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1 

පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිකායෙ 

සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා 

1. සළාෙතනසංයුත්තං 

1. අනිච්චවග්යගො 

1. අජ්ඣත්තානිච්චසුත්තවණ්ණනා 

1. සළාෙතනවග්ගස්ස පඨයම චක්ඛුන්ති ද්යව චක්ඛූනි – ඤාණචක්ඛු යචව

මංසචක්ඛු ච. තත්ථ ඤාණචක්ඛු පඤ්චවිධං – බුද්ධචක්ඛු, ධම්මචක්ඛු, 

සමන්තචක්ඛු, දිබ්බචක්ඛු, පඤ්ඤාචක්ඛූති. යතසු බුද්ධචක්ඛු නාම

ආසොනුසෙඤාණඤ්යචව ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තඤාණඤ්ච, ෙං –

‘‘බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකන්යතො’’ති (මහාව. 9; ම. නි. 1.283; 

2.338) ආගතං. ධම්මචක්ඛුනාමයහට්ඨිමාතයෙො මග්ගාතීණිචඵලානි, ෙං–

‘‘විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදී’’ති (මහාව. 16; ම. නි. 2.395) ආගතං.

සමන්තචක්ඛු නාම සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, ෙං – ‘‘පාසාදමාරුය්හ 

සමන්තචක්ඛූ’’ති (මහාව. 8; ම.නි. 1.282; 2.338) ආගතං. දිබ්බචක්ඛුනාම

ආයලොකඵරයණන උප්පන්නං ඤාණං, ෙං – ‘‘දිබ්යබන චක්ඛුනා

විසුද්යධනා’’ති (පාරා. 13; ම. නි. 2.341) ආගතං. පඤ්ඤාචක්ඛු නාම

චතුසච්චපරිච්යඡදකඤාණං, ෙං–‘‘චක්ඛුංඋදපාදී’’ති (ස.නි.5.1081; මහාව.

15) ආගතං. 

මංසචක්ඛුපි දුවිධං – සසම්භාරචක්ඛු, පසාදචක්ඛූති.යතසුය්වාෙංඅක්ඛිකූපයක

අක්ඛිපටයලහි පරිවාරියතො මංසපිණ්යඩො, ෙත්ථ චතස්යසො ධාතුයෙො

වණ්ණගන්ධරයසොජා සම්භයවො ජීවිතං භායවො චක්ඛුපසායදො කාෙපසායදොති

සඞ්යඛපයතොයතරසසම්භාරායහොන්ති.විත්ථාරයතොපනචතස්යසොධාතුයෙො 

වණ්ණගන්ධරයසොජා සම්භයවොති ඉයම නව චතුසමුට්ඨානවයසන ඡත්තිංස, 

ජීවිතං භායවො චක්ඛුපසායදො කාෙපසායදොති ඉයම කම්මසමුට්ඨානා තාව

චත්තායරොති චත්තාරීස සම්භාරා යහොන්ති. ඉදං සසම්භාරචක්ඛු නාම. ෙං

පයනත්ථ යසතමණ්ඩලපරිච්ඡින්යනන කණ්හමණ්ඩයලන පරිවාරියත

දිට්ඨිමණ්ඩයල සන්නිවිට්ඨං රූපදස්සනසමත්ථං පසාදමත්තං, ඉදං පසාදචක්ඛු

නාම. තස්ස තයතො පයරසඤ්ච යසොතාදීනං විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්යග

වුත්තාව. 



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 

2 

පටුන 

තත්ථ ෙදිදං පසාදචක්ඛු, තං ගයහත්වා භගවා – චක්ඛුං, භික්ඛයව, 

අනිච්චන්තිආදිමාහ. තත්ථ – ‘‘චතූහි කාරයණහි අනිච්චං

උදෙබ්බෙවන්තතාො’’තිආදිනානයෙනවිත්ථාරකථා යහට්ඨා පකාසිතායෙව. 

යසොතම්පි පසාදයසොතයමව අධිප්යපතං, තථා ඝානජිව්හාකාො. මයනොති

යතභූමකසම්මසනචාරචිත්තං.ඉතිඉදංසුත්තං ඡසුඅජ්ඣත්තිකාෙතයනසුතීණි

ලක්ඛණානිදස්යසත්වාකථියතබුජ්ඣනකානංඅජ්ඣාසයෙන වුත්තං. 

2-3. අජ්ඣත්තදුක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනා 

2-3. දුතිෙං ද්යව ලක්ඛණානි, තතිෙං එකලක්ඛණං දස්යසත්වා කථියත

බුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසයෙන වුත්තං. යසසානි පන යතහි සල්ලක්ඛිතානි වා 

එත්තයකයනවවාසල්ලක්යඛස්සන්තීති. 

4-6. බාහිරානිච්චසුත්තාදිවණ්ණනා 

4-6. චතුත්යථ රූපගන්ධරසය ොට්ඨබ්බා චතුසමුට්ඨානා, සද්ය ො 

ද්විසමුට්ඨායනො, ධම්මාති යතභූමකධම්මාරම්මණං. ඉදම්පි බාහියරසු ඡසු

ආෙතයනසු තිලක්ඛණං දස්යසත්වා කථියත බුජ්ඣනකානං වයසන වුත්තං.

පඤ්චයමඡට්යඨචදුතිෙතතියෙසුවුත්තසදියසොවනයෙො. 

7-12. අජ්ඣත්තානිච්චාතීතානාගතසුත්තාදිවණ්ණනා 

7-12. සත්තමාදීනි අතීතානාගයතසු චක්ඛාදීසු අනිච්චලක්ඛණාදීනි

සල්ලක්යඛත්වා පච්චුප්පන්යනසු බලවගායහන කලමන්තානං වයසන

වුත්තානි.යසසංසබ්බත්ථයහට්ඨාවුත්තනෙයමවාති. 

අනිච්චවග්යගොපඨයමො. 

2. ෙමකවග්යගො 

1-4. පඨමපුබ්යබසම්යබොධසුත්තාදිවණ්ණනා 

13-16. ෙමකවග්ගස්ස පඨමදුතියෙසු අජ්ඣත්තිකානන්ති

අජ්ඣත්තජ්ඣත්තවයසන අජ්ඣත්තිකානං. යසො පන යනසං

අජ්ඣත්තිකභායවො ඡන්දරාගස්ස අධිමත්තබලවතාෙ යවදිතබ්යබො.

මනුස්සානඤ්හි අන්යතොඝරං විෙ ඡ අජ්ඣත්තිකාෙතනානි, ඝරූපචාරං විෙ ඡ

බාහිරාෙතනානි. ෙථා යනසං පුත්තදාරධනධඤ්ඤපුණ්යණ අන්යතොඝයර

ඡන්දරායගො අධිමත්තබලවා යහොති, තත්ථ කස්සචි පවිසිතුං න යදන්ති, 

අප්පමත්යතන භාජනසද්දමත්යතනාපි ‘‘කං එත’’න්ති? වත්තායරො භවන්ති.

එවයමවං ඡසු අජ්ඣත්තියකසු ආෙතයනසු අධිමත්තබලවඡන්දරායගොති. ඉති
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ඉමාෙ ඡන්දරාගබලවතාෙ තානි ‘‘අජ්ඣත්තිකානී’’ති වුත්තානි. ඝරූපචායර

පන යනො තථා බලවා යහොති, තත්ථ චරන්යත මනුස්යසපි චතුප්පදානිපි න

සහසා නිවායරන්ති. කඤ්චාපි න නිවායරන්ති, අනිච්ඡන්තා පන

පසුපච්ඡිමත්තම්පි ගහිතුං න යදන්ති. ඉති යනසං තත්ථ න

අධිමත්තබලවඡන්දරායගො යහොති. රූපාදීසුපි තයථව න

අධිමත්තබලවඡන්දරායගො, තස්මාතානි ‘‘බාහිරානී’’තිවුත්තානි.විත්ථාරයතො 

පන අජ්ඣත්තිකබාහිරකථා විසුද්ධිමග්යග වුත්තාව. යසසං ද්වීසුපි සුත්යතසු

යහට්ඨා වුත්තනෙයමව.තථාතතිෙචතුත්යථසු. 

5-6. පඨමයනොයචඅස්සාදසුත්තාදිවණ්ණනා 

17-18. පඤ්චයම නිස්සටාති නික්ඛන්තා. විසඤ්ඤුත්තාති යනොසංයුත්තා. 

විප්පමුත්තාති යනො අධිමුත්තා විමරිොදීකයතන යචතසාතිනිම්මරිොදීකයතන

යචතසා. ෙඤ්හිකයලසජාතං වා වට්ටං වා අප්පහීනං යහොති, යතන යසඛානං

චිත්තංසමරිොදීකතංනාම.ෙංපහීනං, යතන විමරිොදීකතං.ඉධපනසබ්බයසො

කයලසානඤ්යචව වට්ටස්ස ච පහීනත්තා විමරිොදීකයතන 

කයලසවට්ටමරිොදං අතික්කන්යතන චිත්යතන විහරිංසූති අත්යථො. ඡට්යඨපි

එයසවනයෙො.ඡසුපිපයනයතසුසුත්යතසුචතුසච්චයමවකථිතන්තියවදිතබ්බං. 

7-10. පඨමාභිනන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 

19-22. සත්තමාදීසුචතූසුවට්ටවිවට්ටයමවකථිතං. අනුපුබ්බකථාපනයනසං

යහට්ඨාවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බාති. 

ෙමකවග්යගොදුතියෙො. 

3. සබ්බවග්යගො 

1. සබ්බසුත්තවණ්ණනා 

23. සබ්බවග්ගස්ස පඨයම සබ්බං යවො, භික්ඛයවති සබ්බං නාම චතුබ්බිධං –

සබ්බසබ්බං, ආෙතනසබ්බං, සක්කාෙසබ්බං, පයදසසබ්බන්ති.තත්ථ– 

‘‘නතස්සඅද්දිට්ඨමිධඅත්ථිකඤ්චි, 

අයථොඅවිඤ්ඤාතමජානිතබ්බං; 

සබ්බං අභිඤ්ඤාසිෙදත්ථියනෙයං, 

තථාගයතො යතන සමන්තචක්ඛූ’’ති. (මහානි. 156; චූළනි. 

යධොතකමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො32; පටි.ම.1.121) – 



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 
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ඉදංසබ්බසබ්බංනාම. ‘‘සබ්බං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, තං සුණාථා’’ති

(සං. නි. 4.24) ඉදං ආෙතනසබ්බං නාම. ‘‘සබ්බධම්මමූලපරිොෙං යවො, 

භික්ඛයව, යදයසස්සාමී’’ති (ම. නි. 1.1) ඉදං සක්කාෙසබ්බං නාම.

‘‘සබ්බධම්යමසු වා පන පඨමසමන්නාහායරො උප්පජ්ජති චිත්තං මයනො

මානසං…යප.… තජ්ජාමයනොධාතූ’’ති ඉදං පයදසසබ්බං නාම. ඉති

පඤ්චාරම්මණමත්තං පයදසසබ්බං. යතභූමකධම්මා සක්කාෙසබ්බං. 

චතුභූමකධම්මා ආෙතනසබ්බං. ෙංකඤ්චි යනෙයං සබ්බසබ්බං. පයදසසබ්බං 

සක්කාෙසබ්බං න පාපුණාති, සක්කාෙසබ්බං ආෙතනසබ්බං න පාපුණාති, 

ආෙතනසබ්බං සබ්බසබ්බං න පාපුණාති. කස්මා? සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස

අෙං නාම ධම්යමො ආරම්මණං න යහොතීති නත්ථිතාෙ. ඉමස්මිං පන සුත්යත

ආෙතනසබ්බං අධිප්යපතං. 

පච්චක්ඛාොති පටික්ඛිපිත්වා. වාචාවත්ථුකයමවස්සාති, වාචාෙ

වත්තබ්බවත්ථුමත්තකයමව භයවෙය. ඉමානි පන ද්වාදසාෙතනානි

අතික්කමිත්වා අෙං නාම අඤ්යඤො සභාවධම්යමො අත්ථීති දස්යසතුං න

සක්කුයණෙය. පුට්යඨො ච න සම්පායෙෙයාති, ‘‘කතමං අඤ්ඤං සබ්බං

නාමා’’ති? පුච්ඡියතො, ‘‘ඉදංනාමා’’තිවචයනනසම්පායදතුංනසක්කුයණෙය. 

විඝාතංආපජ්යෙෙයාතිදුක්ඛංආපජ්යජෙය. ෙථා තං, භික්ඛයව, අවිසෙස්මින්ති

එත්ථ තන්ති නිපාතමත්තං. ෙථාති කාරණවචනං, ෙස්මා අවිසයෙ පුට්යඨොති 

අත්යථො. අවිසෙස්මිඤ්හි සත්තානං විඝායතොව යහොති, කූටාගාරමත්තං සිලං

සීයසන උක්ඛිපිත්වාගම්භීයරඋදයකතරණංඅවිසයෙො, තථාචන්දිමසූරිොනං

ආකඩ්ඪිත්වාපාතනං, තස්මිංඅවිසයෙවාෙමන්යතොවිඝාතයමවආපජ්ජති, එවං

ඉමස්මිම්පිඅවිසයෙවිඝාතයමව ආපජ්යජෙයාතිඅධිප්පායෙො. 

2. පහානසුත්තවණ්ණනා 

24. දුතියෙ සබ්බප්පහානාොති සබ්බස්ස පහානාෙ. චක්ඛුසම් ස්සපච්චො

උප්පජ්ෙති යව යිතන්ති චක්ඛුසම්ඵස්සං මූලපච්චෙං කත්වා උප්පන්නා 

සම්පටිච්ඡනසන්තීරණයවොට්ඨබ්බනජවනයවදනා.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තාෙ පන වත්තබ්බයමව නත්ථි.

යසොතද්වාරාදියවදනාපච්චොදීසුපි එයසව නයෙො. එත්ථ පන මයනොති

භවඞ්ගචිත්තං. ධම්මාතිආරම්මණං. මයනොවිඤ්ඤාණන්ති සහාවජ්ජනකජවනං. 

මයනොසම් ස්යසොති භවඞ්ගසහජායතො සම්ඵස්යසො. යව යිතන්ති

සහාවජ්ජනයවදනාෙ ජවනයවදනා. භවඞ්ගසම්පයුත්තාෙ පන වත්තබ්බයමව

නත්ථි.ආවජ්ජනංභවඞ්ගයතොඅයමොයචත්වා මයනොතිසහාවජ්ජයනනභවඞ්ගං

දට්ඨබ්බං. ධම්මාති ආරම්මණං. මයනොවිඤ්ඤාණන්ති ජවනවිඤ්ඤාණං. 
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මයනොසම් ස්යසොතිභවඞ්ගසහජායතොසම්ඵස්යසො. යව යිතන්තිජවනසහජාතා

යවදනා.සහාවජ්ජයනනභවඞ්ගසහජාතාපි වට්ටතියෙව.ොපයනත්ථයදසනා

අනුසිට්ඨිආණා, අෙංපණ්ණත්තිනාමාති. 

3. අභිඤ්ඤාපරිඤ්ඤාපහානසුත්තවණ්ණනා 

25. තතියෙ සබ්බං අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහානාොති සබ්බං අභිජානිත්වා 

පරිජානිත්වා පජහනත්ථාෙ. අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහාතබ්බන්ති අභිජානිත්වා

පරිජානිත්වාපහාතබ්බං.යසසංවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

4. පඨමඅපරිජානනසුත්තවණ්ණනා 

26. චතුත්යථ අනභිොනංඅපරිොනංඅවිරාෙෙං අප්පෙහන්තිඅනභිජානන්යතො

අපරිජානන්යතො අවිරායජන්යතො අප්පජහන්යතො. එත්ථ ච අවිරායෙන්යතොති

අවිගච්ඡායපන්යතො.ඉතිඉමස්මිංසුත්යත තිස්යසොපිපරිඤ්ඤාකථිතායහොන්ති.

‘‘අභිජාන’’න්තිහිවචයනනඤාතපරිඤ්ඤාකථිතා, ‘‘පරිජාන’’න්තිවචයනන

තීරණපරිඤ්ඤා, ‘‘විරාජෙංපජහ’’න්තිද්වීහි පහානපරිඤ්ඤාති. 

5. දුතිෙඅපරිජානනසුත්තවණ්ණනා 

27. පඤ්චයම චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මාති යහට්ඨා ගහිතරූපයමව

ගයහත්වා දස්යසති. යහට්ඨා වා ආපාථගතං ගහිතං, ඉධ අනාපාථගතං. ඉදං

පයනත්ථසන්නිට්ඨානං –යහට්ඨාආපාථගතම්පිඅනාපාථගතම්පි ගහිතයමව, 

ඉධපනචක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තාතයෙොඛන්ධා.යතහිචක්ඛුවිඤ්ඤායණන 

සහ විඤ්ඤාතබ්බත්තා ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා’’ති වුත්තා. 

යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. 

6. ආදිත්තසුත්තවණ්ණනා 

28. ඡට්යඨ ගොසීයසති ගොගාමස්ස හි අවිදූයර ගොති එකා යපොක්ඛරණීපි

අත්ථි නදීපි, ගොසීසනාමයකො හත්ථිකුම්භසදියසො පිට්ඨිපාසායණොපි, ෙත්ථ

භික්ඛුසහස්සස්සපි ඔකායසො පයහොති, භගවා තත්ථ විහරති. යතන වුත්තං

‘‘ගොසීයස’’ති. භික්ඛූආමන්යතසීතියතසං සප්පාෙධම්මයදසනංවිචිනිත්වාතං

යදයසස්සාමීතිආමන්යතසි. 

තත්රාෙං අනුපුබ්බිකථා – ඉයතො කර ද්වානවුතිකප්යප මහින්යදො නාම රාජා

අයහොසි. තස්ස යජට්ඨපුත්යතො ඵුස්යසො නාම. යසො පූරිතපාරමී

පච්ඡිමභවිකසත්යතො, පරිපාකගයත ඤායණ යබොධිමණ්ඩං ආරුය්හ 

සබ්බඤ්ඤුතං පටිවිජ්ඣි. රඤ්යඤො කනිට්ඨපුත්යතො තස්ස අග්ගසාවයකො



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 
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පටුන 

අයහොසි, පුයරොහිතපුත්යතො දුතිෙසාවයකො. රාජා චින්යතසි – ‘‘මය්හං

යජට්ඨපුත්යතො නික්ඛමිත්වා බුද්යධො ජායතො, කනිට්ඨපුත්යතො අග්ගසාවයකො, 

පුයරොහිතපුත්යතො දුතිෙසාවයකො’’ති. යසො ‘‘අම්හාකංයෙව බුද්යධො, අම්හාකං

ධම්යමො, අම්හාකං සඞ්යඝො’’ති විහාරං කායරත්වා විහාරද්වාරයකොට්ඨකයතො

ොවඅත්තයනොඝරද්වාරාඋභයතොයවළුභිත්තිකුටිකාහි පරික්ඛිපිත්වාමත්ථයක

සුවණ්ණතාරකඛචිතසයමොසරිතගන්ධදාමමාලාදාමවිතානං බන්ධායපත්වා

යහට්ඨා රජතවණ්ණං වාලුකං සන්ථරිත්වා පුප්ඵානි විකරායපත්වා යතන 

මග්යගනභගවයතොආගමනංකායරසි. 

සත්ථා විහාරස්මිංයෙව ඨියතො චීවරං පාරුපිත්වා අන්යතොසාණිොව සද්ධිං

භික්ඛුසඞ්යඝන රාජයගහං ආගච්ඡති, කතභත්තකච්යචො අන්යතොසාණිොව

ගච්ඡති. යකොචි කටච්ඡුභික්ඛාමත්තම්පි දාතුං න ලභති. තයතො නාගරා

උජ්ඣායංසු, ‘‘බුද්යධො යලොයක උප්පන්යනො, න ච මෙං පුඤ්ඤානි කාතුං

ලභාම.ෙථාහිචන්දිමසූරිොසබ්යබසං ආයලොකංකයරොන්ති, එවංබුද්ධානාම

සබ්යබසං හිතත්ථාෙ උප්පජ්ජන්ති, අෙං පන රාජා සබ්යබසං පුඤ්ඤයචතනං

අත්තයනොයෙවඅන්යතොපයවයසතී’’ති. 

තස්සචරඤ්යඤොඅඤ්යඤතයෙොපුත්තාඅත්ථි.නාගරායතහිසද්ධිං එකයතො

හුත්වාසම්මන්තයංසු, ‘‘රාජකුයලහිසද්ධිං අට්යටොනාමනත්ථි, එකංඋපාෙං 

කයරොමා’’ති.යතපච්චන්යතයචොයර උට්ඨායපත්වා, ‘‘කතිපොගාමා පහටා’’ති

සාසනං ආහරායපත්වා රඤ්යඤො ආයරොචයංසු. රාජා පුත්යත

පක්යකොසායපත්වා‘‘තාතා, අහං මහල්ලයකො, ගච්ඡථ යචොයර වූපසයමථා’’ති

යපයසසි. පයුත්තයචොරා ඉයතො චියතො ච අවිප්පකරිත්වා යතසං සන්තිකයමව

ආගච්ඡිංසු.යතඅනාවායසගායමවායසත්වා ‘‘වූපසමිතායචොරා’’තිආගන්ත්වා

රාජානංවන්දිත්වාඅට්ඨංසු. 

රාජා තුට්යඨො ‘‘තාතා, වරං යවො යදමී’’ති ආහ. යත අධිවායසත්වා ගන්ත්වා

නාගයරහි සද්ධිං මන්තයංසු, ‘‘රඤ්ඤා අම්හාකං වයරො දින්යනො. කං 

ගණ්හාමා’’ති? අෙයපුත්තා, තුම්හාකං හත්ථිඅස්සාදයෙො න දුල්ලභා, 

බුද්ධරතනං පන දුල්ලභං, න සබ්බකාලං උප්පජ්ජති, තුම්හාකං 

යජට්ඨභාතිකස්ස ඵුස්සබුද්ධස්ස පටිජග්ගනවරං ගණ්හථාති. යත ‘‘එවං

කරිස්සාමා’’ති නාගරානං පටිස්සුණිත්වා කතමස්සුකම්මාසුන්හාතාසුවිලිත්තා 

රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා, ‘‘යදව, යනො වරං යදථා’’ති ොචිංසු. කං

ගණ්හිස්සථ තාතාති? යදව, අම්හාකං හත්ථිඅස්සාදීහි අත්යථො නත්ථි, 

යජට්ඨභාතිකස්සයනො ඵුස්සබුද්ධස්සපටිජග්ගනවරංයදථාති. ‘‘අෙංවයරොන

සක්කා මො ජීවමායනන දාතු’’න්ති ද්යවකණ්යණ පිදහි. ‘‘යදව, නතුම්යහ
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අම්යහහි බලක්කායරන වරං දාපිතා, තුම්යහහි අත්තයනො රුචිො තුට්යඨහි

දින්යනො. කං, යදව, රාජකුලස්ස ද්යව කථා වට්ටන්තී’’ති? සච්චවාදිතාෙ

භණිංසු. 

රාජාවිනිවත්තිතුංඅලභන්යතො–‘‘තාතා, සත්තසංවච්ඡයරසත්ත මායසසත්ත

චදිවයසඋපට්ඨහිත්වාතුම්හාකංදස්සාමී’’තිආහ.‘‘සුන්දරං, යදව, පාටියභොගං

යදථා’’ති.‘‘කස්සපාටියභොගංතාතා’’ති? ‘‘එත්තකංකාලංඅමරණපාටියභොගං 

යදවා’’ති. ‘‘තාතා, අයුත්තං පාටියභොගං දායපථ, න සක්කා එවං පාටියභොගං

දාතුං, තිණග්යග උස්සාවබින්දුසදිසං සත්තානං ජීවිත’’න්ති. ‘‘යනො යච, යදව, 

පාටියභොගං යදථ, මෙං අන්තරා මතා කංකුසලංකරිස්සාමා’’ති? ‘‘යතනහි, 

තාතා, ඡ සංවච්ඡරානි යදථා’’ති. ‘‘න සක්කා, යදවා’’ති. ‘‘යතන හි පඤ්ච, 

චත්තාරි, තීණි, ද්යව, එකංසංවච්ඡරං යදථ’’.‘‘සත්ත, ඡමායසයදථ…යප.…

මාසඩ්ඪමත්තංයදථා’’ති. ‘‘නසක්කා, යදවා’’ති. ‘‘යතනහිසත්තදිවසමත්තං

යදථා’’ති.‘‘සාධු, යදවාතිසත්තදිවයසසම්පටිච්ඡිංසු’’. රාජාසත්තසංවච්ඡයර

සත්තමායසසත්තදිවයසකත්තබ්බසක්කාරංසත්තසුයෙවදිවයසසු අකාසි. 

තයතො පුත්තානං වසනට්ඨානං සත්ථාරං යපයසතුං අට්ඨඋසභවිත්ථතං මග්ගං

අලඞ්කාරායපසි, මජ්ඣට්ඨායන චතුඋසභප්පමාණං පයදසං හත්ථීහි

මද්දායපත්වා කසිණමණ්ඩලසදිසං කත්වා වාලුකාෙ සන්ථරායපත්වා 

පුප්ඵාභිකණ්ණමකාසි, තත්ථ තත්ථකදලියෙො ච පුණ්ණඝයට ච ඨපායපත්වා

ධජපටාකා උක්ඛිපායපසි.උසයභඋසයභයපොක්ඛරණිංඛණායපසි, අපරභායග

ද්වීසු පස්යසසු ගන්ධමාලාපුප්ඵාපයණ පසාරායපසි. මජ්ඣට්ඨායන

චතුඋසභවිත්ථාරස්ස අලඞ්කතමග්ගස්ස උයභොසු පස්යසසු ද්යව ද්යව

උසභවිත්ථායර මග්යග ඛාණුකණ්ටයක හරායපත්වා දණ්ඩදීපිකායෙො

කාරායපසි. රාජපුත්තාපි අත්තයනො ආණාපවත්තිට්ඨායන යසොළසඋසභමග්ගං

තයථවඅලඞ්කාරායපසුං. 

රාජා අත්තයනො ආණාපවත්තිට්ඨානස්ස යකදාරසීමං ගන්ත්වා සත්ථාරං

වන්දිත්වා පරියදවමායනො, ‘‘තාතා, මය්හං දක්ඛිණක්ඛිං උප්පායටත්වා

ගණ්හන්තා විෙ ගච්ඡථ, එවං ගණ්හිත්වා ගතා පන බුද්ධානං අනුච්ඡවිකං

කයරෙයාථ. මා සුරායසොණ්ඩා විෙ පමත්තා විචරිත්ථා’’ති ආහ. යත

‘‘ජානිස්සාමමෙං, යදවා’’තිසත්ථාරංගයහත්වාගතා, විහාරංකායරත්වාසත්ථු 

නිෙයායතත්වා තත්ථ සත්ථාරං පටිජග්ගන්තාකායලන යථරාසයන, කායලන

මජ්ඣිමාසයන, කායලන සඞ්ඝනවකාසයන තිට්ඨන්ති. දානං

උපපරික්ඛමානානං තිණ්ණම්පි ජනානං එකසදිසයමව අයහොසි. යත

උපකට්ඨාෙ වස්සූපනායකාෙ චින්තයංසු – ‘‘කථංනු යඛො සත්ථු අජ්ඣාසෙං 
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ගණ්යහෙයාමා’’ති? අථයනසංඑතදයහොසි – ‘‘බුද්ධානාමධම්මගරුයනො, න

ආමිසගරුයනො, සීයල පතිට්ඨමානා මෙං සත්ථු අජ්ඣාසෙං ගයහතුං

සක්ඛිස්සාමා’’ති දානසංවිධාෙයක මනුස්යස පක්යකොසායපත්වා, ‘‘තාතා, 

ඉමිනාවනීහායරනොගුභත්තඛාදනීොදීනිසම්පායදන්තාදානං පවත්යතථා’’ති

වත්වාදානසංවිදහනපලියබොධංඡින්දිංසු. 

අථයනසංයජට්ඨභාතාපඤ්චසයතපුරියසආදාෙදසසුසීයලසුපතිට්ඨාෙ ද්යව

කාසාොනි අච්ඡායදත්වා කප්පිෙං උදකං පරිභුඤ්ජමායනො වාසං කප්යපසි.

මජ්ඣියමො තීහි, කනිට්යඨො ද්වීහි පුරිසසයතහි සද්ධිං තයථව පටිපජ්ජි. යත

ොවජීවංසත්ථාරං උපට්ඨහිංසු.සත්ථායතසංයෙවසන්තියකපරිනිබ්බාය. 

යතපි කාලං කත්වා තයතො පට්ඨාෙ ද්වානවුතිකප්යප මනුස්සයලොකයතො 

යදවයලොකං, යදවයලොකයතො ච මනුස්සයලොකං සංසරන්තා අම්හාකං

සත්ථුකායල යදවයලොකා චවිත්වා මනුස්සයලොයක නිබ්බත්තිංසු. යතසං

දානග්යග බයාවයටො මහාඅමච්යචො අඞ්ගමගධානං රාජා බිම්බිසායරො හුත්වා

නිබ්බත්ති. යත තස්යසව රඤ්යඤො රට්යඨ බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල

නිබ්බත්තිංසු. යජට්ඨභාතා යජට්යඨොව ජායතො, මජ්ඣිමකනිට්ඨා

මජ්ඣිමකනිට්ඨායෙව. යෙපි යතසං පරිවාරමනුස්සා, යත පරිවාරමනුස්සාව 

ජාතා. යත වුද්ධිමන්වාෙ තයෙොපි ජනා තං පුරිසසහස්සං ආදාෙ නික්ඛමිත්වා

තාපසා හුත්වා උරුයවලාෙං නදීතීයරයෙව වසිංසු. අඞ්ගමගධවාසියනො මායස 

මායසයතසංමහාසක්කාරංඅභිහරන්ති. 

අථ අම්හාකං යබොධිසත්යතො කතාභිනික්ඛමයනො අනුපුබ්යබන සබ්බඤ්ඤුතං

පත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො ෙසාදයෙො කුලපුත්යත වියනත්වා සට්ඨි

අරහන්යතධම්මයදසනත්ථාෙ දිසාසුඋයෙයොයජත්වාසෙං පත්තචීවරමාදාෙ –

‘‘යත තයෙො ජටිලභාතියක දයමස්සාමී’’ති උරුයවලං ගන්ත්වා අයනයකහි 

පාටිහාරිෙසයතහි යතසං දිට්ඨිං භින්දිත්වා යත පබ්බායජසි. යසො තං 

ඉද්ධිමෙපත්තචීවරධරං සමණසහස්සං ආදාෙ ගොසීසං ගන්ත්වා යතහි

පරිවාරියතො නිසීදිත්වා, – ‘‘කතරා නු යඛො එයතසං ධම්මකථා සප්පාො’’ති

චින්යතන්යතො, ‘‘ඉයම සාෙංපාතංඅග්ගිංපරිචරන්ති.ඉයමසංද්වාදසාෙතනානි

ආදිත්තානි සම්පජ්ජලිතානි විෙ කත්වා යදයසස්සාමි, එවං ඉයම අරහත්තං

පාපුණිතුං සක්ඛිස්සන්තී’’ති සන්නිට්ඨානමකාසි. අථ යනසං තථා ධම්මං

යදයසතුංඉමංආදිත්තපරිොෙංඅභාසි.යතන වුත්තං – ‘‘භික්ඛූආමන්යතසීති

යතසං සප්පාෙධම්මයදසනං විචිනිත්වා තං යදයසස්සාමීති ආමන්යතසී’’ති.

තත්ථ ආදිත්තන්තිපදිත්තං සම්පජ්ජලිතං.යසසංවුත්තනෙයමව.ඉතිඉමස්මිං

සුත්යතදුක්ඛලක්ඛණංකථිතං. 



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 

9 

පටුන 

7. අද්ධභූතසුත්තවණ්ණනා 

29. සත්තයම අද්ධභූතන්ති අධිභූතං අජ්යඣොත්ථටං, උපද්දුතන්ති අත්යථො.

ඉමස්මිම්පිසුත්යතදුක්ඛලක්ඛණයමව කථිතං. 

8. සමුග්ඝාතසාරුප්පසුත්තවණ්ණනා 

30. අට්ඨයම සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසාරුප්පන්ති සබ්යබසං 

තණ්හාමානදිට්ඨිමඤ්ඤිතානං සමුග්ඝාතාෙ අනුච්ඡවිකං. ඉධාති ඉමස්මිං

සාසයන. චක්ඛුං න මඤ්ඤතීති චක්ඛුං අහන්ති වා මමන්ති වා පයරොති වා

පරස්සාති වා න මඤ්ඤති. චක්ඛුස්මිං න මඤ්ඤතීති අහං චක්ඛුස්මිං, මම

කඤ්චනපලියබොයධො චක්ඛුස්මිංපයරොචක්ඛුස්මිං, පරස්සකඤ්චනපලියබොයධො

චක්ඛුස්මින්තිනමඤ්ඤති. චක්ඛුයතොනමඤ්ඤතීතිඅහංචක්ඛුයතොනිග්ගයතො, 

මම කඤ්චනපලියබොයධො චක්ඛුයතො නිග්ගයතො, පයරො චක්ඛුයතො නිග්ගයතො, 

පරස්ස කඤ්චනපලියබොයධො චක්ඛුයතො නිග්ගයතොති එවම්පි න මඤ්ඤති, 

තණ්හාමානදිට්ඨිමඤ්ඤනානං එකම්පිනඋප්පායදතීති අත්යථො. චක්ඛුං යමති

න මඤ්ඤතීති මම චක්ඛූති න මඤ්ඤති, මමත්තභූතං තණ්හාමඤ්ඤනං න 

උප්පායදතීති අත්යථො. යසසං උත්තානයමවාති. ඉමස්මිං සුත්යත

චතුචත්තාලීසාෙඨායනසු අරහත්තංපායපත්වාවිපස්සනාකථිතා. 

9. පඨමසමුග්ඝාතසප්පාෙසුත්තවණ්ණනා 

31. නවයම සමුග්ඝාතසප්පාොතිසමුග්ඝාතස්සඋපකාරභූතා. තයතොතංයහොති

අඤ්ඤථාතිතයතො තං අඤ්යඤනාකායරන යහොති. අඤ්ඤථාභාවී භවසත්යතො

ය ොයකො භවයමවාභිනන් තීති අඤ්ඤථාභාවං විපරිණාමං උපගමයනන

අඤ්ඤථාභාවී හුත්වාපි භයවසු සත්යතො ලග්යගො ලගියතො පලිබුද්යධො අෙං 

යලොයකො භවංයෙව අභිනන්දති. ොවතා, භික්ඛයව, ඛන්ධධාතුආෙතනන්ති, 

භික්ඛයව, ෙත්තකං ඉදං ඛන්ධා ච ධාතුයෙො ච ආෙතනානි චාති 

ඛන්ධධාතුආෙතනං. තම්පි න මඤ්ඤතීති සබ්බම්පි න මඤ්ඤතීති යහට්ඨා

ගහිතයමව සංකඩ්ඪිත්වා පුන දස්යසති. ඉමස්මිං සුත්යත අට්ඨචත්තාලීසාෙ 

ඨායනසුඅරහත්තංපායපත්වාවිපස්සනාකථිතා. 

10. දුතිෙසමුග්ඝාතසප්පාෙසුත්තවණ්ණනා 

32. දසයම එතංමමාතිආදීහිතීහිතීහි පයදහිතණ්හාමානදිට්ඨිගායහදස්යසත්වා

තිපරිවට්ටනයෙන යදසනාකතා. පටිපාටිො පන තීසුපි ඉයමසු සුත්යතසු සහ

විපස්සනාෙචත්තායරොපිමග්ගාකථිතාති. 

සබ්බවග්යගොතතියෙො. 
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4. ොතිධම්මවග්ගවණ්ණනා 

33-42. ජාතිධම්මවග්යග ොතිධම්මන්ති ජාෙනධම්මං නිබ්බත්තනසභාවං. 

ෙරාධම්මන්ති ජීරණසභාවං. බයාධිධමධම්මන්ති බයාධියනො

උප්පත්තිපච්චෙභායවන බයාධිසභාවං. මරණධම්මන්ති මරණසභාවං. 

යසොකධම්මන්ති යසොකස්ස උප්පත්තිපච්චෙභායවන යසොකසභාවං. 

සංකිය සිකධම්මන්ති සංකයලසිකසභාවං. ඛෙධම්මන්ති ඛෙගමනසභාවං. 

වෙධම්මාදීසුපි එයසවනයෙොති. 

ජාතිධම්මවග්යගොචතුත්යථො. 

5. සබ්බඅනිච්චවග්ගවණ්ණනා 

43-52. අනිච්චවග්යග අභිඤ්යඤෙයන්ති පයද ඤාතපරිඤ්ඤා ආගතා, ඉතරා

පන ද්යව ගහිතායෙවාති යවදිතබ්බා. පරිඤ්යඤෙයපහාතබ්බපයදසුපි 

තීරණපහානපරිඤ්ඤාවආගතා, ඉතරාපිපන ද්යවගහිතායෙවාතියවදිතබ්බා. 

සච්ඡිකාතබ්බන්ති පච්චක්ඛං කාතබ්බං. අභිඤ්ඤාපරිඤ්යඤෙයන්ති ඉධාපි

පහානපරිඤ්ඤා අවුත්තාපි ගහිතායෙවාති යවදිතබ්බා. උපද්දුතන්ති

අයනකග්ගට්යඨන. උපස්සට්ඨන්තිඋපහතට්යඨන.යසසංඋත්තානයමවාති. 

සබ්බඅනිච්චවග්යගොපඤ්චයමො. 

පඨයමොපණ්ණාසයකො. 

6. අවිජ්ොවග්ගවණ්ණනා 

53-62. අවිජ්ජාවග්යග අවිජ්ොති චතූසු සච්යචසු අඤ්ඤාණං. විජ්ොති

අරහත්තමග්ගවිජ්ජා. අනිච්චයතො ොනයතො පස්සයතොති දුක්ඛානත්තවයසනාපි

ජානයතො පස්සයතො පහීෙතියෙව, ඉදං පන අනිච්චවයසන කථියත 

බුජ්ඣනකපුග්ගලස්ස අජ්ඣාසයෙන වුත්තං. එයසව නයෙො සබ්බත්ථ. අපි

යචත්ථ සංයෙොෙනාතිදසසංයෙොජනානි. ආසවාතිචත්තායරො ආසවා. අනුසොති

සත්තඅනුසො. සබ්බුපා ානපරිඤ්ඤාොතිසබ්යබසංචතුන්නම්පිඋපාදානානං

තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානනත්ථාෙ. පරිො ානාොති යඛපනත්ථාෙ. යසසං 

සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

අවිජ්ජාවග්යගොඡට්යඨො. 
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7. මිගො වග්යගො 

1. පඨමමිගජාලසුත්තවණ්ණනා 

63. මිගජාලවග්ගස්ස පඨයම චක්ඛුවිඤ්යඤෙයාති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන

පස්සිතබ්බා. යසොතවිඤ්යඤෙයාදීසුපි එයසව නයෙො. ඉට්ඨාති පරියට්ඨා වා

යහොන්තු මා වා, ඉට්ඨාරම්මණභූතාති අත්යථො. කන්තාති කමනීො. මනාපාති 

මනවඩ්ඪනකා. පිෙරූපාති පිෙජාතිකා. කාමූපසංහිතාති ආරම්මණං කත්වා

උප්පජ්ජමායනන කායමන උපසංහිතා රෙනීොති රඤ්ජනීො, 

රාගුප්පත්තිකාරණභූතාති අත්යථො. නන්දීති තණ්හානන්දී. සංයෙොයගොති

සංයෙොජනං. නන්දිසංයෙොෙනසංයුත්යතොති නන්දීබන්ධයනන බද්යධො. 

අරඤ්ඤවනපත්ථානීති අරඤ්ඤානි ච වනපත්ථානි ච. තත්ථ කඤ්චාපි 

අභිධම්යම නිප්පරිොයෙන ‘‘නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීලා සබ්බයමතං

අරඤ්ඤ’’න්ති (විභ. 529) වුත්තං, තථාපි ෙං තං ‘‘පඤ්චධනුසතිකං

පච්ඡිම’’න්ති(පාරා.654) අරඤ්ඤකඞ්ගනිප්ඵාදකංයසනාසනංවුත්තං, තයදව

අධිප්යපතන්තියවදිතබ්බං. වනපත්ථන්තිගාමන්තංඅතික්කමිත්වාමනුස්සානං

අනුපචාරට්ඨානං, ෙත්ථනකසීෙතිනවපීෙති.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘වනපත්ථන්ති දූරානයමතං යසනාසනානං අධිවචනං. වනපත්ථන්ති 

වනසණ්ඩානයමතං, වනපත්ථන්ති භිංසනකානයමතං, වනපත්ථන්ති

සයලොමහංසානයමතං, වනපත්ථන්ති පරිෙන්තානයමතං, වනපත්ථන්ති

අමනුස්සූපචාරානංයසනාසනානයමතං අධිවචන’’න්ති(විභ.531). 

එත්ථ ච පරිෙන්තානන්ති ඉමං එකං පරිොෙං ඨයපත්වා යසසපරිොයෙහි 

වනපත්ථානි යවදිතබ්බානි. පන්තානීති පරිෙන්තානි අතිදූරානි. අප්පසද් ානීති

උදුක්ඛලමුසලදාරකසද්දාදීනං අභායවන අප්පසද්දානි. අප්පනිග්යඝොසානීති

යතසං යතසං නින්නාදමහානිග්යඝොසස්ස අභායවන අප්පනිග්යඝොසානි. 

විෙනවාතානීති සඤ්චරණජනස්ස සරීරවාතවිරහිතානි. 

මනුස්සරාහස්යසෙයකානීති මනුස්සානං රයහොකම්මස්ස අනුච්ඡවිකානි. 

පටිසල් ානසාරුප්පානීති නිලීෙනසාරුප්පානි. 

2. දුතිෙමිගජාලසුත්තවණ්ණනා 

64. දුතියෙ නන්දිනියරොධා දුක්ඛනියරොයධොති තණ්හානන්දිො නියරොයධන

වට්ටදුක්ඛස්සනියරොයධො. 
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3-5. පඨමසමිද්ධිමාරපඤ්හාසුත්තාදිවණ්ණනා 

65-67. තතියෙ සමිද්ධීති අත්තභාවස්ස සමිද්ධතාෙ එවං ලද්ධනායමො. තස්ස

කර යථරස්සඅත්තභායවොඅභිරූයපොඅයහොසිපාසාදියකො, උක්ඛිත්තමාලාපුයටො

විෙ අලඞ්කතමාලාගබ්යභො විෙ ච සබ්බාකාරපාරිපූරිො සමිද්යධො. තස්මා

සමිද්ධිත්යවව සඞ්ඛං ගයතො. මායරොති මරණං පුච්ඡති. මාරපඤ්ඤත්තීති

මායරොතිපඤ්ඤත්තිනාමංනාමයධෙයං. අත්ථිතත්ථමායරොවාමාරපඤ්ඤත්ති

වාති තත්ථ මරණං වා මරණන්ති ඉදං නාමං වා අත්ථීති දස්යසති. චතුත්ථං

උත්තානයමව, තථාපඤ්චමං. 

6. සමිද්ධියලොකපඤ්හාසුත්තවණ්ණනා 

68. ඡට්යඨ ය ොයකොති ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන යලොයකො. ඉති

මිගජාලත්යථරස්ස ආොචනසුත්තයතො පට්ඨාෙ පඤ්චසුපි සුත්යතසු

වට්ටවිවට්ටයමවකථිතං. 

7. උපයසනආසීවිසසුත්තවණ්ණනා 

69. සත්තයම සීතවයනති එවංනාමයක සුසානවයන. 

සප්පයසොණ්ඩිකපබ්භායරති සප්පඵණසදිසතාෙ එවංලද්ධනායම පබ්භායර. 

උපයසනස්සාති ධම්මයසනාපතියනො කනිට්ඨභාතිකඋපයසනත්යථරස්ස. 

ආසීවියසො පතියතො යහොතීති යථයරො කර කතභත්තකච්යචො මහාචීවරං

ගයහත්වා යලණච්ඡාොෙ මන්දමන්යදන වාතපානවායතන බීජිෙමායනො

නිසීදිත්වා දුපට්ටනිවාසයන සූචිකම්මං කයරොති. තස්මිං ඛයණ යලණච්ඡදයන 

ද්යව ආසීවිසයපොතකා කීළන්ති. යතසු එයකො පතිත්වා යථරස්ස අංසකූයට

අවත්ථාසි.යසොච ඵුට්ඨවියසොයහොති.තස්මාපතිතට්ඨානයතොපට්ඨාෙයථරස්ස

කායෙ දීපසිඛා විෙ වට්ටිං පරිොදිෙමානයමවස්ස විසං ඔතිණ්ණං. යථයරො

විසස්සතථාගමනංදිස්වාකඤ්චාපිතං පතිතමත්තයමවෙථාපරිච්යඡයදනගතං, 

අත්තයනො පන ඉද්ධිබයලන ‘‘අෙං අත්තභායවො යලයණ මා විනස්සතූ’’ති 

අධිට්ඨහිත්වා භික්ඛූ ආමන්යතසි. පුරාෙං කායෙො ඉයධව විකිරතීති ොව න

විකරති, තාවනංබහිද්ධා නීහරථාතිඅත්යථො. අඤ්ඤථත්තන්තිඅඤ්ඤථාභාවං. 

ඉන්ද්රිොනංවාවිපරිණාමන්තිචක්ඛුයසොතාදීනංඉන්ද්රිොනං පකතිවිජහනභාවං. 

තත්යථවවිකිරීතිබහි නීහරිත්වාඨපිතට්ඨායනමඤ්චකස්මිංයෙවවිකරි. 

8. උපවාණසන්දිට්ඨිකසුත්තවණ්ණනා 

70. අට්ඨයම රූපප්පටිසංයවදීති නීලපීතාදියභදංආරම්මණංවවත්ථායපන්යතො

රූපං පටිසංවිදිතං කයරොති, තස්මා රූපප්පටිසංයවදී නාම යහොති. 
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පටුන 

රූපරාගප්පටිසංයවදීතිකයලසස්ස අත්ථිභායවයනවපනරූපරාගංපටිසංවිදිතං

කයරොති නාම, තස්මා රූපරාගප්පටිසංයවදීති වුච්චති. සන්දිට්ඨියකොතිආදීනි

විසුද්ධිමග්යග වුත්තත්ථායනව. යනො ච රූපරාගප්පටිසංයවදීති කයලසස්ස

නත්ථිභායවයනව න රූපරාගං පටිසංවිදිතං කයරොති නාම, තස්මා ‘‘යනො ච

රූපරාගප්පටිසංයවදී’’ති වුච්චති. ඉමස්මිං සුත්යත යසඛායසඛානං 

පච්චයවක්ඛණාකථිතා. 

9. පඨමඡඵස්සාෙතනසුත්තවණ්ණනා 

71. නවයම  ස්සාෙතනානන්ති ඵස්සාකරානං. අවුසිතන්ති අවුට්ඨං. ආරකාති

දූයර. එත්ථාහං, භන්යත, අනස්සසන්ති, භන්යත, අහං එත්ථ අනස්සසිං, 

නට්යඨොනාමඅහන්තිවදති.භගවා – ‘‘අෙංභික්ඛු‘අහංනාමඉමස්මිංසාසයන

නට්යඨො’ති වදති, කන්නු ඛ්වස්ස අඤ්යඤසු ධාතුකම්මට්ඨාන-

කසිණකම්මට්ඨානාදීසුඅභියෙොයගොඅත්ථී’’තිචින්යතත්වා, තම්පිඅපස්සන්යතො

– ‘‘කතරං නු යඛො කම්මට්ඨානං ඉමස්ස සප්පාෙං භවිස්සතී’’ති චින්යතසි.

තයතො‘‘ආෙතනකම්මට්ඨානයමවසප්පාෙ’’න්තිදිස්වාතංකයථන්යතො තංකිං

මඤ්ඤසි භික්ඛූතිආදිමාහ. සාධූති තස්ස බයාකරයණ සම්පහංසනං. 

එයසවන්යතො දුක්ඛස්සාති අෙයමව වට්ටදුක්ඛස්සන්යතො පරිච්යඡයදො, 

නිබ්බානන්තිඅත්යථො. 

10. දුතිෙඡඵස්සාෙතනසුත්තවණ්ණනා 

72. දසයම අනස්සසන්තිනස්සසිං, නට්යඨොනාමම්හිඉච්යචවඅත්යථො. ආෙතිං

අපුනබ්භවාොති එත්ථ ආෙතිං අපුනබ්භයවො නාම නිබ්බානං, නිබ්බානත්ථාෙ

පහීනං භවිස්සතීතිඅත්යථො. 

11. තතිෙඡඵස්සාෙතනසුත්තවණ්ණනා 

73. එකාදසයම අනස්සසන්ති නට්යඨො, පනස්සසන්ති අතිනට්යඨො. යසසං

වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බන්ති. 

මිගජාලවග්යගොසත්තයමො. 

8. ගි ානවග්යගො 

1-5. පඨමගිලානසුත්තාදිවණ්ණනා 

74-78. ගිලානවග්ගස්ස පඨයම අමුකස්මින්තිඅසුකස්මිං. අෙයමවවාපායඨො. 

අප්පඤ්ඤායතොති අඤ්ඤායතො අපාකයටො. නයවොපි හි යකොචි පඤ්ඤායතො
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යහොති රාහුලත්යථයරො විෙ සුමනසාමයණයරො විෙ ච, අෙං පන නයවො යචව

අපඤ්ඤායතොච.යසසයමත්ථ වුත්තනෙයමවාති.තථාඉයතොපයරසුචතූසු. 

6. පඨමඅවිජ්ජාපහානසුත්තවණ්ණනා 

79. ඡට්යඨ අනිච්චයතො ොනයතොති දුක්ඛානත්තවයසන ජානයතොපි

පහීෙතියෙව, ඉදං පන අනිච්චලක්ඛණං දස්යසත්වා වුත්යත බුජ්ඣනකස්ස

අජ්ඣාසයෙනවුත්තං. 

7. දුතිෙඅවිජ්ජාපහානසුත්තවණ්ණනා 

80. සත්තයම සබ්යබධම්මාතිසබ්යබ යතභූමකධම්මා. නා ංඅභිනියවසාොති

අභිනියවසපරාමාසග්ගායහන ගණ්හිතුංනයුත්තා. සබ්බනිමිත්තානීතිසබ්බානි

සඞ්ඛාරනිමිත්තානි. අඤ්ඤයතොපස්සතීතිෙථාඅපරිඤ්ඤාතාභිනියවයසොජයනො

පස්සති, තයතො අඤ්ඤයතො පස්සති. අපරිඤ්ඤාතාභිනියවයසො හි ජයනො

සබ්බනිමිත්තානිපිඅත්තයතොපස්සති. පරිඤ්ඤාතාභිනියවයසොපනඅනත්තයතො

පස්සති, යනොඅත්තයතොතිඑවංඉමස්මිංසුත්යත අනත්තලක්ඛණයමවකථිතං. 

8. සම්බහුලභික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 

81. අට්ඨයම ඉධ යනොති එත්ථ යනො-කායරො නිපාතමත්තයමව. යසසං 

උත්තානත්ථයමව.යකවලංඉධදුක්ඛලක්ඛණංකථිතන්තියවදිතබ්බං. 

9. යලොකපඤ්හාසුත්තවණ්ණනා 

82. නවයම ලුජ්ෙතීතිපලුජ්ජති භිජ්ජති.ඉධඅනිච්චලක්ඛණංකථිතං. 

10. ඵග්ගුනපඤ්හාසුත්තවණ්ණනා 

83. දසයම ඡින්නපපඤ්යචති තණ්හාපපඤ්චස්ස ඡින්නත්තා ඡින්නපපඤ්යච. 

ඡින්නවටුයමති තණ්හාවටුමස්යසව ඡින්නත්තා ඡින්නවටුයම. කං පුච්ඡාමීති

පුච්ඡති? අතික්කන්තබුද්යධහි පරිහරිතානි චක්ඛුයසොතාදීනි පුච්ඡාමීති පුච්ඡති.

අථවාසයච මග්යගභාවියතපිඅනාගයතචක්ඛුයසොතාදිවට්ටං වඩ්යඪෙය, තං

පුච්ඡාමීති පුච්ඡතීති. 

ගිලානවග්යගොඅට්ඨයමො. 
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9. ඡන්නවග්යගො 

1. පයලොකධම්මසුත්තවණ්ණනා 

84. ඡන්නවග්ගස්ස පඨයම පය ොකධම්මන්ති භිජ්ජනකසභාවං. එවයමත්ථ

අනිච්චලක්ඛණයමවකථිතං. 

2. සුඤ්ඤතයලොකසුත්තවණ්ණනා 

85. දුතියෙ අත්තනියෙනාතිඅත්තයනො සන්තයකනපරික්ඛායරන.එවයමත්ථ

අනත්තලක්ඛණයමවකථිතං. 

3. සංඛිත්තධම්මසුත්තවණ්ණනා 

86. තතිෙං ඛන්ධිෙවග්යග ආනන්යදොවායද (සං. නි. 3.83) වුත්තනයෙයනව

යවදිතබ්බං. 

4. ඡන්නසුත්තවණ්ණනා 

87. චතුත්යථ ඡන්යනොති එවංනාමයකො යථයරො, න අභිනික්ඛමනං

නික්ඛන්තයථයරො. පටිසල් ානාති ඵලසමාපත්තියතො. ගි ානපුච්ඡකාති

ගිලානුපට්ඨාකා. ගිලානුපට්ඨානං නාම බුද්ධපසත්ථං බුද්ධවණ්ණිතං, තස්මා

එවමාහ. සීසයවඨං  ය ෙයාති සීයස යවඨනං සීසයවඨං, තඤ්ච දයදෙය. 

සත්ථන්ති ජීවිතහාරකසත්ථං. නාවකඞ්ඛාමීති න ඉච්ඡාමි. පරිචිණ්යණොති 

පරිචරියතො. මනායපනාති මනවඩ්ඪනයකන කාෙකම්මාදිනා. එත්ථ ච සත්ත

යසඛාපරිචරන්තිනාම, අරහාපරිචාරීනාම, භගවාපරිචිණ්යණොනාම. 

එතඤ්හි, ආවුයසො, සාවකස්ස පතිරූපන්ති, ආවුයසො, සාවකස්ස නාම එතං

අනුච්ඡවිකං. අනුපවජ්ෙන්ති අප්පවත්තිකං අප්පටිසන්ධිකං. පුච්ඡාවුයසො

සාරිපුත්ත, සුත්වා යවදිස්සාමාතිඅෙංසාවකපවාරණා නාම. එතං මමාතිආදීනි 

තණ්හාමානදිට්ඨිග්ගාහවයසන වුත්තානි. නියරොධං දිස්වාති ඛෙවෙං ඤත්වා. 

යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තාති සමනුපස්සාමීති අනිච්චං

දුක්ඛං අනත්තාති සමනුපස්සාමි. එත්තයකසු ඨායනසු ඡන්නත්යථයරො

සාරිපුත්තත්යථයරන පුච්ඡිතං පඤ්හං අරහත්යත පක්ඛිපිත්වා කයථසි. 

සාරිපුත්තත්යථයරොපනතස්සපුථුජ්ජනභාවංඤත්වාපිතං‘‘පුථුජ්ජයනො’’තිවා 

‘‘ඛීණාසයවො’’ති වා අවත්වා තුණ්හීයෙව අයහොසි. චුන්දත්යථයරො පනස්ස

පුථුජ්ජනභාවං සඤ්ඤායපස්සාමීතිචින්යතත්වාඔවාදංඅදාසි. 

තත්ථ තස්මාති ෙස්මා මාරණන්තිකං යවදනං අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො

සත්ථං ආහරාමීති වදති, තස්මා පුථුජ්ජයනො ආෙස්මා, යතන ඉදම්පි
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මනසිකයරොහීති දීයපති. ෙස්මා වා ඡන්නං ආෙතනානං නියරොධං දිස්වා

චක්ඛාදීනි තිණ්ණං ගාහානං වයසන න සමනුපස්සාමීති වදසි. තස්මා ඉදම්පි

තස්ස භගවයතො සාසනං ආෙස්මතා මනසිකාතබ්බන්තිපි පුථුජ්ජනභාවයමව

දීයපන්යතො වදති. නිච්චකප්පන්ති නිච්චකාලං. නිස්සිතස්සාති

තණ්හාමානදිට්ඨීහි නිස්සිතස්ස. චලිතන්ති විප්ඵන්දිතං යහොති. ෙථයදං

ආෙස්මයතො උප්පන්නං යවදනං අධිවායසතුං අසක්යකොන්තස්ස ‘‘අහං

යවදොමි, මම යවදනා’’ති අප්පහීනග්ගාහස්ස ඉදානි විප්ඵන්දිතං යහොති, 

ඉමිනාපිනං‘‘පුථුජ්ජයනොවත්ව’’න්තිවදති. 

පස්සද්ධීති කාෙචිත්තපස්සද්ධි, කයලසපස්සද්ධි නාම යහොතීති අත්යථො. 

නතිොතිතණ්හානතිො. අසතීතිභවත්ථාෙ ආලෙනිකන්තිපරියුට්ඨායනඅසති. 

ආගතිගතිනයහොතීති පටිසන්ධිවයසනආගතිනාම, චුතිවයසනගමනංනාමන

යහොති. චුතූපපායතොතිචවනවයසනචුති, උපපජ්ජනවයසනඋපපායතො. යනවිධ

න හුරං න උභෙමන්තයරනාති න ඉධයලොයක න පරයලොයක න උභෙත්ථ

යහොති. එයසවන්යතොදුක්ඛස්සාතිවට්ටදුක්ඛකයලසදුක්ඛස්ස අෙයමවඅන්යතො

අෙං පරිච්යඡයදො පරිවටුමභායවො යහොති. අෙයමව හි එත්ථ අත්යථො. යෙ පන

‘‘උභෙමන්තයරනා’’තිවචනංගයහත්වාඅන්තරාභවංඉච්ඡන්ති, යතසංවචනං 

නිරත්ථකං. අන්තරාභවස්ස හි භායවො අභිධම්යම පටික්ඛිත්යතොයෙව.

‘‘අන්තයරනා’’ති වචනංපනවිකප්පන්තරදීපනං.තස්මාඅෙයමත්ථඅත්යථො–

යනවඉධනහුරං, අපයරොවිකප්යපො නඋභෙන්ති. 

සත්ථං ආහයරසීති ජීවිතහාරකසත්ථං ආහරි, ආහරිත්වා කණ්ඨනාළං ඡින්දි.

අථස්ස තස්මිං ඛයණ මරණභෙං ඔක්කමි, ගතිනිමිත්තං උපට්ඨාසි. යසො

අත්තයනො පුථුජ්ජනභාවං ඤත්වා, සංවිග්ගචිත්යතො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා, 

සඞ්ඛායර පරිග්ගණ්හන්යතො අරහත්තං පත්වා, සමසීසී හුත්වා පරිනිබ්බුයතො. 

සම්මුඛායෙවඅනුපවජ්ෙතා බයාකතාතිකඤ්චාපිඉදංයථරස්සපුථුජ්ජනකායල

බයාකරණංයහොති; එයතනපන බයාකරයණනඅනන්තරාෙමස්සපරිනිබ්බානං

අයහොසි.තස්මාභගවාතයදවබයාකරණං ගයහත්වාකයථසි. 

උපවජ්ෙකු ානීති උපසඞ්කමිතබ්බකුලානි. ඉමිනා යථයරො, ‘‘භන්යත, එවං

උපට්ඨායකසුචඋපට්ඨායකාසුචවිජ්ජමානාසුයසොභික්ඛු තුම්හාකංසාසයන

පරිනිබ්බායස්සතී’’ති පුබ්බභාගපටිපත්තිෙං කුලසංසග්ගයදොසං දස්යසන්යතො

පුච්ඡති. අථස්ස භගවා කුයලසු සංසග්ගාභාවං දීයපන්යතො යහොන්ති යහයත

සාරිපුත්තාතිආදිමාහ. ඉමස්මිං කර ඨායන යථරස්ස කුයලසු අසංසට්ඨභායවො

පාකයටොඅයහොසි.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමව. 
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5-6. පුණ්ණසුත්තාදිවණ්ණනා 

88-89. පඤ්චයම තඤ්යචති තං චක්ඛුඤ්යචව රූපඤ්ච. නන්දිසමු ො

දුක්ඛසමු යෙොති තණ්හාෙ සයමොධායනන පඤ්චක්ඛන්ධදුක්ඛස්ස සයමොධානං

යහොති. ඉති ඡසු ද්වායරසු ‘‘නන්දිසමුදො දුක්ඛසමුදයෙො’’ති ඉමිනා ද්වින්නං

සච්චානං වයසන වට්ටං මත්ථකං පායපත්වා දස්යසසි. දුතිෙනයෙ නියරොයධො

මග්යගොති ද්වින්නං සච්චානං වයසන විවට්ටං මත්ථකං පායපත්වා දස්යසසි. 

ඉමිනාත්වංපුණ්ණාතිපාටියෙක්යකො අනුසන්ධි.එවංතාවවට්ටවිවට්ටවයසන

යදසනං අරහත්යත පක්ඛිපිත්වා ඉදානි පුණ්ණත්යථරං සත්තසු ඨායනසු

සීහනාදංනදායපතුං ඉමිනා ත්වන්තිආදිමාහ. 

චණ්ඩාති දුට්ඨා කබ්බිසා.  රුසාති කක්ඛළා අක්යකොසිස්සන්තීති දසහි 

අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසිස්සන්ති. පරිභාසිස්සන්තීති ‘‘කං සමයණො නාම

ත්වං, ඉදඤ්චිදඤ්ච යත කරිස්සාමා’’ති තජ්යජස්සන්ති. එවයමත්ථාති එවං

මය්හං එත්ථභවිස්සති.  ණ්යඩනාතිචතුහත්ථදණ්යඩන වා ඛදිරදණ්යඩනවා

ඝටිකමුග්ගයරන වා. සත්යථනාති එකයතොධාරාදිනා සත්යථන. සත්ථහාරකං

පරියෙසන්තීති ජීවිතහාරකසත්ථං පරියෙසන්ති. ඉදං යථයරො 

තතිෙපාරාජිකවත්ථුස්මිං අසුභකථං සුත්වා අත්තභායවන ජිගුච්ඡන්තානං

භික්ඛූනං සත්ථහාරකපරියෙසනං සන්ධාොහ.  මූපසයමනාති එත්ථ  යමොති

ඉන්ද්රිෙසංවරාදීනංඑතංනාමං. 

‘‘සච්යචන දන්යතොදමසාඋයපයතො, 

යවදන්තගූවුසිතබ්රහ්මචරියෙො’’ති.(සං.නි.1.195; සු.නි. 467) – 

එත්ථ හි ඉන්ද්රිෙසංවයරො දයමොති වුත්යතො. ‘‘ෙදි සච්චා දමා චාගා, ඛන්තයා

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

වුත්තා. ‘‘දායනනදයමනසංෙයමනසච්චවජ්යජනා’’ති (දී.නි.1.165; ම.නි. 

2.226) එත්ථ උයපොසථකම්මං දයමොති වුත්තං. ඉමස්මිං පන සුත්යත ඛන්ති

දයමොති යවදිතබ්යබො. උපසයමොතිතස්යසවයවවචනං. 

අථ යඛො ආෙස්මා පුණ්යණොති යකො පයනස පුණ්යණො, කස්මා ච පයනත්ථ

ගන්තුකායමො අයහොසීති? සුනාපරන්තවාසියකො එව එස, සාවත්ථිෙං පන

අසප්පාෙවිහාරංසල්ලක්යඛත්වාතත්ථගන්තුකායමොඅයහොසි. 

තත්රාෙං අනුප්පුබ්බිකථා– සුනාපරන්තරට්යඨකරඑකස්මිංවාණිජගායමඑයත

ද්යව භාතයරො. යතසුකදාචි යජට්යඨො පඤ්ච සකටසතානි ගයහත්වා ජනපදං 

ගන්ත්වා භණ්ඩං ආහරති, කදාචි කනිට්යඨො. ඉමස්මිං පන සමයෙ කනිට්ඨං
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ඝයරඨයපත්වා, යජට්ඨභාතියකොපඤ්චසකටසතානි ගයහත්වා, ජනපදචාරිකං

චරන්යතො අනුපුබ්යබනසාවත්ථිං පත්වා, යජතවනස්සනාතිදූයර සකටසත්ථං

නියවයසත්වාභුත්තපාතරායසොපරිජනපරිවුයතොඵාසුකට්ඨායනනිසීදි. 

යතනචසමයෙනසාවත්ථිවාසියනොභුත්තපාතරාසාඋයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨාෙ

සුද්ධුත්තරාසඞ්ගා ගන්ධපුප්ඵාදිහත්ථා යෙන බුද්යධො, යෙන ධම්යමො, යෙන 

සඞ්යඝො, තන්නින්නා තප්යපොණා තප්පබ්භාරා හුත්වා, දක්ඛිණද්වායරන

නික්ඛමිත්වා යජතවනංගච්ඡන්ති. යසො යත දිස්වා ‘‘කහං ඉයමගච්ඡන්තී’’ති

එකං මනුස්සං පුච්ඡි. කං ත්වං, අයෙයො, න ජානාසි? යලොයක

බුද්ධධම්මසඞ්ඝරතනානි නාම උප්පන්නානි, ඉච්යචයසො මහාජයනො සත්ථු

සන්තිකංධම්මකථංයසොතුංගච්ඡතීති.තස්ස‘‘බුද්යධො’’ති වචනංඡවිචම්මාදීනි

ඡින්දිත්වාඅට්ඨිමිඤ්ජංආහච්චඅට්ඨාසි.යසොඅත්තයනො පරිජනපරිවුයතොතාෙ

පරිසාෙ සද්ධිං විහාරං ගන්ත්වා, සත්ථු මධුරස්සයරන ධම්මං යදයසන්තස්ස

පරිසපරිෙන්යත ඨියතො, ධම්මං සුත්වා පබ්බජ්ජාෙ චිත්තං උප්පායදසි. අථ

තථාගයතන කාලං විදිත්වා පරිසාෙ උයෙයොජිතාෙ සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා, 

වන්දිත්වා, ස්වාතනාෙ නිමන්යතත්වා, දුතිෙදිවයස මණ්ඩපං කායරත්වා, 

ආසනානි පඤ්ඤායපත්වා, බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා, 

භුත්තපාතරායසොඋයපොසථඞ්ගානිඅධිට්ඨාෙභණ්ඩාගාරිකං පක්යකොසායපත්වා, 

‘‘එත්තකං ධනං විස්සජ්ජිතං, එත්තකං ධනං න විස්සජ්ජිත’’න්ති සබ්බං

ආචික්ඛිත්වා, ‘‘ඉමං සාපයතෙයං මය්හං කනිට්ඨස්ස යදහී’’ති සබ්බං 

නිෙයායතත්වා, සත්ථුසන්තියකපබ්බජිත්වා, කම්මට්ඨානපරාෙයණොඅයහොසි. 

අථස්ස කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්තස්ස කම්මට්ඨානං න උපට්ඨාති. තයතො

චින්යතසි – ‘‘අෙං ජනපයදො මය්හං අසප්පායෙො, ෙංනූනාහං සත්ථුසන්තියක 

කම්මට්ඨානං ගයහත්වා සකරට්ඨයමව ගච්යඡෙය’’න්ති. අථ පුබ්බණ්හසමයෙ

පිණ්ඩාෙ චරිත්වා, සාෙන්යහ පටිසල්ලානා වුට්ඨහිත්වා, භගවන්තං

උපසඞ්කමිත්වා, කම්මට්ඨානං කථායපත්වා, සත්ත සීහනායද නදිත්වා, 

පක්කාමි. යතනවුත්තං, ‘‘අථයඛොආෙස්මාපුණ්යණො…යප.…විහරතී’’ති. 

කත්ථ පනාෙං විහාසීති? චතූසු ඨායනසු විහාසි. සුනාපරන්තරට්ඨං තාව

පවිසිත්වාච අබ්බුහත්ථපබ්බතං නාම පත්වාවාණිජගාමංපිණ්ඩාෙපාවිසි.අථ

නංකනිට්ඨභාතාසඤ්ජානිත්වාභික්ඛං දත්වා, ‘‘භන්යත, අඤ්ඤත්ථඅගන්ත්වා

ඉයධවවසථා’’තිපටිඤ්ඤංකායරත්වාතත්යථව වසායපසි. 

තයතො සමුද් ගිරිවිහාරං නාම අගමාසි. තත්ථ අෙකන්තපාසායණහි

පරිච්ඡින්දිත්වා කතචඞ්කයමො අත්ථි, යකොචි තං චඞ්කමිතුං සමත්යථො නාම

නත්ථි. තත්ථ සමුද්දවීචියෙො ආගන්ත්වා අෙකන්තපාසායණසු පහරිත්වා
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මහාසද්දං කයරොන්ති.යථයරො‘‘කම්මට්ඨානංමනසිකයරොන්තානංඵාසුවිහායරො

යහොතූ’’තිසමුද්දං නිස්සද්දංකත්වාඅධිට්ඨාසි. 

තයතො මාතු ගිරිං නාමඅගමාසි.තත්ථපි සකුණසඞ්යඝොඋස්සන්යනොරත්තිඤ්ච

දිවා ච සද්යදො එකාබද්යධොව අයහොසි. යථයරො ‘‘ඉදං ඨානං න ඵාසුක’’න්ති

තයතො මකු කාරාමවිහාරං නාම ගයතො. යසො වාණිජගාමස්ස නාතිදූයරො

නච්චාසන්යනොගමනාගමනසම්පන්යනොවිවිත්යතොඅප්පසද්යදො.යථයරො ‘‘ඉමං

ඨානං ඵාසුක’’න්ති තත්ථ රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානචඞ්කමනාදීනි කායරත්වා 

වස්සංඋපගච්ඡි.එවංචතූසුඨායනසුවිහාසි. 

අයථකදිවසං තස්මිංයෙව අන්යතොවස්යස පඤ්ච වාණිජසතානි ‘‘පරසමුද්දං

ගච්ඡාමා’’ති නාවාෙ භණ්ඩං පක්ඛිපිංසු. නාවායරොහනදිවයස යථරස්ස

කනිට්ඨභාතායථරංයභොයජත්වා, යථරස්සසන්තියකසික්ඛාපදානිගයහත්වා, 

වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, සමුද්යදොනාමඅසද්යධයෙයොඅයනකන්තරායෙො, අම්යහ 

ආවජ්යජෙයාථා’’ති වත්වා නාවං ආරුහි. නාවා උත්තමජයවන ගච්ඡමානා

අඤ්ඤතරං දීපකං පාපුණි. මනුස්සා ‘‘පාතරාසං කරිස්සාමා’’ති දීපයක

උත්තිණ්ණා. තස්මිං පන දීපයක අඤ්ඤං කඤ්චි නත්ථි, චන්දනවනයමව

අයහොසි. 

අයථයකො වාසිොරුක්ඛංආයකොයටත්වා යලොහිතචන්දනභාවංඤත්වාආහ – 

‘‘යභො, මෙං ලාභත්ථාෙ පරසමුද්දං ගච්ඡාම, ඉයතො ච උත්තරි ලායභො නාම

නත්ථි, චතුරඞ්ගුලමත්තා ඝටිකා සතසහස්සං අග්ඝති. හායරතබ්බයුත්තකං

භණ්ඩං හායරත්වා චන්දනස්සපූයරස්සාමා’’තියතතථාකරිංසු. චන්දනවයන

අධිවත්ථා අමනුස්සා කුජ්ඣිත්වා, ‘‘ඉයමහි අම්හාකං චන්දනවනං නාසිතං 

ඝායතස්සාම යන’’ති චින්යතත්වා – ‘‘ඉයධව ඝාතියතසු සබ්බං එකකුණපං

භවිස්සති, සමුද්දමජ්යඣ යනසං නාවං ඔසීයදස්සාමා’’ති ආහංසු. අථ යනසං

නාවංආරුය්හමුහුත්තං ගතකායලයෙවඋප්පාතිකංඋට්ඨයපත්වාසෙම්පියත

අමනුස්සාභොනකානිරූපානි දස්සයංසු.භීතාමනුස්සා අත්තයනො අත්තයනො

යදවතානං නමස්සන්ති. යථරස්ස කනිට්යඨො චූළපුණ්ණකුටුම්බියකො ‘‘මය්හං

භාතාඅවස්සයෙොයහොතූ’’තියථරස්සනමස්සමායනො අට්ඨාසි. 

යථයරොපිකරතස්මිංයෙවඛයණආවජ්යජත්වා, යතසංබයසනුප්පත්තිං ඤත්වා, 

යවහාසං උප්පතිත්වා, අභිමුයඛො අට්ඨාසි. අමනුස්සා යථරං දිස්වාව ‘‘අයෙයො 

පුණ්ණත්යථයරො එතී’’ති අපක්කමිංසු, උප්පාතිකං සන්නිසීදි. යථයරො ‘‘මා

භාෙථා’’ති යත අස්සායසත්වා ‘‘කහං ගන්තුකාමත්ථා’’ති පුච්ඡි. භන්යත, 

අම්හාකං සකට්ඨානයමව ගච්ඡාමාති. යථයරො නාවඞ්ගයණ අක්කමිත්වා

‘‘එයතසංඉච්ඡිතට්ඨානංගච්ඡතූ’’ති අධිට්ඨාසි.වාණිජාසකට්ඨානංගන්ත්වා, 
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තං පවත්තිං පුත්තදාරස්ස ආයරොයචත්වා, ‘‘එථ යථරං සරණං ගච්ඡාමා’’ති

පඤ්චසතාපි අත්තයනො පඤ්චහි මාතුගාමසයතහි සද්ධිං තීසු සරයණසු

පතිට්ඨාෙ උපාසකත්තං පටියවයදසුං. තයතො නාවාෙ භණ්ඩං ඔතායරත්වා

යථරස්සඑකං යකොට්ඨාසංකත්වා, ‘‘අෙං, භන්යත, තුම්හාකංයකොට්ඨායසො’’ති

ආහංසු. යථයරො මය්හං විසුං යකොට්ඨාසකච්චං නත්ථි. සත්ථා පන තුම්යහහි

දිට්ඨපුබ්යබොති. න දිට්ඨපුබ්යබො, භන්යතති. යතන හි ඉමිනා සත්ථු

මණ්ඩලමාළං කයරොථ. එවං සත්ථාරං පස්සිස්සථාති. යත සාධු, භන්යතති.

යතන ච යකොට්ඨායසන අත්තයනො ච යකොට්ඨායසහි මණ්ඩලමාළං කාතුං

ආරභිංසු. 

සත්ථාපි කරතංආරද්ධකාලයතොපට්ඨාෙ පරියභොගං අකාසි.ආරක්ඛමනුස්සා

රත්තිංඔභාසංදිස්වා, ‘‘මයහසක්ඛායදවතා අත්ථී’’තිසඤ්ඤංකරිංසු.උපාසකා

මණ්ඩලමාළඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝස්ස චයසනාසනානිනිට්ඨායපත්වා දානසම්භාරං

සජ්යජත්වා, ‘‘කතං, භන්යත, අම්යහහි අත්තයනො කච්චං, සත්ථාරං

පක්යකොසථා’’ති යථරස්ස ආයරොයචසුං. යථයරො සාෙන්හසමයෙ ඉද්ධිො

සාවත්ථිංගන්ත්වා, ‘‘භන්යත, වාණිජගාමවාසියනොතුම්යහ දට්ඨුකාමා, යතසං

අනුකම්පං කයරොථා’’ති භගවන්තං ොචි. භගවා අධිවායසසි. යථයරො

සකට්ඨානයමවපච්චාගයතො. 

භගවාපි ආනන්දත්යථරං ආමන්යතසි, ‘‘ආනන්ද, ස්යව සුනාපරන්යත 

වාණිජගායම පිණ්ඩාෙ චරිස්සාම, ත්වං එකූනපඤ්චසතානං භික්ඛූනං සලාකං

යදහී’’ති. යථයරො ‘‘සාධු, භන්යත’’ති භික්ඛුසඞ්ඝස්සතමත්ථංආයරොයචත්වා, 

‘‘ආකාසචාරීභික්ඛූ සලාකංගණ්හන්තූ’’තිආහ.තංදිවසංකුණ්ඩධානත්යථයරො

පඨමං සලාකං අග්ගයහසි. වාණිජගාමවාසියනොපි ‘‘ස්යව කර සත්ථා

ආගමිස්සතී’’ති ගාමමජ්යඣ මණ්ඩපං කත්වා දානග්ගං සජ්ජයංසු. භගවා

පායතොව සරීරපටිජග්ගනං කත්වා, ගන්ධකුටිං පවිසිත්වා, ඵලසමාපත්තිං

අප්යපත්වා, නිසීදි. සක්කස්ස පණ්ඩුකම්බලසිලාසනං උණ්හං අයහොසි. යසො 

‘‘කං ඉද’’න්ති ආවජ්යජත්වා සත්ථු සුනාපරන්තගමනං දිස්වා, විස්සකම්මං 

ආමන්යතසි, ‘‘තාත, අජ්ජ භගවා තිංසමත්තානි යෙොජනසතානි පිණ්ඩචාරං

ගමිස්සති.පඤ්ච කූටාගාරසතානිමායපත්වායජතවනද්වාරයකොට්ඨකමත්ථයක

ගමනසජ්ජානි කත්වා ඨයපහී’’ති. යසො තථා අකාසි. භගවයතො කූටාගාරං

චතුමුඛං අයහොසි, ද්වින්නං අග්ගසාවකානං ද්විමුඛානි, යසසානි එකමුඛානි, 

සත්ථා ගන්ධකුටියතොනික්ඛමිත්වා පටිපාටිො ඨපිතකූටාගායරසු ධුරකූටාගාරං

පාවිසි. ද්යව අග්ගසාවයක ආදිං කත්වා එකූනපඤ්චභික්ඛුසතානිපි 

කූටාගාරගතානි අයහසුං. එකං තුච්ඡං කූටාගාරං අයහොසි, පඤ්චපි

කූටාගාරසතානිආකායස උප්පත්තිංසු. 
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සත්ථා සච්චබන්ධපබ්බතං නාම පත්වා කූටාගාරං ආකායස ඨයපසි. තස්මිං

පබ්බයත සච්චබන්යධො නාම මිච්ඡාදිට්ඨිකතාපයසො මහාජනං මිච්ඡාදිට්ඨිං

උග්ගණ්හායපන්යතො ලාභග්ගෙසග්ගප්පත්යතො හුත්වා වසති, අබ්භන්තයර

චස්ස අන්යතොචාටිෙං පදීයපො විෙ අරහත්තඵලස්ස උපනිස්සයෙො ජලති. තං

දිස්වා ‘‘ධම්මමස්ස කයථස්සාමී’’ති ගන්ත්වා ධම්මං යදයසසි. තාපයසො

යදසනාපරියෙොසායන අරහත්තං පාපුණි. මග්යගයනවස්ස අභිඤ්ඤා ආගතා.

යසොඑහිභික්ඛුහුත්වාඉද්ධිමෙපත්තචීවරධයරොතුච්ඡකූටාගාරංපාවිසි. 

භගවා කූටාගාරගයතහි පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං වාණිජගාමං ගන්ත්වා, 

කූටාගාරානි අදිස්සමානකානි කත්වා, වාණිජගාමං පාවිසි. වාණිජා

බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා සත්ථාරං මකුලකාරාමං නයංසු.

සත්ථා මණ්ඩලමාළං පාවිසි. මහාජයනො ොව සත්ථා භත්තදරථං

පටිප්පස්සම්යභති, තාව පාතරාසං කත්වා උයපොසථඞ්ගානි සමාදාෙ බහුං 

ගන්ධඤ්ච පුප්ඵඤ්ච ආදාෙ ධම්මස්සවනත්ථාෙ ආරාමං පච්චාගමාසි. සත්ථා

ධම්මං යදයසසි. මහාජනස්ස බන්ධනයමොක්යඛො ජායතො, මහන්තං

බුද්ධයකොලාහලංඅයහොසි. 

සත්ථා මහාජනස්ස සඞ්ගහත්ථාෙ සත්තාහං තත්යථව වසි, අරුණං පන 

මහාගන්ධකුටිෙංයෙව උට්ඨයපසි. සත්තාහම්පි ධම්මයදසනාපරියෙොසායන

චතුරාසීතිො පාණසහස්සානං ධම්මාභිසමයෙො අයහොසි. තත්ථ සත්තාහං

වසිත්වා, වාණිජගායම පිණ්ඩාෙ චරිත්වා, ‘‘ත්වං ඉයධව වසාහී’’ති

පුණ්ණත්යථරං නිවත්යතත්වා අන්තයර නම්ම ානදී නාම අත්ථි, තස්සා තීරං

අගමාසි. නම්මදා නාගරාජා සත්ථු පච්චුග්ගමනං කත්වා, නාගභවනං

පයවයසත්වා, තිණ්ණං රතනානං සක්කාරං අකාසි. සත්ථා තස්ස ධම්මං

කයථත්වානාගභවනානික්ඛමි.යසො‘‘මය්හං, භන්යත, පරිචරිතබ්බං යදථා’’ති

ොචි.භගවානම්මදානදීතීයරපදයචතිෙං දස්යසසි.තංවීචීසුආගතාසුපිධීෙති, 

ගතාසු විවරීෙති. මහාසක්කාරපත්තං අයහොසි. සත්ථා තයතො නික්ඛමිත්වා 

සච්චබන්ධපබ්බතං ගන්ත්වා සච්චබන්ධං ආහ – ‘‘තො මහාජයනො

අපාෙමග්යග ඔතාරියතො. ත්වං ඉයධව වසිත්වා, එයතසං ලද්ධිං

විස්සජ්ජායපත්වා, නිබ්බානමග්යග පතිට්ඨායපහී’’ති.යසොපිපරිචරිතබ්බංොචි.

සත්ථා ඝනපිට්ඨිපාසායණ අල්ලමත්තිකපිණ්ඩම්හි ලඤ්ඡනං විෙ පදයචතිෙං

දස්යසසි. තයතො යජතවනයමව ගයතො. එතමත්ථං සන්ධාෙ යතයනව

අන්තරවස්යසනාතිආදිවුත්තං. 

පරිනිබ්බායීති අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බාය. මහාජයනො

යථරස්ස සත්ත දිවසානි සරීරපූජං කත්වා, බහූනි ගන්ධකට්ඨානි
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සයමොධායනත්වා, සරීරං ඣායපත්වා ධාතුයෙො ආදාෙ යචතිෙං අකාසි. 

සම්බහු ා භික්ඛූති යථරස්ස ආළාහනට්ඨායන ඨිතභික්ඛූ. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමව.ඡට්ඨංඋත්තානයමව. 

7-8. පඨමඑජාසුත්තාදිවණ්ණනා 

90-91. සත්තයම එොති තණ්හා. සා හි චලනට්යඨන එජාති වුච්චති. සාව

ආබාධනට්යඨන යරොයගො, අන්යතොදුස්සනට්යඨන ගණ්යඩො, නිකන්තනට්යඨන 

සල් ං. තස්මාති ෙස්මා එජා යරොයගො යචව ගණ්යඩො ච සල්ලඤ්ච, තස්මා. 

චක්ඛුංන මඤ්යඤෙයාතිආදිවුත්තනෙයමව, ඉධාපිසබ්බංයහට්ඨාගහිතයමව

සංකඩ්ඪිත්වා දස්සිතං.අට්ඨමංවුත්තනෙයමව. 

9-10. පඨමද්වෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

92-93. නවයම ද්වෙන්තිද්යවද්යව යකොට්ඨායස.දසයම ඉත්යථතංද්වෙන්ති

එවයමතං ද්වෙං. ච ඤ්යචව බයථඤ්චාති අත්තයනො සභායවන

අසණ්ඨහනයතො චලති යචව බයථති ච. යෙොපි යහතු යෙොපි පච්චයෙොති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථාරම්මණං යහතු යචව පච්චයෙො ච. කුයතො නිච්චං 

භවිස්සතීති යකන කාරයණන නිච්චං භවිස්සති. ෙථා පන දාසස්ස දාසිො 

කුච්ඡිස්මිං ජායතො පුත්යතො පයරොව දායසො යහොති, එවං අනිච්චයමව යහොතීති

අත්යථො. සඞ්ගතීතිසහගති. සන්නිපායතොතිඑකයතො සන්නිපතනං. සමවායෙොති

එකයතො සමාගයමො. අෙං වුච්චති චක්ඛුසම් ස්යසොති ඉමිනා

සඞ්ගතිසන්නිපාතසමවාෙසඞ්ඛායතන පච්චයෙන උප්පන්නත්තා

පච්චෙනායමයනව සඞ්ගති සන්නිපායතො සමවායෙොති අෙං වුච්චති 

චක්ඛුසම්ඵස්යසො. 

යසොපියහතූතිඵස්සස්සවත්ථුආරම්මණං සහජාතාතයෙොඛන්ධාතිඅෙංයහතු. 

ඵුට්යඨොති උපයෙොගත්යථ පච්චත්තං, ඵස්යසන ඵුට්ඨයමව යගොචරං යවදනා

යවයදති, යචතනා යචයතති, සඤ්ඤා සඤ්ජානාතීති අත්යථො. ඵුට්යඨොති වා

ඵස්සසමඞ්ගීපුග්ගයලො, ඵස්යසන ඵුට්ඨාරම්මණයමව යවදනාදීහි යවයදති

යචයතතිසඤ්ජානාතීතිපිවුත්තංයහොති. ඉතිඉමස්මිංසුත්යතසමතිංසක්ඛන්ධා

කථිතා යහොන්ති. කථං? චක්ඛුද්වායර තාව වත්ථු යචව ආරම්මණඤ්ච

රූපක්ඛන්යධො, ඵුට්යඨො යවයදතීති යවදනාක්ඛන්යධො, යචයතතීති 

සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො, සඤ්ජානාතීති සඤ්ඤාක්ඛන්යධො, විජානාතීති

විඤ්ඤාණක්ඛන්යධොති. යසසද්වායරසුපි එයසව නයෙො. මයනොද්වායරපි හි

වත්ථුරූපං එකන්තයතො රූපක්ඛන්යධො, රූයප පන ආරම්මයණ සති

ආරම්මණම්පි රූපක්ඛන්යධොති ඡ පඤ්චකාතිංස යහොන්ති. සඞ්යඛයපන 
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පටුන 

පයනයත ඡසුපි ද්වායරසු පඤ්යචව ඛන්ධාති සපච්චයෙ පඤ්චක්ඛන්යධ

අනිච්චාතිවිත්ථායරත්වාවුච්චමායනබුජ්ඣනකානංඅජ්ඣාසයෙනඉදං සුත්තං

යදසිතන්ති. 

ඡන්නවග්යගොනවයමො. 

10. සළවග්යගො 

1. අදන්තඅගුත්තවණ්ණනා 

94. සළවග්ගස්ස පඨයම අ න්තාතිඅදමිතා. අගුත්තාතිඅයගොපිතා. අරක්ඛිතාති

න රක්ඛිතා. අසංවුතාති අපිහිතා. දුක්ඛාධිධමවාහා යහොන්තීති යනරයකාදියභදං 

අධිකදුක්ඛංආවහනකායහොන්ති. සුඛාධිධමවාහායහොන්තීති ඣානමග්ගඵලපයභදං

අධිකසුඛංආවහනකායහොන්ති.අධිවහාතිපිපායඨො, එයසවත්යථො. 

සයළවාති ඡ එව. අසංවුයතො ෙත්ථ දුක්ඛං නිගච්ඡතීති යෙසු ආෙතයනසු

සංවරවිරහියතො දුක්ඛං පාපුණාති. යතසඤ්ච යෙ සංවරණං අයවදිසුන්ති යෙ

යතසංආෙතනානංසංවරං වින්දිංසුපටිලභිංසු. විහරන්තානවස්සුතාතිවිහරන්ති 

අනවස්සුතාඅතින්තා. 

අසාදිතඤ්ච සාදුන්ති අස්සාදවන්තඤ්ච මධුරඤ්ච.  ස්සද්වෙං සුඛදුක්යඛ

උයපක්යඛති සුඛඵස්සඤ්ච දුක්ඛඵස්සඤ්චාති ඉදං ඵස්සද්වෙං උයපක්යඛ, 

උයපක්ඛායමයවත්ථ උප්පායදෙයාති අත්යථො. ඵස්සද්වෙං සුඛදුක්ඛං

උයපක්යඛොති වා පායඨො, ඵස්සයහතුකං සුඛදුක්ඛං උයපක්යඛො, සුයඛ

අනුයරොධං දුක්යඛ ච වියරොධං අනුප්පායදන්යතො උයපක්ඛයකො භයවෙයාතිපි 

අත්යථො. අනානුරුද්යධො අවිරුද්යධො යකනචීති යකනචි සද්ධිං යනව

අනුරුද්යධොනවිරුද්යධො භයවෙය. 

පපඤ්චසඤ්ඤාති කයලසසඤ්ඤාෙ පපඤ්චසඤ්ඤා නාම හුත්වා. ඉතරීතරා

නරාති ලාමකසත්තා පපඤ්චෙන්තා උපෙන්තීති පපඤ්චෙමානා වට්ටං

උපගච්ඡන්ති. සඤ්ඤියනොති සසඤ්ඤා සත්තා. මයනොමෙං යගහසිතඤ්ච 

සබ්බන්ති සබ්බයමව පඤ්චකාමගුණයගහනිස්සිතං මයනොමෙං විතක්කං. 

පනුජ්ොතිපනුදිත්වානීහරිත්වා. යනක්ඛම්මසිතංඉරීෙතීතිදබ්බජාතියකොභික්ඛු

යනක්ඛම්මසිතං ඉරියෙනඉරීෙති. 

ඡස්සුෙ ා සුභාවියතොතිඡසුආරම්මයණසුෙදාසුට්ඨුභාවියතො. ඵුට්ඨස්සචිත්තං

නවිකම්පයත ක්වචීතිසුඛඵස්යසනවා දුක්ඛඵස්යසනවාඵුට්ඨස්සකස්මිඤ්චි 

චිත්තංනකම්පතින යවධති. භවත්ථ ොතිමරණස්ස පාරගාති ජාතිමරණානං

පාරංනිබ්බානංගමකායහොථ. 



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 

24 

පටුන 

2. මාලුකයපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

95. දුතියෙ මාලුකයපුත්යතොති මාලුකයබ්රාහ්මණිොපුත්යතො. එත්ථාතිඑතස්මිං

තව ඔවාදාොචයන. ඉමිනා යථරං අපසායදතිපිඋස්සායදතිපි.කථං? අෙංකර

දහරකායල රූපාදීසු පමජ්ජිත්වා පච්ඡා මහල්ලකකායල අරඤ්ඤවාසං

පත්යථන්යතො කම්මට්ඨානං ොචති. අථ භගවා ‘‘එත්ථ දහයර කං වක්ඛාම? 

මාලුකයපුත්යතො විෙ තුම්යහපි තරුණකායල පමජ්ජිත්වා මහල්ලකකායල

අරඤ්ඤං පවිසිත්වා සමණධම්මං කයරෙයාථා’’ති ඉමිනා අධිප්පායෙන

භණන්යතොයථරංඅපසායදතිනාම. 

ෙස්මා පන යථයරො මහල්ලකකායලපි අරඤ්ඤං පවිසිත්වා සමණධම්මං 

කාතුකායමො, තස්මා භගවා ‘‘එත්ථ දහයර කං වක්ඛාම? අෙං අම්හාකං

මාලුකයපුත්යතො මහල්ලකකායලපි අරඤ්ඤං පවිසිත්වා සමණධම්මං

කත්තුකායමො කම්මට්ඨානං ොචති, තුම්යහ නාම තරුණකායලපි වීරිෙං න

කයරොථා’’තිඉමිනාඅධිප්පායෙන භණන්යතොයථරංඋස්සායදතිනාම. 

ෙත්ර හි නාමාති යෙො නාම. කිඤ්චාපාහන්ති කඤ්චාපි ‘‘අහං මහල්ලයකො’’ති

ඤාතං. ෙදි අහං මහල්ලයකො, මහල්ලයකො සමායනොපි සක්ඛිස්සාමි

සමණධම්මං කාතුං, යදයසතු යම, භන්යත, භගවාති අධිප්පායෙන

මහල්ලකභාවංඅනුග්ගණ්හන්යතොඔවාදඤ්චපසංසන්යතොඑවමාහ. 

අදිට්ඨාඅදිට්ඨපුබ්බාතිඉමස්මිං අත්තභායවඅදිට්ඨාඅතීයතපිඅදිට්ඨපුබ්බා. නච

පස්සසීති එතරහිපි න පස්සසි. න ච යත යහොති පස්යසෙයන්ති එවං 

සමන්නාහායරොපි යත ෙත්ථ නත්ථි, අපි නු යත තත්ථ ඡන්දාදයෙො

උප්පජ්යජෙුන්ති පුච්ඡති. 

දිට්යඨ දිට්ඨමත්තන්ති රූපාෙතයන චක්ඛුවිඤ්ඤායණන දිට්යඨ දිට්ඨමත්තං

භවිස්සති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්හි රූයප රූපමත්තයමව පස්සති, න

නිච්චාදිසභාවං, ඉති යසසවිඤ්ඤායණහිපි යම එත්ථ දිට්ඨමත්තයමව චිත්තං

භවිස්සතීති අත්යථො. අථ වා දිට්යඨ දිට්ඨං නාම චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, රූයප

රූපවිජානනන්ති අත්යථො. මත්තාතිපමාණං, දිට්ඨංමත්තාඅස්සාතිදිට්ඨමත්තං, 

චිත්තං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණමත්තයමවයමචිත්තංභවිස්සතීතිඅත්යථො.ඉදංවුත්තං

යහොති – ෙථා ආපාථගතරූයප චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න රජ්ජති න දුස්සති න

මුය්හති, එවං රාගාදිවිරයහන චක්ඛුවිඤ්ඤාණමත්තයමව ජවනං භවිස්සති, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණපමායණයනව ජවනං ඨයපස්සාමීති. අථ වා දිට්ඨං නාම

චක්ඛුවිඤ්ඤායණන දිට්ඨරූපං, දිට්යඨ දිට්ඨමත්තංනාම තත්යථව උප්පන්නං

සම්පටිච්ඡනසන්තීරණයවොට්ඨබ්බනසඞ්ඛාතං චිත්තත්තෙං.ෙථාතංනරජ්ජති, 
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න දුස්සති, න මුය්හති, එවං ආපාථගයත රූයප යතයනව 

සම්පටිච්ඡනාදිප්පමායණන ජවනං උප්පායදස්සාමි, නාහං තං පමාණං

අතික්කමිත්වා රජ්ජනාදිවයසන උප්පජ්ජිතුං දස්සාමීති අෙයමත්ථ අත්යථො.

එයසව නයෙො සුතමුයතසු. 

විඤ්ඤායත විඤ්ඤාතමත්තන්ති එත්ථ පන විඤ්ඤාතං නාම

මයනොද්වාරාවජ්ජයනන විඤ්ඤාතාරම්මණං, තස්මිං විඤ්ඤායත 

විඤ්ඤාතමත්තන්තිආවජ්ජනපමාණං.ෙථාආවජ්ජයනනනරජ්ජතිනදුස්සති

නමුය්හති, එවං රජ්ජනාදිවයසනඋප්පජ්ජිතුං අදත්වාආවජ්ජනපමායණයනව

චිත්තංඨයපස්සාමීති අෙයමත්ථඅත්යථො. 

ෙයතොතිෙදා. තයතොති තදා. නයතනාතියතනරායගනවාරත්යතො, යදොයසන

වා දුට්යඨො, යමොයහනවාමූළ්යහොනභවිස්සති. තයතොත්වංමාලුකයපුත්තන 

තත්ථාතිෙදාත්වංයතනරායගනවායදොසයමොයහහිවාරත්යතොවාදුට්යඨොවා

මූළ්යහො වා න භවිස්සසි, තදා ත්වං න තත්ථ තස්මිං දිට්යඨ වා

සුතමුතවිඤ්ඤායත වා පටිබද්යධො අල්ලීයනො පතිට්ඨියතො නාම භවිස්සසි. 

යනවිධාතිආදි වුත්තත්ථයමව. 

සති මුට්ඨාති සති නට්ඨා. තඤ්ච අජ්යඣොසාති තං ආරම්මණං ගිලිත්වා. 

අභිජ්ඣා ච වියහසා චාති අභිජ්ඣාෙ ච විහිංසාෙ ච. අථ වා ‘‘තස්ස 

වඩ්ඪන්තී’’තිපයදනාපිසද්ධිංයෙොයජතබ්බං, අභිජ්ඣාචවියහසාචාතිඉයමපි

ද්යව ධම්මාතස්සවඩ්ඪන්තීතිඅත්යථො. 

චිත්තමස්සූපහඤ්ඤතීති අභිජ්ඣාවියහසාහි අස්ස චිත්තං උපහඤ්ඤති. 

ආචිනයතොති ආචිනන්තස්ස. ආරා නිබ්බාන වුච්චතීති එවරූපස්ස පුග්ගලස්ස

නිබ්බානංනාම දූයරපවුච්චති. ඝත්වාතිඝායත්වා. යභොත්වාතිභුත්වාසායත්වා 

යලහිත්වා. ඵුස්සාතිඵුසිත්වා. පටිස්සයතොති පටිස්සතිසඞ්ඛාතාෙ සතිොයුත්යතො. 

යසවයතො චාපි යව නන්ති චතුමග්ගසම්පයුත්තං

නිබ්බත්තිතයලොකුත්තරයවදනං යසවන්තස්ස. ඛීෙතීති ඛෙං ගච්ඡති. කං තං? 

දුක්ඛම්පිකයලසජාතම්පි. අඤ්ඤතයරොතිඅසීතිොමහාසාවකානංඅබ්භන්තයරො

එයකො.ඉති ඉමස්මිංසුත්යතගාථාහිපිවට්ටවිවට්ටයමවකථිතං. 

3. පරිහානධම්මසුත්තවණ්ණනා 

96. තතියෙ පරිහානධම්මන්ති පරිහානසභාවං. අභිභාෙතනානීති අභිභවිතානි

ආෙතනානි. සරසඞ්කප්පාතිඑත්ථසරන්තීතිසරා, ධාවන්තීතිඅත්යථො.සරාච 

යත සඞ්කප්පා ච සරසඞ්කප්පා. සංයෙොෙනිොති බන්ධනිො බන්ධනස්ස
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පච්චෙභූතා. තඤ්යච භික්ඛූති තං එවං උප්පන්නං කයලසජාතං, තං වා

ආරම්මණං. අධිධමවායසතීති චිත්යත ආයරොයපත්වා වායසති. නප්පෙහතීති

ඡන්දරාගප්පහායනන න පජහති. එවං සබ්බපයදහි යෙොයජතබ්බං. 

අභිභාෙතනඤ්යහතං වුත්තං භගවතාති එතං බුද්යධන භගවතා අභිභවිතං

ආෙතනන්තිකථිතං. ඉධ ධම්මං පුච්ඡිත්වා විභජන්යතන පුග්ගයලන ධම්යමො

දස්සියතො. 

4. පමාදවිහාරීසුත්තවණ්ණනා 

97. චතුත්යථ අසංවුතස්සාති අපිහිතස්ස න පිදහිත්වා සඤ්ඡාදිත්වා ඨපිතස්ස. 

බයාසිඤ්චතීති විආසිඤ්චති, කයලසතින්තං හුත්වා වත්තති. පායමොජ්ෙන්ති

දුබ්බලපීති. පීතීති බලවපීති. පස්සද්ධීතිදරථපස්සද්ධි. ධම්මානපාතුභවන්තීති

සමථවිපස්සනාධම්මා න උප්පජ්ජන්ති. ඉමස්මිං සුත්යත පුග්ගලං පුච්ඡිත්වා

විභජන්යතනධම්යමනපුග්ගයලොදස්සියතො. 

5. සංවරසුත්තවණ්ණනා 

98. පඤ්චයම කථඤ්ච, භික්ඛයව, අසංවයරොති ඉදං මග්ගකුසලස්ස වාමං

මුඤ්චිත්වා දක්ඛිණං ගණ්යහෙයාසීති පඨමං පහාතබ්බමග්ගක්ඛානං විෙ

උද්යදසක්කයමන අවත්වා යදසනාකුසලතාෙ පඨමං 

පහාතබ්බධම්මක්ඛානවයසන වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. ඉධ ධම්මං පුච්ඡිත්වා

ධම්යමොව විභත්යතො. 

6. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 

99. ඡට්යඨ සමාධිධමන්ති චිත්යතකග්ගතං. ඉදඤ්හි සුත්තං චිත්යතකග්ගතාෙ 

පරිහාෙමායන දිස්වා, ‘‘ඉයමසං චිත්යතකග්ගතං ලභන්තානං කම්මට්ඨානං

ඵාතිං ගමිස්සතී’’තිඤත්වාකථිතං. 

7. පටිසල්ලානසුත්තවණ්ණනා 

100. සත්තයම පටිසල් ානන්තිකාෙවියවකං.ඉදඤ්හිසුත්තංකාෙවියවයකන 

පරිහාෙමායන දිස්වා, ‘‘ඉයමසංකාෙවියවකංලභන්තානංකම්මට්ඨානං ඵාතිං

ගමිස්සතී’’ති ඤත්වාකථිතං. 

8-9. පඨමනතුම්හාකංසුත්තාදිවණ්ණනා 

101-102. අට්ඨමං උපමාෙ පරිවායරත්වා කථියත බුජ්ඣනකානං, නවමං 

සුද්ධිකවයසයනව බුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසෙවයසන වුත්තං. අත්යථො පන

උභෙත්ථාපි ඛන්ධිෙවග්යගවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො. 
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10. උදකසුත්තවණ්ණනා 

103. දසයම උ යකො සු න්ති එත්ථ සු න්ති නිපාතමත්තං. උ යකොති තස්ස

නාමං. ඉ ංොතුයව ගූතිඑත්ථ ඉ න්ති නිපාතමත්තං.අථවාඉදංමමවචනං

සුණාථාති දීයපන්යතො එවමාහ. ොතු යව ගූති අහං එකංයසයනව යවදගූ, 

යවදසඞ්ඛායතන ඤායණන යනයෙයසු ගයතො, යවදං වා ගයතො අධිගයතො, 

පණ්ඩියතොහමස්මීති අත්යථො. සබ්බජීති එකංයසන සබ්බවට්ටං ජිනිත්වා

අභිභවිත්වා ඨියතොස්මීති වදති. අපලිඛතං ගණ්ඩමූ න්ති අපලිඛතං දුක්ඛමූලං. 

පලිඛණින්ති පලිඛතංමො, ඛනිත්වාඨියතොස්මීතිදීයපති. 

මාතායපත්තිකසම්භවස්සාති මාතියතො ච පිතියතො ච නිබ්බත්යතන

මාතායපත්තියකන සුක්කයසොණියතන සම්භූතස්ස. ඔ නකුම්මාසූපචෙස්සාති

ඔදයනන යචව කුම්මායසන ච උපචිතස්ස වඩ්ඪිතස්ස. 

අනිච්චුච්ඡා නපරිමද් නයභ නවිද්ධංසනධම්මස්සාතිඑත්ථඅෙං කායෙොහුත්වා

අභාවට්යඨන අනිච්චධම්යමො, දුග්ගන්ධවිඝාතත්ථාෙ තනුවියලපයනන

උච්ඡාදනධම්යමො, අඞ්ගපච්චඞ්ගාබාධවියනොදනත්ථාෙ ඛුද්දකසම්බාහයනන 

පරිමද්දනධම්යමො, දහරකායල වා ඌරූසු සොයපත්වා ගබ්භවායසන

දුස්සණ්ඨිතානං යතසං යතසං අඞ්ගානං සණ්ඨානසම්පාදනත්ථං 

අඤ්ඡනපීළනාදීනං වයසන පරිමද්දනධම්යමො, එවං පරිහරියතොපි ච

යභදනවිද්ධංසනධම්යමො භිජ්ජතියචවවිකරතිච, එවංසභායවොතිඅත්යථො. 

තත්ථ මාතායපත්තිකසම්භවඔදනකුම්මාසූපචෙපරිමද්දනපයදහි වඩ්ඪි කථිතා, 

අනිච්චයභදනවිද්ධංසනපයදහිපරිහානි. පුරියමහිවාතීහිසමුදයෙො, පච්ඡියමහි 

අත්ථඞ්ගයමොති. එවං චාතුමහාභූතිකස්සකාෙස්ස වඩ්ඪිපරිහානිනිබ්බත්තියභදා 

දස්සිතා.යසසංඋත්තානත්ථයමවාති. 

සළවග්යගොදසයමො. 

දුතියෙොපණ්ණාසයකො. 

11. යෙොගක්යඛමිවග්යගො 

1. යෙොගක්යඛමිසුත්තවණ්ණනා 

104. යෙොගක්යඛමිවග්ගස්සපඨයම යෙොගක්යඛමිපරිොෙන්තිචතූහියෙොයගහි

යඛමියනො කාරණභූතං. ධම්මපරිොෙන්ති ධම්මකාරණං. අක්ඛාසි යෙොගන්ති

යුත්තිං කයථසි. තස්මාති කස්මා? කං අක්ඛාතත්තා, උදාහු පහීනත්තාති? 

පහීනත්තා.නහිඅක්ඛායනනයෙොගක්යඛමිනාම යහොති. 
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2-10. උපාදාෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

105-113. දුතියෙ යවදනාසුඛදුක්ඛංකථිතං, තං පන විපාකසුඛදුක්ඛං වට්ටති.

තතියෙ දුක්ඛස්සාති වට්ටදුක්ඛස්ස. චතුත්යථ ය ොකස්සාති සඞ්ඛාරයලොකස්ස. 

පඤ්චමාදීසුෙංවත්තබ්බංසිො, තංඛන්ධිෙවග්යගවුත්තනෙයමව. 

යෙොගක්යඛමිවග්යගොඑකාදසයමො. 

12. ය ොකකාමගුණවග්යගො 

1-2. පඨමමාරපාසසුත්තාදිවණ්ණනා 

114-115. යලොකකාමගුණවග්ගස්ස පඨයම ආවාසගයතොති වසනට්ඨානං

ගයතො. මාරස්සවසංගයතොතිතිවිධස්සාපිමාරස්ස වසංගයතො. පටිමුක්ක’ස්ස

මාරපායසොති අස්ස ගීවාෙ මාරපායසො පටිමුක්යකො පයවසියතො. දුතිෙං

උත්තානයමව. 

3. යලොකන්තගමනසුත්තවණ්ණනා 

116. තතියෙ ය ොකස්සාති චක්කවාළයලොකස්ස. ය ොකස්ස අන්තන්ති

සඞ්ඛාරයලොකස්ස අන්තං. විහාරංපාවිසීති‘‘මයවිහාරංපවිට්යඨඉයම භික්ඛූ, 

ඉමං උද්යදසං ආනන්දං පුච්ඡිස්සන්ති, යසො ච යතසං මම

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සංසන්දිත්වා කයථස්සති. තයතො නං යථොයමස්සාමි, 

මම යථොමනං සුත්වා භික්ඛූ ආනන්දං උපසඞ්කමිතබ්බං, වචනඤ්චස්ස

යසොතබ්බංසද්ධාතබ්බංමඤ්ඤිස්සන්ති, තංයනසං භවිස්සතිදීඝරත්තංහිතාෙ

සුඛාො’’ති චින්යතත්වා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං

අවිභජිත්වාව නිසින්නාසයන අන්තරහියතො ගන්ධකුටිෙං පාතුරයහොසි. යතන

වුත්තං‘‘උට්ඨාොසනාවිහාරංපාවිසී’’ති. 

සත්ථු යචව සංවණ්ණියතොති සත්ථාරා ච පසත්යථො. විඤ්ඤූනන්ති ඉදම්පි

කරණත්යථ සාමිවචනං, පණ්ඩියතහි සබ්රහ්මචාරීහි ච සම්භාවියතොති අත්යථො. 

පයහොතීති සක්යකොති. අතික්කම්යමව මූ ං අතික්කම්යමව ඛන්ධන්ති සායරො

නාම මූයල වා ඛන්යධ වා භයවෙය, තම්පි අතික්කමිත්වාති අත්යථො. 

එවංසම්ප මි න්ති එවංසම්පත්තිකං, ඊදිසන්ති අත්යථො. අතිසිත්වාති

අතික්කමිත්වා. ොනං ොනාතීති ජානිතබ්බයමව ජානාති. පස්සං පස්සතීති 

පස්සිතබ්බයමවපස්සති.ෙථාවාඑකච්යචොවිපරීතංගණ්හන්යතොජානන්යතොපි

න ජානාති, පස්සන්යතොපින පස්සති, නඑවං භගවා. භගවා පන ජානන්යතො

ජානාති, පස්සන්යතො පස්සතියෙව. ස්වාෙං දස්සනපරිණාෙකට්යඨන 

චක්ඛුභූයතො. විදිතකරණට්යඨන ඤාණභූයතො. අවිපරීතසභාවට්යඨන
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පරිෙත්තිධම්මපවත්තනයතො වා හදයෙන චින්යතත්වා වාචාෙ 

නිච්ඡාරිතධම්මමයෙොති ධම්මභූයතො. යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මභූයතො. අථවාචක්ඛු 

විෙ භූයතොති චක්ඛුභූයතො. එවයමයතසු පයදසු අත්යථො යවදිතබ්යබො. ස්වාෙං

ධම්මස්ස වත්තනයතො වත්තා. පවත්තනයතො පවත්තා. අත්ථං නීහරිත්වා

නීහරිත්වා දස්සනසමත්ථතාෙ අත්ථස්ස නින්යනතා. අමතාධිගමාෙ පටිපත්තිං

යදයසතීති අමතස්ස ාතා. 

අගරුං කරිත්වාති පුනප්පුනං ොචායපන්යතොපි හි ගරුං කයරොති නාම.

අත්තයනො යසක්ඛපටිසම්භිදාඤායණ ඨත්වා සියනරුපාදයතො වාලිකං

උද්ධරමායනො විෙ දුබ්බිඤ්යඤෙයං කත්වා කයථන්යතොපි ගරුං කයරොතියෙව

නාම. එවං අකත්වා අම්යහ පුනප්පුනං අොචායපත්වා සුවිඤ්යඤෙයම්පි යනො 

කත්වාකයථහීතිවුත්තංයහොති. 

ෙං යඛො යවොති ෙං යඛො තුම්හාකං. චක්ඛුනා යඛො, ආවුයසො, ය ොකස්මිං

ය ොකසඤ්ඤී යහොති ය ොකමානීති චක්ඛුඤ්හි යලොයක අප්පහීනදිට්ඨි

පුථුජ්ජයනො සත්තයලොකවයසන යලොයකොති සඤ්ජානාති යචව මඤ්ඤති ච, 

තථාචක්කවාළයලොකවයසන.නහිඅඤ්ඤත්රචක්ඛාදීහිද්වාදසාෙතයනහිතස්ස 

සාසඤ්ඤාවාමායනොවාඋප්පජ්ජති.යතනවුත්තං, ‘‘චක්ඛුනායඛො, ආවුයසො, 

යලොකස්මිං යලොකසඤ්ඤී යහොති යලොකමානී’’ති. ඉමස්ස ච යලොකස්ස

ගමයනන අන්යතො නාම ඤාතුං වා දට්ඨුං වා පත්තුං වා න සක්කා.

ලුජ්ජනට්යඨන පන තස්යසව චක්ඛාදියභදස්ස යලොකස්ස නිබ්බානසඞ්ඛාතං

අන්තංඅප්පත්වාවට්ටදුක්ඛස්සඅන්තකරිොනාමනත්ථීති යවදිතබ්බා. 

එවං පඤ්හං විස්සජ්යජත්වා ඉදානි ‘‘සාවයකන පඤ්යහො කථියතොති මා 

නික්කඞ්ඛා අහුවත්ථ, අෙං භගවා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණතුලං ගයහත්වා

නිසින්යනො. ඉච්ඡමානා තයමව උපසඞ්කමිත්වා නික්කඞ්ඛා යහොථා’’ති

උයෙයොයජන්යතො ආකඞ්ඛමානාපනාතිආදිමාහ. 

ඉයමහි ආකායරහීති ඉයමහි කාරයණහි චක්කවාළයලොකස්ස

අන්තාභාවකාරයණහි යචව සඞ්ඛාරයලොකස්ස අන්තාපත්තිකාරයණහි ච. 

ඉයමහි පය හීති ඉයමහි අක්ඛරසම්පිණ්ඩයනහි. බයඤ්ෙයනහීති

පාටියෙක්කඅක්ඛයරහි. 

පණ්ඩියතොති පණ්ඩිච්යචන සමන්නාගයතො. චතූහි කාරයණහි පණ්ඩියතො

ධාතුකුසයලො ආෙතනකුසයලොපච්චොකාරකුසයලොකාරණාකාරණකුසයලොති. 

මහාපඤ්යඤොති මහන්යත අත්යථ මහන්යත ධම්යම මහන්තා නිරුත්තියෙො

මහන්තානි පටිභානානි පටිග්ගණ්හනසමත්ථතාෙ මහාපඤ්ඤාෙ
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සමන්නාගයතො. ෙථා තං ආනන්ය නාති ෙථා ආනන්යදන බයාකතං, තං

සන්ධාෙ වුත්තං. ෙථා ආනන්යදන තං බයාකතං, අහම්පි තං එවයමව

බයාකයරෙයන්තිඅත්යථො. 

4. කාමගුණසුත්තවණ්ණනා 

117. චතුත්යථ යෙ යමති යෙ මම. යචතයසො සම්ඵුට්ඨපුබ්බාති චිත්යතන

අනුභූතපුබ්බා. තත්ර යම චිත්තං බහු ං ගච්ඡමානං ගච්යඡෙයාති යතසු 

පාසාදත්තෙතිවිධනාටකාදියභදසම්පත්තිවයසන අනුභූතපුබ්යබසු පඤ්චසු

කාමගුයණසු බහූසු වායරසු උප්පජ්ජමානං උප්පජ්යජෙයාති දීයපති. 

පච්චුප්පන්යනසු වාති ඉධ පධානචරිෙකායල ඡබ්බස්සානි

සුපුප්ඵිතවනසණ්ඩජාතානං දිජගණාදීනං වයසන දිට්ඨසුතාදියභදං

මයනොරමාරම්මණං කාමගුණං කත්වා දස්යසන්යතො ‘‘එවරූයපසු 

පච්චුප්පන්යනසුවාබහුලංඋප්පජ්යජෙයා’’තිදස්යසති. අප්පං වාඅනාගයතසූති

අනාගයත ‘‘යමත්යතයෙයො නාම බුද්යධො භවිස්සති, සඞ්යඛො නාම රාජා, 

යකතුමතී නාම රාජධානී’’තිආදිවයසන (දී. නි. 3.106) පරිත්තකයමව

අනාගයතසු කාමගුයණසුඋප්පජ්යජෙයාති දස්යසති. තත්රයම අත්තරූයපනාති

තත්රමො අත්තයනොහිතකාමජාතියකන. අප්පමාය ොතිසාතච්චකරිො පඤ්චසු

කාමගුයණසු චිත්තස්ස අයවොස්සග්යගො. සතීති ආරම්මණපරිග්ගහිතසති. 

ආරක්යඛොතිඅෙං අප්පමායදො චසතිචයචතයසොආරක්යඛොකරණීයෙො, එවං

යම අයහොසීති දස්යසති, ආරක්ඛත්ථාෙ ඉයම ද්යව ධම්මා කාතබ්බාති වුත්තං

යහොති. 

තස්මාතිහ, භික්ඛයව, යස ආෙතයන යවදිතබ්යබති ෙස්මා යචතයසො

ආරක්ඛත්ථාෙඅප්පමායදොචසතිචකාතබ්බා, ෙස්මා තස්මිංආෙතයනවිදියත

අප්පමායදනවාසතිොවාකාතබ්බංනත්ථි, තස්මා යසආෙතයනයවදිතබ්යබ, 

තං කාරණං ජානිතබ්බන්ති අත්යථො. සළාෙතනනියරොධන්ති

සළාෙතනනියරොයධො වුච්චති නිබ්බානං, තං සන්ධාෙ භාසිතන්ති අත්යථො.

නිබ්බානස්මිඤ්හි චක්ඛුආදීනි යචව නිරුජ්ඣන්ති රූපසඤ්ඤාදයෙො ච

නිරුජ්ඣන්තීති.යසසංවුත්තනෙයමව. 

5-6. සක්කපඤ්හසුත්තාදිවණ්ණනා 

118-119. පඤ්චයම දිට්යඨව ධම්යමති ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව. 

පරිනිබ්බාෙන්තීති කයලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බාෙන්ති. තන්නිස්සිතං

විඤ්ඤාණං යහොතීති තණ්හානිස්සිතං කම්මවිඤ්ඤාණං යහොති. තදුපා ානන්ති
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තංගහණං, තණ්හාගහයණන සහගතං විඤ්ඤාණං යහොතීති අත්යථො. ඡට්ඨං

උත්තානයමව. 

7. සාරිපුත්තසද්ධිවිහාරිකසුත්තවණ්ණනා 

120. සත්තයම සන්තායනස්සතීති ඝයටස්සති, යෙොගවිච්යඡදමස්සපාපුණිතුංන

දස්සති. 

8. රාහුයලොවාදසුත්තවණ්ණනා 

121. අට්ඨයම විමුත්තිපරිපාචනිොති විමුත්තිං පරිපායචන්තීති

විමුත්තිපරිපාචනිො. ධම්මාති පන්නරස ධම්මා, යත සද්ධින්ද්රිොදීනං

විසුද්ධිකරණවයසනයවදිතබ්බා. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අස්සද්යධ පුග්ගයල පරිවජ්ජෙයතො, සද්යධ පුග්ගයල යසවයතො භජයතො 

පයරුපාසයතො, පසාදනීයෙසුත්තන්යතපච්චයවක්ඛයතො, ඉයමහිතීහාකායරහි 

සද්ධින්ද්රිෙං විසුජ්ඣති. කුසීයත පුග්ගයල පරිවජ්ජෙයතො, ආරද්ධවීරියෙ

පුග්ගයල යසවයතො භජයතො පයරුපාසයතො, සම්මප්පධායන පච්චයවක්ඛයතො, 

ඉයමහි තීහාකායරහි වීරියන්ද්රිෙං විසුජ්ඣති. මුට්ඨස්සතී පුග්ගයල

පරිවජ්ජෙයතො, උපට්ඨිතස්සතී පුග්ගයල යසවයතො භජයතො පයරුපාසයතො, 

සතිපට්ඨායන පච්චයවක්ඛයතො, ඉයමහි තීහාකායරහි සතින්ද්රිෙං විසුජ්ඣති.

අසමාහියත පුග්ගයල පරිවජ්ජෙයතො, සමාහියත පුග්ගයල යසවයතො භජයතො

පයරුපාසයතො, ඣානවියමොක්යඛ පච්චයවක්ඛයතො, ඉයමහි තීහාකායරහි

සමාධින්ද්රිෙං විසුජ්ඣති. දුප්පඤ්යඤ පුග්ගයල පරිවජ්ජෙයතො, පඤ්ඤවන්යත

පුග්ගයල යසවයතො භජයතො පයරුපාසයතො, ගම්භීරඤාණචරිෙං

පච්චයවක්ඛයතො, ඉයමහි තීහාකායරහි පඤ්ඤින්ද්රිෙං විසුජ්ඣති. ඉති ඉයම

පඤ්ච පුග්ගයල පරිවජ්ජෙයතො, පඤ්ච පුග්ගයල යසවයතො භජයතො

පයරුපාසයතො, පඤ්ච සුත්තන්යත පච්චයවක්ඛයතො, ඉයමහි පන්නරසහි

ආකායරහිඉමානිපඤ්චින්ද්රිොනි විසුජ්ඣන්තී’’ති(පටි.ම.1.184). 

අපයරපි පන්නරස ධම්මා විමුත්තිපරිපාචනිො – සද්ධාපඤ්චමානි ඉන්ද්රිොනි, 

අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤා, 

පහානසඤ්ඤා, විරාගසඤ්ඤාති ඉමා පඤ්ච නිබ්යබධභාගිො සඤ්ඤා, 

යමඝිෙත්යථරස්ස කථිතා කලයාණමිත්තතාදයෙො පඤ්ච ධම්මාති (උදා. 31). 

කාෙ පන යවලාෙ භගවයතො එතදයහොසීති? පච්චූසසමයෙ යලොකං

යවොයලොයකන්තස්ස. 
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අයනකානි ය වතාසහස්සානීතිආෙස්මතා රාහුයලන පදුමුත්තරස්ස භගවයතො

පාදමූයල පාලිතනාගරාජකායල පත්ථනං පට්ඨයපන්යතන සද්ධිං පත්ථනං

පට්ඨපිතයදවතාසුපනකාචිභූමට්ඨකායදවතා, කාචිඅන්තලික්ඛට්ඨකා, කාචි

චාතුමහාරාජිකා, කාචි යදවයලොයක, කාචි බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තා. ඉමස්මිං

පන දිවයස සබ්බාපි තා එකට්ඨායන අන්ධවනස්මිංයෙව සන්නිපතිතා, තා

සන්ධාොහ – ‘‘අයනකානි යදවතාසහස්සානී’’ති. ධම්මචක්ඛුන්ති ඉමස්මිං 

සුත්යතචත්තායරොචමග්ගාචත්තාරිචඵලානිධම්මචක්ඛුන්තියවදිතබ්බානි.

තත්ථ හි කාචි යදවතා යසොතාපන්නා අයහසුං, කාචි සකදාගාමී, අනාගාමී, 

ඛීණාසවා. තාසඤ්ච පන යදවතානං එත්තකාති ගණනවයසන පරිච්යඡයදො

නත්ථි.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමව. 

9-10. සංයෙොජනිෙධම්මසුත්තාදිවණ්ණනා 

122-123. නවමදසමානි ඉට්ඨාරම්මණවයසන කථිෙමායන බුජ්ඣනකානං 

වයසනවුත්තානීති. 

යලොකකාමගුණවග්යගොද්වාදසයමො. 

13. ගහපතිවග්යගො 

1-3. යවසාලීසුත්තාදිවණ්ණනා 

124-126. ගහපතිවග්ගස්ස පඨයම උග්යගොති පණීතදාෙකානං අග්ගඋග්යගො, 

යසො භගවතා ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං පණීතදාෙකානං ෙදිදං 

උග්යගොගහපතී’’තිඑවං එතදග්යගඨපියතො.යසසයමයතසුයචවද්වීසු, තතියෙ

චවුත්තත්ථයමව. 

4-5. භාරද්වාජසුත්තාදිවණ්ණනා 

127-128. චතුත්යථ පිණ්ඩං උලමායනො පරියෙසමායනො පබ්බජියතොති 

පිණ්යඩොය ො. යසො කර පරිජිණ්ණයභොයගො බ්රාහ්මයණො අයහොසි. අථ

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ලාභසක්කාරං දිස්වා පිණ්ඩත්ථාෙ නික්ඛමිත්වා පබ්බජියතො.

යසොමහන්තංකපල්ලපත්තංගයහත්වාචරති, යතනකපල්ලපූරං ොගුංපිවති, 

කපල්ලපූයරපූයවඛාදති, කපල්ලපූරංභත්තංභුඤ්ජති.අථස්ස මහග්ඝසභාවං

සත්ථු ආයරොචයංසු. සත්ථා තස්ස පත්තත්ථවිකං නානුජානි. යහට්ඨාමඤ්යච 

පත්තං නික්කුජ්ජිත්වා ඨයපති. යසො ඨයපන්යතොපි ඝංසන්යතොව පණායමත්වා

ඨයපති, ගණ්හන්යතොපි ඝංසන්යතොව ආකඩ්ඪිත්වා ගණ්හාති. තං ගච්ඡන්යත

කායල ධංසයනන පරික්ඛීණං නාළියකොදනමත්තයමව ගණ්හනකං ජාතං.

තයතො සත්ථු ආයරොයචසුං, අථස්ස සත්ථා පත්තත්ථවිකං අනුජානි. යථයරො
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අපයරනසමයෙනඉන්ද්රිෙභාවනංභායවත්වාඅග්ගඵයල අරහත්යතපතිට්ඨාසි.

ඉති යසො පිණ්ඩත්ථාෙ පබ්බජිතත්තා පිණ්යඩොයලො, යගොත්යතන පන 

භාරද්වායජොතිඋභෙංඑකයතොකත්වා පිණ්යඩො භාරද්වායෙොති වුච්චති. 

උපසඞ්කමීති උග්ගතුග්ගයතහි මහාඅමච්යචහි පරිවුයතො උපසඞ්කමි. යථයරො

කර එකදිවසං සාවත්ථිෙං පිණ්ඩාෙ චරිත්වා කතභත්තකච්යචො නිදාඝසමයෙ

සීතඨායන දිවාවිහාරං නිසීදිස්සාමීති ආකායසන ගන්ත්වා ගඞ්ගාතීයර

උයදනස්ස රඤ්යඤො උදපානං නාම උෙයානං අත්ථි, තත්ථ පවිසිත්වා 

අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල දිවාවිහාරං නිසීදි සීයතන උදකවායතන 

බීජිෙමායනො. 

උයදයනොපි යඛො නාම රාජා සත්තාහං මහාපානං පිවිත්වා සත්තයම දිවයස 

උෙයානං පටිජග්ගායපත්වා මහාජනපරිවායරො උෙයානං ගන්ත්වා

මඞ්ගලසිලාපට්යට අත්ථතාෙ යසෙයාෙ නිපජ්ජි. තස්ස එකා පරිචාරිකා පායද

සම්බාහමානා නිසින්නා. රාජා කයමන නිද්දං ඔක්කමි. තස්මිං නිද්දං

ඔක්කන්යතනාටකත්ථියෙො ‘‘ෙස්සත්ථාෙමෙං ගීතාදීනිපයෙොයජෙයාම, යසො

නිද්දං උපගයතො, න ච නිද්දාකායල මහාසද්දං කාතුං වට්ටතී’’ති අත්තයනො

අත්තයනො තූරිොනි ඨයපත්වා උෙයානං පක්කන්තා. තා තත්ථ තත්ථ

ඵලාඵලානි ඛාදමානා පුප්ඵානි පිළන්ධමානා විචරන්තියෙො යථරං දිස්වා ‘‘මා

සද්දං කරිත්ථා’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං නිවාරෙමානා වන්දිත්වා නිසීදිංසු. යථයරො

‘‘ඉස්සා පහාතබ්බා, මච්යඡරං වියනොයදතබ්බ’’න්තිආදිනා නයෙන තාසං

අනුරූපංධම්මකථංකයථසි. 

සාපි යඛො රඤ්යඤො පායද සම්බාහමානා නිසින්නා ඉත්ථී පායද චායලත්වා

රාජානං පයබොයධසි. යසො ‘‘කහංතාගතා’’තිපුච්ඡි.කංතාසං තුම්යහහි? තා

එකං සමණං පරිවායරත්වා නිසින්නාති. රාජා කුද්යධො උද්ධයන 

පක්ඛිත්තයලොණං විෙ තටතටාෙමායනො උට්ඨහිත්වා ‘‘තම්බකපිල්ලිකාහි නං 

ඛාදායපස්සාමී’’ති ගච්ඡන්යතො එකස්මිං අයසොකරුක්යඛ තම්බකපිල්ලිකානං

පුටං දිස්වා හත්යථනාකඩ්ඪිත්වා සාඛං ගණ්හිතුං නාසක්ඛි. කපිල්ලිකපුයටො

ඡිජ්ජිත්වා රඤ්යඤො සීයස පති, සකලසරීරං සාලිථුයසහි පරිකණ්ණං විෙ

දණ්ඩදීපිකාහිඩය්හමානංවිෙ චඅයහොසි.යථයරොරඤ්යඤොපදුට්ඨභාවංඤත්වා

ඉද්ධිො ආකාසං පක්ඛන්දි. තාපි ඉත්ථියෙො උට්ඨාෙ රඤ්යඤො සන්තිකං

ගන්ත්වා සරීරං පුඤ්ඡන්තියෙො විෙ භූමිෙං පතිතපතිතා කපිල්ලිකායෙො

ගයහත්වා සරීයර ඛිපමානා සබ්බා මුඛසත්තීහි විජ්ඣිංසු – ‘‘කං නායමතං, 

අඤ්යඤ රාජායනො පබ්බජියත දිස්වා වන්දන්ති, පඤ්හං පුච්ඡන්ති, අෙං පන 

රාජාකපිල්ලිකපුටංසීයසභින්දිතුකායමොජායතො’’ති. 
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රාජාඅත්තයනොඅපරාධංදිස්වාඋෙයානපාලංපක්යකොසායපත්වා පුච්ඡි–‘‘කං

එස පබ්බජියතො? අඤ්යඤසුපි දිවයසසු ඉධආගච්ඡතී’’ති? ආම, යදවාති. ඉධ 

ත්වං ආගතදිවයස මය්හං ආයරොයචෙයාසීති. යථයරොපි කතිපායහයනව පුන 

ආගන්ත්වාරුක්ඛමූයලනිසීදි. උෙයානපායලො දිස්වා – ‘‘මහන්යතො යම අෙං 

පණ්ණාකායරො’’තියවයගනගන්ත්වාරඤ්යඤොආයරොයචසි.රාජාඋට්ඨහිත්වා 

සඞ්ඛපණවාදිසද්දං නිවායරත්වා උග්ගතුග්ගයතහි අමච්යචහි සද්ධිං උෙයානං

අගමාසි. යතනවුත්තං‘‘උපසඞ්කමී’’ති. 

අනිකීළිතාවියනො කායමසූති ො කායමසු කාමකීළා, තං අකීළිතපුබ්බා, 

අපරිභුත්තකාමාතිඅත්යථො. අද්ධානඤ්ච ආපාය න්තීතිපයවණිංපටිපායදන්ති, 

දීඝරත්තං අනුබන්ධායපන්ති. මාතුමත්තීසූති මාතුපමාණාසු. යලොකස්මිඤ්හි

මාතා භගිනී ධීතාති ඉදං තිවිධං ගරුකාරම්මණං නාම, ඉති ගරුකාරම්මයණ

උපනිබන්ධං චිත්තං වියමොයචතුං න ලභතීති දස්යසන්යතො එවමාහ. අථස්ස

යතන පඤ්යහන චිත්තං අයනොතරන්තං දිස්වා භගවතා

පටිකූලමනසිකාරවයසන චිත්තූපනිබන්ධනත්ථං වුත්තං 

ද්වත්තිංසාකාරකම්මට්ඨානංකයථසි. 

අභාවිතකාොතිඅභාවිතපඤ්චද්වාරිකකාො. යතසංතංදුක්කරංයහොතීතියතසං

තං අසුභකම්මට්ඨානං භායවතුං දුක්කරං යහොති. ඉතිස්ස ඉමිනාපි චිත්තං

අයනොතරන්තං දිස්වා ඉන්ද්රිෙසංවරසීලං කයථසි. ඉන්ද්රිෙසංවරස්මිඤ්හි

උපනිබන්ධචිත්තං වියහයඨතුං න ලභති. රාජා තං සුත්වා තත්ථ

ඔතිණ්ණචිත්යතො අච්ඡරිෙං, යභො භාරද්වාොතිආදිමාහ. 

අරක්ඛියතයනව කායෙනාතිආදීසු හත්ථපායද කීළායපන්යතො ගීවං

පරිවත්යතන්යතොකාෙංනරක්ඛතිනාම, නානප්පකාරංදුට්ඨුල්ලං කයථන්යතො

වචනංනරක්ඛතිනාම, කාමවිතක්කාදයෙොවිතක්යකන්යතොචිත්තංනරක්ඛති

නාම. රක්ඛියතයනව කායෙනාතිආදීසු වුත්තවිපරිොයෙන අත්යථො 

යවදිතබ්යබො. 

අතිවිෙ මං තස්මිං සමයෙ ය ොභධම්මා පරිසහන්තීති මං තස්මිං සමයෙ

අතික්කමිත්වා යලොයභො අධිභවතීතිඅත්යථො. උපට්ඨිතාෙසතිොතිකාෙගතාෙ

සතිොසුපට්ඨිතාෙ. න මංතථාතස්මිංසමයෙතිතස්මිංසමයෙමංෙථාපුබ්යබ, 

න තථා යලොයභො අතික්කමිත්වා උප්පජ්ජතීති අත්යථො. පරිසහන්තීති පදස්ස 

උප්පජ්ජන්තීතිපි අත්යථොයෙව. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත තයෙො කාො කථිතා.

කථං? ‘‘ඉමයමව කාෙ’’න්ති එත්ථ හි කරජකායෙො කථියතො, 

‘‘භාවිතකායෙො’’ති එත්ථපඤ්චද්වාරිකකායෙො, ‘‘රක්ඛියතයනවකායෙනා’’ති

එත්ථයචොපනකායෙො, කාෙවිඤ්ඤත්තීතිඅත්යථො.පඤ්චමංඋත්තානයමව. 
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6. යඝොසිතසුත්තවණ්ණනා 

129. ඡට්යඨ රූපා ච මනාපාති රූපා ච මනාපා සංවිජ්ජන්ති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්චාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්චසංවිජ්ජති. සුඛයව නිෙං ස්සන්ති 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තං උපනිස්සෙවයසන ජවනකායල සුඛයවදනාෙ

පච්චෙභූතංඵස්සං. සුඛායව නාතිඑකංඵස්සංපටිච්චජවනවයසනසුඛයවදනා 

උප්පජ්ජති.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. 

ඉති ඉමස්මිංසුත්යතයතවීසතිධාතුයෙොකථිතා. කථං? එත්ථහිචක්ඛුපසායදො

චක්ඛුධාතු, තස්ස ආරම්මණං රූපධාතු, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණධාතු, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුො සහජාතා තයෙො ඛන්ධා ධම්මධාතු, එවං පඤ්චසු 

ද්වායරසු චතුන්නං චතුන්නං වයසන වීසති. මයනොද්වායර ‘‘මයනොධාතූ’’ති

ආවජ්ජනචිත්තං ගහිතං, ආරම්මණඤ්යචව හදෙවත්ථු ච ධම්මධාතු, 

වත්ථුනිස්සිතං මයනොවිඤ්ඤාණධාතූති එවං යතවීසති යහොන්ති. එවං

යතවීසතිොධාතූනංවයසනධාතුනානත්තං වුත්තංභගවතාතිදස්යසති. 

7-8. හාලිද්දිකානිසුත්තාදිවණ්ණනා 

130-131. සත්තයම මනාපංඉත්යථතන්ති පොනාතීතිෙංඅයනනමනාපංරූපං

දිට්ඨං, තං ඉත්යථතන්ති එවයමතං මනාපයමව තන්ති පජානාති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සුඛයව නිෙඤ්ච  ස්සං පටිච්චාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්යචව, 

යෙොචඋපනිස්සෙයකොටිොවාඅනන්තරයකොටිොවා සමනන්තරයකොටිොවා

සම්පයුත්තයකොටිො වා සුඛයවදනාෙ පච්චයෙො ඵස්යසො, තං සුඛයවදනිෙං 

ඵස්සඤ්ච පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛයවදනාති. එසනයෙො සබ්බත්ථ. ඉති ඉයමසු

ද්වීසු සුත්යතසු කරිොමයනොවිඤ්ඤාණධාතු ආවජ්ජනකච්චා, මයනොධාතුයෙව

වාසමානාමයනොධාතුනායමන වුත්තාතියවදිතබ්බා.අට්ඨමං උත්තානයමව. 

9. යලොහිච්චසුත්තවණ්ණනා 

132. නවයම මක්කරකයතති එවංනාමයක නගයර අරඤ්ඤකුටිකාෙන්ති

අරඤ්යඤකතාෙපාටියෙක්කාෙකුටිෙං, න විහාරපච්චන්තකුටිෙං. මාණවකාති

යෙපි තත්ථ මහල්ලකා, යත මහල්ලකකායලපි අන්යතවාසිකතාෙ

මාණවකාත්යවව වුත්තා. යතනුපසඞ්කමිංසූති පායතො සිප්පං උග්ගණ්හිත්වා

සාෙං ‘‘ආචරිෙස්ස කට්ඨානි ආහරිස්සාමා’’ති අරඤ්ඤං පවිසිත්වා විචරන්තා

යෙන සා කුටිකා, යතනුපසඞ්කමිංසු. පරියතො පරියතො කුටිකාොති තස්සා

කුටිකාෙ සමන්තයතොසමන්තයතො. යසය ෙයකානීතිඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සපිට්ඨිං 

ගයහත්වාලඞ්ඝිත්වාඉයතොචියතොචඞ්කමනකීළනානි. 
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මුණ්ඩකාතිආදීසු මුණ්යඩ මුණ්ඩාති, සමයණ ච සමණාති වත්තුං වට්යටෙය, 

ඉයම පන හීයළන්තා ‘‘මුණ්ඩකා සමණකා’’ති ආහංසු. ඉබ්භාති ගහපතිකා. 

කණ්හාතිකණ්හා, කාළකාතිඅත්යථො. බන්ධුපා ාපච්චාතිඑත්ථ බන්ධූති බ්රහ්මා

අධිප්යපයතො. තඤ්හි බ්රාහ්මණා පිතාමයහොති යවොහරන්ති. පාදානං අපච්චා 

පාදාපච්චා, බ්රහ්මුයනොපිට්ඨිපාදයතොජාතාතිඅධිප්පායෙො.යතසංකරඅෙංලද්ධි 

‘‘බ්රාහ්මණා බ්රහ්මුයනො මුඛයතො නික්ඛන්තා, ඛත්තිො උරයතො, යවස්සා 

නාභියතො, සුද්දා ජාණුයතො, සමණා පිට්ඨිපාදයතො’’ති. භරතකානන්ති

කුටිම්බිකානං.කුටිම්බිකාහිෙස්මා රට්ඨං භරන්ති, තස්මාභරතාතිවුච්චන්ති.

ඉයමපනපරිභවංකත්වාවදමානා‘‘භරතකාන’’න්ති ආහංසු. 

විහාරා නික්ඛමිත්වාති ‘‘රත්තිට්ඨකාපරිච්ඡන්යන

රජතපට්ටසන්නිභසමවිප්පකණ්ණවාලියකරමණීයෙපරියවයණ කට්ඨකලායප

බන්ධිත්වාඛිපමානාවාලිකංආලුයළත්වා, හත්යථනහත්ථංආදාෙපණ්ණකුටිං 

පරිොෙන්තා ‘ඉයම ඉයමසං භරතකානං සක්කතා, ඉයම ඉයමසං භරතකානං 

සක්කතා’ති පුනප්පුනං විරවන්තා අතිවිෙ ඉයම මාණවකා කීළං කයරොන්ති, 

විහායර භික්ඛූනං අත්ථිභාවම්පි න ජානන්ති, දස්යසස්සාමි යනසං භික්ඛූනං 

අත්ථිභාව’’න්තිචින්යතත්වාපණ්ණකුටියතොනික්ඛමි. 

සීලුත්තමා පුබ්බතරා අයහසුන්ති ගුණවන්තානං ගුයණ කථියත නිග්ගුණානං

ගුණාභායවොපාකයටොවභවිස්සතීති යපොරාණකබ්රාහ්මණානංගුයණකයථන්යතො

එවමාහ. තත්ථ සීලුත්තමාති සීලයජට්ඨකා. සීලඤ්හි යතසං උත්තමං, න

ජාතියගොත්තං. යෙපුරාණංසරන්තීතියෙයපොරාණකංබ්රාහ්මණධම්මංසරන්ති. 

අභිභුෙය යකොධන්ති යකොධං අභිභවිත්වා යතසං ද්වාරානි සුගුත්තානි

සුරක්ඛිතානි අයහසුං. ධම්යම ච ඣායන ච රතාති දසවියධ

කුසලකම්මපථධම්යමඅට්ඨසමාපත්තිඣායනසුචරතා. 

එවං යපොරාණානං ගුණං කයථත්වා අයථතරහි බ්රාහ්මණානං මානං 

නිම්මද්යදන්යතො ඉයම ච යවොක්කම්ම ෙපාමයසතිආදිමාහ. තත්ථ 

යවොක්කම්මාති එයතහි ගුයණහි අපක්කමිත්වා. ෙපාමයසති මෙං ජපාම

සජ්ඣාොමාතිඑත්තයකයනවබ්රාහ්මණම්හාති මඤ්ඤමානාබ්රාහ්මණාමෙන්ති

ඉමිනා යගොත්යතන මත්තා හුත්වා විසමං චරන්ති, විසමානි කාෙකම්මාදීනි

කයරොන්තීති අත්යථො. පුථුඅත්ත ණ්ඩාති පුථු අත්තා දණ්ඩා එයතහීති

පුථුඅත්තදණ්ඩා, ගහිතනානාවිධදණ්ඩාති අත්යථො. සතණ්හාතණ්යහසූති

සතණ්හනිත්තණ්යහසු. අගුත්තද්වාරස්ස භවන්ති යමොඝාති අසංවුතද්වාරස්ස

සබ්යබපි වතසමාදානායමොඝාභවන්තීතිදීයපති.ෙථාකන්ති? සුපියනව ද්ධං 
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පුරිසස්සවිත්තන්තිෙථාසුපියනපුරිසස්සලද්ධංමණිමුත්තාදිනානාවිධං විත්තං

යමොඝංයහොති, පබුජ්ඣිත්වාකඤ්චිනපස්සති, එවංයමොඝාභවන්තීති අත්යථො. 

අනාසකාති එකාහද්වීහාදිවයසන අනාහාරකා. ථණ්ඩි සායිකා චාති

හරිතකුසසන්ථයත භූමිභායග සෙනං, පායතො සිනානඤ්ච තයෙො ච යව ාති

පායතොව උදකං පවිසිත්වා න්හානඤ්යචව තයෙො ච යවදා. ඛරාජිනං ෙටා

පඞ්යකොතිඛරසම්ඵස්සංඅජිනචම්මඤ්යචව ජටාකලායපොචපඞ්යකොච, පඞ්යකො

නාමදන්තමලං. මන්තාසී බ්බතං තයපොතිමන්තාචඅජසීලයගොසීලසඞ්ඛාතං

සීලංඅජවතයගොවතසඞ්ඛාතංවතඤ්ච.අෙංඉදානි බ්රාහ්මණානංතයපොතිවදති. 

කුහනා වඞ්ක ණ්ඩා චාති පටිච්ඡන්නකූයපො විෙ පටිච්ඡන්නයදොසං

යකොහඤ්ඤඤ්යචව වඞ්කදණ්යඩො, ච උදුම්බරපලාසයබළුවරුක්ඛානං

අඤ්ඤතරයතො ගහිතං වඞ්කදණ්ඩඤ්චාති අත්යථො. උ කාචමනානි චාති

උදයකනමුඛපරිමජ්ජනානි. වණ්ණා එයතබ්රාහ්මණානන්තිඑයතබ්රාහ්මණානං

පරික්ඛාරභණ්ඩකවණ්ණාති දස්යසති. කත කිඤ්චික්ඛභාවනාති කතා

කඤ්චික්ඛභාවනා. අෙයමව වා පායඨො, ආමිසකඤ්චික්ඛස්ස වඩ්ඪනත්ථාෙ

කතන්තිඅත්යථො. 

එවං එතරහි බ්රාහ්මණානං මානං නිම්මද්දිත්වා පුන යපොරාණකබ්රාහ්මණානං

වණ්ණං කයථන්යතො චිත්තඤ්ච සුසමාහිතන්තිආදිමාහ. තත්ථ සුසමාහිතන්ති

යතසං බ්රාහ්මණානං චිත්තං උපචාරප්පනාසමාධීහි සුසමාහිතං අයහොසීති

දස්යසති. අඛි න්ති මුදු අථද්ධං. යසො මග්යගො බ්රහ්මපත්තිොති යසො

යසට්ඨපත්තිො මග්යගො, තුම්යහ පන කං බ්රාහ්මණා නාමාති දීයපන්යතො

එවමාහ. 

ආගමංසු නු ඛ්විධාති ආගමංසු නු යඛො ඉධ. අධිධමමුච්චතීති කයලසවයසන

අධිමුත්යතො ගිද්යධො යහොති. බයාපජ්ෙතීති බයාපාදවයසන පූතිචිත්තං යහොති. 

පරිත්තයචතයසොති අනුපට්ඨිතසතිතාෙ සංකයලසචිත්යතන පරිත්තචිත්යතො. 

යචයතොවිමුත්තින්ති ඵලසමාධිං. පඤ්ඤාවිමුත්තින්ති ඵලපඤ්ඤං. 

අප්පමාණයචතයසොති උපට්ඨිතසතිතාෙ නික්කයලසචිත්යතන 

අප්පමාණචිත්යතො. 

10. යවරහච්චානිසුත්තවණ්ණනා 

133. දසයම කාමණ්ඩාෙන්ති එවංනාමයක නගයර. ෙග්යඝති යචොදනත්යථ

නිපායතො.යසසංඋත්තානයමවාති. 

ගහපතිවග්යගොයතරසයමො. 
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14. ය ව හවග්යගො 

1. යදවදහසුත්තවණ්ණනා 

134. යදවදහවග්ගස්ස පඨයම ය ව හන්ති නපුංසකලිඞ්යගන ලද්ධනායමො 

නිගයමො. මයනොරමාති මනං රමෙන්තා, මනාපාති අත්යථො. අමයනොරමාති

අමනාපා. 

2. ඛණසුත්තවණ්ණනා 

135. දුතියෙ ඡ ස්සාෙතනිකා නාමාති විසුං ඡඵස්සාෙතනිකා නාම නිරො

නත්ථි. සබ්යබසුපි හි එකතිංසමහානිරයෙසු ඡද්වාරඵස්සාෙතනපඤ්ඤත්ති

යහොතියෙව. ඉදං පන අවීචිමහානිරෙං සන්ධාෙ වුත්තං. සග්ගාති ඉධාපි

තාවතිංසපුරයමව අධිප්යපතං. කාමාවචරයදවයලොයක පන එකස්මිම්පි

ඡඵස්සාෙතනපඤ්ඤත්තිො අභායවොනාමනත්ථි. ඉමිනාකං දීයපති? නිරයෙ 

එකන්තදුක්ඛසමප්පිතභායවන, යදවයලොයක ච එකන්තසුඛසමප්පිතත්තා

එකන්තඛිඩ්ඩාරතිවයසන උප්පන්නපමායදන මග්ගබ්රහ්මචරිෙවාසං වසිතුං න

සක්කා. මනුස්සයලොයකො පන යවොකණ්ණසුඛදුක්යඛො, ඉයධව අපායෙොපි

සග්යගොපි පඤ්ඤාෙති. අෙං මග්ගබ්රහ්මචරිෙස්ස කම්මභූමිනාම, සා තුම්යහහි

ලද්ධා.තස්මායෙයවොඉයමමානුස්සකාඛන්ධාලද්ධා, යතයවොලාභා.ෙඤ්ච

යවො ඉදං මනුස්සත්තං ලද්ධං, පටිලද්යධො යවො බ්රහ්මචරිෙවාසස්ස ඛයණො

සමයෙොති.වුත්තම්පියහතංයපොරායණහි– 

‘‘අෙංකම්මභූමිඉධමග්ගභාවනා, 

ඨානානිසංයවජනිොබහූඉධ; 

සංයවගසංයවජනියෙසුවත්ථුසු, 

සංයවගජායතොවපයුඤ්චයෙොනියසො’’ති. 

3. පඨමරූපාරාමසුත්තවණ්ණනා 

136. තතියෙ රූපසම්මුදිතාති රූයප සම්මුදිතා පයමොදිතා. දුක්ඛාති දුක්ඛිතා. 

සුයඛොති නිබ්බානසුයඛන සුඛියතො. යකව ාති සකලා. ොවතත්ථීති වුච්චතීති

ෙත්තකා අත්ථීති වුච්චති. එයත යවොති එත්ථ යවො-කායරො නිපාතමත්තං. 

පච්චනීකමි ං යහොති, සබ්බය ොයකන පස්සතන්ති ෙං ඉදං පස්සන්තානං

පණ්ඩිතානංදස්සනං, තංසබ්බයලොයකනපච්චනීකංයහොතිවිරුද්ධං.යලොයකො

හි පඤ්චක්ඛන්යධනිච්චාසුඛාඅත්තාසුභාතිමඤ්ඤති, පණ්ඩිතාඅනිච්චාදුක්ඛා 
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අනත්තා අසුභාති. සුඛයතොආහූති සුඛන්තිකයථන්ති. සුඛයතො විදූති සුඛන්ති

ජානන්ති.සබ්බයමතංනිබ්බානයමවසන්ධාෙ වුත්තං. 

සම්මූළ්යහත්ථාති එත්ථ නිබ්බායන සම්මූළ්හා. අවිද් සූති බාලා. සබ්යබපි හි 

ඡන්නවුතිපාසණ්ඩියනො ‘‘නිබ්බානං පාපුණිස්සාමා’’ති සඤ්ඤියනො යහොන්ති, 

යත පන ‘‘නිබ්බානං නාම ඉද’’න්තිපි න ජානන්ති. නිවුතානන්ති 

කයලසනීවරයණන නිවුතානං පරියෙොනද්ධානං. අන්ධකායරො අපස්සතන්ති

අපස්සන්තානං අන්ධකායරො යහොති. කං තං එවං යහොති? නිබ්බානං වා 

නිබ්බානදස්සනං වා අපස්සන්තානඤ්හි බාලානං නිබ්බානම්පි

නිබ්බානදස්සනම්පි කාළයමඝඅවච්ඡාදිතං විෙ චන්දමණ්ඩලං කටායහන

පටිකුජ්ජිතපත්යතොවිෙචනිච්චකාලංතයමො යචවඅන්ධකායරොචසම්පජ්ජති. 

සතඤ්ච විවටං යහොති, ආය ොයකො පස්සතාමිවාති සතඤ්ච සප්පුරිසානං

පඤ්ඤාදස්සයනන පස්සන්තානං නිබ්බානං ආයලොයකො විෙ විවටං යහොති. 

සන්තියක න විොනන්ති, මගා ධම්මස්ස අයකොවි ාති ෙං අත්තයනො සරීයර

යකයසවායලොමාදීසුවාඅඤ්ඤතරයකොට්ඨාසංපරිච්ඡින්දිත්වාඅනන්තරයමව 

අධිගන්තබ්බයතො අත්තයනො වා ඛන්ධානං නියරොධමග්ගයතො සන්තියක

නිබ්බානං.තංඑවං සන්තියකසමානම්පිමග්ගභූතාජනාමග්ගාමග්ගධම්මස්ස

චතුසච්චධම්මස්සවා අයකොවිදානජානන්ති. 

මාරයධෙයානුපන්යනහීතියතභූමකවට්ටං මාරස්සනිවාසට්ඨානංඅනුපන්යනහි. 

යකො නුඅඤ්ඤත්රඅරියෙීතිඨයපත්වාඅරියෙයකො නුඅඤ්යඤොනිබ්බානපදං

ජානිතුං අරහති. සම්ම ඤ්ඤාෙ පරිනිබ්බන්තීති අරහත්තපඤ්ඤාෙ සම්මා

ජානිත්වා අනන්තරයමව අනාසවා හුත්වා කයලසපරිනිබ්බායනන

පරිනිබ්බන්ති. අථ වා සම්මදඤ්ඤාෙ අනාසවා හුත්වා අන්යත

ඛන්ධපරිනිබ්බායනනපරිනිබ්බාෙන්ති. 

4-12. දුතිෙරූපාරාමසුත්තාදිවණ්ණනා 

137-145. චතුත්ථං සුද්ධිකං කත්වා යදසිෙමායන බුජ්ඣනකානං

අජ්ඣාසයෙන වුත්තං. පඤ්චමාදීනි තථා තථා බුජ්ඣන්තානං අජ්ඣාසයෙන

වුත්තානි.අත්යථොපනයතසං පාකයටොයෙවාති. 

යදවදහවග්යගොචුද්දසයමො. 
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15. නවපුරාණවග්යගො 

1. කම්මනියරොධසුත්තවණ්ණනා 

146. නවපුරාණවග්ගස්සපඨයම නවපුරාණානීතිනවානිචපුරාණානිච. චක්ඛු, 

භික්ඛයව, පුරාණකම්මන්තිනචක්ඛුපුරාණං, කම්මයමවපුරාණං, කම්මයතො

පන නිබ්බත්තත්තා පච්චෙනායමන එවං වුත්තං. අභිසඞ්ඛතන්ති පච්චයෙහි

අභිසමාගන්ත්වා කතං. අභිසඤ්යචතයිතන්ති යචතනාෙ පකප්පිතං. යව නිෙං

 ට්ඨබ්බන්තියවදනාෙවත්ථූති පස්සිතබ්බං. නියරොධාවිමුත්තිංඵුසතීතිඉමස්ස

තිවිධස්ස කම්මස්ස නියරොයධන විමුත්තිං ඵුසති. අෙං වුච්චතීති අෙං තස්සා

විමුත්තිොආරම්මණභූයතොනියරොයධොකම්මනියරොයධොතිවුච්චති.ඉතිඉමස්මිං 

සුත්යතපුබ්බභාගවිපස්සනාකථිතා. 

2-5. අනිච්චනිබ්බානසප්පාෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

147-150. දුතියෙ නිබ්බානසප්පාෙන්ති නිබ්බානස්සසප්පාෙංඋපකාරපටිපදං.

තතිොදීසුපි එයසව නයෙො. පටිපාටිො පන චතූසුපි එයතසු සුත්යතසු සහ

විපස්සනාෙචත්තායරොමග්ගාකථිතා. 

6-7. අන්යතවාසිකසුත්තාදිවණ්ණනා 

151-152. ඡට්යඨ අනන්යතවාසිකන්ති අන්යතො වසනකකයලසවිරහිතං. 

අනාචරිෙකන්තිආචරණකකයලසවිරහිතං. අන්තස්සවසන්තීතිඅන්යතොඅස්ස

වසන්ති. යත නං සමු ාචරන්තීති යත එතං අධිභවන්ති අජ්යඣොත්ථරන්ති

සික්ඛායපන්ති වා. ‘‘එවං යවජ්ජකම්මං කයරොහි, එවං දූතකම්ම’’න්ති ඉති

සික්ඛාපනසඞ්ඛායතන සමුදාචරණත්යථනස්ස යත ආචරිො නාම යහොන්ති, 

යතහි ආචරියෙහි සාචරිෙයකොති වුච්චති. යසසයමත්ථ වුත්තනයෙයනව

යවදිතබ්බං.සත්තමංයහට්ඨා කථිතනෙයමව. 

8. අත්ථිනුයඛොපරිොෙසුත්තවණ්ණනා 

153. අට්ඨයම ෙං පරිොෙං ආගම්මාති ෙං කාරණං ආගම්ම. අඤ්ඤයත්රව

සද්ධාොති විනා සද්ධාෙ සද්ධං අපයනත්වා. එත්ථ ච සද්ධාති න පච්චක්ඛා

සද්ධා.යෙොපනපරස්සඑවංකරඑවංකරාති කයථන්තස්සසුත්වාඋප්පන්යනො

සද්දහනාකායරො, තං සන්ධායෙතං වුත්තං. රුචිආදීසුපි රුචායපත්වා

ඛමායපත්වා අත්යථතන්ති ගහණාකායරො රුචි නාම, එවං කර භවිස්සතීති

අනුස්සවනං අනුස්සයවො, නිසීදිත්වා එකං කාරණං චින්යතන්තස්ස කාරණං 

උපට්ඨාති, එවංඋපට්ඨිතස්සඅත්යථතන්තිගහණං ආකාරපරිවිතක්යකො නාම, 



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 

41 

පටුන 

කාරණවිතක්යකොතිඅත්යථො.කාරණං චින්යතන්තස්සපාපිකාලද්ධිඋප්පජ්ජති, 

තං අත්යථසාති ගහණාකායරො දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්ති නාම. අඤ්ඤං 

බයාකයරෙයාති ඉමානි පඤ්ච ඨානානි මුඤ්චිත්වා අරහත්තං බයාකයරෙය. 

ඉමස්මිංසුත්යතයසඛායසඛානංපච්චයවක්ඛණාකථිතා. 

9-10. ඉන්ද්රිෙසම්පන්නසුත්තාදිවණ්ණනා 

154-155. නවයම ඉන්ද්රිෙසම්පන්යනොති පරිපුණ්ණින්ද්රියෙො. තත්ථ යෙන ඡ

ඉන්ද්රිොනි සම්මසිත්වා අරහත්තං පත්තං, යසො යතහි නිබ්බියසවයනහි

ඉන්ද්රියෙහි සමන්නාගතත්තා, චක්ඛාදීනි වා ඡ ඉන්ද්රිොනි සම්මසන්තස්ස

උප්පන්යනහි සද්ධාදීහි ඉන්ද්රියෙහි සමන්නාගතත්තා පරිපුණ්ණින්ද්රියෙො නාම

යහොති, තං සන්ධාෙ භගවා චක්ඛුන්ද්රියෙ යචතිආදිනා නයෙන යදසනං

විත්ථායරත්වා එත්තාවතායඛොභික්ඛුඉන්ද්රිෙසම්පන්යනොයහොතීතිආහ.දසමං 

යහට්ඨාවුත්තනෙයමවාති. 

නවපුරාණවග්යගොපඤ්චදසයමො. 

තතියෙොපණ්ණාසයකො. 

16. නන්දික්ඛෙවග්යගො 

1-4. අජ්ඣත්තනන්දික්ඛෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

156-159. නන්දික්ඛෙවග්ගස්ස පඨයම නන්දික්ඛො රාගක්ඛයෙො, රාගක්ඛො

නන්දික්ඛයෙොති නන්දිො ච රාගස්ස ච අත්ථයතො එකත්තා වුත්තං. 

සුවිමුත්තන්ති අරහත්තඵලවිමුත්තිවයසන සුට්ඨු විමුත්තං. යසසයමත්ථ

දුතිොදීසුචඋත්තානයමව. 

5-6. ජීවකම්බවනසමාධිසුත්තාදිවණ්ණනා 

160-161. පඤ්චමං සමාධිවිකලානං, ඡට්ඨං පටිසල්ලානවිකලානං 

චිත්යතකග්ගතඤ්චකාෙවියවකඤ්චලභන්තානං එයතසංකම්මට්ඨානං ඵාතිං

ගමිස්සතීති ඤත්වා කථිතං. තත්ථ ඔක්ඛාෙතීති (පච්චක්ඛාෙති) පඤ්ඤාෙති 

පාකටංයහොති.ඉතිද්වීසුපිඑයතසුසහවිපස්සනාෙචත්තායරොමග්ගාකථිතා. 

7-9. යකොට්ඨිකඅනිච්චසුත්තාදිවණ්ණනා 

162-164. සත්තමාදීසු තීසුයථරස්ස විමුත්තිපරිපාචනිොධම්මාවකථිතා. 
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10-12. මිච්ඡාදිට්ඨිපහානසුත්තාදිවණ්ණනා 

165-167. දසමාදීනි තීණි පාටියෙක්යකන පුග්ගලජ්ඣාසෙවයසන වුත්තානි.

යතසංඅත්යථොවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබොති. 

නන්දික්ඛෙවග්යගොයසොලසයමො. 

17. සට්ඨියපෙයා වග්යගො 

1-60. අජ්ඣත්තඅනිච්චඡන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 

168-227. තදනන්තයරො සට්ඨියපෙයායලොනාම යහොති, යසොඋත්තානත්යථොව.

ොනිපයනත්ථසට්ඨිසුත්තානිවුත්තානි, තානි‘‘ඡන්යදො පහාතබ්යබො’’ති එවං

තස්සතස්යසවපදස්සවයසනබුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසෙවයසනවුත්තානි.ඉති

සබ්බානි තානි පාටියෙක්යකන පුග්ගලජ්ඣාසෙවයසන කථිතානි.

එයකකසුත්තපරියෙොසායනයචත්ථසට්ඨිසට්ඨිභික්ඛූඅරහත්තංපත්තාති. 

සට්ඨියපෙයාලවග්යගො. 

18. සමුද් වග්යගො 

1. පඨමසමුද්දසුත්තවණ්ණනා 

228. සමුද්දවග්ගස්ස පඨයම චක්ඛු, භික්ඛයව, පුරිසස්ස සමුද්ය ොති ෙදි

දුප්පූරණට්යඨනෙදිවාසමුද්දනට්යඨන සමුද්යදො, චක්ඛුයමවසමුද්යදො.තස්ස

හි පථවියතො ොව අකනිට්ඨබ්රහ්මයලොකා නීලාදිආරම්මණං සයමොසරන්තං

පරිපුණ්ණභාවංකාතුංනසක්යකොති, එවංදුප්පූරණට්යඨනපි සමුද්යදො.චක්ඛුච

යතසු යතසු නීලාදීසු ආරම්මයණසු සමුද්දති, අසංවුතං හුත්වා ඔසරමානං

කයලසුප්පත්තිොකාරණභායවනසයදොසගමයනනගච්ඡතීතිසමුද්දනට්යඨනපි 

සමුද්යදො. තස්ස රූපමයෙො යවයගොති සමුද්දස්ස අප්පමායණො ඌමිමයෙො

යවයගො විෙ තස්සාපි චක්ඛුසමුද්දස්ස සයමොසරන්තස්ස නීලාදියභදස්ස 

ආරම්මණස්සවයසනඅප්පයමයෙයොරූපමයෙොයවයගොයවදිතබ්යබො. යෙොතං 

රූපමෙං යවගං සහතීති යෙො තං චක්ඛුසමුද්යද සයමොසටං රූපමෙං යවගං, 

මනායප රූයප රාගං, අමනායප යදොසං, අසමයපක්ඛියත යමොහන්ති එවං

රාගාදිකයලයස අනුප්පායදන්යතොඋයපක්ඛකභායවනසහති. 

සඌමින්තිආදීසු කයලසඌමීහි සඌමිං. කයලසාවට්යටහි සාවට්ටං. 

කයලසගායහහි සගාහං. කයලසරක්ඛයසහි සරක්ඛසං. යකොධූපාොසස්ස ච

වයසන සඌමිං. වුතඤ්යහතං ‘‘ඌමිභෙන්ති යඛො, භික්ඛයව, 

යකොධූපාොසස්යසතං අධිවචන’’න්ති(ඉතිවු.109; ම.නි.2.162; අ.නි.4.122). 
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කාමගුණවයසන සාවට්ටං. වුතඤ්යහතං ‘‘ආවට්ටග්ගායහොති යඛො, භික්ඛයව, 

පඤ්චන්යනතංකාමගුණානංඅධිවචන’’න්ති(සං.නි.4.241). මාතුගාමවයසන 

සගාහං සරක්ඛසං. වුත්තඤ්යහතං ‘‘ගාහරක්ඛයසොති යඛො, භික්ඛයව, 

මාතුගාමස්යසතං අධිවචන’’න්ති (ඉතිවු. 109). යසසවායරසුපි එයසව නයෙො. 

සභෙං දුත්තරං අච්චතරීති ඌමිභයෙන සභෙං දුරතික්කමං අතික්කමි. 

ය ොකන්තගූති සඞ්ඛාරයලොකස්ස අන්තං ගයතො. පාරගයතොති වුච්චතීති

නිබ්බානංගයතොති කථීෙති. 

2-3. දුතිෙසමුද්දසුත්තාදිවණ්ණනා 

229-230. දුතියෙ සමුද්ය ොති සමුද්දනට්යඨන සමුද්යදො, කයලදනට්යඨන

යතමනට්යඨනාති වුත්තං යහොති. යෙභුයෙයනාති ඨයපත්වා අරිෙසාවයක. 

සමුන්නාති කලින්නා තින්තා නිමුග්ගා. තන්තාකු කොතාතිආදි යහට්ඨා

විත්ථාරිතයමව. මච්චුෙයහොති තයෙො මච්චූ ජහිත්වා ඨියතො. නිරුපධීති තීහි

උපධීහිඅනුපධි. අපුනබ්භවාොතිනිබ්බානත්ථාෙ. අයමොහයී මච්චුරාෙන්තිෙථා

තස්ස ගතිං න ජානාති, එවං මච්චුරාජානං යමොයහත්වා ගයතො. තතිෙං

වුත්තනෙයමව. 

4-6. ඛීරරුක්යඛොපමසුත්තාදිවණ්ණනා 

231-233. චතුත්යථ අප්පහීනට්යඨන අත්ථි, යතයනවාහ යසො අප්පහීයනොති. 

පරිත්තාති, පබ්බතමත්තම්පි රූපං අනිට්ඨං අරජනීෙං පරිත්තං නාම යහොති, 

එවරූපාපිස්ස රූපා චිත්තං පරිොදිෙන්තීති දස්යසති. යකො පන වාය ො

අධිධමමත්තානන්ති ඉට්ඨාරම්මණං පනස්ස රජනීෙං වත්ථු චිත්තං පරිොදිෙතීති

එත්ථ කා කථා? එත්ථ ච නඛපිට්ඨිපමාණම්පි මණිමුත්තාදි රජනීෙං වත්ථු

අධිමත්තාරම්මණයමවාති යවදිතබ්බං.  හයරොතිආදීනි තීණිපි

අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනායනව. ආභින්ය ෙයාති පහයරෙය පදායලෙය වා.

පඤ්චයම තදුභෙන්තිතංඋභෙං.ඡට්ඨංඋත්තානයමව. 

7. උදායීසුත්තවණ්ණනා 

234. සත්තයම අයනකපරිොයෙනාති අයනයකහි කාරයණහි. ඉතිපාෙන්ති

ඉතිපිඅෙං.ඉමස්මිංසුත්යතඅනිච්යචනඅනත්තලක්ඛණං කථිතං. 

8. ආදිත්තපරිොෙසුත්තවණ්ණනා 

235. අට්ඨයම අනුබයඤ්ෙනයසො නිමිත්තග්ගායහොති ‘‘හත්ථා යසොභනා පාදා

යසොභනා’’තිඑවංඅනුබයඤ්ජනවයසන නිමිත්තග්ගායහො.නිමිත්තග්ගායහොතිහි 
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පටුන 

සංසන්යදත්වා ගහණං, අනුබයඤ්ජනග්ගායහොති විභත්තිගහණං.

නිමිත්තග්ගායහො කුම්භීලසදියසො සබ්බයමව ගණ්හාති, අනුබයඤ්ජනග්ගායහො

රත්තපාසදියසො විභජිත්වා හත්ථපාදාදීසු තං තං යකොට්ඨාසං. ඉයම පන ද්යව

ගාහාඑකජවනවායරපිලබ්භන්ති, නානාජවනවායරවත්තබ්බයමව නත්ථි. 

නිමිත්තස්සා ගථිතන්ති නිමිත්තස්සායදන ගන්ථිතං බද්ධං. විඤ්ඤාණන්ති 

කම්මවිඤ්ඤාණං. තස්මිං යච සමයෙ කා ං කයරෙයාති න යකොචි 

සංකලිට්යඨන චිත්යතන කාලං කයරොන්යතො නාම අත්ථි. සබ්බසත්තානඤ්හි

භවඞ්යගයනව කාලකරිො යහොති. කයලසභෙං පන දස්යසන්යතො එවමාහ.

සමෙවයසන වා එවං වුත්තං. චක්ඛුද්වාරස්මිඤ්හි ආපාථගයත ආරම්මයණ

රත්තචිත්තං වා දුට්ඨචිත්තං වා මූළ්හචිත්තං වා ආරම්මණරසං අනුභවිත්වා

භවඞ්ගං ඔතරති, භවඞ්යග ඨත්වා කාලකරිෙං කයරොති. තස්මිං සමයෙකාලං 

කයරොන්තස්ස ද්යවව ගතියෙො පාටිකඞ්ඛා, ඉමස්ස සමෙස්ස වයසයනතං

වුත්තං. 

ඉමං ඛ්වාහං, භික්ඛයව, ආදීනවන්ති ඉමං අයනකානි වස්සසතසහස්සානි

නිරයෙ අනුභවිතබ්බං දුක්ඛං සම්පස්සමායනො එවං වදාමි තත්තාෙ

අයෙොසලාකාෙ අක්ඛීනි අඤ්ජායපතුකායමොති. ඉමිනා නයෙන සබ්බත්ථ

අත්යථො යවදිතබ්යබො. අයෙොසඞ්කුනාති අෙසූයලන. සම්පලිමට්ඨන්ති ද්යවපි

කණ්ණච්ඡිද්දානිවිනිවිජ්ඣිත්වා පථවිෙංආයකොටනවයසනසම්පලිමට්ඨං. 

තතිෙවායර සම්පලිමට්ඨන්ති නඛච්යඡදනං පයවයසත්වා උක්ඛිපිත්වා

සහධුනට්යඨන ඡින්දිත්වා පාතනවයසන සම්පලිමට්ඨං. චතුත්ථවායර 

සම්පලිමට්ඨන්ති බන්ධනමූලං යඡත්වා පාතනවයසන සම්පලිමට්ඨං.

පඤ්චමවායර සම්පලිමට්ඨන්ති තිඛිණාෙ සත්තිො කාෙපසාදං උප්පායටත්වා 

පතනවයසන සම්පලිමට්ඨං. සත්තිොති එත්ථ මහතී දණ්ඩකවාසි යවදිතබ්බා. 

යසොත්තන්ති නිපජ්ජිත්වා නිද්යදොක්කමනං. ෙථාරූපානං විතක්කානං වසං

ගයතො සඞ්ඝං භින්ය ෙයාති ඉමිනා විතක්කානං ොව සඞ්ඝයභදා

පාපකම්මාවහනතාදස්සිතා.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

9-10. පඨමහත්ථපායදොපමසුත්තාදිවණ්ණනා 

236-237. නවයම හත්යථසු, භික්ඛයව, සතීතිහත්යථසුවිජ්ජමායනසු. දසයම 

න යහොතීති වුච්චමායන බුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසෙවයසන වුත්තං. ද්වීසුපි

යචයතසු විපාකසුඛදුක්ඛයමවදස්යසත්වාවට්ටවිවට්ටංකථිතන්ති. 

සමුද්දවග්යගොනිට්ඨියතො. 



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 

45 

පටුන 

19. ආසීවිසවග්යගො 

1. ආසීවියසොපමසුත්තවණ්ණනා 

238. ආසීවිසවග්ගස්ස පඨයම භික්ඛූ ආමන්යතසීති

එකචාරිකද්විචාරිකතිචාරිකචතුචාරිකපඤ්චචාරියක සභාගවුත්තියනො කාරයක

යුත්තපයුත්යත සබ්යබපි දුක්ඛලක්ඛණකම්මට්ඨානියක පරිවායරත්වා

නිසින්යන යෙොගාවචයර භික්ඛූ ආමන්යතසි. ඉදඤ්හි සුත්තං

පුග්ගලජ්ඣාසයෙන වුත්තං. පුග්ගයලසුපි විපඤ්චිතඤ්ඤූනං දිසාවාසිකානං

දුක්ඛලක්ඛණකම්මට්ඨානිකානං උපට්ඨානයවලාෙ ආගන්ත්වා සත්ථාරං

පරිවායරත්වානිසින්නානංවයසනවුත්තං.එවං සන්යතපිඋග්ඝටිතඤ්ඤූආදීනං

චතුන්නම්පි පුග්ගලානං පච්චෙභූතයමයවතං. උග්ඝටිතඤ්ඤූ පුග්ගයලො හි

ඉමස්ස සුත්තස්ස මාතිකානික්යඛයපයනව අරහත්තං පාපුණිස්සති, 

විපඤ්චිතඤ්ඤූමාතිකාෙවිත්ථාරභාජයනන, යනෙයපුග්ගයලොඉමයමව සුත්තං

සජ්ඣාෙන්යතොපරිපුච්ඡන්යතොයෙොනියසොමනසිකයරොන්යතොකලයාණමිත්යත

යසවන්යතො භජන්යතො පයරුපාසන්යතො අරහත්තං පාපුණිස්සති.

පදපරමස්යසතං සුත්තං අනාගයත වාසනා භවිස්සතීති එවං සබ්යබසම්පි

උපකාරභාවං ඤත්වා භගවා සියනරුං උක්ඛිපන්යතො විෙ ආකාසං

විත්ථායරන්යතො විෙ චක්කවාළපබ්බතං කම්යපන්යතො විෙ ච මහන්යතන

උස්සායහන යසෙයථාපි, භික්ඛයවතිඉමං ආසීවියසොපමසුත්තංආරභි. 

තත්ථ චත්තායරොආසීවිසාතිකට්ඨමුයඛො, පූතිමුයඛො, අග්ගිමුයඛො, සත්ථමුයඛොති

ඉයම චත්තායරො. යතසු කට්ඨමුයඛන දට්ඨස්ස සකලසරීරං සුක්ඛකට්ඨං විෙ

ථද්ධං යහොති, සන්ධිපබ්යබසු අධිමත්තං අෙසූලසමප්පිතං විෙ තිට්ඨති.

පූතිමුයඛනදට්ඨස්සපක්කපූතිපනසංවිෙවිපුබ්බකභාවංආපජ්ජිත්වා පග්ඝරති, 

චඞ්ගවායර පක්ඛිත්තඋදකං විෙ යහොති. අග්ගිමුයඛන දට්ඨස්ස සකලසරීරං

ඣායත්වාභස්මමුට්ඨිවිෙථුසමුට්ඨිවිෙචවිප්පකරීෙති. සත්තමුයඛනදට්ඨස්ස

සකලසරීරංභිජ්ජති, අසනිපාතට්ඨානංවිෙමහානිඛාදයනන ඛතසන්ධිමුඛංවිෙ

චයහොති.එවංවිසවයසනවිභත්තාචත්තායරොආසීවිසා. 

විසයවගවිකායරන පයනයත යසොළස යහොන්ති. කට්ඨමුයඛො හි දට්ඨවියසො, 

දිට්ඨවියසො, ඵුට්ඨවියසො, වාතවියසොති චතුබ්බියධො යහොති. යතන හි දට්ඨම්පි

දිට්ඨම්පි ඵුට්ඨම්පි තස්ස වායතන පහටම්පි සරීරං වුත්තප්පකායරන ථද්ධං

යහොති. යසයසසුපි එයසව නයෙොති. එවං විසයවගවිකාරවයසන යසොළස 

යහොන්ති. 
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පුන පුග්ගලපණ්ණත්තිවයසන චතුසට්ඨි යහොන්ති. කථං? කට්ඨමුයඛසු තාව

දට්ඨවියසො ච ආගතවියසො යනො යඝොරවියසො, යඝොරවියසො යනො ආගතවියසො, 

ආගතවියසොයචවයඝොරවියසොච, යනවාගතවියසොනයඝොරවියසොතිචතුබ්බියධො

යහොති.තත්ථෙස්සවිසංසම්පජ්ජලිතතිණුක්කාෙ අග්ගිවිෙසීඝංඅභිරුහිත්වා

අක්ඛීනි ගයහත්වා ඛන්ධං ගයහත්වා සීසං ගයහත්වා ඨිතන්ති වත්තබ්බතං

ආපජ්ජති මණිසප්පාදීනං විසං විෙ, මන්තං පන පරිවත්යතත්වා කණ්ණවාතං

දත්වා දණ්ඩයකන පහටමත්යත ඔතරිත්වා දට්ඨට්ඨායනයෙව තිට්ඨති, අෙං 

ආගතවියසො යනො යඝොරවියසො නාම. ෙස්ස පන විසං සණිකං අභිරුහති, 

ආරුළ්හාරුළ්හට්ඨායන පන අෙං සීතඋදකං විෙ යහොති උදකසප්පාදීනං විසං

විෙ, ද්වාදසවස්සච්චයෙනාපි කණ්ණපිට්ඨිඛන්ධපිට්ඨිකාදීසු

ගණ්ඩපිළකාදිවයසන පඤ්ඤාෙති, මන්තපරිවත්තනාදීසු ච කයරමානාසු සීඝං

න ඔතරති, අෙං යඝොරවියසො යනො ආගතවියසො නාම. ෙස්ස පන විසං සීඝං 

අභිරුහති, නසීඝංඔතරතිඅයනළකසප්පාදීනංවිසංවිෙ, අෙංආගතවියසොයචව

යඝොරවියසො ච. ෙස්ස පන විසං මන්දං යහොති, ඔතාරිෙමානම්පි සුයඛයනව

ඔතරති නීලසප්පධම්මනිසප්පාදීනං විසං විෙ, අෙං යනවාගතවියසො න 

යඝොරවියසො නාම. ඉමිනා උපායෙනකට්ඨමුයඛ දට්ඨවිසාදයෙො පූතිමුඛාදීසු ච

දට්ඨවිසාදයෙො යවදිතබ්බාති.එවංපුග්ගලපණ්ණත්තිවයසනචතුසට්ඨි. 

යතසු ‘‘අණ්ඩජානාගා’’තිආදිනා(සං.නි. 3.342-344) යෙොනිවයසනඑයකකං

චතුධාවිභජිත්වාඡපණ්ණාසාධිකානිද්යවසතානියහොන්ති. යතජලජාථලජාති

ද්විගුණිතා ද්වාදසාධිකානි පඤ්චසතානි යහොන්ති, යතකාමරූපඅකාමරූපානං

වයසන ද්විගුණිතා චතුවීසාධිකසහස්සසඞ්ඛා යහොන්ති. පුන ගතමග්ගස්ස

පටියලොමයතො සංඛිප්පමානා කට්ඨමුඛාදිවයසන චත්තායරොව යහොන්තීති. යත 

සන්ධාෙ භගවා ‘‘යසෙයථාපි, භික්ඛයව, චත්තායරො ආසීවිසා’’ති ආහ.

කුලවයසනහිඑයත ගහිතා. 

තත්ථ ආසීවිසාති ආසිත්තවිසාතිපි ආසීවිසා, අසිතවිසාතිපි ආසීවිසා, 

අසිසදිසවිසාතිපි ආසීවිසා. ආසිත්තවිසාති සකලකායෙ ආසිඤ්චිත්වා විෙ

ඨපිතවිසා, පරස්සච අත්තයනොසරීයරචආසිඤ්චනවිසාතිඅත්යථො. අසිතවිසාති

ෙං ෙං එයතහි අසිතං යහොති පරිභුත්තං, තං තං විසයමව සම්පජ්ජති, තස්මා

අසිතං විසං යහොති එයතසන්ති ආසීවිසා. අසිසදිසවිසාති අසිවිෙ තිඛිණං 

පරමම්මච්යඡදනසමත්ථං විසං එයතසන්තිආසීවිසාති එවයමත්ථ වචනත්යථො

යවදිතබ්යබො. උග්ගයතොති උග්ගතයතජා බලවයතජා. යඝොරවිසාති

දුන්නිම්මද්දනවිසා. 
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එවං වය ෙුන්ති පටිජග්ගාපනත්ථං එවං වයදෙුං. රාජායනො හි ආසීවියස

ගාහායපත්වා – ‘‘තථාරූයප යචොයර වා එයතහි ඩංසායපත්වා මායරස්සාම, 

නගරූපයරොධකායල පරයසනාෙ වා තං ඛිපිස්සාම, පරබලං නිම්මද්යදතුං 

අසක්යකොන්තා සුයභොජනං භුඤ්ජිත්වා වරසෙනං ආරුය්හ එයතහි අත්තානං

ඩංසායපත්වා සත්තූනං වසං අනාගච්ඡන්තා අත්තයනො රුචිො මරිස්සාමා’’ති

ආසීවියස ජග්ගායපන්ති. යත ෙං යචොරං සහසාව මායරතුං න ඉච්ඡන්ති, 

‘‘එවයමයත දීඝරත්තං දුක්ඛප්පත්යතො හුත්වා මරිස්සන්තී’’ති ඉච්ඡන්තා තං

පුරිසංඑවංවදන්ති ඉයමයත අම්යභොපුරිසචත්තායරොආසීවිසාති. 

තත්ථ කාය නකා න්තිකායලකායල. සංයවයසතබ්බාතිනිපජ්ජායපතබ්බා. 

අඤ්ඤතයරොවා අඤ්ඤතයරොවාතිකට්ඨමුඛාදීසුයෙොයකොචි. ෙංයතඅම්යභො

පුරිස කරණීෙං, තංකයරොහීතිඉදංඅත්ථචරකස්සවචනංයවදිතබ්බං.තස්සකර

පුරිසස්ස එවංආසීවියසපටිපායදත්වා‘අෙංයවොඋපට්ඨායකො’ති චතූසුයපළාසු 

ඨපිතානං ආසීවිසානං ආයරොයචන්ති. අයථයකො නික්ඛමිත්වා ආගම්ම තස්ස

පුරිසස්ස දක්ඛිණපාදානුසායරන අභිරුහිත්වා දක්ඛිණහත්ථං මණිබන්ධයතො 

පට්ඨාෙ යවයඨත්වා දක්ඛිණකණ්ණයසොතමූයල ඵණං කත්වා සුසූති 

කයරොන්යතො නිපජ්ජි. අපයරො වාමපාදානුසායරන අභිරුහිත්වා තයථව

වාමහත්ථං යවයඨත්වා වාමකණ්ණයසොතමූයල ඵණං කත්වා සුසූති

කයරොන්යතො නිපජ්ජි, තතියෙො නික්ඛමිත්වා අභිමුඛං අභිරුහිත්වා කුච්ඡිං

යවයඨත්වා ගලවාටකමූයල ඵණං කත්වා සුසූති කයරොන්යතො නිපජ්ජි, 

චතුත්යථො පිට්ඨිභායගන අභිරුහිත්වා ගීවං යවයඨත්වා උපරිමුද්ධනි ඵණං

ඨයපත්වා සුසූතිකයරොන්යතොනිපජ්ජි. 

එවං චතූසු ආසීවියසසු සරීරට්ඨයකසුයෙව ජායතසු එයකො තස්ස පුරිසස්ස 

අත්ථචරකපුරියසො තං දිස්වා ‘‘කං යත, යභො පුරිස, ලද්ධ’’න්ති, පුච්ඡි. තයතො

යතන ‘‘ඉයම යම, යභො, හත්යථසු හත්ථකටකං විෙ බාහාසු යකයූරං විෙ

කුච්ඡිම්හි කුච්ඡියවඨනසාටයකො විෙ කණ්යණසු කණ්ණචූළිකා විෙ ගයල

මුත්තාවලියෙො විෙ සීයස සීසපසාධනං විෙ යකචි අලඞ්කාරවියසසා රඤ්ඤා

දින්නා’’තිවුත්යතයසොආහ–‘‘යභො අන්ධබාල, මාඑවංමඤ්ඤිත්ථ‘රඤ්ඤා

යමතුට්යඨයනතංපසාධනංදින්න’න්ති.ත්වං රඤ්යඤොආගුචාරීයචොයරො, ඉයම

ච චත්තායරො ආසීවිසා දුරුපට්ඨාහා දුප්පටිජග්ගිො, එකස්මිං උට්ඨාතුකායම

එයකොන්හායතුකායමොයහොති, එකස්මිංන්හායතුකායමඑයකො භුඤ්ජිතුකායමො, 

එකස්මිංභුඤ්ජිතුකායමඑයකොනිපජ්ජිතුකායමො.යතසුෙස්යසවඉච්ඡාන පූරති, 

යසො තත්යථව ඩංසිත්වා මායරතී’’ති. අත්ථි පන, යභො, එවං සන්යත යකොචි 

යසොත්ථිමග්යගොති? ආම, රාජපුරිසානං වික්ඛිත්තභාවං ඤත්වා පලාෙනං

යසොත්ථිභායවොති වත්වා‘‘ෙංයතකරණීෙං, තංකයරොහී’’තිවයදෙය. 
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තංසුත්වාඉතයරොචතුන්නංආසීවිසානංපමාදක්ඛණංරාජපුරියසහිච පවිවිත්තං

දිස්වා, වාමහත්යථනදක්ඛිණහත්ථංයවයඨත්වා, දක්ඛිණකණ්ණචූළිකාෙඵණං 

ඨයපත්වා, සයතාසීවිසස්සසරීරංපරිමජ්ජන්යතොවිෙසණිකංතං අපයනත්වා, 

එයතයනව උපායෙනයසයසපිඅපයනත්වායතසංභීයතොපලායෙෙය.අථනං

යතආසීවිසා‘‘අෙංඅම්හාකං රඤ්ඤාඋපට්ඨායකොදින්යනො’’තිඅනුබන්ධමානා

ආගච්යඡෙුං.ඉදංසන්ධාෙ අථයඛොයසො, භික්ඛයව, පුරියසොීයතොචතුන්නං

ආසීවිසානං…යප.… ප ායෙථාතිවුත්තං. 

තස්මිංපනපුරියසඑවංආගතමග්ගංඔයලොයකත්වාඔයලොයකත්වා පලාෙන්යත 

රාජා ‘‘පලායතො යසො පුරියසො’’ති සුත්වා ‘‘යකො නු යඛො තං අනුබන්ධිත්වා

ඝායතතුං සක්ඛිස්සතී’’ති විචිනන්යතො තස්යසව පච්චත්ථියක පඤ්ච ජයන

ලභිත්වා‘‘ගච්ඡථනංඅනුබන්ධිත්වා ඝායතථා’’තියපයසෙය.අථස්සඅත්ථචරා

පුරිසා තං පවත්තිං ඤත්වා ආයරොයචෙුං. යසො භියෙයොයසොමත්තාෙ භීයතො

පලායෙථ.ඉමමත්ථංසන්ධාෙ තයමනංඑවං වය ෙුන්තිආදිවුත්තං. 

ඡට්යඨොඅන්තරචයරොවධයකොති‘‘පඨමං ආසීවියසහිඅනුබද්යධොඉයතොචියතො

ච යත වඤ්යචන්යතො පලාය, ඉදානි පඤ්චහි පච්චත්ථියකහි අනුබද්යධො

සුට්ඨුතරං පලාෙති, නසක්කා යසො එවං ගයහතුං, උපලාළනාෙ පන සක්කා, 

තස්මා දහරකාලයතො පට්ඨාෙ එකයතො ඛාදිත්වා ච පිවිත්වා ච සන්ථවං

අන්තරචරං වධකමස්ස යපයසථා’’ති අමච්යචහි වුත්යතන රඤ්ඤා

පරියෙසිත්වායපසියතොඅන්තරචයරො වධයකො. 

යසොපස්යසෙයසුඤ්ඤංගාමන්ති නිවත්තිත්වාඔයලොයකන්යතොපදංඝායත්වා

ඝායත්වායවයගනාගච්ඡන්යතචත්තායරො ආසීවියසපඤ්චවධයකපච්චත්ථියක

ඡට්ඨඤ්ච අන්තරචරං වධකං ‘‘නිවත්ත යභො, මා පලාය, පුත්තදායරන සද්ධිං

කායම පරිභුඤ්ජන්යතො සුඛං වසිස්සසී’’ති වත්වා ආගච්ඡන්තං දිස්වා, 

භියෙයොයසොමත්තාෙ යෙන වා යතන වා පලාෙන්යතො පච්චන්තරට්යඨ

අභිමුඛගතං එකං ඡකුටිකං සුඤ්ඤං ගාමං පස්යසෙය. රිත්තකඤ්යඤව 

පවියසෙයාතිධනධඤ්ඤමඤ්චපීඨාදීහිවිරහිතත්තාරිත්තකඤ්යඤවපවියසෙය. 

තුච්ඡකං සුඤ්ඤකන්ති එතස්යසව යවවචනං. පරිමයසෙයාති ‘‘සයච පානීෙං

භවිස්සති, පිවිස්සාමි, සයචභත්තං භවිස්සති, භුඤ්ජිස්සාමී’’තිභාජනංවිවරිත්වා

හත්ථංඅන්යතොපයවයසත්වා පරිමයසෙය. 

තයමනං එවං වය ෙුන්ති ඡන්නං ඝරානං එකඝයරපි කඤ්චි අලභිත්වා 

ගාමමජ්යඣඑයකොසන්දච්ඡායෙොරුක්යඛොඅත්ථි, තත්ථවඞ්කඵලකංඅත්ථතං

දිස්වා, ‘‘ඉධ තාව නිසීදිස්සාමී’’ති ගන්ත්වා, තත්ථ නිසින්නං මන්දමන්යදන

වායතනබීජිෙමානං තත්තකමත්තම්පිසුඛංසන්තයතොඅස්සාදෙමානං, තයමනං
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පුරිසංයකචියදවඅත්ථචරකාබහි පවත්තිංඤත්වාආගතාඑවංවයදෙුං. ඉ ානි

අම්යභො පුරිසාති අම්යභො, පුරිස, ඉදානි. යචොරා ගාමඝාතකාති ‘‘ෙයදයවත්ථ 

ලභිස්සාම, තංගණ්හිස්සාමවාඝායතස්සාමවා’’තිආගතාඡගාමඝාතකයචොරා. 

උ කණ්ණවන්ති ගම්භීරං පුථුලං උදකං. ගම්භීරම්පි හි අපුථුලං, පුථුලං වා 

අගම්භීරං, න අණ්ණයවොති වුච්චති, ෙම්පන ගම්භීරඤ්ච පුථුලඤ්ච, 

තස්යසයවතං නාමං. සාසඞ්කං සප්පටිභෙන්ති චතුන්නං ආසීවිසානං

පඤ්චන්නංවධකානංඡට්ඨස්සඅන්තරචරස්සඡන්නඤ්ච ගාමඝාතකයචොරානං

වයසනසාසඞ්කංසප්පටිභෙං. යඛමං අප්පටිභෙන්තියතසංයෙවආසීවිසාදීනං

අභායවන යඛමඤ්ච නිබ්භෙඤ්ච විචිත්රඋෙයානවරං බහ්වන්නපානං

යදවනගරසදිසං. න චස්ස නාවා සන්තාරණීති ‘‘ඉමාෙ නාවාෙ ඔරිමතීරයතො

පරතීරං ගමිස්සන්තී’’ති එවං ඨපිතා ච සන්තාරණී නාවා න භයවෙය. 

උත්තරයසතු වාති රුක්ඛයසතු-ජඞ්ඝයසතු-සකටයසතූනං අඤ්ඤතයරො

උත්තරයසතු වා න භයවෙය. තිට්ඨති බ්රාහ්මයණොතින යඛො එස බ්රාහ්මයණො.

කස්මානං බ්රාහ්මයණොතිආහ? එත්තකානංපච්චත්ථිකානංබාහිතත්තා, යදසනං

වාවිනිවත්යතන්යතො එකංඛීණාසවබ්රාහ්මණංදස්යසතුම්පිඑවමාහ. 

තස්මිං පන එවං උත්තිණ්යණ චත්තායරො ආසීවිසා ‘‘න ලද්යධො වතාසි 

අම්යහහි, අජ්ජ යත මුරුමුරාෙ ජීවිතං ඛාදිත්වා ඡඩ්යඩෙයාම’’. පඤ්ච

පච්චත්ථිකා ‘‘න ලද්යධො වතාසි අම්යහහි, අජ්ජ යත පරිවායරත්වා

අඞ්ගමඞ්ගානි ඡින්දිත්වා රඤ්යඤො සන්තිකං ගතා සතං වා සහස්සං වා

ලයභෙයාම’’. ඡට්යඨො අන්තරචයරො ‘‘න ලද්යධො වතාසි මො, අජ්ජ යත

ඵලිකවණ්යණනඅසිනාසීසංඡින්දිත්වා, යසනාපතිට්ඨානංලභිත්වාසම්පත්තිං

අනුභයවෙයං’’. ඡ යචොරා ‘‘න ලද්යධො වතාසි අම්යහහි, අජ්ජ යත විවිධානි

කම්මකාරණානි කායරත්වා බහුධනං ආහරායපස්සාමා’’ති චින්යතත්වා, 

උදකණ්ණවංඔතරිතුංඅසක්යකොන්තාරඤ්යඤොආණාෙයකොපිතත්තාපරයතො 

ගන්තුම්පිඅවිසහන්තාතත්යථවසුස්සිත්වාමයරෙුං. 

උපමා යඛො මයාෙන්ති එත්ථ එවං ආදියතො පට්ඨාෙ ඔපම්මසංසන්දනං

යවදිතබ්බං – රාජා විෙ හි කම්මං දට්ඨබ්බං, රාජාපරාධිකපුරියසො විෙ

වට්ටනිස්සියතො පුථුජ්ජයනො. චත්තායරො ආසීවිසා විෙ චත්තාරි මහාභූතානි, 

රඤ්යඤො තස්ස චත්තායරො ආසීවියස පටිච්ඡාපිතකායලො විෙ කම්මුනා 

පුථුජ්ජනස්ස පටිසන්ධික්ඛයණයෙව චතුන්නං මහාභූතානං දින්නකායලො.

‘‘ඉයමසං ආසීවිසානං පමාදක්ඛයණ රාජපුරිසානඤ්ච විවිත්තක්ඛයණ

නික්ඛමිත්වා ෙං යත අම්යභො, පුරිස, කරණීෙං, තං කයරොහී’’ති වචයනන

‘‘පලාෙස්සූ’’ති වුත්තකායලො විෙ සත්ථාරා ඉමස්ස භික්ඛුයනො
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මහාභූතකම්මට්ඨානංකයථත්වා ‘‘ඉයමසුචතූසු මහාභූයතසුනිබ්බින්දවිරජ්ජ, 

එවං වට්ටයතො පරිමුච්චිස්සසී’’ති කථිතකායලො, තස්ස පුරිසස්ස

අත්ථචරකවචනං සුත්වා චතුන්නංආසීවිසානං පමාදක්ඛයණරාජපුරිසානඤ්ච 

විවිත්තක්ඛයණ නික්ඛමිත්වා යෙන වා යතන වා පලාෙනං විෙ ඉමස්ස 

භික්ඛුයනො සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං ලභිත්වා මහාභූතාසීවියසහි 

පරිමුච්චනත්ථාෙඤාණපලාෙයනනපලාෙනං. 

ඉදානි චතුන්යනතං මහාභූතානං අධිධමවචනං පථවීධාතුො ආයපොධාතුොතිආදීසු

චතුමහාභූතකථාචපඤ්චුපාදානක්ඛන්ධකථාචආෙතනකථාච විසුද්ධිමග්යග

විත්ථාරිතනයෙයනව යවදිතබ්බා. එත්ථ ච කට්ඨමුඛආසීවියසො විෙ පථවීධාතු

දට්ඨබ්බා, පූතිමුඛඅග්ගිමුඛසත්ථමුඛා විෙ යසසධාතුයෙො. ෙයථව හි

කට්ඨමුයඛන දට්ඨස්ස සකලකායෙො ථද්යධො යහොති, එවං

පථවීධාතුපයකොයපනාපි.ෙථාච පූතිමුඛාදීහිදට්ඨස්සපග්ඝරතියචවඣාෙතිච

ඡිජ්ජති ච, එවං ආයපොධාතුයතයජොධාතුවායෙොධාතුපයකොයපනාපීති. යතනාහු

අට්ඨකථාචරිො– 

‘‘පත්ථද්යධොභවතීකායෙො, දට්යඨොකට්ඨමුයඛනවා; 

පථවීධාතුපයකොයපන, යහොතිකට්ඨමුයඛවයසො. 

‘‘පූතියකොභවතීකායෙො, දට්යඨොපූතිමුයඛනවා; 

ආයපොධාතුපයකොයපන, යහොතිපූතිමුයඛවයසො. 

‘‘සන්තත්යතොභවතීකායෙො, දට්යඨොඅග්ගිමුයඛනවා; 

යතයජොධාතුපයකොයපන, යහොතිඅග්ගිමුයඛවයසො. 

‘‘සඤ්ඡින්යනොභවතීකායෙො, දට්යඨොසත්ථමුයඛනවා; 

වායෙොධාතුපයකොයපන, යහොතිසත්ථමුයඛවයසො’’ති.– 

එවංතායවත්ථවියසසයතොසදිසභායවොයවදිතබ්යබො. 

අවියසසයතො පන ආසෙයතො විසයවගවිකාරයතො අනත්ථග්ගහණයතො

දුරුපට්ඨානයතො දුරාසදයතො අකතඤ්ඤුතයතො අවියසසකාරියතො

අනන්තයදොසූපද්දවයතොති ඉයමහි කාරයණහි එයතසං ආසීවිසසදිසතා

යවදිතබ්බා. තත්ථ ආසෙයතොතිආසීවිසානඤ්හි වම්මියකොආසයෙො, තත්යථව

යත වසන්ති. මහාභූතානම්පි කාෙවම්මියකො ආසයෙො. ආසීවිසානඤ්ච

රුක්ඛසුසිරතිණපණ්ණගහනසඞ්කාරට්ඨානානිපි ආසයෙො. එයතසුපි හි යත
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වසන්ති. මහාභූතානම්පි කාෙසුසිරං කාෙගහනං කාෙසඞ්කාරට්ඨානං

ආසයෙොති.එවංතාවආසෙයතොසදිසතායවදිතබ්බා. 

විසයවගවිකාරයතොතිආසීවිසාහිකුලවයසන කට්ඨමුඛාදියභදයතො චත්තායරො.

තත්ථ එයකයකො විසවිකාරයතො විභජ්ජමායනො දට්ඨවිසාදිවයසන චතුබ්බියධො

යහොති. මහාභූතානිපි පච්චත්තලක්ඛණවයසන පථවීආදියභදයතො චත්තාරි.

එත්ථ එයකකං කම්මසමුට්ඨානාදිවයසන චතුබ්බිධං යහොති. එවං

විසයවගවිකාරයතොසදිසතා යවදිතබ්බා. 

අනත්ථග්ගහණයතොති ආසීවියස ගණ්හන්තා පඤ්ච අනත්යථ ගණ්හන්ති –

දුග්ගන්ධංගණ්හන්ති, අසුචිංගණ්හන්ති, බයාධිං ගණ්හන්ති, විසංගණ්හන්ති, 

මරණං ගණ්හන්ති. මහාභූතානිපි ගණ්හන්තා පඤ්ච අනත්යථ ගණ්හන්ති –

දුග්ගන්ධං ගණ්හන්ති, අසුචිංගණ්හන්ති, බයාධිං ගණ්හන්ති, ජරං ගණ්හන්ති, 

මරණංගණ්හන්ති.යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘යෙයකචි සප්පංගණ්හන්ති, මීළ්හලිත්තං මහාවිසං; 

පඤ්චගණ්හන්තුනත්ථානි, යලොයකසප්පාභිනන්දියනො. 

‘‘දුග්ගන්ධංඅසුචිංබයාධිං, විසංමරණපඤ්චමං; 

අනත්ථායහොන්තිපඤ්යචයත, මීළ්හලිත්යතභුජඞ්ගයම. 

‘‘එවයමවංඅකුසලා, අන්ධබාලපුථුජ්ජනා; 

පඤ්චගණ්හන්තුනත්ථානි, භයවජාතාභිනන්දියනො. 

‘‘දුග්ගන්ධංඅසුචිංබයාධිං, ජරංමරණපඤ්චමං; 

අනත්ථායහොන්තිපඤ්යචයත, මීළ්හලිත්යතවපන්නයග’’ති.– 

එවංඅනත්ථග්ගහණයතොසදිසතායවදිතබ්බා. 

දුරුපට්ඨානයතොති යත ආසීවිසා දුරුපට්ඨානා, එකස්මිං උට්ඨාතුකායම එයකො

න්හායතුකායමොයහොති, තස්මිංන්හායතුකායමඅපයරොභුඤ්ජිතුකායමො, තස්මිං

භුඤ්ජිතුකායම අඤ්යඤො නිපජ්ජිතුකායමො යහොති. යතසු ෙස්ස ෙස්යසව

අජ්ඣාසයෙො න පූරති, යසො තත්යථව ඩංසිත්වා මායරති. ඉයමහි පන

ආසීවියසහි භූතායනව දුරුපට්ඨානතරානි. පථවීධාතුො හි යභසජ්යජ 

කයරමායන ආයපොධාතු කුප්පති, තස්යසව යභසජ්ජං කයරොන්තස්ස

යතයජොධාතූති එවං එකස්සා යභසජ්යජ කයරමායන අපරා කුප්පන්තීති. එවං 

දුරුපට්ඨානයතොසදිසතායවදිතබ්බා. 
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පටුන 

දුරාස යතොති දුරාසදා හි ආසීවිසා, යගහස්ස පුරිමභායග ආසීවිසං දිස්වා

පච්ඡිමභායගන පලාෙන්ති, පච්ඡිමභායග දිස්වා පුරිමභායගන, යගහමජ්යඣ

දිස්වා ගබ්භං පවිසන්ති, ගබ්යභ දිස්වා මඤ්චපීඨං අභිරුහන්ති. මහාභූතානි

තයතොපි දුරාසදතරානි. තථාරූයපන හි කුට්ඨයරොයගන ඵුට්ඨස්ස 

කණ්ණනාසාදීනි ඡින්දිත්වා පතන්ති, සරීරං සම්ඵුටති නීලමක්ඛිකා

පරිවායරන්ති, සරීරගන්යධො දූරයතොවඋබ්බාහති.තංපුරිසංඅක්යකොසමානම්පි

පරියදවමානම්පි යනව යරොසවයසන, න කාරුඤ්යඤන, උපසඞ්කමිතුං

සක්යකොන්ති, නාසිකංපිදහිත්වායඛළං පායතන්තාදූරයතොවනංවිවජ්යජන්ති.

එවං අඤ්යඤසම්පි භගන්දරකුච්ඡියරොගවාතයරොගාදීනං 

බීභච්ඡයජගුච්ඡභාවකරානඤ්ච යරොගානං වයසන අෙයමවත්යථො

විභායවතබ්යබොති.එවංදුරාසදයතො සදිසතායවදිතබ්බා. 

අකතඤ්ඤුතයතොති ආසීවිසා හි අකතඤ්ඤුයනො යහොන්ති, න්හාපිෙමානාපි

යභොජිෙමානාපි ගන්ධමාලාදීහි පූජිෙමානාපි යපළාෙං පක්ඛිපිත්වා

පරිහරිෙමානාපි ඔතාරයමවගයවසන්ති. ෙත්ථඔතාරංලභන්ති, තත්යථවනං

ඩංසිත්වා මායරන්ති. ආසීවියසහිපි මහාභූතායනව අකතඤ්ඤුතරානි.

එයතසඤ්හිකතංනාමනත්ථි, සීයතනවාඋණ්යහනවානිම්මයලනජයලන 

න්හාපිෙමානානිපි ගන්ධමාලාදීහි සක්කරිෙමානානිපි

මුදුවත්ථමුදුසෙනමුදුොනාදීහි පරිහරිෙමානානිපි, වරයභොජනංයභොජිෙමානානිපි, 

වරපානං පාොපිෙමානානිපි ඔතාරයමව ගයවසන්ති. ෙත්ථ ඔතාරං ලභන්ති, 

තත්යථවකුප්පිත්වාඅනෙබයසනංපායපන්තීති.එවං අකතඤ්ඤුතයතොසදිසතා

යවදිතබ්බා. 

අවියසසකාරියතොතිආසීවිසාහි ‘‘අෙං ඛත්තියෙොවාබ්රාහ්මයණොවායවස්යසො

වා සුද්යදො වා ගහට්යඨො වා පබ්බජියතො වා’’ති වියසසං න කයරොන්ති, 

සම්පත්තසම්පත්තයමවඩංසිත්වාමායරන්ති.මහාභූතානිපි‘‘අෙං ඛත්තියෙොවා

බ්රාහ්මයණොවායවස්යසොවාසුද්යදොවාගහට්යඨොවාපබ්බජියතොවායදයවොවා 

මනුස්යසොවාමායරොවාබ්රහ්මාවානිග්ගුයණොවාසගුයණොවා’’තිවියසසංන

කයරොන්ති. ෙදි හි යනසං ‘‘අෙං ගුණවා’’ති ලජ්ජා උප්පජ්යජෙය, සයදවයක

යලොයක අග්ගපුග්ගයල තථාගයත ලජ්ජං උප්පායදෙුං. අථාපි යනසං ‘‘අෙං

මහාපඤ්යඤො අෙං මහිද්ධියකො අෙං ධුතවායදො’’තිආදිනා නයෙන ලජ්ජා

උප්පජ්යජෙය, ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථරාදීසුලජ්ජං උප්පායදෙුං.අථාපි

යනසං‘‘අෙංනිග්ගුයණොදාරුයණොථද්යධො’’තිභෙංඋප්පජ්යජෙය, සයදවයක

යලොයක නිග්ගුණථද්ධදාරුණානං අග්ගස්ස යදවදත්තස්ස ඡන්නං වා

සත්ථාරානං භායෙෙුං, න ච ලජ්ජන්ති න ච භාෙන්ති, කුප්පිත්වා ෙංකඤ්චි

අනෙබයසනං ආපායදන්තියෙව.එවංඅවියසසකාරියතොසදිසතායවදිතබ්බා. 
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අනන්තය ොසූපද් වයතොති ආසීවියස නිස්සාෙ උප්පජ්ජනකානඤ්හි

යදොසූපද්දවානං පමාණං නත්ථි. තථා යහයත ඩංසිත්වා කාණම්පි කයරොන්ති

ඛුජ්ජම්පිපීඨසප්පිම්පිඑකපක්ඛලම්පීතිඑවංඅපරිමාණංවිප්පකාරං දස්යසන්ති.

භූතානිපි කුප්පිතානි න කාණාදිභායවසු න කඤ්චි විප්පකාරං න කයරොන්ති, 

අප්පමායණො එයතසං යදොසූපද්දයවොති. එවං අනන්තයදොසූපද්දවයතො සදිසතා 

යවදිතබ්බා. 

ඉදායනත්ථ චතුමහාභූතවයසනොවඅරහත්තා කම්මට්ඨානංකයථතබ්බංසිො, 

තංවිසුද්ධිමග්යගචතුධාතුවවත්ථානනිද්යදයස කථිතයමව. 

පඤ්චවධකාපච්චත්ථිකාතියඛොභික්ඛයව පඤ්චන්යනතංඋපා ානක්ඛන්ධානං

අධිධමවචනන්ති එත්ථ ද්වීහි ආකායරහි ඛන්ධානං වධකපච්චත්ථිකසදිසතා

යවදිතබ්බා. ඛන්ධා හි අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච වයධන්ති, යතසුච සන්යතසුවයධො

නාම පඤ්ඤාෙති. කථං? රූපං තාව රූපම්පි වයධති අරූපම්පි, තථා අරූපං 

අරූපම්පිවයධතිරූපම්පි.කථං? අෙඤ්හිපථවීධාතුභිජ්ජමානාඉතරාතිස්යසො

ධාතුයෙො ගයහත්වාවභිජ්ජති, ආයපොධාතුආදීසුපිඑයසවනයෙො, එවංතාවරූපං

රූපයමවවයධති. රූපක්ඛන්යධො පනභිජ්ජමායනො චත්තායරො අරූපක්ඛන්යධ

ගයහත්වාව භිජ්ජති, එවං රූපං අරූපම්පි වයධති. යවදනාක්ඛන්යධොපි

භිජ්ජමායනො සඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණක්ඛන්යධ ගයහත්වාව භිජ්ජති.

සඤ්ඤාක්ඛන්ධාදීසුපි එයසව නයෙො. එවං අරූපං අරූපයමව වයධති. 

චුතික්ඛයණ පන චත්තායරො අරූපක්ඛන්ධා භිජ්ජමානා වත්ථුරූපම්පි

ගයහත්වාව භිජ්ජන්ති, එවං අරූපංරූපම්පි වයධති. එවං තාව අඤ්ඤමඤ්ඤං

වයධන්තීති වධකා. ෙත්ථ පන ඛන්ධා අත්ථි, තත්ථ

යඡදනයභදනවධබන්ධනාදයෙො යහොන්ති, න අඤ්ඤත්ථාති. එවං ඛන්යධසු

සන්යතසුවයධොපඤ්ඤාෙතීතිපිවධකා. 

ඉදානි පඤ්චක්ඛන්යධ රූපාරූපවයසනද්යවයකොට්ඨායසකත්වා, රූපවයසන

වා නාමවයසන වා රූපපරිග්ගහං ආදිං කත්වා, ොව අරහත්තා කම්මට්ඨානං

කයථතබ්බංසිොතම්පිවිසුද්ධිමග්යග කථිතයමව. 

ඡට්යඨො අන්තරචයරො වධයකො උක්ඛිත්තාසියකොති යඛො, භික්ඛයව, 

නන්දීරාගස්යසතං අධිධමවචනන්ති එත්ථ ද්වීහාකායරහි නන්දීරාගස්ස 

උක්ඛිත්තාසිකවධකසදිසතා යවදිතබ්බා පඤ්ඤාසිරපාතනයතො ච 

යෙොනිසම්පටිපාදනයතො ච. කථං? චක්ඛුද්වාරස්මිඤ්හි ඉට්ඨාරම්මයණ

ආපාථගයත තං ආරම්මණං නිස්සාෙ යලොයභො උප්පජ්ජති, එත්තාවතා

පඤ්ඤාසීසං පතිතං නාම යහොති, යසොතද්වාරාදීසුපි එයසවනයෙො. එවං තාව

පඤ්ඤාසිරපාතනයතො සදිසතා යවදිතබ්බා. නන්දීරායගො පයනස
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අණ්ඩජාදියභදාචතස්යසොයෙොනියෙොඋපයනති.තස්සයෙොනිඋපගමනමූලකානි

පඤ්චවීසති මහාභොනි ද්වත්තිංසකම්මකාරණානි චආගතායනව යහොන්තීති

එවං යෙොනිසම්පටිපාදනයතොපිස්සඋක්ඛිත්තාසිකවධකසදිසතායවදිතබ්බා. 

ඉති නන්දීරාගවයසනාපි එකස්ස භික්ඛුයනො කම්මට්ඨානං කථිතයමව යහොති.

කථං? අෙඤ්හි නන්දීරායගො සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො, තං සඞ්ඛාරක්ඛන්යධොති 

වවත්ථයපත්වා තංසම්පයුත්තා යවදනා යවදනාක්ඛන්යධො, සඤ්ඤා

සඤ්ඤාක්ඛන්යධො, චිත්තං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, යතසං වත්ථාරම්මණං

රූපක්ඛන්යධොති, එවංපඤ්චක්ඛන්යධ වවත්ථයපති.ඉදානියතපඤ්චක්ඛන්යධ

නාමරූපවයසන වවත්ථයපත්වා, යතසං පච්චෙපරියෙසනයතො පට්ඨාෙ

විපස්සනං වඩ්යඪත්වා, අනුපුබ්යබන එයකො අරහත්තං පාපුණාතීති එවං

නන්දීරාගවයසනකම්මට්ඨානංකථිතංයහොති. 

ඡන්නං අජ්ඣත්තිකාෙතනානං සුඤ්ඤගායමන සදිසතා පාළිෙංයෙව ආගතා. 

අෙං පයනත්ථකම්මට්ඨානනයෙො – ෙථා ච යත ඡ යචොරා ඡකුටිකං සුඤ්ඤං

ගාමං පවිසිත්වා අපරාපරං විචරන්තා කඤ්චි අලභිත්වා ගායමන අනත්ථිකා

යහොන්ති, එවයමවං භික්ඛු ඡසු අජ්ඣත්තිකාෙතයනසු අභිනිවිසිත්වා

විචිනන්යතො ‘‘අහ’’න්ති වා ‘‘මම’’න්ති වා ගයහතබ්බංකඤ්චි අදිස්වා යතහි

අනත්ථියකො යහොති. යසො ‘‘විපස්සනං පට්ඨයපස්සාමී’’ති

උපාදාරූපකම්මට්ඨානවයසන චක්ඛුපසාදාදයෙො පරිග්ගයහත්වා ‘‘අෙං 

රූපක්ඛන්යධො’’ති වවත්ථයපති, මනාෙතනං ‘‘අරූපක්ඛන්යධො’’ති. ඉති

සබ්බානියපතානි නාමඤ්යචව රූපඤ්චාති නාමරූපවයසන වවත්ථයපත්වා, 

යතසං පච්චෙං පරියෙසිත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා, සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො

අනුපුබ්යබන අරහත්යත පතිට්ඨාති. ඉදං එකස්ස භික්ඛුයනො ොව අරහත්තා 

කම්මට්ඨානංකථිතංයහොති. 

ඉදානි බාහිරානං ගාමඝාතකයචොයරහි සදිසතං දස්යසන්යතො යචොරා

ගාමඝාතකාති යඛොතිආදිමාහ. තත්ථ මනාපාමනායපසූති කරණත්යථ භුම්මං, 

මනාපාමනායපහීතිඅත්යථො.තත්ථ යචොයරසුගාමංහනන්යතසුපඤ්චකච්චානි

වත්තන්ති–යචොරාතාවගාමංපරිවායරත්වා ඨිතාඅග්ගිං දත්වාකටකටසද්දං

උට්ඨායපන්ති, තයතොමනුස්සාහත්ථසාරංගයහත්වා බහිනික්ඛමන්ති.තයතො

යතහිසද්ධිංභණ්ඩකස්සකාරණාහත්ථපරාමාසංකයරොන්ති.යකචි පයනත්ථ

පහාරංපාපුණන්ති, යකචිපහාරට්ඨායනපතන්ති, අවයසයසපනඅයරොගජයන 

බන්ධිත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානං යනත්වා රජ්ජුබන්ධනාදීහි බන්ධිත්වා

දාසපරියභොයගන පරිභුඤ්ජන්ති. 
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තත්ථ ගාමඝාතකයචොරානං ගාමං පරිවායරත්වා අග්ගිදානං විෙ ඡසු ද්වායරසු

ආරම්මයණආපාථගයතකයලසපරිළාහුප්පත්තියවදිතබ්බා, හත්ථසාරංආදාෙ

බහි නික්ඛමනං විෙ. තඞ්ඛයණ කුසලධම්මං පහාෙ අකුසලසමඞ්ගිතා, 

භණ්ඩකස්ස කාරණා හත්ථපරාමසනාපජ්ජනං විෙ

දුක්කටදුබ්භාසිතපාචිත්තිෙථුල්ලච්චොනංආපජ්ජනකායලො, පහාරලද්ධකායලො

විෙ සඞ්ඝාදියසසං ආපජ්ජනකායලො, පහාරං ලද්ධා පන පහාරට්ඨායන

පතිතකායලො විෙ පාරාජිකං ආපජ්ජිත්වා අස්සමණකායලො, අවයසසජනස්ස

බන්ධිත්වා වසනට්ඨානං යනත්වා දාසපරියභොයගන පරිභුඤ්ජනකායලො විෙ

තයමව ආරම්මණං නිස්සාෙ සබ්යබසං පස්සන්තානංයෙව

චූළසීලමජ්ඣිමසීලමහාසීලානි භින්දිත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාෙ ගිහිභාවං

ආපජ්ජනකායලො. තත්රස්ස පුත්තදාරං යපොයසන්තස්ස සන්දිට්ඨියකො 

දුක්ඛක්ඛන්යධො යවදිතබ්යබො, කාලං කත්වා අපායෙ නිබ්බත්තස්ස

සම්පරායයකො. 

ඉමානිපිබාහිරාෙතනානිඑකස්සභික්ඛුයනොකම්මට්ඨානවයසයනව කථිතානි.

එත්ථහිරූපාදීනිචත්තාරිඋපාදාරූපානි, යඵොට්ඨබ්බාෙතනංතිස්යසොධාතුයෙො, 

ධම්මාෙතයන ආයපොධාතුො සද්ධිං තා චතස්යසොති ඉමානි චත්තාරි භූතානි, 

යතසං පරිච්යඡදවයසන ආකාසධාතු, ලහුතාදිවයසන ලහුතාදයෙොති එවමිදං

සබ්බම්පිභූතුපාදාෙරූපං රූපක්ඛන්යධො, තදාරම්මණායවදනාදයෙොචත්තායරො

අරූපක්ඛන්ධා. තත්ථ ‘‘රූපක්ඛන්යධො රූපං, චත්තායරො අරූපියනො ඛන්ධා

නාම’’න්ති. නාමරූපං වවත්ථයපත්වා පුරිමනයෙයනව පටිපජ්ජන්තස්ස ොව

අරහත්තාකම්මට්ඨානංකථිතංයහොති. 

ඔඝානන්ති එත්ථ දුරුත්තරණට්යඨොඔඝට්යඨො.එයතහි‘‘සීලසංවරංපූයරත්වා

අරහත්තං පාපුණිස්සාමී’’ති අජ්ඣාසෙං සමුට්ඨායපත්වා කලයාණමිත්යත

නිස්සාෙසම්මාවාෙමන්යතනතරිතබ්බා, යෙනවායතනවාදුරුත්තරා.ඉමිනා

දුරුත්තරණට්යඨන ඔඝාති වුච්චන්ති. යතපි එකස්ස භික්ඛුයනො

කම්මට්ඨානවයසන කථිතා. චත්තායරොපි හි එයත එයකො සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො

වාති. යසසංනන්දීරායගවුත්තනයෙයනවයෙොයජත්වාවිත්ථායරතබ්බං. 

සක්කාෙස්යසතං අධිධමවචනන්ති, සක්කායෙොපි හි ආසීවිසාදීහි උදකණ්ණවස්ස

ඔරිමතීරං විෙ චතුමහාභූතාදීහි සාසඞ්යකො සප්පටිභයෙො, යසොපි එකස්ස

භික්ඛුයනො කම්මට්ඨානවයසයනව කථියතො. සක්කායෙො හි

යතභූමකපඤ්චක්ඛන්ධා, යත ච සමාසයතො නාමරූපයමවාති. එවයමත්ථ

නාමරූපවවත්ථානං ආදිං කත්වා ොව අරහත්තා කම්මට්ඨානං

විත්ථායරතබ්බන්ති. 
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නිබ්බානස්යසතං අධිධමවචනන්ති නිබ්බානඤ්හි උදකණ්ණවස්ස පාරිමතීරං විෙ

චතුමහාභූතාදීහි යඛමං අප්පටිභෙං. වීරිොරම්භස්යසතං අධිධමවචනන්ති එත්ථ

චිත්තකරිෙදස්සනත්ථං යහට්ඨා වුත්තවාොමයමව වීරිෙන්ති ගණ්හිත්වා

දස්යසති. තිණ්යණො පාරඞ්ගයතොතිතරිත්වාපාරංගයතො. 

තත්ථෙථාසාසඞ්කඔරිමතීයරඨියතනඋදකණ්ණවංතරිතුකායමනකතිපාහං 

වසිත්වා සණිකං නාවං සජ්යජත්වා උදකකීළං කීළන්යතන විෙ න නාවා

අභිරුහිතබ්බා.එවං කයරොන්යතොහිඅනාරුළ්යහොවබයසනංපාපුණාති.එවයමව

කයලසණ්ණවං තරිතුකායමන ‘‘තරුයණො තාවම්හි, මහල්ලකකායල

අට්ඨඞ්ගිකමග්ගකුල්ලං බන්ධිස්සාමී’’ති පපඤ්යචො න කාතබ්යබො. එවං

කයරොන්යතොහිමහල්ලකකාලංඅපත්වාපිවිනාසං පාපුණාති, පත්වාපිකාතුංන

සක්යකොති. භද්යදකරත්තාදීනි පන අනුස්සරිත්වා යවයගයනව අෙං

අරිෙමග්ගකුල්යලොබන්ධිතබ්යබො. 

ෙථා ච කුල්ලං බන්ධන්තස්ස හත්ථපාදපාරිපූරි ඉච්ඡිතබ්බා. කුණ්ඨපායදො හි

ඛඤ්ජපායදොවාපතිට්ඨාතුංනසක්යකොති, ඵණහත්ථකාදයෙොතිණපණ්ණාදීනි 

ගයහතුං න සක්යකොන්ති. එවමිමම්පි අරිෙමග්ගකුල්ලං බන්ධන්තස්ස

සීලපාදානඤ්යචව සද්ධාහත්ථස්ස ච පාරිපූරි ඉච්ඡිතබ්බා. න හි දුස්සීයලො 

අස්සද්යධො සාසයන අප්පතිට්ඨියතො පටිපත්තිං අස්සද්දහන්යතො

අරිෙමග්ගකුල්ලං බන්ධිතුං සක්යකොති. ෙථා ච පරිපුණ්ණහත්ථපායදොපි

දුබ්බයලො බයාධිපීළියතො කුල්ලං බන්ධිතුං න සක්යකොති, ථාමසම්පන්යනොව

සක්යකොති, එවංසීලවාසද්යධොපිඅලයසොකුසීයතො ඉමංමග්ගකුල්ලංබන්ධිතුං

න සක්යකොති, ආරද්ධවීරියෙොව සක්යකොතීති ඉමං බන්ධිතුකායමන

ආරද්ධවීරියෙනභවිතබ්බං.ෙථායසොපුරියසොකුල්ලං බන්ධිත්වාතීයරඨත්වා

යෙොජනවිත්ථාරං උදකණ්ණවං ‘‘අෙං මො පච්චත්තපුරිසකාරං නිස්සාෙ

නිත්ථරිතබ්යබො’’තිමානසංබන්ධති, එවංයෙොගිනාපිචඞ්කමාඔරුය්හ ‘‘අජ්ජ 

මො චතුමග්ගවජ්ඣංකයලසණ්ණවංතරිත්වා අරහත්යතපතිට්ඨාතබ්බ’’න්ති

මානසං බන්ධිතබ්බං. 

ෙථා ච යසො පුරියසො කුල්ලං නිස්සාෙ උදකණ්ණවං තරන්යතො ගාවුතමත්තං 

ගන්ත්වා නිවත්තිත්වා ඔයලොයකන්යතො ‘‘එකයකොට්ඨාසං අතික්කන්යතොම්හි, 

අඤ්යඤතයෙො යසසා’’තිජානාති, අපරම්පිගාවුතමත්තංගන්ත්වානිවත්තිත්වා

ඔයලොයකන්යතො ‘‘ද්යව අතික්කන්යතොම්හි, ද්යවයසසා’’තිජානාති, අපරම්පි

ගාවුතමත්තං ගන්ත්වා නිවත්තිත්වා ඔයලොයකන්යතො ‘‘තයෙො

අතික්කන්යතොම්හි, එයකොයසයසො’’තිජානාති, තම්පි අතික්කම්මනිවත්තිත්වා

ඔයලොයකන්යතො ‘‘චත්තායරොපි යම යකොට්ඨසා අතික්කන්තා’’ති ජානාති, 
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තඤ්චකුල්ලං පායදන අක්කමිත්වා යසොතාභිමුඛං ඛිපිත්වා උත්තරිත්වා තීයර 

තිට්ඨති. එවං අෙම්පි භික්ඛු අරිෙමග්ගකුල්ලං නිස්සාෙ කයලසණ්ණවං

තරන්යතො යසොතාපත්තිමග්යගන පඨමමග්ගවජ්යඣ කයලයස තරිත්වා

මග්ගානන්තයර ඵයල ඨියතො පච්චයවක්ඛණඤායණන නිවත්තිත්වා

ඔයලොයකන්යතො ‘‘චතුමග්ගවජ්ඣානං යම කයලසානං එයකො යකොට්ඨායසො

පහීයනො, ඉතයර තයෙො යසසා’’ති ජානාති. පුන තයථව 

ඉන්ද්රිෙබලයබොජ්ඣඞ්ගානි සයමොධායනත්වා සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො

සකදාගාමිමග්යගන දුතිෙමග්ගවජ්යඣ කයලයස තරිත්වා මග්ගානන්තයර

ඵයල ඨියතො පච්චයවක්ඛණඤායණන නිවත්තිත්වා, ඔයලොයකන්යතො

‘‘චතුමග්ගවජ්ඣානං යම කයලසානං ද්යව යකොට්ඨාසා පහීනා, ඉතයර ද්යව

යසසා’’ති ජානාති. පුන තයථව ඉන්ද්රිෙබලයබොජ්ඣඞ්ගානි සයමොධායනත්වා

සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො අනාගාමිමග්යගන තතිෙමග්ගවජ්යඣ කයලයස

තරිත්වා මග්ගානන්තයර ඵයල ඨියතො පච්චයවක්ඛණඤායණන නිවත්තිත්වා

ඔයලොයකන්යතො ‘‘චතුමග්ගවජ්ඣානං යම කයලසානං තයෙො යකොට්ඨාසා

පහීනා, එයකො යසයසො’’ති ජානාති. පුන තයථව ඉන්ද්රිෙබලයබොජ්ඣඞ්ගානි

සයමොධායනත්වා සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො අරහත්තමග්යගන

චතුත්ථමග්ගවජ්යඣ කයලයස තරිත්වා මග්ගානන්තයර ඵයල ඨියතො

පච්චයවක්ඛණඤායණන නිවත්තිත්වා ඔයලොයකන්යතො ‘‘සබ්බකයලසා යම

පහීනා’’ති ජානාති. 

ෙථා යසො පුරියසො තංකුල්ලං යසොයතපවායහත්වා උත්තරිත්වා ථයලඨියතො 

නගරං පවිසිත්වා උපරිපාසාදවරගයතො ‘‘එත්තයකන වතම්හි අනත්යථන

මුත්යතො’’ති එකග්ගචිත්යතො තුට්ඨමානයසො නිසීදති, එවං තස්මිංයෙව වා

ආසයන අඤ්යඤසු වා රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාදීසු ෙත්ථ කත්ථචි නිසින්යනො 

‘‘එත්තයකන වතම්හි අනත්යථන මුත්යතො’’ති නිබ්බානාරම්මණං 

ඵලසමාපත්තිං අප්යපත්වා එකග්ගචිත්යතො තුට්ඨමානයසො නිසීදති. ඉදං වා

සන්ධාෙ වුත්තං තිණ්යණො පාරඞ්ගයතො ථය  තිට්ඨති බ්රාහ්මයණොති යඛො, 

භික්ඛයව, අරහයතො එතං අධිධමවචනන්ති. එවංතායවත්ථනානාකම්මට්ඨානානි

කථිතානි, සයමොධායනත්වා පන සබ්බානිපි එකයමව කත්වා දස්යසතබ්බානි.

එකංකත්වා දස්යසන්යතනාපිපඤ්චක්ඛන්ධවයසයනවවිනිවත්යතතබ්බානි. 

කථං? එත්ථහිචත්තාරිමහාභූතානිඅජ්ඣත්තිකානිපඤ්චාෙතනානි බාහිරානි

පඤ්චාෙතනානි ධම්මාෙතයන පන්නරස සුඛුමරූපානි සක්කාෙස්ස

එකයදයසොති අෙං රූපක්ඛන්යධො, මනාෙතනං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො

ධම්මාෙතයනකයදයසොචත්තායරොඔඝා සක්කායෙකයදයසොතිඉයමචත්තායරො

අරූපියනො ඛන්ධා. තත්ථ රූපක්ඛන්යධො රූපං, චත්තායරො අරූපියනො ඛන්ධා
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නාමන්ති ඉදං නාමරූපං. තස්ස නන්දීරායගො කායමොයඝො භයවොයඝො 

ධම්මාෙතයනකයදයසො සක්කායෙකයදයසොති ඉයම පච්චො. ඉති සප්පච්චෙං 

නාමරූපංවවත්ථයපතිනාම.සප්පච්චෙංනාමරූපංවවත්ථයපත්වාතිලක්ඛණං

ආයරොයපත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො අරහත්තං

පාපුණාතීතිඉදංඑකස්ස භික්ඛුයනොනිෙයානමුඛං. 

තත්ථ චත්තායරො මහාභූතා පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා අජ්ඣත්තිකබාහිරානි

එකාදසාෙතනානි ධම්මාෙතයනකයදයසො දිට්යඨොයඝො අවිජ්යජොයඝො 

සක්කායෙකයදයසොති ඉදං දුක්ඛසච්චං, නන්දීරායගො ධම්මාෙතයනකයදයසො

කායමොයඝො භයවොයඝො සක්කායෙකයදයසොති ඉදං සමුදෙසච්චං, 

පාරිමතීරසඞ්ඛාතං නිබ්බානං නියරොධසච්චං, අරිෙමග්යගො මග්ගසච්චං. තත්ථ

ද්යවසච්චානිවට්ටං, ද්යව විවට්ටං, ද්යවයලොකොනි, ද්යවයලොකුත්තරානීති

චත්තාරි සච්චානි යසොළසහාකායරහි සට්ඨිනෙසහස්යසහි විභජිත්වා

දස්යසතබ්බානීති. යදසනාපරියෙොසායන විපඤ්චිතඤ්ඤූ පඤ්චසතා භික්ඛූ

අරහත්යතපතිට්ඨහිංසු.සුත්තංපනදුක්ඛලක්ඛණවයසනකථිතං. 

2. රයථොපමසුත්තවණ්ණනා 

239. දුතියෙ සුඛයසොමනස්සබහුය ොති කායකසුඛඤ්යචව

යචතසිකයසොමනස්සඤ්චබහුලංඅස්සාතිසුඛයසොමනස්සබහුයලො. යෙොනිචස්ස

ආරද්ධා යහොතීතිකාරණඤ්චස්ස පරිපුණ්ණං යහොති. ආසවානං ඛොොති ඉධ

ආසවක්ඛයෙොති අරහත්තමග්යගො අධිප්යපයතො, තදත්ථාොති අත්යථො. 

ඔධස්තපයතොය ොති රථමජ්යඣ තිරිෙං ඨපිතපයතොයදො. යෙනිච්ඡකන්ති යෙන

දිසාභායගන ඉච්ඡති. ෙදිච්ඡකන්ති ෙං ෙං ගමනං ඉච්ඡති. සායරෙයාති

යපයසෙය. පච්චාසායරෙයාති පටිවිනිවත්යතෙය. ආරක්ඛාොතිරක්ඛණත්ථාෙ. 

සංෙමාොතියවගනිග්ගහණත්ථාෙ.  මාොති නිබ්බියසවනත්ථාෙ. උපසමාොති

කයලසූපසමත්ථාෙ. 

එවයමව යඛොති එත්ථ ෙථා අකුසලස්ස සාරථියනො අදන්යත සින්ධයව

යෙොයජත්වා විසමමග්යගන රථං යපයසන්තස්ස චක්කානිපි භිජ්ජන්ති, 

අක්යඛොපි සින්ධවානඤ්ච ඛුරා, අත්තනාපි අනෙබයසනං පාපුණාති, න ච

ඉච්ඡිතිච්ඡියතන ගමයනන සායරතුං සක්යකොති; එවං ඡසු ඉන්ද්රියෙසු

අගුත්තද්වායරො භික්ඛුනඉච්ඡිතිච්ඡිතංසමණරතිංඅනුභවිතුංසක්යකොති.ෙථා

පන යඡයකො සාරථි දන්යත සින්ධයව යෙොයජත්වා, සයම භූමිභායග රථං

ඔතායරත්වාරස්මියෙොගයහත්වා, සින්ධවානං ඛුයරසුසතිංඨයපත්වා, පයතොදං

ආදාෙ නිබ්බියසවයන කත්වා, යපයසන්යතො ඉච්ඡිතිච්ඡියතන ගමයනන

සායරති. එවයමව ඡසු ඉන්ද්රියෙසු ගුත්තද්වායරො භික්ඛු ඉමස්මිං සාසයන 
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ඉච්ඡිතිච්ඡිතං සමණරතිං අනුයභොති, සයච අනිච්චානුපස්සනාභිමුඛං ඤාණං

යපයසතුකායමො යහොති, තදභිමුඛංඤාණංගච්ඡති.දුක්ඛානුපස්සනාදීසුපිඑයසව

නයෙො. 

යභොෙයන මත්තඤ්ඤූති යභොජනම්හි පමාණඤ්ඤූ. තත්ථ ද්යව පමාණානි –

පටිග්ගහණපමාණඤ්ච පරියභොගපමාණඤ්ච. තත්ථ පටිග්ගහණපමායණ 

දාෙකස්සවයසො යවදිතබ්යබො, යදෙයධම්මස්සවයසොයවදිතබ්යබො, අත්තයනො

ථායමොජානිතබ්යබො.එවරූයපොහිභික්ඛුසයචයදෙයධම්යමොබහුයකොයහොති, 

දාෙයකො අප්පං දාතුකායමො, දාෙකස්සවයසනඅප්පංගණ්හාති.යදෙයධම්යමො

අප්යපො, දාෙයකො බහුං දාතුකායමො, යදෙයධම්මස්ස වයසන අප්පං ගණ්හාති.

යදෙයධම්යමොපි බහු, දාෙයකොපි බහුං දාතුකායමො, අත්තයනො ථාමං ඤත්වා

පමායණනගණ්හාති.යසොතාෙපටිග්ගහයණමත්තඤ්ඤුතාෙ අනුප්පන්නඤ්ච

ලාභං උප්පායදති, උප්පන්නඤ්ච ථාවරං කයරොති ධම්මිකතිස්සමහාරාජකායල 

සත්තවස්සියකොසාමයණයරො විෙ. 

රඤ්යඤො කර පඤ්චහි සකටසයතහි ගුළං ආහරිංසු. රාජා ‘‘මනායපො 

පණ්ණාකායරො, අයෙයහිවිනානඛාදිස්සාමා’’ති අඩ්ඪයතෙයානිසකටසතානි

මහාවිහාරං යපයසත්වා සෙම්පි භුත්තපාතරායසො අගමාසි. යභරිො පහටාෙ

ද්වාදස භික්ඛුසහස්සානි සන්නිපතිංසු. රාජා එකමන්යත ඨියතො ආරාමිකං

පක්යකොසායපත්වා ආහ – ‘‘රඤ්යඤො නාම දායන පත්තපූයරොව පමාණං, 

ගහිතභාජනං පූයරත්වාව යදහි, සයච යකොචි මත්තපටිග්ගහයණ ඨියතො න

ගණ්හාති, මය්හංආයරොයචෙයාසී’’ති. 

අයථයකො මහායථයරො ‘‘මහායබොධිමහායචතිොනි වන්දිස්සාමී’’ති 

යචතිෙපබ්බතා ආගන්ත්වා, විහාරං පවිසන්යතො මහාමණ්ඩපට්ඨායන භික්ඛූ

ගුළංගණ්හන්යතදිස්වාපච්ඡයතොආගච්ඡන්තංසාමයණරංආහ, ‘‘නත්ථියත

ගුයළන අත්යථො’’ති. ‘‘ආම, භන්යත, නත්ථී’’ති. සාමයණර මෙං 

මග්ගකලන්තා, එයකනකපිට්ඨඵලමත්යතනපිණ්ඩයකනඅම්හාකංඅත්යථොති.

සාමයණයරො ථාලකං නීහරිත්වා යථරස්ස වස්සග්ගපටිපාටිෙං අට්ඨාසි.

ආරාමියකොගහණමානංපූයරත්වා උක්ඛිපි, සාමයණයරොඅඞ්ගුලිංචායලසි.තාත

සාමයණර, රාජකුලානංදායනභාජනපූරයමවපමාණං, ථාලකපූරංගණ්හාහීති.

ආම, උපාසක, රාජායනො නාම මහජ්ඣාසො යහොන්ති, අම්හාකං පන 

උපජ්ඣාෙස්සඑත්තයකයනවඅත්යථොති. 

රාජාතස්සකථංසුත්වා, ‘‘කංයභොසාමයණයරොභණතී’’ති? තස්ස සන්තිකං

ගයතො. ආරාමියකො ආහ – ‘‘සාමි, සාමයණරස්ස භාජනං ඛුද්දකං, බහුං න 

ගණ්හාතී’’ති. රාජා ආහ, ‘‘ආනීතභාජනං පූයරත්වා ගණ්හථ, භන්යත’’ති.
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මහාරාජ, රාජායනො නාමමහජ්ඣාසොයහොන්ති, උක්ඛිත්තභාජනංපූයරත්වාව

දාතුකාමා, අම්හාකං පන උපජ්ඣාෙස්ස එත්තයකයනව අත්යථොති. රාජා

චින්යතසි – ‘‘අෙං සත්තවස්සිකදාරයකො, අජ්ජාපිස්ස මුඛයතො ඛීරගන්යධො න

මුච්චති, ගයහත්වා කුයට වා කුටුම්යබ වා පූයරත්වා ස්යවපි පුනදිවයසපි

ඛාදිස්සාමාති න වදති, සක්කා බුද්ධසාසනං පරිග්ගයහතු’’න්ති පුරියස

ආණායපසි, ‘‘යභො, පසන්යනොම්හි සාමයණරස්ස, ඉතරානිපි අඩ්ඪයතෙයානි

සකටසතානිආයනත්වාසඝංස්සයදථා’’ති. 

යසොයෙවපනරාජා එකදිවසංතිත්තිරමංසංඛාදිතුකායමො චින්යතසි – ‘‘සයච

අහං අඞ්ගාරපක්කං තිත්තිරමංසං ඛාදිතුකායමොස්මීති අඤ්ඤස්ස කයථස්සාමි, 

සමන්තායෙොජනට්ඨායනතිත්තිරසමුග්ඝාතංකරිස්සන්තී’’තිඋප්පන්නංපිපාසං 

අධිවායසන්යතො තීණි සංවච්ඡරානි වීතිනායමසි. අථස්ස කණ්යණසු පුබ්යබො

සණ්ඨාසි, යසො අධිවායසතුංඅසක්යකොන්යතො ‘‘අත්ථිනුයඛො, යභො, අම්හාකං

යකොචිඋපට්ඨාකුපාසයකො සීලරක්ඛයකො’’තිපුච්ඡි. ආම, යදව, අත්ථි, තිස්යසො

නාම යසො අඛණ්ඩසීලං රක්ඛතීති. අථ නං වීමංසිතුකායමො පක්යකොසායපසි.

යසොආගන්ත්වා රාජානං වන්දිත්වා අට්ඨාසි. තයතොනංආහ – ‘‘ත්වං, තාත, 

තිස්යසො නාමා’’ති? ‘‘ආම යදවා’’ති. යතන හි ගච්ඡාති. තස්මිං ගයත එකං

කුක්කුටං ආහරායපත්වාඑකංපුරිසංආණායපසි, ‘‘ගච්ඡතිස්සංවදාහි, ඉමංතීහි

පායකහිපචිත්වා අම්හාකංඋපට්ඨායපහී’’ති.යසොගන්ත්වාතථාඅයවොච.යසො

ආහ – ‘‘සයච, යභො, අෙං මතයකො අස්ස, ෙථා ජානාමි, තථා පචිත්වා

උපට්ඨයහෙයං. පාණාතිපාතං පනාහං න කයරොමී’’ති. යසො ආගන්ත්වා

රඤ්යඤොආයරොයචසි. 

රාජාපුන ‘‘එකවාරංගච්ඡා’’තියපයසසි.යසොගන්ත්වා, ‘‘යභො, රාජුපට්ඨානං

නාමභාරිෙං, මාඑවංකරි, පුනපිසීලංසක්කාසමාදාතුං, පයචත’’න්තිආහ. අථ

නං තිස්යසො අයවොච, ‘‘යභො, එකස්මිං නාම අත්තභායව ධුවං එකං මරණං, 

නාහං පාණාතිපාතං කරිස්සාමී’’ති. යසො පුනපි රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා

තතිෙම්පි යපයසත්වා අසම්පටිච්ඡන්තං පක්යකොසායපත්වා අත්තනා පුච්ඡි.

රඤ්යඤොපි තයථව පටිවචනං අදාසි. අථ රාජා පුරියස ආණායපසි, ‘‘අෙං

රඤ්යඤො ආණං යකොයපති, ගච්ඡයථතස්ස ආඝාතනභණ්ඩිකාෙං ඨයපත්වා, 

සීසංඡින්දථා’’ති.රයහො චපනයනසංසඤ්ඤමදාසි– ‘‘ඉමංසන්තජ්ජෙමානා

යනත්වා සීසමස්ස ආඝාතනභණ්ඩිකාෙං ඨයපත්වා ආගන්ත්වා මය්හං 

ආයරොයචථා’’ති. 

යත තං ආඝාතනභණ්ඩිකාෙං නිපජ්ජායපත්වා තමස්ස කුක්කුටං හත්යථසු

ඨපයංසු.යසොතංහදයෙඨයපත්වා ‘‘අහං, තාත, මමජීවිතංතුය්හංයදමි, තව 
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ජීවිතං අහං ගණ්හාමි, ත්වං නිබ්භයෙො ගච්ඡා’’ති විස්සජ්යජසි. කුක්කුයටො

පක්යඛ පප්යඵොයටත්වා ආකායසන ගන්ත්වා වටරුක්යඛ නිලීය. තස්ස

කුක්කුටස්ස අභෙදින්නට්ඨානංකුක්කුටගිරිනාමජාතං. 

රාජා තං පවත්තිං සුත්වා අමච්චපුත්තං පක්යකොසායපත්වා සබ්බාභරයණහි

අලඞ්කරිත්වා ආහ – ‘‘තාත, මො ත්වං එතදත්ථයමව වීමංසියතො, මය්හං 

තිත්තිරමංසංඛාදිතුකාමස්සතීණිසංවච්ඡරානිඅතික්කන්තානි, සක්ඛිස්සසියම 

තියකොටිපරිසුද්ධං කත්වා උපට්ඨායපතු’’න්ති. ‘‘එතං නාම, යදව, මය්හං

කම්ම’’න්ති නික්ඛමිත්වා ද්වාරන්තයර ඨියතො එකං පුරිසං පායතොව තයෙො

තිත්තියරගයහත්වා පවිසන්තං දිස්වා, ද්යවකහාපයණදත්වාතිත්තියරආදාෙ 

පරියසොයධත්වා, ජීරකාදීහිවායසත්වා, අඞ්ගායරසුසුපක්යකපචිත්වාරඤ්යඤො 

උපට්ඨායපසි. රාජා මහාතයල සිරීපල්ලඞ්යක නිසින්යනොව එකං ගයහත්වා

යථොකං ඡින්දිත්වා මුයඛ පක්ඛිපි, තාවයදවස්ස සත්තරසහරණීසහස්සානි

ඵරිත්වා අට්ඨාසි. 

තස්මිං සමයෙ භික්ඛුසඞ්ඝං සරිත්වා, ‘‘මාදියසො නාම පථවිස්සයරො රාජා

තිත්තිරමංසං ඛාදිතුකායමො තීණි සංවච්ඡරානි න ලභි, අපච්චමායනො

භික්ඛුසඞ්යඝොකුයතොලභිස්සතී’’ති? මුයඛපක්ඛිත්තක්ඛණ්ඩංභූමිෙං ඡඩ්යඩසි.

අමච්චපුත්යතො ජණ්ණුයකහි පතිත්වා මුයඛන ගණ්හි. රාජා ‘‘අයපහි, තාත, 

ජානාමහංතවනිද්යදොසභාවං, ඉමිනානාමකාරයණනමොඑතංඡඩ්ඩිත’’න්ති

කයථත්වා, ‘‘යසසකංතයථවසඞ්යගොයපත්වාඨයපහී’’තිආහ. 

පුනදිවයස රාජකුලූපයකො යථයරො පිණ්ඩාෙ පාවිසි. අමච්චපුත්යතො තං දිස්වා

පත්තං ගයහත්වා රාජයගහං පයවයසසි. අඤ්ඤතයරො වුඩ්ඪපබ්බජියතොපි

යථරස්ස පච්ඡාසමයණොවිෙහුත්වාඅනුබන්ධන්යතොපාවිසි.යථයරො ‘‘රඤ්ඤා

පක්යකොසාපිතභික්ඛු භවිස්සතී’’ති පමජ්ජි. අමච්චපුත්යතොපි ‘‘යථරස්ස

උපට්ඨායකො භවිස්සතී’’ති පමාදං ආපජ්ජි. යතසං නිසීදායපත්වා ොගුං අදංසු.

ොගුොපීතාෙරාජාතිත්තියරඋපයනසි. යථයරොඑකංගණ්හි, ඉතයරොපි එකං

ගණ්හි. රාජා ‘‘අනුභායගො අත්ථි, අනාපුච්ඡිත්වා ඛාදිතුං න යුත්ත’’න්ති

මහායථරංආපුච්ඡි.යථයරොහත්ථංපිදහි, මහල්ලකත්යථයරොසම්පටිච්ඡි.රාජා

අනත්තමයනො හුත්වා කතභත්තකච්චං යථරං පත්තං ආදාෙ අනුගච්ඡන්යතො

ආහ–‘‘භන්යත, කුලයගහංආගච්ඡන්යතහිඋග්ගහිතවත්තංභික්ඛුං ගයහත්වා

ආගන්තුං වට්ටතී’’ති. යථයරො තස්මිං ඛයණ අඤ්ඤාසි ‘‘න එස රඤ්ඤා 

පක්යකොසාපියතො’’ති. 

පුනදිවයස උපට්ඨාකසාමයණරං ගයහත්වා පාවිසි. රාජා තදාපි ොගුො පීතාෙ

තිත්තියර උපනායමසි. යථයරො එකං අග්ගයහසි, සාමයණයරො අඞ්ගුලිං
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චායලත්වා මජ්යඣ ඡින්දායපත්වා එකයකොට්ඨාසයමව අග්ගයහසි. රාජා තං

යකොට්ඨාසංමහායථරස්සඋපනායමසි. මහායථයරොහත්ථංපිදහි, සාමයණයරොපි

පිදහි. රාජා අවිදූයර නිසීදිත්වා ඛණ්ඩාඛණ්ඩං ඡින්දිත්වා ඛාදන්යතො

‘‘උග්ගහිතවත්යත නිස්සාෙ දිෙඩ්ඪතිත්තියර ඛාදිතුං ලභිම්හා’’ති ආහ. තස්ස

මංයසඛාදිතමත්යතවකණ්යණහි පුබ්යබොනික්ඛමි.තයතොමුඛංවික්ඛායලත්වා

සාමයණරං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘පසන්යනොස්මි, තාත, අට්ඨ යත ධුවභත්තානි

යදමී’’ති ආහ. අහං, මහාරාජ, උපජ්ඣාෙස්ස දම්මීති. අපරානි අට්ඨ යදමීති.

තානි අම්හාකං ආචරිෙස්ස දම්මීති. අපරානිපි අට්ඨ යදමීති. තානි

සමානුපජ්ඣාොනං දම්මීති. අපරානිපි අට්ඨ යදමීති. තානි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

දම්මීති. අපරානිපි අට්ඨ යදමීති. සාමයණයරො අධිවායසසි. එවං 

පටිග්ගහණමත්තං ජානන්යතො අනුප්පන්නඤ්යචව ලාභං උප්පායදති, 

උප්පන්නඤ්ච ථාවරං කයරොති. ඉදං පටිග්ගහණපමාණං නාම. තත්ථ

පරියභොගපමාණං පච්චයවක්ඛණපයෙොජනං, ‘‘ඉදමත්ථිෙං යභොජනං

භුඤ්ජාමී’’ති පන පච්චයවක්ඛිතපරියභොගස්යසව පයෙොජනත්තා

පරියභොගපමාණංයෙව නාම, තං ඉධ අධිප්යපතං. යතයනව පටිසඞ්ඛා

යෙොනියසොතිආදිමාහ, ඉතරම්පිපනවට්ටතියෙව. 

සීහයසෙයන්ති එත්ථ කාමයභොගියසෙයා, යපතයසෙයා, සීහයසෙයා, 

තථාගතයසෙයාති චතස්යසො යසෙයා. තත්ථ ‘‘යෙභුයෙයන, භික්ඛයව, 

කාමයභොගී වායමන පස්යසන යසන්තී’’ති (අ. නි. 4.246) අෙං 

කාමයභොගියසෙයා. යතසඤ්හි යෙභුයෙයන දක්ඛිණපස්යසන සොයනො නාම 

නත්ථි. 

‘‘යෙභුයෙයන, භික්ඛයව, යපතා උත්තානා යසන්තී’’ති (අ. නි. 4.246) අෙං 

යපතයසෙයා. යපතා හි අප්පමංසයලොහිතත්තා අට්ඨිසඞ්ඝාටජටිතා එයකන

පස්යසනසයතුංනසක්යකොන්ති, උත්තානාවසෙන්ති. 

‘‘යෙභුයෙයන, භික්ඛයව, සීයහො මිගරාජා නඞ්ගුට්ඨං අන්තරසත්ථිම්හි

අනුපක්ඛිපිත්වා දක්ඛියණන පස්යසන සෙතී’’ති අෙං සීහයසෙයා. 

යතජුස්සදත්තා හි සීයහො මිගරාජා ද්යව පුරිමපායද එකස්මිං, පච්ඡිමපායද

එකස්මිං ඨායන ඨයපත්වා නඞ්ගුට්ඨං අන්තරසත්ථිම්හි පක්ඛිපිත්වා

පුරිමපාදපච්ඡිමපාදනඞ්ගුට්ඨානං ඨියතොකාසං සල්ලක්යඛත්වා ද්වින්නං

පුරිමපාදානංමත්ථයකසීසංඨයපත්වාසෙති, දිවසම්පි සයත්වාපබුජ්ඣමායනො

න උත්රසන්යතො පබුජ්ඣති, සීසං පන උක්ඛිපිත්වා පුරිමපාදාදීනං ඨියතොකාසං

සල්ලක්යඛති. සයච කඤ්චි ඨානං විජහිත්වා ඨිතං යහොති, ‘‘නයදං තුය්හං

ජාතිොසූරභාවස්සචඅනුරූප’’න්තිඅනත්තමයනොහුත්වාතත්යථව සෙති, න
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පටුන 

යගොචරාෙපක්කමති.අවිජහිත්වාඨියතපන ‘‘තුය්හංජාතිොචසූරභාවස්සච 

අනුරූපමිද’’න්තිහට්ඨතුට්යඨොඋට්ඨාෙසීහවිජම්භිතංවිජම්භිත්වායකසරභාරං 

විධුනිත්වාතික්ඛත්තුංසීහනාදංනදිත්වායගොචරාෙපක්කමති. 

චතුත්ථජ්ඣානයසෙයා පන තථාගතයසෙයාති වුච්චති. තාසු ඉධ සීහයසෙයා

ආගතා.අෙඤ්හියතජුස්සදඉරිොපථත්තාඋත්තමයසෙයා නාම. 

පාය  පා න්ති දක්ඛිණපායද වාමපාදං. අච්චාධාොති අතිආධාෙ, ඊසකං

අතික්කම්ම ඨයපත්වා. යගොප්ඵයකන හි යගොප්ඵයක, ජාණුනා වා ජාණුම්හි

සඞ්ඝට්ටිෙමායන අභිණ්හං යවදනා උප්පජ්ජති, චිත්තං එකග්ගං න යහොති, 

යසෙයාඅඵාසුකායහොති.ෙථාපනන සඞ්ඝංට්යටති, එවංඅතික්කම්ම ඨපියත

යවදනානුප්පජ්ජති, චිත්තංඑකග්ගංයහොති, යසෙයාඵාසුකායහොති.තස්මාඑවං

යසෙයංකප්යපති. 

සයතො සම්පොයනොති සතිො යචව සම්පජඤ්යඤන ච සමන්නාගයතො. කථං

නිද්දාෙන්යතොසයතොසම්පජායනොයහොතීති? සතිසම්පජඤ්ඤස්ස අප්පහායනන.

අෙඤ්හි දිවසඤ්යචව සකලොමඤ්ච ආවරණීයෙහි ධම්යමහි චිත්තං 

පරියසොයධත්වා පඨමොමාවසායන චඞ්කමා ඔරුය්හ පායද යධොවන්යතොපි

මූලකම්මට්ඨානං අවිජහන්යතොව යධොවති, තං අවිජහන්යතොව ද්වාරං විවරති, 

මඤ්යච නිසීදති, අවිජහන්යතොව නිද්දං ඔක්කමති. පබුජ්ඣන්යතො පන

මූලකම්මට්ඨානං ගයහත්වාව පබුජ්ඣති. එවං නිද්දං ඔක්කමන්යතොපි සයතො

සම්පජායනොයහොති.එවංපනඤාණධාතුකන්තින යරොචයංසු. 

වුත්තනයෙන පයනස චිත්තං පරියසොයධත්වා පඨමොමාවසායන

‘‘උපාදින්නකං සරීරං නිද්දාෙ සමස්සායසස්සාමී’’ති චඞ්කමා ඔරුය්හ 

මූලකම්මට්ඨානං අවිජහන්යතොව පායද යධොවති, ද්වාරං විවරති, මඤ්යච පන

නිසීදිත්වා මූලකම්මට්ඨානං පහාෙ, ‘‘ඛන්ධාව ඛන්යධසු, ධාතුයෙොව ධාතූසු

පටිහඤ්ඤන්තී’’ති යසනාසනං පච්චයවක්ඛන්යතො කයමන නිද්දං ඔක්කමති, 

පබුජ්ඣන්යතො පන මූලකම්මට්ඨානං ගයහත්වාව පබුජ්ඣති. එවං නිද්දං

ඔක්කමන්යතොපිසයතොසම්පජායනොනාමයහොතීති යවදිතබ්යබො. 

ඉති ඉමස්මිං සුත්යතතිවඞ්ගිකා පුබ්බභාගවිපස්සනාවකථිතා. එත්තයකයනව

පන යවොසානං අනාපජ්ජිත්වා තායනව ඉන්ද්රිෙබලයබොජ්ඣඞ්ගානි

සයමොධායනත්වා විපස්සනංවඩ්යඪත්වාභික්ඛුඅරහත්තංපාපුණාතීති.එවංොව

අරහත්තායදසනා කයථතබ්බා. 
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3. කුම්යමොපමසුත්තවණ්ණනා 

240. තතියෙ කුම්යමොති අට්ඨිකුම්යමො. කච්ඡයපොති තස්යසව යවවචනං. 

අනුනදීතීයරති නදිො අනුතීයර. යගොචරපසුයතොති ‘‘සයච කඤ්චි ඵලාඵලං

ලභිස්සාමි, ඛාදිස්සාමී’’ති යගොචරත්ථාෙ පසුයතො උස්සුක්යකො තන්නිබන්යධො. 

සයමො හිත්වාතිසමුග්යගවිෙපක්ඛිපිත්වා. සඞ්කසාෙතීතිඅච්ඡති. සයමො හන්ති 

සයමොදහන්යතොඨයපන්යතො.ඉදංවුත්තංයහොති–ෙථාකුම්යමොඅඞ්ගානිසයක

කපායල සයමොදහන්යතො සිඞ්ගාලස්ස ඔතාරං න යදති, න ච නං සිඞ්ගායලො

පසහති, එවං භික්ඛු අත්තයනො මයනොවිතක්යක සයක ආරම්මණකපායල

සයමොදහන්යතො කයලසමාරස්සඔතාරංනයදති, නචනංමායරොපසහති. 

අනිස්සියතොති තණ්හාදිට්ඨිනිස්සයෙහි අනිස්සියතො. අඤ්ඤමයහඨොයනොති

අඤ්ඤං කඤ්චි පුග්ගලං අවියහයඨන්යතො. පරිනිබ්බුයතොති

කයලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බුයතො. නූපවය ෙය කඤ්චීති අඤ්ඤං කඤ්චි

පුග්ගලං සීලවිපත්තිොවාආචාරවිපත්තිොවාඅත්තානංඋක්කංයසතුකාමතාෙ

වා පරං වම්යභතුකාමතාෙ වා න උපවයදෙය, අඤ්ඤදත්ථු පඤ්ච ධම්යම 

අජ්ඣත්තං උපට්ඨයපත්වා, ‘‘කායලන වක්ඛාමි, යනො අකායලන, භූයතන

වක්ඛාමි, යනොඅභූයතන, සණ්යහනවක්ඛාමි, යනොඵරුයසන, අත්ථසංහියතන 

වක්ඛාමි, යනො අනත්ථසංහියතන, යමත්තචිත්යතො වක්ඛාමි, යනො

යදොසන්තයරො’’තිඑවං උල්ලුම්පනසභාවසණ්ඨියතයනවචිත්යතනවිහරති. 

4. පඨමදාරුක්ඛන්යධොපමසුත්තවණ්ණනා 

241. චතුත්යථ අද් සාති ගඞ්ගාතීයර පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනො

අද්දස. වුය්හමානන්ති චතුරස්සංතච්යඡත්වාපබ්බතන්තයරඨපිතංවාතාතයපන

සුපරිසුක්ඛංපාවුස්සයකයමයඝ වස්සන්යතඋදයකනඋප්ලවිත්වාඅනුපුබ්යබන

ගඞ්ගාෙ නදිො යසොයත පතිතං යතන යසොයතන වුය්හමානං. භික්ඛූ

ආමන්යතසීති ‘‘ඉමිනා දාරුක්ඛන්යධන සදිසං කත්වා මම සාසයන

සද්ධාපබ්බජිතං කුලපුත්තං දස්යසස්සාමී’’ති ධම්මං යදයසතුකාමතාෙ

ආමන්යතසි. අමුං මහන්තං  ාරුක්ඛන්ධං ගඞ්ගාෙ නදිො යසොයතන

වුය්හමානන්ති ඉදං පන අට්ඨයදොසවිමුත්තත්තා යසොතපටිපන්නස්ස 

දාරුක්ඛන්ධස්සඅපයරසමුද්දපත්තිොඅන්තරාෙකයරඅට්ඨයදොයස දස්යසතුං

ආරභි. 

තත්රස්ස එවං අට්ඨයදොසවිමුත්තතා යවදිතබ්බා – එයකො හි ගඞ්ගාෙ නදිො

අවිදූයර පබ්බතතයල ජායතො නානාවල්ලීහි පලියවඨියතො පණ්ඩුපලාසතං

ආපජ්ජිත්වා උපචිකාදීහි ඛජ්ජමායනො තස්මිංයෙව ඨායන අපණ්ණත්තිකභාවං



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 

65 

පටුන 

ගච්ඡති, අෙං දාරුක්ඛන්යධො ගඞ්ගං ඔතරිත්වා වඞ්කට්ඨායනසු විලාසමායනො

සාගරංපත්වාමණිවණ්යණඌමිපිට්යඨ යසොභිතුංනලභති. 

අපයරො ගඞ්ගාතීයර බහිමූයලො අන්යතොසායඛො හුත්වා ජායතො, අෙං කඤ්චාපි 

කායලන කාලං ඔලම්බිනීහි සාඛාහි උදකං ඵුසති, බහිමූලත්තා පන ගඞ්ගං

ඔතරිත්වා වඞ්කට්ඨායනසු විලාසමායනො සාගරං පත්වා මණිවණ්යණ

ඌමිපිට්යඨ යසොභිතුංනලභති. 

අපයරොමජ්යඣගඞ්ගාෙජායතො, දළ්හමූයලනපනසුප්පතිට්ඨියතො, බහි චස්ස

ගතාවඞ්කසාඛානානාවල්ලීහිආබද්ධා, අෙම්පිදළ්හමූලත්තාබහිද්ධා වල්ලීහි

ආබද්ධත්තාචගඞ්ගංඔතරිත්වා…යප.…යසොභිතුංනලභති. 

අපයරො පතිතට්ඨායනයෙව වාලිකාෙ ඔත්ථයටො පූතිභාවං ආපජ්ජති, අෙම්පි

ගඞ්ගංඔතරිත්වා…යප.…නලභති. 

අපයරො ද්වින්නං පාසාණානං අන්තයර ජාතත්තා, සුනිඛායතො විෙ නිච්චයලො

ඨියතො, ආගතාගතං උදකං ද්විධා ඵායලති, අෙං පාසාණන්තයර සුට්ඨු 

පතිට්ඨිතත්තාගඞ්ගංඔතරිත්වා…යප.…නලභති. 

අපයරො අබ්යභොකාසට්ඨායන නභං පූයරත්වා වල්ලීහි ආබද්යධො ඨියතො. එකං 

ද්යව සංවච්ඡයර අතික්කමිත්වා ආගයත මයහොයඝ සකං වා ද්වික්ඛත්තුං වා

යතයමති, අෙම්පි නභං පූයරත්වා ඨිතතාෙ යචව එකස්ස වා ද්වින්නං වා

සංවච්ඡරානං අච්චයෙන සකං වා ද්වික්ඛත්තුං වා යතමනතාෙ ච ගඞ්ගං

ඔතරිත්වා…යප.…නලභති. 

අපයරොපි මජ්යඣ ගඞ්ගාෙ දීපයක ජායතො මුදුක්ඛන්ධසායඛො ඔයඝ ආගයත 

අනුයසොතං නිපජ්ජිත්වා, උදයක ගයත සීසං උක්ඛිපිත්වා, නච්චන්යතො විෙ

තිට්ඨති. ෙස්සත්ථාෙ සාගයරො ගඞ්ගං එවං විෙ වදති, ‘‘යභොති ගඞ්යග ත්වං

මය්හං චන්දනසාරසලළසාරාදීනි නානාදාරූනි ආහරසි, දාරුක්ඛන්ධං පන

නාහරසී’’ති. සුලයභො එස, යදව, පුනවායර ජානිස්සාමීති. පුනවායර

තම්බවණ්යණන උදයකන ආලිඞ්ගමානා විෙ ආගච්ඡති. යසොපි තයථව

අනුයසොතං නිපජ්ජිත්වා, උදයක ගයත සීසං උක්ඛිපිත්වා, නච්චන්යතො විෙ 

තිට්ඨති.අෙංඅත්තයනොමුදුතාෙගඞ්ගංඔතරිත්වා…යප.…නලභති. 

අපයරොගඞ්ගාෙනදිොතිරිෙංපතියතොවාලිකාෙඔත්ථරියතොඅන්තරයසතු විෙ

බහූනං පච්චයෙො ජායතො, උයභොසු තීයරසු යවළුනළකරඤ්ජකකුධාදයෙො 

උප්ලවිත්වා තත්යථව ලග්ගන්ති. තථා නානාවිධා ගච්ඡා වුය්හමානා 

භින්නමුසලභින්නසුප්පඅහිකුක්කුරහත්ථිඅස්සාදිකුණපානිපි තත්යථව

ලග්ගන්ති. මහාගඞ්ගාපි නං ආසජ්ජ භිජ්ජිත්වා ද්විධා ගච්ඡති, 



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 
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පටුන 

මච්ඡකච්ඡපකුම්භීලමකරාදයෙොපි තත්යථව වාසං කප්යපන්ති. අෙම්පි තිරිෙං

පතිත්වාමහාජනස්සපච්චෙත්තකතභායවන ගඞ්ගංඔතරිත්වාවඞ්කට්ඨායනසු

විලාසමායනොසාගරංපත්වා මණිවණ්යණඌමිපිට්යඨයසොභිතුංනලභති. 

ඉති භගවා ඉයමහි අට්ඨහි යදොයසහි විමුත්තත්තා යසොතපටිපන්නස්ස 

දාරුක්ඛන්ධස්සඅපයරසමුද්දපත්තිොඅන්තරාෙකයරඅට්ඨයදොයස දස්යසතුං 

අමුං මහන්තං  ාරුක්ඛන්ධං ගඞ්ගාෙනදිොයසොයතනවුය්හමානන්තිආදිමාහ.

තත්ථ න ථය  උස්සීදිස්සතීති ථලං නාභිරුහිස්සති. න මනුස්සග්ගායහො 

ගයහස්සතීති ‘‘මහා වතාෙං දාරුක්ඛන්යධො’’ති දිස්වා, උළුම්යපන තරමානා 

ගන්ත්වා, යගොපානසීආදීනං අත්ථාෙ මනුස්සා න ගණ්හිස්සන්ති. න 

අමනුස්සග්ගායහොගයහස්සතීති‘‘මහග්යඝොඅෙංචන්දනසායරො, විමානද්වායර

නං ඨයපස්සාමා’’තිමඤ්ඤමානානඅමනුස්සාගණ්හිස්සන්ති. 

එවයමවයඛොතිඑත්ථසද්ධිංබාහියරහි අට්ඨහියදොයසහිඑවංඔපම්මසංසන්දනං

යවදිතබ්බං – ගඞ්ගාෙ අවිදූයර පබ්බතතයල ජායතො තත්යථව උපචිකාදීහි

ඛජ්ජමායනො අපණ්ණත්තිකභාවං ගතදාරුක්ඛන්යධො විෙ හි ‘‘නත්ථි 

දින්න’’න්තිආදිකාෙ මිච්ඡාදිට්ඨිො සමන්නාගයතො පුග්ගයලො යවදිතබ්යබො.

අෙඤ්හි සාසනස්ස දූරීභූතත්තා අරිෙමග්ගංඔරුය්හසමාධිකුල්යලනිසින්යනො

නිබ්බානසාගරං පාපුණිතුංනසක්යකොති. 

ගඞ්ගාතීයර බහිමූයලො අන්යතොසායඛො හුත්වා ජායතො විෙ 

අච්ඡින්නගිහිබන්ධයනොසමණකුටිම්බිකපුග්ගයලොදට්ඨබ්යබො.අෙඤ්හි‘‘චිත්තං

නායමතං අනිබද්ධං, ‘සමයණොම්හී’ති වදන්යතොව ගිහී යහොති, ‘ගිහීම්හී’ති

වදන්යතොව සමයණො යහොති. යකො ජානිස්සති, කං භවිස්සතී’’ති? 

මහල්ලකකායල පබ්බජන්යතොපි ගිහිබන්ධනං න විස්සජ්යජති.

මහල්ලකපබ්බජිතානඤ්චසම්පත්තිනාමනත්ථි.තස්සසයචචීවරං පාපුණාති, 

අන්තච්ඡින්නකං වා ජිණ්ණදුබ්බණ්ණං වා පාපුණාති. යසනාසනම්පි 

විහාරපච්චන්යත පණ්ණසාලා වා මණ්ඩයපො වා පාපුණාති. පිණ්ඩාෙ

චරන්යතනාපි පුත්තනත්තකානං දාරකානං පච්ඡයතො චරිතබ්බං යහොති, 

පරිෙන්යත නිසීදිතබ්බං යහොති. යතන යසො දුක්ඛී දුම්මයනො අස්සූනි

මුඤ්චන්යතො, ‘‘අත්ථියම කුලසන්තකංධනං, කප්පතිනුයඛොතංඛාදන්යතන 

ජීවිතු’’න්ති චින්යතත්වා එකං විනෙධරං පුච්ඡති – ‘‘කං, භන්යත ආචරිෙ, 

අත්තයනො සන්තකං විචායරත්වා ඛාදිතුං කප්පති, යනො කප්පතී’’ති? 

‘‘නත්යථත්ථ යදොයසො, කප්පයතත’’න්ති. යසො අත්තයනො භජමානයක

කතිපයෙ දුබ්බයච දුරාචායර භික්ඛූ ගයහත්වා, සාෙන්හසමයෙ අන්යතොගාමං

ගන්ත්වා, ගාමමජ්යඣ ඨියතො ගාමියක පක්යකොසායපත්වා, ‘‘අම්හාකං
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පයෙොගයතො උට්ඨිතංආෙංකස්සයදථා’’තිආහ.භන්යත, තුම්යහපබ්බජිතා, 

මෙං කස්ස දස්සාමාති? කං පබ්බජිතානං අත්තයනො සන්තකං න වට්ටතීති? 

කුද්දාල-පිටකං ගයහත්වා, යඛත්තමරිොදබන්ධනාදීනි කයරොන්යතො

නානාප්පකාරං පුබ්බණ්ණාපරණ්ණඤ්යචව ඵලාඵයල ච සඞ්ගණ්හිත්වා, 

යහමන්තගිම්හවස්සායනසු ෙං ෙං ඉච්ඡති, තං තං පචායපත්වා ඛාදන්යතො

සමණකුටුම්බියකොහුත්වාජීවති.යකවලමස්ස පඤ්චචූළයකනදාරයකනසද්ධිං

පාදපරිචාරිකාව එකා නත්ථි. අෙං පුග්ගයලො කඤ්චාපි ඔලම්බිනීහි සාඛාහි

උදකංඵුසමායනොඅන්යතොසායඛොරුක්යඛොවිෙයචතිෙඞ්ගණයබොධිෙඞ්ගණාදීසු 

භික්ඛූනංකාෙසාමග්ගිංයදති, ගිහිබන්ධනස්සපනඅච්ඡින්නතාෙබහිමූලත්තා 

අරිෙමග්ගංඔතරිත්වාසමාධිකුල්යලනිසින්යනොනිබ්බානසාගරංපාපුණිතුංන 

සක්යකොති. 

ගඞ්ගාෙමජ්යඣජායතොබහිද්ධාවල්ලීහිආබද්ධවඞ්කසාඛාවිෙ සඞ්ඝසන්තකං

නිස්සාෙ ජීවමායනො භින්නාජීවපුග්ගයලො දට්ඨබ්යබො. එකච්යචො ගිහිබන්ධනං 

පහාෙ පබ්බජන්යතොපි සාරුප්පට්ඨායන පබ්බජ්ජං න ලභති. පබ්බජ්ජා හි

නායමසා පටිසන්ධිග්ගහණසදිසා. ෙථා මනුස්සා ෙත්ථ පටිසන්ධිං ගණ්හන්ති, 

යතසංයෙව කුලානං ආචාරං සික්ඛන්ති, එවං භික්ඛූපි යෙසං සන්තියක

පබ්බජන්ති, යතසංයෙව ආචාරං ගණ්හන්ති. තස්මා එකච්යචො

අසාරුප්පට්ඨායන පබ්බජිත්වා ඔවාදානුසාසනීඋද්යදසපරිපුච්ඡාදීහි පරිබාහියරො

හුත්වාපායතොවමුණ්ඩඝටංගයහත්වා උදකතිත්ථංගච්ඡති, ආචරියුපජ්ඣාොනං 

භත්තත්ථාෙ ඛන්යධ පත්තං කත්වා භත්තසාලං ගච්ඡති, දුබ්බචසාමයණයරහි

සද්ධිංනානාකීළංකීළති, ආරාමිකදාරයකහිසංසට්යඨොවිහරති. 

යසොදහරභික්ඛුකායලඅත්තයනොඅනුරූයපහිදහරභික්ඛූහියචවආරාමියකහි ච

සද්ධිං සඞ්ඝයභොගං ගන්ත්වා, ‘‘අෙං ඛීණාසයවහි අසුකරඤ්යඤො සන්තිකා 

පටිග්ගහිතසඞ්ඝයභොයගො, තුම්යහ සඞ්ඝස්ස ඉදඤ්චිදඤ්ච න යදථ, න හි

තුම්හාකං පවත්තිංසුත්වා රාජා වා රාජමහාමත්තා වා අත්තමනාභවිස්සන්ති, 

එථ දානි ඉදඤ්චිදඤ්ච කයරොථා’’ති කුද්දාල-පිටකානි ගාහායපත්වා යහට්ඨා

තළාකමාතිකාසු කත්තබ්බකච්චානි කාරායපත්වා බහුං පුබ්බණ්ණාපරණ්ණං

විහාරං පයවයසත්වා ආරාමියකහි අත්තයනො උපකාරභාවං සඞ්ඝස්ස

ආයරොචායපති.සඞ්යඝො‘‘අෙංදහයරොබහූපකායරො, ඉමස්ස සතංවාද්විසතංවා

යදථා’’ති දායපති.ඉතියසොඉයතොචියතොච සඞ්ඝසන්තයකයනවවඩ්ඪන්යතො

බහිද්ධා එකවීසතිවිධාහි අයනසනාහි බද්යධො අරිෙමග්ගං ඔතරිත්වා

සමාධිකුල්යලනිසින්යනොනිබ්බානසාගරංපාපුණිතුංනසක්යකොති. 
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පතිතට්ඨායනයෙව වාලිකාෙ ඔත්ථරිත්වා පූතිභාවං ආපාදිතරුක්යඛො විෙ

ආලසිෙමහග්ඝයසො යවදිතබ්යබො. එවරූපඤ්හි පුග්ගලං ආමිසචක්ඛුං

පච්චෙයලොලං විස්සට්ඨආචරියුපජ්ඣාෙවත්තං 

උද්යදසපරිපුච්ඡායෙොනියසොමනසිකාරවජ්ජිතං සන්ධාෙ පඤ්ච නීවරණානි

අත්ථයතොඑවං වදන්ති– ‘‘යභො, කස්සසන්තිකංගච්ඡාමා’’ති? අථථිනමිද්ධං

උට්ඨාෙ එවමාහ – ‘‘කං න පස්සථ? එයසො අසුකවිහාරවාසී කුසීතපුග්ගයලො

අසුකං නාම ගාමං ගන්ත්වා ොගුමත්ථයක ොගුං, පූවමත්ථයක පූවං, 

භත්තමත්ථයකභත්තංඅජ්යඣොහරිත්වාවිහාරංආගම්ම විස්සට්ඨසබ්බවත්යතො

උද්යදසාදිවිරහියතොමඤ්චංඋපගච්ඡන්යතොමය්හංඔකාසං කයරොතී’’ති. 

තයතො කාමච්ඡන්දනීවරණං උට්ඨාොහ – ‘‘යභො, තව ඔකායස කයත මය්හං 

කයතොව යහොති, ඉදායනව යසො නිද්දායත්වා කයලසානුරඤ්ජියතොව

පබුජ්ඣිත්වා කාමවිතක්කං විතක්යකස්සතී’’ති. තයතො බයාපාදනීවරණං

උට්ඨාොහ – ‘‘තුම්හාකං ඔකායස කයත මය්හං කයතොව යහොති. ඉදායනව

නිද්දායත්වා වුට්ඨියතො ‘වත්තපටිවත්තං කයරොහී’ති වුච්චමායනො, ‘යභො, ඉයම

අත්තයනො කම්මං අකත්වා අම්යහසු බයාවටා’ති නානප්පකාරං ඵරුසවචනං

වදන්යතො අක්ඛීනි නීහරිත්වා විචරිස්සතී’’ති. තයතො උද්ධච්චනීවරණං

උට්ඨාොහ–‘‘තුම්හාකංඔකායසකයතමය්හංකයතොවයහොති, කුසීයතොනාම 

වාතාහයතො අග්ගික්ඛන්යධො විෙ උද්ධයතො යහොතී’’ති. අථ කුකුච්චනීවරණං

උට්ඨාොහ– ‘‘තුම්හාකංඔකායසකයතමය්හංකයතොවයහොති, කුසීයතොනාම

කුක්කුච්චපකයතොව යහොති, අකප්පියෙ කප්පිෙසඤ්ඤං කප්පියෙ ච

අකප්පිෙසඤ්ඤං උප්පායදතී’’ති. අථ විචිකච්ඡානීවරණං උට්ඨාොහ –

‘‘තුම්හාකංඔකායසකයතමය්හංකයතොවයහොති.එවරූයපොහි අට්ඨසුඨායනසු

මහාවිචිකච්ඡං උප්පායදසී’’ති. එවං ආලසිෙමහග්ඝසං පඤ්ච නීවරණානි 

චණ්ඩසුනඛාදයෙොවිෙසිඞ්ගච්ඡින්නංජරග්ගවංඅජ්යඣොත්ථරිත්වාගණ්හන්ති.

යසොපි අරිෙමග්ගයසොතං ඔතරිත්වා සමාධිකුල්යලනිසින්යනොනිබ්බානසාගරං

පාපුණිතුංන සක්යකොති. 

ද්වින්නං පාසාණානං අන්තයර නිඛාතමූලාකායරන ඨිතරුක්යඛො විෙ දිට්ඨිං

උප්පායදත්වා ඨියතො දිට්ඨිගතියකො යවදිතබ්යබො. යසො හි ‘‘අරූපභයව රූපං 

අත්ථි, අසඤ්ඤීභයව චිත්තං පවත්තති, බහුචිත්තක්ඛණියකො 

යලොකුත්තරමග්යගො, අනුසයෙො චිත්තවිප්පයුත්යතො, යතචසත්තාසන්ධාවන්ති

සංසරන්තී’’ති වදන්යතො අරිට්යඨො විෙ කණ්ටකසාමයණයරො විෙ ච විචරති.

පිසුණවායචො පන යහොති, උපජ්ඣාොදයෙො සද්ධිවිහාරිකාදීහි භින්දන්යතො

විචරති. යසොපි අරිෙමග්ගයසොතං ඔතරිත්වා සමාධිකුල්යල නිසින්යනො

නිබ්බානසාගරංපාපුණිතුංනසක්යකොති. 
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පටුන 

අබ්යභොකායසනභංපූයරත්වාවල්ලීහිආබද්යධොඨියතොඑකංද්යව සංවච්ඡයර

අතික්කමිත්වාආගයතමයහොයඝසකංවාද්වික්ඛත්තුංවායතමනරුක්යඛොවිෙ 

මහල්ලකකායල පබ්බජිත්වා පච්චන්යත වසමායනො දුල්ලභසඞ්ඝදස්සයනො

යචව දුල්ලභධම්මස්සවයනො ච පුග්ගයලො යවදිතබ්යබො. එකච්යචො හි

වුඩ්ඪකායල පබ්බජියතො කතිපායහන උපසම්පදං ලභිත්වා පඤ්චවස්සකායල

පාතියමොක්ඛං පගුණං කත්වා දසවස්සකායල විනෙධරත්යථරස්ස සන්තියක

විනෙකථාකායලමරිචංවාහරීතකඛණ්ඩංවාමුයඛඨයපත්වා බීජයනනමුඛං

පිධාෙ නිද්දාෙන්යතො නිසීදිත්වා යලසකප්යපන කතවිනයෙො නාම හුත්වා

පත්තචීවරං ආදාෙ පච්චන්තං ගච්ඡති. තත්ර නං මනුස්සා සක්කරිත්වා

භික්ඛුදස්සනස්ස දුල්ලභතාෙ ‘‘ඉයධව, භන්යත, වසථා’’ති විහාරං කායරත්වා

පුප්ඵූපගඵලූපගරුක්යඛයරොයපත්වාතත්ථවායසන්ති. 

අථ මහාවිහාරසදිසවිහාරා බහුස්සුතා භික්ඛූ, ‘‘ජනපයද චීවරරජනාදීනි කත්වා

ආගමිස්සාමා’’ති තත්ථ ගච්ඡන්ති. යසො යත දිස්වා, හට්ඨතුට්යඨො 

වත්තපටිවත්තංකත්වා, පුනදිවයසආදාෙභික්ඛාචාරගාමංපවිසිත්වා, ‘‘අසුයකො

යථයරො සුත්තන්තියකො, අසුයකො අභිධම්මියකො, අසුයකො විනෙධයරො, අසුයකො

යතපිටයකො, එවරූයප යථයරකදා ලභිස්සථ, ධම්මසවනංකායරථා’’ති වදති.

උපාසකා ‘‘ධම්මස්සවනං කායරස්සාමා’’ති විහාරමග්ගං යසොයධත්වා, 

සප්පියතලාදීනි ආදාෙ, මහායථරං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, ධම්මස්සවනං

කායරස්සාම, ධම්මකථිකානං විචායරථා’’ති වත්වා පුනදිවයස ආගන්ත්වා 

ධම්මංසුණන්ති. 

යනවාසිකත්යථයරො ආගන්තුකානං පත්තචීවරානි පටිසායමන්යතො 

අන්යතොගබ්යභයෙව දිවසභාගං වීතිනායමති. දිවාකථියකො උට්ඨියතො

සරභාණයකො ඝයටන උදකං වයමන්යතො විෙ සරභාණං භණිත්වා උට්ඨියතො, 

තම්පි යසො න ජානාති. රත්තිකථියකො සාගරං යඛොයභන්යතො විෙ රත්තිං

කයථත්වා උට්ඨියතො, තම්පි යසො න ජානාති. පච්චූසකථියකො කයථත්වා

උට්ඨාසි, තම්පි යසො න ජානාති. පායතොව පන උට්ඨාෙ මුඛං යධොවිත්වා, 

යථරානංපත්තචීවරානිඋපනායමත්වා, භික්ඛාචාරංඋපගච්ඡන්යතොමහායථරං

ආහ – ‘‘භන්යත, දිවාකථියකො කතරං ජාතකං නාම කයථසි, සරභාණයකො

කතරං සුත්තං නාම භණි, රත්තිකථියකො කතරං ධම්මකථං නාම කයථසි, 

පච්චූසකථියකොකතරංජාතකං නාමකයථසි, ඛන්ධානාමකති, ධාතුයෙොනාම

කති, ආෙතනානාමකතී’’ති.එවරූයපොඑකංද්යව සංවච්ඡරානිඅතික්කමිත්වා

භික්ඛුදස්සනඤ්යචව ධම්මස්සවනඤ්ච ලභන්යතොපි ඔයඝ ආගයත උදයකන

සකං වා ද්වික්ඛත්තුං වා යතමිතරුක්ඛසදියසො යහොති. යසො එවං
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සඞ්ඝදස්සනයතොචධම්මස්සවනයතොචපටික්කම්මදූයරවසන්යතොඅරිෙමග්ගං 

ඔතරිත්වාසමාධිකුල්යලනිසින්යනොනිබ්බානසාගරංපාපුණිතුංනසක්යකොති. 

මජ්යඣ ගඞ්ගාෙ දීපයක ජායතො මුදුරුක්යඛො විෙ මධුරස්සරභාණකපුග්ගයලො

යවදිතබ්යබො.යසොහිඅභිඤ්ඤාතානිඅභිඤ්ඤාතානි යවස්සන්තරාදීනිජාතකානි

උග්ගණ්හිත්වා, දුල්ලභභික්ඛුදස්සනං පච්චන්තං ගන්ත්වා, තත්ථ ධම්මකථාෙ

පසාදිතහදයෙන ජයනන උපට්ඨිෙමායනො අත්තානං උද්දිස්ස කයත 

සම්පන්නපුප්ඵඵලරුක්යඛ නන්දනවනාභිරායම විහායර වසති. අථස්ස

භාරහාරභික්ඛූ තං පවත්තිං සුත්වා, ‘‘අසුයකො කර එවං උපට්ඨායකසු

පටිබද්ධචිත්යතො විහරති. පණ්ඩියතො භික්ඛු පටිබයලො බුද්ධවචනං වා

උග්ගණ්හිතුං, කම්මට්ඨානං වා මනසිකාතුං, ආයනත්වා යතන සද්ධිං

අසුකත්යථරස්සසන්තියකධම්මංඋග්ගණ්හිස්සාම, අසුකත්යථරස්ස සන්තියක

කම්මට්ඨාන’’න්තිතත්ථගච්ඡන්ති. 

යසො යතසං වත්තං කත්වා සාෙන්හසමෙං විහාරචාරිකං නික්ඛන්යතහි යතහි

‘‘ඉමං, ආවුයසො, යචතිෙංතොකාරිත’’න්තිපුට්යඨො, ‘‘ආම, භන්යත’’තිවදති.

‘‘අෙං යබොධි, අෙං මණ්ඩයපො, ඉදං උයපොසථාගාරං, එසා අග්ගිසාලා, අෙං

චඞ්කයමො තො කාරියතො. ඉයම රුක්යඛ යරොපායපත්වා තො

නන්දනවනාභිරායමොවිහායරොකාරියතො’’ති.‘‘ආම, භන්යත’’ති, වදති. 

යසො සාෙං යථරුපට්ඨානං ගන්ත්වා වන්දිත්වා පුච්ඡති – ‘‘කස්මා, භන්යත, 

ආගතත්ථා’’ති? ‘‘ආවුයසො, තං ආදාෙ ගන්ත්වා, අසුකත්යථරස්ස සන්තියක 

ධම්මං උග්ගණ්හිත්වා, අසුකත්යථරස්ස සන්තියක කම්මට්ඨානං, අසුකස්මිං

නාම අරඤ්යඤ සමග්ගා සමණධම්මං කරිස්සාමාති ඉමිනා කාරයණන 

ආගතම්හා’’ති. සාධු, භන්යත, තුම්යහ නාම මය්හං අත්ථාෙ ආගතා, අහම්පි

චිරනිවායසන ඉධ උක්කණ්ඨියතො ගච්ඡාමි, පත්තචීවරං ගණ්හාමි, භන්යතති.

ආවුයසො, සාමයණරදහරා මග්ගකලන්තා, අජ්ජ වසිත්වා ස්යව පච්ඡාභත්තං

ගමිස්සාමාති. සාධු, භන්යතති පුනදිවයස යතහි සද්ධිං පිණ්ඩාෙ පවිසති.

ගාමවාසියනො ‘‘අම්හාකං අයෙයො බහූ ආගන්තුයක භික්ඛූ ගයහත්වා

ආගයතො’’ති ආසනානි පඤ්ඤායපත්වා ොගුං පායෙත්වා සුඛනිසින්නකථං 

සුත්වාභත්තංඅදංසු.යථරා‘‘ත්වං, ආවුයසො, අනුයමොදනංකත්වානික්ඛම, මෙං

උදකඵාසුකට්ඨායනභත්තකච්චංකරිස්සාමා’’ති නික්ඛන්තා. 

ගාමවාසියනො අනුයමොදනං සුත්වා පුච්ඡිංසු, ‘‘කුයතො, භන්යත, යථරා 

ආගතා’’ති? එයත අම්හාකං ආචරියුපජ්ඣාො සමානුපජ්ඣාො සන්දිට්ඨා

සම්භත්තාති. කස්මාආගතාති? මං ගයහත්වා ගන්තුකාමතාොති. තුම්යහ පන

ගන්තුකාමාති? ආමාවුයසොති. කං වයදථ, භන්යත, අම්යහහි කස්ස
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උයපොසථාගාරංකාරිතං, කස්සයභොජනසාලා, කස්ස අග්ගිසාලාදයෙොකාරිතා, 

මෙං මඞ්ගලාමඞ්ගයලසු කස්ස සන්තිකං ගමිස්සාමාති? මහාඋපාසිකායෙොපි

තත්යථව නිසීදිත්වා අස්සූනි පවත්තයංසු. දහයරො ‘‘තුම්යහසු එවං දුක්ඛියතසු

අහංගන්ත්වාකංකරිස්සාමි? යථයරඋයෙයොයජස්සාමී’’තිවිහාරං ගයතො. 

යථරාපිකතභත්තකච්චාපත්තචීවරානිගයහත්වානිසින්නාතං දිස්වාව, ‘‘කං, 

ආවුයසො, චිරාෙසි, දිවා යහොති, ගච්ඡාමා’’ති ආහංසු. ආම, භන්යත, තුම්යහ

සුඛිතා, අසුකයගහස්සඉට්ඨකාමූලංඨිතසණ්ඨායනයනවඨිතං, අසුකයගහාදීනං 

චිත්තකම්මමූලාදීනි අත්ථි, ගතස්සාපි යම චිත්තවික්යඛයපො භවිස්සති, තුම්යහ 

පුරයතො ගන්ත්වා අසුකවිහායර චීවරයධොවනරජනාදීනි කයරොථ, අහං තත්ථ

සම්පාපුණිස්සාමීති. යත තස්ස ඔසක්කතුකාමතං ඤත්වා ත්වං පච්ඡා

ආගච්යඡෙයාසීතිපක්කමිංසු. 

යසො යථයර අනුගන්ත්වා නිවත්යතො විහාරයමවආගන්ත්වා යභොජනසාලාදීනි 

ඔයලොයකන්යතො විහාරං රාමයණෙයකං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘සාධු වතම්හින

ගයතො. සයච අගමිස්සං, යකොචි, යදව, ධම්මකථියකො ආගන්ත්වා, සබ්යබසං

මනං භින්දිත්වා, විහාරංඅත්තයනොනිකාෙසන්තකංකයරෙය, අථමොපච්ඡා

ආගන්ත්වා එතස්ස පච්ඡයතො ලද්ධපිණ්ඩං භුඤ්ජන්යතන චරිතබ්බං

භවිස්සතී’’ති. 

යසො අපයරන සමයෙන සුණාති, ‘‘යත කර භික්ඛූ ගතට්ඨායන 

එකනිකාෙද්යවනිකාෙඑකපිටකද්යවපිටකාදිවයසනබුද්ධවචනං උග්ගණ්හිත්වා

අට්ඨකථාචරිොජාතාවිනෙධරාජාතාසතපරිවාරාපි සහස්සපරිවාරාපිචරන්ති.

යෙ පයනත්ථ සමණධම්මං කාතුං ගතා, යත ඝයටන්තා වාෙමන්තා 

යසොතාපන්නා ජාතා, සකදාගාමියනො අනාගාමියනො අරහන්යතො ජාතා, 

මහාසක්කායරන පරිනිබ්බුතා’’ති. යසො චින්යතසි – ‘‘සයච අහම්පි අගමිස්සං, 

මය්හම්යපසා සම්පත්ති අභවිස්ස, ඉමං පන ඨානං මුඤ්චිතුං අසක්යකොන්යතො

අතිවිෙ පරිහීනම්හී’’ති. අෙං පුග්ගයලො අත්තයනො මුදුතාෙ තං ඨානං

අමුඤ්චන්යතොඅරිෙමග්ගං ඔතරිත්වාසමාධිකුල්යලනිසින්යනොනිබ්බානසාගරං

පාපුණිතුංනසක්යකොති. 

ගඞ්ගාෙ නදිො තිරිෙං පතිත්වා, වාලිකාෙ ඔත්ථටභායවන අන්තරයසතු විෙ

හුත්වා, බහූනං පච්චයෙො ජාතරුක්යඛො විෙ

රථවිනීතමහාඅරිෙවංසචන්යදොපමාදිපටිපදාසු අඤ්ඤතරංපටිපදංඋග්ගයහත්වා

ඨියතොඔලීනවුත්තියකො පුග්ගයලො යවදිතබ්යබො. යසොහිතං පටිපත්තිනිස්සිතං

ධම්මං උග්ගයහත්වා පකතිො මඤ්ජුස්සයරො චිත්තලපබ්බතාදිසදිසං මහන්තං

ඨානං ගන්ත්වා යචතිෙඞ්ගණවත්තාදීනි කයරොති. අථ නං ධම්මස්සවනග්ගං
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පටුන 

පත්තං ආගන්තුකා දහරා ‘‘ධම්මංකයථහී’’තිවදන්ති.යසොසම්මාඋග්ගහිතං

ධම්මංපටිපදං දීයපත්වාකයථති.අථස්සපංසුකූලිකපිණ්ඩපාතිකාදයෙොසබ්යබ

යථරනවමජ්ඣිමාභික්ඛූ ‘‘අයහොසප්පුරියසො’’තිඅත්තමනාභවන්ති. 

යසො කස්සචි නිදානමත්තං, කස්සචි උපඩ්ඪගාථං, කස්සචි ගාථං 

උපට්ඨායපන්යතො අෙපට්ටයකන ආබන්ධන්යතො විෙ දහරසාමයණයර

සඞ්ගණ්හිත්වාමහායථයර උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, අෙංයපොරාණකවිහායරො

අත්ථි, එත්ථයකොචි තතු්රප්පායදො’’ති?, පුච්ඡති.යථරා– ‘‘කංවයදසි, ආවුයසො, 

චතුවීසති කරීසසහස්සානි තතු්රප්පායදො’’ති. භන්යත, තුම්යහ එවං වයදථ, 

උද්ධයන පන අග්ගිපි න ජලතීති. ආවුයසො, මහාවිහාරවාසීහි ලද්ධා නාම

එවයමවනස්සන්ති, නයකොචි සණ්ඨයපතීති.භන්යත, යපොරාණකරාජූහිදින්නං

ඛීණාසයවහි පටිග්ගහිතං කස්මා එයත නායසන්තීති? ආවුයසො, තාදියසන

ධම්මකථියකන සක්කා භයවෙය ලද්ධුන්ති. භන්යත, මා එවං වයදථ, අම්යහ

පටිපත්තිදීපකධම්මකථිකා නාම, තුම්යහ මං ‘‘සඞ්ඝකුටුම්බියකො 

විහාරුපට්ඨායකො’’ති මඤ්ඤමානා කාතුකාමාති. කං නු යඛො, ආවුයසො, 

අකප්පිෙයමතං, තුම්හාදියසහිපනකථියතඅම්හාකංඋප්පජ්යජෙයාති? යතනහි, 

භන්යත, ආරාමියකසුආගයතසු අම්හාකං භාරං කයරොථ, එකං කප්පිෙද්වාරං

කයථස්සාමාති. 

යසො පායතොව ගන්ත්වා, සන්නිපාතසාලාෙං ඨත්වා, ආරාමියකසු ආගයතසු 

‘‘උපාසකා අසුකයඛත්යත භායගො කුහිං, අසුකයඛත්යත කහාපණං

කුහි’’න්තිආදීනිවත්වා, අඤ්ඤස්සයඛත්තංගයහත්වා, අඤ්ඤස්ස යදති. එවං

අනුක්කයමනතංතංපටියසයධන්යතො තස්සතස්සයදන්යතොතථාඅකාසි, ෙථා

ොගුහත්ථාපූවහත්ථා භත්තහත්ථායතලමධුඵාණිතඝතාදිහත්ථාචඅත්තයනොව

සන්තිකංආගච්ඡන්ති.සකලවිහායරො එකයකොලාහයලොයහොති, යපසලාභික්ඛූ

නිබ්බිජ්ජඅපක්කමිංසු. 

යසොපිආචරියුපජ්ඣායෙහි විස්සට්ඨකානං බහූනං දුබ්බචපුග්ගලානං උපජ්ඣං

යදන්යතො විහාරං පූයරති. ආගන්තුකා භික්ඛූ විහාරද්වායර ඨත්වාව ‘‘විහායර 

යක වසන්තී’’ති, පුච්ඡිත්වා, ‘‘එවරූපා නාම භික්ඛූ’’ති සුත්වා බාහියරයනව 

පක්කමන්ති. අෙං පුග්ගයලො සාසයන තිරිෙං නිපන්නතාෙ මහාජනස්ස

පච්චෙභාවං උපගයතො අරිෙමග්ගං ඔතරිත්වා සමාධිකුල්යල නිසින්යනො

නිබ්බානසාගරංපාපුණිතුංන සක්යකොති. 

භගවන්තංඑත යවොචාති ‘‘නිබ්බානපබ්භාරා’’තිපයදනඔසාපිතංධම්මයදසනං

ඤත්වාඅනුසන්ධිකුසලතාෙඑතං‘‘කං නුයඛො, භන්යත’’තිආදිවචනංඅයවොච.

තථාගයතොපි හි ඉමිස්සං පරිසතිනිසින්යනො ‘‘අනුසන්ධිකුසයලො භික්ඛු අත්ථි, 
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යසො මං පඤ්හං පුච්ඡිස්සතී’’ති තස්යසව ඔකාසකරණත්ථාෙ ඉමස්මිං ඨායන

යදසනංනිට්ඨායපසි. 

ඉදානි ඔරිමං තීරන්තිආදිනා නයෙන වුත්යතසු අජ්ඣත්තිකාෙතනාදීසු එවං

උපගමනානුපගමනාදීනි යවදිතබ්බානි. ‘‘මය්හං චක්ඛු-පසන්නං, අහං

අප්පමත්තකම්පි රූපාරම්මණං පටිවිජ්ඣිතුං සක්යකොමී’’ති එතං නිස්සාෙ

චක්ඛුං අස්සායදන්යතොපි තිමිරකවාතාදීහි උපහතපසායදො ‘‘අමනාපං මය්හං

චක්ඛු, මහන්තම්පි රූපාරම්මණං විභායවතුං න සක්යකොමී’’ති යදොමනස්සං

ආපජ්ජන්යතොපි චක්ඛාෙතනං උපගච්ඡති නාම. අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තාති

තිණ්ණං ලක්ඛණානං වයසන විපස්සන්යතො පන න උපගච්ඡති නාම.

යසොතාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

මනාෙතයන පන ‘‘මනාපං වත යම මයනො, කඤ්චි වාමයතො අග්ගයහත්වා 

සබ්බං දක්ඛිණයතොව ගණ්හාතී’’ති වා ‘‘මයනන යම චින්තිතචින්තිතස්ස

අලායභොනාම නත්ථී’’තිවාඑවංඅස්සායදන්යතොපි, ‘‘දුචින්තිතචින්තිතස්සයම

මයනො අප්පදක්ඛිණග්ගාහී’’තිඑවංයදොමනස්සංඋප්පායදන්යතොපිමනාෙතනං

උපගච්ඡති නාම. ඉට්යඨ පන රූයප රාගං, අනිට්යඨ පටිඝං උප්පායදන්යතො

රූපාෙතනංඋපගච්ඡතිනාම. සද්දාෙතනාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

නන්දීරාගස්යසතං අධිධමවචනන්ති ෙථා හි මජ්යඣ සංසීදිත්වා ථලං පත්තං

දාරුක්ඛන්ධං සණ්හථූලවාලිකා පිදහති, යසො පුන සීසං උක්ඛිපිතුං න

සක්යකොති, එවං නන්දීරායගන ආබද්යධො පුග්ගයලො චතූසු මහාඅපායෙසු

පතියතො මහාදුක්යඛන පිධීෙති, යසො අයනයකහිපි වස්සසහස්යසහි පුන සීසං

උක්ඛිපිතුංනසක්යකොති.යතනවුත්තං‘‘නන්දීරාගස්යසතං අධිවචන’’න්ති. 

අස්මිමානස්යසතං අධිධමවචනන්ති ෙථා හි ථයල ආරුළ්යහො දාරුක්ඛන්යධො

යහට්ඨා ගඞ්යගොදයකන යචව උපරි වස්යසන ච යතයමන්යතො අනුක්කයමන

යසවාලපරියෙොනද්යධො ‘‘පාසායණො නු යඛො එස ඛාණුයකො’’ති වත්තබ්බතං

ආපජ්ජති, එවයමව අස්මිමායනන උන්නයතො පුග්ගයලො පංසුකූලිකට්ඨායන

පංසුකූලියකො යහොති, ධම්මකථිකට්ඨායන ධම්මකථියකො, 

භණ්ඩනකාරකට්ඨායන භණ්ඩනකාරයකො, යවජ්ජට්ඨායන යවජ්යජො, 

පිසුණට්ඨායන පිසුයණො. යසො නානප්පකාරං අයනසනං ආපජ්ජන්යතො තාහි

තාහි ආපත්තීහිපලියවඨියතො ‘‘අත්ථිනුයඛොඅස්සඅබ්භන්තයරකඤ්චිසීලං, 

උදාහු නත්ථී’’ති වත්තබ්බතං ආපජ්ජති. යතන වුත්තං ‘‘අස්මිමානස්යසතං 

අධිවචන’’න්ති. 
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පඤ්චන්යනතං කාමගුණානංඅධිධමවචනන්තිෙථාහිආවට්යටපතිතදාරුඛන්යධො

අන්යතොයෙව පාසාණාදීසු ආහතසමබ්භාහයතො භිජ්ජිත්වා චුණ්ණවිචුණ්ණං

යහොති, එවං පඤ්චකාමගුණාවට්යට පතිතපුග්ගයලො චතූසු අපායෙසු 

කම්මකාරණඛුප්පිපාසාදිදුක්යඛහි ආහතසමබ්භාහයතො දීඝරත්තං

චුණ්ණවිචුණ්ණතං ආපජ්ජති. යතන වුත්තං ‘‘පඤ්චන්යනතං කාමගුණානං

අධිවචන’’න්ති. 

දුස්සීය ොති නිස්සීයලො. පාපධම්යමොති ලාමකධම්යමො. අසුචීති න සුචි. 

සඞ්කස්සරසමාචායරොති ‘‘ඉමස්ස මඤ්යඤ ඉමස්ස මඤ්යඤ ඉදං කම්ම’’න්ති

එවං පයරහි සඞ්කාෙ සරිතබ්බසමාචායරො. සඞ්කාෙ වා පයරසං සමාචාරං 

සරතීතිපිසඞ්කස්සරසමාචායරො.තස්සහිද්යවතයෙොජයනකයථන්යතදිස්වා, 

‘‘මම යදොසං මඤ්යඤ කයථන්තී’’ති යතසං සමාචාරං සඞ්කස්සරති ධාවතීති

සඞ්කස්සරසමාචායරො. 

සමණපටිඤ්යඤොති සලාකග්ගහණාදීසු ‘‘කත්තකා විහායර සමණා’’ති

ගණනාෙආරද්ධාෙ ‘‘අහම්පි සමයණො, අහම්පි සමයණො’’ති පටිඤ්ඤං යදති, 

සලාකග්ගහණාදීනි කයරොති. බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤොති උයපොසථපවාරණාදීසු

‘‘අහම්පි බ්රහ්මචාරී’’ති පටිඤ්ඤාෙ තානි කම්මානි පවිසති. අන්යතොපූතීති

වක්කහදොදීසු අපූතිකස්සපි ගුණානං පූතිභායවන, අන්යතොපූති. අවස්සුයතොති

රායගනතින්යතො. කසම්බුොයතොතිරාගාදීහිකයලයසහිකචවරජායතො. 

එත යවොචාති යගොගණං ගඞ්ගාතීරාභිමුඛං කත්වා පරිසපරිෙන්යත ඨියතො

ආදියතො පට්ඨාෙ ොව පරියෙොසානා සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා, ‘‘සත්ථා

ඔරිමතීරාදීනංඅනුපගච්ඡන්තාදිවයසනසක්කාපටිපත්තිංපූයරතුන්තිවදති. ෙදි

එවංපූයරතුංසක්කා, අහංපබ්බජිත්වාපූයරස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඑතං‘‘අහං 

යඛො, භන්යත’’තිආදිවචනංඅයවොච. 

වච්ඡගිද්ධිධමනියෙොති වච්යඡසු සස්යනහා ථයනහි ඛීරං පග්ඝරන්යතහි

වච්ඡකස්යනයහනසෙයමවගමිස්සන්තීති. නිෙයායතයහවාතිනිෙයායතහියෙව.

ගාවීසුහිඅනිෙයාතිතාසු යගොසාමිකාආගන්ත්වා, ‘‘එකාගාවීනදිස්සති, එයකො

යගොයණො, එයකො වච්ඡයකො න දිස්සතී’’ති තුය්හං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො

විචරිස්සන්ති, ඉතියතඅඵාසුකං භවිස්සති.පබ්බජ්ජාචනායමසාසඉණස්සන

රුහති, අණණා පබ්බජ්ජා ච බුද්ධාදීහි සංවණ්ණිතාති දස්සනත්ථං එවමාහ. 

නිෙයාතාති නිෙයාතිතා.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටවිවට්ටංකථිතං. 
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5. දුතිෙදාරුක්ඛන්යධොපමසුත්තවණ්ණනා 

242. පඤ්චයම කිමි ාෙන්ති කමිලානාමයක නගයර. සංකිලිට්ඨන්ති

පටිච්ඡන්නකාලයතො පට්ඨාෙ අසංකලිට්ඨා නාම ආපත්ති නත්ථි, එවරූපං

සංකලිට්ඨං ආපත්තිං. න වුට්ඨානං පඤ්ඤාෙතීති පරිවාසමානත්තඅබ්භායනහි

වුට්ඨානංනදිස්සති. 

6. අවස්සුතපරිොෙසුත්තවණ්ණනා 

243. ඡට්යඨ නවංසන්ථාගාරන්තිඅධුනා කාරිතංසන්ථාගාරං, එකාමහාසාලාති

අත්යථො. උයෙයොගකාලාදීසු හි රාජායනො තත්ථ ඨත්වා, ‘‘එත්තකා පුරයතො

ගච්ඡන්තු, එත්තකා පච්ඡා, එත්තකා උයභොහි පස්යසහි, එත්තකා හත්ථී

අභිරුහන්තු, එත්තකා අස්යස, එත්තකා රයථසු තිට්ඨන්තූ’’ති එවං සන්ථං 

කයරොන්ති, මරිොදං බන්ධන්ති, තස්මා තං ඨානං සන්ථාගාරන්ති වුච්චති.

උයෙයොගට්ඨානයතො ච ආගන්ත්වා ොව යගයහසු අල්ලයගොමෙපරිභණ්ඩාදීනි

කායරන්ති, තාව ද්යව තීණි දිවසානි යත රාජායනො තත්ථ සන්ථරන්තීතිපි

සන්ථාගාරං. යතසං රාජූනං සහ අත්ථානුසාසනං අගාරන්තිපි සන්ථාගාරං.

ගණරාජායනො හි යත, තස්මා උප්පන්නං කච්චං එකස්ස වයසන න ඡිජ්ජති, 

සබ්යබසං ඡන්යදොපි ලද්ධුං වට්ටති, තස්මා සබ්යබ තත්ථ සන්නිපතිත්වා 

අනුසාසන්ති. යතන වුත්තං ‘‘සහ අත්ථානුසාසනං අගාරන්තිපි

සන්ථාගාර’’න්ති. ෙස්මා පන යත තත්ථ සන්නිපතිත්වා, ‘‘ඉමස්මිං කායල

කසිතුං වට්ටති, ඉමස්මිං කායල වපිතු’’න්ති එවමාදිනා නයෙන

ඝරාවාසකච්චානි සම්මන්තෙන්ති, තස්මා ඡිද්දාවඡිද්දං ඝරාවාසං තත්ථ

සන්ථරන්තීතිපි, සන්ථාගාරං. අචිරකාරිතං යහොතීති

ඉට්ඨකකම්මසුධාකම්මචිත්තකම්මාදිවයසන සුසජ්ජිතංයදවවිමානංවිෙඅධුනා

නිට්ඨාපිතං. සමයණන වාති එත්ථ ෙස්මා ඝරවත්ථුපරිග්ගහණකායලයෙව

යදවතාඅත්තයනොවසනට්ඨානංගණ්හන්ති, තස්මා ‘‘යදයවනවා’’තිඅවත්වා, 

‘‘සමයණනවාබ්රාහ්මයණනවායකනචිවා මනුස්සභූයතනා’’තිවුත්තං. 

යෙන භගවායතනුපසඞ්කමිංසූතිසන්ථාගාරංනිට්ඨිතන්තිසුත්වා ‘‘ගච්ඡාමනං

පස්සිස්සාමා’’ති ගන්ත්වා ද්වාරයකොට්ඨකයතො පට්ඨාෙ සබ්බං ඔයලොයකත්වා

‘‘ඉදං සන්ථාගාරං අතිවිෙ මයනොරමං සස්සිරිකං. යකන පඨමං පරිභුත්තං 

අම්හාකං දීඝරත්තං හිතාෙ සුඛාෙ අස්සා’’ති චින්යතත්වා – ‘‘අම්හාකං 

ඤාතියසට්ඨස්ස පඨමං දිෙයමායනපි සත්ථුයනොව අනුච්ඡවිකං, 

දක්ඛියණෙයවයසන දිෙයමායනපි සත්ථුයනොව අනුච්ඡවිකං, තස්මා සත්ථාරං

පඨමංපරිභුඤ්ජායපස්සාම, භික්ඛුසඞ්ඝස්සචආගමනංකරිස්සාම, භික්ඛුසඞ්යඝ

ආගයත යතපිටකං බුද්ධවචනං ආගතයමව භවිස්සති, සත්ථාරං තිොමරත්තිං
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අම්හාකං ධම්මකථංකථායපස්සාම, ඉතිතීහි රතයනහි පරිභුත්තං පච්ඡා මෙං

පරිභුඤ්ජිස්සාම, එවංයනොදීඝරත්තංහිතාෙසුඛාෙ භවිස්සතී’’තිසන්නිට්ඨානං

කත්වාඋපසඞ්කමිංසු. 

යෙනනවංසන්ථාගාරංයතනුපසඞ්කමිංසූති තංදිවසංකරසන්ථාගාරංකඤ්චාපි

රාජකුලානං දස්සනත්ථාෙ යදවවිමානං විෙ සුසජ්ජිතං යහොති සුපටිජග්ගිතං, 

බුද්ධාරහං පන කත්වා අපඤ්ඤත්තං. බුද්ධා හි නාම අරඤ්ඤජ්ඣාසො

අරඤ්ඤාරාමා අන්යතොගායම වයසෙුං වා යනො වා, තස්මා ‘‘භගවයතො මනං 

ජානිත්වාව, පඤ්ඤායපස්සාමා’’තිචින්යතත්වා, යතභගවන්තංඋපසඞ්කමිංසු, 

ඉදානි පන මනං ලභිත්වා පඤ්ඤායපතුකාමා යෙන සන්ථාගාරං

යතනුපසඞ්කමිංසු. 

සබ්බසන්ථරිංසන්ථාගාරංසන්ථරිත්වාති ෙථාසබ්බයමවසන්ථතංයහොති, එවං

තං සන්ථරායපත්වා. සබ්බපඨමං තාව ‘‘යගොමෙං නාම සබ්බමඞ්ගයලසු

වට්ටතී’’ති සුධාපරිකම්මකතම්පි භූමිං අල්ලයගොමයෙන ඔපුඤ්ජායපත්වා, 

පරිසුක්ඛභාවං ඤත්වා, ෙථා අක්කන්තට්ඨායන පදං පඤ්ඤාෙති, එවං

චතුජ්ජාතිෙගන්යධහි ලිම්පායපත්වා උපරි නානාවණ්ණකටසාරයක

සන්ථරිත්වා යතසං උපරි මහාපිට්ඨිකයකොජයව ආදිං කත්වා 

හත්ථත්ථරඅස්සත්ථරසීහත්ථරබයග්ඝත්ථරචන්දත්ථරකසූරිෙත්ථරකචිත්තත්ථර

කාදීහි නානාවණ්යණහි අත්ථරයකහි සන්ථරිතබ්බයුත්තකං සබ්යබොකාසං

සන්ථරායපසුං.යතන වුත්තං‘‘සබ්බසන්ථරිංසන්ථාගාරංසන්ථරිත්වා’’ති. 

ආසනානි පඤ්ඤායපත්වාති මජ්ඣට්ඨායන තාව මඞ්ගලථම්භං නිස්සාෙ

මහාරහං බුද්ධාසනං පඤ්ඤායපත්වා, තත්ථ තත්ථ ෙං ෙං මුදුකඤ්ච

මයනොරමඤ්ච පච්චත්ථරණං, තං තං පච්චත්ථරිත්වා උභයතොයලොහිතකං

මනුඤ්ඤදස්සනං උපධානං උපදහිත්වා උපරි

සුවණ්ණරජතතාරකවිචිත්තවිතානං බන්ධිත්වාගන්ධදාමපුප්ඵදාමපත්තදාමාදීහි

අලඞ්කරිත්වා සමන්තා ද්වාදසහත්යථ ඨායන පුප්ඵජාලං කායරත්වා, 

තිංසහත්ථමත්තං ඨානං පටසාණිො පරික්ඛිපායපත්වා පච්ඡිමභිත්තිං නිස්සාෙ

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පල්ලඞ්කපීඨඅපස්සෙපීඨමුණ්ඩපීඨානි පඤ්ඤායපත්වා උපරි

යසතපච්චත්ථරයණහි පච්චත්ථරායපත්වා පාචීනභිත්තිං නිස්සාෙ අත්තයනො

අත්තයනො මහාපිට්ඨිකයකොජයව පඤ්ඤායපත්වා මයනොරමානි

හංසයලොමාදිපූරිතානි උපධානානි ඨපායපසුං ‘‘එවං අකලමමානා සබ්බරත්තිං

ධම්මංසුණිස්සාමා’’ති.ඉදං සන්ධාෙවුත්තං‘‘ආසනානිපඤ්ඤායපත්වා’’ති. 

උ කමණිකංපතිට්ඨායපත්වාතිමහාකුච්ඡිකං උදකචාටිංපතිට්ඨායපත්වා‘‘එවං

භගවාචභික්ඛුසඞ්යඝොචෙථාරුචිොහත්යථවා යධොවිස්සන්තිපායදවා, මුඛං



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 
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පටුන 

වා වික්ඛායලස්සන්තී’’ති යතසු යතසු ඨායනසු මණිවණ්ණස්ස උදකස්ස

පූරායපත්වාවාසත්ථාෙනානාපුප්ඵානියචවඋදකවාසචුණ්ණානිච පක්ඛිපිත්වා

කදලිපණ්යණහිපිදහිත්වා පතිට්ඨායපසුං. ඉදං සන්ධාෙවුත්තං ‘‘උදකමණිකං

පතිට්ඨායපත්වා’’ති. 

යත ප්පදීපං ආයරොයපත්වාති රජතසුවණ්ණාදිමෙදණ්ඩදීපිකාසු

යෙොනකරූපකරාතරූපකාදීනංහත්යථ ඨපිතසුවණ්ණරජතාදිමෙකපල්ලිකාසුච

යතලප්පදීපං ජාලායපත්වාති අත්යථො. යෙන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසූතිඑත්ථ

පනයතසකයරාජායනොනයකවලංසන්ථාගාරයමව, අථයඛො යෙොජනාවට්යට

කපිලවත්ථුස්මිං නගරවීථියෙොපි සම්මජ්ජායපත්වා ධයජ උස්සායපත්වා 

යගහද්වායරසු පුණ්ණඝයට ච කදලියෙො ච ඨපායපයතවා සකලනගරං

දීපමාලාදීහි විප්පකණ්ණතාරකංවිෙකත්වා ‘‘ඛීරූපයගදාරයක ඛීරංපායෙථ, 

දහයරකුමායරලහුංලහුංයභොයජත්වාසොයපථ, උච්චාසද්දංමාකරිත්ථ, අජ්ජ

එකරත්තිං සත්ථා අන්යතොගායම වසිස්සති, බුද්ධා නාම අප්පසද්දකාමා

යහොන්තී’’ති යභරිං චරායපත්වා සෙං දණ්ඩදීපිකා ආදාෙ යෙන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු. 

අථ යඛො භගවා නිවායසත්වා පත්තචීවරමා ාෙ සද්ධිධමං භික්ඛුසඞ්යඝන යෙන

නවං සන්ථාගාරං යතනුපසඞ්කමීති ‘‘ෙස්ස දානි, භන්යත, භගවා කාලං

මඤ්ඤතී’’ති එවං කර කායල ආයරොචියත භගවා

ලාඛාරසතින්තරත්තයකොවිළාරපුප්ඵවණ්ණං රත්තදුපට්ටං කත්තරිො පදුමං

කන්යතන්යතො විෙ, සංවිධාෙ තිමණ්ඩලං පටිච්ඡායදන්යතො නිවායසත්වා 

සුවණ්ණපාමඞ්යගන පදුමකලාපං පරික්ඛිපන්යතො විෙ, විජ්ජුලතාසස්සිරිකං

කාෙබන්ධනං බන්ධිත්වාරත්තකම්බයලනගජකුම්භංපරියෙොනන්ධන්යතොවිෙ, 

රතනසතුබ්යබයධ සුවණ්ණග්ඝියක පවාළජාලං ඛිපමායනො විෙ

සුවණ්ණයචතියෙ රත්තකම්බලකඤ්චුකං පටිමුඤ්චන්යතො විෙ, ගච්ඡන්තං

පුණ්ණචන්දං රත්තවණ්ණවලාහයකන පටිච්ඡාදෙමායනො විෙ, 

කඤ්චනපබ්බතමත්ථයක සුපක්කලාඛාරසං පරිසිඤ්චන්යතො විෙ, 

චිත්තකූටපබ්බතමත්ථකං විජ්ජුලතාෙ පරික්ඛිපන්යතො විෙ ච

සචක්කවාළසියනරුයුගන්ධරං මහාපථවිං සඤ්චායලත්වා ගහිතං

නියරොධපල්ලවසමානවණ්ණං රත්තවරපංසුකූලං පාරුපිත්වා, 

ගන්ධකුටිද්වාරයතොනික්ඛමිකඤ්චනගුහයතොසීයහො විෙඋදෙපබ්බතකූටයතො 

පුණ්ණචන්යදොවිෙච.නික්ඛමිත්වාපනගන්ධකුටිපමුයඛඅට්ඨාසි. 

අථස්ස කාෙයතො යමඝමුයඛහි විජ්ජුකලාපා විෙ රස්මියෙො නික්ඛමිත්වා 

සුවණ්ණරසධාරාපරියසකපිඤ්ජරපත්තපුප්ඵඵලවිටයප විෙ ආරාමරුක්යඛ
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කරිංසු. තාවයදව ච අත්තයනො අත්තයනො පත්තචීවරමාදාෙමහාභික්ඛුසඞ්යඝො

භගවන්තං පරිවායරසි. යතපන පරිවායරත්වා ඨිතාභික්ඛූ එවරූපා අයහසුං –

අප්පිච්ඡා සන්තුට්ඨාපවිවිත්තාඅසංසට්ඨාආරද්ධවීරිොවත්තායරොවචනක්ඛමා

යචොදකා පාපගරහියනො සීලසම්පන්නා සමාධිසම්පන්නා

පඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා. යතහි පරිවාරියතො භගවා

රත්තකම්බලපරික්ඛිත්යතො විෙ සුවණ්ණක්ඛන්යධො, 

රත්තපදුමසණ්ඩමජ්ඣගතාවිෙසුවණ්ණනාවා, පවාළයවදිකාපරික්ඛිත්යතොවිෙ 

සුවණ්ණපාසායදොවියරොචිත්ථ.සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානාදයෙොමහායථරාපිනං

යමඝවණ්ණං පංසුකූලං පාරුපිත්වා මණිවම්මවම්මිකා විෙ මහානාගා

පරිවාරයංසු වන්තරාගා භින්නකයලසා විජටිතජටා ඡින්නබන්ධනා කුයල වා

ගයණවාඅලග්ගා. 

ඉතිභගවාසෙංවීතරායගොවීතරායගහි, වීතයදොයසොවීතයදොයසහි, වීතයමොයහො 

වීතයමොයහහි, නිත්තණ්යහො නිත්තණ්යහහි, නික්කයලයසො නික්කයලයසහි, 

සෙං බුද්යධො බහුස්සුතබුද්යධහි පරිවාරියතො පත්තපරිවාරිතං විෙ යකසරං, 

යකසරපරිවාරිතාවිෙකණ්ණිකා, අට්ඨනාගසහස්සපරිවාරියතොවිෙ ඡද්දන්යතො

නාගරාජා, නවුතිහංසසහස්සපරිවාරියතො විෙ ධතරට්යඨො හංසරාජා, 

යසනඞ්ගපරිවාරියතො විෙ චක්කවත්තිරාජා, මරුගණපරිවාරියතො විෙ සක්යකො

යදවරාජා, බ්රහ්මගණපරිවාරියතො විෙ හාරිතමහාබ්රහ්මා, තාරාගණපරිවාරියතො

විෙ පුණ්ණචන්යදො අසයමන බුද්ධයවයසන අපරිමායණන බුද්ධවිලායසන

කපිලවත්ථුගාමිමග්ගංපටිපජ්ජි. 

අථස්ස පුරත්ථිමකාෙයතො සුවණ්ණවණ්ණා රස්මි උට්ඨහිත්වා 

අසීතිහත්ථට්ඨානං අග්ගයහසි පච්ඡිම-කාෙයතො, දක්ඛිණහත්ථයතො, 

වාමහත්ථයතො සුවණ්ණවණ්ණා රස්මි උට්ඨහිත්වා අසීතිහත්ථට්ඨානං

අග්ගයහසි.උපරියකසන්තයතො පට්ඨාෙසබ්බයකසාවට්යටහියමොරගීවවණ්ණා

රස්මි උට්ඨහිත්වා ගගනතයල අසීතිහත්ථට්ඨානං අග්ගයහසි. යහට්ඨා

පාදතයලහි පවාළවණ්ණා රස්මි උට්ඨහිත්වා ඝනපථවිං අසීතිහත්ථට්ඨානං

අග්ගයහසි. එවං සමන්තා අසීතිහත්ථට්ඨානං ඡබ්බණ්ණා බුද්ධරස්මියෙො

විජ්යජොතමානා විප්ඵන්දමානා කඤ්චනදණ්ඩදීපිකාහි නිච්ඡරිත්වා ආකාසං

පක්ඛන්දජාලාවිෙචාතුද්දීපිකමහායමඝයතොනික්ඛන්තවිජ්ජුලතාවිෙවිධාවිංසු. 

සබ්බදිසාභාගා සුවණ්ණචම්පකපුප්යඵහි විකරිෙමානා විෙ, සුවණ්ණඝටයතො 

නික්ඛන්තසුවණ්ණරසධාරාහිසිඤ්චමානාවිෙ, පසාරිතසුවණ්ණපටපරික්ඛිත්තා

විෙ, යවරම්භවාතසමුට්ඨිතකංසුකකණිකාරපුප්ඵචුණ්ණසයමොකණ්ණා විෙ 

විප්පභාසිංසු. 
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භගවයතොපි අසීතිඅනුබයඤ්ජනබයාමප්පභාද්වත්තිංසවරලක්ඛණසමුජ්ජලසරීරං

සමුග්ගතතාරකංවිෙ ගගනතලං, විකසිතමිවපදුමවනං, සබ්බපාලිඵුල්යලොවිෙ

යෙොජනසතියකො පාරිච්ඡත්තයකො, පටිපාටිො ඨපිතානං ද්වත්තිංසචන්දානං

ද්වත්තිංසසූරිොනං ද්වත්තිංසචක්කවත්තීනං ද්වත්තිංසයදවරාජානං

ද්වත්තිංසමහාබ්රහ්මානංසිරිො සිරිංඅභිභවමානංවිෙවියරොචිත්ථ, ෙථාතංදසහි

පාරමීහි දසහි උපපාරමීහි දසහි පරමත්ථපාරමීහි සම්මයදව පූරිතාහි

සමතිංසපාරමිතාහි අලඞ්කතං. කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරි

අසඞ්යඛයෙයානි දින්නදානං රක්ඛිතසීලං කතකලයාණකම්මං එකස්මිං 

අත්තභායව ඔතරිත්වා විපාකං දාතුං ඨානං අලභමානං සම්බාධපත්තං විෙ

අයහොසි. නාවාසහස්සභණ්ඩං එකනාවං ආයරොපනකායලො විෙ, 

සකටසහස්සභණ්ඩංඑකසකටංආයරොපනකායලොවිෙ, පඤ්චවීසතිොගඞ්ගානං 

ඔඝස්සසම්භිජ්ජමුඛද්වායරඑකයතො රාසිභූතකායලොවිෙඅයහොසි. 

ඉමාෙ බුද්ධසිරිො ඔභාසමානස්සාපි ච භගවයතො පුරයතො අයනකානි

දණ්ඩදීපිකාසහස්සානිඋක්ඛිපිංසු, තථාපච්ඡයතො, වාමපස්යස, දක්ඛිණපස්යස. 

ජාතිසුමනචම්පකවනමල්ලිකාරත්තුප්පල-නීලුප්පල-බකුලසින්දුවාරපුප්ඵානි

යචව නීලපීතාදිවණ්ණසුගන්ධගන්ධචුණ්ණානි ච චාතුද්දීපිකයමඝවිස්සට්ඨා

උදකවුට්ඨියෙො විෙ විප්පකරියංසු. පඤ්චඞ්ගිකතූරිෙනිග්යඝොසා යචව 

බුද්ධධම්මසඞ්ඝගුණපටිසංයුත්තා ථුතියඝොසා ච සබ්බා දිසා පූරයංසු. 

යදවමනුස්සනාගසුපණ්ණගන්ධබ්බෙක්ඛාදීනංඅක්ඛීනිඅමතපානංවිෙලභිංසු.

ඉමස්මිංපන ඨායනඨත්වා ප සහස්යසන ගමනවණ්ණංවත්තුංවට්ටති. තත්රිදං

මුඛමත්තං– 

‘‘එවංසබ්බඞ්ගසම්පන්යනො, කම්පෙන්යතොවසුන්ධරං; 

අයහඨෙන්යතොපාණානි, ොතියලොකවිනාෙයකො. 

‘‘දක්ඛිණං පඨමංපාදං, උද්ධරන්යතොනරාසයභො 

ගච්ඡන්යතොසිරිසම්පන්යනො, යසොභයතද්විපදුත්තයමො. 

‘‘ගච්ඡයතොබුද්ධයසට්ඨස්ස, යහට්ඨාපාදතලංමුදු; 

සමංසම්ඵුසයතභූමිං, රජසානුපලිප්පති. 

‘‘නින්නට්ඨානංඋන්නමති, ගච්ඡන්යතයලොකනාෙයක; 

උන්නතඤ්චසමංයහොති, පථවීචඅයචතනා. 

‘‘පාසාණාසක්ඛරායචව, කථලාඛාණුකණ්ටකා; 
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සබ්යබමග්ගාවිවජ්ජන්ති, ගච්ඡන්යතයලොකනාෙයක. 

‘‘නාතිදූයරඋද්ධරති, නච්චාසන්යනචනික්ඛිපං; 

අඝට්ටෙන්යතොනිෙයාති, උයභොජාණූචයගොප්ඵයක. 

‘‘නාතිසීඝංපක්කමති, සම්පන්නචරයණොමුනි; 

නචාපිසණිකංොති, ගච්ඡමායනොසමාහියතො. 

‘‘උද්ධං අයධොචතිරිෙඤ්ච, දිසඤ්චවිදිසං තථා; 

නයපක්ඛමායනොයසොොති, යුගමත්තඤ්හියපක්ඛති. 

‘‘නාගවික්කන්තචායරො යසො, ගමයනයසොභයතජියනො; 

චාරුංගච්ඡතියලොකග්යගො, හාසෙන්යතොසයදවයක. 

‘‘උළුරාජාවයසොභන්යතො, චතුචාරීවයකසරී; 

යතොසෙන්යතොබහූසත්යත, පුරංයසට්ඨංඋපාගමී’’ති. 

වණ්ණකායලොනාමකයරස, එවංවියධසුකායලසු බුද්ධස්ස සරීරවණ්යණ වා 

ගුණවණ්යණ වා ධම්මකථිකස්ස ථායමොයෙව පමාණං. චුණ්ණිෙපයදහි වා

ගාථාබන්යධනවා ෙත්තකංසක්යකොති, තත්තකංවත්තබ්බං.දුක්කථිතන්තින

වත්තබ්බං. අප්පමාණවණ්ණාහිබුද්ධා.යතසංබුද්ධාපිඅනවයසසයතොවණ්ණං

වත්තුං අසමත්ථා, පයගව ඉතරා පජාති. ඉමිනා සිරිවිලායසන

අලඞ්කතපටිෙත්තංසකයරාජකුලංපවිසිත්වාභගවා පසන්නචිත්යතනජයනන

ගන්ධධූමවාසචුණ්ණාදීහි පූජිෙමායනො සන්ථාගාරං පාවිසි. යතන වුත්තං ‘‘අථ

යඛො භගවා නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාෙ සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන යෙනනවං

සන්ථාගාරංයතනුපසඞ්කමී’’ති. 

භගවන්තංයෙව පුරක්ඛත්වාති භගවන්තං පුරයතො කත්වා. තත්ථ භගවා

භික්ඛූනඤ්යචව උපාසකානඤ්ච මජ්යඣ නිසින්යනො ගන්යධොදයකන 

න්හායපත්වා දුකූලචුම්බටයකන යවොදකං කත්වා ජාතිහිඞ්ගුලයකන මජ්ජිත්වා 

රත්තකම්බලපලියවඨියත පීයඨ ඨපිතරත්තසුවණ්ණඝනපටිමා විෙ

අතිවියරොචිත්ථ.අෙංපයනත්ථ යපොරාණානංවණ්ණභණනමග්යගො– 

‘‘ගන්ත්වානමණ්ඩලමාළං, නාගවික්කන්තචාරයණො; 

ඔභාසෙන්යතොයලොකග්යගො, නිසීදිවරමාසයන. 

‘‘තහිංනිසින්යනොනරදම්මසාරථි, 
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යදවාතියදයවොසතපුඤ්ඤලක්ඛයණො; 

බුද්ධාසයන මජ්ඣගයතොවියරොචති, 

සුවණ්ණයනක්ඛංවිෙපණ්ඩුකම්බයල. 

‘‘යනක්ඛංජම්යබොනදස්යසව, නික්ඛිත්තංපණ්ඩුකම්බයල; 

වියරොචතිවීතමයලො, මණියවයරොචයනොෙථා. 

‘‘මහාසායලොව සම්ඵුල්යලො, යනරුරාජාව’ලඞ්කයතො; 

සුවණ්ණයූපසඞ්කායසො, පදුයමොයකොකනයදොෙථා. 

‘‘ජලන්යතොදීපරුක්යඛොව, පබ්බතග්යගෙථාසිඛී; 

යදවානංපාරිච්ඡත්යතොව, සබ්බඵුල්යලොවියරොචතී’’ති. 

කාපි වත්ථයව සයකය බහුය ව රත්තිං ධම්මිො කථාොති එත්ථ ධම්මකථා

නාම සන්ථාගාරානුයමොදනාපටිසංයුත්තා පකණ්ණකකථා යවදිතබ්බා. තදා හි

භගවා ආකාසගඞ්ගං ඔතායරන්යතො විෙ පථයවොජං ආකඩ්ඪන්යතො විෙ 

මහාජම්බුං මත්ථයක ගයහත්වා චායලන්යතො විෙ යෙොජනිකං මධුභණ්ඩං

චක්කෙන්යතන පීයළත්වා මධුපානං පාෙමායනො විෙ කපිලවත්ථුවාසීනං

සකයානං හිතසුඛාවහං පකණ්ණකකථං කයථසි. ‘‘ආවාසදානං නායමතං, 

මහාරාජ, මහන්තං, තුම්හාකං ආවායසො මො පරිභුත්යතො, භික්ඛුසඞ්යඝන ච

පරිභුත්යතො, මො ච භික්ඛුසඞ්යඝන ච පරිභුත්යතො පන ධම්මරතයනන

පරිභුත්යතොයෙවාතිතීහිරතයනහිපරිභුත්යතොනාමයහොති. ආවාසදානස්මිඤ්හි

දින්යන සබ්බදානං දින්නයමව යහොති. භුම්මට්ඨකපණ්ණසාලාෙ වා 

සාඛාමණ්ඩපස්ස වාපි ආනිසංයසො නාම පරිච්ඡින්දිතුං න සක්කා.

ආවාසදානානුභායවනහි භයවභයවනිබ්බත්තස්සාපිසම්බාධිතගබ්භවායසොන

යහොති, ද්වාදසහත්යථොඔවරයකොවිෙ මාතුකුච්ඡිඅසම්බායධොවයහොතී’’ති.එවං

නානානෙවිචිත්තංබහුංධම්මිංකථංකයථත්වා – 

‘‘සීතංඋණ්හංපටිහන්ති, තයතොවාළමිගානිච; 

සිරීසයපචමකයස, සිසියරචාපිවුට්ඨියෙො. 

‘‘තයතො වාතාතයපොයඝොයරො, සඤ්ජායතොපටිහඤ්ඤති; 

යලණත්ථඤ්චසුඛත්ථඤ්ච, ඣායතුඤ්චවිපස්සිතුං. 

‘‘විහාරදානංසඞ්ඝස්ස, අග්ගංබුද්යධනවණ්ණිතං; 
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තස්මාහිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සංඅත්ථමත්තයනො. 

‘‘විහායරකාරයෙරම්යම, වාසයෙත්ථබහුස්සුයත; 

යතසංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, වත්ථයසනාසනානිච. 

‘‘දයදෙය උජුභූයතසු, විප්පසන්යනන යචතසා; 

යතතස්සධම්මංයදයසන්ති, සබ්බදුක්ඛාපනූදනං; 

ෙංයසොධම්මංඉධඤ්ඤාෙ, පරිනිබ්බාතිඅනාසයවො’’ති.(චූළව.295) – 

එවං ‘‘අෙම්පිආවායසආනිසංයසො, අෙම්පිආවායසආනිසංයසො’’ති බහුයදව

රත්තිංඅතියරකතරංදිෙඩ්ඪොමංආවාසානිසංසකථංකයථසි.තත්ථඉමාතාව

ගාථාව සඞ්ගහංආරුළ්හා, පකණ්ණකධම්මයදසනා පන සඞ්ගහං නායරොහති. 

සන් ස්යසත්වාතිආදීනිවුත්තත්ථායනව. 

අභික්කන්තාති අතික්කන්තා ද්යව ොමා ගතා. ෙස්ස  ානි කා ං මඤ්ඤථාති

ෙස්ස තුම්යහ ගමනස්ස කාලං මඤ්ඤථ, ගමනකායලො තුම්හාකං, ගච්ඡථාති

වුත්තංයහොති.කස්මාපනභගවායත උයෙයොයජසීති? අනුකම්පාෙ.සුඛුමාලාහි

යත, තිොමරත්තිංනිසීදිත්වා වීතිනායමන්තානංසරීයරආබායධොඋප්පජ්යජෙය.

භික්ඛුසඞ්යඝොපි මහා, තස්ස ඨානනිසජ්ජානං ඔකායසො ලද්ධුං වට්ටතීති

උභොනුකම්පාෙඋයෙයොයජසි. 

විගතථිනමිද්යධොති තත්ර කර භික්ඛූ ොමද්වෙං ඨිතාපි නිසින්නාපි අචාලයංසු, 

පච්ඡිමොයම පන ආහායරො පරිණමති, තස්ස පරිණතත්තා භික්ඛුසඞ්යඝො

විගතථිනමිද්යධො ජායතොති අකාරණයමතං. බුද්ධානඤ්හි කථං සුණන්තස්ස

කායකයචතසිකදරථානයහොන්ති, කාෙචිත්තලහුතාදයෙො උප්පජ්ජන්ති, යතන

යතසං ද්යව ොයම ඨිතානම්පි නිසින්නානම්පි ධම්මං සුණන්තානං ථිනමිද්ධං

විගතං, පච්ඡිමොයමපි සම්පත්යත තථා විගතයමව ජාතං. යතනාහ 

‘‘විගතථිනමිද්යධො’’ති. 

පිට්ඨි යම ආගි ාෙතීති කස්මා ආගිලාෙති? භගවයතො හි ඡබ්බස්සානි

මහාපධානං පදහන්තස්ස මහන්තං කාෙදුක්ඛං අයහොසි, අථස්ස අපරභායග

මහල්ලකකායලපිට්ඨිවායතො උප්පජ්ජීති.අකාරණංවාඑතං.පයහොතිහිභගවා

උප්පන්නං යවදනං වික්ඛම්යභත්වා එකම්පි ද්යවපි සත්තාහානි

එකපල්ලඞ්යකන නිසීදිතුං. සන්ථාගාරසාලං පන චතූහි ඉරිොපයථහි

පරිභුඤ්ජිතුකායමො අයහොසි. තත්ථ පාදයධොවනට්ඨානයතො ොව ධම්මාසනා

අගමාසි, එත්තයකඨායනගමනංනිප්ඵන්නං.ධම්මාසනංපත්තංයථොකංඨත්වා

නිසීදි, එත්තයක ඨායන ඨානං නිප්ඵන්නං. ද්යවොමං ධම්මාසයන නිසීදි, 



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 

83 

පටුන 

එත්තයක ඨායන නිසජ්ජා නිප්ඵන්නා. ඉදානි දක්ඛියණන පස්යසන යථොකං

නිපන්යන සෙනංනිප්ඵජ්ජිස්සතීතිඑවංචතූහිඉරිොපයථහිපරිභුඤ්ජිතුකායමො

අයහොසි. උපාදින්නකසරීරඤ්චනාම‘‘යනොආගිලාෙතී’’තිනවත්තබ්බං, තස්මා

චිරනිසජ්ජාෙ සඤ්ජාතංඅප්පකම්පිආගිලාෙනංගයහත්වාඑවමාහ. 

සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤායපත්වාති සන්ථාගාරස්ස කර එකපස්යස යත රාජායනො

පටසාණිං පරික්ඛිපායපත්වා කප්පිෙමඤ්චකං පඤ්ඤායපත්වා 

කප්පිෙපච්චත්ථරයණන අත්ථරිත්වා උපරි

සුවණ්ණතාරකගන්ධමාලාදිදාමපටිමණ්ඩිතං විතානං බන්ධිත්වා

ගන්ධයතලප්පදීපංආයරොපයංසු, ‘‘අප්යපවනාමසත්ථාධම්මාසනයතො වුට්ඨාෙ

යථොකං විස්සමන්යතො ඉධනිපජ්යජෙය, එවං යනො ඉමං සන්ථාගාරං භගවතා

චතූහි ඉරිොපයථහි පරිභුත්තං දීඝරත්තං හිතාෙ සුඛාෙ භවිස්සතී’’ති. සත්ථාපි 

තයදව සන්ධාෙ තත්ථ සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤායපත්වා නිපජ්ජි. උට්ඨානසඤ්ඤං

මනසි කරිත්වාති ‘‘එත්තකං කාලං අතික්කමිත්වා වුට්ඨහිස්සාමී’’ති

වුට්ඨානසඤ්ඤං චිත්යත ඨයපත්වා, තඤ්ච යඛො අනිද්දාෙන්යතොව යථරස්ස

ධම්මකථංසුණමායනො. 

අවස්සුතපරිොෙන්තිඅවස්සුතස්ස පරිොෙං, අවස්සුතස්සකාරණන්තිඅත්යථො. 

අධිධමමුච්චතීති කයලසාධිමුච්චයනන අධිමුච්චති, ගිද්යධො යහොති. බයාපජ්ෙතීති

බයාපාදවයසන පූතිචිත්යතො යහොති. චක්ඛුයතොති චක්ඛුභායවන. මායරොති 

කයලසමායරොපියදවපුත්තමායරොපි. ඔතාරන්තිවිවරං. ආරම්මණන්තිපච්චෙං.

නළාගාරතිණාගාරං විෙ හි සවියසවනානි ආෙතනානි, තිණුක්කා විෙ

කයලසුප්පත්තිරහං ආරම්මණං, තිණුක්කාෙ ඨපිතඨපිතට්ඨායන 

අඞ්ගාරස්සුජ්ජලනං විෙ ආරම්මයණ ආපාථමාගයත කයලසානං උප්පත්ති.

යතනවුත්තං  යභථමායරොඔතාරන්ති. 

සුක්කපක්යඛ බහලමත්තිකපිණ්ඩාවයලපනං කූටාගාරං විෙ නිබ්බියසවනානි

ආෙතනානි, තිණුක්කා විෙ වුත්තපකාරාරම්මණං, තිණුක්කාෙ

ඨපිතඨපිතට්ඨායනනිබ්බාපනංවිෙනිබ්බියසවනානංආෙතනානංආරම්මයණ 

ආපාථමාගයත කයලසපරිළාහස්ස අනුප්පත්ති. යතන වුත්තං යනව  යභථ 

මායරොඔතාරන්ති. 

7. දුක්ඛධම්මසුත්තවණ්ණනා 

244. සත්තයම දුක්ඛධම්මානන්ති දුක්ඛසම්භවධම්මානං. පඤ්චසුහිඛන්යධසු 

සති යඡදනවධබන්ධනාදියභදං දුක්ඛං සම්භවති, තස්මා යත

දුක්ඛසම්භවධම්මත්තා දුක්ඛධම්මාති වුච්චන්ති. තථා යඛො පනස්සාති 



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 

84 

පටුන 

යතනාකායරනස්ස. ෙථාස්ස කායම පස්සයතොති යෙනාකායරනස්ස කායම 

පස්සන්තස්ස. ෙථා චරන්තන්ති යෙනාකායරන චාරඤ්ච විහාරඤ්ච

අනුබන්ධිත්වා චරන්තං. අඞ්ගාරකාසූපමා කාමා දිට්ඨා යහොන්තීති 

පරියෙට්ඨිමූලකස්සයචවපටිසන්ධිමූලකස්සච දුක්ඛස්සවයසනඅඞ්ගාරකාසු

විෙ මහාපරිළාහාති දිට්ඨා යහොන්ති. කායම පරියෙසන්තානඤ්හි නාවාෙ 

මහාසමුද්යදොගාහනඅජපථසඞ්කුපථපටිපජ්ජනඋභයතොබූළ්හසඞ්ගාමපක්ඛන්ද

නාදිවයසන පරියෙට්ඨිමූලකම්පි, කායම පරිභුඤ්ජන්තානං

කාමපරියභොගයචතනාෙ චතූසු අපායෙසු දින්නපටිසන්ධිමූලකම්පි

මහාපරිළාහදුක්ඛං උප්පජ්ජති. එවයමතස්ස දුවිධස්සාපි දුක්ඛස්ස වයසන

අඞ්ගාරකාසුවිෙමහාපරිළාහාතිදිට්ඨායහොන්ති. 

 ාෙන්ති අටවිං. පුරයතොපි කණ්ටයකොති පුරිමපස්යස විජ්ඣිතුකායමො විෙ

ආසන්නට්ඨායනයෙව ඨිතකණ්ටයකො. පච්ඡයතොතිආදීසුපි එයසව නයෙො.

යහට්ඨා පන පායදහි අක්කන්තට්ඨානස්ස සන්තියක, න

අක්කන්තට්ඨායනයෙව. එවංයසොකණ්ටකගබ්භං පවිට්යඨොවිෙභයවෙය. මා

මංකණ්ටයකොතිමාමංකණ්ටයකො විජ්ඣීතිකණ්ටකයවධංරක්ඛමායනො. 

 න්යධො, භික්ඛයව, සතුප්පාය ොති සතිො උප්පායදොයෙව දන්යධො, 

උප්පන්නමත්තාෙපනතාෙකාචිකයලසානිග්ගහිතාවයහොන්ති, න සණ්ඨාතුං

සක්යකොන්ති. චක්ඛුද්වාරස්මිඤ්හි රාගාදීසු උප්පන්යනසු දුතිෙජවනවායරන

‘‘කයලසා යම උප්පන්නා’’ති ඤත්වා තතියෙ ජවනවායර සංවරජවනංයෙව

ජවති. අනච්ඡරිෙඤ්යචතං, ෙං විපස්සයකො තතිෙජවනවායර කයලයස

නිග්ගණ්යහෙය. චක්ඛුද්වායර පන ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථගයත භවඞ්ගං

ආවට්යටත්වා ආවජ්ජනාදීසු උප්පන්යනසු යවොට්ඨබ්බනානන්තරං

සම්පත්තකයලසජවනවාරං නිවත්යතත්වා කුසලයමව උප්පායදති.

ආරද්ධවිපස්සකානඤ්හිඅෙමානිසංයසොභාවනාපටිසඞ්ඛායන පතිට්ඨිතභාවස්ස. 

අභිහට්ඨං පවායරෙුන්තිසුදින්නත්යථරස්සවිෙරට්ඨපාලකුලපුත්තස්ස විෙච

කායෙන වා සත්ත රතනානි අභිහරිත්වා වාචාෙ වා ‘‘අම්හාකං ධනයතො

ෙත්තකං ඉච්ඡසි, තත්තකං ගණ්හා’’ති වදන්තා පවායරෙුං. අනු හන්තීති

සරීයර පලියවඨිතත්තා උණ්හපරිළාහං ජයනත්වා අනුදහන්ති. සඤ්ජාතයසයද

වාසරීයරලග්ගන්තාඅනුයසන්තීතිපිඅත්යථො. ෙඤ්හිතං, භික්ඛයව, චිත්තන්ති

ඉදං ෙස්මා චිත්යත අනාවට්ටන්යත පුග්ගලස්ස ආවට්ටනං නාම නත්ථි.

එවරූපඤ්හි චිත්තං අනාවට්ටන්ති, තස්මා වුත්තං. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත

විපස්සනාබලයමවදීපිතං. 
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8. කංසුයකොපමසුත්තවණ්ණනා 

245. අට්ඨයම  ස්සනන්ති පඨමමග්ගස්යසතං අධිවචනං. පඨමමග්යගො හි

කයලසපහානකච්චංසායධන්යතොපඨමංනිබ්බානං පස්සති, තස්මාදස්සනන්ති

වුච්චති.යගොත්රභුඤාණංපනකඤ්චාපිමග්ගයතොපඨමතරං පස්සති, පස්සිත්වා

පන කත්තබ්බකච්චස්ස කයලසපහානස්ස අභායවන න දස්සනන්ති වුච්චති.

අපිච චත්තායරොපි මග්ගා දස්සනයමව. කස්මා? යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ 

දස්සනං විසුජ්ඣති, ඵලක්ඛයණ විසුද්ධං.

සකදාගාමිඅනාගාමිඅරහත්තමග්ගක්ඛයණ විසුජ්ඣති, ඵලක්ඛයණ විසුද්ධන්ති

එවංකයථන්තානංභික්ඛූනංසුත්වායසොභික්ඛු ‘‘අහම්පිදස්සනංවියසොයධත්වා

අරහත්තඵයල පතිට්ඨියතො දස්සනවිසුද්ධිකං නිබ්බානං සච්ඡිකත්වා

විහරිස්සාමී’’ති තං භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා එවං පුච්ඡි. යසො 

ඵස්සාෙතනකම්මට්ඨානියකො ඡන්නං ඵස්සාෙතනානං වයසනරූපාරූපධම්යම

පරිග්ගයහත්වා අරහත්තංපත්යතො.එත්ථහිපුරිමානිපඤ්චආෙතනානිරූපං, 

මනාෙතනංඅරූපං.ඉතියසො අත්තනාඅධිගතමග්ගයමවකයථසි. 

අසන්තුට්යඨොති පයදසසඞ්ඛායරසු ඨත්වා කථිතත්තා අසන්තුට්යඨො. එවං

කරස්ස අයහොසි – ‘‘අෙං පයදසසඞ්ඛායරසු ඨත්වා කයථසි. සක්කා නු යඛො

පයදසසඞ්ඛායරසු ඨත්වා දස්සනවිසුද්ධිකං නිබ්බානං පාපුණිතු’’න්ති? තයතො

නං පුච්ඡි – ‘‘ආවුයසො, ත්වංයෙව නු යඛො ඉදං දස්සනවිසුද්ධිකං නිබ්බානං

ජානාසි, උදාහු අඤ්යඤපි ජානන්තා අත්ථී’’ති. අත්ථාවුයසො, අසුකවිහායර

අසුකත්යථයරො නාමාති. යසො තම්පි උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි. එයතනුපායෙන

අඤ්ඤම්පිඅඤ්ඤම්පීති. 

එත්ථ ච දුතියෙො පඤ්චක්ඛන්ධකම්මට්ඨානියකො රූපක්ඛන්ධවයසන රූපං, 

යසසක්ඛන්ධවයසන නාමන්ති නාමරූපං වවත්ථයපත්වා අනුක්කයමන

අරහත්තංපත්යතො. තස්මායසොපිඅත්තනාඅධිගතමග්ගයමවකයථසි.අෙංපන

‘‘ඉයමසං අඤ්ඤමඤ්ඤං න සයමති, පඨයමන සප්පයදසසඞ්ඛායරසු ඨත්වාව

කථිතං, ඉමිනා නිප්පයදයසසූ’’ති අසන්තුට්යඨො හුත්වා තයථව තං පුච්ඡිත්වා

පක්කාමි. 

තතියෙො මහාභූතකම්මට්ඨානියකො චත්තාරි මහාභූතානි සඞ්යඛපයතො ච 

විත්ථාරයතො ච පරිග්ගයහත්වා අරහත්තං පත්යතො, තස්මා අෙම්පි අත්තනා 

අධිගතමග්ගයමව කයථසි. අෙං පන ‘‘ඉයමසං අඤ්ඤමඤ්ඤං න සයමති, 

පඨයමන සප්පයදසසඞ්ඛායරසු ඨත්වා කථිතං, දුතියෙන නිප්පයදයසසු, 

තතියෙන අතිසප්පයදයසසූ’’ති අසන්තුට්යඨො හුත්වා තයථව තං පුච්ඡිත්වා

පක්කාමි. 
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චතුත්යථො යතභූමකකම්මට්ඨානියකො. තස්ස කර සමප්පවත්තා ධාතුයෙො 

අයහසුං, කල්ලසරීරංබලපත්තං, කම්මට්ඨානානිපිස්සසබ්බායනවසප්පාොනි, 

අතීතා වා සඞ්ඛාරා යහොන්තු අනාගතා වා පච්චුප්පන්නා වා කාමාවචරා වා

රූපාවචරාවාඅරූපාවචරා වා, සබ්යබපිසප්පාොව.අසප්පාෙකම්මට්ඨානංනාම

නත්ථි.කායලසුපිපුයරභත්තං වා යහොතුපච්ඡාභත්තං වා පඨමොමාදයෙො වා, 

අසප්පායෙො කායලො නාම නත්ථි. ෙථා නාම චාරිභූමිං ඔතිණ්යණො මහාහත්ථී

හත්යථන ගයහතබ්බං හත්යථයනව ලුඤ්චිත්වා ගණ්හාති, පායදහි පහරිත්වා

ගයහතබ්බං පායදහි පහරිත්වා ගණ්හාති, එවයමව සකයල යතභූමකධම්යම 

කලාපග්ගායහන ගයහත්වා සම්මසන්යතො අරහත්තං පත්යතො, තස්මා එයසොපි

අත්තනා අධිගතමග්ගයමව කයථසි. අෙං පන ‘‘ඉයමසං අඤ්ඤමඤ්ඤං න

සයමති.පඨයමන සප්පයදසසඞ්ඛායරසුඨත්වාකථිතං, දුතියෙනනිප්පයදයසසු, 

පුනතතියෙනසප්පයදයසසු, චතුත්යථනනිප්පයදයසසුයෙවා’’තිඅසන්තුට්යඨො

හුත්වා තං පුච්ඡි – ‘‘කං නු යඛො, ආවුයසො, ඉදං දස්සනවිසුද්ධිකං නිබ්බානං

තුම්යහහි අත්තයනොව ධම්මතාෙ ඤාතං, උදාහු යකනචි යවො අක්ඛාත’’න්ති? 

ආවුයසො, මෙංකං ජානාම? අත්ථි පන සයදවයක යලොයකසම්මාසම්බුද්යධො, 

තං නිස්සායෙතං අම්යහහිඤාතන්ති. යසො චින්යතසි – ‘‘ඉයම භික්ඛූ මය්හං

අජ්ඣාසෙං ගයහත්වා කයථතුං න සක්යකොන්ති, අහං සබ්බඤ්ඤුබුද්ධයමව

පුච්ඡිත්වානික්කඞ්යඛොභවිස්සාමී’’තියෙනභගවා යතනුපසඞ්කමි. 

භගවා තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘යෙහි යත පඤ්යහො කථියතො, යත චත්තායරොපි

ඛීණාසවා, සුකථිතං යතහි, ත්වං පන අත්තයනො අන්ධබාලතාෙ තං න 

සල්ලක්යඛසී’’ති න එවං වියහයසසි. කාරකභාවං පනස්ස ඤත්වා 

‘‘අත්ථගයවසයකො එස, ධම්මයදසනාෙ එව නං බුජ්ඣායපස්සාමී’’ති

කංසුයකොපමංආහරි.තත්ථ භූතංවත්ථුංකත්වාඑවමත්යථොවිභායවතබ්යබො–

එකස්මිං කර මහානගයර එයකො සබ්බගන්ථධයරො බ්රාහ්මණයවජ්යජො

පණ්ඩියතො පටිවසති. අයථයකො නගරස්ස පාචීනද්වාරගාමවාසී

පණ්ඩුයරොගපුරියසො තස්ස සන්තිකං ආගන්ත්වා තං වන්දිත්වා අට්ඨාසි.

යවජ්ජපණ්ඩියතො යතන සද්ධිං සම්යමොදිත්වා ‘‘යකනත්යථන ආගයතොසි 

භද්රමුඛා’’ති, පුච්ඡි. යරොයගනම්හි, අෙය, උපද්දුයතො, යභසජ්ජං යම කයථහීති.

යතන හි, යභො, ගච්ඡ, කංසුකරුක්ඛංඡින්දිත්වා, යසොයසත්වාඣායපත්වා, තස්ස

ඛායරොදකං ගයහත්වා ඉමිනා චිමිනා ච යභසජ්යජන යෙොයජත්වා, අරිට්ඨං

කත්වාපිව, යතනයතඵාසුකං භවිස්සතීති.යසොතථාකත්වානියරොයගොබලවා

පාසාදියකොජායතො. 

අථඤ්යඤො දක්ඛිණද්වාරගාමවාසී පුරියසො යතයනව යරොයගන ආතුයරො

‘‘අසුයකො කර යභසජ්ජං කත්වා අයරොයගො ජායතො’’ති සුත්වා තං
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උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි – ‘‘යකන යත, සම්ම, ඵාසුකං ජාත’’න්ති.

කංසුකාරිට්යඨනනාම, ගච්ඡත්වම්පිකයරොහීති.යසොපිතථා කත්වාතාදියසොව

ජායතො. 

අථඤ්යඤො පච්ඡිමද්වාරගාමවාසී…යප.… උත්තරද්වාරගාමවාසී පුරියසො 

යතයනව යරොයගන ආතුයරො ‘‘අසුයකො කර යභසජ්ජං කත්වා අයරොයගො

ජායතො’’තිතංඋපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි ‘‘යකනයත, සම්ම, ඵාසුකංජාත’’න්ති? 

කංසුකාරිට්යඨනනාම, ගච්ඡත්වම්පි කයරොහීති.යසොපිතථාකත්වාතාදියසොව

ජායතො. 

අථඤ්යඤො පච්චන්තවාසී අදිට්ඨපුබ්බකංසුයකො එයකො පුරියසො යතයනව 

යරොයගනආතුයරොචිරංතානිතානියභසජ්ජානිකත්වායරොයගඅවූපසමමායන

‘‘අසුයකො කර නගරස්ස පාචීනද්වාරගාමවාසී පුරියසො යභසජ්ජං කත්වා

අයරොයගොජායතො’’ති සුත්වා‘‘ගච්ඡාමහම්පි, යතනකතයභසජ්ජංකරිස්සාමී’’ති

දණ්ඩයමොලුබ්භ අනුපුබ්යබන තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා, ‘‘යකන යත, සම්ම, 

ඵාසුකං ජාත’’න්ති පුච්ඡි. කංසුකාරිට්යඨන සම්මාති. කීදියසො පන යසො

කංසුයකොති.ඣාපිතගායම ඨිතඣාමථූයණොවිොති.ඉතියසොපුරියසොඅත්තනා

දිට්ඨාකායරනවකංසුකංආචික්ඛි.යතනහි දිට්ඨකායලකංසුයකොපතිතපත්යතො

ඛාණුකකායලදිට්ඨත්තාතාදියසොවයහොති. 

යසොපනපුරියසොසුතමඞ්ගලිකත්තා‘‘අෙං‘ඣාපිතගායමඣාමථූයණොවිො’ති 

ආහ, අමඞ්ගලයමතං. එතස්මිඤ්හි යම යභසජ්යජ කයතපි යරොයගො න 

වූපසමිස්සතී’’ති තස්ස යවෙයාකරයණන අසන්තුට්යඨො තං පුච්ඡි – ‘‘කං නු

යඛො, යභො, ත්වඤ්යඤවකංසුකං ජානාසි, උදාහු අඤ්යඤොපි අත්ථී’’ති. අත්ථි, 

යභො, දක්ඛිණද්වාරගායම අසුයකො නාමාති. යසො තං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි, 

ස්වාස්ස පුප්ඵිතකායල දිට්ඨත්තා අත්තයනො දස්සනානුරූයපන ‘‘යලොහිතයකො

කංසුයකො’’ති ආහ. යසො ‘‘අෙං පුරියමන විරුද්ධං ආහ, කාළයකො

යලොහිතකයතොසුවිදූරදූයර’’තිතස්සපියවෙයාකරයණන අසන්තුට්යඨො ‘‘අත්ථි

පන, යභො, අඤ්යඤොපියකොචිකංසුකදස්සාවී, යෙනකංසුයකො දිට්ඨපුබ්යබො’’ති? 

පුච්ඡිත්වා, ‘‘අත්ථි පච්ඡිමද්වාරගායම අසුයකො නාමා’’ති වුත්යත තම්පි

උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි. ස්වාස්ස ඵලිතකායල දිට්ඨත්තා අත්තයනො 

දස්සනානුරූයපන ‘‘ඔචිරකජායතො ආදින්නසිපාටියකො’’ති ආහ.

ඵලිතකාලස්මිඤ්හි කංසුයකො ඔලම්බමානචීරයකො විෙ අයධොමුඛං කත්වා

ගහිතඅසියකොයසො විෙ ච සිරීසරුක්යඛො විෙ ච ලම්බමානඵයලො යහොති. යසො

‘‘අෙංපුරියමහිවිරුද්ධංආහ, නසක්කාඉමස්සවචනං ගයහතු’’න්තිතස්සපි

යවෙයාකරයණන අසන්තුට්යඨො ‘‘අත්ථි පන, යභො, අඤ්යඤොපි යකොචි 
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කංසුකදස්සාවී, යෙන කංසුයකො දිට්ඨපුබ්යබො’’ති? පුච්ඡිත්වා, ‘‘අත්ථි 

උත්තරද්වාරගායමඅසුයකොනාමා’’තිවුත්යතතම්පිඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡි.යසො

අස්ස සඤ්ඡන්නපත්තකායල දිට්ඨත්තා අත්තයනො දස්සනානුරූයපන

‘‘බහලපත්තපලායසො සන්දච්ඡායෙො’’තිආහ. සන් ච්ඡායෙො නාමසංසන්දිත්වා 

ඨිතච්ඡායෙො. 

යසො ‘‘අෙම්පිපුරියමහිවිරුද්ධංආහ, නසක්කා ඉමස්ස වචනං ගයහතු’’න්ති

තස්සපියවෙයාකරයණනඅසන්තුට්යඨො තංආහ, ‘‘කං නුයඛො, යභො, තුම්යහ

අත්තයනොව ධම්මතාෙ කංසුකං ජානාථ, උදාහු යකනචි යවො අක්ඛායතො’’ති? 

කං, යභො, මෙංජානාම? අත්ථිපනමහානගරස්සමජ්යඣ අම්හාකං ආචරියෙො

යවජ්ජපණ්ඩියතො, තං නිස්සාෙ අම්යහහි ඤාතන්ති. ‘‘යතන හි අහම්පි

ආචරිෙයමව උපසඞ්කමිත්වා නික්කඞ්යඛො භවිස්සාමී’’ති තස්ස සන්තිකං

උපසඞ්කමිත්වා තං වන්දිත්වා අට්ඨාසි. යවජ්ජපණ්ඩියතො යතන සද්ධිං

සම්යමොදිත්වා, ‘‘යකනත්යථන ආගයතොසි භද්රමුඛා’’ති පුච්ඡි. යරොයගනම්හි, 

අෙය, උපද්දුයතො, යභසජ්ජං යම කයථථාති. යතන හි, යභො, ගච්ඡ, 

කංසුකරුක්ඛංඡින්දිත්වායසොයසත්වාඣායපත්වාතස්සඛායරොදකං ගයහත්වා

ඉමිනා චිමිනා ච යභසජ්යජන යෙොයජත්වා අරිට්ඨං කත්වා පිව, එයතන යත

ඵාසුකං භවිස්සතීති.යසොතථාකත්වානියරොයගොබලවාපාසාදියකොජායතො. 

තත්ථ මහානගරං විෙ නිබ්බානනගරං දට්ඨබ්බං. යවජ්ජපණ්ඩියතො විෙ 

සම්මාසම්බුද්යධො. වුත්තම්පි යච තං ‘‘භිසක්යකො සල්ලකත්යතොති යඛො, 

සුනක්ඛත්ත, තථාගතස්යසතං අධිවචනංඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති (ම.

නි. 3.65) චතූසු ද්වාරගායමසු චත්තායරො යවජ්ජන්යතවාසිකා විෙ චත්තායරො

දස්සනවිසුද්ධිපත්තාඛීණාසවා.පච්චන්තවාසී පඨමපුරියසොවිෙපඤ්හපුච්ඡයකො

භික්ඛු. පච්චන්තවාසියනො චතුන්නං යවජ්ජන්යතවාසිකානං කථාෙ

අසන්තුට්ඨස්ස ආචරිෙයමව උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡනකායලො විෙ ඉමස්ස

භික්ඛුයනො චතුන්නං දස්සනවිසුද්ධිපත්තානං ඛීණාසවානං කථාෙ

අසන්තුට්ඨස්ස සත්ථාරංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡනකායලො. 

ෙථා ෙථා අධිධමමුත්තානන්ති යෙන යෙනාකායරන අධිමුත්තානං.  ස්සනං

සුවිසුද්ධන්තිනිබ්බානදස්සනං සුට්ඨුවිසුද්ධං. තථාතථායඛොයතහිසප්පුරියසහි 

බයාකතන්තියතනයතයනවාකායරනතුය්හංයතහිසප්පුරියසහිකථිතං.ෙථාහි 

‘‘කාළයකො කංසුයකො’’ති කයථන්යතො න අඤ්ඤං කයථසි, අත්තනා

දිට්ඨනයෙන කංසුකයමව කයථසි, එවයමව ඡඵස්සාෙතනානං වයසන

දස්සනවිසුද්ධිපත්තඛීණාසයවොපිඉමංපඤ්හංකයථන්යතොන අඤ්ඤංකයථසි, 

අත්තනාඅධිගතමග්යගනදස්සනවිසුද්ධිකංනිබ්බානයමවකයථසි. 



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 

89 

පටුන 

ෙථා ච ‘‘යලොහිතයකො ඔචිරකජායතො බහලපත්තපලායසො කංසුයකො’’ති

කයථන්යතොපි නඅඤ්ඤංකයථසි, අත්තනාදිට්ඨනයෙනකංසුකයමවකයථසි, 

එවයමව පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධවයසනචතුමහාභූතවයසනයතභූමකධම්මවයසන 

දස්සනවිසුද්ධිපත්තඛීණාසයවොපිඉමංපඤ්හංකයථන්යතො නඅඤ්ඤං කයථසි, 

අත්තනාඅධිගතමග්යගනදස්සනවිසුද්ධිකංනිබ්බානයමවකයථසි. 

තත්ථ ෙථා කාළකකායල කංසුකදස්සාවියනොපි තං දස්සනං භූතං තච්ඡං න

යතන අඤ්ඤං දිට්ඨං, කංසුයකොව දිට්යඨො, එවයමව ඡඵස්සාෙතනවයසන

දස්සනවිසුද්ධිපත්තස්සාපිඛීණාසවස්සදස්සනංභූතංතච්ඡං, නයතන අඤ්ඤං

කථිතං, අත්තනාඅධිගතමග්යගනදස්සනවිසුද්ධිකංනිබ්බානයමවකථිතං.ෙථා

ච යලොහිතකායල ඔචිරකජාතකායල බහලපත්තපලාසකායල

කංසුකදස්සාවියනොපි තං දස්සනං භූතං තච්ඡං, න යතන අඤ්ඤං දිට්ඨං, 

කංසුයකොව දිට්යඨො, එවයමව පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධවයසන චතුමහාභූතවයසන

යතභූමකධම්මවයසන දස්සනවිසුද්ධිපත්තස්සාපි ඛීණාසවස්ස දස්සනං භූතං

තච්ඡං, නයතන අඤ්ඤංකථිතං, අත්තනා අධිගතමග්යගන දස්සනවිසුද්ධිකං 

නිබ්බානයමවකථිතං. 

යසෙයථාපි, භික්ඛුරඤ්යඤොපච්චන්තිමංනගරන්තිඉදංකස්මාආරද්ධං? සයච 

යතනභික්ඛුනාතං සල්ලක්ඛිතං, අථස්සධම්මයදසනත්ථංආරද්ධං. සයචන 

සල්ලක්ඛිතං, අථස්ස ඉමිනා නගයරොපයමන තස්යසවත්ථස්ස දීපනත්ථාෙ

ආවිභාවනත්ථාෙ ආරද්ධං.තත්ථෙස්මාමජ්ඣිමපයදයසනගරස්සපාකාරාදීනි

ථිරානිවායහොන්තු දුබ්බලානිවා, සබ්බයසොවාමායහොන්තු, යචොරාසඞ්කාන

යහොන්ති, තස්මා තං අග්ගයහත්වා ‘‘පච්චන්තිමං නගර’’න්ති ආහ. 

 ළ්හුද්ධාපන්ති ථිරපාකාරං.  ළ්හපාකාරයතොරණන්ති ථිරපාකාරඤ්යචව

ථිරයතොරණඤ්ච.යතොරණානිනාමහි පුරිසුබ්යබධානිනගරස්සඅලඞ්කාරත්ථං

කරීෙන්ති, යචොරනිවාරණත්ථානිපි යහොන්තියෙව. අථ වා යතොරණන්ති

පිට්ඨසඞ්ඝාටස්යසතං නාමං, ථිරපිට්ඨසඞ්ඝාටන්තිපි අත්යථො. ඡද්වාරන්ති

නගරද්වාරං නාම එකම්පි යහොති ද්යවපි සතම්පි සහස්සම්පි, ඉධ පන සත්ථා

ඡද්වාරිකනගරං දස්යසන්යතො එවමාහ. පණ්ඩියතොති පණ්ඩිච්යචන

සමන්නාගයතො. බයත්යතොති යවෙයත්තියෙන සමන්නාගයතො විසදඤායණො. 

යමධාවීතිඨානුප්පත්තිකපඤ්ඤාසඞ්ඛාතාෙයමධාෙසමන්නාගයතො. 

පුරත්ථිමාෙ දිසාොතිආදිම්හි භූතමත්ථං කත්වා එවමත්යථො යවදිතබ්යබො –

සමිද්යධ කර මහානගයර සත්තරතනසම්පන්යනො රාජා චක්කවත්ති රජ්ජං

අනුසාසති, තස්යසතංපච්චන්තනගරංරාජායුත්තවිරහිතං, අථපුරිසාආගන්ත්වා 

‘‘අම්හාකං, යදව, නගයර ආයුත්තයකො නත්ථි, යදහි යනො කඤ්චි



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 
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පටුන 

ආයුත්තක’’න්තිආහංසු.රාජාඑකංපුත්තං දත්වා‘‘ගච්ඡථ, එතංආදාෙතත්ථ

අභිසිඤ්චිත්වා විනිච්ඡෙට්ඨානාදීනි කත්වා වසථා’’ති. යත තථා අකංසු.

රාජපුත්යතො පාපමිත්තසංසග්යගන කතිපායහයෙව සුරායසොණ්යඩො හුත්වා, 

සබ්බානි විනිච්ඡෙට්ඨානාදීනි හායරත්වා, නගරමජ්යඣ ධුත්යතහි පරිවාරියතො 

සුරං පිවන්යතො නච්චගීතාදිරතිො වීතිනායමති. අථ රඤ්යඤො ආගන්ත්වා

ආයරොචයංසු. 

රාජා එකං පණ්ඩිතං අමච්චං ආණායපසි – ‘‘ගච්ඡ කුමාරං ඔවදිත්වා, 

විනිච්ඡෙට්ඨානාදීනි කායරත්වා, පුන අභියසකං කත්වා, එහී’’ති. න සක්කා, 

යදව, කුමාරං ඔවදිතුං, චණ්යඩො කුමායරො ඝායතෙයාපි මන්ති. අයථකං

බලසම්පන්නංයෙොධං ආණායපසි– ‘‘ත්වංඉමිනාසද්ධිංගන්ත්වාසයචයසො

ඔවායදනතිට්ඨති, සීසමස්ස ඡින්දාහී’’ති.ඉතියසොඅමච්යචොයෙොයධොචාතිඉදං

සීඝං දූතයුගංතත්ථගන්ත්වා යදොවාරිකංපුච්ඡි – ‘‘කහං, යභො, නගරස්සසාමි

කුමායරො’’ති. එස මජ්යඣසිඞ්ඝාටයක සුරං පිවන්යතො ධුත්තපරිවාරියතො

ගීතාදිරතිං අනුයභොන්යතො නිසින්යනොති. අථ තං දූතයුගං ගන්ත්වා අමච්යචො

තායවත්ථ, ‘‘සාමි, විනිච්ඡෙට්ඨානාදීනි කර කායරත්වා සාධුකං රජ්ජං

අනුසාසා’’ති ආහ. කුමායරො අසුණන්යතො විෙ නිසීදි. අථ නං යෙොයධො සීයස

ගයහත්වා, ‘‘සයචරඤ්යඤොආණංකයරොසි, කර, යනොයච, එත්යථවයතසීසං 

පායතස්සාමී’’ති ඛග්ගං අබ්බාහි. පරිචාරකා ධුත්තා තාවයදව දිසාසු පලායංසු.

කුමායරො භීයතො සාසනං සම්පටිච්ඡි. අථස්ස යත තත්යථව අභියසකං කත්වා

යසතච්ඡත්තං උස්සායපත්වා ‘‘සම්මා රජ්ජං අනුසාසාහී’’ති රඤ්ඤා වුත්තං

ෙථාභූතවචනං නිෙයායතත්වා ෙථාගතමග්ගයමව පටිපජ්ජිංසු. ඉමමත්ථං

ආවිකයරොන්යතොභගවා ‘‘පුරත්ථිමාෙදිසාො’’තිආහ. 

තත්රිදං ඔපම්මසංසන්දනං–සමිද්ධමහානගරං විෙහිනිබ්බානනගරංදට්ඨබ්බං, 

සත්තරතනසමන්නාගයතො රාජා චක්කවත්ති විෙ 

සත්තයබොජ්ඣඞ්ගරතනසමන්නාගයතො ධම්මරාජා සම්මාසම්බුද්යධො, 

පච්චන්තිමනගරං විෙ සක්කාෙනගරං, තස්මිං නගයර කූටරාජපුත්යතො විෙ

ඉමස්ස භික්ඛුයනො කූටචිත්තුප්පායදො, කූටරාජපුත්තස්ස ධුත්යතහි

පරිවාරිතකායලො විෙ ඉමස්ස භික්ඛුයනො පඤ්චහි නීවරයණහි සමඞ්ගිකායලො, 

ද්යව සීඝදූතා විෙ සමථකම්මට්ඨානඤ්ච විපස්සනාකම්මට්ඨානඤ්ච, 

මහායෙොයධනසීයසගහිතකායලොවිෙඋප්පන්නපඨමජ්ඣානසමාධිනා නිච්චලං

කත්වා චිත්තග්ගහිතකායලො, යෙොයධන සීයස ගහිතමත්යත ධුත්තානං දිසාසු

පලායත්වා දූරීභායවො විෙ පඨමජ්ඣානම්හි උප්පන්නමත්යත නීවරණානං 

දූරීභායවො, ‘‘කරිස්සාමි රඤ්යඤො සාසන’’න්ති සම්පටිච්ඡිතමත්යත

විස්සට්ඨකායලො විෙ ඣානයතො වුට්ඨිතකායලො, අමච්යචන රඤ්යඤො සාසනං
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ආයරොචිතකායලො විෙ සමාධිනා චිත්තං කම්මනිෙං කත්වා

විපස්සනාකම්මට්ඨානස්ස වඩ්ඪිතකායලො, තත්යථවස්ස යතහි ද්වීහි දූයතහි

කතාභියසකස්ස යසතච්ඡත්තඋස්සාපනං විෙ සමථවිපස්සනාකම්මට්ඨානං

නිස්සාෙ අරහත්තප්පත්තස්සවිමුත්තියසතච්ඡත්තුස්සාපනංයවදිතබ්බං. 

නගරන්ති යඛො භික්ඛු ඉමස්යසතං චාතුමහාභූතිකස්ස කාෙස්ස

අධිධමවචනන්තිආදීසු පන චාතුමහාභූතිකස්සාතිආදීනං පදානං අත්යථො යහට්ඨා

විත්ථාරියතොව. යකවලං පන විඤ්ඤාණරාජපුත්තස්ස නිවාසට්ඨානත්තා එත්ථ

කායෙො ‘‘නගර’’න්ති වුත්යතො, තස්යසව ද්වාරභූතත්තා ඡ ආෙතනානි

‘‘ද්වාරානී’’ති, යතසුද්වායරසුනිච්චං සුප්පතිට්ඨිතත්තාසති‘‘යදොවාරියකො’’ති, 

කම්මට්ඨානංආචික්ඛන්යතනධම්මරායජන යපසිතත්තාසමථවිපස්සනා‘‘සීඝං

දූතයුග’’න්ති.එත්ථමහායෙොයධොවිෙසමයථො, පණ්ඩිතාමච්යචොවිෙවිපස්සනා

යවදිතබ්බා. 

මජ්යඣ සිඞ්ඝාටයකොති නගරමජ්යඣ සිඞ්ඝාටයකො. මහාභූතානන්ති

හදෙවත්ථුස්ස නිස්සෙභූතානං මහාභූතානං. වත්ථුරූපස්ස හි

පච්චෙදස්සනත්ථයමයවතං චතුමහාභූතග්ගහණංකතං.නගරමජ්යඣපනයසො

රාජකුමායරො විෙ සරීරමජ්යඣ හදෙරූපසිඞ්ඝාටයක නිසින්යනො

සමථවිපස්සනාදූයතහි අරහත්තාභියසයකන අභිසිඤ්චිතබ්යබො 

විපස්සනාවිඤ්ඤාණරාජපුත්යතො දට්ඨබ්යබො. නිබ්බානං පන ෙථාභූතසභාවං

අකුප්පං අධිකාරීති කත්වා ෙථාභූතං වචනන්ති වුත්තං. අරිෙමග්යගො පන

ොදියසොව පුබ්බභාගවිපස්සනාමග්යගො, අෙම්පි අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතත්තා

තාදියසොයෙවාති කත්වා ෙථාගතමග්යගොති වුත්යතො. ඉදං තායවත්ථ

ධම්මයදසනත්ථංආභතාෙඋපමාෙසංසන්දනං. 

තස්යසවත්ථස්සපාකටීකරණත්ථංආභතපක්යඛපනඉදංසංසන්දනං– එත්ථ

හි ඡද්වාරූපමා ඡඵස්සාෙතනවයසන දස්සනවිසුද්ධිපත්තං ඛීණාසවං දස්යසතුං 

ආභතා, නගරසාමිඋපමා පඤ්චක්ඛන්ධවයසන, සිඞ්ඝාටකූපමා 

චතුමහාභූතවයසන, නගරූපමා යතභූමකධම්මවයසන දස්සනවිසුද්ධිපත්තං

ඛීණාසවං දස්යසතුං ආභතා. සඞ්යඛපයතො පනිමස්මිං සුත්යත චතුසච්චයමව

කථිතං. සකයලනපි හි නගරසම්භායරන දුක්ඛසච්චයමව කථිතං, 

ෙථාභූතවචයනනනියරොධසච්චං, ෙථාගතමග්යගනමග්ගසච්චං, දුක්ඛස්සපන

පභාවිකා තණ්හා සමුදෙසච්චං. යදසනාපරියෙොසායන පඤ්හපුච්ඡයකො භික්ඛු 

යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨියතොති. 
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9. වීයණොපමසුත්තවණ්ණනා 

246. නවයම ෙස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනිො වාති ඉදං

සත්ථා ෙථා නාම මහාකුටුම්බියකො මහන්තං කසිකම්මං කත්වා, 

නිප්ඵන්නසස්යසො ඝරද්වායර මණ්ඩපං කත්වා, උභයතොසඞ්ඝස්ස දානං 

පවත්යතෙය. කඤ්චාපි යතන උභයතොසඞ්ඝස්ස දානං පට්ඨපිතං, ද්වීසු පන

පරිසාසු සන්තප්පිතාසු යසසජනම්පි සන්තප්යපතියෙව, එවයමව භගවා

සමධිකානි චත්තාරි අසඞ්යඛයෙයානි පාරමියෙො පූයරත්වා යබොධිමණ්යඩ

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අධිගන්ත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො

යජතවනමහාවිහායර නිසින්යනො භික්ඛුපරිසාෙ යචව භික්ඛුනිපරිසාෙ ච

මහාධම්මොගං ෙජන්යතො වීයණොපමසුත්තං ආරභි. තං යපයනතං කඤ්චාපි

ද්යව පරිසා සන්ධාෙ ආරද්ධං, චතුන්නම්පි පන පරිසානං අවාරිතං. තස්මා

සබ්යබහිපි යසොතබ්බඤ්යචව සද්ධාතබ්බඤ්ච, පරියෙොගාහිත්වා චස්ස

අත්ථරයසො වින්දිතබ්යබොති. 

තත්ථ ඡන්ය ොතිආදීසු ඡන්ය ො නාම පුබ්බුප්පත්තිකා දුබ්බලතණ්හා, යසො

රඤ්යජතුං න සක්යකොති. අපරාපරං උප්පජ්ජමානා පන බලවතණ්හා රායගො 

නාම, යසො රඤ්යජතුං සක්යකොති. දණ්ඩාදානාදීනි කාතුං අසමත්යථො 

පුබ්බුප්පත්තියකො දුබ්බලයකොයධො ය ොයසො නාම. තානි කාතුං සමත්යථො

අපරාපරුප්පත්තියකො බලවයකොයධො පටිඝං නාම. යමොයහො පන

යමොහනසම්යමොහනවයසන උප්පන්නං අඤ්ඤාණං. එවයමත්ථ පඤ්චහිපි

පයදහි තීණි අකුසලමූලානි ගහිතානි. යතසු ගහියතසු සබ්යබපි තම්මූලකා

කයලසා ගහිතාව යහොන්ති. ‘‘ඡන්යදො රායගො’’ති වා පදද්වයෙන

අට්ඨයලොභසහගතචිත්තුප්පාදා, ‘‘යදොයසො පටිඝ’’න්ති පදද්වයෙන ද්යව 

යදොමනස්සසහගතචිත්තුප්පාදා, යමොහපයදන යලොභයදොසරහිතා ද්යව 

උද්ධච්චවිචිකච්ඡාසහගතචිත්තුප්පාදා ගහිතාති. එවං සබ්යබපි ද්වාදස 

චිත්තුප්පාදාදස්සිතාවයහොන්ති. 

සභයෙොති කයලසයචොරානං නිවාසට්ඨානත්තා සභයෙො. සප්පටිභයෙොති

වධබන්ධනාදීනං කාරණත්තා සප්පටිභයෙො. සකණ්ටයකොති රාගාදීහි

කණ්ටයකහි සකණ්ටයකො. සගහයනොති රාගගහනාදීහි සගහයනො. 

උම්මග්යගොති යදවයලොකං වා මනුස්සයලොකං වා නිබ්බානං වා ගච්ඡන්තස්ස

අමග්යගො. කුම්මග්යගොතිකුච්ඡිතයජගුච්ඡිභූතට්ඨානගමනඑකපදිකමග්යගො විෙ 

අපාෙසම්පාපකත්තා කුම්මග්යගො. දුහිතියකොති එත්ථ ඉහිතීති ඉරිෙනා, දුක්ඛා

ඉහිතිඑත්ථාති, දුහිතියකො. ෙස්මිඤ්හි මග්යගමූලඵලාදිඛාදනීෙංවාසාෙනීෙංවා

නත්ථි, තස්මිංඉරිෙනාදුක්ඛායහොති, න සක්කාතංපටිපජ්ජිත්වාඉච්ඡිතට්ඨානං



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 
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පටුන 

ගන්තුං. කයලසමග්ගම්පි පටිපජ්ජිත්වා න සක්කා සම්පත්තිභවං ගන්තුන්ති

කයලසමග්යගො දුහිතියකොති වුත්යතො. ද්වීහිතියකොතිපි පායඨො, එයසවත්යථො. 

අසප්පුරිසයසවියතොති යකොකාලිකාදීහිඅසප්පුරියසහියසවියතො. 

තයතො චිත්තං නිවාරයෙති යතහි චක්ඛුවිඤ්යඤයෙයහි රූයපහි තං

ඡන්දාදිවයසන පවත්තචිත්තං අසුභාවජ්ජනාදීහි උපායෙහි නිවාරයෙ.

චක්ඛුද්වාරස්මිඤ්හි ඉට්ඨාරම්මයණ රායග උප්පන්යන අසුභයතො 

ආවජ්ජන්තස්ස චිත්තං නිවත්තති, අනිට්ඨාරම්මයණ යදොයස උප්පන්යන

යමත්තයතො ආවජ්ජන්තස්ස චිත්තං නිවත්තති, මජ්ඣත්තාරම්මයණ යමොයහ 

උප්පන්යනඋද්යදසපරිපුච්ඡංගරුවාසංආවජ්ජන්තස්සචිත්තංනිවත්තති.එවං 

අසක්යකොන්යතන පන සත්ථුමහත්තතං ධම්මස්ස ස්වාක්ඛාතතා සඞ්ඝස්ස

සුප්පටිපත්ති චආවජ්ජිතබ්බා.සත්ථුමහත්තතංපච්චයවක්ඛයතොපිහිධම්මස්ස

ස්වාක්ඛාතතං සඞ්ඝස්ස සුප්පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛයතොපි චිත්තං නිවත්තති.

යතනවුත්තං ‘‘අසුභාවජ්ජනාදීහිඋපායෙහිනිවාරයෙ’’ති. 

කිට්ඨන්ති කට්ඨට්ඨායන උප්පන්නසස්සං. සම්පන්නන්ති පරිපුණ්ණං

සුනිප්ඵන්නං. කිට්ඨාය ොති සස්සඛාදයකො. එවයමව යඛොති එත්ථ

සම්පන්නකට්ඨං විෙ පඤ්ච කාමගුණා දට්ඨබ්බා, කට්ඨායදො යගොයණො විෙ

කූටචිත්තං, කට්ඨාරක්ඛස්ස පමාදකායලො විෙ භික්ඛුයනො ඡසු ද්වායරසු සතිං

පහාෙවිචරණකායලො, කට්ඨාරක්ඛස්සපමාදමාගම්මයගොයණනගහිතගබ්භස්ස 

කට්ඨස්සඛාදිතත්තාසස්සසාමියනො සස්සඵලානධිගයමොවිෙ ඡද්වාරරක්ඛිකාෙ

සතිො විප්පවාසමාගම්ම පඤ්චකාමගුණං අස්සායදන්යතන චිත්යතන 

කුසලපක්ඛස්ස නාසිතත්තා භික්ඛුයනො සාමඤ්ඤඵලාධිගමාභායවො

යවදිතබ්යබො. 

උපරිඝටාෙන්ති ද්වින්නං සිඞ්ගානං අන්තයර. සුනිග්ගහිතං නිග්ගණ්යහෙයාති

ඝටාෙං පතිට්ඨියත නාසාරජ්ජුයක සුට්ඨු නිග්ගහිතං කත්වා නිග්ගණ්යහෙය. 

 ණ්යඩනාති මුග්ගරසදියසන ථූලදණ්ඩයකන. එවඤ්හි යසො භික්ඛයව

යගොයණොති එවං යසො කට්ඨාරක්ඛස්ස පමාදමන්වාෙ ෙස්මිං ෙස්මිං ඛයණ

කට්ඨං ඔතරිතුකායමො යහොති, තස්මිං තස්මිං ඛයණ එවං නිග්ගණ්හිත්වා

තායළත්වා ඔසජ්ජයනනනිබ්බියසවනභාවංඋපනීයතොයගොයණො. 

එවයමව යඛොති ඉධාපි සම්පන්නකට්ඨමිව පඤ්ච කාමගුණා දට්ඨබ්බා, 

කට්ඨායදො විෙකූටචිත්තං, කට්ඨාරක්ඛස්සඅප්පමායදො විෙඉමස්සභික්ඛුයනො

ඡසු ද්වායරසු සතිො අවිස්සජ්ජනං, දණ්යඩො විෙ සුත්තන්යතො, යගොණස්ස

කට්ඨාභිමුඛකායල දණ්යඩන තාළනං විෙ චිත්තස්ස බහිද්ධා 

පුථුත්තාරම්මණාභිමුඛකායල
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අනමතග්ගිෙයදවදූතආදිත්තආසීවිසූපමඅනාගතභොදීසු තං තං සුත්තං

ආවජ්යජත්වා චිත්තුප්පාදස්ස පුථුත්තාරම්මණයතො නිවායරත්වා

මූලකම්මට්ඨායනඔතාරණංයවදිතබ්බං.යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘සුභාසිතංසුත්වාමයනොපසීදති, 

දයමතිනංපීතිසුඛඤ්චවින්දති; 

තදස්සආරම්මයණතිට්ඨයතමයනො, 

යගොයණොවකට්ඨාදයකොදණ්ඩතජ්ජියතො’’ති. 

උදුජිතන්තිතජ්ජිතං. සුදුජිතන්තිසුතජ්ජිතං, සුජිතන්තිපිඅත්යථො.උදු, සුදූතිඉදං 

පන නිපාතමත්තයමව. අජ්ඣත්තන්ති යගොචරජ්ඣත්තං. සන්තිට්ඨතීතිආදීසු

පඨමජ්ඣානවයසන සන්තිට්ඨති, දුතිෙජ්ඣානවයසන සන්නිසීදති, 

තතිෙජ්ඣානවයසන එයකොදි යහොති, චතුත්ථජ්ඣානවයසන සමාධිෙති.

සබ්බම්පි වා එතං පඨමජ්ඣානවයසන යවදිතබ්බං. එත්තාවතා හි

සම්මාසම්බුද්යධනසමථානුරක්ඛණඉන්ද්රිෙසංවරසීලංනාමකථිතං. 

රඤ්යඤො වාති කස්සචියදව පච්චන්තරඤ්යඤො වා. සද් ං සුයණෙයාති

පච්චූසකායල පබුද්යධො කුසයලන වීණාවාදයකන වාදිෙමානාෙ මධුරසද්දං

සුයණෙය. රෙනීයෙොතිආදීසු චිත්තං රඤ්යජතීති රෙනීයෙො. කායමතබ්බතාෙ 

කමනීයෙො. චිත්තං මදෙතීති ම නීයෙො. චිත්තං මුච්ඡිතං විෙ කරණයතො

මුච්ඡිෙතීති මුච්ඡනීයෙො. ආබන්ධිත්වා විෙ ගහණයතො බන්ධතීති බන්ධනීයෙො.

අ ං යම, යභොති වීණාෙ සණ්ඨානං දිස්වා තං අනිච්ඡන්යතො එවමාහ. 

උපධාරයණතියවට්ඨයක. යකොණන්තිචතුරස්සංසාරදණ්ඩකං. 

යසොතංවීණන්තියසොරාජා‘‘ආහරථනංවීණං, අහමස්සාසද්දංපසිස්සාමී’’ති

තං වීණං ගයහත්වා.  සධා වාතිආදීසු පඨමං තාව දසධා ඵායලෙය, අථස්සා

සද්දංඅපස්සන්යතොසතධා ඵායලෙය, තථාපිඅපස්සන්යතොසකලිකංසකලිකං

කයරෙය, තථාපි අපස්සන්යතො ‘‘සකලිකා ඣායස්සන්ති, සද්යදො පන

නික්ඛමිත්වා පලායස්සති, තදා නං පස්සිස්සාමී’’ති අග්ගිනා ඩයහෙය. තථාපි

අපස්සන්යතො ‘‘සල්ලහුකානි මසිචුණ්ණානි වායතන භස්සිස්සන්ති, සද්යදො

සාරධඤ්ඤං විෙ පාදමූයල පතිස්සති, තදා නං පස්සිස්සාමී’’ති මහාවායත වා

ඔඵුයනෙය. තථාපි අපස්සන්යතො ‘‘මසිචුණ්ණානි ෙයථොදකං ගමිස්සන්ති, 

සද්යදො පන පාරං ගච්ඡන්යතො පුරියසො විෙ නික්ඛමිත්වා තරිස්සති, තදා නං

පස්සිස්සාමී’’තිනදිොවාසීඝයසොතාෙ පවායහෙය. 
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එවං වය ෙයාති සබ්යබහිපියමහි උපායෙහි අපස්සන්යතො යත මනුස්යස එවං

වයදෙය. අසතී කිරාෙන්ති අසතී කර අෙං වීණා, ලාමිකාති අත්යථො. අසතීති

ලාමකාධිවචනයමතං.ෙථාහ– 

‘‘අසායලොකත්ථියෙොනාම, යවලාතාසංනවිජ්ජති; 

සාරත්තාචපගබ්භාච, සිඛීසබ්බඝයසොෙථා’’ති.(ජා. 1.1.61); 

ෙයථවංෙංකිඤ්චිවීණානාමාතිනයකවලඤ්ච වීණායෙවලාමිකා, ෙයථවපන

අෙං වීණා නාම, එවං ෙංකඤ්චි අඤ්ඤම්පි තන්තිබද්ධං, සබ්බං තං

ලාමකයමවාති අත්යථො. එවයමව යඛොති එත්ථ වීණා විෙ පඤ්චක්ඛන්ධා

දට්ඨබ්බා, රාජාවිෙයෙොගාවචයරො.ෙථායසො රාජාතංවීණංදසධාඵාලනයතො

පට්ඨාෙ විචිනන්යතො සද්දං අදිස්වා වීණාෙ අනත්ථියකො යහොති, එවං

යෙොගාවචයරො පඤ්චක්ඛන්යධ සම්මසන්යතො අහන්ති වා මමන්ති වා

ගයහතබ්බං අපස්සන්යතො ඛන්යධහි අනත්ථියකො යහොති. යතනස්ස තං

ඛන්ධසම්මසනං දස්යසන්යතො රූපං සමන්යවසති ොවතා රූපස්ස 

ගතීතිආදිමාහ. 

තත්ථ සමන්යවසතීතිපරියෙසති. ොවතාරූපස්සගතීතිෙත්තකාරූපස්සගති.

තත්ථ ගතීති ගතිගති, සඤ්ජාතිගති, සලක්ඛණගති, විභවගති, යභදගතීති 

පඤ්චවිධායහොන්ති.තත්ථඉදංරූපංනාමයහට්ඨාඅවීචිපරිෙන්තංකත්වාඋපරි 

අකනිට්ඨබ්රහ්මයලොකංඅන්යතොකත්වාඑත්ථන්තයරසංසරතිවත්තති, අෙමස්ස 

ගතිගති නාම. 

අෙං පන කායෙො යනව පදුමගබ්යභ, න පුණ්ඩරීකනීලුප්පලාදීසු සඤ්ජාෙති, 

ආමාසෙපක්කාසොනං පන අන්තයර බහලන්ධකායර දුග්ගන්ධපවනවිචරියත 

පරමයජගුච්යඡ ඔකායස පූතිමච්ඡාදීසු කමි විෙ සඤ්ජාෙති, අෙං රූපස්ස 

සඤ්ොතිගති නාම. 

දුවිධං පන රූපස්ස ලක්ඛණං, ‘‘රුප්පතීති යඛො, භික්ඛයව, තස්මා රූප’’න්ති

(සං. නි. 3.79) එවං වුත්ත රුප්පනසඞ්ඛාතං පච්චත්තලක්ඛණඤ්ච 

අනිච්චාදියභදංසාමඤ්ඤලක්ඛණඤ්ච, අෙමස්ස ස ක්ඛණගති නාම. 

‘‘ගතිමිගානංපවනං, ආකායසොපක්ඛිනංගති; 

විභයවොගතිධම්මානං, නිබ්බානංඅරහයතොගතී’’ති.(පරි.339) – 

එවං වුත්යතො රූපස්ස අභායවො විභවගති නාම. යෙො පනස්ස යභයදො, අෙං 

යභ ගති නාම. යවදනාදීසුපි එයසව නයෙො. යකවලඤ්යහත්ථ උපරි ොව
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භවග්ගා යතසං සඤ්ජාතිගති, සලක්ඛණගතිෙඤ්ච 

යවදයතසඤ්ජානනඅභිසඞ්ඛරණවිජානනවයසන පච්චත්තලක්ඛණං

යවදිතබ්බං. 

තම්පිතස්සනයහොතීතිෙයදතංරූපාදීසු අහන්තිවාමමන්තිවාඅස්මීතිවාඑවං

නිද්දිට්ඨං දිට්ඨිතණ්හාමානග්ගාහත්තෙං, තම්පිතස්සඛීණාසවස්සනයහොතීති 

ෙථානුසන්ධිනාවසුත්තාගතං.යතනවුත්තංමහාඅට්ඨකථාෙං– 

‘‘ආදිම්හිසීලංකථිතං, මජ්යඣසමාධිභාවනා; 

පරියෙොසායනචනිබ්බානං, එසාවීයණොපමාකථා’’ති. 

10. ඡප්පාණයකොපමසුත්තවණ්ණනා 

247. දසයම අරුගත්යතොති වණසරීයරො. යතසංයෙව අරූනං පක්කත්තා 

පක්කගත්යතො. සරවනන්තිකණ්ඩවනං. එවයමව යඛොති අරුගත්යතො පුරියසො

විෙ දුස්සීලපුග්ගයලො යවදිතබ්යබො. තස්ස කුසකණ්ටයකහි විද්ධස්ස

සරපත්යතහි ච අසිධාරූපයමහි විලිඛිතගත්තස්ස භියෙයොයසොමත්තාෙ 

දුක්ඛයදොමනස්සං විෙ තත්ථ තත්ථ සබ්රහ්මචාරීහි ‘‘අෙං යසො ඉයමසඤ්ච

ඉයමසඤ්ච කම්මානංකාරයකො’’තිවුච්චමානස්සඋප්පජ්ජනදුක්ඛංයවදිතබ්බං. 

 භති වත්තාරන්ති ලභති යචොදකං. එවංකාරීති එවරූපානං

යවජ්ජකම්මදූතකම්මාදීනංකාරයකො. එවංසමාචායරොතිවිධවායගොචරාදිවයසන

එවරූපයගොචයරො. අසුචිගාමකණ්ටයකොති අසුද්ධට්යඨන අසුචි, ගාමවාසීනං

විජ්ඣනට්යඨනකණ්ටයකොතිගාමකණ්ටයකො. 

පක්ඛින්ති හත්ථියසොණ්ඩසකුණං. ඔස්සජ්යෙෙයාති විස්සජ්යජෙය. 

ආවිඤ්යඡෙුන්ති ආකඩ්යඪෙුං. පයවක්ඛාමීති පවිසිස්සාමි. ආකාසං 

යඩස්සාමීතිආකාසංඋප්පතිස්සාමි. 

එයතසු පන අහි ‘‘යභොයගහි මණ්ඩලං බන්ධිත්වා සුපිස්සාමී’’ති වම්මිකං

පවිසිතුකායමො යහොති. සුසුමායරො ‘‘දූයර බිලං පවිසිත්වා නිපජ්ජිස්සාමී’’ති 

උදකංපවිසිතුකායමොයහොති.පක්ඛී‘‘අජටාකායසසුඛංවිචරිස්සාමී’’තිආකාසං

යඩතුකායමො යහොති. කුක්කුයරො ‘‘උද්ධනට්ඨායන ඡාරිකං බූහිත්වා උසුමං

ගණ්හන්යතො නිපජ්ජිස්සාමී’’ති ගාමං පවිසිතුකායමො යහොති. සිඞ්ගායලො

‘‘මනුස්සමංසං ඛාදිත්වා පිට්ඨිං පසායරත්වා සයස්සාමී’’ති ආමකසුසානං

පවිසිතුකායමො යහොති. මක්කයටො ‘‘උච්යච රුක්යඛ අභිරුහිත්වා දිසාදිසං

පක්ඛන්දිස්සාමී’’තිවනංපවිසිතුකායමොයහොති. 
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අනුවිධායෙෙුන්ති අනුගච්යඡෙුං, අනුවිධියෙෙුන්තිපි පායඨො, අනුවිධානං 

ආපජ්යජෙුන්ති අත්යථො. ෙත්ථ යසො ොති, තත්යථව ගච්යඡෙුන්ති වුත්තං

යහොති. එවයමවාතිඑත්ථඡපාණකාවිෙඡාෙතනානිදට්ඨබ්බානි, දළ්හරජ්ජුවිෙ

තණ්හා, මජ්යඣගණ්ඨිවිෙඅවිජ්ජා.ෙස්මිංෙස්මිංද්වායර ආරම්මණංබලවං

යහොති, තංතංආෙතනංතස්මිංතස්මිංආරම්මයණආවිඤ්ඡති. 

ඉමං පන උපමං භගවා සරික්ඛයකන වා ආහයරෙය ආෙතනානං වා

නානත්තදස්සනවයසන.තත්ථ සරික්ඛයකන තාව විසුං අප්පනාකච්චංනත්ථි, 

පාළිෙංයෙවඅප්පිතා. ආෙතනානං නානත්ත ස්සයනන පනඅෙංඅප්පනා–අහි

නායමස බහි සිත්තසම්මට්යඨ ඨායන නාභිරමති, 

සඞ්කාරට්ඨානතිණපණ්ණගහනවම්මිකානියෙව පනපවිසිත්වානිපන්නකායල 

අභිරමති, එකග්ගතංආපජ්ජති.එවයමවචක්ඛුයපතංවිසමජ්ඣාසෙං, මට්ඨාසු 

සුවණ්ණභිත්තිආදීසු නාභිරමති, ඔයලොයකතුම්පි න ඉච්ඡති, 

රූපචිත්තපුප්ඵලතාදිවිචිත්යතසුයෙව පන අභිරමති. තාදියසසු හි ඨායනසු

චක්ඛුම්හිඅප්පයහොන්යතමුඛම්පිවිවරිත්වාඔයලොයකතුකායමොයහොති. 

සුසුමායරොපි බහි නික්ඛන්යතො ගයහතබ්බං න පස්සති, අක්ඛිං නිමීයලත්වා

චරති.ෙදාපනබයාමසතමත්තංඋදකංඔගාහිත්වාබිලංපවිසිත්වානිපන්යනො 

යහොති, තදාතස්සචිත්තංඑකග්ගංයහොති, සුඛංසුපති.එවයමවයසොතම්යපතං

බිලජ්ඣාසෙං ආකාසසන්නිස්සිතං, කණ්ණච්ඡිද්දකූපයකයෙව අජ්ඣාසෙං

කයරොති, කණ්ණච්ඡිද්දාකායසොයෙව තස්ස සද්දසවයන පච්චයෙො යහොති.

අජටාකායසොපිවට්ටතියෙව. අන්යතොයලණස්මිඤ්හිසජ්ඣායෙකයරමායනන

යලණච්ඡදනං භින්දිත්වා සද්යදො බහි නික්ඛමති, ද්වාරවාතපානඡිද්යදහි පන

නික්ඛමිත්වා ධාතුපරම්පරා ඝට්යටන්යතො ආගන්ත්වා යසොතපසාදං ඝට්යටති.

අථ තස්මිං කායල ‘‘අසුකං නාම සජ්ඣාෙතී’’ති යලණපිට්යඨ නිසින්නා

ජානන්ති. 

එවං සන්යත සම්පත්තයගොචරතා යහොති, කං පයනතං සම්පත්තයගොචරන්ති? 

ආම සම්පත්තයගොචරං. ෙදි එවං දූයර යභරිආදීසු වජ්ජමායනසු ‘‘දූයර

සද්යදො’’තිජානනංන භයවෙයාති.යනොනභවති.යසොතපසාදස්මිඤ්හිඝට්ටියත

‘‘දූයර සද්යදො, ආසන්යන සද්යදො, පරතීයර ඔරිමතීයර’’ති තථා තථා

ජානනාකායරො යහොති, ධම්මතා එසාති. කං එතාෙ ධම්මතාෙ? ෙයතො ෙයතො

ඡිද්දං, තයතො තයතො සවනං යහොති චන්දිමසූරිොදීනං දස්සනං විොති 

අසම්පත්තයගොචරයමයවතං. 

පක්ඛීපි රුක්යඛවාභූමිෙංවානරමති.ෙදා පනඑකංවාද්යවවායලඩ්ඩුපායත

අතික්කම්ම අජටාකාසං පක්ඛන්යදො යහොති, තදා එකග්ගචිත්තතං ආපජ්ජති.



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා සළාෙතනසංයුත්තං 
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පටුන 

එවයමවඝානම්පිආකාසජ්ඣාසෙංවාතූපනිස්සෙගන්ධයගොචරං.තථා හිගායවො

නවවුට්යඨ යදයව භූමිං ඝායත්වා ඝායත්වා ආකාසාභිමුයඛො හුත්වා වාතං

ආකඩ්ඪන්ති. අඞ්ගුලීහි ගන්ධපිණ්ඩං ගයහත්වාපි ච උපසිඞ්ඝනකායල වාතං

අනාකඩ්ඪන්යතොයනවතස්සගන්ධංජානාති. 

කුක්කුයරොපි බහි චරන්යතො යඛමට්ඨානං න පස්සති, යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි

උපද්දුයතො යහොති. අන්යතොගාමං පවිසිත්වාඋද්ධනට්ඨායන ඡාරිකංබූහිත්වා

නිපන්නස්ස පනස්ස ඵාසු යහොති. එවයමව ජිව්හාපි ගාමජ්ඣාසො

ආයපොසන්නිස්සිතරසාරම්මණා. තථා හි තිොමරත්තිං සමණධම්මං කත්වාපි

පායතොව පත්තචීවරමාදාෙ ගාමං පවිසිතබ්බං යහොති. සුක්ඛඛාදනීෙස්ස ච න

සක්කා යඛයළනඅයතමිතස්සරසංජානිතුං. 

සිඞ්ගායලොපි බහි චරන්යතො රතිං න වින්දති, ආමකසුසායන මනුස්සමංසං 

ඛාදිත්වා නිපන්නස්යසව පනස්ස ඵාසු යහොති. එවයමව කායෙොපි

උපාදිණ්ණකජ්ඣාසයෙො පථවීසන්නිස්සිතයඵොට්ඨබ්බාරම්මයණො. තථා හි

අඤ්ඤංඋපාදිණ්ණකංඅලභමානාසත්තා අත්තයනොවහත්ථතයලසීසංකත්වා

නිපජ්ජන්ති. අජ්ඣත්තිකබාහිරා චස්ස පථවී ආරම්මණග්ගහයණ පච්චයෙො

යහොති.සුසන්ථතස්සාපිහිසෙනස්සයහට්ඨාඨිතානම්පිවා ඵලකානංනසක්කා

අනිසීදන්යතන වා අනුප්පීළන්යතන වා ථද්ධමුදුභායවො ජානිතුන්ති 

අජ්ඣත්තිකබාහිරාපථවීඑතස්සයඵොට්ඨබ්බජානයනපච්චයෙොයහොති. 

මක්කයටොපි භූමිෙං විචරන්යතො නාභිරමති, හත්ථසතුබ්යබධං පනස්ස රුක්ඛං

ආරුය්හ විටපපිට්යඨ නිසීදිත්වා දිසාවිදිසා ඔයලොයකන්තස්යසව ඵාසුයකො

යහොති. එවං මයනොපි නානජ්ඣාසයෙො භවඞ්ගපච්චයෙො, දිට්ඨපුබ්යබපි

නානාරම්මණජ්ඣාසෙං කයරොතියෙව මූලභවඞ්ගං පනස්ස පච්චයෙො යහොතීති

අෙයමත්ථසඞ්යඛයපො, විත්ථායරනපනආෙතනානං නානත්තංවිසුද්ධිමග්යග

ආෙතනනිද්යදයසවුත්තයමව. 

තං චක්ඛු නාවිඤ්ඡතීති තණ්හාරජ්ජුකානං ආෙතනපාණකානං

කාෙගතාසතිථම්යභ බද්ධානං නිබ්බියසවනභාවං ආපන්නත්තා නාකඩ්ඪතීති 

ඉමස්මිංසුත්යතපුබ්බභාගවිපස්සනාවකථිතා. 

11. ෙවකලාපිසුත්තවණ්ණනා 

248. එකාදසයම ෙවක ාපීති ලායත්වා ඨපිතෙවපුඤ්යජො. බයාභඞ්ගිහත්ථාති

කාජහත්ථා. ඡහි බයාභඞ්ගීහි හයනෙුන්ති ඡහි පුථුලකාජදණ්ඩයකහි

යපොයථෙුං. සත්තයමොති යතසු ඡසු ජයනසු ෙයව යපොයථත්වා පසිබ්බයක
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පූයරත්වාආදාෙ ගයතසුඅඤ්යඤොසත්තයමොආගච්යඡෙය. සුහතතරාඅස්සාති

ෙං තත්ථඅවසිට්ඨංඅත්ථිභුසපලාපමත්තම්පි, තස්සගහණත්ථංසුට්ඨුතරංහතා. 

එවයමව යඛොති එත්ථ චතුමහාපයථො විෙ ඡ ආෙතනානි දට්ඨබ්බානි, 

චතුමහාපයථ නික්ඛිත්තෙවකලාපී විෙ සත්යතො, ඡ බයාභඞ්ගියෙො විෙ

ඉට්ඨානිට්ඨමජ්ඣත්තවයසන අට්ඨාරසආරම්මණානි, සත්තමා බයාභඞ්ගී විෙ 

භවපත්ථනා කයලසා. ෙථා චතුමහාපයථ ඨපිතා ෙවකලාපී ඡහි බයාභඞ්ගීහි

හඤ්ඤති, එවමියම සත්තා අට්ඨාරසහිආරම්මණදණ්ඩයකහි ඡසුආෙතයනසු

හඤ්ඤන්ති. ෙථා සත්තයමන සුහතතරා යහොන්ති, එවං සත්තා

භවපත්ථනකයලයසහිසුහතතරායහොන්තිභයවමූලකංදුක්ඛං අනුභවමානා. 

ඉදානියනසංතංභවපත්ථනකයලසංදස්යසතුං භූතපුබ්බං, භික්ඛයවතිආදිමාහ. 

තත්රාති සුධම්මාෙං භුම්මං, සුධම්මාෙ යදවසභාෙ ද්වායරති අත්යථො. ධම්මිකා 

යඛො ය වාතිධම්මිකා එයත යදවානාම, යෙහිමාදිසං අසුරාධිපතිං ගයහත්වා

මය්හං යභදනමත්තම්පිනකතන්තිසන්ධාෙවදති. අධම්මිකාය වාති අධම්මිකා

එයතයදවානාම, යෙමාදිසංඅසුරාධිපතිංනවගූථසූකරංවිෙකණ්ඨපඤ්චයමහි 

බන්ධයනහි බන්ධිත්වා නිසීදායපන්ති. එවං සුඛුමං යඛො, භික්ඛයව, 

යවපචිත්තිබන්ධනන්තිතංකරපදුමනාළසුත්තංවිෙමක්කටජාලසුත්තංවිෙච 

සුඛුමං යහොති, යඡත්තුං පන යනව වාසිො න ඵරසුනා සක්කා. ෙස්මා පන

චිත්යතයනව බජ්ඣති, චිත්යතන මුච්චති, තස්මා ‘‘යවපචිත්තිබන්ධන’’න්ති 

වුත්තං. 

තයතො සුඛුමතරං මාරබන්ධනන්ති කයලසබන්ධනං පයනසං තයතොපි

සුඛුමතරං, යනවචක්ඛුස්සආපාථංගච්ඡති, නඉරිොපථං නිවායරති.යතනහි

බද්ධා සත්තා පථවිතයලපි ආකායසපි යෙොජනසතම්පි යෙොජනසහස්සම්පි 

ගච්ඡන්තිපි ආගච්ඡන්තිපි. ඡිජ්ජමානං පයනතං ඤායණයනව ඡිජ්ජති, න

අඤ්යඤනාති‘‘ඤාණයමොක්ඛංබන්ධන’’න්තිපිවුච්චති. 

මඤ්ඤමායනොති තණ්හාදිට්ඨිමානානං වයසනඛන්යධමඤ්ඤන්යතො. බද්යධො

මාරස්සාති මාරබන්ධයනන බද්යධො. කරණත්යථ වා එතං සාමිවචනං, 

කයලසමායරනබද්යධොතිඅත්යථො. මුත්යතොපාපිමයතොතිමාරස්ස බන්ධයනන

මුත්යතො. කරණත්යථයෙව වා ඉදං සාමිවචනං, පාපිමතා කයලසබන්ධයනන

මුත්යතොති අත්යථො. 

අස්මීති පයදන තණ්හාමඤ්ඤිතං වුත්තං. අෙමහස්මීති දිට්ඨිමඤ්ඤිතං. 

භවිස්සන්තිසස්සතවයසනදිට්ඨිමඤ්ඤිතයමව. න භවිස්සන්තිඋච්යඡදවයසන. 

රූපීතිආදීනිසස්සතස්යසව පයභදදීපනානි. තස්මාතිෙස්මා මඤ්ඤිතංආබාධං 
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අන්යතොයදොසනිකන්තනවයසනයරොයගොයචවගණ්යඩොචසල්ලඤ්ච, තස්මා. 

ඉඤ්ජිතන්තිආදීනිෙස්මාඉයමහිකයලයසහිසත්තාඉඤ්ජන්තියචව ඵන්දන්ති

චපපඤ්චිතාචයහොන්තිපමත්තාකාරපත්තා, තස්මායතසංආකාරදස්සනත්ථං 

වුත්තානි. 

මානගතවායර පන මානස්ස ගතං මානගතං, මානපවත්තීති අත්යථො.

මායනොයෙව මානගතං ගූථගතං මුත්තගතං විෙ. තත්ථ අස්මීති ඉදං තණ්හාෙ

සම්පයුත්තමානවයසන වුත්තං. අෙමහමස්මීති දිට්ඨිවයසන. නනු ච

දිට්ඨිසම්පයුත්යතො නාම මායනො නත්ථීති? ආම නත්ථි, මානස්ස පන

අප්පහීනත්තාදිට්ඨිනාමයහොති.මානමූලකං දිට්ඨිංසන්ධායෙතංවුත්තං.යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

ආසීවිසවග්යගො. 

චතුත්යථොපණ්ණාසයකො. 

සළාෙතනසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. යව නාසංයුත්තං 

1. සගාථාවග්යගො 

1. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 

249. යවදනාසංයුත්යත සගාථාවග්ගස්ස පඨයම සමාහියතොති උපචායරන වා

අප්පනාෙ වා සමාහියතො. යව නා ච පොනාතීති යවදනා දුක්ඛසච්චවයසන

පජානාති. යව නානඤ්ච සම්භවන්ති තාසංයෙව සම්භවං සමුදෙසච්චවයසන

පජානාති. ෙත්ථ යචතාති ෙත්යථතා යවදනා නිරුජ්ඣන්ති, තං නිබ්බානං

නියරොධසච්චවයසන පජානාති. ඛෙගාමිනන්ති තාසංයෙව යවදනානං

ඛෙගාමිනං මග්ගං මග්ගසච්චවයසන පජානාති. නිච්ඡායතො පරිනිබ්බුයතොති 

නිත්තණ්යහොහුත්වාකයලසපරිනිබ්බායනනපරිනිබ්බුයතො.එවයමත්ථසුත්යත 

සම්මසනචාරයවදනා කථිතා. ගාථාසු ද්වීහි පයදහි සමථවිපස්සනා කථිතා, 

යසයසහි චතුසච්චං කථිතං. එවයමත්ථ සබ්බසඞ්ගාහියකො

චතුභූමකධම්මපරිච්යඡයදොවුත්යතො. 

2. සුඛසුත්තවණ්ණනා 

250. දුතියෙ අදුක්ඛමසුඛං සහාති අදුක්ඛමසුඛඤ්ච සුඛදුක්යඛහි සහ. 

අජ්ඣත්තඤ්ච බහිද්ධා චාති අත්තයනො ච පරස්ස ච. යමොසධම්මන්ති 

නස්සනසභාවං. පය ොකිනන්ති පලුජ්ජනකං භිජ්ජනසභාවං. ඵුස්ස ඵුස්ස වෙං

පස්සන්තිඤායණනඵුසිත්වාඵුසිත්වාවෙං පස්සන්යතො. එවංතත්ථවිරජ්ෙතීති

එවං තාසු යවදනාසු විරජ්ජති. ඉධාපි සුත්යත සම්මසනචාරයවදනා කථිතා, 

ගාථාසුඤාණඵුසනං. 

3. පහානසුත්තවණ්ණනා 

251. තතියෙ අච්යඡච්ඡි තණ්හන්ති සබ්බම්පි තණ්හං ඡින්දි සමුච්ඡින්දි. 

විවත්තයි සංයෙොෙනන්ති දසවිධම්පි සංයෙොජනං පරිවත්තය නිම්මූලකමකාසි. 

සම්මාති යහතුනා කාරයණන. මානාභිසමොති මානස්ස දස්සනාභිසමො, 

පහානාභිසමොච. අරහත්තමග්යගොහිකච්චවයසනමානංසම්පස්සති, අෙමස්ස 

දස්සනාභිසමයෙො. යතන දිට්යඨො පන යසො තාවයදව පහීෙති, දිට්ඨවියසන 

දිට්ඨසත්තානංජීවිතංවිෙ.අෙමස්සපහානාභිසමයෙො. 

අන්තමකාසි දුක්ඛස්සාති එවං අරහත්තමග්යගන මානස්ස දිට්ඨත්තා ච

පහීනත්තා ච යෙ ඉයම ‘‘කාෙබන්ධනස්ස අන්යතො ජීරති (චූළව. 278) 

හරිතන්තං වා’’ති (ම. නි. 1.304) එවං වුත්තඅන්තිමමරිොදන්යතො ච, 
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‘‘අන්තමිදං, භික්ඛයව, ජීවිකාන’’න්ති (ඉතිවු. 91; සං. නි. 3.80) එවං 

වුත්තලාමකන්යතො ච, ‘‘සක්කායෙො එයකො අන්යතො’’ති (අ.නි. 6.61; චූළනි. 

තිස්සයමත්යතෙයමාණවපුච්ඡානිද්යදස 11) එවං වුත්තයකොට්ඨාසන්යතො ච, 

‘‘එයසවන්යතො දුක්ඛස්සසබ්බපච්චෙසඞ්ඛො’’ති (සංනි. 2.51; 2.4.71; උදා.

71) එවං වුත්තයකොටන්යතො චාති චත්තායරො අන්තා, යතසු සබ්බස්යසව

වට්ටදුක්ඛස්ස අදුං චතුත්ථයකොටිසඞ්ඛාතං අන්තමකාසි, පරිච්යඡදං පරිවටුමං

අකාසි, අන්තිමසමුස්සෙමත්තාවයසසංදුක්ඛමකාසීතිවුත්තංයහොති. 

සම්පෙඤ්ඤංනරිඤ්චතීතිසම්පජඤ්ඤංන ජහති. සඞ්ඛයංයනොයපතීතිරත්යතො

දුට්යඨොමූළ්යහොති පඤ්ඤත්තිංනඋයපති, තංපඤ්ඤත්තිං පහාෙඛීණාසයවො

නාමයහොතීතිඅත්යථො.ඉමස්මිං සුත්යතආරම්මණානුසයෙොකථියතො. 

4. පාතාලසුත්තවණ්ණනා 

252. චතුත්යථ පාතාය ොතිපාතස්සඅලං පරිෙත්යතො, නත්ථිඑත්ථපතිට්ඨාති 

පාතාය ො. අසන්තං අවිජ්ෙමානන්ති අසම්භූතත්තං අපඤ්ඤාෙමානත්තං. එවං

වාචං භාසතීති අත්ථි මහාසමුද්යද පාතායලොති එවං වාචං. යසො හි ෙං තං

බලවාමුඛං මහාසමුද්දස්ස උදකං යවයගන පක්ඛන්දිත්වා චක්කවාළං වා 

සියනරුං වා ආහච්ච යෙොජනද්වියෙොජනදසයෙොජනප්පමාණම්පි උග්ගන්ත්වා

පුනමහාසමුද්යද පතති, ෙස්සපතිතට්ඨායනමහානරකපපායතොවිෙයහොති, ෙං

යලොයක බලවාමුඛන්තිවුච්චති.තංසන්ධාෙඑවංවදති. 

ෙස්මා පන තත්ථ තථාරූපානං මච්ඡකච්ඡපයදවදානවානං පතිට්ඨාපි යහොති

සුඛනිවායසොපි, තස්මාඅසන්තංඅසංවිජ්ජමානංතංතංවාචංභාසතිනාම.ෙස්මා

පන සබ්බපුථුජ්ජනා සාරීරිකාෙ දුක්ඛයවදනාෙ පතිට්ඨාතුං න සක්යකොන්ති, 

තස්මා පාතස්ස අලන්ති අත්යථන අෙයමව පාතායලොති දස්යසන්යතො 

සාරීරිකානංයඛොඑතං භික්ඛයවතිආදිමාහ. 

පාතාය  න පච්චුට්ඨාසීති පාතාලස්මිං න පතිට්ඨාසි. ගාධන්ති පතිට්ඨං. 

අක්කන් තීති අනිබද්ධං විප්පලාපං විලපන්යතො කන්දති. දුබ්බය ොති 

දුබ්බලඤායණො. අප්පථාමයකොතිඤාණථාමස්ස පරිත්තතාෙ පරිත්තථාමයකො.

ඉමස්මිං සුත්යත අරිෙසාවයකොති යසොතාපන්යනො. යසොතාපන්යනො හි එත්ථ

ධුරං, බලවවිපස්සයකො න තික්ඛබුද්ධි උප්පන්නං යවදනං අනනුවත්තිත්වා

පතිට්ඨාතුං සමත්යථොයෙොගාවචයරොපිවට්ටති. 
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5. දට්ඨබ්බසුත්තවණ්ණනා 

253. පඤ්චයම දුක්ඛයතො ට්ඨබ්බාති විපරිණාමනවයසනදුක්ඛයතොදට්ඨබ්බා. 

සල් යතොති දුක්ඛාපනවිනිවිජ්ඣනට්යඨන සල්ලාති දට්ඨබ්බා. අනිච්චයතොති

අදුක්ඛමසුඛා හුත්වා අභාවාකායරන අනිච්චයතො දට්ඨබ්බා. අද් ාති අද්දස. 

සන්තන්තිසන්තසභාවං. 

6. සල්ලසුත්තවණ්ණනා 

254. ඡට්යඨ තත්රාති යතසු ද්වීසු ජයනසු. අනුයවධං විජ්යඣෙයාති තස්යසව

වණමුඛස්ස අඞ්ගුලන්තයර වා ද්වඞ්ගුලන්තයර වා ආසන්නපයදයස

අනුගතයවධං.එවංවිද්ධස්සහිසා අනුයවධායවදනා පඨමයවදනාෙබලවතරා

යහොති, පච්ඡා උප්පජ්ජමානා යදොමනස්සයවදනාපි එවයමව පුරිමයවදනාෙ

බලවතරා යහොති. දුක්ඛාෙ යව නාෙ නිස්සරණන්ති දුක්ඛාෙ යවදනාෙ හි

සමාධිමග්ගඵලානි නිස්සරණං, තං යසො න ජානාති, කාමසුඛයමව

නිස්සරණන්ති ජානාති. තාසං යව නානන්ති තාසං සුඛදුක්ඛයවදනානං. 

සඤ්ඤුත්යතො නං යව ෙතීති කයලයසහි සම්පයුත්යතොව හුත්වා තං යවදනං 

යවදෙති, නවිප්පයුත්යතො. සඤ්ඤුත්යතොදුක්ඛස්මාතිකරණත්යථනිස්සක්කං, 

දුක්යඛන සම්පයුත්යතොති අත්යථො. සඞ්ඛාතධම්මස්සාති විදිතධම්මස්ස 

තුලිතධම්මස්ස. බහුස්සුතස්සාතිපරිෙත්තිබහුස්සුතස්ස පටියවධබහුස්සුතස්සච. 

සම්මා පොනාති භවස්ස පාරගූති භවස්ස පාරං නිබ්බානං ගයතො, තයදව

නිබ්බානංසම්මාපජානාති.ඉමස්මිම්පිසුත්යත ආරම්මණානුසයෙොවකථියතො.

අරිෙසාවයකසුචඛීණාසයවොඑත්ථධුරං, අනාගාමීපිවට්ටතීති වදන්ති. 

7. පඨමයගලඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

255. සත්තයම යෙන ගි ානසා ා යතනුපසඞ්කමීති ‘‘සයදවයක යලොයක

අග්ගපුග්ගයලො තථාගයතොපි ගිලානුපට්ඨානං ගච්ඡති, උපට්ඨාතබ්බයුත්තකා

නාම ගිලානාති භික්ඛූ සද්දහිත්වා ඔකප්යපත්වා ගිලායන උපට්ඨාතබ්යබ

මඤ්ඤිස්සන්තී’’ති ච ‘‘යෙ තත්ථ කම්මට්ඨානසප්පාො, යතසං කම්මට්ඨානං

කයථස්සාමී’’ති ච චින්යතත්වා උපසඞ්කමි. කායෙ කාොනුපස්සීතිආදීසු ෙං

වත්තබ්බං, තංපරයතොවක්ඛාම. අනිච්චානුපස්සීතිඅනිච්චතංඅනුපස්සන්යතො. 

වොනුපස්සීති වෙං අනුපස්සන්යතො. විරාගානුපස්සීති විරාගං අනුපස්සන්යතො. 

නියරොධානුපස්සීති නියරොධං අනුපස්සන්යතො. පටිනිස්සග්ගානුපස්සීති

පටිනිස්සග්ගංඅනුපස්සන්යතො. 
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එත්තාවතා කං දස්සිතං යහොති? ඉමස්ස භික්ඛුයනො ආගමනීෙපටිපදා, 

සතිපට්ඨානාපි හි පුබ්බභාගායෙව, සම්පජඤ්යඤපි අනිච්චානුපස්සනා

වොනුපස්සනා විරාගානුපස්සනාති ච ඉමාපි තිස්යසො අනුපස්සනා

පුබ්බභාගායෙව, නියරොධානුපස්සනාපි පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාපි ඉමා ද්යව

මිස්සකා. එත්තාවතා ඉමස්ස භික්ඛුයනො භාවනාකායලො දස්සියතොති. යසසං

වුත්තනෙයමව. 

8-9. දුතිෙයගලඤ්ඤසුත්තාදිවණ්ණනා 

256-257. අට්ඨයම ඉමයමව  ස්සං පටිච්චාති වුත්යත බුජ්ඣනකානං

අජ්ඣාසයෙනවුත්තං, අත්ථයතොපයනතං නින්නානාකරණං.කායෙොවහිඑත්ථ

ඵස්යසොතිවුත්යතො.නවමංඋත්තානයමව. 

10. ඵස්සමූලකසුත්තවණ්ණනා 

258. දසයම සුඛයව නිෙන්ති සුඛයවදනාෙ පච්චෙභූතං. යසයසසුපි එයසව

නයෙො. අනුපදවණ්ණනාපයනත්ථයහට්ඨාවිත්ථාරිතාව.ඉමස්මිංසුත්තද්වයෙ

සම්මසනචාරයවදනා කථිතා. 

සගාථාවග්යගොපඨයමො. 

2. රයහොගතවග්යගො 

1. රයහොගතසුත්තවණ්ණනා 

259. රයහොගතවග්ගස්ස පඨයම ෙං කිඤ්චි යව යිතං, තං දුක්ඛස්මින්ති ෙං

කඤ්චි යවදයතං, තං සබ්බං දුක්ඛන්ති අත්යථො. සඞ්ඛාරානංයෙව 

අනිච්චතන්තිආදීසු ො එසා සඞ්ඛාරානං අනිච්චතා ඛෙධම්මතා වෙධම්මතා 

විපරිණාමධම්මතා, එතං සන්ධාෙ ෙං කඤ්චි යවදයතං, තං දුක්ඛන්ති මො

භාසිතන්ති දීයපති. ො හි සඞ්ඛාරානං අනිච්චතා, යවදනානම්පි සා අනිච්චතා

එව. අනිච්චතා ච නායමසා මරණං, මරණයතො උත්තරි දුක්ඛං නාම නත්ථීති

ඉමිනාඅධිප්පායෙනසබ්බායවදනා දුක්ඛාතිවුත්තා. අථයඛොපනභික්ඛුමොති

ඉදං න යකවලං අහං යවදනානංයෙව නියරොධං පඤ්ඤායපමි, ඉයමසම්පි

ධම්මානං නියරොධං පඤ්ඤායපමීති දස්සනත්ථං ආරද්ධං. වූපසයමො ච

පස්සද්ධියෙො ච එවරූපාෙ යදසනාෙ බුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසයෙන වුත්තා.

සඤ්ඤායවදයතනියරොධග්ගහයණන යචත්ථ චත්තායරො ආරුප්පා ගහිතාව

යහොන්තීතියවදිතබ්බා. 
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2-3. පඨමආකාසසුත්තාදිවණ්ණනා 

260-261. දුතියෙ පුථූ වාෙන්ති මාලුතාති බහූ වාතා වාෙන්ති. යසසං

උත්තානත්ථයමවාති. තතිෙං විනා ගාථාහි බුජ්ඣන්තානං අජ්ඣාසයෙන

වුත්තං. 

4. අගාරසුත්තවණ්ණනා 

262. චතුත්යථ පුරත්ථිමාති පුරත්ථිමාෙ. එවං සබ්බත්ථ. සාමිසාපි සුඛා

යව නාතිආදීසු සාමිසාසුඛා නාමකාමාමිසපටිසංයුත්තායවදනා. නිරාමිසාසුඛා 

නාම පඨමජ්ඣානාදිවයසන විපස්සනාවයසන අනුස්සතිවයසන ච උප්පන්නා

යවදනා. සාමිසාදුක්ඛා නාමකාමාමියසයනවසාමිසායවදනා, නිරාමිසාදුක්ඛා 

නාම අනුත්තයරසු වියමොක්යඛසු පිහං උපට්ඨාපෙයතො පිහපච්චො

උප්පන්නයදොමනස්සයවදනා. සාමිසා අදුක්ඛමසුඛා නාම කාමාමියසයනව

සාමිසායවදනා. නිරාමිසාඅදුක්ඛමසුඛා නාම චතුත්ථජ්ඣානවයසනඋප්පන්නා

අදුක්ඛමසුඛායවදනා. 

5-8. පඨමආනන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 

263-266. පඤ්චමාදීනි චත්තාරි යහට්ඨා කථිතනොයනව. පුරිමානි පයනත්ථ

ද්යව පරිපුණ්ණපස්සද්ධිකානි, පච්ඡිමානි උපඩ්ඪපස්සද්ධිකානි. යදසනාෙ

බුජ්ඣනකානංඅජ්ඣාසයෙනවුත්තානි. 

9-10. පඤ්චකඞ්ගසුත්තාදිවණ්ණනා 

267-268. නවයම පඤ්චකඞ්යගො ථපතීති පඤ්චකඞ්යගොති තස්ස නාමං, 

වාසිඵරසුනිඛාදනදණ්ඩමුග්ගරකාළසුත්තනාළිසඞ්ඛායතහි වා පඤ්චහි අඞ්යගහි 

සමන්නාගතත්තා යසො පඤ්චකඞ්යගොති පඤ්ඤායතො. ථපතීති 

වඩ්ඪකීයජට්ඨයකො. උ ායීති පණ්ඩිතඋදායත්යථයරො. පරිොෙන්ති කාරණං. 

ද්යවපානන් ාති ද්යවපි, ආනන්ද, පරිොයෙනාති කාරයණන. එත්ථ ච

කායකයචතසිකවයසන ද්යව යවදිතබ්බා, සුඛාදිවයසන තිස්යසොපි, 

ඉන්ද්රිෙවයසන සුඛින්ද්රිොදිකා පඤ්ච, ද්වාරවයසන චක්ඛුසම්ඵස්සජාදිකා ඡ, 

උපවිචාරවයසන ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා යසොමනස්සඨානිෙං රූපං

උපවිචරතී’’තිආදිකා අට්ඨාරස, ඡ යගහසිතානි යසොමනස්සානි, ඡ

යනක්ඛම්මසිතානි, ඡ යගහසිතානි යදොමනස්සානි, ඡ යනක්ඛම්මසිතානි, ඡ

යගහසිතාඋයපක්ඛා, ඡයනක්ඛම්මසිතාතිඑවංඡත්තිංස.තාඅතීයත ඡත්තිංස, 

අනාගයත ඡත්තිංස, පච්චුප්පන්යන ඡත්තිංසාති එවං අට්ඨසතං යවදනා 

යවදිතබ්බා. 
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පඤ්චියම ආනන් කාමගුණාතිඅෙංපාටියෙක්යකොඅනුසන්ධි.නයකවලඤ්හි

ද්යව ආදිං කත්වා යවදනා භගවතා පඤ්ඤත්තා, පරිොයෙන එකාපි යවදනා

කථිතා, තංදස්යසන්යතො පඤ්චකඞ්ගස්සථපතියනොවාදංඋපත්ථම්යභතුංඉමං

යදසනං ආරභි. අභික්කන්තතරන්ති සුන්දරතරං. පණීතතරන්ති අතප්පකතරං.

එත්ථචචතුත්ථජ්ඣානයතොපට්ඨාෙ අදුක්ඛමසුඛායවදනා, සාපිසන්තට්යඨන

පණීතට්යඨන ච සුඛන්ති වුත්තා. නියරොයධො අයවදයතසුඛවයසන සුඛං නාම

ජායතො. පඤ්චකාමගුණවයසන හි අට්ඨසමාපත්තිවයසන ච උප්පන්නං 

යවදයතං සුඛං නාම, නියරොයධො අයවදයතසුඛං නාම. ඉති යවදයතසුඛං වා

යහොතු අයවදයතසුඛං වා, නිද්දුක්ඛභාවසඞ්ඛායතන සුඛට්යඨන

එකන්තසුඛයමවජාතං. 

ෙත්ථ ෙත්ථාති ෙස්මිං ෙස්මිං ඨායන. සුඛං උප බ්භතීති යවදයතං සුඛං වා

අයවදයතං සුඛං වා උපලබ්භති. තංතං තථාගයතො සුඛස්මිං පඤ්ඤයපති, තං

සබ්බං තථාගයතො නිද්දුක්ඛභාවං සුඛස්මිංයෙව පඤ්ඤයපතීති ඉධ භගවා 

නියරොධසමාපත්තිං සීසං කත්වා යනෙයපුග්ගලස්ස වයසන

අරහත්තනිකූයටයනවයදසනං නිට්ඨායපසි.දසමංඋත්තානත්ථයමවාති. 

රයහොගතවග්යගොදුතියෙො. 

3. අට්ඨසතපරිොෙවග්යගො 

1. සීවකසුත්තවණ්ණනා 

269. තතිෙවග්ගස්ස පඨයම යමොළිෙසීවයකොති සීවයකොති තස්ස නාමං. චූළා 

පනස්ස අත්ථි, තස්මා යමොළිෙසීවයකොති වුච්චති. පරිබ්බාෙයකොති

ඡන්නපරිබ්බාජයකො. පිත්තසමුට්ඨානානීති පිත්තපච්චොනි. යව යිතානීති

යවදනා.තත්ථපිත්තපච්චොතිස්යසොයවදනා උප්පජ්ජන්ති.කථං? එකච්යචොහි

‘‘පිත්තංයමකුපිතංදුජ්ජානංයඛොපනජීවිත’’න්ති දානංයදති, සීලංසමාදිෙති

උයපොසථකම්මං කයරොති, එවමස්ස කුසලයවදනා උප්පජ්ජති. එකච්යචො

‘‘පිත්තයභසජ්ජංකරිස්සාමී’’තිපාණංහනති, අදින්නංආදිෙති, මුසාභණති, දස

දුස්සීලයකම්මානි කයරොති, එවමස්ස අකුසලයවදනා උප්පජ්ජති. එකච්යචො 

‘‘එත්තයකනපියමයභසජ්ජකරයණනපිත්තංන වූපසම්මති, අලංෙං යහොති.

තං යහොතූ’’ති මජ්ඣත්යතො කායකයවදනං අධිවායසන්යතො නිපජ්ජති, එවං

අස්ස අබයාකතයවදනාඋප්පජ්ජති. 

සාමම්පියඛොඑතන්තිතංතංපිත්තවිකාරං දිස්වාඅත්තනාපිඑතංයවදිතබ්බං. 

සච්චසම්මතන්ති භූතසම්මතං. යලොයකොපි හිස්ස සරීයර

සබලවණ්ණතාදිපිත්තවිකාරංදිස්වා‘‘පිත්තමස්ස කුපිත’’න්තිජානාති. තස්මාති
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ෙස්මා සාමඤ්ච විදිතං යලොකස්ස ච සච්චසම්මතං අතිධාවන්ති, තස්මා. 

යසම්හසමුට්ඨානාදීසුපිඑයසවනයෙො.එත්ථපන සන්නිපාතිකානීතිතිණ්ණම්පි

පිත්තාදීනං යකොයපන සමුට්ඨිතානි. උතුපරිණාමොනීති විසභාගඋතුයතො

ජාතානි. ජඞ්ගලයදසවාසීනඤ්හි අනුපයදයස වසන්තානං විසභායගො උතු

උප්පජ්ජති, අනුපයදසවාසීනඤ්ච ජඞ්ගලයදයසති එවං 

මලෙසමුද්දතීරාදිවයසනාපි උතුවිසභාගතා උප්පජ්ජතියෙව. තයතො ජාතාති

උතුපරිණාමජාතානි නාම. 

විසමපරිහාරොනීති මහාභාරවහනසුධායකොට්ටනාදියතො වා අයවලාෙ 

චරන්තස්ස සප්පඩංසකූපපාතාදියතො වා විසමපරිහාරයතො ජාතානි. 

ඔපක්කමිකානීති ‘‘අෙං යචොයරො වා පාරදාරියකො වා’’ති ගයහත්වා 

ජණ්ණුකකප්පරමුග්ගරාදීහි නිප්යපොථනඋපක්කමං පච්චෙං කත්වා

උප්පන්නානි. එතං බහි උපක්කමං ලභිත්වා යකොචි වුත්තනයෙයනව කුසලං

කයරොති, යකොචිඅකුසලං, යකොචිඅධිවායසන්යතො නිපජ්ජති. කම්මවිපාකොනීති

යකවලං කම්මවිපාකයතො, ජාතානි. යතසුපි හි උප්පන්යනසු වුත්තනයෙයනව

යකොචිකුසලංකයරොති, යකොචිඅකුසලං, යකොචි අධිවායසන්යතොනිපජ්ජති.එවං

සබ්බවායරසුතිවිධාවයවදනායහොන්ති. 

තත්ථ පුරියමහි සත්තහි කාරයණහි උප්පන්නා සාරීරිකා යවදනා සක්කා

පටිබාහිතුං, කම්මවිපාකජානංපනසබ්බයභසජ්ජානිපිසබ්බපරිත්තානිපිනාලං 

පටිඝාතාෙ.ඉමස්මිංසුත්යතයලොකයවොහායරොනාමකථියතොති. 

2-10. අට්ඨසතසුත්තාදිවණ්ණනා 

270-278. දුතියෙ අට්ඨසතපරිොෙන්ති අට්ඨසතස්ස කාරණභූතං. 

ධම්මපරිොෙන්ති ධම්මකාරණං. කායිකා ච යචතසිකා චාති එත්ථ කායකා

කාමාවචයරයෙවලබ්භන්ති, යචතසිකාචතුභූමිකාපි. සුඛාතිආදීසුසුඛා යවදනා

අරූපාවචයරනත්ථි, යසසාසුතීසුභූමීසුලබ්භන්ති, දුක්ඛාකාමාවචරාව, ඉතරා 

චතුභූමිකා.පඤ්චයකසුඛින්ද්රිෙදුක්ඛින්ද්රිෙයදොමනස්සින්ද්රිොනි කාමාවචරායනව, 

යසොමනස්සින්ද්රිෙං යතභූමකං, උයපක්ඛින්ද්රිෙං චතුභූමකං. ඡක්යක පඤ්චසු

ද්වායරසු යවදනා කාමාවචරාව, මයනොද්වායර චතුභූමිකා, අට්ඨාරසයක ඡසු 

ඉට්ඨාරම්මයණසු යසොමනස්යසන සහ උපවිචරන්තීති යසොමනස්සූපවිචාරා. 

යසසද්වයෙපි එයසව නයෙො. ඉති අෙං යදසනා විචාරවයසන ආගතා, 

තංසම්පයුත්තානං පන යසොමනස්සාදීනං වයසන ඉධ අට්ඨාරස යවදනා

යවදිතබ්බා. 
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ඡයගහසිතානියසොමනස්සානීතිආදීසු ‘‘චක්ඛුවිඤ්යඤෙයානංරූපානංඉට්ඨානං

කන්තානං මනාපානං මයනොරමානං යලොකාමිසපටිසංයුත්තානං පටිලාභං වා

පටිලාභයතො සමනුපස්සයතො පුබ්යබ වා පටිලද්ධපුබ්බං අතීතං නිරුද්ධං

විපරිණතංසමනුස්සරයතොඋප්පජ්ජතියසොමනස්සං.ෙංඑවරූපං යසොමනස්සං, 

ඉදං වුච්චති යගහසිතං යසොමනස්ස’’න්ති (ම. නි. 3.306). එවං ඡසු ද්වායරසු

වුත්තකාමගුණනිස්සිතානි යසොමනස්සානි ඡයගහසිතයසොමනස්සානි නාම. 

‘‘රූපානං ත්යවව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනියරොධං ‘පුබ්යබ යචව

රූපාඑතරහිච, සබ්යබයතරූපාඅනිච්චාදුක්ඛාවිපරිණාමධම්මා’ති එවයමතං

ෙථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාෙ පස්සයතො උප්පජ්ජති යසොමනස්සං. ෙං එවරූපං 

යසොමනස්සං, ඉදං වුච්චති යනක්ඛම්මසිතං යසොමනස්ස’’න්ති (ම. නි. 3.306) 

එවං ඡසු ද්වායරසු ඉට්ඨාරම්මයණආපාථගයත අනිච්චතාදිවයසන විපස්සනං

පට්ඨයපත්වා උස්සුක්කායපතුං සක්යකොන්තස්ස ‘‘උස්සුක්කතා යම

විපස්සනා’’ති යසොමනස්සජාතස්ස උප්පන්නයසොමනස්සානි ඡ

යනක්ඛම්මසිතයසොමනස්සානි නාම. 

‘‘චක්ඛුවිඤ්යඤෙයානංරූපානංඉට්ඨානංකන්තානංමනාපානං මයනොරමානං

යලොකාමිසපටිසංයුත්තානං අප්පටිලාභං වා අප්පටිලාභයතො සමනුපස්සයතො

පුබ්යබ වා පටිලද්ධපුබ්බං අතීතං නිරුද්ධං විපරිණතං සමනුස්සරයතො

උප්පජ්ජති යදොමනස්සං. ෙං එවරූපං යදොමනස්සං, ඉදං වුච්චති යගහසිතං

යදොමනස්ස’’න්ති. එවං ඡසු ද්වායරසු ‘‘ඉට්ඨාරම්මණං නානුභවිස්සාමි

නානුභවාමී’’ති විතක්කෙයතො උප්පන්නානි කාමගුණනිස්සිතයදොමනස්සානි ඡ

යගහසිතය ොමනස්සානි නාම. 

‘‘රූපානං ත්යවව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනියරොධං ‘පුබ්යබ යචව

රූපාඑතරහිච, සබ්යබයතරූපාඅනිච්චාදුක්ඛා විපරිණාමධම්මා’තිඑවයමතං

ෙථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤාෙදිස්වාඅනුත්තයරසුවියමොක්යඛසු පිහංඋපට්ඨායපති

‘කුදාස්සුනාමාහංතදාෙතනංඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සාමි, ෙදරිො එතරහිආෙතනං

උපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති.ඉතිඅනුත්තයරසුවියමොක්යඛසුපිහං උපට්ඨාපෙයතො

උප්පජ්ජති පිහපච්චො යදොමනස්සං. ෙං එවරූපං යදොමනස්සං, ඉදං වුච්චති 

යනක්ඛම්මසිතං යදොමනස්සන්ති; එවං ඡසු ද්වායරසු ඉට්ඨාරම්මයණ

ආපාථගයත අනුත්තරවියමොක්ඛසඞ්ඛාතඅරිෙඵලධම්යමසුපිහංඋපට්ඨායපත්වා

තදධිගමාෙ අනිච්චතාදිවයසන විපස්සනං පට්ඨයපත්වා උස්සුක්කායපතුං

අසක්යකොන්තස්ස ‘‘ඉමම්පිපක්ඛංඉමම්පිමාසංඉමම්පිසංවච්ඡරංවිපස්සනං

උස්සුක්කායපත්වා අරිෙභූමිං පාපුණිතුං නාසක්ඛි’’න්ති අනුයසොචයතො

උප්පන්නානි යදොමනස්සානි ඡයනක්ඛම්මසිතය ොමනස්සානි නාම. 
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පටුන 

‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජති උයපක්ඛා බාලස්ස මූළ්හස්ස පුථුජ්ජනස්ස

අයනොධිජිනස්ස අවිපාකජිනස්ස අනාදීනවදස්සාවියනො අස්සුතවයතො 

පුථුජ්ජනස්ස. ො එවරූපා උයපක්ඛා, රූපං සා නාතිවත්තති, තස්මා සා

උයපක්ඛා යගහසිතාති වුච්චතී’’ති; එවං ඡසු ද්වායරසු ඉට්ඨාරම්මයණ 

ආපාථගයත ගුළපිණ්ඩයක නිලීනමක්ඛිකා විෙ රූපාදීනි අනතිවත්තමානා

තත්යථව ලග්ගා ලග්ගිතා හුත්වා උප්පන්නකාමගුණනිස්සිතා උයපක්ඛා ඡ 

යගහසිතඋයපක්ඛා නාම. 

‘‘රූපානං ත්යවව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනියරොධං පුබ්යබ යචව

රූපාඑතරහිච, ‘සබ්යබයතරූපාඅනිච්චාදුක්ඛාවිපරිණාමධම්මා’ති එවයමතං

ෙථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාෙ පස්සයතො උප්පජ්ජති උයපක්ඛා. ො එවරූපා

උයපක්ඛා, රූපං සා අතිවත්තති, තස්මා සා උයපක්ඛා යනක්ඛම්මසිතාති

වුච්චතී’’ති; එවං ඡසු ද්වායරසු ඉට්ඨාදිආරම්මයණ ආපාථගයත ඉට්යඨ

අරජ්ජන්තස්ස අනිට්යඨ අදුස්සන්තස්ස අසමයපක්ඛයන අමුය්හන්තස්ස

උප්පන්නා විපස්සනාඤාණසම්පයුත්තා උයපක්ඛා යනක්ඛම්මසිතඋයපක්ඛා 

නාම.ඉමස්මිංසුත්යත සබ්බසඞ්ගාහයකොචතුභූමකධම්මපරිච්යඡයදොකථියතො.

තතිොදීනිඋත්තානත්ථායනව. 

11. නිරාමිසසුත්තවණ්ණනා 

279. එකාදසයම සාමිසාතිකයලසාමියසන සාමිසා. නිරාමිසතරාතිනිරාමිසාෙපි

ඣානපීතිො නිරාමිසතරාව. නනු ච ද්වීසු ඣායනසු පීති මහග්ගතාපි යහොති

යලොකුත්තරාපි, පච්චයවක්ඛණපීති යලොකොව, සාකස්මානිරාමිසතරාජාතාති? 

සන්තපණීතධම්මපච්චයවක්ඛණවයසනඋප්පන්නත්තා.ෙථාහි රාජවල්ලයභො

චූළුපට්ඨායකො අප්පටිහාරිකං ෙථාසුඛං රාජකුලං පවිසන්යතො

යසට්ඨියසනාපතිආදයෙොපායදනපහරන්යතොපින ගයණති.කස්මා? රඤ්යඤො

ආසන්නපරිචාරකත්තා. ඉති යසො යතහි උත්තරිතයරො යහොති, එවමෙම්පි 

සන්තපණීතධම්මපච්චයවක්ඛණවයසන උප්පන්නත්තා යලොකුත්තරපීතියතොපි

උත්තරිතරාතියවදිතබ්බා.යසසවායරසුපිඑයසවනයෙො. 

වියමොක්ඛවායර පන රූපපටිසංයුත්යතො වියමොක්යඛො අත්තයනො

ආරම්මණභූයතන රූපාමිසවයසයනව සාමියසො නාම, අරූපපටිසංයුත්යතො

රූපාමිසාභායවනනිරාමියසොනාමාති. 

යවදනාසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. මාතුගාමසංයුත්තං 

1. පඨමයපෙයා වග්යගො 

1-2. මාතුගාමසුත්තාදිවණ්ණනා 

280-281. මාතුගාමසංයුත්තස්ස පඨයම අඞ්යගහීති අගුණඞ්යගහි. නචරූපවාති

නරූපසම්පන්යනොවිරූයපො දුද්දසියකො. නචයභොගවාතිනයභොගසම්පන්යනො

නිද්ධයනො. න ච සී වාති න සීලසම්පන්යනො දුස්සීයලො. අ යසො චාති

කන්තනපචනාදීනි කම්මානි කාතුං න සක්යකොති, කුසීයතො ආලසියෙො 

නිසින්නට්ඨායනනිසින්යනොව, ඨිතඨායන ඨියතොව නිද්දාෙති එව. පෙඤ්චස්ස

න භතීතිඅස්ස පුරිසස්සකුලවංසපතිට්ඨාපකං පුත්තංන ලභති, වඤ්ඣිත්ථී

නාම යහොති. සුක්කපක්යඛො වුත්තවිපරිොයෙන යවදිතබ්යබො. දුතිෙං පඨයම

වුත්තනයෙයනවපරිවත්යතතබ්බං. 

3. ආයවණිකදුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

282. තතියෙ ආයවණිකානීති පාටිපුග්ගලිකානි පුරියසහි අසාධාරණානි. 

පාරිචරිෙන්ති පරිචාරිකභාවං. 

4. තීහිධම්යමහිසුත්තාදිවණ්ණනා 

283-303. චතුත්යථ මච්යඡරම පරියුට්ඨියතනාති පුබ්බණ්හසමෙස්මිඤ්හි

මාතුගායමො ඛීරදධිසඞ්යගොපනරන්ධනපචනාදීනිකාතුංආරද්යධො, පුත්තයකහිපි

ොචිෙමායනො කඤ්චි දාතුං න ඉච්ඡති. යතයනතං වුත්තං ‘‘පුබ්බණ්හසමෙං

මච්යඡරමලපරියුට්ඨියතන යචතසා’’ති. මජ්ඣන්හිකසමයෙ පන මාතුගායමො

යකොධාභිභූයතොව යහොති, අන්යතොඝයර කලහං අලභන්යතො පටිවිස්සකඝරම්පි

ගන්ත්වාකලහං කයරොති, සාමිකස්සචඨිතනිසින්නට්ඨානානිවියලොයකන්යතො

විචරති. යතන වුත්තං ‘‘මජ්ඣන්හිකසමෙං ඉස්සාපරියුට්ඨියතන යචතසා’’ති.

සාෙන්යහ පනස්සා අසද්ධම්මපටියසවනාෙ චිත්තං නමති. යතන වුත්තං

‘‘සාෙන්හසමෙං කාමරාගපරියුට්ඨියතන යචතසා’’ති. පඤ්චමාදීනි

උත්තානත්ථායනව. 

3. බ වග්යගො 

1. විසාරදසුත්තවණ්ණනා 

304. දසයම රූපබ න්තිආදීසු රූපසම්පත්ති රූපබ ං, යභොගසම්පත්ති 

යභොගබ ං, ඤාතිසම්පත්ති ඤාතිබ ං, පුත්තසම්පත්ති පුත්තබ ං, සීලසම්පත්ති 
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සී බ ං. පඤ්චසීලදසසීලානි අඛණ්ඩානි කත්වා රක්ඛන්තස්ස හි

සීලසම්පත්තියෙවසීලබලංනාමයහොති. ඉමානියඛො භික්ඛයවපඤ්චබ ානීති

ඉමානිපඤ්චඋපත්ථම්භනට්යඨනබලානිනාම වුච්චන්ති. 

2-10. පසය්හසුත්තාදිවණ්ණනා 

305-313. පසය්හාතිඅභිභවිත්වා. අභිභුෙයවත්තතීතිඅභිභවතිඅජ්යඣොත්ථරති. 

යනව රූපබ ං තාෙතීති යනව රූපබලං තායතුං රක්ඛිතුං සක්යකොති. 

නායසන්යතව නං, කුය  න වායසන්තීති ‘‘දුස්සීලා සංභින්නාචාරා 

අතික්කන්තමරිොදා’’ති ගීවාෙං ගයහත්වා නීහරන්ති, න තස්මිං කුයල

වායසන්ති. වායසන්යතවනංකුය , නනායසන්තීති‘‘කංරූයපනයභොගාදීහි 

වා, පරිසුද්ධසීලා එසා ආචාරසම්පන්නා’’ති ඤත්වා ඤාතකා තස්මිං කුයල

වායසන්තියෙව, නනායසන්ති.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

මාතුගාමසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. ෙම්බුඛා කසංයුත්තං 

1. නිබ්බානපඤ්හාසුත්තවණ්ණනා 

314. ජම්බුඛාදකසංයුත්යත ෙම්බුඛා යකො පරිබ්බාෙයකොතිඑවංනායමොයථරස්ස

භාගියනයෙයො ඡන්නපරිබ්බාජයකො. යෙො යඛො ආවුයසො රාගක්ඛයෙොති

නිබ්බානං ආගම්ම රායගො ඛීෙති, තස්මා නිබ්බානං රාගක්ඛයෙොති වුච්චති. 

ය ොසයමොහක්ඛයෙසුපි එයසව නයෙො. 

යෙො පන ඉමිනාව සුත්යතනකයලසක්ඛෙමත්තංනිබ්බානන්ති වයදෙය, යසො

වත්තබ්යබො ‘‘කස්ස කයලසානං ඛයෙො, කං අත්තයනො, උදාහු පයරස’’න්ති? 

අද්ධා ‘‘අත්තයනො’’ති වක්ඛති. තයතො පුච්ඡිතබ්යබො ‘‘යගොත්රභුඤාණස්ස කං

ආරම්මණ’’න්ති? ජානමායනො ‘‘නිබ්බාන’’න්ති වක්ඛති. කං පන

යගොත්රභුඤාණක්ඛයණ කයලසා ඛීණා ඛීෙන්ති ඛීයස්සන්තීති? ‘‘ඛීණා’’ති වා

‘‘ඛීෙන්තී’’ති වා න වත්තබ්බා, ‘‘ඛීයස්සන්තී’’ති පන වත්තබ්බාති. කං පන

යතසු අඛීයණසුයෙව කයලයසසු යගොත්රභුඤාණං කයලසක්ඛෙං ආරම්මණං

කයරොතීති? අද්ධාඑවංවුත්යතනිරුත්තයරො භවිස්සති. 

මග්ගඤායණනාපියචතංයෙොයජතබ්බං.මග්ගක්ඛයණපිහිකයලසා ‘‘ඛීණා’’ති

වා ‘‘ඛීයස්සන්තී’’ති වා න වත්තබ්බා, ‘‘ඛීෙන්තී’’ති පන වත්තබ්බා, න ච

අඛීයණසුයෙව කයලයසසු කයලසක්ඛයෙො ආරම්මණං යහොති, තස්මා

සම්පටිච්ඡිතබ්බයමතං. ෙං ආගම්ම රාගාදයෙො ඛීෙන්ති, තං නිබ්බානං. තං

පයනතං ‘‘රූපියනොධම්මා අරූපියනො ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. දුකමාතිකා 11) 

දුයකසුඅරූපියනොධම්මාතිසඞ්ගහිතත්තාන කයලසක්ඛෙමත්තයමවාති. 

2. අරහත්තපඤ්හාසුත්තවණ්ණනා 

315. අරහත්තපඤ්හබයාකරයණ ෙස්මා අරහත්තං රාගයදොසයමොහානං

ඛීණන්යත උප්පජ්ජති, තස්මා ‘‘රාගක්ඛයෙො යදොසක්ඛයෙො යමොහක්ඛයෙො’’ති

වුත්තං. 

3-15. ධම්මවාදීපඤ්හාසුත්තාදිවණ්ණනා 

316-328. යත ය ොයකසුගතාතියතරාගාදයෙොපහාෙගතත්තා සුට්ඨුගතාති

සුගතා. දුක්ඛස්සයඛොආවුයසොපරිඤ්ඤත්ථන්ති වට්ටදුක්ඛස්සපරිජානනත්ථං. 

දුක්ඛතාති දුක්ඛසභායවො. දුක්ඛදුක්ඛතාතිආදීසු දුක්ඛසඞ්ඛායතො දුක්ඛසභායවො 

දුක්ඛදුක්ඛතා.යසසපදද්වයෙපිඑයසවනයෙො. 
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16. දුක්කරපඤ්හාසුත්තවණ්ණනා 

329. අභිරතීති පබ්බජ්ජාෙ අනුක්කණ්ඨනතා. නචිරං ආවුයසොති ආවුයසො 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො භික්ඛු ‘‘පායතො අනුසිට්යඨො සාෙං

වියසසමධිගමිස්සති, සාෙං අනුසිට්යඨොපායතොවියසසමධිගමිස්සතී’’ති (ම.නි.

2.345) වුත්තත්තාඝයටන්යතො වාෙමන්යතොනචිරස්සංලහුයෙවඅරහංඅස්ස, 

අරහත්යතපතිට්ඨයහෙයාතිදස්යසති.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

ජම්බුඛාදකසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සාමණ්ඩකසංයුත්තවණ්ණනා 

330-331. සාමණ්ඩකසංයුත්යතපි ඉමිනාව නයෙනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

සාමණ්ඩකසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. යමොග්ගල් ානසංයුත්තං 

1-8. පඨමඣානපඤ්හාසුත්තාදිවණ්ණනා 

332-339. යමොග්ගල්ලානසංයුත්යත කාමසහගතාති පඤ්චනීවරණසහගතා.

තස්ස හි පඨමජ්ඣානවුට්ඨිතස්ස පඤ්ච නීවරණානි සන්තයතො උපට්ඨහිංසු.

යතනස්ස තං පඨමජ්ඣානං හානභාගිෙං නාම අයහොසි. තං පමාදං ඤත්වා 

සත්ථා ‘‘මා පමායදො’’ති ඔවාදං අදාසි. දුතිෙජ්ඣානාදීසුපි ඉමිනාව නයෙන

අත්යථොයවදිතබ්යබො.ආරම්මණසහගතයමව යහත්ථ‘‘සහගත’’න්තිවුත්තං. 

9. අනිමිත්තපඤ්හාසුත්තවණ්ණනා 

340. අනිමිත්තං යචයතොසමාධිධමන්ති නිච්චනිමිත්තාදීනි පහාෙ පවත්තං

විපස්සනාසමාධිංයෙව සන්ධායෙතං වුත්තන්ති. නිමිත්තානුසාරි විඤ්ඤාණං

යහොතීති එවං ඉමිනා විපස්සනාසමාධිවිහායරන විහරයතො විපස්සනාඤායණ

තික්යඛ සූයර වහමායන. ෙථා නාම පුරිසස්ස තිඛියණන ඵරසුනා රුක්ඛං

ඡින්දන්තස්ස ‘‘සුට්ඨු වත යම ඵරසු වහතී’’ති ඛයණ ඛයණ ඵරසුධාරං

ඔයලොයකන්තස්සයඡජ්ජකච්චංනනිප්ඵජ්ජති, එවංයථරස්සාපි ‘‘සූරංවතයම

හුත්වා ඤාණං වහතී’’ති විපස්සනං ආරබ්භ නිකන්ති උප්පජ්ජති. අථ 

විපස්සනාකච්චං සායධතුං නාසක්ඛි. තං සන්ධාෙ වුත්තං ‘‘නිමිත්තානුසාරි 

විඤ්ඤාණං යහොතී’’ති. සබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරා අනිමිත්තං 

යචයතොසමාධිධමං උපසම්පජ්ෙ විහාසින්ති සබ්යබසං නිච්චසුඛඅත්තනිමිත්තානං 

අමනසිකායරනඅනිමිත්තංවුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාසම්පයුත්තංයචයතොසමාධිං 

නිබ්බානාරම්මණංඋපරිමග්ගඵලසමාධිංඋපසම්පජ්ජවිහාසිං. 

10-11. සක්කසුත්තාදිවණ්ණනා 

341-342. අයවච්චප්පසාය නාති අචලප්පසායදන.  සහි ඨායනහීති දසහි 

කාරයණහි. අධිධමගණ්හන්තීති අභිභවන්ති, අතික්කමිත්වා තිට්ඨන්ති. යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

යමොග්ගල්ලානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. චිත්තසංයුත්තං 

1. සංයෙොජනසුත්තවණ්ණනා 

343. චිත්තසංයුත්තස්ස පඨයම මච්ඡිකාසණ්යඩති එවංනාමයක වනසණ්යඩ. 

අෙමන්තරාකථා උ පාදීති යපොරාණකත්යථරා අතිරච්ඡානකථා යහොන්ති, 

නිසින්නනිසින්නට්ඨායන පඤ්හං සමුට්ඨායපත්වා අජානන්තා පුච්ඡන්ති, 

ජානන්තා විස්සජ්යජන්ති, යතන යනසං අෙං කථා උදපාදි. මිගපථකන්ති 

එවංනාමකං අත්තයනො යභොගගාමං. යසො කර අම්බාටකාරාමස්ස පිට්ඨිභායග

යහොති. යතනුපසඞ්කමීති‘‘යථරානංපඤ්හංවිස්සජ්යජත්වාඵාසුවිහාරං කත්වා

දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා උපසඞ්කමි. ගම්ී යර බුද්ධවචයනති අත්ථගම්භීයර

යචවධම්මගම්භීයර ච බුද්ධවචයන. පඤ්ඤාචක්ඛුකමතීතිඤාණචක්ඛු වහති

පවත්තති. 

2. පඨමඉසිදත්තසුත්තවණ්ණනා 

344. දුතියෙ ආෙස්මන්තං යථරන්ති යතසු යථයරසු යජට්ඨකං මහායථරං. 

තුණ්හීඅයහොසීතිජානන්යතොපි අවිසාරදත්තානකඤ්චිබයාහරි. බයාකයරොමහං

භන්යතති ‘‘අෙංයථයරොයනවඅත්තනාබයාකයරොති, නඅඤ්යඤඅජ්යඣසති, 

උපාසයකොපිභික්ඛුසඞ්ඝං වියහයසති, අහයමතංබයාකරිත්වාඵාසුවිහාරංකත්වා

දස්සාමී’’තිචින්යතත්වාආසනයතො වුට්ඨාෙයථරස්සසන්තිකංගන්ත්වාඑවං

ඔකාසමකාසි, කතාවකායසොපනඅත්තයනොආසයන නිසීදිත්වාබයාකාසි. 

සහත්ථාතිසහත්යථන. සන්තප්යපසීතිොවදිච්ඡකං යදන්යතො සුට්ඨුතප්යපසි. 

සම්පවායරසීති‘‘අලංඅල’’න්තිහත්ථසඤ්ඤාෙයචවවාචාෙච පටික්ඛිපායපසි. 

ඔනීතපත්තපාණියනොති පාණියතො අපනීතපත්තා යධොවිත්වා ථවිකාෙ

ඔසායපත්වාඅංයස ලග්ගිතපත්තාතිඅත්යථො. 

3. දුතිෙඉසිදත්තසුත්තවණ්ණනා 

345. තතියෙ අවන්තිොති දක්ඛිණාපයථ අවන්තිරට්යඨ. ක යාණං වුච්චතීති

‘‘චතූහිපච්චයෙහිපටිජග්ගිස්සාමී’’තිවචනංනිද්යදොසංඅනවජ්ජං වුච්චතිතො

උපාසකාතිඅධිප්පායෙනවදති. 

4. මහකපාටිහාරිෙසුත්තවණ්ණනා 

346. චතුත්යථ යසසකං විස්සජ්යෙථාති තස්ස කර යථයරහි සද්ධිංයෙව

කංසථාලං පමජ්ජිත්වා පාොසං වඩ්යඪත්වා අදංසු. යසො භුත්තපාොයසො
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යථයරහියෙව සද්ධිං ගන්තුකායමො චින්යතසි ‘‘ඝයර තාව උපාසිකා යසසකං

විචායරති, ඉධපනියමදාසකම්මකාරාමොඅවුත්තාන විචායරස්සන්ති, එවාෙං

පණීතපාොයසො නස්සිස්සතී’’ති යතසං අනුජානන්යතො එවමාහ. කුථිතන්ති

කුධිතං, යහට්ඨා සන්තත්තාෙ වාලිකාෙ උපරි ආතයපන ච අතිතිඛිණන්ති

අත්යථො.ඉදංපනයතපිටයකබුද්ධවචයනඅසම්භින්නපදං. පයවලිෙමායනනාති

පටිලිෙමායනන සාධු ඛ්වස්ස භන්යතති ‘‘ඵාසුවිහාරං කරිස්සාමි යනස’’න්ති

චින්යතත්වාඑවමාහ. 

ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරීති අධිට්ඨානිද්ධිං අකාසි. එත්ථ ච ‘‘මන්දමන්යදො

සීතකවායතොවාෙතු, අබ්භමණ්ඩපං කත්වායදයවොඑකයමකංඵුසාෙතූ’’තිඑවං

නානාපරිකම්මං – ‘‘සවායතො යදයවො වස්සතූ’’ති එවං අධිට්ඨානං එකයතොපි

යහොති. ‘‘සවායතො යදයවො වස්සතූති එකයතොපරිකම්මං, මන්දමන්යදො 

සීතකවායතොවාෙතු, අබ්භමණ්ඩපංකත්වායදයවො එකයමකංඵුසාෙතූ’’ති එවං

නානාඅධිට්ඨානං යහොති. වුත්තනයෙයනව නානාපරිකම්මං නානාධිට්ඨානං, 

එකයතො පරිකම්මංඑකයතොඅධිට්ඨානම්පියහොතියෙව.ෙථාතථාකයරොන්තස්ස

පන පාදකජ්ඣානයතො වුට්ඨාෙ කතපරිකම්මස්ස පරිකම්මානන්තයරන

මහග්ගතඅධිට්ඨානචිත්යතයනවතංඉජ්ඣති. ඔකායසසීතිවිප්පකරි. 

5. පඨමකාමභූසුත්තවණ්ණනා 

347. පඤ්චයම යන ඞ්යගොති නිද්යදොයසො. යසතපච්ඡාය ොති

යසතපටිච්ඡාදයනො. අනීඝන්ති නිද්දුක්ඛං. මුහුත්තං තුණ්හී හුත්වාති තස්ස

අත්ථයපක්ඛනත්ථං තීණි පිටකානිකණ්යණකුණ්ඩලං විෙ සඤ්චායලන්යතො 

‘‘අෙං ඉමස්ස අත්යථො, අෙං ඉමස්ස අත්යථො’’ති උපපරික්ඛණත්ථං මුහුත්තං

තුණ්හී හුත්වා. විමුත්තිොති අරහත්තඵලවිමුත්තිො. ඉමං පන පඤ්හං

කයථන්යතො උපාසයකො දුක්කරං අකාසි. සම්මාසම්බුද්යධො හි ‘‘පස්සථ යනො

තුම්යහ, භික්ඛයව, එතං භික්ඛුං ආගච්ඡන්තං ඔදාතකං තනුකං

තුඞ්ගනාසික’’න්ති (සං. නි. 2.245) අත්තයනො දිට්යඨන කයථසි. අෙං පන

නෙග්ගායහන‘‘අරහයතොඑතංඅධිවචන’’න්තිආහ. 

6. දුතිෙකාමභූසුත්තවණ්ණනා 

348. ඡට්යඨ කති නු යඛො භන්යත සඞ්ඛාරාති අෙං කර, ගහපති, නියරොධං

වලඤ්යජති, තස්මා ‘‘නියරොධපාදයක සඞ්ඛායර පුච්ඡිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා

එවමාහ. යථයරොපිස්ස අධිප්පාෙං ඤත්වා පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීසු අයනයකසු

සඞ්ඛායරසු විජ්ජමායනසුපි කාෙසඞ්ඛාරාදයෙොව ආචික්ඛන්යතො තයෙො යඛො

ගහපතීතිආදිමාහ. තත්ථ කාෙප්පටිබද්ධත්තා කායෙන සඞ්ඛරීෙති
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නිබ්බත්තීෙතීති කාෙසඞ්ඛායරො. වාචාෙ සඞ්ඛයරොති නිබ්බත්යතතීති 

වචීසඞ්ඛායරො. චිත්තප්පටිබද්ධත්තා චිත්යතන සඞ්ඛරීෙති නිබ්බත්තීෙතීති 

චිත්තසඞ්ඛායරො. 

කතයමො පනභන්යතතිඉධකංපුච්ඡති? ‘‘ඉයමසඞ්ඛාරාඅඤ්ඤමඤ්ඤංමිස්සා 

ආලුළිතා අවිභූතා දුද්දීපනා. තථා හි කාෙද්වායර

ආදානග්ගහණමුඤ්චනයචොපනානි පායපත්වා උප්පන්නා අට්ඨ

කාමාවචරකුසලයචතනා ද්වාදස අකුසලයචතනාති එවං කුසලාකුසලා වීසති 

යචතනාපි, අස්සාසපස්සාසාපි කාෙසඞ්ඛායරොත්යවව වුච්චන්ති. වචීද්වායර

හනුසඤ්යචොපනං වචීයභදං පායපත්වා උප්පන්නා වුත්තප්පකාරාව වීසති 

යචතනාපි විතක්කවිචාරාපි වචීසඞ්ඛායරොත්යවව වුච්චන්ති. කාෙවචීද්වායරසු

යචොපනං අපත්වා රයහො නිසින්නස්ස චින්තෙයතො උප්පන්නා කුසලාකුසලා 

එකූනතිංසයචතනාපි, සඤ්ඤා ච යවදනා චාති ඉයම ද්යව ධම්මාපි 

චිත්තසඞ්ඛායරොත්යවව වුච්චන්ති. එවං ඉයම සඞ්ඛාරා අඤ්ඤමඤ්ඤං මිස්සා

ආලුළිතා අවිභූතා දුද්දීපනා, යත පාකයට විභූයත කත්වා කථායපස්සාමී’’ති 

පුච්ඡි. 

කස්මා පන භන්යතති ඉධ කාෙසඞ්ඛාරාදිනාමස්ස පදත්ථං පුච්ඡති. තස්ස

විස්සජ්ජයන කාෙප්පටිබද්ධාති කාෙනිස්සිතා. කායෙ සති යහොන්ති, අසති න 

යහොන්ති. චිත්තප්පටිබද්ධාති චිත්තනිස්සිතා. චිත්යත සති යහොන්ති, අසති න

යහොන්ති. 

ඉදානි ‘‘කං නු යඛො එස සඤ්ඤායවදයතනියරොධං වලඤ්යජති, යනො

වලඤ්යජති, චිණ්ණවසීවාතත්ථයනොචිණ්ණවසී’’ති ජානනත්ථංපුච්ඡන්යතො 

කථං පන භන්යත සඤ්ඤායව යිතනියරොධසමාපත්ති යහොතීති ආහ. තස්ස

විස්සජ්ජයන සමාපජ්ජිස්සන්ති වා සමාපජ්ොමීති වා පදද්වයෙන 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිකායලො කථියතො. සමාපන්යනොති

පයදන අන්යතොනියරොයධො. තථා පුරියමහි ද්වීහි පයදහි සචිත්තකකායලො

කථියතො, පච්ඡියමන අචිත්තකකායලො. 

පුබ්යබව තථා චිත්තං භාවිතං යහොතීති නියරොධසමාපත්තියතො පුබ්යබ

අද්ධානපරිච්යඡදකායලයෙව ‘‘එත්තකං කාලං අචිත්තයකො භවිස්සාමී’’ති

අද්ධානපරිච්යඡදංචිත්තංභාවිතංයහොති. ෙංතං තථත්තාෙඋපයනතීතිෙංපන

එවං භාවිතං චිත්තං, තං පුග්ගලං තථත්තාෙ අචිත්තකභාවාෙ උපයනති. 

වචීසඞ්ඛායරොපඨමංනිරුජ්ඣතීති යසසසඞ්ඛායරහිපඨමං දුතිෙජ්ඣායනයෙව

නිරුජ්ඣති. තයතො කාෙසඞ්ඛායරොති තයතො පරං කාෙසඞ්ඛායරො
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චතුත්ථජ්ඣායන නිරුජ්ඣති. තයතො චිත්තසඞ්ඛායරොති තයතො පරං

චිත්තසඞ්ඛායරො අන්යතොනියරොයධ නිරුජ්ඣති. ආයූති රූපජීවිතින්ද්රිෙං. 

විපරිභින්නානීතිඋපහතානිවිනට්ඨානි. 

තත්ථ යකචි ‘‘නියරොධසමාපන්නස්ස ‘චිත්තසඞ්ඛායරො ච නිරුද්යධො’ති 

වචනයතො චිත්තං අනිරුද්ධං යහොති, තස්මා සචිත්තකාපි අෙං සමාපත්තී’’ති

වදන්ති.යත වත්තබ්බා – ‘‘වචීසඞ්ඛායරොපිස්සනිරුද්යධො’’තිවචනයතොවාචා

අනිරුද්ධා යහොති, තස්මා නියරොධසමාපන්යනන ධම්මම්පි කයථන්යතන

සජ්ඣාෙම්පිකයරොන්යතනනිසීදිතබ්බං සිො.යෙොචාෙංමයතොකාලඞ්කයතො, 

තස්සාපි චිත්තසඞ්ඛායරො නිරුද්යධොති වචනයතො චිත්තං අනිරුද්ධං භයවෙය, 

තස්මා කාලඞ්කයත මාතාපිතයරො වා අරහන්යත වා ඣායපන්යතන 

ආනන්තරිෙකම්මං කතං භයවෙය. ඉති බයඤ්ජයන අභිනියවසං අකත්වා

ආචරිොනංනයෙ ඨත්වාඅත්යථොඋපපරික්ඛිතබ්යබො.අත්යථොහිපටිසරණං, න

බයඤ්ජනං. 

ඉන්ද්රිොනි විප්පසන්නානීති කරිෙමෙපවත්තස්මිඤ්හි වත්තමායන

බහිද්ධාරම්මයණසු පසායද ඝට්යටන්යතසු ඉන්ද්රිොනි කලමන්ති, උපහතානි

මක්ඛිත්තානිවිෙයහොන්තිවාතාදීහිඋට්ඨිතරයජන චතුමහාපයථඨපිතආදායසො

විෙ.ෙථාපනථවිකාෙපක්ඛිපිත්වාමඤ්ජූසාදීසුඨපියතොආදායසො අන්යතොයෙව 

වියරොචති, එවං නියරොධසමාපන්නස්ස භික්ඛුයනො අන්යතොනියරොයධ පඤ්ච

පසාදාඅතිවිෙවියරොචන්ති.යතනවුත්තං‘‘ඉන්ද්රිොනි විප්පසන්නානී’’ති. 

වුට්ඨහිස්සන්ති වා වුට්ඨහාමීති වා පදද්වයෙන අන්යතොනියරොධකායලො

කථියතො, වුට්ඨියතොතිපයදනඵලසමාපත්තිකායලො. තථාපුරියමහිද්වීහිපයදහි

අචිත්තකකායලොකථියතො, පච්ඡියමනසචිත්තකකායලො. පුබ්යබවතථාචිත්තං

භාවිතං යහොතීති නියරොධසමාපත්තියතො පුබ්යබ අද්ධානපරිච්යඡදකායලයෙව

‘‘එත්තකං කාලං අචිත්තයකො හුත්වා තයතො පරං සචිත්තයකො භවිස්සාමී’’ති

අද්ධානපරිච්යඡදංචිත්තංභාවිතංයහොති. ෙංතං තථත්තාෙඋපයනතීතිෙංඑවං

භාවිතංචිත්තං, තංපුග්ගලංතථත්තාෙ සචිත්තකභාවාෙඋපයනති.ඉතියහට්ඨා

නියරොධසමාපජ්ජන්නකායලො ගහියතො, ඉධනියරොධයතොවුට්ඨානකායලො. 

ඉදානි නියරොධකථං කයථතුං කායලොති නියරොධකථා කයථතබ්බා සිො. සා

පයනසා ‘‘ද්වීහිබයලහිසමන්නාගතත්තාතයෙොචසඞ්ඛාරානංපටිපස්සද්ධිො

යසොළසහි ඤාණචරිොහි නවහි සමාධිචරිොහි වසීභාවතාපඤ්ඤා

නියරොධසමාපත්තිෙං ඤාණ’’න්ති මාතිකං ඨයපත්වා සබ්බාකායරන

විසුද්ධිමග්යගකථිතා, තස්මාතත්ථකථිතනයෙයනවගයහතබ්බා. යකොපනාෙං

නියරොයධොනාම? චතුන්නංඛන්ධානංපටිසඞ්ඛාඅප්පවත්ති.අථකමත්ථයමතං 



සංයුත්තනිකායෙ සළාෙතනවග්ග-අට්ඨකථා චිත්තසංයුත්තං 

119 

පටුන 

සමාපජ්ජන්තීති? සඞ්ඛාරානං පවත්යත උක්කණ්ඨිතා සත්තාහං අචිත්තකා

හුත්වා සුඛං විහරිස්සාම, දිට්ඨධම්මනිබ්බානං නායමතං ෙදිදං නියරොයධොති

එතදත්ථං සමාපජ්ජන්ති. 

චිත්තසඞ්ඛායරො පඨමං උප්පජ්ෙතීති නියරොධා වුට්ඨහන්තස්ස හි

ඵලසමාපත්තිචිත්තංපඨමංඋප්පජ්ජති.තංසම්පයුත්තං සඤ්ඤඤ්චයවදනඤ්ච

සන්ධාෙ‘‘චිත්තසඞ්ඛායරොපඨමංඋප්පජ්ජතී’’තිආහ. තයතොකාෙසඞ්ඛායරොති

තයතොපරංභවඞ්ගසමයෙකාෙසඞ්ඛායරො උප්පජ්ජති. 

කං පන ඵලසමාපත්ති අස්සාසපස්සායස න සමුට්ඨායපතීති? සමුට්ඨායපති.

ඉමස්ස පන චතුත්ථජ්ඣානිකා ඵලසමාපත්ති, සා න සමුට්ඨායපති. කං වා 

එයතන? ඵලසමාපත්තිපඨමජ්ඣානිකාවායහොතුදුතිෙතතිෙචතුත්ථජ්ඣානිකා

වා, සන්තසමාපත්තියතොවුට්ඨිතස්සභික්ඛුයනොඅස්සාසපස්සාසා අබ්යබොහාරිකා

යහොන්ති, යතසං අබ්යබොහාරිකභායවො සඤ්ජීවත්යථරවත්ථුනා යවදිතබ්යබො.

සඤ්ජීවත්යථරස්ස හි සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ කංසුකපුප්ඵසදියස

වීතච්චිතඞ්ගායර මද්දමානස්ස ගච්ඡයතො චීවයර අංසුමත්තම්පි න ඣාය, 

උස්මාකාරමත්තම්පි නායහොසි. සමාපත්තිබලං නායමතන්ති වදන්ති. එවයමව

සන්තාෙ ඵලසමාපත්තිො වුට්ඨිතස්ස භික්ඛුයනො අස්සාසපස්සාසා

අබ්යබොහාරිකායහොන්තීතිභවඞ්ගසමයෙයනයවතංකථිතන්ති යවදිතබ්බං. 

තයතො වචීසඞ්ඛායරොති තයතො පරං කරිෙමෙපවත්තවලඤ්ජනකායල

වචීසඞ්ඛායරො උප්පජ්ජති. කං භවඞ්ගං විතක්කවිචායර න සමුට්ඨායපතීති? 

සමුට්ඨායපති. තංසමුට්ඨානා පන විතක්කවිචාරා වාචං අභිසඞ්ඛාතුං න

සක්යකොන්තීති කරිෙමෙපවත්තවලඤ්ජනකායලයනයවතංකථිතං. 

සුඤ්ඤයතො  ස්යසොතිආදයෙො සගුයණනාපි ආරම්මයණනාපි කයථතබ්බා. 

සගුයණන තාව සුඤ්ඤතා නාම ඵලසමාපත්ති, තාෙ සහජාතඵස්සං සන්ධාෙ

‘‘සුඤ්ඤයතො ඵස්යසො’’ති වුත්තං. අනිමිත්තප්පණිහියතසුපි එයසව නයෙො. 

ආරම්මයණන පන නිබ්බානං රාගාදීහි සුඤ්ඤත්තා සුඤ්ඤතා නාම, 

රාගනිමිත්තාදීනං අභාවා අනිමිත්තං, රාගයදොසයමොහප්පණිධීනං අභාවා

අප්පණිහිතං, සුඤ්ඤතං නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා 

උප්පන්නඵලසමාපත්තිසම්ඵස්යසො සුඤ්ඤයතො නාම. අනිමිත්තප්පණිහියතසුපි

එයසව නයෙො. 

අපරා ආගමනිෙකථා නාම යහොති. සුඤ්ඤතඅනිමිත්තඅප්පණිහිතාති හි 

විපස්සනාපි වුච්චති. තත්ථ යෙො භික්ඛු සඞ්ඛායර අනිච්චයතො පරිග්ගයහත්වා 

අනිච්චයතො දිස්වා අනිච්චයතො වුට්ඨාති, තස්ස වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා
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අනිමිත්තා නාම යහොති. යෙො දුක්ඛයතො පරිග්ගයහත්වා දුක්ඛයතො දිස්වා

දුක්ඛයතොවුට්ඨාති, තස්ස අප්පණිහිතානාම.යෙොඅනත්තයතොපරිග්ගයහත්වා

අනත්තයතො දිස්වා අනත්තයතො වුට්ඨාති, තස්ස සුඤ්ඤතා නාම. තත්ථ

අනිමිත්තවිපස්සනාෙ මග්යගො අනිමිත්යතො නාම, අනිමිත්තමග්ගස්ස ඵලං

අනිමිත්තං නාම, අනිමිත්තඵලසමාපත්තිසහජායත ඵස්යස ඵුසන්යත

‘‘අනිමිත්යතො ඵස්යසො ඵුසතී’’ති වුච්චති. අප්පණිහිතසුඤ්ඤයතසුපි එයසව 

නයෙො. ආගමනියෙන කථියත පන සුඤ්ඤයතො වා ඵස්යසො අනිමිත්යතො වා

ඵස්යසොඅප්පණිහියතොවා ඵස්යසොතිවිකප්යපොආපජ්යජෙය, තස්මාසගුයණන 

යචවආරම්මයණනච කයථතබ්බං.එවඤ්හිතයෙොඵස්සාඵුසන්තීතිසයමති. 

වියවකනින්නන්තිආදීසු නිබ්බානං වියවයකො නාම. තස්මිං වියවයක නින්නං

ඔනතන්ති වියවකනින්නං. වියවකයපොණන්ති අඤ්ඤයතො අගන්ත්වා යෙන 

වියවයකො, යතනවඞ්කංවිෙහුත්වාඨිතන්තිවියවකයපොණං.යෙනවියවයකො, 

යතනපතමානංවිෙ ඨිතන්ති වියවකපබ්භාරං. 

7. යගොදත්තසුත්තවණ්ණනා 

349. සත්තයම නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ෙනා චාති බයඤ්ජනම්පි යනසං

නානං, අත්යථොපි. තත්ථ බයඤ්ජනස්ස නානතා පාකටා. අත්යථො පන

අප්පමාණා යචයතොවිමුත්ති භූමන්තරයතො මහග්ගතා යහොති රූපාවචරා, 

ආරම්මණයතො සත්තපණ්ණත්තිආරම්මණා. ආකඤ්චඤ්ඤා භූමන්තරයතො 

මහග්ගතා අරූපාවචරා, ආරම්මණයතො නවත්තබ්බාරම්මණා. සුඤ්ඤතා

භූමන්තරයතොකාමාවචරා, ආරම්මණයතොසඞ්ඛාරාරම්මණා.විපස්සනාහිඑත්ථ

සුඤ්ඤතාතිඅධිප්යපතා.අනිමිත්තා භූමන්තරයතොයලොකුත්තරා, ආරම්මණයතො

නිබ්බානාරම්මණා. 

රායගො යඛො භන්යත පමාණකරයණොතිආදීසු ෙථා පබ්බතපායද

පූතිපණ්ණකසටඋදකං නාම යහොති කාළවණ්ණං, ඔයලොයකන්තානං

බයාමසතගම්භීරං විෙ ඛාෙති, ෙට්ඨිං වා රජ්ජුං වා ගයහත්වා මිනන්තස්ස 

පිට්ඨිපායදොත්ථරණමත්තම්පිනයහොති; එවයමවොවරාගාදයෙොනුප්පජ්ජන්ති, 

තාව පුග්ගලං සඤ්ජානිතුං න සක්කා යහොති, යසොතාපන්යනො විෙ සකදාගාමී

විෙඅනාගාමීවිෙච ඛාෙති.ෙදාපනස්සරාගාදයෙොඋප්පජ්ජන්ති, තදාරත්යතො

දුට්යඨො මූළ්යහොති පඤ්ඤාෙති. ඉති යත ‘‘එත්තයකො අෙ’’න්ති පුග්ගලස්ස

පමාණංදස්යසන්තාව උප්පජ්ජන්තීතිපමාණකරණානාමවුත්තා. 

ොවතා යඛො භන්යත අප්පමාණා යචයතොවිමුත්තියෙොති ෙත්තකා අප්පමාණා

යචයතොවිමුත්තියෙො. කත්තකා පන තා? චත්තායරො බ්රහ්මවිහාරා, චත්තායරො
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මග්ගා, චත්තාරි ඵලානීති ද්වාදස. තත්ර බ්රහ්මවිහාරා ඵරණඅප්පමාණතාෙ

අප්පමාණා, යසසා පමාණකාරකානං කයලසානං අභායවන නිබ්බානම්පි

අප්පමාණයමව, යචයතොවිමුත්ති පන න යහොති, තස්මා න ගහිතං. අකුප්පාති

අරහත්තඵලයචයතොවිමුත්ති. සා හි තාසං සබ්බයජට්ඨිකා, තස්මා 

‘‘අග්ගමක්ඛාෙතී’’ති වුත්තා. රායගො යඛො භන්යත කිඤ්චනන්ති රායගො

උප්පජ්ජිත්වා පුග්ගලං කඤ්චති මද්දති පලිබුන්ධති, තස්මා කඤ්චනන්ති

වුත්යතො. මනුස්සා කර යගොයණහි ඛලං මද්දායපන්තා ‘‘කඤ්යචහි කපිල

කඤ්යචහි කාළකා’’ති වදන්ති. එවං මද්දනට්යඨො කඤ්චනට්යඨොති 

යවදිතබ්යබො. ය ොසයමොයහසුපිඑයසවනයෙො. 

ආකිඤ්චඤ්ඤා යචයතොවිමුත්තියෙො නාම නව ධම්මා ආකඤ්චඤ්ඤාෙතනං

මග්ගඵලානි ච. තත්ථ ආකඤ්චඤ්ඤාෙතනං කඤ්චනං ආරම්මණං අස්ස

නත්ථීති ආකිඤ්චඤ්ඤං. මග්ගඵලානි කඤ්චනානං 

මද්දනපලිබුන්ධනකයලසානං නත්ථිතාෙ ආකඤ්චඤ්ඤානි, නිබ්බානම්පි

ආකඤ්චඤ්ඤං, යචයතොවිමුත්තිපනනයහොති, තස්මානගහිතං. 

රායගො යඛො භන්යත නිමිත්තකරයණොතිආදීසු ෙථා නාම ද්වින්නං කුලානං

සදිසා ද්යව වච්ඡකා යහොන්ති. ොව යතසං ලක්ඛණං න කතං යහොති, තාව

‘‘අෙං අසුකකුලස්ස වච්ඡයකො, අෙං අසුකකුලස්සා’’ති න සක්කා යහොති

ජානිතුං. ෙදා පන යතසං තිසූලාදීසු අඤ්ඤතරං ලක්ඛණං කතං යහොති, තදා

සක්කා යහොති ජානිතුං. එවයමව ොව පුග්ගලස්ස රායගොනුප්පජ්ජති, තාවන

සක්කා යහොති ජානිතුං ‘‘අරියෙො වා පුථුජ්ජයනො වා’’ති. රායගො පනස්ස

උප්පජ්ජමායනොව ‘‘සරායගො නාම අෙං පුග්ගයලො’’ති සඤ්ජානනනිමිත්තං

කයරොන්යතො විෙ උප්පජ්ජති, තස්මා නිමිත්තකරයණොති වුත්යතො. 

ය ොසයමොයහසුපි එයසවනයෙො. 

අනිමිත්තා යචයතොවිමුත්තියෙො නාම යතරස ධම්මා විපස්සනා, චත්තායරො

ආරුප්පා, චත්තායරොමග්ගා, චත්තාරිඵලානි.තත්ථ විපස්සනානිච්චනිමිත්තං

සුඛනිමිත්තං අත්තනිමිත්තං උග්ඝායටතීති අනිමිත්තා නාම. චත්තායරො

ආරුප්පාරූපනිමිත්තස්සඅභාවා අනිමිත්තානාම.මග්ගඵලානිනිමිත්තකරානං

කයලසානං අභායවන අනිමිත්තානි, නිබ්බානම්පි අනිමිත්තයමව, තං පන

යචයතොවිමුත්ති න යහොති, තස්මා න ගහිතං. අථ කස්මා සුඤ්ඤතා

යචයතොවිමුත්තිනගහිතාති? සා‘‘සුඤ්ඤාරායගනා’’තිආදිවචනයතො සබ්බත්ථ

අනුපවිට්ඨාව, තස්මාවිසුංනගහිතාති. 

එකත්ථාති ආරම්මණවයසනඑකත්ථා ‘‘අප්පමාණංආකඤ්චඤ්ඤංසුඤ්ඤතං 

අනිමිත්ත’’න්ති හි සබ්බායනතානි නිබ්බානස්යසව නාමානි. ඉති ඉමිනා
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පරිොයෙන එකත්ථා.අඤ්ඤස්මිංපන ඨායනඅප්පමාණාපියහොති, අඤ්ඤස්මිං 

ආකඤ්චඤ්ඤා, අඤ්ඤස්මිං සුඤ්ඤතා, අඤ්ඤස්මිං අනිමිත්තාති ඉමිනා

පරිොයෙන නානාබයඤ්ජනාති. 

8. නිගණ්ඨනාටපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

350. අට්ඨයම යතනුපසඞ්කමීතිසෙං ආගතාගයමොවිඤ්ඤාතසාසයනොඅනාගාමී

අරිෙසාවයකො සමායනො කස්මා නග්ගයභොග්ගං නිස්සිරිකං නිගණ්ඨං

උපසඞ්කමීති? උපවාදයමොචනත්ථඤ්යචවවාදායරොපනත්ථඤ්ච.නිගණ්ඨාකර 

‘‘සමණස්ස යගොතමස්ස සාවකා ථද්ධඛදිරඛාණුකසදිසා, යකනචි සද්ධිං 

පටිසන්ථාරම්පි න කයරොන්තී’’ති උපවදන්ති, තස්ස උපවාදස්ස

යමොචනත්ථඤ්ච, ‘‘වාදඤ්චස්ස ආයරොයපස්සාමී’’ති උපසඞ්කමි. න ඛ්වාහං

එත්ථ භන්යත භගවයතො සද්ධාෙ ගච්ඡාමීති ෙස්ස ඤායණන අසච්ඡිකතං

යහොති. යසො ‘‘එවං කයරත’’න්ති අඤ්ඤස්ස සද්ධාෙ ගච්යඡෙය, මො පන

ඤායණයනතං සච්ඡිකතං, තස්මා නාහං එත්ථ භගවයතො සද්ධාෙ ගච්ඡාමීති

දීයපන්යතොඑවමාහ. 

උල්ය ොයකත්වාති කාෙං උන්නායමත්වා කුච්ඡිං නීහරිත්වා ගීවං පග්ගය්හ

සබ්බංදිසංයපක්ඛමායනොඋල්යලොයකත්වා. බායධතබ්බංමඤ්යඤෙයාතිෙථා

විනිවිජ්ඣිත්වානනික්ඛමති, එවං පටිබාහිතබ්බංමඤ්යඤෙයබන්ධිතබ්බංවා. 

සහධම්මිකාති සකාරණා. අථ මං පටිහයරෙයාසි සද්ධිධමං නිගණ්ඨපරිසාොති 

එයතසං අත්යථ ඤායත අථ යම නිගණ්ඨපරිසාෙ සද්ධිං අභිගච්යඡෙයාසි, 

පතීහාරස්ස යම සන්තිකංආගන්ත්වා අත්තයනොආගතභාවං ජානායපෙයාසීති

අත්යථො. එයකො පඤ්යහොති එයකො පඤ්හමග්යගො, එකං පඤ්හගයවසනන්ති

අත්යථො. එයකො උද්ය යසොතිඑකංනාමකන්ති? අෙංඑයකොඋද්යදයසො. එකං 

යවෙයාකරණන්ති ‘‘සබ්යබ සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා’’ති (ඛු. පා. 4.1; අ. නි. 

10.27) ඉදංඑකංයවෙයාකරණං.එවංසබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

9. අයච කස්සපසුත්තවණ්ණනා 

351. නවයම කීවචිරං පබ්බජිතස්සාති කීවචියරො කායලො පබ්බජිතස්සාති

අත්යථො. උත්තරි මනුස්සධම්මාති මනුස්සධම්යමො නාම දසකුසලකම්මපථා, 

තයතො මනුස්සධම්මයතො උත්තරි. අ මරිෙඤාණ ස්සනවියසයසොති අරිෙභාවං

කාතුං සමත්ථතාෙ අලමරියෙොති සඞ්ඛායතො ඤාණදස්සනවියසයසො. 

නග්යගෙයාති නග්ගභාවයතො. මුණ්යඩෙයාති මුණ්ඩභාවයතො. 

පවාළනිප්ය ොටනාොති පාවළනිප්යඵොටනයතො, භූමිෙං නිසීදන්තස්ස
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ආනිසදට්ඨායන ලග්ගානං පංසුරජවාලිකානං යඵොටනත්ථං 

ගහිතයමොරපිඤ්ඡමත්තයතොතිඅත්යථො. 

10. ගිලානදස්සනසුත්තවණ්ණනා 

352. දසයම ආරාමය වතාති පුප්ඵාරාමඵලාරායමසු අධිවත්ථා යදවතා. 

වනය වතාතිවනසණ්යඩසු අධිවත්ථායදවතා. රුක්ඛය වතාතිමත්තරාජකායල

යවස්සවයණො ච යදවතාති එවං යතසු යතසු රුක්යඛසු අධිවත්ථා යදවතා. 

ඔසධිධමතිණවනප්පතීසූති හරීතකාමලකීආදීසු මුඤ්ජපබ්බජාදීසු 

වනයජට්ඨරුක්යඛසු ච අධිවත්ථා යදවතා. සංගම්මාති සන්නිපතිත්වා. 

සමාගම්මාති තයතොතයතොසමාගන්ත්වා. පණියධහීතිපත්ථනාවයසනඨයපහි. 

ඉජ්ඣිස්සති සී වයතො යචයතොපණිධීති සමිජ්ඣිස්සති සීලවන්තස්ස 

චිත්තපත්ථනා. ධම්මියකොති දසකුසලධම්මසමන්නාගයතො අගතිගමනරහියතො. 

ධම්මරාොති තස්යසව යවවචනං, ධම්යමන වා ලද්ධරජ්ජත්තා ධම්මරාජා. 

තස්මාති ‘‘ෙස්මා යතන හි, අෙයපුත්ත, අම්යහපි ඔවදාහී’’ති වදථ, තස්මා. 

අප්පටිවිභත්තන්ති‘‘ඉදංභික්ඛූනංදස්සාම, ඉදංඅත්තනා භුඤ්ජිස්සාමා’’තිඑවං

අවිභත්තංභික්ඛූහිසද්ධිංසාධාරණයමවභවිස්සතීති. 

චිත්තසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. ගාමණිසංයුත්තං 

1. චණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

353. ගාමණිසංයුත්තස්ස පඨයම චණ්යඩොගාමණීති ධම්මසඞ්ගාහකත්යථයරහි

චණ්යඩොති ගහිතනායමො එයකො ගාමණි. පාතුකයරොතීති භණ්ඩන්තං

පටිභණ්ඩන්යතො අක්යකොසන්තං පච්චක්යකොසන්යතො පහරන්තං

පටිපහරන්යතො පාකටං කයරොතීති දස්යසති. න පාතුකයරොතීති අක්කුට්යඨොපි

පහයටොපිකඤ්චිපච්චනීකංඅකයරොන්යතොති දස්යසති. 

2. තාලපුටසුත්තවණ්ණනා 

354. දුතියෙ තා පුයටොති එවංනාමයකො. තස්ස කර බන්ධනා

පමුත්තතාලපක්කවණ්යණොවිෙමුඛවණ්යණොවිප්පසන්යනොඅයහොසි, යතනස්ස

තාලපුයටොති නාමං අකංසු. ස්වාෙං අභිනීහාරසම්පන්යනො

පච්ඡිමභවිකපුග්ගයලො. ෙස්මා පන පටිසන්ධි නාම අනිෙතා ආකායස

ඛිත්තදණ්ඩසදිසා, තස්මා එස නටකුයල නිබ්බත්ති. වුඩ්ඪිප්පත්යතො පන

නටසිප්යප අග්යගො හුත්වා සකලජම්බුදීයප පාකයටො ජායතො. තස්ස පඤ්ච

සකටසතානි පඤ්ච මාතුගාමසතානි පරිවායරො, භරිොෙපිස්ස තාවතකාවාති 

මාතුගාමසහස්යසනයචවසකටසහස්යසනචසද්ධිංෙංෙංනගරංවානිගමංවා

පවිසති, තත්ථස්සපුයරතරයමවසතසහස්සංයදන්ති.සමජ්ජයවසංගණ්හිත්වා

පන මාතුගාමසහස්යසන සද්ධිං කීළං කයරොන්තස්ස ෙං

හත්ථූපගපාදූපගාදිආභරණජාතං ඛිපන්ති, තස්ස පරිෙන්යතො නත්ථි. යසො

තංදිවසං මාතුගාමසහස්සපරිවාරියතො රාජගයහ කීළං කත්වා

පරිපක්කඤාණත්තා සපරිවායරොවයෙනභගවායතනුපසඞ්කමි. 

සච්චාලියකනාති සච්යචන ච අලියකන ච. තිට්ඨයතතන්ති තිට්ඨතු එතං. 

රෙනීොති රාගප්පච්චො මුඛයතො 

පඤ්චවණ්ණසුත්තනීහරණවාතවුට්ඨිදස්සනාදයෙො අඤ්යඤ ච

කාමස්සාදසංයුත්තාකාරදස්සනකා අභිනො. භියෙයොයසොමත්තාොති 

අධිකප්පමාණත්තාෙ. ය ොසනීොති යදොසප්පච්චො 

හත්ථපාදච්යඡදාදිදස්සනාකාරා. යමොහනීොතියමොහප්පච්චො උදකංගයහත්වා

යතලකරණං, යතලංගයහත්වාඋදකකරණන්තිඑවමාදයෙොමාොපයභදා. 

පහායසො නාම නිරයෙොති විසුං පහාසනාමයකො නිරයෙො නාම නත්ථි, 

අවීචිස්යසව පන එකස්මිං යකොට්ඨායස නච්චන්තා විෙ ගාෙන්තා විෙ ච

නටයවසංගයහත්වාවපච්චන්ති, තං සන්ධායෙතංවුත්තං. නාහං, භන්යත, එතං
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යරො ාමීති අහං, භන්යත, එතං භගවයතො බයාකරණං න යරොදාමීති එවං

සකම්මකවයසයනත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො, න අස්සුවියමොචනමත්යතන.

‘‘මතංවාඅම්මයරොදන්තී’’තිආදයෙොයචත්ථඅඤ්යඤපියවොහාරා යවදිතබ්බා. 

3-5. යෙොධාජීවසුත්තාදිවණ්ණනා 

355-357. තතියෙ යෙොධාජීයවොති යුද්යධන ජීවිකං කප්පනයකො

ධම්මසඞ්ගාහකත්යථයරහි එවං ගහිතනායමො. උස්සහති වාෙමතීති උස්සාහං

වාොමංකයරොති. පරිොපාය න්තීති මරණංපටිපජ්ජායපන්ති. දුක්කටන්තිදුට්ඨු

කතං. දුප්පණිහිතන්ති දුට්ඨුඨපිතං. පරජියතොනාම නිරයෙොතිඅෙම්පිනවිසුං

එයකො නිරයෙො, අවීචිස්යසව පන එකස්මිං යකොට්ඨායස පඤ්චාවුධසන්නද්ධා 

ඵලකහත්ථාහත්ථිඅස්සරයථආරුය්හ සඞ්ගායමයුජ්ඣන්තාවිෙපච්චන්ති, තං

සන්ධායෙතංවුත්තං.චතුත්ථපඤ්චයමසුපි එයසවනයෙො. 

6. අසිබන්ධකපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

358. ඡට්යඨ පච්ඡාභූමකාති පච්ඡාභූමිවාසියනො. කාමණ්ඩලුකාති

සකමණ්ඩලුයනො. යසවා මාලිකාති පායතොව උදකයතො යසවාලඤ්යචව

උප්පලාදීනි ච ගයහත්වා උදකසුද්ධිකභාවජානනත්ථාෙ මාලං කත්වා

පිළන්ධනකා. උ යකොයරොහකාති සාෙංපාතං උදකං ඔයරොහනකා. 

උෙයායපන්තීතිඋපරිොයපන්ති. සඤ්ඤායපන්තීතිසම්මාඤායපන්ති. සග්ගං

නාම ඔක්කායමන්තීති පරිවායරත්වා ඨිතා ‘‘ගච්ඡ, යභො, බ්රහ්මයලොකං, ගච්ඡ, 

යභො, බ්රහ්මයලොක’’න්ති වදන්තා සග්ගං පයවයසන්ති. අනුපරිසක්යකෙයාති

අනුපරිගච්යඡෙය. උම්මුජ්ොතිඋම්මුජ්ජඋට්ඨහ. ථ මුප් වාතිථලමභිරුහ. තත්ර

ොස්සාති තත්රොභයවෙය. සක්ඛරාවාකඨ ාවාතිසක්ඛරාචකඨලාච. සා

අයධොගාමී අස්සාතිසා අයධො ගච්යඡෙය, යහට්ඨාගාමීභයවෙය. අයධොගච්ඡාති

යහට්ඨාගච්ඡ. 

7. යඛත්තූපමසුත්තවණ්ණනා 

359. සත්තයම ෙඞ්ග න්ති ථද්ධං න මුදු. ඌසරන්ති සඤ්ජාතයලොණං. 

පාපභූමීති ලාමකභූමිභාගං. මංදීපාතිආදීසු අහං දීයපො පතිට්ඨා එයතසන්ති

මංදීපා. අහං යලයණො අල්ලීෙනට්ඨානං එයතසන්ති මංය ණා. අහං තාණං

රක්ඛා එයතසන්ති මංතාණා. අහං සරණං භෙනාසනං එයතසන්ති මංසරණා.

විහරන්තීතිමංඑවංකත්වාවිහරන්ති. 

යගොභත්තම්පීති ධඤ්ඤඵලස්ස අභායවන ලායත්වා කලාපකලාපං බන්ධිත්වා

ඨපිතං ගිම්හකායල ගුන්නම්පි ඛාදනං භවිස්සතීති අත්යථො. උ කමණියකොති
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කුච්ඡිෙංමණිකයමඛලාෙඑවංලද්ධනායමො භාජනවියසයසො. අහාරීඅපරිහාරීති

උදකං න හරති න පරිහරති, න පරිොදිෙතීති අත්යථො. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත 

සක්කච්චධම්මයදසනාව කථිතා. බුද්ධානඤ්හි අසක්කච්චධම්මයදසනා නාම

නත්ථි. සීහසමානවුත්තියනො හි බුද්ධා, ෙථා සීයහො පභින්නවරවාරණස්සපි

සසබිළාරාදීනම්පි ගහණත්ථාෙ එකසදිසයමව යවගං කයරොති, එවං බුද්ධාපි

එකස්ස යදයසන්තාපි ද්වින්නං බහූනං භික්ඛුපරිසාෙ

භික්ඛුනිඋපාසකඋපාසිකාපරිසාෙපි තිත්ථිොනම්පි යදයසන්තා සක්කච්චයමව

යදයසන්ති. චතස්යසො පන පරිසා සද්දහිත්වා ඔකප්යපත්වා සුණන්තීති තාසං

යදසනාසක්කච්චයදසනානාමජාතා. 

8. සඞ්ඛධමසුත්තවණ්ණනා 

360. අට්ඨයම ෙංබහු ංෙංබහු න්ති ඉමිනානිගණ්යඨොඅත්තනාවඅත්තයනො

වාදං භින්දති. තස්මා භගවා එවං සන්යත න යකොචි ආපායියකොතිආදිමාහ.

පුරිමානිපනචත්තාරිපදානිදිට්ඨිො පච්චොයහොන්ති.තස්මායතසුපිආදීනවං

දස්යසන්යතො ඉධ, ගාමණි, එකච්යචො සත්ථා එවංවාදීයහොතීතිආදිමාහ.තත්ථ 

අහම්පම්හීතිඅහම්පිඅම්හි. 

යමත්තාසහගයතනාතිආදීසු ෙං වත්තබ්බං, තං සබ්බං සද්ධිං භාවනානයෙන

විසුද්ධිමග්යග වුත්තයමව. යසෙයථාපි, ගාමණි, බ වා සඞ්ඛධයමොතිආදි පන

ඉධ අපුබ්බං. තත්ථ බ වාති බලසම්පන්යනො. සඞ්ඛධයමොති සඞ්ඛධමයකො. 

අප්පකසියරනාති අකච්යඡන අදුක්යඛන. දුබ්බයලො හි සඞ්ඛධයමො සඞ්ඛං

ධමන්යතොපි න සක්යකොති චතස්යසො දිසා සයරන විඤ්ඤායපතුං, නාස්ස

සඞ්ඛසද්යදො සබ්බයතො ඵරති, බලවයතො පන විප්ඵාරියකො යහොති, තස්මා 

‘‘බලවා’’තිආහ. 

යමත්තාෙ යචයතොවිමුත්තිොති එත්ථ ‘‘යමත්තා’’ති වුත්යත උපචායරොපි

අප්පනාපි වට්ටති, ‘‘යචයතොවිමුත්තී’’ති වුත්යත පන අප්පනාව වට්ටති. ෙං

පමාණකතං කම්මන්ති පමාණකතං කම්මං නාම කාමාවචරං වුච්චති, 

අප්පමාණකතං කම්මං නාම රූපාවචරං. තඤ්හි පමාණං අතික්කමිත්වා

ඔධිසකඅයනොධිසකදිසාඵරණවයසන වඩ්යඪත්වා කතත්තා අප්පමාණකතන්ති 

වුච්චති. 

න තං තත්රාවසිස්සති, න තං තත්රාවතිට්ඨතීති තං කාමාවචරකම්මං තස්මිං 

රූපාරූපාවචරකම්යම න ඔහීෙති න තිට්ඨති. කං වුත්තං යහොති? තං

කාමාවචරකම්මංතස්ස රූපාරූපාවචරකම්මස්සඅන්තරාලග්ගිතුංවාඨාතුංවා

රූපාරූපාවචරකම්මං ඵරිත්වා පරිොදියත්වා අත්තයනො ඔකාසං ගයහත්වා
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පතිට්ඨාතුං වා න සක්යකොති. අථ යඛො රූපාරූපාවචරකම්මයමව කාමාවචරං

මයහොයඝොවිෙපරිත්තංඋදකංඵරිත්වාපරිොදියත්වා අත්තයනොඔකාසංකත්වා

තිට්ඨති, තස්සවිපාකංපටිබාහිත්වාසෙයමවබ්රහ්මසහබයතං උපයනතීති.ඉති

ඉදං සුත්තං ආදිම්හි කයලසවයසන වුට්ඨාෙ අවසායන බ්රහ්මවිහාරවයසන 

ගහිතත්තාෙථානුසන්ධිනාවගතං. 

9. කුලසුත්තවණ්ණනා 

361. නවයම දුබ්භික්ඛාති දුල්ලභභික්ඛා. ද්වීහිතිකාති‘‘ජීවිස්සාමනුයඛොනනු 

යඛො’’තිඑවංපවත්තඊහිතිකා.‘‘දුහිතිකා’’තිපිපායඨො.අෙයමවඅත්යථො.දුක්ඛා

ඊහිති එත්ථ න සක්කා යකොචි පයෙොයගො සුයඛන කාතුන්ති දුහිතිකා. තත්ථ 

තත්ථ මතමනුස්සානං විප්පකණ්ණානි යසතානි අට්ඨිකානි එත්ථාති 

යසතට්ඨිකා.ස ාකාවුත්තාතිසලාකමත්තවුත්තා, ෙංතත්ථවුත්තං වාපිතං, තං

සලාකමත්තයමවඅයහොසි, ඵයලනජනෙතීතිඅත්යථො. 

උග්ගිලිතුන්ති ද්යවඅන්යතයමොයචත්වාකයථතුංඅසක්යකොන්යතොඋග්ගිලිතුං

බහි නීහරිතුං න සක්ඛීති. ඔගිලිතුන්ති පුච්ඡාෙ යදොසං දිස්වා හායරතුං

අසක්යකොන්යතොඔගිලිතුංඅන්යතොපයවයසතුංන සක්ඛීති. 

ඉයතොයසොගාමණිඑකනවුතිකප්යපතිභගවා කථෙමායනොවොවනික්ඛන්යතො

නාසිකවායතොනපුනපවිසති, තාවතයකනකායලනඑකනවුතිකප්යප අනුස්සරි

‘‘අත්ථි නු යඛො කඤ්චි කුයල පක්කභික්ඛාදායනන උපහතපුබ්බ’’න්ති 

පරිජානනත්ථං. අයථකම්පි අපස්සන්යතො ‘‘ඉයතො යසො, ගාමණී’’තිආදිමාහ.

ඉදානිදානාදීනංආනිසංසංකයථන්යතො අථයඛොොනිතානි කු ානිඅඩ්ඪානීති

ධම්මයදසනංආරභි.තත්ථ  ානසම්භූතානීතිදායනනසම්භූතානිනිබ්බත්තානි.

යසසපදද්වයෙපි එයසවනයෙො.එත්ථපන සච්චංනාම සච්චවාදිතා. සාමඤ්ඤං

නාම යසසසීලං. විකිරතීති අයෙොයගන වළඤ්යජන්යතො විප්පකරති. විධමතීති

ධයමන්යතොවිෙනායසති. විද්ධංයසතීතිනායසති. අනිච්චතාති හුත්වාඅභායවො

බහුනාපිකායලනසඞ්ගතානංඛයණයනවඅන්තරධානං. 

10. මණිචූළකසුත්තවණ්ණනා 

362. දසයම තං පරිසං එත යවොචාති තස්ස කර එවං අයහොසි ‘‘කුලපුත්තා

පබ්බජන්තා පුත්තදාරඤ්යචව ජාතරූපරජතඤ්ච පහායෙව පබ්බජන්ති, න ච

සක්කාෙංපහාෙපබ්බජිතා, තංයතහිගයහතු’’න්තිනෙග්ගායහඨත්වා ‘‘මා

අයෙයො’’තිආදිවචනංඅයවොච. එකංයසයනතන්තිඑතං පඤ්චකාමගුණකප්පනං

අස්සමණධම්යමොඅසකයපුත්තිෙධම්යමොතිඑකංයසනධායරෙයාසි. 
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පටුන 

තිණන්ති යසනාසනච්ඡදනතිණං. පරියෙසිතබ්බන්ති තිණච්ඡදයන වා

ඉට්ඨකච්ඡදයන වා යගයහ පලුජ්ජන්යත යෙහි තං කාරිතං, යතසං සන්තිකං

ගන්ත්වා‘‘තුම්යහහිකාරිතයසනාසනං ඔවස්සති, නසක්කාතත්ථවසිතු’’න්ති

ආචික්ඛිතබ්බං. මනුස්සා සක්යකොන්තා කරිස්සන්ති, අසක්යකොන්තා ‘‘තුම්යහ

වඩ්ඪකංගයහත්වාකාරායපථ, මෙංයත සඤ්ඤායපස්සාමා’’තිවක්ඛන්ති.එවං

වුත්යත කායරත්වා යතසං ආචික්ඛිතබ්බං. මනුස්සා වඩ්ඪකීනං දාතබ්බං

දස්සන්ති. සයච ආවාසසාමිකා නත්ථි, අඤ්යඤසම්පි භික්ඛාචාරවත්යතන

ආයරොයචත්වාකායරතුංවට්ටති.ඉදංසන්ධාෙ‘‘පරියෙසිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. 

 ාරුන්ති යසනාසයන යගොපානසිආදීසු පලුජ්ජමායනසු තදත්ථාෙ දාරුං. 

සකටන්ති ගිහිවිකතං කත්වා තාවකාලිකසකටං. න යකවලඤ්ච සකටයමව, 

අඤ්ඤම්පි වාසිඵරසුකුද්දාලාදිඋපකරණං එවං පරියෙසිතුං වට්ටති. පුරියසොති

හත්ථකම්මවයසනපුරියසොපරියෙසිතබ්යබො.ෙංකඤ්චිහි පුරිසං‘‘හත්ථකම්මං, 

ආවුයසො, කත්වා දස්සසී’’ති වත්වා ‘‘දස්සාමි, භන්යත,’’ති වුත්යත

‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච කයරොහී’’ති ෙං ඉච්ඡති, තං කායරතුං වට්ටති. න ත්යවවාහං, 

ගාමණි, යකනචි පරිොයෙනාති ජාතරූපරජතං පනාහං යකනචිපි කාරයණන

පරියෙසිතබ්බන්තිනවදාමි. 

11. භද්රකසුත්තවණ්ණනා 

363. එකාදසයම මල්ය සූති එවංනාමයක ජනපයද. වයධනාති මාරයණන. 

ොනිොති ධනජානිො. අකාලියකනපත්යතනාතිනකාලන්තයරනපත්යතන, 

කාලං අනතික්කමිත්වාව පත්යතනාති අත්යථො. චිරවාසී නාම කුමායරොති 

එවංනාමයකොතස්සපුත්යතො. බහිආවසයථපටිවසතීතිබහිනගයර කඤ්චියදව

සිප්පංඋග්ගණ්හන්යතොවසති.ඉමස්මිංසුත්යතවට්ටදුක්ඛංකථිතං. 

12. රාසිෙසුත්තවණ්ණනා 

364. ද්වාදසයම රාසියෙොතිරාසිංකත්වා පඤ්හස්සපුච්ඡිතත්තාරාසියෙොතිඑවං

ධම්මසඞ්ගාහකත්යථයරහි ගහිතනායමො. තපස්සින්ති තපනිස්සිතකං. 

ලූඛජීවින්ති ලූඛජීවිකං. අන්තාති යකොට්ඨාසා. ගායමොති ගාම්යමො. ගම්යමොතිපි

පායඨො, ගාමවාසීනංධම්යමොතිඅත්යථො. අත්තකි මථානුයෙොයගොතිඅත්තයනො

කලමථානුයෙොයගො, සරීරදුක්ඛකරණන්තිඅත්යථො. 

කස්මා පයනත්ථ කාමසුඛල්ලිකානුයෙොයගො ගහියතො, කස්මා 

අත්තකලමථානුයෙොයගො, කස්මා මජ්ඣිමා පටිපදාති? 

කාමසුඛල්ලිකානුයෙොයගො තාව කාමයභොගීනං දස්සනත්ථං ගහියතො, 
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අත්තකලමථානුයෙොයගො තපනිස්සිතකානං, මජ්ඣිමා පටිපදා තිණ්ණං 

නිජ්ජරවත්ථූනංදස්සනත්ථංගහිතා.කංඑයතසංදස්සයනපයෙොජනන්ති? ඉයම

ද්යව අන්යතපහාෙතථාගයතොමජ්ඣිමාෙපටිපදාෙසම්මාසම්යබොධිංපත්යතො.

යසො කාමයභොගියනොපි න සබ්යබ ගරහති න පසංසති, තපනිස්සිතයකපි න

සබ්යබ ගරහති න පසංසති, ගරහිතබ්බයුත්තයකයෙව ගරහති, 

පසංසිතබ්බයුත්තයක පසංසතීති ඉමස්සත්ථස්ස පකාසනං එයතසං දස්සයන

පයෙොජනන්ති යවදිතබ්බං. 

ඉදානි තමත්ථං පකායසන්යතො තයෙො යඛොයම, ගාමණි, 

කාමයභොගියනොතිආදිමාහ. තත්ථ සාහයසනාති සාහසිකකම්යමන. න

සංවිභෙතීති මිත්තසහාෙසන්දිට්ඨසම්භත්තානං සංවිභාගං න කයරොති. න

පුඤ්ඤානි කයරොතීති අනාගතභවස්ස පච්චෙභූතානි පුඤ්ඤානි න කයරොති. 

ධම්මාධම්යමනාති ධම්යමන ච අධම්යමන ච. ඨායනහීති කාරයණහි. 

සච්ඡිකයරොතීතිකථං අත්තානංආතායපන්යතොපරිතායපන්යතොසච්ඡිකයරොති? 

චතුරඞ්ගවීරිෙවයසනචධුතඞ්ගවයසනච. තිස්යසොසන්දිට්ඨිකානිජ්ෙරාතිඑත්ථ

එයකොපි මග්යගො තිණ්ණං කයලසානං නිජ්ජරණතාෙ තිස්යසො නිජ්ජරාති

වුත්යතොති. 

13. පාටලිෙසුත්තවණ්ණනා 

365. යතරසයම දූයතෙයානීති දූතකම්මානි පණ්ණානි යචව මුඛසාසනානි ච. 

පාණාතිපාතඤ්චාහන්තිඉදංකස්මාආරද්ධං? නයකවලංඅහංමාෙං ජානාමි, 

අඤ්ඤම්පි ඉදඤ්චිදඤ්ච ජානාමීති සබ්බඤ්ඤුභාවදස්සනත්ථං ආරද්ධං. සන්ති

හි, ගාමණි, එයක සමණබ්රාහ්මණාති ඉදං යසසසමණබ්රාහ්මණානං ලද්ධිං

දස්යසත්වාතස්සාපජහාපනත්ථංආරද්ධං. 

මාලීකුණ්ඩලීතිමාලාෙමාලී, කුණ්ඩයලහි කුණ්ඩලී. ඉත්ථිකායමහීතිඉත්ථීහි

සද්ධිං කාමා ඉත්ථිකාමා, යතහි ඉත්ථිකායමහි. ආවසථාගාරන්ති කුලඝරස්ස 

එකස්මිං ඨායන එයකකස්යසව සුඛනිවාසත්ථාෙ කතං වාසාගාරං. යතනාහං 

ෙථාසත්තිෙථාබ ංසංවිභොමීතිතස්සාහං අත්තයනොසත්තිඅනුරූයපනයචව 

බලානුරූයපන ච සංවිභාගං කයරොමි. අ න්ති යුත්තං. කඞ්ඛනියෙ ඨායනති

කඞ්ඛිතබ්යබ කාරයණ. චිත්තසමාධිධමන්ති තස්මිං ධම්මසමාධිස්මිං ඨියතො ත්වං

සහ විපස්සනාෙ චතුන්නං මග්ගානං වයසන චිත්තසමාධිං සයච

පටිලයභෙයාසීති දස්යසති. අපණ්ණකතාෙ මය්හන්ති අෙං පටිපදා මය්හං

අපණ්ණකතාෙ අනපරාධකතාෙ එව සංවත්තතීති අත්යථො. කටග්ගායහොති

ජෙග්ගායහො. 
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අෙං යඛො, ගාමණි, ධම්මසමාධිධම, තත්රයචත්වං චිත්තසමාධිධමං පටි යභෙයාසීති

එත්ථ ධම්මසමාධීති දසකුසලකම්මපථධම්මා, චිත්තසමාධීති සහ විපස්සනාෙ 

චත්තායරොමග්ගා.අථවා‘‘පායමොජ්ජංජාෙති, පමුදිතස්සපීති ජාෙතී’’ති(අ.නි.

5.26) එවං වුත්තා පායමොජ්ජපීතිපස්සද්ධිසුඛසමාධිසඞ්ඛාතා පඤ්ච ධම්මා

ධම්මසමාධිනාම, චිත්තසමාධිපනසහවිපස්සනාෙ චත්තායරො මග්ගාව.අථවා

දසකුසලකම්මපථා චත්තායරො බ්රහ්මවිහාරා චාති අෙං ධම්මසමාධි නාම, තං

ධම්මසමාධිංපූයරන්තස්සඋප්පන්නා චිත්යතකග්ගතා චිත්තසමාධිනාම. එවං

ත්වං ඉමං කඞ්ඛාධම්මං පෙයහෙයාසීති එවං ත්වං ඉමස්මිං වුත්තප්පයභයද

ධම්මසමාධිස්මිංඨියතොසයචඑවංචිත්තසමාධිංපටිලයභෙයාසි, එකංයසයනතං

කඞ්ඛංපජයහෙයාසීතිඅත්යථො.යසසංසබ්බත්ථවුත්තනෙයමවාති. 

ගාමණිසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. අසඞ්ඛතසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1-11. කාෙගතාසතිසුත්තාදිවණ්ණනා 

366-376. අසඞ්ඛතසංයුත්යත අසඞ්ඛතන්ති අකතං. හියතසිනාති හිතං

එසන්යතන. අනුකම්පයකනාති අනුකම්පමායනන. අනුකම්පං උපා ාොති

අනුකම්පංචිත්යතනපරිග්ගයහත්වා, පටිච්චාතිපිවුත්තංයහොති. කතංයවොතං

මොතිතංමොඉමංඅසඞ්ඛතඤ්චඅසඞ්ඛතමග්ගඤ්ච යදයසන්යතනතුම්හාකං

කතං. එත්තකයමව හි අනුකම්පකස්ස සත්ථු කච්චං, ෙදිදං 

අවිපරීතධම්මයදසනා. ඉයතො පරං පන පටිපත්ති නාම සාවකානං කච්චං.

යතනාහ එතානි, භික්ඛයව, රුක්ඛමූ ානි…යප.… අම්හාකං අනුසාසනීති

ඉමිනා රුක්ඛමූලයසනාසනං දස්යසති. සුඤ්ඤාගාරානීති ඉමිනා ජනවිවිත්තං

ඨානං.උභයෙනචයෙොගානුරූපංයසනාසනංආචික්ඛති, දාෙජ්ජං නිෙයායතති. 

ඣාෙථාති ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන අට්ඨතිංසාරම්මණානි, 

ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනන ච අනිච්චාදියතො ඛන්ධාෙතනාදීනි උපනිජ්ඣාෙථ, 

සමථඤ්ච විපස්සනඤ්ච වඩ්යඪථාති වුත්තං යහොති. මා පමා ත්ථාති මා

පමජ්ජිත්ථ. මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථාති යෙ හි පුබ්යබ දහරකායල

අයරොගකායල සත්තසප්පාොදිසම්පත්තිකායල සත්ථු සම්මුඛීභාවකායල ච

යෙොනියසොමනසිකාරරහිතා රත්තින්දිවං මඞ්කුලභත්තං හුත්වා යසෙයසුඛං

මිද්ධසුඛං අනුයභොන්තා පමජ්ජන්ති, යත පච්ඡා ජරාකායල යරොගකායල

මරණකායල විපත්තිකායලසත්ථුපරිනිබ්බුතකායලචතංපුබ්යබපමාදවිහාරං

අනුස්සරන්තා සප්පටිසන්ධිකාලකරිෙඤ්ච භාරිෙං සම්පස්සමානා

විප්පටිසාරියනොයහොන්ති.තුම්යහ පනතාදිසාමාඅහුවත්ථාතිදස්යසන්යතොආහ 

‘‘මාපච්ඡා විප්පටිසාරියනොඅහුවත්ථා’’ති. 

අෙං යවො අම්හාකං අනුසාසනීති අෙං අම්හාකං සන්තිකා ‘‘ඣාෙථ මා

පමාදත්ථා’’තිතුම්හාකං අනුසාසනී, ඔවායදොතිවුත්තංයහොති. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1-33. අසඞ්ඛතසුත්තාදිවණ්ණනා 

377-409. කායෙ කාොනුපස්සීතිආදීසුෙංවත්තබ්බං, තං පරයතොවක්ඛාම. 

අනතන්තිආදීසුතණ්හානතිොඅභායවනඅනතං. චතුන්නංආසවානංඅභායවන 

අනාසවං. පරමත්ථසච්චතාෙ සච්චං. වට්ටස්ස පරභාගට්යඨන පාරං. 
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සණ්හට්යඨන නිපුණං. සුට්ඨුදුද්දසතාෙ සුදුද් සං. ජරාෙඅජරිතත්තා අෙජ්ෙරං. 

ථිරට්යඨන ධුවං. අපලුජ්ජනතාෙ අපය ොකිතං. චක්ඛුවිඤ්ඤායණන

අපස්සිතබ්බත්තා අනි ස්සනං. තණ්හාමානදිට්ඨිපපඤ්චානං අභායවන 

නිප්පපඤ්චං. 

සන්තභාවට්යඨන සන්තං. මරණාභායවන අමතං. උත්තමට්යඨන පණීතං. 

සස්සිරිකට්යඨන සිවං. නිරුපද්දවතාෙ යඛමං. තණ්හාක්ඛෙස්ස පච්චෙත්තා 

තණ්හක්ඛෙං. 

විම්හාපනීෙට්යඨන අච්ඡරං පහරිතබ්බයුත්තකන්ති අච්ඡරිෙං. අභූතයමව භූතං

අජාතංහුත්වාඅත්ථීතිවා අබ්භුතං. නිද්දුක්ඛත්තා අනීතිකං. නිද්දුක්ඛසභාවත්තා 

අනීතිකධම්මං. වානාභායවන නිබ්බානං. බයාබජ්ඣාභායවයනව අබයාබජ්ඣං. 

විරාගාධිගමස්ස පච්චෙයතො විරාගං. පරමත්ථසුද්ධිතාෙ සුද්ධිධම. තීහි භයවහි

මුත්තතාෙ මුත්ති. කාමාලොනං අභායවන අනා ෙං. පතිට්ඨට්යඨන දීපං. 

අල්ලීයතබ්බයුත්තට්යඨන ය ණං. තාෙනට්යඨන තාණං. භෙසරණට්යඨන 

සරණං, භෙනාසනන්ති අත්යථො. පරං අෙනං ගති පතිට්ඨාති පරාෙණං. 

යසසයමත්ථ වුත්තනෙයමවාති. 

අසඞ්ඛතසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. අබයාකතසංයුත්තං 

1. යඛමාසුත්තවණ්ණනා 

410. අබයාකතසංයුත්තස්ස පඨයම යඛමාතිගිහිකායල බිම්බිසාරස්සඋපාසිකා

සද්ධාපබ්බජිතා මහායථරී ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවිකානං භික්ඛුනීනං

මහාපඤ්ඤානං ෙදිදං යඛමා’’ති එවං භගවතා මහාපඤ්ඤතාෙ එතදග්යග

ඨපිතා. පණ්ඩිතාති පණ්ඩිච්යචන සමන්නාගතා. විෙත්තාති යවෙයත්තියෙන

සමන්නාගතා. යමධාවිනීති යමධාෙ පඤ්ඤාෙ සමන්නාගතා. බහුස්සුතාති

පරිෙත්තිබාහුසච්යචනපිපටියවධබාහුසච්යචනපි සමන්නාගතා. 

ගණයකොති අච්ඡිද්දකගණනාෙකුසයලො. මුද්දියකොති අඞ්ගුලිමුද්දාෙ ගණනාෙ

කුසයලො. සඞ්ඛාෙයකොති පිණ්ඩගණනාෙ කුසයලො. ගම්ී යරොති

චතුරාසීතියෙොජනසහස්සගම්භීයරො. අප්පයමයෙයොති ආළ්හකගණනාෙ

අප්පයමයෙයො. දුප්පරියෙොගායහොති ආළ්හකගණනාෙ පමාණගහණත්ථං

දුයරොගායහො. යෙනරූයපනතථාගතන්තියෙනරූයපනදීයඝොරස්යසොසායමො

ඔදායතොති සත්තසඞ්ඛාතං තථාගතං පඤ්ඤයපෙය. තං රූපං තථාගතස්ස 

පහීනන්ති තං වුත්තප්පකාරරූපං සමුදෙප්පහායනන සබ්බඤ්ඤුතථාගතස්ස

පහීනං. රූපසඞ්ඛාෙ විමුත්යතොති ආෙතිං රූපස්ස අනුප්පත්තිො 

රූපාරූපයකොට්ඨායසනපි එවරූයපො නාම භවිස්සතීති යවොහාරස්සපි

පටිපස්සද්ධත්තා රූපපණ්ණත්තිොපි විමුත්යතො. ගම්ී යරොති අජ්ඣාසෙ 

ගම්භීරතාෙචගුණගම්භීරතාෙචගම්භීයරො.තස්සඑවංගුණගම්භීරස්සසයතො 

සබ්බඤ්ඤුතථාගතස්ස ෙං උපාදාෙ සත්තසඞ්ඛායතො තථාගයතොති පඤ්ඤත්ති

යහොති, තදභායවන තස්සා පඤ්ඤත්තිො අභාවං පස්සන්තස්ස අෙං

සත්තසඞ්ඛායතො යහොති තථාගයතො පරං මරණාති ඉදං වචනං න උයපති න

යුජ්ජති, නයහොති තථාගයතොපරංමරණාතිආදිවචනම්පිනඋයපතිනයුජ්ජතීති

අත්යථො. 

සංසන්දිස්සතීති එකං භවිස්සති. සයමස්සතීති නිරන්තරං භවිස්සති. න

වියරොධයිස්සතීති න විරුද්ධංපදංභවිස්සති. අග්ගප ස්මින්තියදසනාෙ.යදසනා 

හිඉධඅග්ගපදන්තිඅධිප්යපතා. 

2. අනුරාධසුත්තවණ්ණනා 

411. දුතිෙං ඛන්ධිධමෙවග්යග විත්ථාරිතයමව, අබයාකතාධිකාරයතො පන ඉධ 

වුත්තං. 
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3-8. පඨමසාරිපුත්තයකොට්ඨිකසුත්තාදිවණ්ණනා 

412-417. තතියෙ රූපගතයමතන්ති රූපමත්තයමතං.එත්ථරූපයතොඅඤ්යඤො

යකොචිසත්යතොනාමනඋපලබ්භති, රූයපපනසති නාමමත්තංඑතංයහොතීති

දස්යසති. යව නාගතයමතන්තිආදීසුපි එයසව නයෙො. අෙං යඛො ආවුයසො

යහතූති අෙං රූපාදීනි මුඤ්චිත්වා අනුපලබ්භිෙසභායවො යහතු, යෙයනතං

අබයාකතංභගවතාති.චතුත්ථාදීනි උත්තානත්ථායනව. 

9. කුතූහලසාලාසුත්තවණ්ණනා 

418. නවයම කුතූහ සා ාෙන්ති කුතූහලසාලා නාම පච්යචකසාලා නත්ථි, 

ෙත්ථ පනනානාතිත්ථිො සමණබ්රාහ්මණා නානාවිධංකථං පවත්යතන්ති, සා

බහූනං ‘‘අෙං කං වදති, අෙං කං වදතී’’ති කුතූහලුප්පවත්තිට්ඨානයතො

කුතූහලසාලාති වුච්චති. දූරම්පි ගච්ඡතීති ොව ආභස්සරබ්රහ්මයලොකා ගච්ඡති. 

ඉමඤ්ච කාෙං නික්ඛිපතීති චුතිචිත්යතන නික්ඛිපති. අනුපපන්යනො යහොතීති

චුතික්ඛයණයෙවපටිසන්ධිචිත්තස්සඅනුප්පන්නත්තාඅනුපපන්යනො යහොති. 

10. ආනන්දසුත්තවණ්ණනා 

419. දසයම යතසයමතං සද්ධිධමං අභවිස්සාති යතසං ලද්ධිො සද්ධිං එතං

අභවිස්ස. අනුය ොමං අභවිස්සඤාණස්සඋප්පා ාෙසබ්යබධම්මා අනත්තාති

ෙංඑතං ‘‘සබ්යබධම්මාඅනත්තා’’තිවිපස්සනාඤාණංඋප්පජ්ජති, අපිනුයම

තස්සඅනුයලොමං අභවිස්සාතිඅත්යථො. 

11. සභිෙකච්චානසුත්තවණ්ණනා 

420. එකාදසයම එතයමත්තයකන එත්තකයමවාති ආවුයසො ෙස්සාපි එතං

එත්තයකනකායලන ‘‘යහතුම්හිසතිරූපීතිආදිපඤ්ඤාපනායහොති, අසතින

යහොතී’’ති බයාකරණං භයවෙය, තස්ස එත්තකයමව බහු. යකො පන වාය ො

අතික්කන්යතති අතික්කන්යතපනඅතිමනායපධම්මයදසනානයෙවායදොයෙව

යකො, නත්ථිවායදො, ඡින්නා කථාති. 

අබයාකතසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිොසංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

සළාෙතනවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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