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1 

පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිථායෙ 

මහාවග්ග-ට්අාථකා 

1. මග්ගසංයුත්තං 

1. ට්විජ්ජාවග්යගො 

1-2. අවිජ්ජාසුත්තාදිවණ්ණනා 

1-2. මහාවග්ගස්ස පඨයම පුබ්බඞ්ගමාති සහජාතවයසන ච

උපනිස්සෙවයසන චාති ද්වීහාකායරහි පුබ්බඞ්ගමා. සමාපත්තිොති

සමාපජ්ජනාෙ සභාවපටිලවගාභාෙ, උප්පත්තිොති අත්යථො. ට්න්වයෙව ට්හිරිථං

ට්යනොත්තප්පන්ති සා පයනසා ෙයදතං අලවගජ්ජනාකාරසණ්ඨිකං අහිරිකං, 

අභාෙනාකාරසණ්ඨිතඤ්චඅයනොත්තප්පං, එතංඅනුයදවසයහව එකයතොව, න

විනා යතන උප්පජ්ජතීති අත්යථො. ට්විජ්ජාගතස්සාති අවිජ්ජාෙ උපගතස්ස

සමන්නාගතස්ස. මිච්ඡාදිඅඨීති අොථාවදිට්ඨි අනිෙයානිකදිට්ඨි. පයහොතීති

යහොති උප්පජ්ජති. මිච්ඡාසඞ්ථප්පාදීසුපි අොථාවඅනිෙයානිකවයසයනව 
මිච්ඡාභායවො යවදිතබ්යබො. ඉති ඉමානි අට්ඨපි අකුසලවගධම්මසමාපත්තිො

මිච්ඡත්තඅඞ්ගානිනාමයහොන්ති.තානිපනනඑකක්ඛයණ සබ්බානිලවගබ්භන්ති, 
නානක්ඛයණලවගබ්භන්ති. 

කථං? ෙදා හි දිට්ඨිසම්පයුත්තචිත්තං කාෙවිඤ්ඤත්තිං සමුට්ඨායපන්තං

උප්පජ්ජති, තදා මිච්ඡාදිට්ඨි මිච්ඡාසඞ්කප්යපො මිච්ඡාවාොයමො මිච්ඡාසති

මිච්ඡාසමාධි මිච්ඡාකම්මන්යතොති ඡ අඞ්ගානි යහොන්ති. ෙදා දිට්ඨිවිප්පයුත්තං, 
තදා මිච්ඡාදිට්ඨිවජ්ජානි පඤ්ච. ෙදා තායනව ද්යව වචීවිඤ්ඤත්තිං

සමුට්ඨායපන්ති, තදා මිච්ඡාකම්මන්තට්ඨායන මිච්ඡාවාචාෙ සද්ධිං තායනව ඡ
වා පඤ්ච වා. අෙං ආජීයවො නාම කුප්පමායනො කාෙවචීද්වායරසුයෙව 

අඤ්ඤතරස්මිං කුප්පති, න මයනොද්වායර. තස්මා ෙදා ආජීවසීයසන තායනව

චිත්තානි කාෙවචීවිඤ්ඤත්තියෙොසමුට්ඨායපන්ති, තදාකාෙකම්මංමිච්ඡාජීයවො

නාමයහොති, තථා වචීකම්මන්තිමිච්ඡාජීවස්සවයසනතායනවඡවාපඤ්චවා.

ෙදා පන විඤ්ඤත්තිං අසමුට්ඨායපත්වා තානි චිත්තානි උප්පජ්ජන්ති, තදා 

මිච්ඡාදිට්ඨිමිච්ඡාසඞ්කප්පමිච්ඡාවාොමමිච්ඡාසතිමිච්ඡාසමාධිවයසන පඤ්ච වා, 
මිච්ඡාසඞ්කප්පාදිවයසනචත්තාරිවා යහොන්තීතිඑවංනඑකක්ඛයණසබ්බානි 

ලවගබ්භන්ති, නානක්ඛයණලවගබ්භන්තීති. 
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සුක්කපක්යඛ විජ්ජාති කම්මස්සකතඤාණං. ඉහාපි සහජාතවයසන ච
උපනිස්සෙවයසන චාති ද්වීහාකායරහි පුබ්බඞ්ගමතා යවදිතබ්බා. 

හිය ොත්තප්පන්ති හිරී ච ඔත්තප්පඤ්ච. තත්ථ ලවගජ්ජනාකාරසණ්ඨිතා හිරී, 

භාෙනාකාරසණ්ඨිතං ඔත්තප්පං. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන

විසුද්ධිමග්යගවුත්යතොව. විජ්ජාගතස්සාති විජ්ජාෙඋපගතස්සසමන්නාගතස්ස. 

විද්ෙසුයනොති විදුයනො පණ්ඩිතස්ස. සම්මාදිඅඨීති ොථාවදිට්ඨි නිෙයානිකදිට්ඨි. 

සම්මාථම්මන්තාදීසුපි එයසව නයෙො. ඉති කුසලවගධම්මසමාපත්තිො ඉමානි

අට්ඨඞ්ගානි යහොන්ති, තානි යලවගොකිෙමග්ගක්ඛයණ න එකයතො සබ්බානි

ලවගබ්භන්ති, යලවගොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ පන ලවගබ්භන්ති. තානි ච යඛො 

පඨමජ්ඣානිකමග්යග, දුතිෙජ්ඣානිකාදීසු පන සම්මාසඞ්කප්පවජ්ජානි
සත්යතව යහොන්ති. 

තත්ථ යෙො එවං වයදෙය ‘‘ෙස්මා මජ්ඣිමනිකාෙම්හි 

මහාසළාෙතනිකසුත්යත (ම.නි. 3.431) ‘ොතථාභූතස්ස දිට්ඨි, සාස්සයහොති 

සම්මාදිට්ඨි. යෙොතථාභූතස්ස, සඞ්කප්යපො, ස්වාස්සයහොතිසම්මාසඞ්කප්යපො.

යෙො තථාභූතස්ස වාොයමො, ස්වාස්ස යහොති සම්මාවාොයමො. ො තථාභූතස්ස

සති, ස්වාස්ස යහොති සම්මාසති. යෙො තථාභූතස්ස සමාධි, ස්වාස්ස යහොති 
සම්මාසමාධි. පුබ්යබව යඛො පනස්ස කාෙකම්මං වචීකම්මං ආජීයවො ච
සුපරිසුද්යධො’ති වුත්තංතස්මා පඤ්චඞ්ගියකොපි යලවගොකුත්තරමග්යගො යහොතී’’ති
යසො වත්තබ්යබො – තස්මිංයෙව සුත්යත ‘‘එවමස්සාෙං අරියෙො අට්ඨඞ්ගියකො

මග්යගො භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡතී’’ති ඉදං කස්මා න පස්සසි? ෙං පයනතං

‘‘පුබ්යබව යඛො පනස්සා’’ති වුත්තං, තං පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාෙ
පරිසුද්ධභාවදස්සනත්ථං. පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාෙ හි පරිසුද්ධානි
කාෙකම්මාදීනි යලවගොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ අතිපරිසුද්ධානි යහොන්තීති
අෙමත්යථොදීපියතො. 

ෙම්පිඅභිධම්යමවුත්තං ‘‘තස්මිංයඛොපනසමයෙපඤ්චඞ්ගියකො මග්යගො

යහොතී’’ති(විභ.212), තංඑකංකිච්චන්තරංදස්යසතුංවුත්තං.ෙස්මිඤ්හි කායලවග

මිච්ඡාකම්මන්තංපහාෙසම්මාකම්මන්තංපූයරති, තස්මිංකායලවගමිච්ඡාවාචාවා 

මිච්ඡාජීයවොවානයහොති, දිට්ඨිසඞ්කප්යපොවාොයමො සතිසමාධීති ඉයමසුයෙව
පඤ්චසු කාරකඞ්යගසු සම්මාකම්මන්යතො පූරති. විරතිවයසන හි 
සම්මාකම්මන්යතොපූරතිනාම.සම්මාවාචාසම්මාආජීයවසුපිඑයසවනයෙො.ඉති
ඉමං කිච්චන්තරං දස්යසතුං එවං වුත්තං. යලවගොකිෙමග්ගක්ඛයණ ච පඤ්යචව

යහොන්ති, විරති පන අනිෙතා. තස්මා ‘‘ඡඅඞ්ගියකො’’ති අවත්වා

‘‘පඤ්චඞ්ගියකො’’ත්යවව වුත්තං. ‘‘ො ච, භික්ඛයව, අරිෙචිත්තස්ස
අනාසවචිත්තස්ස අරිෙමග්ගසමඞ්ගියනො අරිෙමග්ගං භාවෙයතො තීහි

කාෙදුච්චරියතහි ආරති විරති පටිවිරති යවරමණී අකිරිො අකරණං, අෙං
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භික්ඛයව සම්මාකම්මන්යතො අරියෙො අනාසයවො යලවගොකුත්තරමග්යගො’’ති (ම.

නි. 3.139). එවං පන මහාචත්තාලීසකසුත්තාදීසු අයනයකසු සුත්යතසු
සම්මාකම්මන්තාදීනඤ්ච යලවගොකුත්තරමග්ගස්ස අඞ්ගභාවසිද්ධියතො
අට්ඨඞ්ගියකොව යලවගොකුත්තරමග්යගො යහොතීති යවදිතබ්යබොති. ඉමස්මිං සුත්යත
අෙං අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො යලවගොකිෙයලවගොකුත්තරමිස්සයකොව කථියතො. දුතිෙං
යකොසලවගසංයුත්යතවුත්තයමව. 

3. සාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

3. තතියෙ සථලමිෙං භන්යතති ආනන්දත්යථයරො සාවකපාරමීඤාණස්ස
මත්ථකං අප්පත්තතාෙ සකලවගම්පි මග්ගබ්රහ්මචරිෙං 

කලවගයාණමිත්තසන්නිස්සයෙන ලවගබ්භතීති න අඤ්ඤාසි, ධම්මයසනාපති පන 

සාවකපාරමීඤාණස්ස මත්ථයක ඨිතත්තා අඤ්ඤාසි, තස්මා එවමාහ.

යතයනවස්සභගවා සාධුසාධූතිසාධුකාරමදාසි. 

4. ජාණුස්යසොණිබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

4. චතුත්යථ සබ්බයසයතන වළවාභි යකනාති සකලවගයසයතන චතූහි
වළවාහි යුත්තරයථන. යසො කිර සබ්යබො සචක්කපඤ්ජරකුබ්බයරො

රජතපරික්ඛිත්යතො යහොති. රයථො ච නායමස දුවියධො යහොති – යෙොධරයථො, 
අලවගඞ්කාරරයථොති. තත්ථ යෙොධරයථො චතුරස්සසණ්ඨායනො යහොති නාතිමහා
ද්වින්නං තිණ්ණං වා ජනානං ගහණසමත්යථො. අලවගඞ්කාරරයථො මහා යහොති

දීඝයතො දීයඝො පුථුලවගයතො පුථුයලවගො ච, තත්ථ ඡත්තග්ගාහයකො
වාලවගබීජනිග්ගාහයකොතාලවගවණ්ටග්ගාහයකොතිඑවං අට්ඨවා දසවාසුයඛයනව
ඨාතුංවානිසීදිතුංවානිපජ්ජිතුංවාසක්යකොන්ති.අෙම්පි අලවගඞ්කාරරයථොයෙව. 

යසතාසුෙං ට්ස්සාතිතාවළවා පකතිො යසතවණ්ණාව. යසතාලඞ්ථා ාති

පසාධනංතාසං රජතමෙංඅයහොසි. යසයතො  යකොතිරයථොපිවුත්තනයෙයනව
රජතපරික්ඛිත්තත්තා තත්ථ තත්ථ දන්තකම්මඛචිතත්තා ච යසයතොව. 

යසතපරිවාය ොති ෙථා අඤ්යඤ රථා සීහචම්මපරිවාරාපි යහොන්ති, 

බයග්ඝචම්මපරිවාරාපි පණ්ඩුකම්බලවගපරිවාරාපියහොන්ති, නඑවංඑස.එසපන

ඝනදුකූයලවගන පරිවාරියතො අයහොසි. යසතා  ස්මියෙොති රස්මියෙොපි

රජතපනාළිසුපරික්ඛිත්තා. යසතා පයතොෙලඅඨීති පයතොදලවගට්ඨිපි
රජතපරික්ඛිත්තා. 

යසතං ඡත්තන්ති රථමජ්යඣ උස්සාපිතඡත්තම්පි යසතයමව අයහොසි. 

යසතංඋණ්හීසන්ති අට්ඨඞ්ගුලවගවිත්ථායරොරජතමයෙොඋණ්හීසපට්යටොයසයතො. 

යසතානි වත්කානීතිවත්ථානිපියසතානියඵණපුඤ්ජවණ්ණානි.යතසුනිවාසනං 
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පටුන 

පඤ්චසතග්ඝනකං, උත්තරාසඞ්යගො සහස්සග්ඝනයකො. යසතා උපාහනාති
උපාහනානාමමග්ගාරුළ්හස්සවායහොන්තිඅටවිංවාපවිසන්තස්ස. අෙංපන

රථං අභිරුළ්යහො, යතනස්සතදනුච්ඡවියකො රජතපටියසවියතො පාදාලවගඞ්කායරො

නාම එස එවං වුත්යතොති යවදිතබ්යබො. යසතාෙ සුෙං වාලබීජනිොති 
ඵලිකමෙදණ්ඩාෙ යසතචමරවාලවගබීජනිො. න යකවලවගඤ්ච එත්තකයමවස්ස

යසතං අයහොසි, යසො පන බ්රාහ්මයණො යසතවියලවගපනං විලිම්පි, යසතමාලවගං

පිළන්ධි, දසසු අඞ්ගුලීසු අඞ්ගුලිමුද්දිකා කණ්යණසු කුණ්ඩලවගානීති එවමාදි

අලවගඞ්කායරොපිස්ස රජතමයෙොව අයහොසි. පරිවාරබ්රාහ්මණාපිස්ස
දසසහස්සමත්තාතයථව යසතවත්ථවියලවගපනමාලවගාලවගඞ්කාරාඅයහසුං. 

ෙං පයනතං සාවත්ථිො නිෙයාෙන්තන්ති වුත්තං, තත්රාෙං
නිෙයාෙනවිභාවනා – යසො කිර ඡන්නං ඡන්නං මාසානං එකවාරං නගරං
පදක්ඛිණං කයරොති – ‘‘ඉයතො එත්තයකහි දිවයසහි නගරං පදක්ඛිණං
කරිස්සතී’’ති පුයරතරයමව යඝොසනා කයිරති. තං සුත්වා යෙ නගරයතො න 

පක්කන්තා, යත න පක්කමන්ති. යෙපි පක්කන්තා, යතපි ‘‘පුඤ්ඤවයතො
සිරිසම්පත්තිං පස්සිස්සාමා’’ති ආගච්ඡන්ති. ෙං දිවසං බ්රාහ්මයණො නගරං

අනුවිචරති, තදා පායතොව නගරවීථියෙො සම්මජ්ජිත්වා වාලිකං ඔකිරිත්වා
ලවගාජපඤ්චයමහි පුප්යඵහි විප්පකිරිත්වා පුණ්ණඝයට ඨයපත්වා කදලියෙො ච
ධයජචඋස්සායපත්වා සකලවගනගරංධූපිතවාසිතංකයරොන්ති. 

බ්රාහ්මයණො පායතොව සීසං න්හායිත්වා පුයරභත්තං භුඤ්ජිත්වා 
වුත්තනයෙයනවයසතවත්ථාදීහිඅත්තානංඅලවගඞ්කරිත්වාපාසාදාඔරුය්හරථං
අභිරුහති. අථ නං යත බ්රාහ්මණා සබ්බයසතවත්ථවියලවගපනමාලවගාලවගඞ්කාරා
යසතච්ඡත්තානි ගයහත්වා පරිවායරන්ති. තයතො මහාජනස්ස සන්නිපාතත්ථං

පඨමංයෙව තරුණදාරකානං ඵලවගාඵලවගානි විකිරන්ති, තදනන්තරං

මාසකරූපාදීනි, තදනන්තරං කහාපයණ විකිරන්ති. මහාජයනො සන්නිපතති, 
උක්කුට්ඨියෙො යචව යචලුක්යඛපා ච වත්තන්ති. අථ බ්රාහ්මයණො 
මඞ්ගලිකයසොවත්ථිකාදීසු මඞ්ගලවගානි යචව සුවත්ථියෙො ච කයරොන්යතසු
මහාසම්පත්තිො නගරංඅනුවිචරති.පුඤ්ඤවන්තාමනුස්සාඑකභූමිකාදිපාසායද
ආරුය්හ සුකපත්තසදිසානි වාතපානකවාටානි විවරිත්වා ඔයලවගොයකන්ති.
බ්රාහ්මයණොපි අත්තයනො ෙසසිරිසම්පත්තිො නගරං අජ්යඣොත්ථරන්යතො විෙ
දක්ඛිණද්වාරාභිමුයඛොයහොති.තංසන්ධායෙතංවුත්තං. 

තයමනං ජයනො දිස්වාති මහාජයනො තං රථං දිස්වා. බ්රහ්මන්ති

යසට්ඨාධිවචනයමතං. බ්රහ්මං වත යභො ොනන්ති යසට්ඨොනසදිසං වත යභො

ොනන්තිඅෙයමත්ථ අත්යථො. ඉමස්යසවය ොඑතන්ති, ආනන්ද, මනුස්සානාම 
වණ්ණභාණකානංධනංදත්වාඅත්තයනොදාරිකානංවණ්ණගීතංගාොයපන්ති
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පටුන 

‘‘අභිරූයපො යහොති දස්සනීයෙො මහද්ධයනො මහායභොයගො’’ති, න ච යතන

වණ්ණභණනමත්යතනඅභිරූපාවායහොන්ති මහද්ධනාවා, එවයමවමහාජයනො 

බ්රාහ්මණස්සරථංදිස්වා– ‘‘බ්රහ්මංවතයභොොන’’න්තිකිඤ්චාපිඑවංවණ්ණං

භණති, නපයනතංොනං වණ්ණභණනමත්යතයනවබ්රහ්මොනංනාමයහොති.

ලවගාමකඤ්හි එතං ඡවං. පරමත්යථන පන ඉමස්යසව යඛො එතං, ආනන්ද, 
අරිෙස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග්ගස්ස අධිවචනං. අෙඤ්හි සබ්බයදොසවිගයමන

යසට්යඨො, ඉමිනාචඅරිො නිබ්බානංෙන්තීති බ්රහ්මොනං ඉතිපි, ධම්මභූතත්තා 

ොනත්තාච ධම්මොනං ඉතිපි, අනුත්තරත්තා කියලවගසසඞ්ගාමස්සචවිජිතත්තා 

ට්නුත්තය ොසඞ්ගාමවිජයෙො ඉතිපිවත්තුංවට්ටති. 

ඉදානිස්ස නිද්යදොසභාවඤ්යචව සඞ්ගාමවිජෙභාවඤ්ච දස්යසන්යතො 

 ාගවිනෙපරියෙොසානාතිආදිමාහ. තත්ථ රාගං විනෙමානා පරියෙොසායපති
පරියෙොසානං ගච්ඡති නිප්ඵජ්ජතීති රාගවිනෙපරියෙොසානා. එස නයෙො
සබ්බත්ථ. 

ෙස්සසද්ධාචපඤ්ඤාචාතිෙස්ස අරිෙමග්ගොනස්සසද්ධානුසාරිවයසන

සද්ධා, ධම්මානුසාරිවයසන පඤ්ඤාති ඉයම ද්යව ධම්මා සදා ධුරං යුත්තා, 

තත්රමජ්ඣත්තතායුයග යුත්තාති අත්යථො. හිරී ඊසාති අත්තනා සද්ධිං
අධිවිට්යඨන බහිද්ධාසමුට්ඨායනන ඔත්තප්යපන සද්ධිං අජ්ඣත්තසමුට්ඨානා

හිරී ෙස්ස මග්ගරථස්ස ඊසා. මයනො යෙොත්තන්ති විපස්සනාචිත්තඤ්ච
මග්ගචිත්තඤ්ච යෙොත්තං. ෙථා හි රථස්ස වාකාදිමෙං යෙොත්තං යගොයණ

එකාබද්යධකයරොතිඑකසඞ්ගහියත, එවං මග්ගරථස්සයලවගොකිෙවිපස්සනාචිත්තං

අතියරකපඤ්ඤාස, යලවගොකුත්තරවිපස්සනාචිත්තං අතියරකසට්ඨි කුසලවගධම්යම

එකාබද්යධඑකසඞ්ගයහකයරොති.යතනවුත්තං ‘‘මයනො යෙොත්ත’’න්ති. සති

ආ ක් සා ථීතිමග්ගසම්පයුත්තාසති ආරක්ඛසාරථි.ෙථාහිරථස්සආරක්යඛො
සාරථි නාම යෙොග්ගියෙො. ධුරං වායහති යෙොයජති අක්ඛං අබ්භඤ්ජති රථං

යපයසතිරථයුත්තයකනිබ්බියසවයනකයරොති, එවංමග්ගරථස්ස සති.අෙඤ්හි
ආරක්ඛපච්චුපට්ඨානා යචව කුසලවගාකුසලවගානඤ්ච ධම්මානං ගතියෙො 
සමන්යවසතීතිවුත්තා. 

 යකොති අරිෙඅට්ඨඞ්ගිකමග්ගරයථො. සීලපරික් ාය ොති

චතුපාරිසුද්ධිසීලවගාලවගඞ්කායරො. ඣානක්ය ොති විපස්සනාසම්පයුත්තානං

පඤ්චන්නං ඣානඞ්ගානං වයසන ඣානමෙඅක්යඛො. චක්ථවීරියෙොති

වීරිෙචක්යකො, කායිකයචතසිකසඞ්ඛාතානි ද්යව වීරිොනි අස්ස චක්කානීති 

අත්යථො. උයපක් ා ධු සමාධීති ධුරස්ස සමාධි, උන්නයතොනතාකාරස්ස
අභායවන ද්වින්නම්පි යුගපයදසානං සමතාති අත්යථො. අෙඤ්හි 

තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛා චිත්තුප්පාදස්ස ලීනුද්ධච්චභාවං හරිත්වා 
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පටුන 

පයෙොගමජ්ඣත්යතචිත්තංඨයපති, තස්මාඉමස්සමග්ගරථස්ස‘‘ධුරසමාධී’’ති

වුත්තා. ට්නිච්ඡා පරිවා ණන්ති බාහිරකරථස්ස සීහචම්මාදීනි විෙ ඉමස්සාපි
අරිෙමග්ගරථස්සඅයලවගොභසඞ්ඛාතාඅනිච්ඡාපරිවාරණංනාම. 

ට්බයාපායෙොති යමත්තා ච යමත්තාපුබ්බභායගො ච. ට්විහිංසාති කරුණා ච

කරුණාපුබ්බභායගො ච. වියවයථොති කාෙවියවකාදි තිවිධවියවයකො. ෙස්ස

ආවුධන්තිෙස්සඅරිෙමග්ගරයථඨිතස්සකුලවගපුත්තස්සඑතං පඤ්චවිධංආවුධං.

ෙථාහිරයථඨියතොපඤ්චහිආවුයධහිසපත්යතවිජ්ඣති, එවං යෙොගාවචයරොපි

ඉමස්මිං යලවගොකිෙයලවගොකුත්තරමග්ගරයථ ඨියතො යමත්තාෙ යදොසං විජ්ඣති, 

කරුණාෙ විහිංසං, කාෙවියවයකන ගණසඞ්ගණිකං, චිත්තවියවයකන 

කියලවගසසඞ්ගණිකං, උපධිවියවයකන සබ්බාකුසලවගං විජ්ඣති. යතනස්යසතං

පඤ්චවිධං ‘‘ආවුධ’’න්ති වුත්තං. තිතික් ාති දුරුත්තානං දුරාගතානං 

වචනපථානංඅධිවාසනක්ඛන්ති. චම්මසන්නායහොති සන්නද්ධචම්යමො.ෙථාහි

රයථ ඨියතො රථියකො පටිමුක්කචම්යමො ආගතාගයත සයර ඛමති, නනං යත 

විජ්ඣන්ති, එවං අධිවාසනක්ඛන්තිසමන්නාගයතො භික්ඛු ආගතාගයත

වචනපයථ ඛමති, න නං යත විජ්ඣන්ති. තස්මා ‘‘තිතික්ඛා

චම්මසන්නායහො’’ති වුත්යතො. යෙොගක්ය මාෙ වත්තතීති චතූහි යෙොයගහි

යඛමාෙ නිබ්බානාෙ වත්තති, නිබ්බානාභිමුයඛො ගච්ඡතියෙව, න තිට්ඨති න
භිජ්ජතීතිඅත්යථො. 

එතෙත්තනි සම්භූතන්ති එතං මග්ගොනං අත්තයනො පුරිසකාරං නිස්සාෙ

ලවගද්ධත්තා අත්තනි සම්භූතං නාම යහොති. බ්රහ්මොනං ට්නුත්ත න්ති අසදිසං

යසට්ඨොනං. නිෙයන්තිධී ායලොථම්හාතියෙසංඑතංොනංඅත්ථි, යතධීරා 

පණ්ඩිතපුරිසායලවගොකම්හානිෙයන්තිගච්ඡන්ති. ට්ඤ්ඤෙත්ථූතිඑකංයසන. ජෙං

ජෙන්ති රාගාදයෙොසපත්යතජිනන්තාජිනන්තා. 

5-6. කිමත්ථිෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

5-6. පඤ්චයම ට්ෙයමවාතිඑවසද්යදොනිෙමත්යථො. යතනඅඤ්ඤංමග්ගං
පටික්ඛිපති. ඉමස්මිං සුත්යත වට්ටදුක්ඛඤ්යචව මිස්සකමග්යගො ච කථියතො.
ඡට්ඨංඋත්තානයමව. 

7. දුතිෙඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම නිබ්බානධාතුො ය ො එතං භික්ඛු ට්ධිවචනන්ති අසඞ්ඛතාෙ

අමතාෙ නිබ්බානධාතුොඑතංඅධිවචනං. ආසවානං යෙොයතනවුච්චතීති අපිච
යතන රාගාදිවිනයෙන ආසවානං ඛයෙොතිපි වුච්චති. ආසවක්ඛයෙො නාම

අරහත්තං, අරහත්තස්සාපි එතං රාගවිනයෙොතිආදි නාමයමවාති දීයපති. 



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා මග්ගසංයුත්තං 
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පටුන 

එතෙයවොචාති ‘‘සත්ථාරානිබ්බානධාතූතිවදන්යතනඅමතංනිබ්බානං කථිතං, 
මග්යගො පනස්ස න කථියතො. තං කථායපස්සාමී’’ති අනුසන්ධිකුසලවගතාෙ
පුච්ඡන්යතො එතංඅයවොච. 

8. විභඞ්ගසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම ථතමා ච භික් යව සම්මාදිඅඨීති එයකන පරිොයෙන
අට්ඨඞ්ගිකමග්ගං විභජිත්වා පුන අපයරන පරිොයෙන විභජිතුකායමො ඉදං

යදසනං ආරභි. තත්ථ දුක්ය  ඤාණන්ති
සවනසම්මසනපටියවධපච්චයවක්ඛණවයසන චතූහාකායරහි උප්පන්නං
ඤාණං. සමුදයෙපි එයසව නයෙො. යසයසසු පන ද්වීසු සම්මසනස්ස අභාවා

තිවිධයමව වට්ටති. එවයමතං ‘‘දුක්යඛ ඤාණ’’න්තිආදිනා
චතුසච්චකම්මට්ඨානංදස්සිතං. 

තත්ථපුරිමානිද්යවසච්චානිවට්ටං, පච්ඡිමානිවිවට්ටං. යතසුභික්ඛුයනො

වට්යටකම්මට්ඨානාභිනියවයසොයහොති, විවට්යටනත්ථිඅභිනියවයසො. පුරිමානි

හි ද්යව සච්චානි ‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා දුක්ඛං, තණ්හා සමුදයෙො’’ති එවං 

සඞ්යඛයපන ච, ‘‘කතයම පඤ්චක්ඛන්ධා රූපක්ඛන්යධො’’තිආදිනා නයෙන
විත්ථායරන ච ආචරිෙසන්තියක උග්ගණ්හිත්වා වාචාෙ පුනප්පුනං
පරිවත්යතන්යතොයෙොගාවචයරොකම්මං කයරොති.ඉතයරසුපනද්වීසුසච්යචසු–

‘‘නියරොධසච්චංඉට්ඨංකන්තංමනාපං, මග්ගසච්චංඉට්ඨංකන්තංමනාප’’න්ති
එවං සවයනයනව කම්මං කයරොති. යසො එවං කයරොන්යතො චත්තාරි සච්චානි

එකපටියවයධන පටිවිජ්ඣති, එකාභිසමයෙන අභිසයමති. දුක්ඛං

පරිඤ්ඤාපටියවයධන පටිවිජ්ඣති, සමුදෙං පහානපටියවයධන, නියරොධං

සච්ඡිකිරිෙපටියවයධන, මග්ගං භාවනාපටියවයධන පටිවිජ්ඣති. දුක්ඛං 
පරිඤ්ඤාභිසමයෙන…යප.…මග්ගංභාවනාභිසමයෙනඅභිසයමති. 

එවමස්ස පුබ්බභායග ද්වීසු සච්යචසු 

උග්ගහපරිපුච්ඡාසවනධාරණසම්මසනපටියවයධො යහොති, ද්වීසු

සවනපටියවයධොයෙව.අපරභායගතීසු කිච්චයතොපටියවයධොයහොති, නියරොයධ
ආරම්මණපටියවයධො. පච්චයවක්ඛණා පන පත්තසච්චස්ස යහොති. ඉමස්ස

භික්ඛුයනො පුබ්යබ පරිග්ගහයතො – ‘‘දුක්ඛං පරිජානාමි, සමුදෙං පජහාමි, 

නියරොධං සච්ඡිකයරොමි, මග්ගං භායවමී’’ති 

ආයභොගසමන්නාහාරමනසිකාරපච්චයවක්ඛණා නත්ථි, පරිග්ගහයතො පට්ඨාෙ
යහොති. අපරභායග පන දුක්ඛං පරිඤ්ඤාතයමව යහොති…යප.… මග්යගො
භාවියතොවයහොති. 
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පටුන 

තත්ථ ද්යව සච්චානි දුද්දසත්තා ගම්භීරානි, ද්යව ගම්භීරත්තා දුද්දසානි.

දුක්ඛසච්චඤ්හි උප්පත්තියතො පාකටං, ඛාණුකණ්ටකපහාරාදීසු ‘‘අයහො
දුක්ඛ’’න්ති වත්තබ්බතම්පි ආපජ්ජති. සමුදෙම්පි 
ඛාදිතුකාමතාභුඤ්ජිතුකාමතාදිවයසන උප්පත්තියතො පාකටං. 
ලවගක්ඛණපටියවධයතොපනඋභෙම්පිගම්භීරං.ඉතිතානි දුද්දසත්තාගම්භීරානි.
ඉතයරසං ද්වින්නං දස්සනත්ථාෙ පයෙොයගො භවග්ගග්ගහණත්ථං
හත්ථපසාරණංවිෙඅවීචිඵුසනත්ථං පාදපසාරණංවිෙසතධාභින්නස්සවාලවගස්ස
යකොටිොයකොටිංපටිපාදනංවිෙචයහොති.ඉතිතානි ගම්භීරත්තාදුද්දසානි.එවං
දුද්දසත්තාගම්භීයරසුගම්භීරත්තාචදුද්දයසසු චතූසුසච්යචසුඋග්ගහාදිවයසන
ඉදං ‘‘දුක්යඛ ඤාණ’’න්තිආදි වුත්තං. පටියවධක්ඛයණ පන එකයමව තං
ඤාණංයහොති. 

යනක් ම්මසඞ්ථප්පාදීසු කාමපච්චනීකට්යඨන කාමයතො නිස්සටභායවන

වා, කාමං සම්මසන්තස්ස උප්පන්යනොති වා, කාමපදඝාතං කාමවූපසමං

කයරොන්යතො උප්පන්යනොති වා, කාමවිවිත්තන්යත උප්පන්යනොති වා 

යනක් ම්මසඞ්ථප්යපො. යසසපදද්වයෙපි එයසව නයෙො. සබ්යබපි ච යත
යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාදයෙො කාමබයාපාදවිහිංසාවිරමණසඤ්ඤානං නානත්තා

පුබ්බභායග නානා, මග්ගක්ඛයණ පන ඉයමසු තීසු ඨායනසු උප්පන්නස්ස
අකුසලවගසඞ්කප්පස්ස පදච්යඡදයතො අනුප්පත්තිසාධනවයසන මග්ගඞ්ගං

පූරෙමායනො එයකොව කුසලවගසඞ්කප්යපො උප්පජ්ජති. අෙං සම්මාසඞ්ථප්යපො 
නාම. 

මුසාවාො යව මණීආදයෙොපි මුසාවාදාදීහි විරමණසඤ්ඤානං නානත්තා

පුබ්බභායග නානා, මග්ගක්ඛයණ පන ඉයමසු චතූසු ඨායනසු උප්පන්නාෙ 
අකුසලවගදුස්සීලවගයයචතනාෙ පදච්යඡදයතො අනුප්පත්තිසාධනවයසන මග්ගඞ්ගං

පූරෙමානාඑකාවකුසලවගයවරමණීඋප්පජ්ජති.අෙං සම්මාවාචා නාම. 

පාණාතිපාතා යව මණී ආදයෙොපි පාණාතිපාතාදීහි විරමණසඤ්ඤානං

නානත්තා පුබ්බභායග නානා, මග්ගක්ඛයණ පන ඉයමසු තීසු ඨායනසු 

උප්පන්නාෙ අකුසලවගදුස්සීලවගයයචතනාෙ අකිරිෙයතො පදච්යඡදයතො
අනුප්පත්තිසාධනවයසන මග්ගඞ්ගං පූරෙමානා එකාව කුසලවගයවරමණී

උප්පජ්ජති.අෙං සම්මාථම්මන්යතො නාම. 

මිච්ඡාආජීවන්ති ඛාදනීෙයභොජනීොදීනං අත්ථාෙ පවත්තිතං

කාෙවචීදුච්චරිතං. පහාොති වජ්යජත්වා. සම්මාආජීයවනාති බුද්ධපසත්යථන

ආජීයවන. ජීවිථංථප්යපතීතිජීවිතවුත්තිංපවත්යතති.සම්මාජීයවොපි කුහනාදීහි
විරමණසඤ්ඤානං නානත්තා පුබ්බභායග නානා. මග්ගක්ඛයණ පන
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පටුන 

ඉයමසුයෙව සත්තසු ඨායනසු උප්පන්නාෙ මිච්ඡාජීවදුස්සීලවගයයචතනාෙ
පදච්යඡදයතො අනුප්පත්තිසාධනවයසන මග්ගඞ්ගං පූරෙමානා එකාව

කුසලවගයවරමණී උප්පජ්ජති.අෙං සම්මාආජීයවො නාම. 

ට්නුප්පන්නානන්තිඑකස්මිංභයවතථාරූයප වාආරම්මයණඅත්තයනොන

උප්පන්නානං, පරස්ස පනඋප්පජ්ජමායන දිස්වා – ‘‘අයහො වත යම එවරූපා
පාපකා ධම්මා න උප්පජ්යජෙු’’න්ති එවං අනුප්පන්නානං පාපකානං 

අකුසලවගානං ධම්මානං අනුප්පාදාෙ. ඡන්ෙන්ති යතසං අකුසලවගානං 

අනුප්පාදකපටිපත්තිසාධකංවීරිෙච්ඡන්දංජයනති. වාෙමතීති වාොමංකයරොති. 

වීරිෙං ආ භතීති වීරිෙං පවත්යතති. චිත්තං පග්ගණ්හාතීති වීරියෙන චිත්තං

පග්ගහිතංකයරොති. පෙහතීති‘‘කාමංතයචොචන්හාරුචඅට්ඨිචඅවසිස්සතූ’’ති

(ම. නි. 2.184) පධානං පවත්යතති. උප්පන්නානන්ති සමුදාචාරවයසන
අත්තයනො උප්පන්නපුබ්බානං. ඉදානි තාදියස න උප්පායදස්සාමීති යතසං
පහානාෙඡන්දංජයනති. 

ට්නුප්පන්නානං කුසලානන්ති අපටිලවගද්ධානං පඨමජ්ඣානාදීනං. 

උප්පන්නානන්ති යතසංයෙව පටිලවගද්ධානං. ඨිතිොති පුනප්පුනං

උප්පත්තිපබන්ධවයසන ඨිතත්ථං. ට්සම්යමොසාොති අවිනාසත්ථං. 

භියෙයොභාවාොති උපරිභාවාෙ. යවපුල්ලාොති විපුලවගභාවාෙ. පාරිපූරිොති
භාවනාෙ පරිපූරණත්ථං. අෙම්පි සම්මාවාොයමො අනුප්පන්නානං අකුසලවගානං 
අනුප්පාදනාදිචිත්තනානත්තා පුබ්බභායග නානා. මග්ගක්ඛයණ පන
ඉයමසුයෙවචතූසු ඨායනසුකිච්චසාධනවයසනමග්ගඞ්ගංපූරෙමානංඑකයමව

කුසලවගවීරිෙංඋප්පජ්ජති.අෙං සම්මාවාොයමො නාම. 

සම්මාසතිපි කාොදිපරිග්ගාහකචිත්තානං නානත්තා පුබ්බභායග නානා, 
මග්ගක්ඛයණ පන ඉයමසු චතූසු ඨායනසු කිච්චසාධනවයසන මග්ගඞ්ගං

පූරෙමානාඑකාසතිඋප්පජ්ජති.අෙං සම්මාසති නාම. 

ඣානාදීනි පුබ්බභායගපි මග්ගක්ඛයණපි නානා, පුබ්බභායග 

සමාපත්තිවයසන නානා, මග්ගක්ඛයණ නානාමග්ගවයසන. එකස්ස හි

පඨමමග්යගොපඨමජ්ඣානියකො යහොති, දුතිෙමග්ගාදයෙොපිපඨමජ්ඣානිකාවා
දුතිොදීසු අඤ්ඤතරජ්ඣානිකා වා. එකස්ස පඨමමග්යගො දුතිොදීනං

අඤ්ඤතරජ්ඣානියකොයහොති, දුතිොදයෙොපිදුතිොදීනං අඤ්ඤතරජ්ඣානිකාවා
පඨමජ්ඣානිකා වා.එවංචත්තායරොපිමග්ගා ඣානවයසනසදිසාවාඅසදිසාවා
එකච්චසදිසාවායහොන්ති. 
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අෙං පනස්ස වියසයසො පාදකජ්ඣානනිෙයමන යහොති.
පාදකජ්ඣානනිෙයමන හි පඨමජ්ඣානලවගාභියනො පඨමජ්ඣානා වුට්ඨාෙ

විපස්සන්තස්ස උප්පන්නමග්යගො පඨමජ්ඣානියකො යහොති, 
මග්ගඞ්ගයබොජ්ඣඞ්ගානි පයනත්ථ පරිපුණ්ණායනව යහොන්ති.

දුතිෙජ්ඣානයතො වුට්ඨාෙවිපස්සන්තස්සඋප්පන්යනොදුතිෙජ්ඣානියකොයහොති, 
මග්ගඞ්ගානි පයනත්ථ සත්ත යහොන්ති. තතිෙජ්ඣානයතො වුට්ඨාෙ

විපස්සන්තස්ස උප්පන්යනො තතිෙජ්ඣානියකො, මග්ගඞ්ගානි පයනත්ථ සත්ත, 
යබොජ්ඣඞ්ගානි ඡ යහොන්ති. එස නයෙො චතුත්ථජ්ඣානයතො පට්ඨාෙ ොව

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනා. 

ආරුප්යපචතුක්කපඤ්චකජ්ඣානංඋප්පජ්ජති, තඤ්චයලවගොකුත්තරං, යනො

යලවගොකිෙන්තිවුත්තං.එත්ථකථන්ති? එත්ථාපිපඨමජ්ඣානාදීසුෙයතොවුට්ඨාෙ 
යසොතාපත්තිමග්ගං පටිලවගභිත්වා අරූපසමාපත්තිං භායවත්වා යසො ආරුප්යප

උප්පන්යනො, තංඣානිකාවස්ස තත්ථ තයෙො මග්ගා උප්පජ්ජන්ති. එවං
පාදකජ්ඣානයමවනිෙයමති.යකචි පනයථරා–‘‘විපස්සනාෙආරම්මණභූතා

ඛන්ධා නිෙයමන්තී’’ති වදන්ති. යකචි ‘‘පුග්ගලවගජ්ඣාසයෙො නිෙයමතී’’ති

වදන්ති. යකචි ‘‘වුට්ඨානගාමිනීවිපස්සනා නිෙයමතී’’ති වදන්ති. යතසං
වාදවිනිච්ඡයෙො විසුද්ධිමග්යග වුට්ඨානගාමිනීවිපස්සනාධිකායර

වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්යබො. ට්ෙං වුච්චති, භික් යව, සම්මාසමාධීති අෙං

පුබ්බභායගයලවගොකියෙො, අපරභායගයලවගොකුත්තයරොසම්මාසමාධීතිවුච්චති. 

9. සූකසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම මිච්ඡාපණිහිතන්තිසූකංනාම උද්ධග්ගංකත්වාඨපිතංහත්ථංවා

පාදං වා භින්දති, තථා අට්ඨපිතං පන මිච්ඡාපණිහිතං නාම. මිච්ඡාපණිහිතාෙ

දිඅඨිොති මිච්ඡාඨපිතාෙ කම්මස්සකතපඤ්ඤාෙ. ට්විජ්ජං භින්දිස්සතීති

චතුසච්චපටිච්ඡාදකං අවිජ්ජං භින්දිස්සති. විජ්ජං උප්පායෙස්සතීති

අරහත්තමග්ගවිජ්ජං උප්පායදස්සති. මිච්ඡාපණිහිතත්තා, භික් යව, දිඅඨිොති 

කම්මස්සකතපඤ්ඤාෙ යචව මග්ගභාවනාෙ ච මිච්ඡා ඨපිතත්තා, 
අප්පවත්තිතත්තාති අත්යථො. ඉමස්මිං සුත්යත කම්මස්සකතඤාණං
මග්ගනිස්සිතංකත්වාමිස්සකමග්යගො කථියතො. 

10. නන්දිෙසුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම පරිබ්බාජයථොති ඡන්නපරිබ්බාජයකො. යසසයමත්ථ
උත්තානයමවාති. 

අවිජ්ජාවග්යගොපඨයමො. 
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2. විහා වග්යගො 

1. පඨමවිහාරසුත්තවණ්ණනා 

11. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම ඉච්ඡාමහං, භික් යව, ට්ඩ්ඪමාසං

පටිසල්ලීයිතුන්ති අහං, භික්ඛයව, එකං අඩ්ඪමාසං පටිසල්ලීයිතුං නිලීයිතුං

එයකොවහුත්වාවිහරිතුං ඉච්ඡාමීතිඅත්යථො. නම්හියථනචිඋපසඞ්ථමිතබ්යබො

ට්ඤ්ඤත්ර එයථන පිණ්ඩපාතනීහා යථනාති යෙො අත්තනා පයුත්තවාචං
අකත්වාමමත්ථාෙ සද්යධසුකුයලවගසුපටිෙත්තංපිණ්ඩපාතංනීහරිත්වාමය්හං 

උපනායමෙය, තංපිණ්ඩපාතනීහාරකංඑකංභික්ඛුංඨයපත්වානම්හිඅඤ්යඤන
යකනචි භික්ඛුනාවාගහට්යඨනවාඋපසඞ්කමිතබ්යබොති. 

කස්මා පන එවමාහාති? තස්මිං කිර අඩ්ඪමායස වියනතබ්යබො සත්යතො 
නායහොසි. අථ සත්ථා – ‘‘ඉමං අඩ්ඪමාසං ඵලවගසමාපත්තිසුයඛයනව

වීතිනායමස්සාමි, ඉති මය්හඤ්යචවසුඛවිහායරොභවිස්සති, අනාගයතචපච්ඡිමා

ජනතා ‘සත්ථාපි ගණං විහාෙ එකයකො විහාසි, කිමඞ්ගං පන මෙ’න්ති

දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජිස්සති, තදස්සා භවිස්සති දීඝරත්තං හිතාෙ සුඛාො’’ති
ඉමිනාකාරයණනඑවමාහ.භික්ඛුසඞ්යඝොපිසත්ථුවචනං සම්පටිච්ඡිත්වාඑකං
භික්ඛුං අදාසි. යසො පායතොව 

ගන්ධකුටිපරියවණසම්මජ්ජනමුයඛොදකදන්තකට්ඨදානාදීනි සබ්බකිච්චානි
තස්මිංඛයණ කත්වාඅපගච්ඡති. 

යෙන ස්වාහන්ති යෙන යසො අහං. පාමාභිසම්බුද්යධොති අභිසම්බුද්යධො

හුත්වා පඨමංයෙව එකූනපඤ්ඤාසදිවසබ්භන්තයර. විහ ාමීති ඉදං අතීතත්යථ 

වත්තමානවචනං. තස්සපයෙයසනවිහාසින්තිතස්ස පඨමාභිසම්බුද්ධවිහාරස්ස
පයදයසන. තත්ථ පයදයසො නාම ඛන්ධපයදයසො 
ආෙතනධාතුසච්චඉන්ද්රිෙපච්චොකාරසතිපට්ඨානඣානනාමරූපපයදයසො
ධම්මපයදයසොති නානාවියධො. තං සබ්බම්පි සන්ධාෙ – ‘‘තස්ස පයදයසන
විහාසි’’න්තිආහ.භගවාහිපඨමයබොධිෙං එකූනපඤ්ඤාසදිවසබ්භන්තයරෙථා
නාම පත්තරජ්යජො රාජා අත්තයනො විභවසාරදස්සනත්ථං තං තං ගබ්භං
විවරායපත්වා සුවණ්ණරජතමුත්තාමණිආදීනි රතනානි පච්චයවක්ඛන්යතො 

විහයරෙය, එවයමව පඤ්චක්ඛන්යධ නිප්පයදයස කත්වා සම්මසන්යතො

පච්චයවක්ඛන්යතො විහාසි. ඉමස්මිං පන අඩ්ඪමායසයතසං ඛන්ධානං පයදසං 
යවදනාක්ඛන්ධයමවපච්චයවක්ඛන්යතොවිහාසි.තස්ස ‘‘ඉයමසත්තාඑවරූපං

නාමසුඛං පටිසංයවයදන්ති, එවරූපං දුක්ඛ’’න්තිඔයලවගොකෙයතොොවභවග්ගා

පවත්තා සුඛයවදනා, ොව අවීචියතො පවත්තා දුක්ඛයවදනා, සබ්බා

සබ්බාකායරනඋපට්ඨාසි. අථනං ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චොපි යවදයිත’’න්තිආදිනා
නයෙනපරිග්ගණ්හන්යතොවිහාසි. 



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා මග්ගසංයුත්තං 

12 

පටුන 

තථා පඨමයබොධිෙං ද්වාදසාෙතනානි නිප්පයදසායනව කත්වා විහාසි, 

ඉමස්මිං පන අඩ්ඪමායස යතසං ආෙතනානං පයදසං යවදනාවයසන

ධම්මාෙතයනකයදසං, ධාතූනං පයදසං යවදනාවයසන ධම්මධාතුඑකයදසං, 

සච්චානං පයදසං යවදනාක්ඛන්ධවයසයනව දුක්ඛසච්යචකයදසං, පච්චොනං
පයදසං ඵස්සපච්චො යවදනාවයසන පච්චයෙකයදසං ඣානානං පයදසං

යවදනාවයසයනවඣානඞ්යගකයදසං, නාමරූපානංපයදසංයවදනාවයසයනව
නායමකයදසං පච්චයවක්ඛන්යතො විහාසි. පඨමයබොධිෙඤ්හි
එකූනපඤ්ඤාසදිවසබ්භන්තයර කුසලවගාදිධම්යම නිප්පයදයස කත්වා
අනන්තනොනි සත්ත පකරණානි පච්චයවක්ඛන්යතො විහාසි. ඉමස්මිං පන 
අඩ්ඪමායස සබ්බධම්මානං පයදසං යවදනාත්තිකයමව පච්චයවක්ඛන්යතො
විහාසි.තස්මිං තස්මිංඨායනසාසාචවිහාරසමාපත්තියවදනානුභායවනජාතා. 

ඉදානි යෙනාකායරන විහාසි, තං දස්යසන්යතො 

මිච්ඡාදිඅඨිපච්චොපීතිආදිමාහ. තත්ථ මිච්ඡාදිඅඨිපච්චොපීති දිට්ඨිසම්පයුත්තා
යවදනාපිවට්ටති. දිට්ඨිංඋපනිස්සෙංකත්වාඋප්පන්නාකුසලවගාකුසලවගයවදනාපි

වට්ටතිවිපාකයවදනාපි. තත්ථමිච්ඡාදිට්ඨිසම්පයුත්තාඅකුසලවගාවයහොති, දිට්ඨිං
පන උපනිස්සාෙ කුසලවගාපි උප්පජ්ජන්ති අකුසලවගාපි. මිච්ඡාදිට්ඨිකා හි දිට්ඨිං

උපනිස්සාෙ පක්ඛදිවයසසු ොගුභත්තාදීනි යදන්ති, අද්ධිකාදීනං වට්ටං

පට්ඨයපන්ති, චතුමහාපයථ සාලවගං කයරොන්ති, යපොක්ඛරණිඤ්ච ඛණායපන්ති, 

යදවකුලවගාදීසුමාලවගාගච්ඡංයරොයපන්ති, නදීවිදුග්ගාදීසුයසතුංඅත්ථරන්ති, විසමං

සමංකයරොන්ති, ඉතියනසංකුසලවගයවදනා උප්පජ්ජති.මිච්ඡාදිට්ඨිංපනනිස්සාෙ

සම්මාදිට්ඨියකඅක්යකොසන්ති පරිභාසන්ති, වධබන්ධනාදීනිකයරොන්ති, පාණං

වධිත්වා යදවතානං උපහාරං උපහරන්ති, ඉති යනසං අකුසලවගයවදනා 
උප්පජ්ජති.විපාකයවදනාපනභවන්තරගතානංයෙවයහොති. 

සම්මාදිඅඨිපච්චොති එත්ථාපි සම්මාදිට්ඨිසම්පයුත්තා යවදනාපි වට්ටති, 
සම්මාදිට්ඨිං උපනිස්සෙං කත්වා උප්පන්නා කුසලවගාකුසලවගයවදනාපි

විපාකයවදනාපි. තත්ථ සම්මාදිට්ඨිසම්පයුත්තා කුසලවගාව යහොති, සම්මාදිට්ඨිං
පනඋපනිස්සාෙබුද්ධපූජංදීපමාලවගංමහාධම්මස්සවනං අප්පතිට්ඨියතදිසාභායග

යචතිෙපතිට්ඨාපනන්ති එවමාදීනි පුඤ්ඤානි කයරොන්ති, ඉති යනසං කුසලවගා
යවදනා උප්පජ්ජති. සම්මාදිට්ඨිංයෙව නිස්සාෙ මිච්ඡාදිට්ඨියක අක්යකොසන්ති

පරිභාසන්ති, අත්තානං උක්කංයසන්ති, පරං වම්යභන්ති, ඉති යනසං 
අකුසලවගයවදනා උප්පජ්ජති. විපාකයවදනා පන භවන්තරගතානංයෙව යහොති. 

මිච්ඡාසඞ්ථප්පපච්චොතිආදීසුපි එයසව නයෙො. ඡන්ෙපච්චොතිආදීසු පන

ඡන්දපච්චො අට්ඨයලවගොභසහගතචිත්තසම්පයුත්තා යවදනා යවදිතබ්බා, 
විතක්කපච්චො පඨමජ්ඣානයවදනාව. සඤ්ඤා පච්චො ඨයපත්වා
පඨමජ්ඣානංයසසාඡ සඤ්ඤාසමාපත්තියවදනා. 
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ඡන්යෙො ච ට්වූපසන්යතොතිආදීසු තිණ්ණං අවූපසයම

අට්ඨයලවගොභසහගතචිත්තසම්පයුත්තා යවදනා යහොති, ඡන්දමත්තස්ස වූපසයම 
පඨමජ්ඣානයවදනාව. ඡන්දවිතක්කානං වූපසයම දුතිෙජ්ඣානාදියවදනා

අධිප්යපතා, තිණ්ණම්පි වූපසයම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනයවදනා. 

ට්ප්පත්තස්ස පත්තිොතිඅරහත්තඵලවගස්සපත්තත්ථාෙ. ට්ත්ථි ආොමන්තිඅත්ථි

වීරිෙං. තස්මිම්පි ාායන ට්නුප්පත්යතති තස්ස වීරිොරම්භස්ස වයසන තස්ස

අරහත්තඵලවගස්සකාරයණ අනුප්පත්යත. තප්පච්චොපියවෙයිතන්තිඅරහත්තස්ස 
ඨානපච්චො යවදයිතං. එයතන චතුමග්ගසහජාතා
නිබ්බත්තිතයලවගොකුත්තරයවදනාවගහිතා. 

2. දුතිෙවිහාරසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියෙ පටිසල්ලවගානකාරණං වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. 

මිච්ඡාදිඅඨිවූපසමපච්චොති මිච්ඡාදිට්ඨිවූපසයමො නාම සම්මාදිට්ඨි. තස්මා ෙං

සම්මාදිට්ඨිපච්චො යවදයිතං වුත්තං, තයදව මිච්ඡාදිට්ඨිවූපසමපච්චො 
යවදිතබ්බං. ඉමස්මිං පන සුත්යත විපාකයවදනං අතිදූයරති මඤ්ඤමානා න
ගණ්හන්තීති වුත්තං. ඉමිනා නයෙන සබ්බත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. ෙස්ස

ෙස්සහිවූපසමපච්චොතිවුච්චති, තස්සතස්ස පටිපක්ඛධම්මපච්චොවතංතං

යවදයිතංඅධිප්යපතං. ඡන්ෙවූපසමපච්චොතිආදීසු පන ඡන්දවූපසමපච්චොතාව

පඨමජ්ඣානයවදනා යවදිතබ්බා. විතක්ථවූපසමපච්චො දුතිෙජ්ඣානයවදනා. 

සඤ්ඤාපච්චො ඡසමාපත්තියවදනා. සඤ්ඤාවූපසමපච්චො 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනයවදනා. ඡන්යෙො ච වූපසන්යතොතිආදීනි
වුත්තත්ථායනව. 

3-7. යසක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනා 

13-17. තතියෙ යසක්ය ොතිසික්ඛනසීයලවගො. කිංසික්ඛතීති? තිස්යසොසික්ඛා. 

යසක් ාොති තීහි ඵයලවගහි චතූහි ච මග්යගහි සද්ධිං උප්පන්නාෙ. සාපි හි
අනිට්ඨිතකිච්චත්තා අත්තයනො කිච්චං සික්ඛයතවාති යසක්ඛා.
චතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨසත්තමානි උත්තානත්ථායනවාති. 

8-10. පඨමකුක්කුටාරාමසුත්තාදිවණ්ණනා 

18-20. අට්ඨයම උම්මඞ්යගොති පඤ්ඤාඋම්මඞ්යගො, පඤ්ඤාවීමංසනං, 

පඤ්ඤාගයවසනන්ති අත්යථො. එවඤ්හි ත්වං ආවුයසොති ඉදං තස්ස 
පුච්ඡාපතිට්ඨාපනත්ථාෙආහ.නවමදසමානිඋත්තානත්ථායමවාති. 

විහාරවග්යගොදුතියෙො. 
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3. මිච්ඡත්තවග්ගවණ්ණනා 

21-30. තතිෙවග්ගස්ස පඨයම මිච්ඡත්තන්ති මිච්ඡාසභාවං. සම්මත්තන්ති

සම්මාසභාවං. මිච්ඡාපටිපත්තාධිථ ණයහතූති මිච්ඡාපටිපත්තිකරණයහතු.

ෙස්මා මිච්ඡාපටිපත්තිං කයරොති, තස්මාති අත්යථො. නා ාධයථොති න

සම්පාදයකො. ඤාෙං ධම්මන්ති අරිෙමග්ගධම්මං. මිච්ඡාඤාණීති

මිච්ඡාවිඤ්ඤායණො මිච්ඡාපච්චයවක්ඛයණො. මිච්ඡාවිමුත්තීති අොථාවවිමුත්ති, 

අනිෙයානිකවිමුත්ති. ඉයමසු තතිොදීසු චතූසු සුත්යතසු වට්ටවිවට්ටං කථිතං, 

පච්ඡියමසු පයනත්ථ ද්වීසු පුග්ගයලවගො පුච්ඡියතො ධම්යමො විභත්යතො, එවං

ධම්යමන පුග්ගයලවගො දස්සියතොති. සුප්පවත්තියෙොති සුප්පවත්තනියෙො. ෙථා

ඉච්ඡිතිච්ඡිතං දිසං පවත්යතන්යතො ධාවති, එවං පවත්යතතුං සක්කා යහොතීති

අත්යථො. සඋපනිසං සපරික් ා න්ති සප්පච්චෙං සපරිවාරං. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

මිච්ඡත්තවග්යගොතතියෙො. 

4. පටිපත්තිවග්ගවණ්ණනා 

31-40. චතුත්යථ මිච්ඡාපටිපත්තින්ති අොථාවපටිපත්තිං. 

මිච්ඡාපටිපන්නන්තිඅොථාවපටිපන්නං.ඉතිඑකංසුත්තංධම්මවයසන කථිතං, 

එකං පුග්ගලවගවයසන. ට්පා ා පා න්ති වට්ටයතො නිබ්බානං. පා ගාමියනොති

එත්ථ යෙපි පාරඞ්ගතා, යෙපි ගච්ඡන්ති, යෙපි ගමිස්සන්ති, සබ්යබ
පාරගාමියනොත්යවවයවදිතබ්බා. 

තී යමවානුධාවතීති වට්ටයමව අනුධාවති, වට්යට විචරති. ථණ්හන්ති

අකුසලවගධම්මං. සුක්ථන්තිකුසලවගධම්මං. ඔථාට්යනොථන්ති වට්ටයතොනිබ්බානං. 

ආගම්මාති ආරබ්භ සන්ධාෙ පටිච්ච. පරියෙොෙයපෙයාති පරිසුද්ධං කයරෙය. 

චිත්තක්යලයසහීති චිත්තං කිලිස්සායපන්යතහි නීවරයණහි. 

සම්යබොධිෙඞ්යගසූතිසත්තසුයබොජ්ඣඞ්යගසු. 

සාමඤ්ඤත්කන්ති නිබ්බානං. තඤ්හි සාමඤ්යඤන උපගන්තබ්බයතො

සාමඤ්ඤත්යථොති වුච්චති. බ්රහ්මඤ්ඤන්ති යසට්ඨභාවං. බ්රහ්මඤ්ඤත්කන්ති
නිබ්බානංබ්රහ්මඤ්යඤනඋපගන්තබ්බයතො. ෙත්ථෙත්ථපනයහට්ඨාචඉයමසු

ච තීසු සුත්යතසු ‘‘රාගක්ඛයෙො’’ති ආගතං, තත්ථ තත්ථ අරහත්තම්පි
වට්ටතියෙවාතිවදන්ති. 

පටිපත්තිවග්යගොචතුත්යථො. 
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5. ට්ඤ්ඤතිත්ථිෙයපෙයාලවග්ගවණ්ණනා 

41-48. අඤ්ඤතිත්ථිෙයපෙයායලවග ට්ද්ධානපරිඤ්ඤත්කන්ති සංසාරද්ධානං
නිබ්බානං පත්වා පරිඤ්ඤාතං නාම යහොති. තස්මා නිබ්බානං

‘‘අද්ධානපරිඤ්ඤා’’ති වුච්චති, තදත්ථන්ති අත්යථො. 

ට්නුපාොපරිනිබ්බානත්කන්ති අපච්චෙපරිනිබ්බානත්ථං.ඉතිඉමස්මිංයපෙයායලවග

විජ්ජාවිමුත්තිඵයලවගන අරහත්තං කථිතං. ඤාණදස්සයනන පච්චයවක්ඛණා, 
යසයසහිනිබ්බානන්ති. 

අඤ්ඤතිත්ථිෙයපෙයාලවගවග්යගො. 

6. සූරිෙයපෙයාලවග්ගවණ්ණනා 

49-62. සූරිෙයපෙයායලවග අරුණුග්ගං විෙ කලවගයාණමිත්තත්තා, 
කලවගයාණමිත්තතාෙ ඨත්වා නිබ්බත්තියතො සවිපස්සනඅරිෙමග්යගො

සූරිෙපාතුභායවො විොති එවං සබ්බත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. සීලසම්පොති 

චතුපාරිසුද්ධිසීලවගං. ඡන්ෙසම්පොති කුසලවගකත්තුකමයතාඡන්යදො. ට්ත්තසම්පොති 

සම්පන්නචිත්තතා. දිඅඨිසම්පොති ඤාණසම්පත්ති. ට්ප්පමාෙසම්පොති

කාරාපකඅප්පමාදසම්පත්ති. යෙොනියසොමනසිථා සම්පොති

උපාෙමනසිකාරසම්පත්ති. පුන ථලයාණමිත්තතාතිආදීනි සම්මාදිට්ඨිආදීනං
අඤ්යඤනපි ආකායරන භාවදස්සනත්ථං වුත්තානි. සබ්බායනව යචතානි
සුත්තානි පාටියෙක්කංපුග්ගලවගජ්ඣාසෙවයසනවුත්තානීති. 

සූරිෙයපෙයාලවගවග්යගො. 

7. එථධම්මයපෙයාලවග්ගාදිවණ්ණනා 

63-138. එකධම්මයපෙයායලවගොපි ගඞ්ගායපෙයායලවගොපි පාටියෙක්කං 
පුග්ගලවගජ්ඣාසෙවයසයනවතථාතථාවුත්යතබුජ්ඣනකානංඅජ්ඣාසෙවයසන
කථියතො. 

8. ට්ප්පමාෙයපෙයාලවග්යගො 

1. තථාගතසුත්තවණ්ණනා 

139. අප්පමාදයපෙයායලවග එවයමව ය ොති එත්ථ ෙථා සබ්බසත්තානං

සම්මාසම්බුද්යධොඅග්යගො, එවං සබ්යබසංකුසලවගධම්මානංකාරාපකඅප්පමායදො

අග්යගොති දට්ඨබ්යබො. නනු යචස යලවගොකියෙොව, කුසලවගධම්මා පන

යලවගොකුත්තරාපි.අෙඤ්චකාමාවචයරොව, කුසලවගධම්මාපන චතුභූමකා.කථයමස

යතසංඅග්යගොති? පටිලවගාභකට්යඨන.අප්පමායදනහියතපටිලවගබ්භන්ති, තස්මා

යසොයතසංඅග්යගො.යතයනතංවුත්තං සබ්යබයත ට්ප්පමාෙමූලථාතිආදි. 
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2. පදසුත්තවණ්ණනා 

140. ජඞ්ගලානන්ති පථවීතලවගවාසීනං. පාණානන්ති සපාදකපාණානං. 

පෙජාතානීති පදානි. සයමොධානං ගච්ඡන්තීති ඔධානං උපක්යඛපං ගච්ඡන්ති. 

ට්ග්ගමක් ාෙතීතියසට්ඨං අක්ඛාෙති. ෙදිෙංමහන්තත්යතනාතිමහන්තභායවන 

අග්ගමක්ඛාෙති, නගුණවයසනාතිඅත්යථො. 

3-10. කූටසුත්තාදිවණ්ණනා 

141-148. වස්සිථන්තිසුමනපුප්ඵං. ඉමංකිරසුත්තංසුත්වාභාතිෙමහාරාජා
වීමංසිතුකාමතාෙ එකස්මිං ගබ්යභ චතුජාතිගන්යධහි පරිභණ්ඩං කායරත්වා 
සුගන්ධානි පුප්ඵානි ආහරායපත්වා එකස්ස සමුග්ගස්ස මජ්යඣ
සුමනපුප්ඵමුට්ඨිං ඨයපත්වා යසසානි තස්ස සමන්තයතො මුට්ඨිමුට්ඨිං කත්වා
ඨයපත්වා ද්වාරං පිධාෙ බහි නික්ඛන්යතො. අථස්ස මුහුත්තං වීතිනායමත්වා
ද්වාරංවිවරිත්වාපවිසන්තස්සසබ්බපඨමං සුමනපුප්ඵගන්යධොඝානංපහරි.යසො

මහාතලවගස්මිංයෙව මහායචතිොභිමුයඛො නිපජ්ජිත්වා – ‘‘වස්සිකං යතසං
අග්ගන්ති කයථන්යතන සුකථිතං සම්මාසම්බුද්යධනා’’ති යචතිෙං වන්දි. 

කුඅට ාජායනොති ඛුද්දකරාජායනො. ‘‘ඛුද්දරාජායනො’’තිපි පායඨො. 

තන්තාවුතානන්ති තන්යත ආවුතානං, තන්තං ආයරොයපත්වා වායිතානන්ති
අත්යථො.ඉදඤ්චපච්චත්යතසාමිවචනං.ොනි කානිචිතන්තාවුතානිවත්ථානීති
අෙඤ්යහත්ථඅත්යථො.අථවාතන්තාවුතානංවත්ථානං ොනිකානිචිවත්ථානීති
එවං සාවයසසපාඨනයෙනයපත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යසසං සබ්බත්ථ 
උත්තානයමවාති. 

අප්පමාදවග්යගොඅට්ඨයමො. 

9. බලථ ණීෙවග්යගො 

1. බලවගසුත්තවණ්ණනා 

149. බලවගකරණීෙවග්යග බලථ ණීොති ඌරුබලවගබාහුබයලවගන කත්තබ්බා

ධාවනලවගඞ්ඝනතාපනවහනාදයෙො කම්මන්තා. සීයල පතිඅාාොති

චතුපාරිසුද්ධිසීයලවගඨත්වා. ට්අාඞ්ගිථංමග්ගන්තිසහවිපස්සනංඅරිෙමග්ගං. 

2. බීජසුත්තවණ්ණනා 

150. බීජගාමභූතගාමාතිඑත්ථ පඤ්චවිධම්පිබීජංබීජගායමොනාම, තයදව
පණ්ණසම්පන්නංනීලවගභාවයතොපට්ඨාෙභූතගායමොති යවදිතබ්බං. 
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3. නාගසුත්තවණ්ණනා 

151. බලං ගායහන්තීති බලවගං ගණ්හන්ති, ගහිතබලවගා ථිරසරීරා යහොන්ති. 

කුයසොබ්යභඔත න්තීතිආදීසුඅෙමනුපුබ්බිකථා –නාගිනියෙොකිර උතුසමයෙ 

පතිට්ඨිතගබ්භාචින්යතන්ති–‘‘සයචමෙංඉධ විජායිස්සාම, එවංයනොදාරකා
ඌමියවගඤ්ච සුපණ්ණස්ස ච පක්ඛන්දිත්වා ආගතස්ස යවගං සහිතුං න
සක්ඛිස්සන්තී’’තිතාමහාසමුද්යදනිමුජ්ජිත්වාසම්භජ්ජමුඛද්වාරං පත්වාපඤ්ච
මහානදියෙො පවිසිත්වා හිමවන්තං ගච්ඡන්ති. තත්ථ සුපණ්යණහි 
අපක්ඛන්දනීොසුසුවණ්ණරජතමණිගුහාසුවසමානාවිජායිත්වානාගයපොතයක 
යගොප්ඵකාදිපමායණසුඋදයකසුඔතායරත්වාඋදකතරණංසික්ඛායපන්ති. 

අථෙදාඅනුක්කයමනයතනාගාගඞ්ගාදීනංනදීනංඔරිමතීරයතොපරතීරං, 

පරතීරයතො ඔරිමතීරන්ති තරණපටිතරණං කාතුං සක්යකොන්ති, තදා ‘‘ඉදානි
යනො දාරකා ඌමියවගඤ්ච ගරුළයවගඤ්ච සහිතුං සක්ඛිස්සන්තී’’ති ඤත්වා
අත්තයනොආනුභායවන මහායමඝංසමුට්ඨායපත්වාසකලවගහිමවන්තංඑයකොදකං
විෙකුරුමානායදවංවස්සායපත්වා සුවණ්ණරජතාදිමොනාවාමායපත්වාඋපරි 
සුවණ්ණතාරකවිචිත්තං සයමොසරිතගන්ධපුප්ඵදාමං යචලවගවිතානං බන්ධිත්වා
සුරභිචන්දනගන්ධපුප්ඵාදීනිආදාෙ තාහිනාවාහිපඤ්චමහානදියෙොඔගාහිත්වා
අනුක්කයමනමහාසමුද්දංපාපුණන්ති.තත්ථච වසන්තා දසබයාම-සතබයාම-
සහස්සබයාම-සතසහස්සබයාම-පමාණතං ආපජ්ජන්තා මහන්තත්තං
යවපුල්ලවගත්තංආපජ්ජන්තිනාම. 

එවයමවය ොතිඑත්ථහිමවන්තපබ්බයතොවිෙ චතුපාරිසුද්ධිසීලවගංදට්ඨබ්බං, 

නාගයපොතකා විෙ යෙොගාවචරා, කුයසොබ්භාදයෙො විෙ අරිෙමග්යගො, 
මහාසමුද්යදො විෙ නිබ්බානං. ෙථා නාගයපොතකා හිමවන්යත පතිට්ඨාෙ 

කුයසොබ්භාදීහි මහාසමුද්දං පත්වා කාෙමහන්තත්තං ආපජ්ජන්ති, එවං
යෙොගියනො සීලවගං නිස්සාෙ සීයලවග පතිට්ඨාෙ අරිෙමග්යගන නිබ්බානං පත්වා
අරහත්තමග්යගයනවආගයතසු ඡසු අභිඤ්ඤාධම්යමසු ගුණසරීරමහන්තත්තං
පාපුණන්තීති. 

5. කුම්භසුත්තවණ්ණනා 

153. කුම්යභොතිඋදකඝයටො. යනොපච්චාවමතීතිනපතිආවමති, නඅන්යතො
පයවයසතීතිඅත්යථො. 

7. ආකාසසුත්තවණ්ණනා 

155. පු ත්ථිමාති පුරත්ථිමදිසයතො ආගතවාතා. පච්ඡිමදිසාදීසුපි එයසව

නයෙො. චත්තාය ොපි සතිපඅාානාති ෙයථව හි එයතසං පුරත්ථිමාදියභදානං
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වාතානං සන්නිපායතො ආකායස ඉජ්ඣති, එවං ඉධාපි ‘‘චත්තායරො
සතිපට්ඨානා’’තිආදිනා නයෙන වුත්තා යබොධිපක්ඛිෙධම්මා සහවිපස්සනස්ස

අරිෙමග්ගස්සභාවනාෙඉජ්ඣන්ති, යතයනතං වුත්තං. 

8-9. පඨමයමඝසුත්තාදිවණ්ණනා 

156-157. ගිම්හානං පච්ඡියම මායසති ආසාළ්හමායස. ඌහතන්ති
ද්විපදචතුප්පදානං පාදප්පහායරන පථවීතයලවග උට්ඨහිත්වා උද්ධං ගතං

වට්ටිවට්ටිහුත්වාආකායසපක්ඛන්තං.  යජොජල්ලන්තිපංසුරයජොජල්ලවගං. 

10. නාවාසුත්තවණ්ණනා 

158. සාමුද්දිථාෙ නාවාොතිආදියහට්ඨාවාණිජයකොපයම විත්ථාරිතයමව. 

11-12. ආගන්තුකසුත්තාදිවණ්ණනා 

159-160. ආගන්තුථාගා න්ති පුඤ්ඤත්ථියකහි නගරමජ්යඣ කතං

ආගන්තුකඝරං, ෙත්ථ රාජරාජමහාමත්යතහිපි සක්කා යහොති නිවාසං

උපගන්තුං. ට්භිඤ්ඤා පරිඤ්යඤෙයාති ෙයථව හි යතසං පුරත්ථිමදිසාදීහි

ආගතානං ඛත්තිොදීනං වායසො ආගන්තුකාගායර ඉජ්ඣති, එවං ඉයමසං 
අභිඤ්ඤාපරිඤ්යඤෙයාතිආදීනං ධම්මානං අභිඤ්ඤාපරිජානනාදීහි

සහවිපස්සනස්ස අරිෙමග්ගස්ස භාවනාෙ ඉජ්ඣන්ති, යතයනතං වුත්තං.
නදීසුත්තංයහට්ඨා වුත්තනෙයමවාති. 

බලවගකරණීෙවග්යගොනවයමො. 

10. එසනාවග්යගො 

1. එසනාසුත්තවණ්ණනා 

161. එසනාවග්යග ථායමසනාති කාමානං එසනා ගයවසනා මග්ගනා

පත්ථනා. භයවසනාති භවානං එසනා. බ්රහ්මචරියෙසනාති 

මිච්ඡාදිට්ඨිසඞ්ඛාතස්සබ්රහ්මචරිෙස්සඑසනා. 

2-11. විධාසුත්තාදිවණ්ණනා 

162-171. විධාතිමානයකොට්ඨාසාමානඨපනා වා. යසයෙයොහමස්මීතිවිධාති

අහමස්මි යසයෙයොති එවං මානයකොට්ඨායසො මානඨපනා වා. නීඝාති දුක්ඛා.

වචනත්යථො පයනත්ථ ෙස්ස උප්පජ්ජන්ති, තං පුරිසං නීහනන්තීති නීඝා.
යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 
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එසනාවග්යගොදසයමො. 

11. ඔඝවග්යගො 

1-2. ඔඝසුත්තාදිවණ්ණනා 

172-173. ඔඝවග්යග ථායමොයඝොති පඤ්චසු කාමගුයණසු ඡන්දරායගො. 

භයවොයඝොති රූපාරූපභයවසු ඡන්දරායගො. දිඅයාොයඝොති ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියෙො. 

ට්විජ්යජොයඝොතිචතූසුසච්යචසුඅඤ්ඤාණං. ථාමයෙොගාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

3-4. උපාදානසුත්තාදිවණ්ණනා 

174-175. ථාමුපාොනන්තිකාමග්ගහණං. දිඅඨුපාොනාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

ගන්කාති ගන්ථනා ඝටනා. ථාෙගන්යකොති නාමකාෙස්ස ගන්යථො

ගන්ථනඝටනකියලවගයසො. ඉෙංසච්චාභිනියවයසොති අන්තග්ගාහිකදිට්ඨිවයසන
උප්පන්යනො‘‘ඉදයමවසච්ච’’න්තිඑවංඅභිනියවයසො. 

5-10. අනුසෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

176-181. ථාම ාගානුසයෙොති ථාමගතට්යඨන කාමරායගොව අනුසයෙො

කාමරාගානුසයෙො. යසයසසුපි එයසව නයෙො. ඔ ම්භාගිොනීති

යහට්ඨායකොට්ඨාසිොනි. සංයෙොජනානීති බන්ධනානි. උද්ධම්භාගිොනීති
උපරියකොට්ඨාසිොනි.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

ඔඝවග්යගොඑකාදසයමො. 

මග්ගසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තං 

1. පබ්බතවග්යගො 

1. හිමවන්තසුත්තවණ්ණනා 

182. යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තස්ස පඨයම නාගාති ඉයමපි මහාසමුද්දපිට්යඨ

ඌමිඅන්තරවාසියනොව, න විමානට්ඨකනාගා. යතසං හිමවන්තං නිස්සාෙ 

කාෙවඩ්ඪනාදිසබ්බං යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. යබොජ්ඣඞ්යගති

එත්ථයබොධිො, යබොධිස්සවාඅඞ්ගාති යබොජ්ඣඞ්ගා. කිංවුත්තංයහොති? ොහි

අෙං ධම්මසාමග්ගී, ොෙ යලවගොකිෙයලවගොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ උප්පජ්ජමානාෙ
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහන 
කාමසුඛත්තකිලවගමථානුයෙොගඋච්යඡදසස්සතාභිනියවසාදීනං අයනයකසං
උපද්දවානං පටිපක්ඛභූතාෙ 

සතිධම්මවිචෙවීරිෙපීතිපස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාසඞ්ඛාතාෙ ධම්මසාමග්ගිො

අරිෙසාවයකො බුජ්ඣතීති කත්වා යබොධීති වුච්චති. බුජ්ඣතීති 

කියලවගසසන්තානනිද්දාෙ උට්ඨහති, චත්තාරි වා අරිෙසච්චානි පටිවිජ්ඣති, 
නිබ්බානයමව වාසච්ඡිකයරොතීතිවුත්තංයහොති.ෙථාහ ‘‘සත්තයබොජ්ඣඞ්යග

භායවත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’’ති (සං. නි. 5.378; දී.

නි. 3.143). තස්සා ධම්මසාමග්ගිසඞ්ඛාතාෙ යබොධිො අඞ්ගාති යබොජ්ඣඞ්ගා 
ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගාදයෙො විෙ. යෙොයපස ෙථාවුත්තප්පකාරාෙ එතාෙ

ධම්මසාමග්ගිො බුජ්ඣතීති කත්වා අරිෙසාවයකො යබොධීති වුච්චති, තස්ස

යබොධිස්ස අඞ්ගාතිපි යබොජ්ඣඞ්ගා යසනඞ්ගරථඞ්ගාදයෙො විෙ. යතනාහු

අට්ඨකථාචරිො– ‘‘බුජ්ඣනකස්සපුග්ගලවගස්සඅඞ්ගාතිවායබොජ්ඣඞ්ගා’’ති. 

අපිච ‘‘යබොජ්ඣඞ්ගාති යකනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා? යබොධාෙ 

සංවත්තන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගා, බුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගා, අනුබුජ්ඣන්තීති 

යබොජ්ඣඞ්ගා, පටිබුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගා, සම්බුජ්ඣන්තීති 

යබොජ්ඣඞ්ගා’’ඉච්චාදිනා (පටි. ම. 2.17) පටිසම්භිදානයෙනාපි
යබොජ්ඣඞ්ගත්යථො යවදිතබ්යබො. 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගන්තිආදීසු පනපසත්යථොසුන්දයරොචයබොජ්ඣඞ්යගොති 

සම්යබොජ්ඣඞ්යගො. සතියෙව සම්යබොජ්ඣඞ්යගොති සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, තං

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගන්ති එවං සබ්බත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. භායවතීති

වඩ්යඪති, අත්තයනො චිත්තසන්තායන පුනප්පුනං ජයනති, අභිනිබ්බත්යතතීති

අත්යථො. වියවථනිස්සිතන්තිආදීනි යකොසලවගසංයුත්යත ‘‘සම්මාදිට්ඨිං භායවති
වියවකනිස්සිත’’න්තිඑත්ථවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බානි. 
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අෙං පන වියසයසො – තත්ථ තදඞ්ගවියවකනිස්සිතං, 

සමුච්යඡදවියවකනිස්සිතං, නිස්සරණවියවකනිස්සිතන්ති, වියවකත්තෙයමව

වුත්තං, යබොජ්ඣඞ්ගභාවනං පත්වා පන පඤ්චවිධවියවකනිස්සිතම්පි එයක
වණ්ණෙන්ති. යත හි න යකවලවගං බලවගවවිපස්සනාමග්ගඵලවගක්ඛයණසු එව
යබොජ්ඣඞ්යග උද්ධරන්ති විපස්සනාපාදක-කසිණජ්ඣාන-ආනාපානාසුභ-

බ්රහ්මවිහාරජ්ඣායනසුපිඋද්ධරන්ති, නච පටිසිද්ධාඅට්ඨකථාචරියෙහි.තස්මා
යතසං මයතන එයතසං ඣානානං පවත්තික්ඛයණ කිච්චයතො එව
වික්ඛම්භනවියවකනිස්සිතං. ෙථා ච විපස්සනාක්ඛයණ ‘‘අජ්ඣාසෙයතො 

නිස්සරණවියවකනිස්සිත’’න්ති වුත්තං, එවං පටිපස්සද්ධිවියවකනිස්සිතම්පි 
භායවතීතිවත්තුංවට්ටති.යසසයමත්ථයහට්ඨාවුත්තනෙයමව. 

2. කාෙසුත්තවණ්ණනා 

183. දුතියෙ ආහා අඨිතියථොති පච්චෙට්ඨිතියකො. ආහා ං පටිච්චාති

පච්චෙං පටිච්ච. සුභනිමිත්තන්ති සුභම්පි සුභනිමිත්තං, සුභස්ස ආරම්මණම්පි 

සුභනිමිත්තං. ට්යෙොනියසොමනසිථාය ොති අනුපාෙමනසිකායරො 

උප්පථමනසිකායරොඅනිච්යච‘‘නිච්ච’’න්තිවා, දුක්යඛ‘‘සුඛ’’න්ති, අනත්තනි 

‘‘අත්තා’’තිවා, අසුයභ‘‘සුභ’’න්තිවා, මනසිකායරො.තංතස්මිංසුභාරම්මයණ

බහුලවගං පවත්තෙයතො කාමච්ඡන්යදො උප්පජ්ජති. යතන වුත්තං ‘‘අත්ථි, 

භික්ඛයව, සුභනිමිත්ත’’න්තිආදි.එවංසබ්බනීවරයණසුයෙොජනායවදිතබ්බා. 

පටිඝනිමිත්තන්තිආදීසු පන පටියඝොපි පටිඝනිමිත්තං පටිඝාරම්මණම්පි. 

ට් තීතිඋක්කණ්ඨිතා.ෙං සන්ධාෙවුත්තං–‘‘තත්ථකතමාඅරති? පන්යතසුවා
යසනාසයනසුඅඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසුවා අධිකුසයලවගසුධම්යමසු අරති අරතිතා

අනභිරති අනභිරමනා උක්කණ්ඨිතා පරිතස්සිතා, අෙං වුච්චති අරතී’’ති (විභ.
856). 

තන්දීති අතිසීතාදිපච්චො උප්පන්නං ආගන්තුකකාොලවගසිෙං. ෙස්මිං 
උප්පන්යන ‘‘අතිසීතංඅතිඋණ්හංඅතිච්ඡායතොස්මිඅතිධායතොස්මිඅතිදූරමග්ගං 

ගයතොස්මී’’ති වදති, ෙං සන්ධාෙ වුත්තං ‘‘තත්ථ කතමා තන්දි, ො තන්දී

තන්දිෙනාතන්දිමනකතාආලවගසයංආලවගසයාෙනාආලවගසයායිතත්තං, අෙංවුච්චති 

තන්දී’’ති(විභ.857). 

විජම්භිතාතිකියලවගසවයසනකාෙවිනමනා. ෙං සන්ධාෙ වුත්තං – ‘‘තත්ථ

කතමා විජම්භිතා? ො කාෙස්ස ජම්භනා විජම්භනා ආනමනා විනමනා

සන්නමනාපණමනාබයාධිෙකං, අෙංවුච්චතිවිජම්භිතා’’ති(විභ.858). 
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භත්තසම්මයෙොතිභත්තපරිළායහො.ෙංසන්ධාෙ වුත්තං– ‘‘තත්ථකතයමො

භත්තසම්මයදො? ො භුත්තාවිස්සභත්තමුච්ඡා භත්තකිලවගමයථො භත්තපරිළායහො

කාෙදුට්ඨුල්ලවගං, අෙංවුච්චතිභත්තසම්මයදො’’ති(විභ.859). 

යචතයසො ච ලීනත්තන්ති චිත්තස්ස ලීෙනාකායරො, ෙං සන්ධාෙ වුත්තං –

‘‘තත්ථ කතමං යචතයසො ලීනත්තං? ො චිත්තස්ස අකලවගයතා අකම්මඤ්ඤතා

ඔලීෙනාසල්ලීෙනාලීනංලීෙනාලීයිතත්තංථිනංථිෙනා ථියිතත්තංචිත්තස්ස, 

ඉදංවුච්චතියචතයසොලීනත්ත’’න්ති(විභ.860). 

යචතයසො ට්වූපසයමොති ෙථා නාම වීතච්චියකොපි අඞ්ගායරො යනව තාව

සන්නිසීදති පතාපං කයරොතියෙව, ෙථා ච පත්තපචනට්ඨායන යනව තාව 

සන්නිසීදතිපතාපංකයරොතියෙව, එවංචිත්තස්සඅවූපසන්තාකායරො, අත්ථයතො
පයනතං උද්ධච්චකුක්කුච්චයමවයහොති. 

විචිකිච්ඡඅාානීො ධම්මාති විචිකිච්ඡාෙ ආරම්මණධම්මා. 

ට්යෙොනියසොමනසිථාය ො සබ්බත්ථ වුත්තනයෙොව. එවයමත්ථ කාමච්ඡන්යදො

විචිකිච්ඡාතිඉයමද්යවධම්මාආරම්මයණන කථිතා, බයාපායදොආරම්මයණන

චඋපනිස්සයෙනච, යසසාසහජායතනච උපනිස්සයෙනචාති. 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගඅාානීො ධම්මාති සතිො ආරම්මණධම්මා සත්තතිංස

යබොධිපක්ඛිො ච නව යලවගොකුත්තරධම්මා ච. තත්ක

යෙොනියසොමනසිථා බහුලීථාය ොති තත්ථ උපාෙමනසිකාරස්ස පුනප්පුනං
කරණං. 

කුසලාකුසලා ධම්මාතිආදීසු කුසලාති යකොසල්ලවගසම්භූතා

අනවජ්ජසුඛවිපාකා. ට්කුසලාති අයකොසල්ලවගසම්භූතා සාවජ්ජදුක්ඛවිපාකා. 

සාවජ්ජාති අකුසලවගා. ට්නවජ්ජාති කුසලවගා. හීනපණීතථණ්හසුක්යථසුපි එයසව

නයෙො. සප්පටිභාගාති කණ්හසුක්කායෙව. කණ්හා හි කණ්හවිපාකදානයතො, 

සුක්කා ච සුක්කවිපාකදානයතො සප්පටිභාගා නාම, සදිසවිපාකයකොට්ඨාසාති
අත්යථො. පටිපක්ඛභූතස්ස වා භාගස්ස අත්ථිතාෙ සප්පටිභාගා. කණ්හානඤ්හි

සුක්කා පටිපක්ඛභාගා, සුක්කානඤ්ච කණ්හා පටිපක්ඛභාගාති එවම්පි 
සප්පටිභාගා. සප්පටිබාහිතට්යඨන වා සප්පටිභාගා. අකුසලවගඤ්හි කුසලවගං

පටිබාහිත්වා අත්තයනොවිපාකංයදති, කුසලවගඤ්චඅකුසලවගංපටිබාහිත්වාතිඑවම්පි
කණ්හසුක්කා සප්පටිභාගා. 

ආ ම්භධාතූති පඨමාරම්භවීරිෙං. නික්ථමධාතූති යකොසජ්ජයතො

නික්ඛන්තත්තා තයතො බලවගවතරං. ප ක්ථමධාතූති පරං පරං ඨානං
අක්කමනතාෙතයතොපිබලවගවතරන්තිතීහිපි පයදහිවීරිෙයමවකථිතං. 
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පටුන 

පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගඅාානීොති පීතිො ආරම්මණධම්මා. ථාෙපස්සද්ධීති

තිණ්ණං ඛන්ධානං දරථපස්සද්ධි. චිත්තපස්සද්ධීති විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස 

දරථපස්සද්ධි. සමකනිමිත්තන්ති සමයථොපි සමථනිමිත්තං, ආරම්මණම්පි. 

ට්බයග්ගනිමිත්තන්තිතස්යසවයවවචනං. 

උයපක් ාසම්යබොජ්ඣඞ්ගඅාානීොති උයපක්ඛාෙ ආරම්මණධම්මා, 
අත්ථයතො පනමජ්ඣත්තාකායරොඋයපක්ඛාට්ඨානීොධම්යමොති යවදිතබ්යබො.

එවයමත්ථ සතිධම්මවිචෙඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගා ආරම්මයණන කථිතා, 
යසසා ආරම්මයණනපිඋපනිස්සයෙනපි. 

3. සීලවගසුත්තවණ්ණනා 

184. තතියෙ සීලසම්පන්නාතිඑත්ථ ඛීණාසවස්සයලවගොකිෙයලවගොකුත්තරසීලවගං

කථිතං, යතනසම්පන්නාතිඅත්යථො. සමාධිපඤ්ඤාසුපි එයසවනයෙො. විමුත්ති 

පනඵලවගවිමුත්තියෙව. විමුත්තිඤාණෙස්සනං පච්චයවක්ඛණඤාණං. එවයමත්ථ

සීලවගාදයෙො තයෙො යලවගොකිෙයලවගොකුත්තරා, විමුත්ති යලවගොකුත්තරාව, 
විමුත්තිඤාණදස්සනං යලවගොකිෙයමව. 

ෙස්සනම්පාහන්ති දස්සනම්පි අහං. තං පයනතං දස්සනං – චක්ඛුදස්සනං, 
ඤාණදස්සනන්ති දුවිධං. තත්ථ පසන්යනහි චක්ඛූහි අරිොනං දස්සනං

ඔයලවගොකනං චක්ඛුදස්සනංනාම. අරියෙහි පන දිට්ඨස්ස ලවගක්ඛණස්ස දස්සනං, 
පටිවිද්ධස්ස ච පටිවිජ්ඣනං ඣායනන වා විපස්සනාෙ වා මග්ගඵයලවගහි වා 
ඤාණදස්සනංනාම.ඉමස්මිංපයනත්ථචක්ඛුදස්සනංඅධිප්යපතං.අරිොනඤ්හි

පසන්යනහි චක්ඛූහි ඔයලවගොකනම්පි බහුකාරයමව. සවනන්ති ‘‘අසුයකො නාම
ඛීණාසයවොඅසුකස්මිංනාමරට්යඨවාජනපයදවා ගායමවානිගයමවාවිහායර

වායලවගයණවාවසතී’’තිකයථන්තානංයසොයතනසවනං, එතම්පි බහුකාරයමව. 

උපසඞ්ථමනන්ති ‘‘දානං වා දස්සාමි, පඤ්හං වා පුච්ඡිස්සාමි, ධම්මං වා

යසොස්සාමි, සක්කාරං වා කරිස්සාමී’’ති එවරූයපන චිත්යතන අරිොනං

උපසඞ්කමනං. පයිරුපාසනන්ති පඤ්හාපයිරුපාසනං. අරිොනං ගුයණ සුත්වා

යත උපසඞ්කමිත්වා නිමන්යතත්වා දානං දත්වා ‘‘කිං, භන්යත, 

කුසලවග’’න්තිආදිනානයෙනපඤ්හපුච්ඡනන්තිඅත්යථො. 

ට්නුස්සතින්ති රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායනසු නිසින්නස්ස ‘‘ඉදානි අරිො
යලවගණගුහමණ්ඩපාදීසු ඣානවිපස්සනාමග්ගඵලවගසුයඛහි වීතිනායමන්තී’’ති

අනුස්සරණං.යෙොවායතසංසන්තියක ඔවායදොලවගද්යධොයහොති, තංආවජ්ජිත්වා

‘‘ඉමස්මිං ඨායන සීලවගං කථිතං, ඉමස්මිං සමාධි, ඉමස්මිං විපස්සනා, ඉමස්මිං

මග්යගො, ඉමස්මිං ඵලවග’’න්ති එවං අනුස්සරණං. ට්නුපබ්බජ්ජන්ති අරියෙසු
චිත්තං පසායදත්වා ඝරා නික්ඛම්ම යතසං සන්තියක පබ්බජ්ජං. අරිොනඤ්හි
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සන්තියක චිත්තං පසායදත්වා යතසංයෙව සන්තියක පබ්බජිත්වා යතසංයෙව
ඔවාදානුසාසනිං පච්චාසීසමානස්ස චරයතොපි පබ්බජ්ජා අනුපබ්බජ්ජා නාම.
අරියෙසුපසායදනඅඤ්ඤත්ථපබ්බජිත්වාඅරිොනංසන්තියක ඔවාදානුසාසනිං
පච්චාසීසමානස්ස චරයතො පබ්බජ්ජාපි අනුපබ්බජ්ජා නාම. අඤ්යඤසු පන 
පසායදන අඤ්යඤසංයෙව සන්තියක පබ්බජිත්වා අඤ්යඤසංයෙව
ඔවාදානුසාසනිං පච්චාසීසමානස්ස චරයතො පබ්බජ්ජා අනුපබ්බජ්ජා නාම න
යහොති. 

එවංපබ්බජියතසුපනමහාකස්සපත්යථරස්සතාවඅනුපබ්බජ්ජං පබ්බජිතා

සතසහස්සමත්තා අයහසුං, තථා යථරස්යසව සද්ධිවිහාරිකස්ස ච

චන්දගුත්තත්යථරස්ස, තස්සාපි සද්ධිවිහාරිකස්ස සූරිෙගුත්තත්යථරස්ස, 

තස්සාපි සද්ධිවිහාරිකස්ස අස්සගුත්තත්යථරස්ස, තස්සාපි සද්ධිවිහාරිකස්ස

යෙොනකධම්මරක්ඛිතත්යථරස්ස, තස්ස පන සද්ධිවිහාරියකො අයසොකරඤ්යඤො

කනිට්ඨභාතා තිස්සත්යථයරො නාම අයහොසි, තස්ස අනුපබ්බජ්ජං පබ්බජිතා
අඩ්ඪයතෙයයකොටිසඞ්ඛා අයහසුං. මහින්දත්යථරස්ස අනුපබ්බජිතානං
ගණනපරිච්යඡයදො නත්ථි. ොවජ්ජදිවසා ලවගඞ්කාදීයප සත්ථරි පසායදන 

පබ්බජන්තාමහින්දත්යථරස්යසවපබ්බජ්ජංඅනුපබ්බජන්තිනාම. 

තං ධම්මන්ති තං යතසං ඔවාදානුසාසනීධම්මං. ට්නුස්ස තීති සරති. 

ට්නුවිතක්යථතීති විතක්කාහතං කයරොති. ආ ද්යධො යහොතීති පරිපුණ්යණො

යහොති. පවිචිනතීතිආදි සබ්බං තත්ථ ඤාණචාරවයසයනව වුත්තං. අථ වා 

පවිචිනතීතියතසංයතසංධම්මානංලවගක්ඛණංවිචිනති. පවිච තීතිතත්ථඤාණං

චරායපති. පරිවීමංසමාපජ්ජතීතිවීමංසනංඔයලවගොකනංගයවසනංආපජ්ජති. 

සත්තඵලාසත්තානිසංසාතිඋභෙම්යපතං අත්ථයතොඑකං. දිඅයාවධම්යම

පටිථච්ච ට්ඤ්ඤං ආ ායධතීති අරහත්තං ආරායධන්යතො ඉමස්මිංයෙව

අත්තභායවආරායධති, තඤ්චයඛොපටිකච්ච, අසම්පත්යතයෙවමරණකායලවගති

අත්යථො. ට්කම ණථායලතිඅථමරණස්ස ආසන්නකායලවග. 

ට්න්ත ාපරිනිබ්බායීතියෙොආයුයවමජ්ඣං අනතික්කමිත්වාපරිනිබ්බාෙති, 

යසොතිවියධොයහොති.කප්පසහස්සායුයකසුතාවඅවියහසු නිබ්බත්තිත්වාඑයකො
නිබ්බත්තදිවයසයෙව අරහත්තං පාපුණාති. යනො යච නිබ්බත්තදිවයස 

පාපුණාති, පඨමස්ස පන කප්පසතස්ස මත්ථයක පාපුණාති. අෙයමයකො
අන්තරාපරිනිබ්බායී. අපයරො එවං අසක්යකොන්යතො ද්වින්නං කප්පසතානං

මත්ථයකපාපුණාති, අෙං දුතියෙො. අපයරො එවම්පි අසක්යකොන්යතො චතුන්නං

කප්පසතානංමත්ථයකපාපුණාති, අෙංතතියෙො අන්තරාපරිනිබ්බායී. 
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පඤ්චමං පන කප්පසතං අතික්කමිත්වා අරහත්තං පත්යතො 

උපහච්චපරිනිබ්බායී නාම යහොති. අතප්පාදීසුපි එයසවනයෙො. ෙත්ථ කත්ථචි
උප්පන්යනො පන සසඞ්ඛායරන සප්පයෙොයගන අරහත්තං පත්යතො 

සසඞ් ා පරිනිබ්බායී නාම, අසඞ්ඛායරන අප්පයෙොයගන පත්යතො 

ට්සඞ් ා පරිනිබ්බායී නාම. අවිහාදීසුපිනිබ්බත්යතොතත්ථ ොවතායුකංඨත්වා

උපරූපරි නිබ්බත්තිත්වා අකනිට්ඨං පත්යතො උද්ධංයසොයතො ට්ථනිඅාගාමී 

නාම. 

ඉමස්මිං පනඨායන ට්අාචත්තාරීසට්නාගාමියනො කයථතබ්බා.අවියහසුහි

තයෙො අන්තරාපරිනිබ්බායී, එයකොඋපහච්චපරිනිබ්බායී, එයකොඋද්ධංයසොයතො

අකනිට්ඨගාමීති පඤ්ච යහොන්ති. යත අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායියනො පඤ්ච, 

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායියනොපඤ්චාති දසයහොන්ති, තථාඅතප්පාදීසු.අකනිට්යඨසු

පන උද්ධංයසොයතො නත්ථි, තස්මා තත්ථ චත්තායරො සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, 
චත්තායරො අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීති අට්ඨාති එවං අට්ඨචත්තාලීස යහොන්ති.
යතසං උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨගාමී සබ්බයජට්යඨො යචව යහොති 

සබ්බකනිට්යඨො ච. කථං? යසො හි යසොළසකප්පසහස්සායුකත්තා ආයුනා 

සබ්යබසං යජට්යඨො, සබ්බපච්ඡා අරහත්තං පාපුණීති සබ්යබසං කනිට්යඨො.
ඉමස්මිං සුත්යත අපුබ්බං අචරිමං එකචිත්තක්ඛණිකා නානාලවගක්ඛණා
අරහත්තමග්ගස්ස පුබ්බභාගවිපස්සනායබොජ්ඣඞ්ගාකථිතා. 

4. වත්ථසුත්තවණ්ණනා 

185. චතුත්යථ සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ඉති යච යම යහොතීති

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොති එවං යච මය්හං යහොති. ට්ප්පමායණොති යම යහොතීති

අප්පමායණොතිඑවංයමයහොති. සුසමා ද්යධොතිසුපරිපුණ්යණො. තිඅාතීති එත්ථ
අට්ඨහාකායරහි සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති – උප්පාදං අනාවජ්ජිතත්තා 

අනුප්පාදංආවජ්ජිතත්තාසතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොතිට්ඨති, පවත්තං, අප්පවත්තං, 

නිමිත්තං, අනිමිත්තං සඞ්ඛායර අනාවජ්ජිතත්තා, විසඞ්ඛාරං ආවජ්ජිතත්තා 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨතීති. ඉයමහි අට්ඨහාකායරහි තිට්ඨතීති යථයරො

ජානාති, වුත්තාකාරවිපරීයතයහව අට්ඨහාකායරහි චවන්තං චවතීති පජානාති.
යසසයබොජ්ඣඞ්යගසුපි එයසවනයෙො. 

ඉති ඉමස්මිං සුත්යත යථරස්ස ඵලවගයබොජ්ඣඞ්ගා කථිතා. ෙදා හි යථයරො 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සීසං කත්වා ඵලවගසමාපත්තිං සමාපජ්ජති, තදා ඉතයර ඡ

තදන්වො යහොන්ති. ෙදා ධම්මවිචොදීසු අඤ්ඤතරං, තදාපි යසසා තදන්වො
යහොන්තීතිඑවං ඵලවගසමාපත්තිෙංඅත්තයනොචිණ්ණවසිතංදස්යසන්යතොයථයරො
ඉමංසුත්තංකයථසීති. 



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තං 

26 

පටුන 

5. භික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 

186. පඤ්චයම යබොධාෙ සංවත්තන්තීතිබුජ්ඣනත්ථාෙසංවත්තන්ති.කිං

බුජ්ඣනත්ථාෙ? මග්යගන අසඞ්ඛතං නිබ්බානං, පච්චයවක්ඛණාෙ

කතකිච්චතං, මග්යගන වා කියලවගසනිද්දායතො පබුජ්ඣනත්ථාෙ, ඵයලවගන
පබුජ්ඣනභාවත්ථාොතිපි වුත්තං යහොති. යතයනයවත්ථ නිබ්බානසච්ඡිකිරිො
කියලවගසපහානපච්චයවක්ඛණාතිසබ්බංදස්සිතං. 

6-7. කුණ්ඩලිෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

187-188. ඡට්යඨ ආ ාමනිස්සයීති ආරාමං නිස්සාෙ වසනභායවන

ආරාමනිස්සයී. පරිසාවචය ොති පරිසාෙ අවචයරො. පරිසං නාම බාලවගාපි, 

පණ්ඩිතාපි ඔසරන්ති, යෙොපනපරප්පවාදංමද්දිත්වා අත්තයනොවාදං දීයපතුං

සක්යකොති, අෙං පරිසාවචයරො නාම. ආ ායමන ආ ාමන්ති ආරායමයනව

ආරාමං අනුචඞ්කමාමි, න බාහියරනාති අත්යථො. උෙයායනන උෙයානන්ති 

එත්ථාපිඑයසවනයෙො. අඤ්යඤනවාආරායමනපවිසිත්වා අඤ්ඤංආරාමං, 
අඤ්යඤන උෙයායනන අඤ්ඤං උෙයානන්ති අෙයමත්ථ අත්යථො. 

ඉතිවාෙප්පයමොක් ානිසංසන්ති ‘‘එවං පුච්ඡා යහොති, එවං විස්සජ්ජනං, එවං

ගහණං, එවං නිබ්යබඨන’’න්ති ඉමිනා නයෙන ඉතිවායදො යහොති 

ඉතිවාදප්පයමොක්යඛොති එතං ආනිසංසං. උපා ම්භානිසංසන්ති ‘‘අෙං පුච්ඡාෙ

යදොයසො, අෙංවිස්සජ්ජයන’’තිඑවංවාදයදොසානිසංසං. 

ථකං භාවියතො ච, කුණ්ඩලිෙ, ඉන්ද්රිෙසංවය ොති සත්ථා ‘‘එත්තකං ඨානං

පරිබ්බාජයකන පුච්ඡිතං, ඉදානි පුච්ඡිතුං න සක්යකොතී’’ති ඤත්වා ‘‘න තාව
අෙං යදසනා ෙථානුසන්ධිං ගතා. ඉදානි නං ෙථානුසන්ධිං පායපස්සාමී’’ති

සෙයමව පුච්ඡන්යතො ඉමං යදසනං ආරභි. තත්ථ මනාපං නාභිජ්ඣතීති

ඉට්ඨාරම්මණං නාභිජ්ඣාෙති. නාභිහංසතීති න සාමිසාෙ තුට්ඨිො අභිහංසති. 

තස්ස ඨියතොචථායෙොයහොති, ඨිතංචිත්තංට්ජ්ඣත්තන්තිතස්සනාමකායෙොච

චිත්තඤ්ච යගොචරජ්ඣත්යත ඨිතං යහොති. සුසණ්ඨිතන්ති කම්මට්ඨානවයසන 

සුට්ඨු සණ්ඨිතං. සුවිමුත්තන්තිකම්මට්ඨානවිමුත්තිො සුවිමුත්තං. ට්මනාපන්ති

අනිට්ඨාරම්මණං. න මඞ්කු යහොතීති තස්මිං න මඞ්කු යහොති. 

ට්ප්පතිඅඨිතචිත්යතොති කියලවගසවයසන අට්ඨිතචිත්යතො. ට්දීනමානයසොති

යදොමනස්සවයසන අදීනචිත්යතො. ට්බයාපන්නයචතයසොති යදොසවයසන
අපූතිචිත්යතො. 

එවං භාවියතො ය ො, කුණ්ඩලිෙ, ඉන්ද්රිෙසංවය ො එවං බහුලීථයතො තීණි

සුචරිතානිපරිපූය තීතිඑත්ථඑවංසුචරිතපූරණංයවදිතබ්බං– ඉයමසුතාවඡසු

ද්වායරසු අට්ඨාරස දුච්චරිතානි යහොන්ති. කථං? චක්ඛුද්වායර තාව 
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ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථගයත කාෙඞ්ගවාචඞ්ගානි අයචොයපත්වා තස්මිං
ආරම්මයණයලවගොභංඋප්පායදන්තස්සමයනොදුච්චරිතංයහොති.යලවගොභසහගයතන 

චිත්යතන‘‘අයහොවතිදංඉට්ඨංකන්තංමනාප’’න්තිභණන්තස්සවචීදුච්චරිතං, 
තයදව හත්යථනපරාමසන්තස්සකාෙදුච්චරිතං.යසසද්වායරසුපිඑයසවනයෙො. 

අෙං පන වියසයසො – යසොතද්වාරස්මිඤ්හි සද්දාරම්මණස්ස වත්ථුභූතං

සඞ්ඛපණවාදිතූරිෙභණ්ඩං අනාමාසං ආමසන්තස්ස, ඝානද්වායර 

ගන්ධාරම්මණස්ස වත්ථුභූතං ගන්ධමාලවගාදිං, ජිව්හාද්වායර රසාරම්මණස්ස 

වත්ථුභූතං මච්ඡමංසාදිං, කාෙද්වායර යඵොට්ඨබ්බාරම්මණස්ස වත්ථුභූතං 

වත්ථතූලවගකපාවාරාදිං, මයනොද්වායර පඤ්ඤත්තිවයසන ධම්මාරම්මණභූතං 
සප්පියතලවගමධුඵාණිතාදිංආමසන්තස්සකාෙදුච්චරිතංයවදිතබ්බං.සඞ්යඛපයතො

පයනත්ථ ඡසු ද්වායරසු කාෙවීතික්කයමො කාෙදුච්චරිතං, වචීවීතික්කයමො

වචීදුච්චරිතං, මයනොවීතික්කයමො මයනොදුච්චරිතන්ති තීයණව දුච්චරිතානි
යහොන්ති. 

අෙංපනභික්ඛුඅත්තයනොභාවනාපටිසඞ්ඛායනඨියතොඉමානි දුච්චරිතානි

සුචරිතං කත්වා විපරිණායමති. කථං? චක්ඛුද්වායර තාව ඉට්ඨාරම්මයණ 
ආපාථගයත කාෙඞ්ගවාචඞ්ගානි අචායලවගත්වා රූපාරම්මණං විපස්සනං

පට්ඨාපෙයතොමයනොසුචරිතං යහොති, විපස්සනාසහගයතනචිත්යතනඛෙධම්මං

වෙධම්මන්ති භණන්තස්ස වචීසුචරිතං, ‘‘අනාමාසභණ්ඩං එත’’න්ති
අනාමසන්තස්ස කාෙසුචරිතං. යසසද්වායරසුපි එයසව නයෙො. එවං ඉමානි
විත්ථාරයතො අට්ඨාරස සුචරිතානි යහොන්ති. සඞ්යඛපයතො පයනත්ථාපි ඡසු

ද්වායරසු කාෙසංවයරො කාෙසුචරිතං, වචීසංවයරො වචීසුචරිතං, මයනොසංවයරො
මයනොසුචරිතන්ති තීයණව සුචරිතානි යහොන්ති. එවං ඉන්ද්රිෙසංවයරො තීණි
සුචරිතානි පරිපූයරතීති යවදිතබ්යබො. එත්තාවතා සීලවගානුරක්ඛිතං 
ඉන්ද්රිෙසංවරසීලවගංකථිතං. 

ථාෙදුච්චරිතංපහාොතිආදීසුතිවිධං කාෙදුච්චරිතං, චතුබ්බිධංවචීදුච්චරිතං, 
තිවිධං මයනොදුච්චරිතං. තස්ස පටිපක්ඛවයසනකාෙසුචරිතාදීනි යවදිතබ්බානි.

එත්තාවතා කාෙසංවරවචීසංවයරහි පාතියමොක්ඛසීලවගං, මයනොසංවයරන තීණි
සීලවගානීති චතුපාරිසුද්ධිසීලවගං කථිතං යහොති. සකයලවග පන ඉමස්මිං සුත්යත

සුචරිතමූලවගකාසතිපට්ඨානා යලවගොකුත්තරමිස්සකා, සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ්ගානං 

මූලවගභූතා සතිපට්ඨානා පුබ්බභාගා, යතපි සතිපට්ඨානමූලවගකා යබොජ්ඣඞ්ගා
පුබ්බභාගාව. විජ්ජාවිමුත්තිමූලවගකා පන යලවගොකුත්තරාව කථිතාති යවදිතබ්බා.
සත්තමංඋත්තානයමව. 
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8. උපවානසුත්තවණ්ණනා 

189. අට්ඨයම පච්චත්තන්තිඅත්තනාව. යෙොනියසොමනසිථා ාතියෙොනියසො

මනසිකායරන. ආ බ්භමායනොවාති කුරුමායනොයෙව. සුවිමුත්තන්ති

කම්මට්ඨානවිමුත්තිො සුට්ඨු විමුත්තං. ට්අඨිංථත්වාති අත්ථං කරිත්වා, 
අත්ථියකොහුත්වාතිවුත්තං යහොති. 

9. පඨමඋප්පන්නසුත්තවණ්ණනා 

190. නවයම නාඤ්ඤත්ර තකාගතස්ස පාතුභාවාති තථාගතස්ස පාතුභාවං
විනානඅඤ්ඤස්මිංකායලවගඋප්පජ්ජන්තීති අත්යථො. 

10. දුතිෙඋප්පන්නසුත්තවණ්ණනා 

191. දසයම නාඤ්ඤත්රසුගතවිනොති සුගයතොවාදංවිනානඋප්පජ්ජන්තීති. 

පබ්බතවග්යගො. 

2. ගිලානවග්යගො 

1-3. පාණසුත්තාදිවණ්ණනා 

192-194. දුතිෙවග්ගස්සපඨයම චත්තාය ො ඉරිොපයකථප්යපන්තීතියෙසං

චත්තායරොඉරිොපථාඅත්ථි, යතසංයෙවවයසයනතං වුත්තං. සීලංනිස්සාොති 

චතුපාරිසුද්ධිසීලවගං නිස්සෙං කත්වා. සත්ත යබොජ්ඣඞ්යගති සහවිපස්සනයක
මග්ගයබොජ්ඣඞ්යග.දුතිෙතතිොනිඋත්තානත්ථායනව. 

4-10. පඨමගිලවගානසුත්තාදිවණ්ණනා 

195-201. චතුත්යථ තකා පහීයනො චාෙස්මයතො මහාථස්සපස්ස යසො

ආබායධො ට්යහොසීති යථරස්ස කිර ඉමං යබොජ්ඣඞ්ගභාවනං සාධුකං 
සුණන්තස්ස එතදයහොසි ‘‘මය්හං පබ්බජිතදිවසයතො සත්තයම දිවයසසච්චානි
පටිවිජ්ඣන්තස්සඉයමයබොජ්ඣඞ්ගා පාතුභූතා’’ති. අථස්ස ‘‘නිෙයානිකංවත

සත්ථුසාසන’’න්ති චින්තෙයතො යලවගොහිතං පසීදි, උපාදාරූපං විසුද්ධං අයහොසි, 
යපොක්ඛරපත්යතපතිතඋදකබින්දුවිෙසරීරයතොයරොයගො විනිවත්තිත්වාගයතො.
යතන වුත්තං ‘‘තථා පහීයනො චාෙස්මයතො මහාකස්සපස්ස යසො ආබායධො 
අයහොසී’’ති.පඤ්චමඡට්යඨසුපිඑයසවනයෙො.ඉයමසංපනතිණ්ණම්පිජනානං
පබ්බතපායද පුප්ඵිතවිසරුක්ඛවාතසම්ඵස්යසන උප්පන්යනො මන්දසීතජයරො
ආබායධොතියවදිතබ්යබො.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

ගිලවගානවග්යගො. 
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3. උොයිවග්යගො 

1-2. යබොධාෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

202-203. තතිෙවග්ගස්ස පඨයම කිත්තාවතා නු ය ො, භන්යත, 

යබොජ්ඣඞ්ගාති වුච්චන්තීති භන්යත, කිත්තයකන නු යඛො බුජ්ඣනකඅඞ්ගා

නාමවුච්චන්තීතිපුච්ඡති. යබොධාෙ සංවත්තන්තීතිබුජ්ඣනත්ථාෙසංවත්තන්ති.
ඉමස්මිං සුත්යත මිස්සකයබොජ්ඣඞ්ගා කථිතා. දුතියෙ ධම්මපරිච්යඡයදො
කථියතො. 

3-5. ඨානිෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

204-206. තතියෙ ථාම ාගඅාානිොනන්ති කාමරාගස්ස කාරණභූතානං

ආරම්මණධම්මානං. බයාපාෙඅාානිොදීසුපි එයසව නයෙො. සකලවගඤ්හි ඉදං
සුත්තං ආරම්මයණයනව කථිතං. පඨමවග්ගස්ස දුතිෙසුත්යත 

වුත්තපරිච්යඡයදොයපත්ථ ලවගබ්භයතව. චතුත්යථ මිස්සකයබොජ්ඣඞ්ගා කථිතා.

පඤ්චයම ට්පරිහානියෙධම්යමතිඅපරිහානිකයරසභාවධම්යම. 

6-7. තණ්හක්ඛෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

207-208. ඡට්යඨ එතෙයවොචාති ‘‘ඉමිස්සං පරිසති නිසින්යනො

උදායිත්යථයරො නාම අනුසන්ධිකුසයලවගො භික්ඛු අත්ථි, යසො මං පුච්ඡිස්සතීති
භගවතා ඔසාපිතයදසනංඤත්වා යදසනානුසන්ධිං ඝයටස්සාමී’’තිපුච්ඡන්යතො

එතංඅයවොච. විපුලන්තිආදිසබ්බං සුභාවිතත්තංසන්ධාෙවුත්තං.සුභාවියතොහි
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොවිපුයලවගොචමහග්ගයතොච අප්පමායණොචඅබයාපජ්යජොච

නාමයහොති.යසොහිපත්ථටත්තා විපුයලො, මහන්තභාවංගතත්තා මහග්ගයතො, 

වඩ්ඪිපමාණත්තා ට්ප්පමායණො, නීවරණානං දූරීභායවන බයාපාදරහිතත්තා 

ට්බයාපජ්යඣො නාම යහොති. තණ්හාෙ පහානා ථම්මං පහීෙතීති ෙං

තණ්හාමූලවගකංකම්මං උප්පජ්යජෙය, තං තණ්හාපහායනන පහීෙති. ථම්මස්ස

පහානා දුක් න්ති ෙම්පි කම්මමූලවගකං වට්ටදුක්ඛං උප්පජ්යජෙය, තං

කම්මපහායනන පහීෙති.තණ්හක්ඛොදයෙොතණ්හාදීනංයෙවඛො, අත්ථයතො
පයනයතහිනිබ්බානංකථිතන්ති යවදිතබ්බං.සත්තමංඋත්තානයමව. 

8. නිබ්යබධභාගිෙසුත්තවණ්ණනා 

209. අට්ඨයම නිබ්යබධභාගිෙන්ති නිබ්බිජ්ඣනයකොට්ඨාසිෙං. 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භාවියතනාති සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගන භාවියතන, 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං වා භායවත්වා ඨියතන, එවයමත්ථ මග්ගයබොජ්ඣඞ්ගා

මිස්සකා. යතහි භාවිතං, යත වා භායවත්වා ඨිතං චිත්තං
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නිබ්බත්තිතයලවගොකුත්තරයමව. තම්පි පන මග්ගනිස්සිතං කත්වා මිස්සකයමව
කයථතුංවට්ටති. 

9. එකධම්මසුත්තවණ්ණනා 

210. නවයම සංයෙොජනවිනිබන්ධාති සංයෙොජනසඞ්ඛාතා විනිබන්ධා. 

ට්ජ්යඣොසානාතිපරිනිට්ඨයපත්වා ගහණා. 

10. උදායිසුත්තවණ්ණනා 

211. දසයම ට්බහුථයතොති අකතබහුමායනො. උක්කුජ්ජාවකුජ්ජන්ති එත්ථ

උක්කුජ්ජං වුච්චති උදයෙො, අවකුජ්ජං වයෙොති උදෙබ්බෙවයසන

පරිවත්යතන්යතො සම්මසන්යතොති දීයපති. ධම්යමො ච යම, භන්යත, 

ට්භිසමියතොතිවිපස්සනාධම්යමොඅභිසමාගයතො. මග්යගොතිවිපස්සනාමග්යගොව.

සයච හි යථයරො තස්මිං සමයෙ යසොතාපන්යනො, උපරි තිණ්ණං මග්ගානං

අත්ථාෙ, සයච අනාගාමී, අරහත්තමග්ගස්ස අත්ථාෙ අෙං විපස්සනා

යවදිතබ්බා. තකා තකා විහ න්තන්ති යතන යතනාකායරන විහරන්තං. 

තකත්තාොති තථාභාවාෙ. ඛීණා ජාතීතිආදීහි තථත්තාොති අධිප්යපතං

තථාභාවං දස්යසති.පච්චයවක්ඛණත්ථාෙඋපනීෙතීතිහිඑත්ථඅධිප්පායෙො, තං
දස්යසන්යතො එවමාහ.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

උදායිවග්යගො. 

4. නීව ණවග්යගො 

3-4. උපක්කියලවගසසුත්තාදිවණ්ණනා 

214-215. චතුත්ථවග්ගස්ස තතියෙ න ච පභස්ස න්ති න ච පභාවන්තං. 

පභඞ්ගු චාති පභිජ්ජනසභාවං. ට්යෙොති කාළයලවගොහං. ඨයපත්වා ඉධ වුත්තානි 

චත්තාරි අවයසසං යලොහං නාම. සජ්ඣූති රජතං. චිත්තස්සාති

චතුභූමකචිත්තස්ස. යලවගොකිෙස්සතාව උපක්කියලවගයසො යහොතු, යලවගොකුත්තරස්ස

කථංයහොතීති? උප්පජ්ජිතුං අප්පදායනන.ෙදග්යගනහිඋප්පජ්ජිතුංනයදන්ති, 

තදග්යගයනව යත යලවගොකිෙස්සාපි යලවගොකුත්තරස්සාපි උපක්කියලවගසා නාම

යහොන්ති. පභඞ්ගු චාති ආරම්මයණ චුණ්ණවිචුණ්ණභාවූපගමයනන

භිජ්ජනසභාවං. ට්නාව ණා ට්නීව ණාති කුසලවගධම්යම න ආවරන්තීති

අනාවරණා, න නීවරන්ති න පටිච්ඡායදන්තීති අනීවරණා. යචතයසො

ට්නුපක්කියලසාති චතුභූමකචිත්තස්සඅනුපක්කියලවගසා. 
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8. ආවරණනීවරණසුත්තවණ්ණනා 

219. අට්ඨයම පඤ්ඤාෙ දුබ්බලීථ ණාති පඤ්ඤාෙ මන්දභාවකරා.
නීවරණානඤ්හි අභිණ්හුප්පායද සති අන්තරන්තරා උප්පජ්ජමානා පඤ්ඤා
දුබ්බලවගායහොතිමන්දාඅවිසදා. 

පඤ්ච නීව ණා තස්මිං සමයෙ න යහොන්ති. සත්තයබොජ්ඣඞ්ගා තස්මිං

සමයෙ භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්තීති අරිෙසාවකස්ස හි සප්පාෙධම්මස්සවනං
සුණන්තස්ස පඤ්ච නීවරණා දූයර යහොන්ති. යසො සයච තස්මිංයෙව ඨායන

වියසසං නිබ්බත්යතතුං සක්යකොති, එවමස්ස සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා 

භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති. යනො යච සක්යකොති, තයතො වුට්ඨාෙ
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානං ගයතො තයමව පීතිං අවිජහන්යතො පඤ්ච නීවරයණ
වික්ඛම්යභත්වා වියසසං නිබ්බත්යතස්සති. තත්ථ අසක්යකොන්යතොපි ොව
සත්තදිවසබ්භන්තරා තයමව පීතිං අවිජහන්යතො නීවරයණ වික්ඛම්යභත්වා
වියසසං නිබ්බත්යතස්සතීති ඉදං සන්ධායෙතං වුත්තං. ධම්මස්සවනවයසන
සකිංපීතිපායමොජ්ජපක්ඛිොපටිලවගද්ධයබොජ්ඣඞ්ගාහි කම්මාරාමතාදීනිආගම්ම

නස්සන්ති, තථාරූපංපනඋතුසප්පාොදිංලවගභිත්වාපුන උප්පජ්ජන්තාපිතස්මිං
සමයෙභාවනාපාරිපූරිංගච්ඡන්තිඉච්යචවවුච්චති. 

9. රුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 

220. නවයම ට්ජ්ඣාරුහාති අභිරුහනකා. ථච්ඡයථොති අට්ඨිකච්ඡයකො. 

ථපිත්කයනොතිමක්කටථනසදිසඵයලවගොවිජාතපිලවගක්යඛො. 

10. නීවරණසුත්තවණ්ණනා 

221. දසයම ට්න්ධථ ණාති අන්ධභාවකරණා. ට්චක්ඛුථ ණාති 

පඤ්ඤාචක්ඛුස්ස අකරණා. පඤ්ඤානිය ොධිථාති පඤ්ඤාෙ නියරොධනා. 

විඝාතපක්ඛිොති දුක්ඛපක්ඛිකා. ට්නිබ්බානසංවත්තනිථාති නිබ්බානත්ථාෙ
අසංවත්තනිකා.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමව.සකයලවගපිඉමස්මිංවග්යග
මිස්සකයබොජ්ඣඞ්ගාව කථිතාති. 

නීවරණවග්යගො. 

5. චක්ථවත්තිවග්යගො 

1. විධාසුත්තවණ්ණනා 

222. පඤ්චමවග්ගස්ස පඨයම තිස්යසො විධාති තයෙො මානයකොට්ඨාසා, 
මායනොයෙවවා.තථාතථාවිදහනයතොහි මායනොවවිධාතිවුච්චති. 
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2. චක්කවත්තිසුත්තවණ්ණනා 

223. දුතියෙ  ඤ්යඤො, භික් යව, චක්ථවත්තිස්සාති එත්ථ අත්තයනො

සිරිසම්පත්තිොරාජති, චතූහි වාසඞ්ගහවත්ථූහියලවගොකංරඤ්යජතීතිරාජා, තස්ස 

 ඤ්යඤො. ‘‘පවත්තතුභවංචක්කරතන’’න්තිපුඤ්ඤානුභායවනඅබ්භුග්ගතාෙ

වාචාෙ යචොයදන්යතො චක්කං වත්යතතීති චක්කවත්තී, තස්ස චක්ථවත්තිස්ස. 

පාතුභාවාති පාතුභායවන. සත්තන්නන්ති ගණනපරිච්යඡයදො.  තනානන්ති

පරිච්ඡින්නඅත්ථදස්සනං. වචනත්යථොපයනත්ථරතිජනනට්යඨන  තනං. අපිච
– 

‘‘චිත්තීකතංමහග්ඝඤ්ච, අතුලවගංදුල්ලවගභදස්සනං; 

අයනොමසත්තපරියභොගං, රතනංයතනවුච්චතී’’ති. 

චක්කරතනස්සචනිබ්බත්තකාලවගයතොපට්ඨාෙඅඤ්ඤංයදවට්ඨානංනාමන 

යහොති, සබ්යබවගන්ධපුප්ඵාදීහිතස්යසවපූජඤ්චඅභිවාදනාදීනිචකයරොන්තීති 

චිත්තීථතඅයාන රතනං.චක්කරතනස්සච ‘‘එත්තකංනාමධනං අග්ඝතී’’ති

අග්යඝො නත්ථි, ඉති මහග්ඝඅයානාපි රතනං. චක්කරතනඤ්ච අඤ්යඤහි

යලවගොයකවිජ්ජමානරතයනහිඅසදිසන්ති ට්තුලඅයාන රතනං.ෙස්මාපනෙස්මිං

කප්යප බුද්ධා උප්පජ්ජන්ති, තස්මිංයෙව චක්කවත්තියනො, බුද්ධා ච කදාචි 

කරහචි උප්පජ්ජන්ති, තස්මා දුල්ලභෙස්සනඅයාන රතනං. තයදතං

ජාතිරූපකුලවගඉස්සරිොදීහි අයනොමස්ස උළාරසත්තස්යසව උප්පජ්ජති, න 

අඤ්ඤස්සාති ට්යනොමසත්තපරියභොගඅයානාපි රතනං. ෙථා ච චක්කරතනං, 
එවංයසසානිපීති.යතනවුත්තං– 

‘‘චිත්තීකතං මහග්ඝඤ්ච, අතුලවගං දුල්ලවගභදස්සනං; 

අයනොමසත්තපරියභොගං, රතනංයතනවුච්චතී’’ති. 

පාතුභායවොයහොතීතිනිබ්බත්තියහොති. තත්රාෙංයෙොජනා–චක්කවත්තිස්ස
පාතුභාවාසත්තන්නංරතනානංපාතුභායවොතිඅයුත්තං. උප්පන්නඤ්හිචක්කං

වත්යතත්වා යසො චක්කවත්තී නාම යහොතීති නායුත්තං. කස්මා? 

චක්කවත්තනනිෙමායපක්ඛතාෙ.යෙොහිනිෙයමනචක්කංවත්යතස්සති, යසො
පටිසන්ධියතො පභුති ‘‘චක්කවත්ති පාතුභූයතො’’ති වත්තබ්බතං ආපජ්ජති.
ලවගද්ධනාමස්ස ච පුරිසස්ස මූලුප්පත්තිවචනයතොපි යුත්තයමයවතං. යෙො හි එස

චක්කවත්තීති ලවගද්ධනායමො සත්තවියසයසො, තස්ස පටිසන්ධිසඞ්ඛායතො
පාතුභායවොති අෙයමත්ථ අත්යථො. තස්ස හි පාතුභාවා රතනානි පාතුභවන්ති.

පාතුභූයතහිපනයතහි සද්ධිංපරිපක්යකපුඤ්ඤසම්භායරයසොසංයුජ්ජති, තදා
යලවගොකස්ස යතසු පාතුභාවචිත්තං උප්පජ්ජති. බහුලවගවචනයතො චාපි

යුත්තයමයවතං. ෙදා හි යලවගොකස්ස යතසු පාතුභාවසඤ්ඤා උප්පජ්ජති, තදා
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පටුන 

එකයමව පඨමං, පච්ඡා ඉතරානි ඡ පාතුභවන්තීති බහුලවගවචනයතො චාපි එතං 
යුත්තං. පාතුභාවස්ස ච අත්ථයභදයතොපි යුත්තයමයවතං. න යකවලවගඤ්හි

පාතුභූතයමව පාතුභායවො, පාතුභාවෙතීති පාතුභායවො. අෙං පාතුභාවස්ස
අත්ථයභයදො. ෙස්මා යෙො යසො පුඤ්ඤසම්භායරො රාජානං චක්කවත්තිං

පටිසන්ධිවයසන පාතුභාවෙති, තස්මා රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස පාතුභාවා.න

යකවලවගඤ්හි චක්කවත්තියෙව, ඉමානි පන සත්ත රතනානිපි පාතුභවන්තීති

අෙයමත්ථ අත්යථො. ෙයථව හි යසො පුඤ්ඤසම්භායරො රඤ්යඤො ජනකයහතු, 

එවං රතනානම්පි පරිොයෙන උපනිස්සෙයහතූති යුත්තයමයවතං ‘‘රඤ්යඤො, 

භික්ඛයව, චක්කවත්තිස්ස පාතුභාවා සත්තන්නං රතනානං පාතුභායවො
යහොතී’’ති. 

ඉදානි යතසං රතනානං සරූපවයසන දස්සනත්ථං ථතයමසං සත්තන්නං

චක්ථ තනස්සාතිආදිමාහ. තත්ථ චක්ථ තනස්සාතිආදීසු අෙං
සඞ්යඛපාධිප්පායෙො– ද්විසහස්සදීපපරිවාරානංචතුන්නංමහාදීපානංසිරිවිභවං

ගයහත්වා දාතුං සමත්ථස්ස චක්ථ තනස්ස පාතුභායවො යහොති, තථා
පුයරභත්තයමව සාගරපරිෙන්තං පථවිං අනුපරිොෙනසමත්ථස්ස

යවහාසඞ්ගමස්ස හත්ථි තනස්ස, තාදිසස්යසව ට්ස්ස තනස්ස, 
චතුරඞ්ගසමන්නාගයතපි අන්ධකායර යෙොජනප්පමාණං අන්ධකාරං විධමිත්වා 

ආයලවගොකදස්සනසමත්ථස්ස මණි තනස්ස, ඡබ්බිධං යදොසං විවජ්යජත්වා

මනාපචාරියනො ඉත්ථි තනස්ස, යෙොජනප්පමායණ පයදයස

අන්යතොපථවිගතානං නිධීනං දස්සනසමත්ථස්ස ගහපති තනස්ස, 

අග්ගමයහසිො කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්තිත්වා සකලවගරජ්ජානුසාසනසමත්ථස්ස

යජට්ඨපුත්තසඞ්ඛාතස්ස පරිණාෙථ තනස්ස ච පාතුභායවො යහොතීති. 
අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො. විත්ථාරයතො පන යතසං චක්කරතනාදීනං
පාතුභාවවිධානං මහාසුදස්සනාදීසු සුත්යතසුආගතයමව. අත්යථොපිස්ස යතසං
වණ්ණනාෙසංවණ්ණියතොයෙව. 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ග තනස්සාතිආදීසු සරික්ඛකතා එවං යවදිතබ්බා –

ෙයථව හි චක්කවත්තියනො චක්කරතනං සබ්බරතනානං පුයරචරං, එවං 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ග තනං සබ්යබසං චතුභූමකධම්මානං පුයරචරන්ති, 

පුයරචරණට්යඨන චක්කවත්තිරඤ්යඤො චක්කරතනසදිසං යහොති. 
චක්කවත්තියනො ච රතයනසු මහාකායූපපන්නං අච්චුග්ගතං විපුලවගං මහන්තං

හත්ථිරතනං, ඉදම්පි ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්ග තනං මහන්තං 
ධම්මකායූපපන්නං අච්චුග්ගතං විපුලවගං මහන්තන්ති හත්ථිරතනසදිසං යහොති. 

චක්කවත්තියනොඅස්සරතනංසීඝංලවගහුජවං, ඉදම්පි වීරිෙසම්යබොජ්ඣඞ්ග තනං 
සීඝං ලවගහු ජවන්ති ඉමාෙ සීඝලවගහුජවතාෙ අස්සරතනසදිසං යහොති.

චක්කවත්තියනො මණිරතනං අන්ධකාරං විධමති, ආයලවගොකං දස්යසති, ඉදම්පි 
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පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ග තනං තාෙ එකන්තකුසලවගත්තා කියලවගසන්ධකාරං විධමති, 
සහජාතපච්චොදිවයසන ඤාණායලවගොකං දස්යසතීති ඉමිනා 
අන්ධකාරවිධමනආයලවගොකදස්සනභායවනමණිරතනසදිසංයහොති. 

චක්කවත්තියනො ඉත්ථිරතනං කාෙචිත්තදරථං පටිපස්සම්යභති, පරිළාහං

වූපසයමති. ඉදම්පි පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ග තනං කාෙචිත්තදරථං

පටිපස්සම්යභති, පරිළාහං වූපසයමතීති ඉත්ථිරතනසදිසං යහොති.
චක්කවත්තියනො ගහපතිරතනං ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ ධනදායනන වික්යඛපං

පච්ඡින්දිත්වා චිත්තං එකග්ගං කයරොති, ඉදම්පි සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ග තනං 

ෙථිච්ඡිතාදිවයසන අප්පනං සම්පායදති, වික්යඛපං පච්ඡින්දිත්වා චිත්තං
එකග්ගං කයරොතීති ගහපතිරතනසදිසං යහොති. චක්කවත්තියනො ච
පරිණාෙකරතනං සබ්බත්ථකිච්චසම්පාදයනන අප්යපොස්සුක්කතං කයරොති.

ඉදම්පි උයපක් ාසම්යබොජ්ඣඞ්ග තනං චිත්තුප්පාදං ලීනුද්ධච්චයතො
යමොයචත්වා පයෙොගමජ්ඣත්යත ඨපෙමානං අප්යපොස්සුක්කතං කයරොතීති 

පරිණාෙකරතනසදිසං යහොති. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත චතුභූමයකො 
සබ්බසඞ්ගාහිකධම්මපරිච්යඡයදොකථියතොතියවදිතබ්යබො. 

4-10. දුප්පඤ්ඤසුත්තාදිවණ්ණනා 

225-231. චතුත්යථ එළමූයගොති මුයඛන වාචං නිච්ඡායරතුං
සක්යකොන්යතොපි යදොයසහි මූයගො අසම්පන්නවචයනො. යසසං සබ්බත්ථ 

උත්තානත්ථයමවාති. 

චක්කවත්තිවග්යගො. 

6. සාථච්ඡවග්යගො 

1. ආහාරසුත්තවණ්ණනා 

232. ඡට්ඨවග්ගස්ස පඨයම ට්ෙමාහාය ො ට්නුප්පන්නස්ස වා 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාොොතිආදීසු අෙං පුරිමනෙයතො වියසයසො. න

යකවලවගඤ්හි සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගාදීනං එයත වුත්තප්පකාරාව උප්පාදාෙ, 

උප්පන්නානං වා භාවනාෙ පාරිපූරිො පච්චො යහොන්ති, අඤ්යඤපි පන එවං
යවදිතබ්බා. අපයරපි හි චත්තායරො ධම්මා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාදාෙ
සංවත්තන්ති සතිසම්පජඤ්ඤං මුට්ඨස්සතිපුග්ගලවගපරිවජ්ජනතා
උපට්ඨිතස්සතිපුග්ගලවගයසවනතා තදධිමුත්තතාති. අභික්කන්තාදීසු හි සත්තසු

ඨායනසු සතිසම්පජඤ්යඤන, භත්තනික්ඛිත්තකාකසදියස මුට්ඨස්සතිපුග්ගයලවග

පරිවජ්ජයනන, තිස්සදත්තත්යථරඅභෙත්යථරාදිසදියස උපට්ඨිතස්සතිපුග්ගයලවග

යසවයනන, ඨානනිසජ්ජාදීසු සතිසමුට්ඨාපනත්ථං 
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නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තතාෙ චසතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොඋප්පජ්ජති. එවංචතූහි
කාරයණහිඋප්පන්නස්සපනස්සඅරහත්තමග්යගනභාවනාපාරිපූරීයහොති. 

සත්ත ධම්මා ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති – 
පරිපුච්ඡකතා වත්ථුවිසදකිරිො ඉන්ද්රිෙසමත්තපටිපාදනා 
දුප්පඤ්ඤපුග්ගලවගපරිවජ්ජනා පඤ්ඤවන්තපුග්ගලවගයසවනා

ගම්භීරඤාණචරිෙපච්චයවක්ඛණා තදධිමුත්තතාති. තත්ථ පරිපුච්ඡථතාති 
ඛන්ධධාතුආෙතනඉන්ද්රිෙබලවගයබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගඣානඞ්ගසමථවිපස්සනානං 
අත්ථසන්නිස්සිතපරිපුච්ඡාබහුලවගතා. 

වත්ථුවිසෙකිරිොති අජ්ඣත්තිකබාහිරානං වත්ථූනං විසදභාවකරණං. ෙදා

හිස්ස යකසනඛයලවගොමානි දීඝානි යහොන්ති, සරීරං වා උස්සන්නයදොසඤ්යචව

යසදමලවගමක්ඛිතඤ්ච, තදා අජ්ඣත්තිකවත්ථු අවිසදං යහොති අපරිසුද්ධං. ෙදා

පනචීවරංජිණ්ණංකිලිට්ඨංදුග්ගන්ධංයහොති, යසනාසනංවා උක්ලවගාපං, තදා
බාහිරවත්ථු අවිසදං යහොති අපරිසුද්ධං. තස්මා යකසාදියඡදයනන 
උද්ධංවියරචනඅයධොවියරචනාදීහි සරීරසල්ලවගහුකභාවකරයණන
උච්ඡාදනනහාපයනන ච අජ්ඣත්තිකවත්ථු විසදං කාතබ්බං.
සූචිකම්මයධොවනරජනපරිභණ්ඩකරණාදීහි බාහිරවත්ථු විසදං කාතබ්බං.
එතස්මිඤ්හි අජ්ඣත්තිකබාහියර වත්ථුම්හි අවිසයද උප්පන්යනසු 
චිත්තයචතසියකසු ඤාණම්පි අවිසදං අපරිසුද්ධං යහොති අපරිසුද්ධානි 

දීපකපල්ලවගකවට්ටියතලවගානි නිස්සාෙ උප්පන්නදීපසිඛාෙ ඔභායසො විෙ. විසයද
පනඅජ්ඣත්තිකබාහියර වත්ථුම්හිඋප්පන්යනසු චිත්තයචතසියකසුඤාණම්පි
විසදං යහොති පරිසුද්ධානි දීපකපල්ලවගකවට්ටියතලවගානි නිස්සාෙ 

උප්පන්නදීපසිඛාෙ ඔභායසො විෙ. යතන වුත්තං – ‘‘වත්ථුවිසදකිරිො 
ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පාදාෙසංවත්තතී’’ති. 

ඉන්ද්රිෙසමත්තපටිපාෙනා නාමසද්ධාදීනං ඉන්ද්රිොනංසමභාවකරණං.සයච

හිස්ස සද්ධින්ද්රිෙං බලවගවං යහොති, ඉතරානි මන්දානි, තයතො වීරියින්ද්රිෙං

පග්ගහකිච්චං, සතින්ද්රිෙං උපට්ඨානකිච්චං, සමාධින්ද්රිෙං අවික්යඛපකිච්චං, 

පඤ්ඤින්ද්රිෙං දස්සනකිච්චං කාතුං න සක්යකොති. තස්මා තං

ධම්මසභාවපච්චයවක්ඛයණනවා, ෙථාවා මනසිකයරොයතොබලවගවංජාතං, තථා

අමනසිකරයණනහායපතබ්බං. වක්ථලිත්යක වත්ථු යචත්ථනිදස්සනං. සයච

පනවීරියින්ද්රිෙං බලවගවංයහොති, අථයනවසද්ධින්ද්රිෙංඅධියමොක්ඛකිච්චංකාතුං

සක්යකොති, න ඉතරානි ඉතරකිච්චයභදං. තස්මා තං පස්සද්ධාදිභාවනාෙ

හායපතබ්බං. තත්ථාපි යසොණත්යක ස්ස වත්ථු දස්යසතබ්බං. එවං යසයසසුපි
එකස්සබලවගවභායව සතිඉතයරසංඅත්තයනොකිච්යචසුඅසමත්ථතායවදිතබ්බා. 
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පටුන 

වියසසයතො පයනත්ථ සද්ධාපඤ්ඤානං සමාධිවීරිොනඤ්ච සමතං 

පසංසන්ති.බලවගවසද්යධොහිමන්දපඤ්යඤොමුධප්පසන්යනොයහොති, අවත්ථුස්මිං

පසීදති. බලවගවපඤ්යඤො පන මන්දසද්යධො යකරාටිකපක්ඛං භජති, 
යභසජ්ජසමුට්ඨියතොවිෙයරොයගො අයතකිච්යඡොයහොති.චිත්තුප්පාදමත්යතයනව
කුසලවගං යහොතීති අතිධාවිත්වා දානාදීනි අකයරොන්යතො නිරයෙ උප්පජ්ජති.
උභින්නං සමතාෙ වත්ථුස්මිංයෙව පසීදති. බලවගවසමාධිං පන මන්දවීරිෙං
සමාධිස්ස යකොසජ්ජපක්ඛත්තා යකොසජ්ජං අභිභවති. බලවගවවීරිෙං මන්දසමාධිං 
වීරිෙස්ස උද්ධච්චපක්ඛත්තා උද්ධච්චං අභිභවති. සමාධි පන වීරියෙන

සංයෙොජියතො යකොසජ්යජ පතිතුං න ලවගභති, වීරිෙං සමාධිනා සංයෙොජිතං
උද්ධච්යච පතිතුං න ලවගභති. තස්මා තදුභෙං සමං කාතබ්බං. උභෙසමතාෙ හි
අප්පනායහොති. 

අපි ච සමාධිකම්මිකස්ස බලවගවතීපි සද්ධා වට්ටති. එවං සද්දහන්යතො 
ඔකප්යපන්යතො අප්පනං පාපුණිස්සති. සමාධිපඤ්ඤාසු පනසමාධිකම්මිකස්ස
එකග්ගතා බලවගවතී වට්ටති. එවඤ්හි යසො අප්පනං පාපුණාති.
විපස්සනාකම්මිකස්සපඤ්ඤාබලවගවතී වට්ටති.එවඤ්හියසොලවගක්ඛණපටියවධං
පාපුණාති. උභින්නං පන සමතාෙපි අප්පනා යහොතියෙව. සති පන සබ්බත්ථ
බලවගවතී වට්ටති. සති හි චිත්තං උද්ධච්චපක්ඛිකානං සද්ධාවීරිෙපඤ්ඤානං

වයසනඋද්ධච්චපාතයතො, යකොසජ්ජපක්ඛියකනචසමාධිනායකොසජ්ජපාතයතො

රක්ඛති. තස්මා සා යලවගොණධූපනං විෙ සබ්බබයඤ්ජයනසු, 

සබ්බකම්මිකඅමච්යචොවිෙචසබ්බරාජකිච්යචසුසබ්බත්ථ ඉච්ඡිතබ්බා.යතනාහ

‘‘සති ච පන සබ්බත්ථිකා වුත්තා භගවතා. කිං කාරණා? චිත්තඤ්හි

සතිපටිසරණං, ආරක්ඛපච්චුපට්ඨානා ච සති, න විනා සතිො චිත්තස්ස 
පග්ගහනිග්ගයහොයහොතී’’ති. 

දුප්පඤ්ඤපුග්ගලපරිවජ්ජනා නාම ඛන්ධාදියභයද අයනොගාළ්හපඤ්ඤානං

දුම්යමධපුග්ගලවගානං ආරකා පරිවජ්ජනං. පඤ්ඤවන්තපුග්ගලයසවනා නාම 
සමපඤ්ඤාසලවගක්ඛණපරිග්ගාහිකාෙ උදෙබ්බෙපඤ්ඤාෙ

සමන්නාගතපුග්ගලවගයසවනා. ගම්භී ඤාණචරිෙපච්චයවක් ණා නාම
ගම්භීයරසු ඛන්ධාදීසු පවත්තාෙ ගම්භීරපඤ්ඤාෙ පයභදපච්චයවක්ඛණා. 

තෙධිමුත්තතා නාම ඨානනිසජ්ජාදීසුධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගසමුට්ඨාපනත්ථං
නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තතා. එවං උප්පන්නස්ස පනස්ස අරහත්තමග්යගන
භාවනාපාරිපූරීයහොති. 

එකාදස ධම්මා වීරිෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති –

අපාෙභෙපච්චයවක්ඛණතා, ආනිසංසදස්සාවිතා, ගමනවීථිපච්චයවක්ඛණතා, 

පිණ්ඩපාතාපචාෙනතා, දාෙජ්ජමහත්තපච්චයවක්ඛණතා, 
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සත්ථුමහත්තපච්චයවක්ඛණතා, ජාතිමහත්තපච්චයවක්ඛණතා, 

සබ්රහ්මචාරිමහත්තපච්චයවක්ඛණතා, කුසීතපුග්ගලවගපරිවජ්ජනතා, 

ආරද්ධවීරිෙපුග්ගලවගයසවනතා, තදධිමුත්තතාති. 

තත්ථ ‘‘නිරයෙසු පඤ්චවිධබන්ධනකම්මකාරණයතො පට්ඨාෙ මහාදුක්ඛං 

අනුභවනකායලවගපි, තිරච්ඡානයෙොනිෙං ජාලවගඛිපනකුමීනාදීහි ගහිතකායලවගපි, 

පාජනකණ්ටකාදිප්පහාරතුන්නස්ස පන සකටවහනාදිකායලවගපි, යපත්තිවිසයෙ
අයනකානිපි වස්සසහස්සානි එකං බුද්ධන්තරම්පි ඛුප්පිපාසාහි

ආතුරීභූතකායලවගපි, කාලවගකඤ්චිකඅසුයරසු සට්ඨිහත්ථඅසීතිහත්ථප්පමායණන
අට්ඨිචම්මමත්යතයනව අත්තභායවන වාතාතපාදිදුක්ඛානුභවනකායලවගපි න
සක්කාවීරිෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගංඋප්පායදතුං.අෙයමවයත භික්ඛුකායලවගො’’තිඑවං 

ට්පාෙභෙංපච්චයවක් න්තස්සාපි වීරිෙසම්යබොජ්ඣඞ්යගොඋප්පජ්ජති. 

‘‘න සක්කා කුසීයතන නවයලවගොකුත්තරධම්මං ලවගද්ධුං, ආරද්ධවීරියෙයනව 

සක්කා අෙමානිසංයසො වීරිෙස්සා’’ති එවං ආනිසංසෙස්සාවියනොපි උප්පජ්ජති. 

‘‘සබ්බබුද්ධ-පච්යචකබුද්ධ-මහාසාවයකයහව ගතමග්යගො යත ගන්තබ්යබො.

යසොචනසක්කාකුසීයතනගන්තු’’න්තිඑවං ගමනවීථිංපච්චයවක් න්තස්සාපි 
උප්පජ්ජති. 

‘‘යෙතංපිණ්ඩපාතාදීහිඋපට්ඨහන්ති, ඉයමයතමනුස්සායනව ඤාතකා, 

න දාසකම්මකරා, නාපි ‘තං නිස්සාෙ ජීවිස්සාමා’ති යත පණීතානි
පිණ්ඩපාතාදීනි යදන්ති. අථ යඛො අත්තයනො කාරානං මහප්ඵලවගතං
පච්චාසීසමානා යදන්ති. සත්ථාරාපි ‘‘අෙං ඉයම පච්චයෙ පරිභුඤ්ජිත්වා
කාෙදළ්හිබහුයලවගො සුඛං විහරිස්සතී’’ති න එවං සම්පස්සතා තුය්හං පච්චො

අනුඤ්ඤාතා, අථ යඛො ‘‘අෙං ඉයම පරිභුඤ්ජමායනොව සමණධම්මං කත්වා

වට්ටදුක්ඛයතොමුච්චිස්සතී’තියතපච්චොඅනුඤ්ඤාතා, යසොදානිත්වං කුසීයතො

විහරන්යතො න තං පිණ්ඩං අපචායිස්සසි, ආරද්ධවීරිෙස්යසව හි 

පිණ්ඩපාතාපචාෙනං නාම යහොතී’’ති එවං පිණ්ඩපාතාපචාෙනං 

පච්චයවක් න්තස්සාපි උප්පජ්ජති මහාමිත්තත්යක ස්ස විෙ. 

යථයරොකිරකස්සකයලවගයණනාමපටිවසති.තස්යසවයගොචරගායමඑකා 
මහාඋපාසිකා යථරං පුත්තං කත්වා පටිජග්ගති. සා එකදිවසං අරඤ්ඤං

ගච්ඡන්තීධීතරං ආහ– ‘‘අම්ම, අසුකස්මිංඨායනපුරාණතණ්ඩුලවගා, අසුකස්මිං

ඛීරං, අසුකස්මිං සප්පි, අසුකස්මිං ඵාණිතං, තව භාතිකස්ස අෙයමිත්තස්ස

ආගතකායලවග භත්තං පචිත්වා ඛීරසප්පිඵාණියතහි සද්ධිං යදහි, ත්වඤ්ච

භුඤ්යජෙයාසි, අහං පන හියෙයො පක්කං පාරිවාසිකභත්තං කඤ්ජියෙන
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භුත්තාම්හී’’ති. ‘‘දිවාකිං භුඤ්ජිස්සසි, අම්මා’’ති? ‘‘සාකපණ්ණං පක්ඛිපිත්වා

කණතණ්ඩුයලවගහිඅම්බිලවගොගුංපචිත්වාඨයපහි, අම්මා’’ති. 

යථයරොචීවරංපාරුපිත්වාපත්තංනීහරන්යතොවතංසද්දංසුත්වා අත්තානං
ඔවදි ‘‘මහාඋපාසිකා කිර කඤ්ජියෙන පාරිවාසිකභත්තං භුඤ්ජිත්වා දිවාපි 

කණපණ්ණම්බිලවගොගුං භුඤ්ජිස්සති, තුය්හං අත්ථාෙ පන පුරාණතණ්ඩුලවගාදීනි 

ආචික්ඛති, තංනිස්සාෙයඛොපයනසා යනවයඛත්තංනවත්ථුංනභත්තංන

වත්ථං පච්චාසීසති, තිස්යසො පන සම්පත්තියෙො පත්ථෙමානා යදති, ත්වං

එතිස්සා තා සම්පත්තියෙො දාතුං සක්ඛිස්සසි, නසක්ඛිස්සසීති, අෙං යඛො පන 
පිණ්ඩපායතොතොසරායගනසයදොයසනසයමොයහනනසක්කාගණ්හිතු’’න්ති
පත්තං ථවිකාෙ පක්ඛිපිත්වා ගණ්ඨිකං මුඤ්චිත්වා නිවත්තිත්වා

කස්සකයලවගණයමව ගන්ත්වා පත්තං යහට්ඨාමඤ්යච, චීවරං චීවරවංයස
ඨයපත්වා ‘‘අරහත්තං අපාපුණිත්වානනික්ඛමිස්සාමී’’තිවීරිෙං අධිට්ඨහිත්වා 

නිසීදි. දීඝරත්තං අප්පමත්යතො හුත්වා නිවුත්ථභික්ඛු විපස්සනං වඩ්යඪත්වා
පුයරභත්තයමව අරහත්තං පත්වා විකසමානමිව පදුමං මහාඛීණාසයවො සිතං
කයරොන්යතොවනික්ඛමි.යලවගණද්වායරරුක්ඛම්හිඅධිවත්ථායදවතා– 

‘‘නයමොයතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 

ෙස්සයතආසවාඛීණා, දක්ඛියණයෙයොසිමාරිසා’’ති.– 

උදානංඋදායනත්වා‘‘භන්යත, පිණ්ඩාෙපවිට්ඨානංතුම්හාදිසානං අරහන්තානං
භික්ඛං දත්වා මහල්ලවගකිත්ථියෙො දුක්ඛා මුච්චිස්සන්තී’’ති ආහ. යථයරො 
උට්ඨහිත්වා ද්වාරං විවරිත්වා කාලවගං ඔයලවගොයකන්යතො ‘‘පායතොයෙවා’’ති
ඤත්වාපත්තචීවරං ආදාෙගාමංපාවිසි. 

දාරිකාපි භත්තං සම්පායදත්වා ‘‘ඉදානි යම භාතා ආගමිස්සති, ඉදානි
ආගමිස්සතී’’තිද්වාරංඔයලවගොකෙමානානිසීදි.සායථයරඝරද්වාරංසම්පත්යත 
පත්තං ගයහත්වා සප්පිඵාණිතයෙොජිතස්ස ඛීරපිණ්ඩපාතස්ස පූයරත්වා හත්යථ
ඨයපසි. යථයරො ‘‘සුඛං යහොතූ’’ති අනුයමොදනං කත්වා පක්කාමි. සාපි තං
ඔයලවගොකෙමානාව අට්ඨාසි. යථරස්ස හි තදා අතිවිෙ පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො

අයහොසි, විප්පසන්නානිඉන්ද්රිොනි, මුඛංබන්ධනාමුත්තතාලවගපක්කංවිෙඅතිවිෙ
වියරොචිත්ථ. 

මහාඋපාසිකා අරඤ්ඤයතො ආගන්ත්වා ‘‘කිං, අම්ම, භාතියකො යත 
ආගයතො’’ති පුච්ඡි. සා සබ්බං තං පවත්තිංආයරොයචසි. උපාසිකා ‘‘අජ්ජ යම

පුත්තස්ස පබ්බජිතකිච්චංමත්ථකංපත්ත’’න්තිඤත්වා ‘‘අභිරමතියත, අම්ම, 

භාතා බුද්ධසාසයන, නඋක්කණ්ඨතී’’තිආහ. 
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පටුන 

‘‘මහන්තංයඛොපයනතංසත්ථුදාෙජ්ජං, ෙදිදංසත්තඅරිෙධනානිනාම, තං
නසක්කාකුසීයතනගයහතුං.ෙථාහිවිප්පටිපන්නංපුත්තංමාතාපිතයරො‘අෙං 

අම්හාකංඅපුත්යතො’තිපරිබාහිරංකයරොන්ති, යසොයතසංඅච්චයෙනදාෙජ්ජංන

ලවගභති, එවං කුසීයතොපි ඉදං අරිෙධනදාෙජ්ජං න ලවගභති, ආරද්ධවීරියෙොව

ලවගභතී’’ති ොෙජ්ජමහත්තංපච්චයවක් යතොපි උප්පජ්ජති. 

‘‘මහා යඛො පන යත සත්ථා, සත්ථුයනො හි යත මාතුකුච්ඡිස්මිං
පටිසන්ධිග්ගහණකායලවගපි අභිනික්ඛමයනපි අභිසම්යබොධිෙම්පි 
ධම්මචක්කප්පවත්තන-ෙමකපාටිහාරිෙ-යදයවොයරොහන-
ආයුසඞ්ඛාරයවොස්සජ්ජයනසුපි පරිනිබ්බානකායලවගපි දසසහස්සියලවගොකධාතු
අකම්පිත්ථ. යුත්තං නු යඛො යත එවරූපස්ස සත්ථු සාසයන පබ්බජිත්වා

කුසීයතනභවිතු’’න්තිඑවං සත්ථුමහත්තං පච්චයවක් යතොපි උප්පජ්ජති. 

‘‘ජාතිොපි ත්වං ඉදානි න ලවගාමකජාතියකො, අසම්භින්නාෙ 

මහාසම්මතපයවණිො ආගතඋක්කාකරාජවංයස ජායතොසි, 

සුද්යධොදනමහාරාජස්ස ච මහාමාොයදවිො ච නත්තා, රාහුලවගභද්දස්ස

කනිට්යඨො, තො නාම එවරූයපන ජිනපුත්යතන හුත්වා න යුත්තං කුසීයතන

විහරිතු’’න්තිඑවං ජාතිමහත්තංපච්චයවක් යතොපි උප්පජ්ජති. 

‘‘සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලවගානා යචව අසීති මහාසාවකා ච වීරියෙයනව 

යලවගොකුත්තරධම්මං පටිවිජ්ඣිංසු. ත්වං පන එයතසං සබ්රහ්මචාරීනං මග්ගං

පටිපජ්ජසි, න පටිපජ්ජසී’’ති එවං සබ්රහ්මචාරිමහත්තං පච්චයවක් යතොපි 
උප්පජ්ජති. 

කුච්ඡිං පූයරත්වා ඨිතඅජගරසදියස විස්සට්ඨකායිකයචතසිකවීරියෙ 

කුසීතපුග්ගයලවග පරිවජ්යජන්තස්සාපි, ආරද්ධවීරියෙ පහිතත්යත පුග්ගයලවග 

යසවන්තස්සාපි ඨානනිසජ්ජාදීසු වීරියුප්පාදනත්ථං
නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපි උප්පජ්ජති. එවං උප්පන්නස්ස පනස්ස
අරහත්තමග්යගනභාවනාපාරිපූරීයහොති. 

එකාදස ධම්මා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති –

බුද්ධානුස්සතිධම්යමො, සඞ්යඝො, සීලවගං, චායගො, යදවතානුස්සති, උපසමානුස්සති, 

ලූඛපුග්ගලවගපරිවජ්ජනතා, සිනිද්ධපුග්ගලවගයසවනතා, 

පසාදනීෙසුත්තන්තපච්චයවක්ඛණතා, තදධිමුත්තතාති. 

බුද්ධගුයණ අනුස්සරන්තස්සාපි හි ොව උපචාරා සකලවගසරීරං ඵරමායනො 

පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො උප්පජ්ජති, ධම්මසඞ්ඝගුයණ අනුස්සරන්තස්සාපි, 

දීඝරත්තං අඛණ්ඩං කත්වා රක්ඛිතං චතුපාරිසුද්ධිසීලවගං පච්චයවක්ඛන්තස්සාපි, 
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ගිහියනො දසසීලවගපඤ්චසීලවගානි පච්චයවක්ඛන්තස්සාපි, දුබ්භික්ඛභොදීසු පණීතං
යභොජනං සබ්රහ්මචාරීනං දත්වා ‘‘එවං නාම අදම්හා’’ති චාගං 

පච්චයවක්ඛන්තස්සාපි, ගිහියනොපි එවරූයප කායලවග සීලවගවන්තානං දින්නදානං 

පච්චයවක්ඛන්තස්සාපි, යෙහි ගුයණහි සමන්නාගතා යදවත්තං පත්තා, 

තථාරූපානංඅත්තනිඅත්ථිතංපච්චයවක්ඛන්තස්සාපි, සමාපත්තිො වික්ඛම්භිතා

කියලවගසාසට්ඨිපිසත්තතිපිවස්සානි න සමුදාචරන්තීතිපච්චයවක්ඛන්තස්සාපි, 
යචතිෙදස්සනයබොධිදස්සනයථරදස්සයනසු අසක්කච්චකිරිොෙ
සංසූචිතලූඛභායව බුද්ධාදීසු පසාදසියනහාභායවන ගද්රභපිට්ඨරජසදියස 

ලූඛපුග්ගයලවග පරිවජ්යජන්තස්සාපි, බුද්ධාදීසු පසාදබහුයලවග මුදුචිත්යත 

සිනිද්ධපුග්ගයලවග යසවන්තස්සාපි, රතනත්තෙගුණපරිදීපයක පසාදනීයෙ

සුත්තන්යත පච්චයවක්ඛන්තස්සාපි, ඨානනිසජ්ජාදීසු පීතිඋප්පාදනත්ථං 
නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපි උප්පජ්ජති. එවං උප්පන්නස්ස පනස්ස 
අරහත්තමග්යගනභාවනාපාරිපූරීයහොති. 

සත්ත ධම්මා පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති – 

පණීතයභොජනයසවනතා, උතුසුඛයසවනතා, ඉරිොපථසුඛයසවනතා, 

මජ්ඣත්තපයෙොගතා, සාරද්ධකාෙපුග්ගලවගපරිවජ්ජනතා, පස්සද්ධකාෙ-

පුග්ගලවගයසවනතා, තදධිමුත්තතාති. 

පණීතඤ්හිසිනිද්ධංයභොජනංභුඤ්ජන්තස්සාපි, සීතුණ්යහසුඋතූසු ඨානාදීසු
ච ඉරිොපයථසු සප්පාෙං උතුඤ්ච ඉරිොපථඤ්ච යසවන්තස්සාපි පස්සද්ධි 

උප්පජ්ජති.යෙොපනමහාපුරිසජාතියකොසබ්බඋතුඉරිොපථක්ඛයමොවයහොති, න

තං සන්ධායෙතං වුත්තං. ෙස්ස සභාගවිසභාගතා අත්ථි, තස්යසව විසභායග
උතුඉරිොපයථ වජ්යජත්වා සභායග යසවන්තස්ස උප්පජ්ජති.
මජ්ඣත්තපයෙොයගො වුච්චති අත්තයනො ච පරස්ස ච 
කම්මස්සකතපච්චයවක්ඛණා. ඉමිනා මජ්ඣත්තපයෙොයගන උප්පජ්ජති. යෙො 

යලවගඩ්ඩුදණ්ඩාදීහිපරංවියහඨෙමායනොවවිචරති, එවරූපංසාරද්ධකාෙපුග්ගලවගං 

පරිවජ්යජන්තස්සාපි, සංෙතපාදපාණිං පස්සද්ධකාෙං පුග්ගලවගංයසවන්තස්සාපි, 
ඨානනිසජ්ජාදීසු පස්සද්ධිඋප්පාදනත්ථාෙ නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපි 

උප්පජ්ජති.එවංඋප්පන්නස්සපනස්සඅරහත්තමග්යගනභාවනාපාරිපූරීයහොති. 

දස ධම්මා සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති – 

වත්ථුවිසදකිරිෙතා, ඉන්ද්රිෙසමත්තපටිපාදනතා, නිමිත්තකුසලවගතා, සමයෙ

චිත්තස්ස පග්ගණ්හනතා, සමයෙ චිත්තස්ස නිග්ගණ්හනතා, සමයෙ

සම්පහංසනතා, සමයෙ අජ්ඣුයපක්ඛනතා, අසමාහිතපුග්ගලවගපරිවජ්ජනතා, 

සමාහිතපුග්ගලවගයසවනතා, තදධිමුත්තතාති. තත්ථ වත්ථුවිසෙකිරිෙතා ච 

ඉන්ද්රිෙසමත්තපටිපාෙනතා චවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බා. 
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නිමිත්තකුසලතා නාම කසිණනිමිත්තස්ස උග්ගහණකුසලවගතා. සමයෙ 

චිත්තස්ස පග්ගණ්හනතාති ෙස්මිං සමයෙ අතිසිථිලවගවීරිෙතාදීහි ලීනං චිත්තං 

යහොති, තස්මිංසමයෙධම්මවිචෙවීරිෙපීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගසමුට්ඨාපයනනතස්ස 

පග්ගණ්හනං. සමයෙ චිත්තස්ස නිග්ගණ්හනතාති ෙස්මිං සමයෙ 

අච්චාරද්ධවීරිෙතාදීහි උද්ධතං චිත්තං යහොති, තස්මිං සමයෙ 
පස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගසමුට්ඨාපයනන තස්ස නිග්ගණ්හනං. 

සමයෙ සම්පහංසනතාති ෙස්මිං සමයෙ චිත්තං පඤ්ඤාපයෙොගමන්දතාෙ වා 

උපසමසුඛානං විගයමන වා නිරස්සාදං යහොති, තස්මිං සමයෙ 

අට්ඨසංයවගවත්ථුපච්චයවක්ඛයණන සංයවයජති. ට්අා සංයවගවත්ථූනි නාම

ජාතිජරාබයාධිමරණානි චත්තාරි, අපාෙදුක්ඛං පඤ්චමං, අතීයත වට්ටමූලවගකං

දුක්ඛං, අනාගයත වට්ටමූලවගකං දුක්ඛං, පච්චුප්පන්යන ආහාරපරියෙට්ඨිමූලවගකං

දුක්ඛන්ති. රතනත්තෙගුණානුස්සරයණන ච පසාදං ජයනති, අෙං වුච්චති
‘‘සමයෙසම්පහංසනතා’’ති. 

සමයෙ ට්ජ්ඣුයපක් නතා නාම ෙස්මිං සමයෙ සම්මාපටිපත්තිං ආගම්ම
අලීනං අනුද්ධතං අනිරස්සාදං ආරම්මයණ සමප්පවත්තං සමථවීථිපටිපන්නං

චිත්තං යහොති, තදාස්ස පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසයනසු න බයාපාරං ආපජ්ජති

සාරථි විෙ සමප්පවත්යතසු අස්යසසු. අෙං වුච්චති ‘‘සමයෙ

අජ්ඣුයපක්ඛනතා’’ති. ට්සමාහිතපුග්ගලපරිවජ්ජනතා නාම උපචාරං වා
අප්පනං වා අප්පත්තානං වික්ඛිත්තචිත්තානං පුග්ගලවගානං ආරකා පරිවජ්ජනං. 

සමාහිතපුග්ගලයසවනතා නාමඋපචායරනවාඅප්පනාෙ වාසමාහිතචිත්තානං

යසවනා භජනා පයිරුපාසනා. තෙධිමුත්තතා නාම ඨානනිසජ්ජාදීසු
සමාධිඋප්පාදනත්ථයමව නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තතා. එවඤ්හි පටිපජ්ජයතො
එස උප්පජ්ජති. එවං උප්පන්නස්ස පනස්ස අරහත්තමග්යගන භාවනාපාරිපූරී 
යහොති. 

පඤ්ච ධම්මා උයපක් ාසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති –

සත්තමජ්ඣත්තතා, සඞ්ඛාරමජ්ඣත්තතා, 

සත්තසඞ්ඛාරයකලවගාෙනපුග්ගලවගපරිවජ්ජනතා, 

සත්තසඞ්ඛාරමජ්ඣත්තපුග්ගලවගයසවනතා, තදධිමුත්තතාති. තත්ථ

ද්වීහාකායරහි සත්තමජ්ඣත්තතං සමුට්ඨායපති–‘‘ත්වංඅත්තයනොවකම්යමන

ආගන්ත්වා අත්තයනොව කම්යමන ගමිස්සසි, එයසොපි අත්තයනො කම්යමන

ආගන්ත්වා අත්තයනොව කම්යමන ගමිස්සති, ත්වං කං යකලවගාෙසී’’ති එවං

කම්මස්සකතපච්චයවක්ඛයණනච–‘‘පරමත්ථයතොසත්යතොයෙවනත්ථි, යසො 
ත්වංකංයකලවගාෙසී’’තිඑවංනිස්සත්තපච්චයවක්ඛයණනච.ද්වීයහවාකායරහි 

සඞ් ා මජ්ඣත්තතං සමුට්ඨායපති – ‘‘ඉදං චීවරං අනුපුබ්යබන
වණ්ණවිකාරතඤ්යචව ජිණ්ණභාවඤ්ච උපගන්ත්වා පාදපුඤ්ඡනයචොළකං



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තං 
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පටුන 

හුත්වා ෙට්ඨියකොටිො ඡඩ්ඩනීෙං භවිස්සති, සයච පනස්ස සාමියකො භයවෙය, 

නාෙං එවං විනස්සිතුං දයදෙයා’’ති එවං අස්සාමිකභාවපච්චයවක්ඛයණන ච, 

‘‘අනද්ධනිෙං ඉදං තාවකාලික’’න්ති එවං තාවකාලිකභාවපච්චයවක්ඛයණන

ච.ෙථාචචීවයර, එවංපත්තාදීසුපියෙොජනාකාතබ්බා. 

සත්තසඞ් ා යථලාෙනපුග්ගලපරිවජ්ජනතාති එත්ථයෙොපුග්ගයලවගොගිහිවා

අත්තයනො පුත්තධීතාදියක, පබ්බජියතො වා අත්තයනො 

අන්යතවාසිකසමානුපජ්ඣාෙකාදියක මමාෙති, සහත්ථාව යනසං 

යකසච්යඡදන-සූචිකම්ම-චීවරයධොවන-රජන-පත්තපචනාදීනි කයරොති, 

මුහුත්තම්පි අපස්සන්යතො ‘‘අසුයකො සාමයණයරො කුහිං, අසුයකො දහයරො

කුහි’’න්ති භන්තමියගො විෙ ඉයතො චියතො ච ආයලවගොයකති, අඤ්යඤන
යකසච්යඡදනාදීනං අත්ථාෙ ‘‘මුහුත්තං තාව අසුකං යපයසථා’’ති

ොචිෙමායනොපි ‘‘අම්යහපි තං අත්තයනො කම්මං න කායරම, තුම්යහ නං 

ගයහත්වාකිලවගයමස්සථා’’තිනයදති, අෙං සත්තයථලාෙයනො නාම.යෙො පන

චීවරපත්තථාලවගකකත්තරෙට්ඨිආදීනි මමාෙති, අඤ්ඤස්ස හත්යථන

පරාමසිතුම්පින යදති, තාවකාලිකං ොචියතොපි ‘‘මෙම්පි ඉමං ධනාෙන්තාන

පරිභුඤ්ජාම, තුම්හාකංකිං දස්සාමා’’තිවදති, අෙං සඞ් ා යථලාෙයනො නාම.

යෙො පන යතසු ද්වීසුපි වත්ථූසු මජ්ඣත්යතො උදාසියනො, අෙං 

සත්තසඞ් ා මජ්ඣත්යතො නාම. ඉති අෙං උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො 

එවරූපං සත්තසඞ්ඛාරයකලවගාෙනපුග්ගලවගං ආරකා පරිවජ්යජන්තස්සාපි, 

සත්තසඞ්ඛාරමජ්ඣත්තපුග්ගලවගං යසවන්තස්සාපි, ඨානනිසජ්ජාදීසු
තදුප්පාදනත්ථං නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපිඋප්පජ්ජති.එවංඋප්පන්නස්ස
පනස්ස අරහත්තමග්යගනභාවනාපාරිපූරීයහොති. 

ට්සුභනිමිත්තන්ති උද්ධුමාතකාදියභදා දස අසුභාරම්මණා ධම්මා. 

යෙොනියසොමනසිථා බහුලීථාය ොති එත්ථ පන යෙොනියසොමනසිකායරො නාම

උපාෙමනසිකායරො, පථමනසිකායරො, උප්පාදකමනසිකායරො. අපිච ඡ ධම්මා 

කාමච්ඡන්දස්ස පහානාෙ සංවත්තන්ති – අසුභනිමිත්තස්ස උග්ගයහො, 

අසුභභාවනානුයෙොයගො, ඉන්ද්රියෙසු ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා, 

කලවගයාණමිත්තතා, සප්පාෙකථාති. 

දසවිධඤ්හි අසුභනිමිත්තං උග්ගණ්හන්තස්සාපි කාමච්ඡන්යදො පහීෙති, 

භායවන්තස්සාපි, ඉන්ද්රියෙසු ගුත්තද්වාරස්සාපි, චතුන්නං පඤ්චන්නං 
ආයලවගොපානං ඔකායස සති උදකං පිවිත්වා ොපනසීලවගතාෙ යභොජයන 

මත්තඤ්ඤුයනොපි.යතයනතංවුත්තං– 

‘‘චත්තායරො පඤ්චආයලවගොයප, අභුත්වාඋදකං පියව; 
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අලවගංඵාසුවිහාරාෙ, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’ති.(යථරගා. 983); 

අසුභකම්මිකතිස්සත්යථරසදියස අසුභභාවනාරයත කලවගයාණමිත්යත 

යසවන්තස්සාපි කාමච්ඡන්යදො පහීෙති, ඨානනිසජ්ජාදීසු දසඅසුභනිමිත්තාෙ-
සප්පාෙකථාෙපි පහීෙති. යතන වුත්තං ‘‘ඡ ධම්මා කාමච්ඡන්දස්ස පහානාෙ

සංවත්තන්තී’’ති. ඉයමහි පන ඡහි ධම්යමහි පහීනස්ස කාමච්ඡන්දස්ස
අරහත්තමග්යගනආෙතිංඅනුප්පායදොයහොති. 

යමත්තායචයතොවිමුත්තීතිඑත්ථයමත්තාති වුත්යතඅප්පනාපිඋපචායරොපි

වට්ටති, යචයතොවිමුත්තීති අප්පනායෙව. යෙොනියසොමනසිකායරො 

වුත්තලවගක්ඛයණොව. අපිච ඡ ධම්මා බයාපාෙස්ස පහානාෙ සංවත්තන්ති –

යමත්තානිමිත්තස්ස උග්ගයහො, යමත්තාභාවනානුයෙොයගො, 

කම්මස්සකතාපච්චයවක්ඛණතා, පටිසඞ්ඛානබහුලවගතා, කලවගයාණමිත්තතා, 
සප්පාෙකථාති. 

ඔදිස්සකඅයනොදිස්සකදිසාඵරණානඤ්හි අඤ්ඤතරවයසන යමත්තං 

උග්ගණ්හන්තස්සාපි බයාපායදො පහීෙති, තථා
ඔධියසොඅයනොධියසොදිසාඵරණවයසනයමත්තං භායවන්තස්සාපි.‘‘ත්වංඑතස්ස

කුද්යධො කිං කරිස්සසි? කිමස්ස සීලවගාදීනි නායසතුං සක්ඛිස්සසි? නනු ත්වං

අත්තයනො කම්යමන ආගන්ත්වා අත්තයනො කම්යමයනව ගමිස්සසි? පරස්ස
කුජ්ඣනං නාම වීතච්චිකඞ්ගාරතත්තඅෙසලවගාකගූථාදීනි ගයහත්වා පරං 

පහරිතුකාමතාසදිසං යහොති. එයසොපි තව කුද්යධො කිං කරිස්සති? කිං යත

සීලවගාදීනි විනායසතුං සක්ඛිස්සති? එස අත්තයනො කම්යමන ආගන්ත්වා

අත්තයනො කම්යමයනව ගමිස්සති? අප්පටිච්ඡිතපයහණකං විෙ පටිවාතං
ඛිත්තරයජොමුට්ඨි විෙ ච එතස්යසයවස යකොයධො මත්ථයක පතිස්සතී’’ති එවං

අත්තයනොචපරස්සචකම්මස්සකතංපච්චයවක්ඛයතොපි, උභෙකම්මස්සකතං

පච්චයවක්ඛිත්වා පටිසඞ්ඛායන ඨිතස්සාපි, අස්සගුත්තත්යථරසදියස 

යමත්තාභාවනාරයත කලවගයාණමිත්යත යසවන්තස්සාපි බයාපායදො පහීෙති, 
ඨානනිසජ්ජාදීසු යමත්තානිස්සිතසප්පාෙකථාෙපි පහීෙති. යතන වුත්තං ‘‘ඡ

ධම්මා බයාපාදස්ස පහානාෙ සංවත්තන්තී’’ති. ඉයමහි පන ඡහි ධම්යමහි
පහීනස්ස බයාපාදස්සඅනාගාමිමග්යගනආෙතිංඅනුප්පායදොයහොති. 

ට්ත්ථි භික් යව ට් තීතිආදි වුත්තත්ථයමව. අපි ච ඡ ධම්මා ථිනමිද්ධස්ස 

පහානාෙ සංවත්තන්ති – අතියභොජයන නිමිත්තග්ගායහො, 

ඉරිොපථසම්පරිවත්තනතා, ආයලවගොකසඤ්ඤාමනසිකායරො, අබ්යභොකාසවායසො, 

කලවගයාණමිත්තතා, සප්පාෙකථාති. 
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ආහරහත්ථකං, භුත්තවමිතකං, තත්රවට්ටකං, අලවගංසාටකං, 
කාකමාසකයභොජනං භුඤ්ජිත්වා රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායන නිසින්නස්ස හි 

සමණධම්මං කයරොයතො ථිනමිද්ධං මහාහත්ථී විෙ ඔත්ථරන්තං ආගච්ඡති, 
චතුපඤ්චආයලවගොපඔකාසං පන ඨයපත්වා පානීෙං පිවිත්වා ොපනසීලවගස්ස
භික්ඛුයනො තං න යහොතීති එවං අතියභොජයන නිමිත්තං ගණ්හන්තස්සපි

ථිනමිද්ධං පහීෙති. ෙස්මිං ඉරිොපයථ ථිනමිද්ධං ඔක්කමති, තයතො අඤ්ඤං

පරිවත්යතන්තස්සාපි, රත්තිං චන්දායලවගොකදීපායලවගොකඋක්කායලවගොයක දිවා

සූරිොයලවගොකං මනසිකයරොන්තස්සාපි, අබ්යභොකායස වසන්තස්සාපි, 
මහාකස්සපත්යථරසදියස පහීනථිනමිද්යධ කලවගයාණමිත්යත යසවන්තස්සාපි

ථිනමිද්ධං පහීෙති, ඨානනිසජ්ජාදීසු ධුතඞ්ගනිස්සිතසප්පාෙකථාෙපි පහීෙති.
යතනවුත්තං ‘‘ඡ ධම්මාථිනමිද්ධස්සපහානාෙසංවත්තන්තී’’ති.ඉයමහිපන
ඡහි ධම්යමහි පහීනස්ස ථිනමිද්ධස්ස අරහත්තමග්යගන ආෙතිං අනුප්පායදො
යහොති. 

ට්ත්ථිභික් යවයචතයසොවූපසයමොතිආදීනි වුත්තත්ථායනව.අපිචඡධම්මා 

උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස පහානාෙ සංවත්තන්ති – බහුස්සුතතා, පරිපුච්ඡකතා, 

විනයෙපකතඤ්ඤුතා, වුද්ධයසවිතතා, කලවගයාණමිත්තතා, සප්පාෙකථාති. 

බාහුසච්යචනපි හි එකං වා ද්යව වා තයෙො වා චත්තායරො වා පඤ්ච වා 
නිකායෙ පාළිවයසන ච අත්ථවයසන ච උග්ගණ්හන්තස්සාපි

උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීෙති, කප්පිොකප්පිෙපරිපුච්ඡාබහුලවගස්සාපි, 

විනෙපඤ්ඤත්තිෙං චිණ්ණවසීභාවතාෙ පකතඤ්ඤුයනොපි, වුද්යධ

මහල්ලවගකත්යථයර උපසඞ්කමන්තස්සාපි, උපාලිත්යථරසදියස විනෙධයර

කලවගයාණමිත්යතයසවන්තස්සාපි, උද්ධච්චකුක්කුච්චංපහීෙති, ඨානනිසජ්ජාදීසු
කප්පිොකප්පිෙනිස්සිතසප්පාෙකථාෙපි පහීෙති. යතන වුත්තං ‘‘ඡ ධම්මා
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස පහානාෙ සංවත්තන්තී’’ති. ඉයමහි පන ඡහි ධම්යමහි

පහීයන උද්ධච්චකුක්කුච්යච උද්ධච්චස්ස අරහත්තමග්යගන, කුක්කුච්චස්ස
අනාගාමිමග්යගනආෙතිංඅනුප්පායදොයහොතීති. 

කුසලාකුසලාධම්මාතිආදීනිපි වුත්තත්ථායනව.අපිචඡධම්මා විචිකිච්ඡාෙ 

පහානාෙ සංවත්තන්ති – බහුස්සුතතා, පරිපුච්ඡකතා, විනයෙ පකතඤ්ඤුතා, 

අධියමොක්ඛබහුලවගතා, කලවගයාණමිත්තතා, සප්පාෙකථාති. 

බාහුසච්යචනපි හි එකං වා…යප.… පඤ්ච වා නිකායෙ පාළිවයසන ච 

අත්ථවයසනචඋග්ගණ්හන්තස්සාපිවිචිකිච්ඡාපහීෙති, තීණිරතනානිආරබ්භ 

පරිපුච්ඡාබහුලවගස්සාපි, විනයෙ චිණ්ණවසීභාවස්සාපි, තීසු රතයනසු

ඔකප්පනිෙසද්ධාසඞ්ඛාතඅධියමොක්ඛබහුලවගස්සාපි, සද්ධාධිමුත්යත 
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වක්කලිත්යථරසදියස කලවගයාණමිත්යත යසවන්තස්සාපි විචිකිච්ඡා පහීෙති, 
ඨානනිසජ්ජාදීසුතිණ්ණංරතනානංගුණනිස්සිතසප්පාෙකථාෙපිපහීෙති.යතන
වුත්තං ‘‘ඡ ධම්මා විචිකිච්ඡාෙ පහානාෙ සංවත්තන්තී’’ති. ඉයමහි පන ඡහි
ධම්යමහි පහීනාෙ විචිකිච්ඡාෙ යසොතාපත්තිමග්යගන ආෙතිං අනුප්පායදො
යහොති. ඉති භගවා ඉමස්මිං සුත්යත යදසනං තීහි භයවහි නිවත්යතත්වා
අරහත්යතන කූටං ගණ්හි. යදසනාපරියෙොසායන පඤ්චසතා භික්ඛූ අරහත්තං
පාපුණිංසු. 

2. පරිොෙසුත්තවණ්ණනා 

233. දුතියෙ සම්බහුලාති විනෙපරිොයෙන තයෙො ජනා සම්බහුලවගාති

වුච්චන්ති, තයතොපරංසඞ්යඝො.සුත්තන්තපරිොයෙනතයෙොතයෙොඑව, තයතො

උද්ධංසම්බහුලවගා.ඉධසුත්තන්තපරිොයෙනසම්බහුලවගාතියවදිතබ්බා. පිණ්ඩාෙ

පවිසිංසූති පිණ්ඩාෙ පවිට්ඨා. යත පන න තාව පවිට්ඨා, ‘‘පවිසිස්සාමා’’ති

නික්ඛන්තත්තා පන පවිසිංසූති වුත්තා. ෙථා කිං? ෙථා ‘‘ගාමං ගමිස්සාමී’’ති
නික්ඛන්තපුරියසො තං ගාමං අපත්යතොපි ‘‘කහං ඉත්ථන්නායමො’’ති වුත්යත 

‘‘ගාමං ගයතො’’ති වුච්චති, එවං. පරිබ්බාජථානං ආ ායමොති යජතවනස්ස

අවිදූයර අඤ්ඤතිත්ථිොනං පරිබ්බාජකානං ආරායමො අත්ථි, තං සන්ධායෙතං 

වුත්තං. සමයණොආවුයසොතිආවුයසොතුම්හාකංසත්ථාසමයණො යගොතයමො. 

මෙම්පිය ොආවුයසොසාවථානංඑවංධම්මං යෙයසමාතිතිත්ථිොනංසමයෙ

‘‘පඤ්චනීවරණාපහාතබ්බා, සත්තයබොජ්ඣඞ්ගා භායවතබ්බා’’තිඑතංනත්ථි. 
යතපනආරාමංගන්ත්වා පරිසපරිෙන්යතඨත්වාඅඤ්ඤංඔයලවගොයකන්යතොවිෙ
අඤ්ඤවිහිතකාවිෙහුත්වාභගවයතො ධම්මයදසනංසුණන්ති.තයතො‘‘සමයණො
යගොතයමො ‘ඉදං පජහථඉදං භායවථා’ති වදතී’’ති සල්ලවගක්යඛත්වා අත්තයනො
ආරාමං ගන්ත්වා ආරාමමජ්යඣ ආසනං පඤ්ඤායපත්වා 
උපට්ඨාෙකඋපට්ඨායිකාහි පරිවුතා සීසං උක්ඛිපිත්වා කාෙං උන්නායමත්වා

අත්තයනො සෙම්භූඤායණන පටිවිද්ධාකාරං දස්යසන්තා – ‘‘පඤ්ච නීවරණා

නාමපහාතබ්බා, සත්තයබොජ්ඣඞ්ගානාමභායවතබ්බා’’තිකයථන්ති. 

ඉධයනොආවුයසොතිඑත්ථ ඉධාතිඉමස්මිංපඤ්ඤාපයන. යථොවියසයසොති 

කිංඅධිකං? යථොට්ධිප්පොයසොතියකොඅධිකප්පයෙොයගො? කිංනානාථ ණන්ති

කිං නානත්තං? ධම්මයෙසනාෙ වා ධම්මයෙසනන්ති ෙදිදං සමණස්ස වා

යගොතමස්ස ධම්මයදසනාෙ සද්ධිං අම්හාකං ධම්මයදසනං, අම්හාකං වා
ධම්මයදසනාෙ සද්ධිං සමණස්ස යගොතමස්ස ධම්මයදසනං ආරබ්භ 

නානාකරණංවුච්යචෙය, තංකින්නාමාතිවදන්ති.දුතිෙපයදපිඑයසවනයෙො. 
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යනවට්භිනන්දිංසූති‘‘එවයමව’’න්තින සම්පටිච්ඡිංසු. නප්පටික්යථොසිංසූති

‘‘නයිදංඑව’’න්තින පටියසධිංසු.කිංපනයතපයහොන්තාඑවංඅකංසු, උදාහු

අප්පයහොන්තාති? පයහොන්තා. න හි යත එත්තකං කථං කයථතුං න
සක්යකොන්ති ‘‘ආවුයසො තුම්හාකං සමයෙ පඤ්ච නීවරණා පහාතබ්බා නාම

නත්ථි, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා භායවතබ්බා නාම නත්ථී’’ති. එවං පන යතසං 

අයහොසි–‘‘අත්ථියනොඑතංකථාපාභතං, මෙංඑතංසත්ථුආයරොයචස්සාම, අථ
යනොසත්ථා මධුරධම්මයදසනංයදයසස්සතී’’ති. 

පරිොයෙොතිකාරණං. නයචව සම්පායිස්සන්තීතිසම්පායදත්වාකයථතුංන

සක්ඛිස්සන්ති. උත්තරිඤ්ච විඝාතන්ති අසම්පාෙනයතො උත්තරිම්පි දුක්ඛං 
ආපජ්ජිස්සන්ති. සම්පායදත්වා කයථතුං අසක්යකොන්තානඤ්හි දුක්ඛං

උප්පජ්ජති. ෙකා තං, භික් යව, ට්විසෙස්මින්ති එත්ථ තන්ති නිපාතමත්තං, 

ෙකාති කාරණවචනං, ෙස්මා අවිසයෙ පඤ්යහො පුච්ඡියතොති අත්යථො. 

සයෙවයථතිසහ යදයවහිසයදවයක. සමා ථාදීසුපි එයසවනයෙො. එවං තීණි

ඨානානි යලවගොයක පක්ඛිපිත්වා ද්යව පජාොති, පඤ්චහිපි සත්තයලවගොකයමව
පරිොදියිත්වා එතස්මිං සයදවකාදියභයද යලවගොයක යදවං වා මනුස්සං වා න

සමනුපස්සාමීති දීයපති. ඉයතොවාපනසුත්වාතිඉයතොවාපනමමසාසනයතො

සුත්වා. ඉයතො සුත්වා හි තථාගයතො තථාගතසාවයකොපි ආරායධෙය, 

පරියතොයසෙය, අඤ්ඤථාආරාධනානාම නත්ථීතිදස්යසති. 

ඉදානි අත්තයනො යතසං පඤ්හානං යවෙයාකරයණන චිත්තාරාධනං 

දස්යසන්යතො ථතයමො ච භික් යව පරිොයෙොතිආදිමාහ. තත්ථ ට්ජ්ඣත්තං

ථාමච්ඡන්යෙොති අත්තයනො පඤ්චක්ඛන්යධ ආරබ්භ උප්පන්නඡන්දරායගො. 

බහිද්ධා ථාමච්ඡන්යෙොති පයරසං පඤ්චක්ඛන්යධ ආරබ්භ 

උප්පන්නඡන්දරායගො. උද්යෙසං ගච්ඡතීති ගණනං ගච්ඡති. ට්ජ්ඣත්තං

බයාපායෙොති අත්තයනො හත්ථපාදාදීසු උප්පන්නපටියඝො. බහිද්ධා බයාපායෙොති

පයරසං යතසු උප්පන්නපටියඝො. ට්ජ්ඣත්තං ධම්යමසු විචිකිච්ඡාති අත්තයනො 

ඛන්යධසු විමති. බහිද්ධා ධම්යමසු විචිකිච්ඡාති බහිද්ධා අට්ඨසු ඨායනසු

මහාවිචිකිච්ඡා. ට්ජ්ඣත්තං ධම්යමසු සතීති අජ්ඣත්තියක සඞ්ඛායර

පටිග්ගණ්හන්තස්සඋප්පන්නාසති. බහිද්ධාධම්යමසුසතීතිබහිද්ධාසඞ්ඛායර

පරිග්ගණ්හන්තස්ස උප්පන්නා සති. ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්යගපි එයසව
නයෙො. 

ථායිථන්තිචඞ්කමංඅධිට්ඨහන්තස්ස උප්පන්නවීරිෙං. යචතසිථන්ති–‘‘න

තාවාහං ඉමං පල්ලවගඞ්කං භින්දිස්සාමි, ොව යම අනුපාදාෙ ආසයවහි චිත්තං

විමුච්චිස්සතී’’ති එවං කාෙපයෙොගං විනා උප්පන්නවීරිෙං. ථාෙප්පස්සද්ධීති

තිණ්ණං ඛන්ධානං දරථපස්සද්ධි. චිත්තප්පස්සද්ධීති විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස 
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දරථපස්සද්ධි. උයපක් ාසම්යබොජ්ඣඞ්යග සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගසදියසොව
විනිච්ඡයෙො. 

ඉමස්මිං සුත්යත මිස්සකසම්යබොජ්ඣඞ්ගා කථිතා. එයතසු හි 

අජ්ඣත්තධම්යමසු සති, පවිචයෙො, උයපක්ඛාති ඉයම අත්තයනො

ඛන්ධාරම්මණත්තා යලවගොකිොව යහොන්ති, තථා මග්ගං අපත්තං කායිකවීරිෙං.

අවිතක්කඅවිචාරාපනපීතිසමාධීකිඤ්චාපි රූපාවචරායහොන්ති, රූපාවචයරපන
යබොජ්ඣඞ්ගා න ලවගබ්භන්තීති යලවගොකුත්තරාව යහොන්ති. යෙ ච යථරා

බ්රහ්මවිහාරවිපස්සනාපාදකජ්ඣානාදීසු යබොජ්ඣඞ්යග උද්ධරන්ති, යතසං
මයතන රූපාවචරාපි අරූපාවචරාපි යහොන්ති. යබොජ්ඣඞ්යගසු හි අරූපාවචයර

පීතියෙව එකන්යතන න ලවගබ්භති, යසසා ඡ මිස්සකාව යහොන්තීති.

යදසනාපරියෙොසායන යකචි භික්ඛූ යසොතාපන්නා ජාතා, යකචි සකදාගාමී, 

යකචිඅනාගාමී, යකචිඅරහන්යතොති. 

3. අග්ගිසුත්තවණ්ණනා 

234. තතියෙ සතිඤ්ච ඛ්වාහං, භික් යව, සබ්බත්ථිථං වොමීති
යලවගොණධූපනං විෙ සබ්බකම්මිකාමච්චං විෙ ච සබ්බත්ථ ඉච්ඡිතබ්බං වදාමීති

අත්යථො. ෙථා හි යලවගොණධූපනං සබ්බබයඤ්ජයනසුපි නිවිසති, ෙථා ච
සබ්බකම්මියකො අමච්යචො යෙොධකම්මම්පි කයරොති මන්තකම්මම්පි

පටිහාරකම්මම්පීති සබ්බකිච්චානි සායධති, එවං උද්ධතස්ස චිත්තස්ස

නිග්ගණ්හනං, ලීනස්සපග්ගණ්හනන්තිසබ්බයමතංසතිොඉජ්ඣති, න සක්කා

විනා සතිො එතං සම්පායදතුං, තස්මා එවමාහ. ඉමස්මිං සුත්යත 
පුබ්බභාගවිපස්සනායබොජ්ඣඞ්ගාවකථිතා. 

4. යමත්තාසහගතසුත්තවණ්ණනා 

235. චතුත්යථ යමත්තාසහගයතන යචතසාතිආදි සබ්බං සබ්බාකායරන

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.240-241) විත්ථාරිතයමව. මෙම්පි ය ො, ආවුයසො, 

සාවථානං එවං ධම්මං යෙයසමාති ඉදම්පි යත පුරිමනයෙයනව සත්ථු
ධම්මයදසනංසුත්වා වදන්ති.තිත්ථිොනඤ්හිසමයෙපඤ්චනීවරණප්පහානංවා

යමත්තාදිබ්රහ්මවිහාරභාවනා වා නත්ථි. කිං ගතිථා යහොතීති කිං නිප්ඵත්ති

යහොති. කිංප මාතිකිංඋත්තමා. කිංඵලාතිකිං ආනිසංසා. කිංපරියෙොසානාති

කිං නිට්ඨා. යමත්තාසහගතන්ති යමත්තාෙ සහගතං සංසට්ඨං සම්පයුත්තං.

එයසවනයෙො සබ්බත්ථ. වියවථනිස්සිතාදීනිවුත්තත්ථායනව. 

ට්ප්පටිකූලන්ති දුවිධං අප්පටිකූලවගං – සත්තඅප්පටිකූලවගඤ්ච, 
සඞ්ඛාරඅප්පටිකූලවගඤ්ච. තස්මිං අප්පටිකූයලවග ඉට්යඨ වත්ථුස්මින්ති අත්යථො. 

පටිකූලසඤ්ඤීතිඅනිට්ඨසඤ්ඤී. කථංපයනත්ථඑවංවිහරති? අසුභඵරණංවා
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අනිච්චන්තිමනසිකාරංවාකයරොන්යතො. වුත්තඤ්යහතංපටිසම්භිදාෙං ‘‘කථං

අප්පටිකූයලවග පටිකූලවගසඤ්ඤී විහරති. ඉට්ඨස්මිං වත්ථුස්මිං අසුභාෙ වා ඵරති, 

අනිච්චයතො වා උපසංහරතී’’ති. පටිකූයලවග පන අනිට්යඨ වත්ථුස්මිං

යමත්තාඵරණංවාධාතුමනසිකාරංවාකයරොන්යතො ට්ප්පටිකූලසඤ්ඤීවිහ ති 

නාම.ෙථාහ‘‘කථංපටිකූයලවග අප්පටිකූලවගසඤ්ඤීවිහරති.අනිට්ඨස්මිං වත්ථුස්මිං

යමත්තාෙ වා ඵරති, ධාතුයතො වා උපසංහරතී’’ති (පටි. ම. 2.17). 
උභෙමිස්සකපයදසුපි එයසව නයෙො. අප්පටිකූලවගප්පටිකූයලවගසු හි තයදව

අසුභඵරණංවාඅනිච්චන්තිමනසිකාරං වාකයරොන්යතො පටිකූලසඤ්ඤීවිහ ති 

නාම. පටිකූලවගාපටිකූයලවගසු ච තයදව යමත්තාඵරණං වා ධාතුමනසිකාරං වා

කයරොන්යතො ට්ප්පටිකූලසඤ්ඤී විහ ති නාම. ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා යනව

සුමයනො යහොතී’’තිආදිනා (පටි.ම.2.17) නයෙනවුත්තංපනඡළඞ්ගුයපක්ඛං

පවත්තෙමායනො ‘‘අප්පටිකූයලවග ච පටිකූයලවග ච තදුභෙං අභිනිවජ්යජත්වා
උයපක්ඛයකොතත්ථවිහරතිසයතො සම්පජායනො’’තියවදිතබ්යබො. 

එත්තාවතා ච ඉමස්ස භික්ඛුයනො යමත්තාෙ තිකචතුක්කජ්ඣානං 
නිබ්බත්යතත්වා තයදව පාදකං කත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං
පත්තස්සසහ විපස්සනාෙමග්ගසම්යබොජ්ඣඞ්ගානංඅරියිද්ධිොචදස්සිතත්තා
යදසනා විනිවට්යටතබ්බා සිො. ඉදං පන යමත්තාඣානං පාදකං කත්වා

සඞ්ඛායරසම්මසන්යතොපියෙො අරහත්තංපාපුණිතුංනසක්යකොති, ෙස්මාතස්ස

අරහත්තපරමා යමත්තා න යහොති. ෙංපරමා පන යහොති, තං දස්යසතබ්බං.

තස්මා තස්ස දස්සනත්ථං අෙං යදසනා ආරද්ධා. පරයතො සබ්බයසො වා පන

රූපසඤ්ඤානං සමතික්ථමාතිආදීසුපි ඉමිනා නයෙන පුන
යදසනාරම්භපයෙොජනංයවදිතබ්බං. 

සුභප මන්ති සුභනිට්ඨං, සුභයකොටිකං, සුභනිප්ඵත්තිං. ඉධපඤ්ඤස්සාති

ඉයධව පඤ්ඤා අස්ස, නයිමං යලවගොකං අතික්කමතීති ඉධපඤ්යඤො, තස්ස

ඉධපඤ්ඤස්ස, යලවගොකිෙපඤ්ඤස්සාති අත්යථො. උත්තරිවිමුත්තිං

ට්ප්පටිවිජ්ඣයතොති යලවගොකුත්තරධම්මං අප්පටිවිජ්ඣන්තස්ස. යෙො පන

පටිවිජ්ඣිතුං සක්යකොති, තස්ස අරහත්තපරමාව යමත්තා යහොතීති අත්යථො. 

ථරුණාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

කස්මා පයනතාසං යමත්තාදීනං සුභපරමාදිතා වුත්තා භගවතාති? 
සභාගවයසන තස්ස තස්ස උපනිස්සෙත්තා. යමත්තාවිහාරිස්ස හි සත්තා

අප්පටිකූලවගා යහොන්ති, අථස්ස අප්පටිකූලවගපරිචො අප්පටිකූයලවගසු 
පරිසුද්ධවණ්යණසු නීලවගාදීසු චිත්තං උපසංහරයතො අප්පකසියරයනව තත්ථ

චිත්තං පක්ඛන්දති. ඉති යමත්තා සුභවියමොක්ඛස්ස උපනිස්සයෙො යහොති, න

තයතොපරං, තස්මා සුභප මාතිවුත්තා. 
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කරුණාවිහාරිස්ස උණ්හාභිඝාතාදිරූපනිමිත්තං සත්තදුක්ඛං 
සමනුපස්සන්තස්ස කරුණාෙ පවත්තිසම්භවයතො රූයප ආදීනයවො පරිවිදියතො

යහොති, අථස්ස පරිවිදිතරූපාදීනවත්තා පථවීකසිණාදීසු අඤ්ඤතරං 
උග්ඝායටත්වා රූපනිස්සරයණ ආකායස චිත්තං උපසංහරයතො
අප්පකසියරයනව තත්ථ චිත්තං පක්ඛන්දති. ඉති කරුණා

ආකාසානඤ්චාෙතනස්ස උපනිස්සයෙො යහොති, න තයතො පරං, තස්මා 

ආථාසානඤ්චාෙතනප මාතිවුත්තා. 

මුදිතාවිහාරිස්ස පන යතන යතන පායමොජ්ජකාරයණන 
උප්පන්නපායමොජ්ජසත්තානං විඤ්ඤාණං සමනුපස්සන්තස්ස මුදිතාෙ

පවත්තිසම්භවයතො විඤ්ඤාණග්ගහණපරිචිතංයහොති, අථස්සඅනුක්කමාධිගතං
ආකාසානඤ්චාෙතනංඅතික්කම්ම ආකාසනිමිත්තයගොචයරවිඤ්ඤායණචිත්තං
උපසංහරයතො අප්පකසියරයනව තත්ථ චිත්තං පක්ඛන්දති. ඉති මුදිතා

විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනස්ස උපනිස්සයෙො යහොති, න තයතො පරං, තස්මා 

විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනප මාතිවුත්තා. 

උයපක්ඛාවිහාරිස්ස පන ‘‘සත්තා සුඛිතා වා යහොන්තු, දුක්ඛයතො වා 

විමුච්චන්තු, සම්පත්තසුඛයතො වා මා විගච්ඡන්තූ’’ති ආයභොගාභාවයතො 
සුඛදුක්ඛාදිපරමත්ථගාහවිමුඛසම්භවයතො අවිජ්ජමානග්ගහණදුක්ඛචිත්තං 
යහොති. අථස්ස පරමත්ථගාහයතො විමුඛභාවපරිචිතචිත්තස්ස පරමත්ථයතො 
අවිජ්ජමානග්ගහණදුක්ඛචිත්තස්ස ච අනුක්කමාධිගතං විඤ්ඤාණාඤ්චාෙතනං 
සමතික්කම්මසම්භවයතොඅවිජ්ජමායනපරමත්ථභූතස්සවිඤ්ඤාණස්ස අභායව
චිත්තං උපසංහරයතො අප්පකසියරයනව තත්ථ චිත්තං පක්ඛන්දති. ඉති

උයපක්ඛාආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනස්සඋපනිස්සයෙොයහොති, නතයතොපරං, තස්මා 

ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනප මාති වුත්තා. යදසනාපරියෙොසායන පඤ්චසතා භික්ඛූ 
අරහත්තංපත්තාති. 

5. සඞ්ගාරවසුත්තවණ්ණනා 

236. පඤ්චයම පයගවාති පඨමඤ්යඤව. ථාම ාගපරියුඅඨියතනාති

කාමරාගගහියතන. ථාම ාගපය යතනාති කාමරාගානුගයතන. නිස්ස ණන්ති
තිවිධං කාමරාගස්ස නිස්සරණං වික්ඛම්භනනිස්සරණං තදඞ්ගනිස්සරණං

සමුච්යඡදනිස්සරණන්ති. තත්ථ අසුයභ පඨමජ්ඣානං වික්ඛම්භනනිස්සරණං

නාම, විපස්සනාතදඞ්ගනිස්සරණංනාම, අරහත්තමග්යගොසමුච්යඡදනිස්සරණං

නාම. තං තිවිධම්පි නප්පජානාතීති අත්යථො. ට්ත්තත්කම්පීතිආදීසු

අරහත්තසඞ්ඛායතො අත්තයනො අත්යථො අත්තත්යථො නාම, පච්චෙදාෙකානං

අත්යථො පරත්යථො නාම, ස්යවව දුවියධොපි උභෙත්යථො නාම. ඉමිනා නයෙන 
සබ්බවායරසුඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 
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අෙං පන වියසයසො – බයාපාෙස්ස නිස්ස ණන්තිආදීසු හි ද්යවව
නිස්සරණානි වික්ඛම්භනනිස්සරණඤ්ච සමුච්යඡදනිස්සරණඤ්ච. තත්ථ

බයාපාදස්ස තාව යමත්තාෙ පඨමජ්ඣානං වික්ඛම්භනනිස්සරණං, 
අනාගාමිමග්යගො සමුච්යඡදනිස්සරණං. ථිනමිද්ධස්ස ආයලවගොකසඤ්ඤා 

වික්ඛම්භනනිස්සරණං, අරහත්තමග්යගො සමුච්යඡදනිස්සරණං.

උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස යෙොයකොචිසමයථොවික්ඛම්භනනිස්සරණං, උද්ධච්චස්ස

පයනත්ථ අරහත්තමග්යගො, කුක්කුච්චස්ස අනාගාමිමග්යගො

සමුච්යඡදනිස්සරණං. විචිකිච්ඡාෙ ධම්මවවත්ථානං වික්ඛම්භනනිස්සරණං, 
පඨමමග්යගොසමුච්යඡදනිස්සරණං. 

ො පයනත්ථ යසෙයකාපි බ්රාහ්මණ උෙපත්යතො සංසඅයාො ලා ාෙ

වාතිආදිකා උපමා වුත්තා, තාසු උෙපත්යතොති උදකභරිතා පාති. සංසඅයාොති 

වණ්ණයභදකරණවයසන සංසට්යඨො. පක්කුථියතොති කුථියතො. 

උස්මුෙථජායතොති උසුමජායතො. යසවාලපණථපරියෙොනද්යධොති
තිලවගබීජකාදියභයදන යසවායලවගන වා නීලවගමණ්ඩූකපිට්ඨිවණ්යණන වා

උදකපිට්ඨිං ඡායදත්වා නිබ්බත්තපණයකන පරියෙොනද්යධො. වායතරියතොති

වායතන එරියතො කම්පියතො. ආවියලොති අප්පසන්යනො. ලුළියතොති

අසන්නිසින්යනො. ථලලීභූයතොති කද්දමීභූයතො. ට්න්ධථාය  නික්ඛිත්යතොති
යකොට්ඨන්තරාදියභයදඅනායලවගොකට්ඨායනඨපියතො.ඉමස්මිංසුත්යත භගවාතීහි

භයවහි යදසනං නිවත්යතත්වා අරහත්තනිකූයටන යදසනං නිට්ඨායපසි, 

බ්රාහ්මයණොපනසරණමත්යතපතිට්ඨියතො. 

6. අභෙසුත්තවණ්ණනා 

237. ඡට්යඨ ට්ඤ්ඤාණාෙට්ෙස්සනාොති අඤ්ඤාණත්ථාෙඅදස්සනත්ථාෙ. 

තග්ඝ භගවා නීව ණාති එකංයසන භගවා නීවරණා. ථාෙකිලමයකොති 

කාෙදරයථො. චිත්තකිලමයකොති චිත්තදරයථො. යසොපි යම පටිප්පස්සද්යධොති
තස්සකිරසත්ථුසන්තියකසීතලවගංඋතුසප්පාෙට්ඨානං පවිසිත්වානිසින්නස්ස

කාෙදරයථොපටිපස්සම්භි, තස්මිංපටිපස්සද්යධතදන්වයෙයනව චිත්තදරයථොපි.
අපිචමග්යගයනවස්සඑතංඋභෙම්පිපස්සද්ධන්තියවදිතබ්බං. 

7. ආනාපානවග්යගො 

1. අට්ඨිකමහප්ඵලවගසුත්තාදිවණ්ණනා 

238. සත්තමාදීසු ට්අඨිථසඤ්ඤාති අට්ඨිකං අට්ඨිකන්ති භායවන්තස්ස

උප්පන්නසඤ්ඤා. තං පයනතංභාවෙයතොොව නිමිත්තංනඋප්පජ්ජති, තාව
ඡවිපි චම්මම්පි උපට්ඨාති. නිමිත්යත පන උප්පන්යන ඡවිචම්මානි යනව

උපට්ඨහන්ති, සඞ්ඛවණ්යණො සුද්ධඅට්ඨිකසඞ්ඝායටොව උපට්ඨාති 
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හත්ථික්ඛන්ධගතං ධම්මිකතිස්සරාජානංඔයලවගොයකන්තස්සසාමයණරස්ස විෙ, 
පටිමග්යග හසමානං ඉත්ථිං ඔයලවගොයකන්තස්ස යචතිෙපබ්බතවාසියනො

තිස්සත්යථරස්සවිෙචාති. වත්ථූනිවිසුද්ධිමග්යග(විසුද්ධි.1.15) විත්ථාරිතානි. 

සතිවා උපාදියසයසතිගහණයසයසඋපාදානයසයසවිජ්ජමානම්හි. 

2-10. පුළවකසුත්තාදිවණ්ණනා 

239-247. පුළවථසඤ්ඤාති පුළවං පුළවන්ති භායවන්තස්ස

උප්පන්නසඤ්ඤා. විනීලථසඤ්ඤාදීසුපි එයසවනයෙො.විනිච්ඡෙකථා පයනත්ථ

සද්ධිං භාවනානයෙන විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.102) වුත්තා. යමත්තාදයෙො

තිකචතුක්කජ්ඣානවයසනයවදිතබ්බා, උයපක් ා චතුත්ථජ්ඣානවයසයනව. 

8. නිය ොධවග්යගො 

1-10. අසුභසුත්තාදිවණ්ණනා 

248-257. ට්සුභසඤ්ඤාති අසුයභ පඨමජ්ඣානසඤ්ඤා. ම ණසඤ්ඤාති

‘‘අවස්සං මරිතබ්බං, මරණපටිබද්ධං යම ජීවිත’’න්ති අභිණ්හං

පච්චයවක්ඛන්තස්ස උප්පන්නසඤ්ඤා. ආහාය  පටිකූලසඤ්ඤාති 

ඔදනකුම්මාසාදිම්හි අජ්යඣොහරණීයෙ පටිකූලවගසඤ්ඤා. සබ්බයලොයථ 

ට්නභි තිසඤ්ඤාති සකලවගයලවගොකස්මිං අනභිරතිං උප්පායදන්තස්ස

උප්පන්නසඤ්ඤා. පහානසඤ්ඤාවි ාගසඤ්ඤාති ද්යව පුබ්බභාගා. 

නිය ොධසඤ්ඤා මිස්සකා.එවයමතානිඅට්ඨිකසඤ්ඤාදීනිවීසති කම්මට්ඨානානි

නිද්දිට්ඨානි.යතසංනවසුඅප්පනායහොන්ති, එකාදසඋපචාරජ්ඣානිකා. යසසා

පයනත්ථ විනිච්ඡෙකථා විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.294) ආගතාව. 
ගඞ්ගායපෙයාලවගාදයෙොමග්ගසංයුත්යතවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බා. 

යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. සතිපඅාානසංයුත්තං 

1. ට්ම්බපාලිවග්යගො 

1. අම්බපාලිසුත්තවණ්ණනා 

367. සතිපට්ඨානසංයුත්තස්ස පඨයම ට්ම්බපාලිවයනති අම්බපාලිො නාම
රූපූපජීවිනිොයරොපියතඅම්බවයන.තංකිරතස්සාඋෙයානංඅයහොසි.සා සත්ථු
ධම්මයදසනං සුත්වා පසන්නචිත්තා තත්ථ විහාරං කායරත්වා තථාගතස්ස 

නිෙයායතසි.තංසන්ධායෙතංවුත්තං. එථාෙන්වාෙන්ති එකාෙයනොඅෙං.තත්ථ 

එථාෙයනොතිඑකමග්යගො.මග්ගස්සහි– 

‘‘මග්යගොපන්යථොපයථොපජ්යජො, අඤ්ජසංවටුමාෙනං; 

නාවා උත්තරයසතූ ච, කුල්යලවගො ච භිසි සඞ්කයමො’’ති. (චූළනි. 

පාරාෙනත්ථුතිගාථානිද්යදයසො101) – 

බහූනි නාමානි. ස්වාෙං ඉධ අෙනනායමන වුත්යතො. තස්මා එථාෙන්වාෙං, 

භික් යව, මග්යගොති එත්ථ එකමග්යගො. අෙං, භික්ඛයව, මග්යගො, න

ද්යවධාපථභූයතොතිඑවමත්යථො දට්ඨබ්යබො. මග්යගොති යකනට්යඨනමග්යගො? 

නිබ්බානගමනට්යඨන, නිබ්බානත්ථියකහිමග්ගනීෙට්යඨනච. 

සත්තානං විසුද්ධිොති රාගාදීහි මයලවගහි අභිජ්ඣාවිසමයලවගොභාදීහි ච
උපක්කියලවගයසහි සංකිලිට්ඨචිත්තානං සත්තානං විසුද්ධත්ථාෙ. 

යසොථපරියෙවානංසමතික්ථමාොතියසොකස්සච පරියදවස්සචසමතික්කමාෙ, 

පහානාොතිඅත්යථො. දුක් යෙොමනස්සානං ට්ත්කඞ්ගමාොතිකායිකදුක්ඛස්සච

යචතසිකයදොමනස්සස්ස චාති ඉයමසං ද්වින්නං අත්ථඞ්ගමාෙ, නියරොධාොති

අත්යථො. ඤාෙස්ස ට්ධිගමාොතිඤායෙොවුච්චතිඅරියෙොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො, 
තස්ස අධිගමාෙ පත්තිොති වුත්තං යහොති. අෙඤ්හි පුබ්බභායග යලවගොකියෙො 

සතිපට්ඨානමග්යගො භාවියතො යලවගොකුත්තරමග්ගස්ස අධිගමාෙ සංවත්තති. 

යතනාහ ‘‘ඤාෙස්ස අධිගමාො’’ති. නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරිොොති

තණ්හාවානවිරහිතත්තා නිබ්බානන්ති ලවගද්ධනාමස්ස අමතස්ස සච්ඡිකිරිොෙ, 
අත්තපච්චක්ඛාොති වුත්තං යහොති. අෙඤ්හි මග්යගො භාවියතො අනුපුබ්යබන
නිබ්බානසච්ඡිකිරිෙංසායධති.යතනාහ‘‘නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරිොො’’ති. 

එවං භගවතා සත්තහි පයදහි එකාෙනමග්ගස්ස වණ්යණො භාසියතො, යසො

කස්මාති යච? භික්ඛූනං උස්සාහජනනත්ථං. වණ්ණභාසනඤ්හි සුත්වා යත

භික්ඛූ – ‘‘අෙං කිර මග්යගො හදෙසන්තාපභූතං යසොකං, වාචාවිප්පලවගාපභූතං

පරියදවං, කායිකඅසාතභූතං දුක්ඛං, යචතසිකඅසාතභූතං යදොමනස්සන්ති
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චත්තායරො උපද්දයව හරති. විසුද්ධිං, ඤාෙං, නිබ්බානන්ති තයෙො වියසයස

ආවහතී’’ති උස්සාහජාතා ඉමං යදසනං උග්ගයහතබ්බං පරිොපුණිතබ්බං, 

ධායරතබ්බං, ඉමඤ්චමග්ගංභායවතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති.ඉතියතසංභික්ඛූනං
උස්සාහජනනත්ථංවණ්ණංඅභාසිකම්බලවගවාණිජාදයෙො කම්බලවගාදීනංවණ්ණං
විෙ. 

ෙදිෙන්ති නිපායතො, යෙ ඉයමති අෙමස්ස අත්යථො. චත්තාය ොති

ගණනපරිච්යඡයදො. යතන ‘‘න තයතො යහට්ඨා, න උද්ධ’’න්ති

සතිපට්ඨානපරිච්යඡදං දීයපති. සතිපඅාානාති තයෙො සතිපට්ඨානා

සතියගොචයරොපි, තිධා පටිපන්යනසු සාවයකසු සත්ථුයනො 

පටිඝානුනෙවීතිවත්තතාපි, සතිපි. ‘‘චතුන්නං, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානානං

සමුදෙඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්චයදයසස්සාමිතංසුණාථ.යකොච, භික්ඛයව, කාෙස්ස

සමුදයෙො? ආහරසමුදො කාෙසමුදයෙො’’තිආදීසු (සං. නි. 5.408) හි

සතියගොචයරොසතිපට්ඨානන්තිවුත්යතො.තථා ‘‘කායෙොඋපට්ඨානං, යනොසති, 

සති උපට්ඨානඤ්යචව සති චා’’තිආදීසුපි (පටි. ම. 2.35). තස්ස අත්යථො –

පතිට්ඨාති අස්මින්ති පට්ඨානං. කා පතිට්ඨාති? සති. සතිො පට්ඨානං 

සතිපඅාානං. පධානං ඨානන්ති වා පට්ඨානං. සතිො පට්ඨානං සතිපට්ඨානං
හත්ථිට්ඨානඅස්සට්ඨානාදීනිවිෙ. 

‘‘තයෙො සතිපට්ඨානා, ෙදරියෙො යසවති, ෙදරියෙො යසවමායනො සත්ථා 

ගණමනුසාසිතුමරහතී’’ති (ම.නි. 3.311) එත්ථතිධා පටිපන්යනසුසාවයකසු
සත්ථුයනො පටිඝානුනෙවීතිවත්තතා සතිපට්ඨානන්ති වුත්තා. තස්සත්යථො –

පට්ඨයපතබ්බයතො පට්ඨානං, පවත්තයිතබ්බයතොති අත්යථො. යකන

පට්ඨයපතබ්යබොති? සතිො. සතිොපට්ඨානංසතිපට්ඨානන්ති. 

‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත යබොජ්ඣඞ්යග

පරිපූයරන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 3.147; සං. නි. 5.989) පන සතියෙව 

සතිපට්ඨානන්ති වුත්තා. තස්සත්යථො – පතිට්ඨාතීති පට්ඨානං, උපට්ඨාති 
ඔක්කන්දිත්වා පක්ඛන්දිත්වා පවත්තතීති අත්යථො. සතියෙව පට්ඨානං

සතිපට්ඨානං.අථවාසරණට්යඨනසති, උපට්ඨානට්යඨන පට්ඨානං, ඉතිසතිච
සාපට්ඨානඤ්චාතිපිසතිපට්ඨානං.ඉදමිධඅධිප්යපතං. 

ෙදි එවංකස්මා ‘‘සතිපට්ඨානා’’ති බහුවචනංකතන්ති? සතීනං බහුත්තා.

ආරම්මණයභයදනහිබහුකාසතියෙො.අථ‘‘මග්යගො’’තිකස්මාඑකවචනන්ති? 
මග්ගනට්යඨනඑකත්තා.චතස්යසොපිහිඑතාසතියෙොමග්ගනට්යඨනඑකත්තං

ගච්ඡන්ති. වුතඤ්යහතං ‘‘මග්යගොති යකනට්යඨන මග්යගො? 

නිබ්බානමග්ගනට්යඨන, නිබ්බානත්ථියකහි මග්ගනීෙට්යඨන චා’’ති.
චතස්යසොපි යචතා අපරභායග කාොදීසු ආරම්මයණසු කිච්චං සාධෙමානා
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නිබ්බානං ගච්ඡන්ති, ආදියතො පට්ඨාෙ ච නිබ්බානත්ථියකහි මග්ගිෙන්තීති 
තස්මා චතස්යසොපි එයකො මග්යගොති වුත්තා. එවඤ්ච සති වචනානුසන්ධිනා
සානුසන්ධිකාව යදසනායහොති. 

ථතයම චත්තාය ොති කයථතුකමයතාපුච්ඡා. ථායෙති රූපකායෙ. 

ථාොනුපස්සීති කාෙං අනුපස්සනසීයලවගො, කාෙං වා අනුපස්සමායනො. අෙඤ්හි
භික්ඛු ඉමං කාෙං අනිච්චානුපස්සනාදීනං සත්තන්නං අනුපස්සනානං වයසන

අනිච්චයතොඅනුපස්සති, යනො නිච්චයතො, දුක්ඛයතොඅනුපස්සති, යනොසුඛයතො, 

අනත්තයතොඅනුපස්සති, යනොඅත්තයතො, නිබ්බින්දති, යනොනන්දති, විරජ්ජති, 

යනොරජ්ජති, නියරොයධති, යනොසමුයදති, පටිනිස්සජ්ජති, යනොආදිෙති.යසොතං

අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති, දුක්ඛයතො අනුපස්සන්යතො

සුඛසඤ්ඤං පජහති, අනත්තයතො අනුපස්සන්යතො අත්තසඤ්ඤං පජහති, 

නිබ්බින්දන්යතොනන්දිං පජහති, විරජ්ජන්යතො රාගං පජහති, නියරොයධන්යතො

සමුදෙංපජහති, පටිනිස්සජ්ජන්යතොආදානංපජහතීති යවදිතබ්යබො. 

විහ තීති ඉරීෙති. ආතාපීති තීසු භයවසු කියලවගයස ආතපතීති ආතායපො, 

වීරිෙස්යසතං නාමං. ආතායපො අස්ස අත්ථීති ආතාපී. සම්පජායනොති 

සම්පජඤ්ඤසඞ්ඛායතන ඤායණන සමන්නාගයතො. සතිමාති 

කාෙපරිග්ගාහිකාෙසතිොසමන්නාගයතො.අෙංපනෙස්මාසතිොආරම්මණං
පරිග්ගයහත්වා පඤ්ඤාෙ අනුපස්සති. න හි සතිවිරහිතස්ස අනුපස්සනා නාම 

අත්ථි, යතයනවාහ‘‘සතිඤ්චඛ්වාහං, භික්ඛයව, සබ්බත්ථිකං වදාමී’’ති(සං.නි.

5.234). තස්මා එත්ථ ‘‘කායෙ කාොනුපස්සී විහරතී’’ති එත්තාවතා 
කාොනුපස්සනාසතිපට්ඨානං වුත්තං යහොති. අථ වා ෙස්මා අනාතාපියනො 

අන්යතොසඞ්යඛයපො අන්තරාෙකයරො යහොති, අසම්පජායනො උපාෙපරිග්ගයහ 

අනුපාෙපරිවජ්ජයන ච සම්මුය්හති, මුට්ඨස්සති උපාොපරිච්චායග

අනුපාොපරිග්ගයහ ච අසමත්යථො යහොති, යතනස්ස තං කම්මට්ඨානං න

සම්පජ්ජති. තස්මා යෙසං ධම්මානං ආනුභායවන තං සම්පජ්ජති, යතසං
දස්සනත්ථං‘‘ආතාපීසම්පජායනොසතිමා’’තිඉදං වුත්තන්තියවදිතබ්බං. 

ඉතිකාොනුපස්සනාසතිපට්ඨානංසම්පයෙොගඞ්ගඤ්ජස්සදස්යසත්වා ඉදානි

පහානඞ්ගංදස්යසතුං වියනෙයයලොයථ ට්භිජ්ඣායෙොමනස්සන්තිවුත්තං.තත්ථ 

වියනෙයාති තදඞ්ගවිනයෙනවාවික්ඛම්භනවිනයෙනවාවිනයිත්වා. යලොයථති 
තස්මිංයෙව කායෙ. කායෙො හි ඉධ ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන යලවගොයකොති

අධිප්යපයතො.ෙස්මා පනස්සනකාෙමත්යතයෙවඅභිජ්ඣායදොමනස්සංපහීෙති, 

යවදනාදීසුපි පහීෙති එව. තස්මා ‘‘පඤ්චපි උපාදානක්ඛන්ධා යලවගොයකො’’ති

විභඞ්යග (විභ. 362) වුත්තං. යලවගොකසඞ්ඛාතත්තා වා යතසං ධම්මානං

අත්ථුද්ධාරනයෙයනතංවුත්තං.ෙංපනාහ ‘‘තත්ථකතයමොයලවගොයකො, ස්යවව 
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කායෙො යලවගොයකො’’ති, අෙයමයවත්ථ අත්යථො. තස්මිං යලවගොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සංවියනෙයාතිඑවං සම්බන්යධොදට්ඨබ්යබො. 

යවෙනාසූති එත්ථ තිස්යසො යවදනා, තා ච යලවගොකිො එව, චිත්තම්පි

යලවගොකිෙං, තථාධම්මා.ෙථාපනයවදනා අනුපස්සිතබ්බා, තථාඅනුපස්සන්යතො

එස යවෙනානුපස්සීතියවදිතබ්යබො.එසනයෙො චිත්තධම්යමසු. කථඤ්චයවදනා

අනුපස්සිතබ්බාති? සුඛාතාවයවදනා දුක්ඛයතො, දුක්ඛාසල්ලවගයතො, අදුක්ඛමසුඛා
අනිච්චයතො.ෙථාහ– 

‘‘යෙොසුඛංදුක්ඛයතොඅද්ද, දුක්ඛමද්දක්ඛිසල්ලවගයතො; 

අදුක්ඛමසුඛංසන්තං, අද්දක්ඛිනංඅනිච්චයතො; 

සයවසම්මද්දයසොභික්ඛු, උපසන්යතොචරිස්සතී’’ති. 

සබ්බා එව යචතා දුක්ඛාතිපි අනුපස්සිතබ්බා. වුත්තඤ්යහතං ‘‘ෙංකිඤ්චි

යවදයිතං, සබ්බංතංදුක්ඛස්මින්තිවදාමී’’ති(සං.නි.4.259). සුඛදුක්ඛයතොපිච

අනුපස්සිතබ්බා, ෙථාහ – ‘‘සුඛා යඛො, ආවුයසො විසාඛ, යවදනා ඨිතිසුඛා

විපරිණාමදුක්ඛා’’ති (ම. නි. 1.465) සබ්බං විත්ථායරතබ්බං. අපිච
අනිච්චාදිසත්තඅනුපස්සනාවයසනපිඅනුපස්සිතබ්බා. 

චිත්තධම්යමසුපි චිත්තං තාව 

ආරම්මණාධිපතිසහජාතභූමිකම්මවිපාකකිරිොදිනානත්තයභදානං
අනිච්චාදිඅනුපස්සනානං සරාගාදීනඤ්ච යභදානං වයසන අනුපස්සිතබ්බං.
ධම්මා සලවගක්ඛණසාමඤ්ඤලවගක්ඛණානං සුඤ්ඤතධම්මස්ස
අනිච්චාදිසත්තඅනුපස්සනානං ‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං 
කාමච්ඡන්ද’’න්තිආදීනඤ්ච පයභදානං වයසන අනුපස්සිතබ්බා. යසසං

වුත්තනෙයමව. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන දීඝමජ්ඣිමට්ඨකථාසු

(දී. නි. අට්ඨ. 2.373 ආදයෙො; ම. නි. අට්ඨ. 1.105 ආදයෙො)
සතිපට්ඨානවණ්ණනාෙංවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො. 

2. සතිසුත්තවණ්ණනා 

368. දුතියෙ සයතොති කාොදිඅනුපස්සනාසතිො සමන්නාගයතො. 

සම්පජායනොති චතුසම්පජඤ්ඤපඤ්ඤාෙ සමන්නාගයතො. ට්භික්ථන්යත 

පටික්ථන්යතතිඑත්ථ අභික්කන්තං වුච්චතිගමනං, පටික්කන්තංනිවත්තනං, 
තදුභෙම්පි චතූසු ඉරිොපයථසු ලවගබ්භති. ගමයන තාව පුරයතො කාෙං

අභිහරන්යතොඅභික්කමති නාම, පටිනිවත්තන්යතොපටික්කමතිනාම.ඨායනපි

ඨිතයකොව කාෙං පුරයතො ඔනමන්යතො අභික්කමති නාම, පච්ඡයතො
අපනායමන්යතො පටික්කමති නාම. නිසජ්ජාෙපි නිසින්නයකොව ආසනස්ස
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පුරිමඅඞ්ගාභිමුයඛො සංසරන්යතො අභික්කමති නාම, පච්ඡිමඅඞ්ගප්පයදසං
පච්චාසංසරන්යතොපටික්කමතිනාම.නිපජ්ජයනපිඑයසවනයෙො. 

සම්පජානථාරී යහොතීති සම්පජඤ්යඤන සබ්බකිච්චකාරී, 

සම්පජඤ්ඤස්යසවවාකාරී.යසොහිඅභික්කන්තාදීසුසම්පජඤ්ඤං කයරොයතව, 
නකත්ථචිසම්පජඤ්ඤවිරහියතොයහොති. 

තත්ථ සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං, සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං, යගොචරසම්පජඤ්ඤං, 
අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්තිචතුබ්බිධංසම්පජඤ්ඤං.තත්ථඅභික්කමනචිත්යත 
උප්පන්යන චිත්තවයසයනව අගන්ත්වා ‘‘කිං නු යම එත්ථ ගයතන අත්යථො

අත්ථි, නත්ථී’’ති අත්ථානත්ථං පරිග්ගණ්හිත්වා අත්ථපරිග්ගණ්හනං 

සාත්කථසම්පජඤ්ඤං. තත්ථ ච අත්යථොති 
යචතිෙදස්සනයබොධිදස්සනසඞ්ඝදස්සනයථරදස්සනඅසුභදස්සනාදිවයසන

ධම්මයතො වඩ්ඪි. යචතිෙං දිස්වාපි හි බුද්ධාරම්මණං, සඞ්ඝදස්සයනන
සඞ්ඝාරම්මණං පීතිං උප්පායදත්වා තයදව ඛෙයතො සම්මසන්යතො අරහත්තං 
පාපුණාති. මහාවිහාරස්මිඤ්හි දක්ඛිණද්වායර ඨත්වා මහායචතිෙං

ඔයලවගොයකන්තා තිංසසහස්සභික්ඛූ අරහත්තං පාපුණිංසු, තථා පච්ඡිමද්වායර

උත්තරද්වායර පාචීනද්වායර ච, තථා පඤ්හමණ්ඩපට්ඨායනඅභෙවාපිපාළිෙං, 
ථූපාරාමද්වායරනගරස්ස දක්ඛිණද්වායරඅනුරාධවාපිපාළිෙං. 

මහාඅරිෙවංසභාණකත්යථයරො පනාහ ‘‘කිං තුම්යහ වදථ, මහායචතිෙස්ස 

සමන්තාකුච්ඡියවදිකාෙයහට්ඨිමභාගයතොපට්ඨාෙපඤ්ඤාෙනට්ඨායනෙත්ථ

ෙත්ථ ද්යව පාදා සක්කා යහොන්ති සමං පතිට්ඨායපතුං, තත්ථ තත්ථ
එකපදුද්ධායර තිංසතිංස භික්ඛුසහස්සානි අරහත්තං පාපුණිංසූති සක්කා

වතු’’න්ති. අපයරො පන මහායථයරො ආහ – ‘‘මහායචතිෙතයලවග
ආකිණ්ණවාලිකාෙබහුතරා භික්ඛූ අරහත්තං පත්තා’’ති. යථයර දිස්වා යතසං
ඔවායද පතිට්ඨාෙ අසුභං දිස්වා තත්ථ පඨමං ඣානං උප්පායදත්වා තයදව
ඛෙයතොසම්මසන්යතො අරහත්තං පාපුණාති.තස්මා එයතසං දස්සනං සාත්ථං.

යකචි පන – ‘‘ආමිසයතොපි වඩ්ඪි අත්යථොයෙව, තං නිස්සාෙ 
බ්රහ්මචරිොනුග්ගහාෙපටිපන්නත්තා’’තිවදන්ති. 

තස්මිං පන ගමයන සප්පාොසප්පාෙං පරිග්ගණ්හිත්වා 

සප්පාෙපරිග්ගණ්හනං සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං. යසෙයථිදං? යචතිෙදස්සනං තාව
සාත්ථං. සයච පන යචතිෙස්ස මහාපූජාෙ දසද්වාදසයෙොජනන්තයර පරිසා 

සන්නිපතන්ති, අත්තයනොවිභවානුරූපාඉත්ථියෙොපිපුරිසාපිඅලවගඞ්කතපටිෙත්තා 

චිත්තකම්මරූපකානිවිෙසඤ්චරන්ති.තත්රචස්සඉට්යඨආරම්මයණයලවගොයභො, 

අනිට්යඨ පටියඝො, අසමයපක්ඛයන යමොයහො උප්පජ්ජති, කාෙසංසග්යග

කාෙසංසග්ගාපත්තිංආපජ්ජති, ජීවිතබ්රහ්මචරිොනං වා අන්තරායෙො චයහොති.
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එවං තං ඨානං අසප්පාෙං යහොති, වුත්තප්පකාරඅන්තරාොභායව සප්පාෙං.
සඞ්ඝදස්සනම්පි සාත්ථං. සයච පන අන්යතොගායම මහාමණ්ඩපං කායරත්වා
සබ්බරත්තිං ධම්මස්සවනං කායරන්යතසු මනුස්යසසු වුත්තප්පකායරයනව

ජනසන්නිපායතො යචව අන්තරායෙො ච යහොති, එවං තං ඨානං අසප්පාෙං, 
අන්තරාොභායවසප්පාෙං.මහාපරිවාරානංයථරානංදස්සයනපිඑයසවනයෙො. 

අසුභදස්සනම්පි සාත්ථං. තදත්ථදීපනත්ථඤ්ච ඉදං වත්ථු – එයකො කිර
දහරභික්ඛුසාමයණරංගයහත්වා දන්තකට්ඨත්ථාෙගයතො.සාමයණයරොමග්ගා
ඔක්කමිත්වාපුරයතොගච්ඡන්යතොඅසුභං දිස්වා පඨමජ්ඣානංනිබ්බත්යතත්වා
තයදව පාදකං කත්වා සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො තීණි ඵලවගානි සච්ඡිකත්වා
උපරිමග්ගත්ථාෙ කම්මට්ඨානං පරිග්ගයහත්වා අට්ඨාසි. දහයරො තං 

අපස්සන්යතො ‘‘සාමයණරා’’ති පක්යකොසි. යසො – ‘‘මො පබ්බජිතදිවසයතො

පට්ඨාෙභික්ඛුනාසද්ධිංද්යවකථානාමනකථිතපුබ්බා, අඤ්ඤස්මිම්පිදිවයස

උපරිවියසසං නිබ්බත්යතස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘කිං, භන්යත,’’ති පටිවචනං

අදාසි.‘‘එහී’’තිවුත්යතඑකවචයනයනවආගන්ත්වා–‘‘භන්යත, ඉමිනාතාව
මග්යගන ගන්ත්වා මො ඨියතොකායස මුහුත්තං පුරත්ථාභිමුඛා හුත්වා 
ඔයලවගොයකථා’’තිආහ.යසොතථාකත්වායතනපත්තවියසසයමවපාපුණි.එවං
එකංඅසුභං ද්වින්නංජනානංඅත්ථාෙජාතං.එවංසාත්ථම්පිපයනතංපුරිසස්ස 

මාතුගාමාසුභං අසප්පාෙං, මාතුගාමස්සචපුරිසාසුභං, සභාගයමවසප්පාෙන්ති
එවං සප්පාෙපරිග්ගණ්හනංසප්පාෙසම්පජඤ්ඤං. 

එවංපරිග්ගහිතසාත්ථසප්පාෙස්සපනඅට්ඨතිංසකම්මට්ඨායනසු අත්තයනො
චිත්තරුචිකංකම්මට්ඨානසඞ්ඛාතංයගොචරංඋග්ගයහත්වාභික්ඛාචාරයගොචයර

තං ගයහත්වාවගමනං යගොච සම්පජඤ්ඤං නාම. 

තස්සාවිභාවත්ථංඉදංචතුක්කංයවදිතබ්බං–ඉයධකච්යචොභික්ඛු හරතින

පච්චාහරති, එකච්යචො පච්චාහරති න හරති, එකච්යචො පන යනව හරති න

පච්චාහරති, එකච්යචොහරතිචපච්චාහරතිච. 

තත්ථ යෙො භික්ඛු දිවසං චඞ්කයමනනිසජ්ජාෙ චආවරණීයෙහිධම්යමහි 

චිත්තං පරියසොයධත්වා තථා රත්තිො පඨමං ොමං මජ්ඣිමොයම යසෙයං

කප්යපත්වා, පච්ඡිමොයමපි නිසජ්ජාචඞ්කයමහි වීතිනායමත්වා, පයගව
යචතිෙඞ්ගණයබොධිෙඞ්ගණවත්තං කත්වා යබොධිරුක්යඛ උදකං ආසිඤ්චිත්වා
පානීෙං පරියභොජනීෙං පච්චුපට්ඨයපත්වා ආචරියුපජ්ඣාෙවත්තාදීනි සමාදාෙ
වත්තති. යසො සරීරපරිකම්මං කත්වා යසනාසනං පවිසිත්වා ද්යව තයෙො
පල්ලවගඞ්යක උසුමං ගාහායපන්යතො කම්මට්ඨානමනුයුඤ්ජිත්වා 
භික්ඛාචාරයවලවගාෙ උට්ඨහිත්වා කම්මට්ඨානසීයසයනව පත්තචීවරමාදාෙ
යසනාසනයතො නික්ඛමිත්වාකම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්යතොව යචතිෙඞ්ගණං
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පටුන 

ගන්ත්වා සයච බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානං යහොති, තං අවිස්සජ්යජත්වාව

යචතිෙඞ්ගණං පවිසති. අඤ්ඤං යච කම්මට්ඨානං යහොති, යසොපානපාදමූයලවග
ඨත්වාහත්යථනගහිතභණ්ඩංවිෙතං ඨයපත්වාබුද්ධාරම්මණං පීතිංගයහත්වා

යචතිෙඞ්ගණං ආරුය්හ මහන්තං යචතිෙං යච, තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා

චතූසු ඨායනසු වන්දිතබ්බං, ඛුද්දකං යච, තයථව පදක්ඛිණං කත්වා අට්ඨසු
ඨායනසුවන්දිතබ්බං.යචතිෙං වන්දිත්වායබොධිෙඞ්ගණංපත්යතනාපිබුද්ධස්ස
භගවයතොසම්මුඛාවිෙනිපච්චකාරං දස්යසත්වා යබොධිවන්දිතබ්බා.යසොඑවං
යචතිෙඤ්ච යබොධිඤ්ච වන්දිත්වා පටිසාමිතට්ඨානං ගන්ත්වා
පටිසාමිතභණ්ඩකං හත්යථන ගණ්හන්යතො විෙ නික්ඛිත්තකම්මට්ඨානං 
ගයහත්වාගාමසමීයපකම්මට්ඨානසීයසයනව චීවරංපාරුපිත්වාගාමංපිණ්ඩාෙ
පවිසති. 

අථනංමනුස්සාදිස්වා‘‘අයෙයොයනොආගයතො’’තිපච්චුග්ගන්ත්වා පත්තං
ගයහත්වාආසනසාලවගාෙවායගයහවානිසීදායපත්වාොගුංදත්වාොවභත්තං

න නිට්ඨාති, තාවපායදයධොවිත්වාමක්යඛත්වාපුරයතොනිසීදිත්වාපඤ්හංවා 

පුච්ඡන්ති, ධම්මං වා යසොතුකාමා යහොන්ති. සයචපි න කථායපන්ති, 
ජනසඞ්ගහණත්ථං ධම්මකථානාමකාතබ්බායෙවාති අට්ඨකථාචරිො වදන්ති.

ධම්මකථා හි කම්මට්ඨානවිනිමුත්තා නාම නත්ථි, තස්මා
කම්මට්ඨානසීයසයනව ධම්මං කයථත්වා කම්මට්ඨානසීයසයනව ආහාරං
පරිභුඤ්ජිත්වාඅනුයමොදනංකත්වානිවත්තිෙමායනහිපි මනුස්යසහිඅනුගයතොව
ගාමයතොනික්ඛමිත්වාතත්ථයතනිවත්යතත්වාමග්ගං පටිපජ්ජති. 

අථ නං පුයරතරං නික්ඛමිත්වා බහිගායම කතභත්තකිච්චා 
සාමයණරදහරභික්ඛූ දිස්වා පච්චුග්ගන්ත්වා පත්තචීවරමස්ස ගණ්හන්ති. 
යපොරාණකභික්ඛූ කිර න ‘‘අම්හාකං උපජ්ඣායෙො ආචරියෙො’’ති මුඛං

ඔයලවගොයකත්වා වත්තං කයරොන්ති, සම්පත්තපරිච්යඡයදයනව කයරොන්ති. යත

තං පුච්ඡන්ති – ‘‘භන්යත, එයත මනුස්සා තුම්හාකං කිං යහොන්ති, 

මාතිපක්ඛයතො සම්බන්ධා පිතිපක්ඛයතො’’ති? කිං දිස්වා පුච්ඡථාති? තුම්යහසු

එයතසංයපමංබහුමානන්ති.‘‘ආවුයසො, ෙංමාතාපිතූහිපි දුක්කරතරං, තංඑයත

අම්හාකං කයරොන්ති, පත්තචීවරම්පි යනො එයතසං සන්තකයමව, එයතසං 

ආනුභායවන යනව භයෙ භෙං, න ඡාතයක ඡාතකං ජානාම, එදිසා නාම
අම්හාකං උපකාරියනො නත්ථී’’ති යතසං ගුයණ කථෙන්යතො ගච්ඡති. අෙං

වුච්චති හ තින පච්චාහ තීති. 

ෙස්ස පන පයගව වුත්තප්පකාරං වත්තපටිපත්තිං කයරොන්තස්ස 

කම්මජයතයජොපජ්ජලවගති, අනුපාදිණ්ණකංමුඤ්චිත්වාඋපාදිණ්ණකංගණ්හාති, 

සරීරයතො යසදා මුච්චන්ති, කම්මට්ඨානවීථිං නායරොහති, යසො පයගව
පත්තචීවරමාදාෙ යවගසාව යචතිෙං වන්දිත්වා යගොරූපානං
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නික්ඛමනයවලවගාෙයමව ගාමං ොගුභික්ඛාෙ පවිසිත්වා ොගුං ලවගභිත්වා
ආසනසාලවගං ගන්ත්වා පිවති. අථස්ස ද්විත්තික්ඛත්තුං 
අජ්යඣොහරණමත්යතයනව කම්මජයතයජො උපාදිණ්ණකං මුඤ්චිත්වා 

අනුපාදිණ්ණකං ගණ්හාති, ඝටසයතන න්හායතො විෙ
යතයජොධාතුපරිළාහනිබ්බානං පත්වා කම්මට්ඨානසීයසන ොගුං පරිභුඤ්ජිත්වා
පත්තඤ්ච මුඛඤ්ච යධොවිත්වා අන්තරාභත්යත කම්මට්ඨානං මනසිකත්වා
අවයසසට්ඨායනපිණ්ඩාෙ චරිත්වාකම්මට්ඨානසීයසනආහාරං පරිභුඤ්ජිත්වා
තයතො පට්ඨාෙ යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං උපට්ඨහමානං කම්මට්ඨානං ගයහත්වාව

ආගච්ඡති. අෙං වුච්චති පච්චාහ තින හ තීති. එදිසා ච භික්ඛූ ොගුං පිවිත්වා
විපස්සනං ආරභිත්වා බුද්ධසාසයන අරහත්තං පත්තා නාම ගණනපථං
වීතිවත්තා. සීහළදීයපයෙව යතසු යතසු ගායමසු ආසනසාලවගාෙං න තං

ආසනමත්ථි, ෙත්ථොගුංපිවිත්වාඅරහත්තංපත්තාභික්ඛූනත්ථීති. 

යෙො පන පමාදවිහාරී යහොති නික්ඛිත්තධුයරො, සබ්බවත්තානි භින්දිත්වා
පඤ්චවිධයචයතොවිනිබන්ධබද්ධචිත්යතො විහරන්යතො ‘‘කම්මට්ඨානං නාම 
අත්ථී’’තිපි සඤ්ඤං අකත්වා ගාමං පිණ්ඩාෙ පවිසිත්වා අනනුයලවගොමියකන
ගිහිසංසග්යගන සංසට්යඨො චරිත්වා ච භුඤ්ජිත්වා ච තුච්යඡො නික්ඛමති. අෙං

වුච්චති යනවහ තිනපච්චාහ තීති. 

යෙො පනාෙං හ ති ච පච්චාහ ති චාති වුත්යතො, යසො
ගතපච්චාගතිකවත්තවයසන යවදිතබ්යබො. අත්තකාමා හි කුලවගපුත්තා සාසයන 

පබ්බජිත්වාදසපිවීසම්පිතිංසම්පිචත්තාලීසම්පිපඤ්ඤාසම්පිසතම්පිඑකයතො 

වසන්තා කතිකවත්තං කත්වා විහරන්ති ‘‘ආවුයසො, තුම්යහ න ඉණට්ටා, න

භෙට්ටා, න ජීවිකාපකතාපබ්බජිතා, දුක්ඛාමුච්චිතුකාමාපයනත්ථපබ්බජිතා, 

තස්මාගමයන උප්පන්නකියලවගසංගමයනයෙවනිග්ගණ්හථ, ඨායන, නිසජ්ජාෙ, 
සෙයන උප්පන්නකියලවගසං සෙයනයෙව නිග්ගණ්හථා’’ති. යත එවං
කතිකවත්තං කත්වා භික්ඛාචාරං ගච්ඡන්තා 

අඩ්ඪඋසභඋසභඅඩ්ඪගාවුතගාවුතන්තයරසු පාසාණා යහොන්ති, තාෙ සඤ්ඤාෙ
කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්තාව ගච්ඡන්ති. සයච කස්සචි ගමයන කියලවගයසො

උප්පජ්ජති, තත්යථවනං නිග්ගණ්හාති.තථාඅසක්යකොන්යතොතිට්ඨති.අථස්ස

පච්ඡයතොආගච්ඡන්යතොපිතිට්ඨති, යසො‘‘අෙංභික්ඛුතුය්හංඋප්පන්නවිතක්කං

ජානාති, අනනුච්ඡවිකං යත එත’’න්ති අත්තානං පටියචොයදත්වා විපස්සනං

වඩ්යඪත්වා තත්යථව අරිෙභූමිං ඔක්කමති, තථා අසක්යකොන්යතො නිසීදතීති

යසො එව නයෙො. අරිෙභූමිං ඔක්කමිතුං අසක්යකොන්යතොපි, තං කියලවගසං

වික්ඛම්යභත්වා කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්යතොව ගච්ඡති, න

කම්මට්ඨානවිප්පයුත්යතන චිත්යතන පාදං උද්ධරති. උද්ධරති යච, 
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පටිනිවත්තිත්වා පුරිමපයදසංයෙව එති ආලින්දකවාසී මහාඵුස්සයෙවත්යකය ො 
විෙ. 

යසො කිර එකූනවීසති වස්සානි ගතපච්චාගතිකවත්තං පූයරන්යතො එව 
විහාසි. මනුස්සාපි සුදං අන්තරාමග්යග කසන්තා ච වපන්තා ච මද්දන්තා ච
කම්මානි ච කයරොන්තා යථරං තථා ගච්ඡන්තං දිස්වා – ‘‘අෙං යථයරො

පුනප්පුනං නිවත්තිත්වා ගච්ඡති, කිං නු යඛො මග්ගමූළ්යහො, උදාහු කිඤ්චි
පමුට්යඨො’’ති සමුල්ලවගපන්ති. යසො තං අනාදියිත්වා
කම්මට්ඨානයුත්තචිත්යතයනව සමණධම්මං කයරොන්යතො
වීසතිවස්සබ්භන්තයර අරහත්තං පාපුණි. අරහත්තප්පත්තදිවයස චස්ස
චඞ්කමනයකොටිෙං අධිවත්ථා යදවතා අඞ්ගුලීහි දීපං උජ්ජායලවගත්වා අට්ඨාසි. 
චත්තායරොපි මහාරාජායනො සක්යකො ච යදවානමින්යදො බ්රහ්මා ච සහම්පති
උපට්ඨානං ආගමංසු. තඤ්ච ඔභාසං දිස්වා වනවාසීමහාතිස්සත්යථයරො තං

දුතිෙදිවයසපුච්ඡි– ‘‘රත්තිභායගආෙස්මයතොසන්තියකඔභායසොඅයහොසි, කිං

යසො ඔභායසො’’ති? යථයරො වික්යඛපං කයරොන්යතො ‘‘ඔභායසො නාම

දීයපොභායසොපි යහොති, මණිඔභායසොපී’’ති එවමාදිමාහ. තයතො ‘‘පටිච්ඡායදථ
තුම්යහ’’තිනිබද්යධොආමාතිපටිජානිත්වාආයරොයචසි. 

ථාළවල්ලිමණ්ඩපවාසීමහානාගත්යකය ො විෙ ච. යසොපි කිර
ගතපච්චාගතිකවත්තං පූයරන්යතො පඨමං තාව ‘‘භගවයතො මහාපධානං
පූයජස්සාමී’’ති සත්ත වස්සානි ඨානචඞ්කමයමව අධිට්ඨාසි. පුන යසොළස
වස්සානි ගතපච්චාගතිකවත්තං පූයරත්වා අරහත්තං පාපුණි. යසො
කම්මට්ඨානයුත්යතයනවචිත්යතනපාදංඋද්ධරන්යතො විප්පයුත්යතනඋද්ධයට
පටිනිවත්තන්යතො ගාමසමීපං ගන්ත්වා ‘‘ගාවී නු පබ්බජියතො නූ’’ති
ආසඞ්කනීෙපයදයසඨත්වාචීවරං පාරුපිත්වාකච්ඡකරකයතොඋදයකනපත්තං

යධොවිත්වා උදකගණ්ඩූසං කයරොති. කිං කාරණා? ‘‘මා යම භික්ඛං දාතුං වා 
වන්දිතුං වා ආගයත මනුස්යස ‘දීඝායුකා යහොථා’ති වචනමත්යතනාපි

කම්මට්ඨානවික්යඛයපො අයහොසී’’ති ‘‘අජ්ජ, භන්යත, කතිමී’’ති දිවසං වා
භික්ඛුගණනංවාපඤ්හංවාපුච්ඡියතො පනඋදකංගිලිත්වාආයරොයචති.සයච

දිවසාදිපුච්ඡකානයහොන්ති, නික්ඛමනයවලවගාෙංගාමද්වායරනිට්ඨුභිත්වාොති. 

ථලම්බතිත්කවිහාය  වස්සූපගතා පඤ්ඤාස භික්ඛූ විෙ ච. යත කිර
ආසාළ්හිපුණ්ණමිෙංකතිකවත්තංඅකංසු–‘‘අරහත්තං අපත්වාඅඤ්ඤමඤ්ඤං
නාලවගපිස්සාමා’’ති.ගාමඤ්චපිණ්ඩාෙපවිසන්තාඋදකගණ්ඩූසං කත්වාපවිසිංසු.
දිවසාදීසු පුච්ඡියතසු වුත්තනයෙයනව පටිපජ්ජිංසු. තත්ථ මනුස්සා නිට්ඨුභනං

දිස්වා ජානිංසු – ‘‘අජ්යජයකොආගයතො, අජ්ජ ද්යව’’ති. එවඤ්ච චින්යතසුං – 

‘‘කිංනුයඛොඑයතඅම්යහයහවසද්ධිංනසල්ලවගපන්ති, උදාහුඅඤ්ඤමඤ්ඤම්පි.

ෙදි අඤ්ඤමඤ්ඤං න සල්ලවගපන්ති, අද්ධා විවාදජාතා භවිස්සන්ති. එථ යන
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අඤ්ඤමඤ්ඤං ඛමායපස්සාමා’’තිසබ්යබවිහාරංගන්ත්වාපඤ්ඤාසාෙභික්ඛූසු

ද්යවපිභික්ඛූ එයකොකායසනාද්දසංසු.තයතොයෙොයතසුචක්ඛුමාපුරියසො, යසො

ආහ – ‘‘න යභො කලවගහකාරකානං ඔකායසො ඊදියසො යහොති, සුසම්මට්ඨං

යචතිෙඞ්ගණංයබොධිෙඞ්ගණං, සුනික්ඛිත්තාසම්මජ්ජනියෙො, සුපට්ඨිතංපානීෙං

පරියභොජනීෙ’’න්ති. යතතයතොවනිවත්තා.යතපි භික්ඛූඅන්යතොයතමායසයෙව
අරහත්තංපත්වාමහාපවාරණාෙංවිසුද්ධිපවාරණං පවායරසුං. 

එවං කාළවල්ලිමණ්ඩපවාසී මහානාගත්යථයරො විෙ, කලවගම්බතිත්ථවිහායර 
වස්සූපගතා භික්ඛූ විෙ ච කම්මට්ඨානයුත්යතයනව චිත්යතන පාදං
උද්ධරන්යතො ගාමසමීපං ගන්ත්වා උදකගණ්ඩූසං කත්වා වීථියෙො
සල්ලවගක්යඛත්වා ෙත්ථ සුරායසොණ්ඩධුත්තාදයෙො කලවගහකාරකා

චණ්ඩහත්ථිඅස්සාදයෙො වා නත්ථි, තං වීථිං පටිපජ්ජති. තත්ථ ච පිණ්ඩාෙ
චරමායනො න තුරිතතුරියතො විෙ ජයවන ගච්ඡති. න හි ජයවන 

පිණ්ඩපාතිකධුතඞ්ගංනාමකිඤ්චිඅත්ථි.විසමභූමිභාගපත්තංපනඋදකසකටං
විෙ නිච්චයලවගොහුත්වාගච්ඡති.අනුඝරංපවිට්යඨොචදාතුකාමංවාඅදාතුකාමංවා 
සල්ලවගක්යඛතුංතදනුරූපංකාලවගංආගයමන්යතොභික්ඛංගයහත්වා අන්යතොගායම
වා බහිගායම වා විහාරයමව වා ආගන්ත්වා ෙථාඵාසුයක පතිරූයප ඔකායස
නිසීදිත්වා කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්යතො ආහායර පටිකූලවගසඤ්ඤං 
උපට්ඨයපත්වා අක්ඛබ්භඤ්ජනවණයලවගපනපුත්තමංසූපමාවයසන

පච්චයවක්ඛන්යතො අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං ආහාරං ආහායරති, යනව දවාෙ න
මදාෙ න මණ්ඩනාෙ න විභූසනාෙ…යප.… භුත්තාවී ච උදකකිච්චං කත්වා

මුහුත්තංභත්තකිලවගමථංපටිපස්සම්යභත්වාෙථා පුයරභත්තං, එවංපච්ඡාභත්තං

පුරිමොමංපච්ඡිමොමඤ්ච කම්මට්ඨානයමවමනසිකයරොති.අෙංවුච්චති හ ති

චපච්චාහ ති චාති. 

ඉමංපනහරණපච්චාහරණසඞ්ඛාතංගතපච්චාගතිකවත්තංපූයරන්යතොෙදි 

උපනිස්සෙසම්පන්යනො යහොති, පඨමවයෙඑව අරහත්තං පාපුණාති. යනො යච

පඨමවයෙ පාපුණාති, අථ මජ්ඣිමවයෙ පාපුණාති. යනො යච මජ්ඣිමවයෙ

පාපුණාති, අථ පච්ඡිමවයෙ පාපුණාති, යනො යච පච්ඡිමවයෙ පාපුණාති, අථ

මරණසමයෙ.යනොයචමරණසමයෙපාපුණාති, අථයදවපුත්යතොහුත්වා. යනො

යච යදවපුත්යතො හුත්වා පාපුණාති, අනුප්පන්යන බුද්යධ නිබ්බත්යතො

පච්යචකයබොධිං සච්ඡිකයරොති. යනො යච පච්යචකයබොධිං සච්ඡිකයරොති, අථ

බුද්ධානංසම්මුඛීභායව ඛිප්පාභිඤ්යඤොවායහොති, යසෙයථාපියථයරොබාහියෙො

දාරුචීරියෙොමහාපඤ්යඤොවා, යසෙයථාපියථයරොසාරිපුත්යතො, මහිද්ධියකොවා, 

යසෙයථාපි යථයරො මහායමොග්ගල්ලවගායනො, ධුතවායදො වා, යසෙයථාපි යථයරො

මහාකස්සයපො, දිබ්බචක්ඛුයකො වා, යසෙයථාපි යථයරො අනුරුද්යධො, 

විනෙධයරො වා, යසෙයථාපි යථයරො උපාලි, ධම්මකථියකො වා, යසෙයථාපි
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යථයරො පුණ්යණො මන්තාණිපුත්යතො, ආරඤ්ඤියකො වා, යසෙයථාපි යථයරො

යරවයතො, බහුස්සුයතො වා, යසෙයථාපි යථයරො ආනන්යදො, සික්ඛාකායමො වා, 
යසෙයථාපි යථයරො රාහුයලවගො බුද්ධපුත්යතොති. ඉති ඉමස්මිං චතුක්යක ය්වාෙං

හරතිපච්චාහරතිච, තස්ස යගොචරසම්පජඤ්ඤංසිඛාපත්තංයහොති. 

අභික්කමාදීසු පන අසම්මුය්හනං ට්සම්යමොහසම්පජඤ්ඤං. තං එවං
යවදිතබ්බං – ඉධ භික්ඛු අභික්කමන්යතො වා පටික්කමන්යතො වා ෙථා

අන්ධපුථුජ්ජනා අභික්කමාදීසු – ‘‘අත්තා අභික්කමති, අත්තනා අභික්කයමො

නිබ්බත්තියතො’’තිවා ‘‘අහංඅභික්කමාමි, මො අභික්කයමොනිබ්බත්තියතො’’ති

වාසම්මුය්හන්ති, තථාඅසම්මුය්හන්යතො අභික්කමාමීතිචිත්යතඋප්පජ්ජමායන
යතයනව චිත්යතන සද්ධිං චිත්තසමුට්ඨානා වායෙොධාතු විඤ්ඤත්තිං

ජනෙමානා උප්පජ්ජති, ඉති චිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵාරවයසන අෙං
කාෙසම්මයතො අට්ඨිසඞ්ඝායටො අභික්කමති. තස්යසවං අභික්කමයතො
එයකකපාදුද්ධරයණපථවීධාතුආයපොධාතූතිද්යවධාතුයෙොඔමත්තා යහොන්ති

මන්දා, ඉතරා ද්යව අධිමත්තා යහොන්ති බලවගවතියෙො, තථා

අතිහරණවීතිහරයණසු, යවොස්සජ්ජයන යතයජොධාතු වායෙොධාතූති ද්යව

ධාතුයෙොඔමත්තායහොන්ති මන්දා, ඉතරාද්යවඅධිමත්තායහොන්තිබලවගවතියෙො, 
තථා සන්නික්යඛපනසන්නිරුම්භයනසු. 

තත්ථඋද්ධරයණපවත්තාරූපාරූපධම්මාඅතිහරණංනපාපුණන්ති, තථා 

අතිහරයණ පවත්තා වීතිහරණං, වීතිහරයණ පවත්තා යවොස්සජ්ජනං, 

යවොස්සජ්ජයන පවත්තා සන්නික්යඛපනං, සන්නික්යඛපයන පවත්තා

සන්නිරුම්භනංනපාපුණන්ති, තත්ථ තත්යථවපබ්බපබ්බංසන්ධිසන්ධිඔධිඔධි
හුත්වා තත්තකපායලවග පක්ඛිත්තතිලවගානි විෙ තටතටාෙන්තා භිජ්ජන්ති. තත්ථ

යකො එයකො අභික්කමති, කස්ස වා එකස්ස අභික්කමනං? පරමත්ථයතො හි

ධාතූනංයෙවගමනං, ධාතූනංඨානං, ධාතූනංනිසජ්ජා, ධාතූනංසෙනං.තස්මිං 
තස්මිඤ්හියකොට්ඨායසසද්ධිංරූයපන– 

‘‘අඤ්ඤංඋප්පජ්ජයතචිත්තං, අඤ්ඤංචිත්තංනිරුජ්ඣති; 

අවීචිමනුසම්බන්යධො, නදීයසොයතොවවත්තතී’’ති.– 

එවංඅභික්කමාදීසුඅසම්මුය්හනංඅසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං නාමාති. 

නිට්ඨියතො ‘‘අභික්කන්යත පටික්කන්යත සම්පජානකාරී යහොතී’’තිපදස්ස
අත්යථො. 

ආයලොකියත වියලොකියතති එත්ථ පන ආයලවගොකිතං නාම පුරයතො

යපක්ඛනං, වියලවගොකිතං නාම අනුදිසායපක්ඛනං. අඤ්ඤානිපි යහට්ඨා උපරි
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පච්ඡයතො අනුයපක්ඛනවයසන ඔයලවගොකිතඋල්යලවගොකිතාපයලවගොකිතානි නාම

යහොන්ති.තානිඉධනගහිතානි, සාරුප්පවයසනපනඉමායනව ද්යවගහිතානි.
ඉමිනාවාමුයඛනසබ්බානිපිතානිගහිතායනවාති. 

තත්ථ ‘‘ආයලවගොයකස්සාමී’’ති චිත්යත උප්පන්යන චිත්තවයසයනව 
අයනොයලවගොයකත්වා අත්ථපරිග්ගණ්හනං සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං. තං
ආෙස්මන්තංනන්දං කාෙසක්ඛිංකත්වායවදිතබ්බං.වුත්තඤ්යහතංභගවතා– 

‘‘සයච, භික්ඛයව, නන්දස්සපුරත්ථිමාදිසාආයලවගොයකතබ්බායහොති, 
සබ්බං යචතසා සමන්නාහරිත්වා නන්යදො පුරත්ථිමං දිසං ආයලවගොයකති
‘එවං යමපුරත්ථිමං දිසංආයලවගොකෙයතොනාභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා
අකුසලවගා ධම්මා අන්වාසවිස්සන්තී’ති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජායනො යහොති.

සයච, භික්ඛයව, නන්දස්ස පච්ඡිමා දිසා, උත්තරා දිසා, දක්ඛිණා දිසා, 

උද්ධං, අයධො, අනුදිසා ආයලවගොයකතබ්බා යහොති, සබ්බං යචතසා
සමන්නාහරිත්වා නන්යදො අනුදිසං ආයලවගොයකති ‘එවං යම අනුදිසං

ආයලවගොකෙයතො’…යප.…සම්පජායනොයහොතී’’ති(අ.නි. 8.9). 

අපිච ඉධාපි පුබ්යබ වුත්තයචතිෙදස්සනාදිවයසයනව සාත්ථකතා ච 

සප්පාෙතා ච යවදිතබ්බා. කම්මට්ඨානස්ස පන අවිජහනයමව

යගොචරසම්පජඤ්ඤං, තස්මා ඛන්ධධාතුආෙතනකම්මට්ඨානියකහි අත්තයනො
කමට්ඨානවයසයනව කසිණාදිකම්මට්ඨානියකහි වා පන
කම්මට්ඨානසීයසයනවආයලවගොකනවියලවගොකනංකාතබ්බං. 

‘‘අබ්භන්තයර අත්තා නාම ආයලවගොයකතා වා වියලවගොයකතා වා නත්ථි, 

‘ආයලවගොයකස්සාමී’ති පන චිත්යත උප්පජ්ජමායන යතයනව චිත්යතන සද්ධිං 
චිත්තසමුට්ඨානා වායෙොධාතු විඤ්ඤත්තිං ජනෙමානා උප්පජ්ජති. ඉති 

චිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵාරවයසනයහට්ඨිමංඅක්ඛිදලවගංඅයධොසීදති, උපරිමං

උද්ධං ලවගඞ්යඝති, යකොචි ෙන්තයකන විවරන්යතො නාම නත්ථි, තයතො
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්චං සායධන්තං උප්පජ්ජතී’’ති එවං පජානනං
පයනත්ථඅසම්යමොහසම්පජඤ්ඤංනාම. 

අපිච මූලවගපරිඤ්ඤාආගන්තුකතාවකාලිකභාවවයසනයපත්ථ
අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං යවදිතබ්බං.මූලවගපරිඤ්ඤාවයසනතාව– 

‘‘භවඞ්ගාවජ්ජනඤ්යචව, දස්සනංසම්පටිච්ඡනං; 

සන්තීරණංයවොට්ඨබ්බනං, ජවනංභවතිසත්තමං’’. 

තත්ථ භවඞ්ගං උපපත්තිභවස්ස අඞ්ගකිච්චං සාධෙමානං පවත්තති, තං

ආවට්යටත්වා කිරිෙමයනොධාතු ආවජ්ජනකිච්චං සාධෙමානා, තන්නියරොධා



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා සතිපට්ඨානසංයුත්තං 
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පටුන 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්චං සාධෙමානං, තන්නියරොධා විපාකමයනොධාතු

සම්පටිච්ඡනකිච්චං සාධෙමානා, තන්නියරොධා විපාකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු

සන්තීරණකිච්චං සාධෙමානා, තන්නියරොධා කිරිෙමයනොවිඤ්ඤාණධාතු

යවොට්ඨබ්බනකිච්චං සාධෙමානා, තන්නියරොධා සත්තක්ඛත්තුං ජවනං ජවති.

තත්ථ පඨමජවයනපි ‘‘අෙං ඉත්ථී, අෙං පුරියසො’’ති 

රජ්ජනදුස්සනමුය්හනවයසන ආයලවගොකිතවියලවගොකිතං න යහොති, 
දුතිෙජවයනපි…යප.…සත්තමජවයනපි.එයතසුපනයුද්ධමණ්ඩයලවගයෙොයධසු

විෙ යහට්ඨුපරිෙවයසන භිජ්ජිත්වා පතියතසු ‘‘අෙං ඉත්ථී, අෙං පුරියසො’’ති
රජ්ජනාදිවයසන ආයලවගොකිතවියලවගොකිතං යහොති. එවං තායවත්ථ 

මූලපරිඤ්ඤාවයසන අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං යවදිතබ්බං. 

චක්ඛුද්වායර පන රූයප ආපාථමාගයත භවඞ්ගචලවගනයතො උද්ධං 
සකකිච්චනිප්ඵාදනවයසන ආවජ්ජනාදීසු උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්යධසු අවසායන

ජවනං උප්පජ්ජති, තං පුබ්යබ උප්පන්නානං ආවජ්ජනාදීනං යගහභූයත
චක්ඛුද්වායර ආගන්තුකපුරියසො විෙ යහොති. තස්ස ෙථා පරයගයහ කිඤ්චි
ොචිතුං පවිට්ඨස්ස ආගන්තුකපුරිසස්ස යගහසාමියකසු තුණ්හීමාසියනසු

ආණාකරණං න යුත්තං, එවං ආවජ්ජනාදීනං යගහභූයත චක්ඛුද්වායර
ආවජ්ජනාදීසුපි අරජ්ජන්යතසු අදුස්සන්යතසු අමුය්හන්යතසු ච

රජ්ජනදුස්සනමුය්හනං අයුත්තන්ති එවං ආගන්තුථභාවවයසන 
අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

ොනි පයනතානි චක්ඛුද්වායර යවොට්ඨබ්බනපරියෙොසානානි චිත්තානි 

උප්පජ්ජන්ති, තානි සද්ධිං සම්පයුත්තධම්යමහි තත්ථ තත්යථව භිජ්ජන්ති, 

අඤ්ඤමඤ්ඤං න පස්සන්ති, ඉත්තරානි තාවකාලිකානි යහොන්ති. තත්ථ ෙථා
එකස්මිං ඝයර සබ්යබසු මානුසයකසු මයතසු අවයසසස්ස එකස්ස

තඞ්ඛණංයෙවමරණධම්මස්සන යුත්තා නච්චගීතාදීසු අභිරතිනාම, එවයමව
එකද්වායරසසම්පයුත්යතසුආවජ්ජනාදීසුතත්ථ තත්යථවමයතසුඅවයසසස්ස
තඞ්ඛණංයෙවමරණධම්මස්සජවනස්සාපි රජ්ජනදුස්සනමුය්හනවයසන අභිරති

නාම න යුත්තාති එවං තාවථාලිථභාවවයසන අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං
යවදිතබ්බං. 

අපිච ඛන්ධාෙතනධාතුපච්චෙපච්චයවක්ඛණවයසනයපතං යවදිතබ්බං.

එත්ථ හි චක්ඛු යචව රූපා ච රූපක්ඛන්යධො, දස්සනං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, 

තංසම්පයුත්තා යවදනා යවදනාක්ඛන්යධො, සඤ්ඤා සඤ්ඤාක්ඛන්යධො, 

ඵස්සාදිකා සඞ්ඛාරා සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො, එවයමයතසං පඤ්චන්නං ඛන්ධානං

සමවායෙආයලවගොකනවියලවගොකනංපඤ්ඤාෙති. තත්ථයකොඑයකොආයලවගොයකති, 

යකො වියලවගොයකති? තථා චක්ඛු චක්ඛාෙතනං, රූපං රූපාෙතනං, දස්සනං 
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මනාෙතනං, යවදනාදයෙො සම්පයුත්තධම්මා ධම්මාෙතනං, එවයමයතසං
චතුන්නං ආෙතනානං සමවායෙ ආයලවගොකනවියලවගොකනං පඤ්ඤාෙති. තත්ථ

යකො එයකො ආයලවගොයකති, යකො වියලවගොයකති? තථා චක්ඛු චක්ඛුධාතු, රූපං

රූපධාතු, දස්සනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, තංසම්පයුත්තා යවදනාදයෙො ධම්මා

ධම්මධාතු, එවයමයතසං චතුන්නං ධාතූනං සමවායෙ ආයලවගොකනවියලවගොකනං

පඤ්ඤාෙති. තත්ථ යකො එයකොආයලවගොයකති, යකො වියලවගොයකති? තථා චක්ඛු

නිස්සෙපච්චයෙො, රූපං ආරම්මණපච්චයෙො, ආවජ්ජනං 

අනන්තරසමනන්තරූපනිස්සෙනත්ථිවිගතපච්චයෙො, ආයලවගොයකො

උපනිස්සෙපච්චයෙො, යවදනාදයෙො සහජාතපච්චයෙො. එවයමයතසංපච්චොනං

සමවායෙආයලවගොකනවියලවගොකනංපඤ්ඤාෙති.තත්ථයකොඑයකො ආයලවගොයකති, 
යකොවියලවගොයකතීතිඑවයමත්ථඛන්ධාෙතනධාතුපච්චෙපච්චයවක්ඛණවයසනපි 

අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

සමිඤ්ජියත පසාරියතති පබ්බානං සමිඤ්ජනපසාරයණ. තත්ථ
චිත්තවයසයනව සමිඤ්ජනපසාරණං අකත්වා හත්ථපාදානං 
සමිඤ්ජනපසාරණපච්චො අත්ථානත්ථං පරිග්ගණ්හිත්වා අත්ථපරිග්ගණ්හනං 
සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං.තත්ථහත්ථපායදඅතිචිරංසමිඤ්ජිත්වාවාපසායරත්වා

වා ඨිතස්ස ඛයණ ඛයණ යවදනා උප්පජ්ජන්ති, චිත්තං එකග්ගං න ලවගභති, 

කම්මට්ඨානං පරිපතති, වියසසං නාධිගච්ඡති. කායලවග සමිඤ්ජන්තස්ස කායලවග

පසායරන්තස්ස පන තා යවදනා නුප්පජ්ජන්ති, චිත්තං එකග්ගං යහොති, 

කම්මට්ඨානං ඵාතිං ගච්ඡති, වියසසමධිගච්ඡතීති එවං
අත්ථානත්ථපරිග්ගණ්හනංයවදිතබ්බං. 

අත්යථපනසතිපිසප්පාොසප්පාෙංපරිග්ගණ්හිත්වා සප්පාෙපරිග්ගණ්හනං
සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං. තත්රාෙං නයෙො – මහායචතිෙඞ්ගයණ කිර දහරභික්ඛූ
සජ්ඣාෙං ගණ්හන්ති. යතසං පිට්ඨිපස්යස දහරභික්ඛුනියෙො ධම්මං සුණන්ති.
තත්යථයකො දහයරො හත්ථං පසායරන්යතො කාෙසංසග්ගං පත්වා යතයනව

කාරයණන ගිහීජායතො.අපයරොභික්ඛුපාදංපසායරන්යතොඅග්ගිම්හිපසායරසි, 

අට්ඨිං ආහච්ච පායදො ඣායි. අපයරො වම්මියක පසායරසි, යසො ආසීවියසන

දට්යඨො. අපයරො චීවරකුටිදණ්ඩයක පසායරසි, තං මණිසප්යපො ඩංසි. තස්මා
එවරූයප අසප්පායෙ අපසායරත්වා සප්පායෙ පසායරතබ්බං. ඉදයමත්ථ
සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං. 

යගොචරසම්පජඤ්ඤං පනමහායථරවත්ථුනා දීයපතබ්බං–මහායථයරොකිර
දිවාට්ඨායන නිසින්යනො අන්යතවාසියකහි සද්ධිං කථෙමායනො සහසා හත්ථං 
සමිඤ්ජිත්වාපුනෙථාඨායනඨයපත්වාසණිකං සමිඤ්යජසි.තංඅන්යතවාසිකා

පුච්ඡිංසු – ‘‘කස්මා, භන්යත, සහසා හත්ථං සමිඤ්ජිත්වා පුන ෙථාඨායන

ඨයපත්වාසණිකංසමිඤ්ජිත්ථා’’ති.ෙයතොපට්ඨාොහං, ආවුයසො, කම්මට්ඨානං
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මනසිකාතුං ආරද්යධො, න යම කම්මට්ඨානං මුඤ්චිත්වා හත්යථො 

සමිඤ්ජිතපුබ්යබො, ඉදානි පන තුම්යහහි සද්ධිං කථෙමායනන කම්මට්ඨානං

මුඤ්චිත්වා සමිඤ්ජියතො, තස්මා පුන ෙථාඨායන ඨයපත්වා සමිඤ්යජසින්ති.

සාධු, භන්යත, භික්ඛුනා නාම එවරූයපන භවිතබ්බන්ති. එවයමත්ථාපි
කම්මට්ඨානාවිජහනයමවයගොචරසම්පජඤ්ඤන්ති යවදිතබ්බං. 

අබ්භන්තයර අත්තා නාම යකොචි සමිඤ්ජන්යතො වා පසායරන්යතො වා 

නත්ථි, වුත්තප්පකාරචිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵායරන පන
සුත්තාකඩ්ඪනවයසන දාරුෙන්තස්ස හත්ථපාදලවගළනං විෙ සමිඤ්ජනපසාරණං
යහොතීතිපරිජානනංපයනත්ථ අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්තියවදිතබ්බං. 

සඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා යණති එත්ථ සඞ්ඝාටිචීවරානං

නිවාසනපාරුපනවයසන, පත්තස්ස භික්ඛාපටිග්ගහණාදිවයසන පරියභොයගො 
ධාරණං නාම. තත්ථ සඞ්ඝාටිචීවරධාරයණ තාව නිවායසත්වා පාරුපිත්වා ච

පිණ්ඩාෙ චරයතො ආමිසලවගායභො, ‘‘සීතස්ස පටිඝාතාො’’තිආදිනා නයෙන
භගවතා වුත්තප්පකායරොයෙව ච අත්යථො අත්යථො නාම. තස්ස වයසන
සාත්ථකසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

උණ්හපකතිකස්ස පන දුබ්බලවගස්ස ච චීවරං සුඛුමං සප්පාෙං, සීතාලුකස්ස
ඝනං දුපට්ටං. විපරීතං අසප්පාෙං. ෙස්ස කස්සචි ජිණ්ණං අසප්පාෙයමව. 
අග්ගළාදිදායනනහිස්සතංපලියබොධකරංයහොති.තථාපට්ටුණ්ණදුකූලවගාදියභදං

යලවගොභනීෙචීවරං. තාදිසඤ්හි අරඤ්යඤ එකකස්ස නිවාසන්තරාෙකරං, 
ජීවිතන්තරාෙකරඤ්චාපි යහොති. නිප්පරිොයෙන පන ෙං

නිමිත්තකම්මාදිමිච්ඡාජීවවයසන උප්පන්නං, ෙඤ්චස්ස යසවමානස්ස අකුසලවගා

ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලවගා ධම්මා පරිහාෙන්ති, තං අසප්පාෙං. විපරීතං

සප්පාෙං, තස්ස වයසයනත්ථ සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං, 
කම්මට්ඨානාවිජහනවයසයනවචයගොචරසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

අබ්භන්තයර අත්තා නාම යකොචි චීවරං පාරුපන්යතො නත්ථි, 
වුත්තප්පකාරචිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵායරයනව පන චීවරපාරුපනං යහොති.

තත්ථ චීවරම්පි අයචතනං, කායෙොපි අයචතයනො. චීවරං න ජානාති ‘‘මො
කායෙො පාරුපියතො’’ති. කායෙොපි න ජානාති ‘‘අහං චීවයරන පාරුපියතො’’ති.
ධාතුයෙොව ධාතුසමූහං පටිච්ඡායදන්ති පටපියලවගොතිකාෙ
යපොත්ථකරූපපටිච්ඡාදයන විෙ. තස්මා යනව සුන්දරං චීවරං ලවගභිත්වා

යසොමනස්සං කාතබ්බං, න අසුන්දරං ලවගභිත්වා යදොමනස්සං. 
නාගවම්මිකයචතිෙරුක්ඛාදීසු හි යකචි මාලවගාගන්ධධූමවත්ථාදීහි සක්කාරං

කයරොන්ති, යකචි ගූථමුත්තකද්දමදණ්ඩසත්ථපහාරාදීහි අසක්කාරං. න යතහි
නාගවම්මිකරුක්ඛාදයෙො යසොමනස්සංවාකයරොන්තියදොමනස්සංවා.එවයමවං
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පටුන 

යනව සුන්දරං චීවරං ලවගභිත්වා යසොමනස්සං කාතබ්බං, න අසුන්දරං ලවගභිත්වා
යදොමනස්සන්ති එවං පවත්තපටිසඞ්ඛානවයසයනත්ථ අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං
යවදිතබ්බං. 

පත්තධාරයණපිපත්තංසහසාවඅග්ගයහත්වා–‘‘ඉමංගයහත්වා පිණ්ඩාෙ
චරමායනො භික්ඛං ලවගභිස්සාමී’’ති එවං පත්තග්ගහණපච්චො 
පටිලවගභිතබ්බඅත්ථවයසන සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං යවදිතබ්බං.
කිසදුබ්බලවගසරීරස්ස පන ගරුපත්යතො අසප්පායෙො. ෙස්ස කස්සචි
චතුපඤ්චගණ්ඨිකාහයතො දුබ්බියසොධනීයෙො අසප්පායෙොව. දුද්යධොතපත්යතො හි

නවට්ටති, තංයධොවන්තස්යසවචස්සපලියබොයධොයහොති. මණිවණ්ණපත්යතො
පනයලවගොභනීයෙොචීවයරවුත්තනයෙයනවඅසප්පායෙො.නිමිත්තකම්මාදිවයසන 

ලවගද්යධො, පන ෙඤ්චස්ස යසවමානස්ස අකුසලවගා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලවගා

ධම්මා පරිහාෙන්ති, අෙං එකන්තඅසප්පායෙොව. විපරීයතො සප්පායෙො. තස්ස

වයසයනත්ථ සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං, කම්මට්ඨානාවිජහනවයසයනව ච
යගොචරසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

අබ්භන්තයර අත්තා නාම යකොචි පත්තං ගණ්හන්යතො නත්ථි, 
වුත්තප්පකාරචිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵායරයනවපත්තග්ගහණං නාමයහොති.

තත්ථ පත්යතොපි අයචතයනො, හත්ථාපි අයචතනා. පත්යතො න ජානාති ‘‘අහං
හත්යථහි ගහියතො’’ති. හත්ථාපින ජානන්ති ‘‘පත්යතො අම්යහහි ගහියතො’’ති.

ධාතුයෙොව ධාතුසමූහං ගණ්හන්ති, සණ්ඩායසන අග්ගිවණ්ණපත්තග්ගහයණ 

විොති එවං පවත්තපටිසඞ්ඛානවයසයනත්ථ අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං
යවදිතබ්බං. 

අපිච ෙථා ඡින්නහත්ථපායද වණමුයඛහි පග්ඝරිතපුබ්බයලවගොහිතකිමිකුයලවග
නීලවගමක්ඛිකසම්පරිකිණ්යණ අනාථසාලවගාෙ අනාථමනුස්යස දිස්වා දොලුකා
පුරිසා යතසං වණපට්ටයචොළකානි යචව කපාලවගාදීහි යභසජ්ජානි ච 

උපනායමන්ති. තත්ථ යචොළකානිපි යකසඤ්චි සණ්හානි, යකසඤ්චි ථූලවගානි

පාපුණන්ති, යභසජ්ජකපාලවගානිපි යකසඤ්චි සුසණ්ඨානානි, යකසඤ්චි 

දුස්සණ්ඨානානි පාපුණන්ති, න යත තත්ථ සුමනා වා දුම්මනා වා යහොන්ති.
වණපටිච්ඡාදනමත්යතයනව හි යචොළයකන යභසජ්ජපටිග්ගහමත්යතයනව ච

කපාලවගයකන යතසං අත්යථො. එවයමව යෙො භික්ඛු වණයචොළකං විෙ චීවරං, 

යභසජ්ජකපාලවගකංවිෙචපත්තං, කපායලවග යභසජ්ජමිවචපත්යතලවගද්ධභික්ඛං
සල්ලවගක්යඛති. අෙං සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ අසම්යමොහසම්පජඤ්යඤන
උත්තමසම්පජානකාරීතියවදිතබ්යබො. 

ට්සිතාදීසු ට්සියතතිපිණ්ඩපාතයභොජයන. පීයතති ොගුආදිපායන.  ායියතති

පිට්ඨඛජ්ජකාදිඛාදයන. සායියතති මධුඵාණිතාදිසාෙයන. තත්ථ ‘‘යනව
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දවාො’’තිආදිනානයෙන වුත්යතො අට්ඨවියධොපි අත්යථො අත්යථොනාම, තස්ස
වයසනසාත්ථකසම්පජඤ්ඤං යවදිතබ්බං. 

ලූඛපණීතතිත්තමධුරාදීසු පන යෙන යභොජයනන ෙස්ස අඵාසු යහොති, තං 

තස්ස අසප්පාෙං. ෙං පන නිමිත්තකම්මාදිවයසන පටිලවගද්ධං, ෙඤ්චස්ස

භුඤ්ජයතො අකුසලවගා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලවගා ධම්මා පරිහාෙන්ති, තං
එකන්තඅසප්පාෙයමව. විපරීතං සප්පාෙං. තස්ස වයසයනත්ථ

සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං, කම්මට්ඨානාවිජහනවයසයනව ච යගොචරසම්පජඤ්ඤං
යවදිතබ්බං. 

අබ්භන්තයර අත්තා නාම යකොචි භුඤ්ජයකො නත්ථි, 

වුත්තප්පකාරචිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵායරයනව පත්තපටිග්ගහණං නාම

යහොති, චිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵායරයනව හත්ථස්සපත්යතඔතාරණංනාම 

යහොති, චිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵායරයනවආයලවගොපකරණංආයලවගොපුද්ධරණං
මුඛවිවරණඤ්ච යහොති. න යකොචි කුඤ්චිකාෙ න ෙන්තයකන හනුකට්ඨීනි

විවරති, චිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵායරයනව ආයලවගොපස්ස මුයඛ ඨපනං
උපරිදන්තානං මුසලවගකිච්චසාධනං යහට්ඨාදන්තානං උදුක්ඛලවගකිච්චසාධනං
ජිව්හාෙ හත්ථකිච්චසාධනඤ්ච යහොති. ඉති නං තත්ථ අග්ගජිව්හාෙ

තනුකයඛයළො, මූලවගජිව්හාෙ බහලවගයඛයළො මක්යඛති. තං
යහට්ඨාදන්තඋදුක්ඛයලවග ජිව්හාහත්ථපරිවත්තිතං යඛළඋදකයතමිතං
උපරිදන්තමුසලවගසඤ්චුණ්ණිතං යකොචි කටච්ඡුනා වා දබ්බිො වා අන්යතො

පයවයසන්යතො නාමනත්ථි, වායෙොධාතුොව පවිසති. පවිට්ඨං පවිට්ඨං යකොචි

පලවගාලවගසන්ථරංකත්වාධායරන්යතොනාමනත්ථි, වායෙොධාතුවයසයනව තිට්ඨති.

ඨිතං ඨිතං යකොචි උද්ධනංකත්වා අග්ගිං ජායලවගත්වා පචන්යතො නාම නත්ථි, 
යතයජොධාතුොවපච්චති.පක්කංපක්කංයකොචිදණ්ඩයකනවාෙට්ඨිො වාබහි

නීහරයකොනාමනත්ථි, වායෙොධාතුයෙවනීහරති.ඉතිවායෙොධාතුඅතිහරතිච
වීතිහරතිච ධායරතිචපරිවත්යතතිචසඤ්චුණ්යණතිචවියසොයසතිචනීහරති

ච; පථවීධාතු ධායරති ච පරිවත්යතති ච සඤ්චුණ්යණති ච වියසොයසති ච; 

ආයපොධාතු සියනයහති ච අල්ලවගත්තඤ්ච අනුපායලවගති; යතයජොධාතු

අන්යතොපවිට්ඨං පරිපායචති; ආකාසධාතු අඤ්ජයසො යහොති; විඤ්ඤාණධාතු
තත්ථ තත්ථ සම්මාපයෙොගමන්වාෙ ආභුජතීති එවං 
පවත්තපටිසඞ්ඛානවයසයනත්ථඅසම්යමොහසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

අපිච ගමනයතො, පරියෙසනයතො, පරියභොගයතො, ආසෙයතො, නිධානයතො, 

අපරිපක්කයතො, පරිපක්කයතො, ඵලවගයතො, නිස්සන්දයතො, සම්මක්ඛනයතොතිඑවං
දසවිධං පටිකූලවගභාවං පච්චයවක්ඛණයතොයපත්ථ අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං

යවදිතබ්බං. විත්ථාරකථා පයනත්ථ විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.294 ආදයෙො)
ආහාරපටිකූලවගසඤ්ඤානිද්යදසයතො ගයහතබ්බා. 
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උච්චා පස්සාවථම්යමති උච්චාරස්ස ච පස්සාවස්ස ච කරයණ. තත්ථ

පත්තකායලවගඋච්චාරපස්සාවංඅකයරොන්තස්සසකලවගසරීරයතොයසදා මුච්චන්ති, 

අක්ඛීනිභමන්ති, චිත්තංනඑකග්ගංයහොති, අඤ්යඤචයරොගා උප්පජ්ජන්ති.
කයරොන්තස්ස පන සබ්බං තංන යහොතීති අෙයමත්ථ අත්යථො. තස්ස වයසන 

සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං යවදිතබ්බං. අට්ඨායන උච්චාරපස්සාවං කයරොන්තස්ස

පන ආපත්ති යහොති, අෙයසො වඩ්ඪති, ජීවිතන්තරායෙොපි යහොති. පතිරූයප
ඨායන කයරොන්තස්සසබ්බංතංනයහොතීතිඉදයමත්ථසප්පාෙං.තස්සවයසන

සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං, කම්මට්ඨානාවිජහනවයසන ච යගොචරසම්පජඤ්ඤං
යවදිතබ්බං. 

අබ්භන්තයර අත්තා නාම යකොචි උච්චාරපස්සාවකම්මං කයරොන්යතො 

නත්ථි, චිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵායරයනවපනඋච්චාරපස්සාවකම්මංයහොති.

ෙථාපන පක්යකගණ්යඩගණ්ඩයභයදනපුබ්බයලවගොහිතංඅකාමතාෙනික්ඛමති, 

ෙථා ච අතිභරිතා උදකභාජනා උදකං අකාමතාෙ නික්ඛමති, එවං
පක්කාසෙමුත්තවත්ථීසු සන්නිචිතා උච්චාරපස්සාවා වායුයවගසමුප්පීළිතා
අකාමතාෙපිනික්ඛමන්ති.යසොපනාෙංඑවංනික්ඛමන්යතො උච්චාරපස්සායවො

යනවතස්සභික්ඛුයනොඅත්තයනොයහොතිනපරස්ස, යකවලවගං සරීරනිස්සන්යදොව

යහොති.ෙථාකිං? ෙථාඋදකතුම්බයතො පුරාණඋදකං ඡඩ්යඩන්තස්සයනවතං

අත්තයනො යහොති න පයරසං, යකවලවගං පටිජග්ගනමත්තයමව යහොති. එවං 
පවත්තපටිසඞ්ඛානවයසයනත්ථඅසම්යමොහසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

ගතාදීසු ගයතතිගමයන. ඨියතතිඨායන. නිසින්යනතිනිසජ්ජාෙ. සුත්යතති

සෙයන. ජාගරියත තිජාගරයණ. භාසියතතිකථයන. තුණ්හීභායවතිඅකථයන.
එත්ථ ච යෙො චිරං ගන්ත්වා වා චඞ්කමිත්වා වා අපරභායග ඨියතො ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති ‘‘චඞ්කමනකායලවග පවත්තා රූපාරූපධම්මා එත්යථව

නිරුද්ධා’’ති, අෙංගයත සම්පජානකාරීනාම. 

යෙොසජ්ඣාෙංවාකයරොන්යතොපඤ්හංවාවිස්සජ්යජන්යතො කම්මට්ඨානං
වාමනසිකයරොන්යතොචිරංඨත්වා අපරභායගනිසින්යනොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති 

‘‘ඨිතකායලවග පවත්තා රූපාරූපධම්මා එත්යථව නිරුද්ධා’’ති, අෙං ඨියත
සම්පජානකාරී නාම. 

යෙො සජ්ඣාොදිකරණවයසයනව චිරං නිසීදිත්වා අපරභායග නිපන්යනො
ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘‘නිසින්නකායලවග පවත්තා රූපාරූපධම්මා එත්යථව

නිරුද්ධා’’ති, අෙංනිසින්යනසම්පජානකාරීනාම. 

යෙො පන නිපන්නයකොව සජ්ඣාෙං කයරොන්යතො කම්මට්ඨානං වා 
මනසිකයරොන්යතොනිද්දංඔක්කමිත්වාඅපරභායගඋට්ඨාෙඉතිපටිසඤ්චික්ඛති



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා සතිපට්ඨානසංයුත්තං 
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පටුන 

– ‘‘සෙනකායලවගපවත්තාරූපාරූපධම්මාඑත්යථවනිරුද්ධා’’ති, අෙංසුත්යතච
ජාගරියත ච සම්පජානකාරී නාම. කිරිෙමෙචිත්තානඤ්හි අප්පවත්තං සුත්තං

නාම, පවත්තංජාගරිතං නාමාති. 

යෙො පන භාසමායනො – ‘‘අෙං සද්යදො නාම ඔට්යඨ ච පටිච්ච දන්යත ච 
ජිව්හඤ්චතාලුඤ්ච පටිච්චචිත්තස්සචතදනුරූපංපයෙොගං පටිච්චජාෙතී’’ති

සයතො සම්පජායනො භාසති, චිරං වා පන කාලවගං සජ්ඣාෙං කත්වා ධම්මං වා
කයථත්වා කම්මට්ඨානං වා පරිවත්යතත්වා පඤ්හං වා විස්සජ්යජත්වා
අපරභායග තුණ්හීභූයතො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති ‘‘භාසිතකායලවග උප්පන්නා
රූපාරූපධම්මාඑත්යථවනිරුද්ධා’’තිඅෙං භාසියතසම්පජානකාරීනාම. 

යෙොතුණ්හීභූයතොචිරංධම්මංවාකම්මට්ඨානංවාමනසිකත්වා අපරභායග

ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘‘තුණ්හීභූතකායලවග පවත්තා රූපාරූපධම්මා එත්යථව

නිරුද්ධා’’ති.උපාදාරූපපවත්තිොසතිභාසතිනාම, අසති තුණ්හීභවතිනාමාති, 
අෙංතුණ්හීභායවසම්පජානකාරීනාමාති. එවයමත්ථ අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං
තස්ස වයසන සම්පජානකාරිතා යවදිතබ්බා. ඉමස්මිං සුත්යත 
සතිපට්ඨානමිස්සකසම්පජඤ්ඤංපුබ්බභාගංකථිතං. 

3. භික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 

369. තතියෙ එවයමව පනියධථච්යචති යසො කිර භික්ඛු කම්මට්ඨානං

කථායපත්වාඉයතොචියතොච ආහිණ්ඩති, කාෙවියවකංනානුයුඤ්ජති.යතනනං

භගවානිග්ගණ්හන්යතොඑවමාහ. තස්මාතිෙස්මාසංඛිත්යතනයදසනංොචසි, 

තස්මා. දිඅඨීතිකම්මස්සකතාදිට්ඨි. 

4. සාලවගසුත්තවණ්ණනා 

370. චතුත්යථ ධම්මවිනයෙොති ධම්යමොති වා විනයෙොති වා උභෙයමතං

සත්ථුසාසනස්යසව නාමං. සමාෙයපතබ්බාති ගණ්හායපතබ්බා. එයථොදිභූතාති

ඛණිකසමාධිනා එකග්ගභූතා. සමාහිතා එථග්ගචිත්තාති උපචාරප්පනාවයසන
සම්මා ඨපිතචිත්තා ච එකග්ගචිත්තා ච. ඉමස්මිං සුත්යත නවකභික්ඛූහි යචව

ඛීණාසයවහි ච භාවිතසතිපට්ඨානා පුබ්බභාගා, සත්තහි යසයඛහි භාවිතා
මිස්සකා. 

6. සකුණග්ඝිසුත්තවණ්ණනා 

372. ඡට්යඨ සකුණග්ඝීති සකුණං හනතීති සකුණග්ඝි, යසනස්යසතං

අධිවචනං. සහසා ට්ජ්ඣපත්තාති යලවගොභසාහයසන පත්තා. ට්ලක්ඛිථාති

නිස්සිරිකා. ට්ප්පපුඤ්ඤාතිපරිත්තපුඤ්ඤා. සයචජ්ජ මෙන්තිසයචඅජ්ජමෙං. 

නඞ්ගලථඅාථ ණන්ති නඞ්ගයලවගන කසිකරණං, අධුනා කට්ඨං
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යඛත්තට්ඨානන්තිඅත්යථො. යලඩ්ඩුඅාානන්තියලවගඩ්ඩූනංඨානං. සංවෙමානාති

සම්මාවදමානා, අත්තයනොබලවගස්සසුට්ඨුවණ්ණං වදමානාතිඅත්යථො. මහන්තං

යලඩ්ඩුං ට්භිරුහිත්වාති උද්ධනසණ්ඨායනන ඨියතසු තීසු යලවගඩ්ඩූසු ‘‘ඉයතො

යසයන ආගච්ඡන්යත ඉයතො නික්ඛමිස්සාමි, ඉයතො ආගච්ඡන්යත ඉයතො’’ති
සල්ලවගක්යඛත්වා යතසු එකං යලවගඩ්ඩුං අභිරුහිත්වා අට්ඨාසි අවදමායනො. 

සන්නය්හාති ඛුරප්පං සන්නය්හමායනො විෙ සන්නය්හිත්වා සුට්ඨු ඨයපත්වා. 

බහුආගයතො ය ො මයාෙන්ති ‘‘මය්හං අත්ථාෙ අෙං බහුතං ඨානං ආගයතො, 

අප්පං අවසිට්ඨං, ඉදානි මං ගණ්හිස්සතී’’ති ඤත්වා දාරුගුයළො විෙ

විනිවත්තිත්වා තස්යසවයලවගඩ්ඩුස්සඅන්තයරපච්චුපාදි, පටිපන්යනොපවිට්යඨොති

අත්යථො. උ ං පච්චතායළසීති ‘‘එකප්පහායරයනව ලවගාපස්ස සීසං ඡින්දිත්වා
ගයහස්සාමී’’ති පක්ඛන්දත්තා යවගං සන්ධායරතුං අසක්යකොන්යතො තස්මිං
යලවගඩ්ඩුස්මිං උරං පතායළසි. තාවයදවස්ස හදෙමංසං ඵාලියිත්ථ. අථ ලවගායපො
‘‘දිට්ඨාවතසත්තුයනොපිට්ඨී’’තිහට්ඨතුට්යඨොතස්සහදයෙ අපරාපරංචඞ්කමි. 

7. මක්කටසුත්තවණ්ණනා 

373. සත්තයම දුග්ගාති දුග්ගමා. චාරීති සඤ්චායරො. යලපං ඔඩ්යඩන්තීති

වටරුක්ඛඛීරාදීහි යෙොයජත්වා යලවගපං කයරොන්ති, තං මක්කටානං 
ධුවගමනට්ඨානන්ති සල්ලවගක්යඛත්වා රුක්ඛසාඛාදීසු ඨයපන්ති. 

පඤ්යචොඩ්ඩියතොති පඤ්චසු ඨායනසු කාජදණ්ඩකං පයවයසත්වා ගයහතබ්බා 

කාජසික්කාවිෙඔඩ්ඩියතො. ථුනංයසතීතිථුනන්යතොසෙති. 

8. සූදසුත්තවණ්ණනා 

374. අට්ඨයම සූයෙොති භත්තකාරයකො. නානච්චයෙහීති නානාචයෙහි, 

නානාවියධහීති අත්යථො. අෙයමව වා පායඨො. ට්ම්බිලග්යගහීති

අම්බිලවගයකොට්ඨායසහි.එයසවනයෙො සබ්බත්ථ. ට්භිහ තීතිගහණත්ථාෙහත්ථං

පසායරති. බහුං ගණ්හාතීති එකග්ගහයණන බහුං ගණ්හන්යතොපි පුනප්පුනං 

ගණ්හන්යතොපි බහුං ගණ්හයතව. ට්භිහා ානන්ති සතං වා සහස්සං වා

උක්ඛිපිත්වාඅභිහටානංදාොනං. උපක්කියලසාතිපඤ්ච නීවරණා. නිමිත්තංන

උග්ගණ්හාතීති ‘‘ඉමං යම කම්මට්ඨානං අනුයලවගොමං වා යගොත්රභුං වා ආහච්ච

ඨිත’’න්තිනජානාති, අත්තයනොචිත්තස්සනිමිත්තං ගණ්හිතුංනසක්යකොති.
ඉමස්මිංසුත්යතපුබ්බභාගවිපස්සනාසතිපට්ඨානාව කථිතා. 

9. ගිලවගානසුත්තවණ්ණනා 

375. නවයම යබළුවගාමයථතියවසාලිො සමීයපඑවංනාමයකොපාදගායමො

අත්ථි, තස්මිං. ෙකාමිත්තන්තිආදීසු මිත්තාතිමිත්තාව. සන්දිඅාාතිතත්ථතත්ථ

සඞ්ගම්ම දිට්ඨමත්තා නාතිදළ්හමිත්තා. සම්භත්තාති සුට්ඨු භත්තා
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සියනහවන්යතො දළ්හමිත්තා. යෙසං ෙත්ථ ෙත්ථ එවරූපා භික්ඛූ අත්ථි, යත

තත්ථ තත්ථ වස්සං උයපථාති අත්යථො. කස්මා එවමාහ? යතසං

ඵාසුවිහාරත්ථාෙ.යතසං කිරයබළුවගාමයකයසනාසනංනප්පයහොති, භික්ඛාපි 

මන්දා.සමන්තායවසාලිොපනබහූනියසනාසනානි, භික්ඛාපිසුලවගභා. තස්මා
එවමාහ. 

අථ කස්මා ‘‘ෙථාසුඛං ගච්ඡථා’’ති න විස්සජ්යජසි? යතසං අනුකම්පාෙ.
එවං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘අහං දසමාසමත්තං ඨත්වා පරිනිබ්බායිස්සාමි. සයච

ඉයම දූරං ගච්ඡිස්සන්ති, මං පරිනිබ්බානකායලවග දට්ඨුං න සක්ඛිස්සන්ති. අථ 
යනසං ‘සත්ථා පරිනිබ්බාෙන්යතො අම්හාකං සතිමත්තම්පි න අදාසි. සයච

ජායනෙයාම, න එවං දූයර වයසෙයාමා’ති විප්පටිසායරො භයවෙය. යවසාලිො
සමන්තා පන වස්සං වසන්තා මාසස්ස අට්ඨ වායර ආගන්ත්වා ධම්මං

සුණිස්සන්ති, සුගයතොවාදංලවගභිස්සන්තී’’තින විස්සජ්යජසි. 

 ය ොති ඵරුයසො. ආබායධොති විසභාගයරොයගො. බාළ්හාති බලවගවතියෙො. 

මා ණන්තිථාති මරණන්තං මරණසන්තිකං පාපනසමත්ථා. සයතො

සම්පජායනො ට්ධිවායසසීති සතිං සූපට්ඨිතං කත්වා ඤායණන පරිච්ඡින්දිත්වා

අධිවායසසි. ට්විහඤ්ඤමායනොති යවදනානුවත්තනවයසන අපරාපරං
පරිවත්තනං අකයරොන්යතො අපීළිෙමායනො අදුක්ඛිෙමායනො ච අධිවායසසි. 

ට්නාමන්යතත්වාති අජානායපත්වා. ට්නපයලොයථත්වාති අජානායපත්වාව

ඔවාදානුසාසනිංඅදත්වාතිවුත්තං යහොති. වීරියෙනාතිපුබ්බභාගවීරියෙනයචව

ඵලවගසමාපත්තිවීරියෙන ච. පටිපණායමත්වාතිවික්ඛම්යභත්වා. ජීවිතසඞ් ා න්ති
එත්ථජීවිතම්පිජීවිතසඞ්ඛායරො.යෙනජීවිතං සඞ්ඛරීෙතිඡිජ්ජමානංඝයටත්වා

ඨපීෙති, යසො ඵලවගසමාපත්තිධම්යමොපි ජීවිතසඞ්ඛායරො. යසො ඉධ අධිප්යපයතො. 

ට්ධිඅාාොති අධිට්ඨහිත්වා පවත්යතත්වා ජීවිතඨපනසමත්ථං ඵලවගසමාපත්තිං
සමාපජ්යජෙයන්තිඅෙයමත්ථසඞ්යඛපත්යථො. 

කිංපනභගවාඉයතොපුබ්යබඵලවගසමාපත්තිංනසමාපජ්ජතීති? සමාපජ්ජති.
සා පන ඛණිකසමාපත්ති. ඛණිකසමාපත්ති ච අන්යතොසමාපත්තිෙංයෙව

යවදනං වික්ඛම්යභති, සමාපත්තියතො වුට්ඨිතමත්තස්ස කට්ඨපායතන වා

කඨලවගපායතන වා ඡින්නයසවායලවගො විෙ උදකං, පුන සරීරං යවදනා
අජ්යඣොත්ථරති. ො පන රූපසත්තකං අරූපසත්තකඤ්ච නිග්ගුම්බං නිජ්ජටං

කත්වා මහාවිපස්සනාවයසන සමාපන්නා සමාපත්ති, සා සුට්ඨු වික්ඛම්යභති.
ෙථා නාම පුරියසන යපොක්ඛරණිං ඔගායහත්වා හත්යථහි ච පායදහි ච සුට්ඨු

අපබුළ්හයසවායලවගො චියරන උදකං ඔත්ථරති, එවයමව තයතො වුට්ඨිතස්ස 
චියරනයවදනාඋප්පජ්ජති.ඉතිභගවාතංදිවසංමහායබොධිපල්ලවගඞ්යකඅභිනවං
විපස්සනං පට්ඨයපන්යතො විෙ රූපසත්තකං අරූපසත්තකඤ්ච නිග්ගුම්බං
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පටුන 

නිජ්ජටං කත්වා චුද්දසහාකායරහි සන්යනත්වා මහාවිපස්සනාෙ යවදනං

වික්ඛම්යභත්වා ‘‘දසමායස මා උප්පජ්ජිත්ථා’’ති සමාපත්තිං සමාපජ්ජි, 

සමාපත්තිවික්ඛම්භිතායවදනාදසමායසන උප්පජ්ජියෙව. 

ගිලානාවුඅඨියතොතිගිලවගායනොහුත්වාපුන වුට්ඨියතො. මධු ථජායතොවිොති

සඤ්ජාතගරුභායවො සඤ්ජාතථද්ධභායවො සූයලවග උත්තාසිතපුරියසො විෙ. න 

පක් ාෙන්තීති න පකාසන්ති, නානාකාරයතො න උපට්ඨහන්ති. ධම්මාපි මං

නප්පටිභන්තීති සතිපට්ඨානධම්මා මය්හං පාකටා න යහොන්තීති දීයපති.

තන්තිධම්මාපනයථරස්සසුප්පගුණා. න උොහ තීතිපච්ඡිමඔවාදංනයදති, තං
සන්ධාෙවදති. 

ට්නන්ත ංට්බාහි න්තිධම්මවයසනවා පුග්ගලවගවයසනවාඋභෙංඅකත්වා.
‘‘එත්තකං ධම්මං පරස්ස න යදයසස්සාමී’’ති හි චින්යතන්යතො ධම්මං

අබ්භන්තරංකයරොතිනාම, ‘‘එත්තකංපරස්සයදයසස්සාමී’’ති චින්යතන්යතො
බාහිරංකයරොතිනාම.‘‘ඉමස්සපුග්ගලවගස්සයදයසස්සාමී’’තිචින්යතන්යතො පන

පුග්ගලවගං අබ්භන්තරං කයරොති නාම, ‘‘ඉමස්ස න යදයසස්සාමී’’ති
චින්යතන්යතො පුග්ගලවගං බාහිරං කයරොති නාම. එවං අකත්වා යදසියතොති

අත්යථො. ආචරිෙමුඅඨීතිෙථාබාහිරකානංආචරිෙමුට්ඨිනාමයහොති, දහරකායලවග 
කස්සචි අකයථත්වා පච්ඡිමකායලවග මරණමඤ්යච නිපන්නා පිෙමනාපස්ස

අන්යතවාසිකස්ස කයථන්ති, එවං තථාගතස්ස ‘‘ඉදං මහල්ලවගකකායලවග
පච්ඡිමඨායනකයථස්සාමී’’තිමුට්ඨිං කත්වාපරිහරිත්වාඨපිතංකිඤ්චිනත්ථීති 
දස්යසති. 

ට්හං භික්ඛුසඞ්ඝන්ති අහයමව භික්ඛුසඞ්ඝං පරිහරිස්සාමීති වා, 

මමුද්යෙසියථොති අහං උද්දිසිතබ්බට්යඨන උද්යදයසො අස්සාති මමුද්යදසියකො, 
මයමවඋද්දිස්සිත්වාමං පච්චාසීසමායනොභික්ඛුසඞ්යඝොයහොතුමමඅච්චයෙන

මාවාඅයහොසි, ෙංවාතංවායහොතූතිඉති වාපනෙස්සඅස්සාතිඅත්යථො. න

එවං යහොතීති යබොධිපල්ලවගඞ්යකයෙව ඉස්සාමච්යඡරානං විගතත්තා එවං න

යහොති. සකින්ති යසොකිං. ආසීතියථොති අසීතිසංවච්ඡරියකො, ඉදං පච්ඡිමවෙං

අනුප්පත්තභාවදීපනත්ථං වුත්තං. යවාමිස්සයථනාති

බාහබන්ධචක්කබන්ධාදිනා පටිසඞ්ඛරයණන යවඨමිස්සයකන. මඤ්යඤති

ජරසකටං විෙ යවඨමිස්සයකන මඤ්යඤ ොයපති, අරහත්තඵලවගයවඨයනන
චතුඉරිොපථකප්පනංතථාගතස්සයහොතීතිදස්යසති. 

ඉදානි තමත්ථං පකායසන්යතො ෙස්මිං ආනන්ෙ සමයෙතිආදිමාහ. තත්ථ 

සබ්බනිමිත්තානන්තිරූපනිමිත්තාදීනං. එථච්චානංයවෙනානන්තියලවගොකිොනං

යවදනානං. තස්මාතිහානන්ොති ෙස්මා ඉමිනා ඵලවගසමාපත්තිවිහායරන ඵාසු

යහොති, තස්මා තුම්යහපි තදත්ථාෙ එවං විහරථාති දස්යසති. ට්ත්තදීපාති
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මහාසමුද්දගතාදීපංවිෙඅත්තානංදීපංපතිට්ඨං කත්වාවිහරථ. ට්ත්තස ණාති

අත්තගතිකාව යහොථ, මා අඤ්ඤගතිකා. ධම්මදීපධම්මස ණපයදසුපි එයසව
නයෙො. එත්ථ ච ධම්යමොති නවවියධො යලවගොකුත්තරධම්යමො යවදිතබ්යබො. 

තමතග්යගති තමඅග්යග, මජ්යඣ ත-කායරො පදසන්ධිවයසන වුත්යතො. ඉදං

වුත්තං යහොති – ඉයම අග්ගතමාති තමතග්ගාති. එවං සබ්බං තමයසොතං

ඡින්දිත්වාඅතිවිෙඅග්යගඋත්තමභායවඑයත, ආනන්ද, මමභික්ඛූභවිස්සන්ති, 

යතසං අග්යග භවිස්සන්ති. යෙ යකචි සික්ඛාකාමා, සබ්යබසං යතසං
චතුසතිපට්ඨානයගොචරාව භික්ඛූ අග්යග භවිස්සන්තීති අරහත්තනිකූයටන 
යදසනංගණ්හීති. 

10. භික්ඛුනුපස්සෙසුත්තවණ්ණනා 

376. දසයම යතනුපසඞ්ථමීති තස්මිං උපස්සයෙ කම්මට්ඨානකම්මිකා

භික්ඛුනියෙො අත්ථි, තාසං උස්සුක්කායපත්වා කම්මට්ඨානං කයථස්සාමීති

උපසඞ්කමි. උළා ං පුබ්යබනාප ං වියසසන්ති පුබ්බවියසසයතො අපරං

උළාරවියසසං.තත්ථමහාභූතපරිග්ගයහො පුබ්බවියසයසො, උපාදාරූපපරිග්ගයහො

අපරවියසයසො නාම. තථා සකලවගරූපපරිග්ගයහො පුබ්බවියසයසො, 

අරූපපරිග්ගයහො අපරවියසයසො නාම. රූපාරූපපරිග්ගයහො පුබ්බවියසයසො, 
පච්චෙපරිග්ගයහො අපරවියසයසො නාම සප්පච්චෙනාමරූපදස්සනං

පුබ්බවියසයසො, තිලවගක්ඛණායරොපනං අපරවියසයසො නාම. එවං පුබ්යබනාපරං
උළාරවියසසංජානාතීතිඅත්යථො. 

ථාො ම්මයණොති ෙං කාෙං අනුපස්සති, තයමව ආරම්මණං කත්වා

උප්පජ්ජති කියලවගසපරිළායහො. බහිද්ධා වා චිත්තං වික්ඛිපතීති බහිද්ධා වා

පුථුත්තාරම්මයණ චිත්තුප්පායදො වික්ඛිපති. කිස්මිඤ්චියෙව පසාෙනීයෙ

නිමිත්යත චිත්තං පණිෙහිතබ්බන්ති එවං කියලවගසපරිළායහ ච ලීනත්යත ච

බහිද්ධාවික්යඛයප ච උප්පන්යන කියලවගසානුරඤ්ජියතන න වත්තිතබ්බං, 
කිස්මිඤ්චියදව පසාදනීයෙ පසාදාවයහ බුද්ධාදීසු අඤ්ඤතරස්මිං ඨායන

කම්මට්ඨානචිත්තංඨයපතබ්බං. චිත්තංසමාධිෙතීතිආරම්මයණසම්මාආධිෙති

සුට්ඨු ඨපිතං ඨපිෙති. පටිසංහ ාමීති පසාදනීෙට්ඨානයතො පටිසංහරාමි, 

මූලවගකම්මට්ඨානාභිමුඛංයෙවනංකයරොමීති අත්යථො. යසො පටිසංහ ති යචවාති

මූලවගකම්මට්ඨානාභිමුඛඤ්ච යපයසති. න ච විතක්යථති න ච විචාය තීති 

කියලවගසවිතක්කංන විතක්යකති, කියලවගසවිචාරංන විචායරති. ට්විතක්යථොම්හි

ට්විචාය ොති කියලවගසවිතක්කවිචායරහි අවිතක්කාවිචායරො. ට්ජ්ඣත්තං සතිමා

සු මස්මීතියගොචරජ්ඣත්යතපවත්තාෙසතිො ‘‘සතිමාහමස්මිසුඛියතොචා’’ති
පජානාති. 
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එවං ය ො, ආනන්ෙ, පණිධාෙ භාවනා යහොතීති එවං, ආනන්ද, ඨයපත්වා
භාවනායහොති. ඉමස්සහිභික්ඛුයනොෙථානාමපුරිසස්සමහන්තං උච්ඡුභාරං
උක්ඛිපිත්වාෙන්තසාලවගංයනන්තස්සකිලවගන්තකිලවගන්තකායලවගභූමිෙංඨයපත්වා 

උච්ඡුඛණ්ඩං ඛාදිත්වා පුන උක්ඛිපිත්වා ගමනං යහොති; එවයමව අරහත්තං
පාපුණිතුං උග්ගහිතකම්මට්ඨානස්ස කාෙපරිළාහාදීසු උප්පන්යනසු තං
කම්මට්ඨානං ඨයපත්වා බුද්ධගුණාදිඅනුස්සරයණන චිත්තං පසායදත්වා

කම්මනිෙං කත්වා භාවනා පවත්තා, තස්මා ‘‘පණිධාෙ භාවනා යහොතී’’ති
වුත්තං.තස්සපනපුරිසස්සඋච්ඡුභාරංෙන්තසාලවගං යනත්වාපීයළත්වාරසපානං
විෙඉමස්සභික්ඛුයනොකම්මට්ඨානංමත්ථකංපායපත්වා අරහත්තං පත්තස්ස
ඵලවගසමාපත්තිසුඛානුභවනංයවදිතබ්බං. 

බහිද්ධාති මූලවගකම්මට්ඨානං පහාෙ බහි අඤ්ඤස්මිං ආරම්මයණ. 

ට්ප්පණිධාොති අට්ඨයපත්වා. ට්ක පච්ඡා පුය  ට්සංඛිත්තං විමුත්තං

ට්ප්පණිහිතන්ති පජානාතීති එත්ථ කම්මට්ඨානවයසන වා සරීරවයසන වා
යදසනාවයසනවාඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

තත්ථ කම්මට්ඨායන තාව කම්මට්ඨානස්ස අභිනියවයසො පුයර නාම, 
අරහත්තං පච්ඡා නාම. තත්ථ යෙො භික්ඛු මූලවගකම්මට්ඨානං ගයහත්වා
කියලවගසපරිළාහස්ස වා ලීනත්තස්ස වා බහිද්ධාවික්යඛපස්ස වා උප්පජ්ජිතුං 
ඔකාසං අයදන්යතො සුදන්තයගොයණ යෙොයජත්වා සායරන්යතො විෙ
චතුරස්සච්ඡිද්යද සුතච්ඡිතං චතුරස්සඝටිකං පක්ඛිපන්යතො විෙ විපස්සනං

පට්ඨයපත්වා අතිට්ඨන්යතො අලවගග්ගන්යතො අරහත්තං පාපුණාති, යසො
පුයරසඞ්ඛාතස්ස කම්මට්ඨානාභිනියවසස්ස පච්ඡාසඞ්ඛාතස්ස අරහත්තස්ස ච
වයසනපච්ඡාපුයරඅසංඛිත්තංවිමුත්තංඅප්පණිහිතන්තිපජානාති නාම. 

සරීයරපනපාදඞ්ගුලීනංඅග්ගපබ්බානිපුයරනාම, සීසකටාහංපච්ඡා නාම.
තත්ථයෙොභික්ඛුපාදඞ්ගුලීනංඅග්ගපබ්බඅට්ඨියකසු අභිනිවිසිත්වාබයාභඞ්ගිො
ෙවකලවගාපං යමොයචන්යතො විෙ වණ්ණසණ්ඨානදියසොකාසපරිච්යඡදවයසන
අට්ඨීනිපරිග්ගණ්හන්යතො අන්තරා කියලවගසපරිළාහාදීනංඋප්පත්තිං වායරත්වා

ොව සීසකටාහා භාවනං පායපති, යසො පුයරසඞ්ඛාතානං
අග්ගපාදඞ්ගුලිපබ්බානංපච්ඡාසඞ්ඛාතස්සසීසකටාහස්ස චවයසනපච්ඡාපුයර
අසංඛිත්තංවිමුත්තංඅප්පණිහිතන්තිපජානාතිනාම. 

යදසනාෙපිද්වත්තිංසාකාරයදසනාෙයකසාපුයරනාම, මත්ථලුඞ්ගං පච්ඡා
නාම. තත්ථ යෙො භික්ඛු යකයසසු අභිනිවිසිත්වා
වණ්ණසණ්ඨානදියසොකාසවයසන යකසාදයෙො පරිග්ගණ්හන්යතො අන්තරා
කියලවගසපරිළාහාදීනං උප්පත්තිං වායරත්වා ොව මත්ථලුඞ්ගා භාවනං පායපති.
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පටුන 

යසො පුයරසඞ්ඛාතානං යකසානං පච්ඡාසඞ්ඛාතස්ස මත්ථලුඞ්ගස්ස ච වයසන
පච්ඡාපුයරඅසංඛිත්තංවිමුත්තංඅප්පණිහිතන්තිපජානාති නාම. 

එවං ය ො, ආනන්ෙ, ට්ප්පණිධාෙ භාවනා යහොතීති එවං, ආනන්ද, 
අට්ඨයපත්වාභාවනායහොති.ඉමස්සහිභික්ඛුයනොෙථානාමපුරිසස්ස ගුළභාරං
ලවගභිත්වා අත්තයනො ගාමං අතිහරන්තස්ස අන්තරා අට්ඨයපත්වාව උච්චඞ්යග 
පක්ඛිත්තානි ගුළඛණ්ඩාදීනි ඛාදනීොනි ඛාදන්තස්ස අත්තයනො ගායමයෙව

ඔතරණං යහොති, එවයමව අරහත්තං පාපුණිතුං ආරද්ධභාවනස්ස

කාෙපරිළාහාදීනං උප්පත්තිං වායරත්වා කම්මට්ඨානභාවනා පවත්තා, තස්මා
‘‘අප්පණිධාෙභාවනා’’තිවුත්තා.තස්සපන පුරිසස්සතංගුළභාරංඅත්තයනො
ගාමංයනත්වාඤාතීහිසද්ධිංපරියභොයගොවිෙඉමස්ස භික්ඛුයනො කම්මට්ඨානං
මත්ථකං පායපත්වා අරහත්තං පත්තස්ස ඵලවගසමාපත්තිසුඛානුභවනං
යවදිතබ්බං. ඉමස්මිං සුත්යත පුබ්බභාගවිපස්සනා කථිතා. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානයමවාති. 

අම්බපාලිවග්යගොපඨයමො. 

2. නාලන්ෙවග්යගො 

2. නාලවගන්දසුත්තවණ්ණනා 

378. දුතිෙවග්ගස්ස දුතියෙ නාලන්ොෙන්ති නාලවගන්දාති එවංනාමයක

නගයර, තං නගරං යගොචරගාමං කත්වා. පාවාරිථම්බවයනති
දුස්සපාවාරිකයසට්ඨියනො අම්බවයන. තං කිර තස්ස උෙයානං අයහොසි. යසො
භගවයතො ධම්මයදසනං සුත්වා භගවති පසන්යනො තස්මිං උෙයායන
කුටියලවගණමණ්ඩපාදිපටිමණ්ඩිතං භගවයතො විහාරං කත්වා නිෙයායතසි. යසො
විහායරො ජීවකම්බවනං විෙ පාවාරිකම්බවනන්ත්යවව සඞ්ඛං ගයතො. තස්මිං
පාවාරිකම්බවයනවිහරතීතිඅත්යථො. 

එවංපසන්යනොති එවං උප්පන්නසද්යධො, එවං සද්දහාමීති අත්යථො. 

භියෙයොභිඤ්ඤතය ොති භිෙයතයරො අභිඤ්ඤායතො භිෙයතරාභියෙයො වා, 

උත්තරිතරඤායණොති අත්යථො. සම්යබොධිෙන්ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ
අරහත්තමග්ගඤායණ වා අරහත්තමග්යගයනව හි බුද්ධගුණා නිප්පයදසා

ගහිතායහොන්ති, ද්යවපිඅග්ගසාවකා අරහත්තමග්යගයනවසාවකපාරමීඤාණං

පටිලවගභන්ති, පච්යචකබුද්ධා පච්යචකයබොධිඤාණං, බුද්ධා
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්යචව සකයලවග ච බුද්ධගුයණ. සබ්බම්පි යනසං 
අරහත්තමග්යගයනව ඉජ්ඣති. තස්මා අරහත්තමග්ගඤාණං සම්යබොධි නාම
යහොති. යතන උත්තරිතයරො ච භගවතා නත්ථි. යතනාහ ‘‘භගවතා

භියෙයොභිඤ්ඤතයරො, ෙදිදං සම්යබොධිෙ’’න්ති. 
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උළා ාති යසට්ඨා. අෙඤ්හි උළාරසද්යදො ‘‘උළාරානි ඛාදනීොනි

ඛාදන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.366) මධුයර ආගච්ඡති. ‘‘උළාරාෙ ඛලු භවං

වච්ඡාෙයනො සමණං යගොතමං පසංසාෙ පසංසතී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.288) 

යසට්යඨ. ‘‘අප්පමායණො උළායරො ඔභායසො’’තිආදීසු (දී. නි. 2.32; ම. නි. 

3.201) විපුයලවග. ස්වාෙමිධ යසට්යඨ ආගයතො. යතන වුත්තං ‘‘උළාරාති

යසට්ඨා’’ති. ආසභීති උසභස්ස වාචාසදිසී අචලවගා අසම්පයවධී. එථංයසො 

ගහියතොති අනුස්සයවන වා ආචරිෙපරම්පරාෙ වා ඉතිකිරාෙ වා
පිටකසම්පදායනන වා ආකාරපරිවිතක්යකන වා දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තිො වා
තක්කයහතු වා නෙයහතු වා අකයථත්වා පච්චක්ඛයතො ඤායණන

පටිවිජ්ඣිත්වා විෙ එකංයසො ගහියතො, සන්නිට්ඨානකථාව කථිතාති අත්යථො. 

සීහනායෙොති යසට්ඨනායදො, වයන උන්නාදෙන්යතන සීයහන විෙ
උත්තමනායදොනදියතොතිඅත්යථො. 

කිං නුයතසාරිපුත්තාතිඉමංයදසනංකස්මාආරභි? අනුයෙොගදාපනත්ථං. 
එකච්යචො හි සීහනාදං නදිත්වා අත්තයනො සීහනායද අනුයෙොගං දාතුං න

සක්යකොති, නිඝංසනං න ඛමති, සියලවගයස පතිතමක්කයටො විෙ යහොති. ෙථා

ධමමානංඅපරිසුද්ධංයලවගොහංඣායිත්වා අඞ්ගායරොයහොති, එවංඣාමඞ්ගායරො

විෙ යහොති. එයකො සීහනායද අනුයෙොගං දාපිෙමායනො දාතුං සක්යකොති, 

නිඝංසනංඛමති, ධමමානංනිද්යදොසජාතරූපංවිෙඅධිකතරං යසොභති, තාදියසො
යථයරො. යතන නං භගවා ‘‘අනුයෙොගක්ඛයමො අෙ’’න්ති ඤත්වා සීහනායද 
අනුයෙොගදාපනත්ථංඉමංයදසනංආරභි. 

තත්ථ සබ්යබයතතිසබ්යබයතතො. එවංසීලාතිමග්ගසීයලවගනඵලවගසීයලවගන

යලවගොකිෙයලවගොකුත්තරසීයලවගනඑවංසීලවගා. එවංධම්මාතිඑත්ථසමාධිපක්ඛා ධම්මා

අධිප්යපතා, මග්ගසමාධිනා ඵලවගසමාධිනා යලවගොකිෙයලවගොකුත්තයරන සමාධිනා

එවංසමාධීති අත්යථො. එවංපඤ්ඤාති මග්ගපඤ්ඤාදිවයසයනව එවංපඤ්ඤා. 

එවංවිහාරියනොති එත්ථ පන යහට්ඨා සමාධිපක්ඛානං ධම්මානං ගහිතත්තා 
විහායරො ගහියතොපි පුන කස්මා ගහිතයමව ගණ්හතීති යච. යථයරන ඉදං
ගහිතයමව. ඉදඤ්හි නියරොධසමාපත්තිදීපනත්ථං වුත්තං. තස්මා එවං
නියරොධසමාපත්තිවිහාරියනො යත භගවන්යතො අයහසුන්ති එවයමත්ථ අත්යථො
දට්ඨබ්යබො. 

එවංවිමුත්තාතිඑත්ථ වික්ඛම්භනවිමුත්ති, තදඞ්ගවිමුත්ති, සමුච්යඡදවිමුත්ති, 

පටිපස්සද්ධිවිමුත්ති, නිස්සරණවිමුත්තීති පඤ්චවිධා විමුත්ති. තත්ථ අට්ඨ 
සමාපත්තියෙො සෙං වික්ඛම්භියතහි නීවරණාදීහි විමුත්තත්තා 

වික් ම්භනවිමුත්තීති සඞ්ඛං ගච්ඡන්ති. අනිච්චානුපස්සනාදිකා සත්ත
අනුපස්සනාසෙංතස්සතස්සපච්චනීකවයසනපරිච්චත්තාහි නිච්චසඤ්ඤාදීහි
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විමුත්තත්තා තෙඞ්ගවිමුත්තීති සඞ්ඛං ගච්ඡන්ති. චත්තායරො අරිෙමග්ගා සෙං

සමුච්ඡින්යනහි කියලවගයසහි විමුත්තත්තා සමුච්යඡෙවිමුත්තීති සඞ්ඛං ගච්ඡන්ති.
චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලවගානි මග්ගානුභායවන කියලවගසානං පටිපස්සද්ධන්යත

උප්පන්නත්තා පටිපස්සද්ධිවිමුත්තීති සඞ්ඛං ගච්ඡන්ති. නිබ්බානං 

සබ්බකියලවගයසහි නිස්සටත්තා අපගතත්තා දූයර ඨිතත්තා නිස්ස ණවිමුත්තීති
සඞ්ඛංගතං.ඉතිඉමාසංපඤ්චන්නං විමුත්තීනංවයසනඑවංවිමුත්තාතිඑත්ථ
අත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

කිං පන යත සාරිපුත්ත යෙ යත භවිස්සන්තීති අතීතා තාව නිරුද්ධා 

අපණ්ණත්තිකභාවං ගතා දීපසිඛා විෙ නිබ්බුතා, එවං නිරුද්යධ

අපණ්ණත්තිකභාවංගයත ත්වංකථංජානිස්සසි, අනාගතබුද්ධානංපනගුණා
කිංතොඅත්තයනොචිත්යතන පරිච්ඡින්දිත්වාවිදිතාතිපුච්ඡන්යතොඑවමාහ. 

කිංපනතයාහංසාරිපුත්තඑත හීති අනාගතාපිබුද්ධාඅජාතාඅනිබ්බත්තා

අනුප්පන්නා, යත කථං ජානිස්සසි. යතසඤ්හි ජානනං අපයද ආකායස

පදදස්සනංවිෙයහොති.ඉදානිමොසද්ධිං එකවිහායරවසසි, එකයතොභික්ඛාෙ

චරසි, ධම්මයදසනාකායලවග දක්ඛිණපස්යස නිසීදසි, කිං පන මය්හං ගුණා
අත්තයනො යචතසා පරිච්ඡින්දිත්වා විදිතා තොති අනුයුඤ්ජන්යතො එවමාහ.
යථයරොපනපුච්ඡිතපුච්ඡියත‘‘යනොයහතංභන්යත’’ති පටික්ඛිපති. 

යථරස්ස ච විදිතම්පි අත්ථි, අවිදිතම්පි. කිං යසො අත්තයනො විදිතට්ඨායන

පටික්යඛපං කයරොති, අවිදිතට්ඨායනති? විදිතට්ඨායන න කයරොති, 
අවිදිතට්ඨායනයෙවකයරොති.යථයරොකිරඅනුයෙොයගආරද්යධඑවංඅඤ්ඤාසි

‘‘නාෙං අනුයෙොයගො සාවකපාරමීඤායණ, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ පන අෙං
අනුයෙොයගො’’ති අත්තයනො සාවකපාරමීඤායණ පටික්යඛපං අකත්වාව
අවිදිතට්ඨායන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ පටික්යඛපං කයරොති. යතන ඉදම්පි
දීයපති – භගවා මය්හං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං බුද්ධානං 
සීලවගසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිකාරණජානනසමත්ථං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං
නත්ථීති. 

එත්කාතිඑයතසුඅතීතාදියභයදසුබුද්යධසු. ට්කකිඤ්ච හීතිඅථකස්මාඑවං

ඤායණ අසති තො එවං කථිතන්ති වදති. ධම්මන්වයෙොති ධම්මස්ස
පච්චක්ඛයතො ඤාණස්ස අනුයෙොගං අනුගන්ත්වා උප්පන්නං අනුමානඤාණං

නෙග්ගායහො විදියතො, සාවකපාරමීඤායණඨත්වාවඉමිනාආකායරනජානාමි
භගවාති වදති. යථරස්ස හි නෙග්ගායහො අප්පමායණො අපරිෙන්යතො. ෙථා ච

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පමාණං වා පරිෙන්යතො වා නත්ථි, එවං
ධම්මයසනාපතියනො නෙග්ගාහස්ස. යතන යසො – ‘‘ඉමිනා එවංවියධො ඉමිනා
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එවංවියධො, ඉමිනා අනුත්තයරොඉමිනාඅනුත්තයරොසත්ථා’’තිජානාති.යථරස්ස
හිනෙග්ගායහො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණගතියකොඑව. 

ඉදානි තං නෙග්ගාහං පාකටං කාතුං උපමං දස්යසන්යතො යසෙයකාපි

භන්යතතිආදිමාහ. තත්ථ ෙස්මා මජ්ඣිමයදයස නගරස්ස උද්ධාපපාකාරාදීනි

ථිරානි වා යහොන්තු දුබ්බලවගානි වා, සබ්බයසො වා පන මා යහොන්තු, යචොරානං

ආසඞ්කා න යහොති. තස්මා තං අග්ගයහත්වා පච්චන්තිමං නග න්ති ආහ. 

ෙළ්හුද්ධාපන්ති ථිරමූලවගපාකාරං. ෙළ්හපාථා යතො ණන්ති ථිරපාකාරඤ්යචව

ථිරපිට්ඨසඞ්ඝාටඤ්ච. එථද්වා න්තිකස්මාආහ? බහුද්වායරහිනගයර බහූහි 

පණ්ඩිතයදොවාරියකහි භවිතබ්බං, එකද්වායරව එයකො වට්ටති. යථරස්ස ච

පඤ්ඤාෙ සදියසො අඤ්යඤො නත්ථි, තස්මා අත්තයනො පණ්ඩිතභාවස්ස
ඔපම්මත්ථංඑකංයෙවයදොවාරිකං දස්යසතුං‘‘එකද්වාර’’න්තිආහ. 

පණ්ඩියතොති පණ්ඩිච්යචන සමන්නාගයතො. බයත්යතොති යවෙයත්තියෙන

සමන්නාගයතො විසදඤායණො. යමධාවීති ඨානුප්පත්තිකපඤ්ඤාසඞ්ඛාතාෙ 

යමධාෙසමන්නාගයතො. ට්නුපරිොෙපකන්තිඅනුපරිොෙනාමකං පාකාරමග්ගං. 

පාථා සන්ධින්ති ද්වින්නං ඉට්ඨකානං අපගතට්ඨානං. පාථා විව න්ති

පාකාරස්ස ඡින්නට්ඨානං. යචතයසො උපක්කියලයසති පඤ්චනීවරණා චිත්තං 

උපක්කිලිස්සන්ති කිලිට්ඨං කයරොන්ති උපතායපන්ති වියහයඨන්ති, තස්මා

‘‘යචතයසො උපක්කියලවගසා’’තිවුච්චන්ති. පඤ්ඤාෙ දුබ්බලීථ යණති නීවරණා

උප්පජ්ජමානා අනුප්පන්නාෙ පඤ්ඤාෙ උප්පජ්ජිතුං න යදන්ති, තස්මා 

‘‘පඤ්ඤාෙ දුබ්බලීකරණා’’ති වුච්චන්ති. සුපතිඅඨිතචිත්තාති චතූසු

සතිපට්ඨායනසු සුට්ඨු ඨපිතචිත්තා හුත්වා. සත්ත යබොජ්ඣඞ්යග ෙකාභූතන්ති

සත්තයබොජ්ඣඞ්යග ෙථාසභායවනභායවත්වා. ට්නුත්ත ංසම්මාසම්යබොධින්ති 

අරහත්තංසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංපටිවිජ්ඣිංසූතිදස්යසති. 

අපියචත්ථ සතිපට්ඨානාති විපස්සනා, යබොජ්ඣඞ්ගා මග්යගො, 

අනුත්තරසම්මාසම්යබොධි අරහත්තං. සතිපට්ඨානාති වා විපස්සනා, 

යබොජ්ඣඞ්ගාමිස්සකා, සම්මාසම්යබොධි අරහත්තයමව. 
දීඝභාණකමහාසීවත්යථයරො පනාහ ‘‘සතිපට්ඨායන විපස්සනං ගයහත්වා
යබොජ්ඣඞ්යග මග්යගො ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්චාති ගහියත සුන්දයරො

පඤ්යහො භයවෙය, න පයනවං ගහිත’’න්ති. ඉති යථයරො සබ්බබුද්ධානං
නීවරණප්පහායන සතිපට්ඨානභාවනාෙ සම්යබොධිෙඤ්ච මජ්යඣ
භින්නසුවණ්ණරජතානංවිෙනානත්තාභාවංදස්යසති. 

ඉධ ඨත්වා උපමා සංසන්යදතබ්බා – ආෙස්මා හි සාරිපුත්යතො 

පච්චන්තනගරං දස්යසසි, පාකාරං දස්යසසි, අනුපරිොෙපථං දස්යසසි, ද්වාරං 
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දස්යසසි, පණ්ඩිතයදොවාරිකං දස්යසසි, නගරං පවිසනකනික්ඛමනයක

ඔළාරියකපායණදස්යසසි, යදොවාරිකස්සයතසංපාණානංපාකටභාවංදස්යසසි.

තත්ථකිංයකනසදිසන්තියච? නගරංවිෙ හිනිබ්බානං, පාකායරොවිෙසීලවගං, 

අනුපරිොෙපයථො විෙ හිරී, ද්වාරං විෙ අරිෙමග්යගො, පණ්ඩිතයදොවාරියකො විෙ

ධම්මයසනාපති, නගරං පවිසනකනික්ඛමනකා ඔළාරිකපාණා විෙ 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නාබුද්ධා, යදොවාරිකස්සයතසංපාණානංපාකටභායවො
විෙ ආෙස්මයතො සාරිපුත්තස්ස අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං බුද්ධානං
සීලවගසමථාදීහි පාකටභායවො. එත්තාවතා යථයරන භගවයතො – ‘‘එවමහං
සාවකපාරමීඤායණ ඨත්වා ධම්මන්වයෙන නෙග්ගායහන ජානාමී’’ති
අත්තයනොසීහනාදස්සඅනුයෙොයගොදින්යනොයහොති. 

තස්මාති ෙස්මා ‘‘න යඛො යමතං, භන්යත, අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු

අරහන්යතසුසම්මාසම්බුද්යධසු යචයතොපරිෙඤාණංඅත්ථි, අපිචධම්මන්වයෙො

විදියතො’’ති වදති, තස්මා. ට්භික් ණං භායසෙයාසීති පුනප්පුනං භායසෙයාසි, 

‘‘පුබ්බණ්යහයමකථිත’’න්තිමාමජ්ඣන්හිකාදීසුනකථයිත්ථ, ‘‘අජ්ජවායම 

කථිත’’න්ති මා පරදිවසාදීසු න කථයිත්ථාති අත්යථො. සා පහීයිස්සතීති
‘‘සාරිපුත්තසදියසොපි නාම ඤාණජවනසම්පන්යනො සාවයකො බුද්ධානං 

චිත්තාචාරං ජානිතුං න සක්යකොති, එවං අප්පයමෙයා තථාගතා’’ති

චින්යතන්තානංො තථාගයතකඞ්ඛාවාවිමතිවා, සාපහීයිස්සතීති. 

3. චුන්දසුත්තවණ්ණනා 

379. තතියෙ මගයධසූති එවංනාමයක ජනපයද. නාලථගාමයථති

රාජගහස්ස අවිදූයර අත්තයනො කුලවගසන්තයක එවංනාමයක ගායම. චුන්යෙො

සමණුද්යෙයසොති අෙංයථයරො ධම්මයසනාපතිස්ස කනිට්ඨභාතියකො, තංභික්ඛූ

අනුපසම්පන්නකායලවග ‘‘චුන්යදොසමණුද්යදයසො’’තිසමුදාචරිත්වායථරකායලවගපි

තයථව සමුදාචරිංසු. යතන වුත්තං ‘‘චුන්යදො සමණුද්යදයසො’’ති. උපඅාායථො

යහොතීති මුයඛොදකදන්තකට්ඨදායනන යචව පරියවණසම්මජ්ජන-
පිට්ඨිපරිකම්මකරණ-පත්තචීවරග්ගහයණන ච උපට්ඨානකයරො යහොති. 

පරිනිබ්බායීති අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බුයතො. කතරස්මිං

කායලවගති? භගවයතොපරිනිබ්බානසංවච්ඡයර. 

තත්රාෙං අනුපුබ්බිකථා – භගවා කිර වුත්ථවස්යසො යවළුවගාමකා 
නික්ඛමිත්වා ‘‘සාවත්ථිං ගමිස්සාමී’’ති ආගතමග්යගයනව පටිනිවත්තන්යතො 
අනුපුබ්යබන සාවත්ථිං පත්වා යජතවනං පාවිසි. ධම්මයසනාපති භගවයතො

වත්තං දස්යසත්වා දිවාට්ඨානං ගයතො, යසො තත්ථ අන්යතවාසියකසු වත්තං
දස්යසත්වා පටික්කන්යතසු දිවාට්ඨානං සම්මජ්ජිත්වා චම්මඛණ්ඩං
පඤ්ඤායපත්වා පායද පක්ඛායලවගත්වා පල්ලවගඞ්කං ආභුජිත්වා ඵලවගසමාපත්තිං



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා සතිපට්ඨානසංයුත්තං 

81 

පටුන 

පාවිසි.අථස්සෙථාපරිච්යඡයදන තයතොවුට්ඨිතස්සඅෙංපරිවිතක්යකොඋදපාදි

‘‘බුද්ධා නු යඛො පඨමං පරිනිබ්බාෙන්ති, උදාහු අග්ගසාවකාති, තයතො
‘‘අග්ගසාවකා පඨම’’න්තිඤත්වා අත්තයනොආයුසඞ්ඛාරං ඔයලවගොයකසි. යසො
‘‘සත්තාහයමව යම ආයුසඞ්ඛාරා පවත්තිස්සන්තී’’ති ඤත්වා ‘‘කත්ථ 
පරිනිබ්බායිස්සාමී’’තිචින්යතසි. 

තයතො ‘‘ ාහුයලො තාවතිංයසසු පරිනිබ්බුයතො, 

ට්ඤ්ඤාසියථොණ්ඩඤ්ඤත්යකය ො ඡද්දන්තදයහ, අහං කත්ථ 

පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති පුනප්පුනං චින්යතන්යතො මාතරං ආරබ්භ සතිං

උප්පායදසි – ‘‘මය්හං මාතා සත්තන්නං අරහන්තානං මාතා හුත්වාපි 

බුද්ධධම්මසඞ්යඝසුඅප්පසන්නා, අත්ථිනුයඛොතස්සාඋපනිස්සයෙො, නත්ථිනු 

යඛො’’ති. යසොතාපත්තිමග්ගස්ස උපනිස්සෙං දිස්වා ‘‘කස්ස යදසනාෙ

අභිසමයෙො භවිස්සතී’’ති ඔයලවගොයකන්යතො ‘‘මයමව ධම්මයදසනාෙ භවිස්සති, 

නඅඤ්ඤස්ස.සයචයඛොපනාහං අප්යපොස්සුක්යකොභයවෙයං, භවිස්සන්තියම
වත්තායරො–‘‘සාරිපුත්තත්යථයරො අවයසසජනානම්පිඅවස්සයෙොයහොති.තථා

හිස්ස සමචිත්තසුත්තන්තයදසනාදිවයස (අ. නි. 2.33-37) 

යකොටිසතසහස්සයදවතා අරහත්තං පත්තා, තයෙො මග්යග පටිවිද්ධයදවතානං

ගණනා නත්ථි, අඤ්යඤසුචඨායනසුඅයනකාඅභිසමො දිස්සන්ති, යථයරච 

චිත්තං පසායදත්වා සග්යග නිබ්බත්තායනව අසීති කුලවගසහස්සානි, යසො දානි 
සකමාතුමිච්ඡාදස්සනමත්තම්පි හරිතුං නාසක්ඛී’’ති. තස්මා මාතරං
මිච්ඡාදස්සනා යමොයචත්වා ජායතොවරයකයෙව පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති
සන්නිට්ඨානං කත්වා‘‘අජ්යජවභගවන්තංඅනුජානායපත්වානික්ඛමිස්සාමී’’ති

චුන්දත්යථරං ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො, චුන්ද, අම්හාකං පඤ්චසතාෙ

භික්ඛුපරිසාෙ සඤ්ඤං යදහි. ‘ගණ්හථාවුයසො පත්තචීවරානි, ධම්මයසනාපති
නාලවගකගාමංගන්තුකායමො’’’ති.යථයරොතථා අකාසි. 

භික්ඛූ යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාෙ යථරස්ස සන්තිකං 
අගමංසු. යථයරො යසනාසනං සංසායමත්වා දිවාට්ඨානං සම්මජ්ජිත්වා

දිවාට්ඨානද්වායර ඨත්වාදිවාට්ඨානංඔයලවගොයකත්වා‘‘ඉදංදානිපච්ඡිමදස්සනං, 
පුනආගමනංනත්ථී’’ති පඤ්චසතභික්ඛූහිපරිවුයතොභගවන්තංඋපසඞ්කමිත්වා

වන්දිත්වාභගවන්තංඑතදයවොච ‘‘අනුජානාතුයමභන්යතභගවා, අනුජානාතු

සුගයතො. පරිනිබ්බානකායලවගො යම, ඔස්සට්යඨො යම ආයුසඞ්ඛායරො’’ති. බුද්ධා

පන ෙස්මා ‘‘පරිනිබ්බාහී’’ති වුත්යත මරණවණ්ණං සංවණ්යණන්තීති, ‘‘මා
පරිනිබ්බාහී’’ති වුත්යත වට්ටස්ස ගුණං කයථන්තීති මිච්ඡාදිට්ඨිකා යදොසං

ආයරොයපස්සන්ති, තස්මා තදුභෙම්පි න වදන්ති. යතන නං භගවා – ‘‘කත්ථ

පරිනිබ්බායිස්සසි සාරිපුත්තා’’ති වත්වා – ‘‘අත්ථි, භන්යත, මගයධසු 

නාලවගකගායමජායතොවරයකො, තත්ථාහංපරිනිබ්බායිස්සාමී’’තිවුත්යත–‘‘ෙස්ස
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දානි ත්වං, සාරිපුත්ත, කාලවගංමඤ්ඤසි, ඉදානිපනයතයජට්ඨකනිට්ඨභාතිකානං

තාදිසස්ස භික්ඛුයනො දස්සනං දුල්ලවගභං භවිස්සති, යදයසහි යනසං ධම්ම’’න්ති
ආහ. 

යථයරො – ‘‘සත්ථා මය්හං ඉද්ධිවිකුබ්බනපුබ්බඞ්ගමං ධම්මයදසනං 
පච්චාසීසතී’’ති ඤත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා තාලවගප්පමාණං ආකාසං

අබ්භුග්ගන්ත්වා ඔරුය්හ දසබලවගස්ස පායද වන්දි, පුන ද්විතාලවගප්පමාණං

අබ්භුග්ගන්ත්වා ඔරුය්හ දසබලවගස්ස පායද වන්දි, එයතනුපායෙන
සත්තතාලවගප්පමාණංඅබ්භුග්ගන්ත්වා අයනකානිපාටිහාරිෙසතානිදස්යසන්යතො

ධම්මකථං ආරභි. දිස්සමායනනපි කායෙන කයථති, අදිස්සමායනනපි.
උපරියමන වා යහට්ඨියමන වා උපඩ්ඪකායෙන කයථති අදිස්සමායනනපි

දිස්සමායනනපි, කායලවගන චන්දවණ්ණං දස්යසති, කායලවගන සූරිෙවණ්ණං, 

කායලවගන පබ්බතවණ්ණං, කායලවගන සමුද්දවණ්ණං, කායලවගන චක්කවත්තිරාජා

යහොති, කායලවගනයවස්සවණමහාරාජා, කායලවගනසක්යකො යදවරාජා, කායලවගන
මහාබ්රහ්මාති එවං අයනකානි පාටිහාරිෙසතානි දස්යසන්යතො ධම්මකථං
කයථසි. සකලවගනගරං සන්නිපති. යථයරො ඔරුය්හ දසබලවගස්ස පායද වන්දිත්වා
අට්ඨාසි. අථ නං සත්ථා ආහ – ‘‘යකො නායමො අෙං සාරිපුත්ත 

ධම්මපරිොයෙො’’ති. සීහවිකීළියතො නාම, භන්යතති. තග්ඝ, සාරිපුත්ත, 

සීහවිකීළියතො තග්ඝ, සාරිපුත්ත, සීහවිකීළියතොති. 

යථයරො අලවගත්තකවණ්යණ හත්යථ පසායරත්වා සත්ථු

සුවණ්ණකච්ඡපසදියස පායද යගොප්ඵයකසු ගයහත්වා – ‘‘භන්යත, ඉයමසං

පාදානංවන්දනත්ථාෙ කප්පසතසහස්සාධිකංඅසඞ්යඛයෙයංපාරමියෙොපූරිතා, 

යසොයමමයනොරයථොමත්ථකංපත්යතො, ඉයතොදානිපට්ඨාෙපටිසන්ධිවයසන

නපුනඑකට්ඨායනසන්නිපායතොසමාගයමො අත්ථි, ඡින්යනො එසවිස්සායසො, 
අයනයකහිබුද්ධසතසහස්යසහිපවිට්ඨංඅජරංඅමරංයඛමංසුඛංසීතලවගංඅභෙං 

නිබ්බානපුරං පවිසිස්සාමි, සයච යම කිඤ්චි කායිකං වා වාචසිකං වා න

යරොයචථ, ඛමථතං භගවා, ගමනකායලවගොමය්හ’’න්ති.ඛමාමියත, සාරිපුත්ත, න

යඛොපනයතකිඤ්චිකායිකංවා වාචසිකංවාමය්හංඅරුච්චනකංඅත්ථි, ෙස්ස

දානිත්වං, සාරිපුත්ත, කාලවගං මඤ්ඤසීති. 

ඉතිභගවතාඅනුඤ්ඤාතසමනන්තරංසත්ථුපායදවන්දිත්වා උට්ඨිතමත්යත
ආෙස්මන්යත සාරිපුත්යත සියනරුචක්කවාළහිමවන්තපරිභණ්ඩපබ්බයත 
ධාරෙමානාපි– ‘‘අජ්ජඉමංගුණරාසිංධායරතුංනසක්යකොමී’’තිවදන්තීවිෙ 

එකප්පහායරයනවවිරවමානාමහාපථවීොවඋදකපරිෙන්තාඅකම්පි, ආකායස

යදවදුන්දුභියෙො ඵලිංසු, මහායමයඝොඋට්ඨහිත්වායපොක්ඛරවස්සංවස්සි. 



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා සතිපට්ඨානසංයුත්තං 

83 

පටුන 

සත්ථා – ‘‘ධම්මයසනාපතිං පටිපායදස්සාමී’’ති ධම්මාසනා වුට්ඨාෙ
ගන්ධකුටිඅභිමුයඛො ගන්ත්වා මණිඵලවගයක අට්ඨාසි. යථයරො තික්ඛත්තුං
පදක්ඛිණං කත්වා චතූසු ඨායනසු වන්දිත්වා – ‘‘භගවා ඉයතො 
කප්පසතසහස්සාධිකස්ස අසඞ්යඛයෙයස්ස උපරි
අයනොමදස්සීසම්මාසම්බුද්ධස්ස පාදමූයලවග නිපජ්ජිත්වා තුම්හාකං දස්සනං

පත්යථසිං, සා යම පත්ථනා සමිද්ධා, දිට්ඨා තුම්යහ, තං පඨමදස්සනං, ඉදං
පච්ඡිමදස්සනං. පුන තුම්හාකං දස්සනං නත්ථී’’ති වත්වා
දසනඛසයමොධානසමුජ්ජලවගං අඤ්ජලිං පග්ගය්හ ොව දස්සනවිසො අභිමුයඛොව
පටික්කමිත්වා වන්දිත්වා පක්කාමි. පුන මහාපථවී ධායරතුං අසක්යකොන්තී
උදකපරිෙන්තංකත්වාඅකම්පි. 

භගවාපරිවායරත්වාඨියතභික්ඛූආහ–‘‘අනුගච්ඡථ, භික්ඛයව, තුම්හාකං
යජට්ඨභාතික’’න්ති. තස්මිං ඛයණ චතස්යසොපි පරිසා සම්මාසම්බුද්ධං 
එකකංයෙවයජතවයනඔහාෙනිරවයසසානික්ඛමිංසු.සාවත්ථිනගරවාසියනොපි

– ‘‘සාරිපුත්තත්යථයරොකිරසම්මාසම්බුද්ධංආපුච්ඡිත්වාපරිනිබ්බායිතුකායමො 

නික්ඛන්යතො, පස්සිස්සාම න’’න්ති නගරද්වාරානි නියරොකාසානි කයරොන්තා 
නික්ඛමිත්වා ගන්ධමාලවගාදිහත්ථා යකයස විකිරිත්වා – ‘‘ඉදානි මෙං කහං

මහාපඤ්යඤො නිසින්යනො, කහං ධම්මයසනාපති නිසින්යනො’’ති පුච්ඡන්තා –

‘‘කස්ස සන්තිකං ගමිස්සාම, කස්ස හත්යථ සත්ථාරං ඨයපත්වා යථයරො
පක්කන්යතො’’තිආදිනානයෙන පරියදවන්තායරොදන්තායථරංඅනුබන්ධිංසු. 

යථයරො මහාපඤ්ඤාෙ ඨිතත්තා – ‘‘සබ්යබසං අනතික්කමනීයෙො එස 

මග්යගො’’ති මහාජනං ඔවදිත්වා – ‘‘තුම්යහපි, ආවුයසො, තිට්ඨථ, මා දසබයලවග
පමාදං ආපජ්ජිත්ථා’’ති භික්ඛුසඞ්ඝම්පි නිවත්යතත්වා අත්තයනො පරිසායෙව

සද්ධිං පක්කාමි. යෙපි මනුස්සා – ‘‘පුබ්යබ අයෙයො පච්චාගමනචාරිකං චරති, 
ඉදං ඉදානි ගමනං නපුනපච්චාගමනාො’’ති පරියදවන්තා අනුබන්ධිංසුයෙව.

යතපි – ‘‘අප්පමත්තා, ආවුයසො, යහොථ, එවංභාවියනො නාම සඞ්ඛාරා’’ති
නිවත්යතසි. 

අථයඛොආෙස්මාසාරිපුත්යතොසබ්බත්ථඑකරත්තිවායසන අන්තරාමග්යග
සත්තාහං මනුස්සානං සඞ්ගහං කයරොන්යතො සාෙං නාලවගකගාමං පත්වා
ගාමද්වායර නියරොධරුක්ඛමූයලවග අට්ඨාසි. අථ උපයරවයතො නාම යථරස්ස 

භාගියනයෙයො බහිගාමං ගච්ඡන්යතො යථරං දිස්වා උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා
අට්ඨාසි. යථයරොතංආහ – ‘‘අත්ථි යගයහයත අෙයිකා’’ති.ආමභන්යතති.
ගච්ඡ අම්හාකං ඉධාගතභාවංආයරොයචහි. ‘‘කස්මාආගයතො’’ති ච වුත්යත –

‘‘අජ්ජ කිර එකදිවසං අන්යතොගායම වසිස්සති, ජායතොවරකං පටිජග්ගථ, 
පඤ්චන්නඤ්චකිර භික්ඛුසතානං වසනට්ඨානං ජානාථා’’ති. යසො ගන්ත්වා –

‘‘අෙයියකමය්හංමාතුයලවගොආගයතො’’තිආහ.ඉදානි කුහින්ති? ගාමද්වායරති.
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එකයකොව, අඤ්යඤොපියකොචිඅත්ථීති? අත්ථිපඤ්චසතා භික්ඛූති.කිංකාරණා

ආගයතොති? යසොතංපවත්තිංආයරොයචසි.බ්රාහ්මණී–‘‘කිංනුයඛො එත්තකානං

වසනට්ඨානං පටිජග්ගායපති, දහරකායලවග පබ්බජිත්වා මහල්ලවගකකායලවග ගිහී
යහොතුකායමො’’ති චින්යතන්තී ජායතොවරකං පටිජග්ගායපත්වා පඤ්චසතානං 
වසනට්ඨානංකායරත්වාදණ්ඩදීපිකාජායලවගත්වායථරස්සපායහසි. 

යථයරො භික්ඛූහි සද්ධිං පාසාදං ආරුය්හ ජායතොවරකං පවිසිත්වා නිසීදි, 
නිසීදිත්වා ‘‘තුම්හාකං වසනට්ඨානං ගච්ඡථා’’ති භික්ඛූ උයෙයොයජසි. යතසු

ගතමත්යතසුයෙව යථරස්ස ඛයරො ආබායධො උප්පජ්ජි, යලවගොහිතපක්ඛන්දිකා

මාරණන්තිකා යවදනා වත්තන්ති. එකං භාජනං පවිසති, එකං නික්ඛමති. 
බ්රාහ්මණී – ‘‘මම පුත්තස්ස පවත්ති මය්හං න රුච්චතී’’ති අත්තයනො 
වසනගබ්භද්වාරංනිස්සාෙඅට්ඨාසි. 

චත්තායරො මහාරාජායනො ‘‘ධම්මයසනාපති කුහිං විහරතී’’ති

ඔයලවගොයකන්තා නාලවගකගායම ජායතොවරයක පරිනිබ්බානමඤ්යච නිපන්යනො, 

පච්ඡිමදස්සනං ගමිස්සාමා’’ති ආගම්ම වන්දිත්වා අට්ඨංසු. යක තුම්යහති? 

මහාරාජායනො භන්යතති. කස්මා ආගතත්ථාති? ගිලවගානුපට්ඨාකා භවිස්සාමාති.

‘‘යහොතු, අත්ථි ගිලවගානුපට්ඨායකො, ගච්ඡථ තුම්යහ’’ති උයෙයොයජසි. යතසං
ගතාවසායන යතයනව නයෙන සක්යකො යදවානමින්යදො. තස්මිං ගයත
මහාබ්රහ්මාචආගමිංසු.යතපිතයථවයථයරොඋයෙයොයජසි. 

බ්රාහ්මණීයදවතානංආගමනඤ්චගමනඤ්චදිස්වා‘‘යකනුයඛොඑයතමම 

පුත්තං වන්දිත්වා ගච්ඡන්තී’’ති යථරස්ස ගබ්භද්වාරං ගන්ත්වා ‘‘තාත, චුන්ද, 

කාපවත්තී’’තිපුච්ඡි.යසොතංපවත්තිංආචික්ඛිත්වා ‘‘මහාඋපාසිකා, භන්යත, 

ආගතා’’ති ආහ. යථයරො ‘‘කස්මා අයවලවගාෙ ආගතා’’ති පුච්ඡි. සා ‘‘තුය්හං, 

තාත, දස්සනත්ථාො’’තිවත්වා‘‘තාත, පඨමංයකආගතා’’තිපුච්ඡි. චත්තායරො

මහාරාජායනො උපාසියකති. තාත, ත්වං චතූහි මහාරායජහි මහන්තතයරොති? 

ආරාමිකසදිසාඑයතඋපාසියක, අම්හාකංසත්ථුපටිසන්ධිග්ගහණයතොපට්ඨාෙ
ඛග්ගහත්ථා හුත්වා ආරක්ඛං අකංසූති. යතසං තාත ගතාවසායන යකො

ආගයතොති? සක්යකො යදවානමින්යදොති. යදවරාජයතොපි ත්වං තාත

මහන්තතයරොති? භණ්ඩග්ගාහකසාමයණරසදියසො එස උපාසියක, අම්හාකං 
සත්ථුතාවතිංසයතොඔතරණකායලවගපත්තචීවරංගයහත්වාඔතිණ්යණොති.තස්ස

තාත ගතාවසායන යජොතෙමායනො විෙ යකො ආගයතොති? උපාසියක, තුය්හං
භගවාචසත්ථාචමහාබ්රහ්මානාමඑයසොති. මය්හංභගවයතො මහාබ්රහ්මයතොපි

ත්වං, තාත, මහන්තතයරොති? ආම උපාසියක, එයතනාමකිරඅම්හාකංසත්ථු
ජාතදිවයස චත්තායරො මහාබ්රහ්මායනො මහාපුරිසං සුවණ්ණජායලවගන
පටිග්ගණ්හිංසූති. 
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අථ බ්රාහ්මණිො – ‘‘පුත්තස්ස තාව යම අෙං ආනුභායවො, කීදියසො වත 
මය්හං පුත්තස්ස භගවයතො සත්ථු ආනුභායවො භවිස්සතී’’ති චින්තෙන්තිො

සහසාපඤ්චවණ්ණාපීතිඋප්පජ්ජිත්වාසකලවගසරීරංඵරි.යථයරො– ‘‘උප්පන්නං

යමමාතුපීතියසොමනස්සං, අෙං දානිකායලවගොධම්මයදසනාො’’තිචින්යතත්වා 

‘‘කිංචින්යතසිමහාඋපාසියක’’තිආහ.සා ‘‘පුත්තස්සතාවයමඅෙංගුයණො, 

සත්ථු පනස්ස කීදියසො භවිස්සතීති ඉදං, තාත, චින්යතමී’’ති ආහ.

මහාඋපාසියක, මය්හං සත්ථුජාතක්ඛයණ මහාභිනික්ඛමයන සම්යබොධිෙං
ධම්මචක්කප්පවත්තයනච දසසහස්සියලවගොකධාතුකම්පිත්ථ.සීයලවගනසමාධිනා

පඤ්ඤාෙ විමුත්තිො විමුත්තිඤාණදස්සයනන සයමො නාම නත්ථි, ඉතිපි යසො
භගවාතිවිත්ථායරත්වා බුද්ධගුණපටිසංයුත්තංධම්මයදසනංකයථසි. 

බ්රාහ්මණී පිෙපුත්තස්ස ධම්මයදසනාපරියෙොසායන යසොතාපත්තිඵයලවග 

පතිට්ඨාෙ පුත්තං ආහ – ‘‘තාත උපතිස්ස, කස්මා එවමකාසි, එවරූපං නාම
අමතංමය්හං එත්තකංකාලවගංනඅදාසී’’ති.යථයරො – ‘‘දින්නංදානියමමාතු

රූපසාරිො බ්රාහ්මණිො යපොසාවනිකමූලවගං, එත්තයකන වට්ටිස්සතී’’ති 
චින්යතත්වා – ‘‘ගච්ඡ මහාඋපසියක’’ති බ්රාහ්මණිං උයෙයොයජත්වා – ‘‘චුන්ද

කා යවලවගා’’ති ආහ. බලවගවපච්චූසකායලවගො, භන්යතති. භික්ඛුසඞ්ඝං
සන්නිපායතහීති. සන්නිපතියතො භන්යත භික්ඛුසඞ්යඝොති. ‘‘මං උක්ඛිපිත්වා
නිසීදායපහිචුන්දා’’තිඋක්ඛිපිත්වා නිසීදායපසි. 

යථයරොභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘ආවුයසොචතුචත්තාලීසංයවොවස්සානිමො 

සද්ධිං විචරන්තානං ෙං යමකායිකං වා වාචසිකං වාන යරොයචථ, තං ඛමථ

ආවුයසො’’ති. එත්තකං, භන්යත, අම්හාකං ඡාො විෙ තුම්යහ අමුඤ්චිත්වා

විචරන්තානං අරුච්චනකං නාම නත්ථි, තුම්යහ පන අම්හාකං ඛමථාති. අථ
යථයරොමහාචීවරංසඞ්කඩ්ඪිත්වාමුඛං පිධාෙදක්ඛියණනපස්යසනනිපන්යනො
සත්ථාවිෙනවඅනුපුබ්බසමාපත්තියෙො අනුයලවගොමපටියලවගොමයතොසමාපජ්ජිත්වා

පුනපඨමජ්ඣානංආදිංකත්වාොවචතුත්ථජ්ඣානා සමාපජ්ජි. තයතොවුට්ඨාෙ
අනන්තරංයෙව මහාපථවිං උන්නායදන්යතො අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො
පරිනිබ්බායි. 

උපාසිකා – ‘‘කිං නු යඛො යම පුත්යතො, න කිඤ්චි කයථතී’’ති උට්ඨාෙ 
පිට්ඨිපායද පරිමජ්ජන්තීපරිනිබ්බුතභාවංඤත්වාමහාසද්දංකුරුමානා පායදසු 

නිපතිත්වා–‘‘තාතමෙංඉයතොපුබ්යබතවගුණංනජානිම්හා, ඉදානිපනතං
ආදිංකත්වා අයනකසයතඅයනකසහස්යසඅයනකසතසහස්යසභික්ඛූඉමස්මිං

නියවසයන නිසීදායපත්වා යභොයජතුං න ලවගභිම්හා, චීවයරහි අච්ඡායදතුං න

ලවගභිම්හා, විහාරසතං විහාරසහස්සං කායරතුං න ලවගභිම්හා’’ති ොව

අරුණුග්ගමනා පරියදවි. අරුයණ උග්ගතමත්යතයෙව සුවණ්ණකායර
පක්යකොසායපත්වා සුවණ්ණගබ්භං විවරායපත්වා සුවණ්ණඝටියෙො මහාතුලවගාෙ 
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තුලවගායපත්වා – ‘‘පඤ්ච කූටාගාරසතානි පඤ්ච අග්ඝිකසතානි කයරොථා’’ති
දායපති. 

සක්යකොපි යදවරාජා විස්සකම්මයදවපුත්තං ආමන්යතත්වා – ‘‘තාත 

ධම්මයසනාපති පරිනිබ්බුයතො, පඤ්චකූටාගාරසතානි පඤ්ච අග්ඝිකසතානි ච
මායපහී’’ති ආහ. ඉති උපාසිකාෙ කාරිතානි ච විස්සකම්යමන නිම්මිතානි ච
සබ්බානිපි ද්යවසහස්සානිඅයහසුං.තයතොනගරමජ්යඣසාරමෙංමහාමණ්ඩපං
කායරත්වා මණ්ඩපමජ්යඣ මහාකූටාගාරං ඨයපත්වා යසසානි
පරිවාරසඞ්යඛයපන ඨයපත්වා සාධුකීළිකං ආරභිංසු. යදවානං අන්තයර

මනුස්සා, මනුස්සානංඅන්තයරයදවාඅයහසුං. 

යරවතී නාම එකා යථරස්ස උපට්ඨායිකා – ‘‘අහං යථරස්ස පූජං 
කරිස්සාමී’’ති සුවණ්ණපුප්ඵානං තයෙො කුම්යභ කායරසි. ‘‘යථරස්ස පූජං 
කරිස්සාමී’’ති සක්යකො යදවරාජා අඩ්ඪයතෙයයකොටිනාටයකහි පරිවාරියතො
ඔතරි. ‘‘සක්යකො ඔතරතී’’ති මහාජයනො පච්ඡාමුයඛො පටික්කමි. තත්ථ සාපි
උපාසිකාපටික්කමමානා ගරුභාරත්තාඑකමන්තංඅපසක්කිතුංඅසක්යකොන්තී
මනුස්සානං අන්තයර පති. මනුස්සා අපස්සන්තා තං මද්දිත්වා අගමිංසු. සා
තත්යථව කාලවගං කත්වා තාවතිංසභවයන කනකවිමායන නිබ්බත්ති.
නිබ්බත්තක්ඛයණයෙවස්සා රතනක්ඛන්යධො විෙ තිගාවුතප්පමායණො
අත්තභායවො අයහොසි සට්ඨිසකටපූරප්පමාණඅලවගඞ්කාරපටිමණ්ඩිතා

අච්ඡරාසහස්සපරිවාරිතා.අථස්සා දිබ්බංසබ්බකායිකාදාසංපුරයතොඨපයිංසු. සා

අත්තයනො සිරිසම්පත්තිං දිස්වා – ‘‘උළාරා අෙං සම්පත්ති, කිං නු යඛො යම
කම්මං කත’’න්ති චින්තෙමානා අද්දස – ‘‘මො සාරිපුත්තත්යථරස්ස

පරිනිබ්බුතට්ඨායන තීහි සුවණ්ණපුප්ඵකුම්යභහි පූජා කතා, මහාජයනො මං

මද්දිත්වාගයතො, සාහංතත්ථකාලවගං කත්වාඉධූපපන්නා, යථරංනිස්සාෙලවගද්ධං
ඉදානිපුඤ්ඤවිපාකංමනුස්සානං කයථස්සාමී’’තිසහවිමායනයනවඔතරි. 

මහාජයනො දූරයතොව දිස්වා – ‘‘කිං නු යඛො ද්යව සූරිො උට්ඨිතා’’ති? 

ඔයලවගොයකන්යතො – ‘‘විමායන ආගච්ඡන්යත කූටාගාරසණ්ඨානං පඤ්ඤාෙති, 

නාෙංසූරියෙො, විමානයමතංඑක’’න්තිආහ.තම්පිවිමානංතාවයදවආගන්ත්වා
යථරස්සදාරුචිතකමත්ථයක යවහාසංඅට්ඨාසි.යදවධීතාවිමානංආකායසයෙව

ඨයපත්වා පථවිං ඔතරි. මහාජයනො – ‘‘කා ත්වං, අයෙය’’ති? පුච්ඡි. ‘‘න මං

තුම්යහ ජානාථ, යරවතී නාමාහං, තීහි සුවණ්ණපුප්ඵකුම්යභහි යථරං පූජං

කත්වාමනුස්යසහිමද්දිතා කාලවගංකත්වාතාවතිංසභවයනනිබ්බත්තා, පස්සථ

යම සිරිසම්පත්තිං, තුම්යහපි දානි දානානි යදථ, පුඤ්ඤානි කයරොථා’’ති
කුසලවගකිරිොෙවණ්ණංකයථත්වා යථරස්සචිතකංපදක්ඛිණංකත්වාවන්දිත්වා
අත්තයනොයදවට්ඨානංයෙවගතා. 
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මහාජයනොපි සත්තාහංසාධුකීළිකංකීළිත්වා සබ්බගන්යධහිචිතකංඅකාසි, 
චිතකා එකූනරතනසතිකා අයහොසි. යථරස්ස සරීරං චිතකං ආයරොයපත්වා
උසීරකලවගාපයකහිආලිම්යපසුං.ආළාහයනසබ්බරත්තිංධම්මස්සවනංපවත්ති. 
අනුරුද්ධත්යථයරො සබ්බගන්යධොදයකන යථරස්ස චිතකං නිබ්බායපසි.
චුන්දත්යථයරො ධාතුයෙො පරිස්සාවයන පක්ඛිපිත්වා – ‘‘න දානි මො ඉයධව

සක්කා ඨාතුං, මය්හං යජට්ඨභාතිකස්ස ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථරස්ස
පරිනිබ්බුතභාවං සම්මාසම්බුද්ධස්ස ආයරොයචස්සාමී’’ති ධාතුපරිස්සාවනං
යථරස්ස ච පත්තචීවරං ගයහත්වා සාවත්ථිං අගමාසි. එකට්ඨායනපි ච ද්යව
රත්තියෙොඅවසිත්වාසබ්බත්ථ එකරත්තිවායසයනවසාවත්ථිංපාපුණි.තමත්ථං

දස්යසතුං ට්කය ො චුන්යෙොසමණුද්යෙයසොතිආදිවුත්තං. 

තත්ථ යෙනාෙස්මා ආනන්යෙොති යෙන අත්තයනො උපජ්ඣායෙො

ධම්මභණ්ඩාගාරියකො ආෙස්මා ආනන්යදො, යතනුපසඞ්කමි. කස්මා පයනස

උජුකං සත්ථු සන්තිකං අගන්ත්වා යථරස්ස සන්තිකං අගමාසීති? සත්ථරි ච 
යථයර ච ගාරයවන. යජතවනමහාවිහායර යපොක්ඛරණිෙං කිරස්ස න්හත්වා
පච්චුත්තරිත්වා සුනිවත්ථසුපාරුතස්ස එතදයහොසි – ‘‘බුද්ධා නාම

මහාපාසාණච්ඡත්තං විෙ ගරුයනො, ඵණකතසප්ප

සීහබයග්ඝමත්තවරවාරණාදයෙො විෙ ච දුරාසදා, න සක්කා මො උජුකයමව

සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වාකයථතුං, කස්සනු යඛො සන්තිකං ගන්තබ්බ’’න්ති.

තයතො චින්යතසි – ‘‘උපජ්ඣායෙො යම ධම්මභණ්ඩාගාරියකො

යජට්ඨභාතිකත්යථරස්සඋත්තමසහායෙො, තස්ස සන්තිකංගන්ත්වාතංආදාෙ
සත්ථාරාසද්ධිංකයථස්සාමී’’තිසත්ථරියචවයථයරච ගාරයවනඋපසඞ්කමි. 

ඉෙමස්ස පත්තචීව න්ති ‘‘අෙමස්ස පරියභොගපත්යතො, ඉදං
ධාතුපරිස්සාවන’’න්ති එවං එයකකං ආචික්ඛි. පාළිෙං පන ‘‘ඉදමස්ස 

පත්තචීවර’’න්ති එත්තකයමව වුත්තං. ථකාපාභතන්ති කථාමූලවගං. මූලවගඤ්හි 

පාභතන්තිවුච්චති.ෙථාහ– 

‘‘අප්පයකනපි යමධාවී, පාභයතනවිචක්ඛයණො; 

සමුට්ඨායපතිඅත්තානං, අණුංඅග්ගිංවසන්ධම’’න්ති.(ජා. 1.1.4); 

භගවන්තං ෙස්සනාොති භගවන්තං දස්සනත්ථාෙ. කිං පනිමිනා භගවා න 

දිට්ඨපුබ්යබොති? යනොනදිට්ඨපුබ්යබො.අෙඤ්හිආෙස්මාදිවානවවායර, රත්තිං
නව වායරති එකාහං අට්ඨාරස වායර උපට්ඨානයමව ගච්ඡති. දිවසස්ස පන

සතවාරං වා සහස්සවාරං වා ගන්තුකායමො සමායනොපි න අකාරණා ගච්ඡති, 
එකං පඤ්හද්වාරං ගයහත්වාව ගච්ඡති. යසො තංදිවසං යතන කථාපාභයතන

ගන්තුකායමො එවමාහ. ඉෙමස්ස පත්තචීව න්ති යථයරොපි – ‘‘ඉදං තස්ස
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පත්තචීවරං, ඉදඤ්ච ධාතුපරිස්සාවන’’න්ති පාටියෙක්කංයෙව දස්යසත්වා
ආචික්ඛි. 

සත්ථා හත්ථං පසායරත්වා ධාතුපරිස්සාවනං ගයහත්වා හත්ථතයලවග 

ඨයපත්වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘යෙො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු පුරිමදිවයස

අයනකානි පාටිහාරිෙසතානිකත්වාපරිනිබ්බානංඅනුජානායපසි, තස්සඉදානි

ඉමා සඞ්ඛවණ්ණසන්නිභා ධාතුයෙොව පඤ්ඤාෙන්ති, කප්පසතසහස්සාධිකං

අසඞ්යඛයෙයං පූරිතපාරමීඑස, භික්ඛයව, භික්ඛු, මොපවත්තිතංධම්මචක්කං 

අනුපවත්තයකො එස භික්ඛු, පටිලවගද්ධදුතිෙආසයනො එස භික්ඛු, 

පූරිතසාවකසන්නිපායතො එස භික්ඛු, ඨයපත්වා මං දසසු චක්කවාළසහස්යසසු

පඤ්ඤාෙ අසදියසො එස භික්ඛු, මහාපඤ්යඤො එස භික්ඛු, පුථුපඤ්යඤො

හාසපඤ්යඤොජවනපඤ්යඤො තික්ඛපඤ්යඤොනිබ්යබධිකපඤ්යඤොඑසභික්ඛු, 

අප්පිච්යඡො එස භික්ඛු, සන්තුට්යඨො පවිවිත්යතො අසංසට්යඨො ආරද්ධවීරියෙො

යචොදයකො පාපගරහී එස භික්ඛු, පඤ්ච ජාතිසතානි පටිලවගද්ධමහාසම්පත්තියෙො

පහාෙ පබ්බජියතො එස භික්ඛු, මම සාසයන පථවීසමඛන්තියකො එස භික්ඛු, 

ඡින්නවිසාණඋසභසදියසො එස භික්ඛු, චණ්ඩාලවගපුත්තසදිසනීචචිත්යතො එස

භික්ඛු. පස්සථ, භික්ඛයව, මහාපඤ්ඤස්ස ධාතුයෙො, පස්සථ, භික්ඛයව, 

පුථුපඤ්ඤස්ස හාසපඤ්ඤස්ස ජවනපඤ්ඤස්ස තික්ඛපඤ්ඤස්ස
නිබ්යබධිකපඤ්ඤස්ස අප්පිච්ඡස්ස සන්තුට්ඨස්ස පවිවිත්තස්ස අසංසට්ඨස්ස

ආරද්ධවීරිෙස්ස, යචොදකස්ස, පස්සථ, භික්ඛයව, පාපගරහිස්සධාතුයෙොති. 

‘‘යෙොපබ්බජීජාතිසතානිපඤ්ච, 

පහාෙකාමානිමයනොරමානි; 

තංවීතරාගංසුසමාහිතින්ද්රිෙං, 
පරිනිබ්බුතංවන්දථසාරිපුත්තං. 

‘‘ඛන්තිබයලවගො පථවිසයමොනකුප්පති, 

නචාපිචිත්තස්සවයසනවත්තති; 

අනුකම්පයකොකාරුණියකොචනිබ්බුයතො, 
පරිනිබ්බුතංවන්දථසාරිපුත්තං. 

‘‘චණ්ඩාලවගපුත්යතොෙථානගරංපවිට්යඨො, 

නීචමයනොචරතිකයළොපිහත්යථො; 

තථාඅෙංවිහරතිසාරිපුත්යතො, 
පරිනිබ්බුතංවන්දථසාරිපුත්තං. 

‘‘උසයභොෙථාඡින්නවිසාණයකො, 

අයහඨෙන්යතොචරතිපුරන්තයරවයන; 
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තථාඅෙංවිහරතිසාරිපුත්යතො, 
පරිනිබ්බුතංවන්දථසාරිපුත්ත’’න්ති. 

ඉති භගවාපඤ්චහිගාථාසයතහියථරස්සවණ්ණං කයථසි.ෙථාෙථාභගවා

යථරස්ස වණ්ණං කයථසි, තථා තථා ආනන්දත්යථයරො සන්ධායරතුං න 

සක්යකොති, බිළාරමුයඛපක්ඛන්තකුක්කුයටොවිෙපයවධති.යතනාහ ට්පිච යම, 

භන්යත, මධු ථජායතො විෙ ථායෙොති සබ්බං විත්ථායරතබ්බං. තත්ථ 

මධු ථජායතොතිආදීනං අත්යථො වුත්යතොයෙව. ඉධ පන ධම්මාති
උද්යදසපරිපුච්ඡාධම්මාඅධිප්යපතා.තස්සහි උද්යදසපරිපුච්ඡාධම්යමඅගහියත

වා ගයහතුං, ගහියත වා සජ්ඣාෙං කාතුං චිත්තං න පවත්තති. අථ සත්ථා
පඤ්චපසාදවිචිත්රානි අක්ඛීනි උම්මීයලවගත්වා යථරං ඔයලවගොයකන්යතො 

‘‘අස්සායසස්සාමි න’’න්ති අස්සායසන්යතො කිං නු ය ො යත, ආනන්ෙ, 

සාරිපුත්යතොතිආදිමාහ. 

තත්ථ සීලක් න්ධන්ති යලවගොකිෙයලවගොකුත්තරසීලවගං. සමාධිපඤ්ඤාසුපිඑයසව

නයෙො. විමුත්ති පන යලවගොකුත්තරාව. විමුත්තිඤාණෙස්සනං 

පච්චයවක්ඛණඤාණං, තං යලවගොකිෙයමව. ඔවාෙයථොති ඔවාදදාෙයකො. 

ඔතිණ්යණොති ඔතිණ්යණසු වත්ථූසු නානප්පකායරන ඔතරණසීයලවගො. 

විඤ්ඤාපයථොති ධම්මකථාකායලවග අත්ථඤ්ච කාරණඤ්ච විඤ්ඤායපතා. 

සන්ෙස්සයථොති ඛන්ධධාතුආෙතනවයසන යතසං යතසං ධම්මානං දස්යසතා. 

සමාෙපයථොති ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච ගණ්හථා’’ති එවං ගණ්හාපයකො. 

සමුත්යතජයථොති අබ්භුස්සාහයකො. සම්පහංසයථොති පටිලවගද්ධගුයණහි
යමොදාපයකොයජොතාපයකො. 

ට්කිලාසුධම්මයෙසනාොතිධම්මයදසනං ආරභිත්වා‘‘සීසංවායමරුජ්ජති, 
හදෙං වා කුච්ඡි වා පිට්ඨි වා’’ති එවං ඔසක්කනාකාරවිරහියතො නික්කිලවගාසු

විසාරයදො එකස්සාපි ද්වින්නම්පි සීහයවයගයනව පක්ඛන්දති. ට්නුග්ගාහයථො

සබ්රහ්මචාරීනන්ති පදස්ස අත්යථො ඛන්ධකවග්යග විත්ථාරියතොව. ධම්යමොජං

ධම්මයභොගන්ති උභයෙනපි ධම්මපරියභොයගොව කථියතො. ධම්මානුග්ගහන්ති
ධම්යමන අනුග්ගහණං. 

සත්ථා‘‘අතිවිෙඅෙංභික්ඛුකිලවගමතී’’තිපුනතංඅස්සායසන්යතො නනුතං, 

ආනන්ෙ, මොතිආදිමාහ. තත්ථ පියෙහි මනායපහීති

මාතාපිතාභාතාභගිනීආදියකහි ජාතිො නානාභායවො, මරයණන විනාභායවො, 

භයවන අඤ්ඤථාභායවො. තංකුයතත්ක, ආනන්ෙ, ලබ්භාති තන්ති තස්මා.ෙස්මා

සබ්යබහි පියෙහි මනායපහි නානාභායවො, තස්මා දස පාරමියෙො පූයරත්වාපි
සම්යබොධිංපත්වාපිධම්මචක්කං පවත්යතත්වාපිෙමකපාටිහාරිෙංදස්යසත්වාපි
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යදයවොයරොහනං කත්වාපි ෙං තං ජාතං භූතං සඞ්ඛතං පයලවගොකධම්මං, තං

තථාගතස්සාපි සරීරං මා පලුජ්ජීති යනතං ඨානං විජ්ජති, යරොදන්යතනපි

කන්දන්යතනපි න සක්කා තං කාරණං ලවගද්ධුන්ති. යසො පලුජ්යජෙයාති යසො
භිජ්යජෙය. 

එවයමව ය ොති එත්ථ යෙොජනසතුබ්යබයධො මහාජම්බුරුක්යඛො විෙ
භික්ඛුසඞ්යඝො තස්ස දක්ඛිණදිසං ගයතො පඤ්ඤාසයෙොජනියකො මහාඛන්යධො
විෙධම්මයසනාපති.තස්මිංමහාඛන්යධභින්යනතයතොපට්ඨාෙඅනුපුබ්යබන 
වඩ්ඪිත්වා පුප්ඵඵලවගාදීහි තං ඨානං පූයරතුං සමත්ථස්ස අඤ්ඤස්ස ඛන්ධස්ස
අභායවො විෙයථයරපරිනිබ්බුයතයසොළසන්නංපඤ්ඤානංමත්ථකංපත්තස්ස
අඤ්ඤස්ස දක්ඛිණාසයන නිසීදනසමත්ථස්ස සාරිපුත්තසදිසස්ස භික්ඛුයනො
අභායවො. තාෙ පරිභින්නාෙ යසො රුක්යඛො විෙ භික්ඛුසඞ්යඝො ඛන්යධොත්යවව

ජායතොතියවදිතබ්යබො. තස්මාතිෙස්මාසබ්බංසඞ්ඛතංපයලවගොකධම්මං, තංමා

පලුජ්ජීතින සක්කාලවගද්ධුං, තස්මා. 

4-5. උක්කයචලවගසුත්තාදිවණ්ණනා 

380-381. චතුත්යථ ට්චි පරිනිබ්බුයතසු සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසූති 
නචිරපරිනිබ්බුයතසු ද්වීසු අග්ගසාවයකසු. යතසඤ්හි ධම්මයසනාපති 

කත්තිකමාසපුණ්ණමාෙ පරිනිබ්බුයතො, මහායමොග්ගල්ලවගායනො තයතො
අඩ්ඪමාසං අතික්කම්ම අමාවසුයපොසයථ. සත්ථා ද්වීසු අග්ගසාවයකසු
පරිනිබ්බුයතසු මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො මහාමණ්ඩයලවග චාරිකං චරමායනො
අනුපුබ්යබන උක්කයචලවගනගරං පත්වා තත්ථ පිණ්ඩාෙ චරිත්වා ගඞ්ගාපිට්යඨ
රජතපට්ටවණ්ණවාලිකාපුලියන විහාසි. යතන වුත්තං ‘‘අචිරපරිනිබ්බුයතසු 

සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලවගායනසූ’’ති. යෙමහන්තත ා න්ධායත පලුජ්යජෙුන්ති

ඉධාපි යෙොජනසතුබ්යබයධො මහාජම්බුරුක්යඛො විෙ භික්ඛුසඞ්යඝො, තස්ස
දක්ඛිණයතොචඋත්තරයතොචගතාපණ්ණාසයෙොජනිකාද්යවමහාඛන්ධා විෙ

ද්යව අග්ගසාවකාති. යසසං පුරිමනයෙයනවයෙොයජතබ්බං. පඤ්චයම දිඅඨීති
කම්මස්සකදිට්ඨි. 

6. උත්තිෙසුත්තවණ්ණනා 

382. ඡට්යඨ මච්චුයධෙයස්ස පා න්ති යතභූමකවට්ටස්ස පාරභූතං, 
නිබ්බානං. 

8. බ්රහ්මසුත්තවණ්ණනා 

384. අට්ඨයම ථායෙ වා භික්ඛූති තස්මිං කායලවග භික්ඛුයෙව නත්ථි, එවං

සන්යතපි යෙො සතිපට්ඨායන භායවති, යසො කියලවගසභින්දයනන භික්ඛුයෙවාති

දස්යසන්යතො එවමාහ. එථාෙනන්ති එකමග්ගං. ජාතික් ෙන්තෙස්සීති ජාතිො
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පටුන 

ඛයෙොති ච අන්යතොතිචනිබ්බානං, තං පස්සතීති අත්යථො. මග්ගං පජානාතීති
එකාෙනසඞ්ඛාතං එකමග්ගභූතං මග්ගං පජානාති. එකාෙනමග්යගො වුච්චති

පුබ්බභාගසතිපට්ඨානමග්යගො, තං පජානාතීතිඅත්යථො. 

9. යසදකසුත්තවණ්ණනා 

385. නවයම සුම්යභසූති එවංනාමයක ජනපයද. යමෙථකාලිථාති එවං

ඉත්ථිලිඞ්ගවයසනලවගද්ධනාමං. මමං  ක් , ට්හංතං  ක්ඛිස්සාමීතිඑත්ථඅෙං

තස්ස ලවගද්ධි – ආචරියෙො උක්ඛිත්තවංසං සුග්ගහිතං අගණ්හන්යතො, 

අන්යතවාසියකන පක්ඛන්තපක්ඛන්තදිසං අගච්ඡන්යතො, සබ්බකාලවගඤ්ච

වංසග්ගං අනුල්යලවගොයකන්යතො අන්යතවාසිකං න රක්ඛති නාම, එවං
අරක්ඛියතො අන්යතවාසියකො පතිත්වා චුණ්ණවිචුණ්ණං යහොති. වංසං පන

සුග්ගහිතං ගණ්හන්යතො, යතන පක්ඛන්තපක්ඛන්තදිසං ගච්ඡන්යතො, 
සබ්බකාලවගඤ්ච වංසග්ගං උල්යලවගොයකන්යතො තං රක්ඛති නාම.
අන්යතවාසියකොපි ඉයතො චියතො ච පක්ඛන්දිත්වා මියගො විෙ කීළන්යතො
ආචරිෙං න රක්ඛති නාම. එවඤ්හි සති තිඛිණවංසයකොටි ආචරිෙස්ස
ගලවගවාටයක වා නලවගායට වා ඨපිතා ඨිතට්ඨානං භින්දිත්වා ගච්යඡෙය. 

ආචාරසම්පන්නතාෙ පන ෙයතො වංයසො නමති, තයතො අනායමන්යතො තං
ආකඩ්යඪන්යතො විෙ එකයතොභාගිෙං කත්වා වාතූපථම්භං ගාහායපත්වා සතිං
සූපට්ඨිතංකත්වානිච්චයලවගොවනිසීදන්යතො ආචරිෙංරක්ඛතිනාමාති. 

ත්වං ආචරිෙ ට්ත්තානං  ක් , ට්හං ට්ත්තානං  ක්ඛිස්සාමීති එත්ථ

අෙමධිප්පායෙො –ආචරියෙොවංසංසුග්ගහිතංගණ්හන්යතො, අන්යතවාසියකන

පක්ඛන්තපක්ඛන්තදිසංගච්ඡන්යතො, සබ්බකාලවගඤ්ච වංසග්ගං

උල්යලවගොයකන්යතො, අත්තානයමව රක්ඛති, න අන්යතවාසිකං.
අන්යතවාසියකොපි කාෙම්පි එකයතොභාගිෙං කත්වා වාතූපථම්භං ගාහායපත්වා

සතිංසූපට්ඨිතංකත්වා නිච්චයලවගොවනිසීදමායනොඅත්තානංයෙවරක්ඛතිනාම, 
නආචරිෙං. 

යසො තත්කඤායෙොති ෙං යමදකථාලිකා ආහ. යසො තත්ථ ඤායෙො, යසො

උපායෙො, තං කාරණන්ති අත්යථො. සතිපඅාානං යසවිතබ්බන්ති චතුබ්බිධං

සතිපට්ඨානං යසවිතබ්බං. ආයසවනාොති කම්මට්ඨානායසවනාෙ. එවං ය ො, 

භික් යව, ට්ත්තානං  ක් න්යතො ප ං  ක් තීතියෙො භික්ඛු කම්මාරාමතාදීනි
පහාෙරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායනසුමූලවගකම්මට්ඨානංආයසවන්යතො භායවන්යතො

අරහත්තං පාපුණාති, අථ නං පයරො දිස්වා – ‘‘භද්දයකො වතාෙං, භික්ඛු, 
සම්මාපටිපන්යනො’’තිතස්මිංචිත්තංපසායදත්වාසග්ගපරාෙයණොයහොති.අෙං
අත්තානං රක්ඛන්යතොපරංරක්ඛතිනාම. 
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 න්තිොති අධිවාසනඛන්තිො. ට්විහිංසාොති සපුබ්බභාගාෙ කරුණාෙ. 

යමත්තචිත්තතාොති සපුබ්බභාගාෙ යමත්තාෙ. ට්නුෙෙතාොති අනුවඩ්ඪිො, 

සපුබ්බභාගාෙමුදිතාොතිඅත්යථො. ප ං ක් න්යතොට්ත්තානං ක් තීතිඑත්ථ
යෙො භික්ඛු රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානං ගයතො තීසු බ්රහ්මවිහායරසු
තිකචතුක්කජ්ඣානානි නිබ්බත්යතත්වා ඣානං පාදකං කත්වා සඞ්ඛායර
සම්මසන්යතො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං පාපුණාති. අෙං පරං
රක්ඛන්යතොඅත්තානංරක්ඛතිනාමාතියවදිතබ්යබො. 

10. ජනපදකලවගයාණීසුත්තවණ්ණනා 

386. දසයම ජනපෙථලයාණීති ජනපදම්හි කලවගයාණී උත්තමා
ඡසරීරයදොසරහිතා පඤ්චකලවගයාණසමන්නාගතා. සා හි ෙස්මා නාතිදීඝා

නාතිරස්සා, නාතිකිසා නාතිථූලවගා, නාතිකාළා නාච්යචොදාතා, අතික්කන්තා, 

මානුසවණ්ණං අප්පත්තා දිබ්බවණ්ණං, තස්මා ඡසරීරයදොසරහිතා.

ඡවිකලවගයාණං, මංසකලවගයාණං, න්හාරුකලවගයාණං, අට්ඨිකලවගයාණං, 
වෙකලවගයාණන්ති ඉයමහි පන කලවගයායණහි සමන්නාගතත්තා
පඤ්චකලවගයායණහි සමන්නාගතා නාම. තස්සා හි ආගන්තුයකොභාසකිච්චං

නත්ථි, අත්තයනොසරීයරොභායසයනව ද්වාදසහත්ථට්ඨායනආයලවගොකංකයරොති, 

පිෙඞ්ගුසාමාවායහොති, සුවණ්ණසාමාවා, අෙමස්සා ඡවිකලවගයාණතා.චත්තායරො
පනස්සා හත්ථපාදා මුඛපරියෙොසානඤ්ච ලවගාඛාරසපරිකම්මකතං විෙ

රත්තපවාළරත්තකම්බලවගසදිසං යහොති, අෙමස්සා මංසකලවගයාණතා. වීසති පන

නඛපත්තානි මංසයතො අමුත්තට්ඨායන ලවගාඛාරසපූරිතානි විෙ, මුත්තට්ඨායන 

ඛීරධාරාසදිසානි, යහොන්ති අෙමස්සා න්හාරුකලවගයාණකතා. ද්වත්තිංස දන්තා

සුඵුසිතා සුයධොතවජිරපන්ති විෙ ඛාෙන්ති, අෙමස්සා අට්ඨිකලවගයාණතා. 

වීසතිවස්සසතිකාපි පනසමානා යසොළසවස්සුද්යදසිකා විෙයහොතිනිප්පලිතා, 
අෙමස්සා වෙකලවගයාණතා. 

ප මපාසාවිනීතිඑත්ථපසවනංපසායවො, පවත්තීතිඅත්යථො. පසායවොඑව

පාසායවො.පරයමොපාසායවොපරමපාසායවො, යසොඅස්සාඅත්ථීති පරමපාසාවිනී.

නච්යචචගීයතචඋත්තමපවත්තියසට්ඨකිරිො, උත්තමයමවනච්චං නච්චති, 

ගීතංවාගාෙතීතිවුත්තංයහොති.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමව.ඉයමසුපන 

ද්වීසුසුත්යතසුපුබ්බභාගවිපස්සනාවකථිතාති. 

නාලවගන්දවග්යගොදුතියෙො. 
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3. සීලඅඨිතිවග්යගො 

1-2. සීලවගසුත්තාදිවණ්ණනා 

387-388. තතිෙවග්ගස්ස පඨයම සීලානීති චතුපාරිසුද්ධිසීලවගානි. දුතියෙ 

උම්මඞ්යගොතිපඤ්හමග්යගොපඤ්හගයවසනං. 

3-5. පරිහානසුත්තාදිවණ්ණනා 

389-391. තතියෙ පරිහානංයහොතීති පුග්ගලවගවයසනපරිහානංයහොති.යෙො

හි බුද්යධසු ධරන්යතසුපි චත්තායරො සතිපට්ඨායන න භායවති, තස්ස
සද්ධම්යමොඅන්තරහියතොනාමයහොතියදවදත්තාදීනංවිෙ.ඉතිඉමස්මිං සුත්යත
තස්ස පුග්ගලවගස්යසව ධම්මන්තරධානං කථිතං. චතුත්ථපඤ්චයමසු සබ්බං 
උත්තානයමව. 

6. පයදසසුත්තවණ්ණනා 

392. ඡට්යඨ පයෙසං භාවිතත්තාති පයදසයතො භාවිතත්තා. චත්තායරො හි
මග්යගතීණිචඵලවගානි නිබ්බත්යතන්යතනසතිපට්ඨානාපයදසංභාවිතානාම
යහොන්ති. 

7. සමත්තසුත්තවණ්ණනා 

393. සත්තයම සමත්තං භාවිතත්තාතිසමත්තා භාවිතත්තා. අරහත්තඵලවගං
උප්පායදන්යතනහිසතිපට්ඨානා සමත්තංභාවිතානාමයහොන්ති. 

8-10. යලවගොකසුත්තාදිවණ්ණනා 

394-396. අට්ඨයම මහාභිඤ්ඤතන්ති ඡන්නංඅභිඤ්ඤානංවයසනවුත්තං. 

සහස්සං යලොථං ට්භිජානාමීති සතතවිහාරවයසයනව වුත්තං. යථයරො කිර
පායතොව උට්ඨාෙ මුඛං යධොවිත්වා යසනාසයන නිසින්යනො අතීයත

කප්පසහස්සං, අනාගයත කප්පසහස්සං අනුස්සරති, පච්චුප්පන්යනපි සහස්සං
චක්කවාළානංතස්සාවජ්ජනස්සගතිංඅනුබන්ධති.ඉතියසො දිබ්යබනචක්ඛුනා

සහස්සං යලවගොකං අභිජානාති, අෙමස්ස සතතවිහායරො. යසසං සබ්බත්ථ 
උත්තානත්ථයමවාති. 

සීලවගට්ඨිතිවග්යගොතතියෙො. 

4. අනනුස්සුතවග්ගවණ්ණනා 

401-406. චතුත්ථවග්ගස්ස පඤ්චයම විදිතා යවෙනාති ො යවදනා

සම්මසිත්වා අරහත්තං පත්යතො තාවස්ස විදිතා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා
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උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති නාම. ො ච පන පරිග්ගහියතසු

වත්ථාරම්මයණසු පවත්තා යවදනා, තාපි විදිතා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා 

උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්තිනාම. විතක්ථාදීසුපි එයසවනයෙො.
යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

අනනුස්සුතවග්යගොචතුත්යථො. 

5. ට්මතවග්යගො 

2. සමුදෙසුත්තවණ්ණනා 

408. පඤ්චමවග්ගස්ස දුතියෙ ආහා සමුෙො ථාෙස්ස සමුෙයෙොති

ආහාරසමුදයෙනකාෙසමුදයෙො. එයසව නයෙො යසයසසු. මනසිථා සමුෙොති

එත්ථ පන යෙොනියසොමනසිකාරසමුදො යබොජ්ඣඞ්ගධම්මානං සමුදයෙො, 
අයෙොනියසොමනසිකාරසමුදො නීවරණධම්මානං. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත
සාරම්මණසතිපට්ඨානාකථිතා. 

4. සතිසුත්තවණ්ණනා 

410. චතුත්ථං සුද්ධිකං කත්වා සමුදයෙ කථියත බුජ්ඣනකානං
අජ්ඣාසයෙන වුත්තං. 

6. පාතියමොක්ඛසංවරසුත්තවණ්ණනා 

412. ඡට්යඨ පාතියමොක් සංව සංවුයතොති චතුන්නංසීලවගානංයජට්ඨකසීලවගං
දස්යසන්යතො එවමාහ. තිපිටකචූළනාගත්යථයරො පනාහ – 

‘‘පාතියමොක්ඛසංවයරොව සීලවගං, ඉතරානි තීණි සීලවගන්ති වුත්තට්ඨානං නාම
නත්ථී’’ති. වත්වා තං අනුජානන්යතො ආහ – ‘‘ඉන්ද්රිෙසංවයරො නාම

ඡද්වාරරක්ඛණමත්තයමව, ආජීවපාරිසුද්ධි ධම්යමයනව සයමන

පච්චයුප්පත්තිමත්තකං, පච්චෙසන්නිස්සිතං පටිලවගද්ධපච්චයෙ ඉදමත්ථන්ති
පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජනමත්තකං. නිප්පරිොයෙන පාතියමොක්ඛසංවයරොව

සීලවගං.ෙස්සයසොභින්යනො, අෙංඡින්නසීයසොවිෙපුරියසොහත්ථපායද, යසසානි

රක්ඛිස්සතීතිනවත්තබ්යබො. ෙස්සපනයසො අයරොයගො, අෙං අච්ඡින්නසීයසො

විෙ පුරියසො ජීවිතං, යසසානි පුන පාකතිකානි කත්වා රක්ඛිතුම්පි

සක්යකොතී’’ති. තස්මා පාතියමොක්ඛසංවයරොව සීලවගං, යතන

පාතියමොක්ඛසංවයරන සංවුයතොති පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො, උයපයතො 
සමන්නාගයතොතිඅත්යථො. 

ආචා යගොච සම්පන්යනොති ආචායරන ච යගොචයරන ච සම්පන්යනො. 

ට්ණුමත්යතසූති අප්පමත්තයකසු. වජ්යජසූති අකුසලවගධම්යමසු. භෙෙස්සාවීති 
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භෙදස්සී. සමාොොතිසම්මාආදියිත්වා. සික් ස්සුසික් ාපයෙසූතිසික්ඛාපයදසු

තං තං සික්ඛාපදං සමාදියිත්වා සික්ඛ, ෙං ෙං පන කිඤ්චි සික්ඛාපයදසු 

සික්ඛායකොට්ඨායසසු සික්ඛිතබ්බං කායිකං වා වාචසිකං වා, තං තං සබ්බං
සම්මා ආදාෙ සික්ඛස්සූති අෙයමත්ථ සඞ්යඛපත්යථො. විත්ථායරො පන

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.14) වුත්යතො. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත
පාතියමොක්ඛසංවරසීලවගයමවකථිතං. 

7. දුච්චරිතසුත්තවණ්ණනා 

413. සත්තයම කාෙසුචරිතවචීසුචරිතානි පාතියමොක්ඛසංවරසීලවගං, 
මයනොසුචරිතංඉතරානිතීණිසීලවගානීතිචතුපාරිසුද්ධිසීලවගංකථිතංයහොති.ඉමිනා
නයෙන පඤ්චසත්තනවදසසුකුසලවගකම්මපයථසු පච්ඡිමාපිතයෙොසීලවගංයහොතීති
යවදිතබ්බා.යසසංඋත්තානයමවාති. ඡට්ඨසත්තයමසුයහට්ඨාවුත්තනයෙයනව
අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අමතවග්යගොපඤ්චයමො. 

සතිපට්ඨානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. ඉන්ද්රිෙසංයුත්තං 

1. සුද්ධිථවග්යගො 

1. සුද්ධිකසුත්තවණ්ණනා 

471. ඉන්ද්රිෙසංයුත්තස්ස පඨයම සද්ධින්ද්රිෙං සතින්ද්රිෙං පඤ්ඤින්ද්රිෙන්ති
ඉමානි තීණි චතුභූමකකුසලවගවිපායකසු යචව කිරිොසු ච ලවගබ්භන්ති. 

වීරියින්ද්රිෙසමාධින්ද්රිොනි චතුභූමකකුසයලවග අකුසයලවග විපායක කිරිොොති
සබ්බත්ථ ලවගබ්භන්ති. ඉති ඉදං සුත්තං 
චතුභූමකසබ්බසඞ්ගාහකධම්මපරිච්යඡදවයසනවුත්තන්තියවදිතබ්බං. 

7. දුතිෙසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

477. සත්තයම සද්ධින්ද්රිෙං නප්පජානන්තීති දුක්ඛසච්චවයසන න

පජානන්ති. සද්ධින්ද්රිෙසමුෙෙං නප්පජානන්තීති සමුදෙසච්චවයසන න 

පජානන්ති. එවං නියරොධං නියරොධසච්චවයසන, පටිපදං මග්ගසච්චවයසනාති.
යසයසසුපිඑයසව නයෙො. 

සුක්කපක්යඛපනඅධියමොක්ඛවයසනආවජ්ජනසමුදො සද්ධින්ද්රිෙසමුදයෙො

යහොති, පග්ගහවයසනආවජ්ජනසමුදොවීරියින්ද්රිෙසමුදයෙො, උපට්ඨානවයසන

ආවජ්ජනසමුදො සතින්ද්රිෙසමුදයෙො, අවික්යඛපවයසන ආවජ්ජනසමුදො 

සමාධින්ද්රිෙසමුදයෙො, දස්සනවයසන ආවජ්ජනසමුදො පඤ්ඤින්ද්රිෙසමුදයෙො

යහොති. තථා ඡන්දවයසන ආවජ්ජනසමුදො සද්ධින්ද්රිෙසමුදයෙො යහොති, 
ඡන්දවයසන ආවජ්ජනසමුදො වීරිෙසතිසමාධිපඤ්ඤින්ද්රිෙසමුදයෙො යහොති.
මනසිකාරවයසන ආවජ්ජනසමුදො සද්ධින්ද්රිෙසමුදයෙො යහොති.
මනසිකාරවයසන ආවජ්ජනසමුදො වීරිෙසතිසමාධිපඤ්ඤින්ද්රිෙසමුදයෙො 
යහොතීති එවම්පි අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉයමසු පටිපාටිො ඡසු සුත්යතසු
චතුසච්චයමවකථිතං. 

8. දට්ඨබ්බසුත්තවණ්ණනා 

478. අට්ඨයම ථත්ක ච, භික් යව, සද්ධින්ද්රිෙං ෙඅාබ්බං, චතූසු

යසොතාපත්තිෙඞ්යගසූතිආදි ඉයමසං ඉන්ද්රිොනං සවිසයෙ
යජට්ඨකභාවදස්සනත්ථං වුත්තං. ෙථා හි චත්තායරො යසට්ඨිපුත්තා රාජාති
රාජපඤ්චයමසු සහායෙසු ‘‘නක්ඛත්තං කීළිස්සාමා’’ති වීථිං ඔතිණ්යණසු

එකස්සයසට්ඨිපුත්තස්සයගහං ගතකායලවගඉතයරචත්තායරොතුණ්හීනිසීදන්ති, 

යගහසාමියකොව – ‘‘ඉයමසං ඛාදනීෙං යභොජනීෙං යදථ, 

ගන්ධමාලවගාලවගඞ්කාරාදීනි යදථා’’ති යගයහ විචායරති. දුතිෙස්ස, තතිෙස්ස, 

චතුත්ථස්ස යගහං ගතකායලවග ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, 
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යගහසාමියකොව – ‘‘ඉයමසං ඛාදනීෙං යභොජනීෙං යදථ, 
ගන්ධමාලවගාලවගඞ්කාරාදීනියදථා’’තියගයහවිචායරති.අථ සබ්බපච්ඡාරඤ්යඤො

යගහං ගතකායලවග කිඤ්චාපි රාජා සබ්බත්ථ ඉස්සයරො, ඉමස්මිං පන කායලවග

අත්තයනො යගයහයෙව – ‘‘ඉයමසං ඛාදනීෙං යභොජනීෙං යදථ, 
ගන්ධමාලවගාලවගඞ්කාරාදීනි යදථා’’ති යගයහ විචායරති. එවයමව
සද්ධාපඤ්චමයකසුඉන්ද්රියෙසුයතසුසහායෙසුඑකයතො වීථිංඔතරන්යතසුවිෙ
එකාරම්මයණ උප්පජ්ජමායනසුපි ෙථා පඨමස්ස යගයහ ඉතයර චත්තායරො 

තුණ්හීනිසීදන්ති, යගහසාමියකොවවිචායරති, එවංයසොතාපත්තිෙඞ්ගානිපත්වා 

අධියමොක්ඛලවගක්ඛණං සද්ධින්ද්රිෙයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ්ගමං, යසසානි 
තදන්වොනි යහොන්ති. ෙථා දුතිෙස්ස යගයහ ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී

නිසීදන්ති, යගහසාමියකොව විචායරති, එවං සම්මප්පධානානි පත්වා

පග්ගහලවගක්ඛණං වීරියින්ද්රිෙයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ්ගමං, යසසානි
තදන්වොනි යහොන්ති. ෙථා තතිෙස්ස යගයහ ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී

නිසීදන්ති, යගහසාමියකොව විචායරති, එවං සතිපට්ඨානානි පත්වා 

උපට්ඨානලවගක්ඛණං සතින්ද්රිෙයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ්ගමං, යසසානි
තදන්වොනි යහොන්ති. ෙථා චතුත්ථස්ස යගයහ ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී

නිසීදන්ති, යගහසාමියකොව විචායරති, එවං ඣානවියමොක්යඛ පත්වා

අවික්යඛපලවගක්ඛණං සමාධින්ද්රිෙයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ්ගමං, යසසානි
තදන්වොනියහොන්ති.සබ්බපච්ඡාරඤ්යඤොයගහංගතකායලවගපන ෙථාඉතයර

චත්තායරො තුණ්හීනිසීදන්ති, රාජාව යගයහ විචායරති, එවයමව අරිෙසච්චානි 

පත්වා පජානනලවගක්ඛණං පඤ්ඤින්ද්රිෙයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ්ගමං, 
යසසානි තදන්වොනියහොන්තීති. 

9-10. පඨමවිභඞ්ගසුත්තාදිවණ්ණනා 

479-480. නවයම සතියනපක්යථනාතිඑත්ථනිපකස්සභායවොයනපක්කං, 

පඤ්ඤායෙතං නාමං. කස්මා පන සතිභාජයන පඤ්ඤා වුත්තාති? සතිො
බලවගවභාවදස්සනත්ථං.බලවගවසතිහිඉධ අධිප්යපතා.සාචපඤ්ඤාසම්පයුත්තාව

බලවගවතීයහොති, නවිප්පයුත්තාති පඤ්ඤාසම්පයුත්තසතිංදස්යසන්යතො එවමාහ. 

චි ථතන්තිචිරකාලවගංකතංදානංවාසීලවගංවාඋයපොසථකම්මංවා. චි භාසිතන්ති
‘‘අසුකස්මිං ඨායන අසුකං නාම භාසිත’’න්ති එවං චිරකායලවග භාසිතං. 

යවොස්සග්ගා ම්මණංථත්වාති නිබ්බානාරම්මණංකත්වා. උෙෙත්කගාමිනිොති

උදෙඤ්ච අත්ථඤ්චගච්ඡන්තිො, උදෙබ්බෙපරිග්ගහිකාොතිඅත්යථො. ඉමස්මිං

සුත්යත සද්ධාසතිපඤ්ඤින්ද්රිොනි පුබ්බභාගානි, වීරියින්ද්රිෙං මිස්සකං, 
සමාධින්ද්රිෙං නිබ්බත්තිතයලවගොකුත්තරයමව කථිතං. දසයමපි අෙයමව 
ධම්මපරිච්යඡයදොති. 

සුද්ධිකවග්යගොපඨයමො. 
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2. මුදුත වග්යගො 

1. පටිලවගාභසුත්තවණ්ණනා 

481. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම සම්මප්පධායන ආ බ්භාති සම්මප්පධායන

පටිච්ච, සම්මප්පධායනභායවන්යතොතිඅත්යථො. සතින්ද්රියෙපිඑයසවනයෙො. 

2. පඨමසංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

482. දුතියෙ තයතොති විපස්සනාමග්ගඵලවගවයසන නිස්සක්කං යවදිතබ්බං. 

සමත්තානිහි පරිපුණ්ණානිපඤ්චින්ද්රිොනිඅරහත්තමග්ගස්සවිපස්සනින්ද්රිොනි

නාම යහොන්ති. තයතොමුදුතය හීතියතහිඅරහත්තමග්ගස්ස විපස්සනින්ද්රියෙහි

මුදුතරානිඅනාගාමිමග්ගස්සවිපස්සනින්ද්රිොනිනාම යහොන්ති, තයතොමුදුතරානි

සකදාගාමිමග්ගස්ස, තයතො මුදුතරානියසොතාපත්තිමග්ගස්ස විපස්සනින්ද්රිොනි 

නාම යහොන්ති, තයතො මුදුතරානි ධම්මානුසාරිමග්ගස්ස, තයතො මුදුතරානි
සද්ධානුසාරිමග්ගස්සවිපස්සනින්ද්රිොනි නාමයහොන්ති. 

තථා සමත්තානිපරිපුණ්ණානි පඤ්චින්ද්රිොනිඅරහත්තමග්ගින්ද්රිොනිනාම

යහොන්ති, තයතො මුදුතරානි අනාගාමිමග්ගින්ද්රිොනි නාම යහොන්ති, තයතො

මුදුතරානි සකදාගාමිමග්ගින්ද්රිොනි නාම යහොන්ති, තයතො මුදුතරානි

යසොතාපත්තිමග්ගින්ද්රිොනි නාම යහොන්ති, තයතො මුදුතරානි

ධම්මානුසාරිමග්ගින්ද්රිොනි, තයතො මුදුතරානි සද්ධානුසාරිමග්ගින්ද්රිොනි නාම
යහොන්ති. 

සමත්තානි පරිපුණ්ණානි පඤ්චින්ද්රිොනි අරහත්තඵලින්ද්රිොනි නාම

යහොන්ති, තයතො මුදුතරානි අනාගාමිඵලින්ද්රිොනි, තයතො මුදුතරානි

සකදාගාමිඵලින්ද්රිොනි, තයතො මුදුතරානි යසොතාපත්තිඵලින්ද්රිොනි නාම 
යහොන්ති. ධම්මානුසාරිසද්ධානුසාරියනො පන ද්යවපි

යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨපුග්ගලවගා, මග්ගට්ඨපුග්ගලවගවයසන යනසං නානත්තං
ජාතන්තිආගමයනනපිමග්යගනපි.සද්ධානුසාරී පුග්ගයලවගොහිඋද්දිසායපන්යතො

පරිපුච්ඡන්යතො අනුපුබ්යබනමග්ගං පාපුණාති, ධම්මානුසාරී එයකනවා ද්වීහි
වාසවයනහි.එවංතාවයනසංආගමයනනනානත්තං යවදිතබ්බං. 

ධම්මානුසාරිස්ස පන මග්යගො තික්යඛො යහොති, සූරං ඤාණං වහති, 

අසඞ්ඛායරන අප්පයෙොයගන කියලවගයස ඡින්දති කදලික්ඛන්ධං විෙ තිඛිණා

අසිධාරා. සද්ධානුසාරිස්සනතස්සවිෙමග්යගොතික්යඛොයහොති, නසූරංඤාණං

වහති, සසඞ්ඛායරන සප්පයෙොයගන කියලවගයස ඡින්දති කදලික්ඛන්ධං විෙ
අතිඛිණා අසිධාරා.කියලවගසක්ඛයෙපන යතසංනානත්තංනත්ථි. අවයසසා ච
කියලවගසාඛීෙන්ති. 
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3. දුතිෙසංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

483. තතියෙ තයතොති ඵලවගවයසන නිස්සක්කං යවදිතබ්බං. සමත්තානි හි

පරිපුණ්ණානි පඤ්චින්ද්රිොනි අරහත්තඵලින්ද්රිොනි නාම යහොන්ති, 
අරහත්තඵයලවගනසමන්නාගයතොපුග්ගයලවගොඅරහානාමයහොති.අරහත්තඵලවගයතො 

මුදුතරානි අනාගාමිඵලින්ද්රිොනි නාම යහොන්ති, තයතො මුදුතරානි 

සකදාගාමිඵලින්ද්රිොනි, තයතො මුදුතරානි යසොතාපත්තිඵලින්ද්රිොනි, 
යසොතාපත්තිඵයලවගන සමන්නාගයතො පුග්ගයලවගො යසොතාපන්යනො නාම යහොති. 

ඉන්ද්රිෙයවමත්තතා ඵලයවමත්තතා යහොතීති ඉන්ද්රිෙනානත්යතන 

ඵලවගනානත්තං, ඵලවගනානත්යතනපුග්ගලවගනානත්තන්ති. 

4. තතිෙසංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 

484. චතුත්යථ පරිපූ ං පරිපූ ථාරී ආ ායධතීති පරිපූරං අරහත්තමග්ගං

කයරොන්යතො අරහත්තඵලවගංආරායධති. පයෙසං පයෙසථාරීති අවයසයසතයෙො
පයදසමග්යග කයරොන්යතොපයදසංඵලවගත්තෙමත්තයමවආරායධති.ඉතිඉයමසු
චතූසුපිසුත්යතසුමිස්සකායනව ඉන්ද්රිොනිකථිතානි. 

5-7. පඨමවිත්ථාරසුත්තාදිවණ්ණනා 

485-487. පඤ්චයම තයතො මුදුතය හීති විපස්සනාවයසන නිස්සක්කං
යවදිතබ්බං. පරිපුණ්ණානි හි පඤ්චින්ද්රිොනි අරහත්තමග්ගස්ස

විපස්සනින්ද්රිොනි යහොන්ති, තයතො මුදුතරානි අන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස

විපස්සනින්ද්රිොනි, තයතොමුදුතරානි උපහච්චපරිනිබ්බායිස්ස, තයතොමුදුතරානි

අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, තයතො මුදුතරානි සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, තයතො
මුදුතරානිඋද්ධංයසොතඅකනිට්ඨගාමිස්ස විපස්සනින්ද්රිොනිනාමයහොන්ති. 

ඉමස්මිං පන ඨායන අරහත්තමග්යගයෙව ඨත්වා පඤ්ච නිස්සක්කානි 

නීහරිතබ්බානි. අරහත්තමග්ගස්ස හි විපස්සනින්ද්රියෙහි මුදුතරානි 

පඨමඅන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස විපස්සනින්ද්රිොනි, තයතො මුදුතරානි 

දුතිෙඅන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස, තයතො මුදුතරානි තතිෙඅන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස, 

තයතො මුදුතරානි උපහච්චපරිනිබ්බායිස්ස, තයතො මුදුතරානි
උද්ධංයසොතඅකනිට්ඨගාමිස්ස විපස්සනින්ද්රිොනි. අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස
සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායියනොපිඑයතව පඤ්චජනා. 

ඉදානි තීණි නිස්සක්කානි. සකදාගාමිමග්ගස්ස හි ඉන්ද්රියෙහි මුදුතරානි

යසොතාපත්තිමග්ගින්ද්රිොනි, යසොතාපත්තිමග්යගයෙව ඉන්ද්රියෙහි මුදුතරානි
ධම්මානුසාරිමග්ගින්ද්රිොනි. යතහිපි මුදුතරානි සද්ධානුසාරිමග්ගින්ද්රිොනි.
ඡට්ඨසත්තමානි වුත්තනොයනව. ඉයමසු පන තීසුපි සුත්යතසු
පුබ්බභාගවිපස්සනින්ද්රිොයනවකථිතානි. 
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8. පටිපන්නසුත්තවණ්ණනා 

488. අට්ඨයම තයතො මුදුතය හීතිමග්ගඵලවගවයසනනිස්සක්කංයවදිතබ්බං.

තං පාළිෙං වුත්තයමව. බාහිය ොති ඉයමහි අට්ඨහි පුග්ගයලවගහි බහිභූයතො. 

පුථුජ්ජනපක්ය  ඨියතොති පුථුජ්ජනයකොට්ඨායස ඨියතො. ඉමස්මිං සුත්යත
යලවගොකුත්තරායනවඉන්ද්රිොනිකථිතානි. 

9-10. සම්පන්නසුත්තාදිවණ්ණනා 

489-490. නවයම ඉන්ද්රිෙසම්පන්යනොති පරිපුණ්ණින්ද්රියෙො. දසමං
උත්තානයමව. ඉමස්මිංසුත්තද්වයෙමිස්සකානිඉන්ද්රිොනිකථිතානීති. 

මුදුතරවග්යගොදුතියෙො. 

3. ඡළින්ද්රිෙවග්යගො 

2. ජීවිතින්ද්රිෙසුත්තවණ්ණනා 

492. තතිෙවග්ගස්ස දුතියෙ ඉත්ථින්ද්රිෙන්තිආදීසු ඉත්ථිභායව ඉන්දට්ඨං

කයරොතීති ඉත්ථින්ද්රිෙං. පුරිසභායව ඉන්දට්ඨං කයරොතීති පුරිසින්ද්රිෙං. ජීවියත

ඉන්දට්ඨං කයරොතීති ජීවිතින්ද්රිෙං. අත්ථුප්පත්තිකං කියරතං සුත්තං. 

සඞ්ඝමජ්ඣස්මිඤ්හි ‘‘කතිනුයඛොවට්ටින්ද්රිොනී’’තිකථාඋදපාදි, අථභගවා 

වට්ටින්ද්රිොනිදස්යසන්යතො තීණිමානි භික් යවතිආදිමාහ. 

3. අඤ්ඤින්ද්රිෙසුත්තවණ්ණනා 

493. තතියෙ ට්නඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිෙන්ති ‘‘අනමතග්යග සංසායර 
අජානිතපුබ්බං ධම්මං ජානිස්සාමී’’ති පටිපන්නස්ස යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ 

උප්පන්නං ඉන්ද්රිෙං. ට්ඤ්ඤින්ද්රිෙන්ති යතසංයෙව ඤාතධම්මානං
ආජානනාකායරන යසොතාපත්තිඵලවගාදීසු ඡසු ඨායනසු උප්පන්නං ඉන්ද්රිෙං. 

ට්ඤ්ඤාතාවින්ද්රිෙන්ති අඤ්ඤාතාවීසු අරහත්තඵලවගධම්යමසුඋප්පන්නංඉන්ද්රිෙං.
තත්ථතත්ථයතනයතනාකායරන උප්පන්නස්සඤාණස්යසයවතංඅධිවචනං.
ඉදම්පි සුත්තං අත්ථුප්පත්තිකයමව. සඞ්ඝමජ්ඣස්මිඤ්හි ‘‘කති නු යඛො

යලවගොකුත්තරින්ද්රිොනී’’තිකථාඋදපාදි, අථභගවා තානිදස්යසන්යතො තීණිමානි, 

භික් යව, ඉන්ද්රිොනීතිආදිමාහ. 

4. එකබීජීසුත්තවණ්ණනා 

494. චතුත්යථ තයතො මුදුතය හීති විපස්සනයතො නිස්සක්කං යවදිතබ්බං.
සමත්තානි හි පඤ්චින්ද්රිොනි අරහත්තමග්ගස්ස විපස්සනින්ද්රිොනි නාම

යහොන්ති, තයතො මුදුතරානි අන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස විපස්සනින්ද්රිොනි, තයතො
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මුදුතරානි උපහච්චපරිනිබ්බායිස්ස, තයතො මුදුතරානි අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, 

තයතො මුදුතරානි සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, තයතො මුදුතරානි
උද්ධංයසොතඅකනිට්ඨගාමිස්ස විපස්සනින්ද්රිොනි නාම. ඉධාපි පුරිමනයෙයනව
අරහත්තමග්යගඨත්වාපඤ්චනිස්සක්කානිනීහරිතබ්බානි. 

ෙථාපනපුරිමනයෙසකදාගාමිමග්යගඨත්වාතීණිනිස්සක්කානි, එවමිධ
පඤ්ච නීහරිතබ්බානි. සකදාගාමිමග්ගස්ස හි විපස්සනින්ද්රියෙහි මුදුතරානි 

යසොතාපත්තිමග්ගස්ස විපස්සනින්ද්රිොනි, යසොතාපත්තිමග්ගස්ස ච යතහි 
විපස්සනින්ද්රියෙහිමුදුතරානිඑකබීජිආදීනංමග්ගස්සවිපස්සනින්ද්රිොනි. 

එත්ථ ච එථබීජීතිආදීසුයෙො යසොතාපන්යනො හුත්වා එකයමව අත්තභාවං

ජයනත්වා අරහත්තං පාපුණාති, අෙං එථබීජී නාම. ෙථාහ ‘‘කතයමො ච

පුග්ගයලවගොඑකබීජී, ඉයධකච්යචොපුග්ගයලවගො තිණ්ණංසංයෙොජනානංපරික්ඛො

යසොතාපන්යනො යහොති අවිනිපාතධම්යමො නිෙයතො සම්යබොධිපරාෙයණො, යසො
එකඤ්යඤව මානුසකං භවං සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තංකයරොති.

අෙං වුච්චතිපුග්ගයලවගොඑකබීජී’’ති(පු.ප.33). 

යෙො පන ද්යව තයෙො භයව සංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තං කයරොති, අෙං 

යථොලංයථොයලො නාම. ෙථාහ ‘‘කතයමො ච පුග්ගයලවගො යකොලවගංයකොයලවගො.
ඉයධකච්යචො පුග්ගයලවගො තිණ්ණං සංයෙොජනානං පරික්ඛො යසොතාපන්යනො

යහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනිෙයතො සම්යබොධිපරාෙයණො, යසොද්යවවාතීණිවා
කුලවගානි සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වාදුක්ඛස්සන්තංකයරොති.අෙංවුච්චතිපුග්ගයලවගො

යකොලවගංයකොයලවගො’’ති (පු.ප. 32). තත්ථකුලවගානීතිභවායවදිතබ්බා. ‘‘ද්යවවා

තීණි වා’’ති ඉදං යදසනාමත්තයමව, ොව ඡට්ඨභවා සංසරන්යතො පන
යකොලවගංයකොයලවගොවයහොති. 

ෙස්ස සත්තක්ඛත්තුං පරමා උපපත්ති, අට්ඨමං භවං නාදිෙති, අෙං 

සත්තක් ත්තුප යමො නාම. ෙථාහ ‘‘කතයමො ච පුග්ගයලවගො 
සත්තක්ඛත්තුපරයමො. ඉයධකච්යචො පුග්ගයලවගො තිණ්ණං සංයෙොජනානං
පරික්ඛො යසොතාපන්යනො යහොති අවිනිපාතධම්යමො නිෙයතො

සම්යබොධිපරාෙයණො, යසො සත්තක්ඛත්තුං යදයව චමනුස්යස ච සන්ධාවිත්වා

සංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තං කයරොති, අෙං වුච්චති පුග්ගයලවගො 

සත්තක්ඛත්තුපරයමො’’ති(පු.ප.31). 

භගවතා ගහිතනාමවයසයනව යචතානි යතසං නාමානි. ‘‘එත්තකඤ්හි

ඨානං ගයතො එකබීජී නාම යහොති, එත්තකං යකොලවගංයකොයලවගො, එත්තකං 
සත්තක්ඛත්තුපරයමො’’තිභගවතාඑයතසංනාමංගහිතං.නිෙමයතොපන‘‘අෙං

එකබීජී, අෙං යකොලවගංයකොයලවගො, අෙංසත්තක්ඛත්තුපරයමො’’තිනත්ථි. 
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යකොපනයනසංඑතංපයභදංනිෙයමතීති? යකචිපනයථරා ‘‘පුබ්බයහතු 

නිෙයමතී’’තිවදන්ති, යකචි‘‘පඨමමග්යගො’’, යකචි‘‘උපරිමතයෙොමග්ගා’’, 

යකචි ‘‘තිණ්ණං මග්ගානං විපස්සනා’’ති. තත්ථ ‘‘පුබ්බයහතු නිෙයමතී’’ති

වායද පඨමමග්ගස්ස උපනිස්සයෙො කයතො නාම යහොති, උපරි තයෙො මග්ගා 
අනුපනිස්සො උප්පන්නාති වචනං ආපජ්ජති. ‘‘පඨමමග්යගො නිෙයමතී’’ති
වායද උපරි තිණ්ණං මග්ගානං නිරත්ථකතා ආපජ්ජති. ‘‘උපරි තයෙො මග්ගා
නිෙයමන්තී’’ති වායද පඨමමග්යග අනුප්පන්යනව උපරි තයෙො මග්ගා
උප්පන්නාති ආපජ්ජති. ‘‘තිණ්ණං මග්ගානං විපස්සනා නිෙයමතී’’ති වායදො

පනයුජ්ජති.සයචහිඋපරිතිණ්ණංමග්ගානං විපස්සනාබලවගවතීයහොති, එකබීජී

නාම යහොති, තයතො මන්දතරාෙ යකොලවගංයකොයලවගො, තයතො මන්දතරාෙ 
සත්තක්ඛත්තුපරයමොති. 

එකච්යචො හි යසොතාපන්යනො වට්ටජ්ඣාසයෙො යහොති වට්ටාභිරයතො 

පුනප්පුනංවට්ටස්මිංයෙවවිචරතිසන්දිස්සති.අනාථපිණ්ඩියකොයසට්ඨි, විසාඛා 

උපාසිකා, චූළරථමහාරථායදවපුත්තා, අයනකවණ්යණොයදවපුත්යතො, සක්යකො

යදවරාජා, නාගදත්යතොයදවපුත්යතොතිඉයමහිඑත්තකාජනාවට්ටජ්ඣාසො
වට්ටාභිරතාආදියතො පට්ඨාෙ ඡ යදවයලවගොයකයසොයධත්වා අකනිට්යඨඨත්වා

පරිනිබ්බායිස්සන්ති, ඉයම ඉධ න ගහිතා. න යකවලවගඤ්චියම, යෙොපි

මනුස්යසසුයෙව සත්තක්ඛත්තුං සංසරිත්වා අරහත්තං පාපුණාති, යෙොපි
යදවයලවගොයක නිබ්බත්යතො යදයවසුයෙව සත්තක්ඛත්තුං අපරාපරං සංසරිත්වා

අරහත්තංපාපුණාති, ඉයමපිඉධනගහිතා.කායලවගන යදයව, කායලවගනමනුස්යස
සංසරිත්වා පන අරහත්තං පාපුණන්යතොව ඉධ ගහියතො. තස්මා 
සත්තක්ඛත්තුපරයමොති ඉදං ඉධට්ඨකයවොකිණ්ණසුක්ඛවිපස්සකස්ස නාමං
කථිතන්ති යවදිතබ්බං. 

ධම්මානුසාරීසද්ධානුසාරීතිඑත්ථපන ඉමස්මිංසාසයනයලවගොකුත්තරධම්මං

නිබ්බත්යතන්තස්සද්යවධුරානි, ද්යවසීසානි, ද්යවඅභිනියවසා–සද්ධාධුරං, 

පඤ්ඤාධුරං, සද්ධාසීසං, පඤ්ඤාසීසං, සද්ධාභිනියවයසො, පඤ්ඤාභිනියවයසොති.

තත්ථ යෙො භික්ඛු ‘‘සයච සද්ධාෙ සක්කා නිබ්බත්යතතුං, නිබ්බත්යතස්සාමි

යලවගොකුත්තරමග්ග’’න්ති සද්ධං ධුරං කත්වා යසොතාපත්තිමග්ගං නිබ්බත්යතති, 

යසොමග්ගක්ඛයණසද්ධානුසාරීනාමයහොති. ඵලවගක්ඛයණපනසද්ධාවිමුත්යතො
නාමහුත්වා එකබීජීයකොලවගංයකොයලවගො සත්තක්ඛත්තුපරයමොති තිවියධො යහොති.
තත්ථ එයකයකොදුක්ඛාපටිපදාදිවයසනචතුබ්බිධභාවං ආපජ්ජතීතිසද්ධාධුයරන
ද්වාදසජනායහොන්ති. 

යෙො පන ‘‘සයච පඤ්ඤාෙ සක්කා නිබ්බත්යතතුං, නිබ්බත්යතස්සාමි 

යලවගොකුත්තරමග්ග’’න්තිපඤ්ඤංධුරංකත්වායසොතාපත්තිමග්ගංනිබ්බත්යතති, 
යසො මග්ගක්ඛයණ ධම්මානුසාරී නාම යහොති. ඵලවගක්ඛයණ පන
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පඤ්ඤාවිමුත්යතොනාමහුත්වා එකබීජිආදියභයදනද්වාදසයභයදොවයහොති.එවං
ද්යවමග්ගට්ඨාඵලවගක්ඛයණචතුවීසති යසොතාපන්නායහොන්තීති. 

තිපිටකතිස්සත්යථයරො කිර ‘‘තීණි පිටකානි යසොයධස්සාමී’’ති පරතීරං 

ගයතො. තං එයකො කුටුම්බියකො චතූහි පච්චයෙහි උපට්ඨාසි, යථයරො

ආගමනකායලවග ‘‘ගච්ඡාමි උපාසකා’’ති ආහ. ‘‘කහං භන්යත’’ති? ‘‘අම්හාකං

ආචරියුපජ්ඣාොනං සන්තික’’න්ති. ‘‘න සක්කා, භන්යත, මො ගන්තුං, 

භද්දන්තං පනනිස්සාෙ මො සාසනස්සගුයණොඤායතො, තුම්හාකං පරම්මුඛා

කීදිසංභික්ඛුංඋපසඞ්කමාමී’’ති? අථනංයථයරොආහ–‘‘යෙො භික්ඛුචතුවීසති
යසොතාපන්යනද්වාදසසකදාගාමීඅට්ඨචත්තාලීසඅනාගාමීද්වාදස අරහන්යත

දස්යසත්වා ධම්මකථං කයථතුං සක්යකොති, එවරූපං භික්ඛුං උපට්ඨාතුං 
වට්ටතී’’ති.ඉමස්මිංසුත්යතවිපස්සනාකථිතාති. 

5-10. සුද්ධකසුත්තාදිවණ්ණනා 

495-500. පඤ්චයම චක්ඛු ච තං චක්ඛුද්වායර නිබ්බත්තානං ධම්මානං

ආධිපයතෙයසඞ්ඛායතන ඉන්දට්යඨන ඉන්ද්රිෙඤ්චාති චක්ඛුන්ද්රිෙං.

යසොතින්ද්රිොදීසුපි එයසව නයෙො. යසසං සබ්බත්ථ උත්තානයමව. ඉමස්මිං
වග්යග පඨමසුත්තඤ්යචව ඡට්ඨාදීනි චපඤ්චාති ඡසුත්තානි චතුසච්චවයසන
කථිතානීති. 

ඡළින්ද්රිෙවග්යගොතතියෙො. 

4. සුඛින්ද්රිෙවග්යගො 

1-5. සුද්ධිකසුත්තාදිවණ්ණනා 

501-505. චතුත්ථවග්ගස්ස පඨයම සුඛඤ්ච තං සහජාතානං

ආධිපයතෙයසඞ්ඛායතන ඉන්දට්යඨන ඉන්ද්රිෙඤ්චාති සුඛින්ද්රිෙං.

දුක්ඛින්ද්රිොදීසුපි එයසව නයෙො. එත්ථ ච

සුඛින්ද්රිෙදුක්ඛින්ද්රිෙයදොමනස්සින්ද්රිොනි කාමාවචරායනව, යසොමනස්සින්ද්රිෙං

ඨයපත්වාඅරූපාවචරංයසසංයතභූමකං, උයපක්ඛින්ද්රිෙංචතුභූමකං.දුතිොදීනි
චත්තාරිචතුසච්චවයසයනවකථිතානි. 

6. පඨමවිභඞ්ගසුත්තවණ්ණනා 

506. ඡට්යඨ ථායිථන්ති කාෙපසාදවත්ථුකං. සු න්ති අෙමස්ස

සරූපනිද්යදයසො. සාතන්ති තස්යසව යවවචනං, මධුරන්ති වුත්තං යහොති. 

ථාෙසම්ඵස්සජන්ති කාෙසම්ඵස්සයතො ජාතං. සු ං සාතන්ති වුත්තනෙයමව. 

යවෙයිතන්ති අෙමස්ස සබ්බයවදනාසාධාරයණො අඤ්ඤධම්මවිසිට්යඨො
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සභාවනිද්යදයසො.ඉමිනානයෙනයසයසසුපිඅත්යථො යවදිතබ්යබො. ථායිථංවා

යචතසිථංවාතිඑත්ථපනචක්ඛාදයෙො චත්තායරොපසාදකායෙවත්ථුංකත්වා
උප්පත්තිවයසන කායිකන්ති වුත්තං. කාෙපසාදවත්ථුකං පන අදුක්ඛමසුඛං
නාමනත්ථි. 

9. කට්යඨොපමසුත්තවණ්ණනා 

509. නවයම ද්වින්නං ථඅාානන්ති ද්වින්නං අරණීනං. 

සඞ්ඝඅටනසයමොධානාති සඞ්ඝට්ටයනන යචව සයමොධායනන ච. උස්මාති

උසුමාකායරො. යතයජොති අග්ගිධූයමො. එත්ථ ච අධරාරණී විෙ වත්ථාරම්මණං, 

උත්තරාරණීවිෙඵස්යසො, සඞ්ඝට්යටොවිෙ ඵස්සසඞ්ඝට්ටනං, අග්ගිවිෙයවදනා

දට්ඨබ්බා. වත්ථාරම්මණං වා උත්තරාරණී විෙ, ඵස්යසො අධරාරණී විෙ
දට්ඨබ්යබො. 

10. උප්පටිපාටිකසුත්තවණ්ණනා 

510. දසමංෙථාධම්මරයසනපටිපාටිොවුත්තම්පිඉමස්මිං ඉන්ද්රිෙවිභඞ්යග
යසසසුත්තානිවිෙඅයදසිතත්තාඋප්පටිපාටිකසුත්තංනාමාති යවදිතබ්බං.තත්ථ 

නිමිත්තන්තිආදීනි සබ්බානි පච්චෙයවවචනායනව. දුක්ඛින්ද්රිෙඤ්ච පජානාතීති 

දුක්ඛසච්චවයසයනවපජානාති. දුක්ඛින්ද්රිෙසමුෙෙන්ති කණ්ටයකනවාවිද්ධස්ස
මඞ්කුයලවගන වා දට්ඨස්ස පච්චත්ථරයණ වා වලිො ඵුට්ඨස්ස දුක්ඛසහගතං

කාෙවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජති, තං එතස්සසමුදයෙොතිපජානාති. 

පරයතො යෙොමනස්සින්ද්රිෙසමුෙෙන්තිආදීසුපියතසංයතසංකාරණවයසයනව
සමුදයෙො යවදිතබ්යබො.පත්තචීවරාදීනංවාහිසඞ්ඛාරානංසද්ධිවිහාරිකාදීනංවා
සත්තානං විනායසන යදොමනස්සින්ද්රිෙං උප්පජ්ජතීති යතසං විනාසං තස්ස
සමුදයෙොති පජානාති. සුයභොජනං භුඤ්ජිත්වා වරසෙයන නිපන්නස්ස 

හත්ථපාදසම්බාහනතාලවගවණ්ටවාතාදිසම්ඵස්යසන සුඛින්ද්රිෙං උප්පජ්ජති, තං
ඵස්සං තස්ස සමුදයෙොති පජානාති. වුත්තප්පකාරානං පන සත්තසඞ්ඛාරානං

මනාපානං පටිලවගාභවයසන යසොමනස්සින්ද්රිෙං උප්පජ්ජති, තං පටිලවගාභං තස්ස

සමුදයෙොතිපජානාති. මජ්ඣත්තාකායරනපනඋයපක්ඛින්ද්රිෙංඋප්පජ්ජති, තං
සත්තසඞ්ඛායරසු මජ්ඣත්තාකාරංතස්සසමුදයෙොතිපජානාති. 

ථත්කචුප්පන්නංදුක්ඛින්ද්රිෙංට්පරියසසං නිරුජ්ඣති, ඉධ, භික් යව, භික්ඛු

විවිච්යචවථායමහීතිආදීසුපනඅෙංඑකයතොව විනිච්ඡෙකථා–දුක්ඛින්ද්රිෙඤ්හි

පඨමජ්ඣානස්ස උපචාරක්ඛයණයෙව නිරුජ්ඣති පහීනං යහොති, 
යදොමනස්සාදීනි දුතිෙජ්ඣානාදීනං. එවං සන්යතපි යතසං අතිසෙනියරොධත්තා 
අෙං ඣායනසුයෙව නියරොයධො වුත්යතො. අතිසෙනියරොයධො හි යතසං

පඨමජ්ඣානාදීසු, න නියරොයධොයෙව, නියරොයධොයෙව පන උපචාරක්ඛයණ, 
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පටුන 

නාතිසෙනියරොයධො.තථාහිනානාවජ්ජයන පඨමජ්ඣානුපචායරනිරුද්ධස්සාපි
දුක්ඛින්ද්රිෙස්ස ඩංසමකසාදිසම්ඵස්යසන වා විසමාසනුපතායපන වා සිො

උප්පත්ති, නත්යවව අන්යතොඅප්පනාෙං.උපචායරවානිරුද්ධම්යපතංනසුට්ඨු
නිරුද්ධං යහොති පටිපක්යඛන අවිහතත්තා. අන්යතොඅප්පනාෙං පන

පීතිඵරයණනසබ්යබොකායෙොසුයඛොක්කන්යතොයහොති, සුයඛොක්කන්තකාෙස්ස
ච සුට්ඨු නිරුද්ධං යහොති දුක්ඛින්ද්රිෙං පටිපක්යඛන විහතත්තා.
නානාවජ්ජයනයෙව ච දුතිෙජ්ඣානුපචායර පහීනස්ස යදොමනස්සින්ද්රිෙස්ස
ෙස්මා එතං විතක්කවිචාරපච්චයෙපි කාෙකිලවගමයථ චිත්තුපඝායත ච සති

උප්පජ්ජති, විතක්කවිචාරාභායවයනවඋප්පජ්ජති.ෙත්ථපනඋප්පජ්ජති, තත්ථ 

විතක්කවිචාරභායව, අප්පහීනා එව ච දුතිෙජ්ඣානුපචායර විතක්කවිචාරාති
තත්ථස්ස සිො උප්පත්ති. න ත්යවව දුතිෙජ්ඣායන පහීනපච්චෙත්තා. තථා
තතිෙජ්ඣානුපචායර පහීනස්සාපි සුඛින්ද්රිෙස්ස

පීතිසමුට්ඨානපණීතරූපඵුට්ඨකාෙස්ස සිො උප්පත්ති, න ත්යවව
තතිෙජ්ඣායන.තතිෙජ්ඣායනහිසුඛස්සපච්චෙභූතා පීති සබ්බයසොනිරුද්ධා.
තථා චතුත්ථජ්ඣානුපචායර පහීනස්සාපි යසොමනස්සින්ද්රිෙස්ස ආසන්නත්තා
අප්පනාප්පත්තාෙ උයපක්ඛාෙ අභායවන සම්මා අනතික්කන්තත්තා ච සිො 

උප්පත්ති, නත්යවවචතුත්ථජ්ඣායන.තස්මා ‘‘එත්ථචුප්පන්නං දුක්ඛින්ද්රිෙං
අපරියසසංනිරුජ්ඣතී’’තිතත්ථතත්ථඅපරියසසග්ගහණංකතං. 

ෙංපයනත්ථ තෙත්කාෙචිත්තංඋපසංහ තීති වුත්තං, තත්ථඅලවගාභීසමායනො

උප්පාදනත්ථාෙ චිත්තං උපසංහරති, ලවගාභී සමායනො සමාපජ්ජනත්ථාොති
එවමත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉයමසු ද්වීසුපි සුත්යතසු සම්මසනවායරොව 
කථියතොති. 

සුඛින්ද්රිෙවග්යගොචතුත්යථො. 

5. ජ ාවග්යගො 

1. ජරාධම්මසුත්තවණ්ණනා 

511. පඤ්චමවග්ගස්ස පඨයම පච්ඡාතයපති පාසාදච්ඡාොෙ පුරත්ථිමදිසං

පටිච්ඡන්නත්තා පාසාදස්ස පච්ඡිමදිසාභායග ආතයපො යහොති, තස්මිං ඨායන

පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනොති අත්යථො. පිඅඨිං ඔතාපෙමායනොති

ෙස්මා සම්මාසම්බුද්ධස්සපි උපාදින්නකසරීයර උණ්හකායලවග උණ්හං යහොති, 

සීතකායලවග සීතං, අෙඤ්ච හිමපාතසීතසමයෙො. තස්මා මහාචීවරං ඔතායරත්වා 
සූරිෙරස්මීහිපිට්ඨිංඔතාපෙමායනොනිසීදි. 

කිංපනබුද්ධරස්මියෙොමද්දිත්වාසූරිෙරස්මිඅන්යතොපවිසිතුං සක්යකොතීති? 

න සක්යකොති. එවං සන්යත කිං තායපතීති? රස්මියතජං. ෙයථව හි 
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ඨිතමජ්ඣන්හියක පරිමණ්ඩලවගාෙ ඡාොෙ රුක්ඛමූයලවග නිසින්නස්ස කිඤ්චාපි

සූරිෙරස්මියෙොසරීරංනඵුසන්ති, සබ්බදිසාසුපනයතයජොඵරති, අග්ගිජාලවගාහි 

පරික්ඛිත්යතො විෙ යහොති, එවං සූරිෙරස්මීසුබුද්ධරස්මියෙොමද්දිත්වා අන්යතො 
පවිසිතුං අසක්කුණන්තීසුපි සත්ථා යතජං තායපන්යතො නිසින්යනොති
යවදිතබ්යබො. 

ට්යනොමජ්ජන්යතොතිපිට්ඨිපරිකම්මකරණවයසන අනුමජ්ජන්යතො. ට්ච්ඡරිෙං

භන්යතති යථයරො භගවයතො පිට්ඨියතො මහාචීවරං ඔතායරත්වා නිසින්නස්ස
ද්වින්නං අංසකූටානං අන්තයර සුවණ්ණාවට්ටං විෙ යකසග්ගප්පමාණං
වලිොවට්ටං දිස්වා – ‘‘එවරූයපපි නාම සරීයර ජරා පඤ්ඤාෙතී’’ති
සඤ්ජාතසංයවයගොජරංගරහන්යතොඑවමාහ.ගරහනච්ඡරිෙංනාම කියරතං. 

න යචවං ොනි, භන්යත, භගවයතො තාව පරිසුද්යධොති ෙථා පකතිො

ඡවිවණ්යණොපරිසුද්යධො, නඑවයමතරහීතිදීයපන්යතො එවමාහ.තථාගතස්සහි
දහරකායලවග සඞ්කුසතසමබ්භාහතං උසභචම්මං විෙ විහතවලියකො කායෙො 

යහොති, තස්මිං ඨපියතො හත්යථො භස්සයතව, න සන්තිට්ඨති, 
යතලවගපුඤ්ඡනාකාරප්පත්යතො විෙ යහොති. මහල්ලවගකකායලවග පන සිරාජාලවගා

මිලවගාෙන්ති, සන්ධිපබ්බානි සිථිලවගානි යහොන්ති, මංසං අට්ඨියතො මුච්චිත්වා
සිථිලවගභාවං ආපජ්ජිත්වා තත්ථ තත්ථ ඔලවගම්බති. බුද්ධානං පන එවරූපං න

යහොති.අඤ්යඤසංඅපාකටං, සන්තිකාවචරත්තාආනන්දත්යථරස්යසවපාකටං

යහොති, තස්මාඑවමාහ. 

සිථිලානි ච ගත්තානීති අඤ්යඤසං මුයඛ අංසකූටන්තයරහි යතසු යතසු

ඨායනසු වලියෙො සන්තිට්ඨන්ති, සත්ථු පයනතං නත්ථි, යථයරො ච ද්වින්නං

අංසකූටානං අන්තයර වලිොවට්ටකං දිස්වා එවමාහ. සබ්බානි වලිෙජාතානීති
ඉදම්පිඅත්තයනොපාකටවයසනඑවමාහ–සත්ථු පනඅඤ්යඤසංවිෙවලියෙො

නාම නත්ථි. පු යතො පබ්භාය ො ච ථායෙොති සත්ථා බ්රහ්මුජුගත්යතො, 
යදවනගයරසමුස්සිතසුවණ්ණයතොරණංවිෙස්සකායෙොඋජුකයමව උග්ගයතො.

මහල්ලවගකකායලවග පන කායෙො පුරයතො වඞ්යකො යහොති, ස්වාෙං අඤ්යඤසං

අපාකයටො, සන්තිකාවචරත්තා පන යථරස්යසව පාකයටො, තස්මා එවමාහ. 

දිස්සති ච ඉන්ද්රිොනං ට්ඤ්ඤකත්තන්ති ඉන්ද්රිොනි නාම න 

චක්ඛුවිඤ්යඤෙයානි.ෙයතොපනපකතිො පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො, ඉදානින

තථා පරිසුද්යධො, අංසකූටන්තයර වලි පඤ්ඤාෙති, බ්රහ්මුජුකායෙො පුරයතො

වඞ්යකො, ඉමිනාව කාරයණන චක්ඛාදීනඤ්ච ඉන්ද්රිොනං අඤ්ඤථත්යතන 

භවිතබ්බන්තිනෙග්ගාහයතොඑවමාහ. ධීතංජම්මිජය ට්ත්ථූති ලවගාමයකජයර

ධීතංතුය්හංයහොතු, ධික්කායරොතංඵුසතු. බිම්බන්තිඅත්තභායවො. 
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2. උණ්ණාභබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

512. දුතියෙ යගොච විසෙන්ති යගොචරභූතං විසෙං. ට්ඤ්ඤමඤ්ඤස්සාති

චක්ඛු යසොතස්ස, යසොතං වා චක්ඛුස්සාති එවං එකං එකස්ස යගොචරවිසෙංන
පච්චනුයභොති. සයච හි නීලවගාදියභදං රූපාරම්මණං සයමොධායනත්වා 
යසොතින්ද්රිෙස්ස උපයනෙය – ‘‘ඉඞ්ඝ ත්වං තාව නං වවත්ථයපහි විභායවහි 

‘කින්නායමතං ආරම්මණ’’’න්ති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං විනාපි මුයඛන අත්තයනො

ධම්මතාෙ එවං වයදෙය – ‘‘අයර, අන්ධබාලවග, වස්සසතම්පි වස්සසහස්සම්පි
වස්සසතසහස්සම්පි පරිධාවමායනො අඤ්ඤත්ර මො කුහිං එතස්ස ජානනකං

ලවගභිස්සසි, තංආහර, චක්ඛුපසායද උපයනහි, අහයමතංආරම්මණංජානිස්සාමි

–ෙදිවානීලවගං, ෙදිවාපීතකං.නහිඑයසො අඤ්ඤස්සවිසයෙො, මය්හයමයවයසො
විසයෙො’’ති. යසසද්වායරසුපි එයසව නයෙො. එවයමතානි අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
යගොචරවිසෙංනපච්චනුයභොන්තිනාම. 

කිංපටිස ණන්තිඑයතසංකිංපටිසරණං, කිං එතානිපටිසරන්තීතිපුච්ඡති. 

මයනො පටිස ණන්ති ජවනමයනො පටිසරණං. මයනොව යනසන්ති
මයනොද්වාරිකජවනමයනොවඑයතසංයගොචරවිසෙං රජ්ජනාදිවයසනඅනුයභොති.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්හි රූපදස්සනමත්තයමව, එත්ථ රජ්ජනං වා දුස්සනං වා
මුය්හනංවානත්ථි.එකස්මිංපනද්වායරජවනංරජ්ජතිවාදුස්සතිවා මුය්හති
වා.යසොතවිඤ්ඤාණාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

තත්රාෙංඋපමා –පඤ්චකිර දුබ්බලවගයභොජකා රාජානංයසවිත්වා කිච්යඡන
කසියරනඑකස්මිංපඤ්චකුලියකගායමපරිත්තකංආෙංලවගභිංසු.යතසංතත්ථ 

මච්ඡභායගො මංසභායගො, අද්දුකහාපයණො වා යෙොත්තකහාපයණො වා
මාසකහාපයණො වා අට්ඨකහාපයණො වා යසොළසකහාපයණො වා 

චතුසට්ඨිකහාපයණොවා දණ්යඩොතිඑත්තකමත්තයමවපාපුණාති, සතවත්ථුකං 
පඤ්චසතවත්ථුකංසහස්සවත්ථුකංමහාබලිංරාජාවගණ්හාති. 

තත්ථපඤ්චකුලිකගාමාවිෙපඤ්චපසාදාදට්ඨබ්බා, පඤ්ච දුබ්බලවගයභොජකා

විෙ පඤ්චවිඤ්ඤාණානි; රාජා විෙ ජවනං, දුබ්බලවගයභොජකානං 

පරිත්තකආෙපාපුණනං විෙ චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං රූපදස්සනාදිමත්තං, 

රජ්ජනාදි පනඑයතසු නත්ථි. රඤ්යඤොමහාබලිග්ගහණංවිෙයතසුද්වායරසු

ජවනස්ස රජ්ජනාදීනි යවදිතබ්බානි. එවයමත්ථ මයනොති කුසලවගාකුසලවගජවනං 
වුත්තං. 

සතිපටිස ණන්තිමග්ගසතිපටිසරණං. ජවනමයනොහිමග්ගසතිංපටිසරති. 

විමුත්තීතිඵලවගවිමුත්ති. පටිස ණන්තිඵලවගවිමුත්තිොනිබ්බානංපටිසරණං.තඤ්හි

සා පටිසරති. නාසක්ඛි පඤ්හස්ස පරිෙන්තං ගයහතුන්ති පඤ්හස්ස පරිච්යඡදං

පමාණං ගයහතුං නාසක්ඛි, අප්පටිසරණං ධම්මං ‘‘සප්පටිසරණ’’න්ති පුච්ඡි.
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නිබ්බානං නායමතං අප්පටිසරණං, න කිඤ්චි පටිසරති. නිබ්බායනොගධන්ති

නිබ්බානබ්භන්තරං නිබ්බානං අනුපවිට්ඨං. බ්රහ්මචරිෙන්ති මග්ගබ්රහ්මචරිෙං. 

නිබ්බානප ාෙණන්ති නිබ්බානං පරං අෙනමස්ස පරා ගති, න තයතො පරං 
ගච්ඡතීති අත්යථො. නිබ්බානං පරියෙොසානං අවසානං අස්සාති 

නිබ්බානපරියෙොසානං. 

මූලජාතාපතිඅඨිතාතිමග්යගනආගතසද්ධා වුච්චති. ඉමම්හියච, භික් යව, 

සමයෙතිකිං සන්ධාොහ? ඣානඅනාගාමිතං. තස්මිඤ්හි සමයෙ බ්රාහ්මණස්ස

පඨමමග්යගන පඤ්ච අකුසලවගචිත්තානි පහීනානි, පඨමජ්ඣායනන පඤ්ච
නීවරණානීති ඣානඅනාගාමිට්ඨායන ඨියතො. යසො අපරිහීනජ්ඣායනො කාලවගං
කත්වා තත්යථව පරිනිබ්බායෙෙය. සයච පනස්ස පුත්තදාරං අනුසාසන්තස්ස 

කම්මන්යත විචායරන්තස්සඣානං නස්සති, නට්යඨඣායන ගති අනිබද්ධා

යහොති, අනට්යඨ පනනිබද්ධාතිඉමංඣානඅනාගාමිතංසන්ධාෙඑවමාහ. 

3. සායකතසුත්තවණ්ණනා 

513. තතියෙ ට්ඤ්ජනවයනති අඤ්ජනවණ්ණපුප්ඵානං රුක්ඛානං

යරොපිතවයන. ෙං, භික් යව, සද්ධින්ද්රිෙං, තං සද්ධාබලන්ති තඤ්හි 

අධියමොක්ඛලවගක්ඛයණ ඉන්දට්යඨන සද්ධින්ද්රිෙං, අස්සද්ධියෙ අකම්පයනන 
සද්ධාබලවගං. ඉතයරසං පග්ගහඋපට්ඨානඅවික්යඛපපජානනලවගක්ඛයණසු 

ඉන්දට්යඨන ඉන්ද්රිෙභායවො, යකොසජ්ජමුට්ඨසච්චවික්යඛපාවිජ්ජාසු

අකම්පයනන බලවගභායවො යවදිතබ්යබො. එවයමව ය ොති තස්සා නදිො
එකයසොතංවිෙ සද්ධාවීරිෙසතිසමාධිපඤ්ඤාවයසනඑයතසංනින්නානාකරණං

යවදිතබ්බං, ද්යව යසොතානි විෙ ඉන්දට්ඨඅකම්පනට්යඨහි ඉන්ද්රිෙබලවගවයසන
නානාකරණංයවදිතබ්බං. 

4. පුබ්බයකොට්ඨකසුත්තවණ්ණනා 

514. චතුත්යථ ට්මයතොගධන්ති අමතබ්භන්තරං. ට්මතප ාෙණන්ති 

අමතනිබ්බත්තිකං. ට්මතපරියෙොසානන්ති අමතනිට්ඨං. සාධු සාධූති යථරස්ස
බයාකරණංපසංසන්යතොසාධුකාරංයදති. 

5. පඨමපුබ්බාරාමසුත්තවණ්ණනා 

515. පඤ්චයම තෙන්වොතිතං අනුගච්ඡමානා, අනුවත්තමානාතිඅත්යථො.
පුබ්බයකොට්ඨකං ආදිං කත්වා පටිපාටිො ඡසු සුත්යතසු ඵලින්ද්රිොයනව
කථිතානි. 
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10. ආපණසුත්තවණ්ණනා 

520. දසයම ඉයමය ොයතධම්මාතිඋපරිසහ විපස්සනාෙතයෙොමග්ගා. 

යෙයමපුබ්යබසුතාවට්යහසුන්තියෙ ධම්මාමොපුබ්යබ‘‘අරහත්තඵලින්ද්රිෙං

නාම අත්ථී’’ති කයථන්තානංයෙව සුතා අයහසුං. ථායෙන ච ඵුසිත්වාති

නාමකායෙන ච ඵුසිත්වා පටිලවගභිත්වා. පඤ්ඤාෙ ච ට්තිවිජ්ඣ පස්සාමීති 

පච්චයවක්ඛණපඤ්ඤාෙචඅතිවිජ්ඣිත්වාපස්සාමි. ොහිස්ස, භන්යත, සද්ධාති

අෙංකතරසද්ධා? චතූහිඉන්ද්රියෙහිසම්පයුත්තා සද්ධායහට්ඨාකථිතාව, අෙං

පන පච්චයවක්ඛණසද්ධා. සම්පයුත්තසද්ධා හි මිස්සකා, පච්චයවක්ඛණසද්ධා
යලවගොකිොව.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

ජරාවග්යගොපඤ්චයමො. 

6. සූථ  තවග්යගො 

1. සාලවගසුත්තවණ්ණනා 

521. ඡට්ඨවග්ගස්ස පඨයම සූය නාති සූරභායවන. යබොධාොති 
බුජ්ඣනත්ථාෙ. 

2. මල්ලිකසුත්තවණ්ණනා 

522. දුතියෙ මල්යලසූතිඑවංනාමයක ජනපයද. ඉමස්මිං සුත්යතචත්තාරි 

ඉන්ද්රිොනි මිස්සකානි, අරිෙඤාණං යලවගොකුත්තරං. තම්පි පන 
චතුක්කින්ද්රිෙනිස්සිතංකත්වාමිස්සකන්තිභායජතුංවට්ටති. 

3. යසඛසුත්තවණ්ණනා 

523. තතියෙ න යහව ය ො ථායෙන ඵුසිත්වා විහ තීතිනනාමකායෙන

ඵුසිත්වා පටිලවගභිත්වා විහරති, ඵුසිතුං පටිලවගභිතුං න සක්යකොති. පඤ්ඤාෙ ච

ට්තිවිජ්ඣ පස්සතීති පච්චයවක්ඛණපඤ්ඤාෙ පන ‘‘උපරි අරහත්තඵලින්ද්රිෙං

නාමඅත්ථී’’තිපජානාති. අයසඛභූමිෙං ඵුසිත්වාවිහ තීතිපටිලවගභිත්වාවිහරති. 

පඤ්ඤාොති පච්චයවක්ඛණපඤ්ඤාෙ ‘‘අරහත්තඵලින්ද්රිෙං නාම අත්ථී’’ති

පජානාති. න කුහිඤ්චි කිස්මිඤ්චීති ද්යවපි අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනායනව, 
කිස්මිඤ්චිභයවනඋප්පජ්ජිස්සන්තීතිඅත්යථො.ඉමස්මිං සුත්යතපඤ්චින්ද්රිොනි

යලවගොකුත්තරානි, ඡයලවගොකිකානිවට්ටනිස්සිතායනව කථිතානි. 
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4-5. පදසුත්තාදිවණ්ණනා 

524-525. චතුත්යථ ොනි ථානිචි පොනි යබොධාෙ සංවත්තන්තීති ොනි

කානිචිධම්මපදානි, යෙයකචිධම්මයකොට්ඨාසා, බුජ්ඣනත්ථාෙසංවත්තන්ති.
පඤ්චමංඋත්තානයමව. 

6-7. පතිට්ඨිතසුත්තාදිවණ්ණනා 

526-527. ඡට්යඨ චිත්තං  ක් ති ආසයවසු ච සාසයවසු ච ධම්යමසූති
යතභූමකධම්යමආරබ්භආසවුප්පත්තිංවායරන්යතොආසයවසුචසාසයවසු ච
ධම්යමසුචිත්තංරක්ඛතිනාම.සත්තමංඋත්තානයමව. 

8. සූකරඛතසුත්තවණ්ණනා 

528. අට්ඨයම සූථ  තාෙන්ති සූකරඛතයලවගයණ.කස්සපබුද්ධකායලවගකිර
තංයලවගණංඑකස්මිංබුද්ධන්තයරපථවිොවඩ්ඪමානාෙ අන්යතොභූමිගතංජාතං.
අයථකදිවසං එයකො සූකයරො තස්ස ඡදනපරිෙන්තසමීයප පංසුං ඛණි. යදයව 

වුට්යඨ පංසු යධොතා, ඡදනපරිෙන්යතො පාකයටො අයහොසි. එයකො වනචරයකො 

දිස්වා ‘‘පුබ්යබ සීලවගවන්යතහි පරිභුත්තට්ඨායනන භවිතබ්බං, පටිජග්ගිස්සාමි 
න’’න්ති සමන්තයතො පංසුං අපයනත්වා යලවගණං යසොයධත්වා කුටිපරික්යඛපං
කත්වා ද්වාරවාතපානං යෙොයජත්වා සුපරිනිට්ඨිතසුධාකම්මචිත්තකම්මං
රජතපට්ටසදිසාෙ වාලිකාෙ සන්ථරිතං පරියවණං කත්වා මඤ්චපීඨං

පඤ්ඤායපත්වා භගවයතො වසනත්ථාෙ අදාසි, යලවගණං ගම්භීරං අයහොසි

ඔතරිත්වා ආරුහිතබ්බං. තං සන්ධායෙතං වුත්තං. ප මනිපච්චථා න්ති

භාවනපුංසකං, පරමනිපච්චකාරී හුත්වා පවත්තමායනො පවත්තතීති වුත්තං

යහොති. ට්නුත්ත ං යෙොගක්ය මන්තිඅරහත්තං. සප්පතිස්යසොතිසයජට්ඨයකො. 
යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

සූකරඛතවග්යගොඡට්යඨො. 

7. යබොධිපක්ඛිෙවග්යගො 

531-650. සත්තමවග්යගසත්තඵලවගානිපුබ්බභාගානි, යතසං යහට්ඨාද්යව
ඵලවගානි ආදිං කත්වා මිස්සකානි. යසසයමත්ථ ඉයතො පරඤ්ච සබ්බං 
උත්තානයමවාති. 

ඉන්ද්රිෙසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සම්මප්පධානසංයුත්තවණ්ණනා 

651-704. සම්මප්පධානසංයුත්යත සකයලවගපි පුබ්බභාගවිපස්සනාව
කථිතාති. 
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සම්මප්පධානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. බලවගසංයුත්තවණ්ණනා 

705-812. බලවගසංයුත්යත බලවගානිමිස්සකායනව කථිතානි.යසසංසබ්බත්ථ
උත්තානයමවාති. 

බලවගසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. ඉද්ධිපාෙසංයුත්තං 

1. චාපාලවග්යගො 

1. අපාරසුත්තවණ්ණනා 

813. ඉද්ධිපාදසංයුත්තස්ස පඨයම ඡන්දං නිස්සාෙ පවත්යතො සමාධි 

ඡන්ෙසමාධි. පධානභූතා සඞ්ඛාරා පධානසඞ් ා ා. සමන්නාගතන්ති යතහි

ධම්යමහිඋයපතං. ඉද්ධිො පාදං, ඉද්ධිභූතං වා පාදන්ති ඉද්ධිපාෙං. යසයසසුපි

එයසවනයෙො.අෙයමත්ථසඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපනඉද්ධිපාදවිභඞ්යග(විභ.

431 ආදයෙො) ආගයතොව. විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 2.3.69 ආදයෙො) පනස්ස
අත්යථො දීපියතො. තථා මග්ගයබොජ්ඣඞ්ගසතිපට්ඨානසංයුත්යතසු යචව ඉධ ච
එකපරිච්යඡයදොව. 

5. ඉද්ධිපයදසසුත්තවණ්ණනා 

817. පඤ්චයම ඉද්ධිපයෙසන්තිතයෙොචමග්යගතීණිචඵලවගානි. 

6. සමත්තසුත්තවණ්ණනා 

818. ඡට්යඨ සමත්තං ඉද්ධින්ති අරහත්තඵලවගයමව. ආදියතො පට්ඨාෙ පන
නවසුපිසුත්යතසුවිවට්ටපාදකාඑවඉද්ධිපාදා කථිතා. 

10. යචතිෙසුත්තවණ්ණනා 

822. දසයම නිසීෙනන්ති චම්මඛණ්ඩං අධිප්යපතං. උයෙනං යචතිෙන්ති

උයදනෙක්ඛස්ස යචතිෙට්ඨායන කතවිහායරො වුච්චති. යගොතමථාදීසුපි එයසව 

නයෙො. භාවිතාති වඩ්ඪිතා. බහුලීථතාති පුනප්පුනං කතා. ොනීථතාති

යුත්තොනං විෙ කතා. වත්ථුථතාති පතිට්ඨානට්යඨන වත්ථු විෙ කතා. 

ට්නුඅඨිතාති අධිට්ඨිතා. පරිචිතාති සමන්තයතො චිතා සුවඩ්ඪිතා. සුසමා ද්ධාති
සුට්ඨු සමාරද්ධා. 

ඉති අනිෙයමන කයථත්වා පුන නිෙයමත්වා දස්යසන්යතො තකාගතස්ස

ය ොතිආදිමාහ. එත්ථ ච ථප්පන්ති ආයුකප්පං, තස්මිං තස්මිං කායලවග ෙං

මනුස්සානං ආයුප්පමාණං, තං පරිපුණ්ණං කයරොන්යතො තිට්යඨෙය. 

ථප්පාවයසසං වාති ‘‘අප්පං වා භියෙයො’’ති වුත්තවස්සසතයතො අතියරකං වා.

මහාසීවත්යථයරොපනාහ ‘‘බුද්ධානංඅට්ඨායනගජ්ජිතංනාමනත්ථි.ෙයථවහි

යවළුවගාමයකඋප්පන්නං මාරණන්තිකයවදනං දසමායසවික්ඛම්යභසි, එවං
පුනප්පුනංතංසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වාදසදසමායසපිවික්ඛම්යභන්යතොඉමං
භද්දකප්පයමව තිට්යඨෙයා’’ති. 



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා ඉද්ධිපාදසංයුත්තං 

113 

පටුන 

කස්මාපනනඨියතොති? උපාදිණ්ණකසරීරංනාමඛණ්ඩිච්චාදීහි අභිභුෙයති, 
බුද්ධානාමඛණ්ඩිච්චාදිභාවංඅපත්වාවපඤ්චයමආයුයකොට්ඨායස බහුජනස්ස
පිෙමනාපකායලවගයෙව පරිනිබ්බාෙන්ති. බුද්ධානුබුද්යධසු ච මහාසාවයකසු 

පරිනිබ්බුයතසු එකයකන ඛාණුයකන විෙ ඨාතබ්බං යහොති, 

දහරසාමයණරපරිවාරියතන වා, තයතො – ‘‘අයහො බුද්ධානං පරිසා’’ති

හීයළතබ්බතං ආපජ්යජෙය, තස්මා න ඨියතොති. එවං වුත්යතපි යසො පන න

රුච්චති, ‘‘ආයුකප්යපො’’තිඉදයමව අට්ඨකථාෙංනිෙමිතං. 

ෙකා තං මාය න පරියුඅඨිතචිත්යතොති එත්ථ තන්ති නිපාතමත්තං. ෙථා
මායරන පරියුට්ඨිතචිත්යතො අජ්යඣොත්ථටචිත්යතො අඤ්යඤොපි යකොචි

පුථුජ්ජයනොපටිවිජ්ඣිතුංනසක්කුයණෙය, එවයමව නාසක්ඛිපටිවිජ්ඣිතුන්ති

අත්යථො.මායරොහිෙස්සසබ්යබනසබ්බංද්වාදස විපල්ලවගාසාඅප්පහීනා, තස්ස

චිත්තං පරියුට්ඨාති. යථරස්ස ච චත්තායරො විපල්ලවගාසා අප්පහීනා, යතනස්ස
මායරො චිත්තං පරියුට්ඨාසි. යසො පන චිත්තපරියුට්ඨානං කයරොන්යතො කිං

කයරොතීති? යභරවං රූපාරම්මණං වා දස්යසති, සද්දාරම්මණං වා සායවති, 

තයතොසත්තා තංදිස්වාවාසුත්වාවාසතිංවිස්සජ්යජත්වාවිවටමුඛායහොන්ති, 

යතසං මුයඛන හත්ථං පයවයසත්වා හදෙං මද්දති, යත විසඤ්ඤී හුත්වා

තිට්ඨන්ති. යථරස්ස පයනස මුයඛ හත්ථං පයවයසතුං කිං සක්ඛිස්සති? 

යභරවාරම්මණංපනදස්යසති, තංදිස්වායථයරො නිමිත්යතොභාසංනපටිවිජ්ඣි.
ජානන්යතොයෙව භගවා කිමත්ථං ොවතතිෙකං ආමන්යතසීති. පරයතො 

‘‘තිට්ඨතු, භන්යත, භගවා’’තිොචියත ‘‘තුය්යහයවතං දුක්කටං, තුය්යහයවතං
අපරද්ධ’’න්තියදොසායරොපයනනයසොකතනුකරණත්ථං. 

මාය ො පාපිමාති එත්ථ සත්යත අනත්යථ නියෙොයජන්යතො මායරතීති

මායරො. පාපිමාති තස්යසව යවවචනං. යසො හි පාපධම්මසමන්නාගතත්තා

‘‘පාපිමා’’ති වුච්චති.කණ්යහො, අන්තයකො, නමුචි, පමත්තබන්ධූතිපිතස්යසව

නාමානි. භාසිතාය ො පයනසාතිඅෙඤ්හිභගවයතොසම්යබොධිපත්තිොඅට්ඨයම
සත්තායහ යබොධිමණ්ඩංයෙව ආගන්ත්වා – ‘‘භගවා ෙදත්ථං තුම්යහහි

පාරමියෙො පූරිතා, යසො යවො අත්යථො අනුප්පත්යතො, පටිවිද්ධං

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, කිං යවො යලවගොකවිචරයණනා’’ති වත්වා ෙථා අජ්ජ, 

එවයමව– ‘‘පරිනිබ්බාතුදානි, භන්යත, භගවා, පරිනිබ්බාතු, සුගයතො,’’තිොචි.
භගවා චස්ස ‘‘න තාවාහ’’න්තිආදීනි වත්වා පටික්ඛිපි. තං සන්ධාෙ ‘‘භාසිතා

යඛොපයනසා, භන්යත,’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ විෙත්තාති මග්ගවයසන බයත්තා. තයථව විනීතා. තථා විසා ො. 

බහුස්සුතාති යතපිටකවයසන බහු සුතයමයතසන්ති බහුස්සුතා. තයදව ධම්මං

ධායරන්තීති ධම්මධ ා. අථවා පරිෙත්තිබහුස්සුතායචවපටියවධබහුස්සුතාච, 
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පරිෙත්තිපටියවධධම්මානංයෙව ධාරණයතො ධම්මධරාති එවයමත්ථ අත්යථො

දට්ඨබ්යබො. ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නාති අරිෙධම්මස්ස අනුධම්මභූතං 

විපස්සනාධම්මංපටිපන්නා. සාමීචිප්පටිපන්නාති අනුච්ඡවිකපටිපදංපටිපන්නා. 

ට්නුධම්මචාරියනොති අනුධම්මචරණසීලවගා. සථං ආචරිෙථන්ති අත්තයනො

ආචරිෙවාදං. ආචික්ඛිස්සන්තීතිආදීනි සබ්බානි අඤ්ඤමඤ්ඤස්යසව

යවවචනානි. සහධම්යමනාති සයහතුයකන සකාරයණන වචයනන. 

සප්පාටිහාරිෙන්තිොවනිෙයානිකංකත්වාධම්මං යදයසස්සන්ති. 

බ්රහ්මචරිෙන්ති සික්ඛත්තෙසඞ්ගහිතං සකලවගං සාසනබ්රහ්මචරිෙං. ඉද්ධන්ති

සමිද්ධං ඣානස්සාදවයසන. ඵීතන්ති වුඩ්ඪිපත්තං සබ්බපාලිඵුල්ලවගං විෙ

අභිඤ්ඤාසම්පත්තිවයසන. විත්කාරිථන්ති විත්ථතං තස්මිං තස්මිං දිසාභායග

පතිට්ඨිතවයසන. බාහුජඤ්ඤන්ති බහූහි ඤාතං පටිවිද්ධං

මහාජනාභිසමෙවයසන. පුථුභූතන්ති සබ්බාකායරන පුථුලවගභාවපත්තං. කථං? 

ොව යෙවමනුස්යසහි සුප්පථාසිතං, ෙත්තකා විඤ්ඤුජාතිකා යදවා යචව

මනුස්සාචඅත්ථි, සබ්යබහි සුට්ඨුපකාසිතන්තිඅත්යථො. 

ට්ප්යපොස්සුක්යථොති නිරාලවගයෙො. ත්වඤ්හි පාපිම අට්ඨමසත්තාහයතො

පට්ඨාෙ ‘‘පරිනිබ්බාතු දානි, භන්යත, භගවා, පරිනිබ්බාතු සුගයතො’’ති

විරවන්යතොආහිණ්ඩිත්ථ, අජ්ජ දානි පට්ඨාෙවිගතුස්සායහොයහොහි, මාමය්හං
පරිනිබ්බානත්ථංවාොමංකයරොහීතිවදති. 

සයතො සම්පජායනො ආයුසඞ් ා ං ඔස්සජීති සතිං සූපට්ඨිතං කත්වා
ඤායණන පරිච්ඡින්දිත්වාආයුසඞ්ඛාරංවිස්සජිපජහි.තත්ථනභගවාහත්යථන

යලවගඩ්ඩුං විෙ ආයුසඞ්ඛාරං ඔස්සජි, යතමාසමත්තයමව පන ඵලවගසමාපත්තිං
සමාපජ්ජිත්වාතයතොපරංන සමාපජ්ජිස්සාමීතිචිත්තංඋප්පායදසි.තංසන්ධාෙ

වුත්තං ‘‘ඔස්සජී’’ති. උස්සජීතිපි පායඨො. මහාභූමිචායලොති මහන්යතො

පථවිකම්යපො. තදා කිර දසසහස්සියලවගොකධාතු අකම්පිත්ථ. භිංසනයථොති

භෙජනයකො. යෙවදුන්දුභියෙො ච ඵලිංසූති යදවයභරියෙො ඵලිංසු, යදයවො

සුක්ඛගජ්ජිතං ගජ්ජි, අකාලවගවිජ්ජුලවගතා නිච්ඡරිංසු, ඛණිකවස්සං වස්සීති වුත්තං
යහොති. 

උොනං උොයනසීති කස්මා උදායනසි? යකොචි නාම වයදෙය ‘‘භගවා

පච්ඡයතො පච්ඡයතො අනුබන්ධිත්වා – ‘පරිනිබ්බාෙථ, භන්යත, පරිනිබ්බාෙථ, 
භන්යත’ති උපද්දුයතො භයෙන ආයුසඞ්ඛාරං විස්සජ්යජසී’’ති. තස්යසොකායසො 
මායහොතූති.භීතස්සහිඋදානංනාමනත්ථීතිපීතියවගවිස්සට්ඨංඋදායනසි. 

තත්ථ සබ්යබසං යසොණසිඞ්ගාලවගාදීනම්පි පච්චක්ඛභාවයතො තුලිතං 

පරිච්ඡින්නන්ති තුලං. කිං තං? කාමාවචරකම්මං. න තුලවගං, න වා තුලවගං
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සදිසමස්ස අඤ්ඤං යලවගොකිෙකම්මං අත්ථීති ට්තුලං. කිං තං? මහග්ගතකම්මං.

අථවාකාමාවචරංරූපාවචරඤ්චතුලවගං, අරූපාවචරංඅතුලවගං.අප්පවිපාකං තුලවගං, 

බහුවිපාකංඅතුලවගං. සම්භවන්තිසම්භවයහතුභූතං, පිණ්ඩකාරකංරාසිකාරකන්ති

අත්යථො. භවසඞ් ා න්ති පුනබ්භවස්සසඞ්ඛාරං. ට්වස්සජීතිවිස්සජ්යජසි. මුනීති

බුද්ධමුනි. ට්ජ්ඣත්ත යතොති නිෙකජ්ඣත්තරයතො. සමාහියතොති

උපචාරප්පනාසමාධිවයසනසමාහියතො. ට්භින්දිථවචමිවාතිකවචංවිෙඅභින්දි. 

ට්ත්තසම්භවන්ති අත්තනි ජාතකියලවගසං. ඉදං වුත්තං යහොති – සවිපාකට්යඨන
සම්භවංභවාභිසඞ්ඛණට්යඨනභවසඞ්ඛාරන්තිචලවගද්ධනාමං තුලවගාතුලවගසඞ්ඛාතං

යලවගොකිෙකම්මඤ්ච ඔස්සජි, සඞ්ගාමසීයස මහායෙොයධො කවචං විෙ 
අත්තසම්භවංකියලවගසඤ්චඅජ්ඣත්තරයතොසමාහියතොහුත්වාඅභින්දීති. 

අථ වා තුලන්ති තුයලවගන්යතො තීයරන්යතො. ට්තුලඤ්ච සම්භවන්ති

නිබ්බානඤ්යචව භවඤ්ච. භවසඞ් ා න්ති භවගාමිකම්මං. ට්වස්සජි මුනීති

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා අනිච්චා, පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නියරොයධො නිබ්බානං
නිච්ච’’න්තිආදිනා නයෙන තුලවගෙන්යතො බුද්ධමුනි භයව ආදීනවං නිබ්බායන

චානිසංසං දිස්වා තං ඛන්ධානං මූලවගභූතං භවසඞ්ඛාරං ‘‘කම්මක්ඛොෙ
සංවත්තතී’’ති එවං වුත්යතන කම්මක්ඛෙකයරන අරිෙමග්යගන අවස්සජි.

කථං? අජ්ඣත්තරයතො සමාහියතො අභින්දි කවචමිවත්තසම්භවං. යසො හි

විපස්සනාවයසන අජ්ඣත්තරයතො, සමථවයසන සමාහියතොති එවං
පුබ්බභාගයතො පට්ඨාෙ සමථවිපස්සනාබයලවගන කවචමිව අත්තභාවං

පරියෙොනන්ධිත්වා ඨිතං, අත්තනි සම්භවත්තා අත්තසම්භවන්ති ලවගද්ධනාමං
සබ්බං කියලවගසජාතං අභින්දි. කියලවගසාභායවන ච කම්මං අප්පටිසන්ධිකත්තා
අවස්සට්ඨං නාම යහොතීති එවං කියලවගසප්පහායනන කම්මං ජහි. 
පහීනකියලවගසස්ස භෙං නාම නත්ථි. තස්මා අභීයතොව ආයුසඞ්ඛාරං ඔස්සජි. 
අභීතභාවඤාපනත්ථඤ්චඋදානංඋදායනසීතියවදිතබ්යබො. 

චාපාලවගවග්යගොපඨයමො. 

2. පාසාෙථම්පනවග්යගො 

1-2. පුබ්බසුත්තාදිවණ්ණනා 

823-824. දුතිෙවග්ගස්ස පඨයම න ච ට්තිලීයනොතිආදීනි පරයතො ආවි

භවිස්සන්ති.ඉමස්මිංසුත්යතඡඅභිඤ්ඤාපාදකා ඉද්ධිපාදාකථිතා, තථාදුතියෙ
ච. 
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3. ඡන්දසමාධිසුත්තවණ්ණනා 

825. තතියෙ ඡන්ෙන්ති කත්තුකමයතාඡන්දං. නිස්සාොතිනිස්සෙංකත්වා, 

අධිපතිං කත්වාති අත්යථො. පධානසඞ් ා ාති පධානභූතා සඞ්ඛාරා, 

චතුකිච්චසාධකසම්මප්පධානවීරිෙස්යසතං අධිවචනං. ඉති ට්ෙඤ්ච 

ඡන්යෙොතිආදීසුඡන්යදො ඡන්දසමාධිනායචවපධානසඞ්ඛායරහිච, ඡන්දසමාධි 

ඡන්යදන යචව පධානසඞ්ඛායරහි ච, පධානසඞ්ඛාරාපි ඡන්යදන යචව

ඡන්දසමාධිනාච සමන්නාගතා. තස්මාසබ්යබයතධම්යමඑකයතොකත්වා ට්ෙං

වුච්චති, භික් යව, ඡන්ෙසමාධිප්පධානසඞ් ා සමන්නාගයතො ඉද්ධිපායෙොති

වුත්තං.ඉද්ධිපාදවිභඞ්යග(විභ.437) පන‘‘යෙොතථාභූතස්ස යවදනාක්ඛන්යධො
තිආදිනා නයෙන ඉයමහි ධම්යමහි සමන්නාගතා යසසඅරූපියනො ධම්මා
ඉද්ධිපාදාතිවුත්තා. 

අපිච ඉයමපිතයෙො ධම්මා ඉද්ධීපි යහොන්ති ඉද්ධිපාදාපි.කථං? ඡන්දඤ්හි

භාවෙයතො ඡන්යදො ඉද්ධි නාම යහොති, සමාධිප්පධානසඞ්ඛාරා ඡන්දිද්ධිපායදො 

නාම. සමාධිං භායවන්තස්ස සමාධි ඉද්ධි නාම යහොති, ඡන්දප්පධානසඞ්ඛාරා 
සමාධිද්ධිොපායදොනාම. පධානසඞ්ඛායරභායවන්තස්සපධානසඞ්ඛාරා ඉද්ධි

නාමයහොති, ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරිද්ධිොපායදොනාම, සම්පයුත්තධම්යමසු
හි එකස්මිංඉජ්ඣමායනයසසාපිඉජ්ඣන්තියෙව. 

අපිච යතසං යතසං ධම්මානං පුබ්බභාගවයසනාපි එයතසං ඉද්ධිපාදතා 

යවදිතබ්බා. පඨමජ්ඣානඤ්හි ඉද්ධි නාම, පඨමජ්ඣානස්ස 
පුබ්බභාගපරිකම්මසම්පයුත්තා ඡන්දාදයෙො ඉද්ධිපායදො නාම. එයතනුපායෙන

ොව යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනා, ඉද්ධිවිධං ආදිං කත්වා ොව

දිබ්බචක්ඛුඅභිඤ්ඤා, යසොතාපත්තිමග්ගං ආදිං කත්වා ොව අරහත්තමග්ගා
නයෙොයනතබ්යබො.යසසිද්ධිපායදසුපි එයසවනයෙො. 

යකචි පන ‘‘අනිබ්බත්යතො ඡන්යදො ඉද්ධිපායදො’’ති වදන්ති. ඉධ යතසං 

වාදමද්දනත්ථාෙඅභිධම්යම උත්ත චූළවාය ො නාමආගයතො– 

‘‘චත්තායරො ඉද්ධිපාදා – ඡන්දිද්ධිපායදො, වීරියිද්ධිපායදො, 

චිත්තිද්ධිපායදො, වීමංසිද්ධිපායදො. තත්ථ කතයමො ඡන්දිද්ධිපායදො? ඉධ, 

භික්ඛු, ෙස්මිං සමයෙ යලවගොකුත්තරං ඣානං භායවති නිෙයානිකං
අපචෙගාමිං දිට්ඨිගතානං පහානාෙ පඨමාෙ භූමිො පත්තිො විවිච්යචව
කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛාපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, යෙො තස්මිං සමයෙ ඡන්යදො ඡන්දිකතා කත්තුකමයතා 

කුසයලවගො ධම්මච්ඡන්යදො, අෙං වුච්චති ඡන්දිද්ධිපායදො. අවයසසා ධම්මා 

ඡන්දිද්ධිපාදසම්පයුත්තා’’ති(විභ.457-458). 
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ඉයම පනයලවගොකුත්තරවයසයනවආගතා. 

තත්ථ රට්ඨපාලවගත්යථයරො ඡන්දං ධුරං කත්වා යලවගොකුත්තරධම්මං 

නිබ්බත්යතසි. යසොණත්යථයරො වීරිෙං ධුරං කත්වා; සම්භුතත්යථයරො චිත්තං

ධුරං කත්වා, ආෙස්මා යමොඝරාජා වීමංසං ධුරං කත්වාති. තත්ථ ෙථා චතූසු
අමච්චපුත්යතසු ඨානන්තරං පත්යථත්වා රාජානං උපනිස්සාෙ විහරන්යතසු
එයකො උපට්ඨායනඡන්දජායතොරඤ්යඤොඅජ්ඣාසෙඤ්චරුචිඤ්චඤත්වාදිවා
ච රත්යතො ච උපට්ඨහන්යතො රාජානංආරායධත්වා ඨානන්තරං පාපුණි. එවං
ඡන්දධුයරන යලවගොකුත්තරධම්මනිබ්බත්තයකොයවදිතබ්යබො. 

එයකොපන–‘‘දිවයසදිවයසඋපට්ඨාතුංනසක්යකොමි, උප්පන්යන කිච්යච
පරක්කයමන ආරායධස්සාමී’’ති කුපියත පච්චන්යත රඤ්ඤා පහියතො

පරක්කයමන සත්තුමද්දනං කත්වා පාපුණි. ෙථා යසො, එවං වීරිෙධුයරන
යලවගොකුත්තරධම්මනිබ්බත්තයකො යවදිතබ්යබො. එයකො ‘‘දිවයස දිවයස 

උපට්ඨානම්පි උයරන සත්තිසරසම්පටිච්ඡනම්පි භායරොයෙව, මන්තබයලවගන
ආරායධස්සාමී’’ති ඛත්තවිජ්ජාෙ කතපරිචෙත්තා මන්තසංවිධායනන රාජානං

ආරායධත්වා පාපුණි. ෙථා යසො, එවං චිත්තධුයරන
යලවගොකුත්තරධම්මනිබ්බත්තයකොයවදිතබ්යබො. 

අපයරො – ‘‘කිං ඉයමහි උපට්ඨානාදීහි, රාජායනො නාම ජාතිසම්පන්නස්ස 

ඨානන්තරංයදන්ති, තාදිසස්සයදන්යතොමය්හංදස්සතී’’තිජාතිසම්පත්තියමව 

නිස්සාෙ ඨානන්තරං පාපුණි. ෙථා යසො, එවං සුපරිසුද්ධං වීමංසං නිස්සාෙ
වීමංසධුයරන යලවගොකුත්තරධම්මනිබ්බත්තයකොයවදිතබ්යබොති.ඉමස්මිංසුත්යත
විවට්ටපාදකඉද්ධි කථිතා. 

4. යමොග්ගල්ලවගානසුත්තවණ්ණනා 

826. චතුත්යථ උද්ධතාති උද්ධච්චපකතිකා විප්ඵන්දමානචිත්තා.
උද්ධච්යචන හි එකාරම්මයණ චිත්තං විප්ඵන්දති ධජෙට්ඨිෙං වායතන

පහතධයජොවිෙ. උන්නළාති උග්ගතනළා, උට්ඨිතතුච්ඡමානාතිවුත්තං යහොති. 

චපලාති පත්තචීවරමණ්ඩනාදිචාපල්යලවගනයුත්තා. මු  ාතිමුඛඛරා, ඛරවචනාති

වුත්තං යහොති. විකිණ්ණවාචාති අසංෙතවචනා දිවසම්පි 

නිරත්ථකවචනප්පලවගාපියනො. මුඅාස්සතීති නට්ඨස්සතියනො. ට්සම්පජානාති

පඤ්ඤාරහිතා. ට්සමාහිතාති උපචාරප්පනාසමාධිවිරහිතා. භන්තචිත්තාති

උබ්භන්තචිත්තාසමාධිවිරයහනලවගද්යධොකායසන උද්ධච්යචන. පාථතින්ද්රිොති 

අසංවුතින්ද්රිො. ඉද්ධාභිසඞ් ා න්ති ආයපොකසිණං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාෙ

පාසාදපතිට්ඨිතං පථවිභාගං ‘‘උදක’’න්ති අධිට්ඨාෙ, උදකපිට්යඨ ඨිතපාසාදං

යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා අඞ්ගුට්ඨයකන පහරි. ගම්භී යනයමොති 
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ගම්භීරආවායටො, ගම්භීරභූමිභාගං අනුපවිට්යඨොති අත්යථො. සුනි ායතොති සුට්ඨු

නිඛායතො, යකොට්යටත්වාසුට්ඨුඨපියතො.ඉධඅභිඤ්ඤාපාදකිද්ධිකථිතා. 

5. උණ්ණාභබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

827. පඤ්චයම ඡන්ෙප්පහානත්කන්ති තණ්හාඡන්දස්ස පහානත්ථං. ඉධාපි
විවට්ටපාදකිද්ධිකථිතා. 

9. ඉද්ධාදියදසනාසුත්තවණ්ණනා 

831. නවයම යෙො යසො භික් යව මග්යගොති අභිඤ්ඤාපාදකං
චතුත්ථජ්ඣානංඅධිප්යපතං. 

10. විභඞ්ගසුත්තවණ්ණනා 

832. දසයම යථොසජ්ජසහගයතොති ඉධ භික්ඛු ඡන්දං උප්පායදත්වා
කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්යතො නිසීදති. අථස්ස චිත්යත ලීනාකායරො 

ඔක්කමති, යසො ‘‘ලීනාකායරො යම ඔක්කන්යතො’’ති ඤත්වා අපාෙභයෙන
චිත්තං තජ්යජත්වා පුන ඡන්දං උප්පායදත්වා කම්මට්ඨානං මනසි කයරොති.
අථස්සපුනලීනාකායරොඔක්කමති. යසොපුනඅපාෙභයෙනචිත්තංතජ්යජත්වා
ඡන්දං උප්පායදත්වා කම්මට්ඨානං මනසි කයරොතීති එවමස්ස යකොසජ්යජන
යවොකිණ්ණත්තා ඡන්යදො යකොසජ්ජසහගයතො නාම යහොති. 

යථොසජ්ජසම්පයුත්යතොතිතස්යසවයවවචනං. 

උද්ධච්චසහගයතොති ඉධ භික්ඛු ඡන්දං උප්පායදත්වා කම්මට්ඨානං
මනසිකයරොන්යතො නිසීදති. අථස්ස චිත්තං උද්ධච්යච පතති. යසො
බුද්ධධම්මසඞ්ඝගුයණආවජ්යජත්වාචිත්තංහායසත්වායතොයසත්වාකම්මනිෙං 
කත්වා පුන ඡන්දං උප්පායදත්වා කම්මට්ඨානං මනසි කයරොති. අථස්ස පුන
චිත්තං උද්ධච්යචපතති.යසොපුනබුද්ධධම්මසඞ්ඝගුයණආවජ්යජත්වාචිත්තං
හායසත්වා යතොයසත්වාකම්මනිෙංකත්වා ඡන්දං උප්පායදත්වාකම්මට්ඨානං 
මනසි කයරොතීති එවමස්ස උද්ධච්යචන යවොකිණ්ණත්තා ඡන්යදො
උද්ධච්චසහගයතොනාම යහොති. 

ථිනමිද්ධසහගයතොති ඉධ භික්ඛු ඡන්දං උප්පායදත්වා කම්මට්ඨානං
මනසිකයරොන්යතොනිසීදති.අථස්සථිනමිද්ධංඋප්පජ්ජති. යසො‘‘උප්පන්නංයම

ථිනමිද්ධ’’න්ති ඤත්වා උදයකන මුඛං පුඤ්ඡිත්වා, කණ්යණ ආකඩ්ඪිත්වා
පගුණං ධම්මං සජ්ඣායිත්වා දිවා ගහිතං වා ආයලවගොකසඤ්ඤං මනසිකරිත්වා
ථිනමිද්ධංවියනොයදත්වා පුනඡන්දං උප්පායදත්වාකම්මට්ඨානංමනසිකයරොති.
අථස්ස පුන ථිනමිද්ධං උප්පජ්ජති. යසො වුත්තනයෙයනව පුන ථිනමිද්ධං
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පටුන 

වියනොයදත්වා ඡන්දං උප්පායදත්වා කම්මට්ඨානං මනසි කයරොතීති එවමස්ස
ථිනමිද්යධනයවොකිණ්ණත්තාඡන්යදොථිනමිද්ධසහගයතොනාමයහොති. 

ට්නුවික්ඛිත්යතොති ඉධ භික්ඛු ඡන්දං උප්පායදත්වා කම්මට්ඨානං
මනසිකයරොන්යතොනිසීදති.අථස්සකාමගුණාරම්මයණචිත්තං වික්ඛිපති.යසො

‘‘බහිද්ධාවික්ඛිත්තංයමචිත්ත’’න්තිඤත්වාඅනමතග්ග(සං.නි. 2.124-125) 

යදවදූත- (ම. නි. 3.261) යචයලවගොපම (සං. නි. 5.1104) අනාගතභෙසුත්තාදීනි

(අ. නි. 5.77) ආවජ්යජන්යතො සුත්තදණ්යඩන චිත්තං තජ්යජත්වා කම්මනිෙං
කත්වා පුන ඡන්දං උප්පායදත්වා කම්මට්ඨානං මනසි කයරොති. අථස්ස පුන
චිත්තං වික්ඛිපති. යසො පුන සුත්තදණ්යඩන චිත්තං කම්මනිෙං කත්වා ඡන්දං
උප්පායදත්වා කම්මට්ඨානං මනසි කයරොතීති එවමස්ස
කාමවිතක්කයවොකිණ්ණත්තා ඡන්යදො බහිද්ධා පඤ්ච කාමගුයණ ආරබ්භ
අනුවික්ඛිත්යතොඅනුවිසයටොයහොති. 

ෙකා පුය  තකා පච්ඡාති කම්මට්ඨානවයසනපි යදසනාවයසනපි

පුරිමපච්ඡිමතා යවදිතබ්බා. කථං? කම්මට්ඨායන තාව කම්මට්ඨානස්ස 

අභිනියවයසො පුයර නාම, අරහත්තං පච්ඡා නාම. තත්ථ යෙො භික්ඛු
මූලවගකම්මට්ඨායන අභිනිවිසිත්වා අතිලීනාදීසු චතූසු ඨායනසු චිත්තස්ස

ඔක්කමනං පටියසයධත්වා, දුට්ඨයගොයණ යෙොයජත්වා සායරන්යතො විෙ
චතුරස්සඝටිකං ඔතායරන්යතො විෙ චතුන්නං ඨානානං එකට්ඨායනපි
අසජ්ජන්යතො සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා අරහත්තං පාපුණාති. අෙම්පි ෙථා පුයර
තථා පච්ඡා විහරති නාම. අෙං කම්මට්ඨානවයසන පුරිමපච්ඡිමතා.

යදසනාවයසන පන යකසා පුයර නාම, මත්ථලුඞ්ගං පච්ඡා නාම. තත්ථ යෙො
භික්ඛු යකයසසු අභිනිවිසිත්වා වණ්ණසණ්ඨානාදිවයසන යකසාදයෙො
පරිග්ගණ්හන්යතො චතූසු ඨායනසු අසජ්ජන්යතො ොව මත්ථලුඞ්ගා භාවනං

පායපති, අෙම්පි ෙථා පුයර තථා පච්ඡා විහරති නාම. එවං යදසනාවයසන

පුරිමපච්ඡිමතායවදිතබ්බා. ෙකාපච්ඡාතකාපුය තිඉදංපුරිමස්යසවයවවචනං. 

ෙකා ට්යධො තකා උද්ධන්ති ඉදං සරීරවයසන යවදිතබ්බං. යතයනවාහ
‘‘උද්ධං පාදතලවගා අයධො යකසමත්ථකා’’ති. තත්ථ යෙො භික්ඛු පාදතලවගයතො 
පට්ඨාෙ ොව යකසමත්ථකා ද්වත්තිංසාකාරවයසන වා

පාදඞ්ගුලිඅග්ගපබ්බට්ඨියතොොව සීසකටාහං, සීසකටාහයතොොවපාදඞ්ගුලීනං

අග්ගපබ්බට්ඨීනි, තාව අට්ඨිවයසන වා භාවනං පායපති චතූසු ඨායනසු

එකට්ඨායනපි අසජ්ජන්යතො. අෙං ෙථා උද්ධං තථා අයධො, ෙථා අයධො තථා
උද්ධංවිහරතිනාම. 

යෙහි ආථාය හීති යෙහි යකොට්ඨායසහි. යෙහි ලිඞ්යගහීති යෙහි

සණ්ඨායනහි. යෙහි නිමිත්යතහීති යෙහි උපට්ඨායනහි. ආයලොථසඤ්ඤා
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සුග්ගහිතා යහොතීති යෙො භික්ඛු අඞ්ගයණ නිසීදිත්වා ආයලවගොකසඤ්ඤං මනසි

කයරොති, කායලවගන නිමීයලවගති, කායලවගන උම්මීයලවගති. අථස්ස ෙදා
නිමීයලවගන්තස්සාපි උම්මීයලවගත්වා ඔයලවගොයකන්තස්ස විෙ එකසදිසයමව

උපට්ඨාති, තදා ආයලවගොකසඤ්ඤා ජාතා නාම යහොති. ‘‘දිවාසඤ්ඤා’’තිපි
තස්යසව නාමං. සා ච පන රත්තිං උප්පජ්ජමානා සුග්ගහිතා නාම යහොති. 

ස්වාධිඅඨිතාතිපිතස්යසවයවවචනං.සුට්ඨු අධිට්ඨිතාසුට්ඨුඨපිතාස්වාධිට්ඨිතා
නාම වුච්චති. සා අත්ථයතො සුග්ගහිතායෙව. යෙො වා ආයලවගොයකන ථිනමිද්ධං

වියනොයදත්වා ඡන්දං උප්පායදත්වාකම්මට්ඨානං මනසි කයරොති, තස්ස දිවාපි
ආයලවගොකසඤ්ඤාසුග්ගහිතාස්වාධිට්ඨිතානාම.රත්තිවායහොතු දිවාවායෙන

ආයලවගොයකන ථිනමිද්ධං වියනොයදත්වා කම්මට්ඨානං මනසි කයරොති, තස්මිං 
ථිනමිද්ධවියනොදයන ආයලවගොයක උප්පන්නා සඤ්ඤා සුග්ගහිතායෙව නාම.
වීරිොදීසුපි එයසව නයෙො. ඉමස්මිං සුත්යත ඡන්නං අභිඤ්ඤානං පාදකිද්ධි
කථිතා. 

පාසාදකම්පනවග්යගොදුතියෙො. 

3. ට්යෙොගුළවග්යගො 

2. අයෙොගුළසුත්තවණ්ණනා 

834. තතිෙවග්ගස්ස දුතියෙ ඉමිනා චාතුමහාභූතියථනාති ඉමිනා

චතුමහාභූතමයෙනඑවංභාරියකනගරුයකන සමායනනාපි. ඔමාතීතිපයහොති

සක්යකොති, ඉදං යතපිටයක බුද්ධවචයන අසම්භින්නපදං. ථාෙම්පි චිත්යත

සයමොෙහතීතිකාෙංගයහත්වාචිත්යතආයරොයපති, චිත්තසන්නිස්සිතංකයරොති, 

චිත්තගතිො යපයසති. චිත්තං නාම මහග්ගතචිත්තං, චිත්තගතිගමනං ලවගහුකං

යහොති. චිත්තම්පි ථායෙ සයමොෙහතීති චිත්තං ගයහත්වා කායෙ ආයරොයපති, 

කාෙසන්නිස්සිතං කයරොති, කාෙගතිො යපයසති, කායෙො නාම කරජකායෙො, 

කාෙගතිගමනං දන්ධං යහොති. සු සඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්චාති
අභිඤ්ඤාචිත්තසහජාතසඤ්ඤා. සා හි සන්තසුඛසමන්නාගතත්තා සුඛසඤ්ඤා

නාමයහොති, කියලවගසදන්ධායිතත්තස්සචඅභාවා ලවගහුසඤ්ඤානාම. 

ට්යෙොගුයළොදිවසංසන්තත්යතොලහුතය ොයචව යහොතීතියසොහිද්වීහිතීහි
ජයනහි උක්ඛිපිත්වා කම්මාරුද්ධයන පක්ඛිත්යතොපි දිවසං පච්චමායනො
විවරානුපවිට්යඨන යතයජන යචව වායෙන ච වායෙොසහගයතො ච 

උස්මාසහගයතොචයතයජොසහගයතොචහුත්වාඑවංලවගහුයකොයහොති, ෙථානං
කම්මායරො මහාසණ්ඩායසන ගයහත්වා එකයතො පරිවත්යතති උක්ඛිපති බහි
නීහරති.එවංපනමුදුචයහොතිකම්මනියෙොච. ෙථානංයසොඛණ්ඩංඛණ්ඩං

විච්ඡින්දති, කූයටනහනන්යතො දීඝචතුරස්සාදියභදංකයරොති. ඉමස්මිංසුත්යත
විකුබ්බනිද්ධිකථිතා. 
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3-10. භික්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනා 

835-842. තතියෙ විවට්ටපාදකිද්ධි කථිතා, තථා චතුත්යථ. අපිච ද්යව

ඵලවගානිආදිංකත්වායහට්ඨාමිස්සකිද්ධිපාදාකථිතා, සත්තසුඵයලවගසු පුබ්බභාගා.
සත්තමාදීනිචත්තාරියහට්ඨාකථිතනොයනව. 

11-12. යමොග්ගල්ලවගානසුත්තාදිවණ්ණනා 

843-844. එකාදසමද්වාදසයමසු ඡ අභිඤ්ඤා කථිතා. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

ඉද්ධිපාදසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා අනුරුද්ධ/ඣානසංයුත්තා 

122 

පටුන 

8. ට්නුරුද්ධසංයුත්තං 

1.  යහොගතවග්යගො 

1-2. පඨමරයහොගතසුත්තාදිවණ්ණනා 

899-900. අනුරුද්ධසංයුත්තස්ස පඨයම ආ ද්ධාති පරිපුණ්ණා.
සඞ්යඛපයතො පයනත්ථ ඡත්තිංසාෙ ඨායනසු අරහත්තං පායපත්වා විපස්සනා 

කථිතා, දුතියෙද්වාදසසුඨායනසුඅරහත්තංපායපත්වාවිපස්සනාකථිතා. 

3. සුතනුසුත්තවණ්ණනා 

901. තතියෙ මහාභිඤ්ඤතන්ති ඡඅභිඤ්ඤාභාවං. හීනං ධම්මන්තිආදීසු
ඉමාෙපාළිොඅත්යථො යවදිතබ්යබො– 

‘‘කතයම ධම්මා හීනා? ද්වාදස අකුසලවගචිත්තුප්පාදා, ඉයම ධම්මා 

හීනා.කතයමධම්මාමජ්ඣිමා? තීසුභූමීසුකුසලවගං, තීසුභූමීසුවිපායකො, 

තීසු භූමීසු කිරිොබයාකතං සබ්බඤ්ච රූපං, ඉයම ධම්මා මජ්ඣිමා.

කතයම ධම්මා පණීතා? චත්තායරො මග්ගා අපරිොපන්නා, චත්තාරි ච

සාමඤ්ඤඵලවගානි නිබ්බානඤ්ච, ඉයම ධම්මා පණීතා’’ති (ධ. ස. 1423-

1425). 

4-7. පඨමකණ්ඩකීසුත්තාදිවණ්ණනා 

902-905. චතුත්යථ ථණ්ඩකීවයනති මහාකරමන්දවයන. ඡට්යඨ සහස්සං

යලොථන්තිඉමිනායථරස්ස සතතවිහායරොදස්සියතො.යථයරොහිපායතොවමුඛං
යධොවිත්වා අතීතානාගයත කප්පසහස්සං අනුස්සරති. පච්චුප්පන්යන පන
දසචක්කවාළසහස්සං එකාවජ්ජනස්ස ආපාථමාගච්ඡති. සත්තමං
උත්තානයමව. 

8. සලවගළාගාරසුත්තවණ්ණනා 

906. අට්ඨයම සලළාගාය ති සලවගළරුක්ඛමොෙ පණ්ණසාලවගාෙ, 

සලවගළරුක්ඛස්ස වා ද්වායර ඨිතත්තා එවංනාමයක අගායර. ඉමස්මිං සුත්යත
විපස්සනාෙසද්ධිංවිපස්සකපුග්ගයලවගො කථියතො. 

9. අම්බපාලිවනසුත්තවණ්ණනා 

907. නවයම ආසභිං වාචන්තිඅත්තයනොඅරහත්තභාවදීපකංඋත්තමවාචං.
යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 
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රයහොගතවග්යගොපඨයමො. 

2. දුතිෙවග්ගවණ්ණනා 

909-922. දුතිෙවග්යග ාානඤ්ච ාානයතොතිආදීහි යථයරො දසබලවගඤාණං

පටිජානාති. කිම්පයනතං සාවකානං යහොතීති? එකයදයසන යහොති, 
සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානංපයනතංනිප්පයදසංසබ්බාකාරපරිපූරන්ති. 

අනුරුද්ධසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ඣානසංයුත්තවණ්ණනා 

923. ඣානසංයුත්තං උත්තානත්ථයමව. 

ඣානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා ආනාපානසංයුත්තං 

124 

පටුන 

10. ආනාපානසංයුත්තං 

1. එථධම්මවග්යගො 

1. එකධම්මසුත්තවණ්ණනා 

977. ආනාපානසංයුත්තස්ස පඨයම එථධම්යමොති එයකො ධම්යමො.

යසසයමත්ථ ෙං වත්තබ්බං සිො, තං සබ්බං සබ්බාකායරන විසුද්ධිමග්යග

(විසුද්ධි.1.215) ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානනිද්යදයසවුත්තයමව. 

6. අරිට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

982. ඡට්යඨ භායවක යනොති භායවථ නු. ථාමච්ඡන්යෙොති

පඤ්චකාමගුණිකරායගො. ට්ජ්ඣත්තං බහිද්ධා ච ධම්යමසූති

අජ්ඣත්තිකබාහියරසුද්වාදසසු ආෙතනධම්යමසු. පටිඝසඤ්ඤා සුප්පටිවිනීතාති

පටිඝසම්පයුත්තසඤ්ඤා සුට්ඨු පටිවිනීතා, සමුච්ඡින්නාති අත්යථො. ඉමිනා
අත්තයනො අනාගාමිමග්ගං කයථති. ඉදානි අරහත්තමග්ගස්ස විපස්සනං 

දස්යසන්යතො යසොසයතොවට්ස්සසිස්සාමීතිආදිමාහ. 

7. මහාකප්පිනසුත්තවණ්ණනා 

983. සත්තයම ඉඤ්ජිතත්තං වා ඵන්දිතත්තං වාතිඋභයෙනපි චලවගනයමව
කථිතං. 

8. පදීයපොපමසුත්තවණ්ණනා 

984. අට්ඨයම යනව ථායෙොපි කිලමති න චක්ඛූනීති අඤ්යඤසු හි

කම්මට්ඨායනසු කම්මං කයරොන්තස්ස කායෙොපි කිලවගමති, චක්ඛූනිපි

විහඤ්ඤන්ති.ධාතුකම්මට්ඨානස්මිඤ්හිකම්මංකයරොන්තස්ස කායෙොකිලවගමති, 
ෙන්යත පක්ඛිපිත්වා පීළනාකාරප්පත්යතො විෙ යහොති. කසිණකම්මට්ඨායන 

කම්මං කයරොන්තස්ස චක්ඛූනි ඵන්දන්ති කිලවගමන්ති, නික්ඛමිත්වා 
පතනාකාරප්පත්තානි විෙ යහොන්ති. ඉමස්මිං පන කම්මට්ඨායන කම්මං

කයරොන්තස්සයනව කායෙොකිලවගමති, නඅක්ඛීනිවිහඤ්ඤන්ති.තස්මාඑවමාහ. 

සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානන්තිආදි කස්මා වුත්තං, කිං ආනාපායන

කසිණුග්ඝාටනං ලවගබ්භතීති? තිපිටකචූළාභෙත්යථයරො පනාහ – ‘‘ෙස්මා

ආනාපානනිමිත්තං තාරකරූපමුත්තාවලිකාදිසදිසං හුත්වා පඤ්ඤාෙති, තස්මා
තත්ථ කසිණුග්ඝාටනං ලවගබ්භතී’’ති. තිපිටකචූළනාගත්යථයරො ‘‘න
ලවගබ්භයතවා’’ති ආහ. අලවගබ්භන්යත අෙං අරියිද්ධිආදියකො පයභයදො කස්මා

ගහියතොති? ආනිසංසදස්සනත්ථං. අරිෙං වා හි ඉද්ධිං චත්තාරි වා
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රූපාවචරජ්ඣානානි චතස්යසො වා අරූපසමාපත්තියෙො නියරොධසමාපත්තිං වා 
පත්ථෙමායනනභික්ඛුනාඅෙංආනාපානස්සතිසමාධිසාධුකංමනසිකාතබ්යබො.

ෙථාහිනගයර ලවගද්යධෙංචතූසුදිසාසුඋට්ඨානකභණ්ඩං, තංචතූහිද්වායරහි

නගරයමව පවිසතීති, ජනපයදො ලවගද්යධො ච යහොති. නගරස්යසව යහයසො
ආනිසංයසො. එවං ආනාපානස්සතිසමාධිභාවනාෙ ආනිසංයසො එස 

අරියිද්ධිආදියකො පයභයදො, සබ්බාකායරන භාවියත ආනාපානස්සතිසමාධිස්මිං

සබ්බයමතංයෙොගියනොනිප්ඵජ්ජතීතිආනිසංසදස්සනත්ථං වුත්තං. සු ඤ්යචති

එත්ථයසොතිකස්මානවුත්තං? ෙස්මා භික්ඛූතිඉමස්මිංවායරනාගතං. 

9. යවසාලීසුත්තවණ්ණනා 

985. නවයම යවසාලිෙන්ති එවංනාමයක ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන
පවත්තයවොහායර නගයර. තඤ්හි නගරං තික්ඛත්තුං 
පාකාරපරික්යඛපවඩ්ඪයනනවිසාලීභූතත්තායවසාලීතිවුච්චති.ඉදම්පිචනගරං 
සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතයෙව සම්මාසම්බුද්යධ සබ්බාකාරයවපුල්ලවගතං පත්තන්ති 

යවදිතබ්බං. එවං යගොචරගාමං දස්යසත්වා නිවාසට්ඨානමාහ මහාවයන 

කූටාගා සාලාෙන්ති. තත්ථ මහාවනං නාම සෙංජාතං අයරොපිමං සපරිච්යඡදං
මහන්තං වනං. කපිලවගවත්ථුසාමන්තා පන මහාවනං හිමවන්යතන සහ

එකාබද්ධංඅපරිච්යඡදං හුත්වාමහාසමුද්දංආහච්චඨිතං.ඉදංතාදිසංනයහොති, 

සපරිච්යඡදං මහන්තංවනන්ති මහාවනං. කූටාගාරසාලවගාපනමහාවනංනිස්සාෙ 
කයත ආරායම කූටාගාරං අන්යතොකත්වා හංසවට්ටකච්ඡන්යනන කතා
සබ්බාකාරසම්පන්නා බුද්ධස්සභගවයතොගන්ධකුටීතියවදිතබ්බා. 

ට්යනථපරිොයෙන ට්සුභථකං ථයකතීති අයනයකහි කාරයණහි
අසුභාකාරසන්දස්සනප්පවත්තං කාෙවිච්ඡන්දනීෙකථං කයථති. යසෙයථිදං – 
අත්ථි ඉමස්මිං කායෙ යකසා යලවගොමා නඛා දන්තා…යප.… මුත්තන්ති. කිං

වුත්තං යහොති? භික්ඛයව, ඉමස්මිං බයාමමත්යත කයළවයර සබ්බාකායරනපි 
විචිනන්යතො න යකොචි කිඤ්චි මුත්තං වා මණිං වා යවළුරිෙං වා අගරුං වා
චන්දනංවා කුඞ්කුමංවාකප්පුරංවාවාසචුණ්ණාදිංවාඅණුමත්තම්පිසුචිභාවං

පස්සති, අථ යඛො පරමදුග්ගන්ධං යජගුච්ඡඅස්සිරිකදස්සනං

යකසයලවගොමාදිනානප්පකාරං අසුචියමව පස්සති, තස්මා න එත්ථ ඡන්යදො වා

රායගොවාකරණීයෙො.යෙපිඋත්තමඞ්යගසිරසිජාතායකසානාම, යතපිඅසුභා
යචව අසුචියනො ච පටිකූලවගා ච. යසො ච යනසං අසුභාසුචිපටිකූලවගභායවො
වණ්ණයතොපි සණ්ඨානයතොපි ගන්ධයතොපි ආසෙයතොපි ඔකාසයතොපීති 

පඤ්චහාකායරහි යවදිතබ්යබො. එවං යලවගොමාදීනම්පීති අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, 

විත්ථායරොපන විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි.1.307) වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො.
ඉති භගවා එකයමකස්මිං යකොට්ඨායස පඤ්චපඤ්චප්පයභයදන
අයනකපරිොයෙනඅසුභකථංකයථති. 
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ට්සුභාෙවණ්ණංභාසතීතිඋද්ධුමාතකාදිවයසන අසුභමාතිකංනික්ඛිපිත්වා
පදභාජනීයෙන තං විභජන්යතො වණ්යණන්යතො අසුභාෙ වණ්ණං භාසති. 

ට්සුභභාවනාෙ වණ්ණං භාසතීති ො අෙං යකසාදීසු වා උද්ධුමාතකාදීසු වා
අජ්ඣත්තබහිද්ධාවත්ථූසු අසුභාකාරං ගයහත්වා පවත්තස්ස චිත්තස්ස භාවනා

වඩ්ඪනා ඵාතිකම්මං, තස්සා අසුභභාවනාෙ ආනිසංසං දස්යසන්යතො වණ්ණං

භාසති, ගුණං පරිකිත්යතති. යසෙයථිදං – ‘‘අසුභභාවනාභියුත්යතො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු යකසාදීසු වා වත්ථූසු උද්ධුමාතකාදීසු වා පඤ්චඞ්ගවිප්පහීනං 
පඤ්චඞ්ගසමන්නාගතං තිවිධකලවගයාණං දසලවගක්ඛණසම්පන්නං පඨමජ්ඣානං
පටිලවගභති. යසො තං පඨමජ්ඣානසඞ්ඛාතං චිත්තමඤ්ජූසං නිස්සාෙ විපස්සනං
වඩ්යඪත්වාඋත්තමත්ථං අරහත්තංපාපුණාතී’’ති. 

ඉච්ඡාමහං, භික් යව, ට්ඩ්ඪමාසං පටිසල්ලීයිතුන්ති අහං, භික්ඛයව, එකං
අඩ්ඪමාසං පටිසල්ලීයිතුං නිලීයිතුං එකයකොව හුත්වා විහරිතුං ඉච්ඡාමීති

අත්යථො. නාම්හි යථනචි උපසඞ්ථමිතබ්යබො ට්ඤ්ඤත්ර එයථන

පිණ්ඩපාතනීහා යථනාති යෙො අත්තනා පයුත්තවාචං අකත්වා මමත්ථාෙ

සද්යධසු කුයලවගසු පටිෙත්තපිණ්ඩපාතං නීහරිත්වා මය්හං උපනායමති, තං
පිණ්ඩපාතනීහාරකං එකං භික්ඛුං ඨයපත්වා නාම්හි අඤ්යඤන යකනචි
භික්ඛුනාවාගහට්යඨනවාඋපසඞ්කමිතබ්යබොති. 

කස්මා පන එවමාහාති? අතීයත කිර පඤ්චසතා මිගලුද්දකා මහතීහි
දණ්ඩවාගුරාදීහි අරඤ්ඤං පරික්ඛිපිත්වා හට්ඨතුට්ඨා එකයතොයෙව ොවජීවං
මිගපක්ඛිඝාතකම්යමන ජීවිකං කප්යපත්වා නිරයෙ උප්පන්නා. යත තත්ථ
පච්චිත්වාපුබ්යබකයතනයකනචියදවකුසලවගකම්යමනමනුස්යසසු උප්පන්නා
කලවගයාණූපනපනිස්සෙවයසන සබ්යබපි භගවයතො සන්තියක පබ්බජ්ජඤ්ච 

උපසම්පදඤ්ච ලවගභිංසු. යතසං තයතො මූලවගාකුසලවගකම්මයතො අවිපක්කවිපාකා
අපරාපරයචතනා තස්මිං අඩ්ඪමාසබ්භන්තයර අත්තූපක්කයමන ච
පරූපක්කයමන ච ජීවිතූපච්යඡදාෙ ඔකාසමකාසි. තං භගවා අද්දස.
කම්මවිපායකො ච නාම න සක්කා යකනචි පටිබාහිතුං. යතසු ච භික්ඛූසු 

පුථුජ්ජනාපි අත්ථි, යසොතාපන්නසකදාගාමිඅනාගාමිඛීණාසවාපි. තත්ථ

ඛීණාසවා අප්පටිසන්ධිකා, ඉතයර අරිෙසාවකා නිෙතගතිකා සුගතිපරාෙණා, 
පුථුජ්ජනානංගති අනිෙතා. 

අථභගවාචින්යතසි–‘‘ඉයමඅත්තභායවඡන්දරායගනමරණභෙභීතාන 

සක්ඛිස්සන්තිගතිං වියසොයධතුං, හන්ද යනසං ඡන්දරාගප්පහානාෙ අසුභකථං
කයථමි. තං සුත්වා අත්තභායව විගතච්ඡන්දරාගතාෙ ගතිවියසොධනං කත්වා

සග්යග පටිසන්ධිං ගණ්හිස්සන්ති, එවං යතසං මම සන්තියක පබ්බජ්ජා
සාත්ථිකා භවිස්සතී’’ති. තයතො යතසං අනුග්ගහාෙ අසුභකථං කයථසි

කම්මට්ඨානසීයසන, යනොමරණවණ්ණසංවණ්ණනාධිප්පායෙන. කයථත්වා ච
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පනස්ස එතදයහොසි – ‘‘සයච ඉමං අඩ්ඪමාසං මං භික්ඛූ පස්සිස්සන්ති, ‘අජ්ජ

එයකො භික්ඛු මයතො, අජ්ජ ද්යව…යප.… අජ්ජ දසා’ති ආගන්ත්වා

ආයරොයචස්සන්ති, අෙඤ්ච කම්මවිපායකො න සක්කා මො වා අඤ්යඤන වා

පටිබාහිතුං, ස්වාහං තං සුත්වාපි කිං කරිස්සාමි, කිං යම අනත්ථයකන

අනෙබයසයනනසුයතන, හන්දාහංභික්ඛූනංඅදස්සනං උපගච්ඡාමී’’ති.තස්මා

එවමාහ – ‘‘ඉච්ඡාමහං, භික්ඛයව, අඩ්ඪමාසං පටිසල්ලීයිතුං, නාම්හි යකනචි
උපසඞ්කමිතබ්යබොඅඤ්ඤත්රඑයකනපිණ්ඩපාතනීහාරයකනා’’ති. 

අපයර පනාහු – ‘‘පරූපවාදවිවජ්ජනත්ථං එවං වත්වා පටිසල්ලීයනො’’ති.

පයර කිර භගවන්තං උපවදිස්සන්ති – ‘‘අෙං ‘සබ්බඤ්ඤූ අහං
සද්ධම්මවරචක්කවත්තී’ති පටිජානමායනො අත්තයනොපිසාවයකඅඤ්ඤමඤ්ඤං

ඝායතන්යත නිවායරතුං න සක්යකොති, කිං අඤ්ඤං සක්ඛිස්සතී’’ති? තත්ර
පණ්ඩිතා වක්ඛන්ති – ‘‘භගවා පටිසල්ලවගානමනුයුත්යතො න ඉමං පවත්තිං

ජානාති, යකොචිස්ස ආයරොචයිතාපි නත්ථි, සයච ජායනෙය අද්ධා

නිවායරෙයා’’ති. ඉදං පන ඉච්ඡාමත්තං, පඨමයමයවත්ථකාරණං. නාස්සුධාති

එත්ථ අස්සුධාති පදපූරණමත්යත අවධාරණත්යථ වා නිපායතො, යනව යකොචි
භගවන්තංඋපසඞ්කමීතිඅත්යථො. 

අයනයකහි වණ්ණසණ්ඨානාදීහි කාරයණහි යවොකායරො අස්සාති 

ට්යනථාථා යවොථාය ො. අයනකාකාරයවොකිණ්යණො අයනකාකායරන

සම්මිස්යසොති වුත්තං යහොති. යකො යසො? අසුභභාවනානුයෙොයගො, තං

අයනකාකාරයවොකාරං. ට්සුභභාවනානුයෙොගමනුයුත්තා විහ න්තීති

යුත්තප්පයුත්තා විහරන්ති. ට්අටීෙමානාති යතන කායෙන අට්ටා දුක්ඛිතා 

යහොන්ති. හ ාෙමානාති ලවගජ්ජමානා. ජිගුච්ඡමානාති ජිගුච්ඡං උප්පාදෙමානා. 

සත්කහා ථංපරියෙසන්තීතිජීවිතහරණකසත්ථංපරියෙසන්ති.න යකවලවගඤ්ච

යත සත්ථං පරියෙසිත්වා අත්තනා වා අත්තානං ජීවිතා යවොයරොයපන්ති, 

මිගලවගණ්ඩිකම්පි පන සමණකුත්තකං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘සාධු යනො, ආවුයසො, 

ජීවිතා යවොයරොයපහී’’තිවදන්ති.එත්ථචඅරිොයනවපාණාතිපාතංකරිංසු, න

සමාදයපසුං, න සමනුඤ්ඤාඅයහසුං.පුථුජ්ජනාපනසබ්බමකංසු. 

පටිසල්ලානා වුඅඨියතොති යතසං පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං
ජීවිතක්ඛෙප්පත්තභාවං ඤත්වා තයතො එකීභාවයතො වුට්ඨියතො ජානන්යතොපි 

අජානන්යතොවිෙකථාසමුට්ඨාපනත්ථංආෙස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි. කිං

නුය ො, ආනන්ෙ, තනුභූයතොවිෙභික්ඛුසඞ්යඝොතිඉයතො, ආනන්ද, පුබ්යබබහූ

භික්ඛූ එකයතො උපට්ඨානං ආගච්ඡන්ති, උද්යදසං පරිපුච්ඡං ගණ්හන්ති, 

සජ්ඣාෙන්ති, එකපජ්යජොයතො විෙ ආරායමො දිස්සති. ඉදානි පන
අඩ්ඪමාසමත්තස්ස අච්චයෙන තනුභූයතො විෙ තනුයකො මන්යදො අප්පයකො
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විරයළොවිෙජායතොභික්ඛුසඞ්යඝො.කිංනුයඛොකාරණං? කිංදිසාසුපක්කන්තා

භික්ඛූති? 

අථාෙස්මා ආනන්යදො කම්මවිපායකන යතසං ජීවිතක්ඛෙප්පත්තිං 
අසල්ලවගක්යඛන්යතො අසුභකම්මට්ඨානානුයෙොගපච්චො පන සල්ලවගක්යඛන්යතො 

තකාහිපන, භන්යතභගවාතිආදිංවත්වා භික්ඛූනංඅරහත්තප්පත්තිොඅඤ්ඤං

කම්මට්ඨානංොචන්යතො, සාධු, භන්යත, භගවාතිආදිමාහ.තස්සත්යථො – සාධු, 

භන්යත, භගවා අඤ්ඤං කාරණං ආචික්ඛතු, යෙන භික්ඛුසඞ්යඝො අරහත්යත

පතිට්ඨයහෙය. මහාසමුද්දං ඔයරොහණතිත්ථානි විෙ අඤ්ඤානිපි දසානුස්සති, 

දසකසිණ, චතුධාතුවවත්ථාන, බ්රහ්මවිහාර, ආනාපානස්සතිපයභදානි බහූනි 

නිබ්බායනොයරොහණකම්මට්ඨානානිසන්ති, යතසුභගවාභික්ඛූසමස්සායසත්වා
අඤ්ඤතරං කම්මට්ඨානංආචික්ඛතූතිඅධිප්පායෙො. 

අථ භගවා තථා කාතුකායමො යථරං උයෙයොයජන්යතො 

යතනහානන්ොතිආදිමාහ. තත්ථ යවසාලිං උපනිස්සාොති යවසාලිෙං

උපනිස්සාෙ සමන්තා ගාවුයතපි අඩ්ඪයෙොජයනපි ොවතිකා විහරන්ති, යත

සබ්යබසන්නිපායතහීතිඅත්යථො. සබ්යබ උපඅාානසාලාෙංසන්නිපායතත්වාති
අත්තනාගන්තුංයුත්තට්ඨානංසෙං ගන්ත්වාඅඤ්ඤත්ථදහරභික්ඛූපහිණිත්වා

මුහුත්යතයනවඅනවයසයසභික්ඛූ උපට්ඨානසාලවගාෙංසමූහංකත්වා. ෙස්සොනි, 

භන්යත, භගවාථාලං මඤ්ඤතීතිඑත්ථඅෙමධිප්පායෙො–භගවාභික්ඛුසඞ්යඝො

සන්නිපතියතො, එස කායලවගො භික්ඛූනං ධම්මකථං කාතුං, අනුසාසනිං දාතුං, 

ඉදානිෙස්සතුම්යහකාලවගංජානාථ, තං කාතබ්බන්ති. 

අථයඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි, ට්ෙම්පිය ො, භික් යවති.ආමන්යතත්වා
ච පන භික්ඛූනං අරහත්තප්පත්තිො පුබ්යබ ආචික්ඛිතඅසුභකම්මට්ඨානයතො

අඤ්ඤං පරිොෙං ආචික්ඛන්යතො ආනාපානස්සතිසමාධීතිආදිමාහ. තත්ථ 

ආනාපානස්සතිසමාධීති ආනාපානපරිග්ගාහිකාෙ සතිො සද්ධිං සම්පයුත්යතො

සමාධි, ආනාපානස්සතිෙං වා සමාධි, ආනාපානස්සතිසමාධි. භාවියතොති

උප්පාදියතො වඩ්ඪියතො වා. බහුලීථයතොති පුනප්පුනං කයතො. සන්යතො යචව

පණීයතො චාති සන්යතො යචව පණීයතො යචව. උභෙත්ථ එවසද්යදනනිෙයමො

යවදිතබ්යබො. කිං වුත්තං යහොති? අෙඤ්හි ෙථා අසුභකම්මට්ඨානං යකවලවගං

පටියවධවයසන සන්තඤ්ච පණීතඤ්ච, ඔළාරිකාරම්මණත්තා පන

පටිකූලවගාරම්මණත්තා ච ආරම්මණවයසන යනව සන්තං න පණීතං, න එවං 

යකනචි පරිොයෙන අසන්යතො වා අප්පණීයතො වා, අපිච යඛො 

ආරම්මණසන්තතාෙපි සන්යතො වූපසන්යතො නිබ්බුයතො, පටියවධසඞ්ඛාතාෙ

අඞ්ගසන්තතාෙපි, ආරම්මණපණීතතාෙ පණීයතො අතිත්තිකයරො, 
අඞ්ගපණීතතාෙපීති.යතනවුත්තං‘‘සන්යතොයචව පණීයතොචා’’ති. 
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ට්යසචනයථො ච සුය ො ච විහාය ොති එත්ථ පන නාස්ස යසචනන්ති

අයසචනයකො, අනාසිත්තයකො අබ්යබොකිණ්යණොපාටියෙක්යකොආයවණියකො, 

නත්ථි එත්ථ පරිකම්යමන වා උපචායරන වා සන්තතා, ආදිසමන්නාහාරයතො
පභුති අත්තයනො සභායවයනව සන්යතො ච පණීයතො චාති අත්යථො. යකචි 

‘‘අයසචනයකො’’ති අනාසිත්තයකො ඔජවන්යතො, සභායවයනව මධුයරො’’ති
වදන්ති. එවමෙං අයසචනයකො ච අප්පිතප්පිතක්ඛයණ
කායිකයචතසිකසුඛප්පටිලවගාභාෙ සංවත්තනයතො සුයඛො ච විහායරොති
යවදිතබ්යබො. 

උප්පන්නුප්පන්යනති අවික්ඛම්භියත. පාපයථති ලවගාමයක. ට්කුසයල

ධම්යමති අයකොසල්ලවගසම්භූයතධම්යම. ාානයසොට්න්ත ධායපතීතිඛයණයනව 

අන්තරධායපති වික්ඛම්යභති. වූපසයමතීති සුට්ඨු උපසයමති, 

නිබ්යබධභාගිෙත්තා අනුපුබ්යබන අරිෙමග්ගවුද්ධිප්පත්යතො සමුච්ඡින්දති, 

පටිප්පස්සම්යභතීතිවුත්තංයහොති. ගිම්හානංපච්ඡියම මායසතිආසාළ්හමායස. 

ඌහතං  යජොජල්ලන්ති අට්ඨ මායස වාතාතපසුක්ඛාෙ
යගොමහිංසාදිපාදප්පහාරසම්භින්නාෙ පථවිො උද්ධං හතං ඌහතං ආකායස 

සමුට්ඨිතං රජඤ්ච යරණුඤ්ච. මහා ට්ථාලයමයඝොති සබ්බං නභං 
අජ්යඣොත්ථරිත්වා උට්ඨියතො ආසාළ්හජුණ්හපක්යඛ සකලවගං අඩ්ඪමාසං
වස්සනකයමයඝො. යසො හි අසම්පත්යත වස්සකායලවග උප්පන්නත්තා

අකාලවගයමයඝොති ඉධ අධිප්යපයතො. ාානයසො ට්න්ත ාධායපති වූපසයමතීති

ඛයණයනව අදස්සනං යනති පථවිෙං සන්නිසීදායපති. එවයමව ය ොති
ඔපම්මනිදස්සනයමතං.තයතොපරං වුත්තනෙයමව. 

10. කිමිලවගසුත්තවණ්ණනා 

986. දසයම කිමිලාෙන්තිඑවංනාමයක නගයර. එතෙයවොචාතියථයරොකිර

චින්යතසි – ‘‘අෙං යදසනා න ෙථානුසන්ධිකා කතා, ෙථානුසන්ධිං

ගයමස්සාමී’’ති යදසනානුසන්ධිං ඝයටන්යතො එතං අයවොච. ථාෙඤ්ඤත න්ති
පථවීආදීසු කායෙසු අඤ්ඤතරං වදාමි වායෙොකාෙං වදාමීති අත්යථො. අථ වා
චක්ඛාෙතනං…යප.… කබළීකායරො ආහායරොති පඤ්චවීසති රූපයකොට්ඨාසා

රූපකායෙො නාම, යතසු ආනාපානං යඵොට්ඨබ්බාෙතයන සඞ්ගහිතත්තා

කාෙඤ්ඤතරං යහොති, තස්මාපි එවමාහ. තස්මාතිහාති ෙස්මා චතූසු කායෙසු

අඤ්ඤතරං වායෙොකාෙං, පඤ්චවීසති යකොට්ඨායස වා රූපකායෙ අඤ්ඤතරං

ආනාපානංඅනුපස්සති, තස්මාකායෙකාොනුපස්සීති අත්යථො. එවංසබ්බත්ථ

අත්යථො යවදිතබ්යබො. යවෙනාඤ්ඤත න්ති තීසු යවදනාසු අඤ්ඤතරං, 
සුඛයවදනංසන්ධායෙතංවුත්තං. 
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සාධුථං මනසිථා න්ති පීතිපටිසංයවදිතාදිවයසන උප්පන්නං සුන්දරං

මනසිකාරං. කිං පන මනසිකායරො සුඛා යවදනා යහොතීති? න යහොති, 

යදසනාසීසංපයනතං.ෙයථවහි‘‘අනිච්චසඤ්ඤාභාවනානුයෙොගමනුයුත්තා’’ති 

(ම. නි. 3.147) එත්ථ සඤ්ඤානායමන පඤ්ඤා වුත්තා, එවමිධාපි 
මනසිකාරනායමනඣානයවදනා වුත්තාති යවදිතබ්බා. එතස්මිඤ්හි චතුක්යක

පඨමපයදපීතිසීයසනයවදනාවුත්තා, දුතිෙපයදසුඛන්තිසරූයපයනවවුත්තා. 
චිත්තසඞ්ඛාරපදද්වයෙ ‘‘සඤ්ඤා ච යවදනා ච යචතසිකා එයත ධම්මා

චිත්තප්පටිබද්ධා චිත්තසඞ්ඛාරා’’ති (පටි. ම. 1.174) වචනයතො
‘‘විතක්කවිචායර ඨයපත්වා සබ්යබපි චිත්තසම්පයුත්තකා ධම්මා
චිත්තසඞ්ඛායරසඞ්ගහිතා’’තිවචනයතොචිත්තසඞ්ඛාරනායමන යවදනාවුත්තා.
තං සබ්බං මනසිකාරනායමන සඞ්ගයහත්වා ඉධ ‘‘සාධුකං මනසිකාර’’න්ති 

ආහ. 

එවං සන්යතපි ෙස්මා එසා යවදනා ආරම්මණං න යහොති, තස්මා 

යවදනානුපස්සනානයුජ්ජතීති. යනොනයුජ්ජති, මහාසතිපට්ඨානාදීසුපිහිතං

තං සුඛාදීනං වත්ථුං ආරම්මණං කත්වා යවදනා යවදෙති, තං පන

යවදනාපවත්තිං උපාදාෙ ‘‘අහං යවදොමී’’ති යවොහාරමත්තං යහොති, තං
සන්ධාෙ ‘‘සුඛං යවදනං යවදෙමායනො සුඛං යවදනං යවදොමී’’තිආදි වුත්තං.
අපිච ‘‘පීතිප්පටිසංයවදී’’තිආදීනං අත්ථවණ්ණනාෙයමතස්ස පරිහායරො
වුත්යතොයෙව.වුත්තඤ්යහතංවිසුද්ධිමග්යග– 

‘‘ද්වීහාකායරහි පීති පටිසංවිදිතා යහොති – ආරම්මණයතො ච

අසම්යමොහයතො ච. කථං ආරම්මණයතො පීති පටිසංවිදිතා යහොති? 

සප්පීතියක ද්යව ඣායන සමාපජ්ජති, තස්ස සමාපත්තික්ඛයණ
ඣානපටිලවගායභනආරම්මණයතො පීති පටිසංවිදිතා යහොතිආරම්මණස්ස 

පටිසංවිදිතත්තා. කථං අසම්යමොහයතො පීති පටිසංවිදිතා යහොති? 
සප්පීතියක ද්යව ඣායන සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාෙ ඣානසම්පයුත්තපීතිං

ඛෙයතො වෙයතො සම්මසති, තස්ස විපස්සනාක්ඛයණ
ලවගක්ඛණප්පටියවයධන අසම්යමොහයතො පීති පටිසංවිදිතා යහොති.

වුත්තඤ්යහතං පටිසම්භිදාෙං (පටි. ම. 1.172) ‘‘‘දීඝං අස්සාසවයසන

චිත්තස්සඑකග්ගතංඅවික්යඛපංපජානයතොසතිඋපට්ඨිතා යහොති, තාෙ
සතිො යතන ඤායණන සා පීති පටිසංවිදිතා යහොතී’ති. එයතයනව
නයෙනඅවයසසපදානිපි අත්ථයතොයවදිතබ්බානී’’ති. 

ඉති ෙයථව ඣානපටිලවගායභන ආරම්මණයතො පීතිසුඛචිත්තසඞ්ඛාරා 

පටිසංවිදිතා යහොන්ති, එවං ඉමිනාපි ඣානසම්පයුත්යතන
යවදනාසඞ්ඛාතමනසිකාරපටිලවගායභන ආරම්මණයතො යවදනා පටිසංවිදිතා 
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යහොති.තස්මාසුවුත්තයමතං ‘‘යවදනාසුයවදනානුපස්සීභික්ඛුතස්මිංසමයෙ
විහරතී’’ති. 

නාහං, ආනන්ෙ, මුඅාස්සතිස්ස ට්සම්පජානස්සාතිඑත්ථඅෙමධිප්පායෙො –
ෙස්මා ‘‘චිත්තපටිසංයවදී අස්සාසිස්සාමී’’තිආදිනා නයෙන පවත්යතො භික්ඛු

කිඤ්චාපි අස්සාසපස්සාසනිමිත්තමාරම්මණං කයරොති, තස්ස පන චිත්තස්ස
ආරම්මයණ සතිඤ්ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච උපට්ඨායපත්වා පවත්තනයතො චිත්යත
චිත්තානුපස්සීයෙව නායමස යහොති. න හි මුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස

ආනාපානස්සතිසමාධිභාවනා අත්ථි, තස්මා ආරම්මණයතො
චිත්තපටිසංවිදිතවයසන ‘‘චිත්යත චිත්තානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයෙ 
විහරතී’’ති. 

යසො ෙං තං යහොති ට්භිජ්ඣායෙොමනස්සානං පහානං, තං පඤ්ඤාෙ දිස්වා

සාධුථං ට්ජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොතීති එත්ථ අභිජ්ඣා කාමච්ඡන්දනීවරණයමව, 
යදොමනස්සවයසන බයාපාදනීවරණං දස්සිතං. ඉදඤ්හි චතුක්කං 

විපස්සනාවයසයනව වුත්තං, ධම්මානුපස්සනා ච නීවරණපබ්බාදිවයසන

පඤ්චවිධායහොති, තස්සානීවරණපබ්බංආදි, තස්සාපිඉදංනීවරණද්වෙංආදි.

ඉති ධම්මානුපස්සනාෙ ආදිං දස්යසතුං ට්භිජ්ඣායෙොමනස්සානන්ති ආහ. 

පහානන්තිඅනිච්චානුපස්සනාෙනිච්චසඤ්ඤංපජහතීතිඑවං පහානකරඤාණං

අධිප්යපතං. තං පඤ්ඤාෙ දිස්වාති තං 
අනිච්චවිරාගනියරොධපටිනිස්සග්ගඤාණසඞ්ඛාතං පහානඤාණං අපරාෙ

විපස්සනාපඤ්ඤාෙ, තම්පි අපරාොති එවං විපස්සනාපරම්පරං දස්යසති. 

ට්ජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොතීති ෙඤ්චස්ස පථපටිපන්නං අජ්ඣුයපක්ඛති, ෙඤ්ච
එකයතො උපට්ඨානං අජ්ඣුයපක්ඛතීති ද්විධා අජ්ඣුයපක්ඛති නාම. තත්ථ
සහජාතානම්පිඅජ්ඣුයපක්ඛනා යහොති ආරම්මණස්සාපි අජ්ඣුයපක්ඛනා. ඉධ

ආරම්මණ අජ්ඣුයපක්ඛනා අධිප්යපතා. තස්මාතිහානන්ොති ෙස්මා
‘‘අනිච්චානුපස්සී අස්සාසිස්සාමී’’තිආදිනා නයෙන පවත්යතො න යකවලවගං

නීවරණාදිධම්යම, අභිජ්ඣායදොමනස්සසීයසන පන වුත්තානං ධම්මානං

පහානකරඤාණම්පිපඤ්ඤාෙ දිස්වා අජ්ඣුයපක්ඛිතායහොති, තස්මාධම්යමසු
ධම්මානුපස්සීභික්ඛුතස්මිංසමයෙ විහරතීතියවදිතබ්යබො. 

එවයමවය ොතිඑත්ථචතුමහාපයථොවිෙඡ ආෙතනානිදට්ඨබ්බානි.තස්මිං
පංසුපුඤ්යජොවිෙඡසුආෙතයනසුකියලවගසා.චතූහිදිසාහි ආගච්ඡන්තාසකටරථා
විෙචතූසුආරම්මයණසු පවත්තාචත්තායරො සතිපට්ඨානා.එයකනසකයටනවා
රයථන වා පංසුපුඤ්ජස්ස උපහනනං විෙ කාොනුපස්සනාදීහි පාපකානං
අකුසලවගානංධම්මානංඋපඝායතොයවදිතබ්යබොති. 

එකධම්මවග්යගොපඨයමො. 
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2. දුතිෙවග්යගො 

1-2. ඉච්ඡානඞ්ගලවගසුත්තාදිවණ්ණනා 

987-988. දුතිෙවග්ගස්සපඨයම එවං බයාථය ෙයාකාතිකස්මාඅත්තයනො

විහාරසමාපත්තිං ආචික්ඛති? උපාරම්භයමොචනත්ථං. සයච හි යත ‘‘න

ජානාමා’’තිවයදෙුං, අථයනසංතිත්ථිො ‘‘තුම්යහ ‘අසුකසමාපත්තිොනාම

යනො සත්ථා යතමාසං විහාසී’තිපි න ජානාථ, අථ කස්මා නං උපට්ඨහන්තා

විහරථා’’තිඋපාරම්භංආයරොයපෙුං, තයතොයමොචනත්ථංඑවමාහ. 

අථකස්මාෙථාඅඤ්ඤත්ථ‘‘සයතොවඅස්සසති, දීඝංවා අස්සසන්යතො’’ති

(දී.නි.2.374; ම.නි.1.107; සං.නි.5.977) එව-වාකායරොවුත්යතො. එවංඉධන

වුත්යතොති? එකන්තසන්තත්තා. අඤ්යඤසඤ්හි අස්සායසො වාපාකයටොයහොති

පස්සායසො වා, භගවයතො උභෙම්යපතං පාකටයමව නිච්චං
උපට්ඨිතස්සතිතාොති එකන්තසන්තත්තා න වුත්යතො. අථ ‘‘සික්ඛාමී’’ති

අවත්වා කස්මා ‘‘අස්සසාමී’’ති එත්තකයමව වුත්තන්ති? සික්ඛිතබ්බාභාවා.

සත්ත හි යසඛා සික්ඛිතබ්බභාවා යසඛා නාම, ඛීණාසවා සික්ඛිතබ්බාභාවා

අයසඛා නාම, තථාගතා අසික්ඛිතබ්බා අයසක්ඛා නාම නත්ථි යතසං
සික්ඛිතබ්බකිච්චන්ති සික්ඛිතබ්බාභාවානවුත්තං.දුතිෙංඋත්තානයමව. 

3-10. පඨමආනන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 

989-996. තතියෙ පවිචිනතීති අනිච්චාදිවයසනපවිචිනති. ඉතරං පදද්වෙං

එතස්යසව යවවචනං. නි ාමිසාති නික්කියලවගසා

කායිකයචතසිකදරථපටිපස්සද්ධිොකායෙොපි චිත්තම්පි පස්සම්භති. සමාධිෙතීති 

සම්මා ඨපිෙති, අප්පනාචිත්තං විෙ යහොති. ට්ජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොතීති
සහජාතඅජ්ඣුයපක්ඛනාෙඅජ්ඣුයපක්ඛිතායහොති. 

එවං චුද්දසවියධන කාෙපරිග්ගාහකස්ස භික්ඛුයනො තස්මිං කායෙ සති 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, තාෙ සතිො සම්පයුත්තඤාණං

ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, තංසම්පයුත්තයමව කායිකයචතසිකවීරිෙං

වීරිෙසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පීතිපස්සද්ධිචිත්යතකග්ගතා

පීතිපස්සද්ධිසමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගා, ඉයමසං ඡන්නං යබොජ්ඣඞ්ගානං
අයනොසක්කනඅනතිවත්තනසඞ්ඛායතො මජ්ඣත්තාකායරො 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. ෙයථව හි සමප්පවත්යතසු අස්යසසු සාරථියනො

‘‘අෙං ඔලීෙතී’’ති තුදනං වා, ‘‘අෙං අතිධාවතී’’ති ආකඩ්ඪනං වා නත්ථි, 

යකවලවගං එවං පස්සමානස්ස ඨිතාකායරොව යහොති, එවයමව ඉයමසං ඡන්නං
යබොජ්ඣඞ්ගානං අයනොසක්කනඅනතිවත්තනසඞ්ඛායතො මජ්ඣත්තාකායරො
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උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො නාම යහොති. එත්තාවතා කිං කථිතං? 
එකචිත්තක්ඛණිකානානාසරසලවගක්ඛණාවිපස්සනායබොජ්ඣඞ්ගානාම කථිතා. 

වියවථනිස්සිතන්තිආදීනි වුත්තත්ථායනව. එත්ථ පන යසොළසක්ඛත්තුකා

ආනාපානස්සති මිස්සකා කථිතා, ආනාපානමූලවගකා සතිපට්ඨානා පුබ්බභාගා, 
යතසං මූලවගභූතා ආනාපානස්සති පුබ්බභාගා. යබොජ්ඣඞ්ගමූලවගකා සතිපට්ඨානා

පුබ්බභාගා, යතපි යබොජ්ඣඞ්ගා පුබ්බභාගාව. විජ්ජාවිමුත්තිපූරකා පන

යබොජ්ඣඞ්ගා නිබ්බත්තිතයලවගොකුත්තරා, විජ්ජාවිමුත්තියෙොඅරිෙඵලවගසම්පයුත්තා.

විජ්ජා වා චතුත්ථමග්ගසම්පයුත්තා, විමුත්ති ඵලවගසම්පයුත්තාති.
චතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨානිපි ඉමිනාව සමානපරිච්යඡදානි. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානයමවාති. 

ආනාපානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. යසොතාපත්තිසංයුත්තං 

1. යවළුද්වා වග්යගො 

1. චක්කවත්තිරාජසුත්තවණ්ණනා 

997. යසොතාපත්තිසංයුත්තස්ස පඨයම කිඤ්චාපීති අනුග්ගහගරහයණසු
නිපායතො.චතුන්නඤ්හිමහාදීපානංඉස්සරිොධිපච්චංරජ්ජං අනුග්ගණ්හන්යතො

චතුන්නඤ්ච අපාොනං අප්පහීනභාවං ගරහන්යතො සත්ථා ‘‘කිඤ්චාපි, 

භික්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී’’තිආදිමාහ. තත්ථ චතුන්නං දීපානන්ති

ද්විසහස්සදීපපරිවාරානං චතුන්නං මහාදීපානං. ඉස්සරිොධිපච්චන්ති

ඉස්සරභායවොඉස්සරිෙං, අධිපතිභායවො ආධිපච්චං, ඉස්සරිෙංආධිපච්චංඑතස්මිං

රජ්යජ, න යඡදනයභදනන්ති ඉස්සරිොධිපච්චං. ථාය ත්වාති එවරූපං රජ්ජං 

පවත්තායපත්වා. කිඤ්චාපි, භික් යව, ට්රිෙසාවයථොතිඑත්ථ අනුග්ගහපසංසාසු
නිපායතො. පිණ්ඩිොයලවගොයපන හි ොපනං අනුග්ගහන්යතො චතුන්නඤ්ච 

අපාොනං පහීනභාවං පසංසන්යතො සත්ථා ‘‘කිඤ්චාපි, භික්ඛයව, 

අරිෙසාවයකො’’තිආදිමාහ. තත්ථ නන්තථානීතිඅනන්තකානි.යතරසහත්යථොපි
හිවත්ථසාටයකො දසච්යඡදනයතොපට්ඨාෙනන්තකන්යතවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

ට්යවච්චප්පසායෙනාති අචලවගප්පසායදන. යසො පනාෙං පසායදො කිං එයකො, 

අයනයකොති? එයකොව, යසො මග්යගන ආගතප්පසායදො. යෙසු පන වත්ථූසු 

අපුබ්බංඅචරිමංරුහති, යතසංවයසන‘‘බුද්යධඅයවච්චප්පසායදනා’’තිආදිනා

නයෙනතිධා වුත්යතො. ෙස්මා ච එයකො, තස්මාවනින්නානාකරයණො යහොති.

අරිෙසාවකස්ස හි බුද්යධයෙව පසායදො ච යපමඤ්ච ගාරවඤ්ච මහන්තං, න

ධම්යම වා සඞ්යඝ වා, ධම්යමයෙව වා මහන්තං, න බුද්යධ වා සඞ්යඝ වා, 

සඞ්යඝයෙවවාමහන්තං, නබුද්යධ වා ධම්යමවාතිඑතංනත්ථි. ඉතිපියසො

භගවාතිආදීනි විසුද්ධිමග්යගවිත්ථාරිතායනව. 

ට්රිෙථන්යතහීති අරිොනං කන්යතහි පියෙහි මනායපහි. පඤ්ච හි සීලවගානි

භවන්තරගතාපි අරිොනයකොයපන්ති, එවංයතසංපිොනි.තානිසන්ධායෙතං

වුත්තං. ට් ණ්යඩහීතිආදිසදිසවයසන වුත්තං. මුඛවට්ටිෙඤ්හි ඡින්යනකයදසා 

පාති ඛණ්ඩාති වුච්චති, මජ්යඣ භින්නා ඡිද්දාති, එකස්මිං පයදයස

විසභාගවණ්ණා ගාවී සබලවගාති, නානාබින්දුචිත්තා කම්මාසාති, එවයමව

පටිපාටිො ආදිම්හිවාඅන්යතවාභින්නංසීලවගංඛණ්ඩංනාම, මජ්යඣභින්නං 

ඡිද්දං, ෙත්ථකත්ථචි ද්වින්නං වා තිණ්ණං වා පටිපාටිො භින්නත්තා සබලවගං, 
එකන්තරං භින්නං කම්මාසං. යතසං යදොසානං අභායවන අඛණ්ඩාදිතා

යවදිතබ්බා. භුජිස්යසහීති භුජිස්සභාවකයරහි. විඤ්ඤුප්පසත්යකහීති බුද්ධාදීහි

විඤ්ඤූහි පසංසියතහි. ට්ප ාමඅයාහීති ‘‘ඉදං නාම තො කතං, ඉදං
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වීතික්කන්ත’’න්තිඑවං පරාමසිතුංඅසක්කුයණයෙයහි. සමාධිසංවත්තනියථහීති 

අප්පනාසමාධිංඋපචාරසමාධිංවාසංවත්යතතුංසමත්යථහි. 

2. බ්රහ්මචරියෙොගධසුත්තවණ්ණනා 

998. දුතියෙ යෙසං සද්ධාති පයදන බුද්යධ පසායදො ගහියතො. සීලන්ති

පයදන අරිෙකන්තානි සීලවගානි ගහිතානි. පසායෙොති පයදන සඞ්යඝ පසායදො

ගහියතො. ධම්මෙස්සනන්ති පයදන ධම්යම පසායදො ගහියතොති එවං චත්තාරි 

යසොතාපත්තිෙඞ්ගානි වුත්තානි. ථායලන පච්යචන්තීති කායලවගන පාපුණන්ති. 

බ්රහ්මචරියෙොගධං සු න්ති බ්රහ්මචරිෙං ඔගාහිත්වා ඨිතං

උපරිමග්ගත්තෙසම්පයුත්තංසුඛං.යෙොපයනසගාථාෙආගයතොපසායදො, යසො 

කතරපසායදොයහොතීති.තිපිටකචූළාභෙත්යථයරොතාව‘‘මග්ගපසායදො’’තිආහ, 

තිපිටකචූළනාගත්යථයරො ‘‘ආගතමග්ගස්ස පච්චයවක්ඛණප්පසායදො’’ති.

උයභොපි යථරා පණ්ඩිතා බහුස්සුතා, උභින්නං සුභාසිතං. මිස්සකප්පසායදො
එයසොති. 

3. දීඝාවුඋපාසකසුත්තවණ්ණනා 

999. තතියෙ තස්මාති ෙස්මා චතූසු යසොතාපත්තිෙඞ්යගසු සන්දිස්සසි, 

තස්මා. විජ්ජාභාගියෙති විජ්ජායකොට්ඨාසියක. සබ්බසඞ් ාය සූති සබ්යබසු
යතභූමකසඞ්ඛායරසු. එවමස්ස උපරි තිණ්ණං මග්ගානං විපස්සනා කථිතා. 

විඝාතන්තිදුක්ඛං. 

4-5. පඨමසාරිපුත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

1000-1001. චතුත්ථ උත්තානයමව. පඤ්චයම යසොතාපත්තිෙඞ්ගන්ති
යසොතාපත්තිො පුබ්බභාගපටිලවගාභඞ්ගං. බුද්යධ අයවච්චප්පසාදාදයෙො පන

පටිලවගද්ධගුණා යසොතාපන්නස්ස අඞ්ගානාම, යතපිපනයසොතාපත්තිෙඞ්ගන්ති

ආගතා. තත්රාෙං ද්වින්නම්පි වචනත්යථො – සප්පුරියස යසවන්යතො භජන්යතො
පයිරුපාසන්යතො ධම්මං සුණන්යතො යෙොනියසො මනසිකයරොන්යතො 
ධම්මානුධම්මං පුබ්බභාගපටිපදං පටිපජ්ජන්යතො යසොතාපත්තිං පටිලවගභතීති 
සප්පුරිසසංයසවාදයෙො යසොතාපත්තිඅත්ථාෙ අඞ්ගන්ති යසොතාපත්තිෙඞ්ගං

නාම, ඉතයර පඨමමග්ගසඞ්ඛාතාෙ යසොතාපත්තිො අඞ්ගන්තිපි

යසොතාපත්තිෙඞ්ගං, පටිවිද්ධයසොතාපත්තිමග්ගස්ස යසොතාපත්තිමග්යගො
අඞ්ගන්තිපියසොතාපත්තිෙඞ්ගං. 

6. ථපතිසුත්තවණ්ණනා 

1002. ඡට්යඨ සාධුයථ පටිවසන්තීති සාධුකනාමයක අත්තයනො

යභොගගාමයකවසන්ති.යතසුඉසිදත්යතොසකදාගාමී, පුරායණොයසොතාපන්යනො 
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සදාරසන්තුට්යඨො. මග්යග පුරිසං ායපසුන්ති යතසං කිර ගාමද්වායරන
භගවයතො ගමනමග්යගො. තස්මා ‘‘භගවා කායලවග වා අකායලවග වා අම්හාකං

සුත්තානං වා පමත්තානං වා ගච්යඡෙය, අථ පස්සිතුං න ලවගයභෙයාමා’’ති
මග්ගමජ්යඣපුරිසං ඨයපසුං. 

ට්නුබන්ධිංසූතින දූරයතොව පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො අනුබන්ධිංසු, භගවා පන

සකටමග්ගස්ස මජ්යඣ ජඞ්ඝමග්යගන අගමාසි, ඉතයර උයභොසු පස්යසසු

අනුගච්ඡන්තා අගමංසු. මග්ගා ඔක්ථම්මාති බුද්ධානඤ්හි යකනචි සද්ධිං

ගච්ඡන්තානංයෙව පටිසන්ථාරං කාතුං වට්ටති යකනචි සද්ධිං ඨිතකානං, 
යකනචිසද්ධිංදිවසභාගංනිසින්නානං.තස්මා භගවාචින්යතසි–‘‘ඉයමහියම

සද්ධිංගච්ඡන්තස්සපටිසන්ථාරංකාතුංඅයුත්තං, ඨිතයකනපිකාතුංනයුත්තං, 
ඉයම හි මය්හං සාසයන සාමියනො ආගතඵලවගා. ඉයමහි සද්ධිං නිසීදිත්වාව
දිවසභාගං පටිසන්ථාරං කරිස්සාමී’’ති මග්ගා ඔක්කම්ම යෙන අඤ්ඤතරං 
රුක්ඛමූලවගංයතනුපසඞ්කමි. 

පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදීති යත කිර ඡත්තුපාහනං කත්තරදණ්ඩං
පාදබ්භඤ්ජනයතලවගාදීනි යචව අට්ඨවිධඤ්ච පානකං සරභපාදපල්ලවගඞ්කඤ්ච

ගාහායපත්වා අගමංසු, ආභතං පල්ලවගඞ්කම්පි පඤ්ඤායපත්වා අදංසු, සත්ථා

තස්මිං නිසීදි. එථමන්තං නිසීදිංසූති යසසානි ඡත්තුපාහනාදීනි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
යදථාතිවත්වාසෙම්පි භගවන්තංවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු. 

සාවත්ථිො යථොසයලසු චාරිථං පක්ථමිස්සතීතිආදි සබ්බං

මජ්ඣිමපයදසවයසනව වුත්තං. කස්මා? නිෙතත්තා. භගවයතො හි

චාරිකාචරණම්පිඅරුණුට්ඨාපනම්පිනිෙතං, මජ්ඣිමපයදයසයෙවචාරිකංචරති, 
මජ්ඣිමයදයස අරුණං උට්ඨයපතීති නිෙතත්තා මජ්ඣිමයදසවයසන වුත්තං. 

ආසන්යනයනොභගවාභවිස්සතීතිඑත්ථ නයකවලවගංආසන්නත්තායෙවයතසං

යසොමනස්සං යහොති, අථ යඛො ‘‘ඉදානි දානං දාතුං ගන්ධමාලවගාදීහි පූජංකාතුං
ධම්මංයසොතුංපඤ්හංපුච්ඡිතුංලවගභිස්සාමා’’තියතසං යසොමනස්සංයහොති. 

තස්මාතිහ කපතයෙො සම්බායධො ඝ ාවායසොති ථපතයෙො ෙස්මා තුම්හාකං

මයිදූරීභූයතඅනප්පකංයදොමනස්සං, ආසන්යනඅනප්පකං යසොමනස්සංයහොති, 
තස්මාපියවදිතබ්බයමතං‘‘සම්බායධොඝරාවායසො’’ති.ඝරාවාසස්සහි යදොයසන

තුම්හාකංඑවංයහොති.සයචපනඝරාවාසංපහාෙපබ්බජිතා, අථඑවංයවොමො 
සද්ධිංයෙවගච්ඡන්තානඤ්චආගච්ඡන්තානඤ්චතංනභයවෙයාති ඉමමත්ථං
දීයපන්යතො එවමාහ. තත්ථ සකිඤ්චනසපලියබොධට්යඨන සම්බාධතා
යවදිතබ්බා. මහාවායස වසන්තස්සපි හි සකිඤ්චනසපලියබොධට්යඨන

ඝරාවායසො සම්බායධොව.  ජාපයකොති රාගයදොසයමොහරජානං ආපයථො, 

ආගමනට්ඨානන්ති අත්යථො. ට්බ්යභොථායසො පබ්බජ්ජාති පබ්බජ්ජා පන 
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අකිඤ්චනඅපලියබොධට්යඨන අබ්යභොකායසො. චතුරතනියකපි හි ගබ්යභ
ද්වින්නං භික්ඛූනං පල්ලවගඞ්යකන පල්ලවගඞ්කං ඝයටත්වා නිසින්නානම්පි

අකිඤ්චනඅපලියබොධට්යඨන පබ්බජ්ජා අබ්යභොකායසො නාම යහොති. ට්ලඤ්ච

පන යවො කපතයෙො ට්ප්පමාොොති එවං සම්බායධ ඝරාවායස වසන්තානං
තුම්හාකංඅප්පමාදයමවකාතුංයුත්තන්තිඅත්යථො. 

එථං පු යතො එථං පච්ඡයතො නිසීොයපමාති යත කිර ද්යවපි ජනා
සබ්බාලවගඞ්කාරපටිමණ්ඩියතසුද්වීසුනායගසුතාඉත්ථියෙොඑවං නිසීදායපත්වා

රඤ්යඤොනාගංමජ්යඣකත්වාඋයභොසුපස්යසසුගච්ඡන්ති, තස්මා එවමාහංසු. 

නායගොපි ක්ඛිතබ්යබොතිෙථාකිඤ්චිවියසවිතංන කයරොති, එවංරක්ඛිතබ්යබො

යහොති. තාපිභගිනියෙොතිෙථාපමාදං නාපජ්ජන්ති, එවංරක්ඛිතබ්බායහොන්ති. 

ට්ත්තාපීති සිතහසිතකථිතවියපක්ඛිතාදීනි අකයරොන්යතහි අත්තාපි
රක්ඛිතබ්යබො යහොති. (යතහි තථා කයරොන්යතහි න අත්තාපි රක්ඛිතබ්යබො

යහොති).තථාකයරොන්යතොහි ‘‘සාමිදුබ්යභොඑයසො’’තිනිග්ගයහතබ්යබොයහොති. 

තස්මාතිහ කපතයෙොති ෙස්මා තුම්යහ රාජා නිච්චං රාජභණ්ඩං පටිච්ඡායපති, 
තස්මාපි සම්බායධො ඝරාවායසො රජාපයථො. ෙස්මා පන පංසුකූලිකභික්ඛුං එවං 

පටිච්ඡායපන්යතො නත්ථි, තස්මා අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා. එවං සබ්බත්ථාපි
අලවගඤ්චපන යවොථපතයෙොඅප්පමාදාෙඅප්පමාදයමවකයරොථාතිදස්යසති. 

මුත්තචායගොති විස්සට්ඨචායගො. පෙතපාණීති ආගතාගතානං දානත්ථාෙ

යධොතහත්යථො. යවොස්සග්ග යතොති යවොස්සග්ගසඞ්ඛායත චායග රයතො. 

ොචයෙොයගොති ොචිතබ්බකයුත්යතො. ොනසංවිභාග යතොති දායනන යචව

අප්පමත්තකම්පි කිඤ්චි ලවගද්ධා තයතොපි සංවිභායග රයතො. ට්ප්පටිවිභත්තන්ති

‘‘ඉදං අම්හාකං භවිස්සති, ඉදං භික්ඛූන’’න්ති එවං අකතවිභාගං, සබ්බං
දාතබ්බයමවහුත්වාඨිතන්ති අත්යථො. 

7. යවළුද්වායරෙයසුත්තවණ්ණනා 

1003. සත්තයම යවළුද්වා න්ති ගාමද්වායර පයවණිආගතස්ස

යවළුගච්ඡස්ස අත්ථිතාෙඑවංලවගද්ධනායමොගායමො. ට්ත්තුපනායිථන්ති අත්තනි

උපයනතබ්බං. සම්ඵභායසනාති අමන්තභායසන. සම්ඵප්පලාපභායසනාති
සම්ඵප්පලවගාපසම්භායසනනිරත්ථයකන අඤ්ඤාණවචයනනාතිඅත්යථො. 

8-9. පඨමගිඤ්ජකාවසථසුත්තාදිවණ්ණනා 

1004-5. අට්ඨයම ඤාතියථති එකං තළාකං නිස්සාෙ ද්වින්නං

චූළපිතිමහාපිතිපුත්තානං ද්යව ගාමා, යතසු එකස්මිං ගාමයක. 

ගිඤ්ජථාවසයකති ඉට්ඨකාමයෙ ආවසයථ. ඔ ම්භාගිොනන්ති

යහට්ඨාභාගිොනං, කාමභයවයෙව පටිසන්ධිග්ගාහාපකානන්ති අත්යථො.
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ඔරන්තිලවගද්ධනායමහිවාතීහිමග්යගහි පහාතබ්බානීතිපිඔරම්භාගිොනි.තත්ථ
කාමච්ඡන්යදො බයාපායදොති ඉමානි ද්යව සමාපත්තිො වා අවික්ඛම්භිතානි
මග්යගනවාඅසමුච්ඡින්නානිනිබ්බත්තිවයසන උද්ධංභාගංරූපභවංඅරූපභවං
වාගන්තුංනයදන්ති.සක්කාෙදිට්ඨිආදීනි තීණිතත්ථනිබ්බත්තම්පිආයනත්වා
පුන ඉයධව නිබ්බත්තායපන්තීති සබ්බානිපි ඔරම්භාගිොයනව. 

ට්නාවත්තිධම්යමොතිපටිසන්ධිවයසනඅනාගමනසභායවො. 

 ාගයෙොසයමොහානං තනුත්තාති එත්ථ කදාචි උප්පත්තිො ච
පරියුට්ඨානමන්දතාෙචාති ද්යවධාපිතනුභායවොයවදිතබ්යබො.සකදාගාමිස්සහි

පුථුජ්ජනානං විෙ අභිණ්හං රාගාදයෙො න උප්පජ්ජන්ති, කදාචි කරහචි

උප්පජ්ජන්ති.උප්පජ්ජමානාචනපුථුජ්ජනානංවිෙ බහලවගබහලවගාඋප්පජ්ජන්ති, 

මක්ඛිපත්තං විෙ තනුකා උප්පජ්ජන්ති. දීඝභාණකතිපිටකමහාසීවත්යථයරො

පනාහ– ‘‘ෙස්මාසකදාගාමිස්සපුත්තධීතයරොයහොන්ති, ඔයරොධාචයහොන්ති, 
තස්මා බහලවගා කියලවගසා. ඉදං පන භවතනුකවයසන කථිත’’න්ති. තං 
අට්ඨකථාෙං ‘‘යසොතාපන්නස්ස සත්ත භයව ඨයපත්වා අට්ඨයම භයව

භවතනුකං නත්ථි, සකදාගාමිස්ස ද්යව භයව ඨයපත්වා පඤ්චසු භයවසු

භවතනුකංනත්ථි, අනාගාමිස්ස රූපාරූපභවංඨයපත්වාකාමභයවභවතනුකං

නත්ථි, ඛීණාසවස්ස කිස්මිඤ්චි භයව භවතනුකං නත්ථී’’ති වුත්තත්තා
පටික්ඛිත්තංයහොති. 

ඉමං යලොථන්ති ඉමං කාමාවචරයලවගොකං සන්ධාෙ වුත්තං. අෙඤ්යහත්ථ 

අධිප්පායෙො – සයච හි මනුස්යසසු සකදාගාමිඵලවගං පත්යතො යදයවසු

නිබ්බත්තිත්වා අරහත්තං සච්ඡිකයරොති, ඉච්යචතං කුසලවගං. අසක්යකොන්යතො
පනඅවස්සංමනුස්සයලවගොකං ආගන්ත්වාසච්ඡිකයරොති.යදයවසුසකදාගාමිඵලවගං

පත්යතොපිසයචමනුස්යසසු නිබ්බත්තිත්වාඅරහත්තංසච්ඡිකයරොති, ඉච්යචතං
කුසලවගං.අසක්යකොන්යතොපනඅවස්සං යදවයලවගොකංගන්ත්වාසච්ඡිකයරොතීති. 

විනිපතනං විනිපායතො, නාස්ස විනිපායතො ධම්යමොති ට්විනිපාතධම්යමො, 

චතූසු අපායෙසු අවිනිපාතනසභායවොති අත්යථො. නිෙයතොති ධම්මනිොයමන

නිෙයතො. සම්යබොධිප ාෙයණොති උපරිමග්ගත්තෙසඞ්ඛාතා සම්යබොධි පරං
අෙනං අස්ස ගති පටිසරණං අවස්සං පත්තබ්බාති සම්යබොධිපරාෙයණො. 

වියහසායවසාති යතසං යතසං ඤාණගතිං ඤාණූපනපපත්තිං ඤාණාභිසම්පරාෙං 

ඔයලවගොයකන්තස්ස කාෙකිලවගමයථොව එස, ආනන්ද, තථාගතස්සාති දීයපති.
චිත්තවියහසාපන බුද්ධානංනත්ථි. 

ධම්මාොසන්ති ධම්මමෙං ආදාසං. යෙනාති යෙන ධම්මාදායසන 

සමන්නාගයතො. ඛීණාපාෙදුග්ගතිවිනිපායතොති ඉදං නිරොදීනංයෙව 

යවවචනවයසයනව වුත්තං. නිරොදයෙො හි වඩ්ඪිසඞ්ඛාතයතො අෙයතො
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පටුන 

අයපතත්තා ට්පායෙො, දුක්ඛස්ස ගති පටිසරණන්ති. දුග්ගති, දුක්කටකාරියනො

එත්ථවිවසානිපතන්තීති විනිපායතො. නවමංඋත්තානයමව. 

10. තතිෙගිඤ්ජකාවසථසුත්තවණ්ණනා 

1006. දසයම පය ොපඤ්ඤාසාති අතියරකපඤ්ඤාස. සාධිථනවුතීති

අතියරකනවුති. ඡාතිය ථානීති ඡහි අධිකානි. යසො කිර ගායමො කිඤ්චාපි

නාතිමහා අයහොසි, අරිෙසාවකාපයනත්ථබහූ.තත්ථ තත්ථඅහිවාතයරොයගන

එකප්පහායරයනව චතුවීසති පාණසතසහස්සානි කාලවගමකංසු, යතසු
අරිෙසාවකා එත්තකානාමඅයහසුං.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

යවළුද්වාරවග්යගොපඨයමො. 

2.  ාජථා ාමවග්යගො 

1. සහස්සභික්ඛුනිසඞ්ඝසුත්තවණ්ණනා 

1007. දුතිෙස්ස පඨයම  ාජථා ායමති රඤ්ඤා කාරිතත්තා එවං

ලවගද්ධනායම ආරායම, තං රඤ්ඤා පයසනදියකොසයලවගන කතං. පඨමයබොධිෙං
කිර ලවගාභග්ගෙසග්ගපත්තං සත්ථාරං දිස්වා තිත්ථිො චින්තයිංසු – ‘‘සමයණො

යගොතයමො ලවගාභග්ගෙසග්ගපත්යතො, න යඛො පයනස අඤ්ඤං කිඤ්චි සීලවගං වා 

සමාධිංවානිස්සාෙඑවංලවගාභග්ගෙසග්ගපත්යතො.භූමිසීසංපනයතනගහිතං, 

සයච මෙම්පි යජතවනසමීයප ආරාමං කාරායපතුං සක්කුයණෙයාම, 

ලවගාභග්ගෙසග්ගපත්තා භයවෙයාමා’’ති. යත අත්තයනො අත්තයනො උපට්ඨායක
සමාදයපත්වා සතසහස්සමත්යත කහාපයණ ලවගභිත්වා යත ආදාෙ රඤ්යඤො

සන්තිකං අගමංසු. රාජා ‘‘කිං එත’’න්ති? පුච්ඡි. මෙං යජතවනසමීයප 

තිත්ථිොරාමං කයරොම, සයච සමයණො යගොතයමො වා සමණස්ස යගොතමස්ස

සාවකාවාආගන්ත්වා වායරස්සන්ති, වායරතුංමාඅදත්ථාතිලවගඤ්ජංඅදංසු.රාජා
ලවගඤ්ජංගයහත්වා‘‘ගච්ඡථ කායරථා’’තිආහ. 

යත ගන්ත්වා, අත්තයනො උපට්ඨායකහි දබ්බසම්භායර ආහරායපත්වා, 

ථම්භුස්සාපනාදීනිකයරොන්තා, උච්චාසද්දා මහාසද්දා එකයකොලවගාහලවගං අකංසු.

සත්ථා ගන්ධකුටියතො නික්ඛම්ම පමුයඛ ඨත්වා ‘‘යක පන යත, ආනන්ද, 

උච්චාසද්දාමහාසද්දායකවට්ටාමඤ්යඤමච්ඡවියලවගොයප’’ති?, පුච්ඡි.තිත්ථිො, 

භන්යත, යජතවනසමීයපතිත්ථිොරාමංකයරොන්තීති.ආනන්ද, ඉයම සාසයනන

පටිවිරුද්ධාභික්ඛුසඞ්ඝස්ස අඵාසුවිහාරංකරිස්සන්ති, රඤ්යඤොආයරොයචත්වා 
වාරායපහීති. 
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යථයරො භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං ගන්ත්වා රාජද්වායර අට්ඨාසි. රඤ්යඤො

‘‘යථරා, යදව, ආගතා’’තිනියවදයිංසු.රාජාලවගඤ්ජස්සගහිතත්තානනික්ඛමි. 
යථරාගන්ත්වාසත්ථුආයරොචයිංසු.සත්ථාසාරිපුත්තයමොග්ගල්ලවගායනයපයසසි.

රාජා යතසම්පි දස්සනං න අදාසි. යත ආගන්ත්වා සත්ථු ආයරොචයිංසු ‘‘න, 

භන්යත, රාජා නික්ඛන්යතො’’ති.සත්ථාතඞ්ඛණංයෙවබයාකාසි–‘‘අත්තයනො
රජ්යජඨත්වාකාලවගං කාතුංනලවගභිස්සතී’’ති. 

දුතිෙදිවයස ච සාමංයෙව භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො ගන්ත්වා රාජද්වායර

අට්ඨාසි. රාජා ‘‘සත්ථා ආගයතො’’ති සුත්වා නික්ඛමිත්වා, නියවසනං

පයවයසත්වා, සාරපල්ලවගඞ්යක නිසීදායපත්වා, ොගුඛජ්ජකං අදාසි. සත්ථා

පරිභුත්තොගුඛාදනීයෙො ‘‘ොව භත්තං නිට්ඨාති, තාව සත්ථු සන්තියක 

නිසීදිස්සාමී’’ති ආගන්ත්වා නිසින්නං රාජානං ‘‘තො, මහාරාජ, ඉදං නාම

කත’’න්ති අවත්වා, ‘‘කාරයණයනව නං සඤ්ඤායපස්සාමී’’ති ඉදං

අතීතකාරණංආහරි–මහාරාජ, පබ්බජියතනාමඅඤ්ඤමඤ්ඤංයුජ්ඣායපතුං
නවට්ටති.අතීයතපිඉසයෙොඅඤ්ඤමඤ්ඤං යුජ්ඣායපත්වාසහරට්යඨනරාජා

සමුද්දංපවිට්යඨොති.කදාභගවාති? 

අතීයත, මහාරාජ, භරුරට්යඨ භරුරාජා නාම රජ්ජං කායරති. පඤ්චසතා 
පඤ්චසතාද්යවඉසිගණාපබ්බතපාදයතොයලවගොණම්බිලවගයසවනත්ථාෙභරුනගරං

ගන්ත්වා නගරස්ස අවිදූයර ද්යව රුක්ඛා අත්ථි, පඨමං ආගයතො ඉසිගයණො

එකස්ස රුක්ඛස්ස මූයලවග නිසීදි, පච්ඡාගයතොපි එකස්සාති. යත ෙථාභිරන්තං
විහරිත්වා පබ්බතපාදං එව අගමංසු. යත පුන ආගච්ඡන්තාපි අත්තයනො

රුක්ඛමූයලවගයෙව නිසීදන්ති. අද්ධායන ගච්ඡන්යත එයකො රුක්යඛො සුක්ඛි, 

තස්මිං සුක්යඛ ආගතා තාපසා ‘‘අෙං රුක්යඛො මහා, අම්හාකම්පි යතසම්පි 
පයහොස්සතී’’ති ඉතයරසං රුක්ඛමූලවගස්ස එකපයදයස නිසීදිංසු. යත පච්ඡා 
ආගච්ඡන්තා රුක්ඛමූලවගං අපවිසිත්වා බහි ඨිතාව ‘‘කස්මා තුම්යහ එත්ථ

නිසීදථා’’ති ආහංසු.ආචරිොඅම්හාකංරුක්යඛොසුක්යඛො, අෙංරුක්යඛොමහා, 

තුම්යහපි පවිසථ, තුම්හාකම්පි අම්හාකම්පි පයහොස්සතීති. යත ‘‘න මෙං

පවිසාම, නික්ඛමථ තුම්යහ’’ති කථං වඩ්යඪත්වා ‘‘න තුම්යහ අත්තයනොව
මයනන නික්ඛමිස්සථා’’ති හත්ථාදීසු ගයහත්වා නික්කඩ්ඪිංසු. යත ‘‘යහොතු
සික්ඛායපස්සාම යන’’ති ඉද්ධිො යසොවණ්ණමොනි ද්යව චක්කානි
රජතමෙඤ්ච අක්ඛං මායපත්වා පවට්යටන්තා රාජද්වාරං අගමිංසු. රඤ්යඤො

‘‘එවරූපං, යදව, තාපසා පණ්ණාකාරං ගයහත්වා ඨිතා’’ති නියවදයිංසු. රාජා
තුට්යඨො ‘‘පක්යකොසථා’’ති යත පක්යකොසායපත්වා ‘‘මහාකම්මං තුම්යහහි

කතං, අත්ථි යවොකිඤ්චි මොකත්තබ්බ’’න්තිආහ.ආම, මහාරාජ, අම්හාකං

නිසින්නට්ඨානං එකරුක්ඛමූලවගං අත්ථි, තං අඤ්යඤහි ඉසීහි ගහිතං, තං යනො
දායපහීති.රාජා පුරියසයපයසත්වාතාපයසනික්කඩ්ඪායපසි. 
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යත බහි ඨිතා ‘‘කිං නු යඛො දත්වා ලවගභිංසූ’’ති ඔයලවගොකෙමානා ‘‘ඉදං 
නාමා’’ති දිස්වා ‘‘මෙම්පි ලවගඤ්ජං දත්වා පුන ගණ්හිස්සාමා’’ති ඉද්ධිො 
යසොවණ්ණමෙංරථපඤ්ජරංමායපත්වාආදාෙඅගමංසු.රාජාදිස්වාතුට්යඨො–

‘‘කිං, භන්යත, කාතබ්බ’’න්ති?, ආහ.මහාරාජඅම්හාකංරුක්ඛමූයලවගඅඤ්යඤො

ඉසිගයණොනිසින්යනො, තංයනොරුක්ඛමූලවගංදායපහීති.රාජාපුරියසයපයසත්වා

යත නික්කඩ්ඪායපසි. තාපසා අඤ්ඤමඤ්ඤං කලවගහං කත්වා, ‘‘අනනුච්ඡවිකං
අම්යහහි කත’’න්ති විප්පටිසාරියනො හුත්වා පබ්බතපාදයමව අගමංසු. තයතො
යදවතා ‘‘අෙං රාජා ද්වින්නං ඉසිගණානං හත්ථයතො ලවගඤ්ජං ගයහත්වා
අඤ්ඤමඤ්ඤංකලවගහංකාරායපසී’’තිකුජ්ඣිත්වා මහාසමුද්දං උබ්බට්යටත්වා
තස්සරඤ්යඤොවිජිතංයෙොජනසහස්සමත්තට්ඨානංසමුද්දයමව අකංසූති. 

‘‘ඉසීනමන්තරංකත්වා, භරුරාජාතියමසුතං; 

උච්ඡින්යනොසහරට්යඨහි, සරාජාවිභවඞ්ගයතො’’ති.(ජා.1.2.125) – 

එවංභගවතාඉමස්මිංඅතීයතදස්සියතෙස්මාබුද්ධානංනාමකථා ඔකප්පනිො

යහොති, ‘‘තස්මාරාජාඅත්තයනොකිරිෙංසල්ලවගක්යඛත්වාඅනුපධායරත්වා මො

අකත්තබ්බං කම්මං කත’’න්ති ‘‘ගච්ඡථ, භයණ, තිත්ථියෙ නික්කඩ්ඪථා’’ති

නික්කඩ්ඪායපත්වා චින්යතසි – ‘‘මො කාරියතො විහායරො නාම නත්ථි, 
තස්මිංයෙව ඨායන විහාරං කායරස්සාමී’’ති යතසං දබ්බසම්භායරපි අදත්වා
විහාරං කායරසි.තංසන්ධායෙතංවුත්තං. 

2-3. බ්රාහ්මණසුත්තාදිවණ්ණනා 

1008-9. දුතියෙ උෙෙගාමිනින්ති අත්තයනො සමයෙ වඩ්ඪිගාමිනිං. ම ණං

ආගයමෙයාසීතිමරණං ඉච්යඡෙයාසි, පත්යථෙයාසිවා.තතිෙංඋත්තානයමව. 

4. දුග්ගතිභෙසුත්තවණ්ණනා 

1010. චතුත්යථ සබ්බදුග්ගතිභෙං සමතික්ථන්යතොති මනුස්සයදොභග්ගං 
පටික්ඛිත්තං. 

5. දුග්ගතිවිනිපාතභෙසුත්තවණ්ණනා 

1011. පඤ්චයම සබ්බදුග්ගතිවිනිපාතභෙං සමතික්ථන්යතොති
මනුස්සයදොභග්යගන සද්ධිංචත්තායරොඅපාොපටික්ඛිත්තා. 

6. පඨමමිත්තාමච්චසුත්තවණ්ණනා 

1012. ඡට්යඨ මිත්තාති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස යගයහ ආමිසපරියභොගවයසන

යවොහාරමිත්තා. ට්මච්චාති ආමන්තනපටිමන්තනඉරිොපථාදීසු එකයතො



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා යසොතාපත්තිසංයුත්තං 
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පවත්තකිච්චා. ඤාතීති සස්සුසසුරපක්ඛිකා. සායලොහිතාති සමානයලවගොහිතා
භාතිභගිනිමාතුලවගාදයෙො. 

7. දුතිෙමිත්තාමච්චසුත්තවණ්ණනා 

1013. සත්තයම ට්ඤ්ඤකත්තං නාම පසාදඤ්ඤථත්තං භාවඤ්ඤථත්තං
ගතිඅඤ්ඤථත්තං ලවගක්ඛණඤ්ඤථත්තං විපරිණාමඤ්ඤථත්තන්ති අයනකවිධං.
තත්ථ මහාභූයතසු භාවඤ්ඤථත්තං අධිප්යපතං. සුවණ්ණාදිභායවන හි
ඝනසණ්ඨිතාෙ පථවිධාතුො විලීයිත්වා උදකභාවංආපජ්ජමානාෙ පුරිමභායවො

විගච්ඡති, භාවඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤාෙති. ලවගක්ඛණං පන න විගච්ඡති, 
කක්ඛළලවගක්ඛණාව යහොති. උච්ඡුරසාදිභායවන ච යූසාකාරසණ්ඨිතාෙ

ආයපොධාතුො සුස්සිත්වා ඝනපථවිභාවං ආපජ්ජමානාෙ පුරිමභායවො විගච්ඡති, 

භාවඤ්ඤථත්තංපඤ්ඤාෙති.ලවගක්ඛණංපනනවිගච්ඡති, ආබන්ධනලවගක්ඛණාව

යහොති. තත්රිෙංට්ඤ්ඤකත්තන්තිඑත්ථපනගතිඅඤ්ඤථත්තංඅධිප්යපතං, තඤ්හි

අරිෙසාවකස්ස නත්ථි. පසාදඤ්ඤථත්තම්පි නත්ථියෙව, ඉධ පන පසාදඵලවගං
පකායසතුං ගතිඅඤ්ඤථත්තයමවදස්සිතං.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

රාජකාරාමවග්යගොදුතියෙො. 

3. ස ණානිවග්යගො 

1-2. පඨමමහානාමසුත්තාදිවණ්ණනා 

1017-18. තතිෙස්ස පඨයම ඉද්ධන්ති යතලවගමධුඵාණිතාදීහි සමිද්ධං. 

ඵීතන්ති හත්ථූපගසීසූපගගීවූපගාදිඅලවගඞ්කාරවයසන සුපුප්ඵිතං. 

ආකිණ්ණමනුස්සන්ති නිරන්තරමනුස්සං. සම්බාධබූහන්ති බූහා වුච්චන්ති

අවිනිබ්බිද්ධරච්ඡායෙො, ො පවිට්ඨමග්යගයනව නිග්ගච්ඡන්ති, තා සම්බාධා

බූහාබහුකාඑත්ථාති සම්බාධබූහං. ඉමිනාපිනගරස්සඝනවාසයමවදීයපති. 

භන්යතනාති ඉයතො චියතො ච පරිබ්භමන්යතන උද්ධතචාරිනා. දුතිෙං 
උත්තානයමව. 

3. යගොධසක්කසුත්තවණ්ණනා 

1019. තතියෙ භගවාවඑතංජායනෙයඑයතහි ධම්යමහිසමන්නාගතංවා

ට්සමන්නාගතං වාති ඉදං යසො සක්යකො තීහි ධම්යමහි සමන්නාගතස්ස

පුග්ගලවගස්ස යසොතාපන්නභාවං, චතූහි වා ධම්යමහි සමන්නාගතස්ස 
යසොතාපන්නභාවංභගවාවජානාතීතිඅධිප්පායෙනආහ. 

යථොචියෙව ධම්මසමුප්පායෙො උප්පජ්යජෙයාති කිඤ්චියදව කාරණං

උප්පජ්යජෙය. එථයතො ට්ස්සභගවා, එථයතොභික්ඛුසඞ්යඝොතිෙස්මිංකාරයණ
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උප්පන්යනභගවා භික්ඛුසඞ්යඝනනානාලවගද්ධියකොහුත්වාඑකංවාදංවදන්යතො

එකයතො අස්ස, භික්ඛුසඞ්යඝොපි එකං වදන්යතො එකයතොති අත්යථො. 

යතයනවාහන්ති ෙං වාදං තුම්යහ වයදථ, තයමවාහං ගණ්යහෙයන්ති. නනු ච

අරිෙසාවකස්ස රතනත්තයෙ පසාදනානත්තං නත්ථි, අථ කස්මා එස

එවමාහාති? භගවයතො සබ්බඤ්ඤුතාෙ. එවඤ්හිස්ස යහොති ‘‘භික්ඛුසඞ්යඝො

අත්තයනොඅසබ්බඤ්ඤුතාෙ අජානිත්වාපිකයථෙය, සත්ථුපනඅඤ්ඤාණංනාම

නත්ථී’’ති. තස්මා එවමාහ. ට්ඤ්ඤත්ර ථලයාණා ට්ඤ්ඤත්ර කුසලාති

කලවගයාණයමව කුසලවගයමව වදාමි, න කලවගයාණකුසලවගවිමුත්තන්ති. අපිචස්ස
අනවජ්ජනයදොයසොඑයසොති. 

4. පඨමසරණානිසක්කසුත්තවණ්ණනා 

1020. චතුත්යථ ඉධ මහානාම එථච්යචො පුග්ගයලොති ඉදං න යකවලවගං 

සරණානිඑවඅපාෙයතොමුත්යතො, ඉයමපිපුග්ගලවගාමුත්තාතිදස්යසතුංආරද්ධං. 

මත්තයසො නිජ්ඣානං  මන්තීති පමායණන ච ඔයලවගොකනං ඛමන්ති. ඉමිනා 

ධම්මානුසාරිමග්ගට්ඨපුග්ගලවගංදස්යසති. ට්ගන්තානි ෙන්ති මග්ගට්ඨපුග්ගයලවගො

හි අපාෙයතො පරිමුත්යතොති වා පරිමුච්චිස්සතීති වා වත්තුං න වට්ටති, 

පරිමුච්චතීතිපනවත්තුංවට්ටති.ෙස්මා චපරිමුච්චති, තස්මාගන්තා නාමන

යහොතීති, ‘‘අගන්තා’’ති වුත්යතො, න ගච්ඡතීති අත්යථො. සද්ධාමත්තං

යපමමත්තන්ති ඉමිනා සද්ධානුසාරිමග්ගට්ඨපුග්ගලවගං දස්යසති. මහාසාලාති

සමීයප ඨියතව චත්තායරො මහාසාරරුක්යඛ දස්යසන්යතො ආහ. ම ණථායල

සික් ංසමාදියීතිමරණසමයෙතීසු සික්ඛාසුපරිපූරකාරීඅයහොසීතිදස්යසති. 

5. දුතිෙසරණානිසක්කසුත්තවණ්ණනා 

1021. පඤ්චයම දුක්ය ත්තන්ති විසමයඛත්තං. දුබ්භූමන්ති ඌසරභූමිං

යලවගොණූපනපහතං.  ණ්ඩානීති පරිභින්නානි. පූතීනීති උදයකන යතයමත්වා

පූතිභාවං ආපන්නානි. වාතාතපහතානීති වාතාතයපන හතත්තා නියරොජභාවං

ගතානි. ට්සා ාොනීති අනාදින්නසාරානි අගහිතසාරානි. ට්සු සයිතානීති න

යකොට්ඨාදීසු පක්ඛිපිත්වා සුට්ඨු ඨපිතානි. සු සයිතානීති ඨපිතට්ඨානයතො
චත්තායරොමායස අචලිතානි. 

6. පඨමඅනාථපිණ්ඩිකසුත්තවණ්ණනා 

1022. ඡට්යඨ ාානයසො යවෙනා පටිප්පස්සම්යභෙයාති ඛයණන යවදනා

පටිප්පස්සම්යභෙය. මිච්ඡාඤායණනාති මිච්ඡාපච්චයවක්ඛයණන 

මිච්ඡාවිමුත්තිොති අනිෙයානිකවිමුත්තිො. තස්මා සද්ධඤ්ච සීලඤ්චාති ගාථා

වුත්තත්ථාඑව. ෙත්රහිනාමාතියෙොනාම. 
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7. දුතිෙඅනාථපිණ්ඩිකසුත්තවණ්ණනා 

1023. සත්තයම සම්ප ායිථං ම ණභෙන්තිසම්පරාෙයහතුකංමරණභෙං 

ගිහිසාමීචිථානීතිගිහීනංඅනුච්ඡවිකානි.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

සරණානිවග්යගොතතියෙො. 

4. පුඤ්ඤාභිසන්ෙවග්යගො 

1. පඨමපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 

1027. චතුත්ථස්සපඨයම පුඤ්ඤාභිසන්ො කුසලාභිසන්ොතිපුඤ්ඤනදියෙො

කුසලවගනදියෙො. සු ස්සාහා ාතිසුඛස්සපච්චො. 

4. පඨමයදවපදසුත්තවණ්ණනා 

1030. චතුත්යථ යෙවපොනීති යදවානං ඤායණන, යදවස්ස වාඤායණන

අක්කන්තපදානි. විසුද්ධිොති විසුජ්ඣනත්ථාෙ. පරියෙොෙපනාොති
පුරියෙොදපනත්ථාෙ යජොතනත්ථාෙ. ඉමස්මිං සුත්යත චත්තායරොපි
ඵලවගට්ඨපුග්ගලවගාවිසුද්ධට්යඨනයදවානාම ජාතා. 

8. වස්සසුත්තවණ්ණනා 

1034. අට්ඨයම පා ංගන්ත්වාති පාරං වුච්චති නිබ්බානං, තං පත්වාති

අත්යථො. ආසවානං ොෙ සංවත්තන්තීතිනපඨමංනිබ්බානංගන්ත්වාපච්ඡා

සංවත්තන්ති, ගච්ඡමානා එවසංවත්තන්ති.යදසනාපනඑවංකතා. 

10. නන්දිෙසක්කසුත්තවණ්ණනා 

1036. දසයම දිවා පවියවථාෙ  ත්තිං පටිසල්ලානාොති දිවා

පවියවකත්ථාෙ රත්තිං පටිසල්ලවගානත්ථාෙ. ධම්මා න පාතුභවන්තීති
සමථවිපස්සනාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පුඤ්ඤාභිසන්දවග්යගොචතුත්යථො. 

5. සගාකථපුඤ්ඤාභිසන්ෙවග්යගො 

1. පඨමඅභිඅසන්දසුත්තවණ්ණනා 

1037. පඤ්චමස්ස පඨයම ට්සඞ්ය යයෙයොති ආළ්හකගණනාෙ

අසඞ්යඛයයෙයො, යෙොජනවයසන පනස්ස සඞ්ඛයා අත්ථි. බහුයභ වන්ති

සවිඤ්ඤාණකඅවිඤ්ඤාණකානං යභරවාරම්මණානංවයසනබහුයභරවං. පුථූති

බහු. සවන්තීතිසන්දමානා. උපෙන්තීති උපගච්ඡන්ති. 
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2. දුතිෙඅභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 

1038. දුතියෙ ෙත්ථිමා මහානදියෙො සංසන්ෙන්ති සයමන්තීති ෙස්මිං

සංභජ්යජඑතාමහානදියෙොඑකීභවන්ති, නිරන්තරාභවන්තීති අත්යථො. 

3. තතිෙඅභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 

1039. තතියෙ පුඤ්ඤථායමොති පුඤ්ඤත්ථියකො. කුසයල පතිඅඨියතොති

මග්ගකුසයලවග පතිට්ඨියතො. භායවති මග්ගං ට්මතස්ස පත්තිොති නිබ්බානස්ස

පාපුණනත්ථං අරහත්තමග්ගං භායවති. ධම්මසා ාධිගයමොති ධම්මසායරො

වුච්චති අරිෙඵලවගං ධම්මසායරො, අධිගයමො අස්සාති ධම්මසාරාධිගයමො, 

අධිගතඵයලවගොතිඅත්යථො.  යෙ යතොති කියලවගසක්ඛයෙරයතො. 

4. පඨමමහද්ධනසුත්තවණ්ණනා 

1040. චතුත්යථ ට්ඩ්යඪොමහද්ධයනොතිසත්තවියධනඅරිෙධයනන අඩ්යඪො

යචව මහද්ධයනො ච. යතයනව යභොයගන මහායභොයගො. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානයමවාති. 

සගාථකපුඤ්ඤාභිසන්දවග්යගොපඤ්චයමො. 

6. සප්පඤ්ඤවග්යගො 

2. වස්සංවුත්තසුත්තවණ්ණනා 

1048. ඡට්ඨස්ස දුතියෙ අෙමධිප්පායෙො – යසොතාපන්යනො භික්ඛු 
එත්තයකන යවොසානං අනාපජ්ජිත්වා තායනව ඉන්ද්රිෙබලවගයබොජ්ඣඞ්ගානි

සයමොධායනත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා සකදාගාමිමග්ගං පාපුණිස්සති, 

සකදාගාමී අනාගාමිමග්ගං, අනාගාමී අරහත්තමග්ගන්ති ඉමමත්ථං සන්ධාෙ
භගවතාඉමස්මිංසුත්යතසාසයනතන්ති පයවණීකථිතාති. 

3. ධම්මදින්නසුත්තවණ්ණනා 

1049. තතියෙ ධම්මදින්යනොතිසත්තසුජයනසුඑයකො. බුද්ධකාලවගස්මිඤ්හි 

ධම්මදින්යනො උපාසයකො, විසායඛො උපාසයකො, උග්යගො ගහපති, චිත්යතො

ගහපති, හත්ථයකො ආළවයකො, චූළඅනාථපිණ්ඩියකො, මහාඅනාථපිණ්ඩියකොති
ඉයමසත්තජනාපඤ්චසතඋපාසකපරිවාරාඅයහසුං. එයතසුඑසඅඤ්ඤතයරො. 

ගම්භී ාති ධම්මගම්භීරා සල්ලවගසුත්තාදයෙො. ගම්භී ත්කාති අත්ථගම්භීරා 

යචතනාසුත්තන්තාදයෙො. යලොකුත්ත ාති යලවගොකුත්තරත්ථදීපකා 

අසඞ්ඛතසංයුත්තාදයෙො. සුඤ්ඤතප්පටිසංයුත්තාති සත්තසුඤ්ඤතාදීපකා

ඛජ්ජනිකසුත්තන්තාදයෙො. උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමාතිපටිලවගභිත්වාවිහරිස්සාම. 
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එවඤ්හි යවො, ධම්මදින්න, සික්ඛිතබ්බන්ති එවං තුම්යහහි චන්යදොපමපටිපදං
රථවිනීතපටිපදං යමොයනෙයපටිපදං මහාඅරිෙවංසපටිපදං පූයරන්යතහි

සික්ඛිතබ්බං. ඉතිසත්ථාඉයමසංඋපාසකානංඅසය්හභාරංආයරොයපසි.කස්මා? 

එයත කිර න අත්තයනො භූමිෙං ඨත්වා ඔවාදං ොචිංසු, අවියසයසන පන

සබ්බභාරංඋක්ඛිපිතුං සමත්ථාවිෙ‘‘ඔවදතුයනො, භන්යත, භගවා’’තිොචිංසු.

යතනයතසංසත්ථාඅසය්හභාරං ආයරොයපන්යතොඑවමාහ. නය ොයනතන්ති
න යඛො එතං.නකායරො පයනත්ථ බයඤ්ජනසන්ධිමත්තයමවාති යවදිතබ්යබො. 

තස්මාතිෙස්මා ඉදානිඅත්තයනොභූමිෙංඨත්වාඔවාදංොචථ, තස්මා. 

4. ගිලවගානසුත්තවණ්ණනා 

1050. චතුත්යථ නය ොපයනතන්තිනයඛො අම්යහහිඑතං. සප්පඤ්යඤො

උපාසයථොති යසොතාපන්යනො අධිප්යපයතො. ට්ස්සාසනීයෙහි ධම්යමහීති

අස්සාසකයරහි ධම්යමහි. ට්ස්සාසතාෙස්මාති අස්සාසතු ආෙස්මා. මාරියසොති

මරණපටිබද්යධො. ම ණධම්යමොති මරණසභායවො. ට්ධියමොයචහීති ඨයපහි. 

ට්ධියමොචිතන්ති ඨපිතං. එවං විමුත්තචිත්තස්සාති එවං අරහත්තඵලවගවිමුත්තිො

විමුත්තචිත්තස්ස. ෙදිෙං විමුත්තිො විමුත්තන්ති ෙං ඉදං විමුත්තිං ආරබ්භ

විමුත්තිො නානාකරණං වත්තබ්බං සිො, න තං වදාමි. භික්ඛුසඞ්ඝස්ස හි
යචතිෙඞ්ගණයබොධිෙඞ්ගණවත්යතසු යචව අසීතික්ඛන්ධකවත්යතසු චාති

ආගමනීෙගුයණසු පමාණං නාම නත්ථි, පටිවිද්යධ පන මග්යග වා ඵයලවග වා
උපාසකානඤ්චභික්ඛූනඤ්චනානාකරණංනත්ථි. 

9. පඤ්ඤාපටිලවගාභසුත්තවණ්ණනා 

1055. නවයම පඤ්ඤාපටිලාභාෙ සංවත්තන්තීති එත්ථ සත්ත යසක්ඛා

පඤ්ඤංපටිලවගභන්තිනාම, ඛීණාසයවො පටිලවගද්ධපඤ්යඤොනාමාතියවදිතබ්යබො.

පරයතො පඤ්ඤාබුද්ධිොතිආදීසුපි එයසව නයෙො. යසසං සබ්බත්ථ 
උත්තානයමවාති. 

සප්පඤ්ඤවග්යගොඡට්යඨො. 

7. මහාපඤ්ඤවග්යගො 

1. මහාපඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 

1058. සත්තයම මහාපඤ්ඤතාෙ සංවත්තන්තීතිආදීසු ‘‘මහන්යත අත්යථ 

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා’’තිආදිනා පටිසම්භිදාෙං (පටි. ම. 2.4) 
වුත්තනයෙයනව සබ්බත්ථසබ්බපයදසුඅත්යථොයවදිතබ්යබො.යසසංසබ්බත්ථ
උත්තානයමවාති. 
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යසොතාපත්තිසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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12. සච්චසංයුත්තං 

1. සමාධිවග්යගො 

1. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 

1071. සච්චසංයුත්තස්ස පඨයම සමාධිං, භික් යවති යත කිර භික්ඛූ

චිත්යතකග්ගතාෙ පරිහාෙන්ති, අථ යනසං සත්ථා – ‘‘එවයමයත

චිත්යතකග්ගතං ලවගභිත්වා, කම්මට්ඨානං වඩ්යඪත්වා, වියසසං 

පාපුණිස්සන්තී’’තිඉමංයදසනංආරභි. තස්මාතිහ, භික් යව, ‘‘ඉෙං දුක් ’’න්ති

යෙොයගො ථ ණීයෙොති එත්ථ ෙථාභූතාදිවයසන කාරණච්යඡයදො යවදිතබ්යබො. 

ඉදඤ්හි වුත්තං යහොති –භික්ඛයව, ෙස්මා සමාහියතො භික්ඛු චත්තාරිසච්චානි 

ෙථාභූතං පජානාති, තස්මා තුම්යහහි ච සමාහියතහි චතුන්නං සච්චානං
ෙථාභූතං පජානනත්ථාෙ ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති යෙොයගො කරණීයෙො. තථා ෙස්මා

චත්තාරි සච්චානි තථාගතස්යසව පාතුභාවා පාකටානි යහොන්ති, ෙස්මා ච

තථාගයතන සුවිභත්තානි, ෙස්මා ච යතසු අපරිමාණා වණ්ණා අපරිමාණානි

පදබයඤ්ජනානි, ෙස්මා ච යතසං අප්පටිවිද්ධත්තා වට්ටං වඩ්ඪති, යතසං

පටිවිද්ධකාලවගයතො පට්ඨාෙ න වඩ්ඪති, තස්මා ‘‘එවං යනො වට්ටං න 
වඩ්ඪිස්සතී’’තිතුම්යහහි‘‘ඉදංදුක්ඛ’’න්තියෙොයගොකරණීයෙො. 

2. පටිසල්ලවගානසුත්තවණ්ණනා 

1072. දුතිෙංකාෙවියවකවිකලවගානංකාෙවියවකපටිලවගාභත්ථාෙ වුත්තං. 

3. පඨමකුලවගපුත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 

1073-75. තතියෙ ට්භිසමොොති අභිසමෙත්ථාෙ. සමණබ්රාහ්මණාතියචත්ථ

සාසනාවචරා අධිප්යපතා. තථා චතුත්ථපඤ්චයමසු, යතන යතන අභිලවගායපන
බුජ්ඣනකානං පනඅජ්ඣාසයෙයනතානිවුත්තානි. 

6. දුතිෙසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 

1076. ඡට්යඨ ට්භිසම්බුද්ධං පථායසසුන්ති අභිසම්බුද්යධො අහන්ති එවං
අත්තානං අභිසම්බුද්ධං පකාසයිංසු. ඉමස්මිඤ්හි සුත්යත සබ්බඤ්ඤුබුද්ධා ච
සමණගහයණන ගහිතා. 
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10. තිරච්ඡානකථාසුත්තවණ්ණනා 

1080. දසයම ට්යනථවිහිතන්ති අයනකවිධං. ති ච්ඡානථකන්ති
අනිෙයානිකත්තා සග්ගයමොක්ඛමග්ගානං තිරච්ඡානභූතං කථං. 

 ාජථකන්තිආදීසු රාජානං ආරබ්භ ‘‘මහාසම්මයතො මන්ධාතා ධම්මායසොයකො

එවං මහානුභායවො’’තිආදිනා නයෙන පවත්තකථා  ාජථකා. එස නයෙො 

යචො ථකාදීසු.යතසු ‘‘අසුයකො රාජාඅභිරූයපො දස්සනීයෙො’’තිආදිනානයෙන
යගහසිතකථාව තිරච්ඡානකථා යහොති. ‘‘යසොපිනාම එවං මහානුභායවො ඛෙං
ගයතො’’ති එවං පවත්තා පන කම්මට්ඨානභායව තිට්ඨති. යචොයරසුපි 

‘‘මූලවගයදයවො එවං මහානුභායවො යමඝමායලවගො එවං මහානුභායවො’’ති යතසං
කම්මං පටිච්ච ‘‘අයහො සූරා’’ති යගහසිතකථාව තිරච්ඡානකථා. යුද්යධපි
භාරතයුද්ධාදීසු ‘‘අසුයකන අසුයකො එවං මාරියතො එවං විද්යධො’’ති

කාමස්සාදවයසයනව කථා තිරච්ඡානකථා, ‘‘යතපි නාම ඛෙං ගතා’’ති එවං
පවත්තා පන සබ්බත්ථ කම්මට්ඨානයමව යහොති. අපිච අන්නාදීසු ‘‘එවං
වණ්ණවන්තං ගන්ධවන්තං රසවන්තං ඵස්සසම්පන්නං ඛාදිම්හ භුඤ්ජිම්හ
පිවිම්හ පරිභුඤ්ජිම්හා’’තිකාමස්සාදවයසනකයථතුංනවට්ටති.සාත්ථකංපන
කත්වා ‘‘පුබ්යබ එවං වණ්ණාදිසම්පන්නං අන්නං පානං වත්ථං සෙනංමාලවගං

ගන්ධංවියලවගපනංසීලවගවන්තානං අදම්හ, යචතියෙපූජං අකරිම්හා’’තිකයථතුං
වට්ටති. 

ඤාතිථකාදීසුපි ‘‘අම්හාකං ඤාතකා සූරා සමත්ථා’’ති වා, ‘‘පුබ්යබ මෙං
එවං විචියත්රහි ොයනහි විචරිම්හා’’ති වා අස්සාදවයසන වත්තුං න වට්ටති.

සාත්ථකංපනකත්වා ‘‘යතපියනොඤාතකාඛෙංගතා’’ති වා, ‘‘පුබ්යබමෙං

එවරූපා උපාහනා සඞ්ඝස්ස අදම්හා’’ති වා කයථතබ්බා. ගාමථකාදීසුපි
සුනිවිට්ඨදුන්නිවිට්ඨසුභික්ඛදුබ්භික්ඛාදිවයසන වා ‘‘අසුකගාමවාසියනො සූරා

සමත්ථා’’ති වා එවං අස්සාදවයසන වත්තුංන වට්ටති, සාත්ථකං පනකත්වා

‘‘සද්ධා පසන්නා’’ති වා, ‘‘ඛෙං ගතා’’ති වා වත්තුං වට්ටති. 

නිගමනග ජනපෙථකාසුපිඑයසවනයෙො. 

ඉත්ථිථකාපි වණ්ණසණ්ඨානාදීනිපටිච්චඅස්සාදවයසනවත්තුංනවට්ටති, 

‘‘සද්ධා පසන්නා ඛෙං ගතා’’ති එවයමව වට්ටති. සූ ථකාපි ‘‘නන්දිමිත්යතො

නාම යෙොයධො සූයරො අයහොසී’’ති අස්සාදවයසන වත්තුංන වට්ටති, ‘‘සද්යධො 

පසන්යනොඅයහොසි, ඛෙංගයතො’’තිඑවයමවවට්ටති.සුරාකථාතිපිපායඨො.සාපි

යචසා සුරාකථා ‘‘එවරූපා නාම සුරා පීතා රතිජනනී යහොතී’’ති

අස්සාදවයසයනව න වට්ටති, ආදීනවවයසන පන 



සංයුත්තනිකායෙ මහාවග්ග-අට්ඨකථා සච්චසංයුත්තං 

150 

පටුන 

‘‘උම්මත්තකසංවත්තනිකා’’තිආදිනා නයෙන වට්ටති. විසි ාථකාපි

‘‘අසුකවිසිඛා සුනිවිට්ඨා දුන්නිවිට්ඨා’’ති වා, ‘‘අසුකවිසිඛාෙ වාසියනො සූරා

සමත්ථා’’ති වා අස්සාදවයසයනව වත්තුං න වට්ටති, ‘‘සද්ධා පසන්නා ඛෙං

ගතා’’ති එච්යචවං වට්ටති. කුම්භඅාානථකාති උදකතිත්ථකථා වුච්චති, 

කුම්භදාසිකථාවා.සාපි ‘‘පාසාදිකානච්චිතුංගායිතුංයඡකා’’තිඅස්සාදවයසන

නවට්ටති, ‘‘සද්ධා පසන්නා’’තිආදිනානයෙයනවවට්ටති. 

පුබ්බයපතථකාති අතීතඤාතිකථා. තත්ථ වත්තමානඤාතිකථාසදියසොව

විනිච්ඡයෙො. නානත්තථකාති පුරිමපච්ඡිමකථාහි විමුත්තා අවයසසා

නානාසභාවා නිරත්ථකකථා. යලොථක් ායිථාති ‘‘අෙං යලවගොයකො යකන

නිම්මියතො, අසුයකන නාම නිම්මියතො, කායකො යසයතො අට්ඨීනං යසතත්තා, 
බලවගාකා රත්තා යලවගොහිතස්ස රත්තත්තා’’ති එවමාදිකා 

යලවගොකාෙතවිතණ්ඩසල්ලවගාපකථා. සමුද්ෙක් ායිථා නාම ‘‘කස්මා සමුද්යදො

සාගයරො, සාගරයදයවන ඛනිතත්තා සාගයරො, ඛයතො යමති හත්ථමුද්දාෙ
නියවදිතත්තා සමුද්යදො’’තිඑවමාදිකානිරත්ථකසමුද්දක්ඛායිකකථා.ඉතිභයවො
ඉති අභයවොති ෙං වා තං වා නිරත්ථකකාරණං වත්වා පවත්තිතකථා 

ඉතිභවාභවථකා. එත්ථච භයවොතිසස්සතං, අභයවොතිඋච්යඡදං.භයවොතිවුද්ධි, 

අභයවොති හානි. භයවොති කාමසුඛං, අභයවොති අත්තකිලවගමයථො. ඉති ඉමාෙ
ඡබ්බිධාෙ ඉතිභවාභවකථාෙ සද්ධිං බාත්තිංස තිරච්ඡානකථා නාම යහොන්ති.
යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

පඨයමොවග්යගො. 

2. ධම්මචක්ථප්පවත්තනවග්යගො 

1. ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තවණ්ණනා 

1081. දුතිෙස්ස පඨයම බා ාණසිෙන්ති එවංනාමයකනගයර. ඉසිපතයන

මිගොයෙති ඉසීනං පතනුප්පතනවයසන එවංලවගද්ධනායම මිගානං 
අභෙදානවයසන දින්නත්තා මිගදාෙසඞ්ඛායත ආරායම. එත්ථ හි

උප්පන්නුප්පන්නා සබ්බඤ්ඤුඉසයෙො පතන්ති, ධම්මචක්කප්පවත්තනත්ථං
නිසීදන්තීති අත්යථො. නන්දමූලවගකපබ්භාරයතො සත්තාහච්චයෙන
නියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨිතා අයනොතත්තදයහ කතමුඛයධොවනාදිකිච්චා

ආකායසන ආගන්ත්වා පච්යචකබුද්ධඉසයෙොයපත්ථ ඔතරණවයසන පතන්ති, 

උයපොසථත්ථඤ්ච අනුයපොසථත්ථඤ්ච සන්නිපතන්ති, ගන්ධමාදනං
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පටිගච්ඡන්තාපිතයතොව උප්පතන්තීති ඉමිනා ඉසීනං පතනුප්පතනවයසනතං
‘‘ඉසිපතන’’න්තිවුච්චති. 

ආමන්යතසීති දීපඞ්කරපාදමූයලවග කතාභිනීහාරයතො පට්ඨාෙ පාරමියෙො
පූයරන්යතො අනුපුබ්යබන පච්ඡිමභයව කතාභිනික්ඛමයනො අනුපුබ්යබන
යබොධිමණ්ඩංපත්වාතත්ථඅපරාජිතපල්ලවගඞ්යකනිසින්යනොමාරබලවගං භින්දිත්වා
පඨමොයම පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරිත්වා මජ්ඣිමොයම දිබ්බචක්ඛුං 
වියසොයධත්වා පච්ඡිමොමාවසායන දසසහස්සියලවගොකධාතුං උන්නායදන්යතො
සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා සත්ත සත්තාහානි යබොධිමණ්යඩ වීතිනායමත්වා
මහාබ්රහ්මුනා ආොචිතධම්මයදසයනො බුද්ධචක්ඛුනා යලවගොකං යවොයලවගොයකත්වා
යලවගොකානුග්ගයහන බාරාණසිං ගන්ත්වා පඤ්චවග්ගියෙ සඤ්ඤායපත්වා
ධම්මචක්කංපවත්යතතුකායමොආමන්යතසි. 

ද්යවයම, භික් යව, ට්න්තාති ද්යව ඉයම, භික්ඛයව, යකොට්ඨාසා. ඉමස්ස
පන පදස්ස සහ සමුදාහායරන සමුදාහාරනිග්යඝොයසො යහට්ඨා අවීචිං උපරි
භවග්ගංපත්වාදසසහස්සියලවගොකධාතුංපත්ථරිත්වා අට්ඨාසි.තස්මිංයෙවසමයෙ

අට්ඨාරසයකොටිසඞ්ඛා බ්රහ්මායනො සමාගච්ඡිංසු, පච්ඡිමදිසාෙ සූරියෙො

අත්ථයමති, පාචීනදිසාෙ ආසාළ්හනක්ඛත්යතන යුත්යතො පුණ්ණචන්යදො
උග්ගච්ඡති. තස්මිං සමයෙ භගවා ඉමං ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තං

ආරභන්යතො‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, අන්තා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ පබ්බජියතනාති ගිහිසංයෙොජනං ඡින්දිත්වා පබ්බජ්ජුපගයතන. න

යසවිතබ්බාති න වළඤ්යජතබ්බා. යෙො චාෙං ථායමසු 

ථාමසු ල්ලිථානුයෙොයගොති යෙො ච අෙං වත්ථුකායමසු කියලවගසකාමසුඛස්ස

අනුයෙොයගො. හීයනොති ලවගාමයකො. ගම්යමොති ගාමවාසීනං සන්තයකො. 

යපොථුජ්ජනියථොති අන්ධබාලවගජයනන ආචිණ්යණො. ට්නරියෙොති න අරියෙො න

විසුද්යධො න උත්තයමො න වා අරිොනං සන්තයකො. ට්නත්කසංහියතොති න

අත්ථසංහියතො, හිතසුඛාවහකාරණං අනිස්සියතොති අත්යථො. 

ට්ත්තකිලමකානුයෙොයගොති අත්තයනො කිලවගමථස්ස අනුයෙොයගො, අත්තයනො

දුක්ඛකරණන්ති අත්යථො. දුක්ය ොති කණ්ටකාපස්සෙයසෙයාදීහි
අත්තමාරයණහිදුක්ඛාවයහො. 

පඤ්ඤාචක්ඛුං කයරොතීති චක්ඛුථ ණී. දුතිෙපදං තස්යසව යවවචනං. 

උපසමාොති කියලවගසූපසමත්ථාෙ. ට්භිඤ්ඤාොති චතුන්නං සච්චානං

අභිජානනත්ථාෙ. සම්යබොධාොති යතසංයෙව සම්බුජ්ඣනත්ථාෙ. 
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නිබ්බානාොති නිබ්බානසච්ඡිකිරිොෙ. යසසයමත්ථ ෙං වත්තබ්බං සිො, තං
යහට්ඨාතත්ථතත්ථවුත්තයමව.සච්චකථාපිසබ්බාකායරයනවවිසුද්ධිමග්යග 

(විසුද්ධි.2.529) විත්ථාරිතා. 

තිපරිවඅටන්ති සච්චඤාණකිච්චඤාණකතඤාණසඞ්ඛාතානං තිණ්ණං

පරිවට්ටානං වයසන තිපරිවට්ටං. එත්ථ හි ‘‘ඉදං දුක්ඛං අරිෙසච්චං, ඉදං

දුක්ඛසමුදෙ’’න්ති එවං චතූසු සච්යචසු ෙථාභූතං ඤාණං සච්චඤාණං නාම.
යතසුයෙව‘‘පරිඤ්යඤෙයංපහාතබ්බ’’න්ති එවංකත්තබ්බකිච්චජානනඤාණං 

කිච්චඤාණං නාම. ‘‘පරිඤ්ඤාතං පහීන’’න්ති එවං තස්ස තස්ස කිච්චස්ස

කතභාවජානනඤාණං ථතඤාණං නාම. ද්වාෙසාථා න්ති යතසංයෙව 

එයකකස්මිං සච්යච තිණ්ණං තිණ්ණං ආකාරානං වයසන ද්වාදසාකාරං. 

ඤාණෙස්සනන්ති එයතසං තිපරිවට්ටානං ද්වාදසන්නං ආකාරානං වයසන 

උප්පන්නඤාණසඞ්ඛාතං දස්සනං. ධම්මචක්ඛුන්ති අඤ්ඤත්ථ තයෙො මග්ගා

තීණිචඵලවගානිධම්මචක්ඛුනාමයහොන්ති, ඉධ පඨමමග්යගොව. 

ධම්මචක්යථතිපටියවධඤායණයචවයදසනාඤායණ ච.යබොධිපල්ලවගඞ්යක

නිසින්නස්ස හි චතූසු සච්යචසු උප්පන්නං ද්වාදසාකාරං පටියවධඤාණම්පි, 
ඉසිපතයන නිසින්නස්ස ද්වාදසාකාරාෙ සච්චයදසනාෙ පවත්තිතං 
යදසනාඤාණම්පි ධම්මචක්කං නාම. උභෙම්පි යහතං දසබලවගස්ස උයර
පවත්තඤාණයමව. ඉමාෙ යදසනාෙ පකායසන්යතන භගවතා ධම්මචක්කං
පවත්තිතං නාම. තං පයනතං ධම්මචක්කං ොව
අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරො අට්ඨාරසහි බ්රහ්මයකොටීහි සද්ධිං 

යසොතාපත්තිඵයලවග පතිට්ඨාති, තාවනං භගවා පවත්යතතිනාම, පතිට්ඨියත ච

පවත්තිතංනාම.තංසන්ධාෙ පවත්තියතචපනභගවතා ධම්මචක්යථභුම්මා

යෙවාසද්ෙමනුස්සායවසුන්තිආදිවුත්තං. 

තත්ථ භුම්මාතිභූමට්ඨකයදවතා. සද්ෙමනුස්සායවසුන්තිඑකප්පහායරයනව

සාධුකාරං දත්වා – ‘‘එතං භගවතා’’තිආදීනිවදන්තාඅනුසාවයිංසු. ඔභායසොති 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණොභායසො. යසො හි තදා යදවානං යදවානුභාවං

අතික්කමිත්වා වියරොචිත්ථ. ට්ඤ්ඤාසි වත, යභො, යථොණ්ඩඤ්යඤොති ඉමස්සපි
උදානස්ස උදාහාරනිග්යඝොයසොදසසහස්සියලවගොකධාතුංඵරිත්වාඅට්ඨාසි. 

9. සඞ්කාසනසුත්තවණ්ණනා 

1089. නවයම ට්පරිමාණාවණ්ණාති අප්පමාණානිඅක්ඛරානි. බයඤ්ජනාති

යතසංයෙව යවවචනං, වණ්ණානං වා එකයදසා ෙදිදං බයඤ්ජනා නාම. 
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සඞ්ථාසනාති විභත්තියෙො. එකයමකස්මිඤ්හි සච්යච සබ්බාකායරන
විත්ථාරිෙමායනවණ්ණාදීනංඅන්යතො නාමනත්ථි.තස්මාඑවමාහ. 

10. තථසුත්තවණ්ණනා 

1090. දසයම සභාවාවිජහනට්යඨන තකං. දුක්ඛඤ්හි දුක්ඛයමව වුත්තං.

සභාවස්ස අයමොඝතාෙ ට්විතකං. න හි දුක්ඛං අදුක්ඛං නාම යහොති.

අඤ්ඤභාවානුපගයමන ට්නඤ්ඤකං. න හි දුක්ඛං සමුදොදිභාවං උපගච්ඡති. 

සමුෙොදීසුපිඑයසව නයෙොති. 

ධම්මචක්කප්පවත්තනවග්යගොදුතියෙො. 

3. යථොටිගාමවග්යගො 

1. යකොටිගාමසුත්තවණ්ණනා 

1091. තතිෙස්ස පඨයම ට්නනුයබොධාතිඅනනුබුජ්ඣයනන. ට්ප්පටියවධාති
අප්පටිවිජ්ඣයනන. 

2. දුතිෙයකොටිගාමසුත්තවණ්ණනා 

1092. දුතියෙ යචයතොවිමුත්ති පඤ්ඤාවිමුත්තීති
ඵලවගසමාපත්තිඵලවගපඤ්ඤානංනාමං. 

7. තථසුත්තවණ්ණනා 

1097. සත්තයම තස්මා ට්රිෙසච්චානීති ෙස්මා තථානි අවිතථානි

අනඤ්ඤථානි, තස්මා අරිොනං සච්චානීති වුච්චන්ති. න හි විතථානි අරිො
අරිෙසච්චයතොපටිවිජ්ඣන්ති. 

8. යලවගොකසුත්තවණ්ණනා 

1098. අට්ඨයම තකාගයතො ට්රියෙො, තස්මා ‘‘ට්රිෙසච්චානී’’ති ෙස්මා
අරියෙන තථාගයතන පටිවිද්ධත්තා යදසිතත්තා ච තානි අරිෙසන්තකානි

යහොන්ති, තස්මාඅරිෙස්සසච්චත්තාඅරිෙසච්චානීතිඅත්යථො. 
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10. ගවම්පතිසුත්තවණ්ණනා 

1100. දසයම සහඤ්චනියථති සහඤ්චනිෙනගයර. යෙො, භික් යව, දුක් ං

පස්සති, දුක් සමුෙෙම්පි යසො පස්සතීතිආදි එකපටියවධවයසන වුත්තං, 
ඉමස්මිඤ්හි සුත්යතඑකපටියවයධොවකථියතො. 

යකොටිගාමවග්යගොතතියෙො. 

4. සීසපාවනවග්යගො 

1. සීසපාවනසුත්තවණ්ණනා 

1101. චතුත්ථස්ස පඨයම ෙදිෙං උපරීති ොනිඉමානිඋපරි. සීසපාවයනති
සීසපාරුක්යඛ. 

2. ඛදිරපත්තසුත්තවණ්ණනා 

1102. දුතියෙ ට්නභිසයමච්චාති ඤායණන අනභිසමාගන්ත්වා, 
අප්පටිවිජ්ඣිත්වාති අත්යථො. 

3. දණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

1103. තතියෙ ට්ස්මායලොථා ප ංයලොථන්තිඉමම්හාමනුස්සයලවගොකාපරං

නිරෙම්පි, තිරච්ඡානයෙොනිම්පි, යපත්තිවිසෙම්පි, මනුස්සයලවගොකම්පි, 

යදවයලවගොකම්පි, ගච්ඡන්ති, පුනප්පුනං වට්ටස්මිංයෙවනිබ්බත්තන්තීතිඅත්යථො. 

5. සත්තිසතසුත්තවණ්ණනා 

1105. පඤ්චයම එවඤ්යචතං, භික් යව, ට්ස්සාති, භික්ඛයව, එවංයචඑතං

භයවෙය, නිරන්තරං සත්තිසයතහි හඤ්ඤමානස්ස දුක්ඛයදොමනස්යසහි
සයහයවසසච්චාභිසමයෙො භයවෙයයචතිඅත්යථො. 

9. ඉන්දඛීලවගසුත්තවණ්ණනා 

1109. නවයම මු ං ඔයලොයථන්තීති අජ්ඣාසෙං ඔයලවගොයකන්ති.
අජ්ඣාසයෙොඉධමුඛන්තිඅධිප්යපයතො. 

10. වාදත්ථිකසුත්තවණ්ණනා 

1110. දසයම සිලායූයපොති සිලවගාථම්යභො. යසොළසකුක්කුයථොති

යසොළසහත්යථො. යසොළසකුක්කූතිපි පායඨො. යහඅාා යනමඞ්ගමාති යහට්ඨා
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ආවාටං පවිට්ඨා. ට්අාකුක්කුඋපරියනමස්සාතිඅට්ඨහත්ථාආවාටස්සඋපරි 

උග්ගන්ත්වාඨිතාභයවෙුං. භුසාතිබලවගවතී.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

සීසපාවනවග්යගොචතුත්යථො. 

5. පපාතවග්යගො 

1. යලවගොකචින්තාසුත්තවණ්ණනා 

1111. පඤ්චමස්ස පඨයම සුමාගධාෙ යපොක්  ණිොති එවංනාමිකාෙ

යපොක්ඛරණිො. යලොථචින්තං චින්යතන්යතොති, ‘‘යකනනුයඛොචන්දිමසූරිො

කතා, යකනමහාපථවී, යකන මහාසමුද්යදො, යකනසත්තාඋප්පාදිතා, යකන

පබ්බතා, යකන අම්බතාලවගනාළියකරාදයෙො’’ති එවරූපං යලවගොකචින්තං
චින්යතන්යතොනිසීදි. 

වියචයතොති විගතචිත්යතො වික්ඛිත්තචිත්යතො වා. භූතංයෙව ට්ද්ෙසාති යත
කිර අසුරා සම්බරිමාෙං සම්පරිවත්යතත්වා ෙථා යන යසො පුරියසො

හත්ථිඅස්සාදීසු ආරුහන්යත උක්ඛිපිත්වා, භිසමුළාලවගච්ඡිද්යදහි පවිසන්යත

පස්සති, එවං අධිට්ඨහිංසු. තං සන්ධාෙ සත්ථා ‘‘භූතංයෙව අද්දසා’’ති ආහ. 

යෙවානංයෙව යමොහෙමානාති යදවානං චිත්තං යමොහෙන්තා. තස්මාති ෙස්මා

යලවගොකචින්තංචින්යතන්යතොඋම්මත්තයකොපියහොති, තස්මා. 

2-3. පපාතසුත්තාදිවණ්ණනා 

1112-13. දුතියෙ පටිභානකූයටොති එයකො මහන්යතො පබ්බතසදියසො

මරිොදපාසායණො.තතියෙ ට්නිඅාරූපන්ති අනිට්ඨසභාවං. 

4. කූටාගාරසුත්තවණ්ණනා 

1114. චතුත්යථ යහඅඨිමං ඝ ං ට්ථරිත්වාති ථම්භභිත්තිපාදුස්සාපනාදිනා
ඝරස්සයහට්ඨිමභාගංඅකත්වා. 

5. වාලවගසුත්තවණ්ණනා 

1115. පඤ්චයම සන්කාගාය ති සිප්පුග්ගණ්හනසාලවගාෙං. උපාසනං

ථය ොන්යතති කණ්ඩඛිපනසිප්පං කයරොන්යත. ට්සනං ට්තිපායතන්යතති

කණ්ඩං අතික්කයමන්යත. යපොඞ් ානුයපොඞ් න්තිඑකංකණ්ඩංඛිපිත්වා ෙථා

අස්ස සරස්ස යපොඞ්ඛං විජ්ඣති, අපරං අනුයපොඞ්ඛං නාම දුතිෙස්ස යපොඞ්ඛං, 
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පුන අපරංතස්සයපොඞ්ඛන්තිඑවංඅතිපායතන්යතඅද්දස. ෙත්රහි නාමාතියෙ

නාම. දු භිසම්භවත න්ති දුක්කරතරං. සත්තධා භින්නස්ස වාලස්ස යථොටිො

යථොටිං පටිවිජ්යඣෙයාති එකං වාලවගං සත්තධා භින්දිත්වා, තස්ස එකං යභදං

ගයහත්වා, වාතිඞ්ගණමජ්යඣ බන්ධිත්වා, අපරං යභදං කණ්ඩස්ස

අග්ගයකොටිෙං බන්ධිත්වා, උසභමත්යත ඨියතො කණ්ඩබද්ධාෙ යකොටිො තං

වාතිඞ්ගණබද්ධයකොටිං පටිවිජ්යඣෙයාති අත්යථො. තස්මාති ෙස්මා එවං 

දුප්පටිවිජ්ඣානිචත්තාරිසච්චානි, තස්මා. 

7. පඨමඡිග්ගළයුගසුත්තවණ්ණනා 

1117. සත්තයම ට්ඤ්ඤමඤ්ඤ ාදිථාති අඤ්ඤමඤ්ඤං ඛාදනං. 

දුබ්බල ාදිථාතිබලවගවන්යතහිමච්ඡාදීහිදුබ්බලවගානංමච්ඡාදීනං ඛාදනං. 

8. දුතිෙඡිග්ගළයුගසුත්තවණ්ණනා 

1118. අට්ඨයම මහාපකවීති චක්කවාළගබ්භන්තරා මහාපථවී. ට්ධිච්චමිෙං, 

භන්යතතිඉදං අධිච්චුප්පත්තිකංසයචතංයුගංනපූතිභයවෙය, සමුද්යදඋදකං

නසුස්යසෙය, යසො චකච්ඡයපොනමයරෙය, අපිනාමෙදිච්ඡාවයසනසිොති
අත්යථො. 

එවං ට්ධිච්චමිෙං, භික් යවති එත්ථ මහාසීවත්යථයරො චත්තාරි යුගානි
දස්යසති–පුරත්ථිමචක්කවාළමුඛවට්ටිෙංඨියතන පුරියසනපක්ඛිත්තයුගස්සහි
ඡිග්ගයළන තස්ස අන්ධකච්ඡපස්ස ගීවාෙ පයවසනං විෙ මනුස්සපටිලවගායභො
අධිච්චපටිලවගාභී. දක්ඛිණචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං ඨියතන පක්ඛිත්තස්ස පන
පරිබ්භමන්තස්ස පුරිමයුගං පත්වා ඡිග්ගයළන ඡිග්ගළුපරි ආරුළ්හස්ස
ඡිග්ගයළන ගීවප්පයවසනං විෙ තථාගතුප්පායදො අධිච්චතරසම්භයවො.
පච්ඡිමචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං ඨියතන පක්ඛිත්තස්ස පන පරිබ්භමන්තස්ස
පුරිමයුගද්වෙං පත්වා ඡිග්ගයළන ඡිග්ගළුපරි ආරුළ්හස්ස ඡිග්ගයළන
ගීවප්පයවසනං විෙ තථාගතප්පයවදිතස්ස ධම්මවිනෙස්ස දීපනං
අධිච්චතරසම්භවං. උත්තරචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං ඨියතන පක්ඛිත්තස්ස පන
පරිබ්භමන්තස්ස පුරිමයුගත්තෙං පත්වා ඡිග්ගයළන ඡිග්ගළුපරි ආරුළ්හස්ස
ඡිග්ගයළනගීවප්පයවසනංවිෙචතුසච්චපටියවයධොඅතිවිෙඅධිච්චතරසම්භයවො 
යවදිතබ්යබො.නවමාදීනිඅභිසමෙසංයුත්යතවුත්තනොයනවාති. 

පපාතවග්යගොපඤ්චයමො. 
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6. ට්භිසමෙවග්ගවණ්ණනා 

1121. අභිසමෙවග්යගො නිදානවග්යගඅභිසමෙසංයුත්යතවිත්ථාරියතොව. 

7. පාමආමථධඤ්ඤයපෙයාලවග්යගො 

3. පඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 

1133. ආමකධඤ්ඤයපෙයායලවග ට්රියෙන පඤ්ඤාචක්ඛුනාති විපස්සනං
ආදිංකත්වායලවගොකිෙයලවගොකුත්තයරන ඤාණචක්ඛුනා. 

4. සුරායමරෙසුත්තවණ්ණනා 

1134. සු ායම ෙමජ්ජප්පමාෙඅාානා පටිවි තාති එත්ථ සු ා නාම

පිට්ඨසුරා, ඔදනසුරා, පූවසුරා, කිණ්ණපක්ඛිත්තා, සම්භාරසංයුත්තාති

පඤ්චවිධා. යම ෙං නාමපුප්ඵාසයවො, ඵලවගාසයවොති, එවංවුත්යතොයෙොයකොචි

ආසයවො. මජ්ජන්ති තයදව උභෙං, ෙං වා පනඤ්ඤම්පි සුරාසවවිනිමුත්තං 

මදනීෙං. ොෙ යචතනාෙ තං පිවන්ති, සා පමාදස්සකාරණත්තා පමාෙඅාානං 

නාම, තයතොපටිවිරතාතිඅත්යථො. 

6-7. මත්යතෙයසුත්තාදිවණ්ණනා 

1136-37. මත්යතෙයාති මාතුහිතා, මාතරි සම්මාපටිපන්නාති අත්යථො. 

යපත්යතෙයාදීසුපිතුහිතා යපත්යතෙයා. 

8-9. සාමඤ්ඤසුත්තාදිවණ්ණනා 

1138-39. සමණානං හිතා සාමඤ්ඤා. බ්රාහ්මණානංහිතා බ්රහ්මඤ්ඤා. යතසු
යතසුසම්මාපටිපන්නානංයෙයවතංඅධිවචනං. 

10. පචායිකසුත්තවණ්ණනා 

1140. කුයල යජඅාාපචායියනොති කුයලවග යජට්ඨානං අපචායියනො, 
නීචවුත්තියනොතිඅත්යථො. 

8. දුතිෙආමථධඤ්ඤයපෙයාලවග්යගො 

8. බීජගාමසුත්තවණ්ණනා 

1148. බීජගාමභූතගාමසමා ම්භාති මූලවගබීජං, ඛන්ධබීජං, ඵළුබීජං, 

අග්ගබීජං, බීජබීජන්ති පඤ්චවිධස්ස බීජගාමස්ස යචව ෙස්ස කස්සචි
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නීලවගතිණරුක්ඛාදිකස්ස භූතගාමස්ස ච සමාරම්භා, යඡදනපචනාදිභායවන
වියකොපනාපටිවිරතාතිඅත්යථො. 

9. විකාලවගයභොජනසුත්තවණ්ණනා 

1149. විථාලයභොජනාති කාලවගාතික්කන්තයභොජනා, 
මජ්ඣන්හිකාතික්කමයතොපට්ඨාෙොවකාලිකපරියභොගාතිඅත්යථො. 

10. ගන්ධවියලවගපනසුත්තවණ්ණනා 

1150. මාලවගාදීසු මාලාතිෙංකිඤ්චි පුප්ඵං. ගන්ධන්තිෙංකිඤ්චි ගන්ධජාතං. 

වියලපනන්තිඡවිරාගකරණං.තත්ථ පිළන්ධන්තාධායරන්තිනාම, ඌනට්ඨානං

පූයරන්තා මණ්යඩන්ති නාම, ගන්ධවයසන ඡවිරාගවයසන ච සාදිෙන්තා

විභූයසන්තිනාම. ාානං වුච්චතිකාරණං.තස්මාොෙදුස්සීලවගයයචතනාෙතානි 

මාලවගාධාරණාදීනිමහාජයනොකයරොති, තයතොපටිවිරතාතිඅත්යථො. 

9. තතිෙආමථධඤ්ඤයපෙයාලවග්යගො 

1. නච්චගීතසුත්තවණ්ණනා 

1151. සාසනස්ස අනනුයලවගොමත්තා විසූකං පටාණීභූතං දස්සනන්ති 

විසූථෙස්සනං. අත්තනානච්චනනච්චාපනාදිවයසනනච්චාචගීතා චවාදිතාච
අන්තමයසොමයූරනච්චාදිවයසනාපිපවත්තානංනච්චාදීනං විසූකභූතා දස්සනා 

චාති නච්චගීතවාදිතවිසූථෙස්සනා. නච්චාදීනිහිඅත්තනා පයෙොයජතුංවාපයරහි

පයෙොජායපතුං වා පයුත්තානි පස්සිතුං වා යනව භික්ඛූනං, න භික්ඛුනීනං
වට්ටන්ති. 

2. උච්චාසෙනසුත්තවණ්ණනා 

1152. උච්චාසෙනං වුච්චති පමාණාතික්කන්තං. මහාසෙනං 

අකප්පිෙත්ථරණං, තයතොපටිවිරතාතිඅත්යථො. 

3. ජාතරූපසුත්තවණ්ණනා 

1153. ජාතරූපන්ති සුවණ්ණං.  ජතන්ති කහාපයණො – යලවගොහමාසයකො, 

ජතුමාසයකො, දාරුමාසයකොති යෙ යවොහාරං ගච්ඡන්ති, තස්ස උභෙස්සාපි

පටිග්ගහණා පටිවිරතා. යනව නං උග්ගණ්හන්ති න උග්ගණ්හායපන්ති, න
උපනික්ඛිත්තංසාදිෙන්තීතිඅත්යථො. 
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4. ආමකධඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

1154. ආමකධඤ්ඤපටිග්ගහණාති සාලි-වීහි-ෙව-යගොධුම-කඞ්ගු-වරක-
කුද්රසූකසඞ්ඛාතස්ස සත්තවිධස්සාපි ආමකධඤ්ඤස්ස පටිග්ගහණා. න

යකවලවගඤ්චඑයතසංපටිග්ගහණයමව, ආමසනම්පිභික්ඛූනංනවට්ටතියෙව. 

5. ආමකමංසසුත්තවණ්ණනා 

1155. ආමථමංසපටිග්ගහණාති එත්ථ අඤ්ඤත්ර උද්දිස්ස අනුඤ්ඤාතා

ආමකමංසමච්ඡානංපටිග්ගහණයමවභික්ඛූනංනවට්ටති, යනොආමසනං. 

6. කුමාරිකසුත්තවණ්ණනා 

1156. ඉත්ථිකුමාරිථපටිග්ගහණාති එත්ථ ඉත්ථීති පුරිසන්තරගතා, ඉතරා 

කුමාරිථා නාම.තාසංපටිග්ගහණම්පිආමසනම්පිඅකප්පිෙයමව. 

7. දාසිදාසසුත්තවණ්ණනා 

1157. ොසිොසපටිග්ගහණාතිඑත්ථ දාසිදාසවයසයනවයතසංපටිග්ගහණං

නවට්ටති, ‘‘කප්පිෙකාරකංදම්මි, ආරාමිකං දම්මී’’තිඑවංවුත්යතපනවට්ටති. 

10. චතුත්කආමථධඤ්ඤයපෙයාලවග්යගො 

1. යඛත්තවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 

1161. ට්යජළථාදීසු ය ත්තවත්ථුපරියෙොසායනසු කප්පිොකප්පිෙනයෙො

විනෙවයසන උපපරික්ඛිතබ්යබො. තත්ථ යඛත්තං නාම ෙස්මිං පුබ්බණ්ණං 

රුහති. වත්ථු නාම ෙස්මිං අපරණ්ණං රුහති. ෙත්ථ වා උභෙං රුහති, තං
යඛත්තං. තදත්ථාෙ අකතභූමිභායගො වත්ථු. යඛත්තවත්ථුසීයසන යචත්ථ
වාපිතළාකාදීනිපි සඞ්ගහිතායනව. 

2-3. කෙවික්කෙසුත්තාදිවණ්ණනා 

1162-63. ථෙවික්ථොතිකොචවික්කො ච. දූයතෙයං වුච්චතිදූතකම්මං, 

ගිහීනං පණ්ණං වා සාසනං වා ගයහත්වා තත්ථ තත්ථ ගමනං. පහිණගමනං 

වුච්චති ඝරා ඝරං යපසිතස්ස ඛුද්දකගමනං. ට්නුයෙොයගො නාමතදුභෙකරණං.
තස්මා දූයතෙයපහිණගමනානුයෙොගාතිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 
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4. තුලවගාකූටසුත්තවණ්ණනා 

1164. තුලවගාකූටාදීසු කූටන්ති වඤ්චනං. තත්ථ තුලාකූටං තාව රූපකූටං, 

අඞ්ගකූටං, ගහණකූටං, පටිච්ඡන්නකූටන්තිචතුබ්බිධං යහොති.තත්ථ රූපකූටං 

නාම ද්යව තුලවගා සමරූපා කත්වා ගණ්හන්යතො මහතිො ගණ්හාති, දදන්යතො

ඛුද්දිකාෙ යදති. ට්ඞ්ගකූටං නාම ගණ්හන්යතො පච්ඡාභායග හත්යථන තුලවගං 

අක්කමති, දදන්යතො පුබ්බභායග. ගහණකූටං නාම ගණ්හන්යතො මූයලවග රජ්ජුං

ගණ්හාති, දදන්යතොඅග්යග. පටිච්ඡන්නකූටං නාම තුලවගංසුසිරංකත්වාඅන්යතො

අෙචුණ්ණං පක්ඛිපිත්වා ගණ්හන්යතො තං පච්ඡාභායග කයරොති, දදන්යතො
අග්ගභායග. 

ථංයසො වුච්චති සුවණ්ණපාති, තාෙ වඤ්චනං ථංසකූටං. කථං? එකං
සුවණ්ණපාතිංකත්වාඅඤ්ඤා ද්යව තිස්යසොයලවගොහපාතියෙොසුවණ්ණවණ්ණා

කයරොන්ති. තයතො ජනපදං ගන්ත්වා, කිඤ්චියදව අඩ්ඪකුලවගං පවිසිත්වා, 

‘‘සුවණ්ණභාජනානිකිණථා’’තිවත්වා, අග්යඝපුච්ඡියත සමග්ඝතරංදාතුකාමා

යහොන්ති, තයතොයතහි‘‘කථංඉයමසංසුවණ්ණභායවොජානිතබ්යබො’’ති වුත්යත
‘‘වීමංසිත්වා ගණ්හථා’’ති සුවණ්ණපාතිං පාසායණ ඝංසිත්වා සබ්බපාතියෙො
දත්වාගච්ඡන්ති. 

මානකූටං හදෙයභද-සිඛායභද-රජ්ජුයභදවයසන තිවිධං යහොති. තත්ථ 

හෙෙයභයෙො සප්පියතලවගාදිමිනනකායලවග ලවගබ්භති. තානි හි ගණ්හන්යතො
යහට්ඨාඡිද්යදනමායනන‘‘සණිකංආසිඤ්චා’’ති වත්වාඅන්යතොභාජයන බහුං

පග්ඝරායපත්වා ගණ්හාති, දදන්යතො ඡිද්දං පිධාෙ සීඝං පූයරත්වා යදති. 

සි ායභයෙො තිලවගතණ්ඩුලවගාදිමිනනකායලවගලවගබ්භති.තානිහිගණ්හන්යතොසණිකං

සිඛං උස්සායපත්වා ගණ්හාති, දදන්යතො යවයගන සිඛං භින්දන්යතො යදති. 

 ජ්ජුයභයෙො යඛත්තවත්ථුමිනනකායලවගලවගබ්භති.ලවගඤ්ජංඅලවගභන්තාහියඛත්තං
අමහන්තංමහන්තංකත්වා මිනන්ති. 

5. උක්යකොටනසුත්තවණ්ණනා 

1165. උක්යථොටනාදීසු උක්යථොටනන්ති සාමියක අස්සාමියක කාතුං

ලවගඤ්ජග්ගහණං. වඤ්චනන්ති යතහි යතහි උපායෙහි පයරසං වඤ්චනං.

තත්රිදයමකංවත්ථු – එයකොකිර ලුද්දයකො මිගඤ්ච මිගයපොතකඤ්ච ගයහත්වා

ආගච්ඡති. තයමයකො ධුත්යතො ‘‘කිං, යභො, මියගො අග්ඝති, කිං

මිගයපොතයකො’’ති?, ආහ. ‘‘මියගො ද්යවකහාපයණ, මිගයපොතයකොඑක’’න්ති 

ච වුත්යත කහාපණං දත්වා, මිගයපොතකං ගයහත්වා යථොකං ගන්ත්වා
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නිවත්යතො ‘‘න යම, යභො, මිගයපොතයකන අත්යථො, මිගං යම යදහී’’ති ආහ.

යතනහිද්යවකහාපයණයදහීති.නනු, යභො, මො පඨමංඑයකොකහාපයණො

දින්යනොති. ආම දින්යනොති. ඉමම්පි මිගයපොතකං ගණ්හ, එවං යසො ච 

කහාපයණො, අෙඤ්ච කහාපණග්ඝනයකො මිගයපොතයකොති ද්යව කහාපණා
භවිස්සන්තීති.යසො‘‘කාරණං වදතී’’තිසල්ලවගක්යඛත්වාමිගයපොතකංගයහත්වා
මිගංඅදාසීති. 

නිථතීතියෙොගවයසනවාමාොවයසනවා අපාමඞ්ගංපාමඞ්ගන්තිඅමණිං

මණින්ති, අසුවණ්ණං සුවණ්ණන්ති කත්වා පතිරූපයකන වඤ්චනං. 

සාචියෙොයගොති කුටිලවගයෙොයගො. එයතසංයෙව උක්යකොටනාදීනයමතං නාමං.
තස්මා උක්යකොටනසාචියෙොගා වඤ්චනසාචියෙොගා නිකතිසාචියෙොගාති
එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යකචි අඤ්ඤං දස්යසත්වා අඤ්ඤස්ස
පරිවත්තනංසාචියෙොයගොතිවදන්ති.තං පනවඤ්චයනයනවසඞ්ගහිතං. 

6-11. යඡදනසුත්තාදිවණ්ණනා 

1166-71. යඡෙනාදීසු යඡෙනන්ති හත්ථච්යඡදනාදි. වයධොති මරණං. 

බන්යධොති රජ්ජුබන්ධනාදීහි බන්ධනං. විප ායමොයසොති හිමවිපරායමොයසො, 
ගුම්බවිපරායමොයසොති දුවියධො. ෙං හිමපාතසමයෙ හියමන පටිච්ඡන්නා හුත්වා

මග්ගපටිපන්නංජනංමුසන්ති, අෙංහිමවිපරායමොයසො.ෙංගුම්බාදිපටිච්ඡන්නා

මුසන්ති, අෙංගුම්බවිපරායමොයසො. 

ආයලොයපො වුච්චති ගාමනිගමාදීනං වියලවගොපකරණං. සහසාථාය ොති

සාහසකිරිො, යගහං පවිසිත්වා, මනුස්සානං උයර සත්ථං ඨයපත්වා, 
ඉච්ඡිතභණ්ඩග්ගහණං. එවයමතස්මා
යඡදනවධබන්ධනවිපරායමොසආයලවගොපසහසාකාරා පටිවිරතා. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

ආමකධඤ්ඤයපෙයාලවගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිසාරත්ථප්පකාසිනිොසංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

මහාවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනථකා 
එත්තාවතා හි– 
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‘‘බහුකාරස්ස ෙතීනං විපස්සනාචාරනිපුණබුද්ධීනං, 

සංයුත්තව නිථාෙස්ස අත්ථසංවණ්ණනං කාතුං. 

‘‘සද්ධම්මස්සචිරට්ඨිතිමාසිසමායනනොමො; 

නිපුණාඅට්ඨකථාආරද්ධා සා ත්කපථාසිනී නාම. 

‘‘සාහිමහාඅට්ඨකථාෙසාරමාදාෙනිට්ඨිතාඑසා; 
අට්ඨසත්තතිමත්තාෙපාළිොභාණවායරහි. 

‘‘එකූනසට්ඨිමත්යතොවිසුද්ධිමග්යගොපිභාණවායරහි; 

අත්ථප්පකාසනත්ථාෙආගමානංකයතොෙස්මා. 

‘‘තස්මායතනසහාෙංඅට්ඨකථාභාණවාරගණනාෙ; 
යථොයකනඅපරිපූරංසත්තතිංසසතංයහොති. 

‘‘සත්තතිංසාධිකසත-පරිමාණංභාණවාරයතොඑවං; 
සමෙංපකාසෙන්තිංමහාවිහාරාධිවාසීනං. 

‘‘මූලවගට්ඨකථාෙ සාරමාදාෙමොඉමං කයරොන්යතන; 
ෙංපුඤ්ඤමුපචිතංයතනයහොතුසබ්යබොසුඛීයලවගොයකො. 

‘‘එතිස්සාකරණත්ථංයථයරන භෙන්තයජොතිපායලන; 
සුචිසීයලවගනසුභාසිතස්සපකාසෙන්තඤායණන. 

‘‘සාසනවිභූතිකායමනොචමායනනමංසුභගුයණන; 
ෙංසමධිගතංපුඤ්ඤංයතනාපිජයනොසුඛීභවතූ’’ති. 

පරමවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරිෙප්පටිමණ්ඩියතන 
සීලවගාචාරජ්ජවමද්දවාදිගුණසමුදෙසමුදියතන
සකසමෙසමෙන්තරගහනජ්යඣොගාහණසමත්යථන 

පඤ්ඤායවෙයත්තිෙසමන්නාගයතන තිපිටකපරිෙත්තිප්පයභයද සාට්ඨකයථ
සත්ථුසාසයන අප්පටිහතඤාණප්පභායවන මහායවෙයාකරයණන 

කරණසම්පත්තිජනිතසුඛවිනිග්ගතමධුයරොදාරවචනලවගාවණ්ණයුත්යතන
යුත්තමුත්තවාදිනා වාදීවයරන මහාකවිනා පභින්නපටිසම්භිදාපරිවායර
ඡළභිඤ්ඤාදිප්පයභදගුණප්පටිමණ්ඩියත උත්තරිමනුස්සධම්යම 

සුප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනං යථරවංසප්පදීපානං යථරානං මහාවිහාරවාසීනං 

වංසාලවගඞ්කාරභූයතන විපුලවගවිසුද්ධබුද්ධිනා බුද්ධයඝොයසොති ගරූහි
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පටුන 

ගහිතනාමයධයෙයන යථයරන කතා අෙං සා ත්කප්පථාසිනී නාම 
සංයුත්තනිකාෙට්ඨකථා. 

‘‘තාවතිට්ඨතුයලවගොකස්මිං, යලවගොකනිත්ථරයණසිනං; 

දස්යසන්තීකුලවගපුත්තානං, නෙංසීලවගවිසුද්ධිො. 

‘‘ොවබුද්යධොතිනාමම්පි, සුද්ධචිත්තස්සතාදියනො; 

යලවගොකම්හියලවගොකයජට්ඨස්ස, පවත්තතිමයහසියනො’’ති. 

සාරත්ථප්පකාසිනීනාම 

සංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාසබ්බාකායරනනිට්ඨිතා. 
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