ මධුරවාචාෙ. විස්සට්ඨාොති අසන්දිද්ධාෙ අපලිබුද්ධාෙ, 

පිත්තයසම්යහහි අනුපහතාොති අත්යථො. අයනලගලාොති ෙථා දන්ධමනුස්සා

මුයඛනයඛළංගළන්යතනවාචං භාසන්ති, නඑවරූපාෙ, අථයඛොනිද්යදොසාෙ

විසදවාචාෙ. පපාොපන්නාොති චතුසච්චපරිොපන්නාෙ චත්තාරි සච්චානි

අමුඤ්චිත්වා පවත්තාෙ. අනිස්සිතාොති වට්ටනිස්සිතං කත්වා අකථිතාෙ. 

ධම්යෙො හි ඉසිනංධය ොතිනවවිධයලොකුත්තරධම්යමො ඉසීනංධයජොනාමාති. 

සත්තමං. 

8. නන්දසුත්තවණ්ණනා 

242. අට්ඨයම ආයකොටිතපච්චායකොටිතානීති එකස්මිං පස්යස පාණිනා වා

මුග්ගයරන වා ආයකොටයනන ආයකොටිතානි, පරිවත්යතත්වා ආයකොටයනන 

පච්චායකොටිතානි. අඤ්ය ත්වාති අඤ්ජයනන පූයරත්වා. අච්ඡං පත්තන්ති

විප්පසන්නවණ්ණං මත්තිකාපත්තං. කස්මා පන යථයරො එවමකාසීති? සත්ථු

අජ්ඣාසෙජානනත්ථං.එවංකිරස්සඅයහොසි ‘‘සයචසත්ථා ‘යසොභති වතයම

අෙංකනිට්ඨභාතියකො’තිවක්ඛති, ොවජීවංඉමිනාවාකායරනචරිස්සාමි.සයච

එත්ථ යදොසං දස්සති, ඉමං ආකාරං පහාෙ සඞ්කාරයචොළං ගයහත්වා චීවරං

කත්වා ධායරන්යතො පරිෙන්තයසනාසයන වසන්යතො චරිස්සාමී’’ති. අස්සසීති 

භවිස්සසි. 

අඤ්ඤාතුඤ්යඡනාති අභිලක්ඛියතසු ඉස්සරජනයගයහසු කටුකභණ්ඩසම්භාරං

සුගන්ධංයභොජනංපරියෙසන්තස්සඋඤ්යඡොඤාතුඤ්යඡො නාම.ඝරපටිපාටිො

පන ද්වායර ඨියතන ලද්ධං මිස්සකයභොජනං අඤ්ඤාතුඤ්යඡො නාම. අෙමිධ 

අධිප්යපයතො. කායෙසු අනයප්ඛිනන්ති වත්ථුකාමකියලසකායමසු 

නිරයපක්ඛං. ආරඤ්ඤියකොචාතිආදිසබ්බංසමාදානවයසයනව වුත්තං. කායෙසු

චඅනයප්ය ොතිඉදංසුත්තංයදවයලොයක අච්ඡරායෙො දස්යසත්වාආගයතන

අපරභායග කථිතං. ඉමස්ස කථිතදිවසයතො පට්ඨාෙ යථයරො ඝයටන්යතො

වාෙමන්යතො කතිපායහයනව අරහත්යත පතිට්ඨාෙ සයදවයක යලොයක

අග්ගදක්ඛියණයෙයො ජායතො.අට්ඨමං. 
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9. තිස්සසුත්තවණ්ණනා 

243. නවයම දුම්ෙයනොති උප්පන්නයදොමනස්යසො. කස්මා පනාෙං එවං දුක්ඛී 

දුම්මයනො ජායතොති? ඛත්තිෙපබ්බජියතො යහස, යතන නං පබ්බායජත්වා

දුපට්ටසාටකං නිවාසායපත්වා වරචීවරං පාරුයපත්වා අක්ඛීනි අඤ්යජත්වා

මයනොසිලායතයලන සීසං මක්යඛසුං. යසො භික්ඛූසු රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානං

ගයතසු ‘‘භික්ඛුනා නාම විවිත්යතොකායස නිසීදිතබ්බ’’න්ති අජානන්යතො

යභොජනසාලං ගන්ත්වා මහාපීඨං ආරුහිත්වා නිසීදි. දිසාවචරා ආගන්තුකා

පංසුකූලිකාභික්ඛූආගන්ත්වා, ‘‘ඉමිනාව නීහායරනරයජොකිණ්යණහිගත්යතහි

න සක්කා දසබලං පස්සිතුං. භණ්ඩකං තාව ඨයපස්සාමා’’ති යභොජනසාලං

අගමංසු. යසො යතසු මහායථයරසු ආගච්ඡන්යතසු නිච්චයලො නිසීදියෙව.

අඤ්යඤ භික්ඛූ ‘‘පාදවත්තං කයරොම, තාලවණ්යටන බීජාමා’’ති ආපුච්ඡන්ති. 

අෙං පන නිසින්නයකොව ‘‘කතිවස්සත්ථා’’ති? පුච්ඡත්වා, ‘‘මෙං අවස්සිකා.

තුම්යහ පනකතිවස්සත්ථා’’ති? වුත්යත, ‘‘මෙං අජ්ජ පබ්බජිතා’’තිආහ. අථ

නං භික්ඛූ, ‘‘ආවුයසො, අධුනා ඡන්නචූයළොසි, අජ්ජාපි යත සීසමූයල

ඌකාගන්යධො වාෙතියෙව, ත්වං නාම එත්තයකසු වුඩ්ෙතයරසු වත්තං

ආපුච්ඡන්යතසුනිස්සද්යදොනිච්චයලොනිසින්යනො, අපචිතිමත්තම්පියතනත්ථි, 

කස්ස සාසයන පබ්බජියතොසී’’ති? පරිවායරත්වා තං වාචාසත්තීහි පහරන්තා

‘‘කිංත්වංඉණට්යටොවාභෙට්යටොවාජීවිතුංඅසක්යකොන්යතො පබ්බජියතො’’ති? 

ආහංසු. යසො එකම්පි යථරං ඔයලොයකසි, යතන ‘‘කිං මං ඔයලොයකසි 

මහල්ලකා’’ති? වුත්යත අඤ්ඤං ඔයලොයකසි, යතනපිතයථව වුත්යත අථස්ස

‘‘ඉයමමං පරිවායරත්වාවාචාසත්තීහිවිජ්ඣන්තී’’තිඛත්තිෙමායනොඋප්පජ්ජි.

අක්ඛීසු මණිවණ්ණානිඅස්සූනිසඤ්චරිංසු.තයතොයනආහ–‘‘කස්සසන්තිකං

ආගතත්ථා’’ති. යත ‘‘කිං පන ත්වං ‘මය්හං සන්තිකං ආගතා’ති? අම්යහ

මඤ්ඤසි ගිහිබයඤ්ජනභට්ඨකා’’ති වත්වා, ‘‘සයදවයක යලොයක

අග්ගපුග්ගලස්ස සත්ථු සන්තිකං ආගතම්හා’’ති ආහංසු. යසො ‘‘මය්හං භාතු

සන්තියක ආගතා තුම්යහ, ෙදි එවං ඉදානි යවො ආගතමග්යගයනව ගමනං 

කරිස්සාමී’’ති කුජ්ඣිත්වා නික්ඛන්යතො අන්තරාමග්යග චින්යතසි – ‘‘මයි

ඉමිනාවනීහායරනගයතසත්ථා එයතනනීහරායපස්සතී’’ති දුක්ඛී දුම්මයනො 

අස්සූනිපවත්තෙමායනොඅගමාසි.ඉමිනාකාරයණනඑසඑවංජායතොති. 

වාචාසන්නියතොදයකනාති වචනපයතොයදන. සඤ් ම්ගපාෙකංසූති සඤ්ජම්භරිතං

නිරන්තරං ඵුටං අකංසු, උපරි විජ්ඣිංසූති වුත්තං යහොති. වත්තාති පයර

ෙදිච්ඡකං වදතියෙව. යනො ච වචන් යෙොති පයරසං වචනං ඛමිතුං න

සක්යකොති. ඉදානි තාව ත්වං ඉමිනා යකොයපන ඉමිනා

වුත්තවාචාසන්නියතොදයකනවිද්යධො. අතීයතපනරට්ඨයතොචපබ්බාජියතොති.

එවං වුත්යත, ‘‘කතරස්මිංකායලභගවා’’ති? භික්ඛූභගවන්තංොචිංසු. 
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සත්ථා ආහ – අතීයත බාරාණසිෙං බාරාණසිරාජා රජ්ජං කායරසි. අයථයකො 

ජාතිමා, එයකො මාතඞ්යගොති ද්යව ඉසයෙො බාරාණසිං අගමංසු. යතසු ජාතිමා

පුයරතරං ගන්ත්වා කුම්භකාරසාලාෙං නිසීදි. මාතඞ්යගො තාපයසො පච්ඡා

ගන්ත්වා තත්ථ ඔකාසං ොචි කුම්භකායරො ‘‘අත්යථත්ථ පඨමතරං පවිට්යඨො

පබ්බජියතො, තං පුච්ඡා’’තිආහ. යසො අත්තයනොපරික්ඛාරංගයහත්වාසාලාෙ

ද්වාරමූයල ඨත්වා, ‘‘අම්හාකම්පි ආචරිෙ එකරත්තිවාසාෙ ඔකාසං යදථා’’ති

ආහ.‘‘පවිස, යභො’’ති.පවිසිත්වා නිසින්නං, ‘‘යභො, කිංයගොත්යතොසී’’ති? පුච්ඡ.

‘‘චණ්ඩාලයගොත්යතොම්හී’’ති. ‘‘න සක්කා තො සද්ධිං එකට්ඨායන නිසීදිතුං, 

එකමන්තං ගච්ඡා’’ති. යසො ච තත්යථව තිණසන්ථාරකං පත්ථරිත්වා නිපජ්ජි, 

ජාතිමා ද්වාරං නිස්සාෙ නිපජ්ජි. ඉතයරො පස්සාවත්ථාෙ නික්ඛමන්යතො තං

උරස්මිංඅක්කමි. ‘‘යකොඑයසො’’තිචවුත්යත? ‘‘අහං ආචරිො’’තිආහ. ‘‘යර

චණ්ඩාල, කිංඅඤ්ඤයතොමග්ගංනපස්සසි? අථයමආගන්ත්වා අක්කමසී’’ති.

‘‘ආචරිෙ, අදිස්වා යම අක්කන්යතොසි, ඛම මය්හ’’න්ති. යසො මහාපුරියස බහි

නික්ඛන්යත චින්යතසි – ‘‘අෙං පච්චාගච්ඡන්යතොපි ඉයතොව ආගමිස්සතී’’ති 

පරිවත්යතත්වා නිපජ්ජි. මහාපුරියසොපි ‘‘ආචරියෙො ඉයතො සීසං කත්වා

නිපන්යනො, පාදසමීයපනගමිස්සාමී’’තිපවිසන්යතොපුනඋරස්මිංයෙවඅක්කමි.

‘‘යකො එයසො’’ති ච වුත්යත? ‘‘අහං ආචරිො’’ති ආහ. ‘‘පඨමං තාව යත 

අජානන්යතන කතං, ඉදානි මං ඝයටන්යතොව අකාසි, සූරියෙ යත

උග්ගච්ඡන්යත සත්තධා මුද්ධා ඵලතූ’’ති සපි. මහාපුරියසො කිඤ්චි අවත්වා

පුයරඅරුයණයෙව සූරිෙං ගණ්හි, නාස්ස උග්ගන්තුං අදාසි. මනුස්සා ච

හත්ථිඅස්සාදයෙොචපබුජ්ඣිංසු. 

මනුස්සා රාජකුලංගන්ත්වා, ‘‘යදව, සකලනගයර අප්පබුද්යධොනාමනත්ථි, න

ච අරුණුග්ගං පඤ්ඤාෙති, කින්නු යඛො එත’’න්ති? යතන හි නගරං

පරිවීමංසථාති. යත පරිවීමංසන්තා කුම්භකාරසාලාෙං ද්යව තාපයස දිස්වා, 

‘‘ඉයමසං එතංකම්මංභවිස්සතී’’තිගන්ත්වාරඤ්යඤොආයරොයචසුං.රඤ්ඤාච

‘‘පුච්ඡථ යන’’ති වුත්තා ආගන්ත්වා ජාතිමන්තං පුච්ඡංසු – ‘‘තුම්යහහි

අන්ධකාරං කත’’න්ති. ‘‘න මො කතං, එස පන කූටජටියලො ඡයවො

අනන්තමායෙො, තං පුච්ඡථා’’ති. යත ආගන්ත්වා මහාපුරිසං පුච්ඡංසු –

‘‘තුම්යහහි, භන්යත, අන්ධකාරංකත’’න්ති. ‘‘ආමඅෙංආචරියෙොමං අභිසපි, 

තස්මාමොකත’’න්ති.යතගන්ත්වාරඤ්යඤොආයරොයචසුං.රාජාපිආගන්ත්වා 

මහාපුරිසං‘‘තුම්යහහිකතං, භන්යත’’ති? පුච්ඡ.‘‘ආම, මහාරාජා’’ති.‘‘කස්මා 

භන්යත’’ති? ‘‘ඉමිනා අභිසපියතොම්හි, සයච මං එයසො ඛමායපස්සති, සූරිෙං 

විස්සජ්යජස්සාමී’’ති. රාජා ‘‘ඛමායපථ, භන්යත, එත’’න්ති ආහ. ඉතයරො

‘‘මාදියසො ජාතිමාකිංඑවරූපංචණ්ඩාලංඛමායපස්සති? නඛමායපමී’’ති. 



සංයුත්තනිකායෙ නිදානවග්ග-අට්ඨකථා භික්ඛුසංයුත්තං 

198 

පටුන 

අථ නං මනුස්සා ‘‘න කිං ත්වං අත්තයනො රුචිො ඛමායපස්සසී’’ති? වත්වා

හත්යථසු ච පායදසු ච ගයහත්වා පාදමූයල නිපජ්ජායපත්වා ‘‘ඛමායපහී’’ති

ආහංසු.යසොනිස්සද්යදොනිපජ්ජි.පුනපිනං‘‘ඛමායපහී’’තිආහංසු.තයතො ‘‘ඛම

මය්හං, ආචරිො’’ති ආහ. මහාපුරියසො ‘‘අහං තාව තුය්හං ඛමිත්වා සූරිෙං 

විස්සජ්යජස්සාමි, සූරියෙපනඋග්ගයතතවසීසංසත්තධාඵලිස්සතී’’තිවත්වා, 

‘‘ඉමස්ස සීසප්පමාණං මත්තිකාපිණ්ඩං මත්ථයක ඨයපත්වා එතං නදිො

ගලප්පමායණ උදයක ඨයපථා’’ති ආහ. මනුස්සා තථා අකංසු. එත්තාවතා

සරට්ඨකංරාජබලංසන්නිපති.මහාපුරියසො සූරිෙංමුඤ්චි.සූරිෙරස්මිආගන්ත්වා

මත්තිකාපිණ්ඩංපහරි.යසොසත්තධාභිජ්ජි. තාවයදවයසොනිමුජ්ජිත්වාඑයකන

තිත්යථනඋත්තරිත්වාපලායි.සත්ථා ඉමංවත්ථුංආහරිත්වා, ‘‘ඉදානිතාවත්වං

භික්ඛූනංසන්තියක පරිභාසංලභසි, පුබ්යබපිඉමංයකොධංනිස්සාෙරට්ඨයතො

පබ්බාජියතො’’තිඅනුසන්ධිං ඝයටත්වාඅථනංඔවදන්යතො නය ොයතතංතිස්ස 

පතිරූපන්තිආදිමාහ.නවමං. 

10. යථරනාමකසුත්තවණ්ණනා 

244. දසයම වණ්ණවාදීති ආනිසංසවාදී. ෙං අතීතං තං පහීනන්ති අතීයත

ඛන්ධපඤ්චයක ඡන්දරාගප්පහායනන තං පහීනං නාම යහොති. අනාගතන්ති 

අනාගතම්පි ඛන්ධපඤ්චකං තත්ථ ඡන්දරාගපටිනිස්සග්යගන පටිනිස්සට්ඨං

නාම යහොති. සබ්බාිකභුන්ති සබ්බා ඛන්ධාෙතනධාතුයෙො ච තයෙො භයව ච

අභිභවිත්වාඨිතං. සබ්බවිදුන්තිතං වුත්තප්පකාරංසබ්බංවිදිතංපාකටංකත්වා

ඨිතං. සබ්යබසු ධම්යෙසූති යතස්යවව ධම්යමසු තණ්හාදිට්ඨියලයපහි

අනුපලිත්තං. සබ්බඤ්  න්ති තයදව සබ්බං තත්ථ ඡන්දරාගප්පහායනන

ජහිත්වා ඨිතං. තණ් ් යෙ විමුත්තන්ති තණ්හක්ඛෙසඞ්ඛායත නිබ්බායන

තදාරම්මණාෙවිමුත්තිොවිමුත්තං.දසමං. 

11. මහාකප්පිනසුත්තවණ්ණනා 

245. එකාදසයම ෙ ාකප්පියනොති එවංනාමයකො අභිඤ්ඤාබලප්පත්යතො

අසීතිමහාසාවකානං අබ්භන්තයරො මහායථයරො. යසො කිර ගිහිකායල 

කුක්කුටවතීනගයර තියෙොජනසතිකං රජ්ජං අකාසි. පච්ඡමභවිකත්තා පන

තථාරූපං සාසනං යසොතුං ඔහිතයසොයතො විචරති. අයථකදිවසං

අමච්චසහස්සපරිවුයතො උෙයානකීළිකං අගමාසි. තදා ච මජ්ඣිමයදසයතො

ජඞ්ඝවාණිජා තං නගරං ගන්ත්වා, භණ්ඩං පටිසායමත්වා, ‘‘රාජානං 

පස්සිස්සාමා’’තිපණ්ණාකාරහත්ථාරාජකුලද්වාරංගන්ත්වා, ‘‘රාජා උෙයානං

ගයතො’’තිසුත්වා, උෙයානංගන්ත්වා, ද්වායරඨිතා, පටිහාරස්සආයරොචයිංසු.

අථ රඤ්යඤො නියවදියත රාජා පක්යකොසායපත්වා නිෙයාතිතපණ්ණාකායර
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වන්දිත්වා ඨියත, ‘‘තාතා, කුයතො ආගතත්ථා’’ති? පුච්ඡ. ‘‘සාවත්ථියතො

යදවා’’ති.‘‘කච්චියවො රට්ඨංසුභික්ඛං, ධම්මියකොරාජා’’ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති.

‘‘අත්ථි පන තුම්හාකං යදයස කිඤ්චි සාසන’’න්ති? ‘‘අත්ථි, යදව, න පන

සක්කා උච්ඡට්ඨමුයඛහි කයථතු’’න්ති. රාජා සුවණ්ණභිඞ්ගායරන උදකං

දායපසි. යත මුඛං වික්ඛායලත්වා දසබලාභිමුඛා අඤ්ජලිං පග්ගණ්හිත්වා, 

‘‘යදව, අම්හාකං යදයස බුද්ධරතනං නාම උප්පන්න’’න්තිආහංසු. රඤ්යඤො

‘‘බුද්යධො’’ති වචයන සුතමත්යත සකලසරීරං ඵරමානා පීති උප්පජ්ජි. තයතො 

‘‘බුද්යධොති, තාතා, වදථා’’ති? ආහ. ‘‘බුද්යධොති යදව වදාමා’’ති. එවං

තික්ඛත්තුං වදායපත්වා, ‘‘බුද්යධොතිපදංඅපරිමාණං, නාස්සසක්කාපරිමාණං

කාතු’’න්ති තස්මිංයෙව පසන්යනො සතසහස්සං දත්වා පුන ‘‘අඤ්ඤං කිං

සාසන’’න්ති? පුච්ඡ. ‘‘යදව ධම්මරතනං නාම උප්පන්න’’න්ති. තම්පි සුත්වා

තයථව තික්ඛත්තුං පටිඤ්ඤං ගයහත්වා අපරම්පි සතසහස්සං දත්වා පුන

‘‘අඤ්ඤංකිංසාසන’’න්ති? පුච්ඡ. ‘‘සඞ්ඝරතනංයදවඋප්පන්න’’න්ති.තම්පි

සුත්වා තයථව තික්ඛත්තුං පටිඤ්ඤං ගයහත්වා අපරම්පි සතසහස්සං දත්වා

දින්නභාවංපණ්යණ ලිඛිත්වා, ‘‘තාතා, යදවිොසන්තිකංගච්ඡථා’’තියපයසසි.

යතසුගයතසුඅමච්යච පුච්ඡ, ‘‘තාතා, බුද්යධොයලොයකඋප්පන්යනො, තුම්යහකිං

කරිස්සථා’’ති? ‘‘යදව තුම්යහ කිං කත්තුකාමා’’ති? ‘‘අහං පබ්බජිස්සාමී’’ති.

‘‘මෙම්පි පබ්බජිස්සාමා’’ති. යත සබ්යබපි ඝරං වා කුටුම්බං වා

අනපයලොයකත්වායෙඅස්යස ආරුය්හගතා, යතයහවනික්ඛමිංසු. 

වාණිජා අයනොජායදවිො සන්තිකංගන්ත්වා පණ්ණං දස්යසසුං. සා වායචත්වා

‘‘රඤ්ඤා තුම්හාකං බහූ කහාපණා දින්නා, කිං තුම්යහහි කතං, තාතා’’ති? 

පුච්ඡ. ‘‘පිෙසාසනං යදවි ආනීත’’න්ති. ‘‘අම්යහපි සක්කා, තාතා, 

සුණායපතු’’න්ති. ‘‘සක්කායදවි, උච්ඡට්ඨමුයඛහිපනවත්තුංනසක්කා’’ති.සා

සුවණ්ණභිඞ්ගායරන උදකං දායපසි. යත මුඛං වික්ඛායලත්වා රඤ්යඤො

ආයරොචිතනයෙයනවආයරොයචසුං.සාපිසුත්වා උප්පන්නපායමොජ්ජායතයනව

නයෙනඑයකකස්මිංපයදතික්ඛත්තුංපටිඤ්ඤංගයහත්වා පටිඤ්ඤාගණනාෙ

තීණි තීණි කත්වා නවසතසහස්සානි අදාසි. වාණිජා සබ්බානිපි 

ද්වාදසසතසහස්සානි ලභිංසු. අථ යන ‘‘රාජා කහං, තාතා’’ති, පුච්ඡ. 

‘‘පබ්බජිස්සාමීති නික්ඛන්යතොයදවී’’ති.‘‘යතනහි, තාතා, තුම්යහගච්ඡථා’’ති

යත උයෙයොයජත්වා රඤ්ඤා සද්ධිං ගතානං අමච්චානං මාතුගායම 

පක්යකොසායපත්වා, ‘‘තුම්යහ අත්තයනො සාමිකානං ගතට්ඨානං ජානාථ

අම්මා’’තිපුච්ඡ. ‘‘ජානාමඅයෙය, රඤ්ඤාසද්ධිංඋෙයානකීළිකං ගතා’’ති.ආම 

ගතා, තත්ථ පන ගන්ත්වා, ‘‘බුද්යධො උප්පන්යනො, ධම්යමො උප්පන්යනො, 

සඞ්යඝො උප්පන්යනො’’ති සුත්වා, ‘‘දසබලස්ස සන්තියක පබ්බජිස්සාමා’’ති

ගතා. ‘‘තුම්යහ කිංකරිස්සථා’’ති? ‘‘තුම්යහපනඅයෙයකිංකත්තුකාමා’’ති? 
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‘‘අහං පබ්බජිස්සාමි, න යතහි වන්තවමනං ජිව්හග්යග ඨයපෙය’’න්ති. ‘‘ෙදි

එවං, මෙම්පි පබ්බජිස්සාමා’’තිසබ්බාරයථයෙොජායපත්වානික්ඛමිංසු. 

රාජාපිඅමච්චසහස්යසනසද්ධිංගඞ්ගාෙතීරංපාපුණි.තස්මිඤ්ච සමයෙගඞ්ගා

පූරා යහොති. අථනං දිස්වා, ‘‘අෙං ගඞ්ගා පූරා චණ්ඩමච්ඡාකිණ්ණා, අම්යහහි

සද්ධිං ආගතා දාසා වා මනුස්සා වා නත්ථි, යෙ යනො නාවං වා උළුම්පං වා 

කත්වා දයදෙයං, එතස්ස පනසත්ථුගුණානාමයහට්ඨා අවීචියතොඋපරිොව

භවග්ගා පත්ථටා, සයච එස සත්ථා සම්මාසම්බුද්යධො, ඉයමසං අස්සානං

ඛුරපිට්ඨානි මා යතයමන්තූ’’ති උදකපිට්යඨන අස්යස පක්ඛන්දායපසුං. 

එකඅස්සස්සාපිඛුරපිට්ඨමත්තංනයතමි, රාජමග්යගනගච්ඡන්තාවිෙපරතීරං

පත්වා පුරයතොඅඤ්ඤංමහානදිංපාපුණිංසු.තත්ථඅඤ්ඤාසච්චකිරිොනත්ථි, 

තාෙ එව සච්චකිරිොෙ තම්පි අඩ්ෙයෙොජනවිත්ථාරං නදිං අතික්කමිංසු. අථ

තතිෙං චන්දභාගං නාම මහානදිං පත්වා තම්පි තාෙ එව සච්චකිරිොෙ

අතික්කමිංසු. 

සත්ථාපි තංදිවසං පච්චූසසමයෙ මහාකරුණාසමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ යලොකං 

ඔයලොයකන්යතො ‘‘අජ්ජ මහාකප්පියනො තියෙොජනසතිකං රජ්ජං පහාෙ

අමච්චසහස්සපරිවායරො මම සන්තියක පබ්බජිතුං ආගච්ඡතී’’ති දිස්වා, ‘‘මො

යතසං පච්චුග්ගමනං කාතුං යුත්ත’’න්ති පායතොව සරීරපටිජග්ගනං කත්වා, 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො සාවත්ථිෙං පිණ්ඩාෙ චරිත්වා, පච්ඡාභත්තං 

පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොසෙයමව පත්තචීවරංගයහත්වා, ආකායසඋප්පතිත්වා

චන්දභාගාෙ නදිො තීයර යතසං උත්තරණතිත්ථස්ස අභිමුයඛ ඨායන

මහානියරොධරුක්යඛො අත්ථි, තත්ථ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා පරිමුඛං සතිං

උපට්ඨයපත්වා ඡබ්බණ්ණබුද්ධරස්මියෙො විස්සජ්යජසි. යත යතන තිත්යථන

උත්තරන්තා ච ඡබ්බණ්ණබුද්ධරස්මියෙො ඉයතො චියතො ච විධාවන්තියෙො 

ඔයලොයකන්තා දසබලස්ස පුණ්ණචන්දසස්සිරිකං මුඛං දිස්වා, ‘‘ෙං සත්ථාරං

උද්දිස්ස මෙංපබ්බජිතා, අද්ධායසොඑයසො’’තිදස්සයනයනවනිට්ඨංගන්ත්වා

දිට්ඨට්ඨානයතො පට්ඨාෙ ඔනතා වන්දමානා ආගම්ම සත්ථාරං වන්දිංසු. රාජා

යගොප්ඵයකසු ගයහත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදි සද්ධිං

අමච්චසහස්යසන.සත්ථායතසංධම්මං කයථසි.යදසනාපරියෙොසායනසබ්යබ

අරහත්යත පතිට්ඨාෙ සත්ථාරං පබ්බජ්ජං ොචිංසු. සත්ථා ‘‘පුබ්යබ ඉයම

චීවරදානස්ස දින්නත්තා අත්තයනො චීවරානි ගයහත්වාව ආගතා’’ති

සුවණ්ණවණ්ණංහත්ථංපසායරත්වා, ‘‘එථභික්ඛයවොස්වාක්ඛායතො ධම්යමො, 

චරථ බ්රහ්මචරිෙං සම්මා දුක්ඛස්ස අන්තකිරිොො’’ති ආහ. සාව යතසං 

ආෙස්මන්තානං පබ්බජ්ජා ච උපසම්පදා ච අයහොසි, වස්සසට්ඨිකත්යථරා විෙ

සත්ථාරං පරිවාරයිංසු. 
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අයනොජාපියදවීරථසහස්සපරිවාරාගඞ්ගාතීරංපත්වාරඤ්යඤොඅත්ථාෙ ආභතං

නාවං වා උළුම්පං වා අදිස්වා අත්තයනො බයත්තතාෙ චින්යතසි – ‘‘රාජා 

සච්චකිරිෙංකත්වාගයතොභවිස්සති, යසොපනසත්ථානයකවලංයතසංයෙව 

අත්ථාෙනිබ්බත්යතො, සයච යසො සත්ථා සම්මාසම්බුද්යධො, අම්හාකං රථා මා

උදයක නිමුජ්ජිංසූ’’ති උදකපිට්යඨ රයථ පක්ඛන්දායපසි. රථානං 

යනමිවට්ටිමත්තම්පි න යතමි. දුතිෙතතිෙනදීපි යතයනව සච්චකායරන

උත්තරමානායෙව නියරොධරුක්ඛමූයල සත්ථාරං අද්දස. සත්ථා ‘‘ඉමාසං

අත්තයනො සාමියක පස්සන්තීනං ඡන්දරායගො උප්පජ්ජිත්වා මග්ගඵලානං

අන්තරාෙංකයරෙය, යසොඑවංකාතුංන සක්ඛිස්සතී’’තිෙථාඅඤ්ඤමඤ්යඤ

න පස්සන්ති, තථා අකාසි. තා සබ්බාපි තිත්ථයතො උත්තරිත්වා දසබලං

වන්දිත්වානිසීදිංසු.සත්ථාතාසංධම්මංකයථසි, යදසනාපරියෙොසායන සබ්බාපි

යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාෙඅඤ්ඤමඤ්යඤ පස්සිංසු.සත්ථා‘‘උප්පලවණ්ණා

ආගච්ඡතූ’’ති චින්යතසි. යථරී ආගන්ත්වා සබ්බා පබ්බායජත්වා ආදාෙ

භික්ඛුනීනං උපස්සෙං ගතා. සත්ථා භික්ඛුසහස්සං ගයහත්වා ආකායසන

යජතවනං අගමාසි. ඉමං සන්ධායෙතං වුත්තං – ‘‘මහාකප්පියනොති එවං

නාමයකො අභිඤ්ඤාබලප්පත්යතො අසීතිමහාසාවකානං අබ්භන්තයරො

මහායථයරො’’ති. 

 යනතස්මින්ති ජනියත පජාොති අත්යථො. යෙ යගොත්තපටිසාපායනොති යෙ

‘‘මෙං වායසට්ඨා යගොතමා’’ති යගොත්තං පටිසරන්ති පටිජානන්ති, යතසං

ඛත්තියෙොයසට්යඨොතිඅත්යථො. විජ් ාචරණසම්පන්යනොතිඅට්ඨහිවිජ්ජාහියචව

පන්නරසධම්මයභයදන චරයණනචසමන්නාගයතො. තපතීතිවියරොචති. ඣායී 

තපති බ්රා ්ෙයණොති ඛීණාසවබ්රාහ්මයණො දුවියධන ඣායනන ඣාෙමායනො

තපති වියරොචති. තස්මිං පන ඛයණ කාලුදායිත්යථයරො දුවියධන ඣායනන

ඣාෙමායනො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති. බුද්යධො තපතීති සබ්බඤ්ඤුබුද්යධො

වියරොචති. සබ්බමඞ්ගලගාථා කියරසා. භාතිකරාජා කිර එකං පූජං කායරත්වා

ආචරිෙකංආහ – ‘‘තීහි රතයනහි අමුත්තං එකං ජෙමඞ්ගලං වදථා’’ති. යසො

යතපිටකං බුද්ධවචනං සම්මසිත්වා ඉමං ගාථං වදන්යතො ‘‘දිවා තපති

ආදිච්යචො’’ති වත්වා අත්ථඞ්ගයමන්තස්ස සූරිෙස්ස අඤ්ජලිං පග්ගණ්හි. 

‘‘රත්තිමාභාති චන්දිමා’’ති, උට්ඨහන්තස්ස චන්දස්ස අඤ්ජලිං පග්ගණ්හි.

‘‘සන්නද්යධොඛත්තියෙොතපතී’’තිරඤ්යඤොඅඤ්ජලිං පග්ගණ්හි.‘‘ඣායීතපති

බ්රාහ්මයණො’’ති භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අඤ්ජලිං පග්ගණ්හි. ‘‘බුද්යධො තපති

යතජසා’’තිවත්වාපනමහායචතිෙස්සඅඤ්ජලිංපග්ගණ්හි.අථනංරාජා ‘‘මා

හත්ථංඔතායරහී’’තිඋක්ඛිත්තස්මිංයෙවහත්යථසහස්සංඨයපසි.එකාදසමං. 
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12. සහාෙකසුත්තවණ්ණනා 

246. ද්වාදසයම චිරරත්තංසයෙතිකාති දීඝරත්තං සංසන්දිත්වා සයමත්වා 

ඨිතලද්ධියනො. යත කිර පඤ්චජාතිසතානි එකයතොව විචරිංසු. සයෙති යනසං 

සද්ධම්යෙොති ඉදානි ඉයමසං අෙං සාසනධම්යමො සංසන්දති සයමති. ධම්යෙ

බුද්ධප්පයවදියතති බුද්යධන පයවදියත ධම්යම එයතසං සාසනධම්යමො

යසොභතීති අත්යථො. සුවිනීතා කප්පියනනාති අත්තයනො උපජ්ඣායෙන

අරිෙප්පයවදියත ධම්යම සුට්ඨු විනීතා. යසසං සබ්බත්ථ උත්තානයමවාති.

ද්වාදසමං. 

භික්ඛුසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිොසංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

නිදානවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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