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දුතිොහාරවණ්ණනා ................................................................... 92 

තතියාහාරවණ්ණනා .................................................................. 92 

චතුත්ථාහාරවණ්ණනා ................................................................ 93 

4. අත්ථිරාගසුත්තවණ්ණනා ........................................................... 93 

5. නගරසුත්තවණ්ණනා ................................................................. 95 

6. සම්මසසුත්තවණ්ණනා ............................................................... 97 

7. නළකලාපීසුත්තවණ්ණනා .......................................................... 98 

8. යකොසම්බිසුත්තවණ්ණනා ........................................................... 99 

9. උපයන්තිසුත්තවණ්ණනා .........................................................100 

10. සුසිමසුත්තවණ්ණනා ..............................................................100 

8. සමණබ්රාහ්මණවග්යගො .................................................................102 

1. ජරාමරණසුත්තාදිවණ්ණනා ......................................................102 

9. අන්තරයපයයාලවග්යගො ...............................................................102 

1. සත්ථුසුත්තාදිවණ්ණනා ............................................................102 

2. අභිසමයසංයුත්තං ............................................................................ 103 

1. නඛසිඛාසුත්තවණ්ණනා ...........................................................103 

2. යපොක්ඛරණීසුත්තවණ්ණනා .....................................................103 

3. සංයභජ්ජඋදකසුත්තාදිවණ්ණනා...............................................103 

4. පථවීසුත්තාදිවණ්ණනා .............................................................103 

3. ධාතුසංයුත්තං ................................................................................... 105 

1. නානත්තවග්යගො ..........................................................................105 

1. ධාතුනානත්තසුත්තවණ්ණනා ...................................................105 

2. ඵස්සනානත්තසුත්තවණ්ණනා ..................................................105 

3. යනොඵස්සනානත්තසුත්තවණ්ණනා ...........................................106 

4. යවදනානානත්තසුත්තවණ්ණනා ...............................................106 

5. දුතියයවදනානානත්තසුත්තවණ්ණනා .......................................106 



සංයුත්තනිකායය   නිදානවග්ගටීකා 

iv 

පටුන 

6. බාහිරධාතුනානත්තසුත්තවණ්ණනා ..........................................106 

7. සඤ්ඤානානත්තසුත්තවණ්ණනා ..............................................106 

8. යනොපරියයසනානානත්තසුත්තවණ්ණනා ..................................107 

9. බාහිරඵස්සනානත්තසුත්තාදිවණ්ණනා ......................................107 

2. දුතියවග්යගො ................................................................................108 

1. සත්තධාතුසුත්තවණ්ණනා ........................................................108 

2. සනිදානසුත්තවණ්ණනා ...........................................................109 

3. ගිඤ්ජකාවසථසුත්තවණ්ණනා ..................................................110 

4. හීනාධිමුත්තිකසුත්තවණ්ණනා ..................................................111 

5. චඞ්කමසුත්තවණ්ණනා.............................................................112 

6. සගාථාසුත්තවණ්ණනා .............................................................113 

7. අස්සද්ධසංසන්දනසුත්තවණ්ණනා ............................................113 

8-12. අස්සද්ධමූලකසුත්තාදිවණ්ණනා ..........................................113 

3. කම්මපථවග්යගො ..........................................................................114 

1-2. අසමාහිතසුත්තාදිවණ්ණනා ...................................................114 

3-5. පඤ්චසික්ඛාපදසුත්තාදිවණ්ණනා ..........................................114 

7. දසඞ්ගසුත්තවණ්ණනා ..............................................................118 

4. චතුත්ථවග්යගො .............................................................................118 

1. චතුධාතුසුත්තවණ්ණනා............................................................118 

2. පුබ්යබසම්යබොධසුත්තවණ්ණනා ...............................................118 

3. අචරිංසුත්තවණ්ණනා ...............................................................119 

4. යනොයචදංසුත්තවණ්ණනා .........................................................119 

5. එකන්තදුක්ඛසුත්තවණ්ණනා ....................................................120 

6-10. අභිනන්දසුත්තාදිවණ්ණනා ..................................................120 

4. අනමතග්ගසංයුත්තං ......................................................................... 121 

1. පඨමවග්යගො ................................................................................121 

1. තිණකට්ඨසුත්තවණ්ණනා ........................................................121 

2. පථවීසුත්තවණ්ණනා ................................................................121 

3. අස්සුසුත්තවණ්ණනා ................................................................121 

4. ඛීරසුත්තවණ්ණනා ...................................................................122 



සංයුත්තනිකායය   නිදානවග්ගටීකා 

v 

පටුන 

5. පබ්බතසුත්තවණ්ණනා .............................................................122 

6. සාසපසුත්තවණ්ණනා ...............................................................122 

7. සාවකසුත්තවණ්ණනා ..............................................................122 

8. ගඞ්ගාසුත්තවණ්ණනා ..............................................................122 

9. දණ්ඩසුත්තවණ්ණනා ...............................................................122 

10. පුග්ගලසුත්තවණ්ණනා ...........................................................123 

2. දුතියවග්යගො ................................................................................123 

1. දුග්ගතසුත්තවණ්ණනා .............................................................123 

2. සුඛිතසුත්තවණ්ණනා ...............................................................123 

3. තිංසමත්තසුත්තවණ්ණනා ........................................................123 

4-9. මාතුසුත්තාදිවණ්ණනා ..........................................................123 

10. යවපුල්ලපබ්බතසුත්තවණ්ණනා ..............................................124 

5. කස්සපසංයුත්තං .............................................................................. 125 

1. සන්තුට්ඨසුත්තවණ්ණනා .........................................................125 

2. අයනොත්තප්පීසුත්තවණ්ණනා ...................................................126 

3. චන්දූපමසුත්තවණ්ණනා ...........................................................127 

4. කුලූපකසුත්තවණ්ණනා ............................................................128 

5. ජිණ්ණසුත්තවණ්ණනා .............................................................128 

6. ඔවාදසුත්තවණ්ණනා ...............................................................129 

7. දුතියඔවාදසුත්තවණ්ණනා ........................................................130 

8. තතියඔවාදසුත්තවණ්ණනා .......................................................130 

9. ඣානාභිඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා ...................................................130 

10. උපස්සයසුත්තවණ්ණනා ........................................................131 

11. චීවරසුත්තවණ්ණනා ..............................................................131 

12. පරංමරණසුත්තවණ්ණනා .......................................................137 

13. සද්ධම්මප්පතිරූපකසුත්තවණ්ණනා ........................................137 

6. ලාභසක්කාරසංයුත්තං ...................................................................... 140 

1. පඨමවග්යගො ................................................................................140 

1. දාරුණසුත්තවණ්ණනා .............................................................140 

2. බළිසසුත්තවණ්ණනා ...............................................................140 



සංයුත්තනිකායය   නිදානවග්ගටීකා 

vi 

පටුන 

3-4. කුම්මසුත්තාදිවණ්ණනා ........................................................140 

5. මීළ්හකසුත්තවණ්ණනා ............................................................140 

6. අසනිසුත්තවණ්ණනා ...............................................................141 

7. දිද්ධසුත්තවණ්ණනා .................................................................141 

8. සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා............................................................141 

9. යවරම්භසුත්තවණ්ණනා ...........................................................141 

10. සගාථකසුත්තවණ්ණනා .........................................................141 

2. දුතියවග්යගො ................................................................................141 

1-2. සුවණ්ණපාතිසුත්තාදිවණ්ණනා .............................................141 

3. තතියවග්යගො ...............................................................................142 

1. මාතුගාමසුත්තවණ්ණනා ..........................................................142 

2. කල්යාණීසුත්තවණ්ණනා .........................................................142 

3-6. එකපුත්තකසුත්තාදිවණ්ණනා ................................................142 

7. තතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා ......................................142 

8. ඡවිසුත්තවණ්ණනා ...................................................................142 

9. රජ්ජුසුත්තවණ්ණනා ................................................................142 

10. භික්ඛුසුත්තවණ්ණනා .............................................................142 

4. චතුත්ථවග්යගො .............................................................................143 

1-4. භින්දිසුත්තාදිවණ්ණනා .........................................................143 

5. අචිරපක්කන්තසුත්තවණ්ණනා .................................................143 

6. පඤ්චරථසතසුත්තවණ්ණනා ....................................................143 

7-13. මාතුසුත්තාදිවණ්ණනා ........................................................143 

7. රාහුලසංයුත්තං ................................................................................ 144 

1. පඨමවග්යගො ................................................................................144 

1-8. චක්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනා .........................................................144 

9. ධාතුසුත්තවණ්ණනා .................................................................144 

10. ඛන්ධසුත්තවණ්ණනා .............................................................145 

2. දුතියවග්යගො ................................................................................145 

11. අනුසයසුත්තවණ්ණනා ...........................................................145 

12. අපගතසුත්තවණ්ණනා ...........................................................145 



සංයුත්තනිකායය   නිදානවග්ගටීකා 

vii 

පටුන 

8. ලක්ඛණසංයුත්තං ............................................................................ 146 

1. පඨමවග්යගො ................................................................................146 

1. අට්ඨිසුත්තවණ්ණනා ................................................................146 

2. යපසිසුත්තවණ්ණනා ................................................................147 

3. පිණ්ඩසුත්තවණ්ණනා ..............................................................147 

4. නිච්ඡවිසුත්තවණ්ණනා .............................................................147 

5. අසියලොමසුත්තවණ්ණනා .........................................................147 

6. සත්තිසුත්තවණ්ණනා ...............................................................147 

7. උසුයලොමසුත්තවණ්ණනා .........................................................147 

8. සූචියලොමසුත්තවණ්ණනා .........................................................147 

9. දුතියසූචියලොමසුත්තවණ්ණනා ..................................................147 

10. කුම්භණ්ඩසුත්තවණ්ණනා ......................................................148 

2. දුතියවග්යගො ................................................................................148 

1. සසීසකසුත්තවණ්ණනා ............................................................148 

3. නිච්ඡවිත්ථිසුත්තවණ්ණනා .......................................................148 

4. මඞ්ගුලිත්ථිසුත්තවණ්ණනා .......................................................148 

5. ඔකිලිනීසුත්තවණ්ණනා ...........................................................148 

6. අසීසකසුත්තවණ්ණනා .............................................................148 

7-11. පාපභික්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනා ................................................148 

9. ඔපම්මසංයුත්තං ............................................................................... 150 

1. කූටසුත්තවණ්ණනා ..................................................................150 

2. නඛසිඛසුත්තවණ්ණනා ............................................................150 

3. කුලසුත්තවණ්ණනා .................................................................150 

4. ඔක්ඛාසුත්තවණ්ණනා ..............................................................150 

5. සත්තිසුත්තවණ්ණනා ...............................................................151 

6. ධනුග්ගහසුත්තවණ්ණනා .........................................................151 

7. ආණිසුත්තවණ්ණනා ................................................................152 

8. කලිඞ්ගරසුත්තවණ්ණනා ..........................................................153 

9. නාගසුත්තවණ්ණනා ................................................................154 

10. බිළාරසුත්තවණ්ණනා .............................................................154 



සංයුත්තනිකායය   නිදානවග්ගටීකා 

viii 

පටුන 

11. සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා .........................................................154 

12. දුතියසිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා ..................................................154 

10. භික්ඛුසංයුත්තං ............................................................................... 155 

1. යකොලිතසුත්තවණ්ණනා ...........................................................155 

2. උපතිස්සසුත්තවණ්ණනා ..........................................................155 

3. ඝටසුත්තවණ්ණනා ..................................................................155 

4. නවසුත්තවණ්ණනා ..................................................................156 

5. සුජාතසුත්තවණ්ණනා ..............................................................156 

6. ලකුණ්ඩකභද්දියසුත්තවණ්ණනා ..............................................156 

7. විසාඛසුත්තවණ්ණනා ...............................................................157 

9. තිස්සසුත්තවණ්ණනා ...............................................................157 

10. යථරනාමකසුත්තවණ්ණනා ....................................................158 

11. මහාකප්පිනසුත්තවණ්ණනා ....................................................159 

12. සහායකසුත්තවණ්ණනා .........................................................160 

 

  



සංයුත්තනිකායය   නිදානවග්ගටීකා 

ix 

පටුන 

 



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 

1 

පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිකායෙ 

නිදානවග්ගටීකා 

1. නිදානසංයුත්තං 

1. බුද්ධවග්යගො 

1. පටිච්චසමුප්පාදසුත්තවණ්ණනා 
1. දුතියසුත්තාදීනිපි පටිච්චසමුප්පාදවයසයනවයදසිතානීතිආහ ‘‘පඨමං 

පටිච්චසමුප්පාදසුත්ත’’න්ති. තත්රාතිපදංයය යදසකාලාඉධවිහරණකිරියාය

වියසසනභායවන වුත්තා, යතසං පරිදීපනන්ති දස්යසන්යතො ‘‘ෙං

සමෙං…යප.… දීයපතී’’ති ආහ. තං-සද්යදො හි වුත්තස්ස අත්ථස්ස 

පටිනිද්යදයසො, තස්මා ඉධ යදසස්ස කාලස්ස වා පටිනිද්යදයසො භවිතුං

අරහති, න අඤ්ඤස්ස. අයං තාව තත්රසද්දස්ස පටිනිද්යදසභායව
අත්ථවිභාවනා. යස්මා පන ඊදියසසු ඨායනසු තත්රසද්යදො

ධම්මයදසනාවිසිට්ඨං යදසං කාලඤ්ච විභායවති, තස්මා වුත්තං 

‘‘භාසිතබ්බයුත්යත වා යදසකායෙ’’ති. යතන තත්රාති යත්ථ භගවා

ධම්මයදසනත්ථං භික්ඛූආලපිඅභාසි, තාදියසයදයස, කායලවාතිඅත්යථො. 

න හීතිආදිනාතයමවත්ථංසමත්යථති. 

නනුචයත්ථඨියතොභගවා ‘‘අකායලොයඛොතාවා’’තිආදිනාබාහියස්ස 

ධම්මයදසනං පටික්ඛිපි, තත්යථව අන්තරවීථියං ඨියතොව තස්ස ධම්මං 

යදයසසීති? සච්චයමතං.අයදයසතබ්බකායලඅයදසනායහිඉදංඋදාහරණං. 

යතනාහ ‘‘අකායෙො ය ො තාවා’’ති. යං පන තත්ථ වුත්තං ‘‘අන්තරඝරං

පවිට්ඨම්හා’’ති, තම්පි තස්ස අකාලභාවස්යසව පරියායයන දස්සනත්ථං 
වුත්තං. තස්ස හි තදා අද්ධානපරිස්සයමන රූපකායය අකම්මඤ්ඤතා

අයහොසි, බලවපීතියවයගන නාමකායය. තදුභයස්ස වූපසමං ආගයමන්යතො
පපඤ්චපරිහාරත්ථං භගවා ‘‘අකායලො යඛො’’ති පරියායයන පටික්ඛිපි.
අයදයසතබ්බයදයස අයදසනාය පන උදාහරණං ‘‘අථ යඛො භගවා මග්ගා 

ඔක්කම්ම අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල නිසීදි, විහාරයතො නික්ඛමිත්වා

විහාරපච්ඡායායං පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදී’’තිඑවමාදිකංඉධ ආදිසද්යදන 

සඞ්ගහිතං.‘‘සයඛොයසොභික්ඛයවබායලොඉධපාපානිකම්මානිකරිත්වා’’ති

එවමාදීසු (ම. නි. 3.248) පදපූරණමත්යත ය ො-සද්යදො, ‘‘දුක්ඛං යඛො

අගාරයවො විහරති අප්පතිස්යසො’’තිආදීසු (අ. නි. 4.21) අවධාරයණ, 

‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, ආවුයසො, සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතො සාවකා

වියවකං නානුසික්ඛන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.31) ආදිකාලත්යථ, 
වාකයාරම්යභති අත්යථො. තත්ථ පදපූරයණන වචනාලඞ්කාරමත්තං කතං

යහොති, ආදිකාලත්යථන වාකයස්ස උපඤ්ඤාසමත්තං, අවධාරණත්යථන
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පටුන 

පන නියමදස්සනං. ‘‘තස්මා ආමන්යතසි එවා’’ති ආමන්තයන නියයමො
දස්සියතොයහොතීති. 

‘‘භගවාතියෙොකගරුදීපන’’න්තිකස්මා වුත්තං, නනුපුබ්යබ‘‘භගවා’’ති

පදං වුත්තන්ති? යදිපි පුබ්යබ වුත්තං, තං පන යථාවුත්තට්ඨායන

විහරණකිරියාය කත්තුවියසසදස්සනපරං, න ආමන්තනකිරියාය, ඉධ පන 

ආමන්තනකිරියාය, තස්මා තදත්ථං පුන භගවාති පාළියං වුත්තන්ති.

තස්සත්ථං දස්යසතුං ‘‘භගවාති යෙොකගරුදීපන’’න්ති ආහ. 

කථාසවනයුත්තපුග්ගෙවචනන්ති වක්ඛමානාය පටිච්චසමුප්පාදයදසනාය 

සවනයයොගයපුග්ගලවචනං.චතූසුපිපරිසාසුභික්ඛූඑවඑදිසානංයදසනානං
වියසයසන භාජනභූතාතිසාතිසයයනසාසනසම්පටිග්ගාහකභාවදස්සනත්ථං

ඉධභික්ඛුගහණන්ති දස්යසත්වාඉදානිසද්දත්ථංදස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආහ. 

තත්ථ භික් යකොති භික්ඛූති භික්ඛනසීලත්තා භික්ඛනධම්මත්තා භික්ඛූති

අත්යථො. භික් ාචරිෙං අජ්ඣුපගයතොතිබුද්ධාදීහිපිඅජ්ඣුපගතංභික්ඛාචරියං
උඤ්ඡාචරියං අජ්ඣුපගතත්තාඅනුට්ඨිතත්තාභික්ඛු.යයොහියකොචිඅප්පංවා

මහන්තං වා යභොගක්ඛන්ධං පහාය අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො, යසො
කසියගොරක්ඛාදීහි ජීවිකකප්පනං හිත්වා ලිඞ්ගසම්පටිච්ඡයනයනව 
භික්ඛාචරියං අජ්ඣුපගතත්තා භික්ඛු. පරපටිබද්ධජීවිකත්තා වා
විහාරමජ්යඣ කාජභත්තං භුඤ්ජමායනොපි භික්ඛාචරියං අජ්ඣුපගයතොති
භික්ඛු පිණ්ඩියායලොපයභොජනං නිස්සාය පබ්බජ්ජාය උස්සාහජාතත්තා වා
භික්ඛාචරියංඅජ්ඣුපගයතොතිභික්ඛූති එවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

ආදිනානයෙනාති‘‘භින්නපටධයරොතිභික්ඛු, භින්දතිපාපයකඅකුසයල

ධම්යමති භික්ඛු, භින්නත්තා පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං 

භික්ඛූ’’තිආදිනා විභඞ්යග (විභ. 509) ආගතනයයන. ඤාපයනති

අවයබොධයන, පටියවදයනති අත්යථො. භික් නසීෙතා, න කසිවාණිජ්ජාදීහි

ජීවනසීලතා. භික් නධම්මතා ‘‘උද්දිස්ස අරියා තිට්ඨන්තී’’ති (ජා. 1.7.59) 

එවං වුත්තභික්ඛනසභාවතා, න යාචනායකොහඤ්ඤසභාවතා. භික් යන 

සාධුකාරිතා ‘‘උත්තිට්යඨ නප්පමජ්යජයයා’’ති (ධ. ප. 168) වචනං 

අනුස්සරිත්වාතත්ථඅප්පමජ්ජතා.අථවා සීෙං නාම පකතිසභායවො.ඉධපන

තථාධිට්ඨානං. ධම්යමොති වතං. අපයර පන ‘‘සීෙං නාම වතවයසන

සමාදානං. ධම්යමො නාම පයවණි-ආගතං චාරිත්තං. සාධුකාරිතා 
සක්කච්චකාරිතා ආදරකිරියා’’තිවණ්යණන්ති. 

හීනාධිකජනයසවිතවුත්තින්ති යය භික්ඛුභායව ඨිතාපි ජාතිමදාදිවයසන

උද්ධතා උන්නළා, යය ච ගිහිභායව පයරසු අත්ථිකභාවම්පි අනුපගතතාය

භික්ඛාචරියං පරමකාපඤ්ඤං මඤ්ඤන්ති, යතසං උභයයසම්පි යථාක්කමං
‘‘භික්ඛයවො’’තිවචයනනහීනජයනහිදලිද්යදහිපරමකාපඤ්ඤතංපත්යතහි 

පරකුයලසු භික්ඛාචරියාය ජීවිකං කප්යපන්යතහි යසවිතං වුත්තිං

පකායසන්යතො උද්ධතභාවනිග්ගහං කයරොති, අධිකජයනහි
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උළාරයභොගඛත්තියකුලාදියතො පබ්බජියතහි බුද්ධාදීහි ආජීවයසොධනත්ථං
යසවිතං වුත්තිං පකායසන්යතො දීනභාවනිග්ගහං කයරොතීති යයොයජතබ්බං.

යස්මා ‘‘භික්ඛයවො’’ති වචනං ආමන්තනභාවයතො අභිමුඛීකරණං, 

පකරණයතො සාමත්ථියයතො ච සුස්සූසාජනනං, 

සක්කච්චසවනමනසිකාරනියයොජනඤ්ච යහොති, තස්මා තමත්ථං 

දස්යසන්යතො ‘‘භික් යවොතිඉමිනා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ සාධුකංමනසිකායරපීතිසාධුකංසවයන සාධුකංමනසිකායරච.

කථංපවත්තිතාසවනාදයයොසාධුකංපවත්තිතායහොන්තීති? ‘‘අද්ධා ඉමාය 
පටිපත්තියා සකලසාසනසම්පත්ති හත්ථගතා භවිස්සතී’’ති 

ආදරගාරවයයොයගන කථාදීසු අපරිභවාදිනා ච. වුත්තඤ්හි ‘‘පඤ්චහි, 

භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො සුණන්යතො සද්ධම්මං භබ්යබොනියාමං

ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තං. කතයමහි පඤ්චහි? න කථං

පරියභොති, නකථිකංපරියභොති, නඅත්තානංපරියභොති, අවික්ඛිත්තචිත්යතො

ධම්මංසුණාතිඑකග්ගචිත්යතො, යයොනියසොච මනසිකයරොති.ඉයමහියඛො, 

භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහිසමන්නාගයතො සුණන්යතො සද්ධම්මං භබ්යබො

නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්ත’’න්ති (අ. නි. 5.151). 

යතනාහ ‘‘සාධුකංමනසිකාරාෙත්තාහිසාසනසම්පත්තී’’ති. සාසනසම්පත්ති 

නාම සීලාදිනිප්ඵත්ති. පඨමං උප්පන්නත්තා අධිගමවයසන. 

සත්ථුචරිොනුවිධාෙකත්තා සීලාදිගුණානුට්ඨායනන. තිණ්ණං යානානං

වයසනඅනුධම්මපටිපත්තිසම්භවයතො සකෙසාසනපටිග්ගාහකත්තා. 

සන්තිකත්තාති සමීපභාවයතො. සන්තිකාවචරත්තාති සබ්බකාලං

සංවුත්තිභාවයතො. ෙථානුසිට්ඨන්ති අනුසාසනියානුරූපං, අනුසාසනිං

අනවයසසයතො පටිග්ගයහත්වාති අත්යථො. එකච්යච භික්ඛූති යය 

පටිච්චසමුප්පාදධම්යමයදසනාපසුතා, යත.පුබ්යබ‘‘සබ්බපරිසසාධාරණාහි
භගවයතො ධම්මයදසනා’’තිආදිනා භික්ඛූනං එව ආමන්තනකාරණං
දස්යසත්වාඉදානිභික්ඛූ ආමන්යතත්වාධම්මයදසනායපයයොජනංදස්යසතුං 

කිමත්ථංපන භගවාතියචොදනංසමුට්ඨායපති.තත්ථ අඤ්ඤං චින්යතන්තාති

අඤ්ඤවිහිතා. වික්ඛිත්තචිත්තාති අසමාහිතචිත්තා. ධම්මං

පච්චයවක් න්තාති හියයයො තයතො පරදිවයසසු වා සුතධම්මං පති මනසා
අයවක්ඛන්තා.භික්ඛූආමන්යතත්වාධම්යම යදසියමායනආදියතොපට්ඨාය
යදසනං සල්ලක්යඛතුං සක්යකොතීති ඉමයමවත්ථං බයතියරකමුයඛන 

දස්යසතුං ‘‘යතඅනාමන්යතත්වා’’තිආදිවුත්තං. 

භික් යවොති ච සන්ධිවයසන ඉ-කාරයලොයපො දට්ඨබ්යබො ‘‘භික්ඛයවො

ඉතී’’ති, අයඤ්හි ඉතිසද්යදො 
යහතුපරිසමාපනාදිපදත්ථවිපරියායපකාරාවධාරණනිදස්සනාදිඅයනකත්ථප

යභයදො. තථා යහස ‘‘රුප්පතීති යඛො, භික්ඛයව, තස්මා ‘රූප’න්ති

වුච්චතී’’තිආදීසු(සං.නි.3.79) යහතුම්හිදිස්සති, ‘‘තස්මාතිහයම, භික්ඛයව, 
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පටුන 

ධම්මදායාදා භවථ, මා ආමිසදායාදා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.29) පරිසමාපයන, 

‘‘ඉති වා එවරූපා විසූකදස්සනා පටිවිරයතො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.13) 

ආදිඅත්යථ‘‘මාගණ්ඩියයොතිතස්සබ්රාහ්මණස්ස සඞ්ඛාසමඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති 
යවොහායරො නාමං නාමකම්මං නාමයධයයං නිරුත්ති බයඤ්ජනං

අභිලායපො’’තිආදීසු (මහානි. 73, 75) පදත්ථවිපරියායය, ‘‘ඉති යඛො, 

භික්ඛයව, සප්පටිභයයො බායලො, අප්පටිභයයො පණ්ඩියතො. සඋපද්දයවො

බායලො, අනුපද්දයවො පණ්ඩියතො’’තිආදීසු (ම.නි. 3.124) පකායර, ‘‘අත්ථි

ඉදප්පච්චයා ජරාමරණන්ති ඉති පුට්යඨන සතා, ආනන්ද, අත්ථීතිස්ස

වචනීයං. කිං පච්චයා ජරාමරණන්ති ඉති යච වයදයය, ජාතිපච්චයා

ජරාමරණන්ති ඉච්චස්ස වචනීය’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.96) අවධාරයණ, 

‘‘සබ්බමත්ථීති යඛො, කච්චාන, අයයමයකො අන්යතො, සබ්බං නත්ථීති අයං

දුතියයො අන්යතො’’තිආදීසු (සං. නි. 2.15; 3.90) නිදස්සයන. ඉධාපි 

නිදස්සයන එව දට්ඨබ්යබො. භික් යවොති ආමන්තනාකායරො තයමස ඉති-
සද්යදො නිදස්යසති ‘‘භික්ඛයවොති ආමන්යතසී’’ති. ඉමිනා නයයන 

භද්දන්යතතිආදීසුපියථාරහංඉතිසද්දස්සඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

පුබ්යබ ‘‘භගවාආමන්යතසී’’තිවුත්තත්තාභගවයතො පච්චස්යසොසුන්ති
ඉධභගවයතොතිසාමිවචනංආමන්තනයමවසම්බන්ධීඅන්තරංඅයපක්ඛතීති 

ඉමිනා අධිප්පායයන ‘‘භගවයතො ආමන්තනං පටිඅස්යසොසු’’න්ති වුත්තං. 

භගවයතොතිඉදංපනපටිස්සවසම්බන්යධනසම්පදානවචනං. එත්තාවතායං
කාලයදසයදසකපරිසාපයදසපටිමණ්ඩිතං නිදානං භාසිතන්ති සම්බන්යධො. 

එත්ථාහ–කිමත්ථංපනධම්මවිනයසඞ්ගයහකරියමායනනිදානවචනං, නනු

භගවතා භාසිතවචනස්යසව සඞ්ගයහො කාතබ්යබොති? වුච්චයත – යදසනාය 

ඨිතිඅසම්යමොසසද්යධයයභාවසම්පාදනත්ථං.
කාලයදසයදසකනිමිත්තපරිසාපයදයසහි උපනිබන්ධිත්වා ඨපිතා හි යදසනා

චිරට්ඨිතිකා යහොති අසම්යමොසධම්මා සද්යධයයා ච, 
යදසකාලකත්තුයසොතුනිමිත්යතහි උපනිබන්යධො විය යවොහාරවිනිච්ඡයයො.

යතයනව චායස්මතා මහාකස්සයපන ‘‘පටිච්චසමුප්පාදසුත්තං, ආවුයසො

ආනන්ද, කත්ථභාසිත’’න්තිආදිනා යදසාදිපුච්ඡාසුකතාසුතාසංවිස්සජ්ජනං
කයරොන්යතන ධම්මභණ්ඩාගාරියකන ‘‘එවං යම සුත’’න්ති ආයස්මතා
ආනන්යදනඉමස්සසුත්තස්සනිදානංභාසිතං. 

අපිච සත්ථු සම්පත්තිපකාසනත්ථං නිදානවචනං. තථාගතස්ස හි
භගවයතො පුබ්බරචනානුමානාගමතක්කාභාවයතො සම්මාසම්බුද්ධභාවසිද්ධි.

න හි සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්බරචනාදීහි අත්යථො අත්ථි, සබ්බත්ථ 
අප්පටිහතඤාණචාරතාය එකප්පමාණත්තා ච යඤයයධම්යමසු. තථා 
ආචරියමුට්ඨිධම්මමච්ඡරියසත්ථුසාවකානුයරොධාභාවයතො ඛීණාසවත්තසිද්ධි.
න හි සබ්බයසො ඛීණාසවස්ස යත සම්භවන්තීති සුවිසුද්ධා චස්ස

පරානුග්ගහප්පවත්ති, එවං යදසකසංකියලසභූතානං
දිට්ඨිසීලසම්පදාදූසකානං අවිජ්ජාතණ්හානං අච්චන්තාභාවසංසූචයකහි



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

ඤාණසම්පදාපහානසම්පදාභිබයඤ්ජනයකහි ච සංබුද්ධවිසුද්ධභායවහි

පුරිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධි, තයතො එව ච අන්තරායිකනියයානිකධම්යමසු
සම්යමොහාභාවසිද්ධියතො පච්ඡිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධීති භගවයතො
චතුයවසාරජ්ජසමන්නාගයමො අත්තහිතපරහිතපටිපත්ති ච නිදානවචයනන

පකාසිතා යහොති, තත්ථ තත්ථ සම්පත්තපරිසාය අජ්ඣාසයානුරූපං

ඨානුප්පත්තිකපටිභායනන ධම්මයදසනාදීපනයතො, ඉධපනමූලද්වයවයසන
අන්තද්වයරහිතස්ස තිසන්ධිකාලබන්ධස්ස 
චතුබ්බිධනයසඞ්යඛපගම්භීරභාවයුත්තස්ස පටිච්චසමුප්පාදස්ස යබොධියා
නිදස්සනයතො චාති යයොයජතබ්බං. යතන වුත්තං ‘‘සත්ථු
සම්පත්තිපකාසනත්ථංනිදානවචන’’න්ති. 

තථා සාසනසම්පත්තිපකාසනත්ථං නිදානවචනං. 
ඤාණකරුණාපරිග්ගහිතසබ්බකිරියස්ස හි භගවයතො නත්ථි නිරත්ථිකා

පවත්ති, අත්තහිතත්ථාවා, තස්මාපයරසංඑවඅත්ථායපවත්තසබ්බකිරියස්ස 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සකලම්පිකායවචීමයනොකම්මං යථාපවත්තං වුච්චමානං 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි යථාරහං සත්තානං අනුසාසනට්යඨන

සාසනං, න කබ්බරචනා.තයිදංසත්ථුචරිතංකාලයදසයදසකපරිසාපයදයසහි

සද්ධිං තත්ථ තත්ථ නිදානවචයනහි යථාරහං පකාසීයති, ඉධ පන
ද්වාදසපදිකපච්චයාකාරවිභාවයනන යතන. යතන වුත්තං
‘‘සාසනසම්පත්තිපකාසනත්ථංනිදානවචන’’න්ති. 

අපිචසත්ථුපමාණභාවප්පකාසයනනසාසනස්සපමාණභාවදස්සනත්ථං 

නිදානවචනං, තඤ්චස්ස පමාණභාවදස්සනං යහට්ඨා වුත්තනයානුසායරන
‘‘භගවා’’තිචඉමිනා පයදනවිභාවිතන්තියවදිතබ්බං.‘‘භගවා’’තිචඉමිනා
තථාගතස්ස රාගයදොසයමොහාදි-
සබ්බසංකියලසමලදුච්චරිතාදියදොසප්පහානදීපයනන වචයනන 

අනඤ්ඤසාධාරණසුපරිසුද්ධඤාණකරුණාදිගුණවියසසයයොගපරිදීපයනන
තයතො එව සබ්බසත්තුත්තමභාවදීපයනන අයමත්යථො සබ්බථා පකාසියතො
යහොතීති.ඉදයමත්ථනිදානවචයන පයයොජනනිදස්සනං. 

නික්ඛිත්තස්සාති යදසිතස්ස.යදසනාපිහියදයසතබ්බස්සසීලාදිඅත්ථස්ස 
වියනයයසන්තායනසු නික්ඛිපනයතො ‘‘නික්යඛයපො’’ති වුච්චතීති
‘‘සුත්තනික්යඛපං තාව විචායරත්වා වුච්චමානා පාකටා යහොතී’’ති
සාමඤ්ඤයතො භගවයතො යදසනාය සමුට්ඨානස්ස විභාගං දස්යසත්වා
‘‘එත්ථායං යදසනා එවංසමුට්ඨානා’’ති යදසනාය සමුට්ඨායන දස්සියත 

සුත්තස්ස සම්මයදව නිදානපරිජානයනන වණ්ණනාය සුවිඤ්යඤයයත්තා
වුත්තං.තයතො යහට්ඨා‘‘කස්මාභගවතාපටිච්චසමුප්පාදවයසයනවයදසනා
ආරද්ධා’’ති යකනචි යචොදනාය කතාය ‘‘පරජ්ඣාසයයොයං
සුත්තනික්යඛයපො’’ති පරිහායරො සුකථියතො යහොති. තත්ථ යථා 
අයනකසතඅයනකසහස්සයභදානිපි සුත්තන්තානි

සංකියලසභාගියාදිපධානනයයන යසොළසවිධතං නාතිවත්තන්ති, එවං



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

අත්තජ්ඣාසයාදිසුත්තනික්යඛපවයසන චතුබ්බිධභාවන්තිආහ ‘‘චත්තායරො

හි සුත්තනික්ය පා’’ති. එත්ථ ච යථා අත්තජ්ඣාසයස්ස අට්ඨුප්පත්තියා ච

පරජ්ඣාසයපුච්ඡාහි සද්ධිං සංසග්ගයභයදො සම්භවති ‘‘අත්තජ්ඣාසයයො ච

පරජ්ඣාසයයොච, අත්තජ්ඣාසයයොචපුච්ඡාවසියකොච, අත්තජ්ඣාසයයොච 

පරජ්ඣාසයයො ච පුච්ඡාවසියකො ච, අට්ඨුප්පත්තියකො ච පරජ්ඣාසයයො ච, 

අට්ඨුප්පත්තියකො චපුච්ඡාවසියකොච, අට්ඨුප්පත්තියකොචපරජ්ඣාසයයොච

පුච්ඡාවසියකො චා’’ති අජ්ඣාසයපුච්ඡානුසන්ධිසම්භවයතො, එවං යදිපි

අට්ඨුප්පත්තියා අජ්ඣාසයයනපි සංසග්ගයභයදො සම්භවති, 
අත්තජ්ඣාසයාදීහිපනපුරයතොඨියතහිඅට්ඨුප්පත්තියා සංසග්යගොනත්ථීති.
නයිධ නිරවයසයසො විත්ථාරනයයො සම්භවතීති ‘‘චත්තායරො හි 
සුත්තනික්යඛපා’’ති වුත්තං. තදන්යතොගධත්තා වා සම්භවන්තානං 

යසසනික්යඛපානං මූලනික්යඛපවයසන චත්තායරොව දස්සිතා, 
තථාදස්සනඤ්යචත්ථඅයං සංසග්ගයභයදොගයහතබ්යබොති. 

තත්රායං වචනත්යථො – නික්ඛිපීයතීති නික්යඛයපො, සුත්තං එව 

නික්යඛයපො සුත්තනික්ය යපො. අථ වා නික්ඛිපනං නික්යඛයපො, සුත්තස්ස

නික්යඛයපො සුත්තනික්ය යපො, සුත්තයදසනාති අත්යථො. අත්තයනො

අජ්ඣාසයයො අත්තජ්ඣාසයයො, යසො අස්ස අත්ථි කාරණභූයතොති 

අත්තජ්ඣාසයෙො. අත්තයනොඅජ්ඣාසයයොඑතස්සාතිවා අත්තජ්ඣාසයෙො.

පරජ්ඣාසයෙපි එයසව නයයො. පුච්ඡාය වයසන පවත්තධම්යමො එතස්ස

අත්ථීති, පුච්ඡාවසියකො. සුත්තයදසනාය වත්ථුභූතස්ස අත්ථස්ස උප්පත්ති

අත්ථුප්පත්ති, අත්ථුප්පත්තියයව අට්ඨුප්පත්ති, සා එතස්ස අත්ථීති 

අට්ඨුප්පත්තියකො. අථ වානික්ඛිපීයති සුත්තංඑයතනාතිසුත්තනික්යඛයපො, 
අත්තජ්ඣාසයාදි එව. එතස්මිං පන අත්ථවිකප්යප අත්තයනො අජ්ඣාසයයො

අත්තජ්ඣාසයයො. පයරසං අජ්ඣාසයයො පරජ්ඣාසයයො. පුච්ඡීයතීති පුච්ඡා, 
පුච්ඡිත්වා ඤාතබ්යබො අත්යථො. තස්ස පුච්ඡාවයසන පවත්තං

ධම්මපටිග්ගාහකානං වචනං පුච්ඡාවසිකං, තයදව නික්යඛපසද්දායපක්ඛාය
පුල්ලිඞ්ගවයසන ‘‘පුච්ඡාවසියකො’’ති වුත්තං. තථා අට්ඨුප්පත්ති එව
අට්ඨුප්පත්තියකොතිඑවම්යපත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අපියචත්ථ පයරසං ඉන්ද්රියපරිපාකාදිකාරණනිරයපක්ඛත්තා 
අත්තජ්ඣාසයස්ස විසුංසුත්තනික්යඛපභායවොයුත්යතොයකවලංඅත්තයනො
අජ්ඣාසයයයනව ධම්මතන්තිඨපනත්ථං පවත්තිතයදසනත්තා.
පරජ්ඣාසයපුච්ඡාවසිකානං පන පයරසං අජ්ඣාසයපුච්ඡානං
යදසනාපවත්තියහතුභූතානංඋප්පත්තියංපවත්තිතානංකථං අට්ඨුප්පත්තියං

අනවයරොයධො, පුච්ඡාවසිකඅට්ඨුප්පත්තිකානං වා පරජ්ඣාසයානුයරොයධන 

පවත්තිතානං කථං පරජ්ඣාසයය අනවයරොයධොති? න යචොයදතබ්බයමතං.
පයරසඤ්හි අභිනීහාරපරිපුච්ඡාදිවිනිමුත්තස්යසව
සුත්තයදසනාකාරණුප්පාදස්ස අට්ඨුප්පත්තිභායවන ගහිතත්තා
පරජ්ඣාසයපුච්ඡාවසිකානං විසුං ගහණං. තථා හි 
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බ්රහ්මජාලධම්මදායාදසුත්තාදීනං

වණ්ණාවණ්ණආමිසුප්පාදාදියදසනානිමිත්තං ‘‘අට්ඨුප්පත්තී’’ති වුච්චති.
පයරසං පුච්ඡං විනා අජ්ඣාසයං එව නිමිත්තං කත්වා යදසියතො

පරජ්ඣාසයයො, පුච්ඡාවයසන එව යදසියතො පුච්ඡාවසියකොති

පාකයටොවායමත්යථොති. අත්තයනො අජ්ඣාසයෙයනව කයථති 

ධම්මතන්තිඨපනත්ථන්ති දට්ඨබ්බං. දසබෙසුත්තන්තහාරයකොති

දසබලවග්යග අනුපුබ්යබන නික්ඛිත්තානං සුත්තානං ආවලි, තථා 

චන්යදොපමහාරකාදයයො. 

විමුත්තිපරිපාචනීොධම්මා සද්ධින්ද්රියාදයයො. අජ්ඣාසෙන්තිඅධිමුත්තිං. 

 න්තින්ති දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තිං. මනන්ති චිත්තං. අභිනීහාරන්ති

පණිධානං. බුජ්ඣනභාවන්තිබුජ්ඣනසභාවං, පටිවිජ්ඣනාකාරංවා. 

උග්ඝටිතඤ්ඤූති උග්ඝටනං නාම ඤාණුග්ඝටනං, ඤායණන 
උග්ඝටිතමත්යත එව ධම්මං ජානාතීති අත්යථො. විපඤ්චිතං විත්ථාරිතයමව

අත්ථං ජානාතීති විපඤ්චිතඤ්ඤූ. උද්යදසාදීහි යනතබ්යබොති යනයෙයො. 

බයඤ්ජනපදං පරමං අස්සාති පදපරයමො. සහ උදාහටයවොොති

උදාහාරධම්මස්ස උද්යදයස උදාහටමත්යත එව. ධම්මාභිසමයෙොති

චතුසච්චධම්මස්ස ඤායණන සද්ධිං අභිසමායයොයගො. අෙං වුච්චතීති අයං
‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’තිආදිනා නයයන සංඛිත්යතන මාතිකාය
ඨපියමානාය යදසනානුසායරන ඤාණං යපයසත්වා අරහත්තං ගණ්හිතුං

සමත්යථො පුග්ගයලො ‘‘උග්ඝටිතඤ්ඤූ’’ති වුච්චති. අෙං වුච්චතීති අයං
සංඛිත්යතනමාතිකංඨයපත්වාවිත්ථායරනඅත්යථ විභජියමායනඅරහත්තං

පාපුණිතුංසමත්යථොපුග්ගයලො ‘‘විපඤ්චිතඤ්ඤූ’’තිවුච්චති. උද්යදසයතොති

උද්යදසයහතු, උද්දිසන්තස්ස උද්දිසායපන්තස්ස වාති අත්යථො, 

‘‘උද්දිසයතො’’තිපි පායඨො, අයයමවත්යථො. පරිපුච්ඡයතොති පරිපුච්ඡන්තස්ස. 

අනුපුබ්යබන ධම්මාභිසමයෙො යහොතීති අනුක්කයමන අරහත්තප්පත්ති

යහොති. න තාෙජාතිොධම්මාභිසමයෙොයහොතීතියතනඅත්තභායවනමග්ගං
වා ඵලං වා අන්තමයසො ඣානං වා විපස්සනං වා නිබ්බත්යතතුං න

සක්යකොති. අෙං වුච්චතීති අයං පුග්ගයලො බයඤ්ජනපදයමව පරමං කත්වා
ඨිතත්තා‘‘පදපරයමො’’ති වුච්චති. 

එකචරාතිවියවකාභිරතියාඑකවිහාරියනො. ද්විචරාතිද්යවඑකජ්ඣාසයා
හුත්වා ඤාණචරියාදිවයසන විචරන්තා. එස නයයො යසයසසු.

සත්තසුඤ්ඤතාපකාසයනන සුඤ්ඤතං. තයතොඑව සණ්හංසුඛුමං. ‘‘පයරසං
අජ්ඣාසයවයසනභගවා ඉදං සුත්තං ආරභී’’ති වත්වා යත පන ‘‘පයර’’ති

වුත්තපුග්ගලා අපරිකම්මිකා සුපරියසොධිතපුබ්බභාගපටිපදා චාති දුවිධා, 

තදුභයයසුසත්ථුපටිපත්තිංඋපමාමුයඛන පකායසන්යතො ෙථාහීතිආදිමාහ. 

රූපං න සමුට්ඨායපති ලිඛනවයසන න උප්පායදති. අකතාභිනියවසන්ති

විපස්සනාභාවනාය අකතානුයයොගං. සීෙ…යප.… සම්පදාොති
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අසමාදින්නසීලං සීලසම්පදාය, සුපරිසුද්ධසීලං සමාධිසම්පදාය, 
අනුජුකතදිට්ඨිජුකම්මංදිට්ඨිසම්පදාය යයොයජන්යතොතියයොජනා. 

ෙන්ති යං පුබ්බභාගපටිපදං සන්ධාය. සීෙන්ති චතුපාරිසුද්ධිසීලං. දිට්ඨි 

චාති කම්මස්සකතාදිට්ඨි යචව කම්මපථසම්මාදිට්ඨි ච. තිවියධනාති
අජ්ඣත්තං බහිද්ධා අජ්ඣත්තබහිද්ධාති එවං විසයභාවයතො තිප්පකායරන.
යථාවුත්තදිට්ඨිවිසුද්ධියා වියසසපච්චයං සීලංයයව භාවනාය අධිට්ඨානන්ති

වුත්තං ‘‘සීෙංනිස්සාෙසීයෙ පතිට්ඨාො’’ති. 

සුධන්තසුවණ්ණං අපගතසබ්බකාළකං. චතුරස්සාදියධොයතො 

සුපරිමජ්ජිතමණික් න්යධො. පච්චයධම්මානං අවිජ්ජාදීනං තස්ස තස්ස
පච්චයුප්පන්නස්සයහතුපච්චයාදිභායවොපච්චයාකායරො.යසො පනඅත්ථයතො 

අවිජ්ජා එවාති ආහ ‘‘පටිච්චසමුප්පාදන්ති පච්චොකාර’’න්ති. යතනාහ 

‘‘පච්චොකායරොහී’’තිආදි. 

කාමං යවො-සද්යදො පදපරට්ඨියතො පටියයොගීඅත්ථවියසසවාචයකො, 
නාමපරභූයතො පන තං තං කත්තුකම්මකරණාදිසාධනවිසිට්ඨයමව

පයබොයධති, හි-නිපාතපරභූයතො පන වචනාලඞ්කාරමත්තයමවාති ආහ 

‘‘යවොති…යප.… දිස්සතී’’ති. තංයදසනන්ති තස්ස පටිච්චසමුප්පාදස්ස
යදසනං. සා හි ඉධ ත-සද්යදන පච්චාමසීයති. ‘‘සුණාථා’’ති
යසොතවිඤ්යඤයයතාවචනයතොනයකවලං පටිච්චසමුප්පායදො. 

එකත්ථයමතං පදං ක-සද්යදන පදවඩ්ඪනමත්තස්ස කතත්තා, තස්මා
සාධුසද්දස්ස කයතො අත්ථුද්ධායරො සාධුකසද්දස්සපි කයතො එව යහොතීති

අධිප්පායයො. සාධුභන්යතති යාචාමහංභන්යතතිඅයයමත්ථඅත්යථොතිආහ 

‘‘ආොචයන’’ති. පුන සාධු භන්යතති එවං භන්යතති අයයමත්ථ අත්යථොති

ආහ ‘‘සම්පටිච්ඡයන’’ති. සාධු සාධූති අයහො අයහොති අයයමත්ථ අත්යථොති

වුත්තං ‘‘සම්පහංසයන’’ති. සාධු ධම්මරුචීති පුඤ්ඤකායමො සුන්දයරොති

අත්යථො. පඤ්ඤාණවාති පඤ්ඤවා. අද්දුබ්යභොති අදූසයකො. දළ්හීකම්යමති

ථිරීකරයණ සක්කච්චකිරියායං. ආණත්තිෙන්ති ආණාපයන. ‘‘සුණාථ
සාධුකං මනසිකයරොථා’’ති හි වුත්යත සාධුකසද්යදන සවනමනසිකාරානං
සක්කච්චකිරියාවියතදාණාපනම්පිවුත්තංයහොති. ආයාචනත්ථතාවියචස්ස
ආණාපනත්ථතායවදිතබ්බා. 

ඉදායනත්ථ එවං යයොජනා යවදිතබ්බාති සම්බන්යධො. 

යසොතින්ද්රිෙවික්ය පනිවාරණං සවයන නියයොජනවයසන 

කිරියන්තරපටියසධනභාවයතො, යසොතං ඔදහථාති හි අත්යථො. 

මනින්ද්රිෙවික්ය පනිවාරණං අඤ්ඤචින්තාපටියසධනයතො. පුරිමන්ති

‘‘සුණාථා’’ති පදං. එත්ථාති ‘‘සුණාථ, මනසි කයරොථා’’ති පදද්වයය, 

එතස්මිං වා අධිකායර. බයඤ්ජනවිපල්ොසග්ගාහනිවාරණං යසොතද්වායර 
වික්යඛපපටිබාහකත්තා. න හි යාථාවයතො සුණන්තස්ස සද්දයතො



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 
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විපල්ලාසග්ගායහො යහොති. අත්ථවිපල්ොසග්ගාහනිවාරණං 
මනින්ද්රියවික්යඛපපටිබාහකත්තා.නහිසක්කච්චංධම්මංඋපධායරන්තස්ස 

අත්ථවිපල්ලාසග්ගායහො යහොති. ධම්මස්සවයන නියෙොයජති ‘‘සුණාථා’’ති

විදහනයතො. ධාරණූපපරික් ාසූති එත්ථ උපපරික්ඛග්ගහයණයනව

තුලනතීරණාදියක දිට්ඨියා ච සුප්පටියවධං සඞ්ගණ්හාති. සබයඤ්ජයනොති

එත්ථ යථාධිප්යපතමත්ථං බයඤ්ජයතීති බයඤ්ජනං, සභාවනිරුත්ති. සහ

බයඤ්ජයනහීති සබයඤ්ජයනො, බයඤ්ජනසම්පන්යනොති අත්යථො.

අරණීයයතො උපගන්තබ්බයතො අත්යථො, චතුපාරිසුද්ධිසීලාදියකො. සහ

අත්යථනාති සාත්යථො, අත්ථසම්පන්යනොති අත්යථො. ධම්මගම්භීයරොතිආදීසු 

ධම්යමො නාම තන්ති. යදසනා නාම තස්සා මනසා වවත්ථපිතාය තන්තියා

යදසනාකථනං. අත්යථො නාම තන්තියාඅත්යථො. පටියවයධො නාමතන්තියා 
තන්තිඅත්ථස්ස ච යථාභූතාවයබොයධො. යස්මා යචයත
ධම්මයදසනාඅත්ථපටියවධා සසාදීහි විය මහාසමුද්යදො මන්දබුද්ධීහි

දුක්යඛොගාළ්හා අලබ්භයනයයපතිට්ඨා ච, තස්මා ගම්භීරා. යතන වුත්තං 

‘‘ෙස්මාඅෙංධම්යමො…යප.…සාධුකංමනසි කයරොථා’’ති. 

එත්ථ ච පටියවධස්ස දුක්කරභාවයතො ධම්මත්ථානං යදසනාඤාණස්ස 

දුක්කරභාවයතො යදසනාය දුක්යඛොගාහතා, පටියවධස්ස පන උප්පායදතුං
අසක්කුයණයයත්තා තබ්බිසයඤාණුප්පත්තියා ච දුක්කරභාවයතො

දුක්යඛොගාහතා යවදිතබ්බා. යදසනං නාම උද්දිසනං සඞ්යඛපදස්සනසදිසං.

තථා හි විභඞ්ගසුත්යත ‘‘යදයසස්සාමී’’ති වත්වා පුන ‘‘භාසිස්සාමී’’ති 

වුත්තං.තස්සනිද්දිසනංභාසනන්තිඉධාධිප්යපතන්තිආහ ‘‘විත්ථාරයතොපි

නංභාසිස්සාමීතිවුත්තංයහොතී’’ති.පරිබයත්තං කථනංවා භාසනං. 

සාළිකායිව නිග්යඝොයසොති සාළිකාය ආලායපො විය මධුයරො

කණ්ණසුයඛොයපමනීයයො. පටිභානං සද්යදො. උදීරයීතිඋච්චාරීයති, වුච්චතීති

අත්යථො. එවං වුත්යතඋස්සාහජාතාතිඑවං‘‘සුණාථසාධුකංමනසිකයරොථ, 

භාසිස්සාමී’’ති වුත්යත ‘‘න කිර සත්ථා සඞ්යඛයපයනව යදයසස්සති, 
විත්ථායරනපිභාසිස්සතී’’ති සඤ්ජාතුස්සාහාහට්ඨතුට්ඨාහුත්වා. 

කතයමොති තස්ස පදස්ස සාමඤ්ඤයතො පුච්ඡාභායවො ඤායති, න
වියසසයතොති තස්ස පුච්ඡාවියසසභාවං කයථන්යතො 

‘‘කයථතුකමයතාපුච්ඡා’’ති වත්වා යතයනව පසඞ්යගන මහානිද්යදයස 

ආගතා සබ්බාපි පුච්ඡා අත්ථුද්ධාරනයයන දස්යසති ‘‘පඤ්චවිධා හි 

පුච්ඡා’’තිආදිනා. තත්ථ අදිට්ඨං යජොයතති එතායාති අදිට්ඨයජොතනා. දිට්ඨං

සංසන්දීයතිඑතායාති දිට්ඨසංසන්දනා. සංසන්දනඤ්යචත්ථසාකච්ඡාවයසන

විනිච්ඡයකරණං. විමතිංඡින්දතිඑතායාති විමතිච්යඡදනා. අනුමතියාපුච්ඡනං 

අනුමතිපුච්ඡා. ‘‘තංකිංමඤ්ඤථභික්ඛයව’’තිආදිපුච්ඡායහි ‘‘කාතුම්හාකං

අනුමතී’’තිඅනුමතිපුච්ඡිතායහොති. කයථතුකමයතා කයථතුකමයතාය. 
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ෙක් ණන්ති ඤාතුං පුච්ඡියතොයයොයකොචිසභායවො. අඤ්ඤාතන්තියයන

යකනචිඤායණන අඤ්ඤාතභාවමාහ. අදිට්ඨන්තිදස්සනභූයතනඤායණන

චක්ඛුනා විය න දිට්ඨතං. අතුලිතන්ති ‘‘එත්තකං ඉද’’න්ති තුලනභූයතන 

ඤායණන න තුලිතතං. අතීරිතන්ති තීරණභූයතන ඤායණන 

අකතඤාණකිරියාසමාපනතං. අවිභූතන්ති ඤාණස්ස අපාකටභාවං. 

අවිභාවිතන්තිඤායණනඅපාකටීකතභාවං. 

පඤ්චසු පුච්ඡාසු යා බුද්ධානං සබ්බයතො න සන්ති, තා දස්යසත්වා

ඉධාධිප්යපතපුච්ඡං නිගයමතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. තං

සුවිඤ්යඤයයයමව. යදි පටිච්චසමුප්පායදො පච්චයාකායරො, අථ කස්මා
භගවතා පටිච්චසමුප්පාදයදසනාය සඞ්ඛාරාදයයො පච්චයුප්පන්නා කථිතාති

ආහ ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි. පච්චයුප්පන්නම්පිකයථති පච්චයුප්පන්නදස්සයනන

පච්චයධම්මානං පච්චයභාවස්ස කථිතභාවයතො. ආහාරවග්ගස්සාතිආදි
‘‘පච්චයාකායරොපටිච්චසමුප්පායදො’’ති දස්සනත්ථංවුත්තං.‘‘සම්භවන්තී’’ති

පාළියංපරයතොවුත්තංකිරියාපදංආයනත්වා යයොයජති, අඤ්ඤථාසඞ්ඛාරා
කිං කතාති වා කයරොන්තීති වා න ඤායයයය. පවත්තියා අනුයලොමයතො

‘‘අවිජ්ජාපච්චයා’’තිආදිකා අනුයෙොමපටිච්චසමුප්පාදකථා. 

‘‘අවිජ්ජාය ත්යවවා’’තිආදිකා පන තස්ස වියලොමයතො පටියෙොමකථා. 

අච්චන්තයමව සඞ්ඛායර විරජ්ජති එයතනාති විරායගො, මග්යගො. 

අයසසනියරොධාතිඅයසයසත්වා නියරොධාසමුච්ඡින්දනා. එවංනියරොධානන්ති
එවං අනුප්පාදනියරොයධන නිරුද්ධානං සඞ්ඛාරානං නියරොධා. ඉති

අවිජ්ජාදීනංනියරොධවචයනන අරහත්තං වදති. සකෙස්සාතිඅනවයසසස්ස. 

සත්තවිරහිතස්සාති පරපරිකප්පිතජීවරහිතස්ස. විනිවත්යතත්වාති
අනුප්පාදනියරොධදස්සනවයසන විපරිවත්යතත්වා. 

අත්තමනාති පීතියසොමනස්යසන ගහිතචිත්තා. තථාභූතා ච හට්ඨචිත්තා

නාමයහොන්තීතිආහ ‘‘තුට්ඨචිත්තා’’ති.‘‘තස්සවචනංඅභිනන්දිතබ්බ’’න්ති
එත්ථ අභිනන්දනසද්යදො අනුයමොදනත්යථො. ‘‘අභිනන්දිත්වා’’ති එත්ථ

සම්පටිච්ඡනත්යථො. ඉධ පන උභයත්යථොපි වට්ටතීති ආහ ‘‘අනුයමොදිංසු

යචවසම්පටිච්ඡංසු චා’’ති. 

පටිච්චසමුප්පාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. විභඞ්ගසුත්තවණ්ණනා 
2. දුතියෙපීති දුතියසුත්යතපි. පි-සද්යදන තදඤ්යඤසු සුත්යතසුපීති

අත්යථො. ‘‘විසුද්ධිමග්යග වුත්තා එවා’’ති වත්වාපි තයදකයදසං ඉධ

විනියයොගක්ඛමං දස්යසතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. තන්ති මූලං. 

විත්ථාරයදසනන්ති ‘‘විභජිස්සාමී’’ති පදස්ස අත්ථස්ස දස්සනවයසන
පවත්තං විභඞ්ගයදසනං. උද්යදසයදසනා පඨමසුත්යත

අනුයලොමයදසනාසදිසාව. පුන වට්ටවිවට්ටං දස්යසන්යතොති ‘‘ඉති යඛො, 
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භික්ඛයව’’තිආදිනා පවත්තිං නිවත්තිඤ්ච දස්යසන්යතො. පඨමං

උද්යදසවයසන විභජනවයසන විවට්ටං දස්සිතං, තයතො එව
බයතියරකනයයනවිවට්ටම්පිදස්සිතයමවයහොතීති පුනග්ගහණං. 

යතසං යතසංසත්තානන්තිඉදංකිඤ්චිපකාරයතොඅනාමසිත්වාසබ්යබපි 

සත්යතසාමඤ්ඤයතොබයායපත්වාගහණන්තිආහ ‘‘සඞ්ය පයතො…යප.… 

නිද්යදයසො’’ති. ගතිජාතිවයසනාති පඤ්චගතිවයසන, තත්ථාපි එයකකාය
ගතියා ඛත්තියාදිභුම්මයදවාදිහත්ථිආදිජාතිවයසන ච. ‘‘චිත්තං 

මයනො’’තිආදීසුවියකිච්චවියසසං, ‘‘මානස’’න්තිආදීසුවියසමායනඅත්යථ

සද්දවියසසං, ‘‘පණ්ඩර’’න්තිආදීසු විය ගුණවියසසං, ‘‘යචතසිකං

හදය’’න්තිආදීසු විය නිස්සයවියසසං, ‘‘චිත්තස්ස ඨිතී’’තිආදීසු විය

අඤ්ඤස්ස අවත්ථාභාවවියසසං, ‘‘අලුබ්භනා’’තිආදීසු විය අඤ්ඤස්ස

කිරියාභාවවියසසං, ‘‘අලුබ්භිතත්ත’’න්තිආදීසු විය අඤ්ඤස්ස 

අභාවතාවියසසන්ති එවමාදිකං අනයපක්ඛිත්වා ධම්මමත්තං වා දීපනා

සභාවනිද්යදයසො. ජිණ්ණස්ස ජීරණවයසන පවත්තනාකායරො ජීරණතාති

ආහ ‘‘ආකාරනිද්යදයසො’’ති. 

කාොතික්කයම කිච්චනිද්යදසාති කලලකාලයතො පභුති පුරිමරූපානං
ජරාපත්තක්ඛයණ උප්පජ්ජමානානි පච්ඡිමරූපානි පරිපක්කරූපානුරූපානි
පරිණතපරිණතානි උප්පජ්ජන්තීති අනුක්කයමන සුපරිණතරූපානං 
පරිපාකකායල උප්පජ්ජමානානි ඛණ්ඩිච්චාදිසභාවානි උප්පජ්ජන්තීති 

‘‘ඛණ්ඩිච්ච’’න්තිආදයයො කාලාතික්කයම ජරාය කිච්චනිද්යදසා. 

පකතිනිද්යදසාති ඵලවිපච්චනපකතියා නිද්යදසා, ජරාය වා 

පාපුණිතබ්බඵලයමවපකති, තස්සානිද්යදසා, නච ණ්ඩිච්චාදීයනව ජරාති
උදකාදිගතමග්යගසු තිණරුක්ඛසංභග්ගතාදයයො විය
පරිපාකගතමග්ගසඞ්ඛායතසු පරිපුණ්ණරූයපසු ලබ්භමානා ඛණ්ඩිච්චාදයයො

ජරායගතමග්ගාඉච්යචවයවදිතබ්බා, න ජරාති. 

යස්මා ජරං පත්තස්ස ආයු හායති, ඉන්ද්රියානි ජජ්ජරානි යහොන්තීති

ආයුහානාදයයො පකතිනිද්යදසා, තස්මා වුත්තං ‘‘පච්ඡමා ද්යව

පකතිනිද්යදසා’’ති.යතනාහ ‘‘ඉයමහිපනා’’තිආදි. 

අවිඤ්ඤායමානන්තරත්තා අවීචිජරා මණිආදීසු මන්දදසකාදීසු

එයකකදසයකසු ච ඛයණ ඛයණ ජිණ්ණවිකාරාදීනං දුවිඤ්යඤෙයත්තා.

තයතො අඤ්යඤසූති මණිආදියතො අඤ්යඤසු අහිච්ඡත්තකාදීසු, පාණීනං

එකභවපරියාපන්යන සකලආයුස්මිං ගහිතතරුණයුවාජරාකායලසු, 
එකද්විත්තිදිවසාතික්කයමසුපුප්ඵාදීසුවාතිඅත්යථො.තත්ථහිජරාවියසසස්ස 

සුවිඤ්යඤයයත්තා සවීචිජරානාම. 

චවනකවයසනාති චවනකානං ඛන්ධානං වයසන. 

එකචතුපඤ්චක්ඛන්ධාය චුතියා චවනයමව චවනතාති ආහ ‘‘භාවවචයනන 
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ෙක් ණනිදස්සන’’න්ති, පාළියං ‘‘චුතී’’ති වුත්තස්ස මරණස්ස 

සභාවදස්සනන්ති අත්යථො. භඞ්ගුප්පත්ති භිජ්ජමානතා. යතන ‘‘යභයදො’’ති
ඉමිනා ඛන්ධානං භිජ්ජමානතා යභදසමඞ්ගිතා වුත්තාති දස්යසති. 

ඨානාභාවපරිදීපනන්ති යකනචිපි ආකායරන අවට්ඨානාභාවදීපනං. 

ඝටස්යසවාතිහිවිසදිසූදාහරණං.යථාඝයටභින්යනකපාලාදිඅවයවයසයසො 

ලබ්භති, න එවං චුතික්ඛන්යධසු භඞ්යගසු, න යකොචි වියසයසො තිට්ඨතීති

දස්යසතුං ‘‘අන්තරධාන’’න්ති වුත්තං. මච්චුසඞ් ාතං මරණන්ති
මච්චුසඤ්ඤිතං මරණං. ‘‘කාලමරණ’’න්ති වදන්ති. සන්තානස්ස

අච්චන්තසමුච්යඡදභූතංඛීණාසවානංමරණං සමුච්යඡදමරණං.ආදි-සද්යදන

ඛණිකමරණංසඞ්ගණ්හාති. තස්සකිරිොතිඅන්තකස්සකිරියා, යායලොයක

වුච්චති ‘‘මච්චූ’’ති, මරණන්ති අත්යථො. චවනකායලො එව වා
අනතික්කමනීයත්තාවියසයසනකායලොති වුත්යතොතිතස්සකිරියාඅත්ථයතො
චුතික්ඛන්ධානං යභදපවත්තියයව. ‘‘මච්චු මරණ’’න්ති වා එත්ථ සමාසං

අකත්වා යයො ‘‘මච්චූ’’තිවුච්චතියභයදො, තයමවමරණං ‘‘පාණචායගො’’ති
එවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

චතුයවොකාරවයසනාති චතුයවොකාරභවවයසන. තත්ථ හි

රූපකායසඤ්ඤියතො කයළවයරො නත්ථි, යං නික්ඛියපයය. කිඤ්චාපි

එකයවොකාරභයවපි කයළවරනික්යඛයපො නත්ථි, රූපකායස්ස පන තත්ථ

අත්ථිතාමත්තං ගයහත්වා ‘‘එකයවොකාරවයසන කයළවරස්ස

නික්ය යපො’’ති වුත්යතො. චතුයවොකාරවයසන චාති ච-සද්යදන 

‘‘යසසද්වයවයසන ඛන්ධානං යභයදො’’ති ඉමමත්ථං දස්යසති සබ්බත්යථව 

ඛන්ධයභදසබ්භාවයතො. යසසද්වෙවයසනාති යසසභවද්වයවයසයනව

කයළවරස්ස නික්යඛයපො. යදිපි එකයවොකාරභයව රූපකායයො විජ්ජති, 

කයළවරනික්යඛයපො පන නත්ථීති ‘‘කයළවරස්ස සබ්භාවයතො’’ඉච්යචව

වුත්තං. යස්මා මනුස්සාදීසු කයළවරනික්යඛයපො අත්ථි, තස්මා මනුස්සාදීසු
කයළවරස්ස නික්යඛයපොති යයොජනා. කයළවරං නික්ඛිපීයති එයතනාති 

මරණං කයළවරස්ස නික්ය යපො. එකයතො කත්වාති එකජ්ඣං කත්වා, 
එකජ්ඣංගහණමත්යතන. 

ජාෙනට්යඨනාතිආදි ආයතනවයසන යයොනිවයසන ච ද්වීහි පයදහි
සබ්බසත්යතපරියාදියිත්වාපරියාදියිත්වාජාතිංදස්යසතුංවුත්තං. යකචිපන

‘‘කත්තුභාවවයසනපදද්වයංවුත්ත’’න්තිවදන්ති. ‘‘යතසං යතසංසත්තානං

ජාති සඤ්ජාතී’’ති පන කත්තරි සාමිනිද්යදසස්ස කතත්තා උභයත්ථාපි

භාවනිද්යදයසො.සම්පුණ්ණාජාති සඤ්ජාති. පාකටා නිබ්බත්ති අභිනිබ්බත්ති.

යතසංයතසංසත්තානං…යප.… අභිනිබ්බත්තීතිසත්තවයසනපවත්තත්තා
යවොහාරයදසනා. 

තත්ර තත්රාති එකචතුයවොකාරභයවසු ද්වින්නං යසසරූපධාතුයං

පටිසන්ධික්ඛයණ උප්පජ්ජමානානං පඤ්චන්නං, කාමධාතුයං 
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විකලාවිකලින්ද්රියානංවයසනසත්තන්නංනවන්නං දසන්නංපුන දසන්නං

එකාදසන්නඤ්ච ආයතනානංවයසනසඞ්ගයහොයවදිතබ්යබො. සන්තතිෙන්ති

යයනකම්මුනා ඛන්ධානං පාතුභායවො, යතන අභිසඞ්ඛතසන්තතියං. තඤ්ච
යඛොපටිසන්ධික්ඛණවයසනයවදිතබ්බං. 

කම්මංයයව කම්මභයවො ‘‘භවති එතස්මා උපපත්තිභයවො’’ති කත්වා.

කම්යමන නියයාදිතඅත්තභාවුපපත්තිවයසන භවතීති භයවො, තථා තථා
නිබ්බත්තවිපායකො කටත්තාරූපඤ්ච. අට්ඨකථායං පන ‘‘භවතීති කත්වා

භයවො’’ති උපපත්තිභවස්සවක්ඛමානත්තා ‘‘කම්මංඵෙයවොහායරනභයවොති 

වුත්ත’’න්තිකථිතං. 

උපාදිෙන්ති සත්තාදළ්හග්ගාහං ගණ්හන්ති එයතන කියලසකායමන.න

යකවලංඉධකරණසාධනයමව, අථයඛො කත්තුසාධනම්පිලබ්භතීතිවුත්තං 

‘‘සෙං වා’’ති. තන්ති වත්ථුකාමං. කායමො ච යසො කාමනට්යඨන, 

උපාදානඤ්ච භුසමාදානට්යඨනාති කාමුපාදානං. එතන්ති කාමුපාදානපදං.

පුන එතන්තිකාමුපාදානසඞ්ඛාතං. 

සස්සයතො අත්තාතිඉදංපුරිමදිට්ඨිංඋපාදියමානංඋත්තරදිට්ඨිංදස්යසතුං 

වුත්තං. යථා එසා දිට්ඨි දළ්හීකරණවයසන පුරිමං උත්තරා උපාදියති, එවං
‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිකාපීති.අත්තග්ගහණංපන‘‘අත්තවාදුපාදාන’’න්ති

ඉදං න දිට්ඨුපාදානදස්සනන්ති දට්ඨබ්බං. යෙොයකො චාති 

අත්තග්ගහණවිනිමුත්තග්ගහණං දිට්ඨුපාදානභූතං ඉධ
පුරිමදිට්ඨිඋත්තරදිට්ඨිවචයනහි වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

යයනමිච්ඡාභිනියවයසනයගොසීලයගොවතාදිංසමාදියතියචවඅනුතිට්ඨති

ච, යසො යගොසීලයගොවතාදීනීති අධිප්යපතානි. යතනාහ ‘‘යගොසීෙ…යප.…

සෙයමව උපාදානානී’’ති. අභිනියවසයතොතිඅභිනියවසනයතො. 

අත්තවාදුපාදානන්ති ‘‘අත්තා’’ති වාදස්ස පඤ්ඤාපනස්ස ගහණස්ස

කාරණභූතා දිට්ඨීති අත්යථො. අත්තවාදමත්තයමවාති අත්තස්ස අභාවා

‘‘අත්තා’’තිඉදං වචනමත්තයමව. උපාදිෙන්ති දළ්හංගණ්හන්ති. 

චක්ඛුද්වාරාදීසු පවත්තාොති ඉදං තණ්හාය රූපතණ්හාදිභාවස්ස
කාරණවචනං ඡද්වාරාරම්මණිකධම්මානං පටිනියතාරම්මණත්තා. 

ජවනවීථිො පවත්තාොති ඉදං තස්සා පවත්තිට්ඨානදස්සනං. සභායවයනව
උට්ඨාතුංඅසක්යකොන්තස්සයවළුවියනිස්සයයො අහුත්වාඔලුම්භකභායවන

භායවොඋපාදානස්සපච්චයභාවයතොආරම්මණම්පිතංසදිසංවුත්තං. රූයපති

විසයය භුම්මං. සා තිවිධා යහොතීති සම්බන්යධො. කාමතණ්හා 

කාමස්සාදභායවන පවත්තියා. එවං අස්සායදන්තීති සස්සතදිට්ඨියා 
සහජාතනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතාදිපච්චයභූතාය සංසට්ඨත්තා 
නිච්චධුවසස්සතාභිනියවසමුයඛන අස්සායදන්තී. භවසහගතා තණ්හා 
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භවතණ්හා. භවති තිට්ඨති සබ්බකාලන්ති හි භවදිට්ඨි භයවො 

උත්තරපදයලොයපන, භවස්සාදවයසන පවත්තියා ච. ඉමිනා නයයන 

විභවතණ්හාති එත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. විභවති උච්ඡිජ්ජති විනස්සතීති

එවංපවත්තාදිට්ඨිවිභයවොඋත්තරපදයලොයපන. එවංතානි අට්ඨාරසාතියා

ඡ කාමතණ්හා, ඡ භවතණ්හා, ඡ විභවතණ්හා වුත්තා, එතානි අට්ඨාරස

තණ්හාවිචරිතානිතණ්හාපච්චයයො. අජ්ඣත්තන්ති සකසන්තතියං. බහිද්ධාති

තයතොබහිද්ධා.අතීතාරම්මණානිවා යහොන්තුඉතරාරම්මණානිවා, සයංපන 

අතීතානි ඡත්තිංස තණ්හාවිචරිතානි. යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො.
‘‘අට්ඨසතං තණ්හාවිචරිතානී’’තිආදිනා සම්බන්යධො. ඉදානි අපයරනපි
පකායරන අට්ඨසතං තණ්හාවිචරිතානි දස්යසතුං 

‘‘අජ්ඣත්තිකස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ අජ්ඣත්තිකස්සාති

අජ්ඣත්තිකඛන්ධපඤ්චකං. උපයයොගත්යථ හි ඉදං සාමිවචනං. උපාදාොති

ගයහත්වා. අස්මීති යහොතීති යයදතං අජ්ඣත්තිකං ඛන්ධපඤ්චකං උපාදාය

තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන සමුදායග්ගාහයතො අස්මීති ගායහො යහොති, තස්මිං
සතීති අත්යථො. ඉධ පන රූපාදිආරම්මණවයසන අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

ඉත්ථමස්මීති යහොතීති ඛත්තියාදීසු ‘‘ඉදංපකායරො අහ’’න්ති එවං
තණ්හාමානදිට්ඨිවයසනයහොතීතිඅත්යථො.ඉදංතාවඅනුපනිධාය ගහණං. 

එවමාදීනීති ආදි-සද්යදන‘‘එවමස්මි, අඤ්ඤථාස්මි, අහංභවිස්සං, ඉත්ථං 

භවිස්සං, එවං භවිස්සං, අඤ්ඤථා භවිස්සං, අසස්මි, සතස්මි, අහං සියං, 

ඉත්ථං සියං, එවං සියං, අඤ්ඤථා සියං, අපාහං සියං, අපාහං ඉත්ථං සියං, 

අපාහංඑවංසියං, අපාහංඅඤ්ඤථාසිය’’න්තිඑයතසංසඞ්ගයහො.උපනිධාය

ගහණම්පි දුවිධං සමයතො අසමයතො වාති තං දස්යසතුං ‘‘එවමස්මි, 

අඤ්ඤථාස්මී’’ති ච වුත්තං. තත්ථ එවමස්මීති ඉදං සමයතො උපනිධාය

ගහණං, යථාඅයංඛත්තියයො, එවං අහමස්මීතිඅත්යථො. අඤ්ඤථාස්මීතිඉදං

පනඅසමයතොගහණං, යථායංඛත්තියයොතයතොඅඤ්ඤථා අහංහීයනොවා
අධියකො වාති අත්යථො. ඉමානි තාව පච්චුප්පන්නවයසන චත්තාරි

තණ්හාවිචරිතානි. භවිස්සන්තිආදීනිපනචත්තාරිඅනාගතවයසනවුත්තානි, 

යතසං පුරිමචතුක්යක වුත්තනයයයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. අසස්මීති 

සස්සයතො අස්මි, නිච්චස්යසතං අධිවචනං. සතස්මීති අසස්සයතො අස්මි, 
අනිච්චස්යසතංඅධිවචනං.ඉතිඉමානිද්යවසස්සතුච්යඡදවයසනවුත්තානි.

ඉයතො පරානි සිෙන්තිආදීනි චත්තාරි සංසයපරිවිතක්කවයසන වුත්තානි, 

තානි පුරිමචතුක්යක වුත්තනයයන අත්ථයතො යවදිතබ්බානි. අපාහං

සිෙන්තිආදීනි පන චත්තාරි ‘‘අපි නාමාහං භයවයය’’න්ති එවං

පත්ථනාකප්පනවයසන වුත්තානි, තානිපි පුරිමචතුක්යක වුත්තනයයයනව
යවදිතබ්බානි.එවයමයතසු– 

ද්යවදිට්ඨිසීසාචත්තායරො, සුද්ධසීසාසීසමූලකා; 

තයයොතයයොතිඑතානි, අට්ඨාරසවිභාවයය. 
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එයත හි සස්සතුච්යඡදවයසන වුත්තා ද්යව දිට්ඨිසීසා නාම, ‘‘අස්මි, 

භවිස්සං සියං, අපාහං සිය’’න්ති එයත චත්තායරො සුද්ධසීසා නාම, 

‘‘ඉත්ථමස්මී’’තිආදයයො තයයො තයයොති ද්වාදස සීසමූෙකා නාමාති 

යවදිතබ්බං. ඉධ පාළියං රූපාරම්මණාදිවයසන තණ්හා ආගතාති ආහ 

‘‘අජ්ඣත්තිකරූපාදිනිස්සිතානී’’ති.අට්ඨාරසතණ්හාවිචරිතානීති ආයනත්වා

සම්බන්යධො. ඉමිනා අස්මීති ඉමිනා අභියසකයසනාපච්චාදිනා ‘‘ඛත්තියයො
අහ’’න්ති මූලභාවයතො ‘‘අස්මී’’ති යහොති. යසසං පුබ්යබ වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්බං. සඞ්ගයහති තණ්හාය යථාවුත්තවිභාගස්ස සංඛිපනවයසන

සඞ්ගණ්හයන කරියමායන. ‘‘ඡයියම, භික්ඛයව, තණ්හාකායා’’තිආදි 

නිද්යදයසො. ‘‘රූයප තණ්හා රූපතණ්හා’’තිආදි නිද්යදසත්යථො. 

‘‘කාමරාගභායවනා’’තිආදියකො, ‘‘අජ්ඣත්තිකස්සුපාදායා’’තිආදියකො ච 

නිද්යදසවිත්ථායරො. ‘‘රූපාදීසුආරම්මයණසුඡයළවා’’තිආදියකො සඞ්ගයහො. 

යස්මා චක්ඛුද්වාරාදීසු එයකකස්මිං ද්වායර උප්පජ්ජනකවිඤ්ඤාණානි

විය අයනකා එව යවදනා, තස්මා තා රාසිවයසන එකජ්ඣං ගයහත්වා ‘‘ඡ

යවදනාකායා’’ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘යවදනාසමූහා’’ති. නිස්සයභායවන

උප්පත්තිද්වාරභායවන නානාපච්චයා යහොන්ති චක්ඛුධාතුආදයයො, තා 
කුච්ඡිනා ධායරන්තියයො විය යපොයසන්තියයො විය ච යහොන්තීති තාසං

මාතුසදිසතා වුත්තා. චක්ඛුසම්ඵස්සයහතූතිනිස්සයාදිචක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා. 

අෙන්ති අයං යවදනා ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා’’තිආදිනා සාධාරණයතො

වුත්තා. එත්ථාති එතස්මිං යවදනාපයද. සබ්බසඞ්ගාහිකාති
කුසලාකුසලවිපාකකිරියානං වයසන සබ්බසඞ්ගාහිකා. එවං විභඞ්යග
ආගතනයයන සාධාරණයතො වත්වාපි ඉධාධිප්යපතයවදනයමව දස්යසතුං 

‘‘විපාකවයසන පනා’’තිආදිමාහ. චක්ඛුම්හි සම්ඵස්යසොති චක්ඛුම්හි
නිස්සයභූයත උප්පන්නඵස්යසො. එස නයයො යසයසසු. යස්මා චක්ඛාදීනි

විසුද්ධිමග්යග ඛන්ධනිද්යදයස ලක්ඛණාදිවිභාගයතො, ආයතනනිද්යදයස 

වියසසයතො, සාමඤ්ඤයතො ච සද්දත්ථදස්සනාදිවයසන විභාවිතානි, තස්මා 

‘‘ෙංවත්තබ්බං…යප.…වුත්තයමවා’’තිආහ. 

නමනෙක් ණන්ති ආරම්මණාභිමුඛං හුත්වා නමනසභාවං යතන විනා

අප්පවත්තනයතො. රුප්පනෙක් ණං යහට්ඨා වුත්තයමව. යවදනාක් න්යධො 

පන එකාව යවදනා. සබ්බදුබ්බෙචිත්තානි නාම පඤ්චවිඤ්ඤාණානි. නනු

තත්ථ ජීවිතචිත්තට්ඨිතියයො ච සන්තීති? සච්චං, තාසං පන කිච්චං න තථා

පාකටං, යථා යචතනාදීනන්ති යත එයවත්ථ පාළියං උද්ධටා. යෙන 

මහන්තපාතුභාවාදිනා කාරයණන. එත්ථාති එතස්මිං මහාභූතනිද්යදයස. 

අඤ්යඤො විනිච්ඡෙනයෙොති ‘‘වචනත්ථයතො කලාපයතො’’තිආදිනා
ලක්ඛණාදිනිච්ඡයයතො අඤ්යඤො විනිච්ඡයනයයො. නනු යසො 

චතුධාතුවවත්ථායන වුත්යතො, නරූපක්ඛන්ධනිද්යදයසති? තත්ථ වුත්යතපි 

‘‘චතුධාතුවවත්ථායන වුත්තානී’’ති අතියදසවයසන වුත්තත්තා 

‘‘රූපක් න්ධනිද්යදයස වුත්යතො’’ති වුත්තං. උපාදාොති පටිච්ච. භූතානි හි



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

පටිච්ච උප්පජ්ජමානං උපාදාරූපං ‘‘තානි ගයහත්වා’’ති වුත්තං

අවිස්සජ්ජනයතො. නිස්සාොතිපි එයක යතසං නිස්සයපච්චයභාවයතො.
පුබ්බකාලකිරියා නාම එකංසයතො අපරකාලකිරියායපක්ඛාති පාඨයසයසන

අත්ථං වදති. විභත්තිවිපල්ලායසනවිනාඑව අත්ථං දස්යසතුං ‘‘සමූහත්යථ

වා’’තිආදි වුත්තං. සමූහසම්බන්යධ සාමිනිද්යදයසන සමූහත්යථො දීපියතොති

තං දස්යසන්යතොආහ ‘‘සමූහං උපාදාො’’ති.ධම්මසඞ්ගණියං (ධ.ස. 584) 

ආගතනයයන ‘‘යතවීසතිවිධ’’න්තිවුත්තං.තත්ථහිහදයවත්ථුනනිද්දිට්ඨං, 

‘‘යං රූපං නිස්සායා’’ති වා පට්ඨායන (පට්ඨාන. 1.1.8) ආගතත්තා
හදයවත්ථුම්පි ගයහත්වා ජාතිරූපභායවන උපචයසන්තතියයො එකයතො

කත්වා ‘‘යතවීසතිවිධ’’න්තිවුත්තං. 

චක්ඛුස්ස විඤ්ඤාණන්ති වා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. අසාධාරණකාරයණන
චායං නිද්යදයසො. ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණ’’න්ති එත්ථ
සබ්බයලොකියවිපාකවිඤ්ඤාණස්ස ගයහතබ්බත්තා 

‘‘යතභූමකවිපාකචිත්තස්යසතංඅධිවචන’’න්තිවුත්තං. 

අභිසඞ් රණෙක් යණොති ආයූහනසභායවො. යචොපනවයසනාති

විඤ්ඤත්තිසංයචොපනවයසන, කායවිඤ්ඤත්තියා සමුට්ඨාපනවයසනාති

අත්යථො. වචනයභදවයසනාති වචීයභදුප්පාදවයසන, වචීවිඤ්ඤත්තියා
සමුට්ඨාපනවයසනාති අත්යථො. එවං යචොපනං න භයවයයාති දස්යසතුං 

‘‘රයහො නිසීදිත්වා චින්යතන්තස්සා’’ති වුත්තං. එකූනතිංසාති එත්ථ 
අභිඤ්ඤායචතනාවිනිමුත්තා එව එකූනතිංස යචතනා යවදිතබ්බා තස්සා
විපාකවිඤ්ඤාණස්ස පච්චයත්තාභාවයතො. 

දුක්ය ති එකම්පි ඉදං භුම්මවචනං 
සංසියලසනනිස්සයවිසයබයාපනවයසන අත්තානං භින්දිත්වා විනියයොගං

ගච්ඡතීති ‘‘චතූහි කාරයණහී’’තිආදි වුත්තං. එයකොපි හි විභත්තිනිද්යදයසො
අයනකධා විනියයොගං ගච්ඡති යථා තද්ධිතත්යථ උත්තරපදසමාහායරති. 

තන්තිඅඤ්ඤාණං. දුක් සච්චන්ති හදයවත්ථුලක්ඛණංදුක්ඛසච්චං. අස්සාති

අඤ්ඤාණස්ස. නිස්සෙපච්චෙභායවනාති පුයරජාතනිස්සයභායවන. 
සහජාතනිස්සයපච්චයභායවන පන තංසහජාතා ඵස්සාදයයො වත්තබ්බා.
ආරම්මණපච්චයභායවන දුක්ඛසච්චං අස්ස ආරම්මණන්ති යයොජනා. 

දුක් සච්චන්ති උපයයොගඑකවචනං. එතන්ති අඤ්ඤාණං. තස්සාති

දුක්ඛසච්චස්ස. ‘‘පටිච්ඡායදතී’’ති එත්ථ වුත්තං පටිච්ඡාදනාකාරං දස්යසතුං 

‘‘ොථාවා’’තිආදි වුත්තං. ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතනපි එකයදයසන
යාථාවයතො ලක්ඛණපටියවයධො යහොතියයවාති 

‘‘ොථාවෙක් ණපටියවධනිවාරයණනා’’තිවත්වා ‘‘ඤාණපවත්තිොයචත්ථ

අප්පදායනනා’’ති වුත්තන්ති වදන්ති. පුරිමං පන පටියවධඤාණුප්පත්තියා

නියසධකථාදස්සනං, පච්ඡිමංඅනුයබොධඤාණුප්පත්තියා. එවයමත්ථඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. එත්ථාතිදුක්ඛසච්යච. 
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සහජාතස්ස අඤ්ඤාණස්ස සමුදයසච්චං වත්ථු යහොති 

නිස්සයපච්චයභාවයතොති වුත්තං ‘‘වත්ථුයතො’’ති. ආරම්මණයතොති
ආරම්මණපච්චයභායවන. යස්මා සමුදයසච්චං අඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණං

යහොති, තස්මා ‘‘දුක් සමුදයෙ අඤ්ඤාණ’’න්ති වුත්තන්ති අත්යථො.
පටිච්ඡාදනං දුක්ඛසච්යච වුත්තනයයමව එයකයනව කාරයණන ඉතයරසං 

තිණ්ණං අසම්භවයතො, කිං පන එතං එකං කාරණන්ති ආහ 

‘‘පටිච්ඡාදනයතො’’ති. ඉදං විත්ථාරයතො විභායවතුං ‘‘නියරොධපටිපදානං

හී’’තිආදිවුත්තං. තදාරබ්භාතිතංආරබ්භතංආරම්මණංකත්වා. පච්ඡමඤ්හි

සච්චද්වෙන්ති නියරොයධො මග්යගො. තඤ්හි නයගම්භීරත්තා. දුද්දසන්ති
සණ්හසුඛුමධම්මත්තා සභායවයනව ගම්භීරතාය දුද්දසං දුවිඤ්යඤයයං

දුරවග්ගාහං. තත්ථාතිපුරියමසච්චද්වයය. අන්ධභූතන්තිඅන්ධකාරභූතං. න

පවත්තති ආරම්මණං කාතුං න විසහති. වචනීෙත්යතනාති වාචකභායවන

තථා උපට්ඨානයතො. සභාවෙක් ණස්ස දුද්දසත්තාති 

පීළනාදිආයූහනාදිවයසන ‘‘ඉදං දුක්ඛං, අයං සමුදයයො’’ති (ම. නි. 484; 

3.104) යාථාවයතො සභාවලක්ඛණස්ස දුද්දසත්තා දුවිඤ්යඤයයත්තා

පුරිමද්වයං ගම්භීරං.තත්ථාතිපුරිමස්මිංසච්චද්වයය. විපල්ොසග්ගාහවයසන

පවත්තතීතිසුභාදිවිපරීතග්ගාහානං පච්චයභාවවයසනඅඤ්ඤාණංපවත්තති. 

ඉදානි ‘‘දුක්යඛ අඤ්ඤාණ’’න්තිආදීසු පකාරන්තයරනපි අත්ථං

දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ දුක්ය ති එත්තාවතාති
‘‘අඤ්ඤාණන්ති වුච්චමානාය අවිජ්ජාය දුක්යඛ’’ති එත්තයකන. 

සඞ්ගහයතොති සයමොධානයතො. කිච්චයතොති අසම්පටියවධකිච්චයතො. 

අඤ්ඤාණමිවාති විසයසභාවං යාථාවයතො පටිවිජ්ඣිතුං අප්පදානකිච්චමිව.

‘‘දුක්යඛ’’තිආදිනාතත්ථඅවිජ්ජාපවත්තති, වියසසයතො නිද්දිට්ඨංයහොතීති
කත්වා සබ්බත්යථව තථා අවිසිට්ඨසභාවදස්සනං ඉදන්ති දස්යසතුං 

‘‘අවියසසයතොපනා’’තිආදිවුත්තං. 

ඛණිකනියරොධස්ස ඉධ අනධිප්යපතත්තා අයුජ්ජමානත්තා
විරාගග්ගහණයතො ච අවිජ්ජාදීනං පටිපක්ඛවයසන පටිබාහනං ඉධ

‘‘නියරොයධො’’තිඅධිප්යපයතො, යසොචයනසං සබ්බයසොඅනුප්පජ්ජනයමවාති 

ආහ ‘‘නියරොයධො යහොතීති අනුප්පායදො යහොතී’’ති. ‘‘අවිජ්ජා නිරුජ්ඣති

එත්ථාති අවිජ්ජානියරොයධො, සඞ්ඛාරා නිරුජ්ඣන්ති එත්ථාති
සඞ්ඛාරනියරොයධො’’ති එවං සබ්යබහි එයතහි නියරොධපයදහි නිබ්බානස්ස

යදසිතත්තා දට්ඨබ්බා. යතනාහ ‘‘නිබ්බානං හී’’තිආදි. වට්ටවිවට්ටන්ති 

වට්ටඤ්ච විවට්ටඤ්ච. ‘‘ද්වාදසහී’’ති ඉදං පච්යචකං යයොයජතබ්බං

‘‘අනුයලොමයතොද්වාදසහිපයදහිවට්ටං, පටියලොමයතොද්වාදසහිවිවට්ටංඉධ 
දස්සිත’’න්ති. 

විභඞ්ගසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. පටිපදාසුත්තවණ්ණනා 
3. මිච්ඡා පටිපජ්ජති එතායාති මිච්ඡාපටිපදා, වට්ටගාමිමග්යගො

දුක්ඛාවහත්තා. තං මිච්ඡාපටිපදං. යතනාහ ‘‘අනිෙයානිකපටිපදා’’ති. යසො 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො කථංමිච්ඡාපටිපදායහොතීති? සම්පත්තිභයව සුඛාවයහොව

යහොතීතිඅධිප්පායයො. වට්ටසීසත්තාති වට්ටපක්ඛියානංඋත්තමඞ්ගභාවයතො. 

අන්තමයසොති උක්කංසපරියන්තං සන්ධාය වදති අවකංසපරියන්තයතො.

‘‘ඉදං යම පුඤ්ඤං නිබ්බානාධිගමාය පච්චයයො යහොතූ’’ති එවං නිබ්බානං

පත්යථත්වා පවත්තිතං. පණ්ණමුට්ඨිදානමත්තන්ති

සාකපණ්ණමුට්ඨිදානමත්තං. අප්පත්වාති අන්යතොගධයහතුඑසනිද්යදයසො, 
අපායපත්වාති අත්යථො. යදග්යගන වා පටිපජ්ජනයතො අරහත්තං පත්යතොති

වුච්චති, තදග්යගන තදාවහා පටිපදාපි පත්තාති වුච්චතීති ‘‘අප්පත්වා’’ති 

වුත්තං. අනුයෙොමවයසනාති අනුයලොමපටිච්චසමුප්පාදවයසන. 

පටියෙොමවයසනාති එත්ථාපි එයසව නයයො. පටිපදා පුච්ඡතාති එයතන
පටිපදා යදයසතුං ආරද්ධාති අයම්පි අත්යථො සඞ්ගහියතො යථාරද්ධස්ස
අත්ථස්ස කයථතුකමයතාපුච්ඡාය ඉධාගතත්තා. 
අනුයලොමපටිච්චසමුප්පාදයදසනායම්යපත්ථ බයතියරකමුයඛන
අවිජ්ජාදිනියරොධාපන විජ්ජායසතියහොතිසඞ්ඛාරානංඅසම්භයවොතිවුත්තං 

‘‘නිබ්බානං භාජිත’’න්ති.සරූයපනපනතායවට්ටයමවපකාසිතං.වක්ඛති

හිපරියයොසායන ‘‘වට්ටවිවට්ටයමවකථිත’’න්ති. නිෙයාතයනතිනිගමයන. 

ඵයෙනාතිපත්තබ්බඵයලන පටිපදාෙ සම්පාපකයහතුයනො දස්සිතත්තා. යථා

හිතිවියධොයහතුඤාපයකො, නිබ්බත්තයකො, සම්පාපයකොති, එවංතිවිධංඵලං

ඤායපතබ්බං, නිබ්බත්යතතබ්බං, සම්පායපතබ්බන්ති. තස්මා
පත්තබ්බඵයලන නිබ්බායනන තංසම්පාපකයහතුභූතාය පටිපදාය 

දස්සිතත්තාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘ඵයෙන යහත්ථා’’තිආදි. අෙං වුච්චතීති

එවං නිබ්බානඵලා අයං ‘‘සම්මාපටිපදා’’ති වුච්චති. අයසසවිරාගා

අයසසනියරොධාති සමුච්යඡදප්පහානවයසන අවිජ්ජාය අයසසවිරජ්ජනයතො
අයසසනිරුජ්ඣනයතොච.පදද්වයයනපිඅනුප්පාදනියරොධයමවවදති.තඤ්හි 

නිබ්බානං. දුතියවිකප්යප අයං එත්ථ අධිප්පායයො – යයන මග්යගන

කරණභූයතන අයසසනියරොයධො යහොති, අවිජ්ජාය අයසසනියරොයධො යං

ආගම්ම යහොති, තං මග්ගං දස්යසතුන්ති. එවඤ්හි සතීති එවං පදභාජනස්ස 

නිබ්බානස්ස පදත්යථ සති. සානුභාවා පටිපදා විභත්තා යහොතීති අවිජ්ජාය 
අයසසනියරොධයහතුපටිපදා තත්ථ සාතිසයසාමත්ථියසමායයොගයතො
සානුභාවා විභත්තා යහොති. මිච්ඡාපටිපදාගහයණයනත්ථ වට්ටස්සපි

විභත්තත්තාවුත්තං ‘‘වට්ටවිවට්ටයමවකථිත’’න්ති. 

පටිපදාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. විපස්සීසුත්තවණ්ණනා 
4. විප්ඵන්දන්තීති නිමිසනවයසන. අනිමියසහීති විගතනිමියසහි

උම්මීලන්යතයහව. යතන වුත්තං මහාපදායන. එත්ථාති එතස්මිං 
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පටුන 

‘‘විපස්සී’’ති පයද, එතස්මිං වා ‘‘අනිමියසහී’’තිආදියක යථාගයත
සුත්තන්යත. 

මහාපුරිසස්ස අනිමිසයලොචනයතො ‘‘විපස්සී’’ති සමඤ්ඤාපටිලාභස්ස

කාරණං වුත්තං, තං අකාරණං අඤ්යඤසම්පි මහාසත්තානං චරිමභයව 

අනිමිසයලොචනත්තාති යචොදනං සන්ධාය ‘‘එත්ථ චා’’තිආදිං වත්වා තයතො

පන අඤ්ඤයමව කාරණං දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. 

පොළෙමානස්සාතියතොයසන්තස්ස.අනාදයරයචතංසාමිවචනං. අට්ටස්සාති
අත්ථස්ස. 

පුඤ්ඤුස්සයසඞ්ඛායතො භයගො අස්ස අතිසයයන අත්ථීති භගවාති 

‘‘භාගයසම්පන්නස්සා’’තිවුත්තං. සම්මාතිසම්මයදවයාථාවයතො, ඤායයන

කාරයණනාති වුත්තං යහොතීති ආහ ‘‘නයෙන යහතුනා’’ති. සං-සද්යදො

‘‘සාම’’න්තිඉමිනා සමානත්යථොතිආහ ‘‘සාමංපච්චත්තපුරිසකායරනා’’ති, 

සයම්භුඤායණනාති අත්යථො. සම්මා, සාමං බුජ්ඣි එයතනාති සම්යබොයධො 

වුච්චති මග්ගඤාණං, ‘‘බුජ්ඣති එයතනා’’ති කත්වා ඉධ 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සපි සඞ්ගයහො. යබොධිමා සත්යතො යබොධිසත්යතො, 
පුරිමපයද උත්තරපදයලොයපො යථා ‘‘සාකපත්ථයවො’’ති. 

බුජ්ඣනකසත්යතොති එත්ථ මහායබොධියානපටිපදාය බුජ්ඣතීති යබොධි ච

යසො සත්තවියසසයයොගයතො සත්යතො චාති යබොධිසත්යතො. පත්ථෙමායනො 

පවත්තතීති ‘‘කුදාස්සු නාම මහන්තං යබොධිං පාපුණිස්සාමී’’ති 

සඤ්ජාතච්ඡන්යදො පටිපජ්ජති. දුක් න්ති ජාතිආදිමූලකං දුක්ඛං. කාමං

චුතුපපාතාපි මරණජාතියයො, ‘‘ජායති මීයතී’’ති පන වත්වා ‘‘චවති 

උපපජ්ජතී’’ති වචනං න එකභවපරියාපන්නානං යතසං ගහණං, අථ යඛො
නානාභවපරියාපන්නානං එකජ්ඣං ගහණන්ති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘ඉදං…යප.… වුත්ත’’න්ති. තස්ස නිස්සරණන්ති තස්ස ජරාමරණස්ස
නිස්සරණන්ති වුච්චති. යස්මා මහාසත්යතො ජිණ්ණබයාධිමයත දිස්වා

පබ්බජියතො, තස්මාස්ස ජරාමරණයමවආදියතොඋපට්ඨාසි. 

උපාෙමනසිකායරනාති උපායයන විධිනා ඤායයන මනසිකායරන

පයථන මනසිකාරස්ස පවත්තනයතො. සමායෙොයගො අයහොසීති යාථාවයතො

පටිවිජ්ඣනවයසන සමාගයමො අයහොසි. යෙොනියසො මනසිකාරාති යහතුම්හි
නිස්සක්කවචනන්ති තස්ස ‘‘යයොනියසො මනසිකායරනා’’ති යහතුම්හි

කරණවචයනනආහ. ජාතිොය ොසති ජරාමරණන්ති ‘‘කිම්හිනුයඛොසති

ජරාමරණං යහොති, කිං පච්චයා ජරාමරණ’’න්ති ජරාමරයණ කාරණං

පරිග්ගණ්හන්තස්ස යබොධිසත්තස්ස ‘‘යස්මිං සති යං යහොති, අසති ච න 

යහොති, තංතස්සකාරණ’’න්තිඑවං අබයභිචාරජාතිකාරණපරිග්ගණ්හයනන

‘‘ජාතියා යඛො සති ජරාමරණං යහොති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති යා

ජරාමරණස්ස කාරණපරිග්ගාහිකා පඤ්ඤා උප්පජ්ජි, තාය උප්පජ්ජන්තියා
චස්සඅභිසමයයොපටියවයධොඅයහොසීතිඅත්යථො. 
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ඉතීතිවුත්තප්පකාරපරාමසනං. හීතිනිපාතමත්තං. ඉදන්තියථාවුත්තස්ස 

වට්ටස්ස පච්චක්ඛයතො ගහණං. යතනාහ ‘‘එවමිද’’න්ති. ඉධ අවිජ්ජාය

සමුදයස්ස ආගතත්තා ‘‘එකාදසසු ඨායනසූ’’ති වුත්තං. සමුදෙං

සම්පිණ්යෙත්වාති සඞ්ඛාරාදීනං සමුදයං එකජ්ඣං ගයහත්වා.
අයනකවාරඤ්හි සමුදයදස්සනවයසන ඤාණස්ස පවත්තත්තා ‘‘සමුදයයො 
සමුදයයො’’ති ආයමඩිතවචනං. අථ වා ‘‘එවං සමුදයයො යහොතී’’ති ඉදං න

යකවලං නිබ්බත්තිදස්සනපරං, අථ යඛො පටිච්චසමුප්පාදසද්යදො විය
පටිච්චසමුප්පාදමුයඛන ඉධ සමුදයසද්යදො නිබ්බත්තිමුයඛන පච්චයත්තං

වදති. විඤ්ඤාණාදයයො ච යාවන්යතො ඉධ පච්චයධම්මා නිද්දිට්ඨා, යත
සාමඤ්ඤරූයපනබයාපනිච්ඡාවයසනගණ්හන්යතො‘‘සමුදයයො සමුදයයො’’ති

අයවොච. යතනාහ ‘‘අවිජ්ජාපච්චො සඞ් ාරානං සමුදයෙො යහොතී’’ති. 

දස්සනට්යඨන චක්ඛූති සමුදයස්ස පච්චක්ඛයතො දස්සනභායවො චක්ඛු. 

ඤාතට්යඨනාති ඤාතභායවන. පජානනට්යඨනාති 

‘‘අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදිතංතංපච්චයධම්මපවත්තියා එතස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස 

සමුදයයො’’ති පකාරයතො වා ජානනට්යඨන. පටියවධනට්යඨනාති ‘‘අයං 
අවිජ්ජාදි පච්චයධම්යමො ඉමස්ස සඞ්ඛාරාදිකස්ස පච්චයභාවයතො

සමුදයයො’’ති පටිවිජ්ඣනට්යඨන. ඔභාසනට්යඨනාති
සමුදයභාවපටිච්ඡාදකස්ස යමොහන්ධකාරස්ස කියලසන්ධකාරස්ස

විධමනවයසන අවභාසනවයසන. තං පයනතං ‘‘චක්ඛු’’න්තිආදිනා වුත්තං

ඤාණං. නියරොධවායරති පටියලොමවායර. යසො හි ‘‘කිස්ස නියරොධා
ජරාමරණනියරොයධො’’ති නියරොධකිත්තනවයසනආගයතො. 

විපස්සීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-10. සිඛීසුත්තාදිවණ්ණනා 
5-10. න එවංයෙොයජත්වාති‘‘සිඛිස්සපී’’තිආදිනාසමුච්චයවයසනඑවං

න යයොයජත්වා. කස්මාතිආදිනා තත්ථ කාරණං වදති. එකාසයන

අයදසිතත්තාති වුත්තයමවත්ථං පාකටං කාතුං ‘‘නානාඨායනසු හී’’තිආදි

වුත්තං.යදිපිතානිවිසුං විසුංවුත්තභායවනයදසිතානි, අත්ථවණ්ණනාපන

එකසදිසා තදත්ථස්ස අභින්නත්තා. ‘‘බුද්ධා ජාතා’’ති න අඤ්යඤො
ආචික්ඛතීති යයොජනා. න හි මහායබොධිසත්තානං පච්ඡිමභයව 

පයරොපයදයසන පයයොජනං අත්ථි. ගතමග්යගයනවාති පටිපත්තිගමයනන 

ගතමග්යගයනව පච්ඡිමමහායබොධිසත්තා ගච්ඡන්ති, අයයමත්ථ ධම්මතා. 

ගච්ඡන්තීති චතූසු සතිපට්ඨායනසු පතිට්ඨිතචිත්තා සත්ත යබොජ්ඣඞ්යග
යාථාවයතො භායවත්වා සම්මාසම්යබොධියා අභිසම්බුජ්ඣනවයසන

පවත්තන්තීති අත්යථො. යථා පනයතසං පඨමවිපස්සනාභිනියවයසො යහොති, 

තංදස්යසතුං ‘‘සබ්බයබොධිසත්තාහී’’තිආදිවුත්තං.බුද්ධභාවානංවිපස්සනා, 

බුද්ධත්ථායවාවිපස්සනා බුද්ධවිපස්සනා. 

සිඛීසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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බුද්ධවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ආහාරවග්යගො 

1. ආහාරසුත්තවණ්ණනා 
11. ආහරන්තීතිආයනන්ති උප්පායදන්ති, උපත්ථම්යභන්තීති අත්යථො. 

නිබ්බත්තාති පසුතා. භූතා නාම යස්මා තයතො පට්ඨාය යලොයක
ජාතයවොහායරො පටිසන්ධිග්ගහණයතො පන පට්ඨාය යාව මාතුකුච්ඡියතො

නික්ඛන්යතො, තාව සම්භයවසියනො, එස තාව ගබ්භයසයයයකසු

භූතසම්භයවසිවිභායගො, ඉතයරසුපනපඨමචිත්තාදිවයසනවුත්යතො. සම්භව-

සද්යදොයචත්ථගබ්භයසයයකානංවයසනපසූතිපරියායයො, ඉතයරසංවයසන
උප්පත්තිපරියායයො. පඨමචිත්තපඨමඉරියාපථක්ඛයණසු හි යත සම්භවං 

උප්පත්තිං එසන්ති උපගච්ඡන්ති නාම, න තාව භූතා උපපත්තියා න 

සුප්පතිට්ඨිතත්තා, භූතාඑවසබ්බයසොභයවසනායසමුච්ඡින්නත්තා. නපුන

භවිස්සන්තීතිඅවධාරයණනනිවත්තිතමත්ථංදස්යසති.යයොච ‘‘කාලඝයසො

භූයතො’’තිආදීසු භූත-සද්දස්ස ඛීණාසවවාචිතා දට්ඨබ්බා. වා-සද්යදො යචත්ථ

සම්පිණ්ෙනත්යථො ‘‘අග්ගිනාවාඋදයකන වා’’තිආදීසුවිය. 

යථාසකං පච්චයභායවන අත්තභාවස්ස පඨපනයමයවත්ථ ආහායරහි

කාතබ්බඅනුග්ගයහො යහොතීති අධිප්පායයනාහ ‘‘වචනයභයදො…යප.…

එයකො යෙවා’’ති. සත්තස්ස උප්පන්නධම්මානන්ති සත්තස්ස සන්තායන

උප්පන්නධම්මානං. යථා ‘‘වස්සසතං තිට්ඨතී’’ති වුත්යත

අනුප්පබන්ධවයසන පවත්තතීති වුත්තං යහොති, එවං ඨිතියාති

අනුප්පබන්ධවයසන පවත්තියාති අත්යථො, සා පන අවිච්යඡයදොති ආහ 

‘‘අවිච්යඡදාො’’ති. අනුප්පබන්ධධම්මුප්පත්තියා සත්තසන්තායනො 

අනුග්ගහියතොනාමයහොතීතිආහ ‘‘අනුප්පන්නානං උප්පාදාො’’ති. එතානීති

ඨිතිඅනුග්ගහපදානි. උභෙත්ථදට්ඨබ්බානි නයථාසම්බන්ධයතො. 

වත්ථුගතා ඔජා වත්ථු විය යතන සද්ධිං අජ්යඣොහරිතබ්බතං ගච්ඡතීති

වුත්තං ‘‘අජ්යඣොහරිතබ්බයකොආහායරො’’ති, නිබ්බත්තිතඔජංපනසන්ධාය

‘‘කබළීකායරොආහායරොඔජට්ඨමකරූපානිආහරතී’’තිවක්ඛති. ඔළාරිකතා 

අප්යපොජතායනවත්ථුයනොථූලතායකථිනතායවා, තස්මා යස්මිංවත්ථුස්මිං

පරිත්තාඔජා යහොති, තංඔළාරිකං.සප්පාදයයො දුක්ඛුප්පාදකතාය ඔළාරිකා 
යවදිතබ්බා.විසාණාදීනංතිවස්සඡඩ්ඩිතානං පූතිභූතත්තාමුදුකතාතිවදන්ති.
තරච්ඡයඛළයතමිතතාය පන තථාභූතානං යතසං මුදුකතා. ධම්මසභායවො

යහස. සසානං ආහායරො සුඛුයමො තරුණතිණසස්සඛාදනයතො. සකුණානං

ආහායරොසුඛුයමො තිණබීජාදිඛාදනයතො. පච්චන්තවාසීනංආහායරොසුඛුයමො 

මාසමුග්ගකුරාදියභොජනත්තා. යතසන්ති පරනිම්මිතවසවත්තීනං. 

සුඛුයමොත්යවවාති න කිඤ්චි උපාදාය, අථ යඛො සුඛුයමොඉච්යචව නිට්ඨං 
පත්යතොතයතොපරමසුඛුමස්සඅභාවයතො. 
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පටුන 

වත්ථුවයසන පයනත්ථ ආහාරස්ස ඔළාරිකසුඛුමතා වුත්තා, සා චස්ස 

අප්යපොජමයහොජතාහි යවදිතබ්බාති දස්යසතුං ‘‘එත්ථ චා’’තිආදිමාහ. 

පරිස්සෙන්තිඛුදාවයසනඋප්පන්නං විහිංසංසරීරදරථං. වියනොයදතීතිවත්ථු

තස්ස වියනොදනමත්තං කයරොති. න පන සක්යකොති පායෙතුන්ති සරීරං

යායපතුං නප්පයහොති නියරොජත්තා. න සක්යකොති පරිස්සෙං වියනොයදතුං 
ආමාසයස්ස අපූරණයතො. 

ඡබ්බියධොපීති ඉමිනා කස්සචි ඵස්සස්ස අනවයසසිතබ්බතමාහ.

යදසනක්කයමයනයවත්ථ ඵස්සාදීනං දුතියාදිතා, න අඤ්යඤන

කාරයණනාති ආහ ‘‘යදසනානයෙොඑවයචසා’’තිආදි.මනයසොසඤ්යචතනා

න සත්තස්සාති දස්සනත්ථං මයනොගහණං යථා ‘‘චිත්තස්ස ඨිති, 

යචයතොවිමුත්තිචා’’තිආහ ‘‘මයනොසඤ්යචතනාතියචතනාවා’’ති. චිත්තන්ති

යං කිඤ්චි චිත්තයමව. එකරාසිං කත්වාති එකජ්ඣං ගයහත්වා විභාගං

අකත්වා, සාමඤ්යඤන ගහිතාති අත්යථො. තත්ථ ලබ්භමානං

උපාදිණ්ණකාදිවිභාගං දස්යසතුං ‘‘කබළීකායරො ආහායරො’’තිආදි වුත්තං. 

ආහාරත්ථං න සායධන්තීති තාදිසස්ස ආහාරස්ස අනාහරණයතො. තදාපීති 

භිජ්ජිත්වාවිගතකායලපි. උපාදිණ්ණකාහායරොතිවුච්චන්තීති යකචි. ඉදංපන

ආචරිොනං න රුච්චති තදා උපාදිණ්ණකරූපස්යසව අභාවයතො. 

පටිසන්ධිචිත්යතයනව සහජාතාති ලක්ඛණවචනයමතං, සබ්බායපි
කම්මජරූපපරියාපන්නාය ඔජාය අත්ථිභාවස්ස 

අවිච්යඡදප්පවත්තිසම්භවදස්සනත්යථො. සත්තමාති උප්පන්නදිවසයතො

පට්ඨාය යාව සත්තමදිවසාපි. රූපසන්තතිං පායෙති පයවණිඝටනවයසන. 

අෙයමවාති කම්මජඔජා. කම්මජඔජං පන පටිච්ච උප්පන්නඔජා
අකම්මජත්තා අනුපාදිණ්ණආහායරොත්යවව යවදිතබ්යබො. අනුපාදිණ්ණකා
ඵස්සාදයයොයවදිතබ්බාතිආයනත්වාසම්බන්යධො.යලොකුත්තරා ඵස්සාදයයො

කථන්ති ආහ ‘‘යෙොකුත්තරා පන රුළ්හීවයසන කථිතා’’ති. යස්මා යතසං

කුසලානංඋයපතපරියායයොනත්ථි, තස්මාවිපාකානං උපාදිණ්ණපරියායයො
නත්යථවාතිඅනුපාදිණ්ණපරියායයොපිරුළ්හීවයසනවුත්යතොති යවදිතබ්යබො. 

පුබ්යබ ‘‘ආහාරාති පච්චයා’’ති වුත්තත්තා යදි පච්චයට්යඨො 

ආහාරට්යඨොතිආදිනායචොයදති, අථකස්මාඉයමඑවචත්තායරො වුත්තාතිඅථ
කස්මා චත්තායරොව වුත්තා. ඉයම එව ච වුත්තාති යයොජනා. 

වියසසප්පච්චෙත්තාති එයතන යථා අඤ්යඤ පච්චයධම්මා අත්තයනො 

පච්චයුප්පන්නස්ස පච්චයාව යහොන්ති, ඉයම පන තථා ච යහොති අඤ්ඤථා

චාති සමායනපි පච්චයත්යත අතියරකපච්චයා යහොන්ති, තස්මා ‘‘ආහාරාති
වුත්තා’’ති ඉමමත්ථං දස්යසති. ඉදානි තං අතියරකපච්චයතං දස්යසතුං 

‘‘වියසසපච්චයෙො හී’’තිආදි වුත්තං. වියසසප්පච්චයයො රූපකායස්ස
කබළීකායරො ආහායරො උපථම්භකභාවයතො. යතනාහ අට්ඨකථායං
‘‘රූපාරූපානං උපථම්භකත්යතන උපකාරකා චත්තායරො ආහාරා

ආහාරපච්චයයො’’ති (විසුද්ධි.2.608; පට්ඨා. අට්ඨ.පච්චයුද්යදසවණ්ණනා). 
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උපථම්භකත්තඤ්හි සතීපි ජනකත්යත අරූපීනං ආහාරානං

ආහාරජරූපසමුට්ඨානකරූපාහාරස්ස ච යහොති, අසති පනඋපථම්භකත්යත
ආහාරානං ජනකත්තං නත්ථීති උපථම්භකත්තං පධානං. ජනයමායනොපි හි
ආහායරො අවිච්යඡදවයසන උපථම්භයමායනො එව ජයනතීති 

උපථම්භකභායවො එව ආහාරභායවො. යවදනාෙ ඵස්යසො වියසසපච්චයයො. 

‘‘ඵස්සපච්චයා යවදනා’’ති හි වුත්තං. ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණ’’න්ති

වචනයතො විඤ්ඤාණස්ස මයනොසඤ්යචතනා. ‘‘යචතනා තිවිධං භවං
ජයනතී’’ති හි වුත්තං. ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්ති පන වචනයතො 

නාමරූපස්ස විඤ්ඤාණං වියසසපච්චයයො.නහිඔක්කන්තවිඤ්ඤාණාභායව

නාමරූපස්ස අත්ථි සම්භයවො. යථාහ ‘‘විඤ්ඤාණඤ්ච හි, ආනන්ද, 

මාතුකුච්ඡිස්මිං න ඔක්කමිස්සථ, අපි නු යඛො නාමරූපං මාතුකුච්ඡිස්මිං

සමුච්චිස්සථා’’තිආදි (දී. නි. 2.115). වුත්තයමවත්ථං සුත්යතන සායධතුං 

‘‘ෙථාහා’’තිආදි වුත්තං. 

එවං යදිපි පච්චයත්යථො ආහාරත්යථො, වියසසපච්චයත්තා පන ඉයමව 
ආහාරාති වුත්තාති තං යනසං වියසසපච්චයතං අවිභාගයතො දස්යසත්වා 

ඉදානි විභාගයතො දස්යසතුං ‘‘යකො පයනත්ථා’’තිආදි ආරද්ධං. මුය 

ඨපිතමත්යතො එව අසඞ්ඛාදියතො, තත්තයකනාපි අබ්භන්තරස්ස ආහාරස්ස

පච්චයයොයහොතිඑව.යතනාහ ‘‘අට්ඨරූපානි සමුට්ඨායපතී’’ති.සුඛයවදනාය

හියතො සු යවදනීයෙො. සබ්බථාපීති චක්ඛුසම්ඵස්සාදිවයසන. යත්තකා

ඵස්සස්ස පකාරයභදා, යතසං වයසන සබ්බප්පකායරොපි ඵස්සාහායරො 

යථාරහං තිස්යසො යවදනාආහරති, අනාහාරයකොනත්ථි. 

සබ්බථාපීති ඉධාපි ඵස්සාහායර වුත්තනයානුසායරන අත්යථො

යවදිතබ්යබො. තිසන්තතිවයසනාති කායදසකං භාවදසකං වත්ථුදසකන්ති

තිවිධසන්තතිවයසන. සහජාතාදිපච්චෙනයෙනාති සහජාතාදිපච්චයවිධිනා. 
පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණඤ්හි අත්තනා සහජාතනාමස්ස 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤවිපාකින්ද්රියසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චයයහි

පච්චයයො යහොන්යතොයයව ආහාරපච්චයතාය තං ආහායරති වුත්තං, 
සහජාතරූයපසු පන වත්ථුයනො සම්පයුත්තපච්චයං ඨයපත්වා

විප්පයුත්තපච්චයයන, යසසරූපානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයඤ්ච ඨයපත්වා

ඉතයරසං පච්චයානං වයසන යයොජනා කාතබ්බා. තානීති
නපුංසකනිද්යදයසො අනපුංසකානම්පි නපුංසයකහි සහ වචනයතො. 

සාසවකුසොකුසෙයචතනාව වුත්තා වියසසපච්චයභාවදස්සනං යහතන්ති, 

යතනාහ ‘‘අවියසයසන පනා’’තිආදි. පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණයමව වුත්තන්ති 
එත්ථාපි එයසව නයයො. යථා තස්ස තස්ස ඵලස්ස වියසසයතො පච්චයතාය 

එයතසංආහාරත්යථො, එවංඅවියසසයතොපීතිදස්යසතුං ‘‘අවියසයසනා’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථ තංසම්පයුත්තතංසමුට්ඨානධම්මානන්ති යතහි ඵස්සාදීහි 
සම්පයුත්තධම්මානඤ්යචව තංසමුට්ඨානරූපධම්මානඤ්ච. තත්ථ 
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සම්පයුත්තග්ගහණං යථාරහයතො දට්ඨබ්බං, සමුට්ඨානග්ගහණං පන
අවියසසයතො. 

උපත්ථම්යභන්යතො ආහාරකිච්චං සායධතීති උපත්ථම්යභන්යතො එව

රූපං සමුට්ඨායපති, ඔජට්ඨමකසමුට්ඨාපයනයනව පනස්ස 

උපථම්භනකිච්චසිද්ධි. ඵුසන්යතොයෙවාති ඵුසනකිච්චං කයරොන්යතො එව. 

ආයූහමානාවාති යචතයමානා එව අභිසන්දහන්තී එව. විජානන්තයමවාති
උපපත්තිපරිකප්පනවයසන විජානන්තයමව ආහාරකිච්චං සායධතීති
යයොජනා. සබ්බත්ථ ආහාරකිච්චසාධනඤ්ච යතසං 
යවදනාදිඋප්පත්තියහතුතාය අත්තභාවස්ස පවත්තනයමව. 

කාෙට්ඨපයනනාති කස්මා වුත්තං, නනු කම්මජාදිරූපං කම්මාදිනාව 

පවත්තතීතියචොදනංසන්ධායාහ ‘‘කම්මජනියතොපී’’තිආදි. 

උපාදිණ්ණරූපසන්තතියා උපත්ථම්භයනයනව 

උතුචිත්තජරූපසන්තතීනම්පි උපත්ථම්භනසිද්ධි යහොතීති ‘‘ද්වින්නං

රූපසන්තතීන’’න්ති වුත්තං. උපත්ථම්භනයමව සන්ධාය ‘‘අනුපාෙයකො

හුත්වා’’ති ච වුත්තං. රූපකායස්ස ඨිතියහතුතා හි යාපනා අනුපාලනා. 

සු ාදිවත්ථුභූතන්ති සුඛාදීනං පවත්තිට්ඨානභූතං. ආරම්මණම්පි හි වසති
එත්ථ ආරම්මණකරණවයසන තදාරම්මණා ධම්මාති වත්ථූති වුච්චති. 

ඵුසන්යතොයෙවාති ඉදං ඵස්සස්ස ඵුසනසභාවත්තා වුත්තං. න හි ධම්මානං

සභායවන විනා පවත්ති අත්ථි, යවදනාපවත්තියා විනා සත්තානං

සන්ධාවනතා නත්ථීති ආහ ‘‘සු ාදි…යප.… යහොතී’’ති. න යචත්ථ

සඤ්ඤීභවකථායං අසඤ්ඤීභයවො දස්යසතබ්යබො, තස්සාපි වා

කාරණභූතයවදනාපවත්තිවයසයනව ඨිතියා යහතුයනො අබයාපිතත්තා, තථා

හි ‘‘මයනොසඤ්යචතනා…යප.… භවමූෙනිප්ඵාදනයතො සත්තානං ඨිතිො

යහොතී’’ති වුත්තා. තයතො එව විඤ්ඤාණං විජානන්තයමවාති
උපපත්තිපරිකප්පනවයසනවිජානන්තයමවාති වුත්යතොවායමත්යථො. 

චත්තාරිභොනිදට්ඨබ්බානි ආදීනවවිභාවනයතො. නිකන්තීතිනිකාමනා, 

රසතණ්හං සන්ධාය වදති. සා හි කබළීකායර ආහායර බලවතී, 

යතයනයවත්ථඅවධාරණංකතං.භායතිඑතස්මාතිභයං, නිකන්තියෙව භෙං 
මහානත්ථයහතුයතො. උපගමනං විසයින්ද්රියවිඤ්ඤායණසු

විසයවිඤ්ඤායණසු ච සඞ්ගතිවයසන පවත්ති, තං
යවදනාදිඋප්පත්තියහතුතාය ‘‘භය’’න්ති වුත්තං. අවධාරයණ පයයොජනං 

වුත්තනයයමව. යසසද්වයයපි එයසව නයයො. ආයූහනං අභිසන්දහනං, 

සංවිධානන්තිපි වදන්ති. තං භවූපපත්තියහතුතාය ‘‘භෙ’’න්ති වුත්තං. 

අභිනිපායතො තත්ථ තත්ථ භයව පටිසන්ධිග්ගහණවයසන විඤ්ඤාණස්ස
නිබ්බත්ති. යසො භවූපපත්තියහතුකානං සබ්යබසං අනත්ථානං

මූලකාරණතාය ‘‘භෙ’’න්ති වුත්තං. ඉදානි නිකන්තිආදීනං සප්පටිභයතං 

විත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘කිං කාරණා’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ නිකන්තිං
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පටුන 

කත්වාති ආලයං ජයනත්වා, තණ්හං උප්පායදත්වාති අත්යථො. සීතාදීනං

පුරක් තාතිසීතාදීනංපුරයතොඨිතා, සීතාදීහිබාධියමානාතිඅත්යථො. 

ඵස්සං උපගච්ඡන්තාති චක්ඛුසම්ඵස්සාදියභදං ඵස්සං පවත්යතන්තා. 

ඵස්සස්සාදියනොති කායසම්ඵස්සවයසන යඵොට්ඨබ්බසඞ්ඛාතස්ස 
අස්සාදනසීලා. කායසම්ඵස්සවයසන හි සත්තානං යඵොට්ඨබ්බතණ්හා
පවත්තතීතිදස්යසතුං ඵස්සාහාරාදීනවදස්සයනයඵොට්ඨබ්බාරම්මණංඋද්ධටං 

‘‘පයරසං රක්ඛිතයගොපියතසූ’’තිආදිනා. ඵස්සස්සාදියනොති වා 
ඵස්සාහාරස්සාදියනොති අත්යථො. සති හි ඵස්සාහායර සත්තානං

ඵස්සාරම්මයණඅස්සායදො, නාසති, යතනාහ ‘‘ඵස්සස්සාදමූෙක’’න්තිආදි. 

ජාතිනිමිත්තස්ස භයස්ස අභිනිපාතසභායවන ගහිතත්තා 

‘‘තම්මූෙක’’න්තිවුත්තං.කම්මායූහනනිමිත්තන්තිඅත්යථො. භෙංසබ්බන්ති

පඤ්චවීසති, තිවිධමහාභයං, අඤ්ඤඤ්ච සබ්බභයං ආගතයමව යහොති 
භයාධිට්ඨානස්සඅත්තභාවස්ස නිප්ඵාදනයතො. 

අභිනිපතතීති අභිනිබ්බත්තති. පඨමාභිනිබ්බත්ති හි සත්තානං තත්ථ

තත්ථ අඞ්ගාරකාසුසදියස භයව අභිනිපාතසදිසී. තම්මූෙකත්තාති 

නාමරූපනිබ්බත්තිමූලකත්තා. සබ්බභයානං අභිනිපායතොයෙව භෙං භායති
එතස්මාතිකත්වා. 

අප්යපතිවිොතිඵලස්ස අත්තලාභයහතුභාවයතොකාරණං, තංනියයායදති

විය. තන්ති ඵලං. තයතොති කාරණයතො. එයතසන්ති ආහාරානං. 

ෙථාවුත්යතනාති ‘‘ඵලං නියදතී’’තිආදිනා වුත්තප්පකායරන අත්යථන.

සබ්බපයදසූති ‘‘යවදනානියරොයධනා’’තිආදීසුසබ්යබසුපයදසු. 

පටිසන්ධිං ආදිං කත්වාති පටිසන්ධික්ඛණං ආදිං කත්වා.

උපාදිණ්ණකආහායර සන්ධාය ‘‘අත්තභාවසඞ් ාතානං ආහාරාන’’න්ති

වුත්තං. යත හි නිප්පරියායයතො තණ්හානිදානා. පරිපුණ්ණාෙතනානං

සත්තානං සත්තසන්තතිවයසනාතිපරිපුණ්ණායතනානං සභාවකානං චක්ඛු
යසොතංඝානංජිව්හා කායයොභායවොවත්ථූතිඉයමසංසත්තන්නංසන්තතීනං

වයසන. යසසානං අපරිපුණ්ණායතනානං අන්ධබධිරඅභාවකානං. 

ඌනඌනසන්තතිවයසනාති චක්ඛුනා, යසොයතන, තදුභයයන, භායවන ච 

ඌනඌනසන්තතිවයසන. පටිසන්ධියං ජාතා පටිසන්ධිකා. 

පඨමභවඞ්ගචිත්තක් ණාදීති ආදි-සද්යදන තදාරම්මණචිත්තස්ස සඞ්ගයහො
දට්ඨබ්යබො. 

තණ්හායපි නිදානං ජානාතීති යයොජනා. තණ්හානිදානන්තිපි පායඨො. 

වට්ටං දස්යසත්වාති සරූපයතො නයයතො ච සකලයමව වට්ටං දස්යසත්වා.

ඉදානිතමත්ථංවිත්ථාරයතොවිභායවතුං ‘‘ඉමස්මිඤ්චපන ඨායන’’තිආදිමාහ. 

අතීතාභිමු ං යදසනං කත්වාති පච්චුප්පන්නභවයතො පට්ඨාය
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අතීතධම්මාභිමුඛං තබ්බිසයං යදසනං කත්වා තථාකාරයණන. අතීයතන

වට්ටං දස්යසතීති අතීතභයවන කම්මකියලසවිපාකවට්ටං දස්යසති. 

අත්තභායවොති පච්චුප්පන්යනො අත්තභායවො. යදි එවං කස්මා ‘‘අතීයතන

වට්ටං දස්යසතී’’ති වුත්තන්ති? නායං යදොයසො ‘‘අතීයතයනවා’’ති 

අනවධාරණයතො, එවඤ්චකත්වාඅතීතාභිමුඛග්ගහණංජනකකම්මංගහිතං, 
තණ්හාසීයසන නානන්තරියභාවයතො. න හි කම්මුනා විනා තණ්හා
භවයනත්තියුජ්ජති. 

තං කම්මන්ති තණ්හාසීයසන වුත්තකම්මං. දස්යසතුන්ති තං අතීතං

අත්තභාවං දස්යසතුං. තස්සත්තභාවස්ස ජනකං කම්මන්ති තස්ස
යථාවුත්තස්ස අත්තභාවස්ස ජනකං. තයතො පරම්පි අත්තභාවං ආයූහිතං
කම්මං දස්යසතුං වුත්තං. අවිජ්ජා ච නාම තණ්හා විය කම්මත්තාති

කම්මස්යසව ගහණං. ද්වීසු ඨායනසූති ආහාරග්ගහයණන

යවදනාදිග්ගහයණනාති ද්වීසු ඨායනසු. අත්තභායවොති

පච්චුප්පන්නකාලියකො අතීතකාලියකො ච අත්තභායවො. පුන ද්වීසූති

තණ්හාග්ගහයණ අවිජ්ජාසඞ්ඛාරග්ගහයණති ද්වීසු ඨායනසු. තස්ස

ජනකන්තිපච්චුප්පන්නස්සයචවඅතීතස්ස ච අත්තභාවස්ස ජනකංකම්මං

වුත්තන්තියයොජනා. කම්මග්ගහයණනයචත්ථයත්ථතංකම්මංආයූහිතං, 
සා අතීතා ජාති අත්ථයතො දස්සිතා යහොති. යතන සංසාරවට්ටස්ස

අනමතග්ගතං දීයපති. සඞ්ය යපනාති සඞ්යඛයපන
යහතුපඤ්චකඵලපඤ්චකග්ගහණම්පි හි සඞ්යඛයපො එව යහතුඵලභායවන
සඞ්ගයහතබ්බධම්මානංඅයනකවිධත්තා. 

යදි අතීයතන වට්ටං දස්සිතං, එවං සති සප්පයදසා 

පටිච්චසමුප්පාදධම්මයදසනා යහොතීති දස්යසන්යතො ‘‘තත්රාෙ’’න්තිආදිමාහ.

යතනහියදිපිසරූපයතොඅනාගයතනවට්ටංඉධන දස්සිතං, නයයතොපන
තස්සපි දස්සිතත්තා නිප්පයදසා එව පටිච්චසමුප්පාදයදසනාති දස්යසති.

ඉදානි තමත්ථං උපමාය විභායවතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. උදකපිට්යඨ

නිපන්නන්ති උදකං පරිප්ලවවයසන නිපන්නං. පරභාගන්ති

පරඋත්තමඞ්ගභාගං. ඔරයතොති තයතො අපරභාගයතො ඔයලොයකන්යතො. 

අපරිපුණ්යණොතිවිකලාවයයවො. එවංසම්පදන්තිආදිඋපමායසංසන්දනං. 

යථා හි ගීවා සරීරසන්ධාරකකණ්ඩරානං මූලට්ඨානභූතා, එවං 

අත්තභාවසන්ධාරකානං සඞ්ඛාරානං මූලභූතා තණ්හාති වුත්තං ‘‘ගීවාෙ 

දිට්ඨකායෙො’’ති.යථායවදනාදිඅයනකාවයවසමුදායභූයතොඅත්තභායවො, එවං 

ඵාසුකපිට්ඨිකණ්ඩකාදිඅයනකාවයවසමුදායභූතා පිට්ඨීති ‘‘පිට්ඨිො…යප.…

තස්ස දිට්ඨකායෙො’’ති වුත්තං. තණ්හාසඞ් ාතන්ති තණ්හාය කථිතං. ඉධ
යදසනාය පච්චයා අවිජ්ජාසඞ්ඛාරා යවදිතබ්බාති ‘‘නඞ්ගුට්ඨමූලස්ස
දිට්ඨකායලො වියා’’ති වුත්තං. තථා හි පරියයොසායන ‘‘නඞ්ගුට්ඨමූලං
පස්යසයයා’’ති උපමාදස්සනං කතං. නයයතො පරිපුණ්ණභාවග්ගහණං
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යවදිතබ්බං.පාළියංඅනාගතස්සාපිපච්චයවට්ටස්සයහතුවයසන ඵලවයසන

වා පරිපුණ්ණභාවස්ස මුඛමත්තදස්සනීයත්තා ආදියතො ඵලයහතුසන්ධි, 

මජ්යඣ යහතුඵලසන්ධි, අන්යතපි ඵලයහතුසන්ධීති එවං තිසන්ධිකත්තා 

චතුසඞ්ය පයමවවට්ටංදස්සිතන්ති. 

ආහාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. යමොළියඵග්ගුනසුත්තවණ්ණනා 
12. ඉමස්මිංයෙව ඨායනති ‘‘චත්තායරොයම භික්ඛු…යප.…ආහාරා’’ති

එවං චත්තායරො ආහායර සරූපයතො දස්යසත්වා ‘‘ඉයම යඛො 
භික්ඛයව…යප.… අනුග්ගහායා’’ති නිගමනවයසන දස්සියත ඉමස්මිංයයව

ඨායන. යදසනං නිට්ඨායපසි චතුආහාරවිභාගදීපකං යදසනං 

උද්යදසවයසයනව නිට්ඨායපසි, උපරි ආවජ්යජත්වා තුණ්හී නිසීදි. 

දිට්ඨිගතියකොති අත්තදිට්ඨිවයසන දිට්ඨිගතියකො. වරගන්ධවාසිතන්ති
සභාවසිද්යධන චන්දනගන්යධන යචව තදඤ්ඤනානාගන්යධන ච

පරිභාවිතත්තා වරගන්ධවාසිතං. රතනචඞ්යකොටවයරනාති රතනමයයන

උත්තමචඞ්යකොටයකන. යදසනානුසන්ධිං ඝයටන්යතොති යථායදසිතාය

යදසනාය අනුසන්ධිං ඝයටන්යතො, යථා උපරියදසනා වද්යධයය, එවං

උස්සාහං කයරොන්යතො. විඤ්ඤාණාහාරං ආහායරතීති තස්ස

ආහාරණකිරියාය වුත්තපුච්ඡාය තං දිට්ඨිගතං උප්පායටන්යතො ‘‘යෙො

එතං…යප.…භුඤ්ජතිවා’’ති ආහ. 

විඤ්ඤාණාහායරනාමඉච්ඡියතතස්සඋපභුඤ්ජයකනපිභවිතබ්බං, යසො 

‘‘යකො නු යඛො’’ති අයං පුච්ඡාය අධිප්පායයො. උතුසමයෙති 

ගබ්භවුට්ඨානසමයය.යසොහිඋතුසමයස්සමත්තකසමයත්තාතථාවුත්යතො.

‘‘උදයකන අණ්ඩානි මා නස්සන්තූ’’ති මහාසමුද්දයතො නික් මිත්වා. 
ගිජ්ඣයපොතකා විය ආහාරසඤ්යචතනාය තානි කච්ඡපණ්ඩානි

මයනොසඤ්යචතනාහායරනයායපන්තීතිඅයංතස්ස යථරස්සලද්ධි. කිඤ්චාපි

අෙං ෙද්ධීති ඵස්සමයනොසඤ්යචතනාහායරසු කිඤ්චාපි යථරස්ස යුත්තා

අයුත්තා වා අයං ලද්ධි. ඉමං පඤ්හන්ති ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, 
විඤ්ඤාණාහාරංආහායරතී’’ති ඉමංපඤ්හංඑතායයථාවුත්තායලද්ධියාන

පන පුච්ඡති, අථ යඛො සත්තුපලද්ධියා පුච්ඡතීති අධිප්පායයො. යසොති

දිට්ඨිගතියකො. න නිග්ගයහතබ්යබො උම්මත්තකසදිසත්තා අධිප්පායං
අජානිත්වා පුච්ඡායකතත්තා.යතනාහ‘‘ආහායරතීතිනාහංවදාමී’’තිආදි. 

තස්මිං මො එවං වුත්යතති තස්මිං වචයන මයා ‘‘ආහායරතී’’ති එවං

වුත්යත සති. අෙං පඤ්යහොති ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, විඤ්ඤාණාහාරං

ආහායරතී’’ති අයං පඤ්යහො යුත්යතො භයවයය. එවං පුච්ඡයත පඤ්යහති
සත්තුපලද්ධිං අනාදාය ‘‘කතමස්ස ධම්මස්ස පච්චයයො’’ති එවං

ධම්මපවත්තවයසයනව පඤ්යහ පුච්ඡියත. යතයනව විඤ්ඤායණනාති
යතයනව පටිසන්ධිවිඤ්ඤායණන සහ උප්පන්නං නාමඤ්ච රූපඤ්ච
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පටුන 

අතීතභයව දිට්ඨිගතිකස්ස වයසන ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තීති 

ඉධාධිප්යපතං. නාමරූයප ජායත සතීති නාමරූයප නිබ්බත්යත 
තප්පච්චයභූතංභින්දිත්වාසළායතනංයහොති. 

තත්රායංපච්චයවිභායගො–නාමන්තියවදනාදිඛන්ධත්තයං ඉධාධිප්යපතං, 

රූපංපනසත්තසන්තතිපරියාපන්නං, නියමයතොචත්තාරිභූතානිඡවත්ථූනි 
ජීවිතින්ද්රියං ආහායරො ච. තත්ථ විපාකනාමං පටිසන්ධික්ඛයණ 
හදයවත්ථුයනො සහායයො හුත්වා ඡට්ඨස්ස මනායතනස්ස 

සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තවිපාකඅත්ථිඅවිගතපච්චයයහි
සත්තධා පච්චයයො යහොති. කිඤ්චි පයනත්ථ යහතුපච්චයයන කිඤ්චි
ආහාරපච්චයයනාති එවං උක්කංසාවකංයසො යවදිතබ්යබො. ඉතයරසං පන
පඤ්චායතනානං චතුන්නං මහාභූතානං සහායයො හුත්වා 
සහජාතනිස්සයවිපාකවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවයසන ඡධා පච්චයයො යහොති.
කිඤ්චි පයනත්ථ යහතුපච්චයයන කිඤ්චි ආහාරපච්චයයනාති සබ්බං
පුරිමසදිසං. පවත්යතවිපාකනාමං විපාකස්ස ඡට්ඨායතනස්ස වුත්තනයයන

සත්තධා පච්චයයො යහොති, අවිපාකං පන අවිපාකස්ස ඡට්ඨස්ස තයතො
විපාකපච්චයං අපයනත්වා පච්චයයො යහොති. චක්ඛායතනාදීනං පන
පච්චුප්පන්නං චක්ඛුපසාදාදිවත්ථුකම්පි ඉතරම්පි විපාකනාමං 

පච්ඡාජාතවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චයයහි චතුධා පච්චයයො යහොති, තථා
අවිපාකම්පි යවදිතබ්බං. රූපයතො පන වත්ථුරූපං පටිසන්ධියං ඡට්ඨස්ස 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චයයහි ඡධා
පච්චයයො යහොති. චත්තාරි පන භූතානි චක්ඛායතනාදීනං පඤ්චන්නං
සහජාතනිස්සයඅත්ථිඅවිගතපච්චයයහි චතුධා පච්චයයො යහොති. රූපජීවිතං

අත්ථිඅවිගතින්ද්රියවයසනතිධාපච්චයයොයහොතීති අයඤ්යහත්ථසඞ්යඛයපො, 

විත්ථායරොපනවිසුද්ධිමග්ගයතො(විසුද්ධි.2.594) ගයහතබ්යබො. 

පඤ්හස්සඔකාසංයදන්යතොති‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, ඵුසතී’’තිඉමස්ස
දිට්ඨිගතිකපඤ්හස්ස ඔකාසං යදන්යතො. තයතො වියවයචතුකායමොති 

අධිප්පායයො. සබ්බපයදසූති දිට්ඨිගතියකන භගවතා ච වුත්තපයදසු. 

සත්යතොති අත්තා. යසො පන උච්යඡදවාදියනොපි යාව න උච්ඡිජ්ජති, තාව

අත්යථවාති ලද්ධි, පයගව සස්සතවාදියනො. භූයතොති විජ්ජමායනො. 

නිප්ඵත්යතොති නිප්ඵන්යනො. න තස්ස දානිනිප්ඵායදතබ්බං කිඤ්චි අත්ථීති

ලද්ධි. ඉදප්පච්චො ඉදන්ති ඉමස්මා විඤ්ඤාණාහාරපච්චයා ඉදං නාමරූපං. 

පුන ඉදප්පච්චොඉදන්තිඉමස්මානාමරූපපච්චයාඉදං සළායතනන්තිඑවං
බහූසු ඨායනසු භගවතා කථිතත්තා යථා පච්චයයතො නිබ්බත්තං 

සඞ්ඛාරමත්තමිදන්ති සඤ්ඤත්තිං උපගයතො. යතනාපීති 

සඤ්ඤත්තුපගයතනාපි. එකාබද්ධං කත්වාති යථා පුච්ඡාය අවසයරො න

යහොති, තථාඑකාබද්ධංකත්වා. යදසනාරුළ්හන්තියයතො සළායතනපදයතො
පට්ඨාය‘‘සළායතනපච්චයාඵස්යසො’’තිආදිනායදසනාපටිච්චසමුප්පාදවීථිං 

ආරුළ්හයමව. තයමවාති සළායතනපදයමව ගයහත්වා. විවජ්යජන්යතොති



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 

29 

පටුන 

විවට්යටන්යතො. එවමාහාති ‘‘ඡන්නංත්යවවා’’තිආදිආකායරන එවං

යදසියත, ‘‘වියනයයජයනො පටිවිජ්ඣතී’’ති එවමාහ. විඤ්ඤාණාහායරො
ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තියාති එවං පුරිමභවයතො ආයතිභවස්ස

පච්චයවයසන මූලකාරණවයසන ච යදසිතත්තා ‘‘විඤ්ඤාණනාමරූපානං

අන්තයර එයකො සන්ධී’’ති වුත්තං. තදමිනා විඤ්ඤාණග්ගහයණන
අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්සාපිගහණංකතන්ති දට්ඨබ්බං. 

යමොළියඵග්ගුනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 
13. යය පච්චයසමවායය යතනත්තභායවන සච්චානි පටිවිජ්ඣිතුං 

සමත්ථා, යත බාහිරකලිඞ්යග ඨිතාපි යතයනව තත්ථ සමත්ථතායයොයගන
භාවිනං සමිතබාහිතපාපතං අයපක්ඛිත්වා සමණසම්මතායයව

බ්රාහ්මණසම්මතායයවාති යත නිවත්යතතුං ‘‘සච්චානි පටිවිජ්ඣිතුං

අසමත්ථා’’ති වුත්තං. දුක් සච්චවයසනාතිදුක්ඛඅරියසච්චවයසන.අඤ්ඤථා 
කථං බාහිරකාපි ජරාමරණං දුක්ඛන්ති න ජානන්ති. සච්චයදසනාභාවයතො
‘‘සහතණ්හායා’’ති වුත්තන්තියකචි.තංනසුට්ඨු.යස්මාතත්ථතත්ථභයව

පඨමාභිනිබ්බත්ති, ඉධ ජාතීතිඅධිප්යපතා, සා චතණ්හා එවසන්තායනන, 

තණ්යහවසාජාති.ජරාමරණඤ්යචත්ථ පාකටයමවඅධිප්යපතං, නඛණිකං, 
තස්මා සතණ්හා එව ජාතිජරාමරණස්ස සමුදයයොති භූතකථනයමතං
දට්ඨබ්බං. සමුදයසච්චවයසන න ජානන්තීති යයොජනා. එස නයයො

යසසපයදසුපි. සබ්බපයදසූති යත්ථ තණ්හා වියසසනභායවන වත්තබ්බා, 
යතසු සබ්බපයදසු.යයනසමන්නාගතත්තාපුග්ගයලොපරමත්ථයතොසමයණො

බ්රාහ්මයණොතිවුච්චති, තංසාමඤ්ඤංබ්රහ්මඤ්ඤඤ්චාතිආහ ‘‘අරිෙ…යප.… 

බ්රහ්මඤ්ඤඤ්චා’’ති. යයන හි පවත්තිනිමිත්යතන සමණ-සද්යදො බ්රාහ්මණ-

සද්යදො ච සයක අත්යථ නිරුළ්යහො, තස්ස වයසන අභින්යනොපි 
යවයනයයජ්ඣාසයයතො ද්විධා කත්වා වත්තුං අරහතීති වුත්තං 

‘‘උභෙත්ථාපී’’ති. එකාදසසු ඨායනසු චත්තාරි සච්චානි කයථසි 
අවිජ්ජාසමුදයස්සඅනුද්ධටත්තා. 

සමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 
14. ඉයම ධම්යම කතයම ධම්යමති ච එත්ථ ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො.

යතන ‘‘ඉයමසං ධම්මානං කතයමසං ධම්මාන’’න්ති ඉයමසං පදානං
සඞ්ගයහො. එතානි හි පදානි ජරාමරණාදීනං සාධාරණභායවන වුත්තානි

ඉමිස්සායදසනායපපඤ්චභූතානීතිආහ ‘‘එත්තකංපපඤ්චංකත්වාකථිතං, 

යදසනං…යප.… අජ්ඣාසයෙනා’’ති. ඉමිනා තායනව ජරාමරණාදීනි
ගයහත්වා පුග්ගලජ්ඣාසයවයසන ආදියතො ‘‘ඉයම ධම්යම’’තිආදිනා
සබ්බපදසාධාරණයතො යදසනා ආරද්ධා. යථානුයලොමසාසනඤ්හි 

සුත්තන්තයදසනා, නයථාධම්මසාසනන්ති. 
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දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. කච්චානයගොත්තසුත්තවණ්ණනා 
15. යස්මා ඉධ ජානන්තාපි ‘‘සම්මාදිට්ඨී’’ති වදන්ති අජානන්තාපි

බාහිරකාපිසාසනිකාපිඅනුස්සවාදිවයසනපිඅත්තපච්චක්යඛනපි, තස්මාතං 

බහූනං වචනං උපාදාය ආයමඩිතවයසන ‘‘සම්මාදිට්ඨි සම්මාදිට්ඨීති, 

භන්යත, වුච්චතී’’ති ආහ. තථානිද්දිට්ඨතාදස්සනත්ථං හිස්ස අයං 
ආයමඩිතපයයොයගො. අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො – ‘‘අපයරහිපිසම්මාදිට්ඨීති

වුච්චති, සා පනායං එවං වුච්චමානා අත්ථඤ්ච ලක්ඛණඤ්ච උපාදාය

කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, සම්මාදිට්ඨි යහොතී’’ති. අට්ඨකථායං පන

‘‘සම්මාදිට්ඨී’’ති වචයන යස්මා විඤ්ඤූ එව පමාණං, න අවිඤ්ඤූ, තස්මා 

‘‘ෙං පණ්ඩිතා’’තිආදි වුත්තං. ද්යව අවයවා අස්සාති ද්වයං, දුවිධං 

දිට්ඨිගාහවත්ථු, ද්වයං දිට්ඨිගාහවයසන නිස්සියතො අපස්සියතොති 

ද්වෙනිස්සියතො. යතනාහ ‘‘ද්යව යකොට්ඨායස නිස්සියතො’’ති. යාය දිට්ඨියා
‘‘සබ්යබොයං යලොයකො අත්ථි විජ්ජති සබ්බකාලං උපලබ්භතී’’ති

දිට්ඨිගතියකොගණ්හාති, සාදිට්ඨිඅත්ථිතා, සාඑවසදාසබ්බකාලං යලොයකො

අත්ථීතිපවත්තගාහතායසස්සයතො, තං සස්සතං. යාය දිට්ඨියා ‘‘සබ්යබොයං

යලොයකොනත්ථිනයහොතිඋච්ඡිජ්ජතී’’ති දිට්ඨිගතියකොගණ්හාති, සා දිට්ඨි

නත්ථිතා, සාඑවඋච්ඡිජ්ජතීතිඋප්පන්නගාහතායඋච්යඡයදො, තං උච්යඡදං.

යෙොයකො නාමසඞ් ාරයෙොයකො තම්හි ගයහතබ්බයතො. සම්මප්පඤ්ඤාොති

අවිපරීතපඤ්ඤාය යථාභූතපඤ්ඤාය. යතනාහ ‘‘සවිපස්සනා

මග්ගපඤ්ඤා’’ති. නිබ්බත්යතසු ධම්යමසූති යථා පච්චයුප්පන්යනසු 

රූපාරූපධම්යමසු. පඤ්ඤාෙන්යත ස්යවවාති සන්තානනිබන්ධනවයසන

පඤ්ඤායමායනසු එව. ො නත්ථීති යා උච්යඡදදිට්ඨි තත්ථ තත්යථව
සත්තානං උච්ඡිජ්ජනයතො විනස්සනයතො යකොචි ඨියතො නාම සත්යතො
ධම්යමො වා නත්ථීති සඞ්ඛාරයලොයක උප්පජ්යජයය. ‘‘නත්ථි සත්තා 

ඔපපාතිකා’’තිපවත්තමානාපිමිච්ඡාදිට්ඨිතථාපවත්තසඞ්ඛාරාරම්මණාව. සා

න යහොතීති කම්මාවිජ්ජාතණ්හාදියභදං පච්චයං පටිච්ච සඞ්ඛාරයලොකස්ස

සමුදයනිබ්බත්තිං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො, සා උච්යඡදදිට්ඨි, න යහොති, 
නප්පවත්තති අවිච්යඡයදන සඞ්ඛාරානං නිබ්බත්තිදස්සනයතො. 

යෙොකනියරොධන්ති සඞ්ඛාරයලොකස්ස ඛණිකනියරොධං. යතනාහ 

‘‘සඞ් ාරානංභඞ්ග’’න්ති. ොඅත්ථීති යහතුඵලසම්බන්යධනපවත්තමානස්ස
සන්තානානුපච්යඡදස්සඑකත්තග්ගහයණනසඞ්ඛාරයලොයක යාසස්සතදිට්ඨි

සබ්බකාලං යලොයකො අත්ථීති උප්පජ්යජයය. සා න යහොතීති

උප්පන්නුප්පන්නානං නියරොධස්ස නවනවානඤ්ච උප්පාදස්ස දස්සනයතො, 
සාසස්සතදිට්ඨිනයහොති. 

යලොයකො සමුයදති එතස්මාති යලොකසමුදයයොති ආහ 

‘‘අනුයෙොමපච්චොකාර’’න්ති. පච්චයධම්මානඤ්හි අත්තයනො ඵලස්ස 
පච්චයභායවො අනුයලොමපච්චයාකායරො. පටියලොමං පච්චයාකාරන්ති
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ආයනත්වා සම්බන්යධො. තංතංයහතුනියරොධයතො තංතංඵලනියරොයධො හි
පටියලොමපච්චයාකායරො. යයො හි අවිජ්ජාදීනං පච්චයධම්මානං

යහතුආදිපච්චයභායවො, යසො නිප්පරියායයතො යලොකසමුදයයො. 

පච්චයුප්පන්නස්ස සඞ්ඛාරාදිකස්ස. අනුච්යඡදං පස්සයතොති

අනුච්යඡදදස්සනස්ස යහතු. අෙම්පීති න යකවලං ඛණයතො

උදයවයනීහරණනයයො, අථයඛොපච්චයයතොඋදයවයනීහරණනයයොපි. 

උපගමනට්යඨන තණ්හාව උපයෙො. තථා දිට්ඨුපයෙො. එයසව නයෙොති
ඉමිනාඋපයයහිඋපාදානාදීනංඅනත්ථන්තරතං අතිදිසති.තථාචපනයතසු

දුවිධතා උපාදීයති. නනු ච චත්තාරි උපාදානානි අඤ්ඤත්ථ වුත්තානීති? 

සච්චංවුත්තානි, තානිචයඛො අත්ථයතොද්යවඑවාතිඉධඑවංවුත්තං.කාමං 

‘‘අහංමම’’න්ති අයථානුක්කයමනවුත්තං, යථානුක්කමංයයවපනඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. ආදි-සද්යදනපයරොපරස්සසුභංඅසුභන්තිආදීනඤ්චසඞ්ගයහො 

යවදිතබ්යබො. යත ධම්යමති යතභූමකධම්යම. විනිවිසන්තීති විරූපං

නිවිසන්ති, අභිනිවිසන්තීති අත්යථො. තාහීති තණ්හාදිට්ඨීහි. විනිබද්යධොති
විරූපංවිමුච්චිතුංවාඅප්පදානවයසනනියයමත්වා බද්යධො. 

‘‘අභිනියවයසො’’ති උපයුපාදානානං පවත්තිආකාරවියසයසො වුත්යතොති

ආහ ‘‘තඤ්චාෙන්තිතඤ්චඋපයුපාදාන’’න්ති. චිත්තස්සාතිඅකුසලචිත්තස්ස. 

පතිට්ඨානභූතන්ති ආධාරභූතං. යදොසයමොහවයසනපි අකුසලචිත්තප්පවත්ති 
තණ්හාදිට්ඨාභිනියවසූපනිස්සයා එවාති තණ්හාදිට්ඨියයො අකුසලස්ස

චිත්තස්ස අධිට්ඨානන්ති වුත්තා. තස්මින්ති අකුසලචිත්යත. අභිනිවිසන්තීති

‘‘එතං මම, එයසො යම අත්තා’’තිආදිනා අභිනියවසනං පවත්යතන්ති. 

අනුයසන්තීති ථාමගතා හුත්වා අප්පහානභායවන අනුයසන්ති. තදුභෙන්ති

තණ්හාදිට්ඨිද්වයං. නඋපගච්ඡතීති‘‘එතංමමා’’තිආදිනාතණ්හාදිට්ඨිගතියා

න උපසඞ්කමතිනඅල්ලීයති. නඋපාදිෙතීතින දළ්හග්ගාහං ගණ්හාති. න

අධිට්ඨාතීති න තණ්හාදිට්ඨිගායහන අධිට්ඨාය පවත්තති. අත්තනියගායහො

නාමසතිඅත්තගායහයහොතීතිවුත්තං ‘‘අත්තා යම’’ති.ඉදං දුක්ඛග්ගහණං
උපාදානක්ඛන්ධාපස්සයං තබ්බිනිමුත්තස්ස දුක්ඛස්ස අභාවාති වුත්තං 

‘‘දුක් යමවාති පඤ්චුපාදානක් න්ධමත්තයමවා’’ති. ‘‘සංඛිත්යතන

පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා’’ති (දී.නි. 2.387; ම.නි.1.120; 3.373; විභ.

190) හි වුත්තං. කඞ් ං න කයරොතීති සංසයං න උප්පායදති සබ්බයසො
විචිකිච්ඡාය සමුච්ඡින්දනයතො. 

නපරප්පච්චයෙනාතිපරස්සඅසද්දහයනන. මිස්සකසම්මාදිට්ඨිංආහාති
නාමරූපපරිච්යඡදයතො පට්ඨාය සම්මාදිට්ඨියා වුත්තත්තා

යලොකියයලොකුත්තරමිස්සකං සම්මාදිට්ඨිං අයවොච. නිකූටන්යතොති
නිහීනන්යතො. නිහීනපරියායයො හි අයං නිකූට-සද්යදො. යතනාහ 

‘‘ොමකන්යතො’’ති. පඨමකන්ති ච ගරහායං ක-සද්යදො. සබ්බං නත්ථීති 

යථාසඞ්ඛතංභඞ්ගුප්පත්තියානත්ථිඑව, සබ්බංනත්ථිඋච්ඡිජ්ජති විනස්සතීති 
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අධිප්පායයො. සබ්බමත්ථීති ච යථා අසඞ්ඛතං අත්ථි විජ්ජති, සබ්බකාලං

උපලබ්භතීති අධිප්පායයො. සබ්බන්ති යචත්ථ සක්කායසබ්බං යවදිතබ්බං 

‘‘සබ්බධම්මමූලපරියාය’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.1) විය. තඤ්හි

පරිඤ්ඤාඤාණානං පච්චයභූතං. ඉති-සද්යදො නිදස්සයන. කිං නිදස්යසති? 
අත්ථි-සද්යදන වුත්තං. ‘‘අත්ථිත’’න්ති නිච්චතං. සස්සතග්ගායහො හි ඉධ
පඨයමො අන්යතොති අධිප්යපයතො. උච්යඡදග්ගායහො දුතියයොති
තදුභයවිනිමුත්තා ච ඉදප්පච්චයතා. එත්ථ ච උප්පන්නනියරොධකථනයතො

සස්සතතං, නිරුජ්ඣන්තානං අසති නිබ්බානප්පත්තියං යථාපච්චයං
පුනූපගමනකථනයතො උච්යඡදතඤ්ච අනුපගම්මමජ්ඣියමනභගවාධම්මං
යදයසති ඉදප්පච්චයතානයයන. යතන වුත්තං ‘‘එයත…යප.…
අන්යත’’තිආදි. 

කච්චානයගොත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ධම්මකථිකසුත්තවණ්ණනා 
16. නිබ්බින්දනත්ථාොති නිබ්බිදානුපස්සනාපටිලාභාය. සා හි

ජරාමරණසීයසනවුත්යතසුසඞ්ඛතධම්යමසු නිබ්බින්දනාකායරනපවත්තති. 

විරජ්ජනත්ථාොති විරාගානුපස්සනාපටිලාභාය. සීෙයතො පට්ඨාොති 
විවට්ටසන්නිස්සිතසීලසමාදානයතො පට්ඨාය. යසොතාපත්තියඞ්යගහි
සමන්නාගයතො විවට්ටසන්නිස්සිතසීයල පතිට්ඨියතො උපාසයකොපි පයගව
චතුපාරිසුද්ධිසීයල පතිට්ඨියතො භික්ඛු සම්මාපටිපන්යනො නාම. යතනාහ 

‘‘ොව අරහත්තමග්ගා පටිපන්යනොතියවදිතබ්යබො’’ති. නිබ්බානධම්මස්සාති 

නිබ්බානාවහස්ස අරියස්ස මග්ගස්ස. අනුරූපසභාවභූතන්ති 

නිබ්බානාධිගමස්ස අනුච්ඡවිකසභාවභූතං. නිබ්බිදාති ඉමිනා 

වුට්ඨානගාමිනිපරියයොසානංවිපස්සනංවදති. විරාගානියරොධාති පදද්වයයන

අරියමග්ගං, ඉතයරන ඵලං. එත්ථාති ඉමස්මිං සුත්යත. එයකනනයෙනාති
පඨයමන නයයන. තත්ථ හි භගවා යතන භික්ඛුනා ධම්මකථිකලක්ඛණං
පුච්ඡියතො තං මත්ථකං පායපත්වා විස්සජ්යජසි. යයො හි විපස්සනං මග්ගං

අනුපාදාවිමුත්තිං පායපත්වා කයථතුං සක්යකොති, යසො 

එකන්තධම්මකථියකො.යතනාහ ‘‘ධම්මකථිකස්සපුච්ඡා කථිතා’’ති. ද්වීහීති

දුතියතතියනයයහි. තන්ති පුච්ඡං. වියසයසත්වාති විසිට්ඨං කත්වා.
යථාපුච්ඡිතමත්තයමව අකයථත්වා අපුච්ඡිතම්පි අත්ථං දස්යසන්යතො 
ධම්මානුධම්මපටිපත්තිං අනුපාදාය විමුත්තිසඞ්ඛාතං වියසසං පායපත්වා.
භගවා හි අප්පං යාචියතො බහුං යදන්යතො උළාරපුරියසො විය
ධම්මකථිකලක්ඛණං පුච්ඡියතො පටිච්චසමුප්පාදමුයඛන තඤ්යචව තයතො ච
උත්තරිං ධම්මානුධම්මපටිපත්තිං අනුපාදාවිමුත්තඤ්ච විස්සජ්යජසි. තත්ථ
‘‘නිබ්බිදාය…යප.…ධම්මංයදයසතී’’ති ඉමිනාධම්මයදසනංවාසනාභාගියං
කත්වා දස්යසසි. ‘‘නියරොධාය පටිපන්යනො යහොතී’’ති ඉමිනා 

නිබ්යබධභාගියං, ‘‘අනුපාදාවිමුත්යතො යහොතී’’ති ඉමිනා යදසනං

අයසක්ඛභාගියං කත්වා දස්යසසි. යතනාහ ‘‘යසක් ායසක් භූමියෙො 

නිද්දිට්ඨා’’ති. 
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ධම්මකථිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අයචලකස්සපසුත්තවණ්ණනා 
17. ලිඞ්යගන අයචෙයකොති පබ්බජිතලිඞ්යගන අයචලයකො. යතන 

අයචලකචරයණන අයචයලො, න නිච්යචලතාමත්යතනාති දස්යසති. 

නායමනාති යගොත්තනායමන කස්සයපොති. යදයසති පයවයදති

සංසයවිගමනං එයතනාති යදයසො, නිච්ඡයයහතූති ආහ ‘‘කිඤ්චියදව 

යදස’’න්තිආදි. යසො හි සංසයවිගමනං කයරොතීති කාරණං. ඔකාසන්ති

අවසංසන්දනපයදසං. යතනාහ ‘‘ ණං කාෙ’’න්ති. අන්තරඝරං 

අන්යතොනියවසනං.අන්තයරඝරානිඑතස්සාති අන්තරඝරං, අන්යතොගායමො. 

ෙදාකඞ් සීති යං ආකඞ්ඛසි. ඉති භගවා සබ්බඤ්ඤුපවාරණාය පවායරති.

යතනාහ ‘‘ෙං ඉච්ඡසී’’ති. ෙදාකඞ් සීතියංආකඞ්ඛසි, කස්සප, තික්ඛත්තුං

පටික්ඛිපන්යතොපිපුච්ඡසි, යංආකඞ්ඛසි, තයමවපුච්ඡාතිඅත්යථො. 

‘‘යාවතතියං පටික්ඛිපී’’ති වුත්තත්තා ‘‘තතියම්පි යඛො’’තිආදිනා 
පායඨන භවිතබ්බං. යසො පන නයවයසන සංඛිත්යතොති දට්ඨබ්යබො. යයන
කාරයණන භගවා අයචලකස්ස තික්ඛත්තුං යාචායපත්වා චස්ස පඤ්හං

කයථසි, තං දස්යසතුං ‘‘කස්මා පනා’’තිආදිමාහ. ගාරවජනනත්ථං

ොවතතිෙං පටික්ඛිපි තඤ්ච ධම්මස්ස සුස්සූසාය. ධම්මගරුකා හි බුද්ධා
භගවන්යතො. සත්තානං ඤාණපරිපාකං ආගමයමායනො යාවතතියං
යාචායපතීති විභත්තිවිපරිණාමවයසන සාධාරණයතො පදං යයොයජත්වා පුන
‘‘එත්තයකනකායලනා’’තිකස්සපස්සවයසනයයොයජතබ්බං. 

මාතිපටියසයධනිපායතො. භණීතිපුනවචනවයසනකිරියාපදංවදති. මා

එවං භණි, කයථසීති අත්යථො. ‘‘ඉති භගවා අයවොචා’’ති පන

සඞ්ගීතිකාරවචනං. සෙංකතංදුක් න්තිපුරිසස්සඋප්පජ්ජමානදුක්ඛං, යතන
කතංනාම තස්සකාරණස්සපුබ්යබයතයනවකම්මස්සඋපචිතත්තාතිඅයං
නයයො අනවජ්යජො. දිට්ඨිගතියකො පන පඤ්චක්ඛන්ධවිනිමුත්තං නිච්චං
කාරකයවදකලක්ඛණංඅත්තානං පරිකප්යපත්වාතස්ස වයසන ‘‘සයංකතං

දුක්ඛ’’න්තිපුච්ඡතීතිභගවා ‘‘මායහව’’න්ති අයවොච, යතනාහ ‘‘සෙංකතං

දුක් න්ති වත්තුංන වට්ටතී’’තිආදි. එත්ථ ච යදි බාහිරයකහිපරිකප්පියතො

අත්තා නාම යකොචි අත්ථි, යසො ච නිච්යචො, තස්ස නිබ්බිකාරතාය, 
පුරිමරූපාවිජහනයතො කස්සචි වියසසාධානස්ස කාතුං අසක්කුයණයයතාය

අහිතයතො නිවත්තනත්ථං, හියත ච වත්තනත්ථං උපයදයසො ච

නිප්පයයොජයනො සියා අත්තවාදියනො.කථංවායසොඋපයදයසොපවත්තීයති? 
විකාරාභාවයතො. එවඤ්ච අත්තයනො අජටාකාසස්ස විය දානාදිකිරියා

හිංසාදිකිරියාචනසම්භවති, තථා සුඛස්සදුක්ඛස්සචඅනුභවනබන්යධොඑව
අත්තවාදියනොනයුජ්ජතිකම්මබන්ධාභාවයතො. ජාතිආදීනඤ්චඅසම්භවයතො
කුයතොවියමොක්යඛො.අථපන‘‘ධම්මමත්තංතස්සඋප්පජ්ජතියචව විනස්සති

ච. යස්ස වයසනායං කිරියායවොහායරො’’ති වයදයය, එවම්පි
පුරිමරූපාවිජහයනන අවට්ඨිතස්ස අත්තයනො ධම්මමත්තන්ති න සක්කා
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සම්භායවතුං.යතවාපනස්සධම්මා අවත්ථාභූතා, තයතොඅඤ්යඤවාසියුං

අනඤ්යඤවා.යදි අඤ්යඤ, න තාහිතස්සඋප්පන්නාහිපියකොචිවියසයසො

අත්ථි.යයොහිකයරොතිපටිසංයවයදතිචවති උපපජ්ජතිචාතිඉච්ඡිතං, තස්මා
තදත්යථො එව යථාවුත්තයදොයසො. කිඤ්ච ධම්මකප්පනාපි නිරත්ථිකා සියා.

අථ අනඤ්යඤ, උප්පාදවිනාසවන්තීහි අවත්ථාහි අනඤ්ඤස්ස අත්තයනො 
තාසං විය උප්පාදවිනාසසම්භවයතො කුයතො නිච්චතාවකායසො. තාසම්පි වා
අත්තයනො විය නිච්චතාපත්තීති බන්ධවියමොක්ඛානං අසම්භයවො එවාති න

යුජ්ජයතවායංඅත්තවායදො.යතනාහ ‘‘අත්තානාමයකොචිදුක් ස්සකාරයකො

නත්ථීති දීයපතී’’ති. පරයතොති ‘‘පරංකතං දුක්ඛ’’න්තිආදියක පරස්මිං

තිවියධපි නයය. අධිච්චසමුප්පන්නන්ති අධිච්ච යදිච්ඡාය කිඤ්චි කාරණං 

කස්සචි වා පුබ්බං විනා සමුප්පන්නං. යතනාහ ‘‘අකාරයණන ෙදිච්ඡාෙ 

උප්පන්න’’න්ති. කස්මාඑවමාහාතිඑවංවක්ඛමායනොති අධිප්පායයො. අස්සාති

අයචලස්ස. අෙන්තිභගවන්තංසන්ධායවදති. යසොයධන්යතොතිසයංවිසුද්ධං
කත්වා පුච්ඡිතමත්ථං එව අත්තයනො පුච්ඡාය සුද්ධිං දස්යසන්යතො. ලද්ධියා
‘‘සයංකතංදුක්ඛ’’න්තිමිච්ඡාගහණස්ස පටියසධනත්ථාය. 

යසො කයරොතීති යසො කම්මං කයරොති. යසො පටිසංයවදෙතීති

කාරකයවදකානංඅනඤ්ඤත්තදස්සනපරංඑතං, නපන කම්මකිරියාඵලානං

පටිසංයවදනානංසමානකාලතාදස්සනපරං. ඉතීති නිදස්සනත්යථනිපායතො. 

ය ොතිඅවධාරයණ.‘‘යසොඑවා’’ති දස්සියතො.අනියතායදසාහිඑයතනිපාතා. 

ආදියතොති භුම්මත්යථ නිස්සක්කවචනන්ති ආහ ‘‘ආදිම්හියෙවා’’ති.

‘‘සයංකතං දුක්ඛ’’න්ති ලද්ධියා පයගව ‘‘යසො කයරොති, යසො
පටිසංයවදයතී’’ති සඤ්ඤාචිත්තවිපල්ලාසා භවන්ති. සඤ්ඤාවිපල්ලාසයතො

හිචිත්තවිපල්ලායසො, චිත්තවිපල්ලාසයතොදිට්ඨිවිපල්ලායසො, යතනාහ ‘‘එවං

සති පච්ඡා සෙංකතං දුක් න්ති අෙං ෙද්ධි යහොතී’’ති. එවං සති 

සඤ්ඤාචිත්තවිපල්ලාසානං බ්රහූියතො මිච්ඡාභිනියවයසො, යදිදං ‘‘සයංකතං
දුක්ඛ’’න්ති ලද්ධි. තස්මා පටිනිස්සජ්යජතුං පාපකං දිට්ඨිගතන්ති දස්යසති.

යතනාහ භගවා ‘‘සයංකතං…යප.… එතං පයරතී’’ති. වට්ටදුක් ං

අධිප්යපතං අවියසසයතොඅත්ථීතිචවුත්තත්තා. සස්සතං සස්සතගාහං දීයපති 

පයරසංපකායසති, තථාභූයතො ච සස්සතං දළ්හග්ගාහං ගණ්හාතීති. තස්සාති 

දිට්ඨිගතිකස්ස. තං ‘‘සයංකතං දුක්ඛ’’න්ති එවං පවත්තං විපරීතදස්සනං. 

එතං සස්සතග්ගහණං. පයරති උයපති. යතනාහ ‘‘කාරකඤ්ච…යප.… 

අත්යථො’’ති. එකයමව ගණ්හන්තන්ති සතිපි වත්ථුයභයද අයයොනියසො
උප්පජ්ජයනනඑකයමවකත්වාගණ්හන්තං. 

ඉධ ‘‘ආදිම්හියයවා’’ති පයද. ‘‘පරංකතං දුක්ඛ’’න්ති ලද්ධියා
පයගවාතිආදිනා යහත්ථ වුත්තනයානුසායරන අත්යථො යවදිතබ්යබො. 
අයඤ්යහත්ථයයොජනා– ‘‘පරංකතං දුක්ඛ’’න්තිලද්ධියාපයගවඅඤ්යඤො

කයරොති, අඤ්යඤො පටිසංයවදයතීති සඤ්ඤාචිත්තවිපල්ලාසා භවන්තීති

සබ්බං යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යයොයජතබ්බං. එවං සතීති එවං මුදුයක 
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පටුන 

උච්යඡදවිපල්ලායසපඨමුප්පන්යනසතිපච්ඡා ‘‘පරංකතං දුක්ඛ’’න්ති අයං

ලද්ධි යහොතීතිසම්බන්යධො. කාරයකොතිකම්මස්සකාරයකො. යතනකතන්ති
කම්මකාරයකනකතං.කම්මුනාහිඵලස්සයවොහායරො අයභයදොපචාරකත්තා. 

එවන්ති දිට්ඨිසහගතා යවදනා සාතසභාවා කියලසපරිළාහාදිනා සපරිස්සයා

සඋපායාසා, එවං. ‘‘පයගව ඉතයර’’ති වුත්තයවදනාය අභිතුන්නස්ස

විද්ධස්ස. ‘‘වුත්තනයයන යයොයජතබ්බ’’න්ති වත්වා තං යයොජනං

දස්යසන්යතො ‘‘තත්රාෙ’’න්තිආදිමාහ. උච්යඡදන්තිසයතොසත්තස්සඋච්යඡදං

විනාසං, විභවන්ති අත්යථො. අසයතො හි විනාසාසම්භවයතො
අත්ථිභාවනිබන්ධයනො උච්යඡයදො. යථා යහතුඵලභායවන පවත්තමානානං 
සභාවධම්මානං සතිපි එකසන්තානපරියාපන්නානං භින්නසන්තතිපතියතහි
වියසයස යහතුඵලානං පරමත්ථයතො අවිනාභාවත්තා
භින්නසන්තානපතිතානං විය අච්චන්තයභදසන්නිට්ඨායනන 
නානත්තනයස්ස මිච්ඡාගහණං උච්යඡදාභිනියවසස්ස කාරණං. එවං
යහතුඵලභූතානං ධම්මානං විජ්ජමායනපි සභාවයභයද
එකසන්තතිපරියාපන්නතාය එකත්තනයයන අච්චන්තායභදගහණම්පි 

කාරණයමවාතිදස්යසතුං‘‘සත්තස්සා’’තිවුත්තංපාළියං.සන්තානවයසනහි
වත්තමායනසු ඛන්යධසු ඝනවිනිබ්යභොගාභායවන

එකත්තගහණනිබන්ධයනො සත්තග්ගායහො, සත්තස්ස ච 

අත්ථිභාවග්ගාහනිබන්ධයනො උච්යඡදග්ගායහො, යාවායං අත්තා න 

උච්ඡිජ්ජති, තාවායං විජ්ජතියයවාති ගහණයතො නිරුදයවිනායසො ඉධ 
උච්යඡයදොති අධිප්යපයතොති ‘‘උච්යඡද’’න්ති වුත්තං. වියසයසන නායසො

විනායසො, අභායවො. යසො පන මංසචක්ඛුපඤ්ඤාචක්ඛූනං
දස්සනපථාතික්කයමොයයව යහොතීති වුත්තං ‘‘අදස්සන’’න්ති. අදස්සයන හි
නාසසද්යදො යලොයක නිරුළ්යහොති. සභාවවිගයමො සභාවාපගයමො විභයවො.

යයොහි නිරුදයවිනායසනඋච්ඡිජ්ජති, නයසොඅත්තයනොසභායවනතිට්ඨති. 

එයතයතතිවායයඉයමතයා‘‘සයංකතං දුක්ඛ’’න්තිචපුට්යඨනමයා

‘‘යසො කයරොති, යසො පටිසංයවදයතී’’තිආදිනා, ‘‘අඤ්යඤො කයරොති, 
අඤ්යඤො පටිසංයවදයතී’’තිආදිනා ච පටික්ඛිත්තා සස්සතුච්යඡදසඞ්ඛාතා

අන්තා, යත උයභො අන්යතති යයොජනා. අථ වා එයත යතති යත්ථ පුථූ 
අඤ්ඤතිත්ථියා අනුපචිතඤාණසම්භාරතාය පරමගම්භීරං සණ්හං සුඛුමං
සුඤ්ඤතං අප්පජානන්තා සස්සතුච්යඡයද නිමුග්ගා සීසං උක්ඛිපිතුං න

විසහන්ති, එයත යත උයභො අන්යත අනුපගම්මාති යයොජනා. යදයසතීති
පඨමං තාව අනඤ්ඤසාධාරයණ පටිපත්තිධම්යම ඤාණානුභායවන

මජ්ඣිමාය පටිපදාය ඨියතො, කරුණානුභායවන යදසනාධම්යම මජ්ඣිමාය

පටිපදායඨියතොධම්මංයදයසති. එත්ථ හීති හි-සද්යදොයහතුඅත්යථො.යස්මා

කාරණයතො…යප.… නිද්දිට්යඨො, තස්මාමජ්ඣිමායපටිපදායඨියතොධම්මං

යදයසතීති යයොජනා. කාරණයතො ඵලං දීපිතන්ති යයොජනා, 

අභියධයයානුරූපඤ්හි ලිඞ්ගවචනානි යහොන්ති. අස්සාති ඵලස්ස. න යකොචි

කාරයකො වා යවදයකො වා නිද්දිට්යඨො, අඤ්ඤදත්ථු පටික්ඛිත්යතො
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පටුන 

යහතුඵලමත්තතාදස්සනයතො යකවලං දුක්ඛක්ඛන්ධගහණයතොති. 

එත්තාවතාති ‘‘එයත යත, කස්සප…යප.… දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො

යහොතී’’ති එත්තයකන තාව පයදන. යසසපඤ්හාති ‘‘සයංකතඤ්ච
පරංකතඤ්ච දුක්ඛ’’න්තිආදිකායසසාචත්තායරොපඤ්හා.අට්ඨකථායංපන

‘‘කිං නු යඛො, යභො යගොතම, නත්ථි දුක්ඛ’’න්ති පඤ්යහො පාළියං

සරූයපයනව පටික්ඛිත්යතොති න උද්ධයතො. පටියසධිතා යහොන්තීති

තතියපඤ්යහො, තාව පඨමදුතියපඤ්හපටික්යඛයපයනව පටික්ඛිත්යතො, යසො
හිපඤ්යහොවිසුං විසුං පටික්යඛයපනඑකජ්ඣංපටික්යඛයපනච.යතනාහ 

‘‘උයභො…යප.… පටික්ඛිත්යතො’’ති. එත්ථ ච යස්ස අත්තා කාරයකො 

යවදයකො වා ඉච්ඡියතො, යතන විපරිණාමධම්යමො අත්තා අනුඤ්ඤායතො

යහොති. තථා ච සති අනුපුබ්බධම්මප්පවත්තියා රූපාදිධම්මානං විය, 
සුඛාදිධම්මානංවියචස්සපච්චයායත්තවුත්තිතායඋප්පාදවන්තතාආපජ්ජති. 
උප්පායද ච සති අවස්සංභාවී නියරොයධොති අනවකාසා නිච්චතාති. තස්ස
‘‘සයංකත’’න්ති පඨමපඤ්හපටික්යඛයපොපච්ඡායචඅත්තයනොනිරුළ්හස්ස

සමුදයයො යහොතීති පුබ්යබ විය අයනන භවිතබ්බං, පුබ්යබ විය වා පච්ඡාපි. 

යසසපඤ්හාති තතියපඤ්හාදයයො. තතිෙපඤ්යහො පටික්ඛිත්යතොති එවඤ්ච 

තතියපඤ්යහො පටික්ඛිත්යතො යවදිතබ්යබො – ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා
සඞ්ඛාරා’’තිආදිනා සතතං සමිතං පච්චයායත්තස්ස දීපයනන දුක්ඛස්ස

අධිච්චසමුප්පන්නතා පටික්ඛිත්තා, තයතො එව තස්ස අජානනඤ්ච
පටික්ඛිත්තං. යතනාහ භගවා ‘‘එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

සමුදයයොයහොතී’’ති(ම.නි.3.126; සං.නි.2.39-40; මහාව.1; උදා. 1). 

යංපරිවාසංසමාදියිත්වාපරිවසතීතියයොජනා. වචනසිලිට්ඨතාවයසනාති
‘‘භගවයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං ලයභයයං උපසම්පද’’න්ති යාචන්යතන

යතන වුත්තවචනසිලිට්ඨතාවයසන. ගාමප්පයවසනාදීනීති ආදි-සද්යදන 

නාතිදිවාපටික්කමනං, නයවසියාදියගොචරතා, සබ්රහ්මචාරීනං කිච්යචසු

දක්ඛතාදි, උද්යදසාදීසු තිබ්බච්ඡන්දතා, තිත්ථියානං අවණ්ණභණයන

අත්තමනතා, බුද්ධාදීනං අවණ්ණභණයන අනත්තමනතා, තිත්ථියානං

වණ්ණභණයන අනත්තමනතා, බුද්ධාදීනං වණ්ණභණයන අත්තමනතාති

(මහාව. 87) ඉයමසං සඞ්ගයහො. අට්ඨ වත්තානීති ඉමානි අට්ඨ
තිත්ථියවත්තානිපූයරන්යතන.එත්ථචනාතිකායලනගාමප්පයවසනාතත්ථ 
විසුද්ධකායවචීසමාචායරන පිණ්ඩාය චරිත්වා නාතිදිවාපටික්කමනන්ති
ඉදයමකං වත්තං. 

අෙයමත්ථපායඨොතිඑතස්මිංකස්සපසුත්යත අයංපායඨො. අඤ්ඤත්ථාති

සීහනාදසුත්තාදීසු (දී. නි. 1.402-403). ඝංසිත්වා යකොට්යටත්වාති යථා

සුවණ්ණං නිඝංසිත්වා අධිකරණියා යකොට්යටත්වා නිද්යදොසයමව ගය්හති, 
එවං පරිවාසවත්තචරයණන ඝංසිත්වා සුද්ධභාවවීමංසයනන යකොට්යටත්වා

සුද්යධො එව අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබොඉධ ගය්හති. තිබ්බච්ඡන්දතන්තිසාසනං
අනුපවිසිත්වා බ්රහ්මචරියවායස තිබ්බච්ඡන්දතං දළ්හතරාභිරුචිතං. 
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අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආමන්යතසීති නාමයගොත්යතන අපාකටං එකං භික්ඛුං 

ආණායපසි එහිභික්ඛුඋපසම්පදාය උපනිස්සයාභාවයතො. ගයණ නිසීදිත්වාති
භික්ඛූඅත්තයනොසන්තියකපත්තාසනවයසනගයණනිසීදිත්වා. 

අයචලකස්සපසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. තිම්බරුකසුත්තවණ්ණනා 
18. යස්මා තිම්බරුයකො ‘‘යවදනා අත්තා. අත්තාව යවදයතී’’ති

එවංලද්ධියකො, තස්මා තාය ලද්ධියා ‘‘සයංකතං සුඛදුක්ඛ’’න්ති වදති, තං

පටිසංහරිතුං භගවා ‘‘සා යවදනා’’තිආදිං අයවොච. යතනාහ ‘‘සා 

යවදනාතිආදි සෙංකතං සු දුක් න්ති ෙද්ධිො නියසධනත්ථං වුත්ත’’න්ති. 

එත්ථාපීති ඉමස්මිම්පි සුත්යත. තත්රාති යං වුත්තං ‘‘සා යවදනා…යප.…

සුඛදුක්ඛ’’න්ති, තස්මිං පායඨ. ආදිම්හියෙවාති එත්ථ භුම්මවචයනන

‘‘ආදියතො’’ති යතො-සද්යදො නනිස්සක්කවචයන. එව-කායරන යඛො-සද්යදො

අවධාරයණති දස්යසති. යං පයනත්ථ වත්තබ්බං, තං අනන්තරසුත්යත

වුත්තයමව. තත්ථ පන ‘‘යවදනායතො අඤ්යඤො අත්තා, යවදනාය

කාරයකො’’තිලද්ධිකස්සදිට්ඨිගතිකස්සවායදොපටික්ඛිත්යතො, ඉධ‘‘යවදනා

අත්තා’’ති එවංලද්ධිකස්සාති අයයමව වියසයසො. යතනාහ ‘‘එවඤ්හි සති

යවදනාෙ එව යවදනා කතා යහොතී’’තිආදි. ඉමිස්සාති යාය යවදනාය

සුඛදුක්ඛං කතං, ඉමිස්සා. පුබ්යබපීති සස්සතාකාරයතො පුබ්යබපි. පුරිමඤ්හි 

අත්ථන්ති අනන්තරසුත්යත වුත්තං අත්ථං. අට්ඨකථාෙන්ති

යපොරාණට්ඨකථායං. තන්ති පුරිමසුත්යත වුත්තමත්ථං. අස්සාති ඉමස්ස

සුත්තස්ස. යස්මා තිම්බරුයකො ‘‘යවදනාව අත්තා’’ති ගණ්හාති, තස්මා

වුත්තං ‘‘අහංසායවදනා…යප.…නවදාමී’’ති. 

අඤ්ඤා යවදනාතිආදීසුපි යං වත්තබ්බං, තං අනන්තරසුත්යත

වුත්තනයයමව. කාරකයවදනාති කත්තුභූතයවදනා. යවදනාසු දුක් න්ති

යවදනාභූතසුඛදුක්ඛං කථිතං, න වට්ටසුඛදුක්ඛං. ‘‘විපාකසු දුක් යමව

වට්ටතී’’තිවුත්තං ‘‘සයංකතංසුඛංදුක්ඛ’’න්තිආදිවචනයතො. 

තිම්බරුකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. බාලපණ්ඩිතසුත්තවණ්ණනා 
19. අවිජ්ජානීවරණා භවාදි-ආදීනවස්සනිවාරිතපටිච්ඡාදිකා එතස්සාති 

අවිජ්ජානීවරයණො, අවිජ්ජාය නිවුයතොති ආහ ‘‘අවිජ්ජාෙ නිවාරිතස්සා’’ති. 

අෙංකායෙොති බාලස්සඅප්පහීනකියලසස්සපච්චුප්පන්නංඅත්තභාවංරක්ඛං
කත්වා අවිජ්ජාය පටිච්ඡාදිතාදීනයව අයාථාවදස්සනවයසන තණ්හාය 
පටිලද්ධචිත්තස්ස තංතංභවූපගා සඞ්ඛාරා සඞ්ඛරීයන්ති. යතහි ච 

අත්තභාවස්සඅභිනිබ්බත්ති, තස්මාඅයඤ්චඅවිජ්ජායකායයොනිබ්බත්යතොති. 

අස්සාතිබාලස්ස. අෙංඅත්යථොති‘‘අයං කායයොනාමරූපන්තිචවුත්යතො’’ති
අත්යථො දීයපතබ්යබො උපාදානක්ඛන්ධසළායතනසඞ්ගහයතො යතසං
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ධම්මානං. එවයමතං ද්වෙන්ති එවං අවිජ්ජාය නිවාරිතත්තා, තණ්හාය ච
සංයුත්තත්තා එවං සපරසන්තානගතසවිඤ්ඤාණකකායසඞ්ඛාතං ද්වයං

යහොති. අඤ්ඤත්ථාති සුත්තන්තයරසු. ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච

උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො’’තිආදිනා (ම. නි.

1.204, 400; 3.421, 425-426; සං.නි.2.43-45; 4.60-61; කථා.465, 467) 
අජ්ඣත්තිකබාහිරායතනානි භින්දිත්වා චක්ඛුරූපාදිද්වයානි පටිච්ච 

චක්ඛුසම්ඵස්සාදයයො වුත්තා, ඉධ පන අභින්දිත්වා ඡ

අජ්ඣත්තිකබාහිරායතනානි පටිච්ච චක්ඛුසම්ඵස්සාදයයො වුත්තා ‘‘ද්වෙං

පටිච්ච ඵස්යසො’’ති, තස්මා මහාද්වෙං නාම කියරතං අනවයසසයතො 

අජ්ඣත්තිකබාහිරායතනානංගහිතත්තා. අජ්ඣත්තිකබාහිරානි ආෙතනානීති

එත්ථාපිහිසළායතනානිසඞ්ගහිතායනව. ඵස්සකාරණානීතිඵස්සපවත්තියා

පච්චයානි. යෙහීති යහතුදස්සනමත්තන්ති ආහ ‘‘යෙහි කාරණභූයතහී’’ති.

ඵස්යසො එව ඵුසනකිච්යචො, න ඵස්සායතනානීති වුත්තං ‘‘ඵස්යසන

ඵුට්යඨො’’ති. පරිපුණ්ණවයසනාති අයවකල්ලවයසන.අපරිපුණ්ණායතනානං

හීනානි ඵස්සස්ස කාරණානි යහොන්ති, යතසං වියාති ‘‘එයතසං වා

අඤ්ඤතයරනා’’ති වුත්තං. කාෙනිබ්බත්තනාදිම්හීති සවිඤ්ඤාණකස්ස

කායස්සනිබ්බත්තනං කායනිබ්බත්තනං, කායයොවානිබ්බත්තතිඑයතනාති

කායනිබ්බත්තනං, කියලසාභිසඞ්ඛාරා. ආදිසද්යදන
ඵස්සසළායතනාදිසඞ්ගයහො. අධිකං පයසති පයුඤ්ජති එයතනාති

අධිප්පයායසො, වියසසකාරණන්තිආහ ‘‘අධිකපයෙොයගො’’ති. 

භගවා අම්හාකං උප්පාදකභායවන මූලභායවන භගවංමූෙකා. ඉයම

ධම්මාති ඉයම කාරණධම්මා. යයහි මයං බාලපණ්ඩිතානං සමායනපි

කායනිබ්බත්තනාදිම්හි වියසසං ජායනයයාම, යතනාහ ‘‘පුබ්යබ

කස්සපසම්මාසම්බුද්යධන උප්පාදිතා’’තිආදි. ආජානාමාති අභිමුඛං

පච්චක්ඛයතො ජානාම. පටිවිජ්ඣාමාති තස්යසව යවවචනං, අධිගච්ඡාමාති

අත්යථො. යනතාති අම්හාකං සන්තායන පායපතා. වියනතාති යථා

අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො යහොති, එවං වියසසයතො යනතා, 

තදඞ්ගවිනයාදිවයසන වා වියනතා. අනුයනතාති අනුරූපං යනතා. 
අන්තරන්තරායථාධම්මපඤ්ඤත්තියාපඤ්ඤාපිතානංධම්මානංඅනුරූපයතො

දස්සනං යහොතීති ආහ ‘‘ෙථාසභාවයතො …යප.… දස්යසතා’’ති. ආපාථං

උපගච්ඡන්තානං භගවා පටිසරණං සයමොසරණට්ඨානන්ති භගවංපටිසරණා 

ධම්මා. යතනාහ ‘‘චතුභූමකධම්මා’’තිආදි. පටිසරති පටිවිජ්ඣතීති

පටිසරණං, තස්මා පටිවිජ්ඣනවයසන භගවා පටිසරණං එයතසන්ති 

භගවංපටිසරණා. යතනාහ ‘‘අපි චා’’තිආදි. ඵස්යසො ආගච්ඡතීති 

පටිවිජ්ඣනකවයසන ඵස්යසො ඤාණස්ස ආපාථං ආගච්ඡති, ආපාථං 
ආගච්ඡන්යතොයයවයසොඅත්ථයතො‘‘අහංකින්නායමො’’තිනාමංපුච්ඡන්යතො

විය, භගවා චස්ස නාමං කයරොන්යතො විය යහොතීති වුත්තං ‘‘අහං

භගවා’’තිආදි. උපට්ඨාතූති ඤාණස්ස පච්චුපට්ඨාතු. භගවන්තංයෙව 
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පටුන 

පටිභාතූතිභගවයතොඑවභායගොයහොතු, භගවාවනංඅත්තයනොභාගංකත්වා 

විස්සජ්යජතූති අත්යථො, භගවයතො භායගො යදිදං ධම්මස්ස අක්ඛානං, 
අම්හාකං පන සවනං භායගොති අයයමත්ථ අධිප්පායයො. එවඤ්හි
සද්දලක්ඛයණන සයමති. යකචි පන පටිභාතූති අත්ථං වදන්ති ඤායණන

දිස්සතු යදසීයතූති වා අත්යථො. යතනාහ ‘‘තුම්යහයෙව යනො කයථත්වා

යදථාතිඅත්යථො’’ති. 

බාලස්ස පණ්ඩිතස්ස ච කායස්ස නිබ්බත්තියා පච්චයභූතා අවිජ්ජා ච

තණ්හා ච. යතනාහ ‘‘කම්මං…යප.… නිරුද්ධා’’ති. ජවායපත්වාති

ගහිතජවනං කත්වා, යථා පටිසන්ධිං ආකඩ්ඪිතුං සමත්ථං යහොති, එවං

කත්වා.යදිනිරුද්ධා, කථංඅප්පහීනාති වුත්තන්තිආහ ‘‘ෙථාපනා’’තිආදි.

භවතිහිතංසදියසපි තබ්යබොහායරොයථා‘‘සාඑවතිත්තිරී, තායනවඔසධානි, 

තස්යසව කම්මස්ස විපාකාවයසයසනා’’ති ච. දුක් ක් ොොති 

තදත්ථවියසසනත්ථන්ති ආහ ‘‘ ෙත්ථාො’’ති. පටිසන්ධිකාෙන්ති

පටිසන්ධිගහණපුබ්බකං කායං. පාළියං ‘‘බායලනා’’ති කරණවචනං

නිස්සක්යකති ආහ ‘‘බාෙයතො’’ති. භාවිනා සහ පටිසන්ධිනා 

සප්පටිසන්ධියකො. යයො පන එකන්තයතො යතනත්තභායවන අරහත්තං

පත්තුං භබ්යබො, යසො භාවිනා පටිසන්ධිනා ‘‘අප්පටිසන්ධියකො’’ති, තයතො

වියසසනත්ථං ‘‘සප්පටිසන්ධියකො’’තිවුත්තං.කිඤ්චාපිවුත්තං, යසොචයාව 

අරියභූමිං න ඔක්කමති, තාව බාලධම්මසමඞ්ගී එවාති කත්වා ‘‘සබ්යබොපි

පුථුජ්ජයනො බායෙො’’ති වුත්තං. තථා හි ‘‘අප්පටිසන්ධියකො ඛීණාසයවො
පණ්ඩියතො’’ති ඛීණාසව-සද්යදන අප්පටිසන්ධියකො වියසසියතො. යදි එවං

යසක්ඛා කථන්ති ආහ ‘‘යසොතාපන්නා’’තිආදි. යත හි 

සිඛාපත්තපණ්ඩිච්චභාවලක්ඛණාභාවයතො පණ්ඩිතාති න වත්තබ්බා

ඛීණාසවා විය, බලවතරානං පන බාලධම්මානං පහීනත්තා බාලාතිපි න
වත්තබ්බා පුථුජ්ජනා විය. භජියමානා පන චතුසච්චසම්පටියවධං උපාදාය 

පණ්ඩිතපක් ං භජන්ති, නබාලපක්ඛංවුත්තකාරයණනාති. 

බාලපණ්ඩිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පච්චයසුත්තවණ්ණනා 
20. සබ්බම්පි සඞ්ඛතං අප්පටිච්ච උප්පන්නං නාම නත්ථීති 

පච්චයධම්යමොපි අත්තයනො පච්චයධම්මං උපාදාය පච්චයුප්පන්යනො, තථා 
පච්චයුප්පන්නධම්යමොපි අත්තයනො පච්චයුප්පන්නං උපාදාය
පච්චයධම්යමොති යථාරහං ධම්මානං පච්චයපච්චයුප්පන්නතා. යයසං

වියනයයානං පටිච්චසමුප්පාදයදසනායයව සුයබොධයතො උපට්ඨාති, යතසං
වයසන සුට්ඨු විභාගං කත්වා පටිච්චසමුප්පායදො යදසියතො. යයසං පන

වියනයයානං තදුභයස්මිං විභජ්ජ සුයත එව ධම්මාභිසමයයො යහොති, යත

සන්ධාය භගවා තදුභයං විභජ්ජ දස්යසන්යතො ‘‘පටිච්චසමුප්පාදඤ්ච යවො, 

භික්ඛයව, යදයසස්සාමි පටිච්චසමුප්පන්යන ච ධම්යම’’ති ඉමං යදසනං

ආරභීති ඉමමත්ථං විභායවන්යතො ‘‘සත්ථා ඉමස්මිං සුත්යත’’තිආදිමාහ.
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පටුන 

පච්චයස්ස භායවො පච්චයත්තං, පච්චයනිබ්බත්තතා. අසභාවධම්යම න

ලබ්භතීති ‘‘සභාවධම්යම’’ති වුත්තං. නනු ච ජාති ජරා මරණඤ්ච

සභාවධම්යමොන යහොති, යයසංපනඛන්ධානංජාතිජරාමරණඤ්ච, යතඑව

සභාවධම්මා, අථකස්මායදසනායයත ගහිතාති? නායංයදොයසො, ජාතිජරා

මරණඤ්හි පච්චයනිබ්බත්තානං සභාවධම්මානං විකාරමත්තං, නඤ්යඤසං, 

තස්මා යත ගහිතාති. උප්පාදා වා තථාගතානන්ති න වියනයයපුග්ගලානං

මග්ගඵලුප්පත්ති විය ජාතිපච්චයා ජරාමරණුප්පත්ති තථාගතුප්පාදායත්තා, 
අථ යඛො සා තථාගතානං උප්පායදපි අනුප්පායදපි යහොතියයව. තස්මා සා

කාමං අසඞ්ඛතා විය ධාතු න නිච්චා, තථාපි ‘‘සබ්බකාලිකා’’ති එයතන

ජාතිපච්චයයතො ජරාමරණුප්පත්තීති දස්යසති. යතනාහ ‘‘ජාතියෙව 

ජරාමරණස්සපච්චයෙො’’ති. ජාතිපච්චොතිච ජාතිසඞ්ඛාතපච්චයා.යහතුම්හි

නිස්සක්කවචනං.ඨිතාවසාධාතු, යායංඉදප්පච්චයතා ජාතියාජරාමරණස්ස

පච්චයතා තස්ස බයභිචාරාභාවයතො. ඉදානි න කදාචි ජාති ජරාමරණස්ස

පච්චයෙො න යහොති යහොතියයවාති ජරාමරණස්ස පච්චයභායව නියයමති. 

උභයයනපියථාවුත්තස්සපච්චයභායවොයත්ථ යහොති, තත්ථ අවස්සංභාවිතං

දස්යසති. යතනාහ භගවා ‘‘ඨිතාව සා ධාතූ’’ති. ද්වීහි පයදහි. තිට්ඨන්තීති

යස්ස වයසන ධම්මානං ඨිති, සා ඉදප්පච්චයතා ධම්මට්ඨිතතා. ධම්යමති 

පච්චයුප්පන්යනධම්යම. නිෙයමති වියසයසති. යහතුගතවියසසසමායයොයගො
හියහතුඵලස්සඑවංධම්මතානියායමොඑවාති. 

අපයරො නයයො – ඨිතාව සා ධාතූති යායං ජරාමරණස්ස ඉදප්පච්චයතා

‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති, එසා ධාතු එස සභායවො. තථාගතානං

උප්පාදයතො පුබ්යබ උද්ධඤ්ච අප්පටිවිජ්ඣියමායනො, මජ්යඣ ච 

පටිවිජ්ඣියමායනො න තථාගයතහි උප්පාදියතො, අථ යඛො සම්භවන්තස්ස

ජරාමරණස්ස සබ්බකාලං ජාතිපච්චයයතො සම්භයවොති ඨිතාව සා ධාතු, 

යකවලං පන සයම්භුඤායණන අභිසම්බුජ්ඣනයතො ‘‘අයං ධම්යමො
තථාගයතන අභිසම්බුද්යධො’’ති පයවදනයතො ච තථාගයතො ‘‘ධම්මසාමී’’ති 

වුච්චති, නඅපුබ්බස්සඋප්පාදනයතො.යතනවුත්තං‘‘ඨිතාවසාධාතූ’’ති.සා

එව ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති එත්ථ විපල්ලාසාභාවයතො එවං

අවබුජ්ඣමානස්ස එතස්ස සභාවස්ස, යහතුයනො වා තයථව භාවයතො

ඨිතතාති ධම්මට්ඨිතතා, ජාතිවාජරාමරණස්සඋප්පාදට්ඨිති පවත්තආයූහන-
සංයයොග-පලියබොධ-සමුදය-යහතුපච්චයට්ඨිතීති තදුප්පාදාදිභායවනස්සා

ඨිතතා ‘‘ධම්මට්ඨිතතා’’තිඵලංපතිසාමත්ථියයතොයහතුයමවවදති.ධාරීයති 

පච්චයයහීති වා ධම්යමො, තිට්ඨති තත්ථ තදායත්තවුත්තිතාය ඵලන්ති ඨිති, 

ධම්මස්ස ඨිති ධම්මට්ඨිති. ධම්යමොති වා කාරණං පච්චයභායවන ඵලස්ස

ධාරණයතො, තස්ස ඨිති සභායවො, ධම්මයතො ච අඤ්යඤො සභායවො නත්ථීති

ධම්මට්ඨිති, පච්චයයො. යතනාහ ‘‘පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා 

ධම්මට්ඨිතිඤාණ’’න්ති (පටි. ම. මාතිකා 4). ධම්මට්ඨිතිඑව ධම්මට්ඨිතතා. 

සාඑවධාතු‘‘ජාතිපච්චයාජරාමරණ’’න්තිඉමස්ස සභාවස්ස, යහතුයනොවා



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 

41 

පටුන 

අඤ්ඤථත්තාභාවයතො, ‘‘නජාතිපච්චයාජරාමරණ’’න්ති විඤ්ඤායමානස්ස

චතබ්භාවාභාවයතොනියාමතාවවත්ථිතභායවොති ධම්මනිොමතා. ඵලස්සවා
ජරාමරණස්ස ජාතියා සති සම්භයවො ධම්යම යහතුම්හි ඨිතතාති 

ධම්මට්ඨිතතා, අසති අසම්භයවො ධම්මනිොමතාති එවං ඵයලන යහතුං

විභායවති, තං ‘‘ඨිතාව සා ධාතූ’’තිආදිනා වුත්තං. ඉයමසං ජරාමරණාදීනං

පච්චයතාසඞ්ඛාතං ඉදප්පච්චයතං අභිසම්බුජ්ඣති පච්චක්ඛකරයණන 

අභිමුඛං බුජ්ඣති යාථාවයතො පටිවිජ්ඣති, තයතො එව අභිසයමති අභිමුඛං 

සමාගච්ඡති, ආදියතො කයථන්යතො ආචික්ඛති, උද්දිසතීති අත්යථො. තයමව

උද්යදසං පරියයොසායපන්යතො යදයසති. යථාඋද්දිට්ඨමත්තංනිද්දිසනවයසන 

පකායරහි ඤායපන්යතො පඤ්ඤායපති. පකායරහි එව පතිට්ඨයපන්යතො 

පට්ඨයපති. යථානිද්දිට්ඨං පටිනිද්යදසවයසන විවරති විභජති. විවටඤ්හි
විභත්තඤ්ච අත්ථං යහතූදාහරණදස්සයනහි පාකටං කයරොන්යතො 

උත්තානීකයරොති. උත්තානීකයරොන්යතො තථා පච්චක්ඛභූතං කත්වා

නිගමනවයසන පස්සථාතිචාහ. 

ජාතිපච්චොජරාමරණන්තිආදීසූති ජාතිආදීනංජරාමරණපච්චයභායවසු. 

යතහියතහිපච්චයෙහීති යාවතයකහිපච්චයයහියංඵලංඋප්පජ්ජමානාරහං, 

අවිකයලහි යතයහව තස්ස උප්පත්ති, න ඌනාධියකහීති. යතනාහ 

‘‘අනූනාධියකයහවා’’ති. යථා තං චක්ඛුරූපායලොකමනසිකායරහි
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස සම්භයවොති. යතන තංතංඵලනිප්ඵාදයන තස්සා

පච්චයසාමග්ගියා තප්පකාරතා තථතාති වුත්තාති දස්යසති. සාමග්ගින්ති

සයමොධානං, සමවායන්ති අත්යථො. අසම්භවාභාවයතොති අනුප්පජ්ජනස්ස
අභාවයතො. තථාවිධපච්චයසාමග්ගියඤ්හි සතිපි ඵලස්ස අනුප්පජ්ජයන

තස්සාවිතථතා සියා. අඤ්ඤධම්මපච්චයෙහීති අඤ්ඤස්ස ඵලධම්මස්ස

පච්චයයහි. අඤ්ඤධම්මානුප්පත්තියතොති තයතො අඤ්ඤස්ස ඵලධම්මස්ස 
අනුප්පජ්ජනයතො. න හි කදාචි චක්ඛුරූපායලොකමනසිකායරහි

යසොතවිඤ්ඤාණස්ස සම්භයවො අත්ථි. යදි සියා, තස්සා සාමග්ගියා

අඤ්ඤථතා නාම සියා, න යචතං අත්ථීති ‘‘අනඤ්ඤථතා’’ති වුත්තං. 

පච්චෙයතොති පච්චයභාවයතො. පච්චෙසමූහයතොති එත්ථාපි එයසව නයයො. 

ඉදප්පච්චයා එව ඉදප්පච්චෙතාති තා-සද්යදන පදං වඩ්ඪිතං යථා

‘‘යදයවොයයව යදවතා’’ති, ඉදප්පච්චයානං සමූයහො ඉදප්පච්චෙතාති

සමූහත්යථො තාසද්යදො යථා ‘‘ජනානං සමූයහො ජනතා’’ති ඉමමත්ථං

සන්ධායාහ ‘‘ෙක් ණංපයනත්ථසද්දසත්ථයතොයවදිතබ්බ’’න්ති. 

න නිච්චං සස්සතන්ති අනිච්චං. ජරාමරණං න අනිච්චං සඞ්ඛාරානං

විකාරභාවයතො අනිප්ඵන්නත්තා, තථාපි ‘‘අනිච්ච’’න්තිපරියායයනවුත්තං.

එස නයයො සඞ්ඛතාදීසුපි. සමාගන්ත්වා කතං සහියතයහව පච්චයයහි
නිබ්බත්යතතබ්බයතො යථාසභාවං සයමච්ච සම්භුයය පච්චයයහි කතන්ති 

සඞ් තං. පච්චයාරහං පච්චයං පටිච්ච න විනා යතන සහිතසයමතයමව 

උප්පන්නන්ති පටිච්චසමුප්පන්නං. යතනාහ ‘‘පච්චයෙ නිස්සාෙ
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උප්පන්න’’න්ති.  ෙසභාවන්ති භිජ්ජනසභාවං. විගච්ඡනකසභාවන්ති

සකභාවයතො අපගච්ඡනකසභාවං. විරජ්ජනකසභාවන්ති පලුජ්ජනකසභාවං. 

නිරුජ්ඣනකසභාවන්ති ඛණභඞ්ගවයසන පභඞ්ගුසභාවං. වුත්තනයෙනාති

ජරායවුත්තනයයන. ජනකප්පච්චොනං කම්මාදීනං. කිච්චානුභාවක් යණති

එත්ථ කිච්චානුභායවො නාම යථා පවත්තමායන පච්චයය තස්ස ඵලං

උප්පජ්ජති, තථා පවත්ති, එවං සන්තස්ස පවත්තනක්ඛයණ. ඉදං වුත්තං
යහොති–යස්මිංඛයණපච්චයයොඅත්තයනොඵලුප්පාදනංපති බයාවයටොනාම

යහොති, ඉමස්මිං ඛයණයයධම්මාරූපාදයයොඋපලබ්භන්තිතයතො පුබ්යබ, 

පච්ඡා ච අනුපලබ්භමානා, යතසං තයතො උප්පත්ති නිද්ධාරීයති, එවං
ජාතියාපි සා නිද්ධායරතබ්බා තංඛණූපලද්ධයතොති. යදි එවං

නිප්පරියායයතොව ජාතියා කුයතොචි උප්පත්ති සිද්ධි, අථ කස්මා ‘‘එයකන

පරියායයනා’’ති වුත්තන්ති? ජායමානධම්මානං විකාරභායවන 

උපලද්ධබ්බත්තා. යදි නිප්ඵන්නධම්මා විය ජාති උපලබ්යභයය, 

නිප්පරියායයතොව තස්සාකුයතොචිඋප්පත්තිසියා, නයචවංඋපලබ්භති, අථ

යඛො අනිප්ඵන්නත්තා විකාරභායවන උපලබ්භති. තස්මා ‘‘එයකන

පරිොයෙයනත්ථ අනිච්චාතිආදීනියුජ්ජන්තී’’තිවුත්තං.නපනජරාමරයණ, 
ජනකප්පච්චයානං කිච්චානුභාවක්ඛයණ තස්ස අලබ්භනයතො. යතයනව
‘‘එත්ථචඅනිච්චන්ති…යප.…අනිච්චං නාමජාත’’න්තිවුත්තං. 

සවිපස්සනාොති එත්ථ සහ-සද්යදො අප්පධානභාවදීපයනො ‘‘සමක්ඛිකං, 

සමකස’’න්තිආදීසු විය. අප්පධානභූතා හි විපස්සනා, 
යථාභූතදස්සනමග්ගපඤ්ඤා පජානාති. ‘‘පුරිමං අන්ත’’න්ති වුච්චමායන

පච්චුප්පන්නභාවස්සපි ගහණං සියාති ‘‘පුරිමං අන්තං අතීත’’න්ති වුත්තං. 

විජ්ජමානතඤ්චඅවිජ්ජමානතඤ්චාතිසස්සතාසඞ්කංනිස්සාය ‘‘අයහොසිංනු

යඛො අහමතීතමද්ධාන’’න්ති අතීයත අත්තයනො විජ්ජමානතං, 

අධිච්චසමුප්පත්තිආසඞ්කංනිස්සාය‘‘යයතොපභුතිඅහං, තයතොපුබ්යබනනු

යඛො අයහොසි’’න්ති අතීයත අත්තයනො අවිජ්ජමානතඤ්ච කඞ්ඛති. කස්මා? 

විචිකිච්ඡාය ආකාරද්වයාවලම්බනයතො. තස්සා පන අතීතවත්ථුතාය
ගහිතත්තා සස්සතාධිච්චසමුප්පත්තිආකාරනිස්සිතතා දස්සිතා එව.
ආසප්පනපරිසප්පනපවත්තිකං කත්ථචිපි අප්පටිවත්තියහතුභූතං විචිකිච්ඡං
කස්මා උප්පායදතීති න විචායරතබ්බයමතන්ති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘කිංකාරණන්ති න වත්තබ්බ’’න්ති. කාරණං වා විචිකිච්ඡාය

අයයොනියසොමනසිකායරො, තස්ස අන්ධබාලපුථුජ්ජනභායවො, අරියානං

අදස්සාවිතා චාතිදට්ඨබ්බං. ජාතිලිඞ්ගුපපත්තියෙොති ඛත්තියබ්රාහ්මණාදිජාතිං, 

ගහට්ඨපබ්බජිතාදිලිඞ්ගං, යදවමනුස්සාදිඋපපත්තිඤ්ච. නිස්සාොතිඋපාදාය.

තස්මිං කායලයං සන්තානංමජ්ඣිමංපමාණං, යතනයුත්යතොපමාණියකො, 

තදභාවයතො අධිකභාවයතො වා ‘‘අප්පමාණියකො’’ති යවදිතබ්යබො. යකචීති

සාරසමාසාචරියා. යත හි ‘‘කථං නු යඛො’’ති ඉස්සයරන වා බ්රහ්මුනා වා
පුබ්බකයතන වා අයහතුයතො වා නිබ්බත්යතොති චින්යතතීති වදන්ති.

අයහතුයතො නිබ්බත්තිකඞ්ඛාපි හි යහතුපරාමසනයමවාති. පරම්පරන්ති
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43 

පටුන 

පුබ්බාපරප්පවත්තිං. අද්ධානන්ති කාලාධිවචනං, තඤ්ච භුම්මත්යථ

උපයයොගවචනං දට්ඨබ්බං. විජ්ජමානතඤ්ච අවිජ්ජමානතඤ්චාති 

සස්සතාසඞ්කං නිස්සාය ‘‘භවිස්සාමි නු යඛො අහං අනාගතමද්ධාන’’න්ති

අනාගයත අත්තයනො විජ්ජමානතං, උච්යඡදාසඞ්කං නිස්සාය ‘‘යස්මිඤ්ච

අත්තභායවඋච්යඡදනකඞ්ඛා, තයතො පරංනු යඛොභවිස්සාමී’’ති අනාගයත
අත්තයනොඅවිජ්ජමානතඤ්චකඞ්ඛතීතියහට්ඨා වුත්තනයයනයයොයජතබ්බං. 

පච්චුප්පන්නං අද්ධානන්ති අද්ධාපච්චුප්පන්නස්ස ඉධාධිප්යපතත්තා 

‘‘පටිසන්ධිමාදිං කත්වා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘ඉදං කථං, ඉදං කථ’’න්ති

පවත්තනයතො කථංකථා, විචිකිච්ඡා, සා අස්ස අත්ථීති කථංකථී. යතනාහ 

‘‘විචිකිච්ඡී’’ති. කා එත්ථ චින්තා? උම්මත්තයකො විය බාලපුථුජ්ජයනොති

පටිකච්යචව වුත්තන්ති අධිප්පායයො. තං මහාමාතාය පුත්තං. මුණ්යෙසුන්ති
මුණ්යඩන අනිච්ඡන්තං ජාගරණකායල න සක්කාති සුත්තං මුණ්යඩසුං
කුලධම්මවයසන යථා එකච්යච කුලතාපසා. රාජභයයනාති ච වදන්ති. 

සීතිභූතන්ති ඉදං මධුරකභාවප්පත්තියා කාරණවචනං. ‘‘යසතභූත’’න්තිපි

පායඨො, උදයකචිරට්ඨායනනයසතභාවං පත්තන්තිඅත්යථො. 

අත්තයනො  ත්තිෙභාවං කඞ් ති කණ්යණො විය සූතපුත්තසඤ්ඤී, 
සූතපුත්තසඤ්ඤීතිසූරියයදවපුත්තස්සපුත්තසඤ්ඤී.ජාතියා විභාවියමානාය
‘‘අහ’’න්ති තස්ස අත්තයනො පරාමසනං සන්ධායාහ ‘‘එවම්පි සියා 

කඞ්ඛා’’ති. මනුස්සාපි ච රාජායනො විොති මනුස්සාපි ච යකචි එකච්යච

රාජායනො වියාති අධිප්පායයො. වුත්තනෙයමව ‘‘සණ්ඨානාකාරං

නිස්සායා’’තිආදිනා. එත්ථාති ‘‘කථං නු යඛොස්මී’’ති පයද. අබ්භන්තයර

ජීයවොති පරපරිකප්පිතං අන්තරත්තානං වදති. යසොළසංසාදීනන්ති ආදි-
සද්යදන සරීරපරිමාණඅඞ්ගුට්ඨ-යවපරමාණුපරිමාණතාදියක සඞ්ගණ්හාති.

සත්තපඤ්ඤත්ති ජීවවිසයාති දිට්ඨිගතිකානං මතිමත්තං, පරමත්ථයතො පන

සාඅත්තභාවවිසයාවාතිආහ ‘‘අත්තභාවස්සආගතිගතිට්ඨාන’’න්ති.යතායං

ආගයතො, යත්ථ ච ගමිස්සති, තං ඨානන්ති අත්යථො. යසොතාපන්යනො

අධිප්යපයතො විචිකිච්ඡාපහානස්ස දිට්ඨත්තා. ඉතයරපි තයෙොති 

සකදාගාමීආදයයො අවාරිතා එව. ‘‘අයඤ්ච…යප.… සුදිට්ඨා’’ති
නිප්පයදසයතො සච්චසංපටියවධස්සයජොතිතත්තා. 

පච්චයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආහාරවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දසබෙවග්යගො 

1. දසබලසුත්තවණ්ණනා 
21. පඨමං දුතිෙස්යසව සඞ්ය යපො පඨමසුත්යත සඞ්යඛපවුත්තස්ස

අත්ථස්ස විත්ථාරවයසන දුතියසුත්තස්ස යදසිතත්තා, තඤ්ච පන භගවා

පඨමසුත්තං සඞ්යඛපයතො යදයසසි, දුතියං තයතො විත්ථාරයතො. පඨමං වා
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සංඛිත්තරුචීනංපුග්ගලානංඅජ්ඣාසයයන සඞ්යඛපයතොයදයසසි, දුතියංපන
අත්තයනො රුචියා තයතො විත්ථාරයතො. සීහසමානවුත්තිකා හි බුද්ධා

භගවන්යතො, යත අත්තයනො රුචියා කයථන්තා අත්තයනො ථාමං

දස්යසන්තාව කයථන්ති, තස්මා දුතියසුත්තවයසන යචත්ථ අත්ථවණ්ණනං

කරිස්සාම, තස්මිං සංවණ්ණියත පඨමං සංවණ්ණිතයමව යහොතීති
අධිප්පායයො. 

දසබලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියදසබලසුත්තවණ්ණනා 
22. තත්ථාති දුතියසුත්යත. දසහි බයෙහීති දසහි අනඤ්ඤසාධාරයණහි

ඤාණබයලහි, තානි තථාගතස්යසව බලානීති තථාගතබලානීති වුච්චන්ති.

කාමඤ්ච තානි එකච්චානං සාවකානම්පි උප්පජ්ජන්ති, යාදිසානි පන

බුද්ධානං ඨානාට්ඨානඤාණාදීනි උප්පජ්ජන්ති, න තාදිසානි තදඤ්යඤසං

කදාචිපි උප්පජ්ජන්තීති. හත්ථිකුොනුසායරනාති

වක්ඛමානහත්ථිකුලානුසායරන. කාළාවකන්ති කුලසද්දායපක්ඛාය

නපුංසකනිද්යදයසො. එස නයයො යසයසසුපි. පකතිහත්ථිකුෙන්ති
ගිරිචරනදිචරවනචරාදිප්පයභදා යගොචරියකාළාවකනාමා සබ්බාපි බයලන

පාකතිකා හත්ථිජාති. දසන්නං පුරිසානන්ති ථාමමජ්ඣිමානං දසන්නං
පුරිසානං. එකස්ස තථාගතස්ස කායබලන්ති ආයනත්වා සම්බන්යධො. 

එකස්සාති ච තථා යහට්ඨාකථායං ආගතත්තා යදසනායසොයතන වුත්තං. 

නාරාෙනසඞ්ඝාතබෙන්ති එත්ථ නාරා වුච්චන්ති රස්මියයො, තා බහූ

නානාවිධා ඉයතො උප්පජ්ජන්තීති නාරාෙනං, වජිරං, තස්මා

නාරායනසඞ්ඝාතබලන්ති වජිරසඞ්ඝාතබලන්ති අත්යථො. තථාගතස්ස

කාෙබෙන්තිතථාගතස්සපාකතිකකායබලං. සඞ්ගහංනගච්ඡති අත්තයනො

බලාභාවයතො, තයතො එවස්ස බාහිරකතා ොමකතා ච. තදුභයං පනස්ස

කාරයණන දස්යසතුං ‘‘එතඤ්හි නිස්සාො’’තිආදි වුත්තං. අඤ්ඤන්ති

කායබලයතො අඤ්ඤං තයතො විසුංයයව. දසසු ඨායනසු දසසු

ඤාතබ්බට්ඨායනසු. යාථාවපටියවධයතො සයඤ්ච අකම්පයං, පුග්ගලඤ්ච 

තංසමඞ්ගිං යනයයයසු අධිබලං කයරොතීති ආහ ‘‘අකම්පනට්යඨන 

උපත්ථම්භනට්යඨනචා’’ති. 

ඨානඤ්ච ඨානයතොතිකාරණඤ්චකාරණයතො.කාරණඤ්හියස්මාඵලං

තිට්ඨති තදායත්තවුත්තිතාය උප්පජ්ජති යචව පවත්තති ච, තස්මා

‘‘ඨාන’’න්ති වුච්චති. විපරියායයන අට්ඨානන්ති අකාරණං යවදිතබ්බං.
තදුභයංභගවා යයනඤායණනයයයයධම්මායයසංයයසංධම්මානංයහතූ

පච්චයාඋප්පාදාය, තංතංඨානං, යය යයධම්මායයසංයයසංධම්මානංන

යහතූනපච්චයාඋප්පාදාය, තංතංඅට්ඨානන්ති පජානාති.තංසන්ධායාහ 

‘‘ඨානඤ්ච…යප.… ජානනං එක’’න්ති. කම්මසමාදානානන්ති කම්මං

සමාදියිත්වා කතානං කුසලාකුසලකම්මානං, කම්මඤ්යඤව වා
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කම්මසමාදානං. ඨානයසො යහතුයසොති පච්චයයතො ච යහතුයතො ච. තත්ථ

ගතිඋපධිකාලපයයොගා විපාකස්ස ඨානං, කම්මං යහතු. 

සබ්බත්ථගාමිනීපටිපදාජානනන්ති සබ්බගතිගාමිනියා අගතිගාමිනියා ච

පටිපදායමග්ගස්සජානනං, බහූසුපිමනුස්යසසු එකයමවපාණංහනන්යතසු

‘‘ඉමස්සයචතනානිරයගාමිනීභවිස්සති, ඉමස්ස තිරච්ඡානයයොනිගාමිනී’’ති
ඉමිනා නයයන එකවත්ථුස්මිම්පි කුසලාකුසලයචතනාසඞ්ඛාතානං 

පටිපත්තීනං අවිපරීතයතො සභාවජානනං. 

අයනකධාතුනානාධාතුයෙොකජානනන්ති චක්ඛුධාතුආදීහිකාමධාතුආදීහි වා 

බහුධාතුයනො, තාසංයයව ධාතූනං විපරීතතාය නානප්පකාරධාතුයනො

ඛන්ධායතනධාතුයලොකස්ස ජානනං. පරසත්තානන්ති පයරසං සත්තානං. 

නානාධිමුත්තිකතාජානනන්ති හීනාදීහි අධිමුත්තීහි නානාධිමුත්තිකභාවස්ස

ජානනං. යතසංයෙවාතිපරසත්තානංයයව. ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තජානනන්ති
සද්ධාදීනං ඉන්ද්රියානං පරභාවස්ස අපරභාවස්ස වුද්ධියා යචව හානියා ච

ජානනං. ඣානවියමොක් සමාධිසමාපත්තීනන්ති පඨමාදීනං චතුන්නං

ඣානානං, ‘‘රූපී රූපානි පස්සතී’’තිආදීනං අට්ඨන්නං වියමොක්ඛානං, 

සවිතක්කසවිචාරාදීනං තිණ්ණංසමාධීනං, පඨමජ්ඣානසමාපත්තිආදීනඤ්ච

නවන්නං අනුපුබ්බසමාපත්තීනං. සංකියෙසයවොදානවුට්ඨානජානනන්ති

හානභාගියස්ස, වියසසභාගියස්ස ‘‘යවොදානම්පි වුට්ඨානං, තම්හා තම්හා

සමාධිම්හා වුට්ඨානම්පි වුට්ඨාන’’න්ති (විභ. 828) එවං
වුත්තපගුණජ්ඣානස්සයචවභවඞ්ගඵලසමාපත්තීනඤ්චජානනං.යහට්ඨිමං 

යහට්ඨිමඤ්හිපගුණජ්ඣානංඋපරිමස්සඋපරිමස්සපදට්ඨානංයහොති, තස්මා

යවොදානම්පි ‘‘වුට්ඨාන’’න්ති වුච්චති. භවඞ්යගන පන සබ්බඣායනහි
වුට්ඨානං යහොති. ඵලසමාපත්තියා නියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨානයමව
සන්ධාය ‘‘තම්හා තම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨාන’’න්ති වුත්තං. 

පුබ්යබනිවාසජානනන්ති පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණන

නිවුට්ඨක්ඛන්ධානං ජානනං. චුතූපපාතජානනන්ති සත්තානං චුතියා

උපපත්තියාචයාථාවයතොජානනං. අයයමත්ථසඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපන 

විසුද්ධිමග්යග වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. ආසවක් ෙජානනං 

ආසවක්ඛයඤාණං, මග්ගඤාණන්තිඅත්යථො.යත්ථපයනතානිවිත්ථාරයතො

ආගතානිසංවණ්ණිතානි, තානි දස්යසන්යතො ‘‘අභිධම්යමපනා’’තිආදිමාහ. 

බයායමොහභයවයසන සරණපරියයසනං සාරජ්ජනං සාරයදො, 

බයායමොහභයං. විගයතො සාරයදො එතස්සාති විසාරයදො, තස්ස භායවො 

යවසාරජ්ජං. තං පන ඤාණසම්පදං පහානසම්පදං යදසනාවියසසසම්පදං

යඛමං නිස්සායපවත්තංචතුබ්බිධංපච්චයවක්ඛණාඤාණං.යතනාහ ‘‘චතූසු 

ඨායනසූ’’තිආදි. චතූසූති පරපරිකප්පියතසු වත්ථූසු. පරපරිකප්පියතසු වා

වත්ථුමත්යතසු යචොදනාකාරයණසු. සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත පටිජානයතොති

‘‘අහංසම්මාසම්බුද්යධො’’ති එවංපටිජානන්යතනතයා. ඉයමධම්මාති‘‘ඉදං



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

පඤ්චමං අරියසච්චං, අයං ඡට්යඨො උපාදානක්ඛන්යධො, ඉදං යතරසමං 

ආයතන’’න්තියවදිතබ්බාඉයමධම්මා. අනභිසම්බුද්ධා අප්පටිවිද්ධත්තාති. 

තත්රාතිතස්මිං අනභිසම්බුද්ධධම්මසඞ්ඛායතයචොදනාවත්ථුස්මිං. යකොචීති 

සමණාදීහි අඤ්යඤො වා යයො යකොචි. සහ ධම්යමනාති සහ යහතුනා. 

‘‘ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසුවියයහතුපරියායයොඉධ ධම්ම-සද්යදො. යහතූතිච 

උප්පත්තිසාධනයහතු යවදිතබ්යබො, න කාරයකො සම්පාපයකො වා. 

නිමිත්තන්ති කාරණං, තං පයනත්ථ යචොදනාවත්ථුයමව. න සමනුපස්සාමි 

සම්මාසම්බුද්ධභාවයතො. ය මප්පත්යතොති අයඛමප්පත්තරූපාය යචොදනාය

අනුපද්දවං පත්යතො නිච්චලභාවප්පත්යතො. යවසාරජ්ජප්පත්යතොති 

විසාරදභාවප්පත්යතො.යසයසසුපිඑයසවනයයො.අයංපනවියසයසො– ඉයම 

ආසවාති කාමාසවාදීසු ඉයම නාම ආසවා න පරික්ඛීණාති
ආසවක්ඛයවචයනයනත්ථ සබ්බකියලසප්පහානං වුත්තං. න හි යසො

කියලයසො අත්ථි, යයො සබ්බයසො ආසයවසු ඛීයණසු නප්පහීයයයය. 

අන්තරායිකාති අන්තරායකරා, සග්ගවියමොක්ඛාධිගමස්ස අන්තරායකරාති

අත්යථො. ධම්යමො හියයොසංකියලසයතොනියයාති, යසො ‘‘නියයානියකො’’ති
වුත්යතො. ධම්යම නියයන්යත තංසමඞ්ගීපුග්ගයලො නියයානියකොති 

යවොහරියතොයහොතීතිතස්සපටික්ඛිපන්යතො ‘‘යසොනනිෙයාතී’’ති ආහ.කථං

පන යදසනාධම්යමො නියයාතීති වුච්චති? නියයානත්ථසමාධානයතො, යසො 
අයභයදොපචායරන ‘‘නියයාතී’’ති වුත්යතො. අථ වා ‘‘ධම්යමො යදසියතො’’ති
අරියධම්මස්ස අධිප්යපතත්තානයකොචිවියරොයධො. 

උසභස්ස ඉදන්ති ආසභං, අසන්තසනට්යඨන ආසභං වියාති ආසභං, 

යසට්ඨට්ඨානං සබ්බඤ්ඤුතං. ආසභට්ඨානට්ඨායිතාය ආසභා නාම 

පුබ්බබුද්ධා. සබ්බඤ්ඤුතපටිජානනවයසනඅභිමුඛංගච්ඡන්ති, චතස්යසොවා

පරිසා උපසඞ්කමන්තීති ආසභා. චතස්යසොපි හි පරිසා බුද්ධාභිමුඛා එවං

තිට්ඨන්ති, න තිට්ඨන්ති පරම්මුඛා. ඉදම්පීති ‘‘උසයභො’’ති ඉදම්පි පදං. 

තස්සාති නිසභස්ස. යයසං බලුප්පාදාවට්ඨානානං වයසන උසභස්ස 

ආසභණ්ඨානං ඉච්ඡිතං, තයතො සාතිසයානං එව යතසං වයසන
ආසභණ්ඨානං යහොතීති දට්ඨබ්බං. යං කිඤ්චි යලොයක උපමං නාම

බුද්ධගුණානංනිදස්සනභායවනවුච්චති, සබ්බංතංනිහීනයමව. තිට්ඨමායනො

චාති අතිට්ඨන්යතොපි තිට්ඨමායනො එව පටිජානාති නාම. උපගච්ඡතීති
අනුජානාති. 

අට්ඨ ය ොඉමාතිඉදංයවසාරජ්ජඤාණස්සබලදස්සනං. යථාහිබයත්තං
පරිසං අජ්යඣොගායහත්වා විඤ්ඤූනං චිත්තං ආරාධනසමත්ථාය කථාය 

ධම්මකථිකස්සයඡකභායවොපඤ්ඤායති, එවංඉමාඅට්ඨපරිසාපත්වාසත්ථු 

යවසාරජ්ජඤාණස්ස බලං පාකටං යහොති. යතන වුත්තං ‘‘පරිසාසූ’’ති. 

 ත්තිෙපරිසාතිඛත්තියානං සන්නිපතිතානංසමූයහො.එසනයයොසබ්බත්ථ. 

මාරපරිසාති මාරකායිකානංසන්නිපතිතානංසමූයහො.මාරසදිසානංමාරානං



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

පරිසාති මාරපරිසා. සබ්බා යචතා පරිසා උග්ගට්ඨානදස්සනවයසන ගහිතා.
මනුස්සා හි ‘‘එත්ථ රාජානිසින්යනො’’ති වුත්යතපකතිවචනම්පි වත්තුංන

සක්යකොන්ති, කච්යඡහි යසදා මුච්චන්ති, එවං උග්ගා ඛත්තියපරිසා, 

බ්රාහ්මණා තීසු යවයදසු කුසලා යහොන්ති, ගහපතයයො නානායවොහායරසු ච

අක්ඛරචින්තායචකුසලා, සමණාසකවාදපරවායදසුකුසලා, යතසංමජ්යඣ
ධම්මකථාකථනංනාම අතිවියභාරියං.යදවානංඋග්ගභායවවත්තබ්බයමව

නත්ථි. අමනුස්යසොති හි වුත්තමත්යත මනුස්සානං සකලසරීරං කම්පති, 
යතසං රූපං දිස්වාපි සද්දං සුත්වාපි සත්තා විසඤ්ඤිතාපි යහොන්ති. එවං
අමනුස්සපරිසාඋග්ගා.ඉතියචතාපරිසා උග්ගට්ඨානදස්සනවයසනවුත්තා.

කස්මා පයනත්ථ යාමාදිපරිසා න ගහිතාති? භුසං කාමාභිගිද්ධතාය
යයොනියසොමනසිකාරවිරහයතො. යාමාදයයො හි උළාරුළායර කායම
පටියසවන්තා තත්ථාභිගිද්ධතාය ධම්මස්සවනාය සභායවන චිත්තම්පි න

උප්පායදන්ති, මහායබොධිසත්තානං පන බුද්ධානඤ්ච ආනුභායවන
ආකඩ්ඪියමානා කදාචි යනසං පයිරුපාසනාදීනි කයරොන්ති තාදියස
මහාසමයය.යතයනවහිවිමානවත්ථුයදසනාපිතංනිමිත්තාබහුලානායහොසි. 

යසට්ඨනාදන්ති යකනචි අප්පටිහතභායවන උත්තමනාදං. අභීතනාදන්ති

යවසාරජ්ජයයොගයතො කුයතොචි නිබ්භයනාදං. සීහනාදසුත්යතනාති

ඛන්ධියවග්යග ආගයතන සීහනාදසුත්යතන. සහනයතොති ඛමනයතො. 

හනනයතොති විධමනයතො විද්ධංසනයතො. ෙථා වාතිආදි ‘‘සීහනාදසදිසං වා
නාදංනදතී’’ති සඞ්යඛපයතොවුත්තස්සඅත්ථස්සවිඤ්ඤාපනං. 

එතන්ති ‘‘බ්රහ්මචක්ක’’න්ති එතං පදං. පඤ්ඤාපභාවිතන්ති
චිරකාලපරිභාවිතාය පාරමිතාපඤ්ඤාය විපස්සනාපඤ්ඤාය ච උප්පාදිතං. 

කරුණාපභාවිතන්ති ‘‘කිච්ඡං වතායං යලොයකො
ආපන්යනො’’තිආදිනයප්පවත්තාය මහාකරුණාය උප්පාදිතං. යථා
අභිනික්ඛමනයතො පභුති මහායබොධිසත්තානං අරියමග්ගාධිගමනවියරොධිනී 

පටිපත්ති නත්ථි, එවං තුසිතභවනයතො නියතභාවාපත්තියතො ච පට්ඨායාති

දුතියතතියනයා ච ගහිතා. ඵෙක් යණති අග්ගඵලක්ඛයණ.
පටියවධනිට්ඨත්තා අරහත්තමග්ගඤාණං වජිරූපමතායයව සාතිසයයො

පටියවයධොති ‘‘ඵෙක් යණ උප්පන්නං නාමා’’ති වුත්තං. යතන
පටිලද්ධස්සපි යදසනාඤාණස්ස කිච්චනිප්ඵත්ති පරස්ස බුජ්ඣනමත්යතන

යහොතීති ‘‘අඤ්ඤාසියකොණ්ෙඤ්ඤස්ස යසොතාපත්ති…යප.… ඵෙක් යණ

පවත්තනං නාමා’’ති වුත්තං. තයතො පරං පන යාව පරිනිබ්බානා

යදසනාඤාණප්පවත්ති, තස්යසව පවත්තිතස්ස ධම්මචක්කස්ස ඨානන්ති 
යවදිතබ්බං පවත්තිතචක්කස්සචක්කවත්තියනොචක්කරතනස්සඨානං විය. 

උභෙම්පීති පි-සද්යදන යලොකියයදසනාඤාණස්ස ඉතයරන
අනඤ්ඤසාධාරණතාවයසන සමානතං සම්පිණ්යඩති. උරසි ජාතතාය 

උරයසොසම්භූතන්ති ඔරසං ඤාණං. 
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ඉති රූපන්ති එත්ථ ඉති-සද්යදො අනවයසසයතො රූපස්ස

සරූපනිදස්සනත්යථොති තස්ස ‘‘ඉදං රූප’’න්ති එයතන සාධාරණයතො ච

සරූපනිදස්සනමාහ. එත්තකං රූපන්ති එයතන අනවයසසයතො ‘‘ඉයතො
උද්ධං රූපං නත්ථී’’ති නිමිත්තස්ස අඤ්ඤස්ස අභාවං. ඉදානි තමත්ථං

විත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘රුප්පනසභාවඤ්යචවා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

රුප්පනං සීතාදිවියරොධිපච්චයසමවායය විසදිසුප්පත්ති. ආදි-සද්යදන 

අජ්ඣත්තිකබාහිරාදියභදං සඞ්ගණ්හාති. ෙක් ණ…යප.… වයසනාති 

කක්ඛළත්තාදිලක්ඛණවයසන සන්ධාරණාදිරසවයසන

සම්පටිච්ඡනාදිපච්චුපට්ඨානවයසන භූතත්තයාදිපදට්ඨානවයසන ච. එවං

පරිග්ගහිතස්සාති එවං සාධාරණයතො ච ලක්ඛණාදියතො ච පරිග්ගහිතස්ස. 

අවිජ්ජාසමුදොති අවිජ්ජායඋප්පාදා, අත්ථිභාවාතිඅත්යථො.නියරොධවියරොධීහි

අත්ථිභායවො යහොති, තස්මා නියරොයධ අසති අත්ථිභායවො යහොති, තස්මා
පුරිමභයව සිද්ධාය අවිජ්ජාය සති ඉමස්මිං භයව රූපස්ස සමුදයයො රූපස්ස

උප්පායදොයහොතීතිඅත්යථො. තණ්හාසමුදො කම්මසමුදොතිඑත්ථාපිඑයසව
නයයො. අවිජ්ජාදීහි ච තීහි අතීතකාලිකත්තා යතසං සහකාරීකාරණභූතං
උපාදානම්පි ගහිතයමවාති යවදිතබ්බං. පවත්තිපච්චයයසු 

කබළීකාරආහාරස්සබලවතාය, යසොඑවගහියතො, ‘‘ආහාරසමුදයා’’තිපන
ගහියතන පවත්තිපච්චයතාමත්යතනඋතුචිත්තානිපිගහිතායනව යහොන්තීති
ද්වාදසසමුට්ඨානිකං රූපස්ස පච්චයයතො දස්සනම්පි භවිතබ්බයමවාති

දට්ඨබ්බං. නිබ්බත්තිෙක් ණන්තිආදිනා කාලවයසන උදයදස්සනමාහ.
තත්ථ භූතවයසන මග්යග උදයං පස්සිත්වා ඨියතො ඉධ සන්තතිවයසන

අනුක්කයමන ඛණවයසන පස්සති. අවිජ්ජානියරොධා රූපනියරොයධොති
අග්ගමග්ගඤායණන අවිජ්ජාය අනුප්පාදනියරොධයතො අනාගතස්ස 

අනුප්පාදනියරොයධො යහොති පච්චයාභායව අභාවයතො. පච්චෙනියරොයධනාති 

අවිජ්ජාසඞ්ඛාතස්ස පච්චයස්සනියරොධභායවන. තණ්හානියරොධාති එත්ථාපි

එයසව නයයො. ආහාරනියරොධාති පවත්තිපච්චයස්ස කබළීකාරාහාරස්ස

අභාවා. රූපනියරොධාතිතංසමුට්ඨානරූපස්ස අභායවොයහොති.යසසංයහට්ඨා

වුත්තනයානුසායරන යවදිතබ්බං. විපරිණාමෙක් ණන්ති භවකාලවයසන
යහතුද්වයදස්සනං.තස්මාතං පදට්ඨානවයසනපයගවපස්සිත්වාඨියතොඉධ
සන්තතිවයසනදිස්වාඅනුක්කයමනඛණවයසන පස්සති. 

ඉති යවදනාතිආදීසුපි වුත්තනයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

සු ාදියභදන්ති සුඛදුක්ඛඅදුක්ඛමසුඛාදිවිභාගං. රූපසඤ්ඤාදියභදන්ති

රූපසඤ්ඤා, සද්ද…ගන්ධ…රස… යඵොට්ඨබ්බ … ධම්මසඤ්ඤාදිවිභාගං. 

ඵස්සාදියභදන්ති ඵස්සයචතනාමනසිකාරාදිවිභාගං. ෙක් ණ…යප.…

වයසනාති ඉට්ඨානුභවනලක්ඛණාදිලක්ඛණවයසන 
ඉට්ඨාකාරසම්යභොගරසාදිරසවයසන කායිකඅස්සාදාදිපච්චුපට්ඨානවයසන 

ඉට්ඨාරම්මණාදිපදට්ඨානවයසන. ‘‘ඵුට්යඨො යවයදති, ඵුට්යඨො සඤ්ජානාති, 

ඵුට්යඨො යචයතතී’’ති (සං. නි. 4.93) වචනයතො තීසු යවදනාදීසු ඛන්යධසු 

ඵස්සසමුදොති වත්තබ්බං. විඤ්ඤාණප්පච්චයා නාමරූප’’න්ති වචනයතො 
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විඤ්ඤාණක් න්යධ නාමරූපසමුදොති වත්තබ්බං. යතසංයෙව වයසනාති
‘‘අවිජ්ජානියරොයධො යවදනානියරොයධො’’තිආදිනා යතසංයයව අවිජ්ජාදීනං
වයසනයයොයජතබ්බං. 

උපාදානක්ඛන්ධානං සමුදයත්ථඞ්ගමවයසන තිත්ථියානං අවිසයයොපි 
සප්පයදයසො සීහනායදො දස්සියතො. ඉදානි නිප්පයදයසො
අනුයලොමපටියලොමවයසන සඞ්යඛපයතො විත්ථාරයතො පච්චයාකාරවිසයයො

අනඤ්ඤසාධාරයණො දස්සීයතීති ආහ, ‘‘අෙම්පි අපයරො සීහනායදො’’ති. 

තස්සාති ‘‘ඉමස්මිංසතී’’තිආදිනාසඞ්යඛපයතොවුත්තපටිච්චසමුප්පාදපාළියා.

එත්ථ ච ‘‘ඉමස්මිං සති ඉදං යහොති, ඉමස්ස නියරොධා ඉදං නිරුඣ්තී’’ති

අවිජ්ජාදීනං භායව සඞ්ඛාරාදීනං භාවස්ස, අවිජ්ජාදීනං නියරොයධ
සඞ්ඛාරාදීනං නියරොධස්ස කථයනන පුරිමස්මිං පච්චයලක්ඛයණ නියයමො

දස්සියතො ‘‘ඉමස්මිං සති එව, නාසති, ඉමස්ස උප්පාදා එව, නානුප්පාදා, 

නියරොධා එව, නානියරොධා’’ති. යතයනදංලක්ඛණං අන්යතොගධනියමං ඉධ
පටිච්චසමුප්පාදස්සවුත්තන්තිදට්ඨබ්බං.නියරොයධොතිච අවිජ්ජාදීනංවිරාගා

විගයමනආයතිංඅනුප්පායදොඅප්පවත්ති.තථාහිවුත්තං ‘‘අවිජ්ජායත්යවව

අයසසවිරාගනියරොධා’’තිආදි. නියරොධවියරොධී ච උප්පායදො, යයන යසො 
උප්පාදනියරොධවිභායගන වුත්යතො ‘‘ඉමස්ස නියරොධා ඉදං නිරුජ්ඣතී’’ති.

යතයනතං දස්යසති ‘‘අසති නියරොයධ උප්පායදො නාම, යසො යචත්ථ
අත්ථිභායවොති වුච්චතී’’ති. ‘‘ඉමස්මිං සති ඉදං යහොතී’’ති ඉදයමව හි
ලක්ඛණං. පරියායන්තයරන ‘‘ඉමස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජතී’’ති
වදන්යතන පයරන පුරිමං වියසසිතං යහොති. තස්මා න වත්තමානංයයව 

සන්ධාය ‘‘ඉමස්මිං සතී’’ති වුත්තං, අථ යඛො මග්යගන
අනිරුජ්ඣනසභාවඤ්චාති විඤ්ඤායති. යස්මා ච ‘‘ඉමස්මිං අසති ඉදං න

යහොති, ඉමස්ස නියරොධා ඉදං නිරුජ්ඣතී’’ති ද්විධාපි උද්දිට්ඨස්ස

ලක්ඛණස්ස නිද්යදසං වදන්යතන භගවතා ‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව

අයසසවිරාගනියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො’’තිආදිනා නියරොයධොව වුත්යතො, 
තස්මා නත්ථිභායවොපි නියරොයධො එවාති නත්ථිභාවවිරුද්යධො අත්ථිභායවො
අනියරොයධොති දස්සිතං යහොති. යතන අනියරොධසඞ්ඛායතන අත්ථිභායවන
උප්පාදං වියසයසති. තයතො ඉධ න යකවලං අත්ථිභාවමත්තං උප්පායදොති

අත්යථො අධිප්යපයතො, අථ යඛො අනියරොධසඞ්ඛායතො අත්ථිභායවො චාති
අයමත්යථොවිභාවියතොයහොති.එවයමතංලක්ඛණද්වයවචනංඅඤ්ඤමඤ්ඤං 
වියසසනවියසසිතබ්බභායවන සාත්ථකන්ති යවදිතබ්බං. යකො පනායං

අනියරොයධො නාම, යයො ‘‘අත්ථිභායවො, උප්පායදො’’ති ච වුත්යතොති? 
අප්පහීනභායවො ච අනිබ්බත්තිතඵලභායවන ඵලුප්පාදනාරහතා චාති

අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො. විත්ථායරො පන පරමත්ථදීපනියං උදානට්ඨකථාෙං 

(උදා.අට්ඨ.1). වුත්තනයයන යවදිතබ්යබො. 

පඤ්චක් න්ධවිභජනාදිවයසනාති පඤ්චන්නං උපාදානක්ඛන්ධානං
ද්වාදසපදිකස්ස පච්චයාකාරස්ස විභජනවයසන. ඉමස්මිඤ්හි දසබලසුත්යත
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පටුන 

ධම්මස්ස යදසිතාකායරො පඤ්චක්ඛන්ධපච්චයාකාරමත්යතො. යතනාහ 

‘‘පඤ්චක් න්ධපච්චොකාරධම්යමො’’ති. ආචරියමුට්ඨියා අකරයණන 

විභූයතො, යසොපනඅත්ථයතොචසද්දයතොචපිහියතොයහට්ඨාමුඛජායතොවාන

යහොතීතිආහ ‘‘අනිකුජ්ජියතො’’ති. විවයටොතිවිභාවියතො. යතනාහ ‘‘විවරිත්වා

ඨපියතො’’ති. පකාසියතොති ඤායණොභායසන ඔභාසියතො ආදීපියතොති ආහ 

‘‘දීපියතො යජොතියතො’’ති. තත්ථ තත්ථ ඡින්නභින්නට්ඨායන. 

සිබ්බිතගණ්ඨිතන්ති වාකං ගයහත්වා සිබ්බිතං, සිබ්බිතුං
අසක්කුයණයයට්ඨායන වායකන ගණ්ඨිතඤ්ච. ඡින්නපියලොතිකාභායවන

විගතපියලොතියකො ධම්යමො, තස්ස ඡින්නපියලොතිකස්ස පටියලොමතා 

ඡින්නභින්නතාභායවනාති දස්යසන්යතො ‘‘න යහත්ථා’’තිආදිමාහ. 

නිවාසනපාරුපනං පරිග්ගහණං. සයං පටිභානං කප්යපත්වා. වඩ්යෙන්තා 

අත්තයනො සමයං. සමණකචවරන්ති සමණයවසධාරණවයසන
සමණපටිරූපතාය සමණානං කචවරභූතං. අත්තයනො රූපපවත්තියා

කරණ්ඩං කුච්ඡිතං ධුත්තං වාති පවත්යතතීති කාරණ්ඩයවො, දුස්සීයලො. තං 

කාරණ්ෙවං.නිද්ධමථාතිනීහරථ. කසම්බුන්ති සමණකසටං. අපකස්සථාති 

අපකඩ්ඪථ නන්ති අත්යථො. පොයපති පලාපසදියස. තථා හි 

තණ්ඩුලසාරරහියතො ධඤ්ඤපටිරූපයකො ථුසමත්තයකො පලායපොති වුච්චති, 

එවං සීලාදිසාරරහියතො සමණපටිරූපයකො පලායපො වියාති පලායපො, 

දුස්සීයලො. යත පොයප. වායහථාති අපයනථ. පතිස්සතාති බාළ්හසතිතාය
පතිස්සතා යහොථාති. 

සද්ධාෙ පබ්බජියතනාති රාජූපද්දවාදීහි අනුපද්දුයතන ‘‘එවඤ්හි තං
ඔතිණ්ණංජාතිආදිසංසාරභයංවිජිනිස්සාමී’’ති වට්ටනිස්සරණත්ථංආගතාය

සද්ධාය වයසන පබ්බජියතන. ආචාරකුෙපුත්යතොති ආචායරන අභිජායතො.

යතනාහ ‘‘ෙයතො කුයතොචී’’තිආදි. ජාතිකුෙපුත්යතොති ජාතිසම්පත්තියා 

අභිජායතො.විඤ්ඤුප්පසත්ථානිඅඞ්ගානිසම්මාපධානියඞ්ගභායවන, කායයච
ජීවියත ච නිරයපක්ඛභායවන වීරියංආරභන්තස්ස තථාපවත්තවීරියවයසන 

‘‘තයචො එකං අඞ්ග’’න්ති වුත්තං. එස නයයො යසයසසුපි. නවසු ඨායනසු 

සමාධාතබ්බන්ති ‘‘කාලවයසන පඤ්චසු, ඉරියාපථවයසන චතූසූ’’ති එවං
නවසුඨායනසු වීරියංසමාධාතබ්බංපවත්යතතබ්බං. 

යසොදුක් ංවිහරතීතිකුසීතපුග්ගයලො නියයානිකසාසයනවීරියාරම්භස්ස
අකරයණනසාමඤ්ඤත්ථස්සඅනුප්පත්තියාදුක්ඛං විහරති.සකංවාඅත්ථං 

සදත්ථං ක-කාරස්ස ද-කාරං කත්වා. කුසීතස්ස අත්ථපරිහායනං මූලයතො

පට්ඨාය දස්යසතුං ‘‘ඡ ද්වාරානී’’තිආදි වුත්තං. නිසජ්ජාවයසන

පීඨමද්දනයතො පීඨමද්දයනො, නිරස්සනවචනං තස්ස, කස්සචිපත්ථස්ස
අධාරණයතො යකවලං පීඨභාරභූයතොති අධිප්පායයො. අඤ්ඤත්ථ පන

‘‘මඛමද්දයනො’’ති වුච්චති, තත්ථ දානමිච්ඡාය පයරසං මඛං පස්සන්යතොති

අත්යථො. ෙණ්ෙපූරයකොතිකුච්ඡිපූරංභුඤ්ජිත්වාවච්චකුටිපූරයකො. 
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‘‘ආරද්ධවීරියයො’’තිආදීසු ‘‘කුසීයතො පුග්ගයලො’’ති එත්ථ 

වුත්තවිපරියායයන අත්යථො යවදිතබ්යබො, ආසීසාය වයසන යථොමියතො. 

ආරද්ධවීරියෙතිපග්ගහිතවීරියය. පහිතත්යතතිනිබ්බානංපතියපසිතචිත්යත.
එයතනසාවකානං සම්මාපටිපත්තිංසත්ථුවන්දනානිසංසඤ්චදස්යසසි. 

හීයනනාති වට්ටනිස්සියතන ධම්යමන. යතනාහ ‘‘හීනාෙ

සද්ධාො’’තිආදි. අග්යගනාති යසට්යඨන විවට්ටනිස්සියතන ධම්යමන, 
ඊසකම්පි කතකාලුසියවිගතට්යඨන මණ්ඩට්යඨන ච පසන්නම්පි සුරාදි න

පාතබ්බං. සාසනන්තිපරියත්තිපටිපත්තිපටියවධලක්ඛණංසාසනං. පසන්නං 

විගතයදොසමලත්තා පසාදනියත්තා ච. පාතබ්බඤ්ච පත්යතන විය සුයඛන
පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො දුච්චරිතසබ්බකියලසකසාවමලපඞ්කයදොසරහිතත්තාච. 

මණ්ඩභූතා යබොධිපක්ඛියධම්මයදසනාපි යදසනාමණ්යෙො. තස්ස
එකස්යසව පන යදසනාමණ්ඩස්ස පටිග්ගාහකා සුප්පටිපන්නා යදොසරහිතා

චතස්යසො පරිසා පටිග්ගහමණ්යෙො. මග්ගබ්රහ්මචරියං තග්ගතිකත්තා

සකයලොපි යබොධිපක්ඛියධම්මරාසි බ්රහ්මචරිෙමණ්යෙො. යතනාහ ‘‘කතයමො 

යදසනාමණ්යෙො’’තිආදි.තත්ථ විඤ්ඤාතායරොතිසච්චානං අභිසයමතාවියනො.
තථා හි ආදියතො ‘‘චතුන්නං අරියසච්චානං ආචික්ඛණා’’තිආදි වුත්තං. 
පුබ්බභායග ‘‘අත්ථි අයං යලොයකො’’තිආදිනා
ඉධයලොකපරයලොකගතසම්යමොසවිගයමන පවත්යතො අධියමොක්යඛොව 

අධියමොක් මණ්යෙො.ඡඩ්යෙත්වා සමුච්යඡදවයසන විජහිත්වා.චතුභූමකස්ස

සද්ධින්ද්රියස්සඅධියමොක්ඛමණ්යඩනමණ්ඩභූතං අධියමොක්ඛං. ආදි-සද්යදන
‘‘පග්ගහමණ්යඩො වීරියින්ද්රියං යකොසජ්ජකසට’’න්තිආදිං පාළියසසං

සඞ්ගණ්හාති. එත්ථාති එතස්මිං සාසයන, ‘‘මණ්ඩස්මි’’න්ති වා වචයන. 

කාරණවචනං, යතන ‘‘සත්ථා සම්මුඛීභූයතො’’ති සම්මුඛභාවනායයොයගො

නිරාසඞ්කඵලාවයහොති දස්යසති. යතනාහ ‘‘අසම්මු ා’’තිආදි. පමාණන්ති 

අනුරූපංයභසජ්ජස්සපමාණං. උග්ගමනන්තියභසජ්ජස්සවමනං වියරචනං, 

තස්ස වා වයසන යදොසධාතූනං වමනං වියරචනං. එවයමවාති යථා

යභසජ්ජමණ්ඩං යවජ්ජසම්මුඛා නිරාසඞ්කා පිවන්ති, එවයමව ‘‘සත්ථා

සම්මුඛීභූයතො’’තිනිරාසඞ්කා වීරියං කත්වා, මණ්ඩයපයය සාසනං පිවථාති

යයොජනා. අභිඤ්ඤාසමාපත්තිපටිලායභන සානිසංසා. මග්ගඵලාධිගමයනන 

සවඩ්ඪි. පරත්ථන්ති අත්තයනො දිට්ඨානුගතිආපත්තියා, තථා 
සම්මාපටිපජ්ජන්තානංපයරසංඅත්ථන්තිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

දුතියදසබලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උපනිසසුත්තවණ්ණනා 
23. ජානයතො පස්සයතොති එත්ථ දස්සනං පඤ්ඤාචක්ඛුනාව දස්සනං

අධිප්යපතං, න මංසචක්ඛුනාති ආහ ‘‘ද්යවපි පදානි එකත්ථානී’’ති. එවං

සන්යතපීති පදද්වයස්ස එකත්ථත්යතපි
ඤාණලක්ඛණඤාණප්පභාවවිසයස්ස්ස තථාදස්සනභාවාවියරොධනාති
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අත්යථො. යතනාහ ‘‘ජානනෙක් ණඤ්හිඤාණ’’න්තිආදි. ඤාණප්පභාවන්ති
ඤාණානුභායවන ඤාණකිච්චවිසයයොභාසන්ති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘ඤායණන විවට්යට ධම්යම පස්සතී’’ති. ජානයතො පස්සයතොති ච
ජානනදස්සනමුයඛන පුග්ගලාධිට්ඨානා යදසනා පවත්තාති ආහ – 

‘‘ඤාණෙක් ණං උපාදාො’’තිආදි. ජානයතොති වා පුබ්බභාගඤායණන

ජානයතො, අපරභායගන ඤායණන පස්සයතො. ජානයතොති වා වත්වා න

ජානනං අනුස්සවාකාරපරිවිතක්කමත්තවයසන ඉධාධිප්යපතං, අථ යඛො
රූපානිවියචක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපාදීනියතසඤ්චසමුදයාදියකපච්චක්යඛ

කත්වා දස්සනන්ති විභායවතුං ‘‘පස්සයතො’’ති වුත්තන්ති එවං වා එත්ථ
අත්යථො. 

ආසවානං  ෙන්ති ආසවානං අච්චන්තප්පහානං. යසො පන යතසං

අනුප්පාදනියරොයධො සබ්යබන සබ්බං අභායවො එවාති ආහ ‘‘අසමුප්පායදො

ඛීණාකායරො නත්ථිභායවො’’ති. ආසවක්ඛයසද්දස්ස ඛීණාකාරාදීසු

ආගතට්ඨානං දස්යසතුං ‘‘ආසවානං  ො’’තිආදි වුත්තං. 

උජුමග්ගානුසාරියනොති කියලසවඞ්කකායවඞ්කාදීනං පහායනන උජුභූයත
සවිපස්සනායහට්ඨිමමග්ගධම්යමඅනුස්සරන්තස්ස.යයදවහිස්ස පරික්ඛීණං. 

 ෙස්මිං පඨමං ඤාණං ‘‘තයතො අඤ්ඤා අනන්තරා’’ති ඛයසඞ්ඛායත

අග්ගමග්යග තප්පරියාපන්නයමව ඤාණං පඨමං උප්පජ්ජති, තදනන්තරං

පන අඤ්ඤා අරහත්තන්ති. යදිපි ගාථාය ‘‘ඛයස්මිං’’ඉච්යචව වුත්තං, 

සමුච්යඡදවයසන පන ‘‘ආසයව ඛීයණ මග්යගො ඛයයො’’ති වුච්චතීති ආහ

‘‘මග්යගො ආසවක්ඛයයොති වුත්යතො’’ති. සමයණොති සමිතපායපො

අධිප්යපයතො, යසො පනඛීණාසයවොයහොතීති. ‘‘ආසවානං ො’’තිඉධඵලං, 

පරියායයන පන ආසවක්ඛයයො මග්යගො, යතන පත්තබ්බයතො ඵලං.
එයතයනවනිබ්බානස්සපිආසවක්ඛයභායවො වුත්යතොතියවදිතබ්යබො. 

ජානයතො එව පස්සයතො එවාති එවයමත්ථ නියයමො ඉච්ඡියතො, න
අඤ්ඤථා වියසසාභාවයතො අනිට්ඨාපන්යනොවාති තස්ස නියමස්ස ඵලං

දස්යසතුං ‘‘යනො අජානයතොයනොඅපස්සයතො’’තිවුත්තන්තිආහ ‘‘යෙොපන

න ජානාති, න පස්සති, තස්ස යනො වදාමීති අත්යථො’’ති. ඉමිනා ඛන්ධානං

පරිඤ්ඤාආසවක්ඛයස්සඑකන්තිකකාරණන්තිදස්යසති. එයතනාති‘‘යනො

අජානයතො, යනොඅපස්සයතො’’තිඑයතනවචයනන. යතපටික්ඛිත්තාතියක

පනයතති? ‘‘බායලචපණ්ඩියතච සන්ධාවිත්වාසංසරිත්වාදුක්ඛස්සන්තං

කරිස්සන්ති (දී. නි. 1.168; ම. නි. 2.228) අයහතූ අප්පච්චයා සත්තා

විසුජ්ඣන්තී’’ති(දී.නි.1.168; ම.නි.2.101, 227) එවමාදිවාදා.යතසුයකචි

අභිජාතිසඞ්කන්තිමත්යතන සංසාරසුද්ධිං පටිජානන්ති, අඤ්යඤ
ඉස්සරපජාපතිකාරණාදිවයසන. තයිදං සබ්බං සංසාරාදීහීති එත්යථව

සඞ්ගහිතන්ති දට්ඨබ්බං. පුරියමන පදද්වයෙනාති ‘‘ජානයතො පස්සයතො’’ති 

ඉමිනා පදද්වයයන. උපායෙො වුත්යතො ‘‘ආසවක්ඛයා’’ති අධිකාරයතො. 

ඉමිනාති ‘‘යනො අජානයතො, යනො අපස්සයතො’’ති ඉමිනා පදද්වයයන. 
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අනුපායයො යහොති එස ආසවානං ඛයස්ස, යදිදං පඤ්චන්නං ඛන්ධානං
අපරිඤ්ඤාති ‘‘ජානයතො පස්සයතො’’ති ඉමිනාව අනියමවචයනන
අනුපායපටියසයධොපි අත්ථයතො යබොධියතො යහොතීති. තයමව හි අත්ථයතො
යබොධිතභාවංවිභායවතුංඑවංසංවණ්ණනාකතාතිදට්ඨබ්බං. 

දබ්බජාතියකොති දබ්බරූයපො. යසො හි ‘‘ද්රයබයො’’ති වුච්චති ‘‘ද්රබයං

විනස්සති නාද්රබය’’න්තිආදීසු. දබ්බජාතියකො වා සාරසභායවො, 
සාරුප්පසීලාචායරොති අත්යථො. යථාහ ‘‘න යඛො දබ්බ දබ්බා එවං

නිබ්යබයඨන්තී’’ති (පාරා.384). වත්තසීයසඨත්වාතිවත්තංඋත්තමංධුරං 
කත්වා. යයො හි පරිසුද්ධාජීයවො කාතුං අජානන්තානං සබ්රහ්මචාරීනං

අත්තයනො වා වස්සවාතාදිපටිබාහනත්ථං ඡත්තාදීනි කයරොති, යසො

වත්තසීයස ඨත්වා කයරොති නාම. පදට්ඨානං න යහොතීති න වත්තබ්බං
නාථකරණධම්මභායවන මග්ගඵලාධිගමස්සඋපනිස්සයභාවයතො.වුත්තඤ්හි

‘‘යානි තානි සබ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි කිච්චකරණීයානි, තත්ථ දක්යඛො

යහොතී’’තිආදි (දී. නි. 3.345). එවං ජානයතොති එවං යවජ්ජකම්මාදීනං

ජානනයහතු මිච්ඡාජීවපච්චයා කාමාසවාදයයො ආසවා වඩ්ඪන්තියයව, න
පහීයන්ති. ‘‘එවං යඛො…යප.… ආසවානං ඛයයො යහොතී’’ති ඉමාය පාළියා
අරහත්තස්යසවගහණංයුත්තංඵලග්ගහයණනයහතුයනො අවුත්තසිද්ධත්තා.

යතනාහ ‘‘ආසවානං ෙන්යත ජාතත්තා’’ති. 

ආගමනං ආගයමො, තං ආවහතීති ආගමනීො, පුබ්බභාගපටිපදා. 

 ෙස්මින්ති භායවනභාවලක්ඛයණ භුම්මං,  යෙති පන විසයය. යතනාහ 

‘‘ආසවක් ෙසඞ් ායත’’ති. උපනිසීදති ඵලං එත්ථාති කාරණං උපනිසා.

අරහත්තඵෙවිමුත්ති උක්කට්ඨනිද්යදසයතො. සාති විමුත්ති. අස්සාති 

පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස. මනස්මිං විවට්ටනිස්සියත පන

අනන්තරූපනිස්සයාපි පච්චයා සම්භවන්තීති ‘‘ෙබ්භමානවයසන

පච්චෙභායවොයවදිතබ්යබො’’ති වුත්තං. 

විරජ්ජති අයසසසඞ්ඛාරයතො එයතනාති විරායගො, මග්යගො. නිබ්බින්දති

එතායාති නිබ්බිදා, බලවවිපස්සනා. යතනාහ ‘‘එයතනා’’තිආදි.
පටිසඞ්ඛානුපස්සනාපි මුච්චිතුකමයතාපක්ඛිකා එවාති අධිප්පායයන 

‘‘චතුන්නං ඤාණානං අධිවචන’’න්ති වුත්තං. ‘‘යාව

මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධි, තාව තරුණවිපස්සනා’’ති හි වචනයතො 
උපක්කියලසවිමුත්තඋදයබ්බයඤාණයතො පරං බලවවිපස්සනා.
රූපාරූපධම්මානං වියසසභූයතො සාමඤ්ඤභූයතො ච යයො යයො සභායවො

යථාසභායවො, තස්ස ජානනං ෙථාසභාවජානනං. තයදව දස්සනං. 
පච්චක්ඛකරණත්යථන ඤාතපරිඤ්ඤා තීරණපරිඤ්ඤා ච ගහිතා යහොති.

යතනාහ ‘‘තරුණවිපස්සන’’න්තිආදි. සඞ් ාරපරිච්යඡයදඤාණන්ති

නාමරූපපරිග්ගහඤාණං වදති. කඞ් ාවිතරණං පච්චයපරිග්ගයහො
ධම්මට්ඨිතිඤාණන්තිපි වුච්චති. නයවිපස්සනාදිකං අනුපස්සනාඤාණං 
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සම්මසනං. මග්ගාමග්යගඤාණන්ති මග්ගාමග්ගං වවත්ථයපත්වා ඨිතං
ඤාණං. යසො හි පාදකජ්ඣානසමාධි තරුණවිපස්සනාය පච්චයයො යහොති.

‘‘සමාහියතොයථාභූතංපජානාති පස්සතී’’ති(සං.නි.3.5.; 4.99; 5.1071) හි
වුත්තං. 

පුබ්බභාගසු න්ති උපචාරජ්ඣානසහිතසුඛං. දරථ පටිප්පස්සද්ධීති

කාමච්ඡන්දාදිකියලසදරථස්ස පටිපස්සම්භනං. ‘‘සුඛංපාහං, භික්ඛයව, 

සඋපනිසංවදාමී’’තිඑත්ථඅධිප්යපතසුඛං දස්යසතුං ‘‘අප්පනාපුබ්බභාගස්ස

සු ස්සා’’ති වුත්තං. ‘‘පස්සද්ධකායයො සුඛං යවයදතී’’ති (දී. නි.

1.466;3.359; අ.නි. 1.3.96) වුත්තඅප්පනාසුඛස්ස පස්සද්ධියා පච්චයත්යත 

වත්තබ්බයමව නත්ථි. සු න්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. බෙවපීතීති
ඵරණලක්ඛණප්පත්තා පීති. තාදිසා හි විතක්කවිචාරසුඛසමාධීහි
ලද්ධප්පච්චයා නීවරණං වික්ඛම්භන්තී තංනිමිත්තං දරථං පරිළාහං

පටිපස්සම්යභති. යතනාහ ‘‘සා හි දරථප්පස්සද්ධිො පච්චයෙො යහොතී’’ති. 

දුබ්බෙපීතීතිතරුණපීති. යතනාහ ‘‘සා හිබෙවපීතිො පච්චයෙො යහොතී’’ති. 

සද්ධාති රතනත්තයගුණානං කම්මඵලස්ස ච සද්දහනවයසන පවත්යතො 

අධියමොක්යඛො, සා පනයස්මා අත්තයනො විසයයපුනප්පුනංඋප්පජ්ජති, න

එකවාරයමව, තස්මා ආහ ‘‘අපරාපරං උප්පජ්ජනසද්ධා’’ති. යස්මා 

සද්දහන්යතො සද්යධයයවත්ථුස්මිං පමුදියතො යහොති, තස්මා ආහ ‘‘සා හි

දුබ්බෙපීතිොපච්චයෙොයහොතී’’ති.දුක්ඛදුක්ඛාදියභදස්සසබ්බස්සපි දුක්ඛස්ස

වට්ටදුක්ඛන්යතොගධත්තා තස්ස ච ඉධාධිප්යපතත්තා වුත්තං ‘‘දුක් න්ති

වට්ටදුක් ’’න්ති. ජරාමරණදුක්ඛන්ති යකචි, යසොකාදයයො චාති අපයර.
තදුභයස්සපි සඞ්ගණ්හනයතො පඨයමො එවත්යථො යුත්යතො. යස්මා 

දුක්ඛප්පත්යතො කම්මස්ස ඵලානි සද්දහති, රතනත්තයය ච පසාදං

උප්පායදති, තස්මා වුත්තං ‘‘තඤ්හි අපරාපරසද්ධාෙ පච්චයෙො යහොතී’’ති.

යස්මා ‘‘ආචරියානංසන්තියකධම්මංසුත්වාපවත්තිදුක්ඛ’’න්තිචින්තයයතො
‘‘එකන්තයතො අයං ධම්යමො ඉමස්ස දුක්ඛස්ස සමතික්කමාය යහොතී’’ති
සද්ධා උප්පජ්ජති. යතනාහ ‘‘ධම්මං සුත්වා තථාගයත සද්ධං

පටිලභතී’’තිආදි (දී. නි. 1.191). සවිකාරාති උප්පාදවිකායරන සවිකාරා 

 න්ධජාති ජායනට්යඨන. ජාතියා පන අසති තත්ථ තත්ථ භයව නත්ථි

දුක්ඛස්සසම්භයවොතිආහ ‘‘සාහිවට්ටදුක් ස්ස පච්චයෙො’’ති. කම්මභයවොති
කම්මභවාදියකොතිවියධොපි කම්මභයවො. යසො හි උපපත්තිභවස්ස පච්චයයො.

එවමාදිං සන්ධායාහ ‘‘එයතනුපායෙනා’’ති. යසසපදානීති උපාදානාදිපදානි.

අනුයලොමඤාණංසඞ්ඛාරුයපක්ඛාපක්ඛිකත්තානිබ්බානග්ගහයණනගහිතං, 
යගොත්රභුඤාණංපඨමමග්ගස්සආවජ්ජනං.යසොහියතනවිපස්සනායකිඤ්චි
කිඤ්චි වියසසට්ඨානංකයිරතීතිතංඅනාමසිත්වානිබ්බිදූපනියසොවිරායගොති
‘‘විරායගො’’ඉච්යචව වුත්තං. 

යකන උදයකන විදාරයිත්වා ගතපයදයසොති කත්වා කන්දයරො.

නිතම්යබොතිපි උදකස්ස. යථා නින්නං උදකං පවත්තති, තථා 
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නිවත්තනභායවන නදීකුඤ්යඡොතිපිවුච්චති. යහමන්තගිම්හඋතුවයසනඅට්ඨ

මායස පවත්යතො පථවීවිවයරොති කත්වා පදයරො. ඛුද්දිකා උදකවාහිනියයො

සාඛා වියාති සා ා, ඛුද්දකායසොබ්භාකුසුබ්භාඔ-කාරස්ස උ-කාරංකත්වා. 

එවයමව ය ොතිආදි ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව’’තිආදිනා උපනීතාය උපමාය

උපයමයයයන සංසන්දනන්ති, තං යයොයජත්වා දස්යසතුං ‘‘අවිජ්ජා

පබ්බයතොති දට්ඨබ්බා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අවිජ්ජා ච සන්තානවයසන
චිරංතනකාලප්පවත්තනයතො පචුරජයනහි දුප්පජහනයතො ‘‘පබ්බයතො’’ති 
වුත්තා. යලොකත්තයාභිබයාපනයතො අභිසන්දනයතො ච අභිසඞ්ඛාරා
යමඝසදිසා.අභිසඞ්ඛාරා යමයඝොතිදට්ඨබ්බාතිආයනත්වාසම්බන්යධො.තථා
යසසපදද්වයයපි. විඤ්ඤාණාදිවට්ටං අනුපවත්තියතො පරම්පරපච්චයයතො ච

කන්දරාදිසදිසා. විමුත්ති එකරසත්තා, හානිවුද්ධිඅභාවයතො ච සාගරසදිසාති
උපමාසංසන්දනං. 

තත්ථයස්මාපුරිමසිද්ධායඅවිජ්ජායසතිඅභිසඞ්ඛාරා, නාසති, තස්මායත

උපරිපබ්බයත පවත්තා විය යහොන්තීති වුත්තං ‘‘අවිජ්ජා…යප.… වස්සනං

යවදිතබ්බ’’න්ති. අස්සුතවා හීතිආදි වුත්තස්යසව අත්ථස්ස සමත්ථනං. 

තණ්හාෙඅභිොසංකත්වාතිඑයතනසබ්බස්සපි අභිසඞ්ඛාරවුට්ඨියතමනත්ථං
දීයපති. තණ්හා හි ‘‘ස්යනයහො’’ති වුත්තා. අන්තිමභවිකස්ස

අන්තභවනිබ්බත්තයකො අභිසඞ්ඛායරො නිබ්බානං න පත්යතො, තදන්තස්ස 

භාගස්ස නිබ්බානං ආහච්ච ඨියතො විය යහොතීති ‘‘මහාසමුද්දං ආහච්ච 

ඨිතකායෙො විො’’ති උපමානිදස්සනං කතං. විඤ්ඤාණාදිවට්ටං පූයරත්වාපි
ඉමිනාපිහිඅන්තිමභවිකස්යසවවිඤ්ඤාණප්පවත්තිදස්සිතා.සා හිපූරිතාති
වත්තබ්බා තයතො පරං විඤ්ඤාණාදිවට්ටස්යසව අභාවයතො. ජාතස්ස 

පුග්ගලස්ස ජාතිපච්චයවට්ටදුක්ඛයවදනාය ධම්මස්සවනං ඉච්ඡිතබ්බං, තං

පන යදිපි ඉමස්මිං සුත්යත න ආගතං, සුත්තන්තයරසු පන ආගතයමවාති

තයතො ආහරිත්වා තං වත්තබ්බන්ති දස්යසන්යතො ‘‘බුද්ධවචනං

පනා’’තිආදිමාහ. තයිදංසාවකයබොධිසත්තානංවයසනායංයදසනාතිකත්වා
වුත්තං. ඉතයරසං පන වයසන වුච්චමානං සුත්තන්තරග්ගහණත්ථං

පයයොජනං නත්ථීති ‘‘ො හී’’තිආදිමාහ. පාළිො වයසන ගහිතයමවාති

සඞ්යඛපයතො වුත්තඅත්ථස්ස විත්ථාරයතො දස්සනං. නිබ්බත්තීති 

නිබ්බත්තමානා ඛන්ධා ගහිතාති ආහ ‘‘සවිකාරා’’ති. 

අනිච්චතාලක්ඛණාදිදීපනයතො ෙක් ණාහටං. කම්මාකම්මන්ති විනිච්ඡයං. 

නිජ්ජටන්ති නිග්ගුම්බං, සුද්ධන්ති අත්යථො. පථවීකසිණාදීසු කම්මං

ආරභතීතිආදිපාළියං සමථපුබ්බඞ්ගමා විපස්සනා දස්සිතාතිකත්වා වුත්තං. 

එවඤ්හි පායමොජ්ජාදිදස්සනං සම්භවතීති. යදවස්සාති යමඝස්ස. කස්මා 

පයනත්ථ‘‘ඛීණාසවස්ස…යප.…ඨිතකායලොයවදිතබ්යබො’’තිවුත්තං, නනු

පුබ්යබ යදවට්ඨානියයො අභිසඞ්ඛායරො වුත්යතො, න අභිසඞ්ඛායරො

ඛීණාසයවොති? නායං යදොයසො, කාරණූපචායරන ඵලස්ස වුත්තත්තා.
අභිසඞ්ඛාරමූලයකො හි ඛන්ධසන්තායනො ඛන්ධසන්තායන ච 

උච්ඡින්නසංයයොයගඛීණාසවසමඤ්ඤාති. 
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උපනිසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අඤ්ඤතිත්ථියසුත්තවණ්ණනා 
24. යසොතිසාරිපුත්තත්යථයරො.යදින තාවපවිට්යඨො, කස්මා‘‘පාවිසී’’ති

වුත්තන්ති ආහ ‘‘පවිසිස්සාමී’’තිආදි. යතන අවස්සම්භාවිනි භූයත විය

උපචායරො යහොතීතිදස්යසති.ඉදානිතමත්ථංඋපමායවිභායවන්යතො ‘‘ෙථා 

කි’’න්තිආදිමාහ. අතිප්පයගොයෙව නික් න්තදිවයසොති පකතියා
භික්ඛාචරණයවලාය අතිවිය පායතො එව විහාරයතො නික්ඛන්තදිවසභායගො. 

එතදයහොසීති එතං ‘‘අතිප්පයගො යඛො’’තිආදිකං චින්තනං අයහොසි. 

දක්ඛිණද්වාරස්සාති රාජගහනගයර දක්ඛිණද්වාරස්ස යවළුවනස්ස ච 

අන්තරා අයහොසි, තස්මා ‘‘යතනුපසඞ්කමිස්ස’’න්ති චින්තනා අයහොසීති

අධිප්පායයො. කිං වාදීති චතූසු වායදසු කතරං වාදං වදසි. කිමක් ායීති
තස්යසව යවවචනං. කිං වදතීති පන චත්තායරො වායද සාමඤ්ඤයතො
ගයහත්වා නපුංසකලිඞ්යගන වදති යථා කිං යත ජාතලිඞ්ගං.

සබ්බනාමඤ්යහතං, යදිදංනපුංසකලිඞ්ගං.වදතිඑයතනාති වායදො, දස්සනං.
තං සන්ධායාහ ‘‘කිං එත්ථ…යප.… දස්සනන්ති පුච්ඡන්තී’’ති. 

‘‘ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු විය ධම්ම-සද්යදො යහතුඅත්යථොති ආහ ‘‘ෙං

වුත්තං කාරණං, තස්ස අනුකාරණ’’න්ති. වාදස්ස වචනස්ස අනුප්පත්ති 

වාදප්පවත්ති. 

ඉදං වචනන්ති ‘‘එකමිදාහ’’න්තිආදිවචනං. සාති ‘‘එයක
සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා’’ති එවං පවත්තකථා. අච්ඡරං අඞ්ගුලියඵොටනං

අරහතීති අච්ඡරිෙං. අබ්භුතන්ති නිරුත්තිනයයන පදසිද්ධි දට්ඨබ්බා. 

සබ්බවාදානන්ති සබ්යබසංචතුබ්බිධවාදානං.පඨයමොයහත්ථසස්සතවායදො, 

දුතියයො උච්යඡදවායදො, තතියයො එකච්චසස්සතවායදො, චතුත්යථො

අධිච්චසමුප්පන්නවායදො, යතසං සබ්යබසං පටික්යඛපයතො 
පටික්යඛපකාරණං වුත්තං. පටිච්චසමුප්පාදකිත්තනං වා පචුරජනඤාණස්ස

අලබ්භයනයයපතිට්ඨතාය ගම්භීරඤ්යචව, තථා අවභාසනයතො යචතසි

උපට්ඨානයතො ගම්භීරාවභාසඤ්ච කයරොන්යතො. තයදව පදන්ති
ඵස්සපදංයයවආදිභූතං ගයහත්වා. 

අඤ්ඤතිත්ථියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. භූමිජසුත්තවණ්ණනා 
25. පුරිමසුත්යතති අනන්තයර පුරියම සුත්යත. වුත්තනයෙයනව

යවදිතබ්බන්ති පදත්යථ තයතො විසිට්ඨං අනිද්දිසිත්වා ඉතරං අත්ථයතො

විභායවතුං ‘‘අෙං පන වියසයසො’’තිආදිමාහ. න යකවෙං ඵස්සපච්චො 

උප්පජ්ජති, අථ යඛො ඵස්සස්ස සහකාරීකාරණභූතඅඤ්ඤපච්චයා ච

උප්පජ්ජතීති. කායෙනාතියචොපනකායයන, කායවිඤ්ඤත්තියාතිඅත්යථො.සා
හි කාමං පට්ඨායන ආගයතසු චතුවීසතියා පච්චයයසු යකනචි පච්චයයන
යචතනායපච්චයයොනයහොති. යස්මාපනකායයසතිඑවකායකම්මංනාම
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යහොති, නාසති, තස්මා සා තස්සා සාමග්ගියභායවන ඉච්ඡිතබ්බාති වුත්තං 

‘‘කායෙනපිකරිෙමානංකරීෙතී’’ති. යතනාහභගවා ‘‘කායයවා, හානන්ද, 
සති කායසඤ්යචතනායහතු උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛං දුක්ඛ’’න්ති. 

වාචාෙපීති එත්ථාපි එයසව නයයො. මනසාති පාතුභූයතන මනසා, න

මනමත්යතනාති. අත්තනා පයරහි අනුස්සාහියතන. පයරනාති පයරන

අනුස්සායහන. සම්පජායනනාති ඤාණසම්පයුත්තචිත්තවයසන 

පජානන්යතන. අසම්පජායනනාති තථා න සම්පජානන්යතන. තස්සාති

සුඛදුක්ඛස්ස. කාෙසඤ්යචතනායහතූති කායකම්මනිමිත්තං, කායිකස්ස
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තාති අත්යථො. එස නයයො
යසසසඤ්යචතනාසුපි. උද්ධච්චසහගතයචතනා පවත්තියං විපාකං

යදතියයවාති ‘‘වීසතියචතනාෙබ්භන්තී’’ති වුත්තං. තථාවචීද්වායරතිඑත්ථ
‘‘කාමාවචරකුසලාකුසලවයසන වීසති යචතනා ලබ්භන්තී’’ති ඉදං තථා-

සද්යදන උපසංහරති. රූපාරූපයචතනාහීති

රූපාවචරාරූපාවචරකුසලයචතනාහි. තප්පච්චෙං යථාරහන්ති අධිප්පායයො. 

තාපි යචතනාති යථාවුත්තා එකූනවීසති යචතනා අවිජ්ජාපච්චයා යහොන්ති

කුසලානම්පි පයගව ඉතරාධිට්ඨහිතාවිජ්ජස්යසව උප්පජ්ජනයතො, අඤ්ඤථා

අනුප්පජ්ජනයතො. ෙථාවුත්තයචතනායභදන්ති යථාවුත්තං 

කායයචතනාදිවිභාගං. පයරහි අනුස්සාහියතො සරයසයනව පවත්තමායනො. 

පයරහි කාරිෙමායනොති පයරහි උස්සාහියතො හුත්වා කයිරමායනො. 

ජානන්යතොපීති අනුස්සවාදිවයසන ජානන්යතොපි. කම්මයමව ජානන්යතොති
තදාඅත්තනාකරියමානකම්මයමවජානන්යතො. 

චතූසූති ‘‘සාමංවා පයරවාසම්පජායනොවා අසම්පජායනොවා’’තිඑවං
වුත්යතසු චතූසු ඨායනසු. යථාවුත්යත එකූනවීසතියචතනාධම්යම 
අසඞ්ඛාරිකසසඞ්ඛාරිකභායවන සම්පජානකතාසම්පජානකතභායවන 

චතුගුයණ කත්වා වුත්තං ‘‘ඡසත්තති ද්යවසතා යචතනාධම්මා’’ති. යයසං 

සහජාතයකොටි ලබ්භති, යතසම්පි උපනිස්සයයකොටි ලබ්භයතවාති 

‘‘උපනිස්සෙයකොටිො අනුපතිතා’’තිඉච්යචව වුත්තා. යතති යථාවුත්තා

සබ්යබපිධම්මා. යසොකායෙොන යහොතීතිඑත්ථපසාදකායයොපිගයහතබ්යබො.

යතනාහ ‘‘ෙස්මිංකායෙ සතී’’තිආදි. යසොකායෙොනයහොතීතියසොකායයො

පච්චයනියරොයධන න යහොති. වාචාති සද්දවාචා. මයනොති යං කිඤ්චි

විඤ්ඤාණං. ඉදානි කම්මවයසයනව යයොයජතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. 

එයසව නයෙො ‘‘වාචාපි ද්වාරභූතා මයනොපි ද්වාරභූයතො’’ති. ඛීණාසවස්ස

කථං කායයො න යහොති, න තස්ස කායකම්මාධිට්ඨානන්ති අධිප්පායයො. 

අවිපාකත්තාති අවිපාකධම්මත්තාති අත්යථො. කායයො න යහොතීති වුත්තං
අකම්මකරණභාවයතො. 

තන්ති කම්මං. ය ත්තං න යහොතීති තස්ස දුක්ඛස්ස
අවිරුහනට්ඨානත්තා. විරුහනට්ඨානාදයයො බයතියරකවයසන වුත්තා.

යතනාහ ‘‘න යහොතී’’ති. කාරණට්යඨනාති ආධාරභූතකාරණභායවන. 
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සඤ්යචතනාමූෙකන්ති සඤ්යචතනානිමිත්තං. විරුහනාදීනං අත්ථානන්ති
‘‘විරුහනට්යඨනා’’තිආදිනාවුත්තානං අත්ථානං. ඉමිනාවිරුහනාදිභායවන

යවදනා ‘‘සුඛදුක්ඛයවදනා’’ති කථිතා, නයිධ යජට්ඨලක්ඛණං සුඛදුක්ඛං
නිප්පයයොජකස්ස සුඛස්ස දුක්ඛස්ස ච අධිප්යපතත්තා. 
උයපක්ඛායවදනායපත්ථසුඛසණ්හසභාවවිපාකභූතායවදනාව. 

භූමිජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. උපවාණසුත්තවණ්ණනා 
26. වට්ටදුක් යමව කථිතං ඉතරදුක්ඛස්සපිවිපාකස්ස සඞ්ගණ්හනයතො. 

උපවාණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. පච්චයසුත්තවණ්ණනා 
27. පටිපාටිොති පටිපාටියා ඨපයනන. චතුසච්චයයොජනං දස්යසතුං 

පරියෙොසාන…යප.… ආදි වුත්තං. දුක් සච්චවයසනාති
පරිඤ්යඤයයභාවවයසන. ජරාමරණාපයදයසන හි පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා

වුත්තා, යත චස්ස අත්තයනො ඵලස්ස පච්චයා න යහොන්ති. තං සන්ධාය

වුත්තං ‘‘පච්චෙං ජානාතී’’ති. වියනයයජ්ඣාසයවයසන යහත්ථ යදසනා

පවත්තා. සම්පන්යනොතිසමන්නාගයතො. ආගයතොතිඋපගයතො, අධිගයතොති

අත්යථො. පස්සතීති පච්චයවක්ඛණඤායණන පච්චක්ඛයතො පස්සති, 

මග්ගපඤ්ඤායඑවංඅසම්යමොහපටියවධවයසන පස්සති. මග්ගඤායණයනව, 

නඵලඤායණන. ධම්මයසොතං සමාපන්යනොති අරියධම්මයසොතං සම්මයදව

ආපන්යනො පත්යතො. අනයය නඉරියනයතො, අයය ච ඉරියනයතො, 

සයදවයකන ච යලොයකන ‘‘සරණ’’න්ති අකරණීයයතො අරියපක්ඛං

භජන්යතො පුථුජ්ජනභූමිං අතික්කන්යතො. නිබ්යබධිකපඤ්ඤාොති චතුන්නං

අරියසච්චානං නිබ්බිජ්ඣනකපඤ්ඤාය. ආහච්ච තිට්ඨති මග්ගක්ඛයණ, 
ඵලක්ඛයණපනආහච්චඨියතොනාම. 

පච්චයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. භික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 
28. උත්තානයමව සබ්බයසොව සත්තයම ආගතනයත්තා, 

වියනයයජ්ඣාසයවයසන හි ඉදං සුත්තං සත්ථාරා අඤ්ඤස්මිං ආසයන

යදසිතං, පරිසාය විවට්යටන සාත්ථිකාති සත්ථු යදසනා ආගතාති අයං
පටිග්ගාහකාධීනායහොතීති ධම්මගාරයවනසඞ්ගහංආයරොයපන්තියයව. 

භික්ඛුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 
29. අක් රභාණකානන්ති අක්ඛරරුචීනං. උපසග්යගන පදවඩ්ඪනම්පි

රුච්චන්ති.යතනාහ ‘‘යතහී’’තිආදි. 
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සමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 
30. ද්වීසුසුත්යතසූති නවමදසමසුත්යතසු. 

දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දසබලවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. කළාර ත්තිෙවග්යගො 

1. භූතසුත්තවණ්ණනා 
31. අජිතමාණයවනාති යසොළසසු බාවරියබ්රාහ්මණපරිචාරයකසු

‘‘අජියතො’’ති ලද්ධනායමන මාණයවන. සඞ්ඛා වුච්චති පඤ්ඤා, සඞ්ඛාතා

පරිඤ්ඤාතා ධම්මා යයසං යත සඞ් ාතධම්මා, පටිවිද්ධසච්චා ඛීණාසවා.
යසක්ඛාපනවිපාකස්ස අපරිඤ්ඤාතත්තා‘‘සඞ්ඛාතධම්මා’’තිනවුච්චන්ති.

යසක්ඛධම්මසමන්නාගයමන යත යසක් ා. යත පන කාමං

පුග්ගලපටිලාභවයසන අයනකසහස්සාව යහොන්ති, 
චතුමග්ගයහට්ඨිමඵලත්තයස්ස පන වයසන තංසමඞ්ගිතාසාමඤ්යඤන න

සත්තජනයතො උද්ධන්ති ආහ ‘‘සත්ත ජයන’’ති නියයමත්වා වියසයසති. 

සංකියලසවජ්ජං, තයතොවාඅත්තානංවියවියනයයයලොකංනිපාතිරක්ඛතීති

නිපයකො, තස්ස භායවො යනපක්කං, ඤාණන්ති ආහ ‘‘යනපක්කං වුච්චති

පඤ්ඤා, තාෙසමන්නාගතත්තානිපයකො’’ති. 

‘‘යකො නු යඛො ඉමස්ස පඤ්හස්ස අත්යථො’’ති චින්යතන්යතො පඤ්හාය 
කඞ්ඛති නාම. ‘‘කථං බයාකරමායනො නු යඛො සත්ථු අජ්ඣාසයං න
වියරොයධමී’’ති චින්යතන්යතො අජ්ඣාසයං කඞ්ඛති නාම.

සුජානනීයත්ථපරිච්යඡදංකත්වා චින්තනා යහත්ථ ‘‘කඞ්ඛා’’ති අධිප්යපතා, 
න විචිකිච්ඡාති. පහීනවිචිකිච්යඡො හි මහායථයරො ආයස්මයතො

අස්සජිමහායථරස්ස සන්තියකයයව, විචිනනභූතං කුක්කුච්චසදිසං පයනතං

වීමංසනමත්තන්ති දට්ඨබ්බං. පත්තං ආදාෙ චරන්යතොති
පබ්බජිතභාවලක්ඛණං. ධම්මයසනාපතිභායවන වා මම
පත්තධම්මයදසනාවාරං ආදාය චරන්යතොති එවං වා එත්ථ අත්යථො
දට්ඨබ්යබො. 

ජාතන්ති යථාරහං පච්චයයතො උප්පන්නං, සඞ්ඛතන්ති අත්යථො. 

පඤ්හබයාකරණං උපට්ඨාසීති පඤ්හස්ස බයාකරණතා පටිභාසි.

‘‘සම්මප්පඤ්ඤායපස්සතී’’තිපායඨො, අට්ඨකථායං පන ‘‘සම්මප්පඤ්ඤාය
පස්සයතො’’ති පදං උද්ධරිත්වා ‘‘පස්සන්තස්සා’’ති අත්යථො වුත්යතො. තං

‘‘භූතන්ති…යප.…පටිපන්යනොයහොතී’’තිඉමායපාළියානසයමති, තස්මා 

යථාදස්සිතපායඨොඑවයුත්යතො. ොවඅරහත්තමග්ගානිබ්බිදාදීනං අත්ථාොති

සමිතායපක්ඛධම්මවසා පදං වදන්ති. ආහාරසම්භවන්ති පච්චයයහතුකං. 

යසක් පටිපදා කථිතා ‘‘නිබ්බිදාය විරාගාය නියරොධාය පටිපන්යනො



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 
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යහොතී’’ති වචනයතො. එස නයයො නියරොධවායරපි. නිබ්බිදාති කරයණ

පච්චත්තවචනං, විරාගා නියරොධාති කරයණ නිස්සක්කවචනන්ති ආහ 

‘‘සබ්බානි කාරණවචනානී’’ති. අනුපාදාති අනුපාදාය. භූතමිදන්තිආදිමාහ 

සබ්බසුත්තංආහච්චභාසිතංජිනවචනයමවකයරොන්යතො. 

භූතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. කළාරසුත්තවණ්ණනා 
32. තස්ස යථරස්ස නාමං ජාතිසමුදාගතං. නිවත්යතොති පුබ්යබ

වට්ටයසොතස්ස පටියසොතං ගන්තුං ආරද්යධො, තං අවිසහන්යතො

අනුයසොතයමව ගච්ඡන්යතො, තයතො නිවත්යතො පරික්යලසවිධයම
අසංසට්යඨො වියුත්යතො යහොති. එත්ථ යචතනාති වා අස්සායසො.

හීනායාවත්තනං නාම කායමසු සායපක්ඛතාය, තත්ථ ච නිරයපක්ඛතා

තතියමග්ගාධිගයමනාති දස්යසන්යතො ‘‘තයෙො මග්යග’’තිආදිමාහ. 

සාවකපාරමීඤාණං යථරස්ස අරහත්තාධිගයමන නිප්ඵන්නං, තස්මා තස්ස

තං උපරිමයකොටියා අස්සායසො වුත්යතො. උග්ඝාටිතාති විවටා, වූපසමිතාති

අත්යථො. තත්ථාතිඅරහත්තප්පත්තියං. විචිකිච්ඡාභාවන්තිනිබ්යබමතිකතං. 

න එවං බයාකතාති ‘‘ඛීණා ජාතී’’තිආදිකා එවං උත්තානකං න

බයාකතා, පරියායයනපනබයාකතා. යකනචීතියකනචිපිකාරයණන. එවං 

උත්තානකං බයාකරිස්සති. 

තස්සපච්චෙස්ස ොතිතස්ස කම්මභවසඞ්ඛාතස්සපච්චයස්සඅවිජ්ජාය

සහකාරිතායං සඞ්ගහිතස්ස ඛයා අනුප්පාදා නියරොධා. ඛීණස්මින්ති ඛීයණ.

අනුප්පාදනියරොයධනනිරුද්යධ ජාතිො යථාවුත්යත පච්චයෙ.ජාතිසඞ් ාතං 

ඵෙං ඛීණං අනුප්පත්තිධම්මතං ආපාදිතන්ති. විදිතං ඤාතං. ආජානාති

චතුසච්චංයහට්ඨිමමග්යගහිඤාතංඅනතික්කමිත්වාවපටිවිජ්ඣතීති අඤ්ඤා 

අග්ගමග්යගො. තදුපචායරන අග්ගඵලං ඉධ ‘‘අඤ්ඤා’’ නාම. පච්චයෙොති
භවූපපත්තියාපච්චයයොපටිච්චසමුප්පායදො. 

යමතිමයා. අඤ්ඤාසි ආකාරග්ගහයණනචිත්තාචාරංජානාති. යතනාති

භගවතා. බයාකරණංඅනුයමොදිතං පඤ්හබයාකරණස්සවිසයකතභාවයතො. 

අෙමස්ස විසයෙොති අයං යවදනා අස්ස සාරිපුත්තත්යථරස්ස සවිසයයො

තත්ථවිසයභායවනපවත්තත්තා. කිඤ්චාපීතිකිඤ්චාපිසුඛායවදනාඨිතිසුඛා

දුක්ඛා යවදනා විපරිණාමසුඛා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා ඤාණසුඛා. 

විපරිණාමයකොටිොති අනිච්චභායවන සබ්බාව යවදනා දුක් ා නාම. 

සුඛපටික්යඛපයතොපි හි සුඛපීතියා ඵරණතාය සුඛාති තික්ඛමත්යතන
විපරිණාමදුක්ඛාති විපරිණාමයතො අභාවාධිගයමන

සුඛනියරොධක්ඛණමත්යතන. තථා හි වුත්තං පපඤ්චසූදනිෙං ‘‘සුඛාය
යවදනාය අත්ථිභායවො සුඛ’’න්ති. සුඛකායමො දුක්ඛං තිතික්ඛති.
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අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකානඤ්හි සුඛයවදනුපරයමො දුක්ඛයතො උපට්ඨාති, 
තස්මායමත්යථො වියයොයගන දීයපතබ්යබො. ‘‘දුක්ඛා විපරිණාමසුඛා’’ති

එත්ථාපි එයසව නයයො. තථාචාහ පපඤ්චසූදනිෙං ‘‘දුක්ඛාය යවදනාය
නත්ථිභායවො සුඛ’’න්ති.දුක්ඛයවදනුපරයමොහිවුත්තානංසුඛයතොඋපට්ඨාති
එවාති වදන්ති. තස්ස යයොගස්ස වූපසයමන ‘‘අයහො සුඛං ජාත’’න්ති
මජ්ඣත්තයවදනාය ජානනභායවො යාථාවයතො අවබුජ්ඣනං සුඛං.
අදුක්ඛමසුඛාපි යවදනා විජානන්තස්ස සුඛං යහොති තස්ස සුඛුමතාය 

විඤ්යඤයයභාවයතො. යථා රූපාරූපධම්මානං සලක්ඛණයතො
සාමඤ්ඤලක්ඛණයතොචසම්මයදව අවයබොයධොපරමංසුඛං.යතනාහ– 

‘‘යයතො යයතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං; 

ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අමතංතංවිජානත’’න්ති.(ධ.ප.374); 

අඤ්ඤාණදුක් ාතිඅජානනභායවො අදුක්ඛමසුඛායවදනායදුක්ඛං.සම්මා
විභාගජානනසභායවො ඤාණස්ස සම්භයවො. ඤාණසම්පයුත්තා හි

ඤාණූපනිස්සයාඅදුක්ඛමසුඛායවදනාපසත්ථාකාරා, යයතොසාඉට්ඨා යචව
ඉට්ඨඵලා චාති. අජානනභායවොති එත්ථ වුත්තවිපරියායයන අත්යථො

යවදිතබ්යබො. ‘‘දුක්ඛන්ති විදියතො’’ති පාළි, අට්ඨකථායං පන විදිතන්ති

පදුද්ධායරොකයතො, තං අත්ථදස්සනමත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

යවදනාපරිච්යඡදජානයනති ‘‘තිස්යසො ඉමා යවදනා’’ති එවං

පරිච්යඡදයතො ජානයන. අඤ්ඤාසීති කදා අඤ්ඤාසි? ඉමස්මිං

යදසනාකායලති වදන්ති, පටියවධකායලති පන යුත්තං. යථාපටිවිද්ධා හි

යවදනා ඉධ යථයරන යදසිතාති. ඉමිනා කාරයණනාති ‘‘යදනිච්චං තං 
දුක්ඛ’’න්තියවදනානංඅනිච්චතායදුක්ඛභාවජානනසඞ්ඛායතනකාරයණන.

තංනිමිත්තං හිස්ස යවදනාසු තණ්හා න උප්පජ්ජති. අතිප්පපඤ්යචොති 

අතිවිත්ථායරො. දුක් ස්මිං අන්යතොගධං දුක්ඛපරියාපන්නත්තා. දුක් න්ති

සබ්බං යවදයිතං දුක්ඛං සඞ්ඛාරදුක්ඛභාවයතො. ඤාතමත්යතති යාථාවයතො

අවබුජ්ඣනමත්යත. තණ්හානතිට්ඨතීතිනසන්තිට්ඨතිනප්පවත්තති. 

කථංවියමොක් ාතිඅජ්ඣත්තබහිද්ධායභයදසු විමුත්තා.යහතුම්හියචතං

නිස්සක්කවචනන්ති යහතුඅත්යථන කරණවචයනන අත්ථමාහ ‘‘කතයරන

වියමොක්ය නා’’ති.කරණත්යථපිවාඑතංනිස්සක්කවචනන්ති තථාවුත්තං. 

අභිනියවයසොති විපස්සනාරම්යභො. බහිද්ධාධම්මාපිදට්ඨබ්බායෙව සබ්බස්සපි

පරිඤ්යඤයයස්ස පරිජානිතබ්බයතො. ඤාණං පවත්යතත්වා. යතති

අජ්ඣත්තසඞ්ඛායර. වවත්ථයපත්වාති සලක්ඛණයතො පරිච්ඡින්දිත්වා. 

බහිද්ධා ඔතායරතීති බහිද්ධාසඞ්ඛායරසු ඤාණං ඔතායරති. අජ්ඣත්තං

ඔතායරතීති අජ්ඣත්තසඞ්ඛායර සම්මසති. තත්ර තස්මිං චතුක්යක. යතසං 

වවත්ථානකායෙතියතසංඅජ්ඣත්තසඞ්ඛාරානංවිපස්සනාකායල. 
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සබ්බුපාදානක් ොති සබ්බයසො උපාදානානං ඛයා. කාමං

දිට්ඨිසීලබ්බතඅත්තවාදුපාදානානි පඨමමග්යගයනව ඛීයන්ති, කාමුපාදානං
පන අග්ගමග්යගනාති තස්ස වයසන ‘‘සබ්බුපාදානක්ඛයා’’ති වදන්යතො 

යථයරො අත්තයනො අරහත්තපත්තිං බයාකයරොති. යතනාහ ‘‘ආසවා 

නානුස්සවන්තී’’ති. සයතොති ඉමිනා සතියවපුල්ලප්පත්තිං දස්යසති. 

චක්ඛුයතො රූයප සවන්තීති චක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථියං
තදනුගතමයනොවිඤ්ඤාණවීථියඤ්ච රූපාරම්මණා ආසවා පවත්තන්තීති. 

කිඤ්චාපිතත්ථකුසලාදීනම්පිපවත්තිඅත්ථි, කාමාසවාදයයොඑවවණයතො

යූසං විය පග්ඝරණකඅසුචිභායවන සන්දන්ති, තථා යසසවායරසු. යතනාහ 

‘‘එව’’න්තිආදි, තස්මා යත එව ‘‘ආසවා’’ති වුච්චන්ති. තත්ථ හි 
පග්ඝරණකඅසුචිම්හි නිරුළ්යහො ආසවසද්යදො. ‘‘අත්තානං නාවජානාමී’’ති

වුත්තත්තා ‘‘ඔමානපහානං කථිත’’න්ති ආහ. යතන ආසයවසු
සමුදායුපලක්ඛණං කථිතන්ති දට්ඨබ්බං. න හි යසයයමානාදිප්පහායනන

විනා හීනමානංයයව පජහති. පජානනාති ‘‘නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති
වුත්තපජානනසම්පන්යනො යහොතීති. 

සරූපයභදයතොපීති ‘‘චත්තායරො’’ති එවං පරිමාණපරිච්යඡදයතොපි. ඉදං

භගවා දස්යසන්යතො ආහාති සම්බන්යධො. ඉදන්ති ච ‘‘අයම්පි
යඛො’’තිආදිවචනංසන්ධායාහ. 

අසම්භින්නාෙ එවාති යථානිසින්නාය එව, අවුට්ඨිතාය එවාති අත්යථො. 

පුග්ගෙයථොමනත්ථන්ති යදසනාකුසලානං ආනන්දත්යථරාදීනං පුග්ගලානං

පසංසනත්ථං උක්කංසනත්ථං. ධම්මයථොමනත්ථන්ති පටිපත්තිධම්මස්ස

පසංසනත්ථං. යතපීති ආනන්දත්යථරාදයයො භික්ඛූපි. ධම්මපටිග්ගාහකා 

භික්ඛූ. අත්යථති සීලාදිඅත්යථ. ධම්යමතිපාළිධම්යම. 

අස්සාතිභගවයතො. ආනුභාවං කරිස්සති ‘‘දිවසඤ්යචපිභගවා’’තිආදිනා. 

නන්ති සාරිපුත්තත්යථරං. අහම්පි තයථව යථොයමස්සාමි ‘‘සා හි 

භික්ඛූ’’තිආදිනා. එවංචින්යතසීතිඑවංවක්ඛමායනන ධම්මදායාදයදසනාය

චින්තිතාකායරන චින්යතසි. යතනාහ ‘‘ෙථා’’තිආදි. එකජ්ඣාසොොති 

සමානාධිප්පායාය. මතිොති පඤ්ඤාය. අෙං යදසනා අග්ගාති භගවා
ධම්මයසනාපතිංගුණයතොඑවංපග්ගණ්හාතීති කත්වාවුත්තං. 

පකායසත්වාති ගුණයතො පාකටං පඤ්ඤාතං කත්වා සබ්බසාවයකහි

යසට්ඨභායව ඨයපතුකායමො. චිත්තගතිො චිත්තවයසන කායස්ස
පරිණාමයනන ‘‘අයං කායයො ඉදං චිත්තං විය යහොතූ’’ති 
කායසමානගතිකත්තාධිට්ඨායනන. කථං පන කායයො දන්ධප්පවත්තියකො

ලහුපරිවත්යතන චිත්යතන සමානගතියකො යහොතීති? න සබ්බථා
සමානගතියකො.යයථවහිකායවයසන චිත්තවිපරිණාමයනචිත්තංසබ්බථා
කායයනසමානගතිකංයහොති.නහිතදාචිත්තං සභාවසිද්යධනඅත්තයනො



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

ඛයණන අවත්තිත්වා දන්ධවුත්තිකස්ස රූපධම්මස්ස ඛයණන වත්තිතුං

සක්යකොති, ‘‘ඉදං චිත්තං අයං කායයො විය යහොතූ’’ති පනාධිට්ඨායනන 

දන්ධගතිකස්සකායස්ස අනුවත්තනයතො යාව ඉච්ඡිතට්ඨානප්පත්ති යහොති, 
තාව කායගතිඅනුයලොයමයනවහුත්වාසන්තානවයසනපවත්තමානංචිත්තං

කායගතියා පරිණාමිතං නාම යහොති, එවං ‘‘අයං කායයො ඉදං චිත්තං විය
යහොතූ’’ති අධිට්ඨායනන පයගව සුඛලහුසඤ්ඤාය සම්පාදිතත්තා
අභාවිතිද්ධිපාදානංවියදන්ධංඅවත්තිත්වායථා ලහුකතිපයචිත්තවායරයහව

ඉච්ඡිතට්ඨානප්පතියහොති, එවංපවත්තරූපතා විඤ්ඤායතීති. 

අධිප්පාොනුරූපයමව තස්ස භගවයතො යථොමනාය කතත්තා. ඉදං නාම 

අත්ථජාතං භගවා පුච්ඡස්සතීති පුබ්යබ මයා අවිදිතං අපස්සං. 

ආසෙජානනත්ථන්ති‘‘එවංබයාකයරොන්යතනසත්ථු අජ්ඣාසයයොගහියතො

යහොතී’’ති එවං සත්ථු අජ්ඣාසයජානනත්ථං. දුතිෙං පඤ්හං පුච්ඡන්යතො 

භගවා පඨමං පඤ්හං අනුයමොදි දුතියං පඤ්හං පුච්ඡන්යතයනව
පඨමපඤ්හවිස්සජ්ජනස්සසම්පටිච්ඡිතභාවයතො. 

එතංඅයහොසීතිඑතංපරිවිතක්කනංඅයහොසි. අස්සාතිකළාරඛත්තියස්ස

භික්ඛුයනො. ධම්යම දහතීති ධම්මධාතු, සාවකපාරමීඤාණං, සාවකවිසයය
ධම්යම දහති යාථාවයතො අජියත කත්වා ඨයපතීති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘ධම්මධාතූ’’තිආදි. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණගතිකයමව විසයය. 

යගොචරධම්යමතියගොචරභූයතයඤයයධම්යම. 

කළාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ඤාණවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 
33. ඤාණයමව ඤාණවත්ථු සම්පත්තීනං කාරණභාවයතො. චතූසූති

චතුසච්චස්ස යබොධනවයසන වුත්යතසු චතූසු ඤායණසු. පඨමන්ති

‘‘ජරාමරයණ ඤාණ’’න්ති එවං වුත්තං ඤාණං, යයන
ධාරණපරිචයමනසිකාරවයසන පවත්තංසබ්බංගණ්හි. සන්නිචයඤාණමයං 

සවනමෙං නාමත්යවව යවදිතබ්බං. සභාවයතො පච්චයයතො චස්ස

පරිග්ගණ්හනඤාණං සම්මසනඤාණංත්යවව යවදිතබ්බං. ජරාමරණසීයසන

යචත්ථ ජරාමරණවන්යතොව ධම්මා ගහිතා. පටියවධඤාණන්ති

අසම්යමොහයතො පටිවිජ්ඣනඤාණං. ඉමිනා ධම්යමනාති යහතුම්හි
කරණවචනං.ඉමස්සහිධම්මස්ස අධිගමයහතුඅයංඅරියයොඅතීතානාගයත
නයයනපි චතුසච්චධම්යම අභිසම්බුජ්ඣති. මග්ගඤාණයමව පන

අතීතානාගයතනයනසදිසංකත්වා දස්යසතුං ‘‘මග්ගඤාණධම්යමනවා’’ති

දුතියවිකප්යපොවුත්යතො.එවඤ්හි ‘‘අකාලික’’න්තිසමත්ථිතංයහොති. 

ඤාණචක්ඛුනා දිට්යඨනාති ධම්මචක්ඛුභූයතන ඤාණචක්ඛුනා

අසම්යමොහපටියවධවයසන පච්චක්ඛයතො දිට්යඨන. පඤ්ඤාෙ විදියතනාති
මග්ගපඤ්ඤායතයථවවිදියතන.යස්මාතථා දිට්ඨංවිදිතංසබ්බයසොපත්තං
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මහාඋපායයොයහොති, තස්මාවුත්තං ‘‘පරියෙොගාළ්යහනා’’ති. දිට්යඨනාතිවා 

දස්සයනන, ධම්මං පස්සිත්වා ඨියතනාති අත්යථො. විදියතනාති චත්තාරි

සච්චානි විදිත්වා පාකටානි කත්වා ඨියතන. අකාලියකනාති න

කාලන්තරවිපාකදායිනා. පත්යතනාති චත්තාරි සච්චානි පත්වා ඨිතත්තා

ධම්මං පත්යතන. පරියෙොගාළ්යහනාති චතුසච්චධම්යම පරියයොගාහිත්වා

ඨියතන. අතීතානාගයතනෙං යනතීති අතීයත ච අනාගයත චනයං යනති

හරති යපයසති. ඉදං පන පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස කිච්චං, සත්ථාරා පන
මග්ගඤාණංඅතීතානාගයත නයනසදිසංකතංතංමූලකත්තා.අතීතමග්ගස්ස

හිපච්චයවක්ඛණංනාමයහොති, තස්මා මග්ගඤාණංනයනසදිසංකතංනාම

යහොති, පච්චයවක්ඛණඤායණන පන නයං යනති. යතනාහ ‘‘එත්ථ

චා’’තිආදි. යථා පන යතනනයං යනති. තංආකාරං දස්යසතුං ‘‘යෙ ය ො

යකචී’’තිආදි වුත්තං. එත්ථ ච නයනුප්පාදනං නයඤාණස්යසව
පවත්තිවියසයසො. යතන වුත්තං ‘‘පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස කිච්ච’’න්ති. 

කිඤ්චාපි ‘‘ඉමිනාති මග්ගඤාණධම්යමන වා’’ති වුත්තං, දුවිධං පන

මග්ගඵලඤාණං සම්මසනඤාණපච්චයවක්ඛණාය මූලකාරණං, න
නයනස්සාති දුවියධන ඤාණධම්යමනාති න න යුජ්ජති. තථා
චතුසච්චධම්මස්ස ඤාතත්තා මග්ගඵලසඞ්ඛාතස්ස වා ධම්මස්ස 
සච්චපටියවධසම්පයයොගං ගතත්තා ‘‘නයනං යහොතූ’’ති යතන ‘‘ඉමිනා
ධම්යමනා’’තිඤාණස්ස විසයභායවනඤාණසම්පයයොයගනතදඤායතනාති

ච අත්යථො නන යුජ්ජති. අනුඅයෙති ධම්මඤාණස්ස අනුරූපවයසන අයය
බුජ්ඣනඤායණ දිට්ඨානං අදිට්ඨානයනයතො අදිට්ඨස්ස දිට්ඨතාය

ඤාපනයතො ච. යතනාහ ‘‘ධම්මඤාණස්ස අනුගමයන ඤාණ’’න්ති. 

ඛීණාසවස්ස යසක් භූමි නාම අග්ගමග්ගක්ඛයණො. කස්මා පයනතං එවං 

වුත්තන්ති යච? ‘‘එවං ජරාමරණං පජානාතී’’තිආදිනා වත්තමානවයසන
යදසනාය පවත්තත්තා. 

ඤාණවත්ථුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුතියඤාණවත්ථුසුත්තවණ්ණනා 
34. සත්තරීති ත-කාරස්ස ර-කාරායදසං වුත්තං. සත්තතිසද්යදන වා

සමානත්යථො සත්තරිසද්යදො. බයඤ්ජනරුචිවයසන බයඤ්ජනං භණන්තීති 

බයඤ්ජනභාණකා. යතනාහ ‘‘බහුබයඤ්ජනංකත්වා’’තිආදි.තිට්ඨති තත්ථ

ඵලං තදායත්තවුත්තිතායාති ඨිති, පච්චුප්පන්නලක්ඛණස්ස ධම්මස්ස ඨිති 

ධම්මට්ඨිති.අථවාධම්යමොතිකාරණං, පච්චයයොතිඅත්යථො.ධම්මස්සයයො

ඨිතිසභායවො, යසොව ධම්මයතො අඤ්යඤො නත්ථීති ධම්මට්ඨිති, පච්චයයො.

තත්ථ ඤාණං ධම්මට්ඨිතිඤාණං. යතනාහ ආයස්මා ධම්මයසනාපති – 

‘‘පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතිඤාණ’’න්ති (පටි. ම. මාතිකා 4). 

තථා චාහ ‘‘පච්චොකායර ඤාණ’’න්තිආදි. තත්ථ ධම්මානන්ති

පච්චයුප්පන්නධම්මානං. පවත්තිට්ඨිතිකාරණත්තාති පවත්තිසඞ්ඛාතාය

ඨිතියා කාරණත්තා. ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්තිආදිනා අද්ධත්තයය
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අන්වයබයතියරකවයසන පවත්තියා ඡබ්බිධස්ස ඤාණස්ස.  යෙො නාම

විනායසො, යසොවයභයදොති. විරජ්ජනං පලුජ්ජනං. නිරුජ්ඣනං අන්තරධානං. 

එයකකස්මින්ති ජරාමරණාදීසු එයකකස්මිං. පුබ්යබ ‘‘යථාභූතඤාණ’’න්ති
තරුණවිපස්සනං ආහ. තස්මා ඉධාපි ධම්මට්ඨිතිඤාණං විපස්සනාති

ගයහත්වා ‘‘විපස්සනාපටිවිපස්සනාකථිතා’’ති වුත්තං. 

දුතියඤාණවත්ථුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අවිජ්ජාපච්චයසුත්තවණ්ණනා 
35. යදසනං ඔසායපසීති යථාරද්ධකථං ඨයපසි. තත්ථ නිසින්නස්ස

දිට්ඨිගතිකස්ස ලද්ධියා භින්දනවයසන උපරි කයථතුකායමො. බුද්ධානඤ්හි
යදසනාවාරං පච්ඡින්දායපත්වා පුච්ඡිතුං සමත්යථො නාම යකොචි නත්ථි. 

යතනාහ ‘‘දිට්ඨිගතිකස්ස ඔකාසදානත්ථ’’න්ති. දුප්පඤ්යහො එයසො 

සත්තූපලද්ධියා පුච්ඡිතත්තා. සත්තූපෙද්ධිවාදපයදනාති ‘‘සත්යතො ජීයවො 

උපලබ්භතී’’ති එවං පවත්තදිට්ඨිදීපකපදවයසන. වදන්ති එයතනාති වායදො. 

දිට්ඨි-සද්යදො පන ද්වයසඞ්ගහියතො, බ්රහ්මචරියවායසො පන පරමත්ථයතො

අරියමග්ගභාවනාති ආහ ‘‘අරිෙමග්ගවායසො’’ති. අෙං දිට්ඨීති අනඤ්යඤ

සරීරජීවාතිදිට්ඨි. ‘‘ජීයවො’’තිචජීවිතයමව වදන්ති. වට්ටන්තිදුවිධංවට්ටං. 

නියරොයධන්යතොති අනුප්පත්තිධම්මතං ආපායදන්යතො. සමුච්ඡන්දන්යතොති
අප්පවත්තියං පාපයනන උපච්ඡින්දන්යතො. තයදතං මග්යගන
නියරොයධතබ්බං වට්ටං නිරුජ්ඣතීති යයොජනා. ‘‘අයං සත්යතො විනාසං
අභාවං පත්වාසබ්බයසොඋච්ඡිජ්ජතී’’තිඑවංඋච්යඡදදිට්ඨියාගහිතාකාරස්ස 

සම්භයව සච්චභායව සති.නයහොතීතිසාත්ථයකො නයහොති. 

ගච්ඡතීති සරීරයතො නික්ඛමිත්වා ගච්ඡති. විවට්යටන්යතොති අප්පවත්තිං 

කයරොන්යතොති අත්යථො. විවට්යටතුං න සක්යකොති නිච්චස්ස අප්පවත්තිං
පායපතුං අසක්කුයණයයත්තා. මිච්ඡාදිට්ඨි සම්මාදිට්ඨිං විජ්ඣති 
අසමාහිතපුග්ගලයසවනවයසන තථා පවත්තිතුං අප්පදානවයසන ච

පජහිතබ්බාපජහනවයසන සම්මාදිට්ඨිං විජ්ඣති. විසූකමිවාති කණ්ඩයකො

විය. න යකවලං අනනුවත්තයකොව, අථ යඛො වියරොයධොපි
‘‘නිච්ච’’න්තිආදිනා පවත්තනධම්මතාය විඤ්ඤාපනයතො. විරූපං බීභච්ඡං

ඵන්දිතං විප්ඵන්දිතං. පණ්ණපුප්ඵඵලපල්ලවානං අවත්ථුභූයතො තායලො එව
තාලාවත්ථු ‘‘අසියව සිවා’’ති යවොහායරො විය. යකචි පන

‘‘තාලවත්ථුකතානී’’ති පඨන්ති, අවත්ථුභූතතාය තායලො විය කතානීති 

අත්යථො.යතනාහ ‘‘මත්ථකච්ඡන්නතායෙොවිො’’ති. අනුඅභාවන්තිවිනාසං. 

අවිජ්ජාපච්චයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුතියඅවිජ්ජාපච්චයසුත්තවණ්ණනා 
36. ඉති වාති එවං වා. ජරාමරණස්ස යචව ජරාමරණසාමිකස්ස ච

ඛණවයසන යෙො වයදෙය. අවිසාරදධාතුයකො පුච්ඡිතුං අච්යඡකතාය

මඞ්කුභායවනජායතො.යතනාහ ‘‘පුච්ඡතුංන සක්යකොතී’’ති. 
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දුතියඅවිජ්ජාපච්චයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නතුම්හසුත්තවණ්ණනා 
37. න තුම්හාකන්ති කායස්ස අනත්තනියභාවදස්සනයමව පයනතන්ති

යා තස්ස අනත්තනියතා, තං දස්යසතුං ‘‘අත්තනි හී’’තිආදි වුත්තං. යදින

අත්තනියං, පරකියං නාම සියාති, තම්පි නත්ථීති දස්යසන්යතො ‘‘නාපි

අඤ්යඤස’’න්ති ආහ. නයිදං පුරාණකම්මයමවාති ‘‘ඉදං කායයො’’ති
වුත්තසරීරං පුරාණකම්මයමව න යහොති. න හි කායයො යවදනාසභායවො. 

පච්චෙයවොහායරනාති කාරයණොපචායරන. අභිසඞ් තන්තිආදි

නපුංසකලිඞ්ගවචනං. පුරිමලිඞ්ගසභාගතාොති‘‘පුරාණමිදංකම්ම’’න්තිඑවං 
වුත්තපුරිමනපුංසකලිඞ්ගසභාගතාය. අඤ්ඤමඤ්ඤාභිමුයඛහි සයමච්ච

පච්චයයහිකයතො අභිසඞ්ඛයතොතිආහ ‘‘පච්චයෙහිකයතොතිදට්ඨබ්යබො’’ති. 

අභිසඤ්යචතයිතන්ති තථා අභිසඞ්ඛතත්තසඞ්ඛායතන අභිමුඛභායවන 

යචතයිතං පකප්පිතං, පවත්තිතන්ති අත්යථො. යචතනාවත්ථුයකොති 

යචතනායහතුයකො. යවදනිෙන්ති යවදනාය හිතං වත්ථාරම්මණභායවන 

යවදනායපච්චයභාවයතො.යතනාහ ‘‘යවදනිෙවත්ථූ’’ති. 

නතුම්හසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. යචතනාසුත්තවණ්ණනා 
38. ෙඤ්චාති එත්ථ ච-සද්යදො අට්ඨායන. යතන යචතනාය විය 

පකප්පානානුසයානම්පි විඤ්ඤාණස්ස ඨිතියා වක්ඛමානංයයව අවිසිට්ඨං
ආරම්මණභාවං යජොයතති. කාමං තීසුපි පයදසු ‘‘පවත්යතති’’ඉච්යචව

අත්යථො වුත්යතො, වත්තනත්යථො පන යචතනාදීනං යථාක්කමං
යචතයනපකප්පනානුසයනරූයපො විසිට්ඨට්යඨො දට්ඨබ්යබො. 

යතභූමකකුසොකුසෙයචතනා ගහිතා කම්මවිඤ්ඤාණස්ස 

පච්චයනිද්ධාරණයමතන්ති. තණ්හාදිට්ඨිකප්පා ගහිතා යථාරහන්ති

අධිප්පායයො. අට්ඨසුපි හි යලොභසහගතචිත්යතසු තණ්හාකප්යපො, තත්ථ 
චතූස්යවව දිට්ඨිකප්යපොති. කාමං අනුසයා යලොකියකුසලයචතනාසුපි

අනුයසන්තියයව, අකුසයලසු පන පවත්ති පාකටාති ‘‘ද්වාදසන්නං

යචතනාන’’න්ති වුත්තං. සහජාතයකොටිොති ඉදං පච්චුප්පන්නාපි
කාමරාගාදයයො අනුසයාව වුච්චන්ති තංසදිසතායාති වුත්තං. න හි
කාලයභයදනලක්ඛණප්පයභයදො අත්ථීති. අනාගතා එව හිකාමරාගාදයයො
නිප්පරියායයතො ‘‘අනුසයා’’ති වත්තබ්බතං අරහන්ති. පච්චයුප්පන්යනො 

වට්ටතීතිආහ ‘‘ආරම්මණං පච්චයයො’’ති. කම්මවිඤ්ඤාණස්ස ඨිතත්ථන්ති

කම්මවිඤ්ඤාණස්යසව පවත්තියා. තස්මිං පච්චයෙ සතීති තස්මිං

යචතනාපකප්පනානුසයසඤ්ඤියත පච්චයය සති පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස

යහොති. සන්තායන ඵලදානසමත්ථතායයවයහොතීති ‘‘පතිට්ඨායහොති, තස්මිං 

පතිට්ඨියත’’ති වුත්තං. සන්නිට්ඨාපකයචතනාවයසන විරුළ්යහති.

පතිට්ඨියතතිහිඉමිනාකම්මස්සකතභායවොවුත්යතො, ‘‘විරුළ්යහ’’තිඉමිනා

උපචිතභායවො. යතනාහ ‘‘කම්මං ජවායපත්වා’’තිආදි. තත්ථ පුයරතරං
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උප්පන්නාහි කම්මයචතනාහි ලද්ධපච්චයත්තා බලප්පත්තාය
සන්නිට්ඨාපකයචතනාය කම්මවිඤ්ඤාණං ලද්ධපතිට්ඨං විරුළ්හමූලඤ්ච

යහොතීතිවුත්තං ‘‘නිබ්බත්තමූයෙජායත’’ති. තථාහිසන්නිට්ඨාපකයචතනා
විපාකංයදන්තංඅනන්තයරජාතිවයසනයදති උපපජ්ජයවදනීයකම්මන්ති. 

යතභූමකයචතනාොති යතභූමකකුසලාකුසලයචතනාය. 

අප්පවත්තනක් යණොති ඉධ පවත්තනක්ඛයණො ජායමානක්ඛයණො. න 

ජායමානක්ඛයණො අප්පවත්තනක් යණො න යකවලං භඞ්ගක්ඛයණො 

අප්පහීනානුසයස්ස අධිප්යපතත්තා. අප්පහීනයකොටිොති 

අසමුච්ඡින්නභායවන. තදිදං යතභූමකකුසලාකුසලයචතනාසු

අප්පවත්තමානාසු අනුසයානං සහජාතයකොටිආදිනා පවත්ති නාම නත්ථි, 
විපාකාදීසු අප්පහීනයකොටියා පවත්තති කයරොන්තස්ස අභාවයතොති

ඉමමත්ථං සන්ධාය වුත්තං. අවාරිතත්තාති පටිපක්යඛති අවාරිතබ්බත්තා. 

පච්චයෙොවයහොති විඤ්ඤාණස්සඨිතියා. 

පඨමදුතියවායරහි වට්ටං දස්යසත්වා තතියවායර ‘‘යනො යච’’තිආදිනා

විවට්ටං දස්සිතන්ති ‘‘පඨමපයද යතභූමකකුසොකුසෙයචතනා

නිවත්තා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ නිවත්තාති අකරණයතො අප්පවත්තියා 

අපගතා. තණ්හාදිට්ඨියයො නිවත්තාති යයොජනා. වුත්තප්පකායරසූති 

‘‘යතභූමකවිපායකසූ’’තිආදිනාවුත්තප්පකායරසු. 

එත්ථාතිඉමස්මිංසුත්යත.එත්ථ යචතනාපකප්පනානංපවත්තනවයසන
ධම්මපරිච්යඡයදො දස්සියතොති ‘‘යචයතතීති යතභූමකකුසලාකුසලයචතනා

ගහිතා’’තිආදිනයයො ඉයධව යහොතීති දස්සියතො. චතස්යසොති

පටිඝද්වයයමොහමූලසමාගතා චතස්යසො අකුසලයචතනා. චතූසු

අකුසෙයචතනාසූති යථාවුත්තාසු එව චතූසු අකුසලයචතනාසු, ඉතරා පන

‘‘න පකප්යපතී’’ති ඉමිනා පටික්යඛයපන නිවත්තාති. සුත්යත ආගතං 

වායරත්වාති‘‘යනොචපකප්යපතී’’තිඑවංපටික්යඛපවයසන සුත්යතආගතං
වජ්යජත්වා. ‘‘න පකප්යපතී’’ති හි ඉමිනා අට්ඨසු යලොභසහගතචිත්යතසු
සහජාතයකොටියා පවත්තඅනුසයයො නිවත්තියතො යතසං චිත්තානං 

අප්පවත්තනයතො, තස්මා තං ඨානං ඨයපත්වාති අත්යථො. පුරිමසදියසොව 
පුරිමනයයසුවුත්තනයයනගයහතබ්යබො ධම්මපරිච්යඡදත්තා. 

තදප්පතිට්ඨියතති සමාසභාවයතො විභත්තියලොයපො, සන්ධිවයසන ද-

කාරාගයමො, තස්ස අප්පතිට්ඨිතං තදප්පතිට්ඨිතං, තස්මිං තදප්පතිට්ඨියතති

එවයමත්ථ සමාසපදසිද්ධි දට්ඨබ්බා. එත්ථාති එතස්මිං තතියවායර
අරහත්තමග්ගස්ස කිච්චං කථිතං සබ්බයසො අනුසයනිබ්බත්තියභදනයතො. 

ඛීණාසවස්ස කිච්චකරණන්තිපි වත්තුං වට්ටති සබ්බයසො යවදනාදීනං

පටික්යඛපභාවයතො. නව යෙොකුත්තරධම්මාතිපි වත්තුං වට්ටති 

මග්ගපටිපාටියා අනුසයසමුග්ඝාටනයතො මග්ගානන්තරානි ඵලානි, 
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තදුභයාරම්මණඤ්ච නිබ්බානන්ති. විඤ්ඤාණස්සාති කම්මවිඤ්ඤාණස්ස.
පුනබ්භවසීයසන අනන්තරභවසඞ්ගහිතංනාමරූපංපටිසන්ධිවිඤ්ඤාණයමව

වා ගහිතන්ති ආහ ‘‘පුනබ්භවස්ස ච අන්තයර එයකො සන්ධී’’ති. 

භවජාතීනන්ති එත්ථ ‘‘දුතියභවස්ස තතියභයව ජාතියා’’ති එවං 
පරම්පරවයසන ගයහතබ්බං. ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තිගහයණන පන

නානන්තරියයතො කම්මභයවො ගහියතො, ජාතියහතුඵලසිද්ධියපත්ථ වුත්තා

එවාති යවදිතබ්බං. එත්ථ ච ‘‘යනො යච, භික්ඛයව, යචයතති යනො ච

පකප්යපති, අථ යඛො අනුයසතී’’ති එවං භගවතා දුතියනයය පුබ්බභායග

භවනිබ්බත්තකකුසලාකුසලායූහනං, පකප්පනඤ්ච විනාපි භයවසු 
දිට්ඨාදීනවස්ස යයොගියනො අනුසයපච්චයා විපස්සනායචතනාපි

පටිසන්ධිජනකායහොතීති දස්සනත්ථංකුසලාකුසලස්සඅප්පවත්තියචපි, තදා
විජ්ජමානයතභූමකවිපාකාදිධම්යමසු අප්පහීනයකොටියා
අනුසයිතකියලසප්පච්චයා භවවජ්ජස්ස කම්මවිඤ්ඤාණස්ස පතිට්ඨිතතා 
යහොතීති දස්සනත්ථඤ්ච වුත්යතො. ‘‘න යචයතති පකප්යපති අනුයසතී’’ති
අයංනයයොනගහියතො යචතනංවිනාපකප්පනස්සඅභාවයතො. 

යචතනාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දුතියයචතනාසුත්තවණ්ණනා 
39. විඤ්ඤාණනාමරූපානං අන්තයර එයකො සන්ධීති යහතුඵලසන්ධි

විඤ්ඤාණග්ගහයණන කම්මවිඤ්ඤාණස්ස ගහිතත්තා. නාමරූපං පන 

විපාකනාමරූපයමවාතිපාකටයමව.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

දුතියයචතනාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. තතියයචතනාසුත්තවණ්ණනා 
40. රූපාදීසු ඡසුආරම්මයණසු. යතන යචත්ථ භවත්තයං සඞ්ගණ්හාති

ඡළාරම්මණපරියාපන්නත්තා. තස්යසව භවත්තයස්ස පත්ථනා

පණිධානාදිවයසන නති නාම. ආගතිම්හි ගතීතිපච්චුපට්ඨානවයසනඅභිමුඛං

ගති පවත්ති එතස්මාති ආගති, කම්මාදිනිමිත්තං. තස්මිං
පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස ගති පවත්ති නිබ්බත්ති යහොති. යතනාහ 

‘‘ආගයත’’තිආදි. චුතූපපායතොති චවනංචුති, මරණං.උපපජ්ජනංනිබ්බත්ති, 

උපපායතො. චුතියතො උපපායතො පුනරුප්පායදො. යතනාහ ‘‘එවං

විඤ්ඤාණස්සා’’තිආදි. ඉයතොති නිබ්බත්තභවයතො. තත්ථාති 

පුනබ්භවසඞ්ඛායතආයතිභයව. එයකොවසන්ධීතිඑයකොයහතුඵලසන්ධි එව
කථියතො. 

තතියයචතනාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කළාරඛත්තියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

5. ගහපතිවග්යගො 

1. පඤ්චයවරභයසුත්තවණ්ණනා 
41. ෙයතොති යස්මිං කායල. අයඤ්හි යතො-සද්යදො දා-සද්යදො විය ඉධ

කාලවිසයයො. යතනාහ ‘‘ෙදා’’ති. භෙයවරයචතනායෙොති භායිතබ්බට්යඨන

භයං, යවරපසවනට්යඨන යවරන්ති ච ලද්ධනාමා යචතනායයො.

පාණාතිපාතාදයයො හි යස්ස පවත්තන්ති, යඤ්ච උද්දිස්ස පවත්තියන්ති, 
උභයය සභයයභරවාති යත එව භායිතබ්බභයයවරජනකාවාති. යසොතස්ස

අරියමග්ගස්සආදියතො පට්ඨාය පටිපත්තිඅධිගයමො යසොතාපත්ති, තදත්ථාය

තත්ථ පතිට්ඨිතස්ස ච අඞ්ගානි යසොතාපත්තිෙඞ්ගානි, තදුභයං සන්ධායාහ 

‘‘දුවිධං යසොතාපත්තිො අඞ්ග’’න්ති, යසොතාපත්තිඅත්ථං අඞ්ගන්ති අත්යථො. 

ෙං පුබ්බභායගති යං සයං යසොතාපත්තිමග්ගඵලපටිලාභයතො පුබ්බභායග
තදත්ථාය සංවත්තති. කිං පන තන්ති ආහ ‘‘සප්පුරිසසංයසයවො’’තිආදි. 

සප්පුරිසානං බුද්ධාදීනං අරියඤාණසඤ්ඤාණජාතා පයිරුපාසනා, 

සද්ධම්මස්සවනං චතුසච්චධම්මස්සවනං, යයොනියසො උපායයන 

අනිච්චාදියතොමනසිකරණං යෙොනියසොමනසිකායරො, උස්සුක්කායපන්යතන

ධම්මස්සනිබ්බානස්සඅනුධම්මපටිපජ්ජනං ධම්මානුධම්මපටිපත්තීතිඑතානි
යසොතාපත්තියා අඞ්ගානි. අට්ඨකථායං පන යසොතාපත්තිඅඞ්ගන්ති පදං

අයපක්ඛිත්වා ‘‘එවං ආගත’’න්ති වුත්තං. ඨිතස්ස පුග්ගලස්ස අඞ්ගං. 

යසොතාපන්යනො අඞ්ගීයති ඤායති එයතනාති යසොතාපන්නස්ස අඞ්ගන්තිපි

වුච්චති. ඉදං පච්ඡා වුත්තං අඞ්ගං. යදොයසහි ආරකාති අරියෙොති ආහ 

‘‘නිද්යදොයසො’’ති. කථං අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං පච්චයයොතිආදිනා යකනචිපි 

අනුපාරම්භියත්තා නිරුපාරම්යභො. ඤාණංසන්ධාය ‘‘නිද්යදොයසො’’තිවුත්තං, 
පටිච්චසමුප්පාදං සන්ධාය ‘‘නිරුපාරම්යභො’’ති වදන්ති. උභයම්පි පන

සන්ධාය උභයං වුත්තන්ති අපයර. පටිච්චසමුප්පායදො එත්ථ අධිප්යපයතො.

තථා හි වුත්තං ‘‘අපරාපරං උප්පන්නාෙ විපස්සනාපඤ්ඤාො’’ති. න හි
මග්ගඤාණං විපස්සනාපඤ්ඤාති. සම්මා උපායත්තා තස්ස

පටිච්චසමුප්පන්යන යාථාවයතො ඤායතීති ඤායෙො, පටිච්චසමුප්පායදො.

ඤාණංපනඤායතියසොඑයතනාති ඤායෙො. 

තත්ථාති නිරයය. මග්ගයසොතන්ති මග්ගස්ස යසොතං. ආපන්යනොති 
අධිගයතො. අපායයසු උප්පජ්ජනසඞ්ඛායතො විනිපාතධම්යමො එතස්සාති

විනිපාතධම්යමො, න විනිපාතධම්යමො අවිනිපාතධම්යමො. පරං අයනන්ති

අතිවිය සවිසයය අයිතබ්බං බුජ්ඣිතබ්බං. යයසඤ්හි ධාතූනං ගතිඅත්යථො, 

බුද්ධිපියතසංඅත්යථො.යතනාහ ‘‘අවස්සංඅභිසම්බුජ්ඣනයකො’’ති. 

පාණාතිපාතකම්මකාරණාති පාණාතිපාතසඞ්ඛාතස්ස පාපකම්මස්ස

කරණයහතු. යවරං වුච්චති වියරොයධො, තයදව භායිතබ්බයතො භෙන්තිආහ 

‘‘භෙං යවරන්තිඅත්ථයතොඑක’’න්ති. ඉදංබාහිරංයවරංනාම තස්සයවරස්ස
මූලභූතයතො යවරකාරපුග්ගලයතො බහිභාවත්තා. යතයනව හි තස්ස 

යවරකාරපුග්ගලස්ස උප්පන්නං යවරං සන්ධාය ‘‘ඉදං අජ්ඣත්තිකයවරං 
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නාමා’’ති වුත්තං, තන්නිස්සිතස්ස යවරස්ස මූලභූතා
යවරකාරපුග්ගලයචතනා උප්පජ්ජති පහරිතුං අසමත්ථස්සපීති අධිප්පායයො.

න හි යනරයිකා නිරයපායලසු පටිපහරිතුං සක්යකොන්ති. නිරෙපාෙස්ස

යචතනා උප්පජ්ජතීති එයතන ‘‘අත්ථි නිරයයනිරයපාලා’’ති දස්යසති. ෙං

පයනතංබාහිරයවරන්තියමිදංදිට්ඨධම්මිකංසම්පරායිකඤ්ච බාහිරංයවරං. 

පුග්ගෙයවරන්ති වුත්තං අත්තකිච්චං සායධතුං අසක්යකොන්යතො යකවලං

පරපුග්ගයල උප්පන්නමත්තං යවරන්ති කත්වා. අත්ථයතො එකයමව 

‘‘යචතසික’’න්ති වියසයසත්වා වුත්තත්තා. යසසපයදසූති

‘‘අදින්නාදානපච්චයා’’තිආදිනා ආගයතසු යසසයකොට්ඨායසසු. අත්යථො

භග්යගොති අත්යථො ධංසියතො. අධිගයතනාති මග්යගන අධිගයතන.

‘‘අභිගයතනා’’තිපි පායඨො, අධිවුත්යතනාති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘අචෙප්පසායදනා’’ති. 

පඤ්චයවරභයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියපඤ්චයවරභයසුත්තවණ්ණනා 
42. භික්ඛූනං කථිතභාවමත්තයමව වියසයසොති එයතන යා සත්ථාරා

එකච්චානං යදසිතයදසනා, පුන තදඤ්යඤසං යවයනයයදමකුසයලන

කාලන්තයර යතයනව යදසිතා, සා ධම්මසංගාහයකහි ‘‘මා යනො
සත්ථුයදසනා සම්පටිග්ගහං විනා නස්සතූ’’ති විසුං සඞ්ගහං ආයරොපිතාති
දස්යසති. 

දුතියපඤ්චයවරභයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 
43. සමුදයනං සමුදයෙො, සමුයදති එතම්හාති සමුදයෙො, එවං උභින්නං

සමුදයානමත්ථයතොපි යභයදො යවදිතබ්යබො. පච්චයාව පච්චෙසමුදයෙො. 

ආරද්ධවිපස්සයකො ‘‘ඉමඤ්ච ඉමඤ්ච පච්චයසාමග්ගිං පටිච්ච ඉයම ධම්මා

ඛයණ ඛයණ උප්පජ්ජන්තී’’ති පස්සන්යතො ‘‘පච්චෙසමුදෙං පස්සන්යතොපි

භික්ඛු  ණිකසමුදෙං පස්සතී’’ති වුත්යතො පච්චයදස්සනමුයඛන
නිබ්බත්තික්ඛණස්ස දස්සනයතො. යසො පන ඛයණ ඛයණ සඞ්ඛාරානං
නිබ්බත්තිං පස්සිතුං ආරද්යධො ‘‘ඉයමහි නාම පච්චයයහි නිබ්බත්තතී’’ති
පස්සති. ‘‘යසො ඛණිකසමුදයං පස්සන්යතො පච්චයං පස්සතී’’ති වදන්ති.
යස්මා පන පච්චයයතො සඞ්ඛාරානං උදයං පස්සන්යතො ඛණයතො යතසං

උදයදස්සනංයහොති, ඛණයතොඑයතසංඋදයං පස්සයතො පයගව පච්චයානං

සුග්ගහිතත්තා පච්චයයතො දස්සනං සුයඛන ඉජ්ඣති, තස්මා වුත්තං 

‘‘පච්චෙසමුදෙං පස්සන්යතොපී’’තිආදි. අත්ථඞ්ගමදස්සයනපි එයසවනයයො. 

අච්චන්තත්ථඞ්ගයමොති අප්පවත්ති නියරොයධො නිබ්බානන්ති. 

යභදත්ථඞ්ගයමොති ඛණිකනියරොයධො. තදුභයං පුබ්බභායග 
උග්ගහපරිපුච්ඡාදිවයසන පස්සන්යතො අඤ්ඤතරස්ස දස්සයන

ඉතරදස්සනම්පිසිද්ධයමව යහොති, පුබ්බභායගචආරම්මණවයසනඛයයතො
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වයසම්මසනාදිකායල යභදත්ථඞ්ගමං පස්සන්යතො අතියරකවයසන
අනුස්සවාදියතො අච්චන්තං අත්ථඞ්ගමං පස්සති. මග්ගක්ඛයණ

පනාරම්මණයතො අච්චන්තඅත්ථඞ්ගමං පස්සති, අසම්යමොහයතො ඉතරම්පි

පස්සති. තං සන්ධායාහ ‘‘අච්චන්තත්ථඞ්ගමං පස්සන්යතොපී’’තිආදි. 

සමුදෙත්ථඞ්ගමං නිබ්බත්තියභදන්ති සමුදයසඞ්ඛාතං නිබ්බත්තිං 

අත්ථඞ්ගමසඞ්ඛාතං යභදඤ්ච. නිස්සෙවයසනාති චක්ඛුස්ස 

සන්නිස්සයවයසන පච්චයං කත්වා. ආරම්මණවයසනාතිරූයප ආරම්මණං

කත්වා.යංපයනත්ථවත්තබ්බං, තං මධුපිණ්ඩිකසුත්තටීකාෙං වුත්තනයයන

යවදිතබ්බං. තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසොති ‘‘චක්ඛු රූපානි විඤ්ඤාණ’’න්ති
ඉයමසං තිණ්ණං සඞ්ගති සමාගයම නිබ්බත්ති ඵස්යසොති වුත්යතොති ආහ 

‘‘තිණ්ණං සඞ්ගතිො ඵස්යසො’’ති. තිණ්ණන්ති ච පාකටපච්චයවයසන

වුත්තං, තදඤ්යඤපි පන මනසිකාරාදයයො ඵස්සපච්චයා යහොන්තියයව. 

එවන්ති තණ්හාදීනං අයසසවිරාගනියරොධක්කයමන. භින්නං යහොතීති

අනුප්පාදනියරොයධනනිරුද්ධංයහොති.යතනාහ ‘‘අප්පටිසන්ධිෙ’’න්ති. 

දුක්ඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යලොකසුත්තවණ්ණනා 
44. අෙයමත්ථ වියසයසොති ‘‘අයං යලොකස්සා’’ති සමුදයත්ථඞ්ගමානං

වියසසදස්සනං. එත්ථ චතුත්ථසුත්යතතතියසුත්තයතො වියසයසො. 

යලොකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ඤාතිකසුත්තවණ්ණනා 
45. අඤ්ඤමඤ්ඤං ද්වින්නං ඤාතීනං ගායමො ඤාතියකොති වුත්යතොති

ආහ ‘‘ද්වින්නං ඤාතකානං ගායම’’ති. ගිඤ්ජකා වුච්චන්ති ඉට්ඨකා, 

ගිඤ්ජකාහිඑවකයතොආවසයථො ගිඤ්ජකාවසයථො. යසොකිරආවායසොයථා

සුධාපරිකම්යමනපයයොජනංනත්ථි, එවංඉට්ඨකාහිඑවචිනිත්වාඡායදත්වා
කයතො. තාදිසඤ්හි ඡදනං සන්ධාය භගවතා ඉට්ඨකාඡදනං අනුඤ්ඤාතං.

යතන වුත්තං ‘‘ඉට්ඨකාහි කයත මහාපාසායද’’ති. තත්ථ
ද්වාරබන්ධකවාටඵලකාදීනිපනදාරුමයානියයව.පරියායති අත්තයනොඵලං

පරිග්ගයහත්වා වත්තතීති පරියායයො, කාරණන්ති ආහ ‘‘ධම්මපරිොෙන්ති

ධම්මකාරණ’’න්ති, පරියත්තිධම්මභූතං වියසසාධිගමස්සයහතුන්තිඅත්යථො.

උයපච්ච සුයයති එත්ථාති උපස්සුතීති වුත්තං ‘‘උපස්සුතීති

උපස්සුතිට්ඨාන’’න්ති. අත්තයනො කම්මන්ති යදත්ථං තත්ථ ගයතො, තං

පරියවණසමජ්ජනකිරියං. පහාොති අකත්වා. එවං මහත්ථඤ්හි
විමුත්තායතනසීයස ඨත්වා සුණන්තස්ස මහයතො අත්ථාය සංවත්තති. 

එකඞ්ගණං අයහොසීති සබ්බං විවටං අයහොසි. තීසු හි භයවසු සඞ්ඛාරගතං
පච්චයුප්පන්නවයසන මනසිකයරොයතො භගවයතො කිඤ්චි අයසයසත්වා

සබ්බම්පි තං ඤාණමුයඛ ආපාථං උපගච්ඡි. යතන වුත්තං ‘‘ොවභවග්ගා

එකඞ්ගණං අයහොසී’’ති. තන්තිවයසන තමත්ථං වාචාය නිච්ඡායරන්යතො 
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‘‘වචසාසජ්ඣාෙංකයරොන්යතො’’තිවුත්යතො. පච්චයපච්චයුප්පන්නවයසනච
අත්ථං ආහරිත්වා යතසං නියරොයධන විවට්ටස්ස ආහතත්තා 

‘‘ෙථානුසන්ධිනා’’තිවුත්තං. අද්දස ඤාණචක්ඛුනා. 

මනසා සජ්ඣායංකයරොන්යතො ‘‘තුණ්හීභූයතොවපගුණංකයරොන්යතො’’ති

වුත්යතො. පදානුපදන්තිපදඤ්චඅනුපදඤ්ච.පුරිමඤ්හිපදංනාම, තදනන්තරං 

අනුපදං. ඝයටත්වා සම්බන්ධං කත්වා අවිච්ඡින්දිත්වා. පරිොපුණාතීති

අජ්ඣයති. ආධාරප්පත්තන්ති ආධාරං චිත්තසන්තානප්පත්තං අප්පමුට්ඨං 

ගතත්තා ආධාරප්පත්තං නාම. කාරණනිස්සියතොති යලොකුත්තරධම්මස්ස

කාරණසන්නිස්සියතො. ආදිබ්රහ්මචරිෙයකොති ආදිබ්රහ්මචරියං, තයදව 

ආදිබ්රහ්මචරිෙකං. ධම්මපරියායායපක්ඛාය පුල්ලිඞ්ගනිද්යදයසො. තීසුපි

ඉයමසූති තතියචතුත්ථපඤ්චයමසුතීසුසුත්යතසු. 

ඤාතිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 
46. නාමවයසනාති යගොත්තනාමවයසනචකිත්තිවයසනචඅපාකයටො, 

තස්මා‘‘ජාතිවයසන බ්රාහ්මයණො’’තිවුත්තං. 

අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ජාණුස්යසොණිසුත්තවණ්ණනා 
47. එවංෙද්ධනායමොති ‘‘ජාණුස්යසොණී’’ති එවංලද්ධනායමො රඤ්යඤො

සන්තිකාඅධිගතනායමො. 

ජාණුස්යසොණිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. යලොකායතිකසුත්තවණ්ණනා 
48. ආයතිංහිතංයතනයලොයකොනයතතිනඊහතීතියලොකායතං.නහි

තං ලද්ධිං නිස්සාය සත්තා පුඤ්ඤකිරියාය චිත්තම්පි උප්පායදන්ති, කුයතො

පයයොයගො, තං එතස්ස අත්ථි, තත්ථ වා නියුත්යතොති යෙොකාෙතියකො. 

පඨමසද්යදො ආදිඅත්ථවාචකත්තා යජට්ඨයවවචයනොති ආහ ‘‘පඨමං

යෙොකාෙත’’න්ති. සාධාරණවචයනොපි යලොකසද්යදො විසිට්ඨවිසයයො

ඉධාධිප්යපයතොති ආහ ‘‘බාෙපුථුජ්ජනයෙොකස්සා’’ති. ඉත්තරභායවන
ලකුණ්ඩකභායවන තස්ස විපුලාදිභායවන බාලානං උපට්ඨානමත්තන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘ආෙතං මහන්ත’’න්තිආදිමාහ. පරිත්තන්ති ඛුද්දකං. 

එකසභාවන්ති එකං සභාවං. අවිපරිණාමධම්මතායාති ආහ 

‘‘නිච්චසභාවයමවාති පුච්ඡතී’’ති. පුරිමසභායවන නානාසභාවන්ති

පුරිමසභාවයතො භින්නසභාවං. පච්ඡා න යහොතීති පච්ඡා කිඤ්චි න යහොති

සබ්බයසො සමුච්ඡිජ්ජනයතො. යතනාහ ‘‘උච්යඡදං සන්ධාෙ පුච්ඡතී’’ති. 

එකත්තන්ති සබ්බකාලං අත්තසම්භවං. තථා යචව ගහයණන ද්යවපි වාදා 
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සස්සතදිට්ඨියෙො යහොන්ති. නත්ථි නයහොති. පුථුත්තං නානාසභාවං, එකරූපං

නයහොතීතිවාගහයණන ද්යවපි වාදා උච්යඡදදිට්ඨියෙොති. 

යලොකායතිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අරියසාවකසුත්තවණ්ණනා 
49. සංසයුප්පත්ති ආකාරදස්සනන්ති ‘‘කස්මිං සති කිං යහොතී’’ති

කාරණස්ස ඵලස්ස ච පච්චාමසයනන විනා යකවලං ඉදප්පච්චයතාය

සංසයස්ස උප්පජ්ජනාකාරදස්සනං. සමුදෙති සමුයදතීති අත්යථොති ආහ 

‘‘උප්පජ්ජතී’’ති. 

අරියසාවකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දුතියඅරියසාවකසුත්තවණ්ණනා 
50. ද්යවපි නො එකයතො වුත්තාති ඉදං ‘‘විඤ්ඤායණ සති නාමරූපං

යහොතී’’තිආදිනා නවයම වුත්තස්ස නයස්ස ‘‘අවිජ්ජාය සති සඞ්ඛාරා

යහොන්තී’’තිආදිනා දසයම වුත්තනයය අන්යතොගධත්තා. නානත්තන්ති
පුරිමයතොනවමයතොදසමස්සනානත්තං. 

දුතියඅරියසාවකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ගහපතිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුක් වග්යගො 

1. පරිවීමංසනසුත්තවණ්ණනා 
51. උපපරික් මායනොති පවත්තිපවත්තියහතුං, නිවත්තිනිවත්තියහතුඤ්ච

පරිතුයලන්යතො.කුයතොපයනතන්ති? ‘‘සම්මාදුක්ඛක්ඛයා’’තිවචනයතො.න

හිසබ්බදුක්ඛපරිවීමංසංවිනාසම්මා දුක්ඛක්ඛයයොසම්භවති. කස්මාතිආදිනා
ජරාමරණස්යසව ගහයණ කාරණං පුච්ඡති. ජාතිආදීනම්පි පවත්ති
දුක්ඛභාවිනීති අධිප්පායයො. යස්මා ජරාමරයණ ගහියත සති ජාතිපි ගහිතා

යහොති, තස්සා අභායව ජරාමරණස්යසව අභාවයතො. එස නයයො භවාදීසුපි.

එවං යාව ජාතිධම්යමො ජරාමරයණ ගහියත ගහියතොව යහොති, 
ජරාමරණපයදයසනතබ්බිකාරවන්යතොසබ්යබයතභූමකාසඞ්ඛාරාගහිතාති
එවම්පි ජරාමරණග්ගහයණන සබ්බම්පි වට්ටදුක්ඛං ගහිතයමව යහොති.

යතනාහ ‘‘තස්මිං ගහියත සබ්බදුක් ස්ස ගහිතත්තා’’ති. අයනකවිධන්ති

බහුවිධං බහුයකොට්ඨාසං. ‘‘අයනක’’න්ති වා පායඨො. අයනකන්ති

බහුලවචනං. විධන්ති ඛණ්ඩිච්චපාලිච්චාදිවයසන විපරීතයකොට්ඨාසං. 

නානප්පකාරකන්තිතයතො එවනානප්පකාරං. න්හත්වා ඨිතං පුරිසං විොති
බාලානංඅත්තභාවස්සසුභාකායරනඋපට්ඨානංසන්ධායාහ. 

‘‘සාරුප්පභායවනා’’ති වුත්තං, කිං සබ්බථා සාරුප්පභායවනාති ආහ 

‘‘නික්කියෙසතාෙ පරිසුද්ධතාො’’ති. න හි තස්යසසා අසඞ්ඛතතාදිභායවන

සදිසා. පටිපන්යනොතිපටිමුයඛොඅභිසඞ්ඛාරමුයඛොහුත්වාපන්යනොඅධිගයතො. 
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අනුගතන්තිඅනුච්ඡවිකභායවනගතං, යථාචනිබ්බානස්සඅධිගයමොයහොති, 

එවං තදනුරූපභායවන ගතං. එත්ථ ච පාළියං ‘‘පජානාතී’’ති

පුබ්බභාගවයසන පජානනා වුත්තා, ‘‘තථා පටිපන්යනො ච යහොතී’’ති
නියතවයසන.‘‘අපරභාගවයසනා’’තිඅපයර.යකචිපන‘‘යථා පටිපන්නස්ස

ජරාමරණං නිරුජ්ඣති, තථා පටිපන්යනො’’ති වදන්ති. පදවීමංසනා 

පුබ්බභාගවයසන යවදිතබ්බා, න මග්ගක්ඛණවයසන. සඞ් ාරනියරොධාොති

එත්ථ නයිදං අවිජ්ජාපච්චයසඞ්ඛාරග්ගහණං, අථ යඛො

සඞ්ඛතසඞ්ඛාරග්ගහණන්ති ආහ ‘‘සඞ් ාරදුක් ස්ස නියරොධත්ථාො’’ති.

යතනාහ ‘‘එත්තාවතාොවඅරහත්තායදසනා කථිතා’’ති. 

‘‘පච්චත්තංයයව පරිනිබ්බායතී’’තිආදිනා අරහත්තඵෙපච්චයවක් ණං, 

‘‘යසො සුඛඤ්ච යවදනං යවදයතී’’තිආදිනා සතතවිහාරඤ්ච දස්යසත්වා

යදසනා සබ්බථාව වට්ටයදසනායතො නිවත්යතතබ්බා සිො. අවිජ්ජාගයතොති 

එත්ථ ඉති-සද්යදොආදිඅත්යථො, යතනඑවමාදිකංඉදංවට්ටවිවට්ටකථනංපුන 
ගණ්හාති. පුග්ගලසද්යදො ඉතරාසං ද්වින්නං පකතීනං වාචයකොති තයතො
වියසයසත්වා ගහයණ පඨමපකතියමව දස්යසන්යතො ‘‘පුරිසපුග්ගයලො’’ති

අයවොචාති ආහ ‘‘පුරියසොයෙව පුග්ගයෙො’’ති. උභයෙනාති 

පුරිසපුග්ගලග්ගහයණන. සම්මුතියා අවිජ්ජමානාය කථා යදසනා 

සම්මුතිකථා. පරමත්ථස්ස කථා යදසනා පරමත්ථකථා. තත්ථාති

සම්මුතිපරමත්ථකථාසු, න සම්මුතිපරමත්යථසු. යතනාහ ‘‘එවං පවත්තා

සම්මුතිකථා නාමා’’තිආදි. තත්රිදං සම්මුතිපරමත්ථානං ලක්ඛණං – යස්මිං

භින්යන බුද්ධියා වා අවයවවිනිබ්යභොයග කයත න තංසමඤ්ඤා, සා

ඝටපටාදිප්පයභදා සම්මුති, තබ්බිපරියායයතො පරමත්යථො. න හි 

කක්ඛළඵුසනාදිසභායව අයං නයයො ලබ්භති. තත්ථ රූපාදිධම්මං 
සමූහසන්තානවයසනපවත්තමානංඋපාදාය‘‘සත්යතො’’තිආදියවොහායරොති

ආහ ‘‘සත්යතො නයරො…යප.… සම්මුතිකථා නාමා’’ති. යස්මා රූපාදයයො

පරමත්ථධම්මා ‘‘ඛන්ධා ධාතුයයො’’තිආදිනා වුච්චන්ති, න යවොහාරමත්තං, 

තස්මා ‘‘ න්ධා…යප.…පරමත්ථකථා නාමා’’තිවුත්තං.නනුඛන්ධකථාපි

සම්මුතිකථාව, සම්මුති හි සඞ්යකයතො ඛන්ධට්යඨො රාසට්යඨො වා

යකොට්ඨාසට්යඨො වාති? සච්චයමතං, අයං පන ඛන්ධසමඤ්ඤා ඵස්සාදීසු
තජ්ජාපඤ්ඤත්ති විය පරමත්ථසන්නිස්සයා තස්ස ආසන්නතරා 
පුග්ගලසමඤ්ඤාදයයො විය න දූයරති පරමත්ථසඞ්ගහතා වුත්තා.
ඛන්ධසීයසන වා තදුපාදානා සභාවධම්මා එව ගහිතා. නනු ච සබ්යබපි

සභාවධම්මා සම්මුතිමුයඛයනව යදසනං ආයරොහන්ති, න සම්මුයඛනාති

සබ්බාපි යදසනා සම්මුතියදසනාව සියාති? නයිදයමවං 

යදයසතබ්බධම්මවිභායගන යදසනාවිභාගස්ස අධිප්යපතත්තා, න ච සද්යදො

යකනචි පවත්තිනිමිත්යතනවිනාඅත්ථංපකායසතීති.යතනාහ ‘‘පරමත්ථං 

කයථන්තාපිසම්මුතිංඅමුඤ්චිත්වාවකයථන්තී’’ති. සච්චයමව අවිපරීතයමව 

කයථන්ති. 
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පටුන 

සම්මුතීතිසමඤ්ඤා.පරයමොඋත්තයමො අත්යථොතිපරමත්යථො, ධම්මානං

යථාභූතසභායවො. තං පරමත්ථං, සම්මුති පන යලොකස්ස
සඞ්යකතමත්තසිද්ධා. යදි එවං කථං සම්මුතිකථාය සච්චතාති ආහ 

‘‘යෙොකසම්මුතිකාරණ’’න්ති යලොකසමඤ්ඤං නිස්සාය පවත්තනයතො.
යලොකසමඤ්ඤාය හි අභිනියවසනං විනා පඤ්ඤාපනා එකච්චස්ස සුතස්ස

සාවනා විය, න මුසා අනතික්කමිතබ්බයතො තස්සා. යතනාහ භගවා

‘‘ජනපදනිරුත්තිං නාභිනියවයසයය, සමඤ්ඤං නාතිධායවයයා’’ති. 

ධම්මානං සභාවධම්මානං. භූතෙක් ණං භාවස්ස ලක්ඛණං දීයපන්තීති 

කත්වා. 

යතරසයචතනායභදන්ති 

අට්ඨකාමාවචරකුසලයචතනාපඤ්චරූපාවචරකුසලයචතනායභදං. අත්තයනො
සන්තානස්ස පුනනයතො පුජ්ජභවඵලස්ස අභිසඞ්ඛරණයතො 

පුඤ්ඤාභිසඞ් ාරං. කම්මපුඤ්යඤනාති කම්මභූයතන. විපාකපුඤ්යඤනාති 

විපාකසඞ්ඛායතන. පුඤ්ඤඵලම්පි හි උත්තරපදයලොයපන ‘‘පුඤ්ඤ’’න්ති
වුච්චති ‘‘එවමිදං පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතී’’තිආදීසු විය. ‘‘අපුඤ්ඤූපගං යහොති

විඤ්ඤාණ’’න්ති ඉදං ‘‘පුඤ්ඤූපගං යහොති විඤ්ඤාණ’’න්ති එත්ථ
වුත්තනයයමවාති න උද්ධතං. අපුඤ්ඤඵලං උත්තරපදයලොයපන

‘‘අපුඤ්ඤ’’න්ති වුච්චති. සඞ් ාරන්ති සඞ්ඛාරස්ස ගහිතත්තා

‘‘අවිජ්ජාගයතොය’’න්තිඉමිනාසඞ්ඛාරස්සපච්චයයොගහියතො, ‘‘පුඤ්ඤූපගං
යහොති විඤ්ඤාණ’’න්තිආදිනා පච්චයුප්පන්නං විඤ්ඤාණං. තස්මිඤ්ච 

ගහියත නාමරූපාදි සබ්බං ගහිතයමව යහොති. යතනාහ ‘‘ද්වාදසපදියකො

පච්චොකායරොගහියතොවයහොතී’’ති. 

විජ්ජාතිඅරහත්තමග්ගඤාණං උක්කට්ඨනිද්යදයසන.තස්සාහිඋප්පාදා

සබ්බයසො අවිජ්ජා පහීනා යහොති. පඨමයමවාති ඉදං 

අවිජ්ජාපහානවිජ්ජුප්පාදානං සමානකාලතාදස්සනං. යතනාහ ‘‘ෙථා 

පනා’’තිආදි. පදීපුජ්ජයෙනාති පදීපුජ්ජලනයහතුනා සයහව. විජ්ජුප්පාදාති

විජ්ජුප්පාදයහතු, එවං සතීපි සමකාලත්යතති අධිප්පායයො. න ගණ්හාතීති

‘‘එතං මමා’’තිආදිනා න ගණ්හාති. න තණ්හාෙති න භාෙති 

තණ්හාවුත්තියනොඅභාවා, තයතොඑවභයවත්ථුයනොචඅභාවා. 

ගිලිත්වා පරිනිට්ඨායපත්වාති ගිලිත්වා විය අඤ්ඤස්ස අවිසයං විය

කරයණන පරිනිට්ඨායපත්වා. සාමිසසුඛස්ස අයනකදුක්ඛානුබන්ධභාවයතො, 

සුඛාභිනන්දස්ස දුක්ඛයහතුභාවයතො ච සු ං අභිනන්දන්යතොයෙව දුක් ං

අභිනන්දතිනාම අග්ගිසන්තාපසුඛංඉච්ඡන්යතො ධූමදුක්ඛානුඤ්ඤායතොවිය. 

දුක් ං පත්වා සු ං පත්ථනයතොති එත්ථ දුබ්බලගහණිකාදයයො
නිදස්සනභායවන යවදිතබ්බා. යත හි යාව සායන්හසමයාපි අභුත්වා
සායමාසාදීනිකයරොන්යතොජිඝච්ඡාදිංඋප්පායදත්වාභුඤ්ජනාදීනිකයරොන්ති. 
සුඛස්සවිපරිණාමදුක්ඛයතොසුඛංඅභිනන්දන්යතොදුක්ඛංඅභිනන්දතිනාමාති
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යයොජනා. යකචි පන දුක්ඛස්ස අභාවයතො විපරිණාමසුඛයතො තං සුඛං

අභිනන්දන්යතො දුක්ඛං අභිනන්දතීති වදන්ති. තං න, න හි තාදිසං

සුඛනිමිත්තංයකොචිදුක්ඛංඅභිනන්දන්යතො දිට්යඨො, දුක්ඛයහතුංපනසාමිසං
සුඛං අභිනන්දන්යතො දිට්යඨො. දුක්ඛයහතුං සාමිසං සුඛං අභිනන්දන්යතො
අත්ථයතො දුක්ඛං අභිනන්දති නාමාති වුත්යතොවායමත්යථො. කායයොති 

පඤ්චද්වාරකායයො, යසොපරියන්යතොඅවසානංඑතස්සාති කාෙපරිෙන්තිකං. 

යතනාහ ‘‘ොව පඤ්චද්වාරකායෙො පවත්තති, තාව පවත්ත’’න්ති. 

ජීවිතපරිෙන්තිකන්ති එත්ථාපිඑයසවනයයො. 

පච්ඡා උප්පජ්ජිත්වා පඨමං නිරුජ්ඣතීති එකස්මිං අත්තභායව

මයනොද්වාරිකයවදනායතො පච්ඡා උප්පජ්ජිත්වා තයතො පඨමං නිරුජ්ඣති, 

තයතො එව සිද්ධමත්ථං සරූයපයනව දස්යසතුං ‘‘මයනොද්වාරිකයවදනා

පඨමං උප්පජ්ජිත්වා පච්ඡා නිරුජ්ඣතී’’ති වුත්තං. ඉදානි තයමව

සඞ්යඛයපන වුත්තං විවරිතුං ‘‘සා හී’’තිආදිමාහ. යාව යතත්තිංසවස්සාපි 

පඨමවයෙො. පණ්ණාසවස්සකායෙතිපඨමවයයතොයාවපඤ්ඤාසවස්සකාලා, 

තාව ඨිතා යහොතීති වුඩ්ඪිහානියයොඅනුපගන්ත්වාසරූයපයනවඨිතා යහොති. 

මන්දාති මුදුකා අතිඛිණා. තදාති අසීතිනවුතිවස්සකායල. තථා

චිරපරිවිතක්යකපි. භග්ගා නිත්යතජා භග්ගවිභග්ගා දුබ්බලා. 

හදෙයකොටිංයෙවාති චක්ඛාදිවත්ථූසු අවත්යතත්වා යතසං ඛීණත්තා 

යකොටිභූතංහදයවත්ථුංයයව. ොවඑසා යවදනාවත්තති. 

වාපිොති මහාතළායකන. පඤ්චඋදකමග්ගසම්පන්නන්ති පඤ්චහි

උදකස්ස පවිසනනික්ඛමනමග්යගහි යුත්තං. තයතො තයතො විස්සන්දමානං 
සබ්බයසොපුණ්ණත්තා. 

පඨමං යදයව වස්සන්යතතිආදි උපමාසංසන්දනං. ඉමං යවදනං 

සන්ධාොති ඉමං යථාවුත්තං පරියයොසානප්පත්තං මයනොද්වාරිකයවදනං
සන්ධාය. 

කාෙස්සයභදාතිඅත්තභාවස්සවිනාසයතො. ‘‘උද්ධංජීවිතපරියාදානා’’ති

පාළි, අට්ඨකථායං පන ජීවිතපරියාදානා උද්ධන්ති පදුද්ධායරො කයතො.

පරයලොකවයසන අගන්ත්වා. යවදනානං සීතිභායවො නාම

සඞ්ඛාරදරථපරිළාහභායවො, යසො පනායං අප්පවත්තිවයසනාති ආහ 

‘‘පවත්ති…යප.… භවිස්සන්තී’’ති. ධාතුසරීරානීති
අට්ඨිකඞ්කලසඞ්ඛාතධාතුසරීරානි.සරීයරකයදයසහි සරීරසමඤ්ඤා. 

කුම්භකාරපාකාති කුම්භකාරපාකයතො. එත්ථ පච්චතීති පායකො, 

පචනට්ඨානං. තයදව පාචනවයසන ආවසන්ති එත්ථාති ආවායසො, තස්මා 
කුම්භකාරාවාසයතො. අවිගතවූපසමං සඞ්ඛරිතං කුම්භං උද්ධරිත්වා
ඨයපන්යතොඡාරිකායසති පිධානවයසනඨයපති.තථාඨපනංපනසන්ධාය

වුත්තං ‘‘පටිසිස්යසෙයා’’ති. කුම්භස්ස පයදසභූතතාය ආබද්ධා අවයවා 
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‘‘කුම්භකපාොනී’’ති අධිප්යපතානි, න ඡින්නභින්නානි. අවයවමුයඛන හි

සමුදායයොවුත්යතො.තත්ථකපාලසමුදායයොහිඝයටො.යතනාහ ‘‘මු වට්ටිො

එකබද්ධානී’’ති. අවසිස්යසෙුන්ති වණ්ණවියසසඋණ්හභාවාපගතා

ඝටකාරායනව තිට්යඨයුන්ති. ආදිත්ත…යප.… තයෙො භවා දට්ඨබ්බා 
එකාදසහි අග්ගීහි ආදිත්තභාවයතො. යථා කුම්භකායරො කුම්භකාරාවාසං

ආදිත්තං පච්චයවක්ඛති, එවං ආරද්ධවිපස්සයකොයපස භවත්තයං රාගාදීහි

ආදිත්තන්තිආහ ‘‘කුම්භකායරො විෙ යෙොගාවචයරො’’ති. නීහරණදණ්ෙයකො 

විෙ අරහත්තමග්ගඤාණං භවත්තයපාකයතොනීහරණයතො. සයමොභූමිභායගො

විෙ නිබ්බානතෙං සබ්බවිසමානිවත්තනයතො. 

‘‘ආදානනික්යඛපනයතො, වයයොවුද්ධත්ථඞ්ගමයතො, ආහාරමයයතො, 

උතුමයයතො, චිත්තසමුට්ඨානයතො, කම්මජයතො, ධම්මතාරූපයතො’’ති

(විසුද්ධි. 2.706) ඉයමහි සත්තහි ආකායරහි සම්මසන්යතො රූපසත්තකං 

විපස්සති නාම. ‘‘කලාපයතො, යමකයතො, ඛණිකයතො, පටිපාටියතො, 

දිට්ඨිඋග්ඝාටනයතො, මානසමුග්ඝාටයතො, නිකන්තිපරියාදානයතො’’ති

(විසුද්ධි. 2.717) ඉයමහි සත්තහි ආකායරහි සම්මසන්යතො අරූපසත්තකං 

විපස්සති නාම, තස්මා යථාවුත්තං ඉමං රූපසත්තකං අරූපසත්තකඤ්ච 

නීහරිත්වා විපස්සන්තස්ස. යදිපි අරහයතො අත්තභායවො සබ්බභයවහිපි

උද්ධයටො, යාවපනඅනුපාදියසසපරිනිබ්බානංනපාපුණාති, තාවතස්මිම්පි

සුගතිභයව ඨියතොයයවාති වත්තබ්බතං ලබ්භතීති ‘‘චතූහි අපායෙහි

අත්තභාවං උද්ධරිත්වා’’ඉච්යචවවුත්තං.යතනාහ ‘‘ඛීණාසයවො පනා’’තිආදි.
තථා ච වක්ඛති ‘‘අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බුතස්ස 

වට්ටවූපසයමො යවදිතබ්යබො’’ති. න පරිනිබ්බාති අනුපාදියසසාය

නිබ්බානධාතුයාති අධිප්පායයො, සඋපාදියසසාය පන නිබ්බානධාතුයා
පරිනිබ්බානං අරහත්තප්පත්තියයව. අභිසඞ්ඛාරයහතුයතො යහත්ථ 
පරිළාහවූපසමස්ස උපසමභායවන අධිප්යපතත්තා

උණ්හකුම්භනිබ්බානනිදස්සනම්පි න විරුජ්ඣති. අනුපාදින්නකසරීරානීති

උතුසමුට්ඨානිකරූපකලායප වදන්ති. භික් යවති එත්ථ ඉති-සද්යදො

ආදිඅත්යථො. ඉදං පන වචනං. අනුයෙොගායරොපනත්ථන්ති කායපරියන්තිකං
යවදනං යවදයමායනො ඛීණාසයවො අපි නු පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදිකම්මං

කයරයයාතිපඤ්හංකාතුං.අථවා අනුයෙොගායරොපනත්ථන්ති ‘‘අපිනුයඛො
ඛීණාසයවො භික්ඛු පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරං වා අභිසඞ්ඛයරයයා’’තිආදිනා

අනුයයොගංආයරොයපතුං වුත්තං, නතාව යථාරද්ධයදසනංනිට්ඨායපතුන්ති
අත්යථො. 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤායණ සිද්යධ තස්මිං භයව උප්පජ්ජනාරහානං 

විඤ්ඤාණානං සියා සම්භයවො, නාසතීති වුත්තං ‘‘විඤ්ඤාණං 

පඤ්ඤායෙථාති පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං පඤ්ඤායෙථා’’ති. සබ්බයසො
සඞ්ඛායරසු අසන්යතසු පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං අපි නු යඛො පඤ්ඤායයයය.
තස්මිඤ්හි අපඤ්ඤායමායන සබ්බං විඤ්ඤාණං න පඤ්ඤායයයය. 
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යථරානන්ති ‘‘භික්ඛයව’’ති ආලපිතත්යථරානං. පඤ්හබයාකරණං

සම්පහංසති තස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සංසන්දනයතො. 

අප්පඤ්ඤාණන්ති අප්පඤ්ඤායනං. ආදි-සද්යදන විඤ්ඤායණ අසති
නාමරූපස්ස අප්පඤ්ඤාණන්ති එවමාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

සන්නිට්ඨානසඞ් ාතන්ති සද්දහනාකායරන පවත්තසන්නිට්ඨානසඞ්ඛාතං. 

අධියමොක් න්ති නිච්ඡයාකාරවියමොක්ඛං සද්ධාවියමොක්ඛඤ්ච. යතනාහ

පාළියං ‘‘සද්දහථ යමතං, භික්ඛයව’’ති. සද්ධාසහිතඤ්හි

නිච්ඡයාකාරවියමොක්ඛං සන්ධායාහ ‘‘සන්නිට්ඨානසඞ් ාතං

අධියමොක් ’’න්ති. අන්යතොති පරියන්යතො. පරියතො ඡිජ්ජති එත්ථාති 

පරිච්යඡයදො. 

පරිවීමංසනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උපාදානසුත්තවණ්ණනා 
52. ආරම්මණාදිභායවන සංවත්තනයතො උපාදානානං හිතානි 

උපාදානියානි, යතසු උපාදානියෙසු. යතනාහ ‘‘චතුන්නං උපාදානානං

පච්චයෙසූ’’ති. අස්සාදං අනුපස්සන්තස්සාති අසායදතබ්බං මිච්ඡාඤායණන

අනුපස්සයතො. තදාහායරොතියසොළසවාවීසංතිංසංචත්තාලීසංපඤ්ඤාසංවා

ආහායරො පච්චයයො එතස්සාතිතදාහායරො. අග්ගික් න්යධො විෙතයෙො භවා 

එකාදසහි අග්ගීහි ආදිත්තභාවයතො එතයදව භවත්තයං. අග්ගි…යප.… 

පුථුජ්ජයනො අග්ගික්ඛන්ධසදිසස්සභවත්තයස්සපරිබන්ධනයතො. 

කම්මට්ඨානස්සාති විපස්සනාකම්මට්ඨානස්ස. යතනාහ 

‘‘යතභූමකධම්යමසූ’’ති. ධම්මපාසාදන්ති යලොකුත්තරධම්මපාසාදං. යසො හි

අච්චුග්ගතට්යඨන‘‘පාසායදො’’තිවුච්චති. සතිපට්ඨානමහාවීථිෙං ඵලක්ඛයණ
පවත්තායාති. 

උපාදානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. සංයයොජනසුත්තද්වයවණ්ණනා 
53-54. මහන්තවට්ටප්පබන්ධඔපම්මභායවන යතලපදීපස්ස ආහතත්තා 

‘‘මහන්තඤ්ච වට්ටිකපාෙං ගයහත්වා’’ති වුත්තං. පුරිමනයෙයනවාති
පුරිමස්මිං උපාදානියසුත්යත වුත්තනයයයනව. තථා වියනතබ්බානං
පුග්ගලානං අජ්ඣාසයවයසන හි ඉයමසං සුත්තානං එවං වචනං එවං
යදසනා.එසනයයොඉයතොපයරසුපි. 

සංයයොජනසුත්තද්වයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. මහාරුක්ඛසුත්තද්වයවණ්ණනා 
55-56. ඔජං අභිහරන්තීති රසහරණියයො විය පුරිසස්ස සරීයර

රුක්ඛමූලානිරුක්ඛස්ස පථවීආයපොරයස උපරිආයරොයපන්ති. යතසං තථා 

ආයරොපනං ‘‘ඔජාො’’තිආදිනා විභායවති. හත්ථසතුබ්යබධමස්සාති 
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හත්ථසතුබ්යබයධො, හත්ථසතං උබ්බිද්ධස්සපි. එත්ථාති එතිස්සං

වට්ටකථායං. කම්මායරොහනන්තිකම්මපච්චයයො. 

පුන එත්ථාති එතිස්සං විවට්ටකථායං. වට්ටදුක්ඛං නායසතුකාමස්ස

දළ්හං උප්පන්නසංයවගඤාණං සන්ධාය ‘‘කුද්දායෙො විො’’තිආහ. තයතො
නිබ්බත්තිතඤාණං සමාධිපච්ඡියා ඨිතං නිස්සාය

පවත්යතතබ්බවිපස්සනාරම්භඤාණං. රුක් ච්යඡදනඵරසු විොතිඑවංභූතස්ස
විපස්සනා එකන්තයතො වට්ටච්යඡදාය යහොතියයවාති ආහ 

‘‘රුක් ස්ස…යප.… මනසිකයරොන්තස්ස පඤ්ඤා’’ති. තත්ථ 

කම්මට්ඨානන්ති විපස්සනාකම්මට්ඨානං. තං චතුබ්බිධවවත්ථානවයසන

වීසති පථවීයකොට්ඨාසා, ද්වාදස ආයපොයකොට්ඨාසා, චත්තායරො 

යතයජොයකොට්ඨාසා, ඡ වායයොයකොට්ඨාසාති ද්යවචත්තාලීසාෙ

යකොට්ඨායසසු. විඤ්ඤාණස්සචාති ඉති-සද්යදොආදිඅත්යථොපකාරත්යථො ච.
යතන භූතරූපානි විඤ්ඤාණසම්පයුත්තධම්යම ච සඞ්ගණ්හාති. සත්තසු

සප්පායයසු යස්සඅලභන්තස්සකම්මට්ඨානංවිභූතංහුත්වානඋපට්ඨාති, තං

සන්ධායාහ ‘‘අඤ්ඤතරංසප්පාෙ’’න්ති.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

මහාරුක්ඛසුත්තද්වයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. තරුණරුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 
57-59. පලිමජ්යජෙයාති අල්ලකරණවයසනපරියතො පාළිං බන්යධයය.

තථා කයරොන්යතොයස්මාචතත්ථතිණගච්ඡාදීනංමූලසන්තානග්ගහයණන

තංඨානං යසොයධතිනාම, තස්මා වුත්තං ‘‘යසොයධෙයා’’ති. පංසුන්තිඅස්ස

පවඩ්ඪකාරකං, ආගන්තුකං පංසුන්ති අත්යථො. දයදෙයාති පක්ඛියපයය.

යතනාහ ‘‘ථද්ධ’’න්තිආදි. වුත්තනයෙයනවාති ‘‘රුක්ඛං නායසතුකායමො
පුරියසො වියා’’තිආදිනා පඤ්චමසුත්යත වුත්තනයයන. අට්ඨමනවමානි 
උත්තානත්ථායනවවුත්තනයත්තා. 

තරුණරුක්ඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. නිදානසුත්තවණ්ණනා 
60. බහුවචනවයසනාති කුරූ නාම ජානපදියනො රාජකුමාරා, යතසං

නිවායසොඑයකොපිජනපයදොරුළ්හීවයසන ‘‘කුරූ’’තිඑවං බහුවචනවයසන. 

යත්ථ භගවයතො වසයනොකාසභූයතො යකොචි විහායරො න යහොති, තත්ථ
යකවලං යගොචරගාමකිත්තනංනිදානකථායපකතියථා ‘‘සක්යකසුවිහරති
යදවදහංනාමසකයානං නිගයමො’’ති.‘‘ආයස්මා’’තිවා‘‘යදවානංපියයො’’ති

වා භවන්ති වා පියසමුදාහායරො එයසොති ආහ ‘‘ආෙස්මාති

පිෙවචනයමත’’න්ති. තයිදං පියවචනං ගාරවවයසන වුච්චතීති ආහ 

‘‘ගරුවචනයමත’’න්ති. අතිදූරං අච්චාසන්නං අතිසම්මුඛා අතිපච්ඡයතො

උපරිවායතො උන්නතප්පයදයසොති ඉයම ඡ නිසජ්ජයදොසා. 

නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්ජිට්ඨපභස්සරවයසන ඡබ්බණ්ණානං. 
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කුෙසඞ්ගහත්ථාොති කුලානුද්දයතාවයසන කුලානුග්ගණ්හනත්ථාය. 

සහස්සභණ්ඩිකං නික්ඛිපන්යතො විෙ භික්ඛාපටිග්ගණ්හයනන යතසං
අභිවාදනාදිසම්පටිච්ඡයනන ච පුඤ්ඤාභිසන්දස්ස ජනයනන. 

පටිසම්මජ්ජිත්වාති අන්යතවාසියකහි සම්මට්ඨට්ඨානං සක්කච්චකාරිතාය

පුන සම්මජ්ජිත්වා. උභෙන්තයතො පට්ඨාෙ මජ්ඣන්ති ආදියතො පට්ඨාය

යවදනං, ජරාමරණයතො පට්ඨාය ච යවදනං පායපත්වා සම්මසනමාහ. 

තික් ත්තුන්ති ‘‘ආදියතො පට්ඨාය අන්ත’’න්තිආදිනා 
වුත්තචතුරාකාරුපසංහියත තයයො වායර. යතන ද්වාදසක්ඛත්තුං
සම්මසනමාහ. අම්හාකං භගවතා ගම්භීරභායවයනව කථිතත්තා 
යසසබුද්යධහිපි එවයමව කථියතොති ධම්මන්වයය ඨත්වා වුත්තං 

‘‘සබ්බබුද්යධහි…යප.…කථියතො’’ති. 

පමාණාතික්කයමති අපරිමාණත්යථ ‘‘යාවඤ්චිදං යතන

භගවතා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.3) විය. අතියරකභාවයජොතයනො හි යං යාව-

සද්යදො. යතනාහ ‘‘අතිගම්භීයරොති අත්යථො’’ති. අවභාසති ඛායතිඋපට්ඨාති

ඤාණස්ස. තථා උපට්ඨානඤ්හි සන්ධාය ‘‘දිස්සතී’’ති වුත්තං. නනු එස 

පටිච්චසමුප්පායදො එකන්තගම්භීයරොව, අථ කස්මා ගම්භීරාවභාසතා

යජොතිතාති? සච්චයමතං, එකන්තගම්භීරතාදස්සනත්ථයමව පනස්ස

ගම්භීරාවභාසග්ගහණං, තස්මා අඤ්ඤත්ථ ලබ්භමානං චාතුයකොටිකං
බයතියරකමුයඛන නිදස්යසත්වා තයමවස්ස එකන්තගම්භීරතං විභායවතුං 

‘‘එකං හී’’තිආදි වුත්තං. එතං නත්ථීති අගම්භීයරො අගම්භීරාවභායසො චාති
එතං ද්වයං නත්ථි. යතන යථාදස්සියත චාතුයකොටියක පච්ඡිමා එකයකොටි

ලබ්භතීතිදස්යසති.යතනාහ ‘‘අෙං හී’’තිආදි. 

යයහි ගම්භීරභායවහි පටිච්චසමුප්පායදො ‘‘ගම්භීයරො’’ති වුච්චති, යත

චතූහි උපමාහි උල්ලිඞ්යගන්යතො ‘‘භවග්ගග්ගහණාො’’තිආදිමාහ. යථා

භවග්ගග්ගහණත්ථං හත්ථං පසායරත්වා ගයහතුං න සක්කා දූරභාවයතො, 
එවං සඞ්ඛාරාදීනං අවිජ්ජාදිපච්චයසම්භූතසමුදාගතත්යථො පකතිඤායණන
ගයහතුං න සක්කා. යථා සියනරුං භින්දිත්වා මිඤ්ජං පබ්බතරසං

පාකතිකපුරියසන නීහරිතුං න සක්කා, එවං පටිච්චසමුප්පාදගයත
ධම්මත්ථාදියක පකතිඤායණන භින්දිත්වා විභජ්ජ පටිවිජ්ඣනවයසන 
ජානිතුංනසක්කා. යථා මහාසමුද්දං පකතිපුරිසස්සබාහුද්වයවයසනපාරං
තරිතුං න සක්කා. එවං යවපුල්ලට්යඨන මහාසමුද්දසදිසං පටිච්චසමුප්පාදං
පකතිඤායණන යදසනාවයසන පරිහරිතුං න සක්කා. යථා පථවිං

පරිවත්යතත්වාපාකතිකපුරිසස්සපථයවොජංගයහතුංන සක්කා, එවංඉත්ථං
අවිජ්ජාදයයො සඞ්ඛාරාදීනං පච්චයා යහොන්තීති යතසං 
පටිච්චසමුප්පාදසභායවො පාකතිකඤායණන නීහරිත්වා ගයහතුං න

සක්යකොති, එවං චතුබ්බිධගම්භීරතාවයසනචතස්යසොඋපමායයොයජතබ්බා.
පාකතිකඤාණවයසන චායමත්ථයයොජනා කතා දිට්ඨසච්චානං තත්ථ

පටියවධසබ්භාවයතො, තථාපි යස්මා සාවකානං පච්යචකබුද්ධානඤ්ච තත්ථ
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පටුන 

සප්පයදසයමව ඤාණං, බුද්ධානංයයව නිප්පයදසං. තස්මා වුත්තං 

‘‘බුද්ධවිසෙංපඤ්හ’’න්ති. 

මාති පටියසයධ නිපායතො. ස්වායං ‘‘උත්තානකුත්තානයකො විය

ඛායතී’’ති වචනං සන්ධාය වුත්යතොති ආහ ‘‘මා භණීති අත්යථො’’ති. 

උස්සායදන්යතොති පඤ්ඤාවයසන උක්කංසන්යතොති අත්යථො. 

අපසායදන්යතොති නිබ්භච්ඡන්යතො, නිග්ගණ්හන්යතොති අත්යථො. යතනාති
මහාපඤ්ඤභායවන. 

තත්ථාතියථරස්සසතිපිඋත්තානභායව පටිච්චසමුප්පාදස්සඅඤ්යඤසං

ගම්භීරභායව. සුයභොජනරසපුට්ඨස්සාති සුන්දයරන යභොජනරයසන

යපොසිතස්ස. කතයෙොගස්සාති නිබ්බුද්ධපයයොයග කතපරිචයස්ස. 

මල්ෙපාසාණන්තිමල්යලහිමහාබයලයහවඛිපිතබ්බපාසාණං. කුහිංඉමස්ස

භාරිෙට්ඨානන්තිකස්මිංපස්යසඉමස්සපාසාණස්ස ගරුතරපයදයසොතිතස්ස
සල්ලහුකභාවංදීයපන්යතොවදති. 

තිමිරපිඞ්ගයෙයනව දීයපන්ති තස්ස මහාවිප්ඵාරභාවයතො. යතනාහ 

‘‘තස්ස කිරා’’තිආදි. පක්කුථතීති පක්කුථන්තං විය පරිවත්තති පරියතො
වත්තති. ලක්ඛණවචනඤ්යහතං. පිට්ඨියං සකලිකඅට්ඨිකා පිට්ඨිපත්තං. 

කායූපපන්නස්සාති මහතා කායයන උයපතස්ස, මහාකායස්සාති අත්යථො. 

පිඤ්ඡ වට්ටීති පිඤ්ඡ කලායපො. සුපණ්ණවාතන්ති නාගග්ගහණාදීසු
පක්ඛපප්යඵොටනවයසන උප්පජ්ජනකවාතං. 

‘‘පුබ්බූපනිස්සයසම්පත්තියා’’තිආදිනා උද්දිට්ඨකාරණානි විත්ථාරයතො

විවරිතුං ‘‘ඉයතොකිරා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ ඉයතොතිඉයතොභද්දකප්පයතො. 

සතසහස්සියමති සතසහස්සයම. හංසවතී නාම නගරං අයහොසි ජාතනගරං. 

ධුරපත්තානීතිබාහිරපත්තානි, යානි දීඝතමානි. 

කනිට්ඨභාතාති යවමාතිකභාතා කනිට්යඨො යථා අම්හාකං භගවයතො
නන්දත්යථයරො. බුද්ධානඤ්හි සයහොදරා භාතයරො නාම න යහොන්ති. තත්ථ 

යජට්ඨා තාව නුප්පජ්ජන්ති, කනිට්ඨානං පන අසම්භයවො එව. යභොගන්ති

විභවං. උපසන්යතොති යචොරජනිතසඞ්යඛොභවූපසයමන උපසන්යතො
ජනපයදො. 

ද්යව සාටයකනිවායසත්වාතිසාටකද්වයයමවඅත්තයනොකායපරිහාරියං

කත්වා, ඉතරංසබ්බසම්භාරංඅත්තනායමොයචත්වා. 

පත්තග්ගහණත්ථන්ති අන්යතොපක්ඛිත්තඋණ්හයභොජනත්තා පත්තස්ස
අපරාපරං හත්යථ පරිවත්යතන්තස්ස සුයඛන පත්තග්ගහණත්ථං. 

උත්තරිසාටකන්ති අත්තයනොඋත්තරියං සාටකං. එතානි පාකටට්ඨානානීති
එතානියථාවුත්තානිභගවයතො යදසනායපාකටානිබුද්යධබුද්ධසාවයකච
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උද්දිස්ස යථරස්ස පුඤ්ඤකරණට්ඨානානි, පච්යචකබුද්ධං පන
යබොධිසත්තඤ්චඋද්දිස්සයථරස්සපුඤ්ඤකරණට්ඨානානි බහූනියයව. 

පටිසන්ධිං ගයහත්වාති අම්හාකං යබොධිසත්තස්ස
පටිසන්ධිග්ගහණදිවයසයයවපටිසන්ධිංගයහත්වා. 

උග්ගහනං පාළියා උග්ගණ්හනං, සවනං අත්ථසවනං, පරිපුච්ඡනං 

ගණ්ඨිට්ඨායනසුඅත්ථපරිපුච්ඡනං, ධාරණං පාළියා පාළිඅත්ථස්සචචිත්යත

ඨපනං. සබ්බඤ්යචතං ඉධ පටිච්චසමුප්පාදවයසන යවදිතබ්බං, සබ්බස්සපි

බුද්ධවචනස්සවයසනාතිපිවට්ටති. යසොතාපන්නානඤ්ච…යප.…උපට්ඨාති 

තත්ථ සම්යමොහවිගයමන ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං

නියරොධධම්ම’’න්ති අත්තපච්චක්ඛවයසන උපට්ඨානයතො. 

නාමරූපපරිච්යඡයදොති සහ පච්චයයන නාමරූපස්ස පරිච්ඡිජ්ජ අවයබොයධො. 

චතූහීතිධම්මගම්භීරාදීහි චතූහිගම්භීරතාහිසබ්බාපි ගම්භීරතා. 

සාවයකහි යදසිතා යදසනාපි පන සත්ථු එව යදසනාති ආහ ‘‘මො

දින්නනයෙ ඨත්වා’’ති. ‘‘යසක්යඛන නාම නිබ්බානං සබ්බාකායරන
පටිවිද්ධංනයහොතී’’තිනතස්සගම්භීරතාතිතස්සගම්භීරස්ස උපාදානස්ස

ගම්භීරතා විය සුට්ඨු දිට්ඨා නාම යහොති. තස්මා ආහ ‘‘ඉදං නිබ්බානයමව

ගම්භීරං, පච්චොකායරො පන උත්තානයකො ජායතො’’ති. නිබ්බානඤ්හි

සබ්යබපි අයසක්ඛා සබ්බයසො පටිවිජ්ඣන්ති නිප්පයදසත්තා, පච්චයාකාරං

පනසම්මාසම්බුද්ධායයව අනවයසසයතො පටිවිජ්ඣන්ති, නඉතයර.තස්මා 
පච්චයවයසන ‘‘ඉදංඅපරද්ධ’’න්තිවුත්තංයථරංඅපසායදන්යතන.තයමව

හිස්සඅනවයසසයතො පටියවධාභාවංවිභායවතුං ‘‘අථකස්මා’’තිආදිවුත්තං.
අසතිපි ධම්මයතො යභයද සංයයොජනත්ථඅනුසයත්ථවයසන පන යතසං

ලබ්භමානයභදංගයහත්වා ‘‘ඉයමචත්තායරොකියෙයස’’තිවුත්තං.අඤ්යඤො

හි යතසං බන්ධනත්යථො, අඤ්යඤො ථාමගමනට්යඨොති. එස නයයො
යසයසසුපි. ඉති ඉයමසං කියලසානං අප්පහීනත්තා තථාරූපං 
උපනිස්සයසම්පදං අභාවයයතොව අනුත්තානයමව ධම්මං උත්තානන්ති න 

වත්තබ්බයමවාතිඅධිප්පායයො. චත්තාරිඅට්ඨයසොළසවා අසඞ්ය යෙයානීති
ඉදං මහායබොධිසත්තානං සන්තායන යබොධිපරිපාචකධම්මානං 

තික්ඛමජ්ඣිමමුදුභාවසිද්ධකාලවියසසදස්සනං, තඤ්චයඛොමහාභිනීහාරයතො

පට්ඨායාති වදන්ති. එයතහීති 

යථාවුත්තබුද්ධසාවකඅග්ගසාවකපච්යචකබුද්ධසම්මාසම්බුද්ධානං

වියසසාධිගයමහි. පච්චනීකන්ති පටික්කූලං විරුද්ධං. සබ්බථා 
පච්චයාකාරපටියවයධො නාම සම්මාසම්යබොධියාධිගයමො එවාති වුත්තං 

‘‘පච්චොකාරං පටිවිජ්ඣිතුං වාෙමන්තස්යසවා’’ති. නවහි ආකායරහීති

උප්පාදාදීහි නවහි පච්චයාකායරහි. වුත්තඤ්යහතං පටිසම්භිදාෙං (පටි. ම.
1.45) – 
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‘‘අවිජ්ජාසඞ්ඛාරානං උප්පාදට්ඨිති ච පවත්තට්ඨිති ච නිමිත්තට්ඨිති ච
ආයූහනට්ඨිති ච සංයයොගට්ඨිති ච පලියබොධට්ඨිති ච සමුදයට්ඨිති ච 

යහතුට්ඨිති ච පච්චයට්ඨිති ච, ඉයමහි නවහාකායරහි අවිජ්ජා පච්චයයො, 
සඞ්ඛාරා පච්චයසමුප්පන්නා’’තිආදි. 

තත්ථ නවහාකායරහීති නවහි පච්චයභාවූපගමයනහි ආකායරහි.

උප්පජ්ජතිඑතස්මාඵලන්ති උප්පායදො, ඵලුප්පත්තියාකාරණභායවො.සතිච

අවිජ්ජාය සඞ්ඛාරා උප්පජ්ජන්ති, නාසති, තස්මා අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං
උප්පායදොයහොති.තථාඅවිජ්ජාය සතිසඞ්ඛාරාපවත්තන්තිචනිමියන්තිච.

යථා ච භවාදීසු ඛිපන්ති, එවං යතසං අවිජ්ජා පච්චයයො යහොති, තථා
ආයූහන්ති ඵලුප්පත්තියා ඝයටන්ති සංයුජ්ජන්ති අත්තයනො ඵයලන. යස්මිං

සන්තායන සයං උප්පන්නා, තං පලිබුන්ධන්ති පච්චයන්තරසමවායය

උදයන්ති උප්පජ්ජන්ති, හියනොති ච සඞ්ඛාරානං කාරණභාවං උපගච්ඡති.
පටිච්ච අවිජ්ජං සඞ්ඛාරා අයන්ති පවත්තන්තීති එවං අවිජ්ජාය සඞ්ඛාරානං

කාරණභාවූපගමනවියසසා උප්පාදාදයයො යවදිතබ්බාති. උප්පාදට්ඨිතීති ච

තිට්ඨතිඑයතනාතිඨිති, කාරණං.උප්පායදොඑවඨිතිඋප්පාදඨිති.එසනයයො
යසයසසුපි. ඉදඤ්ච පච්චයාකාරදස්සනං යථා පුරියමහි මහායබොධිමූයල

පවත්තිතං, තථා අම්හාකං භගවතාපි පවත්තිතන්ති අච්ඡරියයවගාභිහතා
දසසහස්සියලොකධාතු සඞ්කම්පි සම්පකම්පීති දස්යසන්යතො 

‘‘දිට්ඨමත්යත’’තිආදිමාහ. 

එතස්සධම්මස්සාතිඑතස්ස පටිච්චසමුප්පාදසඤ්ඤිතස්සධම්මස්ස.යසො

පන යස්මා අත්ථයතො යහතුප්පභවානං යහතු. යතනාහ ‘‘එතස්ස

පච්චෙධම්මස්සා’’ති. ජාතිආදීනං ජරාමරණපච්චයතායාති අත්යථො.
නාමරූපපරිච්යඡයදොතස්සචපච්චයපරිග්ගයහොන පඨමාභිනියවසමත්යතන

යහොති, අථ යඛො තත්ථ අපරාපරං ඤාණුප්පත්තිසඤ්ඤියතන අනු අනු 

බුජ්ඣයනන. තදුභයභාවං පන දස්යසන්යතො ‘‘ඤාතපරිඤ්ඤාවයසන 

අනනුබුජ්ඣනා’’ති ආහ. නිච්චසඤ්ඤාදීනං පජහනවයසන පවත්තමානා
විපස්සනාධම්යම පටිවිජ්ඣති එව නාම යහොති පටිපක්ඛවික්ඛම්භයනන

තික්ඛවිසදභාවාපත්තියතො, තදධිට්ඨානභූතා ච තීරණපරිඤ්ඤා අරියමග්යගො
ච පරිඤ්ඤාපහානාභිසමයවයසන පවත්තියා 
තීරණප්පහානපරිඤ්ඤාසඞ්ගයහො චාති තදුභයපටියවධාභාවං දස්යසන්යතො 

‘‘තීරණප්පහානපරිඤ්ඤාවයසන අප්පටිවිජ්ඣනා’’ති ආහ. තන්තං වුච්චති
පටවීනනත්ථං තන්තවායයති තන්තං ආවඤ්ඡිත්වා පසාරිතසුත්තවට්ටිතං 

නීයතීති කත්වා, තං පන තන්තාකුලතාය නිදස්සනභායවන ආකුලයමව

ගහිතන්ති ආහ ‘‘තන්තං විෙ ආකුෙජාතා’’ති. සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං

විත්ථාරයතො දස්යසන්යතො ‘‘ෙථා නාමා’’තිආදි වුත්තං. සමායනතුන්ති

පුබ්යබනාපරං සමං කත්වා ආයනතුං, අවිසමං උජුං කාතුන්ති අත්යථො.

තන්තයමව වා ආකුලං තන්තාකුලං, තන්තාකුලං විය ජාතා භූතා 

තන්තාකුෙකජාතා. මජ්ඣිමංපටිපදංඅනුපගන්ත්වා අන්තද්වයපක්ඛන්යදන



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

පච්චයාකායර ඛලිත්වා ආකුලබයාකුලා යහොන්ති, යතයනව 
අන්තද්වයපක්ඛන්යදන තංතංදිට්ඨිග්ගාහවයසන පරිබ්භමන්තා උජුකං 

ධම්මට්ඨිතිතන්තං පටිවිජ්ඣිතුං න ජානන්ති. යතනාහ ‘‘න සක්යකොන්ති

පච්චොකාරං උජුං කාතු’’න්ති. ද්යව යබොධිසත්යතති

පච්යචකයබොධිසත්තමහායබොධිසත්යත. අත්තයනො ධම්මතාොති අත්තයනො

සභායවන, පයරොපයදයසන විනාති අත්යථො. තත්ථ තත්ථ ගුළකජාතන්ති

තස්මිංතස්මිංඨායනජාතගුළකං පිණ්ඩිසුත්තං.තයතොඑව ගණ්ඨිබද්ධන්ති

වුත්තං. පච්චයෙසු පක් ලිත්වාති අනිච්චදුක්ඛානත්තාදිසභායවසු 

පච්චයධම්යමසු නිච්චාදිභාවවයසන පක්ඛලිත්වා. පච්චයෙ උජුං කාතුං 

අසක්යකොන්යතොති තස්යසව නිච්චාදිගාහස්ස අවිස්සජ්ජනයතො 
පච්චයධම්මනිමිත්තං අත්තයනො දස්සනං උජුං කාතුං අසක්යකොන්යතො 
ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්ථවයසන ගණ්ඨිකජාතා යහොන්තීති ආහ 

‘‘ද්වාසට්ඨි…යප.…ගණ්ඨිබද්ධා’’ති. 

යෙහියකචි සමණාවාබ්රාහ්මණාවා සස්සතදිට්ඨිආදි දිට්ඨියෙොනිස්සිතා 

අල්ලීනා, විනනයතො කුලාතිඉත්ථිලිඞ්ගවයසනලද්ධනාමස්සතන්තවායස්ස 

ගණ්ඨිකං නාමආකුලභායවනඅග්ගයතොවාමූලයතොවාදුවිඤ්යඤයයාවයවං

ඛලිතබන්ධසුත්තන්ති ආහ ‘‘කුොගණ්ඨිකං වුච්චති

යපසකාරකඤ්ජිෙසුත්ත’’න්ති. සකුණිකාති වට්ටචාටකසකුණිකා. සා හි
රුක්ඛසාඛාසුඔලම්බනකුලාවකා යහොති.තඤ්හිසාකුලාවකංතයතොතයතො

තිණහීරාදියක ආයනත්වා තථා තථා විනන්ධති, යථා යතසං 

යපසකාරකඤ්ජියසුත්තං විය අග්යගන වා අග්ගං, මූයලන වා මූලං

සමායනතුං වියවයචතුං වා නසක්කා. යතනාහ ‘‘ෙථා’’තිආදි. තදුභෙම්පීති

කුලාගණ්ඨිකන්ති වුත්තං කඤ්ජියසුත්තං කුලාවකඤ්ච. පුරිමනයෙයනවාති
‘‘එවයමවසත්තා’’තිආදිනා පුබ්යබවුත්තනයයයනව. 

කාමං මුඤ්ජපබ්බජතිණානි යථාජාතානිපි දීඝභායවන පතිත්වා 

අරඤ්ඤට්ඨායන අඤ්ඤමඤ්ඤං විනන්ධිත්වා ආකුලානි හුත්වා තිට්ඨන්ති, 

තානිපනතථා දුබ්බියවචියානියථාරජ්ජුභූතානීතිදස්යසතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි
වුත්තං.යසසයමත්ථයහට්ඨාවුත්තනයයමව. 

අපායෙොති අයයන සුයඛන, සුඛයහතුනා වා විරහියතො. දුක් ස්ස

ගතිභාවයතොති අපායිකස්ස දුක්ඛස්ස පවත්තිට්ඨානභාවයතො. 

සු සමුස්සෙයතොති ‘‘අබ්භුදයයතො විනිපතිතත්තා’’ති විරූපං නිපතිතත්තා

යථා යතනත්තභායවන සුඛසමුස්සයයො න යහොති, එවං නිපතිතත්තා. 

ඉතයරොතිසංසායරොනනු ‘‘අපාය’’න්තිආදිනා වුත්යතොපි සංසායරො එවාති? 

සච්චයමතං, නිරයාදීනංපනඅධිමත්තදුක්ඛභාවදස්සනත්ථං අපායාදිග්ගහණං

යගොබලිබද්දඤායයන අයමත්යථො යවදිතබ්යබො.  න්ධානඤ්ච පටිපාටීති

පඤ්චන්නං ඛන්ධානං යහතුඵලභායවන අපරාපරුප්පත්ති. අබ්යභොච්ඡන්නං

වත්තමානාතිඅවිච්යඡයදනපවත්තමානා. 
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තංසබ්බම්පීතිතං‘‘අපාය’’න්තිආදිනා වුත්තංසබ්බංඅපායදුක්ඛඤ්යචව

වට්ටදුක්ඛඤ්ච. මහාසමුද්යද වාතක්ඛිත්තා නාවා විොති ඉදං
පරිබ්භමනට්ඨානස්ස මහන්තභාවදස්සනත්ථඤ්යචව පරිබ්භමනස්ස
අනවත්තිතදස්සනත්ථඤ්චයවදිතබ්බං.යසසං වුත්තනයයමව. 

නිදානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුක්ඛවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මහාවග්යගො 

1. අස්සුතවාසුත්තවණ්ණනා 
61. ‘‘අස්සුතවා’’ති යසොතද්වාරානුසායරන උපධාරිතං, උපධාරණං වා

සුතං අස්ස අත්ථීති සුතවා, තප්පටික්යඛයපන න සුතවාති අස්සුතවා. වා-

සද්යදොචායං පසංසායං, අතිසයස්සවායබොධනයකො, තස්මායස්සපසංසිතං, 

අතිසයයනවා සුතං අත්ථි, යසො ‘‘සුතවා’’තිසංකියලසවිද්ධංසනසමත්යථො
පරියත්තිධම්මපරිචයයො‘‘තංසුත්වාතථත්තාය පටිපත්තිචසුතවා’’තිඉමිනා
පයදන පකාසියතො. අථ වා යසොතබ්බයුත්තං සුත්වා කත්තබ්බනිප්ඵත්තිං
සුණීතිසුතවා.තප්පටික්යඛයපනනසුතවාතිඅස්සුතවා.යතනාහු යපොරාණා

‘‘ආගමාධිගමාභාවා, යඤයයයො අස්සුතවා ඉතී’’ති. තථා චාහ
‘‘ඛන්ධධාතු…යප.… විනිච්ඡයරහියතො’’ති. තත්ථ වාචුග්ගතකරණං 

උග්ගයහො, තත්ථ පරිපුච්ඡනං පරිපුච්ඡා, කුසයලහි සහ

යචොදනාපරිහරණවයසන විනිච්ඡයස්ස කාරණං විනිච්ඡයෙො. පුථූනන්ති

බහූනං. කියෙසාදීනං කියලසාභිසඞ්ඛාරානං විත්ථායරතබ්බං 

පටිසම්භිදාමග්ගනිද්යදයසසු (මහානි. 51, 94) ආගතනයයන. 

අන්ධපුථුජ්ජයනො ගහියතො ‘‘නාලං නිබ්බින්දිතු’’න්තිආදිවචනයතො. 

ආසන්නපච්චක්ඛවාචී ඉදං-සද්යදොති ආහ ‘‘ඉමස්මින්ති

පච්චුප්පන්නපච්චක් කාෙං දස්යසතී’’ති. චතූසු මහාභූයතසු නියුත්යතොති 

චාතුමහාභූතියකො. යථා පන මහාමත්තිකාය නිබ්බත්තං මත්තිකාමයං, 

එවමයං චතූහි මහාභූයතහි නිබ්බත්යතො ‘‘චතුමහාභූතමයෙො’’ති වුත්තං. 

නිබ්බින්යදෙයාති නිබ්බින්දනම්පි ආපජ්යජයය. නිබ්බින්දනා නාම

උක්කණ්ඨනා අනභිරතිභාවයතොති වුත්තං ‘‘උක්කණ්යඨෙයා’’ති. 

විරජ්යජෙයාති වීතරායගො භයවයය. යතනාහ ‘‘න රජ්යජෙයා’’ති. 

විමුච්යචෙයාති ඉධ පන අච්චන්තාය විමුච්චනං අධිප්යපතන්ති ආහ 

‘‘මුච්චිතුකායමො භයවෙයා’’ති. චතූහි ච රූපජනකපච්චයයහි ආගයතො

චයයොති, ආචයෙො, වුද්ධි. චයයතො අපක්කයමොති අපචයෙො, පරිහානි. 

ආදානන්තිගහණං, පටිසන්ධියානිබ්බත්ති. යභයදොති ඛන්ධානංයභයදො.යසො

හි කයළවරස්සනික්යඛයපොතිවුත්යතොතිආහ ‘‘නික්ය පනන්ති යභයදො’’ති. 

පඤ්ඤාෙන්තීති පකාරයතො ඤායන්ති. රූපං පරිග්ගයහතුං 

පරිග්ගණ්හනවයසනපි රූපං ආලම්බිතුං. අයුත්තරූපං කත්වා තණ්හාදීහි
පරිග්ගයහතුං අරූපං පරිග්ගණ්හිතුං යුත්තරූපං කයරොති යතසං භික්ඛූනං 
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සප්පායභාවයතො. යතනාහ ‘‘කස්මා’’තිආදි. නික්කඩ්ෙන්යතොති තයතො
ගාහයතොනීහරන්යතො. 

මනාෙතනස්යසව නාමං, න සමාධිපඤ්ඤත්තීනං ‘‘චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච

භාවයං (සං. නි. 1.23, 192; යපටයකො. 22; මි. ප. 1.9.9), චිත්යතො

ගහපතී’’තිආදීසු(ධ.ප.අට්ඨ.74) විය.චිත්තීකාතබ්බභූතංවත්ථුඑතස්සාති

චිත්තවත්ථු, තස්සභායවො චිත්තවත්ථුතා, යතනකාරයණනචිත්තභාවමාහ. 

චිත්තයගොචරතාොති චිත්තවිචිත්තවිසයතාය. සම්පයුත්තධම්මචිත්තතාොති
රාගාදිසද්ධාදිසම්පයුත්තධම්මවයසන චිත්තසභාවත්තා. යතන චිත්තතාය

චිත්තත්තමාහ. විජානනට්යඨනාති බුජ්ඣනට්යඨන. අජ්යඣොසිතන්ති

අජ්යඣොසාභූතාය තණ්හාය ගහිතං. යතනාහ ‘‘තණ්හාො’’තිආදි. 

පරාමසිත්වාති ධම්මසභාවංඅනිච්චතාදිංඅතික්කමිත්වාපරයතොනිච්චාදියතො

ආමසිත්වා. අට්ඨසතන්ති අට්ඨාධිකං සතං. නව මානාති යසයයස්ස
‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා ආගතා නවවිධමානා. බ්රහ්මජායල ආගතා 

සස්සතවාදාදයයො ද්වාසට්ඨිදිට්ඨියෙො. එවන්ති වුත්තාකායරන. යස්මා

තණ්හාමානදිට්ඨිග්ගාහවයසනපුථුජ්ජයනනදළ්හග්ගාහංගහිතං, තස්මායසො 

තත්ථ නිබ්බින්දිතුං නිබ්බිදාඤාණංඋප්පායදතුං නසමත්යථො. 

භික් යවතිඑත්ථ ඉති-සද්යදොආදිඅත්යථො, යතන‘‘වර’’න්තිඑවමාදිකං

සඞ්ගණ්හාති. ඉදං අනුසන්ධිවචනං ‘‘කස්මා ආහා’’ති කයථතුකාමතාය

කාරණං පුච්ඡති. යතනාහ ‘‘පඨමං හී’’තිආදි. අස්සුතවතා පුථුජ්ජයනන. 

යතනාතිභගවතා. අයුත්තරූපංකතං ‘‘නිබ්බින්යදයයා’’තිආදිනාආදීනවස්ස

විභාවිතත්තා. අරූයප පනතථාආදීනවස්ස අවිභාවිතත්තා වුත්තං ‘‘අරූපං 

පරිග්ගයහතුං යුත්තරූප’’න්ති, යුත්තරූපං විය කතන්ති අධිප්පායයො. 

ගායහොති තණ්හාමානදිට්ඨිග්ගායහො. ‘‘නික් මිත්වා අරූපං ගයතො’’ති ඉදං

භගවතාආදීනවංදස්යසත්වාරූයපගායහොපටික්ඛිත්යතො, න අරූයප, තස්මා
‘‘කාතබ්යබො නු යඛො යසො තත්ථා’’ති මිච්ඡාගණ්හන්තානං යසො තයතො
රූපයතො නික්ඛමිත්වා අරූපං ගයතො විය යහොතීති කත්වා වුත්තං. 

තිට්ඨමානන්ති තිට්ඨන්තං. ‘‘ආපජ්ජිත්වා විය යහොතී’’ති සභායවන 

පවත්තමානං ‘‘පඨමවයෙ’’තිආදිනා රූපස්ස යභදං වයාදීහි විභජිත්වා
දස්යසති. 

පාදස්සඋද්ධරයණතියථාඨපිතස්සපාදස්ස උක්ඛිපයන. අතිහරණන්ති

යථාඋද්ධතං යථාට්ඨිතට්ඨානං අතික්කමිත්වා හරණං. වීතිහරණන්ති

උද්ධයතො පායදොයථාට්ඨිතංපාදංයථානඝට්යටති, එවංයථොකංපස්සයතො 

පරිණායමත්වාහරණං. යවොස්සජ්ජනන්තිතථාපරපාදං වීතිසායරත්වාභූමියං

නික්ඛිපනත්ථං අයවොස්සජ්ජනං. සන්නික්ය පනන්ති යවොස්සජ්යජත්වා

භූමියංසමංනික්ඛිපනංඨපනං. සන්නිරුජ්ඣනන්තිනික්ඛිත්තස්සසබ්බයසො

නිරුජ්ඣනං උප්පීළනං. තත්ථ තත්යථවාති තස්මිං තස්මිං පඨමවයාදියක 

එව. අවධාරයණන යතසං යකොට්ඨාසන්තරසඞ්කමනාභාවමාහ. ඔධීති 
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භායවො, පබ්බන්ති සන්ධි. පඨමවයාදයයො එව යහත්ථ ඔධි පබ්බන්ති ච

අධිප්යපතා. පටපටාෙන්තාති ‘‘පටපටා’’ඉති කයරොන්තාවිය, යතනයනසං

පවත්තික්ඛණස්ස ඉත්තරතං දස්යසති. එතන්ති එතං රූපධම්මානං
යථාවුත්තං තත්ථ තත්යථව භිජ්ජනං එවං වුත්තප්පකාරයමව. 

වට්ටිප්පයදසන්ති වට්ටියා පුලකං බරහං. තඤ්හි වට්ටියා පුලකං

අනතික්කමිත්වාව සා දීපජාලා භිජ්ජති. පයවණිසම්බන්ධවයසනාති
සන්තතිවයසන. 

රත්තින්ති රත්තියං. භුම්මත්යථ යහතං උපයයොගවචනං. එවං පන

අත්යථො න ගයහතබ්යබො අනුප්පන්නස්ස නියරොධාභාවයතො. 

පුරිමපයවණියතොති රූයප වුත්තපයවණියතො. අයනකානි

චිත්තයකොටිසතසහස්සානිඋප්පජ්ජන්තීතිවුත්තමත්ථං යථරවායදනදීයපතුං 

‘‘වුත්තම්පියචත’’න්තිආදිවුත්තං. අඩ්ෙචූළන්තියථොයකනඌනංඋපඩ්ඪං, 
තස්ස පන උපඩ්ඪං අධිකාරයතො වාහසතස්සාති විඤ්ඤායති.

‘‘අඩ්ඪචුද්දස’’න්ති යකචි, ‘‘අඩ්ඪචතුත්ථ’’න්ති අපයර. ‘‘සාධිකං
දියඩ්ඪසතං වාහා’’ති දළ්හං කත්වා වදන්තීති වීමංසිතබ්බං. චතුනාළියකො

තුම්යබො. මහාරඤ්ඤතාය පවද්ධං වනං පවනන්ති ආහ ‘‘පවයනති

මහාවයන’’ති. තන්ති පඨමං ගහිතසාඛං. අෙමත්යථොති අයං භූමිං
අයනොතරිත්වා ඨිතසාඛාය එව ගහණසඞ්ඛායතො අත්යථො. එතදත්ථයමව හි

භගවා ‘‘අරඤ්යඤ’’තිවත්වාපි‘‘පවයන’’තිආහ. 

අරඤ්ඤමහාවනං විොති අරඤ්ඤට්ඨායන බ්රහාරඤ්යඤ විය. 

ආරම්මයණොෙම්බනන්ති ආරම්මණස්ස අවලම්බනං. න වත්තබ්බං 

ආරම්මණපච්චයයන විනා අනුප්පජ්ජනයතො. එකජාතිෙන්ති

රූපාදිනීලාදිඑකසභාවං. ‘‘දිස්සති, භික්ඛයව, ඉමස්ස චාතුමහාභූතිකස්ස

කායස්ස ආචයයොපි අපචයයොපී’’ති වදන්යතන රූපයතො නීහරිත්වා අරූයප

ගායහොපතිට්ඨාපියතො නාම, ‘‘වරං, භික්ඛයව, අස්සුතවාපුථුජ්ජයනො’’තිආදිං

වදන්යතන අරූපයතො නීහරිත්වාරූයප ගායහොපතිට්ඨාපියතොනාම. 

නන්ති ගාහං. උභෙයතොති රූපයතො ච අරූපයතො ච. හරිස්සාමීති 

නීහරිස්සාමි. පරිවත්යතත්වාති මන්තං ජප්පිත්වා. කණ්යණ ධුයමත්වාති

කණ්යණ ධයමත්වා. අස්සාති විසස්ස. නිම්මයථත්වාති නිම්මද්දිත්වා, 
නීහරිත්වාතිඅධිප්පායයො. 

මග්යගොතියලොකුත්තරමග්යගො. ‘‘නිබ්බින්ද’’න්තිඉමිනාබලවවිපස්සනා
කථිතා. 

අස්සුතවාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. දුතියඅස්සුතවාසුත්තවණ්ණනා 
62. පච්චයභායවන සුඛයවදනාය හිතන්ති සු යවදනිෙං. යතනාහ 

‘‘සු යවදනාෙ පච්චෙ’’න්ති. පච්චයභායවො ච උපනිස්සයයකොටියා, න

සහජාතයකොටියා. යතනාහ ‘‘නනු චා’’තිආදි. ජවනයවදනාොති

ජවනචිත්තසහගතාය යවදනාය. තං සන්ධාොති තං උපනිස්සයපච්චයතං

සන්ධාය. එතන්තිඑතං ‘‘සුඛයවදනායපච්චය’’න්තිවචනංවුත්තං. එයසව

නයෙොති ඉමිනා ‘‘නනු ච යසොතසම්ඵස්යසො සුඛයවදනාය පච්චයයො න 

යහොතී’’ති එවමාදිං අතිදිසති. යසො සම්ඵස්යසො ජාති උප්පත්තිට්ඨානං

එතස්සාති තජ්ජාතිකං, යවදයිතං. තං පන යස්මා තස්ස ඵස්සස්ස

අනුච්ඡවිකයමව යහොති, තස්මා තස්සාරුප්පංතස්සඵස්සස්සඅනුරූපන්තිච 

අත්යථො වුත්යතො. වුත්තනයෙනාති ‘‘සුඛයවදනාය පච්චයයො’’තිආදිනා
වුත්තවිධිඅනුසායරන.අධරාරණියංඋත්තරාරණියාමන්තනවයසනඝට්ටනං 

ඉව සඞ්ඝට්ටනං ඵස්යසන යුගග්ගායහො, තස්ස පන ඝට්ටනස්ස

නිරන්තරප්පවත්තියා පිණ්ඩිතභායවොඉධසයමොධානං, නයකසඤ්චිද්වින්නං

තිණ්ණං වා සහාවට්ඨානන්ති වුත්තං ‘‘සඞ්ඝට්ටනසම්පිණ්ෙයනනාති

අත්යථො’’ති. අග්ගිචුණ්යණොති විප්ඵුලිඞ්ගං. වත්ථූති චක්ඛාදිවත්ථු
විසයසඞ්ඝට්ටනයතො. ලබ්භමායනොව ධම්යමො සඞ්ඝට්ටනං විය ගය්හතීති 

වුත්තං ‘‘සඞ්ඝට්ටනං විෙ ඵස්යසො’’ති. උස්මාධාතු විෙ යවදනා 
දුක්ඛසභාවත්තා. 

දුතියඅස්සුතවාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පුත්තමංසූපමසුත්තවණ්ණනා 
63. වුත්තනෙයමවාති යහට්ඨා ආහාරවග්ගස්ස පඨමසුත්යත

වුත්තනයයමව. ොභසක්කායරනාති ලාභසක්කාරසඞ්ඛාතාය
අට්ඨුප්පත්තියාතියකචි. ලාභසක්කායරවාඅට්ඨුප්පත්තියාතිඅපයර.යයොහි
ලාභසක්කාරනිමිත්තං පච්චයයසු යගයධන භික්ඛූනං

අපච්චයවක්ඛිතපරියභොයගො ජායතො, තං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා භගවා ඉමං 

යදසනං නික්ඛිපි. ෙමකමහායමයඝොති යහට්ඨා 
ඔලම්බනඋපරිඋග්ගමනවයසනසතපටලසහස්සපටයලොයුගළමහායමයඝො. 

තිට්ඨන්ති යචව භගවති කත්ථචි නිබද්ධවාසං වසන්යත, චාරිකම්පි
ගච්ඡන්යත අනුබන්ධන්ති ච. භික්ඛූනම්පි යයභුයයයන කප්පසතසහස්සං
තයතො භියයයොපි පූරිතදානපාරමිසඤ්චයත්තා තදා මහාලාභසක්කායරො

උප්පජ්ජතීති වුත්තං ‘‘එවං භික්ඛුසඞ්ඝස්සපී’’ති. සක්කයතොති 

සක්කාරප්පත්යතො. ගරුකයතොති ගරුකාරප්පත්යතො. මානියතොති බහුමයතො

මනසා පියායියතො ච. පූජියතොති මාලාදිපූජාය යචව චතුපච්චයාභිපූජාය ච

පූජියතො. අපචියතොති අපචායනප්පත්යතො. යස්ස හි චත්තායරො පච්චයය

සක්කත්වා සුඅභිසඞ්ඛයත පණීතපණීයත උපයනන්ති, යසො සක්කයතො.

යස්මිං ගරුභාවං පච්චුපට්ඨයපත්වා යදන්ති, යසො ගරුකයතො. යං මනසා 

පියායන්ති බහුමඤ්ඤන්ති, යසො බහුමයතො. යස්ස සබ්බයමතං පූජාවයසන
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කයරොන්ති, යසො පූජියතො. යස්ස අභිවාදනපච්චුට්ඨානඤ්ජලිකම්මාදිවයසන

පරමනිපච්චකාරං කයරොන්ති, යසො අපචියතො. භගවති භික්ඛුසඞ්යඝ ච
යලොයකො එවං පටිපන්යනො. යතන වුත්තං ‘‘යතන යඛො පන 

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

ොභග්ගෙසග්ගප්පත්තන්තිලාභස්සචයසස්සචඅග්ගංඋක්කංසං පත්තං. 

පඨමාහාරවණ්ණනා 

අස්සාති භගවයතො. ධම්මසභාවචින්තාවයසන පවත්තං

සයහොත්තප්පඤාණං ධම්මසංයවයගො. ධුවපටියසවනට්ඨානඤ්යහතං

සත්තානං, යදිදං ආහාරපරියභොයගො, තස්මා න තත්ථ 
අපච්චයවක්ඛණමත්යතන පාරාජිකං පඤ්ඤයපතුං සක්කාති අධිප්පායයො. 

ආහාරාති ‘‘පච්චයා’’තිආදිනා පුබ්යබ ආහායරසු වුත්තවිධිං සන්ධාය ආහ 

‘‘ආහාරා’’තිආදි. ඉදානි තත්ථ කත්තබ්බං අත්ථවණ්ණනං සන්ධාය 

‘‘යහට්ඨාවුත්තත්ථයමවා’’තිවුත්තං. 

ආදීනවන්ති යදොසං. ජාොතිභරියා. පතීතිභත්තා. අයපක්ඛාසද්දායචයත

පිතාපුත්තසද්දා විය, පාළියං පන ආ-කාරස්ස රස්සත්තං සානුනාසිකඤ්ච

කත්වාවුත්තං ‘‘ජාෙම්පතිකා’’ති.සම්මා ඵලංවහතීතිසම්බලං, සුඛාවහන්ති
අත්යථො. තථා හි තං ‘‘පයථ හිතන්ති පායථයය’’න්ති වුච්චති. මග්ගස්ස

කන්තාරපරියාපන්නත්තා වුත්තං ‘‘කන්තාරභූතං මග්ග’’න්ති. දුල්ලභතාය

තං උදකං තත්ථ තායරතීති කන්තාරං, නිරුදකං මහාවනං. රුළ්හීවයසන

ඉතරම්පිමහාවනංතථාවුච්චතීතිආහ ‘‘යචොරකන්තාර’’න්තිආදි.පරරාජූනං
යවරිආදීනඤ්චවයසන සප්පටිභයම්පිඅරඤ්ඤංඑත්යථවසඞ්ගහංගච්ඡතීති

වුත්තං ‘‘පඤ්චවිධ’’න්ති. 

ඝනඝනට්ඨානයතොති මංසස්ස බහලබහලං ථූලථූලං හුත්වා

ඨිතට්ඨානයතො. ‘‘තාදිසඤ්හි මංසං ගයහත්වා සුක්ඛාපිතං වල්ලූරං. සූයල

ආවුනිත්වා පක්කමංසං සූෙමංසං. විරළච්ඡාොෙං නිසීදිංසු ගන්තුං

අසමත්යථො හුත්වා. යගොවතකුක්කුරවතයදවතාොචනාදීහීති
යගොවතකුක්කුරවතාදිවතචරයණහි යචව යදවතායාචනාදීහි පණිධිකම්යමහි
චමහන්තංදුක්ඛංඅනුභූතං. 

යස්මා පන සාසයන සම්මාපටිපජ්ජන්තස්ස භික්ඛුයනො 
ආහාරපරියභොගස්ස ඔපම්මභායවන යතසං ජායම්පතිකානං

පුත්තමංසපරියභොයගො ඉධ භගවතා ආනීයතො, තස්මාස්ස නානාකායරහි

ඔපම්මත්තං විභායවතුං ‘‘යතසං යසො පුත්තමංසාහායරො’’තිආදි ආරද්ධං.

තත්ථ සජාතිමංසතාොති සමානජාතිකමංසභායවන, මනුස්සමංසභායවනාති
අත්යථො. මසුස්සමංසඤ්හි කුලප්පසුතමනුස්සානං අමනුඤ්ඤං යහොති

අපරිචිතභාවයතො ගාරය්හභාවයතො ච, තයතො එව ඤාතිආදිමංසතායාතිආදි
වුත්තං. තරුණමංසතායාතිආදි පන සභාවයතො අනභිසඞ්ඛාරයතො ච 



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

අමනුඤ්ඤාති කත්වා වුත්තං. අධූපිතතාොති අධූපිතභාවයතො. 

මජ්ඣත්තභායවයෙව ඨිතා. තයතො එව නිච්ඡන්දරාගපරියභොයග ඨිතාති
වුත්තං කන්තාරයතො නිත්ථරණජ්ඣාසයතාය. ඉදානි යය ච යත

අනපනීතාහායරො, න යාවදත්ථපරියභොයගො විගතමච්යඡරමලතා 
සම්යමොහාභායවො ආයතිං තත්ථ පත්ථනාභායවො සන්නිධිකාරාභායවො
අපරිච්චජනමදත්ථාභායවො අහීළනා අවිවාදපරියභොයගො චාති උපමායං

ලබ්භමානා පකාරවියසසා, යත තථා නීහරිත්වා උපයමයයය යයොයජත්වා

දස්යසතුං ‘‘න අට්ඨින්හාරුචම්මනිස්සිතට්ඨානානී’’තිආදි වුත්තං. තං

කාරණන්ති තං යතසං ජායම්පතීනං යාවයදව කන්තාරනිත්ථරණත්ථාය 
පුත්තමංසපරියභොගසඞ්ඛාතංකාරණං. 

නිස්සන්දපාටිකුෙයතං පච්චයවක් න්යතොපි කබළීකාරාහාරං

පරිවීමංසති. ෙථා යත ජාෙම්පතිකාතිආදිපි ඔපම්මසංසන්දනං.
‘‘පරිභුඤ්ජිතබ්යබොආහායරො’’තිපදං ආයනත්වාසම්බන්ධිතබ්බං.එසනයයො

ඉයතො පයරසුපි. අපටික්ඛිපිත්වාති අනපයනත්වා. වට්ටයකන විෙ 

කුක්කුයටන විෙ චාති විසදිසූදාහරණං. ඔධිං අදස්යසත්වාති

මහන්තග්ගහණවයසන ඔධිං අකත්වා. සීයහන විොති සදිසූදාහරණං. යසො
කිරසපදානයමවඛාදති. 

අගධිතඅමුච්ඡිතාදිභායවන පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො ‘‘අමච්ඡරායිත්වා’’තිආදි

වුත්තං.අබ්භන්තයරඅත්තානාම අත්ථීතිදිට්ඨි අත්තූපෙද්ධි, තංසහගයතන

සම්යමොයහන අත්තා ආහාරං පරිභුඤ්ජතීති. සතිසම්පජඤ්ඤවයසනපීති
‘‘අසියත පීයත ඛායියත සායියත සම්පජානකාරී යහොතී’’ති එත්ථ
වුත්තසතිසම්පජඤ්ඤවයසනපි. 

‘‘අයහො වත මයං…යප.… ලයභයය’’න්ති පත්ථනං වා, ‘‘හියයයො 
විය…යප.…නලද්ධ’’න්තිඅනුයසොචනංවාඅකත්වාතියයොජනා. 

‘‘සන්නිධිංනඅකංසු, භූමියංවානිඛණිංසු, අග්ගිනාවා ඣාපයිංසූ’’තින-
කාරංආයනත්වායයොජනා.එවංසබ්බත්ථ. 

පිණ්ඩපාතං වා අහීයළන්යතන දායකං වා අහීයළන්යතන 

පරිභුඤ්ජිතබ්යබොති යයොජනා. ස පත්තපාණීති යසො පත්තහත්යථො. 

නාවජානිොති න අවජානියා. අතිමඤ්ඤතීති අතික්කමිත්වා මඤ්ඤති, 

අවජානාතීති අත්යථො. 

‘‘තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිඤ්ඤායත’’ති වත්වා තාහි කබළීකාරාහාරස්ස 

පරිජානනවිධිංදස්යසන්යතො ‘‘කථ’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ සවත්ථුකවයසනාති

සසම්භාරවයසන, සභාවයතො පන රූපාහරණං ඔජමත්තං යහොති. ඉදඤ්හි
කබළීකාරාහාරස්ස ලක්ඛණං. කාමං රසාරම්මණං ජිව්හාපසායද

පටිහඤ්ඤති, යතන පන අවිනාභාවයතො සම්පත්තවිසයගාහිතාය ච
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ජිව්හාපසාදස්ස ‘‘ඔජට්ඨමකරූපං කත්ථ පටිහඤ්ඤතී’’ති වුත්තං. තස්සාති 

ජිව්හාපසාදස්ස. ඉයම ධම්මාති ඉයම යථාවුත්තභූතුපාදායධම්මා. තන්ති

රූපඛන්ධං. පරිග්ගණ්හයතොති පරිග්ගණ්හන්තස්ස. උප්පන්නා 

ඵස්සපඤ්චමකාධම්මාතිසබ්යබපියයයථානිද්ධාරිතා, යතහිසහප්පවත්තාව 

සබ්යබපි ඉයම. සරසෙක් ණයතොති අත්තයනොකිච්චයතො ලක්ඛණයතො ච. 

යතසං නාමරූපභායවන වවත්ථපිතානං පඤ්චන්නං ඛන්ධානං පච්චයයො 
විඤ්ඤාණං. ‘‘තස්ස සඞ්ඛාරා යතසං අවිජ්ජා’’ති එවං උද්ධං

ආයරොහනවයසන පච්චෙං. අයධොඔයරොහනවයසන පන සළායතනාදියක 

පරියෙසන්යතො අනුයෙොමපටියෙොමං පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති. 

සළායතනාදයයොපි හි රූපාරූපධම්මානං යථාරහං පච්චයභායවන

වවත්ථයපතබ්බාති. ොථාවයතොදිට්ඨත්තාති‘‘ඉදංරූපං, එත්තකංරූපං, න

ඉයතොභියයයො, ඉදංනාමං, එත්තකංනාමං, නඉයතොභියයයො’’තිචයථාභූතං

දිට්ඨත්තා. අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා, 

නිබ්බිදානුපස්සනා, විරාගානුපස්සනා, නියරොධානුපස්සනා, 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාති ඉමාසං සත්තන්නං අනුපස්සනානං වයසන.

යසොතිකබළීකාරාහායරො. තිෙක් ණ…යප.…සඞ් ාතාොතිඅනිච්චතාදීනං
තිණ්ණංලක්ඛණානං පටිවිජ්ඣනවයසනලක්ඛණවන්තසම්මසනවයසනච

පවත්තඤාණසඞ්ඛාතාය. පරිඤ්ඤායතො යහොති අනවයසසයතොනාමරූපස්ස

ඤාතත්තා තප්පරියාපන්නත්තා ච ආහාරස්ස. යතනාහ ‘‘තස්මිං 

යෙවා’’තිආදි. ඡන්දරාගාවකඩ්ෙයනනාතිඡන්දරාගස්ස පජහයනන. 

පඤ්ච කාමගුණා කාරණභූතා එතස්ස අත්ථීති පඤ්චකාමගුණියකො. 

යතනාහ ‘‘පඤ්චකාමගුණසම්භයවො’’ති. එකිස්සා තණ්හාය පරිඤ්ඤා 

එකපරිඤ්ඤා. සබ්බස්ස පඤ්චකාමගුණිකස්ස රාගස්ස පරිඤ්ඤා, 

සබ්බපරිඤ්ඤා. තදුභයස්සපි මූලභූතස්සආහාරස්ස පරිඤ්ඤා මූෙපරිඤ්ඤා. 

ඉදානිඉමාතිස්යසොපිපරිඤ්ඤායයොවිභායගනදස්යසතුං ‘‘යෙොභික්ඛූ’’තිආදි

ආරද්ධං. ජිව්හාද්වායර එකරසතණ්හං පරිජානාතීති ජිව්හාය රසං සායිත්වා 

ඉති පටිසඤ්චික්ඛති ‘‘යයො යයමත්ථ රයසො, යසො වත්ථුකාමවයසන

ඔජට්ඨමකරූපං යහොති ජිව්හායතනං පසායදො. යසො කිං නිස්සියතො? 
චතුමහාභූතනිස්සියතො. තංසහජායතො වණ්යණො ගන්යධො රයසො ඔජා
ජීවිතින්ද්රියන්ති ඉයම ධම්මා රූපක්ඛන්යධො නාම. යයො තස්මිං රයස 

අස්සායදො, අයං රසතණ්හා. තංසහගතා ඵස්සාදයයො ධම්මා චත්තායරො 
අරූපක්ඛන්ධා’’තිආදිවයසන.සබ්බංඅට්ඨකථායංආගතවයසනයවදිතබ්බං.

යතනාහ ‘‘යතන පඤ්චකාමගුණියකො රායගො පරිඤ්ඤායතොව යහොතී’’ති.

තත්ථ යතනාතියයොභික්ඛුජිව්හාද්වායර රසතණ්හංපරිජානාති, යතන.කථං
පන එකස්මිං ද්වායර තණ්හං පරිජානයතො පඤ්චසු ද්වායරසු රායගො

පරිඤ්ඤායතො යහොතීති ආහ ‘‘කස්මා’’තිආදි. තස්සායෙවාති තණ්හාය එව

තණ්හාසාමඤ්ඤයතො එකත්තනයවයසන වුත්තං. තත්ථාති පඤ්චසු

ද්වායරසු. උප්පජ්ජනයතොතිරූපරාගාදිභායවනඋප්පජ්ජනයතො.යලොයභොඑව

හි තණ්හායනට්යඨන ‘‘තණ්හා’’තිපි, රජ්ජනට්යඨන ‘‘රායගො’’තිපිවුච්චති.
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යතනාහ ‘‘සායෙව හී’’තිආදි. ඉදානි වුත්තයමවත්ථං ‘‘ෙථා’’තිආදිනා

උපමාය සම්පිණ්යඩති. පඤ්චමග්යග හනයතොති පඤ්චසු මග්යගසු

සඤ්චරිත්තංකයරොන්යතනමග්ගගාමියනොහනන්යතො ‘‘මග්යගහනයතො’’ති
වුත්යතො. 

සබයඤ්ජයන පිණ්ඩපාතසඤ්ඤියත භත්තසමූයහ මනුඤ්යඤ රූයප 

රූපසද්දාදයයො ලබ්භන්ති, තත්ථ පඤ්චකාමගුණරාගස්ස සම්භවං දස්යසතුං 

‘‘කථ’’න්තිආදි වුත්තං. සතිසම්පජඤ්යඤන පරිග්ගයහත්වාති
සබ්බභාගියයන කම්මට්ඨානපරිපාලයකන පරිග්ගයහත්වා. 

නිච්ඡන්දරාගපරියභොයගනාති මග්ගාධිගමසිද්යධන 

නිච්ඡන්දරාගපරියභොයගනපරිභුත්යත. යසොතිකාමගුණියකො රායගො. 

තස්මිංසතීතිකබළීකාරාහායරසති. තස්සාතිපඤ්චකාමගුණිකරාගස්ස. 

උප්පත්තියතොති උප්පජ්ජනයතො. න හි ආහාරාලායභන 

ජිඝච්ඡාදුබ්බලයපයරතස්ස කාමපරියභොගිච්ඡා සම්භවති. 

උපනිජ්ඣානචිත්තන්තිරාගවයසනඅඤ්ඤමඤ්ඤංඔයලොකනචිත්තං. 

නත්ථි තං සංයෙොජනන්ති පඤ්චවිධම්පි උද්ධම්භාගියසංයයොජනං

සන්ධාය වුත්තං. යතනාහ ‘‘යතන රායගන…යප.… නත්ථී’’ති. යතනාති

කාමරායගන. එත්තයකනාතියථාවුත්තායයදසනාය. කයථතුං වට්ටතීතිඉමං
පඨමාහාරකථංකයථන්යතනධම්මකථියකන. 

පඨමාහාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතිොහාරවණ්ණනා 

දුතියෙති දුතියයආහායර. උද්දාලිතචම්මාතිඋප්පාටිතචම්මා, සබ්බයසො

අපනීතචම්මාති අත්යථො. න සක්යකොති දුබ්බලභාවයතො, තථා හි ඉත්ථී

‘‘අබලා’’ති වුච්චති. සිොකුට්ටාදීනන්ති ආදි-සද්යදන

ඉට්ඨකකුට්ටමත්තිකාකුට්ටාදීනං සඞ්ගයහො. උණ්ණනාභීති මක්කටකං. 

සරබූති ඝරයගොළිකා. උච්චාලිඞ්ගපාණකා නාම යලොමසා පාණකා. 

ආකාසනිස්සිතාතිආකාසචාරියනො. ලුඤ්චිත්වාතිඋප්පායටත්වා. 

තිස්යසො පරිඤ්ඤාති යහට්ඨා වුත්තා ඤාතපරිඤ්ඤාදයයො තිස්යසො

පරිඤ්ඤා. තම්මූෙකත්තාති ඵස්සමූලකත්තා. යදසනාොවඅරහත්තාකථිතා 
සබ්බයසොයවදනාසු පරිඤ්ඤාතාසුකියලසානංයලසස්සපිඅභාවයතො. 

දුතියාහාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තතියාහාරවණ්ණනා 

අඞ්ගාරකාසුන්ති අඞ්ගාරරාසිං. ඵුණන්තීති අත්තයනො උපරි සයයමව

ආකිරන්තීති අත්යථො. යතනාහ ‘‘නරා රුදන්තා පරිදඩ්ඪගත්තා’’ති. නරාති
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පුරිසාති අත්යථො, න මනුස්සා. භෙඤ්හි මං වින්දතීති භයස්ස වයසන

කයරොන්යතො භයං ලභති නාම. සන්තරමායනොවාති සුට්ඨු තරමායනො එව

හුත්වා. යපොරිසං වුච්චති පුරිසප්පමාණං, තස්මා අතියරකයපොරිසා 

පුරිසප්පමාණයතො අධිකා. යතනාහ ‘‘පඤ්චරතනප්පමාණා’’ති. අස්සාති

කාසුයා. තදභායවතියතසං ජාලාධූමානංඅභායව. ආරකාවස්සාතිආරකාඑව
අස්ස. 

අඞ්ගාරකාසු විෙ යතභූමකවට්ටං එකාදසන්නං අග්ගීනං වයසන

මහාපරිළාහයතො. ජිවි…යප.…පුථුජ්ජයනො යතහි අග්ගීහිදහිතබ්බයතො. ද්යව

බෙ…යප.… කම්මං අනිච්ඡන්තස්යසව තස්ස වට්ටදුක්යඛ පාතනයතො.
ආයූහනූපකඩ්ඪනානං කාලයභයදො න චින්යතතබ්යබො එකන්තභාවියනො

ඵලස්සනිප්ඵාදිතත්තාතිආහ ‘‘කම්මං හී’’තිආදි. 

ඵස්යස වුත්තනයෙයනවාති තත්ථ ‘‘ඵස්යසො සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො’’ති

වුත්තං, ඉධ ‘‘මයනොසඤ්යචතනා සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො’’ති වත්තබ්බං. යසසං 

වුත්තනෙයමවාති. ‘‘තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භයවො’’ති
වචනයතො මයනොසඤ්යචතනාය තණ්හා මූලකාරණන්ති ආහ 

‘‘තණ්හාමූෙකත්තා මයනොසඤ්යචතනාො’’ති. යතනාහ ‘‘න හී’’තිආදි.
යකචි පන යස්මා මයනොසඤ්යචතනාය ඵලභූතං යවදනං පටිච්ච තණ්හා 

උප්පජ්ජති, තස්මාඑවංවුත්තන්තිවදන්ති. 

තතියාහාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුත්ථාහාරවණ්ණනා 

අනිට්ඨපාපනවයසන තංසමඞ්ගීපුග්ගලං ආගච්ඡතීති ආගු, පාපං, තං

චරතිසීයලනාති ආගුචාරී. යතනාහ ‘‘පාපචාරි’’න්ති. 

රාජා විෙ කම්මං පරමිස්සරභාවයතො. ආගුචාරී පුරියසො විෙ…යප.…

පුථුජ්ජයනො දුක්ඛවත්ථුභාවයතො. ආදින්නප්පහාරවණානි තීණි සත්තිසතානි

විෙ පුථුජ්ජනස්ස ආතුරමානමහාදුක්ඛපතිට්ඨංපටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං.යතනාහ 

සත්ති…යප.… දුක් න්ති. 

තම්මූෙකත්තාති පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණමූලකත්තා ඉයතො පරං
පවත්තනාමරූපස්ස. 

චතුත්ථාහාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුත්තමංසූපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අත්ථිරාගසුත්තවණ්ණනා 
64. චතුත්යථ යසොතියලොයභො. රඤ්ජනවයසනාතිරඞ්ගජාතංවියතස්ස

චිත්තස්ස අනුරඤ්ජනවයසන. නන්දනවයසනාති සප්පීතිකතාය
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ආරම්මණස්ස අභිනන්දනවයසන. තණ්හාෙනවයසනාති
විසයකත්තුකාමතායවයසන. එයකොඑවහියලොයභො පවත්තිආකාරවයසන

තථාවුත්යතො. පතිට්ඨිතන්තිලද්ධසභාවං. තත්ථාතිවට්යට.ආහායරතියකචි. 

විඤ්ඤාණන්ති අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං. විරුළ්හන්ති ඵලනිබ්බත්තියා

විරුළ්හිප්පත්තං.යතනාහ ‘‘කම්මංජවායපත්වා’’තිආදි.තත්ථ ජවායපත්වාති
ඵලං ගාහායපත්වා. අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණඤ්හි අත්තනා සහජාතානං
සහජාතාදිපච්චයයහි යචව ආහාරපච්චයයන ච පච්චයයො හුත්වා තස්ස
අත්තයනො ඵලුප්පාදයනසාමත්ථියත්තා විරුළ්හිප්පත්තං. යතනාහ ‘‘කම්මං
සන්තායන ලද්ධභාවං විරුළ්හිප්පත්තඤ්චස්ස යහොතී’’ති. වට්ටකථා එසාති

කත්වා ‘‘ෙත්ථාති යතභූමකවට්යට භුම්ම’’න්ති වුත්තං. සබ්බත්ථාති

සබ්යබසු. පුරිමපයද එතං භුම්මන්ති ‘‘යත්ථ තත්ථා’’ති ආගතං එතං
භුම්මවචනං පුරිමස්මිං පුරිමස්මිං පයද විසයභූයත. තඤ්හි ආරබ්භ එතං

‘‘යත්ථ තත්ථා’’ති භුම්මවචනං වුත්තං. ඉමස්මිං විපාකවට්යටති
පච්චුප්පන්යන විපාකවට්යට. ආයතිං වට්ටයහතුයක සඞ්ඛායර සන්ධාය

වුත්තං ‘‘යත්ථ අත්ථි ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තී’’ති වචනයතො. 

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තීති ච පටිසන්ධි අධිප්යපතාති වුත්තං ‘‘යත්ථ අත්ථි

ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති, අත්ථි තත්ථ ආයතිං ජාතිජරාමරණ’’න්ති. 

ජාතීතියචත්ථමාතුකුච්ඡියතොනික්ඛමනං අධිප්යපතං. ෙස්මිංඨායනතියස්මිං
කාරයණසති. 

කාරණඤ්යචත්ථ සඞ්ඛාරා යවදිතබ්බා. යත හි ආයතිං 

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තියා යහතූ, තණ්හාඅවිජ්ජායයො, කාලගතිආදයයො ච
කම්මස්ස සම්භාරා. යකචි පන කියලසවට්ටකම්මගතිකාලා චාති
අධිප්පායයන ‘‘කාලගතිආදයයො ච කම්මස්ස සම්භාරා’’ති වදන්ති.

තංතංභවපත්ථනාය තථා තථා ගයතො තිවියධො භයවොව යතභූමකවට්ටං. 

යතනාහ ‘‘යත්ථාති යතභූමකවට්යට’’ති. තථා චාහ ‘‘සසම්භාරකකම්මං

භයවසුරූපංසමුට්ඨායපතී’’ති. රූපන්තිඅත්තභාවං. 

සඞ්ඛිපිත්වාති තීසු අකත්වා විඤ්ඤායණන එකසඞ්යඛපං කත්වාති

අත්යථො. එයකො සන්ධීති එයකො යහතුඵලසන්ධි. විපාකවිධින්ති
සළායතනාදිකං යවදනාවසානං විපාකවිධිං. ‘‘නාමරූයපනසද්ධි’’න්ති පදං

ආයනත්වා සම්බන්යධො. නාමරූයපනාති වා සහයයොයග කරණවචනං. ඉධ 

එයකො සන්ධීති එයකො යහතුඵලසන්ධි. ආෙතිභවස්සාති ආයතිං 
උපපත්තිභවස්ස.යතනයචත්ථඑයකොසන්ධියහතුඵලසන්ධියවදිතබ්යබො. 

ඛීණාසවස්ස අග්ගමග්ගාධිගමනයතොව පවත්තකම්මස්ස මග්යගන

සහායයවකල්ලස්ස කතත්තා අවිජ්ජමානං. සූරිෙරස්මිසමන්ති තයතො එව

වුත්තනයයයනව අප්පතිට්ඨිතසූරියරස්මිසමං. සාති රස්මි. කාොදයෙොති

කායද්වාරාදයයො. කතකම්මන්ති පච්චයයහි කතභාවං උපාදාය වුත්තං, න

කම්මලක්ඛණපත්තයතො. යතනාහ ‘‘කුසොකුසෙං නාම න යහොතී’’ති. 
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කිරිෙමත්යතතිඅවිපාකධම්මත්තාකායිකාදිපයයොගමත්යතඨත්වා. අවිපාකං

යහොති යතසංඅවිපාකධම්මත්තා. 

අත්ථිරාගසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. නගරසුත්තවණ්ණනා 
65. පඤ්චමසුත්යත‘‘පුබ්යබවයම, භික්ඛයව, සම්යබොධා’’තිආදි යහට්ඨා

සංවණ්ණිතයමවාති අවුත්තයමව සංවණ්යණතුං ‘‘නාමරූයප ය ො සතී’’ති

ආරද්යධො. තත්ථ ද්වාදසපදියක පටිච්චසමුප්පායද ඉමස්මිං සුත්යත යානි

ද්යව පදානි අග්ගහිතානි, යනසං අග්ගහයණ කාරණං පුච්ඡිත්වා 
විස්සජ්යජතුකායමො යතසං ගයහතබ්බකාරණං තාව දස්යසන්යතො 

‘‘එත්ථා’’තිආදිමාහ. පච්චක්ඛභූතං පච්චුප්පන්නං භවං පඨමං ගයහත්වා
තදනන්තරං අනාගතස්ස ‘‘දුතිය’’න්ති ගහයණ අතීයතො තතියයො යහොතීති 

ආහ ‘‘අවිජ්ජාසඞ් ාරා හි තතියෙො භයවො’’ති. නනු යචත්ථ අනාගතස්ස
භවස්ස ගහණං න සම්භවති පච්චුප්පන්නභවවයසන අභිනියවසස්ස 

යජොතිතත්තාති? සච්චයමතං, කාරයණපනගහියතඵලංගහිතයමවයහොතීති
තථා වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. අපියචත්ථ අනාගයතො අද්ධා අත්ථයතො
සඞ්ගහියතො එව යයතො ‘‘නාමරූපපච්චයා සළායතන’’න්තිආදිනා

අනාගතද්ධසංගාහිතා යදසනා පවත්තා, චතුයවොකාරවයසන
විඤ්ඤාණපච්චයා නාමන්ති වියසයසො අත්ථි. තස්මා 

‘‘පඤ්චයවොකාරවයසනා’’ති වුත්තං. යතහීති අවිජ්ජාසඞ්ඛායරහි

ආරම්මණභූයතහි. අෙං විපස්සනාති අද්ධාපච්චුප්පන්නවයසන උදයබ්බයං 

පස්සන්තස්ස පවත්තවිපස්සනා. න ඝටීෙතීති න සමිජ්ඣති. මහා…යප.…

අභිනිවිට්යඨොති න ඝටයන කාරණමාහ, යහට්ඨා ගහිතත්තා පාටියයක්කං
සම්මසනීයංනයහොතීතිඅධිප්පායයො. 

අදිට්යඨසූතිඅනවබුද්යධසු.චතුසච්චස්ස අනුයබොයධනනභවිතබ්බන්ති

ආහ ‘‘න සක්කා බුද්යධන භවිතු’’න්ති. ඉමිනාති මහාසත්යතන. යතති

අවිජ්ජාසඞ්ඛාරා. භවඋපාදානතණ්හාවයසනාති

භවඋපාදානතණ්හාදස්සනවයසන. දිට්ඨාව ‘‘තංසහගතා’’ති

සමානයයොගක්ඛමත්තා. න පරභාගං  යනෙය අත්තනා ඉච්ඡිතස්ස

ගහිතත්තා පරභායග අඤ්ඤස්ස අභාවයතො ච. යතනාහ ‘‘කස්සචි

නත්ථිතාො’’ති. පටිනිවත්යතසීති පටිසංහරි. පටිනිවත්තයන පන කාරණං

දස්යසතුං ‘‘තයදත’’න්තිආදිවුත්තං. අභින්නට්ඨානන්තිඅඛණිතට්ඨානං. 

පච්චෙයතොති යහතුයතො, සඞ්ඛාරයතොති අත්යථො. ‘‘කිම්හි නු යඛො සති
ජරාමරණං යහොතී’’තිආදිනා යහතුපරම්පරවයසන ඵලපරම්පරාය 

කිත්තමානාය, කිම්හි නු යඛො සති විඤ්ඤාණං යහොතීති ච විචාරණාය
සඞ්ඛායර යඛො සති විඤ්ඤාණස්ස වියසසයතො කාරණභූයතො සඞ්ඛායරො

අග්ගහියතො, තයතො විඤ්ඤාණං පටිනිවත්තති නාම, න සබ්බපච්චයයතො.
යතයනවාහ‘‘නාමරූයපයඛොසතිවිඤ්ඤාණංයහොතී’’ති.කිංනාම යහත්ථ 
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සහජාතාදිවයසයනව පච්චයභූතං අධිප්යපතං, න කම්මූපනිස්සයවයසන

පච්චුප්පන්නවයසන අභිනියවසස්ස යජොතිතත්තා. ආරම්මණයතොති

අවිජ්ජාසඞ්ඛාරසඞ්ඛාතආරම්මණයතො, අතීතභවසඞ්ඛාතආරම්මණයතො.
අතීතද්ධපරියාපන්නා හි අවිජ්ජාසඞ්ඛාරා. තයතො පටිනිවත්තමානං

විඤ්ඤාණං අතීතභයවොපි පටිනිවත්තති නාම. උභෙම්පීති

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං විපස්සනාවිඤ්ඤාණම්පි. නාමරූපං න අතික්කමතීති
පච්චයභූතං ආරම්මණභූතඤ්ච නාමරූපං න අතික්කමති යතන විනා

අවත්තනයතො. යතනාහ ‘‘නාමරූපයතො පරං න ගච්ඡතී’’ති. විඤ්ඤායණ

නාමරූපස්ස පච්චයෙ යහොන්යතති පටිසන්ධිවිඤ්ඤායණ නාමරූපස්ස

පච්චයය යහොන්යත. නාමරූයප විඤ්ඤාණස්ස පච්චයෙ යහොන්යතති
නාමරූයප පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස පච්චයය යහොන්යත.

චතුයවොකාරපඤ්චයවොකාරභවවයසනයථාරහංයයොජනා යවදිතබ්බා. ද්වීසුපි

අඤ්ඤමඤ්ඤං පච්චයෙසු යහොන්යතසූති පන පඤ්චයවොකාරභවවයසන. 

එත්තයකනාති එවං විඤ්ඤාණනාමරූපානං අඤ්ඤමඤ්ඤං

උපත්ථම්භවයසනපවත්තියා. ජායෙථවා උපපජ්යජථවාති‘‘සත්යතොජායති
උපපජ්ජතී’’ති සමඤ්ඤා යහොති විඤ්ඤාණනාමරූපවිනිමුත්තස්ස

සත්තපඤ්ඤත්තියාඋපාදානභූතස්සධම්මස්ස අභාවයතො. යතනාහ ‘‘ඉයතො

හී’’තිආදි. එතයදවාති ‘‘විඤ්ඤාණංනාමරූප’’න්තිඑතංද්වයයමව. 

අපරාපරචුතිපටිසන්ධීහීති අපරාපරචුතිපටිසන්ධිදීපයකහි ‘‘චවති, 

උපපජ්ජතී’’ති ද්වීහි පයදහි. පඤ්ච පදානීති ‘‘ජායයථ වා’’තිආදීනි පඤ්ච
පදානි. නනු තත්ථ පඨමතතියයහි චතුත්ථපඤ්චමානි අත්ථයතො

අභින්නානීති? සච්චං, විඤ්ඤාණනාමරූපානං අපරාපරුප්පත්තිදස්සනත්ථං

එවං වුත්තං. යතනාහ ‘‘අපරාපරචුතිපටිසන්ධීහී’’ති. එත්තාවතාති 

වුත්තයමවත්ථන්ති යයො ‘‘එත්තාවතා’’ති පයදන පුබ්යබ වුත්යතො, තයමව

යථාවුත්තමත්ථං ‘‘යදිද’’න්තිආදිනා නියයායතන්යතො පුන වත්වා. 

අනුයෙොමපච්චොකාරවයසනාති 
පච්චයධම්මදස්සනපුබ්බකපච්චයුප්පන්නධම්මදස්සනවයසන.
පච්චයධම්මානඤ්හි අත්තයනො පච්චයුප්පන්නස්ස පච්චයභායවො

ඉදප්පච්චයතා පච්චයාකායරො, යසො ච ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’තිආදිනා

වුත්යතොසඞ්ඛාරුප්පත්තියාඅනුයලොමනයතො අනුයලොමපච්චයාකායරො, තස්ස
වයසන. 

ආපයතොති පරිඛාගතඋදකයතො. ද්වාරසම්පත්තියා තත්ථ වසන්තානං 
පයවසනනිග්ගමනඵාසුතාය උපයභොගපරියභොගවත්ථුසම්පත්තියා

සරීරචිත්තසුඛතාය නගරස්ස මනුඤ්ඤතාති වුත්තං ‘‘සමන්තා …යප.…

රමණීෙ’’න්ති.පුබ්යබ සුඤ්ඤභායවනඅරඤ්ඤසදිසංහුත්වාඨිතංජනවාසං

කයරොන්යත නගරස්ස ලක්ඛණප්පත්තං යහොතීති වුත්තං ‘‘තං අපයරන

සමයෙනඉද්ධඤ්යචවඅස්ස ඵීතඤ්චා’’ති. 
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‘‘පුබ්යබව යඛො පනස්ස කායකම්මං වචීකම්මං ආජීයවො ච 
සුපරිසුද්යධො’’ති වචනයතො තීහි විරතීහි සද්ධිං පුබ්බභාගමග්යගොපි

අට්ඨඞ්ගිකයවොහාරං ලද්ධුං අරහතීති වුත්තං ‘‘අට්ඨඞ්ගිකස්ස 

විපස්සනාමග්ගස්සා’’ති. විපස්සනාෙ චිණ්ණන්යතති විපස්සනාය
සඤ්චරිතතාය තත්ථ තත්ථ තාය විපස්සනාය තීරියත පරියයසියත. 

යෙොකුත්තරමග්ගදස්සනන්ති අනුමානාදිවයසන යලොකුත්තරමග්ගස්ස 

දස්සනං. තථා හි නිබ්බානනගරස්ස දස්සනං දට්ඨබ්බං. දිට්ඨකායෙොති

අධිගමවයසන දිට්ඨකායලො. මග්ගඵලවයසන උප්පන්නා පයරොපණ්ණාස 

අනවජ්ජධම්මා, පච්චයවක්ඛණඤාණං පන යතසං වවත්ථාපකං. 

යායපත්වාති චරායපත්වා. 

අවත්තමානකට්යඨනාති බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක කස්සචි සන්තායන
අප්පවත්තනයතොව උප්පාදාදිවයසන වත්තමානවයසන. තථා හි භගවා 

‘‘අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පායදතා, අසඤ්ජාතස්ස
සඤ්ජයනතා’’තිආදියකහි යථොමියතො. පුබ්බයකහි මයහසීහි පටිපන්යනො හි
අරියමග්යගො ඉතයරහි අන්තරා යකහිචි අවළඤ්ජියතොති වුත්තං 

‘‘අවළඤ්ජනට්යඨන පුරාණමග්යගො’’ති. ඣානස්සායදනාති ඣානසුයඛන 

ඣානපීතියා. සුභික් ං පණීතධම්මාමතතාය තිත්තිආවහං. පුප්ඵිතං 

උපයසොභිතං. ොව දසසහස්සචක්කවායළති වුත්තං ‘‘එකිස්සා
යලොකධාතුයා’’ති පරිච්ඡින්නබුද්ධයඛත්තත්තා. තස්ස අත්ථිතාය හි

පරිච්යඡයදොඅත්ථි. එතස්මිංඅන්තයරතිඑතස්මිංඔකායස. 

නගරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සම්මසසුත්තවණ්ණනා 
66. ඡට්යඨ අස්සාති භගවයතො. සණ්හසුඛුමධම්මපරිදීපනයතො සුඛුමා. 

තීහිලක්ඛයණහි අඞ්කියත්තා තිෙක් ණාහතා, අනිච්චාදිලක්ඛණපරිදීපිනීති 

අත්යථො. අරියධම්මාධිගමස්ස උපනිස්සයභූයතන යහතුනා සයහතුකා. 
තියහතුකපටිසන්ධිපඤ්ඤාය පාටිහාරියපඤ්ඤාය ච අත්ථිතාය 

පඤ්ඤවන්යතො න යකවලං අජ්ඣත්තිකඅඞ්ගසම්පත්තියයව, 

බාහිරඞ්ගසම්පත්තිපි යනසමත්ථීති දස්යසතුං ‘‘සිනිද්ධානී’’තිආදි වුත්තං. 

අබ්භන්තරන්ති අජ්ඣත්තං. පච්චෙසම්මසනන්ති පච්චයුප්පන්නානං
පච්චයවීමංසං. 

ආරම්භානුරූපා අනුසන්ධි ෙථානුසන්ධි. න ගතාති න සම්පත්තා. 

අසම්භින්නපදන්ති අයවොමිස්සකපදං, අඤ්ඤත්ථ එවං අනාගතං වාකයන්ති

අත්යථො. යතනාහ ‘‘අඤ්ඤත්ථ හි එවං වුත්තං නාම නත්ථී’’ති. එවන්ති

‘‘යතනහානන්දා’’ති එකවචනං, ‘‘සුණාථ මනසි කයරොථා’’ති බහුවචනං

කත්වා වුත්තංනාමනත්ථීතිඅත්යථො.යකචිපන ‘‘යතනහානන්දා’’තිඉධාපි

බහුවචනයමව කත්වා පඨන්ති ‘‘සාධු අනුරුද්ධා’’තිආදීසු විය. උපධීති

අධිප්යපතං උපධීයති එත්ථ දුක්ඛන්ති. උප්පජ්ජති උප්පාදක්ඛණං උදයං
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පටිලභති ‘‘පාකටභායවො ඨිතියකො, අත්තලායභො උදයයො’’ති. නිවිසති 

නියවසං ඔකාසං පටිලභති. එකවාරයමව හි උප්පන්නමත්තස්ස ධම්මස්ස

දුබ්බලත්යතන ඔකායස විය පතිට්ඨහනං නත්ථි, පුනප්පුනං ආරම්මයණ

පවත්තමානං නිවිට්ඨං පතිට්ඨිතං නාම යහොති. යතනාහ ‘‘නිවිසතීති

පුනප්පුනංපවත්තිවයසනපතිට්ඨහතී’’ති. 

පිෙසභාවන්ති පියායිතබ්බජාතිකං. මධුරසභාවන්ති ඉට්ඨජාතිකං. 

අභිනිවිට්ඨාති තණ්හාභිනියවයසන ඔතිණ්ණා. සම්පත්තිෙන්ති

භවසම්පත්තියං. නිමිත්තග්ගහණානුසායරනාතිපටිබිම්බග්ගහණානුසායරන.

කණ්ණස්ස ඡිද්දපයදසං රජතනාළිකංවිෙ, කණ්ණබද්ධංපනපාමඞ්ගසුත්තං 

විය.තුඞ්ගාඋච්චාදීඝානාසිකා තුඞ්ගනාසා. එවං ලද්ධයවොහාරංඅත්තයනො 

ඝානං. ‘‘ලද්ධයවොහාරා’’ති වාපායඨො.තස්මිංසතිතුඞ්ගානාසායයසංයත
තුඞ්ගනාසා. එවං ලද්ධයවොහාරා සත්තා අත්තයනො ඝානන්ති යයොජනා

වණ්ණසණ්ඨානයතො රත්තකම්බෙපටෙං විෙ. සම්ඵස්සයතො මුදුසිනිද්ධං 

කිච්චයතො සිනිද්ධමධුරරසදං. සාෙෙට්ඨින්තිසාලක්ඛන්ධං. 

අද්දසංසූති පස්සිංසු. එවං වුත්තන්ති ‘‘කංයස’’ති එවං වුත්තං
අධිට්ඨානයවොහායරන. 

සම්පත්තින්තිවණ්ණාදිගුණං. ආදීනවන්තිමරණග්ගතයතො. 

සත්තුපානීයෙනාති සත්තුං පක්ඛිපිත්වා ආයලොලිතපානීයයන. චත්තාරි

පානානිවිෙචත්තායරොමග්ගා තණ්හාපිපාසාවූපසමනයතො. 

සම්මසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නළකලාපීසුත්තවණ්ණනා 
67. සත්තයම කස්මා පුච්ඡතීති මහායකොට්ඨිකත්යථයරො සයං තත්ථ

නික්කඞ්යඛො සමායනො කස්මා පුච්ඡතීති අධිප්පායයො. 

අජ්ඣාසෙජානනත්ථන්ති ඉදම්පි තස්ස මහාසාවකස්ස පරචිත්තජානයනන

අප්පාටිහීරං සියා, යතන තං අපරිතුස්සන්යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

ද්යව අග්ගසාවකාති සීලාදිගුයණහි උත්තමසාවකාති අත්යථො, න හි

මහායකොට්ඨිකත්යථයරො අග්ගසාවකලක්ඛණප්පත්යතො, අථ යඛො

මහාසාවකලක්ඛණප්පත්යතො. ඉදායනව ය ො මෙන්තිආදි යහට්ඨා

පච්චයුප්පන්නං අනායලොයළන්යතන දස්යසත්වා යදසනා ආහටා, න

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයතාවයසන, ඉධ පන යයනාධිප්පායයන තං

ආයලොයළත්වා නිවත්යතත්වා කථිතං මහායථයරන, තයමවස්ස අධිප්පායං

යතයනව පකායසතුකායමො මහායකොට්ඨිකත්යථයරො ආහ ‘‘ඉදායනව යඛො

මය’’න්තිආදි.යතනාහ ‘‘ඉදංයථයරො’’තිආදි. 
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එත්තයක ඨායනති ‘‘කිං නු යඛො ආවුයසො’’තිආදිනා පඨමාරම්භයතො

පට්ඨායයාව‘‘නියරොයධොයහොතී’’තිපදං, එත්තයකඨායන. අවිජ්ජාසඞ්ඛායර
අග්ගයහත්වා ‘‘නාමරූපපච්චයා විඤ්ඤාණ’’න්ති යදසනාය පවත්තත්තා 

‘‘පච්චයුප්පන්නපඤ්චයවොකාරභවවයසනයදසනාකථිතා’’ති වුත්තං.‘‘ඵයල

ගහියත කාරණං ගහිතයමවා’’ති විඤ්ඤායණ ගහියත සඞ්ඛාරා, යතසඤ්ච 

කාරණභූතා අවිජ්ජා ගහිතා එව යහොතීති වුත්තං ‘‘යහට්ඨා විස්සජ්ජියතසු

ද්වාදසසු පයදසූ’’ති. එයකකස්මින්ති එයකකස්මිං පයද. තිණ්ණං තිණ්ණං 

වයසනාති ‘‘නියරොධාය ධම්මං යදයසසි, නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති, 

නියරොධා අනුපාදාවිනිමුත්යතො යහොතී’’ති එවමාගතානං තිණ්ණං තිණ්ණං

වාරානං වයසන. ‘‘අට්ඨාරසහි වත්ථූහී’’තිආදීසු (මහාව. 468) විය ඉධ

වත්ථුසද්යදො කාරණපරියායයොතිආහ ‘‘ඡත්තිංසාෙකාරයණහී’’ති. පඨයමො 

අනුයමොදනාවිධි. ධම්මකථිකගුයණොති විපස්සනාවිසයයො අයභයදොපචායරන

වුත්යතො. යසසද්වයයසුපි එයසව නයයො. දුතියෙො අනුයමොදනා, තතිෙං 

අනුයමොදනන්ති අභියධයයානුරූපං වත්තබ්බං. යදසනාසම්පත්ති කථිතා 

‘‘නිබ්බිදාය…යප.… ධම්මං යදයසතී’’ති වුත්තත්තා. යසක් භූමි කථිතා

‘‘නිබ්බිදාය…යප.…පටිපන්යනොයහොතී’’ති වුත්තත්තා. අයසක් භූමි කථිතා
‘‘නිබ්බිදා…යප.… අනුපාදාවිමුත්යතොයහොතී’’තිවුත්තත්තා. 

නළකලාපීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. යකොසම්බිසුත්තවණ්ණනා 
68. අට්ඨයම පරස්ස සද්දහිත්වාති පරස්ස වචනං සද්දහිත්වා. යතනාහ 

‘‘ෙං එස භණති, තං භූතන්ති ගණ්හාතී’’ති. පරපත්තියයො හි එයසො

පරයනයයබුද්ධියකො. ෙං කාරණන්ති යං අත්තනා චින්තිතවත්ථු. රුච්චතීති

‘‘එවයමතං භවිස්සති, න අඤ්ඤථා’’ති අත්තයනො මතියා චින්යතන්තස්ස

රුච්චති. රුචිො ගණ්හාතීති පරපත්තියයො අහුත්වා සයයමව තථා

යරොයචන්යතො ගණ්හාති. අනුස්සයවොති ‘‘අනු අනු සුත’’න්ති එවං 

චිරකාලගතාය අනුස්සුතියා ලබ්භමානං ‘‘කථමිදං සියා, කස්මා

භූතයමත’’න්ති අනුස්සයවන ගණ්හාති. විතක්කෙයතොති ‘‘එවයමතං

සියා’’තිපරිකප්යපන්තස්ස. එකංකාරණංඋපට්ඨාතීතියථාපරිකප්පිතවත්ථු

චිත්තස්සඋපට්ඨාති. ආකාරපරිවිතක්යකනාතිඅත්තනාකප්පිතාකායරනාතං 

ගණ්හාති. එකා දිට්ඨි උප්පජ්ජතීති ‘‘යථාපරිකප්පිතං කිඤ්චි අත්ථං

එවයමතං, නාඤ්ඤථා’’තිඅභිනිවිසන්තස්සඑයකොඅභිනියවයසොඋප්පජ්ජති. 

ොෙස්සාති යාය දිට්ඨියා අස්ස පුග්ගලස්ස. නිජ්ඣාෙන්තස්සාති පච්චක්ඛං

විය නිරූයපත්වා චින්යතන්තස්ස.  මතීති තථා ගහණක්ඛයමො යහොති.

යතනාහ ‘‘යසො…යප.… ගණ්හාතී’’ති. එතානීති සද්ධාදීනි. තානි හි
සද්යධයයානං වත්ථූනං ගහණයහතුභාවයතො ‘‘කාරණානී’’ති වුත්තානි. 

භවනියරොයධො නිබ්බානන්ති නවවියධොපි භයවො නිරුජ්ඣති එත්ථ එතස්මිං

අධිගයතතිභවනියරොයධො, නිබ්බානං.ස්වායංභයවොපඤ්චක්ඛන්ධසඞ්ගයහො 

තබ්බිනිමුත්යතො නත්ථීති ආහ ‘‘පඤ්චක් න්ධනියරොයධො නිබ්බාන’’න්ති. 
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භවනියරොයධො නිබ්බානං නාමාති ‘‘නිබ්බානං නාම භවනියරොයධො’’ති එස

පඤ්යහොයසක්යඛහිපිජානිතබ්යබො, නඅයසක්යඛයහව. ඉමංඨානන්තිඉමං
යාථාවකාරණං. 

සුට්ඨු දිට්ඨන්ති ‘‘භවනියරොයධො නිබ්බාන’’න්ති මයා සුට්ඨු යාථාවයතො

දිට්ඨං, භවස්ස පීළනසඞ්ඛතසන්තාපවිපරිණාමට්ඨානං, භවනියරොධස්ස ච
නිස්සරණවියවකාසඞ්ඛතාමතට්ඨානං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිට්ඨත්තා.
අනාගාමිඵයල ඨියතො හි අනාගාමිමග්යග ඨියතො එව නාම උපරිමග්ගස්ස

අනධිගතත්තාති වුත්තං ‘‘අනාගාමිමග්යග ඨිතත්තා’’ති. නිබ්බානං ආරබ්භ
පවත්තම්පි යථරස්යසතංඤාණං‘‘නිබ්බානංපච්චයවක්ඛතී’’තිවුත්තඤාණං

වියනයහොතීතිවුත්තං ‘‘එකූනවීසතිො…යප.…පච්චයවක් ණඤාණ’’න්ති.
එයතන එතං නිබ්බානපච්චයවක්ඛණා විය න යහොති සප්පයදසභාවයතොති
දස්යසති.එවඤ්චකත්වාඉධ උදපානනිදස්සනම්පිසමත්ථිතන්ති දට්ඨබ්බං. 

පච්චයවක් ණඤායණනාති අවයසසකියලසානං, නිබ්බානස්යසව වා

පච්චයවක්ඛණඤායණන. උපරි අරහත්තඵෙසමයෙොති උපරි සිජ්ඣනයතො

අරහත්තපටිලායභො තථා අත්ථි. ‘‘යයනාහං තං පරියයසයතො නිබ්බානං

සච්ඡිකරිස්සාමී’’ති ජානාති. 

යකොසම්බිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. උපයන්තිසුත්තවණ්ණනා 
69. නවයම උදකවඩ්ෙනසමයෙති සබ්බදිවයසසුමහාසමුද්දස්සඅන්යතො

මහන්තචන්දකන්තමණිපබ්බතානං ජුණ්හසම්ඵස්යසන පහතත්තා

ජලාභිසන්දනවයසනඋදකස්සවඩ්ඪනසමයය. උපරිගච්ඡන්යතොතිපකතියා

උදකස්ස තිට්ඨට්ඨානස්ස තයතො උපරි ගච්ඡන්යතොති අත්යථො. උපරි

ොයපතීති උදකං තත්ථ උපරූපරි වඩ්යඪති. තථාභූයතො ච තං බ්රූයහන්යතො

පූයරන්යතොති වුච්චතීති ආහ ‘‘වඩ්යෙති පූයරතීති අත්යථො’’ති. යස්මා
පච්චයධම්මා අත්තයනො ඵලසමවායපච්චයය යහොන්යත තස්ස උපරි ඨියතො

විය යහොතිතස්ස අත්තයනො වයස වත්තාපනයතො, තස්මා වුත්තං ‘‘අවිජ්ජා

උපරි ගච්ඡන්තී’’ති. පච්චයභායවන හි සා තථා වුච්චති. යතනාහ 

‘‘සඞ් ාරානංපච්චයෙො භවිතුංසක්කුණන්තී’’ති. අපගච්ඡන්යතො යායන්යතො. 

යතනාහ ‘‘ඔසරන්යතො’’ති, අවඩ්ඪන්යතොපරිහීයමායනොති අත්යථො. 

උපයන්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සුසිමසුත්තවණ්ණනා 
70. දසයම ගරුකයතොති ගරුභාවයහතූනං උත්තමගුණානං

මත්ථකප්පත්තියා අනඤ්ඤසාධාරයණන ගරුකායරන ගරුකයතො. 

මානියතොතිසම්මාපටිපත්තියාමානියතො.තායහිවිඤ්ඤූනංමනාපතාතිආහ 

‘‘මයනන පිොයියතො’’ති. චතුපච්චෙපූජාෙ ච පූජියතොති ඉදං අත්ථවචනං.
යදත්ථං සංගීතිකායරහි ‘‘යතන යඛො පන සමයයන භගවා සක්කයතො

යහොතී’’තිආදිනා ඉමස්ස සුත්තස්ස නිදානං නික්ඛිත්තං, තස්ස අත්ථස්ස 
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උල්ලිඞ්ගවයසන වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. එස නයයො යසසපයදසුපි. 

අංසකූටයතොති උත්තරාසඞ්යගන උයභො අංසකූයට පටිච්ඡායදත්වා ඨිතා 

දක්ඛිණඅංසකූටයතො, උභයයතො වා අපයනන්ති. පරිචිතගන්ථවයසන 

පණ්ඩිතපරිබ්බාජයකො, යයතො පච්ඡා වියසසභාගී ජායතො. විචිත්තනයාය 

ධම්මකථායකථනයතො ‘‘කවියසට්යඨො’’තිආහංසු. 

යතජුස්සයදොති මහායතයජො. පුයරභත්තකිච්චාදීනං නියතභායවන 

නිෙමමනුයුත්යතො. විපස්සනාෙක් ණම්හීතිඤාණංතත්ථකථිතං. ධම්මන්ති

තස්සං තස්සං පරිසායං යථරස්ස අසම්මුඛා යදසිතං ධම්මං. ආහරිත්වා

කයථති තථාවරස්සදින්නත්තා. 

කිඤ්චාපි සුසියමො පූරණාදයයො විය සත්ථුපටිඤ්යඤො න යහොති, 
තිත්ථියයහි පන ‘‘අයං බ්රාහ්මණපබ්බජියතො පඤ්ඤවා යවදඞ්ගකුසයලො’’ති

ගණාචරියට්ඨායන ඨපියතො, තථා චස්ස සම්භාවියතො. යතන වුත්තං ‘‘අහං

සත්ථාති පටිජානන්යතො’’ති, න සස්සතදිට්ඨිකත්තා. තථා යහස භගවයතො
සම්මුඛාඋපගන්තුං අසක්ඛි. 

අඤ්ඤාති අරහත්තස්ස නාමං අඤ්ඤින්ද්රියස්ස චිණ්ණන්යත

පවත්තත්තා. තං පවත්තින්තියංඅඤ්ඤබයාකරණංවුත්තං, තංසුත්වා. අස්ස 

සුසිමස්ස, පරමප්පමාණන්ති උත්තමයකොටි. ආචරිෙමුට්ඨීති ආචරියස්ස
මුට්ඨිකතධම්යමො. 

අඞ්ගසන්තතාොති නීවරණාදීනං පච්චනීකධම්මානං විදූරභායවන
ඣානඞ්ගානං වූපසන්තතාය. නිබ්බුතසබ්බදරථපරිළාහතාය හි යතසං

ඣානානං පණීතතරභායවො. ආරම්මණසන්තතාොති රූපපතිභාගවිගයමන
සණ්හසුඛුමාදිභාවප්පත්තස්ස ආරම්මණස්ස සන්තභායවන. යදග්යගන හි 

යතසංභාවනාතිසයසම්භාවිතසණ්හසුඛුමප්පකාරානිආරම්මණානිසන්තානි, 

තදග්යගන ඣානඞ්ගානං සන්තතා යවදිතබ්බා. ආරම්මණසන්තතාෙ වා 
තදාරම්මණධම්මානං සන්තතා යලොකුත්තරධම්මාරම්මණාහි

පච්චයවක්ඛණාහි දීයපතබ්බා. ආරුප්පවියමොක් ාති

අරූපජ්ඣානසඤ්ඤාවියමොක්ඛා. පඤ්ඤාමත්යතයනව විමුත්තා, න

උභයතොභාගවිමුත්තා. ධම්මානං ඨිතතා තංසභාවතා ධම්මට්ඨිති, 

අනිච්චදුක්ඛානත්තතා, තත්ථ ඤාණං ධම්මට්ඨිතිඤාණන්ති ආහ 

‘‘විපස්සනාඤාණ’’න්ති. එවමාහාති ‘‘පුබ්යබයඛො, සුසිම, ධම්මට්ඨිතිඤාණං, 
පච්ඡානිබ්බායනඤාණ’’න්තිඑවමාදි. 

විනාපි සමාධින්ති සමථලක්ඛණප්පත්තං පුරිමසිද්ධං විනාපි සමාධින්ති 

විපස්සනායානිකං සන්ධාය වුත්තං. එවන්ති වුත්තාකායරන. න 

සමාධිනිස්සන්යදො අනුපුබ්බවිහාරා විය. න සමාධිආනිසංයසො 

යලොකියාභිඤ්ඤාවිය. න සමාධිස්සනිප්ඵත්ති සබ්බභවග්ගංවිය.විපස්සනාය
නිප්ඵත්තිමග්යගොවා ඵලංවාතියයොජනා. 
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රූපාදීසු යචයතසු තිණ්ණං ලක්ඛණානං පරිවත්තනවයසන යදසනා 

යතපරිවට්ටයදසනා. අනුයෙොගං ආයරොයපන්යතොති නනු වුත්තං, සුසිම, 
ඉදානි අරහත්තාධිගයමන සබ්බයසො පච්චයාකාරං පටිවිජ්ඣිත්වා තත්ථ

විගතසම්යමොයහොති අනුයයොගං කයරොන්යතො. පාකටකරණත්ථන්ති යථා

ත්වං, සුසිම, නිජ්ඣානයකො සුක්ඛවිපස්සයකො ච හුත්වා ආසවානං

ඛයසම්මසයනසුප්පතිට්ඨියතො, එවයමයතපිභික්ඛූ, තස්මා‘‘අපිපනතුම්යහ
ආයස්මන්යතො’’තිආදිනානයතතයාඅනුයුඤ්ජිතබ්බාති. 

සුසිමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහාවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සමණබ්රාහ්මණවග්යගො 

1. ජරාමරණසුත්තාදිවණ්ණනා 
71-72. එයකකං සුත්තං කත්වා එකාදස සුත්තානි වුත්තානි අවිජ්ජාය

වයසන යදසනාය අනාගතත්තා, තථානාගමනඤ්චස්සා චතුසච්චවයසන

එයකකස්ස පදස්ස උද්ධටත්තා. කාමඤ්ච ‘‘ආසවසමුදයා

අවිජ්ජාසමුදයයො’’ති අත්යථව අඤ්ඤත්ථ සුත්තපදං, ඉධ පන 
යවයනයයජ්ඣාසයවයසනතථානවුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

ජරාමරණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමණබ්රාහ්මණවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අන්තරයපෙයාෙවග්යගො 

1. සත්ථුසුත්තාදිවණ්ණනා 
73. අෙං සත්ථා නාමාති අයං අරියමග්ගස්ස අත්ථාය සාසති

විමුත්තිධම්මං අනුසාසතීති සත්ථා නාම. අධිසීලාදිවයසන තිවිධාපි සික් ා.

යෙොයගොති භාවනානුයයොයගො. ඡන්යදොති නියයායනතා 

කත්තුකමයතාකුසෙච්ඡන්යදො. සබ්බං භාවනාය පරිස්සයං සහති, සබ්බං

වාස්ස උපකාරාවහං සහති වායහතීති සබ්බසහං. අප්පටිවානීති න
පටිනිවත්තතීතිඅප්පටිවානී.අන්තරායසහනංයමොහනාසනවීරියං ආතප්පති

කියලයසති ආතප්පං. විධිනා ඊයරතබ්බත්තා පවත්යතතබ්බත්තා වීරිෙං. 

සතතං පවත්තියමානභාවනානුයයොගකම්මං සාතච්චන්ති ආහ 

‘‘සතතකිරිෙ’’න්ති. තාදිසයමවාති යාදිසී සති වුත්තා, තාදිසයමව ඤාණං, 
ජරාමරණාදිවයසනචතුසච්චපරිග්ගාහකංඤාණන්ති අත්යථො. 

අන්තරයපයයාලවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

නිදානසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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2. අභිසමෙසංයුත්තං 

1. නඛසිඛාසුත්තවණ්ණනා 
74. සුඛුමාති තරුණා පරිත්තා යකසග්ගමත්තභාවයතො. යථා යකසා

දීඝයසො ද්වඞ්ගුලමත්තායසබ්බස්මිංකායලඑතප්පමාණාව, නතච්ඡින්දනං, 

එවං නඛග්ගාපි යකසග්ගමත්තාව, න යතසං ඡින්දනං අවඩ්ඪනයතො. 

පරයතොති ‘‘සහස්සිමං සතසහස්සිම’’න්ති වුත්තට්ඨායන. අභිසයමත්වාති

පටිවිජ්ඣිත්වා, තස්මාඅභිසයමතාවියනො පටිවිද්ධසච්චස්සාතිඅත්යථො.කාමං
පුරිමපදං දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අතීතභාවං උපාදායපි වත්තුං යුත්තං.

පුයරතරංයයව පන වුත්තභාවං උපාදාය වුත්තන්ති දස්යසතුං ‘‘පුරිමං

දුක් ක් න්ධ’’න්තිආදි වුත්තං. පුරිමං නාම පච්ඡිමං අයපක්ඛිත්වා.
පුරිමපච්ඡිමතාහිතංතං උපාදායවුච්චතීතිඉධාධිප්යපතංපුරිමංනීහරිත්වා

දස්යසතුං ‘‘කතමං පනා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘අතීතම්පි පරික්ඛීණ’’න්ති 

ඉධාධිප්යපතං පරික්ඛීණයමව විභායවතුං ‘‘කතමං පන පරික්ඛීණ’’න්තිආදි
වුත්තං. යසොතාපන්නස්ස දුක්ඛක්ඛයයො ඉධ යචොදියතොති තං දස්යසතුං 

‘‘පඨමමග්ගස්සඅභාවිතත්තාඋප්පජ්යජෙයා’’ති වත්වාඉදානිතංසරූපයතො

දස්යසතුං පුන ‘‘කතම’’න්තිආදි වුත්තං. සත්තසු අත්තභායවසු ෙං අපායෙ

උප්පජ්යජෙයඅට්ඨමං පටිසන්ධිංආදිංකත්වාෙත්ථකත්ථචි අපායයසුචාති

යං දුක්ඛං උප්පජ්යජයය, තං සබ්බං පරික්ඛීණන්ති දට්ඨබ්බං. අස්සාති

යසොතාපන්නස්ස, යං පරිමාණං, තයතො උද්ධඤ්ච උපපාතං අත්ථීති

අධිප්පායයො. මහා අත්යථො ගුයණො මහත්යථො, යසො එතස්ස අත්ථීති 

මහත්ථියෙො ක-කාරස්ස ය-කාරං කත්වා. යතනාහ ‘‘මහයතො අත්ථස්ස

නිප්ඵාදයකො’’ති. 

නඛසිඛාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. යපොක්ඛරණීසුත්තවණ්ණනා 
75. උබ්යබයධනාති අවයවයධන අයධොදිසතාය. යතනාහ 

‘‘ගම්භීරතාො’’ති. 

යපොක්ඛරණීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සංයභජ්ජඋදකසුත්තාදිවණ්ණනා 
76-77. සම්භිජ්ජට්ඨායනති සම්භිජ්ජසයමොධානගතට්ඨායන. සයමන්ති 

සයමතා යහොන්ති. යතනාහ ‘‘සමාගච්ඡන්තී’’ති. පාළියං විභත්තියලොයපන

නිද්යදයසොති තමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘තීණි වා’’ති ආහ. සම්භිජ්ජති

මිස්සීභාවං ගච්ඡති එත්ථාති සම්යභජ්ජං, මිස්සිතට්ඨානං. තත්ථ උදකං 

සම්යභජ්ජඋදකං. යතනාහ ‘‘සම්භින්නට්ඨායන උදක’’න්ති. 

සංයභජ්ජඋදකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පථවීසුත්තාදිවණ්ණනා 
78-84. චක්කවාළබ්භන්තරාොති චක්කවාළපබ්බතස්සඅන්යතොගධාය. 
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ඡට්ඨාදීසු වුත්තනයෙයනවාති ඉධ ඡට්ඨසුත්තාදීසු පඨමසුත්තාදීසු
වුත්තනයයයනවාතිඅත්යථොයවදිතබ්යබො වියසසාභාවයතො. 

පරියෙොසායනති ඉමස්ස අභිසමයසංයුත්තස්ස ඔසානට්ඨායන. 

අඤ්ඤතිත්ථිෙසමණබ්රාහ්මණපරිබ්බාජකානන්ති අඤ්ඤතිත්ථියානං. 

ගුණාධිගයමොති ඣානාභිඤ්ඤාසහියතො ගුණාධිගයමො. සතභාගම්පි…යප.…

න උපගච්ඡති සච්චපටියවධස්ස මහානුභාවත්තා. යතනාහ භගවා

පච්චක්ඛසබ්බධම්යමො ‘‘එවං මහාධිගයමො, භික්ඛයව, දිට්ඨිසම්පන්යනො
පුග්ගයලොඑවංමහාභිඤ්යඤො’’ති. 

පථවීසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

අභිසමයසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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3. ධාතුසංයුත්තං 

1. නානත්තවග්යගො 

1. ධාතුනානත්තසුත්තවණ්ණනා 
85. පඨමන්ති ඉමස්මිං නිදානවග්යග සංයුත්තානං පඨමං සංගීතත්තා. 

නිස්සත්තට්ඨසුඤ්ඤතට්ඨසඞ් ායතනාති ධම්මමත්තතාය 

නිස්සත්තතාසඞ්ඛායතන නිච්චසුභසුඛඅත්තසුඤ්ඤතත්ථසඞ්ඛායතන. 

සභාවට්යඨනාතියථාභූතසභාවට්යඨන.තයතොඑවසභාවස්සධාරණට්යඨන 

ධාතූති ෙද්ධනාමානං. නානාසභායවො අඤ්ඤමඤ්ඤවිසදිසතා 

ධාතුනානත්තං. චක්ඛුසඞ්ඛායතො පසායදො චක්ඛුපසායදො. යසො එව

චක්ඛනට්යඨන චක්ඛු, නිස්සත්තසුඤ්ඤතට්යඨන ධාතු චාති චක්ඛුධාතු. 

චක්ඛුපසාදවත්ථුං අධිට්ඨානං කත්වා පවත්තං චක්ඛුපසාදවත්ථුකං. 

යසසපයදසුපිඑයසවනයයො.ද්යව සම්පටිච්ඡනමයනොධාතුයයො, එකාකිරියා

මයනොධාතූති තිස්යසො මයනොධාතුයෙො මයනොධාතු ‘‘මනනමත්තා ධාතූ’’ති

කත්වා. යවදනාදයෙො…යප.… නිබ්බානඤ්ච ධම්මධාතු 

වියසසසඤ්ඤාපරිහායරන සාමඤ්ඤසඤ්ඤාය පවත්තනයතො. තථා යහයත
ධම්මා ආයතනයදසනාය ‘‘ධම්මායතන’’න්යතව යදසිතා. න හි යනසං
රූපායතනාදීනං විය විඤ්ඤායණහි අඤ්ඤවිඤ්ඤායණන

ගයහතබ්බතාකායරො අත්ථි. සබ්බම්පීති ඡසත්තතිවිධං මයනොවිඤ්ඤාණං. 

කාමාවචරා කාමධාතුපරියාපන්නත්තා. අවසායන ද්යවති 

ධම්මධාතුමයනොවිඤ්ඤාණධාතුයයො.අයයමත්ථසඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපන 

විසුද්ධිමග්යග තංසංවණ්ණනාසුදට්ඨබ්යබො. 

ධාතුනානත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඵස්සනානත්තසුත්තවණ්ණනා 
86. ජාතිපසුතිආරම්මණාදියභයදන නානාභායවො ඵස්යසො. 

ජාතිපච්චයයභයදන හි පච්චයුප්පන්නස්ස යභයදො යහොතියයව. 
ධම්මපරිච්යඡදවයසන ධාතුයදසනායං තිස්යසො මනනමත්තා ධාතුයයොව
මයනොධාතුයයො. කිරියාමයස්ස චිත්තුප්පත්තිවිභායගන පච්චයුප්පන්නස්ස
වයසන ධාතුයදසනායං මනනට්යඨන ධාතුතාය සාමඤ්ඤයතො 
මයනොද්වාරාවජ්ජනං ‘‘මයනොධාතූ’’ති අධිප්යපතන්ති වුත්තං 

‘‘මයනොසම්ඵස්යසො මයනොද්වායර පඨමජවනසම්පයුත්යතො’’තිආදි. තස්මාති
යස්මා කාමං සම්පටිච්ඡනමයනොධාතුඅනන්තරං උප්පජ්ජමායනො 
සන්තීරණවිඤ්ඤාණධාතුයා සම්පයුත්යතො ඵස්යසොපි මයනොසම්ඵස්යසො එව

නාම, දුබ්බලත්තා පන යසො සබ්බභයවසු අසම්භවයතො ච ගහියතො

අනවයසසයතො ගහණංන යහොතීති මයනොද්වායර ජවනසම්ඵස්යසො යහොති, 

තස්මා. අෙයමත්ථඅත්යථොතිඅයංඉධ අධිප්පායානුගයතොඅත්යථො. 

ඵස්සනානත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. යනොඵස්සනානත්තසුත්තවණ්ණනා 
87. මයනොසම්ඵස්සං පටිච්චාති මයනොද්වායර පඨමජවනසම්පයුත්යතො

ඵස්යසො මයනොසම්ඵස්යසො, තං මයනොසම්ඵස්සං පටිච්ච. මයනොධාතූති
ආවජ්ජනකිරියමයනොධාතු. මයනොවිඤ්ඤාණධාතු මයනොධාතූති 

යවයනයයජ්ඣාසයවයසන වුත්තං. යතනාහ ‘‘මයනොද්වායර…යප.…

එවමත්යථො දට්ඨබ්යබො’’ති.තථාහිවක්ඛති‘‘සබ්බානියචතානී’’තිආදි. 

යනොඵස්සනානත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යවදනානානත්තසුත්තවණ්ණනා 
88. සබ්බාපි තස්මිං ද්වායර යවදනා වත්යතෙුං චක්ඛුසම්ඵස්සයවදනා

උපනිස්සයපච්චයභාවිතා. නිබ්බත්තිඵාසුකත්ථන්ති නිබ්බත්තියා

උපනිස්සයභායවන පවත්තියා දස්සනසුඛත්ථං. සම්පටිච්ඡනයවදනයමව

ගයහතුං වට්ටති, තාය ගහිතාය ඉතරාසං ගහණංඤායාගතයමවාති. වුත්තං 

යපොරාණට්ඨකථායං. ආවජ්ජනසම්ඵස්සන්ති ආවජ්ජනමයනොසම්ඵස්සං. 
අනන්තරූපනිස්සයභූතං පටිච්ච පඨමජවනවයසන උප්පජ්ජතීති යයොජනා. 

අෙමධිප්පායෙො උපනිස්සයස්සඅධිප්යපතත්තා. 

යවදනානානත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. දුතියයවදනානානත්තසුත්තවණ්ණනා 
89. තතිෙචතුත්යථසු වුත්තනොවාති ‘‘යනො චක්ඛුසම්ඵස්සං පටිච්ච

උප්පජ්ජති චක්ඛුධාතූ’’ති එවං වුත්තනයයො, චතුත්යථ ‘‘චක්ඛුධාතුං, 

භික්ඛයව, පටිච්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුසම්ඵස්යසො’’තිආදිනා වුත්තනයයො ච. 

එකයතොකත්වාතිඑකජ්ඣංකත්වායදසිතා.කස්මාපනයතසුසුත්යතසු එවං

යදසනාපවත්තාතිආහ ‘‘සබ්බානියචතානී’’තිආදි. පටියසයධො පනයතසං
යවදනානානත්තාදීනං ඵස්සනානත්තාදිකස්ස පච්චයභාවයතො 

තථාඋප්පත්තියාඅසම්භවයතො. ඉයතොපයරසූති‘‘යනො පරියයසනානානත්තං
පටිච්චඋප්පජ්ජතිපරිළාහනානත්ත’’න්තිආදීසු. 

දුතියයවදනානානත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. බාහිරධාතුනානත්තසුත්තවණ්ණනා 
90. පඤ්චධාතුයෙොකාමාවචරා රූපසභාවත්තා. 

බාහිරධාතුනානත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සඤ්ඤානානත්තසුත්තවණ්ණනා 
91. ආපායථපතිතන්තිචක්ඛුස්ස ආපාථගතංසාටකයවඨනාදිසඤ්ඤිතං

භූතසඞ්ඝාතං සම්මා නිස්සිතං. චක්ඛුද්වායර 

සම්පටිච්ඡනාදිසම්පයුත්තසඤ්ඤානං සඞ්කප්පගතිකත්තා, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තසඤ්ඤාගහයණයනව වා ගයහතබ්බයතො 

‘‘රූපසඤ්ඤාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තා සඤ්ඤා’’ති වුත්තං තත්ථ
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සඤ්ඤාය එව ලබ්භනයතො. එයතයනව හි තංසම්පයුත්යතො සඞ්කප්යපොති

ඉදම්පි සංවණ්ණිතන්ති දට්ඨබ්බං. යතනාහ ‘‘සඤ්ඤාසඞ්කප්පඡන්දා 

එකජවනවායරපි නානාජවනවායරපි ෙබ්භන්තී’’ති. ජවනසම්පයුත්තස්ස

විතක්කස්ස ඡන්දගතිකත්තා වුත්තං ‘‘තීහි චිත්යතහි සම්පයුත්යතො 

සඞ්කප්යපො’’ති. ඡන්දිකතට්යඨනාති ඡන්දකරණට්යඨන, ඉච්ඡිතට්යඨනාති

අත්යථො. අනුෙහනට්යඨනාති පරිඩහනට්යඨන. සන්නිස්සයඩාහරසා හි

රාගග්ගිආදයයො‘‘රූයප’’තිපනතස්සආරම්මණදස්සනයමතං. පරිළායහොති

පරිළාහසීයසන අයපක්ඛං වදති. යතනාහ ‘‘පරිළායහ උප්පන්යන’’තිආදි.
‘‘පරිළායහො’’ති දළ්හජ්යඣොසානා බලවාකාරප්පත්තා වුත්තාති ආහ 

‘‘පරිළාහපරියෙසනා පන නානාජවනවායරයෙව ෙබ්භන්තී’’ති. තාසං

ලද්ධූපනිස්සයභාවයතොති දස්යසති. ඉමිනා නයෙනාති ‘‘උප්පජ්ජති
සඤ්ඤානානත්ත’’න්ති එත්ථ වුත්තනයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො.
‘‘රූපසඤ්ඤාදිනානාසභාවං සඤ්ඤං පටිච්ච කාමසඞ්කප්පාදිනානාසභායවො
සඞ්කප්යපොඋප්පජ්ජතී’’තිආදිනානයයනයවදිතබ්යබො. 

සඤ්ඤානානත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. යනොපරියයසනානානත්තසුත්තවණ්ණනා 
92. පටියසධමත්තයමව නානං, යසසං යහට්ඨා වුත්තනයයමවාති

අධිප්පායයො. 

යනොපරියයසනානානත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. බාහිරඵස්සනානත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 
93. වුත්තප්පකායර ආරම්මයණති‘‘ආපායථපතිත’’න්තිආදිනා යහට්ඨා

වුත්තප්පකායර රූපාරම්මයණ. සඤ්ඤාති රූපසඤ්ඤාව. අරූපධම්යමොපි

සමායනොයස්මිංආරම්මයණපවත්තති, තංඵුසන්යතොවියයහොතීතිවුත්තං 

‘‘ආරම්මණං ඵුසමායනො’’ති. තණ්හාය වත්ථුභූතංයයව රූපාරම්මණං 

ලබ්භතීති කත්වා ‘‘රූපලායභො’’ති අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘සහ තණ්හාෙ 

ආරම්මණං රූපොයභො’’ති. සබ්බසඞ්ගාහිකනයෙොති එකස්මිංයයව
ආරම්මයණ සබ්යබසං සඤ්ඤාදීනං ධම්මානං උප්පත්තියා 

සබ්බසඞ්ගණ්හනවයසන දස්සිතනයයො. යතනාහ ‘‘එකස්මිංයෙවා’’තිආදි. 

සබ්බසඞ්ගාහිකනයෙොති වා ධුවපරියභොගවයසන නිබද්ධාරම්මණන්ති වා 

ආගන්තුකාරම්මණන්ති වා විභාගං අකත්වා සබ්බසඞ්ගාහිකනයයො. අපයරො 

නයයො. මිස්සයකොති ආගන්තුකාරම්මයණ නිබද්ධාරම්මයණ ච විසයයතො

නිබද්ධාරම්මයණන මිස්සයකො. නිබද්ධාරම්මයණ සත්තානං කියලයසො

මන්යදොයහොති.තථාහි සඤ්ඤාසඞ්කප්පඵස්සයවදනාවදස්සිතා. ෙංකිඤ්චි

විොතියං කිඤ්චිඅඤ්ඤමඤ්ඤංවිය. ය ොයභත්වාතිකුතූහලුප්පාදනවයසන 
චිත්තංයඛොයභත්වා. 
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පටුන 

උපාසිකාති තස්ස අමච්චපුත්තස්ස භරියං සන්ධායාහ. තස්මින්ති 

ආගන්තුකාරම්මයණ. ොයභො නාම‘‘ලබ්භතී’’තිකත්වා. 

උරුවල්ලිෙවාසීති උරුවල්ලියයලණවාසී, උරුවල්ලියවිහාරවාසීති

වදන්ති. පාළිොති ‘‘ධාතුනානත්තං, භික්ඛයව, පටිච්ච

උප්පජ්ජතී’’තිආදිනයපවත්තාය ඉමිස්සා සුත්තපාළියා. පරිවට්යටත්වාති
මජ්යඣගහිතඵස්සයවදනාපරියයොසායනඨපනවයසනපාළිං පරිවට්යටත්වා. 

වුත්තප්පකායරතිආදි පරිවත්යතතබ්බාකාරදස්සනං. තත්ථ වුත්තප්පකායරති 

ආපාථගතරූපාරම්මයණ. අවිභූතවාරන්ති අවිභූතාරම්මණවාරං. අයයමව වා

පායඨො. ගණ්හන්ති කයථන්ති. එකජවනවායරපි ෙබ්භන්ති 

චිරතරනියවසාභාවා. නානාජවනවායරයෙව දළ්හතරනියවසතාය. 

94. දසමං උත්තානයමව නවයම වුත්තනයත්තා. පටියසධමත්තයමව
යහත්ථනානත්තන්ති. 

බාහිරඵස්සනානත්තසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නානත්තවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. සත්තධාතුසුත්තවණ්ණනා 
95. ආභාතීති ආභා, ආයලොකභායවන නිප්ඵජ්ජති, උපට්ඨාතීති වා

අත්යථො. යසො එව නිජ්ජීවට්යඨන ධාතූති ආභාධාතු. ආයෙොකස්සාති

ආයලොකකසිණස්ස. සුට්ඨු, යසොභනං වා භාතීති සුභං. කසිණසහචරණයතො

ඣානං සුභං. යසසං වුත්තනයයමව. සුපරිසුද්ධවණ්ණං කසිණං. 

ආකාසානඤ්චාදයයොපි සුභාරම්මණං එවාති යකචි. යදසනං නිට්ඨායපසීති
යදසනං උද්යදසමත්යත එව ඨයපසි. පාළියං ‘‘අන්ධකාරං පටිච්ච

පඤ්ඤායතී’’ති එත්ථාපි ආරම්මණයමව ගහිතං, තථා ‘‘අයං ධාතු අසුභං
පටිච්ච පඤ්ඤායතී’’ති එත්ථාපි. යථා හි ඉධ සුවණ්ණං කසිණං සුභන්ති

අධිප්යපතං, එවංදුබ්බණ්ණංඅසුභන්ති. 

අන්ධකාරං පටිච්චාති අන්ධකාරං පටිච්ඡාදකපච්චයං පටිච්ච. 

පඤ්ඤාෙතීති පාකයටො යහොති. යතනාහ ‘‘අන්ධකායරො හී’’තිආදි.

ආයලොයකොපි, අන්ධකායරන පරිච්ඡින්යනොයහොතීතියයොජනා.අන්ධකායරො

තාව ආයලොයකන පරිච්ඡින්යනො යහොතු ‘‘යත්ථ ආයලොයකො නත්ථි, තත්ථ
අන්ධකායරො’’තිආයලොයකොකථංඅන්ධකායරන පරිච්ඡින්යනොයහොතීතිආහ 

‘‘අන්ධකායරන හි යසො පාකයටො යහොතී’’ති. පරිච්යඡදයලඛාය විය

චිත්තරූපංඅන්ධකායරනහිපරියතොපරිච්ඡින්යනො හුත්වාපඤ්ඤායති, යථා

තං ඡායාය ආතයපො. එයසව නයෙොති අසුභසුභානං
අඤ්ඤමඤ්ඤපරිච්ඡින්නතංඅතිදිසිත්වාතත්ථඅධිප්යපතයමවදස්යසන්යතො 

‘‘අසුයභ සති සුභං පඤ්ඤාෙතී’’ති ආහ. එවමාහාති ‘‘අසුභං පටිච්ච සුභං
පඤ්ඤායතී’’ති අයවොච. ‘‘රූපී රූපානි පස්සතී’’තිආදීසු විය
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උත්තරපදයලොයපනායං නිද්යදයසොති ආහ ‘‘රූපං පටිච්චාති

රූපාවචරසමාපත්තිංපටිච්චා’’ති.තායහිසතිඅධිගතාය. රූපසමතික්කමාවා

යහොතීති සභාවාරම්මණානං රූපජ්ඣානානං සමතික්කමා 

ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්ති නාම යහොතීති අත්යථො. එයසව නයෙොති 
ඉමිනා ‘‘ආකාසානඤ්චායතනසමතික්කමා විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්ති

නාම යහොතී’’තිආදිනා ද්යවපි පකායර අතිදිසති. පටිසඞ් ාති

පටිසඞ්ඛාඤායණන. අප්පවත්තින්ති යථාපරිච්ඡින්නකාලං අප්පවත්තනං.
එයතන ඛණනියරොධාදිංපටික්ඛිපති. 

කථං සමාපත්ති පත්තබ්බාති ඉමාසු සත්තසු ධාතූසු කා පකාරා

සඤ්ඤාසමාපත්ති නානා හුත්වා සමාපජ්ජිතබ්බා. යතනාහ ‘‘කීදිසා

සමාපත්තියෙො’’තිආදි. සඤ්ඤාෙ අත්ථිභායවනාති පටුකිච්චාය සඤ්ඤාය

අත්ථිභායවන. සුඛුමසඞ් ාරානං තත්ථ සමාපත්තියං අවසිස්සතාය. 

නියරොයධොවාතිසඞ්ඛාරානංනියරොයධොඑව. 

සත්තධාතුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සනිදානසුත්තවණ්ණනා 
96. භාවනපුංසකයමතං ‘‘විසමං චන්දිමසූරියාපරිවත්තන්තී’’තිආදීසු(අ.

නි.4.70) විය. සනිදානන්තිඅත්තයනොඵලංනිදදාතීතිනිදානං, කාරණන්ති

ආහ ‘‘සනිදායනො සප්පච්චයෙො’’ති. කාමපටිසංයුත්යතොති 
කාමරාගසඞ්ඛායතන කායමන පටිසංයුත්යතො වා කාමපටිබද්යධො වා.

තක්යකතීති තක්යකො. අභූතකාරංසමායරොයපත්වාකප්යපතීති සඞ්කප්යපො. 

ආරම්මයණ චිත්තං අප්යපතීති අප්පනා. වියසයසන අප්යපතීති බයප්පනා. 

ආරම්මයණ චිත්තං අභිනියරොයපන්තං විය පවත්තතීති යචතයසො 

අභිනියරොපනා. මිච්ඡා විපරීයතො පාපයකො සඞ්කප්යපොති මිච්ඡාසඞ්කප්යපො. 
අඤ්යඤසු ච කාමපටිසංයුත්යතසු විජ්ජමායනසු විතක්යකො එව
කාමධාතුසද්යදන නිරුළ්යහො දට්ඨබ්යබො විතක්කස්ස 

කාමපසඞ්ගප්පත්තිසාතිසයත්තා. එස නයයො බයාපාදධාතුආදීසුපි. සබ්යබපි

අකුසොධම්මාකාමධාතු හීනජ්ඣාසයයහි කායමතබ්බධාතුභාවයතො. 

කියලසකාමස්ස ආරම්මණභාවත්තා සබ්බාකුසලසංගාහිකාය

කාමධාතුයා ඉතරාද්යවසඞ්ගයහත්වාකථනං සබ්බසඞ්ගාහිකා. තිස්සන්නං 

ධාතූනං අඤ්ඤමඤ්ඤං අසඞ්කරයතො කථා අසම්භින්නා. ඉමං 

කාමාවචරසඤ්ඤිතං කාමවිතක්කසඤ්ඤිතඤ්ච කාමධාතුං. පටිච්චාති

පච්චයභූතංලභිත්වා. තීහිකාරයණහීති තීහිසාරභූයතහිකාරයණහි. 

බයාපාදවිතක්යකො බයාපායදො උත්තරපදයලොයපන, යසො එව

නිජ්ජීවට්යඨන සභාවධාරණට්යඨනධාතූති බයාපාදධාතු. බයාපජ්ජතිචිත්තං 

එයතනාති බයාපායදො, යදොයසො. බයාපායදොපි ධාතූති යයොජනා. 

සහජාතපච්චොදිවයසනාති 
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සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චයවයසන.

වියසයසන හි පරස්ස අත්තයනො ච දුක්ඛාපනං විහිංසා, සා එව ධාතු, 

අත්ථයතො යරොසනා පරූපඝායතො, තථා පවත්යතො වා 
යදොසසහගතචිත්තුප්පායදො. 

තිණගහයන අරඤ්යඤති තියණහි ගහනභූයත අරඤ්යඤ. 

අනෙබයසනන්ති අපායබයසනං, පරිහරණූපායරහිතං විපත්තින්ති වා

අත්යථො. අවඩ්ඪිංවිනාසන්ති අවඩ්ඪිඤ්යචවවිනාසඤ්චාතිවදන්තිසබ්බයසො

වඩ්ඪිරහිතං. සුක් තිණදායෙො විෙආරම්මණං කියලසග්ගිසංවද්ධනට්යඨන. 

තිණුක්කාවිෙ අකුසෙසඤ්ඤා අනුදහනට්යඨන. තිණකට්ඨ…යප.… සත්තා 
අනයබයසනාපත්තියතො. ‘‘ඉයම සත්තා’’ති හි අයයොනියසො පටිපජ්ජමානා 

අධිප්යපතා.යතනාහ ‘‘ෙථාසුක් තිණදායෙ’’තිආදි. 

සමතාභාවයතො සමතාවියරොධයතො විසමතායහතුයතො ච විසමා 

රාගාදයයොති ආහ ‘‘රාගවිසමාදීනි අනුගත’’න්ති. ඉච්ඡතබ්බා 
අවස්සංභාවිනිභායවන. 

සංකියලසයතොනික්ඛමනට්යඨනයනක්ඛම්යමො, යසොඑවනිජ්ජීවට්යඨන 

ධාතූති යනක් ම්මධාතු. ස්වායං යනක්ඛම්මසද්යදො පබ්බජ්ජාදීසු

කුසලවිතක්යක ච නිරුළ්යහොති ආහ ‘‘යනක් ම්මවිතක්යකොපි

යනක් ම්මධාතූ’’ති. ඉතරාපි ද්යව ධාතුයෙොති අබයාපාදඅවිහිංසාධාතුයයො

වදති. විසුං දීයපතබ්බා සරූයපන ආගතත්තා. විතක්කාදයෙොති

යනක්ඛම්මසඞ්කප්පච්ඡන්දපරිළාහපරියයසනා. ෙථානුරූපං අත්තයනො
අත්තයනො පච්චයානුරූපං. කථං පයනත්ථ කුසලධම්යමසු පරිළායහො

වුත්යතොති? සඞ්ඛාරපරිළාහමත්තං සන්ධායයතං වුත්තං, යසොළසසු 

ආකායරසු දුක්ඛසච්යච සන්තාපට්යඨො විය වුත්යතො, යස්ස විගයමන
අරහයතො සීතිභාවප්පත්තිවුච්චති. 

සයං න බයාපජ්ජති, යතන වා තංසමඞ්ගීපුග්ගයලො න කිඤ්චි 

බයාපායදතීති අබයාපායදො, විහිංසාය වුත්තවිපරියායයහි සා යවදිතබ්බා.

හියතසිභායවන මිජ්ජති සිනිය්හතීති මිත්යතො, මිත්තස්ස එසාති යමත්ති, 

අබයාපායදො. යමත්තාෙනාති යමත්තාකාරණං, යමත්තාය වා අයනා

පවත්තනා. යමත්තායිතත්තන්ති යමත්තායිතස්ස යමත්තාය පවත්තස්ස

භායවො. යමත්තායචයතොවිමුත්තීති යමත්තායනවයසන පවත්යතො
චිත්තසමාධි. යසසංවුත්තනයයමව. 

සනිදානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ගිඤ්ජකාවසථසුත්තවණ්ණනා 
97. ඉයතො පට්ඨාොති ‘‘ධාතුං, භික්ඛයව’’ති ඉමස්මා තතියසුත්තයතො

පට්ඨාය. යාව කම්මවග්යගො, තාව යනත්වා උපගන්ත්වා යසති එත්ථාති
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පටුන 

ආසයයො, හීනාදිභායවන අධීයනො ආසයයො අජ්ඣාසයයො, තං අජ්ඣාසෙං, 

අධිමුත්තන්ති අත්යථො. සඤ්ඤා උප්පජ්ජතීතිආදීසු හීනාදියභදං අජ්ඣාසයං

පටිච්ච හීනාදියභදා සඤ්ඤා, තන්නිස්සයදිට්ඨිවිකප්පනා, විතක්යකො ච

උප්පජ්ජති සහජාතයකොටියා උපනිස්සයයකොටියා ච. සත්ථායරසූති යතසං

සත්ථුපටිඤ්ඤතාය වුත්තං, න සත්ථුලක්ඛණසබ්භාවයතො. 

අසම්මාසම්බුද්යධසූතිආධායරවිසයය චභුම්මංඑකයතොකත්වා වුත්තන්ති
පඨමං තාව දස්යසන්යතො ‘‘මයං සම්මාසම්බුද්ධා’’තිආදිං වත්වා ඉතරං
දස්යසන්යතො ‘‘යතසු සම්මාසම්බුද්ධා එයත’’තිආදිමාහ. යතසං ‘‘මයං

සම්මාසම්බුද්ධා’’ති උප්පන්නදිට්ඨි ඉධ මූලභායවන පුච්ඡිතා, ඉතරා

අනුසඞ්කිතාති පුච්ඡතියෙවාතිසාසඞ්කංවදති. 

‘‘මහතී’’ති එත්ථ මහාසද්යදො ‘‘මහාජයනො’’තිආදීසු විය
බහුඅත්ථවාචයකොති දට්ඨබ්යබො. අවිජ්ජාපි හීනහීනතරහීනතමාදියභයදන

බහුපකාරා. තස්සාති දිට්ඨියා. කස්මා පයනත්ථ ‘‘යදිදං අවිජ්ජා ධාතූ’’ති

අවිජ්ජංඋද්ධරිත්වා‘‘හීනංධාතුං පටිච්චා’’තිඅජ්ඣාසයධාතුනිද්දිට්ඨාති? න

යඛො පයනතං එවං දට්ඨබ්බං, ‘‘අඤ්ඤං උද්ධරිත්වා අඤ්ඤංනිද්දිට්ඨා’’ති, 
යයතො අවිජ්ජාසීයසන අජ්ඣාසයධාතු එව ගහිතා. අවිජ්ජාගහියතො හි
පුරිසපුග්ගයලො දිට්ඨජ්ඣාසයයො හීනාදියභදං අවිජ්ජාධාතුං නිස්සාය තයතො

සඤ්ඤාදිට්ඨිආදියක සඞ්කප්යපති. පණිධි පත්ථනා, සා පන තථා තථා

චිත්තස්ස ඨපනවයසන යහොතීති ආහ ‘‘චිත්තට්ඨපන’’න්ති. යතනාහ ‘‘සා 

පයනසා’’තිආදි. එයතති හීනපච්චයා සඤ්ඤාදිට්ඨිවිතක්කයචතනා පත්ථනා

පණිධිසඞ්ඛාතා හීනා ධම්මා. හීයනො නාම හීනධම්මසමායයොගයතො. 

සබ්බපදානීති ‘‘පඤ්ඤයපතී’’තිආදීනි පදානි යයොයජතබ්බානි හීනසද්යදන
මජ්ඣිමුත්තමට්ඨානන්තරස්ස අසම්භවයතො. උපපජ්ජනං ‘‘උපපත්තී’’ති

ආහ ‘‘ද්යවඋපපත්තියෙො පටිොයභොචනිබ්බත්තිචා’’ති.තත්ථ හීනකුොදීති 

ආදි-සද්යදන හීනරූපයභොගපරිසාදීනං සඞ්ගයහො. හීනත්තිකවයසනාති

හීනත්තියකවුත්තත්තිකපදවයසනාතිඅධිප්පායයො. චිත්තුප්පාදක් යණතිඉදං
හීනත්තිකපරියාපන්නානං චිත්තුප්පාදානං වයසන තත්ථ තත්ථ ලද්ධත්තා

වුත්තං. පඤ්චසු නීචකුයෙසූතිචණ්ඩාලයවනයනසාදරථකාරපුක්කුසකුයලසු. 
ද්වාදසඅකුසලචිත්තුප්පාදානංපනයයොයකොචිපටිලායභොහීයනොතියයොජනා.

යසසද්වයයපි එයසව නයයො. ඉමස්මිං ඨායනති ‘‘යායං, භන්යත, 

දිට්ඨී’’තිආදිනා ආගයත ඉමස්මිං ඨායන. ‘‘ධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච

උප්පජ්ජතී’’තිආදිනාආගතත්තා නිබ්බත්තියෙවඅධිප්යපතා, නපටිලායභො. 

ගිඤ්ජකාවසථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. හීනාධිමුත්තිකසුත්තවණ්ණනා 
98. එකයතො යහොන්තීති සමානච්ඡන්දතාය අජ්ඣාසයයතො එකයතො

යහොන්ති. නිරන්තරා යහොන්තීති තාය එව සමානච්ඡන්දතාය චිත්යතන
නිබ්බියසසා යහොන්ති. ඉධ අධිමුත්ති නාම අජ්ඣාසයධාතූති ආහ 

‘‘හීනාධිමුත්තිකාති හීනජ්ඣාසො’’ති. 
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හීනාධිමුත්තිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චඞ්කමසුත්තවණ්ණනා 
99. මහාපඤ්යඤසූති විපුලපඤ්යඤසු. නන්ති සාරිපුත්තත්යථරං. 

 න්ධන්තරන්ති ඛන්ධවිභාගං, ඛන්ධානං වා අන්තරං වියසයසො අත්ථීති 

 න්ධන්තයරො. එස නයයො යසයසසුපි. පරිකම්මන්ති ඉද්ධිවිධාධිගමස්ස

පුබ්බභාගපරිකම්මඤ්යචව උත්තරපරිකම්මඤ්ච. ආනිසංසන්ති

ඉද්ධානිසංසඤ්යචව ආනිසංසඤ්ච. අධිට්ඨානං විකුබ්බනන්ති 

අධිට්ඨානවිධානඤ්යචව විකුබ්බනවිධානඤ්ච. වුත්තනයෙයනවාති ‘‘පථවිං
පත්ථරන්යතොවියා’’තිආදිනා. 

ධුතඞ්ගපරිහාරන්ති ධුතඞ්ගානං පරිහරණවිධිං. පරිහරණග්ගහයණයනව

සමාදානං සිද්ධං යහොතීති තං න ගහිතං. ආනිසංසන්ති

තංතංධුතඞ්ගපරිහරයණදට්ඨබ්බංආනිසංසයමව. සයමොධානන්ති‘‘එත්තකා

පිණ්ඩපාතපටිසංයුත්තා, එත්තකා යසනාසනපටිසංයුත්තා’’තිපච්චයවයසන

අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්චඅන්යතොගධත්තා. අධිට්ඨානන්තිඅධිට්ඨානවිධිං. යභදන්ති 
උක්කට්ඨාදියභදඤ්යචවභින්නාකාරඤ්ච. 

පරිකම්මන්ති ‘‘දිබ්බචක්ඛු එවං උප්පායදතබ්බං, එවං

වියසොයධතබ්බ’’න්තිආදිනා පරිකම්මවිධානං. ආනිසංසන්ති පයරසං

අජ්ඣාසයානුරූපායතනාදිආනිසංසපයභදං. උපක්කියෙසන්ති සාධාරණං
අසාධාරණං දුවිධං උපක්කියලසං. විපස්සනාභාවනුපක්කියලසා හි
දිබ්බචක්ඛුස්සඋපක්කියලසාතියවදිතබ්බා. 

සඞ්ය පවිත්ථාරගම්භීරුත්තානවිචිත්රකථාදීසූති සඞ්යඛයපො විත්ථායරො
ගම්භීරතා උත්තානතා විචිත්රභායවො යනයයත්ථතා නීතත්ථතාති එවමාදීසු 

ධම්මස්සකයථතබ්බප්පකායරසුතංතංකයථතබ්බාකාරං. 

ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, පකාරත්යථොවා.යතන– 

‘‘ආදිම්හිසීලංයදයසයය, (දී.නි.අට්ඨ.1.190; ම.නි.අට්ඨ. 1.291) 

මජ්යඣචිත්තංවිනිද්දියස; 

අන්යතපඤ්ඤාකයථතබ්බා, 
එයසොධම්මකථාවියධො’’ති.– 

එවංකයථතබ්බාකාරංසඞ්ගණ්හාති. 

‘‘සිථිලං ධනිතඤ්චදීඝරස්සං, ගරුකංලහුකඤ්ච නිග්ගහීතං; 

සම්බන්ධං වවත්ථිතං විමුත්තං, දසධා බයඤ්ජනබුද්ධියා 

පයභයදො’’ති.(දී.නි.1.190; ම.නි.අට්ඨ.1.291; පරි.485) – 



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා  ධාතුසංයුත්තං 

113 

පටුන 

එවංවුත්තංදසවිධං බයඤ්ජනබුද්ධිං. අට්ඨුප්පත්තින්තිතස්සතස්සසුත්තස්ස

ජාතකස්ස ච අට්ඨුප්පත්තිං. අනුසන්ධින්ති පච්ඡානුසන්ධිආදිඅනුසන්ධිං. 

පුබ්බාපරන්ති සම්බන්ධං. ඉදං පදං එවං වත්තබ්බං, ඉදං පුබ්බාපරං එවං 

ගයහතබ්බන්ති. 

කුෙසඞ්ගණ්හනපරිහාරන්ති ලාභුප්පාදනත්ථං කුලානං
සඞ්ගණ්හනවිධියනොපරිහරණංතන්නියමිතංඑකන්තිකං කුලසඞ්ගහණවිධිං. 

චඞ්කමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සගාථාසුත්තවණ්ණනා 
100. ‘‘ධාතුයසොසංසන්දන්තී’’තිඉදංඅජ්ඣාසයයතො සරික්ඛතාදස්සනං, 

නකායයනමිස්සීභාවදස්සනන්තිආහ ‘‘සමුද්දන්තයර’’තිආදි. නිරන්තයරොති 

නිබ්බියසයසො. සංසග්ගාති පඤ්චවිධසංසග්ගයහතු. සංසග්ගගහයණන 

යචත්ථ සංසග්ගවත්ථුකා තණ්හා ගහිතා. යතනාහ ‘‘දස්සන…යප.… 

ස්යනයහනා’’ති. 

වනති භජති සජ්ජති යතනාති වනං, වනයථොති ච කියලයසො වුච්චතීති

ආහ ‘‘වනයථො ජායතොතිකියෙසවනං ජාත’’න්ති. ඉතයර සංසග්ගමූලකාති 

තයමවපටික්ඛිපන්යතොආහ ‘‘අදස්සයනනා’’ති. සාධුජීවීතිසාධුසුට්ඨුජීවී, 

තංජීවනසීයලො.යතනාහ ‘‘පරිසුද්ධජීවිතංජීවමායනො’’ති. 

සගාථාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අස්සද්ධසංසන්දනසුත්තවණ්ණනා 
101. නියරොජාති සද්ධාස්යනහාභායවන නිස්යනහා. තයතො එව

අරසභායවන නිරසා. එකසදිසාති සමසමා නිබ්බියසසා. යතනාහ 

‘‘නිරන්තරා’’ති. අලජ්ජිතාය එකසීමකතා භින්නමරිොදා. සද්ධා යතසං

අත්ථීති සද්ධා. තන්තිපාෙකාතිසද්ධම්මතන්තියාපාලකා. වංසානුරක් කාති 

අරියවංසස්සඅනුරක්ඛකා. ආරද්ධවීරිොතිපග්ගහිතවීරියා.යස්මාතාදිසානං

වීරියං පරිපුණ්ණං නාම යහොති කිච්චසිද්ධියා, තස්මා වුත්තං 

‘‘පරිපුණ්ණපරක්කමා’’ති. සබ්බකිච්චපරිග්ගාහිකාොති චතුන්නං
සතිපට්ඨානානං භාවනාකිච්චපරිග්ගාහිකාය. 

අස්සද්ධසංසන්දනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-12. අස්සද්ධමූලකසුත්තාදිවණ්ණනා 
102-106. අට්ඨමාදීනීති අට්ඨමංනවමං දසමං එකාදසමං ද්වාදසමන්ති

ඉමානි පඤ්ච සුත්තානීති එයක. අපයර පන නව සුත්තානීති ඉච්ඡන්ති.
ස්වායමත්යථොඅට්ඨකථායංවුත්යතොයයව.පාළියඤ්චයකසුචියපොත්ථයකසු 

ලිඛීයති. 

අස්සද්ධමූලකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කම්මපථවග්යගො 

1-2. අසමාහිතසුත්තාදිවණ්ණනා 
107-108. ඉයතො පයරසූති ඉයතො දුතියවග්ගයතො පයරසු සුත්යතසු. 

පඨමන්තිපඨමවග්යගපඨමං. කස්මාපයනත්ථඑවංයදසනාපවත්තාතිආහ 

‘‘එවං වුච්චමායන’’තිආදි. 

අසමාහිතසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-5. පඤ්චසික්ඛාපදසුත්තාදිවණ්ණනා 
109-111. සුරායමරෙසඞ් ාතන්ති පිට්ඨසුරාදිසුරාසඞ්ඛාතං

පුප්ඵාසවාදියමරයසඞ්ඛාතඤ්ච. මජ්ජනට්යඨන මජ්ජං.

සුරායමරෙමජ්ජප්පමායදොති වුච්චති ‘‘මජ්ජති යතනා’’ති කත්වා. තස්මිං

තිට්ඨන්තීති තස්මිං පමායද පමජ්ජනවයසන තිට්ඨන්තීති අත්යථො. යසසං
තතියචතුත්යථසු සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

පඤ්චයම තානිපදානිසංවණ්යණතුං ‘‘පඤ්චයම’’තිආදිආරද්ධං.තත්ථ

පායණො නාම යවොහාරයතො සත්යතො, පරමත්ථයතො ජීවිතින්ද්රියං, තං පාණං

අතිපායතන්ති අතිච්ච අන්තයරයයව, අතික්කම්ම වා සත්ථාදීහි අභිභවිත්වා
පායතන්ති සණිකං පතිතුං අදත්වා සීඝං පායතන්තීති අත්යථො. කායයන

වාචායවා අදින්නං පරසන්තකං. ආදිෙන්තීතිගණ්හන්ති. මිච්ඡාතිනසම්මා, 

ගාරය්හවයසන. මුසාති අතථං වත්ථු. වදන්තීති විසංවාදනවයසන වදන්ති. 

පියසුඤ්ඤකරණයතො පිසුණා, පිසති වා පයර සත්යත, හිංසතීති අත්යථො. 

මම්මච්යඡදිකාති එයතන පරස්ස මම්මච්යඡදවයසන 

එකන්තඵරුසසඤ්යචතනා ඵරුසවාචා නාමාති දස්යසති. අභිජ්ඣාසද්යදො

ලුබ්භයන නිරුළ්යහොති ආහ ‘‘පරභණ්යෙ ලුබ්භනසීොති අත්යථො’’ති. 

බයාපන්නන්ති යදොසවයසන විපන්නං. පකතිවිජහයනන පූතිභූතං. සාධූහි
ගරහිතබ්බතං පත්තා ‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිනයප්පවත්තා

නත්ථිකායහතුකඅකිරියදිට්ඨි කම්මපථපරිොපන්නා නාම.
මිච්ඡත්තපරියාපන්නාසබ්බාපි යලොකුත්තරමග්ගපටිපක්ඛාවිපරීතදිට්ඨි. 

යතසන්ති කම්මපථානං. යවොහාරයතොති ඉන්ද්රියබද්ධං උපාදාය

පඤ්ඤත්තිමත්තයතො. තිරච්ඡානගතාදීසූති ආදි-සද්යදනයපතානං සඞ්ගයහො.

පයයොගවත්ථුමහන්තතාදීහි මහාසාවජ්ජතා යතහි පච්චයයහිඋප්පජ්ජමානාය
යචතනාය බලවභාවයතො. යථාවුත්තපච්චයවිපරියායයපි තංතංපච්චයයහි

යචතනාය බලවභාවවයසන අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතා වා යවදිතබ්බා. 

ඉද්ධිමයෙොතිකම්මවිපාකිද්ධිමයයො දාඨායකොටනාදීනංවිය. 

යමථුනසමාචායරසූති සදාරපරදාරගමනවයසන දුවියධසු
යමථුනසමාචායරසු. යතපි හීනාධිමුත්තියකහි කත්තබ්බයතො කාමා නාම. 

මිච්ඡාචායරොතිගාරය්හාචායරො. ගාරය්හතා චස්ස එකන්තනිහීනතායාති ආහ 
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‘‘එකන්තනින්දියතො ොමකාචායරො’’ති අසද්ධම්මාධිප්පායෙනාති

අසද්ධම්මයසවනාධිප්පායයන. යගොත්තරක්ඛිතාති සයගොත්යතහි රක්ඛිතා. 

ධම්මරක්ඛිතාති සහධම්යමහි රක්ඛිතා. සස්සාමිකා නාම සාරක් ා. යස්සා

ගමයන දණ්යඩො ඨපියතො, සා සපරිදණ්ො. භරියභාවාය ධයනන කීතා 

ධනක්කීතා. ඡන්යදනවසතීති ඡන්දවාසිනී. යභොගත්ථංවසතීති යභොගවාසිනී. 

පටත්ථං වසතීති පටවාසිනී. උදකපත්තං ආමසිත්වා ගහිතා ඔදපත්තකිනී. 

චුම්බටං අපයනත්වා ගහිතා ඔභටචුම්බටා. කරමරානීතා ධජාහටා. 

තඞ්ඛණිකං ගහිතා මුහුත්තිකා. අභිභවිත්වා වීතික්කයමො මිච්ඡාචායරො 

මහාසාවජ්යජො, න තථා ද්වින්නං සමානච්ඡන්දතාය. අභිභවිත්වා
වීතික්කමයන සතිපි මග්යගනමග්ගපටිපත්තිඅධිවාසයන 
පුරිමුප්පන්නයසවනාභිසන්ධිපයයොගාභාවයතො මිච්ඡාචායරො න යහොති
අභිභුයයමානස්සාති වදන්ති.යසවනාචිත්යතසතිපයයොගාභායවොඅප්පමාණං
යයභුයයයන ඉත්ථියා යසවනාපයයොගස්ස අභාවයතො. තථා සති පුයරතරං

යසවනාචිත්තස්සඋපට්ඨායනපි තස්සා මිච්ඡාචායරොනසියා, තථාපුරිසස්සපි
යසවනාපයයොගාභායව. තස්මා අත්තයනො රුචියා පවත්තිතස්ස වයසන

තයයො, බලක්කායරන පවත්තිතස්ස වයසන තයයොති සබ්යබපි 

අග්ගහිතග්ගහයණන ‘‘චත්තායරොසම්භාරා’’තිවුත්තං. 

ආයසවනමන්දතාොති යාය අකුසලයචතනාය සම්ඵං පලපති, තස්සා
ඉත්තරකාලතායපවත්තියාඅනායසවනාතිපරිදුබ්බලායහොතියචතනා. 

උපසග්ගවයසන අත්ථවියසසවාචියනො ධාතුසද්දාති අභිජ්ඣාෙතීති

පදස්ස පරභණ්ොභිමුඛීතිආදිඅත්යථො වුත්යතො. තන්නින්නතාොති තස්මිං
පරභණ්යඩලුබ්භනවයසනනින්නතාය. අභිපුබ්යබො යඣ-සද්යදො ලුබ්භයන

නිරුළ්යහොති දට්ඨබ්යබො. යස්ස භණ්ඩං අභිජ්ඣායති, තස්ස අප්පගුණතාය 

අප්පසාවජ්ජා, මහාගුණතාය මහාසාවජ්ජාතිආදිනා නයයන තත්ථ

අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජවිභායගො යවදිතබ්යබො. යතනාහ ‘‘අදින්නාදානං

විො’’තිආදි. අත්තයනොපරිණාමනං චිත්යතයනවාතිදට්ඨබ්බං. 

හිතසු ංබයාපාදෙතීතියයොනංඋප්පායදති, යස්සඋප්පායදති, තස්සසති

සමවායය හිතසුඛං විනායසති. අයහො වතාති ඉමිනා යථා අභිජ්ඣායන

වත්ථුයනොඑකන්තයතොඅත්තයනොපරිණාමනංදස්සිතං, එවමිධාපිවත්ථුයනො
‘‘අයහො වතා’’ති ඉමිනා පරස්ස විනාසචින්තාය එකන්තයතො නියමිතභාවං
දස්යසති.එවඤ්හියනසංදාරුණප්පවත්තියා කම්මපථප්පවත්ති. 

ෙථාභුච්චගහණාභායවනාති යථාතච්ඡගහණස්ස අභායවන

අනිච්චාදිසභාවස්සනිච්චාදියතොගහයණන. මිච්ඡා පස්සතීතිවිතථංපස්සති. 

සම්ඵප්පොයපොවිොති ඉමිනාආයසවනස්සඅප්පමහන්තතාහිමිච්ඡාදිට්ඨියා

අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතා. වත්ථුයනොති ගහිතවත්ථුයනො. 

ගහිතාකාරවිපරීතතාති මිච්ඡාදිට්ඨියා ගහිතාකාරස්ස විපරීතතා. 
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පටුන 

තථාභායවනාති අත්තයනො ගහිතාකායරයනව තස්සා දිට්ඨියා, ගහිතස්ස වා

වත්ථුයනො උපට්ඨානං ‘‘එවයමතං, නඉයතො අඤ්ඤථා’’ති. 

ධම්මයතොති සභාවයතො. යකොට්ඨාසයතොති චිත්තඞ්ගයකොට්ඨාසයතො, 

යංයකොට්ඨාසා යහොන්ති, තයතොති අත්යථො. යචතනාධම්මාවාති

යචතනාසභාවා එව. පටිපාටිො සත්තාති එත්ථ නනු යචතනා අභිධම්යම
කම්මපයථසු න වුත්තාති පටිපාටියා සත්තන්නං කම්මපථභායවො න

යුත්යතොති? න, අවචනස්ස අඤ්ඤයහතුකත්තා. න හි තත්ථ යචතනාය

අකම්මපථත්තාකම්මපථරාසිම්හිඅවචනං, කදාචි පනකම්මපයථො යහොති, න

සබ්බදාති කම්මපථභාවස්ස අනියතත්තා අවචනං. යදා, පනස්ස

කම්මපථභායවොයහොති, තදාකම්මපථරාසිසඞ්ගයහොනනිවාරියතො.එත්ථාහ 

– යදියචතනායසබ්බදාකම්මපථභාවාභාවයතොඅනියයතොකම්මපථභායවොති

කම්මපථරාසිම්හි අවචනං, නනුඅභිජ්ඣාදීනම්පිකම්මපථභාවංඅප්පත්තානං
අත්ථිතාය අනියයතො කම්මපථභායවොති යතසම්පිකම්මපථරාසිම්හි අවචනං

ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති, කම්මපථතාතංසභාගතාහියතසංතත්ථවුත්තත්තා.

යදි එවං යචතනාපි තත්ථ වත්තබ්බා සියා? සච්චයමතං. සා පන
පාණාතිපාතාදිකාති පාකයටො තස්සා කම්මපථභායවොති න වුත්තා සියා.

යචතනායහි‘‘යචතනාහං, භික්ඛයව, කම්මංවදාමි(අ.නි.6.63; කථා.539) 

තිවිධා, භික්ඛයව, කායසඤ්යචතනාඅකුසලංකායකම්ම’’න්තිආදිවචනයතො

(කථා. 539) කම්මභායවො පාකයටො. කම්මංයයව ච සුගතිදුග්ගතීනං
තත්ථුප්පජ්ජනකසුඛදුක්ඛානඤ්ච පථභායවන පවත්තං කම්මපයථොති

වුච්චතීති පාකයටො, තස්සා කම්මපථභායවො. අභිජ්ඣාදීනං පන 

යචතනාසමීහනභායවන සුචරිතදුච්චරිතභායවො, 
යචතනාජනිතපිට්ඨිවට්ටකභායවන සුගතිදුග්ගතිතදුප්පජ්ජනකසුඛදුක්ඛානං 

පථභායවො චාති, න තථා පාකයටො කම්මපථභායවොති, යත එව යතන
සභායවන දස්යසතුං අභිධම්යම කම්මපථරාසිභායවන වුත්තා.

අතථාජාතියකත්තා වා යචතනා යතහි සද්ධිං න වුත්තාති දට්ඨබ්බං. මූෙං

පත්වාති මූලයදසනං පත්වා, මූලසභායවසු ධම්යමසු යදසියමායනසූති
අත්යථො. 

අදින්නාදානං සත්තාරම්මණන්ති ඉදං ‘‘පඤ්ච සික්ඛාපදා
පරිත්තාරම්මණා එවා’’ති ඉමාය පාළියා විරුජ්ඣති. යඤ්හි 

පාණාතිපාතාදිදුස්සීලයස්සආරම්මණං, තයදව තං යවරමණියා ආරම්මණං. 
වීතික්කමිතබ්බවත්ථුයතො එව හි විරතීති. ‘‘සත්තාරම්මණ’’න්ති වා
සත්තසඞ්ඛාතං සඞ්ඛාරාරම්මණයමව උපාදාය වුත්තත්තා න යකොචි

වියරොයධො. තථා හි වුත්තං සම්යමොහවියනොදනිෙං (විභ. අට්ඨ. 714) ‘‘යානි

සික්ඛාපදානි එත්ථ ‘සත්තාරම්මණානී’ති වුත්තානි, තානි යස්මා
‘සත්යතොති’තිසඞ්ඛංගයතසඞ්ඛායරයයව ආරම්මණංකයරොන්තී’’ති.ඉයතො
පයරසුපිඑයසවනයයො.විසභාගවත්ථුයනො‘‘ඉත්ථිපුරිසා’’ති ගයහතබ්බයතො 

සත්තාරම්මයණොතිපි එයක. ‘‘එයකො දිට්යඨො, ද්යව සුතා’’තිආදිනා
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සම්ඵප්පලපයන දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතවයසන.තථා අභිජ්ඣාතිඑත්ථ තථා-

සද්යදො ‘‘දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතවයසනා’’ති ඉදම්පි උපසංහරති, න
සත්තසඞ්ඛාරාරම්මණතං එව දස්සනාදිවයසන අභිජ්ඣායනයතො. ‘‘නත්ථි
සත්තා ඔපපාතිකා’’ති පවත්තමානාපි මිච්ඡාදිට්ඨි යතභූමකධම්මාරම්මණා
එවාති අධිප්පායයන තස්සා සඞ්ඛාරාරම්මණතා වුත්තා. කථං පන

මිච්ඡාදිට්ඨියා මහග්ගතප්පත්තා ධම්මා ආරම්මණං යහොන්තීති? 
සාධාරණයතො. නත්ථි සුකටදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකොති හි
පවත්තමානායඅත්ථයතො රූපාරූපාවචරධම්මාපිගහිතාවයහොන්තීති. 

සුඛබහුලතාය රාජායනො හසමානාපි ‘‘යචොරං ඝායතථා’’ති වදන්ති, 

හායසො පන යතසං අඤ්ඤවිසයයොති ආහ ‘‘සන්නිට්ඨාපකයචතනා පන

යනසං දුක් සම්පයුත්තාව යහොතී’’ති. මජ්ඣත්තයවදයනො න යහොති, 

සුඛයවදයනොව. තත්ථ ‘‘කාමානං සමුදයා’’තිආදිනා යවදනායභයදො
යවදිතබ්යබො. යලොභසමුට්ඨායනො මුසාවායදො සුඛයවදයනො වා සියා 

මජ්ඣත්තයවදයනො වා, යදොසසමුට්ඨායනො දුක්ඛයවදයනො වාති මුසාවායදො 

තියවදයනො සියා.ඉමිනානයයනයසයසසුපියථාරහංයවදනානං ‘‘යලොයභො
නිදානංකම්මානංසමුදයායා’’තිආදිනායභයදොයවදිතබ්යබො. 

පාණාතිපායතො යදොසයමොහවයසන ද්විමූෙයකොති සම්පයුත්තමූලයමව

සන්ධාය වුත්තං. තස්ස හි මූලට්යඨන උපකාරභායවො යදොසවියසයසො, 
නිදානමූයල පන ගය්හමායන යලොභයමොහවයසනපි වට්ටති. සම්මූළ්යහො
ආමිසකිඤ්ජක්ඛකායමොපි හි පාණං හනති. යතයනවාහ ‘‘යලොයභො නිදානං

කම්මානංසමුදයායා’’තිආදි(අ.නි.3.34). යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

අසමාදින්නසීලස්සසම්පත්තයතො යථාඋපට්ඨිතවීතික්කමිතබ්බවත්ථුයතො

විරති සම්පත්තවිරති. සමාදායනන උප්පන්නා විරති සමාදානවිරති. 
කියලසානං සමුච්ඡින්දනවයසන පවත්තා මග්ගසම්පයුත්තා විරති 

සමුච්යඡදවිරති. කාමඤ්යචත්ථ පාළියං විරතියයොව ආගතා, 
සික්ඛාපදවිභඞ්යග පන යචතනාපි ආහරිත්වා දස්සිතාති තදුභයම්පි

ගණ්හන්යතො ‘‘යචතනාපිවට්ටන්තිවිරතියෙොපී’’තිආහ. 

අදුස්සීලයාරම්මණා ජීවිතින්ද්රියාදිආරම්මණා කථං දුස්සීලයානි

පජහන්තීති දස්යසතුං ‘‘ෙථා පනා’’තිආදි වුත්තං. පාණාතිපාතාදීහි
විරමණවයසනපවත්තනයතොතදාරම්මණභායවයනවතානිපජහන්ති.නහි 

තයදවආරබ්භතංපජහිතුංසක්කාතයතොඅනිස්සටභාවයතො. 

අනභිජ්ඣා…යප.…විරමන්තස්සාතිඅභිජ්ඣං පජහන්තස්සාතිඅත්යථො.
නහිමයනොදුච්චරිතයතොවිරතිඅත්ථිඅනභිජ්ඣාදීයහව තප්පහානසිද්ධියතො. 

පඤ්චසික්ඛාපදසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. දසඞ්ගසුත්තවණ්ණනා 
113. මිච්ඡත්තසම්මත්තවයසනාති එත්ථ මිච්ඡාභායවො මිච්ඡත්තං, තථා

සම්මාභායවො සම්මත්තං. තථා තථා පවත්තා අකුසලක්ඛන්ධාව මිච්ඡාසති, 
එවං මිච්ඡාඤාණම්පි දට්ඨබ්බං. න හි ඤාණස්ස මිච්ඡාභායවො නාම අත්ථි.

තස්මා මිච්ඡාඤාණියනොති මිච්ඡාසඤ්ඤාණාති අත්යථො, අයයොනියසො

පවත්තචිත්තුප්පාදාති අධිප්පායයො. මිච්ඡාපච්චයවක් යණනාති

මිච්ඡාදිට්ඨිආදීනං මිච්ඡා අයයොනියසො පච්චයවක්ඛයණන. කුසෙවිමුත්තීති

පකතිපුරිසසන්තරජානනං, ගුණවියුත්තස්ස අත්තයනො සකත්තනි

අවට්ඨානන්ති එවමාදිං අකුසලපවත්තිං ‘‘කුසලවිමුත්තී’’ති ගයහත්වා ඨිතා

මිච්ඡාවිමුත්තිකා. සම්මාපච්චයවක් ණාති ඣානවියමොක්ඛාදීසු සම්මා
අවිපරීතංපවත්තා පච්චයවක්ඛණා. 

දසඞ්ගසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්යගො 

1. චතුධාතුසුත්තවණ්ණනා 
114. පතිට්ඨාධාතූති සහජාතානං ධම්මානං පතිට්ඨාභූතා ධාතු. 

ආබන්ධනධාතූති නහානියචුණ්ණස්ස උදකං විය සහජාතධම්මානං

ආබන්ධනභූතා ධාතු. පරිපාචනධාතූති සූරියයො ඵලාදීනං විය

සහජාතධම්මානං පරිපාචනභූතා ධාතු. විත්ථම්භනධාතූති දුතියයො විය

සහජාතධම්මානං විත්ථම්භනභූතාධාතු.යකසාදයයො වීසතියකොට්ඨාසා. ආදි-
සද්යදන පිත්තාදයයො සන්තප්පනාදයයො උද්ධඞ්ගමා වාතාදයයො ගහිතා. 

එතාතිධාතුයයො. 

චතුධාතුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පුබ්යබසම්යබොධසුත්තවණ්ණනා 
115. අයං පථවීධාතුං නිස්සාය තං ආරබ්භ පවත්යතො අස්සායදො. එවං

පවත්තානන්තිඑවංකායයපභාවස්සපයවදනවයසයනව පවත්තානං. හුත්වා

අභාවාකායරනාති පුබ්යබ අවිජ්ජමානා පච්චයසාමග්ගියා හුත්වා
උප්පජ්ජිත්වා පුන භඞ්ගුපගමනයතො උද්ධං අභාවාකායරන. න නිච්චාති 

අනිච්චා අද්ධුවත්තා, ධුවං නිච්චං. පටිපීළනාකායරනාති උදයබ්බයවයසන

අභිණ්හං පීළනාකායරන දුක්ඛට්යඨන. සභාවවිගමාකායරනාති අත්තයනො 
සභාවස්ස විගච්ඡනාකායරන. සභාවධම්මා හි අප්පමත්තං ඛණං පත්වා
නිරුජ්ඣන්ති. තස්මායත ‘‘ජරායමරයණනචා’’තිද්යවධාවිපරිණමන්ති.

යතනාහ ‘‘විපරිණාමධම්මා’’ති. ආදීනං වාති පවත්යතතීති ආදීනයවො, 

පරමකාපඤ්ඤතා. විනීෙතීතිවූපසමීයති.අච්චන්තප්පහානවයසනනිස්සරති

එයතනාති නිස්සරණං. 
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පටුන 

සාෙං නිපන්නා සබ්බරත්තිං යඛයපත්වා පායතො උට්ඨහාම, 

මාසපුණ්ණඝයටොවිෙයනොසරීරං නිස්සන්දාභාවයතො. 

ඵුසිතමත්යතසුපීතිඋදකස්ස ඵුසිතමත්යතසුපි. 

අතිනායමන්ති කාලං. එවං වුත්තනයයන පවත්තා පුග්ගලා එතා 

පථවීධාතුආදයයො අස්සායදන්ති නාම අභිරතිවයසන තත්ථ
ආකඞ්ඛුප්පාදනයතො. 

අභිවිසිට්යඨන ඤායණනාති අග්ගමග්ගඤායණන. රුක්යඛො යබොධි 

‘‘බුජ්ඣතිඑත්ථා’’තිකත්වා.මග්යගො යබොධි ‘‘බුජ්ඣතිඑයතනා’’තිකත්වා.

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං යබොධි සම්මාසාමඤ්චසබ්බධම්මානංබුජ්ඣනයතො.

නිබ්බානං යබොධි බුජ්ඣිතබ්බයතො. යතසන්ති නිද්ධාරයණ සාමිවචනං. 

සාවකපාරමීඤාණන්තිසාවකපාරමීඤාණංයාථාවයතො දස්සනවත්ථු. 

අකුප්පාතිපටිපක්යඛහිඅයකොයපතබ්යබො. කාරණයතොතිඅරියමග්ගයතො.

තයතො හිස්ස අකුප්පතා. යතනාහ ‘‘සා හී’’තිආදී. ආරම්මණයතොති 
නිබ්බානාරම්මණයතො නිබ්බානාරම්මණානං යලොකියසමාපත්තීනං
අභාවයතො. 

විත්ථාරවයසනාති එයකකධාතුවයසනාති වදන්ති, එයකකිස්සා පන

ධාතුයා ලක්ඛණවිභත්තිදස්සනවයසන. ෙන්ති යහතුඅත්යථ නිපායතො, යං

නිමිත්තන්ති අත්යථො. අස්සායදති එයතනාති අස්සායදො, තණ්හා. අෙං

පථවීධාතුො අස්සායදොතිඑත්ථඅයං-සද්යදො‘‘පහානපටියවයධො’’තිඑත්ථාපි
ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්යබො ‘‘අයං පහානපටියවයධො

පටිවිජ්ඣිතබ්බට්යඨනසමුදයසච්ච’’න්ති. එස නයයොයසසසච්යචසුපි. ොති
යථාවුත්යතසු අස්සායදො ආදීනයවො නිස්සරණන්ති ඉයමසු තීසු ඨායනසු

පවත්තා යා දිට්ඨි…යප.… යයො සමාධි, අයං භාවනාපටියවයධො
මග්ගසච්චන්තිවුත්තනයයයනවයයොයජතබ්බං. 

පුබ්යබසම්යබොධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අචරිංසුත්තවණ්ණනා 
116. යථා යාවතානිස්සරණපරියයසනට්ඨායන ආදීනවපරියයසනා, එවං

යාවතාආදීනවපරියයසනට්ඨායනඅස්සාදපරියයසනා සම්මාපටිපන්නස්සාති

වුත්තං ‘‘අචරින්තිඤාණචායරනඅචරිං, අනුභවනචායරනා’’ති. 

අචරිංසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යනොයචදංසුත්තවණ්ණනා 
117. නිස්සටාතිආදීනි පදානි, ආදියතොවුත්තපටියසයධනාති‘‘යනවා’’ති

එත්ථ වුත්යතන නකායරන. යතනාහ ‘‘න නිස්සටා’’තිආදි. 
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විමරිොදිකයතනාතිආදි ච එත්ථ විහරණයපක්ඛයණ කරණවචනං. 

දුතිෙනයෙති ‘‘යයතො ච යඛො, භික්ඛයව’’තිආදිනා වුත්තනයය. 

කියලසවට්ටමරියාදාය සබ්බයසො අභාවයතො නිම්මරිොදිකයතන චිත්යතන.

යතනාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. තීසූතිදුතියාදීසුතීසු. 

යනොයචදංසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. එකන්තදුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 
118. එකන්යතයනවදුක් ාති අවීචිමහානිරයයොවියඑකන්තයතොදුක්ඛා

එව සුයඛන අයවොමිස්සා. දුක්ය න අනුපතිතාති දුක්යඛයනව සබ්බයසො

උපගතා. දුක්ය න ඔක්කන්තාති බහිද්ධා විය අන්යතොපි දුක්යඛන
අවක්කන්තාඅනුපවිට්ඨා. සුඛයවදනාපච්චයතායඉමාසංධාතූනංසුඛතාවිය

දුක්ඛයවදනාපච්චයතාපි යවදිතබ්බා, සඞ්ඛාරදුක්ඛතා පන සබ්බත්ථ චරිතා

එව. සබ්බත්ථාති සබ්බාසු ධාතූසු, සබ්බට්ඨායනසු වා. පඨමං සුඛං 

දස්යසත්වාපි පච්ඡා දුක්ඛස්ස කථිතත්තා ‘‘දුක් ෙක් ණං කථිත’’න්ති
වුත්තං. 

එකන්තදුක්ඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-10. අභිනන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 
119-123. ඡට්ඨසත්තයමසු වට්ටවිවට්ටං කථිතං. අට්ඨකථායං පන 

‘‘විවට්ටං කථිත’’න්ති වුත්තං. තීසු සුත්යතසු. චතුසච්චයමවාති චත්තාරි 

සච්චානි සමාහටානි චතුසච්චන්ති යතසං එකජ්ඣං ගහණං, නියයමො පන
තබ්බිනිමුත්තස්ස පරමත්ථස්සඅභාවයතො. 

අභිනන්දසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුත්ථවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

ධාතුසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා  අනමතග්ගසංයුත්තං 

121 

පටුන 

4. අනමතග්ගසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. තිණකට්ඨසුත්තවණ්ණනා 
124. උපසග්යගො සමාසවිසයය සසාධනං කිරියං දස්යසතීති වුත්තං 

‘‘ඤායණන අනුගන්ත්වාපී’’ති. වස්සසතං වස්සසහස්සන්ති

නිදස්සනමත්තයමතං, තයතො භියයයොපි අනුගන්ත්වා අනමතග්යගො එව

සංසායරො. අග්ග-සද්යදොඉධමරියාදවචයනො, අනුද්යදසිකඤ්යචතං වචනන්ති

ආහ ‘‘අපරිච්ඡන්නපුබ්බාපරයකොටියකො’’ති. අඤ්ඤථා 
අන්තිමභවිකපරිච්ඡින්නකතවිමුත්තිපරිපාචනීයධම්මාදීනං වයසන 

අපරිච්ඡින්නපුබ්බාපරයකොටි න සක්කා වත්තුං. සංසරණං සංසායරො. 

පච්ඡමාපි න පඤ්ඤාෙති අන්ධබාලානං වයසනාති අධිප්පායයො. යතනාහ

භගවා ‘‘දීයඝො බාලාන සංසායරො’’ති (ධ. ප. 60). යවමජ්යඣයෙව පන

සත්තා සංසරන්ති පුබ්බාපරයකොටීනං අලබ්භනීයත්තා. අත්යථො පරිත්යතො 

යහොති යථාභූතාවයබොධාභාවයතො. බුද්ධසමයෙති සාසයනති අත්යථො. 

අත්යථො මහා යථාභූතාවයබොධිසම්භවයතො, අත්ථස්ස විපුලතාය තංසදිසා
උපමා නත්ථීති පරිත්තංයයව උපමං ආහරන්තීති අධිප්පායයො. ඉදානි 

වුත්තයමවත්ථං ‘‘පාළිෙං හී’’තිආදිනා සමත්යථති. මාතු මාතයරොති මාතු

මාතාමහියයො. තස්යසවාති දුක්ඛස්යසව. තිබ්බන්තිදුක්ඛපරියායයොති. 

තිණකට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පථවීසුත්තවණ්ණනා 
125. මහාපථවින්ති අවියසයසන අනවයසසපරියාදායිනීති ආහ 

‘‘චක්කවාළපරිෙන්ත’’න්ති. පරිකප්පවචනඤ්යචතං. 

පථවීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අස්සුසුත්තවණ්ණනා 
126. කන්දනං සසද්දං, යරොදනං පන යකවලයමවාති ආහ 

‘‘කන්දන්තානන්ති සසද්දං රුදමානාන’’න්ති. පවත්තන්ති සන්දනවයසන
පවත්තං. ‘‘සියනරුරස්මීහි පරිච්ඡින්යනසූ’’ති සඞ්යඛයපන වුත්තමත්ථං

විවරන්යතො ‘‘සියනරුස්සා’’තිආදිමාහ. මණිමෙන්ති ඉන්දනීලමණිමයං.
සියනරුස්ස පුබ්බදක්ඛිණයකොණසමපයදසා ‘‘පුබ්බදක්ඛිණපස්සා’’ති 

අධිප්යපතා. යතහි නික්ඛන්තරජතරස්මියයො ඉන්දනීලරස්මියයො ච එකයතො 

හුත්වා. තාසං රස්මීනං අන්තයරසූති තාසං චතූහි යකොයණහි

නික්ඛන්තරස්මීනං චතූසු අන්තයරසු. චත්තායරොති දක්ඛිණාදියභදා

චත්තායරො මහාසමුද්දා යහොන්ති. විඅසනන්තිවියසයසනයඛපනං.කිං පන 

තන්තිආහ ‘‘විනායසොතිඅත්යථො’’ති. 

අස්සුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. ඛීරසුත්තවණ්ණනා 
127. මාතුථඤ්ඤන්ති පීතං මාතුයා ථනයතො නිබ්බත්තඛීරං බහුතරන්ති

යවදිතබ්බං. 

ඛීරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පබ්බතසුත්තවණ්ණනා 
128. ‘‘අනමතග්ගස්ස සංසාරස්ස දීඝතමත්තා න සුකරං නසුකර’’න්ති

අට්ඨකථාපායඨො. කථං නච්ඡන්දතීති කථං න පරියයොසායපති, කායචිපි

ගහණතායාතිඅධිප්පායයො. තයෙො කප්පාසංසූතිතයයොඑකකප්පාසංසූ.යයහි

නංඵුට්ඨං, තයතොපිසුඛුමතරං සාසපමත්තං ඛීයයයයපබ්බතංසබ්බභායගහි
අතිචිරයවලං පරිමජ්ජන්යත. 

පබ්බතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සාසපසුත්තවණ්ණනා 
129. නගරන්ති නගරසඞ්යඛයපන පාකායරන පරික්ඛිත්තතං සන්ධාය

වුත්තං. අන්යතො පන සබ්බයසො විචිත්තසාසයපහි එව පුණ්ණං, එවං

චුණ්ණිකාබද්ධං.යතනාහ ‘‘නපන…යප.…දට්ඨබ්බ’’න්ති. 

සාසපසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සාවකසුත්තවණ්ණනා 
130. තස්ස ඨිතට්ඨානයතොති භික්ඛුයනො අනුස්සරිත්වා ඨිතට්ඨානයතො, 

යතන අනුස්සරිතස්ස සතසහස්සකප්පස්ස අනන්තරකප්පයතො පට්ඨායාති

අත්යථො. එවන්තිවුත්තප්පකායරන. චත්තායරොපි භික්ඛූ අභිඤ්ඤාලාභියනො. 

චත්තාරි කප්පසතසහස්සානි දිවයස දිවයස අනුස්සයරෙුන්ති
පරිකප්පනවයසනවදන්ති. 

සාවකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ගඞ්ගාසුත්තවණ්ණනා 
131. එතස්මිං අන්තයරති එතස්මිං පභවසමුද්දපයදසපරිච්ඡින්යන

ආයාමයතොපඤ්චයයොජනසතියකඅතියරකයයොජනසතියකවාඨායන. 

ගඞ්ගාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 
132. නවයම ඛිත්යතොති පුනප්පුනං ඛිත්යතො. එකවාරඤ්හි ඛිත්යතො

මූලාදීසුඑයකයනවනිපයතයය.තථාසතිඅධිප්යපයතො පාතස්සඅනියයමොන

නිදස්සියතො සියා. තත්ථ ච ධම්මං සුණන්තා භික්ඛූ මනුස්සයලොයක, යත

සන්ධාය ‘‘අස්මා යෙොකා’’ති ආහ, තදඤ්ඤං සන්ධාය ‘‘පරයෙොක’’න්ති.

තස්ස තස්ස වා පුග්ගලස්ස යථාධිප්යපයතො අයං යලොයකො, තදඤ්යඤො
පරයලොයකො. 
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දණ්ඩසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පුග්ගලසුත්තවණ්ණනා 
133. සමට්ඨිකායෙොති සයමන ආකායරන ලද්ධබ්බඅට්ඨිකායලො. 

ගිරිපරික්ය යපති පඤ්චහි ගිරීහි පරික්ඛිත්තත්තා ‘‘ගිරිපරික්යඛයපො’’ති
ලද්ධනායමරාජගයහ. 

පුග්ගලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. දුග්ගතසුත්තවණ්ණනා 
134. දුග්ගතන්ති කිච්ඡජීවිකත්තා සබ්බථා දුක්ඛං ගතං උපගතං.

තථාභූයතො පන දලිද්යදො වරායකො නාම යහොතීති වුත්තං ‘‘දලිද්දං

කපණ’’න්ති. හත්ථපායදහීති නිදස්සනමත්තං, අඤ්යඤහිපි සරීරාවයයවහි 
දුස්සණ්ඨායනහිඋයපයතොදුරුයපයතොඑවාති. 

දුග්ගතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සුඛිතසුත්තවණ්ණනා 
135. සුඛිතන්ති සඤ්ජාතසුඛං. යතනාහ ‘‘සු සමප්පිත’’න්තිආදි. 

සුසජ්ජිතන්තිසුඛුමුපකරයණහිසබ්බථාසජ්ජිතං. 

සුඛිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තිංසමත්තසුත්තවණ්ණනා 
136. ධුතඞ්ගසමාදානවයසන, න අරඤ්ඤවාසාදිමත්යතන. සසංයෙොජනා 

සබ්බයසො සංයයොජනානං අප්පහීනත්තා, න පුථුජ්ජනභාවයතො. 

එයකකවණ්ණකායෙොව ගයහතබ්යබොති එයතන මහිංසාදීනං
රස්සදීඝපිඞ්ගලාදීසුඑයකකායනවගයහත්වා දස්යසති. 

තිංසමත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-9. මාතුසුත්තාදිවණ්ණනා 
137-142. ලිඞ්ගනිෙයමන යචවචක්කවාළනිෙයමනචාති‘‘පුරිසානඤ්හි 

මාතුගාමකායලො, මාතුගාමානඤ්ච පුරිසකායලො’’ති යථා සත්තසන්තායන

ලිඞ්ගනියයමොනත්ථි, එවංකදාචිඉමස්මිංචක්කවායළනිබ්බත්තන්ති, කදාචි
අඤ්ඤතරස්මින්ති චක්කවාළනියයමොපිනත්ථි.එවයමවඨියත 

චක්කවායළ මාතුගාමකායල නමාතාභූතපුබ්යබො නත්ථීතිආදිනා

ලිඞ්ගනියයමනචක්කවාළනියයමොචයවදිතබ්යබො.යතනාහ ‘‘යතසූ’’තිආදි. 

මාතුසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. යවපුල්ලපබ්බතසුත්තවණ්ණනා 
143. එකංඅපදානංආහරිත්වාදස්යසති ‘‘එවංසංයවගංජයනත්වාභික්ඛූ

වියසසං පායපස්සාමී’’ති. චතූයහන ආයරොහන්ති චතුයයොජනුබ්යබධත්තා. 

ද්වින්නං බුද්ධානන්ති කකුසන්ධස්ස යකොණාගමනස්ස චාති ඉයමසං

ද්වින්නං බුද්ධානං. ‘‘තිවරා යරොහිතස්සා සුප්පියා’’ති මනුස්සානං තස්මිං

තස්මිං කායල සමඤ්ඤා තත්ථ යදසනාමවයසන ජාතාති යවදිතබ්බා, යථා
එතරහිමාගධාති. 

පුන වස්සසතන්ති පඨමවස්සසතයතො උපරිවස්සසතං ජීවනයකො නාම

මනුස්යසො නත්ථි. පරිහීනසදිසං කතං යදසනාය. වඩ්ඪිත්වාති
දසවස්සායුකභාවයතො පට්ඨාය යාව අසඞ්යඛයයයායුකභාවා වඩ්ඪිත්වා.

‘‘පරිහීන’’න්තිවත්වාතංපරිහීනභාවං දස්යසන්යතො ‘‘කථ’’න්තිආදිමාහ. ෙං 

ආයුප්පමායණසූතියත්තකංආයුප්පමායණසූති. 

යවපුල්ලපබ්බතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

අනමතග්ගසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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5. කස්සපසංයුත්තං 

1. සන්තුට්ඨසුත්තවණ්ණනා 
144. සන්තුට්යඨොති සයකන උච්චාවයචන පච්චයයන සමයමව ච

තුස්සනයකො. යතනාහ ‘‘ඉතරීතයරනා’’තිආදි. තත්ථ දුවිධං ඉතරීතරං –

පාකතිකං, ඤාණසඤ්ජනිතඤ්චාති. තත්ථ පාකතිකං පටික්ඛිපිත්වා

ඤාණසඤ්ජනිතයමව දස්යසන්යතො ‘‘ථූෙසුඛුමා’’තිආදිමාහ. ඉතරං වුච්චති
හීනං පණීතයතො අඤ්ඤත්තා. තථා පණීතම්පි ඉතරං හීනයතො අඤ්ඤත්තා.
අයපක්ඛාසද්දාහිඉතරීතරාති. ඉතියයනයකනචිහීයනනවාපණීයතනවා
චීවරාදිපච්චයයන සන්තුස්සියතො තථාපවත්යතො අයලොයභො 

ඉතරීතරපච්චයසන්යතොයසො, තංසමඞ්ගිතාය සන්තුට්යඨො. යථාලාභං

අත්තයනො ලාභානුරූපං සන්යතොයසො ෙථාොභසන්යතොයසො. 

යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො. ලබ්භතීති වා ලායභො, යයො යයො ලායභො

යථාලායභො, යතනසන්යතොයසො ෙථාොභසන්යතොයසො. බෙන්තිකායබලං. 

සාරුප්පන්තිභික්ඛුයනොඅනුච්ඡවිකතා. 

යථාලද්ධයතො අඤ්ඤස්ස අපත්ථනා නාම සියා අප්පිච්ඡතාය 
පවත්තිආකායරොති තයතො විනිවත්තිතයමව සන්යතොසස්ස සරූපං

දස්යසන්යතො ‘‘ෙභන්යතොපි න ගණ්හාතී’’ති ආහ. තං පරිවත්යතත්වාති
පකතිදුබ්බලාදීනං ගරුචීවරං න ඵාසුභාවාවහං සරීරබාධාවහඤ්ච යහොතීති

පයයොජනවයසන, නාත්රිච්ඡතාදිවයසනපරිවත්යතත්වා.ලහුකචීවරපරියභොයග 

සන්යතොසවියරොධිනයහොතීතිආහ ‘‘ෙහුයකනොයපන්යතොපිසන්තුට්යඨොව 

යහොතී’’ති. මහග්ඝචීවරං බහූනි වා චීවරානි ලභිත්වා තානි විස්සජ්යජත්වා 
අඤ්ඤස්සගහණංයථාසාරුප්පනයයඨිතත්තානසන්යතොසවියරොධීතිආහ 

‘‘යතසං…යප.… ධායරන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොතී’’ති. එවං

යසසපච්චයයසු යථාබලයථාසාරුප්පනිද්යදයසසු අපි-සද්දග්ගහයණ
අධිප්පායයො යවදිතබ්යබො. 

පකතීති වාචාපකතිආදිකා. අවයසසනිද්දාය අභිභූතත්තා පටිබුජ්ඣයතො
සහසාපාපකාවිතක්කාපාතුභවන්තීති. 

මුත්තහරීතකන්ති යගොමුත්තපරිභාවිතං, පූතිභායවන වා ඡඩ්ඩිතත්තා

මුත්තහරීතකං. බුද්ධාදීහි වණ්ණිතන්ති ‘‘පූතිමුත්තයභසජ්ජං නිස්සාය යා 
පබ්බජ්ජා’’තිආදිනාසම්මාසම්බුද්ධාදීහිපසත්ථං. 

එයකො එකච්යචො සන්තුට්යඨො යහොති, සන්යතොසස්සවණ්ණංනකයථති 

යසයයථාපිආයස්මාබාකුලත්යථයරො. නසන්තුට්යටොයහොති, සන්යතොසස්ස

වණ්ණං කයථති යසයයථාපි යථයරො උපනන්යදො සකයපුත්යතො. යනව

සන්තුට්යඨො යහොති, නසන්යතොසස්ස වණ්ණංකයථති යසයයථාපියථයරො

ලාළුදායී. අෙන්ති ආයස්මා මහාකස්සයපො. අයනසනන්ති අයයොනියසො

මිච්ඡාජීවවයසන පච්චයපරියයසනං. උත්තසතීති ‘‘කථං නු යඛො
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ලයභයය’’න්ති ජාතුත්තායසන උත්තසති. තථා පරිතස්සති. අෙන්ති

මහාකස්සපත්යථයරො. එවං යථාවුත්තඑකච්චභික්ඛු විය න පරිතස්සති, 

අලාභපරිත්තායසන විඝාතප්පත්තියානපරිත්තාසංආපජ්ජති.යලොයභොයයව
ආරම්මයණන සද්ධිං ගන්ථනට්යඨන බජ්ඣනට්යඨන යගයධො 

යෙොභයගයධො. මුච්ඡන්ති යගධං යමොමූහත්තභාවං. ආදීනවන්ති යදොසං. 

නිස්සරණයමවාති චීවයර ඉදමත්ථිතාදස්සනපුබ්බකං 

අලග්ගභාවසඞ්ඛාතනියයානයමව පජානන්යතො. ෙථාෙද්ධාදීනන්ති 
යථාලද්ධපිණ්ඩපාතාදීනං.නිද්ධාරයණයචතංසාමිවචනං. 

ෙථා මහාකස්සපත්යථයරොති අත්තනා වත්තබ්බනියායමන වදති, 
භගවතා පන වත්තබ්බනියායමන ‘‘යථා කස්සයපො භික්ඛූ’’ති භවිතබ්බං. 

කස්සයපන නිදස්සනභූයතන. කථනං නාම භායරො ‘‘මුත්යතො

යමොයචයය’’න්ති පටිඤ්ඤානුරූපත්තා. පටිපත්තිං පරිපූරං කත්වා පූරණං

භායරො සත්ථුආණායසිරසා සම්පටිච්ඡිතබ්බයතො. 

සන්තුට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අයනොත්තප්පීසුත්තවණ්ණනා 
145. යතන රහියතොති යතන සම්මාවායායමන රහියතො. නිබ්භයෙොති

භයරහියතො. කුසලානුප්පාදනම්පි හි සාවජ්ජයමව

අඤ්ඤාණාලසියයහතුකත්තා. සම්බුජ්ඣනත්ථාොති අරියමග්යගහි

සම්බුජ්ඣනාය. යෙොයගහිය මං යතහි අනුපද්දුතත්තා. 

මනුඤ්ඤවත්ථුන්ති මයනොරමංයලොභුප්පත්තිකාරණං. ෙථාවාතථා වාති

සුභසුඛාදිවයසන. යතතියලොභාදයයො. අනුප්පන්නාති යවදිතබ්බා තථාරූයප

වත්ථාරම්මයණ තථා අනුප්පන්නපුබ්බත්තා. අඤ්ඤථාති වුත්තනයයයනව 

වත්ථාරම්මයණහි අයයොයජත්වා ගය්හමායන. වත්ථුම්හීති 

උපට්ඨාකාදිචීවරාදිවත්ථුම්හි. ආරම්මයණති මනාපියාදියභයද ආරම්මයණ. 

තාදියසන පච්චයෙනාති අයයොනියසොමනසිකාරසතියවොස්සග්ගාදිපච්චයයන. 

ඉයමති වුත්තනයයන පච්චයලායභන පච්ඡා උප්පජ්ජමානා පාළියං තථා 

වුත්තාති දට්ඨබ්බං.එවංඋප්පජ්ජමානතාය නප්පහීෙන්ති නාම. අනුප්පායදො

හි පරමත්ථයතො පහානං කථිතං, තස්මා තත්ථ කථිතනයයයනව 
ගයහතබ්බන්තිඅධිප්පායයො. 

අප්පටිෙද්ධාති අනුප්පත්තියා. යතති යථාවුත්තසීලාදිඅනවජ්ජධම්මා. 

පටිෙද්ධාති අධිගතා. ‘‘සීලාදිධම්මා’’ති එත්ථ යදි මග්ගඵලානිපි ගහිතානි, 

අථකස්මා‘‘පරිහානිවයසනා’’තිවුත්තන්තිආහ ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි. ඉමස්ස

පන සම්මප්පධානස්සාති චතුත්ථස්ස සම්මප්පධානස්ස වයසන. අෙං

යදසනාති ‘‘උප්පන්නා යම කුසලා ධම්මා නිරුජ්ඣමානා අනත්ථාය

සංවත්යතයු’’න්ති අයං යදසනා කතා. දුතිෙමග්යගො වා…යප.…

සංවත්යතෙයාති ඉදං ආයතිං සත්තසු අත්තභායවසු



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා  කස්සපසංයුත්තං 
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පටුන 

උප්පජ්ජමානදුක්ඛසඞ්ඛාතඅනත්ථුප්පත්තිං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘ආතාපී

ඔත්තප්පී භබ්යබො සම්යබොධායා’’තිආදිවචනයතො ‘‘ඉයම චත්තායරො 

සම්මප්පධානාපුබ්බභාගවිපස්සනාවයසනකථිතා’’තිවුත්තං. 

අයනොත්තප්පීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. චන්දූපමසුත්තවණ්ණනා 
146. පියමනාපනිච්චනවකාදිගුයණහි චන්යදො උපමා එයතසන්ති 

චන්දූපමා. සන්ථවාදීනි පදානි අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි. පරියුට්ඨානං පුන
චිත්යත කියලසාධිගයමො. සබ්යබහිපි පයදහි කත්ථචි සත්යත

අනුයරොධයරොධාභාවමාහ.අත්තයනොපනයසොම්මභායවන මහාජනස්සපියෙො 

මනායපො. යදත්ථයමත්ථ චන්දූපමා ආහටා, තං දස්යසන්යතො 

‘‘එව’’න්තිආදිමාහ. න යකවලං චන්දූපමතාය එත්තයකො එව ගුයණො, අථ

යඛො අඤ්යඤපි සන්තීති යත දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. එවමාදීහීති 

ආදි-සද්යදනයථා.චන්යදො යලොකානුග්ගයහනඅජවීථිආදිකානානාවීථියයො

පටිපජ්ජති, එවංභික්ඛු තංතංදිසංඋපගච්ඡතිකුලානුද්දයාය.යථාචන්යදො
කණ්හපක්ඛයතො සුක්කපක්ඛං උපගච්ඡන්යතො කලාහි වඩ්ඪමායනො හුත්වා

නිච්චනයවො යහොති, එවං භික්ඛු කණ්හපක්ඛං පහාය සුක්කපක්ඛං
උපගන්ත්වා ගුයණහි වඩ්ඪමායනො යලොකස්ස වා පායමොජ්ජපාසංසත්යථො 
නිච්චනවතාය චන්දසමචිත්යතො අධුනුපසම්පන්යනො විය ච නිච්චනයවො
හුත්වාචරති. 

අපකස්සිත්වාති කියලසකාමවත්ථුකායමහි වියවයචත්වා. තං
යනක්ඛම්මාභිමුඛං කායචිත්තානං ආකඩ්ඪනං කායයතො අපනයනඤ්ච

යහොතීති ආහ ‘‘ආකඩ්ඪිත්වා අපයනත්වාති අත්යථො’’ති. චතුක්කඤ්යචත්ථ

සම්භවතීතිතංදස්යසතුං ‘‘යෙොහි භික්ඛූ’’තිආදිවුත්තං. 

නිච්චනවොති ‘‘නිච්චනවකා’’ඉච්යචවවුත්තංයහොති.ක-සද්යදනහිපදං

වඩ්ඪිතං, ක-කාරස්ස ච ය-කාරායදයසො. එවං විචරිංසූති කිඤ්ජක්ඛවයසන 

පරිග්ගහාභායවනයථාඉයම, එවංවිචරිංසුඅඤ්යඤතිඅනුකම්පමානා. 

ද්යවභාතිකවත්ථූති ද්යවභාතිකත්යථරපටිබද්ධං වත්ථුං. 

අප්පතිරූපකරණන්ති භික්ඛූනං අසාරුප්පකරණං. ආධායිත්වාතිආයරොපනං

ඨයපත්වා. තථාති යථා සඞ්ඝමජ්යඣ ගණමජ්යඣ ච, තථා වුඩ්ඪතයර

පුග්ගයල අප්පතිරූපකරණං. එවමාදීති ආදි-සද්යදනඅන්තරඝරප්පයවසයන
අඤ්ඤත්ථ ච යථාවුත්තයතො අඤ්ඤං අසාරුප්පකිරියං සඞ්ගණ්හාති. 

තත්යථවාතිසඞ්ඝමජ්යඣ ගණමජ්යඣ පුග්ගෙස්සච වුඩ්ඪස්ස සන්තියක. 

යථාවුත්යතසු අඤ්යඤසු ච යතසු ඨායනසු. පාපිච්ඡතාපි

මයනොපාගබ්භිෙන්ති එයතයනව යකොධූපනාහාදීනං සමුදාචායරො 
මයනොපාගබ්භියන්තිදස්සිතංයහොති. 
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එකයතො භාරිෙන්ති පිට්ඨිපස්සයතො ඔනතං. වායුපත්ථම්භන්ති
චිත්තසමුට්ඨානවායුනා උපත්ථම්භනං. අනුබ්යබයජත්වා චිත්තන්ති
ආයනත්වා සම්බන්යධො. චිත්තස්ස හි තයතො අනුබ්යබජනං තදනුනයනං.

යතනාහ ‘‘සම්පිොෙමායනො ඔයෙොයකතී’’ති. වායුපත්ථම්භකං

ගාහායපත්වාතිකායංතථාඋපත්ථම්භකංකත්වා. 

ඔපම්මසංසන්දනං සුවිඤ්යඤයයයමව.කාමගිද්ධතාය හීනාධිමුත්තියකො, 

අවිසුද්ධසීලාචාරතාය මිච්ඡාපටිපන්යනො. 

අඞ්ගුලීහි නික්ඛන්තපභා ආකාසසඤ්චලයනන දිගුණා හුත්වා ආකායස 

විචරිංසූති ආහ ‘‘ෙමකවිජ්ජුතං චාරෙමායනො විො’’ති. ‘‘ආකායස පාණිං

චායලසී’’ති පදස්ස අඤ්ඤත්ථ අනාගතත්තා ‘‘අසම්භින්නපද’’න්ති වුත්තං. 

අත්තමයනොති පීතියසොමනස්යසහි ගහිතමයනො. යඤ්හි චිත්තං අනවජ්ජං 

පීතියසොමනස්සසහිතං, තං සසන්තකං හිතසුඛාවහත්තා. යතනාහ 

‘‘සකමයනො’’තිආදි. න යදොමනස්යසන…යප.… ගහිතමයනො සකචිත්තස්ස

තබ්බිරුද්ධත්තා. පුරිමනයෙයනවාති ‘‘ඉදානි යයො
හීනාධිමුත්තියකො’’තිආදිනාපුබ්යබ වුත්තනයයයනව. 

පසන්නාකාරන්ති පසන්යනහි කාතබ්බකිරියං. තං සරූපයතො දස්යසති 

‘‘චීවරාදයෙොපච්චයෙ දයදෙු’’න්ති. තථභාවාොතියදත්ථංභගවතාධම්යමො 

යදසියතො, යදත්ථඤ්ච සාසයන පබ්බජ්ජා, තදත්ථාය. රක් ණභාවන්ති

අපායභයයතො ච රක්ඛණජ්ඣාසයං. චන්යදොපමාදිවයසනාති ආදි-සද්යදන
ආකායස චලිතපාණිවියකත්ථචිඅලග්ගතායපරිසුද්ධජ්ඣාසයතාසත්යතසු
කාරුඤ්ඤන්ති එවමාදීනංසඞ්ගයහො. 

චන්දූපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. කුලූපකසුත්තවණ්ණනා 
147. කුලානි උපගච්ඡතීති කුලූපයකො. සන්දීෙතීති සබ්බයසො දීයති, 

අවඛණ්ඩීයතීති අත්යථො. සා පන අවඛණ්ඩියනා දුක්ඛාපනා අට්ටියනා

යහොතීතිවුත්තං ‘‘අට්ටීෙතී’’ති. යතනාහභගවා ‘‘යසොතයතොනිදානං දුක්ඛං

යදොමනස්සං පටිසංයවදයතී’’ති. වුත්තනොනුසායරන යහට්ඨා වුත්තනයස්ස
අනුසරයණන. 

කුලූපකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ජිණ්ණසුත්තවණ්ණනා 
148. ඡන්නභින්නට්ඨායන ඡිද්දස්ස අපුථුලත්තා අග්ගළං අදත්වාව

සුත්යතන සංසිබ්බනමත්යතන අග්ගළදායනන ච ඡිද්යද පුථුයල. 

නිබ්බසනානීති චිරනියසවිතවසනකිච්චානි, පරියභොගජිණ්ණානීති අත්යථො. 

යතනාහ ‘‘පුබ්යබ…යප.… ෙද්ධනාමානී’’ති, සඤ්ඤාපුබ්බයකො විධි 

අනිච්යචොති ‘‘ගහපතානී’’තිවුත්තංයථා‘‘වීරිය’’න්ති. 
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යසනාපතින්ති යසනාපතිභාවිනං, යසනාපච්චාරහන්ති අත්යථො. 

අත්තයනො කම්යමනාති අත්තනා කාතබ්බකම්යමන. යසොති සත්ථා. 

තස්මින්ති මහාකස්සපත්යථයර කයරොතීති සම්බන්යධො. න කයරොතීති

වුත්තමත්ථං විවරන්යතො ‘‘කස්මා’’තිආදිමාහ. යදි සත්ථා ධුතඞ්ගානි න 

විස්සජ්ජායපතුකායමො, අථ කස්මා ‘‘ජිණ්යණොසි දානි

ත්ව’’න්තිආදිමයවොචාතිආහ ‘‘ෙථාපනා’’තිආදි. 

දිට්ඨධම්මසු විහාරන්ති ඉමස්මිංයයව අත්තභායව ඵාසුවිහාරං. 

අමානුසිකා සවනරතීති අතික්කන්තමානුසිකාය අරඤ්ඤසද්දුප්පත්තියා
අරඤ්යඤහං වසාමීති වියවකවාසූපනිස්සයාධීනසද්දසවනපච්චයා ධම්මරති

උප්පජ්ජති. අපයරොතිඅඤ්යඤො, දුතියයොතිඅත්යථො. තත්යථවාතිතස්මිංයයව
එකස්ස විහරණට්ඨායන විහරණසමයය ච ඵාසු භවති 

චිත්තවියවකසම්භවයතො.යතනාහ ‘‘එකස්සරමයතොවයන’’ති. 

තථාති යථා ආරඤ්ඤිකස්ස රති, තථා පිණ්ඩපාතිකස්ස ලබ්භති
දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරො.එසනයයො යසයසසු.අපිණ්ඩපාතිකාධීයනොඉතරස්ස

වියසසයජොතයකොති තයමවස්ස වියසසං දස්යසතුං ‘‘අකාෙචාරී’’තිආදි
වුත්තං. 

අම්හාකං සලාකං ගයහත්වා භත්තත්ථාය යගහං අනාගච්ඡන්තස්ස 

සත්තාහං න පායතතබ්බන්ති සාමියකහි දින්නත්තා සත්තාහං සොකං න 

ෙභති, න කතිකවයසන. පිණ්ඩචාරිකවත්යත අවත්තනයතො ‘‘ෙස්ස 

යචසා’’තිආදිවුත්තං. 

පඨමතරං කාතබ්බං යං, තං වත්තං, ඉතරං පටිවත්තං. මහන්තං වා 

වත්තං, ඛුද්දකං පටිවත්තං. යකචි‘‘වත්තපටිපත්ති’’න්තිපඨන්ති, වත්තස්ස
කරණන්ති අත්යථො. උද්ධරණ-අතිහරණ-වීතිහරණයවොස්සජ්ජන-

සන්නික්යඛපන-සන්නිරුම්භනානං වයසන ඡ යකොට්ඨායස. ගරුභායවනාති 
ථිරභායවන. 

‘‘අමුකස්මිං යසනාසයන වසන්තා බහුං වස්සවාසිකං ලභන්තී’’ති තථා 

න වස්සවාසිකං පරියෙසන්යතො චරති වස්සවාසිකස්යසව අග්ගහණයතො.

තස්මා යසනාසනඵාසුකංයයව චින්යතති. යතන බහුපරික්ඛාරභායවන 

ඵාසුවිහායරො නත්ථි පරික්ඛාරානං රක්ඛණපටිජග්ගනාදිදුක්ඛබහුලතාය. 

අප්පිච්ඡාදීනන්ති අප්පිච්ඡසන්තුට්ඨාදීනංයයව ලබ්භති
දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරො. 

ජිණ්ණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ඔවාදසුත්තවණ්ණනා 
149. අත්තයනො ඨායනති සබ්රහ්මචාරීනං ඔවාදකවිඤ්ඤාපකභායවන

අත්තයනොමහාසාවකට්ඨායනඨපනත්ථං.අථවායස්මා‘‘අහංදානින චිරං
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ඨස්සාමි, තථා සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා, අයං පන වීසංවස්සතායුයකො, 
ඔවදන්යතො අනුසාසන්යතො මමච්චයයන භික්ඛූනං මයා කාතබ්බකිච්චං

කරිස්සතී’’ති අධිප්පායයන භගවා ඉමං යදසනං ආරභි. තස්මා අත්තයනො

ඨායනති සත්ථාරා කාතබ්බඔවාදදායකට්ඨායන. යතනාහ ‘‘එවං

පනස්සා’’තිආදි. යථාහ භගවා ‘‘ඔවද, කස්සප…යප.… ත්වං වා’’ති. 

දුක්ය න වත්තබ්බා අප්පදක්ඛිණග්ගාහිභාවයතො. දුබ්බචභාවකරයණහීති 

යකොධූපනාහාදීහි. අනුසාසනියා පදක්ඛිණග්ගහණං නාම අනුධම්මචරණං, 

ඡින්නපටිපත්ති කතා වාමග්ගායහො නාමාති ආහ ‘‘අනුසාසනි’’න්තිආදි. 

අතික්කම්ම වදන්යතති අඤ්ඤමඤ්ඤං අතික්කමිත්වා අතිමඤ්ඤිත්වා 

වදන්යත. බහුං භාසිස්සතීති ධම්මං කයථන්යතො යකො විපුලං කත්වා

කයථස්සති. අසහිතන්ති පුබ්යබනාපරං නසහිතං යහතුපමාවිරහිතං. 

අමධුරන්ති න මධුරං න කණ්ණසුඛං න යපමනීයං. ෙහුඤ්යඤව උට්ඨාති 

අප්පවත්තයනන කූලට්ඨානංවියතස්සකථනං. 

ඔවාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. දුතියඔවාදසුත්තවණ්ණනා 
150. ඔකප්පනසද්ධාති සද්යධයයවත්ථුං ඔගාහිත්වා ‘‘එවයමත’’න්ති

කප්පනසද්ධා. කුසෙධම්මජානනපඤ්ඤාති අනවජ්ජධම්මානං සබ්බයසො

ජානනපඤ්ඤා. පරිහානන්ති සබ්බාහි සම්පත්තීහි පරිහානං. න හි 
කලයාණමිත්තරහිතස්සකාචිසම්පත්තිනාමඅත්ථීති. 

දුතියඔවාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. තතියඔවාදසුත්තවණ්ණනා 
151. පුබ්යබති පඨමයබොධියං. එතරහීති තයතො පච්ඡියම කායල. 

කාරණපට්ඨපයනති කාරණාරම්යභ. යතසු වුත්තගුණයුත්යතසු යථයරසු.

තස්මින්ති තස්මිං යථාවුත්තගුණයුත්යත පුග්ගයල. එවං සක්කායර

කයිරමායනති ‘‘භද්දයකොවතායංභික්ඛූ’’තිආදරජායතහිභික්ඛූහිසක්කායර

කයිරමායන. ඉයම සබ්රහ්මචාරී. ‘‘එහි භික්ඛූ’’ති තං භික්ඛුං අත්තයනො 

මුඛාභිමුඛං කයරොන්තා වදන්ති. ෙඤ්හි තන්ති එත්ථ තන්ති නිපාතමත්තං 

උපද්දයවොතිවුච්චති අනත්ථජනනයතො.පත්ථයතිභජතිබජ්ඣතීති පත්ථනා, 

අභිසඞ්යගොති ආහ ‘‘අභිපත්ථනාතිඅධිමත්තපත්ථනා’’ති. 

තතියඔවාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ඣානාභිඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 
152. ොවයදවාති ඉමිනා සමානත්ථං ‘‘යාවයද’’ති ඉදං පදන්ති ආහ 

‘‘ොවයද ආකඞ් ාමීති ොවයදව ඉච්ඡාමී’’ති. යදිච්ඡකං ඣානසමාපත්තීසු

වසීභාවදස්සනත්ථං තයදතං ආරද්ධං. විත්ථාරිතයමව, තස්මා තත්ථ

විත්ථාරිතයමව ගයහතබ්බන්ති අධිප්පායයො. ආසවානං  ොති ආසවානං
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ඛයයහතු අරියමග්යගන සබ්බයසොආසවානං යඛපිතත්තා. අපච්චෙභූතන්ති 

ආරම්මණපච්චයභායවනඅපච්චයභූතං. 

ඣානාභිඤ්ඤසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. උපස්සයසුත්තවණ්ණනා 
153. ලාභසක්කාරයහතුපි එකච්යච භික්ඛූ භික්ඛුනුපස්සයං ගන්ත්වා

භික්ඛුනියයො ඔවදන්ති, එවයමවං අයං පන යථයරො න ලාභසක්කාරයහතු

භික්ඛුනුපස්සයගමනං යාචති, අථ කස්මාති ආහ 

‘‘කම්මට්ඨානත්ථිකා’’තිආදි.එයසොහි ආනන්දත්යථයරොඋස්සුක්කායපත්වා
පටිපත්තිගුණං දස්යසන්යතො යස්මා තා භික්ඛුනියයො 

චතුසච්චකම්මට්ඨානිකා, තස්මා පඤ්චන්නං උපාදානක්ඛන්ධානං
උදයබ්බයාදිපකාසනියා ධම්මකථාය විපස්සනාපටිපත්තිසම්පදං දස්යසසි.
අනිච්චාදිලක්ඛණානි යචව උදයබ්බයාදියක ච සම්මා දස්යසසි. හත්යථන

ගයහත්වා විය පච්චක්ඛයතො දස්යසසි. සමාදයපසීති තත්ථ
ලක්ඛණාරම්මණිකවිපස්සනං සමාදයපසි. යථා වීථිපටිපන්යනො හුත්වා

පවත්තති, එවං ගණ්හායපසි. සමුත්යතයජසීති විපස්සනාය ආරද්ධාය
සඞ්ඛාරානං උදයබ්බයාදීසු උපට්ඨහන්යතසු යථාකාලං
පග්ගහසමුයපක්ඛයණහි යබොජ්ඣඞ්ගානං අනුපවත්තයනන 
භාවනාමජ්ඣිමවීථිං පායපත්වා යථා විපස්සනාඤාණං සුප්පසන්නං හුත්වා

වහති, එවං ඉන්ද්රියානං විසදභාවකරයණන විපස්සනාචිත්තං සම්මා

උත්යතයජසි, නිබ්බානවයසන වා සමාදයපසි. සම්පහංයසසීති තථා
පවත්තියමානාය විපස්සනාය සමප්පවත්තභාවනාවයසන උපරි

ලද්ධබ්බභාවනාවයසන චිත්තං සම්පහංයසසි, ලද්ධස්සාදවයසන සුට්ඨු
යතොයසසි.එවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

මනුයත පරිඤ්ඤාදිවයසන සච්චානි බුජ්ඣතීති මුනි. යතති තං.

උපයයොගත්යථහිඉදංසාමිවචනං. උත්තරීති උපරි, තවයථාභූතසභාවයතො

පරයතොති අත්යථො. පක්ඛපතියතො අගතිගමනං අතියරකඔකායසො.

උපපරික්ඛීති අනුවිච්ච නිවාරයකො න බහුමයතො. බුද්ධපටිභායගො යථයරො.

‘‘බාලා භික්ඛුනී දුබ්භාසිතං ආහා’’ති අවත්වා ‘‘ඛමථ, භන්යත’’ති

වදන්යතන පක්ඛපායතන විය වුත්තං යහොතීති ආහ ‘‘එකා භික්ඛුනී න

වාරිතා’’තිආදි. 

චුතා සලිඞ්ගයතො නට්ඨා, යදසන්තරපක්කයමන අදස්සනං න ගතා. 

කණ්ටකසා ාවිොති කුරණ්ටකඅපාමග්ගකණ්ටකලසිකාහිසාඛාවිය. 

උපස්සයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. චීවරසුත්තවණ්ණනා 
154. රාජගහස්ස දක්ඛිණභායග ගිරි දක්ඛිණාගිරිණ-කායර අ-කාරස්ස

දීඝං කත්වා, තස්ස දක්ඛිණභායග ජනපයදොපි ‘‘දක්ඛිණාගිරී’’ති වුච්චති, 
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‘‘ගිරියතො දක්ඛිණභායගො’’ති කත්වා. එකදිවයසනාති එයකන දිවයසන 

උප්පබ්බායජසුංයතසංසද්ධාපබ්බජිතාභාවයතො. 

යත්ථ චත්තායරො වා උත්තරි වා භික්ඛූ අකප්පියනිමන්තනං සාදියිත්වා
පඤ්චන්නං යභොජනානං අඤ්ඤතරං යභොජනං එකයතො පටිග්ගණ්හිත්වා 

භුඤ්ජන්ති, එතං ගණයභොජනං නාම, තං තිණ්ණං භික්ඛූනං භුඤ්ජිතුං

වට්ටතීති ‘‘තිකයභොජනං පඤ්ඤත්ත’’න්ති වචයනන ගණයභොජනං
පටික්ඛිත්තන්ති වුත්තංයහොති.තයයොඅත්ථවයසපටිච්චඅනුඤ්ඤාතත්තාපි 

‘‘තිකයභොජන’’න්තිවදන්ති. 

‘‘දුම්මඞ්කූනං නිග්ගයහො එව යපසලානං ඵාසුවිහායරො’’ති ඉදං එකං 

අඞ්ගං. යතයනවාහ ‘‘දුම්මඞ්කූනං නිග්ගයහයනවා’’තිආදි. ‘‘යථා

යදවදත්යතො…යප.… සඞ්ඝං භින්යදයු’’න්ති ඉමිනා කාරයණන 

තිකයභොජනංපඤ්ඤත්තං. 

අථ කිඤ්චරහීති අථ කස්මා ත්වං අසම්පන්නගණං බන්ධිත්වා චරසීති

අධිප්පායයො.අසම්පන්නායපරිසායචාරිකාචරණං කුලානුද්දයායනයහොති, 

කුලානං ඝාතිතත්තාති අධිප්පායයන යථයරො ‘‘සස්සඝාතං මඤ්යඤ

චරසී’’තිආදිමයවොච. 

යසොයධන්යතො තස්සා අතිවිය පරිසුද්ධභාවදස්සයනන. උද්දිසිතුං න

ජානාමි තථා චිත්තස්යසව අනුප්පන්නපුබ්බත්තා. කිඤ්චනං කියලසවත්ථු.

සඞ්ගයහතබ්බයඛත්තවත්ථු පලියබොයධො, ආලයයො අයපක්ඛා. 

ඔකාසාභාවයතොති බහුකිච්චකරණීයතාය කුසලකිරියාය ඔකාසාභාවයතො. 

සන්නිපාතට්ඨානයතොති සඞ්යකතං කත්වා විය කියලසරජානං තත්ථ
සන්නිජ්ඣපවත්තනයතො. 

සික් ත්තෙබ්රහ්මචරිෙන්ති අධිසීලසික්ඛාදිසික්ඛත්තයසඞ්ගහං බ්රහ්මං

යසට්ඨං චරියං. ඛණ්ඩාදිභාවාපාදයනන අ ණ්ෙං කත්වා. 
ලක්ඛණවචනඤ්යහතං.කිඤ්චිසික්යඛකයදසං අයසයසත්වාඑකන්යතයනව

පරිපූයරතබ්බතාය එකන්තපරිපුණ්ණං. චිත්තුප්පාදමත්තම්පි සංකියලසමලං
අනුප්පායදත්වා අච්චන්තයමව විසුද්ධං කත්වා පරිහරිතබ්බතාය 

එකන්තපරිසුද්ධං. තයතො එව සඞ්ඛං විය ලිඛිතන්ති සඞ් ලිඛිතං. යතනාහ 

‘‘ලිඛිතසඞ් සදිස’’න්ති. දාඨිකාපි තග්ගහයණයනව ගයහත්වා 

‘‘මස්සු’’ත්යවවවුත්තං, නඑත්ථයකවලංමස්සුයයවාතිඅත්යථො. කසායයන

රත්තානි කාසාොනි. 

වඞ්ගසාටයකොති වඞ්ගයදයස උප්පන්නසාටයකො. එසාති

මහාකස්සපත්යථයරො. අභිනීහාරයතො පට්ඨාෙ පණිධානයතො පභුති, අයං

ඉදානිවුච්චමානා.අග්ගසාවකද්වයංඋපාදාය තතියත්තා ‘‘තතිෙසාවක’’න්ති 
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වුත්තං. අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සන්ති භික්ඛූනං සතසහස්සඤ්යචව 

සට්ඨිසහස්සානිචඅට්ඨචසහස්සානි. 

අෙඤ්ච අෙඤ්ච ගුයණොති සීලයතො පට්ඨාය යාව අග්ගඵලා ගුයණොති
කිත්යතන්යතොමහාසමුද්දංපූරයමායනොවියකයථසි. 

යකොොහෙන්තියදවතාහිනිබ්බත්තියතො යකොලාහයලො. 

ඛුද්දකාදිවයසන පඤ්චවණ්ණා.තරණංවායහොතුමරණං වාතිමයහොඝං

ඔගාහන්යතො පුරියසො විය මච්යඡරසමුද්දං උත්තරන්යතො පච්ඡාපි…යප.…

පාදමූයෙඨයපසි භගවයතොධම්මයදසනායමච්යඡරපහානස්ස කථිතත්තා. 

සත්ථු ගුණා කථිතා නාම යහොන්තීති වුත්තං ‘‘සත්ථු ගුයණ

කයථන්තස්සා’’ති. තයතො පට්ඨාොතිතදා සත්ථු සම්මුඛා ධම්මස්සවනයතො
පට්ඨාය. 

තථාගතමඤ්චස්සාති තථාගතස්ස පරියභොගමඤ්චස්ස. දානං දත්වා 

බ්රාහ්මණස්ස පුයරොහිතට්ඨායන ඨයපසි. තාදිසස්යසව යසට්ඨියනො ධීතා

හුත්වා. 

අදින්නවිපාකස්සාතිපුබ්යබකතූපචිතස්ස සබ්බයසොනදින්නවිපාකස්ස. 

තස්ස කම්මස්සාති තස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස පත්යත පිණ්ඩපාතං ඡින්දිත්වා

කලලපූරණකම්මස්ස. තස්මිංයයව අත්තභායව සත්තසු ඨායනසු 

දුග්ගන්ධසරීරතාය පටිනිවත්තිතා. ඉට්ඨකපන්තීති සුවණ්ණිට්ඨකපන්ති. 

ඝටනිට්ඨකාොති තස්ස පන්තියං පඨමං ඨපිතඉට්ඨකාය සද්ධිං 

ඝයටතබ්බඉට්ඨකාය ඌනා යහොති. භද්දයක කායෙති ඊදිසියා ඉට්ඨකාය

ඉච්ඡිතකායලයයව ආගතාසි. යතන බන්ධයනනාති යතන 
සියලසසම්බන්යධන. 

ඔෙම්බකාති මුත්තාමණිමයාඔලම්බකා. පුඤ්ඤන්ති නත්ථියනොපුඤ්ඤං

තං, යංනිමිත්තංයංකාරණාඉයතොසුඛුමතරස්සපටිලායභොසියාති අත්යථො. 

පුඤ්ඤනිොයමනාති පුඤ්ඤානුභාවසිද්යධන නියායමන. යසො ච අස්ස 
බාරාණසිරජ්ජංදාතුංකයතොකායසො. 

ඵුස්සරථන්ති මඞ්ගලරථං. උණ්හීසං වාලබීජනී ඛග්යගො මණිපාදුකා

යසතච්ඡත්තන්ති පඤ්චවිධං රාජකකුධභණ්ෙං. යසතච්ඡත්තං විසුං ගහිතං.
දිබ්බවත්ථං සාදියිතුං පුඤ්ඤානුභාවයචොදියතො ‘‘නනු තාතා
ථූල’’න්තිආදිමාහ. 

පඤ්ච චඞ්කමනසතානීති එත්ථ ඉති-සද්යදන ආදිඅත්යථන
අග්ගිසාලාදීනිපබ්බජිතසාරුප්පට්ඨානානි සඞ්ගණ්හාති. 
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සාධුකීළිතන්තිඅරියානං පරිනිබ්බුතට්ඨායනකාතබ්බසක්කාරංවදති. 

නප්පමජ්ජි නියරොගා අෙයාති පුච්ඡිතාකාරදස්සනං. පරිනිබ්බුතා යදවාති

යදවීපටිවචනං අදාසි. පටිොයදත්වාතිනියයායතත්වා. සමණකපබ්බජ්ජන්ති
සමිතපායපහි අරියයහි අනුට්ඨාතබ්බපබ්බජ්ජං. යසො හි රාජා
පච්යචකබුද්ධානං යවසස්ස දිට්ඨත්තා ‘‘ඉදයමව භද්දක’’න්ති තාදිසංයයව 

ලිඞ්ගංගණ්හි. 

තත්යථවාති බ්රහ්මයලොයකයයව. වීසතියම වස්යස සම්පත්යතති
ආහරිත්වා සම්බන්යධො. බ්රහ්මයලොකයතො ආගන්ත්වා නිබ්බත්තත්තා

බ්රහ්මචරියාධිකාරස්ස චිරකාලං සඞ්ගහිතත්තා ‘‘එවරූපං කථං මා

කයථථා’’තිආදිමාහ. 

වීසති ධරණානි ‘‘නික්ඛ’’න්ති වදන්ති. අලභන්යතො න වසාමීති 
සඤ්ඤායපස්සාමීතිසම්බන්යධො. 

ඉත්ථාකයරොති ඉත්ථිරතනස්ස උප්පත්තිට්ඨානං. අෙයධීතාති අම්හාකං

අයයස්ස ධීතා, භද්දකාපිලානීති අත්යථො. පසාදරූයපන නිබ්බිසිට්ඨතාය

‘‘මහාගීව’’න්තිපටිමාය සදිසභාවමාහ.යතනාහ ‘‘අෙයධීතාො’’තිආදි. 

සමානපණ්ණන්ති සදිසපණ්ණං, කුමාරස්ස කුමාරියා ච

වුත්තන්තපණ්ණං. ඉයතො ච එත්යතො චාති යත පුරිසා සමාගමට්ඨානයතො
මගධරට්යඨ මහාතිත්ථගාමං මද්දරට්යඨ සාගලනගරඤ්ච උද්දිස්ස

පක්කමන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤං විස්සජ්යජන්තා නාම යහොන්තීති ‘‘ඉයතො ච
එත්යතොචයපයසසු’’න්තිවුත්තා. 

පුප්ඵදාමන්ති හත්ථිහත්ථප්පමාණං පුප්ඵදාමං. තානි පුප්ඵදාමානි. යතති

උයභොභද්දායචවපිප්පලිකුමායරොච. යෙොකාමියසනාතියගහස්සිතයපයමන, 

කාමස්සායදනාති අත්යථො. අසංසට්ඨාති න සංසට්ඨා. විචාරයිංසු ඝයට 
ජලන්යතනවියපදීයපනඅජ්ඣාසයයනසමුජ්ජලන්යතනවියමොක්ඛබීයජන

සමුස්සාහිතචිත්තා. ෙන්තබද්ධානීති සස්සසම්පාදනත්ථං තත්ථ තත්ථ 

ඉට්ඨකද්වාරකවාටයයොජනවයසන යන්තබද්ධඋදකනික්ඛමනතුම්බානි. 

කම්මන්යතොතිකසිකම්මකරණට්ඨානං. දාසගාමාතිදාසානංවසනගාමා. 

ඔසායපත්වාති පක්ඛිපිත්වා. ආකප්පකුත්තවයසනාති ආකාරවයසන

කිරියාවයසන ච. අනනුච්ඡවිකන්ති පබ්බජිතයවසස්ස අනනුරූපං. තස්ස

මත්ථයකතිද්යවධාපථස්සද්විධාභූතට්ඨායන. 

එයතසං සඞ්ගහං කාතුං වට්ටතීති නිසීදීති සම්බන්යධො. සා පන සත්ථු

තත්ථනිසජ්ජාඑදිසීතිදස්යසතුං ‘‘නිසීදන්යතො පනා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථයා
බුද්ධානං අපරිමිතකාලසඞ්ගහිතා 
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අචින්යතයයාපරියමයයපුඤ්ඤසම්භාරූපචයනිබ්බත්තා 
නිරූපිතසභාවබුද්ධගුණවිජ්යජොතිතා ලක්ඛණානුබයඤ්ජනසමුජ්ජලා 

බයාමප්පභායකතුමාලාලඞ්කතා සභාවසිද්ධතාය අකිත්තිමා රූපකායසිරී, 

තංයයව මහාකස්සපස්ස අදිට්ඨපුබ්බං පසාදසංවඩ්ඪනත්ථං අනිග්ගයහත්වා

නිසින්යනො භගවා ‘‘බුද්ධයවසං ගයහත්වා…යප.… නිසීදී’’ති වුත්යතො.
අසීතිහත්ථං පයදසං බයායපත්වා පවත්තියා ‘‘අසීතිහත්ථා’’ති වුත්තා. 

සතසාය ොති බහුසායඛො අයනකසායඛො. සුවණ්ණවණ්යණො අයහොසි 

නිරන්තරං බුද්ධරස්මීහි සමන්තයතො සයමොකිණ්ණත්තා. එවං 

වුත්තප්පකායරන යවදිතබ්බා. 

රාජගහං නාළන්දන්ති ච සාමිඅත්යථ උපයයොගවචනං

අන්තරාසද්දයයොගයතොති ආහ ‘‘රාජගහස්ස නාළන්දාෙ චා’’ති. න හි යම

ඉයතො අඤ්යඤන සත්ථාරා භවිතුං සක්කා 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි සත්තානං යථාරහං

අනුසාසනසමත්ථස්ස අඤ්ඤස්ස සයදවයක අභාවයතො. න හි යම ඉයතො

අඤ්යඤන සුගයතන භවිතුං සක්කා යසොභනගමනගුණගණයුත්තස්ස

අඤ්ඤස්සඅභාවයතො. නහියමඉයතොඅඤ්යඤන සම්මාසම්බුද්යධනභවිතුං

සක්කා සම්මාසබ්බධම්මානංසයම්භුඤායණන අභිසම්බුද්ධස්සඅභාවයතො. 

ඉමිනාති‘‘සත්ථායම, භන්යත’’ති ඉමිනාවචයනන. 

අජානමායනොව සබ්බඤ්යඤයයන්ති අධිප්පායයො. සබ්බයචතසාති

සබ්බඅජ්ඣත්තිකඞ්ගපරිපුණ්ණයචතසා. සමන්නාගතන්ති සම්පන්නං

සම්මයදව අනු අනු ආගතං උපගතං. ඵයෙෙයාති විදායලයය. විෙෙන්ති 

විනාසං. 

එවං සික්ඛිතබ්බන්ති ඉදානි වුච්චමානාකායරන. හියරොත්තප්පස්ස

බහලතා නාම විපුලතාති ආහ ‘‘මහන්ත’’න්ති. පඨමතරයමවාති පයගව 

උපසඞ්කමනයතො.තථාඅතිමානපහීයනොඅස්ස, හිරිඔත්තප්පං යථා සණ්ඨාති. 

කුසෙසන්නිස්සිතන්ති අනවජ්ජධම්මනිස්සිතං. අට්ඨිකන්ති යතන ධම්යමන
අට්ඨිකං. ආදියතො පට්ඨාය යාව පරියයොසානා සවනචිත්තං

‘‘සබ්බයචයතො’’ති අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘චිත්තස්ස යථොකම්පි බහි ගන්තුං

අයදන්යතො’’ති. යතන සයමොධානං දස්යසති. සබ්යබන…යප.…

සමන්නාහරිත්වා ආරම්භයතො පභුති යාව යදසනා නිප්ඵන්නා, තාව
අන්තරන්තරා පවත්යතන සබ්යබන සමන්නාහාරචිත්යතන ධම්මංයයව

සමන්නාහරිත්වා. ඨපිතයසොයතොති ධම්යම නිහිතයසොයතො. ඔදහිත්වාති

අපිහිතංකත්වා. පඨමජ්ඣානවයසනාතිඉදංඅසුයභසුතස්යසවඉජ්ඣයතො, 
ඉතරත්ථඤ්ච සුඛසම්පයුත්තතාවුත්තා. 

සංසාරසාගයර පරිබ්භමන්තස්ස ඉණට්ඨායන තිට්ඨන්ති කියලසා 

ආසවසභාවාපාදනයතොති ආහ ‘‘සරයණොති සකියෙයසො’’ති. චත්තායරො හි
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පරියභොගාතිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං විසුද්ධිමග්ගත්තං සංවණ්ණනාසු
වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. එත්ථ ච භගවා පඨමං ඔවාදං යථරස්ස

බ්රාහ්මණජාතිකත්තා ජාතිමානපහානත්ථමභාසි, දුතියං බාහුසච්චං නිස්සාය 

උප්පජ්ජනකඅහංකාරපහානත්ථං, තතියං උපධිසම්පත්තිං නිස්සාය 

උප්පජ්ජනකඅත්තසියනහපහානත්ථං. අට්ඨයම දිවයසති භගවතා 
සමාගතදිවසයතොඅට්ඨයමදිවයස. 

මග්ගයතො ඔක්කමනං පඨමතරං භගවතා සමාගතදිවයසයයව අයහොසි.

යදිඅරහත්තාධිගයමොපච්ඡා, අථකස්මාපාළියංපයගවසිද්ධංවිය වුත්තන්ති

ආහ ‘‘යදසනාවාරස්සා’’තිආදි. ‘‘සත්තාහයමව ඛ්වාහං, ආවුයසො සරයණො, 
රට්ඨපිණ්ඩං භුඤ්ජි’’න්ති වත්වා අවසරප්පත්තං අරහත්තං පයවයදන්යතො
‘‘අට්ඨමියා අඤ්ඤා උදපාදී’’ති ආහ. අයයමත්ථ යදසනාවාරස්ස ආගයමො.
තයතො පරං භගවතා අත්තයනො කතං අනුග්ගහං චීවරපරිවත්තනං

දස්යසන්යතො‘‘අථයඛො, ආවුයසො’’තිආදිමාහ. 

අන්තන්යතනාති චතුග්ගුණං කත්වා පඤ්ඤත්තාය සඞ්ඝාටියා

අන්තන්යතන. ජාතිපංසුකූලියකන…යප.…භවිතුංවට්ටතීතිඑයතනපුබ්යබ 
ජාතිආරඤ්ඤකග්ගහයණන ච යතරස ධුතඞ්ගා ගහිතා එවාති දට්ඨබ්බං. 

අනුච්ඡවිකං කාතුන්ති අනුරූපං පටිපත්තිං පටිපජ්ජිතුං. යථයරො පාරුපීති
සම්බන්යධො. 

භගවයතො ඔවාදං භගවයතො වා ධම්මකායං නිස්සාය උරස්ස වයසන

ජායතොති ඔරයසො. භගවයතො වා ධම්මසරීරස්ස මුඛයතො
සත්තතිංසයබොධිපක්ඛියයතො ජායතො. යතයනව
ධම්මජාතධම්මනිම්මිතභායවොපි සංවණ්ණියතොති දට්ඨබ්යබො. ඔවාදධම්යමො

එව සත්ථාරා දාතබ්බයතො යථයරන ආදාතබ්බයතො ඔවාදධම්මදාොයදො, 

ඔවාදධම්මදායජ්යජොතිඅත්යථො, තංඅරහතීති.එසනයයො යසසපයදසුපි. 

‘‘පබ්බජ්ජා ච පරියසොධිතා’’ති වත්වා තස්සා සම්මයදව යසොධිතභාවං 

බයතියරකමුයඛනදස්යසතුං, ‘‘ආවුයසො, ෙස්සා’’තිආදිවුත්තං. තත්ථ එවන්ති

යථා අහං ලභිං, එවං යසො සත්ථු සන්තිකා ලභතීති යයොජනා. සීහනාදං

නදිතුන්ති එත්ථාපි සීහනාදනදනා නාම යදසනාව, යථයරො සත්ථාරා

අත්තයනොකතානුග්ගහයමව අනන්තරසුත්යත වුත්තනයයනඋල්ලිඞ්යගති, 

න අඤ්ඤථා.නහිමහායථයරොයකවලංඅත්තයනොගුණානුභාවංවිභායවති. 

යසසන්ති යං ඉධ අසංවණ්ණිතං. පුරිමනයෙයනවාති අනන්තරසුත්යත
වුත්තනයයයනව. 

චීවරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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12. පරංමරණසුත්තවණ්ණනා 
155. යථා අතීතකප්යප අතීතාසු ජාතීසුකම්මකියලසවයසනආගයතො, 

තථා එතරහිපිආගයතොති තථාගයතො, යථායථාවාපනකම්මංකතූපචිතං, 

තථා තං තං අත්තභාවං ආගයතො උපගයතො උපපන්යනොති තථාගයතො, 

සත්යතොති ආහ ‘‘තථාගයතොති සත්යතො’’ති. එතන්ති ‘‘එවං යහොති භවති

තිට්ඨති සස්සතිසම’’න්ති එවං පවත්තං දිට්ඨිගතං. අත්ථසන්නිස්සිතං න

යහොතීති දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථයතො සුඛන්ති පසත්ථසන්නිස්සිතං

න යහොති. ආදිබ්රහ්මචරිෙකන්ති එත්ථ මග්ගබ්රහ්මචරියං අධිප්යපතං තස්ස 

පධානභාවයතො. තස්ස පන එතං දිට්ඨිගතං ආදිපටිපදාමත්තං න යහොති 
අනුපකාරකත්තා වියලොමනයතො ච. තයතො එව ඉතරබ්රහ්මචරියස්සපි
අනිස්සයයොව.යසසං වුත්තනයයනයවදිතබ්බං. 

පරංමරණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. සද්ධම්මප්පතිරූපකසුත්තවණ්ණනා 
156. ආජානාති යහට්ඨිමමග්යගහි ඤාතමරියාදං අනතික්කමිත්වාව 

ජානාති පටිවිජ්ඣතීති අඤ්ඤා, අග්ගමග්ගපඤ්ඤා. අඤ්ඤස්ස අයන්ති 

අඤ්ඤා, අරහත්තඵලං.යතනාහ ‘‘අරහත්යත’’ති. 

ඔභායසති ඔභාසනිමිත්තං. ‘‘චිත්තං විකම්පතී’’ති පදද්වයං ආයනත්වා

සම්බන්යධො. ඔභායසති විසයභූයත. උපක්කියලයසහි චිත්තං විකම්පතීති

යයොජනා.යතනාහ ‘‘යෙහිචිත්තංපයවධතී’’ති.යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

උපට්ඨායනතිසතියං. උයපක් ාෙචාතිවිපස්සනුයපක්ඛායච.එත්ථච 

විපස්සනාචිත්තසමුට්ඨානසන්තානවිනිමුත්තං පභාසනං රූපායතනං 

ඔභායසො. ඤාණාදයයො විපස්සනාචිත්තසම්පයුත්තාව. සකසකකිච්යච 

සවියසයසොහුත්වා පවත්යතො අධියමොක්ය ො සද්ධාධියමොක්යඛො. උපට්ඨානං 

සති. උයපක් ාති ආවජ්ජනුයපක්ඛා. සා හි ආවජ්ජනචිත්තසම්පයුත්තා
යචතනා. ආවජ්ජනඅජ්ඣුයපක්ඛනවයසන පවත්තියා ඉධ

‘‘ආවජ්ජනුයපක්ඛා’’ති වුච්චති. පුන උයපක් ාොති විපස්සනුයපක්ඛාව

අයනනසමජ්ඣත්තතායඑවංවුත්තා. නිකන්ති නාමවිපස්සනායනිකාමනා
අයපක්ඛා.සුඛුමතරකියලයසො වාසියාදුවිඤ්යඤයයයො. 

ඉමානිදසඨානානීතිඉමානිඔභාසාදීනි උපක්කියලසුප්පත්තියාඨානානි

උපක්කියලසවත්ථූනි. පඤ්ඤා ෙස්ස පරිචිතාති යස්ස පඤ්ඤා පරිචිතවතී
යාථාවයතොජානාති. ‘‘ඉමානිනිස්සාය අද්ධා මග්ගප්පත්යතො ඵලප්පත්යතො

අහ’’න්ති පවත්තඅධිමායනො ධම්මුද්ධච්චං ධම්මූපනිස්සයයො වික්යඛයපො.

තත්ථකුසයලොහිතං යාථාවයතොජානන්යතො නච තත්ථ සම්යමොහං ගච්ඡති. 

අධිගමසද්ධම්මප්පතිරූපකං නාම අනධිගයත අධිගතමානිභාවාවහත්තා. 

යදග්යගන විපස්සනාඤාණස්ස උපක්කියලයසො, තදග්යගන 



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා  කස්සපසංයුත්තං 

138 

පටුන 

පටිපත්තිසද්ධම්මප්පතිරූපයකොතිපි සක්කා විඤ්ඤාතුං. ධාතුකථාති

මහාධාතුකථංවදති. යවදල්ෙපිටකන්තියවතුල්ලපිටකං.තංනාගභවනයතො

ආනීතන්ති වදන්ති. වාදභාසිතන්ති අපයර. අබුද්ධවචනං බුද්ධවචයනන
විරුජ්ඣනයතො. න හි සම්බුද්යධො පුබ්බාපරවිරුද්ධං වදති. තත්ථ සල්ලං

උපට්ඨයපන්තිකියලසවිනයං නසන්දිස්සති, අඤ්ඤදත්ථුකියලසුප්පත්තියා
පච්චයයොයහොතීති. 

අවික්කෙමානන්තිවික්කයංඅගච්ඡන්තං. තන්තිසුවණ්ණභණ්ඩං. 

නසක්ඛිංසු ඤාණස්සඅවිසදභාවයතො.එසනයයො ඉයතොපයරසුපි. 

ඉදානි‘‘භික්ඛූපටිසම්භිදාප්පත්තාඅයහසු’’න්තිආදිනා වුත්තයමවඅත්ථං

කාරණයතො විභායවතුං පුන ‘‘පඨමයබොධිෙං හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

පටිපත්තිං පූරයිංසූති අතීයත කදා යත පටිසම්භිදාවහං පටිපත්තිං පූරයිංසු? 
පඨමයබොධිකාලිකාභික්ඛූ.නහිඅත්තසම්මාපණිධියාපුබ්යබකතපුඤ්ඤතාය

චවිනාතාදිසං භවති.එසනයයොඉයතොපයරසුපි. තදාපටිපත්තිසද්ධම්යමො

අන්තරහියතො නාම භවිස්සතීති එයතන අරියමග්යගන ආසන්නා එව
පුබ්බභාගපටිපදා පටිපත්තිසද්ධම්යමොතිදස්යසති. 

ද්වීසූති සුත්තාභිධම්මපිටයකසු අන්තරහියතසුපි. අනන්තරහිතයමව 

අධිසීලසික්ඛායං ඨිතස්ස ඉතරසික්ඛාද්වයසමුට්ඨාපිතයතො. කිං කාරණාති

යකනකාරයණන, අඤ්ඤස්මිංධම්යමඅන්තරහියතඅඤ්ඤතරස්සධම්මස්ස

අනන්තරධානං වුච්චතීති අධිප්පායයො. පටිපත්තිො පච්චයෙො යහොති 

අනවයසසයතො පටිපත්තික්කමස්ස පරිදීපනයතො. පටිපත්ති අධිගමස්ස 

පච්චයයො වියසසලක්ඛණපටියවධභාවයතො. පරිෙත්තියෙව පමාණං 
සාසනස්ස ඨිතියාතිඅධිප්පායයො. 

නනු ච සාසනං ඔසක්කිතං පරියත්තියා වත්තමානායාති අධිප්පායයො. 

අනාරාධකභික්ඛූති සීලමත්තස්සපි න ආරාධයකො දුස්සීයලො. ඉමස්මින්ති

ඉමස්මිං පාතියමොක්යඛ. වත්තන්තාති ‘‘සීලං අයකොයපත්වා ඨිතා අත්ථී’’ති
පුච්ඡි. 

එයතසූති එවං මහන්යතසුසකලංයලොකංඅජ්යඣොත්ථරිතුංසමත්යථසු

චතූසු මහාභූයතසු. තස්මාති යස්මා අඤ්යඤන යකනචි අතිමහන්යතනපි

සද්ධම්යමො න අන්තරධායති, සමයන්තයරන පන වත්තබ්බයමව නත්ථි, 

තස්මා. එවමාහාතිඉදානිවුච්චමානාකාරංවදති. 

ආදානං ආදි, ආදි එව ආදිකන්ති ආහ ‘‘ආදියකනාති ආදායනනා’’ති. 

යහට්ඨාගමනීොති අයධොභාගගමනීයා, අපායදුක්ඛස්ස සංසාරදුක්ඛස්ස ච

නිබ්බත්තකාති අත්යථො. ගාරවරහිතාති ගරුකාරරහිතා. පතිස්සයනං

නීචභායවනපතිබද්ධවුත්තිතා, පතිස්යසොපතිස්සයයොතිඅත්ථයතොඑකං, යසො
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එයතසංනත්ථීතිආහ ‘‘අප්පතිස්සාතිඅප්පතිස්සොඅනීචවුත්තිකා’’ති.යසසං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

සද්ධම්මප්පතිරූපකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

කස්සපසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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6. ොභසක්කාරසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. දාරුණසුත්තවණ්ණනා 
157. ථද්යධොති කක්ඛයළො අනිට්ඨස්ස පදානයතො. චතුපච්චෙොයභොති

චතුන්නං පච්චයානං පටිලායභො. සක්කායරොති යතහියයව පච්චයයහි

සුසඞ්ඛයතහි පූජනා, යසො පන අත්ථයතො සම්පත්තියයවාති ආහ 

‘‘යතසංයෙව…යප.… ොයභො’’ති. වණ්ණයඝොයසොති ගුණකිත්තනා.

අන්තරායස්සඅනතිවත්තනයතො අන්තරායියකො අනත්ථාවහත්තා. 

දාරුණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. බළිසසුත්තවණ්ණනා 
158. බළියසන චරති, යතන වා ජීවතීති බාළිසියකො. යතනාහ ‘‘බළිසං

ගයහත්වා චරමායනො’’ති. ආමිසගතන්තිආමිසූපගතංආමිසපතිතං.යතනාහ 

‘‘ආමිසමක්ඛිත’’න්ති.භින්නාධිකරණානම්පිබාහිරත්ථසමායසො යහොයතවාති

ආහ ‘‘ආමියස චක්ඛුදස්සන’’න්ති. අයයො වුච්චති සුඛං, තබ්බිධුරතාය 

අනයෙො, දුක්ඛන්තිආහ ‘‘දුක් ංපත්යතො’’ති. අස්සාතිඑයතන. කත්තුඅත්යථ

හිඑතංසාමිවචනං.යථාකියලසාවත්තන්ති, එවංපවත්තමායනොපුග්ගයලො 

කියලසවිප්පයයොයගොනයහොතීතිවුත්තං ‘‘ෙථාකියෙසමාරස්සකායමො, එවං 

කත්තබ්යබො’’ති. 

බළිසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. කුම්මසුත්තාදිවණ්ණනා 
159-160. අට්ඨිකච්ඡපා වුච්චන්ති යයසං කපාලමත්ථයක තිඛිණා 

අට්ඨියකොටි යහොති, යතසං සමූයහො අට්ඨිකච්ඡපකුෙං. මච්ඡකච්ඡපාදීනං

සරීයර ලම්බන්තී පපතතීති පපතා, වුච්චමානාකායරො අයකණ්ටයකො. 

අෙයකොසයකති අයයොමයයකොසයක. කණ්ණිකසල්ෙසණ්ඨායනොති 

අත්තනිකාපනසල්ලසණ්ඨායනො. අෙකණ්ටයකොති

අයයොමයවඞ්කකණ්ටයකො. නික් මති එත්ථ අථාවරයතො. පයවසිතමත්යතො

හි යසො. ඉදානි ත්වං ‘‘අම්හාක’’න්ති න වත්තබ්යබො. ඉයතො 

අනන්තරසුත්යතතිචතුත්ථසුත්තමාහ. 

කුම්මසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. මීළ්හකසුත්තවණ්ණනා 
161. මීළ්හකාති එවං ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන වුච්චමානා. ගූථපාණකාති

ගූථභක්ඛපාණකා. අන්යතොතිකුච්ඡියං. 

මීළ්හකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. අසනිසුත්තවණ්ණනා 
162. ‘‘ඉයමලාභසක්කාරංඅනාහරන්තාජිඝච්ඡාදිදුක්ඛං පාපුණන්තූ’’ති

එවං න සත්තානං දුක්ඛකාමතාය එවමාහාති ආයනත්වා සම්බන්යධො. 

අනන්තදුක් ං අනුයභොති අපරාපරං උප්පජ්ජනකඅකුසලචිත්තානං 
බහුභාවයතො. 

අසනිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. දිද්ධසුත්තවණ්ණනා 
163. අච්ඡවිසයුත්තාති වා දිද්යධ ගයතන ගතදිද්යධන. යතනාහ 

‘‘විසමක්ඛියතනා’’ති. 

දිද්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා 
164. ජරසිඞ්ගායෙොත්යවව වුච්චති සරීරයසොභාය අභාවයතො. සරීරස්ස

උග්ගතකණ්ටකත්තා උක්කණ්ටයකනනාම.ඵුටතීතිඵලතිභිජ්ජති. 

සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. යවරම්භසුත්තවණ්ණනා 
165. කාෙං න රක් ති නාම ඡබ්බීසතියා සාරුප්පානං පරිච්චජනයතො. 

වාචං න රක් ති නාම රාගසාමන්තා ච යකොධසාමන්තා ච යාව 
නිච්ඡාරණයතො. 

යවරම්භසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සගාථකසුත්තවණ්ණනා 
166. ‘‘ෙස්ස සක්කරිෙමානස්සා’’ති එත්ථ අසක්කායරන චූභෙන්ති

අසක්කායරනචඋභයඤ්ච, කදාචි සක්කායරන, කදාචිඅසක්කායරනකදාචි

උභයයනාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘අසක්කායරනා’’තිආදි. සතතවිහාරානං

සම්පත්තියා සාතතියකොතිආහ ‘‘අරහත්ත…යප.… සුඛුමදිට්ඨී’’තිආදි.තථා

හි සා ‘‘වජිරූපමඤාණ’’න්ති වුච්චති. ආගතත්තාති ඵලසමාපත්තිං
සමාපජ්ජිතුංතස්සාපුබ්බපරිකම්මං උපගතත්තා. 

සගාථකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1-2. සුවණ්ණපාතිසුත්තාදිවණ්ණනා 
167-168. චායෙතුංනසක්යකොති සීලපබ්බතසන්නිස්සිතත්තා. අඤ්ඤං

වාකිච්චංකයරොති පයගව සීලස්සඡඩ්ඩිතත්තා.තතියාදීසුඅපුබ්බංනත්ථි. 

සුවණ්ණපාතිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. තතිෙවග්යගො 

1. මාතුගාමසුත්තවණ්ණනා 
170. යං විසභාගවත්ථු පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය ඨාතුං සක්යකොතීති 

වුච්චති, තයතො වියසසයතො ලාභසක්කායරොව සත්තානං චිත්තං පරියාදාය

ඨාතුං සක්යකොතීති දස්යසන්යතො භගවා ‘‘න තස්ස, 

භික්ඛයව’’තිආදිමයවොචාතිදස්යසන්යතො ‘‘නතස්සා’’තිආදිමාහ. 

මාතුගාමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. කලයාණීසුත්තවණ්ණනා 
171. දුතිෙං උත්තානයමව, තස්යසව අත්ථස්ස යකවලං

ජනපදකලයාණීවයසනවුත්තං. 

කලයාණීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-6. එකපුත්තකසුත්තාදිවණ්ණනා 
172-175. සද්ධාති අරියමග්යගන ආගතසද්ධා අධිප්යපතාති ආහ 

‘‘යසොතාපන්නා’’ති. 

එකපුත්තකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. තතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 
176. එවමාදීති ආදි-සද්යදන බාහුසච්චසංවරසීලාදීනං සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යබො. ොභසක්කාරස්ස සමුදෙං උප්පත්තිකාරණං සමුදයසච්චවයසන 

දුක්ඛසච්චස්සඋප්පත්තියහතුතාවයසන. 

තතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ඡවිසුත්තවණ්ණනා 
177. ොභසක්කාරසියෙොයකො නරකාදීසු නිබ්බත්යතන්යතොති ඉදං

තන්නිස්සයං කියලසගණං සන්ධායාහ. නිබ්බත්යතන්යතොති

නිබ්බත්තායපන්යතො. ඉමං මනුස්සඅත්තභාවං නායසති මනුස්සත්තං පුන

නිබ්බත්තිතුං අප්පදානවයසන. තස්මාති දුග්ගතිනිබ්බත්තාපනයතො ඉධ
මරණදුක්ඛාවහනයතොච. 

ඡවිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. රජ්ජුසුත්තවණ්ණනා 
178.  රාඵරුසා ඡවිආදීනිඡින්දයන සමත්ථා. 

රජ්ජුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. භික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 
179. තංසන්ධාොති දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරස්සඔකාසාභාවංසන්ධාය. 
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භික්ඛුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්යගො 

1-4. භින්දිසුත්තාදිවණ්ණනා 
180-183. යදවදත්යතොසග්යගවා නිබ්බත්යතෙයාතිආදිපරිකප්පවචනං.

න හි පච්යචකයබොධියං නියතගතියකො අන්තරා මග්ගඵලානි අධිගන්තුං

භබ්යබොති. යසොතිඅනවජ්ජධම්යමො. අස්සාතියදවදත්තස්ස. සමුච්යඡදමගමා 
කතූපචිතස්ස මහයතො පාපධම්මස්ස බයලන තස්මිං අත්තභායව

සමුච්යඡදභාවයතො, න අච්චන්තාය.අකුසලංනායමතංඅබලං, කුසලංවියන

මහාබලං, තස්මා තස්මිංයයව අත්තභායව තාදිසානං පුග්ගලානං

අයතකිච්ඡතා, අඤ්ඤථා සම්මත්තනියායමො විය මිච්ඡත්තනියායමො 

අච්චන්තියකො සියා. යදි එවං වට්ටඛාණුකයජොතනා කථන්ති? 

ආයසවනාවයසන, තස්මා යථා‘‘සකිංනිමුග්යගොනිමුග්යගොඑව බායලො’’ති

වුත්තං, එවංවට්ටඛාණුකයජොතනා.යාදියසහිපච්චයයපටිච්චපුග්ගයලොතං 

දස්සනං ගණ්හි, තථා ච පටිපන්යනො, පුන අචින්තප්පතිවත්යත පච්චයය
පතිතයතො සීසුක්ඛිපනමස්සනයහොතීතිනවත්තබ්බං. 

භින්දිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අචිරපක්කන්තසුත්තවණ්ණනා 
184. කායෙ සම්පත්යතති ගබ්භස්ස පරිපාකගතත්තා විජායනකායල

සම්පත්යත. යපොතන්ති අස්සතරියා පුත්තං. එතන්ති ‘‘ගබ්යභො අස්සතරිං
යථා’’තිඑතංවචනං. 

අචිරපක්කන්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. පඤ්චරථසතසුත්තවණ්ණනා 
185. අභිහරීයතීති අභිහායරො, භත්තංයයව අභිහායරො භත්තාභිහායරොති

ආහ ‘‘අභිහරිතබ්බං භත්ත’’න්ති. මච්ඡපිත්තන්ති වාළමච්ඡපිත්තං. 

පක්ඛියපෙුන්තිඋරගාදිනාඔසිඤ්යචයුං. 

පඤ්චරථසතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-13. මාතුසුත්තාදිවණ්ණනා 
186-187. මාතුපි යහතූති අත්තයනො මාතුයා උප්පන්නඅනත්ථාවහස්ස

පහානයහතුපි. ඉයතොපයරසූති ‘‘පිතුපියහතූ’’තිඑවමාදීසු. 

මාතුසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

ලාභසක්කාරසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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7. රාහුෙසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1-8. චක්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනා 
188-195. එකවිහාරීති චතූසුපිඉරියාපයථසුඑකාකීහුත්වාවිහරන්යතො. 

වියවකට්යඨොති විවිත්තට්යඨො, යතනාහ ‘‘නිස්සද්යදො’’ති. සතිො 

අවිප්පවසන්යතොති සතියා අවිප්පවායසන ඨියතො, සබ්බදා අවිජහනවයසන

පවත්යතො. ආතාපීති වීරිෙසම්පන්යනොති සබ්බයසො කියලසානං 

ආතාපනපරිතාපනවයසන පවත්තවීරියසමඞ්ගීභූයතො. පහිතත්යතොති තස්මිං

වියසසාධිගයම යපසිතචිත්යතො, තත්ථ නින්යනො තප්පබ්භායරොති අත්යථො. 

හුත්වා අභාවාකායරනාති උප්පත්තියතො පුබ්යබ අවිජ්ජමායනො 
පච්චයසමවායයන හුත්වා උප්පජ්ජිත්වා භඞ්ගුපරමසඞ්ඛායතන

අභාවාකායරන. අනිච්චන්ති නිච්චධුවතාභාවයතො. උප්පාදවෙවන්තතාොති

ඛයණ ඛයණ උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣනයතො. තාවකාලිකතාොති

තඞ්ඛණිකතාය. විපරිණාමයකොටිොති විපරිණාමවන්තතාය. චක්ඛුඤ්හි
උපාදාය විකාරාපජ්ජයනන විපරිණමන්තං විනාසං පටිපීළං පාපුණාති. 

නිච්චපටික්ය පයතොති නිච්චතාය පටික්ඛිපිතබ්බයතො යලසමත්තස්සපි 

අනුපලබ්භනයතො. දුක් මනට්යඨනාති නිරන්තරදුක්ඛතාය දුක්යඛන

ඛමිතබ්බයතො. දුක් වත්ථුකට්යඨනාති නානප්පකාරදුක්ඛාධිට්ඨානයතො. 

සතතසම්පීළනට්යඨනාති අභිණ්හතාපසභාවයතො. සු පටික්ය යපනාති

සුඛභාවස්ස පටික්ඛිපිතබ්බයතො. තණ්හාගායහො මමංකාරභාවයතො. 

මානගායහො අහංකාරභාවයතො. දිට්ඨිගායහො ‘‘අත්තා යම’’ති

විපල්ලාසභාවයතො. විරාගවයසනාති විරාගග්ගහයණන. තථා 

විමුත්තිවයසනාති විමුත්තිග්ගහයණන. 

පසාදාව ගහිතා ද්වාරභාවප්පත්තස්ස අධිප්යපතත්තා. 

සම්මසනචාරචිත්තං ද්වාරභූතමයනොති අධිප්පායයො. 

ඡට්යඨ ආරම්මයණ යතභූමකධම්මා සම්මසනචාරස්ස අධිප්යපතත්තා.

යථා පඨමසුත්යත පඤ්ච පසාදා ගහිතා, න සසම්භාරචක්ඛුආදයයො, එවං 
තතියසුත්යතන පසාදවත්ථුකචිත්තයමවගහිතං.න තංසම්පයුත්තා ධම්මා.
එවඤ්හි අවධාරණං සාත්ථකං යහොති අඤ්ඤථා යතන අපයනතබ්බස්ස

අභාවයතො. සබ්බත්ථාති සබ්යබසු චතුත්ථසුත්තාදීසු. ජවනප්පත්තාති
ජවනචිත්තසංයුත්තා. 

චක්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ධාතුසුත්තවණ්ණනා 
196. ආකාසධාතු රූපපරිච්යඡදතාය රූපපරියාපන්නන්ති අධිප්පායයන 

‘‘යසසාහිරූප’’න්තිවුත්තං. නාමරූපන්තියතභූමකංනාමංරූපඤ්චකථිතං. 
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ධාතුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ඛන්ධසුත්තවණ්ණනා 
197. සබ්බසඞ්ගාහිකපරිච්යඡයදනාති ධම්මසඞ්ගණ්හනපරියායයන. 

ඉධාති ඉමස්මිං සුත්යත. යතභූමකාති ගයහතබ්බා සම්මසනචාරස්ස
අධිප්යපතත්තා. 

ඛන්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්යගො 

11. අනුසයසුත්තවණ්ණනා 
200. දුතියවග්යග අත්තයනොති ආයස්මා රාහුයලො අත්තයනො

සවිඤ්ඤාණකං කායං දස්යසති. පරස්සාති පරස්ස අවිඤ්ඤාණකකායං
දස්යසති. පරසන්තායන වා අරූයප ධම්යම අග්ගයහත්වා රූපකායයමව
ගණ්හන්යතො වදති. අපයර ‘‘අසඤ්ඤසත්තානං අත්තභාවං සන්ධාය තථා 

වුත්ත’’න්ති වදන්ති. පුරියමනාති ‘‘ඉමස්මිං සවිඤ්ඤාණයක කායය’’ති

ඉමිනාපයදන. පච්ඡයමනාති‘‘බහිද්ධා’’තිඉමිනා පයදන. එයතකියෙසාති

එයත දිට්ඨිතණ්හාමානසඤ්ඤිතා කියලසා. එයතසු වත්ථූසූති

අජ්ඣත්තබහිද්ධාවත්ථූසු. සම්ම…යප.… පස්සතීති පුබ්බභායග

විපස්සනාඤායණනසම්මසනවයසන, මග්ගක්ඛයණඅභිසමයවයසන සුට්ඨු
අත්තපච්චක්යඛනඤායණනපස්සති. 

අනුසයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. අපගතසුත්තවණ්ණනා 
201. ‘‘අහයමත’’න්ති අහංකාරාදීනං අනවයසසප්පහායනන

අච්චන්තයමව අපගතං. 

අපගතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ද්වීසූති පඨමවග්ගාදීසු. යදසනාය අයසක්ඛභූමියා යදසිතත්තා 

අයසක් භූමි කථිතා. පඨයමොති පඨමවග්යගො ‘‘සාධු යම, භන්යත, 

භගවා’’තිආදිනා ආොචන්තස්ස, දුතියෙො අනාොචන්තස්ස යථරස්ස

අජ්ඣාසයවයසන කථියතො. විමුත්තිපරිපාචනීෙධම්මා නාම
විවට්ටසන්නිස්සිතා සද්ධින්ද්රියාදයයො. යතන පන විපස්සනාය කථිතත්තා
කථිතා එවාති. තංතංයදසනානුසායරන හි යථයරො යත ධම්යම පරිපාකං
පායපසි.තථාහිභගවාදුතියවග්ගංඅනායාචියතොපි යදයසසි. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

රාහුලසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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8. ෙක් ණසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. අට්ඨිසුත්තවණ්ණනා 
202. ආෙස්මා ච ෙක් යණොතිආදීසු ‘‘යකො නාමායස්මා ලක්ඛයණො, 

කස්මා ච ‘ලක්ඛයණො’තිනාමං අයහොසි, යකො චායස්මා යමොග්ගල්ලායනො, 

කස්මා ච සිතං පාත්වාකාසී’’ති තං සබ්බං පකායසතුං ‘‘ය්වාෙ’’න්තිආදි

ආරද්ධං. ෙක් ණසම්පන්යනනාතිපුරිසලක්ඛණසම්පන්යනන. 

ඊසං හසිතං ‘‘සිත’’න්ති වුච්චතීති ආහ ‘‘මන්දහසිත’’න්ති. 

අට්ඨිසඞ් ලිකන්ති නයිදං අවිඤ්ඤාණකං අට්ඨිසඞ්ඛලිකමත්තං, අථ යඛො

එයකො යපයතොතිආහ ‘‘යපතයෙොයක නිබ්බත්ත’’න්ති. එයත අත්තභාවාති

යපතත්තභාවා. න ආපාථං ආගච්ඡන්තීති යදවත්තභාවා විය න ආපාථං
ආගච්ඡන්තිපකතියා.යතසංපනරුචියාආපාථංආගච්යඡයුං මනුස්සානං.

දුක්ඛාභිභූතානං අනාථභාවදස්සනපදට්ඨානා කරුණාති ආහ ‘‘කාරුඤ්යඤ

කත්තබ්යබ’’ති. අත්තයනො ච සම්පත්තිං බුද්ධඤාණස්ස ච සම්පත්තින්ති

පච්යචකං සම්පත්තිසද්යදො යයොයජතබ්යබො. තදුභයං විභායවතුං ‘‘තං

හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අත්තයනො සම්පත්තිං අනුස්සරිත්වා සිතං

පාත්වාකාසීති පදං ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. ධම්මධාතූති

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංසන්ධායවදති. ධම්මධාතූතිවාධම්මානංසභායවො. 

ඉතයරොති ලක්ඛණත්යථයරො. උපපත්තීති ජාති. උපපත්තිසීයසන හි

තථාරූපං අත්තභාවං වදති. යෙොහතුණ්ෙයකහීති යලොහමයයයහව

තුණ්ඩයකහි. චරන්තීතිආකායසනගච්ඡන්ති. අච්ඡරිෙං වතාතිගරහච්ඡරියං

නායමතං. චක්ඛුභූතාති සම්පත්තදිබ්බචක්ඛුකා, යලොකස්සචක්ඛුභූතාතිඑවං
වාඑත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

ෙත්රාති යහතුඅත්යථ නිපායතොති ආහ ‘‘ෙත්රාති කාරණවචන’’න්ති.

අඤ්ඤත්රහි‘‘යත්රහිනාමා’’ති අත්යථොවුච්චති. අප්පමායණසත්තනිකායෙ 

යත ච යඛො විභායගන කාමභවාදියභයද භයව, නිරයාදියභදා ගතියයො, 

නානත්තකායනානත්තසඤ්ඤිආදිවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයො, තථාරූයප

සත්තාවායස ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්ච යම උපයනතුං පච්චක් ං 

කයරොන්යතන. 

යගොඝාතයකොති ගුන්නං අභිණ්හං හනනයකො. යතනාහ ‘‘වධිත්වා

වධිත්වා’’ති. තස්සාති ගුන්නං වධකකම්මස්ස. අපරාපරිෙකම්මස්සාති
අපරාපරියයවදනීයකම්මස්ස. බලවතා යගොඝාතකකම්යමන විපායක
දීයමායනඅලද්යධොකාසංඅපරාපරියයවදනීයංතස්මිංවිපක්කවිපායක ඉදානි

ලද්යධොකාසං ‘‘අවයසසකම්ම’’න්ති වුත්තං. පටිසන්ධීති පාපකම්මජනිතා

පටිසන්ධි. කම්මසභාගතාොති කම්මසදිසභායවන. ආරම්මණසභාගතාොති
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ආරම්මණස්ස සභාගභායවන සදිසභායවන. යාදියස හි ආරම්මයණ පුබ්යබ

තං කම්මං තස්ස ච විපායකො පවත්යතො, තාදියසයයව ආරම්මයණ ඉදං

කම්මං ඉමස්සවිපායකොචපවත්යතොතිකත්වාවුත්තං ‘‘තස්යසවකම්මස්ස 

විපාකාවයසයසනා’’ති.භවතිහිතංසදියසපිතබ්යබොහායරොයථා ‘‘යසො එව

තිත්තියරො, තානියයවඔසධානී’’ති. නිමිත්තංඅයහොසීතිපුබ්යබකතූපචිතස්ස 
යපතූපපත්තිනිබ්බත්තනවයසන කයතොකාසස්ස තස්ස කම්මස්ස
නිමිත්තභූතං ඉදානි තථා උපට්ඨහන්තං තස්ස විපාකස්ස නිමිත්තං

ආරම්මණං අයහොසි. යසොති යගොඝාතයකො. අට්ඨිසඞ් ලිකයපයතො ජායතො 
කම්මසරික්ඛකවිපාකතාවයසන. 

අට්ඨිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. යපසිසුත්තවණ්ණනා 
203. යගොමංසයපසියෙො කත්වාති ගාවිං වධිත්වා වධිත්වා යගොමංසං

ඵායලත්වා යපසියයො කත්වා. සුක් ායපත්වාති කාලන්තරං ඨපනත්ථං
සුක්ඛායපත්වා. සුක්ඛාපියමානානංමංසයපසීනඤ්හිවල්ලූරසමඤ්ඤා. 

යපසිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පිණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 
204. නිප්පක් චම්යමති විගතපක්ඛචම්යම. 

4. නිච්ඡවිසුත්තවණ්ණනා 
205. උරබ්යභහනතීති ඔරබ්භියකො. එළයකතිඅයජ. 

5. අසියලොමසුත්තවණ්ණනා 
206. නිවාපපුට්යඨති අත්තනා දින්නනිවායපන යපොසියත. අසිනා

වධිත්වාවධිත්වා වික්කිණන්යතො. 

6. සත්තිසුත්තවණ්ණනා 
207. එකංමිගන්තිඑකංදීපකමිගං. 

7. උසුයලොමසුත්තවණ්ණනා 
208. කාරණාහීතියාතනාහි. ඤත්වාතිකම්මට්ඨානංඤත්වා. 

8. සූචියලොමසුත්තවණ්ණනා 
209. සුයණොතිපූයරතීති සූයතො, අස්සදමකාදියකො. 

9. දුතියසූචියලොමසුත්තවණ්ණනා 
210. යපසුඤ්ඤූපසංහාරවයසන ඉයතො සුතං අමුත්ර, අමුත්ර වා සුතං ඉධ

සූයචතීති සූචයකො. අනයබයසනංපායපසිමනුස්යසති සම්බන්යධො. 
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10. කුම්භණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 
211. විනිච්ඡොමච්යචොති රඤ්ඤා අඩ්ඩකරයණ ඨපියතො

විනිච්ඡයමහාමත්යතො. යසො හි ගාමජනකායං කූයටති වඤ්යචතීති 

ගාමකූටයකොති වුච්චති. යකචි ‘‘තාදියසො එව ගාමයජට්ඨයකො

ගාමකූටයකො’’ති වදන්ති. සයමන භවිතබ්බං, ‘‘ධම්මට්යඨො’’ති

වත්තබ්බයතො. රහස්සඞ්යගනිසීදනවයසන විසමානිසජ්ජාවඅයහොසි. 

කුම්භණ්ඩසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. සසීසකසුත්තවණ්ණනා 
212. ඵුසන්යතොති යථයයායඵුසන්යතො. 

3. නිච්ඡවිත්ථිසුත්තවණ්ණනා 
214. මාතුගායමො සස්සාමියකො අත්තයනො ඵස්යස අනිස්සයරො.

වට්ටිත්වාතිභස්සිත්වාඅපරං ගන්ත්වා. 

4. මඞ්ගුලිත්ථිසුත්තවණ්ණනා 
215. මඞ්ගනවයසනඋලතීති මඞ්ගුලි, විරූපබීභච්ඡභායවන පවත්තතීති

අත්යථො.යතනාහ ‘‘විරූපංදුද්දසිකං බීභච්ඡ’’න්ති. 

5. ඔකිලිනීසුත්තවණ්ණනා 
216. උද්ධං උද්ධං අග්ගිනා පක්කසරීරතාය උප්පක්කං. යහට්ඨයතො

පග්ඝරණවයසන කිලින්නසරීරතාය ඔකිලිනී. ඉයතො චියතො ච

අඞ්ගාරසම්පරිකිණ්ණතාය ඔකිරිනී. යතනාහ ‘‘සා කිරා’’තිආදි. 

අඞ්ගාරචිතයකති අඞ්ගාරසඤ්චයය. සරීරයතො පග්ඝරන්ති 

අසුචිදුග්ගන්ධයජගුච්ඡානි යසදගතානි. තස්ස කිර රඤ්යඤොති තස්ස

කාලිඞ්ගස්ස රඤ්යඤො. නාටකිනීති නච්යච අධිකතා ඉත්ථී. යසදන්ති

යසදනං, තාපනන්ති අත්යථො. 

ඔකිලිනීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අසීසකසුත්තවණ්ණනා 
217. අසීසකං කබන්ධං හුත්වා නිබ්බත්ති කම්මායූහනකායල තථා

නිමිත්තග්ගහණපරිචයයතො. 

7-11. පාපභික්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනා 
218-222. ොමකභික්ඛූති හීනාචාරතාය ලාමයකො, භික්ඛුයවසතාය, 

භික්ඛාහායරන ජීවනයතො ච භික්ඛු. චිත්තයකළින්ති චිත්තරුචියං තං තං

කීළන්යතො. අෙයමවාතිභික්ඛුවත්ථුස්මිං වුත්තනයයොඑව. 
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පාපභික්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

ලක්ඛණසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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9. ඔපම්මසංයුත්තං 

1. කූටසුත්තවණ්ණනා 
223. කූටං ගච්ඡන්තීතිකූටච්ඡිද්දස්ස අනුපවිසනවයසනකූටංගච්ඡන්ති.

යා ච යගොපානසියයො යගොපානසන්තරගතා, තාපි කූටං ආහච්ච ඨායනන 

කූටඞ්ගමා. දුවිධාපි කූයට සයමොසරණා. කූටස්ස සමුග්ඝායතන විනායසන

භිජ්ජයනන. අවිජ්ජාෙ සමුග්ඝායතනාති අවිජ්ජාය අච්චන්තයමව
අප්පවත්තියා. යතන ච යමොක්ඛධම්මාධිගයමන තදනුරූපධම්මාධිගයමො

දස්සියතො. අප්පමත්තාතිපනඉමිනාතස්සඋපායයොදස්සියතො. 

කූටසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. නඛසිඛසුත්තවණ්ණනා 
224. එවංඅප්පකා යථානඛසිඛාය ආයරොපිතපංසු, සුගතිසංවත්තනියස්ස

කම්මස්සඅප්පකත්තා එවං යදයවසුපීතිහීනූදාහරණවයසනවුත්තං.අප්පතරා

හි සත්තා යය යදයවසු ජායන්ති, තඤ්ච යඛො කාමයදයවසු. ඉතයරසු පන
වත්තබ්බයමවනත්ථි. 

නඛසිඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කුලසුත්තවණ්ණනා 
225. විධංසෙන්ති වියහඨයන්ති. වඩ්ඪිතාති භාවනාපාරිපූරිවයසන

පරිබ්රහූිතා. පුනප්පුනංකතාතිභාවනායබහුලීකරයණනඅපරාපරංපවත්තිතා 

යුත්තොනං විෙ කතාති යථා යුත්තං ආජඤ්ඤරථං යඡයකන සාරථිනා 

අධිට්ඨිතං යථාරුචි පවත්තති, එවං යථාරුචි පවත්තියා ගමිතා. 

පතිට්ඨානට්යඨනාති අධිට්ඨානට්යඨන. වත්ථු විෙ කතා සබ්බයසො

උපක්කියලසවියසොධයනන සුවියසොධිතමරියාදං විය කතා. අධිට්ඨිතාති

පටිපක්ඛදූරීභාවයතො සුභාවිතභායවන අවිකම්පයනයයතාය ඨපිතා. 

සමන්තයතො චිතාති සබ්බභායගන භාවනූපචයං ගමිතා. යතනාහ 

‘‘සුවඩ්ඪිතා’’ති. සුට්ඨු සමාරද්ධාති යමත්තාභාවනාය මත්ථකප්පත්තියා
සම්මයදවසම්පාදිතා. 

කුලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ඔක්ඛාසුත්තවණ්ණනා 
226. මහාමු උක් ලීනන්ති මහාමුඛානං මහන්තයකොළුම්බානං සතං. 

පණීතයභොජනභරිතානන්ති සප්පිමධුසක්කරාදීහි උපනීතපණීතයභොජයනහි

පරිපුණ්ණානං. තස්සාති පාඨස්ස. යගොදුහනමත්තන්ති 
යගොයදොහනයවලාමත්තං. තං පන කිත්තකං අධිප්යපතන්ති ආහ 

‘‘ගාවිො’’තිආදි. සබ්බසත්යතසු හිතඵරණන්ති
අයනොධියසොයමත්තාභාවනමාහ – යමත්තචිත්තං අප්පනාප්පත්තං භායවතුං

සක්යකොතීතිඅධිප්පායයො.තම්පිතයතොයථාවුත්තදානයතො මහප්ඵෙතරන්ති. 
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ඔක්ඛාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සත්තිසුත්තවණ්ණනා 
227. අග්යග පහරිත්වාති තිණ්හඵලසත්තියා අග්යග හත්යථන වා

මුට්ඨිනා වා පහාරං දත්වා. කප්පාසවට්ටිං විොති පහතකප්පාසපිණ්ඩං විය. 

නිෙයාසවට්ටිං විොතිඵලසණ්ඨානංනියයාසපිණ්ඩංවිය. එකයතොකත්වාති

කලිකාදිභායවන වීසතිංසපිණ්ඩානි එකජ්ඣං කත්වා. අල්ලිොයපන්යතො 

පිණ්ඩං කයරොන්යතො. පටියෙයණතීති පටිලීනයති නායමති. 

අල්ලිොයපන්යතො යත ද්යවපි ධාරා එකයතො සම්ඵුසායපන්යතො. 

පටියකොට්යටතීති පටිපහරති. තත්ථ ඛණ්ඩං විය නියයායසො. 

කප්පාසවට්ටනකරණීෙන්ති විහතස්ස කප්පාසස්ස පටිසංහරණවයසන 

බන්ධනදණ්ඩං. පවත්යතන්යතොති කප්පාසස්ස සංයවල්ලනවයසන 
පවත්යතන්යතො. 

සත්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ධනුග්ගහසුත්තවණ්ණනා 
228. දළ්හධනුයනොති ථිරතරධනුයනො. ඉදානි තස්ස ථිරතරභාවං

පරිච්යඡදයතොදස්යසතුං ‘‘දළ්හධනූ’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ ද්විසහස්සථාමන්ති
පලානං ද්විසහස්සථාමං. වුත්තයමවත්ථං පාකටතරං කත්වා දස්යසතුං 

‘‘ෙස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ෙස්සාති ධනුයනො. ආයරොපිතස්සාති ජියං 

ආයරොපිතස්ස. ජිොබද්යධොති ජියාය බද්යධො. පථවියතො මුච්චති, එතං

‘‘ද්විසහස්සථාම’’න්ති යවදිතබ්බං. යෙොහසීසාදීනන්ති

කාළයලොහතම්බයලොහසීසාදීනං. භායරොති පුරිසභායරො, යසො පන

මජ්ඣිමපුරිසස්ස වයසන එදිසං තස්ස බලං දට්ඨබ්බං. උග්ගහිතසිප්පා 

ධනුයවදසික්ඛාවයසන. චිණ්ණවසීභාවා ලක්යඛසු
අවිරජ්ඣනසරක්යඛපවයසන. කතං රාජකුලාදීසු උපගන්ත්වා අසනං

සරක්යඛයපොඑයතහීති කතූපසනාතිආහ ‘‘රාජකුොදීසුදස්සිතසිප්පා’’ති. 

‘‘යබොධිසත්යතො චත්තාරි කණ්ඩානි ආහරී’’ති වත්වා තයමව අත්ථං 

විත්ථාරයතො දස්යසන්යතො ‘‘තදා කිරා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ජවිස්සාමාති

ධාවිස්සාම. අග්ගි උට්ඨහීතිසීඝපතනසන්තායපන ච සූරියරස්මිසන්තාපස්ස

ආසන්නභායවනචඋසුමා උට්ඨහි. පක් පඤ්ජයරනාතිපක්ඛජාලන්තයරන. 

නිවත්තිත්වාති ‘‘නිප්පයයොජනමිදං ජවන’’න්ති නිවත්තිත්වා. 

පත්තකටායහනඔත්ථටපත්යතොවිොති පිහිතපත්යතොවියඅයහොසි, යවගසා
පතයනන නගරස්ස උපරි ආකාසස්ස නිරික්ඛණං අයහොසි. සඤ්චාරිතත්තා 

අයනකහංසසහස්සසදියසො පඤ්ඤායි යසයයථාපි යබොධිසත්තස්ස
ධනුග්ගහකායලසරකූටාදිදස්සයන. 

දුක්කරන්ති තස්ස අදස්සනං සන්ධායාහ, න අත්තයනො පතනං.
සූරියමණ්ඩලඤ්හි අතිසීයඝන ජයවන ගච්ඡන්තම්පි 
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පඤ්ඤාසයයොජනායාමවිත්ථතං අත්තයනො විපුලතාය පභස්සරතාය ච

සත්තානං චක්ඛුස්ස යගොචරභාවං ගච්ඡති, ජවනහංයසො පන තාදියසන

සූරියයනසද්ධිංජයවනගච්ඡන්යතොන පඤ්ඤායයයය.තස්මා වුත්තං ‘‘න

සක්කාතො පස්සිතු’’න්ති. චත්තායරො අක්ඛණයවධියනො. ගන්ත්වා ගහියත
යසොතුං ඝණ්ඩං පිළන්ධායපත්වා සයං පුරත්ථාභිමුයඛො නිසින්යනො. 

පුරත්ථිමදිසාභිමුඛං ගතකණ්ඩං සන්ධායාහ ‘‘පඨමකණ්යෙයනව සද්ධිං 

උප්පතිත්වා’’ති.යතචත්තාරිකණ්ඩානිඑකක්ඛයණයයවඛිපිංසු. 

ආයුං සඞ්ඛයරොති එයතනාති ආයුසඞ් ායරො. යථා හි කම්මජරූපානං

පවත්ති ජීවිතින්ද්රියපටිබද්ධා, එවං අත්තභාවස්ස පවත්ති තප්පටිබද්ධාති. 
බහුවචනනිද්යදයසො පන පාළියං එකස්මිං ඛයණ අයනකසතසඞ්ඛස්ස

ජීවිතින්ද්රියස්ස උපලබ්භනයතො. තං ජීවිතින්ද්රියං. තයතො යථාවුත්තයදවතානං

ජවයතො සීඝතරංඛීෙති ඉත්තරඛණත්තා.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘ජීවිතංඅත්තභායවොච, සුඛදුක්ඛාචයකවලා; 

එකචිත්තසමායුත්තා, ලහුයසොවත්තයතඛයණො’’ති.(මහානි.10); 

යභයදොති භඞ්යගො. න සක්කා පඤ්ඤායපතුං තයතොපි අතිවිය
ඉත්තරඛණත්තා. 

ධනුග්ගහසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ආණිසුත්තවණ්ණනා 
229. අඤ්යඤ රාජායනො ච භාගං ගණ්හන්තා ඉයම විය දසභාගං 

ගණ්හන්තීති යතසමයං අනුගති පඤ්ඤායති. මහාජනස්ස ආනයනයතො 

ආනයකොති ආහ ‘‘එවංෙද්ධනායමො’’ති. ඉදානි තං ආදියතො පට්ඨාය

ආගමනානුක්කමං දස්යසතුං ‘‘හිමවන්යත කිරා’’තිආදිමාහ. කයරණුන්ති

කයරණුකං, හත්ථිනින්ති අත්යථො. සක්කරිංසූති අනත්ථපරිහරණවයසන

පසත්ථූපහාරවයසන ච පූයජසුං. ඔතරීති කුළීරදහං පාවිසි. පටික්කමිත්වා 

ඨපනවයසනඅපක්කමිත්වා පති. 

සුවණ්ණරජතාදිමෙන්ති කිස්මිඤ්චි ඡිද්යද සුවණ්ණමයං, කිස්මිඤ්චි

රජතමයං, කිස්මිඤ්චි ඵලිකමයං ආණිං ඝටයිංසු බන්ධිංසු. පුබ්යබ ඵරිත්වා
තිට්ඨන්තස්ස ද්වාදස යයොජනානි පමායණො එතස්සාති 

ද්වාදසයෙොජනප්පමායණො, සද්යදො. අථස්ස අයනකසතකායල ගච්ඡන්යත 

අන්යතොසාොෙම්පිදුක්ය න සුෙයිත්ථ ආණිසඞ්ඝාටමත්තත්තා. 

ගම්භීරාති අගාධා දුක්යඛොගාළ්හා. සල්ලසුත්තඤ්හි

‘‘අනිමිත්තමනඤ්ඤාත’’න්තිආදිනා පාළිවයසනගම්භීරං, න අත්ථගම්භීරං.

තථා හි තත්ථ තා තා ගාථා දුවිඤ්යඤයයරූපා තිට්ඨන්ති, දුවිඤ්යඤයයං
ඤායණන දුක්යඛොගාහන්ති කත්වා ‘‘ගම්භීර’’න්ති වුච්චති.
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පුබ්බාපරම්යපත්ථ කාසඤ්චි ගාථානං දුවිඤ්යඤයයතාය දුක්යඛොගාහයමව, 

තස්මා තං පාළිවයසන ‘‘ගම්භීර’’න්ති වුත්තං ‘‘පාළිවයසන ගම්භීරා

සල්ෙසුත්තසදිසා’’ති. ඉමිනා නයයන ‘‘අත්ථවයසන ගම්භීරා’’ති එත්ථ
අත්යථො යවදිතබ්යබො. මහායවදල්ලසුත්තස්ස අත්ථවයසන ගම්භීරතා

පාකටායයව.යලොකංඋත්තරතීතියලොකුත්තයරො, නවවිධඅප්පමාණධම්යමො, 

යසො අත්ථභූයතො එයතසං අත්ථීති යෙොකුත්තරා. යතනාහ 

‘‘යෙොකුත්තරඅත්ථදීපකා’’ති. සත්තසුඤ්ඤතධම්මමත්තයමවාති සත්යතන

අත්තනා සුඤ්ඤතං යකවලං ධම්මමත්තයමව. උග්ගයහතබ්බං

පරිොපුණිතබ්බන්ති ච ලිඞ්ගවචනවිපල්ලායසන වුත්තන්ති ආහ 

‘‘උග්ගයහතබ්යබ ච පරිොපුණිතබ්යබ චා’’ති. කවිතාති කවියනො කම්මං 

කවිකතා.යස්සපනයංකම්මං, තංයතනකතන්තිවුච්චතීතිආහ ‘‘කවිතාති

කවීහි කතා’’ති. ඉතරං ‘‘කායවයයා’’ති පදං, කබ්බන්ති වුත්තං යහොති.

‘‘කබ්බ’’න්ති ච කවිනා වුත්තන්ති අත්යථො. යතනාහ ‘‘තස්යසව

යවවචන’’න්ති. චිත්තක් රාතිවිචිත්රාකාරඅක්ඛරා. සාසනයතො බහිභූතාතින

සාසනාවචරා. යතසං සාවයකහීති ‘‘බුද්ධානං සාවකා’’ති අපඤ්ඤාතානං

යයසං යකසඤ්චි සාවයකහි. අනුග්ගය්හමානාති න උග්ගය්හමානා 
සවනධාරණපරිචයඅත්ථූපපරික්ඛාදිවයසන අනුග්ගය්හමානා. 

අන්තරධාෙන්ති අදස්සනංගච්ඡන්ති. 

ආණිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. කලිඞ්ගරසුත්තවණ්ණනා 
230. කලිඞ්ගරං වුච්චති ඛුද්දකදාරුඛණ්ඩං, තං උපධානං එයතසන්ති 

කලිඞ්ගරූපධානා. ලිච්ඡවී පන ඛදිරදණ්ඩං උපධානං කත්වා තදා විහරිංසු.

තස්මාවුත්තං ‘‘ දිරඝටිකාසූ’’තිආදි. පකතිවිජ්ජුසඤ්ඤියතොනත්ථිඑයතසං

ඛයණො විජ්ඣයනති අක් ණයවධියනො තයතො සීඝතරං විජ්ඣනයතො.
‘‘අක්ඛණ’’න්ති විජ්ජු වුච්චති ඉත්තරඛණත්තා. අක්ඛයණොභායසන

ලක්ඛණයවධකා අක් ණයවධියනො. අයනකධා භින්නස්ස වාලස්ස

විජ්ඣයනන වාෙයවධියනො. වායලකයදයසොහිඉධ‘‘වායලො’’තිගහියතො. 

බහුයදව දිවසභාගං පධානානුයයොගයතො

උප්පන්නදරථපරිස්සමවියනොදනත්ථං න්හායිත්වා. යත සන්ධාොති යත

තථාරූයපපධානකම්මිකභික්ඛූ සන්ධාය. ඉදං ඉදානිවුච්චමානංඅත්ථජාතං 

වුත්තං යපොරාණට්ඨකථායං. අෙම්පි දීයපොති තම්බපණ්ණිදීපමාහ.
පධානානුයුඤ්ජනයවලාය නියවදනවයසන තත්ථ තත්ථ එකජ්ඣං

පහතඝණ්ඩිනිග්යඝොයසයනව එකඝණ්ඩිනිග්යඝොයසො, තත්ථ තත්ථ
පණ්ණසාලාදීසු වසන්තානං භික්ඛූනං වයසන එකපධානභූයතො.

නානාමුයඛොති අනුරාධපුරස්ස පච්ඡිමදිසායං එයකො විහායරො, 

පිලිච්ඡයකොළිනගරස්ස පුරත්ථිමදිසායං. උභයත්ථ පවත්තඝණ්ඩිසද්දා
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අන්තරාපවත්තඝණ්ඩිසද්යදහි මිස්යසත්වා ඔසරන්ති. කෙයාණිෙං 
පවත්තඝණ්ඩිසද්යදොතථානාගදීයප. 

කලිඞ්ගරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. නාගසුත්තවණ්ණනා 
231. අතික්කන්තයවෙන්ති භත්තානුයමොදනඋපනිසින්නකථායවලයතො

අතික්කන්තයවලං. අසම්භින්යනනාති සරසම්පත්තියතො අසම්භින්යනන, 

සරස්ස උච්චාරණසම්පත්තිං අපරිහායපත්වාති අත්යථො. අපරිසුද්ධාසයතාය 

යනව ගුණවණ්ණාෙ න ඤාණබොෙ යහොති. තන්ති තං තථා පච්චයානං

පරිභුඤ්ජනං, තංතථා මිච්ඡාපටිපජ්ජනං. 

නාගසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. බිළාරසුත්තවණ්ණනා 
232. ඝරානං සන්ධීති ඝයරන ඝරස්ස සම්බන්ධට්ඨානං. සහ මයලන

වත්තතීති සමෙං. යගහයතො ගාමයතො ච නික්ඛමනචන්දනිකට්ඨානං. 

සඞ්කාරට්ඨානන්ති සඞ්කාරකූටං. යකචි ‘‘සන්ධිසඞ්කාරකූටට්ඨාන’’න්ති

වදන්ති. වුට්ඨානන්ති ආපන්නආපත්තියතො, න කියලසයතො වුට්ඨානං, 
සුද්ධන්යත අධිට්ඨානං. තං පන යථාආපන්නාය ආපත්තියා

‘‘යදසනා’’ත්යවවවුච්චතීතිආහ ‘‘යදසනා පඤ්ඤාෙතී’’ති. 

බිළාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා 
233. එත්තකම්පීති ඉමිනා ජරසිඞ්ගායලන ලද්ධබ්බං

චිත්තස්සාදමත්තම්පින ලභිස්සතිසකලයමවකප්පංසබ්බයසොඅවීචිජාලාහි
නිරන්තරංඣායමානතාය නිච්චදුක්ඛාතුරභාවයතො. 

සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. දුතියසිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා 
234. කතජානනන්තිකතූපකාරජානනං. කතයවදිතාතිතස්යසවපයරසං

පාකටකරණවයසනජානනයමව. ආචාරයමවාතිකතාපරාධයමව. 

දුතියසිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

ඔපම්මසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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පටුන 

10. භික්ඛුසංයුත්තං 

1. යකොලිතසුත්තවණ්ණනා 
235. සාවකානං ආොයපොතිසාවකානංසබ්රහ්මචාරිං උද්දිස්සආලායපො. 

බුද්යධහි සදිසා මා යහොමාති බුද්ධාචිණ්ණං සමුදාචාරං අකයථන්යතහි

සාවයකහි, ‘‘ආවුයසොභික්ඛයව’’තිආලපිතා භික්ඛූ, ‘‘ආවුයසො’’තිපටිවචනං

යදන්ති, න, ‘‘භන්යත’’ති. දුතිෙජ්ඣායන විතක්කවිචාරා නිරුජ්ඣන්ති 

යතසං නියරොයධයනව තස්ස ඣානස්ස උප්පායදතබ්බයතො. යෙසං

නියරොධාති යයසං වචීසඞ්ගාරානං විතක්කවිචාරානං නිරුජ්ඣයනන
සුවික්ඛම්භිතභායවන සද්දායතනං අප්පවත්තිං ගච්ඡති කාරණස්ස දූරයතො

පස්සම්භිතත්තා. අරියෙොති නිද්යදොයසො. පරිසුද්යධො තුණ්හීභායවො, න
තිත්ථියානං මූගබ්බතග්ගහණං විය අපරිසුද්යධොති අධිප්පායයො. 

පඨමජ්ඣානාදීනීති ආදි-සද්යදනතතියජ්ඣානාදීනිසඞ්ගණ්හාති. 

ආරම්මණභූයතන විතක්යකන සහ ගතා පවත්තාති විතක්කසහගතාති

ආහ ‘‘විතක්කාරම්මණා’’ති. විතක්කාරම්මණතා ච සඤ්ඤාමනසිකාරානං

සුඛුමආරම්මණග්ගහණවයසන දට්ඨබ්බා. යතනාහ ‘‘න සන්තයතො

උපට්ඨහිංසූ’’ති. න පගුණං සම්මයදව වසීභාවස්ස අනාපාදිතත්තා. 

සඤ්ඤාමනසිකාරාපීති තතියජ්ඣානාධිගමාය පවත්තියමානා 

සඤ්ඤාමනසිකාරාපි හානභාගියාව අයහසුං, න වියසසභාගියා. සම්මා 

ඨයපහීති බහිද්ධා වික්යඛපං පහාය සම්මා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං ඨයපහි. 

එකග්ගං කයරොහීති යතයනව වික්යඛපපටිබාහයනන අවිහතමානසතාය 

චිත්තසමාධානවයසන එකග්ගං කයරොහි. ආයරොයපහීති ඊසකම්පි බහුම්පි
අපතිතංකත්වාකම්මට්ඨානාරම්මයණආයරොයපහි. දුතියඅග්ගසාවකභූමියා 

පාරිපූරියාආයස්මාමහාභිඤ්යඤො, නයථාතථාතිආහ ‘‘මහාභිඤ්ඤතන්ති 

ඡළභිඤ්ඤත’’න්ති. ඉමිනා උපායෙනාති ඉමිනා ‘‘අථ යඛො මං, 

ආවුයසො’’තිආදිනා වුත්යතන උපායයන. වඩ්යෙත්වාති උත්තරි උත්තරි
වියසසභාගියභාවාපාදයනනසමාධිංපඤ්ඤඤ්චබ්රයූහත්වාබූ්රයහත්වා. 

යකොලිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. උපතිස්සසුත්තවණ්ණනා 
236. අතිඋළාරම්පි සත්තං වා සඞ් ාරං වා සන්ධාෙ වුත්තං 

සබ්බත්ථයමව සබ්බයසො ඡන්දරාගස්ස සුප්පහීනත්තා. ජානනත්ථං පුච්ඡති 

සත්ථුගුණානංඅතිවියඋළාරතමභාවයතො. 

උපතිස්සසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ඝටසුත්තවණ්ණනා 
237. පරියවණග්යගනාති පරියවණභායගන. යකචි ‘‘එකවිහායරති

එකච්ඡන්යන එකස්මිං ආවායස’’ති වදන්ති. යතති යත ද්යවපි යථරා. 

පාටියෙක්යකසු ඨායනසූති විසුං විසුං ඨායනසු. නිසීදන්තීති දිවාවිහාරං
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නිසීදන්ති. ඔළාරියකොනාමජායතො පරිත්තධම්මාරම්මණත්තාතස්ස. යතති
යථයරොභගවාච. 

පරිපුණ්ණවීරියෙොති චතුකිච්චසාධනවයසන සම්පුණ්ණවීරියයො. 

පග්ගහිතවීරියෙොති ඊසකම්පි සඞ්යකොචං අනාපජ්ජිත්වා පවත්තිතවීරියයො. 

උපනික්ය පනමත්තස්යසවාති සමීයපඨපනමත්තස්යසව. 

චතුභූමකධම්යමසු ලබ්භමානත්තා පඤ්ඤාය ‘‘චතුභූමකධම්යම

අනුපවිසිත්වා ඨිතට්යඨනා’’ති වුත්තං. ලක්ඛිතබ්බට්යඨන සමාධි එව 

සමාධිෙක් ණං. එවං විපස්සනාෙක් ණං යවදිතබ්බං. අඤ්ඤමඤ්ඤස්සාති

අඤ්ඤස්සඅඤ්ඤස්සනානාලක්ඛණාතියවදිතබ්බං. අඤ්ඤස්සාතිඉතරස්ස. 

ධුරන්ති වහිතබ්බභාරං. ද්වීසුපි එයතසූති 

සමාධිලක්ඛණවිපස්සනාලක්ඛයණසුසම්මාසම්බුද්යධොනිප්ඵත්තිංගයතො. 

ඝටසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. නවසුත්තවණ්ණනා 
238. අභියචතසි නිස්සිතා ආභියචතසිකා. පටිපක්ඛවිධමයනන

අභිවිසිට්ඨං චිත්තං අභිචිත්තං. යස්මා ඣානානං තංසම්පයුත්තං චිත්තං

නිස්සාය පච්චයයො යහොතියයව, තස්මා ‘‘නිස්සිතාන’’න්ති වුත්තං. 

නිකාමොභීති යථිච්ඡිතලාභී. ෙථාපරිච්යඡයදනාති යථාකයතන

කාලපරිච්යඡයදන. විපුෙොභීති අප්පමාණලාභී. ‘‘කසිර’’න්ති හි පරිත්තං

වුච්චති, තප්පටිපක්යඛන අකසිරං අප්පමාණං.යතනාහ ‘‘පගුණජ්ඣායනොති 

අත්යථො’’ති. සිථිෙමාරබ්භාති සිථිලං වීරියාරම්භං කත්වාති අත්යථොති ආහ 

‘‘සිථිෙංවීරිෙං පවත්යතත්වා’’ති. 

නවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සුජාතසුත්තවණ්ණනා 
239. අඤ්ඤානි රූපානීති පයරසං රූපානි. අතික්කන්තරූයපොති

අත්තයනොරූපසම්පත්තියාරූපයසොභාය අතික්කමිත්වාඨිතරූයපො, සුචිරම්පි
යවලං ඔයලොයකන්තස්ස තුට්ඨිආවයහො. දස්සනස්ස චක්ඛුස්ස හියතොති 

දස්සනීයෙො. පසාදං ආවහතීති පාසාදියකො. ඡවිවණ්ණසුන්දරතාොති
ඡවිවණ්ණස්සයචව සරීරසණ්ඨානස්සචයසොභනභායවන. 

සුජාතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ලකුණ්ඩකභද්දියසුත්තවණ්ණනා 
240. විරූපසරීරවණ්ණන්ති අසුන්දරඡවිවණ්ණඤ්යචව

අසුන්දරසණ්ඨානඤ්ච. පමාණවයසනාති සරීරප්පමාණවයසන. 

ඉච්ඡතිච්ඡතන්ති අත්තනා ඉච්ඡිතිච්ඡිතං. මහාසාරජ්ජන්ති මහන්යතො
මඞ්කුභායවො. 
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ගුයණ ආවජ්යජත්වාති අත්තනා ජානනකනියායමන සත්ථුයනො
කායගුයණචචාරිත්තගුයණචආවජ්යජත්වාමනසිකත්වා. 

යෙොජනාවට්ටන්තියයොජනපරික්යඛපං. 

‘‘කායස්මී’’තිගාථාසුඛත්ථංනිරනුනාසිකංකත්වානිද්යදයසොති වුත්තං 

‘‘කාෙස්මි’’න්ති. අකාරණං කාෙප්පමාණන්ති සරීරප්පමාණං නාම

අප්පමාණං, සීලාදිගුණාවපමාණන්ති අධිප්පායයො. 

ලකුණ්ඩකභද්දියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. විසාඛසුත්තවණ්ණනා 
241. පුරස්ස එසාති යපොරී, චාතුරියයුත්තතා. යතනාහ 

‘‘පුරවාසීන’’න්තිආදි. සා පන දුතවිලම්බිතඛලිතවයසන

අප්පසන්නලූඛතාදියදොසරහිතා යහොතීති ආහ ‘‘පුර…යප.… වාචාො’’ති. 

අසන්දිද්ධාොති මුත්තවාචාය. යතනාහ ‘‘අපලිබුද්ධාො’’තිආදි. න එලං

යදොසං ගයලතීති අයනෙගො, අවිරුජ්ඣනවාචා.යතනාහ ‘‘නිද්යදොසාො’’ති.

චතුසච්චස්ස පකාසකා, න කදාචි සච්චවිමුත්තාති ආහ 

‘‘චතුසච්චපරිොපන්නාො’’ති.තාහි චත්තාරිසච්චානිපරිච්ඡිජ්ජආපායදන්ති

පටිපායදන්ති පවත්යතන්ති. යතනාහ ‘‘චත්තාරි සච්චානි අමුඤ්චිත්වා

පවත්තාො’’ති. ධයජොනාම සබ්බධම්යමහිසමුස්සිතට්යඨන. 

විසාඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. නන්දසුත්තවණ්ණ්ණනා 

242. ආරඤ්ඤියකොතිආදීසු අරඤ්ඤකථාසීයසන 

යසනාසනපටිසංයුත්තානං ධුතඞ්ගානං, පිණ්ඩපාතකථාසීයසන

පිණ්ඩපාතපටිසංයුත්තානං, පංසුකූලිකසීයසන චීවරපටිසංයුත්තානං, 
තග්ගහයණයනව වීරියනිස්සිතධුතඞ්ගස්ස ච සමාදාය වත්තනං දීපිතන්ති

යවදිතබ්බං. ආගයතන භගවතා අපරභායගකථිතං. 

නන්දසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. තිස්සසුත්තවණ්ණනා 
243. භණ්ෙකන්ති පත්තචීවරං. නිසීදියෙව වත්තස්ස අසික්ඛිතත්තා.

තුජ්ජනත්යථනවාචාඑව සත්තියයොතිආහ ‘‘වාචාසත්තීහී’’ති. 

වාචාෙ සන්නියතොදයකනාති වචනසඞ්ඛායතන සමන්තයතො නිච්චං
කත්වා උපතුදනයතො සන්නිතුදයකන. විභත්තිඅයලොයපන යසො නිද්යදයසො. 

යතනාහ ‘‘වචනපයතොයදනා’’ති. 
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උච්චකුයල ජාති එතස්සාති ජාතිමා, බ්රහ්මජාතියකො ඉසි. මාතඞ්යගොති

චණ්ඩායලො. තත්ථාතිකුම්භකාරසාලායං. ඔකාසංොචි කුම්භකාරං.මහන්තං

දිස්වාආහ– ‘‘පඨමතරං පවිට්යඨොපබ්බජියතො’’ති. තත්යථවාතිතස්සායයව

සාලාය ද්වාරං නිස්සාය ද්වාරසමීයප. යමති මයා.  ම මය්හන්ති මය්හං

අපරාධං ඛමස්සු. යතති තයා. පුන යතති තව. ගණ්හි උග්ගන්තුං

අප්පදානවයසන. යතනාහ ‘‘නාස්ස උග්ගන්තුං අදාසී’’ති. පබුජ්ඣිංසූති
නිද්දාය පබුජ්ඣිංසුපකතියාපබුජ්ඣනයවලායඋපගතත්තා. 

ඡයවොති නිහීයනො. අනන්තමායෙොතිවිවිධමායයොමායාවී. 

යසොතිමත්තිකාපිණ්යඩො.‘‘සත්තධා භිජ්ජී’’තිඑත්ථායමධිප්පායයො–යං
යතන තාපයසන පාරමිතාපරිභාවනසමිද්ධාහි 

නානාවිහාරසමාපත්තිපරිපූරිතාහි සීලදිට්ඨිසම්පදාදීහි සුසඞ්ඛතසන්තායන 

මහාකරුණාධිවායස මහාසත්යත යබොධිසත්යත අරියූපවාදකම්මං

අභිසපසඞ්ඛාතං ඵරුසවචනං පවත්තිතං, තං මහාසත්තස්ස
යඛත්තවියසසභාවයතො තස්ස ච අජ්ඣාසයඵරුසතාය දිට්ඨධම්මයවදනීයං

හුත්වා සයච යසො මහාසත්තං න ඛමායපති, තං කක්ඛළං හුත්වා 

විපච්චනසභාවං ජාතං, ඛමාපියත පන මහාසත්යත
පයයොගසම්පත්තිපටිබාහිතත්තා අවිපාකධම්මතං ආපජ්ජති
අයහොසිකම්මභාවයතො. අයඤ්හි අරියූපවාදපාපස්ස දිට්ඨධම්මයවදනීයස්ස ච

ධම්මතා. යං තං යබොධිසත්යතන සූරියුග්ගමනනිවාරණං කතං, අයං 
යබොධිසත්යතන දිට්යඨො උපායයො. යතන හි උබ්බාළ්හා මනුස්සා
යබොධිසත්තස්ස සන්තියක තාපසං ආයනත්වා ඛමායපසුං. යසොපි ච
මහාසත්තස්සගුයණජානිත්වාතස්මිංචිත්තං පසායදසි.යංපනස්සමත්ථයක

මත්තිකාපිණ්ඩස්ස ඨපනං තස්ස සත්තධා ඵාලනං කතං, තං මනුස්සානං
චිත්තානුරක්ඛණත්ථං. අඤ්ඤථාහිඉයමපබ්බජිතාසමානාචිත්තස්සවසං 

වත්තන්ති, න පන චිත්තමත්තයනො වයස වත්තායපන්තීති මහාසත්තම්පි

යතන සදිසං කත්වා ගණ්යහයුං, තදස්ස යනසං දීඝරත්තං අහිතාය

දුක්ඛායාති. පතිරූපන්තියුත්තං. 

තිස්සසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. යථරනාමකසුත්තවණ්ණනා 
244. අතීයත  න්ධපඤ්චයකති අතීයත අත්තභායව. 

ඡන්දරාගප්පහායනනාතිඡන්දරාගස්සඅච්චන්තයමව ජහයනන. පහීනංනාම

යහොති අනයපක්ඛපරිච්චාගයතො. පටිනිස්සට්ඨං නාම යහොති සබ්බයසො

ඡඩ්ඩිතත්තා. තයෙො භයවති ඉමිනා උපාදිණ්ණකධම්මානංයයව ගහණං. 

සබ්බා  න්ධාෙතනධාතුයෙො චාති ඉමිනා උපාදිණ්ණානම්පි
අනුපාදිණ්ණානම්පි ද්විධා පවත්තයලොකියධම්මානං ගහණං අවියසයසත්වා

වුත්තත්තා. විදිතං පාකටං කත්වා ඨිතං පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන. 

යතස්යවවාති යතභූමකධම්යමසු එව. අනුපලිත්තං අමථිතං අසංකිලිට්ඨං
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තණ්හාදිට්ඨිසංකියලසාභාවයතො. තයදවසබ්බන්තියහට්ඨාතීසුපිපයදසුඉධ

සබ්බග්ගහයණන ගහිතං යතභූමකවට්ටං. ජහිත්වාති පහානාභිසමයවයසන.

තණ්හා ඛීයතිඑත්ථාති තණ්හක් ෙසඞ්ඛායතනිබ්බායන විමුත්තං.තමහන්ති
තං උත්තමපුග්ගලං එකවිහාරිං බ්රූමි තණ්හාදුතියස්ස අභාවයතො. එත්ථ ච
පරිඤ්ඤාපහානාභිසමයකථයනන ඉතරම්පි අභිසමයං අත්ථයතො 
කථිතයමවාතිදට්ඨබ්බං. 

යථරනාමකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. මහාකප්පිනසුත්තවණ්ණනා 
245. මහාකප්පියනොති පූජාවචනයමතංයථා‘‘මහායමොග්ගල්ලායනො’’ති. 

තථාරූපන්ති ‘‘බුද්යධො ධම්යමො’’තිආදිකං ගුණවියසසවන්තපටිබද්ධං. 

සාසනන්ති යදසන්තරයතො ආගතවචනං. ජඞ්ඝවාණිජාති ජඞ්ඝචාරියනො

වාණිජා. කිඤ්චි සාසනන්තිඅපුබ්බපවත්තිදීපකංකිඤ්චිවචනන්තිපුච්ඡි. පීති

උප්පජ්ජි යථා තං සුචිරං කතාභිනීහාරතාය පරිපක්කඤාණස්ස. අපරිමාණං 

ගුණස්ස අපරිමාණයතො සබ්බඤ්ඤුගුණපරිදීපනයතො, යසසරතනද්වයය
නියයානිකභාවදීපනයතො දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සංහතභාවදීපනයතොති
වත්තබ්බං. යථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජමායනඅපායදුක්ඛයතොසංසාරදුක්ඛයතොච

අපතන්යත ධායරතීති ධම්යමො. සුපරිසුද්ධදිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සංහයතොති 

සඞ්යඝොති.රතනත්යථොපනතිණ්ණම්පිසදියසොඑවාති. 

නවසතසහස්සානිඅදාසි යදවී. තුම්යහතිරාජිනිංගාරයවනබහුවචයනන

වදති. රායගොතිඅනුගච්ඡන්තරායගො. 

ජනියතතිකම්මකියලයසහි නිබ්බත්තියත. කම්මකියලයසහි පජාතත්තා

පජාතිපජාසද්යදොජනිතසද්යදනසමානත්යථොතිආහ– ‘‘ජනියත, පජාොති

අත්යථො’’ති. අට්ඨහි විජ්ජාහීති අම්බට්ඨසුත්යත (දී.නි.1.278) ආගතනයයන.
තත්ථහිවිපස්සනාඤාණමයනොමයිද්ධීහිසහඡඅභිඤ්ඤා ‘‘අට්ඨවිජ්ජා’’ති 

ආගතා. තපති පටිපක්ඛවිධමයනන විජ්යජොතති, තංසූරියස්සවියරොචනන්ති

ආහ– ‘‘තපතීති වියරොචතී’’ති.ඣානංසමාපජ්ජිත්වාසමාහියතනචිත්යතන
විපස්සනං වඩ්යඪත්වා ඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා නිසින්යනොති ආහ – 

‘‘දුවියධන ඣායනන ඣාෙමායනො’’ති. සබ්බමඞ්ගෙගාථාති
සබ්බමඞ්ගලාවියරොධී ගාථාතිවදන්ති.තථාහිවදන්ති– 

‘‘මඞ්ගලංභගවාබුද්යධො, ධම්යමොසඞ්යඝොචමඞ්ගලං; 

සබ්යබසම්පිචසත්තානං, සපුඤ්ඤවිතමඞ්ගල’’න්ති. 

පූජං කායරත්වා එකං අගාරිකධම්මකථිකං උපාසකං ආහ. එත්ථ ච
‘‘ඣායීතපතී’’ති ඉමිනාආරම්මණූපනිජ්ඣානානං ගහිතත්තා ධම්මරතනං
ගහිතයමව. ‘‘බ්රාහ්මයණො’’ති ඉමිනා සඞ්ඝරතනං ගහිතයමව. බුද්ධරතනං
පන සරූයපයනවගහිතන්ති. 



සංයුත්තනිකායය නිදානවග්ගටීකා  භික්ඛුසංයුත්තං 

160 

පටුන 

මහාකප්පිනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. සහායකසුත්තවණ්ණනා 
246. සම්මා සංසන්දනවයසන එති පවත්තතීති සයමති, සම්මාදිට්ඨිආදි.

සම්මා චිරරත්තං චිරකාලං සයමති එයතසං අත්ථීති චිරරත්තංසයමතිකා. 

යතනාහ ‘‘දීඝරත්ත’’න්තිආදි. ඉදානි ඉයමසන්ති එතරහි එයතසං. අෙං

සාසනධම්යමො අජ්ඣාසයයතො පයයොගයතො ච සම්මා සංසන්දති සයමති, 

තස්මාමජ්යඣභින්නංවියසමයමවන විසදිසං.කිඤ්චතයතොඑව බුද්යධන 

භගවතා පයවදිතධම්මවිනයය එයතසං පටිපත්තිසාසනධම්යමො යසොභති 

වියරොචතීති අත්යථො. අරිෙප්පයවදියතති අරියයන සම්මාසම්බුද්යධන

සම්මයදව පකාසියත අරියධම්යම. සම්මයදව 

සමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිවිනයානං වයසන සුට්ඨු විනීතා 

සබ්බකියලසදරථපරිළාහානංවූපසයමන. 

සහායකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

භික්ඛුසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

නිට්ඨිතාචසාරත්ථප්පකාසිනියා 

සංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථායනිදානවග්ගවණ්ණනා. 
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