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3. උොනසුත්තවණ්ණනා .................................................................... 20 
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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිකායෙ 

ඛන්ධවග්ග-අට්ඨකථා 

1. ඛන්ධසංයුත්තං 

1. නකුලපිතුවග්යගො 

1. නකුලපිතුසුත්තවණ්ණනා 

1. ඛන්ධිෙවග්ගස්ස පඨයම භග්යගසූතිඑවංනාමයකජනපයෙ. සුසුමාරගියරති 

සුසුමාරගිරනගයර. තස්මංකිර මාපිෙමායන සුසුමායරො සද්ෙමකාසි, යතනස්ස 

‘‘සුසුමාරගිර’’න්ත්යවව නාමං අකංසු. යභසකළාවයනති යභසකළාෙ නාම

ෙක්ඛිනිො අධිවුත්ථත්තා එවංලද්ධනායම වයන. තයෙව මගගණස්ස 

අභෙත්ථාෙදින්නත්තා මිගදායෙොති වුච්චති.භගවාතස්මංජනපයෙතංනගරං

නිස්සාෙ තස්මං වනසණ්ය  විහරති. නකුලපිතාති නකුලස්ස නාම ොරකස්ස

පිතා. 

ජිණ්ය ොති ජරාජිණ්යණො. වුඩ්ය ොති වයෙොවුඩ්ය ො. මහල්ලයකොති 

ජාතිමහල්ලයකො. අද්ධගයතොතිතිෙද්ධගයතො. වයෙොඅනුප්පත්යතොතියතසුතීසු

අද්යධසු පච්ඡිමවෙං අනුප්පත්යතො. ආතුරකායෙොති ගිලානකායෙො. ඉෙඤ්හි

සරීරංසුවණ්ණවණ්ණම්පි නිච්චපග්ඝරණට්යඨනආතුරංයෙවනාම. වියසයසන

පනස්ස ජරාතුරතා බයාධාතුරතා මරණාතුරතාති තිස්යසො ආතුරතා යහොන්ති.

තාසු කිඤ්චාපි එයසො මහල්ලකත්තා ජරාතුයරොව, අභිණ්හයරොගතාෙ පනස්ස

බයාධාතුරතා ඉධ අධිප්යපතා. අභික්ඛ ාතඞ්යකොති අභිණ්හයරොයගො

නිරන්තරයරොයගො. අනිච්චදස්සාවීති තාෙ ආතුරතාෙ ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ

ආගන්තුං අසක්යකොන්යතොකොචියෙවෙට්ඨංලභාම, නසබ්බකාලන්තිඅත්යථො. 

මයනොභාවනීොනන්තිමනවඩ් කානං. යෙසුහි දිට්යඨසුකුසලවයසනචිත්තං

වඩ් ති, යත සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානාෙයෙො මහායථරා මයනොභාවනීො නාම. 

අනුසාසතූති පුනප්පුනං සාසතු. පුරිමඤ්හි වචනං ඔවායෙො නාම, අපරාපරං

අනුසාසනී නාම. ඔතිණ්යණ වා වත්ථුස්මං වචනං ඔවායෙො නාම, 

අයනොතිණ්යණ තන්තිවයසන වා පයවණිවයසන වා වුත්තං අනුසාසනීනාම.

අපිචඔවායෙොතිවා අනුසාසනීතිවා අත්ථයතො එකයමව, බයඤ්ජනමත්තයමව

නානං. 
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පටුන 

ආතුයරො හාෙන්ති ආතුයරො හි අෙං, සුවණ්ණවණ්යණො පිෙඞ්ගුසායමොපි

සමායනො නිච්චපග්ඝරණට්යඨන ආතුයරොයෙව. අණ්ඩභූයතොති අණ් ං විෙ

භූයතො දුබ්බයලො. ෙථා කුක්කුටණ් ං වා මයූරණ් ං වා යගණ්ඩුකං විෙ

ගයහත්වාඛිපන්යතනවාපහරන්යතනවානසක්කාකීළිතුං, තාවයෙවභිජ්ජති, 

එවමෙම්පිකායෙොකණ්ටයකපිඛාණුයකපිපක්ඛලිතස්සභිජ්ජතීති අණ් ංවිෙ

භූයතොති අණ් භූයතො. පරියෙොනද්යධොති සුඛුයමන ඡවිමත්යතන

පරියෙොනද්යධො.අණ් ඤ්හිසාරතයචනපරියෙොනද්ධං, යතන ංසමකසාෙයෙො 

නිලීයිත්වාපිඡවිංඡින්දිත්වායූසංපග්ඝරායපතුංනසක්යකොන්ති.ඉමස්මංපන 

ඡවිං ඡින්දිත්වා ෙං ඉච්ඡන්ති, තං කයරොන්ති. එවං සුඛුමාෙ ඡවිො

පරියෙොනද්යධො. කිමඤ්ඤත්ර ාාලයාති බාලභාවයතො අඤ්ඤං කිමත්ථි? 

බායලොයෙව අෙන්තිඅත්යථො. තස්මාතිෙස්මාඅෙංකායෙොඑවරූයපො, තස්මා. 

යතනුපසඞ්කමීති රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස උපට්ඨානං ගන්ත්වා අනන්තරං

පරිණාෙකරතනස්ස උපට්ඨානං ගච්ඡන්යතො රාජපුරියසො විෙ, 

සද්ධම්මචක්කවත්තිස්ස භගවයතො උපට්ඨානං ගන්ත්වා, අනන්තරං

ධම්මයසනාපතිස්ස අපචිතිං කාතුකායමො යෙනාෙස්මා සාරිපුත්යතො, 

යතනුපසඞ්කම. විප්පසන්නානීතිසුට්ඨපසන්නානි. ඉන්ද්රිොනීතිමනච්ඡට්ඨානි

ඉන්ද්රිොනි. පරිසුද්යධොති නිද්යෙොයසො. පරියෙොදායතොති තස්යසව යවවචනං.

නිරුපක්කියලසතායෙව හි එස පරියෙොොයතොති වුත්යතො, න යසතභායවන.

එතස්ස ච පරියෙොොතතං දිස්වාව ඉන්ද්රිොනං විප්පසන්නතං අඤ්ඤාසි.

නෙග්ගාහපඤ්ඤාකියරසායථරස්ස. 

කථඤ්හි යනො සිොති යකන කාරයණන න ලද්ධා භවිස්සති? ලද්ධායෙවාති

අත්යථො. ඉමනා කිං දීයපති? සත්ථුවිස්සාසිකභාවං. අෙං කිර සත්ථු

දිට්ඨකාලයතොපට්ඨාෙපිතියපමං, උපාසිකාචස්සමාතියපමංපටිලභති.උයභොපි

‘‘මම පුත්යතො’’තිසත්ථාරං වෙන්ති.භවන්තරගයතොහියනසංසියනයහො. සා

කිරඋපාසිකාපඤ්ච ජාතිසතානිතථාගතස්සමාතාව, යසොච, ගහපති, පිතාව

අයහොසි.පුනපඤ්චජාතිසතානිඋපාසිකා මහාමාතා, උපාසයකොමහාපිතා, තථා

චූළාමාතාචූළපිතාති.එවංසත්ථා දිෙඩ් අත්තභාවසහස්සංයතසංයෙවහත්යථ

වඩ්ඪියතො. යතයනව යත ෙං යනව පුත්තස්ස, න පිතු සන්තියක කයථතුං

සක්කා, තං සත්ථු සන්තියකනිසින්නාකයථන්ති. ඉමනායෙව ච කාරයණන

භගවා‘‘එතෙග්ගං, භික්ඛයව, මමසාවකානංඋපාසකානංවිස්සාසිකානංෙදිෙං 

නකුලපිතා ගහපති, ෙදිෙං නකුලමාතා ගහපතානී’’ති (අ. නි. 1.257) යත

එතෙග්යගඨයපසි.ඉති යසොඉමංවිස්සාසිකභාවංපකායසන්යතො කථඤ්හියනො

සිොති ආහ. අමයතන අභිසිත්යතොති නස්සිධ අඤ්ඤං කිඤ්චි ඣානං වා 

විපස්සනා වා මග්යගො වා ඵලං වා ‘‘අමතාභියසයකො’’ති ෙට්ඨබ්යබො, 
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පටුන 

මධුරධම්මයෙසනායෙව පන ‘‘අමතාභියසයකො’’ති යවදිතබ්යබො. දූරයතොපීති

තියරොරට්ඨාපි තියරොජනපොපි. 

අස්සුතවාපුථුජ්ජයනොතිඉෙං වුත්තත්ථයමව. අරිොනංඅදස්සාවීතිආදීසු අරිොති

ආරකත්තාකියලයසහි, අනයෙනඉරිෙනයතො, අයෙඉරිෙනයතො, සයෙවයකන 

චයලොයකනඅරණීෙයතොබුද්ධාචපච්යචකබුද්ධාචබුද්ධසාවකාචවුච්චන්ති.

බුද්ධා එව වා ඉධ අරිො. ෙථාහ – ‘‘සයෙවයක, භික්ඛයව, යලොයක…යප.…

තථාගයතොඅරියෙො’’තිවුච්චතීති (සං.නි.5.1098). සප්පුරිසානන්තිඑත්ථපන 

පච්යචකබුද්ධා තථාගතසාවකා ච සප්පුරිසාති යවදිතබ්බා. යත හි

යලොකුත්තරගුණයෙොයගන යසොභනා පුරිසාති සප්පුරිසා. සබ්යබව වා එයත

ද්යවධාපි වුත්තා. බුද්ධාපි හි අරිො ච සප්පුරිසා ච, පච්යචකබුද්ධා

බුද්ධසාවකාපි.ෙථාහ– 

‘‘යෙො යවකතඤ්ඤූකතයවදි ධීයරො, 

කලයාණමත්යතොෙළ්හභත්තිචයහොති; 

දුඛිතස්සසක්කච්චකයරොතිකිච්චං, 

තථාවිධංසප්පුරිසංවෙන්තී’’ති.(ජා.2.17.78); 

‘‘කලයාණමත්යතො ෙළ්හභත්ති ච යහොතී’’ති එත්තාවතා හි බුද්ධසාවයකො

වුත්යතො, කතඤ්ඤුතාදීහි පච්යචකබුද්ධබුද්ධාති. ඉොනි යෙො යතසං අරිොනං 

අෙස්සනසීයලො, න ච ෙස්සයන සාධුකාරී, යසො ‘‘අරිොනං අෙස්සාවී’’ති

යවදිතබ්යබො.යසොච චක්ඛුනාඅෙස්සාවී, ඤායණනඅෙස්සාවීති දුවියධො.යතසු

ඤායණනඅෙස්සාවීඉධ අධිප්යපයතො.මංසචක්ඛුනාහිදිබ්බචක්ඛුනාවාඅරිො

දිට්ඨාපි අදිට්ඨාව යහොන්ති යතසං චක්ඛූනං වණ්ණමත්තග්ගහණයතො න

අරිෙභාවයගොචරයතො. යසොණසිඞ්ගාලාෙයෙොපි චක්ඛුනා අරියෙ පස්සන්ති, න

යචයතඅරිොනංෙස්සාවියනොනාම. 

තත්රිෙං වත්ථු – චිත්තලපබ්බතවාසියනො කිර ඛීණාසවත්යථරස්ස උපට්ඨායකො

වුඩ් පබ්බජියතො එකදිවසං යථයරන සද්ධිං පිණ් ාෙ චරිත්වා, යථරස්ස 

පත්තචීවරං ගයහත්වා, පිට්ඨියතොආගච්ඡන්යතො යථරං පුච්ඡි – ‘‘අරිොනාම, 

භන්යත, කීදිසා’’ති? යථයරො ආහ – ‘‘ඉයධකච්යචො මහල්ලයකො අරිොනං

පත්තචීවරං ගයහත්වා වත්තපටිවත්තං කත්වා සහචරන්යතොපි යනව අරියෙ

ජානාති, එවං දුජ්ජානාවුයසො, අරිො’’ති. එවං වුත්යතපි යසො යනව අඤ්ඤාසි.

තස්මානචක්ඛුනාෙස්සනංෙස්සනං, ඤායණනෙස්සනයමවෙස්සනං.ෙථාහ–

‘‘කිංයත, වක්කලි, ඉමනාපූතිකායෙනදිට්යඨන? යෙො යඛො, වක්කලි, ධම්මං

පස්සති, යසො මං පස්සති. යෙො මං පස්සති, යසො ධම්මං පස්සතී’’ති (සං. නි.
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3.87). තස්මා චක්ඛුනා පස්සන්යතොපි ඤායණන අරියෙහි දිට්ඨං 

අනිච්චාදිලක්ඛණං අපස්සන්යතො, අරිොධිගතඤ්ච ධම්මං අනධිගච්ඡන්යතො 

අරිෙකරධම්මානං අරිෙභාවස්ස ච අදිට්ඨත්තා ‘‘අරිොනං අෙස්සාවී’’ති 

යවදිතබ්යබො. 

අරිෙධම්මස්ස අයකොවියදොති, සතිපට්ඨානාදියභයෙ අරිෙධම්යම අකුසයලො. 

අරිෙධම්යමඅවිනීයතොති එත්ථපන– 

‘‘දුවියධොවිනයෙොනාම, එකයමයකත්ථපඤ්චධා; 

අභාවයතොතස්සඅෙං, අවිනීයතොතිවුච්චති’’. 

අෙඤ්හි සංවරවිනයෙො පහානවිනයෙොති දුවියධො විනයෙො. එත්ථ ච දුවියධපි

විනයෙ එකයමයකොවිනයෙොපඤ්චධාභිජ්ජති. සංවරවිනයෙොපිහිසීලසංවයරො 

සතිසංවයරො ඤාණසංවයරො ඛන්තිසංවයරො වීරිෙසංවයරොති පඤ්චවියධො. 

පහානවිනයෙොපි තෙඞ්ගප්පහානං, වික්ඛම්භනප්පහානං සමුච්යඡෙප්පහානං

පටිප්පස්සද්ධිප්පහානංනිස්සරණප්පහානන්තිපඤ්චවියධො. 

තත්ථ ‘‘ඉමනා පාතියමොක්ඛසංවයරන උයපයතො යහොති සමුයපයතො’’ති (විභ. 

511) අෙං සීලසංවයරො. ‘‘රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රිෙං, චක්ඛුන්ද්රියෙ සංවරං

ආපජ්ජතී’’තිඅෙං (දී.නි.1.213; ම.නි.1.295; සං.නි. 4.239; අ.නි.3.16) 

සතිසංවයරො. 

‘‘ොනියසොතානියලොකස්මං, (අජිතාතිභගවා) 

සතියතසංනිවාරණං; 

යසොතානංසංවරංබූ්රම, 

පඤ්ඤායෙයත පිධීෙයර’’ති. (සු. නි. 1041; චූළනි. 

අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යෙස.4) – 

අෙං ඤා සංවයරො. ‘‘ඛයමොයහොතිසීතස්ස උණ්හස්සා’’ති(ම.නි.1.24; අ.නි.

4.114; 6.58) අෙං ඛන්තිසංවයරො. ‘‘උප්පන්නංකාමවිතක්කංනාධිවායසතී’’ති

(ම.නි. 1.26; අ.නි.4.114; 6.58) අෙං වීරිෙසංවයරො. සබ්යබොපිචාෙං සංවයරො

ෙථාසකං සංවරිතබ්බානං වියනතබ්බානඤ්ච කාෙදුච්චරිතාදීනං සංවරණයතො

‘‘සංවයරො’’ විනෙනයතො ‘‘විනයෙො’’ති වුච්චති. එවං තාව සංවරවිනයෙො

පඤ්චධාභිජ්ජතීති යවදිතබ්යබො. 

තථා ෙං නාමරූපපරිච්යඡොදීසු විපස්සනාඤායණසු පටිපක්ඛභාවයතො 

දීපායලොයකයනව තමස්ස, යතන යතන විපස්සනාඤායණන තස්ස තස්ස
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අනත්ථස්ස පහානං. යසෙයථිෙං – නාමරූපවවත්ථායනන සක්කාෙදිට්ඨිො, 

පච්චෙපරිග්ගයහන අයහතුවිසමයහතුදිට්ඨීනං, තස්යසව අපරභායගන

කඞ්ඛාවිතරයණන කථංකථීභාවස්ස, කලාපසම්මසයනන ‘‘අහං මමා’’ති

ගාහස්ස, මග්ගාමග්ගවවත්ථායනන අමග්යග මග්ගසඤ්ඤාෙ, උෙෙෙස්සයනන

උච්යඡෙදිට්ඨිො, වෙෙස්සයනන සස්සතදිට්ඨිො, භෙෙස්සයනන සභයෙ 

අභෙසඤ්ඤාෙ, ආදීනවෙස්සයනන අස්සාෙසඤ්ඤාෙ, නිබ්බිොනුපස්සනාෙ

අභිරතිසඤ්ඤාෙ, මුච්චිතුකමයතාඤායණන අමුච්චිතුකාමතාෙ.

උයපක්ඛාඤායණන අනුයපක්ඛාෙ, අනුයලොයමන ධම්මට්ඨිතිෙංනිබ්බායන ච 

පටියලොමභාවස්ස, යගොත්රභුනනා සඞ්ඛාරනිමත්තගාහස්ස පහානං, එතං 

තදඞ්ගප්පහානං නාම. 

ෙං පන උපචාරප්පනායභයෙන සමාධිනා පවත්තිභාවනිවාරණයතො

ඝටප්පහායරයනවඋෙකපිට්යඨයසවාලස්ස, යතසංයතසං නීවරණාදිධම්මානං

පහානං, එතං වික්ඛම්භනප්පහානං නාම. ෙං චතුන්නං අරිෙමග්ගානං

භාවිතත්තා තංතංමග්ගවයතො අත්තයනො සන්තායන ‘‘දිට්ඨිගතානං 

පහානාො’’තිආදිනා නයෙන (ධ. ස. 277; විභ. 628) වුත්තස්ස

සමුෙෙපක්ඛිකස්ස කියලසගණස්ස අච්චන්තං අප්පවත්තිභායවන පහානං, ඉෙං 

සමුච්යෙදප්පහානං නාම.ෙංපනඵලක්ඛයණපටිප්පස්සද්ධත්තං කියලසානං, 

එතං පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං නාම. 

ෙං සබ්බසඞ්ඛතනිස්සටත්තා පහීනසබ්බසඞ්ඛතං නිබ්බානං, එතං 

නිස්සර ප්පහානං නාම.සබ්බම්පියචතංපහානංෙස්මා චාගට්යඨනපහානං, 

විනෙට්යඨන විනයෙො, තස්මා ‘‘පහානවිනයෙො’’ති වුච්චති. තංතංපහානවයතො 

වාතස්සතස්සවිනෙස්සසම්භවයතොයපතං ‘‘පහානවිනයෙො’’තිවුච්චති.එවං

පහානවිනයෙොපි පඤ්චධාභිජ්ජතීතියවදිතබ්යබො. 

එවමෙංසඞ්යඛපයතොදුවියධො, යභෙයතොචෙසවියධොවිනයෙොභින්නසංවරත්තා 

පහාතබ්බස්සචඅප්පහීනත්තාෙස්මාඑතස්සඅස්සුතවයතොපුථුජ්ජනස්සනත්ථි, 

තස්මාඅභාවයතොතස්සඅෙං‘‘අවිනීයතො’’තිවුච්චතීති.එසනයෙො සප්පුරිසානං

අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියදො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතොති එත්ථාපි.

නින්නානාකරණඤ්හිඑතංඅත්ථයතො.ෙථාහ– 

‘‘යෙවයතඅරිො, යතවයතසප්පුරිසා.යෙවයතසප්පුරිසා, යතවයත අරිො.

යෙොඑවයසොඅරිොනංධම්යමො, යසොඑවයසොසප්පුරිසානංධම්යමො.යෙොඑව

යසො සප්පුරිසානං ධම්යමො, යසො එව යසො අරිොනං ධම්යමො. යෙව යත

අරිෙවිනො, යතව යත සප්පුරිසවිනො. යෙව යත සප්පුරිසවිනො, යතව යත

අරිෙවිනො. අරියෙති වා සප්පුරියසති වා, අරිෙධම්යමති වා සප්පුරිසධම්යමති
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වා, අරිෙවිනයෙති වා සප්පුරිසවිනයෙති වා එයසයස එයක එකට්යඨ සයම

සමභායගතජ්ජායතතඤ්යඤවා’’ති. 

රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතීති ඉයධකච්යචො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, 

‘‘ෙං රූපං, යසො අහං, යෙො අහං, තං රූප’’න්ති රූපඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වෙං

සමනුපස්සති. යසෙයථාපි නාම යතලප්පදීපස්ස ඣාෙයතො ො අච්චි, යසො

වණ්යණො. යෙො වණ්යණො, සා අච්චීති අච්චිඤ්ච වණ්ණඤ්ච අද්වෙං

සමනුපස්සති, එවයමව ඉයධකච්යචො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති…යප.… 

අද්වෙං සමනුපස්සතීති එවං රූපං ‘‘අත්තා’’ති දිට්ඨිපස්සනාෙ පස්සති. 

රූපවන්තංවාඅත්තානන්තිඅරූපං‘‘අත්තා’’තිගයහත්වා ඡාොවන්තංරුක්ඛං

විෙතංරූපවන්තංසමනුපස්සති. අත්තනිවා රූපන්තිඅරූපයමව ‘‘අත්තා’’ති

ගයහත්වා පුප්ඵස්මං ගන්ධං විෙ අත්තනි රූපං සමනුපස්සති. රූපස්මිං වා

අත්තානන්ති අරූපයමව ‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වා කරණ් යක මණිං විෙ තං

අත්තානං රූපස්මං සමනුපස්සති. පරියුට්ඨට්ඨායීති පරියුට්ඨානාකායරන

අභිභවනාකායරන ඨියතො, ‘‘අහං රූපං, මම රූප’’න්ති එවං තණ්හාදිට්ඨීහි

ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා ගණ්හනයකො නාම යහොතීති අත්යථො. තස්ස තං

රූපන්තිතස්සතංඑවංගහිතංරූපං. යවෙනාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

තත්ථ ‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති සුද්ධරූපයමව අත්තාති කථිතං.

‘‘රූපවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වාරූපං, රූපස්මං වා අත්තානං, යවෙනං 

අත්තයතො…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො

සමනුපස්සතී’’ති ඉයමසු සත්තසු ඨායනසු අරූපං අත්තාති කථිතං.

‘‘යවෙනාවන්තංවාඅත්තානං, අත්තනිවායවෙනං, යවෙනාෙ වාඅත්තාන’’න්ති

එවං චතූසු ඛන්යධසු තිණ්ණං තිණ්ණං වයසන ද්වාෙසසු ඨායනසු 

රූපාරූපමස්සයකො අත්තා කථියතො. තත්ථ ‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, 

යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති

ඉයමසු පඤ්චසු ඨායනසු උච්යඡෙදිට්ඨි කථිතා, අවයසයසසු සස්සතදිට්ඨීති

එවයමත්ථපන්නරසභවදිට්ඨියෙොපඤ්චවිභවදිට්ඨියෙො යහොන්ති, තාසබ්බාපි

මග්ගාවරණා, නසග්ගාවරණා, පඨමමග්ගවජ්ඣාතියවදිතබ්බා. 

එවං යඛො, ගහපති, ආතුරකායෙොයචවයහොතිආතුරචිත්යතොචාතිකායෙොනාම 

බුද්ධානම්පිආතුයරොයෙව.චිත්තංපනරාගයෙොසයමොහානුගතංආතුරංනාම, තං

ඉධ ෙස්සිතං. යනො ච ආතුරචිත්යතොති ඉධ නික්කියලසතාෙ චිත්තස්ස

අනාතුරභායවො ෙස්සියතො. ඉති ඉමස්මං සුත්යත යලොකිෙමහාජයනො

ආතුරකායෙො යචව ආතුරචිත්යතො චාති ෙස්සියතො, ඛීණාසවා ආතුරකාො
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අනාතුරචිත්තා, සත්ත යසඛා යනව ආතුරචිත්තා, න අනාතුරචිත්තාති

යවදිතබ්බා.භජමානාපනඅනාතුරචිත්තතංයෙව භජන්තීති.පඨමං. 

2. යෙවෙහසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියෙ යදවදහන්ති යෙවා වුච්චන්ති රාජායනො, යතසං මඞ්ගලෙයහො, 

සෙංජායතො වා යසො ෙයහොති, තස්මා ‘‘යෙවෙයහො’’ති වුත්යතො. තස්ස අවිදූයර

නිගයමො යෙවෙහන්ත්යවව නපුංසකලිඞ්ගවයසන සඞ්ඛං ගයතො. 

පච්ොභූමගමිකාති පච්ඡාභූමං අපරදිසාෙං නිවිට්ඨං ජනපෙං ගන්තුකාමා. 

නිවාසන්තියතමාසං වස්සාවාසං. අපයලොකියතොතිආපුච්ඡියතො. අපයලොයකථාති

ආපුච්ඡථ. කස්මා යථරං ආපුච්ඡායපති? යත සභායර කාතුකාමතාෙ. යෙො හි

එකවිහායර වසන්යතොපි සන්තිකං න ගච්ඡති පක්කමන්යතො අනාපුච්ඡා 

පක්කමති, අෙං නිබ්භායරො නාම. යෙො එකවිහායර වසන්යතොපි ආගන්ත්වා

පස්සති, පක්කමන්යතො ආපුච්ඡති, අෙං සභායරො නාම. ඉයමපි භික්ඛූ භගවා

‘‘එවමයමසීලාදීහි වඩ්ඪිස්සන්තී’’තිසභායරකාතුකායමොආපුච්ඡායපති. 

පණ්ඩියතොති ධාතුයකොසල්ලාදිනා චතුබ්බියධන පණ්ඩිච්යචන සමන්නාගයතො. 

අනුග්ගාහයකොති ආමසානුග්ගයහන ච ධම්මානුග්ගයහන චාති ද්වීහිපි

අනුග්ගයහහි අනුග්ගාහයකො. යථයරො කිර අඤ්යඤ භික්ඛූ විෙ පායතොව

පිණ් ාෙ අගන්ත්වා සබ්බභික්ඛූසු ගයතසු සකලං සඞ්ඝාරාමං අනුවිචරන්යතො 

අසම්මට්ඨට්ඨානං සම්මජ්ජති, අඡඩ්ඩිතං කචවරං ඡඩ්ය ති, සඞ්ඝාරායම 

දුන්නික්ඛිත්තානි මඤ්චපීඨොරුභණ් මත්තිකාභණ් ානි පටිසායමති. කිං

කාරණා? ‘‘මා අඤ්ඤතිත්ථිොවිහාරංපවිට්ඨාදිස්වාපරිභවංඅකංසූ’’ති.තයතො

ගිලානසාලං ගන්ත්වා ගිලායන අස්සායසත්වා ‘‘යකනත්යථො’’ති පුච්ඡිත්වා

යෙන අත්යථො යහොති, තෙත්ථං යතසං ෙහරසාමයණයර ආොෙ

භික්ඛාචාරවත්යතනවාසභාගට්ඨායනවා යභසජ්ජංපරියෙසිත්වායතසංෙත්වා, 

‘‘ගිලානුපට්ඨානං නාම බුද්ධපච්යචකබුද්යධහි වණ්ණිතං, ගච්ඡථ සප්පුරිසා

අප්පමත්තායහොථා’’තියතයපයසත්වාසෙංපිණ් ාෙ චරිත්වාඋපට්ඨාකකුයල

වා භත්තකිච්චං කත්වා විහාරං ගච්ඡති. ඉෙං තාවස්ස නිබද්ධවාසට්ඨායන

ආචිණ්ණං. 

භගවති පන චාරිකං චරමායන ‘‘අහං අග්ගසාවයකො’’ති උපාහනං ආරුය්හ

ඡත්තං ගයහත්වා පුරයතො පුරයතො න ගච්ඡති. යෙ පන තත්ථ මහල්ලකා වා

ආබාධිකා වා අතිෙහරා වා, යතසංරුජ්ජනට්ඨානානි යතයලන මක්ඛායපත්වා 

පත්තචීවරංඅත්තයනොෙහරසාමයණයරහිගාහායපත්වාතංදිවසංවාදුතිෙදිවසං

වායත ගණ්හිත්වාවගච්ඡති.එකදිවසඤ්හිතඤ්යඤවආෙස්මන්තංඅතිවිකායල

සම්පත්තත්තා යසනාසනං අලභිත්වා, චීවරකුටිෙං නිසින්නං දිස්වා, සත්ථා



සංයුත්තනිකායෙ ඛන්ධවග්ග-අට්ඨකථා ඛන්ධසංයුත්තං 
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පටුන 

පුනදිවයස භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතායපත්වා, හත්ථිවානරතිත්තිරවත්ථුං

කයථත්වා, ‘‘ෙථාවුඩ් ං යසනාසනං ොතබ්බ’’න්ති සික්ඛාපෙං පඤ්ඤායපසි.

එවං තායවස ආමසානුග්ගයහන අනුග්ගණ්හාති. ඔවෙන්යතො පයනස

සතවාරම්පිසහස්සවාරම්පිතාව ඔවෙති, ොවයසොපුග්ගයලොයසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨාති, අථ නං විස්සජ්යජත්වා අඤ්ඤං ඔවෙති. ඉමනා නයෙන ඔවෙයතො

චස්ස ඔවායෙ ඨත්වා අරහත්තං පත්තා ගණනපථං අතික්කන්තා. එවං

ධම්මානුග්ගයහනඅනුග්ගණ්හාති. 

පච්චස්යසොසුන්තියතභික්ඛූ ‘‘අම්හාකං යනවඋපජ්ඣායෙො, නආචරියෙොන

සන්දිට්ඨසම්භත්යතො. කිං තස්ස සන්තියක කරිස්සාමා’’ති? තුණ්හීභාවං

අනාපජ්ජිත්වා‘‘එවං, භන්යත’’තිසත්ථුවචනං සම්පටිච්ඡිංසු. එළගලාගුම්යාති

ගච්ඡමණ් පයක.යසොකිර එළගලාගුම්යබොධුවසලිලට්ඨායනජායතො.අයථත්ථ

චතූහි පායෙහි මණ් පං කත්වා තස්ස උපරි තං ගුම්බං ආයරොයපසුං, යසො තං

මණ් පං ඡායෙසි. අථස්ස යහට්ඨා ඉට්ඨකාහි පරිචිනිත්වා වාලිකං ඔකිරිත්වා

ආසනංපඤ්ඤාපයිංසු.සීතලංදිවාට්ඨානංඋෙකවායතොවාෙති.යථයරො තස්මං

නිසීදි.තංසන්ධාෙවුත්තං‘‘එළගලාගුම්යබ’’ති. 

නානායවරජ්ජගතන්ති එකස්ස රඤ්යඤො රජ්ජයතො නානාවිධං රජ්ජගතං. 

විරජ්ජන්ති අඤ්ඤං රජ්ජං. ෙථා හි සයෙසයතො අඤ්යඤො වියෙයසො, එවං

නිවුත්ථරජ්ජයතො අඤ්ඤං රජ්ජං විරජ්ජං නාම, තං යවරජ්ජන්ති වුත්තං. 

ඛත්තිෙපණ්ඩිතාති බිම්බිසාරයකොසලරාජාෙයෙො පණ්ඩිතරාජායනො. 

බ්රාහ්ම පණ්ඩිතාතිචඞ්කීතාරුක්ඛාෙයෙොපණ්ඩිතබ්රාහ්මණා. ගහපතිපණ්ඩිතාති

චිත්තසුෙත්තාෙයෙො පණ්ඩිතගහපතයෙො. සම පණ්ඩිතාති

සභිෙපියලොතිකාෙයෙො පණ්ඩිතපරිබ්බාජකා. වීමංසකාති අත්ථගයවසියනො. 

කිංවාදීතිකිංඅත්තයනො ෙස්සනංවෙති, කිංලද්ධියකොතිඅත්යථො. කිමක්ඛායීති

කිං සාවකානං ඔවාොනුසාසනිං ආචික්ඛති? ධම්මස්ස චානුධම්මන්ති භගවතා

වුත්තබයාකරණස්ස අනුබයාකරණං. සහධම්මියකොති සකාරයණො. 

වාදානුවායදොති භගවතාවුත්තවාෙස්ස අනුවායෙො. ‘‘වාොනුපායතො’’තිපිපායඨො, 

සත්ථු වාෙස්ස අනුපායතො අනුපතනං, අනුගමනන්ති අත්යථො. ඉමනාපි වාෙං

අනුගයතොවායෙොයෙවදීපියතොයහොති. 

අවිගතරාගස්සාතිආදීසු තණ්හාවයසයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. තණ්හා හි

රජ්ජනයතො රායගො, ඡන්දිෙනයතො ෙන්යදො, පිොෙනට්යඨන යපමං, 

පිවිතුකාමට්යඨන පිපාසා, අනුෙහනට්යඨන පරිළායහොති වුච්චති. අකුසයල

චාවුයසො, ධම්යමතිආදි කස්මා ආරද්ධං? පඤ්චසු ඛන්යධසු අවීතරාගස්ස

ආදීනවං, වීතරාගස්ස ච ආනිසංසං ෙස්යසතුං. තත්ර අවිඝායතොති නිද්දුක්යඛො. 
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අනුපාොයසොති නිරුපතායපො. අපරිළායහොතිනිද්ොයහො.එවංසබ්බත්ථඅත්යථො 

යවදිතබ්යබො.දුතිෙං. 

3. හාලිද්දිකානිසුත්තවණ්ණනා 

3. තතියෙ අවන්තීසූති අවන්තිෙක්ඛිණාපථසඞ්ඛායත අවන්තිරට්යඨ. 

කුරරඝයරති එවංනාමයක නගයර. පපායතති එකයතො පපායත. තස්ස කිර

පබ්බතස්ස එකංපස්සංඡින්දිත්වාපාතිතංවිෙඅයහොසි.‘‘පවත්යත’’තිපිපායඨො, 

නානාතිත්ථිොනං ලද්ධිපවත්තට්ඨායනති අත්යථො. ඉති යථයරො තස්මං රට්යඨ

තං නගරං නිස්සාෙ තස්මං පබ්බයත විහරති. හාලිද්දිකානීති එවංනාමයකො. 

අට්ඨකවග්ගියෙ මාගණ්ඩිෙපඤ්යහති අට්ඨකවග්ගිකම්හි මාගණ්ඩිෙපඤ්යහො

නාම අත්ථි, තස්මං පඤ්යහ. රූපධාතූති රූපක්ඛන්යධො අධිප්යපයතො. 

රූපධාතුරාගවිනිාද්ධන්ති රූපධාතුම්හි රායගන විනිබද්ධං. විඤ්ඤා න්ති

කම්මවිඤ්ඤාණං. ඔකසාරීති යගහසාරීආලෙසාරී. 

කස්මා පයනත්ථ ‘‘විඤ්ඤාණධාතු යඛො, ගහපතී’’ති න වුත්තන්ති? 

සම්යමොහවිඝාතත්ථං.‘‘ඔයකො’’තිහිඅත්ථයතොපච්චයෙො වුච්චති, පුයරජාතඤ්ච

කම්මවිඤ්ඤාණං පච්ඡාජාතස්ස කම්මවිඤ්ඤාණස්සපි විපාකවිඤ්ඤාණස්සපි

විපාකවිඤ්ඤාණඤ්ච විපාකවිඤ්ඤාණස්සපි කම්මවිඤ්ඤාණස්සපි පච්චයෙො

යහොති, තස්මා ‘‘කතරංනු යඛො ඉධ විඤ්ඤාණ’’න්ති? සම්යමොයහො භයවෙය, 

තස්ස විඝාතත්ථං තං අගයහත්වා අසම්භින්නාව යෙසනා කතා. අපිච

ආරම්මණවයසන චතස්යසො අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණට්ඨිතියෙො වුත්තාති තා

ෙස්යසතුම්පිඉධවිඤ්ඤාණංනගහිතං. 

උපයුපාදානාතිතණ්හූපෙදිට්ඨූපෙවයසන ද්යවඋපො, කාමුපාොනාදීනිචත්තාරි

උපාොනානි ච. යචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසොති අකුසලචිත්තස්ස

අධිට්ඨානභූතා යචව අභිනියවසභූතා ච අනුසෙභූතා ච. තථාගතස්සාති

සම්මාසම්බුද්ධස්ස. සබ්යබසම්පි හි ඛීණාසවානං එයත පහීනාව, සත්ථු පන

ඛීණාසවභායවො යලොයක අතිපාකයටොති උපරිමයකොටිො එවං වුත්තං. 

විඤ්ඤා ධාතුොති ඉධ විඤ්ඤාණං කස්මා ගහිතං? 

කියලසප්පහානෙස්සනත්ථං. කියලසා හි න යකවලං චතූසුයෙව ඛන්යධසු

පහීනා පහීෙන්ති, පඤ්චසුපි පහීෙන්තියෙවාති කියලසප්පහානෙස්සනත්ථං

ගහිතං. එවං යඛො, ගහපති, අයනොකසාරී යහොතීති එවං කම්මවිඤ්ඤායණන

ඔකං අසරන්යතනඅයනොකසාරීනාමයහොති. 

රූපනිමිත්තනියකතවිසාරවිනිාන්ධාති රූපයමව කියලසානං පච්චෙට්යඨන

නිමත්තං, ආරම්මණකිරිෙසඞ්ඛාතනිවාසනට්ඨානට්යඨන නියකතන්ති



සංයුත්තනිකායෙ ඛන්ධවග්ග-අට්ඨකථා ඛන්ධසංයුත්තං 

10 

පටුන 

රූපනිමත්තනියකතං.විසායරොච විනිබන්යධොචවිසාරවිනිබන්ධා.උභයෙනපි

හි කියලසානං පත්ථටභායවො ච විනිබන්ධනභායවො ච වුත්යතො, 

රූපනිමත්තනියකයත විසාරවිනිබන්ධාති රූපනිමත්තනියකතවිසාරවිනිබන්ධා, 

තස්මා රූපනිමත්තනියකතම්හි උප්පන්යනන කියලසවිසායරන යචව 

කියලසබන්ධයනන චාති අත්යථො. නියකතසාරීති වුච්චතීති 

ආරම්මණකරණවයසන නිවාසනට්ඨානං සාරීති වුච්චති. පහීනාති යත 

රූපනිමත්තනියකතකියලසවිසාරවිනිබන්ධාපහීනා. 

කස්මා පයනත්ථ පඤ්චක්ඛන්ධා ‘‘ඔකා’’ති වුත්තා, ඡ ආරම්මණානි 

‘‘නියකත’’න්ති? ඡන්ෙරාගස්ස බලවදුබ්බලතාෙ. සමායනපි හි එයතසං

ආලෙට්යඨන විසෙභායව ඔයකොති නිච්චනිවාසනට්ඨානයගහයමව වුච්චති, 

නියකතන්ති ‘‘අජ්ජ අසුකට්ඨායන කීළිස්සාමා’’ති කතසඞ්යකතට්ඨානං

නිවාසට්ඨානං උෙයානාදි. තත්ථ ෙථා පුත්තොරධනධඤ්ඤපුණ්ණයගයහ

ඡන්ෙරායගො බලවා යහොති, එවං අජ්ඣත්තියකසු ඛන්යධසු. ෙථා පන

උෙයානට්ඨානාදීසු තයතො දුබ්බලතයරො යහොති, එවං බාහියරසු ඡසු

ආරම්මයණසූති ඡන්ෙරාගස්ස බලවදුබ්බලතාෙ එවං යෙසනා කතාති

යවදිතබ්යබො. 

සුඛියතසු සුඛියතොති උපට්ඨායකසු ධනධඤ්ඤලාභාදිවයසන සුඛියතසු

‘‘ඉොනාහං මනාපං යභොජනං ලභිස්සාමී’’ති යගහසිතසුයඛන සුඛියතො යහොති, 

යතහිපත්තසම්පත්තිංඅනුභවමායනොවිෙචරති. දුක්ඛියතසුදුක්ඛියතොතියතසං

යකනචියෙව කාරයණන දුක්යඛ උප්පන්යන සෙං ද්විගුයණන දුක්යඛන

දුක්ඛියතො යහොති. කිච්චකරණීයෙසූති කිච්චසඞ්ඛායතසු කරණීයෙසු. යතසු

යෙොගං ආපජ්ජතීති උපයෙොගං සෙං යතසං කිච්චානං කත්තබ්බතංආපජ්ජති. 

කායමසූති වත්ථුකායමසු. එවංයඛො, ගහපති, කායමහිඅරිත්යතොයහොතීතිඑවං 

කියලසකායමහි අරිත්යතො යහොති අන්යතො කාමානං භායවන අතුච්යඡො.

සුක්කපක්යඛොයතසංඅභායවන රිත්යතො තුච්යඡොතියවදිතබ්යබො. 

පුරක්ඛරායනොති වට්ටං පුරයතො කුරුමායනො. එවංරූයපො සිෙන්තිආදීසු

දීඝරස්සකායළොොතාදීසු රූයපසු ‘‘එවංරූයපො නාම භයවෙය’’න්ති පත්යථති.

සුඛාදීසුයවෙනාසුඑවංයවෙයනොනාම; නීලසඤ්ඤාදීසුසඤ්ඤාසුඑවංසඤ්යඤො

නාම; පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීසු සඞ්ඛායරසු එවංසඞ්ඛායරො නාම; 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීසු විඤ්ඤායණසු ‘‘එවං විඤ්ඤායණො නාම භයවෙය’’න්ති

පත්යථති. 

අපුරක්ඛරායනොති වට්ටං පුරයතො අකුරුමායනො. සහිතං යම, අසහිතං යතති

තුය්හං වචනං අසහිතං අසිලිට්ඨං, මය්හං සහිතං සිලිට්ඨං මධුරපානසදිසං. 
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අධිචිණ් ං යත විපරාවත්තන්ති ෙං තුය්හං දීයඝන කායලන පරිචිතං

සුප්පගුණං, තං මම වාෙං ආගම්ම සබ්බං ඛයණන විපරාවත්තං නිවත්තං. 

ආයරොපියතො යත වායදොති තුය්හං යෙොයසො මො ආයරොපියතො. චර 

වාදප්පයමොක්ඛාොතිතං තං ආචරිෙං උපසඞ්කමත්වා උත්තරි පරියෙසන්යතො

ඉමස්ස වාෙස්ස යමොක්ඛාෙ චරආහිණ් ාහි. නිබ්යායඨහි වා සයච පයහොසීති

අථසෙයමවපයහොසි, ඉයධවනිබ්යබයඨහීති.තතිෙං. 

4. දුතිෙහාලිද්දිකානිසුත්තවණ්ණනා 

4. චතුත්යථ සක්කපඤ්යහති චූළසක්කපඤ්යහ, මහාසක්කපඤ්යහයපතං

වුත්තයමව. තණ්හාසඞ්ඛෙවිමුත්තාති තණ්හාසඞ්ඛයෙ නිබ්බායන 

තොරම්මණාෙ ඵලවිමුත්තිො විමුත්තා. අච්චන්තනිට්ඨාති අන්තං

අතික්කන්තනිට්ඨාසතතනිට්ඨා.යසසපයෙසුපිඑයසවනයෙො.චතුත්ථං. 

5. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 

5. පඤ්චයම සමාධින්තිඉෙංභගවායත භික්ඛූචිත්යතකග්ගතාෙපරිහාෙන්යත

දිස්වා, ‘‘චිත්යතකග්ගතංලභන්තානංඉයමසං කම්මට්ඨානංඵාතිංගමස්සතී’’ති

ඤත්වා ආහ. අභිනන්දතීති පත්යථති. අභිවදතීති තාෙ අභිනන්ෙනාෙ ‘‘අයහො

පිෙං ඉට්ඨං කන්තං මනාප’’න්ති වෙති. වාචං අභිනන්ෙන්යතොපි ච තං

ආරම්මණං නිස්සාෙ එවං යලොභං උප්පායෙන්යතො අභිවෙතියෙව නාම. 

අජ්ය ොසාෙතිට්ඨතීති ගිලිත්වාපරිනිට්ඨයපත්වාගණ්හාති. ො රූයපනන්දීති

ො සා රූයප බලවපත්ථනාසඞ්ඛාතා නන්දී. තදුපාදානන්ති තං ගහණට්යඨන 

උපාොනං. නාභිනන්දතීතිනපත්යථති. නාභිවදතීතිපත්ථනාවයසනන‘‘ඉට්ඨං

කන්ත’’න්තිවෙති. විපස්සනාචිත්යතනයචතසා‘‘අනිච්චංදුක්ඛ’’න්තිවචීයභෙං

කයරොන්යතොපිනාභිවෙතියෙව. පඤ්චමං. 

6. පටිසල්ලාණසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ පටිසල්ලාය තිඉෙංභගවායත භික්ඛූකාෙවියවයකනපරිහාෙන්යත

දිස්වා ‘‘කාෙවියවකං ලභන්තානං ඉයමසං කම්මට්ඨානං ඵාතිං ගමස්සතී’’ති

ඤත්වාආහ.ඡට්ඨං. 

7. උපාොපරිතස්සනාසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම උපාදාපරිතස්සනන්ති ගහයණන උප්පන්නං පරිතස්සනං. 

අනුපාදාඅපරිතස්සනන්ති අග්ගහයණන අපරිතස්සනං. 

රූපවිපරි ාමානුපරිවත්තිවිඤ්ඤා ං යහොතීති ‘‘මම රූපං විපරිණත’’න්ති වා

‘‘අහුවතයමතං, ොනිවතයමනත්ථී’’තිවාආදිනානයෙන කම්මවිඤ්ඤාණං
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රූපස්ස යභොනුපරිවත්ති යහොති. විපරි ාමානුපරිවත්තිජාති විපරිණාමස්ස

අනුපරිවත්තියතො විපරිණාමාරම්මණචිත්තයතො ජාතා. පරිතස්සනා 

ධම්මසමුප්පාදාති තණ්හාපරිතස්සනා ච අකුසලධම්මසමුප්පාො ච. චිත්තන්ති

කුසලචිත්තං. පරිොදාෙ තිට්ඨන්තීති පරිොදියිත්වා තිට්ඨන්ති. උත්තාසවාති

සඋත්තායසො. විඝාතවාතිසවිඝායතො සදුක්යඛො. අයපක්ඛවාතිසාලයෙො. උපාදාෙ

ච පරිතස්සතීති ගණ්හිත්වා පරිතස්සයකො නාම යහොති. න 

රූපවිපරි ාමානුපරිවත්තීති ඛීණාසවස්ස කම්මවිඤ්ඤාණයමව නත්ථි, තස්මා 

රූපයභොනුපරිවත්තිනයහොතීතිවත්තුංවට්ටති.සත්තමං. 

8. දුතිෙඋපාොපරිතස්සනාසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන යෙසනා කතා. ඉති පටිපාටිො චතූසු

සුත්යතසුවට්ටවිවට්ටයමවකථිතං.අට්ඨමං. 

9. කාලත්තෙඅනිච්චසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම යකො පන වායදො පච්චුප්පන්නස්සාති පච්චුප්පන්නම්හි කථාව කා, 

අනිච්චයමව තං. යත කිර භික්ඛූ අතීතානාගතං අනිච්චන්ති සල්ලක්යඛත්වා

පච්චුප්පන්යන කිලමංසු, අථ යනසං ඉයතො අතීතානාගයතපි ‘‘පච්චුප්පන්නං

අනිච්ච’’න්ති වුච්චමායන බුජ්ඣිස්සන්තීති අජ්ඣාසෙං විදිත්වා සත්ථා

පුග්ගලජ්ඣාසයෙනඉමංයෙසනංයෙයසසි. නවමං. 

10-11. කාලත්තෙදුක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනා 

10-11. ෙසයමකාෙසමානි දුක්ඛං අනත්තාති පයෙහි වියසයසත්වා

තථාරූයපයනවපුග්ගලජ්ඣාසයෙන කථිතානීති.ෙසයමකාෙසමානි. 

නකුලපිතුවග්යගොපඨයමො. 

2. අනිච්චවග්යගො 

1-10. අනිච්චසුත්තාදිවණ්ණනා 

12-21. අනිච්චවග්යග පරියෙොසානසුත්තං පුච්ඡාවසිකං, යසසානි තථා තථා

බුජ්ඣනකානඤ්චවයසනයෙසිතානීති.පඨමාදීනි. 

අනිච්චවග්යගොදුතියෙො. 



සංයුත්තනිකායෙ ඛන්ධවග්ග-අට්ඨකථා ඛන්ධසංයුත්තං 

13 

පටුන 

3. භාරවග්යගො 

1. භාරසුත්තවණ්ණනා 

22. භාරවග්ගස්ස පඨයම පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාතිස්ස වචනීෙන්ති

පඤ්චුපාොනක්ඛන්ධාඉති අස්සවචනීෙං, එවංවත්තබ්බංභයවෙයාතිඅත්යථො. 

අෙංවුච්චති, භික්ඛයව, භායරොතියෙඉයමපඤ්චුපාොනක්ඛන්ධා, අෙංභායරොති

වුච්චති. යකනට්යඨනාති? පරිහාරභාරිෙට්යඨන. එයතසඤ්හි 

ඨාපනගමනනිසීොපනනිපජ්ජාපනන්හාපනමණ් නඛාොපනභුනඤ්ජාපනාදිපරිහා

යරො භාරියෙොති පරිහාරභාරිෙට්යඨන භායරොති වුච්චති. එවංනායමොති තිස්යසො 

ෙත්යතොතිආදිනායමො. එවංයගොත්යතොති කණ්හාෙයනො 

වච්ඡාෙයනොතිආදියගොත්යතො. ඉති යවොහාරමත්තසිද්ධං පුග්ගලං

‘‘භාරහායරො’’ති කත්වා ෙස්යසති. පුග්ගයලො හි පටිසන්ධික්ඛයණයෙව 

ඛන්ධභාරං උක්ඛිපිත්වා ෙසපි වස්සානි වීසතිපි වස්සසතම්පීති ොවජීවං ඉමං

ඛන්ධභාරං න්හායපන්යතො යභොයජන්යතො මුදුසම්ඵස්සමඤ්චපීයඨසු 

නිසීොයපන්යතො නිපජ්ජායපන්යතො පරිහරිත්වා චුතික්ඛයණ ඡඩ්ය ත්වා පුන 

පටිසන්ධික්ඛයණඅපරංඛන්ධභාරංආදිෙති, තස්මාභාරහායරොතිජායතො. 

යපොයනොභවිකාති පුනබ්භවනිබ්බත්තිකා. නන්දීරාගසහගතාති නන්දිරායගන

සහ එකත්තයමව ගතා. තබ්භාවසහගතඤ්හි ඉධ අධිප්යපතං. තත්ර

තත්රාභිනන්දිනීති උපපත්තිට්ඨායන වාරූපාදීසු වාආරම්මයණසුතත්ථතත්ථ

අභිනන්ෙනසීලාව. කාමතණ්හාදීසු පඤ්චකාමගුණියකො රායගො කාමතණ්හා

නාම, රූපාරූපභවරායගො ඣානනිකන්ති සස්සතදිට්ඨිසහගයතො රායගොති අෙං

භවතණ්හා නාම, උච්යඡෙදිට්ඨිසහගයතො රායගො විභවතණ්හා නාම. 

භාරාදානන්ති භාරගහණං. තණ්හාෙ හි එස භාරං ආදිෙති. 

අයසසවිරාගනියරොයධොතිආදිසබ්බංනිබ්බානස්යසව යවවචනං.තඤ්හිආගම්ම

තණ්හා අයසසයතො විරජ්ජති නිරුජ්ඣති චජිෙති පටිනිස්සජ්ජිෙති විමුච්චති, 

නත්ථි යචත්ථ කාමාලයෙො වා දිට්ඨාලයෙො වාති නිබ්බානං එතානි නාමානි

ලභති. සමූලං තණ්හන්ති තණ්හාෙ අවිජ්ජා මූලං නාම. අබ්බුය්හාති

අරහත්තමග්යගන තං සමූලකං උද්ධරිත්වා. නිච්ොයතො පරිනිබ්බුයතොති

නිත්තණ්යහොපරිනිබ්බුයතොනාමාති වත්තුංවට්ටතීති.පඨමං. 

2. පරිඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

23. දුතියෙ පරිඤ්යඤයෙයති පරිජානිතබ්යබ, සමතික්කමතබ්යබති අත්යථො. 

පරිඤ්ඤන්ති අච්චන්තපරිඤ්ඤං, සමතික්කමන්ති අත්යථො. රාගක්ඛයෙොතිආදි

නිබ්බානස්සනාමං.තඤ්හිඅච්චන්තපරිඤ්ඤානාම. දුතිෙං. 
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3. අභිජානසුත්තවණ්ණනා 

24. තතියෙ අභිජානන්ති අභිජානන්යතො. ඉමනා ඤාතපරිඤ්ඤා කථිතා, 

දුතිෙපයෙන තීරණපරිඤ්ඤා, තතිෙචතුත්යථහි පහානපරිඤ්ඤාති ඉමස්මං

සුත්යතතිස්යසොපරිඤ්ඤාකථිතාති.තතිෙං. 

4-9. ඡන්ෙරාගසුත්තාදිවණ්ණනා 

25-30. චතුත්ථාදීනි ධාතුසංයුත්යතවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බානි.පටිපාටිො

පයනත්ථ පඤ්චමඡට්ඨසත්තයමසුචත්තාරිසච්චානිකථිතානි, අට්ඨමනවයමසු

වට්ටවිවට්ටං. චතුත්ථාදීනි. 

10. අඝමූලසුත්තවණ්ණනා 

31. ෙසයම අඝන්තිදුක්ඛං.එවයමත්ථ දුක්ඛලක්ඛණයමවකථිතං.ෙසමං. 

11. පභඞ්ගුසුත්තවණ්ණනා 

32. එකාෙසයම පභඞ්ගුන්ති පභිජ්ජනසභාවං. එවමධ අනිච්චලක්ඛණයමව

කථිතන්ති.එකාෙසමං. 

භාරවග්යගොතතියෙො. 

4. නතුම්හාකවග්යගො 

1. නතුම්හාකසුත්තවණ්ණනා 

33. නතුම්හාකවග්ගස්ස පඨයම පජහථාති ඡන්ෙරාගප්පහායනන පජහථ.

තිණාදීසු ති ං නාමඅන්යතොයඵග්ගු බහිසාරංතාලනාළියකරාදි. කට්ඨං නාම 

අන්යතොසාරංබහියඵග්ගුඛදිරසාලසාකපනසාදි. සාඛා නාම රුක්ඛස්සබාහාවිෙ

නික්ඛන්තා. පලාසං නාම තාලනාළියකරපණ්ණාදි.පඨමං. 

2. දුතිෙනතුම්හාකසුත්තවණ්ණනා 

34. දුතිෙං විනාඋපමාෙබුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසයෙනවුත්තං.දුතිෙං. 

3. අඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 

35. තතියෙ රූපඤ්යච, භන්යත, අනුයසතීතිෙදිරූපංඅනුයසති. යතනසඞ්ඛං

ගච්ෙතීති කාමරාගාදීසු යෙන අනුසයෙන තං රූපං අනුයසති, යතයනව

අනුසයෙන‘‘රත්යතොදුට්යඨො මූළ්යහො’’තිපණ්ණත්තිංගච්ඡති. නයතනසඞ්ඛං

ගච්ෙතීති යතනඅභූයතනඅනුසයෙන‘‘රත්යතොදුට්යඨොමූළ්යහො’’තිසඞ්ඛංන

ගච්ඡතීති.තතිෙං. 
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4. දුතිෙඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 

36. චතුත්යථ තං අනුමීෙතීති තං අනුසයිතං රූපං මරන්යතන අනුසයෙන

අනුමරති. න හි ආරම්මයණ භිජ්ජමායන තොරම්මණා ධම්මා තිට්ඨන්ති. ෙං

අනුමීෙතීති ෙංරූපංයෙනඅනුසයෙනඅනුමරති. යතනසඞ්ඛංගච්ෙතීතියතන 

අනුසයෙන ‘‘රත්යතො දුට්යඨො මූළ්යහො’’ති සඞ්ඛං ගච්ඡති. අථ වා ෙන්ති

කරණවචනයමතං, යෙන අනුසයෙන අනුමීෙති, යතන ‘‘රත්යතො දුට්යඨො 

මූළ්යහො’’තිසඞ්ඛංගච්ඡතීතිඅත්යථො.චතුත්ථං. 

5-6. ආනන්ෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

37-38. පඤ්චයම ඨිතස්සඅඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤාෙතීතිධරමානස්සජීවමානස්ස

ජරා පඤ්ඤාෙති. ඨිතීති හි ජීවිතින්ද්රිෙසඞ්ඛාතාෙ අනුපාලනාෙ නාමං. 

අඤ්ඤථත්තන්තිජරාෙ.යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘උප්පායෙොජාතිඅක්ඛායතො, භඞ්යගොවුත්යතොවයෙොතිච; 

අඤ්ඤථත්තංජරාවුත්තා, ඨිතීචඅනුපාලනා’’ති. 

එවං එයකකස්ස ඛන්ධස්ස උප්පාෙජරාභඞ්ගසඞ්ඛාතානි තීණි ලක්ඛණානි

යහොන්ති ොනි සන්ධාෙ වුත්තං ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, සඞ්ඛතස්ස

සඞ්ඛතලක්ඛණානී’’ති(අ.නි.3.47). 

තත්ථ සඞ්ඛතංනාමපච්චෙනිබ්බත්යතොයෙො යකොචිසඞ්ඛායරො.සඞ්ඛායරොචන

ලක්ඛණං, ලක්ඛණං න සඞ්ඛායරො, න ච සඞ්ඛායරන විනා ලක්ඛණං

පඤ්ඤායපතුං සක්කා, නාපි ලක්ඛණං විනා සඞ්ඛායරො, ලක්ඛයණන පන

සඞ්ඛායරො පාකයටොයහොති.ෙථාහිනචගාවීයෙවලක්ඛණං, ලක්ඛණයමවන

ගාවී, නාපිගාවිං මුඤ්චිත්වාලක්ඛණං පඤ්ඤායපතුං සක්කා, නාපිලක්ඛණං

මුඤ්චිත්වා ගාවිං, ලක්ඛයණන පන ගාවී පාකටා යහොති, එවංසම්පෙමෙං

යවදිතබ්බං. 

තත්ථ සඞ්ඛාරානං උප්පාෙක්ඛයණ සඞ්ඛායරොපි උප්පාෙලක්ඛණම්පි 

කාලසඞ්ඛායතො තස්ස ඛයණොපි පඤ්ඤාෙති. ‘‘උප්පායෙොපී’’ති වුත්යත 

සඞ්ඛායරොපි ජරාලක්ඛණම්පි කාලසඞ්ඛායතො තස්ස ඛයණොපි පඤ්ඤාෙති.

භඞ්ගක්ඛයණ සඞ්ඛායරොපි තංලක්ඛණම්පි කාලසඞ්ඛායතො තස්ස ඛයණොපි

පඤ්ඤාෙති. අපයරපනවෙන්ති ‘‘අරූපධම්මානංජරාඛයණොනාමනසක්කා

පඤ්ඤායපතුං, සම්මාසම්බුද්යධො ච ‘යවෙනාෙ උප්පායෙො පඤ්ඤාෙති, වයෙො

පඤ්ඤාෙති, ඨිතාෙ අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤාෙතී’ති වෙන්යතො අරූපධම්මානම්පි
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තීණි ලක්ඛණානි පඤ්ඤායපති, තානි අත්ථික්ඛණං උපාොෙ ලබ්භන්තී’’ති

වත්වා– 

‘‘අත්ථිතාසබ්බධම්මානං, ඨිතිනාමපවුච්චති; 

තස්යසවයභයෙොමරණං, සබ්බොසබ්බපාණින’’න්ති.– 

ඉමාෙආචරිෙගාථාෙතමත්ථංසායධන්ති.අථවාසන්තතිවයසනඨානං ඨිතීති

යවදිතබ්බන්ති ච වෙන්ති. ෙස්මා පන සුත්යත අෙං වියසයසො නත්ථි, තස්මා 

ආචරිෙමතිො සුත්තං අපටිබායහත්වා සුත්තයමව පමාණං කත්තබ්බං. ඡට්ඨං

උත්තානයමව. පඤ්චමඡට්ඨානි. 

7-10. අනුධම්මසුත්තාදිවණ්ණනා 

39-42. සත්තයම ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නස්සාති නවන්නං

යලොකුත්තරධම්මානං අනුයලොමධම්මං පුබ්බභාගපටිපෙං පටිපන්නස්ස. 

අෙමනුධම්යමොති අෙං අනුයලොමධම්යමො යහොති. නිබ්බිදාාහුයලොති

උක්කණ්ඨනබහුයලො හුත්වා. පරිජානාතීති තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානාති. 

පරිමුච්චතීති මග්ගක්ඛයණ උප්පන්නාෙ පහානපරිඤ්ඤාෙ පරිමුච්චති. එවං

ඉමස්මංසුත්යතමග්යගොවකථියතොයහොති, තථාඉයතො පයරසුතීසු.ඉධපන

අනුපස්සනා අනිෙමතා, යතසු නිෙමතා. තස්මා ඉධාපි සා තත්ථ

නිෙමතවයසයනව නිෙයමතබ්බා. න හි සක්කා තීසු අඤ්ඤතරං අනුපස්සනං 

විනානිබ්බින්දිතුංපරිජානිතුංවාති.සත්තමාදීනි. 

නතුම්හාකවග්යගොචතුත්යථො. 

5. අත්තදීපවග්යගො 

1. අත්තදීපසුත්තවණ්ණනා 

43. අත්තදීපවග්ගස්ස පඨයම අත්තදීපාති අත්තානං දීපං තාණං යලණං ගතිං

පරාෙණං පතිට්ඨං කත්වා විහරථාති අත්යථො. අත්තසර ාති ඉෙං තස්යසව

යවවචනං. අනඤ්ඤසර ාති ඉෙං අඤ්ඤස්ස සරණපටික්යඛපවචනං. න හි

අඤ්යඤො අඤ්ඤස්ස සරණං යහොති අඤ්ඤස්ස වාොයමන අඤ්ඤස්ස

අසිජ්ඣනයතො, වුත්තම්පියචතං – 

‘‘අත්තාහිඅත්තයනොනායථො, 

යකොහිනායථොපයරොසිො’’ති.(ධ.ප.160); 
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යතනාහ ‘‘අනඤ්ඤසරණා’’ති. යකො පයනත්ථ අත්තා නාම? 

යලොකිෙයලොකුත්තයරො ධම්යමො. යතයනවාහ – ‘‘ධම්මදීපා ධම්මසරණා

අනඤ්ඤසරණා’’ති. යෙොනීති කාරණං – ‘‘යෙොනි යහසා, භූමජ, ඵලස්ස

අධිගමාො’’තිආදීසු (ම. නි. 3.227) විෙ. කිංපයහොතිකාතිකිංපභුනතිකා, කුයතො

පභවන්තීති අත්යථො? රූපස්ස ත්යවවාති ඉෙං යතසංයෙව යසොකාදීනං 

පහානෙස්සනත්ථං ආරද්ධං. න පරිතස්සතීති න ගණ්හාති න ගහති. 

තදඞ්ගනිබ්බුයතොති යතන විපස්සනඞ්යගන කියලසානං නිබ්බුතත්තා

තෙඞ්ගනිබ්බුයතො.ඉමස්මංසුත්යතවිපස්සනාවකථිතා.පඨමං. 

2. පටිපොසුත්තවණ්ණනා 

44. දුතියෙ දුක්ඛසමුදෙගාමිනීසමනුපස්සනාතිෙස්මාසක්කායෙොදුක්ඛං, තස්ස 

ච සමුෙෙගාමනී පටිපො නාම ‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති එවං 

දිට්ඨිසමනුපස්සනා වුත්තා, තස්මා දුක්ඛසමුෙෙගාමනී සමනුපස්සනාති

අෙයමත්ථ අත්යථො යහොති. දුක්ඛනියරොධගාමිනී සමනුපස්සනාති එත්ථ සහ

විපස්සනාෙචතුමග්ගඤාණං ‘‘සමනුපස්සනා’’තිවුත්තං. ඉතිඉමස්මංසුත්යත

වට්ටවිවට්ටංකථිතං.දුතිෙං. 

3. අනිච්චසුත්තවණ්ණනා 

45. තතියෙ සම්මප්පඤ්ඤාෙ දට්ඨබ්ාන්ති සහ විපස්සනාෙ මග්ගපඤ්ඤාෙ

ෙට්ඨබ්බං. විරජ්ජති විමුච්චතීතිමග්ගක්ඛයණවිරජ්ජති, ඵලක්ඛයණ විමුච්චති. 

අනුපාදාෙආසයවහීති අනුප්පාෙනියරොයධන නිරුද්යධහිආසයවහි අගයහත්වා

ඉතිවිමුච්චති. රූපධාතුොතිආදිපච්චයවක්ඛණෙස්සනත්ථංවුත්තං.සහඵයලන 

පච්චයවක්ඛණෙස්සනත්ථන්තිපි වෙන්තියෙව. ඨිතන්ති උපරි 

කත්තබ්බකිච්චාභායවන ඨිතං. ඨිතත්තා සන්තුස්සිතන්ති පත්තබ්බං

පත්තභායවන සන්තුට්ඨං. පච්චත්තංයෙව පරිනිබ්ාාෙතීති සෙයමව

පරිනිබ්බාෙති.තතිෙං. 

4. දුතිෙඅනිච්චසුත්තවණ්ණනා 

46. චතුත්යථ පුබ්ාන්තානුදිට්ඨියෙොතිපුබ්බන්තං අනුගතා අට්ඨාරස දිට්ඨියෙො 

නයහොන්ති. අපරන්තානුදිට්ඨියෙොතිඅපරන්තංඅනුගතා චතුචත්තාලීසදිට්ඨියෙො

න යහොන්ති. ථාමයසො පරාමායසොති දිට්ඨිථාමයසො යචව දිට්ඨිපරාමායසො චන

යහොති. එත්තාවතා පඨමමග්යගො ෙස්සියතො. ඉොනි සහ විපස්සනාෙ තයෙො

මග්යගචඵලානිචෙස්යසතුං රූපස්මින්තිආදිආරද්ධං.අථවාදිට්ඨියෙොනාම
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විපස්සනාෙ එව පහීනා, ඉෙං පන උපරි සහ විපස්සනාෙ චත්තායරො මග්යග

ෙස්යසතුංආරද්ධං. චතුත්ථං. 

5. සමනුපස්සනාසුත්තවණ්ණනා 

47. පඤ්චයම පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධ සමනුපස්සන්ති එයතසං වා

අඤ්ඤතරන්ති පරිපුණ්ණගාහවයසන පඤ්චක්ඛන්යධ සමනුපස්සන්ති, 

අපරිපුණ්ණගාහවයසන එයතසං අඤ්ඤතරං. ඉති අෙඤ්යචව සමනුපස්සනාති

ඉති අෙඤ්ච දිට්ඨිසමනුපස්සනා. අස්මීති චස්ස අවිගතං යහොතීති ෙස්ස අෙං

සමනුපස්සනා අත්ථි, තස්මං අස්මීති තණ්හාමානදිට්ඨිසඞ්ඛාතං පපඤ්චත්තෙං 

අවිගතයමව යහොති. පඤ්චන්නං ඉන්ද්රිොනං අවක්කන්ති යහොතීති තස්මං

කියලසජායත සති කම්මකියලසපච්චොනං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රිොනං නිබ්බත්ති

යහොති. 

අත්ථි, භික්ඛයව, මයනොති ඉෙං කම්මමනං සන්ධාෙ වුත්තං. ධම්මාති

ආරම්මණං. අවිජ්ජාධාතූති ජවනක්ඛයණ අවිජ්ජා. අවිජ්ජාසම්ඵස්සයජනාති

අවිජ්ජාසම්පයුත්තඵස්සයතො ජායතන. අපිච මයනොති භවඞ්ගක්ඛයණ 

විපාකමයනොධාතු, ආවජ්ජනක්ඛයණ කිරිෙමයනොධාතු. ධම්මාෙයෙො 

වුත්තප්පකාරාව. අස්මීතිපිස්ස යහොතීති තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන අස්මීති

එවම්පිස්ස යහොති. ඉයතො පයරසු අෙමහමස්මීති රූපාදීසු කිඤ්චියෙව ධම්මං

ගයහත්වා ‘‘අෙං අහමස්මී’’ති අත්තදිට්ඨිවයසන වුත්තං. භවිස්සන්ති 

සස්සතදිට්ඨිවයසන. නභවිස්සන්තිඋච්යඡෙදිට්ඨිවයසන. රූපීභවිස්සන්තිආදීනි

සබ්බානි සස්සතයමව භජන්ති. අයථත්ථාති අථ යතයනවාකායරන ඨියතසු

එයතසු ඉන්ද්රියෙසු. අවිජ්ජා පහීෙතීති චතූසු සච්යචසු අඤ්ඤාණභූතා අවිජ්ජා

පහීෙති. විජ්ජාඋප්පජ්ජතීතිඅරහත්තමග්ගවිජ්ජාඋප්පජ්ජති. එවයමත්ථඅස්මීති

තණ්හාමානදිට්ඨියෙො. කම්මස්ස පඤ්චන්නඤ්ච ඉන්ද්රිොනං අන්තයර එයකො

සන්ධි, විපාකමනං පඤ්චින්ද්රිෙපක්ඛිකං කත්වා පඤ්චන්නඤ්ච ඉන්ද්රිොනං

කම්මස්ස ච අන්තයර එයකො සන්ධීති. ඉති තයෙො පපඤ්චා අතීයතො අද්ධා, 

ඉන්ද්රිොදීනිපච්චුප්පන්යනොඅද්ධා, තත්ථකම්මමනංආදිංකත්වාඅනාගතස්ස 

පච්චයෙොෙස්සියතොති.පඤ්චමං. 

6. ඛන්ධසුත්තවණ්ණනා 

48. ඡට්යඨ රූපක්ඛන්යධො කාමාවචයරො, චත්තායරො ඛන්ධා චතුභූමකා. 

සාසවන්තිආසවානංආරම්මණභායවනපච්චෙභූතං. උපාදානිෙන්තිතයථවච

උපාොනානං පච්චෙභූතං. වචනත්යථො පයනත්ථ – ආරම්මණං කත්වා

පවත්යතහි සහ ආසයවහීති සාසවං. උපාොතබ්බන්ති උපාදානිෙං. ඉධාපි 
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පටුන 

රූපක්ඛන්යධොකාමාවචයරො, අවයසසායතභූමකාවිපස්සනාචාරවයසනවුත්තා. 

එවයමත්ථ රූපං රාසට්යඨන ඛන්යධසු පවිට්ඨං, සාසවරාසට්යඨන

උපාොනක්ඛන්යධසු. යවෙනාෙයෙො සාසවාපි අත්ථි, අනාසවාපි අත්ථි. යත

රාසට්යඨන සබ්යබපි ඛන්යධසු පවිට්ඨා, යතභූමකා පයනත්ථ සාසවට්යඨන

උපාොනක්ඛන්යධසුපවිට්ඨාති.ඡට්ඨං. 

7-8. යසොණසුත්තාදිවණ්ණනා 

49-50. සත්තයම යසයෙයොහමස්මීතිවිසිට්යඨොඋත්තයමො අහමස්ම. කිමඤ්ඤත්ර

ෙථාභූතස්ස අදස්සනාති ෙථාභූතස්ස අෙස්සනයතො අඤ්ඤං කිං භයවෙය? 

අෙස්සනං අඤ්ඤාණයමව භයවෙයාති අත්යථො. ඉොනිස්ස යත පරිවට්ටං

වජිරයභෙයෙසනං ආරභන්යතො තං කිං මඤ්ඤසි යසොය ොතිආදිමාහ. අට්ඨමං

උත්තානයමව.සත්තමඅට්ඨමානි. 

9-10. නන්දික්ඛෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

51-52. නවමෙසයමසු නන්දික්ඛො රාගක්ඛයෙො, රාගක්ඛො නන්දික්ඛයෙොති

ඉෙංනන්දීතිවාරායගොතිවාඉයමසංඅත්ථයතො නින්නානාකරණතාෙවුත්තං.

නිබ්බිොනුපස්සනාෙ වා නිබ්බින්ෙන්යතො නන්දිං පජහති, විරාගානුපස්සනාෙ

විරජ්ජන්යතො රාගං පජහති. එත්තාවතා විපස්සනංනිට්ඨයපත්වා ‘‘රාගක්ඛො

නන්දික්ඛයෙො’’ති ඉධ මග්ගං ෙස්යසත්වා ‘‘නන්දිරාගක්ඛො චිත්තං 

විමුත්ත’’න්තිඵලංෙස්සිතන්ති.නවමෙසමානි. 

අත්තදීපවග්යගොපඤ්චයමො. 

මූලපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

6. උපෙවග්යගො 

1. උපෙසුත්තවණ්ණනා 

53. උපෙවග්ගස්ස පඨයම උපයෙොතිතණ්හාමානදිට්ඨිවයසනපඤ්චක්ඛන්යධ

උපගයතො. විඤ්ඤා න්ති කම්මවිඤ්ඤාණං. ආපජ්යජය්ොති කම්මං

ජවායපත්වා පටිසන්ධිආකඩ් නසමත්ථතාෙ වුද්ධිආදීනි ආපජ්යජෙය. 

විඤ්ඤාණුපෙන්ති පෙස්ස අග්ගහයණ කාරණං වුත්තයමව. 

යවොච්ඡිජ්ජතාරම්ම න්ති පටිසන්ධිආකඩ් නසමත්ථතාෙ අභායවන

ආරම්මණං යවොච්ඡිජ්ජති. පතිට්ඨා විඤ්ඤා ස්සාති කම්මවිඤ්ඤාණස්ස

පතිට්ඨා න යහොති. තදප්පතිට්ඨිතන්ති තං අප්පතිට්ඨිතං. අනභිසඞ්ඛච්ච

විමුත්තන්තිපටිසන්ධිංඅනභිසඞ්ඛරිත්වා විමුත්තං.පඨමං. 
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2. බීජසුත්තවණ්ණනා 

54. දුතියෙ බීජජාතානීති බීජානි. මූලබීජන්ති වචං වචත්තං හලිද්ෙං

සිඞ්ගියවරන්ති එවමාදි. ඛන්ධබීජන්ති අස්සත්යථො නියරොයධොති එවමාදි. 

ඵලුබීජන්ති උච්ඡුයවළුනයළොතිඑවමාදි. අග්ගබීජන්තිඅජ්ජුකංඵණිජ්ජකන්ති

එවමාදි. බීජබීජන්තිසාලිවීහිආදිපුබ්බණ්ණඤ්යචවමුග්ගමාසාදි අපරණ්ණඤ්ච. 

අඛණ්ඩානීති අභින්නානි. භින්නකාලයතො පට්ඨාෙ බීජං බීජත්ථාෙ න

උපකප්පති. අපූතිකානීතිඋෙකයතමයනන අපූතිකානි.පූතිබීජඤ්හිබීජත්ථාෙන

උපකප්පති. අවාතාතපහතානීතිවායතනචආතයපනචනහතානි, නියරොජතං

න පාපිතානි. නියරොජඤ්හි කසටං බීජං බීජත්ථාෙ න උපකප්පති. සාරාදානීති 

ගහිතසාරානි පතිට්ඨිතසාරානි. නිස්සාරඤ්හි බීජං බීජත්ථාෙ න උපකප්පති. 

සුඛසයිතානීති චත්තායරො මායස යකොට්යඨ පක්ඛිත්තනිොයමයනව සුඛං 

සයිතානි. පථවීති යහට්ඨා පතිට්ඨානපථවී. ආයපොති උපරිස්යනහනආයපො. 

චතස්යසො විඤ්ඤා ට්ඨිතියෙොතිකම්මවිඤ්ඤාණස්සආරම්මණභූතාරූපාෙයෙො

චත්තායරො ඛන්ධා. යතහිආරම්මණවයසනපතිට්ඨාභූතත්තා පථවීධාතුසදිසා. 

නන්දිරායගො සියනහනට්යඨන ආයපොධාතුසදියසො. විඤ්ඤා ං සාහාරන්ති

සප්පච්චෙං කම්මවිඤ්ඤාණං. තඤ්හි බීජං විෙ පථවිෙං ආරම්මණපථවිෙං

විරුහති.දුතිෙං. 

3. උොනසුත්තවණ්ණනා 

55. තතියෙ උදානං උදායනසීති බලවයසොමනස්සසමුට්ඨානං උොනං උොහරි.

කිං නිස්සාෙ පයනස භගවයතො උප්පන්යනොති. සාසනස්ස නිෙයානිකභාවං.

කථං? එවං කිරස්ස අයහොසි, ‘‘තයෙොයම උපනිස්සො – ොනූපනිස්සයෙො

සීලූපනිස්සයෙො භාවනූපනිස්සයෙො චා’’ති. යතසු ොනසීලූපනිස්සො දුබ්බලා, 

භාවනූපනිස්සයෙො බලවා. ොනසීලූපනිස්සො හි තයෙො මග්යග ච ඵලානි ච

පායපන්ති, භාවනූපනිස්සයෙො අරහත්තං පායපති. ඉති දුබ්බලූපනිස්සයෙ

පතිට්ඨියතො භික්ඛු ඝයටන්යතො වාෙමන්යතො පඤ්යචොරම්භාගිොනි බන්ධනානි

යඡත්වා තීණි මග්ගඵලානි නිබ්බත්යතති, ‘‘අයහො සාසනං නිෙයානික’’න්ති 

ආවජ්යජන්තස්සඅෙංඋෙපාදි. 

තත්ථ ‘‘දුබ්බලූපනිස්සයෙ ඨත්වා ඝටමායනො තීණි මග්ගඵලානි පාපුණාතී’’ති

ඉමස්සත්ථස්සාවිභාවනත්ථං මිලකත්යථරස්ස වත්ථු යවදිතබ්බං – යසො කිර

ගිහිකායල පාණාතිපාතකම්යමන ජීවිකං කප්යපන්යතො අරඤ්යඤ 

පාසසතඤ්යචව අදූහලසතඤ්ච යෙොයජසි. අයථකදිවසං අඞ්ගාරපක්කමංසං

ඛාදිත්වා පාසට්ඨායනසු විචරන්යතො පිපාසාභිභූයතො එකස්ස

අරඤ්ඤවාසිත්යථරස්ස විහාරංගන්ත්වායථරස්සචඞ්කමන්තස්සඅවිදූයරඨිතං
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පානීෙඝටං විවරි, හත්ථයතමනමත්තම්පිඋෙකංනාද්ෙස.යසොකුජ්ඣිත්වාආහ

– ‘‘භික්ඛු, භික්ඛු තුම්යහ ගහපතියකහි දින්නං භුනඤ්ජිත්වා භුනඤ්ජිත්වා සුපථ, 

පානීෙඝයට අඤ්ජලිමත්තම්පිඋෙකංනඨයපථ, නයුත්තයමත’’න්ති. යථයරො

‘‘මො පානීෙඝයටො පූයරත්වා ඨපියතො, කිං නු යඛො එත’’න්ති? ගන්ත්වා

ඔයලොයකන්යතො පරිපුණ්ණඝටං දිස්වා පානීෙසඞ්ඛං පූයරත්වා අොසි. යසො

ද්වත්තිසඞ්ඛපූරං පිවිත්වා චින්යතසි – ‘‘එවං පූරිතඝයටො නාම මම කම්මං

ආගම්ම තත්තකපායලො විෙ ජායතො. කිං නු යඛො අනාගයත අත්තභායව 

භවිස්සතී’’ති? සංවිග්ගචිත්යතොධනුංඡඩ්ය ත්වා, ‘‘පබ්බායජථමං, භන්යත’’ති

ආහ. යථයරොතචපඤ්චකකම්මට්ඨානංආචික්ඛිත්වාතංපබ්බායජසි. 

තස්ස සමණධම්මං කයරොන්තස්ස බහූනං මගසූකරානං මාරිතට්ඨානං 

පාසඅදූහලානඤ්ච යෙොජිතට්ඨානං උපට්ඨාති. තං අනුස්සරයතො සරීයර ොයහො

උප්පජ්ජති, කූටයගොයණො විෙ කම්මට්ඨානම්පි වීථිං න පටිපජ්ජති. යසො ‘‘කිං

කරිස්සාම භික්ඛුභායවනා’’ති? අනභිරතිොපීළියතොයථරස්සසන්තිකං ගන්ත්වා

වන්දිත්වාආහ – ‘‘නසක්යකොම, භන්යත, සමණධම්මංකාතු’’න්ති. අථනං 

යථයරො ‘‘හත්ථකම්මං කයරොහී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධු, භන්යත’’ති වත්වා

උදුම්බරාෙයෙො අල්ලරුක්යඛ ඡින්දිත්වා මහන්තං රාසිං කත්වා, ‘‘ඉොනි කිං 

කයරොමී’’තිපුච්ඡි? ඣායපහිනන්ති.යසොචතූසුදිසාසුඅග්ගිංෙත්වාඣායපතුං 

අසක්යකොන්යතො, ‘‘භන්යත, න සක්යකොමී’’ති ආහ. යථයරො ‘‘යතන හි

අයපහී’’තිපථවිංද්විධා කත්වාඅවීචියතොඛජ්යජොපනකමත්තංඅග්ගිංනීහරිත්වා

තත්ථපක්ඛිපි.යසොතාවමහන්තං රාසිංසුක්ඛපණ්ණංවිෙඛයණනඣායපසි.

අථස්ස යථයරො අවීචිං ෙස්යසත්වා, ‘‘සයච විබ්භමස්සසි, එත්ථ පච්චිස්සසී’’ති

සංයවගං ජයනසි. යසො අවීචිෙස්සනයතො පට්ඨාෙ පයවධමායනො ‘‘නිෙයානිකං, 

භන්යත, බුද්ධසාසන’’න්ති පුච්ඡි, ආමාවුයසොති. භන්යත, බුද්ධසාසනස්ස

නිෙයානිකත්යත සති මලයකො අත්තයමොක්ඛං කරිස්සති, මා චින්තයිත්ථාති.

තයතො පට්ඨාෙ සමණධම්මං කයරොති ඝයටති, තස්ස වත්තපටිවත්තං පූයරති, 

නිද්ොෙ බාධෙමානාෙ තින්තං පලාලං සීයස ඨයපත්වා පායෙ යසොණ්ඩිෙං

ඔතායරත්වා නිසීෙති. යසො එකදිවසං පානීෙං පරිස්සායවත්වා ඝටං ඌරුම්හි 

ඨයපත්වාඋෙකමණිකානංපච්යඡෙංආගමෙමායනොඅට්ඨාසි.අථයඛොයථයරො

සාමයණරස්සඉමං උද්යෙසංයෙති– 

‘‘උට්ඨානවයතොසතීමයතො, 

සුචිකම්මස්සනිසම්මකාරියනො; 

සඤ්ඤතස්සධම්මජීවියනො, 

අප්පමත්තස්සෙයසොභිවඩ් තී’’ති.(ධ.ප.24); 
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යසො චතුප්පදිකම්පි තං ගාථං අත්තනියෙව උපයනසි – ‘‘උට්ඨානවතා නාම

මාදියසන භවිතබ්බං. සතිමතාපි මාදියසයනව…යප.… අප්පමත්යතනපි

මාදියසයනව භවිතබ්බ’’න්ති. එවංතංගාථං අත්තනිඋපයනත්වාතස්මංයෙව

පෙවායර ඨියතො පඤ්යචොරම්භාගිොනි සංයෙොජනානි ඡින්දිත්වා අනාගාමඵයල

පතිට්ඨාෙහට්ඨතුට්යඨො – 

‘‘අල්ලංපලාලපුඤ්ජාහං, සීයසනාොෙචඞ්කමං; 

පත්යතොස්මතතිෙංඨානං, එත්ථයමනත්ථිසංසයෙො’’ති.– 

ඉමංඋොනගාථංආහ.එවං දුබ්බලූපනිස්සයෙ ඨියතොඝයටන්යතොවාෙමන්යතො

පඤ්යචොරම්භාගිොනිසංයෙොජනානිඡින්දිත්වාතීණි මග්ගඵලානිනිබ්බත්යතති.

යතනාහභගවා–‘‘යනොචස්සං, යනොච යම සිො, නාභවිස්ස, නයමභවිස්සතීති

එවංඅධිමුච්චමායනොභික්ඛුඡින්යෙෙය ඔරම්භාගිොනිසංයෙොජනානී’’ති. 

තත්ථ යනො චස්සං, යනො ච යම සිොති සයච අහං න භයවෙයං, මම

පරික්ඛායරොපි න භයවෙය. සයච වා පන යම අතීයත කම්මාභිසඞ්ඛායරො 

නාභවිස්ස, ඉෙං යම එතරහි ඛන්ධපඤ්චකං න භයවෙය. නාභවිස්ස, න යම 

භවිස්සතීති ඉොනි පන තථා පරක්කමස්සාම, ෙථා යම ආෙතිං 

ඛන්ධාභිනිබ්බත්තයකො කම්මසඞ්ඛායරො න භවිස්සති, තස්මං අසති ආෙතිං

පටිසන්ධිනාම නයම භවිස්සති. එවං අධිමුච්චමායනොති එවං අධිමුච්චන්යතො 

භික්ඛුදුබ්බලූපනිස්සයෙඨියතොපඤ්යචොරම්භාගිොනිසංයෙොජනානිඡින්යෙෙය. 

එවං වුත්යතති එවං සාසනස්ස නිෙයානිකභාවං ආවජ්යජන්යතන භගවතා 

ඉමස්මංඋොයනවුත්යත. රූපං විභවිස්සතීතිරූපංභිජ්ජිස්සති. රූපස්සවිභවාති 

විභවෙස්සයනන සහවිපස්සයනන. සහවිපස්සනකා හි චත්තායරො මග්ගා

රූපාදීනං විභවෙස්සනං නාම. තං සන්ධායෙතං වුත්තං. එවං අධිමුච්චමායනො, 

භන්යත, භික්ඛු ඡින්යදෙයාති, භන්යත, එවං අධිමුච්චමායනො භික්ඛු

ඡින්යෙයෙයව පඤ්යචොරම්භාගිොනිසංයෙොජනානි.කස්මානඡින්දිස්සතීති? 

ඉොනි උපරි මග්ගඵලං පුච්ඡන්යතො කථං පන, භන්යතතිආදිමාහ. තත්ථ 

අනන්තරාති ද්යව අනන්තරානි ආසන්නානන්තරඤ්ච දූරානන්තරඤ්ච.

විපස්සනා මග්ගස්ස ආසන්නානන්තරං නාම, ඵලස්ස දූරානන්තරං නාම. තං

සන්ධාෙ ‘‘කථං පන, භන්යත, ජානයතො කථං පස්සයතො විපස්සනානන්තරා 

‘ආසවානං ඛයෙො’තිසඞ්ඛංගතංඅරහත්තඵලංයහොතී’’තිපුච්ඡති. අතසිතායෙති

අතසිතබ්යබඅභායිතබ්යබඨානම්හි. තාසංආපජ්ජතීතිභෙංආපජ්ජති. තායසො 

යහයසොති ො එසා ‘‘යනො චස්සං, යනො ච යම සිො’’ති එවං පවත්තා

දුබ්බලවිපස්සනා, සා ෙස්මා අත්තසියනහං පරිොොතුං න සක්යකොති, තස්මා
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අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස තායසො නාම යහොති. යසො හි ‘‘ඉොනාහං

උච්ඡිජ්ජිස්සාම, න ොනිකිඤ්චිභවිස්සාමී’’ති අත්තානං පපායතපතන්තං විෙ

පස්සති අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණො විෙ. යලොහපාසාෙස්ස කිර යහට්ඨා

තිපිටකචූළනාගත්යථයරො තිලක්ඛණාහතං ධම්මං පරිවත්යතති. අථ

අඤ්ඤතරස්ස බ්රාහ්මණස්ස එකමන්යත ඨත්වා ධම්මං සුණන්තස්ස සඞ්ඛාරා

සුඤ්ඤයතො උපට්ඨහිංසු. යසො පපායත පතන්යතො විෙ හුත්වා විවටද්වායරන

තයතො පලායිත්වා යගහං පවිසිත්වා, පුත්තං උයර සොයපත්වා, ‘‘තාත, 

සකයසමෙං ආවජ්යජන්යතො මනම්හි නට්යඨො’’ති ආහ. න යහයසො භික්ඛු

තායසොති එසා එවං පවත්තා බලවවිපස්සනා සුතවයතො අරිෙසාවකස්ස න

තායසො නාම යහොති. න හි තස්ස එවං යහොති ‘‘අහං උච්ඡිජ්ජිස්සාමී’’ති වා

‘‘විනස්සිස්සාමී’’තිවාති.එවංපනයහොති‘‘සඞ්ඛාරාව උප්පජ්ජන්ති, සඞ්ඛාරාව

නිරුජ්ඣන්තී’’ති.තතිෙං. 

4. උපාොනපරිපවත්තසුත්තවණ්ණනා 

56. චතුත්යථ චතුපරිවට්ටන්ති එයකකස්මං ඛන්යධ චතුන්නං

පරිවට්ටනවයසන. රූපං අබ්භඤ්ඤාසින්ති රූපං දුක්ඛසච්චන්ති අභිඤ්ඤාසිං.

එවං සබ්බපයෙසු චතුසච්චවයසයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. ආහාරසමුදොති

එත්ථසච්ඡන්ෙරායගොකබළීකාරාහායරොආහායරොනාම. පටිපන්නාතිසීලයතො

පට්ඨාෙ ොව අරහත්තමග්ගා පටිපන්නා යහොන්ති. ගාධන්තීති පතිට්ඨහන්ති.

එත්තාවතායසක්ඛභූමංකයථත්වා ඉොනිඅයසක්ඛභූමංකයථන්යතො යෙචයඛො

යකචි, භික්ඛයවතිආදිමාහ. සුවිමුත්තාති අරහත්තඵලවිමුත්තිොසුට්ඨවිමුත්තා. 

යකවලියනොති සකලියනො කතසබ්බකිච්චා. වට්ටං යතසං නත්ථි 

පඤ්ඤාපනාොතියෙනයතඅවසිට්යඨනවට්යටනපඤ්ඤායපෙයං, තංයනසං

වට්ටං නත්ථිපඤ්ඤාපනාෙ.අථවාවට්ටන්තිකාරණං, පඤ්ඤාපනාෙකාරණං

නත්ථීති.එත්තාවතා අයසක්ඛභූමවායරොකථියතො.චතුත්ථං. 

5. සත්තට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

57. පඤ්චයම සත්තට්ඨානකුසයලොති සත්තසු ඔකායසසු යඡයකො. වුසිතවාති

වුසිතවායසො. උත්තමපුරියසොති යසට්ඨපුරියසො. යසසයමත්ථ වුත්තනයෙයනව

යවදිතබ්බං. ඉෙං පන සුත්තං උස්සෙනන්දිෙඤ්යචව පයලොභනීෙඤ්චාති

යවදිතබ්බං. ෙථා හි රාජා විජිතසඞ්ගායමො සඞ්ගායම විජයියනො යෙොයධ

උච්චට්ඨායන ඨයපත්වා යතසං සක්කාරං කයරොති. කිං කාරණා? එයතසං

සක්කාරං දිස්වා යසසාපි සූරා භවිතුං මඤ්ඤිස්සන්තීති, එවයමව භගවා

අප්පයමෙයං කාලං පාරමයෙො පූයරත්වා මහායබොධිමණ්ය කියලසමාරවිජෙං

කත්වා සබ්බඤ්ඤුතංපත්යතොසාවත්ථිෙංයජතවනමහාවිහායරනිසීදිත්වාඉමං
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සුත්තං යෙයසන්යතො ඛීණාසයව උක්ඛිපිත්වා යථොයමසි වණ්යණසි. කිං

කාරණා? එවං අවයසසා යසක්ඛපුග්ගලා අරහත්තඵලං පත්තබ්බං

මඤ්ඤිස්සන්තීති. එවයමතං සුත්තං ඛීණාසවානං උක්ඛිපිත්වා පසංසිතත්තා

උස්සෙනන්දිෙං, යසක්ඛානංපයලොභිතත්තාපයලොභනීෙන්තියවදිතබ්බං. 

එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසත්තට්ඨානකුසයලො යහොතීතිඑත්තාවතා යචත්ථ 

මග්ගඵලපච්චයවක්ඛණවයසන යෙසනං නිට්ඨයපත්වාපි පුන කථඤ්ච, 

භික්ඛයව, භික්ඛුතිවිධූපපරික්ඛීයහොතීතිඉෙං ‘‘ඛීණාසයවොෙස්මංආරම්මයණ 

සතතවිහායරන විහරති, තං සත්යතො වා පුග්ගයලො වා න යහොති, 

ධාතුආදිමත්තයමවපනයහොතී’’ති එවංඛීණාසවස්සසතතවිහාරඤ්ච, ‘‘ඉයමසු

ධම්යමසු කම්මං කත්වා අෙං ආගයතො’’ති ආගමනීෙපටිපෙඤ්ච ෙස්යසතුං

වුත්තං. තත්ථ ධාතුයසො උපපරික්ඛතීති ධාතුසභායවන පස්සති ඔයලොයකති.

යසසපෙද්වයෙපිඑයසවනයෙො. පඤ්චමං. 

6. සම්මාසම්බුද්ධසුත්තවණ්ණනා 

58. ඡට්යඨ යකො අධිප්පොයසොති යකො අධිකපයෙොයගො. අනුප්පන්නස්සාති

ඉමඤ්හිමග්ගංකස්සපසම්මාසම්බුද්යධො උප්පායෙසි, අන්තරාඅඤ්යඤොසත්ථා

උප්පායෙතුංනාසක්ඛි, ඉතිභගවා අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්සඋප්පායෙතානාම.

නගයරොපමස්මඤ්හි අවළඤ්ජනට්ඨායනසු පුරාණමග්යගො ජායතො, ඉධ

අවත්තමානට්යඨන අනුප්පන්නමග්යගො නාම. අසඤ්ජාතස්සාති තස්යසව

යවවචනං. අනක්ඛාතස්සාති අකථිතස්ස. මග්ගං ජානාතීති මග්ගඤ්ඤූ. මග්ගං

විදිතං පාකටං අකාසීති මග්ගවිදූ. මග්යග ච අමග්යග ච යකොවියෙොති 

මග්ගයකොවියදො. මග්ගානුගාති මග්ගං අනුගච්ඡන්තා. පච්ො සමන්නාගතාති

අහංපඨමංගයතො, සාවකා පච්ඡාසමන්නාගතා.ඡට්ඨං. 

7. අනත්තලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

59. සත්තයම පඤ්චවග්ගියෙති අඤ්ඤාසි යකොණ් ඤ්ඤත්යථරාදියක පඤ්ච

ජයන පුරාණුපට්ඨායක. ආමන්යතසීති ආසාළ්හිපුණ්ණමදිවයස

ධම්මචක්කප්පවත්තනයතො පට්ඨාෙ අනුක්කයමන යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨියත ‘‘ඉොනි යනසං ආසවක්ඛොෙ ධම්මං යෙයසස්සාමී’’ති පඤ්චමෙං

පක්ඛස්ස ආමන්යතසි. එතදයවොචාති එතං ‘‘රූපං, භික්ඛයව, 

අනත්තා’’තිආදිනෙප්පවත්තං අනත්තලක්ඛණසුත්තං අයවොච. තත්ථ 

අනත්තාති පුබ්යබ වුත්යතහි චතූහි කාරයණහි අනත්තා. තං කිං මඤ්ඤථ, 

භික්ඛයවති ඉෙං කස්මා ආරද්ධං? එත්තයකන ඨායනන අනත්තලක්ඛණයමව

කථිතං, නඅනිච්චදුක්ඛලක්ඛණානි, ඉොනිතානි ෙස්යසත්වා සයමොධායනත්වා
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තීණිපිලක්ඛණානිෙස්යසතුංඉෙමාරද්ධන්තියවදිතබ්බං. තස්මාතිෙස්මාඉයම

පඤ්චක්ඛන්ධා අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා, තස්මා. ෙංකිඤ්චි රූපන්තිආදීසු

විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්යග පඤ්ඤාභාවනාධිකායර ඛන්ධනිද්යෙයස වුත්තාව.

යසසං සබ්බත්ථ වුත්තානුසායරයනව යවදිතබ්බං. ඉමස්මං පන සුත්යත

අනත්තලක්ඛණයමව කථිතන්ති.සත්තමං. 

8. මහාලිසුත්තවණ්ණනා 

60. අට්ඨයම එකන්තදුක්ඛන්තිආදීනි ධාතුසංයුත්යත වුත්තනොයනව.අට්ඨමං. 

9. ආදිත්තසුත්තවණ්ණනා 

61. නවයම ආදිත්තන්ති එකාෙසහි අග්ගීහි ආදිත්තං පජ්ජලිතං. ඉති ද්වීසුපි 

ඉයමසුසුත්යතසුදුක්ඛලක්ඛණයමවකථිතං.නවමං. 

10. නිරුත්තිපථසුත්තවණ්ණනා 

62. දසයම නිරුත්තියෙොව නිරුත්තිපථා, අථ වා නිරුත්තියෙො ච තා

නිරුත්තිවයසන විඤ්ඤාතබ්බානං අත්ථානං පථත්තා පථා චාතිනිරුත්තිපථා.

යසසපෙද්වයෙපි එයසව නයෙො. තීණිපි යචතානි

අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනායනවාති යවදිතබ්බානි. අසංකිණ් ාති අවිජහිතා, 

‘‘යකොඉයමහිඅත්යථො’’තිවත්වාඅඡඩ්ඩිතා. අසංකිණ් පුබ්ාාතිඅතීයතපින

ජහිතපුබ්බා. න සංකීෙන්තීති එතරහිපි ‘‘කියමයතහී’’ති න ඡඩ්ඩීෙන්ති. න

සංකීයිස්සන්තීතිඅනාගයතපිනඡඩ්ඩීයිස්සන්ති. අප්පටිකුට්ඨාතිඅප්පටිබාහිතා. 

අතීතන්ති අත්තයනො සභාවං භඞ්ගයමව වා අතික්කන්තං. නිරුද්ධන්ති

යෙසන්තරං අසඞ්කමත්වා තත්යථව නිරුද්ධං වූපසන්තං. විපරි තන්ති

විපරිණාමංගතංනට්ඨං. අජාතන්තිඅනුප්පන්නං. අපාතුභූතන්ති අපාකටීභූතං. 

උක්කලාති උක්කලජනපෙවාසියනො. වස්සභඤ්ඤාති වස්යසො ච භඤ්යඤො ච.

ද්යවපි හි යත මූලදිට්ඨිගතිකා. අයහතුකවාදාතිආදීසු ‘‘නත්ථි යහතු නත්ථි

පච්චයෙො’’ති ගහිතත්තා අයහතුකවාො. ‘‘කයරොයතො න කරීෙති පාප’’න්ති

ගහිතත්තා අකිරිෙවාදා. ‘‘නත්ථිදින්න’’න්තිආදිගහණයතො නත්ථිකවාදා. තත්ථ

ඉයමද්යවජනා, තිස්යසොදිට්ඨියෙො, කිං එයකකස්සදිෙඩ් ායහොතීති? නතථා, 

ෙථාපනඑයකොභික්ඛුපටිපාටිොචත්තාරිපිඣානානි නිබ්බත්යතති, එවයමත්ථ

එයකයකො තිස්යසොපි දිට්ඨියෙො නිබ්බත්යතසීති යවදිතබ්යබො. ‘‘නත්ථි යහතු

නත්ථි පච්චයෙො’’ති පුනප්පුනං ආවජ්යජන්තස්ස ආහරන්තස්ස

අභිනන්ෙන්තස්ස අස්සායෙන්තස්ස මග්ගෙස්සනං විෙ යහොති. යසො

මච්ඡත්තනිොමං ඔක්කමති, යසො එකන්තකාළයකොති වුච්චති. ෙථා පන
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අයහතුකදිට්ඨිෙං, එවං ‘‘කයරොයතො න කරීෙති පාපං, නත්ථි දින්න’’න්ති

ඉයමසුපිඨායනසුමච්ඡත්තනිොමංඔක්කමති. 

න ගරහිතබ්ාං නප්පටික්යකොසිතබ්ාං අමඤ්ඤංසූති එත්ථ ‘‘ෙයෙතං අතීතං

නාම, නයිෙං අතීතං, ඉෙමස්ස අනාගතං වා පච්චුප්පන්නං වා’’ති වෙන්යතො

ගරහතිනාම.තත්ථයෙොසංෙස්යසත්වා‘‘කිංඉමනා ගරහියතනා’’ති? වෙන්යතො 

පටික්යකොසති නාම. ඉයම පන නිරුත්තිපයථ යතපි අච්චන්තකාළකා

දිට්ඨිගතිකා න ගරහිතබ්යබ න පටික්යකොසිතබ්යබ මඤ්ඤිංසු. අතීතං පන

අතීතයමව, අනාගතංඅනාගතයමව, පච්චුප්පන්නංපච්චුප්පන්නයමවකථයිංසු. 

නින්දාඝට්ටනායායරොසඋපාරම්භභොති විඤ්ඤූනං සන්තිකා නින්ොභයෙන ච

ඝට්ටනභයෙන ච යෙොසායරොපනභයෙන ච උපාරම්භභයෙන ච. ඉති ඉමස්මං

සුත්යත චතුභූමකඛන්ධානංපණ්ණත්තිකථිතාති.ෙසමං. 

උපෙවග්යගොඡට්යඨො. 

7. අරහන්තවග්යගො 

1. උපාදිෙමානසුත්තවණ්ණනා 

63. අරහන්තවග්ගස්ස පඨයම උපාදිෙමායනොති තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන

ගණ්හමායනො. ාද්යධො මාරස්සාති මාරස්ස පායසන බද්යධො නාම. මුත්යතො

පාපිමයතොතිපාපිමයතොපායසනමුත්යතොනාමයහොති.පඨමං. 

2. මඤ්ඤමානසුත්තවණ්ණනා 

64. දුතියෙ මඤ්ඤමායනොති තණ්හාමානදිට්ඨිමඤ්ඤනාහි මඤ්ඤමායනො.

දුතිෙං. 

3. අභිනන්ෙමානසුත්තවණ්ණනා 

65. තතියෙ අභිනන්දමායනොති තණ්හාමානදිට්ඨිඅභිනන්ෙනාහියෙව

අභිනන්ෙමායනො. තතිෙං. 

4-5. අනිච්චසුත්තාදිවණ්ණනා 

66-68. චතුත්යථ ෙන්යදොති තණ්හාඡන්යෙො.පඤ්චමඡට්යඨසුපිඑයසවනයෙො.

චතුත්ථාදීනි. 

7. අනත්තනිෙසුත්තවණ්ණනා 

69. සත්තයම අනත්තනිෙන්ති න අත්තයනො සන්තකං, අත්තයනො

පරික්ඛාරභායවන සුඤ්ඤතන්තිඅත්යථො.සත්තමං. 
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8-10. රජනීෙසණ්ඨිතසුත්තාදිවණ්ණනා 

70-72. අට්ඨයම රජනීෙසණ්ඨිතන්තිරජනීයෙනආකායරනසණ්ඨිතං, රාගස්ස

පච්චෙභායවන ඨිතන්ති අත්යථො. නවමෙසමානි රාහුලසංයුත්යත

වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බානීති. අට්ඨමාදීනි. 

අරහන්තවග්යගොසත්තයමො. 

8. ඛජ්ජනීෙවග්යගො 

1-3. අස්සාෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

73-75. ඛජ්ජනීෙවග්ගස්ස ආදියතො තීසු සුත්යතසු චතුසච්චයමව කථිතං.

පඨමාදීනි. 

4. අරහන්තසුත්තවණ්ණනා 

76. චතුත්යථ ොවතා, භික්ඛයව, සත්තාවාසාති, භික්ඛයව, ෙත්තකා

සත්තාවාසා නාම අත්ථි. ොවතා භවග්ගන්ති ෙත්තකං භවග්ගං නාම අත්ථි. 

එයත අග්ගා එයත යසට්ඨාති එයත අග්ගභූතා යචව යසට්ඨභූතා ච. ෙදිදං

අරහන්යතොති යෙ ඉයම අරහන්යතො නාම. ඉෙම්පි සුත්තං පුරිමනයෙයනව

උස්සෙනන්දිෙඤ්චපයලොභනීෙඤ්චාතියවදිතබ්බං. 

අථාපරංඑතදයවොචාතිතෙත්ථපරිදීපනාහියචව වියසසත්ථපරිදීපනාහිචගාථාහි

එතං ‘‘සුඛියනො වත අරහන්යතො’’තිආදිවචනං අයවොච. තත්ථ සුඛියනොති

ඣානසුයඛනමග්ගසුයඛනඵලසුයඛනචසුඛිතා. තණ්හා යතසංන විජ්ජතීති

යතසං අපාෙදුක්ඛජනිකා තණ්හා න වජ්ජති. එවං යත ඉමස්සපි

තණ්හාමූලකස්ස අභායවන සුඛිතාව. අස්මිමායනො සමුච්ඡින්යනොති නවවියධො

අස්මමායනො අරහත්තමග්යගන සමුච්ඡින්යනො. යමොහජාලං පදාලිතන්ති

ඤායණනඅවිජ්ජාජාලං ඵාලිතං. 

අයනජන්ති එජාසඞ්ඛාතාෙ තණ්හාෙ පහානභූතං අරහත්තං. අනුපලිත්තාති

තණ්හාදිට්ඨියලයපහි අලිත්තා. බ්රහ්මභූතාති යසට්ඨභූතා. පරිඤ්ඤාොති තීහි

පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා. සත්තසද්ධම්මයගොචරාති සද්ධා හිරී ඔත්තප්පං

බාහුසච්චං ආරද්ධවීරිෙතා උපට්ඨිතස්සතිතා පඤ්ඤාති ඉයම සත්ත සද්ධම්මා

යගොචයරොඑයතසන්තිසත්තසද්ධම්මයගොචරා. 

සත්තරතනසම්පන්නාති සත්තහි යබොජ්ඣඞ්ගරතයනහි සමන්නාගතා. 

අනුවිචරන්තීති යලොකිෙමහාජනාපි අනුවිචරන්තියෙව. ඉධ පන ඛීණාසවානං

නිරාසඞ්කචායරොනාමගහියතො. යතයනවාහ ‘‘පහීනභෙයභරවා’’ති.තත්ථ භෙං 
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භෙයමව, යභරවං බලවභෙං. දසහඞ්යගහි සම්පන්නාති අයසක්යඛහි ෙසහි

අඞ්යගහි සමන්නාගතා. මහානාගාති චතූහි කාරයණහි මහානාගා. සමාහිතාති

උපචාරප්පනාහි සමාහිතා. තණ්හා යතසං න විජ්ජතීති ‘‘ඌයනො යලොයකො

අතිත්යතො තණ්හාොයසොති යඛො, මහාරාජ, යතන භගවතා’’ති (ම. නි. 2.305) 

එවං වුත්තා ොසකාරිකා තණ්හාපි යතසං නත්ථි. ඉමනා ඛීණාසවානං 

භුනජිස්සභාවංෙස්යසති. 

අයසඛඤා න්ති අරහත්තඵලඤාණං. අන්තියමොෙං සමුස්සයෙොති පච්ඡියමො

අෙං අත්තභායවො. යෙො සායරො බ්රහ්මචරිෙස්සාති සායරො නාම ඵලං. තස්මිං

අපරපච්චොති තස්මං අරිෙඵයල, න අඤ්ඤං පත්තිොෙන්ති, පච්චක්ඛයතොව

පටිවිජ්ඣිත්වා ඨිතා. විධාසු න විකම්පන්තීති තීසු මානයකොට්ඨායසසු න

විකම්පන්ති. දන්තභූමින්තිඅරහත්තං. විජිතාවියනොති රාගාෙයෙොවියජත්වාඨිතා. 

උද්ධන්තිආදීසු උද්ධං වුච්චති යකසමත්ථයකො, අපාචීනං පාෙතලං, තිරිෙං 

යවමජ්ඣං.උද්ධංවාඅතීතං, අපාචීනංඅනාගතං, තිරිෙංපච්චුප්පන්නං.උද්ධං

වා වුච්චති යෙවයලොයකො, අපාචීනං අපාෙයලොයකො, තිරිෙං මනුස්සයලොයකො. 

නන්දී යතසං න විජ්ජතීති එයතසු ඨායනසු සඞ්යඛපයතො වා

අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු ඛන්යධසු යතසං තණ්හා නත්ථි. ඉධ 

වට්ටමූලකතණ්හාෙ අභායවොෙස්සියතො. බුද්ධාතිචතුන්නංසච්චානංබුද්ධත්තා

බුද්ධා. 

ඉෙංපයනත්ථසීහනාෙසයමොධානං–‘‘විමුත්තිසුයඛනම්හාසුඛිතා, දුක්ඛජනිකා

යනො තණ්හා පහීනා, පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතා, ොසකාරිකතණ්හා යචව 

වට්ටමූලිකතණ්හා ච පහීනා, අනුත්තරම්හා අසදිසා, චතුන්නං සච්චානං

බුද්ධත්තා බුද්ධා’’ති භවපිට්යඨ ඨත්වා අභීතනාෙසඞ්ඛාතං සීහනාෙං නෙන්ති

ඛීණාසවාති. චතුත්ථං. 

5. දුතිෙඅරහන්තසුත්තවණ්ණනා 

77. පඤ්චමං විනා ගාථාහි සුද්ධිකයමව කත්වා කථිෙමානං බුජ්ඣනකානං

අජ්ඣාසයෙනවුත්තං.පඤ්චමං. 

6. සීහසුත්තවණ්ණනා 

78. ඡට්යඨ සීයහොති චත්තායරො සීහා – තිණසීයහො, කාළසීයහො, පණ්ඩුසීයහො, 

යකසරසීයහොති. යතසු ති සීයහො කයපොතවණ්ණගාවිසදියසො තිණභක්යඛො ච 

යහොති. කාළසීයහො කාළගාවිසදියසො තිණභක්යඛොයෙව. පණ්ඩුසීයහො 

පණ්ඩුපලාසවණ්ණගාවිසදියසො මංසභක්යඛො. යකසරසීයහො 
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ලාඛාරසපරිකම්මකයතයනව මුයඛන අග්ගනඞ්ගුට්යඨන චතූහි ච 

පාෙපරිෙන්යතහි සමන්නාගයතො, මත්ථකයතොපිස්ස පට්ඨාෙ ලාඛාතූලිකාෙ

කත්වා විෙ තිස්යසො රාජියෙො පිට්ඨිමජ්යඣන ගන්ත්වා අන්තරසත්ථිම්හි

ෙක්ඛිණාවත්තා හුත්වා ඨිතා, ඛන්යධ පනස්ස

සතසහස්සග්ඝනිකකම්බලපරික්යඛයපො විෙ යකසරභායරො යහොති, 

අවයසසට්ඨානං පරිසුද්ධං සාලිපිට්ඨසඞ්ඛචුණ්ණපිචුවණ්ණං යහොති. ඉයමසු

චතූසුසීයහසුඅෙංයකසරසීයහො ඉධඅධිප්යපයතො. 

මිගරාජාති මගගණස්ස රාජා. ආසොති වසනට්ඨානයතො සුවණ්ණගුහයතො වා

රජතමණිඵලිකමයනොසිලාගුහයතො වා නික්ඛමතීති වුත්තං යහොති.

නික්ඛමමායනො පයනස චතූහි කාරයණහි නික්ඛමති අන්ධකාරපීළියතො වා

ආයලොකත්ථාෙ, උච්චාරපස්සාවපීළියතො වා යතසං විස්සජ්ජනත්ථාෙ, 

ජිඝච්ඡාපීළියතො වා යගොචරත්ථාෙ, සම්භවපීළියතො වා

අස්සද්ධම්මපටියසවනත්ථාෙ. ඉධ පන යගොචරත්ථාෙ නික්ඛන්යතොති

අධිප්යපයතො. 

විජම්භතීති සුවණ්ණතයල වා රජතමණිඵලිකමයනොසිලාතලානං වා

අඤ්ඤතරස්මං ද්යව පච්ඡිමපායෙ සමං පතිට්ඨායපත්වා පුරිමපායෙ පුරයතො

පසායරත්වා සරීරස්ස පච්ඡාභාගං ආකඩ්ඪිත්වා පුරිමභාගං අභිහරිත්වා පිට්ඨිං

නායමත්වා ගීවං උක්ඛිපිත්වා අසනිසද්ෙං කයරොන්යතො විෙ නාසපුටානි

යපොයථත්වා සරීරලග්ගං රජං විධුනන්යතො විජම්භති. විජම්භනභූමෙඤ්ච පන

තරුණවච්ඡයකො විෙ අපරාපරං ජවති. ජවයතො පනස්ස සරීරං අන්ධකායර 

පරිබ්භමන්තංඅලාතංවිෙඛාෙති. 

අනුවියලොයකතීති කස්මා අනුවියලොයකති? පරානුද්ෙෙතාෙ. තස්මං කිර

සීහනාෙං නෙන්යත පපාතාවාටාදීසු විසමට්ඨායනසු චරන්තා

හත්ථියගොකණ්ණමහිංසාෙයෙො පාණා පපායතපි ආවායටපි පතන්ති, යතසං

අනුද්ෙොෙ අනුවියලොයකති. කිං පනස්ස ලුද්ෙකම්මස්ස පරමංසඛාදියනො 

අනුද්ෙොනාමඅත්ථීති? ආමඅත්ථි.තථායහස‘‘කිංයමබහූහිඝාතියතහී’’ති? 

අත්තයනො යගොචරත්ථාෙපි ඛුද්ෙයක පායණ න ගණ්හාති, එවං අනුද්ෙෙං

කයරොති. වුත්තම්පියචතං – ‘‘මාහංයඛොඛුද්ෙයකපායණවිසමගයතසඞ්ඝාතං

ආපායෙසි’’න්ති(අ. නි.10.21). 

සීහනාදං නදතීති තික්ඛත්තුං තාව අභීතනාෙං නෙති. එවඤ්ච පනස්ස

විජම්භනභූමෙං ඨත්වා නෙන්තස්ස සද්යෙො සමන්තා තියෙොජනපයෙසං

එකනින්නාෙං කයරොති, තමස්ස නින්නාෙං සුත්වා තියෙොජනබ්භන්තරගතා 

ද්විපෙචතුප්පෙගණාෙථාඨායනඨාතුංනසක්යකොන්ති. යගොචරාෙ පක්කමතීති
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ආහාරත්ථාෙ ගච්ඡති. කථං? යසො හි විජම්භනභූමෙං ඨත්වා ෙක්ඛිණයතො වා

වාමයතොවාඋප්පතන්යතොඋසභමත්තංඨානංගණ්හාති, උද්ධංඋප්පතන්යතො

චත්තාරිපි අට්ඨපි උසභානි උප්පතති, සමට්ඨායන උජුකං පක්ඛන්ෙන්යතො

යසොළසඋසභමත්තම්පි වීසතිඋසභමත්තම්පිඨානංපක්ඛන්ෙති, ථලාවාපබ්බතා

වාපක්ඛන්ෙන්යතො සට්ඨිඋසභමත්තම්පිඅසීතිඋසභමත්තම්පිඨානංපක්ඛන්ෙති, 

අන්තරාමග්යග රුක්ඛං වා පබ්බතං වා දිස්වා තං පරිහරන්යතො වාමයතො වා

ෙක්ඛිණයතො වා, උසභමත්තම්පි අපක්කමති. තතිෙං පන සීහනාෙං නදිත්වා

යතයනව සද්ධිං තියෙොජයන ඨායන පඤ්ඤාෙති. තියෙොජනං ගන්ත්වා

නිවත්තිත්වාඨියතොඅත්තයනොවනාෙස්සඅනුනාෙං සුණාති.එවංසීයඝනජයවන

පක්කමතීති. 

යෙභුයෙයනාතිපායෙන. භෙංසංයවගංසන්තාසන්තිසබ්බංචිත්තුත්රාසස්යසව

නාමං. සීහස්සහිසද්ෙංසුත්වාබහූසත්තාභාෙන්ති, අප්පකානභාෙන්ති.යක

පන යතති? සමසීයහො හත්ථාජානීයෙො අස්සාජානීයෙො උසභාජානීයෙො

පුරිසාජානීයෙොඛීණාසයවොති.කස්මාපයනයත නභාෙන්තීති? සමසීයහොනාම

‘‘ජාතියගොත්තකුලසූරභායවහි සමායනොස්මී’’ති න භාෙති, හත්ථාජානීොෙයෙො

අත්තයනො සක්කාෙදිට්ඨිබලවතාෙ න භාෙන්ති, ඛීණාසයවො 

සක්කාෙදිට්ඨිපහීනත්තානභාෙති. 

බිලාසොති බියල සෙන්තා බිලවාසියනො අහිනකුලයගොධාෙයෙො. දකාසොති

උෙකවාසියනො මච්ඡකච්ඡපාෙයෙො. වනාසොති වනවාසියනො 

හත්ථිඅස්සයගොකණ්ණමගාෙයෙො. පවිසන්තීති ‘‘ඉොනි ආගන්ත්වා 

ගණ්හිස්සතී’’ති මග්ගං ඔයලොයකන්තාව පවිසන්ති. දළ්යහහීති ථියරහි. 

වරත්යතහීති චම්මරජ්ජූහි. මහිද්ධියකොතිආදීසු විජම්භනභූමෙං ඨත්වා

ෙක්ඛිණපස්සාදීහි උසභමත්තං, උජුකං වීසතිඋසභමත්තාදිලඞ්ඝනවයසන

මහිද්ධිකතා, යසසමගානංඅධිපතිභායවන මයහසක්ඛතා, සමන්තාතියෙොජයන

සද්ෙංසුත්වාපලාෙන්තානංවයසනමහානුභාවතා යවදිතබ්බා. 

එවයමව යඛොති භගවා යතසු යතසු සුත්යතසු තථා තථා අත්තානං කයථසි.

‘‘සීයහොති යඛො, භික්ඛයව, තථාගතස්යසතං අධිවචනං අරහයතො

සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති (අ.නි. 5.99; 10.21) ඉමස්මං තාව සුත්යත සීහසදිසං

අත්තානං කයථසි. ‘‘භිසක්යකො සල්ලකත්යතොති යඛො, සුනක්ඛත්ත, 

තථාගතස්යසතං අධිවචන’’න්ති (ම. නි. 3.65) ඉමස්මං යවජ්ජසදිසං. 

‘‘බ්රාහ්මයණොති, භික්ඛයව, තථාගතස්යසතං අධිවචන’’න්ති (අ. නි. 8.85) 

ඉමස්මං බ්රාහ්මණසදිසං. ‘‘පුරියසො මග්ගකුසයලොති යඛො, තිස්ස, 

තථාගතස්යසතං අධිවචන’’න්ති (සං. නි. 3.84) ඉමස්මං
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මග්ගයෙසකපුරිසසදිසං. ‘‘රාජාහමස්ම යසලා’’ති (සු. නි. 559) ඉමස්මං

රාජසදිසං. ‘‘සීයහොති යඛො තථාගතස්යසතං අධිවචන’’න්ති (අ. නි. 5.99; 

10.21) ඉමස්මං පන සුත්යත සීහසදිසයමව කත්වා අත්තානං කයථන්යතො

එවමාහ. 

තත්රාෙං සදිසතා – සීහස්ස කඤ්චනගුහාදීසු වසනකායලො විෙ හි තථාගතස්ස

දීපඞ්කරපාෙමූයල කතාභිනීහාරස්ස අපරිමතකාලං පාරමයෙො පූයරත්වා 

පච්ඡිමභයව පටිසන්ධිග්ගහයණන යචව මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛමයනන ච

ෙසසහස්සියලොකධාතුං කම්යපත්වා වුද්ධිමන්වාෙ දිබ්බසම්පත්තිසදිසං

සම්පත්තිං අනුභවමානස්ස තීසු පාසායෙසු නිවාසකායලො ෙට්ඨබ්යබො. සීහස්ස

කඤ්චනගුහාදියතොනික්ඛන්තකායලොවිෙ තථාගතස්සඑකූනතිංයසසංවච්ඡයර

විවයටන ද්වායරන කණ් කං ආරුය්හ ඡන්නසහාෙස්ස නික්ඛමත්වා තීණි

රජ්ජානි අතික්කමත්වා අයනොමානදීතීයර බ්රහ්මුනා දින්නානි කාසාොනි 

පරිෙහිත්වා පබ්බජිතස්ස සත්තයම දිවයස රාජගහං ගන්ත්වා තත්ථ පිණ් ාෙ

චරිත්වා පණ් වගිරිපබ්භායර කතභත්තකිච්චස්ස සම්මාසම්යබොධිං පත්වා, 

පඨමයමවමගධරට්ඨංආගමනත්ථාෙොවරඤ්යඤො පටිඤ්ඤාොනකායලො. 

සීහස්ස විජම්භනකායලො විෙ තථාගතස්ස දින්නපටිඤ්ඤස්ස 

ආළාරකාලාමඋපසඞ්කමනං ආදිං කත්වා ොව සුජාතාෙ දින්නපාොසස්ස

එකූනපණ්ණාසාෙ පිණ්ය හි පරිභුනත්තකායලො යවදිතබ්යබො. සීහස්ස

යකසරවිධුනනංවිෙසාෙන්හසමයෙ යසොත්තියෙනදින්නාඅට්ඨතිණමුට්ඨියෙො

ගයහත්වා ෙසසහස්සචක්කවාළයෙවතාහි යථොමෙමානස්ස ගන්ධාදීහි

පූජිෙමානස්ස තික්ඛත්තුං යබොධිං පෙක්ඛිණං කත්වා යබොධිමණ් ං ආරුය්හ

චුද්ෙසහත්ථුබ්යබයධඨායනතිණසන්ථරංසන්ථරිත්වා චතුරඞ්ගවීරිෙංඅධිට්ඨාෙ

නිසින්නස්ස තංඛණංයෙව මාරබලං විධමත්වා තීසු ොයමසු තිස්යසො විජ්ජා

වියසොයධත්වා අනුයලොමපටියලොමං පටිච්චසමුප්පාෙමහාසමුද්ෙං 

ෙමකඤාණමන්ථයනන මන්යථන්තස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ පටිවිද්යධ

තෙනුභායවන ෙසසහස්සියලොකධාතුකම්පනංයවදිතබ්බං. 

සීහස්ස චතුද්දිසාවියලොකනං විෙ පටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස

සත්තසත්තාහං යබොධිමණ්ය  විහරිත්වා පරිභුනත්තමධුපිණ්ඩිකාහාරස්ස

අජපාලනියරොධමූයලමහාබ්රහ්මුයනො ධම්මයෙසනාොචනංපටිග්ගයහත්වාතත්ථ

විහරන්තස්ස එකාෙසයම දිවයස ‘‘ස්යව ආසාළ්හිපුණ්ණමා භවිස්සතී’’ති

පච්චූසසමයෙ ‘‘කස්ස නු යඛො අහං පඨමං ධම්මං යෙයසෙය’’න්ති? 

ආළාරුෙකානං කාලඞ්කතභාවං ඤත්වා ධම්මයෙසනත්ථාෙ පඤ්චවග්ගිොනං 

ඔයලොකනං ෙට්ඨබ්බං. සීහස්ස යගොචරත්ථාෙ තියෙොජනං ගමනකායලො විෙ

අත්තයනො පත්තචීවරමාොෙ ‘‘පඤ්චවග්ගිොනං ධම්මචක්කං
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පවත්යතස්සාමී’’ති පච්ඡාභත්යත අජපාලනියරොධයතො වුට්ඨිතස්ස

අට්ඨාරසයෙොජනමග්ගංගමනකායලො. 

සීහනාෙකායලො විෙ තථාගතස්ස අට්ඨාරසයෙොජනමග්ගං ගන්ත්වා 

පඤ්චවග්ගියෙ සඤ්ඤායපත්වා අචලපල්ලඞ්යක නිසින්නස්ස ෙසහි

චක්කවාළසහස්යසහි සන්නිපතියතන යෙවගයණන පරිවුතස්ස ‘‘ද්යවයම, 

භික්ඛයව, අන්තා පබ්බජියතන න යසවිතබ්බා’’තිආදිනා (සං. නි. 5.1081; 

මහාව. 13) නයෙන ධම්මචක්කප්පවත්තනකායලො යවදිතබ්යබො. ඉමස්මඤ්ච

පන පයෙ යෙසිෙමායන තථාගතසීහස්ස ධම්මයඝොයසො යහට්ඨා අවීචිං උපරි

භවග්ගං ගයහත්වා ෙසසහස්සියලොකධාතුං පටිච්ඡායෙසි. සීහස්ස සද්යෙන

ඛුද්ෙකපාණානංසන්තාසංආපජ්ජනකායලොවිෙතථාගතස්සතීණිලක්ඛණානි 

දීයපත්වා චත්තාරි සච්චානි යසොළසහාකායරහි සට්ඨිො ච නෙසහස්යසහි

විභජිත්වා ධම්මං කයථන්තස්ස දීඝායුකයෙවතානං ඤාණසන්තාසස්ස

උප්පත්තිකායලොයවදිතබ්යබො. 

ෙදාතිෙස්මංකායල. තථාගයතොතිඅට්ඨහිකාරයණහිභගවාතථාගයතො–තථා

ආගයතොති තථාගයතො, තථා ගයතොති තථාගයතො, තථලක්ඛණං ආගයතොති

තථාගයතො, තථධම්යමොථාවයතො අභිසම්බුද්යධොතිතථාගයතො, තථෙස්සිතාෙ

තථාගයතො, තථාවාදිතාෙ තථාගයතො, තථාකාරිතාෙ තථාගයතො.

අභිභවනට්යඨනතථාගයතොති. යතසං විත්ථායරොබ්රහ්මජාලවණ්ණනාෙම්පි (දී.

නි. අට්ඨ.1.7) මූලපරිොෙවණ්ණනාෙම්පි (ම.නි. අට්ඨ.1.12) වුත්යතොයෙව. 

යලොයකති සත්තයලොයක. උප්පජ්ජතීති අභිනීහාරයතො පට්ඨාෙ ොව

යබොධිපල්ලඞ්කා වා අරහත්තමග්ගඤාණා වා උප්පජ්ජතිනාම, අරහත්තඵයල

පනපත්යතඋප්පන්යනොනාම. අරහං සම්මාසම්බුද්යධොතිආදීනිවිසුද්ධිමග්යග

බුද්ධානුස්සතිනිද්යෙයස විත්ථාරිතානි. 

ඉති රූපන්ති ඉෙං රූපං එත්තකං රූපං, න ඉයතො භියෙයො රූපං අත්ථීති.

එත්තාවතාසභාවයතොසරසයතොපරිෙන්තයතොපරිච්යඡෙයතො පරිච්ඡින්ෙනයතො

ොවතා චත්තායරො ච මහාභූතා චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාොෙරූපං, තං

සබ්බං ෙස්සිතං යහොති. ඉතිරූපස්ස සමුදයෙොති අෙං රූපස්ස සමුෙයෙො නාම.

එත්තාවතාහි ‘‘ආහාරසමුෙයෙොරූපසමුෙයෙො’’තිආදිසබ්බංෙස්සිතංයහොති. ඉති

රූපස්ස අත්ථඞ්ගයමොතිඅෙංරූපස්සඅත්ථඞ්ගයමො.ඉමනාපි ‘‘ආහාරනියරොධා 

රූපනියරොයධො’’තිආදි සබ්බං ෙස්සිතං යහොති. ඉති යවදනාතිආදීසුපි එයසව

නයෙො. 

වණ් වන්යතොතිසරීරවණ්යණනවණ්ණවන්යතො. ධම්මයදසනංසුත්වාතිඉමං

පඤ්චසු ඛන්යධසු පණ්ණාසලක්ඛණපටිමණ්ඩිතං තථාගතස්ස ධම්මයෙසනං
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සුත්වා. යෙභුයෙයනාති ඉධ යක ඨයපති? අරිෙසාවයක යෙයව. යතසඤ්හි

ඛීණාසවත්තා චිත්තුත්රාසභෙම්පි න උප්පජ්ජති, සංවිග්ගස්ස යෙොනියසො

පධායනන පත්තබ්බං පත්තතාෙ ඤාණසංයවයගොපි. ඉතයරසං පන යෙවානං

‘‘තායසො යහයසො භික්ඛූ’’ති අනිච්චතං මනසිකයරොන්තානං චිත්තුත්රාසභෙම්පි, 

බලවවිපස්සනාකායල ඤාණභෙම්පි උප්පජ්ජති. යභොති

ධම්මාලපනමත්තයමතං. සක්කාෙපරිොපන්නාති පඤ්චක්ඛන්ධපරිොපන්නා.

ඉති යතසං සම්මාසම්බුද්යධ වට්ටයෙොසං ෙස්යසත්වා තිලක්ඛණාහතං කත්වා

ධම්මංයෙයසන්යත ඤාණභෙංනාමඔක්කමති. 

අභිඤ්ඤාොතිජානිත්වා. ධම්මචක්කන්තිපටියවධඤාණම්පියෙසනාඤාණම්පි. 

පටියවධඤා ං නාම යෙනඤායණන යබොධිපල්ලඞ්යක නිසින්යනො චත්තාරි 

සච්චානි යසොළසහාකායරහි සට්ඨිො ච නෙසහස්යසහි පටිවිජ්ඣි. 

යදසනාඤා ං නාම යෙන ඤායණන තිපරිවට්ටං ද්වාෙසාකාරං ධම්මචක්කං 

පවත්යතසි. උභෙම්පි තං ෙසබලස්ස උයර ජාතඤාණයමව. යතසු ඉධ 

යෙසනාඤාණංගයහතබ්බං. තං පයනසොව අට්ඨාරසහිබ්රහ්මයකොටීහිසද්ධිං 

අඤ්ඤාසියකොණ් ඤ්ඤත්යථරස්ස යසොතාපත්තිඵලං උප්පජ්ජති, තාව

පවත්යතති නාම. තස්මං උප්පන්යන පවත්තිතං නාම යහොතීති යවදිතබ්බං. 

අප්පටිපුග්ගයලොති සදිසපුග්ගලරහියතො. ෙසස්සියනොති පරිවාරසම්පන්නා. 

තාදියනොති ලාභාලාභාදීහිඑකසදිසස්ස.ඡට්ඨං. 

7. ඛජ්ජනීෙසුත්තවණ්ණනා 

79. සත්තයම පුබ්යානිවාසන්තිනඉෙං අභිඤ්ඤාවයසනඅනුස්සරණංසන්ධාෙ

වුත්තං, විපස්සනාවයසනපනපුබ්යබනිවාසං අනුස්සරන්යතසමණබ්රාහ්මයණ

සන්ධායෙතං වුත්තං. යතයනවාහ – ‘‘සබ්යබයත පඤ්චුපාොනක්ඛන්යධ

අනුස්සරන්ති, එයතසං වා අඤ්ඤතර’’න්ති. අභිඤ්ඤාවයසන හි 

සමනුස්සරන්තස්ස ඛන්ධාපිඋපාොනක්ඛන්ධාපි ඛන්ධපටිබද්ධාපිපණ්ණත්තිපි

ආරම්මණං යහොතියෙව. රූපංයෙව අනුස්සරතීති එවඤ්හි අනුස්සරන්යතො න

අඤ්ඤං කිඤ්චි සත්තං වා පුග්ගලං වා අනුස්සරති, අතීයත පන නිරුද්ධං

රූපක්ඛන්ධයමව අනුස්සරති. යවෙනාදීසුපි එයසව නයෙොති. සුඤ්ඤතාපබ්බං

නිට්ඨිතං. 

ඉොනි සුඤ්ඤතාෙ ලක්ඛණං ෙස්යසතුං කිඤ්ච, භික්ඛයව, රූපං

වයදථාතිආදිමාහ.ෙථා හිනට්ඨං යගොණං පරියෙසමායනො පුරියසො යගොගයණ 

චරමායනරත්තංවාකාළංවාබලීබද්ෙංදිස්වාපිනඑත්තයකයනව‘‘අෙංමය්හං

යගොයණො’’ති සන්නිට්ඨානං කාතුංසක්යකොති.කස්මා? අඤ්යඤසම්පිතාදිසානං 

අත්ථිතාෙ. සරීරපයෙයස පනස්ස සත්තිසූලාදිලක්ඛණං දිස්වා ‘‘අෙං මය්හං
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සන්තයකො’’ති සන්නිට්ඨානං යහොති, එවයමව සුඤ්ඤතාෙ කථිතාෙපි ොව

සුඤ්ඤතාලක්ඛණං න කථීෙති, තාව සා අකථිතාව යහොති, ලක්ඛයණ පන

කථියතකථිතානාමයහොති.යගොයණොවිෙහිසුඤ්ඤතා, යගොණලක්ඛණංවිෙ

සුඤ්ඤතාලක්ඛණං.ෙථායගොණලක්ඛයණඅසල්ලක්ඛියතයගොයණොනසුට්ඨ 

සල්ලක්ඛියතො යහොති, තස්මං පන සල්ලක්ඛියත යසො සල්ලක්ඛියතො නාම

යහොති, එවයමව සුඤ්ඤතාලක්ඛයණ අකථියත සුඤ්ඤතා අකථිතාව යහොති, 

තස්මං පන කථියත සා කථිතා නාම යහොතීති සුඤ්ඤතාලක්ඛණං ෙස්යසතුං 

කිඤ්ච, භික්ඛයව, රූපංවයදථාතිආදිමාහ. 

තත්ථ කිඤ්චාති කාරණපුච්ඡා, යකන කාරයණන රූපං වයෙථ, යකන

කාරයණයනතං රූපං නාමාති අත්යථො. රුප්පතීති යඛොති එත්ථ ඉතීති

කාරණුද්යෙයසො, ෙස්මාරුප්පති, තස්මාරූපන්තිවුච්චතීතිඅත්යථො. රුප්පතීති

කුප්පති ඝට්ටීෙතිපීළීෙති, භිජ්ජතීතිඅත්යථො. සීයතනපි රුප්පතීතිආදීසුසීයතන

තාව රුප්පනං යලොකන්තරිකනිරයෙ පාකටං. තිණ්ණං තිණ්ණඤ්හි

චක්කවාළානං අන්තයර එයකයකො යලොකන්තරිකනිරයෙො නාම යහොති 

අට්ඨයෙොජනසහස්සප්පමායණො. ෙස්ස යනව යහට්ඨා පථවී අත්ථි, න උපරි 

චන්දිමසූරිෙදීපමණිආයලොයකො, නිච්චන්ධකායරො. තත්ථ නිබ්බත්තසත්තානං

තිගාවුයතො අත්තභායවොයහොති, යතවග්ගුලියෙොවිෙපබ්බතපායෙදීඝපුථුයලහි

නයඛහි ලග්ගිත්වා අවංසිරා ඔලම්බන්ති. ෙො සංසප්පන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

හත්ථපාසාගතායහොන්ති, අථ ‘‘භක්යඛොයනොලද්යධො’’ති? මඤ්ඤමානාතත්ථ

බයාවටා විපරිවත්තිත්වා යලොකසන්ධාරයක උෙයක පතන්ති, වායත

පහරන්යතපි මධුකඵලානි විෙ ඡිජ්ජිත්වා උෙයක පතන්ති, පතිතමත්තාව

අච්චන්තඛායර උෙයක තත්තයතයල පතිතපිට්ඨපිණ්ඩි විෙ පටපටාෙමානා 

විලීෙන්ති. එවං සීයතන රුප්පනං යලොකන්තරිකනිරයෙ පාකටං. 

මහිංසකරට්ඨාදීසුපි හිමපාතසීතයලසු පයෙයසසු එතං පාකටයමව. තත්ථ හි

සත්තාසීයතන භින්නසරීරාජීවිතක්ඛෙම්පිපාපුණන්ති. 

උණ්යහන රුප්පනං අවීචිමහානිරයෙ පාකටං යහොති. ජිඝච්ඡාෙ රුප්පනං 

යපත්තිවිසයෙ යචව දුබ්භික්ඛකායල ච පාකටං. පිපාසාෙ රුප්පනං

කාලකඤ්ජිකාදීසු පාකටං.එයකොකිරකාලකඤ්ජිකඅසුයරොපිපාසංඅධිවායසතුං

අසක්යකොන්යතො යෙොජනගම්භීරවිත්ථාරං මහාගඞ්ගං ඔතරි, තස්ස

ගතගතට්ඨායන උෙකං ඡිජ්ජති, ධූයමො උග්ගච්ඡති, තත්යත පිට්ඨිපාසායණ

චඞ්කමනකායලො විෙ යහොති. තස්ස උෙකසද්ෙං සුත්වා ඉයතො චියතො ච

විචරන්තස්යසව රත්ති විභායි. අථ නං පායතොව භික්ඛාචාරං ගච්ඡන්තා

තිංසමත්තාපිණ් චාරිකභික්ඛූදිස්වා ‘‘යකොනාමත්වංසප්පුරිසා’’ති? පුච්ඡිංසු.

‘‘යපයතොහමස්ම, භන්යත’’ති. ‘‘කිං පරියෙසසී’’ති? ‘‘පානීෙං, භන්යත’’ති.
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‘‘අෙං ගඞ්ගා පරිපුණ්ණා, කිං ත්වං න පස්සසී’’ති? ‘‘න උපකප්පති, 

භන්යත’’ති. යතන හි ගඞ්ගාපිට්යඨ නිපජ්ජ, මුයඛ යත පානීෙං

ආසිඤ්චිස්සාමා’’ති. යසො වාලිකාපුළියන උත්තායනො නිපජ්ජි. භික්ඛූ 

තිංසමත්යත පත්යත නීහරිත්වා උෙකං ආහරිත්වා තස්ස මුයඛ ආසිඤ්චිංසු.

යතසං තථා කයරොන්තානංයෙව යවලා උපකට්ඨා ජාතා. තයතො

‘‘භික්ඛාචාරකායලො අම්හාකං සප්පුරිස, කච්චි යත අස්සාෙමත්තා ලද්ධා’’ති

ආහංසු. යපයතො ‘‘සයච යම, භන්යත, තිංසමත්තානං අෙයානං තිංසපත්යතහි

ආසිත්තඋෙකයතො අඩ් පසතමත්තම්පි පරගලං ගතං, යපතත්තභාවයතො 

යමොක්යඛොමායහොතූ’’තිආහ.එවංපිපාසාෙරුප්පනංයපත්තිවිසයෙපාකටං. 

 ංසාදීහිරුප්පනං ංසමක්ඛිකාදිබහුයලසුපයෙයසසුපාකටං.එත්ථච ඩංසාති

පිඞ්ගලමක්ඛිකා. මකසාති මකසාව. වාතාති කුච්ඡිවාතපිට්ඨිවාතාදිවයසන

යවදිතබ්බා. සරීරස්මඤ්හි වාතයරොයගො උප්පජ්ජිත්වා හත්ථපාෙපිට්ඨිආදීනි

භින්ෙති, කාණං කයරොති, ඛුජ්ජං කයරොති, පීඨසප්පිං කයරොති. ආතයපොති

සූරිොතයපො. යතන රුප්පනං මරුකන්තාරාදීසු පාකටං. එකා කිර ඉත්ථී

මරුකන්තායර රත්තිංසත්ථයතො ඔහීනා දිවාසූරියෙඋග්ගච්ඡන්යතවාලිකාෙ

තප්පමානාෙ පායෙ ඨයපතුං අසක්යකොන්තී සීසයතො පච්ඡිං ඔතායරත්වා

අක්කම.කයමනපච්ඡිොඋණ්හාභිතත්තාෙඨාතුං අසක්යකොන්තීතස්සාඋපරි

සාටකං ඨයපත්වා අක්කම. තස්මම්පි සන්තත්යත අත්තයනො අඞ්යකන

ගහිතපුත්තකංඅයධොමුඛංනිපජ්ජායපත්වාකන්ෙන්තංයෙවඅක්කමත්වාසද්ධිං 

යතනතස්මංයෙවඨායනඋණ්හාභිතත්තාකාලමකාසි. 

සරීසපාති යෙ යකචි දීඝජාතිකා සරන්තා ගච්ඡන්ති. යතසං සම්ඵස්යසන

රුප්පනං ආසීවිසෙට්ඨකාදීනං වයසන යවදිතබ්බං. ඉති භගවතා ොනි ඉමානි

සාමඤ්ඤපච්චත්තවයසන ධම්මානං ද්යව ලක්ඛණානි, යතසු රූපක්ඛන්ධස්ස

තාව පච්චත්තලක්ඛණං ෙස්සිතං.රූපක්ඛන්ධස්යසවහි එතං, න යවෙනාදීනං, 

තස්මා පච්චත්තලක්ඛණන්ති වුච්චති. අනිච්චදුක්ඛානත්තලක්ඛණං පන

යවෙනාදීනම්පියහොති, තස්මාතංසාමඤ්ඤලක්ඛණන්තිවුච්චති. 

කිඤ්ච, භික්ඛයව, යවදනං වයදථාතිආදීසු පුරිමසදිසං වුත්තනයෙයනව

යවදිතබ්බං.ෙංපනපුරියමනඅසදිසං, තස්සාෙංවිභාවනා– සුඛම්පියවදෙතීති

සුඛංආරම්මණං යවයෙති අනුභවති. පරයතො පෙද්වයෙපි එයසවනයෙො.කථං

පයනතං ආරම්මණං සුඛං දුක්ඛං අදුක්ඛමසුඛං නාම ජාතන්ති? සුඛාදීනං

පච්චෙයතො. ස්වාෙමත්යථො ‘‘ෙස්මා ච යඛො, මහාලි, රූපං සුඛං සුඛානුපතිතං 

සුඛාවක්කන්ත’’න්ති ඉමස්මං මහාලිසුත්යත (සං. නි. 3.60) ආගයතොයෙව. 

යවදෙතීතිඑත්ථචයවෙනාවයවෙෙති, නඅඤ්යඤොසත්යතොවාපුග්ගයලොවා. 
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යවෙනා හි යවෙයිතලක්ඛණා, තස්මා වත්ථාරම්මණං පටිච්ච යවෙනාව

යවෙෙතීති. එවමධ භගවා යවෙනාෙපි පච්චත්තලක්ඛණයමව භායජත්වා

ෙස්යසසි. 

නීලම්පිසඤ්ජානාතීතිනීලපුප්යඵවා වත්යථවාපරිකම්මංකත්වාඋපචාරංවා

අප්පනංවාපායපන්යතොසඤ්ජානාති.අෙඤ්හි සඤ්ඤානාමපරිකම්මසඤ්ඤාපි

උපචාරසඤ්ඤාපිඅප්පනාසඤ්ඤාපිවට්ටති, නීලංනීලන්ති උප්පජ්ජනසඤ්ඤාපි

වට්ටතියෙව. පීතකාදීසුපි එයසව නයෙො. ඉධාපි භගවා සඤ්ජානනලක්ඛණාෙ

සඤ්ඤාෙපච්චත්තලක්ඛණයමවභායජත්වාෙස්යසසි. 

රූපං රූපත්තාෙ සඞ්ඛතමභිසඞ්ඛයරොන්තීති ෙථා ොගුයමව ොගුත්තාෙ, 

පූවයමව පූවත්තාෙ පචති නාම, එවං පච්චයෙහි සමාගන්ත්වා කතභායවන

සඞ්ඛතන්ති ලද්ධනාමං රූපයමව රූපත්තාෙ ෙථා අභිසඞ්ඛතං රූපං නාම

යහොති, තථත්තාෙ රූපභාවාෙ අභිසඞ්ඛයරොති ආයූහති සම්පිණ්ය ති, 

නිප්ඵායෙතීතිඅත්යථො. යවදනාදීසුපිඑයසවනයෙො.අෙංපයනත්ථසඞ්යඛයපො–

අත්තනා සහ ජාෙමානං රූපං සම්පයුත්යත ච යවෙනාෙයෙො ධම්යම

අභිසඞ්ඛයරොතිනිබ්බත්යතතීති.ඉධාපිභගවා යචතයිතලක්ඛණස්සසඞ්ඛාරස්ස

පච්චත්තලක්ඛණයමවභායජත්වාෙස්යසසි. 

අම්බිලම්පි විජානාතීති අම්බඅම්බාටකමාතුලුඞ්ගාදිඅම්බිලං ‘‘අම්බිල’’න්ති 

විජානාති. එයසව නයෙො සබ්බපයෙසු. අපි යචත්ථ තිත්තකන්ති

නිම්බපයටොලාදිනානප්පකාරං කටුකන්ති පිප්පලිමරිචාදිනානප්පකාරං. 

මධුරන්ති සප්පිඵාණිතාදිනානප්පකාරං. ඛාරිකන්ති වාතිඞ්ගණනාළියකර 

චතුරස්සවල්ලියවත්තඞ්කුරාදිනානප්පකාරං. අඛාරිකන්තිෙං වාතංවාඵලජාතං

කාරපණ්ණාදිමස්සකපණ්ණං. යලොණිකන්ති 

යලොණොගුයලොණමච්ඡයලොණභත්තාදිනානප්පකාරං. 

අයලොණිකන්තිඅයලොණොගුඅයලොණමච්ඡඅයලොණභත්තාදිනානප්පකාරං. 

තස්මා විඤ්ඤා න්ති වුච්චතීති ෙස්මා ඉමං අම්බිලාදියභෙං 

අඤ්ඤමඤ්ඤවිසිට්යඨන අම්බිලාදිභායවන ජානාති, තස්මා විඤ්ඤාණන්ති

වුච්චතීති. එවමධාපි භගවා විජානනලක්ඛණස්ස විඤ්ඤාණස්ස

පච්චත්තලක්ඛණයමවභායජත්වා ෙස්යසසි. 

ෙස්මා පන ආරම්මණස්ස ආකාරසණ්ඨානගහණවයසන සඤ්ඤා පාකටා

යහොති, තස්මා සා චක්ඛුද්වායර විභත්තා. ෙස්මා විනාපි ආකාරසණ්ඨානා

ආරම්මණස්ස පච්චත්තයභෙගහණවයසන විඤ්ඤාණං පාකටං යහොති, තස්මා

තං ජිව්හාද්වායර විභත්තං. ඉයමසං පන සඤ්ඤාවිඤ්ඤාණපඤ්ඤානං

අසම්යමොහයතො සභාවසල්ලක්ඛණත්ථං සඤ්ජානාති, විජානාති, පජානාතීති
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පටුන 

එත්ථවියසසායවදිතබ්බා.තත්ථ උපසග්ගමත්තයමවවියසයසො, ජානාතීතිපෙං

පන අවියසයසො. තස්සපි ජානනට්යඨන වියසයසො යවදිතබ්යබො. සඤ්ඤා හි

නීලාදිවයසන ආරම්මණසඤ්ජානනමත්තයමව, අනිච්චං දුක්ඛමනත්තාති

ලක්ඛණපටියවධං පායපතුං න සක්යකොති. විඤ්ඤාණං නීලාදිවයසන 

ආරම්මණඤ්යචව ජානාති, අනිච්චාදිවයසන ලක්ඛණපටියවධඤ්ච පායපති, 

උස්සක්කිත්වා පන මග්ගපාතුභාවං පායපතුං න සක්යකොති. පඤ්ඤා

නීලාදිවයසන ආරම්මණම්පි ජානාති, අනිච්චාදිවයසන ලක්ඛණපටියවධම්පි

පායපති, උස්සක්කිත්වාමග්ගපාතුභාවම්පි පායපති. 

ෙථා හි යහරඤ්ඤිකඵලයක කහාපණරාසිම්හි කයත අජාතබුද්ධිොරයකො 

ගාමකපුරියසො මහායහරඤ්ඤියකොති තීසු ජයනසු ඔයලොයකත්වා ඨියතසු 

අජාතබුද්ධිොරයකො කහාපණානං චිත්තවිචිත්තචතුරස්සමණ් ලාදිභාවයමව

ජානාති, ‘‘ඉෙං මනුස්සානංඋපයභොගපරියභොගංරතනසම්මත’’න්තිනජානාති.

ගාමකපුරියසො චිත්තාදිභාවඤ්ච ජානාති, මනුස්සානං

උපයභොගපරියභොගරතනසම්මතභාවඤ්ච, ‘‘අෙං කූයටො, අෙං යඡයකො, අෙං

කරයටො, අෙං සණ්යහො’’ති න ජානාති. මහායහරඤ්ඤියකො චිත්තාදිභාවම්පි

රතනසම්මතභාවම්පි කූටාදිභාවම්පි ජානාති. ජානන්යතො ච පන රූපං දිස්වාපි

සද්ෙං සුත්වාපි ගන්ධං ඝායිත්වාපි රසං සායිත්වාපි හත්යථන ගරුලහුභාවං

උපධායරත්වාපි ‘‘අසුකගායම කයතො’’තිපි ජානාති, ‘‘අසුකනිගයම

අසුකනගයර අසුකපබ්බතච්ඡාොෙ අසුකනදීතීයර කයතො’’තිපි, 

‘‘අසුකාචරියෙනකයතො’’තිපි ජානාති. එවයමව සඤ්ඤා අජාතබුද්ධිොරකස්ස

කහාපණෙස්සනංවිෙනීලාදිවයසනආරම්මණමත්තයමවජානාති. විඤ්ඤාණං

ගාමකපුරිසස්ස කහාපණෙස්සනං විෙ නීලාදිවයසන ආරම්මණම්පි ජානාති, 

අනිච්චාදිවයසන ලක්ඛණපටියවධම්පි පායපති. පඤ්ඤා මහායහරඤ්ඤිකස්ස

කහාපණෙස්සනං විෙ නීලාදිවයසන ආරම්මණම්පි ජානාති, අනිච්චාදිවයසන

ලක්ඛණපටියවධම්පිපායපති, උස්සක්කිත්වාමග්ගපාතුභාවම්පිපායපති. 

යසොපනයනසංවියසයසොදුප්පටිවිජ්යඣො.යතනාහආෙස්මානාගයසයනො– 

‘‘දුක්කරං, මහාරාජ, භගවතා කතන්ති. කිං, භන්යත නාගයසන, භගවතා 

දුක්කරං කතන්ති? දුක්කරං, මහාරාජ, භගවතා කතං, ඉයමසං අරූපීනං

චිත්තයචතසිකානං ධම්මානං එකාරම්මයණ වත්තමානානං වවත්ථානං

අක්ඛාතං ‘අෙං ඵස්යසො, අෙං යවෙනා, අෙං සඤ්ඤා, අෙං යචතනා, ඉෙං

චිත්ත’’’න්ති(ම.ප.2.7.16). 

ෙථා හි තිලයතලං සාසපයතලං මධුකයතලං එරණ් කයතලං වසායතලන්ති

ඉමානි පඤ්ච යතලානි එකචාටිෙං පක්ඛිපිත්වා දිවසං ෙමකමන්යථ හි
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මන්යථත්වා තයතො ‘‘ඉෙං තිලයතලං, ඉෙං සාසපයතල’’න්ති එයකකස්ස 

පාටියෙක්කං උද්ධරණං නාම දුක්කරං, ඉෙං තයතො දුක්කරතරං. භගවා පන

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස සුප්පටිවිද්ධත්තා ධම්මස්සයරො ධම්මරාජා ඉයමසං

අරූපීනං ධම්මානං එකාරම්මයණ වත්තමානානං වවත්ථානං අකාසි.

පඤ්චන්නං මහානදීනං සමුද්ෙං පවිට්ඨට්ඨායන ‘‘ඉෙං ගඞ්ගාෙ උෙකං, ඉෙං

ෙමුනාො’’තිඑවංපාටියෙක්කංඋෙකුද්ධරයණනාපිඅෙමත්යථො යවදිතබ්යබො. 

ඉතිපඨමපබ්යබනසුඤ්ඤතං, දුතියෙනසුඤ්ඤතාලක්ඛණන්තිද්වීහි පබ්යබහි

අනත්තලක්ඛණං කයථත්වා ඉොනි දුක්ඛලක්ඛණං ෙස්යසතුං තත්ර, 

භික්ඛයවතිආදිමාහ. තත්ථ ඛජ්ජාමීතිනරූපං සුනයඛො විෙ මංසං ලුඤ්චිත්වා

ලුඤ්චිත්වා ඛාෙති, ෙථා පන කිලිට්ඨවත්ථනිවත්යථො තයතොනිොනං පීළං

සන්ධාෙ ‘‘ඛාෙතිමං වත්ථ’’න්තිභණති, එවමෙම්පිපීළංඋප්පායෙන්තංඛාෙති

නාමාති යවදිතබ්බං. පටිපන්යනො යහොතීති සීලං ආදිං කත්වා ොව 

අරහත්තමග්ගා පටිපන්යනො යහොති. යෙො පයනත්ථ බලවඤායණො තික්ඛබුද්ධි

ඤාණුත්තයරො යෙොගාවචයරො පධානභූමෙං වාෙමන්යතො ඛාණුනා වා

කණ්ටයකන වා විද්යධො ආවුයධන වා පහයටො බයග්ඝාදීහි වා ගයහත්වා

ඛජ්ජමායනොතංයවෙනංඅබ්යබොහාරිකං කත්වාමූලකම්මට්ඨානංසම්මසන්යතො

අරහත්තයමව ගණ්හාති, අෙං යවෙනාෙ නිබ්බිොෙ විරාගාෙ නියරොධාෙ

පටිපන්යනො නාම වුච්චති පීතමල්ලත්යථයරො විෙ 

කුටුම්බිෙපුත්තමහාතිස්සත්යථයරොවිෙවත්තනිඅටවිෙංතිංසමත්තානංභික්ඛූනං 

අඤ්ඤතයරොබයග්ඝමුයඛනිපන්නභික්ඛුවිෙකණ්ටයකනවිද්ධත්යථයරොවිෙ

ච. 

ද්වාෙසසු කිර භික්ඛූසු ඝණ්ටිං පහරිත්වා අරඤ්යඤ පධානමනුයුඤ්ජන්යතසු

එයකො සූරියෙ අත්ථඞ්ගතමත්යතයෙව ඝණ්ටිං පහරිත්වා චඞ්කමං ඔරුය්හ

චඞ්කමන්යතො තිරිෙං නිම්මයථන්යතො තිණපටිච්ඡන්නං කණ්ටකං අක්කම.

කණ්ටයකො පිට්ඨිපායෙන නික්ඛන්යතො. තත්තඵායලන විනිවිද්ධකායලො විෙ 

යවෙනා වත්තති. යථයරො චින්යතසි – ‘‘කිං ඉමං කණ්ටකං උද්ධරාම, උොහු

පකතිො විජ්ඣිත්වා ඨිතකණ්ටක’’න්ති? තස්ස එවමයහොසි – ‘‘ඉමනා

කණ්ටයකන විද්ධත්තා නිරොදීසු භෙං නාම නත්ථි, පකතිො විජ්ඣිත්වා

ඨිතකණ්ටකංයෙවා’’ති. යසො තං යවෙනං අබ්යබොහාරිකං කත්වා සබ්බරත්තිං

චඞ්කමත්වා විභාතාෙ රත්තිො අඤ්ඤස්ස සඤ්ඤං අොසි. යසො ආගන්ත්වා

‘‘කිං, භන්යත’’ති පුච්ඡි? ‘‘කණ්ටයකනම්හි, ආවුයසො, විද්යධො’’ති. ‘‘කාෙ

යවලාෙ, භන්යත’’ති? ‘‘සාෙයමව, ආවුයසො’’ති. ‘‘කස්මා න අම්යහ 

පක්යකොසිත්ථ, කණ්ටකං උද්ධරිත්වා තත්ථ යතලම්පි සිඤ්යචෙයාමා’’ති? 

‘‘පකතිො විජ්ඣිත්වා ඨිතකණ්ටකයමව උද්ධරිතුං වාෙමම්හා, ආවුයසො’’ති.
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‘‘සක්කුණිත්ථ, භන්යත, උද්ධරිතු’’න්ති. ‘‘එකයෙසමත්යතන යම, ආවුයසො, 

උද්ධයටො’’ති.යසසවත්ථූනි දීඝමජ්ඣිමට්ඨකථාසු(දී.නි.අට්ඨ.2.373; ම.නි.

අට්ඨ.1.106) සතිපට්ඨානසුත්තනිද්යෙයසවිත්ථාරිතායනව. 

තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයවති කස්මා ආරද්ධං? ඉමස්මං පබ්යබ

දුක්ඛලක්ඛණයමවකථිතං, නඅනිච්චලක්ඛණං.තංෙස්යසතුං ඉෙමාරද්ධං.තීණි

ලක්ඛණානි සයමොධායනත්වා ෙස්යසතුම්පි ආරද්ධයමව. අපචිනාති යනො

ආචිනාතීති වට්ටං විනායසති, යනව චිනාති. පජහති න උපාදිෙතීති තයෙව

විස්සජ්යජති, න ගණ්හාති. විසියනතිනඋස්සියනතීති විකිරතිනසම්පිණ්ය ති. 

විධූයපතිනසන්ධූයපතීති නිබ්බායපතිනජාලායපති. 

එවං පස්සං, භික්ඛයවති ඉෙං කස්මා ආරද්ධං? වට්ටං විනායසත්වා ඨිතං

මහාඛීණාසවං ෙස්යසස්සාමීති ආරද්ධං. එත්තයකන වා ඨායනන විපස්සනා

කථිතා, ඉොනිසහවිපස්සනාෙචත්තායරොමග්යගෙස්යසතුංඉෙං ආරද්ධං.අථ

වාඑත්තයකනඨායනනපඨමමග්යගොකථියතො, ඉොනිසහ විපස්සනාෙතයෙො

මග්යගෙස්යසතුංඉෙමාරද්ධං.එත්තයකනවාඨායනන තීණිමග්ගානිකථිතානි, 

ඉොනිසහවිපස්සනාෙඅරහත්තමග්ගංෙස්යසතුම්පිඉෙං ආරද්ධයමව. 

සපජාපතිකාති සද්ධිං පජාපතිනායෙවරායජන. ආරකාවනමස්සන්තීතිදූරයතොව 

නමස්සන්ති, දූයරපිඨිතංනමස්සන්තියෙවආෙස්මන්තංනීතත්යථරංවිෙ. 

යථයරො කිර පුප්ඵච්ඡඩ් කකුලයතො නික්ඛම්ම පබ්බජියතො, ඛුරග්යගයෙව

අරහත්තං පත්වා චින්යතසි – ‘‘අහං අජ්යජව පබ්බජියතො අජ්යජව යම 

පබ්බජිතකිච්චං මත්ථකං පත්තං, චතුපච්චෙසන්යතොසභාවනාරාමමණ්ඩිතං 

මහාඅරිෙවංසපටිපෙං පූයරස්සාමී’’ති. යසො පංසුකූලත්ථාෙ සාවත්ථිං පවිසිත්වා

යචොළකං පරියෙසන්යතො විචරි. අයථයකො මහාබ්රහ්මා සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ

මනුස්සපථං ඔයලොයකන්යතො යථරං දිස්වා – ‘‘අජ්යජව පබ්බජිත්වා අජ්යජව

ඛුරග්යග අරහත්තං පත්වා මහාඅරිෙවංසපටිපෙං පූයරතුං යචොළකං

පරියෙසතී’’ති අඤ්ජලිං පග්ගය්හ නමස්සමායනො අට්ඨාසි. තමඤ්යඤො

මහාබ්රහ්මා දිස්වා ‘‘කං නමස්සසී’’ති? පුච්ඡි. නීතත්යථරං නමස්සාමීති. කිං

කාරණාති? අජ්යජව පබ්බජිත්වා අජ්යජව ඛුරග්යග අරහත්තං පත්වා 

මහාඅරිෙවංසපටිපෙංපූයරතුංයචොළකංපරියෙසතීති.යසොපිනංනමස්සමායනො

අට්ඨාසි. අථඤ්යඤො, අථඤ්යඤොති සත්තසතා මහාබ්රහ්මායනො නමස්සමානා

අට්ඨංසු.යතනවුත්තං– 

‘‘තායෙවතාසත්තසතාඋළාරා, 

බ්රහ්මාවිමානාඅභිනික්ඛමත්වා; 
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නීතංනමස්සන්තිපසන්නචිත්තා, 

‘ඛීණාසයවොගණ්හතිපංසුකූලං’’’. 

‘‘තා යෙවතාසත්තසතාඋළාරා, 

බ්රහ්මාවිමානාඅභිනික්ඛමත්වා; 

නීතංනමස්සන්තිපසන්නචිත්තා, 

‘ඛීණාසයවොකයිරතිපංසුකූලං’’’. 

‘‘‘ඛීණාසයවො යධොවතිපංසුකූලං’; 

‘ඛීණාසයවොරජතිපංසුකූලං’; 

‘ඛීණාසයවොපාරුපතිපංසකූල’’’න්ති. 

ඉතිභගවාඉමස්මංසුත්යතයෙසනංතීහිභයවහිවිනිවත්යතත්වා අරහත්තස්ස

කූටං ගණ්හි. යෙසනාපරියෙොසායන පඤ්චසතා භික්ඛූ අරහත්යත පතිට්ඨහිංසු. 

සත්තමං. 

8. පිණ්ය ොලයසුත්තවණ්ණනා 

80. අට්ඨයම කිස්මිඤ්චියදව පකරය ති කිස්මඤ්චියෙව කාරයණ. 

ප ායමත්වාතිනීහරිත්වා. කිස්මං පනකාරයණ එයත භගවතා පණාමතාති? 

එකස්මඤ්හි අන්යතොවස්යස භගවා සාවත්ථිෙං වසිත්වා වුත්ථවස්යසො

පවායරත්වාමහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරොසාවත්ථියතො නික්ඛමත්වාජනපෙචාරිකං

චරන්යතො කපිලවත්ථුං පත්වා නියරොධාරාමං පාවිසි. සකයරාජායනො ‘‘සත්ථා

ආගයතො’’ති සුත්වා පච්ඡාභත්යත කප්පිොනි යතලමධුඵාණිතාදීනි යචව

පානකානි ච කාජසයතහි ගාහායපත්වා විහාරං ගන්ත්වා සඞ්ඝස්ස

නිෙයායතත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා පටිසන්ථාරං කයරොන්තා එකමන්යත

නිසීදිංසු. සත්ථා යතසං මධුරධම්මකථං කයථන්යතො නිසීදි. තස්මං ඛයණ

එකච්යච භික්ඛූ යසනාසනං පටිජග්ගන්ති, එකච්යච මඤ්චපීඨාදීනි

පඤ්ඤායපන්ති, සාමයණරා අප්පහරිතං කයරොන්ති. භාජනීෙට්ඨායන 

සම්පත්තභික්ඛූපි අත්ථි, අසම්පත්තභික්ඛූපි අත්ථි. සම්පත්තා අසම්පත්තානං 

ලාභංගණ්හන්තා, ‘‘අම්හාකංයෙථ, අම්හාකංආචරිෙස්සයෙථඋපජ්ඣාෙස්ස

යෙථා’’ති කයථන්තා මහාසද්ෙමකංසු. සත්ථා සුත්වා යථරං පුච්ඡි ‘‘යක පන

යත, ආනන්ෙ, උච්චාසද්ො මහාසද්ො යකවට්ටා මඤ්යඤ මච්ඡවියලොයප’’ති? 

යථයරො එතමත්ථං ආයරොයචසි. සත්ථා සුත්වා ‘‘ආමසයහතු, ආනන්ෙ, භික්ඛූ

මහාසද්ෙංකයරොන්තී’’තිආහ. ‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘අනනුච්ඡවිකං, ආනන්ෙ, 
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අප්පතිරූපං. න හි මො කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යඛයෙයානි

චීවරාදියහතු පාරමයෙො පූරිතා, නාපි ඉයම භික්ඛූ චීවරාදියහතු අගාරස්මා

අනගාරිෙං පබ්බජිතා, අරහත්තයහතු පබ්බජිත්වා අනත්ථං අත්ථසදිසං අසාරං

සාරසදිසංකයරොන්ති, ගච්ඡානන්ෙ, යතභික්ඛූ පණායමහී’’ති. 

පුබ්ාණ්හසමෙන්ති දුතිෙදිවයස පුබ්බණ්හසමෙං. යාලුවලට්ඨිකාෙ මූයලති 

තරුණයබලුවරුක්ඛමූයල. පාාළ්යහොති පබාහියතො. පවාළ්යහොතිපි පායඨො, 

පවාහියතොතිඅත්යථො.උභෙම්පිනීහටභාවයමව දීයපති. සිොඅඤ්ඤථත්තන්ති

පසාෙඤ්ඤථත්තංවාභාවඤ්ඤථත්තංවා භයවෙය.කථං? ‘‘සම්මාසම්බුද්යධන

මෙං ලහුයක කාරයණ පණාමතා’’ති පසාෙං මන්ෙං කයරොන්තානං

පසාෙඤ්ඤථත්තං නාම යහොති. සලිඞ්යගයනව තිත්ථාෙතනං පක්කමන්තානං

භාවඤ්ඤථත්තංනාම. සිො විපරි ායමොතිඑත්ථපන‘‘මෙංසත්ථුඅජ්ඣාසෙං

ගණ්හිතුං සක්ඛිස්සාමාති පබ්බජිතා, නං ගයහතුං අසක්යකොන්තානං කිං

අම්හාකංපබ්බජ්ජාො’’ති? සික්ඛං පච්චක්ඛාෙහීනාොවත්තනංවිපරිණායමොති

යවදිතබ්යබො. වච්ෙස්සාති ඛීරූපකවච්ඡස්ස. අඤ්ඤථත්තන්ති

මලාෙනඅඤ්ඤථත්තං. ඛීරූපයකො හි වච්යඡො මාතු අෙස්සයනන ඛීරං

අලභන්යතො මලාෙති කම්පති පයවධති. විපරි ායමොති මරණං. යසො හි ඛීරං

අලභමායනොඛීරපිපාසාෙසුස්සන්යතො පතිත්වාමරති. 

බීජානං තරු ානන්ති උෙයකන අනුග්ගයහතබ්බානං විරූළ්හබීජානං. 

අඤ්ඤථත්තන්ති මලාෙනඤ්ඤථත්තයමව. තානි හි උෙකං අලභන්තානි

මලාෙන්ති. විපරි ායමොති විනායසො. තානි හි උෙකං අලභන්තානි සුක්ඛිත්වා 

විනස්සන්ති, පලාලයමව යහොන්ති. අනුග්ගහියතොති ආමසානුග්ගයහන යචව

ධම්මානුග්ගයහන ච අනුග්ගහියතො. අනුග්ගණ්යහෙයන්ති ද්වීහිපි එයතහි

අනුග්ගයහහි අනුග්ගණ්යහෙයං.අචිරපබ්බජිතාහිසාමයණරායචවෙහරභික්ඛූ

ච චීවරාදිපච්චෙයවකල්යල වා සති යගලඤ්යඤ වා සත්ථාරා වා

ආචරියුපජ්ඣායෙහි වා ආමසානුග්ගයහන අනනුග්ගහිතා කිලමන්තා න

සක්යකොන්ති සජ්ඣාෙං වා මනසිකාරං වා කාතුං, ධම්මානුග්ගයහන

අනනුග්ගහිතා උද්යෙයසන යචව ඔවාොනුසාසනිො ච පරිහාෙමානා න 

සක්යකොන්ති අකුසලං පරිවජ්යජත්වා කුසලං භායවතුං. ඉයමහි පන ද්වීහි

අනුග්ගයහහි අනුග්ගහිතා කායෙන අකිලමන්තා සජ්ඣාෙමනසිකායර

පවත්තිත්වාෙථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමානා අපරභායගතංඅනුග්ගහංඅලභන්තාපි

යතයනව පුරිමානුග්ගයහනලද්ධබලාසාසයනපතිට්ඨහන්ති, තස්මාභගවයතො

එවංපරිවිතක්යකො උෙපාදි. 
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භගවයතොපුරයතොපාතුරයහොසීතිසත්ථුචිත්තං ඤත්වා–‘‘ඉයමභික්ඛූභගවතා

පණාමතා, ඉොනියනසංඅනුග්ගහංකාතුකායමොඑවං චින්යතසි, කාරණංභගවා

චින්යතසි, අහයමත්ථ උස්සාහං ජයනස්සාමී’’ති පුරයතො පාකයටො අයහොසි. 

සන්යතත්ථ භික්ඛූති ඉෙං යසො මහාබ්රහ්මා ෙථා නාම බයත්යතො සූයෙො ෙයෙව 

අම්බිලග්ගාදීසුරසජාතංරඤ්යඤොරුච්චති, තංඅභිසඞ්ඛායරනසාදුතරංකත්වා

පුනදිවයස උපනායමති, එවයමව අත්තයනො බයත්තතාෙ භගවතා

ආහටඋපමංයෙව එවයමතං භගවාතිආදිවචයනහි අභිසඞ්ඛරිත්වා භගවන්තං

ොචන්යතො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අනුග්ගහකරණත්ථං වෙති. තත්ථ අභිනන්දතූති

‘‘මම සන්තිකං භික්ඛුසඞ්යඝො ආගච්ඡතූ’’ති. එවමස්ස ආගමනං

සම්පිොෙමායනොඅභිනන්ෙතු. අභිවදතූතිආගතස්සචඔවාොනුසාසනිංෙෙන්යතො

අභිවෙතු. 

පටිසල්ලානාති එකීභාවා. ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසීති ඉද්ධිං අකාසි. 

එකද්වීහිකාොති එයකයකො යචව ද්යව ද්යව ච හුත්වා. සාරජ්ජමානරූපාති

ඔත්තප්පමානසභාවාභාෙමානා.කස්මාපනභගවායතසං තථාඋපසඞ්කමනාෙ

ඉද්ධිමකාසීති? හිතපත්ථනාෙ. ෙදි හි යත වග්ගවග්ගා හුත්වා ආගච්යඡෙයං, 

‘‘භගවා භික්ඛුසඞ්ඝං පණායමත්වා අරඤ්ඤං පවිට්යඨො එකදිවසම්පි තත්ථ

වසිතුං නාසක්ඛි, යවයගයනව ආගයතො’’ති යකළිම්පි කයරෙයං. අථ යනසං

යනව බුද්ධගාරවං පච්චුපට්ඨයහෙය, න ධම්මයෙසනං සම්පටිච්ඡිතුං සමත්ථා

භයවෙයං. සභොනං පන සසාරජ්ජානං එකද්වීහිකාෙ ආගච්ඡන්තානං

බුද්ධගාරවඤ්යචව පච්චුපට්ඨිතං භවිස්සති, ධම්මයෙසනඤ්ච සම්පටිච්ඡිතුං

සක්ඛිස්සන්තීතිචින්යතත්වායතසං හිතපත්ථනාෙතථාරූපංඉද්ධිංඅකාසි. 

නිසීදිංසූති යතසු හි සාරජ්ජමානරූයපසු ආගච්ඡන්යතසු එයකො භික්ඛු

‘‘මමංයෙව සත්ථා ඔයලොයකති, මංයෙව මඤ්යඤ නිග්ගණ්හිතුකායමො’’ති

සණිකං ආගන්ත්වා වන්දිත්වා නිසීදි, අථඤ්යඤො අථඤ්යඤොති එවං 

පඤ්චභික්ඛුසතානි නිසීදිංසු. එවං නිසින්නං පන භික්ඛුසඞ්ඝං සීෙන්තයර 

සන්නිසින්නං මහාසමුද්ෙං විෙ නිවායත පදීපං විෙ ච නිච්චලං දිස්වා සත්ථා

චින්යතසි – ‘‘ඉයමසං භික්ඛූනං කීදිසී ධම්මයෙසනා වට්ටතී’’ති? අථස්ස

එතෙයහොසි – ‘‘ඉයම ආහාරයහතු පණාමතා, පිණ්ඩිොයලොපධම්මයෙසනාව

යනසං සප්පාො, තං ෙස්යසත්වා මත්ථයක තිපරිවට්ටයෙසනං යෙයසස්සාම, 

යෙසනාපරියෙොසායන සබ්යබ අරහත්තං පාපුණිස්සන්තී’’ති. අථ යනසං තං 

ධම්මයෙසනංයෙයසන්යතො අන්තමිදං, භික්ඛයවතිආදිමාහ. 

තත්ථ අන්තන්ති පච්ඡිමං ලාමකං. ෙදිදං පිණ්යඩොලයන්ති ෙං එවං

පිණ් පරියෙසයනනජීවිකං කප්යපන්තස්සජීවිතං.අෙංපයනත්ථපෙත්යථො–



සංයුත්තනිකායෙ ඛන්ධවග්ග-අට්ඨකථා ඛන්ධසංයුත්තං 
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පටුන 

පිණ් ාෙ උලතීති පිණ්ය ොයලො, පිණ්ය ොලස්ස කම්මං පිණ්යඩොලයං, 

පිණ් පරියෙසයනන නිප්ඵාදිතජීවිතන්ති අත්යථො. අභිසායපොති අක්යකොයසො.

කුපිතා හි මනුස්සා අත්තයනො පච්චත්ථිකං ‘‘චීවරං නිවායසත්වා කපාලං

ගයහත්වා පිණ් ං පරියෙසමායනො චරිස්සතී’’ති අක්යකොසන්ති. අථ වා පන

‘‘කිං තුය්හං අකාතබ්බං අත්ථි, යෙො ත්වං එවං බලවා වීරිෙසම්පන්යනොපි

හියරොත්තප්පංපහාෙකපයණොවිෙපිණ්ය ොයලොවිචරසි පත්තපාණී’’ති? එවම්පි 

අක්යකොසන්තියෙව. තඤ්ච යඛො එතන්ති එවං තං අභිසාපං සමානම්පි

පිණ්ය ොලයං. කුලපුත්තාඋයපන්තිඅත්ථවසිකාතිමමසාසයනජාතිකුලපුත්තා

ච ආචාරකුලපුත්තා ච අත්ථවසිකා කාරණවසිකා හුත්වා කාරණවසං පටිච්ච

උයපන්ති. 

රාජාභිනීතාතිආදීසු යෙ රඤ්යඤො සන්තකං ඛාදිත්වා රඤ්ඤා බන්ධනාගායර

බන්ධාපිතා පලායිත්වා පබ්බජන්ති, යත රාජාභිනීතා නාම. යත හි රඤ්ඤා

බන්ධනංඅභිනීතත්තා රාජාභිනීතා නාම.යෙ පනයචොයරහිඅටවිෙංගයහත්වා

එකච්යචසු මාරිෙමායනසු එකච්යච ‘‘මෙං සාම තුම්යහහි විස්සට්ඨා යගහං

අනජ්ඣාවසිත්වා පබ්බජිස්සාම, තත්ථ ෙං ෙං බුද්ධපූජාදිපුඤ්ඤං කරිස්සාම, 

තයතො තුම්හාකං පත්තිං ෙස්සාමා’’ති යතහි විස්සට්ඨා පබ්බජන්ති, යත 

යචොරාභිනීතා නාම.යතපිහියචොයරහිමායරතබ්බතංඅභිනීතාති යචොරාභිනීතා

නාම.යෙපනඉණංගයහත්වාපටිොතුංඅසක්යකොන්තාපලායිත්වාපබ්බජන්ති, 

යත ඉ ට්ටා නාම, ඉණපීළිතාතිඅත්යථො. ඉණට්ඨාතිපි පායඨො, ඉයණඨිතාති

අත්යථො. යෙ රාජයචොරඡාතකයරොගභොනං අඤ්ඤතයරන අභිභූතා උපද්දුතා

පබ්බජන්ති, යත භෙට්ටා නාම, භෙපීළිතාතිඅත්යථො. භෙට්ඨාතිපිපායඨො, භයෙ 

ඨිතාති අත්යථො. ආජීවිකාපකතාති ආජීවිකාෙ උපද්දුතා අභිභූතා, පුත්තොරං

යපොයසතුං අසක්යකොන්තාතිඅත්යථො. ඔතිණ් ාම්හාතිඅන්යතො අනුපවිට්ඨා. 

යසො ච යහොති අභිජ් ාලූති ඉෙං යසො කුලපුත්යතො ‘‘දුක්ඛස්ස අන්තං

කරිස්සාමී’’තිආදිවයසන චිත්තං උප්පායෙත්වා පබ්බජියතො, අපරභායග, තං

පබ්බජ්ජං තථාරූපං කාතුං න සක්යකොති, තං ෙස්යසතුං වුත්තං. තත්ථ 

අභිජ් ාලූති පරභණ් ානං අභිජ්ඣායිතා. තිබ්ාසාරායගොති බහලරායගො. 

ායාපන්නචිත්යතොති පූතිභායවන විපන්නචිත්යතො. පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපොති

තිඛිණසිඞ්යගො විෙ යගොයණො දුට්ඨචිත්යතො. මුට්ඨස්සතීති

භත්තනික්ඛිත්තකායකො විෙ නට්ඨස්සති, ඉධ කතං එත්ථ නස්සති. 

අසම්පජායනොති නිප්පඤ්යඤො. ඛන්ධාදිපරිච්යඡෙරහියතො. අසමාහියතොති

චණ් යසොයත බද්ධනාවා විෙ උපචාරප්පනාභායවන අසණ්ඨියතො. 

විබ්භන්තචිත්යතොති බන්ධාරුළ්හමයගොවිෙසන්තමයනො. පාකතින්ද්රියෙොතිෙථා
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ගිහී පුත්තධීතයරො ඔයලොයකන්යතො අසංවුතින්ද්රියෙො යහොති, එවං

අසංවුතින්ද්රියෙො. 

ෙවාලාතන්ති ඡවානං ෙඩ් ට්ඨායන අලාතං. උභයතොපදිත්තං මජ්ය 

ගූථගතන්ති පමායණන අට්ඨඞ්ගුලමත්තං ද්වීසු ඨායනසු ආදිත්තං මජ්යඣ

ගූථමක්ඛිතං. යනවගායමති සයචහිතංයුගනඞ්ගලයගොපානසිපක්ඛපාසකාදීනං 

අත්ථාෙ උපයනතුං සක්කා අස්ස, ගායම කට්ඨත්ථං ඵයරෙය. සයච 

යඛත්තකුටිෙංකට්ඨත්ථරමඤ්චකාදීනංඅත්ථාෙඋපයනතුංසක්කා, අරඤ්යඤ

කට්ඨත්ථං ඵයරෙය. ෙස්මා පන උභෙථාපි න සක්කා, තස්මා එවං වුත්තං. 

ගිහියභොගාචපරිහීයනොතියෙොඅගායරවසන්යතහිගිහීහිොෙජ්යජ භාජිෙමායන

යභොයගො ලද්ධබ්යබො අස්ස, තයතො ච පරිහීයනො. සාමඤ්ඤත්ථඤ්චාති

ආචරියුපජ්ඣාොනං ඔවායෙ ඨත්වා පරිෙත්තිපටියවධවයසන පත්තබ්බං

සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච. ඉමඤ්ච පන උපමං සත්ථා න දුස්සීලස්ස වයසන ආහරි, 

පරිසුද්ධසීලස්ස පන අලසස්ස අභිජ්ඣාදීහි යෙොයසහි උපහතස්ස පුග්ගලස්ස

ඉමංඋපමංආහරි. 

තයෙොයම, භික්ඛයවති කස්මා ආරද්ධං? ඉමස්ස පුග්ගලස්ස

ඡවාලාතසදිසභායවොයනවමාතාපිතූහිකයතො, නආචරියුපජ්ඣායෙහි, ඉයමහි 

පන පාපවිතක්යකහිකයතොති ෙස්සනත්ථංආරද්ධං. අනිමිත්තං වා සමාධින්ති 

විපස්සනාසමාධිං. යසො හි නිච්චනිමත්තාදීනං සමුග්ඝාතයනන අනිමත්යතොති

වුච්චති. එත්ථ ච චත්තායරො සතිපට්ඨානා මස්සකා, අනිමත්තසමාධි

පුබ්බභායගො. අනිමත්තසමාධි වා මස්සයකො, සතිපට්ඨානා පුබ්බභාගාති 

යවදිතබ්බා. 

ද්යවමා, භික්ඛයව, දිට්ඨියෙොති ඉෙං පන න යකවලං අනිමත්තසමාධිභාවනා

ඉයමසංයෙව තිණ්ණං මහාවිතක්කානං පහානාෙ සංවත්තති, 

සස්සතුච්යඡෙදිට්ඨීනම්පි පන සමුග්ඝාතං කයරොතීති ෙස්සනත්ථං වුත්තං. න

වජ්ජවා අස්සන්ති නිද්යෙොයසො භයවෙයං. යසසයමත්ථ උත්තානයමව. ඉති

භගවා ඉමස්මම්පි සුත්යත යෙසනං තීහි භයවහි විනිවත්යතත්වා අරහත්යතන

කූටං ගණ්හි. යෙසනාවසායන පඤ්චසතා භික්ඛූ සහ පටිසම්භිොහි අරහත්තං

පාපුණිංසූති. අට්ඨමං. 

9. පාලියලෙයසුත්තවණ්ණනා 

81. නවයම චාරිකං පක්කාමීතියකොසම්බිකානංභික්ඛූනංකලහකායලසත්ථා

එකදිවසං දීඝීතිස්ස යකොසලරඤ්යඤො වත්ථුං ආහරිත්වා ‘‘න හි යවයරන

යවරානි, සම්මන්තීධකුොචන’’න්තිආදීහි (ධ. ප. 5) ගාථාහි ඔවෙති. තංදිවසං
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යතසංකලහංකයරොන්තානංයෙව රත්ති විභාතා. දුතිෙදිවයසපිභගවා තයමව

වත්ථුං කයථසි. තංදිවසම්පි යතසං කලහං කයරොන්තානංයෙව රත්ති විභාතා.

තතිෙදිවයසපි භගවා තයමව වත්ථුං කයථසි. අථ නං අඤ්ඤතයරො භික්ඛු

එවමාහ – ‘‘අප්යපොස්සුක්යකො, භන්යත, භගවා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං

අනුයුත්යතොවිහරතු, මෙයමයතන භණ් යනන කලයහනවිග්ගයහනවිවායෙන

පඤ්ඤායිස්සාමා’’ති. සත්ථා ‘‘පරිොදිණ්ණරූපචිත්තා යඛො ඉයම යමොඝපුරිසා, 

න ඉයම සක්කා සඤ්ඤායපතු’’න්ති චින්යතත්වා – ‘‘කිං මය්හං ඉයමහි, 

එකචාරවාසං වසිස්සාමී’’ති? යසො පායතොව සරීරපටිජග්ගනං කත්වා

යකොසම්බිෙං පිණ් ාෙ චරිත්වා කඤ්චිපි අනාමන්යතත්වා එයකොව අදුතියෙො

චාරිකංපක්කාම. 

ෙස්මිං, ආවුයසො, සමයෙතිඉෙංයථයරො ෙස්මාස්සඅජ්ජභගවාඑයකනභික්ඛුනා

සද්ධිං පක්කමස්සති, අජ්ජ ද්වීහි, අජ්ජ සයතන, අජ්ජ සහස්යසන, අජ්ජ

එකයකොවාති සබ්යබො භගවයතො චායරො විදියතො පාකයටො පච්චක්යඛො, තස්මා

ආහ. 

අනුපුබ්යානාති ගාමනිගමපටිපාටිො පිණ් ාෙ චරමායනො එකචාරවාසං තාව

වසමානංභික්ඛුං පස්සිතුකායමොහුත්වාබාලකයලොණකාරගාමංඅගමාසි.තත්ථ

භගුත්යථරස්ස සකලපච්ඡාභත්තඤ්යචව තිොමරත්තිඤ්ච එකචාරවායස

ආනිසංසං කයථත්වා පුනදිවයස යතන පච්ඡාසමයණන පිණ් ාෙ චරිත්වා තං

තත්යථව නිවත්යතත්වා ‘‘සමග්ගවාසං වසමායන තයෙො කුලපුත්යත

පස්සිස්සාමී’’තිපාචීනවංසමගොෙංඅගමාසි.යතසම්පි සකලපච්ඡාභත්තඤ්යචව

තිොමරත්තිඤ්ච එකචාරවායස ආනිසංසං කයථත්වා යත තත්යථව 

නිවත්යතත්වාඑකයකොවපාලියලෙයනගරාභිමුයඛොපක්කමත්වාඅනුපුබ්යබන 

පාලියලෙයනගරං සම්පත්යතො. යතන වුත්තං – ‘‘අනුපුබ්යබන චාරිකං

චරමායනොයෙන පාලියලෙයකං, තෙවසරී’’ති. 

භද්දසාලමූයලති පාලියලෙයවාසියනො භගවයතො ොනං ෙත්වා පාලියලෙයයතො

අවිදූයරරක්ඛිතවනසණ්ය ොනාමඅත්ථි, තත්ථභගවයතොපණ්ණසාලංකත්වා

‘‘එත්ථවසථා’’තිපටිඤ්ඤංකායරත්වාවාසයිංසු. භද්ෙසායලොපනතත්යථයකො

මනායපො ලද්ධයකො සාලරුක්යඛො. භගවා තං නගරං උපනිස්සාෙ තස්මං 

වනසණ්ය  පණ්ණසාලසමීයප තස්මං රුක්ඛමූයල විහරති. යතන වුත්තං 

‘‘භද්ෙසාලමූයල’’ති. 

එවං විහරන්යත පයනත්ථ තථාගයත අඤ්ඤතයරො හත්ථිනායගො හත්ථිනීහි 

හත්ථියපොතකාදීහි යගොචරභූමතිත්යථොගාහනාදීසු උබ්බාළ්යහො යූයථ

උක්කණ්ඨියතො ‘‘කිං යම ඉයමහි හත්ථීහී’’ති? යූථං පහාෙ මනුස්සපථං
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ගච්ඡන්යතො පාලියලෙයකවනසණ්ය  භගවන්තං දිස්වා ඝටසහස්යසන

නිබ්බාපිතසන්තායපො විෙ නිබ්බුයතො හුත්වා සත්ථු සන්තියක අට්ඨාසි. යසො

තයතො පට්ඨාෙ සත්ථු වත්තපටිවත්තං කයරොන්යතො මුඛයධොවනං යෙති, 

න්හායනොෙකංආහරති, ෙන්තකට්ඨංයෙති, පරියවණංසම්මජ්ජති, අරඤ්ඤයතො

මධුරානිඵලාඵලානිආහරිත්වාසත්ථුයනොයෙති.සත්ථාපරියභොගංකයරොති. 

එකදිවසං සත්ථා රත්තිභාගසමනන්තයර චඞ්කමත්වා පාසාණඵලයක නිසීදි.

හත්ථීපි අවිදූයර ඨායන අට්ඨාසි. සත්ථා පච්ඡයතො ඔයලොයකත්වා න කිඤ්චි 

අද්ෙස, එවංපුරයතොචඋභෙපස්යසසුච.අථස්ස‘‘සුඛංවතාහංඅඤ්ඤත්රයතහි 

භණ් නකාරයකහිවසාමී’’තිචිත්තංඋප්පජ්ජි.හත්ථියනොපි‘‘මොනාමතසාඛං

අඤ්යඤ ඛාෙන්තානත්ථී’’තිආදීනිචින්යතත්වා–‘‘සුඛංවතඑකයකොව වසාම, 

සත්ථු වත්තං කාතුං ලභාමී’’ති චිත්තං උප්පජ්ජි. සත්ථා අත්තයනො චිත්තං

ඔයලොයකත්වා – ‘‘මම තාව ඊදිසං චිත්තං, කීදිසං නු යඛො හත්ථිස්සා’’ති

තස්සාපිතාදිසයමවදිස්වා‘‘සයමතියනොචිත්ත’’න්තිඉමංඋොනං උොයනසි– 

‘‘එතංනාගස්සනායගන, ඊසාෙන්තස්සහත්ථියනො; 

සයමතිචිත්තංචිත්යතන, ෙයෙයකොරමතීවයන’’ති.(මහාව.467); 

අථයඛොසම්ාහුලාභික්ඛූතිඅථඑවංතථාගයත තත්ථ විහරන්යතපඤ්චසතා

දිසාසුවස්සංවුත්ථාභික්ඛූ. යෙනාෙස්මාආනන්යදොති‘‘සත්ථාකිරභික්ඛුසඞ්ඝං

පණායමත්වා අරඤ්ඤං පවිට්යඨො’’ති අත්තයනො ධම්මතාෙ සත්ථු සන්තිකං

ගන්තුංඅසක්යකොන්තා යෙනාෙස්මාආනන්යෙො, යතනුපසඞ්කමංසු. 

අනන්තරා ආසවානං ඛයෙොති මග්ගානන්තරං අරහත්තඵලං. විචෙයසොති

විචයෙන, යතසං යතසං ධම්මානං සභාවවිචිනනසමත්යථන ඤායණන 

පරිච්ඡින්දිත්වාති අත්යථො. ධම්යමොති සාසනධම්යමො. චත්තායරො

සතිපට්ඨානාතිආදි යෙ යෙ යකොට්ඨායස පරිච්ඡින්දිත්වා ධම්යමො යෙසියතො, 

යතසං පකාසනත්ථාෙවුත්තං. සමනුපස්සනාතිදිට්ඨිසමනුපස්සනා. සඞ්ඛායරො

යසොති දිට්ඨිසඞ්ඛායරො යසො. තයතොයජො යසො සඞ්ඛායරොති තයතො තණ්හායතො

යසොසඞ්ඛායරොජායතො.තණ්හාසම්පයුත්යතසු චිත්යතසුපිචතූසුචිත්යතසුඑස

ජාෙති. සාපිතණ්හාතිසා දිට්ඨිසඞ්ඛාරස්සපච්චෙභූතාතණ්හා. සාපියවදනාති

සා තණ්හාෙ පච්චෙභූතා යවෙනා. යසොපි ඵස්යසොති යසො යවෙනාෙ පච්චයෙො 

අවිජ්ජාසම්ඵස්යසො. සාපිඅවිජ්ජාතිසාඵස්සසම්පයුත්තා අවිජ්ජා. 

යනොචස්සං, යනොචයමසිොතිසයචඅහංනභයවෙයං, මමපරික්ඛායරොපින

භයවෙය. නාභවිස්සං, නයමභවිස්සතීතිසයචපනආෙතිම්පිඅහංන භවිස්සාම, 

එවං මමපරික්ඛායරොපිනභවිස්සති. එත්තයකඨායනභගවා යතනභික්ඛුනා 
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ගහිතගහිතදිට්ඨිං විස්සජ්ජායපන්යතො ආගයතො පුග්ගලජ්ඣාසයෙනපි

යෙසනාවිලායසනපි. තයතොයජො යසො සඞ්ඛායරොති තණ්හාසම්පයුත්තචිත්යත

විචිකිච්ඡාව නත්ථි, කථං විචිකිච්ඡාසඞ්ඛායරො තණ්හායතො ජාෙතීති? 

අප්පහීනත්තා.ෙස්සහි තණ්හාෙඅප්පහීනාෙයසො උප්පජ්ජති, තංසන්ධායෙතං

වුත්තං. දිට්ඨිොපි එයසව නයෙො ලබ්භතියෙව චතූසු හි චිත්තුප්පායෙසු

සම්පයුත්තදිට්ඨිනාම නත්ථි.ෙස්මාපනතණ්හාෙඅප්පහීනත්තාසාඋප්පජ්ජති, 

තස්මා තං සන්ධාෙ තත්රාපි අෙමත්යථො යුජ්ජති. ඉති ඉමස්මං සුත්යත

යතවීසතිොඨායනසුඅරහත්තං පායපත්වාවිපස්සනාකථිතා.නවමං. 

10. පුණ්ණමසුත්තවණ්ණනා 

82. ෙසයම තදහුයපොසයථතිආදි පවාරණසුත්යත විත්ථාරිතයමව. කිඤ්චියදව

යදසන්තිකිඤ්චිකාරණං. සයකආසයනනිසීදිත්වාපුච්ෙෙදාකඞ්ඛසීතිකස්මා

එවමාහ? යසො කිර භික්ඛු පඤ්චසතභික්ඛුපරිවායරො. ආචරියෙ පන ඨිතයක

පුච්ඡන්යත සයචයතභික්ඛූනිසීෙන්ති, සත්ථරිගාරවංකතංයහොති, ආචරියෙ

අගාරවං.සයච උට්ඨහන්ති, ආචරියෙගාරවංකතංයහොති, සත්ථරිඅගාරවං.ඉති

යනසංචිත්තංඅයනකග්ගං භවිස්සති, යෙසනංසම්පටිච්ඡිතුංනසක්ඛිස්සන්ති.

තස්මං පන නිසීදිත්වා පුච්ඡන්යත යතසං චිත්තං එකග්ගං භවිස්සති, යෙසනං

සම්පටිච්ඡිතුං සක්ඛිස්සන්තීතිඤත්වාභගවාඑවමාහ. ඉයමනුයඛො, භන්යතති 

අෙං යථයරො පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං ආචරියෙො, පඤ්චක්ඛන්ධමත්තම්පි

නප්පජානාතීති න වත්තබ්යබො. පඤ්හං පුච්ඡන්යතන පන ‘‘ඉයම

පඤ්චුපාොනක්ඛන්ධා, නඅඤ්යඤ’’තිඑවං ජානන්යතනවිෙහුත්වාපුච්ඡිතුංන

වට්ටති, තස්මාඅජානන්යතොවිෙපුච්ඡති.යතපි චස්සඅන්යතවාසිකා‘‘අම්හාකං

ආචරියෙො ‘අහං ජානාමී’ති න කයථති, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන පන සද්ධිං

සංසන්දිත්වාව කයථතී’’ති යසොතබ්බං සද්ධාතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්තීතිපි 

අජානන්යතොවිෙපුච්ඡති. 

ෙන්දමූලකාති තණ්හාඡන්ෙමූලකා. න යඛො භික්ඛු තඤ්යඤව උපාදානං යත

පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාති ෙස්මා ඡන්ෙරාගමත්තං පඤ්චක්ඛන්ධා න යහොති, 

තස්මා ඉෙං වුත්තං. ෙස්මා පන සහජාතයතො වා ආරම්මණයතො වා ඛන්යධ

මුඤ්චිත්වාඋපාොනංනත්ථි, තස්මා නාපි අඤ්ඤත්රපඤ්චහි උපාදානක්ඛන්යධහි 

උපාදානන්ති වුත්තං. තණ්හාසම්පයුත්තස්මඤ්හි චිත්යත වත්තමායන 

තංචිත්තසමුට්ඨානරූපං රූපක්ඛන්යධො, ඨයපත්වා තං තණ්හං යසසා

අරූපධම්මා චත්තායරො ඛන්ධාති සහජාතයතොපි ඛන්යධ මුඤ්චිත්වා උපාොනං

නත්ථි.උපාොනස්සපනරූපාදීසු අඤ්ඤතරංආරම්මණංකත්වාඋප්පජ්ජනයතො

ආරම්මණයතොපි පඤ්චක්ඛන්යධ මුඤ්චිත්වා උපාොනං නත්ථි. 
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පටුන 

ෙන්දරාගයවමත්තතාති ඡන්ෙරාගනානත්තං. එවං යඛො භික්ඛූති එවං

රූපාරම්මණස්ස ඡන්ෙරාගස්ස යවෙනාදීසු අඤ්ඤතරංආරම්මණං අකරණයතො

සිොඡන්ෙරාගයවමත්තතා. ඛන්ධාධිවචනන්ති ඛන්ධාතිඅෙං පඤ්ඤත්ති.අෙං

පන අනුසන්ධි න ඝටිෙති, කිඤ්චාපි න ඝටිෙති, සානුසන්ධිකාව පුච්ඡා, 

සානුසන්ධිකං විස්සජ්ජනං. අෙඤ්හි යථයරො යතසං යතසං භික්ඛූනං

අජ්ඣාසයෙන පුච්ඡති, සත්ථාපියතසංයතසංඅජ්ඣාසයෙයනවවිස්සජ්යජති.

යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමව.ෙසමං. 

ඉමස්ස ච පන වග්ගස්ස එයකකස්මං සුත්යත පඤ්චසතා පඤ්චසතා භික්ඛූ

අරහත්තංපත්තාති. 

ඛජ්ජනීෙවග්යගොඅට්ඨයමො. 

9. යථරවග්යගො 

1. ආනන්ෙසුත්තවණ්ණනා 

83. යථරවග්ගස්ස පඨයම මන්තාණිපුත්යතොති, මන්තාණිොනාමබ්රාහ්මණිො

පුත්යතො. උපාදාොතිආගම්මආරබ්භසන්ධාෙපටිච්ච. අස්මීතියහොතීතිඅස්මීති

එවං පවත්තං තණ්හාමානදිට්ඨිපපඤ්චත්තෙං යහොති. දහයරොති තරුයණො. 

යුවාති යෙොබ්බයනන සමන්නාගයතො. මණ්ඩනකජාතියකොති

මණ් නකසභායවො මණ් නකසීයලො. මුඛනිමිත්තන්ති මුඛපටිබිම්බං. තඤ්හි

පරිසුද්ධං ආොසමණ් ලං පටිච්ච පඤ්ඤාෙති. කිං පන තං ඔයලොකෙයතො

සකමුඛං පඤ්ඤාෙති, පරමුඛන්ති? ෙදි සකං භයවෙය, පරම්මුඛං හුත්වා

පඤ්ඤායෙෙය, අථපරස්සභයවෙය, වණ්ණාදීහිඅසදිසං හුත්වාපඤ්ඤායෙෙය.

තස්මානතංඅත්තයනො, නපරස්ස, ආොසංපනනිස්සාෙනිභාසරූපං නාමතං

පඤ්ඤාෙතීති වෙන්ති. අථ ෙං උෙයක පඤ්ඤාෙති, තං යකනකාරයණනාති? 

මහාභූතානං විසුද්ධතාෙ. ධම්යමො යම අභිසමියතොති මො ඤායණන

චතුසච්චධම්යමොඅභිසමාගයතො, යසොතාපන්යනොස්මජායතොති කයථසි.පඨමං. 

2. තිස්සසුත්තවණ්ණනා 

84. දුතියෙ මධුරකජායතොවිොතිසඤ්ජාතගරුභායවොවිෙඅකම්මඤ්යඤො. දිසාපි

යමති අෙං පුරත්ථිමා අෙං ෙක්ඛිණාති එවං දිසාපි මය්හං න පක්ඛාෙන්ති, න

පාකටායහොන්තීතිවෙති. ධම්මාපිමංන පටිභන්තීතිපරිෙත්තිධම්මාපිමය්හංන

උපට්ඨහන්ති, උග්ගහිතං සජ්ඣායිතං න දිස්සතීති වෙති. විචිකිච්ොති යනො

මහාවිචිකිච්ඡා.නහි තස්ස‘‘සාසනංනිෙයානිකංනුයඛො, නනුයඛො’’තිවිමති



සංයුත්තනිකායෙ ඛන්ධවග්ග-අට්ඨකථා ඛන්ධසංයුත්තං 

49 

පටුන 

උප්පජ්ජති. එවං පනස්ස යහොති ‘‘සක්ඛිස්සාම නු යඛො සමණධම්මං කාතුං, 

උොහුපත්තචීවරධාරණමත්තයමව කරිස්සාමී’’ති. 

කාමානයමතං අධිවචනන්ති ෙථා හි නින්නං පල්ලලං ඔයලොයකන්තස්ස

ෙස්සනරාමයණෙයකමත්තං අත්ථි, යෙො පයනත්ථ ඔතරති, තං 

චණ් මීනාකුලතාෙ ආකඩ්ඪිත්වා අනෙබයසනං පායපති, එවයමවං පඤ්චසු

කාමගුයණසු චක්ඛුද්වාරාදීනං ආරම්මයණ රාමයණෙයකමත්තං අත්ථි, යෙො

පයනත්ථ යගධං ආපජ්ජති, තං ආකඩ්ඪිත්වා නිරොදීසු එව පක්ඛිපන්ති.

අප්පස්සාො හි කාමා බහුදුක්ඛා බහුපාොසා, ආදීනයවො එත්ථ භියෙයොති ඉමං

අත්ථවසං පටිච්ච ‘‘කාමානයමතං අධිවචන’’න්ති වුත්තං. අහමනුග්ගයහනාති

අහං ධම්මාමසානුග්ගයහහි අනුග්ගණ්හාම. අභිනන්දීති සම්පටිච්ඡි. න

යකවලඤ්චඅභිනන්දි, ඉමංපනසත්ථුසන්තිකාඅස්සාසංලභිත්වා ඝයටන්යතො

වාෙමන්යතොකතිපායහනඅරහත්යතපතිට්ඨාසි.දුතිෙං. 

3. ෙමකසුත්තවණ්ණනා 

85. තතියෙ දිට්ඨිගතන්ති සයච හිස්ස එවං භයවෙය ‘‘සඞ්ඛාරා උප්පජ්ජන්ති

යචවනිරුජ්ඣන්තිච, සඞ්ඛාරප්පවත්තයමව අප්පවත්තංයහොතී’’ති, දිට්ඨිගතං

නාමනභයවෙය, සාසනාවචරිකංඤාණංභයවෙය.ෙස්මා පනස්ස ‘‘සත්යතො

උච්ඡිජ්ජති විනස්සතී’’ති අයහොසි, තස්මා දිට්ඨිගතං නාම ජාතං. ථාමසා

පරාමාසාතිදිට්ඨිථායමනයචවදිට්ඨිපරාමායසනච. 

යෙනාෙස්මා සාරිපුත්යතොති ෙථා නාම පච්චන්යත කුපියත තං වූපසයමතුං 

අසක්යකොන්තා රාජපුරිසා යසනාපතිස්සවා රඤ්යඤොවා සන්තිකංගච්ඡන්ති, 

එවං දිට්ඨිගතවයසනතස්මංයථයරකුපියතතංවූපසයමතුංඅසක්යකොන්තායත

භික්ඛූ යෙන ධම්මරාජස්ස ධම්මයසනාපති ආෙස්මා සාරිපුත්යතො, 

යතනුපසඞ්කමංසු. එවංායායඛොති යතසං භික්ඛූනං සන්තියක විෙ යථරස්ස

සම්මුඛා පග්ගය්හ වත්තුං අසක්යකොන්යතො ඔලම්බන්යතන හෙයෙන 

‘‘එවංබයායඛො’’තිආහ. තංකිංමඤ්ඤසි, ආවුයසොති? ඉෙංයථයරො තස්සවචනං

සුත්වා, ‘‘නාෙං අත්තයනො ලද්ධිෙං යෙොසං පස්සති, ධම්මයෙසනාෙ අස්ස තං 

පාකටංකරිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාතිපරිවට්ටංයෙසනංයෙයසතුංආරභි. 

තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො ෙමක, රූපං තථාගයතොති ඉෙං කස්මා ආරද්ධං? 

අනුයෙොගවත්තං ොපනත්ථං. තිපරිවට්ටයෙසනාවසානස්මඤ්හි යථයරො

යසොතාපන්යනො ජායතො. අථ නං අනුයෙොගවත්තං ොයපතුං ‘‘තං කිං

මඤ්ඤසී’’තිආදිමාහ? තථාගයතොති සත්යතො. රූපං යවෙනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා

විඤ්ඤාණන්ති ඉයම පඤ්චක්ඛන්යධ සම්පිණ්ය ත්වා ‘‘තථාගයතො’’ති
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සමනුපස්සසීති පුච්ඡති. එත්ථ ච යත, ආවුයසොති ඉෙං යථරස්ස අනුයෙොයග

භුනම්මං. ඉෙං වුත්තං යහොති – එත්ථ ච යත එත්තයක ඨායන දිට්යඨව ධම්යම

සච්චයතොථිරයතොසත්යත අනුපලබ්භිෙමායනති. සයචතං, ආවුයසොතිඉෙයමතං

අඤ්ඤං බයාකරායපතුකායමො පුච්ඡති. ෙං දුක්ඛං තං නිරුද්ධන්ති ෙං දුක්ඛං, 

තයෙව නිරුද්ධං, අඤ්යඤො සත්යතො නිරුජ්ඣනයකො නාම නත්ථි, එවං 

බයාකයරෙයන්තිඅත්යථො. 

එතස්යසවඅත්ථස්සාතිඑතස්ස පඨමමග්ගස්ස. භියෙයොයසොමත්තාෙඤා ාොති

අතියරකප්පමාණස්ස ඤාණස්සඅත්ථාෙ, සහවිපස්සනකානංඋපරිචතිණ්ණං

මග්ගානං ආවිභාවත්ථාොති අත්යථො. ආරක්ඛසම්පන්යනොති

අන්යතොආරක්යඛන යචව බහිආරක්යඛන ච සමන්නාගයතො. 

අයෙොගක්යඛමකායමොති චතූහි යෙොයගහි යඛමභාවං අනිච්ඡන්යතො. පසය්හාති

පසය්හිත්වාඅභිභවිත්වා. අනුපඛජ්ජාතිඅනුපවිසිත්වා. 

පුබ්බුට්ඨායීතිආදීසු දූරයතොව ආගච්ඡන්තං දිස්වා ආසනයතො පඨමතරං

වුට්ඨාතීති පුබ්බුට්ඨායී. තස්සආසනං ෙත්වා තස්මංනිසින්යන පච්ඡා නිපතති

නිසීෙතීති, පච්ොනිපාතී. පායතොවවුට්ඨාෙ ‘‘එත්තකා කසිතුංගච්ඡථ, එත්තකා

වපිතු’’න්ති වා සබ්බපඨමං වුට්ඨාතීති පුබ්බුට්ඨායී. සාෙං සබ්යබසු අත්තයනො

අත්තයනො වසනට්ඨානං ගයතසු යගහස්ස සමන්තයතො ආරක්ඛං සංවිධාෙ

ද්වාරානි ථයකත්වා සබ්බපච්ඡා නිපජ්ජනයතොපි පච්ොනිපාතී. ‘‘කිං කයරොම, 

අෙයපුත්ත? කිං කයරොම අෙයපුත්තා’’ති? මුඛං ඔයලොයකන්යතො කිංකාරං

පටිසායවතීති කිංකාරපටිස්සාවී. මනාපං චරතීති මනාපචාරී. පිෙං වෙතීති 

පිෙවාදී. මිත්තයතොපි නං සද්දයහෙයාති මත්යතො යම අෙන්ති සද්ෙයහෙය. 

විස්සාසං ආපජ්යජෙයාති එකයතො පානයභොජනාදිං කයරොන්යතො විස්සාසියකො

භයවෙය. සංවිස්සත්යථොතිසුට්ඨවිස්සත්යථො. 

එවයමව යඛොති එත්ථ ඉෙං ඔපම්මසංසන්ෙනං – බාලගහපතිපුත්යතො විෙ හි

වට්ටසන්නිස්සිතකායල අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො, වධකපච්චාමත්යතො විෙ

අබලදුබ්බලා පඤ්චක්ඛන්ධා, වධකපච්චාමත්තස්ස ‘‘බාලගහපතිපුත්තං

උපට්ඨහිස්සාමී’’ති උපගතකායලො විෙ පටිසන්ධික්ඛයණ උපගතා

පඤ්චක්ඛන්ධා, තස්සහි‘‘නයමඅෙංසහායෙො, වධකපච්චත්ථියකො අෙ’’න්ති

අජානනකායලො විෙ වට්ටනිස්සිතපුථුජ්ජනස්ස පඤ්චක්ඛන්යධ ‘‘න ඉයම 

මය්හ’’න්තිඅගයහත්වා ‘‘මමරූපං, මමයවෙනා, මමසඤ්ඤා, මමසඞ්ඛාරා, 

මම විඤ්ඤාණ’’න්ති ගහිතකායලො, වධකපච්චත්ථිකස්ස ‘‘මත්යතො යම

අෙ’’න්ති ගයහත්වා සක්කාරකරණකායලො විෙ ‘‘මම ඉයම’’ති ගයහත්වා

පඤ්චන්නං ඛන්ධානං න්හාපනයභොජනාදීහි සක්කාරකරණකායලො, 
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‘‘අතිවිස්සත්යථො යම අෙ’’න්ති ඤත්වා සක්කාරං කයරොන්තස්යසව අසිනා

සීසච්ඡින්ෙනං විෙ විස්සත්ථස්ස බාලපුථුජ්ජනස්ස තිඛියණහි භිජ්ජමායනහි 

ඛන්යධහිජීවිතපරිොොනංයවදිතබ්බං. 

උයපතීති උපගච්ඡති. උපාදිෙතීති ගණ්හාති. අධිට්ඨාතීති අධිතිට්ඨති. අත්තා

යමති අෙං යම අත්තාති. සුතවා ච යඛො, ආවුයසො, අරිෙසාවයකොතිෙථා පන

පණ්ඩියතො ගහපතිපුත්යතො එවං උපගතං පච්චත්ථිකං ‘‘පච්චත්ථියකො යම

අෙ’’න්ති ඤත්වා අප්පමත්යතො තානි තානි කම්මානි කායරත්වා අනත්ථං

පරිහරති, අත්ථං පාපුණාති, එවං සුතවා අරිෙසාවයකොපි ‘‘න රූපං අත්තයතො

සමනුපස්සතී’’තිආදිනා නයෙන පඤ්චක්ඛන්යධ අහන්ති වා මමන්ති වා 

අගයහත්වා, ‘‘පච්චත්ථිකා යම එයත’’ති ඤත්වා

රූපසත්තකඅරූපසත්තකාදිවයසන විපස්සනාෙ යෙොයජත්වාව තයතොනිොනං

දුක්ඛං පරිවජ්යජත්වා අග්ගඵලං අරහත්තං පාපුණාති. යසසයමත්ථ

උත්තානයමව.තතිෙං. 

4. අනුරාධසුත්තවණ්ණනා 

86. චතුත්යථ අරඤ්ඤකුටිකාෙන්ති තස්යසව විහාරස්ස පච්චන්යත

පණ්ණසාලාෙං. තං තථාගයතොති තුම්හාකං සත්ථා තථාගයතො තං සත්තං 

තථාගතං. අඤ්ඤත්ර ඉයමහීති තස්ස කිර එවං අයහොසි ‘‘ඉයම සාසනස්ස

පටිපක්ඛාපටිවියලොමා, ෙථාඉයමභණන්ති, නඑවංසත්ථාපඤ්ඤායපස්සති, 

අඤ්ඤථා පඤ්ඤායපස්සතී’’ති. තස්මා එවමාහ. එවං වුත්යත යත 

අඤ්ඤතිත්ථිොති එවං යථයරන අත්තයනො ච පයරසඤ්ච සමෙං අජානිත්වා

වුත්යත එකයෙයසනසාසනසමෙං ජානන්තා යථරස්ස වායෙයෙොසං ොතුකාමා

යත අඤ්ඤතිත්ථිොපරිබ්බාජකාආෙස්මන්තංඅනුරාධංඑතෙයවොචුං. 

තංකිංමඤ්ඤසිඅනුරාධාතිසත්ථාතස්ස කථංසුත්වාචින්යතසි–‘‘අෙංභික්ඛු

අත්තයනො ලද්ධිෙං යෙොසං න ජානාති, කාරයකො පයනස යුත්තයෙොයගො, 

ධම්මයෙසනාෙඑවනංජානායපස්සාමී’’තිතිපරිවට්ටංයෙසනංයෙයසතුකායමො 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අනුරාධා’’තිආදිමාහ. අථස්ස තාෙ යෙසනාෙ

අරහත්තප්පත්තස්ස අනුයෙොගවත්තං ආයරොයපන්යතො තං කිං මඤ්ඤසි, 

අනුරාධ? රූපං තථාගයතොතිආදිමාහ. දුක්ඛඤ්යචව පඤ්ඤයපමි, දුක්ඛස්ස ච 

නියරොධන්ති වට්ටදුක්ඛඤ්යචව වට්ටදුක්ඛස්ස ච නියරොධං නිබ්බානං 

පඤ්ඤයපම. දුක්ඛන්ති වා වචයනන දුක්ඛසච්චං ගහිතං. තස්මං ගහියත

සමුෙෙසච්චං ගහිතයමව යහොති, තස්ස මූලත්තා. නියරොධන්ති වචයනන

නියරොධසච්චං ගහිතං. තස්මං ගහියත මග්ගසච්චං ගහිතයමව යහොති තස්ස
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උපාෙත්තා.ඉතිපුබ්යබචාහං, අනුරාධ, එතරහිච චතුසච්චයමවපඤ්ඤයපමීති

ෙස්යසති.එවංඉමස්මංසුත්යතවට්ටවිවට්ටයමවකථිතං. චතුත්ථං. 

5. වක්කලිසුත්තවණ්ණනා 

87. පඤ්චයම කුම්භකාරනියවසයනති කුම්භකාරසාලාෙං. යථයරො කිර

වුත්ථවස්යසොපවායරත්වාභගවන්තංෙස්සනාෙආගච්ඡති. තස්සනගරමජ්යඣ

මහාආබායධො උප්පජ්ජි, පාො න වහන්ති. අථ නං මඤ්චකසිවිකාෙ 

කුම්භකාරසාලංආහරිංසු.සාචසාලායතසංකම්මසාලා, නනියවසනසාලා.තං

සන්ධාෙ වුත්තං ‘‘කුම්භකාරනියවසයන විහරතී’’ති. ාාළ්හගිලායනොති 

අධිමත්තගිලායනො. සමයධොසීති සමන්තයතො අයධොසි, චලනාකායරන අපචිතිං

ෙස්යසසි.වත්තංකියරතංබාළ්හගිලායනනපිබුඩ් තරංදිස්වාඋට්ඨානාකායරන 

අපචිතිෙස්යසතබ්බා.යතනපන‘‘මාචලිමාචලී’’තිවත්තබ්යබො. සන්තිමානි

ආසනානීති බුද්ධකාලස්මඤ්හි එකස්සපි භික්ඛුයනො වසනට්ඨායන ‘‘සයච

සත්ථා ආගච්ඡිස්සති, ඉධ නිසීදිස්සතී’’ති ආසනං පඤ්ඤත්තයමව යහොති

අන්තමයසො ඵලකමත්තම්පි පණ්ණසන්ථාරමත්තම්පි. ඛමනීෙං ොපනීෙන්ති

කච්චි දුක්ඛං ඛමතුංඉරිොපථංවාොයපතුංසක්කාතිපුච්ඡති. පටික්කමන්තීති

නිවත්තන්ති. අභික්කමන්තීති අධිගච්ඡන්ති. පටික්කයමොසානන්ති පටික්කයමො

එතාසං. සීලයතො න උපවදතීති සීලං ආරබ්භ සීලභායවන න උපවෙති. 

චිරපටිකාහන්ති චිරපටියකො අහං, චිරයතො පට්ඨාෙ අහන්ති අත්යථො. 

පූතිකායෙනාති අත්තයනො සුවණ්ණවණ්ණම්පි කාෙං භගවා 

ධුවපග්ඝරණට්යඨන එවමාහ. යෙො යඛො, වක්කලි, ධම්මන්ති ඉධ භගවා

‘‘ධම්මකායෙො යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො’’ති වුත්තං ධම්මකාෙතං ෙස්යසති.

නවවියධොහි යලොකුත්තරධම්යමොතථාගතස්සකායෙොනාම. 

ඉොනියථරස්සතිපරිවට්ටධම්මයෙසනංආරභන්යතො තං කිංමඤ්ඤසීතිආදිමාහ. 

කාළසිලාති කාළසිලාවිහායරො. වියමොක්ඛාොති මග්ගවියමොක්ඛත්ථාෙ. 

සුවිමුත්යතො විමුච්චිස්සතීති අරහත්තඵලවිමුත්තිො විමුත්යතො හුත්වා

විමුච්චිස්සති. තා කිර යෙවතා ‘‘යෙන නීහායරන ඉමනා විපස්සනා ආරද්ධා, 

අනන්තරායෙන අරහත්තං පාපුණිස්සතී’’ති ඤත්වා එවමාහංසු. අපාපකන්ති

අලාමකං. සත්ථං ආහයරසීති යථයරො කිර අධිමානියකො අයහොසි. යසො

සමාධිවිපස්සනාහි වික්ඛම්භිතානං කියලසානං සමුොචාරං අපස්සන්යතො

‘‘ඛීණාසයවොම්හී’’ති සඤ්ඤී හුත්වා ‘‘කිං යම ඉමනා දුක්යඛන ජීවියතන? 

සත්ථං ආහරිත්වා මරිස්සාමී’’ති තිඛියණන සත්යථන කණ්ඨනාළං ඡින්දි.

අථස්ස දුක්ඛා යවෙනා උප්පජ්ජි. යසො තස්මං ඛයණ අත්තයනො පුථුජ්ජනභාවං

ඤත්වා අවිස්සට්ඨකම්මට්ඨානත්තාසීඝංමූලකම්මට්ඨානංආොෙසම්මසන්යතො
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අරහත්තං පාපුණිත්වාව කාලමකාසි. පච්චයවක්ඛණා පනස්ස ච කථං

අයහොසීති? ඛීණාසවස්ස එකූනවීසති පච්චයවක්ඛණා න සබ්බාව අවස්සං

ලද්ධබ්බා, තිඛියණනාපි පන අසිනා සීයස ඡිජ්ජන්යත එකං ද්යව ඤාණානි

අවස්සංඋප්පජ්ජන්ති. 

විවත්තක්ඛන්ධන්ති පරිවත්තක්ඛන්ධං. යසමානන්ති සෙමානං. යථයරො කිර

උත්තානයකො නිපන්යනො සත්ථං ආහරි. තස්ස සරීරං ෙථාඨිතයමව අයහොසි.

සීසංපනෙක්ඛිණපස්යසනපරිවත්තිත්වා අට්ඨාසි.අරිෙසාවකාහියෙභුනයෙයන

ෙක්ඛිණපස්යසයනවකාලංකයරොන්ති.යතනස්සසරීරං ෙථාඨිතංයෙවඅයහොසි.

සීසංපනෙක්ඛිණපස්යසනපරිවත්තිත්වාඨිතං.තංසන්ධාෙ විවත්තක්ඛන්යධො

නාම ජායතොතිපි වෙන්ති. ධූමායිතත්තන්ති ධූමාෙනභාවං. තිමිරායිතත්තන්ති 

තිමරාෙනභාවං.ධූමවලාහකංවිෙතිමරවලාහකංවිෙචාතිඅත්යථො.පඤ්චමං. 

6. අස්සජිසුත්තවණ්ණනා 

88. ඡට්යඨ කස්සපකාරායමති කස්සපයසට්ඨිනා කාරියත ආරායම. 

කාෙසඞ්ඛායරති අස්සාසපස්සායස. යසො හි යත චතුත්ථජ්ඣායනන

පස්සම්භිත්වා පස්සම්භිත්වා විහාසි. එවං යහොතීති ඉොනි තං සමාධිං 

අප්පටිලභන්තස්සඑවංයහොති. යනොචස්සාහංපරිහාොමීති කච්චිනුයඛොඅහං

සාසනයතොනපරිහාොම? තස්සකිරආබාධයෙොයසනඅප්පිතප්පිතා සමාපත්ති

පරිහායි, තස්මා එවං චින්යතසි. සමාධිසාරකා සමාධිසාමඤ්ඤාතිසමාධිංයෙව

සාරඤ්ච සාමඤ්ඤඤ්ච මඤ්ඤන්ති. මය්හං පන සාසයන න එතං සාරං, 

විපස්සනාමග්ගඵලානි සාරං. යසො ත්වං සමාධියතො පරිහාෙන්යතො කස්මා 

චින්යතසි ‘‘සාසනයතො පරිහාොමී’’ති. එවං යථරං අස්සායසත්වා ඉොනිස්ස

තිපරිවට්ටං ධම්මයෙසනං ආරභන්යතො තං කිං මඤ්ඤසීතිආදිමාහ. අථස්ස 

තිපරිවට්ටයෙසනාවසායනඅරහත්තංපත්තස්සසතතවිහාරං ෙස්යසන්යතො යසො 

සුඛං යච යවදනං යවදෙතීතිආදිමාහ. තත්ථ අනභිනන්දිතාති පජානාතීති

සුඛයවෙනාෙ තාව අභිනන්ෙනා යහොතු, දුක්ඛයවෙනාෙ කථං යහොතීති? දුක්ඛං

පත්වා සුඛං පත්යථති, ෙෙග්යගන සුඛං පත්යථති, තෙග්යගන දුක්ඛං

පත්යථතියෙව. සුඛවිපරිණායමන හි දුක්ඛං ආගතයමව යහොතීති එවං දුක්යඛ 

අභිනන්ෙනායවදිතබ්බා.යසසංපුබ්යබවුත්තනෙයමවාති.ඡට්ඨං. 

7. යඛමකසුත්තවණ්ණනා 

89. සත්තයම අත්තනිෙන්ති අත්තයනො පරික්ඛාරජාතං. අස්මීති අධිගතන්ති

අස්මීති එවං පවත්තා තණ්හාමානා අධිගතා. සන්ධාවනිකාොති පුනප්පුනං

ගමනාගමයනන. උපසඞ්කමීති බෙරිකාරාමයතො ගාවුතමත්තං යඝොසිතාරාමං
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අගමාසි. ොසකත්යථයරො පන චතුක්ඛත්තුං ගමනාගමයනන තංදිවසං

ද්වියෙොජනං අද්ධානංආහිණ්ඩි. කස්මා පන තං යථරා පහිණිංසු? විස්සුතස්ස

ධම්මකථිකස්සසන්තිකාධම්මං සුණිස්සාමාති.සෙංකස්මානගතාති? යථරස්ස

වසනට්ඨානං අරඤ්ඤං සම්බාධං, තත්ථ සට්ඨිමත්තානං යථරානං ඨාතුං වා

නිසීදිතුං වා ඔකායසො නත්ථීති න ගතා. ‘‘ඉධාගන්ත්වා අම්හාකං ධම්මං

කයථතූ’’තිපි කස්මා පනන පහිණිංසූති? යථරස්ස ආබාධිකත්තා. අථකස්මා

පුනප්පුනං පහිණිංසූති? සෙයමව ඤත්වා අම්හාකං කයථතුං ආගමස්සතීති.

යථයරොපියතසංඅජ්ඣාසෙංඤත්වාවඅගමාසීති. 

න ඛ්වාහං, ආවුයසො, රූපන්ති යෙො හි රූපයමව අස්මීති වෙති, යතන ඉතයර

චත්තායරොඛන්ධාපච්චක්ඛාතායහොන්ති.යෙොඅඤ්ඤත්රරූපා වෙති, යතනරූපං

පච්චක්ඛාතං යහොති. යවෙනාදීසුපි එයසව නයෙො. යථරස්ස පන සමූහයතො 

පඤ්චසුපි ඛන්යධසු අස්මීති අධිගයතො, තස්මා එවමාහ. යහොයතවාති

යහොතියෙව. අනුසහගයතොති සුඛුයමො. ඌයසති ඡාරිකාඛායර. ඛායරති

ඌසඛායර. සම්මද්දිත්වාතියතයමත්වාඛායෙත්වා. 

එවයමව යඛොති එත්ථ ඉෙං ඔපම්මසංසන්ෙනං – කිලිට්ඨවත්ථං විෙ හි 

පුථුජ්ජනස්සචිත්තාචායරො, තයෙොඛාරාවිෙතිස්යසොඅනුපස්සනා, තීහිඛායරහි 

යධොතවත්ථං විෙ යෙසනාෙ මද්දිත්වා ඨියතො අනාගාමයනො චිත්තාචායරො, 

අනුසහගයතො ඌසාදිගන්යධො විෙ අරහත්තමග්ගවජ්ඣා කියලසා, 

ගන්ධකරණ් යකො විෙ අරහත්තමග්ගඤාණං ගන්ධකරණ් කං ආගම්ම

අනුසහගතානං ඌසගන්ධාදීනං සමුග්ඝායතො විෙ අරහත්තමග්යගන 

සබ්බකියලසක්ඛයෙො, ගන්ධපරිභාවිතවත්ථං නිවායසත්වා ඡණදිවයස

අන්තරවීථිෙං සුගන්ධගන්ධියනො විචරණං විෙ ඛීණාසවස්ස සීලගන්ධාදීහි ෙස

දිසාඋපවාෙන්තස්ස ෙථාකාමචායරො. 

ආචික්ඛිතුන්ති කයථතුං. යදයසතුන්ති පකායසතුං. පඤ්ඤායපතුන්ති 

ජානායපතුං. පට්ඨයපතුන්ති පතිට්ඨායපතුං. විවරිතුන්ති විවටං කාතුං. 

විභජිතුන්ති සුවිභත්තං කාතුං. උත්තානීකාතුන්ති උත්තානකං කාතුං. 

සට්ඨිමත්තානංයථරානන්තියතකිරයථයරනකථිතකථිතට්ඨායන විපස්සනං

පට්ඨයපත්වාඋපරූපරිසම්මසන්තායෙසනාපරියෙොසායනඅරහත්තංපාපුණිංසු. 

යථයරොපි අඤ්යඤන නීහායරන අකයථත්වා විපස්සනාසහගතචිත්යතයනව

කයථසි. තස්මා යසොපි අරහත්තං පාපුණි. යතන වුත්තං – ‘‘සට්ඨිමත්තානං

යථරානං භික්ඛූනං අනුපාොෙ ආසයවහි චිත්තානි විමුච්චිංසු ආෙස්මයතො

යඛමකස්සචා’’ති.සත්තමං. 
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8. ඡන්නසුත්තවණ්ණනා 

90. අට්ඨයම ආෙස්මා ෙන්යනොති තථාගයතන සද්ධිං එකදිවයස ජායතො

මහාභිනික්ඛමනදිවයස සද්ධිං නික්ඛමත්වා පුන අපරභායග සත්ථු සන්තියක

පබ්බජිත්වා‘‘අම්හාකංබුද්යධො අම්හාකංධම්යමො’’තිඑවංමක්ඛීයචවපළාසීච

හුත්වා සබ්රහ්මචාරීනං ඵරුසවාචාෙ සඞ්ඝට්ටනං කයරොන්යතො යථයරො. 

අවාපුර ංආදාොතිකුඤ්චිකං ගයහත්වා. විහායරනවිහාරංඋපසඞ්කමිත්වාති

එකං විහාරං පවිසිත්වා තයතො අඤ්ඤං, තයතො අඤ්ඤන්ති එවං යතන යතන

විහායරනතං තං විහාරං උපසඞ්කමත්වා. එතදයවොච ඔවදන්තු මන්තිකස්මා

එවං මහන්යතන උස්සායහන තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වා එතං අයවොචාති? 

උප්පන්නසංයවගතාෙ.තස්ස හිපරිනිබ්බුයතසත්ථරිධම්මසඞ්ගාහකත්යථයරහි

යපසියතො ආෙස්මා ආනන්යෙො යකොසම්බිං ගන්ත්වා බ්රහ්මෙණ් ං අොසි. යසො

දින්යනබ්රහ්මෙණ්ය සඤ්ජාතපරිළායහොවිසඤ්ඤීභූයතොපතිත්වාපුනසඤ්ඤං 

ලභිත්වාවුට්ඨාෙඑකස්සභික්ඛුයනොසන්තිකංගයතො, යසොයතනසද්ධිංකිඤ්චි

නකයථසි. අඤ්ඤස්සසන්තිකංඅගමාසි, යසොපිනකයථසීතිඑවංසකලවිහාරං

විචරිත්වා නිබ්බින්යනො පත්තචීවරං ආොෙ බාරාණසිං ගන්ත්වා

උප්පන්නසංයවයගොතත්ථතත්ථගන්ත්වාඑවං අයවොච. 

සබ්යාසඞ්ඛාරා අනිච්චාතිසබ්යබ යතභූමකසඞ්ඛාරා අනිච්චා. සබ්යාධම්මා

අනත්තාති සබ්යබ චතුභූමකධම්මා අනත්තා. ඉති සබ්යබපි යත භික්ඛූ යථරං

ඔවෙන්තාඅනිච්චලක්ඛණං අනත්තලක්ඛණන්තිද්යවවලක්ඛණානිකයථත්වා

දුක්ඛලක්ඛණංනකථයිංසු.කස්මා? එවං කිරයනසංඅයහොසි – ‘‘අෙංභික්ඛු

වාදීදුක්ඛලක්ඛයණපඤ්ඤාපිෙමායනරූපං දුක්ඛං…යප.…විඤ්ඤාණංදුක්ඛං, 

මග්යගොදුක්යඛො, ඵලංදුක්ඛන්ති‘තුම්යහ දුක්ඛප්පත්තාභික්ඛූනාමා’තිගහණං

ගණ්යහෙය, ෙථාගහණංගයහතුංනසක්යකොති, එවං නිද්යෙොසයමවස්සකත්වා

කයථස්සාමා’’තිද්යවවලක්ඛණානිකථයිංසු. 

පරිතස්සනා උපාදානං උප්පජ්ජතීති පරිතස්සනා ච උපාොනඤ්ච උප්පජ්ජති. 

පච්චුදාවත්තති මානසං, අථ යකො චරහි යම අත්තාති ෙදි රූපාදීසු එයකොපි

අනත්තා, අථයකොනාමයමඅත්තාතිඑවං පටිනිවත්තති‘‘මය්හංමානස’’න්ති.

අෙං කිර යථයරො පච්චයෙ අපරිග්ගයහත්වා විපස්සනං පට්ඨයපසි, සාස්ස

දුබ්බලවිපස්සනාඅත්තගාහංපරිොොතුංඅසක්කුණන්තී සඞ්ඛායරසුසුඤ්ඤයතො 

උපට්ඨහන්යතසු ‘‘උච්ඡිජ්ජිස්සාම විනස්සිස්සාමී’’ති උච්යඡෙදිට්ඨිො යචව

පරිතස්සනාෙ ච පච්චයෙො අයහොසි. යසො ච අත්තානං පාපයත පපතන්තං විෙ

දිස්වා, ‘‘පරිතස්සනා උපාොනං උප්පජ්ජති, පච්චුොවත්තති මානසං, අථ යකො

චරහි යම අත්තා’’ති ආහ. න යඛො පයනවං ධම්මං පස්සයතො යහොතීති
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චතුසච්චධම්මං පස්සන්තස්ස එවංන යහොති. තාවතිකා විස්සට්ඨීතිතත්තයකො

විස්සායසො. සම්මුඛා යමතන්ති යථයරො තස්ස වචනං සුත්වා, ‘‘කීදිසානු යඛො 

ඉමස්ස ධම්මයෙසනා සප්පාො’’ති? චින්යතන්යතො යතපිටකං බුද්ධවචනං

විචිනිත්වා කච්චානසුත්තං (සං. නි. 2.15) අද්ෙස ‘‘ඉෙං ආදියතොව

දිට්ඨිවිනියවඨනංකත්වාමජ්යඣබුද්ධබලංදීයපත්වා සණ්හසුඛුමපච්චොකාරං

පකාසෙමානං ගතං, ඉෙමස්ස යෙයසස්සාමී’’ති ෙස්යසන්යතො ‘‘සම්මුඛා

යමත’’න්තිආදිමාහ.අට්ඨමං. 

9-10. රාහුලසුත්තාදිවණ්ණනා 

91-92. නවමෙසමානි රාහුලසංයුත්යත (සං. නි. 2.188) වුත්තත්ථායනව.

යකවලංයහතානිඅෙංයථරවග්යගොතිකත්වාඉධාගතානීති. නවමෙසමානි. 

යථරවග්යගොනවයමො. 

10. පුප්ඵවග්යගො 

1. නදීසුත්තවණ්ණනා 

93. පුප්ඵවග්ගස්සපඨයම පබ්ායතෙයාතිපබ්බයතපවත්තා. ඔහාරිනීතියසොයත

පතිතපතිතානි තිණපණ්ණකට්ඨාදීනි යහට්ඨාහාරිනී. දූරඞ්ගමාති

නික්ඛන්තට්ඨානයතො පට්ඨාෙ චතුපඤ්චයෙොජනසතගාමනී. සීඝයසොතාති

චණ් යසොතා. කාසාතිආදීනි සබ්බානි තිණජාතානි. රුක්ඛාති එරණ් ාෙයෙො

දුබ්බලරුක්ඛා. යත නං අජ්ය ොලම්යාෙුන්ති යත තීයර ජාතාපි ඔනමත්වා

අග්යගහි උෙකං ඵුසන්යතහි අධිඔලම්යබෙයං, උපරි ලම්යබෙයන්ති අත්යථො. 

පලුජ්යජෙුන්ති සමූලමත්තිකාෙ සද්ධිං සීයස පයතෙයං. යසො යතහි

අජ්යඣොත්ථයටො වාලුකමත්තියකොෙයකහි මුඛං පවිසන්යතහි මහාවිනාසං

පාපුයණෙය. 

එවයමව යඛොති එත්ථ යසොයත පතිතපුරියසො විෙ වට්ටසන්නිස්සියතො

බාලපුථුජ්ජයනො ෙට්ඨබ්යබො, උභයතොතීයර කාසාෙයෙො විෙ

දුබ්බලපඤ්චක්ඛන්ධා, ‘‘ඉයමගහිතාපිමංතායරතුං නසක්ඛිස්සන්තී’’තිතස්ස

පුරිසස්ස අජානිත්වා ගහණං විෙ ඉයම ඛන්ධා ‘‘න මය්හං සහාො’’ති

බාලපුථුජ්ජනස්ස අජානිත්වා චතූහි ගායහහි ගහණං, ගහිතගහිතානං 

පලුජ්ජනත්තාපුරිසස්සබයසනප්පත්තිවිෙචතූහිගායහහිගහිතානංඛන්ධානං 

විපරිණායමබාලපුථුජ්ජනස්සයසොකාදිබයසනප්පත්තියවදිතබ්බා.පඨමං. 
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2. පුප්ඵසුත්තවණ්ණනා 

94. දුතියෙ විවදතීති ‘‘අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තා අසුභ’’න්ති ෙථාසභායවන 

වෙන්යතන සද්ධිං ‘‘නිච්චං සුඛං අත්තා සුභ’’න්ති වෙන්යතො විවෙති. 

යලොකධම්යමොති ඛන්ධපඤ්චකං. තඤ්හි ලුජ්ජනසභාවත්තා යලොකධම්යමොති 

වුච්චති. කින්ති කයරොමීති කථං කයරොම? මය්හඤ්හි පටිපත්තිකථනයමව

භායරො, පටිපත්තිපූරණංපනකුලපුත්තානංභායරොතිෙස්යසති.ඉමස්මං සුත්යත

තයෙො යලොකා කථිතා. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, යලොයකනා’’ති එත්ථ හි

සත්තයලොයකොකථියතො, ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, යලොයකයලොකධම්යමො’’තිඑත්ථ

සඞ්ඛාරයලොයකො, ‘‘තථාගයතො යලොයකජායතො යලොයකසංවඩ්ය ො’’තිඑත්ථ

ඔකාසයලොයකොකථියතො.දුතිෙං. 

3. යඵණපිණ්ඩූපමසුත්තවණ්ණනා 

95. තතියෙ ගඞ්ගාෙ නදිො තීයරති අයුජ්ඣපුරවාසියනො

අපරිමාණභික්ඛුපරිවාරං චාරිකං චරමානං තථාගතං අත්තයනො නගරං 

සම්පත්තං දිස්වා එකස්මං ගඞ්ගාෙ නිවත්තනට්ඨායන

මහාවනසණ් මණ්ඩිතප්පයෙයස සත්ථු විහාරං කත්වා අෙංසු. භගවා තත්ථ

විහරති.තංසන්ධාෙවුත්තං‘‘ගඞ්ගාෙ නදිොතීයර’’ති. තත්රයඛොභගවාභික්ඛූ

ආමන්යතසීතිතස්මං විහායර වසන්යතො භගවා සාෙන්හසමෙං ගන්ධකුටියතො

නික්ඛමත්වාගඞ්ගාතීයර පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයනනිසින්යනොගඞ්ගාෙනදිො

ආගච්ඡන්තං මහන්තං යඵණපිණ් ං දිස්වා, ‘‘මම සාසයන

පඤ්චක්ඛන්ධනිස්සිතංඑකංධම්මංකයථස්සාමී’’ති චින්යතත්වාපරිවායරත්වා

නිසින්යනභික්ඛූආමන්යතසි. 

මහන්තං යඵ පිණ්ඩන්ති උට්ඨානුට්ඨායන බෙරපක්කප්පමාණයතො පට්ඨාෙ 

අනුයසොතාගමයනනඅනුපුබ්යබනපවඩ්ඪිත්වා පබ්බතකූටමත්තං ජාතං, ෙත්ථ

උෙකසප්පාෙයෙො අයනකපාණයෙොනිවසන්ති, එවරූපංමහන්තංයඵණපිණ් ං. 

ආවයහෙයාති ආහයරෙය. යසො පනාෙං යඵණපිණ්ය ො උට්ඨිතට්ඨායනපි 

භිජ්ජති, යථොකංගන්ත්වාපි, එකද්වියෙොජනාදිවයසනදූරං ගන්ත්වාපි, අන්තරා

පනඅභිජ්ජන්යතොපිමහාසමුද්ෙංපත්වා අවස්සයමවභිජ්ජති. නිජ් ායෙෙයාති

ඔයලොයකෙය. යෙොනියසො උපපරික්යඛෙයාති කාරයණන උපපරික්යඛෙය. 

කිඤ්හි සිො, භික්ඛයව, යඵ පිණ්යඩ සායරොති, භික්ඛයව, යඵණපිණ් ම්හි

සායරොනාමකිං භයවෙය? විලීයිත්වාවිද්ධංයසයෙයව. 

එවයමව යඛොති ෙථා යඵණපිණ්ය ො නිස්සායරො, එවං රූපම්පි 

නිච්චසාරධුවසාරඅත්තසාරවිරයහනනිස්සාරයමව.ෙථාචයසො‘‘ඉමනාපත්තං
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වා ථාලකං වා කරිස්සාමී’’ති ගයහතුං න සක්කා, ගහියතොපි තමත්ථං න

සායධති, භිජ්ජතිඑව, එවං රූපම්පිනිච්චන්තිවාධුවන්තිවාඅහන්තිවාමමන්ති

වා ගයහතුං න සක්කා, ගහිතම්පි න තථා තිට්ඨති, අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තා

අසුභඤ්යඤව යහොතීති එවං යඵණපිණ් සදිසයමව යහොති. ෙථා වා පන

යඵණපිණ්ය ො ඡිද්ොවඡිද්යෙො අයනකසන්ධිඝටියතො බහූනං උෙකසප්පාදීනං

පාණානං ආවායසො, එවං රූපම්පි ඡිද්ොවඡිද්ෙං අයනකසන්ධිඝටිතං, 

කුලවයසයනයවත්ථ අසීති කිමකුලානි වසන්ති, තයෙව යතසං සූතිඝරම්පි

වච්චකුටිපි ගිලානසාලාපි සුසානම්පි, න යත අඤ්ඤත්ථ ගන්ත්වා

ගබ්භවුට්ඨානාදීනිකයරොන්ති, එවම්පියඵණපිණ් සදිසං. 

ෙථා ච යඵණපිණ්ය ො ආදියතො බෙරපක්කමත්යතො හුත්වා අනුපුබ්යබන 

පබ්බතකූටමත්යතොපි යහොති, එවං රූපම්පි ආදියතො කලලමත්තං හුත්වා

අනුපුබ්යබන බයාමමත්තම්පි යගොමහිංසහත්ථිආදීනං වයසන

පබ්බතකූටාදිමත්තං යහොති මච්ඡකච්ඡපාදීනං වයසන

අයනකයෙොජනසතපමාණම්පි, එවම්පි යඵණපිණ් සදිසං. ෙථා ච 

යඵණපිණ්ය ො උට්ඨිතමත්යතොපි භිජ්ජති, යථොකං ගන්ත්වාපි, දූරං ගන්ත්වාපි, 

සමුද්ෙංපත්වාපනඅවස්සයමවභිජ්ජති, එවයමවංරූපම්පිකලලභායවපිභිජ්ජති 

අබ්බුොදිභායවපි, අන්තරා පන අභිජ්ජමානම්පි වස්සසතායුකානං වස්සසතං

පත්වා අවස්සයමව භිජ්ජති, මරණමුයඛ චුණ්ණවිචුණ්ණං යහොති, එවම්පි

යඵණපිණ් සදිසං. 

කිඤ්හි සිො, භික්ඛයව, යවදනාෙසායරොතිආදීසු යවෙනාදීනංපුබ්බුළාදීහිඑවං

සදිසතා යවදිතබ්බා. ෙථා හි පුබ්බුයළො අසායරො එවං යවෙනාපි. ෙථා ච යසො

අබයලො අගය්හූපයගො, නසක්කාතං ගයහත්වා ඵලකං වාආසනං වාකාතුං, 

ගහියතොපිභිජ්ජයතව, එවංයවෙනාපිඅබලාඅගය්හූපගා, නසක්කානිච්චාතිවා

ධුවාති වා ගයහතුං, ගහිතාපි න තථා තිට්ඨති, එවං අගය්හූපගතාෙපි යවෙනා

පුබ්බුළසදිසා.ෙථාපන තස්මංතස්මංඋෙකබින්දුම්හිපුබ්බුයළොඋප්පජ්ජතියචව

භිජ්ජතිච, න චිරට්ඨිතියකොයහොති, එවංයවෙනාපිඋප්පජ්ජතියචවභිජ්ජතිච, න

චිරට්ඨිතිකා යහොති. එකච්ඡරක්ඛයණ යකොටිසතසහස්සසඞ්ඛා උප්පජ්ජිත්වා

නිරුජ්ඣති. ෙථා ච පුබ්බුයළො උෙකතලං, උෙකබින්දුං, උෙකජල්ලං, 

සඞ්කඩ්ඪිත්වා පුටං කත්වා ගහණවාතඤ්චාති චත්තාරි කාරණානි පටිච්ච

උප්පජ්ජති, එවං යවෙනාපි වත්ථුං ආරම්මණං කියලසජල්ලං 

ඵස්සසඞ්ඝට්ටනඤ්චාතිචත්තාරිකාරණානිපටිච්චඋප්පජ්ජති.එවම්පියවෙනා 

පුබ්බුළසදිසා. 

සඤ්ඤාපි අසාරකට්යඨනමරීචිසදිසා.තථාඅගය්හූපගට්යඨන.නහිසක්කාතං 

ගයහත්වා පිවිතුං වා න්හායිතුං වා භාජනං වා පූයරතුං. අපිච ෙථා මරීචි
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විප්ඵන්ෙති, සඤ්ජාතූමයවගා විෙ ඛාෙති, එවං නීලසඤ්ඤාදියභො සඤ්ඤාපි

නීලාදිඅනුභවනත්ථාෙ ඵන්ෙතිවිප්ඵන්ෙති.ෙථාචමරීචිමහාජනංවිප්පලම්යභති

‘‘පුණ්ණවාපි විෙ පුණ්ණනදී විෙ දිස්සතී’’ති වොයපති, එවං සඤ්ඤාපි

විප්පලම්යභති, ‘‘ඉෙං නීලකං සුභං සුඛං නිච්ච’’න්ති වොයපති. පීතකාදීසුපි

එයසවනයෙො.එවංසඤ්ඤා විප්පලම්භයනනාපිමරීචිසදිසා. 

අකුක්කුකජාතන්තිඅන්යතො අසඤ්ජාතඝනෙණ් කං.සඞ්ඛාරාපිඅසාරකට්යඨන

කෙලික්ඛන්ධසදිසා, තථා අගය්හූපගට්යඨන. ෙයථව හි කෙලික්ඛන්ධයතො

කිඤ්චිගයහත්වාන සක්කායගොපානසිආදීනංඅත්ථාෙඋපයනතුං, උපනීතම්පි

නතථායහොති, එවංසඞ්ඛාරාපින සක්කානිච්චාදිවයසනගයහතුං, ගහිතාපින

තථායහොන්ති.ෙථාචකෙලික්ඛන්යධො බහුපත්තවට්ටිසයමොධායනොයහොති, එවං

සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො බහුධම්මසයමොධායනො. ෙථා ච කෙලික්ඛන්යධො

නානාලක්ඛයණො. අඤ්යඤොයෙව හි බාහිරාෙ පත්තවට්ටිො වණ්යණො, 

අඤ්යඤො තයතො අබ්භන්තරඅබ්භන්තරානං, එවයමව සඞ්ඛාරක්ඛන්යධපි 

අඤ්ඤයෙව ඵස්සස්ස ලක්ඛණං, අඤ්ඤා යචතනාදීනං, සයමොධායනත්වා පන

සඞ්ඛාරක්ඛන්යධොව වුච්චතීතිඑවම්පිසඞ්ඛාරක්ඛන්යධොකෙලික්ඛන්ධසදියසො. 

චක්ඛුමා පුරියසොති මංසචක්ඛුනා යචව පඤ්ඤාචක්ඛුනා චාති ද්වීහි චක්ඛූහි

චක්ඛුමා. මංසචක්ඛුම්පි හිස්ස පරිසුද්ධං වට්ටති අපගතපටලපිළකං, 

පඤ්ඤාචක්ඛුම්පි අසාරභාවෙස්සනසමත්ථං. විඤ්ඤාණම්පි අසාරකට්යඨන

මාොසදිසං, තථාඅගය්හූපගට්යඨන.ෙථා චමාොඉත්තරා ලහුපච්චුපට්ඨානා, 

එවං විඤ්ඤාණං. තඤ්හිතයතොපි ඉත්තරතරඤ්යචව ලහුපච්චුපට්ඨානතරඤ්ච.

යතයනවහිචිත්යතනපුරියසොආගයතොවිෙගයතොවිෙඨියතොවිෙ නිසින්යනො

විෙ යහොති. අඤ්ඤයෙව ච ආගමනකායල චිත්තං, අඤ්ඤං ගමනකාලාදීසු.

එවම්පි විඤ්ඤාණං මාොසදිසං. මාො ච මහාජනං වඤ්යචති, ෙංකිඤ්චියෙව

‘‘ඉෙං සුවණ්ණං රජතං මුත්තා’’ති ගාහායපති, විඤ්ඤාණම්පි මහාජනං

වඤ්යචති. යතයනව හි චිත්යතන ආගච්ඡන්තං විෙ ගච්ඡන්තං විෙ ඨිතං විෙ

නිසින්නං විෙ කත්වා ගාහායපති. අඤ්ඤයෙව ච ආගමයන චිත්තං, අඤ්ඤං

ගමනාදීසු.එවම්පිවිඤ්ඤාණංමාොසදිසං. 

භූරිපඤ්යඤනාති සණ්හපඤ්යඤන යචව විපුලවිත්ථතපඤ්යඤන ච. ආයූති

ජීවිතින්ද්රිෙං. උස්මාති කම්මජයතයජොධාතු. පරභත්තන්ති නානාවිධානං

කිමගණාදීනං භත්තං හුත්වා. එතාදිසාෙං සන්තායනොති එතාදිසී අෙං පයවණී

මතකස්ස ොව සුසානා ඝට්ටීෙතීති. මාොෙං ාාලලාපිනීති ය්වාෙං

විඤ්ඤාණක්ඛන්යධොනාම, අෙංබාලමහාජනලපාපනිකමාොනාම. වධයකොති

ද්වීහි කාරයණහි අෙං ඛන්ධසඞ්ඛායතො වධයකො අඤ්ඤමඤ්ඤඝාතයනනපි, 
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ඛන්යධසු සති වයධො පඤ්ඤාෙතීතිපි. එකා හි පථවීධාතු භිජ්ජමානා 

යසසධාතුයෙොගයහත්වාවභිජ්ජති, තථාආයපොධාතුආෙයෙො.රූපක්ඛන්යධොච

භිජ්ජමායනො අරූපක්ඛන්යධ ගයහත්වාව භිජ්ජති, තථා අරූපක්ඛන්යධසු

යවෙනාෙයෙො සඤ්ඤාදියක. චත්තායරොපි යචයත වත්ථුරූපන්ති එවං

අඤ්ඤමඤ්ඤවධයනයනත්ථ වධකතා යවදිතබ්බා. ඛන්යධසු පන සති

වධබන්ධනච්යඡොදීනි සම්භවන්ති, එවං එයතසු සති වධභාවයතොපි වධකතා 

යවදිතබ්බා. සබ්ාසංයෙොගන්තිසබ්බං ෙසවිධම්පිසංයෙොජනං. අච්චුතංපදන්ති

නිබ්බානං.තතිෙං. 

4-6. යගොමෙපිණ් සුත්තාදිවණ්ණනා 

96-98. චතුත්යථ සස්සතිසමන්ති සියනරුමහාපථවීචන්දිමසූරිොදීහි සස්සතීහි

සමං. පරිත්තං යගොමෙපිණ්ඩන්ති අප්පමත්තකං මධුකපුප්ඵප්පමාණං 

යගොමෙඛණ් ං. කුයතො පනායනයනතං ලද්ධන්ති. පරිභණ් කරණත්ථාෙ

ආභතයතො ගහිතන්ති එයක. අත්ථස්ස පන විඤ්ඤාපනත්ථං ඉද්ධිො

අභිසඞ්ඛරිත්වා හත්ථාරුළ්හං කතන්ති යවදිතබ්බන්ති. අත්තභාවපටිලායභොති

පටිලද්ධඅත්තභායවො. න යිදං බ්රහ්මචරිෙවායසො පඤ්ඤායෙථාති අෙං 

මග්ගබ්රහ්මචරිෙවායසොනාමනපඤ්ඤායෙෙය.මග්යගොහියතභූමකසඞ්ඛායර

විවට්යටන්යතො උප්පජ්ජති. ෙදි ච එත්තයකො අත්තභායවො නිච්යචො භයවෙය, 

මග්යගො උප්පජ්ජිත්වාපි සඞ්ඛාරවට්ටං විවට්යටතුං න සක්කුයණෙයාති

බ්රහ්මචරිෙවායසොනපඤ්ඤායෙථ. 

ඉොනිසයචයකොචිසඞ්ඛායරොනිච්යචොභයවෙය, මො මහාසුෙස්සනරාජකායල

අනුභූතාසම්පත්තිනිච්චාභයවෙය, සාපිචඅනිච්චාතිතං ෙස්යසතුං භූතපුබ්ාාහං

භික්ඛු රාජා අයහොසින්තිආදිමාහ. තත්ථ කුසාවතීරාජධානිප්පමුඛානීති

කුසාවතීරාජධානී යතසං නගරානං පමුඛා, සබ්බයසට්ඨාති අත්යථො. 

සාරමොනීති රත්තචන්ෙනසාරමොනි.උපධානංපනසබ්යබසංසුත්තමෙයමව. 

යගො කත්ථතානීතිචතුරඞ්ගුලාධිකයලොයමනකාළයකොජයවනඅත්ථතානි, ෙං 

මහාපිට්ඨිෙයකොජයවොති වෙන්ති. පටකත්ථතානීති උභයතොයලොයමන 

උණ්ණාමයෙන යසතකම්බයලන අත්ථතානි. පටලිකත්ථතානීති ඝනපුප්යඵන

උණ්ණාමෙඅත්ථරයණන අත්ථතානි. කදලිමිගපවරපච්චත්ථර ානීති

කෙලිමගචම්මමයෙන උත්තමපච්චත්ථරයණන අත්ථතානි. තං කිර

පච්චත්ථරණං යසතවත්ථස්ස උපරි කෙලිමගචම්මං අත්ථරිත්වා සිබ්යබත්වා

කයරොන්ති. සඋත්තරච්ෙදානීති සහ උත්තරච්ඡයෙන, උපරි බද්යධන

රත්තවිතායනන සද්ධින්ති අත්යථො. උභයතොයලොහිතකූපධානීතිසීසූපධානඤ්ච 

පාදූපධානඤ්චාති පල්ලඞ්කානං උභයතොයලොහිතකූපධානානි. 
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යවජෙන්තරථප්පමුඛානීති එත්ථ යවජෙන්යතො නාම තස්ස රඤ්යඤො රයථො, 

ෙස්ස චක්කානං ඉන්ෙනීලමණිමො නාභි, සත්තරතනමො අරා, පවාළමො

යනම, රජතමයෙො අක්යඛො, ඉන්ෙනීලමණිමෙංඋපක්ඛරං, රජතමෙංකුබ්බරං.

යසො යතසං රථානං පමුයඛො අග්යගො. දුකූලසන්දානානීති දුකූලසන්ථරානි. 

කංසූපධාර ානීති රජතමෙයෙොහභාජනානි. වත්ථයකොටිසහස්සානීති

ෙථාරුචිතං පරිභුනඤ්ජිස්සතීති න්හත්වා ඨිතකායල උපනීතවත්ථායනව

සන්ධායෙතං වුත්තං. භත්තාභිහායරොතිඅභිහරිතබ්බභත්තං. 

ෙමහං යතන සමයෙන අජ් ාවසාමීතිෙත්ථ වසාම, තං එකඤ්යඤවනගරං

යහොති, අවයසයසසු පුත්තධීතාෙයෙො යචව ොසමනුස්සා ච වසිංසු. 

පාසාෙකූටාගාරාදීසුපිඑයසවනයෙො.පල්ලඞ්කාදීසුඑකංයෙවසෙංපරිභුනඤ්ජති, 

යසසා පුත්තාදීනං පරියභොගා යහොන්ති. ඉත්ථීසු එකාව පච්චුපට්ඨාති, යසසා

පරිවාරමත්තා යහොන්ති. යවලාමිකාතිඛත්තිෙස්සවාබ්රාහ්මණිො, බ්රාහ්මණස්ස

වා ඛත්තිොනිොකුච්ඡිස්මං ජාතා. පරිදහාමීති එකංයෙව දුස්සයුගංනිවායසම, 

යසසානි පරිවායරත්වා විචරන්තානං අසීතිසහස්සාධිකානං යසොළසන්නං

පුරිසසතසහස්සානං යහොන්තීති ෙස්යසති. භුඤ්ජාමීති පරමප්පමායණන 

නාළියකොෙනමත්තං භුනඤ්ජාම, යසසං පරිවායරත්වා විචරන්තානං

චත්තාලීසසහස්සාධිකානං අට්ඨන්නං පුරිසසතසහස්සානං යහොතීති ෙස්යසති.

එකථාලිපායකොහිෙසන්නංජනානං පයහොති. 

ඉති ඉමං මහාසුෙස්සනකායල සම්පත්තිං ෙස්යසත්වා ඉොනි තස්සා අනිච්චතං

ෙස්යසන්යතො ඉති යඛො භික්ඛූතිආදිමාහ. තත්ථ විපරි තාති පකතිජහයනන

නිබ්බුතපදීයපො විෙ අපණ්ණත්තිකභාවං ගතා. එවං අනිච්චා යඛො භික්ඛු

සඞ්ඛාරාති එවං හුත්වාඅභාවට්යඨන අනිච්චා. එත්තාවතා භගවා ෙථා නාම

පුරියසො සතහත්ථුබ්යබයධචම්පකරුක්යඛනිස්යසණිං බන්ධිත්වා අභිරුහිත්වා

චම්පකපුප්ඵංආොෙනිස්යසණිංමුඤ්චන්යතොඔතයරෙය, එවයමවංනිස්යසණිං

බන්ධන්යතොවිෙඅයනකවස්සයකොටිසතසහස්සුබ්යබධං මහාසුෙස්සනසම්පත්තිං

ආරුය්හ සම්පත්තිමත්ථයක ඨිතං අනිච්චලක්ඛණං ආොෙ නිස්යසණිං

මුඤ්චන්යතො විෙ ඔතිණ්යණො. එවං අද්ධුවාති එවං උෙකපුබ්බුළාෙයෙො විෙ

ධුවභාවරහිතා. එවං අනස්සාසිකාති එවං සුපිනයක පීතපානීෙං විෙ

අනුලිත්තචන්ෙනංවිෙච අස්සාසවිරහිතා. ඉතිඉමස්මංසුත්යතඅනිච්චලක්ඛණං

කථිතං. පඤ්චයම සබ්බං වුත්තනෙයමව. ඡට්ඨං තථා බුජ්ඣනකස්ස

අජ්ඣාසයෙනවුත්තං.චතුත්ථාදීනි. 
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7. ගද්දුලබද්ධසුත්තවණ්ණනා 

99. සත්තයම ෙං මහාසමුද්යදොති ෙස්මං සමයෙ පඤ්චයම සූරියෙ උට්ඨියත

මහාසමුද්යෙො උස්සුස්සති. දුක්ඛස්ස අන්තකිරිෙන්ති චත්තාරි සච්චානි 

අප්පටිවිජ්ඣිත්වා අවිජ්ජාෙ නිවුතානංයෙව සතං වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තකිරිෙං 

පරිච්යඡෙං න වොම. සා ගද්දුලාද්යධොති ගද්දුයලන බද්ධසුනයඛො. ඛීයලති 

පථවිෙංආයකොටියතමහාඛීයල. ථම්යභති නිඛණිත්වාඨපියතථම්යභ. එවයමව

යඛොතිඑත්ථසුනයඛොවිෙ වට්ටනිස්සියතොබායලො, ගද්දුයලොවිෙදිට්ඨි, ථම්යභො

විෙ සක්කායෙො, ගද්දුලරජ්ජුො ථම්යභ උපනිබද්ධසුනඛස්ස

ථම්භානුපරිවත්තනං විෙ දිට්ඨිතණ්හාෙ සක්කායෙ බද්ධස්ස පුථුජ්ජනස්ස

සක්කාොනුපරිවත්තනංයවදිතබ්බං.සත්තමං. 

8. දුතිෙගද්දුලබද්ධසුත්තවණ්ණනා 

100. අට්ඨයම තස්මාති ෙස්මා දිට්ඨිගද්දුලනිස්සිතාෙ තණ්හාරජ්ජුො

සක්කාෙථම්යභඋපනිබද්යධොවට්ටනිස්සියතො බාලපුථුජ්ජයනොසබ්බිරිොපයථසු

ඛන්ධපඤ්චකං නිස්සායෙව පවත්තති, ෙස්මා වා දීඝරත්තමෙං චිත්තං

සංකිලිට්ඨං රායගන යෙොයසන යමොයහන, තස්මා. චිත්තසංකියලසාති

සුන්හාතාපි හි සත්තා චිත්තසංකියලයසයනව සංකිලිස්සන්ති, 

මලග්ගහිතසරීරාපිචිත්තස්සයවොොනත්තාවිසුජ්ඣන්ති.යතනාහු යපොරාණා– 

‘‘රූපම්හිසංකිලිට්ඨම්හි, සංකිලිස්සන්තිමාණවා; 

රූයපසුද්යධවිසුජ්ඣන්ති, අනක්ඛාතංමයහසිනා. 

‘‘චිත්තම්හිසංකිලිට්ඨම්හි, සංකිලිස්සන්තිමාණවා; 

චිත්යතසුද්යධවිසුජ්ඣන්ති, ඉතිවුත්තංමයහසිනා’’ති. 

චර ං නාම චිත්තන්ති විචරණචිත්තං. සඞ්ඛා නාම බ්රාහ්මණපාසණ්ඩිකා

යහොන්ති, යතපටයකොට්ඨකං කත්වාතත්ථනානප්පකාරාසුගතිදුග්ගතිවයසන

සම්පත්තිවිපත්තියෙො යලඛායපත්වා, ‘‘ඉමංකම්මංකත්වාඉෙං පටිලභති, ඉෙං

කත්වා ඉෙ’’න්ති ෙස්යසන්තා තං චිත්තං ගයහත්වා විචරන්ති. චිත්යතයනව

චිත්තිතන්ති චිත්තකායරන චින්යතත්වා කතත්තා චිත්යතන චින්තිතං නාම. 

චිත්තඤ්යඤව චිත්තතරන්ති තස්ස චිත්තස්ස උපාෙපරියෙසනචිත්තං තයතොපි

චිත්තතරං. තිරච්ොනගතා පා ා චිත්යතයනව චිත්තිතාති කම්මචිත්යතයනව

චිත්තිතා. තං පන කම්මචිත්තං ඉයම වට්ටකතිත්තිරාෙයෙො ‘‘එවං චිත්තා

භවිස්සාමා’’ති ආයූහන්තා නාම නත්ථි. කම්මං පන යෙොනිං උපයනති, 

යෙොනිමූලයකො යතසංචිත්තභායවො.යෙොනිඋපගතා හිසත්තාතංතංයෙොනියකහි 
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සදිසචිත්තාවයහොන්ති. ඉතියෙොනිසිද්යධො චිත්තභායවො, කම්මසිද්ධා යෙොනීති 

යවදිතබ්බා. 

අපිච චිත්තං නායමතං සහජාතං සහජාතධම්මචිත්තතාෙ භූමචිත්තතාෙ

වත්ථුචිත්තතාෙද්වාරචිත්තතාෙ ආරම්මණචිත්තතාෙකම්මනානත්තමූලකානං

ලිඞ්ගනානත්තසඤ්ඤානානත්තයවොහාරනානත්තාදීනං අයනකවිධානං

චිත්තානංනිප්ඵාෙනතාෙපිතිරච්ඡානගතචිත්තයතොචිත්තතරයමව යවදිතබ්බං. 

රජයකොති වත්යථසු රඞ්යගන රූපසමුට්ඨාපනයකො. යසො පන අයඡයකො

අමනාපං රූපං කයරොති, යඡයකො මනාපං ෙස්සනීෙං, එවයමව පුථුජ්ජයනො

අකුසලචිත්යතන වා ඤාණවිප්පයුත්තකුසයලන වා චක්ඛුසම්පොදිවිරහිතං 

විරූපං සමුට්ඨායපති, ඤාණසම්පයුත්තකුසයලන චක්ඛුසම්පොදිසම්පන්නං

අභිරූපං. අට්ඨමං. 

9. වාසිජටසුත්තවණ්ණනා 

101. නවයම යසෙයථාපි, භික්ඛයව, කුක්කුටිො අණ්ඩානීති ඉමා

කණ්හපක්ඛසුක්කපක්ඛවයසන ද්යව උපමා වුත්තා. තාසු කණ්හපක්ඛඋපමා

අත්ථස්ස අසාධිකා, ඉතරා සාධිකාති. සුක්කපක්ඛඋපමාෙ එවං අත්යථො 

යවදිතබ්යබො – යසෙයථාති ඔපම්මත්යථ නිපායතො, අපීති සම්භාවනත්යථ.

උභයෙනාපි යසෙයථානාම, භික්ඛයවති ෙස්යසති. කුක්කුටිො අණ්ඩානි අට්ඨ

වාදසවාදසවාද්වාදස වාතිඑත්ථපනකිඤ්චාපිකුක්කුටිොවුත්තප්පකාරයතො

ඌනාධිකානිපිඅණ් ානි යහොන්ති, වචනසිලිට්ඨතාෙපනඑවංවුත්තං.එවඤ්හි

යලොයක සිලිට්ඨවචනං යහොති. තානස්සූති තානි අස්සු, තානි භයවෙයන්ති

අත්යථො. කුක්කුටිො සම්මා අධිසයිතානීති තාෙ ච ජයනත්තිො කුක්කුටිො 

පක්යඛ පසායරත්වා යතසං උපරි සෙන්තිො සම්මා අධිසයිතානි. සම්මා

පරියසදිතානීති කායලන කාලං උතුං ගණ්හායපන්තිො සුට්ඨ සමන්තයතො

යසදිතානි උස්මීකතානි. සම්මා පරිභාවිතානීති කායලන කාලං සුට්ඨ

සමන්තයතොභාවිතානි, කුක්කුටගන්ධං ගාහාපිතානීතිඅත්යථො. කිඤ්චාපිතස්සා

කුක්කුටිොති තස්සාකුක්කුටිොඉමනාතිවිධකිරිොකරයණනඅප්පමාෙංකත්වා

කිඤ්චාපි න එවං ඉච්ඡා උපජ්යජෙය. අථ යඛො භබ්ාාව යතති අථ යඛො යත

කුක්කුටයපොතකා වුත්තනයෙන යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්ජිතුං භබ්බාව. යත හි

ෙස්මාතාෙකුක්කුටිොඑවංතීහාකායරහිතානි අණ් ානිපරිපාලිෙමානානින

පූතීනි යහොන්ති, යෙොයනසං අල්ලසියනයහො, යසොපිපරිොොනංගච්ඡති, කපාලං

තනුකංයහොති, පාෙනඛසිඛාච මුඛතුණ් කඤ්චඛරංයහොති, සෙම්පිපරිණාමං

ගච්ඡන්ති, කපාලස්ස තනුත්තා බහි ආයලොයකො අන්යතො පඤ්ඤාෙති, තස්මා

‘‘චිරං වත මෙං සඞ්කුටිතහත්ථපාො සම්බායධ සයිම්හා, අෙඤ්ච බහි
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ආයලොයකොදිස්සති, එත්ථොනියනොසුඛවිහායරොභවිස්සතී’’තිනික්ඛමතුකාමා 

හුත්වාකපාලංපායෙනපහරන්ති, ගීවංපසායරන්ති, තයතොතංකපාලංද්යවධා

භිජ්ජති. අථ යත පක්යඛ විධුනන්තා තංඛණානුරූපං විරවන්තා

නික්ඛමන්තියෙව, නික්ඛමත්වාච ගාමක්යඛත්තංඋපයසොභෙමානාවිචරන්ති. 

එවයමව යඛොති ඉෙං ඔපම්මසම්පටිපාෙනං. තං එවං අත්යථන සංසන්දිත්වා

යවදිතබ්බං – තස්සාකුක්කුටිො අණ්ය සු තිවිධකිරිොකරණං විෙ හි ඉමස්ස

භික්ඛුයනො භාවානුයෙොගං අනුයුත්තකායලො, කුක්කුටිො 

තිවිධකිරිොසම්පාෙයනන අණ් ානං අපූතිභායවො විෙ

භාවනානුයෙොගමනුයුත්තස්ස භික්ඛුයනො තිවිධානුපස්සනාසම්පාෙයනන

විපස්සනාඤාණස්ස අපරිහානි, තස්සා තිවිධකිරිොකරයණන 

අල්ලසියනහපරිොොනං විෙ තස්ස භික්ඛුයනො තිවිධානුපස්සනාසම්පාෙයනන 

භවත්තොනුගතනිකන්තිසියනහපරිොොනං, අණ් කපාලානං තනුභායවො විෙ

තස්ස භික්ඛුයනො අවිජ්ජණ් යකොසස්ස තනුභායවො, කුක්කුටයපොතකානං

පාෙනඛසිඛමුඛතුණ් කානංථද්ධඛරභායවො විෙභික්ඛුයනොවිපස්සනාඤාණස්ස

තික්ඛඛරවිප්පසන්න සූරභායවො, කුක්කුටයපොතකානං පරිණාමකායලො විෙ

භික්ඛුයනො විපස්සනාඤාණස්ස පරිණාමකායලො වඩ්ඪිතකායලො 

ගබ්භග්ගහණකායලො, කුක්කුටයපොතකානං පාෙනඛසිඛාෙ වා මුඛතුණ් යකන

වා අණ් යකොසං පොයලත්වා පක්යඛ පප්යඵොයටත්වා යසොත්ථිනා

අභිනිබ්භිොකායලොවිෙතස්සභික්ඛුයනො විපස්සනාඤාණගබ්භංගණ්හායපත්වා

විචරන්තස්සතජ්ජාතිකංඋතුසප්පාෙංවා යභොජනසප්පාෙංවාපුග්ගලසප්පාෙං

වා ධම්මස්සවනසප්පාෙං වා ලභිත්වා එකාසයන නිසින්නස්යසව විපස්සනං 

වඩ්ය න්තස්ස අනුපුබ්බාධිගයතන අරහත්තමග්යගන අවිජ්ජණ් යකොසං

පොයලත්වා අභිඤ්ඤාපක්යඛ පප්යඵොයටත්වා යසොත්ථිනා 

අරහත්තපත්තකායලො යවදිතබ්යබො. ෙථා පන කුක්කුටයපොතකානං 

පරිණතභාවං ඤත්වා මාතාපි අණ් යකොසං භින්ෙති, එවං තථාරූපස්ස 

භික්ඛුයනොඤාණපරිපාකංඤත්වාසත්ථාපි– 

‘‘උච්ඡින්ෙ සියනහමත්තයනො, කුමුෙංසාරදිකංව පාණිනා; 

සන්තිමග්ගයමවබ්රහූෙ, නිබ්බානංසුගයතනයෙසිත’’න්ති.(ධ.ප. 285) – 

ආදිනා නයෙන ඔභාසං ඵරිත්වා ගාථාෙ අවිජ්ජණ් යකොසං පහරති. යසො 

ගාථාපරියෙොසායන අවිජ්ජණ් යකොසං භින්දිත්වා අරහත්තං පාපුණාති. තයතො

පට්ඨාෙ ෙථා යත කුක්කුටයපොතකා ගාමක්යඛත්තං උපයසොභෙමානා තත්ථ

විචරන්ති, එවං අෙම්පි මහාඛීණාසයවො නිබ්බානාරම්මණං ඵලසමාපත්තිං

අප්යපත්වාසඞ්ඝාරාමංඋපයසොභෙමායනොවිචරති. 
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පටුන 

පලගණ්ඩස්සාතිවඩ් කිස්ස.යසොහි ඔලම්බකසඞ්ඛාතංපලංධායරත්වාොරූනං

ගණ් ං හරතීති පලගණ්ය ොති වුච්චති. වාසිජයටති වාසිෙණ් කස්ස

ගහණට්ඨායන. එත්තකං වත යම අජ්ජ ආසවානං ඛී න්ති පබ්බජිතස්ස හි

පබ්බජ්ජාසඞ්යඛයපන උද්යෙයසන පරිපුච්ඡාෙ යෙොනියසො මනසිකායරන

වත්තපටිපත්තිොචනිච්චකාලංආසවාඛීෙන්ති.එවං ඛීෙමානානංපනයතසං

‘‘එත්තකං අජ්ජ ඛීණං, එත්තකං හියෙයො’’ති එවමස්ස ඤාණං න යහොතීති

අත්යථො. ඉමාෙ උපමාෙ විපස්සනාොනිසංයසො දීපියතො. යහමන්තියකනාති

යහමන්තසමයෙන. පටිප්පස්සම්භන්තීතිථිරභායවනපරිහාෙන්ති. 

එවයමව යඛොති එත්ථ මහාසමුද්යෙො විෙ සාසනං ෙට්ඨබ්බං, නාවා විෙ

යෙොගාවචයරො, නාවාෙ මහාසමුද්යෙ පරිොොනං විෙ ඉමස්ස භික්ඛුයනො 

ඌනපඤ්චවස්සකායල ආචරියුපජ්ඣාොනං සන්තියක විචරණං, නාවාෙ

මහාසමුද්යෙොෙයකන ඛජ්ජමානානං බන්ධනානං තනුභායවො විෙ භික්ඛුයනො

පබ්බජ්ජාසඞ්යඛයපන උද්යෙසපරිපුච්ඡාදීහි යචව සංයෙොජනානං තනුභායවො, 

නාවාෙ ථයල උක්ඛිත්තකායලො විෙ භික්ඛුයනො නිස්සෙමුච්චකස්ස

කම්මට්ඨානංගයහත්වාඅරඤ්යඤ වසනකායලො, දිවාවාතාතයපනසංසුස්සනං

විෙ විපස්සනාඤායණන තණ්හාස්යනහසංසුස්සනං, රත්තිං හියමොෙයකන

යතමනං විෙ කම්මට්ඨානං නිස්සාෙ උප්පන්යනන පීතිපායමොජ්යජන 

චිත්තයතමනං, රත්තින්දිවං වාතාතයපන යචව හියමොෙයකන ච

පරිසුක්ඛපරිතින්තානං බන්ධනානං දුබ්බලභායවො විෙ එකදිවසං

උතුසප්පාොදීනි ලද්ධා විපස්සනාඤාණපීතිපායමොජ්යජහි සංයෙොජනානං

භියෙයොයසොමත්තාෙ දුබ්බලභායවො, පාවුස්සකයමයඝො විෙ

අරහත්තමග්ගඤාණං, යමඝවුට්ඨිඋෙයකන නාවාෙ බන්යධ පූතිභායවො විෙ

ආරද්ධවිපස්සකස්ස රූපසත්තකාදිවයසන විපස්සනං වඩ්ය න්තස්ස

ඔක්ඛාෙමායනපක්ඛාෙමායනකම්මට්ඨායනඑකදිවසං උතුසප්පාොදීනිලද්ධා

එකපල්ලඞ්යකන නිසින්නස්ස අරහත්තඵලාධිගයමො, පූතිබන්ධනාවාෙ කඤ්චි

කාලං ඨානං විෙ ඛීණසංයෙොජනස්ස අරහයතො මහාජනං අනුග්ගණ්හන්තස්ස

ොවතායුකං ඨානං, පූතිබන්ධනාවාෙ අනුපුබ්යබන භිජ්ජිත්වා 

අපණ්ණත්තිකභාවූපගයමො විෙ ඛීණාසවස්ස උපාදිණ්ණක්ඛන්ධයභයෙන

අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බුතස්ස අපණ්ණත්තිකභාවූපගයමොති

ඉමාෙඋපමාෙසංයෙොජනානං දුබ්බලතාදීපිතා.නවමං. 

10. අනිච්චසඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 

102. ෙසයම අනිච්චසඤ්ඤාති අනිච්චං අනිච්චන්ති භායවන්තස්ස

උප්පන්නසඤ්ඤා. පරිොදිෙතීති යඛපෙති. සබ්ාං අස්මිමානන්ති නවවිධං
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අස්මමානං. මූලසන්තානකානීතිසන්තායනත්වාඨිතමූලානි.මහානඞ්ගලංවිෙ

හි අනිච්චසඤ්ඤා, ඛුද්ොනුඛුද්ෙකානි මූලසන්තානකානි විෙ කියලසා, ෙථා

කස්සයකො කසන්යතොනඞ්ගයලනතානිපොයලති, එවංයෙොගීඅනිච්චසඤ්ඤං

භායවන්යතො අනිච්චසඤ්ඤාඤායණන කියලයස පොයලතීති ඉෙයමත්ථ

ඔපම්මසංසන්ෙනං. 

ඔධුනාතීති යහට්ඨා ධුනාති. නිද්ධුනාතීති පප්යඵොයටති. නිච්යෙොයටතීති 

පප්යඵොයටත්වාඡඩ්ය ති.ඉධාපිපබ්බජානිවිෙකියලසා, ලාෙනං නිච්යඡොටනං

විෙඅනිච්චසඤ්ඤාඤාණන්තිඉමනාඅත්යථනඋපමාසංසන්යෙතබ්බා. 

වණ්ටච්ඡින්නාොති තිණ්යහන ඛුරප්යපන වණ්ටච්ඡින්නාෙ. තදන්වොනි

භවන්තීති තං අම්බපිණ්ඩිං අනුගච්ඡන්ති, තස්සා පතමානාෙ අම්බානි භූමෙං

පතන්ති.ඉධාපිඅම්බපිණ්ඩිවිෙ කියලසා, තිණ්හඛුරප්යපොවිෙඅනිච්චසඤ්ඤා, 

ෙථාඛුරප්යපනඡින්නාෙඅම්බපිණ්ඩිො සබ්බානිඅම්බානිභූමෙංපතන්ති, එවං

අනිච්චසඤ්ඤාඤායණන කියලසානං මූලභූතාෙ අවිජ්ජාෙ ඡින්නාෙ

සබ්බකියලසාසමුග්ඝාතංගච්ඡන්තීති, ඉෙංඔපම්මසංසන්ෙනං. 

කූටඞ්ගමාතිකූටංගච්ඡන්ති. කූටනින්නාතිකූටංපවිසනභායවනකූයටනින්නා. 

කූටසයමොසර ාතිකූයටසයමොසරිත්වාඨිතා.ඉධාපිකූටංවිෙ අනිච්චසඤ්ඤා, 

යගොපානසියෙො විෙ චතුභූමකකුසලධම්මා, ෙථා සබ්බයගොපානසීනං කූටං

අග්ගං, එවං කුසලධම්මානං අනිච්චසඤ්ඤා අග්ගා. නනු ච අනිච්චසඤ්ඤා

යලොකිො, සා යලොකිෙකුසලානං තාව අග්ගං යහොතු, යලොකුත්තරානං කථං

අග්ගන්ති? යතසම්පි පටිලාභකරණත්යථන අග්ගන්ති යවදිතබ්බා. ඉමනා

උපායෙන සබ්බාසු උපමාසු ඔපම්මසංසන්ෙනං යවදිතබ්බං. පුරිමාහි පයනත්ථ

තීහි අනිච්චසඤ්ඤාෙකිච්චං, පච්ඡිමාහිබලන්ති.ෙසමං. 

පුප්ඵවග්යගොෙසයමො. 

මජ්ඣිමපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

11. අන්තවග්යගො 

1. අන්තසුත්තවණ්ණනා 

103. අන්තවග්ගස්සපඨයම අන්තාති යකොට්ඨාසා.ඉෙංසුත්තංචතුසච්චවයසන

පඤ්චක්ඛන්යධ යෙොයජත්වා අන්යතොති වචයනන බුජ්ඣනකානං

අජ්ඣාසෙවයසනවුත්තං.පඨමං. 
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2-3. දුක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනා 

104-105. දුතිෙම්පි පඤ්චක්ඛන්යධ චතුසච්චවයසන යෙොයජත්වා දුක්ඛන්ති

බුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසයෙන කථිතං. තතිෙම්පි තයථව සක්කායෙොති

බුජ්ඣනකානංඅජ්ඣාසයෙන කථිතං.දුතිෙතතිොනි. 

4. පරිඤ්යඤෙයසුත්තවණ්ණනා 

106. චතුත්යථ පරිඤ්යඤයෙයති පරිජානිතබ්යබ සමතික්කමතබ්යබ. 

පරිඤ්ඤන්ති සමතික්කමං. පරිඤ්ඤාතාවින්ති තාෙ පරිඤ්ඤාෙ පරිජානිත්වා 

සමතික්කමත්වාඨිතං. රාගක්ඛයෙොතිආදීහිනිබ්බානං ෙස්සිතං.චතුත්ථං. 

5-10. සමණසුත්තාදිවණ්ණනා 

107-112. පඤ්චමාදීසු චතූසු චත්තාරි සච්චානි කථිතානි. නවමෙසයමසු

කියලසප්පහානන්ති.පඤ්චමාදීනි. 

අන්තවග්යගොඑකාෙසයමො. 

12. ධම්මකථිකවග්යගො 

1-2. අවිජ්ජාසුත්තාදිවණ්ණනා 

113-114. ධම්මකථිකවග්ගස්ස පඨයම එත්තාවතා ච අවිජ්ජාගයතො යහොතීති

ොවතා ඉමාෙ චතූසු සච්යචසු අඤ්ඤාණභූතාෙ අවිජ්ජාෙ සමන්නාගයතො, 

එත්තාවතා අවිජ්ජාගයතො යහොතීති අත්යථො. දුතියෙපි එයසව නයෙො.

පඨමදුතිොනි. 

3. ධම්මකථිකසුත්තවණ්ණනා 

115. තතියෙ පඨයමන ධම්මකථියකො, දුතියෙන යසඛභූම, තතියෙන 

අයසඛභූමීතිඑවංධම්මකථිකංපුච්ඡියතනවියසයසත්වාද්යවභූමයෙොකථිතා.

තතිෙං. 

4. දුතිෙධම්මකථිකසුත්තවණ්ණනා 

116. චතුත්යථතිස්සන්නම්පිපුච්ඡානංතීණිවිස්සජ්ජනානි කථිතානි.චතුත්ථං. 

5-9. බන්ධනසුත්තාදිවණ්ණනා 

117-121. පඤ්චයම අතීරදස්සීති තීරං වුච්චති වට්ටං, තං න පස්සති. 

අපාරදස්සීති පාරං වුච්චති නිබ්බානං, තං න පස්සති. ාද්යධොති

කියලසබන්ධයනනබද්යධො හුත්වාජීෙතිචමීෙති චඅස්මායලොකාපරංයලොකං
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ගච්ඡතීති. ඉමස්මං සුත්යත වට්ටදුක්ඛං කථිතන්ති. ඡට්ඨාදීනි

උත්තානත්ථායනව. පඤ්චමාදීනි. 

10. සීලවන්තසුත්තවණ්ණනා 

122. ෙසයම අනිච්චයතොතිආදීසු හුත්වා අභාවාකායරන අනිච්චයතො, 

පටිපීළනාකායරන දුක්ඛයතො, ආබාධට්යඨන යරොගයතො, අන්යතොයෙොසට්යඨන 

ගණ්ඩයතො, යතසං යතසං ගණ් ානං පච්චෙභායවන වා ඛණනට්යඨන වා 

සල්ලයතො දුක්ඛට්යඨන අඝයතො, 

විසභාගමහාභූතසමුට්ඨානආබාධපච්චෙට්යඨන ආාාධයතො, අසකට්යඨන 

පරයතො, පලුජ්ජනට්යඨන පයලොකයතො, සත්තසුඤ්ඤතට්යඨන සුඤ්ඤයතො, 

අත්තාභායවන අනත්තයතො. එවයමත්ථ ‘‘අනිච්චයතො පයලොකයතො’’ති ද්වීහි

පයෙහි අනිච්චමනසිකායරො, ‘‘සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො’’ති ද්වීහි

අනත්තමනසිකායරො, යසයසහි දුක්ඛමනසිකායරො වුත්යතොති යවදිතබ්යබො.

යසසයමත්ථඋත්තානයමව.ෙසමං. 

11. සුතවන්තසුත්තවණ්ණනා 

123. තථා එකාෙසයම. ෙසමස්මඤ්හි ‘‘සීලවතා’’ති චතුපාරිසුද්ධිසීලං වුත්තං, 

ඉධ සුතවතාතිකම්මට්ඨානසුතං ඉෙයමවනානාකරණං.එකාෙසමං. 

12-13. කප්පසුත්තාදිවණ්ණනා 

124-125. ද්වාෙසමයතරසමානි රාහුයලොවාෙසදිසායනවාති. 

ද්වාෙසමයතරසමානි. 

ධම්මකථිකවග්යගොද්වාෙසයමො. 

13. අවිජ්ජාවග්යගො 

1-10. සමුෙෙධම්මසුත්තාදිවණ්ණනා 

126-135. අවිජ්ජාවග්යගො උත්තානත්යථොව. ඉමස්මඤ්හිවග්යගසබ්බසුත්යතසු

චතුසච්චයමවකථිතං. 

අවිජ්ජාවග්යගොයතරසයමො. 
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14. කුක්කුළවග්යගො 

1-13. කුක්කුළසුත්තාදිවණ්ණනා 

136-149. කුක්කුළවග්ගස්ස පඨයම කුක්කුළන්ති සන්තත්තං ආදිත්තං

ඡාරිකරාසිංවිෙමහාපරිළාහං. ඉමස්මංසුත්යතදුක්ඛලක්ඛණංකථිතං, යසයසසු

අනිච්චලක්ඛණාදීනි. සබ්බානි යචතානි පාටියෙක්කං පුග්ගලජ්ඣාසයෙන

කථිතානීති. 

කුක්කුළවග්යගොචුද්ෙසයමො. 

15. දිට්ඨිවග්යගො 

1-9. අජ්ඣත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

150-158. දිට්ඨිවග්ගස්ස පඨයම කිං උපාදාොති කිං පටිච්ච. දුතියෙ කිං

අභිනිවිස්සාති කිං අභිනිවිසිත්වා, පච්චෙං කත්වාති අත්යථො. තතිොදීසු 

දිට්ඨීතිආදීනිපුග්ගලජ්ඣාසයෙනවුත්තානි.පඨමාදීනි. 

10. ආනන්ෙසුත්තවණ්ණනා 

159. ෙසයම උපසඞ්කමීති අඤ්යඤ භික්ඛූ පඤ්චක්ඛන්ධකම්මට්ඨානං

කථායපත්වායුඤ්ජිත්වාඝයටත්වා අරහත්තංපත්වා සත්ථුසන්තියකඅඤ්ඤං

බයාකයරොන්යත දිස්වා ‘‘අහම්පි පඤ්චක්ඛන්ධකම්මට්ඨානං කථායපත්වා

යුඤ්ජන්යතො ඝයටන්යතො, අරහත්තං පත්වා අඤ්ඤං බයාකරිස්සාමී’’ති 

චින්යතත්වා උපසඞ්කම. සත්ථා පන අත්තයනො ධරමානකායල යථරස්ස 

උපරිමග්ගත්තෙවජ්ඣානංකියලසානංපහානංඅපස්සන්යතොපි‘‘ඉමස්සචිත්තං 

ගණ්හිස්සාමී’’ති කයථසි. තස්සාපි එකං ද්යව වායර මනසි කත්වාව

බුද්ධුපට්ඨානයවලා ජාතාතිගන්තබ්බංයහොති.ඉතිස්සචිත්තංසම්පහංසමායනො

විමුත්තිපරිපාචනීෙධම්යමොව යසොකම්මට්ඨානානුයෙොයගොජායතොති.ෙසමං. 

දිට්ඨිවග්යගොපන්නරසයමො. 

උපරිපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

ඛන්ධසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. රාධසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. මාරසුත්තවණ්ණනා 

160. රාධසංයුත්තස්ස පඨයම මායරොවාඅස්සාතිමරණංවාභයවෙය. මායරතා

වාතිමායරතබ්යබොවා. යෙොවාපන මීෙතීතියෙොවාපනමරති. නිබ්බිදත්ථන්ති 

නිබ්බිොඤාණත්ථං. නිබ්ාානත්ථාති ඵලවිමුත්ති නායමසා 

අනුපාොනිබ්බානත්ථාති අත්යථො. අච්චොසීති අතික්කන්යතොසි. 

නිබ්ාායනොගධන්ති නිබ්බායන පතිට්ඨිතං. ඉෙං මග්ගබ්රහ්මචරිෙං නාම

නිබ්බානබ්භන්තයර වුස්සති, න නිබ්බානං අතික්කමත්වාති අත්යථො. 

නිබ්ාානපරියෙොසානන්ති නිබ්බානං අස්ස පරියෙොසානං, නිප්ඵත්ති නිට්ඨාති

අත්යථො.පඨමං. 

2-10. සත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

161-169. දුතියෙ සත්යතො සත්යතොති ලග්ගපුච්ඡා. තත්ර සත්යතො තත්ර

විසත්යතොති තත්ර ලග්යගො තත්ර විලග්යගො. පංස්වාගාරයකහීති පංසුඝරයකහි. 

යකළාෙන්තීතිකීළන්ති. ධනාෙන්තීතිධනං විෙමඤ්ඤන්ති. මමාෙන්තීති‘‘මම

ඉෙං, මම ඉෙ’’න්ති මමත්තං කයරොන්ති, අඤ්ඤස්ස ඵුසිතුම්පි න යෙන්ති. 

විකීළනිෙං කයරොන්තීති ‘‘නිට්ඨිතා කීළා’’ති යත භින්ෙමානා කීළාවිගමං

කයරොන්ති.තතියෙ භවයනත්තීතිභවරජ්ජු.චතුත්ථංඋත්තානයමව.පඤ්චමාදීසු 

චතූසුචත්තාරිසච්චානිකථිතානි, ද්වීසුකියලසප්පහානන්ති.දුතිොදීනි. 

පඨයමොවග්යගො. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1-12. මාරසුත්තාදිවණ්ණනා 

170-181. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම මායරො, මායරොතිමරණංපුච්ඡති.ෙස්මාපන

රූපාදිවිනිමුත්තං මරණං නාම නත්ථි, යතනස්ස භගවා රූපං යඛො, රාධ, 

මායරොතිආදිමාහ. දුතියෙ මාරධම්යමොති මරණධම්යමො. එයතනුපායෙන

සබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබොති. 

දුතියෙොවග්යගො. 
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3-4. ආොචනවග්ගාදි 

1-11. මාරාදිසුත්තඑකාෙසකවණ්ණනා 

182-205. තයතො පරං උත්තානත්ථයමව. අෙඤ්හි රාධත්යථයරො

පටිභානිෙත්යථයරො නාම. තථාගතස්ස ඉමං යථරං දිස්වා සුඛුමං කාරණං 

උපට්ඨාති. යතනස්ස භගවා නානානයෙහි ධම්මං යෙයසති. එවං ඉමස්මං

රාධසංයුත්යත ආදියතො ද්යව වග්ගා පුච්ඡාවයසන යෙසිතා, තතියෙො

ආොචයනන, චතුත්යථො උපනිසින්නකකථාවයසන. සකලම්පි පයනතං

රාධසංයුත්තං යථරස්ස විමුත්තිපරිපාචනීෙධම්මවයසයනව ගහිතන්ති 

යවදිතබ්බං. 

රාධසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. දිට්ඨිසංයුත්තං 

1. යසොතාපත්තිවග්යගො 

1. වාතසුත්තවණ්ණනා 

206. දිට්ඨිසංයුත්යත නවාතාවාෙන්තීතිආදීසුඑවංකිරයතසං දිට්ඨි–‘‘යෙපි

එයතරුක්ඛසාඛාදීනිභඤ්ජන්තාවාතාවාෙන්ති, නඑයතවාතා, වාතයලයසො

නායමයසො, වායතො පනඑසිකත්ථම්යභො විෙ පබ්බතකූටං විෙ ච ඨියතො. තථා

ොපි එතා තිණකට්ඨාදීනි වහන්තියෙො නදියෙො සන්ෙන්ති, න එත්ථ උෙකං

සන්ෙකි, උෙකයලයසො නායමස, උෙකං පන එසිකත්ථම්යභො විෙ පබ්බතකූටං

විෙ ච ඨිතං. ොපිමා ගබ්භිනියෙො විජාෙන්තීති ච වුච්චන්ති, කිඤ්චාපි තා

මලාතුෙරා යහොන්ති, ගබ්යභො පන න නික්ඛමති, ගබ්භයලයසො නායමයසො, 

ගබ්යභො පන එසිකත්ථම්යභො විෙ පබ්බතකූටං විෙ ච ඨියතො. යෙපි එයත 

චන්දිමසූරිො උයෙන්ති වා අයපන්ති වා, යනව යත උයෙන්ති න අයපන්ති, 

චන්දිමසූරිෙයලයසො නායමස, චන්දිමසූරිො පන එසිකත්ථම්යභො විෙ

පබ්බතකූටංවිෙච ඨිතා’’ති. 

2-4. එතංමමසුත්තාදිවණ්ණනා 

207-209. දිට්ඨන්තිආදීසු දිට්ඨං රූපාෙතනං. සුතං සද්ොෙතනං. මුතං 

ගන්ධාෙතනං රසාෙතනං යඵොට්ඨබ්බාෙතනං. තඤ්හි පත්වා ගයහතබ්බයතො

මුතන්ති ච වුත්තං. අවයසසානි සත්තාෙතනානි විඤ්ඤාතං නාම. පත්තන්ති

පරියෙසිත්වා වා අපරියෙසිත්වාවාපත්තං. පරියෙසිතන්තිපත්තංවා අපත්තං 

වාපරියෙසිතං. අනුවිචරිතං මනසාතිචිත්යතනඅනුසඤ්චරිතං. යලොකස්මඤ්හි

පරියෙසිත්වා පත්තම්පි අත්ථි, පරියෙසිත්වා යනොපත්තම්පි, අපරියෙසිත්වා

පත්තම්පි, අපරියෙසිත්වා යනොපත්තම්පි. තත්ථ පරියෙසිත්වා පත්තං පත්තං

නාම, පරියෙසිත්වා යනොපත්තං පරියෙසිතං නාම. අපරියෙසිත්වා පත්තඤ්ච

අපරියෙසිත්වා යනොපත්තඤ්ච මනසානුවිචරිතං නාම. අථ වා පරියෙසිත්වා

පත්තම්පි අපරියෙසිත්වා පත්තම්පි පත්තට්යඨන පත්තං නාම, පරියෙසිත්වා

යනොපත්තයමවපරියෙසිතංනාම, අපරියෙසිත්වා යනොපත්තංමනසානුවිචරිතං

නාම.සබ්බංවාඑතංමනසාඅනුවිචරිතයමව. 

5. නත්ථිදින්නසුත්තවණ්ණනා 

210. නත්ථි දින්නන්තිආදීසු නත්ථි දින්නන්ති දින්නස්ස ඵලාභාවං සන්ධාෙ

වෙන්ති. යිට්ඨං වුච්චතිමහාොයගො. හුතන්ති පයහණකසක්කායරොඅධිප්යපයතො.

තම්පි උභෙං ඵලාභාවයමව සන්ධාෙ පටික්ඛිපන්ති. සුකතදුක්කටානන්ති
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සුකතදුක්කතානං, කුසලාකුසලානන්තිඅත්යථො. ඵලංවිපායකොතිෙංඵලන්තිවා

විපායකොතිවාවුච්චති, තං නත්ථීතිවෙන්ති. නත්ථිඅෙංයලොයකොතිපරයලොයක

ඨිතස්සඅෙං යලොයකොනත්ථි. නත්ථිපයරොයලොයකොතිඉධයලොයකඨිතස්සපි

පයරො යලොයකො නත්ථි, සබ්යබ තත්ථ තත්යථව උච්ඡිජ්ජන්තීති ෙස්යසන්ති. 

නත්ථි මාතා නත්ථි පිතාති යතසු සම්මාපටිපත්තිමච්ඡාපටිපත්තීනං

ඵලාභාවවයසන වෙන්ති. නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකාති චවිත්වා

උප්පජ්ජනකසත්තා නාම නත්ථීති වෙන්ති. නත්ථි යලොයක සම බ්රාහ්ම ාති

යලොයකසම්මාපටිපන්නා සමණබ්රාහ්මණානාමනත්ථීතිවෙන්ති. 

චාතුමහාභූතියකොති චතුමහාභූතමයෙො. පථවී පථවීකාෙන්ති අජ්ඣත්තිකා

පථවීධාතු බාහිරං පථවීධාතුං. අනුයපතීති අනුොති. අනුපගච්ෙතීති තස්යසව 

යවවචනං, අනුගච්ඡතීතිපි අත්යථො. උභයෙනාපි උයපති උපගච්ඡතීති

ෙස්යසන්ති. ආපාදීසුපි එයසව නයෙො. ඉන්ද්රිොනීති මනච්ඡට්ඨානි ඉන්ද්රිොනි. 

සඞ්කමන්තීති ආකාසං පක්ඛන්ෙන්ති. ආසන්දිපඤ්චමාති නිපන්නමඤ්යචන

පඤ්චමා, මඤ්යචො යචව, චත්තායරො මඤ්චපායෙ ගයහත්වා ඨිතා චත්තායරො 

පුරිසාචාතිඅත්යථො. ොවආළාහනාතිොවසුසානා. පදානීති‘‘අෙංඑවංසීලවා

අයහොසි, එවං දුස්සීයලො’’තිආදිනා නයෙන පවත්තානි ගුණාගුණපොනි.

සරීරයමවවාඑත්ථපොනීතිඅධිප්යපතං. කායපොතකානීතිකයපොතකවණ්ණානි, 

පාරාවතපක්ඛවණ්ණානීතිඅත්යථො. භස්සන්තාතිභස්මන්තා.අෙයමවවාපාළි. 

ආහුතියෙොති ෙං පයහණකසක්කාරාදියභෙං දින්නොනං, සබ්බං තං 

ඡාරිකාවසානයමවයහොති, නතයතොපරංඵලොෙකංහුත්වාගච්ඡතීතිඅත්යථො. 

දත්තුපඤ්ඤත්තන්ති ෙත්තූහිබාලමනුස්යසහි පඤ්ඤත්තං.ඉෙංවුත්තංයහොති–

බායලහිඅබුද්ධීහිපඤ්ඤත්තමෙංොනං, න පණ්ඩියතහි.බාලායෙන්ති, පණ්ඩිතා

ගණ්හන්තීතිෙස්යසන්ති. 

6. කයරොයතොසුත්තවණ්ණනා 

211. කයරොයතොති සහත්ථා කයරොන්තස්ස. කාරෙයතොති ආණත්තිො 

කායරන්තස්ස. ඡින්දයතොති පයරසං හත්ථාදීනි ඡින්ෙන්තස්ස. යෙදාපෙයතොති

පයරහි යඡොයපන්තස්ස. පචයතොති ෙණ්ය න පීයළන්තස්ස. පචාපෙයතොති 

පයරහි ෙණ් ාදිනා පීළායපන්තස්ස. යසොචයතො යසොචාපෙයතොති පරස්ස 

භණ් හරණාදීහි යසොකං සෙං කයරොන්තස්සාපි පයරහි කායරන්තස්සාපි. 

කිලමයතො කිලමාපෙයතොති ආහාරුපච්යඡෙබන්ධනාගාරපයවසනාදීහි සෙං 

කිලයමන්තස්සපි පයරහි කිලමායපන්තස්සපි. ඵන්දයතො ඵන්දාපෙයතොති පරං

ඵන්ෙන්තං ඵන්ෙනකායල සෙම්පි ඵන්ෙයතො පයරම්පි ඵන්ොපෙයතො. 
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පටුන 

පා මතිපාතෙයතොති පාණං හනන්තස්සපි හනායපන්තස්සපි. එවං සබ්බත්ථ

කරණකාරාපනවයසයනවඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

සන්ධින්ති ඝරසන්ධිං. නිල්යලොපන්ති මහාවියලොපං. එකාගාරිකන්ති එකයමව

ඝරං පරිවායරත්වා විලුම්පනං. පරිපන්යථ තිට්ඨයතොති ආගතාගතානං

අච්ඡින්ෙනත්ථං මග්යග තිට්ඨයතො. කයරොයතො න කරීෙති පාපන්ති ෙංකිඤ්චි

පාපංකයරොමීතිසඤ්ඤාෙකයරොයතොපිපාපංනකරීෙති, නත්ථි පාපං.සත්තා

පන කයරොමාති එවංසඤ්ඤියනො යහොන්තීති දීයපන්ති. ඛුරපරිෙන්යතනාති

ඛුරයනමනා, ඛුරධාරසදිසපරිෙන්යතන වා. එකමංසඛලන්ති එකමංසරාසිං. 

පුඤ්ජන්ති තස්යසවයවවචනං. තයතොනිදානන්තිඑකමංසඛලකරණනිොනං. 

දක්ඛි න්ති ෙක්ඛිණතීයර මනුස්සා කක්ඛළා ොරුණා, යත සන්ධාෙ 

හනන්යතොතිආදි වුත්තං. උත්තරන්ති උත්තරතීයර සද්ධා යහොන්ති පසන්නා

බුද්ධමාමකා ධම්මමාමකා සඞ්ඝමාමකා, යතසන්ධාෙ දදන්යතොතිආදි වුත්තං. 

තත්ථ ෙජන්යතොති මහාොගං කයරොන්යතො. දයමනාති ඉන්ද්රිෙෙයමන

උයපොසථකම්යමන. සංෙයමනාති සීලසංෙයමන. සච්චවජ්යජනාති 

සච්චවචයනන. ආගයමොති ආගමනං, පවත්තීති අත්යථො. සබ්බථාපි 

පාපපුඤ්ඤානංකිරිෙයමවපටික්ඛිපන්ති. 

7. යහතුසුත්තවණ්ණනා 

212. නත්ථි යහතු නත්ථි පච්චයෙොති එත්ථ පච්චයෙොති යහතුයවවචනයමව.

උභයෙනාපි විජ්ජමානයමව කාෙදුච්චරිතාදීනං සංකියලසපච්චෙං, 

කාෙසුචරිතාදීනඤ්ච විසුද්ධිපච්චෙං පටික්ඛිපන්ති. නත්ථි ාලන්ති ෙම්හි

අත්තයනොබයලපතිට්ඨිතාඉයමසත්තා යෙවත්තම්පිමාරත්තම්පිබ්රහ්මත්තම්පි

සාවකයබොධිම්පි පච්යචකයබොධිම්පි සබ්බඤ්ඤුතම්පි පාපුණන්ති, තං බලං

පටික්ඛිපන්ති. නත්ථි වීරිෙන්තිආදීනි සබ්බානි අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනායනව.

‘‘ඉෙං යනො වීරියෙන, ඉෙං පුරිසථායමන, ඉෙං පුරිසපරක්කයමන පත්ත’’න්ති, 

එවං පවත්තවචනපටික්යඛපකරණවයසනපයනතානිවිසුංආදිෙන්ති. 

සබ්යාසත්තාතිඔට්ඨයගොණගද්රභාෙයෙො අනවයසයසපරිග්ගණ්හන්ති. සබ්යා

පා ාතිඑකින්ද්රියෙො පායණො, ද්වින්ද්රියෙොපායණොතිආදිවයසනවෙන්ති. සබ්යා 

භූතාති අණ් යකොසවත්ථියකොයසසු භූයත සන්ධාෙ වෙන්ති. සබ්යා ජීවාති

සාලිෙවයගොධුමාෙයෙො සන්ධාෙ වෙන්ති. යතසු හි යත විරුහනභායවන 

ජීවසඤ්ඤියනො. අවසා අාලා අවීරිොති යතසං අත්තයනො වයසො වා බලං වා

වීරිෙං වා නත්ථි. නිෙතිසඞ්ගතිභාවපරි තාති එත්ථ නිෙතීති නිෙතතා. 

සඞ්ගතීතිඡන්නං අභිජාතීනංතත්ථතත්ථගමනං. භායවොතිසභායවොයෙව.එවං
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නිෙතිො චසඞ්ගතිොචභායවනචපරිණතානානප්පකාරතංපත්තා.යෙනහි

ෙථා භවිතබ්බං, යසො තයථව භවති. යෙන න භවිතබ්බං, යසො න භවතීති

ෙස්යසන්ති. ෙස්යවවාභිජාතීසූති ඡසු එව අභිජාතීසු ඨත්වා සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්ච 

පටිසංයවයෙන්ති, අඤ්ඤාසුඛදුක්ඛභූමනත්ථීතිෙස්යසන්ති. 

8-10. මහාදිට්ඨිසුත්තාදිවණ්ණනා 

213-215. අකටාති අකතා. අකටවිධාති අකතවිධානා, ‘‘එවං කයරොහී’’ති

යකනචිකාරිතාපින යහොන්තීති අත්යථො. අනිම්මිතාති ඉද්ධිොපිනනිම්මතා. 

අනිම්මාතාති අනිම්මාපිතා. ‘‘අනිම්මතබ්බා’’තිපි පායඨො, න නිම්මතබ්බාති

අත්යථො. වඤ් ාතිවඤ්ඣපසුවඤ්ඣතාලාෙයෙොවිෙ අඵලාකස්සචිඅජනකා.

පබ්බතකූටං විෙ ඨිතාති කූටට්ඨා. එසිකට්ඨායියනො විෙ හුත්වා ඨිතාති 

එසිකට්ඨායිට්ඨිතා, ෙථා සුනිඛායතො එසිකත්ථම්යභො නිච්චයලො තිට්ඨති, එවං

ඨිතාති අත්යථො. න ඉඤ්ජන්තීති එසිකත්ථම්යභො විෙඨිතත්තා නචලන්ති. න 

විපරි මන්තීති පකතිං න විජහන්ති. න අඤ්ඤමඤ්ඤං ායාාායධන්තීති

අඤ්ඤමඤ්ඤං න උපහනන්ති. නාලන්ති න සමත්ථා. පථවීකායෙොතිආදීසු 

පථවීයෙවපථවීකායෙො, පථවීසමූයහොවා. සත්තන්නංත්යවව කාොනන්තිෙථා

මුග්ගරාසිආදීසු පහටං සත්ථං මුග්ගරාසිආදීනං අන්තයරයනව පවිසති, එවං

සත්තන්නංකාොනංඅන්තයරනඡිද්යෙනවිවයරනසත්ථංපවිසති.තත්ථ ‘‘අහං

ඉමංජීවිතායවොයරොයපමී’’තියකවලංසඤ්ඤාමත්තයමවයහොතීතිෙස්යසන්ති. 

යෙොනිපමුඛසතසහස්සානීති පමුඛයෙොනීනං උත්තමයෙොනීනං

චුද්ෙසසතසහස්සානිඅඤ්ඤානිචසට්ඨිසතානිඅඤ්ඤානිචඡසතානි පඤ්චච

කම්මුයනො සතානීති පඤ්චකම්මසතානි චාති යකවලං තක්කමත්තයකන

නිරත්ථකදිට්ඨිංදීයපන්ති. පඤ්චචකම්මානිතීණි චකම්මානීතිආදීසුපිඑයසව

නයෙො.යකචිපනාහු‘‘පඤ්චකම්මානීති පඤ්චින්ද්රිෙවයසනගණ්හන්ති, තීණීති

කාෙකම්මාදිවයසනා’’ති. කම්යම ච අඩ් කම්යම චාති එත්ථ පනස්ස

කාෙකම්මවචීකම්මානි කම්මන්ති ලද්ධි, මයනොකම්මං උපඩ් කම්මන්ති. 

ද්වට්ඨිපටිපදාති ද්වාසට්ඨිපටිපොති වෙන්ති. ද්වට්ඨන්තරකප්පාති එකස්මං

කප්යප චතුසට්ඨි අන්තරකප්පා නාම යහොන්ති, අෙං පන අඤ්යඤ ද්යව

අජානන්යතොඑවමාහ. 

ෙළාභිජාතියෙොති කණ්හාභිජාති නීලාභිජාති යලොහිතාභිජාති හලිද්ොභිජාති

සුක්කාභිජාතිපරමසුක්කාභිජාතීතිඉමාඡඅභිජාතියෙො වෙන්ති.තත්ථඔරබ්භිකා

සූකරිකා සාකුණිකා මාගවිකා ලුද්ො මච්ඡඝාතකා යචොරා යචොරඝාතකා

බන්ධනාගාරිකා, යෙ වා පනඤ්යඤපි යකචි කුරූරකම්මන්තා, අෙං
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කණ්හාභිජාතීති වෙන්ති.භික්ඛූනීලාභිජාතීතිවෙන්ති.යතකිරචතූසුපච්චයෙසු

කණ්ටයක පක්ඛිපිත්වාඛාෙන්ති, ‘‘භික්ඛූ චකණ්ටකවුත්තිකා’’ති(අ. නි.6.57) 

අෙං හිස්ස පාළි එව. අථ වා කණ්ටකවුත්තිකා එව නාම එයක පබ්බජිතාති 

වෙන්ති. යලොහිතාභිජාති නාම නිගණ්ඨා එකසාටකාති වෙන්ති. ඉයම කිර

පුරියමහිද්වීහි පණ් රතරා.ගිහීඔොතවසනාඅයචලකසාවකාහලිද්ොභිජාතීති

වෙන්ති.එවංඅත්තයනො පච්චෙොෙයකනිගණ්යඨහිපියජට්ඨකතයරකයරොන්ති.

ආජීවකා ආජීවිනියෙො අෙං සුක්කාභිජාතීති වෙන්ති. යත කිර පුරියමහි චතූහි

පණ් රතරා. නන්යෙො වච්යඡො, කියසො සංකිච්යචො, මක්ඛලි යගොසායලො

පරමසුක්කාභිජාතීතිවෙන්ති.යතකිර සබ්යබහිපණ් රතරා. 

අට්ඨ පුරිසභූමියෙොති මන්ෙභූම ඛිඩ් ාභූම වීමංසකභූම උජුගතභූම යසඛභූම

සමණභූම ජානනභූම පන්නභූමීති ඉමා අට්ඨ පුරිසභූමයෙොති වෙන්ති. තත්ථ 

ජාතදිවසයතොපට්ඨාෙසත්තදිවයසසම්බාධට්ඨානයතොනික්ඛන්තත්තාසත්තා

මන්ො යහොන්තියමොමූහා, අෙංමන්ෙභූමීතිවෙන්ති.යෙපනදුග්ගතියතොආගතා

යහොන්ති, යත අභිණ්හං යරොෙන්ති යචව විරවන්ති ච, සුගතියතො ආගතා තං

අනුස්සරිත්වාඅනුස්සරිත්වා හසන්ති, අෙංඛිඩ් ාභූමනාම.මාතාපිතූනංහත්ථං

වා පාෙං වා මඤ්චං වා පීඨං වා ගයහත්වා භූමෙං පෙනික්ඛිපනං වීමංසකභූම

නාම.පෙසාගන්තුංසමත්ථකායලොඋජුගතභූම නාම.සිප්පානිසික්ඛනකායලො

යසඛභූම නාම. ඝරා නික්ඛම්ම පබ්බජනකායලො සමණභූම නාම. ආචරිෙං

යසවිත්වා ජානනකායලො ජානනභූම නාම. ‘‘භික්ඛු ච පන්නයකො ජියනො න

කිඤ්චි ආහා’’තිඑවංඅලාභිංසමණංපන්නභූමීතිවෙන්ති. 

එකූනපඤ්ඤාස ආජීවකසයතති එකූනපඤ්ඤාස ආජීවවුත්තිසතානි. 

පරිබ්ාාජකසයතති පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජාසතානි. නාගවාසසයතති

නාගමණ් ලසතානි. වීයස ඉන්ද්රිෙසයතති වීස ඉන්ද්රිෙසතානි. තිංයස 

නිරෙසයතති තිංස නිරෙසතානි. රයජොධාතුයෙොති රජඔකිරණට්ඨානානි.

හත්ථපිට්ඨිපාෙපිට්ඨාදීනි සන්ධාෙ වෙති. සත්ත සඤ්ඤීගබ්භාති

ඔට්ඨයගොණගද්රභඅජපසුමගමහිංයස සන්ධාෙ වෙති. සත්ත අසඤ්ඤීගබ්භාති

සාලිෙවයගොධුමමුග්ගකඞ්ගුවරකකුද්රූසයක සන්ධාෙ වෙති. නිගණ්ඨිගබ්භාති

ගණ්ඨිම්හිජාතගබ්භා, උච්ඡුයවළුනළාෙයෙොසන්ධාෙවෙති. සත්තයදවාතිබහූ

යෙවා, යසො පනසත්තාතිවෙති.මනුස්සාපිඅනන්තා, යසොසත්තාතිවෙති. සත්ත 

යපසාචාති පිසාචා මහන්තමහන්තා, සත්තාති වෙති. සරාති මහාසරා. 

කණ්ණමුණ් -රථකාර-අයනොතත්ත-සීහප්පපාත-ඡද්ෙන්ත-මුචලින්ෙ-

කුණාලෙයහගයහත්වා වෙති. 
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පටුන 

පවුටාති ගණ්ඨිකා. පපාතාති මහාපපාතා. පපාතසතානීති ඛුද්ෙකපපාතසතානි. 

සුපිනාති මහාසුපිනා. සුපිනසතානීති ඛුද්ෙකසුපිනසතානි. මහාකප්පියනොති

මහාකප්පානං.එත්ථඑකම්හාමහාසරාවස්සසයත වස්සසයතකුසග්යගනඑකං

උෙකබින්දුං නීහරිත්වා සත්තක්ඛත්තුං තම්හි සයර නිරුෙයක කයත එයකො

මහාකප්යපොති වෙති. එවරූපානං මහාකප්පානං චතුරාසීතිසතසහස්සානි

යඛයපත්වාබායලචපණ්ඩියතචදුක්ඛස්සන්තංකයරොන්තීති අෙමස්සලද්ධි.

පණ්ඩියතොපිකිරඅන්තරාවිසුජ්ඣිතුංනසක්යකොති, බායලොපිතයතොඋද්ධං න

ගච්ඡති. 

සීයලන වාති අයචලකසීයලන වා අඤ්යඤන වා යෙන යකනචි. වයතනාති

තාදියසයනවවයතන. තයපනාති තයපොකම්යමන. අපරිපක්කංපරිපායචති නාම

යෙො ‘‘අහං පණ්ඩියතො’’ති අන්තරා විසුජ්ඣති. පරිපක්කං ඵුස්ස ඵුස්ස 

ායන්තීකයරොති නාම යෙො ‘‘අහං බායලො’’ති වුත්තපරිමාණකාලං

අතික්කමත්වා ොති. යහවං නත්ථීති එවං නත්ථි. තඤ්හි උභෙම්පි න සක්කා 

කාතුන්ති දීයපති. යදො මියතති යෙොයණනමතං විෙ. සුඛදුක්යඛතිසුඛදුක්ඛං. 

පරිෙන්තකයතති වුත්තපරිමායණන කායලන කතපරිෙන්යතො. නත්ථි

හාෙනවඩ් යනති නත්ථිහාෙනවඩ් නානි, නසංසායරොපණ්ඩිතස්සහාෙති, න

බාලස්ස වඩ් තීති අත්යථො. උක්කංසාවකංයසති උක්කංසාවකංසා.

හාෙනවඩ් නානයමයවතං යවවචනං. ඉොනි තමත්ථං උපමාෙ සායධන්යතො 

යසෙයථාපි නාමාතිආදිමාහ. තත්ථ සුත්තගුයළති යවයඨත්වා කතසුත්තගුයළ. 

නිබ්යාඨිෙමානයමව පයලතීති පබ්බයත වා රුක්ඛග්යග වා ඨත්වා ඛිත්තං

සුත්තප්පමායණන නිබ්යබඨිෙමානයමව ගච්ඡති, සුත්යත ඛීයණ තත්යථව

තිට්ඨති, නගච්ඡතිඑවයමවබාලාචපණ්ඩිතාචකාලවයසනනිබ්යබඨිෙමානා

සුඛදුක්ඛංපයලන්ති, ෙථාවුත්යතනකායලනඅතික්කමන්තීතිෙස්යසති. 

11-18. අන්තවාසුත්තාදිවණ්ණනා 

216-223. අන්තවා යලොයකොතිඑකයතො වඩ්ඪිතනිමත්තං යලොයකොතිගායහන

වා තක්යකන වා උප්පන්නදිට්ඨි. අනන්තවාති සබ්බයතො වඩ්ඪිතං

අප්පමාණනිමත්තං යලොයකොති ගායහන වා තක්යකන වා උප්පන්නදිට්ඨි. තං

ජීවං තං සරීරන්ති ජීවඤ්ච සරීරඤ්ච එකයමවාති උප්පන්නදිට්ඨි. යසසං

සබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. ඉමානි තාව යසොතාපත්තිමග්ගවයසන අට්ඨාරස

යවෙයාකරණානිඑකංගමනං. 
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2. දුතිෙගමනාදිවග්ගවණ්ණනා 

224-301. දුතිෙං ගමනං දුක්ඛවයසන වුත්තං. තත්රාපි අට්ඨාරයසව

යවෙයාකරණානි, තයතො පරානි ‘‘රූපී අත්තා යහොතී’’තිආදීනි අට්ඨ

යවෙයාකරණානි, යතහිසද්ධිංතංදුතිෙයපෙයායලොතිවුත්යතො. 

තත්ථ රූපීති ආරම්මණයමව ‘‘අත්තා’’ති ගහිතදිට්ඨි. අරූපීති ඣානං 

‘‘අත්තා’’ති ගහිතදිට්ඨි. රූපී ච අරූපී චාති ආරම්මණඤ්ච ඣානඤ්ච

‘‘අත්තා’’ති ගහිතදිට්ඨි. යනව රූපී නාරූපීති තක්කමත්යතන ගහිතදිට්ඨි. 

එකන්තසුඛීති ලාභීතක්කීජාතිස්සරානං උප්පන්නදිට්ඨි. ඣානලාභියනොපි හි

අතීයත එකන්තසුඛං අත්තභාවං මනසිකයරොයතො එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

තක්කියනොපි ‘‘ෙථාඑතරහිඅහංඑකන්තසුඛී, එවංසම්පරායෙපිභවිස්සාමී’’ති 

උප්පජ්ජති. ජාතිස්සරස්සපි සත්තට්ඨභයව සුඛිතභාවං පස්සන්තස්ස එවං 

උප්පජ්ජති, එකන්තදුක්ඛීතිආදීසුපිඑයසවනයෙො. 

තතිෙයපෙයායලො අනිච්චදුක්ඛවයසන යතහියෙව ඡබ්බීසතිො සුත්යතහි 

වුත්යතො, චතුත්ථයපෙයායලොතිපරිවට්ටවයසනාති. 

දිට්ඨිසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. ඔක්කන්තසංයුත්තං 

1-10. චක්ඛුසුත්තාදිවණ් නා 

302-311. ඔක්කන්තසංයුත්යත අධිමුච්චතීති සද්ධාධියමොක්ඛං පටිලභති. 

ඔක්කන්යතො සම්මත්තනිොමන්ති පවිට්යඨො අරිෙමග්ගං. අභබ්යාො ච තාව

කාලං කාතුන්ති ඉමනා උප්පන්යන මග්යග ඵලස්ස අනන්තරාෙතං දීයපති.

උප්පන්නස්මඤ්හිමග්යගඵලස්සඅන්තරාෙකරණංනාමනත්ථි. යතයනවාහ–

‘‘අෙඤ්චපුග්ගයලොයසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරිොෙපටිපන්යනොඅස්ස, කප්පස්ස 

ච උඩ් ය්හනයවලා අස්ස, යනව තාව කප්යපො උඩ් ය්යහෙය, ොවාෙං

පුග්ගයලො න යසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකයරොති, අෙං වුච්චති පුග්ගයලො

ඨිතකප්පී’’ති (පු. ප. 17). මත්තයසො නිජ් ානං ඛමන්තීති පමාණයතො

ඔයලොකනංඛමන්ති.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

ඔක්කන්තසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. උප්පාදසංයුත්තවණ් නා 
312-321. උප්පාෙසංයුත්යත සබ්බංපාකටයමව. 

උප්පාෙසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. කියලසසංයුත්තවණ් නා 
322-331. කියලසසංයුත්යත චිත්තස්යසයසොඋපක්කියලයසොතිකතරචිත්තස්ස? 

චතුභූමකචිත්තස්ස. යතභූමකචිත්තස්ස තාව යහොතු, යලොකුත්තරස්ස කථං

උපක්කියලයසො යහොතීති? උප්පත්තිනිවාරණයතො. යසො හි තස්ස උප්පජ්ජිතුං

අප්පොයනන උපක්කියලයසොති යවදිතබ්යබො. යනක්ඛම්මනින්නන්ති 

නවයලොකුත්තරධම්මනින්නං. චිත්තන්ති සමථවිපස්සනාචිත්තං. අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකරණීයෙසු ධම්යමසූති පච්චයවක්ඛණඤායණන අභිජානිත්වා

සච්ඡිකාතබ්යබසු ඡළභිඤ්ඤාධම්යමසු, එකං ධම්මං වා ගණ්හන්යතන 

යනක්ඛම්මන්තිගයහතබ්බං.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

කියලසසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. සාරිපුත්තසංයුත්තං 

1-9. වියවකජසුත්තාදිවණ්ණනා 

332-340. සාරිපුත්තසංයුත්තස්ස පඨයම න එවං යහොතීති

අහඞ්කාරමමඞ්කාරානං පහීනත්තා එවංන යහොති. දුතිොදීසුපි එයසවනයෙො.

පඨමාදීනි. 

10. සුචිමුඛීසුත්තවණ්ණනා 

341. ෙසයම සුචිමුඛීති එවංනාමකා. උපසඞ්කමීති යථරං අභිරූපං ෙස්සනීෙං

සුවණ්ණවණ්ණං සමන්තපාසාදිකං දිස්වා ‘‘ඉමනා සද්ධිං පරිහාසං

කරිස්සාමී’’ති උපසඞ්කම. අථ යථයරන තස්මං වචයන පටික්ඛිත්යත

‘‘ඉොනිස්ස වාෙං ආයරොයපස්සාමී’’ති මඤ්ඤමානා යතන හි, සම , 

උබ්භමුයඛො භුඤ්ජසීති ආහ. දිසාමුයඛොති චතුද්දිසාමුයඛො, චතස්යසො දිසා

ඔයලොයකන්යතොතිඅත්යථො. විදිසාමුයඛොතිචතස්යසොවිදිසාඔයලොයකන්යතො. 

වත්ථුවිජ්ජාතිරච්ොනවිජ්ජාොති වත්ථුවිජ්ජාසඞ්ඛාතාෙ තිරච්ඡානවිජ්ජාෙ.

වත්ථුවිජ්ජා නාම ලාබුවත්ථු-කුම්භණ් වත්ථු-මූලකවත්ථු-ආදීනං වත්ථූනං 

ඵලසම්පත්තිකාරණකාලජානනුපායෙො. මිච්ොජීයවන ජීවිකං කප්යපන්තීති

යතයනව වත්ථුවිජ්ජාතිරච්ඡානවිජ්ජාසඞ්ඛායතන මච්ඡාජීයවන ජීවිකං

කප්යපන්ති, යතසං වත්ථූනං සම්පාෙයනන පසන්යනහි මනුස්යසහි දින්යන 

පච්චයෙපරිභුනඤ්ජන්තාජීවන්තීතිඅත්යථො. අයධොමුඛාති වත්ථුංඔයලොයකත්වා

භුනඤ්ජමානවයසන අයධොමුඛා භුනඤ්ජන්ති නාම. එවං සබ්බත්ථ යෙොජනා 

කාතබ්බා. අපි යචත්ථ නක්ඛත්තවිජ්ජාති ‘‘අජ්ජ ඉමං නක්ඛත්තං ඉමනා

නක්ඛත්යතන ගන්තබ්බං, ඉමනා ඉෙඤ්චිෙඤ්ච කාතබ්බ’’න්ති එවං 

ජානනවිජ්ජා. දූයතෙයන්ති දූතකම්මං, යතසං යතසං සාසනං ගයහත්වා තත්ථ

තත්ථ ගමනං. පහි ගමනන්ති එකගාමස්මංයෙව එකකුලස්ස සාසයනන

අඤ්ඤකුලං උපසඞ්කමනං. අඞ්ගවිජ්ජාති ඉත්ථිලක්ඛණපුරිසලක්ඛණවයසන

අඞ්ගසම්පත්තිං ඤත්වා ‘‘තාෙ අඞ්ගසම්පත්තිො ඉෙං නාම ලබ්භතී’’ති එවං

ජානනවිජ්ජා. විදිසාමුඛාති අඞ්ගවිජ්ජා හි තං තං සරීරයකොට්ඨාසං ආරබ්භ 

පවත්තත්තා විදිසාෙ පවත්තා නාම, තස්මා තාෙ විජ්ජාෙ ජීවිකං කප්යපත්වා 

භුනඤ්ජන්තා විදිසාමුඛා භුනඤ්ජන්ති නාම. එවමායරොයචසීති ‘‘ධම්මකං

සමණා’’තිආදීනි වෙමානා සාසනස්ස නිෙයානිකං ගුණං කයථසි. තඤ්ච 

පරිබ්බාජිකාෙකථංසුත්වාපඤ්චමත්තානිකුලසතානිසාසයනඔතරිංසූති. 

සාරිපුත්තසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. නාගසංයුත්තං 

1. සුද්ධිකසුත්තවණ්ණනා 

342. නාගසංයුත්යත අණ්ඩජාතිඅණ්ය ජාතා. ජලාබුජාති වත්ථියකොයසජාතා. 

සංයසදජාතිසංයසයෙජාතා. ඔපපාතිකාතිඋපපතිත්වා විෙජාතා.ඉෙඤ්චපන 

සුත්තංඅට්ඨප්පත්තිො වුත්තං.භික්ඛූනඤ්හි‘‘කතිනුයඛො නාගයෙොනියෙො’’ති

කථා උෙපාදි. අථ භගවා පුග්ගලානං නාගයෙොනීහි උද්ධරණත්ථං

නාගයෙොනියෙො ආවිකයරොන්යතොඉමංසුත්තමාහ. 

2-50. පණීතතරසුත්තාදිවණ්ණනා 

343-391. දුතිොදීසු යවොස්සට්ඨකාොති අහිතුණ්ඩිකපරිබුද්ධං අගයණත්වා

විස්සට්ඨකාො. ද්වෙකාරියනොති දුවිධකාරියනො, කුසලාකුසලකාරියනොති

අත්යථො. සචජ්ජ මෙන්ති සයච අජ්ජ මෙං. සහායතං උපපජ්ජතීති සහභාවං

ආපජ්ජති.තත්රස්සඅකුසලංඋපපත්තිොපච්චයෙොයහොති, කුසලංඋපපන්නානං

සම්පත්තිො. අන්නන්ති ඛාෙනීෙයභොජනීෙං. පානන්ති ෙංකිඤ්චි පානකං. 

වත්ථන්ති නිවාසනපාරුපනං. ොනන්ති ඡත්තුපාහනං ආදිං කත්වා ෙංකිඤ්චි

ගමනපච්චෙං. මාලන්ති ෙංකිඤ්චි සුමනමාලාදිපුප්ඵං. ගන්ධන්ති ෙංකිඤ්චි 

චන්ෙනාදිගන්ධං. වියලපනන්ති ෙංකිඤ්චි ඡවිරාගකරණං. 

යසෙයාවසථපදීයපෙයන්ති මඤ්චපීඨාදියසෙයං එකභූමකාදිආවසථං 

වට්ටියතලාදිපදීපූපකරණඤ්ච යෙතීති අත්යථො. යතසඤ්හි දීඝායුකතාෙ ච

වණ්ණවන්තතාෙච සුඛබහුලතාෙචපත්ථනංකත්වාඉමංෙසවිධංොනවත්ථුං

ෙත්වා තං සම්පත්තිං අනුභවිතුං තත්ථ නිබ්බත්තන්ති. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

නාගසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සුපණ් සංයුත්තවණ් නා 
392-437. සුපණ්ණසංයුත්යත පත්තානං වණ්ණවන්තතාෙගරුළා සුපණ් ාති

වුත්තා. ඉධාපි පඨමසුත්තං පුරිමනයෙයනව අට්ඨප්පත්තිෙං වුත්තං. හරන්තීති 

උද්ධරන්ති. උද්ධරමානා ච පන යත අත්තනා හීයන වා සයම වා උද්ධරිතුං

සක්යකොන්ති, න අත්තනා පණීතතයර. සත්තවිධා හි අනුද්ධරණීෙනාගානාම

පණීතතරා කම්බලස්සතරා ධතරට්ඨා සත්තසීෙන්තරවාසියනො පථවිට්ඨකා

පබ්බතට්ඨකා විමානට්ඨකාති.තත්රඅණ් ජාදීනංජලාබුජාෙයෙොපණීතතරා, යත

යතහි අනුද්ධරණීො. කම්බලස්සතරා පන නාගයසනාපතියනො, යත ෙත්ථ

කත්ථචිදිස්වායෙොයකොචි සුපණ්යණොඋද්ධරිතුංනසක්යකොති.ධතරට්ඨාපන
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නාගරාජායනො, යතපියකොචිඋද්ධරිතුංන සක්යකොති.යෙපනසත්තසීෙන්තයර

මහාසමුද්යෙවසන්ති, යතෙස්මාකත්ථචිවිකම්පනං කාතුංනසක්කා, තස්මා

යකොචි උද්ධරිතුං න සක්යකොති. පථවිට්ඨකාදීනං නිලීෙයනොකායසො අත්ථි, 

තස්මා යතපි උද්ධරිතුං න සක්යකොති. යෙ පන මහාසමුද්යෙ ඌමපිට්යඨ

වසන්ති, යත යෙො යකොචි සයමො වා පණීතතයරො වා සුපණ්යණො උද්ධරිතුං

සක්යකොති.යසසංනාගසංයුත්යත වුත්තනෙයමවාති. 

සුපණ්ණසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ගන්ධබ්ාකාෙසංයුත්තවණ් නා 
438-549. ගන්ධබ්බකාෙසංයුත්යත මූලගන්යධ අධිවත්ථාති ෙස්ස රුක්ඛස්ස

මූයල ගන්යධො අත්ථි, තං නිස්සාෙ නිබ්බත්තා. යසො හි සකයලොපි රුක්යඛො

යතසං උපකප්පති. යසසපයෙසුපි එයසව නයෙො. ගන්ධගන්යධති

මූලාදිගන්ධානං ගන්යධ. ෙස්ස හි රුක්ඛස්ස සබ්යබසම්පි මූලාදීනං ගන්යධො

අත්ථි, යසොඉධගන්යධොනාම.තස්සගන්ධස්සගන්යධ, තස්මංඅධිවත්ථා.ඉධ

මූලාදීනිසබ්බානියතසංයෙවඋපකප්පන්ති. යසො දාතායහොතිමූලගන්ධානන්ති

යසොකාළානුසාරිකාදීනංමූලගන්ධානංොතායහොති.එවං සබ්බපයෙසුඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. එවඤ්හි සරික්ඛොනම්පි ෙත්වා පත්ථනං ඨයපන්ති, 

අසරික්ඛොනම්පි. තං ෙස්යසතුං යසො අන්නං යදතීතිආදි ෙසවිධං ොනවත්ථු

වුත්තං.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

ගන්ධබ්බකාෙසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. වලාහකසංයුත්තවණ් නා 
550-606. වලාහකසංයුත්යත වලාහකකායිකාති වලාහකනාමයක යෙවකායෙ 

උප්පන්නා ආකාසචාරිකයෙවා. සීතවලාහකාති සීතකරණවලාහකා. 

යසසපයෙසුපිඑයසවනයෙො. යචයතොපණිධිමන්වාොතිචිත්තට්ඨපනං ආගම්ම. 

සීතං යහොතීති ෙං වස්සායන වා යහමන්යත වා සීතං යහොති, තං

උතුසමුට්ඨානයමව. ෙං පන සීයතපි අතිසීතං, ගිම්යහ චඋප්පන්නං සීතං, තං

යෙවතානුභායවන නිබ්බත්තං සීතං නාම. උණ්හං යහොතීති ෙං ගිම්හායන

උණ්හං, තං උතුසමුට්ඨානිකං පාකතිකයමව. ෙං පන උණ්යහපි අතිඋණ්හං, 

සීතකායල ච උප්පන්නං උණ්හං, තං යෙවතානුභායවන නිබ්බත්තං උණ්හං

නාම. අබ්භංයහොතීතිඅබ්භමණ් යපොයහොති.ඉධාපිෙංවස්සායනච සිසියරච

අබ්භං උප්පජ්ජති, තං උතුසමුට්ඨානිකං පාකතිකයමව. ෙං පන අබ්යභයෙව 

අතිඅබ්භං, සත්තසත්තාහම්පි චන්ෙසූරියෙ ඡායෙත්වා එකන්ධකාරං කයරොති, 

ෙඤ්ච චිත්තයවසාඛමායසසු අබ්භං, තං යෙවතානුභායවන උප්පන්නං අබ්භං
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පටුන 

නාම. වායතො යහොතීති යෙො තස්මං තස්මං උතුම්හි 

උත්තරෙක්ඛිණාදිපකතිවායතො යහොති, අෙං උතුසමුට්ඨායනොව. යෙොපි පන 

රුක්ඛක්ඛන්ධාදිපොලයනො අතිවායතො නාම අත්ථි, අෙඤ්යචව, යෙො ච

අඤ්යඤොපි අකාලවායතො, අෙං යෙවතානුභාවනිබ්බත්යතො නාම. යදයවො

වස්සතීතිෙංවස්සියක චත්තායරොමායසවස්සං, තංඋතුසමුට්ඨානයමව.ෙංපන

වස්යසයෙව අතිවස්සං, ෙඤ්ච චිත්තයවසාඛමායසසු වස්සං, තං

යෙවතානුභාවනිබ්බත්තංනාම. 

තත්රිෙං වත්ථු – එයකො කිර වස්සවලාහකයෙවපුත්යතො තලකූටකවාසි 

ඛීණාසවත්යථරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා වන්දිත්වා අට්ඨාසි. යථයරො ‘‘යකොසි 

ත්ව’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘අහං, භන්යත, වස්සවලාහකයෙවපුත්යතො’’ති. ‘‘තුම්හාකං

කිර චිත්යතන යෙයවො වස්සතී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘පස්සිතුකාමා

මෙ’’න්ති. ‘‘යතමස්සථ, භන්යත’’ති. ‘‘යමඝසීසං වා ගජ්ජිතං වා න 

පඤ්ඤාෙති, කථං යතමස්සාමා’’ති? ‘‘භන්යත, අම්හාකංචිත්යතන යෙයවො

වස්සති, තුම්යහ පණ්ණසාලං පවිසථා’’ති. ‘‘සාධු යෙවපුත්තා’’ති යසො පායෙ 

යධොවිත්වාපණ්ණසාලංපාවිසි.යෙවපුත්යතොතස්මංපවිසන්යතයෙවඑකංගීතං

ගායිත්වා හත්ථං උක්ඛිපි. සමන්තා තියෙොජනට්ඨානං එකයමඝං අයහොසි.

යථයරො අද්ධතින්යතොපණ්ණසාලං පවිට්යඨොති. අපිචයෙයවොනායමසඅට්ඨහි

කාරයණහි වස්සති නාගානුභායවන සුපණ්ණානුභායවන යෙවතානුභායවන

සච්චකිරිොෙ උතුසමුට්ඨායනන මාරාවට්ටයනන ඉද්ධිබයලන 

විනාසයමයඝනාති. 

වලාහකසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. වච්ෙයගොත්තසංයුත්තවණ් නා 
607-661. වච්ඡයගොත්තසංයුත්යත අඤ්ඤා ාති අඤ්ඤායණන. එවං

සබ්බපයෙසු කරණවයසයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. සබ්බානි යචතානි

අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනායනවාති. ඉමස්මඤ්ච පනසංයුත්යතඑකාෙසසුත්තානි

පඤ්චපඤ්ඤාසයවෙයාකරණානීතියවදිතබ්බානි. 

වච්ඡයගොත්තසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13.  ානසංයුත්තං 

1. සමාධිමූලකසමාපත්තිසුත්තවණ්ණනා 

662. ඣානසංයුත්තස්ස පඨයම සමාධිකුසයලොති පඨමංඣානං පඤ්චඞ්ගිකං

දුතිෙං තිවඞ්ගිකන්ති එවං අඞ්ගවවත්ථානකුසයලො. න සමාධිස්මිං
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සමාපත්තිකුසයලොති චිත්තංහායසත්වාකල්ලංකත්වාඣානංසමාපජ්ජිතුංන

සක්යකොති.ඉමනානයෙන යසසපොනිපියවදිතබ්බානි. 

2-55. සමාධිමූලකඨිතිසුත්තාදිවණ්ණනා 

663-716. දුතිොදීසු න සමාධිස්මිං ඨිතිකුසයලොතිඣානං ඨයපතුං අකුසයලො, 

සත්තට්ඨඅච්ඡරාමත්තං ඣානං ඨයපතුං න සක්යකොති. න සමාධිස්මිං

වුට්ඨානකුසයලොතිඣානයතොවුට්ඨාතුං අකුසයලො, ෙථාපරිච්යඡයෙනවුට්ඨාතුං

න සක්යකොති. න සමාධිස්මිං කල්ලිතකුසයලොති චිත්තං හායසත්වා කල්ලං

කාතුං අකුසයලො. න සමාධිස්මිං ආරම්ම කුසයලොති කසිණාරම්මයණසු 

අකුසයලො. න සමාධිස්මිං යගොචරකුසයලොති කම්මට්ඨානයගොචයර යචව 

භික්ඛාචාරයගොචයර ච අකුසයලො. න සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලොති 

කම්මට්ඨානං අභිනීහරිතුං අකුසයලො. න සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරීති ඣානං

අප්යපතුංසක්කච්චකාරීනයහොති. න සමාධිස්මිංසාතච්චකාරීතිඣානප්පනාෙ

සතතකාරී න යහොති, කොචියෙව කයරොති. න සමාධිස්මිං සප්පාෙකාරීති

සමාධිස්ස සප්පායෙ උපකාරකධම්යම පූයරතුං න සක්යකොති. තයතො පරං

සමාපත්තිආදීහි පයෙහි යෙොයජත්වා චතුක්කා වුත්තා. යතසං අත්යථො

වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්යබො. සකලං පයනත්ථ ඣානසංයුත්තං

යලොකිෙජ්ඣානවයසයනව කථිතන්ති. 

ඣානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිොසංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

ඛන්ධවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙදුතියෙොභායගො. 
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iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
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