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නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිකායෙ 

ඛන්ධවග්ගටීකා 

1. ඛන්ධසංයුත්තං 

1. නකුලපිතුවග්යගො 

1. නකුලපිතුසුත්තවණ්ණනා 
1. භග්ගා නාම ජානපදියනො රාජකුමාරා. යතසං නිවායසො එයකොපි

ජනපයෙො රුළ්හීවයසන ‘‘භග්ගා’’ත්යවව වුච්චතීති කත්වා වුත්තං 

‘‘එවංනාමයකජනපයෙ’’ති, එවං බහුවචනවයසනලද්ධනායම’’තිඅත්යථො. 

තස්මං වනසණ්යෙති යයො පන වනසණ්ය ො පුබ්යබ මිගානං අභයත්ථාය
දින්යනො, තස්මිං වනසණ්ය . යස්මා යසො ගහපති තස්මිං නගයර
‘‘නකුලපිතා’’ති පුත්තස්ස වයසන පඤ්ඤායිත්ථ, තස්මා වුත්තං 

‘‘නකුලපිතා’’ති නකුලස්ස නාම ොරකස්ස පිතාති අත්යථො. භරියාපිස්ස 
‘‘නකුලමාතා’’තිපඤ්ඤායිත්ථ. 

ජරාජිණ්ය ොති ජරාවයසන ජිණ්යණො, න බයාධිආදීනං වයසන

ජිණ්යණො. වයෙොවුඩ්ය ොති ජිණ්ණත්තා එව වයයොවුඩ්ඪිප්පත්තියා වුඩ්ය ො, 

න සීලාදිවුඩ්ඪියා. ජාතියා මහන්තතාය චිරරත්තතාය ජාතිමහල්ලයකො. 

තිෙද්ධගයතොතිපඨයමොමජ්ඣියමොපච්ඡියමොතිතයයොඅද්යධගයතො.තත්ථ

පඨමං දුතියඤ්චඅතික්කන්තත්තාපච්ඡිමංඋපගතත්තා වයෙොඅනුප්පත්යතො. 

ආතුරකායෙොති දුක්ඛයවෙනාපවිසතාය අනස්සාෙකායයො. යගලඤ්ඤං පන

දුක්ඛගතිකන්ති ‘‘ගිලානකායෙො’’තිවුත්තං.තථාහි සච්චවිභඞ්යග (විභ.190
ආෙයයො) දුක්ඛසච්චනිද්යෙයස දුක්ඛග්ගහයණයනව ගහිතත්තා බයාධි න

නිද්දිට්යඨො. නිච්චපග්ඝර ට්යෙනාති සබ්බො අසුචිපග්ඝරණභායවන. යසො

පනස්ස ආතුරභායවනාති ආහ – ‘‘ආතුරංයෙව නාමා’’ති. වියසයසනාති
අධිකභායවන. ආතුරතීති ආතුයරො. සඞ්ගාමප්පත්යතො සන්තත්තකායයො.

ජරාය ආතුරතා ජරාතුරතා. කුසලපක්ඛවඩ් යනන මයනො භායවන්තීති 

මයනොභාවනීො. මනසා වා භාවනීයා සම්භාවනීයාති මයනොභාවනීො.

අනුසාසතූති අනු අනු සාසතූති අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ – ‘‘පුනප්පුනං

සාසතූ’’ති. අපරාපරං පවත්තිතංහිතවචනං. අයනොතිණ්ය  වත්ථුස්මං යයො

එවං කයරොති, තස්ස අයං ගුයණො යෙොයසොති වචනං. තන්තිවයසනාති

තන්තිසන්නිස්සයයන අයං අනුසාසනී නාම. පයවණීති තන්තියා එව
යවවචනං. 
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අණ්ෙං විෙ භූයතොති අධියකොපමා කායස්ස අණ් යකොසයතො

අබලදුබ්බලභාවයතො. යතනාහ ‘‘අණ්ෙං හී’’තිආදි. බායලොයෙව 
තාදිසත්තභාවසමඞ්ගීමුහුත්තම්පිආයරොගයං පටිජානන්යතො. 

විප්පසන්නානීති පකතිමාකාරං අතික්කමිත්වා වියසයසන පසන්නානි.

යතනාහ – ‘‘සුඋ පසන්නානී’’ති. පසන්නචිත්තසමුට්ඨිතරූපසම්පොහි තාහි

තස්ස මුඛවණ්ණස්ස පාරිසුද්ධීති ආහ – ‘‘පරිසුද්යධොති නිද්යෙොයසො’’ති.

යතයනවාහ ‘‘නිරුපක්කියලසතාො’’තිආදි. 

එයතයනවස්සින්ද්රියවිප්පසන්නතාකාරණම්පිසංවණ්ණිතන්තිෙට්ඨබ්බං. එස 

මුඛවණ්යණො. නෙග්ගාහපඤ්ඤා කියරසාති ඉෙං අනාවජ්ජනවයසයනව
වුත්තභාවංසන්ධායාහ. 

ෙං යනව පුත්තස්සාතිආදි ‘‘ඔවෙතු යනො, භන්යත, භගවා යථා මයං
පරයලොයකපි අඤ්ඤමඤ්ඤං සමාගච්යඡයයාමා’’ති වුත්තවචනං සන්ධාය

වුත්තයමව. මධුරධම්මයෙසනායෙව සත්ථු සම්මුඛා පටිලද්ධා, තස්ස

අත්තයනොයපමගාරවගහිතත්තා ‘‘අමතාභියසයකො’’ති යවදිතබ්යබො. 

ඉෙං පෙද්වයං. ආරකත්තා කියලයසහි මග්යගන සමුච්ඡින්නත්තා. 

අනයෙති අවඩ්ඪියං, අනත්යථති අත්යථො. අනයෙ වා අනුපායය. න

ඉරිෙනයතො අවත්තනයතො. අයෙතිවඩ්ඪියං අත්යථඋපායයච. අරණීෙයතොති
පයිරුපාසිතබ්බයතො. නිරුත්තිනයයන පෙසිද්ධි යවදිතබ්බා පුරියමසු
අත්ථවිකප්යපසු, පච්ඡියම පනසද්ෙසත්ථවයසනපි.යදිපිඅරියසද්යෙො ‘‘යය
හි යවො අරියා පරිසුද්ධකායකම්මන්තා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.35) 
විසුද්ධාසයපයයොයගසුපුථුජ්ජයනසුපි වට්ටති, ඉධපනඅරියමග්ගාධිගයමන
සබ්බයලොකුත්තරභායවනචඅරියභායවොඅධිප්යපයතොති ෙස්යසන්යතොආහ– 

‘‘බුද්ධාචා’’තිආදි.තත්ථ පච්යචකබුද්ධාතථාගතසාවකාචසප්පුරිසාතිඉෙං
‘‘අරියා සප්පුරිසා’’ති ඉධ වුත්තපොනං අත්ථං අසඞ්කරයතො ෙස්යසතුං
වුත්තං. යස්මා පන නිප්පරියායයතො අරියසප්පුරිසභාවා අභින්නසභාවා, 

තස්මා ‘‘සබ්යබව වා’’තිආදිවුත්තං. 

එත්තාවතා හි බුද්ධසාවයකො වුත්යතො, තස්ස හි එකන්යතන
කලයාණමිත්යතො ඉච්ඡිතබ්යබො පරයතො යඝොසමන්තයරන පඨමමග්ගස්ස 
අනුප්පජ්ජනයතො. වියසසයතො චස්ස භගවාව ‘‘කලයාණමිත්යතො’’ති
අධිප්යපයතො. වුත්තඤ්යහතං ‘‘මමඤ්හි, ආනන්ෙ, කලයාණමිත්තං ආගම්ම
ජාතිධම්මා සත්තා ජාතියා පරිමුච්චන්තී’’තිආදි (සං. නි. 1.129; 5.2). යසො
එවචඅයවච්චපසාොධිගයමන ෙළ්හභත්තිනාම.වුත්තම්පියචතං ‘‘යංමයා
සාවකානං සික්ඛාපෙං පඤ්ඤත්තං, තං මම සාවකා ජීවිතයහතුපි

නාතික්කමන්තී’’ති (උො. 45; චූළව. 385). කතඤ්ඤුතාදීහි

පච්යචකබුද්ධබුද්ධාතිඑත්ථකතංජානාතීති කතඤ්ඤූ.කතංවිදිතංපාකටං
කයරොතීති කතයවදී. පච්යචකබුද්ධා හි අයනයකසුපි කප්පසතසහස්යසසු



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 
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පටුන 

කතං උපකාරං ජානන්ති, කතඤ්ච පාකටං කයරොන්ති 
සතිජනනආමිසපටිග්ගහණාදිනා. තථා සංසාරදුක්ඛදුක්ඛිතස්ස සක්කච්චං
කයරොන්ති කිච්චං, යං අත්තනා කාතුං සක්කා. සම්මාසම්බුද්යධො පන
කප්පානං අසඞ්යඛයයයසහස්යසසුපි කතං උපකාරං මග්ගඵලානං
උපනිස්සයඤ්ච ජානන්ති, පාකටඤ්ච කයරොන්ති. සීයහො විය ච එවං
සබ්බත්ථ සක්කච්චයමව ධම්මයෙසනං කයරොන්යතන බුද්ධකිච්චං
කයරොන්ති. යාය පටිපත්තියා අරියා දිට්ඨා නාම යහොන්ති, තස්සා 

අප්පටිපජ්ජනං, තත්ථ ච ආෙරාභායවො අරිොනං අෙස්සනසීලතා, න ච 

ෙස්සයනසාධුකාරිතාතියවදිතබ්බා. චක්ඛුනා අෙස්සාවීතිඑත්ථචක්ඛුනාම

න මංසචක්ඛු එව, අථ යඛො දිබ්බචක්ඛුපීති ආහ ‘‘දිබ්බචක්ඛුනා වා’’ති. 

අරිෙභායවොති යයහි යයොගයතො ‘‘අරියා’’ති වුච්චන්ති, යත මග්ගඵලධම්මා 
ෙට්ඨබ්බා. 

තත්රාති ඤාණෙස්සනස්යසව ෙස්සනභායව. වත්ථූති

අධිප්යපතත්ථඤාපනකාරණං. එවං වුත්යතපීති එවං අඤ්ඤාපයෙයසන

අත්තුපනායිකං කත්වා වුත්යතපි. ධම්මන්ති යලොකුත්තරධම්මං, 

චතුසච්චධම්මං වා. අරිෙකරධම්මා අනිච්චානුපස්සනාෙයයො, විපස්සියමානා
වාඅනිච්චාෙයයො, චත්තාරිවාඅරියසච්චානි. 

අවිනීයතොති නවිනීයතො අධිසීලසික්ඛාදීනංවයසනනසික්ඛියතො.යයසං
සංවරවිනයාදීනංඅභායවනඅයං‘‘අවිනීයතො’’ති වුච්චති, යතතාවෙස්යසතුං 

‘‘දුවියධො විනයෙො නාමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සීලසංවයරොති
පාතියමොක්ඛසංවයරො යවදිතබ්යබො, යසො ච අත්ථයතො කායිකවාචසියකො

අවීතික්කයමො. සතිසංවයරොති ඉන්ද්රියාරක්ඛා, සා ච තථාපවත්තා සතියයව. 

ඤා සංවයරොති ‘‘යසොතානං සංවරං බූ්රමී’’ති (සු. නි. 1041) වත්වා
‘‘පඤ්ඤායයයත පිධීයයර’’ති (සු. නි. 1041) වචනයතො යසොතසඞ්ඛාතානං
තණ්හාදිට්ඨිදුච්චරිතඅවිජ්ජාඅවසිට්ඨකියලසානං සංවයරො පිෙහනං 

සමුච්යඡෙඤාණන්ති යවදිතබ්බං. ඛන්තිසංවයරොති අධිවාසනා, සා ච
තථාපවත්තා ඛන්ධා, අයෙොයසො වා, ‘‘පඤ්ඤා’’ති යකචි වෙන්ති. 

වීරිෙසංවයරො කාමවිතක්කාදීනංවියනොෙනවයසනපවත්තංවීරියයමව.යතන

යතන අඞ්යගන තස්ස තස්ස අඞ්ගස්ස පහානං තෙඞ්ගප්පහානං. 

වික්ඛම්භනවයසන පහානං වික්ඛම්භනප්පහානං. යසසපෙත්තයයපි එයසව
නයයො. 

ඉමනා පාතියමොක්ඛසංවයරනාතිආදි සීලසංවරාදීනං විවරණං. තත්ථ 

සමුයපයතොති ඉති-සද්යෙොආදිඅත්යථො.යතන‘‘උපගයතො’’තිආදිනා විභඞ්යග 

(විභ. 511) ආගතං සංවරවිභඞ්ගං ෙස්යසති. කාෙදුච්චරිතාදීනන්ති
දුස්සීලයසඞ්ඛාතානං කායවචීදුච්චරිතාදීනං මුට්ඨසච්චසඞ්ඛාතස්ස පමාෙස්ස, 

අභිජ්ඣාදීනං වා අක්ඛන්තිඅඤ්ඤාණයකොසජ්ජානඤ්ච. සංවර යතොති

පිෙහනයතො, විනෙනයතොතිකායවාචාචිත්තානංවිරූපපවත්තියාවිනයනයතො, 
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කායදුච්චරිතාදීනං වා අපනයනයතො, කායාදීනං වා ජිම්හපවත්තිං
විච්ඡින්දිත්වා උජුකනයනයතොති අත්යථො. පච්චයසමවායය
උප්පජ්ජනාරහානංකායදුච්චරිතාදීනංතථාතථා අනුප්පාෙනයමවසංවරණං
විනයනඤ්චයවදිතබ්බං. 

යං පහානන්ති සම්බන්යධො. ‘‘නාමරූපපරිච්යෙොදීසු

විපස්සනාඤාය සූ’’ති කස්මා වුත්තං? නනු 
නාමරූපපරිච්යඡෙපච්චයපරිග්ගහකඞ්ඛාවිතරණානි න විපස්සනාඤාණානි
සම්මසනාකායරන අප්පවත්තනයතො? සච්චයමතං, විපස්සනාඤාණස්ස පන
අධිට්ඨානභාවයතොඑවංවුත්තං. නාමරූපමත්තමිෙං, ‘‘නත්ථිඑත්ථඅත්තාවා

අත්තනියං වා’’ති එවංපවත්තඤාණං නාමරූපවවත්ථානං. සතිවිජ්ජමායන 
ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛායත කායය, සයං වා සතී තස්මිං කායය දිට්ඨි 

සක්කාෙදිට්ඨි, සා ච ‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති එවං පවත්තා 
අත්තදිට්ඨි. තස්ස නාමරූපස්ස කම්මාවිජ්ජාදිපච්චයපරිග්ගණ්හනඤාණං 

පච්චෙපරිග්ගයහො. ‘‘නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයො සත්තානං 

සංකියලසායා’’තිආදිනයප්පවත්තා අයහතුදිට්ඨි. 
‘‘ඉස්සරපුරිසපජාපතිපකතිඅණුකාලාදීහි යලොයකො පවත්තති නිවත්තති

චා’’ති තථා තථා පවත්තා දිට්ඨි විසමයහතුදිට්ඨි. තස්යසවාති 

පච්චයපරිග්ගහස්යසව. කඞ්ඛාවිතරය නාති යථා එතරහි නාමරූපස්ස
කම්මාදිපච්චයයතො උප්පත්ති, එවං අතීයත අනාගයතපීති තීසු කායලසු 

විචිකිච්ඡාපනයනඤායණන. කථංකථීභාවස්සාති ‘‘අයහොසිං නු යඛො අහං 
අතීතමද්ධාන’’න්තිආදිනයපවත්තාය (ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20) 

සංසයප්පවත්තියා. කලාපසම්මසයනනාති ‘‘යං කිඤ්චි රූපං 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්න’’න්තිආදිනා (සං. නි. 3.48-49) ඛන්ධපඤ්චකං
එකාෙසසු ඔකායසසු පක්ඛිපිත්වා සම්මසනවයසන පවත්යතන

විපස්සනාඤායණන. අහං මමාති ගාහස්සාති ‘‘අත්තා අත්තනිය’’න්ති

ගහණස්ස. මග්ගාමග්ගවවත්ථායනනාති මග්ගාමග්ගඤාණවිසුද්ධියා. 

අමග්යග මග්ගසඤ්ඤාොති අමග්යග ඔභාසාදියක ‘‘මග්යගො’’ති 
උප්පන්නසඤ්ඤාය. යස්මා සම්මයෙව සඞ්ඛාරානං උෙයං පස්සන්යතො
‘‘එවයමයත සඞ්ඛාරා අනුරූපකාරණයතො උප්පජ්ජන්ති, න පන

උච්ඡිජ්ජන්තී’’ති ගණ්හාති, තස්මා වුත්තං ‘‘උෙෙෙස්සයනන

උච්යෙෙදිට්ඨිො’’ති. යස්මා පන සඞ්ඛාරානං වයං ‘‘යදිපියම සඞ්ඛාරා
අවිච්ඡින්නා වත්තන්ති, උප්පන්නුප්පන්නා පන අප්පටිසන්ධිකා
නිරුජ්ඣන්යතවා’’ති පස්සයතො කුයතො සස්සතග්ගායහො. තස්මා වුත්තං 

‘‘වෙෙස්සයනන සස්සතදිට්ඨිො’’ති. භෙෙස්සයනනාති

භයතූපට්ඨානඤායණන. සභයෙති සබ්බභයානං ආකරභාවයතො
සකලදුක්ඛවූපසමසඞ්ඛාතස්ස පරමස්සාසස්ස පටිපක්ඛභාවයතො ච සභයය 

ඛන්ධපඤ්චයක. අභෙසඤ්ඤාොති‘‘අභයංයඛම’’න්ති උප්පන්නසඤ්ඤාය. 

අස්සාෙසඤ්ඤා නාම පඤ්චුපාොනක්ඛන්යධසු අස්සාෙනවයසන

පවත්තසඤ්ඤා, යයො ‘‘ආලයාභිනියවයසො’’තිපි වුච්චති. අභිරතිසඤ්ඤා 



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 

5 

පටුන 

තත්යථව අභිරමණවයසන පවත්තසඤ්ඤා, යා ‘‘නන්දී’’තිපි වුච්චති. 

අමුච්චිතුකාමතා ආොනං. අනුයපක්ඛා සඞ්ඛායරහිඅනිබ්බින්ෙනං, සාලයතාති

අත්යථො. ධම්මට්ඨිතිෙං පටිච්චසමුප්පායෙ. පටියලොමභායවො 

සස්සතුච්යඡෙග්ගායහො, පච්චයාකාරපටිච්ඡාෙකයමොයහො වා. නිබ්බායන ච 

පටියලොමභායවො සඞ්ඛායරසු නති, නිබ්බානපටිච්ඡාෙකයමොයහො වා. 

සඞ්ඛාරනිමත්තග්ගායහොති යාදිසස්ස කියලසස්ස අප්පහීනතා විපස්සනා
සඞ්ඛාරනිමිත්තං න මුඤ්චති, යසො කියලයසො, යයො

‘‘සංයයොගාභිනියවයසො’’තිපි වුච්චති, සඞ්ඛාරනිමත්තග්ගාහස්ස, 

අතික්කමනයමවවා පහානං. 

පවත්ති එව පවත්තිභායවො, පරියුට්ඨානන්ති අත්යථො. 

නීවර ාදිධම්මානන්ති ආදි-සද්යෙන නීවරණපක්ඛියා කියලසා
විතක්කවිචාරාෙයයො ච ගය්හන්ති. චතුන්නං අරියමග්ගානං භාවිතත්තා
අච්චන්තං අප්පවත්තිභායවන යං පහානන්ති සම්බන්යධො. යකන පන
පහානන්ති? ‘‘අරියමග්යගයහවා’’ති විඤ්ඤායමායනොයමත්යථො යතසං 

භාවිතත්තාඅප්පවත්තිවචනයතො. ‘‘සමුෙෙපක්ඛිකස්සා’’ති එත්ථචත්තායරොපි
මග්ගා චතුසච්චාභිසමයාති කත්වා යතහි පහාතබ්යබන යතන යතන 
සමුෙයසඞ්ඛායතන යලොයභන සහ පහාතබ්බත්තා සමුෙයසභාවත්තා ච. 

සච්චවිභඞ්යග ච සබ්බකියලසානං සමුෙයභාවස්ස වුත්තත්තා 

‘‘සමුෙයපක්ඛිකා’’තිදිට්ඨිආෙයයොවුච්චන්ති. පටිපස්සද්ධත්තං වූපසන්තතා. 

සඞ්ඛතනිස්සටතා සඞ්ඛාරසභාවාභායවො. පහීනසබ්බසඞ්ඛතන්ති
විරහිතසබ්බසඞ්ඛතං, විසඞ්ඛාරන්ති අත්යථො. පහානඤ්ච තං විනයයො චාති 

පහානවිනයෙො පුරියමන අත්යථන. දුතියයන පන පහීයතීති පහානං, තස්ස
විනයයොතියයොයජතබ්යබො. 

භින්නසංවරත්තාති නට්ඨසංවරත්තා, සංවරාභාවයතොති අත්යථො. යතන
අසමාදින්නසංවයරොපි සඞ්ගහියතොවයහොති.සමාොයනනහිසම්පායෙතබ්යබො

සංවයරො, තෙභායව න යහොතීති. අරියෙති අරියයො. පච්චත්තවචනඤ්යහතං. 

එයසයසති එයසො එයසො, අත්ථයතො අනඤ්යඤොති අත්යථො. තජ්ජායතති
අත්ථයතොතංසභායවො, සප්පුරියසොඅරියසභායවො, අරියයොච සප්පුරිසභායවොති
අත්යථො. 

යසො අහන්ති අත්තනා පරිකප්පිතං අත්තානං දිට්ඨිගතියකො වෙති.

‘‘අහංබුද්ධිනිබන්ධයනො අත්තා’’ති හි අත්තවාදියනො ලද්ධි. අද්වෙන්ති
ද්වයතාරහිතං. අභින්නං වණ්ණයමව ‘‘අච්චී’’ති ගයහත්වා ‘‘අච්චීති
වණ්යණො එවා’’ති යතසං එකත්තං පස්සන්යතො විය යථාපරිකප්පිතං 
අත්තානං ‘‘රූප’’න්ති, යථාදිට්ඨං වා රූපං, ‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වා යතසං
එකත්තං පස්සන්යතො ෙට්ඨබ්යබො. එත්ථ ච ‘‘රූපං අත්තා’’ති ඉමිස්සා 
පවත්තියා අභායවපි රූයප අත්තග්ගහණං පවත්තමානං අච්චියං



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 
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පටුන 

වණ්ණග්ගහණං විය ‘‘අද්වයෙස්සන’’න්ති වුත්තං. උපමායයො ච
අනඤ්ඤත්තාදිගහණනිෙස්සනවයසයනව වුත්තා, න වණ්ණාදීනං විය
අත්තයනො විජ්ජමානෙස්සනත්ථං. න හි අත්තනි සාමිභායවන රූපඤ්ච 

සකිඤ්චනභායවන සමනුපස්සති. අත්තනි වා රූපන්ති අත්තානං රූපස්ස

සභාවයතොආධාරණභායවන. රූපස්මං වා අත්තානන්ති රූපස්ස අත්තයනො

ආධාරණභායවන දිට්ඨිපස්සනාය පස්සති. පරියුට්ෙට්ොයීති
පරියුට්ඨානප්පත්තාහිදිට්ඨිතණ්හාහි ‘‘රූපංඅත්තා, රූපවාඅත්තා’’තිආදිනා
ඛන්ධපඤ්චකං මිච්ඡා ගයහත්වා තිට්ඨනයතො. යතනාහ 

‘‘පරියුට්ොනාකායරනා’’තිආදි. එයසව නයෙොති යයො ‘‘ඉයධකච්යචො රූපං
අත්තයතො සමනුපස්සතී’’තිආදිනා රූපක්ඛන්යධ වුත්යතො
සංවණ්ණනානයයො, යවෙනාක්ඛන්ධාදීසුපිඑයසොඑවනයයොයවදිතබ්යබො. 

සුද්ධරූපයමවාති අරූයපන අමිස්සිතං යකවලං රූපයමව. අරූපන්ති

සුද්ධඅරූපං රූපස්ස අග්ගහිතත්තා. චතූසු ඛන්යධසු තිණ් ං තිණ් ං

වයසනාති චතූසු ඛන්යධසු තිණ්ණං තිණ්ණං ගහණවයසන
රූපාරූපමිස්සයකො අත්තා කථියතො තස්මිං තස්මිං ගහයණ 
යවෙනාදිවිනිමුත්තඅරූපධම්යම කසිණරූයපන සද්ධිං සබ්බරූපධම්යම ච

එකජ්ඣං ගහණසිද්ධියතො. පඤ්චසුොයනසුඋච්යෙෙදිට්ඨිකථිතා, යතයත 
එවධම්යම‘‘අත්තා’’තිගහණයතොයතසඤ්චඋච්යඡෙභාවයතො.අවයසයසසු
පනපන්නරසසුඨායනසු රූපං‘‘අත්තා’’තිගයහත්වාපිදිට්ඨිගතියකොතත්ථ
නිච්චසඤ්ඤං න විස්සජ්යජති කසිණරූයපන තං මිස්යසත්වා තස්ස ච

උප්පාොදීනං අෙස්සනයතො, තස්මාස්ස තත්ථපි යහොතියයව සස්සතදිට්ඨි 

එකච්චසස්සතගාහවයසනපි. මග්ගාවර ා විපරීතෙස්සනයතො. න

සග්ගාවර ා අකම්මපථප්පත්තතාය. අකිරියායහතුකනත්ථිකදිට්ඨියයො එව
හිකම්මපථදිට්ඨියයො. 

කායෙොති රූපකායයො. යසො ආතුයරොයෙව අසවසභාවයතො. 

රාගයෙොසයමොහානුගතන්ති අප්පහීනරාගයෙොසයමොහසන්තායන පවත්තං. 

ඉධාති ඉමස්මිං සුත්යත. ෙස්සිතං ආතුරභායවන. නික්කියලසතාොති සයං

පහීනකියලසසන්තානගතතාය. යසඛා යනව ආතුරචිත්තා පහීනකියලයස

උපාොය, අප්පහීයන පන උපාොය ආතුරචිත්තා. අනාතුරචිත්තතංයෙව

භජන්ති වට්ටානුසාරිමහාජනස්ස විය යතසං චිත්තස්ස කියලසවයසන
ආතුරත්තාභාවයතො. 

නකුලපිතුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. යෙවෙහසුත්තවණ්ණනා 
2. යෙවා වුච්චන්තිරාජායනො ‘‘දිබ්බන්තිකාමගුයණහිකීළන්තිලළන්ති, 

අත්තයනො වා පුඤ්ඤානුභායවන යජොතන්තී’’ති කත්වා. යතසං ෙයහොති 

යෙවෙයහො. සයංජායතො වා යසො යහොති, තස්මාපි ‘‘යෙවෙයහො’’ති වුත්යතො. 

තස්ස අවිදූයර නිගයමො ‘‘යෙවෙහ’’න්ත්යවව සඞ්ඛං ගයතො යථා
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‘‘වරණානගරං, යගොධාගායමො’’ති.පච්ඡාභූමියං අපරදිසායංනිවිට්ඨජනපයෙො

පච්ඡාභූමං, තං ගන්තුකාමා පච්ොභූමගමකා. යත සභායරති යත භික්ඛූ
යථරස්ස වයසන සභායර කාතුකාමතාය. යදි යථයරො යතසං භායරො, 

යථරස්සපියතභාරාඑවාති ‘‘යත සභායරකාතුකාමතාො’’තිවුත්තං.එවඤ්හි
යථයරො යත ඔවදිතබ්යබ අනුසාසිතබ්යබ මඤ්ඤතීති. ඉොනි තමත්ථං

විවරන්යතො ‘‘යෙො හී’’තිආදිමාහ. අෙං නිබ්භායරො නාම කඤ්චි පුග්ගලං
අත්තයනොභාරංකත්වා අවත්තනයතො. 

චතුබ්බියධනාති ධාතුයකොසල්ලං ආයතනයකොසල්ලං
පටිච්චසමුප්පාෙයකොසල්ලංඨානාට්ඨානයකොසල්ලන්තිඑවං චතුබ්බියධන. 

යත මහල්ලකාබාධිකාතිෙහරපුග්ගයල ගණ්හිත්වාව ගච්ඡති. යත හි

දිවසද්වයයන වූපසන්තපරිස්සමා එව. හත්ථිවානරතිත්තිරපටිබද්ධං වත්ථුං

කයථත්වා. ‘‘එළකාළගුම්යබතිකාළතිණගච්ඡමණ් යප’’තිපිවෙන්ති. 

විවිධං නානාභූතං රජ්ජං විරජ්ජං, විරජ්ජයමව යවරජ්ජං, තත්ථ ගතං, 

පරයෙසගතන්ති අත්යථො. යතනාහ ‘‘එකස්සා’’තිආදි. චිත්තසුෙත්තාෙයෙොති 

චිත්තගහපතිඅනාථපිණ්ඩිකාෙයයො. වීමංසකාතිධම්මවිචාරකා. කින්තිකීදිසං. 

ෙස්සනන්ති සිද්ධන්තං. ආචික්ඛති කීදිසන්ති අධිප්පායයො. ධම්මස්සාති

භගවතා වුත්තධම්මස්ස. අනුධම්මන්ති අනුකූලං අවිරුජ්ඣනධම්මං. යසො
පන යවයනයයජ්ඣාසයානුරූපයෙසනාවිත්ථායරොති ආහ – 

‘‘වුත්තබයාකර ස්ස අනුබයාකර ’’න්ති. ධායරති අත්තයනො ඵලන්ති 

ධම්යමො, කාරණන්ති ආහ – ‘‘සහධම්මයකොති සකාරය ො’’ති. ඉමනාපි 

පාඨන්තයරන වායෙොඑවදීපියතො, නයතනපකාසිතාකිරියා. 

තණ්හාවයසයනව ඡන්නම්පි පොනං අත්යථො යවදිතබ්යබො. යස්මා

රාගාෙයයො තණ්හාය එව අවත්ථාවියසසාති. යතනාහ ‘‘තණ්හා හී’’තිආදි.

විහනන්ති කායං චිත්තඤ්චාති විඝායතො, දුක්ඛන්ති ආහ – ‘‘අවිඝායතොති 

නිදුක්යඛො’’ති. උපායායසති උපතායපතීති උපායායසො, උපතායපො. 

තප්පටිපක්යඛො පන අනුපාොයසො නිරූපතායපො ෙට්ඨබ්යබො. සබ්බත්ථාති
සබ්බවායරසු. 

යෙවෙහසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. හාලිද්දිකානිසුත්තවණ්ණනා 
3. ‘‘අවන්තිෙක්ඛිණාපයථ’’ති අඤ්යඤසු සුත්තපයෙසු ආගතත්තා ආහ 

‘‘අවන්තිෙක්ඛි ාපථසඞ්ඛායත’’ති. මජ්ඣිමයෙසයතො හි ෙක්ඛිණදිසාය

අවන්තිරට්ඨං.පවත්තයිත්ථඑත්ථලද්ධීති පවත්තං, පවත්තිතබ්බට්ඨානන්ති
ආහ ‘‘ලද්ධිපවත්තට්ඨායන’’ති. රුප්පනසභායවො ධම්යමොති කත්වා 

රූපධාතූති රූපක්ඛන්යධො වුත්යතො. රූපධාතුම්හි ආරම්මණපච්චයභූයතන 

රායගන සහජායතනපි අසහජායතනපි උපනිස්සයභූයතන
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අප්පහීනභායවයනව විනිබද්ධං පටිබද්ධං කම්මවිඤ්ඤා ං. ඔකසාරීති
වුච්චති – ‘‘තස්මිං රූපධාතුසඤ්ඤියත ඔයක සරති පවත්තතී’’ති කත්වා.

අවතිඑත්ථගච්ඡතිපවත්තතීති ඔකං, පවත්තිට්ඨානං.යතනාහ– ‘‘යගහසාරී

ආලෙසාරී’’ති. 

උගච්ඡති වා එත්ථ යවෙනාදීහි සද්ධිං සමයවතීති ඔයකො, චක්ඛුරූපාදි. 

පච්චයෙොති ආරම්මණාදිවයසන පච්චයයො. පච්චයෙො යහොතීති 
අනන්තරසමනන්තරාදිනා යචව කම්මූපනිස්සයආරම්මණාදිනා ච.
‘‘විඤ්ඤාණධාතු යඛො, ගහපතී’’ති එවං වුත්යත

‘‘කම්මවිඤ්ඤාණවිපාකවිඤ්ඤායණසු කතරං නු යඛො’’ති සම්යමොයහො

භයවෙය. තස්ස සම්යමොහස්ස විඝාතත්ථං අපගමනත්ථං. අසම්භින්නාවාති 

අසංකිණ්ණාව යෙසනා කතා. ආරම්ම වයසන චතස්යසො 

අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤා ට්ඨිතියෙො වුත්තා – ‘‘රූපුපයං වා, භික්ඛයව, 
විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානංතිට්යඨයය, රූපාරම්මණ’’න්තිආදිනා(සං.නි.3.53). 

තා විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො ෙස්යසතුම්පි. 

ෙළ්හං අභිනියවසවයසන ආරම්මණං උයපන්තීති උපො, 

තණ්හාදිට්ඨියයො. අධිට්ොනභූතාති පතිට්ඨානභූතා. අභිනියවසභූතාතිතංතං

ආරම්මණං අභිනිවිස්ස අජ්යඣොසාය පවත්තියාකාරණභූතා. අනුසෙභූතාති 

රාගානුසයදිට්ඨානුසයභූතා. උපරිමයකොටිොති පහානස්ස උපරිමයකොටියා. 
බුද්ධානඤ්යඤව හි යත සවාසනා පහීනා. පුබ්යබ අග්ගහිතං විඤ්ඤාණං

අග්ගහිතයමවාති කත්වා කස්මා ඉධ යෙසනා කතාති යචොයෙති – ‘‘ඉධ 

විඤ්ඤා ං කස්මා ගහිත’’න්ති. පුබ්යබ ‘‘විඤ්ඤාණධාතුරාගවිනිබන්ධඤ්ච
විඤ්ඤාණ’’න්ති වුච්චමායන යථා යථා සම්යමොයහො සියා
පච්චයපච්චයුප්පන්නවිභාගස්ස දුක්කරත්තා, ඉධ පන සම්යමොහස්ස
ඔකායසොවනත්ථිඅවියසයසනපඤ්චසුඛන්යධසුකියලසප්පහානවයසනාති. 

යතනාහ ‘‘කියලසප්පහානෙස්සනත්ථ’’න්තිආදි. කම්මවිඤ්ඤාය න ඔකං

අසරන්යතනා’’ති ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ කරණවචනං. අසරන්යතනාති
අනුපගච්ඡන්යතන. 

පච්චෙට්යෙනාති ආරම්මණාදිපච්චයභායවන. නිමත්තං උප්පත්තිකං. 

ආරම්ම …යප.… නියකතන්ති ආරම්මණකරණසඞ්ඛායතන
නිවාසට්ඨානභූයතනරූපයමවනියකතන්ති රූපනිමිත්තනියකතං. 

ෙන්ෙරාගස්ස බලවදුබ්බලතාොති අජ්ඣත්තඛන්ධපඤ්චයක
ඡන්ෙරාගස්ස බලවභායවන තං ‘‘ඔයකො’’ති, බහිද්ධා ඡසු ආරම්මයණසු
තස්ස දුබ්බලතාය තානි ‘‘නියකත’’න්ති වුත්තානි. ඉොනි යථාවුත්තමත්ථං 

පාකටං කත්වා ෙස්යසතුං ‘‘සමායනපි හී’’තිආදි වුත්තං. ඔයකොති වුච්චති 

යගහයමව රත්තිට්ඨානභාවයතො. නියකතන්ති වුච්චති උයයානාදි

දිවාට්ඨානභාවයතො. තයතොදුබ්බලතයරොයහොති ඡන්ෙරායගො. 



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 
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පටුන 

යගහස්සිතසුයඛනාති යගහනිස්සියතන චිත්තස්ස සුයඛන සුඛියතො 

සුඛප්පත්යතො යහොති. කිච්චකරණීයෙසූති ඛුද්ෙයකසු යචව මහන්යතසු ච 

කත්තබ්බත්යථසු. සෙන්තිඅත්තනා. අන්යතොතිචිත්තජ්ඣාසයය. 

එවංරූයපොති ඊදිසරූයපො. වණ්ණසද්යෙො විය රූපසද්යෙො රූපායතනස්ස

විය සණ්ඨානස්සපි වාචයකොති අධිප්පායයන ‘‘දීඝරස්ස කායළොොතාදීසු

රූයපසූ’’ති වුත්තං. සුඛාදීසූති යසොමනස්සාදීසු. තත්ථ හි ‘‘අභිණ්හං

යසොමනස්සියතො භයවයය’’න්ති පත්ථනා සියා. එවංසඤ්යඤො නාමාති

විසයවයසන සඤ්ඤාවියසසපත්ථනමාහ. එවංවිඤ්ඤාය ොති පන ඉධ
විසයමුයඛන විඤ්ඤාණවියසසපත්ථනං වෙති –
‘‘එවංනිපුණරූපෙස්සනසමත්ථං, එවංපඤ්චපසාෙපටිමණ්ඩිතනිස්සයඤ්චයම
විඤ්ඤාණංභයවයයා’’ති. 

වට්ටං පුරයතො අකුරූමායනොති යලොයක චිත්තං අපත්යථන්යතො. 

අසිලිට්ෙං පුබ්යබනාපරං අසම්බද්ධං. වෙන්ති එයතනාති වායෙො, යෙොයසොති

ආහ– ‘‘තුය්හංයෙොයසො’’තිආදි. ඉයධව ඉමස්මිංයයව සමාගයම. නිබ්යබයෙහි 
යෙොසයතොඅත්තානංයමොයචහි. 

හාලිද්දිකානිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුතියහාලිද්දිකානිසුත්තවණ්ණනා 
4. චූළෙක්කපඤ්යහති මූලපණ්ණායසචූළතණ්හාසඞ්ඛයසුත්යත(ම.නි. 

1.390 ආෙයයො). මහාසක්කපඤ්යහපීතිමහාතණ්හාසඞ්ඛයසුත්යතපි (ම.නි.

1.396 ආෙයයො). එතන්ති ‘‘යය යත සමණබ්රාහ්මණා’’තිආදිසුත්තපෙං.

තණ්හා සම්මයෙව ඛීයති එත්ථාති තණ්හාසඞ්ඛයෙො, අසඞ්ඛතා ධාතූතිආහ 

‘‘තණ්හාසඞ්ඛයෙ නිබ්බායන’’ති. අන්තං අතික්කන්තනිට්ොති

අන්තරහිතනිට්ඨා. යතනාහ ‘‘සතතනිට්ො’’ති. යසසපයෙසූති 
‘‘අච්චන්තයයොගක්යඛමියනො’’තිආදීසු. 

දුතියහාලිද්දිකානිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 
5. සමාධීති අප්පනාසමාධි, උපචාරසමාධි වා. කම්මට්ොනන්ති

සමාධිපාෙකං විපස්සනාකම්මට්ඨානං. ‘‘ඵාතිං ගමිස්සතී’’ති පායඨො. 

පත්යථතීති ‘‘අයහො වත යම ඊදිසං රූපං භයවයයා’’ති. අභිවෙතීති

තණ්හාදිට්ඨිවයසන අභිනියවසං වෙති. යතනාහ ‘‘තාෙ

අභිනන්ෙනාො’’තිආදි. ‘‘අයහො පියං ඉට්ඨ’’න්ති වචීයභයෙ අසතිපි තථා

යලොභුප්පායෙ සති අභිවෙතියයව නාම. යතනාහ ‘‘වාචං අභින්ෙන්යතො’’ති.
‘‘මම ඉෙ’’න්ති අත්තයනො පරිණායමත්වා අනඤ්ඤයගොචරං විය කත්වා

ගණ්හන්යතො අජ්ය ොසාෙතිට්ෙති නාමාති ෙස්යසන්යතොආහ ‘‘ගිලිත්වාති

පරිනිට්ෙයපත්වා ගණ්හාතී’’ති. ‘‘අභිනන්ෙතී’’තිආෙයයො පුබ්බභාගවයසන
වුත්තා, ‘‘උප්පජ්ජති නන්දී’’ති ද්වාරප්පත්තවයසන. පඨයමහි පයෙහි
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අනුසයයො, පච්ඡියමනපරියුට්ඨානන්ති යකචි‘‘ගහණට්යඨනඋපාොන’’න්ති

කත්වා. නාභිනන්ෙති නාභිවෙතීතිඑත්ථයහට්ඨාවුත්තවිපරියායයනඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. න ‘‘ඉට්ෙං කන්ත’’න්ති වෙතීති ‘‘ඉට්ඨ’’න්ති න වෙති, 

‘‘කන්ත’’න්තිනවෙති. නාභිවෙතියෙව තණ්හාය අනුපාදියත්තා. 

සමාධිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. පටිසල්ලාණසුත්තවණ්ණනා 
6. ඤත්වා ආහාති ‘‘සති කායවියවයක චිත්තවියවයකො, තස්මිං සති

උපධිවියවයකොච ඉයමසංලද්ධංවට්ටතී’’තිඤත්වාආහ. 

පටිසල්ලාණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. උපාොපරිතස්සනාසුත්තවණ්ණනා 
7. ගහය න උප්පන්නංපරිතස්සනන්තිඛන්ධපඤ්චයක‘‘අහංමමා’’ති

ගහයණන උප්පන්නං තණ්හාපරිතස්සනං දිට්ඨිපරිතස්සනඤ්ච. 

අපරිතස්සනන්තිපරිතස්සනාභාවං, පරිතස්සනපටිපක්ඛංවා. අහුවතයමතං 

බලයයොබ්බනාදි. කම්මවිඤ්ඤා න්ති විපරිණාමාරම්මණං

තණ්හාදිට්ඨිසහගතං විඤ්ඤාණං තෙනුවත්ති ච. අනුපරිවත්ති නාම තං

ආරම්මණං කත්වා පවත්ති. යතනාහ ‘‘විපරි ාමාරම්ම චිත්තයතො’’ති. 

අකුසලධම්මසමුප්පාොති තණ්හාය අඤ්ඤාකුසලධම්මසමුප්පාො. 

පරිොදියිත්වාති යඛයපත්වා, තස්ස පවත්තිතුං ඔකාසං අෙත්වා. 

සඋත්තායසොති තණ්හාදිට්ඨිවයසන සඋත්තායසො. ගණ්හිත්වාති

තණ්හාදිට්ඨිග්ගායහහි ගයහත්වා යතසඤ්යචව වයසන පරිතස්සයකො.

රූපයභොනුපරිවත්ති චිත්තං න යහොති. වට්ටතීති සබ්බාකායරන වත්තුං
යුත්තන්තිඅත්යථො. 

උපාොපරිතස්සනාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දුතියඋපාොපරිතස්සනාසුත්තවණ්ණනා 
8. තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන යෙසනා කතා ‘‘එතං මම, එයසොහමස්මි, 

එයසො යම අත්තා’’ති යෙසනායආගතත්තා. චතූසු සුත්යතසූති පඤ්චමාදීසු
චතූසුසුත්යතසු.චතුත්යථපනවිවට්ටයමව කථිතං. 

දුතියඋපාොපරිතස්සනාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. කාලත්තයඅනිච්චසුත්තවණ්ණනා 
9. යදි අතීතානාගතං එතරහි නත්ථිභාවයතො අනිච්චං, පච්චුප්පන්නම්පි

තොනත්ථීති යකොපනවායෙො තස්සඅනිච්චතාය, පච්චුප්පන්නම්හිකථාවකා 
උෙයබ්බයපරිච්ඡින්නත්තා තස්ස. වුත්තඤ්යහතං ‘‘නිබ්බත්තා යය ච
තිට්ඨන්ති, ආරග්යගසාසපූපමා’’ති(මහානි.10). 

කාලත්තයඅනිච්චසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 

11 

පටුන 

10-11. කාලත්තයදුක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනා 
10-11. තථාරූයපයනවාති යථාරූයපයනව පුග්ගලජ්ඣාසයයනනවමං

සුත්තං කථිතං, තථාරූයපයනවාති. යත කිර භික්ඛූ අතීතානාගතං 
‘‘දුක්ඛ’’න්ති සල්ලක්යඛත්වා, තථා ‘‘අනත්තා’’ති සල්ලක්යඛත්වා
පච්චුප්පන්යනකිලමිංසු.‘‘අථයනස’’න්තිආදි සබ්බංයහට්ඨාවුත්තනයයන
වත්තබ්බං. 

කාලත්තයදුක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නකුලපිතුවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අනිච්චවග්යගො 

1-10. අනිච්චාදිසුත්තවණ්ණනා 
12-21. පුච්ොවසිකං ආනන්ෙත්යථරස්ස පුච්ඡාවයසනයෙසිතත්තා. 

අනිච්චාදිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනිච්චවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. භාරවග්යගො 

1. භාරසුත්තවණ්ණනා 
22. උපාොනානං ආරම්මණභූතා ඛන්ධා උපාොනක්ඛන්ධා.

පරිහාරභාරිෙට්යෙනාති පරිහාරස්ස භාරියභායවන ගරුතරභායවන.

වුත්තයමව අත්ථං පාකටං කාතුං ‘‘එයතසඤ්හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ යස්මා
එතානි ඨානගමනාදීනි රූපාරූපධම්මානං පඞ්ගුලජච්චන්ධානං විය
අඤ්ඤමඤ්ඤූපස්සයවයසන ඉජ්ඣන්ති, න පච්යචකං, තස්මා

‘‘එයතස’’න්ති අවියසසවචනං කතං. පුග්ගලන්ති ඛන්ධසන්තානං වෙති.
ඛන්ධසන්තායනො හි අවිච්යඡයෙන පවත්තමායනො යාව පරිනිබ්බානා
ඛන්ධභාරං වහන්යතො විය යලොයක ඛායති තබ්බිනිමුත්තස්ස සත්තස්ස

අභාවයතො. යතනාහ ‘‘පුග්ගයලො’’තිආදි. භාරහායරොති ජායතොති භාරහායරො
නාමජායතො. 

පුනබ්භවකරණං පුනබ්භයවො, තං ඵලං අරහති, තත්ථ නියුත්තාති වා 

යපොයනොභවිකා. තබ්භාවසහගතං යථා ‘‘සනිෙස්සනා ධම්මා’’ති, න
සංසට්ඨසහගතං, නාපි ආරම්මණසහගතං. ‘‘තත්ර තත්රා’’ති යං යං

උප්පත්තිට්ඨානං, රූපාදිආරම්මණං වා පත්වා තත්රතත්රාභිනන්දිනී. යතනාහ 

‘‘උපපත්තිට්ොයන වා’’තිආදි. පඤ්චකාමගුණියකොති

පඤ්චකාමගුණාරම්මයණො. රූපාරූපූපපත්තිභයවරායගො රූපාරූපභවරායගො.

 ානනිකන්ති ඣානසඞ්ඛායතකම්මභයවරායගො. සස්සතාදිට්ඨීතිභවදිට්ඨි, 

තංසහගයතො රායගො. අෙන්ති රායගො භවතණ්හා නාම. උච්යෙෙදිට්ඨි 

විභවදිට්ඨිනාම, තංසහගයතොඡන්ෙරායගො විභවතණ්හානාම.එස පුග්ගයලො

ඛන්ධභාරං ආදිෙති තණ්හාවයසන පටිසන්ධිග්ගහණයතො. ‘‘අයසසයමත්ථ
තණ්හා විරජ්ජති පලුජ්ජති නිරුජ්ඣති පහීයතී’’තිආදිනා සබ්බපොනි



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 
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නිබ්බානවයසයනව යවදිතබ්බානීති ආහ ‘‘සබ්බං නිබ්බානස්යසව
යවවචන’’න්ති. 

භාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පරිඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 
23. පරිජානිතබ්යබති පහානපරිඤ්ඤාය පරිජානිතබ්යබ. තථා

පරිජානනඤ්ච තත්ථ ඡන්ෙරාගප්පහානං, යතසං අතික්කයමොති ආහ 

‘‘සමතික්කමතබ්යබති අත්යථො’’ති. අච්චන්තපරිඤ්ඤන්ති නිබ්බානං වෙති.

යතනාහ ‘‘සමතික්කමන්තිඅත්යථො’’ති. 

පරිඤ්ඤසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අභිජානසුත්තවණ්ණනා 
24. ඤාතපරිඤ්ඤා කථිතා ‘‘අභිවිසිට්ඨාය පඤ්ඤාය ජානන’’න්ති

කත්වා. දුතිෙපයෙනාති ‘‘පරිජාන’’න්ති පයෙන. තතිෙචතුත්යථහීති
‘‘විරාජයංපජහ’’න්තිපයෙහි. 

අභිජානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-9. ඡන්ෙරාගසුත්තාදිවණ්ණනා 
25-30. ධාතුසංයුත්යත වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බානි, යකවලඤ්හි

එත්ථ ඛන්ධවයසන යෙසනා ආගතා, තත්ථ ධාතුවයසනාති අයයමව

වියසයසො. චත්තාරි සච්චානි කථිතානි අස්සාොදීනවනිස්සරණවයසන
යෙසනායපවත්තත්තා. 

ඡන්ෙරාගසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අඝමූලසුත්තවණ්ණනා 
31. අඝං වුච්චතිපාපං, අඝනිමිත්තතාය අඝං දුක්ඛං.ඉෙඤ්හිදුක්ඛංනාම

වියසසයතො පාපයහතුකං කම්මඵලසඤ්ඤිතං. තථා වට්ටදුක්ඛං
අවිජ්ජාතණ්හාමූලකත්තා. අඝස්ස නිමිත්තතාය අඝං දුක්ඛං. වට්ටානුසාරී
මහාජයනො හි දුක්ඛාභිභූයතො තස්ස පතිකාරං මඤ්ඤමායනො තං තං 
කයරොතීති. 

අඝමූලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. පභඞ්ගුසුත්තවණ්ණනා 
32. පභිජ්ජනසභාවන්තිඛයණඛයණ පභඞ්ගුසභාවං. 

පභඞ්ගුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භාරවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 
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4. නතුම්හාකංවග්යගො 

1. නතුම්හාකංසුත්තවණ්ණනා 
33. ෙන්ෙරාගප්පහායනනාති තප්පටිබද්ධස්ස ඡන්ෙරාගස්ස පජහයනන.

ෙබ්බාදි පාකතිකතිණං පාකටයමවාති අපාකටං ෙස්යසතුං තාලනාළියකරාදි 

ෙස්සිතං, තිණකට්ඨානංවායභෙෙස්සනත්ථං. පිොයලො ඵාරුසකං. 

නතුම්හාකංසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 
35. ෙදි රූපං අනුයසතීති රූපධම්යම ආරබ්භ යදි රාගාෙයයො

අනුසයනවයසන පවත්තන්ති. යතන සඞ්ඛං ගච්ෙතීති යතන රාගාදිනා
තංසමඞ්ගීපුග්ගයලො සඞ්ඛාතබ්බතං ‘‘රත්යතො දුට්යඨො’’තිආදිනා

යවොහරිතබ්බතං උපගච්ඡතීති. යතනාහ ‘‘කාමරාගාදීසූ’’තිආදි. අභූයතනාති
අජායතන අනුසයවයසන අප්පවත්යතන. අනුසයසීයසන යහත්ථ අභිභවං

වෙති. යයතො ‘‘රත්යතො දුට්යෙො මූළ්යහොති සඞ්ඛං න ගච්ෙතී’’ති වුත්තං. 
නිප්පරියායයතොහිමග්ගවජ්ඣකියලසාඅනුසයයො. 

අඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුතියඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 
36. තං අනුසයිතං රූපන්ති තං රාගාදිනා අනුසයිතං රූපං මරන්යතන

අනුසයයන අනුමරති. යතන වුත්තං ‘‘න හී’’තිආදි. යෙන අනුසයෙන 

මරන්යතන තං අනුමරති. යතන සඞ්ඛං ගච්ෙතීති තථාභූතයතො යතන 

‘‘රත්යතො’’තිආදියවොහාරං ලභති. යෙන අනුසයෙන කාරණභූයතන 

අනුමීෙති, යතන. 

දුතියඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. ආනන්ෙසුත්තාදිවණ්ණනා 
37-38. ඨිතියා ඨිතික්ඛයණන සහිතං ඨිතං. ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තන්ති

උප්පාෙක්ඛණයතො අඤ්ඤථාභායවො. පඤ්ඤාෙතීති උපලබ්භති.

පච්චයවයසන ධරමානත්තා එව ජීවමානස්ස ජීවිතින්ද්රියවයසන ජරා 

පඤ්ඤාෙති උප්පාෙක්ඛණයතො අඤ්ඤථත්තප්පත්තියා. වුත්තයමව අත්ථං

පාකටතරං කාතුං ‘‘ඨිතී’’තිආදි වුත්තං. ජීවි…යප.… නාමං. තථා හි 

අභිධම්යම (ධ. ස. 19) ‘‘ආයු ඨිතී’’ති නිද්දිට්ඨං. අඤ්ඤථත්තන්ති ජරාය
නාමන්තිසම්බන්යධො. 

තීණි ලක්ඛ ානි යහොන්ති සඞ්ඛතසභාවලක්ඛණයතො. යෙො යකොචි 

රූපධම්යමොවාඅරූපධම්යමොවා යලොකියයොවායලොකුත්තයරොවා සඞ්ඛායරො.

සඞ්ඛායරො, න ලක්ඛ ං උප්පාොදිසභාවත්තා. ලක්ඛ ං, න සඞ්ඛායරො 

උප්පාොදිරහිතත්තා. නච…යප.…සක්කා සඞ්ඛාරධම්මත්තා ලක්ඛණස්ස. 

නාපි ලක්ඛ ං විනා සඞ්ඛායරො පඤ්ඤායපතුං සක්කා සඞ්ඛාරභායවන.
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යතනාහ ‘‘ලක්ඛය නා’’තිආදි.ඉොනි යථාවුත්තමත්ථංඋපමායවිභායවතුං 

‘‘ෙථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ලක්ඛ න්ති කාළරත්තසබලාදිභාවලක්ඛණං
පාකටංයහොති‘‘අයං අසුකස්සගාවී’’ති. 

එවං සඞ්ඛායරොපි පඤ්ඤාෙති සභාවයතො උපධායරන්තස්ස

උප්පාෙලක්ඛණම්පි උප්පාොවත්ථාති කත්වා. කාලසඞ්ඛායතොති

උප්පජ්ජමානකාලසඞ්ඛායතො. තස්ස සඞ්ඛාරස්ස. ඛය ොපීති 

උප්පාෙක්ඛයණොපි පඤ්ඤායති. උප්පායෙොපීති උප්පාෙලක්ඛයණොපි. 

ජරාලක්ඛ න්තිඋප්පන්නජීරණලක්ඛණං, තං‘‘ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්ත’’න්ති
වුත්තං. ‘‘භඞ්ගක්ඛයණ සඞ්ඛායරොපි තංලක්ඛණම්පි කාලසඞ්ඛායතො තස්ස
ඛයණොපි පඤ්ඤායතී’’ති පායඨො. යකචි පන ‘‘ජරාපී’’ති පෙම්යපත්ථ
පක්ඛිපන්ති. එවඤ්ච වෙන්ති ‘‘න හි තස්මිං ඛයණ තරුයණො හුත්වා 
සඞ්ඛායරො භිජ්ජති, අථ යඛො ජියයමායනො මහල්ලයකො විය ජිණ්යණො එව
හුත්වා භිජ්ජතී’’ති, භඞ්යගයනව පන ජරා අභිභුයයති ඛණස්ස
අතිඉත්තරභාවයතො න සක්කා පඤ්ඤායපතුං ඨිතියාති යතසං අධිප්පායයො. 

තානීති අරූපධම්මානං තීණි ලක්ඛණානි. අත්ථික්ඛ න්ති 
අරූපධම්මවිජ්ජමානක්ඛණං, උප්පාෙක්ඛණන්ති අධිප්පායයො. 

සබ්බධම්මානන්ති සබ්යබසං රූපාරූපධම්මානං ඨිතියා න භවිතබ්බං. 

තස්යසවාතිතස්සා එව ඨිතියා. තමත්ථන්ති ජරාලක්ඛණස්ස පඤ්ඤායපතුං
අසක්කුයණයයභාවං.අඤ්යඤ පන‘‘සන්තතිවයසනඨානංඨිතී’’තිවෙන්ති, 

තයිෙං අකාරණං අට්ඨානං. ෙස්මා සුත්යත ‘‘ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං 
පඤ්ඤායතී’’ති උප්පාෙවයයහි නිබ්බියසයසන ඨිතියා යජොතිතත්තා. යං
පයනත්ථ වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා වුත්තයමව. අපිච යථා ධම්මස්ස
උප්පාොවත්ථායභින්නා භඞ්ගාවත්ථාඉච්ඡිතා, අඤ්ඤථාඋප්පජ්ජමානයමව
භිජ්ජතීති ආපජ්ජති, එවං භඞ්ගාවත්ථායපි භින්නා භඞ්ගාභිමුඛාවත්ථා
ඉච්ඡිතබ්බා. න හි අභඞ්ගාභිමුයඛො භිජ්ජති. න යචත්ථ සක්කා

උප්පාොභිමුඛාවත්ථං පරිකප්යපතුං තො තස්ස අලද්ධත්තලාභත්තා. අෙං

වියසයසොතිඨිතික්ඛයණොනාම රූපධම්මානංයයව, නඅරූපධම්මානන්තිඅයං

ඊදියසො වියසයසො. ආචරිෙමති නාම තස්යසව ආචරියස්ස මති, සා

සබ්බදුබ්බලාතිආහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. 

ආනන්ෙසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-10. අනුධම්මසුත්තාදිවණ්ණනා 
39-42. අපායදුක්යඛ සකලසංසාරදුක්යඛ ච පතිතුං අෙත්වා 

ධාරණට්යඨන ධම්යමො, මග්ගඵලනිබ්බානානි. තෙනුයලොමිකා චස්ස

පුබ්බභාගපටිපොති ආහ ‘‘ධම්මානුධම්මපටිපන්නස්සා’’තිආදි.
‘‘නිබ්බිොබහුයලො’’ති අට්ඨකථායං පදුද්ධායරො කයතො, පාළියං පන

‘‘නිබ්බිොබහුලංවිහයරයයා’’තිආගතං. උක්කණ්ෙනබහුයලොතිසබ්බභයවසු

උක්කණ්ඨනබහුයලො. තීහි පරිඤ්ඤාහීති ඤාතතීරණප්පහානපරිඤ්ඤාහි. 

පරිජානාතීතියතභූමකධම්යමපරිච්ඡිජ්ජජානාති, විපස්සනං උස්සුක්කායපති. 



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 

15 

පටුන 

පරිමුච්චති සබ්බසංකියලසයතො ‘‘මග්යගො පවත්තියතො පරිමුච්චතී’’ති

වුත්තත්තා. තථාති ඉමිනා ඉයතො පයරසු තීසු මග්යගො යහොතීති ෙස්යසති. 

ඉධාති ඉමස්මිං සුත්යත. අනිෙමතාති අග්ගහිතා. යතසු නිෙමතා 

‘‘අනිච්චානුපස්සී’’තිආදිවචනයතො. සාති අනුපස්සනා. තත්ථ

නිෙමතවයසයනවාති ඉෙං ලක්ඛණවචනං යථා ‘‘යදි යම බයාධයයො
භයවයයං, ොතබ්බමිෙයමොසධ’’න්ති.නහි සක්කාඑතිස්සාඑවඅනුපස්සනාය
වයසනසම්මසනාචාරංමත්ථකංපායපතුන්ති. 

අනුධම්මසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නතුම්හාකංවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අත්තදීපවග්යගො 

1. අත්තදීපසුත්තවණ්ණනා 
43. ද්වීහි භායගහිආයපොඑත්ථගතාති දීයපො, දීයපොවියාතිදීයපොඔයඝහි

අනජ්යඣොත්ථරනීයතාය. යයො පයරො න යහොති, යසො අත්තා, ඉධ පන 

ධම්යමො අධිප්යපයතො. අත්තා දීයපො එයතසන්ති අත්තදීපා. පටිසරණත්යථො

දීපට්යඨොති ආහ – ‘‘අත්තසර ාති ඉෙං තස්යසව යවවචන’’න්ති. 

යලොකිෙයලොකුත්තයරො ධම්යමො අත්තා නාම එකන්තනාථභාවයතො.
පඨයමන පයෙන වුත්යතො එව අත්යථො දුතියපයෙන වුච්චතීති වුත්තං 

‘‘යතයනවාහා’’තිආදි. යවති එතස්මා ඵලං පසවතීති යෙොනි, කාරණං. කිං

පභුතිඋප්පත්තිට්ඨානංඑයතසන්ති කිංපභුතිකා.පහානෙස්සනත්ථංආරද්ධං. 

යතයනවාහ ‘‘පුබ්යබ යචව…යප.… යත පහීෙන්තී’’ති. න පරිතස්සති 

තණ්හාපරිත්තාසස්ස අභාවයතො. විපස්සනඞ්යගනාති විපස්සනාසඞ්ඛායතන
කාරයණන. 

අත්තදීපසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පටිපොසුත්තවණ්ණනා 
44. සභාවයතොසන්යතො විජ්ජමායනො කායයො රූපාදිධම්මසමූයහොති 

සක්කායෙොති ආහ – ‘‘සක්කායෙො දුක්ඛ’’න්ති. දිට්ඨි එව සමනුපස්සනා, 

දිට්ඨිසහිතා වා සමනුපස්සනා දිට්ඨිසමනුපස්සනා, දිට්ඨිමඤ්ඤනාය සද්ධිං

ඉතරමඤ්ඤනා. සහවිපස්සනාෙචතුමග්ගඤා ංසමනුපස්සනා ‘‘චතුන්නං
අරියසච්චානං සම්මයෙවඅනුරූපයතොපස්සනා’’තිකත්වා. 

පටිපොසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අනිච්චසුත්තවණ්ණනා 
45. විරායගො නාම මග්යගො, විමුත්තිඵලන්ති ආහ – ‘‘මග්ගක්ඛය 

විරජ්ජති, ඵලක්ඛය  විමුච්චතී’’ති. අග්ගයහත්වාති එවං නිරුජ්ඣමායනහි
ආසයවහි ‘‘අහං මමා’’ති කඤ්චි ධම්මං අනාදියිත්වා. ‘‘චිත්තං විරත්තං, 
විමුත්තං යහොතී’’ති වුත්තත්තා ඵලං ගය්හති, ‘‘ඛීණා ජාතී’’තිආදිනා

පච්චයවක්ඛණාතිආහ ‘‘සහඵයලනපච්චයවක්ඛ ෙස්සනත්ථ’’න්ති. උපරි 



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 
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කත්තබ්බකිච්චාභායවන ඨිතං. යතනාහ ‘‘විමුත්තත්තා ඨිත’’න්ති. යං 

පත්තබ්බං, තංඅග්ගඵලස්ස පත්තභායවන අධිගතත්තා සන්තුට්ෙං පරිතුට්ඨං. 

අනිච්චසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුතියඅනිච්චසුත්තවණ්ණනා 
46. පුබ්බන්තං අතීතඛන්ධයකොට්ඨාසං. අනුගතාති සස්සතාදීනි

කප්යපත්වා ගහණවයසන අනුගතා. අට්ොරස දිට්ඨියෙොති චතස්යසො
සස්සතදිට්ඨියයො, චතස්යසො එකච්චසස්සතදිට්ඨියයො, චතස්යසො
අන්තානන්තිකදිට්ඨියයො, චතස්යසො අමරාවික්යඛපදිට්ඨියයො, ද්යව
අධිච්චසමුප්පන්නදිට්ඨියයොති එවං අට්ඨාරස දිට්ඨියයො න යහොන්ති

පච්චයඝායතන. අපරන්තන්ති අනාගතං ඛන්ධයකොට්ඨාසං සස්සතාදිභාවං
කප්යපත්වා ගහණවයසන අනුගතා. යසොළස සඤ්ඤීවාො, අට්ඨ 
අසඤ්ඤීවාො, අට්ඨයනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාො, සත්තඋච්යඡෙවාො, පඤ්ච 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානවාොති එවං චතුචත්තාලීස දිට්ඨියෙො න යහොන්ති 

පච්චයඝායතන. සස්සතදිට්ඨිථාමයසො යචව සීලබ්බතදිට්ඨිපරාමායසො ච න

යහොති පච්චයඝායතන. යතනාහ ‘‘එත්තාවතා පෙමමග්යගො ෙස්සියතො’’ති

අනවයසසදිට්ඨිපහානකිත්තනයතො. පහීනා වික්ඛම්භිතා. ඉෙං පනාති 
‘‘රූපස්මි’’න්තිආදි. 

දුතියඅනිච්චසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සමනුපස්සනාසුත්තවණ්ණනා 
47. පරිපුණ් ගාහවයසනාති පඤ්චක්ඛන්යධ අයසයසත්වා එකජ්ඣං

‘‘අත්තා’’ති ගහණවයසන. එයතසං පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං 

අඤ්ඤතරං ‘‘අත්තා’’තිසමනුපස්සන්ති. ඉතීතිඑවං. ෙස්ස පුග්ගලස්ස අෙං 

අත්තදිට්ඨිසඞ්ඛාතා සමනුපස්සනා අත්ථි පටිපක්යඛන අවිහතත්තා

සංවිජ්ජති. පඤ්චන්නංඉන්ද්රිොනන්තිචක්ඛාදීනංඉන්ද්රියානං. 

ආරම්ම න්ති කම්මවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණං. මානවයසන ච
දිට්ඨිවයසන ච ‘‘අස්මී’’ති ගායහ සිජ්ඣන්යත තංසහගතා තණ්හාපි

තග්ගහිතාව යහොතීති වුත්තං ‘‘තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන අස්මීති එවම්පිස්ස

යහොතී’’ති. ගයහත්වාති අහංකාරවත්ථුවයසන ගයහත්වා. අෙං අහමස්මීති
අයං චක්ඛාදියකො, සුඛාදියකො වා අහමස්මි. ‘‘රූපී අත්තා අයරොයගො පරං

මරණා’’ති එවමාදිගහණවයසන පවත්තනයතො වුත්තං ‘‘රූපී

භවිස්සන්තිආදීනිසබ්බානිසස්සතයමවභජන්තී’’ති. විපස්සනාභිනියවසයතො

පුබ්යබ යයථවාකාරානි පඤ්චින්ද්රියානි, අථ විපස්සනාභිනියවසයතො පරං 

යතයනවාකායරන ඨියතසු චක්ඛාදීසු ඉන්ද්රියයසු අවිජ්ජා පහීෙති විපස්සනං
වඩ් එත්වා මග්ගස්ස උප්පාෙයනන, අථ මග්ගපරම්පරාය 

අරහත්තමග්ගවිජ්ජා උප්පජ්ජති. තණ්හාමානදිට්ඨියෙො 

කම්මසම්භාරභාවයතො. කම්මස්ස…යප.… එයකො සන්ධීති යහතුඵලසන්ධි.
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පුන එයකො සන්ධීති ඵලයහතුසන්ධිමාහ. තයෙො පපඤ්චා අතීයතො අද්ධා 

අතීතභවඅද්ධානං යතසං අධිප්යපතත්තා. අනාගතස්ස පච්චයෙො ෙස්සියතො 
අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස වයසන. සුතවයතො පන අරියසාවකස්ස වයසන
වට්ටස්සවූපසයමොෙස්සියතොති. 

සමනුපස්සනාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ඛන්ධසුත්තවණ්ණනා 
48. තයථවාති ආරම්මණභායවයනව. ආරම්මණකරණවයසන

උපාොයනහි උපාොතබ්බන්ති උපාොනිෙං. ඉධාපීති උපාොනක්ඛන්යධසුපි.
විභාගත්යථගය්හමායනඅනිට්ඨප්පසඞ්යගොපි සියා, අභිධම්යමචරාසට්යඨො
එව ආගයතො, ‘‘තයෙකජ්ඣං අභිසංයුහිත්වා’’ති වචනයතො 

‘‘රාසට්යෙන’’ඉච්යචවවුත්තං. 

ඛන්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-8. යසොණසුත්තාදිවණ්ණනා 
49-50. විසිට්යෙොති පධායනො. උත්තයමොති උක්කට්යඨො. අඤ්ඤං කිං 

භයවෙයාතිඅඤ්ඤංකිංකාරණංභයවයයතථාසමනුපස්සනායඅඤ්යඤසං 

අවිජ්ජමානතාය වචනපරිට්ඨිතිපභින්නයතො. වජිරයභෙයෙසනං නාම 
අත්ථයතොයතපරිවට්ටයෙසනා. 

යසොණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. නන්දික්ඛයසුත්තාදිවණ්ණනා 
51-52. නවමෙසයමසූති සුත්තද්වයං සයහව උද්ධටං, ද්වීසුපි 

අත්ථවණ්ණනාය සරික්ඛභාවයතො. නන්ෙනට්යඨන නන්දී, රඤ්ජනට්යඨන 

රායගො. සතිපි සද්ෙත්ථයතො යභයෙ ‘‘ඉයමසං අත්ථයතො

නින්නානාකර තාො’’ති වත්වාපි පහායකධම්මයභයෙන පන ලබ්භයතව

යභෙමත්තාති ෙස්යසතුං ‘‘නිබ්බිොනුපස්සනාෙ වා’’තිආදි වුත්තං.

විරජ්ජන්යතො රාගං පජහතීති සම්බන්යධො. එත්තාවතාති ‘‘නන්දික්ඛයා

රාගක්ඛයයො’’ති එත්තාවතා. විපස්සනං නිට්ෙයපත්වා විපස්සනාකිච්චස්ස

පරියයොසායනන. රාගක්ඛොති වුට්ඨානගාමිනිපරියයොසානාය විපස්සනාය
රාගස්ස යඛපිතත්තා. අනන්තරං උප්පන්යනන අරියමග්යගන

සමුච්යඡෙවයසන නන්දික්ඛයෙොති. යතනාහ ‘‘ඉධ මග්ගං ෙස්යසත්වා’’ති.
අනන්තරං පන උප්පන්යනන අරියඵයලන පටිපස්සද්ධිවයසන 

නන්දිරාගක්ඛො සබ්බං සංකියලසයතො චිත්තං විමුච්චතීති. යතනාහ ‘‘ඵලං

ෙස්සිත’’න්ති. 

නන්දික්ඛයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අත්තදීපවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මූලපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 
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6. උපෙවග්යගො 

1. උපයසුත්තවණ්ණනා 
53. උයපතීති උපයෙො. කථමුයපති? තණ්හාමානාදිවයසනාති ආහ 

‘‘තණ්හාමානදිට්ඨිවයසනා’’ති. කථමිෙං ලබ්භතීති? ‘‘අවිමුත්යතො’’ති
වචනයතො. තණ්හාදිට්ඨිවයසන හි බද්යධො, කිං උයපතීති ආහ 

‘‘පඤ්චක්ඛන්යධ’’ති තබ්බිනිමුත්තස්ස තථා උයපතස්ස අභාවයතො. යකො
පනුයපතීති? තංසමඞ්ගීපුග්ගයලො.තණ්හාදිට්ඨිවයසනඋපගමස්ස වුත්තත්තා 

විඤ්ඤා න්ති අකුසලකම්මවිඤ්ඤාණයමවාති වෙන්ති. ජවායපත්වාති
ගහිතජවං කත්වා. යථා පටිසන්ධිං ආකඩ්ඪිතුං සමත්ථං, එවං කත්වා.

යතනාහ ‘‘පටිසන්ධී’’තිආදි. අග්ගහය කාර ං වුත්තයමව ‘‘ඔකං පහාය
අනියකතසාරී’’තිගාථාය විස්සජ්ජයන.කම්මනිමිත්තාදිවයසනපටිසන්ධියා

පච්චයභූතං ආරම්ම ං පටිසන්ධිජනකස්සකම්මස්ස වයසන යවොච්ඡිජ්ජති.

පතිට්ො න යහොති සරාගකායල විය අනුපට්ඨානයතො. අප්පතිට්ඨිතං 

විඤ්ඤාණං වුත්තප්පකායරන. අනභිසඞ්ඛරිත්වාති අනුප්පායෙත්වා
පච්චයඝායතන. 

උපයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. බීජසුත්තවණ්ණනා 
54. බීජජාතානීති ජාත-සද්යෙො පෙපූරණමත්තන්ති ආහ ‘‘බීජානී’’ති. 

වචන්ති යසතවචං. අජ්ජුකන්ති තච්ඡකං. ඵණිජ්ජකං තුලසි. අභින්නානීති

එකයෙයසනපි අඛණ්ඩිතානි. බීජත්ථාොති බීජකිච්චාය. න උපකප්පතීති 

පච්චයයො න යහොතීති ෙස්යසති. න පාපිතානීති පූතිතං න උපගතානි. 

තණ්ඩුලසාරස්සආොනයතො සාරාොනි. ආරම්මණග්ගහණවයසන විඤ්ඤාණං

තිට්ඨති එත්ථාති විඤ්ඤා ට්ඨිතියෙො. ආරම්ම වයසනාති

ආරම්මණභාවවයසන. සියනහනට්යෙනාති තණ්හායනවයසන
සිනිද්ධතාපාෙයනන, යයතො ‘‘නන්දූපයසචන’’න්ති වුත්තං. තථා හි
වියරොපිතං තං කම්මවිඤ්ඤාණං පටිසන්ධිඅඞ්කුරුප්පාෙනසමත්ථං යහොති. 

සප්පච්චෙන්ති අවිජ්ජාඅයයොනියසොනමනසිකාරාදිපච්චයයහි සප්පච්චයං. 

විරුහති විපාකසන්තානුප්පාෙනසමත්යථො හුත්වා. 

බීජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උොනසුත්තවණ්ණනා 
55. උොනං උොහරීති අත්තමනවාචං නිච්ඡායරසි. එස වුත්තප්පකායරො

උොහායරො. භුයසො නිස්සයයො උපනිස්සයයො, ොනයමව උපනිස්සයයො 

ොනූපනිස්සයෙො. එස නයයො යසයසසුපි. තත්ථ ොනූපනිස්සයයො
අන්නාදිවත්ථූසු බලවාති බලවභායවන යහොති, තස්මා උපනිස්සයබහුයලො
කාමරාගප්පහායනයනව කතපරිචයත්තා විපස්සනමනුයුඤ්ජන්යතො න
චිරස්යසව අනාගාමිඵලං පාපුණාති, තථා සුවිසුද්ධසීලූපනිස්සයයො
කාමයෙොසජිගුච්ඡයනන. යදි එවං කස්මා ඉයම ද්යව උපනිස්සයා දුබ්බලාති
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වුත්තා? විජ්ජූපමඤ්ඤාණස්යසව පච්චයභාවයතො. යසොපි
භාවනූපනිස්සයසහායලායභයනව, න යකවලං. භාවනා පන පටියවධස්ස
වියසසයහතුභාවයතො බලවා උපනිස්සයයො. තථා හි සා වජිරූපමඤාණස්ස 

වියසසපච්චයයො.යතනාහ ‘‘භාවනූපනිස්සයෙොඅරහත්තං පායපතී’’ති. 

යසොති මිලකත්යථයරො. විහාරන්ති වසනට්ඨානං. විහාරපච්චන්යත හි

පණ්ණසාලාය යථයරො විහරති. උපට්ොති එකලක්ඛයණන. කූටයගොය ො 

විෙ ගමනවීථිං. තත්ථාති අල්ලකට්ඨරාසිම්හි. උෙකමණිකානන්ති
උෙකයථවානං. 

අත්තනියෙව උපයනසි උොනකථාය වුත්තධම්මානං පරිපුණ්ණානං

අත්තනි සංවිජ්ජමානත්තා. යතනාහ ‘‘උට්ොනවතා’’තිආදි. අයඤ්හි 
මිලකත්යථයරොසික්ඛායගාරයවොසප්පතිස්යසොවත්තපටිවත්තංපූයරන්යතො

විසුද්ධසීයලො හුත්වාඨියතො, තස්මා ‘‘දුබ්බලූපනිස්සයෙ’’තිවුත්තං. යතනාහ
භගවාඋොයනන්යතො‘‘යනොචස්සං…යප.…සඤ්යඤොජනානී’’ති. 

සයචඅහංනභයවෙයන්තියදිඅහංනාමයකොචි නභයවයයංතාදිසස්ස

අහංසද්ෙවචනීයස්ස කස්සචි අත්ථස්ස අභාවයතො. තයතො එව මම

පරික්ඛායරොපිනභයවෙයතස්සචපභඞ්ගුභායවන අනවට්ඨිතභාවයතො.එවං
අත්තුද්යෙසිකභායවන පෙද්වයස්ස අත්ථං වත්වා ඉොනි කම්මඵලවයසන

වත්තුං ‘‘සයච වා පනා’’තිආදිවුත්තං. අතීතපච්චුප්පන්නවයසනසුඤ්ඤතං

ෙස්යසත්වා ඉොනි පච්චුප්පන්නානාගතවයසන තං ෙස්යසන්යතො ‘‘ඉොනි

පනා’’තිආදිවුත්තං. එවංඅධිමුච්චන්යතොතිඑදිසංඅධිමුත්තිංපවත්යතන්යතො. 

විභවිස්සතීති විනස්සිස්සති. විභයවො හි විනායසො. යතනාහ ‘‘භිජ්ජිස්සතී’’ති.

විභවෙස්සනං විභයවොති උත්තරපෙයලොයපන වුත්තන්ති ආහ 

‘‘විභවෙස්සයනනා’’ති. විභවෙස්සනං නාම අච්චන්තාය විනාසස්ස ෙස්සනං. 

තන්ති අරියමග්ගං. සාමඤ්ඤයජොතනා යහසා වියසසනිට්ඨා යහොතීති 
තතියමග්ගවයසනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

උපරිමග්ගඵලන්තිඅග්ගමග්ගඵලං.නත්ථි එතිස්සාජාතියාඅන්තරන්ති 

අනන්තරා, අනන්තරා විපස්සනා මග්ගස්ස. යගොත්රභූ පන
අනුයලොමවීථිපරියාපන්නත්තා විපස්සනාගතිකං වා සියා, 
නිබ්බානාරම්මණත්තාමග්ගගතිකංවාතිනයතනමග්යගොඅන්තරියකොනාම

යහොති. යතනාහ ‘‘විපස්සනා මග්ගස්ස ආසන්නානන්තරං නාමා’’ති. ඵලං
පන නිබ්බානාරම්මණත්තා කියලසානං පජහනවයසන පවත්තනයතො 
යලොකුත්තරභාවයතො ච කම්මමග්ගගතිකයමව, කුසලවිපාකභායවන පන
යනසං අත්යථො පයභයෙොති විපස්සනාය ඵලස්ස සියා අනන්තරතාති වුත්තං 

‘‘ඵලස්ස දූරානන්තරං නාමා’’ති. ‘‘ආසවානං ඛයයො’’ති පන අග්ගමග්යග

වුච්චමායනවිපස්සනානං ආසන්නතායවත්තබ්බයමවනත්ථි. අතසිතායෙති

න තසිතබ්යබ තාසං අනාපජ්ජිතබ්යබ. තායසොති තාසයහතු ‘‘තසති
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එතස්මා’’ති කත්වා. යසොති අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො. තිලක්ඛ ාහතන්ති

අනිච්චතාදිලක්ඛණත්තයලක්ඛිතං. මනම්හි නට්යෙොති ඊසකං නට්යඨොම්හි, 
තයතො පරම්පි තත්යථව ඨත්වා කිඤ්චි අපූරිතත්තා එව මුත්යතොති

අධිප්පායයො. ‘‘නතායසොනාම යහොතී’’තිවත්වාතස්සඅතාසභාවංෙස්යසතුං 

‘‘න හී’’තිආදි වුත්තං. කලයාණපුථුජ්ජයනො හි භයතුපට්ඨානඤායණන
‘‘සභයා සඞ්ඛාරා’’තිවිපස්සන්යතොනඋත්තසති. 

උොනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. උපාොනපරිපවත්තසුත්තවණ්ණනා 
56. චතුන්නං පරිවට්ටනවයසනාති පච්යචකක්ඛන්යධසු චතුන්නං

අරියසච්චානංපරිවට්ටනවයසන. රූපං අබ්භඤ්ඤාසින්තිසකලභූතුපාොරූපං
කුච්ඡිතභාවයතො තත්ථ ච තුච්ඡවිපල්ලාසතාය ‘‘දුක්ඛසච්ච’’න්ති
අභිවිසිට්යඨනඤායණනඅඤ්ඤාසිං පටිවිජ්ඣිං.ආහාරවයසනරූපකායස්ස
හානිවුද්ධාදීනං පාකටභාවයතො වියසසපච්චයයතො ච තස්ස 

‘‘ආහාරසමුෙො’’ති වුත්තං. දුක්ඛසමුෙයකථා නාම වට්ටකථාති 

‘‘සච්ෙන්ෙරායගො’’ති වියසයසත්වා වුත්තං. ෙන්ෙරාගග්ගහයණන ච

උපාොනකම්මාවිජ්ජාපි ගහිතා එව. පටිපන්නා යහොන්තීති අත්යථො.
වත්තමානකාලප්පයයොයගො යහස යථා ‘‘කුසලං චිත්තං උප්පන්නං

යහොතී’’ති. පතිට්ෙහන්තීති පතිට්ඨං ලභන්ති. යකවලියනොති ඉධ

විමුත්තිගුයණනපාරිපූරීතිආහ ‘‘සකලියනොකතසබ්බකිච්චා’’ති. යෙනයතති 
යයන අවසිට්යඨන යත අයසක්යඛ පඤ්ඤායපන්තා පඤ්ඤායපයයං, තං

යනසං වට්ටං යසක්ඛානං විය නත්ථි පඤ්ඤාපනාය. වට්ටන්ති කාර ං 

වට්ටනට්යඨන ඵලස්ස පවත්තනට්යඨන. අයසක්ඛභූමවායරොති 
අයසක්ඛභූමිප්පවත්ති. 

උපාොනපරිපවත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සත්තට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 
57. සත්තසු ඔකායසසූති රූපපජානනාදීසු සත්තසු ඔකායසසු. 

වුසිතවායසොති වුසිතඅරියවායසො. එත්ථාති ඉමස්මිං උද්යෙයස. යසසං නාම

ඉධ වුත්තාවයසසං. වුත්තනයෙනාති යහට්ඨා වුත්තනයයන යවදිතබ්බං. 

උස්සෙනන්දිෙන්ති උස්සන්නගුණවයතො යතොසනං සම්යමොොපනං.

ගුණකිත්තයනන පයලොභනීෙං යසක්ඛකලයාණපුථුජ්ජනානං

පසාදුප්පාෙයනන. ඉොනි වුත්තයමව අත්ථං පාකටං කාතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි
වුත්තං. 

එත්තාවතාති පඤ්චන්නං ඛන්ධානං වයසන සත්තසු ඨායනසු

යකොසල්ලදීපයනන එත්තයකන යෙසනාක්කයමන. තන්ති ආරම්මණං. 

ධාතුආදිමත්තයමවාති ධාතායතනපටිච්චසමුප්පාෙමත්තයමව. ඉයමසු

ධම්යමසූති ඉයමසු ජාතාදීසු. කම්මං කත්වාති සම්මසනකම්මං



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 
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පටුන 

නිට්ඨයපත්වාති අත්යථො. එවයමත්ථ පඤ්චන්නං ඛන්ධානං වයසන

සත්තට්ඨානයකොසල්ලපවත්තියා පයභයෙන විභජිත්වා ‘‘තිවිධූපපරික්ඛී’’ති
ෙස්යසතිධම්මරාජා. 

සත්තට්ඨානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සම්මාසම්බුද්ධසුත්තවණ්ණනා 
58. අධිකං සවියසසං පයසති පයුඤ්ජති එයතනාති අධිප්පොයසො, 

විසිට්ඨපයයොයගො. යතනාහ ‘‘අධිකපයෙොයගො’’ති. ඉමඤ්හි මග්ගන්ති 

අට්ඨඞ්ගිකං අරියමග්ගමාහ. ඉධාතිඉමස්මිංසුත්යත. අවත්තමානට්යෙනාති

බුද්ධප්පාෙයතොපුබ්යබනවත්තමානභායවන. මග්ගංජානාතීතිසමුොගමයතො
පට්ඨායසපුබ්බභාගං සසම්භාරවිසයං සඵලං සඋද්රයං අරියං මග්ගං ජානාති

අවබුජ්ඣතීති මග්ගඤ්ඤූ. විදිතන්ති අඤ්යඤසම්පි ඤාතං පටිලද්ධං

හත්ථතයල ආමලකං විය පාකටං අකාසි, තථා කත්වා යෙයසසි. අමග්යග 
පරිවජ්ජයනනමග්යගපටිපත්තීතිතස්සමග්ගකුසලතාවියඅමග්ගකුසලතාපි 

ඉච්ඡිතබ්බාති ආහ ‘‘මග්යග ච අමග්යග ච යකොවියෙො’’ති. අහං පෙමං

ගයතොතිඅහංපඨමමග්යගනසමන්නාගයතො. 

සම්මාසම්බුද්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අනත්තලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 
59. පුරාණුපට්ොයකති පුබ්යබ පධානපෙහනකායල උපට්ඨාකභූයත.

‘‘අවසවත්තනට්යඨන අස්සාමිකට්යඨන සුඤ්ඤතට්යඨන

අත්තපටික්යඛපට්යඨනා’’තිඑවං පුබ්යබවුත්යතහි.එත්තයකනොයනනාති
‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනත්තා’’ති ආරභිත්වා යාව ‘‘එවං යම විඤ්ඤාණං මා
අයහොසී’’තිඑත්තයකනසුත්තපයෙයසන. අකථිතස්යසවකථනංඋත්තරං, න

කථිතස්සාති වුත්තං ‘‘තානි ෙස්යසත්වා’’ති. සයමොධායනත්වාති

සම්පිණ්ඩිත්වා. විත්ථාරකථාති විත්ථාරයතො අට්ඨකථා. 

අනත්තලක්ඛ යමවාති තබ්බහුලතාය තප්පධානතාය ච වුත්තං. 
අනිච්චතාදීනම්පි හි තත්ථ තංදීපනත්ථයමව වුත්තත්තා තයෙව යජට්ඨං
පධානංතථා යවයනයයජ්ඣාසයයතො. 

අනත්තලක්ඛණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. මහාලිසුත්තවණ්ණනා 
60. එකන්තදුක්ඛන්තිආදීනි පොනි වුත්තනයායනව, තස්මා තත්ථ

වුත්තනයයයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. එත්ථ ච යථා සරායගො යහතු
පච්චයයො සංකියලසාය, එවං සවිපස්සයනො මග්යගො යහතු පච්චයයො ච
විසුද්ධියාති ෙට්ඨබ්බං. 

මහාලිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. ආදිත්තසුත්තවණ්ණනා 
61. එකාෙසහීති රාගාදීහි උපායාසපරියයොසායනහි එකාෙසහි

සන්තාපනට්යඨන අග්ගීහි. ද්වීසූති අට්ඨමනවයමසු. දුක්ඛලක්ඛ යමවාති
තබ්බහුලතායතප්පධානතායචවුත්තං. 

ආදිත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. නිරුත්තිපථසුත්තවණ්ණනා 
62. නිරුත්තියෙොව නිරුත්තිපථාති පථ-සද්යෙන පෙවඩ් නමාහ යථා

‘‘බීජානියයව බීජජාතානී’’ති. නිරුත්තිවයසනාති නිබ්බචනවයසන. පථා ච 

අත්ථානුරූපභාවයතො. තීණිපීති නිරුත්තිඅධිවචනපඤ්ඤත්තිපථපොනි. තථා

හි ‘‘ඵුසතීති ඵස්යසො’’තිආදිනානීහරිත්වා වචනං නිරුත්ති, ‘‘සිරීවඩ් යකො
ධනවඩ් යකො’’තිආදිනා වචනමත්තයමව අධිකාරං කත්වා පවත්තං 

අධිවචනං, ‘‘තක්යකො විතක්යකො’’තිආදිනා තංතංපකායරන ඤාපනයතො 

පඤ්ඤත්ති. අථ වා තංතංඅත්ථප්පකාසයනන නිච්ඡිතං, නියතං වා වචනං 

නිරුත්ති. අධි-සද්යෙො උපරිභායග, උපරි වචනං අධිවචනං. කස්ස උපරි? 

පකායසතබ්බස්සඅත්ථස්සාතිපාකයටොයමත්යථො. අධීනංවචනං අධිවචනං. 

යකන අධීනං? අත්යථන. අත්ථස්ස පඤ්ඤාපනත්යථන පඤ්ඤත්තීති එවං
නිරුත්තිආදිපොනං සබ්බවචයනසු පවත්ති යවදිතබ්බා. අඤ්ඤථා ‘‘ඵුසතීති
ඵස්යසො’’තිආදිප්පකායරන නිද්ධාරණවචනානංයයව නිරුත්තිතා, 
සිරිවඩ් කධනවඩ් කපකාරානයමව අභිලාපනං අධිවචනතා. ‘‘තක්යකො 
විතක්යකො’’ති එවංපකාරානයමව එකයමව අත්ථං යතන යතන පකායරන

ඤායපන්තානං වචනානං පඤ්ඤත්තිතා ච ආපජ්යජයය. අසංකිණ් ාතින

සංකිණ්ණා. යතනාහ ‘‘අවිජහිතා…යප.…අෙඩ්ඩිතා’’ති. න සංකීෙන්තීතින

සංකිරීයන්ති, න සංකීයිස්සන්ති න සංකිරීයිස්සන්තීති අත්යථො. 

අප්පටිකුට්ොති න පටික්ඛිත්තා. යස්මා භඞ්ගං අතික්කන්තං උප්පාොදි

අතික්කන්තයමවයහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘භඞ්ගයමවා’’ති.යස්මායෙසන්තරං
සඞ්කන්යතොපි අතික්කන්තන්ති වුච්චති, තස්මා තොභාවං ෙස්යසතුං 

‘‘යෙසන්තරං අසඞ්කමත්වා’’ති වුත්තං. යත්ථ යත්ථ හි සඞ්ඛාරා
උප්පජ්ජන්ති, තත්ථ තත්යථවභිජ්ජන්තිනිරුජ්ඣන්තිවිපරිණමන්තිවිනාසං

ආපජ්ජන්ති. යතනාහ ‘‘විපරි තන්ති…යප.… නට්ෙ’’න්ති. අපාකටීභූතං 
අජාතත්තාඑව. 

වසභණයගොත්තතාය වස්සභඤ්ඤා. මූලදිට්ඨිගතිකාති මූලභූතා

දිට්ඨිගතිකා, ඉමස්මිංකප්යපසබ්බපඨමං තාදිසදිට්ඨිසමුප්පාෙකා. පුනප්පුනං

ආවජ්යජන්තස්සාති අයහතුවාෙපටිසංයුත්තගන්ථං උග්ගයහත්වා
පරියාපුණිත්වා තෙත්ථං වීමංසන්තස්ස ‘‘නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයො
සත්තානං සංකියලසායා’’තිආදිනයප්පවත්තාය ලද්ධියා ආරම්මයණ
මිච්ඡාසති සන්තිට්ඨති, ‘‘නත්ථි යහතූ’’තිආදිවයසන අනුස්සවූපලද්යධ
අත්යථ තොකාරපරිවිතක්කයනහි සවිග්ගයහ විය සරූපයතො චිත්තස්ස
පච්චුපට්ඨියත චිරකාලපරිචයයන ‘‘එවයමත’’න්ති 
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නිජ්ඣානක්ඛමභාවූපගමයනනනිජ්ඣානක්ඛන්තියාතථාගහියතපුනප්පුනං
තයථව ආයසවන්තස්සබහුලීකයරොන්තස්සමිච්ඡාවිතක්යකනසමාදියමානා 
මිච්ඡාවායාමූපත්ථම්භිතා අතංසභාවං ‘‘තංසභාව’’න්ති ගණ්හන්තී
මිච්ඡාසතීති ලද්ධනාමා තංලද්ධිසහගතා තණ්හා සන්තිට්ඨති. යථාසකං
විතක්කාදිපච්චයලායභන තස්මිං ආරම්මයණ අධිට්ඨිතතාය අයනකග්ගතං
පහාය චිත්තං එකග්ගතං අප්පිතං විය යහොති මිච්ඡාසමාධිනා. යසොපි හි 
පච්චයවියසයසහි ලද්ධභාවනාබයලො ඊදියස ඨායන
සමාධානපතිරූපකිච්චකයරොයහොතියයව වාලවිජ්ඣනාදීසුවියාති ෙට්ඨබ්බං.
තථා හි අයනකක්ඛත්තුං යතනාකායරන පුබ්බභාගියයසු ජවනවායරසු
පවත්යතසුසබ්බපච්ඡියමජවනවායරසත්තජවනානිජවන්ති. තත්ථපඨයම
සයතකිච්යඡො යහොති, තථා දුතියාදීසු. සත්තයම පන ජවයන සම්පත්යත 

අයතකිච්යඡොයහොති.යතනාහ ‘‘අස්සායෙන්තස්සා’’තිආදි. ඉයමසුපීතිද්වීසුපි
ඨායනසු. 

පච්චුප්පන්නං වාති එත්ථ ඉති-සද්යෙො ආදිඅත්යථො. යතන ‘‘යයෙතං

අනාගතං නාම, නයිෙං අනාගත’’න්තිආදිකං සඞ්ගණ්හාති. යතපීති යත

වස්සභඤ්ඤාපි න මඤ්ඤංසු යලොකසමඤ්ඤාය අනතික්කමනීයයතො.

යතනාහ ‘‘අතීතංපනා’’තිආදි. ඛන්ධානං උපරි නිරුළ්හා පණ් ත්ති. 

නිරුත්තිපථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපයවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අරහන්තවග්යගො 

1. උපාදියමානසුත්තවණ්ණනා 
63. ගණ්හමායනොති ‘‘එතං මමා’’තිආදිනා ගණ්හමායනො. පායසනාති

රාගපායසන. තඤ්හි මායරො මාරපායසොති මඤ්ඤති. යතනාහ
‘‘අන්තලික්ඛචයරො පායසො, ය්වායං චරති මානයසො’’ති (සං. නි. 1.151; 

මහාව. 33). මුත්යතො නාම යහොති අනුපාදියයතො සබ්බයසො ඛන්ධස්ස 
අභාවයතො. 

උපාදියමානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-6. මඤ්ඤමානසුත්තාදිවණ්ණනා 
64-68. ‘‘එතං මමා’’තිආදිනා. මඤ්ඤනා අභිනන්ෙනා ච. 

තණ්හාෙන්යෙොති තණ්හා එව ඡන්යෙො. සා හි තණ්හායනට්යඨන තණ්හා, 
ඡන්දිකතට්යඨනඡන්යෙො.චතුත්ථංඅනිච්චලක්ඛණමුයඛනවුත්තං, පඤ්චමං 
දුක්ඛලක්ඛණමුයඛන, ඡට්ඨං අනත්තලක්ඛණමුයඛන. යසසං තීසුපි
සදිසයමවාතිවුත්තං ‘‘එයසවනයයො’’ති. 

මඤ්ඤමානසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. අනත්තනියසුත්තවණ්ණනා 
69. අනත්තනිෙන්ති න අත්තනියං. යතනාහ ‘‘න අත්තයනො

සන්තක’’න්ති. 

අනත්තනියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-10. රජනීයසණ්ඨිතසුත්තාදිවණ්ණනා 
70-72. රජනීයෙනාති රජනීයයන රාගුප්පාෙයකන. යතනාහ ‘‘රාගස්ස

පච්චෙභායවනා’’ති. රාහුලසංයුත්යත රාහුලත්යථරස්සපුච්ඡාවයසනආගතා.
ඉධ රාධත්යථරස්ස සුරාධත්යථරස්ස ච පුච්ඡාවයසන, පාළි පන සබ්බත්ථ

සදිසා.යතනාහ ‘‘වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බානී’’ති. 

රජනීයසණ්ඨිතසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අරහන්තවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ඛජ්ජනීෙවග්යගො 

1-3. අස්සාෙසුත්තාදිවණ්ණනා 
73-75. චතුසච්චයමව කථිතං අස්සාොදීනඤ්යචව සමුෙයාදීනඤ්ච

වයසන යෙසනාය පවත්තත්තා. යස්මා අස්සායෙො සමුෙයසච්චං, ආදීනයවො
දුක්ඛසච්චං, නිස්සරණං මග්ගසච්චං නියරොධසච්චඤ්චාති 
වුත්යතොවායමත්යථො; දුතියය සමුෙයස්සායෙො සමුෙයසච්චං, ආදීනයවො 
දුක්ඛසච්චං, අත්ථඞ්ගයමො නියරොධසච්චං, නිස්සරණං මග්ගසච්චන්ති
වුත්යතොවායමත්යථො; තතියංඅරියසාවකස්යසවවයසනවුත්තං. 

අස්සාෙසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අරහන්තසුත්තවණ්ණනා 
76. ෙත්තකා සත්තාවාසාති තස්මිං තස්මිං සත්තනිකායය

ආවසනට්යඨනසත්තාඑවසත්තාවාසා.යතනයත්තකාසත්තාවාසා, යතහි
සබ්යබහිපි එයත අග්ගා එයත යසට්ඨා, යය ඉයම අරහන්තාති ෙස්යසති. 

පුරිමනයෙයනවාතිපුරිමස්මිංසත්තට්ඨානයකොසල්ලසුත්යත වුත්තනයයන. 

තෙත්ථපරිදීපනාහීති ‘‘පඤ්චක්ඛන්යධ පරිඤ්ඤාය. තණ්හා යතසං න
විජ්ජති. අස්මිමායනො සමුච්ඡින්යනො’’තිආදිනා තස්ස යථානිද්දිට්ඨස්ස
සුත්තස්ස අත්ථදීපනාහි යචව ‘‘අයනජං යත අනුප්පත්තා, චිත්තං යතසං
අනාවිල’’න්තිආදිනා වියසසත්ථපරිදීපනාහි ච. ඣානමග්ගඵලපරියාපන්නං

අතිසයිතසුඛං එයතසමත්ථීති සුඛියනොති ආහ ‘‘ ාන…යප.… සුඛිතා’’ති. 

තණ්හා යතසං න විජ්ජතීති එත්ථ යතසං අපායදුක්ඛජනිකා තණ්හා න
විජ්ජතීති වුත්තං. වට්ටමූලිකාය තණ්හාය අභාවා ‘‘නන්දී යතසං න

විජ්ජතී’’ති එත්ථ වුච්චතීති. ඉමස්සපීති පි-සද්යෙන දුක්ඛස්සාභායවනපීති
දුක්ඛාභායවොවිය වට්ටමූලිකතණ්හාභායවොසම්පිණ්ඩීයතීතිෙට්ඨබ්බං.යතන
හි යත අනුපාදියසසනිබ්බානප්පත්තියා අච්චන්තසුඛිතා එවාති වුච්චන්තීති. 
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‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනයප්පවත්තියා නවවියධො. ඤාය නාති 
අග්ගමග්ගඤ්ඤායණන. 

අරහත්තං අනුප්පත්තා. අලිත්තාති අමක්ඛිතා. බ්රහ්මභූතාති බ්රහ්මභාවං
පත්තා, බ්රහ්මයතොවාඅරියමග්ගඤාණයතොභූතාඅරියායජාතියාජාතා.සත්ත 

සද්ධම්මායගොචයරොපවත්තිට්ඨානංඑයතසන්ති සත්තසද්ධම්මයගොචරා. 

නිරාසඞ්කචායරොනාමගහියතො කුයතොචිපියතසං ආසඞ්කායඅභාවයතො.

සම්මාදිට්ඨිආදීහි ෙසහි අඞ්යගහි සම්මාවිමුත්ති-සම්මාඤාණපරියයොසායනහි.

‘‘ආගුංනකයරොතී’’තිආදීහි චතූහිකාරය හි.තණ්හා යතසංන විජ්ජතීති

ඉෙම්පි තණ්හාපහානස්ස බහූපකාරතාෙස්සනං. යතනාහ ‘‘ොසකාරිකා

තණ්හාපියතසං නත්ථී’’ති. 

න විකම්පන්ති ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා. 

උද්ධං තිරිෙංඅපාචීනන්තිඑත්ථ ‘‘උද්ධංවුච්චතී’’තිආදිනාරූපමුයඛන 
අත්තභාවං ගයහත්වා පවත්යතො පඨමනයයො. කාලත්තයවයසන
ධම්මප්පවත්තිං ගයහත්වා පවත්යතො දුතියනයයො. ඨානවයසන

සකලයලොකධාතුං ගයහත්වා පවත්යතො තතියනයයො. බුද්ධාති චත්තාරි
සච්චානිබුද්ධවන්යතො. 

සීහනාෙසයමොධානන්ති සීහනාොනං සංකලනං. යලොයක අත්තයනො

උත්තරිතරස්සාභාවා අනුත්තරා. උත්තයරො තාව තිට්ඨතු පුරියසො, සදියසොපි

තාව නත්ථීති අසදිසා. සකලම්පි භවං උත්තරිත්වා භවපිට්යෙ ෙත්වා 

විමුත්තිසුයඛන සුඛිතත්තාදිවයසනඑකවීසතියාකායරහි සීහනාෙංනෙන්ති. 

අරහන්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. දුතියඅරහන්තසුත්තවණ්ණනා 
77. සුද්ධිකයමවාති සුද්ධසංඛිත්තබන්ධයමවකත්වා. 

දුතියඅරහන්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සීහසුත්තවණ්ණනා 
78. සීයහොති පරිස්සයසහනයතො පටිපක්ඛහනනයතො ච ‘‘සීයහො’ති

ලද්ධනායමො මිගාධිපති. චත්තායරොති ච සමායනපි සීහජාතිකභායව
වණ්ණවියසසාදිසිද්යධන වියසයසනචත්තායරො සීහා. යත ඉොනි නාමයතො
වණ්ණයතො ආහාරයතො ෙස්යසත්වා ඉධාධිප්යපතසීහං නානප්පකාරයතො

විභායවතුං ‘‘ති සීයහො’’තිආදි ආරද්ධං. තිණභක්යඛො සීයහො ති සීයහො 
පුරිමපයෙ උත්තරපෙයලොයපන යථා ‘‘සාකපත්ථියවො’’ති. කාළවණ්ණතාය 

කාළසීයහො. තථා පණ්ඩුසීයහො. යතනාහ ‘‘කාළසීයහො කාළගාවිසදියසො, 

පණ්ඩුසීයහො පණ්ඩුපලාසවණ් ගාවිසදියසො’’ති. රත්තකම්බලස්ස විය



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 
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පටුන 

යකසයරො යකසරකලායපොඑතස්සඅත්ථීති යකසරී. ලාඛාරසපරිකම්මකයතහි
විය පාෙපරියන්යතහීතියයොජනා. 

කම්මානුභාවසිද්ධආධිපච්චමයහසක්ඛතාහි සබ්බමගග ස්ස රාජා

සුවණ් ගුහයතොවාතිආදි ‘‘සීහස්සවිහායරොකිරියාඑවංයහොතී’’තිකත්වා
වුත්තං. 

සමං පතිට්ොයපත්වාති සබ්බභායගහි සමයමව භූමියං පතිට්ඨායපත්වා. 

ආකඩ්ඪිත්වාති පුරයතො ආකඩ්ඪිත්වා. අභිහරිත්වාති අභිමුඛං හරිත්වා. 

සඞ්ඝාතන්තිවිනාසං.වීසතියට්ඨිකංඨානං උසභං. 

සමසීයහොති සමජාතියකො සමභායගො ච සීයහො. සමායනොස්මීති

යෙසනාමත්තං, සමප්පභාවතායපි න භායති. සක්කාෙදිට්ඨිබලවතාොති
‘‘යකඅඤ්යඤඅම්යහහිඋත්තරිතරා, අථයඛො මයයමවමහාබලා’’තිඑවං
බලාතිමානනිමිත්තාය අහඞ්කාරයහතුභූතාය සක්කායදිට්ඨියා බලභායවන. 

සක්කාෙදිට්ඨිපහීනත්තාති සක්කායදිට්ඨියා පහීනත්තා නිරහඞ්කාරත්තා

අත්තසියනහස්සසුට්ඨුසමුග්ඝාටිතත්තා නභාෙති. 

තථාතථාතිසීහසදිසතාදිනායතනයතනපකායරන අත්තානංකයථසීති

වත්වාතමත්ථංවිවරිත්වාෙස්යසතුං ‘‘සීයහොති යඛො’’තිආදිවුත්තං. 

කතාභිනීහාරස්ස යලොකනාථස්ස යබොධියා නියතභාවප්පත්තියා
එකන්තභාවීබුද්ධභායවොති කත්වා ‘‘තීසු පාසායෙසු නිවාසකායලො, 
මගධරඤ්යඤොපටිඤ්ඤාොනකායලො, පායාසස්සපරිභුත්තකායලො’’තිආදිනා
අභිසම්යබොධියතො පුරිමාවත්ථාපි සීහසදිසං කත්වා ෙස්සිතා. භාවිනි, 
භූයතොපචායරොපි හි යලොකයවොහායරො. විජ්ජාභාවසාමඤ්ඤයතො භූතවිජ්ජා
ඉතරවිජ්ජාපිඑකජ්ඣංගයහත්වා පටිච්චසමුප්පාෙසම්මසනයතොතංපුයරතරං

සිද්ධං විපාකං විය කත්වා ආහ ‘‘තිස්යසො විජ්ජා වියසොයධත්වා’’ති.

අනුයලොමපටියලොමයතො පවත්තඤාණවයසන ‘‘ෙමකඤා මන්ථයනනා’’ති
වුත්තං. 

තත්ථ විහරන්තස්සාති අජපාලනියරොධමූයල විහරන්තස්ස. එකාෙසයම

දිවයසති සත්තසත්තාහයතො පරං එකාෙසයම දිවයස. අචලපල්ලඞ්යකති
ඉසිපතයනධම්මචක්කපවත්තනත්ථං නිසින්නපල්ලඞ්යක.තම්පිහියකනචි
අප්පටිවත්තියධම්මචක්කපවත්තනත්ථං නිසජ්ජාති කත්වා වජිරාසනං විය

අචලපල්ලඞ්කං වුච්චති. ඉමස්මඤ්ච පන පයෙති ‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, 
අන්තා’’තිආදිනයප්පවත්යත ඉමස්මිං සද්ධම්මයකොට්ඨායස. 

ධම්මයඝොයසො…යප.…ෙසසහස්සියලොකධාතුංපටිච්ොයෙසි ‘‘සබ්බත්ථඨිතා 

සුණන්තූ’’ති අධිට්ඨායනන. යසොළසහාකායරහීති ‘‘දුක්ඛපරිඤ්ඤා, 
සමුෙයප්පහානං, නියරොධසච්ඡිකිරියා, මග්ගභාවනා’’ති එවං එයකකස්මිං
මග්යගචත්තාරිචත්තාරිකත්වායසොළසහිආකායරහි. 
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වුත්යතොයෙව, න ඉධ වත්තබ්යබො, තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනව
යවදිතබ්යබොති අධිප්පායයො. යස්මා ච අපයරහිපි අට්ඨහි කාරයණහි භගවා

තථාගයතොති ආරභිත්වා උොනට්ෙකථාදීසුපි (උො. අට්ඨ. 18; ඉතිවු. 38) 
තථාගතපෙස්ස අත්යථො වුත්යතො එව, තස්මා තත්ථ වුත්තනයයන අත්යථො 
යවදිතබ්යබො. යදිපි භගවා න යබොධිපල්ලඞ්යක නිසින්නමත්යතොව 
අභිසම්බුද්යධො ජායතො, තථාපි තාය නිසජ්ජාය නිසින්යනොව පනුජ්ජ
සබ්බපරිස්සයං අභිසම්බුද්යධොජායතො.තථාහිතං‘‘අපරාජිතපල්ලඞ්ක’’න්ති

වුච්චති.තස්මා ‘‘ොවයබොධිපල්ලඞ්කාවා’’තිවත්වායතනඅපරිතුස්සන්යතො 

‘‘ොවඅරහත්තමග්ගඤා ාවා’’තිආහ. 

ඉතිරූපන්තිඑත්ථ ඉති-සද්යෙොනිෙස්සනත්යථො.යතනරූපංසරූපයතො

පරිමාණයතො පරිච්යඡෙයතො ෙස්සිතන්ති ආහ ‘‘ඉෙං රුප’’න්තිආදි. ‘‘ඉෙං

රූප’’න්ති හි ඉමිනා භූතුපාොයයභෙරූපං සරූපයතො ෙස්සිතං. එත්තකං

රූපන්ති ඉමිනා තං පරිමාණයතො ෙස්සිතං. තස්ස ච පරිමාණස්ස

එකන්තභාවෙස්සයනන ‘‘න ඉයතො භියෙයො රූපං අත්ථී’’ති වුත්තං. 

සභාවයතොති සලක්ඛණයතො. සරසයතොති සකිච්චයතො. පරිෙන්තයතොති

පරිමාණපරියන්තයතො. පරිච්යෙෙයතොති යත්තයක ඨායන තස්ස පවත්ති, 

තස්ස පරිච්යඡෙනයතො. පරිච්ඡින්ෙනයතොති පරියයොසානප්පත්තියතො. තං 

සබ්බං ෙස්සිතං යහොති යථාවුත්යතන විභායගන. අෙං රූපස්ස සමුෙයෙො

නාමාතිඅයංආහාරාදිරූපස්සසමුෙයයොනාම.යතනාහ ‘‘එත්තාවතා’’තිආදි. 

අත්ථඞ්ගයමොති නියරොයධො. ‘‘ආහාරසමුෙයා ආහාරනියරොධා’’ති ච
අසාධාරණයමවගයහත්වායසයසආදි-සද්යෙන සඞ්ගණ්හාති. 

පණ් ාසලක්ඛ පටිමණ්ඩිතන්ති පණ්ණාසඋෙයබ්බයලක්ඛණවිභූසිතං

සමුෙයත්ථඞ්ගමගහණයතො. ඛී ාසවත්තාති අනවයසසං සාවයසසඤ්ච
ආසවානංපරික්ඛීණත්තා. අනාගාමීනම්පිහිභයංචිත්තුත්රායසොචනයහොතීති. 

ඤා සංයවයගො භයතූපට්ඨානඤාණං. ඉතයරසං පන යෙවානන්ති

අඛීණාසයව යෙයව සන්ධාය වෙති. යභොති ධම්මාලපනමත්තන්ති වාචසිකං 
තථාලපනමත්තං. 

චක්කන්ති සත්ථු ආණාචක්කං, තං පන ධම්මයතො ආගතන්ති 

ධම්මචක්කං. තත්ථ අරියසාවකානං පටියවධධම්මයතො ආගතන්ති 

ධම්මචක්කං. ඉතයරසං යෙසනාධම්මයතොආගතන්ති ධම්මචක්කං. දුවියධපි

ඤාණං පධානන්ති ඤාණසීයසන වුත්තං ‘‘පටියවධඤා ම්පි

යෙසනාඤා ම්පී’’ති. ඉොනි තං ඤාණද්වයං සරූපයතො ෙස්යසතුං 

‘‘පටියවධඤා ං නාමා’’තිආදි වුත්තං. යස්මා චස්ස ඤාණස්ස
සුප්පටිවිද්ධත්තාභගවාතානිසට්ඨිනයසහස්සානියවයනයයානං ෙස්යසතුං 
සමත්යථො අයහොසි, තස්මා තානි සට්ඨි නයසහස්සානි යතන ඤායණන

සද්ධිංයයව සිද්ධානීති කත්වා ෙස්යසන්යතො ‘‘සට්ඨිො ච නෙසහස්යසහි 

පටිවිජ්ඣී’’ති ආහ. තිපරිවට්ටන්ති ඉෙං දුක්ඛන්ති ච, පරිඤ්යඤයයන්ති ච, 
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පරිඤ්ඤාතන්ති ච එවං තිපරිවට්ටං, තංයයව ද්වාෙසාකාරං. තන්ති

යෙසනාඤාණං පවත්යතති එස භගවා. අප්පටිපුග්ගයලොති

පතිනිධිභූතපුග්ගලරහියතො. එකසදිසස්සාතිනිබ්බිකාරස්ස. 

සීහසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ඛජ්ජනීයසුත්තවණ්ණනා 
79. විපස්සනාවයසනාති එතරහි රූපයවෙනාෙයයො අනුස්සරිත්වා

‘‘පුබ්යබපාහං එවංයවෙයනො අයහොසි’’න්ති අතීතානං රූපයවෙනාදීනං
පච්චුප්පන්යනහිවියසසාභාවෙස්සනාවිපස්සනා, තස්සාවිපස්සනායවයසන.
ය්වායං ‘‘නඉෙංඅභිඤ්ඤාවයසනා’’තිපටික්යඛයපොකයතො, තස්ස කාරණං

ෙස්යසන්යතො ‘‘අභිඤ්ඤාවයසන හී’’තිආදිමාහ. ඛන්ධපටිබද්ධා නාම

යගොත්තවණ්ණහාරාෙයයො. එවං අනුස්සරන්යතොති
යථාවුත්තවිපස්සනාවයසන අනුස්සරන්යතො. සභාවධම්මානං එව 

අනුස්සරණස්සවුත්තත්තා ‘‘සුඤ්ඤතාපබ්බ’’න්ති වුත්තං. 

යස්මා යතඑවරූපාෙයයොයනවඅත්තා, න අත්තනියාඅසාරාඅනිස්සරා, 

තස්මා තයතො සුඤ්ඤා, යතසං භායවො සුඤ්ඤතා, තස්සා ලක්ඛ ං 

රුප්පනාදිකං ෙස්යසතුං. 

කිඤ්චාති යහතුඅත්ථයජොතයක කාරයණ පච්චත්තවචනන්ති ආහ 

‘‘කිඤ්චාතිකාර පුච්ො, යකනකාරය නරූපං වයෙථා’’ති. එතන්තිඑතං

භූතුපාොයයභෙං ධම්මජාතං. යකන කාරය න රූපං නාමාති කිං කාරණං

නිස්සාය රූපන්ති වුච්චතීති අත්යථො. කාරණුද්යෙයසොති කාරණස්ස

උද්දිසනං. රුප්පතීති එත්ථ රූපං නාම සීතාදිවියරොධිපච්චයසන්නිපායතන

විසදිසුප්පත්ති. යතනාහ ‘‘සීයතනපී’’තිආදි. පබ්බතපායෙති 
චක්කවාළපබ්බතපායෙ, යසොපනතත්ථඅච්චුග්ගයතොපාකායරොවියඨියතො.

තථාහිතත්ථ සත්තාඔලම්බන්තාතිට්ඨන්ති. හත්ථපාසාගතාතිහත්ථපාසං 

ආගතා උපාගතා. තත්ථාති තස්මිං හත්ථපාසාගයත සත්යත. ඡිජ්ජිත්වාති
මුච්ඡාපත්තියා මුච්චිත්වා, අඞ්ගපච්චඞ්ගඋච්යඡෙවයසන වා පරිච්ඡිජ්ජිත්වා. 

අච්චන්තඛායර උෙයකතිආතපසන්තාපාභායවන අතිසීතභාවයමව සන්ධාය
අච්චන්තඛාරතා වුත්තා සියා. න හි තං කප්පසණ්ඨානඋෙකං
සම්පත්තිකරමහායමඝවුට්ඨං පථවීසන්ධාරකං කප්පවිනාසඋෙකං විය ඛාරං

භවිතුං අරහති, තථා සති පථවීපි විලීයයයයාති. මහිංසකරට්ෙං නාම
හිමවන්තපයෙයසඑකංරට්ඨං. 

අවීචිමහානිරයෙති සඋස්සෙං අවීචිනිරයං වුත්තං. ගඞ්ගාපිට්යෙති
ගඞ්ගාතීයර. 



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 
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පටුන 

සරන්තාගච්ෙන්තීතිසරීසපපෙස්සඅත්ථං වෙති. එතන්තිරුප්පනං.යථා
කඨිනතා පථවියා පච්චත්තලක්ඛණං, එවං රුප්පනං රූපක්ඛන්ධස්ස
පච්චත්තලක්ඛණං, සභාවභූතලක්ඛණන්තිඅත්යථො. 

පුරිමසදිසන්ති පුරියම රූපක්ඛන්යධ වුත්යතන සදිසං. තං ‘‘කින්ති 

කාරණපුච්ඡා’’තිආදිනා වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. සුඛං ඉට්ඨාරම්මණං. 

සුඛාදීනං යවෙනානං. පච්චෙයතොති ආරම්මණපච්චයයතො. අෙමත්යථොති 
‘‘සුඛාරම්මණං සුඛන්ති වුච්චතී’’ති අයමත්යථො. උත්තරපෙයලොයපන යහස

නිද්යෙයසො. යවෙෙතීතිඅනුභවති. යවෙයිතලක්ඛ ාති අනුභවනලක්ඛණා. 

නීලපුප්යඵති නීලවණ්ණපුප්යඵ. වත්යථ වාති නීලවත්යථ. වා-සද්යෙන 

වණ්ණධාතුආදිං සඞ්ගණ්හාති. අප්පනං වා ඣානං වායපන්යතො.

උප්පජ්ජනසඤ්ඤාපීති යං කිඤ්චි නීලං රූපායතනං ආරබ්භ
උප්පජ්ජනසඤ්ඤාපි, යාපකිණ්ණකසඤ්ඤාතිවුච්චති. 

රූපත්තාොති රූපභාවාය. ොගුයමවාති යාගුභාවිනයමව වත්ථුං. 

ොගුත්තාෙ යාගුභාවාය. පචතිනාම පුග්ගයලො. එවන්තියථායාගුආදිවත්ථුං
පුරියසො යාගුආදිඅත්ථාය පචති නිප්ඵායෙති, අයං එවං රුප්පනාදිසභායව
ධම්මසමූයහ යථාසකං පච්චයයහි අභිසඞ්ඛරියමායන යචතනාපධායනො
ධම්මසමූයහො පවත්තනත්ථං වියසසපච්චයයො හුත්වා යත අභිසඞ්ඛයරොති

නියරොයපති නිබ්බත්යතති. යතනාහ ‘‘පච්චයෙහී’’තිආදි. රූපයමවාති

රූපසභාවයමව, න අඤ්ඤං සභාවං. අභිසඞ්ඛයරොතීති ඉතයරහි
පච්චයධම්යමහි අධිකං සුට්ඨු පච්චයතං කයරොති. ‘‘උපගච්ඡති යායපති
ආයූහතී’’ති තස්යසව යවවචනානි. අභිසඞ්ඛරණයමව හි ආයූහනාදීනි. 

නිබ්බත්යතතීති යතසං ධම්මානං රුප්පනාදිභායවන නිබ්බත්තියා පච්චයයො

යහොතීති අත්යථො. යචතයිතලක්ඛ ස්ස සඞ්ඛාරස්සාති ඉෙං
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මානං යචතනාපධානත්තා වුත්තං. තථා හි භගවා
සුත්තන්තභාජනීයයසඞ්ඛාරක්ඛන්ධංවිභජන්යතනයචතනාවවිභත්තා. 

වාතිඞ්ග ං බ්රහතිඵලං. චතුරස්සවල්ලීති තිවුතාලතා. අඛාරිකන්ති 
ඛාරරසරහිතං, තං පන පණ්ණඵලාදි. යත්ථ යලොණරයසො අධියකො, තං 

යලොණිකන්තිආහ ‘‘යලො ොගූ’’තිආදි. අම්බිලාදියභෙං රසං. 

ආකාරසණ්ොනගහ වයසනාති නීලපීතාදිආකාරගහණවයසන යචව

වට්ටචතුරස්සාදිසණ්ඨානගහණවයසන ච. විනාපි ආකාරසණ්ොනාති

ආකාරසණ්ඨායනහි විනා, යත ඨයපත්වාපි. පච්චත්තයභෙගහ වයසනාති

තස්ස තස්ස ආරම්මණස්ස පයභෙගහණවයසන. අසම්යමොහයතොති

යාථාවයතො. වියසයසො වියසසත්ථදීපනයතො, අවියසයසො අයං ධම්යමො

අවියසසදීපනයතො. යතනාහ ‘‘වියසයසො යවදිතබ්යබො’’ති. ජානනඤ්හි
අවිසිට්ඨං, තං සමාසපෙයතොඋපසග්ගාවියසයසන්ති.තථාහිසඤ්ජානනපෙං
පච්චභිඤ්ඤාණනිමිත්තං ආකාරගහණමත්තංයබොයධති, විජානනපෙංතයතො
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විසිට්ඨවිසයගහණං. පජානනපෙං පන තයතොපි විසිට්ඨතරං පකාරයතො

අවයබොධං යබොයධති. යතනාහ ‘‘තස්සාපී’’තිආදි. 

ආරම්ම සඤ්ජානනමත්තයමවාති නීලාදියභෙස්ස ආරම්මණස්ස 
සල්ලක්ඛණමත්තයමව. අවධාරයණන ලක්ඛණපටියවධත්තං නිවත්යතති. 

යතනාහ ‘‘අනිච්ච’’න්තිආදි. ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතහි විපස්සන්තස්ස
විපස්සනාය පගුණභායව සති ඤාණවිප්පයුත්යතන චිත්යතනපි විපස්සනා 

යහොතියයවාති ආහ ‘‘අනිච්චාදිවයසන ලක්ඛ පටියවධඤ්ච පායපතී’’ති. 

පටියවධන්ති ච උපලද්ධියමව වෙති, න පටිවිජ්ඣනං. යතනාහ 

‘‘උස්සක්කිත්වා පනා’’තිආදි. උස්සක්කිත්වාති උස්සක්කායපත්වා
මග්ගපාතුභාවම්පි පායපති අසම්යමොහසභාවත්තා. යථා
ලක්ඛණපටියවධකායල සඤ්ජානනලක්ඛණවයසන
සඤ්ඤාණඅනුරූපවයසයනව පවත්තං, එවංවිඤ්ඤාණවිජානනවයසනවායං
අනුරූපවයසයනවපවත්තතීතිෙට්ඨබ්බං. 

ඉොනිතමත්ථං යහරඤ්ඤිකාදිඋපමාය විභායවතුං ‘‘ෙථාහී’’තිආදිමාහ.

හිරඤ්ඤං වුච්චති කහාපණං, හිරඤ්ඤජානයන නියුත්යතො යහරඤ්ඤයකො. 

යලොකයවොහායර අජාතා අසඤ්ජාතා බුද්ධි එතස්සාති අජාතබුද්ධි, 

බාලොරයකො. යවොහාරකුසයලො ගාමවාසී පුරියසො ගාමකපුරියසො. 

උපයභොගපරියභොගාරහත්තා උපයභොගපරියභොගං. තම්බකංසමයත්තා කූයටො. 

මහාසාරත්තා යෙයකො. අඩ් සාරත්තා කරයටො. නිහීනසාරත්තා සණ්යහො. 
එත්ථචයථා යහරඤ්ඤියකොකහාපණංචිත්තාදිභාවයතොඋද්ධංකූටාදිභාවං
රූපෙස්සනාදිවයසන උප්පත්තිට්ඨානයතොපි ජානන්යතො අයනකාකාරයතො
ජානාති, එවං පඤ්ඤා ආරම්මණං නානප්පකාරයතො ජානාති පටිවිජ්ඣති, 
තායසද්ධිංපවත්තමානවිඤ්ඤාණම්පියථාවිසයං ආරම්මණංජානාති. 

එවංස්වායංයනසංජානයනවියසයසොඅඤ්යඤසංඅවිසයයො, බුද්ධානං
එව විසයයොති ඉෙං වියසසං මිලින්ෙපඤ්යහන විභායවතුං 

‘‘යතනාහා’’තිආදිමාහ, තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

අත්තසුඤ්ඤානං සභාවධම්මානං ධම්මමත්තතාය කථිතත්තා 

‘‘අනත්තලක්ඛ ං කයථත්වා’’ති වුත්තං. යහට්ඨිමමග්ගා ච යදි අධිගතා, 

අරහත්තස්ස අනධිගතත්තා ‘‘එකයෙසමත්යතනා’’ති වුත්තං, තං
අනිච්චලක්ඛණං ෙස්යසතුං ඉෙං පබ්බමාරද්ධං, ඉතරානි ද්යව ලක්ඛණානි 
තස්සපරිහාරභායවනාතිඅධිප්පායයො. 

යස්මා පයනත්ථ ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව’’තිආදියෙසනාය තීසු
ලක්ඛයණසු ඉෙයමව පධානභායවන ෙස්සිතං, ඉෙං අප්පධානභායවනාති න

සක්කාවත්තුං, තස්මා ‘‘තීණිලක්ඛ ානි සයමොධායනත්වාෙස්යසතුම්පී’’ති

වුත්තං. අපචිනාතීති අපචයගාමිධම්යම නිවත්යතති එකංසයතො

අපචයගාමිපටිපොය පරිපූරණයතො. යතනාහ ‘‘යනොආචිනාතී’’තිආදි. වට්ටං 
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විනායසතීතිවිධමතිඅෙස්සනංගයමති. යනවචිනාතීතින වඩ්ය ති. තයෙවාති

තං වට්ටං එව. විස්සජ්යජතීති ඡඩ්ය ති. විකිරතීති විද්ධංයසති. විධූයපතීති
වට්ටත්තයසඞ්ඛාතං අග්ගික්ඛන්ධං විගතධූමං විගතසන්තාපං කයරොතීති

අත්යථොතිආහ ‘‘නිබ්බායපතී’’ති. 

එවං පස්සන්තිආදි අනාගාමිඵයල ඨිතස්ස අරියසාවකස්ස

අග්ගමග්ගඵලාධිගමායයෙසනාතිඅධිප්පායයනාහ ‘‘වට්ටං විනායසත්වාඨිතං

මහාඛී ාසවං ෙස්යසස්සාමී’’ති. ඛීණාසවස්ස අනාගතභාවෙස්සනංයයව, 
සබ්බා චායං යහට්ඨිමා යෙසනා සුද්ධවිපස්සනාකථා, සහපඨමමග්ගා වා

සහවිජ්ජූපමධම්මා වා විපස්සනාකථාති ෙස්යසන්යතො ‘‘එත්තයකන 

ොයනනා’’තිආදිමාහ. 

නමස්සන්තියෙව මහතා ගාරවබහුමායනන. යතනාහ ‘‘නයමො යත

පුරිසාජඤ්ඤා’’තිආදි. තත්ථ නිෙස්සනං ෙස්යසන්යතො ‘‘ආෙස්මන්තං

නීතත්යථරංවිො’’තිවත්වාතමත්ථං විභායවතුං ‘‘යථයරො’’තිආදිමාහ.තත්ථ 

ඛුරග්යගයෙවාති යකයසොයරොපනත්ථං ඛුරධාරාය අග්යග සීයස ඨපියත 

තචපඤ්චකකම්මට්ඨානමුයඛන භාවනං අනුයුඤ්ජන්යතො අරහත්තං පත්වා. 

බ්රහ්මවිමානාතිබ්රහ්මානංනිවාසභූතාවිමානා. 

ඛජ්ජනීයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. පිණ්ය ොලයසුත්තවණ්ණනා 
80. අපකරීයති එයතනාති අපකර ං, පෙං. අපකරණං පකරණං

කාරණන්ති අත්ථයතො එකං. යතනාහ ‘‘කිස්මඤ්චියෙව කාරය ’’ති. 

නීහරිත්වාති අත්තයනො සමීපචාරභාවයතො අපයනත්වා. තථාකරණඤ්ච
එවයමයත එත්තකම්පි අප්පටිරූපං අකත්වා ආයතිං සම්මා

පටිපජ්ජිස්සන්තීති. ලද්ධබලාති ලද්ධඤාණබලා. 

එකද්වීහිකාොති එයකකස්ස යචව ද්වින්නං ද්වින්නඤ්ච ඊහිකා ගති

උපසඞ්කමනා එකද්වීහිකා. යතනාහ ‘‘එයකයකො යචව ද්යව ද්යව ච

හුත්වා’’ති. පුථුජ්ජනානං සමුදිතානං නාම කිරියා තාදිසීපි සියාති වුත්තං 

‘‘යකළිම්පි කයරෙු’’න්ති. පරිකප්පනවයසන සම්මාසම්බුද්ධං උද්දිස්ස
යපසලාභික්ඛූපිඑවංකයරොන්තීති. 

යුගන්ධරපබ්බතාදීනං අන්තයර සීෙන්තරං සමුද්ෙං නාම. තත්ථ කිර 
වායතොනවායති, පතිතංයං කිඤ්චිපිසීෙන්තරනදියංවිලීයන්තා සීෙන්යතව, 
තස්මා තං පරිවායරත්වා ඨිතා යුගන්ධරාෙයයොපි සීෙපබ්බතා නාම. තං

සන්ධාය වුත්තං ‘‘සීෙන්තයර සන්නිසින්නං මහාසමුද්ෙං විො’’ති. 

ආහාරයහතූතිආමිසයහතුසප්පියතලාදිනිමිත්තං, යතසං පණාමනා. 
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පච්ඡිමන්ති නිහීනං. යතනාහ ‘‘ලාමක’’න්ති, ලාමකන්යතො
ඉධාධිප්යපයතො– 

‘‘මිගානංයකොට්ඨුයකොඅන්යතො, පක්ඛීනංපනවායයසො; 
එරණ්ය ොඅන්යතොරුක්ඛානං, තයයොඅන්තාසමාගතා’’ති.– 

ආදීසු (ජා. 1.3.135) විය. උලතීති අභිචරති. අභිසපන්ති එයතනාති 

අභිසායපො. අභිසාපවත්ථු පිණ්යෙොලයං. අත්යථො ඵලං වයසො එතස්සාති

අත්ථවසං, කාරණං, තම්පි යතසුඅත්ථි, තත්ථනියුත්තාති අත්ථවසිකා. 

අන්යතො හෙයස්සඅබ්භන්තයර අනුපවිට්ො යසොකවත්ථූහි. 

අභිජ් ායිතාති අභිජ්ඣායනසීයලො. අභිණ්හප්පවත්තියා යචව

බහුලභායවන ච බහුලරායගො. පූතිභායවනාති කුථිතභායවන. බයාපායෙො හි
උප්පජ්ජමායනො චිත්තං අපගන්ධං කයරොති, න සුචිමනුඤ්ඤභාවං. 

භත්තනික්ඛිත්තකායකො විොති ඉෙං භත්තට්ඨානස්ස අසරයණන කාකස්ස
නට්ඨසතිතා පඤ්ඤායතීති කත්වා වුත්තං, න භත්තනික්ඛිත්තතාය. 

අසණ්ඨියතොතිඅසණ්ඨිතචිත්යතො. කට්ෙත්ථන්තිකට්යඨනකත්තබ්බකිච්චං. 

පාපවිතක්යකහි කයතො, තස්මා යත අනවයසසයතො පහාතබ්බාති 

ෙස්සනත්ථං. ද්වින්නං වුත්තත්තා එයකො පුබ්බභායගො, ඉතයරො මිස්සයකොති

වත්තුං යුත්තන්ති අධිප්පායයන ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි වුත්තං. එවං තං
භායවන්තස්ස නිරුජ්ඣන්තිඑවාතිඑයකකමිස්සකතාවයසනගයහතබ්බන්ති
යපොරාණා.උපරි තිපරිවට්ටයෙසනායඅනිමිත්තසමාධියයවදීපියතො.යතනාහ 

‘‘ොවඤ්චිෙ’’න්ති. නිද්යෙොයසොති වීතරාගාදිනානිද්යෙොයසො. 

පිණ්ය ොලයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පාලියලයයසුත්තවණ්ණනා 
81. පරිොදිණ් රූපචිත්තාති රාගාදීහි පරියාදියිත්වා යඛයපත්වා

ගහිතචිත්තා. 

භගවයතො චායරො විදියතො පරිචයවයසන. සත්ථා පරියභොගං කයරොති 

අනුග්ගණ්හන්යතො‘‘එවංහිස්ස දුග්ගතියමොක්යඛොභවිස්සතී’’ති. අඤ්ඤත්රාති
විනා. 

නායගනාති බුද්ධනායගන අඞ්කුසරහියතන. තයතො එව උජුභූයතන 

චිත්යතන. ඊසාෙන්තස්ස නඞ්ගලසදිසෙන්තස්ස හත්ථියනො එවං චිත්තං

සයමති. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘ෙයෙයකො රමතී වයන’’ති. එයතන
කායවියවයකනරතිසාමඤ්ඤංවෙති. 

අත්තයනොධම්මතාොතිපකතියාසයයමව. 



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 

33 

පටුන 

ආසවානං ඛයෙොති ඉධ අරහත්තං අධිප්යපතං, තං පන

අග්ගමග්ගානන්තරයමවාති ආහ ‘‘මග්ගානන්තරං අරහත්තඵල’’න්ති.
විචයයොයෙසනාපඤ්ඤාඅධිප්යපතා, සාචඅයනකධාපවත්තාඑවාති වුත්තං 

‘‘විචෙයසො’’ති, අයනකක්ඛත්තුං පවත්තමානාපි විචයයො එවාති කත්වා 

‘‘විචයෙනා’’තිඅත්යථොවුත්යතො. සාසනධම්යමොතිසීලක්ඛන්ධාදිපරිදීපයනො

පරියත්තිධම්යමො. පරිවිතක්යකොඋෙපාදි ‘‘චත්තායරොසතිපට්ඨානා’’තිආදිනා, 
එවං යකොට්ඨාසයතො පරිච්ඡිජ්ජ යෙසියත මයා ධම්යමකතමස්ස ජානනස්ස
අන්තරා ආසවානං ඛයයො යහොතීති එකච්චස්ස කඞ්ඛා යහොතියයවාති

අධිප්පායයො. දිට්ඨි එව සමනුපස්සනා දිට්ඨිසමනුපස්සනා. දිට්ඨිසඞ්ඛායරොති
දිට්ඨිපච්චයයො සඞ්ඛායරො. තයතො එව තණ්හාපච්චයයො යහොතීති වුත්තං 

‘‘තයතොයජො යසො සඞ්ඛායරො’’ති. තයතො තණ්හායතො යසො සඞ්ඛායරො

ජායතොති චතූසු එස දිට්ඨිසඞ්ඛායරො දිට්ඨූපනිස්සයයො සඞ්ඛායරො ජායති. 

අවිජ්ජාසම්ඵස්යසොති අවිජ්ජාසම්පයුත්තසම්ඵස්යසො. එවයමත්ථ භගවා 
සළායතනනාමරූපවිඤ්ඤාණානිසඞ්ඛාරපක්ඛිකායනවකත්වාෙස්යසති. 

එත්තයකොයනති‘‘ඉධභික්ඛයවඅස්සුතවා පුථුජ්ජයනො’’තිආදිංකත්වා

යාව ‘‘න යම භවිස්සතී’’ති එත්තයක ඨායන. ගහිතගහිතදිට්ඨින්ති
සක්කායදිට්ඨියා ‘‘යසො අත්තා, යසො යලොයකො’’තිආදිනා පවත්තං
සස්සතදිට්ඨිං, යනො චස්සං, යනො ච යම සියා’’තිආදිනා පවත්තං 
උච්යඡෙදිට්ඨින්ති තථා තථා ගහිතදිට්ඨිං. ‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, යසොපි

සඞ්ඛායරො අනිච්යචො’’තිආදියෙසනාය විස්සජ්ජායපන්යතො ආගයතො. තත්ථ 
තත්යථවාස්ස උප්පන්නදිට්ඨිවියවචනයතො ඉමිස්සා යෙසනාය 

පුග්ගලජ් ාසයෙන පවත්තිතතා යවදිතබ්බා, යතවීසතියා ඨායනසු

අරහත්තපාපයනන යෙසනාවිලායසො. තයතොයජො යසො සඞ්ඛායරොති තයතො
විචිකිච්ඡාය පච්චයභූතතණ්හායතො ජායතො විචිකිච්ඡාය සම්පයුත්යතො
සඞ්ඛායරො. යදි සහජාතාදිපච්චයවයසන තයතො තණ්හායතො ජායතොති
තයතොයජො සඞ්ඛායරොති වුච්යචයය, ඉෙමයුත්තන්ති ෙස්යසන්යතො 

‘‘තණ්හාසම්පයුත්ත…යප.…ජාෙතී’’තියචොයෙති.ඉතයරොඋපනිස්සයයකොටි 

ඉධාධිප්යපතාතිෙස්යසන්යතො ‘‘අප්පහීනත්තා’’තිවත්වා ‘‘ෙස්සහී’’තිආදිනා
තමත්ථං විවරති. න හි තණ්හාය විචිකිච්ඡා සම්භවති. යදි අසති
සහජාතයකොටියාඋපනිස්සයයකොටියාතණ්හාපච්චයා විචිකිච්ඡායසම්භයවො

එව. දිට්ඨිොපීති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨියාපි. යතනාහ ‘‘චතූසු හී’’තිආදි. වීසති 
සක්කායදිට්ඨියයො සස්සතදිට්ඨිං උච්යඡෙදිට්ඨිං විචිකිච්ඡඤ්ච පක්ඛිපිත්වා 
පච්යචකං අනිච්චතාමුයඛන විපස්සනං ෙස්යසත්වා අරහත්තං පායපත්වා

යෙසනා නිට්ඨාපිතාතිආහ ‘‘යතවීසතිොොයනසූ’’තිආදි. 

පාලියලයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පුණ්ණමසුත්තවණ්ණනා 
82. දිස්සති අපදිස්සතීති යෙයසො, කාරණං, තඤ්ච යඛො ඤාපකං

ෙට්ඨබ්බං. යඤ්හි යසො ජානිතුකායමො රුප්පනාදිසභාවං, පඨමං පන සරූපං 
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පටුන 

පුච්ඡිත්වා පුන තස්ස වියසයසො පුච්ඡිතබ්යබොති පඨමං ‘‘ඉයම නු

යඛො’’තිආදිනාපුච්ඡංකයරොති, ඉධාපිචයසොවියසයසොඑව තස්සභික්ඛුයනො

අන්තන්තිෙස්යසති. අජානන්යතොවිෙ පුච්ෙති යතසංයහතුන්තිඅධිප්පායයො. 

තණ්හාෙන්ෙමූලකා පභවත්තා. පඤ්චුපාොනක්ඛන්ධාති එත්ථ 
වියසසයතො තණ්හුපාොනස්ස ගහණං ඉතරස්ස තග්ගහයණයනව ගහිතං

තෙවිනාභාවයතොතිඡන්ෙරායගොඑවඋද්ධයටො. ඉෙන්තිතප්පඤ්හපටික්ඛිපනං.
යදිපි ඛන්ධා උපාොයනහි අසහජාතාපි යහොන්ති උපාොනස්ස
අනාරම්මණභූතාපි, උපාොනං පන යතහි සහජාතයමව, තොරම්මණඤ්ච 
යහොතියයවාතිෙස්යසති.නහිඅසහජාතංඅනාරම්මණඤ්චඋපාොනංඅත්ථීති.

ඉොනිතමත්ථං විවරිත්වාෙස්යසතුං ‘‘තණ්හාසම්පයුත්තස්ම’’න්තිආදි වුත්තං, 

තංසුවිඤ්යඤයයයමව. ආරම්ම යතොතිආරම්මණකරණයතො. ‘‘එවංරූයපො
සිය’’න්ති එවංපවත්තස්ස ඡන්ෙරාගස්ස ‘‘එවංයවෙයනො සිය’’න්ති 
එවංපවත්තියා අභාවයතො තත්ථ තත්යථව නතසඞ්ඛාරා භිජ්ජන්ති, තස්මා 
රූපයවෙනාරම්මණානං ඡන්ෙරාගාදීනං අභාවයතො අත්යථව 

ෙන්ෙරාගයවමත්තතා. ඡන්ෙරාගස්ස පහානාදිවයසන 

ඡන්ෙරාගපටිසංයුත්තස්ස අපුච්ඡිතත්තා, ‘‘අනුසන්ධි න ඝටිෙතී’’ති වුත්තං. 

කිඤ්චාපි න ඝටිෙතීති අඤ්ඤස්යසව පුච්ඡිතත්තා, තථාපි සානුසන්ධිකාව

පුච්ො, තයතො එව සානුසන්ධිකං විස්සජ්ජනං. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘යතසං

යතස’’න්තිආදිනා. යතන අජ්ඣාසයානුසන්ධිවයසන සානුසන්ධිකායනව
පුච්ඡාවිස්සජ්ජනානීතිෙස්යසති. 

පුණ්ණමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඛජ්ජනීයවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. යථරවග්යගො 

1. ආනන්ෙසුත්තවණ්ණනා 
83. පටිච්චාති නිස්සයං කත්වා. ‘‘එයසොහමස්මී’’ති දිට්ඨිග්ගායහො, 

‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති මානග්ගායහො ච තණ්හාවයසයනව යහොන්තීති

තණ්හාපිතථාපවත්තියාපච්චයභූතාතථාපවත්තිඑවාතිවුත්තං ‘‘අස්මීතිඑවං

පවත්තං තණ්හාමානදිට්ඨිපපඤ්චත්තෙං යහොතී’’ති. ෙහරසද්යෙො 

බාලොරයකපි පවත්තතීති තයතො වියසසනත්ථං ‘‘යුවා’’ති වුත්තං. යුවාපි

එයකො අමණ් නසීයලොති තයතො වියසසනත්ථං ‘‘මණ්ෙනකජාතියකො’’ති

වුත්තං. යතන මුඛනිමිත්තපච්චයවක්ඛණස්ස සබ්භාවං ෙස්යසති. තන්ති

ආොසමණ් ලං ඔයලොකයයතො. පරම්මුඛං හුත්වා පඤ්ඤායෙය්ොති යදි
පුරත්ථිමදිසාභිමුඛං හුත්වා ඨිතං, මුඛනිමිත්තම්පි පුරත්ථිමදිසාභිමුඛයමව
හුත්වා පඤ්ඤායයයයාති අත්යථො. යදිපි පරස්ස සදිසස්ස මුඛං භයවයය, 

තථාපි කාචි අසදිසතා භයවයයාති වුත්තං ‘‘වණ් ාදීහි අසදිසං හුත්වා

පඤ්ඤායෙෙයා’’ති. නිභාසරූපන්ති පටිභාසරූපං. නිභාසරූපං තාව

කංසාදිමයය පභස්සයරමණ් යලපඤ්ඤායතු, උෙයකපනකථන්ති ‘‘යකන 
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කාරය නා’’ති පුච්ඡති. ඉතයරො ‘‘මහාභූතානං විසුද්ධතාො’’ති වෙන්යතො
තත්ථාපි යථාලද්ධපභස්සරභායවයනවාති ෙස්යසති. එත්ථ ච
මණ් නජාතියකො පුරියසො විය පුථුජ්ජයනො, ආොසතලාෙයයො විය
පඤ්චක්ඛන්ධා, මුඛනිමිත්තංවිය ‘‘අස්මී’’තිගහණං, මුඛනිමිත්තංඋපාොය
දිස්සමානරූපාදි විය ‘‘අස්මී’’ති සති ‘‘අහමස්මී’’ති ‘‘පයරොස්මී’’තිආෙයයො

ගාහවියසසා. අභිසයමයතොතිඅභිසමියතො, අයයමවවාපායඨො. 

ආනන්ෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. තිස්සසුත්තවණ්ණනා 
84. මධරකං වුච්චති කායය විභාරන්ති ආහ – ‘‘මධුරකජායතො විොති

සඤ්ජාතගරුභායවො විො’’ති. ගරුභායව සති ලහුතා අයනොකාසාව, තථා

මුදුතා කම්මඤ්ඤතා චාති වුත්තං ‘‘අකම්මඤ්යඤො’’ති. ‘‘කායය’’ති

ආයනත්වා වත්තබ්බං. න පක්ඛාෙන්තීති පකාසා හුත්වා න ඛායන්ති.

යතනාහ ‘‘න පාකටා යහොන්තී’’ති. උපට්ෙහන්තීති උපතිට්ඨන්ති. න

දිස්සතීතිගහණංනගච්ඡති. මහාවිචිකිච්ොතිඅට්ඨවත්ථුකායසොළසවත්ථුකා

චවිමති. නහිඋප්පජ්ජති පරිපක්කකුසලමූලත්තා. 

කාමානයමතං අධිවචනන්ති පෙං උද්ධරිත්වා යයන අධිප්පායයන
භගවතානින්නංපල්ලලංකාමානංනිෙස්සනභායවනආභතං, තංඅධිප්පායං 

විභායවතුං ‘‘ෙථාහී’’තිආදිවුත්තං. 

තිස්සසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. යමකසුත්තවණ්ණනා 
85. දිට්ඨි එව දිට්ඨිගතං ‘‘ගූථගතංමුත්තගත’’න්ති(ම.නි.2.119; අ.නි.

9.11) යථා. දිට්ඨිගතංනාමජාතං ඛන්ධවිනිමුත්තස්සසත්තස්ස ගහිතත්තා. 

කුපියතති දිට්ඨිසඞ්ඛාතයරොයගනකුපියත. පග්ගය්හාති යතසං භික්ඛූනං
සන්තියක විය යථරස්ස සාරිපුත්තස්ස සම්මුඛා අත්තයනො ලද්ධිං පග්ගය්හ

‘‘එවංඛ්වාහ’’න්තිඑවං නිච්ඡයයන වත්තුංඅසක්යකොන්යතො. 

අනුයෙොගවත්තං නාම යයන යුත්යතො, තස්ස අත්තයනො ගාහං

නිජ්ඣානක්ඛන්තියාවයාථාවයතොපයවෙනං. යථරස්ස අනුයෙොයගභුම්මන්ති
‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො යමකා’’තිආදිනා යථයරන කථිතපුච්ඡාය

භුම්මනිද්යෙයසො. සයච තං ආවුයසොති ඉෙන්ති ‘‘සයච තං, ආවුයසො’’ති

එවමාදිකං ඉෙං වචනං. එතන්ති යමකත්යථරං. අඤ්ඤන්ති අරහත්තං.
වත්තබ්බාකායරන වෙන්යතො අත්ථයතො අරහත්තං බයාකයරොන්යතො නාම
යහොතීතිඅධිප්පායයනවෙති. 
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එතස්ස පෙමමග්ගස්සාති එතස්ස ඉොනියයව තිපරිවට්ටයෙසනාවසායන

තයා අධිගතස්ස පඨමමග්ගස්ස. චතූහි යෙොයගහීති අත්තයතො පියයතො
උොසිනයතොයවරියතොතිචතූහිපි උප්පජ්ජනඅනත්ථයයොයගහි. 

උයපතීතිතණ්හුපයදිට්ඨුපයයහිඋපාදියති තණ්හාදිට්ඨිවත්ථුංපප්යපොති. 

උපාදිෙතීතිෙළ්හග්ගාහං ගණ්හාති. අධිතිට්ෙතීතිඅභිනිවිස්සතිට්ඨති.කින්ති? 

‘‘අත්තා යම’’ති. පච්චත්ථිකා යම එයතති එයත රූපයවෙනාෙයයො
පඤ්චුපාොනක්ඛන්ධා මය්හං පච්චත්ථිකා අනත්ථාවහත්තාති

විපස්සනාඤායණනඤත්වා. විපස්සනාෙ යෙොයජත්වාතිවිපස්සනායඛන්යධ
යයොයජත්වා. 

යමකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අනුරාධසුත්තවණ්ණනා 
86. තස්යසව විහාරස්සාති මහාවයන යස්මිං විහායර භගවා විහරති, 

තස්යසව විහාරස්ස. ඉයමති අඤ්ඤතිත්ථියා. යස්මා අයං යථයරො ඨපනීයං
පඤ්හං ඨපනීයභායවන න ඨයපසි, තස්මා. අඤ්ඤතිත්ථියා…යප.…

එතෙයවොචුං.යතනාහ ‘‘එකයෙයසන සාසනසමෙංජානන්තා’’ති. 

ගහිතයමව යහොති තයතො පයගව සිද්ධත්තා. යතනාහ ‘‘තස්ස

මූලත්තා’’ති. එවන්ති‘‘දුක්ඛඤ්යචවපඤ්ඤයපමි, දුක්ඛස්සචනියරොධ’’න්ති 

එවං. වට්ටවිවට්ටයමවාතිපඤ්චන්නංපනඛන්ධානං සමනුපස්සනායවයසන
වට්ටං, ‘‘එවංපස්ස’’න්තිආදිනාවිවට්ටංකථිතයමව. 

අනුරාධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. වක්කලිසුත්තවණ්ණනා 
87. නගරමජ්ය  මහාආබායධො උප්පජ්ජීති නගරමජ්යඣන

ආගච්ඡන්යතො කම්මසමුට්ඨායනො මහන්යතො ආබායධො උප්පජ්ජති. 

සමන්තයතො අයධොසීති සබ්බභායගන පරිප්ඵන්දි. ඉරිොපථං ොයපතුන්ති

සයනනිසජ්ජාදියභෙං ඉරියාපථං පවත්යතතුං. නිවත්තන්තීති ඔසක්කන්ති, 

පරිහායන්තීති අත්යථො. අධිගච්ෙන්තීති වඩ් න්ති. සත්ථු ගුණසරීරං නාම 

නවවිධයලොකුත්තරධම්මාධිගමමූලන්ති කත්වා වුත්තං ‘‘නවවියධො

හි…යප.… කායෙොනාමා’’ති, යථාසත්තානංකායයොපටිසන්ධිමූලයකො. 

කාළසිලායං කතවිහායරො කාළසිලාවිහායරො. මග්ගවියමොක්ඛත්ථාොති

අග්ගමග්ගවියමොක්ඛාධිගමාය. යෙවතාති සුද්ධාවාසයෙවතා. අලාමකං නාම 

පුථුජ්ජනකාලකිරියායඅභාවයතො.යතනාහ ‘‘යථයරොකිරා’’තිආදි. එකංද්යව

ඤා ානීති එකං ද්යව පච්චයවක්ඛණඤාණානි සභාවයතො අවස්සං
උප්පජ්ජන්ති, අයං ධම්මතා. මග්ගඵලනිබ්බානපච්චයවක්ඛණානි

තංතංමග්ගවුට්ඨායන උප්පජ්ජන්ති එව. එකං ද්යවති වචනං
උප්පන්නභාවෙස්සනත්ථංවුත්තං. 
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ධූමාෙනභායවො ධූමාකාරතා, තථා තිමරාෙනභායවො. 

වක්කලිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අස්සජිසුත්තවණ්ණනා 
88. පස්සම්භිත්වාති නියරොයධත්වා. යනොචස්වාහන්තියනොචසු අහං. 

පරිහායි කුප්පධම්මත්තා. එතන්ති සමාධිමත්තසාරං, සීලමත්යත පන

වත්තබ්බයමව නත්ථි. කථං යහොතීති කථං අභිනන්ෙනා යහොති. දුක්ඛං 

පත්වාති දුක්ඛුප්පත්තියහතු සුඛං පත්යථති ‘‘එවං යම දුක්ඛපරිළායහො න 

භවිස්සතී’’ති. ෙෙග්යගනාති යයන භායගන. ‘‘දුක්ඛං පත්යථතියෙවා’’ති

වත්වා තත්ථ කාරණමාහ ‘‘සුඛවිපරි ායමන හී’’තිආදි. සුඛවිපරිවත්යත
සුඛවිපරිණාමදුක්ඛං, තස්මා සුඛං අභිනන්ෙන්යතො අත්ථයතො දුක්ඛං
අභිනන්ෙතිනාම. 

අස්සජිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. යඛමකසුත්තවණ්ණනා 
89. අත්තනිෙන්ති දිට්ඨිගතිකපරිකප්පිතස්ස අත්තයනො සන්තකං.

යතනාහ ‘‘අත්තයනො පරික්ඛාරජාත’’න්ති. තණ්හාමායනො අධිගයතො 
අරහත්තස්ස අනධිගතත්තා, යනො දිට්ඨිමායනො අධිගයතො, තථා
කාමරාගබයාපාොපි. අනාගාමීකිර යඛමකත්යථයරො, ‘‘සකොගාමී’’තියකචි

වෙන්ති. සන්ධාවනිකාොති සඤ්චරයණන. යතනාහ ‘‘පුනප්පුනං

ගමනාගමයනනා’’ති. චතුක්ඛත්තුං ගමනාගමයනනාති චතුක්ඛත්තුං

ගමයනන චආගමයනන ච. යතනාහ – ‘‘තං දිවසං ද්වියෙොජනං අද්ධානං

ආහිණ්ඩී’’ති. ඤත්වාතිඅජ්ඣාසයංඤත්වා. යථයරොති යඛමකත්යථයරො. 

රූපයමව අස්මීති වෙතීති රූපක්ඛන්ධයමව ‘‘අස්මී’’ති ගාහස්ස වත්ථුං

කත්වාවෙති. අධිගයතො තණ්හාමායනො. 

අණුසහගයතොති අණුභාවං ගයතො. යතනාහ ‘‘සුඛුයමො’’ති. තයෙො ඛාරා

විෙ තිස්යසො අනුපස්සනා චිත්තසංකියලසස්සවියසොධනයතො. සීලගන්ධාදීහි 
ගුණගන්යධහි. 

කයථතුන්ති උද්යෙසවයසන කයථතුං. පකායසතුන්ති නිද්යෙසවයසන

තමත්ථං පකායසතුං. ජානායපතුන්ති කාරණවයසන ජානායපතුං. 

පතිට්ොයපතුන්ති කථායපතුං. විවටං කාතුන්ති උොහරණං වණ්යණත්වා

පාකටං කාතුං. සුවිභත්තං කාතුන්ති අන්වයයතො බයතියරකයතො සුට්ඨු, 

විභත්තං කාතුං. උත්තානකං කාතුන්ති උපනයනිගයමහි තමත්ථං විභූතං 

කාතුං. අඤ්යඤනනීහායරනාතිවිපස්සනාවිමුත්යතන චිත්තාභිනීහායරන. 

යඛමකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. ඡන්නසුත්තවණ්ණනා 
90. මක්ඛීති ගුණමක්ඛනලක්ඛයණන මක්යඛන සමන්නාගයතො. 

පළාසීති යුගග්ගාහලක්ඛයණන පළායසන සමන්නාගයතො. එතං අයවොචාති
‘‘ඔවෙන්තුමං…යප.… පස්යසයය’’න්තිඑතංඅයවොච. 

යථරන්ති ඡන්නත්යථරං. අත්තයනො දුග්ගහයණනකඤ්චි උපාරම්භම්පි

කයරයය.යතනවුත්තං ‘‘එවංකිර යනසංඅයහොසී’’තිආදි. නිද්යෙොසයමවස්ස

කත්වාතිආදියතො අනුරූපත්තයමවකත්වාසද්ධම්මංකයථස්සාමාති. 

පරිතස්සනා උපාොනන්ති භයපරිතස්සනා දිට්ඨුපාොනං. අනත්තනි සති
අනත්තකතානි කම්මානි කමත්තානං ඵුසිස්සන්තීති භයපරිතස්සනා යචව

දිට්ඨුපාොනඤ්ච උප්පජ්ජති. පටිනිවත්තතීති යථාරද්ධවිපස්සනායතො
පටිනිවත්තති, නාසක්ඛීති අත්යථො. කස්මා පයනතස්ස

විපස්සනමනුයුඤ්ජන්තස්ස එවං අයහොසීති තත්ථ කාරණං වෙති ‘‘අෙං

කිරා’’තිආදිනා. එවන්ති ‘‘යකො නු යඛො යම අත්තා’’ති එවං න යහොති. 

තාවතිකා විස්සත්ථීති ‘‘මය්හං ධම්මං යෙයසතූ’’ති වුත්තවිස්සායසො අත්ථීති
අත්යථො.ඉෙංකච්චානසත්ථං අද්ෙසාතියයොජනා.‘‘ද්වයනිස්සියතො, කච්චාන, 

යලොයකො’’තිආදි දිට්ඨිවිනියවෙනා. ‘‘එයත යත, කච්චාන, උයභො අන්යත 

අනුපගම්මා’’තිආදි බුද්ධබලදීපනා. 

ඡන්නසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. රාහුලසුත්තාදිවණ්ණනා 
91-92. එතානි සුත්තානි. ඉධාගතානීති ඉමස්මිං වග්යග ආනීතානි

සඞ්ගීතිකායරහීති. 

රාහුලසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යථරවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පුප්ඵවග්යගො 

1. නදීසුත්තවණ්ණනා 
93. පබ්බයතෙයාති පබ්බතයතොආගතා.තයතොඑව ඔහාරිනී. යතනස්සා 

චණ් යසොතතං ෙස්යසති. දූරං ගච්ඡතීති දූරඞ්ගමා. යතනස්සා මයහොඝතං
ෙස්යසති. 

යසොයතති වට්ටයසොයත. චතූහි ගායහහීති ‘‘රූපං අත්තයතො

සමනුපස්සතී’’තිආදිනයප්පවත්යතහි චතූහි ගායහහි. පලුජ්ජනත්තාති

ඡින්නත්තා. යසොකාදිබයසනප්පත්තීතියසොකාදිඅනත්ථුප්පත්ති. 

නදීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. පුප්ඵසුත්තවණ්ණනා 
94. විවෙතීති විවාෙං කයරොති. වෙන්යතොති අයථාසභායවන වෙන්යතො. 

විවෙති ධම්මතාය විරුද්ධං කත්වා වෙති. යලොකධම්යමොති 

ලුජ්ජනසභාවධම්යමො.යකොපනයසොතිආහ ‘‘ඛන්ධපඤ්චක’’න්ති. යතනාහ 

‘‘තං හී’’තිආදි. කථං කයරොමීති යකන පකායරනාහං බාලං අජානන්තං

කයරොමි. යතනාහ ‘‘මය්හං හී’’තිආදි. තථා චාහ ‘‘අක්ඛායතො යවො මයා

මග්යගො’’තිආදි(ධ.ප.275). ‘‘තයෙොයලොකාකථිතා’’තිවත්වාතංවිවරිතුං 

‘‘නාහං, භික්ඛයව’’තිආදිමාහ. 

පුප්ඵසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. යඵණපිණ්ඩූපමසුත්තවණ්ණනා 
95. යකනචි කාරයණනයුජ්ඣිත්වාගයහතුංන සක්කාති අයුජ් ා නාම. 

නිවත්තනට්ොයනතිඋෙකප්පවාහස්සනිවත්තිතට්ඨායන. 

අනුයසොතාගමයනති අනුයසොතං ආගමනයහතු, 

‘‘අනුයසොතාගමයනනා’’ති වා පායඨො. අනුපුබ්යබන පවඩ්ඪිත්වාති තත්ථ
තත්ථ උට්ඨිතානං ඛුද්ෙකමහන්තානං යඵණපිණ් ානං සංසග්යගන

පකාරයතො වුද්ධිං පත්වා. ආවයහෙයාති ආයනත්වා වයහයය. කාරය න

උපපරික්යඛෙයාති ඤායණන වීමංයසයය. ‘‘සායරො නාම කිං භයවෙයා’’ති

වත්වා සබ්බයසො තෙභාවං ෙස්යසන්යතො ‘‘විලීයිත්වා විද්ධංයසයෙයවා’’ති
ආහ.යතනරූපම්පි නිස්සාරතායභිජ්ජයතවාතිෙස්යසති.යථාහිඅනිච්චතාය
අසාරතාසිද්ධි, එවං අසාරතායපිඅනිච්චතාසිද්ධීතිඅනිච්චතායඑවනිච්චසාරං
ථිරභාවසාරං ධවසාරං සාමීනිවාසීකාරකභූතස්ස අත්තයනො වයස

පවත්තනම්යපත්ථනත්ථීතිආහ ‘‘රූපම්පි…යප.…නිස්සාරයමවා’’ති. යසොති 

යඵණපිණ්ය ො. ගහියතොපි උපායයන තමත්ථං න සායධති අනරහත්තා. 

අයනකසන්ධිඝටියතො තථාතථාඝටියතො හුත්වා. 

බයාමමත්තම්පි එතරහි මනුස්සානං වයසන. අවස්සයමව භිජ්ජති 
තරඞ්ගබ්භාහතංහුත්වා. 

තස්මං තස්මං උෙකබින්දුම්හි පතියත. උෙකතලන්ති උෙකපිට්ඨිං.

අඤ්ඤයතොපතන්තං උෙකබින්දුං.උෙකජල්ලන්තිසන්තානකංහුත්වාඨිතං
උෙකමලං. තඤ්හි සංකඩ්ඪිත්වා තයතො උෙකං පුටං කයරොති, තස්මිං පුයට

පුබ්බුළසමඤ්ඤා. වත්ථුන්ති චක්ඛාදිවත්ථුං. ආරම්ම න්ති

රූපාදිආරම්මණං. කියලසජල්ලන්ති පුරිමසිද්ධං, පටිලබ්භමානං වා

කියලසමලං. ඵස්සසඞ්ඝට්ටනන්ති ඵස්සසයමොධානං. පුබ්බුළසදිසා 
මුහුත්තරමණීයතාය. යස්මා ඝම්මකායල 
සූරියාතපසන්තාපාභිනිබ්බත්තරස්මිජාලනිපායත තාදියස භූමිපයෙයස ඉයතො
චියතො සමුග්ගතවාතයවගසමුද්ධටවිරුළ්හසඞ්ඛායතසු පරිබ්භමන්යතසු 
අණුපරමාණුතජ්ජාරිප්පකායරසු භූතසඞ්ඝායතසු මරීචිසමඤ්ඤා, තස්මා
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සබ්බයසො සාරවිරහිතාති වුත්තං ‘‘සඤ්ඤාපි අසාරකට්යෙන මරීචිසදිසා’’ති.
යස්මා ච පස්සන්තානං යයභුයයයන උෙකාකායරන ඛායති, තස්මා 

‘‘ගයහත්වා පිවිතුං වා’’තිආදි වුත්තං. නීලාදිඅනුභවනත්ථාොති

නීලාදිආරම්මණස්ස අනුභවනත්ථාය. ඵන්ෙතීති ඵන්ෙනාකාරප්පත්තා විය

යහොති අප්පහීනතණ්හස්ස පුග්ගලස්ස. විප්පලම්යභති අප්පහීනවිපල්ලාසං

පුග්ගලං. යතනාහ ‘‘ඉෙං නීලක’’න්තිආදි. සඤ්ඤාවිපල්ලාසයතො හි 

චිත්තවිපල්ලායසො, තයතො දිට්ඨිවිපල්ලායසොති. විප්පලම්භයනනාති
විප්පකාරවයසයනව ආරම්මණස්ස ලම්භයනන. විප්පකාරවයසන හි එතං
ලම්භනං, යදිෙං අනුෙකයමව උෙකං කත්වා ෙස්සනං අනගරයමව නගරං
කත්වාගන්ධබ්බනාටකාදිෙස්සනං. 

කුක්කුකං වුච්චති කෙලික්ඛන්ධස්ස සබ්බපත්තවට්ටීනං අබ්භන්තයර

ෙණ් කන්ති ආහ ‘‘අකුක්කුකජාතන්ති අන්යතො

අසඤ්ජාතඝනෙණ්ෙක’’න්ති. නතථායහොතීතියෙත්ථායඋපනීතං, තෙත්ථාය

නයහොති. නානාලක්ඛය ොතිනානාසභායවො. සඞ්ඛාරක්ඛන්යධොවාතිඑයකො
සඞ්ඛාරක්ඛන්යධොත්යවවවුච්චති. 

අස්සාති පුරිසස්ස. අපගතපටලපිළකන්ති අපගතපටලයෙොසඤ්යචව

අපගතපිළකයෙොසඤ්ච. අසාරභාවෙස්සනසමත්ථන්ති අසාරස්ස

අසාරභාවෙස්සනසමත්ථං. ඉත්තරාතිපරිත්තකාලා, නචිරට්ඨිතිකා.යතනාහ 

‘‘ලහුපච්චුපට්ොනා’’ති. අඤ්ඤයෙව ච ආගමනකායල චිත්තන්ති ඉෙඤ්ච
ඔළාරිකවයසයනව වුත්තං. තථා හි එකච්ඡරක්ඛයණ 
අයනකයකොටිසතසහස්සසඞ්ඛානි චිත්තානි උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣන්ති.

මායාය ෙස්සිතං රූපං මාොති වුත්තං. ෙංකිඤ්චියෙව 

කපාලිට්ඨකපාසාණවාලිකාදිං. වඤ්යචතීති අසුවණ්ණයමව සුවණ්ණන්ති, 
අමුත්තයමව මුත්තාතිආදිනා වඤ්යචති. නනු ච සඤ්ඤාපි මරීචි විය 
විප්පලම්යභති වඤ්යචති, ඉෙම්පි විඤ්ඤාණං මායා විය වඤ්යචතීති යකො
ඉයමසං වියසයසොති? වචනත්යථො යනසං සාධාරයණො. තථාපි සඤ්ඤා
අනුෙකංයයව උෙකං කත්වා ගාහායපන්තී, අපුරිසඤ්යඤව පුරිසං කත්වා
ගාහායපන්තී විප්පලම්භනවයසන අප්පවිසයා, විඤ්ඤාණං පන යං කිඤ්චි
අතංසභාවං තං කත්වා ෙස්යසන්තී මායා විය මහාවිසයා. යතනාහ 

‘‘ෙංකිඤ්චියෙවා’’තිආදි. එවම්පීති අතිවිය ලහුපරිවත්තිභායවනපි
මායාසදිසන්ති. 

යෙසිතාතිඑවංයෙසිතා යඵණපිණ් ාදිඋපමාහි. 

භූරි වුච්චති පථවී, සණ්හට්යඨන විපුලට්යඨන ච භූරිසදිසපඤ්ඤතාය 

භූරිපඤ්යඤො. යතනාහ ‘‘සණ්හපඤ්යඤන යචවා’’තිආදි. කිමග ාදීනන්ති 

ආදි-සද්යෙන අයනකගිජ්ඣාදියක සඞ්ගණ්හාති. පයවණීති ධම්මපබන්යධො. 

බාලලාපිනී ‘‘අහං මමා’’තිආදිනා. යසසධාතුයෙො ගයහත්වාව භිජ්ජති 
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එකුප්පායෙකනියරොධත්තා, වත්ථුරූපනිස්සයපච්චයත්තා ‘‘අය’’න්තිනවිසුං

ගහිතං. වධභාවයතොති වධස්ස මරණස්ස අත්ථිභාවයතො. සර න්ති
පටිසරණං. 

යඵණපිණ්ඩූපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-6. යගොමයපිණ් සුත්තාදිවණ්ණනා 
96-98. සස්සතං සබ්බකාලංයාවකප්පවුට්ඨානායහොන්තීති සස්සතියෙො, 

සියනරුආෙයයො.තාහි සමං සමකාලං. අයනනාතිභගවතා. නයිෙන්තිඑත්ථ 

ෙ-කායරො පෙසන්ධිකයරො, ඉෙන්ති නිපාතපෙං. තං පන යයන යයන

සම්බන්ධීයති, තං තිලිඞ්යගොව යහොතීති ‘‘අෙං මග්ගබ්රහ්මචරිෙවායසො’’ති

වුත්තං. ‘‘න පඤ්ඤායෙෙයා’’තිවත්වාතමත්ථංවිවරිතුං ‘‘මග්යගො හී’’තිආදි

වුත්තං. විවට්යටන්යතොතිවිනිවට්යටන්යතො අප්පවත්තිංකයරොන්යතො. 

රාජධානීති රඤ්යඤො නිවාසනගරං. සුත්තමෙන්ති
චිත්තවණ්ණවට්ටිකාමයං. 

යගොමයපිණ් සුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ගද්දුලබද්ධසුත්තවණ්ණනා 
99. ෙංමහාසමුද්යෙොතිඑත්ථ ෙන්තිසමයස්සපච්චාමසනං.භුම්මත්යථ

යචතංපච්චත්තවචනන්ති ආහ ‘‘ෙස්මංසමයෙ’’ති.යසොචසමයයොඅයන්ති

ෙස්යසන්යතො ‘‘පඤ්චයම සූරියෙ උට්ඨියත’’ති ආහ. පරිච්යෙෙං න වොම 

පරිච්යඡෙකාරිකාය අග්ගමග්ගවිජ්ජාය අනධිගතත්තා. සුනයඛො විෙ

වට්ටනිස්සියතො බායලො අසවසභාවයතො. ගද්දුයලො විෙ දිට්ඨිබන්යධො. 

සක්කායෙො තස්සඅසවසභාවයතො. පුථුජ්ජනස්ස සක්කාොනුපරිවත්තනන්ති
‘‘සන්තායන සත්තයවොහායරො’’ති තං තයතො අඤ්ඤං කත්වා යභයෙන
නිද්යෙයසො. 

ගද්දුලබද්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. දුතියගද්දුලබද්ධසුත්තවණ්ණනා 
100. දිට්ඨිගද්දුලනිස්සිතාොති සහජාතාදිපච්චයවයසන

දිට්ඨිගද්දුලනිස්සිතාය නිස්සායෙව පවත්තති තයතො අත්තානං වියවයචතුං

අසක්කුයණයයත්තා. චිත්තසංකියලයසයනවාති ෙසවිධකියලසවත්ථුවයසන

චිත්තස්ස සංකිලිට්ඨභායවන.අරියමග්ගාධිගමයනන චිත්තස්සයවොොනත්තා 

යවොොයන්ති විසුජ් න්ති. 

විචර චිත්තන්ති ගයහත්වා විචරණවයසන විචරණචිත්තං. 

සඞ්ඛානාමාති එවංනාමකා. බ්රාහ්ම පාසණ්ඩිකාති ජාතියා බ්රාහ්මණා, 
ඡන්නවුතියා පාසණ්ය සු තං සඞ්ඛාසඤ්ඤිතං පාසණ් ං පග්ගය්හ

විචරණකා. පටයකොට්ෙකන්ති දුස්සාපණකං. ෙස්යසන්තාති

යථාගතිකම්මවිපාකචිත්තතං ෙස්යසන්තා. තං චිත්තන්ති තං



සංයුත්තනිකායය ඛන්ධවග්ගටීකා ඛන්ධසංයුත්තං 
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පටුන 

පටයකොට්ඨකචිත්තං ගයහත්වාවිචරන්ති.චින්යතත්වාකතත්තාති‘‘ඉමස්ස 
රූපස්සඑවංහත්ථපාො, එවංමුඛංලිඛිතබ්බං, එවංආකාරවත්ථග්ගහණානි, 
එවං කිරියාවියසසා, එවං කිරියාවිභාගං, සත්තවියසසානං විභාගං
කාතබ්බ’’න්ති තස්ස උබ්බත්තනඛිපනපවත්තනාදිපයයොජනඤ්චාති

සබ්බයමතං තථා චින්යතත්වා කතත්තා චිත්යතන මනසා චින්තිතං නාම. 

උපාෙපරියෙසනචිත්තන්ති ‘‘හත්ථපාො එවං ලිඛිතබ්බා’’තිආදිනා 
යථාවුත්තඋපායස්ස යචව පුබ්යබ පවත්තස්ස
භූමිපරිකම්මවණ්ණධාතුසම්මායයොජනුපායස්ස ච වයසන පවත්තං චිත්තං. 

තයතොපි චිත්තතරන්ති තයතො චිත්තකම්මයතොපි චිත්තතරං චිත්තකායරන
චින්තිතප්පකාරානං සබ්යබසංයයව චිත්තකම්යම අනිප්ඵජ්ජනයතො. 

කම්මචිත්යතනාති කම්මවිඤ්ඤායණන. කම්මචිත්යතනාති වා කම්මස්ස 
චිත්තභායවන. යසො කම්මස්ස විචිත්තභායවො තණ්හාවයසන ජායතීති

යවදිතබ්යබො. ස්වායමත්යථො අට්ෙසාලිනීටීකාෙං විභාවියතො. එවං චිත්තාති

එවං චිත්තරූපවියසසා. යෙොනිං උපයනතීති තං තං අණ් ජාදියභෙං
යයොනිවියසසං පායපති වණ්ණවියසයසො විය ඵලිකමණිකං. න හි වියසසා
හිතවිචිත්තසාමත්ථියකම්මංයයොනිංඋපයනති, තස්සතස්ස විපාකුප්පත්තියා

පච්චයයොයහොති. යෙොනිමූලයකොයතසං චිත්තභායවොතියංයංයයොනිංකම්මං
සත්යත උපයනති, තංතංයයොනිමූලයකො යතසං සත්තානං

චිත්තවිචිත්තභායවො. යතනාහ ‘‘යෙොනිඋපගතා’’තිආදි. සදිසචිත්තාව 

සදිසචිත්තභාවා එව. ඉතීතිආදි වුත්තස්යසව අත්ථස්ස උප්පටිපාටියා
නිගමනං. 

තිරච්ඡානගතචිත්තභාවයතො චිත්තස්යසව සවියසසං චිත්තභාවකරණං 

ෙස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ චිත්තං නායමතං චිත්තතරයමව

යවදිතබ්බන්ති සම්බන්යධො. සහජාතධම්මචිත්තතාොති

රාගාදිසද්ධාදිධම්මවිචිත්තභායවන. භූමචිත්තතාොති අධිට්ඨානචිත්තතාය.

කම්මනානත්තං මූලං කාරණං එයතසන්ති කම්මනානත්තමූලකා, යතසං. 

ලිඞ්ගනානත්තං ඉත්ථිලිඞ්ගාදිනානත්තවයසන යචව 

තංතංසණ්ඨානනානත්තවයසන ච යවදිතබ්බං. සඤ්ඤානානත්තං 

ඉත්ථිපුරිසයෙවමනුස්සාදිසඤ්ඤානානත්තවයසන. යවොහාරනානත්තං 

තිස්යසොතිආදියවොහාරනානත්තවයසන. චිත්තානං විචිත්තානං.
තංතංයවොහාරනානත්තම්පි චිත්යතයනව පඤ්ඤපීයති.

රඞ්ගජාතරූපසමුට්ඨාපනාදිනා වත්ථං රඤ්ජයතීති රජයකො, වණ්ණකායරො.
පුථුජ්ජනස්ස අත්තභාවසඤ්ඤිතරූපසමුට්ඨාපනතා නියතා එකන්තිකාති
පුථුජ්ජනග්ගහණං. ‘‘අභිරූපං රූපං සමුට්ඨායපතී’’ති ආයනත්වා 
සම්බන්යධො. 

දුතියගද්දුලබද්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. වාසිජටසුත්තවණ්ණනා 
101. අත්ථස්සාති හිතස්ස. අසාධිකා ‘‘භාවනානුයයොගං

අනනුයුත්තස්සා’’තිඅනනුයුත්තස්ස වුත්තත්තා. ඉතරාතිසුක්කපක්ඛඋපමා. 

සාධිකා භාවනායයොගස්ස අනුයුත්තත්තා.තඤ්හිතස්සසාධිකා යවදිතබ්බා. 

සම්භාවනත්යථති පරමත්ථසම්භාවයන. එවඤ්හි කණ්හපක්යඛපි

අපිසද්ෙග්ගහණංසමත්ථිතංයහොති. සම්භාවනත්යථතිවාපරිකප්පනත්යථති
අත්යථො. සඞ්ඛාතබ්යබ අත්යථ අනියමයතො වුච්චමායන සඞ්ඛායතො

අනියමත්යථො වාසද්යෙො වත්තබ්යබොති ‘‘අට්ෙ වා’’තිආදි වුත්තං. 

ඌනාධිකානීති ඌනානිපි අධිකානිපි කිඤ්චාපි යහොන්ති, එකංයසො පන

ගයහතබ්යබොති ‘‘අට්ෙවාෙසවාද්වාෙසවා’’තිවුත්තං.එවංවචනංසන්ධාය 

‘‘වචනසිලිට්ෙතාො’’තිආදි වුත්තං. පාෙනඛසිඛාහි අයකොපනවයසන සම්මා

අධිසයිතානි. උතුන්ති උණ්හඋතුං කායුස්මාවයසන. යතනාහ 

‘‘උස්මීකතානී’’ති. භාවිතානීති කුක්කුටවාසනාය වාසිතානි.

සම්මාඅධිසයනාදිතිවිධකිරියාකරයණන ඉමං අප්පමාෙං කත්වා. යසොත්ථිනා

අභිනිබ්භිජ්ජිතුන්ති අනන්තරායයන තයතො නික්ඛමිතුං. ඉොනි තමත්ථං

විවරන්යතො ‘‘යතහී’’තිආදිමාහ. සෙම්පීතිඅණ් ානි. පරි ාමන්ති පරිපක්කං
බහිනික්ඛමනයයොග්ගතං. 

තන්ති ඔපම්මසම්පටිපාෙනං. එවන්ති ඉොනි වුච්චමානාකායරන. 

අත්යථනාති උපයමයයත්යථන. සංසන්දිත්වා සම්මා යයොයජත්වා.
සම්පයුත්තධම්මවයසනඤාණස්සතික්ඛාදිභායවොයවදිතබ්යබො.ඤාණස්ස හි
සභාවයතො සතියනපක්කයතො ච තික්ඛභායවො, සමාධිවයසන සූරභායවො, 
සද්ධාවයසන විප්පසන්නභායවො, වීරියවයසන පරිණාමභායවො. 

පරි ාමකායලොති බලවවිපස්සනාකායලො. වඩ්ඪිතකායලොති
වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාකායලො. අනුයලොමට්ඨානස්ස හි විපස්සනා

ගහිතගබ්භා නාම තො මග්ගගබ්භස්ස ගහිතත්තා. තජ්ජාතිකන්ති තස්ස

විපස්සනානුයයොගස්සඅනුරූපං. සත්ථාපිගාථාෙඅවිජ්ජණ්ෙයකොසංපහරති 
භින්ොයපති. 

ඔලම්බකසඞ්ඛාතන්ති ඔලම්බකසුත්තසඞ්ඛාතං. පලන්තිතස්සසුත්තස්ස

නාමං. ධායරත්වාති ොරූනං යහයයාදිජානනත්ථං උපයනත්වා. ොරූනං

ගණ්ෙං හරතීති පලගණ්යෙොති එයතන පයලන ගණ් හායරො 

‘‘පලගණ්යෙො’’ති පච්ඡිමපයෙ උත්තරපෙයලොයපන නිද්යෙයසොති ෙස්යසති. 

ගහ ට්ොයනති හත්යථන ගයහතබ්බට්ඨායන. සම්මයෙව යඛපීයන්ති 

එයතනකායදුච්චරිතාදීනීති සඞ්යඛයපො, යතන.විපස්සනං අනුයුඤ්ජන්තස්ස
පුග්ගලස්යසව දිවයස දිවයස ආසවානං පරික්ඛයයො ඉධ 

‘‘විපස්සනාොනිසංයසො’’ති අධිප්යපයතො. යහමන්තියකන කරණභූයතන.
භුම්මත්යථ වා එතං කරණවචනං, යහමන්තියකති අත්යථො. 

පටිප්පස්සම්භන්තීති පටිප්පස්සද්ධඵලානි යහොන්ති. යතනාහ ‘‘පූතිකානි

භවන්තී’’ති. 
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මහාසමුද්යෙො විෙ සාසනං සභාවගම්භීරභාවයතො. නාවා විෙ

යෙොගාවචයරො මයහොඝුත්තරණයතො. පරිොොනං විොතිපරියතො අපරිපූරණං

විය. ඛජ්ජමානානන්ති සඞ්ඛාෙන්යතන විය උෙයකන යඛපියමානානං 

බන්ධනානං. තනුභායවොති පරියුට්ඨානුප්පත්තියා අසමත්ථතාය

දුබ්බලභායවො. විපස්සනාඤා පීතිපායමොජ්යජහීති

විපස්සනාඤාණසමුට්ඨියතහි පීතිපායමොජ්යජහි. ඔක්ඛාෙමායන

පක්ඛාෙමායනති විවිධපටිපත්තියා උක්ඛායමායන පටිසඞ්ඛානුපස්සනාය

පක්ඛායමායන. දුබ්බලතා දීපිතා ‘‘අප්පකසියරයනව සංයයොජනානි 
පටිප්පස්සම්භන්ති, පූතිකානිභවන්තී’’තිවුත්තත්තා. 

වාසිජටසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අනිච්චසඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 
102. භායවන්තස්සාති විපස්සනාය මග්ගං භායවන්තස්ස 

උප්පන්නසඤ්ඤා. යතනාහ – ‘‘සබ්බං කාමරාගං පරිොදිෙතී’’තිආදි. 

සන්තායනත්වාති කසනට්ඨානං සබ්බයසො විතයනත්වා පත්ථරිත්වා. 

කියලසාති උපක්කියලසප්පයභො කියලසා. අනිච්චසඤ්ඤාඤාය නාති
අනිච්චසඤ්ඤාසහගයතන ඤායණන. 

ලාෙනන්ති ලායනං විය නයනං විය නිච්යඡොටනං විය ච 

අනිච්චසඤ්ඤාඤා ං. ඉමනා අත්යථනාති ඉමිනා යථාවුත්යතන පාළියා

අත්යථන, උපමා සංසන්යෙතබ්බාති එත්ථ පබ්බජලායයකො විය
යයොගාවචයරො.ලායනාදිනාතස්සතත්ථකතකිච්චතායපරිතුට්ඨිවිය ඉමස්ස
කියලයසසබ්බයසොඡින්දිත්වාඵලසමාපත්තිසුයඛනකාලස්සවීතිනාමනා. 

කූටංගච්ෙන්තීතිපාරිමන්යතනකූටං ගච්ඡන්ති. කූටංපවිසනභායවනාති

කූටච්ඡිද්ෙං අග්යගන පවිසනවයසන. සයමොසරිත්වාති ඡිද්යෙ

අනුපවිසනවයසනචආහච්ච අවට්ඨායනනචසයමොසරිත්වාඨිතා. කූටංවිෙ

අනිච්චසඤ්ඤා අනිච්චානුපස්සනාවයසන අවට්ඨානස්ස මූලභාවයතො. 

යගොපානසියෙොවිෙ චතුභූමකකුසලාධම්මා අනිච්චසඤ්ඤාමූලකත්තා. කූටං 

අග්ගං සබ්බයගොපානසීනං තථාඅධිට්ඨානස්ස පධානකාරණත්තා. 

අනිච්චසඤ්ඤාඅග්ගාතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. අනිච්චසඤ්ඤායලොකිොති
ඉෙං අනිච්චසඤ්ඤානුපස්සනං සන්ධාය වුත්තං. අනිච්චානුපස්සනාමුයඛන
අධිගතඅරියමග්යගඋප්පන්නසඤ්ඤාඅනිච්චසඤ්ඤාති වත්තබ්බතංලභතීති
‘‘අනිච්චසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා සබ්බං කාමරාගං 

පරියාදියතී’’තිආදිවුත්තං.තථාහි ධම්මසඞ්ගයහ (ධ.ස. 357, 360) ‘‘යස්මිං

සමයයයලොකුත්තරංසඤ්ඤංභායවතී’’තිආදිනාසඤ්ඤාපිඋද්ධටා. සබ්බාසු

උපමාසූති මූලසන්තානඋපමාදීසු පඤ්චසු උපමාසු. පුරිමාහීති

කස්සකපබ්බජලායනඅම්බපිණ්ඩිඋපමාහි අනිච්චසඤ්ඤාෙ කිච්චං වුත්තං 
මූලසන්තානකපොලනපබ්බජලායනවණ්ටච්යඡෙනපයෙයසන 
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අනිච්චසඤ්ඤාය පටිපක්ඛපච්යඡෙනස්සෙස්සිතත්තා. පච්ඡිමාහිබලං ෙස්සිතං
පටිපක්ඛාතිභාවස්සයජොතිතත්තා. 

අනිච්චසඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුප්ඵවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මජ්ඣිමපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

11. අන්තවග්යගො 

1. අන්තසුත්තවණ්ණනා 
103. අඤ්ඤමඤ්ඤං අසංසට්ඨභායවනඑති ගච්ඡතීති අන්යතො, භායගොති

ආහ ‘‘අන්තාති යකොට්ොසා’’ති. ‘‘සක්කායනියරොධන්යතො’’ති

නියරොධපච්චයස්ස ගහිතත්තා වුත්තං ‘‘චතුසච්චවයසන පඤ්චක්ඛන්යධ

යෙොයජත්වා’’ති. අන්යතොති…යප.… අජ් ාසෙවයසන වුත්තං 
යථානුයලොමයෙසනත්තා සුත්තන්තයෙසනාය. 

අන්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-3. දුක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනා 
104-105. දුතිෙම්පීති අපි-සද්යෙොසම්පිණ් නත්යථො.යතනනයකවලං

පඨමසුත්තයමව, අථයඛො දුතියම්පීති. 

තතිෙම්පි තයථවාති ඉමිනා ‘‘පඤ්චක්ඛන්යධ චතුසච්චවයසන
යයොයජත්වා’’තිඉෙංඋපසංහරති. 

දුක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පරිඤ්යඤයයසුත්තවණ්ණනා 
106. පරිඤ්යඤයෙයති එත්ථ තිස්යසො පරිඤ්ඤා ඤාතපරිඤ්ඤා, 

තීරණපරිඤ්ඤා, පහානපරිඤ්ඤාති. තාසු ඤාතපරිඤ්ඤා යාවයෙව

තීරණපරිඤ්ඤත්ථා. තීර පරිඤ්ඤා ච යාවයෙව පහානපරිඤ්ඤත්ථාති. 
තත්ථ උක්කට්ඨාය පරිඤ්ඤාය කිච්චෙස්සනවයසන අත්ථං ෙස්යසන්යතො 

‘‘පරිඤ්යඤයෙයති පරිජානිතබ්යබ සමතික්කමතබ්යබ’’ති, පහාතබ්යබති
අත්යථො.යතනාහභගවා – ‘‘කතමාච, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤා? රාගක්ඛයයො, 

යෙොසක්ඛයයො, යමොහක්ඛයයො’’ති, තස්මා සමතික්කමන්ති, සමතික්කන්තං

පහානස්සඋපායං. සමතික්කමත්වා ඨිතන්ති පජහිත්වා ඨිතන්තිඅයයමත්ථ
අත්යථො. 

පරිඤ්යඤයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-10. සමණසුත්තාදිවණ්ණනා 
107-112. චත්තාරි සච්චානි කථිතානි අස්සාොදීනං සමුෙයාදීනඤ්ච

යෙසිතත්තා. 
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කියලසප්පහානංකථිතං රාගප්පහානස්ස යජොතිතත්තා. 

සමණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අන්තවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. ධම්මකථිකවග්යගො 

1-2. අවිජ්ජාසුත්තාදිවණ්ණනා 
113-114. ොවතාති යස්මා. ඉමාෙ…යප.… සමන්නාගයතොති ‘‘ඉෙං

දුක්ඛන්ති යථාභූතං නප්පජානාතී’’තිආදිනා නයයන වුත්තාය චතූසු
අරියසච්යචසු අඤ්ඤාණසභාවාය අවිජ්ජාය සම්යමොයහන සමන්නාගයතො. 

එත්තාවතාති එත්තයකන කාරයණන අවිජ්ජාගයතො සමඞ්ගීභූයතන
උපගයතො, අවිජ්ජායවාඋයපයතොනාම යහොති. 

දුතියෙපීති විජ්ජාසුත්යත. ‘‘විජ්ජාවයසන යෙසනා’’ති අයයමව

වියසයසොතිආහ ‘‘එයසව නයෙො’’ති. 

අවිජ්ජාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ධම්මකථිකසුත්තවණ්ණනා 
115. පෙයමන ධම්මකථියකො කථියතො‘‘ධම්මංයෙයසතී’’තිවුත්තත්තා. 

දුතියෙන යසඛභූම කථිතා ‘‘පටිපන්යනො යහොතී’’ති වුත්තත්තා, තතියෙන

අයසඛභූම කථිතා ‘‘අනුපාොවිමුත්යතො යහොතී’’ති වුත්තත්තා. ධම්මකථිකං

පුච්ඡියතන භගවතා. වියසයසත්වාති ධම්මකථිකභාවයතො වියසයසත්වා

උක්කංයසත්වා. ද්යවභූමයෙොතියසක්ඛායසක්ඛභූමියයො. 

ධම්මකථිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දුතියධම්මකථිකසුත්තවණ්ණනා 
116. තීණි විස්සජ්ජනානීතියථාපුච්ඡංතීණිවිස්සජ්ජනානි. 

දුතියධම්මකථිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-9. බන්ධනසුත්තාදිවණ්ණනා 
117-121. තීරං වුච්චති වට්ටං ඔරිමතීරන්තිකත්වා. යතනාහ ‘‘අථායං

ඉතරා පජා, තීරයමවානුධාවතී’’ති (ධ. ප. 85). පාරං වුච්චති නිබ්බානං 

සංසාරස්ස පාරිමන්ති කත්වා. බද්යධොති අනුසයප්පහානස්ස අකතත්තා 

කියලසබන්ධයනන බද්යධො, සුක්කපක්යඛපි දිට්ඨිසමනුපස්සනාය 
රූපාදිබන්ධනස්ස පටික්යඛපමත්තයමව වුත්තං, න වියමොක්ඛන්ති

අධිප්පායයො. ඉමස්මං සුත්යත වට්ටදුක්ඛං කථිතන්ති ‘‘තීරෙස්සී පාරෙස්සී, 
පරිමුත්යතො යසො දුක්ඛස්මාතිවොමී’’තිආගතත්තා වට්ටවිවට්ටංකථිකන්ති
වත්තුං සක්කා. 

ඡට්ඨාදීනිඋත්තානත්ථායනවයහට්ඨාවුත්තනයත්තා. 
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බන්ධනසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සීලවන්තසුත්තවණ්ණනා 
122. ආබාධට්යෙනාති ආදියතො උප්පත්තියතො පට්ඨාය බාධනට්යඨන

රුජනට්යඨන. අන්යතොයෙොසට්යෙනාති අබ්භන්තයර එව දුස්සනට්යඨන

කුප්පනට්යඨන. ඛ නට්යෙනාතිසසනට්යඨන. දුක්ඛට්යෙනාතිදුක්ඛමත්තා 
දුක්ඛභායවන. දුක්ඛඤ්හි යලොයක ‘‘අඝ’’න්ති වුච්චති අතිවිය හනනයතො. 

විසභාගං …යප.… පච්චෙට්යෙනාති යථාපවත්තමානානං ධාතාදීනං 
විසභාගභූතමහාභූතසමුට්ඨානස්ස ආබාධස්ස පච්චයභායවන. 

අසකට්යෙනාති අනත්තනියයතො. පලුජ්ජනට්යෙනාති පකාරයතො

භිජ්ජනට්යඨන. සත්තසුඤ්ඤතට්යෙනාති

සත්තසඞ්ඛාතඅත්තසුඤ්ඤතට්යඨන. අත්තාභායවනාති

දිට්ඨිගතිකපරිකප්පිතස්ස අත්තයනො අභායවන. සුඤ්ඤයතො අනත්තයතොති

එත්ථ ‘‘පරයතො’’ති පෙස්ස සඞ්ගයහො කාතබ්යබො, තස්මා ‘‘ද්වීහි

අනත්තමනසිකායරො’’තිවත්තබ්බං. 

සීලවන්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. සුතවන්තසුත්තවණ්ණනා 
123. තථා එකාෙසයමති එත්ථ තථා-සද්යෙන ‘‘උත්තානයමවා’’ති ඉෙං

ආකඩ් ති. ඉධාති එකාෙසයම. කම්මට්ඨානස්ස
උග්ගහධාරණපරිචයමනසිකාරවයසන පවත්තඤාණං

කම්මට්ඨානසුතවයසන නිප්ඵජ්ජනයතො ‘‘සුත’’න්තිවුත්තං. 

සුතවන්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12-13. කප්පසුත්තාදිවණ්ණනා 
124-125. රාහුයලොවාෙසදිසානීති රාහුයලොවාෙසුත්යත (ම. නි. 2.113

ආෙයයො)ආගතසුත්තසදිසානි. 

කප්පසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ධම්මකථිකවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. අවිජ්ජාවග්යගො 

1-10. සමුෙයධම්මසුත්තාදිවණ්ණනා 
126-135. ඉමස්මන්ති අවිජ්ජාවග්යග. චතුසච්චයමව කථිතං, තස්මා 

යහට්ඨාවුත්තනයත්තාඋත්තානයමවාතිඅධිප්පායයො. 

සමුෙයධම්මසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අවිජ්ජාවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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14. කුක්කුළවග්යගො 

1-14. කුක්කුළසුත්තාදිවණ්ණනා 
136-149. අන්යතො අග්ගි මහන්යතො ඡාරිකරාසි, තත්ථ 

උක්කුළවිකුලයතො අක්කමන්තං යාව යකසග්ගං අනුෙහතාය කුච්ඡිතං
කුළන්තිකුක්කුළං, රූපයවෙනාදි පනතයතොපිකඤ්චිකාලං අනුෙහනයතො

මහාපරිළාහනට්යඨනච කුක්කුළං වියාති කුක්කුළං. අනිච්චලක්ඛ ාදීනීති 
අනිච්චදුක්ඛානත්තලක්ඛණානි. 

කුක්කුළසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කුක්කුළවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

15. දිට්ඨිවග්යගො 

1-9. අජ්ඣත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 
150-158. පච්චෙං කත්වාති අභිනියවසපච්චයං කත්වා. ආදිසද්යෙන

මිච්ඡාදිට්ඨිසක්කායදිට්ඨිඅත්තානුදිට්ඨි සඤ්යඤොජනාභිනියවස-

විනිබන්ධඅජ්යඣොසානානි සඞ්ගණ්හාති. තත්ථ අභිනියවසා 

තණ්හාමානදිට්ඨියයො. විනිබන්ධා ‘‘කායයඅවීතරායගොයහොතී’’තිආදිනා(දී.

නි. 3.320; ම. නි. 1.186) ආගතයචතයසොවිනිබන්ධා. අජ්ය ොසානාති
තණ්හාදිට්ඨිජ්යඣොසානානි. යසසානිසුවිඤ්යඤයයායනව. 

අජ්ඣත්තසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10.ආනන්ෙසුත්තවණ්ණනා 
159. ධරමානකායලතිජීවමානකායල. පහානංඅපස්සන්යතොතියථරස්ස

කිරභගවතියපමංඅධිමත්තං. චිත්තංගණ්හිස්සාමීතිචිත්තංආරායධස්සාමි. 

ගන්තබ්බං යහොති, තස්මා සපලියබොයධො. චිත්තං සම්පහංසමායනොති

චිත්තස්ස වියබොධයනො. විමුත්ති…යප.… ජායතො ආයතිං
පටියවධපච්චයත්තා, නපනතොවියසසාවහභාවානිබ්යබධභාගියයො. 

ආනන්ෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දිට්ඨිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපරිපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

ඛන්ධසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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2. රාධසංයුත්තං 

1. පෙමවග්යගො 
1. මාරසුත්තවණ්ණනා 

160. මාරසද්යෙොයං භාවසාධයනොති ෙස්යසන්යතො ‘‘මායරො වා අස්සාති

මර ං වා භයවෙයා’’ති ආහ. මායරතාති මරිතබ්යබො මාරං මරණං 

එතබ්යබොති ආහ ‘‘මායරතබ්යබො’’ති. අනුපාොනිබ්බානත්ථාති
ඵලවිමුත්තිසඞ්ඛාතා අරහයතො අරහන්තතා නාම යාවයෙව

අනුපාොනිබ්බානත්ථා. නිබ්බානබ්භන්තයරති අනුපාොනිබ්බානාධිගමස්ස
අබ්භන්තයරතයතොඔරයමවඉෙංමග්ගංබ්රහ්මචරියං වුස්සති, නතයතොපරං. 

අස්සාතිබ්රහ්මචරියස්ස. 

මාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-10. සත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 
161-169. ලග්ගපුච්ොති ලග්ගනස්ස බජ්ඣනස්ස පුච්ඡා. යදි රූපාදීසු

සත්තත්තා සත්යතො, ඛීණාසවා කථං සත්තාති? සත්තභූතපුබ්බාති කත්වා. 

කීළාවිගමන්තිකීළාය අපනයනං ඔරමණං. යන්තරජ්ජු විය භවපබන්ධස්ස

නයනයතො භවරජ්ජූති තණ්හාවුත්තා. 

සත්තසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්යගො 
1-12. මාරසුත්තාදිවණ්ණනා 

170-181. රූපාදිවිනිමුත්තං මර ං නාම නත්ථි රූපාදීනංයයව විභයව 

මරණසමඤ්ඤාති. මර ධම්යමො විනාසභායවො. 

මාරසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-4. ආොචනවග්ගාදි 

1-11. මාරාදිසුත්තඑකාෙසකවණ්ණනා 
182-205. සුඛුමං කාර ං උපට්ොති, යතයනස යථයරො 

පටිභායනයයකානං එතෙග්යග ඨපියතො. විමුත්තිපරිපාචනීෙධම්මවයසයනව, 
නපටියවධාවහභායවන. 

මාරාදිසුත්තඑකාෙසකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආයාචනවග්ගාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

රාධසංයුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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3. දිට්ඨිසංයුත්තං 

1. යසොතාපත්තිවග්යගො 

1. වාතසුත්තවණ්ණනා 
206. න එයත වාතාති යය ඉයම රුක්ඛසාඛාදිභඤ්ජනකරා, එයත

සත්තකායත්තා වාතා නාම න යහොන්ති. යත හි නිච්චා ධවා සස්සතා.

යතනාහ ‘‘වායතොපනා’’තිආදි.යතනසත්තසුකායයසුචතුත්ථංකායමාහ. 

රුක්ඛසාඛාදිභඤ්ජනයකො එයසොවාතයලයසොනාම, වාතසදියසොතිඅත්යථො. 

එසිකත්ථම්යභොවිොතිඉමිනානිච්චලභාවයමවෙස්යසති, පබ්බතකූටංවිොති
ඉමිනා පන සස්සතිසමංවාපි. අයඤ්හි වායු කායස්ස නිච්චතං අභිනිවිස්ස
ඨියතො ‘‘මා ච අනිච්චතා පයරො යහොතූ’’තිනවාතා වායන්තීතිබාධති. එස

නයයො නදියෙො සන්ෙන්තීතිආදීසු. උෙකං පනාති දුතියං කායං සන්ධායාහ. 

ගබ්යභො පනනනික්ඛමති කූටට්ඨාදිභායවයනව තස්ස ලබ්භනයතො. යනව

යත උයෙන්ති යථා වාතා, එවං තිට්ඨනයතො යලොකස්ස පන තථා
මතිමත්තන්තිඅධිප්පායයො. 

වාතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-4. එතංමමසුත්තාදිවණ්ණනා 
207-209. දිට්ෙංරූපාෙතනං චක්ඛුනා ෙට්ඨබ්බයතො. සුතං සද්ොෙතනං 

යසොයතන යසොතබ්බයතො. මුතං ගන්ධාෙතනාදි තිවිධං සම්පත්තගාහීහි

ඝානාදීහි පත්වා ගයහතබ්බයතො. අවයසසානි චක්ඛාදීනි සත්තාෙතනානි

විඤ්ඤාතංනාම යකවලංමයනොවිඤ්ඤායණනවිජානිතබ්බයතො. පත්තන්ති
අනුප්පත්තං, යං කිඤ්චි පාපුණිතබ්බං පරියයසිත්වා ගයවසිත්වා

සම්පත්තන්ති අනුප්පත්තං. පරියෙසිතන්ති පරියිට්ඨං. චිත්යතන 

අනුසඤ්චරිතන්ති මනසා චින්තිතං. ‘‘පත්තං පරියයසිත’’න්ති එතස්මිං 
පෙද්වයය චතුක්කං සම්භවතීති තං ෙස්යසත්වා තස්ස වයසන
පත්තපරියයසිතපොනි, තයතො මනසා අනුවිචරිතඤ්ච නීහරිත්වා ෙස්යසතුං 

‘‘යලොකස්මං හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ පරියෙසිත්වා පත්තං නාම 

පරියයසනාය පරිග්ගාහභාවයතො. පරියෙසිතං නාම යකවලං 
පරියයසිතයමවාති කත්වා පරියයසිත්වා පත්තස්ස මනුස්සානුවිචරිතස්ස

වුත්තත්තා. පඨමවිකප්යපසඞ්කයරොඅත්ථීතිඅසඞ්කරයතොචෙස්යසතුං ‘‘අථ 

වා’’තිආදි වුත්තං. සබ්බන්ති විඤ්ඤාතාදි. තඤ්හි මයනොවිඤ්ඤායණන
ගහිතත්තාමනසාඅනුවිචරිතංනාමනදිට්ඨංසුතංමුතං. 

එතංමමසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. නත්ථිදින්නසුත්තවණ්ණනා 
210. දින්නන්ති යෙයයධම්මසීයසන ොනං වුත්තන්ති ආහ ‘‘දින්නස්ස

ඵලාභාවංසන්ධාො’’ති, දින්නංපනඅන්නාදිවත්ථුංකථංපටික්ඛිපන්ති.එස

නයයො ‘‘යිට්ෙං හුත’’න්තිඑත්ථාපි. මහාොයගොතිසබ්බසාධාරණං මහාොනං. 
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පටුන 

පයහ කසක්කායරොති පාහුනකානං කාතබ්බසක්කායරො. ඵලන්ති

ආනිසංසඵලං නිස්සන්ෙඵලඤ්ච. විපායකොති සදිසඵලං. පරයලොයක ඨිතස්ස

අෙං යලොයකො නත්ථීති පරයලොයක ඨිතස්ස කම්මුනා ලද්ධබ්යබො අයං

යලොයකොනයහොති. ඉධයලොයකඨිතස්සපිපරයලොයකොනත්ථීතිඉධයලොයක
ඨිතස්සකම්මුනා ලද්ධබ්යබො පරයලොයකොන යහොති. තත්ථකාරණමාහ – 

‘‘සබ්යබතත්ථතත්යථව උච්ඡිජ්ජන්තී’’ති.ඉයමසත්තායත්ථයත්ථභයව
යයොනිආදීසු ච ඨිතා, තත්ථ තත්යථව උච්ඡිජ්ජන්ති නිරුෙයවිනාසවයසන

නස්සන්ති. ඵලාභාවවයසනාති මාතාපිතූසු සම්මාපටිපත්තිමිච්ඡාපටිපත්තීනං 
ඵලස්සඅභාවවයසන‘‘නත්ථිමාතා, නත්ථිපිතා’’තිවෙන්ති, නමාතාපිතූනං, 
නාපි යතසු ඉොනි කරියමානසක්කාරාසක්කාරානං අභාවවයසන යතසං
යලොකපච්චක්ඛත්තා. පුබ්බුළකස්ස විය ඉයමසං සත්තානං උප්පායෙො නාම
යකවයලො, න භවයතො චවිත්වා ආගමනපුබ්බයකොති ෙස්සනත්ථං ‘‘නත්ථි

සත්තාඔපපාතිකා’’තිවුත්තන්තිආහ– ‘‘චවිත්වාඋප්පජ්ජනකසත්තානාම

නත්ථී’’ති. සමයණන නාම යාථාවයතො ජානන්යතන කස්සචි අකයථත්වා
සඤ්ඤයතනභවිතබ්බං, අඤ්ඤථාආයහොපුරිසිකානාමසියා. කිඤ්හිපයරො
පරස්සකරිස්සති, තථාචඅත්තයනොසම්පාෙනස්සකස්සචිඅවස්සයයොඑවන 

සියා තත්ථ තත්යථව උච්ඡිජ්ජනයතොති ආහ ‘‘යෙ ඉමඤ්ච…යප.… 

පයවයෙන්තී’’ති. 

චතූසු මහාභූයතසුනියුත්යතොති චාතුමහාභූතියකො. යථා පනමත්තිකාය
නිබ්බත්තංභාජනංමත්තිකාමයං, එවමයංචතූහිමහාභූයතහිනිබ්බත්යතොති

ආහ ‘‘චතුමහාභූතමයෙො’’ති. අජ් ත්තිකා පථවීධාතූති සත්තසන්තානගතා

පථවීධාතු. බාහිරං පථවීධාතුන්ති බහිද්ධා මහාපථවිං. අනුොතීති තස්ස 

අනුරූපභායවන යාති උයපති. උපගච්ෙතීති පුබ්යබ බාහිරපථවීකායයතො
තයෙකයෙසභූතාපථවීආගන්ත්වාඅජ්ඣත්තිකභාවප්පත්තියාසත්තභායවන 
සණ්ඨිතාඉොනිඝටාදිපථවී වියතයමවබාහිරපථවීකායංඋයපති උපගච්ඡති, 

සබ්බයසො යතන නිබ්බියසසතං එකීභාවයමව ගච්ඡතීති අත්යථො. ආපාදීසුපි

එයසව නයෙොති එත්ථ පජ්ජුන්යනන මහාසමුද්ෙයතො ගහිතආයපො විය
වස්යසොෙකභායවන පුනපි මහාසමුද්ෙං, සූරියරංසියතො
ගහිතඉන්ෙග්ගිසඞ්ඛාතයතයජො විය පුනපි සූරියරංසිං, මහාවායුඛන්ධයතො
නිග්ගතමහාවායයො විය තයමව වායුඛන්ධං උයපති උපගච්ඡතීති
දිට්ඨිගතියකො සයයමව අත්තයනො වාෙං භින්ෙති. උම්මත්තකපච්ඡිසදිසඤ්හි 

දිට්ඨිගතිකෙස්සනං. මනච්ෙට්ොනි ඉන්ද්රිොනිආකාසං පක්ඛන්ෙන්ති යතසං
විසයභාවාවිසයාපීතිවෙති.විසයිග්ගහයණනහිවිසයාගහිතා එවයහොන්තීති. 

ගු ාගු පොනීති ගුණයෙොසයකොට්ඨාසා. සරීරයමව පොනීති අධිප්යපතං 
සරීයරන තංතංකිරියාය පජ්ජිතබ්බයතො. ෙබ්බන්ති මුය්හන්තීති ෙත්තූ, 

මූළ්හපුග්ගලා.යතහි ෙත්තූහි බාලමනුස්යසහිපඤ්ඤත්තං. 

නත්ථිදින්නසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. කයරොයතොසුත්තවණ්ණනා 
211. සහත්ථා කයරොන්තස්සාති සහත්යථන කයරොන්තස්ස.

නිස්සග්ගියථාවරාෙයයොපි ඉධ සහත්ථකරයණයනව සඞ්ගහිතා. හත්ථාදීනීති

හත්ථපාෙකණ්ණනාසාදීනි. පචනං ෙහනං විබාධනන්ති ආහ ‘‘ෙණ්යෙන

පීයළන්තස්සා’’ති. පපඤ්චසූෙනිෙං ‘‘තජ්යජන්තස්සචා’’තිඅත්යථොවුත්යතො, 

ඉධ පන සුමඞ්ගලවිලාසිනිෙං විය තජ්ජනං පරිභාසනං ෙණ්ය යනව 

සඞ්ගයහත්වා ‘‘ෙණ්ය න පීයළන්තස්ස’’ඉච්යචව වුත්තං. යසොකං සෙං 

කයරොන්තස්සාති පරස්ස යසොකකාරණං සයං කයරොන්තස්ස, යසොකං වා

උප්පායෙන්තස්ස. පයරහි අත්තයනො වචනකයරහි. සෙම්පි ඵන්ෙයතොති

පරස්ස විබාධනප්පයයොයගන සයම්පි ඵන්ෙයතො. අතිපාතෙයතොති පෙං

සුද්ධකත්තුඅත්යථ යහතුකත්තුඅත්යථ ච වත්තතීති ආහ – ‘‘හනන්තස්සපි

හනායපන්තස්සපී’’ති. කාර වයසනාතිකාරාපනවයසන. 

ඝරස්ස භිත්ති අන්යතො ච බහි ච සන්ධිතා හුත්වා ඨිතාව ඝරසන්ධි. 

කිඤ්චිපි අයසයසත්වා නිරවයසයසො යලොයපො නිල්යලොයපො. එකාගායර

නියුත්යතො වියලොයපො එකාගාරියකො. පරියතො සබ්බයසො පන්යථ හනනං 

පරිපන්යථො. පාපං න කරීෙති පුබ්යබ අසයතො උප්පායෙතුං

අසක්කුයණයයත්තා, තස්මා නත්ථි පාපං. යදි එවං කථං සත්තා පායප

පවත්තන්තීති ආහ ‘‘සත්තා පන කයරොමාති එවංසඤ්ඤයනො යහොන්තී’’ති
එවංකිරස්සයහොති ඉයමසඤ්හිසත්තානංහිංසාදිකිරියානඅත්තානංඵුසති
තස්සනිච්චතාය නිබ්බිකාරත්තා, සරීරංපනඅයචතනංකට්ඨකලිඞ්ගරූපමං, 

තස්මිං වියකොපියතපි න කිඤ්චි පාපන්ති. ඛුරයනමනාති
නිසිතඛුරමයයනමිනා, ඛුරසදිසයනමිනාති අත්යථො. 

ගඞ්ගාය ෙක්ඛිණා දිසා අප්පතිරූපයෙයසො, උත්තරදිසා පතිරූපයෙයසොති

අධිප්පායයන ‘‘ෙක්ඛිණඤ්යචපී’’තිආදි වුත්තන්ති ආහ ‘‘ෙක්ඛි තීයර

මනුස්සා කක්ඛළා’’තිආදි. මහාොගන්ති මහාවිජිතයඤ්ඤසදිසං මහායාගං. 

උයපොසථකම්යමනාති උයපොසථකම්යමන ච. ච-සද්යෙො යහත්ථ 
ලුත්තනිද්දිට්යඨො. ෙමසද්යෙො හි ඉන්ද්රියසංවරස්ස උයපොසථසීලස්ස ච
වාචයකො ඉධාධිප්යපයතො. යකචි පන ‘‘උයපොසථකම්යමනා’’ති ඉෙං
ඉන්ද්රියෙමනස්ස වියසසනං, තස්මා ‘‘උයපොසථකම්මභූයතන

ඉන්ද්රියෙයමනා’’ති අත්ථං වෙන්ති. සීලසංෙයමනාති සීලසංවයරන. 

සච්චවචයනනාති සච්චවාචාය. තස්සා විසුං වචනං යලොයක
ගරුතරපුඤ්ඤසම්මතභාවයතො. යථා හි පාපධම්යමසු මුසාවායෙො ගරු, එවං
පුඤ්ඤධම්යමසු සච්චවාචා. යතනාහ භගවා – ‘‘එකං ධම්මං 

අතීතස්සා’’තිආදි (ඉතිවු. 25). පවත්තීති යයො කයරොතීති වුච්චති, තස්ස

සන්තායන ඵලස්ස නිබ්බත්තියා පච්චයභායවන පවත්ති. සබ්බථාති

‘‘කයරොයතො’’තිආදිනාවුත්යතනසබ්බප්පකායරන කිරිෙයමවපටික්ඛිපන්ති. 

කයරොයතොසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. යහතුසුත්තවණ්ණනා 
212. උභයෙනාති යහතුපච්චයපටියසධවචයනන. සංකියලසපච්චෙන්ති

සංකිලිසනස්ස මලීනභාවස්ස කාරණං. විසුද්ධිපච්චෙන්ති සංකියලසයතො

විසුද්ධියා යවොොනස්ස කාරණං. නත්ථි බලන්ති සත්තානං 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකනිබ්බානසම්පත්තිආවහං බලං නාම කිඤ්චි නත්ථි.

යතනාහ ‘‘ෙම්හී’’තිආදි. නිෙස්සනමත්තඤ්යචතං, සංකියලසිකම්පි චායං

පටික්ඛිපයතව. අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානීති තස්සා තස්සා කිරියාය

උස්සන්නට්යඨන බලං, සූරවීරභාවාවහට්යඨන වීරිෙං, තයමව
ෙළ්හග්ගාහභාවයතො යපොරිසං ධරං වහන්යතන පවත්යතතබ්බයතො 

පුරිසථායමො, පරං පරං ඨානං අක්කමනප්පවත්තියා පුරිසපරක්කයමොති
වුත්යතොති යවදිතබ්බං. 

සත්වයයොගයතො, රූපාදීසු වා සත්තතාය සත්තා, පාණනයතො

අස්සාසනපස්සාසනවයසන පවත්තියා පා ා, යත පන යසො

එකින්ද්රියාදිවයසන විභජිත්වා වෙතීති ආහ ‘‘එකින්ද්රියෙො’’තිආදි.

අණ් යකොසාදීසු භවනයතො භූතාති වුච්චන්තීති ආහ ‘‘අණ්ෙ…යප.… 

වෙන්තී’’ති. ජීවනයතො පාණං ධායරන්තා විය වඩ් නයතො ජීවාති

සාලියවාදියක වෙන්ති. නත්ථි එයතසං සංකියලසවිසුද්ධීසු වයසොති අවසා. 

නත්ථි යතසං බලං වීරියන්ති අබලා අවීරිො. නිෙතතාති
අච්යඡජ්ජසුත්තාවුතායභජ්ජමණියනො විය නියතප්පවත්තිතාය

ගතිජාතිබන්ධාපවග්ගවයසන නියයමො. තත්ථ තත්ථ ගමනන්ති ඡන්නං
අභිජාතීනං වයසන තාසු තාසු ගතීසු උපගමනං. සමවායයන සමාගයමො 

සඞ්ගති. සභායවොයෙවාති යථා කණ්ටකස්ස තික්ඛතා, කපිත්ථඵලානං
පරිමණ් ලතා, මිගපක්ඛීනං විචිත්තාකාරතා, එවං සබ්බස්සපි යලොකස්ස
යහතුපච්චයයහිවිනාතථාතථාපරිණායමො, අයංසභායවොඑවඅකිත්තියමො 

එව. යතනාහ ‘‘යෙන හී’’තිආදි. ඡළභිජාතියයො පරයතො විත්ථාරීයන්ති. 

සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්ච පටිසංයවයෙන්තීති වෙන්තා අදුක්ඛමසුඛභූභිං සබ්යබන

සබ්බං න ජානන්තීති උල්ලිඞ්යගන්යතො ‘‘අඤ්ඤා සුඛදුක්ඛභූම නත්ථීති

ෙස්යසන්තී’’තිආහ. 

යහතුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-10. මහාදිට්ඨිසුත්තාදිවණ්ණනා 
213-215. අකතාති සයමනවාවිසයමනවායකනචියහතුනානකතා

එව. යකනචි කතං කරණං විධානං නත්ථි එයතසන්ති අකතවිධානා. 
පෙද්වයයනපියලොයකයකනචි යහතුපච්චයයනයනසංඅභිනිබ්බත්තිතාභාවං

ෙස්යසති. ඉද්ධිොපින නිම්මතාතිකස්සචිඉද්ධිමයතොයෙවස්සබ්රහ්මුයනොවා

ඉද්ධියාපි න නිම්මිතා. අනිම්මතාති වා කස්සචි අනිම්මාපකා. අජනකාති
එයතන පථවීකායාදීනං රූපාදිජනකභාවං පටික්ඛිපති. රූපසද්ොෙයයො හි
පථවීකායාදීහිඅප්පටිබද්ධවුත්තිකාතිතස්සලද්ධි.යථා පබ්බතකූටංයකනචි
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පටුන 

අනිබ්බත්තිතංකස්සචිචඅනිබ්බත්තකං, එවයමයතපීතිආහ ‘‘කූටට්ො’’ති.
යමිෙං‘‘බීජාදියතොඅඞ්කුරාදිජායතී’’තිවුච්චති, තඤ්චවිජ්ජමානයමවතයතො
නික්ඛමති, නාවිජ්ජමානං, අඤ්ඤථායයතොකුයතොචියස්සකස්සචි උප්පත්ති

සියාතිඅධිප්පායයො. ඨිතාතිනිබ්බිකාරභායවන ඨිතා. නචලන්තීතිනවිකාරං
ආපජ්ජන්ති. විකාරාභායවන හි යතසං සත්තන්නං කායානං
එසිකට්ඨායිට්ඨිතතා. අනිඤ්ජනඤ්ච අත්තයනො පකතියා අවට්ඨානයමව.

යතනාහ ‘‘න විපරි මන්තී’’ති. අවිපරිණාමධම්මත්තා එව ච යන 

අඤ්ඤමඤ්ඤං න බයාබායධන්ති. සති හි විකාරං ආපායෙතබ්බතාය
බයාබාධකතාපි සියා, තථා අනුග්ගයහතබ්බතාය අනුග්ගාහකතාති තෙභාවං

ෙස්යසතුං පාළියං ‘‘නාල’’න්තිආදි වුත්තං. පථවී එව කායයකයෙසත්තා 

පථවිකායෙො. ජීවසත්තමානං කායානං නිච්චතාය නිබ්බිකාරාභාවයතො න
හන්තබ්බතා, න ඝායටතබ්බතා චාති යනව යකොචි හන්තා ඝායතතා වා.

යතනාහ ‘‘සත්තන්නන්ත්යවවා’’තිආදි. යදි යකොචි හන්තා නත්ථි, කථං

සත්ථප්පහායරොති ආහ ‘‘ෙථා මුග්ගරාසිආදීසූ’’තිආදි. යකවලං

සඤ්ඤාමත්තයමව යහොති, න ඝාතනාදි, පරමත්ථයතො සත්තන්නන්ත්යවව
කායානංඅවියකොපනීයභාවයතොතිඅධිප්පායයො. 

පමුඛයෙොනීනන්ති මනුස්සතිරච්ඡානාදීසු 

ඛත්තියබ්රාහ්මණාදිසීහබයග්ඝාදිවයසන පධානයයොනීනං. සට්ඨිසතානි 

ඡසහස්සානි. ‘‘පඤ්චචකම්මුයනොසතානී’’තිපෙස්ස අත්ථෙස්සනං ‘‘පඤ්ච

කම්මසතානි චා’’ති. එයසව නයෙොති ඉමිනා ‘‘යකවලං තක්කමත්යතන 
නිරත්ථකදිට්ඨිං දීයපතී’’ති ඉමයමව අත්ථං අතිදිසති. එත්ථ ච 

තක්කමත්තයකනාතිඉමිනායස්මාතක්කිකානිරඞ්කුසතාය පරිකප්පනස්ස
යංකිඤ්චිඅත්තයනොපරිකප්පිතංසාරයතො මඤ්ඤමානා තයථවඅභිනිවිස්ස
තක්කදිට්ඨිගාහං ගණ්හන්ති, තස්මා න යතසං දිට්ඨිවත්ථූසු විඤ්ඤූහි

විචාරණා කාතබ්බාති ෙස්යසති. යකචීති උත්තරවිහාරවාසියනො. යත හි
‘‘පඤ්ච කම්මානීති චක්ඛුයසොතඝානජිව්හාකායා, ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි

‘පඤ්ච කම්මානීති පඤ්ඤායපන්තී’’ති වෙන්ති. කම්මන්ති ලද්ධීති
ඔළාරිකභාවයතොපරිපුණ්ණකම්මන්තිලද්ධි. මයනොකම්මංඅයනොළාරිකත්තා
උපඩ් කම්මන්ති ලද්ධීති යයොජනා. ‘‘ද්වාසට්ඨිපටිපො’’ති වත්තබ්යබ

සභාවනිරුත්තිං අජානන්තා ‘‘ද්වට්ඨිපටිපො’’ති වෙන්ති. එකස්මං කප්යපති

එකස්මිං මහාකප්යප. තත්ථාපි ච විවට්ටට්ඨායිසඤ්ඤියත එකස්මං 

අසඞ්යඛයයයකප්යප. 

උරබ්යභහනන්තීති ඔරබ්භිකා. එවං සූකරිකාෙයයොයවදිතබ්බා. ලුද්ොති 
අඤ්යඤපි යය යකචි මාගවිකයනසාොෙයයො, යත පාපකම්මපසුතතාය 

කණ්හාභිජාතීති වෙන්ති. භික්ඛූති බුද්ධසාසයන භික්ඛූ. යත කිර 

‘‘සච්ඡන්ෙරාගාපරිභුඤ්ජන්තී’’තිඅධිප්පායයන චතූසුපච්චයෙසුකණ්ටයක

පක්ඛිපිත්වා ඛාෙන්තීති වෙන්ති. කස්මාති යච? යස්මා යත පණීතපණීයත
පච්චයය පටියසවන්තීති තස්ස මිච්ඡාගායහො. ඤායලද්යධපි පච්චයය
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පරිභුඤ්ජමානා ආජීවකසමයස්ස වියලොමගාහිතාය පච්චයයසු කණ්ටයක 

පක්ඛිපිත්වා ඛාෙන්ති නාමාති වෙන්තීති අපයර. එයක පබ්බජිතා, යය
වියසසයතො අත්තකිලමථානුයයොගමනුයුත්තා. තථා හි යත කණ්ටයක 

වත්තන්තා විය යහොන්තීති කණ්ටකවුත්තිකාති වුත්තා. ඨත්වා

භුඤ්ජනනහානපටික්යඛපාදිවතසමායයොයගන පණ්ෙරතරා. 

අයචලකසාවකාති ආජීවකසාවයක වෙති. යත කිර ආජීවකසමයය
ආජීවකලද්ධියා ෙළ්හගාහිතාය නිගණ්යඨහිපිපණ් රතරා.නන්ොෙයයොකිර
තථාරූපංආජීවකපටිපත්තිංඋක්කංසංපායපත්වා ඨිතා, තස්මානිගණ්යඨහි

ආජීවකසාවයකහි ච පණ් රතරා වුත්තා. පරමසුක්කාභිජාතීති අයං යතසං
ලද්ධි. 

පුරිසභූමයෙොති පධානපුග්ගයලන නිද්යෙයසො. ඉත්ථීනම්යපතා භූමියයො

ඉච්ඡන්යතව. භික්ඛුචපන්නයකොතිආදි යතසංපාළිඑව.තත්ථ පන්නයකොති

භික්ඛාය විචරණයකො, යතසං වා පටිපත්තියා පටිපන්නයකො. ජියනොති
ජිණ්යණො ජරාවයසන හීනධාතුයකො, අත්තයනො වා පටිපත්තියා පටිපක්යඛ
ජිනිත්වාඨියතො.යසොකිරතථාභූයතොධම්මම්පි කස්සචිනකයථති.යතනාහ 

‘‘නකිඤ්චිආහා’’ති. නිට්ඨුහනාදිවිප්පකායරයකනචිකයතපිඛමනවයසන 

න කිඤ්චි වෙතීති වෙන්ති. අලාභින්ති ‘‘යසො න කුම්භිමුඛා 
පටිග්ගණ්හාතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.394) නයයන
වුත්තඅලාභයහතුසමායයොයගන අලාභිං. තයතො එව

ජිඝච්ඡාදුබ්බලයපයරතතායසයනපරායණං සම ංපන්නභූමීති වෙන්ති. 

ආජීවවුත්තිසතානීති සත්තානං ආජීවභූතානි ජීවිකාවුත්තිසතානි. 

පසුග්ගහයණන එළකජාති ගහිතා, මගග්ගහයණන 

රුරුගවයාදිසබ්බමිගජාති. බහූ යෙවාති 
චාතුමහාරාජිකාදිබ්රහ්මකායිකාදිවයසනයතසංඅන්තරයභෙවයසනබහූයෙවා.

තත්ථ චාතුමහාරාජිකානංඑකච්යචඅන්තරයභො මහාසමෙසුත්තවයසන (දී. 

නි. 2.331 ආෙයයො) දීයපතබ්බා. මනුස්සාපි අනන්තාති 
දීපයෙසකුලවංසාජීවාදිවිභායගන මනුස්සාපි අනන්තයභො. පිසාචා එව 

යපසාචා, යත මහන්තමහන්තා අජගරයපතාෙයයො.
ඡද්ෙන්තෙහමන්ොකිනියයො කුළීරමුචලින්ෙනායමනවෙන්ති. 

පවුටාති සබ්බගණ්ඨිකා. පණ්ඩියතොපි…යප.… උද්ධං න ගච්ෙති. 
කස්මා? සත්තානංසංසරණකාලස්ස නියතභාවයතො. 

අපරිපක්කං සංසරණනිමිත්තං සීලාදිනා පරිපායචති නාම සීඝංයයව

විසුද්ධිප්පත්තියා. පරිපක්කං කම්මං ඵුස්ස ඵුස්ස පත්වා පත්වා කායල

පරිපක්කභාවාපාෙයනන බයන්තීකයරොතිනාම. සුත්තගුයළතිසුත්තවට්ටියං. 

නිබ්යබඨිෙමානයමව පයලතීති උපමාය සත්තානං සංසායරො අනුක්කයමන
ඛීයයතව, න තස්ස වඩ්ඪීති ෙස්යසති පරිච්ඡින්නරූපත්තා. 
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නිබ්යබඨිෙමානයමව සුත්තගුළං ගච්ෙතීති වුච්චති. තඤ්ච යඛො
සුත්තපමායණන, සුත්යතපනඅසතිකුයතොගච්ඡතිසුත්තගුළං.යතනාහ– 

‘‘සුත්යත ඛීය  න ගච්ෙතී’’ති. තත්යථව තිට්ෙති සුත්තපරියන්තන්ති

අධිප්පායයො. කාලවයසනාති අත්තනි යවයඨත්වා ඨිතං සුඛදුක්ඛං
යථාවුත්තස්සකාලස්ස වයසනනිබ්යබඨියමායනො බායලො ච පණ්ඩියතො ච
පයලතිගච්ඡති, නාතික්කමතිසංසාරං. 

මහාදිට්ඨිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11-18. අන්තවාසුත්තාදිවණ්ණනා 
216-223. එකයතො වඩ්ඪිතනිමත්තන්ති එකපස්යසන වඩ්ඪිතං 

කසිණනිමිත්තං. ගායහනාති ලාභී ඣානචක්ඛුනා පස්සිත්වා ගහයණන. 

තක්යකනාති න ලාභී තක්කමත්යතන. උප්පන්නදිට්ඨීති ‘‘යලොයකො’’ති

උප්පන්නදිට්ඨි. සබ්බයතො වඩ්ඪිතන්ති සමන්තයතො

අප්පමාණකසිණනිමිත්තං. එකයමවාති‘‘එකයමවවත්ථූ’’තිඋප්පන්නදිට්ඨි. 

අට්ොරස යවෙයාකර ානීති යවයයාකරණලක්ඛණප්පත්තානි අට්ඨාරස 

සුත්තානි. එකංගමනන්තිඑකංයවයයාකරණගමනං. 

අන්තවාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියගමනාදිවග්ගවණ්ණනා 
224-301. දුක්ඛවයසන වුත්තන්ති ‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, දුක්යඛ සති

දුක්ඛං උපාොයා’’තිආදිදුක්ඛවයසන වුත්තං. තාදිසයමව දුතියං

යවයයාකරණගමනං. යතනාහ ‘‘තත්රාපි අට්ොරයසව යවෙයාකර ානී’’ති. 

යතහීති ‘‘රූපීඅත්තායහොතී’’තිආදිනයපවත්යතහියවයයාකරයණහි සද්ධිං. 

තන්තිදුතියංගමනං. 

ආරම්ම යමවාති කසිණසඞ්ඛාතං ආරම්මණයමව. තක්කිසද්යෙන
සුද්ධතක්කිකානංගහණංෙට්ඨබ්බං. 

අනිච්චදුක්ඛවයසනාති‘‘යෙනිච්චං, තං දුක්ඛං, තස්මිංසතිතදුපාොයඑවං

දිට්ඨි උප්පජ්ජතී’’ති වුත්තඅනිච්චදුක්ඛවයසනාති. යතහියෙවාති දුතියය

යපයයායල වුත්තප්පකායරහියයව. තිපරිවට්ටවයසනාති යතහියයව 
ඡබ්බීසතියා සුත්යතහි චතුත්ථයපයයායල තිපරිවට්ටවයසන වුත්යතොති
යයොජනා. 

දුතියගමනාදිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

දිට්ඨිසංයුත්තවණ්ණනාය ලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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4. ඔක්කන්තසංයුත්තං 

1-10. චක්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනා 
302-311. සද්ධාධියමොක්ඛන්ති සද්ෙහනවයසන පවත්තං අධියමොක්ඛං, 

න සන්නිට්ඨානමත්තවයසන පවත්තං අධියමොක්ඛං. ෙස්සනම්පි සම්මත්තං, 

තංසිජ්ඣානවයසන පවත්තනියායමො සම්මත්තනිොයමො, අරියමග්යගො. 

අනන්තරාෙතං දීයපති කප්පවිනාසපටිභායගන පවත්තත්තා. තථා චාහ 

‘‘යතයනවාහා’’තිආදි.කප්පසීයසනභාජනයලොකංවෙති.යසොහි උඩ් ය්හති, 

නකප්යපො, උඩ්ෙය්හනයවලාතිඣායනයවලා.ඨියතො කප්යපොඨිතකප්යපො, 

යසො අස්ස අත්ථීති ඨිතකප්පී, කප්පං ඨයපතුං සමත්යථොති අත්යථො. 

ඔයලොකනන්තිසච්චාභිසමයසඞ්ඛාතං ෙස්සනං. ඛමන්ති සහන්ති, ඤායන්තීති
අත්යථො. 

චක්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඔක්කන්තසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. උප්පාෙසංයුත්තවණ්ණනා 
312-321. සබ්බං පාකටයමව අපුබ්බස්සඅභාවයතො. 

උප්පාෙසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. කියලසසංයුත්තවණ්ණනා 
322-331. එයසොති චක්ඛුස්මිං ඡන්ෙරායගො. උයපච්ච කියලයසතීති 

උපක්කියලයසො. චිත්තස්සාති සාමඤ්ඤවචනං අනිච්ඡන්යතො යචොෙයකො 

‘‘කතරචිත්තස්සා’’තිආහ.ඉතයරොකාමංඋපතාපනමලීනභාවකරණවයසන 
උපක්කියලයසො යලොකුත්තරස්ස නත්ථි, විබාධනට්යඨො පන අත්යථව

උප්පත්තිනිවාරණයතොති අධිප්පායයනාහ ‘‘චතුභූමකචිත්තස්සා’’ති.

යචොෙයකො ‘‘යතභූමකා’’තිආදිනා අත්තයනො අධිප්පායං විවරති, ඉතයරො 

‘‘උප්පත්තිනිවාර යතො’’තිආදිනා. අරියඵලපටිප්පස්සද්ධිපහානවයසන 
පවත්තියා සබ්බසංකියලසයතො නික්ඛන්තත්තා යනක්ඛම්මං, 
මග්ගනිබ්බානානංපනයනක්ඛම්මභායවොඋක්කංසයතොගහියතොඑවාතිආහ 

‘‘යනක්ඛම්මනින්නන්ති නවයලොකුත්තරධම්මනින්න’’න්ති. අභිජානිත්වාති

අභිමුඛභායවන ජානිත්වා. සච්ඡිකාතබ්යබසූති පච්චක්ඛකාතබ්යබසු. 

ෙළභිඤ්ඤාධම්යමසූතිඅරියමග්ගසම්පයුත්තධම්යමසු. 

කියලසසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. සාරිපුත්තසංයුත්තං 

1-9. වියවකජසුත්තාදිවණ්ණනා 
332-340. න එවං යහොතීති එත්ථ ‘‘අහං සමාපජ්ජාමී’’ති වා, ‘‘අහං

සමාපන්යනො’’ති වා මා යහොතු තො තාදිසායභොගාභාවයතො. ‘‘අහං
වුට්ඨියතො’’ති පන කස්මා න යහොතීති? සබ්බථාපි න යහොත්යවව
අහඞ්කාරස්සසබ්බයසොපහීනත්තා. 

වියවකජසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සූචිමුඛීසුත්තවණ්ණනා 
341. තස්මං වචයන පටික්ඛිත්යතති – ‘‘අයධොමුයඛො භුඤ්ජසී’’ති

පරිබ්බාජිකායවුත්තවචයන–‘‘නඛ්වාහංභගිනී’’ති පටික්ඛිත්යත. වාෙන්ති

යෙොසං. උබ්භමුයඛොති උපරිමුයඛො. පුරත්ථිමාදිකා චතස්යසො දිසා. 

ෙක්ඛිණපුරත්ථිමාදිකා චතස්යසොවිදිසා. 

ආරාමආරාමවත්ථුආදීසු භූමිපරිකම්මබීජාභිසඞ්ඛරණාදිපටිසංයුත්තා 

විජ්ජා වත්ථුවිජ්ජා, තස්සා පන මිච්ඡාජීවභාවං ෙස්යසතුං ‘‘යතස’’න්තිආදි

වුත්තං. යතසං යතසං අත්තයනො පච්චයොයකානං. තත්ථතත්ථගමනන්ති

යතසං සාසනහරණවයසන තං තං ගාමන්තරයෙසන්තරං. එවමායරොයචසීති 
අත්තුක්කංසනපරවම්භනරහිතංකණ්ණසුඛංයපමනීයංහෙයඞ්ගමංයථරස්ස
ධම්මකථං සුත්වා පසන්නමානසා එවං ‘‘ධම්මිකං සමණා
සකයපුත්තියා’’තිආදිනා සාසනස්ස ගුණසංකිත්තනවාචං කුලානං
ආයරොයචසි. 

සූචිමුඛීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරිපුත්තසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. නාගසංයුත්තං 

1. සුද්ධිකසුත්තවණ්ණනා 
342. අණ්ෙජාති අණ්ය ජාතා. වත්ථියකොයසති වත්ථියකොසසඤ්ඤියත

ජරායුපුයට ජාතා. සංයසයෙති සංසින්යන කිලින්නට්ඨායන උප්පන්නා. 

උපපතිත්වා විොති කුයතොචිපි අවපතිත්වා විය නිබ්බත්තා. පුග්ගලානන්ති
තථා වියනතබ්බපුග්ගලානං. 

සුද්ධිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-50. පණීතතරසුත්තාදිවණ්ණනා 
343-391. විස්සට්ෙකාොති‘‘යය චම්යමනවාරුධියරනවාඅට්ඨිනාවා

අත්ථිකා, යත සබ්බං ගණ්හන්තූ’’ති තත්ථ නිරයපක්ඛචිත්තතාය

අධිට්ඨිතසීලතාය පරිච්චත්තසරීරා. දුවිධකාරියනොති ‘‘කායලන කුසලං, 
කායලනඅකුසල’’න්තිඑවං කුසලාකුසලකාරියනො.සහබයයතිපවත්තතීති

සහයබයො, සහචායරො. තස්ස භායවො සහබයතා, තං සහබයතං. අෙනීයයතො 

අන්නං. ඛාෙනීයයතො ඛජ්ජං. පාතබ්බයතො පානං. නිවසනීයයතො වත්ථං. 

නිවසිතබ්බං නිවාසනං. පරිවරිතබ්බං පාවුර ං. යාන්ති යතනාති ොනං, 
උපාහනාදියානානි. ආදිසද්යෙන වය්හසිවිකාදීනං සඞ්ගයහො. ඡත්තම්පි
පරිස්සයාතපදුක්ඛපරිරක්ඛයණන මග්ගගමනසාධනන්ති කත්වා 

‘‘ෙත්තුපාහන’’න්තිආදිවුත්තං.යතනවුත්තං ‘‘ෙංකිඤ්චිගමනපච්චෙ’’න්ති. 

පත්ථනං කත්වා…යප.… තත්ථ නිබ්බත්තන්ති චම්යපයයනාගරාජා වියාති 
ෙට්ඨබ්බං. 

පණීතතරසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නාගසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සුපණ්ණසංයුත්තවණ්ණනා 
392-437. පත්තානන්ති උයභොසු පක්යඛසු පත්තානං. 

වණ් වන්තතාොති අතිසයයන විචිත්තවණ්ණතාය. අතිසයත්යථො හි අයං 

වන්ත-සද්යෙො. පුරිමනයෙනාති නාගසංයුත්යත පඨමසුත්යත වුත්තනයයන. 

උද්ධරන්තීති සමුද්ෙයතො උද්ධරන්ති, පථවන්තරපබ්බතන්තරයතො පන

යතසං උද්ධරණං දුක්කරයමව. පණීතතයරති බයලන පණීතතයර, 

බලවන්යතති අත්යථො. අනුද්ධරණීෙනාගාති ආනුභාවමහන්තතාය ච
වසනට්ඨානවිදුග්ගතාය ච උද්ධරිතුං අසක්කුයණයයා නාගා. යත
‘‘සත්තවිධා’’ති වත්වා සරූපයතො වසනට්ඨානයතො ච ෙස්යසන්යතො 

‘‘කම්බලස්සතරා’’තිආදිමාහ. තත්ථ කම්බලස්සතරා ධතරට්ොති ඉයම

ජාතිවයසන වුත්තා. සත්තසීෙන්තරවාසියනොති සත්තවිධසීෙසමුද්ෙවාසියනො. 

පථවිට්ෙකාති පථවන්තරවාසියනො, තථා පබ්බතට්ෙකා. යත ච
විමානවාසියනො. යත නායග යකොචි සුපණ්යණො උද්ධරිතුං න සක්යකොතීති

සම්බන්යධො. යසසන්ති‘‘කායයන ද්වයකාරියනො’’තිආදීසුයංවත්තබ්බං, තං
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සබ්බං නාගසංයුත්යත වුත්තනෙයමව, තත්ථ ච වුත්තනයයයනව අත්යථො
යවදිතබ්යබොතිඅධිප්පායයො. 

සුපණ්ණසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ගන්ධබ්බකායසංයුත්තවණ්ණනා 
438-549. මූලගන්ධාදියභෙං ගන්ධංඅවන්ති අපයුඤ්ජන්තීතිගන්ධබ්බා, 

යතසං කායයො සමූයහො ගන්ධබ්බකායයො, ගන්ධබ්බයෙවනිකායයො. 
චාතුමහාරාජියකසු එකියාව යත ෙට්ඨබ්බා, තප්පරියාපන්නතාය තත්ථ වා

නියුත්තාති ගන්ධබ්බකායිකා. යතසංයතසංරුක්ඛගච්ඡලතානංමූලංපටිච්ච 

පවත්යතොගන්යධොමූලගන්යධො, තස්මිං මූලගන්යධ.අධිවත්ථාති මූලගන්ධං

අධිට්ඨාය, අභිභුයයවාවසන්තා.එසනයයොයසයසසුපි. තං නිස්සාොතිතං
මූලගන්ධංරුක්ඛං පච්චයංකත්වානිබ්බත්තා.න යකවලං තත්ථගන්යධො

එව, මූලයමව වා යතසං පච්චයයොති ෙස්යසන්යතො ‘‘යසො හී’’තිආදිමාහ. 

උපකප්පතීති නිවාසට්ඨානභායවන විනියුඤ්ජති. ගන්ධගන්යධති ගන්ධානං

ගන්ධසමුොයය. මූලාදිගන්ධානං ගන්යධති මූලාදිගතඅවයවගන්ධානං
ගන්යධ, තිමූලාදිගතසමුොයභූයතති අත්යථො. පුබ්යබ හි
‘‘මූලගන්යධ’’තිආදිනා රුක්ඛානං අවයවගන්යධො ගහියතො, ඉධ පන

සබ්බයසො ගහිතත්තා සමුොයගන්යධො යවදිතබ්යබො. යතනාහ ‘‘ෙස්ස හි

රුක්ඛස්සා’’තිආදි. යසොති යසො සබ්යබො මූලාදිගයතො ගන්යධො

ගන්ධසමුොයයො ඉධගන්ධගන්යධො නාම. තස්ස ගන්ධස්ස ගන්යධතිතස්ස
සමුොයගන්ධස්ස තථාභූයත ගන්යධ. සරික්ඛං සදිසං පටිොනං එතිස්සාති 

සරික්ඛොනං, පත්ථනා. යථාධිප්යපතඵලානි සරික්ඛොනත්තාව 
අධිප්යපතඵලංයෙන්තු, අසරික්ඛොනංකථන්ති? තම්පියෙතියයවපුඤ්ඤස්ස 

සබ්බකාමෙෙත්තාතිආහ ‘‘අසරික්ඛොනම්පී’’තිආදි. 

ගන්ධබ්බකායසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. වලාහකසංයුත්තවණ්ණනා 
550-606. යලොකං වායලන්තා සංවරන්තා ඡායෙන්තා අහන්ති

පරියයසන්තීති වලාහා, යෙවපුත්තා. යතසං සමූයහො වලාහකයෙවකායයොති

ආහ ‘‘වලාහකකායිකා’’තිආදි. සීතකර වලාහකාති සීතහරණවලාහකා. 

යසසපයෙසූති උණ්හවලාහකාදිපයෙසු. එයසව නයෙොති

‘‘උණ්හකරණවලාහකා’’තිආදිනා අත්යථො යවදිතබ්යබො. චිත්තට්ෙපනන්ති

‘‘සීතං යහොතූ’’ති එවං චිත්තස්ස උප්පාෙනං. වස්සායනති වස්සකායල. 

උතුසමුට්ොනයමවාති පාකතිකසීතයමවාති අත්යථො. උණ්යහපීති

උණ්හකායල. අබ්භමණ්ෙයපොති මණ් පසදිසඅබ්භපටලවිතානමාහ. අබ්භං

උප්පජ්ජතීති තහං තහං පටලං උට්ඨහති. අබ්යභයෙවාති අබ්භකායල එව, 

වස්සායනති අත්යථො. අතිඅබ්භන්ති සතපටලසහස්සපටලං හුත්වා 

අබ්භුට්ඨානං. චිත්තයවසාඛමායසසූති වසන්තකාලං සන්ධායාහ. තො හි

විද්යධො විගතවලාහයකො යෙයවො භවිතුං යුත්යතො. උත්තරෙක්ඛි ාදීති ආදි-
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සද්යෙන පච්ඡිමවාතාදිං සඞ්ගණ්හාති. පකතිවායතොති පකතියා සභායවන 

වායනකවායතො. තං උතුසමුට්ොනයමවාති ආහාරූපජීවීනං සත්තානං 
සාධාරණකම්මූපනිස්සයඋතුසමුට්ඨානයමව. එස නයයො
උතුසමුට්ඨානසීතුණ්හවායතසුපි. තම්පි හි ආහාරූපජීවීනං සත්තානං
සාධාරණකම්මූපනිස්සයයමවාති. 

ගීතන්ති යමඝගීතං. සච්චකිරිොොති තාදිසානං පුරිසවියසසානං

සච්චාධිට්ඨායනන. ඉද්ධිබයලනාති ඉද්ධිමන්තානං ඉද්ධිආනුභායවන. 

විනාසයමයඝනාති කප්පවිනාසකයමයඝන. අඤ්යඤනපි 
කණ්හපාපිකසත්තානංපාපකම්මපච්චයාඋප්පන්නවිනාසයමයඝනවුට්යඨන
යසොයසොයෙයසො විනස්සයතව. 

වලාහකසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. වච්ඡයගොත්තසංයුත්තවණ්ණනා 
607-661. අඤ්ඤා ාති අඤ්ඤාණයහතු, 

සච්චපටිච්ඡාෙකසම්යමොහයහතූතිඅත්යථො.අට්ඨකථායංපන ඉමයමවඅත්ථං

යහතුඅත්යථන කරණවචයනන ෙස්යසතුං ‘‘අඤ්ඤාය නා’’ති වුත්තං. 

සබ්බානීති ‘‘අඤ්ඤාණා අෙස්සනා අනභිසමයා’’තිආදීනි පොනි එකාෙසසු
සුත්යතසු ආගතානි, පඤ්චපඤ්ඤාස යවයයාකරණානි වුත්තානි සුත්යතසු
පඤ්චන්නංඛන්ධානංවයසන යවයයාකරණස්සආගතත්තා. 

වච්ඡයගොත්තසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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13.  ානසංයුත්තං 

1. සමාධිමූලකසමාපත්තිසුත්තවණ්ණනා 
662. සමාධිකුසයලොති සමාධිස්මිංකුසයලො.තයිෙංසමාධියකොසල්ලත්තං

සහ ඣානඞ්ගයයොයගන චතුබ්බියධො ඣානසමාධි, තස්මා තං තං විභාගං

ජානන්තස්ස සිද්ධං යහොතීති ආහ – ‘‘පෙමං  ාන’’න්තිආදි. තත්ථ
විතක්කවිචාරපීතිසුයඛකග්ගතාවයසන පඨමං පඤ්චඞ්ගිකං, 
පීතිසුයඛකග්ගතාවයසන දුතියං තිවඞ්ගිකං, සුයඛකග්ගතාවයසන තතියං 
දුවඞ්ගිකං, උයපක්යඛකග්ගතාවයසනචතුත්ථංදුවඞ්ගිකයමවාතිඑවංතස්මිං

තස්මිං ඣායන තංතංඅඞ්ගානං වවත්ථායන කුසයලො. සමාපත්තිකුසයලොති 

සමාපජ්ජයන කුසයලො. හායසත්වාති යතොයසත්වා. කල්ලං කත්වාති
සමාධානස්ස පටිපක්ඛධම්මානං දූරීකරයණන සහකාරීකාරණඤ්ච

සමාධායනන සමාපජ්ජයන චිත්තං සමත්ථං කත්වා. යසසපොනීති යසසා
තයයො යකොට්ඨාසා. තතියාදීසු නයයසු අකුසයලොපි ඣානත්ථාය
පටිපන්නත්තා‘‘ඣායීයතවා’’තිවුත්යතො. 

සමාධිමූලකසමාපත්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-55. සමාධිමූලකඨිතිසුත්තාදිවණ්ණනා 
663-716. දුතියාදිසුත්යතසු ඨිතිකුසයලොති එත්ථ

අන්යතොගධයහතුඅත්යථො ඨිති-සද්යෙො, තස්මිඤ්ච පනකුසයලොති අත්යථොති

ආහ – ‘‘ ානං ෙයපතුං අකුසයලො’’ති. සත්තට්ෙඅච්ෙරාමත්තන්ති
සත්තට්ඨඅච්ඡරාමත්තං ඛණං ඣානං ඨයපතුං න සක්යකොති

අධිට්ඨානවසීභාවස්සඅනිප්ඵාදිතත්තා. ෙථාපරිච්යෙයෙන කායලන වුට්ොතුං

න සක්යකොති වුට්ඨානවසීභාවස්ස අනිප්ඵාදිතත්තා. කල්ලං ජාතං අස්සාති 

කල්ලිතං, තස්මිංකල්ලියතකල්ලිතභායවනකසිණාරම්මයණසු‘‘ඉෙං නාම

අසුකස්සා’’ති විසයවයසන සමාපජ්ජිතුං අසක්යකොන්යතො න සමාධිස්මං

ආරම්ම කුසයලො. න සමාධිස්මං යගොචරකුසයලොති සමාධිස්මිං 
නිප්ඵාදිතබ්යබ තස්ස යගොචයර කම්මට්ඨානසඤ්ඤියත පවත්තිට්ඨායන 

භික්ඛාචාරයගොචයර ච සතිසම්පජඤ්ඤවිරහියතො අකුසයලො. යකචි පන
‘‘කම්මට්ඨානයගොචයරො පඨමජ්ඣානාදිකං, ‘එවං සමාපජ්ජිතබ්බං, එවං
බහුලීකාතබ්බ’න්ති අජානන්යතො තත්ථ අකුසයලො නාමා’’ති වෙන්ති. 

කම්මට්ොනං අභිනීහරිතුන්ති කම්මට්ඨානං වියසසභාගියතාය අභිනීහරිතුං 

අකුසයලො.සක්කච්චකාරීති චිත්තීකාරී. සාතච්චකාරීතිනියතකාරී. සමාධිස්ස

උපකාරකධම්මාති අප්පනායකොසල්ලා. සමාපත්තිආදීහීති ආදි-සද්යෙන 
සක්කච්චකාරිපොදීනංයයව සඞ්ගයහො ෙට්ඨබ්යබො චතුක්කානං වුත්තත්තා.

යතනාහ ‘‘යෙොයජත්වා චතුක්කා වුත්තා’’ති. යලොකිෙජ් ානවයසයනව

කථිතං ‘‘සමාධිකුසයලො’’තිආදිනා නයයන යෙසනාය පවත්තත්තා. න හි
යලොකුත්තරධම්යමසු අයකොසල්ලං නාම ලබ්භති. යදි අයකොසල්ලං, න 
කුසලසද්යෙනවියසසිතබ්බතාසියාති. 
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පටුන 

සමාධිමූලකඨිතිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඣානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාචසාරත්ථප්පකාසිනියා 

සංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථායඛන්ධවග්ගවණ්ණනා. 
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