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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිකායෙ 

මහාවග්ගටීකා 

1. මග්ගසංයුත්තං 

1. අවිජ්ජාවග්යගො 

1-2. අවිජ්ජාසුත්තාදිවණ්ණනා 
1-2. පුබ්බඞ්ගමාති පුබ්යබචරා. අවිජ්ජා හි අඤ්ඤාණලක්ඛණා 

සම්මුය්හනාකායරන ආරම්මයණ පවත්තතීති සම්පයුත්තධම්මානම්පි
තදාකාරානුවිධානතාය පච්චයයො යහොති. තථා හි යත
අනිච්චාසුභදුක්ඛානත්තසභායවපිධම්යමනිච්චාදියතො ගණ්හන්ති, අයමස්සා
යතසං සහජාතවයසන පුබ්බඞ්ගමතා. යං පන යමොයහන අභිභූයතො 
පාපකිරියායආදීනවංඅපස්සන්යතොපාණංහනති, අදින්නංආදියති, කායමසු
මිච්ඡා චරති, මුසා භණති, අඤ්ඤම්පි විවිධං දුස්සීලයං ආචරති, අයමස්ස

සහජාතවයසන ච උපනිස්සයවයසන ච පුබ්බඞ්ගමතා. සමාපජ්ජනාොති 

තබ්භාවාපජ්ජනාය අකුසලප්පත්තියා. සභාවපටිලාභාොති අත්තලාභාය.

යතනාහ ‘‘උප්පත්තිො’’ති. සා පයනසා වුත්තාකායරන අකුසලානං 

පුබ්බඞ්ගමභූතා අවිජ්ජා උප්පජ්ජතීති සම්බන්යධො. ෙයෙතන්ති යං එතං

පාපාජිගුච්ඡනතාය පාපයතො අලජ්ජනාකාරසණ්ඨිතං අහිරිකං, 

පාපානුත්රාසතාය පාපයතො අභාෙනාකාරසණ්ඨිතඤ්ච අයනොත්තප්පං, එතං 

ද්වයං අනුයෙව අන්වාගතයමව. අනු-සද්යදන යචත්ථ එතන්ති

උපයයොගවචනං. අනුයෙවාති එතස්ස අත්යථො සයහව එකයතොති. එත්ථ
අවිජ්ජාය වුත්තනයානුසායරන තප්පටිපක්ඛයතො ච අත්යථො යවදිතබ්යබො.
අයං පන වියසයසො – තත්ථ යථා අකුසලකම්මපථවයසන පවත්තියං
පුබ්බඞ්ගමතා අවිජ්ජාය, එවං කුසලකම්මපථවයසන 
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුවයසන ච පවත්තියං විජ්ජාය පුබ්බඞ්ගමතා වත්තබ්බා. 
වීමංසාධිපතිවයසන පවත්තියං ආධිපච්චාකාරවයසන ච පුබ්බඞ්ගමතා
යවදිතබ්බා. ද්වීයහවාති ච අවධාරණං ආධිපච්චාකාරස්ස සහජායතයනව
සඞ්ගයහතබ්බයතො. 

ලජ්ජනාකාරසණ්ඨිතාති පාපයතො ජිගුච්ඡනාකාරසණ්ඨිතා. 

භාෙනාකාරසණ්ඨිතන්ති උත්තසනාකාරසණ්ඨිතං. එත්ථාති හිරිඔත්තප්යප.

විදති, වින්දතීති වා විජ්ජා. විද්ෙසූති ච සප්පඤ්ඤපරියායයොති ආහ 

‘‘විද්ෙසුයනොති විදුයනො’’ති. ොථාවදිට්ඨීති අවිපරීතා දිට්ඨි, සංකියලසයතො 

නිෙයානිකදිට්ඨි. සම්මාදිට්ඨි පයහොතීති එත්ථ සා විජ්ජා සම්මාදිට්ඨි

යවදිතබ්බා. න එකයතො සබ්බානි ලබ්භන්ති සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවානං

පුබ්බාභිසඞ්ඛාරස්ස අයනකරූපත්තා. යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයෙ එකයතො
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ලබ්භන්ති කිච්චයතොභින්නානම්පි තාසංතත්ථසරූපයතොඅභින්නත්තා.එකා
එව හි විරති මග්ගක්ඛයණ තිස්සන්නම්පි විරතීනං කිච්චං සායධන්තී
පවත්තති, යථා එකා එව සම්මාදිට්ඨි පරිජානනාදිවයසන චතුබ්බිධකිච්චං
සායධන්තීපවත්තති.තානිචයඛොසබ්බානිඅට්ඨපිපඨමජ්ඣානියක මග්යග

ලබ්භන්තීතියයොජනා. පඨමජ්ඣානියකති පඨමඣානවන්යත. 

තථාභූතස්සාති අරියමග්ගසමඞ්ගියනො. ෙස්මා මහාසළාෙතනසුත්යත

වුත්තං ‘‘සම්මාදිට්ඨිආදීනං පඤ්චන්නං එව අඞ්ගානං වයසනා’’ති, තස්මා

පඤ්චඞ්ගියකො යලොකුත්තරමග්යගො යහොති. ‘‘පුබ්යබව යඛො පනා’’ති හි
වචනං තදා මග්ගක්ඛයණ විරතීනං අභාවං ඤායපති, තස්මා
කාමාවචරචිත්යතසුවියයලොකුත්තරචිත්යතසුවිරතිඅනියතාතිඅධිප්පායයො. 

පරිසුද්ධභාවෙස්සනන්ති පරිසුද්ධසීලභාවදස්සනත්ථං. අෙමත්යථො දීපියතො, 
නඅරියමග්යගවිරතීනංඅභායවො. 

යදිඑවංකස්මාඅභිධම්යමමග්ගවිභඞ්යගපඤ්චඞ්ගිකවායරොආගයතොති 

ආහ ‘‘ෙම්පි අභිධම්යම’’තිආදි. තන්ති ‘‘පඤ්චඞ්ගියකො මග්යගො යහොතී’’ති

වචනං. ‘‘එකං කිච්චන්තරං ෙස්යසතං වුත්ත’’න්ති වත්වා තං දස්යසතුං 

‘‘ෙස්මිඤ්හි කායල’’තිආදිවුත්තං. ෙස්මිඤ්හිකායලති යලොකියකායල. යතන
‘‘එකං කිච්චන්තර’’න්ති වුත්තං අට්ඨඞ්ගිකකිච්චං දස්යසති.
විරතිඋප්පාදයනන මිච්ඡාවාචාදීනි පුග්ගයලන මග්ගසමයය පජහායපන්තීති
සම්මාදිට්ඨිආදීනි ‘‘පඤ්චකාරකඞ්ගානී’’තිවුත්තානි. සම්මාවාචාදිකිරියාහි

විරති, තඤ්ච එතානි කාරායපන්තීති. විරතිවයසනාති විරමණකිරියාවයසන
කාරාපකභායවන, කත්තුභායවනවාති අත්යථො.‘‘විරතිත්තයවයසනා’’තිවා
පායඨො. 

සම්මාකම්මන්යතො පූරතීති ඉයමහි සම්මාදිට්ඨිආදීහි
සම්මාකම්මන්තකිච්චං පූරති නාම යතහි වීරියාදියකහි තදත්ථසිද්ධියතො.

තම්පිසන්ධාය ‘‘එකංකිච්චන්තරං ෙස්යසත’’න්තිවුත්තං. ඉමංකිච්චන්තරං 

ෙස්යසතන්ති යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණපි ඉමායනව පඤ්ච 

සම්මාවාචාදිවිරතිත්තයස්ස එකක්ඛයණ කාරාපකඞ්ගානීති දස්යසතුං. එවං

වුත්තන්ති ‘‘තස්මිං සමයය පඤ්චඞ්ගියකො මග්යගො යහොතී’’ති (විභ. 494) 
එවංවුත්තං.යලොකියමග්ගක්ඛයණපඤ්යචවයහොන්ති, විරතිපනඅනියතා, 
තස්මා ‘‘ඡඅඞ්ගියකො’’ති අවත්වා ‘‘පඤ්චඞ්ගියකො’’ඉච්යචව වුත්තං. තයිදං
අභිධම්යම පඤ්චඞ්ගිකවාරයදසනාය කාරණකිත්තනමග්යගො, අරියමග්යගො

පන අට්ඨඞ්ගියකොවාති දස්යසතුං, ‘‘ො ච, භික්ඛයව’’තිආදිමාහ, තං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. මිච්ඡාදිට්ඨිආදිකා දස, තප්පච්චයා අකුසලා ච දසාති
වීසති අකුසලපක්ඛියා, සම්මාදිට්ඨිආදිකා දස, තප්පච්චයා කුසලා ච දසාති

වීසති කුසලපක්ඛියා මහාචත්තාරීසකසුත්යත වුත්තා. මහාචත්තාරීසකන්ති

තස්යසතං නාමං. මිස්සයකොව කථියතො යලොකුත්තරස්සපි ඉධ
ලබ්භමානත්තා. 



සංයුත්තනිකායය මහාවග්ගටීකා මග්ගසංයුත්තං 
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පටුන 

යස්මා යකොසලසංයුත්යතපි ඉධ ච යථයරන ‘‘උපඩ්ඪමිදං, භන්යත, 
බ්රහ්මචරියස්සා’’තිආදිනා වුත්තං ‘‘මා යහවං ආනන්දා’’තිආදිනා
පටික්ඛිපිත්වා ‘‘සකලයමවිදං ආනන්දා’’තිආදිනා භගවතා යදසිතං සුත්තං
ආගතං. තස්සත්යථො යකොසලසංයුත්තවණ්ණනායං වුත්යතො, තස්මා වුත්තං 

‘‘යකොසලසංයුත්යත වුත්තත්ථයමවා’’ති. 

අවිජ්ජාසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 
3. සාවකයබොධි සාවකපාරමියයො, තප්පරියාපන්නං ඤාණං

සාවකපාරමිඤාණං, තං පන ද්වින්නං අග්ගසාවකානං තත්ථපි 
ධම්මයසනාපතියනොඑවසවියසසංමත්ථකංපත්තං, නඉතයරසන්තිආහ– 

‘‘සාවක…යප.… අප්පත්තතාො’’ති. තස්මා තස්ස මත්ථකප්පත්තියා 
මග්ගබ්රහ්මචරියයඉජ්ඣන්යතතස්සඑකයදයසොඉධඉජ්ඣති, නසකලන්ති.

න හි අද්ධබ්රහ්මචරියං නාම අත්ථි, තස්මා වුත්තං, ‘‘සකලම්පි …යප.…

ලබ්භතී’’ති, තං පන භණ්ඩාගාරියකො නාඤ්ඤාසිඤාණස්ස සාවකවිසයයපි
සප්පයදසිකත්තා, ධම්මයසනාපති පන ඤාණස්ස තත්ථ නිප්පයදසිකත්තා

අඤ්ඤාසීති. යතනාහ – ‘‘ආනන්ෙත්යථයරො…යප.… අඤ්ඤාසී’’ති. 

එවමාහාති‘‘සකලමිදං, භන්යත’’තිඑවං අයවොච. 

සාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. ජාණුස්යසොණිබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 
4. වළවාභි-සද්යදො වළවාපරියායයොති ආහ ‘‘චතූහි වළවාහි

යුත්තරයථනා’’ති. යෙොධරයථොති යයොයධහි යුජ්ඣනත්ථං

ආයරොහිතබ්බරයථො. අලඞ්කාරරයථො මඞ්ගලදිවයසසු අලඞ්කතපටියත්යතහි

ආයරොහිතබ්බරයථො. ඝනදුකුයලන පරිවාරියතොති රජතපට්ටවණ්යණන
යසතදුකුයලන පටිච්ඡාදියතො. පටිච්ඡාදනත්යථො හි ඉධ පරිවාරසද්යදො. 

රජතපනාළිසුපරික්ඛිත්තා යසතභාවකරණත්ථං. 

ඡන්නං ඡන්නං මාසානන්ති නිද්ධාරයණ සාමිවචනං. එකවාරං නගරං

පෙක්ඛිෙංකයරොතීතිඉදංතස්මිං ඨානන්තයරඨියතනකාතබ්බංචාරිත්තං. 

නගරයතොනපක්කන්තාති නගරයතොබහිනගතා.මඞ්ගලවචයනනියුත්තා 

මඞ්ගලිකා, සුවත්ථිවචයන නියුත්තා යසොවත්ථිකා. ආදි-සද්යදන 

ථුතිමාගධවන්දිකාචරියයකසඞ්ගණ්හාති. සුකපත්තසදිසානි වණ්ණයතො. 

වණ්ෙගීතන්ති ථුතිගීතං. බ්රහ්මභූතං යසට්ඨභූතං යානං, බ්රහ්මභූතානං

යසට්ඨභූතානං යානන්ති වා බ්රහ්මොනං. විජිතත්තා වියසයසන ජිනනයතො. 

රාගං විනෙමානා පරියෙොසායපතීති සබ්බම්පි රාගං සමුච්යඡදවිනයවයසන
වියනති, අත්තයනො කිච්චං පරියයොසායපති. කිච්චපරියයොසාපයනයනව හි
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සයම්පි පරියයොසානංනිප්ඵත්තිංඋපගච්ඡති.යතනාහ ‘‘පරියෙොසානංගච්ඡති

නිප්ඵජ්ජතී’’ති. 

ධුරන්ති භුම්මත්යථ උපයයොගවචනන්ති ආහ ‘‘තත්රමජ්ඣත්තතායුයග

යුත්තා’’ති. ඊසාතියුගසන්ධාරිකාදාරුයුගළා.යථාවාබාහිරංයුගංධායරති, 
තස්සා ඨිතාය එව කිච්චසිද්ධි, එවං කිරියාවයසන ලද්ධබයලන
තත්රමජ්ඣත්තතායුයග ථිරංධායරති, යතයහවඅරියමග්ගරථස්සපවත්තනං. 

හිරිග්ගහයණන යචත්ථ තංසහචරණයතො ඔත්තප්පම්පි ගහිතංයයව යහොති.

යතනාහ ‘‘අත්තනා සද්ධි’’න්තිආදි. නාළියා මිනමායනො පුරියසො විය

ආරම්මණං මිනාතීති මයනො. කතරං පන තං මයනො, කථඤ්චස්ස

යයොත්තසදිසතාති ආහ ‘‘විපස්සනාචිත්ත’’න්තිආදි. යතන යයොත්තං වියාති
යයොත්තන්ති දස්යසති. යලොකියවිපස්සනාචිත්තං අතියරකපඤ්ඤාස
කුසලධම්යම එකාබද්යධ එකසඞ්ගහියත කයරොතීති සම්බන්යධො. යත පන
‘‘ඵස්යසො යහොති…යප.… අවික්යඛයපො යහොතී’’ති චිත්තඞ්ගවයසන 

ධම්මසඞ්ගයහ (ධ. ස. 1) ආගතනයයයනව යවදිතබ්බා. 

යලොකුත්තරවිපස්සනාචිත්තන්තිමග්ගචිත්තංආහ. අතියරකසට්ඨීතියතඑව
සම්මාකම්මන්තාජීයවහි අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියාදීහි ච සද්ධිං

අතියරකසට්ඨි කුසලධම්යම. එකාබද්යධති එකස්මිං එව ආරම්මයණ

ආබද්යධ. එකසඞ්ගයහති තයථව විපස්සනාකිච්චවයසන එකසඞ්ගයහ

කයරොති. පුබ්බඞ්ගමභායවන ආරක්ඛං සායරතීති ආරක්ඛසාරථී. ‘‘ෙථා හි 

රථස්ස…යප.… සාරථී’’ති වත්වා තං දස්යසතුං ‘‘යෙොග්ගියෙො’’ති වුත්තං. 

ධුරං වායහති යයොග්යග. යෙොයජති යයොග්යග සමගතියඤ්ච. අක්ඛං

අබ්භඤ්ජති සුඛප්පවත්තනත්ථං. රථං යපයසති යයොග්ගයචොදයනන. 

නිබ්බියසවයන කයරොති ගමනවීථියං පටිපාදයනන සන්නියයොයජති. 

ආරක්ඛපච්චුපට්ඨානාති ආරක්ඛං පච්චුපට්ඨයපති අසම්යමොසසභාවත්තා. 

ගතියෙොතිපවත්තියයො, නිප්ඵත්තියයොවා. සමන්යවසතීතිගයවසති. 

අරියපුග්ගලස්ස නිබ්බානං පටිමුඛං සම්පාපයන රයථො වියාති රයථො. 

පරිකයරොති විභූසයතීති පරික්ඛායරො, විභූසනං, සීලඤ්ච අරියමග්ගස්ස

විභූසනට්ඨානියං. යතන වුත්තං ‘‘චතපාරිසුද්ධිසීලාලඞ්කායරො’’ති, 

සීලභූසයනොති අත්යථො. විපස්සනාසම්පයුත්තානන්ති යලොකියාය
යලොකුත්තරාය ච විපස්සනාය සම්පයුත්තානං. විධිනා ඊයරතබ්බයතො

පවත්යතතබ්බයතො වීරිෙං, සම්මාවායායමො. සමං සම්මා ච ධියතීති සමාධි, 
ධුරඤ්ච තං සමාධි චාති ධුරසමාධි, උයපක්ඛා ධුරසමාධි එතස්සාති 

උයපක්ඛාධුරසමාධි, අරියමග්යගො උයපක්ඛාසඞ්ඛාතධුරසමාධීති අත්යථො. 
අට්ඨකථායං පන බයඤ්ජනං අනාදියිත්වා ධුරසමාධිසද්දානං

භින්නාධිකරණතා වුත්තා. පයෙොගමජ්ඣත්යතති වීරියසමතාය. අනිච්ඡාති

ඉච්ඡාපටිපක්ඛා. යතනාහ ‘‘අයලොභසඞ්ඛාතා’’ති. පරිවාරෙන්ති පරිවායරො, 
පරිච්ඡයදොතිඅත්යථො. 
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යමත්තාති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. තථා කරුො. පුබ්බභායගොති
උභින්නම්පිඋපචායරො.ද්යවපි කායචිත්තවියවකාවියපුබ්බභාගධම්මවයසන

වුත්තා. අරිෙමග්ගරයථති පරිසුද්ධමග්ගසඞ්ඛායත රයථ. අරියමග්ගරයථො ච 

මග්ගරයථො චාති අරිෙමග්ගරයථො, එවං එකයසසනයයන වා අත්යථො 

යවදිතබ්යබො. යතනාහ ‘‘ඉමස්මිංයලොකිෙයලොකුත්තරමග්ගරයථ ඨියතො’’ති. 

සන්නද්ධචම්යමොතියයොගාවචරස්ස පටිමුක්කචම්මං. නනංයතවිජ්ඣන්තීති
වචනපථා න නං විජ්ඣන්ති. ධම්මයභදනවයසන න භඤ්ජති, තස්ස
අරියමග්ගස්සරථස්සසම්මා යයොජිතස්සඅන්තරාභඞ්යගොනත්ථීතිඅත්යථො. 

අත්තයනො පුරිසකාරං නිස්සාෙ ලද්ධත්තා අත්තයනො සන්තායනති

අධිප්පායයො. අනුත්තරන්ති උත්තරරහිතං. තයතො එව යසට්ඨොනං, නස්ස

යකනචිසදිසන්ති අසදිසං. ධිතිසම්පන්නතාය ධීරා පණ්ඩිතපුරිසා යලොකම්හා

නිෙයන්ති ගච්ඡන්ති. ‘‘ජයංජය’’න්තිගාථායංවචනවිපල්ලායසනවුත්තන්ති

ආහ ‘‘ජිනන්තාජිනන්තා’’ති. 

ජාණුස්යසොණිබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5-6. කිමත්ථියසුත්තාදිවණ්ණනා 
5-6. නිෙමත්යථොතිඅවධාරණත්යථො. යතන නියයමනඅවධාරයණන – 

අඤ්ඤංමග්ගං පටික්ඛිපති ඉයතොඅඤ්ඤස්සනියයානිකමග්ගස්සඅභාවයතො.

‘‘දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤත්ථ’’න්ති වුත්තත්තා වට්ටදුක්ඛං කථිතං. අරියමග්යග
ගහියත තස්ස පුබ්බභාගමග්යගො විපස්සනාය ගහියතො එවාති 

‘‘මිස්සකමග්යගොකථියතො’’තිවුත්තං. උත්තානයමව අපුබ්බස්සඅභාවා.අයං
පන වියසයසො ‘‘රාගක්ඛයයො’’තිආදීහි යදිපි නිබ්බානං වුත්තං. තථාපි

අරහත්තං විය බ්රහ්මචරියම්පි. යතන නිබ්බානං එව වුච්චති ‘‘ඉෙං 

බ්රහ්මචරිෙපරියෙොසාන’’න්ති. 

කිමත්ථියසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. දුතියඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 
7. රාගවිනොදිපයදහිනිබ්බානං වාපි වුච්යචයය අරහත්තං වාපි. යස්මා

යසොභික්ඛුඋභයත්ථපිනිවිට්ඨබුද්ධි, තස්මා භගවාතස්සඅජ්ඣාසයවයසන
‘‘නිබ්බානධාතුයා යඛො එත’’න්තිආදිනානිබ්බානධාතුං විස්සජ්යජත්වා පුන
‘‘ආසවානං ඛයයො යතන වුච්චතී’’ති ආහ. යස්මා අරියමග්යගො රාගාදියක
සමුච්යඡදවයසන වියනති, ආසවඤ්ච සබ්බයසො යඛයපති, යතන ච වුත්තං

නිබ්බානං අරහත්තඤ්ච, තස්මා තදුභයං ‘‘රාගවිනයෙොතිආදිනාමයමවා’’ති 

වුත්තං. අනුසන්ධිකුසලතාෙ පුච්ඡන්යතො එතං අයවොචාති ඉමිනා 
‘‘පුච්ඡානුසන්ධි ඉධ ලබ්භතී’’ති දීපිතං, අජ්ඣාසයානුසන්ධිපි එත්ථ
ලබ්භයතවාති දට්ඨබ්බං. 

දුතියඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



සංයුත්තනිකායය මහාවග්ගටීකා මග්ගසංයුත්තං 
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8. විභඞ්ගසුත්තවණ්ණනා 
8. එයකන පරිොයෙන අට්ඨඞ්ගිකමග්ගං විභජිත්වාති

‘‘සම්මාදිට්ඨී’’තිආදිනා එයකන පරියායයන අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං

විභායගන දස්යසත්වා ‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාදිට්ඨී’’තිආදිනා පුන

අපයරන පරිොයෙන විභජිතකායමො. උග්ගහධාරණපරිචයඤාණානිපි
සවනඤායණ එව අවයරොධං ගච්ඡන්තීති 

‘‘සවනසම්මසනපටියවධපච්චයවක්ඛෙවයසනා’’තිවුත්තං. 

කම්මට්ඨානාභිනියවයසොති කම්මට්ඨානපටිපත්ති.පුරිමානිද්යවසච්චානි

උග්ගණ්හිත්වාති සම්බන්යධො. ඉට්ඨං කන්තං මනාපන්ති නියරොධමග්යගසු
නින්නභාවං දස්යසති, න අභිනන්දනං, තන්නින්නභායවො එව ච තත්ථ
කම්මකරණං දට්ඨබ්බං. එයකයනවාකායරන සච්චානං පටියවධනිමිත්තතා, 

යසොඑවඅභිමුඛභායවොයතසංසමාගයමොති එකාභිසමයෙො. 

අස්සාති ඤාණස්ස, යයොගියනො වා. එත්ථ ච යකචි ‘‘යලොකියඤාණම්පි
පටියවයධො සබ්බස්ස යාථාවයබොධභාවයතො’’ති වදන්ති. නනු
උග්ගහාදිපටියවයධො ච පටියවයධොව, න ච යසො යලොකුත්තයරොති? තං න, 
යකවයලන පටියවධ-සද්යදන උග්ගහාදිපටියවධානං අවචනීයත්තා, 
පටියවධනිමිත්තත්තා වා උග්ගහාදිවයසන පවත්තං දුක්ඛාදීසු පුබ්බභායග
ඤාණං ‘‘පටියවයධො’’ති වුච්චති, න පටියවධත්තා, පටියවධභූතයමව පන

ඤාණං උජුකං පටියවයධොති වත්තබ්බතං අරහති. කිච්චයතොති

පරිඤ්ඤාදිකිච්චයතො. ආරම්මෙපටියවයධොති සච්ඡිකිරියාපටියවධමාහ. 

කිච්චයතොති අසම්යමොහපටියවධං. උග්ගහාදීහි සච්චස්ස පරිග්ගණ්හනං 

පරිග්ගයහො. 

දුද්ෙසත්තාති අනධිගතඤායණන යාථාවසරසලක්ඛණයතො දට්ඨං

අසක්කුයණයයත්තා උප්පත්තියතො පාකටානිපි. යතනාහ ‘‘දුක්ඛසච්චං

හී’’තිආදි. උභෙන්ති පුරිමං සච්චද්වයං. පයෙොයගොතිකිරියා, වායායමො වා.
තස්ස මහන්තතරස්ස ඉච්ඡිතබ්බතං දුක්කරතරතඤ්ච උපමාහි දස්යසති 

‘‘භවග්ගග්ගහෙත්ථ’’න්තිආදිනා. යථා පුරිමං සච්චද්වයං විය යකනචි
පරියායයන අපාකටතාය පරමගම්භීරත්තා උග්ගහාදිවයසන පුබ්බභායග

පවත්තියභදං ගයහත්වා ‘‘දුක්යඛ ඤාෙ’’න්තිආදිනා චතුබ්බිධං කත්වා 

වුත්තං. එකයමවතංඤාෙංයහොති එකාභිසමයවයසයනවපවත්තනයතො. 

කාමපච්චනීකට්යඨනාති කාමානං උජුපච්චනීකභායවන. කාමයතො

නිස්සටභායවනාති කායමහි විසංයුත්තභායවන. කාමං සම්මසන්තස්සාති
දුවිධම්පි කාමං අනිච්චාදියතො සම්මසන්තස්ස. පජ්ජති පවත්තති එයතනාති

පදං, කාමස්ස පදන්ති කාමපෙං, කාමස්ස උප්පත්තිකාරණස්ස ඝායතො

සමුග්ඝායතො, තං කාමපෙඝාතං. යතනාහ ‘‘කාමවූපසම’’න්ති. කායමහි

විවිත්තං කාමවිවිත්තං. යසො එව ච යනසං අන්යතො සමුච්යඡදවියවයකති



සංයුත්තනිකායය මහාවග්ගටීකා මග්ගසංයුත්තං 

7 

පටුන 

කත්වා තස්මිං සායධතබ්යබ උප්පන්යනොති වුත්තං ‘‘කාමවිවිත්තන්යත

උප්පන්යනො’’ති. කාමයතො නික්ඛමතීති නික්ඛයමො, යසො එව 

යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො. ඉමස්මිඤ්ච යනක්ඛම්මසඞ්කප්පස්ස
සද්දත්ථවිභායවන යථාවුත්යතො කාමපච්චනීකට්ඨාදියකො
අත්ථනිද්ධාරණවියසයසොඅන්යතොගයධො. 

එයසව නයෙොති ඉමිනා බයාපාදපච්චනීකට්යඨන විහිංසාය
පච්චනීකට්යඨනාතිආදිකං අබයාපාදාවිහිංසාසඞ්කප්පානං අත්ථුද්ධාරණවිධිං 

අතිදිසති. යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාෙයෙොති ආදි-සද්යදන

අබයාපාදඅවිහිංසාසඞ්කප්යපඑවසඞ්ගණ්හාති. කාම…යප.…සඤ්ඤානන්ති

කාමවිතක්කාදිවිරතිසම්පයුත්තානං යනක්ඛම්මාදිසඤ්ඤානං. නානත්තාති

නානාඛණිකත්තා. තීසුඨායනසූති තිප්පකායරසුකාරයණසු. උප්පන්නස්සාති
උප්පජ්ජනාරහස්ස. භූමිලද්ධඋප්පන්නං ඉධාධිප්යපතං. එස නයයො ඉයතො

පයරසුපි. පෙච්යඡෙයතොති කාරණුපච්යඡදයතො. පෙන්ති හි

උප්පත්තිකාරණන්ති වුත්යතොවායමත්යථො. අනුප්පත්තිසාධනවයසනාතියථා
සඞ්කප්යපො ආයතිං නුප්පජ්ජති, එවං අනුප්පත්තිසාධනවයසන. සම්මාදිට්ඨි

විය එයකොවකුසලසඞ්කප්යපොඋප්පජ්ජති. 

චතූසුඨායනසූතිවිසංවාදනාදීසුචතූසු වීතික්කමට්ඨායනසු.පබ්බජිතානං

මිච්ඡාජීයවො නාම ආහාරනිමිත්තයකොති ආහ ‘‘ඛාෙනීෙයභොජනීොදීනං

අත්ථාො’’ති. සබ්බයසො අයනසනාය පහානං සම්මාආජීයවොති ආහ 

‘‘බුද්ධප්පසත්යථන ආජීයවනා’’ති. කම්මපථපත්තානං වයසන ‘‘සත්තසු

ඨායනසූ’’ති වුත්තං. අකම්මපථපත්තාය හි අයනසනාය යසො පදඝාතං
කයරොතියයව. 

තථාරූයපවාආරම්මයෙතියස්මිංආරම්මයණ ඉමස්සපුබ්යබකියලසා

න උප්පන්නා, තස්මිං එව. අනුප්පන්නානන්ති අනුප්පාදස්සපි

පත්ථනාවයසන අනුප්පන්නානං. වීරිෙච්ඡන්ෙන්ති වීරියස්ස
නිබ්බත්යතතුකාමතාඡන්දං. ‘‘ඡන්දසම්පයුත්තවීරියඤ්චා’’ති වදන්ති.
වීරියයමව පන අනුප්පන්නාකුසලානුප්පාදයන ලබ්භමානඡන්දතාය
ධුරසම්පග්ගහතාය ඡන්දපරියායයන වුත්තං. තථා හි වීරියං –
‘‘අනික්ඛිත්තඡන්දතා අනික්ඛිත්තධුරතා’’ති (ධ. ස. 26) නිද්දිට්ඨං.

යකොසජ්ජපක්යඛ පතිතුං අදත්වා චිත්තං පග්ගහිතං කයරොති. පධානන්ති
පධානභූතවීරියං. 

උප්පත්තිපබන්ධවයසනාති නිරන්තරුප්පාදනවයසන. චතූසු ඨායනසු

කිච්චසාධනවයසනාති යථාවුත්යතසු චතූසු ඨායනසු පධානකිච්චස්ස

නිප්ඵාදනවයසන අනුප්පාදනාදිවයසන. කිච්චසාධනවයසනාති
කායයවදනාචිත්තධම්යමසු සුභසුඛනිච්චඅත්තගාහවිධමනවයසන
අසුභදුක්ඛානිච්චානත්තසාධනවයසන. 
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අෙන්ති යථාවුත්යතො සදිසාසදිසතාවියසයසො. අස්සාති මග්ගස්ස. එත්ථ

කථන්ති යදි රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානයතො පට්ඨාය යාව සබ්බභවග්ගා 
ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගයබොජ්ඣඞ්ගානං සදිසතා, එවං සන්යත ‘‘ආරුප්යප
චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානං උප්පජ්ජති, තඤ්ච යලොකුත්තර’’න්ති එත්ථ කථං

අත්යථො ගයහතබ්යබොති ආහ ‘‘එත්ථාපී’’තිආදි. තංඣානිකාවාති 
පඨමජ්ඣානාදීසු යං ඣානං මග්ගපටිලාභස්ස පාදකභූතං, තංඣානිකාව 

අස්ස අරියස්ස උපරිපි තයෙො මග්ගා. එවන්ති වුත්තාකායරන. 

පාෙකජ්ඣානයමව නිෙයමති ආරුප්යප චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානුප්පත්තියං. 

විපස්සනාෙ ආරම්මෙභූතා ඛන්ධාති සම්මසිතඛන්යධ වදන්ති. 

පුග්ගලජ්ඣාසයෙො නිෙයමති පාදකසම්මසිතජ්ඣානානං යභයද. යස්මා
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණයමවඅරියමග්ගස්සයබොජ්ඣඞ්ගාදිවියසසංනියයමති, 
තයතො දුතියාදිපාදකජ්ඣානයතො උප්පන්නස්ස සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණස්ස 
පාදකජ්ඣානාතික්කන්තානං අඞ්ගානං අසමාපජ්ජිතුකාමතාවිරාගභාවයතො
ඉතරස්ස ච අතබ්භාවයතො තීසුපි වායදසු විපස්සනාව නියයමතීති
යවදිතබ්යබො, තස්මා විපස්සනානියයමයනව හි පඨමවායදපි
අපාදකජ්ඣානාදිපාදකාපි මග්ගා පඨමජ්ඣානිකා යහොන්ති. ඉතයරහි ච
පාදකජ්ඣායනහි විපස්සනානියයමහි තංතංඣානිකාව. එවං යසසවායදසු 
විපස්සනානියයමොයථාසම්භවංයයොයජතබ්යබො.දුතියවායදතංතංඣානිකතා 
සම්මසිතසඞ්ඛාරවිපස්සනානියයමහි යහොති. තත්ර හි විපස්සනා
තංතංවිරාගභාවනා භායවතබ්බා, න යසොමනස්සසහගතා උයපක්ඛාසහගතා
හුත්වා ඣානඞ්ගාදිනියමං මග්ගස්ස කයරොතීති එවං විපස්සනානියයමො
වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. ඉමස්මිඤ්ච වායද 
පාදකසම්මසිතජ්ඣානුපනිස්සයසබ්භායවඅජ්ඣාසයයොඑකන්යතනයහොතීති 

‘‘පුග්ගලජ්ඣාසයෙො නිෙයමතීති වෙන්තී’’ති වුත්තං, අට්ඨකථායං පන 

විසුද්ධිමග්ගස්ස එතිස්සා අට්ඨකථාය එකසඞ්ගහිතත්තා ‘‘යතසං 

වාෙවිනිච්ඡයෙො…යප.… යවදිතබ්යබො’’ති වුත්තං. පුබ්බභායගති
විපස්සනාක්ඛයණ. 

විභඞ්ගසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සූකසුත්තවණ්ණනා 
9. සූකන්ති සාලියවාදීනං වාලමාහ. යසො හි නිකන්තකසදියසො

පටිමුඛගතංහත්ථංවාපාදංවාභින්දති, තස්මායභදංඉච්ඡන්යතන උද්ධග්ගං

කත්වාඨපිතං සම්මාපණිහිතං නාම, තථාඅට්ඨපිතං මිච්ඡාපණිහිතං නාමාති

වුත්තං. මිච්ඡාපණිහිතාොති කම්මස්සකතපඤ්ඤාය මිච්ඡාඨපනං නාම –
‘‘ඉයම සත්තා කම්මවයසන සුඛදුක්ඛං පච්චනුභවන්ති, තං පන කම්මං
ඉස්සරස්සඉච්ඡාවයසන බ්රහ්මානිම්මිනාතී’’තිආදිනාමිච්ඡාපකප්පනං.යකචි
පන ‘‘නත්ථි දින්නන්තිආදිනා නයයන පවත්ති, තස්ස වා ඤාණස්ස

අප්පවත්තී’’තිවදන්ති. මග්ගභාවනාොති එත්ථාපිමිච්ඡාමග්ගස්ස පවත්තනං, 
අරියමග්ගස්ස වා අප්පවත්තනං මිච්ඡාඨපනං. යතනාහ 



සංයුත්තනිකායය මහාවග්ගටීකා මග්ගසංයුත්තං 
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‘‘අප්පවත්තිතත්තා’’ති. අවිජ්ජං භින්දිස්සතීති අවිජ්ජං සමුච්ඡින්දිස්සති. 

මග්ගනිස්සිතං කත්වා මග්යග එව පක්ඛිපිත්වා. තඤ්හි ඤාණං මග්ගස්ස
මූලකාරණං මග්යග සිද්යධ තස්ස කිච්චස්ස මත්ථකප්පත්තියතො.
‘‘සම්මාපණිහිතාය දිට්ඨියාසම්මාපණිහිතායමග්ගභාවනායා’’ති වුත්තත්තා 

මිස්සකමග්යගො කථියතො. ඡවියභදසදියසො යචත්ථ අවිජ්ජායභයදො, 
යලොහිතුප්පාදසදියසොයලොකුත්තරමග්ගභායවොදට්ඨබ්යබො. 

සූකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. නන්දියසුත්තවණ්ණනා 
10. ඡන්නපරිබ්බාජයකො වත්ථච්ඡාදියා ඡන්නඞ්ගපරිබ්බාජයකො, න

නග්ගපරිබ්බාජයකො. 

අවිජ්ජාවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. විහාරවග්යගො 

1. පඨමවිහාරසුත්තවණ්ණනා 
11. අඩ්ඪමාසන්ති අච්චන්තසංයයොයග උපයයොගවචනං. 

පටිසල්ලීයිතන්ති යථාවුත්තං කාලං පටි දිවයස දිවයස සමාපත්තියං

ධම්මචින්තායං චිත්තං නිලීයිතුං. වියනතබ්යබොති සමුච්යඡදවිනයයන

වියනතබ්යබො අරියමග්ගාධිගන්තබ්යබො. තන්ති දිට්ඨානුගතිආපජ්ජනං. 

අස්සාති ජනතාය. අපගච්ඡතීති සත්ථු සන්තිකයතො අයපති. සූති
නිපාතමත්තං. 

පයෙයසනාති එකයදයසන. සහ පයදයසනාති සපයෙයසො. ස්වායං
සපයදයසො යස්මා යවදනාවයසයනව පාළියං ආගයතො, තස්මා 
පරමත්ථධම්මයකොට්ඨායස යවදනා අනවයසසයතො ලබ්භති, යත

ගණ්හන්යතො ‘‘ඛන්ධපයෙයසො’’තිආදිමාහ. තං සබ්බන්ති ඛන්ධපයදසාදිකං

සබ්බම්පි. ‘‘සම්මසන්යතො’’ති පදස්ස අත්ථදස්සනවයසන 

‘‘පච්චයවක්ඛන්යතො’’ති ආහ. පච්චයවක්ඛණා ඉධ සම්මසනං නාම, න
විපස්සනා. විපස්සනාසම්මසනං පන භගවයතො විසාඛපුණ්ණමායං එව
නිප්ඵන්නං, තස්මා භගවයතො අඤ්ඤභූමිකාපි යවදනා අඤ්ඤභූමිකානං

සත්තානං විරුද්ධා උප්පජ්ජයතවාති වුත්තං ‘‘ොව භවග්ගා පවත්තා සුඛා

යවෙනා’’ති. සබ්බාකායරනාති සරූපයතො සමුදයයතො අත්ථඞ්ගමයතො

අස්සාදාදියතොති සබ්බාකායරන. පරිග්ගණ්හන්යතො උපපරික්ඛන්යතො. 

නිප්පයෙසායනව අනවයසසායනව. ඉන්ද්රියසතිපට්ඨානපයදයසො

සුවිඤ්යඤයයයොති අනුද්ධයතො. අස්සාති භගවයතො. ඨායනති තස්මිං තස්මිං

පච්චයවක්ඛිතබ්බසඞ්ඛායත ඔකායස. සා සා ච විහාරසමාපත්තීති
ඛන්ධවයසන ආයතනාදිවයසන ච පවත්තිත්වා යතසං එකයදසභූතං 
යවදනංයයව පරිග්ගයහත්වා තං සම්මසිත්වා අනුක්කයමන සමාපන්නා
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ඣානසමාපත්ති ඵලසමාපත්ති ච. ඵලසමාපත්ති හි තථා සම්මසිත්වා
පුනප්පුනං සමාපජ්ජනවයසන අත්ථයතො අභින්නාපි
අධිට්ඨානභූතධම්මයභයදන භින්නා විය වුච්චති, යයතො 
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සයභදා යදවසිකං වළඤ්ජනසමාපත්තියයො
අට්ඨකථායංවුත්තා.කාමං අඤ්ඤධම්මවයසනපිජාතාඑව, යවදනාවයසන

පයනත්ථඅභිනියවයසොකයතො යවෙනානුභායවනජාතා. කස්මාඑවංජාතාති? 
බුද්ධානං ඤාණපදස්ස අන්තරවිභාගත්තා. තථා හි භගවා සකලම්පි
අඩ්ඪමාසං යවදනාවයසයනව සම්මසනං පවත්යතති, තදනුසායරන ච තා
විහාරසමාපත්තියයො සමාපජ්ජි. තයිදං අච්ඡරියං අනඤ්ඤසාධාරණං භික්ඛූ 
පයවයදන්යතොසත්ථා–‘‘යයනස්වාහ’’න්තිආදිමයවොච. 

අකුසලාවාති පාණාතිපාත-අදින්නාදාන-කායමසුමිච්ඡාචාර-මුසාවාද-
පිසුණවාචාසම්ඵප්පලාප-අභිජ්ඣා-බයාපාදවයසන තංතංමිච්ඡාදස්සනවයසන
චඅකුසලායවදනාඑවයහොති.බ්රහ්මයලොකාදීසුඋප්පජ්ජිත්වා තත්ථනිච්චා

ධුවා භවිස්සාමාති එවං දිට්ඨිං උපනිස්සායාති යයොයජතබ්බං. යෙවකුලාදීසු 

යදවපූජත්ථං, සබ්බජනපරියභොගත්ථං වා මාලාවච්ඡං යරොයපන්ති.

වධබන්ධනාදීනීති ආදි-සද්යදන අදින්නාදාන-මිච්ඡාචාර-මුසාවාද-
පිසුණවාචා-සම්ඵප්පලාපාදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. දිට්ඨධම්මවිපාකස්ස

අපචුරත්තාඅපාකටත්තාච ‘‘භවන්තරගතාන’’න්තිවුත්තං. 

ඉති යනසන්ති එත්ථ ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, පකාරත්යථො වා. යතන
යථා ඵරුසවාචාවයසන, එවං තදඤ්යඤසම්පි අකුසලකම්මානං වයසන
සම්මාදිට්ඨිපච්චයා අකුසලයවදනාප්පවත්ති යථාරහං නීහරිත්වා වත්තබ්බා. 

එයසව නයෙොති ඉමිනා යථා මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා සම්මාදිට්ඨිපච්චයා ච
කුසලාකුසලවිපාකයවදනාසහජාතයකොටියාඋපනිස්සයයකොටියා චවයසන
යථාරහං යයොයජත්වා දස්සිතා, එවං මිච්ඡාසඞ්කප්පපච්චයාදීසුපි යථාරහං

යයොයජත්වා දස්යසතබ්බාති ඉමමත්ථං අතිදිසති. ඡන්ෙපච්චොති එත්ථ
තණ්හාඡන්දසහියතො කත්තුකාමතාඡන්යදො අධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘ඡන්ෙපච්චොතිආදීසුපන ඡන්ෙපච්චොඅට්ඨයලොභසහගතචිත්තසම්පයුත්තා

යවෙනා යවදිතබ්බා’’ති. විතක්කපච්චොති එත්ථ අප්පනාප්පත්යතොව

විතක්යකො අධිප්යපයතොති වුත්තං ‘‘විතක්කපච්චො

පඨමජ්ඣානයවෙනාවා’’ති. විතක්කපච්චයා පඨමජ්ඣානයවදනාය

ගහිතත්තා ‘‘ඨයපත්වා පඨමජ්ඣාන’’න්ති. උපරි තිස්යසො රූපාවචරා, 

යහට්ඨාතිස්යසොඅරූපාවචරාඑවං යසසාඡසඤ්ඤාසමාපත්තියවෙනා. 

තිණ්ෙන්ති ඡන්දවිතක්කසඤ්ඤානං. අවූපසයමති පටිපක්යඛන
අවූපසමියත. තිණ්ණඤ්හි යතසං සහභායවන පච්චයතා
අට්ඨයලොභසහගතචිත්යතසු එව. තත්ථ යං වත්තබ්බං තං වුත්තයමව. 

ඡන්ෙමත්තස්සාති යතසුතීසුඡන්දමත්තස්ස. වූපසයමපඨමජ්ඣානයවෙනාව 

අප්පනාප්පත්තස්ස අධිප්යපතත්තා. ඡන්ෙවිතක්කානං වූපසයම 
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දුතිෙජ්ඣානාදියවෙනා අධිප්යපතා සඤ්ඤාය අවූපසන්තත්තා. 
දුතියජ්ඣානාදියවදනාගහයණනහිසබ්බාසඤ්ඤාසමාපත්තියයොචගහිතාව

යහොන්ති. තිණ්ෙම්පි වූපසයමති ඡන්දවිතක්කසඤ්ඤානං වූපසයම 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනයවෙනාඅධිප්යපතා. භවග්ගප්පත්තසඤ්ඤාහි 
වූපසමන්ති ඡන්දසඞ්කප්පානං අච්චන්තසුඛුමභාවප්පත්තියා. යහට්ඨා 
‘‘සම්මාදිට්ඨිපච්චයා’’ති එත්ථ සම්මාදිට්ඨිග්ගහයණන 

යහට්ඨිමමග්ගසම්මාදිට්ඨිපිගහිතාවයහොතීතිආහ– ‘‘අප්පත්තස්ස පත්තිොති

අරහත්තඵලස්ස පත්තත්ථාො’’ති. අථ වා යහට්ඨිමමග්ගාධිගයමන විනා
අග්ගමග්යගො නත්ථීති යහට්ඨිමමග්ගාධිගමං අත්ථාපන්නං කත්වා 

‘‘අරහත්තඵලස්ස පත්තත්ථාො’’ති වුත්තං. ආයයමති ඵයලන මිස්සියතො 

යහොතිඑයතනාති ආොයමො, සම්මාවායායමොතිආහ ‘‘අත්ථිආොමන්තිඅත්ථි

වීරිෙ’’න්ති. තස්ස වීරිොරම්භස්සාති අඤ්ඤාධිගමකාරණස්ස
සම්මාවායාමස්ස වයසන. පාළියං ඨාන-සද්යදො කාරණපරියායයොති ආහ – 

‘‘අරහත්තඵලස්සකාරයෙ’’ති. තප්පච්චොතිඑත්ථ තං-සද්යදන ‘‘ඨායන’’ති

වුත්තකාරණයමව පච්චාමට්ඨන්ති ආහ – ‘‘අරහත්තස්ස ඨානපච්චො’’ති. 

චතමග්ගසහජාතාති එයතන ‘‘අරහත්තඵලස්ස පත්තත්ථායා’’ති එත්ථ
යහට්ඨිමමග්ගානං අත්ථාපත්තිවයසනගහිතභාවයමවයජොයතති.යකචිපන
‘‘චතුමග්ගසහජාතාති වත්වා නිබ්බත්තිතයලොකුත්තරයවදනාති භූතකථනං
වියසසනං. නිබ්බත්තිතයලොකුත්තරයවදනාති පඨමං අයපක්ඛිතබ්බං, පච්ඡා
චතුමග්ගසහජාතා’’තිවදන්ති. 

පඨමවිහාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවිහාරසුත්තවණ්ණනා 
12. මිච්ඡාදිට්ඨි වූපසමති සබ්බයසො පහීයති එයතනාති 

මිච්ඡාදිට්ඨිවූපසයමො. ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිවූපසයමො නාම සම්මාදිට්ඨි. භවන්තයර
උප්පජ්ජන්යතො අතිදූයරති මඤ්ඤමායනො විපාකයවදනං න ගණ්හාතී’’ති

අට්ඨකථායං වුත්තං. ‘‘ඉමිනානයෙනා’’තිඅතිදිසිත්වාපිතමත්ථංපාකටතරං 

කාතුං ‘‘ෙස්ස ෙස්සා’’තිආදිං වත්වා එව සාමඤ්ඤවයසන වුත්තමත්ථං
පච්ඡියමසු තීසු පයදසු සරූපයතොව දස්යසතුං 

‘‘ඡන්ෙවූපසමපච්චො’’තිආදිමාහ, තං සුවිඤ්යඤයයයමව. වුත්තත්ථායනව 
අනන්තරසුත්යත. 

දුතියවිහාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3-7. යසක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනා 
13-17. තිස්සන්නම්පි සික්ඛානං සික්ඛනං සීලං එතස්සාති 

සික්ඛනසීයලො. සික්ඛතීතිපිවා යසක්යඛො. වුත්තඤ්යහතං ‘‘සික්ඛතීතියඛො, 
භික්ඛයව, තස්මා යසක්යඛොති වුච්චති. කිඤ්ච සික්ඛති? අධිසීලම්පි

සික්ඛතී’’තිආදි (අ. නි. 3.86). තීහි ඵයලහි යහට්ඨා. සාපි චතුත්ථමග්යගන
සද්ධිං උප්පන්නසික්ඛාපි. මග්ගක්ඛයණ හි සික්ඛාකිච්චං න නිට්ඨිතං



සංයුත්තනිකායය මහාවග්ගටීකා මග්ගසංයුත්තං 
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විප්පකතභාවයතො, ඵලක්ඛයණ පන නිට්ඨිතං නාම. උත්තානත්ථායනව 
යහට්ඨා වුත්තනයත්තා. 

යසක්ඛසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

විහාරවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. මිච්ඡත්තවග්ගවණ්ණනා 
21-30. මිච්ඡාසභාවන්ති අයාථාවසභාවං අනියයානිකසභාවං. 

සම්මාසභාවන්ති යාථාවසභාවං නියයානිකසභාවං. 

මිච්ඡාපටිපත්තාධිකරෙයහතූති එත්ථ අධි-සද්යදො අනත්ථයකොති ආහ – 

‘‘මිච්ඡාපටිපත්තිකරෙයහතූ’’ති.ඤායතිපටිවිද්ධවයසනනිබ්බානං ගච්ඡතීති 

ඤායෙො. යසොඑවතංසමඞ්ගීනංවට්ටදුක්ඛපාතයතො ධාරණට්යඨන ධම්යමොති

ආහ – ‘‘ඤාෙං ධම්මන්ති අරිෙමග්ගධම්ම’’න්ති. ඤාණස්ස මිච්ඡාසභායවො
නාමනත්ථීති විඤ්ඤාණයමයවත්ථපච්චයවක්ඛණවයසනපවත්තංඤාණ-

සද්යදන වුච්චතීති ආහ ‘‘මිච්ඡාවිඤ්ඤායෙො’’ති. මිච්ඡාපච්චයවක්ඛයෙොති
කිඤ්චි පාපං කත්වා ‘‘අයහො මයා කතං සුකත’’න්ති එවං පවත්යතො
මිච්ඡාපච්චයවක්ඛයණො. යගොසීලයගොවතාදිපූරණං මුත්තීති එවං ගණ්හයතො 

මිච්ඡාවිමුත්ති නාම.මිච්ඡාපටිපදාදීහි විවට්ටන්ති එවං වට්ටවිවට්ටංකථිතං.

පුග්ගයලො පුච්ඡියතොති නිගමියතො ච ‘‘අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසප්පුරියසො’’තිආදිනා. කිඤ්චාපි ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොතී’’තිආදිනා
පුග්ගයලොව නිද්දිට්යඨො, තථාපි පුග්ගලසීයසනායං ධම්මයදසනාති ආහ 

‘‘ධම්යමො විභත්යතො’’ති. යතයනවාහ ‘‘ධම්යමන පුග්ගයලො ෙස්සියතො’’ති. 

ධම්යමනාතිමිච්ඡාදිට්ඨිආදියකනධම්යමන.කලයාණපුථුජ්ජනයතො පට්ඨාය

සබ්බයසො සප්පුරිසා නාම, ඛීණාසයවො සප්පුරිසතයරො. සුප්පවත්තනියෙොති

සුයඛන පවත්යතතුං සක්කුයණයයයො. ධාවතීති ගච්ඡති. පච්චයුප්පන්යනන
උයපච්ච නිස්සිතබ්බයතො උපනිසා, පච්චයයො, එකස්ස ස-කාරස්ස යලොපං

කත්වාවාතිආහ– ‘‘සඋපනිසංසපච්චෙ’’න්ති.පරිකරණයතො පරික්ඛායරො, 

පරිවායරොති ආහ – ‘‘සපරික්ඛාරං සපරිවාර’’න්ති. සහජාතවයසන
උපනිස්සයවයසන ච සපච්චයතා කිච්චසාධයන නිප්ඵාදයන
සහායභාවූපගමයනචසපරිවාරතාදට්ඨබ්බා. 

මිච්ඡත්තවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පටිපත්තිවග්ගවණ්ණනා 
31-40. අොථාවපටිපත්ති, න යථාපටිපත්ති, යහතුම්හිපි ඵයලපි

අයාථාවවත්ථුසාධනයතො. එකං සුත්තං ධම්මවයසන කථිතං 

පටිපත්තිවයසන. එකං සුත්තං පුග්ගලවයසන කථිතං පටිපන්නකවයසන.
සංසාරමයහොඝස්සපරතීරභාවයතොයයොනංඅධිගච්ඡති, තංපායරති ගයමතීති
පාරං, නිබ්බානං, තබ්බිධුරතාය නත්ථි එත්ථ පාරන්ති අපාරං, සංසායරොති

වුත්තං– ‘‘අපාරාපාරන්තිවට්ටයතො නිබ්බාන’’න්ති. පාරඞ්ගතාතිඅයසක්යඛ
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සන්ධාය. යෙපි ගච්ඡන්තීති යසක්යඛ. යෙපි ගමිස්සන්තීති

කලයාණපුථුජ්ජයන. පාරගාමියනොති එත්ථ කිත-සද්යදො තිකාලවාචීති එවං
වුත්තං. 

තීරන්ති ඔරිමතීරමාහ. යතන වුත්තං ‘‘වට්ටයමව අනුධාවතී’’ති.
එකන්තකාළකත්තා චිත්තස්ස අපභස්සරභාවකරණයතො

කණ්හාභිජාතියහතුයතො ච වුත්තං ‘‘කණ්හන්ති අකුසලධම්ම’’න්ති.
යවොදානභාවයතො චිත්තස්ස පභස්සරභාවකරණයතො සුක්කාභිජාතියහතුයතො

ච වුත්තං – ‘‘සුක්කන්ති කුසලධම්ම’’න්ති. කියලසමාර-අභිසඞ්ඛාරමාර-
මච්චුමාරානං පවත්තිට්ඨානතාය ඔකං වුච්චති වට්ටං, තබ්බිධුරතාය

අයනොකන්ති නිබ්බානන්ති ආහ – ‘‘ඔකා අයනොකන්ති වට්ටයතො

නිබ්බාන’’න්ති. 

පරමත්ථයතො සමණා වුච්චන්ති අරියා, සමණානං භායවො සාමඤ්ඤං, 
අරියමග්යගො, යතන අරණීයයතො උපගන්තබ්බයතො සාමඤ්ඤත්යථො

නිබ්බානන්ති ආහ – ‘‘සාමඤ්ඤත්ථන්ති නිබ්බානං, තං හී’’තිආදි. 

බ්රහ්මඤ්ඤත්ථන්ති එත්ථාපි ඉමිනා නයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

බ්රහ්මඤ්යඤන අරියමග්යගන. රාගක්ඛයෙොති එත්ථ ඉති-සද්යදො 
ආදිසද්දත්යථො. යතන ‘‘යදොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො’’ති පදද්වයං

සඞ්ගණ්හාති. වට්ටතියෙවාති වෙන්ති ‘‘රාගක්ඛයයො’’ති. පරියායයන හි
අරහත්තස්ස වත්තබ්බත්තාති. 

පටිපත්තිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අඤ්ඤතිත්ථියයපයයාලවග්ගවණ්ණනා 
41-48. අපරාපරං පරිවත්තමායනන වත්තසම්පන්යනන

සංසාරද්ධානපරිඤ්ඤාවයසයනව නිබ්බානස්ස පත්තබ්බත්තා වුත්තං – 

‘‘නිබ්බානං පත්වා පරිඤ්ඤාතං නාම යහොතී’’ති. නිබ්බානං පත්වාති

නිබ්බානප්පත්තියහතු. යහතුඅත්යථො හි අයං ත්වා-සද්යදො යථා – ‘‘ඝතං

පිවිත්වා බලං යහොති, සීහං දිස්වා භයං යහොතී’’ති. තස්මාති යස්මා 
අපරිඤ්යඤයයපරිජානනකිච්යචන නිබ්බානස්ස පත්තියා
අද්ධානපරිඤ්ඤාසිද්ධි ඤායති, තස්මා උපචාරවයසන නිබ්බානං
‘‘අද්ධානපරිඤ්ඤා’’ති වුච්චති යථා ‘‘හිමසන්ති සූරියං උග්ගයමතී’’ති. 

විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරිෙත්ථන්ති එත්ථ විජ්ජාති අග්ගමග්ගවිජ්ජා. 

විමුත්තීති අග්ගමග්ගසමාධි අධිප්යපයතො. යතසං ඵලං අඤ්ඤාති ආහ – 

‘‘විජ්ජාවිමුත්තිඵයලන අරහත්තං කථිත’’න්ති. යාථාවයතො ජානනයතො
පච්චක්ඛයතො දස්සනයතො ච ඤාණදස්සනන්ති ඉධ 

ඵලනිබ්බානපච්චයවක්ඛණා අධිප්යපතාති ආහ – ‘‘ඤාෙෙස්සයනන 

පච්චයවක්ඛො කථිතා’’ති. යසයසහීති රාග-විරාග-සංයයොජනප්පහාන-
අනුසයසමුග්ඝාත-අද්ධානපරිඤ්ඤා- ආසවක්ඛය-විජ්ජා-විමුත්ති-
ඵලසච්ඡිකිරියා-ඤාණදස්සන-අනුපාදාපරිනිබ්බානපයදහි. 
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අඤ්ඤතිත්ථියයපයයාලවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සූරියයපයයාලවග්ගවණ්ණනා 
49-62. යථා අරුණුග්ගං සූරියුග්ගමනස්ස එකන්තිකං පුබ්බනිමිත්තං, 

එවං කලයාණමිත්තතා අරියමග්ගපාතුභාවස්සාති සදිසූපමා අරුණුග්ගං

කලයාෙමිත්තතාෙ. කලයාණමිත්යතොති යචත්ථ අරියයො, අරිෙමග්යගො වා

දට්ඨබ්යබො සූරිෙපාතභායවො විෙ යතන විධූපනීයන්ධකාරවිධමනයතො. 

කුසලකත්තකමයතාඡන්යෙො ඡන්ෙසම්පො ඉතරඡන්දයතො සම්පන්නත්තා. 

කාරාපකඅප්පමාෙස්සාති සච්චපටියවධස්ස කාරාපකස්ස. එවං සබ්බත්යථව

සම්පදාසද්දාවියසසාධිගමයහතුතායයවදිතබ්බා. අඤ්යඤනපිආකායරනාති
‘‘වියවකනිස්සිත’’න්තිආදිආකාරයතො අඤ්යඤන 
‘‘රාගවිනයපරියයොසාන’’න්තිආදිනාආකායරන. 

සූරියයපයයාලවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. එකධම්මයපයයාලවග්ගාදිවණ්ණනා 
63-138. තථා තථාවුත්යතබුජ්ඣනකානංඅජ්ඣාසෙවයසන කථියතො, 

තස්මා‘‘වුත්යතොඑවඅත්යථො, කස්මාපුනවුත්යතො’’තින යචොයදතබ්බං. 

එකධම්මයපයයාලවග්ගාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අප්පමාෙයපෙයාලවග්යගො 

1. තථාගතසුත්තවණ්ණනා 
139. කාරාපකඅප්පමායෙො නාම‘‘ඉයමඅකුසලාධම්මාපහාතබ්බා, ඉයම

කුසලා ධම්මා උප්පායදතබ්බා’’ති
වුත්තවජ්යජතබ්බවජ්ජනසම්පායදතබ්බසම්පාදනවයසන පවත්යතො 

අප්පමායදො. එසාති අප්පමායදො. යලොකියෙොව. න යලොකුත්තයරො. අෙන්ති 

එසාති ච අප්පමාදයමව වදති. යතසන්ති චතුභූමකධම්මානං. 

පටිලාභකට්යඨනාතිපටිලාභාපනට්යඨන. 

තථාගතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පදසුත්තවණ්ණනා 
140. ජඞ්ගලානන්ති ජඞ්ගලවාසීනං. ජඞ්ගල-සද්යදො යචත්ථ

ථද්ධභාවසාමඤ්යඤන පථවීපරියායයො, න අනුපට්ඨානවිදූරයදසවාචී.

යතනාහ – ‘‘පථවීතලවාසීන’’න්ති. පදානං වුච්චමානත්තා 

‘‘සපාෙකපාොන’’න්ති වියසයසත්වා වුත්තං. සයමොධානන්ති

අන්යතොගධභාවං. යතනාහ – ‘‘ඔධානං උපක්යඛප’’න්ති, උපයනත්වා
පක්ඛිපිතබ්බන්ති අත්යථො. 

පදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3-10. කූටසුත්තාදිවණ්ණනා 
141-148. වස්සිකාය පුප්ඵං වස්සිකං යථා ‘‘ආමලකියා ඵලං

ආමලක’’න්ති. මහාතලස්මින්ති උපරිපාසායද. ‘‘ොනි කානිචී’’ති පයදහි 

ඉතරානිසමානාධිකරණානිභවිතුංයුත්තානීති ‘‘පච්චත්යත සාමිවචන’’න්ති

වත්වා තථා විභත්තිවිපරිණායමො කයතො. ‘‘තන්තාවුතාන’’න්ති පදං
නිද්ධාරයණ සාමිවචනන්ති තත්ථ ‘‘වත්ථානී’’ති වචනයසයසන අත්ථං

දස්යසතුං ‘‘අථවා’’තිආදි වුත්තං. 

කූටසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අප්පමාදවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. බලකරණීෙවග්යගො 

1. බලසුත්තවණ්ණනා 
149. කම්මානියයව කම්මන්තා යථා සුත්තන්තා. අරිෙං අට්ඨඞ්ගිකං 

මග්ගන්තිඑත්ථනානන්තරියකතායවිපස්සනාපිගහිතාඑවයහොතීතිවුත්තං 

‘‘සහවිපස්සන’’න්ති. 

2. බීජසුත්තවණ්ණනා 
150. පඤ්චවිධම්පි සමූහට්යඨන බීජගායමො නාම. තයෙවාති මූලබීජාදි 

එව. සම්පන්නන්ති සහජාතමූලවන්තං. නීලභාවයතො පට්ඨාොති
නීලභාවාපත්තියතො පට්ඨාය. 

3. නාගසුත්තවණ්ණනා 
151. බලං ගායහන්තීති අත්තයනො සරීරබලං ගායහන්ති. තං පන

නාගානං බලප්පත්ති එවාති ආහ – ‘‘බලං ගණ්හන්තී’’ති. 

සම්යභජ්ජමුඛද්වාරන්ති මහාසමුද්යදන සම්යභදගතමහානදීනං මුඛද්වාරං. 

නාගා කාෙං වඩ්යඪන්තීතිආදි යස්මා ච භගවතා උපමාවයසන ආභතං, 

තස්මා එවයමව යඛොති එත්ථාතිආදිනා උපමං සංසන්දති. ආගයතසූතිආදීසු
තීසුපයදසුභායවනභාවලක්ඛයණ. 

5. කුම්භසුත්තවණ්ණනා 
153. න පතිආවමතීතිචනිකුජ්ජිතභායවනඋදකවමයනොඝයටො, නතං

පුනමුයඛන ගණ්හාති.යතනාහ ‘‘නඅන්යතොපයවයසතී’’ති. 

7. ආකාසසුත්තවණ්ණනා 
155. යතයනතං වුත්තන්ති යතන අරියමග්ගස්ස ඉජ්ඣයනන එයතසං

සබ්යබසංයබොධිපක්ඛියධම්මානංඉජ්ඣනංවුත්තං. 
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8-9-10. පඨමයමඝසුත්තාදිවණ්ණනා 
156-158. පංසුරයජොජල්ලන්ති භූමියරණුසහජාතමලං. 

වාණිජයකොපයමතිවාණිජයකොපමපඨමසුත්යත චාපි. 

11-12. ආගන්තුකසුත්තාදිවණ්ණනා 
159-160. සහවිපස්සනස්ස අරියමග්ගස්ස භාවනාය ඉජ්ඣයනන එතං 

අභිඤ්ඤාපරිඤ්යඤයයාදිධම්මානං අභිඤ්ඤාපරිජානනාදීනං ඉජ්ඣනං 

වුත්තං ඛත්තියාදීනං විසයආදිකංකයරොන්තස්සකථායසජ්ජිතත්තා. 

බලකරණීයවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. එසනාවග්යගො 

1. එසනාසුත්තවණ්ණනා 
161. කාමානන්ති වත්ථුකාමකියලසකාමානං. කියලසකායමොපි හි

කාමිතන්ති පරිකප්පියතන විධිනා ච අධිකරායගහි එසනීයයො. භවානන්ති
තිණ්ණං ගතීනං. දිට්ඨිගතිකපරිකප්පිතස්ස බ්රහ්මචරියස්ස නිමිත්තභාවයතො 
මිච්ඡාදිට්ඨි‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්තිඅධිප්යපතා. 

2-11. විධාසුත්තාදිවණ්ණනා 
162-171. යසයයයොහමස්මීතිආදිනාතංතංවිභායගනධීයන්ති විධීයන්තීති 

විධා, මානයකොට්ඨාසා, මානට්ඨපනාවා. නීහනන්තීතිවිබායධන්ති. 

එසනාවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. ඔඝවග්යගො 

1-2. ඔඝසුත්තාදිවණ්ණනා 
172-173. වට්යට ඔහනන්ති ඔසීදායපන්තීති ඔඝා. රූපාරූපභයවති

රූපභයව ච අරූපභයව ච රූපාරූපතණ්යහොපනිස්සයා 

රූපාරූපාවචරකම්මනිබ්බත්තාඛන්ධා.යයොජනට්යඨන යෙොයගො. 

3-4. උපාදානසුත්තාදිවණ්ණනා 
174-175. කාමනවයසන උපාදියනයතො කාමුපාොනං. යතනාහ 

‘‘කාමග්ගහෙ’’න්ති. නාමකාෙස්සාති යවදනාදීනං චතුන්නං

අරූපක්ඛන්ධානං. ඝටනපබන්ධනකියලයසොති යහතුනා ඵලස්ස 
කම්මවට්ටස්ස විපාකවට්යටන දුක්ඛප්පබන්ධසඤ්ඤිතස්ස ඝටනස්ස

සම්බජ්ඣනස්ස නිබ්බත්තකකියලයසො. අන්තග්ගාහිකදිට්ඨි 
සස්සතුච්යඡදගායහො. 

උපාදානසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5-10. අනුසයසුත්තාදිවණ්ණනා 
176-181. ථාමගතට්යඨනාති සත්තසන්තායන ථිරභාවූපගමනභායවන. 

ථාමගතන්ති ච අඤ්යඤහි අසාධාරයණො කාමරාගාදීනංයයව ආයවණියකො

සභායවොදට්ඨබ්යබො. කාමරායගොවාතිකාමරායගො එවඅප්පහීයනො.යසොසති 

පච්චයලායභ උප්පජ්ජනාරහතාය සන්තායන අනුයසතීති අනුසයෙො. 

යසයසසුපීති පටිඝානුසයාදීසු. ඔරම්භායගො වුච්චති කාමධාතු
රූපාරූපභාවයතො යහට්ඨාභූතත්තා. තත්ථ පවත්තියා පච්චයභාවයතො 

ඔරම්භාගිොනි යථා ‘‘පච්ඡියයො යගොදුහයකො’’ති. සංයයොයජන්තීති 

සංයෙොජනානි, යහට්ඨා විය අත්යථො වත්තබ්යබො. උද්ධම්භායගො 
මහග්ගතභායගො, තස්සහිතානීතිසබ්බංයහට්ඨා වුත්තනයත්තානවුත්තන්ති
අධිප්පායයො. 

අනුසයසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඔඝවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මග්ගසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තං 

1. පබ්බතවග්යගො 

1.හිමවන්තසුත්තවණ්ණනා 
182. බුජ්ඣති චතුසච්චං අරියසාවයකො එතායාති යබොධං, ධම්මසාමග්ගී, 

අරියසාවයකො පන චතුසච්චං බුජ්ඣතීති යබොධි. අඞ්ගාති කාරණා  .යාය

ධම්මසාමග්ගියාති සම්බන්යධො .තණ්හාවයසන  පතිට්ඨානං, දිට්ඨිවයසන 

ආයූහනා. සස්සතදිට්ඨියා පතිට්ඨානං, උච්යඡදදිට්ඨියා ආයූහනා. ලීනවයසන 

පතිට්ඨානං, උද්ධච්චවයසන ආයූහනා. කාමසුඛානුයයොගවයසන පතිට්ඨානං, 

අත්තකිලමථානුයයොගවයසන ආයූහනා. ඔඝතරණසුත්තවණ්ණනායං (සං .

නි. 1.1) – 

‘‘කියලසවයසන පතිට්ඨානං, අභිසඞ්ඛාරවයසන ආයූහනා.
තණ්හාදිට්ඨීහි පතිට්ඨානං, අවයසසකියලසාභිසඞ්ඛායරහි ආයූහනා, 
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරවයසන පතිට්ඨානං, 
සබ්බයලොකියකුසලාභිසඞ්ඛාරවයසනආයූහනා’’ති– 

වුත්යතසු පකායරසු ඉධ අවුත්තානං වයසන යවදිතබ්යබො. 

කියලසසන්තානනිද්ොෙ උට්ඨහතීති එයතන 
සිඛාපත්තවිපස්සනාසහගතානම්පි සතිආදීනං යබොජ්ඣඞ්ගභාවං දස්යසති. 

චත්තාරීතිආදිනා මග්ගඵයලන සහගතානං. සත්තහි යබොජ්ඣඞ්යගහි 
භාවියතහි සච්චපටියවයධො යහොතීති කථමිදං ජානිතබ්බන්ති යචොදනං

සන්ධායාහ ‘‘ෙථාහා’’තිආදි. ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගාෙයෙො විොති එයතන
යබොධියබොජ්ඣඞ්ගසද්දානං සමුදායාවයවවිසයතං දස්යසති. 

යසනඞ්ගරථඞ්ගාෙයෙො විොති එයතන පුග්ගලපඤ්ඤත්තියා 
අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභාවංදස්යසති. 

යබොධාය සංවත්තන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගාති වුත්තං ‘‘කාරණත්යථො 

අඞ්ගසද්යදො’’ති. බුජ්ඣතීති යබොධි, යබොධියා එව අඞ්ගාති යබොජ්ඣඞ්ගාති

වුත්තං ‘‘බුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගා’’ති. විපස්සනාදීනං කාරණානං
බුජ්ඣිතබ්බානං සච්චානං අනුරූපං පච්චක්ඛභායවන පටිමුඛං අවිපරීතං
සම්මා බුජ්ඣන්තීති එවං වත්ථුවියසසදීපයකහි උපරිමග්යගහි
අනුබුජ්ඣන්තීතිආදිනා වුත්තයබොධිසද්යදහි නිප්පයදයසන වුත්තං 
‘‘බුජ්ඣනතාසාමඤ්යඤන සඞ්ගණ්හාතී’’ති. එත්ථ ච ලීනපතිට්ඨාන-
කාමසුඛල්ලිකානුයයොග-උච්යඡදාභිනියවසානං ධම්මවිචය-වීරියපීතිපධාන-
ධම්මසාමග්ගී පටිපක්යඛො. උද්ධච්චායූහනඅත්තකිලමථානුයයොග-
සස්සතාභිනියවසානං පස්සද්ධිසමාධි-උයපක්ඛාපධාන-ධම්මසාමග්ගී
පටිපක්යඛො. සති පන උභයත්ථාපි ඉච්ඡිතබ්බා. තථා හි සා සබ්බත්ථිකා
වුත්තා. 
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සං-සද්යදොපසංසායං.පුනයදවසුන්දයරොචඅත්යථොපීතිආහ ‘‘පසත්යථො

සුන්ෙයරො ච යබොජ්ඣඞ්යගො’’ති. අභිනිබ්බත්යතතීති අභිවිසිට්ඨභායවන

නිබ්බත්යතති සවියසසභාවං වදති. ‘‘එයක වණ්ෙෙන්තී’’ති වත්වා තත්ථ 
යථාවුත්තවියවකත්තයයතො අඤ්ඤං වියවකද්වයං උද්ධරිත්වා දස්යසතුං 

‘‘යත හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ඣානක්ඛයණ තාව කිච්චයතො 
වික්ඛම්භනවියවකනිස්සිතං, විපස්සනාක්ඛයණ අජ්ඣාසයයතො 
පටිප්පස්සද්ධිවියවකනිස්සිතංභායවතීති.යතනාහ–‘‘අනුත්තරංවියමොක්ඛං 
උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමී’’ති. තත්ථ තත්ථ නිච්ඡයතාය
කසිණජ්ඣානග්ගහයණන අනුප්පාදානම්පිගහණංදට්ඨබ්බං. 

හිමවන්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. කායසුත්තවණ්ණනා 
183. තිට්ඨන්ති එයතනාති ඨිති, කාරණං. 

කම්මඋතුචිත්තාහාරසඤ්ඤියතො චතුබ්බියධො පච්චයයො ඨිති එතස්සාති 

පච්චෙට්ඨිතියකො. ආහාරපච්චයසද්දා හි එකත්ථා. සුභම්පීති කාමච්ඡන්යදො
පච්චයයො, අසුයභ සුභාකායරන පවත්තනයතො සුභන්ති වුච්චති. යතන
කාරයණන පවත්තනකස්ස අඤ්ඤස්ස කාමච්ඡන්දස්ස නිමිත්තත්තා 

සුභනිමිත්තන්ති. සුභස්සාති යථාවුත්තස්ස සුභස්ස. ආරම්මෙම්පීති
සුභාකායරන, ඉට්ඨාකායරන වා ගය්හමානං රූපාදිආරම්මණම්පි

සුභනිමිත්තං වුත්තාකායරන. අනුපාෙමනසිකායරොති ආකඞ්ඛිතස්ස

හිතසුඛස්ස අනුපායභූයතො මනසිකායරො, තයතො එව උප්පථමනසිකායරොති

අයයොනියසොමනසිකායරො. තස්මින්ති යථානිද්ධාරියත කාමච්ඡන්දභූයත
තදාරම්මණභූයත ච දුවියධපි සුභනිමිත්යත. අට්ඨකථායං පන

‘‘සුභාරම්මයණ’’ඉච්යචව වුත්තං. අත්ථි, භික්ඛයව, සුභනිමිත්තන්තිආදීති 

ආදි-සද්යදනකාමච්ඡන්දනීවරණස්සආහාරදස්සනපාළිඋත්තානාති කත්වා

වුත්තං– ‘‘එවංසබ්බනීවරයෙසුයෙොජනා යවදිතබ්බා’’ති. 

පටියඝොපි පටිඝනිමිත්තං පුරිමුප්පන්නස්ස පච්ඡා උප්පජ්ජනකස්ස 

නිමිත්තභාවයතො. පටිඝාරම්මෙං නාම එකූනවීසති ආඝාතවත්ථුභූතා 

සත්තසඞ්ඛාරා. අරතීති පන්තයසනාසනාදීසු අරමණං. උක්කණ්ඨිතාති

උක්කණ්ඨභායවො. පන්යතසූති දූයරසු, විවිත්යතසු වා. අධිකුසයලසූති

සමථවිපස්සනාධම්යමසු. අරති රතිපටිපක්යඛො. අරතිතාති අරමණාකායරො. 

අනභිරතීති අනභිරතභායවො. අනභිරමොති අනභිරමණාකායරො. 

උක්කණ්ඨිතාතිඋක්කණ්ඨනාකායරො. පරිතස්සිතාතිඋක්කණ්ඨනවයසයනව
පරිතස්සනා. 

ආගන්තකං, න සභාවසිද්ධං. කාොලසිෙන්ති නාමකායය අලසභායවො. 

සම්යමොහවියනොෙනිෙං පන ‘‘තන්දීති ජාතිආලසිය’’න්ති වුත්තං. වෙතීති

එයතන අතිසීතාදිපච්චයා සඞ්යකොචාපත්තිං දස්යසති. ෙං සන්ධාෙ වුත්තං 
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කියලසවත්ථුවිභඞ්යග(විභ.අට්ඨ.857). තන්දීතිජාතිආලසියං. තන්දිෙනාති 

තන්දියනාකායරො. තන්දිමනකතාති තන්දියා අභිභූතචිත්තතා. අලසස්ස

භායවො ආලසයං. ආලසයායනාකායරො ආලසයාෙනා. ආලසයායිතස්සභායවො 

ආලසයායිතත්තං. ඉතිසබ්යබහිපිඉයමහිපයදහිකියලසවයසනකායාලසියං 
කථිතං. 

කියලසවයසනාතිසම්යමොහවයසන. කාෙවිනමනාතිකායස්සවිරූපයතො

නමනා. ජම්භනාති ඵන්දනා. පුනප්පුනං ජම්භනා විජම්භනා. ආනමනාති

පුරයතො නමනා. විනමනාති පච්ඡයතො නමනා. සන්නමනාති සමන්තයතො

නමනා. පෙමනාති යථා හි තන්තයතො උට්ඨිතයපසකායරො කිඤ්චියදව
උපරිට්ඨිතං ගයහත්වාඋජුංකායංඋස්සායපති, එවංකායස්සඋද්ධංඨපනා. 

බයාධිෙකන්ති උප්පන්නබයාධිතා. ඉති සබ්යබහිපි ඉයමහි පයදහි 
කියලසවයසනකායඵන්දනයමවකථිතං(විභ.අට්ඨ.858). 

භත්තපරිළායහොති භත්තවයසන පරිළාහුප්පත්ති. භුත්තාවිස්සාති

භුත්තවයතො. භත්තමුච්ඡාති භත්තයගලඤ්ඤං. අතිභුත්තපච්චයා හි

මුච්ඡාපත්යතො වියයහොති. භත්තකිලමයථොතිභුත්තපච්චයාකිලන්තභායවො. 

භත්තපරිළායහොතිභත්තදරයථො.කුච්ඡිපූරංභුත්තවයතොහි පරිළාහුප්පත්තියා

උපහතින්ද්රියයොවියයහොති, කායයොඛිජ්ජති. කාෙදුට්ඨුල්ලන්තිභුත්තභත්තං
නිස්සායකායස්ස අකම්මඤ්ඤතා. 

චිත්තස්ස ලීෙනාකායරොති ආරම්මයණ චිත්තස්ස සඞ්යකොචප්පත්ති. 

චිත්තස්ස අකලයතාති චිත්තස්ස ගිලානභායවො. ගිලායනොති අකල්ලයකො

වුච්චති. තථා චාහ ‘‘නාහං, භන්යත, අකල්ලයකො’’ති. අකම්මඤ්ඤතාති

චිත්තයගලඤ්ඤසඞ්ඛායතො අකම්මඤ්ඤනාකායරො. ඔලීෙනාති
ඔලීයනාකායරො. ඉරියාපථිකම්පි චිත්තං යස්ස වයසන ඉරියාපථං
සන්ධායරතුං අසක්යකොන්යතො ඔලීයති, තස්සතංආකාරං සන්ධාය වුත්තං 

‘‘ඔලීෙනා’’ති. දුතියපදං උපසග්යගන වඩ්ඪිතං. ලීනන්ති අවිප්ඵාරිකතාය 

සඞ්යකොචප්පත්තං. ඉතයර ද්යවආකාරනිද්යදසා. ථිනන්ති අවිප්ඵාරිකතාය

අනුස්සාහනා අසඞ්ගහනසඞ්ගහනං. ථියනාකායරො ථිෙනා. ථියිතත්තන්ති
ථියිතස්සආකායරො, අවිප්ඵාරිකතාති අත්යථො. 

යචතයසො අවූපසයමොති චිත්තස්ස අවූපසන්තතා අසන්නිසින්නභායවො.

යතනාහ – ‘‘අවූපසන්තාකායරො’’ති. අත්ථයතො පයනතන්ති ස්වායං
අවූපසන්තාකායරොවික්යඛපසභාවත්තා වික්යඛපයහතුතායචඅත්ථයතොඑතං
උද්ධච්චකුක්කුච්චයමව. 

විචිකිච්ඡාෙ ආරම්මෙධම්මා නාම ‘‘බුද්යධ කඞ්ඛතී’’තිආදිනා
ආගතඅට්ඨකඞ්ඛාවත්ථුභූතාධම්මා.යස්මාවිචිකිච්ඡා බයාපාදාදයයොවියඅනු
අනු උග්ගහණපච්චයා උප්පජ්ජති, තස්මා කඞ්ඛාට්ඨානීයං ආරම්මණයමව
දස්සිතං ‘‘විචිකිච්ඡායආරම්මණධම්මා’’ති. යස්මා පුරිමුප්පන්නා විචිකිච්ඡා
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පටුන 

පච්ඡා විචිකිච්ඡාය පච්චයයො යහොති, තස්මා විචිකිච්ඡාපි 
විචිකිච්ඡාට්ඨානීයධම්මා යවදිතබ්බා. තත්රායං වචනත්යථො – තිට්ඨන්ති 

පවත්තන්ති එත්ථාති ඨානීයා, විචිකිච්ඡා එව ඨානීයා විචිකිච්ඡාට්ඨානීො. 
අට්ඨකථායං පන ආරම්මණස්සපි තත්ථ වියසසපච්චයතං උපාදාය 

‘‘කාමච්ඡන්යෙො විචිකිච්ඡාති ඉයම ද්යව ධම්මා ආරම්මයෙන කථිතා’’ති
වුත්තං. සුභනිමිත්තස්ස හි පච්චයභාවමත්තං සන්ධායයතං වුත්තං, තථාපි
යථා ‘‘පටිඝම්පි පටිඝනිමිත්ත’’න්ති කත්වා ‘‘බයාපායදො උපනිස්සයයන
කථියතො’’ති වුත්තං, එවං සුභම්පි සුභනිමිත්තන්ති කත්වා කාමච්ඡන්යදො 

උපනිස්සයයන කථියතොති සක්කා විඤ්ඤාතුං. යසසා 
ථිනමිද්ධඋද්ධච්චකුක්කුච්චානි. තත්ථ ථිනමිද්ධං අඤ්ඤමඤ්ඤං
සහජාතාදිවයසන පච්චයයො, තථා උද්ධච්චකුක්කුච්චන්ති. උභයයසම්පි

උපනිස්සයයකොටියාපච්චයභායව වත්තබ්බයමවනත්ථීතිආහ ‘‘සහජායතන

චඋපනිස්සයෙන චා’’ති. 

යස්මා සති නාම ‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’තිආදිනා යතසං යතසං
ධම්මානං අනුස්සරණවයසන වත්තති, තස්මා යත ධම්මා 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගට්ඨානීයානාම.යලොකුත්තරධම්යමචඅනුස්සවාදිවයසන

ගයහත්වාතථා පවත්තයතව.යතනවුත්තං ‘‘සතිො’’තිආදි. 

යකොසල්ලං වුච්චති පඤ්ඤා, තයතො උප්පන්නා යකොසල්ලසම්භූතා.

අනවජ්ජසුඛවිපාකාතිඅනවජ්ජාහුත්වාසුඛවිපාකා විපච්චනකා.පදද්වයයන
පච්චයයතො සභාවයතො කිච්චයතො ඵලයතො කුසලධම්මං දස්යසති. 

අකුසලනිද්යදයසපි එයසව නයයො. සාවජ්ජාති ගාරය්හා. අනවජ්ජාති

අගාරය්හා. හීනා ලාමකා. පණීතා යසට්ඨා. කණ්හා කාළකාඅසුද්ධා. සුක්කා 

ඔදාතා සුද්ධා. පටිභාග-සද්යදො පඨයම විකප්යප සදිසයකොට්ඨාසත්යථො, 
දුතියය පටිපක්ඛයකොට්ඨාසත්යථො, තතියය
නිග්ගයහතබ්බපටිපක්ඛයකොට්ඨාසත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

කුසලකිරියාය ආදිකම්මභායවන පවත්තවීරියං ධිතිසභාවතාය ධාතූති 

වුත්තන්තිආහ ‘‘ආරම්භධාතූතිපඨමාරම්භවීරිෙ’’න්ති. ලද්ධායසවනංවීරියං

බලප්පත්තං හුත්වා පටිපක්ඛං විධමතීති ආහ – ‘‘නික්කමධාතූති

යකොසජ්ජයතො නික්ඛන්තත්තා තයතො බලවතර’’න්ති. 
අධිමත්තාධිමත්තතරානං පටිපක්ඛධම්මානං විධමනසමත්ථං

පටුපටුතරාදිභාවප්පත්තං යහොතීතිආහ– ‘‘පරක්කමධාතූතිපරංපරංඨානං

අක්කමනතාෙතයතොපි බලවතර’’න්ති. 

තිට්ඨති පවත්තති එත්ථාති ඨානීයා. ආරම්මණධම්මා, 

පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස ඨානීයාති පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගට්ඨානීොති ‘‘පීතිො 

ආරම්මෙධම්මා’’ති වුත්තං. යස්මා අපරාපරුප්පත්තියා පීතිපි තථා 
වත්තබ්බතං ලභතීති වුත්තං විසුද්ධිමග්යග ‘‘පීතියා එව තං නාම’’න්ති. 

ෙරථපස්සද්ධීති දරයථො කියලසපරිළායහො, යසො පස්සම්භති එතායාති 
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දරථපස්සද්ධි, කායපස්සද්ධියා යවදනාදිඛන්ධත්තයස්ස විය රූපකායස්සපි 
පස්සම්භනං යහොති, චිත්තපස්සද්ධියා චිත්තස්යසව පස්සම්භනං, තයතො
එයවත්ථ භගවතා ලහුතාදීනං විය දුවිධතා වුත්තා. තථා සමාහිතාකාරං

සල්ලක්යඛත්වා ගය්හමායනො සමයථොව සමථනිමිත්තං, තස්ස
ආරම්මණභූතං පටිභාගනිමිත්තම්පි. විවිධං අග්ගං එතස්සාති බයග්යගො, 
වික්යඛයපො. තථා හි යසො අනවට්ඨානරයසො භන්තතාපච්චුපට්ඨායනො

වුත්යතො.එකග්ගභාවයතොබයග්ගපටිපක්යඛොති අබයග්යගො, සමාධි, යසොඑව

නිමිත්තන්තිපුබ්යබවියවත්තබ්බං. යතනාහ ‘‘තස්යසවයවවචන’’න්ති. 

යයො ආරම්මයණ ඉට්ඨානිට්ඨාකාරං අනාදියිත්වා ගයහතබ්යබො
මජ්ඣත්තාකායරො, යයො ච පුබ්යබ උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස
භාවනාවයසන උප්පන්යනො මජ්ඣත්තාකායරො, දුවියධොපි යසො උයපක්ඛාය

ආරම්මණධම්යමොති අධිප්යපයතොති ආහ – ‘‘අත්ථයතො පන

මජ්ඣත්තාකායරො උයපක්ඛාට්ඨානීො ධම්මාති යවදිතබ්යබො’’ති. 

ආරම්මයෙන කථිතා ආරම්මණස්යසව යතසං වියසසපච්චයභාවයතො. 

යසසාතිවීරියාදයයොචත්තායරොධම්මා. යතසඤ්හිඋපනිස්සයයොවසාතිසයයො
ඉච්ඡිතබ්යබොති. 

කායසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සීලසුත්තවණ්ණනා 
184. ඛීොසවස්ස යලොකුත්තරං සීලං නාම මග්ගඵලපරියාපන්නා

සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවා සීලලක්ඛණප්පත්තා තදඤ්යඤ යචතනාදයයො. 

යලොකිෙං පන කිරියාබයාකතචිත්තපරියාපන්නං චාරිත්තසීලං, 
වාරිත්තසීලස්ස පන සම්භයවො එව නත්ථි විරමණවයසන පවත්තියා
අභාවයතො.‘‘පුබ්බභාගසීලංයලොකියසීල’’න්තියකචි. 

චක්ඛුෙස්සනන්ති චක්ඛූහි දස්සනං. ලක්ඛෙස්ස ෙස්සනන්ති
සභාවධම්මානං සඞ්ඛතානං පච්චත්තලක්ඛණස්ස ඤාතපරිඤ්ඤාය, 
අනිච්චාදිසාමඤ්ඤලක්ඛණස්ස තීරණපරිඤ්ඤාය දස්සනං. පජහන්යතොපි හි
යත පහාතබ්බාකාරයතො පස්සති නාම. නිබ්බානස්ස තථලක්ඛණං 

මග්ගඵයලහි දස්සනං, තං පන පටිවිජ්ඣනං. ඣායනන පථවීකසිණාදීනං, 

අභිඤ්ඤාහිරූපානංදස්සනම්පි ඤාෙෙස්සනයමව. චක්ඛුෙස්සනංඅධිප්යපතං 

සවනපයිරුපාසනානං පරයතො ගහිතත්තා. පඤ්හපයිරුපාසනන්ති
පඤ්හපුච්ඡනවයසන පයිරුපාසනං අඤ්ඤකම්මත්ථාය උපසඞ්කමනස්ස
යකවලංඋපසඞ්කමයනයනවයජොතිතත්තා. 

අරියානං අනුස්සති නාම ගුණවයසන, තත්ථාපි
ලද්ධඔවාදාවජ්ජනමුයඛන යථාභූතසීලාදිගුණානුස්සරණන්ති දස්යසතුං 

‘‘ඣානවිපස්සනා’’තිආදි වුත්තං. අඤ්යඤසංයෙව සන්තියකති අරියයහි

අඤ්යඤසං සාසනිකානංයයව සන්තියක. යතනාහ – ‘‘අනුපබ්බජ්ජා
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නාමා’’ති. අඤ්යඤසූති සාසනියකහිඅඤ්යඤසුතාපසපරිබ්බාජකාදීසු.තත්ථ
හිපබ්බජ්ජාඅරියානං අනුපබ්බජ්ජානාමනයහොතීතිවුත්තං. 

සතසහස්සමත්තා අයහසුං සමන්තපාසාදිකත්තා මහායථරස්ස. 

ලඞ්කාදීයපති නිස්සයසීයසන නිස්සිතසල්ලක්ඛණං. න හි පබ්බජ්ජා

දීපපටිලද්ධා, අථ යඛො දීපනිවාසිආචරියපටිලද්ධා. මහින්ෙ…යප.…

පබ්බජන්තිනාම තස්සපරිවාරතාය පබ්බජ්ජායාති. 

සරතීති තං ඔවාදානුසාසනිධම්මං චින්යතති චිත්යත කයරොති. 

විතක්කාහතං කයරොතීති පුනප්පුනං පරිවිතක්කයනන තදත්ථං

විතක්කනිප්ඵාදිතංකයරොති. ආරද්යධො යහොතීතිසම්පාදියතොයහොති.තංපන

සම්පාදනං පාරිපූරි එවාති ආහ ‘‘පරිපුණ්යෙො යහොතී’’ති. තත්ථාති 

යථාවුත්යතධම්යම. ඤාෙචාරවයසනාතිඤාණස්සපවත්තනවයසන. යතසං

යතසං ධම්මානන්ති තස්මිං තස්මිං ඔවාදධම්යම ආගතානං 

රූපාරූපධම්මානං. ලක්ඛෙන්ති වියසසලක්ඛණං සාමඤ්ඤලක්ඛණඤ්ච. 

පවිචිනතීති ‘‘ඉදං රූපං එත්තකං රූප’’න්තිආදිනා විචයං ආපජ්ජති. 

ඤාෙඤ්ච යරොයපතීති ‘‘අනිච්චං චලං පයලොකං පභඞ්ගූ’’තිආදිනාඤාණං

පවත්යතති. වීමංසනං…යප.… ආපජ්ජතීති
රූපසත්තකාරූපසත්තකක්කයමන විපස්සනං පච්චක්ඛයතො විය
අනිච්චතාදීනංදස්සනංසම්මසනං ආපජ්ජති. 

උභෙම්යපතන්ති ඵලානිසංසාති වුත්තද්වයං. අත්ථයතො එකං 

පරියායසද්දත්තා. පටිකච්චාති පයගව. මරෙකායලති මරණකාලසමීයප. 

සමීපත්යථහිඉදංභුම්මන්තිආහ ‘‘මරෙස්ස ආසන්නකායල’’ති. 

යසො තිවියධො යහොති ඤාණස්ස තික්ඛමජ්ඣමුදුභායවන. යතනාහ 

‘‘කප්පසහස්සායුයකසූ’’තිආදි. උපහච්චපරිනිබ්බායී නාම ආයුයවමජ්ඣං

අතික්කමිත්වා පරිනිබ්බායනයතො. ෙත්ථකත්ථචීතිඅවිහාදීසුයත්ථකත්ථචි. 

සප්පයෙොයගනාති විපස්සනාඤාණසඞ්ඛාරසඞ්ඛායතන පයයොයගන, සහ 
විපස්සනාපයයොයගනාති අත්යථො. සුද්ධාවාසභූමියං උද්ධංයයව

මග්ගයසොයතො එතස්සාති උද්ධංයසොයතො. පටිසන්ධිවයසන අකනිට්ඨභවං

ගච්ඡතීති අකනිට්ඨගාමී. 

අවිහාදීසු වත්තමායනොපි එකංසයතො උද්ධංගමනාරයහො පුග්ගයලො 

අකනිට්ඨගාමී එව නාමාති වුත්තං ‘‘එයකො උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨගාමීති 

පඤ්චයහොන්තී’’ති. යතසන්තිනිද්ධාරයණසාමිවචනං. උද්ධංයසොතභාවයතො
යදිපි යහට්ඨිමාදීසුපි අරියභූමි නිබ්බත්තයතව, තථාපි තත්ථ භූමීසු ආයුං 
අග්ගයහත්වා අකනිට්ඨභයව ආයුවයසයනව යසොළසකප්පසහස්සායුකතා
දට්ඨබ්බා. ‘‘සත්ත ඵලා සත්තානිසංසා පාටිකඞ්ඛා’’ති වුත්තත්තා 

‘‘අරහත්තමග්ගස්ස පුබ්බභාගවිපස්සනා යබොජ්ඣඞ්ගා කථිතා’’ති වුත්තං.

සත්තන්නම්පිසහභායවොලබ්භතීති ‘‘අපුබ්බංඅචරිමංඑකචිත්තක්ඛණිකා’’ති
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පටුන 

වුත්තං. තයිදං පාළියං තත්ථ තත්ථ ‘‘තස්මිං සමයය’’ති ආගතවචයනන

විඤ්ඤායති, යබොජ්ඣඞ්ගානං පන නානාසභාවත්තා ‘‘නානාලක්ඛො’’ති
වුත්තං. 

සීලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. වත්ථසුත්තවණ්ණනා 
185. ‘‘සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’’ති එවං යච මය්හං යහොතීති

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො නාම යසට්යඨො උත්තයමො පවයරො, තස්මාහං 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගසීයසනඵලසමාපත්තිංඅප්යපත්වාවිහරිස්සාමීතිඑවංයච

මය්හං පුබ්බභායගයහොතීතිඅත්යථො. ‘‘අප්පමායෙො’’තිඑවංමය්හං යහොතීති
ස්වායං සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, සබ්බයසො පමාණකරකියලසාභාවයතො 
අප්පමාණධම්මාරම්මණයතො ච අප්පමායණොති එවං මය්හං

අන්යතොසමාපත්තියං අසම්යමොහවයසන යහොති. සුපරිපුණ්යෙොති
භාවනාපාරිපූරියා සුට්ඨ පරිපුණ්යණොති එවං මය්හං අන්යතොසමාපත්තියං

අසම්යමොහවයසන යහොතීති. තිට්ඨතීති යථාකාලපරිච්යඡදසමාපත්තියා
අවට්ඨායනන තප්පරියාපන්නතාය සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති

පටිබන්ධවයසන. උප්පාෙං අනාවජ්ජිතත්තාති උප්පාදස්ස අනාවජ්ජයනන 
අසමන්නාහායරන. උප්පාදසීයසන යචත්ථ උප්පාදවන්යතොව සඞ්ඛාරා

ගහිතා. අනුප්පාෙන්ති නිබ්බානං උප්පාදාභාවයතො උප්පාදවන්යතහි ච 

විනිස්සටත්තා. පවත්තන්ති විපාකප්පවත්තං. අප්පවත්තන්ති නිබ්බානං

තප්පටික්යඛපයතො. නිමිත්තන්ති සබ්බසඞ්ඛාරනිමිත්තං. අනිමිත්තන්ති

නිබ්බානං. සඞ්ඛායරති උප්පාදාදිඅනාමසයනනයකවලයමවසඞ්ඛාරගහණං. 

විසඞ්ඛාරන්ති නිබ්බානං. ආවජ්ජිතත්තා ආවජ්ජිතකාලයතොපට්ඨායආරබ්භ 

පවත්තියා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තිට්ඨති. අට්ඨහාකායරහීති අට්ඨහි

කාරයණහි. ජානාතීති සමාපත්තියතො වුට්ඨිතකායල පජානාති. 

අට්ඨහාකායරහීති උප්පාදාවජ්ජනාදීහි යචව අනුප්පාදාවජ්ජනාදීහි ච

වුත්තාකාරවිපරීයතහි අට්ඨහි ආකායරහි චවන්තං සමාපත්තිවයසන

අනවට්ඨානයතොපිගච්ඡන්තං චවතීතියථයරො පජානාතීති. 

ඵලයබොජ්ඣඞ්ගාති ඵලසමාපත්තිපරියාපන්නා යබොජ්ඣඞ්ගා. කිං පන

යත විසුං විසුං පවත්තන්තීති ආහ ‘‘ෙො හී’’තිආදි. සීසං කත්වාති පධානං

යසට්ඨංකත්වා. තෙන්වොතිතදනුගතා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගංඅනුගච්ඡනකා.
තඤ්ච යඛො තථා කත්වා ධම්මං පච්චයවක්ඛණවයසන. යකචි පන ‘‘තං
පච්චයවක්ඛණාදිකංකත්වා’’තිවදන්ති. 

වත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. භික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 
186. යබොධාොති එත්ථ යබොයධො නාම බුජ්ඣනං, තං පන කිස්ස

යකනාති පුච්ඡන්යතො ‘‘කිං බුජ්ඣනත්ථාො’’ති වත්වා තං දස්යසන්යතො 
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‘‘මග්යගනා’’තිආදිමාහ. මග්යගන නිබ්බානං බුජ්ඣනත්ථාය සංවත්තන්ති, 
පච්චයවක්ඛණායකතකිච්චතංබුජ්ඣනත්ථායසංවත්තන්ති, පඨමවිකප්යප 

සච්ඡිකිරියාභිසමයයො එව දස්සියතොති යතන අතුට්යඨ ‘‘මග්යගන වා’’ති

දුතියවිකප්පමාහ. වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතන්ති පයදහි සබ්බං

මග්ගකිච්චං තස්ස ඵලඤ්ච දස්සිතං. නියරොධනිස්සිතන්ති ඉමිනා

නිබ්බානසච්ඡිකිරියා. කාමාසවාපිචිත්තංවිමුච්චතීතිආදිනාකියලසප්පහානං. 

විමුත්තස්මිංවිමුත්තමිතිඤාෙංයහොතීතිආදිනාපච්චයවක්ඛණා දස්සිතා. 

භික්ඛුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6-7. කුණ්ඩලියසුත්තාදිවණ්ණනා 
187-188. නිබද්ධවාසවයසන ආරායම නිසීදනසීයලොති ආරාමනිසාදී. 

පරිසංඔගාළ්යහොහුත්වාචරතීති පරිසාවචයරොතිආහ– ‘‘යෙොපනා’’තිආදි. 

එවන්ති ඉමිනාකායරන. ගහෙන්ති නිග්ගහණං. යතන පුච්ඡාපදස්ස අත්ථං

විවරති. නිබ්යබඨනන්තිනිග්ගහනිබ්යබඨනං.යතනවිස්සජ්ජනපදස්සඅත්ථං 

විවරති. ඉමිනානයෙනාතිඑයතන‘‘ඉතිවායදො’’තිඑත්ථ ඉති-සද්දස්සඅත්ථං

දස්යසති. උපාරම්භාධිප්පායයො වදති එයතනාති වායෙො, යදොයසො. ඉතිවායෙො

යහොතීතිඑවංඉමස්ස උපරිවාදායරොපනංයහොති. ඉතිවාෙප්පයමොක්යඛොතිඑවං
තයතො පයමොක්යඛො යහොති. එවං වාදප්පයමොක්ඛානිසංසං පයරහි
ආයරොපිතයදොසස්ස නිබ්යබඨනවයසන දස්යසත්වා ඉදානි

යදොසපයවදනවයසනදස්යසතුං ‘‘අෙං පුච්ඡාෙයෙොයසො’’තිආදිවුත්තං. 

එත්තකංඨානන්තිආදියතොපට්ඨායයාව ‘‘තීණිසුචරිතානී’’තිඑත්තකං

ඨානං. ඉමං යෙසනන්ති ‘‘ඉන්ද්රියසංවයරො යඛො’’තිආදිනයප්පවත්තං ඉමං

යදසනං. නාභිජ්ඣාෙතීති න අභිජ්ඣායති. නාභිහංසතීති න අභිතුස්සති. 

යගොචරජ්ඣත්යත ඨිතං යහොතීති කම්මට්ඨානාරම්මයණ සමාධානවයසන

ඨිතං යහොති අවට්ඨිතං. යතනාහ ‘‘සුසණ්ඨිත’’න්ති. සුසණ්ඨිතන්ති සම්මා

අවික්යඛපවයසන ඨිතං. කම්මට්ඨානවිමුත්තිොති 
කම්මට්ඨානානුයුඤ්ජනවයසනපටිපක්ඛයතොනීවරණයතොවිමුත්තියා.සුට්ඨ

විමුත්තන්ති සුවිමුත්තං.තස්මිං අමනාපරූපදස්සයන න මඞ්කු විලක්යඛොන

යහොති. කියලසවයසන යදොසවයසන. අට්ඨිතචිත්යතො අථද්ධචිත්යතො.

යකොයවයසන හි චිත්තං ථද්ධං යහොති, න මුදුකං. අදීනමානයසොති
යදොමනස්සවයසන යයො දීනභායවො, තදභායවන නිද්යදොසමානයසො. 

අපූතිචිත්යතොතිබයාපජ්ජාභායවන සීතිභූතචිත්යතො. 

ඉයමසු ඡසු ද්වායරසු අට්ඨාරස දුච්චරිතානි යහොන්ති පච්යචකං 

කායවචීමයනොදුච්චරිතයභයදන. තානි විභායගන දස්යසතුං ‘‘කථ’’න්තිආදි

වුත්තං. තත්ථ ඉට්ඨාරම්මයෙ ආපාථගයතති නයදානමත්තයමතං. යතන
‘‘අනිට්ඨාරම්මයණ ආපාථගයත යදොසං උප්පායදන්තස්සා’’තිආදිනා
තිවිධදුච්චරිතං නීහරිත්වා වත්තබ්බං, තථා ‘‘මජ්ඣත්තාරම්මයණ යමොහං
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උප්පායදන්තස්සා’’තිආදිනාච.මයනොදුච්චරිතාදිසාමඤ්යඤන පනතීණියයව
දුච්චරිතානියහොන්තීතියවදිතබ්බං. 

පඤ්ඤත්තිවයසනාතිවත්ථුං අනාමසිත්වා පිණ්ඩගහණමුයඛනයකවලං

පඤ්ඤත්තිවයසයනව. භාවනාපටිසඞ්ඛායනති භාවනාසිද්යධ පටිසඞ්ඛායන, 

භාවනාය පටිසඞ්ඛායන වාති අත්යථො. ඉමානීති යථාවුත්තානි

ඡද්වාරාරම්මණානි. දුච්චරිතානීති දුච්චරිතකාරණානි. අප්පටිසඞ්ඛායන

ඨිතස්ස දුච්චරිතානි සුචරිතානි කත්වා. පරිොයමතීති පරිවත්යතති

දුච්චරිතානි තත්ථ අනුප්පායදත්වා සුචරිතානි උප්පායදන්යතො. එවන්ති 

වුත්තප්පකායරන. ඉන්ද්රිෙසංවයරො…යප.… යවදිතබ්යබො 
ඉන්ද්රියසංවරසම්පාදනවයසන තිණ්ණං සුචරිතානං සිජ්ඣනයතො. යතනාහ 

‘‘එත්තාවතා’’තිආදි. එත්තාවතාතිආදියතො පට්ඨාය යාව ‘‘තීණි සුචරිතානි

පරිපූයරන්තී’’ති පදං, එත්තාවතා. සීලානුරක්ඛකං ඉන්ද්රිෙසංවරසීලන්ති
චතුපාරිසුද්ධිසීලස්ස අනුරක්ඛකං ඉන්ද්රියසංවරසීලං කථිකං. කථං පන
තයදවතස්සඅනුරක්ඛකංයහොතීති? අපරාපරුප්පත්තියාඋපනිස්සයභාවයතො. 

තීණි සීලානීති ඉන්ද්රියසංවර-ආජීවපාරිසුද්ධි-පච්චයසන්නිස්සිත-සීලානි. 

යලොකුත්තරමිස්සකාති යලොකියාපි යලොකුත්තරාපි යහොන්තීති අත්යථො. 

සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ්ගානන්ති යලොකුත්තරානං සත්තන්නං 

යබොජ්ඣඞ්ගානං. මූලභූතා සතිපට්ඨානා පුබ්බභාගා, යත සන්ධාය වුත්තං
‘‘චත්තායරො යඛො, කුණ්ඩලිය, සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත

යබොජ්ඣඞ්යග පරිපූයරන්තී’’ති. යතපීති යථාවුත්තසතිපට්ඨානා. 

සතිපට්ඨානමූලකා යබොජ්ඣඞ්ගාති යලොකියසතිපට්ඨානමූලකා 

යබොජ්ඣඞ්ගාව. පුබ්බභාගාවාතිඑත්ථයකචි‘‘පුබ්බභාගා චා’’තිපාඨංකත්වා
‘‘පුබ්යබව යලොකුත්තරා පුබ්බභාගා චා’’ති අත්ථං වදන්ති. 

විජ්ජාවිමුත්තිමූලකාති ‘‘සත්ත යඛො, කුණ්ඩලිය, යබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා
බහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිං පරිපූයරන්තී’’ති එවං වුත්තා යබොජ්ඣඞ්ගා 
යලොකුත්තරාවවිජ්ජාවිමුත්තිසහගතභාවයතො. 

කුණ්ඩලියසුත්තාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උපවානසුත්තවණ්ණනා 
189. පච්චත්තන්ති කරණනිද්යදයසො අයන්ති ආහ – ‘‘අත්තනාවා’’ති. 

කුරුමායනොයෙවාති උප්පායදන්යතො එව. කම්මට්ඨානවිමුත්තිො සුට්ඨු

විමුත්තන්තිකම්මට්ඨානමනසිකායරන නීවරණානංදූරීභාවයතොයතහිසුට්ඨ

විමුත්තං. අත්ථං කරිත්වාතිභාවනාමනසිකාරංඋත්තමංකත්වා. ‘‘මහාවත

යමඅයංඅත්යථො උප්පන්යනො’’ති අත්ථියකොහුත්වා. 

9. පඨමඋප්පන්නසුත්තවණ්ණනා 
190. තථාගතස්ස පාතභාවාතිආදිනා බුද්ධුප්පාදකායල එව

යබොජ්ඣඞ්ගරතනපටිලායභොතිදස්යසති. 
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පටුන 

පබ්බතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ගිලානවග්යගො 

1-3. පාණසුත්තාදිවණ්ණනා 
192-194. යෙසන්ති යයසං සත්තානං. චත්තායරො ඉරිොපථා අත්ථි 

ලබ්භන්ති තදුපගසරීරාවයවලායභන. එතන්ති ‘‘චත්තායරො ඉරියාපයථ
කප්යපන්තී’’ති එතං වචනං. ‘‘වියවකනිස්සිත’’න්තිආදිවචනයතො 

‘‘සහවිපස්සනයක මග්ගයබොජ්ඣඞ්යග’’ඉච්යචව වුත්තං. දුතිෙතතිොනි 

උත්තානත්ථායනව යහට්ඨාවුත්තනයත්තා. 

4-10. පඨමගිලානසුත්තාදිවණ්ණනා 
195-201. විසුද්ධං අයහොසි විසභාගධාතුක්යඛොභං වූපසයමන්තං.

යතනාහ – ‘‘යපොක්ඛරපත්යත …යප.… විනිවත්තිත්වා ගයතො’’ති. එයසව

නයෙො පාළියතො අත්ථයතො ච චතුත්යථන පඤ්චමඡට්ඨානං සමානත්තා. 

විසරුක්ඛවාතසම්ඵස්යසනාති විසරුක්ඛසන්නිස්සිතවාතසම්ඵස්යසන. 

මන්ෙසීතජයරොති මුදුයකො සීතජයරො. යසසන්ති වුත්තාවයසසං. සබ්බත්ථාති 
සත්තමාදීසුචතූසු. 

ගිලානවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. උොයිවග්යගො 

1-2. යබොධායසුත්තාදිවණ්ණනා 
202-203. කිත්තයකන නු යඛො කාරයණන බුජ්ඣනකඅඞ්ගා නාම

වුච්චන්ති බුජ්ඣනකස්ස පුග්ගලස්ස අඞ්ගාති වත්තබ්බතං ලභන්ති. 

මිස්සකයබොජ්ඣඞ්ගා කථිතා සහවිපස්සනා මග්ගයබොජ්ඣඞ්ගා කථිතාති

කත්වා. ධම්මපරිච්යඡයෙො කථියතො ගණනාමත්යතන පරිච්ඡින්දිත්වා
වුත්තත්තානභූමන්තරපරිච්යඡයදො, විපස්සනාදිපරිච්යඡයදොවා. 

3-5. ඨානියසුත්තාදිවණ්ණනා 
204-206. කාමරායගන ගධිතබ්බට්ඨානභූතා කාමරාගට්ඨානියාති ආහ 

‘‘ආරම්මෙධම්මාන’’න්ති. ‘‘මනසිකාරබහුලීකාරා’’ති වුත්තත්තා 

‘‘ආරම්මයෙයනව කථිත’’න්ති වුත්තං. වුත්තපරිච්යඡයෙොති එයතන න
යකවලං ආරම්මණවයසයනව, අථ යඛො උපනිස්සයවයසනයපත්ථ අත්යථො
ලබ්භතීති දස්යසති. පඨමවග්ගස්ස හි දුතියයසුත්යත උපනිස්සයවයසයනව

අත්යථො දස්සියතො. මිස්සකයබොජ්ඣඞ්ගාකථිතා අවිභායගයනවකථිතත්තා. 

අපරිහානියෙතිතීහිසික්ඛාහි අපරිහානාවයහ. 

6-7. තණ්හක්ඛයසුත්තාදිවණ්ණනා 
207-208. ‘‘යසො මං පුච්ඡිස්සතී’’ති අධිප්පායයන භගවතා

ඔසාපිතයෙසනං. පත්ථටත්තා භාවනාපාරිපූරියා විත්ථාරිතං ගතත්තා. 

මහන්තභාවන්ති භාවනාවයසයනව මහත්තං ගතත්තා. තයතො එව 
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වඩ්ඪිප්පමාො. නීවරණවිගයම සම්භවයතො පච්චයයතො බයාපායදො විගයතො

යහොතීති ආහ – ‘‘නීවරොනං දූරීභායවන බයාපාෙවිරහිතත්තා’’ති. 

තණ්හාමූලකන්ති තණ්හාපච්චයං. යඤ්හි තණ්හාසහගතං අසහගතම්පි 

තණ්හං උපනිස්සාය නිප්ඵන්නං, සබ්බං තං තණ්හාමූලකං. පහීෙති 

අනුප්පාදප්පහායනන. තණ්හාදීනංයෙව ඛො, න යතසං සඞ්ඛාරානං ඛයා. 

එයතහි තණ්හක්ඛයාදිපයදහි. 

8. නිබ්යබධභාගියසුත්තවණ්ණනා 
209. නිබ්බිජ්ඣන්තීතිනිබ්යබධා, නිබ්බිජ්ඣනධම්මා ධම්මවිනයාදයයො, 

තප්පරියාපන්නතාය නිබ්යබධභායග ගයතො නිබ්යබධභාගියයො, තං 

නිබ්යබධභාගිෙං. යතනාහ ‘‘නිබ්බිජ්ඣනයකොට්ඨාසිෙ’’න්ති. භායවත්වා 

ඨියතන චිත්යතන. විපස්සනාමග්ගම්පි ගයහත්වා ‘‘මග්ගයබොජ්ඣඞ්ගා

මිස්සකා’’ති වුත්තා. යතහීති යබොජ්ඣඞ්යගහි භාවිතං චිත්තං. යත වා 

යබොජ්ඣඞ්යග භායවත්වා ඨිතං චිත්තං නාම ඵලචිත්තං, තස්මා 

නිබ්බත්තිතයලොකුත්තරයමව. තම්පීති ඵලචිත්තම්පි මග්ගානන්තරතාය 

මග්ගනිස්සිතං කත්වා මිස්සකයමව කයථතං වට්ටති ‘‘යබොධාය
සංවත්තන්තී’’ති වුත්තත්තා. 

9. එකධම්මසුත්තවණ්ණනා 
210. සංයෙොජනසඞ්ඛාතා විනිබන්ධාති කාමරාගාදිසංයයොජනසඤ්ඤිතා

බන්ධනා. පරිනිට්ඨයපත්වා ගහොති ගිලිත්වා විය පරිනිට්ඨයපත්වා
ගහණාකාරා. 

10. උදායිසුත්තවණ්ණනා 
211. බහුකතං වුච්චතිබහුකායරොබහුමායනො, නත්ථිඑතස්සබහුකතන්ති 

අබහුකයතො, අකතබහුමායනො.ධම්යමොඋප්පජ්ජමායනොඋක්කුජ්ජන්යතොවිය 

නිරුජ්ඣමායනො අවකුජ්ජන්යතො විය යහොතීති වුත්තං ‘‘උක්කුජ්ජං වුච්චති

උෙයෙො, අවකුජ්ජං වයෙො’’ති. පරිවත්යතන්යතොති අනිච්චාතිපි දුක්ඛාතිපි
අනත්තාතිපි. ‘‘එයසොහියතඋදායිමග්යගොපටිලද්යධො, යයො යත…යප.…
තථත්තායඋපයනස්සතී’’තිපරියයොසායනභගවයතොවචනඤ්යචත්ථසාධකං

දට්ඨබ්බං. යතන යතනාකායරන විහරන්තන්ති යයන සම්මසනාකායරන 

විපස්සනාවිහායරන විහරන්තං. තථාභාවාොති 

ඛීණාසවභාවපච්චයවක්ඛණාය. යතනාහ – ‘‘ඛීො ජාතීති…යප.… තං 

ෙස්යසන්යතොඑවමාහා’’ති. 

උදායිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. නීවරෙවග්යගො 

3-4. උපක්කියලසසුත්තාදිවණ්ණනා 
214-215. නචපභාවන්තන්තිනච පභාසම්පන්නං. පභිජ්ජනසභාවන්ති

තායපත්වා තාලයන පභඞ්ගුතං. අවයසසං යලොහන්ති වුත්තාවයසසං
ජාතියලොහං, විජාතියලොහං, කිත්තිමයලොහන්ති පයභදං සබ්බම්පි යලොහං. 

උප්පජ්ජිතං අප්පොයනනාති එත්ථ නනු යලොකියකුසලචිත්තස්සපි 
සුවිසුද්ධස්ස උප්පජ්ජිතුං අප්පදායනන උපක්කියලසතාති? සච්චයමතං, 
යස්මිං පන සන්තායන නීවරණානි ලද්ධපතිට්ඨානි, තත්ථ
මහග්ගතකුසලස්සපි අසම්භයවො, පයගව යලොකුත්තරකුසලස්ස, 
පරිත්තකුසලං පන යථාපච්චයං උප්පජ්ජති. නීවරයණ හි වූපසන්යත 
සන්තායන උප්පත්තියා අපරිසුද්ධං යහොති, උපක්කිලිට්ඨං නාම යහොති, 
අපරිසුද්ධදීපකපල්ලිකවට්ඨියතලාදිසන්නිස්සයයො දීයපො විය, අපිච
නිප්පරියායයතො උප්පජ්ජිතුං අප්පදායනයනව යතසං උපක්කියලසතාති

දස්යසන්යතො ‘‘ෙෙග්යගන හී’’තිආදිමාහ. ආරම්මයණ

වික්ඛිත්තප්පත්තිවයසන චුණ්ෙවිචුණ්ෙතා යවදිතබ්බා. න ආවරන්තීති
කුසලධම්යම උප්පජ්ජිතුං අප්පදානවයසන න ආවරන්ති, අථ යඛො යතසං 

උප්පත්තියා යහොන්ති. න පටිච්ඡායෙන්තීති න විනන්ධන්ති. 

චතභූමකචිත්තස්සාති චතුත්ථභූමකකුසලචිත්තස්ස අනුපක්කියලසා, යතහි
අකිලිස්සනයතො. 

8. ආවරණනීවරණසුත්තවණ්ණනා 
219. පඤ්ඤා දුබ්බලා යහොති, න බලවතී පටිපක්යඛන 

උපක්කිලිට්ඨභාවයතො.යතනාහ ‘‘මන්ොඅවිසො’’ති. 

පඤ්ච නීවරො දූයර යහොන්ති ආවරණාභාවයතො. තයමව පීතින්ති
සප්පායධම්මසවයන උප්පන්නං පීතිං. තස්සා තදා
උප්පන්නාකාරසල්ලක්ඛයණන අවිජහන්යතො පුනප්පුනං තස්සා

නිබ්බත්තයනන. යතනාහ ‘‘පඤ්ච නීවරයෙ වික්ඛම්යභත්වා’’ති. ඉෙං 

සන්ධාොති එත්තයක දිවයසපි න විනස්සන්ති, සා ධම්මපීති ලද්ධපච්චයා 
හුත්වා වියසසාවහාති ඉමමත්ථං සන්ධාය එතං ‘‘ඉමස්ස පඤ්ච නීවරණා

තස්මිං සමයය න යහොන්තී’’තිආදි වුත්තං. පීතිපායමොජ්ජපක්ඛිොති 

පීතිපායමොජ්ජපච්චයා. නස්සන්තීති නියරොධපච්චයවයසන පවත්තනයතො

නස්සන්ති. සභාගපච්චයවයසන පුන උප්පජ්ජන්තාපි…යප.… වුච්චති 
කිච්චසාධනවයසනපවත්තනයතො. 

9. රුක්ඛසුත්තවණ්ණනා 
220. අභිරුහනකාති සමීපරුක්යඛ අභිභවිත්වා රුහනකා. 

අට්ඨිකච්ඡයකොතිඅට්ඨිබහුලකච්ඡයකො. කපිථනසදිසඵලත්තා කපිත්ථයනොති
ලද්ධනායමො. 
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10. නීවරණසුත්තවණ්ණනා 
221. අන්ධභාවකරො පඤ්ඤාචක්ඛුස්ස විබන්ධනයතො. තථා හි යත

‘‘අචක්ඛුකරණාපඤ්ඤානියරොධිකා’’තිවුත්තා.විහනතිවිබාධතීති විඝායතො, 

දුක්ඛන්ති ආහ ‘‘විඝාතපක්ඛිොති දුක්ඛපක්ඛිකා’’ති. නිබ්බානත්ථාය න

සංවත්තන්තීති අනිබ්බානසංවත්තනිකා. මිස්සකයබොජ්ඣඞ්ගාව කථිතා 
පුබ්බභාගිකානං කථිතත්තා. 

නීවරණවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චක්කවත්තිවග්යගො 

1. විධාසුත්තවණ්ණනා 
222. විධීයන්තීති විධා, මානාදිභාගා යකොට්ඨාසාති ආහ ‘‘තයෙො

මානයකොට්ඨාසා’’ති. තථා තථා විෙහනයතොති ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා
යතනයතනාකායරනවිදහනයතොඨපනයතො, ඨයපතබ්බයතොවා. 

2. චක්කවත්තිසුත්තවණ්ණනා 
223. සිරිසම්පත්තිො රාජති දිප්පති යසොභතීති රාජා, 

දානපියවචනඅත්ථචරියාසමානත්තතාසඞ්ඛායතහි චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි. 

රඤ්යජතීති රයමති. අබ්භුග්ගතාොති උදීරිතා නිබ්බත්තියතො තත්ථ තත්ථ 

ගච්ඡනයතො. චක්කං වත්යතතීති චක්කරතනං පවත්යතති. යෙවට්ඨානන්ති

පූජනීයයදවට්ඨානං. චිත්තීකතට්යඨනාති පූජනීයභායවන. අග්යඝො නත්ථි 

චිරකාලසම්භවපුඤ්ඤානුභාවසිද්ධරතනසබ්භාවයතො. අඤ්යඤහි 

චක්කවත්තියනො පරිග්ගහභූතරතයනහි. යලොයකති මනුස්සයලොයක. යතන

තදඤ්ඤයලොකං නිවත්යතති. විජ්ජමානග්ගහයණන අතීතානාගතං

නිවත්යතති. බුද්ධා ච කොචි කරහචි උප්පජ්ජන්ති චක්කවත්තියනොපි

යයභුයයයන තස්මිංයයව උප්පජ්ජනයතොති අධිප්පායයො. අයනොමස්සාති 

අලාමකස්සඋක්කට්ඨස්ස. යසසානි රතනානි. 

තත්රාති වායකයොපඤ්ඤාසයන නිපායතො, තස්මිං පාතුභාවවචයන. 

‘‘අයුත්ත’’න්ති වත්වා තත්ථ අධිප්පායං විවරන්යතො ‘‘උප්පන්නං

හී’’තිආදිමාහ. යතහි රතයනහි චක්කවත්තනනිෙමායපක්ඛතාෙ 

චක්කවත්තිවචනස්ස. නිෙයමනාති එකන්යතන. වත්තබ්බතං ආපජ්ජති 
භාවිනිභූයතවියඋපචායරොතියථා – ‘‘අගමාරාජගහංබුද්යධො’’ති (සු. නි.

410). ලද්ධනාමස්සාති චක්කවත්තීති යලොයක ලද්ධසමඤ්ඤස්ස

පත්ථනීයස්ස පුරිසවියසසස්ස. මූලුප්පත්තිවචනයතොපීති ‘‘චක්කවත්තිස්ස
පාතුභාවා’’ති එතස්ස පඨමුප්පත්තියා වචනයතොපි. ඉදානි තමත්ථං

විවරන්යතො ‘‘යෙො හී’’තිආදිමාහ.යයොහිචක්කවත්තිරාජා, තස්සඋප්පත්තියා
චක්කරතනස්ස උප්පජ්ජනයතො චක්කවත්තීති එවං නාමං උප්පජ්ජති.
‘‘චක්කං වත්යතස්සතී’’ති ඉදං පන නියාමං අනයපක්ඛිත්වා තස්ස
උප්පජ්ජතීතිරතනානුප්පත්තිං ගයහත්වා වුත්තනයයතොසඤ්ඤාඋප්පජ්ජති
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‘‘චක්කවත්තී’’ති. එකයමවාති චක්කරතනයමව පඨමං පාතුභවති. යස්මිං
භූයත රඤ්යඤො චක්කවත්තිසමඤ්ඤා, අථ පච්ඡා රතනානි පාතුභවන්තීති

බහූනං පාතුභාවංඋපාදාය බහුලවචනයතොපිඑතං ‘‘චක්කවත්තිස්ස පාතුභාවා

රතනානංපාතුභායවො’’තිවුත්තං. අෙං යහතුකත්තුසඤ්ඤියතොඅත්ථයභයදො. 

පාතභාවාති පාතුභාවයතො. පුඤ්ඤසම්භායරො භින්නසන්තානතාය 

රතනානම්පි පරිොයෙන උපනිස්සෙයහතූති වුත්තං. යුත්තයමයවතං 
යථාවුත්තයුත්තියුත්තත්තා. 

වත්තබ්බභූයතො අධිප්පායයො එතස්ස අත්ථීති අධිප්පායයො, 

අත්ථනිද්යදයසො, සඞ්යඛපයතො අධිප්පායයො සඞ්යඛපාධිප්පායෙො. 

චක්කරතනානුභායවන චක්කවත්තිස්සරියස්ස සිජ්ඣනයතො ‘‘ොතං 

සමත්ථස්සා’’ති වුත්තං. යයොජනප්පමායණ පයදයස පවත්තත්තා 

යෙොජනප්පමාෙං අන්ධකාරං. අතිදීඝාතිරස්සතාදිං ඡබ්බිධං යදොසං 
විවජ්යජත්වාඨිතස්සාතිවචනයසයසො. 

සබ්යබසං චතභූමකධම්මානං පුයරචරං කුසලානං ධම්මානං ගතියයො
සමන්යවසනවයසන පවත්තනයතො. බුද්ධාදීහිපි අප්පහානීයතාය 

මහන්තධම්මසභාවත්තාධම්මකායයචයජට්ඨකට්යඨන ධම්මකායූපපන්නං. 

පඤ්ඤාපාසාදතාය චස්ස උපරිගතට්යඨන අච්චුග්ගතං. විත්ථතට්යඨන 

විපුලං. මහන්තතාය මහන්තං. අනාදිකාලභාවිතස්ස කියලසසන්තානස්ස 

ඛයණයනව විද්ධංසනයතො සීඝං ලහු ජවන්ති පරියායා. 

යබොජ්ඣඞ්ගධම්මපරියාපන්නත්තා හි වුත්තං ‘‘එකන්ත-කුසලත්තා’’ති.
සම්පයුත්තවයසන පීතියා ආයලොකවිද්ධංසනභාවවයසනාති වුත්තං 

‘‘සහජාතපච්චොදී’’තිආදි. සබ්බසඞ්ගාහිකධම්මපරිච්යඡයෙොතිචතුභූමකත්තා 
සබ්බසඞ්ගාහයකොයබොජ්ඣඞ්ගධම්මපරිච්යඡයදොකථියතො. 

4-10. දුප්පඤ්ඤසුත්තාදිවණ්ණනා 
225-231. එළං වුච්චති යදොයසො, එයළන මූයගො වියාති එළමූයගොති

ඉමමත්ථංදස්යසන්යතො ‘‘මුයඛන වාච’’න්තිආදිමාහ. 

චක්කවත්තිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සාකච්ඡවග්යගො 

1. ආහාරසුත්තවණ්ණනා 
232. පුරිමනෙයතොති ‘‘සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගට්ඨානීයානං 

ධම්මාන’’න්තිආදිනාආගතනයයතො. එවන්තිඉදානි වුච්චමානාකායරන.සති

ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච සතිසම්පජඤ්ඤං. සතිපධානං වා අභික්කන්තාදීසු

සත්ථකභාවපරිග්ගණ්හකඤාණං සතිසම්පජඤ්ඤං. තං සබ්බත්ථ
සයතොකාරීභාවාවහත්තා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පාදායසංවත්තති.යථා
චපච්චනීකධම්මප්පහානං අනුරූපධම්මයදසනාචඅනුප්පන්නානංකුසලානං
ධම්මානං උප්පාදාය යහොති, එවං සතිරහිතපුග්ගලවජ්ජනා
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පටුන 

සයතොකාරීපුග්ගලයසවනා ච තත්ථ ච යුත්තපයුත්තතා 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාදාය යහොතීති ඉමමත්ථං දස්යසති 

‘‘සතිසම්පජඤ්ඤ’’න්තිආදිනා. අරහත්තමග්යගන භාවනාපාරිපූරී යහොති. 
තථාහිඅරහාව‘‘සතියවපුල්ලප්පත්යතො’’තිවුච්චති. 

ධම්මානං, ධම්යමසු වා විචයයො, යසො එව යහට්ඨා වුත්තනයයන 

සම්යබොජ්ඣඞ්යගො, තස්ස ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස. පරිපුච්ඡකතාති
ආචරියං පයිරුපාසිත්වා පඤ්චපි නිකායය සහට්ඨකථාය පරියයොගායහත්වා
යංයංතත්ථගණ්ඨිට්ඨානං, තස්සතස්ස‘‘ඉදං, භන්යත, කථංඉමස්ස යකො

අත්යථො’’ති එවං ඛන්ධාදීසු අත්ථපුච්ඡකභායවො. යතනාහ ‘‘ඛන්ධ…යප.…

බහුලතා’’ති. 

වත්ථුවිසෙකිරිොති චිත්තයචතසිකානං පවත්තිට්ඨානභාවයතො සරීරං
තප්පටිබද්ධානි ච චීවරාදීනි ඉධ ‘‘වත්ථූනී’’ති අධිප්යපතානි, තානි යථා
චිත්තස්සසුඛාවහානියහොන්ති, තථාකරණංයතසංවිසදභාවකරණං. යතන

වුත්තං ‘‘අජ්ඣත්තිකබාහිරාන’’න්තිආදි. උස්සන්නයෙොසන්ති

වාතාදිඋස්සන්නයදොසං. යසෙමලමක්ඛිතන්ති යසයදන යචව

ජල්ලිකාසඞ්ඛායතන සරීරමයලන ච මක්ඛිතං. ච-සද්යදන අඤ්ඤම්පි

සරීරස්සචචිත්තස්සච පීළාවහංසඞ්ගණ්හාති. යසනාසනංවාති වා-සද්යදන

පත්තාදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. අවිසයෙ සති, විසයභූයත වා. කථං
භාවනමනුයුත්තස්ස තානි විසයයොති? අන්තරන්තරා
පවත්තනකචිත්තුප්පාදවයසන එවං වුත්තං. යත හි චිත්තුප්පාදා 
චිත්යතකග්ගතාය ඉජ්ඣන්තියාපි අපරිසුද්ධභාවාය සංවත්තන්ති. 

චිත්තයචතසියකසු නිස්සයාදිපච්චයභූයතසු. ඤාෙම්පීති පි-සද්යදො
සම්පිණ්ඩයන.යතනන යකවලංතංවත්ථුයයව, අථයඛොතස්මිංඅපරිසුද්යධ
ඤාණම්පි අපරිසුද්ධං යහොතීති නිස්සයාපරිසුද්ධියා නිස්සිතාපරිසුද්ධි විය
විසයස්ස අපරිසුද්ධතාය විසයීනං අපරිසුද්ධිං දස්යසති අන්වයයතො
බයතියරකයතොච. 

සමභාවකරෙං කිච්චයතො අනූනාධිකභාවකරණං. යථාපච්චයං
සද්යධයයවත්ථුස්මිං අධියමොක්ඛකිච්චස්ස පටුතරභායවන පඤ්ඤාය

අවිසදතාය වීරියාදීනඤ්ච අනුබලප්පදානසිථිලතාදිනා සද්ධින්ද්රිෙං බලවං

යහොති. යතනාහ ‘‘ඉතරානි මන්ොනී’’ති. තයතොති තස්මා සද්ධින්ද්රියස්ස 
බලවභාවයතො ඉතයරසඤ්ච මන්දත්තා. යකොසජ්ජපක්යඛ පතිතුං අදත්වා

සම්පයුත්තධම්මානං පග්ගණ්හනංඅනුබලප්පදානං පග්ගයහො, පග්ගහකිච්චං
කාතුං න සක්යකොතීති සම්බන්ධිතබ්බං. ආරම්මණං උපගන්ත්වා ඨානං, 

අනිස්සජ්ජනං වා උපට්ඨානං, වික්යඛපපටිපක්යඛො. යයන වා සම්පයුත්තා

අවික්ඛිත්තා යහොන්ති, යසො අවික්යඛයපො. රූපගතං විය චක්ඛුනා යයන

යාථාවයතො විසයසභාවං පස්සති, තං ෙස්සනකිච්චං කාතං න සක්යකොති 
බලවතා සද්ධින්ද්රියයන අභිභූතත්තා. සහජාතධම්යමසු හි ඉන්දට්ඨං
කයරොන්තානං සහ පවත්තමානානං ධම්මානං එකරසතාවයසයනව
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අත්ථසිද්ධි, න අඤ්ඤථා. තස්මාති වුත්තයමවත්ථං කාරණභායවන

පච්චාමසති. තන්තිසද්ධින්ද්රියං. 

ධම්මසභාවපච්චයවක්ඛයෙනාති යස්ස සද්යධයයවත්ථුයනො
උළාරතාදිගුයණ අධිමුච්චනස්ස සාතිසයප්පවත්තියා සද්ධින්ද්රියං බලවං
ජාතං, තස්ස පච්චයපච්චයුප්පන්නතාදිවිභාගයතො යාථාවයතො වීමංසයනන.
එවඤ්හි එවංධම්මතානයයන සභාවසරසයතො පරිග්ගය්හමායන සවිප්ඵායරො
අධියමොක්යඛො න යහොති – ‘‘අයං ඉයමසං ධම්මානං සභායවො’’ති
පඤ්ඤාබයාපාරස්සසාතිසයත්තා. ධුරියධම්යමසුහියථාසද්ධායබලවභායව
පඤ්ඤාය මන්දභායවො යහොති, එවං පඤ්ඤාය බලවභායව සද්ධාය
මන්දභායවො යහොති. යතන වුත්තං – ‘‘තං

ධම්මසභාවපච්චයවක්ඛයණන…යප.… හායපතබ්බ’’න්ති. තථා

අමනසිකරයෙනාති යයනාකායරන භාවනමනුයුඤ්ජන්තස්ස සද්ධින්ද්රියං
බලවංජාතං, යතනාකායරනභාවනං නානුයුඤ්ජයනනාතිවුත්තංයහොති.ඉධ
දුවියධන සද්ධින්ද්රියස්ස බලවභායවො අත්තයනො වා පච්චයවියසයසන
කිච්චුත්තරියයතො වීරියාදීනං වා මන්දකිච්චතාය. තත්ථ පඨමවිකප්යප 
හාපනවිධි දස්සියතො, දුතියවිකප්යප පන යථා මනසිකයරොයතො වීරියාදීනං
මන්දකිච්චතාය සද්ධින්ද්රියං බලවං ජාතං, තථා අමනසිකායරන වීරියාදීනං
පටුතරභාවාවයහන මනසිකායරන සද්ධින්ද්රියං යතහි සමතං කයරොන්යතන
හායපතබ්බං.ඉමිනානයයන යසසින්ද්රියයසුපිහාපනවිධියවදිතබ්යබො. 

වක්කලිත්යථරවත්ථූති යසො හි ආයස්මා සද්ධාධිමුත්යතො තත්ථ ච
කතාධිකායරො සත්ථු රූපකායදස්සයන පසුයතො එව හුත්වා විහරන්යතො
සත්ථාරා – ‘‘කිං යත, වක්කලි, ඉමිනා පූතිකායයන දිට්යඨන, යයො යඛො, 
වක්කලි, ධම්මං පස්සති, යසො මං පස්සතී’’තිආදිනා (සං. නි. 3.87) 
ඔවදියමායනො කම්මට්ඨායන නියයොජියතොපි තං අනනුයුඤ්ජන්යතො
පණාමියතො අත්තානං විනිපායතතුං පපාතට්ඨානං අභිරුහි. අථ නං සත්ථා
යථානිසින්යනොව ඔභාසවිස්සජ්ජයනනඅත්තානංදස්යසත්වා– 

‘‘පායමොජ්ජබහුයලොභික්ඛු, පසන්යනොබුද්ධසාසයන; 
අධිගච්යඡපදංසන්තං, සඞ්ඛාරූපසමංසුඛ’’න්ති.(ධ.ප.381) – 

ගාථං වත්වා ‘‘එහි, වක්කලී’’ති ආහ. යසො යතන වචයනන අමයතයනව 
අභිසිත්යතො හට්ඨතුට්යඨො හුත්වා විපස්සනං පට්ඨයපසි, සද්ධාය
බහුලභාවයතො විපස්සනාවීථිං නායරොහති. තං ඤත්වා භගවා
ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනායකම්මට්ඨානං යසොයධත්වා අදාසි. යසො සත්ථාරා
දින්නනයයන විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා අරහත්තං
පාපුණි. යතන වුත්තං – ‘‘වක්කලිත්යථරවත්ථු යචත්ථ නිදස්සන’’න්ති. 

එත්ථාතිසද්ධින්ද්රියස්ස අධිමත්තභායවයසසින්ද්රියානංසකිච්චාකරයණ. 
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ඉතරකිච්චයභෙන්ති උපට්ඨානාදිකිච්චවියසසං. පස්සද්ධාදීති ආදි-
සද්යදන සමාධිඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගානං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. 

හායපතබ්බන්ති යථා සද්ධින්ද්රියස්ස බලවභායවො 
ධම්මසභාවපච්චයවක්ඛයණන හායති, එවං වීරියින්ද්රියස්ස අධිමත්තතා 
පස්සද්ධියාදිභාවනාය හායති සමාධිපක්ඛිකත්තා තස්සා. තථා හි
සමාධින්ද්රියස්ස අධිමත්තතංයකොසජ්ජපාතයතොරක්ඛන්තීවීරියාදිභාවනාවිය
වීරියින්ද්රියස්ස අධිමත්තතංඋද්ධච්චපාතයතොරක්ඛන්තීඑකංසයතොහායපති.

යතන වුත්තං ‘‘පස්සද්ධාදිභාවනාය හායපතබ්බ’’න්ති. යසොෙත්යථරස්ස 

වත්ථූතිසුකුමාරයසොණත්යථරස්සවත්ථු.යසොහිආයස්මාපිසත්ථුසන්තිකා 
කම්මට්ඨානංගයහත්වාසීතවයනවිහරන්යතො–‘‘මමසරීරංසුඛුමාලං, නච
සක්කා සුයඛයනව සුඛං අධිගන්තුං, කායං කිලයමත්වාපි සමණධම්යමො
කාතබ්යබො’’ති ඨානචඞ්කමනයමව අධිට්ඨාය පධානමනුයුඤ්ජන්යතො
පාදතයලසු යඵොයටසු උට්ඨියතසුපි යවදනං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා දළ්හවීරියං
කයරොන්යතො අච්චාරද්ධවීරියතාය වියසසං පවත්යතතුං නාසක්ඛි. සත්ථා
තත්ථ ගන්ත්වා වීයණොපයමොවායදන ඔවදිත්වා වීරියසමතායයොජනවිධිං
දස්යසන්යතො කම්මට්ඨානං යසොයධත්වා ගිජ්ඣකූටං ගයතො. යථයරොපි 
සත්ථාරා දින්නනයයන වීරියසමතං යායජත්වා භායවන්යතො විපස්සනං
උස්සුක්කායපත්වා අරහත්යතවපතිට්ඨාසි.යතනවුත්තං‘‘යසොණත්යථරස්ස

වත්ථුදස්යසතබ්බ’’න්ති. යසයසසුපීතිසතිසමාධිපඤ්ඤින්ද්රියයසුපි. 

සමතන්ති සද්ධාපඤ්ඤානං අඤ්ඤමඤ්ඤං අනූනාධිකභාවං, තථා
සමාධිවීරියානඤ්ච. යථා හි සද්ධාපඤ්ඤානං විසුං විසුං ධුරියධම්මභූතානං
කිච්චයතොඅඤ්ඤමඤ්ඤනාතිවත්තනංවියසසයතොඉච්ඡිතබ්බං.යයතොයතසං 
සමධුරතාය අප්පනා සම්පජ්ජති, එවං සමාධිවීරියානං
යකොසජ්ජුද්ධච්චපක්ඛිකානං සමතාය සති අඤ්ඤමඤ්ඤුපත්ථම්භනයතො
සම්පයුත්තධම්මානං අන්තද්වයපාතාභායවනසම්මයදවඅප්පනාඉජ්ඣතීති. 

බලවසද්යධොතිආදි වුත්තස්යසව අත්ථස්ස බයතියරකමුයඛන සමත්ථනං. 
තස්සත්යථො–යයොබලවතියාසද්ධායසමන්නාගයතොඅවිසදඤායණො, යසො
මුධප්පසන්යනො යහොති, න අයවච්චප්පසන්යනො. තථා හි යසො අවත්ථුස්මිං

පසීදති, යසයයථාපි තිත්ථියසාවකා. යකරාටිකපක්ඛන්ති සායඨයයපක්ඛං
භජති. සද්ධාහීනාය පඤ්ඤාය අතිධාවන්යතො ‘‘යදයයවත්ථුපරිච්චායගන
විනාචිත්තුප්පාදමත්යතනපි දානමයං පුඤ්ඤංයහොතී’’තිආදීනි පරිකප්යපති
යහතුපතිරූපයකහි වඤ්චියතො, එවංභූයතො ච ලූඛතක්කවිලුත්තචිත්යතො
පණ්ඩිතානං වචනං නාදියති, සඤ්ඤත්තිං න ගච්ඡති. යතනාහ 

‘‘යභසජ්ජසමුට්ඨියතො විෙ යරොයගො අයතකිච්යඡො යහොතී’’ති. යථා යචත්ථ
සද්ධාපඤ්ඤානං අඤ්ඤමඤ්ඤං සමභායවො අත්ථාවයහො, විසමභායවො
අනත්ථාවයහො, එවං සමාධිවීරියානංඅඤ්ඤමඤ්ඤංසමභායවොඅත්ථාවයහො, 
ඉතයරො අනත්ථාවයහො, තථා සමභායවො අවික්යඛපාවයහො, ඉතයරො

වික්යඛපාවයහො. යකොසජ්ජං අභිභවති, යතන අප්පනං න පාපුණාතීති

අධිප්පායයො. එස නයයො උද්ධච්චං අභිභවතීති එත්ථාපි. තදුභෙන්ති
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පටුන 

සද්ධාපඤ්ඤාද්වයං සමාධිවීරියද්වයඤ්ච. සමං කාතබ්බන්ති සමතං
කාතබ්බං. 

සමාධිකම්මිකස්සාති සමථකම්මට්ඨානිකස්ස. එවන්ති එවං සන්යත, 

සද්ධායයථොකං බලවභායවසතීතිඅත්යථො. සද්ෙහන්යතොති ‘‘පථවීපථවීති 
මනසිකාරමත්යතන කථං ඣානුප්පත්තී’’ති අචින්යතත්වා ‘‘අද්ධා 
සම්බුද්යධන වුත්තවිධි ඉජ්ඣතී’’ති සද්දහන්යතො සද්ධං ජයනන්යතො. 

ඔකප්යපන්යතොති ආරම්මණං අනුපවිසිත්වා විය අධිමුච්චනවයසන 

අවකප්යපන්යතො පක්ඛන්දන්යතො. එකග්ගතා බලවතී වට්ටති 

සමාධිපධානත්තා ඣානස්ස. උභින්නන්ති සමාධිපඤ්ඤානං. 
සමාධිකම්මිකස්ස සමාධියනො අධිමත්තතාය පඤ්ඤාය අධිමත්තතාපි

ඉච්ඡිතබ්බාති ආහ ‘‘සමතාෙපී’’ති, සමභායවනාපීති අත්යථො. අප්පනාති
යලොකියඅප්පනා. තථා හි ‘‘යහොතියයවා’’ති සාසඞ්කං වදති, 
යලොකුත්තරප්පනා පන යතසං සමභායවයනව ඉච්ඡිතා. යථාහ
‘‘සමථවිපස්සනං යුගනද්ධං භායවතී’’ති (අ. නි. 4.170). යදි වියසසයතො
සද්ධාපඤ්ඤානං සමාධිවීරියානඤ්ච සමානතං ඉච්ඡති, කථං සතීති ආහ – 

‘‘සතිපනසබ්බත්ථබලවතී වට්ටතී’’ති. සබ්බත්ථාතිලීනුද්ධච්චපක්ඛියකසු 
පඤ්චින්ද්රියයසු. උද්ධච්චපක්ඛියකකයදයස ගණ්හන්යතො 

‘‘සද්ධාවීරිෙපඤ්ඤාන’’න්තිආහ.අඤ්ඤථාපීතිචගයහතබ්බාසියා. තථාහි 

‘‘යකොසජ්ජපක්ඛියකන සමාධිනා’’ඉච්යචව වුත්තං, න ච 

‘‘පස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාහී’’ති. සාති සති. සබ්යබසු රාජකම්යමසු

නියුත්යතොති සබ්බකම්මියකො. යතනාති යයන කාරයණන සබ්බත්ථ

ඉච්ඡිතබ්බා, යතන ආහ අට්ඨකථායං. සබ්බත්ථ නියුත්තා සබ්බත්ථිකා, 
සබ්යබන වා ලීනුද්ධච්චපක්ඛියකන යබොජ්ඣඞ්යගන අත්යථතබ්බා

සබ්බත්ථියා, සබ්බත්ථියාව සබ්බත්ථිකා. චිත්තන්ති කුසලචිත්තං. තස්ස හි 

සතිපටිසරෙං පරායණං අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධිගතස්ස අධිගමාය. 

යතනාහ– ‘‘ආරක්ඛපච්චුපට්ඨානා’’තිආදි. 

ඛන්ධාදියභයෙ අයනොගාළ්හපඤ්ඤානන්ති පරියත්තිබාහුසච්චවයසනපි
ඛන්ධායතනාදීසු අප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනං. බහුස්සුතයසවනා හි
සුතමයඤාණාවහා. තරුණවිපස්සනාසමඞ්ගීපි භාවනාමයඤායණ ඨිතත්තා

එකංසයතො පඤ්ඤවා එව නාම යහොතීති ආහ – ‘‘සමපඤ්ඤාස…යප.…

පුග්ගලයසවනා’’ති. යඤයයධම්මස්ස ගම්භීරභාවවයසන

තප්පරිච්යඡදකඤාණස්ස ගම්භීරභාවගහණන්ති ආහ – ‘‘ගම්භීයරසු

ඛන්ධාදීසු පවත්තාෙ ගම්භීරපඤ්ඤාො’’ති. තඤ්හි යඤයයං තාදිසාය
පඤ්ඤාය චරිතබ්බයතො ගම්භීරඤාණචරියං, තස්සා වා පඤ්ඤාය තත්ථ
පයභදයතො පවත්ති ගම්භීරඤාණචරියා, තස්සා පච්චයවක්ඛණාති ආහ 

‘‘ගම්භීරපඤ්ඤාෙ පයභෙපච්චයවක්ඛො’’ති. යථා සතියවපුල්ලප්පත්යතො
නාම අරහා එව, එවං යසො එව පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්යතොපීති ආහ 

‘‘අරහත්තමග්යගනභාවනාපාරිපූරීයහොතී’’ති. වීරියාදීසුපිඑයසවනයයොති. 
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‘‘තත්තං අයයොඛිලං හත්යථ ගයමන්තී’’තිආදිනා 
වුත්තපඤ්චවිධබන්ධනකම්මකාරණා නිරයය නිබ්බත්තසත්තස්ස

සබ්බපඨමංකයරොන්තීති යෙවදූතසුත්තාදීසු (ම.නි.3.250), තස්සාආදියතො 

වුත්තත්තා ච ආහ – ‘‘පඤ්චවිධබන්ධනකම්මකාරෙයතො පට්ඨාො’’ති. 

සකටවහනාදිකායලති ආදි-සද්යදන තදඤ්ඤමනුස්යසහි තිරච්ඡායනහි ච

විබාධනීයකාලං සඞ්ගණ්හාති. එකංබුද්ධන්තරන්තිඉදංඅපරාපරංයපයතසු
එව උප්පජ්ජනකසත්තවයසන වුත්තං, එකච්චානං වා යපතානං, 
එකච්චතිරච්ඡානානං විය තථා දීඝායුකතාපි සියාති තථා වුත්තං. තථා හි
කායලොනාගරාජාචතුන්නංබුද්ධානං රූපදස්සාවී. 

එවං ආනිසංසෙස්සාවියනොති ‘‘වීරියායත්යතො එව
සකලයලොකියයලොකුත්තරවියසසාධිගයමො’’ති එවං ආනිසංසදස්සනසීලස්ස. 

ගමනවීථින්ති සපුබ්බභාගං නිබ්බානගාමිනිං පටිපදං. සහ විපස්සනාය 
අරියමග්ගපටිපාටි, සත්තවිසුද්ධිපරම්පරා වා. සා හි වට්ටයතො නියයානාය
ගන්තබ්බා පටිපදාතිකත්වාගමනවීථිනාම. 

කාෙෙළ්හීබහුයලොතිකායස්ස යපොසනපසුයතො. පිණ්ඩන්ති රට්ඨපිණ්ඩං.
පච්චයදායකානං අත්තනි කාරස්ස අත්තයනො සම්මාපටිපත්තියා

මහප්ඵලභාවස්ස කරයණන පිණ්ඩාය භික්ඛාය පටිපූජනා පිණ්ඩාපචාෙනා.

නීහරන්යතොති පත්තත්ථවිකයතො නීහරන්යතො. තං සද්ෙං සුත්වාති තං
උපාසිකාය වචනං පණ්ණසාලද්වායර ඨියතොව පඤ්චාභිඤ්ඤතාය
දිබ්බයසොයතන සුත්වාති වදන්ති. මනුස්සසම්පත්ති, දිබ්බසම්පත්ති, අන්යත

නිබ්බානසම්පත්තීති තිස්යසො සම්පත්තියෙො. සිතං කයරොන්යතොවාති
‘‘අකිච්යඡයනව මයා වට්ටදුක්ඛං සමතික්කන්ත’’න්ති
පච්චයවක්ඛණාවසායනසඤ්ජාතපායමොජ්ජවයසනසිතං කයරොන්යතොඑව. 

අලසානං භාවනාය නාමමත්තම්පි අජානන්තානං කායස්ස
යපොසනබහුලානං යාවදත්ථංපරිභුඤ්ජිත්වායසයයසුඛාදිංඅනුයුඤ්ජන්තානං

තිරච්ඡානකථිකානං දූරයතොව වජ්ජනං කුසීතපුග්ගලපරිවජ්ජනා. ‘‘දිවසං
චඞ්කයමන නිසජ්ජායා’’තිආදිනා භාවනාරම්භවයසන ආරද්ධවීරියානං
දළ්හපරක්කමානං කායලනකාලං උපසඞ්කමනා 

ආරද්ධවීරිෙපුග්ගලයසවනා. යතනාහ ‘‘කුච්ඡිංපූයරත්වා’’තිආදි. 

විසුද්ධිමග්යග පන ‘‘ජාතිමහත්තපච්චයවක්ඛණා, 
සබ්රහ්මචාරිමහත්තපච්චයවක්ඛණා’’ති ඉදං ද්වයං න ගහිතං, 
‘‘ථිනමිද්ධවියනොදනතා, සම්මප්පධානපච්චයවක්ඛණා’’තිඉදංද්වයංගහිතං. 
තත්ථ ආනිසංසදස්සාවිතාය එව සම්මප්පධානපච්චයවක්ඛණා ගහිතා 
යලොකියයලොකුත්තරවියසසාධිගමස්ස වීරියායත්තතාදස්සනභාවයතො.
ථිනමිද්ධවියනොදනං තදධිමුත්තතායගහිතං, වීරියුප්පාදයනයුත්තපයුත්තස්ස
ථිනමිද්ධවියනොදනං අත්ථයතො සිද්ධයමව. තත්ථ ථිනමිද්ධවියනොදනං
කුසීතපුග්ගලපරිවජ්ජන-ආරද්ධවීරියපුග්ගල-යසවන- 
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තදධිමුත්තතාපටිපක්ඛවිධමන-පච්චයූපසංහාරවයසන, 
අපායභයපච්චයවක්ඛණාදයයො සමුත්යතජනවයසන
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පාදකාතිදට්ඨබ්බා. 

බුද්ධානුස්සතියා උපචාරසමාධිනිට්ඨත්තා වුත්තං ‘‘ොව උපචාරා’’ති. 

සකලසරීරං ඵරමායනොති පීතිසමුට්ඨායනහි පණීතරූයපහි සකලසරීරං
ඵරමායනො. ධම්මසඞ්ඝගුයණ අනුස්සරන්තස්සපි යාව උපචාරා සකලසරීරං
ඵරමායනො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො උප්පජ්ජතීති යයොජනා. එවං 
යසසඅනුස්සතීසු පසාදනීයසුත්තන්තපච්චයවක්ඛණාය ච යයොයජතබ්බං

තස්සාපි විමුත්තායතනභායවන තග්ගතිකත්තා. එවරූයප කායලති 

දුබ්භික්ඛභයාදීසූති වුත්තකායල. සමාපත්තිො…යප.… න සමුොචරන්තීති
ඉදංඋපසමානුස්සතියාවයසනවුත්තං.සඞ්ඛාරානඤ්හි සප්පයදසවූපසයමපි
නිප්පයදසවූපසයමවියතත්ථසපඤ්ඤායපවත්තනයතොභාවනාමනසිකායරො 
කියලසවික්ඛම්භනසමත්යථො හුත්වා උපචාරසමාධිං ආවහන්යතො 
තථාරූපපීතියසොමනස්සසමන්නාගයතො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාදාය
යහොතීති. පසාදනීයයසු ඨායනසු පසාදසියනහාභායවන සංසූචිතහදයතා
ලූඛතා. සා ච තත්ථ ආදරගාරවාකරයණන විඤ්ඤායතීති ආහ 

‘‘අසක්කච්චකිරිොෙසංසූචිතලූඛභායව’’ති. 

කායචිත්තදරථවූපසමලක්ඛණාපස්සද්ධිඑවයථාවුත්තයබොධිඅඞ්ගභූයතො 

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, තස්ස පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස.

පණීතයභොජනයසවනතාති පණීතසප්පායයභොජනයසවනතා.
උතුඉරියාපථසුඛග්ගහයණහි සප්පායඋතුඉරියාපථං ගහිතන්ති දට්ඨබ්බං.
තඤ්හි තිවිධම්පි සප්පායං යසවියමානං කායස්ස කල්ලතාපාදනවයසන 
චිත්තස්ස කල්ලතං ආවහන්තං දුවිධායපි පස්සද්ධියා කාරණං යහොති.
සත්යතසු ලබ්භමානං සුඛදුක්ඛං අයහතුකන්ති අයයමයකො අන්යතො, 
ඉස්සරාදිවිසමයහතුකන්ති අයං දුතියයො, එයත උයභො අන්යත අනුපගම්ම
යථාසකං කම්මුනා යහොතීති අයං මජ්ඣිමා පටිපත්ති. මජ්ඣත්යතො
පයයොයගො යස්ස යසො මජ්ඣත්තපයයොයගො, තස්ස භායවො 

මජ්ඣත්තපයෙොගතා. අයඤ්හි පහානසාරද්ධකායතා-
සඞ්ඛාතපස්සද්ධකායතාය කාරණං යහොන්තී පස්සද්ධිද්වයං ආවහති. 
එයතයනව සාරද්ධකායපුග්ගලපරිවජ්ජන-පස්සද්ධකායපුග්ගලයසවනානං
තදාවහනතා සංවණ්ණිතාතිදට්ඨබ්බං. 

වත්ථුවිසදකිරියා ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනා ච ‘‘පඤ්ඤාවහා’’ති වුත්තා.
සමථාවහාපි තා යහොන්ති සමථාවහභායවයනව පඤ්ඤාවහත්තාති වුත්තං 

‘‘වත්ථුවිසෙ…යප.…යවදිතබ්බා’’ති. 

කරණයකොසල්ලභාවනායකොසල්ලානං නානන්තරියභාවයතො

රක්ඛණයකොසල්ලස්ස ච තංමූලකත්තා ‘‘නිමිත්තකුසලතා නාම

කසිෙනිමිත්තස්ස උග්ගහෙකුසලතා’’ඉච්යචව වුත්තං. 
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අතිසිථිලවීරිෙතාදීහීති ආදි-සද්යදන පඤ්ඤාපයයොගමන්දතං

අප්පමාදයවකල්ලඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. තස්ස පග්ගණ්හනන්තිතස්ස ලීනස්ස
චිත්තස්ස ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගාදිසමුට්ඨාපයනන ලයාපත්තියතො
සමුට්ඨාපනං.වුත්තඤ්යහතං භගවතා– 

‘‘යස්මිඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, සමයයලීනංචිත්තංයහොති, කායලො
තස්මිං සමයය ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය, කායලො
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය, කායලො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස
භාවනාය. තං කිස්ස යහතු? ලීනං, භික්ඛයව, චිත්තං, තං එයතහි
ධම්යමහිසුසමුට්ඨාපයංයහොති.යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොපරිත්තං
අග්ගිං උජ්ජායලතුකායමො අස්ස, යසො තත්ථ සුක්ඛානි යචව තිණානි
පක්ඛියපයය, සුක්ඛානි යගොමයානි පක්ඛියපයය, සුක්ඛානි කට්ඨානි
පක්ඛියපයය, මුඛවාතඤ්ච දයදයය, න ච පංසුයකන ඔකියරයය, 
භබ්යබොනු යඛො යසො පුරියසො පරිත්තං අග්ගිං උජ්ජායලතුන්ති. එවං, 
භන්යත’’ති(සං.නි.5.234). 

එත්ථචයථාසකංආහාරවයසනධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගාදීනංභාවනා 
සමුට්ඨාපනාතියවදිතබ්බා, සාඅනන්තරංවිභාවිතාඑව. 

අච්චාරද්ධවීරිෙතාදීහීති ආදි-සද්යදන පඤ්ඤාපයයොගබලවතං

පයමොදුප්පිලාවනඤ්චසඞ්ගණ්හාති. තස්ස නිග්ගණ්හනන්තිතස්සඋද්ධතස්ස
චිත්තස්ස සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගාදිසමුට්ඨාපයනන උද්ධතාපත්තියතො
නියසධනං.වුත්තම්පියචතං භගවතා– 

‘‘යස්මිඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, සමයය උද්ධතං චිත්තං යහොති, 
කායලො තස්මිංසමයයපස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සභාවනාය, කායලො
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය, කායලො
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය. තං කිස්ස යහතු? උද්ධතං, 
භික්ඛයව, චිත්තං, තංඑයතහිධම්යමහිසුවූපසමයංයහොති.යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, පුරියසො මහන්තං අග්ගික්ඛන්ධංනිබ්බායපතුකායමො අස්ස, 
යසොතත්ථඅල්ලානියචව තිණානි….යප.…පංසුයකනචඔකියරයය, 
භබ්යබොනුයඛොයසොපුරියසොමහන්තංඅග්ගික්ඛන්ධං නිබ්බායපතුන්ති.
එවං, භන්යත’’ති(සං.නි.5.234). 

එත්ථාපි යථාසකංආහාරවයසනපස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගාදීනං භාවනා 
සමුට්ඨාපනාති යවදිතබ්බා. තත්ථ පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනා
වුත්තා එව, සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස වුච්චමානා, ඉතරස්ස අනන්තරං

වක්ඛති. පඤ්ඤාපයෙොගමන්ෙතාොතිපඤ්ඤාබයාපාරස්සඅප්පභායවන.යථා
හි දානං අයලොභප්පධානං, සීලං අයදොසප්පධානං, එවං භාවනා
අයමොහප්පධානා. තත්ථ යදා පඤ්ඤා න බලවතී යහොති, තදා භාවනා
පුබ්යබනාපරංවියසසාවහානයහොති, අනභිසඞ්ඛයතොවියආහායරො පුරිසස්ස
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යයොගියනො චිත්තස්ස අභිරුචිංන උප්පායදති, යතන තං නිරස්සාදං යහොති.
තථා භාවනායසම්මයදවවීථිපටිපත්තියාඅභායවනඋපසමසුඛංනවින්දති, 

යතනපි චිත්තං නිරස්සාදං යහොති. යතන වුත්තං ‘‘පඤ්ඤාපයෙොග…යප.…

නිරස්සාෙං යහොතී’’ති. 

තස්ස සංයවගුප්පාදනඤ්ච පසාදුප්පාදනඤ්ච තිකිච්ඡනන්ති තං 

දස්යසන්යතො ‘‘අට්ඨ සංයවගවත්ථූනී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 
ජාතිජරාබයාධිමරණානි යථාරහං සුගතියං දුග්ගතියඤ්ච යහොන්තීති
තදඤ්ඤයමව 
පඤ්චවිධබන්ධනාදිඛුප්පිපාසාදිඅඤ්ඤමඤ්ඤවිබාධනාදියහතුකංඅපායදුක්ඛං
දට්ඨබ්බං. තයිදං සබ්බං යතසං යතසං සත්තානං පච්චුප්පන්නභවනිස්සිතං
ගහිතන්ති අතීයත අනාගයත ච කායල වට්ටමූලකදුක්ඛානි විසුං
ගහිතානියයව. යය පන සත්තා ආහාරූපජීවියනො තත්ථ ච
උට්ඨානඵලූපජීවියනො, යතසං අඤ්යඤහි අසාධාරණං ජීවිකදුක්ඛං අට්ඨමං

සංයවගවත්ථුගහිතන්තිදට්ඨබ්බං. අෙංවුච්චතිසමයෙ සම්පහංසනාතිඅයං
සම්පහංසිතබ්බසමයය වුත්තනයයන සංයවගජනනවයසන යචව 
පසාදුප්පාදනවයසන ච සම්මයදව පහංසනා, 
සංයවගජනනපුබ්බකපසාදුප්පාදයනන භාවනාචිත්තස්සයතොසනාතිඅත්යථො. 

සම්මාපටිපත්තිං ආගම්මාතිලීනුද්ධච්චවිරයහන සමථවීථිපටිපත්තියා ච
සම්මයදවභාවනාපටිපත්තිංආගම්ම. 

අලීනන්තිආදීසුයකොසජ්ජපක්ඛිකානං ධම්මානංඅනධිමත්තතාය අලීනං, 

උද්ධච්චපක්ඛිකානං අනධිමත්තතාය අනුද්ධතං, පඤ්ඤාපයයොගසම්පත්තියා 

උපසමසුඛාධිගයමන ච අනිරස්සාෙං, තයතො එවආරම්මයණ සමප්පවත්තං

සමථවීථිපටිපන්නඤ්ච. තත්ථඅලීනතායපග්ගයහ, අනුද්ධතායචනිග්ගයහ, 
අනිරස්සාදතාය සම්පහංසයන න බයාපාරං ආපජ්ජති. අලීනානුද්ධච්චතාහි
ආරම්මයණ සමප්පවත්තං, අනිරස්සාදතාය සමථවීථිපටිපන්නං, 
සමප්පවත්තියා වා අලීනං අනුද්ධතං, සමථවීථිපටිපත්තියා අනිරස්සාදන්ති 

දට්ඨබ්බං. අෙං වුච්චති සමයෙ අජ්ඣුයපක්ඛනතාති අයං 
අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්බසමයය චිත්තස්ස පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසයනසු

බයාවටතාසඞ්ඛාතං පටිපක්ඛං අභිභුයය උයපක්ඛනා වුච්චති. එසාති 

සමාධියබොජ්ඣඞ්යගො අනුප්පන්යනො උප්පජ්ජති. අරහත්තමග්යගන 

භාවනාපාරිපූරී යහොතීතිඑයතනනිප්පරියායයතොසමාධියවපුල්ලප්පත්යතොපි
අරහා එවාතිදස්යසති. 

අනුයරොධවියරොධපහානවයසන මජ්ඣත්තභායවො
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස කාරණං තස්මිං සති සිජ්ඣනයතො, අසති ච
අසිජ්ඣනයතො, යසො ච මජ්ඣත්තභායවො විසයවයසන දුවියධොති ආහ 

‘‘සත්තමජ්ඣත්තතා සඞ්ඛාරමජ්ඣත්තතා’’ති. තදුභයවයසන චස්ස
විරුජ්ඣනං පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය එව දූරීකතන්ති 
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අනුරුජ්ඣනස්යසව පහානවිධිං දස්යසන්යතො 

‘‘සත්තමජ්ඣත්තතා’’තිආදිමාහ. තථා හිස්ස 
සත්තසඞ්ඛාරයකලායනපුග්ගලපරිවජ්ජනං ‘‘උප්පත්තියා කාරණ’’න්ති
වුච්චති. උයපක්ඛායහිවියසසයතොරායගොපටිපක්යඛො, තයතොරාගබහුලස්ස

පුග්ගලස්ස උයපක්ඛා ‘‘විසුද්ධිමග්යගො’’ති වුච්චති. ද්වීහාකායරහීති 
කම්මස්සකතාපච්චයවක්ඛණං අත්තසුඤ්ඤතාපච්චයවක්ඛණන්ති ඉයමහි

ද්වීහිකාරයණහි. ද්වීයහවාතිඅවධාරණංසඞ්ඛාරසහිතායසඞ්ඛයාසමානතාය 
දස්සනත්ථං. සඞ්ඛයා එව යහත්ථ සමානං, න සඞ්යඛයයයං සබ්බථා

සමානන්ති. අස්සාමිකභායවො අනත්තනියතා. සති හි අත්තනි තස්ස
කිඤ්චනභායවනචීවරංඅඤ්ඤංවාකිඤ්චිඅත්තනියංනාමසියා, යසොපන 

යකොචි නත්යථවාති අධිප්පායයො. අනද්ධනිෙන්ති, න අද්ධානක්ඛමං, න

චිරට්ඨායිඉත්තරංඅනිච්චන්තිඅත්යථො. තාවකාලිකන්තිතස්යසවයවවචනං. 

මමාෙතීති මමත්තං කයරොති. මමාති තණ්හාය පරිග්ගය්හ තිට්ඨති. 

ධනාෙන්තාති ධනං දබ්බං කයරොන්තා. අස්සාති

උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස අරහත්තමග්යගනභාවනාපාරිපූරීයහොති. තථා
හිඅරහයතොඑව ඡළඞ්ගුයපක්ඛානිප්ඵත්ති. 

අසුභාරම්මො ධම්මාති අසුභප්පකාරා අසුභඣානස්ස ආරම්මණභූතා
ධම්මා.කාමං ඉන්ද්රියබද්ධාපියකසාදයයොඅසුභප්පකාරාඑව, වියසසයතොපන

ජිගුච්ඡිතබ්යබ ජිගුච්ඡාවයහ ගණ්හන්යතො ‘‘ෙසා’’ති ආහ. යථා
මනසිකයරොයතො සභාවසරසයතො තත්ථ අසුභසඤ්ඤා සන්තිට්ඨති, තථා

පවත්යතොමනසිකායරො උපාෙමනසිකායරො. අසුයභඅසුභපටික්කූලාකාරස්ස
උග්ගණ්හනං, යථාවා තත්ථඋග්ගහනිමිත්තංඋප්පජ්ජති, තථාමනසිකායරො
අසුභනිමිත්තස්ස උග්ගයහො. උපචාරප්පනාවහාය අසුභභාවනාය

අනුයුඤ්ජනා අසුභභාවනානුයෙොයගො. 

මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං සුට්ඨසුසංවරයණසති අවසරං අලභන්යතො
කාමච්ඡන්යදො පහීයයතව, තථා යභොජයන මත්තඤ්ඤුයනො මිතාහාරස්ස 
ථිනමිද්ධාභිභවාභාවාඔතාරංඅලභමායනොකාමච්ඡන්යදොපහීයති.යයොපන
ආහායර පටික්කූලසඤ්ඤං තබ්බිපරිණාමස්ස තදාධාරස්ස තස්ස ච
උදරියභූතස්ස අතිවිය යජගුච්ඡතං, කායස්ස ච ආහාරතිට්ඨකතං සම්මයදව
ජානාති, යසො සබ්බයසො යභොජයන පමාණස්ස ජානයනන වියසසයතො 

යභොජයන මත්තඤ්ඤූ නාම. තස්ස කාමච්ඡන්යදො පහීයයතව, අට්ඨකථායං

පන අප්පාහාරතංයයව දස්යසතුං ‘‘චතන්න’’න්තිආදි වුත්තං. 

අසුභකම්මිකතිස්සත්යථයරො දන්තට්ඨිදස්සාවී. පහීනස්සාති
වික්ඛම්භනවයසන පහීනස්ස. අභිධම්මපරියායයන සබ්යබොපි යලොයභො

කාමච්ඡන්දනීවරණන්ති ‘‘අරහත්තමග්යගනආෙතිං අනුප්පායෙො’’තිවුත්තං. 

යමජ්ජති හිතඵරණවයසන සිනිය්හතීති මිත්යතො, හියතසී පුග්ගයලො, 
තස්මිං මිත්යත භවා, මිත්තස්ස වා එසාති යමත්තා, හියතසිතා. සා එව



සංයුත්තනිකායය මහාවග්ගටීකා  යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තං 

41 

පටුන 

පටිපක්ඛයතො යචතයසො විමුත්තීති යමත්තායචයතොවිමුත්ති. තත්ථ
යමත්තායනස්ස සත්යතසු හිතඵරණස්ස උප්පාදනං පවත්තනං 

යමත්තානිමිත්තස්සඋග්ගයහො. යතනාහ ‘‘ඔදිස්සකා’’තිආදි. 

තත්ථඅත්තපියසහායමජ්ඣත්තයවරිවයසන ඔදිස්සකතා. සීමාසම්යභයද

කයත අයනොදිස්සකතා. එකාදිදිසාඵරණවයසන දිසාඵරණතා යමත්තාය

උග්ගණ්හයන යවදිතබ්බා. උග්ගයහො යාවඋපචාරාදට්ඨබ්යබො.උග්ගහිතාය 

ආයසවනා භාවනා, සබ්බා ඉත්ථියයො පුරිසා අරියා අනරියා යදවා මනුස්සා
විනිපාතිකාති සත්යතොධිකරණවයසන පවත්තා සත්තවිධා, අට්ඨවීසතිවිධා
වා, දසහි දිසාහි දියසොධිකරණවයසන පවත්තා දසවිධා, එයකකාය දිසාය
සත්තාදිඉත්ථාදිඅයවරාදියභයදන අසීතාධිකචතුසතප්පයභදා ච 

ඔධියසොඵරෙයමත්තා. සබ්යබ සත්තා, පාණා, භූතා, පුග්ගලා, 
අත්තභාවපරියාපන්නාති එයතසං වයසන පඤ්චවිධා. එයකකස්මිං අයවරා
යහොන්තු, අබයාපජ්ජා, අනීඝා, සුඛීඅත්තානංපරිහරන්තූතිචතුධාපවත්තියා 

වීසතිවිධා අයනොධියසොඵරෙයමත්තා, තං සන්ධායාහ – ‘‘ඔධියසො…යප.…

භායවන්තස්සපී’’ති. ත්වං එතස්සාතිආදිනා කම්මස්සකතාපච්චයවක්ඛණං

දස්යසති. පටිසඞ්ඛායන ඨිතස්සාති යකොයධ යථාවුත්තස්ස ආදීනවස්ස 
තප්පටිපක්ඛයතො අයකොයධ යමත්තාය ආනිසංසස්ස ච පටිසඞ්ඛායන

සම්මයදවජානයන. යසවන්තස්සාතිභජන්තස්ස බයාපායෙො පහීෙති. 

අතියභොජයන නිමිත්තග්ගායහොති ආහාරස්ස අධිකයභොජයන
ථිනමිද්ධස්ස නිමිත්තග්ගායහො, ‘‘එත්තයක භුත්යත ථිනමිද්ධං උප්පජ්ජති, 

එත්තයක යනො’’ති ථිනමිද්ධස්ස කාරණාකාරණග්ගායහොති අත්යථො. දිවා

සූරිොයලොකන්ති දිවා ගහිතනිමිත්තං සූරියායලොකං, රත්තියං 
මනසිකයරොන්තස්සපීති එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. ධුතඞ්ගානං

වීරියනිස්සිතත්තා වුත්තං ‘‘ධුතඞ්ගනිස්සිතසප්පාෙකථාෙපී’’ති. 

කුක්කුච්චම්පි කතාකතානුයසොචනවයසන පවත්තමානං යචතයසො 
අවූපසමාවහතාය උද්ධච්යචන සමානලක්ඛණයමවාති තදුභයස්ස
පහානකාරණං දස්යසන්යතො භගවා – ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, යචතයසො
වූපසයමො’’තිආදිමාහ.තස්මාබාහුසච්චාදිතස්ස පහානකාරණන්තිදස්යසතුං 

‘‘අපිචඡධම්මා’’තිආදිමාහ.තත්ථ බහුස්සුතස්සගන්ථයතො, අත්ථයතොධම්මං
විචායරන්තස්ස අත්තයවදාදිපටිලාභසම්භවයතො වික්යඛයපො න යහොති.
යථාවිහිතපටිපත්තියා යථාධම්මපටිකාරප්පත්තියා ච විප්පටිසායරො

අනවසයරොවාති ‘‘බාහුසච්යචනපි…යප.… උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීෙතී’’ති
වුත්තං. යදග්යගන බහුස්සුතස්ස පටිසඞ්ඛානවයතො උද්ධච්චකුක්කුච්චං
පහීයති, තදග්යගන පරිපුච්ඡකතාවිනයපකතඤ්ඤුතාහිපි තං පහීයතීති
දට්ඨබ්බං. වුද්ධයසවිතා ච වුද්ධසීලිතංආවහතීතියචතයසො වූපසමකරත්තා
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස පහානකාරී වුත්තා, වුද්ධභාවං පන අනයපක්ඛිත්වා
විනයධරා කුක්කුච්චවියනොදකා කලයාණමිත්තාති දට්ඨබ්බා. වික්යඛයපො ච
භික්ඛූනං යයභුයයයන කුක්කුච්චයහතුයකො යහොතීති 
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පටුන 

‘‘කප්පිොකප්පිෙපරිපුච්ඡාබහුලස්සා’’තිආදිනා විනයනයයයනව

පරිපුච්ඡකතාදයයො නිද්දිට්ඨා. පහීයන උද්ධච්චකුක්කුච්යචති නිද්ධාරයණ

භුම්මං. කුක්කුච්චස්ස යදොමනස්සසහගතත්තා අනාගාමිමග්යගන ආෙතිං

අනුප්පායෙො වුත්යතො. 

කුසලාකුසලා ධම්මාතිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා වුත්තයමව.
කාමං බාහුසච්චපරිපුච්ඡකතාහි අට්ඨවත්ථුකාපි විචිකිච්ඡා පහීයති, තථාපි

රතනත්තයවිචිකිච්ඡාමූලිකායසසවිචිකිච්ඡාතිකත්වාවුත්තං ‘‘තීණිරතනානි

ආරබ්භා’’තිආදි. විනයය පකතඤ්ඤුතාය ච සති සික්ඛාය කඞ්ඛාය
අසම්භයවො එව, තථා රතනත්තයගුණාවයබොයධ සති පුබ්බන්තාදීසු

සංසයස්සාති ආහ – ‘‘විනයෙ’’තිආදි. ඔකප්පනීෙසද්ධා සද්යධයයවත්ථුං
අනුපවිසිත්වාවියඅධිමුච්චනං, තඤ්චතථාඅධියමොක්ඛුප්පාදනයමව. සද්ධාය

නින්නයපොණපබ්භාරතා අධිමුත්ති. අරහත්යතන කූටං ගණ්හි සත්තපි
යබොජ්ඣඞ්යගවිත්ථායරත්වායදසනායඔසාපිතත්තා. 

ආහාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පරියායසුත්තවණ්ණනා 
233. සම්බහුලාති වුච්චන්ති සඞ්ඝසමඤ්ඤායඅභාවයතො. තයතොපරන්ති

තිණ්ණං ජනානං උපරි සඞ්යඝො චතුවග්ගකරණීයාදිසඞ්ඝකම්මවයසන

කම්මප්පත්තත්තා. පවිසිංසූතිභාවිනිපවිසයනභූයතවියකත්වාඋපචායරන

වුත්තන්තිආහ – ‘‘පවිට්ඨා’’ති.භාවිනිහිභූයතවියඋපචායරො.යතනාහ – 

‘‘යත පනා’’තිආදි, යත පන භික්ඛූති අත්යථො. පුන යත පනාති තිත්ථියා
තිත්ථියසාවකාච. 

ඉමස්මිං පඤ්ඤාපයනති‘‘පඤ්චනීවරයණපහායා’’තිආදිනයප්පවත්යත
ඉමස්මිං පකායරඅත්ථපඤ්ඤාපයන.විසිස්සතිඅඤ්ඤමඤ්ඤයතොපභිජ්ජතීති 

වියසයසො, යභයදො.ස්වායංඉධඅන්යතොගධාධිකභායවොඅධිප්යපයතොතිආහ– 

‘‘යකො වියසයසොති කිං අධික’’න්ති. අධිකං පයසනං පයුඤ්ජනන්ති 

අධිප්පොයසො, අධිකප්පයයොයගො. නානා කරීයති එයතනාති නානාකරෙං, 

යභයදොති ආහ – ‘‘කිං නානත්ත’’න්ති. දුතිෙපයෙති ‘‘අනුසාසනියා වා 

අනුසාසනි’’න්ති එතස්මිං පයද. එයසව නයෙොති යථා පඨමස්මිං පයද
අත්ථයයොජනා, එවංදුතියපයදපියයොයජතබ්බා. 

තීණි ඨානානීති යදවමාරබ්රහ්මට්ඨානානි තීණි ‘‘සයදවයක

යලොයක’’තිආදිනා යලොයක පක්ඛිපිත්වා. ‘‘සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය

සයදවමනුස්සායා’’ති ද්යව ඨානානි. ‘‘පජාො’’ති එත්ථ පක්ඛිපිත්වා ඉති 

පඤ්චහි පයදහි. උද්යෙසන්ති උද්දිසිතබ්බතං. ගෙනන්ති එයකො

කාමච්ඡන්යදොති ගයහතබ්බතං ගච්ඡති. අත්තයනො හත්ථපාොදීසූති
නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං සමුදායං ආරබ්භ පටිඝස්ස උප්පජ්ජනයතො. 

අත්තයනො ඛන්යධසුවිමති ‘‘අහංනුයඛොස්මී’’තිආදිනා. 
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කිඤ්චාපි සබ්බං වීරියං යචතසිකයමව, යං පන 
කායකම්මාධිට්ඨානාදිවයසන මනසි කායිකපයයොගසමුට්ඨාපනං වීරියං
කායිකන්ති ලද්ධපරියායන්ති තයතො වියසයසත්වා යචතසිකන්ති
යථාධිප්යපතදුතියතාදස්සනත්ථං. යදිපි
යථාකප්පිතඉරියාපථසන්ධාරණවයසන පවත්තමානං වීරියං කායස්ස
තථාපවත්තස්ස පච්චයභූතන්ති න සක්කා වත්තුං, තථාපි න තාදියසො

කායපයයොයගො, තදා පවත්යතො නත්ථීති වුත්තං ‘‘කාෙපයෙොගං විනා

උප්පන්නවීරිෙ’’න්ති. සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගසදියසොවාතිඉමිනාඅජ්ඣත්තියක
සඞ්ඛායර අජ්ඣුයපක්ඛනවයසන පවත්තා අජ්ඣත්තධම්යමසු
උයපක්ඛාතිආදිනයංඅතිදිසති. 

‘‘මිස්සකයබොජ්ඣඞ්ගා කථිතා’’ති වත්වා තමත්ථං විභායවතුං 

‘‘එයතසූ’’තිආදි වුත්තං. චඞ්කමන්යතනපි අරියමග්ගං අධිගන්තුං සක්කාති

කත්වා වුත්තං ‘‘මග්ගං අපත්තං කායිකවීරිෙ’’න්ති. යබොජ්ඣඞ්ගා න

ලබ්භන්තීති නිප්පරියායයබොජ්ඣඞ්ගා න ලබ්භන්තී. යබොජ්ඣඞ්යග

උද්ධරන්ති පරියායයතොති අධිප්පායයො. යසසාති බහිද්ධාධම්යමසු සති-
ධම්මවිචය-උයපක්ඛා-යචතසික-වීරිය-සවිතක්ක-සවිචාර-පීති-සමාධී ද්යව 
පස්සද්ධියයොච.අයංපනනයයොපචුරප්පවත්තිවයසනඅට්ඨකථානයයයනව 
වුත්යතො. යථරවාදවයසන පන අවිතක්කඅවිචාරමත්තා 
පීතිසමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගා රූපාවචරාපි අත්ථීති යතපි ගයහත්වා දස
මිස්සකාව යහොන්තීතිවත්තබ්බංසියාති. 

පරියායසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අග්ගිසුත්තවණ්ණනා 
234. යලොෙධූපනන්ති යලොණඤ්ච ධූපනඤ්ච යලොණධූපනං. 

යෙොධකම්මන්ති යයොධපුග්ගයලන කත්තබ්බං කම්මං. මන්තකම්මන්ති

රාජකිච්චමන්තනං. පටිහාරකම්මන්තිරඤ්යඤොසන්තිකංආගතානංවචනං

රඤ්යඤො නියවයදත්වා තයතො යනසං පටිහරණකම්මං. තස්මාති

සබ්බත්ථිකත්තා සතියා. එවං ‘‘සතිඤ්ච ඛ්වාහ’’න්තිආදිකං අයවොච. 

පුබ්බභාගවිපස්සනායබොජ්ඣඞ්ගාවකථිතා පග්ගහනිග්ගහවියනොදිතත්තා. 

අග්ගිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යමත්තාසහගතසුත්තවණ්ණනා 
235. කීදිසා ගති නිබ්බත්ති එතිස්සාති කිංගතිකා, කිංනිට්ඨාති වුත්තං

යහොති. කීදිසී පරමා උත්තමා යකොටි එතිස්සාති කිංපරමා. කීදිසං ඵලං

ආනිසංසංඋදයයොඑතිස්සාති කිංඵලා.සංසට්ඨංසම්පයුත්තන්තිඉදං සහගත-
සද්දස්ස අත්ථදස්සනමත්තං, ඉධ පන යමත්තාඣානං පාදකං කත්වා
විපස්සනාපුබ්බභාගයබොජ්ඣඞ්ගා ච ‘‘යමත්තාසහගතං 
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සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ග’’න්තිආදිනාවුත්තාතියවදිතබ්බං. සබ්බත්ථාතිසබ්යබසු
යබොජ්ඣඞ්යගසුසබ්යබසුච බ්රහ්මවිහායරසු. 

පටිකූයලති විරජ්ජතීති පටිකූලං, අනිට්ඨං. න පටිකූලං අප්පටිකූලං, 

ඉට්ඨං. යතනාහ ‘‘ඉට්යඨ වත්ථුස්මි’’න්ති. එත්ථාති අප්පටිකූලවත්ථුස්මිං. 

එවන්ති පටිකූලසඤ්ඤී. සත්යත අප්පටිකූයල අසුභඵරෙං, සඞ්ඛායර

අප්පටිකූයල අනිච්චන්ති මනසිකාරං කයරොන්යතො. අසුභාොති

අසුභසඤ්ඤාය. අනිච්චයතො වා උපසංහරතීති අනිච්චන්ති මනසිකාරං
පවත්යතති. ‘‘එයසව නයයො’’ති සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විවරිතුං 

‘‘අප්පටිකූලපටිකූයලසූ’’තිආදිවුත්තං. ඡළඞ්ගුයපක්ඛන්තිඡසුආරම්මයණසු
පහීනානුයරොධස්සඋප්පත්තියා ඡළඞ්ගවන්තංඋයපක්ඛං. 

යමත්තාොති යමත්තාභාවනාය. පටිකූලාදීසු වත්ථූසු ඉච්ඡිතවිහායරන
විහරිතුං සමත්ථතා අරියානං එව, තත්ථ ච අරහයතො එව ඉජ්ඣනයතො 

අරියිද්ධි නාම. තස්සා අරියිද්ධිො ච ෙස්සිතත්තා යෙසනා විනිවට්යටතබ්බා 

පරියයොසායනතබ්බා සිො. අරහත්තං පාපුණිතං න සක්යකොති ඉන්ද්රියානං

අපරිපක්කත්තා නිකන්තියා ච දුප්පරියාදානයතො. අෙං යෙසනාති
‘‘යමත්තාසහගතං යබොජ්ඣඞ්ගං භායවතී’’තිආදිනා අයං යදසනා ආරද්ධා.
යයො හි යමත්තාඣානං පාදකං කත්වා සම්මසනං ආරභිත්වා අරහත්තං 
පාපුණිතුං අසක්යකොන්යතො පරිසුද්යධසු වණ්ණකසියණසු
වියමොක්ඛසඞ්ඛාතංරූපාවචරජ්ඣානං නිබ්බත්යතති, තංසන්ධායාහභගවා–
‘‘සුභංයඛොපනවියමොක්ඛංඋපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති. 

සුභපරමන්ති සුභවියමොක්ඛපරමං. ඉධ යලොයක එව පඤ්ඤා අස්ස. 

යතනාහ ‘‘යලොකිෙපඤ්ඤස්සාති අත්යථො’’ති. අරහත්තපරමාව යමත්තා 

අරහත්තමග්ගස්ස පාදකත්තා. කරුොදීසුපි එයසව නයෙොති
කරුණාදිඣානං පාදකං කත්වා සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො අරහත්තං පත්තුං 
සක්යකොති, තස්ස අරහත්ථපරමා කරුණා යහොති, එවං මුදිතාඋයපක්ඛාසුපි
වත්තබ්බන්ති ඉමමත්ථංඅතිදිසති.පුනයදසනාරම්භපයයොජනංපන‘‘ඉමිනා
නයයනා’’තියහට්ඨා අතිදිට්ඨයමව. 

සුභපරමාදිතාති යමත්තාකරුණාමුදිතාඋයපක්ඛානං සුභපරමතා
ආකාසානඤ්චායතනපරමතා, විඤ්ඤාණඤ්චායතනපරමතා, 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනපරමතා. තස්ස තස්සාති සුභවියමොක්ඛස්ස යහට්ඨා
තිණ්ණං අරූපජ්ඣානානඤ්ච යථාක්කමං උපනිස්සයත්තා. 

අප්පටිකූලපරිචොති ඉට්ඨාරම්මයණ මනසිකාරබහුලීකාරා. 

අප්පකසියරයනවාති සුයඛයනව. තත්ථාති විසුද්ධතාය ඉට්යඨසු

වණ්ණකසියණසු. චිත්තන්ති භාවනාමයචිත්තං පක්ඛන්ෙති අප්පනාවයසන. 

තයතො පරන්ති තයතො සුභවියමොක්ඛයතො පරං වියමොක්ඛානං උපනිස්සයයො
නාමනයහොති, යමත්තාසහගතභායවොදට්ඨබ්යබො. 



සංයුත්තනිකායය මහාවග්ගටීකා  යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තං 
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පටුන 

සත්තදුක්ඛං සමනුපස්සන්තස්සාති දණ්යඩන අභිහටප්පත්තරූපයහතුං
සත්යතසු උප්පජ්ජනකදුක්ඛං ඤායණන වීමංසන්තස්ස. තයිදං
රූපනිමිත්තකංසත්යතසුඋප්පජ්ජනකං දුක්ඛංඤායණනකරුණාවිහාරිස්ස

වියසසයතො පක්ඛන්දතීති කත්වා වුත්තං ‘‘අප්පකසියරයනව තත්ථ චිත්තං 

පක්ඛන්ෙතී’’ති, නපනසබ්බයසොඅරූයපආනිසංසදස්සනයතො. 

විඤ්ඤාෙං සමනුපස්සන්තස්සාති ඉදං පායමොජ්ජගහණමුයඛන 
තන්නිස්සයවිඤ්ඤාණස්ස ගහණං සම්භවතීති කත්වා වුත්තං. 

විඤ්ඤාෙග්ගහෙපරිචිතන්තිවුත්තනයයනවිඤ්ඤාණග්ගහයණ පරිචිතං. 

උයපක්ඛාවිහාරිස්සාති උයපක්ඛාබ්රහ්මවිහාරං විහරයතො. 

ආයභොගාභාවයතොති සුඛාදිවයසන ආභුජනාභාවයතො. සුඛ…යප.… 

සම්භවයතොති සුඛදුක්ඛාති පරමත්ථකම්මග්ගහයණ විමුඛතාසම්භවයතො. 

අවිජ්ජමානග්ගහෙදුක්ඛන්ති පරමත්ථයතො 
අවිජ්ජමානසත්තපඤ්ඤත්තිගහණපරිචිතං තස්ස තස්ස අභාවමත්තකස්ස
ගහණම්පිදුක්ඛං කුසලම්පියහොති.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

යමත්තාසහගතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සඞ්ගාරවසුත්තවණ්ණනා 
236. පඨමඤ්යඤවාති පුයරතරංයයව. අසජ්ඣායකතානං මන්තානං

අප්පටිභානං පයගව පඨමංයයව සිද්ධං, තත්ථ වත්තබ්බයමව නත්ථීති
අධිප්පායයො. පරියුට්ඨානං නාම අභිභයවො ගහණන්ති ආහ – 

‘‘කාමරාගපරියුට්ඨියතනාතිකාමරාගගහියතනා’’ති.වික්ඛම්යභති අපයනතීති
වික්ඛම්භනං, පටිපක්ඛයතොනිස්සරතිඑයතනාතිනිස්සරණං, වික්ඛම්භනඤ්ච 

තං නිස්සරණඤ්චාති වික්ඛම්භනනිස්සරෙං. යතනාහ – ‘‘තත්ථා’’තිආදි.
යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො. අත්තනා අරණියයො පත්තබ්යබො 

අත්තත්යථො, තථා පරත්යථො යවදිතබ්යබො. 

‘‘අනිච්චයතො අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහතී’’තිආදීසු 
බයාපාදාදීනං අනාගතත්තා අබයාපාදවායර තදඞ්ගනිස්සරණං න ගහිතං.
කිඤ්චාපි න ගහිතං, පටිසඞ්ඛානවයසන පන තස්ස වියනොයදතබ්බතාය

තදඞ්ගනිස්සරණම්පි ලබ්භයතවාති සක්කා විඤ්ඤාතුං. ආයලොකසඤ්ඤා 
උපචාරප්පත්තා, අප්පනාප්පත්තා වා, යයො යකොචි කසිණජ්ඣානාදියභයදො 

සමයථො. ධම්මවවත්ථානං උපචාරප්පනාප්පත්තවයසනගයහතබ්බං. 

කුථියතොති තත්යතො. උස්මුෙකජායතොති තස්යසව කුථිතභාවස්ස

උස්මුදකතං අච්චුණ්හතං පත්යතො. යතනාහ ‘‘උසුමජායතො’’ති. 

තිලබීජකාදියභයෙනාති තිලබීජකකණ්ණිකයකසරාදියභයදන. 

යසවායලන…යප.… පෙයකනාති උදකපිච්ඡියලන. අප්පසන්යනො 
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ආකුලතාය. අසන්නිසින්යනො කලලුප්පත්තියා. අනායලොකට්ඨායනති 
ආයලොකරහියතඨායන. 

සඞ්ගාරවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අභයසුත්තවණ්ණනා 
237. එකංයසනභගවානීවරොතිඑකංසයතො එව භගවා එයතධම්මා

නීවරණා චිත්යත කුසලප්පවත්තියා නීවරණයතො. කාෙකිලමයථොති
කායපරිස්සයමො, යසොපනඅට්ඨප්පත්තියා පච්චයත්තා‘‘දරයථො’’තිවුත්යතො.

චිත්තකිලමයථො තප්පච්චයජායතො දට්ඨබ්යබො. යතනාහ – ‘‘තස්ස

කිරා’’තිආදි. චිත්තදරයථොපි පටිප්පස්සම්භීති ආයනත්වා සම්බන්යධො. 

මග්යගයනවාති යථාධිගයතන අරියමග්යගයනව. අස්සාති අභයස්ස

රාජකුමාරස්ස. එතං කායචිත්තදරථද්වයං. 

අභයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාකච්ඡවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ආනාපානවග්යගො 

1. අට්ඨිකමහප්ඵලසුත්තාදිවණ්ණනා 
238. උප්පන්නසඤ්ඤාති සඤ්ඤාසීයසන උපචාරජ්ඣානං වදති.

යතනාහ ‘‘තං පයනත’’න්තිආදි. ඡවිචම්මම්පි උපට්ඨාතීති ඉදං

සවිඤ්ඤාණකංඅවිඤ්ඤාණකම්පි කායසාමඤ්ඤයතොගයහත්වාවුත්තං. සති

වාඋපාදියසයසතිඑත්ථ උපාදියතිඅත්තයනොආරම්මණංගණ්හාතීති උපාදි, 
උපාදානං, එතස්සඑකයදයසඅප්පහීයනසතීතිඅත්යථො. 

ආනාපානවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. නියරොධවග්යගො 

1-10. අසුභසුත්තාදිවණ්ණනා 
248-257. අනභිරතින්ති අනභිරමණං අනයපක්ඛිතං.

අච්චන්තනියරොධභූයතනිබ්බායනපවත්තසඤ්ඤා නියරොධසඤ්ඤා. තත්ථසා
මග්ගසහගතා යලොකුත්තරා, යා පන නිබ්බායන නින්නභායවන පවත්තා, 

උපසමානුස්සතිසහගතා ච, සා යලොකියාති ආහ – ‘‘නියරොධසඤ්ඤා

මිස්සකා’’ති.‘‘යතසං නවසූ’’තිආදිපමාදපායඨො.‘‘එකාදසසුඅප්පනායහොති, 

නව උපචාරජ්ඣානිකා’’ති පායඨො ගයහතබ්යබො. වීසති කම්මට්ඨානානීති
ඉදම්පි ඉධාගතනයයො, න විසුද්ධිමග්ගාදීසු ආගතනයයො. එත්ථ ච
ආරම්මණාදීසු යථායයොගං අප්පනං උපචාරං වා පාපුණිත්වා
අරහත්තප්පත්තස්සපුබ්බභාගභූතා විපස්සනාමග්ගයබොජ්ඣඞ්ගාකථිතා. 

නියරොධවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. සතිපට්ඨානසංයුත්තං 

1. අම්බපාලිවග්යගො 

1. අම්බපාලිසුත්තවණ්ණනා 
367. එකාෙන්වාෙන්ති සන්ධිවයසන වුත්තං ඔ-කාරස්ස ව-කාරං අ-

කාරස්ස දීඝං කත්වා. අයං කිර සංයුත්තාභිලායපො, තත්ථ අයන-සද්යදො
මග්ගපරියායයො.න යකවලංඅයයමව, අථයඛො අඤ්යඤපිමග්ගපරියායාති

පදුද්ධාරං කයරොන්යතො ‘‘මග්ගස්ස හී’’තිආදිං වත්වා යදි මග්ගපරියායයො
ආයන-සද්යදො, කස්මා පුන මග්යගොති වුත්තන්ති යචොදනං සන්ධායාහ 

‘‘තස්මා’’තිආදි. තත්ථ එකමග්යගොති එයකොව මග්යගො. න හි
නිබ්බානගාමිමග්යගො අඤ්යඤො අත්ථීති. නනු සතිපට්ඨානං ඉධ මග්යගොති 
අධිප්යපතං, තදඤ්යඤපි බහූ මග්ගධම්මා අත්ථීති? සච්චං අත්ථි, යත පන 
සතිපට්ඨානග්ගහයණයනව ගහිතා තදවිනාභාවයතො. තථා හි
ඤාණවීරියාදයයො නිද්යදයස ගහිතා, උද්යදයස සතියා එව ගහණං

යවයනයයජ්ඣාසයවයසනාතිදට්ඨබ්බං, සතියා මග්ගභාවදස්සනත්ථඤ්ච. න

ද්යවධාපථභූයතොති ඉමිනා ඉමස්ස ද්වයභාවාභාවං විය

අනිබ්බානගාමිභාවාභාවඤ්ච දස්යසති. නිබ්බානගමනට්යඨනාති නිබ්බානං
ගච්ඡති එයතනාති නිබ්බානගමනං, යසො එව අවිපරීතභාවනාය අත්යථො, 
යතන නිබ්බානගමනට්යඨන, නිබ්බානාධිගමූපායතායාති අත්යථො. 

මග්ගනීෙට්යඨනාතිගයවසිතබ්බතාය. 

රාගාදීහීති‘‘රායගොමලං, යදොයසොමලං, යමොයහො මල’’න්ති(විභ.924) 
එවං වුත්යතහි රාගාදීහි මයලහි. සා පනායං සංකිලිට්ඨචිත්තානං විසුද්ධි
සිජ්ඣමානා යස්මා යසොකාදීනං අනුප්පාදාය සංවත්තති, තස්මා වුත්තං 
‘‘යසොකපරියදවානං සමතික්කමායා’’තිආදි. තත්ථ යසොචනං

ඤාතිබයසනාදිනිමිත්තංයචතයසො සන්තායපොඅන්යතොනිජ්ඣානං යසොයකො. 
ඤාතිබයසනාදිනිමිත්තයමව යසොකාධිකතාජනියතො ‘‘කහං
එකපුත්තකා’’තිආදිනා පරියදවනවයසන වාචාවිප්පලායපො පරියදවනං 

පරියෙයවො. තස්ස ආයතිං අනුප්පජ්ජනං ඉධ සමතික්කයමොති ආහ 

‘‘පහානාො’’ති. දුක්ඛයෙොමනස්සානන්ති එත්ථ යචතසිකදුක්ඛතාය
යදොමනස්සස්සපි දුක්ඛසද්යදයනවගහයණ සිද්යධසද්යදනඅනිවත්තනයතො 
සාමඤ්ඤයජොතනාය වියසසවචනං යසට්ඨන්ති ‘‘යදොමනස්සාන’’න්යතව 

වුත්තං. යචතසිකයෙොමනස්සස්සාති භූතකථනං දට්ඨබ්බං. ඤායති එයතන

යාථාවයතො පටිවිජ්ඣීයතිචතුසච්චන්ති ඤායෙො වුච්චති අරියමග්යගො.නනු
අයම්පි මග්යගො, කිං මග්යගො එව මග්ගස්ස අධිගමාය යහොතීති යචොදනං 

සන්ධායාහ – ‘‘අෙං හී’’තිආදි. තණ්හාව කම්මකියලසවිපාකානං 

විනනට්යඨන සංසිබ්බනට්යඨන වානං. යතන තණ්හාවායනන විරහිතත්තා

තස්සඅභාවාතිඅත්යථො. අත්තපච්චක්ඛාොති අත්තපච්චක්ඛත්ථාය. 
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වණ්ෙභාසනන්ති පසංසාවචනං. විසුද්ධින්ති විසුජ්ඣනං

කියලසප්පහානං. උග්ගයහතබ්බන්ති එත්ථ වාචුග්ගතකරණං උග්ගයහො.
පරිචයකරණං පරිපුච්ඡාමූලකත්තාතග්ගහයණයනවගහිතන්තිදට්ඨබ්බං. 

න තයතො යහට්ඨාති ඉධ අධිප්යපතකායාදීනං යවදනාදිසභාවත්තාභාවා
කායයවදනාචිත්තවිමුත්තස්ස යතභූමකධම්මස්ස විසුං 
විපල්ලාසවත්ථන්තරභායවන ගහිතත්තා ච යහට්ඨා ගහයණසු
විපල්ලාසවත්ථූනං අනිට්ඨානං සන්ධාය වුත්තං. පඤ්චමස්ස පන

විපල්ලාසවත්ථුයනො අභායවන ‘‘න උද්ධ’’න්ති ආහ. ආරම්මණවිභායගන

යහත්ථ සතිපට්ඨානවිභායගොති. තයෙො සතිපට්ඨානාති සතිපට්ඨානසද්දස්ස
අත්ථුද්ධාරදස්සනං, න ඉධ පාළියං වුත්තස්ස සතිපට්ඨානසද්දස්ස

අත්ථදස්සනං. ආදීසු හීති එත්ථ ආදි-සද්යදන ‘‘ඵස්සසමුදයා යවදනානං 
සමුදයයො, නාමරූපසමුදයාචිත්තස්සසමුදයයො, මනසිකාරසමුදයාධම්මානං
සමුදයයො’’ති (සං. නි. 5.408) සතිපට්ඨානාති වුත්තානං සතියගොචරානං
පකාසයක සුත්තපයදයස සඞ්ගණ්හාති. එවං පටිසම්භිදාමග්ගපාළියම්පි

අවයසසපාළිපයදසදස්සනත්යථො ආදි-සද්යදො දට්ඨබ්යබො. සතිො 

පට්ඨානන්තිසතියාපතිට්ඨාතබ්බට්ඨානං. 

අරියෙොති ආරකත්තාදිනා අරියං සම්මාසම්බුද්ධමාහ. එත්ථාති එතස්මිං 

සළාෙතනවිභඞ්ගසුත්යත (ම.නි.3.311). තත්ථහි– 

‘‘තයයො සතිපට්ඨානා යදරියයො…යප.… මරහතීති ඉති යඛො
පයනතං වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං. ඉධ, භික්ඛයව, සත්ථා
සාවකානංධම්මංයදයසතිඅනුකම්පයකො හියතසීඅනුකම්පංඋපාදාය
–‘ඉදංයවො හිතායඉදංයවොසුඛායා’ති. තස්සසාවකානසුස්සූසන්ති, 
නයසොතංඔදහන්ති, නඅඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨයපන්ති, යවොක්කම්මච
සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. තත්ර, භික්ඛයව, තථාගයතො න යචව
අනත්තමයනො යහොති, න ච අනත්තමනතං පටිසංයවයදති, 
අනවස්සුයතො ච විහරති සයතො සම්පජායනො. ඉදං, භික්ඛයව, පඨමං
සතිපට්ඨානං.යදරියයොයසවති…යප...මරහති.පුනචපරං, භික්ඛයව, 
සත්ථා …යප.… ඉදං යවො සුඛායාති. තස්ස එකච්යච සාවකා න 
සුස්සූසන්ති…යප.… එකච්යච සාවකා සුස්සූසන්ති…යප.… න ච
යවොක්කම්ම සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. තත්ර, භික්ඛයව, තථාගයතො න
යචව අනත්තමයනො යහොති, න ච අනත්තමනතං පටිසංයවයදති, න
යචව අත්තමයනො යහොති, න ච අත්තමනතං පටිසංයවයදති.
අනත්තමනතඤ්ච අත්තමනතඤ්ච තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වා
උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො. ඉදං, භික්ඛයව, දුතියං
සතිපට්ඨානං…යප.… මරහති. පුන චපරං, භික්ඛයව,…යප.…
සුඛායාති, තස්ස සාවකා සුස්සූසන්ති…යප.… වත්තන්ති. තත්ර, 
භික්ඛයව, තථාගයතො අත්තමයනො යචව යහොති, අත්තමනතඤ්ච
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පටිසංයවයදති, අනවස්සුයතො ච විහරති සයතො සම්පජායනො. ඉදං, 
භික්ඛයව, තතියංසතිපට්ඨාන’’න්ති– 

එවං පටිඝානුනයයහි අනවස්සුතතා නිච්චං උපට්ඨිතස්සතිතාය 
තදුභයවීතිවත්තතා ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්තා. බුද්ධානංයයව හි නිච්චං 
උපට්ඨිතස්සතිතායහොතිආයවණිකධම්මභාවයතො, නපච්යචකබුද්ධාදීනං.ප-
සද්යදො ආරම්භං යජොයතති, ආරම්යභො ච පවත්තීති කත්වා ආහ 

‘‘පවත්තයිතබ්බයතොති අත්යථො’’ති. සතිො කරණභූතාය පට්ඨානං 
පට්ඨයපතබ්බං සතිපට්ඨානං. අන-සද්යදො හි බහුලවචයනන කම්මත්යථොපි
යහොතීති. 

තථාස්සකත්තුඅත්යථොපිලබ්භතීති ‘‘පතිට්ඨාතීතිපට්ඨාන’’න්තිවුත්තං. 

උපට්ඨාතීති එත්ථ උප-සද්යදො භුසත්ථවිසිට්ඨං පක්ඛන්දනං දීයපතීති 

‘‘ඔක්කන්දිත්වා පක්ඛන්දිත්වාපවත්තතීතිඅත්යථො’’තිවුත්තං.පුනභාවත්ථං

සතිසද්දං පට්ඨානසද්දඤ්ච වණ්යණන්යතො ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ. යතන 
පුරිමවිකප්යපසති-සද්යදො පට්ඨාන-සද්යදො චකත්තුඅත්යථොති විඤ්ඤායති. 

සරෙට්යඨනාතිචිරකතස්සචිරභාසිතස්සචඅනුස්සරණට්යඨන. ඉෙන්තියං

‘‘සතියයව සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්තං, ඉදං ඉධ ඉමස්මිං සුත්තපයදයස 

අධිප්යපතං. 

ෙදි එවන්තියදිසතිඑවසතිපට්ඨානං, සතිනාම එයකොධම්යමො, එවං

සන්යත කස්මාසතිපට්ඨානාතිබහුවචනන්තිආහ ‘‘සතීනං බහුත්තා’’තිආදි.
යදි බහුකා තා සතියයො, අථ කස්මා මග්යගොති එකවචනන්ති යයොජනා. 

මග්ගනට්යඨනාතිනියයානට්යඨන.නියයානියකොහි මග්ගධම්යමො, යතයනව
නියයානිකභායවන එකත්තුපගයතො එකන්තයතො නිබ්බානං ගච්ඡති, 

අත්ථියකහි ච තදත්ථං මග්ගීයතීති ආහ ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදි. තත්ථ 

චතස්යසොපි යචතාතිකායානුපස්සනාදිවයසන චතුබ්බිධාපි ච එතා සතියයො. 

අපරභායගතිඅරියමග්ගක්ඛයණ. කිච්චං සාධෙමානාතිපුබ්බභායගකායාදීසු
ආරම්මයණසු සුභසඤ්ඤාදිවිධමනවයසන විසුං විසුං පවත්තිත්වා
මග්ගක්ඛයණ සකිංයයව තත්ථ චතුබ්බිධස්සපි විපල්ලාසස්ස
සමුච්යඡදවයසන පහානකිච්චං සාධයමානා ආරම්මණකරණවයසන
නිබ්බානං ගච්ඡන්ති, තයමවස්ස චතුකිච්චසාධනතං උපාදාය
බහුවචනනිද්යදයසො, තථාපි අත්ථයතො යභදාභාවයතො මග්යගොති

එකවචයනන වුච්චති. යතනාහ – ‘‘තස්මා චතස්යසොපි එයකො මග්යගොති

වුත්තා’’ති. 

කයථතකමයතාපුච්ඡා ඉතරාසං පුච්ඡානං ඉධ අසම්භවයතො
නිද්යදසාදිවයසන යදයසතුකාමතාය ච තථා වුත්තත්තා. ‘‘අයඤ්යචව
කායයො බහිද්ධාචනාමරූප’’න්තිආදීසු(ම.නි.1.271, 287, 297; පාරා.11) 
ඛන්ධපඤ්චකං, ‘‘සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයදතී’’තිආදීසු යවදනාදයයො
තයයො අරූපක්ඛන්ධා, ‘‘යා තස්මිං සමයය කායස්ස පස්සද්ධි
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පටිප්පස්සද්ධී’’තිආදීසු (ධ. ස. 40) යවදනාදයයො තයයො යචතසිකා ඛන්ධා

‘‘කායයො’’තිවුච්චන්ති, තයතොවියසසනත්ථං ‘‘කායෙති රූපකායෙ’’තිආහ. 

කාොනුපස්සීති එත්ථ තස්සීලත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘කාෙං

අනුපස්සනසීයලො’’ති ආහ. අනිච්චයතො අනුපස්සතීති චතුසමුට්ඨානිකකායං
‘‘අනිච්ච’’න්ති අනුපස්සති, එවං පස්සන්යතො එව චස්ස අනිච්චාකාරම්පි
අනුපස්සතීති වුච්චති, තථාභූතස්ස චස්ස නිච්චගාහස්ස වියසයසොපි න

යහොතීතිවුත්තං ‘‘යනො නිච්චයතො’’ති.තථායහස‘‘නිච්චසඤ්ඤංපජහතී’’ති
(පටි. ම. 1.28) වුත්යතො. එත්ථ ච අනිච්චයතො එව අනුපස්සතීති එවකායරො

ලුත්තනිද්දිට්යඨොති යතන නිවත්තිතමත්ථං දස්යසතුං ‘‘යනො නිච්චයතො’’ති
වුත්තං. න යචත්ථ දුක්ඛානුපස්සනාදිනිවත්තනමාසඞ්කිතබ්බං
පටියයොගිනිවත්තනපරත්තා එව-කාරස්ස, උපරි යදසනාආරුළ්හත්තා ච

තාසං. දුක්ඛයතො අනුපස්සතීතිආදීසුපිඑයසවනයයො. අයංපනවියසයසො –
අනිච්චස්ස දුක්ඛත්තා තයමව කායං දුක්ඛයතො අනුපස්සති, දුක්ඛස්ස
අනත්තත්තාඅනත්තයතො අනුපස්සතීති. 

යස්මාපනයංඅනිච්චංදුක්ඛංඅනත්තා, නතංඅභිනන්දිතබ්බං, යඤ්චන
අභිනන්දිතබ්බං, න තත්ථ රජ්ජිතබ්බං, තස්මා වුත්තං ‘‘අනිච්චයතො 
අනුපස්සති, යනො නිච්චයතො, දුක්ඛයතො අනුපස්සති, යනො සුඛයතො, 
අනත්තයතො අනුපස්සති, යනො අත්තයතො, නිබ්බින්දති, යනො නන්දති, 

විරජ්ජති, යනොරජ්ජතී’’ති.යසොඑවං අරජ්ජන්යතොරාගං නියරොයධති, යනො

සමුයෙති, සමුදයංනකයරොතීති අත්යථො.එවංපටිපන්යනොච පටිනිස්සජ්ජති, 

යනො ආදිෙති. අයඤ්හි අනිච්චාදිඅනුපස්සනා තදඞ්ගවයසන සද්ධිං
කායතන්නිස්සයඛන්ධාභිසඞ්ඛායරහි කියලසානං පරිච්චජනයතො
සඞ්ඛතයදොසදස්සයනන තබ්බිපරීයත නිබ්බායන තන්නින්නතාය 
පක්ඛන්දනයතො ‘‘පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගො යචවපක්ඛන්දනපටිනිස්සග්යගො
චා’’ති වුච්චති.තස්මාතායසමන්නාගයතොභික්ඛුවුත්තනයයනකියලයසච
පරිච්චජති, නිබ්බායන ච පක්ඛන්දති, තථාභූයතො ච පරිච්චජනවයසන
කියලයස න ආදියති, නාපි අයදොසදස්සිතාවයසන සඞ්ඛතාරම්මණං. යතන
වුත්තං ‘‘පටිනිස්සජ්ජති, යනො ආදියතී’’ති. ඉදානිනිස්සිතාහි අනුපස්සනාහි

යයසංධම්මානංපහානංයහොති, තං දස්යසතුං ‘‘අනිච්චයතොඅනුපස්සන්යතො

නිච්චසඤ්ඤං පජහතී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ නිච්චසඤ්ඤන්ති සඞ්ඛාරා
නිච්චාතිඑවංපවත්තංවිපරීතසඤ්ඤං.දිට්ඨිචිත්තවිපල්ලාසපහානමුයඛයනව 
සඤ්ඤාවිපල්ලාසප්පහානන්තිසඤ්ඤාගහණං, සඤ්ඤාසීයසනවායතසම්පි

ගහණංදට්ඨබ්බං. නන්දින්තිසප්පීතිකතණ්හං.යසසංවුත්තනයයමව. 

විහරතීති ඉමිනා කායානුපස්සනාසමඞ්ගියනො ඉරියාපථවිහායරො

වුත්යතොති ආහ – ‘‘ඉරිෙතී’’ති, ඉරියාපථං පවත්යතතීති අත්යථො.

ආරම්මණකරණවයසන අභිබයාපනයතො ‘‘තීසු භයවසූ’’ති වුත්තං, 
උප්පජ්ජනවයසන පන කියලසා පරිත්තභූමකා එවාති. යදිපි කියලසානං
පහානංආතාපනන්තිතංසම්මාදිට්ඨිආදීනම්පිඅත්යථව, ආතප්ප-සද්යදොවිය
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පටුන 

පන ආතාප-සද්යදොපි වීරියය එව නිරුළ්යහොති වුත්තං ‘‘වීරිෙස්යසතං 

නාම’’න්ති. අථ වා පටිපක්ඛප්පහායන සම්පයුත්තධම්මානං
අබ්භුස්සහනවයසන පවත්තමානස්ස වීරියස්ස සාතිසයං තදාතාපනන්ති
වීරියයමවතථාවුච්චති, නඅඤ්යඤ ධම්මා. 

ආතාපීති චායමීකායරො පසංසාය, අතිසයස්ස වා දීපයකොති
ආතාපීගහයණන සම්මප්පධානසමඞ්ගිතං දස්යසති. සම්මා සමන්තයතො

සාමඤ්ච පජානන්යතො සම්පජායනො, අසම්මිස්සයතො වවත්ථායන 
අඤ්ඤධම්මානුපස්සිතාභායවන සම්මා අවිපරීතං, සබ්බාකාරපජානයනන 
සමන්තයතො, උපරූපරිවියසසාවහභායවනපවත්තියා සාමං පජානන්යතොති

අත්යථො. යදි පඤ්ඤාය අනුපස්සති, කථං සතිපට්ඨානතාති ආහ ‘‘න

හී’’තිආදි. තස්මා සතියා ලද්ධුපකාරාය එව පඤ්ඤාය එත්ථ යථාවුත්යත

කායය කම්මට්ඨානියකො භික්ඛු අනුපස්සයකො, තස්මා ‘‘කාොනුපස්සී’’ති

වුච්චති. අන්යතොසඞ්යඛයපො අන්යතොලීනතා, යකොසජ්ජන්ති අත්යථො. 

උපාෙපරිග්ගයහොති එත්ථ සීලවියසොධනාදි ගණනාදි උග්ගහයකොසල්ලාදි ච 

උපායෙො, තබ්බිපරියායයතො අනුපායෙො යවදිතබ්යබො. යස්මා ච
උපට්ඨිතස්සතීයථාවුත්තංඋපායංනපරිච්චජති, අනුපායඤ්චන උපාදියති, 

තස්මා වුත්තං ‘‘මුට්ඨස්සති…යප.… අසමත්යථො යහොතී’’ති. යතනාති
උපායානුපායානං පරිග්ගහපරිවජ්ජයනසු අපරිච්චාගාපරිග්ගයහසු ච

අසමත්ථභායවන. අස්ස යයොගියනො. 

යස්මාසතියයයවත්ථසතිපට්ඨානංවුත්තා, තස්මාස්ස සම්පයුත්තධම්මා

වීරියාදයයොඅඞ්ගන්තිආහ– ‘‘සම්පයෙොගඞ්ගඤ්චස්සෙස්යසත්වා’’ති. අඞ්ග-

සද්යදො යචත්ථ කාරණපරියායයො දට්ඨබ්යබො. සතිග්ගහයණයනයවත්ථ
සම්මාසමාධිස්සපි ගහණං දට්ඨබ්බං තස්සා සමාධික්ඛන්යධ සඞ්ගහිතත්තා.
යස්මාවාසතිසීයසනායං යදසනා.න හියකවලායසතියාකියලසප්පහානං
සම්භවති, නිබ්බානාධිගයමො වා, නාපි යකවලා සති පවත්තති, තස්මාස්ස
ඣානයදසනායංසවිතක්කාදිවචනස්සවියසම්පයයොගඞ්ගදස්සනතාති අඞ්ග-

සද්දස්ස අවයවපරියායතා දට්ඨබ්බා. පහානඞ්ගන්ති ‘‘විවිච්යචව

කායමහී’’තිආදීසු විය පහාතබ්බඞ්ගං ෙස්යසතං. යස්මා එත්ථ
පුබ්බභාගමග්යගො අධිප්යපයතො, න යලොකුත්තරමග්යගො, තස්මා 

පුබ්බභාගියයමව විනයං දස්යසන්යතො ‘‘තෙඞ්ගවිනයෙන වා 

වික්ඛම්භනවිනයෙන වා’’තිආහ. අස්සාතියයොගියනො. යතසං ධම්මානන්ති
යවදනාදිධම්මානං. යතසඤ්හි තත්ථ අනධිප්යපතත්තා 

‘‘අත්ථුද්ධාරනයෙයනතං වුත්ත’’න්ති ආහ. ෙං පනාති විභඞ්යග, 

විභඞ්ගපකරයණතිඅධිප්පායයො. එත්ථාති‘‘යලොයක’’තිඑතස්මිංපයද, තාච
යලොකියාඑවඅනුපස්සනානාම සම්මසනන්තිකත්වා. 

දුක්ඛයතොති විපරිණාමසඞ්ඛාරදුක්ඛතාහි දුක්ඛසභාවයතො, දුක්ඛාති

අනුපස්සිතබ්බාති අත්යථො. යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො. යෙො සුඛං 
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දුක්ඛයතො අද්ොති යයො භික්ඛු සුඛං යවදනං විපරිණාමදුක්ඛතාය දුක්ඛන්ති 

පඤ්ඤාචක්ඛුනා අද්දක්ඛි. දුක්ඛමද්ෙක්ඛි සල්ලයතොති දුක්ඛයවදනං
පීළාජනනයතො අන්යතොතුදනයතො දුන්නීහරණයතො ච සල්ලන්ති අද්දක්ඛි

පස්සි. අදුක්ඛමසුඛන්ති උයපක්ඛායවදනං. සන්තන්ති සුඛදුක්ඛානං විය
අයනොළාරිකතාය පච්චයවයසන වූපසන්තසභාවත්තා ච සන්තං. 

අනිච්චයතොති හුත්වා අභාවයතො උදයබ්බයවන්තයතො තාවකාලිකයතො

නිච්චපටික්යඛපයතො ච අනිච්චන්ති යයො අද්දක්ඛි. ස යව සම්මද්ෙයසො

භික්ඛූති යසො භික්ඛු එකංයසන, පරිබයත්තං වා යවදනාය සම්මා
පස්සනයකොතිඅත්යථො. 

දුක්ඛාතිපීති සඞ්ඛාරදුක්ඛතාය දුක්ඛා ඉතිපි. සබ්බං තං යවදයිතං 

දුක්ඛස්මිං අන්යතොගධං පරියාපන්නන්ති වොමි සඞ්ඛාරදුක්ඛන්ති

වත්තබ්බයතො. සුඛදුක්ඛයතොපිචාතිසුඛාදීනංඨිතිවිපරිණාමඤාණසුඛතායච 
විපරිණාමට්ඨිතිඅඤ්ඤාණදුක්ඛතාය ච වුත්තත්තා තිස්යසොපි සුඛයතො

තිස්යසොපි ච දුක්ඛයතො අනුපස්සිතබ්බාති අත්යථො. සත්ත අනුපස්සනා 
යහට්ඨාපකාසිතාඑව. 

ආරම්මො…යප.… යභොනන්ති රූපාදිආරම්මණනානත්තස්ස
නීලාදිතබ්යභදස්ස, ඡන්දාදිඅධිපතිනානත්තස්ස හීනාදිතබ්යභදස්ස, 
ඤාණඣානාදිසහජාතනානත්තස්ස සසඞ්ඛාරිකාසඞ්ඛාරික-සවිතක්ක-
සවිචාරාදිතබ්යභදස්ස, කාමාවචරාදිභූමිනානත්තස්ස, 
උක්කට්ඨමජ්ඣිමාදිතබ්යභදස්ස, කුසලාදිකම්මනානත්තස්ස, 
යදවගතිසංවත්තනියතාදිතබ්යභදස්ස, කණ්හසුක්කවිපාකනානත්තස්ස, 
දිට්ඨධම්මයවදනීයතාදිතබ්යභදස්ස, පරිත්තභූමකාදිකිරියානානත්තස්ස, 

තියහතුකාදිතබ්යභදස්ස වයසන අනුපස්සිතබ්බන්ති යයොජනා. ආදි-සද්යදන
සවත්ථුකාවත්ථුකාදිනානත්තස්ස පුග්ගලත්තයසාධාරණාදිතබ්යභදස්ස ච

සඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. සරාගාදීනන්ති මහාසතිපට්ඨානසුත්යත (දී. නි.2.381; 

ම. නි. 1.114) ආගතානං සරාගවීතරාගාදියභදානං. සලක්ඛෙ-

සාමඤ්ඤලක්ඛොනන්ති ඵුසනාදිතංතංසලක්ඛණානඤ්යචව 
අනිච්චතාදිසාමඤ්ඤලක්ඛණානඤ්චවයසනාතියයොජනා. 

සුඤ්ඤතධම්මස්සාති අනත්තතාසඞ්ඛාතසුඤ්ඤතසභාවස්ස.
‘‘සලක්ඛණ-සාමඤ්ඤලක්ඛණාන’’න්ති හි ඉමිනා යයො ඉයතො බාහිරයකහි
සාමිනිවාසීකාරකයවදකඅධිට්ඨායකභායවන පරිකප්පියතො අත්තා, තස්ස
සඞ්ඛායරසු නිච්චතා සුඛතා විය කත්ථචිපි අභායවො විභාවියතො. නත්ථි

එයතසංඅත්තාති අනත්තා, යස්මාපනසඞ්ඛායරසුඑකධම්යමොපිඅත්තා න
යහොති, තස්මා යතන අත්තාතිපි අනත්තාති අයං යතසං සුඤ්ඤතධම්යමො.

තස්ස සුඤ්ඤතධම්මස්ස, යං විභායවතුං අභිධම්යම (ධ. ස. 121) ‘‘තස්මිං
යඛො පන සමයය ධම්මා යහොන්තී’’තිආදිනා සුඤ්ඤතවාරයදසනා වුත්තා.
යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 
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අම්බපාලිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සතිසුත්තවණ්ණනා 
368. සරතීති සයතො. අයංපනනයායකායචි සතියාසයතො, අථයඛො

එදිසායාති දස්යසන්යතො ‘‘කාොදිඅනුපස්සනාසතිො’’ති ආහ. 

චතසම්පජඤ්ඤපඤ්ඤාොති චතුබ්බිධසම්පජඤ්ඤපඤ්ඤාය, අභික්කමනං 

අභික්කන්තන්ති ආහ – ‘‘අභික්කන්තං වුච්චති ගමන’’න්ති. තථා

පටික්කමනං පටික්කන්තන්ති වුත්තං – ‘‘පටික්කන්තං නිවත්තන’’න්ති.

නිවත්තනඤ්චනිවත්තිමත්තං, නිවත්තිත්වා පන ගමනං ගමනයමව. කාෙං

අභිහරන්යතො අභිගමනවයසන කායං නායමන්යතො. ඨානනිසජ්ජාසයයනසු
යයොගමනාදිවිධිනාකායස්සපුරයතොඅභිහායරො, යසොඅභික්කයමො, පච්ඡයතො 

අපහරණං පටික්කයමොති දස්යසන්යතො ‘‘ඨායනපී’’තිආදිමාහ. ආසනස්සාති

පීඨකාදිආසනස්ස. පුරිමඅඞ්ගාභිමුයඛොති අටනිකාදිපුරිමාවයවාභිමුයඛො. 

සංසරන්යතොති සංසප්පන්යතො. පච්චාසංසරන්යතොති පටිආසප්පන්යතො. 

එයසව නයෙොති ඉමිනා සරීරස්යසව අභිමුඛසංසප්පනපටිආසප්පනානි
නිදස්යසති. 

සම්මා පජානනං සම්පජානං. යතන අත්තනා කාතබ්බකිච්චස්ස

කරණසීයලොසම්පජානකාරීතිආහ– ‘‘සම්පජඤ්යඤන සබ්බකිච්චකාරී’’ති.

සම්පජානයමව හි සම්පජඤ්ඤං. සම්පජඤ්ඤස්යසව වා කාරීති 

සම්පජඤ්ඤස්යසව කරණසීයලො. සම්පජඤ්ඤං කයරොයතවාති
අභික්කන්තාදීසු අසම්යමොහං උප්පායදති එව, සම්පජානස්යසව වා කායරො

එතස්සඅත්ථීති සම්පජානකාරී. 

ධම්මයතො වඩ්ඪිතසඞ්ඛායතන සහ අත්යථන වත්තතීති සාත්ථකං, 

අභික්කන්තාදි, සාත්ථකස්සසම්පජානනං සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං. සප්පායස්ස

අත්තයනො උපකාරාවහස්ස හිතස්ස සම්පජානනං සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං. 
අභික්කමාදීසු භික්ඛාචාරයගොචයර, අඤ්ඤත්ථාපි ච පවත්යතසු අවිජහියත

කම්මට්ඨානසඞ්ඛායත යගොචයර සම්පජඤ්ඤං යගොචරසම්පජඤ්ඤං. 

අභික්කමාදීසු අසම්මුය්හනයමව සම්පජඤ්ඤං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං.

පරිග්ගණ්හිත්වාති තුලයිත්වා තීයරත්වා, පටිසඞ්ඛායාති අත්යථො. 

සඞ්ඝෙස්සයනයනව උයපොසථපවාරණාදිඅත්ථං ගමනං සඞ්ගහිතං. 

අසුභෙස්සනාදීති ආදි-සද්යදන කසිණපරිකම්මාදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො.

සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විවරිතුං ‘‘යචතිෙං දිස්වාපි හී’’තිආදි වුත්තං. 

අරහත්තංපාපුොතීතිඋක්කට්ඨනිද්යදයසොඑයසො. සමථවිපස්සනුප්පාදනම්පි

හිභික්ඛුයනොවුද්ධිඑව. ෙක්ඛිෙද්වායරතියචතියඞ්ගණස්ස දක්ඛිණද්වායර, 

තථා පච්ඡිමද්වායරතිආදීසු. අභෙවාපි පාළිෙන්තිඅභයවාපියාපුරත්ථිමතීයර. 

බුද්ධවංස-අරියවංස-යචතියවංස-දීපවංසාදිවංසකථනයතො 

මහාඅරිෙවංසභාෙයකො යථයරො. පඤ්ඤාෙනට්ඨායනති යචතියස්ස
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පටුන 

පඤ්ඤායනට්ඨායන. එකපදුද්ධායරති පදුද්ධාරපතිට්ඨානපරිවත්තනං

අකත්වාඑකස්මිංයයවඅවට්ඨායන. යකචීතිඅභයගිරිවාසියනො. 

තස්මිංපනාතිසාත්ථකසම්පජඤ්ඤවයසන පරිග්ගහිතඅත්යථපිගමයන.
අත්යථො නාම ධම්මයතො වඩ්ඪීති යං සාත්ථකන්ති අධිප්යපතං ගමනං, තං
සප්පායයමවාති සියා කස්සචි ආසඞ්කාති තන්නිවත්තනත්ථං 

‘‘යචතිෙෙස්සනං තාවා’’තිආදි ආරද්ධං. චිත්තකම්මරූපකානි විොති
චිත්තකම්මකතාපටිමායයොවිය, යන්තපයයොයගනවාවිචිත්තකම්මාපටිමාය

සදිසා යන්තරූපකා විය. අසමයපක්ඛනං 
යගහස්සිතඅඤ්ඤාණුයපක්ඛාවයසනආරම්මයණඅයයොනියසො ඔයලොකනාදි.

යං සන්ධාය වුත්තං ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජති උයපක්ඛා බාලස්ස

මූළ්හස්ස පුථුජ්ජනස්සා’’තිආදි (ම. නි. 3.308). හත්ථිආදිසම්මද්යදන 

ජීවිතන්තරායෙො. විසභාගරූපදස්සනාදිනා බ්රහ්මචරිෙන්තරායෙො. 

පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාය භික්ඛූනං අනුවත්තනකථා ආචිණ්ණා, 

අනනුවත්තනකථාපනතස්සාඅපරාදුතියානාමයහොතීතිආහ– ‘‘ද්යවකථා 

නාම න කථිතපුබ්බා’’ති. එවන්ති ඉමිනා ‘‘සයච පනා’’තිආදිකං සබ්බම්පි
වුත්තාකාරං පච්චාමසති, න ‘‘පුරිසස්ස මාතුගාමාසුභ’’න්තිආදිකං
වුච්චමානං. 

යයොගකම්මස්ස පවත්තිට්ඨානතාය භාවනාය ආරම්මණං කම්මට්ඨානං

වුච්චතීති ආහ ‘‘කම්මට්ඨානසඞ්ඛාතං යගොචර’’න්ති. උග්ගයහත්වාති යථා
උග්ගහනිමිත්තං උප්පජ්ජති, එවං උග්ගහයකොසල්ලස්ස සම්පාදනවයසන
උග්ගයහත්වා. 

හරතීති කම්මට්ඨානං පවත්යතති, යාව පිණ්ඩපාතපටික්කමා

අනුයුඤ්ජතීති අත්යථො. න පච්චාහරතීති ආහාරූපයභොගයතො යාව

දිවාට්ඨානුපසඞ්කමනා කම්මට්ඨානං න පටියනති. සමාොෙ වත්තති සම්මා

ආදියිත්වා යතසං වත්තානං පරිපූරණවයසන වත්තති. සරීරපරිකම්මන්ති

මුඛයධොවනාදිසරීරපටිජග්ගනං. ද්යව තයෙො පල්ලඞ්යකති ද්යව තයයො

නිසජ්ජාවායර ද්යව තීණි උණ්හාසනානි. යතනාහ – ‘‘උසුමං

ගාහායපන්යතො’’ති. කම්මට්ඨානසීයසයනවාති කම්මට්ඨානමුයඛයනව
කම්මට්ඨානං අවිජහන්යතො එව. යතන ‘‘පත්යතොපි අයචතයනො’’තිආදිනා
පවත්යතතබ්බකම්මට්ඨානං, යථාපරිහරියමානං වා කම්මට්ඨානං

අවිජහිත්වාති දස්යසති. තයථවාති තික්ඛත්තුයමව. පරියභොගයචතියයතො

සරීරයචතියං ගරුතරන්ති කත්වා ‘‘යචතිෙං වන්දිත්වා’’ති යචතියවන්දනාය
පඨමං කරණීයතා වුත්තා. තථා හි අට්ඨකථායං – ‘‘යචතියං බාධයමානා
යබොධිසාඛාහරිතබ්බා’’ති වුත්තා.බුද්ධගුණානුස්සරණවයසයනවයබොධිඤ්ච

පණිපාතකරණන්තිආහ – ‘‘බුද්ධස්ස භගවයතො සම්මුඛා විෙනිපච්චකාරං

ෙස්යසත්වා’’ති. ගාමසමීයපතිගාමස්සඋපචාරට්ඨායන. 
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ජනසඞ්ගහෙත්ථන්ති‘‘මයිඅකයථන්යත එයතසංයකොකයථස්සතී’’ති

ධම්මානුග්ගයහන ජනසඞ්ගහණත්ථං. තස්මාති යස්මා ‘‘ධම්මකථා නාම
කයථතබ්බා එවා’’ති අට්ඨකථාචරියා වදන්ති, යස්මා ච ධම්මකථා

කම්මට්ඨානවිනිමුත්තා නාම නත්ථි, තස්මා. කම්මට්ඨානසීයසයනවාති
අත්තනා පරිහරියමානං කම්මට්ඨානං අවිජහන්යතො තදනුගුණංයයව

ධම්මකථං කයථත්වා. අනුයමොෙනං කත්වාති එත්ථාපි
‘‘කම්මට්ඨානසීයසයනවා’’ති ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. 

සම්පත්තපරිච්යඡයෙයනවාති පරිචියතො අපරිචියතොතිආදිවිභාගං අකත්වා

සම්පත්තයකොටියා එව, සමාගමමත්යතයනවාති අත්යථො. භයෙති
පරචක්කාදිභයය. 

කම්මජයතයජොති ගහණිං සන්ධායාහ. කම්මට්ඨානවීථිං නායරොහති 

ඛුදාපරිස්සයමන කිලන්තකායත්තා සමාධානාභාවයතො. අවයසසට්ඨායනති

යාගුයා අග්ගහිතට්ඨායන. යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛන්ති කම්මට්ඨානුපට්ඨානස්ස 
අවිච්යඡද-දස්සනයමතං, යථා යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං පවත්තාය සරපටිපාටියා
අනවිච්යඡයදො, එවයමතස්සපි කම්මට්ඨානුපට්ඨානස්සාතිවුත්තංයහොති. 

නික්ඛිත්තධුයරො භාවනානුයයොයග. වත්තපටිපත්තියා අපූරයණන 

සබ්බවත්තානි භින්දිත්වා. කායම අවීතරායගො යහොති. කායය අවීතරායගො.
රූයපඅවීතරායගො.යාවදත්ථංඋදරාවයදහංභුඤ්ජිත්වා යසයයසුඛංපස්සසුඛං
මිද්ධසුඛංඅනුයුත්යතොවිහරති.අඤ්ඤතරංයදවනිකායංපණිධාය බ්රහ්මචරියං
චරතී’’ති (දී. නි. 3.320; ම. නි. 1.186) එවං වුත්තං 

පඤ්චවිධයචයතොවිනිබන්ධචිත්යතො.චරිත්වාතිපවත්තිත්වා. 

ගතපච්චාගතිකවත්තවයසනාති භාවනාසහිතංයයව භික්ඛාය
ගතපච්චාගතං ගමනපච්චාගමනං එතස්ස අත්ථීති ගතපච්චාගතිකං, තයදව
වත්තං, තස්ස වයසන. අත්තයනො හිතසුඛං කායමන්ති ඉච්ඡන්තීති 

අත්තකාමා, ධම්මච්ඡන්දවන්යතො. ‘‘ධම්යමො’’ති හි හිතං තංනිමිත්තකඤ්ච
සුඛන්ති. අථ වා විඤ්ඤූනං ධම්මානං අත්තනියත්තා 
අත්තභාවපරිච්ඡන්නත්තා ච අත්තා නාම ධම්යමො. යතනාහ භගවා – 

‘‘අත්තදීපා, භික්ඛයව, විහරථ අත්තසරො’’තිආදි (සං. නි. 3.43). තං

කායමන්ති ඉච්ඡන්තීති අත්තකාමා. උසභං නාම වීසති යට්ඨියයො. තාෙ

සඤ්ඤාොතිතායපාසාණසඤ්ඤාය, ‘‘එත්තකං ඨානමාගතා’’තිජානන්තාති

අධිප්පායයො. යසොඑවනයෙො අයං භික්ඛූතිආදියකොයයොඨායනවුත්යතො, යසො
එවනිසජ්ජායපිනයයො.පච්ඡයතොආගච්ඡන්තානං ඡින්නභත්තභාවභයයනපි
යයොනියසොමනසිකාරංපරිබ්රූයහති. 

මද්ෙන්තාති ධඤ්ඤකරණට්ඨායන සාලිසීසානි මද්දන්තා. මහාපධානං

පූයජස්සාමීති අම්හාකං අත්ථාය යලොකනායථන ඡ වස්සානි කතං
දුක්කරචරියංඑවාහංයථාසත්තිපූයජස්සාමීති. පටිපත්තිපූජාහිසත්ථුපූජා, න
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ආමිසපූජාති. ඨානචඞ්කමයමවාතිඅධිට්ඨාතබ්බඉරියාපථකාලවයසනවුත්තං, 
න යභොජනාදිකායලසුඅවස්සංකාතබ්බනිසජ්ජායපටික්යඛපවයසන. 

වීථිං ඔතරිත්වා ඉයතො චියතො අයනොයලොයකත්වා පඨමයමව වීථියයො 

සල්ලක්යඛතබ්බාතිආහ ‘‘වීථියෙොසල්ලක්යඛත්වා’’ති.යං සන්ධාය වුච්චති

– ‘‘පාසාදියකන අභික්කන්යතනා’’තිආදි. තං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ චා’’තිආදි

වුත්තං. ආහායර පටිකූලසඤ්ඤං උපට්ඨයපත්වාතිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං 

යහට්ඨා වුත්තයමව. අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතන්ති ‘‘යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස
ඨිතියා’’තිආදිනා(ම.නි.1.23; 2.24; 3.75; සං.නි.4.120; අ.නි. 6.58; 8.9) 

වුත්යතහි අට්ඨහි අඞ්යගහි සමන්නාගතං කත්වා. යනව ෙවාොතිආදි පන
පටික්යඛපදස්සනං. 

පච්යචකයබොධිං සච්ඡිකයරොති, යදි උපනිස්සයසම්පන්යනො යහොතීති
සම්බන්යධො.ඉදඤ්චයථායහට්ඨාතීසුඨායනසු, එවංඉයතො පයරසුඨායනසු
උපයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. තත්ථ පච්යචකයබොධියා උපනිස්සයසම්පදා 
කප්පානං ද්යව අසඞ්යඛයයයානි සතසහස්සඤ්ච තජ්ජං
පුඤ්ඤඤාණසම්භාරසම්භරණං, සාවකයබොධියං අග්ගසාවකානං එකං
අසඞ්යඛයයයං කප්පසතසහස්සඤ්ච, මහාසාවකානං කප්පසතසහස්සයමව
තජ්ජං සම්භාරසම්භරණං, ඉතයරසං අතීතාසු ජාතීසු 

විවට්ටසන්නිස්සයවයසන නිබ්බත්තිතං නිබ්යබධභාගියං කුසලං. බාහියෙො

ොරුචීරියෙොතිබාහියවිසයයජාතසංවද්ධතායබාහියයො, දාරුචීරපරිහරයණන
දාරුචීරියයොති ලද්ධසමඤ්යඤො. යසො හිආයස්මා ‘‘තස්මාතිහ යත, බාහිය, 
එවං සික්ඛිතබ්බං – දිට්යඨ දිට්ඨමත්තං භවිස්සතී’’තිආදිවසප්පවත්යතන
(උදා. 10) සංඛිත්යතයනව ඔවායදන ඛිප්පතරං වියසසං අධිගච්ඡි. යතන

වුත්තං ‘‘ඛිප්පාභිඤ්යඤො වා යහොති යසෙයථාපි යථයරො බාහියෙො

ොරුචීරියෙො’’ති. එවං මහාපඤ්යඤොවාතිආදීසුයථාරහංවත්තබ්බන්ති. 

තන්ති අසම්මුය්හනං. එවන්ති ඉදානි වුච්චමානාකාරදස්සනං. අත්තා 

අභික්කමතීති ඉමිනා අන්ධපුථුජ්ජනස්ස දිට්ඨිග්ගාහවයසන අභික්කයම 

සම්මුය්හනං දස්යසති, අහං අභික්කමාමීති පන ඉමිනා මානග්ගාහවයසන, 
තදුභයංපනතණ්හායවිනානයහොතීතිතණ්හාග්ගාහවයසනපිසම්මුය්හනං 

දස්සිතයමව යහොති, ‘‘තථා අසම්මුය්හන්යතො’’ති වත්වා තං අසම්මුය්හනං

යයනඝනවිනිබ්යභොයගනයහොති, තංදස්යසන්යතො ‘‘අභික්කමාමීතිචිත්යත

උප්පජ්ජමායන’’තිආදිමාහ. තත්ථ යස්මා වායයොධාතුයා අනුගතා
යතයජොධාතු උද්ධරණස්ස පච්චයයො. උද්ධරණගතිකා හි යතයජොධාතූති 
උද්ධරයණ වායයොධාතුයා තස්සා අනුගතභායවො, තස්මා ඉමාසං
ද්වින්නයමත්ථ ධාතූනං සාමත්ථියයතො අධිමත්තතා, ඉතරාසඤ්ච

ඔමත්තතාති දස්යසන්යතො ‘‘එයකකපාදුද්ධරයෙ…යප.… බලවතියෙො’’ති
ආහ.යස්මාපනයතයජොධාතුයා අනුගතා වායයොධාතුඅතිහරණවීතිහරණානං
පච්චයයො.තිරියගතිකායහි වායයොධාතුයාඅතිහරණවීතිහරයණසුසාතිසයයො
බයාපායරොති යතයජොධාතුයා තස්සානුගතභායවො, තස්මා ඉමාසං
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පටුන 

ද්වින්නයමත්ථ සාමත්ථියයතො අධිමත්තතා, ඉතරාසඤ්ච ඔමත්තතාති 

දස්යසන්යතො ‘‘තථා අතිහරෙවීතිහරයෙසූ’’ති ආහ. සතිපි 
අනුගමනානුගන්තබ්බතාවියසයස යතයජොධාතුවායයොධාතුභාවමත්තං

සන්ධාය තථා-සද්දග්ගහණං. 

තත්ථ අක්කන්තට්ඨානයතො පාදස්ස උක්ඛිපනං උද්ධරෙං, ඨිතට්ඨානං

අතික්කමිත්වා පුරයතො හරණං අතිහරෙං. රුක්ඛඛාණුආදිපරිහරණත්ථං, 

පතිට්ඨිතපාදඝට්ටනපරිහරණත්ථං වා පස්යසන හරණං වීතිහරෙං. යාව

පතිට්ඨිතපායදො, තාවආහරණං අතිහරෙං, තයතොපරංහරණං වීතිහරෙන්ති
අයං වා එයතසං වියසයසො. යස්මා පථවීධාතුයා අනුගතා ආයපොධාතු
යවොස්සජ්ජනස්ස පච්චයයො. ගරුතරසභාවා හි ආයපොධාතූති යවොස්සජ්ජයන
පථවීධාතුයා තස්සානුගතභායවො, තස්මාතාසංද්වින්නයමත්ථ සාමත්ථියයතො 
අධිමත්තතා, ඉතරාසඤ්ච ඔමත්තතාති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘යවොස්සජ්ජයන…යප.… බලවතියෙො’’ති. යස්මා පන ආයපොධාතුයා
අනුගතා පථවීධාතු සන්නික්යඛපනස්ස පච්චයයො. පතිට්ඨාභායව විය
පතිට්ඨාපයනපි තස්සා සාතිසයකිච්චත්තා ආයපොධාතුයා තස්සා
අනුගතභායවො, තථාඝට්ටනකිරියායපථවීධාතුයාවයසන සන්නිරුම්භනස්ස
සිජ්ඣනයතොතත්ථාපිපථවීධාතුයාආයපොධාතුඅනුගතභායවො, තස්මාවුත්තං 

– ‘‘තථාසන්නික්යඛපනසන්නිරුම්භයනසූ’’ති. 

තත්ථාති තස්මිං අභික්කමයන, යතසු වා වුත්යතසු උද්ධරණාදීසු ඡසු

යකොට්ඨායසසු. උද්ධරයෙති උද්ධරණක්ඛයණ. රූපාරූපධම්මාති
උද්ධරණාකායරන පවත්තා රූපධම්මා තංසමුට්ඨාපකා අරූපධම්මා ච. 

අතිහරෙංන පාපුෙන්ති ඛණමත්තාවට්ඨානයතො. තත්ථතත්යථවාති යත්ථ
යත්ථ උප්පන්නා, තත්ථ තත්යථව. න හි ධම්මානං යදසන්තරසඞ්කමනං

අත්ථි. පබ්බං පබ්බන්තිආදි උද්ධරණාදියකොට්ඨායස සන්ධාය 
සභාගසන්තතිවයසන වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. අතිඉත්තයරො හි
රූපධම්මානම්පි පවත්තික්ඛයණො, ගමනස්සාදානං යදවපුත්තානං
යහට්ඨපරියායයන පටිමුඛං ධාවන්තානං සිරසි පායද ච
බද්ධඛුරධාරාසමාගමයතොපි සීඝතයරො. යථා තිලානං භජ්ජියමානානං
තටතටායයනන යභයදො ලක්ඛීයති, එවං සඞ්ඛතධම්මානං උප්පායදනාති

දස්සනත්ථං ‘‘තටතටාෙන්තා’’ති වුත්තං. උප්පන්නා හි එකන්තයතො
භිජ්ජන්තීති. 

සද්ධිං රූයපනාති ඉදං තස්ස තස්ස චිත්තස්ස නියරොයධන සද්ධිං
නිරුජ්ඣනකරූපධම්මවයසන වුත්තං, යං තයතො සත්තරසමචිත්තස්ස
උප්පාදක්ඛයණ උප්පන්නං. අඤ්ඤථා යදි රූපාරූපධම්මා සමානක්ඛණා
සියුං, ‘‘රූපංගරුපරිණාමංදන්ධනියරොධ’’න්තිආදිවචයනහිවියරොයධොසියා.
තථා – ‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි, යං එවං
ලහුපරිවත්තං, යථයිදං චිත්ත’’න්ති (අ. නි. 1.48) එවමාදිපාළියා ච.
චිත්තයචතසිකා හි සාරම්මණසභාවා යථාබලං අත්තයනො
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ආරම්මණපච්චයභූතමත්ථං විභායවන්තායයව උප්පජ්ජන්තීති යතසං
තංසභාවනිප්ඵත්තිඅනන්තරං නියරොයධො, රූපධම්මා පන අනාරම්මණා 
පකායසතබ්බා.එවංයතසංපකායසතබ්බභාවනිප්ඵත්තියසොළසහිචිත්යතහි
යහොතීති තඞ්ඛණායුකතා යතසං ඉච්ඡිතා, ලහුකවිඤ්ඤාණස්ස
විසයසඞ්ගතිමත්තපච්චයතායතිණ්ණං ඛන්ධානං, විසයසඞ්ගතිමත්තතායච
විඤ්ඤාණස්ස ලහුපරිවත්තිතා, දන්ධමහාභූතපච්චයතාය රූපධම්මානං
දන්ධපරිවත්තිතා. නානාධාතුයා යථාභූතඤාණං යඛො පන තථාගතස්යසව, 
යතන ච පුයරජාතපච්චයයො රූපධම්යමොව වුත්යතො, පච්ඡාජාතපච්චයයො ච 
තස්යසවාති රූපාරූපධම්මානං සමානක්ඛණතා න යුජ්ජයතව, තස්මා
වුත්තනයයයනයවත්ථ අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අඤ්ඤං උප්පජ්ජයත චිත්තං, අඤ්ඤං චිත්තං නිරුජ්ඣතීති යං 
පුරිමුප්පන්නං චිත්තං, තං අඤ්ඤං, තං පන නිරුජ්ඣන්තං අපරස්ස 
අනන්තරාදිපච්චයයො හුත්වා එව නිරුජ්ඣතීති තථාලද්ධපච්චයං අඤ්ඤං
උප්පජ්ජයත චිත්තං. යදි එවං යතසං අන්තයරො ලබ්යභයයාති, යනොතිආහ 

‘‘අවීචිමනුපබන්යධො’’ති. යථා වීචි අන්තයරොනලබ්භති, ‘‘තයදයවත’’න්ති
අවියසසවිදූ මඤ්ඤන්ති, එවං අනු අනු පබන්යධො චිත්තසන්තායනො 

රූපසන්තායනොච නදීයසොයතොව නදියංඋදකප්පවායහොවිය වත්තති. 

අභිමුඛංයලොකිතං ආයලොකිතන්තිආහ ‘‘පුරයතොයපක්ඛන’’න්ති.යස්මා
යංදිසාභිමුයඛොගච්ඡතිතිට්ඨති නිසීදතිවා, තදභිමුඛංයපක්ඛනංආයලොකිතං, 

තස්මා තදනුගතං විදිසායලොකනං වියලොකිතන්ති ආහ ‘‘වියලොකිතං නාම 

අනුදිසායපක්ඛන’’න්ති. සම්මජ්ජනපරිභණ්ඩාදිකරයණ ඔයලොකිතස්ස, 
උල්යලොකාහරණාදීසු උල්යලොකිතස්ස, පච්ඡයතො ආගච්ඡන්තස්ස
පරිස්සයස්ස පරිවජ්ජනාදිවයසනඅපයලොකිතස්සචසියාසම්භයවොතිආහ– 

‘‘ඉමිනාවා මුයඛනසබ්බානිපිතානිගහිතායනවා’’ති. 

කාෙසක්ඛින්තිකායයනසච්ඡිකතවන්තං, පච්චක්ඛකාරිනන්තිඅත්යථො.
යසොහායස්මා විපස්සනාකායල එව ‘‘යයමවාහං ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වාරතං
නිස්සාය සාසයන අනභිරතිආදිවිප්පකාරං පත්යතො, තයමව සුට්ඨ 
නිග්ගයහස්සාමී’’ති උස්සාහජායතො බලවහියරොත්තප්යපො, තත්ථ ච
කතාධිකාරත්තා ඉන්ද්රියසංවයර උක්කංසපාරමිප්පත්යතො, යතයනව නං
සත්ථා – ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං ඉන්ද්රියයසු
ගුත්තද්වාරානංයදිදංනන්යදො’’ති(අ.නි. 1.230) එතදග්යගඨයපසි. 

සාත්ථකතා ච සප්පායතා ච යවදිතබ්බා ආයලොකිතවියලොකිතස්සාති 

ආයනත්වා සම්බන්යධො. තස්මාති කම්මට්ඨානාවිජහනස්යසව 
යගොචරසම්පජඤ්ඤභාවයතොති වුත්තයමවත්ථං යහතුභායවන පච්චාමසති. 

අත්තයනො කම්මට්ඨානවයසයනව ආයලොකනවියලොකනං කාතබ්බං, 
ඛන්ධාදිකම්මට්ඨානියකහි අඤ්යඤො උපායයො න ගයවසිතබ්යබොති
අධිප්පායයො. යස්මා ආයලොකිතාදිසමඤ්ඤාපි ධම්මමත්තස්යසව



සංයුත්තනිකායය මහාවග්ගටීකා  සතිපට්ඨානසංයුත්තං 

60 

පටුන 

පවත්තිවියසයසො, තස්මා තස්ස යාථාවයතො පජානනං 

අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්ති දස්යසතුං ‘‘අබ්භන්තයර’’තිආදි වුත්තං. 

චිත්තකිරිෙවායෙොධාතවිප්ඵාරවයසනාති 

කිරියමයචිත්තසමුට්ඨානවායයොධාතුයා චලනාකාරපවත්තිවයසන. අයධො 

සීෙතීතියථොකංඔතරති. උද්ධංලඞ්යඝතීතිලඞ්ඝන්තං වියඋපරිගච්ඡති. 

අඞ්ගකිච්චං සාධෙමානන්ති පධානභූතං අඞ්ගකිච්චං නිප්ඵායදන්තං, 

උපපත්තිභවස්ස සරීරං හුත්වාති අත්යථො. පඨමජවයනපි…යප.…

සත්තමජවයනපි න යහොතීති ඉදං පඤ්චද්වාරවිඤ්ඤාණවීථියං ‘‘ඉත්ථී
පුරියසො’’ති රජ්ජනාදීනං අභාවං සන්ධාය වුත්තං. තත්ථ හි
ආවජ්ජනයවොට්ඨබ්බනානං අයයොනියසො ආවජ්ජනයවොට්ඨබ්බනවයසන
ඉට්යඨ ඉත්ථිරූපාදිම්හි යලොභමත්තං, අනිට්යඨ පටිඝමත්තං උප්පජ්ජති.
මයනොද්වායර පන ‘‘ඉත්ථී පුරියසො’’ති රජ්ජනාදි යහොති, තස්ස 
පඤ්චද්වාරජවනං මූලං, යථාවුත්තං වා සබ්බං භවඞ්ගාදි. එවං 
මයනොද්වාරජවනස්සමූලභූතධම්මපරිජානනවයසයනවමූලපරිඤ්ඤාවුත්තා, 
ආගන්තුකතාවකාලිකතා පන පඤ්චද්වාරජවනස්යසව අපුබ්බභාවවයසන

යචවඉත්තරභාවවයසනච වුත්තා. යහට්ඨුපරිෙවයසනභිජ්ජිත්වාපතියතසූති 
යහට්ඨිමස්සඋපරිමස්සචඅපරාපරංභඞ්ගප්පත්තිමාහ. 

තන්තිජවනං.තස්සජවනස්සන යුත්තන්තිසම්බන්යධො. ආගන්තයකො 
අබ්භාගයතො. උදයබ්බයපරිච්ඡින්යනො තාවතයකො කායලො එයතසන්ති 

තාවකාලිකානි. 

එතං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං. සමවායෙති සාමග්ගියං. තත්ථාති 
පඤ්චක්ඛන්ධවයසන ආයලොකනවියලොකයන පඤ්ඤායමායන

තබ්බිනිමුත්යතො – යකො එයකො ආයලොයකති, යකො වියලොයකති.

උපනිස්සෙපච්චයෙොති ඉදං සුත්තන්තනයයන පරියායයතො වුත්තං. 

සහජාතපච්චයෙොති නිදස්සනමත්තයමතං 
අඤ්ඤමඤ්ඤසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතාදිපච්චයානම්පිලබ්භනයතො. 

කායලති සමිඤ්ජිතුං යුත්තකායල සමිඤ්ජන්තස්ස, තථා පසායරතුං

යුත්තකායල පසායරන්තස්ස.‘‘මණිසප්යපො නාමඑකාසප්පජාතී’’තිවදන්ති. 

ලළනන්තිකම්පනං, ලීළාකරණංවා. 

උණ්හපකතියකො පරිළාහබහුලකායයො. සීලස්ස විදූසයනන

අහිතාවහත්තා මිච්ඡාජීවවයසන උප්පන්නං අසප්පාෙං. ‘‘චීවරම්පි

අයචතන’’න්තිආදිනා චීවරස්ස විය කායයොපි අයචතයනොති කායස්ස 

අත්තසුඤ්ඤතාවිභාවයනන ‘‘අබ්භන්තයර’’තිආදිනා වුත්තයමවත්ථං
පරිදීයපන්යතො ඉතරීතරසන්යතොසස්ස කාරණං දස්යසති. යතනාහ 

‘‘තස්මා’’තිආදි. 
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පටුන 

චතපඤ්චගණ්ඨිකාහයතොති ආහතචතුපඤ්චගණ්ඨියකො, 
චතුපඤ්චගණ්ඨිකාහිවාහතයසොයභො. 

අට්ඨවියධොපි අත්යථොති අට්ඨවියධොපි පයයොජනවියසයසො.
මහාසිවත්යථරවාදවයසන ‘‘ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා’’තිආදිනා නයයන

වුත්යතො දට්ඨබ්යබො. ඉමස්මිං පක්යඛ ‘‘යනව ෙවාොතිආදිනා නයෙනා’’ති 
පන ඉදං පටික්යඛපඞ්ගදස්සනමුයඛන පාළි ආගතාති කත්වා වුත්තන්ති
දට්ඨබ්බං. 

පථවීසන්ධාරකජලස්ස තංසන්ධාරකවායුනාවියපරිභුත්තස්සආහාරස්ස

වායයොධාතුයාව ආසයය අවට්ඨානන්ති ආහ – ‘‘වායෙොධාතවයසයනව

තිට්ඨතී’’ති. අතිහරතීති යාව මුඛා අභිහරති. වීතිහරතීති තයතො කුච්ඡියං

විමිස්සං කයරොන්යතො හරති. අතිහරතීති වා මුඛද්වාරං අතික්කායමන්යතො

හරති. වීතිහරතීති කුච්ඡිගතං පස්සයතො හරති. පරිවත්යතතීති අපරාපරං
චායරති. එත්ථ ච ආහාරස්ස ධාරණපරිවත්තනසඤ්චුණ්ණනවියසොසනානි
පථවීධාතුසහිතා එව වායයොධාතුකයරොති, න යකවලාතිතානි පථවීධාතුයා
කිච්චභායවන වුත්තානි, සා එව ධාරණාදීනි කිච්චානි කයරොන්තස්ස

සාධාරණාති වුත්තානි. අල්ලත්තඤ්ච අනුපායලතීති යථා වායයොධාතුආදීහි
අඤ්යඤහි වියසොසනං න යහොති, තථා අනුපායලති අල්ලභාවං. 

යතයජොධාතූතිගහණීසඞ්ඛාතා යතයජොධාතු. සා හි අන්යතොපවිට්ඨංආහාරං

පරිපායචති. අඤ්ජයසො යහොතීති ආහාරස්ස පවිසනාදීනං මග්යගො යහොති. 

ආභුජතීති පරියයසනවයසන, 
අජ්යඣොහරණජිණ්ණාජිණ්ණතාදිපටිසංයවදනවයසන ච ආවජ්යජති, 
විජානාතීති අත්යථො. තංතංවිජානනස්ස පච්චයභූයතොයයව හි පයයොයගො
‘‘සම්මාපයයොයගො’’ති වුත්යතො. යයන හි පයයොයගන පරියයසනාදි
නිප්ඵජ්ජති, යසො තබ්බිසයවිජානනම්පි නිප්ඵායදති නාම තදවිනාභාවයතො.

අථ වා සම්මාපයයොගං සම්මාපටිපත්තිං අන්වාෙ ආගම්ම ආභුජති 
සමන්නාහරති.ආයභොගපුබ්බයකොහිසබ්යබොපි විඤ්ඤාණබයාපායරොතිතථා
වුත්තං. 

ගමනයතොති භික්ඛාචාරවයසන යගොචරගාමං උද්දිස්ස ගමනයතො. 

පරියයසනයතොතියගොචරගායමභික්ඛත්ථං ආහිණ්ඩනයතො. පරියභොගයතොති

ආහාරස්සපරිභුඤ්ජනයතො. ආසයයතොතිපිත්තාදිආසයයතො  .ආසයතිඑත්ථ

එකජ්ඣං පවත්තමායනොපි  කම්මබලවවත්ථියතො හුත්වා මරියාදවයසන

අඤ්ඤමඤ්ඤං අසඞ්කරයතො සයති තිට්ඨති පවත්තතීති ආසයයො, 

ආමාසයස්සඋපරිතිට්ඨනයකොපිත්තාදියකො. මරියාදත්යථොහිඅයමාකායරො.

නියධති යථාභුත්යතො ආහායරොනිචියතො හුත්වා තිට්ඨති  එත්ථාති නිධානං, 

ආමාසයයො, තයතො නිධානයතො  .අපරිපක්කයතොති  ගහණීසඞ්ඛායතන

කම්මජයතයජන අවිපක්කයතො. පරිපක්කයතොති යථාභුත්තස්ස ආහාරස්ස

විපක්කභාවයතො. ඵලයතොති නිප්ඵත්තියතො. නිස්සන්දයතොතිඉයතොචියතොච
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විස්සන්දනයතො. සම්මක්ඛනයතොති සබ්බයසො මක්ඛනයතො. අයයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන විසුද්ධිමග්ගසංවණ්ණනාය (විසුද්ධි  .මහාටී .

1.294) ගයහතබ්යබො. 

සරීරයතො යසො මුච්චන්තීති යවගසන්ධාරයණන උප්පන්නපරිළාහයතො

සරීරයතො යසදා මුච්චන්ති. අඤ්යඤ ච යරොගා කණ්ණසූලභගන්දරාදයයො. 

අට්ඨායනති මනුස්සාමනුස්සපරිග්ගයහ අයුත්තට්ඨායන
යඛත්තයදවායතනාදියක. කුද්ධා හි මනුස්සා අමනුස්සාපි වා ජීවිතක්ඛයං

පායපන්ති. විස්සට්ඨත්තා යනව තස්ස භික්ඛුයනො අත්තයනො, කස්සචි 

අනිස්සජ්ජිතත්තා ජිගුච්ඡනීයත්තා ච න පරස්ස, උෙකතම්බයතොති

යවළුනාළිආදිඋදකභාජනයතො. තන්ති ඡඩ්ඩිතඋදකං. 

එත්ථ ච එයකො ඉරියාපයථො ද්වීසු ඨායනසු ආගයතො, යසො පුබ්යබ 
අභික්කමපටික්කමගහයණන. ‘‘ගමයනපි පුරයතො පච්ඡයතො ච කායස්ස
අභිහරණං වුත්තන්ති ඉධ ගමනයමව ගහිත’’න්ති අපයර. යස්මා ඉධ
සම්පජඤ්ඤකථායංඅසම්යමොහසම්පජඤ්ඤයමවධුරං, තස්මාඅන්තරන්තයර
ඉරියාපයථ පවත්තානං රූපාරූපධම්මානං තත්ථ තත්යථව 
නියරොධදස්සනවයසනසම්පජානකාරිතාගහිතාති.මජ්ඣිමභාණකාපනඑවං
වදන්ති – එයකො හි භික්ඛු ගච්ඡන්යතො අඤ්ඤං චින්යතන්යතො, අඤ්ඤං
විතක්යකන්යතො ගච්ඡති, එයකො කම්මට්ඨානං අවිස්සජ්යජත්වාව ගච්ඡති, 
තථා එයකො තිට්ඨන්යතො, නිසීදන්යතො, සයන්යතො අඤ්ඤං චින්යතන්යතො, 
අඤ්ඤං විතක්යකන්යතො සයති, එයකො කම්මට්ඨානං අවිස්සජ්යජත්වාව
සයති. එත්තයකන පන න පාකටං යහොතීති චඞ්කමයනන දීයපන්ති. යයො 
භික්ඛු චඞ්කමනං ඔතරිත්වා චඞ්කමනයකොටියං ඨියතො පරිග්ගණ්හාති – 
‘‘පාචීනචඞ්කමනයකොටියං පවත්තාරූපාරූපධම්මා පච්ඡිමචඞ්කමනයකොටිං
අප්පත්වා එත්යථව නිරුද්ධා, පච්ඡිමචඞ්කමනයකොටියං පවත්තාපි
පාචීනචඞ්කමනයකොටිං අප්පත්වා එත්යථව නිරුද්ධා, චඞ්කමනමජ්යඣ
පවත්තාඋයභොයකොටියයොඅප්පත්වාඑත්යථව නිරුද්ධා, චඞ්කමයනපවත්තා
රූපාරූපධම්මාඨානංඅප්පත්වාඑත්යථවනිරුද්ධා, ඨායනපවත්තානිසජ්ජං
අප්පත්වාඑත්යථවනිරුද්ධා, නිසජ්ජායපවත්තාසයනං අප්පත්වාඑත්යථව
නිරුද්ධා’’ති, එවංපරිග්ගණ්හන්යතොපරිග්ගණ්හන්යතොඑව චිත්තංභවඞ්ගං
ඔතායරති, උට්ඨහන්යතො පන කම්මට්ඨානං ගයහත්වාව උට්ඨහති. අයං 

භික්ඛු ගතාදීසුසම්පජානකාරී නාමයහොතීති. 

එවම්පි සුත්යතකම්මට්ඨානං අවිභූතංයහොති, කම්මට්ඨානං අවිභූතංන
කාතබ්බං, තස්මා යසො භික්ඛු යාව සක්යකොති, තාව චඞ්කමිත්වා ඨත්වා
නිසීදිත්වා සයමායනො එවං පරිග්ගයහත්වා සයති – ‘‘කායයො අයචතයනො 
මඤ්යචො අයචතයනො, කායයො න ජානාති ‘අහං මඤ්යච සයියතො’ති, 
මඤ්යචොපි න ජානාති ‘මයි කායයො සයියතො’ති, අයචතයනො කායයො
අයචතයනමඤ්යචසයියතො’’ති, එවංපරිග්ගණ්හන්යතොඑවචිත්තං භවඞ්ගං
ඔතායරති, පබුජ්ඣන්යතො කම්මට්ඨානං ගයහත්වාව පබුජ්ඣතීති අයං 
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සුත්යත සම්පජානකාරී නාම යහොති. කායිකාදිකිරියානිබ්බත්තයනන 
තම්මයත්තා ආවජ්ජනකිරියානිබ්බත්තකත්තා ආවජ්ජනකිරියාසමුට්ඨිතත්තා
චජවනං, සබ්බම්පිවාඡද්වාරප්පවත්තංකිරියාමයපවත්තංනාම, තස්මිංසති

ජාගරිතං නාම යහොතීති පරිග්ගණ්හන්යතො ජාගරියත සම්පජානකාරී නාම.
අපිච රත්තින්දිවංඡයකොට්ඨායසකත්වාපඤ්චයකොට්ඨායසජග්ගන්යතොපි 

ජාගරියතසම්පජානකාරී නාමයහොතීති. 

විමුත්තායතනසීයස ඨත්වා ධම්මං යදයසන්යතොපි 
බාත්තිංසතිරච්ඡානකථං පහාය දසකථාවත්ථුනිස්සිතසප්පායකථං

කයථන්යතොපි භාසියත සම්පජානකාරී නාම යහොති. අට්ඨතිංසාය
ආරම්මයණසු චිත්තරුචියං ආරම්මණං මනසිකාරං පවත්යතන්යතොපි

දුතියජ්ඣානං සමාපන්යනොපි තණ්හීභායව සම්පජානකාරී නාම. දුතියඤ්හි

ඣානං වචීසඞ්ඛාරප්පහානයතො වියසසයතො තුණ්හීභායවො නාමාති. ඔට්යඨ 

චාතිආදීසු ච-සද්යදන කණ්ඨසීසනාභිආදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. 

තෙනුරූපං පයෙොගන්ති තස්ස උප්පත්තියා අනුච්ඡවිකං චිත්තස්ස
පවත්තිආකාරසඤ්ඤිතංපයයොගං, යයතොසබ්යබවිචාරාදයයො නිප්ඵජ්ජන්ති. 

උපාොරූපපවත්තිොති විඤ්ඤත්තිවිකාරසහිතසද්දායතනුප්පත්තියා. එවන්ති 

වුත්තප්පකායරන. සත්තසුපි ඨායනසු අසම්මුය්හනවයසන ‘‘මිස්සක’’න්ති
වුත්තං. මග්ගසම්මාසතියාපි කායානුපස්සනාදිඅනුරූපත්තා

සම්පජඤ්ඤානුරූපපුබ්බභාගං සත්තට්ඨානියස්සඑකන්තයලොකියත්තා. 

සතිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. භික්ඛුසුත්තවණ්ණනා 
369. යස්මා යසො භික්ඛු ‘‘යදයසතු යම, භන්යත, භගවා සංඛිත්යතන 

ධම්ම’’න්ති සංඛිත්යතන ධම්මයදසනං යාචි, තස්ස සංඛිත්තරුචිභාවයතො, 
තස්මා සංඛිත්යතයනව ධම්මං යදයසතුකායමො භගවා 

‘‘තස්මාතිහා’’තිආදිමාහාති වුත්තං – ‘‘ෙස්මා සංඛිත්යතන යෙසනං ොචසි, 

තස්මා’’ති. කම්මස්සකතාදිට්ඨිකස්යසව යලොකියයලොකුත්තරගුණවියසසා 

ඉජ්ඣන්ති, න දිට්ඨිවිපන්නස්ස, තස්මා වුත්තං ‘‘දිට්ඨීති 

කම්මස්සකතාදිට්ඨී’’ති. 

4. සාලසුත්තවණ්ණනා 
370. යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමායන අපායදුක්යඛ අපාතනවයසන 

ධාරණට්යඨන ධම්යමො, සාසනබ්රහ්මචරියං, තයදව තදඞ්ගාදිවයසන 

කියලසානං විනයනට්යඨන විනයෙොති ආහ – ‘‘ධම්යමොති වා…යප.…

නාම’’න්ති. පටිපක්ඛධම්යමහි අනභිභූතතාය එයකො උයදතීති එයකොදීති

ලද්ධනායමො සමාධි භූයතො ජායතො එයතසන්ති එයකොදිභූතා. එත්ථ ච 

එයකොදිභූතාතිඑයතන උපචාරජ්ඣානාවයහොපුබ්බභාගියකොසමාධිවුත්යතො. 

සමාහිතාති එයතනඋපචාරප්පනාසමාධි. එකග්ගචිත්තාතිඑයතනසුභාවියතො 
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පටුන 

වසිප්පත්යතො අප්පනාසමාධි වුත්යතොති යවදිතබ්යබො. නවකභික්ඛූහි 

භාවිතසතිපට්ඨානා පුබ්බභාගා. යත හි යථාභූතඤාණාය භාවිතා.

යථාභූතඤාණන්ති හි යසොතාපත්තිමග්ගඤාණං ඉධාධිප්යපතං. ඛීොසයවහි

භාවිතසතිපට්ඨානාපි පුබ්බභාගා. යතසඤ්හි කතකරණීයානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය සතිපට්ඨානභාවනා, යසක්ඛානං පන
සතිපට්ඨානභාවනා පරිඤ්ඤත්ථාය පවත්තා යලොකියා, පරිජානනවයසන

පවත්තායලොකුත්තරාති ‘‘මිස්සකා’’ති වුත්තං. 

5. අකුසලරාසිසුත්තවණ්ණනා 
371. පඤ්චයම යකවයලොති කුසලධම්යමහි අසම්මිස්යසො, තයතො එව

සකයලොසුක්කපක්යඛොඅනවජ්ජට්යඨො.යසසංවුත්තනයයමව. 

6. සකුණග්ඝිසුත්තවණ්ණනා 
372. පාකතිකසකුණකුයලසු බලවභාවයතො යතසං හනනයතො 

සකුෙග්ඝි. යසයනොතිවුත්තං ‘‘යසනස්යසතං අධිවචන’’න්ති, යසනවියසයසො

පනයසොයවදිතබ්යබො.ආමිසත්ථායපත්තත්තා ‘‘යලොභසාහයසනපත්තා’’ති
වුත්තං, යලොභනිමිත්යතන සාහසාකායරන පත්තාති අත්යථො. නඞ්ගයලන

කට්ඨංකසිතංනඞ්ගලකට්ඨං, තංකරීයතිඑත්ථාති නඞ්ගලකට්ඨකරෙන්ති 

ආහ– ‘‘අධුනාකට්ඨංයඛත්තට්ඨාන’’න්ති.යලඩ්ඩුයයොතිට්ඨන්ති එත්ථාති 

යලඩ්ඩුට්ඨානං, යලඩ්ඩුනිමිත්තං කසිතට්ඨානං. වජ්ජතීති වදං, වචනං.
කුච්ඡිතං වදං අවදං. ගරහයන හි අයං අ-කායරො යථා – ‘‘අපුත්යතො 

අභරියා’’ති. අවදං මායනතීති අවෙමානා, අත්තයනො බලමයදන ලාපං 
අතිමඤ්ඤිත්වා වදන්තීති අත්යථො. යතයනවාහ ‘‘ගච්ඡ යඛො, ත්වං ලාප, 
තත්රපි යම ගන්ත්වා න යමොක්ඛසී’’ති. යං පන අට්ඨකථායං වුත්තං
‘‘අත්තයනොබලස්සසුට්ඨ වණ්ණංවදමානා’’ති, තත්ථඅත්තයතොආපන්නං
ගයහත්වා වුත්තං. ‘‘වදමායනො’’ති වා පායඨො, සාරම්භවයසන

අව්හායන්යතොති අත්යථො. යතනාහ ‘‘එහි යඛො දානි සකුණග්ඝී’’ති. සුට්ඨු

ඨයපත්වාති ජියාමුත්තසරස්ස විය සීඝපාතයයොගයතාකරයණන උයභො 

පක්යඛසම්මාඨයපත්වා. අෙන්තිසකුණග්ඝි. ඤත්වාතියථාභූතදස්සයනන

අත්තයනො ඤායණන ජානිත්වා. ඵාලීයිත්ථාති ඵාලච්යඡදතිඛිණසිඛයර
සුක්ඛයලඩ්ඩුස්මිං භිජ්ජිත්ථ. 

7. මක්කටසුත්තවණ්ණනා 
373. සඤ්චායරොති සඤ්චරණං. යලපන්ති සියලසසදිසං ආයලපනං. 

කාජසික්කා විොති කාජදණ්ඩයක ඔලග්යගතබ්බා සික්කා විය. අපිච

චතස්යසො රජ්ජුයයො උපරි බන්ධනට්ඨානඤ්චාති පඤ්චට්ඨානං. ඔඩ්ඩියතොති

ඔලම්බියතො. ථුනන්යතොතිනිත්ථුනන්යතො. 

8. සූදසුත්තවණ්ණනා 
374. ආහාරසම්පාදයනන තංතංආහාරවත්ථුගයත සූයදති පග්ඝයරතීති 

සූයෙො, භත්තකාරයකො. දහයරහි මනාපතරං අච්යචතබ්බයතො
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අතික්කමිතබ්බයතො අච්චයා, යභොජයන රසවියසසා, තස්මා නානච්චයෙහීති
නානප්පකාරරසවියසයසහීතිඅත්යථො.යතනවුත්තං ‘‘නානච්චයයහී’’තිආදි.
අග්ගීයති අසඞ්කරයතො විභජීයතීති අග්යගො, අම්බිලයමව අග්යගො 

අම්බිලග්යගොති ආහ – ‘‘අම්බිලග්යගහීති අම්බිලයකොට්ඨායසහී’’ති. දාතුං

අභිහරිතබ්බතාය අභිහාරා, යදයයධම්මා. යතනාහ – ‘‘අභිහටානං 

ොොන’’න්ති. ඉෙංයමකම්මට්ඨානංඅනුයලොමංවාතිඉදං මමකම්මට්ඨානං
එවං පවත්තමානං අනුයලොමාවසානයමව හුත්වා තිට්ඨති. එවං පුන 
පවත්තමානං උස්සක්කිත්වා වියසසනිබ්බත්තනත්ථයමව යහොතීති එවං 

නිමිත්තං ගයහතං න සක්යකොති බායලො අබයත්යතො, පණ්ඩියතො පන

සක්යකොති. අත්තයනො චිත්තස්සාති අත්තයනො භාවනාචිත්තස්ස. 

පුබ්බභාගවිපස්සනා සතිපට්ඨානාව කථිතා ‘‘සකස්ස චිත්තස්ස නිමිත්තං
උග්ගණ්හාතී’’තිවුත්තත්තා. 

9. ගිලානසුත්තවණ්ණනා 
375. පාෙගායමොති නගරස්ස පදසදියසො මහන්තගායමො. යතයනවාහ 

‘‘යවසාලිෙං විහරති යවළුවගාමයක’’ති. අහිතනියසධන-හිතනියයොජන-

බයසනපරිච්චජන-ලක්ඛයණොමිත්තභායවොයයසුඅත්ථි, යත මිත්තා. යයපන

දිට්ඨමත්තසහායා, යත සන්දිට්ඨා. යය සවියසසං භත්තිමන්යතො, යත 

සම්භත්තාති දස්යසන්යතො ‘‘මිත්තාති මිත්තාවා’’තිආදිමාහ. අස්සාති
භගවයතො. පඤ්චමියං අට්ඨමියං චාතුද්දසියං පඤ්චදසියන්ති එයකකස්මිං

පක්යඛචත්තායරොවායරකත්වා මාසස්ස අට්ඨවායර. 

යවදනානං බලවභායවන ඛයරො ඵරුයසො කක්ඛයළො. ආබායධොති
පුබ්බකම්මයහතුතායකම්මසමුට්ඨායනොආබායධො සඞ්ඛාරදුක්ඛතාසඞ්ඛායතො
සබ්බකාලිකත්තාසරීරස්සසභාගයරොයගොනාම.නායමීදියසොආබායධො, අයං

පන බහලතරබයාධිතාය ‘‘විසභාගයරොයගො’’ති වුත්යතො. අන්ත-සද්යදො

සමීපපවත්යතොතිආහ– ‘‘මරෙන්තං මරෙසන්තික’’න්ති. යවෙනා…යප.…

අකයරොන්යතො උක්කංසගතභාවිතකායාදිතාය. අපීළිෙමායනොති
අපීළියමායනො විය. ඔවාදයමව භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අපයලොකනන්ති ආහ – 

‘‘ඔවාොනුසාසනිං අෙත්වාති වුත්තං යහොතී’’ති. පුබ්බභාගවීරිෙං නාම 

ඵලසමාපත්තියා පරිකම්මභූතවිපස්සනාවීරියං. ජීවිතම්පි ජීවිතසඞ්ඛායරො 
පතිතුංඅදත්වාඅත්තභාවස්සඅභිසඞ්ඛරණයතො. 

‘‘එත්තකං කාලං අතික්කමිත්වා වුට්ඨහිස්සාමී’’ති ඛණපරිච්යඡදවතී

සමාපත්ති ඛණිකසමාපත්ති. නිග්ගුම්බං නිජ්ජටං කත්වාති
රූපසත්තකාරූපසත්තකවයසනපවත්තියමානං විපස්සනාභාවනංසබ්බයසො
ඛිලවිරයහන නිග්ගුම්බං, අබයාකුලතාය නිජ්ජටං කත්වා. 

මහාවිපස්සනාවයසනාති පච්යචකං සවියසසං විත්ථාරිතානං අට්ඨාරසාදීනං

මහාවිපස්සනානං වයසන විපස්සිත්වා සමාපන්නා යා සමාපත්ති, සා සුට්ඨු

වික්ඛම්යභති යවදනං මහාබලවතාය පුබ්බාරම්මණස්ස, මහානුභාවතාය
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තථාපවත්තිතවිපස්සනාවීරියස්ස. ෙථා නාමාතිආදිනා තස්ස නිදස්සනං

දස්යසති. යවෙනාති දුක්ඛයවදනා. චුද්ෙසහාකායරහීති තස්යසව

සත්තකද්වයස්ස වයසන වදති. සන්යනත්වාති අන්තරන්තරා
සමාපන්නජ්ඣානසමාපත්තිසම්භූයතන විපස්සනාපීතිසියනයහන

යතයමත්වා. සමාපත්තීති ඵලසමාපත්ති. 

ගිලානා වුට්ඨියතොති ගිලානභාවයතො වුට්ඨියතො. සරීරස්ස

ගරුථද්ධභාවප්පත්ති මධුරකතාති ආහ – ‘‘සඤ්ජාතගරුභායවො

සඤ්ජාතථද්ධභායවො’’ති. නානාකාරයතොති පුරත්ථිමාදියභදයතො. 

සතිපට්ඨානධම්මාතිපුබ්යබඅත්තනාභාවියමානාසතිපට්ඨානධම්මා. පාකටා

නයහොන්ති කායචිත්තානංඅකම්මඤ්ඤතාය. තන්තිධම්මාතිපරියත්තිධම්මා
නඤායන්ති. 

අනන්තරං අබාහිරන්ති ධම්මවයසන පුග්ගලවයසන ච අන්තරබාහිරං

අකත්වා. එත්තකන්තිආදිනා වුත්තයමවත්ථං විවරති. ෙහරකායලති

අත්තයනො දහරකායල. න එවං යහොතීති ‘‘අහං භික්ඛුසඞ්ඝං
පරිහරිස්සාමී’’තිආදියකො මානතණ්හාමූලයකො ඉස්සාමච්ඡරියානං
පවත්තිආකායරො තථාගතස්ස න යහොති, නත්යථව පයගව යතසං

සමුච්ඡින්නත්තාතිආහ– ‘‘යබොධිපල්ලඞ්යකයෙවා’’තිආදි.පටිසඞ්ඛරයණන

යවයඨන මිස්සයකන. මඤ්යඤති යථාවුත්තං පටිසඞ්ඛරණසඤ්ඤියතන

යවඨමිස්සයකන විය ජරසකටං. අරහත්තඵලයවයඨනාති
අරහත්තඵලසමාපත්තිසඤ්ඤියතන අත්ථභාවයවයඨන. 

ඵලසමාපත්තියා අධිප්යපතත්තා ‘‘එකච්චානං යවෙනානන්ති

යලොකිොනං යවෙනාන’’න්ති වුත්තං. අත්තදීපාති එත්ථ අත්ත-සද්යදන

ධම්යමො එව වුත්යතො, ස්වායමත්යථො යහට්ඨා විභාවියතො එව. නවවියධො 

යලොකුත්තරධම්යමො යවදිතබ්යබො. යසො හි චතූහි ඔයඝහි

අනජ්යඣොත්ථරණීයයතො ‘‘දීයපො’’ති වුත්යතො. තමඅග්යගති

තමයයොගාභායවනසයදවකස්ස යලොකස්ස අග්යග. සබ්යබසන්තිසබ්යබසං

සික්ඛාකාමානං. යත ‘‘ධම්මදීපා විහරථා’’ති වුත්තා 

චතසතිපට්ඨානයගොචරාවභික්ඛූඅග්යගභවිස්සන්ති. 

10. භික්ඛුනුපස්සයසුත්තවණ්ණනා 
376. කම්මට්ඨානකම්මිකාති කම්මට්ඨානමනුයුත්තා. වියසයසතීති 

වියසයසො, අතිසයයො, ස්වායං පුබ්බාපරවියසයසො උපාදායුපාදාය 

ගයහතබ්යබොතිතංදස්යසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. 

උප්පජ්ජති කියලසපරිළායහොති කායය අසුභාදිවයසන මනසිකාරං
අදහන්තස්ස මනසිකාරස්ස වීථියං අපටිපන්නතා සුභාදිවයසන
කායාරම්මයණො කියලසපරිළායහො ච උප්පජ්ජති. වීරියාරම්භස්ස අභායවන

තස්මිං ආරම්මයණ යචතයසො වා ලීනත්තං යහොති, යගොචරජ්ඣත්තයතො 
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පටුන 

බහිද්ධා පුථුත්තාරම්මයෙ චිත්තං වික්ඛිපති. එවං කියලසපරිළායහ

චාතිආදිනා තිවිධම්පි භාවනානුයයොගස්ස කියලසවත්ථුභාවං උපාදාය
සමුච්චයවයසන අට්ඨකථායං වුත්තං. යස්මා පන යත 
පරිළාහලීනත්තවික්යඛපා එකජ්ඣං න පවත්තන්ති, තස්මා පාළියං
‘‘කායාරම්මයණො වා’’තිආදිනා අනියමත්යථො වා-සද්යදො ගහියතො. 

කියලසානුරඤ්ජියතනාති කියලසවිවණ්ණිතචිත්යතන හුත්වා න 

වත්තිතබ්බං. කථං පන වත්තිතබ්බන්ති ආහ ‘‘කිස්මිඤ්චියෙවා’’ති. න ච

විතක්යකති න ච විචායරතීති කියලසසහගයත විතක්කවිචායර න

පවත්යතති. සුඛියතොතිඣානසුයඛනසුඛියතො. 

ඉමස්ස භික්ඛුයනො භාවනා පවත්තාති සම්බන්යධො. යස්මා හි ඉමස්ස 
භික්ඛුයනො තං මූලකම්මට්ඨානං පරිපන්යථ සති ඨයපත්වා
බුද්ධගුණාදිඅනුස්සරයණන චිත්තං පසායදත්වා මූලකම්මට්ඨානභාවනා

පවත්තා, තස්මාපණිධායභාවනාති වුත්තන්තිසම්බන්යධො. අට්ඨයපත්වාති
චිත්තං අප්පවත්යතත්වාති අත්යථො යවදිතබ්යබො. කම්මට්ඨානාදීනං

තිණ්ණම්පි වයසන අත්ථයයොජනා සම්භවති. යතනාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. 

සායරන්යතො විොති රථං වාහයන්යතො විය. සමප්පමාණයතො

අට්ඨකාදිවයසන සුතච්ඡිතං පක්ඛිපන්යතො විෙ. සුයඛයනව කියලසානං

ඔකාසං අයදන්යතොඅන්තරාඅසජ්ජන්යතො අලග්ගන්යතො. විපස්සනාචාරස්ස
ආරද්ධවුත්තිතං අපරිපන්ථතඤ්ච දස්යසන්යතො ඔපම්මද්වයමාහ. 

බයාභඞ්ගිොති කාජදණ්යඩන. කියලසපරිළාහාදීනන්ති
කියලසපරිළාහලීනත්තවික්යඛපානං. 

ගුළඛණ්ඩාදීනීති ගුළඛණ්ඩසක්ඛරඛණ්ඩාදීනි උච්ඡුවිකාරභූතානි.

‘‘කායය කායානුපස්සී විහරාමී’’තිආදිවචනයතො ‘‘පුබ්බභාගවිපස්සනා

කථිතා’’ති වුත්තං. 

අම්බපාලිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. නාලන්ෙවග්යගො 

2. නාලන්දසුත්තවණ්ණනා 
378. දුතියවග්යග පඨමසුත්තංයහට්ඨාවුත්තනයත්තාසුවිඤ්යඤයයන්ති

තං ලඞ්ඝිත්වා ‘‘දුතියෙ’’තිවුත්තං. 

භිෙයතයරො අභිඤ්ඤායතොතිසම්යබොධියා යසට්ඨතයරොති අභිලක්ඛියතො. 

භිෙයතරාභිඤ්යඤොති සබ්බසත්යතසු අධිකතරපඤ්යඤො. යතනාහ 

‘‘උත්තරිතරඤායෙො’’ති. සම්මා අනවයසසයතො බුජ්ඣති එයතනාති 

සම්යබොධීතිආහ– ‘‘සම්යබොධිෙන්තිසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායෙ’’ති. නිප්පයෙසා

ගහිතාති අනවයසසා බුද්ධගුණා ගහිතා අග්ගමග්ගසිද්ධියාව භගවයතො
සබ්බගුණානං සිද්ධත්තා. න යකවලඤ්ච බුද්ධානං, අථ යඛො 
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අග්ගසාවකපච්යචකබුද්ධානම්පි තංතංගුණසමිජ්ඣනං

අග්ගමග්ගාධිගයමයනවාති දස්යසන්යතො ‘‘ද්යවපිඅග්ගසාවකා’’තිආදිමාහ. 

අපයරො නයයො – පසන්යනොති ඉමිනා පසාදස්ස වත්තමානතා දීපිතාති 

උප්පන්නසද්යධොති ඉමිනාපි සද්ධාය පච්චුප්පන්නතා පකාසිතාති ආහ – 

‘‘එවංසද්ෙහාමීති අත්යථො’’ති.අභිජානාතිඅභිමුඛභායවනසබ්බඤ්යඤයයං

ජානාතීතිඅභිඤ්යඤො, භියයයොඅධියකොඅභිඤ්යඤොති භියෙයොභිඤ්යඤො. යසො
එව අතිසයවචනිච්ඡාවයසන භියයයොභිඤ්ඤතයරොති වුත්යතොති ආහ – 

‘‘භිෙයතයරො අභිඤ්ඤායතො’’ති. දුතියවිකප්යප පන අභිජානාතීති අභිඤ්ඤා, 
අභිවිසිට්ඨා පඤ්ඤා.භියයයොඅභිඤ්ඤාඑතස්සාතිභියයයොභිඤ්යඤො, යසොඑව

අතිසයවචනිච්ඡාවයසන භියෙයොභිඤ්ඤතයරො. ස්වායං අස්ස අතිසයයො

අභිඤ්ඤාය භියයයොභාවකයතොති ආහ – ‘‘භිෙයතරාභිඤ්යඤො වා’’ති. 

සම්බුජ්ඣති එතායාති සම්යබොධි, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං 
අග්ගමග්ගඤාණඤ්ච. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානඤ්හි
අග්ගමග්ගඤාණං, අග්ගමග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං 

සම්යබොධි නාම. තත්ථ පධානවයසන තදත්ථදස්සයන පඨමවිකප්යපො, 
පදට්ඨානවයසන දුතියවිකප්යපො. කස්මා පයනත්ථ
අරහත්තමග්ගඤාණස්යසව ගහණං, නනු යහට්ඨිමානිපි භගවයතො
මග්ගඤාණානි සවාසනයමව යථාසකං පටිපක්ඛවිධමනවයසන පවත්තානි.
සවාසනප්පහානඤ්හි යඤයයාවරණප්පහානන්ති? සච්චයමතං, තං පන
අපරිපුණ්ණං පටිපක්ඛවිධමනස්ස විප්පකතභාවයතොති ආහ 

‘‘අරහත්තමග්ගඤායෙවා’’ති. සබ්බන්තිසම්මාසම්බුද්යධනඅධිගන්තබ්බං
සබ්බං. 

ඛාදනීයානං උළාරතා සාතරසානුභායවනාතිආහ ‘‘මධුයරආගච්ඡතී’’ති.

පසංසාය උළාරතා විසිට්ඨභායවනාති ආහ – ‘‘යසට්යඨ’’ති. ඔභාසස්ස

උළාරතා මහන්තභායවනාතිවුත්තං– ‘‘විපුයල’’ති.උසභස්සඅයන්ති ආසභී, 

ඉධ පනආසභී වියාති ආසභී. යතනාහ – ‘‘උසභස්ස වාචාසදිසී’’ති. යයන

ගුයණනසාතංසදිසා, තං දස්යසතුං ‘‘අචලාඅසම්පයවධී’’තිවුත්තං.යයතො

කුයතොචි අනුස්සවනං අනුස්සයවො. විජ්ජාට්ඨානාදීසු කතපරිචයානං

ආචරියානං තං තං අත්ථං ඤායපන්තී පයවණී ආචරිෙපරම්පරා. යකවලං

අත්තයනො මතියා ‘‘ඉතිකිර එවංකිරා’’ති පරිකප්පනා ඉතිකිරා. පිටකස්ස 

ගන්ථස්ස සම්පදානයතො භූතයතො තස්ස ගහණං පිටකසම්පොනං. 

යථාසුතානං අත්තානං ආකාරස්ස පරිවිතක්කනං ආකාරපරිවිතක්යකො. 
තයථවස්ස ‘‘එවයමත’’න්ති දිට්ඨියා නිජ්ඣානක්ඛමනං 

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්ති. ආගමාධිගයමහි විනා යකවලං අනුස්සුතයතො 

තක්කමග්ගං නිස්සාය තක්කනං තක්යකො. අනුමානවිධිං නිස්සාය ගහණං 

නෙග්ගායහො. යස්මා බුද්ධවිසයය ඨත්වා භගවයතො අයං යථරස්ස යචොදනා

යථරස්සචයසොඅවිසයයො, තස්මා ‘‘පච්චක්ඛයතොඤායෙන පටිවිජ්ඣිත්වා

විො’’ති වුත්තං. සීහනායදො වියාති සීහනායෙො. තංසදිසතා චස්ස
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යසට්ඨභායවන, යසො යචත්ථ එවං යවදිතබ්යබොති දස්යසන්යතො 

‘‘සීහනායෙො’’තිආදිමාහ. උන්නාෙෙන්යතනාතිඅසනිසදිසංකයරොන්යතන. 

අනුයෙොගොපනත්ථන්ති අනුයයොගං යසොධායපතුං. විමද්දක්ඛමඤ්හි

සීහනාදංනදන්යතොඅත්ථයතොඅනුයයොගං යසොයධති නාම, අනුයුජ්ඣන්යතො

චනං යසොධායපති නාම. ොතන්තියසොයධතුං.යකචි‘‘දානත්ථ’’න්තිඅත්ථං
වදන්ති, තංන යුත්තං.නහියයොසීහදානංනදති, යසොඑවතත්ථඅනුයයොගං

යදතීති යුජ්ජති. නිඝංසනන්ති විමද්දනං. ධමමානන්ති තාපයමානං.
තාපනඤ්යචත්ථගග්ගරියාධම්මාපනසීයසනවදති. 

සබ්යබයතතිසබ්යබයතඅතීයතනිරුද්යධ සම්මාසම්බුද්යධ.යතයනතං
දස්යසති – යය යත අයහසුං අතීතමද්ධානං තව අභිනීහාරයතො ඔරං 
සම්මාසම්බුද්ධා, යතසංතාවසාවකඤාණයගොචයරධම්යමපරිච්ඡින්දන්යතො
මාරාදයයොවියච බුද්ධානංයලොකියචිත්තාචාරංත්වංජායනයයාසි.යයපන
යතඅබ්භතීතා, තයතොපරයතො ඡින්නවටුමාඡින්නපපඤ්චාපරියාදින්නවට්ටා
සබ්බදුක්ඛවීතිවත්තා සම්මාසම්බුද්ධා, යතසං සබ්යබසම්පි තව

සාවකඤාණස්ස අවිසයභූයත ධම්යම කථං ජානිස්සසීති. යතනාති
සම්යබොධිසඞ්ඛායතන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨායනන 

අරහත්තමග්ගඤායණන. එවංසීලාති තාදිසසීලා. සමාධිපක්ඛාති සමාධි ච
සමාධිපක්ඛා ච සමාධිපක්ඛා එකයදසසරූයපකයසසනයයන. තත්ථ 

සමාධිපක්ඛාති වීරියසතියයො තදනුගුණා ච ධම්මා යවදිතබ්බා. 
ඣානසමාපත්තීසු යයභුයයයන විහාරයවොහායරො, ඣානසමාපත්තියයො

සමාධිප්පධානාති වුත්තං ‘‘සමාධිපක්ඛානං ධම්මානං ගහිතත්තා විහායරො

ගහියතො’’ති. 

යථා පන යහට්ඨා ගහිතාපි සමාධිපඤ්ඤා පටිපක්ඛයතො විමුත්තත්තා 
විමුච්චන-සඞ්ඛාත-කිච්චවියසස-දස්සනවයසන විමුත්තිපරියායයන පුන
ගහිතා ‘‘එවංවිමුත්තා’’ති, එවංදිබ්බවිහායරොදිබ්බවිහාරවියසසදස්සනවයසන
පුන ගහියතො ‘‘එවංවිහාරී’’ති, තස්මා සබ්යබසං සමාපත්තිවිහාරානං

වයසයනත්ථ අත්යථො යුජ්ජතීති දට්ඨබ්බං. විමුත්තීති සඞ්ඛං ගච්ඡන්ති 

විමුච්චිත්ථාති කත්වා. එස නයයො යසයසසුපි. පටිප්පස්සද්ධන්යතති
පටිප්පස්සම්භයනොසාපයනන. සබ්බකියලයසහි නිස්සටත්තා අසංසට්ඨත්තා

විමුත්තත්තාච නිස්සරෙවිමුත්ති නිබ්බානං. 

අනාගතබුද්ධානං පනාති පන-සද්යදො වියසසත්ථයජොතයනො. යතන
අතීයතසුතාවඛන්ධානං භූතපුබ්බත්තාතත්ථසියාඤාණස්සසවිසයයගති, 
අනාගයතසු පන සබ්බයසො අසඤ්ජායතසු කථන්ති ඉමමත්ථං යජොයතති.

යතනාහ ‘‘අනාගතාපී’’තිආදි. ‘‘අත්තයනොයචතසාපරිච්ඡින්දිත්වාවිදිතා’’ති
කස්මා වුත්තං? නනු අතීතානාගයත සත්තායහ එව පවත්තං චිත්තං
යචයතොපරියඤාණස්ස විසයයො, න තයතො පරන්ති? නයිදං
යචයතොපරියඤාණකිච්චවයසන වුත්තං, අථ යඛො
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පටුන 

පුබ්යබනිවාසඅනාගතංසඤාණානං වයසන වුත්තං, තස්මා නායං යදොයසො. 

විදිතට්ඨායන න කයරොති සික්ඛාපයදයනව තාදිසස්ස පටික්යඛපස්ස
පටික්ඛිත්තත්තා යසතුඝාතයතො ච. කථං පන යථයරො ද්වයසම්භයව

පටික්යඛපයමව අකාසි, න විභජ්ජ බයාකාසීති ආහ ‘‘යථයරො කිරා’’තිආදි.
පාරං පරියන්තං මියනොතීති පාරමී, සා එව ඤාණන්ති පාරමිඤාණං, 

සාවකානං පාරමිඤාණං සාවකපාරමිඤාෙං. තස්මිං සාවකානං 
උක්කංසපරියන්තගයත ජානයන නායමනුයයොයගො, අථ යඛො
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ සබ්බඤ්ඤුතාය ජානයන. යකචි පන
‘‘සාවකපාරමිඤායණති සාවකපාරමිඤාණවිසයය’’ති අත්ථං වදන්ති, තථා 

යසසපයදසුපි. සීල…යප.… සමත්ථන්ති 
සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිඤාණසඞ්ඛාතානං කාරණානං ජානනසමත්ථං. 
බුද්ධසීලාදයයොහිබුද්ධානංබුද්ධකිච්චස්සපයරහිඑයතබුද්ධාතිජානනස්ස
ච කාරණං. 

අනුමානඤාණං විය සංසයට්ඨිතං අහුත්වා ඉදමිදන්ති යථාසභාවයතො 

යඤයයං ධායරති නිච්ඡියනොතීති ධම්යමො, පච්චක්ඛඤාණන්ති ආහ 

‘‘ධම්මස්ස පච්චක්ඛයතො ඤාෙස්සා’’ති. අනුඑතීති අන්වයෙොති ආහ 

‘‘අනුයෙොගං අනුගන්ත්වා’’ති. පච්චක්ඛසිද්ධඤ්හි අත්ථං අනුගන්ත්වා
අනුමානඤාණස්සපවත්ති‘‘දිට්යඨන අදිට්ඨස්සඅනුමාන’’න්තියවදිතබ්බා.

විදියත යවදකම්පි ඤාණං අත්ථයතො විදිතයමව යහොතීති ‘‘අනුමානඤාෙං

නෙග්ගායහොවිදියතො’’තිවුත්තං. විදියතොතිවිද්යධො පටිලද්යධො, අධිගයතොති 

අත්යථො. අප්පමායෙොති අපරිමායණො මහාවිසයත්තා. යතනාහ 

‘‘අපරිෙන්යතො’’ති. යතනාති අපරියන්තත්තා. යතන වා අපරියන්යතන
ඤායණන. එයතන යථයරො යං යං අනුයමයයමත්ථං ඤාතුකායමො යහොති, 
තත්ථ තත්ථ තස්ස අසඞ්ගමප්පටිහතං අනුමානඤාණං පවත්යතතීති 

දස්යසති.යතනාහ ‘‘යසොඉමිනා’’තිආදි.තත්ථ ඉමිනාතිඉමිනාකාරයණන. 

පාකාරස්ස ථිරභාවං උද්ධමුද්ධංආයපතීති උද්ධාපං, පාකාරමූලං. ආදි-
සද්යදන පාකාරද්වාරබන්ධපරිඛාදීනං සඞ්ගයහො යවදිතබ්යබො. පච්චන්යත

භවං පච්චන්තිමං. පණ්ඩිතයදොවාරිකට්ඨානියං කත්වා යථයරො අත්තානං 

දස්යසතීති දස්යසන්යතො ‘‘එකද්වාරන්ති කස්මා ආහා’’ති යචොදනං
සමුට්ඨායපසි. 

යස්සාපඤ්ඤායවයසනපුරියසොපණ්ඩියතොතිවුච්චති, තං පණ්ඩිච්චන්ති

ආහ – ‘‘පණ්ඩිච්යචන සමන්නාගයතො’’ති. තංතංඉතිකත්තබ්බතාසු

යඡකභායවො බයත්තභායවො යවෙයත්තිෙං. යමධති අඤ්ඤාණං හිංසති

විධමතීති යමධා, සා එතස්ස අත්ථීති යමධාවී. ඨායන ඨායන උප්පත්ති

එතිස්සා අත්ථීති ඨානුප්පත්තිකා, ඨානයසො උප්පජ්ජනපඤ්ඤා.
අනුපරියායන්ති එයතනාති අනුපරියායයො, යසො එව පයථොති 

අනුපරිොෙපයථො, පරියතො පාකාරස්ස අනුයායනමග්යගො. පාකාරභාගා
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සම්බන්ධිතබ්බා එත්ථාති පාකාරසන්ධි, පාකාරස්ස ඵුල්ලිතපයදයසො. යසො
පනයහට්ඨිමන්යතන ද්වින්නම්පිඉට්ඨකානංවිගයමනඑවංවුච්චතීතිආහ– 

‘‘ද්වින්නං ඉට්ඨකානං අපගතට්ඨාන’’න්ති. ඡින්නට්ඨානන්ති 
ඡින්නභින්නපයදසං, ඡින්නට්ඨානං වා. තඤ්හි ‘‘විවර’’න්ති වුච්චති. 

කීලිට්ඨන්ති මලීනං. උපතායපන්තීති කියලසපරිළායහන සන්තායපන්ති. 

විබායධන්තීති පීයළන්ති. උප්පන්නාය පඤ්ඤාය නීවරයණහි න කිඤ්චි

කාතුං සක්කාතිආහ ‘‘අනුප්පන්නාෙ පඤ්ඤාෙඋප්පජ්ජිතංනයෙන්තී’’ති. 

තස්මාති පච්චයූපඝායතන උප්පජ්ජිතුං අප්පදානයතො. චතූසුසතිපට්ඨායනසු

සුට්ඨු ඨපිතචිත්තාති චතුබ්බිධායපි සතිපට්ඨානභාවනාය සම්මයදව

ඨපිතචිත්තා අප්පිතචිත්තා. ෙථාසභායවන භායවත්වාති යාථාවයතො
සම්මයදවයථාපටිපක්ඛා සමුච්ඡිජ්ජන්ති, එවංභායවත්වා. 

පුරිමනයයසතිපට්ඨානානියබොජ්ඣඞ්ගාචමිස්සකාඅධිප්යපතාතිතයතො 

අඤ්ඤථා වත්තුං ‘‘අපියචත්ථා’’තිආදි වුත්තං. මිස්සකාති
සමථවිපස්සනාමග්ගවයසන මිස්සකා. ‘‘චතූසු සතිපට්ඨායනසු
සුප්පතිට්ඨිතචිත්තාතිපඨමංවුත්තත්තාසතිපට්ඨායනසුවිපස්සනං ගයහත්වා
සත්ත යබොජ්ඣඞ්යග යථාභූතං භායවත්වාති වුත්තත්තා
මග්ගපරියාපන්නානංයයව චයනසංනිප්පරියායයබොජ්ඣඞ්ගභාවයතොයතසු
ච අධිගතයමව යහොතීති යබොජ්ඣඞ්යග මග්යගො ච 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්චාති ගහියත සුන්දයරො පඤ්යහො භයවයයා’’ති 

මහාසිවත්යථයරොආහ.නපයනවංගහිතං යපොරායණහීතිඅධිප්පායයො. ඉතීති

වුත්තප්පකාරපරාමසනං. යථයරොති සාරිපුත්තත්යථයරො. 

තත්ථාති යතසු පච්චන්තනගරාදීසු. නගරං විෙ නිබ්බානං තදත්ථියකහි 
උපගන්තබ්බයතො උපගතානඤ්ච පරිස්සයරහිතසුඛාධිගමට්ඨානයතො. 

පාකායරො විෙසීලං තදුපගතානංපරියතොආරක්ඛභාවයතො. අනුපරිොෙපයථො

විෙ හිරී සීලපාකාරස්ස අධිට්ඨානභාවයතො. වුත්තඤ්යහතං –

‘‘පරියායපයථොති යඛො භික්ඛු හිරියා එතං අධිවචන’’න්ති. ද්වාරං විෙ

අරිෙමග්යගො නිබ්බානනගරප්පයවසයන අඤ්ජසභාවයතො. 

පණ්ඩිතයෙොවාරියකො විෙ ධම්මයසනාපති නිබ්බානනගරං

පවිට්ඨපවිසනකානං සත්තානං සල්ලක්ඛණයතො. දින්යනොති දාපියතො, 
යසොධියතොතිඅත්යථො.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

3. චුන්දසුත්තවණ්ණනා 
379. පුබ්යබ සාවත්ථියතො යවළුවගාමස්ස ගතත්තා වුත්තං 

‘‘ආගතමග්යගයනව පටිනිවත්තන්යතො’’ති. සත්තන්නන්ති උපයසයනො, 
යරවයතො, ඛදිරවනියයො, චුන්යදො, සමණුද්යදයසො අහන්ති චතුන්නං, චාලා, 
උපචාලා, සීසූපචාලාති, තිස්සන්නන්ති ඉයමසං සත්තන්නං අරහන්තානං. 

නත්ථි නු යඛොති එත්ථාපි ‘‘ඔයලොයකන්යතො’’ති ආයනත්වා සම්බන්යධො
සීහාවයලොකනඤායයන. භවිස්සන්ති යම වත්තායරො හරිතුං නාසක්ඛීති 
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සම්බන්යධො. ඉෙං ොනි පච්ඡිමෙස්සනන්ති භූතකථනමත්තං, න තත්ථ
සාලයතාදස්සනං යථා තථාගතස්ස යවසාලියා නික්ඛමිත්වා
නාගාපයලොකිතං. 

තස්ස තස්ස වියසසස්ස අධිට්ඨානවයසයනව ඉද්ධියභදදස්සනං 

ඉද්ධිවිකුබ්බනං. සීහස්ස විජම්භනාදිවයසන කීළිත්වා නාදසදිසී අයං

ධම්මකථාති වුත්තං ‘‘සීහවිකීළියතො ධම්මපරිොයෙො’’ති. ගමනකායලො 

මය්හන්තීති එත්ථ ඉති-සද්යදො පරිසමාපයන. යතන යථයරන යථාරම්භස්ස
වචනපබන්ධස්ස සමාපිතභාවං යජොයතති. එස නයයො යසයසසුපි එදියසසු 

සබ්බට්ඨායනසු. යුගන්ධරාදයයො පරිභණ්ඩපබ්බතාති යවදිතබ්බා. 

එකප්පහායරයනවාති එකප්පහායරන ඉව. ස්වායං ඉව-සද්යදො න
සක්යකොමීතිඑත්ථආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්යබො. 

පටිපායෙස්සාමීති ඨිතකායං පටිපායදස්සාමි. පත්ථනාකායල
අයනොමදස්සිස්ස භගවයතො වචනසුතානුසායරන ඤායණන දිට්ඨමත්තතං

සන්ධාය ‘‘තංපඨමෙස්සන’’න්තිවුත්තං. ධායරතංඅසක්යකොන්තී ගුණසාරං. 

එස මග්යගොති එයසො ජාතානං සත්තානං මරණනිට්ඨියතො පන්යථො. පුනපි 

එවංභාවියනො නාම සඞ්ඛාරාති සඞ්ඛාරා නාම එවංභාවියනො, 

මරණපරියයොසානාති අත්යථො. එත්තකන්ති එත්තකං කාලං. සඞ්කඩ්ඪිත්වා 

සංහරිත්වා. මුඛං පිධාොති මුඛං ඡායදත්වා. අග්ඝිකසතානීති 
මකුළඞ්කුරයචතියසතානි. 

පුරිමදිවයසති අතීතදිවයස. යස්මා ධම්මයසනාපතියනො
අරහත්තප්පත්තදිවයසයයව සත්ථු සාවකසන්නිපායතො අයහොසි, තස්මා 

‘‘පූරිතසාවකසන්නිපායතො එස භික්ඛූ’’ති වුත්තං. පඤ්ච ජාතිසතානීති 
භුම්මත්යථ, අච්චන්තසංයයොයගවාඋපයයොගවචනං. 

කයළොපිහත්යථොතිවිලීවමයභාජනහත්යථො. ‘‘චම්මමයභාජනහත්යථො’’ති

චවදන්ති. පුරන්තයරතිනගරමජ්යඣ. වයනතිඅරඤ්යඤ. 

ඔසක්කනාකාරවිරහියතොති ධම්මයදසනාය සඞ්යකොචයහතුවිරහියතො. 

විසාරයෙොති සාරදවිරහියතො. ධම්යමොජන්ති ධම්මරසං, ඔජවන්තං

යදසනාධම්මන්ති අත්යථො. ධම්මයභොගන්ති ධම්මපරියභොගං, පයරහි සද්ධිං
සංවිභජනවයසන පවත්තං ධම්මසම්යභොගන්ති යදසනාධම්මයමව වදති.

යතනවුත්තං ‘‘උභයෙනපි ධම්මපරියභොයගොවකථියතො’’ති. 

පියායිතබ්බයතො පියෙහි. මනස්ස වඩ්ඪනයතො මනායපහි. ජාතිොති

ඛත්තියාදිජාතියා. නානාභායවො අසහභායවො විසුංභායවො. අඤ්ඤථාභායවො 

අඤ්ඤථත්තං. සරීරන්ති රූපධම්මකායසඞ්ඛාතං සරීරං. රූපකායය හි

භිජ්ජන්යත භිජ්ජන්යතව. යසො භිජ්යජෙයාති යසො මහන්තතයරො ඛන්යධො
භිජ්යජයය. 
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පටුන 

ෙක්ඛිෙදිසං ගයතොති දක්ඛිණදිසාමුයඛ පවත්යතො. මහාඛන්යධො විොති
මහන්යතො සාරවන්යතො සාඛාඛන්යධො විය. සාඛඛන්ධා හි

දිසාභිමුඛපවත්තාකාරා, මූලඛන්යධො පන උද්ධමුග්ගයතො. යසොළසන්නං

පඤ්හානන්ති යසොළසන්නං අපරාපරියපවත්තනියානං අත්ථානං. ඤාතුං
ඉච්ඡියතොහිඅත්යථොපඤ්යහො. 

4-5. උක්කයචලසුත්තාදිවණ්ණනා 
380-381. අමාවසුයපොසයථති අමාවසිඋයපොසයථ, 

කාලපක්ඛඋයපොසයථති අත්යථො. පුරිමනයෙයනවාති අනන්තරසුත්යත 
වුත්තනයයයනව. 

6. උත්තියසුත්තවණ්ණනා 
382. මච්චුයධෙයස්සාතිමච්චුයනො පවත්තිට්ඨානස්ස. 

8. බ්රහ්මසුත්තවණ්ණනා 
384. තස්මිං කායලති පඨමාභිසම්යබොධියං. භික්ඛුයෙව නත්ථි 

ධම්මචක්කස්ස අප්පවත්තිතත්තා, භික්ඛුයෙව භික්ඛුලක්ඛණයයොගයතො.

එකයකොමග්යගො, නද්යවධාපථභූයතොති එකමග්යගො, තං එකමග්ගං. ජාතියා
ඛයයො වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තභූයතොති ජාතික්ඛයන්යතො, නිබ්බානං, තං

දිට්ඨත්තා ජාතික්ඛෙන්තෙස්සීතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

9. යසදකසුත්තවණ්ණනා 
385. අෙංතස්සලද්ධීතිඅයංඉදානි වුච්චමානාතස්සආචරියස්සලද්ධි. 

තයතො අනායමන්යතොතියයන වංයසොනමති, යතනකායං අනායමන්යතො.

තථානමන්යතොහිපතිත්වාචුණ්ණවිචුණ්ණංයහොති. තන්තිකායං, තං වංසං

වා. ආකඩ්යඪන්යතො විොතිනමිතට්ඨානයතො පරභායගනආකඩ්යඪන්යතො

විය. එකයතොභාගිෙංකත්වාතියථාවුත්තංසතිංසූපට්ඨිතං කත්වාඔනතංවිය
කත්වා. තථා කරණං පන තථා වාතූපත්ථම්භගාහාපයනනාති ආහ – 

‘‘වාතූපත්ථම්භං ගාහායපත්වා’’ති. තඤ්ච සතියා තදත්ථං උපට්ඨායනනාති

වුත්තං ‘‘සතිං සූපට්ඨිතං කත්වා’’ති. නිච්චයලොව නිසීෙන්යතො අන්යතවාසී 

ආචරිෙං රක්ඛති, එත්තකං ආචරියස්ස ලද්ධිවයසන වුත්තං. ‘‘ආචරියෙො

වංසංසුග්ගහිතං ගණ්හන්යතො’’තිආදිසබ්බංයහට්ඨාවුත්තනයයමව. 

‘‘අත්තානයමව රක්ඛතී’’ති ඉදං අත්තයනො රක්ඛණං පධානං කත්වා

වුත්තං, න අන්යතවාසිකන්ති අවධාරණඵලං. අත්තරක්ඛාය පයනත්ථ
සිජ්ඣමානාය අන්යතවාසිකරක්ඛාපි සිද්ධා එව යහොතීති. දුතියපක්යඛපි

එයසවනයයො. යසොතත්ථඤායෙොතියා අත්තයනොඑවරක්ඛා, සාඅත්ථයතො

පරරක්ඛාපි යහොතීති අයයමත්ථ ඤායයො යුත්තප්පයයොයගො. අනුවඩ්ඪිොති
යථාවඩ්ඪිතස්ස අනුඅනුවඩ්ඪියා. එයතන 

පටිලද්ධසම්පයුත්තපයමොදනාකායරො දස්සියතොති ආහ – ‘‘සපුබ්බභාගාෙ 

මුදිතාොතිඅත්යථො’’ති. ආයසවනාොතිආදීනිපදානි අනුදයතාපරියයොසානානි
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(යස්මා සතිපට්ඨානං යසවන්තස්සසිද්ධං අත්තයනොච පරස්ස ච රක්ඛණං
පකායසන්ති, තස්මා) – ‘‘අත්තානං, භික්ඛයව, රක්ඛිස්සාමීති සතිපට්ඨානං 
යසවිතබ්බ’’න්තිආදිවුත්තං. 

10. ජනපදකලයාණීසුත්තවණ්ණනා 
386. ජනපෙස්මිං කලයාණීති සකලජනපයද භද්දා රූපසම්පත්තියා

සික්ඛාසම්පත්තියා ච සුන්දරා යසට්ඨා. රූපසම්පත්ති ච නාම සබ්බයසො
රූපයදොසාභායවන රූපගුණපාරිපූරියා යහොතීති තදුභයං දස්යසතුං 

‘‘ඡසරීරයෙොසරහිතා පඤ්චකලයාෙසමන්නාගතා’’ති වුත්තං. තං දුවිධම්පි

විවරන්යතො ‘‘සා හී’’තිආදිමාහ. පඤ්චකලයාෙසමන්නාගතාති

පඤ්චවිධසරීරගුණසම්පදාහි සමන්නාගතා. නාතිදීඝා නාතිරස්සාති
පමාණමජ්ඣිමාදීඝතරප්පමාණානයහොති, නඅතිරස්සා, ලකුණ්ඩකරූපාන

යහොති. නාතිකිසාති අතිවිය කිසථද්ධමංසයලොහිතා දිස්සමානා අට්ඨිසරීරා

ජාලසරීරානයහොති. නාතිථූලාතිභාරියමංසාමයහොදරානයහොති. නාතිකාළා 

නාච්යචොොතාති අතිවිය කාළවණ්ණා ඣාමඞ්ගායරො විය, දධිතක්කාදීහි
පමජ්ජිතමත්තකංසයලොහවණ්ණා න යහොති. මනුස්සයලොයක තාදිසියා 

රූපසම්පත්තියා අභාවයතො අතික්කන්තා මනුස්සවණ්ෙං. යථා 
පමාණයුත්තා, එවං ආයරොහපරිණාහයයොගයතො ච පයරසං පසාදාවහා
නාතිදීඝතාදයයො. එවං මනුස්සානං දිබ්බරූපතාසම්පත්තීපීති වුත්තං 

‘‘අප්පත්තා දිබ්බවණ්ෙ’’න්ති. එත්ථ ච නාතිදීඝනාතිරස්සතාවචයනන
ආයරොහසම්පත්ති වුත්තා උබ්යබයධන පාසාදිකභාවයතො.
කිසථූලයදොසාභාවවචයනන පරිණාහසම්පත්ති වුත්තා. උභයයනපි
සණ්ඨානසම්පදා විභාවිතා, නාතිකාළතාවචයනන වණ්ණසම්පත්ති වුත්තා 

විවණ්ණතාභාවයතො. පිෙඞ්ගුසාමාති පරිණතපියඞ්ගුපුප්ඵසදිසසරීරනිභාසා. 

මුඛපරියෙොසානන්ති අධයරොට්ඨමාහ. අෙං යථාවුත්තාසරීරවණ්ණසම්පත්ති. 

අස්සාති ජනපදකලයාණියා. ඡවිකලයාෙතා ඡවිසම්පත්තියහතුකත්තා

තස්සා.එසනයයොයසයසසුපි.නඛාඑවපත්තසදිසතාය නඛපත්තානි. 

(පසායවො සරීරාවයයවන ඉරියනන්ති ආහ – ‘‘පවත්තීති අත්යථො’’ති, 
පසායවො යථාපරිතයමව කනතන්ති, න සභාවසන්ධානං. යථාවිභාවයසන 

උත්තමයමව නච්චං නච්චති. යත වා වීසතියාසූතිරං ධානප්පත්තියා
පවත්තියා පවත්තිමකතමන්දතා විභාවසුටතස්ස උත්තමයමව ගීතඤ්ච
ගායතීති අත්යථො.) [එත්ථන්තයර පායඨො අසුද්යධො දුස්යසොධනීයයො ච.

සුද්ධපායඨො ගයවසිතබ්යබො.] සමතිත්තියකො යතලපත්යතොති මුඛවත්තිසමං

යතලානං පූරිතත්තා සමතිත්තිකමුඛං යතලභාජනං. අන්තයරන ච

මහාසමජ්ජං අන්තයරනචජනපෙකලයාණින්තිජනපදකලයාණියා, තස්සාච
නච්චගීතං යපක්ඛිතුං සන්නිපතිතමහාජනසමූහස්ස මජ්ඣයතො 

පරිහරිතබ්යබො යනතබ්යබො. නන්ති යතලං. ආහයරෙයාති ආපජ්යජයය.
තත්රිදං ඔපම්මසංසන්දනං – යතලපත්තං විය කායගතාසති, තස්ස 
පරිහරණපුග්ගයලො විය විපස්සයකො, ජනකායා විය පුථුත්තාරම්මණානි, 
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අසිපුරියසො විය මයනො, යතලස්ස චජනං විය කියලසුප්පාදනං, සීසපාතනං
විය අරියමග්ගඤාණසීසානුප්පත්ති. ‘‘කායගතා සති යනො භාවිතා…යප.…

සික්ඛිතබ්බ’’න්තිවුත්තත්තා ‘‘පුබ්බභාගවිපස්සනාවකථිතා’’තිවුත්තං. 

නාලන්දවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සීලට්ඨිතිවග්යගො 

1-2. සීලසුත්තාදිවණ්ණනා 
387-388. සීලානීති බහුවචනං අයනකවිධත්තා සීලස්ස. තඤ්හි 

සීලනට්යඨන එකවිධම්පි චාරිත්තාදිවයසන අයනකවිධං. යතනාහ – 

‘‘චතපාරිසුද්ධිසීලානී’’ති. පඤ්හමග්යගොති ඤාතුං ඉච්ඡිතස්ස අත්ථස්ස

වීමංසනං.යතනාහ– ‘‘පඤ්හගයවසන’’න්ති. 

3-5. පරිහානසුත්තාදිවණ්ණනා 
389-391. පුග්ගලවයසන පරිහානං යහොති න ධම්මවයසන. යයො න

භායවති, තස්යසවපරිහායති.යතනාහ ‘‘යෙො හී’’තිආදි. 

6. පයදසසුත්තවණ්ණනා 
392. පයෙසයතො භාවිතත්තාති එකයදසයතො භාවිතත්තා

භාවනාපාරිපූරියා අනනුප්පත්තත්තා. යතනාහ – ‘‘චත්තායරො හි

මග්යග’’තිආදි. 

7. සමත්තසුත්තවණ්ණනා 
393. සමත්තාභාවිතත්තාතිපරියත්තා භාවිතත්තා. 

8-10. යලොකසුත්තාදිවණ්ණනා 
394-396. මහාවිසයත්තාමහතියයොඅභිඤ්ඤාඑතස්සාති මහාභිඤ්යඤො, 

තස්ස භායවොති සබ්බං වත්තබ්බං. ‘‘සතතවිහාරවයසන වුත්ත’’න්ති වත්වා

තමත්ථං පාකටං කාතුං ‘‘යථයරො කිරා’’තිආදි වුත්තං. තස්සාති යථරස්ස. 

ආවජ්ජනස්ස ගතින්ති එකාවජ්ජනස්යසව ගමනවීථිං. අනුබන්ධති 
චක්කවාළානං සහස්සං එකාවජ්ජයනයනව සහස්සයලොකධාතුයා
ඉච්ඡිතමත්ථංජානිතුංසමත්යථොතිදස්යසති. 

සීලට්ඨිතිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අනනුස්සුතවග්ගවණ්ණනා 
397-407. ො යවෙනා සම්මසිත්වාතියා යතභූමකයවදනා සම්මසිත්වා. 

තාවස්සාති තා යතභූමකයවදනා එව අස්ස භික්ඛුයනො. සදිසවයසන යචතං

වුත්තං, අනිච්චාදිසම්මසනවයසන විදිතා පුබ්බභායග සම්මසනකායල 

උපට්ඨහන්ති. පරිග්ගහියතසූති පරිජානනවයසන පරිච්ඡිජ්ජ ගහියතසු. 

‘‘යවෙනා තණ්හාපපඤ්චස්ස, විතක්යකො මානපපඤ්චස්ස, සඤ්ඤා 



සංයුත්තනිකායය මහාවග්ගටීකා  සතිපට්ඨානසංයුත්තං 

76 

පටුන 

දිට්ඨිපපඤ්චස්ස මූලවයසන සම්මසනං වුත්තා’’ති වදන්ති.
‘‘යවදනාවිතක්කසඤ්ඤා තණ්හාමානදිට්ඨිපපඤ්චානං 
මූලදස්සනවයසනා’’තිඅපයර. 

අනනුස්සුතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අමතවග්යගො 

2. සමුදයසුත්තවණ්ණනා 
408. සාරම්මෙසතිපට්ඨානාති ආරම්මණලක්ඛිතාසතිපට්ඨානාකථිතා, 

නසතිලක්ඛණා. 

4. සතිසුත්තවණ්ණනා 
410. සුද්ධිකංකත්වා විසුංවිසුං කත්වා.තථාචවුත්තංපාළියං‘‘කායය

වාභික්ඛූ’’ති. 

6. පාතියමොක්ඛසංවරසුත්තවණ්ණනා 
412. යජට්ඨකසීලන්ති පධානකසීලං. සීලග්ගහණඤ්හි පාළියං

පාතියමොක්ඛසංවරවයසයනව ආගතං. යතනාහ ‘‘තිපිටකචූළනාගත්යථයරො

පනා’’තිආදි. තත්ථ පාතියමොක්ඛසංවයරොව සීලන්ති අවධාරණං ඉතයරසං
තිණ්ණං එකයදයසන පාතියමොක්ඛන්යතොගධභාවං දීයපති. තථා හි
අයනොයලොකියයොයලොකයන ආජීවයහතු ච ඡසික්ඛාපදවීතික්කමයන

ගිලානපච්චයස්ස අප්පච්චයවක්ඛිතපරියභොයග ච ආපත්ති විහිතාති. තීණීති 

ඉන්ද්රියසංවරාදීනි. සීලන්ති වුත්තට්ඨානං නාම නත්ථීති සීලපරියායයන
යතසංකත්ථචිසුත්යතගහිතට්ඨානංනාමනත්ථීතිනිප්පරියායසීලතංයතසං 

පටික්ඛිපති. ඡද්වාරරක්ඛෙමත්තයමවාති තස්ස සල්ලහුකතමාහ
චිත්තාධිට්ඨානමත්යතන පටිපාකතිකභාවප්පත්තියතො. ඉතරද්වයයපි එයසව

නයයො. පච්චයුප්පත්තිමත්තකන්ති ඵයලන යහතුං දස්යසති.

උප්පාදනයහතුකා හි පච්චයානං උප්පත්ති. ඉෙමත්ථන්ති ඉදං පයයොජනං

ඉමස්ස පච්චයස්ස පරිභුඤ්ජයනති අධිප්පායයො. නිප්පරිොයෙනාති ඉමිනා
ඉන්ද්රියසංවරාදීනි තීණිපධානසීලස්සපරිපාලනපරියසොධනවයසනපවත්තියා
පරියායසීලානිනාමාති දස්යසති. ඉදානිපාතියමොක්ඛසීලස්යසවපධානභාවං

බයතියරකයතොඅන්වයයතොචඋපමායවිභායවතුං ‘‘ෙස්සා’’තිආදිමාහ.තත්ථ 

යසොති පාතියමොක්ඛසංවයරො. යසසානි ඉන්ද්රියසංවරාදීනි. 
පාතියමොක්ඛසද්දස්සඅත්යථොපනවිසුද්ධිමග්ගසංවණ්ණනාදීසුවිත්ථාරියතො, 
තස්මා තත්ථවුත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො. 

ආචායරන ච යගොචයරන ච සම්පන්යනොති 
කායිකයචතසිකඅවීතික්කමසඞ්ඛායතන ආචායරන ච
නයවසියාදියගොචරතාදිසඞ්ඛායතන යගොචයරන ච සම්පන්යනො, 

සම්පන්නආචාරයගොචයරොති අත්යථො. අප්පමත්තයකසූති අතිපරිත්තයකසු

අනාපත්තිගමනීයයසු. ‘‘දුක්කටදුබ්භාසිතමත්යතසූ’’ති අපයර. වජ්යජසූති
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අකරණීයයසුගාරය්යහසු.යතපනඑකන්තයතොඅකුසලා යහොන්තීතිආහ– 

‘‘අකුසලධම්යමසූ’’ති. භෙෙස්සාවීති භයයතො දස්සනසීයලො, 

පරමාණුමත්තම්පිවජ්ජං සියනරුප්පමාණංවියකත්වාදස්සනසීයලො. සම්මා

ආදියිත්වාති සම්මයදව සක්කච්චං සබ්බයසො ච ආදියිත්වා. සික්ඛාපයෙසූති 

නිද්ධාරයෙ භුම්මන්ති සමුදායයතො අවයවනිද්ධාරණං දස්යසන්යතො 

‘‘සික්ඛාපයෙසු තං තං සික්ඛාපෙ’’න්තිආදිමාහ. සික්ඛාපදං සමාදාතබ්බං

සික්ඛිතබ්බඤ්චාති අධිප්පායයො. සික්ඛාති අධිසීලසික්ඛා. පුබ්යබ පෙ-සද්යදො
අධිට්ඨානට්යඨො, ඉධ භාගත්යථොති දට්ඨබ්බන්ති ආහ – 

‘‘සික්ඛායකොට්ඨායසසූ’’ති. මූලපඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්තිආදියභදං යංකිඤ්චි
සික්ඛිතබ්බං පූයරතබ්බං සීලං, තං පන ද්වාරවයසන දුවිධයමවාති ආහ – 

‘‘කායිකං වා වාචසිකං වා’’ති. ඉමස්මිං අත්ථවිකප්යප සික්ඛාපයෙසූති

ආධායරභුම්මං සික්ඛාභායගසුකස්සචිවිසුංඅග්ගහණයතො.යතනාහ– ‘‘තං

තං සබ්බ’’න්ති. ‘‘තයතො ත්වං භික්ඛු සීලං නිස්සායා’’ති වචනයතො
අනභිජ්ඣා අබයාපාදසම්මාදිට්ඨියයොපි සීලන්ති වුත්තා, තස්මා ඉමස්මිං

සුත්යත ‘‘පාතියමොක්ඛසංවරසීලයමවකථිත’’න්තිවුත්තං. 

7. දුච්චරිතසුත්තවණ්ණනා 
413. එත්ථාපි මයනොසුචරිතං සීලං නාමාති දස්යසතීති කත්වා වුත්තං 

‘‘පච්ඡිමාපි තයෙො’’ති. අනභිජ්ඣාඅබයාපාදසම්මාදිට්ඨිධම්මා සීලං යහොතීති
යවදිතබ්බාකායවචීසුචරියතහි සද්ධිං මයනොසුචරිතම්පිවත්වා‘‘තයතොත්වං

භික්ඛුසීලං නිස්සායසීයලපතිට්ඨායා’’තිවුත්තත්තා. යසසං වුත්තනයයමව. 

ඡට්ඨසත්තයමසූති ඡට්ඨසත්තමවග්යගසු අපුබ්බං නත්ථි. යතන වුත්තං 

‘‘යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො’’ති. වග්ගයපයයාලයතො
පනඉමස්මිංසතිපට්ඨානසංයුත්යත කතිපයවග්ගාසඞ්ගහංආරූළ්හා, තථාපි
යතසං අත්ථවියසසාභාවයතො එකච්යචසු යපොත්ථයකසු මුඛමත්තං
දස්යසත්වාසංඛිත්තා, එකච්යචසුඅතිසංඛිත්තාව, යතසඞ්යඛපවයසනද්යව 

කත්වා ‘‘ඡට්ඨසත්තයමසූ’’තිවුත්තං. 

අමතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සතිපට්ඨානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. ඉන්ද්රිෙසංයුත්තං 

1. සුද්ධිකවග්යගො 

1. සුද්ධිකසුත්තවණ්ණනා 
471. චතභූමක …යප.… ලබ්භන්ති කුසලාබයාකතභාවයතො යතසං 

තිණ්ණංඉන්ද්රියානං. වීරියින්ද්රිෙසමාධින්ද්රිොනි…යප.… සබ්බත්ථලබ්භන්ති 

කුසලත්තිකසාධාරණත්තා. චතභූමක …යප.… වයසනාති
චතුභූමකධම්මපරිච්යඡදවයසන යචව කුසලාදීහි 
සබ්බසඞ්ගාහකධම්මපරිච්යඡදවයසනචවුත්තන්තිඅත්යථො. 

දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 
477. දුක්ඛසච්චවයසනාති දුක්ඛසච්චභායවන න පජානන්ති. තඤ්හි

පරිඤ්යඤයයතායදුක්ඛසච්චසඞ්ගහං. සමුෙෙසච්චවයසනාතිතණ්හාවිජ්ජාදිං

සද්ධින්ද්රියස්ස සමුදයසච්චභායවන න පජානන්ති. නියරොධන්ති 

සද්ධින්ද්රියස්ස අනුපාදාය නියරොධනිමිත්තං නිබ්බානං. පටිපෙන්ති

සද්ධින්ද්රියනියරොධගාමිනිංපටිපදංඅරියමග්ගං. යසයසසූතිවීරියින්ද්රියාදීසු. 

සුක්කපක්යඛති ‘‘සද්ධින්ද්රියං පජානන්තී’’තිආදිනයප්පවත්යත

අනවජ්ජපක්යඛ. අධියමොක්ඛවයසන ආවජ්ජනසමුෙොති ‘‘අත්ථි 
දින්න’’න්තිආදිනයප්පවත්තපුබ්බභාගභූතසද්ධාධියමොක්ඛවයසන
ආවජ්ජනුප්පත්තියා. තස්මා පඨමුප්පන්නා සද්ධා එව යහත්ථ
‘‘ආවජ්ජන’’න්ති වුත්තා, න මයනොද්වාරාවජ්ජනං. එස නයයො යසයසසුපි.
තස්මා පඨමුප්පන්නා ආවජ්ජනා පග්ගහුප්පත්තිට්ඨානානං තික්ඛානං
වීරියින්ද්රියාදීනං පඨමුප්පත්තියා ආවජ්ජනපරියායයන වුත්තාති දට්ඨබ්බං.
දුබ්බලා හි පඨමුප්පන්නා පග්ගහාභාවයතො වීරියින්ද්රියාදීනං සමුදයයොති
බලවභාවප්පත්තවීරියින්ද්රියාදිකස්ස ආවජ්ජනට්ඨානියානි යහොන්තීති යතසං
සමුදයයොති වුත්තා, පුබ්යබ අධිමුච්චනාදිවයසන පවත්තස්ස ආවජ්ජනස්ස

සමුදයාති අත්යථො. පුන ඡන්ෙවයසනාති කත්තුකාමතාකුසලච්ඡන්දවයසන
සද්ධාදීනං උප්පායදතුකාමතාකාරප්පවත්තස්ස ඡන්දස්ස වයසන. 

මනසිකාරවයසන ආවජ්ජනසමුෙොති සද්ධින්ද්රියාදිවයසන පවත්තස්ස
දුබ්බලස්ස තස්ස නිබ්බත්තකයයොනියසොමනසිකාරවයසන ආවජ්ජනස්ස

උප්පත්තියා. එවම්පීති‘‘අධියමොක්ඛවයසනා’’තිආදිනාවුත්තාකායරනපි. ඡසු

සුත්යතසූති දුතියයතො පට්ඨාය ඡසු සුත්යතසු. චතසච්චයමව කථිතං. 
අස්සාදග්ගහයණන හි සමුදයසච්චං, ආදීනවග්ගහයණන දුක්ඛසච්චං, 
නිස්සරණග්ගහයණන නියරොධමග්ගසච්චානි ගහිතානීති. පඨමසුත්යත පන
ඉන්ද්රියානංසරූපදස්සනයමවාති. 

8. දබ්බසුත්තවණ්ණනා 
478. යසොයතො ආපජ්ජීයති එයතනාති යසොතාපත්ති, අනාගතං පති

පඨමමග්යගො. යසොයතොති අරියමග්ගයසොයතො දට්ඨබ්යබො. 

ආපජ්ජීෙතීතිආදියතො පටිපජ්ජීයති. පඨමමග්ගපටිලාභනිමිත්තානි
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යසොතාපන්නස්සඅඞ්ගානිඉධ ‘‘යසොතාපත්තිෙඞ්ගානී’’තිවුත්තානි.තානිපන

තීසු ඨායනසු සද්ධා අරියකන්තසීලඤ්චාති යවදිතබ්බානි. සවිසයෙති

සකවිසයය. යජට්ඨකභාවෙස්සනත්ථන්ති පධානභාවදස්සනත්ථං. යත්ථ 
සද්ධාදිඉන්ද්රියානං සාතිසයකිච්චං, යතසං කිච්චාතියරකතං දස්යසතුන්ති

අත්යථො. ඉදානි තමත්ථං උපමාහි විභායවතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. 

පත්වාති අත්තයනො කිච්චාතියරකට්ඨානං පටිලභිත්වා. පුබ්බඞ්ගමන්ති

සද්දහනකිච්යචසු පුයරචාරං යධොරය්හං. යසසානි වීරියින්ද්රියාදීනි. 

තෙන්වොනීතිතදනුගතානිතස්සසද්ධින්ද්රියාදිකස්ස පක්ඛිකානි.එසනයයො

යසයසසුපි. ඣානවියමොක්යඛති ඣානසඞ්ඛායත වියමොක්යඛ
සමාධිපධානතාය ඣානානං. එවඤ්ච කත්වා ‘‘යසොතාපත්තියඞ්ගානි
පත්වා’’ති ඉදඤ්ච වචනං සමත්ථිතං යහොති. සද්ධූපනිසඤ්හි සීලන්ති. 

අරිෙසච්චානිපත්වාතිචත්තාරිසච්චානිඅභිසයමතබ්බානි පාපුණිත්වා. 

9-10. පඨමවිභඞ්ගසුත්තාදිවණ්ණනා 
479-480. යනපක්කං වුච්චති පඤ්ඤාති ආහ – ‘‘පඤ්ඤායෙතං

නාම’’න්ති.නිපායතිසංකියලසධම්යමවියසොයසති නික්ඛායමතීතිනිපයකො, 

ථිරතික්ඛසතිපුග්ගයලො, තස්ස භායවො යනපක්කන්ති සතියාපි
යනපක්කභායවො යුජ්ජයතව. එවඤ්හි ‘‘සතියනපක්යකනා’’ති ඉදං වචනං
සමත්ථිතං යහොති, සතියා ච යනපක්යකනාති එවං වුච්චමායනන

සතිනිද්යදයසො නාම කයතො යහොතියයව. අසුකං නාම සුත්තං වා

කම්මට්ඨානං වා යම භාසිතන්ති. යවොස්සජ්ජීයති සඞ්ඛාරගතං එතස්මිං

අධිගයතති යවොස්සග්යගො, නිබ්බානං. තං ආරම්මණං කරිත්වාති ආහ – 

‘‘නිබ්බානාරම්මෙං කත්වා’’ති. ගච්ඡන්තිොතිසඞ්ඛාරානංඋදයඤ්ච වයඤ්ච
උදයබ්බයං ගච්ඡන්තියා බුජ්ඣන්තියා. යතනාහ 

‘‘උෙෙබ්බෙපරිග්ගාහිකාො’’ති. සද්ධාසතිපඤ්ඤින්ද්රිොනි පුබ්බභාගානි 
‘‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං, චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා අනුස්සරිතා, 
උදයත්ථගාමිනියා පඤ්ඤායා’’ති ච වුත්තත්තා. ‘‘ආරද්ධවීරියයො විහරති, 

යසො අනුප්පන්නාන’’න්තිආදිනා ච වුත්තත්තා වීරියින්ද්රිෙං මිස්සකං. 

‘‘යවොස්සග්ගාරම්මණං කරිත්වා’’ති වුත්තත්තා සමාධින්ද්රිෙං 

නිබ්බත්තිතයලොකුත්තරයමව.අෙයමවාතිය්වායංනවයමවුත්යතො.අයයමව 
පුබ්බභාගමිස්සකයලොකුත්තරත්තධම්මපරිච්යඡයදො. 

සුද්ධිකවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. මුදුතරවග්යගො 

1. පටිලාභසුත්තවණ්ණනා 
481. සම්මප්පධායනආරබ්භාති සම්මප්පධායනභාවනාවයසනආරබ්භ.

යතනාහ ‘‘භායවන්යතො’’ති. යථා වීරියින්ද්රියනිද්යදයස ‘‘චත්තායරො
සම්මප්පධායන ආරබ්භ වීරියං පටිලභතී’’ති යදසනා ආගතා, එවං
සතින්ද්රියනිද්යදයස ‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨායන ආරබ්භ සතිං පටිලභතී’’ති, 
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තස්මා ‘‘සතින්ද්රියෙපිඑයසවනයෙො’’ති වුත්තං.සද්ධින්ද්රියාදිනිද්යදයසසුපන
නතථායදයසති. 

2. පඨමසංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 
482. ඉන්ද්රියානං තික්ඛාදිභායවො විපස්සනාවයසන වා මග්ගවයසන වා

ඵලවයසන වා ගයහතබ්යබොති වුත්තං ‘‘තයතොති…යප.… යවදිතබ්බ’’න්ති.
නනු යචත්ථ මුදුභායවො එව පාළියං ගහියතොති? සච්චයමතං, තං පන 
තික්ඛභායව අසති න යහොති තික්ඛාදිභායවොති වුත්තං. යයතො හි අයං මුදු, 
ඉයතො තං තික්ඛන්ති වත්තබ්බතං ලභති අයපක්ඛාසිද්ධත්තා
තික්ඛමුදුභාවානං පාරාපාරං විය. ඉදානි ‘‘තයතො’’තිආදිනා සඞ්යඛපයතො

වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘සමත්තානී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

සමත්තානීති සම්පන්නානි. ඉතරං තස්යසව යවවචනං. සමත්තානීති වා
පරියත්තානි, සමත්තානීති අත්යථො. ‘‘තයතො මුදුතරානි
ධම්මානුසාරීමග්ගස්සා’’ති කස්මා වුත්තං? තයතොති හි 
යසොතාපත්තිමග්ගවිපස්සනින්ද්රියානි අධිප්යපතානියයව, ‘‘තයතො
මුදුතරානී’’ති වුත්තපඨමමග්යගො ධම්මානුසාරී වා සියා සද්ධානුසාරී වාති
බයභිචරති? නායං යදොයසො, යසොතාපත්තිමග්යගකයදසවයසයනව 
ලද්ධබ්බපඨමමග්ගායපක්ඛාය විපස්සනායවිභාගස්සඅධිප්යපතත්තා.යයොහි
යසොතාපන්යනො හුත්වා ඉරියාපථං අයකොයපත්වා යථානිසින්යනොව
සකදාගාමිමග්ගං පාපුණාති, තස්ස විපස්සනින්ද්රියානි සන්ධාය අවිභායගන
වුත්තං – ‘‘තයතො මුදුතරානි යසොතාපත්තිමග්ගස්ස විපස්සනින්ද්රියානි
නාමා’’ති. යයො පන යසොතාපන්යනො හුත්වා කාලන්තයරන සකදාගාමී 
යහොති, තස්ස යසොතාපත්තිමග්ගත්ථාය පවත්තානි විපස්සනින්ද්රියානි නාම
යහොන්ති. යසො යච ධම්මානුසාරීයගොත්යතො, තස්ස

යථාවුත්තවිපස්සනින්ද්රියයතො මුදුතරානීති ‘‘තයතො මුදුතරානි

ධම්මානුසාරීමග්ගස්සා’’ති වුත්තං. විපස්සනින්ද්රියානි නාමාති ආයනත්වා
සම්බන්යධො. ධම්මානුසාරීවිපස්සනින්ද්රියයතොසද්ධානුසාරීවිපස්සනින්ද්රියානං
මුදුභාවස්ස කාරණං සයයමව වක්ඛති. ධම්යමන පඤ්ඤාය මග්ගයසොතං

අනුස්සරතීති ධම්මානුසාරී, පඤ්ඤුත්තයරො අරියයො. සද්ධාය මග්ගයසොතං 

අනුස්සරතීති සද්ධානුසාරී, සද්ධුත්තයරොඅරියයො. 

එවංවිපස්සනාවයසනදස්යසත්වාමග්ගවයසනදස්යසතුං ‘‘තථා’’තිආදි
ආරද්ධං. සම්පයයොගයතො සභාවයතො ච අරහත්තමග්ගපරියාපන්නානි 

අරහත්තමග්ගින්ද්රිොනි. අරහත්තඵලින්ද්රිොනීතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

ඉදානි ඵලවයසන දස්යසතුං ‘‘සමත්තානි පරිපුණ්ොනී’’තිආදි වුත්තං.
යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨපුග්ගලවයසනනානත්තං ජාතං, තස්මායතද්යවපිඉධ
තතියවායර න ලබ්භන්තීති අධිප්පායයො. ධම්මානුසාරීසද්ධානුසාරීනං

නානත්තං කථං ජාතන්ති ආහ ‘‘ආගමයනනපි මග්යගනපී’’ති. තදුභයං

දස්යසන්යතො ‘‘සද්ධානුසාරීපුග්ගයලො’’තිආදිමාහ. උද්දිසායපන්යතොති
උද්යදසංගණ්හන්යතො. 
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පටුන 

මග්යගො තික්යඛො යහොති උපනිස්සයින්ද්රියානං තික්ඛවිසදභාවයතො.

යතනාහ ‘‘සූරං ඤාෙං වහතී’’ති. අසඞ්ඛායරනාති සරයසයනව. 

අප්පයෙොයගනාතිතස්යසවයවවචනං.ධම්මානුසාරීපුග්ගයලොහිආගමනම්හි 
කියලයස වික්ඛම්යභන්යතො අප්පදුක්යඛන අප්පකසියරන අකිලමන්යතොව
වික්ඛම්යභතුං සක්යකොති. සද්ධානුසාරීපුග්ගයලො පන දුක්යඛන කසියරන
කිලමන්යතො හුත්වා වික්ඛම්යභතුං සක්යකොති, තස්මා ධම්මානුසාරිස්ස
පුබ්බභාගමග්ගක්ඛයණ කියලසච්යඡදකඤාණං අදන්ධං තිඛිණං හුත්වා
වහති, යථානාමතිඛියණන අසිනාකදලිංඡින්දන්තස්සඡින්නට්ඨානංමට්ඨං
යහොති, අසිඛිප්පං වහති, සද්යදොන සුයයති, බලවවායාමකිච්චංන යහොති, 
එවරූපා ධම්මානුසාරියනො පුබ්බභාගභාවනා යහොති, සද්ධානුසාරියනො පන
පුබ්බභාගක්ඛයණ කියලසච්යඡදකඤාණං දන්ධං න තිඛිණං අසූරං හුත්වා 
වහති, යථානාමනාතිතිඛියණනඅසිනාකදලිංඡින්දන්තස්සඡින්නට්ඨානං
න මට්ඨං යහොති, අසි සීඝං න වහති, සද්යදො සුයයති, බලවවායාමකිච්චං
ඉච්ඡිතබ්බං යහොති, එවරූපාසද්ධානුසාරියනොපුබ්බභාගභාවනායහොති.එවං

සන්යතපි කියලසක්ඛයය නානත්තං නත්ථි. යතනාහ ‘‘කියලසක්ඛයෙ 

පනා’’තිආදි. අවයසසාචකියලසාඛීෙන්ති සංයයොජනක්ඛයාය යයොගත්තා. 

3. දුතියසංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 
483. තයතොති ඵලයතො ඵලයවමත්තතාය චරියමානත්තා. 

ඉන්ද්රිෙයවමත්තතා සද්ධාදීනං ඉන්ද්රියානං නානත්යතන. ඵලනානත්තන්ති 

අරහත්තඵලාදිනානත්තං. පුග්ගලනානත්තන්ති 
අනාගාමිආදිපුග්ගලනානත්තං. 

4. තතියසංඛිත්තසුත්තවණ්ණනා 
484. සීලක්ඛන්ධාදීහි සද්ධින්ද්රියාදීහි ච පරියතො පූරයණන පරිපූරං

අරහත්තමග්ගං කයරොන්යතො නිප්ඵත්තියතො අරහත්තඵලං ආරායධති 

නිප්ඵායදති. තයෙො පයෙසමග්යගති සීලක්ඛන්ධාදීනං අපාරිපූරියා

එකයදසභූයත තයයො යහට්ඨිමමග්යග. පයෙසං යහට්ඨිමඵලත්තයං. චතූසූති
ඉමස්මිං වග්යගපඨමාදීසුචතූසුසුත්යතසු.කාමඤ්යචත්ථතතියය‘‘තයතොති
ඵලවයසන නිස්සක්ක’’න්ති වුත්තං, චතුත්යථ ‘‘පරිපූරං පරිපූරකාරී
ආරායධති, පයදසං පයදසකාරී’’ති, ‘‘චතූසුපි සුත්යතසු මිස්සකායනව
ඉන්ද්රියානි කථිතානී’’ති පන වචනයතො විපස්සනාවයසනපි යයොජනා
ලබ්භයතවාතිදට්ඨබ්බං. 

5-7. පඨමවිත්ථාරසුත්තාදිවණ්ණනා 
485-487. විපස්සනාවයසන නිස්සක්කං යවදිතබ්බං, න

මග්ගඵලවයසන, ඉමස්මිං සුත්යත සබ්බයසොව විපස්සනින්ද්රියානං එව

අධිප්යපතත්තා. ඉදානි තමත්ථං පාකටං කාතුං ‘‘පරිපුණ්ොනි හී’’තිආදි
වුත්තං. අවිහාදීසු පඤ්චසු සුද්ධාවායසසු තත්ථ තත්ථ ආයුයවමජ්ඣං
අනතික්කමිත්වා අන්තරා කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බායනයතො 

අන්තරාපරිනිබ්බායී, අසඞ්ඛායරන අප්පයයොයගන සරසයතොව
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පටුන 

පරිනිබ්බායනයතො අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, තබ්බිපරියායයතො 

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, උද්ධං වාහිභායවන උද්ධමස්ස තණ්හායසොතං

වට්ටයසොතං වාති උද්ධංයසොයතො, උද්ධං වා ගන්ත්වා පටිලභිතබ්බයතො

උද්ධමස්ස මග්ගයසොතන්ති උද්ධංයසොයතො, අකනිට්ඨභවං ගච්ඡතීති 

අකනිට්ඨගාමීතිඑවයමත්ථසද්දත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

ඉමස්මිං පන ඨායනති ‘‘විපස්සනාවයසන නිස්සක්ක’’න්ති

වුත්තට්ඨායන. අරහත්තමග්යගයෙව ඨත්වාති ඉමස්මිංයයව භයව

අරහත්තමග්යගයයව, න විපස්සනාය ච ඨත්වා. පඤ්ච නිස්සක්කානි

නීහරිතබ්බානීති ‘‘තයතො මුදුතයරහි අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොතී’’තිආදීනි
පඤ්ච නිස්සක්කානි නිද්ධායරත්වා කයථතබ්බානි. ඉදානි තමත්ථං

විවරන්යතො ‘‘අරහත්තමග්ගස්සහී’’තිආදිමාහ.තත්ථඅවිහාදීසු උප්පජ්ජිත්වා

උප්පන්නසමනන්තරාය පරිනිබ්බායනයතො පඨමඅන්තරාපරිනිබ්බායී. තත්ථ
ආයුප්පමාණයවමජ්ඣං අප්පත්වාව පරිනිබ්බායනයතො 

දුතිෙඅන්තරාපරිනිබ්බායී, ආයුයවමජ්ඣං පත්වා පරිනිබ්බායනයතො තයතො

පරං තතිෙඅන්තරාපරිනිබ්බායී යවදිතබ්යබො. ‘‘පඤ්ච නිස්සක්කානී’’ති
කස්මා වුත්තං? නනු අසඞ්ඛාරසසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීති වත්තබ්බන්ති? න

වත්තබ්බන්ති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායියනොපිඑයතවපඤ්ච ජනා’’ති. 

තීණි නිස්සක්කානීති ‘‘තයතො මුදුතයරහි යසොතාපන්යනො
යහොතී’’තිආදීනි තීණි නිස්සක්කපදානි. ඉධ සකදාගාමී න ගහියතො, යසො 
අනාගාමිමග්යගඨත්වානීහරිතබ්යබො, අනාගාමිමග්ගස්සවිපස්සනින්ද්රියයහි 

මුදුතයරහි සකදාගාමී යහොති. සකො…යප.… මුදුතරානීති ඉදං 
සකදාගාමිමග්ගස්ස විපස්සනින්ද්රියයහි 
එකබීජිසඞ්ඛාතයසොතාපන්නවිපස්සනින්ද්රියානි මුදුතරානි යහොන්තීති තීණි

කත්වා වුත්තං. ධම්මානුසාරීතිආදිද්වයං යකොලංයකොලාදිද්වයයන ගහිතං 

යහොතීති. සකොගාමිමග්ගස්සහීතිආදිවුත්තස්යසවඅත්ථස්ස විවරණං.යසසං

යහට්ඨාවුත්තනයයමව. ඡට්ඨසත්තමානි වුත්තනොයනවාතිඡට්ඨසත්තමානි
සුත්තානි දුතියතතියයසු වුත්තනයායනව. තත්ථ පනමිස්සකානි ඉන්ද්රියානි
කථිතානි, ඉධපුබ්බභාගවිපස්සනින්ද්රියානිකථිතානීති අයයමවවියසයසො. 

8. පටිපන්නසුත්තවණ්ණනා 
488. තන්ති මග්ගඵලවයසන නිස්සක්කං. පාළිෙං වුත්තයමව 

‘‘අරහත්තඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො යහොතී’’තිආදිනා. අට්ඨහීති චතූහි

ඵයලහි චතූහි ච මග්යගහීති අට්ඨහි. බහිභූයතො න අන්යතොභායවො. 

යලොකුත්තරායනව ඉන්ද්රිොනි කථිතානි 
මග්ගඵලචිත්තුප්පාදපරියාපන්නත්තා. 
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9-10. සම්පන්නසුත්තාදිවණ්ණනා 
489-490. ඉන්ද්රිෙසම්පන්යනොති එත්ථ සම්පන්නසද්යදොපරිපූරිඅත්යථොති

ආහ ‘‘පරිපුණ්ණින්ද්රියෙො’’ති. මිස්සකානි ඉන්ද්රිොනි කථිතානි 
සාමඤ්ඤයතොවයදසිතත්තා. 

මුදුතරවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ඡළින්ද්රිෙවග්යගො 

2. ජීවිතින්ද්රියසුත්තවණ්ණනා 
492. ඉත්ථිභායවති ඉත්ථිතාය. ඉන්ෙට්ඨං කයරොති 

තථාසත්තජනසාමඤ්ඤකාරණභාවයතො. ඉත්ථියා එව ඉන්ද්රියං ඉත්ථින්ද්රිෙං. 

එස නයයො පුරිසින්ද්රියය. ජීවියතති සහජාතධම්මානං ජීවයන පාලයන

පවත්තයන. වට්ටින්ද්රිොනීති වට්ටයහතුභූතානි ඉන්ද්රියානි. ඉයමසු හි 
උපාදින්නඉන්ද්රියයසුසතිවට්ටංවත්තතිපඤ්ඤායති. 

3. අඤ්ඤින්ද්රියසුත්තවණ්ණනා 
493. අජානිතපුබ්බං ධම්මන්ති චතුසච්චධම්මමාහ, තථා යතසංයෙව

ඤාතධම්මානන්ති. අයං පයනත්ථ අත්යථො – ආජානාතීති අඤ්ඤා, 
පඨමමග්යගන ඤාතමනතික්කමිත්වාජානාතීතිඅත්යථො.යසොතාපන්නාදීනං

ඡඅරියානං එතං නාමං. අඤ්ඤස්ස ඉන්ද්රියානි අඤ්ඤින්ද්රිොනි.

අඤ්ඤාතාවීසූති ආජානිතවන්යතසු. යස්මා අග්ගඵලධම්යමසු ඤාණකිච්චං
සාතිසයං, තස්මා තං කිච්චං යසසධම්යමසුපි සමායරොයපත්වා වුත්තං 

‘‘අඤ්ඤාතාවීසු අරහත්තඵලධම්යමසූ’’ති. තත්ථ තත්ථ යතසු යතසු 

මග්ගඵයලසු. යතනයතනාකායරනාතිඅනඤ්ඤාතජානනාදිආකායරන. 

4. එකබීජිසුත්තවණ්ණනා 
494. විපස්සනයතො නිස්සක්කන්තිවිපස්සනින්ද්රියයහි නිස්සක්කං.ඉදානි

තයමවසඞ්යඛපයතොවුත්තමත්ථංවිවරන්යතො ‘‘සමත්තානී’’තිආදිමාහ. තීණි

නිස්සක්කානි එවමිධ පඤ්ච නිස්සක්කානි නීහරිතබ්බානි 

එකබීජිආදිවිභාවනයතො. යතනාහ ‘‘සකොගාමිමග්ගස්ස හී’’තිආදි. 

යසොතාපත්තිමග්ගස්ස විපස්සනින්ද්රිොනි නාම යතනත්තභායවන 
සකදාගාමිමග්ගං පත්තුං ගච්ඡන්තස්ස යසොතාපන්නස්ස විපස්සනින්ද්රියානි. 

පඤ්චපියතයසොතාපත්තිමග්ගස්සයභදායයවාති ‘‘සකොගාමිමග්යග ඨත්වා

නීහරිතබ්බානී’’තිවුත්තං. 

එකබීජීතිඑත්ථඛන්ධබීජංනාමකථිතං. යස්සහියසොතාපන්නස්සඑකං
ඛන්ධබීජං අත්ථි, එකං අත්තභාවග්ගහණං, යසො එකබීජිනාම. යතනාහ – 

‘‘යසොතාපන්යනො හුත්වා’’තිආදි. මානුසකං භවන්ති ඉදං පයනත්ථ
යදසනාමත්තං, යදවභවං නිබ්බත්යතතීතිපි වත්තුං වට්ටතියයව. භගවතා 
ගහිතනාමායනතානි.එත්තකඤ්හිපමාණංගයතොසත්තක්ඛත්තුපරයමොනාම
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යහොති, එත්තකං යකොලංයකොයලො, එත්තකං එකබීජීති භගවතා එයතසං
නාමංගහිතං. 

ද්යව තයෙො භයවති යදවමනුස්යසසු එව ද්යව තයයො භයව.
සම්යබොධිචතුසච්චධම්යමො පරං අයනං නිස්සයයො ගති එතස්සාති 

සම්යබොධිපරාෙයෙො. කුලයතො කුලං ගච්ඡතීති යකොලංයකොයලො. 
යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියයතොපට්ඨායහිනීචකුයල උප්පත්තිනාමනත්ථි, 
මහායභොයගසු කුයලසු එව නිබ්බත්තතීති අත්යථො. යකවයලොපි හි කුල-

සද්යදො මහායභොගකුලයමව වදති. ද්යව වා තීණි වා කුලානීති 
යදවමනුස්සවයසන ද්යව වා තයයො වා භයවති අයම්පි මිස්සකභයවන
කථියතො.ජාතස්ස කුමාරස්සවියඅරියායජාතියාජාතස්සනාමයමතං, යදිදං
නියයතොති සත්තක්ඛත්තුපරමාදියකොති ච සමඤ්ඤාති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘භගවතා ගහිතනාමවයසයනවා’’තිආදි. 

යදි පුබ්බයහතුනියමයතො යසොතාපන්යනො ච නියයතොති
යසොතාපත්තිමග්ගයතො උද්ධං තිණ්ණං මග්ගානං උපනිස්සයාභාවයතො
පුබ්බයහතුකිච්චං නත්ථීති යසොතාපත්තිමග්ගස්ස උපනිස්සයභායවො
ආපජ්ජති. යදි තස්සපි පුබ්බයහතුඋපනිස්සයයො සියා, තාව නියමයතො
යසොතාපත්තිමග්ගුප්පත්තියතො පුබ්යබ එව නියමියතො, යාවඤ්ච අකනිට්ඨං
තස්සපුබ්බයහතුනාම, අයහතුකතාආපන්නා, ඉච්චස්ස අයහතුඅප්පච්චයා
නිප්ඵත්ති පාපුණාති. කිඤ්ච යහතු යච? නියමයතො යසොතාපන්යනො ච 
නියයතොති පඨමමග්ගාධිගයමයනව අනුක්කයමනඋපරි තිණ්ණං මග්ගානං
කිච්චානි නිප්ඵජ්ජන්ති, එවං සත්තක්ඛත්තුපරමතාදිනියයම සති
සත්තමභවාදියතො උද්ධං පවත්තතාය දුක්ඛස්ස මූලභූතා කියලසා
පඨමමග්යගයනව ඛීණාති උපරි තයයො මග්ගා අකිච්චා සියුං. යතනාහ 

‘‘පඨමමග්ගස්සඋපනිස්සයෙොකයතො නාමා’’තිආදි. 

යදි උපරි තයයො මග්ගා සත්තක්ඛත්තුපරමාදිතංනියයමන්ති, තයතො ච 
අඤ්යඤො යසොතාපන්යනො නත්ථීති යසොතාපත්තිමග්ගස්ස අකිච්චකතා
නිප්පයයොජනතා ආපජ්යජයය. අථසක්කායදිට්ඨිආදිප්පහානංතස්සකිච්චං, 
යතසං යතසං පහායනන සත්තක්ඛත්තුපරමාදිනියමතාය. භවිතබ්බං, යාව
උපරිමග්ගා එව යහොන්තීති සත්තභවාදියතො උද්ධමපවත්තනයතො යතන
විනායනනසක්කායදිට්ඨිආදිප්පහායනනචයතනවිනාභවිතබ්බන්ති ආහ– 

‘‘පඨමමග්යගඅනුප්පන්යනවඋපරිතයෙොමග්ගාඋප්පන්නාති ආපජ්ජතී’’ති. 

තිණ්ෙං මග්ගානන්ති උපරි තිණ්ණං මග්ගානං. විපස්සනා නිෙයමතීති

යුජ්ජතීතිවුත්තමත්ථං විවරන්යතො ‘‘සයචහී’’තිආදිමාහ. 

යසොතාපන්යනො වට්ටජ්ඣාසයයො. තයත්රකච්යච පාකයට පඤ්ඤායත

දස්යසන්යතො ‘‘අනාථපිණ්ඩියකො’’තිආදිමාහ. 

ඉධට්ඨකයවොකිණ්ෙසුක්ඛවිපස්සකස්සාති යයො ඉමස්මිං කාමභයව ඨියතො
මනුස්සයදවවයසන යවොකිණ්ණභවූපපත්තියකො සුක්ඛවිපස්සයකො ච, තස්ස
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වයසන. නාමංකථිතන්තිසත්තක්ඛත්තුපරයමොතිනාමංකථිතං.යකචිපන 
‘‘කාමභයව සත්තක්ඛත්තුංයයව උප්පජ්ජති, න තයතො’’ති වදන්ති, තං
වීමංසිතබ්බං. 

යසොයධස්සාමීති ජම්බුදීයප යකනචි යතපිටයකන භික්ඛුනා සද්ධිං

පිටකත්තයයමව මය්හං උග්ගහපරිපුච්ඡාවයසන යසොයධයයාමීති පරතීරං 
ජම්බුදීපං ගයතො. යයො භික්ඛු සක්යකොතීති යයොජනා. අනිච්චානුපස්සනාදීසු
එකමුයඛන අභිනිවිට්යඨනපි අභිධම්මපරියායයන තීහි එව වියමොක්යඛහි
මග්ගං ලභතීති අභිනියවසයභයදන තයයො පුග්ගලා සුඤ්ඤතයතො වුට්ඨිතා, 
තථා තයයො අප්පණිහිතයතො වුට්ඨිතාති ඡ යහොන්ති, යතව

සද්ධාධුරපඤ්ඤාධුරවයසන ද්වාෙස සකොගාමියනො. තථා අරහන්යතො, 
තයයො අන්තරාපරිනිබ්බායියනො එයකො උපහච්චපරිනිබ්බායී එයකො
උද්ධංයසොයතො අකනිට්ඨගාමීති පඤ්ච, යත
අසඞ්ඛාරසසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායියභයදන දසාති අවිහාදීසු චතූසුපි චත්තාලීස, 

අකනිට්යඨ පන උද්ධංයසොයතො නත්ථීති අට්ඨචත්තාලීස අනාගාමියනො.

විපස්සනාකථිතා සම්මසනචාරස්ස කථිතත්තා. 

5-10. සුද්ධකසුත්තාදිවණ්ණනා 
495-500. යථාචක්ඛුස්සසහජාතතදින්ද්රියනිස්සිතධම්යමසු අධිපයතයයං

අනුවත්තනීයත්තා, එවං තංද්වාරිකධම්යමසුපි අධිපයතයයං යතහි 

අනුවත්තනීයත්තාති වුත්තං – ‘‘අධිපයතෙයසඞ්ඛායතන ඉන්ෙට්යඨනා’’ති.

එසනයයොයසසින්ද්රියාදීසුපි. චතසච්චවයසනකථිතානි සභාවාදිවිභාවනස්ස
කථිතත්තා. 

ඡළින්ද්රියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සුඛින්ද්රිෙවග්යගො 

1-5. සුද්ධිකසුත්තාදිවණ්ණනා 
501-505. යථා චක්ඛු දස්සයන අධිපයතයයට්යඨන චක්ඛුන්ද්රියං, එවං

සුඛයවදනා සුඛයන අධිපයතයයට්යඨන සුඛින්ද්රියං. එස නයයො යසයසසුපි. 

යසසං යතභූමකන්තියසසංභූමිත්තයවයසනයතභූමකං. 

6. පඨමවිභඞ්ගසුත්තවණ්ණනා 
506. කායිකන්ති අයමස්ස නිස්සයවයසන නිද්යදයසොති ආහ – 

‘‘කාෙපසාෙවත්ථුක’’න්ති. සරූපනිද්යෙයසො සුඛං සුඛින්ද්රියස්ස සරූපන්ති.

සාදනීයට්යඨන ධම්මපදානිඅත්තනිඅස්සාදයතීති සාතං, මධුරං. යවෙයිතන්ති

යවදියනං, අනුභවනන්ති අත්යථො. අඤ්ඤධම්මවිසිට්යඨොති ඵස්සාදීහි

අඤ්යඤහි ධම්යමහි විසදියසො. කායිකන්ති පසාදකායසන්නිස්සිතං. 

යචතසිකන්ති යචයතොසන්නිස්සිතං, යතන වුත්තං ‘‘එත්ථ පනා’’තිආදි. 

කාෙපසාෙ…යප.… නත්ථි, තස්මා ‘‘චත්තායරො පසාෙකායෙ වත්ථුං

කත්වා’’ති වුත්තං. 
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9. කට්යඨොපමසුත්තවණ්ණනා 
509. ද්වින්නං අරණීනන්ති අධරුත්තරාරණීනං. කිඤ්චි ද්වයං

සඞ්ඝට්ටිතමත්තං හුත්වා න සයමොධානගතං යහොතීති තංනිවත්තනත්ථං 

‘‘සඞ්ඝට්ටනසයමොධානා’’ති වුත්තං. පුනප්පුනං සඞ්ඝට්ටයනන හි 

යතයජොපාතුභායවො. අධරාරණී විෙ වත්ථාරම්මෙං අසතිපි වායායම 

තජ්ජසම්ඵස්සපච්චයයතො. උත්තරාරණී විෙ ඵස්යසො 

වත්ථාරම්මණාදිඵස්යසන පවත්තනයතො. සඞ්ඝට්යටො විෙ ඵස්සසඞ්ඝට්ටනං 
අරණිද්වයසඞ්ඝට්ටනා විය ඵස්සස්යසව වත්ථාරම්මයණසු 

සඞ්ඝට්ටනාකායරන පවත්තියතො. අග්ගි විෙ යවෙනා අනුදහනට්යඨන 

ඛණිකාවායඤ්ච. වත්ථාරම්මෙං වා උත්තරාරණී විෙ 

ඉන්ධනාපාතගහණාදීසු උස්සාහස්ස විය පවත්තිසම්භවයතො. ඵස්යසො 

අධරාරණීවිෙ නිරුස්සාහනිරීහතාවයසනඅත්තසාධනයතො. 

10. උප්පටිපාටිකසුත්තවණ්ණනා 
510. රසනං භඤ්ජනං නිරුජ්ඣනං රයසො. යයො යයො ධම්මානං රයසො 

යථාධම්මරයසො, යතන ෙථාධම්මරයසන. පටිපාටිොතිකයමන, උභයයනපි 

ධම්මානං පහානක්කයමනාති වුත්තං යහොති. ඉමස්මිං ඉන්ද්රිෙවිභඞ්යගති

ඉමස්මිං ඉන්ද්රියසංයුත්තසඤ්ඤියත ඉන්ද්රියවිභඞ්යග. අයෙසිතත්තාති
යසසසුත්තානි විය ‘‘සුඛින්ද්රිය’’න්තිආදිනා අයදසිතත්තා ඉදං 

උප්පටිපාටිකසුත්තං නාම. වලිො ඛරසම්ඵස්සාය ඵුට්ඨස්ස. තන්ති 

කණ්ටකයවදනාදිං. එතස්ස දුක්ඛින්ද්රියස්ස. 

යතසං යතසන්ති යදොමනස්සින්ද්රියාදීනං. කාරෙවයසයනවාති
තංතංඅසාධාරණකාරණවයසන. යතසඤ්හි වියසසකාරණං දස්යසන්යතො 

‘‘පත්තචීවරාදීනංවා’’තිආහ. 

එකයතොවාති පුනප්පුනං පදුද්ධාරණං අකත්වා එකජ්ඣයමව.
දුතියජ්ඣානාදීනං උපචාරක්ඛයණ එව නිරුජ්ඣන්තීති ආයනත්වා

සම්බන්යධො. යතසං දුක්ඛින්ද්රියයදොමනස්සාදීනං. අතිසෙනියරොයධොති සුට්ඨ

පහානංඋජුප්පටිපක්යඛනවූපසයමො. නියරොයධොයෙවාතිනියරොධමත්තයමව. 

නානාවජ්ජයනති යයන ආවජ්ජයනන අප්පනාවීථි යහොති, තයතො 
භිජ්ජාවජ්ජයන, අයනකාවජ්ජයන වා. අප්පනාවීථියඤ්හි උපචායරො
එකාවජ්ජයනො, ඉතයරො අයනකාවජ්ජයනො අයනකක්ඛත්තුං පවත්තනයතො.

විසමනිසජ්ජාය උප්පන්නකිලමයථො විසමාසනුපතායපො. පීතිඵරයෙනාති
පීතියා ඵරණරසත්තා. පීතිසමුට්ඨානානං වා පණීතරූපානං කායස්ස

බයාපනයතොවුත්තං.යතනාහ ‘‘සබ්යබොකායෙොසුයඛොක්කන්යතො යහොතී’’ති. 

විතක්කවිචාරපච්චයෙපීති පි-සද්යදොඅට්ඨානපයුත්යතො, යසො‘‘පහීනස්සා’’ති
එත්ථ ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්යබො ‘‘පහීනස්සපි යදොමනස්සින්ද්රියස්සා’’ති.
එතං යදොමනස්සින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති සම්බන්යධො. ‘‘තස්ස මය්හං අතිචිරං
විතක්කයයතො විචාරයයතො කායයොපි කිලමි, චිත්තම්පි විහඤ්ඤී’’ති ච
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පටුන 

වචනයතො කායචිත්තයඛදානං විතක්කවිචාරපච්චයතා යවදිතබ්බා.
විතක්කවිචාරභායව උප්පජ්ජති යදොමනස්සින්ද්රියන්ති ආයනත්වා

සම්බන්ධිතබ්බං. තත්ථස්ස සිොඋප්පත්තීතිතත්ථදුතියජ්ඣානුපචායරඅස්ස
යදොමනස්සස්ස උප්පත්ති භයවයය. ‘‘තත්ථස්ස සියා උප්පත්තී’’ති ඉදං
පරිකප්පවචනං උපචාරක්ඛයණ යදොමනස්සස්ස සුප්පහීනභාවදස්සනත්ථං.

තථා හි වුත්තං ‘‘නත්යවව දුතිෙජ්ඣායන පහීනපච්චෙත්තා’’ති. පහීනම්පි

යසොමනස්සින්ද්රියං පීති විය න දූයරති කත්වා ‘‘ආසන්නත්තා’’ති වුත්තං. 
නානාවජ්ජනුපචායර පහීනම්පි පහානඞ්ගං පටිපක්යඛන අවිහතත්තා
අන්තරන්තරා උප්පජ්යජයයාති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘අප්පනාප්පත්තාො’’තිආදිමාහ. ‘‘තාදිසාය ආයසවනාය ඉච්ඡිතබ්බත්තා
යථා මග්ගවීථියතො පුබ්යබ ද්යව තයයො ජවනවාරා සදිසානුපස්සනාව 
පවත්තන්ති, එවමිධාපි අප්පනාවාරයතො පුබ්යබ ද්යව තයයො ජවනවාරා

උයපක්ඛාසහගතාව පවත්තන්තී’’ති වදන්ති. අපරියසසන්ති
සුවික්ඛම්භිතන්ති කත්වාවික්ඛම්භයනනඅනවයසසං. 

තථත්තාොති තථභාවාය පඨමජ්ඣානසමඞ්ගිතාය. සා පනස්ස
උප්පාදයනන වා උප්පන්නස්ස සමාපජ්ජයනන වා යහොතීති වුත්තං 

‘‘උප්පාෙනත්ථාෙ සමාපජ්ජනත්ථාො’’ති. ද්වීසූති නවමදසයමසු
සුත්තන්යතසු. 

සුඛින්ද්රියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ජරාවග්යගො 

1. ජරාධම්මසුත්තවණ්ණනා 
511. පමුයඛ, පාසාදස්ස ච පච්ඡිමභායග ආතයපො පච්ඡාතයපො, තස්මිං 

පච්ඡාතයප. යසො හි පාසාදස්ස පමුඛභායවන කයතො. කිං පන භගවයතො

වජිරසාරංසරීරංඔතායපතබ්බංයහොතීතිආහ– ‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’තිආදි. 

අෙඤ්ච ඉමං සුත්තං යදසිතසමයය. න සක්යකොති බයාමප්පභාය කායචි
පභාය අනභිභවනීයත්තා. කිඤ්චාපි බුද්ධාභා සූරියාභාය අනභිභවනීයා, 
ඝම්මසභාවතාය පන රස්මීනං පරියතො ඵරන්තී සූරියාභා තිඛිණා උණ්හාති

ආහ ‘‘රස්මියතජ’’න්ති. ඉදානි තමත්ථං උපමාය විභායවතුං ‘‘ෙයථව

හී’’තිආදිවුත්තං. 

සුවණ්ොවට්ටං විොති අච්යඡ සුවණ්ණපත්යත විනිවත්තආවට්ටං විය. 

ගරහෙච්ඡරිෙංනාම කියරතං ‘‘අච්ඡරියයමතං අවිසිච්යඡඵලවද’’න්තිආදීසු

විය. න එවයමතරහීති අත්තයනො පාකටවයසන වදති, න ඉතයරසම්පීති. 

සිරාජාලාති සිරාසන්තානා. එවරූපං න යහොතීති අඤ්යඤසං
පාකතිකසත්තානං වුත්තාකාරං විය න යහොති පුඤ්ඤසම්භාරස්ස

උළාරතමත්තා විපච්චනස්ස පරියන්තගතත්තා. යතනාහ ‘‘අඤ්යඤසං 

අපාකට’’න්ති. වලිොවට්ටකන්ති අප්පකං වලියාවට්ටං. යතනාහ 
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‘‘යකසග්ගප්පමාෙ’’න්ති. සබ්බානීති සිරාජාලානි. පුරයතො වඞ්යකොති 

යථොකංපුරයතොනතමත්තංසන්ධායාහ.යතනවුත්තං ‘‘ස්වාෙංඅඤ්යඤසං 

අපාකයටො’’ති. නෙග්ගාහයතොති අනුමානයතො. ධී තන්ති ධී-සද්දයයොයග

උපයයොගවචනං. ධීති ජිගුච්ඡනත්යථ නිපායතො. ධික්කායරොති 

ජිගුච්ඡාපයයොයගො. තංඵුසතූතිතුය්හංපාපුණාතු. 

2. උණ්ණාභබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 
512. අඤ්ඤමඤ්ඤස්සාති අඤ්යඤො අඤ්ඤස්ස. න පච්චනුයභොති

අත්තයනො අවිසයභාවයතො. ඉදානි තං අඤ්ඤවිසයතං අන්වයයතො

බයතියරකයතොවිභායවතුං ‘‘සයච හී’’තිආදිවුත්තං. 

විසයානිපටිසරන්තිඑත්ථාති පටිසරෙං. ඉන්ද්රියවිඤ්ඤාණානිහිඅසතිපි
තාදියස අධිප්පායය අත්තයනො ආරම්මණස්ස යාථාවයතො සම්පජානනයතො
පයවදනවිජානනානි කයරොන්තානි විය පවත්තන්ති, තථා යලොකස්ස
අඤ්ඤත්ථ සිද්ධියතො.යතනාහභගවා–‘‘මයනොපටිසරණං, මයනොවයනසං 
යගොචරවිසයං පච්චනුයභොතී’’ති මයනොද්වාරිකජවනමයනො හි සවියසසං
මයනොවිසයං පච්චනුයභොති, පඤ්චද්වාරිකජවනමයනො මනනමත්තයමව

පච්චනුභවති. රජ්ජනාදිග්ගහණඤ්යචත්ථ නිදස්සනමත්තං, තස්මා
සද්දහනාදිපි ගහිතයමවාති දට්ඨබ්බං, පඤ්චද්වාරප්පවත්තිවයසන තථා

වුත්තං. එකස්මිංපනද්වායරතිචක්ඛුද්වායර. 

දුබ්බලයභොජකාති අප්පානුභාවා රාජයභොග්ගා. ආෙන්ති 
යභොගුප්පත්තිට්ඨානං. යයොත්තබන්ධාදිනිමිත්තං ලද්ධබ්බකහාපයණො 

යෙොත්තකහාපයෙො. අද්දුබන්ධාදිනිමිත්තං ගයහතබ්බකහාපයණො 

අද්දුකහාපයෙො. මාඝාතයඝොසනාය කතාය හිංසානිමිත්තං

ගයහතබ්බකහාපයණො මාපහාරකහාපයෙො. තස්ස පරිමාණං දස්යසතුං 

‘‘අට්ඨකහාපයෙො’’තිආදිවුත්තං. සතවත්ථුකන්තිසතකරීසවත්ථුකං. 

මග්ගසතීති අරියමග්ගසති. භාවනමනුයුඤ්ජන්තස්ස හි ජවනමයනො

උස්සක්කිත්වාව මග්ගසතිං පටිසරති තප්පරියයොසානත්තා. තන්තිනිබ්බානං. 

සාති ඵලවිමුත්ති. පටිසරති අග්ගමග්ගසතියා. ඵලවිමුත්ති නිබ්බානන්ති
උභයං මග්ගස්ස සිද්ධායයවාති. ආරම්මණවයසන නත්ථි එතස්ස

පටිසරණන්ති අප්පටිසරෙං අසඞ්ඛතාමතස්ස සන්තිනිච්චසභාවත්තා. සයං
පන සබ්යබසංයයව අරියානං පටිසරණං. යතනාහ ‘‘නිබ්බානං අරහයතො

ගතී’’ති (පරි.339). නිබ්බානං අනුපවිට්ඨං නිබ්බානනිස්සයත්තා. නතයතො

පරං ගච්ඡති ගතස්ස අඤ්ඤස්සතාදිසස්ස අභාවා.නිබ්බානං පරි සබ්බයසො

ඔසානන්ති නිබ්බානපරියෙොසානං. 

මූලජාතා ජාතමූලා.තයතොඑව පතිට්ඨිතා. කාපනස්සාතිආහ ‘‘මග්යගන 

ආගතසද්ධා’’ති.මග්යගොදළ්හායඅසංහාරියසද්ධායමූලංදිට්ඨිසම්පයුත්තානි 

යචව විචිකිච්ඡාචිත්තඤ්චාති පඤ්ච අකුසලචිත්තානි සමුච්යඡදවයසන 
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පහීනානි. පඤ්ච නීවරොනීති එත්ථ අපායගමනීයානි පඨමමග්යගයනව
පහීනානි, ඉතරානි වික්ඛම්භනවයසන ඣායනන පහීනානීති පඤ්චසු
ඔරම්භාගියකියලසසංයයොජයනසුඑකයදසවිගයමයනවබහිද්ධාසංයයොජයනො

විය ජායතොති වුත්තං ‘‘ඣානඅනාගාමිට්ඨායන ඨියතො’’ති. යතනාහ ‘‘යසො

අපරිහීන…යප.…නිබ්බායෙෙයා’’ති. 

5. පඨමපුබ්බාරාමසුත්තවණ්ණනා 
515. පුබ්බයකොට්ඨයක එවංආගතසුත්තංආදිංකත්වා ඵලින්ද්රිොයනව

කථිතානි අග්ගඵලවයසනයදසනායආගතත්තා. 

10. ආපණසුත්තවණ්ණනා 
520. උපරි සහ විපස්සනාෙ තයෙො මග්ගාති විපස්සනාය සහ

යසොතාපත්තිඵලයතො උපරි තයයො මග්ගා. මග්ගාධිගයමන ඉදානි
පච්චක්ඛභූතත්තා ‘‘ඉයමයඛොයත ධම්මා’’තිවුත්තා.තත්ථයං අග්ගභූතං, 

තස්ස වයසන දස්යසතුං ‘‘අරහත්තඵලින්ද්රිෙං නාමා’’ති වුත්තං

ඉන්ද්රියභාවසාමඤ්යඤන එකජ්ඣං කත්වා. අතිවිජ්ඣිත්වා පස්සාමීති

සච්ඡිකත්වා යාථාවයතො පස්සාමි. චතූහි ඉන්ද්රියෙහීති වීරියින්ද්රියාදීහි චතූහි
ඉන්ද්රියයහි.සාවිපස්සනාමග්ගඵලසහගතාසියාති මිස්සකාවුත්තා. 

ජරාවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සූකරඛතවග්යගො 

1. සාලසුත්තවණ්ණනා 
521. සූරභායවනාතිඅතිසූරභායවන. බුජ්ඣනත්ථාොතිසච්චපටියවධාය. 

2. මල්ලිකසුත්තවණ්ණනා 
522. චත්තාරි ඉන්ද්රිොනීති පඤ්ඤින්ද්රියං ඨයපත්වා යසසානි චත්තාරි. 

‘‘අරිෙඤාෙං යලොකුත්තර’’න්ති වුත්තං මග්ගඤාණං කත්වා. අරිය-සද්යදො

පන යථා තථා විසුද්යධපි යහොතීති තාදිසං සන්ධාය වුත්තං ‘‘තම්පි 

පනා’’තිආදි. යථා හි චත්තාරින්ද්රියානි මිස්සකානි, එවං පඤ්ඤින්ද්රියම්පි

මිස්සකන්ති වුච්චමායන න යකොචි වියරොයධොති අධිප්පායයනාහ ‘‘තම්පි

පන…යප.…වට්ටතී’’ති. 

3. යසඛසුත්තවණ්ණනා 
523. න සක්යකොති ඉන්ද්රියානං අපරිපක්කත්තා. අත්ථීති පජානාති 

නයග්ගායහන, න පච්චක්ඛයතො. න හි අරියාපි අනධිගතං මග්ගඵලං
පච්චයවක්ඛිතුංසක්යකොන්ති. 

6. පතිට්ඨිතසුත්තවණ්ණනා 
526. සාසයවසූති චතුරාසවවිනිමුත්යතසු යසසධම්යමසු ආරම්මයණසු.

යතසුපි උප්පජ්ජනකඅනත්ථයතො චිත්තංරක්ඛතිනාම. 
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8. සූකරඛතසුත්තවණ්ණනා 
528. තං සන්ධාොති තං සූකරඛතයලණං සන්ධාය. එතං 

‘‘සූකරඛතාය’’න්ති වචනං වුත්තං. භාවනපුංසකන්ති භාවයජොතකං 
නපුංසකවචනං යථා ‘‘විසමං වාතා වායන්ති, එකමන්තං නිසීදී’’ති.
කිච්චපටිපත්ති යතසං සංකාසනට්යඨන සපතියසො, සපතියසො එව 

සප්පතිස්යසො, සයජට්ඨයකොති ආහ ‘‘සප්පතිස්යසොතිසයජට්ඨයකො’’ති. 

සූකරඛතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. යබොධිපක්ඛියවග්ගවණ්ණනා 
531-650. සත්තානං ඵලානං යහතුභූතානි ‘‘ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 

පඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංභාවිතත්තා’’තිආදිනාවුත්තානි, පඤ්චින්ද්රියානියයව 

ඵලූපචායරන ‘‘සත්තඵලානී’’තිවුත්තානි.තානිච පුබ්බභාගානි ‘‘ඉයමසං, 
භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා…යප.… සත්තානිසංසා

පාටිකඞ්ඛා’’තිවචනයතො. යතසන්තිසත්තානංඵලානං. ‘‘ද්වින්නංඵලානං
අඤ්ඤතරං ඵල’’න්ති එවං අතීතසුත්යත වුත්තානි යහට්ඨා ද්යව ඵලානි
නාමාති වදන්ති. යයහි පන ඉන්ද්රියයහි අඤ්ඤත්ර පන අන්තරාපරිනිබ්බායිං
යසසානි ඵලානි යහොන්ති, තානි චත්තාරි සපුබ්බභාගානි යලොකුත්තරානීති
වුත්තංසියා. 

ඉන්ද්රියසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. සම්මප්පධානසංයුත්තවණ්ෙනා 

651-704. සම්මප්පධානසංයුත්යත පුබ්බභාගවිපස්සනාව කථිතා 
‘‘අකුසලානං ධම්මානංපහානායා’’තිආදිවචනයතො. 

සම්මප්පධානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. බලසංයුත්තවණ්ෙනා 

705-812. බලසංයුත්යත බලානි මිස්සකායනව කථිතානි 
‘‘වියවකනිස්සිත’’න්තිවචනයතො. 

බලසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. ඉද්ධිපාෙසංයුත්තං 

1. චාපාලවග්යගො 

1. අපාරසුත්තවණ්ණනා 
813. ඡන්ෙං නිස්සාෙ පවත්යතො සමාධීති කත්තුකමයතාඡන්දං අධිපතිං

කත්වා පටිලද්ධසමාධි ඡන්ධසමාධි. පධානසඞ්ඛාරාති චතුකිච්චසාධකස්ස

සම්මප්පධානවීරියස්යසතංඅධිවචනං. යතහීතිඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛායරහි. 

ඉද්ධිො පාෙන්ති නිප්ඵත්තිපරියායයන ඉජ්ඣනට්යඨන, ඉජ්ඣන්ති එතාය
සද්ධා ඉද්ධා වුද්ධා උක්කංසගතා යහොන්තීති ඉමිනා වා පරියායයන 

‘‘ඉද්ධී’’ති සඞ්ඛාතානං උපචාරජ්ඣානාදිකුසලචිත්තසම්පයුත්තානං 
ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරානං අධිට්ඨානට්යඨන පාදභූතං, 
යසසචිත්තයචතසිකරාසින්ති අත්යථො. සා එව ච යථාවුත්තඉද්ධි යස්මා

යහට්ඨිමායහට්ඨිමාඋපරිමායඋපරිමාය පාදභූතා, තස්මාවුත්තං ‘‘ඉද්ධිභූතං

වා පාෙන්ති ඉද්ධිපාෙ’’න්ති. යසයසසූති වීරියසමාධිආදීසු. තත්ථ හි වීරියං
චිත්තං වීමංසං අධිපතිං කත්වා පටිලද්ධසමාධි වීමංසාසමාධීති අත්යථො 

යවදිතබ්යබො. ඉධාති ඉමස්මිං ඉද්ධිපාදසංයුත්යත. එකපරිච්යඡයෙොව 
අත්ථනිද්යදයසො. 

5. ඉද්ධිපයදසසුත්තවණ්ණනා 
817. ඉද්ධිපයෙසන්තිඉද්ධියා එකයදසං.යකොපනයසොතිආහ– ‘‘තයෙො

චමග්යගතීණිච ඵලානී’’ති. 

6. සමත්තසුත්තවණ්ණනා 
818. සමත්තන්ති සාමඤ්ඤස්ස සමං අත්තනං ඉජ්ඣනං සමත්තං

පරිපුණ්ණං. විවට්ටපාෙකා එව ඉද්ධිපාො කථිතා ‘‘අපාරා පාරං ගමනාය
සංවත්තන්තී’’තිආදිවචනයතො. 

10. යචතියසුත්තවණ්ණනා 
822. උයෙනෙක්ඛස්ස යචතිෙට්ඨායනති උයදනස්ස නාම යක්ඛස්ස 

යදවායතනසඞ්යඛයපන ඉට්ඨකාහි කයත මහාජනස්ස චිත්තීකතට්ඨායන. 

කතවිහායරොති භගවන්තං උද්දිස්ස තත්ථ කතවිහායරො. වුච්චතීති

පුරිමයවොහායරන ‘‘උයදනයචතිය’’න්ති වුච්චති. යගොතමකාදීසුපීති

යගොතමකයචතියන්ති එවමාදීසුපි. එයසව නයෙොති යචතියට්ඨායන

කතවිහාරභාවං අතිදිසති. වඩ්ඪිතාති භාවනාපාරිපූරිවයසන පරිබ්රූහිතා. 

පුනප්පුනං කතාති භාවනාය බහුලීකරණවයසන අපරාපරං පවත්තිතා

ආනීතා. යුත්තොනං විෙ කතාති යථා යුත්තමාජඤ්ඤයානං යඡයකන
සාරථිනා අධිට්ඨිතංයථාරුචිපවත්තිමරහති, එවංයථාරුචිපවත්තනාරහතං

ගමිතා. පතිට්ඨානට්යඨනාතිඅධිට්ඨානට්යඨන. වත්ථුවිෙ කතාතිසබ්බයසො
උපක්කියලසවියසොධයනන ඉද්ධිවියසසානං පවත්තිට්ඨානභාවයතො 

සුවියසොධිතපරිස්සයවත්ථු විය කතා. අධිට්ඨිතාති පටිපක්ඛදූරීභාවයතො
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පටුන 

සුභාවිතභායවන තංතංඅධිට්ඨානයයොගයතාය ඨපිතා. සමන්තයතො චිතාති

සබ්බභායගන භාවනුපචයං ගමිතා. යතනාහ ‘‘සුවඩ්ඪිතා’’ති. සුට්ඨු

සමාරද්ධාති ඉද්ධිභාවනායසිඛප්පත්තියාසම්මයදවසංයසවිතා. 

අනිෙයමනාති ‘‘යස්ස කස්සචී’’ති අනියතවචයනන. නිෙයමත්වාති

‘‘තථාගතස්සා’’ති සරූපග්ගහයණන නියයමත්වා. ආයුප්පමාෙන්ති
පරමායුප්පමාණං වදති. තස්යසව ගහයණ කාරණං බ්රහ්මජාලවණ්ණනායං

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. මහාසීවත්යථයරො පන මහායබොධිසත්තානං
චරිමභයව පටිසන්ධිදායියනො කම්මස්ස
අසඞ්යඛයයායුකතාසංවත්තනසමත්ථතං හදයය ඨයපත්වා බුද්ධානං 
ආයුසඞ්ඛාරස්ස පරිස්සයවික්ඛම්භනසමත්ථතා පාළියං ආගතා එවාති ඉමං
භද්දකප්පයමව තිට්යඨයයාතිඅයවොච. 

ඛණ්ඩිච්චාදීහි අභිසුෙයතීති එයතන යථා ඉද්ධිබයලන ජරාය න
පටිඝායතො, එවං යතන මරණස්සපි න පටිඝායතොති අත්ථයතො
ආපන්නයමවාති. ‘‘ක්ව සයරො ඛිත්යතො, ක්වචනි පතියතො’’ති අඤ්ඤථා
වුට්ඨියතනපි යථරවායදන අට්ඨකථාවචනයමව සමත්ථිතන්ති දට්ඨබ්බං.

යතනාහ ‘‘යසොපනන රුච්චති…යප.…නිෙමිත’’න්ති. 

පරියුට්ඨිතචිත්යතොති යථා කිඤ්චි අත්ථානත්ථං සල්ලක්යඛතුං න
සක්කා, එවං අභිභූතචිත්යතො. යසො පන අභිභයවො මහතා උදයකොයඝන
අප්පකස්ස උදකස්ස අජ්යඣොත්ථරණං විය අයහොසීති වුත්තං 

‘‘අජ්යඣොත්ථටචිත්යතො’’ති. අඤ්යඤොති යථරයතො, අරියයහි වා අඤ්යඤො
යයො යකොචි පයරො පුථුජ්ජයනො. පුථුජ්ජනග්ගහණඤ්යචත්ථ යථා සබ්යබන
සබ්බං අප්පහීනවිපල්ලායසො මායරන පරියුට්ඨිතචිත්යතො කිඤ්චි
අත්ථානත්ථං සල්ලක්යඛතුං න සක්යකොති, එවං යථයරො භගවතා කතං

නිමිත්යතොභාසංසබ්බයසොන සල්ලක්යඛසීතිදස්සනත්ථං. යතනාහ ‘‘මායරො

හී’’තිආදි. චත්තායරො විපල්ලාසාතිඅසුයභ‘‘සුභ’’න්තිසඤ්ඤාවිපල්ලායසො, 
චිත්තවිපල්ලායසො, දුක්යඛ ‘‘සුඛ’’න්ති සඤ්ඤාවිපල්ලායසො, 

චිත්තවිපල්ලායසොති ඉයම චත්තායරො විපල්ලාසා. යතනාති යදිපි ඉතයර
අට්ඨ විපල්ලාසා පහීනා, යථාවුත්තානං චතුන්නං විපල්ලාසානං

අප්පහීනභායවන. අස්සාතියථරස්ස. 

මද්ෙතීති ඵුසනමත්යතන මද්දන්යතො විය යහොති, අඤ්ඤථා යතන
මද්දියත සත්තානං මරණයමව සියා, කිං සක්ඛිස්සති න සක්ඛිස්සතීති
අධිප්පායයො.කස්මානසක්ඛිස්සති? නනුඑසඅග්ගසාවකස්ස මහිද්ධිකස්ස
මහානුභාවස්සකුච්ඡිංපවිට්යඨොති? සච්චංපවිට්යඨො, තඤ්චයඛො අත්තයනො
මහානුභාවස්ස දස්සනත්ථං, න විබාධනාධිප්පායයන. විබාධනාධිප්පායයන

පන ඉධ ‘‘කිං සක්ඛිස්සතී’’ති වුත්තං හදයමද්දනස්ස අධිකතත්තා. 

නිමිත්යතොභාසන්ති එත්ථ ‘‘තිට්ඨතු භගවා කප්ප’’න්ති සකලකප්පං
අවට්ඨානයාචනාය ‘‘යස්ස කස්සචි, ආනන්ද, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා 
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භාවිතා’’තිආදිනා අඤ්ඤාපයදයසන අත්තයනො
චතුරිද්ධිපාදභාවනානුභායවන කප්පං අවට්ඨානසමත්ථතාවයසන
සඤ්ඤුප්පාදනංනිමිත්තං.තථාපනපරියායග්ගහණංමුඤ්චිත්වා උජුකංයයව

අත්තයනො අධිප්පායවිභාවනං ඔභායසො. ජානන්යතොයෙවාති මායරන
පරියුට්ඨිතභාවං ජානන්යතො එව. අත්තයනො අපරාධයහතුයකො සත්තානං

යසොයකො තනුයකො යහොති, න බලවාති ආහ – ‘‘යෙොසායරොපයනන

යසොකතනුකරෙත්ථ’’න්ති.කිංපන යථයරොමායරනපරියුට්ඨිතචිත්තකායල
පවත්තිං පච්ඡා ජානාතීති? න ජානාති සභායවන, බුද්ධානුභායවන පන
ජානාති. 

අනත්යථනියෙොයජන්යතො ගුණමාරයණන මායරති, විරාගවිබන්ධයනන
වා ජාතිනිමිත්තතාය තත්ථ තත්ථ ජාතං මායරන්යතො විය යහොතීති 

‘‘මායරතීති මායරො’’ති වුත්තං. අතිපාපත්තා පාපිමා. 

කණ්හධම්මසමන්නාගයතො කණ්යහො. විරාගාදිගුණානං අන්තකරණයතො 

අන්තයකො. සත්තානං අනත්ථාවහං පටිපත්තිං න මුඤ්චතීති නමුචි. 
අත්තයනො මාරපායසන පමත්යත බන්ධති, පමත්තා වා බන්ධූ එතස්සාති 

පමත්තබන්ධු. සත්තමසත්තාහයතොපරංසත්ත අහානිසන්ධායාහ ‘‘අට්ඨයම

සත්තායහ’’ති, න පන පල්ලඞ්කසත්තාහාදි විය නියතකිච්චස්ස
අට්ඨමසත්තාහස්ස නාම ලබ්භනයතො. සත්තමසත්තාහස්ස හි පරයතො
අජපාලනියරොධමූයල බ්රහ්මුයනො සක්කස්ස ච පටිඤ්ඤාතධම්මයදසනං
භගවන්තං ඤත්වා ‘‘ඉදානි සත්යත ධම්මයදසනාය මම විසයං 
අතික්කායමස්සතී’’ති සඤ්ජාතයදොමනස්යසො හුත්වා ඨියතො චින්යතසි, 
‘‘හන්දාහං දානි නං උපායයන පරිනිබ්බායපස්සාමි, එවමස්ස මයනොරයථො
අඤ්ඤථත්තං ගමිස්සති, මම මයනොරයථො ඉජ්ඣිස්සතී’’ති චින්යතත්වා
භගවන්තංඋපසඞ්කමිත්වාඑකමන්තංඨියතො– ‘‘පරිනිබ්බාතුදානි, භන්යත, 
භගවා’’තිආදිනා පරිනිබ්බානං යාචි. තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘අට්ඨයම

සත්තායහ’’තිආදි.තත්ථ අජ්ජාති ආයුසඞ්ඛාරයවොස්සජ්ජනදිවසංසන්ධායාහ.
භගවා චස්ස අතිබන්ධනාධිප්පායං ජානන්යතොපි තං අනාවිකත්වා
පරිනිබ්බානස්සඅකාලභාවයමවපකායසන්යතො යාචනංපටික්ඛිපි.යතනාහ 

‘‘නතාවාහ’’න්තිආදි. 

මග්ගවයසනබයත්තාති සච්චපටියවධයවයයත්තියයනබයත්තා. තයථව

විනීතාති මග්ගවයසන කියලසානං සමුච්යඡදවිනයයන විනීතා. තථා

විසාරොති අරියමග්ගාධිගයමයනව සත්ථුසාසයන යවසාරජ්ජප්පත්තියා
විසාරදා, සාරජ්ජකරානං දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාදිපාපධම්මානංවිගයමනවිසාරදභාවං
පත්තාති අත්යථො. යස්ස සුතස්ස වයසන වට්ටදුක්ඛයතො නිස්සරණං
සම්භවති, තං ඉධ උක්කට්ඨනිද්යදයසන ‘‘සුත’’න්ති අධිප්යපතන්ති ආහ 

‘‘යතපිටකවයසනා’’ති. තිණ්ණං පිටකානං සමූයහො යතපිටකං, තීණි වා

පිටකානිතිපිටකං, තිපිටකයමව යතපිටකං, තස්සවයසන. තයෙවාතියංතං 

යතපිටකං යසොතබ්බභායවන සුතන්ති වුත්තං, තයමව. ධම්මන්ති 
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පරියත්තිධම්මං. ධායරන්තීති සුවණ්ණභාජයන පක්ඛිත්තසීහවසං විය
අවිනස්සන්තං කත්වා සුප්පගුණසුප්පවත්තිභායවන ධායරන්ති හදයය
ඨයපන්ති. ඉති පරියත්තිධම්මවයසන බහුස්සුතධම්මධරභාවං දස්යසත්වා

ඉදානි පටියවධවයසනපි තං දස්යසන්යතො ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං. 

අරිෙධම්මස්සාති මග්ගඵලධම්මස්ස, නවවිධස්ස වා යලොකුත්තරධම්මස්ස. 

අනුධම්මභූතන්තිඅධිගමායානුරූපං ධම්මභූතං. අනුච්ඡවිකපටිපෙන්තිතයමව

විපස්සනාධම්මමාහ, ඡබ්බිධා විසුද්ධියයො වා. අනුධම්මන්ති
නිබ්බානධම්මස්ස අනුධම්යමො, යථාවුත්තපටිපදා, තස්සානුරූපං

අභිසල්යලඛිතං අප්පිච්ඡතාදිධම්මං. චරෙසීලාති සමාදාය වත්තනසීලා.

අනුමග්ගඵලධම්යමො එතිස්සාති වා අනුධම්මා, වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා, 

තස්ස චරණසීලා. අත්තයනො ආචරිෙවාෙන්ති අත්තයනො ආචරියස්ස 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස වාදං. සයදවකස්ස යලොකස්ස ආචාරසික්ඛාපයනන 

ආචරියෙො, භගවා, තස්සවායදො, චතුසච්චයදසනා. 

ආචික්ඛිස්සන්තීතිආදියතොකයථස්සන්ති, අත්තනාඋග්ගහිතනියායමන

පයරඋග්ගණ්හායපස්සන්තීතිඅත්යථො. යෙයසස්සන්තීතිවායචස්සන්ති, පාළිං

සම්මාපයබොයධස්සන්තීති අත්යථො. පඤ්ඤයපස්සන්තීතිපජානායපස්සන්ති, 

සඞ්කායසස්සන්තීති අත්යථො. පට්ඨයපස්සන්තීති පකායරහි ඨයපස්සන්ති, 

පකායසස්සන්තීති අත්යථො. විවරිස්සන්තීති විවටං කරිස්සන්ති. 

විභජිස්සන්තීති විභත්තං කරිස්සන්ති. උත්තානීකරිස්සන්තීති අනුත්තානං

ගම්භීරං උත්තානංපාකටංකරිස්සන්ති. සහධම්යමනාතිඑත්ථ ධම්ම-සද්යදො
කාරණපරියායයො ‘‘යහතුම්හි ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු (විභ. 720) 

වියාතිආහ ‘‘සයහතයකන සකාරයෙනවචයනනා’’ති. 

සප්පාටිහාරිෙන්ති සනිස්සරණං. යථා පරවාදං භඤ්ජිත්වා සකවායදො
පතිට්ඨහති, එවං යහතුදාහරයණහි යථාධිගතමත්ථං සම්පායදත්වා ධම්මං

කයථස්සන්ති. යතනාහ ‘‘නිෙයානිකං කත්වා ධම්මං යෙයසස්සන්තී’’ති, 
නවවිධං යලොකුත්තරං ධම්මං පයබොයධස්සන්තීති අත්යථො. එත්ථ ච
‘‘පඤ්ඤයපස්සන්තී’’තිආදීහි ඡහි පයදහි ඡ අත්ථපදානි දස්සිතානි, ආදියතො
පන ද්වීහි පයදහි ඡ බයඤ්ජනපදානි. එත්තාවතා යතපිටකං බුද්ධවචනං
සංවණ්ණනානයයන සඞ්ගයහත්වා දස්සිතං යහොති. වුත්තඤ්යහතං 

යනත්තිෙං (යනත්ති. සඞ්ගහවාර) ‘‘ද්වාදස පදානි සුත්තං, තං සබ්බං
බයඤ්ජනඤ්චඅත්යථොචා’’ති. 

සික්ඛත්තෙසඞ්ගහිතන්ති අධිසීලසික්ඛාදිසික්ඛත්තයසඞ්ගහං. සකලං 

සාසනබ්රහ්මචරිෙන්ති අනවයසසං සත්ථුසාසනභූතං යසට්ඨචරියං. 

සමිද්ධන්ති සම්මයදව වඩ්ඪිතං. ඣානස්සාෙවයසනාති යතහි යතහි භික්ඛූහි

සමධිගතඣානසුඛවයසන. වුඩ්ඪිප්පත්තන්ති උළාරපණීතභාවූපගමයනන

සබ්බයසො පරිවුඩ්ඪිමුපගතං. සබ්බපාලිඵුල්ලං විෙ අභිඤ්ඤාසම්පදාහි 

සාසනාභිවුඩ්ඪියාමත්ථකප්පත්තියතො. පතිට්ඨිතවයසනාති පතිට්ඨානවයසන, 
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පතිට්ඨප්පත්තියාති අත්යථො. පටියවධවයසන බහුයනො ජනස්ස හිතං 

බාහුජඤ්ඤං. යතනාහ ‘‘මහාජනාභිසමෙවයසනා’’ති.පුථුපුථුලංභූතංජාතං, 

පුථුත්තං භූතං පත්තන්ති වා පුථුභූතං. යතනාහ ‘‘සබ්බාකායරන

පුථුලභාවප්පත්ත’’න්ති. සුට්ඨු පකාසිතන්ති සම්මයදව
ආදිකලයාණාදිභායවනපයවදිතං. 

සතිං සූපට්ඨිතං කත්වාති අයං කායාදිවිභායගො අත්තභාවසඤ්ඤියතො 
දුක්ඛභායරොමයාඑත්තකංකාලංවහියතො, ඉදානිපනනවහිතබ්යබො, එතස්ස
අවහනත්ථං චිරතරං කාලං අරියමග්ගසම්භායරො සම්භයතො, ස්වායං
අරියමග්යගොපටිවිද්යධො, යයතොඉයමකායාදයයො අසුභාදියතොසභාවාදියතො
සම්මයදවපරිඤ්ඤාතාතිචතුබ්බිධම්පිසතිංයථාතථංවිසයය සුට්ඨඋපට්ඨිතං

කත්වා. ඤායෙන පරිච්ඡින්දිත්වාති යස්මා ඉමස්ස අත්තභාවසඤ්ඤිතස්ස
දුක්ඛභාරස්සවහයනපයයොජනභූතංඅත්තහිතං යබොධිමූයලඑවපරිසමාපිතං, 
පරහිතංපනබුද්ධයවයනයයවිනයනංපරිසමාපිතං මත්ථකප්පත්තං, තංදානි
මාසත්තයයයනව පරිසමාපනං පාපුණිස්සති, තස්මා ආහ 
‘‘විසාඛපුණ්ණමායං පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති, එවං බුද්ධඤායණන

පරිච්ඡින්දිත්වා සච්චභායගන විනිච්ඡයං කත්වා. ආයුසඞ්ඛාරං විස්සජීති 
ආයුයනො ජීවිතස්ස අභිසඞ්ඛරණං ඵලසමාපත්තිධම්මං න සමාපජ්ජිස්සාමීති
විස්සජි, තං විස්සජ්ජයනයනව යතන අභිසඞ්ඛරීයමානං ජීවිතසඞ්ඛාරං න

පවත්තයිස්සාමීතිවිස්සජි. යතනාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. 

ඨානමහන්තතායපි පවත්තිආකාරමහන්තතායපි මහන්යතො 

පථවීකම්යපො. තත්ථ ඨානමහන්තතාය භූමිචාලස්ස මහන්තතං දස්යසතුං 

‘‘තො…යප.…අකම්පිත්ථා’’තිවුත්තං, සාපනජාතියඛත්තභූතා දසසහස්සී
යලොකධාතු එව, න යා කාචි. යා මහාභිනීහාරමහාජාතිආදීසුපි අකම්පිත්ථ, 
තදාපි තත්තකායඑවකම්පයනකිංකාරණං? ජාතියඛත්තභායවනතස්යසව
ආදියතො පරිග්ගහස්ස කතත්තා, පරිග්ගහණඤ්චස්ස ධම්මතාවයසන
යවදිතබ්බං. තථා හි පුරිමබුද්ධානම්පි තත්තකයමව ජාතියඛත්තං අයහොසි.
තථාහිවුත්තං‘‘දසසහස්සී යලොකධාතුනිස්සද්දායහොතිනිරාකුලා…යප.…
මහාසමුද්යදො ආභුජති, දසසහස්සී පකම්පතී’’ති ච ආදි. උදකපරියන්තං
කත්වා ඡප්පකාරප්පයවධයනන. අවීතරායග භිංයසතීති භිංසයනො, යසො එව 

භිංසනයකොති ආහ ‘‘භෙජනයකො’’ති. යෙවයභරියෙොති යදවදුන්දුභිසද්දස්ස
පරියායවචනමත්තං, න යචත්ථ කාචි යභරී යදවදුන්දුභීති අධිප්යපතා, අථ
යඛො උප්පාතභායවන ලබ්භමායනො ආකාසයතො නිග්යඝොසසද්යදො. යතනාහ 

‘‘යෙයවො’’තිආදි. යෙයවොති යමයඝො. තස්ස හි තදා අච්ඡභායවනආකාසස්ස
වස්සාභායවන සුක්ඛගජ්ජිතසඤ්ඤියත සද්යද නිච්ඡරන්යත

යදවදුන්දුභිසමඤ්ඤා.යතනාහ ‘‘යෙයවොසුක්ඛගජ්ජිතං ගජ්ජී’’ති. 

පීතියවගවිස්සට්ඨන්ති ‘‘එවං චිරතරකාලං වහියතො අයං
අත්තභාවසඤ්ඤියතො දුක්ඛභායරො, දානි න චිරස්යසව නික්ඛිපිස්සාමී’’ති 
සඤ්ජාතයසොමනස්යසො භගවා සභායවයනව පීතියවගවිස්සට්ඨං උදානං
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උදායනති, එවං උදායනන්යතන අයම්පි අත්යථො සාධියතො යහොතීති

දස්සනත්ථංඅට්ඨකථායං ‘‘කස්මා’’තිආදිවුත්තං. 

තුලීයතීති තලන්තිතුල-සද්යදො කම්මසාධයනොතිදස්යසතුං ‘‘තලිත’’න්ති

වුත්තං. අප්පානුභාවතාය පරිච්ඡින්නං. තථා හි තං පටිපක්යඛන පරියතො 
ඛණ්ඩිතභායවන පරිත්තන්ති වුච්චති. පටිපක්ඛවික්ඛම්භනයතො

දීඝසන්තානතාය විපුලඵලතායච නතලංනපරිච්ඡින්නං. යයහිකාරයණහි
පුබ්යබ අවියසසයතො ‘‘මහග්ගතං අතුල’’න්ති වුත්තං, තානි කාරණානි

රූපාවචරයතො ආරුප්පස්ස සාතිසයං විජ්ජන්තීති අරූපාවචරං අතලන්ති

වුත්තං, ඉතරඤ්චතුලන්ති. අප්පවිපාකන්තිතීසුපිකම්යමසුයං අප්පවිපාකං

හීනං, තං තුලං. බහුවිපාකන්ති යං මහාවිපාකං පණීතං, තං අතුලං. යං
පයනත්ථමජ්ඣිමං, තංහීනංඋක්කට්ඨන්තිද්විධා භින්දිත්වාද්වීසුභායගසු
පක්ඛිපිතබ්බං. හීනත්තිකවණ්ණනායං වුත්තනයයයනව අප්පබහුවිපාකතං
නිද්ධායරත්වා තස්ස වයසන තුලාතුලභායවො යවදිතබ්යබො. සම්භවති 

එතස්මාති සම්භයවොති ආහ ‘‘සම්භව^ යහතභූත’’න්ති. 

නිෙකජ්ඣත්තරයතොති සසන්තානධම්යමසු විපස්සනාවයසන
යගොචරායසවනායචරයතො.සවිපාකංසමානංපවත්තිවිපාකමත්තදායිකම්මං 
සවිපාකට්යඨන සම්භවං, න ච තං කාමාදි^ භවාභිසඞ්ඛාරකන්ති තයතො

වියසසනත්ථං සම්භවන්ති වත්වා ‘‘භවසඞ්ඛාර’’න්ති වුත්තං. ඔස්සජීති

අරියමග්යගන අවස්සජි. කවචං විෙ අත්තභාවං පරියයොනන්ධිත්වා ඨිතං

අත්තනි සම්භූතත්තා අත්තසම්භවං කියලසඤ්ච අභින්දීති
කියලසයභදසහභාවිකම්යමොස්සජ්ජනං දස්යසන්යතො තදුභයස්සකාරණමාහ 

‘‘අජ්ඣත්තරයතොසමාහියතො’’ති. 

පඨමවිකප්යප අවසජ්ජනයමව වුත්තං. එත්ථ අවසජ්ජනාකායරොති තං 

දස්යසන්යතො ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තීයරන්යතොති ‘‘උප්පායදො භයං, 

අනුප්පායදො යඛම’’න්තිආදිනා වීමංසන්යතො. තයලන්යතො

තීයරන්යතොතිආදිනා සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතුං 

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා’’තිආදිං වත්වා භවසඞ්ඛාරස්ස අවසජ්ජනාකාරං සරූපයතො

දස්යසති. එවන්තිආදිනා පන උදානගාථාවණ්ණනායංආදියතොවුත්තමත්ථං

නිගමනවයසන දස්යසති. අභීතභාවඤාපනත්ථඤ්චාති අයම්පි අත්යථො
සඞ්ගහියතොති දට්ඨබ්බං. 

චාපාලවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පාසාෙකම්පනවග්යගො 

1-2. පුබ්බසුත්තාදිවණ්ණනා 
823-824. පරයතො ඉමස්මිං පාසාදකම්පනවග්යග දසමසුත්යත ආවි

භවිස්සන්ති. ඡඅභිඤ්ඤාපාෙකාති ඡන්නං අභිඤ්ඤානං පාදකභූතා
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පධානභූතා. යථා පඨමසුත්යත, තථා දුතියතතියසුත්යතසුපි ච
ඡඅභිඤ්ඤාපාදකාඉද්ධිපාදාකථිතාතිඅත්යථො. 

3. ඡන්දසමාධිසුත්තවණ්ණනා 
825. යයොසමාධිස්සනිස්සයභූයතොඡන්යදො, යසොඉධාධිප්යපයතොතිආහ 

‘‘ඡන්ෙන්ති කත්තකමයතාඡන්ෙ’’න්ති. තස්ස ච අධිපයතයයට්යඨො

නිස්සයට්යඨො, නවිනාතංඡන්දංනිස්සායාතිආහ– ‘‘නිස්සාොතිනිස්සෙං

කත්වා, අධිපතිං කත්වාති අත්යථො’’ති. පධානභූතාති යසට්ඨභූතා, 
යසට්ඨභායවො ච එකස්සපි චතුකිච්චසාධනවයසන පවත්තියා, තයතො එව
බහුවචනනිද්යදයසො, පධානසඞ්ඛාරට්යඨන පධානසඞ්ඛරණයතො. ‘‘ඡන්දං
යචනිස්සාය…යප.…අයංවුච්චතිඡන්දසමාධී’’තිඉමායපාළියා ඡන්දාධිපති

සමාධි ඡන්ෙසමාධීති අධිපතිසද්දයලොපං කත්වා සමායසො වුත්යතොති
විඤ්ඤායති, අධිපතිසද්දත්ථදස්සනවයසනවාඡන්දයහතුයකො, ඡන්දාධියකො 

වා සමාධි ඡන්ෙසමාධි. යතන ‘‘ඡන්දසමාධිනා යචව පධානසඞ්ඛායරහි
පධානභූතසඞ්ඛායරහි ච සමන්නාගතා’’ති වක්ඛති, තං ආයනත්වා 

සම්බන්යධො. පධානභූතාති වීරියභූතා. යකචි වදන්ති –
‘‘සඞ්ඛතසඞ්ඛාරාදිනිවත්තනත්ථං පධානග්ගහණ’’න්ති. අථ වා තං තං

වියසසං සඞ්ඛයරොතීති සඞ්ඛායරො, සබ්බම්පි වීරියං. තත්ථ 

චතුකිච්චසාධකයතො තදඤ්ඤස්ස නිවත්තනත්ථං පධානග්ගහණන්ති. යථා
ඡන්යදො ඡන්දසමාධිනා යචව පධානසඞ්ඛායරහි ච සමන්නාගයතො, එවං
ඡන්දසමාධි ඡන්යදන යචව පධානසඞ්ඛායරහි ච සමන්නාගයතො.
පධානසඞ්ඛාරාපි ඡන්යදන යචව ඡන්දසමාධිනා ච සමන්නාගතාති තීසුපි

පයදසු සමන්නාගතසද්යදො යයොයජතබ්යබො. තස්මාති යස්මා තයයොපි
ඡන්දාදයයොඑකචිත්තුප්පාදපරියාපන්නා, තස්මාසබ්යබයතධම්මාඑකයතො
කත්වා ‘‘අයං වුච්චති…යප.… ඉද්ධිපායදො’’ති වුත්තන්ති. එවං
ඡන්දාදීනංයයව යචත්ථ ඉද්ධිපාදභායවො වුත්යතො, විභඞ්යග පන යතසං 
ඉද්ධිභායවො සම්පයුත්තානං ඉද්ධිපාදභායවො වුත්යතොති දස්යසන්යතො 

‘‘ඉද්ධිපාෙවිභඞ්යගපනා’’තිආදිමාහ. 

ඉදානියනසංඉද්ධිපාදතාපිසම්භවතීතිදස්යසන්යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ.
තත්ථ ඡන්දඤ්හි භාවයයතො පධානං කත්වා භායවන්තස්ස තථා

පවත්තපුබ්බාභිසඞ්ඛාරවයසන ඉජ්ඣමායනො ඡන්යදො ඉද්ධි නාම, තස්ස

නිස්සයභූතාපධානසඞ්ඛාරා ඉද්ධිපායෙො නාම.යසසද්වයයපිඑයසවනයයො.
තථා භාවයන්තස්ස මුඛයතාමත්තං සන්ධාය වුත්තං, ඉජ්ඣනත්යථො පන

සබ්යබසං සමානන්ති දස්යසන්යතො ‘‘සම්පයුත්ත…යප.…

ඉජ්ඣන්තියෙවා’’තිආහ. 

ඉද්ධිපායද අසඞ්කරයතො දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

ඡන්ොෙයෙොතිඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරා. යසසිද්ධිපායෙසූතිවීරියිද්ධිපාදාදීසු.
තත්ථ වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගයතොතිද්වික්ඛත්තුංවීරියංආගතං, 
තත්ථ පුරිමං සමාධිවියසසං, වීරියාධිපතිසමාධි එව වීරියසමාධීති දුතියං
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සමන්නාගමඞ්ගදස්සනං. ද්යවයයව හි සබ්බත්ථ සමන්නාගමඞ්ගානි සමාධි
පධානසඞ්ඛායරො ච, ඡන්දාදයයො සමාධිවියසසනානි, පධානසඞ්ඛායරො පන
පධානවචයනයනව වියසසියතො, න ඡන්දාදීහීති න ඉධ වීරියාධිපතිතා
පධානසඞ්ඛාරස්ස වුත්තා යහොති. වීරියඤ්ච සමාධිං වියසයසත්වා ඨිතයමව 
සමන්නාගමඞ්ගවයසන පධානසඞ්ඛාරවචයනන වුත්තන්ති නාපි ද්වීහි
වීරියයහි සමන්නාගයමො වුත්යතො යහොති. යස්මා පන ඡන්දාදීහි විසිට්යඨො
සමාධි, තථාපි විසිට්යඨයනව ච යතන සම්පයුත්යතො පධානසඞ්ඛායරො
යසසධම්මා ච, තස්මා සමාධිවියසසනානං වයසන චත්තායරො ඉද්ධිපාදා
වුත්තා, වියසසනභායවොචඡන්දාදීනංතංතංඅවස්සයදස්සනවයසනයහොතීති 
‘‘ඡන්දසමාධි…යප.… ඉද්ධිපායදො’’ති එත්ථ නිස්සයත්යථපි පාද-සද්යද

උපාදායට්යඨන ඡන්දාදීනං ඉද්ධිපාදතා වුත්තා යහොති, යතයනව අභිධම්යම 

උත්තරචූළභාජනියෙ ‘‘චත්තායරොඉද්ධිපාදාඡන්දිද්ධිපායදො’’තිආදිනා (විභ. 
457) ඡන්දාදීනංයයවඉද්ධිපාදතා වුත්තා, පඤ්හපුච්ඡයකච – ‘‘චත්තායරො
ඉද්ධිපාදා ඉධභික්ඛුඡන්දසමාධී’’තිආදිනාව (විභ.431) උද්යදසංකත්වාපි
පුන ඡන්දාදීනංයයවකුසලාදිභායවො විභත්යතො. උපායිද්ධිපාදදස්සනත්ථයමව
හිනිස්සයිද්ධිපාදදස්සනංකතං, අඤ්ඤථාචතුබ්බිධතාන යහොතීතිඅයයමත්ථ

පාළිවයසන අත්ථවිනිච්ඡයයො. තත්ථ උපායිද්ධිපාෙෙස්සනත්ථයමවාති
ඡන්දාදියක ධුයර යජට්ඨයක පුබ්බඞ්ගයම කත්වා නිබ්බත්තිතසමාධි
ඡන්දාධිපතිසමාධීති ඡන්දාදීනං ඉද්ධියා අධිගමූපායදස්සනං
උපායිද්ධිපාදදස්සනං, තදත්ථයමව ‘‘තථාභූතස්ස 
යවදනාක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො’’ති තත්ථ තත්ථ පාළියං 
නිස්සයිද්ධිපාදදස්සනං කතං ඡන්දාදිවිසිට්ඨානංයයව යවදනාක්ඛන්ධාදීනං 
අධිප්යපතත්තා. එවඤ්යචතං සම්පටිච්ඡිතබ්බං, අඤ්ඤථා යකවලං 
ඉද්ධිසම්පයුත්තානංයයව ඛන්ධානං වයසන ඉද්ධිපාදභායව ගය්හමායන
යතසංචතුබ්බිධතාන යහොතිවියසසකාරණභාවයතොතිඅධිප්පායයො. 

යකචීති උත්තරවිහාරවාසියනො. අනිබ්බත්යතොති යහතුපච්චයයහි න
නිබ්බත්යතො, න සභාවධම්යමො, පඤ්ඤත්තිමත්තන්ති අධිප්පායයො.
වාදමද්දනත්ථාය යහොති, අභිධම්යම ච ආගයතො උත්තරචූළවායරොති

යයොජනා. චත්තායරො ඉද්ධිපාොතිආදි උත්තරචූළවාරදස්සනං. ඉයම පන
උත්තරචූළවායරආගතාඉද්ධිපාදා. 

රට්ඨපාලත්යථයරො ඡන්යද සති කථං නානුජානිස්සන්තීති සත්තාහානි 
භත්තානිඅභුඤ්ජිත්වාමාතාපිතයරොඅනුජානායපත්වාපබ්බජිත්වාඡන්දයමව

නිස්සාය අරහත්තංපාපුණීතිආහ– ‘‘රට්ඨපාලත්යථයරොඡන්ෙංධුරංකත්වා 

යලොකුත්තරධම්මං නිබ්බත්යතසී’’ති. යසොෙත්යථයරොති 
සුඛුමාලයසොණත්යථයරො. යසො හි ආයස්මා අත්තයනො සුඛුමාලභාවං
අචින්යතත්වා අතියවලං චඞ්කමයනන පායදසු උට්ඨියතසුපි උස්සාහං
අවිස්සජ්යජන්යතො වීරියං ධුරං කත්වා යලොකුත්තරධම්මං නිබ්බත්යතසි. 

සම්භුතත්යථයරො ‘‘චිත්තවයතො යච අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො
ඉජ්යඣයය, මය්හං ඉජ්යඣයයාති චිත්තං ධුරං කත්වා යලොකුත්තරධම්මං
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පටුන 

නිබ්බත්යතසි. යමොඝරාජා ‘‘පඤ්ඤවයතො යච මග්ගභාවනා ඉජ්යඣයය, 
මය්හං ඉජ්යඣයයා’’ති පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමං පඤ්ඤාධුරං පඤ්ඤායජට්ඨකං

කත්වා අරහත්තං පාපුණීති ආහ ‘‘යමොඝරාජා වීමංසං ධුරං කත්වා 

යලොකුත්තරධම්මං නිබ්බත්යතසී’’ති. ඉදානි යනසං අරියානං 
උපට්ඨානුස්සාහමන්තජාතිසම්පදං නිස්සාය රඤ්යඤො සන්තියක

ලද්ධවියසයස අමච්චපුත්යත නිදස්සනභායවන දස්යසතුං ‘‘තත්ථ 

ෙථා’’තිආදිමාහ. එත්ථ ච පුනප්පුනං ඡන්දුප්පාදනං යතොසනං විය යහොතීති
ඡන්දස්සඋපට්ඨානසදිසතාවුත්තා, ථාමභාවයතොචවීරියස්ස සූරත්තසදිසතා, 
චින්තනප්පධානත්තා චිත්තස්ස මන්තසංවිධානසදිසතා, 
යයොනියසොමනසිකාර-සම්භූයතසුකුසලධම්යමසුපඤ්ඤායසට්ඨාතිවීමංසාය 
ජාතිසම්පත්තිසදිසතාවුත්තා. 

4. යමොග්ගල්ලානසුත්තවණ්ණනා 
826. උද්ධච්චපකතිකාති වික්ඛිත්තසභාවා, විබ්භන්තචිත්තාති අත්යථො.

අනවට්ඨිතතාය විප්ඵන්දිතචිත්තතාය විප්ඵන්ෙමානචිත්තා. තුච්ඡතායනයළො 

වියාති නයළො, මායනො, උග්ගයතො නයළො එයතසන්ති උන්නළාති ආහ – 

‘‘උන්නළාති…යප.… වුත්තං යහොතී’’ති. චපලාති චාපලයතා නාම

යලොලභායවො. මුරාති ඛරවචනා, ඵරුසවචනාතිඅත්යථො. විකිණ්ෙවාචා නාම 

සම්ඵප්පලාපියනොතිවුත්තං ‘‘අසංෙතවචනා’’තිආදි. පටිපත්තිධම්යමපමුට්ඨා

විනට්ඨා පටිවිනට්ඨා සති එයතසන්ති මුට්ඨසතීති ආහ – 

‘‘නට්ඨස්සතියනො’’ති. උබ්භන්තචිත්තාති සමාධියනො අභායවන

උද්ධච්යචයනව උපරූපරි භන්තචිත්තා. පාකතින්ද්රිො අභාවිතකායතාය
ගාමදාරකා විය පකතිභූතඉන්ද්රියා. යනයමො වුච්චති භූමියා

බද්ධභාවනිමිත්තපයදයසො, ගම්භීයරො යනයමො එතස්සාති ගම්භීරයනයමො.

සුට්ඨුනිඛායතොතිආදිතස්සපාදස්ස සුප්පතිට්ඨිතභාවදස්සනං. 

5. උණ්ණාභබ්රාහ්මණසුත්තවණ්ණනා 
827. පහානත්ථන්ති අනුප්පාදපහානත්ථං. 

9. ඉද්ධාදියදසනාසුත්තවණ්ණනා 
831. අභිඤ්ඤාපාෙකං චතත්ථජ්ඣානං අධිප්යපතං ‘‘ඉද්ධිලාභාය

පවත්තතී’’තිවචනයතො. 

10. විභඞ්ගසුත්තවණ්ණනා 
832. ඡන්ෙංඋප්පායෙත්වාති භාවනාඡන්දංඋප්පායදත්වා. ලීනාකායරොති

භාවනාචිත්තස්ස ලයාපත්ති. යකොසජ්යජන යවොකිණ්ණාපජ්ජනංවුත්තං. 

එවං පසාදාභායවන චිත්තස්ස වික්යඛපාපත්ති, තත්ථ පසාදුප්පාදයනන

යංසම්පහංසනංඉච්ඡිතබ්බං, තස්සඋප්පාදනාකාරංදස්යසතුං වුත්තං ‘‘යසො

බුද්ධධම්මසඞ්ඝගුයෙ ආවජ්යජත්වා’’තිආදි. වත්ථුකායම ආරබ්භ
වික්ඛිත්යතො පුනප්පුනං වික්ඛිත්යතො යහොතියයවාති වුත්තං 
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‘‘අනුවික්ඛිත්යතො’’ති. උප්පථං පටිපන්නස්ස චිත්තස්ස දණ්ඩනට්යඨන

නිග්ගණ්හනට්යඨන සුත්තානි එව දණ්යඩොති සුත්තෙණ්යඩො, යතන
සුත්තදණ්යඩන චිත්තං තජ්යජත්වා. පඤ්චකාමගුයණ ආරබ්භ පවත්යතො

චිත්තවික්යඛයපො පුනප්පුනං උප්පජ්ජයතවාති වුත්තං ‘‘අනුවික්ඛිත්යතො 

අනුවිසයටො’’ති. 

පුයරපච්ඡාභායවොකම්මට්ඨානස්සමනසිකාරවයසනඋග්ගහවයසනවාති 

තදුභයං දස්යසතුං ‘‘කථ’’න්තිආදි වුත්තං. අතිලීනාදීසු චතූසු ඨායනසූති 
අතිලීනාතිපග්ගහිතසංඛිත්තඅනුවික්ඛිත්තසඤ්ඤියතසුචතූසුඨායනසු.තත්ථ

භාවනං අනජ්යඣොගායහත්වාවසඞ්යකොයචො අතිලීනතා, අජ්යඣොගායහත්වා 

අන්යතො සඞ්යකොයචො සංඛිත්තතා, අන්යතොසඞ්යඛයපො අතිපග්ගහිතතා, 

අච්චාරද්ධවීරියතා අනුවික්ඛිත්තතා. බහිද්ධා විසමවිතක්කානුභාවනං
ආපජ්ජන්යතො ද්වත්තිංසාකාරවයසන අට්ඨිකසඤ්ඤාවයසන වා

ගයහතබ්බන්ති ආහ – ‘‘සරීරවයසන යවදිතබ්බ’’න්ති. යතනාහ ‘‘උද්ධං 

පාෙතලා’’තිආදි(දී.නි.2.377; ම.නි.1.110). 

අඤ්ඤමඤ්ඤං අසඞ්කරයතො ආකිරීයන්ති පකාරයතො ඨපීයන්තීති 

ආකාරා, භාගාති ආහ – ‘‘යෙහි ආකායරහීති යෙහි යකොට්ඨායසහී’’ති.

ලිඞ්ගීයති සල්ලක්ඛීයතීති ලිඞ්ගං, සණ්ඨානං. නිමීයති නිද්ධායරත්වා

පරිච්ඡින්දීයතීති නිමිත්තං, උපට්ඨානං. යෙො භික්ඛූතිආදි ආයලොකසඤ්ඤං

යයොඋග්ගණ්හාති, තංදස්සනං. අඞ්ගයෙතිවිවටඞ්ගයණ. ආයලොකසඤ්ඤං 

මනසිකයරොති රත්තියං. වීරිොදීසුපීති යථා ‘‘ඉධ භික්ඛු ඡන්දං
උප්පායදත්වා’’ති ඡන්යද විත්ථාරනයයො වුත්යතො, වීරියාදීසුපි එයසො එව 
විත්ථාරනයයොයයොයජතබ්යබො. 

පාසාදකම්පනවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අයෙොගුළවග්යගො 

2. අයයොගුළසුත්තවණ්ණනා 
834. ඉමිනා චතමහාභූතමයෙනාති ඉමිනා සබ්බයලොකපච්චක්යඛන

චතූහි මහාභූයතහි නිබ්බත්යතන චතුමහාභූතමයයන. මයනොමයයො පන 

නිම්මිතකායයො භගවයතොරුචිවයසන පයරසං පච්චක්යඛො යහොති. ඔමාතීති

අවමාති. අව-පුබ්යබො හි මා-සද්යදො සත්තිඅත්යථොපි යහොතීති ‘‘පයහොති

සක්යකොතී’’ති අත්යථො වුත්යතො. අසම්භින්නපෙන්ති අසාධාරණපදං
අඤ්ඤත්ථ අනාගතත්තා. කායස්ස චිත්යත සයමොදහනං ආයරොපනං
තන්නිස්සිතතාකරණඤ්ච අත්ථයතො චිත්තගතියා පවත්තනයමවාති ආහ 

‘‘චිත්තගතිො යපයසතී’’ති. 

තත්ථ චිත්තගතිගමනං නාමචිත්තවයසන කායස්සපරිණාමයනන‘‘අයං
කායයොඉමංචිත්තංවියයහොතූ’’තිකායස්සචිත්යතන සමානගතිකතාඨපනං.
කථංපනකායයොදන්ධපවත්තියකොලහුපවත්තිනාචිත්යතනසමානගතියකො 
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යහොතීති? න සබ්බථා සමානගතියකො. යයථව හි කායවයසන
චිත්තපරිණාමයන චිත්තං සබ්බථා කායයනසමානගතිකංන යහොති.න හි
කදාචිතංසභාවසිද්යධනඅත්තයනොඛයණනඅවත්තිත්වා දන්ධවුත්තිකස්ස
රූපධම්මස්සවයසනපවත්තිතුංසක්යකොති, ‘‘ඉදංචිත්තංඅයංකායයො විය
යහොතූ’’තිපනඅධිට්ඨායනනදන්ධගතිකස්සකායස්සඅනුවත්තනයතොයාව 
ඉච්ඡිතට්ඨානප්පත්ති, තාව කායගතිඅනුයලොයමයනව හුත්වා
සන්තානවයසනපවත්තමානං චිත්තංකායගතියා පරිණාමිතංනාම යහොති.
එවං ‘‘අයං කායයො ඉදං චිත්තං විය යහොතූ’’ති අධිට්ඨායනන පයගව
සුඛලහුසඤ්ඤාය සම්පාදිතත්තා අභාවිතිද්ධිපාදානං විය දන්ධං අවත්තිත්වා
යථා ලහුකං කතිපයචිත්තවායරයනව ඉච්ඡිතට්ඨානප්පත්ති යහොති, එවං 
පවත්තමායනො කායයො චිත්තගතියා පරිණාමියතො නාම යහොති, න
එකචිත්තක්ඛයණයනව ඉච්ඡිතට්ඨානප්පත්තියා, එවඤ්ච කත්වා
බාහාසමිඤ්ජනපසාරණූපමාපි උපචායරන විනා සුට්ඨතරං යුත්තා යහොතීති.
අඤ්ඤථා ධම්මතාවියලොමතා සියා, නාපි ධම්මානං ලක්ඛණඤ්ඤථත්තං
ඉද්ධිබයලනකාතුංසක්කා, භාවඤ්ඤථත්තයමවපනකාතුංසක්කාති. 

3-10. භික්ඛුසුත්තාදිවණ්ණනා 
835-842. ‘‘ද්වින්නංඵලාන’’න්තිආගතසුත්තංසන්ධාය ‘‘ද්යවඵලානි

ආදිංකත්වා’’තිවුත්තං.යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

අයයොගුළවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉද්ධිපාදසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. අනුරුද්ධසංයුත්තං 

1. රයහොගතවග්යගො 

1-2. පඨමරයහොගතසුත්තාදිවණ්ණනා 
899-900. ඡත්තිංසාෙ ඨායනසූති අජ්ඣත්තං කායය

සමුදයධම්මානුපස්සී, වයයො, සමුදයවයයො, බහිද්ධා සමුදයයො, වයයො, 
සමුදයවයයො, අජ්ඣත්තබහිද්ධාසමුදයයො, වයයො, සමුදයවයධම්මානුපස්සීති
නව අනුපස්සනා, තථා යවදනාය චිත්යත ධම්යමසූති එවං ඡත්තිංසාය

ඨායනසු. දුතියෙ ද්වාෙසසු ඨායනසූති කායය අජ්ඣත්තං බහිද්ධා
අජ්ඣත්තබහිද්ධා, යවදනායචිත්යත ධම්යමසූතිඑවංද්වාදසසුඨායනසු. 

3. සුතනුසුත්තවණ්ණනා 
901. ඉමාෙ පාළිොති ඉමාය හීනත්තිකපාළියා. ඉයම ධම්මා හීනා 

ලාමකට්යඨන. ඉයම ධම්මා මජ්ඣිමා හීනපණීතානං මජ්යඣ භවාති.

උත්තමට්යඨන අත්තප්පකට්යඨනපධානභාවංනීතාති පණීතා. 

4-7. පඨමකණ්ඩකීසුත්තාදිවණ්ණනා 
902-905. කණ්ඩකා එතිස්සා අත්ථීති කණ්ඩකී, කරමන්දගච්යඡො.

ඔසධිභාවායපක්ඛාය ඉත්ථිලිඞ්ගනිද්යදයසො, තබ්බහුලතාය තං වනං

‘‘කණ්ඩකීවන’’න්යතව පඤ්ඤායිත්ථ. සහස්සයලොකන්ති

සහස්සචක්කවාළයලොකං. ෙසචක්කවාළසහස්සං එකාවජ්ජනස්ස ආපාථං

ආගච්ඡති තථා ආයලොකවඩ්ඪනස්සකතත්තා. 

9. අම්බපාලිවනසුත්තවණ්ණනා 
907. අරහත්තභාවදීපකන්ති අරහත්තස්ස අත්ථිභාවදීපකං.

‘‘අරහත්තභාවදීපික’’න්තිවා පායඨො. 

රයහොගතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්ගවණ්ණනා 
909-922. ෙසබලඤාෙන්ති දසවිධබලඤාණං. එකයෙයසනාති

පයදසවයසන. සාවකානම්පිඅත්තයනොඅභිනීහාරානුරූපංඤාණංපවත්තතීති
යත කාලපයදසවයසන යචව යථාපරිචයසත්තපයදසවයසන ච ඨානානීති
ජානන්ති, සම්මාසම්බුද්ධානං පන අනන්තඤාණතාය සබ්බත්යථව

අප්පටිහතයමවඤාණන්තිආහ – ‘‘සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානං පනා’’තිආදි. එතං 

දසබලඤාණංඅනන්තවිසයත්තා නිප්පයෙසං අනූනතාය සබ්බාකාරපරිපූරං. 

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අනුරුද්ධසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. ඣානසංයුත්තවණ්ෙනා 

923. ඣානසංයුත්තං සුවිඤ්යඤයයයමව, මිස්සකන්තිවදන්ති. 

ඣානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ආනාපානසංයුත්තං 

1. එකධම්මවග්යගො 

1. එකධම්මසුත්තවණ්ණනා 
977. එත්ථාති එතස්මිං පඨමසුත්යත. වුත්තයමව, තස්මා තත්ථ

වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බන්තිඅධිප්පායයො. 

6. අරිට්ඨසුත්තවණ්ණනා 
982. යනො-සද්යදො පුච්ඡායං, තස්මා නූති ඉමිනා සමානත්යථොති ආහ 

‘‘භායවථ නූ’’ති. කාමච්ඡන්යෙොති වත්ථුකායමසු ඉච්ඡාති ආහ 

‘‘පඤ්චකාමගුණිකරායගො’’ති. ද්වාෙසසු ආෙතනධම්යමසු 

සපරසන්තතිපරියාපන්යනසු. ඉමිනා කාමච්ඡන්දප්පහානකිත්තයනන

පටිඝසඤ්ඤාපටිවිනයකිත්තයනන ච අනාගාමිමග්ගං කයථති 

පඤ්යචොරම්භාගියසඤ්යඤොජනසමුච්යඡදස්ස බයාකතත්තා. විපස්සනං

ෙස්යසන්යතොති‘‘විපස්සනං අනුයුඤ්ජථා’’තිදස්යසන්යතො. 

8. පදීයපොපමසුත්තවණ්ණනා 
984. ‘‘යනවකායයොපිකිලමතිනචක්ඛූනී’’තිඅට්ඨකථායං පදුද්ධායරො

කයතො. ‘‘කායෙොපිකිලමති, චක්ඛූනිපි විහඤ්ඤන්තී’’ති වත්වා යත්ථ යථා

යහොති, තානි දස්යසතුං ‘‘ධාතකම්මට්ඨානස්මිං හී’’තිආදි වුත්තං. චක්ඛූනි

ඵන්ෙන්ති කිලමන්තීතිආදි අතියවලං උපනිජ්ඣායයන යහොතීති කත්වා

වුත්තං. ඉමස්මිං පන කම්මට්ඨායනති ආනාපානකම්මට්ඨායන. එවමාහාති
‘‘භික්ඛුයචපිආකඞ්යඛයය, යනවකායයොකිලයමයයා’’තිඑවමාහ. 

ලබ්භතීති අට්ඨකථාධිප්පායය ඨත්වා වුත්තං, පරයතො ආගයතන
යථරවායදන යසො අනිච්ඡියතො. න හි තාරකරූපමුත්තාවළිකාදිසදිසං
නිමිත්තූපට්ඨානාකාරමත්තං ඛණමත්තට්ඨායිනං කසිණනිමිත්යතසු විය

උග්ඝාටනං කාතුං සක්යකොති. යතනාහ ‘‘න ලබ්භයතවා’’ති. 

ආනිසංසෙස්සනත්ථං ගහියතො, ආනාපානස්සතිසමාධිස්මිං සිද්යධ අයං

ගුයණො සුයඛයනව ඉජ්ඣතීති. ෙස්මා භික්ඛූති ඉමස්මිං වායර නාගතන්ති
යථාපුරිමවායර ‘‘භික්ඛුයචපිආකඞ්යඛයයා’’ති ආගතං, එවංඉධ‘‘භාවියත
යඛො, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිසමාධිම්හී’’ති ආගතවායර
භික්ඛුග්ගහණමකතං, තස්මා‘‘යසො’’ති නවුත්තං. 
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9. යවසාලීසුත්තවණ්ණනා 
985. පාකාරපරික්යඛපවඩ්ඪයනනාති පාකාරපරික්යඛයපන භූමියා

වඩ්ඪයනන. රාජගහසාවත්ථියයො විය ඉෙම්පි ච නගරං…යප.…

සබ්බාකාරයවපුල්ලතං පත්තං. අයනකපරිොයෙනාති එත්ථ පරිොෙසද්යදො

කාරණවචයනොති ආහ ‘‘අයනයකහි කාරයෙහී’’ති, අයං කායයො
අවිඤ්ඤාණයකොපි සවිඤ්ඤාණයකොපි එවම්පි අසුයභො එවම්පි අසුයභොති

නානාවියධහි කාරයණහීති අත්යථො. අසුභාකාරසන්ෙස්සනප්පවත්තන්ති
යකසාදිවයසන තත්ථාපි වණ්ණාදියතො අසුභාකාරස්ස සබ්බයසො

දස්සනවයසන පවත්තං. කාෙවිච්ඡන්ෙනීෙකථන්ති අත්තයනො පරස්ස ච

කරජකායය විච්ඡන්දනුප්පාදනකථං. මුත්තං වාතිආදිනා බයතියරකමුයඛන 
කායස්සඅමනුඤ්ඤතංදස්යසති.තත්ථආදියතොතීහිපයදහිඅදස්සනීයතාය
අසාරකතාය ච, මජ්යඣ චතූහි දුග්ගන්ධතාය, අන්යත එයකන

යලසමත්යතනපි මනුඤ්ඤතාභාවමස්ස දස්යසති. අථ යඛොතිආදිනා

අන්වයයතො සරූයපයනව අමනුඤ්ඤතාය දස්සනං. ‘‘යකසයලොමාදී’’ති

සඞ්යඛපයතොවුත්තමත්ථංවිභායගනදස්යසතුං ‘‘යෙපී’’තිආදිවුත්තං. 

වණ්යෙන්යතොති විත්ථායරන්යතො. අසුභාොති අසුභමාතිකාය. 

ඵාතිකම්මන්ති බහුලීකායරො. කියලසයචොයරහි අනභිභවනීයත්තා ඣානං 

‘‘චිත්තමඤ්ජූස’’න්තිවුත්තං. නිස්සාොතිපාදකංකත්වා. 

අපයර පන ‘‘තස්මිං කිර අද්ධමායස න යකොචි බුද්ධයවයනයයයො
අයහොසි, තස්මා භගවා එවමාහ – ‘ඉච්ඡාමහං, භික්ඛයව’තිආදී’’ති වදන්ති. 

පයර කිරාති කිර-සද්යදො අරුචිසංසූචනත්යථො. යතනාහ ‘‘ඉෙං පන

ඉච්ඡාමත්ත’’න්ති. 

අයනකකාරෙසම්මිස්යසොති එත්ථ කාරණං නාම කායස්ස

අසුචිදුග්ගන්ධයජගුච්ඡපටිකූලතාව. සබ්බමකංසූති පුථුජ්ජනා නාම
සාවජ්යජපි තත්ථ අනවජ්ජසඤ්ඤියනො හුත්වා
කරණකාරාපනසමනුඤ්ඤතායභදං සබ්බං පාපං අකංසු. කාමං 
දසානුස්සතිග්ගහයණයනව ආනාපානස්සති ගහිතා, සා පන තත්ථ
සන්නිපතිතභික්ඛූසුබහූනං සප්පායාසාත්ථිකාච, තස්මාපුනගහිතා.තථාහි
භගවා තයමව කම්මට්ඨානං ඉමස්මිං සුත්යත කයථසි. ආහායර
පටිකූලසඤ්ඤා අසුභකම්මට්ඨානසදිසා, චත්තායරො පන ආරුප්පා 
ආදිකම්මිකානංඅයයොගයාතියතසංඉධඅග්ගහණංදට්ඨබ්බං. 

යවසාලිං උපනිස්සාොති යවසාලීනගරං යගොචරගාමං කත්වා. 

මුහුත්යතයනවාති සත්ථරි සද්ධම්යම ච ගාරයවන උපගතභික්ඛූනං
වචනසමනන්තරයමව උට්ඨහිංසූති කත්වා වුත්තං. බුද්ධකායල කිර භික්ඛූ
භගවයතොසන්යදසංසිරසාසම්පටිච්ඡිතුංඔහිතයසොතාවිහරන්ති. 
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ආනාපානපරිග්ගාහිකාොති අස්සාසපස්සායස පරිග්ගණ්හනවයසන

පවත්තාය සතියා. සම්පයුත්යතො සමාධීති තාය 
සම්පයුත්තඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයභූතාය උප්පන්යනො සමාධි. 

ආනාපානස්සතිෙංවාසමාධීතිඉමිනාඋපනිස්සයපච්චයසභාවම්පි දස්යසති, 
උභයත්ථාපි සහජාතාදීනං සත්තන්නම්පි පච්චයානං වයසන පච්චයභාවං 
දස්යසති. ‘‘යථාපටිපන්නා යම සාවකා චත්තායරො සතිපට්ඨායන
භායවන්තී’’තිආදීසු උප්පාදනවඩ්ඪනට්යඨන භාවනාති වුච්චතීති

තදුභයවයසන අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘භාවියතොති උප්පාදියතො වඩ්ඪියතො

වා’’තිආහ.තත්ථභාවං විජ්ජමානතංඉයතොගයතොති භාවියතො, උප්පාදියතො

පටිලද්ධමත්යතොති අත්යථො. උප්පන්යනො පන ලද්ධායසවයනො භාවියතො, 

පගුණභාවං ආපාදියතො වඩ්ඪියතොති අත්යථො. බහුලීකයතොති බහුලං
පවත්තියතො. යතන ආවජ්ජනාදිවසීභාවප්පත්තිමාහ. යයො හි
වසීභාවමාපාදියතො, යසොඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ සමාපජ්ජිතබ්බයතොපුනප්පුනං

පවත්තිස්සති.යතනවුත්තං ‘‘පුනප්පුනංකයතො’’ති.යථා‘‘ඉයධව, භික්ඛයව, 
සමයණො(ම.නි.1.139; අ.නි.4.241), විවිච්යචවකායමහී’’ති(දී.නි.1.226; 
ම.නි.1.271; සං.නි. 2.152; අ.නි.4.123) චඑවමාදීසුපඨමපයදවුත්යතො

එව-සද්යදො දුතියාදීසුපි වුත්යතොයයව යහොති, එවමිධාපීති ආහ ‘‘උභෙත්ථ

එවසද්යෙන නිෙයමො යවදිතබ්යබො’’ති. උභයත්ථ නියයමන ලද්ධගුණං

දස්යසතුං ‘‘අෙං හී’’තිආදිවුත්තං. 

අසුභකම්මට්ඨානන්ති අසුභාරම්මණං ඣානමාහ. තඤ්හි අසුයභසු
යයොගකම්මභාවයතො යයොගියනො සුඛවියසසානං කාරණභාවයතො ච 

‘‘අසුභකම්මට්ඨාන’’න්ති වුච්චති. යකවලන්ති ඉමිනා ආරම්මණං

නිවත්යතති. පටියවධවයසනාති ඣානපටියවධවයසන. ඣානඤ්හි 
භාවනාවියසයසන ඉජ්ඣන්තං අත්තයනො විසයං පටිවිජ්ඣන්තයමව
පවත්තති යථාසභාවයතො පටිවිජ්ඣියති චාති පටියවයධොති වුච්චති. 

ඔළාරිකාරම්මෙත්තාති බීභච්ඡාරම්මණත්තා. පටිකූලාරම්මෙත්තාති

ජිගුච්ඡිතබ්බාරම්මණත්තා. පරිොයෙනාති කාරයණන, යලසන්තයරන වා. 

ආරම්මෙසන්තතාොති අනුක්කයමන විචිතබ්බතං පත්තාරම්මණස්ස 
පරමසුඛුමතං සන්ධායාහ. සන්යතහි සන්නිසින්යන ආරම්මයණ

පවත්තමායනොධම්යමොසයම්පි සන්නිසින්යනොවයහොති.යතනාහ ‘‘සන්යතො

වූපසන්යතො නිබ්බුයතො’’ති, නිබ්බුතසබ්බපරිළායහොති අත්යථො.

ආරම්මණසන්තතාය තදාරම්මණානං ධම්මානං සන්තතා 
යලොකුත්තරධම්මාරම්මණාහි පච්චයවක්ඛණාහියවදිතබ්බා. 

නාස්ස සන්තපණීතභාවාවහං කිඤ්චි යසචනන්ති අයසචනයකො. 

අයසචනකත්තා අනාසිත්තයකො, අනාසිත්තකත්තා එව අබ්යබොකිණ්යෙො, 

අසම්මිස්යසො පරිකම්මාදිනා. තයතො එව පාටියෙක්යකො විසුංයයයවයකො. 

ආයවණියකො අසාධාරයණො.සබ්බයමතංසරසයතොඑවසන්තභාවංදස්යසතුං 

වුත්තං, පරිකම්මං වා සන්තභාවනිමිත්තං. පරිකම්මන්ති ච 
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කසිණකරණාදිනිමිත්තුප්පාදපරියයොසානං, තාදිසං එත්ථ නත්ථීති
අධිප්පායයො.තදාහි කම්මට්ඨානංනිරස්සාදත්තා අසන්තං අප්පණීතංසියා.
උපචායර වා නත්ථි එත්ථ සන්තතාති යයොජනා. යථා උපචාරක්ඛයණ
නීවරණාදිවිගයමන අඞ්ගපාතුභායවන ච පයරසං සන්තතා යහොති, න

එවමිමස්ස.අයංපනආදිසමන්නා…යප.…පණීයතොචාතියයොජනා. යකචීති

උත්තරවිහාරවාසියනො. අනාසිත්තයකොති උපයසචයනන අනාසිත්තයකො.

යතනාහ– ‘‘ඔජවන්යතො’’ති ඔජවන්තසදියසොතිඅත්යථො. මධුයරොතිඉට්යඨො. 
යචතසිකසුඛපටිලාභසංවත්තනංතිකචතුක්කජ්ඣානවයසන, උයපක්ඛායවා
සන්තභායවන සුඛගතිකත්තා සබ්යබසම්පි ඣානානං වයසන යවදිතබ්බං. 
ඣානසමුට්ඨානපණීතරූපඵුට්ඨසරීරතාවයසන පන
කායිකසුඛපටිලාභසංවත්තනං දට්ඨබ්බං, තඤ්ච යඛො ඣානයතො

වුට්ඨිතකායල. ඉමස්මිං පක්යඛ ‘‘අප්පිතප්පිතක්ඛයෙ’’ති ඉදං යහතුම්හි
භුම්මවචනං දට්ඨබ්බං. 

අවික්ඛම්භියතති ඣායනන සකසන්තානයතො අනීහයත අප්පහීයන. 

අයකොසල්ලසම්භූයතති අයකොසල්ලං වුච්චති අවිජ්ජා, තයතො සම්භූයත.

අවිජ්ජාපුබ්බඞ්ගමා හි සබ්යබ පාපධම්මා. ඛයෙයනවාති අත්තයනො

පවත්තික්ඛයණයනව. අන්තරධායපතීතිඑත්ථඅන්තරධාපනංවිනාසනං, තං
පනඣානකත්තුකං ඉධාධිප්යපතන්තිපරියුට්ඨානප්පහානංයහොතීතිආහ– 

‘‘වික්ඛම්යභතී’’ති. වූපසයමතීති වියසයසන උපසයමති. වියසයසන

උපසමනං පන සම්මයදව උපසමනං යහොතීති ආහ ‘‘සුට්ඨු උපසයමතී’’ති.
සාසනිකස්ස ඣානභාවනා යයභුයයයන නිබ්යබධභාගියා යහොතීති ආහ 

‘‘නිබ්යබධභාගිෙත්තා’’ති. අරියමග්ගස්ස පාදකභූයතො අයං සමාධි
අනුක්කයමන වඩ්ඪිත්වා අරියමග්ගභාවං උපගයතො විය යහොතීති ආහ 

‘‘අනුපුබ්යබන අරිෙමග්ගවුඩ්ඪිප්පත්යතො’’ති. අයං පනත්යථො 
විරාගනියරොධපටිනිස්සග්ගානුපස්සනානං වයසන සම්මයදව යුජ්ජති. යසසං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

10. කිමිලසුත්තවණ්ණනා 
986. යථයරොති ආනන්දත්යථයරො. අෙංයෙසනාති‘‘කථං විභාවියතොනු

යඛො කිමිලා’’තිආදිනා පවත්තා යදසනා. කාෙඤ්ඤතරන්ති රූපකායය

අඤ්ඤතරයකොට්ඨායස. එවන්ති යථා ආනාපානං අනුස්සරන්යතො භික්ඛු
කායය කායානුපස්සී ජායතො, එවං සබ්බත්ථ වායරසු යවදනානුපස්සීතිආදි
අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

යෙසනාසීසන්ති යදසනාපයදසං. මනසිකාරපයදයසන යවදනා වුත්තාති

තංසබ්බංසරූපයතොඅඤ්ඤාපයදසයතොඅපදිසති. ෙයථව හීතිආදිනාතත්ථ

නිදස්සනං දස්යසති. චිත්තසඞ්ඛාරපෙද්වයෙති ‘‘චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී
පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාර’’න්තිඑතස්මිංපදද්වයය. 
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එවං සන්යතපීති පීතිමනසිකාරචිත්තසඞ්ඛාරපයදයසන යදි යවදනා

වුත්තා, එවං සන්යතපි. එසා යථාවුත්තා යවෙනා ආරම්මෙං න යහොති. 

යවදනාරම්මණා ච අනුපස්සනා, තස්මා යවෙනානුපස්සනා න යුජ්ජති. යදි
එවංමහාසතිපට්ඨානාදීසු‘‘යවදනායවදියතී’’තිවුත්තං, තං කථන්තිආහ–

‘‘මහාසතිපට්ඨානාදීසුපී’’තිආදි. තත්ථ සුඛාදීනං වත්ථුන්ති සුඛාදීනං
උප්පත්තියාවත්ථුභූතංරූපසද්දාදිංආරම්මණංකත්වා යවදනායවදියති, න

පුග්ගයලො පුග්ගලස්යසව අභාවයතො. යවෙනාප්පවත්තිං උපාොෙ නිස්සාය

යථා ‘‘පුග්ගයලො යවදනං යවදියතී’’ති යවොහාරමත්තං යහොති. එවං ඉධාපි
යවදනාය අස්සාසපස්සායසආරබ්භ පවත්ති, තථාපවත්තමනසිකාරසීයසන

‘‘යවදනාසු යවදනානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරතී’’ති වුත්යතො. තං

සන්ධාොතිතං යවදනායආරම්මණභාවං සන්ධාය. ආදීනං පදානං. එතස්ස 
‘‘යවදනානුපස්සනානයුජ්ජතී’’තිවුත්තඅනුයයොගස්ස. 

සප්පීතියක ද්යව ඣායන සමාපජ්ජතීති පීතිසහගතානි

පඨමදුතියජ්ඣානානි පටිපාටියා සමාපජ්ජති. තස්සාති යතන.
පටිසංවිදිතසද්දායපක්ඛාය හි කත්තුඅත්යථ එතං සාමිවචනං. 

සමාපත්තික්ඛයෙති සමාපජ්ජනක්ඛයණ. ඣානපටිලායභනාති ඣායනන

සමඞ්ගීභායවන. ආරම්මෙයතොති ආරම්මණමුයඛන

තදාරම්මණඣානපරියාපන්නා පීති පටිසංවිදිතා යහොති, ආරම්මණස්ස
පටිසංවිදිතත්තාති වුත්තං යහොති. යථා නාම සප්පපරියයසනං චරන්යතන
තස්ස ආසයය පටිසංවිදියත යසොපි පටිසංවිදියතො යහොති මන්තාගදබයලන
තස්ස ගහණස්ස සුකරත්තා, එවං පීතියා ආසයභූයත ආරම්මයණ 
පටිසංවිදියත සා පීති පටිසංවිදිතාව යහොති සලක්ඛණයතො

සාමඤ්ඤලක්ඛණයතො ච තස්සා ගහණස්ස සුකරත්තා. විපස්සනක්ඛයෙති
විපස්සනාපඤ්ඤාය තික්ඛවිසදභාවප්පත්තාය විසයයතො දස්සනක්ඛයණ. 

ලක්ඛෙප්පටියවයධනාති පීතියා සලක්ඛණස්ස සාමඤ්ඤලක්ඛණස්ස ච 
පටිවිජ්ඣයනන. යඤ්හි පීතියා වියසසයතො සාමඤ්ඤයතො ච ලක්ඛණං, 

තස්මිං විදියතසා යාථාවයතො විදිතාඑවයහොති.යතනාහ ‘‘අසම්යමොහයතො

පීතිපටිසංවිදිතා යහොතී’’ති. 

ඉදානි තමත්ථං පාළියා එව විභායවතුං ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිමාහ.

තත්ථ දීඝං අස්සාසවයසනාතිදීඝස්සඅස්සාසස්සආරම්මණභූතස්සවයසන.

පජානයතො සා පීති පටිසංවිදිතා යහොතීතිසම්බන්යධො. චිත්තස්ස එකග්ගතං

අවික්යඛපං පජානයතොතිඣානපරියාපන්නං ‘‘අවික්යඛයපො’’තිලද්ධනාමං
චිත්තස්යසකග්ගතං තංසම්පයුත්තාය පඤ්ඤාය පජානයතො. යථා හි
ආරම්මණමුයඛන පීති පටිසංවිදිතා යහොති, එවං තංසම්පයුත්තධම්මාපි

ආරම්මණමුයඛනපටිසංවිදිතාඑවයහොන්තීති. සති උපට්ඨිතායහොතීතිදීඝං
අස්සාසවයසන ඣානසම්පයුත්තා සති තස්මිං ආරම්මයණ උපට්ඨිතා

ආරම්මණමුයඛන ඣායනපි උපට්ඨිතා නාම යහොති. තාෙ සතිොති එවං
උපට්ඨිතාය තාය සතියා යථාවුත්යතන යතන ඤායණන සුප්පටිවිදිතත්තා 
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ආරම්මණස්ස තස්ස වයසනතදාරම්මණා සා පීති පටිසංවිදිතා යහොති. දීඝං 

පස්සාසවයසනාතිආදීසුපි ඉමිනාව නයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. යතන

වුත්තං ‘‘එයතයනවනයෙනඅවයසසපොනිපිඅත්ථයතොයවදිතබ්බානී’’ති. 

ෙයථවාතිආදීසු අයං සඞ්යඛපත්යථො – ඣානපටිලායභන යථා
ආරම්මණයතො පීතිආදයයො පටිසංවිදිතා යහොන්ති යතන විනා යතසං
අප්පවත්තනයතො. එවං ඣානසම්පයුත්යතන තංපරියාපන්යනන 
යවදනාසඞ්ඛාතමනසිකාරපටිලායභන ආරම්මණයතො යවදනා පටිසංවිදිතා
යහොතිඅරුණුග්ගයමනවිය සූරියස්සයතනවිනායවදනායඅප්පවත්තනයතො.
තස්මා වුත්තනයයන අතිසයප්පවත්ති යවදනා සුප්පටිවිදිතා, තස්මා
සුවුත්තයමතන්තිපුබ්යබවුත්තයචොදනංනිරාකයරොති. 

ආරම්මයෙති අස්සාසපස්සාසනිමිත්තං වදති. චිත්තානුපස්සීයෙව

නායමස යහොති අසම්යමොහයතො චිත්තස්ස පටිසංවිදිතත්තා. යතනාහ 

‘‘තස්මා’’තිආදි. චිත්තපටිසංවිදිතවයසනාති ආදි-සද්යදන ඉතරා තිස්යසොපි
චිත්තානුපස්සනාසඞ්ගණ්හාති. 

යසොති ධම්මානුපස්සනං අනුයුත්යතො භික්ඛු. ෙං තං පහානං 

පහායකඤාණං. පඤ්ඤාොති අපරාය විපස්සනාපඤ්ඤාය

අනිච්චවිරාගාදියතො දිස්වා දුවිධායපි අජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොති. ඉෙඤ්හි

චතක්කන්ති අනිච්චානුපස්සනාදිවයසන වුත්තං චතුක්කං. තස්සාපි 

ධම්මානුපස්සනාය. පජහතීති පහානන්ති ආහ ‘‘නිච්චසඤ්ඤං…යප.…

පහානකරඤාෙං අධිප්යපත’’න්ති. විපස්සනාපරම්පරන්ති පටිපාටියා

විපස්සනමාහ. පථපටිපන්නං අජ්ඣුයපක්ඛතීති මජ්ඣිමාය පටිපත්තියා
සම්මයදව වීථිපටිපන්නං භාවනාචිත්තං පග්ගහනිග්ගහානං අකරයණන

අජ්ඣුයපක්ඛති. එකයතො උපට්ඨානන්ති යස්මා
මජ්ඣිමසමථවීථිනාතිවත්තියා තත්ථ ච පක්ඛන්දයනන ඉන්ද්රියානං
එකරසභායවන, තත්රමජ්ඣත්තතාය භාවයතො අවියසසං 
එකග්ගභාවූපගමයනන එකන්තයතො උපට්ඨාති, තස්මා න තත්ථ කිඤ්චි

කාතබ්බන්ති අජ්ඣුයපක්ඛති. තත්ථාති එවං අජ්ඣුයපක්ඛයන. 

සහජාතානම්පි අජ්ඣුයපක්ඛනා යහොති යතසං පවත්තනාකාරස්ස 
අජ්ඣුයපක්ඛනයතො. ‘‘පඤ්ඤාය දිස්වා’’ති වුත්තත්තා 

ආරම්මෙඅජ්ඣුයපක්ඛනා අධිප්යපතා. න යකවලං නීවරණාදිධම්යම 
අජ්ඣුයපක්ඛිතා, අථ යඛො අභිජ්ඣා …යප.… පඤ්ඤාය දිස්වා
අජ්ඣුයපක්ඛිතායහොතීති යයොජනා. 

පංසුපුඤ්ජට්ඨානියස්ස කියලසස්ස උප්පත්තිට්ඨානදස්සනත්ථං 

‘‘චතමහාපයථොවිෙඡආෙතනානි’’ඉච්යචවවුත්තං.කායාදයයො චත්තායරො

ආරම්මණසතිපට්ඨානා. චතූසුආරම්මයෙසූතිකායාදීසු චතූසුආරම්මයණසු 

පවත්තා චත්තායරො සතිපට්ඨානා පංසුපුඤ්ජට්ඨානියස්ස කියලසස්ස 
උපහනනයතො. 
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පටුන 

එකධම්මවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1-2. ඉච්ඡානඞ්ගලසුත්තාදිවණ්ණනා 
987-988. කස්මාතිආදි විහාරසමාපත්තිආචික්ඛයණකාරණංවිභායවතුං

ආරද්ධං. 

එව-වාකායරොති එව-කායරො වා-කායරො ච. එකන්තසන්තත්තා 
එකන්යතන සන්තමනසිකාරභාවයතො. යසක්ඛවචයනයනව යතසං 
සික්ඛිතබ්බස්ස අත්ථිභායව සිද්යධපි සික්ඛිතබ්බරහියතසු යතසුපි 
යසක්ඛපරියායස්ස වුච්චමානත්තා සික්ඛිතබ්බසද්යදන යසක්යඛ
වියසයසත්වා වුත්තා. ආසවක්ඛයත්ථං සික්ඛිතබ්බස්ස අභායවපි
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථං ඣානාදිසික්ඛයනන විනා සික්ඛිතබ්බාභාවා 

‘‘අයසක්ඛා නාමා’’ති වුත්තා. බුද්ධානං පන සබ්බයසො සම්මයදව
පරිනිට්ඨිතසික්ඛත්තා ‘‘සික්ඛාමී’’ති න වුත්තං. 

ආනාපානජ්ඣානඵලසමාපත්ති තථාගතවිහායරො. 

3-10. පඨමආනන්දසුත්තාදිවණ්ණනා 
989-996. අනිච්චාදිවයසනාති අනිච්චදුක්ඛානත්තවයසන. පවිචිනති 

පකායරහි විචිනති. නික්කියලසාති අපගතකියලසා වික්ඛම්භිතකියලසා.
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොතිපායඨො. 

යාය අයනොසක්කනං අනතිවත්තනඤ්ච යහොති, අයං

තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛා මජ්ඣත්තාකායරොති වුත්තා. එකචිත්තක්ඛණිකාති
එකචිත්තුප්පාදපරියාපන්නත්තා. 

චත්තුන්නං චතුක්කානං වයසන යසොළසක්ඛත්තකා. 
ආනාපානසන්නිස්සයයන පවත්තත්තා ආරම්මණවයසන පවත්තා
ආනාපානාරම්මණාපි අපරභායග සති ආනාපානස්සතීති පරියායයන

වත්තබ්බතං අරහතීති ‘‘ආනාපානස්සති මිස්සකා කථිතා’’ති වුත්තං. 

ආනාපානමූලකාතිආනාපානසන්නිස්සයයන පවත්තා සතිපට්ඨානා. යතසං

මූලභූතාති යතසං සතිපට්ඨානානං මූලකාරණභූතා. යබොජ්ඣඞ්ගමූලකාති

යබොජ්ඣඞ්ගපච්චයභූතා. යතපි යබොජ්ඣඞ්ගාති එයත වීසති

සතිපට්ඨානයහතුකා යබොජ්ඣඞ්ගා. විජ්ජාවිමුත්තිපූරකාති තතියවිජ්ජාය

තස්ස ඵලස්ස ච පරිපූරණවයසනපවත්තා යබොජ්ඣඞ්ගා. ඵලසම්පයුත්තාති
චතුත්ථඵලසම්පයුත්තා, චතුබ්බිධඵලසම්පයුත්තා වා. 

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආනාපානසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. යසොතාපත්තිසංයුත්තං 

1. යවළුද්වාරවග්යගො 

1. චක්කවත්තිරාජසුත්තවණ්ණනා 
997. අනුග්ගහගරහයෙසු නිපායතොති අනුග්ගණ්හනගරහත්ථයජොතයකො

නිපායතො. කියමත්ථ අනුග්ගණ්හාති, කිං වා ගරහතීති ආහ 

‘‘චතන්න’’න්තිආදි. තත්ථ අනුග්ගණ්හන්යතො අනුච්ඡවිකං කත්වා

ගණ්හන්යතො. ගරහන්යතො නින්දන්යතො. ඉස්සරසීයලො ඉස්සයරො, තස්ස

භායවො ඉස්සරිෙං, පභුතා. අධීනං පති අධිපති, තස්ස භායවො ආධිපච්චං, 

සාමිභායවොති ආහ – ‘‘ඉස්සරිොධිපච්ච’’න්තිආදි. අනන්තකානීති
අන්තරහිතානි. 

අයවච්චප්පසායෙනාති වත්ථුත්තයස්ස ගුයණ යාථාවයතො අයවච්ච
පවිසිත්වා පසායදො. යසො පන යකනචි චලනරහියතොති ආහ 

‘‘අචලප්පසායෙනා’’ති. මග්යගනාති අරියමග්යගන. ආගතප්පසායෙො තස්ස

අධිගයමන ලද්ධප්පසායදො. අපුබ්බං අචරිමන්ති එකජ්ඣං.
අරියසාවකානඤ්හි අරියමග්යගො උප්පජ්ජන්යතොව තීසු වත්ථූසු

අයවච්චප්පසාදං ආවහන්යතො එව උප්පජ්ජති. යතසන්ති විසයභූතානං

තිණ්ණංවත්ථූනංවයසනතිධාවුත්යතො. ෙස්මාච අත්ථයතො එයකො, තස්මාව

නින්නානාකරයෙො යහොති පවත්තට්ඨානයභයද සතිපි. අරිෙසාවකස්ස 

හීතිආදිනා නයයන තමත්ථං විවරති. පසායෙො ඔකප්පනා. යපමං භත්ති. 

ගාරවං ගරුකරණං. මහන්තං උළාරං. එතං විභායගන නත්ථි සබ්බත්ථ
සමානත්තා. 

එවන්ති භවන්තයරපි අයකොපනීයතාය. සදිසවයසනාති අඤ්යඤහි

අඛණ්ඩාදීහිසදිසවයසන.යතනාහ ‘‘මුඛවට්ටිෙඤ්හිඡින්යන’’තිආදි.ඛණ්ඩා

එතිස්සා අත්ථීති ඛණ්ඩා. එස නයයො යසයසසුපි. පාතියමොක්යඛ

ආගතානුක්කයමන සීලස්ස ආදිමජ්ඣවිභායගො යවදිතබ්යබො. ද්වින්නං වා

තිණ්ෙං වාති සීලයකොට්ඨාසානං. එකන්තරං භින්නන්ති අභින්යනන

එකන්තරං හුත්වා භින්නං. යතසං ඛණ්ඩාදීනං. ‘‘භුජිස්යසහී’’ති

උත්තරපදයලොයපන නිද්යදයසොති ආහ ‘‘භුජිස්සභාවකයරහී’’ති. ඉෙං 

වීතික්කන්තන්තිඉදම්පිසීලං වීතික්කන්තං. ‘‘අයංසීලස්සවීතික්කයමො’’ති 

එවංපරාමසිතං අසක්කුයෙයෙයහි. 

2. බ්රහ්මචරියයොගධසුත්තවණ්ණනා 
998. යෙසන්ති අනියමයතොසද්ධාදීනමාධාරභූතපුග්ගලදස්සනං. බුද්යධ

පසායෙො ගහියතො. යසො හි ඉතයරහි පඨමං ගයහතබ්යබොති. අරිෙකන්තානි

සීලානිගහිතානි යසොතාපන්නස්සසීලානං අධිප්යපතත්තා. සඞ්යඝපසායෙො

ගහියතො ධම්මප්පසාදස්ස අනන්තරංවුච්චමානත්තා. ධම්යමපසායෙොගහියතො 
අයවච්චප්පසාදභාවයතො. යසොතං අරියමග්ගං ආදියතො පත්ති යසොතාපත්ති, 
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තස්සාඅඞ්ගානි යසොතාපත්තිෙඞ්ගානි.පච්යචන්තීතිපජායන්ති අධිගච්ඡන්ති.

යතනාහ ‘‘පාපුෙන්තී’’ති. බ්රහ්මචරිෙන්ති මග්ගබ්රහ්මචරියං. කතරපසායෙො 

වත්තමායනොති අධිප්පායයො. මග්ගප්පසායෙොති මග්ගසම්පයුත්යතො පසායදො. 

ආගතමග්ගස්සාති අධිගතමග්ගස්ස. මිස්සකප්පසායෙො එයසොති තස්මා
උයභොපියථරාපණ්ඩිතාබහුස්සුතා. 

3. දීඝාවුඋපාසකසුත්තවණ්ණනා 
999. යදග්යගන තස්මිං උපාසයක යථාවුත්තානි යසොතාපත්තියඞ්ගානි

සංවිජ්ජන්ති, තදග්යගන යසො යතසු වත්තිස්සතීති ආහ ‘‘චතූසු

යසොතාපත්තිෙඞ්යගසු සන්දිස්සසී’’ති. විජ්ජං භජන්තීති විජ්ජාභාගිො, යතසු

යකොට්ඨායසසු පරියාපන්නාති වුත්තං ‘‘විජ්ජාභාගියෙති

විජ්ජායකොට්ඨාසියක’’ති. 

4-5. පඨමසාරිපුත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 
1000-1001. ‘‘යසොතාපත්තී’’ති පඨමමග්යගො අධිප්යපයතො, තස්ස 

අධිගමූපායයො යසොතාපත්තිෙඞ්ගං. යතනාහ ‘‘යසොතාපත්තිො

පුබ්බභාගපටිලාභඞ්ග’’න්ති. යසොතාපත්තිඅත්ථාොති

යසොතාපත්තිමග්ගත්ථාය. අඞ්ගන්ති කාරණං. ඉතයර 

රතනත්තයප්පසාදාදයයො.පුබ්බභාගියාය යසොතාපත්තිොඅඞ්ගං කාරණන්ති. 

6. ථපතිසුත්තවණ්ණනා 
1002. (විතානංකායානංකාලනකාය, කාරණස්සඋපගතානංසාතපරියා 

සිජ්ඣති.තත්ථ කායපරිපජ්ඣායමුයඛනතන්තිංඨයපසිභගවා.නහි පස්සථ

නමත්යථහි කරයණ නිරත්ථයකො පිති වත්තති. ‘‘නිෙතත්තා’’ති වුත්තං.

තයමව නියමං ‘‘මජ්ඣිමපයෙයසයෙවා’’ති අවධාරයණන විභායවති. 
මහාමණ්ඩලචාරිකං චරන්යතොපිමජ්ඣිමපයදසස්ස අන්තන්යතයනවචරති.
තත්ථ ච වියනයයජනස්ස සයමොසරණතා මත්තපනවාචමහත්ථසුපනන්ති.)
[එත්ථන්තයර පායඨො අසුද්යධො දුස්යසොධනීයයො ච, සුද්ධපායඨො
ගයවසිතබ්යබො.] අරුණුට්ඨාපනම්පිතත්යථවයහොති. පච්චන්තපයදයසපන
දූයර වියනයයජනා යහොන්ති, තත්ථ ගන්ත්වා මග්ගඵයලසු පතිට්ඨායපත්වා
තයතො පච්චාගන්ත්වා මජ්ඣිමපයදයස එව වාසං උපගච්ඡති, තත්ථ 
මනුස්යසහි කතානං කාරානං මහප්ඵලභාවනියමනත්ථන්ති දට්ඨබ්බං.

‘‘ආසන්යන යනො භගවා’’ති ඉදං නිදස්සනමත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘න 

යකවල’’න්තිආදිමාහ. 

සකිඤ්චනසපලියබොධනට්යඨනාති එත්ථ කිඤ්චනං පලියබොයධො

අසමාපිතකිච්චතා, තදුභයස්ස අත්ථිභායවනාති අත්යථො. මහාවායසති
මහායගයහ. 

ද්යවපි ජනාති ඉසිදත්තපුරාණා. සිතං නාම මන්දහසිතං. හසිතං නාම 

විස්සට්ඨහසිතං. මුත්තචායගොතිආදීසුයංවත්තබ්බං, තං විසුද්ධිමග්ගටීකාෙං 
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(විසුද්ධි. මහාටී. 1.160) වුත්තනයයන යවදිතබ්බං. සංවිභායගති පරස්ස

දානවයසනසංවිභජයන. අකතවිභාගන්තියදයයධම්මවයසනනකතවිභාගං.
පුග්ගලවයසන පන ‘‘සීලවන්යතහී’’ති වුත්තත්තා කතවිභාගයමව

මහප්ඵලතාකරයණන.යතනාහ ‘‘සබ්බංොතබ්බයමවහුත්වාඨිත’’න්ති. 

(එත්ථන්තයර පායඨො අසුද්යධො දුස්යසොධනීයයො ච, සුද්ධපායඨො 
ගයවසිතබ්යබො.) 

7. යවළුද්වායරයයසුත්තවණ්ණනා 
1003. පයවණිආගතස්සාති අයනකපුරිසයුගවයසන පරම්පරාගතස්ස. 

අත්තනිඋපයනතබ්බන්ති අත්තනියනත්වාපරස්මිංඋපයනතබ්බං.යතනාහ 

‘‘යෙො යඛො මයාෙං ධම්යමො අප්පියෙො අමනායපො, පරස්සයපයසො ධම්යමො

අප්පියෙො අමනායපො’’තිආදි. අමන්තභායසනාති සම්ඵස්ස සම්ඵප්පලාපස්ස
අමන්තාය මන්තාරහිතභාසයනන. 

8-9. පඨමගිඤ්ජකාවසථසුත්තාදිවණ්ණනා 
1004-5. ද්යව ගාමා ද්වින්නං ඤාතීනං ගාමාති කත්වා. ඤාතියකති

එවංලද්ධනායම එකස්මිං ගාමයක. ගිඤ්ජකාවසයථති ගිඤ්ජකා වුච්චන්ති
ඉට්ඨකා, ගිඤ්ජකාහිඑවකයතොආවසයථො, තස්මිං.යසොකිරආවායසොයථා 
සුධාහිපරිකම්යමනපයයොජනංනත්ථි, එවංඉට්ඨකාහිඑවචිනිත්වා කයතො.

යතන වුත්තං ‘‘ඉට්ඨකාමයෙ ආවසයථ’’ති. 
තුලාථම්භද්වාරබන්ධකවාටඵලකානි පන දාරුමයා එව. ඔරං වුච්චති

කාමධාතු, පච්චයභායවන තං ඔරං භජන්තීති ඔරම්භාගිොනි, ඔරම්භාගස්ස

වා හිතානි ඔරම්භාගිොනි. යතනාහ ‘‘යහට්ඨාභාගිොන’’න්තිආදි. තීහි 

මග්යගහීති යහට්ඨියමහි තීහි මග්යගහි. යතහි පහාතබ්බතාය හි යතසං 

සඤ්යඤොජනානංඔරම්භාගියතා, ඔරංභඤ්ජියානිවා ඔරම්භාගිොනි වුත්තානි
නිරුත්තිනයයන. ඉදානි බයතියරකමුයඛන යනසං ඔරම්භාගියභාවං

විභායවතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. වික්ඛම්භිතානි සමත්ථතාවිඝායතන 
පුථුජ්ජනානං, සමුච්ඡින්නානි සබ්බයසො අභායවන අරියානං

රූපාරූපභවූපපත්තියා විබන්ධනායන යහොන්තීති වුත්තං ‘‘අවික්ඛම්භිතානි

මග්යගන වා අසමුච්ඡින්නානී’’ති. නිබ්බත්තිවයසනාති 
පටිසන්ධිග්ගහණවයසන ගන්තුං න යදන්ති.

මහග්ගතභවගාමිකම්මායූහනස්ස විබන්ධනයතො සක්කාෙදිට්ඨිආදීනි තීණි 
සඤ්යඤොජනානි කාමච්ඡන්දබයාපාදා විය මහග්ගතභවූපපත්තියා

වියසසපච්චයත්තා තත්ථ මහග්ගතභයව නිබ්බත්තම්පි 
තන්නිබ්බත්තියහතුකම්මපරික්ඛයය කාමභවූපපත්තිපච්චයතාය

මහග්ගතභවයතො ආයනත්වා ඉයධව කාමභයව එව නිබ්බත්තායපන්ති. 

තස්මා සබ්බානිපි පඤ්චපිසංයයොජනානි ඔරම්භාගිොයනව. පටිසන්ධිවයසන

අනාගමනසභායවොති පටිසන්ධිග්ගහණවයසන තස්මා යලොකා ඉධ න 
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ආගමනසභායවො. බුද්ධදස්සන-යථරදස්සන-ධම්මස්සවනානං පන අත්ථාය
අස්සආගමනං අනිවාරිතං. 

කදාචි උප්පත්තියා විරළාකාරතා, පරියුට්ඨානමන්දතාය අබහලතාති 

ද්යවධාපි තනුභායවො. අභිණ්හන්ති බහුයසො. බහලබහලාති තිබ්බතිබ්බා.
යත්ථඋප්පජ්ජන්ති, තංසන්තානං මද්දන්තාඵරන්තාසායධන්තාඅන්ධකාරං
කයරොන්තා උප්පජ්ජන්ති, ද්වීහි පන මග්යගහි පහීනත්තා තනුකතනුකා

මන්දමන්දාඋප්පජ්ජන්ති. පුත්තධීතයරො යහොන්තීතිඉදං අකාරණං.තථා හි 

අඞ්ගපච්චඞ්ගපරාමසනමත්යතනපි යත යහොන්ති. ඉෙන්ති 

‘‘රාගයදොසයමොහානං තනුත්තා’’ති ඉදං වචනං. භවතනුකවයසනාති 

අප්පකභවවයසන. තන්ති මහාසීවත්යථරස්ස වචනං පටික්ඛිත්තන්ති
සම්බන්යධො.යයභවාඅරියානංලබ්භන්ති, යතපරිපුණ්ණලක්ඛණභවා එව.
යය න ලබ්භන්ති, තත්ථ කීදිසං තං භවතනුකං. තස්මා උභයථාපි

භවතනුකස්සඅසම්භයවො එවාතිදස්යසතුං ‘‘යසොතාපන්නස්සා’’තිආදිවුත්තං. 

අට්ඨයම භයව භවතනුකං නත්ථි අට්ඨමස්යසව භවස්ස සබ්බස්යසව 
අභාවයතො.යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

කාමාවචරයලොකං සන්ධාෙ වුත්තං ඉතරස්ස යලොකස්ස වයසන තථා
වත්තුං අසක්කුයණයයත්තා. යයො හි සකදාගාමී යදවමනුස්සයලොයකසු 
යවොමිස්සකවයසන නිබ්බත්තති, යසොපි කාමභවවයසයනව
පරිච්ඡින්දිතබ්යබො.භගවතාච කාමයලොයකඨත්වා–‘‘සකියදවඉමංයලොකං

ආගන්ත්වා’’ති වුත්තං. ඉමං යලොකං ආගන්ත්වාති ච ඉමිනා පඤ්චසු
සකදාගාමීසු චත්තායරො වජ්යජත්වා එයකොව ගහියතො. එකච්යචො හි ඉධ
සකදාගාමිඵලං පත්වා ඉයධව පරිනිබ්බායති, එකච්යචො ඉධ පත්වා 
යදවයලොයක පරිනිබ්බායති, එකච්යචො යදවයලොයක පත්වා තත්යථව
පරිනිබ්බායති, එකච්යචො යදවයලොයකපත්වා ඉධූපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බායති, 
ඉයම චත්තායරො ඉධ න ලබ්භන්ති. යයො පන ඉධ පත්වා යදවයලොයක
යාවතායුකංවසිත්වාපුනඉධූපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බායති, අයමිධ අධිප්යපයතො.
අට්ඨකථායංපන ‘‘ඉමංයලොකන්තිකාමභයවොඅධිප්යපයතො’’තිඉමමත්ථං 

විභායවතුං ‘‘සයචහී’’තිආදිනාඅඤ්ඤංයයවචතුක්කං දස්සිතං. 

චතූසු…යප.… සභායවොති අත්යථො අපායගමනීයානං පාපධම්මානං

සබ්බයසො පහීනත්තා. ධම්මනිොයමනාති මග්ගධම්මනියායමන නිෙයතො 
උපරිමග්ගාධිගමස්ස අවස්සංභාවිභාවයතො. යතනාහ

‘‘සම්යබොධිපරායයණො’’ති. යතසං යතසං ඤාෙගතින්ති යතසං යතසං
සත්තානං ‘‘අසුයකො යසොතාපන්යනො, අසුයකො සකදාගාමී’’තිආදිනා

තංතංඤාණාධිගමනංඤාණූපපත්තිං. ඤාොභිසම්පරාෙන්තිතයතොපරම්පි–
‘‘නියයතො සම්යබොධිපරායයණො සකියදව ඉමං යලොකං ආගන්ත්වා
දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සතී’’තිආදිනා ඤාණසහිතං උපපත්තිපච්චයභවං. 

ඔයලොයකන්තස්ස ඤාණචක්ඛුනා අයපක්ඛන්තස්ස. යකවලං 
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කාෙකිලමයථොව, න යතන කාචි පයරසං අත්ථසිද්ධීති අධිප්පායයො. 

චිත්තවියහසා චිත්තයඛයදො, සා කියලසූපසංහිතත්තා බුද්ධානංනත්ථි. 

ආදිස්සති ආයලොකීයති අත්තා එයතනාති ආදාසං, ධම්මභූතං ආදාසං 

ධම්මාොසං, අරියමග්ගඤාණස්යසතං අධිවචනං. යතන හි අරියසාවයකො
චතූසු අරියසච්යචසු විද්ධස්තසම්යමොහත්තා අත්තානං යාථාවයතො ඤත්වා
යාථාවයතො බයාකයරයය, තප්පකාසනයතො පන ධම්මපරියායස්ස සුත්තස්ස

ධම්මාදාසතා යවදිතබ්බාති. යෙනධම්මාොයසනාතිඉධපනමග්ගධම්මයමව 
වදති.යසසංඋත්තානත්ථත්තාසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

යවළුද්වාරවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. රාජකාරාමවග්යගො 

1. සහස්සභික්ඛුනිසඞ්ඝසුත්තවණ්ණනා 
1007. ධම්මිකත්තා යදසවාසීහි අනුකම්පියතො රාජාති රාජයකො, තස්ස

ආරායමො රාජකාරායමො, තස්මිං. භූමිසීසං යසට්ඨප්පයදයසො, යත්ථවසන්යතො
ලාභග්ගයසග්ගප්පත්යතොයහොතීතියතසංඅධිප්පායයො. 

වාරායපහීති පටියසයධහි. යුජ්ඣායපතන්ති කලහං කාරායපතුං. පුන 

ආගච්ඡන්තාති අපරස්මිං සංවච්ඡයර ආගච්ඡන්තා. උබ්බට්යටත්වාති මහතී
වීචියයොඋබ්බට්යටත්වා.යථාතස්සසකලයමව රට්ඨංඑයකොදකීභූතංයහොති, 

එවංකත්වාසමුද්දයමවජාතං.යතනවුත්තං ‘‘සමුද්ෙයමවඅකංසූ’’ති. 

ඉසීනමන්තරංකත්වාතිඉසීනංකාරණං කත්වා, ඉසීනංයහතූතිඅත්යථො, 
ඉසීනං වා අන්තරයභදං කත්වා. තථා යලොයක යකොලාහලස්ස පත්ථටතං

විභායවන්යතො භගවා ‘‘යම සුත’’න්ති ආහ පච්චක්ඛයතො ජානම්පි. 

උච්ඡින්යනොතිකුලච්යඡයදන උච්ඡින්යනො. න යකවලං සයයමව, අථ යඛො 

සහරට්යඨහි.විභවන්තිවිනාසංඋපගයතො. 

තංසන්ධායෙතංවුත්තන්තිතංයථාවුත්තං පයසනදිනායකොසලරායජන
කාරිතංවිහාරංසන්ධායඑතං‘‘රාජකාරායම’’තිවුත්තං. 

2-3. බ්රාහ්මණසුත්තාදිවණ්ණනා 
1008-9. උෙෙගාමිනින්තිආරම්භයතො පට්ඨායසම්පත්තිආවහං. 

4. දුග්ගතිභයසුත්තවණ්ණනා 
1010. දුට්ඨා ගති නිප්ඵත්ති දුග්ගති, දුග්ගතභායවො දාලිද්දියං, තයදව

භයං, තං සබ්බං අනවයසසං වා දුග්ගතිභෙං දලිද්දභයං. සම්මයදව

අතික්කන්යතොති සමතික්කන්යතො. 
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6. පඨමමිත්තාමච්චසුත්තවණ්ණනා 
1012. යවොහාරමිත්තාති තංතංදානග්ගහණවයසන යවොහාරකා මිත්තා. 

ආමන්තනපටිමන්තනඉරිොපථාදීසුපීති 

ආලාපසල්ලාපගමනනිසජ්ජාදිඅත්ථසංවිධානාදීසු. එකයතො පවත්තකිච්චාති

සහ පවත්තකත්තබ්බා. අමා සහ භවන්තීති අමච්චා. ‘‘අම්හාකං ඉයම’’ති

ඤායන්තීති ඤාතී, ආවාහවිවාහසම්බද්ධා.යතනාහ ‘‘සස්සුසසුරපක්ඛිකා’’ති.

යයොනිසම්බන්ධාවා සායලොහිතා. යතනාහ ‘‘භාතිභගිනිමාතලාෙයෙො’’ති. 

7. දුතියමිත්තාමච්චසුත්තවණ්ණනා 
1013. කිස්මිඤ්චි කස්සචි ච තථා තථා උප්පන්නස්ස පසාදස්ස 

අඤ්ඤථාභායවො පසාෙඤ්ඤථත්තං. භූතසඞ්ඝාතස්ස ඝනආදිකස්ස 

අඤ්ඤථාභායවො භාවඤ්ඤථත්තං. නිරයාදිගතිඅන්තරඋපපත්ති 

ගතිඅඤ්ඤථත්තං. සභාවධම්මානං කක්ඛළඵුසනාදිලක්ඛණස්ස 

අඤ්ඤථාභායවො ලක්ඛෙඤ්ඤථත්තං. ‘‘ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං 

පඤ්ඤායතී’’ති එවං වුත්තං අඤ්ඤථත්තං විපරිොමඤ්ඤථත්තං. 

ලක්ඛණඤ්ඤථත්තංනලබ්භති.යතනාහ ‘‘ලක්ඛෙංපනන විගච්ඡතී’’ති, 

යසසං ලබ්භතීති. පථවීධාතොති සසම්භාරපථවීධාතුයා. ආයපොධාතොති

එත්ථාපි එයසව නයයො. පුරිමභායවොති ඝනකඨිනභායවො. භාවඤ්ඤථත්තං 

රසඤ්ඤථත්තසභායවො. ගතිඅඤ්ඤථත්තං උග්ගතූපපත්ති.යතනාහ ‘‘තඤ්හි

අරිෙසාවකස්සනත්ථී’’ති. පසාෙඤ්ඤථත්තම්පිනත්ථියෙව අරියසාවකස්ස. 

රාජකාරාමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සරොනිවග්යගො 

1-2. පඨමමහානාමසුත්තාදිවණ්ණනා 
1017-18. සමිද්ධන්ති සම්පුණ්ණං. සුපුප්ඵිතන්ති උපයසොභිතතාය

සුපුප්ඵිතසදිසත්තා.බූහා නාමයයහිඑවපවිසන්ති, යතහිඑවනික්ඛමන්ති.

යතනාහ ‘‘බූහා වුච්චන්ති අවිනිබ්බිද්ධරච්ඡායෙො’’ති. උද්ධතචාරිනාති
යට්ඨන්තරා. 

3. යගොධසක්කසුත්තවණ්ණනා 
1019. තීහීති රතනත්තයය උප්පන්යනහි තීහි පසාදධම්යමහි. චතූහීති

යතහිඑවසද්ධිංසීයලන. යකොචියෙවාතිආදිපරිකප්පවයසනවුත්තංභගවති 

අත්තයනො සද්ධාය උළාරතමභාවදස්සනත්ථං. යතනාහ ‘‘භගවයතො

සබ්බඤ්ඤුතාො’’තිආදි. ධම්යමො සමුප්පායෙොති විවාදධම්මඋප්පත්තියහතු.

තයදවහිසන්ධායාහ ‘‘කිඤ්චියෙවකාරෙ’’න්ති. කාරෙන්ති නානාකාරණං. 

කලයාෙකුසලවිමුත්තන්ති අකලයාණං අකුසලං, තදිදං

යථාවුත්තඅප්පසාදයනන අපනීතඅත්ථදස්සනත්ථං. අස්සාති

මහානාමසක්කස්ස. අනවජ්ජනයෙොයසො එයසොති චතූසු ධම්යමසු එයකනපි
සමන්නාගයතො යසොතාපන්යනො යහොතීති අනුජානිත්වා චතූහිපි
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සමන්නාගයතන ආචික්ඛිතබ්බන්ති යාථාවයතො අනවජ්ජනයදොයසොති
අත්යථො. 

4. පඨමසරණානිසක්කසුත්තවණ්ණනා 
1020. පමායෙනාති එයකන පමායණන, න සබ්බයසො. ඔයලොකනං

ඛමන්තීති දස්සනමග්යගන චතුසච්චධම්මා පච්චත්තං පස්සිතබ්බා
පටිවිජ්ඣිතබ්බා.පඨමමග්ගක්ඛයණහිචතුසච්චධම්මා එකයදසයතොවදිට්ඨා

නාම යහොන්ති. ‘‘පරිමුච්චතී’’ති පන වත්තං වට්ටති පටිවිජ්ඣනකිරියාය

වත්තමානත්තා. අගන්ත්වා අපායයසු අනුප්පත්තිරහත්තා. යතනාහ ‘‘න

ගච්ඡතී’’ති, නඋප්පජ්ජතීතිඅත්යථො. මහාසාරරුක්යඛ ෙස්යසන්යතොආහ – 
‘‘යයො යකොචි විඤ්ඤුජාතියකො මම යච යගොචරං ගච්ඡති, එකස්සආගමනං
අවඤ්ඣංඅයමොඝ’’න්තිදස්යසතුං. 

5. දුතියසරණානිසක්කසුත්තවණ්ණනා 
1021. දුක්යඛත්තං නියරොජකං, තායඑව දුක්යඛත්තතායවිසමංයහොතීති

ආහ ‘‘විසමයඛත්ත’’න්ති. යලොණූපහතන්ති ජාතසභායවන යලොයණන

ඌසයරන උපහතං. ඛණ්ඩානීති ඛණ්ඩිතානි. යතයමත්වාති යතමිතත්තා. 

වාතාතපහතානීති චිරකාලං වායතන යචව ආතයපන ච උපහතානි
ආබාධිතානි. 

6. පඨමඅනාථපිණ්ඩිකසුත්තවණ්ණනා 
1022. ඨානන්ති ඨානයසො. යතනාහ ‘‘ඛයෙනා’’ති. නියයානිකන්ති

පවත්තං ඤාණපටිරූපකං පකතිපුරිසන්තරජානනාදිමිච්ඡාඤාණං. තං පන
අනියයානිකං ‘‘නියයානික’’න්තිපච්චයවක්ඛණවයසනපවත්යතයයාතිආහ 

‘‘මිච්ඡාපච්චයවක්ඛයෙනා’’ති. ගුණවියුත්තස්ස අත්තයනො සකත්තනි 

අවට්ඨානසඞ්ඛාතාවිමුත්ති මිච්ඡාවිමුත්ති. 

7. දුතියඅනාථපිණ්ඩිකසුත්තවණ්ණනා 
1023. යථාකම්මං සම්පයරතබ්බයතො සම්පරායයො, යපච්චභයවො, 

සම්පරායයහතුකං සම්පරායිකං, මරණභයං. 

සරණානිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පුඤ්ඤාභිසන්ෙවග්යගො 

1. පඨමපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 
1027. අවිච්යඡයදන නිච්චප්පවත්තියමානානි පුඤ්ඤානි 

අභිසන්දනට්යඨන ‘‘පුඤ්ඤාභිසන්ො’’ති වුත්තා, යතන පුඤ්ඤනදියයොති

අත්යථොවුත්යතො.සුඛස්සආහරණයතොආනයනයතො සුඛස්සාහායරො. 
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4. පඨමයදවපදසුත්තවණ්ණනා 
1030. යෙවානන්ති විසුද්ධියදවානං. යෙවපොනීති යතසං පදානි

යදවපදානි, යදයවොති වා සම්මාසම්බුද්යධො. යෙවස්ස ඤායෙන

අක්කන්තපොනීති පටියවධඤායණන යචව යදසනාඤායණන ච

අක්කන්තපදානි. යෙවා නාම ජාතියදවා. යතසම්පි යදවට්යඨන යදයවොති
යදවයදයවො, සම්බුද්යධො. 

8. වස්සසුත්තවණ්ණනා 
1034. පාරං වුච්චති නිබ්බානං සංසාරමයහොඝස්ස පරතීරභාවයතො.

යතනාහ – ‘‘තිණ්යණො පාරඞ්ගයතො, ථයල තිට්ඨති බ්රාහ්මයණො (සං. නි.
4.238; ඉතිවු.69; පු.ප.188), යය ජනාපාරගාමියනො’’ති (ධ.ප.85) ච.අථ

වාපාතිරක්ඛතීති පාරං, නිබ්බානං.යයො පටිවිජ්ඣති, තංවට්ටදුක්ඛයතොපාති

රක්ඛති, අච්චන්තහියතන ච විමුත්තිසුයඛන ච රයමති, තස්මා පාරන්ති

වුච්චති. ගච්ඡමානා එවාති පාරං නිබ්බානං ගච්ඡමානා එව. යත ධම්මා 

ආසවානංඛොෙසංවත්තන්ති සච්ඡිකිරියාපහානපටියවධානං සමකාලත්තා. 

10. නන්දියසක්කසුත්තවණ්ණනා 
1036. පවියවකත්ථාොති පවියවකසුඛත්ථාය. පටිසල්ලානත්ථාොති 

බහිද්ධා නානාරම්මණයතො චිත්තං පටිනිවත්යතත්වා කම්මට්ඨායන
සම්මයදව ලීනත්ථාය. 

පුඤ්ඤාභිසන්දවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සගාථකපුඤ්ඤාභිසන්ෙවග්යගො 

1. පඨමඅභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 
1037. සඞ්ඛයා අත්ථි යහට්ඨා මහාපථවියා, උපරිආකායසන, පරියතො

චක්කවාළපබ්බයතන, මජ්යඣතත්ථතත්ථඨියතහි දීපපබ්බතපරියන්යතහි
පරිච්ඡින්නත්තා.ජානන්යතනයයොජනයතොසඞ්ඛාතුංසක්කාති අධිප්පායයො.
මහාසරීරමච්ඡ-කුම්භීල-යක්ඛ-රක්ඛස-මහානාගදානවාදීනං
සවිඤ්ඤාණකානං, බළවාමුඛපාතාලාදීනං අවිඤ්ඤාණකානං

යභරවාරම්මණානංවයසන බහුයභරවං. 

2. දුතියඅභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 
1038. සම්යභයෙති සම්යභදං සයමොධානං ගතට්ඨායන. ෙත්ථිමා

මහානදියෙො සංසන්ෙන්ති සයමන්තීති පරිකප්පවචනයමතං. තාදිසාසු හි
මහානදීසුකාචිපුරත්ථිමසමුද්දංපවිට්ඨා, කාචි පච්ඡිමං. 

3. තතියඅභිසන්දසුත්තවණ්ණනා 
1039. ‘‘කුසයල පතිට්ඨියතො’’ති එත්ථ යං අච්චන්තිකං කුසයල

පතිට්ඨානං. තං දස්යසන්යතො ‘‘මග්ගකුසයල පතිට්ඨියතො’’ති ආහ, 

යහට්ඨිමමග්ගකුසයලති අධිප්පායයො. යතනාහ ‘‘භායවති මග්ග’’න්ති.
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අරියඵලංයයව ධම්මසායරො. කියලසා ඛීයන්ති එත්ථාති කියලසක්ඛයයො, 

නිබ්බානං, තස්මිං කියලසක්ඛයෙරයතො. 

4. පඨමමහද්ධනසුත්තවණ්ණනා 
1040. අරියානං බුද්ධානං ධනන්තිපි අරියධනං, නිබ්බානන්ති යකචි.

අනයයතොපි විසුද්ධට්යඨන අරියඤ්ච තං ධනඤ්ච ධනායිතට්යඨනාති

අරියධනං, යතන අරිෙධයනන.යතයනවයභොයගනාති අරියධනයභොයගන. 

සගාථකපුඤ්ඤාභිසන්දවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සප්පඤ්ඤවග්යගො 

2. වස්සංවුත්ථසුත්තවණ්ණනා 
1048. සයමොධායනත්වාති යයහි ඉන්ද්රියාදීහි භාවියමායනහි

යසොතාපත්තිමග්යගො අනුප්පත්යතො, තායනව. ධම්මසමානතාය යචතං
වුත්තං. අඤ්ඤායනව හි අත්ථයතො තං තං මග්ගං සාධකානි ඉන්ද්රියාදීනි. 

තන්ති පයවණී කථිතාති යං කඤ්චි වියනයයපුග්ගලං අනයපක්ඛිත්වා 
යකවලංතන්තිවයසනඨිතිකථිතා. 

3. ධම්මදින්නසුත්තවණ්ණනා 
1049. සත්තසු ජයනසූති සත්තසු කිත්තියමායනසු උපාසකජයනසු. 

ගම්භීරාතිආදීසු ධම්මගම්භීරාති පාළිගතියා ගම්භීරා, තථා ච සල්ලසුත්තං 

යහට්ඨාපකාසිතයමව. ‘‘යචතනාහං, භික්ඛයව, කම්මංවොමී’’තිආදිනා (අ.

නි. 6.63; කථා. 539) ආගතං යචතනාසුත්තං. තත්ථ ‘‘යචතනාසහජාතං 
නානාක්ඛණික’’න්තිආදිනා පට්ඨායන ආගතනයයන, සුත්යතසු (අ. නි.
3.101) ච ‘‘දිට්ඨධම්මයවදනීය’’න්තිආදිනා ආගතනයයන ගම්භීරභායවො
යවදිතබ්යබො, නිබ්බානස්ස යචව අරියමග්ගස්ස ච පකාසනයතො 

අසඞ්ඛතසංයුත්තස්ස යලොකුත්තරත්ථදීපකතා.‘‘අතීතංපාහංරූයපනඛජ්ජිං, 
එතරහිඛජ්ජාමී’’තිආදිනා පඤ්චන්නංඛන්ධානංඛාදකභාවස්ස, පුග්ගලස්ස

ඛාදිතබ්බතාය විභාවයනන ඛජ්ජනීෙපරිොයෙ (සං. නි. 3.79) වියසසයතො

නිස්සත්තනිජ්ජීවතා දීපිතාති වුත්තං ‘‘සත්තසුඤ්ඤතාදීපකා 

ඛජ්ජනිකසුත්තන්තාෙයෙො’’ති. උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමාති යය යතසු
සුත්යතසු වුත්තපටිපදං සම්මයදව පරිපූයරන්ති, යත යතසු උපසම්පජ්ජ

විහරන්ති නාම. එත්ථාති ‘‘න යඛො යනත’’න්ති එත්ථ න-කායරො
‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤ’’න්ති එත්ථ ම-කායරො විය බයඤ්ජනසන්ධිමත්තයමව, 
නාස්සයකොචිඅත්යථො. 

4. ගිලානසුත්තවණ්ණනා 
1050. නයඛොපයනතන්තිනයඛොඑතං, යනොති චඅම්යහහීතිඅත්යථොති

ආහ ‘‘න යඛො අම්යහහී’’තිආදි. අස්සසන්තීති අස්සාසනීොති ආහ 

‘‘අස්සාසකයරහී’’ති. මරිස්සතීති මාරියසො, එකන්තභාවිමරයණො, යසො පන

මරණාධීනවුත්තියකොති වුත්තං ‘‘මරෙපටිබද්යධො’’ති. අධිමුච්යචහීති 
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අධිමුත්තිං උප්පායදහි. තං පන තථා චිත්තස්ස පණිධානං ඨපනන්ති ආහ 

‘‘ඨයපහී’’ති. ආගමනීෙගුයෙසූති පුබ්බභාගගුයණසු. පමාෙං නාම නත්ථි 

අනන්තාපරිමාණත්තා. නානාකරෙංනත්ථි විමුත්තියානින්නානත්තා. 

9. පඤ්ඤාපටිලාභසුත්තවණ්ණනා 
1055. පඤ්ඤාපටිලාභාොති මග්ගඵලපඤ්ඤාය පටිලාභත්ථං. යතනාහ 

‘‘සත්ත යසක්ඛා’’තිආදි. 

සප්පඤ්ඤවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මහාපඤ්ඤවග්යගො 

1. මහාපඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 
1058. මහන්යත අත්යථ පරිග්ගණ්හාතීති සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදියක

මහාවිත්ථායර අත්යථ පරිච්ඡිජ්ජ අයසයසත්වා මුට්ඨිගයත විය කත්වා
ගණ්හාති.යසසංයහට්ඨාවුත්තනයයමව. 

මහාපඤ්ඤවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යසොතාපත්තිසංයුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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12. සච්චසංයුත්තං 

1. සමාධිවග්යගො 

1. සමාධිසුත්තවණ්ණනා 
1071. චිත්යතකග්ගතාොති නිස්සක්කවචනං ‘‘පරිහායන්තී’’ති පදං 

අයපක්ඛිත්වා. ෙථාභූතාදිවයසනාති යථාගතාදිවයසන. යථාභූතං නාම 
ඉමස්මිං සුත්යත ‘‘සමාහියතො, භික්ඛයව, භික්ඛුයථාභූතං පජානාතී’’තිආදි. 

ආදි-සද්යදන ‘‘තථා යස්මා’’තිආදිසඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. තථා හි 
යථාභූතවයසන කාරණච්යඡයදො කයතො ‘‘තථා යස්මා’’තිආදිවචයනහි. 

වණ්ොතිඅක්ඛරා, ‘‘ගුණා’’තියකචි. පෙබයඤ්ජනානීතිනාමාදිපදානියචව
තංසමුදායභූතබයඤ්ජනානිච. 

3. පඨමකුලපුත්තසුත්තාදිවණ්ණනා 
1073-75. සාසනාවචරා අධිප්යපතා බාහිරකානං සච්චාභිසමයස්ස

අභාවයතො. තථාති ඉමිනා චතුත්ථපඤ්චයමසු අත්ථවියසසාභාවං දස්යසති.

යදිඑවංකස්මාවිසුංවිසුංයදසනාතිආහ ‘‘යතනයතනඅභිලායපනා’’තිආදි. 

10. තිරච්ඡානකථාසුත්තවණ්ණනා 
1080. දුග්ගතියතො සංසාරයතො ච නියයාති එයතනාති නියයානං, 

සග්ගමග්යගො යමොක්ඛමග්යගො ච. තස්මිං නියයායන නියුත්තා, තං එත්ථ

අත්ථීති නිෙයානිකා. වචීදුච්චරිතසංකියලසයතො වා නියයාතීති ඊ-කාරස්ස 
රස්සත්තං ය-කාරස්ස ක-කාරං කත්වා නියයානිකා. යචතනාය සද්ධිං
සම්ඵප්පලාපා යවරමණි. තප්පටිපක්ඛයතො අනියයානිකා, තස්ස භායවො 

අනිෙයානිකත්තං. තිරච්ඡානභූතන්තිතියරොකරණභූතං. කම්මට්ඨානභායවති

අනිච්චතාපටිසංයුත්තචතුසච්චකම්මට්ඨානභායව. සාත්ථකන්ති
දානසීලාදිනිස්සිතත්තාහිතපටිසංයුත්තං. 

විසිඛාති ඝරසන්නියවයසො. විසිඛාගහයණන ච ගාමාදිගහයණ විය
තන්නිවාසියනොවියසසයතො ගහිතා‘‘ආගයතොගායමො’’තිආදීසුවිය. යතනාහ 

‘‘සූරා සමත්ථා’’ති. කුම්භට්ඨානාපයදයසන කුම්භදාසියයො වුත්තාති ආහ – 

‘‘කුම්භොසිකථා’’ති. අයාථාවයතො උප්පත්තිට්ඨිතිසංහාරාදිවයසන යලොයකො

අක්ඛායතිඑයතනාති යලොකක්ඛායිකා. ඉතිඉමිනාපකායරන භයවො, ඉමිනා

අභයවොතිඑවංපවත්තාය ඉතිභවාභවකථාෙසද්ධිං. 

සමාධිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ධම්මචක්කප්පවත්තනවග්යගො 

1. ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තවණ්ණනා 
1081. ‘‘ඉසීනංපතනුප්පතනවයසන ඔසීදනඋප්පතනට්ඨානවයසන එවං 

‘ඉසිපතන’න්ති ‘ලද්ධනායම’ති සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විවරිතුං ‘එත්ථ

හී’’’තිආදිවුත්තං. 
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ආමන්යතසීතිඑත්ථයස්මා ධම්මචක්කප්පවත්තනත්ථංඅයංආමන්තනා, 
තස්මාසමුදාගමයතොපට්ඨායසත්ථු පුබ්බචරිතංසඞ්යඛයපයනවපකායසතුං

වට්ටතීති ‘‘දීපඞ්කරපාෙමූයල කතාභිනීහාරයතො පට්ඨාො’’තිආදි ආරද්ධං.

තත්ථ මාරබලං භින්දිත්වාති මාරඤ්ච මාරබලඤ්ච භඤ්ජිත්වා. අථ වා

මාරස්ස අබ්භන්තරං බාහිරඤ්චාති දුවිධං බලං භඤ්ජිත්වා. ‘‘ද්යවයම, 

භික්ඛයව, අන්තා’’ති එත්ථ අන්ත-සද්යදො ‘‘පුබ්බන්යතඤාණං අපරන්යත

ඤාණ’’න්තිආදීසු (ධ. ස. 1063) විය භාගපරියායයොති ආහ ‘‘ද්යව ඉයම, 

භික්ඛයව, යකොට්ඨාසා’’ති. සහ සමුොහායරනාති උච්චාරණසමකාලං. 

පත්ථරිත්වා අට්ඨාසි බුද්ධානුභායවන. බ්රහ්මායනො සමාගච්ඡිංසු 
පරිපක්කකුසලමූලාසච්චාභිසම්යබොධායකතාධිකාරා. 

ගිහිසඤ්යඤොජනන්ති ගිහිබන්ධනං. ඡින්දිත්වාති හරිත්වා. න 

වළඤ්යජතබ්බාති නානුයුඤ්යජතබ්බා. කියලසකාමසුඛස්සාති

කියලසකාමයුත්තස්ස සුඛස්ස. අනුයෙොයගොති අනුභයවො. ගාමවාසීහි

යසවිතබ්බත්තා ගාමවාසීනං සන්තයකො. අත්තයනොති අත්තභාවස්ස.

ආහියතො අහංමායනො එත්ථාති අත්තා, අත්තභායවො. දුක්ඛකරෙන්ති

දුක්ඛුප්පාදනං. අත්තමාරයෙහීති අත්තබාධයනහි. උපසමාොති 
කියලසවූපසයමො අධිප්යපයතො, තදත්ථසම්පදානවචනන්ති ආහ 

‘‘කියලසූපසමත්ථාො’’ති.එසනයයො යසයසසුපි. 

සච්චඤාණාදිවයසන තයයො පරිවට්ටා එතස්සාති තිපරිවට්ටං, 

ඤාණදස්සනං. යතනාහ ‘‘සච්චඤාො’’තිආදි. ෙථාභූතං ඤාෙන්ති 

පටියවධඤාණං ආහ. යතසුයෙව සච්යචසු. ඤායණන කත්තබ්බස්ස ච 

පරිඤ්ඤාපටියවධාදිකිච්චස්ස ච ජානනඤාෙං, ‘‘තඤ්ච යඛො පටියවධයතො

පයගවා’’ති යකචි. පච්ඡාති අපයර. තථා කතඤාෙං. ද්වාෙසාකාරන්ති

ද්වාදසවිධආකාරයභදං. අඤ්ඤත්ථාති අඤ්යඤසුසුත්යතසු. 

පටියවධඤාෙම්පි යෙසනාඤාෙම්පි ධම්මචක්කන්ති ඉදං තත්ථ
ඤාණකිච්චං පධානන්ති කත්වා වුත්තං. සද්ධින්ද්රියාදිධම්මසමුදායයො පන

පවත්තනට්යඨන චක්කන්ති ධම්මචක්කං. අථ වා චක්කන්ති ආණා, 
ධම්මයතො අනයපතත්තා ධම්මඤ්ච තං චක්කඤ්ච, ධම්යමන ඤායයන

චක්කන්තිපි ධම්මචක්කං. යථාහ ‘‘ධම්මඤ්ච පවත්යතති චක්කඤ්චාති
ධම්මචක්කං, චක්කඤ්ච පවත්යතති ධම්මඤ්චාති ධම්මචක්කං, ධම්යමන
පවත්තතීති ධම්මචක්කං, ධම්මචරියාය පවත්තතීති ධම්මචක්ක’’න්තිආදි

(පටි.ම.2.40-41). උභෙම්පීති පටියවධඤාණංයදසනාඤාණන්තිඋභයම්පි. 

එතන්ති තදුභයං. ඉමාෙ යෙසනාොති ඉමිනා සුත්යතන පකායසන්යතන 

භගවතා යථාවුත්තඤාණද්වයසඞ්ඛාතං ධම්මචක්කං පවත්තිතං නාම 

පවත්තනකිච්චස්ස අනිට්ඨිතත්තා. පතිට්ඨියතති අඤ්ඤාසි

යකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරන යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨියත. පවත්තිතං නාම
කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්සසාසනන්තරධානයතොපට්ඨාය යාවබුද්ධුප්පායදො, 
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එත්තකං කාලං අප්පවත්තපුබ්බස්ස පවත්තිතත්තා, උපරිමග්ගාධිගයමො
පනස්සඅත්ථඞ්ගයතොඑවාති. 

එකප්පහායරනාතිඑයකයනව පහාරසඤ්ඤියතන කායලන. දිවසස්ස හි
තතියයොභායගොපහායරොනාම.පාළියංපන‘‘යතනඛයණනයතනලයයන
යතන මුහුත්යතනා’’ති වුත්තං. තං පහාරක්ඛණසල්ලක්ඛණයමව. 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායෙොභායසොතිසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණානුභායවනපවත්යතො 
ඔභායසො චිත්තං පටිච්ච උතුසමුට්ඨායනො යවදිතබ්යබො. යස්මා භගවයතො 
ධම්මචක්කප්පවත්තනස්ස ආරම්යභ විය පරිසමාපයන අතිවිය උළාරතමං

පීතියසොමනස්සං උදපාදි, තස්මා ‘‘ඉමස්සපිඋොනස්සා’’තිආදිවුත්තං. 

9. සඞ්කාසනසුත්තවණ්ණනා 
1089. අත්ථසංවණ්ණයන වණ්ණීයන්යතති වණ්ණා. යතයයව පරියායයන

අක්ඛරණයතො අක්ඛරානි. අත්ථංබයඤ්යජන්තීති බයඤ්ජනානි. යස්මා පන

අකාරාදියක සරසමඤ්ඤා, කකාරාදියක බයඤ්ජනසමඤ්ඤා, උභයත්ථ

වණ්ණසමඤ්ඤා, තස්මාවුත්තං ‘‘වණ්ණානංවාඑකයදසායදිදංබයඤ්ජනා

නාමා ’’ති.  යනත්තියං පන වායකය බයඤ්ජනසමඤ්ඤා .

බයඤ්ජනග්ගහයණයනව  යචත්ථ ආකාරනිරුත්තිනිද්යදසා ගහිතා එවාති

දට්ඨබ්බං. සඞ්කාසනාති අත්ථස්ස ඤාපනා භාගයසො  .යතන ාාහ 

‘‘විභත්තියයො ’’ති .සඞ්කාසනග්ගහයණයනව යචත්ථ පකාසනා වුත්තා  

යහොති  .විභත්තියයො හි අත්ථවචයනයනව විවරන්ති , තාහි

කාරණපඤ්ඤත්තියයො වුත්තායයවාති, තාහිපි අත්ථපදානි ගහිතායනව

යහොන්ති  .අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො , විත්ථායරො පන විසුද්ධිමග්ගවණ්ණනායං

යනත්තිඅට්ඨකථායඤ්ච වුත්තනයයන යවදිතබ්යබො. සබ්බාකායරනාති

සභාගාදිවිභාවනාකායරන. වණ්ණාදීනන්ති තස්මිං පන විත්ථායර

පවත්තවණ්ණාදීනං. තස්මාති වණ්ණාදීනං අන්තඅභාවයතො. එවමාහාති

‘‘අපරිමාණාවණ්ණාබයඤ්ජනාසඞ්කාසනා’’තිඑවමාහ.  

10. තථසුත්තවණ්ණනා 
1090. සභාවාවිජහනට්යඨනාති අත්තයනො දුක්ඛසභාවස්ස කදාචිපි

අපරිච්චජයනන තථසභාවං. යතනාහ ‘‘දුක්ඛඤ්හි දුක්ඛයමව වුත්ත’’න්ති. 

සභාවස්සාති දුක්ඛසභාවස්ස. අයමොඝතාොති අවඤ්ඣතාය. අවිතථන්ති න

විතථං. යතනාහ ‘‘න හි දුක්ඛං අදුක්ඛං නාම යහොතී’’ති. 

අඤ්ඤභාවානුපගයමනාති සමුදයාදිසභාවානුපගමයනන මුසා න යහොතීති

අඤ්යඤොඅඤ්ඤථානයහොතීති අනඤ්ඤථං. යතනාහ ‘‘නහී’’තිආදි. 

ධම්මචක්කප්පවත්තනවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. යකොටිගාමවග්යගො 

1. යකොටිගාමසුත්තවණ්ණනා 
1091. අනනුයබොධාති පටියවධස්ස අනුරූපයබොධාභායවන. 

අප්පටියවධාතිසච්චානංපටිමුඛංයවධාභායවන. 

2. දුතියයකොටිගාමසුත්තවණ්ණනා 
1092. ඵලසමාධිඵලපඤ්ඤානන්ති අග්ගඵලසමාධිඅග්ගඵලපඤ්ඤානං. 

7. තථසුත්තවණ්ණනා 
1097. අරිොනන්තිබුද්ධානංඅරියානං. යතනාහ ‘‘නහී’’තිආදි. 

8. යලොකසුත්තවණ්ණනා 
1098. පටිවිද්ධත්තා යෙසිතත්තා චාති ඉමිනා පටියවධඤායණන

යදසනාඤායණන ච පරිග්ගහිතත්තා අරිෙසන්තකානි යහොන්ති අරියස්ස
භගවයතොසන්තකභාවයතො. 

10. ගවම්පතිසුත්තවණ්ණනා 
1100. එකප්පටියවයධොතිඑයකයනවඤායණන චතුන්නංඅරියසච්චානං

එකජ්ඣංපටියවයධො. 

යකොටිගාමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සීසපාවනවග්යගො 

3. දණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 
1101. පුනප්පුනං වට්ටස්මිංයෙව නිබ්බත්තන්ති අදිට්ඨත්තා චතුන්නං

අරියසච්චානං. 

5. සත්තිසතසුත්තවණ්ණනා 
1105. භයවෙය යචති දුක්ඛයදොමනස්සානි අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා සහියතහි

යතහිසච්චාභිසමයයොභයවයයාතිඑවංපරිකප්පනාන කාතබ්බාති. 

9. ඉන්දඛීලසුත්තවණ්ණනා 
1109. අජ්ඣාසෙන්ති සස්සතාදියභදං අජ්ඣාසයං. යසො හි ‘‘ඉදයමව

සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති ගාහස්ස මුඛභූතත්තා මුඛන්ති අධිප්යපයතො. 
තඤ්ච අපයර අදිට්ඨසච්චා ඔයලොයකන්ති, දිට්ඨසච්චා පන යනව
ඔයලොයකන්ති. 

10. වාදත්ථිකසුත්තවණ්ණනා 
1110. කුක්කුයකො පමාණමජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස හත්යථොති අත්යථො. 

කුක්කූතිතස්යසවනාමං. 

සීසපාවනවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. පපාතවග්යගො 

1. යලොකචින්තාසුත්තවණ්ණනා 
1111. යලොකචින්තන්ති යලොකසන්නියවසපටිසංයුත්තවීමංසාව.

‘‘යලොකචිත්ත’’න්තිපිපායඨො, තංතංයලොකපරියාපන්නං චිත්තන්තිඅත්යථො. 

නාළියකරාෙයෙොති ආදි-සද්යදන අවුත්තානං ඔසධිතිණවනප්පතිආදීනං

සඞ්ගයහො. එවරූපන්තිඑදිසංඅඤ්ඤම්පිතංතංයලොකචිත්තං. 

විගතචිත්යතොති අත්තත්ථපරත්ථයතො අපගතවිතක්යකො අද්දස එවං

අධිට්ඨහිංසූති සම්බන්යධො. සම්බරිමාෙන්ති සම්බයරන අසුරින්යදන
උප්පාදිතංඅසුරමායං, යං ‘‘ඉන්දජාල’’න්තිපිවුච්චතිඉන්දස්සයමොහනත්ථං

උප්පාදිතත්තා. සම්පරිවත්යතත්වාතිපරිධායවත්වා. ෙථා යනතියන අසුයර
යථා යසො පුරියසො පස්සති, එවං අධිට්ඨහිංසු. කස්මා පයනයත එවං 
අධිට්ඨහිංසූති? තං පුරිසං තත්ථ තථානිසින්නං දිස්වා ‘‘අයඤ්ච යදයවො’’ති 
ආසඞ්කන්තා තථා අධිට්ඨහිත්වා භිසමුළාලඡිද්යදහි පවිසිත්වා අත්තයනො

අසුරභවනං ගතා.යතනාහභගවා– ‘‘යෙවානංයෙවයමොහෙමානා’’ති. 

2-3. පපාතසුත්තාදිවණ්ණනා 
1112-3. මරිොෙපාසායෙොති ගිජ්ඣකූටපබ්බතස්සමරියාදපාකාරසදියසො 

මහන්යතො පාසායණො. අනිට්ඨරූපන්ති එත්ථ රූප-සද්යදො සභාවත්යථො
‘‘පියරූයප සාතරූයප’’තිආදීසු (ම. නි. 1.408-409) වියාති ආහ – 

‘‘අනිට්ඨසභාව’’න්ති. 

5. වාලසුත්තවණ්ණනා 
1115. උපාසනන්තිආචරියඋපාසනං, ආචරියං අන්යතවාසිනාවාදිවයස

දිවයස සික්ඛනවයසන උපාසිතබ්බයතො උපාසනන්ති ලද්ධනාමං 

කණ්ඩඛිපනසිප්පං. කණ්ඩං අතික්කමන්යතති සරං ඛිපන්යත. 

යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛන්ති යපොඞ්ඛසද්දත්ථං පාකටං කත්වා දස්යසතුං ‘‘එකං

කණ්ඩං ඛිපිත්වා’’තිආදි වුත්තං. අපරං අනුයපොඞ්ඛන්ති එත්ථ අපරන්ති 

තතියකණ්ඩං. අනුයපොඞ්ඛං නාම ඉදන්ති දස්යසතුං ‘‘අනුයපොඞ්ඛං නාම 

දුතිෙස්ස යපොඞ්ඛ’’න්ති වුත්තං. තඤ්හි තතියයන සයරන විජ්ඣීයති. පුන

අපරංතස්සයපොඞ්ඛන්තිඉදංපනඅපරාපරංඅවිරජ්ඣනංදස්යසතුං වුත්තං. 

දුරභිසම්භවතරන්ති අභිභවිතුං අසක්කුයණයයතරං. වාලන්ති යකසං. 

සත්තධා භින්දිත්වාති සත්තක්ඛත්තුං විඵායලත්වා. තස්ස එකං යභෙන්ති

තස්ස යකසස්ස එකං අංසුසඞ්ඛාතං යභදං ගයහත්වා. වාතිඞ්ගෙමජ්යඣ

බන්ධිත්වාති වාතිඞ්ගණඵලස්ස මජ්ඣට්ඨායන බන්ධිත්වා. අපරං යභෙන්ති

අපරංයකසස්සඅංසුසඞ්ඛාතං යභදං. අග්ගයකොටිෙංබන්ධිත්වාතියථාතස්ස
වාලයභදස්ස ඌකාමත්තං ලිඛාමත්තං වා කණ්ඩස්ස අග්ගයකොටිං අධිකං

හුත්වා තිට්ඨති, එවං බන්ධිත්වා. උසභමත්යතති වීසතියට්ඨිමත්යත ඨායන 

ඨියතො. කණ්ඩබද්ධාෙ යකොටිොති කණ්ඩබද්ධාය වාලස්ස යකොටියා 
වාතිඞ්ගණබන්ධනවාලස්සයකොටිංපටිවිජ්යඣයය. 
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8. දුතියඡිග්ගළයුගසුත්තවණ්ණනා 
1118. අධිච්චුප්පත්තිකන්ති යදිච්ඡාවයසනඋප්පජ්ජනකං. ඡිග්ගයළනාති

ඡිග්ගළපයදයසන. ඡිග්ගළුපරීති යහට්ඨිමයුගස්ස ඡිග්ගළපයදසස්ස උපරි. 

ආරුළ්හස්ස ඡිග්ගයළනාති උභින්නම්පි ඡිද්යදන. ගීවප්පයවසනං විොති
චතුන්නං යුගානං ඡිද්දපයදයසයනව උපරූපරි ඨිතානං ඡිද්දන්තයරන
කාණකච්ඡපස්ස ගීවප්පයවසනං අධිච්චතරසම්භවං. තයතොපි
අධිච්චතරසම්භයවො මනුස්සත්තලායභො, තයතො අධිච්චතමසම්භයවො

අරියමග්ගපටිලායභොති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘චතසච්චපටියවයධො අතිවිෙ

අධිච්චතරසම්භයවො’’ති. 

පපාතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අභිසමයවග්ගවණ්ණනා 
1121. අභිසමෙසංයුත්යත විත්ථාරියතොව, තස්මාතත්ථවුත්තනයයයනව 

තස්සඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

7. පඨමආමකධඤ්ඤයපෙයාලවග්යගො 

3. පඤ්ඤාසුත්තවණ්ණනා 
1133. යලොකියම්පි විසුද්ධත්යථන ‘‘අරිය’’න්ති වත්තබ්බතං ලභතීති 

‘‘යලොකිෙයලොකුත්තයරනා’’තිවුත්තං. 

4. සුරායමරයසුත්තවණ්ණනා 
1134. පිට්ඨසුරාති පිට්යඨන කාතබ්බසුරා, තථා ඔෙනසුරා පූවසුරා, 

මජ්ජරසාදිභූයත කිණ්යණ පක්ඛිපිත්වා කත්තබ්බා සුරා 

කිණ්ෙපක්ඛිත්තසුරා. සම්භාරසංයුත්තාතිමූලයභසජ්ජසම්භායරහිසංයුත්තා. 

පුප්ඵාසයවොති නාළියකරපුප්ඵාදියතො අස්සවනකආසයවො. මුද්දිකඵලාදියතො 

අස්සවනකආසයවො ඵලාසයවො. ඉතීතිආදිඅත්යථො. යතන 

මධ්වාසවගුළාසවසම්භාරසංයුත්යත සඞ්ගණ්හාති. සුරාසවවිනිමුත්තන්ති
යථාවුත්තසුරාසවවිනිමුත්තං. 

10. පචායිකසුත්තවණ්ණනා 
1140. නීචවුත්තියනොති කුයල යජට්ඨානං 

මහාපිතුචූළපිතුයජට්ඨභාතිකාදීනං
අභිවාදනපච්චුට්ඨානඅඤ්ජලිකම්මසාමීචිකම්මාදිවයසන නීචවුත්තියනො. 

8. දුතිෙආමකධඤ්ඤයපෙයාලවග්යගො 

8. බීජගාමසුත්තවණ්ණනා 
1148. ‘‘මූලබීජ’’න්තිආදීසු මූලයමව බීජන්ති මූලබීජං, මූලබීජං 

එතස්සාතිපි මූලබීජං. තත්ථ පුරියමන බීජගායමො වුත්යතො ‘‘බීජානං
සමූයහො’’ති කත්වා, දුතියයන භූතගායමො. දුවියධොයපයසො
සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, ‘‘මූලබීජඤ්ච මූලබීජඤ්ච මූලබීජ’’න්ති
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එකයසසනයයන වා බීජත්යථො යවදිතබ්යබො. එස නයයො යසයසසුපි. 

ඵළුබීජන්ති පබ්බබීජං. බාහිරපච්චයන්තරසමවායය සදිසඵලුප්පත්තියා
වියසසකාරණභාවයතො විරුහනසමත්යථ සාරඵයල නිරුළ්යහො බීජ-සද්යදො. 
තදත්ථසිද්ධියාමූලාදීසුපියකසුචිපවත්තතීතිතයතොනිවත්තනත්ථංඑයකන

බීජ-සද්යදන වියසයසත්වා වුත්තං ‘‘බීජබීජ’’න්ති ‘‘රූපරූපං, 

දුක්ඛදුක්ඛ’’න්ති (සං. නි. 4.327) ච යථා. නීලතිෙරුක්ඛාදිකස්සාති

අල්ලතිණස්සයචවඅල්ලරුක්ඛාදිකස්සච. ආදි-සද්යදනඔසධිගච්ඡලතාදීනං
ගහණං. 

9. විකාලයභොජනසුත්තවණ්ණනා 
1149. අරුණුග්ගමනයතො පට්ඨාය යාව මජ්ඣන්හියකො, අයං 

බුද්ධාදිඅරියානං ආචිණ්ණසමාචිණ්යණො යභොජනස්ස කායලො, තදඤ්යඤො

විකායලොතිආහ– ‘‘විකාලයභොජනාතිකාලාතික්කන්තයභොජනා’’ති. 

10. ගන්ධවියලපනසුත්තවණ්ණනා 
1150. ෙංකිඤ්චිපුප්ඵන්ති ගන්ථිමංඅගන්ථිමංවායංකිඤ්චිපුප්ඵජාතං, 

තථාපිසිතාදියභදං ෙං කිඤ්චිගන්ධජාතං. 

9. තතිෙආමකධඤ්ඤයපෙයාලවග්යගො 

1. නච්චගීතසුත්තවණ්ණනා 
1151. සඞ්යඛපයතො ‘‘සබ්බපාපස්ස අකරණ’’න්තිආදිනයප්පවත්තං

(දී.නි. 2.90; ධ.ප. 183) භගවයතො සාසනං අච්චන්තඡන්දරාගපවත්තියතො

නච්චාදීනං දස්සනං න අනුයලොයමතීති ආහ ‘‘සාසනස්ස

අනනුයලොමත්තා’’ති. අත්තනා පයරහි ච පයයොජියමානං 
පයයොජාපියමානඤ්ච එයතයනව නච්ච-සද්යදන ගහිතං, තථා 

ගීතවාදිතසද්යදහි චාති ආහ – ‘‘නච්චනනච්චාපනාදිවයසනා’’ති. ආදි-
සද්යදන ගායන-ගායාපන-වාදන-වාදාපනාදීනි සඞ්ගණ්හාති. දස්සයනන
යචත්ථ සවනම්පි සඞ්ගහිතං විරූයපකයසසනයයන. යථාසකං විසයස්ස
ආයලොචනසභාවතාය වා පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සවනකිරියායපි

දස්සනසඞ්යඛපසබ්භාවයතො ‘‘ෙස්සනා’’ඉච්යචව වුත්තං. අවිසූකභූතස්ස

ගීතස්සසවනංකදාචි වට්ටතීතිආහ– ‘‘විසූකභූතා ෙස්සනාචා’’ති.තථාහි

වුත්තං පරමත්ථයජොතිකාෙ ඛුද්ෙකඅට්ඨකථාෙ (ඛු. පා. අට්ඨ. 
2.පච්ඡිමපඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනා) – ‘‘ධම්මූපසංහිතං ගීතං වට්ටති, 
ගීතූපසංහියතො ධම්යමොනවට්ටතී’’ති. 

2. උච්චාසයනසුත්තවණ්ණනා 
1152. උච්චාති උච්ච-සද්යදන සමානත්ථං එකං සද්දන්තරං. යසති

එත්ථාති සෙනං, උච්චාසයනං මහාසයනඤ්ච සමණසාරුප්පරහිතං

පටික්ඛිත්තන්ති ආහ – ‘‘පමාොතික්කන්තං අකප්පිෙත්ථරෙ’’න්ති.
ආසන්දාදිආසනඤ්යචත්ථ සයයනයනව සඞ්ගහිතං. යස්මා පන ආධායර
පටික්ඛිත්යත තදාධාරකිරියා පටික්ඛිත්තාව යහොති, තස්මා
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‘‘උච්චාසයනමහාසයනා’’ඉච්යචව වුත්තං. අත්ථයතො පන 
තදුපයභොගභූතනිසජ්ජානිපජ්ජයනහි විරති දස්සිතාති දට්ඨබ්බං. අථ වා 
උච්චාසයනමහාසයනඤ්ච උච්චාසයනමහාසයනඤ්චාති 

උච්චාසෙනමහාසෙනන්තිඑතස්මිංඅත්යථඑකයසසනයයනඅයංනිද්යදයසො 
කයතො යථා – ‘‘නාමරූපපච්චයා සළායතන’’න්ති (උදා. 1). 
ආසනකිරියාපුබ්බකත්තා වා සයනකිරියාය සයනග්ගහයණයනවආසනම්පි
ගහිතන්තිදට්ඨබ්බං. 

3. ජාතරූපසුත්තවණ්ණනා 
1153. අඤ්යඤපි උග්ගහාපයන උපනික්ඛිත්තසාදියයන ච 

පටිග්ගහණත්යථො ලබ්භතීති ආහ – ‘‘න උග්ගණ්හායපන්ති, න

උපනික්ඛිත්තං සාදිෙන්තී’’ති. අථ වා තිවිධං පටිග්ගහණංකායයන වාචාය

මනසාති. තත්ථ කායයන පටිග්ගහණං උග්ගහෙං, වාචාය පටිග්ගහණං 

උග්ගහාපෙං, මනසා පටිග්ගහණං සාදිෙනං. තිවිධම්පි පටිග්ගහණං 
සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසසනයයන වා ගයහත්වා ‘‘පටිග්ගහණා’’ති

වුත්තන්ති ආහ – ‘‘යනව නං උග්ගණ්හන්තී’’තිආදි. එස නයයො 

‘‘ආමකධඤ්ඤපටිග්ගහො’’තිආදීසුපි. 

4. ආමකධඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 
1154. නීවාරාදිඋපධඤ්ඤස්ස සාලිආදිමූලධඤ්ඤන්යතොගධත්තාවුත්තං 

‘‘සත්තවිධස්සා’’ති. 

5. ආමකමංසසුත්තවණ්ණනා 
1155. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, පඤ්ච වසානි යභසජ්ජානි – අච්ඡවසං, 

මච්ඡවසං, සුසුකාවසං, සූකරවසං, ගද්රභවස’’න්ති(මහාව.262; පාරා.අට්ඨ. 
623) වුත්තත්තා ඉදං උද්දිස්ස අනුඤ්ඤාතං නාම. තස්ස පන ‘‘කායල 
පටිග්ගහිත’’න්ති (මහාව. 262) වුත්තත්තා පටිග්ගහණං වට්ටතීති ආහ – 

‘‘අඤ්ඤත්ර උද්දිස්ස අනුඤ්ඤාතා’’ති. විනයවයසන උපපරික්ඛිතබ්යබො, 
තස්මා සමන්තපාසාදිකාය විනයට්ඨකථාය වුත්තනයයයනත්ථ විනිච්ඡයයො 
යවදිතබ්යබො. 

10. චතත්ථආමකධඤ්ඤයපෙයාලවග්යගො 

2-3. කයවික්කයසුත්තාදිවණ්ණනා 
1162-63. කස්සචි භණ්ඩස්ස ගහණං කයෙො, දානං වික්කයෙො. තත්ථ

තත්ථාති ගාමන්තයරසන්තියකචගමනංදූතකම්මන්තිවුච්චතීතියයොජනා. 

පහිෙගමනං ඛුද්දකගමනං. 

4. තුලාකූටසුත්තවණ්ණනා 
1164. රූපකූටං සරූයපනසදියසන ඡලයවොහායරො. අඞ්ගකූටං අත්තයනො

හත්ථාදිනා අඞ්ගානං ඡලකරණං. ගහෙකූටං මායනසු ගහණවයසන. 

පටිච්ඡන්නකූටං අයචුණ්ණාදිනා පටිච්ඡන්යනන ඡලකරණං. මහතිො 
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තුලාය. පච්ඡාභායගති තුලාය පච්ඡිමභායග. හත්යථනාති හත්ථපයදයසන. 

අක්කමතීතිඋට්ඨාතුංඅයදන්යතොගණ්හාති. ෙෙන්යතො පුබ්බභායගතිපයරසං

දදන්යතොපුබ්බභායගහත්යථනතුලංඅක්කමති. තන්තිඅයචුණ්ණං. 

යලොහපාතියෙොති තම්බයලොහපාතියයො. සුවණ්ෙවණ්ො කයරොන්තීති
අසනිඛාදසුවණ්ණකනකලිම්පිතා සුවණ්ණවණ්ණා කයරොන්ති.

මානභාජනස්ස හදයභූතස්ස අබ්භන්තරස්ස භින්නං හෙෙයභයෙො. 
නිමියමානස්ස තිලතණ්ඩුලාදිකස්ස සිඛාය අග්ගයකොටියා භින්නං 

සිඛායභයෙො. යඛත්තාදීනං මිනනරජ්ජුයා අඤ්ඤථාකරණං රජ්ජුයභයෙො. 
රජ්ජුගහයණයනවයචත්ථදණ්ඩකස්සගහණංකතයමවාතිදට්ඨබ්බං. 

6-11. යඡදනසුත්තාදිවණ්ණනා 
1166-71. වයධොති මුට්ඨිප්පහාරකසාතාළනාදීහි හිංසනං, වියහඨනන්ති

අත්යථො. වියහඨනත්යථොපි හි වධ-සද්යදො දිස්සති ‘‘අත්ථානං වධිත්වා
වධිත්වා යරොයදයයා’’තිආදීසු. අට්ඨකථායං පන ‘‘මාරණ’’න්ති වුත්තං, තං
පන යපොථනං සන්ධායාති සක්කා විඤ්ඤාතුං මාරණසද්දස්ස විහිංසයනපි
දිස්සනයතො.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ආමකධඤ්ඤයපයයාලවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාරත්ථප්පකාසිනිොසංයුත්තනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

මහාවග්ගවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනානිට්ඨිතා. 

නිගමනකථාවණ්ණනා 
සකලරූපාරූපසම්මසයන සණ්හසුඛුමවිසයඤාණතාය 

විපස්සනාචාරනිපුණබුද්ධීනංසුසංයතකායවචීසමාචාරතායසමථවිපස්සනාසු

සම්මයදව යතනයතො ච ෙතීනං භික්ඛූනං 
ඛන්ධායතනධාතුසච්චින්ද්රියපටිච්චසමුප්පාදයභයද පරමත්ථධම්යම

නානානයයහි ඤාණවිභාගස්ස සන්නිස්සයයන බහුකාරස්ස 
සංයුත්තාගමවරස්ස අත්ථසංවණ්ණනං කාතුං සාරත්ථප්පකාසනයතො එව 

නිපුො යා මයා අට්ඨකථා ආරද්ධාති සම්බන්යධො. සවියසසං
පඤ්ඤාවහගුණත්තා එව හිස්ස ගන්ථාරම්යභ ආදියතොපි

‘‘පඤ්ඤාපයභදජනනස්සා’’ති වුත්තං. මහාඅට්ඨකථාෙ සාරන්ති

සංයුත්තමහාඅට්ඨකථායසාරං. එකූනසට්ඨිමත්යතොතියථොකංඌනභාවයතො 

මත්ත-සද්දග්ගහණං. 

මූලට්ඨකථාෙසාරන්තිපුබ්යබ වුත්තසංයුත්තමහාඅට්ඨකථායසාරයමව

පුන නිගමනවයසන වුත්තන්ති. අථ වා මූලට්ඨකථාෙ සාරන්ති
යපොරාණට්ඨකථාසු අත්ථසාරං. යතන එතං දස්යසති 
‘‘සංයුත්තමහාඅට්ඨකථාය අත්ථසාරං ආදාය ඉමං සාරත්ථප්පකාසිනිං
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කයරොන්යතන යසසමහානිකායානම්පි මූලට්ඨකථාසු ඉධ වියයොගක්ඛමං
අත්ථසාරං ආදාය අකාසි’’න්ති. ‘‘මහාවිහාරාධිවාසීන’’න්ති ච ඉදං
පුරිමපච්ඡිමපයදහි සද්ධිං සම්බන්ධිතබ්බං ‘‘මහාවිහාරාධිවාසීනං සමයං

පකාසයන්තිංමහාවිහාරාධිවාසීනංමූලට්ඨකථායසාරං ආදායා’’තිච. යතන 

පුඤ්යඤන. යහොත සබ්යබො සුඛී යලොයකොති කාමාවචරාදිවිභායගො සබ්යබො
සත්තයලොයකො යථාරහං යබොධිත්තයාධිගමවයසන සම්පයුත්යතන
නිබ්බානසුයඛන සුඛියතො යහොතූති සයදවකස්ස යලොකස්ස අච්චන්තං 
සුඛාධිගමායඅත්තයනොපුඤ්ඤංපරිණායමති. 

එත්තාවතාසාරත්ථප්පකාසිනියා 

සංයුත්තනිකාය-අට්ඨකථායලීනත්ථප්පකාසනානිට්ඨිතා. 

සංයුත්තටීකාසමත්තා. 

 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


