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සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා සළායතනසංයුත්තං 

1 

පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිකායෙ 

සළාෙතනවග්ගටීකා 

1. සළාෙතනසංයුත්තං 

1. අනිච්චවග්යගො 

1. අජ්ඣත්තානිච්චසුත්තවණ්ණනා 
1. චක්ඛතීති චක්ඛු, ඤාණං, යථාසභාවයතො ආරම්මණස්ස ජානයනන

සමවිසමංආචික්ඛන්තං වියපවත්තතීතිඅත්යථො.තථාමංසචක්ඛු.තම්පිහි

රූපදස්සයන චක්ඛතීති චක්ඛු. බුද්ධානංයයව චක්ඛූති බුද්ධචක්ඛු, 
අසාධාරණයතො හි සත්තසන්තායනසු සස්සතුච්යඡදදිට්ඨි 
අනුයලොමිකඤාණයථාභූතඤාණානඤ්යචව කාමරාගානුසයාදීනඤ්ච
යාථාවයතො විභාවිතඤාණං ආසයානුසයඤාණං
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණඤ්ච. යහට්ඨිමා තයයො මග්ගා චතුසච්චධම්යමසු 

වුත්තාකායරන පවත්තියා ධම්යම චක්ඛූති ධම්මචක්ඛු, තථා යතසං ඵලානි
තංතංපටිපක්යඛසු පටිප්පස්සද්ධිපහානවයසන පවත්තනයතො. සමන්තයතො

සබ්බධම්යමසුචක්ඛුකච්චසාධනයතො සමන්තචක්ඛු, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.
දිබ්බවිහාරසන්නිස්සයයන ලද්ධබ්බයතො යදවානං දිබ්බචක්ඛු වියාති තං 

දිබ්බචක්ඛු, අභිඤ්ඤාවියසයසො. ආයලොකං වඩ්යෙත්වා රූපදස්සනයතො 

‘‘ආය ොකඵරයෙනා’’තිවුත්තං.‘‘ඉදංදුක්ඛංඅරියසච්චන්තියම, භික්ඛයව, 
පුබ්යබඅනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදී’’තිආදිනා (සං.නි. 5.1081; 
මහාව. 15) නයයන ආගතත්තා චතුසච්චපරිච්යඡදකඤාණං 
‘‘පඤ්ඤාචක්ඛූ’’ති වුත්තං. තදිදං ‘‘විපස්සනාඤාණ’’න්ති වදන්ති, 
‘‘විපස්සනාමග්ගඵලපච්චයවක්ඛණඤාණානී’’තිඅපයර. 

පච්චයභූයතහි එයතහි අභිසම්භරීයන්තීති සම්භාරා, උපත්ථම්භභූතා 

චතුසමුට්ඨානිකරූපා. සහ සම්භායරහීති සසම්භාරං. මහාභූතානං උපාදාය

පසීදතීති පසාය ො. අක්ඛිකූපයක අක්ඛිපටය හීති උයභොහි අක්ඛිදයලහි. 

සම්භයවොති ආයපොධාතුයමව සම්භවභූතමාහ. ඉධ ‘‘යතරස සම්භාරා’’ති

වුත්තං. අට්ඨසාලිනිෙං (ධ.ස.අට්ඨ.596) පනසණ්ඨායනනසද්ධිං‘‘චුද්දස 

සම්භාරා’’ති ආගතං. තත්ථ සණ්ඨානන්ති වණ්ණායතනයමව 
පරිමණ්ඩලාදිසණ්ඨානභූතං. විසුං වචනං පන යනසං තථාභූතානං
අතථාභූතානඤ්ච ආයපොධාතුවණ්ණායතනානං යථාවුත්යත මංසපිණ්යඩ
විජ්ජමානත්තා. සම්භවස්ස චතුධාතුනිස්සියතහි සහ වුත්තස්ස

ධාතුත්තයනිස්සිතතා යයොයජතබ්බා. දිට්ඨිමණ්ඩය ති අභිමුඛං ඨිතානං
පටිබිම්බපඤ්ඤායනට්ඨානභූයත චක්ඛුසඤ්ඤිතාය දිට්ඨියා

පවත්තිට්ඨානභූයත මණ්ඩයල. සන්නිවිට්ඨන්ති එයතන චක්ඛුපසාදස්ස
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අයනකකලාපගතභායවො දස්සියතො. තථා හි යසො සත්ත අක්ඛිපටලානි
අභිබයායපත්වා වත්තති. යස්මා යසො සත්ත අක්ඛිපටලානි බයායපත්වා
ඨියතහි අත්තයනො නිස්සයභූයතහි කතූපකාරං තංනිස්සියතයහව 
ආයුවණ්ණාදීහි අනුපාලිතපරිවාරිතං තිසන්තතිරූපසමුට්ඨාපයකහි

උතුචිත්තාහායරහි උපත්ථම්භියමානංහුත්වාතිට්ඨති. රූප ස්සනසමත්ථන්ති 
අත්තානංනිස්සායපවත්තවිඤ්ඤාණස්සවයසනරූපායතනදස්සනසමත්ථං. 

විත්ථාරකථාතිතස්සචක්ඛුයනොයසොතාදීනඤ්චයහතුපච්චයාදිවයසනයචව 
ලක්ඛණාදිවයසනචවිත්ථාරකථා. 

සම්මසනචාරචිත්තන්ති විපස්සනාය පවත්තිට්ඨානභූතං විපස්සිතබ්බං
චිත්තං. යකචි ‘‘විපස්සනුපගතකරියමයචිත්ත’’න්ති වදන්ති, තං යතසං
මතිමත්තං. තීණි ලක්ඛණානි දස්යසත්වා විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා
අරහත්තස්සපාපනවයසනයදසනාය පවත්තත්තා. 

අජ්ඣත්තානිච්චසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-3. අජ්ඣත්තදුක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනා 
2-3. ද්යව  ක්ඛොනීති දුක්ඛානත්තලක්ඛණානි. එකං  ක්ඛෙන්ති

අනත්තලක්ඛණං. යසසානීති වුත්තාවයසසානි ලක්ඛණානි. යතහීති යයහි

දුතියතතියානි සුත්තානි යදසිතානි, යතහි. සල් ක්ඛිතානීති සම්මයදව 

උපධාරිතානි. එත්තයකනාතිද්වින්නංඑකස්යසවවාලක්ඛණස්ස කථයනන. 

අජ්ඣත්තදුක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-6. බාහිරානිච්චසුත්තාදිවණ්ණනා 
4-6. වුත්තසදියසොවාති ‘‘ද්යව ලක්ඛණානී’’තිආදිනාවුත්තසදියසොඑව. 

නයෙොතිඅතියදසනයයො. 

බාහිරානිච්චසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-12. අජ්ඣත්තානිච්චාතීතානාගතසුත්තාදිවණ්ණනා 
7-12. සල් ක්යඛත්වාති අතීතානාගතානං අවිජ්ජමානත්තා ගාහස්ස

දළ්හතාය සල්ලක්යඛත්වා. පච්චුප්පන්යනසු විජ්ජමානත්තා බලවතා

තණ්හාදිගායහන විපස්සනාවීථිං පටිපායදතුං කි මන්තානං වියනයයානං 

වයසන. 

අජ්ඣත්තානිච්චාතීතානාගතසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනිච්චවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ෙමකවග්යගො 

1-4. පඨමපුබ්යබසම්යබොධසුත්තාදිවණ්ණනා 
13-16. ද්වීසුපි සුත්යතසු ආයතනානං වයසන යදසනා එකරසාවාති 

‘‘පඨමදුතියෙසූ’’ති එකජ්ඣං පදුද්ධායරො කයතො. ආහියතො අහංමායනො 
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එත්ථාතිඅත්තා, අත්තභායවො.අත්තානමධිඅජ්ඣත්තං, තප්පරියාපන්නත්තා

තත්ථ භවානිඅජ්ඣත්තිකානි, යතසං අජ්ඣත්තිකානං. අජ්ඣත්තඤ්ච නාම
අජ්ඣත්තජ්ඣත්තං, නියකජ්ඣත්තං, යගොචරජ්ඣත්තං, විසයජ්ඣත්තන්ති
චතුබ්බිධං.තත්ථඅජ්ඣත්තජ්ඣත්තංඅජ්ඣත්යත භවන්තිඅජ්ඣත්තිකන්ති

ආහ ‘‘අජ්ඣත්තජ්ඣත්තවයසන අජ්ඣත්තිකාන’’න්ති. යතසං චක්ඛාදීනං
අජ්ඣත්යතසුපි අජ්ඣත්තිකභායවො අධිකසියනහවත්ථුතායාති ආහ 

‘‘ඡන් රාගස්ස අධිමත්තබ වතාො’’ති. ඉදානි තත්ථ තමත්ථං පටියයොගිනා

සද්ධිං උදාහරණවයසන දස්යසන්යතො ‘‘මනුස්සානං හී’’තිආදිමාහ. තං

උත්තානයමව. බාහිරානීතිඅජ්ඣත්තිකයතොබහිභවානි. 

පඨමපුබ්යබසම්යබොධසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. පඨමයනොයචඅස්සාදසුත්තාදිවණ්ණනා 
17-18. නික්ඛන්තාති යලොකයතො නික්ඛන්තා. විසංයුත්තා

සංයයොගයහතූනංකයලසානංපහීනත්තා යනො සංයුත්තා.යනොඅධිමුත්තාති

න උස්සුක්කජාතා. විමරිොදී…යප.… යචතසාති

විගතකයලසවට්ටමරියාදතාය නිම්මරියාදීකයතන චිත්යතන. චතුසච්චයමව

කථිතං චක්ඛාදීනංඅස්සාදාදියනො කථිතත්තා. 

පඨමයනොයචඅස්සාදසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-10. පඨමාභිනන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 
19-22. වට්ටවිවට්ටයමවකථිතං අභිනන්දනානංඋප්පාදනියරොධානඤ්ච

වයසන යදසනාය පවත්තත්තා. අනුපුබ්බකථාති ආදියතො පට්ඨාය

පදත්ථවණ්ණනා. යනසන්තිසුත්තානං. 

පඨමාභිනන්දසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යමකවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සබ්බවග්යගො 

1. සබ්බසුත්තවණ්ණනා 
23. සබ්බ-සද්යදො පකරණවයසන කත්ථචි සප්පයදයසපි පවත්තතීති

තයතො නිවත්තනත්ථං අනවයසසවිසයයන සබ්බ-සද්යදන වියසයසත්වා 

වුත්තං ‘‘සබ්බසබ්බ’’න්ති, සබ්බයමව හුත්වා සබ්බන්ති අත්යථො.

ආයතනභාවංසබ්බං ආෙතනසබ්බං, යසසද්වයයපිඑයසව නයයො. 

තස්ස අවිසයාභාවයතො න අද්දිට්ඨමිධත්ථිකිඤ්චීති. ඉධාතිනිපාතමත්තං, 
ඉධවාසයදවයකයලොයක, දස්සනභූයතනඤායණනඅදිට්ඨංනාමකඤ්චි

නත්ථීති අත්යථො. යදි එවං අනුමානවිසයං නු යඛො කථන්ති ආහ ‘‘අයථො

අවිඤ්ඤාත’’න්ති. අඤ්යඤසං අපච්චක්ඛම්පි අවිඤ්ඤාතං තස්ස කඤ්චි
නත්ථීති අදිට්ඨං අවිඤ්ඤාතං නත්ථි. පච්චුප්පන්නං අතීතයමව යඤයයං

ගහිතං, අනාගතංනුයඛොකථන්තිආහ– ‘‘අජානිතබ්බ’’න්ති, තස්සකඤ්චි



සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා සළායතනසංයුත්තං 
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පටුන 

නත්ථීතිආයනත්වා සම්බන්යධො.ජානිතුංඤාතුංඅසක්කුයණයයංනාමතස්ස

කඤ්චිනත්ථීතිදස්යසන්යතො ආහ ‘‘සබ්බංඅභිඤ්ඤාසී’’තිආදි. 

සකලස්ස සක්කායධම්මස්ස පරිග්ගහිතත්තා සක්කාෙසබ්බං.

සබ්බධම්යමසූතිපඤ්චන්නංද්වාරානං ආරම්මණභූයතසුසබ්යබසුධම්යමසු.
යස්මා ඡසුපි ආරම්මයණසු ගහියතසු පයදසසබ්බං නාම න යහොති, තස්මා 

‘‘පඤ්චාරම්මෙමත්ත’’න්ති වුත්තං. පයදසසබ්බං සක්කායසබ්බං න
පාපුණාති තස්ස යතභූමකධම්යමසු එකයදසස්ස අසඞ්ගණ්හනයතො.
සක්කායසබ්බං ආයතනසබ්බං න පාපුණාති යලොකුත්තරධම්මානං 
අසඞ්ගණ්හනයතො. ආයතනසබ්බං සබ්බසබ්බං න පාපුණාති. යස්මා
ආයතනසබ්යබන චතුභූමකධම්මාවපරිග්ගහිතා, නලක්ඛණපඤ්ඤත්තියයො, 
යස්මා සබ්බසබ්බං දස්යසන්යතන බුද්ධඤාණවිසයයො දස්සියතො, තස්මා

‘‘සබ්බසබ්බං න පාපුණාතී’’ති එත්ථාපි ‘‘කස්මා…යප.… නත්ථිතාො’’ති
සබ්බං ඤාතාරම්මයණයනවපුච්ඡාවිස්සජ්ජනංකතං.‘‘ආයතනසබ්යබපිඉධ
විපස්සනුපගධම්මාව ගයහතබ්බා අභිඤ්යඤයයනිද්යදසවයසනපි
සම්මසනචාරස්යසවඉච්ඡිතත්තා’’ති වදන්ති. 

පටික්ඛිපිත්වාති ‘‘ඉදං සබ්බං නාම න යහොතී’’ති එවං පටික්ඛිපිත්වා. 

තස්සාති ‘‘අඤ්ඤං සබ්බං පඤ්ඤායපස්සාමී’’ති වදන්තස්ස. වාචාෙ 

වත්තබ්බවත්ථුමත්තකයමවාතිවඤ්ඣාපුත්තගගනකුසුමාදිවාචාවියඑතස්ස
වාචාය යකවලං වත්තබ්බවත්ථුකයමව භයවයය, න අත්යථො, 

වචනමත්තකයමවාතිඅත්යථො. අතික්කමිත්වාතිඅනාමසිත්වා අග්ගයහත්වා. 

තංකිස්ස යෙතූතිවිඝාතාපජ්ජනංයකනයහතුනා. ෙථාතං අවිසෙස්මින්ති
යථා අඤ්යඤොපි යකොචි අවිසයය වායමන්යතො, එවන්ති අත්යථො.
අට්ඨකථායං පන යස්මා පාළියං ‘‘තං කස්ස යහතූ’’ති වුත්තකාරණයමව

උපනයනවයසනදස්යසතුං ‘‘ෙථාත’’න්තිආදි වුත්තං.කාරයණොපනයනඤ්ච

කාරණයමවාති ‘‘ෙථාතිකාරෙවචන’’න්ති වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං.යතයනවාහ 

‘‘එවංඉමස්මිම්පි අවිසයෙ’’තිආදි. 

සබ්බසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පහානසුත්තවණ්ණනා 
24. සබ්බස්සාතිද්වාරාරම්මයණහි සද්ධිංද්වාරප්පවත්තස්ස. පොනාොති 

තප්පටිබද්ධඡන්දරාගපහානවයසන පජහනාය. චක්ඛුසම්ඵස්සන්ති

චක්ඛුසන්නිස්සිතඵස්සං. මූ පච්චෙන්ති මූලභූතං පච්චයං කත්වා, 

සහජාතයවදනාය චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයභායව වත්තබ්බයමවනත්ථි. එයසව

නයෙොති අපයදයසන ‘‘යසොතසම්ඵස්සං මූලපච්චයං කත්වා’’තිආදිනා

වත්තබ්බන්ති දස්යසති. මයනොති භවඞ්ගචිත්තං මයනොද්වාරස්ස

අධිප්යපතත්තා. ආරම්මෙන්ති ධම්මාරම්මණං. සොවජ්ජනකජවනන්ති
සහමයනොද්වාරාවජ්ජනකං ජවනං. තංපුබ්බකත්තා 
මයනොවිඤ්ඤාණඵස්සයවදනානං මූලපච්චයභූතා සබ්යබස්යවව
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චක්ඛුද්වාරාදීසු වුත්තිත්තාතදනුරූපයතො ‘‘භවඞ්ගසෙජායතොසම්ඵස්යසො’’ති 

වුත්තං. සොවජ්ජනයව නාෙ ජවනයව නා ‘‘යවදයිත’’න්ති අධිප්යපතා, 

භවඞ්ගසම්පයුත්තාෙ පන යවදනාය ගහයණ වත්තබ්බයමව නත්ථි.

භවඞ්ගයතොඅයමොයචත්වා භවඞ්ගචිත්යතන සද්ධිංයයවආවජ්ජනංගයහත්වා

මයනොද්වාරාවජ්ජනං භවඞ්ගං  ට්ඨබ්බං. ො පයනත්ථ ය සනාති යා එත්ථ

‘‘පහානායා’’තිආදිනා පවත්තයදසනා සත්ථු අනසිට්ඨි ආණා. අෙං

පණ්ෙත්ති නාම තස්ස තස්ස අත්ථස්ස පකාරයතො ඤාපනයතො. එත්ථ
සබ්බග්ගහයණන සබ්යබ සභාවධම්මා ගහිතා, පඤ්ඤත්ති පන කතමාති

විචාරණායතංදස්යසතුං ‘‘ොපයනත්ථා’’තිආදි වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

පහානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අභිඤ්ඤාපරිඤ්ඤාපහානසුත්තවණ්ණනා 
25. අභිඤ්ඤාති අභිඤ්ඤාය.ය-කාරයලොපවයසනායංනිද්යදයසො‘‘සයං

අභිඤ්ඤා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.28, 405; ම. නි. 1.154) විය, තථා

‘‘පරිඤ්ඤා’’ති එත්ථාපි. සබ්බන්ති ආයතනසබ්බං. තඤ්හි අභිඤ්යඤයයං. 

අභිජානිත්වාති අභිඤ්ඤාය ජානිත්වා. පරිජානිත්වාති තීරණපරිඤ්ඤාය

අනිච්චාදියතො පරිජානිත්වා. පජෙනත්ථාොති පහානපරිඤ්ඤාය
අනවයසසයතොපජහනාය. 

අභිඤ්ඤාපරිඤ්ඤාපහානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පඨමඅපරිජානනසුත්තවණ්ණනා 
26. ‘‘අභිජාන’’න්තිආදිනාඑත්ථභගවාපඨමංකණ්හපක්ඛං දස්යසත්වා

සුක්කපක්ඛං දස්යසතියවයනයයජ්ඣාසයවයසන.යතයනත්ථවට්ටවිවට්ටං 
කථිතං. 

පඨමඅපරිජානනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. දුතියඅපරිජානනසුත්තවණ්ණනා 
27. චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බධම්යමො නාමරූපායතනයමවාතිආහ 

‘‘යෙට්ඨා ගහිතරූපයමවා’’ති. ඉධ අනාපාථගතං 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා’’ති වුත්තත්තා. යෙට්ඨා 

ආපාථගතම්පිඅනාපාථගතම්පිගහිතයමව ‘‘යයචරූපා’’තිඅනවයසසයතො

වුත්තත්තා. යතහි යවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධා සෙ චක්ඛුවිඤ්ඤායෙන

විඤ්ඤාතබ්බත්තා. තථා හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යතහි එකුප්පාදං එකවත්ථුකං

එකනියරොධංඑකාරම්මණයමව. යසසපය සූති යසයසසු‘‘යඤ්චයසොතංයය
ච සද්දා’’තිආදිනා ආගයතසු කණ්හපක්යඛ පඤ්චසු, සුක්කපක්යඛ ඡසුපි

පයදසු. එයසව නයෙොති ය්වායං ‘‘යහට්ඨා ගහිතරූපයමව ගණ්හිත්වා’’ති
අත්යථොවුත්යතො.එයසොඑවතත්ථපිඅත්ථවණ්ණනානයයො. 

දුතියඅපරිජානනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. ආදිත්තසුත්තවණ්ණනා 
28. ගයානාමිකාය නදියා අවිදූයරපවත්යතො ගායමොගයානාම, තස්සං 

ගොෙංවිෙරතීතිසමීපත්යථයචතං භුම්මවචනං.ගයාගාමස්සහිආසන්යන

ගයාසීසනාමයකපිට්ඨිපාසායණභගවාතදාවිහාසි. යතනාහ ‘‘භගවාතත්ථ

විෙරතී’’ති. 

තත්රාති ‘‘භික්ඛූ ආමන්යතසී’’ති යය භික්ඛූ ආමන්යතසි, යථා චායං

යදසනායතසංසප්පායාජාතා, තත්රතස්මිංඅත්ථද්වයය විභායවතබ්යබ අෙං

අනුපුබ්බිකථා සමුදාගමයතො පට්ඨාය අනුපටිපාටිකථා. ඉයතොති ඉමස්මා

කප්පයතො. කිරාති අනුස්සවනත්යථ නිපායතො. පාරමිතාපරිභාවනාය 

පරිපාකගයත. ඤායෙති යබොධිඤායණ. කනිට්ඨපුත්යතො යවමාතිකභාතා

භගවයතො. යවළුභිත්තිකුටිකාහි පරික්ඛිපිත්වා බහිද්ධා, අන්යතො පන 
පටසාණීහි. 

සබ්යබසං සත්තානං. පුඤ්ඤයචතනං අන්යතො අබ්භන්තයර පයවයසති. 

භගවාපි තස්ස පුත්යතොති කත්වා ‘‘අඤ්යඤ තයෙො පුත්තා’’ති වුත්තං. 

අවිප්පකිරිත්වාති පරාජයයන අවිප්පකරිය අපලායිත්වා. පි හීති දාතුං න

සක්යකොමීති තථා අකාසි. සච්චවාදිතාෙ ගණ්හිංසූති රාජකුලස්ස
සච්චවාදිතායඅත්තයනොවරං ගණ්හිංසු. 

විනිවත්තිතුන්ති පටිඤ්ඤාය නිවත්තිතුං. අන්තරාති තුම්යහහි

පරිච්ඡින්නකාලස්ස අන්තරාඑවමතා.අට්ඨවීසතිහත්ථට්ඨානං උසභං නාම. 

උසයභ අට්ඨවීසතිහත්ථප්පමායණඨායන.  ානග්යග බයාවයටොතිපසුයතො. 

යසොති භගවා. තථාරූපඤ්හිබුද්ධානංයදසනාපාටිහාරියං, යථායදසනාය
ගහියතො අත්යථො පච්චක්ඛයතො විභූයතො හුත්වා උපට්ඨාති. යතනාහ 

‘‘ඉයමසං…යප.… ය යසස්සාමී’’ති. සන්නිට්ඨානන්ති 
චිරකාලපරිචිතාදිත්තඅග්ගිකානං ආදිත්තපරියායයදසනාව සප්පායාති

නිච්ඡයමකාසි. පදිත්තන්තිපදීපිතංඑකාදසහිඅග්ගීහිඑකජාලීභූතං.යතනාහ 

‘‘සම්පජ්ජලිත’’න්ති. දුක්ඛ ක්ඛෙං කථිතං චක්ඛාදීනං එකාදසහි අග්ගීහි
ආදිත්තභායවනදුක්ඛමතායදුක්ඛස්ස කථිතත්තා. 

ආදිත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අද්ධභූතසුත්තවණ්ණනා 
29. අධිසද්යදන සමානත්යථො අද්ධසද්යදොති ආහ ‘‘අද්ධභූතන්ති

අධිභූත’’න්තිආදි.යසසං වුත්තනයයමව. 

අද්ධභූතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. සමුග්ඝාතසාරුප්පසුත්තවණ්ණනා 
30. මඤ්ඤිතං නාම තණ්හාමානදිට්ඨීහි ගයහතබ්බං මඤ්ඤිතං. 

සබ්බස්මිං මඤ්ඤිතන්ති සබ්බමඤ්ඤිතං, තස්ස සමුග්ඝායතො යසතුඝායතො, 

තදාවහං සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසාරුප්පං. අට්ඨකථායං පන ‘‘මඤ්ඤිතං
නාම චක්ඛාදීසු එව උප්පජ්ජති, නාඤ්ඤස්මි’’න්ති දුතියනයයො වුත්යතො. 

අනුච්ඡවිකන්ති අනුරූපං අවියලොමං. ඉධාති ඉයධව සාසයන අඤ්ඤත්ථ
තදභාවයතො. ‘‘තණ්හා-මානදිට්ඨිමඤ්ඤිතාන’’න්ති වුත්තං මඤ්ඤිතත්තයං

සපරසන්තායනසු පටිපක්ඛවයසන යයොයජත්වා දස්යසතුං ‘‘චක්ඛුං අෙන්ති

වා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ‘‘චක්ඛුං අහ’’න්ති ඉමිනා අජ්ඣත්තවිසයං
දිට්ඨිමඤ්ඤිතඤ්ච දස්යසති අත්තාභිනියවසාහංකාරදීපනයතො. ‘‘මම’’න්ති
ඉමිනා තණ්හාමඤ්ඤිතං මානමඤ්ඤිතම්පි වා, පරිග්ගහමුයඛනපි
යසයයාදියතො මානුප්පජ්ජනයතො. යසසපදද්වයයපි ඉමිනා නයයන

මඤ්ඤිතවිභායගො යවදිතබ්යබො. අෙන්ති අත්තාව, යසො ච චක්ඛුස්මිං

තදධීනවුත්තිත්තා ‘‘පයරො’’ති න මඤ්ඤති. මම කිඤ්චනපලියබොයධො

චක්ඛුස්මිං සති ලබ්භනයතො, අසති න මඤ්ඤති තථාමඤ්ඤිතස්ස
පච්චයඝාතයතො.යසසපදද්වයයපිඑයසවනයයො. 

අෙං චක්ඛුයතො නිග්ගයතොති ‘‘අහ’’න්ති වත්තබ්යබො අයං සත්යතො

චක්ඛුයතො නිග්ගයතො තත්ථ සුඛුමාකායරන උපලබ්භනයතො. මම

කිඤ්චනපලියබොයධොචක්ඛුයතොනිග්ගයතො තස්මිංසතිඑවඋපලබ්භනයතො. 

යසසද්වයයපිඑයසවනයයො.තත්ථ පයරොතිපයරො සත්යතො. මමචක්ඛූතින

මඤ්ඤති යස්ස තං චක්ඛු, තස්ස ‘‘අහ’’න්ති වත්තබ්බස්යසව අභාවයතො. 

මමත්තභූතන්ති මම කාරණං. යසසං උත්තානයමව. එවයමතස්මිං සුත්යත 
චක්ඛුරූප-චක්ඛුවිඤ්ඤාණ-චක්ඛුසම්ඵස්ස-සුඛදුක්ඛාදුක්ඛමසුඛවයසනසත්ත
වාරා චක්ඛුද්වායර, තථායසොතද්වාරාදීසූතිඡසත්තකාද්යවචත්තාලීස.පුන
සක්කායවයසන ‘‘සබ්බං න මඤ්ඤතී’’තිආදිනා වුත්තං, යතන
යතචත්තාලීස. පුන යතභූමකවට්ටං ‘‘යලොයකො’’ති ගයහත්වා ‘‘න කඤ්චි
යලොයකඋපාදියතී’’ති වුත්තං, යතනචතුචත්තාලීසයහොන්ති.එවංසබ්බථාපි 

චතුචත්තාලීසාෙ ඨායනසු අරෙත්තං පායපත්වා විපස්සනා කථිතාති
යවදිතබ්බා. ‘‘චතුචත්තාලීසාධිකසයතසූ’’තියකසුචියපොත්ථයකසුලිඛන්ති, 
සාචපමාදයලඛා. 

සමුග්ඝාතසාරුප්පසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පඨමසමුග්ඝාතසප්පායසුත්තවණ්ණනා 
31. උපකාරභූතා තදාවහත්තා. තයතොති මඤ්ඤිතාකාරයතො. තන්ති 

මඤ්ඤනාවත්ථුං. අඤ්යඤනාකායරනාති යථා මඤ්ඤති 
අනිච්චාදිආකාරයතො, අඤ්යඤන අනිච්චාදිනා ආකායරන යහොති. 

අඤ්ඤථාභාවං විපරිොමන්ති උප්පාදවයතාය අඤ්ඤථාභාවං ජරාය

මරයණන ච ද්යවධා විපරිණායමතබ්බං. තං උපගමයනන අඤ්ඤථාභාවී, 

එවංභූයතො හුත්වාපි ජීරණභිජ්ජනසභායවසු. භයවසුසත්යතො ය ොයකො උපරිපි 
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භවංයෙව අභිනන් ති. යෙට්ඨා ගහිතයමව සඞ්කඩ්ඪිත්වාති ‘‘චක්ඛුං න
මඤ්ඤතී’’තිආදිනා යහට්ඨා ගහිතයමව ඛන්ධධාතුආයතනාති
ඛන්ධාදිපරියායයන එකයතො ගයහත්වා පුනපි මඤ්ඤනාවත්ථුං දස්යසති. 
අවසායන ‘‘තයතො තං යහොතී’’ති වුත්තපයදන සද්ධිං සබ්බවායරසු අට්ඨ

අට්ඨයහොන්තීති ‘‘අට්ඨචත්තාලීසාෙඨායනසූ’’තිවුත්තං. 

පඨමසමුග්ඝාතසප්පායසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දුතියසමුග්ඝාතසප්පායසුත්තවණ්ණනා 
32.  ස්යසත්වාති එත්ථ ලක්ඛයණ අයං ත්වා-සද්යදො, යහතුම්හි වා. 

අනාදිසත්තසන්තානගතගාහත්තයලක්ඛිතා හි සත්ථු, තිපරිවට්ටයදසනා
තංනිමිත්තං යාවයදවතප්පහානායපවත්තිතභාවයතො.අරහත්තංපායපත්වා

විපස්සනා කථිතාති අට්ඨකථායං වුත්තං ‘‘සෙ විපස්සනාෙ චත්තායරොපි

මග්ගාකථිතා’’ති. 

දුතියසමුග්ඝාතසප්පායසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සබ්බවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ජාතිධම්මවග්ගවණ්ණනා 
33-42. නිබ්බත්තනසභාවන්ති යහතුපච්චයයහි උප්පජ්ජනසභාවං. 

උප්පාදානන්තරංබුද්ධිප්පත්තියා ජීරෙසභාවං. යත්ථ චක්ඛාදයයො, තත්යථව

විසභාගසමුට්ඨානලක්ඛයණන බයාධියනො උප්පත්තිපච්චෙභායවන

බයාධිසභාවං. මරෙසභාවන්ති විනාසසභාවං. යසොකසභාවන්ති

ඤාතිබයසනාදිනා ඩය්හමානදුක්ඛසභාවං. සංකිය සිකසභාවන්ති
තණ්හාදිවයසනසංකලිස්සනසභාවං. 

ජාතිධම්මවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සබ්බඅනිච්චවග්ගවණ්ණනා 
43-52. ඤාතපරිඤ්ඤා ආගතා විසයවයසන තබ්බිසයස්ස ධම්මස්ස

යජොතිතත්තා. ඉතරාද්යව තීරණපහානපරිඤ්ඤාපිආගතාඑවාතියවදිතබ්බා, 
තාසං අභිඤ්යඤයයධම්මවිසයත්තා ඤාණස්ස ච
තීරණපහානපරිඤ්ඤාසම්භවයතො. පරිඤ්යඤයයපයද තීරණපරිඤ්ඤාව

ආගතා, පහාතබ්බපයද පහානපරිඤ්ඤාවආගතාති යයොජනා. ඉතරාපි ද්යව 

ගහිතායෙව තාහි විනා අත්ථසිද්ධියා අභාවයතො. පච්චක්ඛං කාතබ්බං 

ආරම්මණයතො අසම්යමොහයතො පටිවිජ්ඣයනන. අවුත්තාපි ගහිතායෙව 
පරිජානනස්ස යාවයදව පහානත්ථත්තා. එකසභායවන විනාභායවො 

අයනකග්ගට්යඨො. උපසට්ඨයරොයගන විය අන්යතො එව අභිහතසබ්බතා 

උපෙතට්යඨො. 

සබ්බඅනිච්චවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨයමොපණ්ණාසයකො. 
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6. අවිජ්ජාවග්ගවණ්ණනා 
53-62. චතූසුසච්යචසුඅඤ්ඤාෙං තප්පටිච්ඡාදකසම්යමොයහො.අවින්දියං

වින්දති, වින්දියංනවින්දතීතිකත්වා විජ්ජායපටිපක්යඛොව අවිජ්ජා. විජ්ජාය

උප්පන්නාය අනවයසසයතො අවිජ්ජා පහීයති, තං දස්යසන්යතො ‘‘විජ්ජාති 

අරෙත්තමග්ගවිජ්ජා’’ති ආහ. න යකවලං අනිච්චානුපස්සනාවයසයනව
මග්ගවුට්ඨානං, අථ යඛො ඉතරානුපස්සනාවයසනපීති දස්යසන්යතො 

‘‘දුක්ඛා…යප.… පහීෙතියෙවා’’ති ආහ. සබ්බත්ථාති උපරිසුත්තන්යත 
සන්ධායාහ. තයතො අපයරපි තංඅත්ථලක්ඛණවයසන කථිතසුත්තන්යතපි.
තානිපිහිතථා බුජ්ඣනකපුග්ගලානමජ්ඣාසයයනවුත්තානීති. 

අවිජ්ජාවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මිගජා වග්යගො 

1. පඨමමිගජාලසුත්තවණ්ණනා 
63. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකච්චන්ති වුත්තචක්ඛුවිඤ්ඤායණන

පස්සිතබ්බන්තිආහ ‘‘ඉට්ඨාරම්මෙභූතා’’ති. කමනීොති කායමතබ්බා.මනං

අප්පායන්තීති මනාපාති ආහ ‘‘මනවඩ්ඪනකා’’ති. පියායිතබ්බසභාවා 

පිෙරූපා. කාමූපසංහිතාති කාමපටිසංයුත්තා. ආලම්බිතබ්බතා එව යචත්ථ

උපසංහිතතාති ‘‘ආරම්මෙං කත්වා’’තිආදිමාහ. තණ්හාසඞ්ඛාතා නන්දී 

තණ්ොනන්දී, නතුට්ඨිනන්දීයයව‘‘නන්දිංචරතී’’තිආදීසුවිය. ගාමන්තන්ති

ගාමසමීපං. ‘‘අනුපචාරට්ඨාන’’න්තිවත්වාතංදස්යසති ‘‘ෙත්ථා’’තිආදිනා. 

එත්ථාතියථානීහයතපායඨ. ‘‘ඉමංඑකංපරිොෙංඨයපත්වා’’තිවුත්තං

තස්ස‘‘පන්තානී’’තිපයදන සඞ්ගහිතත්තා. අප්පසද් ානිඅප්පනිග්යඝොසානීති

එත්ථ අප්ප-සද්යදොඅභාවත්යථො. 

පඨමමිගජාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සමිද්ධියලොකපඤ්හාසුත්තවණ්ණනා 
68. ආොචනසුත්තයතො පට්ඨාොති මිගජාලවග්යග දුතියසුත්තයතො

පට්ඨාය.පඨමසුත්යතපනදුතියකවිහාරාදිභායවො වුත්යතොති. 

සමිද්ධියලොකපඤ්හාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. උපයසනආසීවිසසුත්තවණ්ණනා 
69. ගයෙත්වාති පාරුපනස්ස සිථිලකරයණන වීමංසයතො යමොයචත්වා. 

ය ෙච්ඡාොොති පුරිමදිසාය යලණච්ඡායායං. පතිත්වාති යලණච්ඡදනයතො

භස්සිත්වා. ඵුට්ඨවියසොති චතූසු ආසීවියසසු යසො ඵුට්ඨවියසො. යතනාහ 

‘‘තස්මා’’තිආදි. පරිොදිෙමානයමවාති යඛයපන්තයමව, විනායසන්තයමවාති

අත්යථො. ෙථාපරිච්යඡය නාති අත්තයනො විසපරිච්යඡදානුරූපං. 

අඤ්ඤථාභාවන්ති වඩ්ෙභාවාදිපකතිජහනං. සභාවවිගයමොතිවිනායසො. 

උපයසනආසීවිසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. උපවාණසන්දිට්ඨිකසුත්තවණ්ණනා 
70. රූපං පටිසංවිදිතං කයරොති ඤාතපරිඤ්ඤාවයසන. රූපරාගන්ති

නීලාදියභයද රූපධම්යම රාගං. පටිසංවිදිතං කයරොති ‘‘අයං යම රායගො
අප්පහීයනො’’ති. එයතන යසක්ඛානං පච්චයවක්ඛණාකථිතා. යතන වුත්තං

‘‘එවම්පි යඛො, උපවාණ, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො යහොතී’’තිආදි. රූපරාගං

පටිසංවිදිතංකයරොති ‘‘නත්ථියම අජ්ඣත්තංරූයපසුරායගො’’තිපජානාති.
අයසක්ඛානංහායංපච්චයවක්ඛණා. 

උපවාණසන්දිට්ඨිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පඨමඡඵස්සායතනසුත්තවණ්ණනා 
71. ඵස්සාකරානන්තිඡන්නං ඵස්සානං ආකරානංඋප්පත්තිට්ඨානානං, 

චක්ඛාදීනන්ති අත්යථො. නට්යඨො නාම අෙන්ති ව ති, යයො ඡන්නං
ඵස්සායතනානං සමුදයාදිං යථාභූතං පජානාති, යසො වුසිතවා, ඉතයරො

අවුසිතවා අහඤ්ච තාදියසොති. අෙයමවාති අයං චක්ඛුස්මිං ‘‘යනතං
මමා’’තිආදිනාතිණ්ණංගාහානංඅභායවොඑව. 

පඨමඡඵස්සායතනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දුතියඡඵස්සායතනසුත්තවණ්ණනා 
72. අපුනබ්භයවොති පුනබ්භවාභායවො. 

11. තතියඡඵස්සායතනසුත්තවණ්ණනා 
73. පනස්සසන්ති එකංයසන නට්යඨොති අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ 

‘‘අතිනට්යඨො’’ති, ධුරයතොඑවනට්යඨොතිඅත්යථො. 

තතියඡඵස්සායතනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මිගජාලවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ගි ානවග්යගො 

1-5. පඨමගිලානසුත්තාදිවණ්ණනා 
74-78. අප්පඤ්ඤායතොති නාමයගොත්තයතො යචව සීලාදිගුයණහි ච

අප්පඤ්ඤායතොඅවිස්සුයතො.යථරමජ්ඣිමභාවංඅප්පත්තතාය නයවො. 

පඨමගිලානසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. දුතියඅවිජ්ජාපහානසුත්තවණ්ණනා 
80. අනිච්චාදිවයසන අභිනිවිසනං අභිනියවයසො, යසො එව ධම්මසභාවං

අතික්කමිත්වා පරයතො ආමසනයතො පරාමායසො, යසො එව ගායෙො. යතන 

අභිනියවසපරාමාසග්ගායහන ගණ්හිතුං න යුත්තා අනිච්චාදිසභාවත්තා.

සඞ්ඛාරාඑවපවත්තියාකාරණභාවයතො සඞ්ඛාරනිමිත්තානි. යයොසඞ්ඛායරසු
අපරිඤ්ඤාතාභිනියවයසන පස්සිතබ්යබො අත්තාකායරො, යසො න යහොතීති

අඤ්යඤො අනත්තාකායරො, තයතො අඤ්ඤයතො පස්සති.



සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා සළායතනසංයුත්තං 
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පරිඤ්ඤාතාභිනියවයසොති තීරණපරිඤ්ඤාය පරිච්ඡිජ්ජ 

ඤාතමිච්ඡාභිනියවයසො. පරිඤ්ඤාතාභිනියවයසොති වා 

පරිඤ්ඤාතවිපස්සනාභිනියවයසො. විපස්සනාති අරූපසත්තකවයසන 
විපස්සනායපරිජානිතබ්බා. 

දුතියඅවිජ්ජාපහානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සම්බහුලභික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 
81. යකව න්ති ඉතරලක්ඛයණහිඅයවොමිස්සං. 

10. ඵග්ගුනපඤ්හාසුත්තවණ්ණනා 
83. තණ්හාය පහීනාය දිට්ඨිමානාපි පහීනා එවාති ‘‘තණ්ොපපඤ්චස්ස

ඡින්නත්තා ඡින්නපපඤ්යච’’ති වුත්තං. දුතියපයදපි එයසව නයයො. ඉධ
සත්තයවොහායරො චක්ඛාදීසු විජ්ජමායනසු එව යහොති, තස්මා
පරිනිබ්බුතානඤ්ච යවොහායරො චක්ඛාදීසු සන්නිස්සයයයනව, නාඤ්ඤථාති 

අතික්කන්තබුද්යධහිපරිෙරිතානිචක්ඛුයසොතාදීනිපුච්ඡාමීති පුච්ඡති ‘‘අත්ථි

නුයඛොභන්යත’’තිආදිනා. චක්ඛුයසොතාදිවට්ටං වට්යටපවත්යතයය. 

ඵග්ගුනපඤ්හාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ගිලානවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ඡන්නවග්යගො 

1. පයලොකධම්මසුත්තවණ්ණනා 
84. අනිච්ච ක්ඛෙයමවකථිතං, තඤ්ච පරියායයන, අනිච්චලක්ඛයණ

කථියතඉතරලක්ඛණානිකථිතායනවයහොන්තිබයභිචාරභාවයතො. 

2. සුඤ්ඤතයලොකසුත්තවණ්ණනා 
85. අත්තයනොඉදන්ති අත්තනිෙන්තිආහ ‘‘අත්තයනොසන්තයකනා’’ති. 

3. සංඛිත්තධම්මසුත්තවණ්ණනා 
86. වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බන්ති ඛන්ධියවග්යග ඛන්ධවයසන

ආගතං, ඉධආයතනවයසනාතිඅයයමවවියසයසො. 

4. ඡන්නසුත්තවණ්ණනා 
87. සබ්බනිමිත්යතහි පටිසල්ලීයති එයතනාති පටිසල් ානං, 

ඵලසමාපත්ති. ජීවිතොරකසත්ථං ජීවිතස්ස හරණයතො, සත්තානඤ්ච

සසනයතො හිංසනයතො. පරිචරියතොති පයිරුපාසියතො. යතන යථානුසිට්ඨං
පටිපජ්ජින්තිදීයපති. 

අනුපවජ්ජන්ති පයරහි න උපවදිතබ්බං. තං පයනත්ථ ආයතිං

අප්පටිසන්ධිභාවයතො යහොතීති ආහ ‘‘අප්පවත්තික’’න්ති. ‘‘යනතං

මමා’’තිආදීනිවදන්යතො අරෙත්යතපක්ඛිපිත්වාකයථසි.පුථුජ්ජනභාවයමව



සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා සළායතනසංයුත්තං 
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දීයපන්යතොව ති අකතකච්චභාවදීපයනන.කඤ්චාපියථයරොපුච්ඡිතංපඤ්හං
අරහත්යතපක්ඛිපිත්වා කයථසි, ‘‘නසමනුපස්සාමී’’තිපනවදන්යතොකඤ්චි
නිප්ඵත්තිංනකයථසි, තස්මා ‘‘ඉදම්පිමනසිකාතබ්බ’’න්තිඉදංආයනත්වා
සම්බන්යධො. 

කිය සපස්සද්ධීති කයලසපරිළාහවූපසයමො. භවත්ථාෙ පුන භවත්ථාය. 

ආ ෙනිකන්ති පරියුට්ඨායනති භවන්තයර අයපක්ඛාසඤ්ඤියත ආලයය

නිකන්තියා ච පරියුට්ඨානප්පත්තියා. අසති අවිජ්ජමානාය. පටිසන්ධිවයසන 

අඤ්ඤභවයතොඉධාගමනං ආගතිනාම.චුතිවයසනගමනන්තිචවනවයසන
ඉයතො ගති. අනුරූපගමනං ගති නාම තදුභයං න යහොති. චුතූපපායතො

අපරාපරභවනවයසන චුති, උපපජ්ජනවයසන උපපායතො, තදුභයම්පි න 

යහොති. එවං පන චුතූපපායත අසති යනවිධ න ඉධ යලොයක. න හුරං න

පරයලොයකයහොති.තයතොඑව නඋභෙත්ථයෙොති. අෙයමවඅන්යතො අයං

ඉධයලොයකපරයලොයකචඅභායවොයයවදුක්ඛස්සපරියයොසානං. අෙයමවාති

යථාවුත්යතො එව – එත්ථ එතස්මිං පායඨ පරම්පරාගයතො පමාණභූයතො 

අත්යථො. 

යෙපනාතිසම්මවාදියනොසන්ධායවදති. අන්තරාභවංඉච්ඡන්ති ‘‘එවං

භයවන භවන්තරසම්බන්යධො යුජ්යජයයා’’ති. නිරත්ථකං අන්තරාභවස්ස
නාම කස්සචි අභාවයතො. චුතික්ඛන්ධානන්තරඤ්හි

පටිසන්ධික්ඛන්ධානංයයව පාතුභායවො. යතනාහ ‘‘අන්තරාභවස්ස…යප.…

පටික්ඛිත්යතොයෙවා’’ති. තත්ථ භායවොති අත්ථිතා. අභිධම්යම 

කථාවත්ථුප්පකරයෙ (කථා. 505-507) පටික්ඛිත්යතොයෙව. යදි එවං

‘‘අන්තයරනා’’ති ඉදං කථන්ති ආහ ‘‘අන්තයරනා’’තිආදි. විකප්පයතො

අඤ්ඤං විකප්පන්තරං, තස්ස දීපනං ‘‘අන්තයරනා’’ති වචනං. න 
අන්තරාභවදීපනංතාදිසස්සඅනුපලබ්භනයතොපයයොජනාභාවයතොච.යත්ථ
හි විපාකවිඤ්ඤාණස්ස පච්චයයො, තත්ථස්ස නිස්සයභූතස්ස වත්ථුස්ස
සහභාවීනඤ්ච ඛන්ධානං සම්භයවොති සද්ධිං අත්තයනො නිස්සයයන
විඤ්ඤාණං උප්පජ්ජයතවාති නාස්ස උප්පත්තියා යදසදූරතා යවදිතබ්බා.
‘‘යනවඉධනහුර’’න්ති වුත්තද්වයයතොඅපරංවිකප්යපන‘‘නඋභය’’න්ති, 

තත්ථපි න යහොතියයවාති අධිප්පායයො. ‘‘අන්තයරනා’’ති වා ‘‘විනා’’ති
ඉමිනා සමානත්යථො නිපායතො, තස්මා යනවිධ, න හුරං, උභයං විනාපි
යනවාතිඅත්යථො. 

ආෙරීති ඡින්නවයසන ගණ්හි. යතනාහ ‘‘කණ්ඨනාළං ඡින්දී’’ති. 

පරිග්ගණ්ෙන්යතොති සම්මසන්යතො. පරිනිබ්බුයතො දීඝරත්තං විපස්සනායං

යුත්තපයුත්තභාවයතො. ‘‘අනුපවජ්ජං ඡන්යනන භික්ඛුනා සත්ථං

ආෙරිත’’න්ති, කයථසීතිඅයසක්ඛකායලබයාකරණංවියකත්වාකයථසි. 



සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා සළායතනසංයුත්තං 
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ඉමිනාති ‘‘උපවජ්ජකුලානී’’ති ඉමිනා වචයනන. යථයරොති

සාරිපුත්තත්යථයරො. එවන්තිඑවංපුබ්බකායලසුසංසට්ඨවිහාරීහුත්වාඨියතො
පච්ඡා අරහත්තං පාපුණිස්සතීති ආසඞ්කන්යතො පුච්ඡති. යසසං
උත්තානයමව. 

ඡන්නසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. පුණ්ණසුත්තාදිවණ්ණනා 
88-89. තන්ති චක්ඛුරූපද්වයං. යතනාහ ‘‘චක්ඛුඤ්යචව රූපඤ්චා’’ති. 

නන්දිසමු ොති නන්දියා සමුදයතණ්හාය යසසකාරයණහි නන්දියා සමුදිති

සයමොධානං නන්දිසමුදයයො, තස්මා නන්දිසමුදයා. යතනාහ ‘‘තණ්ොෙ

සයමොධායනනා’’ති. පඤ්චක්ඛන්ධසඞ්ඛාතස්ස දුක්ඛස්ස සයමොධායනන

සමුදිති පවත්තියයවාති සහ සමුදයයන දුක්ඛස්ස දස්සිතත්තා ‘‘වට්ටං

මත්ථකං පායපත්වා’’ති වුත්තං. නියරොධූපායයන සද්ධිං නියරොධස්ස

දස්සිතත්තා ‘‘විවට්ටං මත්ථකං පායපත්වා’’ති. පුච්ඡානුසන්ධිආදීසු

අඤ්ඤතයරොනයහොතීතිආහ– ‘‘පාටියෙක්යකො අනුසන්ධී’’ති. 

චණ්ඩාතියකොධනා. දුට්ඨාතියදොසවන්යතොතිඅත්යථො. කිබ්බිසාතිපාපා. 

කක්ඛළාතිදාරුණා. ඝටිකමුග්ගයරනාතිඑකස්මිංපක්යඛඝටිකංදස්යසත්වා
කයතන රස්සදණ්යඩන. සත්තානං සසනයතො සත්ථං, තයතො එව ජීවිතස්ස

හරණයතොහාරකඤ්චාති සත්ථොරකං.ඉන්ද්රිෙසංවයරො ‘‘ යමො’’තිවුත්යතො 

මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං දමනයතො. පඤ්ඤා ‘‘ යමො’’ති වුත්තා 

කයලසවියසවිතානං දමනයතො වූපසමනයතො. උයපොසථකම්මං ‘‘ යමො’’ති 

වුත්තං කායද්වාරාදීහි උප්පජ්ජනකඅසමස්ස දමනයතො. ඛන්ති ‘‘ යමො’’ති

යවදිතබ්බා අක්ඛන්තියා දමනයතො වූපසමනයතො. යතනාහ ‘‘උපසයමොති

තස්යසව යවවචන’’න්ති. 

එත්ථාතිසුනාපරන්තජනපයද. එයතද්යවතිඅයංපුණ්ණත්යථයරොතස්ස

කනිට්යඨොති එයත ද්යව භාතයරො. ආෙච්ච අට්ඨාසි උළාරං බුද්ධාරම්මණං

පීතිං උප්පායදත්වා. සත්ත සීෙනාය  නදිත්වාති මම්මච්යඡදකානම්පි 
අක්යකොසපරිභාසානං ඛමයන සන්යතොසාභාවදීපනං, පාණිප්පහාරස්ස, 
යලඩ්ඩුප්පහාරස්ස, දණ්ඩප්පහාරස්ස, සත්ථප්පහාරස්ස, 
ජීවිතයවොයරොපනස්ස, ඛමයන සන්යතොසාභාවදීපනඤ්චාති එවං සත්ත
සීහනායද නදිත්වා. චතූසු ඨායනසු වසිතත්තා පාළියං වසනට්ඨානං

අනුද්යදසිකංකත්වා ‘‘සුනාපරන්තස්මිංජනපය  විෙරති’’ඉච්යචවවුත්තං. 

චතූසු ඨායනසූති අබ්බුහත්ථපබ්බයත, සමුද්දගිරිවිහායර, මාතුලගිරිම්හි, 

මකුළකාරාමවිහායරති ඉයමසු චතූසු ඨායනසු. තන්ති චඞ්කමං ආරුය්හ
යකොචි භික්ඛු චඞ්කමිතුං සමත්යථො නත්ථි මහතා සමුද්දපරිස්සයයන

භාවනාමනසිකාරස්ස අනභිසම්භුණනයතො. උප්පාතිකන්ති උප්පාතකරං
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පටුන 

මහාසඞ්යඛොභං උට්ඨයපත්වා. සම්මුයඛති අනිලපයදයස. පටියවය සුන්ති 
පයවයදසුං. 

ආරද්ධකා යතො පට්ඨාොති මණ්ඩලමාළස්ස කාතුං පථවීමිතකාලයතො

පභුති. සච්චබන්යධන පඤ්චසතානි පරිපූයරතුං ‘‘එකූනපඤ්චසතාන’’න්ති

වුත්තං. ගන්ධකුටින්තියජතවනමහාවිහායරමහාගන්ධකුටිං. 

සච්චබන්ධනායමොති සච්චබන්යධ පබ්බයත චිරනිවාසිතාය

‘‘සච්චබන්යධො’’ත්යවව ලද්ධනායමො. අරෙත්තං පාපුණීති

පඤ්චාභිඤ්ඤාපරිවාරං අරහත්තං අධිගච්ඡි. යතනාහ ‘‘මග්යගයනවස්ස

අභිඤ්ඤාආගතා’’ති. 

තස්මිං සන්නිපතිතා මහාජනා යකචි යසොතාපන්නා, යකචි
සකදාගාමියනො, යකචි අනාගාමියනො, යකචි අරහන්යතො අයහසුං. තත්ථාපි
යකචි යතවිජ්ජා, යකචි ඡළභිඤ්ඤා, යකචි පටිසම්භිදප්පත්තා අයහසුං. තං

සන්ධායවුත්තං ‘‘මොජනස්ස බන්ධනයමොක්යඛොජායතො’’ති.යයපනතත්ථ
සරණගමනපඤ්චසීලදසසීලසමාදායනන ලද්ධානුග්ගහා, යතසං

යදවතානඤ්චවයසන ‘‘මෙන්තංබුද්ධයකො ාෙ ං අයෙොසී’’තිවුත්තං. 

අරුෙං පන මොගන්ධකුටිෙංයෙව උට්ඨයපසි 

යදවතානුග්ගහත්ථඤ්යචව කුලානුදයායච. අපාෙමග්යගඔතාරියතො ‘‘යකොචි
යලොකස්සසජිතා අත්ථි, තස්සවයසනපවත්තිසංහාරායහොන්ති, යතයනවායං
පජාසනාථායහොති, තංයුඤ්ජතිච තස්මිංතස්මිංකම්යම’’තිමිච්ඡාගායහහි. 

පරිචරිතබ්බං ොචි ‘‘එත්ථමයාචිරංවසිතබ්බ’’න්ති. 

ඡට්ඨන්තිබාහියසුත්තං.තං උත්තානයමව යහට්ඨාවුත්තනයත්තා. 

පුණ්ණසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-8. පඨමඑජාසුත්තාදිවණ්ණනා 
90-91. එජති ඡළාරම්මණනිමිත්තං කම්පතීති එජා. යතනාහ 

‘‘ච නට්යඨනා’’ති. ආබාධනට්යඨන පීළනට්යඨන. අන්යතො

ය ොසනට්යඨනාති අන්යතොචිත්යත එව පදුස්සනට්යඨන. 

නිකන්තනට්යඨනාති ඡින්දනට්යඨන. යෙට්ඨා ගහිතයමවාති යහට්ඨා

මඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසාරුප්පසුත්යත ආගතයමව. වුත්තනෙයමව 
මඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසුත්යත. 

පඨමඑජාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. පඨමද්වයසුත්තාදිවණ්ණනා 
92-93. ද්වෙන්ති දුකං. පාළියං ආයමඩිතයලොයපන නිද්යදයසොති ආහ 

‘‘ද්යව ද්යව යකොට්ඨායස’’ති. එවයමතන්ති එවං අනිච්චාදිභායවන එතං

චක්ඛුරූපඤ්චාති ද්වයං. ච තීති අනවට්ඨායනන පචලති. බයථතීති ජරාය
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මරයණන ච පයවධති. යෙතු යචව උප්පත්තිනිමිත්තත්තා. සෙගතීති
සහප්පවත්ති, තාය ගයහතබ්බත්තා ‘‘සඞ්ගතී’’ති ඵස්යසො වුත්යතො. එස
නයයො යසසපදද්වයයපි. යස්මා ච සංගච්ඡමානධම්මවිමුත්තා සඞ්ගති නාම
නත්ථි, තථාසන්නිපාතසමවායා, යතසංවයසන නිබ්බත්යතොඵස්යසොතථා

වුච්චතීති.යතනාහ ‘‘ඉමිනා’’තිආදි. 

වත්ථූති චක්ඛු නිස්සයපච්චයාදිභායවන. ආරම්මෙන්ති රූපං 

ආරම්මණපච්චයාදිභායවන. සෙජාතා තයෙො ඛන්ධා යවදනාදයයො, යත 

සහජාතාදිපච්චයභායවන. අෙංයෙතූතිඅයංතිවියධොයහතූ. ඵස්යසනාතිආදීසු
අයංසඞ්යඛපත්යථො–යස්මාරූපාරම්මයණඵස්යස අත්තයනොඵුසනකච්චං
කයරොන්යත එවං යවදනා අනුභවනකච්චං, සඤ්ඤා සඤ්ජානනකච්චං 

කයරොති, තස්මා ‘‘ඵස්යසන ඵුට්ඨයමවා’’තිආදිවුත්තයමව අත්ථං ඉදානි

පුග්ගලාධිට්ඨායනන දස්යසතුං ‘‘ඵුට්යඨො’’තිආදි වුත්තං. පඤ්යචව ඛන්ධා

භගවතා සමතිංසාය ආකායරහි වුත්තා. කස්මාති ආහ ‘‘කථ’’න්තිආදි.
රුක්ඛසාඛාසු රුක්ඛයවොහායරො විය එයකකධම්යමපි ඛන්ධයවොහායරො
යහොතියයව.යතනාහභගවා– ‘‘විඤ්ඤාණංවිඤ්ඤාණක්ඛන්යධො’’ති(යම. 
ඛන්ධයමක2). 

පඨමද්වයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡන්නවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සළවග්යගො 

1. අදන්තඅගුත්තසුත්තවණ්ණනා 
94. අ මිතාති දමං නිබ්බියසවනභාවංඅනීතා. අයගොපිතාතිසතිසඞ්ඛාතාය

වතියා න රක්ඛිතා. අපිහිතාති සතිකවායටන න පිහිතා. චතූහිපි පයදහි 
ඉන්ද්රියානංඅනාවරණයමවාහ.අධිකංවහන්තීතිඅධිවාහා, දුක්ඛස්සඅධිවාහා 

දුක්ඛාධිවාො. නිරයයසු උප්පජ්ජනකං යනරයිකං. ආදි-සද්යදන යසසපාළිං
සඞ්ගණ්හාති. 

සයළවාති ඡ-කාරස්ස ස-කායරො, ළ-කායරො පදසන්ධිකයරො. ෙත්ථාති

නිමිත්තත්යථභුම්මං. අනවස්සුතාඅතින්තාතිරායගනඅයතමිතා. 

අස්සාදිතන්ති අස්සාදං ඉතං උපගතං. යතනාහ ‘‘අස්සා වන්ත’’න්ති. 

සුඛදුක්ඛන්ති ඉට්ඨානිට්ඨං. අන්වයතීති අන්වයයො, යහතු. ඵස්යසොති

අන්වයයො එතස්සාති ඵස්සන්වෙන්ති ආහ – ‘‘ඵස්සයෙතුක’’න්ති. 

‘‘අවිරුද්ධ’’ඉති විභත්තියලොයපනනිද්යදයසො. 

පපඤ්චසඤ්ඤාති තණ්හාදිසමධූපසංහතසඤ්ඤා. යතනාහ 

‘‘කිය සසඤ්ඤාෙ පපඤ්චසඤ්ඤානාමහුත්වා’’ති.පපඤ්චසඤ්ඤාඑයතසං

අත්ථීති පපඤ්චසඤ්ඤා, ඉතරීතරානරා. පපඤ්චෙන්තාතිසංසායරපපඤ්චං

චිරායනං කයරොන්තා. සඤ්ඤියනොති යගහස්සිතසඤ්ඤාය සඤ්ඤාවන්යතො. 
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මයනොමෙං විතක්කන්ති යකවලං මනසා සම්භාවිතං මිච්ඡාවිතක්කං. 

ඉරීෙතීතිඉරියංපටිපත්තිංඉරීයතිපටිපජ්ජති. 

සුට්ඨු භාවියතොති සුට්ඨුභාවං සුභාවනං ඉයතො භාවිතභාවියතො. ඵුට්ඨස්ස

චිත්තන්ති යතන යථාවුත්තඵස්යසන ඵුට්ඨං අස්ස චිත්තං. න විකම්පයත 

ක්වචීතිකස්මිඤ්චිඉට්ඨානිට්ඨාරම්මයණනකම්පති. පාරගාතිපාරගාමියනො
භවථ. 

අදන්තඅගුත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. මාලුකයපුත්තසුත්තවණ්ණනා 
95. අපසාය තීති තජ්යජති. උස්සාය තීතිඋක්කංයසති. අෙංකිර යථයරො

මාලුකයපුත්යතො. පමජ්ජිත්වාති යයොනියසොමනසිකාරස්ස අනනුයුජ්ජයනන 
පමජ්ජිත්වා. 

ෙත්රාති පච්චත්තං වචනාලඞ්කායර. නාමාති අසම්භාවයන

අපසාදනපක්යඛ, උස්සාදනපක්යඛපනසම්භාවයන. කිංජාතන්තිකංයතන
මහල්ලකභායවනජාතන්තිමහල්ලකභාවං තිණායපිඅමඤ්ඤමායනොවදති.

යතනාහ ‘‘ෙදි…යප.… අනුග්ගණ්ෙන්යතො’’ති. අනුග්ගණ්ෙන්යතොති 
අචින්යතන්යතො. මාදිසානං භගවයතො ඔවායදො උපකාරාවයහොති එතරහි 

ඔවා ඤ්ච පසංසන්යතො. 

‘‘අදිට්ඨාඅදිට්ඨපුබ්බා’’තිආදිනාපරිකප්පවයසන වුත්තනිදස්සනං‘‘යථා
එයතසු ඡන්දාදයයො න යහොන්ති, එවමිතයරසුපි පරිඤ්ඤායතසූ’’ති 
නයපටිපජ්ජනත්ථං, යතසම්පි ඉයමහි සමායනතබ්බත්තා. යතන වුත්තං
‘‘සුපිනකූපමා කාමා’’ති(ම.නි.1.234; 2.46; පාචි.417; චූළව.65). 

චක්ඛුවිඤ්ඤායෙන දිට්යඨ දිට්ඨමත්තන්ති චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස
රූපායතනං යත්තයකො ගහණාකායරො, තත්තකං. කත්තකං පමාණන්ති
අත්තසංයවදියං පරස්ස න දිසිතබ්බං, කප්පනාමත්තං රූපං. යතනාහ 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං හී’’තිආදි. රූයපති රූපායතයන. රූපමත්තයමවාති 
නීලාදියභදං රූපායතනමත්තං, න නීලාදි. වියසසනිවත්තනත්යථො හි අයං

මත්ත-සද්යදො. යදි එවං, එව-කායරො කමත්ථියයො? චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්හි
රූපායතයන ලබ්භමානම්පි නීලාදිවියසසං ‘‘ඉදං නීලං නාම, ඉදං පීතං
නාමා’’ති න ගණ්හාති. කුයතො නිච්චානිච්චාදිසභාවත්ථන්ති සංහිතස්සපි

නිවත්තනත්ථං එවකාරග්ගහණං. යතනාහ ‘‘න නිච්චාදිසභාව’’න්ති. 

යසසවිඤ්ඤායෙහිපීතිජවනවිඤ්ඤායණහිපි. 

දිට්ඨං නාම චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං රූපායතනස්ස දස්සනන්ති කත්වා.

යතනාහ ‘‘රූයපරූපවිජානන’’න්ති. චක්ඛුවිඤ්ඤාෙමත්තයමවාතියත්තකං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං රූපායතයන ගහණමත්තං, තංමත්තයමව යම සබ්බං

චිත්තං භවිස්සතීති අත්යථො. ‘‘රාගාදිරයහනා’’ති වා පායඨො. දිට්ඨං නාම 
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පදත්ථයතො චක්ඛුවිඤ්ඤායණන දිට්ඨං රූපං. තත්යථවාති

චක්ඛුවිඤ්ඤායණන දිට්ඨමත්යත රූයප. චිත්තත්තෙං දිට්ඨමත්තං නාම

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංවියරාගාදිවිරයහන පවත්තනයතො.යතනාහ ‘‘ෙථාත’’න්ති
ආදි. 

මයනොද්වාරාවජ්ජයනන විඤ්ඤාතාරම්මෙං විඤ්ඤාතන්ති අධිප්යපතං

රාගාදිවිරයහනවිඤ්යඤයයයතො.යතනාහ ‘‘ෙථා ආවජ්ජයනනා’’තිආදි. 

ත ාති තස්මිං කායල, න තයතො පට්ඨායාති අයයමත්ථ අත්යථොති
දස්යසති.‘‘දිට්ඨමත්ත’’න්තිආදිනායයසංරාගාදීනංනිවත්තනං අධිප්යපතං, 

යත ‘‘යතනා’’ති එත්ථ ත-සද්යදන පච්චාමසීයන්තීති ‘‘යතන රායගන වා

රත්යතො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති විසයය භුම්මං, විසයභායවො ච විසයිනා

සම්බන්ධවයසන ඉච්ඡිතබ්යබොතිවුත්තං ‘‘පටිබද්යධො’’තිආදි. 

සතීති රූපස්ස යථාසභාවසල්ලක්ඛණා සති මුට්ඨා 
පියනිමිත්තමනසිකායරන අනුප්පජ්ජනයතො න දිස්සති නප්පවත්තති. 

අජ්යඣොසාතිඅජ්යඣොසාය. ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වාඅත්තනියකරයණන. 

අභිජ්ඣා ච වියෙසා චාති කරණත්යථ පච්චත්තවචනන්ති ආහ – 

‘‘අභිජ්ඣාෙ ච වියෙසාෙ චා’’ති. අත්ථවයසන විභත්තිපරිණායමොතිආහ – 

‘‘අභිජ්ඣාවියෙසාහී’’ති. ආචිනන්තස්සාති වඩ්යෙන්තස්ස. පටිස්සයතොති

පතිස්සයතොසබ්බත්ථසතියායුත්යතො. යසවයතොචාපීතිඑත්ථ ච-සද්යදො අපි-

සද්යදොචනිපාතමත්තන්ති ‘‘යසවන්තස්ස’’ඉච්යචවඅත්යථොවුත්යතො. 

මාලුකයපුත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පරිහානසුත්තවණ්ණනා 
96. පරිොනසභාවන්ති අනවජ්ජධම්යමහි පරිහායනසභාවං. 

අභිභවිතානීතිඅභිභූතානිනිබ්බියසවනභාවාකායරන. සරසඞ්කප්පාතිතස්මිං

තස්මිං විසයය අනවට්ඨිතභායවන සඞ්කප්පා. සංයෙොජනිොති
සංයයොයජතබ්බා. සංයයොජනානඤ්හි පුනප්පුනං උප්පත්තියා ඔකාසං

යදන්යතො කයලසජාතං අධිවායසති නාම. කයලයසො එව කිය සජාතං.

ආරම්මෙං පන චිත්යත කයරොන්යතො අධිවායසති නාම. 

ඡන් රාගප්පොයනන න පජෙති ආරම්මණං, කයලසං පන 

අනුප්පත්තිධම්මතාපාදයනන එව. අභිභවිතං ආෙතනන්ති කථිතං 

අධිවාසනාදිනා. ‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පරිහානධම්යමො යහොතී’’ති ධම්මං 

පුච්ඡිත්වා තං විභජන්යතනභගවතා ‘‘තඤ්යචභික්ඛු අධිවායසතී’’තිආදිනා 

පුග්ගය න පුග්ගලාධිට්ඨායනන ධම්යමො ස්සියතො. 

පරිහානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. පමාදවිහාරීසුත්තවණ්ණනා 
97. න පි හිත්වා චක්ඛුන්ද්රියං න පිදහිත්වා සඤ්ඡාදිත්වා ඨිතස්ස. 

බයාසිඤ්චතීති කයලයසහි වියසයසන ආසිඤ්චති. කිය සතින්තන්ති

කයලයසහි අවස්සුතං. දුබ්බ පීති තරුණා න බලප්පත්තා. බ වපීති 

උබ්යබගා ඵරණප්පත්තා ච පීති.  රථප්පස්සද්ධීති 

කායචිත්තදරථවූපසමලක්ඛණාපස්සද්ධි. නඋප්පජ්ජන්ති පච්චයපරම්පරාය

අසිද්ධත්තා. ‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පමාදවිහාරී යහොතී’’තිආදිනා පුග්ග ං

පුච්ඡිත්වා ‘‘පායමොජ්ජංනයහොති, පායමොජ්ජං ජායතී’’තිආදිනාච, ධම්යමන 

‘‘පමාදවිහාරීඅප්පමාදවිහාරී’’ති ච පුග්ගය ො ස්සියතො. 

පමාදවිහාරීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සංවරසුත්තවණ්ණනා 
98. ඉ න්ති ‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අසංවයරො’’ති? ඉදං වචනං. 

පොතබ්බධම්මක්ඛානවයසනාති පහාතබ්බධම්මස්යසව කථනං වුත්තං.

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අසංවයරො යහොතී’’ති ධම්මං පුච්ඡිත්වා ‘‘සන්ති, 

භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා’’තිආදිනා ධම්යමොව විභත්යතො. 

සංවරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 
99. චිත්යතකග්ගතාොති සමථවයසන චිත්යතකග්ගතාය. 

පරිොෙමායනති තස්ස අලායභන පරිහායමායන. කම්මට්ඨානන්ති
විපස්සනාකම්මට්ඨානං, සමථයමවවා. 

7. පටිසල්ලානසුත්තවණ්ණනා 
100. කම්මට්ඨානන්ති සමථවිපස්සනාකම්මට්ඨානං. 

8-9. පඨමනතුම්හාකංසුත්තාදිවණ්ණනා 
101-102. උපමං පරිවායරත්වාතිඋපමං පරිහරිත්වා. සුද්ධිකවයසනාති

උපමායවිනායකවලයමව. 

10. උදකසුත්තවණ්ණනා 
103. උ යකොති තස්ස නාමං. යව ං ඤාණං. සබ්බං ජිතවාති සබ්බජි.

අවඛතන්ති නිඛතං. උච්ඡා නධම්යමොති උච්ඡායදතබ්බසභායවො. 

පරිමද් නධම්යමොති පරිමද්දිතබ්බසභායවො. පරිෙයතොති පරිහරියතො.
ඔදනකුම්මාසූපචයුච්ඡාදනපරිමද්දනපයදහීති වත්තබ්බං. උච්ඡාදනං වා
පරිමද්දනමත්තයමවාතිකත්වානගහිතං. 

උදකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සළවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියයොපණ්ණාසයකො. 
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11. යෙොගක්යඛමිවග්යගො 

1. යයොගක්යඛමිසුත්තවණ්ණනා 
104. චතූහි යෙොයගහීති කාමයයොගාදීහි චතූහි යයොයගහි. යඛමියනොති

යඛමවයතො කුසලියනො. කාරෙභූතන්ති කත්තබ්බඋපායස්ස කාරණභූතං.
පරියායති පවත්තිං නිවත්තිඤ්ච ඤායපතීති පරියායයො, ධම්යමො ච යසො

පරියත්තිධම්මත්තා පරියායයො චාති ධම්මපරියායයො, තං ධම්මපරිොෙං. 
යස්මා පන යසො තස්සාධිගමස්ස කාරණං යහොති, තස්මා වුත්තං 

‘‘ධම්මකාරෙ’’න්ති. යුත්තින්ති සමථවිපස්සනාධම්මානීති වා
චතුසච්චධම්මානීතිවා. ‘‘තස්මා’’තිපදංඋද්ධරිත්වා–‘‘කස්මා’’තිකාරණං

පුච්ඡන්යතො ‘‘කිංඅක්ඛාතත්තා, උ ාහුපහීනත්තා’’තිවිභජිත්වාපුච්ඡි. යස්මා
පන ඡන්දරාගප්පහානං යයොගක්යඛමිභාවස්ස කාරණං, න කථනං, තස්මා 

‘‘පහීනත්තා’’තිආදිවුත්තං. 

යයොගක්යඛමිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-10. උපාදායසුත්තාදිවණ්ණනා 
105-113. යව නාසුඛදුක්ඛන්ති යවදනාසඞ්ඛාතං සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්ච

කථිතං. ‘‘අජ්ඣත්තං සුඛං දුක්ඛ’’න්ති වුත්තත්තා විමුත්තිසුඛස්ස ච
සළායතනදුක්ඛස්සචකථිතත්තාවිවට්ටසුඛංයචත්ථ කථිතයමවාති සක්කා
විඤ්ඤාතුං. කාමං ඛන්ධියවග්යග ඛන්ධවයසන යදසනා ආගතා, න
ආයතනවයසන. එත්ථ පන වත්තබ්බං අත්ථජාතං ඛන්ධියවග්යග 
වුත්තනයයමවාති. 

උපාදායසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යයොගක්යඛමිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. ය ොකකාමගුෙවග්යගො 

1-2. පඨමමාරපාසසුත්තාදිවණ්ණනා 
114-115. ආවසති එත්ථ කයලසමායරොති ආවායසො. 

කාමගුණඅජ්ඣත්තිකබාහිරානි ආයතනානි. කයලසමාරස්ස ආවාසං ගයතො 

වසං ගයතො. තිවිධස්සාති පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛාතස්ස තිවිධස්සපි මාරස්ස.
තයතොඑවයදවපුත්තමාරස්සපිවසංගයතොති සක්කාවිඤ්ඤාතුං. 

පඨමමාරපාසසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. යලොකන්තගමනසුත්තවණ්ණනා 
116. යලොකයන්ති එත්ථ සත්තකායභූතගාමාදීති ය ොයකො, 

චක්කවායළො. සඞ්ඛායරො පනලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන ය ොයකො. අන්තන්ති

ඔසානං. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායෙන සංසන්දිත්වාති

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණගතියා සමායනත්වා අවියරොයධත්වා. යථොයමස්සාමීති
පසංසිස්සාමි. 
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එවංසම්පත්තිකන්ති එවංසම්පජ්ජනකං එවංපස්සිතබ්බං ඉදං මම

අජ්යඣසනං. යතනාහ ‘‘ඊදිසන්ති අත්යථො’’ති. ජානං ජානාතීති
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන ජානිතබ්බං ජානාති එව. න හි පයදසඤ්ඤායණ
ඨියතො ජානිතබ්බං සබ්බං ජානාති. උක්කට්ඨනිද්යදයසන හි
අවියසසග්ගහයණන ච ‘‘ජාන’’න්ති ඉමිනා නිරවයසසං යඤයයජාතං 
පරිග්ගය්හතීති තබ්බිසයාය ජානනකරියාය සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව
කරණං භවිතුං යුත්තං. පකරණවයසන ‘‘භගවා’’ති පදසන්නිධායනන ච

අයමත්යථො විභායවතබ්යබො. පස්සිතබ්බයමව පස්සතීති දිබ්බචක්ඛු-
පඤ්ඤාචක්ඛු-ධම්මචක්ඛු-බුද්ධචක්ඛු-සමන්තචක්ඛු-සඞ්ඛායතහි 

ඤාණචක්ඛූහිපස්සිතබ්බංපස්සතිඑව.අථවා ජානංජානාතීති යථාඅඤ්යඤ 
සවිපල්ලාසා කාමරූපපරිඤ්ඤාවාදියනො ජානන්තාපි විපල්ලාසවයසන
ජානන්ති, න එවං භගවා. භගවා පන පහීනවිපල්ලාසත්තා ජානන්යතො
ජානාති එව, දිට්ඨිදස්සනස්සඅභාවාපස්සන්යතොපස්සතිඑවාතිඅත්යථො. 

 ස්සනපරිොෙකට්යඨනාතියථාචක්ඛු සත්තානංදස්සනත්ථංපරියණති
සායධති, එවං යලොකස්ස යාථාවදස්සනසාධනයතොපි 

දස්සනකච්චපරිණායකට්යඨන චක්ඛුභූයතො, පඤ්ඤාචක්ඛුමයත්තා වා

සයම්භූඤායණන පඤ්ඤාචක්ඛුං භූයතො පත්යතොති වා චක්ඛුභූයතො. 

ඤාෙභූයතොති එතස්ස ච එවයමව අත්යථො දට්ඨබ්යබො. ධම්මා වා
යබොධිපක්ඛියා, යතහි උප්පන්නත්තා යලොකස්ස ච තදුප්පාදනයතො

අනඤ්ඤසාධාරණං වා ධම්මං පත්යතො අධිගයතොති ධම්මභූයතො. 
‘‘බ්රහ්මා’’වුච්චති යසට්ඨට්යඨන මග්ගඤාණං, යතන උප්පන්නත්තා

යලොකස්ස චතදුප්පාදනයතොතඤ්චසයම්භූඤායණන පත්යතොති බ්රේමභූයතො. 

චතුසච්චධම්මං වදතීති වත්තා. චිරං සච්චපටියවධං පවත්යතන්යතො වදතීති 

පවත්තා. අත්ථං නීෙරිත්වාති දුක්ඛාදිඅත්ථං උද්ධරිත්වා. පරමත්ථං වා
නිබ්බානං පාපයිතා. අමතසච්ඡිකරියං සත්යතසු උප්පායදන්යතො අමතං 

දදාතීති අමතස්ස  ාතා. යබොධිපක්ඛියධම්මානං තදායත්තභාවයතො 

ධම්මස්සාමී. පුනප්පුනංයාචායපන්යතොභාරියංකයරොන්යතො ගරුංකයරොති 
නාම, තථාදුවිඤ්යඤයයංකත්වාකයථන්යතොපි. 

චක්ඛුනා විජ්ජමායනන ය ොකසඤ්ඤී යෙොති, න තස්මිං අසති. න හි

අජ්ඣත්තිකායතනවිරයහන යලොකසමඤ්ඤා අත්ථි. යතනාහ ‘‘චක්ඛුඤ්හි

ය ොයකො’’තිආදි. අප්පහීනදිට්ඨීති අසමූහතසක්කායදිට්ඨියකො
ඝනවිනිබ්යභොගං කාතුං අසක්යකොන්යතො සමුදායං විය අවයවං
‘‘යලොයකො’’ති සඤ්ජානාති යචව මඤ්ඤති ච. තථාති ඉමිනා ‘‘යලොයකොති

සඤ්ජානාති යචව මඤ්ඤති චා’’ති පදත්තයං ආකඩ්ෙති. තස්සාති
පුථුජ්ජනස්ස, චක්කවාළයලොකස්ස වා. චක්ඛාදියමව හි සයහොකායසන

‘‘චක්කවායළො’’ති පුථුජ්ජයනො සඤ්ජානාති. ගමයනනාති පදසා ගමයනන. 

නසක්කා යතසංඅනන්තත්තා. ලුජ්ජනට්යඨනාතිඅභිසඞ්ඛාරයලොකවයසන

යලොකස්ස අන්තං දස්යසතුං වුත්තං. තස්ස අන්යතො නාම නිබ්බානං. තං
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පටුන 

පත්තුං සක්කා සම්මාපටිපත්තියා පත්තබ්බත්තා. චක්කවාළයලොකස්ස පන
අන්යතොනාම, නත්ථිතස්ස ගමයනනඅප්පත්තබ්බත්තා. 

ඉයමහි පය හීති ඉයමහි වාකයවිභායගහි පයදහි. තානි පන

අක්ඛරසමුදායලක්ඛණානීති ආහ ‘‘අක්ඛරසම්පිණ්ඩයනහී’’ති. 

පාටියෙක්කඅක්ඛයරහීති තස්මිං තස්මිං පයද පටිනියතසන්නියවයසහි විසුං
විසුංචිත්යතනගය්හමායනහිඅක්ඛයරහීතිඅත්යථො. 

ගමනට්යඨන‘‘පණ්ඩා’’වුච්චතිපඤ්ඤා, තායඉයතොගයතොපත්යතොති 

පණ්ඩියතො, පඤ්ඤවා. මහාපඤ්ඤතා නාම පටිසම්භිදාවයසනයවදිතබ්බාති

ආහ ‘‘මෙන්යත අත්යථ’’තිආදි. ෙථා තන්ති එත්ථ තන්ති නිපාතමත්තං

පඨමවිකප්යප, දුතියවිකප්යපපනපච්චාමසනන්තිආහ ‘‘තං බයාකත’’න්ති. 

යලොකන්තගමනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. කාමගුණසුත්තවණ්ණනා 
117. යචතයසොති කරයණ සාමිවචනං. චිත්යතන සංඵුසනං නාම

අනුභයවොති ආහ ‘‘චිත්යතන අනුභූතපුබ්බා’’ති. උතුත්තයානුරූපතාවයසන 

පාසා ත්තෙං, තං වයසන තිවිධනාටකයභය ො. මයනොරම්මතාමත්යතන
කාමගුණංකත්වා දස්සිතං, නකාමවයසන.නහිඅභිනික්ඛමනයතොඋද්ධං 
යබොධිසත්තස්සකාමවිතක්කාභූතපුබ්බා.යතනාහමායරොපාපිමා– 

‘‘සත්තවස්සානිභගවන්තං, අනුබන්ධිංපදාපදං; 
ඔතාරංනාධිගච්ඡිස්සං, සම්බුද්ධස්සසතීමයතො’’ති.(සු.නි. 448); 

යමත්යතයෙයො නාමාතිආදි අනාගතාරම්මණදස්සනමත්තං, න
යබොධිසත්තස්ස එවං උප්පජ්ජතීති. අත්තා පියායිතබ්බරූයපො එතස්සාති 

අත්තරූයපො, උත්තරපයද පුරිමපදයලොයපනාති ‘‘අත්තයනො

හිතකාමජාතියකනා’’ති අත්යථො වුත්යතො. අත්තරූයපනාති වා
පීතියසොමනස්යසහි ගහිතසභායවන තුට්ඨපහට්යඨන උදග්ගුදග්යගන. 

අප්පමාය ොති අප්පමජ්ජනං කුසලධම්යමසු අඛණ්ඩකාරිතාති ආහ 

‘‘සාතච්චකිරිො’’ති. අයවොස්සග්යගොති චිත්තස්ස කාමගුයණසු
අයවොස්සජ්ජනං පක්ඛන්දිතුං අප්පදානං. පුරියමො විකප්යපො කුසලානං
ධම්මානං කරණවයසන දස්සියතො, පච්ඡියමො අකුසලානං අකරණවයසන. 

ද්යව ධම්මාති අප්පමායදො සතීති ද්යව ධම්මා. අප්පමායදො සති ච තථා

පවත්තා චත්තායරො කුසලධම්මක්ඛන්ධා යවදිතබ්බා. කත්තබ්බාති
පවත්යතතබ්බා. 

තස්මිංආෙතයනතිතස්මිං නිබ්බානසඤ්ඤියතකාරයණපටියවයධ. තං

කාරෙන්තිඡන්නං ආයතනානංකාරණං.සළායතනංනිරුජ්ඣතිඑත්ථාති 

සළාෙතනනියරොයධො වුච්චති නිබ්බානං. යතනාහ ‘‘නිබ්බානං. තං

සන්ධාො’’තිආදි. නිබ්බානස්මින්තිනිබ්බානම්හි. 
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කාමගුණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. සක්කපඤ්හසුත්තාදිවණ්ණනා 
118-119. දිට්යඨති පච්චක්ඛභූයත. ධම්යමති උපාදානක්ඛන්ධධම්යම.

තත්ථ හි අත්තාති භවති සඤ්ඤා දිට්ඨි චාති අත්තභාවසඤ්ඤා. යතනාහ – 

‘‘දිට්යඨව ධම්යමතිඉමස්මිංයෙවඅත්තභායව’’ති. ‘‘තන්නිස්සිත’’න්තිඑත්ථ 

තං-සද්යදන යහට්ඨාඅභිනන්දනාදිපරියායයනවුත්තාතණ්හාපච්චාමට්ඨාති

ආහ– ‘‘තණ්ොනිස්සිත’’න්ති.තංඋපාදානංඑතස්සාති තදුපා ානං. යතනාහ

–‘‘තංගහණ’’න්තිආදි.තණ්හුපාදානසඞ්ඛාතංගහණං එතස්සාති තංගෙෙං.

ඡට්ඨංඋත්තානයමව පඤ්චයම වුත්තනයත්තා. 

සක්කපඤ්හසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සාරිපුත්තසද්ධිවිහාරිකසුත්තවණ්ණනා 
120. ඝයටස්සතීති පුබ්යබනාපරං ඝටිතං සම්බන්ධං කරිස්සති. 

විච්යඡ න්තිබ්රහ්මචරියස්ස වියරොධිපච්චයසමුප්පත්තියාඋච්යඡදං. 

8. රාහුයලොවාදසුත්තවණ්ණනා 
121. යය ධම්මා සම්මයදව භාවිතා බහුලීකතා විමුත්තියා අරහත්තස්ස

සච්ඡිකරියායසංවත්තන්ති, යතසද්ධාදයයො සම්භාරා විමුත්තිපරිපාචනිොති

අධිප්යපතා. පරිපායචන්තීති පරිපාකං පරිණාමං ගයමන්ති. ධම්මාති

කාරණභූතා ධම්මා. විසුද්ධිකාරෙවයසනාති විසුද්ධිකාරණතාවයසන, සා
පන සද්ධින්ද්රියාදීනං කාරණයතො විසුද්ධි. යථා නාම ජාතිසම්පන්නස්ස 
ඛත්තියකුමාරස්ස විපක්ඛවිගයමන පක්ඛසඞ්ගයහන
පවත්තිට්ඨානසම්පත්තියා ච පරිසුද්ධි යහොති, එවයමවං දට්ඨබ්බාති

දස්යසන්යතො ‘‘වුත්තං යෙත’’න්තිආදිමාහ. 

අස්සද්ධාදයයොපි පුග්ගලා සද්ධාදීනං යාවයදව පරිහානාය යහොන්ති, 
සද්ධාදයයො පාරිපූරියාව, තථා පසාදනියසුත්තන්තාදිපච්චයවක්ඛණා, 

පසා නිෙසුත්තන්තා නාම සම්පසාදනීයසුත්තාදයයො. සම්මප්පධායනති

සම්මප්පධානසුත්තන්යත. සතිපට්ඨායනති චත්තායරො සතිපට්ඨායන. 

ඣානවියමොක්යඛති ඣානානි යචව වියමොක්යඛ ච උද්දිස්ස 

පවත්තසුත්තන්යත. ගම්භීරඤාෙචරියෙති 
ඛන්ධායතනධාතුපටිච්චසමුප්පාදපටිසංයුත්තසුත්තන්යත. 

ක යාෙමිත්තතා යෙොති කලයාණමිත්තතා සීලසංවයරො
අභිසල්යලඛකථා වීරියාරම්යභො නිබ්යබධිකපඤ්ඤාති ඉයම 

කලයාණමිත්තාදයයො පඤ්ච ධම්මා, යය ‘‘ඉධ, යමඝිය, භික්ඛු 

කලයාණමිත්යතො යහොතී’’තිආදිනා උ ායන (උදා. 31) කථිතා. ය ොකං

යවොය ොයකන්තස්සාති ආයස්මයතො රාහුලස්ස තාසඤ්ච යදවතානං
ඉන්ද්රියපරිපාකංපස්සන්තස්ස.තයතොයයන අන්ධවනං, තත්ථදිවාවිහාරාය
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මහාසමාගයමො භවිස්සතීති. තථා හි වක්ඛති ‘‘එත්තකාති ගණනාවයසන
පරිච්යඡයදොනත්ථී’’ති. 

රුක්ඛපබ්බතනිස්සිතා භූමට්ඨකා, ආකාසචාරිවිමානවාසියනො 

අන්තලික්ඛට්ඨකා. ධම්මචක්ඛුන්ති යවදිතබ්බානි චතුසච්චධම්මානං
දස්සනට්යඨන. 

රාහුයලොවාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යලොකකාමගුණවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. ගෙපතිවග්යගො 

1-3. යවසාලීසුත්තාදිවණ්ණනා 
124-126. ද්වීසූති ඉමස්මිං ගහපතිවග්යග පඨමදුතියයසු තතියෙ ච

වුත්තත්ථයමව පාඨජාතං අපුබ්බංනත්ථීතිඅත්යථො. 

4-5. භාරද්වාජසුත්තාදිවණ්ණනා 
127-128. කාමං අඤ්යඤපි පබ්බජිතා යුත්තකායල පිණ්ඩං උලමානා 

චරන්තියයව, අයං පන ඔදරියතො, යතයනව කාරයණන පබ්බජියතොති

දස්යසන්යතො ‘‘පිණ්ඩං උ මායනො’’තිආදිමාහ. ඝංසන්යතොවාති භූමියං

ඝංසන්යතො එව පත්තං ඨයපති. පරික්ඛීෙන්ති සමන්තයතො පරික්ඛීණං. 

නාළියකො …යප.… ජාතං, අතියරකපත්තට්ඨපනස්ස පටික්ඛිත්තත්තා

අඤ්ඤං න ගණ්හාති. ‘‘ඉන්ද්රිෙභාවනන්ති චක්ඛාදිපඤ්චින්ද්රියභාවන’’න්ති
යකචි වදන්ති, තථාවිපස්සනාභිනියවසංකත්වාඋපරිවිපස්සනංවඩ්ඪිත්වාති
අධිප්පායයො. අපයර පන ‘‘සද්ධාපඤ්චමානං ඉන්ද්රියානං වයසන
විපස්සනාභිනියවසං කත්වා යතන සුයඛන අභිඤ්ඤාපහානානං
සම්පාදනවයසනඉන්ද්රියංභායවත්වා’’තිවදන්ති. 

උපසඞ්කමතීති එත්ථ යථා යසො රාජා උපසඞ්කමි, තං ආගමනයතො

පට්ඨාය දස්යසතුං ‘‘යථයරොකිරා’’තිආදිආරද්ධං. මොපානං නාම අඤ්ඤං
කම්මං අකත්වා පානපසුයතො හුත්වා සත්තාහං තදනුරූපපරිජනස්ස

සුරාපිවනං. යතනාහ ‘‘මොපානං නාම පිවිත්වා’’ති. සාලිථුයසහීති

රත්තසාලිථුයසහි. ඩය්ෙමානං විෙ කපිල්ලිකදංසනජාතාහි දුක්ඛයවදනාහි. 

මුඛසත්තීහි විජ්ඣංසු වල්ලභතාය.ඉත්ථියලොයලොහියසොරාජා. 

පයවණින්තියතසංසමාදානපයවණිං බ්රහ්මචරියපබන්ධං. පටිපාය න්තීති

සම්පායදන්ති. ගරුකාරම්මෙන්ති ගරුකාතබ්බආරම්මණං, 

අවීතික්කමිතබ්බාරම්මණන්ති අත්යථො. අස්සාති රඤ්යඤො. චිත්තං

අයනොතරන්තන්තිපසාදවීථිංඅයනොතරන්තං අනුපගච්ඡන්තං. වියෙයඨතුන්ති
විබාධිතුං. 
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යලොභස්ස අපරාපරුප්පත්තියා බහුවචනවයසන ‘‘ය ොභධම්මා’’ති

වුත්තං. උප්පජ්ජන්තීතිපි අත්යථො යෙව, යස්මා උප්පජ්ජමායනො
යලොභධම්යමොඅත්තයනොයහතුපච්චයය පරිග්ගහායපන්යතොජානායපන්යතො

වියසහතිපවත්තතීති. ඉමයමව කාෙන්තිඑත්ථසමූහත්යථඑව කාෙ-සද්යදො 
ගබ්භාසයාදිට්ඨායනසු උප්පජ්ජනධම්මසමූහවිසයත්තා, ඉතයර පන

කායූපලක්ඛිතතාය ‘‘කායයො’’ති යවදිතබ්බා. උත්තානයමව යහට්ඨා 
වුත්තනයත්තා. 

භාරද්වාජසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. යඝොසිතසුත්තවණ්ණනා 
129. රූපා ච මනාපාති නීලාදියභදා රූපධම්මා ච මනසා මනුඤ්ඤා

පියරූපා සංවිජ්ජන්ති, ඉදඤ්ච සුඛයවදනීයස්ස ඵස්සස්ස සභාවදස්සනත්ථං.

එවං ‘‘රූපාචමනාපාඋයපක්ඛායව නිො’’ති එත්ථාපියථාරහංවත්තබ්බං. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාෙ…යප.… ඵස්සන්ති වුත්තං. උපනිස්සයයකොටියා හි
චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තඵස්යසො සුඛයවදනීයයො, න සහජාතයකොටියා.

යතනාහ – ‘‘එකං ඵස්සං පටිච්ච ජවනවයසන සුඛයව නා උප්පජ්ජතී’’ති. 

යසසපය සූති ‘‘සංවිජ්ජති යඛො, ගහපති, යසොතධාතූ’’ති ආගයතසු පඤ්චසු
යකොට්ඨායසසු. 

යතවීසති ධාතුයෙොකථිතා ඡන්නං ද්වාරානං වයසන විභජ්ජගහයණන. 

වත්ථුනිස්සිතන්ති හදයවත්ථුනිස්සිතං. පඤ්චද්වායර වීසති, මයනොද්වායර

තිස්යසො එවංයතවීසති. 

යඝොසිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-8. හාලිද්දිකානිසුත්තාදිවණ්ණනා 
130-131. තං ඉත්යථතන්ති චක්ඛුනා යං රූපං දිට්ඨං, තං ඉත්ථන්ති

අත්යථො. තං සුඛයව නිෙන්ති තං සුඛයවදනාය උපනිස්සයයකොටියා
පච්චයභූතං චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්යචව, යයො ච යථාරහං උපනිස්සයයකොටියා
වා, අනන්තයරො යච අනන්තරයකොටියා වා, සහජායතො යච
සම්පයුත්තයකොටියා වා, සුඛයවදනාය පච්චයයො ඵස්යසො. තං

සුඛයවදනියඤ්ච ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛයවදනාති යයොජනා. එස

නයෙො සබ්බත්ථ සබ්යබසු යසයසසු සත්තසු වායරසු. මයනොධාතුයෙව වා

සමානාති අභිධම්මනයයන. සුත්තන්තනයයන පන සුඤ්ඤතට්යඨන

නිස්සත්තනිජ්ජීවට්යඨන ච මයනොධාතුසමඤ්ඤං ලභයතව. අට්ඨමං

උත්තානයමව යහට්ඨාවුත්තනයත්තා. 

හාලිද්දිකානිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. යලොහිච්චසුත්තවණ්ණනා 
132. යතපි මාෙවකාත්යවව වුත්තා, න බ්රාහ්මණකුමාරා එව. 

යසය ෙයකානීතිඅඤ්ඤමඤ්ඤං සිලිස්සනලඞ්ඝනකීළනානි. 
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උපට්ඨානවයසන ඉභං හරන්තීති ඉබ්භා, හත්ථියගොපකා. යත පන
නිහීනකුටුම්බස්සයභොග්ගංඋපාදායගහපතිභාවංඋපාදාය ‘‘ගහපතිකා’’තිපි

වුච්චන්තීති ආහ ‘‘ගෙපතිකා’’ති. කණ්ොති කණ්හාභිජාතිකා. රට්ඨං 

භරන්තීතියස්මිංරට්යඨවසන්ති, තස්සරට්ඨස්සබලිංභරයණන, අත්තයනො

වා කුටුම්බස්ස භරයණන භරතා. පරිොෙන්තාති පරියතො සංචරන්තා 
කීළන්ති. 

සී යජට්ඨකාති සීලප්පධානා. යය පුරාණං සරන්ති, යත සීලුත්තමා

අයහසුං. ද්වාරානි චක්ඛාදිද්වාරානි. 

අපක්කමිත්වා අයපතා විරහිතා හුත්වා. විසමානීති විගතසමානි

දුච්චරිතසභාවානි. නානාවිධ ණ්ඩා නානාවිධදණ්ඩනිපාතා. 

අනාොරකාති කඤ්චි අභුඤ්ජනකා. පඞ්යකො විය පඞ්යකො, මලං.

දන්තපඞ්යකො පුරිමපදයලොයපන පඞ්යකොති වුත්යතොති ‘‘පඞ්යකො නාම

 න්තම ’’න්ති වුත්තං. අයජහි කාතබ්බකානං අයකොයපත්වා කරණං

සමාදානවයසන වතං. එස නයයො යසයසසුපි. යකොහඤ්ඤං නාම අත්තනි
විජ්ජමානයදොසං පටිච්ඡායදත්වා අසන්තගුණපකාසනාති ආහ – 

‘‘පටිච්ඡන්න…යප.… යකොෙඤ්ඤඤ්යචවා’’ති. පරික්ඛාරභණ්ඩකවණ්ොති 
පරික්ඛාරභණ්ඩා කප්පකාති. යත ච යඛො අත්තයනො ජීවිකත්ථාය
ආමිසකඤ්ජක්ඛස්ස අත්තනිබන්ධනත්ථායඅයමොචනත්ථායකතා. 

අඛි න්ති යචයතොඛිලරහිතං බ්රහ්මවිහාරවයසන. යතනාහ ‘‘මුදු

අථද්ධ’’න්ති. 

අධිමුත්යතොතිඅභිරතිවයසනයුත්තපයුත්යතො. පරිත්තචිත්යතොතිපරියතො

ඛණ්ඩිතචිත්යතො. අප්පමාෙචිත්යතොති එත්ථ ‘‘යකො අය’’න්ති පටික්ඛිතුං 
සක්කුයණයයචිත්යතො. 

යලොහිච්චසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. යවරහච්චානිසුත්තවණ්ණනා 
133. බ්රාහ්මණිං ධම්මසවනාය යචොයදන්යතො මාණවයකො ‘‘ෙග්යඝ’’ති

අයවොච.යතනාහ ‘‘ෙග්යඝතියචො නත්යථ නිපායතො’’ති. 

යවරහච්චානිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ගහපතිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. ය ව ෙවග්යගො 

1. යදවදහසුත්තවණ්ණනා 
134. මනං රමෙන්තාති ආපාථගතා මනස්ස රමණවයසන

පියායිතබ්බතාවයසනපවත්තන්තා. 
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2. ඛණසුත්තවණ්ණනා 
135. ඡඵස්සාෙතනිකාති ඡහි ඵස්සායතයනහි අනිට්ඨසංයවදනියා. 

ඡද්වාරඵස්සපටිවිඤ්ඤත්තීති ඡහිපි ද්වායරහි ආරම්මණස්ස පටිසංයවදනා

යහොතියයව සබ්බයසො දුක්ඛානුභවනත්ථං. තාවතිංසපුරන්ති 

සුදස්සනමහානගරං. අභායවො නාම නත්ථි සබ්බථා සුඛානුභවනයතො. 

නිරයෙති ඉමිනා දුග්ගති භවසාමඤ්යඤන ඉතරාපායාපි ගහිතා එව. 

මග්ගබ්රේමචරිෙවාසං වසිතුං න සක්කාති ඉමිනා පන සබ්යබසම්පි 

අච්ඡින්දිකට්ඨානානංගහණං දට්ඨබ්බං. ඉයමවාතිඉමස්මිං මනුස්සයලොයක

එව. අපායෙොපි පඤ්ඤාෙති අපායදුක්ඛසදිසස්ස දුක්ඛස්ස කදාචි

පටිසංයවදනයතො. සග්යගොපි පඤ්ඤාෙති යදවයභොගසදිසසම්පත්තියා කදාචි
පටිලභිතබ්බයතො. 

අෙං කම්මභූමීති අයං මනුස්සයලොයකො පුරිසථාමකරණාය කම්මභූමි

නාමතාසංයයොගයට්ඨානභාවයතො.තත්ථපධානකම්මං දස්යසන්යතො ‘‘ඉධ

මග්ගභාවනා’’ති ආහ. ඨානානීති කාරණානි. සංයවජනිොනීති
සංයවගජනනානි බහූනි ජාතිආදීනි. තථා හි ජාති, ජරා, බයාධි, මරණං, 
අපායභවං, තත්ථපි නිරයූපපත්තියහතුකං, තිරච්ඡානුපපත්තියහතුකං, 
අසූරකායූපපත්තියහතුකං, අතීයත වට්ටමූලකං, අනාගයත වට්ටමූලකං, 
පච්චුප්පන්යන ආහාරපරියයට්ඨිමූලකන්ති බහූනි සංයවගවත්ථූනි 

පච්චයවක්ඛිත්වා සංයවගජායතො සඤ්ජාතසංයවයගො යයොනියසො 

පධානමනුයුඤ්ජස්සු. සංයවගාතිසංයවගමාපජ්ජස්සු. 

ඛණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පඨමරූපාරාමසුත්තවණ්ණනා 
136. සම්මුදිතා සම්යමොදප්පත්තා, පයමොදිතා සඤ්ජාතපයමොදා. දුක්ඛාති 

දුක්ඛවන්යතො සඤ්ජාතදුක්ඛා. යතනාහ ‘‘දුක්ඛිතා’’ති. සුඛං එතස්ස අත්ථීති 

සුයඛො, සුඛී. යතනාහ ‘‘සුඛියතො’’ති. ෙත්තකා රූපාදයයො ධම්මා යලොයක 

අත්ථීතිවුච්චති.පස්සන්තානන්තිසච්චපටියවයධන සම්මයදවපස්සන්තානං. 

‘‘පච්චනීකං යෙොතී’’ති වත්වා තං පච්චනීකභාවං දස්යසතුං ‘‘ය ොයකො

හී’’තිආදි වුත්තං. අසුභාති ‘‘ආහූ’’තිපදං ආයනත්වා සම්බන්යධො. 

සබ්බයමතන්ති ‘‘සුඛං දිට්ඨමරියයභි…යප.… තදරියා සුඛයතො විදූ’’ති ච
වුත්තං. සබ්බයමතං නිබ්බානයමව සන්ධාය වුත්තං. නිබ්බානයමව හි
එකන්තයතොසුඛංනාම. 

පඤ්චනවුතිපාසණ්ඩියනො යතසඤ්ච පාසණ්ඩිභායවො

පපඤ්චසූදනිට්ඨකථායං පකාසියතො එව. කිය සනීවරයෙන නිවුතානන්ති

කයලසඛන්ධාකයලසනීවරණං, යතනනිවාරිතානං. නිබ්බාන ස්සනං නාම

අරියමග්යගො, යතන තස්ස පටිවිජ්ඣනඤ්ච කාළයමඝඅවච්ඡාදිතං විෙ

චන් මණ්ඩ ං. 
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පරිච්ඡින්දිත්වාති අසුභභාවපරිච්ඡින්දයනන සම්මාවිඤ්ඤාණදස්සයනන

ච පරිච්ඡින්දිත්වා. මග්ගධම්මස්සාති අරියමග්ගධම්මස්ස. 

අනුපන්යනහීති අනු අනු අවිහාය පටිපන්යනහි. යකො නු අඤ්යඤො

ජානිතුංඅරෙති, අඤ්යඤොන ජානාතීතිදස්යසති. 

පඨමරූපාරාමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-12. දුතියරූපාරාමසුත්තාදිවණ්ණනා 
137-145. සුද්ධිකං කත්වා ගාථාබන්ධයනන විනා යකවලං

චුණ්ණියපදවයසයනව. තථාතථාති අජ්ඣත්තිකානිබාහිරානිචආයතනානි
අනිච්චලක්ඛයණනදුක්ඛානත්තලක්ඛයණහිච යයොයජත්වාදස්සනවයසන. 

දුතියරූපාරාමසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යදවදහවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

15. නවපුරාෙවග්යගො 

1. කම්මනියරොධසුත්තවණ්ණනා 
146. සම්පති විජ්ජමානස්ස චක්ඛුස්ස තංනිබ්බත්තස්ස කම්මස්ස ච

අධිප්යපතත්තා ‘‘න චක්ඛු පුරාෙං, කම්මයමව පුරාෙ’’න්ති වත්වා යථා
තස්ස චක්ඛුස්ස පුරාණපරියායයො වුත්යතො, තං දස්යසන්යතො ආහ – 

‘‘කම්මයතො පනා’’තිආදි. පච්චෙනායමනාති පුරිමජාතිසංසිද්ධත්තා 

‘‘පුරාණ’’න්ති වත්තබ්බස්ස පච්චයභූතස්ස කම්මස්ස නායමන. එවං 

වුත්තන්ති ‘‘පුරාණකම්ම’’න්ති එවං වුත්තං. පච්චයෙහි අභිසමාගන්ත්වා

කතන්ති තණ්හාවිජ්ජාදිපච්චයයහි අභිමුඛභායවන සමාගන්ත්වා සයමච්ච

නිබ්බත්තිතං. යචතනාොති කම්මයචතනාය. පකප්පිතන්ති අභිසමීහිතං. 

යව නාොති අත්තානං නිස්සාය ආරම්මණං කත්වා පවත්තාය යවදනාය. 

වත්ථූති නිබ්බත්තිකාරණං පවත්තට්ඨානන්ති විපස්සනාපඤ්ඤාය 

පස්සිතබ්බං.කම්මස්සනියරොයධනාතිකයලසානං අනුප්පාදනියරොධසිද්යධන

කම්මස්ස නියරොයධන. විමුත්තිං ඵුසතීති අරහත්තඵලවිමුත්තිං පාපුණාති. 

ආරම්මෙභූයතො නියරොයධො නිබ්බානං ‘‘කම්මනියරොයධො’’ති වුච්චති, 
‘‘කම්මං නිරුජ්ඣති එත්ථා’’ති කත්වා. ‘‘ඣායථ, භික්ඛයව, මා

පමාදත්ථා’’තිවුත්තත්තා ‘‘පුබ්බභාගවිපස්සනා කථිතා’’තිවුත්තං. 

කම්මනියරොධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-5. අනිච්චනිබ්බානසප්පායසුත්තාදිවණ්ණනා 
147-150. නිබ්බානස්සාති නිබ්බානාධිගමස්ස, කයලසනිබ්බානස්යසව

වා. උපකාරපටිප න්ති උපකාරාවහං පටිපදං. චතූසූති දුතියාදීසු චතූසු.

නිබ්බානසප්පායා පටිපදා යදසිතාති කත්වා ‘‘සෙ විපස්සනාෙ චත්තායරො

මග්ගාකථිතා’’ති වුත්තං. 
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අනිච්චනිබ්බානසප්පායසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-7. අන්යතවාසිකසුත්තාදිවණ්ණනා 
151-152. අන්ත-සද්යදො සමීපත්යථ වත්තති ‘‘උදකන්තං 

වනන්ත’’න්තිආදීසු, කයලයසො පන අතිආසන්යන වසති

අබ්භන්තරවුත්තිතායාති ‘‘අන්යතවාසික’’න්ති වුත්යතො විභත්තිඅයලොයපන

යථා ‘‘වයනකුසයලො, කූයලරුක්ඛා’’ති. යතනාහ – ‘‘අනන්යතවාසිකන්ති 

අන්යතොවසනකිය සවිරහිත’’න්ති. ආචරෙකකිය සවිරහිතන්ති 

සමුදාචරණකයලසරහිතං. අන්යතො අස්ස වසන්තීති අස්ස පුග්ගලස්ස

අන්යතො අබ්භන්තයරචිත්යත වසන්තිපවත්තන්ති. යතඑතං අධිභවන්තීති
යත කයලසා එතං පුග්ගලං අභිභවිත්වා අත්තයනො වයස වත්යතන්ති.

යතනාහ – ‘‘අජ්යඣොත්ථරන්ති සික්ඛායපන්ති වා’’ති. යතහි ආචරියෙහීති
යතහි කයලසසඞ්ඛායතහි සත්යත අත්තයනො ගතියං ඨයපන්යතහි

ආචරියයහි. සත්තමංයෙට්ඨාකථිතනෙයමවාතියස්මායහට්ඨාඛන්ධවයසන 
යදසනාආගතා, ඉධආයතනවයසනාතිඅයයමවවියසයසො. 

අන්යතවාසිකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අත්ථිනුයඛොපරියායසුත්තවණ්ණනා 
153. පරියායතිපරිගච්ඡතිඵලංඑතස්සාති පරිොයෙො යහතූතිආහ– ‘‘ෙං

පරිොෙන්ති ෙං කාරෙ’’න්ති. පච්චක්ඛදිට්යඨ අවිපරීයත අත්යථ

පවත්තසද්ධා පච්චක්ඛසද්ධා යථා ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාඛායතො 

ධම්යමො’’ති (ම. නි. 1.288) ච. එවං කිරාති ඉති කරාය උප්පන්යනො

සද්දහනාකායරො සද්ධාපතිරූපයකො. එතන්ති ‘‘අඤ්ඤයත්රව සද්ධායා’’ති

එතං වචනං. රුචායපත්වාති කඤ්චි අත්ථං අත්තයනො මතියා යරොයචත්වා. 

ඛමායපත්වාති තස්යසව යවවචනං, චිත්තං තථා ඛමායපත්වා. යතනාහ – 

‘‘අත්යථතන්තිගෙොකායරො’’ති.පරම්පරාගතස්සඅත්ථස්සඑවං කරස්සාති 

අනුස්සවනං. කාරෙං චින්යතන්තස්සාති යුත්තිං චින්යතන්තස්ස. කාරෙං

උපට්ඨාතීති‘‘සාධූ’’තිඅත්තයනො චිත්තස්සඋපතිට්ඨති. අත්යථතන්ති‘‘එතං

කාරණං එවමයමත්යථො යුජ්ජතී’’ති චිත්යතන ගෙෙං.

ආකාරපරිවිතක්යකොති යුත්තිපරිකප්පනා.  ද්ධීතිනිච්ඡයයනගහණං, සාච

යඛො දිට්ඨිඅයාථාවග්ගහයණනඅඤ්ඤාණයමවාතිදට්ඨබ්බං. තන්ති ලද්ධිං. 

අත්යථසාතිඑසාලද්ධිමමඋප්පන්නාඅත්ථි යුත්තරූපාහුත්වාඋපලබ්භති.

එවං ගහණාකායරො දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්ති නාම, 
පඨමුප්පන්නලද්ධිසඞ්ඛාතාය දිට්ඨියා නිජ්ඣානං ඛමනාකායරො 

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්ති නාම. පඤ්ච ඨානානීති යථාවුත්තානි සද්ධාදීනි

පඤ්ච කාරණානි. මුඤ්චිත්වා අග්ගයහත්වා. යහට්ඨිමමග්ගවජ්ඣානං
රාගාදීනං අභාවං සන්ධාය ‘‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං රාගයදොසයමොයහො’’ති
අයං යසක්ඛානං පච්චයවක්ඛණා, සබ්බයසො අභාවං සන්ධාය

අයසක්ඛානන්ති ආහ – ‘‘යසක්ඛායසක්ඛානං පච්චයවක්ඛො කථිතා’’ති.
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‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්ත’’න්තිආදිනා යසක්ඛානං, ‘‘අසන්තං වා 

අජ්ඣත්ත’’න්තිආදිනා අයසක්ඛානංපච්චයවක්ඛොකථිතාති දට්ඨබ්බං. 

අත්ථිනුයඛොපරියායසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. ඉන්ද්රියසම්පන්නසුත්තාදිවණ්ණනා 
154-155. ‘‘සම්පන්නසීලා, භික්ඛයව, විහරථා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.64) 

වියපරිපුණ්ණත්යථො ඉධ සම්පන්න-සද්යදොතිආහ ‘‘පරිපුණ්ණින්ද්රියෙො’’ති.
ඉන්ද්රියයහිසමන්නාගතත්තා පරිපුණ්ණින්ද්රියයොනාමයහොතීතිසම්බන්යධො.

එවංසතිසමන්නාගමසම්පත්තිවුත්තා යහොතීතිආසඞ්කන්යතො ‘‘චක්ඛාදීනි

වා’’තිආදිමාහ. තං සන්ධාොති දුතියවිකප්යපන වුත්තමත්ථං සන්ධාය.
යහට්ඨා ඛන්ධියවග්යගඛන්ධවයසනයදසනාආගතා, ඉධආයතනවයසනාති

ආහ ‘‘වුත්තනෙයමවා’’ති. 

ඉන්ද්රියසම්පන්නසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නවපුරාණවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තතියයොපණ්ණාසයකො. 

16. නන්දික්ඛෙවග්යගො 

1-4. අජ්ඣත්තනන්දික්ඛයසුත්තාදිවණ්ණනා 
156-159. අත්ථයතොති සභාවයතො. ඤායණන අරියයතො ඤාතබ්බයතො 

අත්යථො, සභායවොති. එවඤ්හි අභිජ්ජනසභායවො නන්දනට්යඨන නන්දී, 

රඤ්ජනට්යඨන රායගො. විමුත්තිවයසනාති විමුත්තියා අධිගමවයසන. 

එත්ථාති ඉමස්මිං පඨමසුත්යත. දුතිොදීසූති දුතියතතියචතුත්යථසු. 

උත්තානයමව යහට්ඨාවුත්තනයත්තා. 

අජ්ඣත්තනන්දික්ඛයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. ජීවකම්බවනසමාධිසුත්තාදිවණ්ණනා 
160-161. සමාධිවිකලානං චිත්යතකග්ගතං ලභන්තානං, 

පටිසල්ලානවිකලානං කායවියවකඤ්ච චිත්යතකග්ගතඤ්ච ලභන්තානන්ති

යයොජනා. පාකටං යෙොතීති විභූතං හුත්වා උපට්ඨාති. ඔක්ඛාෙති

පච්චක්ඛාෙතීති චතුසච්චධම්මානං විභූතභායවන උපට්ඨානස්ස කථිතත්තා

වුත්තං– ‘‘ද්වීසුපි…යප.… කථිතා’’ති. 

ජීවකම්බවනසමාධිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7-9. යකොට්ඨිකඅනිච්චසුත්තාදිවණ්ණනා 
162-164. අනිච්චානුපස්සනාදයයොඑව විමුත්තිපරිපාචනිොධම්මා නාම.

යථරස්ස තදා සද්ධාදීනි ඉන්ද්රියානින පරිපාකං උපගතානි, යථයරො ඉමාහි
යදසනාහිඉන්ද්රියපරිපාකමගමාසි. 
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යකොට්ඨිකඅනිච්චසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10-12. මිච්ඡාදිට්ඨිපහානසුත්තාදිවණ්ණනා 
165-167. පාටියෙක්කන්ති විසුං විසුං. වුත්තනයෙයනවාති යහට්ඨා 

වුත්තනයයයනවඅපුබ්බස්සවත්තබ්බස්සඅභාවා. 

මිච්ඡාදිට්ඨිපහානසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නන්දික්ඛයවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

17. සට්ඨියපෙයා වග්යගො 

1-60. අජ්ඣත්තඅනිච්චඡන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 
168-227. ‘‘යං, භික්ඛයව, අනිච්චං, තත්ර යවො ඡන්යදො 

පහාතබ්යබො’’තිආදිනා යතසං යතසං පුග්ගලානං අජ්ඣාසයවයසන සට්ඨි
සුත්තානි කථිතානි, තානි ච යපයයාලනයයන යදසනං ආරුළ්හානීති 

‘‘සට්ඨියපෙයාය ො නාම යෙොතී’’ති වුත්තං. යතනාහ ‘‘ොනි

පයනත්ථා’’තිආදි. 

අජ්ඣත්තඅනිච්චඡන්දසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සට්ඨියපයයාලවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

18. සමුද් වග්යගො 

1. පඨමසමුද්දසුත්තවණ්ණනා 
228. යදි ‘‘දුප්පූරණට්යඨනසමුද්දනට්යඨනා’’ති ඉමිනා අත්ථද්වයයන

සාගයරො ‘‘සමුද්යදො’’තිවුච්චති, චක්ඛුස්යසයවතංනිප්පරියායයතො යුජ්ජතීති

දස්යසතුං ‘‘ෙදී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ දුප්පූරෙට්යඨනාති පූයරතුං

අසක්කුයණයයභායවන. සමුද් නට්යඨනාති සබ්බයසො
උපරූපරිපක්ඛිත්තගමයනන. මහාගඞ්ගාදිමහානදීනං මහතා උදයකොයඝන
අනුසංවච්ඡරංඅනුපක්ඛන්දමායනොපිහිසමුද්යදො පාරිපූරිංනගච්ඡති, යඤ්ච
භූමිපයදසංඔත්ථරති, තංසමුද්දභාවංයනති, අභාවංවා පාපුණාතිඅපයායත
සමුද්යදොදයක, තං වා අනුදකභාවපත්තියා අතථයමව යහොති. කාමඤ්යචස 
දුප්පූරණට්යඨො සමුද්දනට්යඨො සාගයර ලබ්භති, තථාපි තං ද්වයං 

චක්ඛුස්මිංයයව වියසසයතො ලබ්භතීති දස්යසන්යතො ‘‘තස්ස හී’’තිආදිමාහ. 

සයමොසරන්තන්ති සබ්බයසො නීලාදිභායගහි ඔසරන්තං, ආපාථං

ආගච්ඡන්තන්ති අත්යථො. කාතුං න සක්යකොති දුප්පූරණීයත්තා. 

සය ොසගමයනනගච්ඡති සත්තසන්තානස්ස දුස්සනයතො.දුස්සනට්ඨතාචස්ස
චක්ඛුද්වාරිකතණ්හාවයසන යවදිතබ්බා. යථා සමුද්යද අපරාපරං
පරිවත්තමායනොඌමියායවයගොසමුද්දස්සාතිවුච්චති, එවංචක්ඛුසමුද්දස්ස 
පුරයතො අපරාපරං පරිවත්තමානං නීලාදියභදං රූපාරම්මණං චක්ඛුස්සාති

වත්තබ්බතං අරහති අනඤ්ඤසාධාරණත්තාති වුත්තං ‘‘රූපමයෙො

යවයගො’’ති. අසමයපක්ඛියතති සම්මාදස්සයන රූයප මනාපභාවං
අමනාපභාවඤ්ච ගයහත්වා, ‘‘ඉදංනාමමයාදිට්ඨ’’න්තිඅනුපධායරන්තස්ස
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පටුන 

යකවලං සමූහඝනවයසන ගණ්හන්තස්ස ගහණං අසමයපක්ඛනං. සෙතීති
අධිභවති, තංනිමිත්තංකඤ්චිවිකාරංනාපජ්ජති. 

ඌමීති වීචියයො. ආවට්යටො ආවට්ටනවයසන පවත්තං උදකං.

ගාහරක්ඛසමකරාදයයො ගාෙරක්ඛයසො. යථා සමුද්යද ඌමියයො උපරූපරි
වත්තමානා අත්තනි පතිතපුග්ගලං අජ්යඣොත්ථරිත්වා අනයබයසනං
ආපායදන්ති, තථාආවට්ටගාහරක්ඛසා. එවයමයතරාගාදයයොකයලසාසයං
උප්පන්නකසත්යත අජ්යඣොත්ථරිත්වා අනයබයසනං ආපායදන්ති, 
කයලසුප්පත්තිනිමිත්තතාය සත්තානං අනයබයසනාපත්තියහතුභූතස්ස 
ඌමිභයස්ස ආරම්මණවයසන චක්ඛුසමුද්යදො ‘‘සඌමිසාවට්යටො සගායහො
සරක්ඛයසො’’ති වුත්යතො. 

ඌමිභෙන්ති එත්ථ භායති එතස්මාති භයං, ඌමීව භයං ඌමිභයං.

කුජ්ඣනට්යඨන යකොයධො. ස්යවව චිත්තස්ස ච 

අභිමද්දනවයසනුප්පාදනත්යථන දළ්හං ආයාසනට්යඨන උපාොයසො. එත්ථ
ච අයනකවාරං පවත්තිත්වා සත්යත අජ්යඣොත්ථරිත්වා සීසං උක්ඛිපිතුං

අදත්වා අනයබයසනනිප්ඵාදයනනයකොධූපායාසස්ස ඌමිසදිසතා දට්ඨබ්බා. 
තථා කාමගුණා කයලසාභිභූයත සත්යත මායන විය රූපාදිවිසයසඞ්ඛායත
අත්තනි සංසායරත්වා යථා තයතො බහිභූයත යනක්ඛම්යම චිත්තම්පි න

උප්පජ්ජති, එවංආවට්යටත්වා බයසනාපාදයනන ආවට්ටසදිසතා දට්ඨබ්බා.
යදා පන ගාහරක්ඛයසො ආරක්ඛරහිතං අත්තයනො යගොචරභූමිගතං පුරිසං
අභිභුයය ගයහත්වා අයගොචයර ඨිතම්පි යගොචරං යනත්වා
යභරවරූපදස්සනාදිනා අත්තයනො උපක්කමං කාතුං අසමත්ථං කත්වා 
අන්වාවිසිත්වා වණ්ණබලයභොගආයුසුයඛහි වියයොයජත්වා මහන්තං
අනයබයසනං ආපායදති, එවං මාතුගායමොපි යයොනියසොමනසිකාරරහිතං
අවීරපුරිසං අත්තයනො රූපාදීහි පයලොභනවයසන අභිභුයය ගයහත්වා වා
වීරජාතියම්පිඉත්ථිකුත්තභූයතහිඅත්තයනොහාවභාවවිලායසහිඉත්ථිමායාය 
අන්වාවිසිත්වා වා අවසං අත්තයනො උපකාරධම්යම සීලාදයයො සම්පායදතුං
අසමත්ථං කයරොන්යතො ගුණවණ්ණාදීහි වියයොයජත්වා මහන්තං

අනයබයසනං ආපායදති, එවං මාතුගාමස්ස ගාෙරක්ඛසසදිසතා දට්ඨබ්බා. 

ඌමිභෙන්ති ලක්ඛණවචනං. යථා හි ඌමි භායිතබ්බට්යඨන භයං, එවං
ආවට්ටගාහරක්ඛසාපීති ඌමිආදිභයයන සභයන්ති අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

අන්තං අවසානංගයතො, එවංපාරංනිබ්බානංගයතොති වුච්චති. 

පඨමසමුද්දසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-3. දුතියසමුද්දසුත්තාදිවණ්ණනා 
229-230. කයලසානං අල්ලභාවූපනයනන්තිආහ ‘‘යතමනට්යඨනා’’ති. 

අරිෙසාවයකති අනාගාමියනො. යත හි කාමභවවයසන අතින්තතාය න

සමුන්නා. තයෙො මච්චූති කයලසාභිසඞ්ඛාරයදවපුත්තමායර. තීහි උපධීහීති
කයලසාභිසඞ්ඛාරකාමගුණානංවයසනතීහිඋපධීහි.ඛන්ධුපධිනාපනයසො
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න නිරූපධි සඋපාදියසසස්යසව නිබ්බානස්ස අධිගතත්තා. ගයතොති 
පටිපත්තිගමයනනගයතො. 

දුතියසමුද්දසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4-6. ඛීරරුක්යඛොපමසුත්තාදිවණ්ණනා 
231-233. අප්පහීනට්යඨනාති මග්යගන අසමුග්ඝාටිතභායවන. අත්ථීති

විජ්ජති. සති පච්චයය විජ්ජමානකච්චකරණයතො පරියුට්ඨානං අප්පකං

මූසිකාවිසං විය පරිත්තං නාම යෙොති අප්පානුභාවත්තා. එවරූපාපීති

අප්පකාපි. අස්සාති අප්පහීනකයලසස්ස. අධිමත්තානන්ති ඉට්ඨානං
රජනීයානං, වත්ථුවයසන පරිත්තකම්පි ඉට්ඨාරම්මණං අධිමත්තයමව.

යතනාහ ‘‘නඛපිට්ඨිප්පමාෙම්පී’’තිආදි.  ෙයරොතිආදීනි තීණිපි පදානි. 

ආභින්ය ෙයාති භින්යදයය. තං උභෙන්ති තං චක්ඛුරූපන්ති උභයම්පි
ආයතනං. 

ඛීරරුක්යඛොපමසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. උදායීසුත්තවණ්ණනා 
234. ඉතිපීති ඉමිනාපි කාරයණන. අනිච්යචනාති අනිච්චභායවන

අනත්තලක්ඛණංකථිතං.යස්මා යහතුපච්චයාවිඤ්ඤාණස්සඋප්පත්තිසති
ච උප්පායද නියරොයධන භවිතබ්බං, උප්පාදවයවන්තතාය අනිච්චං
විඤ්ඤාණං, යදිචඅත්තාසියාපච්චයයහිවිනා සිජ්යඣයය, නචතථාස්ස
සිද්ධි, තස්මා‘‘විඤ්ඤාණංඅනත්තා’’තිඅනිච්චතාය අනත්තතාකථිතා. 

උදායීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ආදිත්තපරියායසුත්තවණ්ණනා 
235. කයලසානං අනු අනු බයඤ්ජනයතො පරිබයත්තියා

උප්පත්තිපච්චයභාවයතො අනුබයඤ්ජනං, හත්ථපාදාදිඅවයවාති ආහ –

‘‘හත්ථා යසොභනා’’තිආදි. නිමිත්තග්ගායෙොති කයලසුප්පත්තියා

නිමිත්තභූයතොගායහො. සංසන්ය ත්වාගෙෙන්තිඅවයයවසයමොධායනත්වා 

‘‘ඉත්ථිපුරියසො’’තිආදිනා එකජ්ඣං ගහණං. විභත්තිගෙෙන්ති විභායගන

අනවයසසග්ගහණං. කුම්භී සදියසොති කුම්භීලගාහසදියසො. යතනාහ – 

‘‘සබ්බයමවගණ්ොතී’’තිහත්ථපාදාදීසුතංතං යකොට්ඨාසංවිභජිත්වා ගෙෙං

රත්තපාසදියසො ජලූකගාහසදියසො. එකජවනවායරපි  බ්භන්තීති ඉදං
චක්ඛුද්වාරානුසායරන උප්පන්නමයනොද්වාරිකජවනංසන්ධායවුත්තං. 

නිමිත්තස්සාය න ගන්ථිතන්ති යථාවුත්යත නිමිත්යත අස්සාදගායහන

ගන්ථිතං සම්බද්ධං. භවඞ්යගයනවාති මූලභවඞ්යගයනව. කිය සභෙං 

 ස්යසන්යතොතිතථාකයලසුප්පත්තියාසතිඅකුසලචිත්යතනඅන්තරිතංයච 
මරණචිත්තං භයවයය, එකන්තයතො නිරයය වා තිරච්ඡානයයොනියා වා

උප්පත්ති සියාති කයලසානං භායිතබ්බං දස්යසන්යතො. ‘‘සමෙවයසන වා

එවං වුත්ත’’න්ති වත්වා තමත්ථං විවරන්යතො 
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‘‘චක්ඛුද්වාරස්මිඤ්හී’’තිආදිමාහ. රත්තචිත්තංවාතිරාගවයසනරත්තචිත්තං
වා. දුට්ඨචිත්යතන කථං ආරම්මණරසානුභවනන්ති? 
යදොමනස්සයවදනුප්පත්ති එව තස්ස ආරම්මණරසානුභවනං දට්ඨබ්බං. 

ඉමස්සසමෙස්සාතිමරණසමයස්ස. 

උභින්නං නාසච්ඡිද්දානං මජ්යඣ ඨිත-අට්ඨිතුදනං සහ ඛුරට්යඨන 

ඡින්දනං.  ණ්ඩකවාසීති දීඝදණ්ඩකා මහාවාසි. නිපජ්ජිත්වා

නිද්ය ොක්කමනන්ති ඉමිනා පචලායිකනිද්දං පටික්ඛිපති. තත්ථ හි කදාචි
අන්තරා මිච්ඡාවිතක්කානං සල්ලකානං අවසයරො සියා, නත්යථව

නිපජ්ජිත්වාමහානිද්දංඔක්කන්තකායල. විතක්කානන්තිමිච්ඡාවිතක්කානං. 

ආදිත්තපරියායසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. පඨමහත්ථපායදොපමසුත්තාදිවණ්ණනා 
236-237. නවමං ‘‘පඤ්ඤායතී’’ති වුච්චමායන බුජ්ඣනකානං

අජ්ඣාසයවයසනවුත්තන්තිආහ– ‘‘ සයමන යෙොතීතිවුච්චමායන’’තිආදි.
එත්තකයමවහිද්වින්නංසුත්තානංවියසයසොති. 

පඨමහත්ථපායදොපමසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සමුද්දවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

19. ආසීවිසවග්යගො 

1. ආසීවියසොපමසුත්තවණ්ණනා 
238. යය භික්ඛූ තදා භගවන්තං පරිවායරත්වා නිසින්නා, යතසු යකචි

එකවිහාරියනො, යකචිඅත්තදුතියා, යකචිඅත්තතතියා, යකචිඅත්තචතුත්ථා, 
යකචි අත්තපඤ්චමා හුත්වා අරඤ්ඤායතයනසු විහරන්තීති වුත්තං – 

‘‘එකචාරික…යප.…පඤ්චචාරියක’’ති.සමානජ්ඣාසයතා සභාගවුත්තියනො. 

කම්මට්ඨානානුයුඤ්ජනස්ස කාරයක. තයතො එව තත්ථ යුත්තපයුත්යත. 

පුග්ග ජ්ඣාසයෙන කාරණභූයතන. පච්චෙභූතන්ති අපස්සයභූතං.
‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව’’තිආරභිත්වා යාව ‘‘තිණ්යණො පාරඞ්ගයතො ථයල 
තිට්ඨති බ්රාහ්මයණො’’ති අයං මාතිකානික්යඛයපො. යතසං මාතිකාය

විත්ථාරභාජනං. වාසනා භවිස්සතීති වාසනාවහං භවිස්සති. සියනරුං 

උක්ඛිපන්යතො විොතිආදි ඉමිස්සා යදසනාය අනඤ්ඤසාධාරණතාය 
සුදුක්කරභාවදස්සනං. 

මඤ්චට්යඨසුමඤ්චසමඤ්ඤාවියමුඛට්ඨංවිසං‘‘මුඛ’’න්ති අධිප්යපතං.
සුක්ඛකට්ඨසදිසභාවාපාදනයතො ‘‘කට්ඨ’’න්ති වුච්චතීති කට්ඨං මුඛං 

එතස්සාති කට්ඨමුයඛො, දංසනාදිනා කට්ඨසදිසභාවකයරො සප්යපො. අථ වා

කට්ඨසදිසභාවාපාදනයතො කට්ඨං විසං වා මුයඛ එතස්සාති කට්ඨමුයඛො. 

ඉමිනානයයනයසසපයදසුපිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. ඉයමචත්තායරොතිඉයම
විසකච්චයභයදන චත්තායරො. ඉදානි තං යනසං විසකච්චයභදං දස්යසතුං 

‘‘යතසූ’’තිආදි වුත්තං. අෙසූ සමප්පිතං විොති අබ්භන්තයර අයසූලං



සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා සළායතනසංයුත්තං 
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පටුන 

අනුප්පයවසිතං විය. පක්කපූතිපනසං විොති පච්චිත්වා කාලාතික්කයම

කුථිතපනසඵලං විය. චඞ්ගවායරති රජකානං ඛාරපරිස්සාවයන

සුරාපරිස්සාවයන වා. අනවයසසං ඡිජ්ජයනන අසනිපාතට්ඨානං විෙ.

මොනිඛා යනනාතිමහන්යතනනිඛාදයනන. 

විසයවගවිකායරනාති විසයවගගයතන විකායරන. වායතනාති තස්ස
සප්පස්ස සරීරං ඵුසිත්වා උග්ගතවායතන. නාසවායත පන වත්තබ්බයමව

නත්ථි. පුග්ග පණ්ෙත්තිවයසනාති යතසංයයව යසොළසන්නං සප්පානං

ආගතවියසොතිආදිපුග්ගලනාමස්ස වයසන චතුසට්ඨි යෙොන්ති පච්යචකං

චතුබ්බිධභාවයතො. ආගතවියසොති ආගච්ඡවියසො, සීඝතරං අභිරුහනවියසොති

අත්යථො. යඝොරවියසොතිකක්ඛළවියසො, දුත්තිකච්ඡවියසො. අෙං සීතඋ කංවිෙ

යෙොති ගාළ්හදුබ්බිනිම්යමොචයභායවන. උදකසප්යපො හි යඝොරවියසො යහොති 

යයවාති වුත්තං – ‘‘උ කසප්පාදීනං විසං විො’’ති. පඤ්ඤාෙතීති

ගණ්ඩපිළකාදිවයසන පඤ්ඤායති. අයනළකසප්යපො නාම මහාආසීවියසො. 

නී සප්යපො නාම සාඛවණ්යණො රුක්ඛග්ගාදීසු විචරණකසප්යපො. ඉමිනා

උපායෙනාති යයොයං කට්ඨමුයඛසු දට්ඨවිසානංයයව ‘‘ආගතවියසො යනො 
යඝොරවියසො’’තිආදිනා චතුබ්බිධභායවො වුත්යතො, ඉමිනා උපායයන. 

කට්ඨමුයඛ  ට්ඨවිසා යෙොති කට්ඨමුයඛසු දට්ඨවියසො, ඵුට්ඨවියසො, 

වාතවියභොති තයයො, පූතිමුඛාදීසු ච  ට්ඨවිසා යෙො චත්තායරො චත්තායරො
යවදිතබ්යබො. 

එයකකන්තිචතුසට්ඨියයොඑයකකං. චතුධාතිඅණ්ඩජාදිවිභායගනචතුධා

විභජිත්වා. ඡපණ්ොසානීති ඡපණ්ණාසාධිකානි. ගතමග්ගස්සාති

යථාවුත්තසඞ්ඛයාගතමග්ගස්ස පටිය ොමයතො සංඛිප්පමානා අනුක්කයමන

චත්තායරොවයහොන්ති. කු වයසනාතිකට්ඨමුඛාදිජාතිවයසන. 

සක කායෙ ආසිඤ්චිත්වා විෙ ඨපිතවිසාති හි යතසං ඵුට්ඨවිසතා, 

වාතවිසතාවුච්චති. එවන්ති ‘‘ආසිත්තවිසා’’තිආදිනා. එත්ථාතිආසීවිසසද්යද 

වචනත්යථො නිරුත්තිනයයන යවදිතබ්යබො. උග්ගතයතජාති උදග්ගයතජා, 

අත්තයනො විසයතයජන යනසං කුරූරදබ්බතා වා. දුන්නිම්මද් නවිසාති

මන්තාගයදහි අනිම්මද්දනීයවිසා. චත්තායරො ආසීවිසාති එත්ථ ඉති-සද්යදො 
ආදිඅත්යථො.යතයනත්ථඅවයසසපාළිංසඞ්ගණ්හාති. 

ආසීවියසසූති ඉයම ආසීවිසා දට්ඨවිසා එවාති යවදිතබ්බා. 

සරීරට්ඨයකසුයෙවාති යතනපුරියසනයතසංකස්සචිඅනිට්ඨස්සඅකතත්තා

ආයුයසසස්ස ච විජ්ජමානත්තා නං න දංසිංසූති දට්ඨබ්බං. පුච්ඡි යථාභූතං

පයවයදතුකායමො. දුරුපට්ඨාොති දුරුපට්ඨානා. යසොත්ථිමග්යගොති
යසොත්ථිභාවස්සඋපායයො. 
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අන්තරචයරොති අන්තරං චයරො සුඛසත්තු විස්සාසඝාතී. යතනාහ 

‘‘වධයකො’’ති. ඉදානි තාසං යපසයන කාරණං දස්යසතුං ‘‘පඨම’’න්තිආදි

වුත්තං. අභිමුඛගතං විය අභිමුඛගතං. ඊදිසීපි හි වයචොයුත්ති යලොයක

නිරූපීයති සන්තියං පුරිසං ඨයපතීති විය. තස්මා අභිමුඛගතන්ති අභිමුඛං

යතන සම්පත්තන්ති අත්යථො. වඞ්කසණ්ඨානං ඵ කං රුක්ඛමූයල

ආගතාගතානංනිසීදනත්ථාය අත්ථතං. 

අරිත්තහත්යථොපුරියසොසන්තායරතිඑතායාති සන්තාරණී. ඔරිමතීරයතො

උත්තරණායයසතු උත්තරයසතු. එයකනද්වීහිවාගන්තබ්යබොරුක්ඛමයයො

යසතු රුක්ඛයසතු. ජඞ්ඝසත්යථන ගමනයයොග්යගො යසතු ජඞ්ඝයසතු. 

සකයටන ගන්තුං සක්කුයණයයයො සකටයසතු. න යඛො එස බ්රාේමයෙො 
පරමත්ථයතො. තදත්යථො පන එකයදයසන සම්භවතීති තථා වුත්තන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘එත්තකානංපච්චත්ථිකානං බාහිතත්තා’’තිආහ. ය සනන්ති 

උද්යදසයදසනං. විනිවත්යතන්යතොති පටිසංහරන්යතො. න ද්යධො වතාසීති
නලද්යධොවතආසි. 

රාජා විෙකම්මං සත්යතසු ඉස්සරියස්ස වත්තාපනයතො. රාජා…යප.…

පුථුජ්ජයනො වට්ටදුක්ඛසඞ්ඛාතාපරාධතාය. ඤාෙප ාෙයනනාතිමහාභූයතහි 
නිබ්බින්දිත්වාවිරජ්ජිත්වාවිමුච්චිතුකාමතාවයසනඋප්පන්නඤාණපලායයන 
මග්ගාධිගමසිද්යධයනවඤාණපලායයනන.එවඤ්යහත්ථඋපමාසංසන්දනං
මත්ථකංපාපිතයමව යහොති. 

ෙයථව හීතිආදිනා එකයදසනාසමුදායස්ස නිදස්සනං ආරද්ධං.

යථාවුත්තවචනං අට්ඨකථාචරියානං වචයනන සමත්යථති ‘‘පත්ථද්යධො

භවතී’’තිආදිනා. තත්ථ කට්ඨමුයඛන වාති වා-සද්යදො උපමත්යථො. යථා
කට්ඨමුයඛන සප්යපන දට්යඨො පත්ථද්යධො යහොති, එවං
පථවීධාතුප්පයකොයපන යසො කායයො කට්ඨමුයඛව යහොති, කට්ඨමුඛගයතො

වියපත්ථද්යධොයහොතීතිඅත්යථො.අථවා වා-සද්යදොඅවධාරණත්යථො.යසො
‘‘පථවීධාතුපයකොයපන වා’’ති එවං ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්යබො.
අයඤ්යහත්ථ අත්යථො – කට්ඨමුයඛන දට්යඨොපි කායයො 
පථවීධාතුප්පයකොයපයනව පත්ථද්යධො යහොති, තස්මා පථවීධාතුයා

අවියුත්යතොයසොකායයො සබ්බදාකට්ඨමුඛගයතොවියයහොතීති. වා-සද්යදොවා
අනියමත්යථො. තත්රායමත්යථො – කට්ඨමුයඛන දට්යඨො කායයො පත්ථද්යධො
යහොති වා, න වා මන්තාගදවයසන. පථවීධාතුප්පයකොයපන පන
මන්තාගදරහියතො යසො කායයො කට්ඨමුඛගයතො විය යහොති 

එකන්තපත්ථද්යධොති. තත්ථ කායෙොති පකතිකායයො. පූතියකොති කුථියතො. 

සන්තත්යතොති සබ්බයසො තත්යතො මහාදාහප්පත්යතො. සඤ්ඡින්යනොති
සබ්බයසො ඡින්යනො චුණ්ණවිචුණ්ණභූයතො. යදා කායයො
පත්ථද්ධාදිභාවප්පත්යතො යහොති, තදා පුරියසො කට්ඨමුඛාදිසප්පස්ස මුයඛ
වත්තමායනොවියයහොතීතිඅත්යථො. 
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වියසසයතොති කට්ඨමුඛාදිවියසසයතො ච පථවීආදිවියසසයතො ච. 

අනත්ථග්ගෙෙයතොතිආදි අයචතයනසුපි භූයතසු සයචතයනසු විය

අනත්ථාදීනංපච්චක්ඛතායනිබ්යබදජනනත්ථංආරද්ධං.තත්ථ ආසෙයතොති

පවත්තිට්ඨානයතො. එයතසන්ති මහාභූතානං. සදිසතාති
වම්මිකාසයසුසිරගහනසඞ්කාරට්ඨානාසයතාය චසදිසතා. 

පච්චත්ත ක්ඛෙවයසනාති විසුං විසුං ලක්ඛණවයසන. පථවීආදීනං
කක්ඛළභාවාදි, තංසමඞ්ගියනො පුග්ගලස්ස කක්ඛළභාවාපාදනාදිනා 

විකාරුප්පාදනයතො විසයවගවිකාරයතොසදිසතායවදිතබ්බා. 

අනත්ථාති බයසනා. බයාධින්තිකුට්ඨාදිබයාධිං. භයව ජාතාභිනන්දියනොති
භයවසු ජාතියා අභිනන්දනසීලා. පඤ්චයවොකායර හි ජාතියා අභිනන්දනා
නාමමහාභූතාභිනන්දනාඑව. 

දුරුපට්ඨානතරානීති දුප්පටිකාරතරානි. දුරාස ාති දුරුපසඞ්කමනා.

‘‘උපට්ඨාමී’’ති උපසඞ්කමිතුං න සක්යකොන්ති. පරිජානාම කම්මනාමානි, 

උපකාරා නාම නත්ථි. අනන්තය ොසූපද් වයතොති

අපරිමාණයදොසූපද්දවයහතුයතො. එකපක්ඛ න්තිඑකදුක්ඛං. 

රූපක්ඛන්යධො භිජ්ජමායනො චත්තායරො අරූපක්ඛන්යධ ගයෙත්වාව

භිජ්ජති අරූපක්ඛන්ධානං එකනියරොධත්තා. වත්ථුරූපම්පි ගයෙත්වාව 

භිජ්ජන්ති පඤ්චයවොකායර අරූපක්ඛන්යධසු භින්යනසු රූපක්ඛන්ධස්ස 

අවට්ඨානාභාවයතො. එත්තාවතාති යලොභුප්පාදනමත්යතන. පඤ්ඤා නාම
අත්තභායව උත්තමඞ්ගං පඤ්ඤුත්තරත්තා කුසලධම්මානං, සති ච

කයලසුප්පත්තියං පඤ්ඤාය අනුප්පජ්ජනයතො වුත්තං – ‘‘එත්තාවතා

පඤ්ඤාසීසං පතිතං නාම යෙොතී’’ති. යෙොනියෙො උපයනති තදුපගස්ස 
කම්මපච්චයස්ස භායව. ‘‘ජාතිභයං, ජරාභයං, මරණභයං, 

යචොරභය’’න්තිආදිනා ආගතානි පඤ්චවීසති මොභොනි, ‘‘හත්ථම්පි

ඡින්දතී’’තිආදිනා ආගතානි ද්වත්තිංස කම්මකාරොනි ආගතායනව

යෙොන්ති කාරණස්ස සමවට්ඨිතත්තා. නන්දීරායගො සඞ්ඛාරක්ඛන්යධොති 
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නත්තාවුත්තං. 

පාළිෙංයෙවආගතා ‘‘චක්ඛුයතොයචපිනං, භික්ඛයව’’තිආදිනා. කිඤ්චි

අ භිත්වාතිතස්මිංසුඤ්ඤගායම යචොරානංගය්හූපගස්සඅලාභවචයනයනව
තස්ස පුරිසස්ස අත්තයනො පටිසරණස්ස අලායභො වුත්යතො එව යහොතීතින
උද්ධයටො, පුරිසට්ඨානියයො භික්ඛු, යචොරා පන බාහිරායතනට්ඨානියා. 

අභිනිවිසිත්වාති විපස්සනාභිනියවසං කත්වා. අජ්ඣත්තිකායතනවයසන 

යදසනායආගතත්තාවුත්තං ‘‘උපා ාරූපකම්මට්ඨානවයසනා’’ති. 

බාහිරානන්ති බාහිරායතනානං. පඤ්ච කිච්චානීති යචොයරහි තදා

කාතබ්බානි පඤ්චකච්චානි. ෙත්ථසාරන්ති අත්තයනො සන්තයකහත්යථහි
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පටුන 

ගයහතබ්බසාරභණ්ඩං. පාතනාදිවයසන ෙත්ථපරාමාසං කයරොන්ති.

පොරඨායනති පහටට්ඨායන. ඨානයසො තස්මිං එව ඛයණති වදන්ති.

අත්තයනොසුඛාවහං කුස ධම්මං පොෙ දුක්ඛාවයහනඅකුසයලනසමඞ්ගිතා

සුඛාවහං භණ්ඩං පහාය බහි නික්ඛමනං විොති වුත්තං සුඛනිස්සයත්තා

තස්ස. ෙත්ථපරා…යප.… ආපජ්ජනකාය ො ගුණසරීරස්ස තදා පමායදන

බාධිතත්තා. පොර…යප.… කාය ො තයතො දළ්හතරං ගුණසරීරස්ස

බාධිතත්තා. පොරං…යප.… අස්සමෙකාය ො ගුණසරීරස්ස

මරණප්පත්තිසදිසත්තා. අවයසසජනස්ස ාසපරියභොයගනපරිභුඤ්ජිතබ්බතා 
අඤ්ඤථත්තප්පත්තිගිහිභාවාපත්තියා නිදස්සනභායවන වුත්තා. යං ‘‘ඡසු
ද්වායරසු ආරම්මයණ ආපාථගයත’’ති වුත්තං, තයමවආරම්මණංනිස්සාය 
සම්පරායියකොදුක්ඛක්ඛන්යධොයවදිතබ්යබොතියයොජනා. 

රූපාදීනීති රූපසද්දගන්ධරසානි. යතසන්ති යථාවුත්තභූතුපාදාරූපානං. 

 හුතාදිවයසනාති යතසං ලහුතාදිවයසන. දුරුත්තරෙට්යඨොති උත්තරිතුං

අසක්කුයණයයභායවො ඔඝට්යඨො. වුත්තනයෙනාති ‘‘සම්පයුත්තා යවදනා 

යවදනාක්ඛන්යධො’’තිආදිනා වුත්තනයයන. චතුමොභූතාදීහීති ආදිසද්යදන

උපාදානක්ඛන්ධාදීනං ගහණං. චිත්තකිරිෙ ස්සනත්ථන්ති

චිත්තපයයොගදස්සනත්ථං. වුත්තවාොමයමවාති ‘‘සම්මාවායායමො’’ති යයො

අරියමග්යග වුත්යතො. භද්ය කරත්තාදීනීති ‘‘අජ්යජව කච්චං
ආතප්ප’’න්තිආදිනා (ම. නි. 3.272, 275, 276) වුත්තානි
භද්යදකරත්තසුත්තාදීනි. 

කුණ්ඨපාය ොති ඡින්නපායදොව හුත්වා ගතිවිකයලො. මානසං බන්ධතීති
තස්මිං චිත්යත කච්චං නිබන්ධති. ‘‘අයං අරියමග්යගො මය්හං
ඔඝුත්තරනුපායයො’’තිතත්ථචිත්තස්ස සන්නිට්ඨානංපුනතත්ථපවත්තනං
වීරියාරම්යභොචිත්තබන්ධනං. 

තස්ස නාමරූපස්ස ඉයම නන්දීරාගාදයයො තණ්හාවිජ්ජාදයයොති කත්වා

පච්චයයො ධම්මාෙතයනකය යසො. අරියමග්ගනිබ්බානතණ්හාවජ්යජො ඉධ

ධම්මායතයනකයදයසොති ච. යසොළසොකායරහීති පීළනාදීහි යසොළසහි

ආකායරහි. සතිපට්ඨානවිභඞ්යග ආගතනයයන සට්ඨිනෙසෙස්යසහි.

ය සනාපරියෙොසායන…යප.… පතිට්ඨහිංසූති විපඤ්චිතඤ්ඤූ එයවත්ථ
ගහණවයසන අධිගතවියසසා පරිච්ඡින්දිතා. යත හි තදා
ධම්මපටිග්ගාහකභායවනසත්ථුසන්තියකසන්නිසින්නා. උග්ඝටිතඤ්ඤූනං
පන යනයයානඤ්ච වියසසාධිගයමො අට්ඨකථායං න රුළ්යහොති ඉධ න 
ගහියතොති. 

ආසීවියසොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. රයථොපමසුත්තවණ්ණනා 
239. සුසංවුතින්ද්රියස්සයභොජයනමත්තඤ්ඤුයනොසතස්ස සම්පජානස්ස

විහරයතො කයලසනිමිත්තං දුක්ඛං අනවසරන්ති සුඛයසොමනස්සබහු තා 

වුත්තා.යවතියතනඵලංමිස්සිතංවියයහොතීති යෙොනි, එකන්තිකංකාරණං. 

අස්සාති භික්ඛුයනො. පරිපුණ්ෙන්තිඅවිකලං.අනවයසසංආසයවයඛයපතීති 

ආසවක්ඛයෙො, අග්ගමග්යගො. ෙංෙන්ති දන්ධංමජ්ඣංජයවොතිජවාදීසුයං

යං ගමනං. රක්ඛෙත්ථාොති කයලසයචොයරහි රක්ඛණත්ථාය. 

යවගනිග්ගෙෙත්ථාොති කයලසයහතුකස්ස ඉන්ද්රියයවගස්ස

නිග්ගණ්හනත්ථාය. නිබ්බියසවනත්ථාොති වියසවනස්ස විප්ඵන්දිතස්ස

නියරොධනාය. කිය සූපසමත්ථාොති කයලසානං උපරූපරි සමනත්ථාය 
වූපසමනත්ථාය. 

සමෙරති නාමසමථවිපස්සනාමග්ගඵලසුඛානි. දන්තානම්පිසින්ධවානං
සාරථියනො පයයොයගනසියාකාචි වියසවනමත්තාතිතදභාවං දස්යසන්යතො 

‘‘නිබ්බියසවයන කත්වා යපයසන්යතො’’ති වුත්තං. ඤාෙං ගච්ඡතීති
අසඞ්ගමනංපවත්තතිපයගවඉන්ද්රියභාවනාය කතත්තා, කයලසනිග්ගහස්ස

සුයඛයනව සිද්ධත්තා.  ාෙකස්ස අජ්ඣාසයයො වයසො උළායරො ලාමයකො. 

ය ෙයධම්මස්ස පමාණං වයසො අප්පකං බහුකඤ්ච. 

මොමණ්ඩපට්ඨානං නාම යලොහපාසාදස්ස පුරයතො එව
මහාභික්ඛුසඞ්ඝස්ස සන්නිපාතකායල යතසං පයහොනකවයසන

මහාමණ්ඩපස්ස කත්තබ්බට්ඨානං. ගෙෙමානන්තිපරිවිසගහණභාජනං. 

පකතියා භත්තකාරකච්යච අධිගයතො උපට්ඨාකුපාසයකො. 

මුදුසමඛරසඤ්ඤියතහි, දහනපචනභජ්ජනසඤ්ඤියතහිවා තීහිපායකහි. 

පරියසොයධත්වාති රඤ්යඤො අනුච්ඡවිකභාවං පරියසොයධත්වා. භූමිෙං

ඡඩ්යඩසි ‘‘භික්ඛූනං අදත්වා මයා මුයඛ පක්ඛිත්ත’’න්ති. මුයඛන ගණ්හි 

තස්ස නිද්යදොසභාවං දස්යසතුං. මත්තං ජානායපතුං පමජ්ජි. ‘‘ත්වං කුයතො 

ආගයතො’’ති පුච්ඡයන පමා ං ආපජ්ජි. අනුභායගොති අවසිට්ඨභායගො. 

ඉ මත්ථිෙන්ති ඉදං පයයොජනං. ඉතරන්ති පාළියං අනාගතම්පි ආහායර
පමාණජානනං. 

සයනං යසයයා, කාමයභොගීනං යසයයා කාමයභොගියසෙයා.

 ක්ඛිෙපස්යසන සොයනො නාම නත්ථි දක්ඛිණහත්යථන 

කාතබ්බකච්චකරණයතො. යතජුස්ස ත්තාති ඉදං අනුත්රාසස්යසව සීහස්ස

සයනන්තිදස්යසතුංවුත්තං. ද්යවපුරිමපාය එකස්මිං, පච්ඡිමපාය එකස්මිං

ඨායනඨයපත්වාතිහිඉදංපාදානං අවික්ඛිත්තභාවකරණදස්සනං. 

චතුත්ථජ්ඣානයසෙයාති චතුත්ථජ්ඣානිකං ඵලසමාපත්තිං වදති.
යයභුයයයන හි තථාගතා ඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වාව සයන්ති. සා ච
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යනසං චතුත්ථජ්ඣානයතො වුට්ඨාය, කයලසපරිනිබ්බානස්ස ච කතත්තාති

වදන්ති. ඉධ සීෙයසෙයා ආගතා පාදං අච්චාධාය පුබ්යබනාපරං

අජහිතසංලක්ඛණා යසයයාති කත්වා. යතනාහ ‘‘අෙං හී’’තිආදි. එවන්ති
‘‘දක්ඛියණනපස්යසනා’’තිආදිනා වුත්තාකායරනයසයයංකප්යපති. 

කථං නිද් ාෙන්යතො සයතො සම්පජායනො යෙොති? භවඞ්ගචිත්යතන හි 

නිද්දූපගමනන්තිඅධිප්පායයො. අප්පොයනනාතිතදධිමුත්තතාය තදප්පහානං
දට්ඨබ්බං. තථා යතසු නිද්යදොක්කමනස්ස ආදිපරියයොසායනසු 

අජහිතසතිසම්පජඤ්ඤංයහොති. යතනාහ – ‘‘නිද් ංඔක්කමන්යතොපිසයතො 

සම්පජායනො යෙොතී’’ති. එතං පනාති ‘‘නිද්දං ඔක්කමන්යතොපි සයතො

සම්පජායනො යහොතී’’ති වුත්තනයං වදති. ඤාෙධාතුකන්තින යරොචයිංසූති
නිද්යදොක්කමයනපි ජාගරයණ පවත්තඤාණසභාවයමවාති න යරොචයිංසු
යපොරාණා. නිරන්තරං භවඞ්ගචිත්යතසු වත්තමායනසු 
සතිසම්පජඤ්ඤාසම්භයවොති අධිප්පායයො. පුරිමස්මිඤ්හි නයය
සතිසම්පජඤ්ඤස්ස අසංවයරො, න භවඞ්ගස්ස. ඉන්ද්රියසංවයරො, යභොජයන

මත්තඤ්ඤුතා, ජාගරියානුයයොයගොති ඉයමහි තිවඞ්ගිකා, 
නිමිත්තානුබයඤ්ජනපරිවජ්ජනාදි සබ්බං විපස්සනාපක්ඛිකයමවාති
අධිප්පායයො. 

තායනවාති විපස්සනාක්ඛයණ පවත්තානි ඉන්ද්රියාදීනි. ොව අරෙත්තා

ය සනා විත්ථාරයතො කයථතබ්බා. පාළියංපන‘‘යයොනිචස්සආරද්ධායහොති
ආසවානංඛයායා’’ති සඞ්යඛයපනකථිතා. 

රයථොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කුම්යමොපමසුත්තවණ්ණනා 
240. අට්ඨිකුම්යමොතිපිට්ඨියං තිඛිණට්ඨියකොකුම්යමො. තන්තිබන්යධොති

බයාවයටො. සමුග්යග විෙ අත්තයනොකපායල පක්ඛිපිත්වා. සයමො ෙන්යතො 

සම්මා ඔදහන්යතො අජ්ඣත්තයමව දහන්යතො. ආරම්මෙකපාය ති

ආරම්මණකටායහ. සයමො ෙන්යතොති දිට්ඨමත්තස්යසව ච ගහණයතො
මයනොවිතක්යක තත්යථව සම්මයදව ඔදහන්යතො. තඤ්හි විසයවයසන

පවත්තිතුංඅයදන්යතො. පඤ්ච ධම්යමති‘‘කායලනවක්ඛාමී’’තිආදිනා (පරි.
362) වුච්චමායන. 

කුම්යමොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පඨමදාරුක්ඛන්යධොපමසුත්තවණ්ණනා 
241. වි ාසමායනො විය සාගරංපත්වා.අන්යතොසායඛොතිගඞ්ගාය තීරස්ස

අන්යතො ඔනතසායඛො. යතයමතීති තින්යතො යහොති. තිරිෙං පතියතො 

දණ්ඩයසතු විය ඨිතත්තා මහාජනස්ස පච්චයෙො ජායතො, තථා
මහන්තභායවනගඞ්ගායසොතංඔතරණාදිනත්ථි. 
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අෙං හීති අනන්තරං වුත්තපුග්ගයලො. අරිෙමග්ගං ඔරුය්ොතිචතුබ්බිධං
අරියමග්ගවීථිං ඔතරිත්වා. ‘‘චිත්තං නායමත’’න්තිආදිනා චින්යතත්වා

ගිහිබන්ධනං න විස්සජ්යජතීති සම්බන්යධො. අත්තයනො භජමානයකති

අත්තයනො භජන්යත. ජීවිකත්ථාය පයුජ්ජිතබ්බයතො පයෙොයගො, 

යඛත්තවත්ථාදි. තයතො පයයොගයතො උට්ඨිතං ආෙං. කිඤ්චාපි භික්ඛූනං

කාෙසාමග්ගිංය ති භික්ඛත්ථාය. 

මුණ්ඩඝටන්ති භින්යනොට්ඨං ඝටං. ඛන්යධති අංයස. සඞ්ඝයභොගන්ති 

සඞ්ඝසන්තකංයභොගගාමං ගන්ත්වා.අත්ථයතොඑවංව න්තීතිතථා අත්ථස්ස

සම්භවයතො එවං වදන්තා විය යහොන්ති. ොගුමත්තයක ොගුන්ති යාගුං
පිවිත්වා තාය අපරිපක්කාය එව අඤ්ඤං යාගුං අජ්යඣොහරිත්වාති
සම්බන්යධො. 

කිය සානුරඤ්ජියතොවාති යයොනියසොමනසිකාරස්ස අභායවන

කයලසානුගතචිත්යතො එව. අක්ඛීනි නීෙරිත්වාති යකොධවයසන අක්ඛියක

කයරොන්යතොඅක්ඛීනිනීහරිත්වා විචරිස්සති. උද්ධයතොයෙොති අවූපසන්යතො. 

දිට්ඨිගතියකොති සාසනියකො එවං අයයොනියසො උම්මුජ්ජිත්වා සාසනං

උද්ධම්මං උබ්බිනයං කත්වා දීයපන්යතො අරිට්ඨසදියසො. යතනාහ ‘‘යසො

හී’’තිආදි. අරූපභයව රූපං අත්ථි, අඤ්ඤථා තයතො චුතස්ස කුයතො

රූපක්ඛන්ධස්ස සම්භයවො. අසඤ්ඤීභයව චිත්තං අත්ථීති එත්ථාපි එයසව

නයයො. බහුචිත්තක්ඛණියකො ය ොකුත්තරමග්යගො ‘‘යයො ඉයම චත්තායරො
සතිපට්ඨායන භායවයය සත්තවස්සානී’’තිආදිවචනයතො (දී. නි. 2.404; ම.

නි. 1.137). අනුසයෙො චිත්තවිප්පයුත්යතො, අඤ්ඤථා

සාවජ්ජානවජ්ජධම්මානං එකජ්ඣං උප්පත්ති සියා. යත ච සත්තා

සන්ධාවන්ති සංසරන්ති, අඤ්ඤථාකම්මඵලානංසම්බන්යධොනසියාති. ඉති 

ව න්යතො එවංමිච්ඡාවාදංපග්ගය්හවදන්යතො. 

යතමනරුක්යඛො විෙ…යප.… දුල් භධම්මස්සවයනො ච පුග්ගය ො 

සද්ධාසියනයහන අයතමනයතො. කතවිනයෙො සික්ඛිතවිනයයො යථා

‘‘කතවිජ්යජො’’ති. ධම්මකථිකානං විචායරථාති ඉදං යදයයධම්මං
ධම්මකථිකානං අයයානං තස්ස තස්ස යුත්තවයසන විචායරථාති

නියයාතනවයසන වත්වා. දිවාකථියකො සරභාෙයකො සායන්යහ කයථති, 

පුරිමයාමංකයථන්යතො රත්තිකථියකො භාණකපුග්ගයලො. 

නන් නවනාභිරායමති නන්දනවනං විය මයනොරයම. අස්ස

භාරොරභික්ඛූති අස්ස කච්චවාහකභික්ඛූ උපජ්ඣායාදයයො. 

සුඛනිසින්නකථන්තිපටිසන්ථාරකථාපුබ්බකං උපනිසින්නකථං සුත්වා. 
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ඨිතසණ්ඨායනයනව ඨිතාකායරයනව ඨිතං, නප්පයුත්තන්ති අත්යථො.

චිත්තකම්මමූලාදීනි ඨිතසණ්ඨායනයනව ඨිතාති යයොජනා. මුදුතාොති
මුදුහදයතායසායපක්ඛතාය. 

පටිප න්ති සමථවිපස්සනාපටිපත්තිං. දීයපත්වා පකායසත්වා පාකටං

කත්වා. තතු්රප්පාය ොතිතත්රඋප්පජ්ජනකආයුප්පායදො.යඛත්තංසන්ධාය වදති. 

යත …යප.… ෙත්ථාති යතලඝට-මධුඝටඵාණිතඝටාදිහත්ථා. අපක්කමිංසු 

දුබ්බිචාරිතත්තා. පූයරසීති යහට්ඨා ච තත්ථ තත්ථ අතීතානි කාලවචනානි
යපොරාණට්ඨකථාය ආගතත්තාකරවුත්තානි. 

උපගමනානුපගමනාදීනි ඔරිමස්ස පාරිමස්ස ච උපගමනානුපගමනානි

යචවමජ්යඣසංසීදනානිච. පටිවිජ්ඣතුන්ති ජානිතුං. එතන්තියථාවුත්තං

චක්ඛුසභාවං. ය ොමනස්සන්ති තස්යසව මන්දභාවපච්චයං යදොමනස්සං. 

ආපජ්ජන්යතොපි උපගච්ඡති නාම තන්නිමිත්තසංකයලසස්ස උප්පාදිතත්තා. 

තිණ්ෙං  ක්ඛොනන්ති හුත්වා අභාවයතො ආදිඅන්තවන්තයතො
තාවකාලිකයතො නිච්චපටික්යඛපයතොතිආදීනං තිණ්ණං ලක්ඛණානං 
සල්ලක්ඛණවයසන. 

වාමයතොති මිච්ඡා.  ක්ඛිෙයතොති සම්මා. යථා තස්ස තස්ස සත්තස්ස

ඔරභාවත්තා අජ්ඣත්තිකානිආයතනානි ඔරිමංතීරං කත්වාවුත්තානි, එවං 

යනසං පරභාවත්තා බාහිරානි ආයතනානි පාරිමං වුත්තානි. අපායමජ්යඣ
සංසරණයහතුතායනන්දීරායගොව‘‘මජ්යඣසංසායදො’’තිවුත්යතො. 

උන්නයතොති ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා උන්නතිං උපගයතො.
අත්තුක්කංසයන පංසුකූලිකභායවන අත්තානං දහනයතො 

අඤ්ඤාකාරතාගයහතබ්යබො. පාසායෙො නු යඛො එස ඛාණුයකොති 
ගයහතබ්බදාරුක්ඛන්ධසදියසොවුත්යතො. 

චුණ්ෙවිචුණ්ෙං යෙොති ආවට්ටයවගස්ස බලවභාවයතො. චතූසු

අපායෙසූති පඤ්චකාමගුණාවට්යට පතිතපුග්ගයලො මනුස්සයලොයකපි 
ගුණසරීරයභදයනනදීඝරත්තං චුණ්ණවිචුණ්ණංආපජ්ජතියයව, තස්සතථා
ආපන්නත්තා. එවඤ්හියසොඅපායයසුතාදියසසුජායති. 

සීලස්ස දුට්ඨං නාම නත්ථි, තස්මා අභාවත්යථො ඉධ දු-සද්යදොති ආහ 

‘‘නිස්සීය ො’’ති. ‘‘පාපං පායපන සුකර’’න්තිආදීසු (උදා. 48) විය පාප-

සද්යදො නිහීනපරියායයොති ආහ ‘‘ ාමකධම්යමො’’ති. න සුචීති

කායවාචාචිත්යතහි න සුචි. සඞ්කාෙ වාති අත්තයනො වා සඞ්කාය පයරසං

සමාචාරකරියංසරති ආසඞ්කති.යතනාහ ‘‘තස්සහී’’තිආදි. තානි කම්මානි

පවිසතීති තානි කම්මානි කයරොන්තානං අන්තයර පවිසති. ගුොනං

පූතිභායවනාති ගුණභායවන ගහිතානං සීලධම්මානං 



සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා සළායතනසංයුත්තං 

42 

පටුන 

සංකලිට්ඨභාවප්පත්තියා. කචවරජායතොති අබ්භන්තරං සඤ්ජාතකචවයරො, 
කචවරභූයතොවා. 

අෙො පබ්බජ්ජාති අණණස්යසව පබ්බජ්ජා. ඔරිමතීරාදීනං

උපගමනානුපගමනාදීනංයජොතිතත්තා වට්ටවිවට්ටං කථිතං. 

පඨමදාරුක්ඛන්යධොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. දුතියදාරුක්ඛන්යධොපමසුත්තවණ්ණනා 
242. යාආපත්තිවුට්ඨානගාමිනීයදසනාගාමිනී, තං පටිච්ඡාදිතකාලයතො

පට්ඨාය සංකිලිට්ඨා නාම අන්තරායිකභාවයතො. ආවීකතා පන

අනාපත්තිට්ඨායනතිට්ඨතීති අසංකිලිට්ඨානාම. යතනාහ– ‘‘ආවීකතාහිස්ස

ඵාසුයෙොතී’’ති. එවරූපංසංකිලිට්ඨන්තිපටිච්ඡාදිතතායවාදුට්ඨුල්ලභායවන
වා සංකලිට්ඨං. 

දුතියදාරුක්ඛන්යධොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අවස්සුතපරියායසුත්තවණ්ණනා 
243. සන්ථාගාරන්ති සඤ්ඤාපනාගාරං. යතනාහ 

‘‘උයෙයොගකා ාදීසූ’’තිආදි. ආදි-සද්යදන මඞ්ගලමහාදීනං සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යබො. සන්ථරන්තීති විස්සමන්ති, පරිස්සමං වියනොයදන්තීති අත්යථො. 

සොතිසන්නිපාතවයසනඑකජ්ඣං. සෙඅත්ථානුසාසනං අගාරන්තිතස්මිං

අත්යථ ත්ථ-කාරස්ස න්ථ-කාරං කත්වා ‘‘සන්ථාගාර’’න්ති වුච්චතීති
දට්ඨබ්බං, පඨමං තත්ථ සම්මන්තනවයසන සන්ථරන්ති විචායරන්තීති
අත්යථො. 

යතපිටකං බුද්ධවචනං ආගතයමව භවිස්සතීති බුද්ධවචනස්ස
ආගමනසීයසන අරියඵලධම්මානම්පි ආගමනං වුත්තයමව. තියාමරත්තිං
තත්ථ වසන්තානං ඵලසමාපත්තිවළඤ්ජනං යහොතීති. තස්මිඤ්ච
භික්ඛුසඞ්යඝ කලයාණධම්මා කලයාණපුථුජ්ජනා විපස්සනං
උස්සුක්කායපන්තා යහොන්තීති අරියමග්ගධම්මානම්පි තත්ථ ආගමනං
යහොතියයව. 

අල් යගොමයෙනාති අච්යඡන අල්ලයගොමයරයසන. ඔපුඤ්ජායපත්වාති 

විලිම්යපත්වා. චතුජ්ජාතිෙගන්යධහීති 

කුඞ්කුමතුරුක්ඛයවනපුප්ඵතමාලපත්තගන්යධහි. නානාවණ්යෙති 
නීලාදිවයසන නානාවණ්යණ, භිත්තිවියසසවයසන නානාසණ්ඨානරූයප. 

‘‘මොපිට්ඨිකයකොජයවතිහත්ථිපිට්ඨිආදීසුඅත්ථරිතබ්බතාය ‘මහාපිට්ඨිකා’ති
ලද්ධසමඤ්යඤයකොජයව’’තිවදන්ති.කුත්තයකපනසන්ධායයතංවුත්තං, 
‘‘චතුරඞ්ගුලාධිකපුප්ඵා මහාපිට්ඨිකයකොජවා’’තිපි වදන්ති. 

ෙත්ථත්ථරඅස්සත්ථරා හත්ථිඅස්සපිට්ඨීසු අත්ථරිතබ්බා 

හත්ථිඅස්සරූපවිචිත්තා ච අත්ථරකා. සීෙත්ථරකා යෙො පන 
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සීහරූපාදිවිචිත්තා එව අත්ථරකා. චිත්තත්ථරකං නානාවිධරූයපහි යචව
නානාවිධමාලාකම්මාදීහිචවිචිත්තංඅත්ථරකං. 

උපධානන්ති අපස්සයනං. උප හිත්වාති අපස්සයයයොග්ගභායවන

ඨයපත්වා. ගන්යධහි කතමාලා ගන්ධ ාමං. තමාලපත්තාදීහි කතමාලා 

පත්ත ාමං. ආදි-සද්යදන හිඞ්ගුලතක්යකොලජාතිඵලජාතිපුප්ඵාදීහි කතදාමං

සඞ්ගණ්හාති. පල්ලඞ්කාකායරන කතපීඨං පල් ඞ්කපීඨං. තීසු පස්යසසු

එකපස්යස එව වා සඋපස්සයං අපස්සෙපීඨං. අනපස්සයං මුණ්ඩපීඨං. 

යෙොජනාවට්යටතියයොජනපරික්යඛයපොකායස. 

සංවිධාොති අන්තරවාසකස්ස යකොණපයදසං ඉතරපයදසඤ්ච සමං

කත්වා විධාය. යතනාහ – ‘‘කත්තරිො පදුමං කන්යතන්යතො විො’’ති, 

‘‘තිමණ්ඩ ං පටිච්ඡාය න්යතො’’ති ච. යස්මා බුද්ධානං රූපසම්පදා විය
ආකප්පසම්පදාපි පරමුක්කංසතංගතා, තස්මාතදාභගවාඑවංයසොයභයයාති

දස්යසන්යතො ‘‘සුවණ්ෙපාමඞ්යගනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘අසයමන 
බුද්ධයවයසනා’’තිආදිනා තදා භගවා බුද්ධානුභාවස්ස නිගුහයන 
කාරණාභාවයතො තත්ථ සන්නිපතිතයදවමනුස්සනාගයක්ඛගන්ධබ්බාදීනං
පසාදජනනත්ථංඅත්තයනො සභාවපකතියාවකපිලවත්ථුංපාවිසීතිදස්යසති.
බුද්ධානං කායපභා නාම පකතියා අසීතිහත්ථමත්තපයදසං විසරතීති ආහ 

‘‘අසීතිෙත්ථට්ඨානං අග්ගයෙසී’’ති.

නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්ජිට්ඨපභස්සරානං වයසන ඡබ්බණ්ො

බුද්ධරස්මියෙො. 

සබ්බපාලිඵුල්ය ොති මූලයතො පට්ඨාය යාව සාඛග්ගා සමන්තයතො

ඵුල්යලො විකසියතො. පටිපාටිො ඨපිතානන්තිආදි පරිකප්පූපමා, ෙථා

තං…යප.… අ ඞ්කතං අඤ්ඤං වියරොචති, එවං වියරොචිත්ථ, සමතිංසාය

පාරමිතාහිඅභිසඞ්ඛතත්තාඑවං වියරොචිත්ථාතිවුත්තංයහොති. ‘‘පඤ්චවීසතිො

ගඞ්ගානන්ති සතමුඛා හුත්වා සමුද්දං පවිට්ඨාය මහාගඞ්ගාය

මහන්තමහන්තානං ගඞ්ගානං පඤ්චවීසතී’’ති වදන්ති. පපඤ්චසූ නිෙං (ම.
නි. අට්ඨ. 2.22) ‘‘පඤ්චවීසතියා නදීන’’න්ති වුත්තං, ගඞ්ගාදීනං
චන්දභාගාපරියයොසානානං පඤ්චවීසතියා මහානදීනන්ති අත්යථො.

පරිකප්පවචනඤ්යහතං. සම්භිජ්ජාති සම්යභදං මිස්සීභාවං පත්වා 

මුඛද්වායරතිසමුද්දංපවිට්ඨට්ඨායන. 

නාගසුපණ්ෙගන්ධබ්බෙක්ඛාදීනන්තිආදි පරිකප්පවයසන වුත්තං. 

සෙස්යසනාති පදසහස්යසන, භාණවාරප්පමායණනගන්යථනාතිඅත්යථො. 

කම්පෙන්යතො වසුන්ධරන්ති අත්තයනො ගුණවියසයසහි පථවීකම්මං
උන්නායදන්යතො, එවංභූයතොපිඅයහඨයන්යතොපාණානි. සබ්බපදක්ඛිණත්තා

බුද්ධානං  ක්ඛිෙං පඨමං පා ං උද්ධරන්යතො. සමං සම්ඵුසයත භූමිං 

සුප්පතිට්ඨිතපාදතාය. යදිපි භූමිං සමං ඵුසති, රජසා නුපලිප්පති සුඛුමත්තා
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ඡවියා. නින්නට්ඨානං උන්නමතීතිආදි බුද්ධානං 
සුප්පතිට්ඨිතපාදතාසඞ්ඛාතමහාපුරිසලක්ඛණපටිලාභස්ස නිස්සන්දඵලං. 

නාතිදූයර උද්ධරතීති අතිදූයර ඨයපතුං න උද්ධරති. නච්චාසන්යන ච

නික්ඛිපන්තිඅච්චාසන්යනචඨායනඅනික්ඛිපන්යතො නියයාති. ොසෙන්යතො

සය වයක යලොයකයතොයසන්යතො.චතූහිපායදහි චරතීති චතුචාරී. 

බුද්ධානුභාවස්ස පකාසනවයසන ගතත්තා වණ්ෙකාය ො නාම එස. 

සරීරවණ්යණවාගුණවණ්යණවාකථියමායන දුක්කථිතන්තිනවත්තබ්බං. 

කස්මා? අප්පමාෙවණ්ො හි බුද්ධා භගවන්යතො, බුද්ධගුණසංවණ්ණනා 

ජානන්තස්ස යථාරද්ධසංවණ්ණනංයයව අනුපවිසති. දුකූ චුම්බටයකනාති
ගන්ථිත්වාගහිතදුකූලවත්යථන. 

නාගවික්කන්තචාරයෙොති හත්ථිනාගසදිසපදනික්යඛයපො. 

සතපුඤ්ඤ ක්ඛයෙොති අයනකසතපුඤ්ඤාභිනිබ්බත්තමහාපුරිසලක්ඛයණො. 

මණියවයරොචයනො ෙථාති චතුරාසීතිසහස්සමණිපරිවාරියතො අතිවිය
වියරොචමායනො විජ්යජොතමායනො මණි විය. ‘‘යවයරොචයනො නාම එයකො

මණී’’තියකචි. මොසාය ොවාතිමහන්යතො සාලරුක්යඛොවිය, සුද්ධට්ඨියතො

යකොවිළාරාදි මහාරුක්යඛො විය වා. පදුයමො යකොකනය ො ෙථාති
යකොකනදසඞ්ඛාතංමහාපදුමංවිය, විකසමානපදුමංවිය වා. 

ආකාසගඞ්ගං ඔතායරන්යතො විොතිආදි තස්සා පකණ්ණකකථාය
අඤ්යඤසං සුදුක්කරභාවදස්සනඤ්යචව සුණන්තානං 

අච්චන්තසුඛාවහභාවදස්සනඤ්ච. පථයවොජං ආකඩ්ඪන්යතො විොති 
නාළියන්තං යයොයජත්වා මහාපථවියා යහට්ඨිමතයල පප්පටයකොජං උද්ධං

මුඛං කත්වා ආකඩ්ෙන්යතො විය. යෙොජනිකන්ති යයොජනපමාණං. 

මධුභණ්ඩන්තිමධුපටලං. 

මෙන්තන්ති විපුලං උළාරපුඤ්ඤං. සබ්බ ානං දින්නයමව යෙොතීති
සබ්බයමව පච්චයජාතං ආවාසදායයකන දින්නයමව යහොති. තථා හි ද්යව
තයයො ගායම පිණ්ඩාය චරිත්වා කඤ්චි අලද්ධා ආගතස්සපි 
ඡායූදකසම්පන්නං ආරාමං පවිසිත්වා න්හායිත්වා පටිස්සයය මුහුත්තං
නිපජ්ජිත්වා උට්ඨාය නිසින්නස්ස කායය බලං ආහරිත්වා පක්ඛිත්තං විය
යහොති. බහි විචරන්තස්ස ච කායය වණ්ණධාතු වාතාතයපහි කලමති, 
පටිස්සයං පවිසිත්වා ද්වාරං පිධාය මුහුත්තං නිසින්නස්ස විසභාගසන්තති 
වූපසම්මති, සභාගසන්තතිපතිට්ඨාති, වණ්ණධාතුආහරිත්වාපක්ඛිත්තාවිය
යහොති, බහි විචරන්තස්ස ච පායද කණ්ටකා විජ්ඣන්ති, ඛාණු පහරති, 
සරීසපාදිපරිස්සයා යචව යචොරභයඤ්ච උප්පජ්ජති, පටිස්සයං පවිසිත්වා
ද්වාරං පිධාය නිසින්නස්ස පන සබ්යබයපයත පරිස්සයා න යහොන්ති.
සජ්ඣායන්තස්ස ධම්මපීතිසුඛං, කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්තස්ස
උපසමසුඛං උප්පජ්ජති බහිද්ධා වික්යඛපාභාවයතො. බහි විචරන්තස්ස ච 
කායය යසදා මුච්චන්ති, අක්ඛීනි ඵන්දන්ති, යසනාසනං පවිසනක්ඛයණ
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පටුන 

මඤ්චපීඨාදීනි න පඤ්ඤායන්ති, මුහුත්තං නිසින්නස්ස පන අක්ඛිපසායදො
ආහරිත්වා පක්ඛිත්යතො විය යහොති, ද්වාරවාතපානමඤ්චපීඨාදීනි
පඤ්ඤායන්ති. එතස්මිඤ්ච ආවායස වසන්තං දිස්වා මනුස්සා චතූහි

පච්චයයහි සක්කච්චං උපට්ඨහන්ති. යතන වුත්තං – ‘‘ආවාස ානස්මිඤ්හි

දින්යන සබ්බ ානං දින්නයමව යෙොතී’’ති. භූමට්ඨක…යප.… න සක්කාති
අයමත්යථො මහාසුදස්සනවත්ථුනා (දී. නි. 2.241 ආදයයො) දීයපතබ්යබො. 

මාතුකුච්ඡි අසම්බායධොව යෙොතීති අයමත්යථො අන්තිමභවිකානං
මහායබොධිසත්තානංපටිසන්ධිවයසනදීයපතබ්යබො. 

සීතන්ති අජ්ඣත්තං ධාතුක්යඛොභවයසන වා බහිද්ධා

උතුවිපරිණාමවයසන වා උප්පජ්ජනකසීතං. උණ්ෙන්ති අග්ගිසන්තාපං, 

තස්ස ච දවදාහාදීසු සම්භයවො දට්ඨබ්යබො. පටිෙන්තීති පටිහනති. යථා
තදුභයවයසන කායචිත්තානං ආබායධො න හනති, එවං කයරොති.
සීතුණ්හබ්භාහයතහිසරීයරවික්ඛිත්තචිත්යතොභික්ඛුයයොනියසොපදහිතුංන 

සක්යකොති. වාළමිගානීති සීහබයග්ඝාදිවාළමියග. ගුත්තයසනාසනඤ්හි

පවිසිත්වාද්වාරංපිධායනිසින්නස්සයතපරිස්සයානයහොන්ති. සරීසයපති
යය යකචි සරන්තා ගච්ඡන්යත දීඝජාතියක සප්පාදියක අඤ්යඤ ච

තථාරූයප. මකයසතිනිදස්සනමත්තයමතං, ඩංසාදීනං එයතයනවසඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යබො. සිසියරති සීතකාලවයසන සත්තාහවද්දලිකාදිවයසන ච

උප්පන්යනසිසිරසම්ඵස්යස. වුට්ඨියෙොතියදාතදාඋප්පන්නාවස්සවුට්ඨියයො
පටිහනතීති යයොජනා. 

වාතාතයපො යඝොයරොති රුක්ඛගච්ඡාදීනං උබ්බහනභඤ්ජනාදිවයසන
පවත්තියා යඝොයරො සරජඅරජාදියභයදො වායතො යචව ගිම්හපරිළාහසමයයසු 

උප්පත්තියා යඝොයරො සූරියාතයපො ච. පටිෙඤ්ඤතීති පටිබාහීයති. 

ය ෙත්ථන්ති නානාරම්මණයතො චිත්තං නිවත්තිත්වා 

පටිසල්ලාණාරාමත්ථං. සුඛත්ථන්ති වුත්තපරිස්සයාභායවන ඵාසුවිහාරත්ථං. 

ඣායිතුන්ති අට්ඨතිංසාය ආරම්මයණසු යත්ථ කත්ථචි චිත්තං

උපනිබන්ධිත්වා සමාදහනවයසනඣායිතුං. විපස්සිතුන්ති අනිච්චාදිවයසන
සඞ්ඛායරසම්මසිතුං. 

විොයරති පටිස්සයය. කාරයෙති කාරායපයය. රම්යමති මයනොරයම. 

වාසයෙත්ථ බහුස්සුයතති කායරත්වා පන එත්ථ විහායරසු බහුස්සුයත

සීලවන්යත කලයාණධම්යම නිවායසයය. යත නිවායසන්යතො පන යතසං 

බහුස්සුතානංයථාපච්චයයහිකලමයථොනයහොති.එවං අන්නඤ්චපානඤ්ච

වත්ථයසනාසනානි ච  ය ෙය උජුභූයතසු අජ්ඣාසයසම්පන්යනසු

කම්මඵලානං රතනත්තයගුණානඤ්චසද්දහයනන විප්පසන්යනනයචතසා. 

ඉදානිගහට්ඨපබ්බජිතානංඅඤ්ඤමඤ්ඤූපකාරතං දස්යසතුං ‘‘යතතස්සා’’ති

ගාථමාහ.තත්ථ යතතිබහුස්සුතා. තස්සාතිඋපාසකස්ස. ධම්මංය යසන්තීති

සකලවට්ටදුක්ඛපනූදනං නියයානිකං ධම්මං කයථන්ති. ෙං යසො ධම්මං 
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ඉධඤ්ඤාොති යසො පුග්ගයලො යං සද්ධම්මං ඉමස්මිං සාසයන
සම්මාපටිපජ්ජයනන ජානිත්වා අග්ගමග්ගාධිගයමන අනාසයවො හුත්වා
පරිනිබ්බායති. 

ආවායසති ආවාසදායන. ආනිසංයසොති උද්රයයො. පූජාසක්කාරවයසන
පඨමයායමොයඛපියතො, සත්ථු ධම්මයදසනායඅප්පාවයසයසොමජ්ඣිමයායමො

ගයතොති පාළියං ‘‘බහුයදව රත්ති’’න්ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘අතියරකතරං

දිෙඩ්ඪොම’’න්ති. සඞ්ගෙං නායරොෙති විපුලවිත්ථාරභාවයතො. බුද්ධානඤ්හි 
භත්තානුයමොදනාපි යථොකං වඩ්යෙත්වා වුච්චමානා දීඝමජ්ඣිමපමාණාපි
යහොති. තථා හි සුඵුසිතං දන්තාවරණං, ජිව්හා තනුකා, භවඞ්ගපරිවායසො
පරිත්යතො, නත්ථි යවගායිතං, නත්ථි විත්ථායිතං, නත්ථි අබයාවටමයනො, 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංසමුපබූළ්හං, අපරික්ඛයාපටිසම්භිදා. 

සන් ස්යසත්වාතිආදීසු සන්දස්යසත්වා ආවාසදානපටිසංයුත්තං ධම්මිං
කථංකත්වා.තයතොපරං, මහාරාජ, ඉතිපිසීලං, ඉතිපි සමාධි, ඉතිපිපඤ්ඤාති
සීලාදිගුයණයතසංසම්මාදස්යසත්වාහත්යථනගයහත්වාවිය පච්චක්ඛයතො

පකායසත්වා. සමා යපත්වාති එවං සීලං සමාදාතබ්බං, සීයල පතිට්ඨියතන
එවං සමාධිපඤ්ඤා භායවතබ්බාති යථා යත සීලාදිගුයණ සම්මාආදියන්ති, 

තථා ගණ්හායපත්වා. සමුත්යතයජත්වාති යථාසමාදින්නං සීලං සුවිසුද්ධං
යහොති, සමථවිපස්සනා ච භාවියමානා යථා සුට්ඨු වියසොධිතා උපරූපරි
වියසසාවහායහොන්ති, එවංසමුත්යතයජත්වානිසාමනවයසනයවොදායපත්වා. 

සම්පෙංයසත්වාති යථානුසිට්ඨං ඨිතසීලාදිගුයණහි සම්පති 
පටිලද්ධගුණානිසංයසහි යචව උපරිලද්ධබ්බඵලවියසයසහි ච චිත්තං
සම්පහංයසත්වා ලද්ධස්සාසවයසනසුට්ඨුයතොයසත්වා.එවයමයතසංපදානං
අත්යථොයවදිතබ්යබො.සකයරාජායනො යයභුයයයනභගවයතොධම්මයදසනාය
සාසයනලද්ධස්සාදාලද්ධප්පතිට්ඨාච. 

උපසග්ගසද්දානං අයනකත්ථත්තා අභි-සද්යදො අති-සද්යදන

සමානත්යථොපියහොතීතිවුත්තං ‘‘අභික්කන්තාති අතික්කන්තා’’ති. 

තත්ර කිරාතිආදි යකචිවායදොති බද්යධොපි න යහොති. යතනාහ 

‘‘අකාරෙයමත’’න්තිආදි. කාෙචිත්ත හුතා යෙො උප්පජ්ජන්තීති ඉදං 
කායිකයචතසිකඅඤ්ඤථාභාවස්ස කාරණවචනං, ලහුතාදිඋප්පන්යන
සවනානුත්තරියපටිලායභන ලද්ධබ්බධම්මත්ථයවදසමධිගමයතො.
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යථා, යථාවුයසො, භික්ඛුයනො සත්ථා වා ධම්මං යදයසති
අඤ්ඤතයරො වා ගරුට්ඨානියකො සබ්රහ්මචාරී, තථා තථා යසො තස්මිං
ධම්යම ලභති අත්ථයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං
පායමොජ්ජ’’න්තිආදි(දී.නි.3.322, 355; අ.නි.5.26). 
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පිට්ඨිවායතො උප්පජ්ජි උපාදින්නසරීරස්ස තථාරූපත්තා සඞ්ඛාරානඤ්ච

අනිච්චතාය දුක්ඛානුබන්ධත්තා. අකාරෙං වා එතන්ති යයනාධිප්පායයන

වුත්තං, තයමව අධිප්පායං විවරිතුං ‘‘පයෙොතී’’තිආදි වුත්තං. 

එකපල් ඞ්යකන නිසීදිතුං පයෙොති යථා තං යවලුවගාමයක. එත්තයක

ඨායනති එත්තයක ඨායන ඨානං නිප්ඵන්නන්ති යයොජනා. තඤ්ච යඛොති

වුට්ඨානසඤ්ඤංචිත්යතඨපනං. ධම්මකථංසුෙමායනො ධම්මගාරයවන. 

අවස්සුතස්සාතිඅවස්සුතභාවස්ස රාගාදිවයසන. අවස්සුතස්සකාරෙන්ති

තින්තභාවකාරණං. කිය සාධිමුච්චයනනාති කයලසවයසන

පරිප්ඵන්දිතවයසන. නිබ්බාපනංවිොතිවූපසයමො විය. නිබ්බියසවනානන්ති
පරිප්ඵන්දනරහිතානං. 

අවස්සුතපරියායසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. දුක්ඛධම්මසුත්තවණ්ණනා 
244. දුක්ඛධම්මානන්ති දුක්ඛකාරණානං. යතනාහ 

‘‘දුක්ඛසම්භවධම්මාන’’න්තිආදි. තත්ථකංදුක්ඛං, කාදුක්ඛධම්මාතිතදුභයං

දස්යසතුං ‘‘පඤ්චසු හී’’ති වුත්තං. යතති පඤ්චක්ඛන්ධා. 

දුක්ඛසම්භවධම්මත්තාති දුක්ඛුප්පත්තිකාරණත්තා. අස්සාති යතන. කරයණ

යහතං සාමිවචනං. කායමති වත්ථුකායම කයලසකායම ච. පුන අස්සාති

සාමිඅත්යථ එව සාමිවචනං. චාරන්ති චිත්තාචාරං. විොරන්ති
පඤ්චද්වාරප්පවත්තිචාරවිහාරං. ‘‘එකට්ඨා’’ති ච වදන්ති. යතයනව හි

‘‘අනුබන්ධිත්වා චරන්තං’’ඉච්යචව වුත්තං. අනුබන්ධිත්වාති ච
වීථිචිත්තප්පවත්තියතො පට්ඨාය යාව තතියජවනවාරා අනු අනු බන්ධිත්වා. 

පක්ඛන් නාදීති ආදි-සද්යදන කසියගොරක්ඛාදිවයසනපි කාමානං
පරියයසනදුක්ඛංසඞ්ගණ්හාති. 

දායතීති  ායෙො, වනං. යතනාහ ‘‘අටවි’’න්ති. කණ්ටකගබ්භන්ති

ඔවරකසදිසං වනං. නාමපදං නාම කරියාපදායපක්ඛන්ති ‘‘විජ්ඣී’’ති
වචනයසයසනකරියාපදංගණ්හාති. 

 න්ධායිතත්තං උප්පන්නකයලසානං අවට්ඨානං. යතනාහ 

‘‘උප්පන්නමත්තාො’’තිආදි. තාොති සතියා. කාචි කිය සාති චුද්දසවියධ 
චිත්තස්සකච්යචජවනකච්යචඑවචිත්තකයලසානංඋප්පත්තිංකත්වාතථා

වුත්තං. නිග්ගහිතාව යෙොන්ති පවත්තිතුං අප්පදානවයසන. යතනාහ ‘‘න

සණ්ඨාතුං සක්යකොන්තී’’ති. චක්ඛුද්වාරස්මින්ති පාළියං තස්ස පඨමං
ගහිතතාය වුත්තං, යතන නයයන යසසද්වාරානිපි ගහිතායනව යහොන්ති. 

රාගාදීසු උප්පන්යනසු පඨමජවනවායර. සතිසම්යමොයසන ‘‘කිය සා යම 

උප්පන්නා’’ති ඤත්වා තථා පච්චාමාසසතියා ලබ්භනයතො. යතනාහ – 

‘‘අනච්ඡරිෙං යචත’’න්ති. ආවට්යටත්වාති අයයොනියසො ආවට්යටත්වා. 

ආවජ්ජනාදීසූති තයතො එව අයයොනියසො ආවජ්ජනාදීසු උප්පන්යනසු



සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා සළායතනසංයුත්තං 

48 

පටුන 

ඉට්ඨාරම්මණස්ස ලද්ධත්තා පච්චයසිද්ධියා සම්පත්තං පවත්තනාරහං. 

නිවත්යතත්වාති දුතියජවනවායරපි කයලසුප්පත්තිං නිවත්යතත්වා. කථං

පනස්ස එවං ලද්ධුං සක්කාති ආහ ‘‘ආරද්ධවිපස්සකානං හී’’තිආදි. 

භාවනාපටිසඞ්ඛායනති භාවනායං පටිසඞ්ඛායන ච යයොගියනො

පතිට්ඨිතභායවො. තස්ස අෙමානිසංයසො – යං පච්චයලායභන උප්පජ්ජිතුං 
ලද්යධොකාසාපිකයලසාපුබ්යබපවත්තභාවනානුභායවනවික්ඛම්භිතාතථා
තථා නිග්ගහිතා එව හුත්වා නිවත්තන්ති, කුසලා ධම්මාව ලද්යධොකාසා
උපරූපරිවඩ්ෙන්ති. 

අභිෙට්ඨුන්ති අභිහරිත්වා. අනු ෙන්තීති අනුදහන්තා විය යහොන්ති. 

අනුයසන්තීති එත්ථාපි එයසව නයයො. අනාවට්ටන්යතති අනිවත්තන්යත

සාමඤ්ඤයතොති අධිප්පායයො. විපස්සනාබ යමව දීපිතං මග්ගඵලාධිගමස්ස
අයජොතිතත්තා. 

දුක්ඛධම්මසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. කංසුයකොපමසුත්තවණ්ණනා 
245. චතුන්නංඅරියසච්චානංපරිඤ්ඤාභිසමයාදිවයසන විවිධදස්සනන්ති

කච්චවයසන නානාදස්සනං යහොතීති වුත්තං, ‘‘ ස්සනන්ති

පඨමමග්ගස්යසතං අධිවචන’’න්ති. තයිදං උපරිමග්යගසු භාවනාපරියායස්ස
නිරුළ්හත්තා පඨමමග්ගස්ස පඨමං නිබ්බානදස්සනයතො. යතනාහ 

‘‘පඨමමග්යගො හී’’තිආදි. යකොචියථාවුත්තං අවිපරීතං අත්ථං අජානන්යතො
ඤාණදස්සනං නාම ආරම්මණකරණස්ස වයසන අතිප්පසඞ්ගං

ආසඞ්යකයයාති තං නිවත්යතතුං ‘‘යගොත්රභූ පනා’’තිආදි වුත්තං. න

 ස්සනන්ති වුච්චතීති එත්ථ රාජදස්සනං උදාහරන්ති. චත්තායරොපි මග්ගා 

 ස්සනයමව යථාවුත්යතනත්යථන, භාවනාපරියායයො පන උපරි තිණ්ණං
මග්ගානං පඨමමග්ගඋපායස්ස භාවනාකායරන පවත්තනයතො. දස්සනං

විසුද්ධි එත්ථාති  ස්සනවිසුද්ධිකං, නිබ්බානං. ඵස්සායතනං කම්මට්ඨානං

අස්ස අත්ථීති ඵස්සාෙතනකම්මට්ඨානියකො. එසනයයොයසයසසුපි පයදසු. 

පය සසඞ්ඛායරසූති සඞ්ඛායරකයදයසසු. යහට්ඨිමපරිච්යඡයදන
පථවිආදියක ධම්මමත්යත දිට්යඨ රූපපරිග්ගයහො, චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදියක
තංසහගතධම්මමත්යතදිට්යඨඅරූපපරිග්ගයහොචසිජ්ඣතීති වදන්ති. 

අධිගතමග්ගයමවකයථසීතියයනමුයඛන විපස්සනාභිනියවසං අකාසි, 

තයමවස්ස මුඛං කයථසි. අෙං පනාති කම්මට්ඨානං පුච්ඡන්යතො භික්ඛු. 

ඉයමසන්ති ඵස්සායතනකම්මට්ඨානිකපඤ්චක්ඛන්ධකම්මට්ඨානිකානං

වචනං. ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤංනසයමතී’’තිවත්වාතයමවත්ථංපාකටංකයරොති 

‘‘පඨයමනා’’තිආදිනා. පඤ්චක්ඛන්ධවිමුත්තස්ස සඞ්ඛාරස්ස අභාවා 

‘‘නිප්පය යසසූ’’ති වුත්තං. තයථවාති යයථව ඵස්සායතනකම්මට්ඨානිකං, 
තයථවතං පඤ්චක්ඛන්ධකම්මට්ඨානිකංපුච්ඡිත්වා. 
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සමප්පවත්තා ධාතුයෙොති රසාදයයො සරීරධාතුයයො සමප්පවත්තා, න

විසමාකාරසණ්ඨිතා අයහසුං. යතනාහ ‘‘කල් සරීරං බ ප්පත්ත’’න්ති. 

‘‘අතීතා සඞ්ඛාරා’’තිආදි විපස්සනාභිනියවසවයසන වුත්තං. සම්මසනං

සබ්බත්ථකයමවඉච්ඡිතබ්බං. චාරිභූමින්තියගොචරට්ඨානං. 

කාරකභාවන්ති භාවනානුයුඤ්ජනභාවං. පණ්ඩුයරොගපුරියසොති

පණ්ඩුයරොගී පුරියසො. අරිට්ඨන්ති සුත්තං. යභසජ්ජං කත්වාති 

යභසජ්ජපයයොගං කත්වා. කරිස්සාමීති යභසජ්ජං කරිස්සාමි. ඣාමථුයෙො

විොති දඩ්ෙථුයණො විය ඛාරකජාලනද්ධත්තා 
තරුණමකුලසන්තානසඤ්ඡන්නත්තා. 

 ක්ඛිෙද්වාරගායමති දක්ඛිණද්වාරසමීයප ගායම. ය ොහිතයකොති

යලොහිතවණ්යණො. ඔචිරකජායතොති ජාතඔලම්බමානචිරයකො විය. 

ආදින්නසිපාටියකොති ගහිතඵලයපොතයකො. සන් ච්ඡායෙොති බහලච්ඡායයො.
යස්මා තස්ස රුක්ඛස්ස සාඛා අවිරළා ඝනප්පත්තා අඤ්ඤමඤ්ඤං

සංසන්දිත්වා ඨිතා, තස්මා ඡායාපිස්සතාදිසීති වුත්තං ‘‘සන් ච්ඡායෙොනාම

සංසන්දිත්වා ඨිතච්ඡායෙො’’ති, ඝනච්ඡායයොති අත්යථො. තත්ථාතිආදි
උපමාසංසන්දනං. 

යෙන යෙනාකායරන අධිමුත්තානන්ති ඡඵස්සායතනාදිමුයඛන යයන
යයන විපස්සනාභිනියවයසන විපස්සන්තානං නිබ්බානඤ්ච අධිමුත්තානං. 

සුට්ඨු විසුද්ධං පරිඤ්ඤාතිසමයාදිසිද්ධියා. යතන යතයනවාකායරනාති
අත්තනාධිමුත්තාකායරන.ඉදානිතංතංආකාරං උපමායසද්ධිංයයොයජත්වා

දස්යසතුං ‘‘ෙථාහී’’තිආදි ආරද්ධං.තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඉ න්තිනගයරොපමං. තං සල් ක්ඛිතන්තිකංසුයකොපමදීපිතංඅත්ථජාතං

සයච සල්ලක්ඛිතං. අස්ස භික්ඛුයනො. ධම්මය සනත්ථන්ති 
යථාසල්ලක්ඛිතස්ස අත්ථස්ස වයසන ලද්ධවියසසස්ස උපබ්රූහනාය. 

තස්යසවත්ථස්සාතිතස්ස දස්සනවිසුද්ධිසඞ්ඛාතස්සඅත්ථස්ස. යචොරාසඞ්කා

න යෙොන්ති මජ්ඣිමයදසරජ්ජස්ස පසන්නභාවයතො. තිපුරිසුබ්යබධානීති
උබ්යබයධන තිපුරිසප්පමාණානි නානාභිත්තිවිචිත්තානි ථම්භානං උපරි
විවිධමාලාකම්මාදිවිචිත්තධනුරාකාරලක්ඛිතානි මයනොරමානි. යතනාහ 

‘‘නගරස්ස අ ඞ්කාරත්ථ’’න්ති. නගරද්වාරස්ස ථිරභාවාපාදනවයසන

ඨයපතබ්බත්තා වුත්තං ‘‘යචොරනිවාරෙත්ථානිපි යෙොන්තියෙවා’’ති. 

පිට්ඨසඞ්ඝාතස්සාති ද්වාරබාහස්ස. ‘‘ඉයම ආවාසිකා, ඉයම ආගන්තුකා, 
තත්ථාපි ච ඉයමහි නගරස්ස නගරසාමිකස්ස ච අත්යථො. ඉයමසං වයසන

අනත්යථො සියා’’තිජානනඤාණසඞ්ඛායතන පණ්ඩිච්යචනසමන්නාගයතො. 

අඤ්ඤාතනිවාරයණ පටුභාවසඞ්ඛායතන යවෙයත්තියෙන සමන්නාගයතො. 

ඨානුප්පත්තිකපඤ්ඤාසඞ්ඛාතාොති තස්මිං තස්මිං අත්ථකච්යච 
තඞ්ඛණුප්පජ්ජනකපටිභානසඞ්ඛාතාය. 
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රඤ්ඤා ආයුත්යතො නියයොජියතො රාජායුත්යතො, තත්ථ තත්ථ රඤ්යඤො

කාතබ්බකච්යච ඨපිතපුරියසො. කතිපායෙයෙවාති කතිපයදිවයසයයව
අකච්චකරයණන තස්ස ඨානං විබ්භයමො ජායතොති කත්වා වුත්තං – 

‘‘සබ්බානිවිනිච්ඡෙට්ඨානාදීනි ොයරත්වා’’ති. 

සීසමස්ස ඡින් ාහීති සීසභූතං උත්තමඞ්ගට්ඨානියං තත්ථ තස්ස
රාජකච්චංඡින්දාතිඅත්යථො.අඤ්ඤථාතස්ස පාකතියකඅත්යථගය්හමායන
පාණාතිපායතො ආණත්යතො නාම සියා. න හි චක්කවත්තිරාජා තාදිසං

ආණායපති, අඤ්යඤසම්පි තයතො නිවාරකත්තා. අථ වා ඡින් ාහීති මම
ආණාය අස්ස සීසං ඡින්දන්යතො විය අත්තානං දස්යසහි, එවං යසො
තත්යථොවාදපටිකරත්තපත්යතො ඔදයමයයාති, තථා යචව උපරි පටිපත්ති 

ආගතා. තත්ථාතිඑතස්මිංපච්චන්තිමනගයර. 

උප්පන්යනනාතිසමථකම්මට්ඨායන උප්පන්යනන. 

තස්යසවාති සක්කායසඞ්ඛාතස්ස නගරස්ස ‘‘ද්වාරානී’’ති වුත්තානීති
ආයනත්වා සම්බන්යධො. ‘‘සීඝං දූතයුග’’න්ති වුත්තාති යයොජනා.

හදයවත්ථුරූපස්ස මජ්යඣ සිඞ්ඝාටකභායවන ගහිතත්තා ‘‘ෙ ෙවත්ථුස්ස

නිස්සෙභූතානං මොභූතාන’’න්ති වුත්තං. යදි එවං වත්ථුරූපයමව
ගයහතබ්බං, තයදයවත්ථ අග්ගයහත්වා කස්මා මහාභූතග්ගහණන්ති ආහ 

‘‘වත්ථුරූපස්ස හී’’තිආදි. ොදියසොතිසම්මාදිට්ඨිආදීනංවයසනයාදියසො එව

පුබ්යබ ආගතවිපස්සනාමග්යගො. ‘‘අෙම්පි අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතත්තා 

තාදියසො එවා’’ති වත්වා අරියමග්යගො ‘‘ෙථාගතමග්යගො’’ති වුත්යතො. ඉ ං

තායවත්ථාති එත්ථ එතස්මිං සුත්යත ධම්මයදසනත්ථං ආභතාය
යථාවුත්තඋපමායඉදංසංසන්දනං. 

ඉ ං සංසන් නන්ති ඉදානි වක්ඛමානං උපමාය සංසන්දනං. 

නගරසාමිඋපමා පඤ්චක්ඛන්ධවයසන දස්සනවිසුද්ධිපත්තං ඛීණාසවං
දස්යසතුං ආභතා. සිඞ්ඝාටකූපමා චතුමහාභූතවයසන දස්සනවිසුද්ධිපත්තං

ඛීණාසවං දස්යසතුංආභතාතියයොජනා. ‘‘චතුසච්චයමවකථිත’’න්තිවත්වා

තානිසච්චානිනිද්ධායරත්වා දස්යසතුං ‘‘සකය නපිහී’’තිආදි වුත්තං. ඉධ
නගරසම්භායරො ඡද්වාරාදයයො. යතන හි ඡඵස්සායතනාදයයො උපමිතා. යත

පන දුක්ඛසච්චපරියාපන්නාති වුත්තං ‘‘නගරසම්භායරන දුක්ඛසච්චයමව

කථිත’’න්ති. 

කංසුයකොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. වීයණොපමසුත්තවණ්ණනා 
246. භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනිො වාති කාමං පාළියං පරිසාද්වයයමව

ගහිතං, යසසපරිසානං පන තදඤ්යඤසම්පි යදවමනුස්සානන්ති 
සබ්බසාධාරයණොවායං ධම්මසඞ්ගයහොති ඉමමත්ථං උපමාපුබ්බකං කත්වා



සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා සළායතනසංයුත්තං 
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දස්යසතුං ‘‘ෙථා නාමා’’තිආදි ආරද්ධං. ෙජන්යතොති දදන්යතො. 

වින්දිතබ්යබොති ලද්ධබ්යබො, අධිගන්තබ්යබොතිඅත්යථො. 

ඡන්ය ොතිතණ්හාඡන්යදො.යතනාහ– ‘‘දුබ්බලතණ්හායසොරඤ්යජතුංන

සක්යකොතී’’ති. පුබ්බුප්පත්තිකා එකස්මිංආරම්මයණපඨමංඋප්පන්නා.සා

හි අනායසවනත්තා මන්දා. යසොති ඡන්යදො. රඤ්යජතුං න සක්යකොති 

ලද්ධායසවනත්තා. ය ොයසො නාම චිත්තදූසනත්තා. තානීති දණ්ඩාදානාදීනි. 

තම්මූ කාතියලොභමූලකාතාවමායාසායඨයයමානාතිමානදිට්ඨිචාපලාදයයො, 
යදොසමූලකා උපනාහමක්ඛපලාසඉස්සාමච්ඡරියථම්භසාරම්භාදයයො, 
යමොහමූලකා අහිරික-අයනොත්තප්ප-ථිනමිද්ධවිචිකච්ඡුද්ධච්ච-
විපරීතමනසිකාරාදයයො, සංකයලසධම්මා ගහිතාව යහොන්ති තංමූලකත්තා.
යස්මාපනසබ්යබපිසංකයලසධම්මා ද්වාදසාකුසලචිත්තුප්පාදපරියාපන්නා

එව, තස්මා යතසම්යපත්ථ ගහිතභාවං දස්යසතුං ‘‘ඡන්ය ො රායගොති වා’’ති
වුත්තං. 

භායිතබ්බට්යඨන සභයෙො. යභරවට්යඨන සප්පටිභයෙො. කුසලපක්ඛස්ස

වික්ඛම්භනට්යඨන සකණ්ටයකො. කුසලඅනවජ්ජධම්යමහි දුරවගාහට්යඨන 

සගෙයනො. භවසම්පත්තිභවනිබ්බානානං අප්පදානභාවයතො උම්මග්යගො. 

දුග්ගතිගාමිමග්ගත්තා කුම්මග්යගො. ඉරිෙනාති වත්තනා පටිපජ්ජනා.

දුග්ගතිගාමිතාය කයලයසො එව කිය සමග්යගො. න සක්කා සම්පත්තිභවං

ගන්තුං කුයතොනිබ්බානගමනන්තිඅධිප්පායයො. 

අසුභාවජ්ජනාදීහීති ආදි-සද්යදන අනිච්චමනසිකාරාදීනම්පි සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යබො. චිත්තං නිවත්තති සරාගචිත්තං න උප්පජ්ජති

පටිපක්ඛමනසිකායරන වියනොදිතත්තා. මජ්ඣත්තාරම්මයෙති

අඤ්ඤාණුයපක්ඛට්ඨානියය ආරම්මයණ. උද්ය ස…යප.…

ආවජ්ජන්තස්සාති උද්දිසාපනවයසන උද්යදසං, පරිපුච්ඡාපනවයසන
පරිපුච්ඡං, ගරූනං සන්තියක වසනවයසන ගරුවාසං ආවජ්ජන්තස්ස. 

චිත්තන්ති ගම්භීරඤාණචරිය-පච්චයවක්ඛණ-පඤ්ඤවන්ත-
පුග්ගලයසවනවයසනතදධිමුත්තිසිද්ධියා අඤ්ඤාණචිත්තංනිවත්තති. 

යථා‘‘පුජ්ජභවඵලංපුඤ්ඤ’’න්තිවුත්තං‘‘එවමිදංපුඤ්ඤං පවඩ්ෙතී’’ති
(දී. නි. 3.80), එවං කට්ඨසම්භවත්තා ‘‘කට්ඨ’’න්ති වුත්තන්ති ආහ 

‘‘කිට්ඨන්තිකිට්ඨට්ඨායනඋප්පන්නසස්ස’’න්ති. 

ඝටාති සිඞ්ගයුගං ඉධාධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘ද්වින්නං සිඞ්ගානං

අන්තයර’’ති. ඝටාති යගොණාදීනං සිඞ්ගන්තරට්ඨස්ස සමඤ්ඤාති වදන්ති. 

නාසාරජ්ජුයකතිනාසාරජ්ජුපාතට්ඨායන. 
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 යමති පුථුත්තාරම්මණයතො නිවායරති. නන්ති චිත්තං. යං සුත්තං 

සුභාසිතං මයා. ත ස්සාති තදා අස්ස භික්ඛුයනො. ආරම්මයෙති
කම්මට්ඨානාරම්මයණ. 

සුදුජිතන්ති නිබ්බියසවනභාවකරයණන ජිතං. සුතජ්ජිතන්ති සුට්ඨු
දූරකරයණන ජිතං, තථාභූතඤ්ච තජ්ජිතං නාම යහොතීති තථා වුත්තං. 

යගොචරජ්ඣත්තන්ති අජ්ඣත්තභූයතො යගොචයරො. කම්මට්ඨානාරම්මණඤ්හි
බහිද්ධාරූපාදිආරම්මණවිධුරතාය අජ්ඣත්තන්ති වුච්චති. සමයථො

අනුරක්ඛණං එතස්සාති සමථානුරක්ඛෙං. යථා ඉන්ද්රියසංවරසීලං
සමථානුරක්ඛණංයහොති, තථාකථිතන්තිඅත්යථො.යථාහි ඉන්ද්රියසංවරසීලං
සමථස්සපච්චයයො, එවංසමයථොපිතස්සපච්චයයොති. 

වාදිෙමානාෙ වීණාය.චිත්තංරඤ්යජතීති රජ්ජයනන.අවිස්සජ්ජනීයතාය

චිත්තංබන්ධතීති බන්ධනීයෙො.යවට්ඨයකතිතන්තීනංආසජ්ජනයවට්ඨයක. 

යකොෙන්ති කවණයතො වීණාය සද්දකරණයතො යකොණන්ති ලද්ධනාමං

දාරුදණ්ඩං සිඞ්ගාදීසු යයන යකනචි කතං ඝටිකං. යතනාහ ‘‘චතුරස්සං 

සාර ණ්ඩක’’න්ති. 

යස්මායසොරාජාරාජමහාමත්යතොවාසද්දංයථාසභාවයතොනඅඤ්ඤාසි, 

තස්මිං තස්ස අජානනාකාරයමව දස්යසතුං ‘‘සද් ං පස්සිස්සාමී’’තිආදි
වුත්තං. 

අසතීකිරාෙන්ති පාළියං ලිඞ්ගවිපල්ලායසන වුත්තන්තියථාලිඞ්ගයමව

වදන්යතො ‘‘අසා’’ති ආහ. ‘‘අසතීති  ාමකාධිවචන’’න්ති වත්වා තත්ථ

පයයොගං දස්යසතුං ‘‘අසා ය ොකිත්ථියෙො නාමා’’ති වුත්තං, යලොයක

ඉත්ථියයො නාම අසතියයොති අත්යථො, තත්ථකාරණමාහ ‘‘යව ා තාසං න

විජ්ජතී’’ති. පකතියා යලොයක යජට්ඨභාතා කනිට්ඨභාතා මාතුයලොතිආදිකා 

යව ා මරියාදා තාසංනවිජ්ජති. කස්මා? සාරත්තාචපගබ්බාච සබ්යබසම්පි

සම්යභොගවයසන විනියයොගං ගච්ඡන්ති. කථං? සිඛී සබ්බඝයසො ෙථා. 
යතයනවාහ – 

‘‘සබ්බා නදීවඞ්කගතී, සබ්යබකට්ඨමයා වනා; 
සබ්බිත්ථියයො කයර පාපං, ලභමායන නිවාතයක’’ති. (ජා. 
2.21.308); 

අඤ්ඤම්පි තන්තිබද්ධං චතුරස්සඅම්බණවාදිතාදීනි. වීො විෙ

පඤ්චක්ඛන්ධා අයනකධම්මසමූහභාවයතො. රාජා විෙ යෙොගාවචයරො 

තප්පටිබද්ධධම්මගයවසකත්තා. අස්සාතියයොගාවචරස්ස. 

නිරයාදියතො අඤ්ඤස්මිම්පි ගති-සද්යදො වත්තති. තයතො වියසසනත්ථං 

‘‘ගතිගතී’’ති වුත්තං ‘‘දුක්ඛදුක්ඛං, රූපරූප’’න්ති ච යථා, ගතිසඤ්ඤිතං
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පවත්තිට්ඨානන්තිඅත්යථො. යතනාහ– ‘‘එත්ථන්තයරසංසරතිවත්තතී’’ති.

සඤ්ජායනපයදයසො එවගතීති සඤ්ජාතිගති. 

තංපනගතිංසත්තානංසංයවගවත්ථුභූතස්සපච්චක්ඛස්ස ගබ්භාසයස්ස

වයසනදස්යසතුං ‘‘අෙමස්සකායෙො’’තිආදි වුත්තං.රූපධම්මස්සසලක්ඛණං

ගති නිට්ඨා, තයතො පරං අඤ්ඤං කඤ්චි නත්ථීති ස ක්ඛෙගති. අභායවො 

අච්චන්තාභායවො. සන්තානවිච්යඡයදො විභවගති තංනිට්ඨානභාවා. යභය ොති

ඛණනියරොයධො, ඉධාපිතංනිට්ඨානතායයව පරියායයො. ොව භවග්ගාතියාව 
සබ්බභවග්ගා.සලක්ඛණවිභවගතියභදගතියයො ‘‘එයසවනයයො’’තිඉමිනාව

පකාසිතාති න ගහිතා. තස්ස ඛීොසවස්ස න යෙොති අග්ගමග්යගන 
සමුච්ඡින්නත්තා. 

සී ං කථිතං රූපාදීසු ඡන්දාදිනිවාරණස්ස කථිතත්තා. මජ්යඣ

සමාධිභාවනා කථිතා ‘‘අජ්ඣත්තයමව සන්තිට්ඨති…යප.… සමාධියතී’’ති

යජොතිතත්තා. පරියෙොසායන ච නිබ්බානං කථිතං ‘‘යම්පිස්ස…යප.… න
යහොතී’’තිවචනයතො. 

වීයණොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ඡප්පාණයකොපමසුත්තවණ්ණනා 
247. වෙසරීයරොති වණිතසරීයරො. පක්කත්තාති කුථිතත්තා.

සරදණ්යඩසු සරසමඤ්ඤාති කණ්ඩ-සද්යදො සරපරියායයොති ආහ – 

‘‘සරවනන්ති කණ්ඩවන’’න්ති. අරුගත්යතො…යප.… යවදිතබ්යබො 
ගුණසරීරස්ස ඛණ්ඩඡිද්දසීලාදීහි යහට්ඨා මජ්යඣ උපරිභායග ච
යභදවිසමච්ඡින්නවිකාරයදොසත්තා. එත්ථ කුසා ‘‘කණ්ටකා’’ති අධිප්යපතා
කණ්ටකසදිසත්තා, කුසතිණානං එව වා වුත්තාකාරපයදයසො 

‘‘කුසකණ්ටයකො’’තිවුත්යතො. 

ගාමවාසීනං විජ්ඣනට්යඨනාති නාරයහොව හුත්වා යතසං කාරානං
පටිග්ගහණවයසනපීළනට්යඨන. 

පක්ඛින්ති හත්ථිලිඞ්ගසකුණං. තස්ස කර හත්ථියසොණ්ඩසදිසං මුඛං, 

තස්මා ‘‘ෙත්ථියසොණ්ඩසකුෙ’’න්ති වුත්තං. විස්සජ්යජෙයාති රජ්ජුයා
යථාබද්ධංඑවවිස්සජ්යජයය. 

යභොයගහීතිඅත්තයනොසරීරයභොයගහි. මණ්ඩ ංබන්ධිත්වාතියථාසරීරං

මණ්ඩලාකායරන තිට්ඨති, එවං කත්වා. සුපිස්සාමීති නිද්දං ඔක්කමිස්සාමි. 

යඩතුකායමොතිඋප්පතිතුකායමො. දිසාදිසන්ති දිසයතොදිසං. 

ඡ පාෙකා විෙ ඡආෙතනානි නානජ්ඣාසයත්තා, නානජ්ඣාසයතා ච

යනසං නානාවිසයනින්නතාය දට්ඨබ්බා.  ළ්ෙරජ්ජු විෙ තණ්ො යතසං

බන්ධනයතො. මජ්යඣ ගණ්ඨි විෙ අවිජ්ජා බන්ධනස්ස
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දුබ්බිනිම්යමොචනයහතුයතො. ආරම්මෙංබ වං යෙොති මනුඤ්ඤභායවනයචව
තත්ථතණ්හාභිනියවසස්සදළ්හභායවනච. 

සරික්ඛයකන වා උපමාය ආහරණපක්යඛ. අප්පනාති සංසන්දනා. 

පාළිෙංයෙව අප්පිතා උපමා ‘‘එවයමව යඛො’’තිආදිනා.

රූපචිත්තාදිවිසමනින්නත්තා චක්ඛුස්ස විසමජ්ඣාසෙතා. එස නයයො
යසයසසුපි. 

කණ්ෙච්ඡිද් කූපයකති කණ්ණච්ඡිද්දසඤ්ඤියත ආවායට. තස්සාති 

යසොතස්ස. පච්චයෙො යෙොතීති උපනිස්සයයො යහොති යතන විනා 

සද්දග්ගහණස්ස අභාවයතො. ‘‘අජටාකායසොපි වට්ටති එවා’’ති වත්වා තස්ස

පච්චයභාවං දස්යසතුං ‘‘අන්යතොය ෙස්මි’’න්තිආදි වුත්තං. ධාතුපරම්පරා

ඝට්යටන්යතොතිභූතපරම්පරාසඞ්ඝට්යටන්යතො. 

එවංසන්යතතිඑවංභූතපරම්පරාවයසනසද්යද යසොතපථමාගච්ඡන්යත. 

සම්පත්තයගොචරතා යෙොති යසොතස්ස. ඝානාදීනං විය ‘‘දූයර සද්ය ො’’ති 

ජානනං න සම්භයවෙය සම්පත්තගාහිභාවයතො. තථා තථා ජානනාකායරො 

යෙොති මයනොවිඤ්ඤාණස්ස ගහණාකාරවියසසයතො.
යසොතවිඤ්ඤාණප්පවත්ති පන උභයත්ථ සමානාව. දූයර ඨියතොපි සද්යදො
තාදියස ඨායන පටියඝොසාදීනං පච්චයයො යහොති අයයොකන්යතො විය

අයයොචලනස්සාති දට්ඨබ්බං. ධම්මතාති ධම්මසභායවො, සද්දස්ස යසො

සභායවොති අත්යථො. තයතො තයතො සවනං යෙොති ආකාසසඤ්ඤිතස්ස
උපනිස්සයස්ස ලබ්භනයතො. යදි පන යසොතං සම්පත්තගාහී සියා, 
චිත්තසමුට්ඨානසද්යදො යසොතවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණපච්චයයො න සියා.
පට්ඨායන ච අවියසයසන ‘‘සද්දායතනං යසොතවිඤ්ඤාණස්ස
ආරම්මණපච්චයයනපච්චයයො’’තිවුත්යතො, බහිද්ධාචචිත්තජස්සසද්දස්ස
සම්භයවො නත්ථි. අථ වා චිත්තයජො සද්යදො ධාතුපරම්පරාය යසොතපසාදං
ඝට්යටති, නයසොචිත්තයජොසද්යදො, යයොපරම්පරායපවත්යතො. උතුයජොහි
යසො, තස්මායථුප්පන්යනොසද්යදො, තත්ථඨියතොවයසොතපසාදස්සආපාථං 
ආගච්ඡතීති නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බං. යතන වුත්තං 

‘‘අසම්පත්තයගොචරයමයවත’’න්ති. 

ත ා එකග්ගචිත්තතං ආපජ්ජති පරිස්සයානං අභාවයතො.

නාසච්ඡිද්දසඞ්ඛාතආකාසසන්නිස්සයයවත්තනයතො ඝානං ආකාසජ්ඣාසෙං 
වුත්තං. වායතන විනා ගන්ධගහණස්ස අසම්භවයතො 

වාතූපනිස්සෙගන්ධයගොචරං. යතනාහ ‘‘තථා හී’’තිආදි. 

ගාමයතො ලද්ධබ්බං ආහාරං ගාමං, තන්නින්නතාය ගාමජ්ඣාසෙතා 
වුත්තා. තථා හි ජීවිතනිමිත්තං රයසො ජීවිතං, තස්මිං නින්නතාය තං

අව්හායතීති ජිව්ො.නසක්කා යඛයළනඅයතමිතස්ස රසං ජානිතුං, තස්මා 

ආයපොසන්නිස්සිතරසාරම්මො ජිව්ොති. 
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ආමකසුසානයතො බහි. උපාදිණ්ෙකජ්ඣාසයෙොති 
උපාදිණ්ණකනින්යනො. කායපසාදසන්නිස්සයභූතාය පථවියා
යඵොට්ඨබ්බාරම්මයණ ඝටියත එව තත්ථ විඤ්ඤාණුප්පත්ති, න අඤ්ඤථාති

වුත්තං ‘‘පථවීසන්නිස්සිතයඵොට්ඨබ්බාරම්මයෙො’’ති. තථා හීතිආදි කායස්ස

උපාදිණ්ණකජ්ඣාසයතාය සාධකං. අජ්ඣත්තිකබාහිරාති අජ්ඣත්තිකා

බාහිරා වා. අස්සාති කායස්ස. සුසන්ථතස්සාතිආදි තස්ස පථවියා
පච්චයභාවදස්සනං. 

නානජ්ඣාසයෙොති නානාරම්මණනින්යනො. යතන මනස්ස මක්කටස්ස

විය අනවට්ඨිතතං දස්යසති. යතනාහ ‘‘දිට්ඨපුබ්යබපී’’තිආදි. 

මූ භවඞ්ගග්ගහයණන පිට්ඨිභවඞ්ගං නිවත්යතති. අස්සාති මනස්ස. එවං

කරියමයංවිඤ්ඤාණංදට්ඨබ්බං. නානත්තන්තියභයදො. 

යථාරුචිප්පවත්තියා නිවාරණවයසන බද්ධානං. නිබ්බියසවනභාවන්ති

යලොලතාසඞ්ඛාතපරිප්ඵන්දස්ස අභාවං. නාකඩ්ඪතීතිසවිසයයරූපාරම්මයණ

චිත්තසන්තානං, තංසමඞ්ගිනංවාපුග්ගලංනාකඩ්ෙති. පුබ්බභාගවිපස්සනාව 

කථිතා ආයතනමුයඛන ‘‘එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති 
වුත්තත්තා. 

ඡප්පාණයකොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. යවකලාපිසුත්තවණ්ණනා 
248. ෙවපුඤ්යජො සුපරිපක්කයවසමුදායයො. කාජෙත්ථාති දණ්ඩහත්ථා. 

යපොයථෙුන්ති යථා යවසඞ්ඛාතං ධඤ්ඤං වණ්ටයතො මුච්චති, එවං 

යපොයථයයං. ෙයවසායවත්වාතියවසීසයතොයයවයපොථයනනයමොයචත්වා 
වියවයචත්වා. 

චතුමොපයථො විෙ ඡ ආෙතනානි ආරම්මණදණ්ඩයකහි

හනනට්ඨානත්තා. ෙවක ාපී විෙ සත්යතො යතහි හඤ්ඤමානත්තා. ඡ

බයාභඞ්ගියෙොවිෙ සභාවයතොඡධාපිපච්යචකං ඉට්ඨානිට්ඨමජ්ඣත්තවයසන
අට්ඨාරස ආරම්මණානි යවකලාපට්ඨානියස්ස සත්තස්ස හනනයතො.

භවපත්ථනාය අපරාපරුප්පත්තිං සන්ධාය ‘‘භවපත්ථනා කිය සා’’ති
බහුවචනනිද්යදයසො. භවපත්ථනා ච තස්ස පච්චයභූතා කයලසා චාති 

භවපත්ථනාකිය සාතිඑවංවාඑත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො.යස්මා සත්තානං

වට්ටදුක්ඛං නාම සබ්බම්පි තං භවපත්ථනාමූලකං, තස්මා වුත්තං ‘‘එවං

සත්තා’’තිආදි. භවපත්ථනකිය සාතිච භවපත්ථනාමූලකංකයලසං. 

භුම්මන්ති සමීපත්යථ භුම්මං. යතනාහ ‘‘සුධම්මාෙ ද්වායර’’ති. න

කතන්ති දුක්ඛුප්පාදනං න කතං. නවගූථසූකරං විොති නවගූථභක්ඛසූකරං 

විය. චිත්යතයනවාති යයො බජ්ඣති, තස්ස චිත්යතයනව. තස්මාති යස්මා
යවපචිත්තිබන්ධනස්ස බන්ධනමුච්චනං විය, තස්මා
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පටුන 

‘‘යවපචිත්තිබන්ධන’’න්ති වුත්තං. ඤාෙයමොක්ඛං බන්ධනන්ති ඤායණන
මුච්චනංබන්ධනං. 

මඤ්ඤමායනොතිපරිකප්පිතතණ්හාවයසන‘‘එතං මමා’’ති, දිට්ඨිවයසන
‘‘එයසො යම අත්තා’’ති, මානවයසන ‘‘එයසොහමස්මී’’ති මඤ්ඤන්යතො. 

ඛන්ධවිනිමුත්තස්ස මඤ්ඤමානවත්ථුයනො අභාවා ‘‘ඛන්යධ 

මඤ්ඤන්යතො’’ති වුත්තං. එතන්ති ‘‘මාරස්සා’’ති එතං සාමිවචනං. 

කිය සමායරන බද්යධොති කයලසමායරන යතයනව කයලසබන්ධයනන

බද්යධො. මුත්යතොතිඑත්ථාපි එයසවනයයො. 

තණ්හාමඤ්ඤනාය සති දිට්ඨිමානමඤ්ඤනානං පසඞ්යගො එව නත්ථීති
යථා ‘‘අස්මී’’ති පයදන දිට්ඨිමානමඤ්ඤනා වුත්තා යහොන්ති, එවං

තණ්හාමඤ්ඤිතාපීති වුත්තං ‘‘අස්මීතිපය නතණ්ොමඤ්ඤිතංවුත්ත’’න්ති. 

අෙමෙමස්මීති පය න දිට්ඨිමඤ්ඤිතන්ති එතරහි 

ලබ්භමානදිට්ඨිවත්ථුවයසයනව. භවිස්සන්ති 
අනාගතදිට්ඨිවත්ථුපරිකප්පනවයසයනව දිට්ඨිමඤ්ඤිතං. යයභුයයයන හි
අනාගතාලිඞ්ගනා සස්සතදිට්ඨි. උච්යඡදවයසන දිට්ඨිමඤ්ඤිතයමවාති

ආයනත්වා සම්බන්යධො. රූපීතිආදීනි පදානි. සස්සතස්යසවාති 

සස්සතගාහස්යසවපයභදදීපනානි.යස්මාමඤ්ඤිතංආබාධවයසන යරොයගො, 

අන්යතොයදොසවයසන ගණ්යඩො, අඞ්ගනිකන්තවයසන සල් ං, තස්මාඉයමහි 

තණ්හාදීහි කයලයසහි පාකටචලනවයසන ඉඤ්ජන්ති යචව, 

අපාකටසඤ්චලනවයසන ඵන් න්ති ච. පපඤ්චිතං සංසායර චිරායනං

දට්ඨබ්බං, ඛන්ධසන්තානස්ස වා විත්ථාරණං. පමත්තාකාරප්පත්තා 

මුච්ඡනාකාරප්පත්තා. යතසන්ති තණ්හාදිට්ඨිකයලසානං. 

ආකාර ස්සනත්ථන්තිපවත්තිආකාරදස්සනත්ථං. 

මායනො නාම ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා මජ්ජනාකාරප්පවත්ති. 

තණ්ොෙ සම්පයුත්තමානවයසනාති කස්මා වුත්තං? නනු සබ්යබො මායනො
තණ්හාසම්පයුත්යතො? සති හි බයභිචායර වියසසනං ඉච්ඡිතබ්බන්ති.
සච්චයමතං, තණ්හා පන අත්ථි මානස්ස පච්චයභූතා, අත්ථි මානස්ස 
අප්පච්චයභූතා, යයතො මායනො අනියයතො වුච්චති. තථා හි පට්ඨායන
‘‘සංයයොජනං ධම්මං පටිච්ච සංයයොජයනො ධම්යමො උප්පජ්ජති
යහතුපච්චයා’’තිඑත්ථසංයයොජනානිසංයයොජයනහි යථාලාභංයයොයජත්වා
දස්සිතයයොජනාය ‘‘කාමරාගසංයයොජනං පටිච්ච මානසංයයොජනං 
අවිජ්ජාසංයයොජන’’න්ති වත්වා ‘‘කාමරාගසංයයොජනං පටිච්ච
අවිජ්ජාසංයයොජන’’න්ති, ‘‘මානසංයයොජනං පටිච්ච භවරාගසංයයොජනං
අවිජ්ජාසංයයොජන’’න්ති ච වත්වා ‘‘භවරාගසංයයොජනං පටිච්ච
අවිජ්ජාසංයයොජන’’න්ති වුත්තං. එත්ථ ච කාමරාගභවරාගසංයයොජයනහි
මානස්ස අනියතභායවොපකාසියතො.තත්ථයාතණ්හාබලවතී, තංසන්ධාය

ඉදං වුත්තං ‘‘තණ්ොෙ සම්පයුත්තමානවයසනා’’ති.
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බලවතණ්හාසම්පයුත්යතොහි මායනොසයම්පිබලවාහුත්වාඅස්මීතිසවියසසං
මජ්ජනවයසනපවත්තතීති. 

දිට්ඨිවයසනාති මානමූලකදිට්ඨිවයසන. ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා හි 
බහුලමානුයපතස්සපුග්ගලස්සරූපාදීසුඑකංඋද්දිස්සඅයමහමස්මීතිදිට්ඨියා 
උප්පන්නාය මානස්ස අප්පහීනත්තා මායනොපි තත්ථ තත්යථව උප්පජ්ජති.

ඉතිමානමූලකං දිට්ඨිංසන්ධායාහ ‘‘අෙමෙමස්මීතිදිට්ඨිවයසන වුත්ත’’න්ති.
යචොදයකො පන ඉමමත්ථං අජානන්යතො අනුපලබ්භමානයමව

සම්පයයොගත්ථං ගයහත්වා ‘‘නනු චා’’තිආදිනා යචොයදති. ඉතයරො ‘‘ආම

නත්ථී’’ති තමත්ථං සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘මානස්ස පනා’’තිආදිනා පරිහාරමාහ.
තස්සත්යථොවුත්යතොඑව. 

යවකලාපිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආසීවිසවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුත්යථොපණ්ණාසයකො. 

සළායතනසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. යව නාසංයුත්තං 

1. සගාථාවග්යගො 

1. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 
249. යව නා ච පජානාතීති සච්චාභිසම්යබොධවයසන 

වුච්චමානයවදනානං පජානනං සාතිසයසමාධානපුබ්බකන්ති භගවතා

‘‘සමාහියතො’’ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘උපචායරන වා අප්පනාෙ වා

සමාහියතො’’ති. යව නාති තිස්යසොපි යවදනා. දුක්ඛසච්චවයසනාති

දුක්ඛසච්චභායවන, පරිජානනවයසනාති අත්යථො. සම්භවන්ති සමුදයං
තණ්හාවිජ්ජාකම්මඵස්සාදිප්පයභදං උප්පත්තිකාරණං. යතනාහ 

‘‘සමු ෙසච්චවයසන පජානාතී’’ති. ෙත්ථාති යංනිමිත්තං, යං ආගම්ම
කාමතණ්හාවිජ්ජාදිනියරොධා යවදනානියරොයධො, යතසං අයං නියරොයධො.
නිබ්බානං ආරබ්භ අරියමග්ගප්පවත්තියා හි නිබ්බානං යවදනානියරොයධොති

වුත්යතො. ඛයං ගයමතීති ඛයගාමී, තං ඛෙගාමිනං. ඡාතං වුච්චති තණ්හා
කාමානංපාතුකාමතාවයසනපවත්තනයතො, අච්චන්තයමවසමුච්ඡින්නත්තා

නත්ථි එතස්මිං ඡාතන්ති නිච්ඡායතො. යතනාහ ‘‘නිත්තණ්යෙො’’ති. 

සම්මසනචාරයව නාති සම්මසනූපචාරයවදනා. ද්වීහි පය හීති ‘‘සමාහියතො
සම්පජායනො’’ති ඉයමහි ද්වීහි. ‘‘සයතො’’ති පන ඉදං සම්පජානපදස්යසව

උපබ්රූහනන්තිඅධිප්පායයො. යසයසහි චතූහි චතුසච්චංකථිතං, ඉතයරහිපන 

ද්වීහි චතුසච්චබුජ්ඣනයමව කථිතං. සබ්බසඞ්ගාහියකොති 

සබ්බසභාවධම්මානංසඞ්ගණ්හනයකො.යතනාහ ‘‘චතුභූමකධම්මපරිච්යඡය ො 

වුත්යතො’’ති. 

සමාධිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සුඛසුත්තවණ්ණනා 
250. දුක්ඛං න යහොතීති අදුක්ඛං, සුඛං න යහොතීති අසුඛං, ම-කායරො

පදසන්ධිකයරො. අදුක්ඛමසුඛන්ති යවදයිතසද්දායපක්ඛාය
නපුංසකනිද්යදයසො. සපරසන්තානගයත සන්ධාය

අජ්ඣත්තබහිද්ධාගහණන්ති ආහ ‘‘අත්තයනො ච පරස්ස චා’’ති. යතන

සබ්බම්පියවදයිතංගහිතන්තිදට්ඨබ්බං. නස්සනසභාවන්තිඉත්තරඛණතාය 
භඞ්ගයතො උද්ධං අපස්සිතබ්බසභාවං. පයලොයකො යභයදො එතස්ස අත්ථීති 

පය ොකිනං. යතනාහ ‘‘භිජ්ජනසභාව’’න්ති. ඤායෙන ඵුසිත්වා ඵුසිත්වාති
පුබ්බභායග විපස්සනාඤායණන අනිච්චා පභඞ්ගුයනොති ආරම්මණයතො, 

උත්තරකාලං අසම්යමොහයතො මග්ගපරම්පරාය ඵුසිත්වා ඵුසිත්වා වෙං 

පස්සන්යතො. විරජ්ජතීති මග්ගවිරායගන විරජ්ජති. සම්මසනචාරයව නා

කථිතා ආරද්ධවිපස්සකානං වයසන යදසනාති. යලොකයයලොකුත්තයරහි

ඤායණහියාථාවයතොපරිජානනංපටිවිජ්ඣනං ඤාෙඵුසනං. 

සුඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. පහානසුත්තවණ්ණනා 
251. සබ්බම්පි අට්ඨසතපයභදං තණ්ෙං ඡින්දි සමුච්යඡදපහානවයසන

පජහි.යතනාහ ‘‘සමුච්ඡින්දී’’ති.යදග්යගනතණ්හාසබ්බයසොසමුච්ඡින්නා, 

තදග්යගන සබ්බානිපි සඤ්යඤොජනානීති ආහ ‘‘ සවිධම්පී’’තිආදි. සම්මාති

සුට්ඨු. පහානඤ්ච නාම උපායයන ඤායයන පහානන්ති ආහ ‘‘යෙතුනා

කාරයෙනා’’ති.  ස්සනාභිසමොතිඅසම්යමොහපටියවධා.අරහත්තමග්යගොහි 
උප්පජ්ජමායනොවසභාවපටිච්ඡාදකංයමොහංවිද්ධංයසන්යතොඑවපවත්තති, 

යතනමායනොයාථාවයතො දිට්යඨොනාමයහොති, අෙමස්ස ස්සනාභිසමයෙො. 
යථා හි සූරියය උට්ඨියත අන්ධකායරො විද්ධංසියමායනො විහයතො, එවං
අරහත්තමග්යග උප්පජ්ජමායන යසො සබ්බයසො පහීයනො එව යහොති, න

තස්මිංසන්තායනපතිට්ඨංලභති, අෙමස්ස පොනාභිසමයෙො. යතනවුත්තං 

‘‘අරෙත්තමග්යගො හී’’තිආදි. කිච්චවයසනාති
අසම්යමොහපටියවධසඞ්ඛාතස්ස දස්සනකච්චස්සඅනිප්ඵාදනවයසන. 

යය ඉයම චත්තායරො අන්තාති සම්බන්යධො. මරිො න්යතොති

මරියාදසඞ්ඛායතො අන්යතො. එස නයයො යසසත්තයයපි. යතසූති චතූසු

අන්යතසු. අදුං චතුත්ථයකොටිසඞ්ඛාතං සබ්බස්යසව වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තං 

පරිච්යඡදං අරහත්තමග්යගන මානස්ස දිට්ඨත්තා පහීනත්තා ච අකාසීති

යයොජනා. සමුස්සයෙො අත්තභායවො. 

නරිඤ්චතීතිනවියවයචතින විස්සජ්යජති.යතනාහ ‘‘සම්පජඤ්ඤංන

ජෙතී’’ති, සම්පජඤ්ඤංනපරිච්චජතීතිඅත්යථො. සඞ්ඛයංයනොයපතීති ඉමස්ස

‘‘දිට්ඨධම්යම අනාසයවො’’ති ඉමස්ස වයසන අත්ථං වදන්යතො ‘‘රත්යතො

දුට්යඨො’’ති අයවොච සඋපාදියසසනිබ්බානවයසන. සඞ්ඛයං යනොයපතීති වා
දිට්යඨ-ධම්යම අනාසයවො ධම්මට්යඨො යවදගූ කායස්ස යභදා මනුස්යසො
යදයවොති වා පඤ්ඤත්තිං න උයපතීති අනුපාදියසසනිබ්බානවයසනපි 
අත්යථො වත්තබ්යබො. එත්ථ ච සුඛාදීසු යවදනාසු යථාක්කමං 

රාගානුසයාදයයො කථිතාති ආහ – ‘‘ඉමස්මිං සුත්යත ආරම්මොනුසයෙො

කථියතො’’ති.යයොහිරාගාදිපච්චයසමවායයඅතිඉට්ඨාදීසු උප්පජ්ජනාරයහො
මග්යගන අප්පහීයනො, යසො ‘‘රාගානුසයයො’’තිආදිනා වුත්යතො, 
අප්පහීනත්යථො යසොමග්යගනපහාතබ්යබො, නපරියුට්ඨානාභිභවත්යථොති. 

පහානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පාතාලසුත්තවණ්ණනා 
252. යත්ථපතිට්ඨානත්ථිඑකන්තිකාතිඑකන්තිකස්සමහයතො පාතස්ස

අලන්තිඅයයමත්ථඅත්යථොඅධිප්යපයතොතිආහ ‘‘නත්ථිඑත්ථ පතිට්ඨා’’ති. 

අසම්භූතත්ථන්ති න සම්භූතත්ථං, මුසාති අත්යථො. යසොති අස්සුතවා
පුථුජ්ජයනො. යං තං උදකං පතතීති යයොජනා. යස්මා සමුද්දපිට්යඨ
අන්තරන්තරා යවරම්භවාතසදියසො මහාවායතො උට්ඨහිත්වා මහාසමුද්යද
උදකං උග්ගච්ඡායපති, තං කදාචි චක්කවාළාභිමුඛං, කදාචි 



සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා  යවදනාසංයුත්තං 

60 

පටුන 

සියනරුපාදාභිමුඛං ගන්ත්වා තං පතිහනති, තස්මා වුත්තං ‘‘බ වාමුඛං 

මොසමුද් ස්සා’’තිආදි. යවයගන පක්ඛන්දිත්වාති මහතා වාතයවයගන

සමුද්ධතං යතයනවයවයගනපක්ඛන්දන්තඤ්ච හුත්වා. මොනරකපපායතො

විොති යයොජනායාමවිත්ථාරගම්භීරයසොබ්භපපායතො විය යහොති. 

තථාරූපානන්තිතත්ථවසිතුංසමත්ථානං. අසන්තන්තිඅභූතං.අත්ථවයසන
හිවාචාඅභූතංනාම. 

න පතිට්ඨාසීති පතිට්ඨං න ලභි. අනිබද්ධන්ති අනිබන්ධනත්ථං

යංකඤ්චි. දුබ්බ ඤායෙොතිඤාණබලරහියතො. ‘‘අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො’’ති

වත්වා ‘‘සුතවා අරියසාවයකො’’ති වුත්තත්තා ‘‘යසොතාපන්යනො ධුර’’න්ති 
වුත්තං. ඉතයරසු අරියසාවයකසු වත්තබ්බයමව නත්ථි. යතසඤ්හි යවදනා

සුපරිඤ්ඤාතා. බ වවිපස්සයකො…යප.…යෙොගාවචයරොපිවට්ටති මත්තයසො
යවදනානං පරිඤ්ඤාතත්තා. 

පාතාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. දට්ඨබ්බසුත්තවණ්ණනා 
253. විපරිොමනවයසන දුක්ඛයතො  ට්ඨබ්බාති කඤ්චාපි සුඛා, 

පරිණාමදුක්ඛතා පන සුඛයවදනාය එකන්තිකාති. විනිවිජ්ඣනට්යඨනාති

පීළනවයසන අත්තභාවස්ස විජ්ඣනට්යඨන. හුත්වාති පච්චයසමාගයමන
උප්පජ්ජිත්වා. යතන පාකභාවපුබ්බයකො අත්තලායභො වුත්යතො. 

අභාවාකායරනාති භඞ්ගුපගමනාකායරන. යතන විද්ධංසභායවො වුත්යතො.
උභයයනඋදයබ්බයපරිච්ඡින්නතායසිඛප්පත්තංඅනිච්චතං දස්යසති.ස්වායං
හුත්වා අභාවාකායරො ඉතරාසුපි යවදනාසු ලබ්භයතව, අධියකො ච පන
ද්වින්නං දුක්ඛසභායවො. දුක්ඛතාවයසන පුරිමානං යවදනානං දට්ඨබ්බතාය 

දස්සිතත්තා පච්ඡිමාය යවදනාය එවං දට්ඨබ්බතා දස්සිතා. අද් ාති
ඤාණගතියා සච්ඡිකත්වා අදක්ඛි. ඤාණගමනඤ්යහතං, යදිදං දුක්ඛයතො

දස්සනං. සන්තසභාවං සුඛදුක්ඛයතො උපසන්තරූපත්තා. 

දට්ඨබ්බසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සල්ලසුත්තවණ්ණනා 
254. ද්වීසු ජයනසූති සුතවන්තඅස්සුතවන්යතසු ද්වීසු ජයනසු. 

අනුගතයවධන්ති පුබ්යබ පවත්තයවධස්ස අනුගතයවධං. බ වතරා දිගුණා

විය හුත්වා දළ්හතරපවත්තියා. එවයමවාති යථා විද්ධස්ස පුරිසස්ස

අනුයවධනා බලවතරා, එවයමව. සමාධිමග්ගඵ ානි නිස්සරෙං 
වික්ඛම්භනසමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිවයසන.සමාධිසීයසනයහත්ථ ඣානඤ්ච

ගහිතං. යසො න ජානාති අනධිගතත්තා. නිස්සරෙන්ති ජානාති 

අනිස්සරණයමව. තාසං සමධිගතානං සුඛදුක්ඛයව නානං.නවිප්පයුත්යතො 

අප්පහීනකයලසත්තා. සඞ්ඛාතධම්මස්සාති සඞ්ඛාය පඤ්ඤාය 

පරිඤ්ඤාතචතුක්ඛන්ධස්ස. යතනාහ ‘‘තුලිතධම්මස්සා’’ති. ඉමස්මිම්පි

සුත්යත පුරිමසුත්යත විය ආරම්මොනුසයෙොව කථියතො, යසො පන තත්ථ



සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා  යවදනාසංයුත්තං 

61 

පටුන 

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. අනුයරොධවියරොධපහානස්ස වුත්තත්තා 

ඛීොසයවොධුරං.අනාගාමීපි වට්ටති, තස්සවියරොධප්පහානංලබ්භති. 

සල්ලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. පඨමයගලඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 
255. සද්දහිත්වා ගිලායන උපට්ඨාතබ්යබ මඤ්ඤිස්සන්තීති යයොජනා. 

තත්ථාති තස්මිං ඨායන. කම්මට්ඨානානුයයොයගො සප්පායයො යයසං යත 

කම්මට්ඨානසප්පාො, සතිපට්ඨානරතාති අත්යථො. අනිච්චතං

අනුපස්සන්යතොති කායං පටිච්ච උප්පන්නාය යවදනාය ච අනිච්චතං

අනුපස්සන්යතො. වෙං අනුපස්සන්යතොතිආදීසුපිඑයසවනයයො. වෙන්තිපන

තාය එව ඛයසඞ්ඛාතං. විරාගන්ති විරජ්ජනං. පටිනිස්සග්ගන්ති
පරිච්චාගපටිනිස්සග්ගං, පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්ගම්පිවා. 

ආගමනීෙපටිප ාති අරියමග්ගස්ස ආගමනට්ඨානියා පුබ්බභාගපටිපදා. 

පුබ්බභාගායෙව න යලොකුත්තරා. සම්පජඤ්ඤං පුබ්බභාගියයමව. තිස්යසො

අනුපස්සනා පුබ්බභාගායෙව විපස්සනාපරියාපන්නත්තා. මිස්සකාති

යලොකයයලොකුත්තරමිස්සකා. භාවනාකාය ො  ස්සියතො 
‘‘නියරොධානුපස්සියනො විහරයතො, පටිනිස්සග්ගානුපස්සියනො විහරයතො
රාගානුසයයොපහීයතී’’තිවුත්තත්තා. 

පඨමයගලඤ්ඤසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8-9. දුතියයගලඤ්ඤසුත්තාදිවණ්ණනා 
256-257. ඵස්සංපටිච්චාතිඑත්ථ ඵස්සසීයසනඵස්සායතනානංගහණං.

නහිඵස්සායතයනහිවිනාඵස්සස්සසම්භයවො.යතනාහ ‘‘කායෙොවහිඑත්ථ

ඵස්යසොති වුත්යතො’’ති, ඵස්සසීයසන වුත්යතොති අධිප්පායයො. නවමං

උත්තානයමව යහට්ඨා වුත්තනයත්තා. 

දුතියයගලඤ්ඤසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ඵස්සමූලකසුත්තවණ්ණනා 
258. සුඛයවදනාය හිතං සුඛයව නිෙං. යසො පයනස හිතභායවො

පච්චයභායවනාති ආහ ‘‘සුඛයව නාෙ පච්චෙභූත’’න්ති. ඉමස්මිම්පි

සුත්තද්වයෙති ඉමස්මිංනවයම දසයම චසුත්යතපි. සම්මසනචාරයව නාති
සම්මසනීයයවදනාඑවකථිතා, නයලොකුත්තරාති අධිප්පායයො. 

ඵස්සමූලකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සගාථාවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. රයෙොගතවග්යගො 

1. රයහොගතසුත්තවණ්ණනා 
259. ෙංකිඤ්චි යව යිතන්ති ‘‘සුඛං දුක්ඛං අදුක්ඛමසුඛ’’න්ති වුත්තං

යවදයිතං දුක්ඛස්මිං අන්යතොගධං, දුක්ඛන්ති වත්තබ්බතං ලභති

පරියායයනාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘තං සබ්බං දුක්ඛන්ති අත්යථො’’ති. ො

එසාතිආදීසුයයො සඞ්ඛාරානංඅනිච්චතාසඞ්ඛායතොහුත්වාඅභාවාකායරො, යා
ඛයසභාවතා විනස්සනසභාවතා ජරාය මරයණන චාති ද්විධා
විපරිණාමනසභාවතා, එතං සන්ධාය උද්දිස්ස සබ්බං යවදයිතං දුක්ඛන්ති

මයා වුත්තන්ති අයං සඞ්යඛපත්යථො. සාති සඞ්ඛාරානං අනිච්චතා. 

යව නානම්පි අනිච්චතා එව සඞ්ඛාරසභාවත්තා. තාසං අනිච්චතා ච නාම

මරණංභඞ්යගොතිකත්වාතයතො උත්තරිදුක්ඛංනාමනත්ථීති සබ්බායව නා

‘‘දුක්ඛා’’ති වුත්තා, යථා ‘‘යදනිච්චං තං දුක්ඛ’’න්ති ච, 

‘‘පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා’’ති ච වුත්තං. ඉ ං සුත්තපදං. චත්තායරො

ආරුප්පාති චතස්යසො අරූපසමාපත්තියයො. එත්ථාති ච එතස්මිං
පටිප්පස්සද්ධිවායර. 

රයහොගතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අගාරසුත්තවණ්ණනා 
262. පුරත්ථිමාති විභත්තියලොයපන නිද්යදයසො, නිස්සක්යක වා එතං

පච්චත්තවචනං. පඨමජ්ඣානාදිවයසනාති පඨමදුතියජ්ඣානවයසන. 

අනුස්සතිවයසනාතිනිදස්සනමත්තං අඤ්ඤස්සපි උපචාරජ්ඣානග්ගහිතස්ස
සවිතක්කචාරස්ස නිරාමිසස්ස සුඛස්ස ලබ්භනයතො. තස්සපි වා 

පඨමජ්ඣානාදීති එත්ථ ආදි-සද්යදන සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. කාමයහතු

දුක්ඛප්පත්තානං දුක්ඛයවදනා කාමාමියසන සාමිසා යව නා.

අනුත්තරවියමොක්ඛා නාම අරහත්තඵලං. ‘‘කුදාස්සු නාමාහං තදායතනං
උපසම්පජ්ජවිහරිස්සාමී’’තිඑවංපිහං උපට්ඨාපයයතොතස්මිංඅනිජ්ඣමායන

පිහප්පච්චයා උප්පන්නය ොමනස්සයව නා. යනක්ඛම්මනිස්සිතා

උයපක්ඛායවදනා නිරාමිසා අදුක්ඛමසුඛා නාම. සවියසසං පන දස්යසතුං 

‘‘චතුත්ථජ්ඣානවයසනඋප්පන්නාඅදුක්ඛමසුඛයව නා’’ති වුත්තං. 

අගාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-8. පඨමආනන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 
263-266. යෙට්ඨාකථිතනොයනව, යවයනයයජ්ඣාසයයතොපනයතසං

යදසනාතිදට්ඨබ්බං. එත්ථාති එයතසුචතූසුසුත්යතසු. පුරිමානිද්යව ‘‘පඨමං
ඣානං සමාපන්නස්ස වාචා පටිප්පස්සද්ධා යහොතී’’තිආදිනා නයයන යාව
ඛීණාසවස්ස කයලසපටිප්පස්සද්ධි, තාව යදසනාය පවත්තත්තා 

‘‘පරිපුණ්ෙපස්සද්ධිකානී’’ති වුත්තානි. තාව පරිපූරං කත්වා අයදසිතත්තා 

‘‘පච්ඡිමානිඋපඩ්ඪපස්සද්ධිකානි, ය සනාො’’තිආදිවුත්තං. 
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පටුන 

පඨමආනන්දසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9-10. පඤ්චකඞ්ගසුත්තාදිවණ්ණනා 
267-268.  ණ්ඩමුග්ගරං අග්ගයසොණ්ඩමුග්ගරං. කාළසුත්තපක්ඛිපනං 

කාළසුත්තනාළි. වාසිආදීනි පඤ්ච අඞ්ගානි අස්සාති පඤ්චකඞ්යගො. 

වත්ථුවිජ්ජාය වුත්තවිධිනා කත්තබ්බනිස්සයානි ඨයපතීති ථපති.

පණ්ඩිතඋ ායිත්යථයරො, නලාළුදායිත්යථයරො. ද්යවපානන් ාතිඅට්ඨකථාය
පදුද්ධායරො කයතො – ‘‘ද්යවපි මයා ආනන්දා’’ති පන පාළියං.

පසාදකායසන්නිස්සිතා කායිකා, යචයතොසන්නිස්සිතා යචතසිකා. 

ආධිපච්චට්යඨන සුඛයමව ඉන්ද්රියන්ති සුඛින්ද්රිෙං. උපවිචාරවයසනාති

රූපාදීනි උයපච්ච විචරණවයසන. අතීයත ආරම්මයණ. පච්චුප්පන්යනති

අද්ධාපච්චුප්පන්යන. එවං අට්ඨාධිකංසතං අට්ඨසතං. 

පාටියෙක්යකොඅනුසන්ධීති පුච්ඡානුසන්ධිආදීහිවිසුංයතහිඅසම්මිස්යසො

එයකො අනුසන්ධි. එකාපි යව නා කථිතා ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, සුතවා
අරියසාවයකො’’ති ආහරිත්වා ‘‘ඵස්සපච්චයා යවදනා’’ති. යස්මා භගවා 
චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛායවදනං වත්වා – ‘‘අත්ථානන්ද, එතස්මා සුඛා 

අඤ්ඤං සුඛ’’න්තිආදිං වදන්යතො ථපතියනො වා ං උපත්ථම්යභති නාම.
යතන හි උයපක්ඛායවදනා ‘‘සුඛ’’න්යතව වුත්තා සන්තසභාවත්තා. 

අභික්කන්තතරන්ති අතිවිය කන්තතරං මයනොරමතරං. යතනාහ 

‘‘සුන් රතර’’න්ති. පණීතතරන්තිපධානභාවං නීතතායඋළාරතරං.යතනාහ 

‘‘අතප්පකතර’’න්ති. සුඛන්ති වුත්තා පටිපක්ඛස්ස සුට්ඨු ඛාදයනන, සුකරං 

ඔකාසදානමස්සාතිවා. නියරොයධොසුඛංනාම සබ්බයසො උදයබ්බයාභාවයතො.

යතනාහ ‘‘නිද්දුක්ඛභාවසඞ්ඛායතන සුඛට්යඨනා’’ති. 

සුඛස්මිංයෙවාති සුඛමිච්යචව පඤ්ඤයපති. නියරොධසමාපත්තිං සීසං

කත්වාති නියරොධසමාපත්තියදසනාය සීසං උත්තමං කත්වා. යදසනාය

උද්යදසාධිමුත්යත උට්ඨායපත්වා විත්ථාරිතත්තා ‘‘යනෙයපුග්ග ස්ස

වයසනා’’ති වුත්තං.  සමං අනන්තරසුත්යත වුත්තනයත්තා 

උත්තානත්ථයමව. 

පඤ්චකඞ්ගසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

රයහොගතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අට්ඨසතපරිොෙවග්යගො 

1. සීවකසුත්තවණ්ණනා 
269. චූළාපනඅස්සමහතීඅත්ථිසවියසසා, තස්මා ‘‘යමොළිෙසීවයකො’’ති

වුච්චති. ඡන්නපරිබ්බාජයකොති කම්බලාදිනා

යකොපීනපටිච්ඡාදකපරිබ්බාජයකො. පිත්තපච්චොනීති පිත්තයහතුකානි. 

‘‘තිස්යසොයව නා’’තිවත්වාතාසංසම්භවංදස්යසතුං ‘‘කථ’’න්තිආදිවුත්තං. 

කුස යව නා උප්පජ්ජති පිත්තපච්චයා. පිත්තයභසජ්ජං කරිස්සාමීති
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යභසජ්ජසම්භරණත්ථඤ්යචව තදත්ථං ආමිසකඤ්ජක්ඛසම්භරණත්ථඤ්ච

පාණංහනතීතියයොජනා. මජ්ඣත්යතො යභසජ්ජකරයණඋදාසීයනො. 

තස්මාති යස්මා පිත්තාදිපච්චයයහතුකන්ති අත්තයනො ච යලොකස්ස ච
පච්චක්ඛං අතිධාවන්තියයසමණා වා බ්රාහ්මණා වා, තස්මා යතසං මිච්ඡා.

පිත්තාදීනං තිණ්ණම්පි සයමොධානසන්නිපායත ජාතානි සන්නිපාතිකානි. 

පුරිමඋතුයනො විසදියසො උතුවිපරිණායමොති ආහ ‘‘විසභාගඋතුයතො

ජාතානී’’ති. අනුදයකො ථද්ධලූඛභූමිවිභායගො ජඞ්ග ය යසො, 

වුත්තවිපරියායයන අනුපය යසො යවදිතබ්යබො. ම ෙං හිමසීතබහුයලො, 
ඉතයරොඋණ්හබහුයලො. 

අත්තයනොපකතිචරියානංවිසමංකායස්සපරිහරණවයසන, ජාතානිපන 
අසය්හසහනඅයදසඅකාලචරණාදිනා යවදිතබ්බානීති ආහ 

‘‘මොභාරවෙනා’’තිආදි. පරස්ස උපක්කමයතො නිබ්බත්තානි 

ඔපක්කමිකානීතිආහ– ‘‘අෙංයචොයරො වා’’තිආදි. යකව න්තිබාහිරපච්චයං

අනයපක්ඛිත්වා යකවලං යතයනව. යතනාහ ‘‘කම්මවිපාකයතොව

ජාතානී’’ති. සක්කාපටිබාහිතුං පතීකායරන. ය ොකයවොොයරොනාම කථියතො 
පිත්තසමුට්ඨානාදිසමඤ්ඤාය යලොකසිද්ධත්තා. කාමං සරීරසන්නිස්සිතා 
යවදනා කම්මනිබ්බත්තාව, තස්සා පන පච්චුප්පන්නපච්චයවයසන එවමයං
යලොකයවොහායරොති වුත්තඤ්යචව ගයහත්වා පරවාදපටියසයධො කයතොති
දට්ඨබ්බං. 

සීවකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-10. අට්ඨසතසුත්තාදිවණ්ණනා 
270-278. යවදනානං අට්ඨාධිකං සතං, තස්ස අට්ඨසතස්ස තබ්භාවස්ස

පරියායයො කාරණං එත්ථ අත්ථීති අට්ඨසතපරිොයෙො, සුත්තං. යතනාහ 

‘‘අට්ඨසතස්ස කාරෙභූත’’න්ති. ධම්මකාරෙන්ති පරියත්තිධම්මභූතං

කාරණං. කායිකාති පඤ්චද්වාරකායිකා. යතනාහ ‘‘කාමාවචයරයෙව 

 බ්භන්තී’’ති, කාමභූමිකාති අත්යථො. අරූපාවචයර නත්ථි, තිභූමිකාති
අත්යථො.යතනාහ – ‘‘අරූයපතිකචතුක්කජ්ඣානංඋප්පජ්ජති, තඤ්චයඛො

යලොකුත්තරං, න යලොකය’’න්ති. ඉතරා උයපක්ඛායවදනා. උපවිචරන්ති 

උයපච්චපජ්ජන්තීතිඅත්යථො. තංසම්පයුත්තානන්තිවිචාරසම්පයුත්තානං. 

පටි ාභයතොති පටිලද්ධභාවයතො. සමනුපස්සයතොති පච්චයවක්ඛයතො

පස්සයතො. අතීතං ඛණත්තයාතික්කයමන අතික්කන්තං, නිරුද්ධප්පත්තියා 

නිරුද්ධං, පකතිවිජහයනන විපරිෙතං. සමනුස්සරයතොති චින්තයයතො. 

යගෙස්සිතන්තිකාමගුණනිස්සිතං.කාමගුණා හි ඉධ යගහනිස්සිතධම්යමන
යගහපරියායයනවුත්තා. 
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විපරිොමවිරාගනියරොධන්ති විපරිණාමනං විරජ්ජනලක්ඛණං

නිරුජ්ඣනඤ්ච විදිත්වා. පුබ්යබති අතීයත. එතරහීති ඉදානි වත්තමානා. 

සම්මප්පඤ්ඤාෙ පස්සයතොති විපස්සනාපඤ්ඤාය යචව මග්ගපඤ්ඤාය ච

යාථාවයතො පස්සයතො. උස්සුක්කායපතුන්ති විපස්සනං පට්ඨයපත්වා
මග්ගපටියවධං පායපතුං. නිබ්බානං උද්දිස්ස පවත්තිතත්තා 

යනක්ඛම්මස්සිතයසොමනස්සානි නාම. ය ොකාමිසපටිසංයුත්තානන්ති

කාමගුණනිස්සිතානං. ත ාෙතනන්ති තං ආයතනං තං කාරණං අරහත්තං. 

අනුත්තයරසුවියමොක්යඛසූතිඅරියඵලධම්යමසු. පිෙන්තිඅධිගමිච්ඡං. 

උයපක්ඛාති යසොමනස්සරහිතඅඤ්ඤාණුයපක්ඛා. බාලයයයොගයතො 

බා ස්ස, තයතො එව මූළ්ෙස්ස පුථුජ්ජනස්ස. කයලයසොධීනං මග්යගොධීහි

අජිතත්තා අයනොධිජිනස්ස. සත්තමභවාදියතො උද්ධං පවත්තනවිපාකස්ස

අජිතත්තා අවිපාකජිනස්ස. අයනකාදීනයවවට්යටආදීනවස්ස අජානයනන 

අනාදීනව ස්සාවියනො. පටිපත්තිපටියවධබාහුසච්චාභායවන අස්සුතවයතො

පුථුජ්ජනස්ස. රූපං සා නාතිවත්තති න අතික්කමති 

ඤාණසම්පයුත්තාභාවයතො. සබ්බසඞ්ගාෙයකොති සබ්බධම්යම 

සඞ්ගණ්හනයකො. තතිොදීනි යාව දසමා යහට්ඨා වුත්තනයත්තා 

උත්තානත්ථායනව. 

අට්ඨසතසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. නිරාමිසසුත්තවණ්ණනා 
279. ආරම්මණයතො සම්පයයොගයතො ච කයලසාමියසන සාමිසා.

නිරාමිසාොතිනිස්සක්කවචනං. නිරාමිසතරාවාතිඑකංසවචනංතස්සාතථා
නිස්සයමතබ්බතාය. සා හි පීති සබ්බයසො සන්තකයලසාමියස සන්තායන
පවත්තියා අච්චන්තසභාවධම්මාරම්මණවිසයතාය සයම්පි සාතිසයං
සන්තසභාවාකායරනපවත්තියානිරාමිසායපිනිරාමිසතරාවුත්තා.යතනාහ 

‘‘නනු චා’’තිආදි. ඉදානි තමත්ථං උපමාය සායධතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදිමාහ. 

අප්පටිොරිකන්ති පටිහරණරහිතංඅප්පටිහාරං, යකනචිඅනාවටන්තිඅත්යථො. 

යසසවායරසූතිසුඛවාරඋයපක්ඛාවායරසු. 

වියමොක්ඛවායරො පන න අතිදිට්යඨො ඉතයරහි විසදිසත්තා. යතනාහ 

‘‘වියමොක්ඛවායර පනා’’තිආදි. රූපපටිසංයුත්යතොති
භාවිතරූපපටිසංයුත්යතො. සාමියසො නාම යස්මා සාමිසරූපපටිබද්ධවුත්ති 
යචව සාමිසරූපපටිභාගඤ්ච, තස්මා ‘‘රූපාමිස’’න්ති වුච්චති, යතන

රූපාමියසන සාමියසො නාම. අරූපාමිසස්ස අභාවයතො අරූපපටිසංයුත්යතො 

වියමොක්යඛො නිරාමියසො නාම. 

නිරාමිසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අට්ඨසතපරියායවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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යවදනාසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. මාතුගාමසංයුත්තං 

1. පඨමයපෙයා වග්යගො 
1-2. මාතුගාමසුත්තාදිවණ්ණනා 

280-281. අගුෙඞ්යගහීති අගුණයකොට්ඨායසහි. රූපයතීති රූපං, 
සරීරරූපං. සරීරරූපංපාසංසංඑතස්සඅත්ථීතිරූපවා, තප්පටික්යඛයපන නච 
රූපවා, සම්පන්නරූයපොනයහොතීතිඅත්යථො.ඤාතිකුලයතොඅඤ්ඤයතොවා
ආගතාය යභොගසම්පදාය අභායවන න යභොගසම්පන්යනො. දුස්සීය ොති 
නිස්සීයලො. නිස්සීලතාය එව චස්සා පුබ්බුට්ඨායිතාදිආචාරාභායවො වුත්යතො. 
ආ සියෙොතිආලසියතායයුත්යතො. පජඤ්චස්සන  භතීතිපජාභාවසීයසන
තස්සා පරිවාරහානි වුත්තා. පරිවත්යතතබ්බන්ති පුරිසවයසන
පරිවත්යතතබ්බං. 

මාතුගාමසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ආයවණිකදුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 
282. ආයවණිතබ්බයතොමරියාදායවිසුංඅසාධාරණයතොපස්සිතබ්බයතො 

ආයවණිකානි. පටිපච්යචයක පුග්ගයල නියුත්තානීති පාටිපුග්ගලිකානි.
පරිචාරිකභාවන්තිඋපට්ඨායිකභාවං. 

ආයවණිකදුක්ඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. තීහිධම්යමහිසුත්තාදිවණ්ණනා 
283-303. මච්යඡරම පරියුට්ඨියතනාති මච්ඡරියමයලන අභිභූයතන. 

යතනාති කස්සචි කඤ්චි අදායනන ච. එතං 
‘‘මච්යඡරමලපරියුට්ඨියතනා’’තිආදි වුත්තං. විය ොයකන්යතො විචරති 
ඉස්සාපකතචිත්තතාය. පඤ්චමාදීනි යාවඑකාදසමා උත්තානත්ථායනව. 

තීහිධම්යමහිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. බ වග්යගො 
1. විසාරදසුත්තවණ්ණනා 

304. රූපසම්පත්ති රූපබ ං තංසමඞ්ගියනො උපත්ථම්භකභාවයතො. එස
නයයො යසයසසුපි. බලානි හි සත්තානං වුඩ්ඪියා උපත්ථම්භකපච්චයයො
යහොති, යථාතංආහායරො.යතනාහ– ‘‘ඉමානී’’තිආදි. 

විසාරදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2-10. පසය්හසුත්තාදිවණ්ණනා 
305-313. අභිභවිත්වා සබ්බං අන්යතොජනං සාමිකඤ්ච. නායසන්තීති

නාසනංඅදස්සනංයනන්ති නීහරන්තීතිඅත්යථො. 

පසය්හසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මාතුගාමසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. ජම්බුඛා කසංයුත්තං 
1. නිබ්බානපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

314. නිබ්බානං ආගම්මාති එත්ථ ආගම්මාති සබ්බසඞ්ඛායරහි
නිබ්බින්නස්ස විසඞ්ඛාරනින්නස්සයගොත්රභුනාවිවට්ටිතමානසස්සමග්යගන
සච්ඡිකරයණනාති අත්යථො. සච්ඡිකරියමානඤ්හි තං අධිගන්ත්වා
ආරම්මණපච්චයභූතඤ්ච පටිච්ච අධිපතිපච්චයභූයත ච තස්මිං
පරමස්සාසභායවන විමුත්තසඞ්ඛාරස්ස පරමගතිභායවන ච පතිට්ඨානභූයත
පතිට්ඨාය ඛයසඞ්ඛායතො මග්යගො රාගාදියක යඛයපතීති
තංසච්ඡිකරණාභායව රාගාදීනං අනුප්පත්තිනියරොධගමනාභාවයතො 

‘‘නිබ්බානංආගම්මරායගො ඛීෙතී’’තිවුත්තං. 

ඉමිනාව සුත්යතනාති ඉමිනාව ජම්බුඛාදකසුත්යතන. 

කිය සක්ඛෙමත්තංනිබ්බානන්ති වය ෙය ‘‘රාගක්ඛයයො’’තිආදිනාසුත්යත
ආගතත්තා. ‘‘කයලසක්ඛයමත්ත’’න්ති අවියසයසන වුත්තත්තා ආහ 

‘‘කස්සා’’තිආදි. අද්ධා අත්තයනොති වක්ඛති ‘‘පරස්ස කයලසක්ඛයයන
පරස්ස නිබ්බානසම්පත්ති න යුත්තා’’ති. නිබ්බානාරම්මණකරයණන

යගොත්රභුක්ඛයණ කයලසක්ඛයප්පත්තිතා ච ආපන්නාති ආහ – ‘‘කිං පන

යතසු අඛීයෙසුයෙවා’’තිආදි. නනු ආරම්මණකරණමත්යතන
කයලසක්ඛයයො අනුප්පත්යතොති න සක්කා වත්තුං. චිත්තඤ්හි
අතීතානාගතාදිසබ්බංආලම්බනංකයරොති, න නිප්ඵන්නයමවාති.යගොත්රභූපි
මග්යගන යා කයලසානං අනුප්පත්තිධම්මතා කාතබ්බා, තං ආරබ්භ
පවත්තිස්සතීති? න, අප්පත්තනිබ්බානස්සනිබ්බානාරම්මණඤාණාභාවයතො.
න හිඅඤ්යඤධම්මා වියනිබ්බානං, තංපන අතිගම්භීරත්තා අප්පත්යතන
ආලම්බිතුං න සක්කා, තස්මා යතන යගොත්රභුනා පත්තබ්යබන
තිකාලිකසභාවාතික්කන්තගම්භීරභායවන භවිතබ්බං, කයලසක්ඛයමත්තතං
වා ඉච්ඡයතො යගොත්රභුයතො පුයරතරං නිප්ඵන්යනන කයලසක්ඛයයන
භවිතබ්බං. අප්පත්තකයලසක්ඛයාරම්මණකරයණ හි සති යගොත්රභුයතො 
පුයරතරචිත්තානිපිආලම්යබයයන්ති. 

තස්මාතිආදි වුත්තස්යසව අත්ථස්ස නිගමනං. තං පයනතං නිබ්බානං. 

රූපියනො ධම්මා අරූපියනො ධම්මාතිආදීසූති ආදිසද්යදන 
යලොකුත්තරඅනාසවාදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො.

අරූපධම්මාදිභාවග්ගහයණන චස්ස පරිනිප්ඵන්නතා දීපිතා. යතනාහ ‘‘න 

කිය සක්ඛෙමත්තයමවා’’ති. කයලසක්ඛයමත්තතාය හි සති නිබ්බානස්ස
බහුතාආපජ්ජති ‘‘යත්තකාකයලසාඛීයන්ති, තත්තකානි නිබ්බානානී’’ති.
අභාවස්සභාවයතොගම්භීරාදිභායවොඅසඞ්ඛතාදිභායවොචනසියා, වුත්යතොච 
යසොනිබ්බානස්ස, තස්මාස්ස පච්යචතබ්යබො පරිනිප්ඵන්නභායවො. යස්මා ච 
සම්මුතිසච්චාරම්මණංසඞ්ඛතධම්මාරම්මණංවාසමුච්යඡදවයසනකයලයස
පජහිතුං න සක්යකොති, යයතො මහග්ගතඤාණං විපස්සනාඤාණං වා
කයලසවික්ඛම්භනවයසන තදඞ්ගවයසන වා පජහති, තස්මා
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අරියමග්ගඤාණස්ස සම්මුතිසච්චසඞ්ඛතධම්මාරම්මයණහි විපරීතසභායවන 
ආරම්මයණනභවිතබ්බං.තථාහිතංසමුච්යඡදවයසනකයලයසපජහීතිඑවං 
පරිනිප්ඵන්නාසඞ්ඛතසභාවංනිබ්බානන්තිනිට්ඨයමත්ථගන්තබ්බන්ති. 

නිබ්බානපඤ්හසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-15. ධම්මවාදීපඤ්හසුත්තාදිවණ්ණනා 
316-328. පොෙ ගතත්තාති අරියමග්යගන ජහිත්වා ඤාණගමයනන

ගතත්තා. සුට්ඨුගතාතිසම්මාගතා පටිපන්නාති සුගතා. පරිජානනත්ථන්ති

තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානනත්ථං. දුක්ඛසඞ්ඛායතොති ‘‘දුක්ඛ’’න්ති 

සඞ්ඛාතබ්යබො විදිතබ්යබො ච දුක්ඛසභායවො ධම්යමො දුක්ඛදුක්ඛතා. යස්මා
දුක්ඛයවදනාවිනිමුත්තසඞ්ඛතධම්යම සුඛයවදනාය ච යථා ඉධ
සඞ්ඛාරදුක්ඛතා විපරිණාමදුක්ඛතාති දුක්ඛපරියායයො නිරුප්පයතව, තස්මා
දුක්ඛසභායවො ධම්යමො එයකන දුක්ඛසද්යදන වියසයසත්වා වුත්යතො 

‘‘දුක්ඛදුක්ඛතා’’ති. යසසප ද්වයෙති සඞ්ඛාරදුක්ඛතා විපරිණාමදුක්ඛතාති

එතස්මිං පදද්වයය. සඞ්ඛාරභායවන දුක්ඛසභායවො සඞ්ඛාරදුක්ඛතා. සුඛස්ස

විපරිණාමයනනදුක්ඛසභායවො විපරිොමදුක්ඛතා. 

ධම්මවාදීපඤ්හසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

16. දුක්කරපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 
329. පබ්බජ්ජාොති පබ්බජිතපටිපත්තියං. ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො 

භික්ඛූති ධම්මානුධම්මං පටිපජ්ජමායනො භික්ඛු. පාතන්ති පායතො. 

නචිරස්සන්තිඛිප්පයමව. යතනාහ ‘‘ හුයෙවා’’ති. 

දුක්කරපඤ්හසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ජම්බුඛාදකසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සාමණ්ඩකසංයුත්තවණ්ණනා 
330-331. ඉමිනාව නයෙනාතියයො ජම්බුඛාදකසංයුත්යත අත්ථනයයො, 

ඉමිනාව නයයන. ඉමිනා හි ද්යව සංයුත්තානි පාළියතො අත්ථයතො ච
අඤ්ඤමඤ්ඤංසදිසායනවාති දස්යසති. 

සාමණ්ඩකසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. යමොග්ගල් ානසංයුත්තං 
1-8. පඨමජ්ඣානපඤ්හසුත්තාදිවණ්ණනා 

332-339. කාමසහගයතසු සඤ්ඤාමනසිකායරසු උපට්ඨහන්යතසු
බයාපාදාදිසහගතාපි සඤ්ඤාමනසිකාරා යථාපච්චයං උපට්ඨහන්තියයවාති

වුත්තං ‘‘කාමසෙගතාති පඤ්චනීවරෙසෙගතා’’ති. නීවරණානඤ්යහත්ථ 
නිදස්සනමත්තයමතං, යදිදංකාමග්ගහණං.පහීනාවයසසායචත්ථනීවරණා

යවදිතබ්බා, තස්මා පඤ්චග්ගහණං න කත්තබ්බං. තස්සාති 

මහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්ස සන්තයතො උපට්ඨහිංසු අචිණ්ණවසිතාය.

යතනාහ ‘‘ොනභාගිෙං නාම අයෙොසී’’ති. ආරම්මෙ…යප.… සෙගතන්ති

වුත්තං ඉතයරසංඅභාවයතො. 

පඨමජ්ඣානපඤ්හසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අනිමිත්තපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 
340. විපස්සනාසමාධිංයෙව, නඵලසමාධිං. යඡජ්ජකිච්චංනනිප්ඵජ්ජති 

අවිච්යඡදවයසන අප්පවත්තනයතො. නිකන්තීති විපස්සනං අස්සායදන්තී

පවත්තතණ්හා. සායධතුං නාසක්ඛි උපක්කලිට්ඨත්තා. නිමිත්තානුසාරීති
නිච්චසුඛඅත්තනිමිත්තානං අපූරණයතො රාගයදොසයමොහනිමිත්තානියපත්ථ

නිමිත්තායනව. වුට්ඨාන…යප.… සමාධින්ති එයතන යාව මග්යගො
නාධිගයතො, තාව වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනමනුයුඤ්ජන්යතොපි යථාරහං
අනිමිත්තං අප්පණිහිතං සුඤ්ඤතං යචයතොසමාධිං අනුයුත්යතො විහරතීති

වත්තබ්බතං අරහතීති දස්යසති. විපස්සනාසම්පයුත්තන්ති

විපස්සනාසඞ්ඛාතඤාණසම්පයුත්තං. යචයතොසමාධින්ති චිත්තසීයසන

විපස්සනාසමාධිමාහ. උපරිමග්ගඵ සමාධින්ති පඨමමග්ගසමාධිස්ස පයගව
අධිගතත්තා. 

අනිමිත්තපඤ්හසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10-11. සක්කසුත්තාදිවණ්ණනා 
341-342. අයවච්චප්පසාය නාති වත්ථුත්තයං යාථාවයතො ඤත්වා 

උප්පන්නපසායදන, මග්යගනාගතපසායදනාති අත්යථො. යසො පන යකනචි

අසංහාරියයො අසම්පයවධීති ආහ ‘‘අච ප්පසාය නා’’ති. අභිභවන්ති 
අත්තයනොපුඤ්ඤානුභායවන. 

සක්කසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යමොග්ගල්ලානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. චිත්තසංයුත්තං 
1. සංයයොජනසුත්තවණ්ණනා 

343. යභොගගාමන්ති යභොගුප්පත්තිගාමං. පවත්තතීතිඅප්පටිහතංහුත්වා
පවත්තති පටිසම්භිදප්පත්තියා. 

සංයයොජනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පඨමඉසිදත්තසුත්තවණ්ණනා 
344. අවිසාර ත්තාති පඤ්හං බයාකාතුං යවයයත්තියාභායවන

අසමත්ථත්තා. උපාසයකො යථයරසු බයාකාතුං අසක්යකොන්යතසු සයං
බයාකාතුකායමො පුච්ඡති, න වියහසාධිප්පායයො. පඨමවචයනන 
අබයාකයරොන්යතදිස්වාවපුනප්පුනංපුච්ඡිතංවියහයසොවියයහොතීතිකත්වා

වුත්තං ‘‘වියෙයසතී’’ති. 

පඨමඉසිදත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දුතියඉසිදත්තසුත්තවණ්ණනා 
345. අවන්තිොති අවන්තිරට්යඨ, තං පන මජ්ඣිමපයදසයතො

දක්ඛිණදිසායං. යතනාහ ‘‘ ක්ඛිොපයථ’’ති. අධිප්පායෙනාති තස්ස
වචනස්ස අනුයමොදනාධිප්පායයන වදති, න පන තයතො කඤ්චි
ගයහතුකාමතාධිප්පායයන. 

දුතියඉසිදත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. මහකපාටිහාරියසුත්තවණ්ණනා 
346. යතසං අනුජානන්යතොති යතසං දාසකම්මකරානං යසසයක

යථාරුචි විචාරණං අනුජානන්යතො. කුධිතන්ති බලවතා සූරියසන්තායපන

සඞ්කුථිතං. යතනාහ ‘‘යෙට්ඨා’’තිආදි. අතිතිඛිෙන්තිඅතිවියතික්ඛධාතුකං. 

අසම්භින්නප න්ති අඤ්ඤත්ථ අනාගතත්තා තිපිටයක අයවොමිස්සකපදං, 

ඉයධවආගතපදන්තිඅත්යථො. පටිලීෙමායනනාතිපටිකංයසනවියසසයනන
විලීයමායනනකායයන. 

එත්ථ චාති එතස්මිං අධිට්ඨානිද්ධිකරයණ. අබ්භමණ්ඩපං කත්වාති

සමන්තයතො ඡාදනවයසනමණ්ඩපංවියයමඝපටලංඋප්පායදත්වා. ය යවොති

යමයඝො. එකයමකං ඵුසිතකං ඵුසාෙතු ජාලවිනද්ධං විය වස්සතු. එවං
වුත්තප්පකායරන නානාපරිකම්මං නානාධිට්ඨානං එකයතො පරිකම්මං

එකයතො අධිට්ඨානන්ති චතුක්කයමත්ථ සම්භවතීති දස්යසති ‘‘එත්ථ 

චා’’තිආදිනා. ෙථාතථාතියථාවුත්යතසුචතූසුපකායරසු යයනවායතනවා

පකායරන කයරොන්තස්ස.කතපරිකම්මස්සාති ‘‘එවං වාඑවංවායහොතූ’’ති

පවත්තිතපරිකම්මචිත්තස්ස. ‘‘පරිකම්මානන්තයරනාති
අධිට්ඨානචිත්තුප්පාදනත්ථං සමාපන්නපාදකජ්ඣානයතො වුට්ඨාය
අධිට්ඨානචිත්තස්ස එකාවජ්ජනවීථියං පවත්තපරිකම්මං සන්ධාය
වුත්ත’’න්තිවදන්ති. 



සංයුත්තනිකායය සළායතනවග්ගටීකා  චිත්තසංයුත්තං 

72 

පටුන 

මහකපාටිහාරියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පඨමකාමභූසුත්තවණ්ණනා 
347. එලං වුච්චති යදොයසො, තං එතස්ස නත්ථීති යනලං, තං අඞ්ගං 

එතස්සාති යන ඞ්යගො, සුවිසුද්ධසීලගුයණො. යතනාහ ‘‘යනලඞ්ගන්ති යඛො, 
භන්යත, සීලානයමතං අධිවචන’’න්ති. අට්ඨකථායං පන යදොසාභාවයමව 

දස්යසතුං ‘‘යන ඞ්යගොති නිද්ය ොයසො’’ති වුත්තං. එතං භික්ඛුං

ආගච්ඡන්තන්ති මහාකප්පිනත්යථරං සන්ධාය වුත්තං. අත්තයනො දිට්යඨන

කයථසීතිඅත්තයනොසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන පච්චක්ඛයතොඋපලක්ඛියතන

අත්යථන කයථසි. අෙං පන නෙග්ගායෙනාති අයං පන ගහපති අසුත්වා
යකවලංනයග්ගායහනආහ. 

පඨමකාමභූසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. දුතියකාමභූසුත්තවණ්ණනා 
348. නියරොධං ව ඤ්යජති අනාගාමිභාවයතො. ඉයම සඞ්ඛාරාති ඉයම

‘‘කායසඞ්ඛායරො, වචීසඞ්ඛායරො, චිත්තසඞ්ඛායරො’’ති වුච්චමානා තයයො

සඞ්ඛාරා. සද්දයතොපි, අත්ථයතොපි අඤ්ඤමඤ්ඤං මිස්සා, තයතො එව 

ආලුළිතා ආකුලා, අවිභූතා දුබ්බිභාවනා, දුද්දීපනා අසඞ්කරයතො දීයපතුං
දුක්කරා. තථා හි කුසලයචතනා එව ‘‘කායසඞ්ඛායරො’’තිපි වුච්චති, 
‘‘වචීසඞ්ඛායරො’’තිපි, ‘‘චිත්තසඞ්ඛායරො’’තිපි. අස්සාසපස්සාසාපි කත්ථචි
‘‘කායසඞ්ඛායරො’’ති, විතක්කවිචාරාපි ‘‘වචීසඞ්ඛායරො’’ති වුච්චන්ති, 

සඤ්ඤායවදනාපි ‘‘චිත්තසඞ්ඛායරො’’ති වුච්චන්ති. යතන වුත්තං ‘‘තථා 

හී’’තිආදි.තත්ථආකඩ්ඪිත්වාගහණං ආ ානං, සම්පත්තස්සහත්යථකරණං 

ගෙෙං, ගහිතස්ස විස්සජ්ජනං මුඤ්චනං, ඵන්දනං යචොපනං පායපත්වා 

නිප්ඵායදත්වා. ෙනුසඤ්යචොපනන්ති කායවිඤ්ඤත්තිවයසන පුබ්බභායග

හනුසඤ්යචොපනං කත්වා. එවඤ්හි වචීයභදකරණං. එවං ඉයමතිආදි
යථාවුත්තස්සඅත්ථස්සනිගමනං. 

ප ත්ථං පුච්ඡති ඉතරසඞ්ඛායරහි පදත්ථයතො වියසසං කථායපස්සාමීති. 

කාෙනිස්සිතාතිඑත්ථකායනිස්සිතතා චයනසංතබ්භාවභාවිතායයවදිතබ්බා, 

නකායස්සනිස්සයපච්චයතාවයසනාතිදස්යසන්යතො ‘‘කායෙසතියෙොන්ති, 

අසති න යෙොන්තී’’ති ආහ. කායෙොති යචත්ථ කරජකායයො දට්ඨබ්යබො. 

චිත්තනිස්සිතාතිචිත්තංනිස්සායතංනිස්සයපච්චයභූතං ලභිත්වාඋප්පන්නා. 

‘‘සමාපජ්ජාමී’’ති පදස්ස සමීයප වුච්චමානං ‘‘සමාපජ්ජිස්ස’’න්ති පදං
ආසන්නානාගතකාලවාචී එව භවිතුං යුත්තං, න ඉතරන්ති ආහ – 

‘‘ප ද්වයෙන යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිකාය ො කථියතො’’ති. 
තයිදං තස්ස තථා වත්තබ්බතාය වුත්තං, න පන තස්ස තථා

චිත්තපවත්තිසම්භවයතො. සමාපන්යනපි එයසව නයයො. පුරියමහීති

‘‘සමාපජ්ජිස්සං සමාපජ්ජාමී’’ති ද්වීහි පයදහි. පච්ඡියමනාති 
‘‘සමාපන්යනො’’තිපයදන. 
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භාවිතං යෙොති උප්පාදිතං යහොති නියරොධසමාපන්නත්ථාය.
අනුපුබ්බසමාපත්තිසමාපජ්ජනසඞ්ඛාතාය නියරොධභාවනාය තං චිත්තං 

භාවිතං යහොති. යතනාහ ‘‘ෙං ත’’න්තිආදි. දුතිෙජ්ඣායනයෙවාති

දුතියජ්ඣානක්ඛයණ නිරුජ්ඣති. තත්ථ අනුප්පජ්ජනයතො අනුප්පාදනයතො
යහට්ඨා නියරොයධොති අධිප්යපයතො. චතුන්නං අරූපක්ඛන්ධානං තජ්ජා
පරිකම්මසිද්ධා යා අප්පවත්ති, තත්ථ ‘‘නියරොධසමාපත්තිසඤ්ඤා’’ති, යා

යනසංතථාඅප්පවත්ති.සා ‘‘අන්යතොනියරොයධනිරුජ්ඣතී’’තිවුත්තා. 

‘‘චිත්තසඞ්ඛායරො නිරුද්යධො’’ති වචනයතො තදඤ්යඤසං අනියරොධං 

ඉච්ඡන්තානං වාදං දස්යසන්යතො ‘‘චිත්තසඞ්ඛායරො නිරුද්යධොති 

වචනයතො’’තිආදිං වත්වා තත්ථ අතිප්පසඞ්ගදස්සනමුයඛන තං වාදං

නියසයධතුං ‘‘යත වත්තබ්බා’’තිආදිමාහ. අභිනියවසං අකත්වාති යථාගයත

බයඤ්ජනමත්යත අභිනියවසං අකත්වා. ආචරිොනං නයෙති ආචරියානං

පරම්පරාගයතධම්මනයයධම්මයනත්තියං ඨත්වා. 

කිරිෙමෙපවත්තස්මින්ති පරිත්තභූමකකුසලාකුසලධම්මපබන්යධ 

වත්තමායන. තස්මිඤ්හි වත්තමායන කායික-වාචසික-කරියසම්පවත්ති 
යහොති, දස්සන-සවනාදිවයසන ආරම්මණග්ගහයණ පවත්තමායනති

අත්යථො. යතනාහ – ‘‘බහිද්ධාරම්මයෙසු පසාය  ඝට්යටන්යතසූ’’ති. 

මක්ඛිතානි විොති පුඤ්ඡිතානි විය යහොන්ති ඝට්ටනාය විබාධිතත්තා.
එයතනායං ඝට්ටනා පඤ්චද්වාරිකවිඤ්ඤාණානං යවගසා උප්පජ්ජනාය න 

ආරම්මණන්ති දස්යසති. යතයනවාහ – ‘‘අන්යතොනියරොයධ පඤ්ච පසා ා 

අතිවිෙවියරොචන්තී’’ති. 

තයතොපරංසචිත්තයකොභවිස්සාමීතිඉදං අත්ථයතොආපන්නංගයහත්වා
වුත්තං – ‘‘එත්තකං කාලං අචිත්තයකො භවිස්සාමී’’ති එයතයනව තස්ස

අත්ථස්සසිද්ධත්තා. ෙංඑවංභාවිතන්ති එත්ථවිසුංචිත්තස්සභාවනානාම
නත්ථි, අද්ධානපරිච්යඡදං පන කත්වා නියරොධසමාපත්තත්ථාය
කාතබ්බපරිකම්මභාවනායඑවතස්සසිජ්ඣනයතො. 

සාපයනසා නියරොධකථා. ද්වීහිබය හීතිසමථවිපස්සනාබයලහි. තයෙො

ච සඞ්ඛාරානන්ති තිණ්ණං කායවචීචිත්තසඞ්ඛාරානං පටිප්පස්සද්ධියා. 

යසොළසහි ඤාෙචරිොහීති අනිච්චානුපස්සනාදීනං අට්ඨන්නං 
අනුපස්සනාඤාණානං, අට්ඨන්නඤ්ච මග්ගඵලඤාණානං වයසන ඉමාහි

යසොළසහි ඤාණප්පවත්තීහි. නවහි සමාධිචරිොහීති අට්ඨ සමාපත්තියයො
අට්ඨ සමාධිචරියා, තාසං උපචාරසමාධි සමාධිභාවසාමඤ්යඤන එකා

සමාධිචරියාති එවං නවහි සමාධිචරියාහි. වසීභාවතාපඤ්ඤාති

වසීභාවතාසඞ්ඛාතාපඤ්ඤා. සබ්බාකායරනවිසුද්ධිමග්යගකථිතා, යතතාව

ආකාරා තිට්ඨන්තු, සරූපමත්තස්ස පනස්ස වත්තබ්බන්ති ආහ – ‘‘යකො
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පනාෙංනියරොයධොනාමා’’ති.යදිඛන්ධානං අප්පවත්ති, අථකිමත්ථයමතං 

ඣානසුඛාදිංවිය සමාපජ්ජන්තීතිආහ ‘‘සඞ්ඛාරාන’’න්තිආදි. 

ඵ සමාපත්තිචිත්තන්ති අරහත්තං අනාගාමිඵලචිත්තං. ‘‘තයතො පරං

භවඞ්ගසමයය’’ති වුත්තත්තාආහ ‘‘කිං පන…යප.…න සමුට්ඨායපතී’’ති. 

සමුට්ඨායපති රූපසමුප්පාදකත්තා. ඉමස්සාතිනියරොධංසමාපන්නභික්ඛුයනො. 

සානසමුට්ඨායපතීතිසාචතුත්ථජ්ඣානිකාඵලසමාපත්තින සමුට්ඨායපති
අස්සාසපස්සායස. ඵලසමාපත්තියා චතුත්ථජ්ඣානිකභායවො කථං

නිච්ඡියතොති ආහ– ‘‘කිංවාඑයතනා’’තිආදි.වක්ඛමානාකායරනපිපරිහායරො 

යහොතීති. සන්තසමාපත්තියතොති නියරොධසමාපත්තියමව සන්ධාය වදති. 

අබ්යබොොරිකා යෙොන්ති අතිසුඛුමසභාවත්තා, සඤ්ජීවත්යථරස්ස පුබ්යබ
සමාපත්තික්ඛයණ අස්සාසපස්සාසා අබ්යබොහාරිකභාවං ගච්ඡන්ති. යතන

වුත්තං ‘‘භවඞ්ගසමයෙයනයවතං කථිත’’න්ති. 

කිරිෙමෙ …යප.… උප්පජ්ජතීති කස්මා වුත්තං? නනු 
භවඞ්ගුප්පත්තිකාලම්පි විතක්කවිචාරා උප්පජ්ජන්යතවාති? කඤ්චාපි 
උප්පජ්ජන්ති, වචීසඞ්ඛාරලක්ඛණප්පත්තා පන න යහොන්තීති ඉමමත්ථං

දස්යසතුං ‘‘කිංභවඞ්ග’’න්තිආදිවුත්තං. 

සුඤ්ඤයතො ඵස්යසොතිආ යෙො සගුයෙනපි ආරම්මයෙනාති

ආරම්මණභූතයමතං. සුඤ්ඤතා නාම ඵ සමාපත්ති 

නිච්චසුඛඅත්තසභාවයතො සුඤ්ඤත්තා. ‘‘සුඤ්ඤයතො ඵස්යසො’’ති වුත්තං 

වුත්තනයයන සුඤ්ඤසභාවත්තා. අනිමිත්තා නාම ඵ සමාපත්ති 

රාගනිමිත්තාදීනං අභාවයතො. අප්පණිහිතා නාම ඵ සමාපත්ති 
රාගපණිධිආදීනමභාවයතො. යසසං වුත්තනයයමව. යතනාහ 

‘‘අනිමිත්තප්පණිහියතසුපි එයසව නයෙො’’ති. රාගනිමිත්තාදීනන්ති එත්ථ 

ආදි-සද්යදන සඞ්ඛාරනිමිත්තස්සපි සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. යදග්යගන
ඵලසමාපත්තිසම්ඵස්යසො සුඤ්ඤයතො නාම, තදග්යගන ඵලසමාපත්තිපි
සුඤ්ඤතා නාම, ඵස්සසීයසන පන යදසනා ආගතාති තථා වුත්තං.
අනිමිත්තප්පණිහියතසුපිඑයසවනයයො. 

ආගමනංඑත්ථ, එතායාතිවාආගමනිකා, සාඑව ආගමනිො ක-කාරස්ස
ය-කාරං කත්වා. වුට්ඨාති නිමිත්තයතො මග්ගස්ස උප්පාදයනන. අනිමිත්තා
නාම නිච්චනිමිත්තස්ස උග්ඝාටනයතො. එත්ථ ච වුට්ඨානයමව පමාණං, න 
පරිග්ගහදස්සනානි. අප්පණිහිතානාම සුඛපණිධියාපටිපක්ඛයතො. සුඤ්ඤතා 
නාම අත්තදිට්ඨියාඋජුපටිපක්ඛත්තාසත්තසුඤ්ඤතායසුදිට්ඨත්තා. මග්යගො
අනිමිත්යතො නාම විපස්සනාගමනයතො. ඵ ං අනිමිත්තං නාම 
මග්ගාගමනයතො. විකප්යපො ආපජ්යජෙය ආගමනස්ස වවත්ථානස්ස
අභායවන, විපස්සනායඅනිමිත්තාදිනාමලායභොඅවවත්ථියතොති අධිප්පායයො.
යතනවුත්තං ‘‘තස්මා’’තිආදි.යස්මාපනසා මග්ගවුට්ඨානකායලඑවරූපාපි
යහොතීති තස්ස වයසන මග්ගඵලානං විය ඵස්සස්සපි පවත්තිරූපත්තා
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යථාවුත්යතො විකප්යපො අනවසයරොති දට්ඨබ්බං. තයෙො ඵස්සා ඵුසන්තීති
පුග්ගලයභදවයසනවුත්තං.නහිඑකංයයවපුග්ගලංඑතස්මිං ඛයණතයයො
ඵස්සා ඵුසන්ති. ‘‘තිවියධො ඵස්යසො ඵුසතී’’ති වා භවිතබ්බං. යස්මා පන 
‘‘නියරොධඵලසමාපත්තියා වුට්ඨිතස්සා’’තිආදි යස්ස යථාවුත්තා තයයො එව
ඵස්සා සම්භවන්ති, තස්ස අනවයසසග්ගහණවයසයනව වුත්තං ‘‘තයෙො
ඵස්සා ඵුසන්තී’’ති. 

නිබ්බානංවියවයකොනාම සබ්බසඞ්ඛාරවිවිත්තභාවයතො.තස්මිංවියවයක
එකන්යතයනව නින්නයපොණත්තා එව හි යත පටිප්පස්සද්ධසබ්බුස්සුක්කා
උත්තමපුරිසා චතුන්නං ඛන්ධානං අප්පවත්තිං අනවයසසග්ගහණලක්ඛණං
නියරොධසමාපත්තිංසමාපජ්ජන්තීති. 

දුතියකාමභූසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. යගොදත්තසුත්තවණ්ණනා 
349. යනසන්ති අප්පමාණයචයතොවිමුත්ති-

ආකඤ්චඤ්ඤයචයතොවිමුත්තිසඤ්ඤිතානං ඣානානං. අත්යථොපි නානාති
ආයනත්වා යයොජනා. ඵරණඅප්පමාණතාය ‘‘අප්පමාො යචයතොවිමුත්තී’’ති
ලද්ධනාමං බ්රහ්මවිහාරජ්ඣානන්ති ආහ ‘‘භූමන්තරයතො’’තිආදි. 
ආකිඤ්චඤ්ඤා යචයතොවිමුත්තීති ආකඤ්චඤ්ඤායතනජ්ඣානන්ති ආහ 
‘‘භූමන්තරයතො’’තිආදි. විපස්සනාති අනිච්චානුපස්සනා, සබ්බාපි වා. 
පමාෙකරයෙො නාමයස්සසයං උප්පජ්ජති, තස්සගුණාභාවදස්සනවයසන
පමාණකරණයතො. 

ඵරෙඅප්පමාෙතාොති ඵරණවයසන අප්පමාණයගොචරතාය. 
නිබ්බානම්පි අප්පමාෙයමව පමාණයගොචරානං කයලසානං
ආරම්මණභාවස්සපි අනාගමනයතො. ඛ න්ති ඛයල
පසාරිතසාලිසීසාදිභණ්ඩං. කිඤ්යචහීතිමද්දස්සු.යතනාහ ‘‘මද් නට්යඨො’’ති.
ආරම්මණභූතං, පලිබුද්ධකං වා නත්ථි එතස්ස කඤ්චනන්ති අකඤ්චනං, 
අකඤ්චනයමව ආකිඤ්චඤ්ඤං. 

රූපනිමිත්තස්සාති කසිණරූපනිමිත්තස්ස. න ගහිතාති සරූපයතො න
ගහිතා, අත්ථයතො පන ගහිතා එව. යතනාහ – ‘‘සා සුඤ්ඤා
රායගනාතිආදිවචනයතොසබ්බත්ථ අනුපවිත්ථාවා’’ති. 

නානාති සද්දවයසන. එකත්ථාති ආරම්මණවයසන ආරම්මණභායවන
එකසභාවා. යතනාහ ‘‘අප්පමාෙං…යප.… එකත්ථා’’ති. 
ආරම්මෙවයසනාති ආරම්මණස්ස වයසන. චත්තායරො හි මග්ගා, චත්තාරි 
ඵලානි ආරම්මණවයසන නිබ්බානපවිට්ඨතාය එකත්ථා එකාරම්මණා. 
අඤ්ඤස්මිං පන ඨායනති ඉදං විසුං විසුං ගයහත්වා වුත්තං අප්පමාණාදි
පරියායවුත්තං, නිබ්බානං ආරබ්භ පවත්තනයතො. තස්මා ‘‘අඤ්ඤස්මි’’න්ති
ඉදංයතනයතනපරියායයනතත්ථතත්ථආගතභාවං සන්ධායවුත්තං. 

යගොදත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. නිගණ්ඨනාටපුත්තසුත්තවණ්ණනා 
350. ආගතාගයමොති වාචුග්ගතපරියත්තිධම්යමො. විඤ්ඤාතසාසයනොති 

පටිවිද්ධසත්ථුසාසයනො. යතනාහ ‘‘අනාගාමී’’තිආදි. නග්ගයභොග්ගන්ති
අවසනභායවනනග්ගං, කුටිලජ්ඣාසයතායයභොග්ගං, තයතො එව නිස්සිරිකං. 
නග්ගතායහියසොරූයපනනිස්සිරියකො, යභොග්ගතායචිත්යතන. භගවයතො
සද්ධාොති භගවති සද්ධාය. තස්මිං සද්දහනා ඔකප්පනා තස්ස සද්ධාතිපි
වත්තබ්බතං ලභති. ගච්ඡාමීති ආගච්ඡාමි, බුජ්ඣාමීති අත්යථො. එතං
නිගණ්යඨන පුච්ඡිතමත්ථමාහ. 

කාෙං උන්නායමත්වාති කායං අබ්භුන්නායමත්වා. කුච්ඡිං නීෙරිත්වාති
පිට්ඨියා නින්නමයනන කුච්ඡිං පුරයතො නීහරිත්වා. ගීවං පසාරණවයසන 
පග්ගය්ෙ පග්ගයහත්වා සබ්බං දිසං යපක්ඛමායනො. සබ්බමිදං නිගණ්ඨස්ස 
පහට්ඨාකාරදස්සනත්ථං ‘‘ඉදානි සමණස්ස යගොතමස්ස උපරි වාදං
ආයරොයපතුං ලබ්භතී’’ති. යතනාහ ‘‘වාතං වා යසො’’තිආදි. සකාරොති
යුත්තිසහිතා. පඤ්ෙමග්යගොති පඤ්හසඞ්ඛායතො වීමංසා, එවං භවිතබ්බන්ති
චිත්යතයනව පරිවීමංසා පඤ්හා. එයකො උද්ය යසොති එකං උද්දිසනං
අත්ථස්ස සංඛිත්තවචනං. යවෙයාකරෙන්ති නිද්දිසනං අත්ථස්ස
විචායරත්වා කථනං. එවන්ති ඉමිනා නයයන. සබ්බත්ථාති සබ්යබසු
පඤ්හුද්යදසයවයයාකරයණසුඅත්යථොවිත්ථාරයතොයවදිතබ්යබො. 

නිගණ්ඨනාටපුත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අයචලකස්සපසුත්තවණ්ණනා 
351. අලං සමත්යථො අරියභාවායාති අ මරියෙො. යඤයයජානනට්යඨන

ඤාණයමව පච්චක්ඛයතො දස්සනට්යඨන ඤාණදස්සනං, යසොයයව
අතිසයට්යඨන ඤාෙ ස්සනවියසයසො. පාවළා වුච්චතිආනිසදපයදයසො, තං
පාවළං රයජොහරණත්ථං නිප්යඵොටීයති එතායාති පාවළනිප්යඵොටනා, 
යමොරපිඤ්ඡවත්ති. 

අයචලකස්සපසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ගිලානදස්සනසුත්තවණ්ණනා 
352. මත්තරාජා නාම එයකො භුම්මයදයවො භූතාධිපති 

සුරායපොතලරුක්ඛනිවාසී. යතන වුත්තං ‘‘මත්තරාජකාය ’’ති. 
‘‘ඔසධිතිෙවනප්පතීසූ’’ති වත්වා යත යථාක්කමං දස්යසන්යතො 
‘‘ෙරීතකා…යප.…රුක්යඛසු චා’’තිආහ. පත්ථනාවයසන චිත්තං ඨයපහි. 
සමිජ්ඣස්සතීති යථාධිප්පායං සමිජ්ඣිස්සති. යතන හීති යස්මා තං යදවාපි
ආසන්නමරණං මඤ්ඤන්ති, තස්මා සා වරයමව භවිස්සති, තං තුම්හාකං
දීඝරත්තංහිතායසුඛායභවිස්සතීතිඅධිප්පායයො. 

ගිලානදස්සනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චිත්තසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. ගාමණිසංයුත්තං 
1. චණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

353. ‘‘යයන මියධකච්යචොචණ්යඩොචණ්යඩොත්යවවසඞ්ඛංගච්ඡතී’’ති

එවං පඤ්හපුච්ඡයනන ධම්මසඞ්ගාහකත්යථයරහි චණ්යඩොති ගහිතනායමො.

පාකටං කයරොතීති ස්යසති අත්තයනොචණ්ඩභාවං. 

චණ්ඩසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. තාලපුටසුත්තවණ්ණනා 
354. වායලොති වුච්චති තායලො, තස්ස තාලපුටං නාම. යථා 

ආමලකීඵලසමානකං, යසො පන තාලසදිසමුඛවණ්ණත්තා තා පුයටොති 

එවංනාමයකො. යතනාහ ‘‘තස්ස කිරා’’තිආදි. අභිනීොරසම්පන්යනො 
අයනයකසු කප්යපසු සම්භතසාවකයබොධිසම්භායරො. තථා යහස අසීතියා

මහාසාවයකසුඅබ්භන්තයරො ජායතො. සෙස්සං ය න්ති නච්චං පස්සිතුකාමා. 

සමජ්ජයවසන්ති යනපච්චයවසං. කීළං කත්වාති නච්චකීළිතං කීළිත්වා, 
නච්චිත්වාතිඅත්යථො. 

පුබ්යබ තථාපවත්තවුත්තන්තදස්සයන සච්යචන, තබ්බිපරියායය 

අලියකන. රාගපච්චොති රාගුප්පත්තියා කාරණභූතා. මුඛයතො…යප.… 

 ස්සනා යෙොති ආදි-සද්යදන මුඛයතො අග්ගිජාලනික්ඛමදස්සනාදියක

සඞ්ගණ්හාති. අඤ්යඤ ච…යප.… අභිනොති කාමස්සාදසංයුත්තානං
සිඞ්ගාරහස්සඅබ්භුතරසානඤ්යචව ‘‘අඤ්යඤ චා’’ති

වුත්තසන්තබීභච්ඡරසානඤ්ච දස්සනකා අභිනයා. ය ොසපච්චොති

යදොසුප්පත්තියාකාරණභූතා. ෙත්ථපා ච්යඡ ාදීති ආදි-සද්යදන සඞ්ගහිතානං

රුද්දවීරභයානකරසානං දස්සනකා අභිනයා. යමොෙපච්චොති

යමොහුප්පත්තියා කාරණභූතා. එවමා යෙොති ආදි-සද්යදන සඞ්ගහිතානං 
කරුණාසන්තභයානකරසානං දස්සනකා අභිනයා. යත හි රයස සන්ධාය
පාළියං ‘‘යය ධම්මා රජනීයා, යය ධම්මා යදොසනීයා, යය ධම්මා
යමොහනීයා’’තිචවුත්තං. 

නටයවසං ගයෙත්වාව පච්චන්ති කම්මසරික්ඛවිපාකවයසන. තං 

සන්ධාොතිතංයථාවුත්තංනිරයයපච්චනංසන්ධාය. එතං ‘‘පහායසොනාම

නිරයයො, තත්ථ උපපජ්ජතී’’ති වුත්තං. යථා යලොයක අත්ථවියසසවයසන
සකම්මකානිපිපදානිඅකම්මකානි භවන්ති‘‘විමුච්චතිපුරියසො’’ති, එවංඉධ

අත්ථවියසසවයසනඅකම්මකංසකම්මකංකත්වා වුත්තං– ‘‘නාෙං, භන්යත, 

එතංයරො ාමී’’ති.යකො පනයසොඅත්ථවියසයසො? අසහනංඅක්ඛමනං, තස්මා 

න යරො ාමි න සහාමි, න අක්ඛමාමීති අත්යථො. යරොදනකාරණඤ්හි
අසහන්යතො යතන අභිභූයතො යරොදති. තයමවස්ස සකම්මකභාවස්ස

කාරණභූතං අත්ථවියසසං ‘‘න අස්සුවියමොචනමත්යතනා’’ති වුත්තං. මතං

වා, අම්ම, යරො න්තීති එත්ථාපි මතං යරොදන්ති, තස්ස මරණංන සහන්ති, 
නක්ඛමන්තීති පාකයටොයමත්යථොති. 
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තාලපුටසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-5. යයොධාජීවසුත්තාදිවණ්ණනා 
355-357. යුජ්ඣනං යයොයධො, යසො ආජීයවො එතස්සාති යෙොධාජීයවො. 

යතනාහ– ‘‘යුද්යධනජීවිකං කප්පනයකො’’ති, උස්සාෙංවාොමංකයරොතීති

යුජ්ඣනවයසන උස්සාහං වායාමං කයරොති. පරිොපාය න්තීති

මරණපරියන්තිකං ආපදංපායපන්ති.යතනාහ ‘‘මරෙංපටිපජ්ජායපන්තී’’ති. 

දුට්ඨුඨපිතන්තිදුට්ඨාකායරනඅත්තයනොපයරසඤ්චඅත්ථාවහභාවංන ගතං

පටිපන්නං. පයරහි සඞ්ගායම ජිතා හතා එත්ථ ජායන්තීති පරජියතො නාම

නිරයෙො. අසිධනුගදායසඞ්කුචක්කානි පඤ්චාවුධානි. තං සන්ධාොති තං

යයොධාජීවං පුග්ගලං සන්ධාය. එතං ‘‘යයො යසො’’තිආදි වුත්තං.

චතුත්ථපඤ්චයමසූති හත්ථායරොහඅස්සායරොහසුත්යතසු. එයසව නයෙොති
එයසොතතියයවුත්යතො එවඅත්ථයතොවියසසාභාවයතො. 

යයොධාජීවසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අසිබන්ධකපුත්තසුත්තවණ්ණනා 
358. පච්ඡාභූමිවාසියනොති අපරයදසවාසියනො. 

උ කසුද්ධිකභාවජානනත්ථාොති අත්තයනො උදකසුද්ධිකභාවං 
ජානනත්ථඤ්යචව යලොකස්ස ච උදයකන සුද්ධි යහොතීති ඉමස්ස අත්ථස්ස

ජානනත්ථඤ්ච. උපරි ොයපන්තීති උපරි බ්රහ්මයලොකං යායපන්ති. සම්මා

ඤායපන්තීති සම්මා උජුකංයයව සග්ගං යලොකං ගයමන්ති. යතනාහ – 

‘‘සග්ගංනාමඔක්කායමන්තී’’ති, අවක්කායමන්ති ඔගාහායපන්තීතිඅත්යථො. 

අනුපරිගච්යඡෙයාතිඅනුපරියතො ගච්යඡයය. 

අසිබන්ධකපුත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. යඛත්තූපමසුත්තවණ්ණනා 
359. ථද්ධන්ති කථිනං ලූඛං. ඌසරන්ති ඌසජාතං. චතූහිපි ඔයඝහි

අනභිභවනීයතාය අෙං දීයපො. සබ්බපරිස්සයයහි අනභිභවනීයතාය අෙං

ය යෙො. සබ්බදුක්ඛපරිත්තාසනයතො තායනට්යඨන අෙං තාෙං. 

සබ්බභයහිංසනයතො අෙංසරෙන්ති යයොයජතබ්බං. 

උ කමණියකොති මහන්තං උදකභාජනං. බහි විස්සන්දනවයසන උදකං

නහරතීති අොරී, පරියතොනපග්ඝරතීති අපරිොරී.සක්කච්චයමවය යසන්ති 
සද්ධම්මගාරවස්ස සබ්බසත්යතසුමහාකරුණායචබුද්ධානංසමානරසත්තා. 

චතස්යසො පන පරිසා සත්ථුගාරයවන අත්තයනො ච සද්ධාසම්පන්නතාය 

සද් හිත්වා ඔකප්යපත්වා සුෙන්ති, තස්මා තා යදසනාඵයලන යුජ්ජන්ති.

කච්චසිද්ධියාසත්ථුයදසනාතත්ථ සක්කච්චය සනා නාමජාතා. 

යඛත්තූපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. සඞ්ඛධමසුත්තවණ්ණනා 
360. ‘‘යයො යකොචි පුරියසො පාණාතිපාතී මුසාවාදී, සබ්යබො යසො 

ආපායියකො’’ති වත්වා පුන ‘‘යංබහුලං යංබහුලං කයරොති, යතන දුග්ගතිං

ගච්ඡතී’’තිවදන්යතො අත්තනාවඅත්තයනො වා ංභින් ති.එවංසන්යතතියදි
බහුයසො කයතන පාපකම්යමන ආපායියකො, ‘‘යයො යකොචි 

පාණමතිපායතතී’’තිආදිවචනං මිච්ඡාති. චත්තාරි ප ානීති ‘‘යයො යකොචි
පාණමතිපායතතී’’තිආදිනා නයයන වුත්තා චත්තායරො අත්ථයකොට්ඨාසා. 

දිට්ඨිො පච්චො යෙොන්ති ‘‘අත්ථි යඛො පන මයා’’තිආදිනා අයයොනියසො 

උම්මුජ්ජන්තස්ස. බ සම්පන්යනොති සමත්යථො. සඞ්ඛධමයකොති සඞ්ඛස්ස

ධමනකච්යචයඡයකො. අදුක්යඛනාතිසුයඛන. උපචායරොපිඅප්පනාපි වට්ටති 
උභින්නංසාමඤ්ඤවචනභාවයතො.අප්පමාණකතභායවොලබ්භයතව.තථාහි
තං කයලසානං වික්ඛම්භනසමත්ථතාය දීඝසන්තානතාය විපුලඵලතාය ච 

‘‘මෙග්ගත’’න්තිවුච්චති. 

න ඔහීෙතීති යස්මිං සන්තායන කාමාවචරකම්මං, මහග්ගතකම්මඤ්ච
කතූපචිතං විපාකදායන ලද්ධාවසරං හුත්වා ඨිතං, යතසු කාමාවචරකම්මං
ඉතරං නීහරිත්වා සයං තත්ථ ඔහීයිත්වා අත්තයනො විපාකං දාතුං න 
සක්යකොති, මහග්ගතකම්මයමවපනඉතරංපටිබාහිත්වාඅත්තයනොවිපාකං

දාතුං සක්යකොති ගරුභාවයතො. යතනාහ ‘‘තං කාමාවචරකම්ම’’න්තිආදි. 

කිය සවයසනාති පාපකම්මස්ස මූලභූතකයලසවයසන. පාණාතිපාතාදයයො

හි යදොසයමොහයලොභාදිමූලකයලසසමුට්ඨානා. කිය සවයසනාති වා 
කම්මකයලසවයසන.වුත්තඤ්යහතං–‘‘පාණාතිපායතොයඛො, ගහපතිපුත්ත, 

කම්මකයලයසො’’තිආදි (දී. නි. 3.245). ෙථානුසන්ධිනාව ගතන්ති 
යථානුසන්ධිසඞ්ඛාතඅනුසන්ධිනා ඔසානං ගතං සංකයලසසම්මුයඛන 
උට්ඨිතායයවොදානධම්මවයසනනිට්ඨාපිතත්තා. 

සඞ්ඛධමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. කුලසුත්තවණ්ණනා 
361. එවං පවත්තඊහිතිකාති එවං ද්විධා පවත්තඊහිතිකා. ද්වීහිතිකා 

දුක්කරජීවිකපයයොගා. සලාකමත්තං වුත්තං එත්ථාති ස ාකා වුත්තා, 

පුරිමපයද උත්තරපදයලොයපො. උභයතොයකොටිකන්ති යදි ‘‘කුලානුදයං න
වණ්යණමී’’ති වදති, ‘‘භූතා නික්කරුණා සමණ තුම්යහ’’ති වාදං
ආයරොයපහි. අථ සබ්බදාපි ‘‘කුලානුදයං වණ්යණමී’’ති වදති. එවං සන්යත
‘‘කස්මා එවං දුබ්භික්යඛ කායල මහතියා පරිසාය පරිවුයතො ජනපදචාරිකං
චරන්තා කුලූපච්යඡදාය පටිපජ්ජථා’’ති එවං උභයතොයකොටිකං වාදං
ආයරොයපහීතිගාමණිංඋයයයොයජසි. 

ද්යව අන්යතති උයභො යකොටියයො. බහි නීෙරිතුන්ති න වණ්යණමි

වණ්යණමීති ද්යව අන්යත යමොයචන්යතො තං පුච්ඡිතමත්ථං බහි නීෙරති 
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නාම.තත්ථයදොසං දත්වා යචොයදන්යතොතංඅපුච්ඡංකයරොන්යතොගිලිත්වා

වියඅන්යතො පයවයසති නාම. 

ඉයතො යසො ගාමණීතිආදි අත්තයනො භික්ඛූනං අඤ්යඤසඤ්ච
අත්ථකාමානං භික්ඛප්පදායනන අනිට්ඨප්පත්තිඅභාවදස්සනත්ථං ආරද්ධං. 

 ායනන සම්භූතානීති දානමයයන පුඤ්ඤකරියවත්ථුනා සම්මයදව භූතිං
වඩ්ඪිංපත්තානි.සච්යචනඅරියයවොහායරනසම්මයදවභූතානිඋප්පන්නානි 

සච්චසම්භූතානීති ආහ ‘‘සච්චං නාම සච්චවාදිතා’’ති. යසසසී න්ති

අට්ඨවිධඅරියයවොහාරයතො අඤ්ඤසීලං. නිහිතන්ති තස්මිං කුයල

පුබ්බපුරියසහි නිධානභායවන නිහිතං. දුප්පයුත්තාති කසිවාණිජ්ජාදිවයසන 

දුට්ඨු පයුත්තාකම්මන්තා. විපජ්ජන්තීතිනස්සන්ති. කු ඞ්ගායරොතිකුලස්ස

අඞ්ගාරසදියසො විනාසකපුග්ගයලො. අනිච්චතාති මරණං. තස්මිං කුයල

පධානපුරිසානං යභොගානං වා සබ්බයසො විනායසො. යතනාහ ‘‘හුත්වා

අභායවො’’තිආදි. 

කුලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. මණිචූළකසුත්තවණ්ණනා 
362. තං පරිසන්ති තං රාජන්යතපුයර නිසින්නං රාජපරිසං. 

නෙග්ගායෙති කුයතොචිපි අසුත්වා යකවලං අත්තයනො එව මතියා
නයග්ගහයණ ඨත්වා. 

කායරතුං වට්ටති සති සම්භයව පටිසඞ්ඛාරස්ස, යසනාසනවිනායසො න
අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්යබොති අධිප්පායයො. අත්තයනො එත්ථ කච්චාවසායන යං

ගිහීනංයයව සන්තකං තාවකාලිකං, තං ගිහිවිකතන්ති ආහ ‘‘ගිහිවිකතං

කත්වා’’ති. නව ාමි පබ්බජ්ජිතාසාරුප්පයතො. 

මණිචූළකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. භද්රකසුත්තවණ්ණනා 
363. එවංනාමයකති මල්ලා නාම ජානපදියනො රාජකුමාරා, යනසං

නිවාසතාය‘‘මල්ලා’’ඉච්යචව බහුවචනවයසනලද්ධනාමත්තාඑවංනාමයක

ජනපයද.නත්ථිඑතස්සපත්තියාකාලන්තරසඤ්ඤියතො කායලොති අකාය ො, 

යසො එව අකාලියකො. යතනාහ – ‘‘කා ං අනතික්කමිත්වා පත්යතනා’’ති.
යසො පන ‘‘යංකඤ්චි දුක්ඛං උප්පජ්ජමානං උප්පජ්ජති, සබ්බං තං
ඡන්දමූලක’’න්ති එවං වුත්යතො දුක්ඛස්ස ඡන්දමූලභායවො, එවං

ඡන්දමූලකස්ස දුක්ඛස්ස කථිතත්තා ‘‘ඉමස්මිං සුත්යත වට්ටදුක්ඛං

කථිත’’න්තිවුත්තං. 

භද්රකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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12. රාසියසුත්තවණ්ණනා 
364. රාසිං කත්වා මාරපාසවයසන, තත්රාපි අන්තරයභයදන විභජිත්වා

පුච්ඡිතබ්බපඤ්යහ එකයතො රාසිං කත්වා. තපනං අත්තපරිතාපනං තයපො, 

යසොඑතස්සඅත්ථීතිතපස්සී, තං තපස්සිං. යසොපනතංතපංනිස්සායඨියතො

නාමයහොතීතිවුත්තං ‘‘තපනිස්සිතක’’න්ති.යසොපනඅයනකාකාරයභයදන

ලූඛං ඵරුසං ජීවනසීලත්තා ලූඛජීවී නාම. යතනාහ ‘‘ලූඛජීවික’’න්ති.

මජ්ඣිමායපටිපත්තියාඋප්පථභායවනඅවනියා ගන්ධබ්බාති අන්තා, තයතො

එව ලාමකත්තා අන්තා. ලාමකම්පි ‘‘අන්යතො’’ති වුච්චති ‘‘අන්තමිදං, 
භික්ඛයව, ජීවිකානං(ඉතිවු.91; සං.නි.3.80), එයකොඅන්යතො’’තිඑවමාදීසු
(සං.නි.2.15; 3.90). අට්ඨකථායංපනඅඤ්ඤමඤ්ඤආධාරභාවංඋරීකත්වා 

‘‘යකොට්ඨාසා’’තිවුත්තං.හීයනොගායමොතිපාළි.ගාම-සද්යදො හීනපරියායයොති

අධිප්පායයනාහ ‘‘ගාම්යමො’’ති. ගායම භයවොති ගාම්යමො. ගාම-සද්යදො
යචත්ථගාමවාසිවිසයයො ‘‘ගායමොආගයතො’’තිආදීසුවිය. අට්ඨකථායං පන 

‘‘ගාමවාසීනංධම්යමො’’තිවුත්තං, යතසං චාරිත්තන්තිඅත්යථො. අත්ත-සද්යදො
ඉධ සරීරපරියායයො ‘‘අත්තන්තයපො’’තිආදීසු වියාති ආහ 

‘‘සරීරදුක්ඛකරෙන්ති අත්යථො’’ති. 

එත්ථාති එතස්මිං තපනිස්සිතගරහිතබ්බපයද කස්මා
අන්තද්වයමජ්ඣිමපටිපදාගහණං? අත්තකලමථානුයයොයගො තාව ගය්හතු
ඉදමත්ථිතායාති අධිප්පායයො. කාමයභොගීතපනිස්සිතකනිජ්ජරවත්ථූනං
දස්සයන යථාධිප්යපතස්ස අත්ථස්ස විභජිත්වා කථනං සම්භවතීති යත
දස්යසත්වා අධිප්යපතත්යථොකථියතො. 

තමත්ථන්ති යයො ‘‘කාමයභොගීතපනිස්සිතයකසු ගරහිතබ්යබයයව
ගරහති, පසංසිතබ්යබයයව ච පසංසතී’’ති වුත්යතො අත්යථො, තමත්ථං 

පකායසන්යතො. සාෙසිකකම්යමනාති අයුත්යතන කම්යමන. ධම්යමන ච

අධම්යමනචාතිධම්මියකනඅධම්මියකනච.අයයොනියසොපවත්තං බාහිරකං

සන්ධාය යචොදයකො ‘‘කථ’’න්තිආදිමාහ. ඉතයරො නයිදං තාදිසං
අත්තපරිතාපනංඅධිප්යපතං, අථයඛොයයොනියසොපවත්තංසාසනිකයමවාති

දස්යසන්යතො ‘‘චතුරඞ්ගවීරිෙවයසන චා’’ති ආහ. තත්ථ ‘‘කාමං තයචො ච
න්හාරු චඅට්ඨිචඅවසිස්සතූ’’තිආදිනා(ම.නි.2.184; සං.නි.2.22.237; අ.
නි.2.5) නයයන වුත්තාසරීයරනිරයපක්ඛවිපස්සනායඋස්සුක්කාපනවයසන
පවත්තා වීරියභාවනා ‘‘චතුරඞ්ගවීරියවයසනා’’ති වුත්තා. තථා
අබ්යභොකාසිකයනසජ්ජිකතපාදිනිස්සිතාව කයලසනිම්මථනයයොගයා

වීරියභාවනා ‘‘ධුතඞ්ගවයසන චා’’ති වුත්තාති. අරියමග්යගන

නිස්යසසකයලසානංපජහනා නිජ්ජරා. සාචඅත්තපච්චක්ඛතායසන්දිට්ඨිකා

තිණ්ණං මූලකයලසානං පජහයනන ‘‘තිස්යසො’’ති ච වුත්තා. යතනාහ 

‘‘එයකොපී’’තිආදි. 

රාසියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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13. පාටලියසුත්තවණ්ණනා 
365. ‘‘මායඤ්චාහං පජානාමී’’ති වචනං කාමං යතසං 

මායාවීභාවදස්සනපරං, භගවයතො පන මායාසායඨයයාදිකස්ස සබ්බස්ස
පාපධම්මස්ස යබොධිමූයල එව යසතුඝායතො, තස්මා සබ්බයසො පහීනමායයො, 
සබ්බඤ්ඤුතායමායංඅඤ්යඤච යඤයයයසබ්බයසොජානාති.යතනවුත්තං 

‘‘මාෙඤ්චාෙං, ගාමණි, පජානාමී’’තිආදි. මාෙඤ්ච පජානාමීති න
යකවලමහංමායං එවජානාමි, අථයඛොඅඤ්ඤම්පිඉදඤ්චිදඤ්චජානාමීති. 

ඉත්ථිකායමහීති ඉත්ථීහි යචව තදඤ්ඤකායමහි ච. එකස්මිං ඨායනති

එකස්මිංපයදයස. එයකකස්යසව ආගන්තුකස්ස ගහට්ඨස්සවාපබ්බජිතස්ස

වා. සත්තිඅනුරූයපනාති විභවසත්තිඅනුරූයපන. බ ානුරූයපනාති

පරිවාරබලානුරූයපන. සත්තිඅනුරූයපනාති වා සද්ධාසත්තිඅනුරූයපන. 

බ ානුරූයපනාති විභවබලානුරූයපන. ධම්යමසු සමාධි දසකුසලධම්යමසු 
සමාධානං. අග්ගහිතචිත්තතා පරියුට්ඨකාරිතා. යතන යලොකයසීලවිසුද්ධි 
දිට්ඨිවිසුද්ධිචවුත්තා.තථාචාහ–‘‘යකොචාදිකුසලානංධම්මානං, සීලඤ්ච 
සුවිසුද්ධං දිට්ඨි ච උජුකා’’ති (සං. නි. 5.369). තත්ථ පතිට්ඨිතස්ස උපරි 

කත්තබ්බංදස්යසතුං ‘‘ධම්මසමාධිස්මිංඨියතො’’තිආදි වුත්තං. අෙංපටිප ාති
තස්ස කම්මඵලවාදියනො සත්ථු වචනං සබ්යබසඤ්ච අයං මය්හං
සීලසංවරබ්රහ්මවිහාරභාවනාසඞ්ඛාතාපටිපදාඅනපරාධකතායඑව සංවත්තති. 

ජෙග්ගායෙොතිඋභයථාපිමය්හංකාචිජානි නත්ථි. 

පඤ්ච ධම්මා ධම්මසමාධි නාම, විපස්සනාමග්ගඵලධම්මමත්තං වා.
තතියවිකප්යප සීලාදිවිසුද්ධියා සද්ධිං බ්රහ්මවිහාරා

යථාවුත්තතිවිධධම්මාවහත්තා එව ධම්මසමාධි නාම. පූයරන්තස්ස

උප්පන්නා චිත්යතකග්ගතාති වුත්තඛණිකචිත්යතකග්ගතා. සාපි චිත්තස්ස
සමාධානයතො ‘‘චිත්තසමාධී’’ති වුත්තා, තස්ස පටිපක්ඛං වික්ඛම්භන්තී 
සමුච්ඡින්දන්තී ච හුත්වා පවත්තා යථාවුත්තසමාධි එව වියසයසන 

චිත්තසමාධි නාම. 

පාටලියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ගාමණිසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. අසඞ්ඛතසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 
1-11. කායගතාසතිසුත්තාදිවණ්ණනා 

366-376. අසඞ්ඛතන්ති න සඞ්ඛතං යහතුපච්චයයති. යතනාහ 
‘‘අකත’’න්ති. හිතං එසන්යතනාති යමත්තායන්යතන. අනුකම්පමායනනාති
කරුණායන්යතන. උපා ාොති ආදියිත්වාති අයමත්යථොතිආහ ‘‘චිත්යතන 
පරිග්ගයෙත්වා’’ති. අවිපරීතධම්මය සනාති අවිපරීතධම්මස්ස යදසනා, 
පටිපත්තිම්පි සාවකා විය ගරුයකො භගවා.  ාෙජ්ජං අත්තයනො අධිට්ඨිතං
නියයායතති. 

භික්ඛාසම්පත්තිකාලාදීනං සත්තන්නං සප්පායානං සම්පත්තියා 
ලබ්භනකායල. විපත්තිකායල පන එත්ථ වුත්තවිපරියායයන අත්යථො
යවදිතබ්යබො. භාරිෙන්ති දුක්ඛබහුලතාය දාරුණං. අම්ොකං සන්තිකා 
ලද්ධබ්බා. තුම්ොකංඅනුසාසනීති තුම්හාකංදාතබ්බාඅනුසාසනී. 

කායගතාසතිසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්යගො 
23-33. අසඞ්ඛතසුත්තාදිවණ්ණනා 

377-409. තත්ථචනත්ථිඑත්ථතණ්හාසඞ්ඛාතංනතං, නත්ථි එතස්මිං
වා අධිගයත පුග්ගලභායවොති අනතං. අනාසවන්ති එත්ථාපි එයසවනයයො.
සච්චධම්මතාය සච්චං. වට්ටදුක්ඛයතො පාරයමතීති පාරං. සණ්ෙට්යඨනාති
සුඛුමට්යඨන නිපුණං. තයතො එව දුද් සතාෙ. අජජ්ජරං නිච්චසභාවත්තා.
නත්ථි එතස්ස නිදස්සනන්ති වා අනි ස්සනං. එතස්මිං අධිගයත නත්ථි 
සංසායර.පපඤ්චන්තිවා නිප්පපඤ්චං. 

එතස්මිං අධිගයත පුග්ගලස්ස මරණං නත්ථීති වා අමතං. 
අතප්පකට්යඨනවා පණීතං. සුඛයහතුතායවා සිවං. තණ්හා ඛීයන්තිඑත්ථාති 
තණ්ෙක්ඛෙං. 

අඤ්ඤස්සතාදිසස්සඅභාවයතොවිම්හාපනීයතාය අභූතයමවාති.කුයතොචි
පච්චයයතො අනිබ්බත්තයමව හුත්වා භූතං විජ්ජමානං. යතනාහ ‘‘අජාතං
හුත්වා අත්ථී’’ති. නත්ථි එත්ථ දුක්ඛන්ති නිද්දුක්ඛං, තස්ස භායවො 
නිද්දුක්ඛත්තං. තස්මා අනීතිකං ඊතිරහිතං.වානංවුච්චතිතණ්හා, තදභායවන 
නිබ්බානං. බයාබජ්ඣං වුච්චති දුක්ඛං, තදභායවන අබයාබජ්ඣං. 
පරමත්ථයතො සච්චයතො සුද්ධිභායවන. කාමා එව පුථුජ්ජයනහි
අල්ලීයිතබ්බයතො ආ ො. එස නයයො යසයසසුපි. පතිට්ඨට්යඨනාති 
පතිට්ඨාභායවන වට්ටදුක්ඛයතො මුච්චිතුකාමානං දීපසදිසං ඔයඝහි
අනජ්යඣොත්ථරණීයත්තා. අල්ලීයිතබ්බයුත්තට්යඨනාති අල්ලීයිතුං
අරහභාවයතො. තාෙනට්යඨනාති සපරතායනට්යඨන. භෙසරෙට්යඨනාති
භයස්සහිංසනට්යඨන. යසට්ඨං උත්තමං. ගතීති ගන්ධබ්බට්ඨානං. 

අසඞ්ඛතසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අසඞ්ඛතසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. අබයාකතසංයුත්තං 
1. යඛමාසුත්තවණ්ණනා 

410. බිම්බිසාරස්ස උපාසිකාති බිම්බිසාරස්ස ඔයරොධභූතා උපාසිකා. 

පණ්ඩිච්චං සික්ඛිතභායවන. යවෙයත්තිෙං විසාරදභායවන. විසාර ා නාම
තියහතුකපටිසන්ධිසිද්ධසාභාවිකපඤ්ඤා, තාය සමන්නාගතා. 

අච්ඡිද් කගෙනාෙ කුසය ොති නවන්තගණනාය කුසයලො. 

අඞ්ගුලිමුද් ාෙ ගෙනාෙ කුසය ොති අඞ්ගුලිකාය එව ගණනාය කුසයලො

යසයයථාපි පාදසිකා. පිණ්ඩගෙනාොති සඞ්කලනපටුප්පන්නකාරියනො

පිණ්ඩවයසන ගණනා. තථාගයතොති ඛීණාසයවො, තථාගතං සන්ධාය
පුච්ඡතීති ඛීණාසයවොති චස්ස අරහත්තඵලවසිභාවිතඛන්යධ උපාදාය අයං
පඤ්ඤත්තියහොති.යතසුඛන්යධසුසතිඛීණාසවාසත්තසඞ්ඛාතායහොන්තීති 
යවොහායරන පඤ්ඤයපතුං සක්කා භයවයය, අසන්යතසුන සක්කා, තස්මා

පරං මරණාති වුත්තත්තා යතසං අභාවා ‘‘අබයාකතයමත’’න්තිවුත්තං. යදි 
එවං යතසං අභාවයතො ‘‘න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’’ති පුට්ඨාය
‘‘ආමා’’ති පටිජානිතබ්බා සියා, තං පන සත්තසඞ්ඛාතස්ස පුච්ඡිතත්තා න

පටිඤ්ඤාතන්ති දට්ඨබ්බං. යෙන රූයපනාති සත්තතථාගයත වුත්තරූපං

සබ්බඤ්ඤුතථාගයත පටික්ඛිපිතුං ‘‘තංරූප’’න්තිආදිවුත්තං. ෙංඋපා ාොති

යං ඛන්ධපඤ්චකං උපාදාය. ත භායවනාති තස්ස ඛන්ධපඤ්චකස්ස

අභායවන. තස්සා පඤ්ඤත්තිොති සත්තපඤ්ඤත්තියා අභාවං. නිරුද්ධං න
නිදස්යසති. 

යඛමාය යථරියා වුත්තං පඨමං සුත්තං භගවයතො යසට්ඨත්ථදීපනයතො 

අග්ගපදාවචරංවයහොතීතිවුත්තං ‘‘අග්ගප ස්මි’’න්ති. 

යඛමාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අනුරාධසුත්තවණ්ණනා 
411. ඉධ සළායතනවග්යගසඞ්ගායනවයසන සඞ්ගීතිකායරහිවුත්තං. 

3-8. පඨමසාරිපුත්තයකොට්ඨිකසුත්තාදිවණ්ණනා 
412-417. රූපමත්තන්ති එත්ථ මත්ත-සද්යදො වියසසනිවත්තිඅත්යථො.

යකො පන යසො වියසයසොති? යයො බාහිරපරිකප්පියතො ඉධ තථාගයතොති 

වුච්චමායනොඅත්තා. අනුප බ්භිෙසභායවොති අනුපලබ්භියත්තා. 

පඨමසාරිපුත්තයකොට්ඨිකසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. කුතූහලසාලාසුත්තවණ්ණනා 
418. නානාවිධන්ති තංතංදිට්ඨිවාදපටිසංයුත්තංඅඤ්ඤම්පිවානානාවිධං

තිරච්ඡානකථං. බහූනං කුතූහලුප්පත්තිට්ඨානයතොති යයොජනා. ොව

ආභස්සරබ්රේමය ොකා ගච්ඡතීති අග්ගිනා කප්පවුට්ඨානකායල ගච්ඡති, තං

සන්ධාය වුත්තං. ඉමඤ්ච කාෙන්ති ඉමං රූපකායං. චුතිචිත්යතන 
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පටුන 

නික්ඛිපතීති චුතිචිත්යතන භිජ්ජමායනන නික්ඛිපති. චුතිචිත්තස්ස හි ඔරං 
සත්තරසමස්ස චිත්තස්ස උප්පාදක්ඛයණ උප්පන්නං කම්මජරූපං
චුතිචිත්යතනසද්ධිං නිරුජ්ඣති, තයතොපරංකම්මජරූපංනඋප්පජ්ජති.යදි
උප්පජ්යජයය, මරණංනසියා, චුතිචිත්තංරූපංනසමුට්ඨායපති, ආහාරජස්ස
චඅසම්භයවොඑව, උතුජංපනවත්තයතව. යස්මාපටිසන්ධික්ඛයණසත්යතො
අඤ්ඤතරණාය උපපජ්ජති නාම, චුතික්ඛයණ පටිසන්ධිචිත්තං අලද්ධං

අඤ්ඤතරණාය, තස්මාවුත්තං ‘‘චුතික්ඛයෙ…යප.…යෙොතී’’ති. 

කුතූහලසාලාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ආනන්දසුත්තවණ්ණනා 
419. යතසං  ද්ධිොති යතසං සස්සතවාදානං ලද්ධියා සද්ධිං එතං 

‘‘අත්ථත්තා’’තිවචනං එකංඅභවිස්ස.තයතොඑවඅනුයලොමංතංනාභවිස්ස

ඤාණස්සාති අසාරං එතන්ති අධිප්පායයො. අපි නු යමතස්සාති යම එතස්ස
අනත්තාතිවිපස්සනාඤාණස්ස අනුයලොමංඅපිනුඅභවිස්ස, වියලොමකයමව
තස්සසියාතිඅත්යථො. 

ආනන්දසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. සභියකච්චානසුත්තවණ්ණනා 
420. යස්සප’ස්සාති පාඨස්ස අයං පිණ්ඩත්යථො ‘‘ආවුයසො’’තිආදි.

තත්ථායංසම්බන්යධො– ආවුයසො, යස්සපිපුග්ගලස්සතීණිවස්සානිවුට්යඨො, 
එත්තයකනකායලන‘‘යහතුම්හිසති රූපීතිආදිපඤ්ඤාපනායහොති, අසතින
යහොතී’’ති එත්තකං බයාකරණං භයවයය, තස්ස පුග්ගලස්ස එත්තකයමව
බහු, යකො පන වායදො අතික්කන්යත! ඉයතො අතික්කන්යත 
ධම්මයදසනානයය වායදොයයව වත්තබ්බයමව නත්ථීති යථරස්ස
පඤ්හබයාකරණංසුත්වා පරිබ්බාජයකොපීතියසොමනස්සංපයවයදසි. 

සභියකච්චානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අබයාකතසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනියාසංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථාය 

සළායතනවග්ගවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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