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නිදානවග්ය ො 

1. නිදානසංයුත්තං 

1. බුද්ධවග්ය ො 

1. පටිච්චසමුප්පාදසුත්තං 

1. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා

එතදයවොච – ‘‘පටිච්චසමුප්පාදං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි; තං සුණාථ, 

සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූ
භ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පටිච්චසමුප්පායදො? අවිජ්ජාපච්චයා, භික්ඛයව, 

සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං; විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං; 

නාමරූපපච්චයා සළායතනං; සළායතනපච්චයා ඵස්යසො; ඵස්සපච්චයා

යවදනා; යවදනාපච්චයාතණ්හා; තණ්හාපච්චයාඋපාදානං; උපාදානපච්චයා

භයවො; භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
පටිච්චසමුප්පායදො. 

‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; 

සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො; විඤ්ඤාණනියරොධා 

නාමරූපනියරොයධො; නාමරූපනියරොධා සළායතනනියරොයධො; 

සළායතනනියරොධා ඵස්සනියරොයධො; ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධො; 

යවදනානියරොධා තණ්හානියරොයධො; තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො; 

උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො; භවනියරොධාජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා
ජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති.
එවයමතස්සයකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති.ඉදමයවොච 
භ වා.අත්තමනායතභික්ඛූභ වයතොභාසිතංඅභිනන්දුන්ති.පඨමං. 

2. විභඞ් සුත්තං 

2. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘පටිච්චසමුප්පාදං යවො, භික්ඛයව, 

යදයසස්සාමිවිභජිස්සාමි.තංසුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 
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2 

පටුන 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පටිච්චසමුප්පායදො? අවිජ්ජාපච්චයා, භික්ඛයව, 

සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං; විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං; 

නාමරූපපච්චයා සළායතනං; සළායතනපච්චයා ඵස්යසො; ඵස්සපච්චයා

යවදනා; යවදනාපච්චයා තණ්හා; තණ්හාපච්චයාඋපාදානං; උපාදානපච්චයා

භයවො; භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ජරාමරණං? යා යතසං යතසං සත්තානංතම්හි 
තම්හි සත්තනිකායය ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං පාලිච්චං වලිත්තචතා

ආයුයනොසංහානි ඉන්ද්රියානංපරිපායකො; අයංවුච්චති ජරා.යායතසං යතසං
සත්තානං තම්හා තම්හා සත්තනිකායා චුති චවනතා යභයදො අන්තරධානං
මච්චු මරණං කාලකිරියා ඛන්ධානං යභයදො කයළවරස්ස නික්යඛයපො ( ) 

[(ජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්යඡයදො) (සයා. කං.) එවමුපරිපි, අට්ඨකථායං පනන

දිස්සති], ඉදංවුච්චතිමරණං.ඉතිඅයඤ්චජරා, ඉදඤ්චමරණං.ඉදං වුච්චති, 

භික්ඛයව, ජරාමරණං. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ජාති? යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි තම්හි 
සත්තනිකායයජාතිසඤ්ජාතිඔක්කන්තිනිබ්බත්තිඅභිනිබ්බත්තිඛන්ධානං 

පාතුභායවොආයතනානංපටිලායභො.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ජාති. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, භයවො? තයයොයම, භික්ඛයව, භවා–කාමභයවො, 

රූපභයවො, අරූපභයවො.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, භයවො. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, උපාදානං? චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, උපාදානානි

– කාමුපාදානං, දිට්ඨුපාදානං, සීලබ්බතුපාදානං, අත්තවාදුපාදානං. ඉදං 

වුච්චති, භික්ඛයව, උපාදානං. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, තණ්හා? ඡයියම, භික්ඛයව, තණ්හාකායා – 

රූපතණ්හා, සද්දතණ්හා,  න්ධතණ්හා, රසතණ්හා, යඵොට්ඨබ්බතණ්හා, 

ධම්මතණ්හා. අයංවුච්චති, භික්ඛයව, තණ්හා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, යවදනා? ඡයියම, භික්ඛයව, යවදනාකායා –

චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා, යසොතසම්ඵස්සජා යවදනා, ඝානසම්ඵස්සජා

යවදනා, ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවදනා, කායසම්ඵස්සජා යවදනා, 

මයනොසම්ඵස්සජායවදනා.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, යවදනා. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, ඵස්යසො? ඡයියම, භික්ඛයව, ඵස්සකායා – 

චක්ඛුසම්ඵස්යසො, යසොතසම්ඵස්යසො, ඝානසම්ඵස්යසො, ජිව්හාසම්ඵස්යසො, 

කායසම්ඵස්යසො, මයනොසම්ඵස්යසො.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ඵස්යසො. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සළායතනං? චක්ඛායතනං, යසොතායතනං, 

ඝානායතනං, ජිව්හායතනං, කායායතනං, මනායතනං – ඉදං වුච්චති, 

භික්ඛයව, සළායතනං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, නාමරූපං? යවදනා, සඤ්ඤා, යචතනා, ඵස්යසො, 

මනසිකායරො – ඉදං වුච්චති නාමං. චත්තායරො ච මහාභූතා, චතුන්නඤ්ච

මහාභූතානං උපාදායරූපං. ඉදං වුච්චති රූපං. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, ඉදඤ්ච

රූපං.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, නාමරූපං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං? ඡයියම, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණකායා 

– චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, යසොතවිඤ්ඤාණං, ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, 

කායවිඤ්ඤාණං, මයනොවිඤ්ඤාණං.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා? තයයොයම, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා – 

කායසඞ්ඛායරො, වචීසඞ්ඛායරො, චිත්තසඞ්ඛායරො. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව, 
සඞ්ඛාරා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, අවිජ්ජා? යංයඛො, භික්ඛයව, දුක්යඛඅඤ්ඤාණං, 

දුක්ඛසමුදයය අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනියරොයධ අඤ්ඤාණං, 

දුක්ඛනියරොධ ාමිනියාපටිපදායඅඤ්ඤාණං.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අවිජ්ජා. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා
විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො

යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; 
සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති. දුතියං. 

3. පටිපදාසුත්තං 

3. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘මිච්ඡාපටිපදඤ්ච යවො, භික්ඛයව, 

යදයසස්සාමි සම්මාපටිපදඤ්ච. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; 
භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.
භ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, මිච්ඡාපටිපදා? අවිජ්ජාපච්චයා, භික්ඛයව, 

සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, මිච්ඡාපටිපදා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාපටිපදා? අවිජ්ජාය ත්යවව

අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; සඞ්ඛාරනියරොධා 
විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

නියරොයධොයහොති.අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාපටිපදා’’ති.තතියං. 
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4. විපස්සීසුත්තං 

4. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භ වයතො 
අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්යබව සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස
යබොධිසත්තස්යසවසයතොඑතදයහොසි–‘කිච්ඡංවතායංයලොයකොආපන්යනො 
ජායතිචජීයතිචමීයතිචචවතිචඋපපජ්ජතිච.අථචපනිමස්සදුක්ඛස්ස
නිස්සරණං නප්පජානාති ජරාමරණස්ස. කුදාස්සු නාම ඉමස්ස දුක්ඛස්ස

නිස්සරණංපඤ්ඤායිස්සති ජරාමරණස්සා’’’ති? 

‘‘අථයඛොභික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොසතිජරාමරණංයහොති, කිංපච්චයාජරාමරණ’න්ති? අථයඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකාරාඅහුපඤ්ඤායඅභිසමයයො

–‘ජාතියායඛොසති ජරාමරණංයහොති, ජාතිපච්චයාජරාමරණ’’’න්ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි–‘කිම්හිනු

යඛො සති ජාති යහොති, කිංපච්චයා ජාතී’ති? අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස
යබොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකාරා අහු පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘භයව 

යඛොසතිජාතියහොති, භවපච්චයාජාතී’’’ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොසතිභයවොයහොති, කිංපච්චයාභයවො’ති? අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස 
යබොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකාරා අහු පඤ්ඤාය අභිසමයයො –

‘උපාදායන යඛොසතිභයවොයහොති, උපාදානපච්චයාභයවො’’’ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො සතිඋපාදානං යහොති, කිංපච්චයා උපාදාන’න්ති? අථ යඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකාරා අහුපඤ්ඤාය අභිසමයයො

–‘තණ්හායයඛොසතිඋපාදානං යහොති, තණ්හාපච්චයා උපාදාන’’’න්ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො සති තණ්හා යහොති, කිංපච්චයා තණ්හා’ති? අථ යඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකාරාඅහුපඤ්ඤායඅභිසමයයො

–‘යවදනායයඛොසති තණ්හායහොති, යවදනාපච්චයාතණ්හා’’’ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො සති යවදනා යහොති, කිංපච්චයා යවදනා’ති? අථ යඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකාරාඅහුපඤ්ඤායඅභිසමයයො

–‘ඵස්යසයඛොසති යවදනායහොති, ඵස්සපච්චයායවදනා’’’ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො සති ඵස්යසො යහොති, කිංපච්චයා ඵස්යසො’ති? අථ යඛො, භික්ඛයව, 
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විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකාරාඅහුපඤ්ඤායඅභිසමයයො

–‘සළායතයනයඛොසති ඵස්යසොයහොති, සළායතනපච්චයාඵස්යසො’’’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි–‘කිම්හිනු

යඛො සති සළායතනං යහොති, කිංපච්චයා සළායතන’න්ති? අථ යඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකාරා අහු පඤ්ඤාය

අභිසමයයො – ‘නාමරූයප යඛො සති සළායතනං යහොති, නාමරූපපච්චයා 
සළායතන’’’න්ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි–‘කිම්හිනු

යඛොසතිනාමරූපං යහොති, කිංපච්චයා නාමරූප’න්ති? අථයඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකාරාඅහු පඤ්ඤායඅභිසමයයො

– ‘විඤ්ඤායණ යඛො සති නාමරූපං යහොති, විඤ්ඤාණපච්චයා
නාමරූප’’’න්ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො සති විඤ්ඤාණං යහොති, කිංපච්චයා විඤ්ඤාණ’න්ති? අථ යඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකාරා අහුපඤ්ඤාය

අභිසමයයො – ‘සඞ්ඛායරසු යඛො සති විඤ්ඤාණං යහොති, සඞ්ඛාරපච්චයා
විඤ්ඤාණ’’’න්ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි – ‘කිම්හිනු

යඛො සති සඞ්ඛාරා යහොන්ති, කිංපච්චයා සඞ්ඛාරා’ති? අථ යඛො, භික්ඛයව, 

විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකාරාඅහුපඤ්ඤායඅභිසමයයො 

– ‘අවිජ්ජායයඛොසතිසඞ්ඛාරායහොන්ති, අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරා’’’ති. 

‘‘ඉති හිදං අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා 
විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො

යහොති. ‘සමුදයයො, සමුදයයො’ති යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්ස

පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා

උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො අසති ජරාමරණංන යහොති, කිස්ස නියරොධා ජරාමරණනියරොයධො’ති? 

අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකාරා අහු

පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘ජාතියා යඛො අසති ජරාමරණං න යහොති, 
ජාතිනියරොධාජරාමරණනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි–‘කිම්හිනු

යඛො අසති ජාති න යහොති, කිස්ස නියරොධා ජාතිනියරොයධො’ති? අථ යඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකාරා අහුපඤ්ඤාය
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අභිසමයයො – ‘භයව යඛො අසති ජාති න යහොති, භවනියරොධා
ජාතිනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො අසති භයවො න යහොති, කිස්ස නියරොධා භවනියරොයධො’ති? අථ යඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකාරා අහුපඤ්ඤාය

අභිසමයයො – ‘උපාදායන යඛො අසති භයවො න යහොති, උපාදානනියරොධා
භවනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොඅසතිඋපාදානංනයහොති, කිස්සනියරොධාඋපාදානනියරොයධො’ති? අථ

යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකාරා අහු

පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘තණ්හාය යඛො අසති උපාදානං න යහොති, 

තණ්හානියරොධාඋපාදානනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි–‘කිම්හිනු

යඛොඅසතිතණ්හානයහොති, කිස්සනියරොධා තණ්හානියරොයධො’ති? අථයඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකාරා අහු පඤ්ඤාය

අභිසමයයො – ‘යවදනාය යඛො අසති තණ්හා න යහොති, යවදනානියරොධා 
තණ්හානියරොයධො’’’ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො අසති යවදනා න යහොති, කිස්ස නියරොධා යවදනානියරොයධො’ති? අථ

යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකාරා අහු

පඤ්ඤායඅභිසමයයො–‘ඵස්යසයඛොඅසති යවදනානයහොති, ඵස්සනියරොධා 
යවදනානියරොයධො’’’ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොඅසතිඵස්යසොනයහොති, කිස්සනියරොධාඵස්සනියරොයධො’ති? අථයඛො

භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකාරා අහු පඤ්ඤාය 

අභිසමයයො–‘සළායතයනයඛොඅසතිඵස්යසොනයහොති, සළායතනනියරොධා
ඵස්සනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි–‘කිම්හිනු

යඛො අසතිසළායතනංනයහොති, කිස්සනියරොධා සළායතනනියරොයධො’ති? 

අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකාරා අහු 

පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘නාමරූයප යඛො අසති සළායතනං න යහොති, 
නාමරූපනියරොධා සළායතනනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොඅසතිනාමරූපංනයහොති, කිස්සනියරොධානාමරූපනියරොයධො’ති? අථ
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යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකාරා අහු

පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘විඤ්ඤායණ යඛො අසති නාමරූපං න යහොති, 

විඤ්ඤාණනියරොධානාමරූපනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොඅසතිවිඤ්ඤාණංනයහොති, කිස්සනියරොධාවිඤ්ඤාණනියරොයධො’ති? 

අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකාරා අහු

පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘සඞ්ඛායරසු යඛො අසති විඤ්ඤාණං න යහොති, 
සඞ්ඛාරනියරොධාවිඤ්ඤාණනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්සඑතදයහොසි–‘කිම්හිනු

යඛොඅසතිසඞ්ඛාරානයහොන්ති, කිස්සනියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො’ති? අථ

යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යබොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකාරා අහු

පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘අවිජ්ජාය යඛො අසති සඞ්ඛාරා න යහොන්ති, 
අවිජ්ජානියරොධාසඞ්ඛාරනියරොයධො’’’ති. 

‘‘ඉති හිදං අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; සඞ්ඛාරනියරොධා 
විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

නියරොයධො යහොතීති. ‘නියරොයධො, නියරොයධො’ති යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස

යබොධිසත්තස්ස පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං

උදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි’’.චතුත්ථං. 

(සත්තන්නම්පිබුද්ධානංඑවංවිත්ථායරතබ්යබො). 

5. සිඛීසුත්තං 

5. සිඛිස්ස, භික්ඛයව, භ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස…යප.…. 

6. යවස්සභූසුත්තං 

6. යවස්සභුස්ස, භික්ඛයව, භ වයතො අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස…යප.…. 

7. කකුසන්ධසුත්තං 

7. කකුසන්ධස්ස, භික්ඛයව, භ වයතො අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස…යප.…. 

8. යකොණා මනසුත්තං 

8. යකොණා මනස්ස, භික්ඛයව, භ වයතො අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස…යප.…. 
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9. කස්සපසුත්තං 

9. කස්සපස්ස, භික්ඛයව, භ වයතො අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස…යප.…. 

10. ය ොතමසුත්තං 

10. ‘‘පුබ්යබව යම, භික්ඛයව, සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස
යබොධිසත්තස්යසවසයතොඑතදයහොසි–‘කිච්ඡංවතායංයලොයකොආපන්යනො 
ජායතිචජීයතිචමීයතිචචවතිචඋපපජ්ජතිච.අථචපනිමස්සදුක්ඛස්ස
නිස්සරණං නප්පජානාති ජරාමරණස්ස. කුදාස්සු නාම ඉමස්ස දුක්ඛස්ස

නිස්සරණංපඤ්ඤායිස්සති ජරාමරණස්සා’’’ති? 

‘‘තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි– ‘කිම්හිනුයඛොසතිජරාමරණං 

යහොති, කිංපච්චයා ජරාමරණ’න්ති? තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, යයොනියසො

මනසිකාරාඅහුපඤ්ඤායඅභිසමයයො–‘ජාතියායඛොසතිජරාමරණං යහොති, 
ජාතිපච්චයාජරාමරණ’’’න්ති. 

‘‘තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි – ‘කිම්හි නු යඛො සති ජාති 
යහොති…යප.… භයවො… උපාදානං… තණ්හා… යවදනා… ඵස්යසො…

සළායතනං… නාමරූපං… විඤ්ඤාණං… සඞ්ඛාරා යහොන්ති, කිංපච්චයා

සඞ්ඛාරා’ති? තස්සමය්හං, භික්ඛයව, යයොනියසොමනසිකාරාඅහුපඤ්ඤාය

අභිසමයයො – ‘අවිජ්ජාය යඛො සති සඞ්ඛාරා යහොන්ති, අවිජ්ජාපච්චයා
සඞ්ඛාරා’’’ති. 

‘‘ඉති හිදං අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා 
විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො

යහොති. ‘සමුදයයො, සමුදයයො’තියඛොයම, භික්ඛයව, පුබ්යබඅනනුස්සුයතසු

ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි–‘කිම්හිනුයඛොඅසති ජරාමරණං

නයහොති, කිස්සනියරොධාජරාමරණනියරොයධො’ති? තස්සමය්හං, භික්ඛයව, 
යයොනියසො මනසිකාරා අහු පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘ජාතියා යඛො අසති

ජරාමරණංනයහොති, ජාතිනියරොධා ජරාමරණනියරොයධො’’’ති. 

‘‘තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි – ‘කිම්හිනු යඛො අසති ජාතින
යහොති…යප.… භයවො… උපාදානං… තණ්හා… යවදනා… ඵස්යසො… 

සළායතනං… නාමරූපං… විඤ්ඤාණං… සඞ්ඛාරා න යහොන්ති, කිස්ස

නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො’ති? තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, යයොනියසො

මනසිකාරා අහු පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘අවිජ්ජාය යඛො අසතිසඞ්ඛාරාන

යහොන්ති, අවිජ්ජානියරොධාසඞ්ඛාරනියරොයධො’’’ති. 



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

‘‘ඉති හිදං අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; සඞ්ඛාරනියරොධා 
විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

නියරොයධො යහොති. ‘නියරොයධො, නියරොයධො’ති යඛො යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ

අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, 

විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදී’’ති. දසයමො. 

බුද්ධවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

යදසනාවිභඞ් පටිපදාච, 

විපස්සීසිඛීචයවස්සභූ; 

කකුසන්යධොයකොණා මයනොකස්සයපො, 
මහාසකයමුනිචය ොතයමොති. 

2. ආහාරවග්ය ො 

1. ආහාරසුත්තං 

11. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම…යප.… එතදයවොච – ‘‘චත්තායරොයම, 

භික්ඛයව, ආහාරා භූතානං වා සත්තානං ඨිතියා සම්භයවසීනං වා 

අනුග් හාය. කතයම චත්තායරො? කබළීකායරො [කබළිංකායරො (සී. පී.), 

කවළීකායරො (සයා. කං.)] ආහායරො – ඔළාරියකො වා සුඛුයමො වා, ඵස්යසො

දුතියයො, මයනොසඤ්යචතනා තතියා, විඤ්ඤාණං චතුත්ථං. ඉයම යඛො, 

භික්ඛයව, චත්තායරොආහාරාභූතානං වාසත්තානංඨිතියාසම්භයවසීනංවා
අනුග් හාය’’. 

‘‘ඉයම, භික්ඛයව, චත්තායරොආහාරාකිංනිදානාකිංසමුදයා කිංජාතිකා

කිංපභවා? ඉයම චත්තායරො ආහාරා තණ්හානිදානා තණ්හාසමුදයා 

තණ්හාජාතිකාතණ්හාපභවා.තණ්හාචායං, භික්ඛයව, කිංනිදානාකිංසමුදයා

කිංජාතිකා කිංපභවා? තණ්හායවදනානිදානායවදනාසමුදයායවදනාජාතිකා 

යවදනාපභවා. යවදනා චායං, භික්ඛයව, කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා 

කිංපභවා? යවදනා ඵස්සනිදානා ඵස්සසමුදයා ඵස්සජාතිකා ඵස්සපභවා.

ඵස්යසොචායං, භික්ඛයව, කිංනිදායනොකිංසමුදයයොකිංජාතියකොකිංපභයවො? 
ඵස්යසො සළායතනනිදායනො සළායතනසමුදයයො සළායතනජාතියකො

සළායතනපභයවො. සළායතනඤ්චිදං, භික්ඛයව, කිංනිදානං කිංසමුදයං

කිංජාතිකං කිංපභවං? සළායතනං නාමරූපනිදානං නාමරූපසමුදයං 

නාමරූපජාතිකං නාමරූපපභවං. නාමරූපඤ්චිදං, භික්ඛයව, කිංනිදානං

කිංසමුදයං කිංජාතිකං කිංපභවං? නාමරූපං විඤ්ඤාණනිදානං

විඤ්ඤාණසමුදයං විඤ්ඤාණජාතිකං විඤ්ඤාණපභවං. විඤ්ඤාණඤ්චිදං, 

භික්ඛයව, කිංනිදානං කිංසමුදයං කිංජාතිකං කිංපභවං? විඤ්ඤාණං 
සඞ්ඛාරනිදානං සඞ්ඛාරසමුදයං සඞ්ඛාරජාතිකං සඞ්ඛාරපභවං. සඞ්ඛාරා
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චියම, භික්ඛයව, කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා කිංපභවා? සඞ්ඛාරා
අවිජ්ජානිදානාඅවිජ්ජාසමුදයා අවිජ්ජාජාතිකාඅවිජ්ජාපභවා. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා 
විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො

යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; 

සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො …යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති. පඨමං. 

2. යමොළියඵග්ගුනසුත්තං 

12. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ආහාරා
භූතානං වා සත්තානං ඨිතියා සම්භයවසීනං වා අනුග් හාය. කතයම

චත්තායරො? කබළීකායරො ආහායරො – ඔළාරියකො වා සුඛුයමො වා, ඵස්යසො

දුතියයො, මයනොසඤ්යචතනා තතියා, විඤ්ඤාණං චතුත්ථං. ඉයම යඛො, 

භික්ඛයව, චත්තායරොආහාරාභූතානං වාසත්තානංඨිතියාසම්භයවසීනංවා
අනුග් හායා’’ති. 

එවංවුත්යත, ආයස්මායමොළියඵග්ගුයනොභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘යකො

නු යඛො, භන්යත, විඤ්ඤාණාහාරං ආහායරතී’’ති? ‘‘යනො කල්යලො

පඤ්යහො’’තිභ වාඅයවොච– ‘‘‘ආහායරතී’තිඅහංනවදාමි. ‘ආහායරතී’ති

චාහං වයදයයං, තත්රස්ස කල්යලො පඤ්යහො – ‘යකො නු යඛො, භන්යත, 

ආහායරතී’ති? එවං චාහංනවදාමි.එවංමංඅවදන්තංයයොඑවංපුච්යඡයය–

‘කිස්සනුයඛො, භන්යත, විඤ්ඤාණාහායරො’ති, එසකල්යලොපඤ්යහො.තත්ර
කල්ලංයවයයාකරණං–‘විඤ්ඤාණාහායරො ආයතිංපුනබ්භවාභිනිබ්බත්තියා

පච්චයයො, තස්මිංභූයතසතිසළායතනං, සළායතනපච්චයා ඵස්යසො’’’ති. 

‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, ඵුසතී’’ති? ‘‘යනොකල්යලොපඤ්යහො’’තිභ වා 

අයවොච – ‘‘‘ඵුසතී’ති අහං න වදාමි. ‘ඵුසතී’ති චාහං වයදයයං, තත්රස්ස

කල්යලොපඤ්යහො – ‘යකොනුයඛො, භන්යත, ඵුසතී’ති? එවංචාහංනවදාමි.

එවං මං අවදන්තං යයො එවං පුච්යඡයය – ‘කිංපච්චයා නු යඛො, භන්යත, 

ඵස්යසො’ති, එස කල්යලො පඤ්යහො. තත්ර කල්ලං යවයයාකරණං –

‘සළායතනපච්චයාඵස්යසො, ඵස්සපච්චයායවදනා’’’ති. 

‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, යවදයතී’’ති [යවදියතීති (සී.පී.ක.)]? ‘‘යනො
කල්යලො පඤ්යහො’’ති භ වා අයවොච – ‘‘‘යවදයතී’ති අහං න වදාමි.

‘යවදයතී’ති චාහං වයදයයං, තත්රස්ස කල්යලො පඤ්යහො – ‘යකො නු යඛො, 

භන්යත, යවදයතී’ති? එවං චාහං න වදාමි. එවං මං අවදන්තං යයො එවං

පුච්යඡයය – ‘කිංපච්චයා නු යඛො, භන්යත, යවදනා’ති, එස කල්යලො

පඤ්යහො. තත්ර කල්ලං යවයයාකරණං – ‘ඵස්සපච්චයා යවදනා, 
යවදනාපච්චයාතණ්හා’’’ති. 
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‘‘යකො නුයඛො, භන්යත, තසතී’’ති [තණ්හීයතීති(සී.සයා.කං.)]? ‘‘යනො

කල්යලොපඤ්යහො’’තිභ වා අයවොච–‘‘‘තසතී’තිඅහංනවදාමි. ‘තසතී’ති

චාහං වයදයයං, තත්රස්ස කල්යලො පඤ්යහො – ‘යකො නු යඛො, භන්යත, 

තසතී’ති? එවං චාහං න වදාමි. එවං මං අවදන්තං යයො එවං පුච්යඡයය –

‘කිංපච්චයානුයඛො, භන්යත, තණ්හා’ති, එසකල්යලොපඤ්යහො.තත්රකල්ලං

යවයයාකරණං–‘යවදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයාඋපාදාන’’’න්ති. 

‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, උපාදියතී’’ති? ‘‘යනො කල්යලො පඤ්යහො’’ති

භ වා අයවොච–‘‘‘උපාදියතී’තිඅහංනවදාමි.‘උපාදියතී’තිචාහංවයදයයං, 

තත්රස්ස කල්යලො පඤ්යහො – ‘යකො නු යඛො, භන්යත, උපාදියතී’ති? එවං

චාහංනවදාමි.එවංමංඅවදන්තංයයො එවංපුච්යඡයය–‘කිංපච්චයානුයඛො, 

භන්යත, උපාදාන’න්ති, එසකල්යලොපඤ්යහො. තත්රකල්ලංයවයයාකරණං 

– ‘තණ්හාපච්චයා උපාදානං; උපාදානපච්චයා භයවො’ති…යප.…
එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති. 

‘‘ඡන්නං ත්යවව, ඵග්ගුන, ඵස්සායතනානං අයසසවිරා නියරොධා 

ඵස්සනියරොයධො; ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධො; යවදනානියරොධා

තණ්හානියරොයධො; තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා

භවනියරොයධො; භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති.දුතියං. 

3. සමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

13. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා 

බ්රාහ්මණා වා ජරාමරණං නප්පජානන්ති, ජරාමරණසමුදයං නප්පජානන්ති, 

ජරාමරණනියරොධං නප්පජානන්ති, ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං 

නප්පජානන්ති; ජාතිං…යප.… භවං… උපාදානං… තණ්හං… යවදනං…
ඵස්සං… සළායතනං… නාමරූපං… විඤ්ඤාණං… සඞ්ඛායර

නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරසමුදයං නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධං 

නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිංපටිපදංනප්පජානන්ති, න යමයත, 

භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාසමයණසුවාසමණසම්මතාබ්රාහ්මයණසු

වා බ්රාහ්මණසම්මතා; න ච පන යත ආයස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථං වා

බ්රහ්මඤ්ඤත්ථං [බ්රාහ්මඤ්ඤත්ථං (සයා. කං.) යමොග් ල්ලානබයාකරණං
ඔයලොයකතබ්බං] වා දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහරන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ජරාමරණං 

පජානන්ති, ජරාමරණසමුදයං පජානන්ති, ජරාමරණනියරොධං පජානන්ති, 

ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානන්ති; ජාතිං…යප.… භවං…
උපාදානං… තණ්හං… යවදනං… ඵස්සං… සළායතනං… නාමරූපං…
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විඤ්ඤාණං… සඞ්ඛායර පජානන්ති, සඞ්ඛාරසමුදයං පජානන්ති, 

සඞ්ඛාරනියරොධං පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිංපටිපදංපජානන්ති, යත

යඛොයම, භික්ඛයව, සමණාවා බ්රාහ්මණාවාසමයණසුයචවසමණසම්මතා

බ්රාහ්මයණසුචබ්රාහ්මණසම්මතා; යතච පනායස්මන්යතොසාමඤ්ඤත්ථඤ්ච
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්චදිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති.තතියං. 

4. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

14. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා

බ්රාහ්මණා වා ඉයම ධම්යම නප්පජානන්ති, ඉයමසං ධම්මානං සමුදයං

නප්පජානන්ති, ඉයමසං ධම්මානං නියරොධං නප්පජානන්ති, ඉයමසං

ධම්මානං නියරොධ ාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති, කතයම ධම්යම 

නප්පජානන්ති, කතයමසං ධම්මානං සමුදයං නප්පජානන්ති, කතයමසං

ධම්මානං නියරොධං නප්පජානන්ති, කතයමසං ධම්මානං නියරොධ ාමිනිං

පටිපදංනප්පජානන්ති’’? 

‘‘ජරාමරණං නප්පජානන්ති, ජරාමරණසමුදයං නප්පජානන්ති, 

ජරාමරණනියරොධං නප්පජානන්ති, ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං

නප්පජානන්ති; ජාතිං…යප.… භවං… උපාදානං… තණ්හං… යවදනං…
ඵස්සං… සළායතනං… නාමරූපං… විඤ්ඤාණං… සඞ්ඛායර 

නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරසමුදයං නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධං

නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිංපටිපදංනප්පජානන්ති.ඉයමධම්යම

නප්පජානන්ති, ඉයමසං ධම්මානංසමුදයංනප්පජානන්ති, ඉයමසංධම්මානං 

නියරොධං නප්පජානන්ති, ඉයමසං ධම්මානං නියරොධ ාමිනිං පටිපදං

නප්පජානන්ති.නයමයත, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාසමයණසුවා

සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු වා බ්රාහ්මණසම්මතා, න ච පන යත
ආයස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථං වා බ්රහ්මඤ්ඤත්ථං වා දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉයම ධම්යම

පජානන්ති, ඉයමසං ධම්මානං සමුදයං පජානන්ති, ඉයමසං ධම්මානං 

නියරොධංපජානන්ති, ඉයමසංධම්මානංනියරොධ ාමිනිං පටිපදංපජානන්ති, 

කතයම ධම්යම පජානන්ති, කතයමසං ධම්මානං සමුදයං පජානන්ති, 

කතයමසං ධම්මානං නියරොධං පජානන්ති, කතයමසං ධම්මානං

නියරොධ ාමිනිංපටිපදං පජානන්ති? 

‘‘ජරාමරණං පජානන්ති, ජරාමරණසමුදයං පජානන්ති, 

ජරාමරණනියරොධං පජානන්ති, ජරාමරණනියරොධ ාමිනිංපටිපදංපජානන්ති; 
ජාතිං…යප.… භවං… උපාදානං… තණ්හං… යවදනං… ඵස්සං…

සළායතනං… නාමරූපං… විඤ්ඤාණං… සඞ්ඛායර පජානන්ති, 
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සඞ්ඛාරසමුදයං පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධං පජානන්ති, 

සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිංපටිපදංපජානන්ති.ඉයම ධම්යමපජානන්ති, ඉයමසං

ධම්මානං සමුදයං පජානන්ති, ඉයමසං ධම්මානං නියරොධං පජානන්ති, 

ඉයමසං ධම්මානං නියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානන්ති. යත යඛො යම, 

භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු යචව සමණසම්මතා, 
බ්රාහ්මයණසුච බ්රාහ්මණසම්මතා.යතචපනායස්මන්යතොසාමඤ්ඤත්ථඤ්ච
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච දිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති. චතුත්ථං. 

5. කච්චානය ොත්තසුත්තං 

15. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො ආයස්මා කච්චානය ොත්යතො යයන

භ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාකච්චානය ොත්යතොභ වන්තං

එතදයවොච– ‘‘‘සම්මාදිට්ඨිසම්මාදිට්ඨී’ති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතානු

යඛො, භන්යත, සම්මාදිට්ඨියහොතී’’ති? 

‘‘ද්වයනිස්සියතො ඛ්වායං, කච්චාන, යලොයකො යයභුයයයන –

අත්ථිතඤ්යචව නත්ථිතඤ්ච. යලොකසමුදයං යඛො, කච්චාන, යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො යා යලොයක නත්ථිතා සා න යහොති.

යලොකනියරොධං යඛො, කච්චාන, යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො යා
යලොයක අත්ථිතා සා න යහොති. උපයුපාදානාභිනියවසවිනිබන්යධො 

[උපායුපාදානාභිනියවසවිනිබන්යධො (සී. සයා. කං. පී.)] ඛ්වායං, කච්චාන, 
යලොයකො යයභුයයයන. තඤ්චායං උපයුපාදානං යචතයසො අධිට්ඨානං
අභිනියවසානුසයං න උයපති න උපාදියති නාධිට්ඨාති – ‘අත්තා යම’ති. 

‘දුක්ඛයමවඋප්පජ්ජමානං උප්පජ්ජති, දුක්ඛංනිරුජ්ඣමානං නිරුජ්ඣතී’ති
න කඞ්ඛති න විචිකිච්ඡති අපරපච්චයා ඤාණයමවස්ස එත්ථ යහොති. 

එත්තාවතායඛො, කච්චාන, සම්මාදිට්ඨියහොති. 

‘‘‘සබ්බංඅත්ථී’තියඛො, කච්චාන, අයයමයකොඅන්යතො.‘සබ්බං නත්ථී’ති

අයං දුතියයො අන්යතො. එයත යත, කච්චාන, උයභො අන්යත අනුප ම්ම

මජ්යඣන තථා යතො ධම්මං යදයසති – ‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; 
සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා

සඞ්ඛාරනියරොයධො; සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.…
එවයමතස්ස යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’’ති.පඤ්චමං. 

6. ධම්මකථිකසුත්තං 

16. සාවත්ථියං …යප.… අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච –
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‘‘‘ධම්මකථියකො ධම්මකථියකො’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, 

භන්යත, ධම්මකථියකොයහොතී’’ති? 

‘‘ජරාමරණස්ස යච භික්ඛු නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය ධම්මං 

යදයසති, ‘ධම්මකථියකො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය. ජරාමරණස්ස යච භික්ඛු

නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති, 

‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය. ජරාමරණස්ස යච

භික්ඛු නිබ්බිදා විරා ා නියරොධා අනුපාදාවිමුත්යතො යහොති, 

‘දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතොභික්ඛූ’තිඅලංවචනාය. 

‘‘ජාතියා යච භික්ඛු…යප.… භවස්ස යච භික්ඛු… උපාදානස්ස යච 
භික්ඛු… තණ්හාය යච භික්ඛු… යවදනාය යච භික්ඛු… ඵස්සස්ස යච
භික්ඛු… සළායතනස්ස යච භික්ඛු… නාමරූපස්ස යච භික්ඛු…
විඤ්ඤාණස්ස යච භික්ඛු… සඞ්ඛාරානං යච භික්ඛු… අවිජ්ජාය යච භික්ඛු

නිබ්බිදායවිරා ායනියරොධායධම්මංයදයසති, ‘ධම්මකථියකොභික්ඛූ’තිඅලං
වචනාය. අවිජ්ජාය යච භික්ඛු නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො

යහොති, ‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය. අවිජ්ජාය යච

භික්ඛු නිබ්බිදා විරා ා නියරොධා අනුපාදාවිමුත්යතො යහොති, 

‘දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතොභික්ඛූ’තිඅලංවචනායා’’ති. 

7. අයචලකස්සපසුත්තං 

17. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. අථ යඛො භ වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදායරාජ හංපිණ්ඩායපාවිසි.අද්දසා යඛොඅයචයලොකස්සයපො 

භ වන්තං දූරයතොව ආ ච්ඡන්තං. දිස්වාන යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො අයචයලො
කස්සයපො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘පුච්යඡයයාම මයං භවන්තං ය ොතමං

කඤ්චියදව [කිඤ්චියදව (ක.)] යදසං, සයච යනො භවං ය ොතයමො ඔකාසං
කයරොති පඤ්හස්සයවයයාකරණායා’’ති. 

‘‘අකායලො යඛො තාව, කස්සප, පඤ්හස්ස; අන්තරඝරං පවිට්ඨම්හා’’ති. 
දුතියම්පියඛොඅයචයලොකස්සයපොභ වන්තංඑතදයවොච‘‘පුච්යඡයයාමමයං

භවන්තං ය ොතමං කඤ්චියදව යදසං, සයච යනො භවං ය ොතයමො ඔකාසං

කයරොති පඤ්හස්ස යවයයාකරණායා’’ති. ‘‘අකායලො යඛො තාව, කස්සප, 

පඤ්හස්ස; අන්තරඝරං පවිට්ඨම්හා’’ති. තතියම්පි යඛො අයචයලො

කස්සයපො…යප.… අන්තරඝරං පවිට්ඨම්හාති. එවං වුත්යත, අයචයලො
කස්සයපො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘න යඛො පන මයං භවන්තං ය ොතමං

බහුයදවපුච්ඡිතුකාමා’’ති.‘‘පුච්ඡ, කස්සප, යදාකඞ්ඛසී’’ති. 
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‘‘කිං නු යඛො, යභො ය ොතම, ‘සයංකතං දුක්ඛ’න්ති? ‘මා යහවං, 

කස්සපා’ති භ වා අයවොච. ‘කිං පන, යභො ය ොතම, පරංකතං දුක්ඛ’න්ති? 

‘මා යහවං, කස්සපා’ති භ වා අයවොච. ‘කිං නු යඛො, යභො ය ොතම, 

සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච දුක්ඛ’න්ති? ‘මා යහවං, කස්සපා’ති භ වා

අයවොච.‘කිං පනයභොය ොතම, අසයංකාරං අපරංකාරංඅධිච්චසමුප්පන්නං

දුක්ඛ’න්ති? ‘මා යහවං, කස්සපා’ති භ වා අයවොච. ‘කිං නු යඛො, යභො

ය ොතම, නත්ථි දුක්ඛ’න්ති? ‘න යඛො, කස්සප, නත්ථි දුක්ඛං. අත්ථි යඛො, 

කස්සප, දුක්ඛ’න්ති. ‘යතන හි භවං ය ොතයමො දුක්ඛං න ජානාති, න 

පස්සතී’ති. ‘න ඛ්වාහං, කස්සප, දුක්ඛං න ජානාමි, න පස්සාමි. ජානාමි

ඛ්වාහං, කස්සප, දුක්ඛං; පස්සාමිඛ්වාහං, කස්සප, දුක්ඛ’’’න්ති. 

‘‘කිනුයඛො, යභොය ොතම, ‘සයංකතංදුක්ඛ’න්තිඉතිපුට්යඨොසමායනො 

‘මායහවං, කස්සපා’තිවයදසි.‘කිංපන, යභොය ොතම, පරංකතංදුක්ඛ’න්ති

ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘මා යහවං, කස්සපා’ති වයදසි. ‘කිං නු යඛො, යභො

ය ොතම, සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච දුක්ඛ’න්ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘මා

යහවං, කස්සපා’තිවයදසි. ‘කිංපන, යභොය ොතම, අසයංකාරංඅපරංකාරං

අධිච්චසමුප්පන්නංදුක්ඛ’න්තිඉතිපුට්යඨො සමායනො‘මායහවං, කස්සපා’ති

වයදසි.‘කිංනුයඛො, යභොය ොතම, නත්ථිදුක්ඛ’න්තිඉති පුට්යඨොසමායනො

‘න යඛො, කස්සප, නත්ථි දුක්ඛං, අත්ථි යඛො, කස්සප, දුක්ඛ’න්ති වයදසි.
‘යතන හි භවං ය ොතයමො දුක්ඛං න ජානාති න පස්සතී’ති ඉති පුට්යඨො

සමායනො‘නඛ්වාහං, කස්සප, දුක්ඛංනජානාමිනපස්සාමි.ජානාමිඛ්වාහං, 

කස්සප, දුක්ඛං; පස්සාමි ඛ්වාහං, කස්සප, දුක්ඛ’න්ති වයදසි. ආචික්ඛතු ච 

[අයංචකායරොසී.යපොත්ථයකනත්ථි] යම, භන්යත, භ වාදුක්ඛං. යදයසතු

ච [අයංචකායරොසී.යපොත්ථයකනත්ථි] යම, භන්යත, භ වාදුක්ඛ’’න්ති. 

‘‘‘යසො කයරොති යසො පටිසංයවදයතී’ති [පටිසංයවදියතීති (සී. පී. ක.)] 

යඛො, කස්සප, ආදියතොසයතො ‘සයංකතංදුක්ඛ’න්තිඉතිවදංසස්සතං එතං

පයරති. ‘අඤ්යඤො කයරොති අඤ්යඤො පටිසංයවදයතී’ති යඛො, කස්සප, 

යවදනාභිතුන්නස්ස සයතො ‘පරංකතං දුක්ඛ’න්ති ඉති වදං උච්යඡදං එතං

පයරති.එයතයත, කස්සප, උයභොඅන්යතඅනුප ම්මමජ්යඣනතථා යතො

ධම්මං යදයසති – ‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා
විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො

යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; 
සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො යහොතී’’’ති. 

එවං වුත්යත, අයචයලො කස්සයපො භ වන්තං එතදයවොච –

‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, භන්යත, 

නික්කුජ්ජිතංවා උක්කුජ්යජයය…යප.…චක්ඛුමන්යතොරූපානිදක්ඛන්තීති; 

එවයමවංභ වතාඅයනකපරියායයන ධම්යමොපකාසියතො.එසාහං, භන්යත, 
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භ වන්තංසරණං ච්ඡාමිධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.ලයභයයාහං, භන්යත, 

භ වයතොසන්තියකපබ්බජ්ජං, ලයභයයං උපසම්පද’’න්ති. 

‘‘යයො යඛො, කස්සප, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය 

ආකඞ්ඛතිපබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛතිඋපසම්පදං, යසොචත්තායරොමායසපරිවසති.

චතුන්නං මාසානං අච්චයයන [අච්චයයන පරිවුට්ඨපරිවාසං (සයා. කං. පී. 

ක.)] (පරිවුත්ථපරිවාසං) ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ [භික්ඛූ ආකඞ්ඛමානා (සයා.
කං. පී. ක.)] පබ්බායජන්ති උපසම්පායදන්ති භික්ඛුභාවාය. අපි ච මයා
පුග් ලයවමත්තතාවිදිතා’’ති. 

‘‘සයච, භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබො ඉමස්මිංධම්මවිනයයආකඞ්ඛති

පබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛති උපසම්පදං, චත්තායරො මායස පරිවසති. චතුන්නං

මාසානං අච්චයයන [අච්චයයන පරිවුට්ඨපරිවාසං (සයා. කං. පී. ක.)] 

(පරිවුත්ථපරිවාසං)ආරද්ධචිත්තාභික්ඛූ [භික්ඛූආකඞ්ඛමානා(සයා.කං.පී.
ක.)] පබ්බායජන්ති උපසම්පායදන්ති භික්ඛුභාවාය. අහං චත්තාරි වස්සානි

පරිවසිස්සාමි, චතුන්නං වස්සානං අච්චයයන [අච්චයයන පරිවුට්ඨපරිවාසං

(සයා. කං. පී. ක.)] (පරිවුත්ථපරිවාසං) ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ පබ්බායජන්තු
උපසම්පායදන්තු භික්ඛුභාවායා’’ති. 

අලත්ථයඛොඅයචයලොකස්සයපොභ වයතොසන්තියකපබ්බජ්ජං, අලත්ථ 
උපසම්පදං.අචිරූපසම්පන්යනොචපනායස්මාකස්සයපොඑයකොවූපකට්යඨො
අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය 

කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජවිහාසි.‘‘ඛීණාජාතිවුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො ච පනායස්මා කස්සයපො
අරහතංඅයහොසීති.සත්තමං. 

8. තිම්බරුකසුත්තං 

18. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො තිම්බරුයකො පරිබ්බාජයකො යයන 

භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොතිම්බරුයකො පරිබ්බාජයකොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘‘කිං නු යඛො, යභො ය ොතම, සයංකතං සුඛදුක්ඛ’න්ති? ‘මා යහවං, 

තිම්බරුකා’ති භ වා අයවොච. ‘කිං පන, යභො ය ොතම, පරංකතං

සුඛදුක්ඛ’න්ති? ‘මායහවං, තිම්බරුකා’තිභ වාඅයවොච.‘කිංනුයඛො, යභො

ය ොතම, සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච සුඛදුක්ඛ’න්ති? ‘මා යහවං, 

තිම්බරුකා’ති භ වා අයවොච. ‘කිං පන, යභො ය ොතම, අසයංකාරං 

අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛ’න්ති? ‘මා යහවං, තිම්බරුකා’ති



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 
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භ වා අයවොච. ‘කිංනුයඛො, යභොය ොතම, නත්ථිසුඛදුක්ඛ’න්ති? ‘නයඛො, 

තිම්බරුක, නත්ථිසුඛදුක්ඛං; අත්ථියඛො, තිම්බරුක, සුඛදුක්ඛ’න්ති.‘යතනහි

භවං ය ොතයමොසුඛදුක්ඛංනජානාති, නපස්සතී’ති? ‘නඛ්වාහං, තිම්බරුක, 

සුඛදුක්ඛං න ජානාමි, න පස්සාමි. ජානාමි ඛ්වාහං, තිම්බරුක, සුඛදුක්ඛං; 

පස්සාමිඛ්වාහං, තිම්බරුක, සුඛදුක්ඛ’’’න්ති. 

‘‘‘කිං නු යඛො, යභො ය ොතම, සයංකතං සුඛදුක්ඛ’න්ති ඉති පුට්යඨො

සමායනො‘මායහවං, තිම්බරුකා’තිවයදසි.‘කිං පන, යභොය ොතම, පරංකතං

සුඛදුක්ඛ’න්තිඉතිපුට්යඨොසමායනො ‘මා යහවං, තිම්බරුකා’තිවයදසි. ‘කිං

නුයඛො, යභොය ොතම, සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්චසුඛදුක්ඛ’න්තිඉතිපුට්යඨො

සමායනො ‘මා යහවං, තිම්බරුකා’ති වයදසි. ‘කිං පන, යභො ය ොතම, 
අසයංකාරං අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛ’න්ති ඉති පුට්යඨො 

සමායනො ‘මා යහවං, තිම්බරුකා’ති වයදසි. ‘කිං නු යඛො, යභො ය ොතම, 

නත්ථි සුඛදුක්ඛ’න්ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘න යඛො, තිම්බරුක, නත්ථි

සුඛදුක්ඛං; අත්ථි යඛො, තිම්බරුක, සුඛදුක්ඛ’න්ති වයදසි. ‘යතන හි භවං

ය ොතයමො සුඛදුක්ඛං න ජානාති, න පස්සතී’ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘න

ඛ්වාහං, තිම්බරුක, සුඛදුක්ඛං න ජානාමි, න පස්සාමි. ජානාමි ඛ්වාහං, 

තිම්බරුක, සුඛදුක්ඛං; පස්සාමි ඛ්වාහං, තිම්බරුක, සුඛදුක්ඛ’න්ති වයදසි.
ආචික්ඛතුචයම භවංය ොතයමොසුඛදුක්ඛං.යදයසතුචයමභවංය ොතයමො 
සුඛදුක්ඛ’’න්ති. 

‘‘‘සා යවදනා, යසො යවදයතී’ති යඛො, තිම්බරුක, ආදියතො සයතො

‘සයංකතං සුඛදුක්ඛ’න්ති එවම්පාහංන වදාමි. ‘අඤ්ඤා යවදනා, අඤ්යඤො

යවදයතී’ති යඛො, තිම්බරුක, යවදනාභිතුන්නස්ස සයතො ‘පරංකතං

සුඛදුක්ඛ’න්ති එවම්පාහං න වදාමි. එයත යත, තිම්බරුක, උයභො අන්යත
අනුප ම්ම මජ්යඣන තථා යතො ධම්මං යදයසති – ‘අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා 

සඞ්ඛාරනියරොයධො; සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.…
එවයමතස්සයකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’’ති. 

එවං වුත්යත, තිම්බරුයකො පරිබ්බාජයකො භ වන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.… එසාහං භවන්තං ය ොතමං සරණං
 ච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු
අජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං  ත’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. බාලපණ්ඩිතසුත්තං 

19. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අවිජ්ජානීවරණස්ස, භික්ඛයව, 
බාලස්ස තණ්හාය සම්පයුත්තස්ස එවමයං කායයො සමුදා යතො. ඉති 

අයඤ්යචව කායයො බහිද්ධා ච නාමරූපං, ඉත්යථතං ද්වයං, ද්වයං පටිච්ච
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ඵස්යසො සයළවායතනානි [සළායතනානි (ක.)], යයහි ඵුට්යඨො බායලො
සුඛදුක්ඛංපටිසංයවදයතිඑයතසංවාඅඤ්ඤතයරන’’. 

‘‘අවිජ්ජානීවරණස්ස, භික්ඛයව, පණ්ඩිතස්ස තණ්හාය සම්පයුත්තස්ස

එවමයංකායයොසමුදා යතො.ඉතිඅයඤ්යචවකායයොබහිද්ධාචනාමරූපං, 

ඉත්යථතං ද්වයං, ද්වයං පටිච්ච ඵස්යසො සයළවායතනානි, යයහි ඵුට්යඨො
පණ්ඩියතො සුඛදුක්ඛංපටිසංයවදයතිඑයතසංවාඅඤ්ඤතයරන’’. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යකොවියසයසොයකො අධිප්පයායසො [අධිප්පායයො(සී.පී.

ක.), අධිප්පායයසො(සයා.කං.) අධි+ප+යසු+ණ+සී=අධිප්පයායසො] කිං

නානාකරණං පණ්ඩිතස්ස බායලනා’’ති? ‘‘භ වංමූලකා යනො, භන්යත, 

ධම්මා, භ වංයනත්තිකා, භ වංපටිසරණා. සාධු වත, භන්යත, 
භ වන්තංයයවපටිභාතුඑතස්සභාසිතස්සඅත්යථො.භ වයතොසුත්වාභික්ඛූ 

ධායරස්සන්තී’’ති. 

‘‘යතන හි, භික්ඛයව, සුණාථ, සාධුකං මනසිකයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘යාය ච, භික්ඛයව, අවිජ්ජාය නිවුතස්ස බාලස්ස යාය ච තණ්හාය 

සම්පයුත්තස්සඅයංකායයොසමුදා යතො, සායචවඅවිජ්ජාබාලස්සඅප්පහීනා

සා ච තණ්හා අපරික්ඛීණා. තං කිස්ස යහතු? න, භික්ඛයව, බායලො අචරි
බ්රහ්මචරියංසම්මා දුක්ඛක්ඛයාය.තස්මාබායලොකායස්සයභදාකායූපය ො

යහොති, යසො කායූපය ො සමායනො න පරිමුච්චති ජාතියා ජරාමරයණන
යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි. න පරිමුච්චති
දුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘යාය ච, භික්ඛයව, අවිජ්ජායනිවුතස්ස පණ්ඩිතස්ස යාය ච තණ්හාය

සම්පයුත්තස්ස අයං කායයො සමුදා යතො, සා යචව අවිජ්ජා පණ්ඩිතස්ස

පහීනා, සා ච තණ්හා පරික්ඛීණා. තං කිස්ස යහතු? අචරි, භික්ඛයව, 
පණ්ඩියතො බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය. තස්මා පණ්ඩියතො කායස්ස
යභදානකායූපය ො යහොති. යසො අකායූපය ො සමායනො පරිමුච්චතිජාතියා
ජරාමරයණනයසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි.

පරිමුච්චති දුක්ඛස්මාති වදාමි. අයං යඛො, භික්ඛයව, වියසයසො, අයං

අධිප්පයායසො, ඉදං නානාකරණං පණ්ඩිතස්ස බායලන යදිදං
බ්රහ්මචරියවායසො’’ති. නවමං. 

10. පච්චයසුත්තං 

20. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘පටිච්චසමුප්පාදඤ්ච යවො, භික්ඛයව, 

යදයසස්සාමි පටිච්චසමුප්පන්යන ච ධම්යම. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි
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කයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භ වයතො
පච්චස්යසොසුං.භ වා එතදයවොච– 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පටිච්චසමුප්පායදො? ජාතිපච්චයා, භික්ඛයව, 

ජරාමරණං.උප්පාදා වාතථා තානංඅනුප්පාදා වාතථා තානං, ඨිතාවසා
ධාතු ධම්මට්ඨිතතා ධම්මනියාමතා ඉදප්පච්චයතා. තං තථා යතො
අභිසම්බුජ්ඣති අභිසයමති. අභිසම්බුජ්ඣිත්වා අභිසයමත්වා ආචික්ඛති
යදයසති පඤ්ඤායපති පට්ඨයපති විවරති විභජති උත්තානීකයරොති.

‘පස්සථා’තිචාහ–‘ජාතිපච්චයා, භික්ඛයව, ජරාමරණං’’’. 

‘‘භවපච්චයා, භික්ඛයව, ජාති…යප.… උපාදානපච්චයා, භික්ඛයව, 

භයවො… තණ්හාපච්චයා, භික්ඛයව, උපාදානං…යවදනාපච්චයා, භික්ඛයව, 

තණ්හා…ඵස්සපච්චයා, භික්ඛයව, යවදනා…සළායතනපච්චයා, භික්ඛයව, 

ඵස්යසො… නාමරූපපච්චයා, භික්ඛයව, සළායතනං… විඤ්ඤාණපච්චයා, 

භික්ඛයව, නාමරූපං… සඞ්ඛාරපච්චයා, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං…

අවිජ්ජාපච්චයා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා උප්පාදා වා තථා තානං අනුප්පාදා වා

තථා තානං, ඨිතාවසාධාතුධම්මට්ඨිතතාධම්මනියාමතාඉදප්පච්චයතා.තං

තථා යතො අභිසම්බුජ්ඣති අභිසයමති. අභිසම්බුජ්ඣිත්වා අභිසයමත්වා 
ආචික්ඛති යදයසති පඤ්ඤායපති පට්ඨයපති විවරති විභජති 

උත්තානීකයරොති. ‘පස්සථා’ති චාහ ‘අවිජ්ජාපච්චයා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා’.

ඉතියඛො, භික්ඛයව, යාතත්රතථතාඅවිතථතාඅනඤ්ඤථතාඉදප්පච්චයතා–

අයංවුච්චති, භික්ඛයව, පටිච්චසමුප්පායදො. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, පටිච්චසමුප්පන්නා ධම්මා? ජරාමරණං, 

භික්ඛයව, අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං

විරා ධම්මං නියරොධධම්මං. ජාති, භික්ඛයව, අනිච්චා සඞ්ඛතා

පටිච්චසමුප්පන්නා ඛයධම්මාවයධම්මාවිරා ධම්මානියරොධධම්මා.භයවො, 

භික්ඛයව, අනිච්යචොසඞ්ඛයතොපටිච්චසමුප්පන්යනොඛයධම්යමොවයධම්යමො

විරා ධම්යමො නියරොධධම්යමො. උපාදානං භික්ඛයව…යප.… තණ්හා, 

භික්ඛයව… යවදනා, භික්ඛයව… ඵස්යසො, භික්ඛයව… සළායතනං, 

භික්ඛයව… නාමරූපං, භික්ඛයව… විඤ්ඤාණං, භික්ඛයව… සඞ්ඛාරා, 

භික්ඛයව… අවිජ්ජා, භික්ඛයව, අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා 

ඛයධම්මාවයධම්මාවිරා ධම්මානියරොධධම්මා.ඉයමවුච්චන්ති, භික්ඛයව, 

පටිච්චසමුප්පන්නාධම්මා. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ‘අයඤ්ච පටිච්චසමුප්පායදො, 
ඉයම ච පටිච්චසමුප්පන්නා ධම්මා’ යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨා

යහොන්ති, යසො වතපුබ්බන්තංවාපටිධාවිස්සති–‘අයහොසිංනුයඛොඅහං [නු

ඛ්වාහං (සයා. කං. පී. ක.)] අතීතමද්ධානං, නනු යඛො අයහොසිං

අතීතමද්ධානං, කිංනුයඛො අයහොසිංඅතීතමද්ධානං, කථංනුයඛොඅයහොසිං
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අතීතමද්ධානං, කිං හුත්වා කිං අයහොසිං නු යඛො අහං අතීතමද්ධාන’න්ති; 

අපරන්තංවාඋපධාවිස්සති [අපධාවිස්සති (ක.)] – ‘භවිස්සාමිනුයඛොඅහං

අනා තමද්ධානං, නනු යඛො භවිස්සාමි අනා තමද්ධානං, කිං නු යඛො

භවිස්සාමි අනා තමද්ධානං, කථංනුයඛොභවිස්සාමිඅනා තමද්ධානං, කිං

හුත්වා කිං භවිස්සාමි නු යඛො අහං අනා තමද්ධාන’න්ති; එතරහි වා

පච්චුප්පන්නංඅද්ධානංඅජ්ඣත්තංකථංකථී භවිස්සති– ‘අහංනුයඛොස්මි, 

යනොනුයඛොස්මි, කිංනුයඛොස්මි, කථංනුයඛොස්මි, අයං නුයඛොසත්යතො

කුයතොආ යතො, යසොකුහිං මිස්සතී’ති–යනතංඨානංවිජ්ජති.තංකිස්ස 

යහතු? තථාහි, භික්ඛයව, අරියසාවකස්සඅයඤ්චපටිච්චසමුප්පායදොඉයමච 
පටිච්චසමුප්පන්නාධම්මායථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨා’’ති.දසමං. 

ආහාරවග්ය ොදුතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

ආහාරංඵග්ගුයනොයචව, ද්යවචසමණබ්රාහ්මණා; 

කච්චානය ොත්යතොධම්මකථිකං, අයචලංතිම්බරුයකනච; 

බාලපණ්ඩිතයතොයචව, දසයමොපච්චයයනචාති. 

3. දසබලවග්ය ො 

1. දසබලසුත්තං 

21. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දසබලසමන්නා යතො, භික්ඛයව, 

තථා යතොචතූහිච යවසාරජ්යජහිසමන්නා යතොආසභංඨානංපටිජානාති, 

පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ්මචක්කං පවත්යතති – ඉති රූපං ඉතිරූපස්ස

සමුදයයො ඉතිරූපස්සඅත්ථඞ් යමො, ඉතියවදනාඉතියවදනායසමුදයයොඉති

යවදනායඅත්ථඞ් යමො, ඉති සඤ්ඤාඉතිසඤ්ඤායසමුදයයොඉතිසඤ්ඤාය

අත්ථඞ් යමො, ඉති සඞ්ඛාරා ඉති සඞ්ඛාරානං සමුදයයො ඉති සඞ්ඛාරානං

අත්ථඞ් යමො, ඉති විඤ්ඤාණං ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුදයයො ඉති 

විඤ්ඤාණස්සඅත්ථඞ් යමො.ඉතිඉමස්මිංසතිඉදංයහොති, ඉමස්සුප්පාදාඉදං 

උප්පජ්ජති.ඉමස්මිංඅසතිඉදංනයහොති, ඉමස්සනියරොධාඉදංනිරුජ්ඣති.

යදිදං අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.…
එවයමතස්සයකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති.අවිජ්ජායත්යවව

අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; සඞ්ඛාරනියරොධා
විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
නියරොයධො යහොතී’’ති.පඨමං. 

2. දුතියදසබලසුත්තං 

22. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දසබලසමන්නා යතො, භික්ඛයව, 

තථා යතොචතූහිචයවසාරජ්යජහිසමන්නා යතොආසභංඨානංපටිජානාති, 

පරිසාසුසීහනාදං නදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතත්ති–‘ඉතිරූපංඉතිරූපස්ස
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සමුදයයොඉතිරූපස්ස අත්ථඞ් යමො, ඉතියවදනාඉතියවදනායසමුදයයොඉති

යවදනාය අත්ථඞ් යමො, ඉතිසඤ්ඤාඉතිසඤ්ඤායසමුදයයොඉතිසඤ්ඤාය 

අත්ථඞ් යමො, ඉති සඞ්ඛාරා ඉති සඞ්ඛාරානං සමුදයයො ඉති සඞ්ඛාරානං

අත්ථඞ් යමො, ඉති විඤ්ඤාණං ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුදයයො ඉති

විඤ්ඤාණස්සඅත්ථඞ් යමො.ඉතිඉමස්මිංසති ඉදංයහොති, ඉමස්සුප්පාදාඉදං

උප්පජ්ජති; ඉමස්මිංඅසතිඉදංනයහොතිඉමස්සනියරොධා ඉදංනිරුජ්ඣති.

යදිදං අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.… 
එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති.අවිජ්ජාය ත්යවව

අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; සඞ්ඛාරනියරොධා
විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
නියරොයධොයහොති’’’. 

‘‘එවං ස්වාක්ඛායතො, භික්ඛයව, මයා ධම්යමො උත්තායනො විවයටො 

පකාසියතො ඡින්නපියලොතියකො. එවං ස්වාක්ඛායත යඛො, භික්ඛයව, මයා
ධම්යම උත්තායන විවයට පකාසියත ඡින්නපියලොතියක අලයමව
සද්ධාපබ්බජියතනකුලපුත්යතනවීරියංආරභිතුං–‘කාමං තයචොචන්හාරු 

[නහාරු (සී. සයා. කං. පී.)] ච අට්ඨි ච අවසිස්සතු, සරීයර උපසුස්සතු 

[අවසුස්සතුම. නි.2.184] මංසයලොහිතං.යංතංපුරිසථායමනපුරිසවීරියයන

පුරිසපරක්කයමන පත්තබ්බං, න තං අපාපුණිත්වා වීරියස්ස සණ්ඨානං
භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘දුක්ඛං, භික්ඛයව, කුසීයතොවිහරති යවොකිණ්යණොපාපයකහිඅකුසයලහි

ධම්යමහි, මහන්තඤ්චසදත්ථංපරිහායපති.ආරද්ධවීරියයො චයඛො, භික්ඛයව, 

සුඛං විහරති පවිවිත්යතො පාපයකහි අකුසයලහි ධම්යමහි, මහන්තඤ්ච 

සදත්ථංපරිපූයරති.න, භික්ඛයව, හීයනන අග් ස්සපත්තියහොති. අග්ය න

ච යඛො, භික්ඛයව, අග් ස්ස පත්ති යහොති. මණ්ඩයපයයමිදං, භික්ඛයව, 

බ්රහ්මචරියං, සත්ථා සම්මුඛීභූයතො. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, වීරියං ආරභථ 

අප්පත්තස්සපත්තියා, අනධි තස්සඅධි මාය, අසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය.
‘එවං යනො අයං අම්හාකං පබ්බජ්ජා අවඤ්ඣා භවිස්සති සඵලා සඋද්රයා.

යයසඤ්ච [යයසං(සී.සයා.කං.), යයසංහි(පී.ක.)] මයංපරිභුඤ්ජාම චීවර-
පිණ්ඩපාතයසනාසන-ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං යතසං යත කාරා

අම්යහසු මහප්ඵලා භවිස්සන්ති මහානිසංසා’ති – එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 

සික්ඛිතබ්බං. අත්තත්ථං වා හි, භික්ඛයව, සම්පස්සමායනන අලයමව

අප්පමායදන සම්පායදතුං; පරත්ථං වා හි, භික්ඛයව, සම්පස්සමායනන

අලයමව අප්පමායදන සම්පායදතුං; උභයත්ථං වා හි, භික්ඛයව, 
සම්පස්සමායනනඅලයමවඅප්පමායදනසම්පායදතු’’න්ති.දුතියං. 

3. උපනිසසුත්තං 

23. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ජානයතො අහං, භික්ඛයව, පස්සයතො 

ආසවානංඛයංවදාමි, යනොඅජානයතොයනොඅපස්සයතො.කිඤ්ච, භික්ඛයව, 
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ජානයතො කිං පස්සයතො ආසවානං ඛයයො යහොති? ඉති රූපං ඉති රූපස්ස

සමුදයයො ඉතිරූපස්ස අත්ථඞ් යමො, ඉති යවදනා…යප.… ඉති සඤ්ඤා…
ඉති සඞ්ඛාරා… ඉති විඤ්ඤාණං ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුදයයො ඉති

විඤ්ඤාණස්සඅත්ථඞ් යමොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, ජානයතොඑවං පස්සයතො
ආසවානංඛයයොයහොති’’. 

‘‘යම්පිස්ස තං, භික්ඛයව, ඛයස්මිං ඛයයඤ්ඤාණං, තම්පි සඋපනිසං

වදාමි, යනො අනුපනිසං. කා ච, භික්ඛයව, ඛයයඤාණස්ස උපනිසා? 

‘විමුත්තී’තිස්ස වචනීයං. විමුත්තිම්පාහං [විමුත්තිම්පහං (සී. සයා. කං.)], 

භික්ඛයව, සඋපනිසං වදාමි, යනො අනුපනිසං. කා ච, භික්ඛයව, විමුත්තියා 

උපනිසා? ‘විරාය ො’තිස්ස වචනීයං. විරා ම්පාහං, භික්ඛයව, සඋපනිසං

වදාමි, යනොඅනුපනිසං.කාච, භික්ඛයව, විරා ස්සඋපනිසා? ‘නිබ්බිදා’තිස්ස

වචනීයං.නිබ්බිදම්පාහං, භික්ඛයව, සඋපනිසංවදාමි, යනොඅනුපනිසං.කාච, 

භික්ඛයව, නිබ්බිදාය උපනිසා? ‘යථාභූතඤාණදස්සන’න්තිස්ස වචනීයං.

යථාභූතඤාණදස්සනම්පාහං, භික්ඛයව, සඋපනිසං වදාමි, යනො අනුපනිසං.

කාච, භික්ඛයව, යථාභූතඤාණදස්සනස්සඋපනිසා? ‘සමාධී’තිස්ස වචනීයං.

සමාධිම්පාහං, භික්ඛයව, සඋපනිසංවදාමි, යනොඅනුපනිසං. 

‘‘කා ච, භික්ඛයව, සමාධිස්ස උපනිසා? ‘සුඛ’න්තිස්ස වචනීයං. 

සුඛම්පාහං, භික්ඛයව, සඋපනිසං වදාමි, යනො අනුපනිසං.කා ච, භික්ඛයව, 

සුඛස්ස උපනිසා? ‘පස්සද්ධී’තිස්ස වචනීයං. පස්සද්ධිම්පාහං, භික්ඛයව, 

සඋපනිසං වදාමි, යනො අනුපනිසං.කා ච, භික්ඛයව, පස්සද්ධියාඋපනිසා? 

‘පීතී’තිස්ස වචනීයං. පීතිම්පාහං, භික්ඛයව, සඋපනිසං වදාමි, යනො

අනුපනිසං.කාච, භික්ඛයව, පීතියා උපනිසා? ‘පායමොජ්ජ’න්තිස්සවචනීයං.

පායමොජ්ජම්පාහං, භික්ඛයව, සඋපනිසං වදාමි, යනො අනුපනිසං. කා ච, 

භික්ඛයව, පායමොජ්ජස්ස උපනිසා? ‘සද්ධා’තිස්ස වචනීයං. සද්ධම්පාහං, 

භික්ඛයව, සඋපනිසංවදාමි, යනොඅනුපනිසං. 

‘‘කා ච, භික්ඛයව, සද්ධාය උපනිසා? ‘දුක්ඛ’න්තිස්ස වචනීයං.

දුක්ඛම්පාහං, භික්ඛයව, සඋපනිසංවදාමි, යනොඅනුපනිසං. කාච, භික්ඛයව, 

දුක්ඛස්සඋපනිසා? ‘ජාතී’තිස්සවචනීයං.ජාතිම්පාහං, භික්ඛයව, සඋපනිසං

වදාමි, යනො අනුපනිසං. කා ච, භික්ඛයව, ජාතියා උපනිසා? ‘භයවො’තිස්ස

වචනීයං. භවම්පාහං, භික්ඛයව, සඋපනිසං වදාමි, යනො අනුපනිසං. කා ච, 

භික්ඛයව, භවස්ස උපනිසා? ‘උපාදාන’න්තිස්ස වචනීයං. උපාදානම්පාහං, 

භික්ඛයව, සඋපනිසංවදාමි, යනොඅනුපනිසං.කාච, භික්ඛයව, උපාදානස්ස

උපනිසා? ‘තණ්හා’තිස්ස වචනීයං. තණ්හම්පාහං, භික්ඛයව, සඋපනිසං

වදාමි, යනොඅනුපනිසං. 

‘‘කාච, භික්ඛයව, තණ්හායඋපනිසා? ‘යවදනා’තිස්සවචනීයං…යප.… 

‘ඵස්යසො’තිස්ස වචනීයං… ‘සළායතන’න්තිස්ස වචනීයං…
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‘නාමරූප’න්තිස්ස වචනීයං… ‘විඤ්ඤාණ’න්තිස්ස වචනීයං…

‘සඞ්ඛාරා’තිස්සවචනීයං.සඞ්ඛායරපාහං, භික්ඛයව, සඋපනියසවදාමි, යනො

අනුපනියස.කාච, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරානංඋපනිසා? ‘අවිජ්ජා’තිස්ස වචනීයං. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, අවිජ්ජූපනිසා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරූපනිසං

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණූපනිසං නාමරූපං, නාමරූපූපනිසං සළායතනං, 

සළායතනූපනියසො ඵස්යසො, ඵස්සූපනිසා යවදනා, යවදනූපනිසා තණ්හා, 

තණ්හූපනිසංඋපාදානං, උපාදානූපනියසොභයවො, භවූපනිසාජාති, ජාතූපනිසං

දුක්ඛං, දුක්ඛූපනිසා සද්ධා, සද්ධූපනිසං පායමොජ්ජං, පායමොජ්ජූපනිසා පීති, 

පීතූපනිසාපස්සද්ධි, පස්සද්ධූපනිසංසුඛං, සුඛූපනියසොසමාධි, සමාධූපනිසං

යථාභූතඤාණදස්සනං, යථාභූතඤාණදස්සනූපනිසා නිබ්බිදා, නිබ්බිදූපනියසො

විරාය ො, විරාගූපනිසාවිමුත්ති, විමුත්තූපනිසංඛයයඤාණං. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උපරිපබ්බයත ථුල්ලඵුසිතයක යදයව 
වස්සන්යත තං උදකං යථානින්නං පවත්තමානං පබ්බතකන්දරපදරසාඛා 

පරිපූයරති.පබ්බතකන්දරපදරසාඛාපරිපූරාකුයසොබ්යභ [කුස්සුබ්යභ (සී.සයා.

කං.), කුසුබ්යභ (පී.) ණ්වාදි 129 සුත්තං ඔයලොයකතබ්බං] පරිපූයරන්ති.
කුයසොබ්භා පරිපූරා මහායසොබ්යභ පරිපූයරන්ති. මහායසොබ්භා පරිපූරා 
කුන්නදියයො පරිපූයරන්ති. කුන්නදියයො පරිපූරා මහානදියයො පරිපූයරන්ති.
මහානදියයො පරිපූරාමහාසමුද්දංපරිපූයරන්ති. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අවිජ්ජූපනිසා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරූපනිසං 

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණූපනිසං නාමරූපං, නාමරූපූපනිසං සළායතනං, 

සළායතනූපනියසො ඵස්යසො, ඵස්සූපනිසා යවදනා, යවදනූපනිසා තණ්හා, 

තණ්හූපනිසංඋපාදානං, උපාදානූපනියසොභයවො, භවූපනිසාජාති, ජාතූපනිසං 

දුක්ඛං, දුක්ඛූපනිසා සද්ධා, සද්ධූපනිසං පායමොජ්ජං, පායමොජ්ජූපනිසා පීති, 

පීතූපනිසාපස්සද්ධි, පස්සද්ධූපනිසංසුඛං, සුඛූපනියසොසමාධි, සමාධූපනිසං

යථාභූතඤාණදස්සනං, යථාභූතඤාණදස්සනූපනිසානිබ්බිදා, නිබ්බිදූපනියසො

විරාය ො, විරාගූපනිසාවිමුත්ති, විමුත්තූපනිසංඛයයඤාණ’’න්ති.තතියං. 

4. අඤ්ඤතිත්ථියසුත්තං 

24. රාජ යහ විහරති යවළුවයන. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො 
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය රාජ හං පිණ්ඩාය පාවිසි.
අථ යඛො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස එතදයහොසි – ‘‘අතිප්පය ො යඛො තාව
රාජ යහ පිණ්ඩාය චරිතුං. යංනූනාහං යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානංආරායමොයතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. 

අථ යඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොයයන අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානං 

ආරායමො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි
පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 
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වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං

සාරිපුත්තංයතඅඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑතදයවොචුං – 

‘‘සන්තාවුයසො, සාරිපුත්ත, එයකසමණබ්රාහ්මණාකම්මවාදා සයංකතං 

දුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති. සන්ති පනාවුයසො සාරිපුත්ත, එයක සමණබ්රාහ්මණා

කම්මවාදා පරංකතං දුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති. සන්තාවුයසො සාරිපුත්ත, එයක
සමණබ්රාහ්මණාකම්මවාදා සයංකතඤ්චපරංකතඤ්චදුක්ඛංපඤ්ඤයපන්ති.

සන්තිපනාවුයසොසාරිපුත්ත, එයක සමණබ්රාහ්මණාකම්මවාදා අසයංකාරං

අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං දුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති. ඉධ, පනාවුයසො

සාරිපුත්ත, සමයණො ය ොතයමො කිංවාදී කිමක්ඛායී? කථං බයාකරමානා ච

මයං වුත්තවාදියනො යචව සමණස්ස ය ොතමස්ස අස්සාම, න ච සමණං

ය ොතමං අභූයතන අබ්භාචික්යඛයයාම, ධම්මස්ස චානුධම්මං

බයාකයරයයාම, නචයකොචි සහධම්මියකොවාදානුපායතො [වාදානුවායදො(ක.)

දී.නි.1.381]  ාරය්හංඨානංආ ච්යඡයයා’’ති? 

‘‘පටිච්චසමුප්පන්නංයඛො, ආවුයසො, දුක්ඛංවුත්තංභ වතා.කිං පටිච්ච? 

ඵස්සං පටිච්ච. ඉති වදං වුත්තවාදී යචව භ වයතො අස්ස, න ච භ වන්තං

අභූයතනඅබ්භාචික්යඛයය, ධම්මස්සචානුධම්මංබයාකයරයය, නච යකොචි
සහධම්මියකොවාදානුපායතො ාරය්හංඨානංආ ච්යඡයය. 

‘‘තත්රාවුයසො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං දුක්ඛං 
පඤ්ඤයපන්ති තදපි ඵස්සපච්චයා. යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා
පරංකතං දුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති තදපි ඵස්සපච්චයා. යයපි යත
සමණබ්රාහ්මණාකම්මවාදාසයංකතඤ්ච පරංකතඤ්චදුක්ඛංපඤ්ඤයපන්ති
තදපි ඵස්සපච්චයා. යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා අසයංකාරං
අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නංදුක්ඛංපඤ්ඤයපන්තිතදපිඵස්සපච්චයා. 

‘‘තත්රාවුයසො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං දුක්ඛං 

පඤ්ඤයපන්ති, යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානං
විජ්ජති. යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා පරංකතං දුක්ඛං

පඤ්ඤයපන්ති, යතවතඅඤ්ඤත්ර ඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානං
විජ්ජති. යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච

දුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති, යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතං
ඨානංවිජ්ජති. යයපියතසමණබ්රාහ්මණාකම්මවාදාඅසයංකාරංඅපරංකාරං

අධිච්චසමුප්පන්නං දුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති, යත වත අඤ්ඤත්ර ඵස්සා
පටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානං විජ්ජතී’’ති. 

අස්යසොසි යඛො ආයස්මා ආනන්යදො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස යතහි 
අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං ඉමං කථාසල්ලාපං. අථ යඛො
ආයස්මා ආනන්යදො රාජ යහ පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං

පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 
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භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මා ආනන්යදො යාවතයකො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස යතහි 

අඤ්ඤතිත්ථියයහිපරිබ්බාජයකහිසද්ධිංඅයහොසිකථාසල්ලායපොතංසබ්බං
භ වයතො ආයරොයචසි. 

‘‘සාධු සාධු, ආනන්ද, යථා තං සාරිපුත්යතො සම්මා බයාකරමායනො 

බයාකයරයය. පටිච්චසමුප්පන්නං යඛො, ආනන්ද, දුක්ඛං වුත්තං මයා. කිං

පටිච්ච? ඵස්සංපටිච්ච.ඉතිවදංවුත්තවාදීයචවයමඅස්ස, නචමංඅභූයතන 

අබ්භාචික්යඛයය, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරයය, න ච යකොචි
සහධම්මියකො වාදානුපායතො ාරය්හංඨානංආ ච්යඡයය. 

‘‘තත්රානන්ද, යය යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං දුක්ඛං
පඤ්ඤයපන්ති තදපි ඵස්සපච්චයා. යයපි යත…යප.… යයපි යත…යප.…
යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා අසයංකාරං අපරංකාරං
අධිච්චසමුප්පන්නංදුක්ඛංපඤ්ඤයපන්තිතදපිඵස්සපච්චයා. 

‘‘තත්රානන්ද, යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං දුක්ඛං 

පඤ්ඤයපන්ති, යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානං
විජ්ජති. යයපි යත…යප.… යයපි යත…යප.… යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා

කම්මවාදාඅසයංකාරංඅපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නංදුක්ඛංපඤ්ඤයපන්ති, 
යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සා පටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘එකමිදාහං, ආනන්ද, සමයං ඉයධව රාජ යහ විහරාමි යවළුවයන 

කලන්දකනිවායප. අථ ඛ්වාහං, ආනන්ද, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා

පත්තචීවරමාදාය රාජ හං පිණ්ඩාය පාවිසිං. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, 
එතදයහොසි – ‘අතිප්පය ො යඛොතාව රාජ යහපිණ්ඩායචරිතුං. යංනූනාහං
යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො
යතනුපසඞ්කයමයය’’’න්ති. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, ආනන්ද, යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං

ආරායමො යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි
පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං සම්යමොදිං. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං

වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො මං, ආනන්ද, 
යතඅඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකාඑතදයවොචුං– 

‘සන්තාවුයසො ය ොතම, එයක සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං

දුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති. සන්ති පනාවුයසො ය ොතම, එයක සමණබ්රාහ්මණා

කම්මවාදා පරංකතං දුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති. සන්තාවුයසො ය ොතම, එයක
සමණබ්රාහ්මණාකම්මවාදාසයංකතඤ්චපරංකතඤ්ච දුක්ඛංපඤ්ඤයපන්ති.

සන්ති පනාවුයසො ය ොතම, එයක සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා අසයංකාරං 
අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං දුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති. ඉධ යනො ආයස්මා



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

ය ොතයමො කිංවාදී කිමක්ඛායී? කථං බයාකරමානා ච මයං වුත්තවාදියනො

යචව ආයස්මයතො ය ොතමස්ස අස්සාම, න ච ආයස්මන්තං ය ොතමං

අභූයතන අබ්භාචික්යඛයයාම, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරයයාම, න ච

යකොචිසහධම්මියකොවාදානුපායතො ාරය්හංඨානං ආ ච්යඡයයා’’’ති? 

‘‘එවං වුත්තාහං, ආනන්ද, යත අඤ්ඤතිත්ථියය පරිබ්බාජයක

එතදයවොචං – ‘පටිච්චසමුප්පන්නං යඛො, ආවුයසො, දුක්ඛං වුත්තං මයා. කිං 

පටිච්ච? ඵස්සංපටිච්ච.ඉතිවදංවුත්තවාදීයචවයමඅස්ස, නචමංඅභූයතන 

අබ්භාචික්යඛයය, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරයය, න ච යකොචි
සහධම්මියකො වාදානුපායතො ාරය්හංඨානංආ ච්යඡයයා’’’ති. 

‘‘තත්රාවුයසො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං දුක්ඛං 
පඤ්ඤයපන්ති තදපි ඵස්සපච්චයා. යයපි යත…යප.… යයපි යත…යප.… 

යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා අසයංකාරං අපරංකාරං 
අධිච්චසමුප්පන්නංදුක්ඛංපඤ්ඤයපන්තිතදපිඵස්සපච්චයා. 

‘‘තත්රාවුයසො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං දුක්ඛං 

පඤ්ඤයපන්ති, යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානං
විජ්ජති. යයපි යත…යප.… යයපි යත…යප.… යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා

කම්මවාදාඅසයංකාරංඅපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නංදුක්ඛංපඤ්ඤයපන්ති, 
යත වත අඤ්ඤත්ර ඵස්සා පටිසංයවදිස්සන්තීති යනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති.

‘‘අච්ඡරියංභන්යත, අබ්භුතං භන්යත! යත්රහිනාමඑයකනපයදනසබ්යබො

අත්යථොවුත්යතො භවිස්සති.සියානුයඛො, භන්යත, එයසවත්යථොවිත්ථායරන

වුච්චමායනො ම්භීයරොයචව අස්ස ම්භීරාවභායසොචා’’ති? 

‘‘යතනහානන්ද, තඤ්යඤයවත්ථපටිභාතූ’’ති.‘‘සයචමං, භන්යත, එවං 

පුච්යඡයයං – ‘ජරාමරණං, ආවුයසො ආනන්ද, කිංනිදානං කිංසමුදයං

කිංජාතිකං කිංපභව’න්ති? එවං පුට්යඨොහං, භන්යත, එවං බයාකයරයයං –

‘ජරාමරණං යඛො, ආවුයසො, ජාතිනිදානං ජාතිසමුදයං ජාතිජාතිකං

ජාතිපභව’න්ති.එවංපුට්යඨොහං, භන්යත, එවං බයාකයරයයං. 

‘‘සයච මං, භන්යත, එවං පුච්යඡයයං – ‘ජාති පනාවුයසො ආනන්ද, 

කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා කිංපභවා’ති? එවං පුට්යඨොහං, භන්යත, 

එවංබයාකයරයයං–‘ජාතියඛො, ආවුයසො, භවනිදානාභවසමුදයාභවජාතිකා 

භවප්පභවා’ති.එවංපුට්යඨොහං, භන්යත, එවංබයාකයරයයං. 

‘‘සයච මං, භන්යත, එවං පුච්යඡයයං – ‘භයවො පනාවුයසො ආනන්ද, 

කිංනිදායනො කිංසමුදයයො කිංජාතියකො කිංපභයවො’ති? එවං පුට්යඨොහං, 

භන්යත, එවං බයාකයරයයං – ‘භයවො යඛො, ආවුයසො, උපාදානනිදායනො 

උපාදානසමුදයයො උපාදානජාතියකො උපාදානප්පභයවො’ති. එවං පුට්යඨොහං, 

භන්යත, එවංබයාකයරයයං. 
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‘‘සයච මං, භන්යත, එවං පුච්යඡයයං – උපාදානං පනාවුයසො…යප.… 

තණ්හාපනාවුයසො…යප.…යවදනාපනාවුයසො…යප.…සයචමං, භන්යත, 

එවං පුච්යඡයයං – ‘ඵස්යසො පනාවුයසො ආනන්ද, කිංනිදායනො කිංසමුදයයො

කිංජාතියකොකිංපභයවො’ති? එවංපුට්යඨොහං, භන්යත, එවංබයාකයරයයං–

‘ඵස්යසො යඛො, ආවුයසො, සළායතනනිදායනො සළායතනසමුදයයො 

සළායතනජාතියකො සළායතනප්පභයවො’ති. ‘ඡන්නංත්යවව, ආවුයසො, 

ඵස්සායතනානං අයසසවිරා නියරොධා ඵස්සනියරොයධො; ඵස්සනියරොධා

යවදනානියරොයධො; යවදනානියරොධා තණ්හානියරොයධො; තණ්හානියරොධා

උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො; භවනියරොධා

ජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස 

යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’ති.එවංපුට්යඨොහං, භන්යත, 

එවං බයාකයරයය’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. භූමිජසුත්තං 

25. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො ආයස්මා භූමියජො සායන්හසමයං

පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා සාරිපුත්යතන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො 
ආයස්මාභූමියජොආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතදයවොච– 

‘‘සන්තාවුයසො සාරිපුත්ත, එයක සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං 

සුඛදුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති. සන්ති පනාවුයසො සාරිපුත්ත, එයක
සමණබ්රාහ්මණාකම්මවාදා පරංකතංසුඛදුක්ඛංපඤ්ඤයපන්ති.සන්තාවුයසො

සාරිපුත්ත, එයක සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච

සුඛදුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති. සන්ති පනාවුයසො සාරිපුත්ත, එයක
සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා අසයංකාරං අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං 

සුඛදුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති. ඉධ යනො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, භ වා කිංවාදී

කිමක්ඛායී, කථං බයාකරමානා ච මයං වුත්තවාදියනො යචව භ වයතො

අස්සාම, නච භ වන්තංඅභූයතනඅබ්භාචික්යඛයයාම, ධම්මස්සචානුධම්මං

බයාකයරයයාම, න ච යකොචි සහධම්මියකො වාදානුපායතො  ාරය්හං ඨානං

ආ ච්යඡයයා’’ති? 

‘‘පටිච්චසමුප්පන්නං යඛො, ආවුයසො, සුඛදුක්ඛං වුත්තං භ වතා. කිං 

පටිච්ච? ඵස්සං පටිච්ච. ඉති වදං වුත්තවාදී යචව භ වයතො අස්ස, න ච

භ වන්තංඅභූයතන අබ්භාචික්යඛයය, ධම්මස්සචානුධම්මංබයාකයරයය, න
චයකොචිසහධම්මියකො වාදානුපායතො ාරය්හංඨානංආ ච්යඡයය. 

‘‘තත්රාවුයසො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං සුඛදුක්ඛං 

පඤ්ඤයපන්ති, තදපි ඵස්සපච්චයා. යයපි යත…යප.… යයපි යත…යප.…
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යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා අසයංකාරං අපරංකාරං

අධිච්චසමුප්පන්නංසුඛදුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති, තදපිඵස්සපච්චයා. 

‘‘තත්රාවුයසො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං සුඛදුක්ඛං 

පඤ්ඤයපන්ති, යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීති යනතංඨානං

විජ්ජති.යයපියත…යප. … යයපියත…යප.…යයපියත සමණබ්රාහ්මණා
කම්මවාදා අසයංකාරං අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛං 

පඤ්ඤයපන්ති, යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානං 
විජ්ජතී’’ති. 

අස්යසොසි යඛො ආයස්මා ආනන්යදො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස
ආයස්මතාභූමියජනසද්ධිංඉමංකථාසල්ලාපං.අථයඛොආයස්මාආනන්යදො 

යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො
යාවතයකො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස ආයස්මතා භූමියජන සද්ධිං අයහොසි
කථාසල්ලායපොතංසබ්බංභ වයතොආයරොයචසි. 

‘‘සාධු සාධු, ආනන්ද, යථා තං සාරිපුත්යතො සම්මා බයාකරමායනො 

බයාකයරයය.පටිච්චසමුප්පන්නංයඛො, ආනන්ද, සුඛදුක්ඛංවුත්තංමයා.කිං 

පටිච්ච? ඵස්සංපටිච්ච.ඉතිවදංවුත්තවාදීයචවයමඅස්ස, නචමංඅභූයතන 

අබ්භාචික්යඛයය, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරයය, න ච යකොචි
සහධම්මියකො වාදානුපායතො ාරය්හංඨානංආ ච්යඡයය. 

‘‘තත්රානන්ද, යය යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං සුඛදුක්ඛං
පඤ්ඤයපන්ති තදපි ඵස්සපච්චයා. යයපි යත…යප.… යයපි යත…යප.…
යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා අසයංකාරං අපරංකාරං
අධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛංපඤ්ඤයපන්තිතදපිඵස්සපච්චයා. 

‘‘තත්රානන්ද, යය යත සමණබ්රාහ්මණා කම්මවාදා සයංකතං සුඛදුක්ඛං

පඤ්ඤයපන්ති, යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සා පටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානං
විජ්ජති. යයපි යත…යප.… යයපි යත…යප.… යයපි යත 

සමණබ්රාහ්මණාකම්මවාදා අසයංකාරං අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං

සුඛදුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති, යත වත අඤ්ඤත්ර ඵස්සා පටිසංයවදිස්සන්තීති
යනතංඨානං විජ්ජති. 

‘‘කායයවාහානන්ද, සතිකායසඤ්යචතනායහතුඋප්පජ්ජතිඅජ්ඣත්තං 

සුඛදුක්ඛං. වාචාය වා හානන්ද, සති වචීසඤ්යචතනායහතු උප්පජ්ජති

අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං. මයන වා හානන්ද, සති මයනොසඤ්යචතනායහතු 
උප්පජ්ජතිඅජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛංඅවිජ්ජාපච්චයාච. 



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

‘‘සාමං වා තං, ආනන්ද, කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, යංපච්චයාස්ස 

[යංපච්චයාය (සයා. කං.), යංපච්චයා යං (ක.)] තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං

සුඛදුක්ඛං.පයරවාතං [පයරවාස්සතං (සී.පී.), පයරවායතං(සයා.කං.)], 

ආනන්ද, කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොන්ති, යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති

අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං. සම්පජායනො වා තං, ආනන්ද, කායසඞ්ඛාරං
අභිසඞ්ඛයරොති යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං. 

අසම්පජායනො වාතං, ආනන්ද, කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති යංපච්චයාස්ස
තංඋප්පජ්ජතිඅජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛං. 

‘‘සාමං වා තං, ආනන්ද, වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති යංපච්චයාස්ස තං

උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං. පයර වා තං, ආනන්ද, වචීසඞ්ඛාරං
අභිසඞ්ඛයරොන්ති යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං. 

සම්පජායනො වා තං, ආනන්ද…යප.… අසම්පජායනො වා තං, ආනන්ද, 
වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං
සුඛදුක්ඛං. 

‘‘සාමං වා තං, ආනන්ද, මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති යංපච්චයාස්ස 

තංඋප්පජ්ජතිඅජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛං.පයරවාතං, ආනන්ද, මයනොසඞ්ඛාරං 
අභිසඞ්ඛයරොන්ති යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං.

සම්පජායනො වා තං, ආනන්ද…යප.… අසම්පජායනො වා තං, ආනන්ද, 
මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං
සුඛදුක්ඛං. 

‘‘ඉයමසු, ආනන්ද, ධම්යමසු අවිජ්ජා අනුපතිතා. අවිජ්ජාය ත්යවව, 

ආනන්ද, අයසසවිරා නියරොධා යසො කායයො න යහොති යංපච්චයාස්ස තං
උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං. සා වාචා න යහොති යංපච්චයාස්ස තං 
උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං. යසො මයනො න යහොති යංපච්චයාස්ස තං
උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛං.යඛත්තංතංනයහොති…යප.…වත්ථුතං
න යහොති…යප.…ආයතනංතංනයහොති…යප.…අධිකරණංතංනයහොති
යංපච්චයාස්සතංඋප්පජ්ජති අජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛ’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. උපවාණසුත්තං 

26. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො ආයස්මා උපවායණො යයන භ වා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.

එකමන්තං නිසින්යනොයඛොආයස්මාඋපවායණොභ වන්තංඑතදයවොච – 

‘‘සන්ති, භන්යත, එයක සමණබ්රාහ්මණා සයංකතං දුක්ඛං 

පඤ්ඤයපන්ති.සන්තිපන, භන්යත, එයකසමණබ්රාහ්මණාපරංකතංදුක්ඛං

පඤ්ඤයපන්ති. සන්ති පන, භන්යත, එයක සමණබ්රාහ්මණා සයංකතඤ්ච

පරංකතඤ්ච දුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති. සන්ති පන, භන්යත, එයක
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සමණබ්රාහ්මණා අසයංකාරං අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං දුක්ඛං

පඤ්ඤයපන්ති. ඉධ යනො, භන්යත, භ වා කිංවාදී කිමක්ඛායී කථං

බයාකරමානා ච මයං වුත්තවාදියනො යචව භ වයතො අස්සාම, න ච

භ වන්තං අභූයතන අබ්භාචික්යඛයයාම, ධම්මස්ස චානුධම්මං

බයාකයරයයාම, න ච යකොචි සහධම්මියකො වාදානුපායතො  ාරය්හං ඨානං

ආ ච්යඡයයා’’ති? 

‘‘පටිච්චසමුප්පන්නං යඛො, උපවාණ, දුක්ඛං වුත්තං මයා. කිං පටිච්ච? 

ඵස්සං පටිච්ච. ඉති වදං වුත්තවාදී යචව යම අස්ස, න ච මං අභූයතන 

අබ්භාචික්යඛයය, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරයය, න ච යකොචි
සහධම්මියකො වාදානුපායතො ාරය්හංඨානංආ ච්යඡයය. 

‘‘තත්ර, උපවාණ, යය යත සමණබ්රාහ්මණා සයංකතං දුක්ඛං 

පඤ්ඤයපන්ති, තදපි ඵස්සපච්චයා. යයපි යත…යප.… යයපි යත…යප.…
යයපියත සමණබ්රාහ්මණාඅසයංකාරංඅපරංකාරංඅධිච්චසමුප්පන්නංදුක්ඛං
පඤ්ඤයපන්තිතදපි ඵස්සපච්චයා. 

‘‘තත්ර, උපවාණ, යය යත සමණබ්රාහ්මණා සයංකතං දුක්ඛං

පඤ්ඤයපන්ති, යත වත අඤ්ඤ ඵස්සා පටිසංයවදිස්සන්තීති යනතං ඨානං
විජ්ජති. යයපි යත…යප.… යයපි යත…යප.… යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා

අසයංකාරං අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං දුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති, යත වත
අඤ්ඤත්රඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානං විජ්ජතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පච්චයසුත්තං 

27. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා; 
සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයොයහොති. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ජරාමරණං? යා යතසං යතසං සත්තානංතම්හි 
තම්හි සත්තනිකායය ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං පාලිච්චං වලිත්තචතා
ආයුයනොසංහානි ඉන්ද්රියානංපරිපායකො–අයංවුච්චතිජරා.යායතසංයතසං
සත්තානං තම්හා තම්හා සත්තනිකායා චුති චවනතා යභයදො අන්තරධානං

මච්චුමරණංකාලකිරියාඛන්ධානං යභයදො කයළවරස්සනික්යඛයපො; ඉදං

වුච්චති මරණං. ඉති අයඤ්ච ජරා ඉදඤ්ච මරණං. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 

ජරාමරණං. ජාතිසමුදයා ජරාමරණසමුදයයො; ජාතිනියරොධා
ජරාමරණනියරොයධො. අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො

ජරාමරණනියරොධ ාමිනී පටිපදා. යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, 

සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, 

සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 
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‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ජාති…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, භයවො…

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, උපාදානං…කතමා ච, භික්ඛයව, තණ්හා…කතමාච, 

භික්ඛයව, යවදනා…කතයමොච, භික්ඛයව, ඵස්යසො… කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 

සළායතනං… කතමඤ්ච, භික්ඛයව, නාමරූපං… කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 

විඤ්ඤාණං…? 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා? තයයොයම, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා –

කායසඞ්ඛායරො, වචීසඞ්ඛායරො, චිත්තසඞ්ඛායරො. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව, 

සඞ්ඛාරා. අවිජ්ජාසමුදයා සඞ්ඛාරසමුදයයො; අවිජ්ජානියරොධා
සඞ්ඛාරනියරොයධො. අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනී පටිපදා. යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො එවං පච්චයං පජානාති, එවං 

පච්චයසමුදයං පජානාති, එවං පච්චයනියරොධං පජානාති, එවං

පච්චයනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානාති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 

අරියසාවයකො දිට්ඨිසම්පන්යනො ඉතිපි, දස්සනසම්පන්යනො ඉතිපි, ආ යතො

ඉමං සද්ධම්මං ඉතිපි, පස්සති ඉමං සද්ධම්මං ඉතිපි, යසක්යඛනඤායණන

සමන්නා යතොඉතිපි, යසක්ඛායවිජ්ජායසමන්නා යතොඉතිපි, ධම්මයසොතං 

සමාපන්යනොඉතිපි, අරියයොනිබ්යබධිකපඤ්යඤොඉතිපි, අමතද්වාරංආහච්ච
තිට්ඨති ඉතිපී’’ති.සත්තමං. 

8. භික්ඛුසුත්තං 

28. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘තත්ර යඛො…යප.… ඉධ, භික්ඛයව, 

භික්ඛුජරාමරණංපජානාති, ජරාමරණසමුදයංපජානාති, ජරාමරණනියරොධං

පජානාති, ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානාති, ජාතිං
පජානාති…යප.… භවං පජානාති… උපාදානං පජානාති… තණ්හං 
පජානාති…යවදනංපජානාති…ඵස්සංපජානාති… සළායතනංපජානාති…

නාමරූපං පජානාති… විඤ්ඤාණං පජානාති… සඞ්ඛායර පජානාති, 

සඞ්ඛාරසමුදයං පජානාති, සඞ්ඛාරනියරොධං පජානාති, 
සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිංපටිපදංපජානාති. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ජරාමරණං? යා යතසං යතසං සත්තානංතම්හි 

තම්හි සත්තනිකායය ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං පාලිච්චං වලිත්තචතා
ආයුයනොසංහානි ඉන්ද්රියානංපරිපායකො–අයංවුච්චතිජරා.යායතසංයතසං
සත්තානං තම්හා තම්හා සත්තනිකායා චුති චවනතා යභයදො අන්තරධානං

මච්චුමරණංකාලකිරියාඛන්ධානං යභයදො කයළවරස්සනික්යඛයපො; ඉදං

වුච්චති මරණං. ඉති අයං ච ජරා ඉදඤ්ච මරණං. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 

ජරාමරණං. ජාතිසමුදයා ජරාමරණසමුදයයො; ජාතිනියරොධා
ජරාමරණනියරොයධො. අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
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ජරාමරණනියරොධ ාමිනී පටිපදා. යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ජාති…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, භයවො…

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, උපාදානං… යවදනා… ඵස්යසො… සළායතනං…
නාමරූපං…විඤ්ඤාණං…. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා? තයයොයම, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා – 

කායසඞ්ඛායරො, වචීසඞ්ඛායරො, චිත්තසඞ්ඛායරො. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව, 

සඞ්ඛාරා. අවිජ්ජාසමුදයා සඞ්ඛාරසමුදයයො; අවිජ්ජානියරොධා
සඞ්ඛාරනියරොයධො. අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනී පටිපදා. යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 

සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං ජරාමරණං පජානාති, එවං 

ජරාමරණසමුදයං පජානාති, එවං ජරාමරණනියරොධං පජානාති, එවං 

ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානාති, එවං ජාතිං පජානාති…යප.…
භවං… උපාදානං… තණ්හං… යවදනං… ඵස්සං… සළායතනං…

නාමරූපං… විඤ්ඤාණං … සඞ්ඛායර… සඞ්ඛාරසමුදයං…
සඞ්ඛාරනියරොධං… එවං සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානාති. අයං 

වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛුදිට්ඨිසම්පන්යනොඉතිපි, දස්සනසම්පන්යනොඉතිපි, 

ආ යතො ඉමං සද්ධම්මං ඉතිපි, පස්සති ඉමං සද්ධම්මං ඉතිපි, යසක්යඛන

ඤායණන සමන්නා යතො ඉතිපි, යසක්ඛාය විජ්ජාය සමන්නා යතො ඉතිපි, 

ධම්මයසොතං සමාපන්යනො ඉතිපි, අරියයො නිබ්යබධිකපඤ්යඤො ඉතිපි, 
අමතද්වාරංආහච්චතිට්ඨතිඉතිපී’’ති.අට්ඨමං. 

9. සමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

29. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘තත්ර යඛො…යප.… යය හි යකචි, 

භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ජරාමරණං න පරිජානන්ති, 

ජරාමරණසමුදයං න පරිජානන්ති, ජරාමරණනියරොධං න පරිජානන්ති, 

ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං න පරිජානන්ති, ජාතිං න
පරිජානන්ති…යප.… භවං… උපාදානං… තණ්හං… යවදනං… ඵස්සං…
සළායතනං… නාමරූපං… විඤ්ඤාණං… සඞ්ඛායර… සඞ්ඛාරසමුදයං…
සඞ්ඛාරනියරොධං… සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං න පරිජානන්ති. න

යමයත, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු වා සමණසම්මතා
බ්රාහ්මයණසු වා බ්රාහ්මණසම්මතා. න ච පයනයත ආයස්මන්යතො
සාමඤ්ඤත්ථං වා බ්රහ්මඤ්ඤත්ථං වා දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරන්ති’’. 
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‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ජරාමරණං 

පරිජානන්ති, ජරාමරණසමුදයං පරිජානන්ති, ජරාමරණනියරොධං

පරිජානන්ති, ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පරිජානන්ති, ජාතිං
පරිජානන්ති…යප.… භවං… උපාදානං… තණ්හං… යවදනං… ඵස්සං…

සළායතනං… නාමරූපං… විඤ්ඤාණං… සඞ්ඛායර පරිජානන්ති, 

සඞ්ඛාරසමුදයං පරිජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධං පරිජානන්ති, 

සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිංපටිපදංපරිජානන්ති.යතයඛොයම, භික්ඛයව, සමණා
වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු යචව සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච
බ්රාහ්මණසම්මතා. යත ච පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්චදිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති.නවමං. 

10. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

30. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘තත්ර යඛො…යප.… යය හි යකචි, 

භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ජරාමරණං නප්පජානන්ති, 

ජරාමරණසමුදයං නප්පජානන්ති, ජරාමරණනියරොධං නප්පජානන්ති, 
ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති යත වත ජරාමරණං
සමතික්කම්ම ඨස්සන්තීති යනතං ඨානං විජ්ජති. ජාතිං 
නප්පජානන්ති…යප.…භවං…උපාදානං…තණ්හං…යවදනං…ඵස්සං…

සළායතනං… නාමරූපං… විඤ්ඤාණං… සඞ්ඛායර නප්පජානන්ති, 

සඞ්ඛාරසමුදයං නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධං නප්පජානන්ති, 
සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති යත වත සඞ්ඛායර 

සමතික්කම්මඨස්සන්තීතියනතංඨානංවිජ්ජති’’. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ජරාමරණං

පජානන්ති, ජරාමරණසමුදයං පජානන්ති, ජරාමරණනියරොධං පජානන්ති, 
ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානන්ති යත වත ජරාමරණං 
සමතික්කම්ම ඨස්සන්තීති ඨානයමතං විජ්ජති. ජාතිං පජානන්ති…යප.…
භවං… උපාදානං… තණ්හං… යවදනං… ඵස්සං… සළායතනං…

නාමරූපං… විඤ්ඤාණං… සඞ්ඛායර පජානන්ති, සඞ්ඛාරසමුදයං

පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධං පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං 
පජානන්ති. යත වත සඞ්ඛායර සමතික්කම්ම ඨස්සන්තීති ඨානයමතං
විජ්ජතී’’ති. දසමං. 

දසබලවග්ය ො තතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

ද්යව දසබලාඋපනිසාච, අඤ්ඤතිත්ථියභූමියජො; 

උපවායණොපච්චයයොභික්ඛු, ද්යවචසමණබ්රාහ්මණාති. 
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පටුන 

4. කළාරඛත්ති වග්ය ො 

1. භූතසුත්තං 

31. එකං සමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති. තත්රයඛොභ වාආයස්මන්තං

සාරිපුත්තං ආමන්යතසි – ‘‘වුත්තමිදං, සාරිපුත්ත, පාරායයන [පාරායයණ
(සී.)] අජිතපඤ්යහ– 

‘‘යයචසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසක්ඛාපුථූඉධ; 

යතසංයමනිපයකොඉරියං, පුට්යඨොපබූ්රහිමාරිසා’’ති. 

‘‘ඉමස්සනුයඛො, සාරිපුත්ත, සංඛිත්යතනභාසිතස්සකථං විත්ථායරන

අත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති? එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතොතුණ්හීඅයහොසි.
දුතියම්පියඛොභ වාආයස්මන්තංසාරිපුත්තං ආමන්යතසි…යප.…දුතියම්පි
යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො තුණ්හී අයහොසි. තතියම්පි යඛො භ වා

ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ආමන්යතසි – ‘‘වුත්තමිදං, සාරිපුත්ත, පාරායයන 
අජිතපඤ්යහ– 

‘‘යයචසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසක්ඛාපුථූඉධ; 

යතසංයමනිපයකොඉරියං, පුට්යඨොපබූ්රහිමාරිසා’’ති. 

‘‘ඉමස්ස නුයඛො, සාරිපුත්ත, සංඛිත්යතන භාසිතස්සකථංවිත්ථායරන

අත්යථො දට්ඨබ්යබො’’ති? තතියම්පි යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො තුණ්හී
අයහොසි. 

‘‘භූතමිදන්ති, සාරිපුත්ත, පස්සසී’’ති? භූතමිදන්ති, භන්යත, යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. භූතමිදන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා
භූතස්ස නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති. 
තදාහාරසම්භවන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. තදාහාරසම්භවන්ති
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා ආහාරසම්භවස්ස නිබ්බිදාය විරා ාය
නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති. තදාහාරනියරොධා යං භූතං තං
නියරොධධම්මන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. තදාහාරනියරොධා යං
භූතං තං නියරොධධම්මන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා
නියරොධධම්මස්ස නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති. එවං

යඛො, භන්යත, යසක්යඛොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භන්යත, සඞ්ඛාතධම්යමො යහොති? භූතමිදන්ති, භන්යත, 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. භූතමිදන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දිස්වා භූතස්ස නිබ්බිදා විරා ා නියරොධා අනුපාදා විමුත්යතො යහොති.
තදාහාරසම්භවන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. තදාහාරසම්භවන්ති
යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වාආහාරසම්භවස්සනිබ්බිදාවිරා ානියරොධා
අනුපාදාවිමුත්යතොයහොති. තදාහාරනියරොධායංභූතංතංනියරොධධම්මන්ති
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යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. තදාහාරනියරොධා යං භූතං තං
නියරොධධම්මන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා නියරොධධම්මස්ස

නිබ්බිදා විරා ා නියරොධා අනුපාදා විමුත්යතො යහොති. එවං යඛො, භන්යත, 

සඞ්ඛාතධම්යමො යහොති. ඉති යඛො, භන්යත, යං තං වුත්තං පාරායයන 
අජිතපඤ්යහ– 

‘‘යය චසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසක්ඛාපුථූඉධ; 

යතසංයමනිපයකොඉරියං, පුට්යඨොපබූ්රහිමාරිසා’’ති. 

‘‘ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන 
අත්ථංආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත, භූතමිදන්ති, සාරිපුත්ත, යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. භූතමිදන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා
භූතස්ස නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිප්පන්යනො යහොති.
තදාහාරසම්භවන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. තදාහාරසම්භවන්ති
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා ආහාරසම්භවස්ස නිබ්බිදාය විරා ාය
නියරොධායපටිපන්යනොයහොති.තදාහාරනියරොධායංභූතං නියරොධධම්මන්ති
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. තදාහාරනියරොධා යං භූතං තං 
නියරොධධම්මන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා නියරොධධම්මස්ස

නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති. එවං යඛො, සාරිපුත්ත, 
යසක්යඛොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, සාරිපුත්ත, සඞ්ඛාතධම්යමො යහොති? භූතමිදන්ති, සාරිපුත්ත, 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. භූතමිදන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය 
දිස්වා භූතස්ස නිබ්බිදා විරා ා නියරොධා අනුපාදා විමුත්යතො යහොති.
තදාහාරසම්භවන්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. තදාහාරසම්භවන්ති 
යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායදිස්වාආහාරසම්භවස්සනිබ්බිදාවිරා ානියරොධා
අනුපාදා විමුත්යතොයහොති.තදාහාරනියරොධායංභූතංතංනියරොධධම්මන්ති
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. තදාහාරනියරොධා යං භූතං තං
නියරොධධම්මන්තියථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤා දිස්වානියරොධධම්මස්සනිබ්බිදා

විරා ා නියරොධා අනුපාදා විමුත්යතො යහොති. එවං යඛො, සාරිපුත්ත, 

සඞ්ඛාතධම්යමො යහොති. ඉති යඛො, සාරිපුත්ත, යං තං වුත්තං පාරායයන
අජිතපඤ්යහ– 

‘‘යයචසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසක්ඛාපුථූඉධ; 

යතසංයමනිපයකොඉරියං, පුට්යඨොපබූ්රහිමාරිසා’’ති. 

‘‘ඉමස්ස යඛො සාරිපුත්ත සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන 
අත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති.පඨමං. 
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2. කළාරසුත්තං 

32. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො කළාරඛත්තියයො භික්ඛු යයනායස්මා

සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා සාරිපුත්යතන
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො කළාරඛත්තියයො භික්ඛු ආයස්මන්තං 

සාරිපුත්තං එතදයවොච – ‘‘යමොළියඵග්ගුයනො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛු
සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්යතොති. න හි නූන යසො ආයස්මා ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය අස්සාසමලත්ථාති. යතන හායස්මා සාරිපුත්යතො ඉමස්මිං

ධම්මවිනයයඅස්සාසං පත්යතො’’ති? 

‘‘නඛ්වාහං, ආවුයසො, කඞ්ඛාමී’’ති.‘‘ආයතිං, පනාවුයසො’’ති? 

‘‘නඛ්වාහං, ආවුයසො, විචිකිච්ඡාමී’’ති. 

අථ යඛො කළාරඛත්තියයො භික්ඛු උට්ඨායාසනා යයන භ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොකළාරඛත්තියයොභික්ඛුභ වන්තං එතදයවොච– 

‘‘ආයස්මතා, භන්යත, සාරිපුත්යතනඅඤ්ඤාබයාකතා–‘ඛීණාජාති, වුසිතං 

බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාමී’’ති. 

අථයඛොභ වාඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං, භික්ඛු, මම

වචයනන සාරිපුත්තං ආමන්යතහි – ‘සත්ථා තං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, 

ආමන්යතතී’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයසොභික්ඛුභ වයතොපටිස්සුත්වා 

යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං

සාරිපුත්තං එතදයවොච – ‘‘සත්ථාතං, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ආමන්යතතී’’ති.

‘‘එවං, ආවුයසො’’තියඛො ආයස්මාසාරිපුත්යතොතස්සභික්ඛුයනොපටිස්සුත්වා

යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛො ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංභ වා

එතදයවොච–‘‘සච්චංකිරතයා, සාරිපුත්ත, අඤ්ඤා බයාකතා–‘ඛීණාජාති, 

වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමී’’ති? 

‘‘නයඛො, භන්යත, එයතහිපයදහිඑයතහිබයඤ්ජයනහිඅත්යථො [අත්යථොච

(සයා. කං. ක.)] වුත්යතො’’ති. ‘‘යයන යකනචිපි, සාරිපුත්ත, පරියායයන

කුලපුත්යතො අඤ්ඤං බයාකයරොති, අථ යඛො බයාකතං බයාකතයතො 

දට්ඨබ්බ’’න්ති. ‘‘නනු අහම්පි, භන්යත, එවං වදාමි – ‘න යඛො, භන්යත, 
එයතහිපයදහිඑයතහිබයඤ්ජයනහිඅත්යථොවුත්යතො’’’ති. 

‘‘සයච තං, සාරිපුත්ත, එවං පුච්යඡයයං – ‘කථං ජානතා පන තයා, 

ආවුයසො සාරිපුත්ත, කථං පස්සතා අඤ්ඤා බයාකතා – ඛීණා ජාති වුසිතං
බ්රහ්මචරියංකතංකරණීයංනාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාමී’ති.එවංපුට්යඨො 

ත්වං, සාරිපුත්ත, කින්තිබයාකයරයයාසී’’ති? 
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‘‘සයචමං, භන්යත, එවංපුච්යඡයයං–‘කථංජානතාපනතයා, ආවුයසො 

සාරිපුත්ත, කථංපස්සතාඅඤ්ඤාබයාකතා–ඛීණා ජාතිවුසිතං බ්රහ්මචරියං

කතංකරණීයංනාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාමී’ති; එවංපුට්යඨොහං [පුට්යඨො

අහං (සයා. කං.), පුට්ඨාහං (පී. ක.)], භන්යත, එවං බයාකයරයයං –

‘යංනිදානා, ආවුයසො, ජාති, තස්ස නිදානස්ස ඛයා ඛීණස්මිං ඛීණාම්හීති
විදිතං. ඛීණාම්හීති විදිත්වා – ඛීණාජාති වුසිතං බ්රහ්මචරියං කතං කරණීයං

නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාමී’ති. එවං පුට්යඨොහං, භන්යත, එවං 
බයාකයරයය’’න්ති. 

‘‘සයච පන තං, සාරිපුත්ත, එවං පුච්යඡයයං – ‘ජාති පනාවුයසො 

සාරිපුත්ත, කිංනිදානාකිංසමුදයාකිංජාතිකාකිංපභවා’ති? එවංපුට්යඨොතං, 

සාරිපුත්ත, කින්තිබයාකයරයයාසී’’ති? ‘‘සයචමං, භන්යත, එවංපුච්යඡයයං

– ‘ජාති පනාවුයසො සාරිපුත්ත, කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා

කිංපභවා’ති? එවං පුට්යඨොහං, භන්යත, එවං බයාකයරයයං – ‘ජාති යඛො, 

ආවුයසො, භවනිදානාභවසමුදයා භවජාතිකාභවප්පභවා’ති.එවංපුට්යඨොහං, 

භන්යත, එවං බයාකයරයය’’න්ති. 

‘‘සයච පන තං, සාරිපුත්ත, එවං පුච්යඡයයං – ‘භයවො පනාවුයසො 

සාරිපුත්ත, කිංනිදායනො කිංසමුදයයො කිංජාතියකො කිංපභයවො’ති? එවං

පුට්යඨො ත්වං, සාරිපුත්ත, කින්තිබයාකයරයයාසී’’ති? ‘‘සයච මං, භන්යත, 

එවං පුච්යඡයයං – ‘භයවො පනාවුයසො සාරිපුත්ත, කිංනිදායනො කිංසමුදයයො

කිංජාතියකොකිංපභයවො’ති? එවංපුට්යඨොහං, භන්යත, එවංබයාකයරයයං–

‘භයවො යඛො, ආවුයසො, උපාදානනිදායනො උපාදානසමුදයයො

උපාදානජාතියකො උපාදානප්පභයවො’ති. එවං පුට්යඨොහං, භන්යත, එවං
බයාකයරයය’’න්ති. 

‘‘සයච පන තං, සාරිපුත්ත, එවං පුච්යඡයයං – ‘උපාදානං

පනාවුයසො…යප.… සයච පන තං, සාරිපුත්ත, එවං පුච්යඡයයං – තණ්හා 

පනාවුයසො සාරිපුත්ත, කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා කිංපභවා’ති? එවං

පුට්යඨො ත්වං, සාරිපුත්ත, කින්තිබයාකයරයයාසී’’ති? ‘‘සයච මං, භන්යත, 

එවං පුච්යඡයයං – තණ්හා පනාවුයසො සාරිපුත්ත, කිංනිදානා කිංසමුදයා

කිංජාතිකා කිංපභවා’ති? එවං පුට්යඨොහං, භන්යත, එවං බයාකයරයයං –

‘තණ්හා යඛො, ආවුයසො, යවදනානිදානා යවදනාසමුදයා යවදනාජාතිකා

යවදනාපභවා’ති.එවංපුට්යඨොහං, භන්යත, එවං බයාකයරයය’’න්ති. 

‘‘සයච පනතං, සාරිපුත්ත, එවංපුච්යඡයයං – ‘කථංජානයතොපනයත, 

ආවුයසොසාරිපුත්ත, කථංපස්සයතොයායවදනාසුනන්දීසාන උපට්ඨාසී’ති.

එවං පුට්යඨො ත්වං, සාරිපුත්ත, කින්ති බයාකයරයයාසී’’ති? ‘‘සයච මං, 

භන්යත, එවං පුච්යඡයයං – ‘කථං ජානයතො පන යත, ආවුයසො සාරිපුත්ත, 

කථං පස්සයතො යා යවදනාසු නන්දී සා න උපට්ඨාසී’ති එවං පුට්යඨොහං, 
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භන්යත, එවංබයාකයරයයං– ‘තිස්යසොයඛොඉමා, ආවුයසො, යවදනා.කතමා

තිස්යසො? සුඛා යවදනා, දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. ඉමා යඛො, 

ආවුයසො, තිස්යසො යවදනා අනිච්චා. යදනිච්චං තං දුක්ඛන්ති විදිතං [විදිතා

(ටීකා)], යායවදනාසුනන්දීසා නඋපට්ඨාසී’ති.එවං, පුට්යඨොහං, භන්යත, 
එවංබයාකයරයය’’න්ති. 

‘‘සාධුසාධු, සාරිපුත්ත. අයම්පි යඛො, සාරිපුත්ත, පරියායයො, එතස්යසව
අත්ථස්ස සංඛිත්යතන යවයයාකරණාය – ‘යං කිඤ්චි යවදයිතං තං 
දුක්ඛස්මි’’’න්ති. 

‘‘සයච පන තං, සාරිපුත්ත, එවං පුච්යඡයයං – ‘කථං වියමොක්ඛා පන

තයා, ආවුයසොසාරිපුත්ත, අඤ්ඤාබයාකතා–ඛීණාජාතිවුසිතං බ්රහ්මචරියං

කතං කරණීයං නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාමී’ති? එවං පුට්යඨො ත්වං, 

සාරිපුත්ත, කින්තිබයාකයරයයාසී’’ති? ‘‘සයචමං, භන්යත, එවංපුච්යඡයයං

– ‘කථංවියමොක්ඛාපනතයා, ආවුයසොසාරිපුත්ත, අඤ්ඤාබයාකතා – ඛීණා
ජාතිවුසිතංබ්රහ්මචරියංකතංකරණීයංනාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාමී’ති.

එවං පුට්යඨොහං, භන්යත, එවං බයාකයරයයං – ‘අජ්ඣත්තං වියමොක්ඛා 

ඛ්වාහං, ආවුයසො, සබ්බුපාදානක්ඛයා තථා සයතො විහරාමි යථා සතං

විහරන්තං ආසවා නානුස්සවන්ති, අත්තානඤ්ච නාවජානාමී’ති. එවං

පුට්යඨොහං, භන්යත, එවං බයාකයරයය’’න්ති. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත. අයම්පි යඛො සාරිපුත්ත, පරියායයො එතස්යසව
අත්ථස්ස සංඛිත්යතන යවයයාකරණාය – යය ආසවා සමයණන වුත්තා

යතස්වාහං න කඞ්ඛාමි, යත යම පහීනාති න විචිකිච්ඡාමී’’ති. ඉදමයවොච
භ වා. ඉදංවත්වාසු යතොඋට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 

තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො අචිරපක්කන්තස්ස භ වයතො භික්ඛූ 

ආමන්යතසි – ‘‘පුබ්යබඅප්පටිසංවිදිතංමං, ආවුයසො, භ වාපඨමංපඤ්හං

අපුච්ඡි, තස්ස යම අයහොසි දන්ධායිතත්තං. යයතො ච යඛො යම, ආවුයසො, 

භ වාපඨමංපඤ්හංඅනුයමොදි, තස්සමය්හං, ආවුයසො, එතදයහොසි–දිවසං
යචපි මං භ වා එතමත්ථං පුච්යඡයය අඤ්ඤමඤ්යඤහි පයදහි

අඤ්ඤමඤ්යඤහි පරියායයහි, දිවසම්පාහං භ වයතො එතමත්ථං 
බයාකයරයයංඅඤ්ඤමඤ්යඤහිපයදහිඅඤ්ඤමඤ්යඤහිපරියායයහි.රත්තිං
යචපි මං භ වා එතමත්ථං පුච්යඡයය අඤ්ඤමඤ්යඤහි පයදහි

අඤ්ඤමඤ්යඤහි පරියායයහි, රත්තිම්පාහං භ වයතො එතමත්ථං
බයාකයරයයං අඤ්ඤමඤ්යඤහි පයදහි අඤ්ඤමඤ්යඤහි පරියායයහි. 

රත්තින්දිවං [රත්තිදිවං (ක.)] යචපි මං භ වා එතමත්ථං පුච්යඡයය

අඤ්ඤමඤ්යඤහි පයදහි අඤ්ඤමඤ්යඤහි පරියායයහි, රත්තින්දිවම්පාහං
භ වයතො එතමත්ථං බයාකයරයයං අඤ්ඤමඤ්යඤහි පයදහි 
අඤ්ඤමඤ්යඤහිපරියායයහි.ද්යව රත්තින්දිවානියචපිමංභ වා එතමත්ථං
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පුච්යඡයය…යප.… ද්යව රත්තින්දිවානිපාහං භ වයතො එතමත්ථං 
බයාකයරයයං…යප.… තීණි රත්තින්දිවානි යචපි මං භ වා එතමත්ථං
පුච්යඡයය…යප.… තීණි රත්තින්දිවානිපාහං භ වයතො එතමත්ථං
බයාකයරයයං…යප.… චත්තාරි රත්තින්දිවානි යචපි මං භ වා එතමත්ථං
පුච්යඡයය…යප.… චත්තාරි රත්තින්දිවානිපාහං භ වයතො එතමත්ථං
බයාකයරයයං…යප.… පඤ්ච රත්තින්දිවානි යචපි මං භ වා එතමත්ථං
පුච්යඡයය…යප.… පඤ්ච රත්තින්දිවානිපාහං භ වයතො එතමත්ථං
බයාකයරයයං…යප.… ඡ රත්තින්දිවානි යචපි මං භ වා එතමත්ථං 
පුච්යඡයය…යප.… ඡ රත්තින්දිවානිපාහං භ වයතො එතමත්ථං
බයාකයරයයං…යප.… සත්ත රත්තින්දිවානි යචපි මං භ වා එතමත්ථං

පුච්යඡයය අඤ්ඤමඤ්යඤහි පයදහි අඤ්ඤමඤ්යඤහි පරියායයහි, සත්ත
රත්තින්දිවානිපාහං භ වයතො එතමත්ථං බයාකයරයයං අඤ්ඤමඤ්යඤහි
පයදහිඅඤ්ඤමඤ්යඤහිපරියායයහී’’ති. 

අථ යඛො කළාරඛත්තියයො භික්ඛු උට්ඨායාසනා යයන භ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛො කළාරඛත්තියයොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච–

‘‘ආයස්මතා, භන්යත, සාරිපුත්යතන සීහනායදො නදියතො – පුබ්යබ

අප්පටිසංවිදිතංමං, ආවුයසො, භ වාපඨමංපඤ්හංඅපුච්ඡි, තස්සයම අයහොසි

දන්ධායිතත්තං.යයතො චයඛොයම, ආවුයසො, භ වාපඨමංපඤ්හං අනුයමොදි, 

තස්ස මය්හං, ආවුයසො, එතදයහොසි – දිවසං යචපි මං භ වා එතමත්ථං

පුච්යඡයය අඤ්ඤමඤ්යඤහි පයදහි අඤ්ඤමඤ්යඤහි පරියායයහි, 
දිවසම්පාහං භ වයතො එතමත්ථං බයාකයරයයං අඤ්ඤමඤ්යඤහි පයදහි

අඤ්ඤමඤ්යඤහි පරියායයහි; රත්තිං යචපි…යප.… රත්තින්දිවං යචපි මං
භ වා…යප.… ද්යව රත්තින්දිවානි යචපි මං භ වා…යප.… තීණි…
චත්තාරි… පඤ්ච… ඡ… සත්ත රත්තින්දිවානි යචපි මං භ වා එතමත්ථං 

පුච්යඡයය අඤ්ඤමඤ්යඤහි පයදහි අඤ්ඤමඤ්යඤහි පරියායයහි, සත්ත
රත්තින්දිවානිපාහං භ වයතො එතමත්ථං බයාකයරයයං අඤ්ඤමඤ්යඤහි
පයදහි අඤ්ඤමඤ්යඤහිපරියායයහී’’ති. 

‘‘සා හි, භික්ඛු, සාරිපුත්තස්ස ධම්මධාතු සුප්පටිවිද්ධා, යස්සා
ධම්මධාතුයා සුප්පටිවිද්ධත්තා දිවසං යචපාහං සාරිපුත්තං එතමත්ථං 

පුච්යඡයයංඅඤ්ඤමඤ්යඤහිපයදහිඅඤ්ඤමඤ්යඤහිපරියායයහි, දිවසම්පි
යම සාරිපුත්යතො එතමත්ථං බයාකයරයය අඤ්ඤමඤ්යඤහි පයදහි
අඤ්ඤමඤ්යඤහි පරියායයහි. රත්තිං යචපාහං සාරිපුත්තං එතමත්ථං

පුච්යඡයයංඅඤ්ඤමඤ්යඤහිපයදහි අඤ්ඤමඤ්යඤහිපරියායයහි, රත්තිම්පි
යම සාරිපුත්යතො එතමත්ථං බයාකයරයය…යප.… රත්තින්දිවං යචපාහං

සාරිපුත්තංඑතමත්ථංපුච්යඡයයං, රත්තින්දිවම්පියම සාරිපුත්යතොඑතමත්ථං
බයාකයරයය… ද්යව රත්තින්දිවානි යචපාහං සාරිපුත්තං එතමත්ථං

පුච්යඡයයං, ද්යව රත්තින්දිවානිපි යම සාරිපුත්යතො එතමත්ථං 



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 

40 

පටුන 

බයාකයරයය… තීණි රත්තින්දිවානි යචපාහං සාරිපුත්තං එතමත්ථං

පුච්යඡයයං, තීණි රත්තින්දිවානිපි යම සාරිපුත්යතො එතමත්ථං 
බයාකයරයය… චත්තාරි රත්තින්දිවානි යචපාහං සාරිපුත්තං එතමත්ථං

පුච්යඡයයං, චත්තාරි රත්තින්දිවානිපි යම සාරිපුත්යතො එතමත්ථං 
බයාකයරයය… පඤ්ච රත්තින්දිවානි යචපාහං සාරිපුත්තං එතමත්ථං

පුච්යඡයයං, පඤ්ච රත්තින්දිවානිපි යම සාරිපුත්යතො එතමත්ථං

බයාකයරයය…ඡරත්තින්දිවානි යචපාහංසාරිපුත්තංඑතමත්ථංපුච්යඡයයං, 
ඡ රත්තින්දිවානිපි යම සාරිපුත්යතො එතමත්ථං බයාකයරයය… සත්ත
රත්තින්දිවානියචපාහං සාරිපුත්තං එතමත්ථං පුච්යඡයයං අඤ්ඤමඤ්යඤහි

පයදහිඅඤ්ඤමඤ්යඤහිපරියායයහි, සත්ත රත්තින්දිවානිපියමසාරිපුත්යතො
එතමත්ථං බයාකයරයය අඤ්ඤමඤ්යඤහි පයදහි අඤ්ඤමඤ්යඤහි
පරියායයහී’’ති.දුතියං. 

3. ඤාණවත්ථුසුත්තං 

33. සාවත්ථියං…යප.…‘‘චතුචත්තාරීසංයවො, භික්ඛයව, ඤාණවත්ථූනි

යදයසස්සාමි, තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වා එතදයවොච– 

‘‘කතමානි [කතමානි ච (සයා. කං. පී. ක.)], භික්ඛයව, චතුචත්තාරීසං

ඤාණවත්ථූනි? ජරාමරයණ ඤාණං, ජරාමරණසමුදයය ඤාණං, 

ජරාමරණනියරොයධ ඤාණං, ජරාමරණනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය ඤාණං; 

ජාතියා ඤාණං, ජාතිසමුදයය ඤාණං, ජාතිනියරොයධ ඤාණං, 

ජාතිනියරොධ ාමිනියා පටිපදායඤාණං; භයවඤාණං, භවසමුදයයඤාණං, 

භවනියරොයධ ඤාණං, භවනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය ඤාණං; උපාදායන

ඤාණං, උපාදානසමුදයය ඤාණං, උපාදානනියරොයධ ඤාණං, 

උපාදානනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය ඤාණං; තණ්හාය ඤාණං, 

තණ්හාසමුදයයඤාණං, තණ්හානියරොයධ ඤාණං, තණ්හානියරොධ ාමිනියා

පටිපදාය ඤාණං; යවදනාය ඤාණං, යවදනාසමුදයය ඤාණං, 

යවදනානියරොයධඤාණං, යවදනානියරොධ ාමිනියාපටිපදායඤාණං; ඵස්යස
ඤාණං…යප.… සළායතයන ඤාණං…නාමරූයපඤාණං… විඤ්ඤායණ

ඤාණං… සඞ්ඛායරසු ඤාණං, සඞ්ඛාරසමුදයය ඤාණං, සඞ්ඛාරනියරොයධ

ඤාණං, සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය ඤාණං. ඉමානි වුච්චන්ති, 

භික්ඛයව, චතුචත්තාරීසංඤාණවත්ථූනි. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ජරාමරණං? යා යතසං යතසං සත්තානංතම්හි 
තම්හි සත්තනිකායය ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං පාලිච්චං වලිත්තචතා

ආයුයනොසංහානි ඉන්ද්රියානංපරිපායකො, අයංවුච්චතිජරා.යායතසංයතසං
සත්තානං තම්හා තම්හා සත්තනිකායා චුති චවනතා යභයදො අන්තරධානං
මච්චුමරණංකාලකිරියා ඛන්ධානං යභයදොකයළවරස්සනික්යඛයපො. ඉදං
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වුච්චති මරණං. ඉති අයඤ්ච ජරා, ඉදඤ්ච මරණං; ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ජරාමරණං. 

‘‘ජාතිසමුදයා ජරාමරණසමුදයයො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණනියරොයධො; 

අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො ජරාමරණනියරොධ ාමිනී පටිපදා, 
යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතොයඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකොඑවංජරාමරණංපජානාති, එවං 

ජරාමරණසමුදයං පජානාති, එවං ජරාමරණනියරොධං පජානාති, එවං 

ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානාති, ඉදමස්ස ධම්යමඤාණං. යසො 
ඉමිනා ධම්යමන දිට්යඨන විදියතන අකාලියකන පත්යතන
පරියයො ාළ්යහනඅතීතානා යතනයං යනති. 

‘‘යය යඛො යකචි අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ජරාමරණං

අබ්භඤ්ඤංසු, ජරාමරණසමුදයං අබ්භඤ්ඤංසු, ජරාමරණනියරොධං 

අබ්භඤ්ඤංසු, ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අබ්භඤ්ඤංසු, සබ්යබ යත

එවයමව අබ්භඤ්ඤංසු, යසයයථාපාහංඑතරහි. 

‘‘යයපිහියකචිඅනා තමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණාවාජරාමරණං 

අභිජානිස්සන්ති, ජරාමරණසමුදයං අභිජානිස්සන්ති, ජරාමරණනියරොධං

අභිජානිස්සන්ති, ජරාමරණනියරොධ ාමිනිංපටිපදං අභිජානිස්සන්ති, සබ්යබ

යත එවයමව අභිජානිස්සන්ති, යසයයථාපාහං එතරහීති. ඉදමස්ස අන්වයය
ඤාණං. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉමානි ද්යව ඤාණානි 
පරිසුද්ධානි යහොන්ති පරියයොදාතානි – ධම්යම ඤාණඤ්ච අන්වයය

ඤාණඤ්ච. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියසාවයකො දිට්ඨිසම්පන්යනො ඉතිපි, 

දස්සනසම්පන්යනො ඉතිපි, ආ යතො ඉමං සද්ධම්මං ඉතිපි, පස්සති ඉමං

සද්ධම්මං ඉතිපි, යසක්යඛන ඤායණන සමන්නා යතො ඉතිපි, යසක්ඛාය

විජ්ජාය සමන්නා යතො ඉතිපි, ධම්මයසොතං සමාපන්යනො ඉතිපි, අරියයො 

නිබ්යබධිකපඤ්යඤොඉතිපි, අමතද්වාරංආහච්චතිට්ඨතිඉතිපීති. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ජාති…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, භයවො…

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, උපාදානං…කතමාච, භික්ඛයවතණ්හා…කතමාච, 

භික්ඛයව, යවදනා…කතයමොච, භික්ඛයව, ඵස්යසො…කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 

සළායතනං… කතමඤ්ච, භික්ඛයව, නාමරූපං … කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 

විඤ්ඤාණං… කතයම ච, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා? තයයොයම, භික්ඛයව, 

සඞ්ඛාරා – කායසඞ්ඛායරො, වචීසඞ්ඛායරො, චිත්තසඞ්ඛායරොති. ඉයම

වුච්චන්ති, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා. 
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‘‘අවිජ්ජාසමුදයා සඞ්ඛාරසමුදයයො; අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; 

අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනී පටිපදා, 
යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො එවං සඞ්ඛායර පජානාති, එවං 

සඞ්ඛාරසමුදයං පජානාති, එවං සඞ්ඛාරනියරොධං පජානාති, එවං 

සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානාති, ඉදමස්ස ධම්යම ඤාණං. යසො
ඉමිනා ධම්යමන දිට්යඨන විදියතන අකාලියකන පත්යතන
පරියයො ාළ්යහනඅතීතානා යතනයංයනති. 

‘‘යය යඛො යකචි අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සඞ්ඛායර 

අබ්භඤ්ඤංසු, සඞ්ඛාරසමුදයංඅබ්භඤ්ඤංසු, සඞ්ඛාරනියරොධංඅබ්භඤ්ඤංසු, 

සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අබ්භඤ්ඤංසු, සබ්යබ යත එවයමව

අබ්භඤ්ඤංසු, යසයයථාපාහංඑතරහි. 

‘‘යයපි හි යකචි අනා තමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සඞ්ඛායර 

අභිජානිස්සන්ති, සඞ්ඛාරසමුදයං අභිජානිස්සන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධං 

අභිජානිස්සන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අභිජානිස්සන්ති, සබ්යබ

යත එවයමව අභිජානිස්සන්ති, යසයයථාපාහං එතරහි. ඉදමස්ස අන්වයය
ඤාණං. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉමානි ද්යව ඤාණානි 
පරිසුද්ධානි යහොන්ති පරියයොදාතානි – ධම්යම ඤාණඤ්ච අන්වයය 

ඤාණඤ්ච. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියසාවයකො දිට්ඨිසම්පන්යනො ඉතිපි, 

දස්සනසම්පන්යනො ඉතිපි, ආ යතො ඉමං සද්ධම්මං ඉතිපි, පස්සති ඉමං

සද්ධම්මං ඉතිපි, යසක්යඛන ඤායණන සමන්නා යතො ඉතිපි, යසක්ඛාය

විජ්ජාය සමන්නා යතො ඉතිපි, ධම්මයසොතං සමාපන්යනො ඉතිපි, අරියයො

නිබ්යබධිකපඤ්යඤොඉතිපි, අමතද්වාරංආහච්චතිට්ඨති ඉතිපී’’ති.තතියං. 

4. දුතියඤාණවත්ථුසුත්තං 

34. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘සත්තසත්තරි යවො, භික්ඛයව, 

ඤාණවත්ථූනි යදයසස්සාමි. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; 

භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.
භ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතමානි, භික්ඛයව, සත්තසත්තරි ඤාණවත්ථූනි? ජාතිපච්චයා

ජරාමරණන්තිඤාණං; අසති ජාතියානත්ථිජරාමරණන්තිඤාණං; අතීතම්පි

අද්ධානං ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති ඤාණං, අසති ජාතියා නත්ථි

ජරාමරණන්ති ඤාණං; අනා තම්පි අද්ධානං ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති 

ඤාණං, අසති ජාතියා නත්ථි ජරාමරණන්ති ඤාණං; යම්පිස්ස තං
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ධම්මට්ඨිතිඤාණංතම්පි ඛයධම්මංවයධම්මංවිරා ධම්මංනියරොධධම්මන්ති
ඤාණං. 

‘‘භවපච්චයා ජාතීති ඤාණං…යප.… උපාදානපච්චයා භයවොති
ඤාණං… තණ්හාපච්චයාඋපාදානන්තිඤාණං…යවදනාපච්චයාතණ්හාති
ඤාණං… ඵස්සපච්චයා යවදනාති ඤාණං… සළායතනපච්චයා ඵස්යසොති
ඤාණං… නාමරූපපච්චයා සළායතනන්ති ඤාණං… විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමරූපන්ති ඤාණං… සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණන්ති ඤාණං; 

අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරාතිඤාණං, අසතිඅවිජ්ජායනත්ථිසඞ්ඛාරාතිඤාණං; 

අතීතම්පිඅද්ධානංඅවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරාතිඤාණං, අසතිඅවිජ්ජායනත්ථි 

සඞ්ඛාරාතිඤාණං; අනා තම්පිඅද්ධානංඅවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරාතිඤාණං, 

අසති අවිජ්ජාය නත්ථි සඞ්ඛාරාතිඤාණං; යම්පිස්ස තං ධම්මට්ඨිතිඤාණං
තම්පි ඛයධම්මං වයධම්මං විරා ධම්මං නියරොධධම්මන්ති ඤාණං. ඉමානි

වුච්චන්ති, භික්ඛයව, සත්තසත්තරිඤාණවත්ථූනී’’ති.චතුත්ථං. 

5. අවිජ්ජාපච්චයසුත්තං 

35. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා; 
සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොතී’’ති. එවං වුත්යත, අඤ්ඤතයරො භික්ඛු

භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘‘කතමංනු යඛො, භන්යත, ජරාමරණං, කස්ස ච

පනිදංජරාමරණ’න්ති? ‘යනොකල්යලොපඤ්යහො’තිභ වාඅයවොච, ‘කතමං

ජරාමරණං, කස්ස ච පනිදං ජරාමරණ’න්ති ඉති වා, භික්ඛු, යයො වයදයය, 

‘අඤ්ඤං ජරාමරණං අඤ්ඤස්ස ච පනිදං ජරාමරණ’න්ති, ඉති වා, භික්ඛු, 

යයො වයදයය, උභයයමතං එකත්ථං බයඤ්ජනයමව නානං. තං ජීවං තං

සරීරන්තිවා, භික්ඛු, දිට්ඨියාසතිබ්රහ්මචරියවායසොනයහොති.අඤ්ඤංජීවං

අඤ්ඤංසරීරන්තිවා, භික්ඛු, දිට්ඨියාසතිබ්රහ්මචරියවායසොනයහොති.එයත 

යත, භික්ඛු, උයභොඅන්යතඅනුප ම්මමජ්යඣනතථා යතොධම්මංයදයසති 

– ‘ජාතිපච්චයාජරාමරණ’’’න්ති. 

‘‘කතමා නු යඛො, භන්යත, ජාති, කස්ස ච පනායං ජාතී’’ති? ‘‘යනො 

කල්යලො පඤ්යහො’’ති භ වා අයවොච, ‘‘‘කතමා ජාති, කස්ස ච පනායං

ජාතී’ති ඉති වා, භික්ඛු, යයො වයදයය, ‘අඤ්ඤා ජාති අඤ්ඤස්ස ච පනායං

ජාතී’ති ඉතිවා, භික්ඛු, යයොවයදයය, උභයයමතංඑකත්ථංබයඤ්ජනයමව

නානං. තං ජීවංතං සරීරන්ති වා, භික්ඛු, දිට්ඨියා සති බ්රහ්මචරියවායසොන

යහොති. අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති වා, භික්ඛු, දිට්ඨියා සති

බ්රහ්මචරියවායසො න යහොති. එයත යත, භික්ඛු, උයභො අන්යත අනුප ම්ම
මජ්යඣනතථා යතොධම්මංයදයසති–‘භවපච්චයාජාතී’’’ති. 

‘‘කතයමොනුයඛො, භන්යත, භයවො, කස්සචපනායංභයවො’’ති? ‘‘යනො

කල්යලො පඤ්යහො’’ති භ වා අයවොච, ‘‘‘කතයමො භයවො, කස්ස ච පනායං
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භයවො’ති ඉති වා, භික්ඛු, යයො වයදයය, ‘අඤ්යඤො භයවො අඤ්ඤස්ස ච

පනායං භයවො’ති ඉති වා, භික්ඛු, යයො වයදයය, උභයයමතං එකත්ථං

බයඤ්ජනයමව නානං. තං ජීවං තං සරීරන්ති වා, භික්ඛු, දිට්ඨියා සති

බ්රහ්මචරියවායසො න යහොති; අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති වා, භික්ඛු, 

දිට්ඨියා සතිබ්රහ්මචරියවායසොන යහොති. එයතයත, භික්ඛු, උයභො අන්යත
අනුප ම්ම මජ්යඣන තථා යතො ධම්මං යදයසති – ‘උපාදානපච්චයා
භයවො’ති…යප.… ‘තණ්හාපච්චයා උපාදානන්ති… යවදනාපච්චයා 
තණ්හාති… ඵස්සපච්චයා යවදනාති… සළායතනපච්චයා ඵස්යසොති…
නාමරූපපච්චයා සළායතනන්ති… විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපන්ති…
සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණ’’’න්ති. 

‘‘කතයම නු යඛො, භන්යත, සඞ්ඛාරා, කස්ස ච පනියම සඞ්ඛාරා’’ති? 

‘‘යනොකල්යලො පඤ්යහො’’ති භ වා අයවොච, ‘‘‘කතයමසඞ්ඛාරාකස්ස ච

පනියම සඞ්ඛාරා’ති ඉති වා, භික්ඛු, යයො වයදයය, ‘අඤ්යඤ සඞ්ඛාරා

අඤ්ඤස්සචපනියමසඞ්ඛාරා’තිඉතිවා, භික්ඛු, යයොවයදයය, උභයයමතං

එකත්ථංබයඤ්ජනයමවනානං.තංජීවංතංසරීරන්තිවා, භික්ඛු, දිට්ඨියාසති

බ්රහ්මචරියවායසො න යහොති; අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති වා, භික්ඛු, 

දිට්ඨියා සතිබ්රහ්මචරියවායසොන යහොති. එයතයත, භික්ඛු, උයභො අන්යත 
අනුප ම්ම මජ්යඣන තථා යතො ධම්මං යදයසති – ‘අවිජ්ජාපච්චයා
සඞ්ඛාරා’’’ති. 

‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව, භික්ඛු, අයසසවිරා නියරොධා යානිස්ස තානි

විසූකායිකානිවියසවිතානිවිප්ඵන්දිතානිකානිචි කානිචි.‘කතමංජරාමරණං, 

කස්ස ච පනිදං ජරාමරණං’ ඉති වා, ‘අඤ්ඤං ජරාමරණං, අඤ්ඤස්ස ච

පනිදං ජරාමරණං’ ඉති වා, ‘තං ජීවං තං සරීරං’ ඉති වා, ‘අඤ්ඤං ජීවං
අඤ්ඤංසරීරං’ ඉතිවා.සබ්බානිස්සතානිපහීනානිභවන්තිඋච්ඡින්නමූලානි
තාලාවත්ථුකතානි අනභාවඞ්කතානිආයතිංඅනුප්පාදධම්මානි. 

‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව, භික්ඛු, අයසසවිරා නියරොධා යානිස්ස තානි

විසූකායිකානිවියසවිතානිවිප්ඵන්දිතානිකානිචි කානිචි.‘කතමාජාති, කස්ස 

චපනායංජාති’ඉතිවා, ‘අඤ්ඤා ජාති, අඤ්ඤස්සචපනායංජාති’ඉතිවා, 

‘තං ජීවං තං සරීරං’ ඉති වා, ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං’ ඉති වා.
සබ්බානිස්ස තානි පහීනානි භවන්ති උච්ඡින්නමූලානි තාලාවත්ථුකතානි
අනභාවඞ්කතානිආයතිංඅනුප්පාදධම්මානි. 

‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව, භික්ඛු, අයසසවිරා නියරොධා යානිස්ස තානි 
විසූකායිකානි වියසවිතානි විප්ඵන්දිතානි කානිචි කානිචි. කතයමො
භයවො…යප.… කතමං උපාදානං… කතමා තණ්හා… කතමා යවදනා…
කතයමො ඵස්යසො… කතමං සළායතනං… කතමං නාමරූපං… කතමං
විඤ්ඤාණං…යප.…. 
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‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව, භික්ඛු, අයසසවිරා නියරොධා යානිස්ස තානි 

විසූකායිකානිවියසවිතානිවිප්ඵන්දිතානිකානිචිකානිචි. ‘කතයමසඞ්ඛාරා, 

කස්සච පනියමසඞ්ඛාරා’ඉතිවා, ‘අඤ්යඤසඞ්ඛාරා, අඤ්ඤස්සචපනියම

සඞ්ඛාරා’ඉතිවා, ‘තංජීවංතංසරීරං’ඉතිවා, ‘අඤ්ඤංජීවං, අඤ්ඤංසරීරං’
ඉති වා. සබ්බානිස්ස තානි පහීනානි භවන්ති උච්ඡින්නමූලානි
තාලාවත්ථුකතානිඅනභාවඞ්කතානිආයතිං අනුප්පාදධම්මානී’’ති. පඤ්චමං. 

6. දුතියඅවිජ්ජාපච්චයසුත්තං 

36. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා; 
සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති. 

‘‘‘කතමංජරාමරණං, කස්සචපනිදංජරාමරණ’න්තිඉතිවා, භික්ඛයව, 

යයොවයදයය, ‘අඤ්ඤංජරාමරණං, අඤ්ඤස්සචපනිදංජරාමරණ’න්ති ඉති

වා, භික්ඛයව, යයො වයදයය, උභයයමතං එකත්ථං බයඤ්ජනයමව නානං.

‘තං ජීවං තං සරීරං’ ඉති වා, භික්ඛයව, දිට්ඨියා සති බ්රහ්මචරියවායසො න

යහොති. ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං’ ඉති වා, භික්ඛයව, දිට්ඨියා සති

බ්රහ්මචරියවායසොනයහොති.එයතයත, භික්ඛයව, උයභොඅන්යතඅනුප ම්ම
මජ්යඣනතථා යතොධම්මංයදයසති–‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’’න්ති. 

‘‘කතමා ජාති…යප.… කතයමො භයවො… කතමං උපාදානං… කතමා
තණ්හා… කතමා යවදනා… කතයමො ඵස්යසො… කතමං සළායතනං…

කතමං නාමරූපං… කතමං විඤ්ඤාණං… කතයම සඞ්ඛාරා, කස්ස ච

පනියම සඞ්ඛාරාති ඉති වා, භික්ඛයව, යයො වයදයය, ‘අඤ්යඤ සඞ්ඛාරා

අඤ්ඤස්ස ච පනියම සඞ්ඛාරා’ති ඉති වා, භික්ඛයව, යයො වයදයය, 

උභයයමතං එකත්ථං බයඤ්ජනයමව නානං. ‘තං ජීවං තං සරීරං’ ඉති වා, 

භික්ඛයව, දිට්ඨියා සති බ්රහ්මචරියවායසොන යහොති. ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං

සරීරං’ ඉතිවා, භික්ඛයව, දිට්ඨියාසතිබ්රහ්මචරියවායසොනයහොති.එයතයත, 

භික්ඛයව, උයභො අන්යතඅනුප ම්මමජ්යඣනතථා යතොධම්මංයදයසති–
‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’’ති. 

‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව, භික්ඛයව, අයසසවිරා නියරොධා යානිස්ස තානි 

විසූකායිකානිවියසවිතානිවිප්ඵන්දිතානිකානිචිකානිචි.‘කතමංජරාමරණං, 

කස්ස ච පනිදං ජරාමරණං’ ඉති වා, ‘අඤ්ඤං ජරාමරණං, අඤ්ඤස්ස ච

පනිදං ජරාමරණං’ ඉති වා, ‘තං ජීවං තං සරීරං’ ඉති වා, ‘අඤ්ඤං ජීවං, 
අඤ්ඤංසරීරං’ඉතිවා.සබ්බානිස්සතානිපහීනානිභවන්ති උච්ඡින්නමූලානි
තාලාවත්ථුකතානිඅනභාවඞ්කතානිආයතිංඅනුප්පාදධම්මානි. 

‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව, භික්ඛයව, අයසසවිරා නියරොධා යානිස්ස තානි 
විසූකායිකානි වියසවිතානි විප්ඵන්දිතානි කානිචි කානිචි. කතමා
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ජාති…යප.… කතයමො භයවො… කතමං උපාදානං… කතමා තණ්හා…
කතමා යවදනා… කතයමො ඵස්යසො… කතමං සළායතනං… කතමං

නාමරූපං… කතමං විඤ්ඤාණං… ‘කතයම සඞ්ඛාරා, කස්ස ච පනියම

සඞ්ඛාරා’ ඉතිවා, ‘අඤ්යඤ සඞ්ඛාරා, අඤ්ඤස්සච පනියමසඞ්ඛාරා’ ඉති

වා; ‘තං ජීවං තං සරීරං’ ඉති වා, ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං’ ඉති වා.
සබ්බානිස්ස තානි පහීනානි භවන්ති උච්ඡින්නමූලානි තාලාවත්ථුකතානි
අනභාවඞ්කතානිආයතිංඅනුප්පාදධම්මානී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. නතුම්හසුත්තං 

37. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘නායං, භික්ඛයව, කායයො තුම්හාකං 

නපිඅඤ්යඤසං.පුරාණමිදං, භික්ඛයව, කම්මංඅභිසඞ්ඛතං අභිසඤ්යචතයිතං
යවදනියංදට්ඨබ්බං’’. 

‘‘තත්ර යඛො, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො පටිච්චසමුප්පාදඤ්යඤව

සාධුකං යයොනියසො මනසි කයරොති – ‘ඉති ඉමස්මිං සති ඉදං යහොති, 

ඉමස්සුප්පාදා ඉදංඋප්පජ්ජති; ඉමස්මිංඅසතිඉදංනයහොති, ඉමස්සනියරොධා

ඉදං නිරුජ්ඣති, යදිදං – අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා 
විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො

යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; 
සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’’ති.සත්තමං. 

8. යචතනාසුත්තං 

38. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යඤ්ච, භික්ඛයව, යචයතති යඤ්ච පකප්යපති

යඤ්චඅනුයසති, ආරම්මණයමතං [ආරමණයමතං (?)] යහොතිවිඤ්ඤාණස්ස
ඨිතියා. ආරම්මයණ සති පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස යහොති. තස්මිං පතිට්ඨියත
විඤ්ඤායණ විරූළ්යහ ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති යහොති. ආයතිං 
පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තියා සති ආයතිං ජාති ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති’’. 

‘‘යනොයච, භික්ඛයව, යචයතතියනොයචපකප්යපති, අථයචඅනුයසති, 
ආරම්මණයමතං යහොති විඤ්ඤාණස්ස ඨිතියා. ආරම්මයණ සති පතිට්ඨා
විඤ්ඤාණස්ස යහොති. තස්මිං පතිට්ඨියත විඤ්ඤායණ විරූළ්යහ ආයතිං
පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති යහොති. ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තියා සති ආයතිං
ජාතිජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති.
එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති. 

‘‘යයතොචයඛො, භික්ඛයව, යනොයචවයචයතතියනොචපකප්යපතියනො

ච අනුයසති, ආරම්මණයමතංනයහොතිවිඤ්ඤාණස්සඨිතියා. ආරම්මයණ 
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අසති පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස න යහොති. තදප්පතිට්ඨියත විඤ්ඤායණ 
අවිරූළ්යහ ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති න යහොති. ආයතිං
පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තියා අසති ආයතිං ජාතිජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස 
යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. දුතියයචතනාසුත්තං 

39. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යඤ්ච, භික්ඛයව, යචයතති යඤ්ච

පකප්යපතියඤ්ච අනුයසති, ආරම්මණයමතං යහොතිවිඤ්ඤාණස්ස ඨිතියා.
ආරම්මයණ සති පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස යහොති. තස්මිං පතිට්ඨියත
විඤ්ඤායණ විරූළ්යහ නාමරූපස්ස අවක්කන්ති යහොති. නාමරූපපච්චයා

සළායතනං; සළායතනපච්චයා ඵස්යසො; ඵස්සපච්චයා යවදනා…යප.…
තණ්හා… උපාදානං… භයවො… ජාති… ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති’’. 

‘‘යනො යච, භික්ඛයව, යචයතතියනොයචපකප්යපති, අථයචඅනුයසති, 
ආරම්මණයමතං යහොති විඤ්ඤාණස්ස ඨිතියා. ආරම්මයණ සති පතිට්ඨා 
විඤ්ඤාණස්සයහොති.තස්මිංපතිට්ඨියතවිඤ්ඤායණවිරූළ්යහනාමරූපස්ස
අවක්කන්ති යහොති. නාමරූපපච්චයා සළායතනං…යප.… එවයමතස්ස
යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයො යහොති. 

‘‘යයතොචයඛො, භික්ඛයව, යනොයචවයචයතතියනොචපකප්යපතියනො

ච අනුයසති, ආරම්මණයමතංනයහොතිවිඤ්ඤාණස්සඨිතියා.ආරම්මයණ 
අසති පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස න යහොති. තදප්පතිට්ඨියත විඤ්ඤායණ 

අවිරූළ්යහ නාමරූපස්ස අවක්කන්ති න යහොති. නාමරූපනියරොධා
සළායතනනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
නියරොයධොයහොතී’’ති.නවමං. 

10. තතියයචතනාසුත්තං 

40. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යඤ්ච, භික්ඛයව, යචයතති යඤ්ච
පකප්යපති යඤ්ච අනුයසතිආරම්මණයමතං යහොති විඤ්ඤාණස්ස ඨිතියා.
ආරම්මයණ සති පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස යහොති. තස්මිං පතිට්ඨියත
විඤ්ඤායණ විරූළ්යහ නති යහොති. නතියා සති ආ ති ති යහොති.
ආ ති තියා සති චුතූපපායතො යහොති. චුතූපපායත සති ආයතිං
ජාතිජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. 
එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති’’. 

‘‘යනොයච, භික්ඛයව, යචයතතියනොයචපකප්යපතිඅථයචඅනුයසති, 
ආරම්මණයමතං යහොති විඤ්ඤාණස්ස ඨිතියා. ආරම්මයණ සති පතිට්ඨා
විඤ්ඤාණස්සයහොති. තස්මිංපතිට්ඨියතවිඤ්ඤායණවිරූළ්යහනතියහොති.
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නතියා සති ආ ති ති යහොති. ආ ති තියා සති චුතූපපායතො යහොති.
චුතූපපායත සති ආයතිං ජාතිජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස 
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති. 

‘‘යයතොචයඛො, භික්ඛයව, යනොයචවයචයතතියනොචපකප්යපතියනො

ච අනුයසති, ආරම්මණයමතං නයහොතිවිඤ්ඤාණස්සඨිතියා.ආරම්මයණ 
අසති පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස න යහොති. තදප්පතිට්ඨියත විඤ්ඤායණ 
අවිරූළ්යහනතිනයහොති.නතියාඅසතිආ ති තිනයහොති.ආ ති තියා
අසති චුතූපපායතො න යහොති. චුතූපපායත අසති ආයතිං ජාති ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති.දසමං. 

කළාරඛත්තියවග්ය ොචතුත්යථො. 
තස්සුද්දානං– 

භූතමිදංකළාරඤ්ච, දුයවචඤාණවත්ථූනි; 

අවිජ්ජාපච්චයා චද්යව, නතුම්හායචතනා තයයොති. 

5.  හපතිවග්ය ො 

1. පඤ්චයවරභයසුත්තං 

41. සාවත්ථියං විහරති.අථයඛො අනාථපිණ්ඩියකො හපතියයනභ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයඛොඅනාථපිණ්ඩිකං හපතිංභ වාඑතදයවොච– 

‘‘යයතො යඛො,  හපති, අරියසාවකස්ස පඤ්ච භයානි යවරානි

වූපසන්තානි යහොන්ති, චතූහිචයසොතාපත්තියඞ්ය හිසමන්නා යතොයහොති, 

අරියයො චස්ස ඤායයො පඤ්ඤාය සුදිට්යඨො යහොති සුප්පටිවිද්යධො, යසො

ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි

ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, 
යසොතාපන්යනොහමස්මිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයනො’’’ති. 

‘‘කතමානි පඤ්ච භයානි යවරානි වූපසන්තානි යහොන්ති? යං,  හපති, 

පාණාතිපාතී පාණාතිපාතපච්චයා දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං පසවති, 

සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං

පටිසංයවදයති, පාණාතිපාතා පටිවිරතස්ස එවං තං භයං යවරං වූපසන්තං 
යහොති. 

‘‘යං,  හපති, අදින්නාදායී අදින්නාදානපච්චයා දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං

යවරං පසවති, සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං
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යදොමනස්සංපටිසංයවදයති, අදින්නාදානාපටිවිරතස්සඑවංතංභයංයවරං 
වූපසන්තංයහොති. 

‘‘යං,  හපති, කායමසුමිච්ඡාචාරී කායමසුමිච්ඡාචාරපච්චයා 

දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං පසවති, සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, 

යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවදයති, කායමසුමිච්ඡාචාරා
පටිවිරතස්සඑවංතංභයංයවරංවූපසන්තංයහොති. 

‘‘යං,  හපති, මුසාවාදී මුසාවාදපච්චයා දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං

පසවති, සම්පරායිකම්පිභයංයවරංපසවති, යචතසිකම්පිදුක්ඛංයදොමනස්සං 

පටිසංයවදයති, මුසාවාදාපටිවිරතස්සඑවංතංභයංයවරංවූපසන්තංයහොති. 

‘‘යං,  හපති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායී 

සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානපච්චයා දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං පසවති, 

සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං

පටිසංයවදයති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතස්ස එවං තං භයං
යවරංවූපසන්තංයහොති.ඉමානිපඤ්ච භයානියවරානිවූපසන්තානියහොන්ති. 

‘‘කතයමහි චතූහි යසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො යහොති? ඉධ, 

 හපති, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතො යහොති –
‘ඉතිපියසොභ වාඅරහං සම්මාසම්බුද්යධොවිජ්ජාචරණසම්පන්යනොසු යතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භ වා’’’ති. 

‘‘ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – ‘ස්වාක්ඛායතො
භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො 
පච්චත්තංයවදිතබ්යබොවිඤ්ඤූහී’’’ති. 

‘‘සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – ‘සුප්පටිපන්යනො

භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, උජුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, 

ඤායප්පටිපන්යනොභ වයතොසාවකසඞ්යඝො, සාමීචිප්පටිපන්යනොභ වයතො

සාවකසඞ්යඝො, යදිදංචත්තාරිපුරිසයු ානිඅට්ඨපුරිසපුග් ලා, එසභ වයතො 
සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො 
අඤ්ජලිකරණීයයොඅනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’’ති. 

‘‘අරියකන්යතහිසීයලහිසමන්නා යතොයහොතිඅඛණ්යඩහිඅච්ඡිද්යදහි 
අසබයලහි අකම්මායසහි භුජිස්යසහි විඤ්ඤුප්පසත්යථහි අපරාමට්යඨහි 
සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි චතූහි යසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො
යහොති. 



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 
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‘‘කතයමො චස්ස අරියයො ඤායයො පඤ්ඤාය සුදිට්යඨො යහොති 

සුප්පටිවිද්යධො? ඉධ,  හපති, අරියසාවයකොපටිච්චසමුප්පාදඤ්යඤවසාධුකං

යයොනියසො මනසි කයරොති – ‘ඉතිඉමස්මිංසතිඉදං යහොති, ඉමස්මිං අසති

ඉදං න යහොති; ඉමස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති, ඉමස්ස නියරොධා ඉදං

නිරුජ්ඣති. යදිදං අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා
විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො

යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; 
සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’’ති. අයමස්සඅරියයොඤායයොපඤ්ඤාය
සුදිට්යඨොයහොතිසුප්පටිවිද්යධො. 

‘‘යයතො යඛො,  හපති, අරියසාවකස්ස ඉමානි පඤ්ච භයානි යවරානි 

වූපසන්තානි යහොන්ති, ඉයමහි චතූහි යසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො

යහොති, අයඤ්චස්ස අරියයො ඤායයො පඤ්ඤාය සුදිට්යඨො යහොති

සුප්පටිවිද්යධො, යසො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය –
‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො

ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො
නියයතො සම්යබොධිපරායයනො’’’ති. 

2. දුතියපඤ්චයවරභයසුත්තං 

42. සාවත්ථියං විහරති…යප.…‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස

පඤ්චභයානියවරානිවූපසන්තානි යහොන්ති, චතූහිචයසොතාපත්තියඞ්ය හි

සමන්නා යතො යහොති, අරියයො චස්ස ඤායයො පඤ්ඤාය සුදිට්යඨො යහොති 

සුප්පටිවිද්යධො, යසො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය –
‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො 

ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො
නියයතො සම්යබොධිපරායයනො’’’ති. 

‘‘කතමානිපඤ්චභයානියවරානිවූපසන්තානියහොන්ති? යං, භික්ඛයව, 

පාණාතිපාතී…යප.… යං, භික්ඛයව, අදින්නාදායී…යප.… යං, භික්ඛයව, 

කායමසුමිච්ඡාචාරී… යං, භික්ඛයව, මුසාවාදී… යං, භික්ඛයව, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායී…යප.… ඉමානි පඤ්ච භයානි යවරානි
වූපසන්තානියහොන්ති. 

‘‘කතයමහි චතූහි යසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො යහොති? ඉධ, 

භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ…යප.… ධම්යම… සඞ්යඝ…
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති. ඉයමහි චතූහි
යසොතාපත්තියඞ්ය හිසමන්නා යතොයහොති. 
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‘‘කතයමො චස්ස අරියයො ඤායයො පඤ්ඤාය සුදිට්යඨො යහොති 

සුප්පටිවිද්යධො? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො පටිච්චසමුප්පාදඤ්යඤව
සාධුකං යයොනියසො මනසි කයරොති…යප.… අයමස්ස අරියයො ඤායයො
පඤ්ඤාය සුදිට්යඨොයහොතිසුප්පටිවිද්යධො. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉමානි පඤ්ච භයානි යවරානි 

වූපසන්තානියහොන්ති, ඉයමහිචචතූහියසොතාපත්තියඞ්ය හිසමන්නා යතො

යහොති, අයඤ්චස්ස අරියයො ඤායයො පඤ්ඤාය සුදිට්යඨො යහොති

සුප්පටිවිද්යධො, යසො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය –
‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො 

ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො
නියයතො සම්යබොධිපරායයනො’’’ති.දුතියං. 

3. දුක්ඛසුත්තං 

43. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දුක්ඛස්ස, භික්ඛයව, සමුදයඤ්ච

අත්ථඞ් මඤ්ච යදයසස්සාමි. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; 

භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛො යතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.
භ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, දුක්ඛස්සසමුදයයො? චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූයප ච
උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා

යවදනා; යවදනාපච්චයාතණ්හා.අයංයඛො, භික්ඛයව, දුක්ඛස්සසමුදයයො. 

‘‘යසොතඤ්ච පටිච්ච සද්යද ච උප්පජ්ජති යසොතවිඤ්ඤාණං…යප.…
ඝානඤ්ච පටිච්ච  න්යධ ච…යප.… ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච…යප.… 
කායඤ්ච පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච…යප.… මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච
උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා

යවදනා; යවදනාපච්චයාතණ්හා. අයං යඛො, භික්ඛයව, දුක්ඛස්සසමුදයයො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, දුක්ඛස්සඅත්ථඞ් යමො? චක්ඛුඤ්චපටිච්ච රූයප
ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා

යවදනා; යවදනාපච්චයාතණ්හා.තස්සායයවතණ්හායඅයසසවිරා නියරොධා

උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො; භවනියරොධා

ජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස

යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
දුක්ඛස්සඅත්ථඞ් යමො. 

‘‘යසොතඤ්ච පටිච්ච සද්යද ච උප්පජ්ජති යසොතවිඤ්ඤාණං…යප.… 
ඝානඤ්ච පටිච්ච  න්යධ ච…යප.… ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච…යප.…
කායඤ්ච පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච…යප.… මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච
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උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා

යවදනා; යවදනාපච්චයාතණ්හා.තස්සායයවතණ්හාය අයසසවිරා නියරොධා

උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො; භවනියරොධා

ජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස

යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
දුක්ඛස්සඅත්ථඞ් යමො’’ති.තතියං. 

4. යලොකසුත්තං 

44. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යලොකස්ස, භික්ඛයව, සමුදයඤ්ච

අත්ථඞ් මඤ්ච යදයසස්සාමි. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; 

භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.
භ වා එතදයවොච– 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, යලොකස්සසමුදයයො? චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූයපච 
උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා

යවදනා; යවදනාපච්චයාතණ්හා; තණ්හාපච්චයාඋපාදානං; උපාදානපච්චයා 

භයවො; භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා ජරාමරණං

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
යලොකස්සසමුදයයො. 

‘‘යසොතඤ්ච පටිච්ච සද්යද ච…යප.… ඝානඤ්ච පටිච්ච  න්යධ ච…
ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච… කායඤ්ච පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච… මනඤ්ච
පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. 
ඵස්සපච්චයා යවදනා…යප.… ජාතිපච්චයා ජරාමරණං

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
යලොකස්සසමුදයයො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, යලොකස්ස අත්ථඞ් යමො? චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච 
රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො.

ඵස්සපච්චයා යවදනා; යවදනාපච්චයා තණ්හා. තස්සායයව තණ්හාය

අයසසවිරා නියරොධා උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා
භවනියරොයධො…යප.…එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො

යහොති. අයංයඛො, භික්ඛයව, යලොකස්සඅත්ථඞ් යමො. 

‘‘යසොතඤ්ච පටිච්ච සද්යද ච…යප.… ඝානඤ්ච පටිච්ච  න්යධ ච…
ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච… කායඤ්ච පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච… මනඤ්ච
පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො.

ඵස්සපච්චයා යවදනා; යවදනාපච්චයා තණ්හා. තස්සායයව තණ්හාය 

අයසසවිරා නියරොධා උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා
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භවනියරොයධො…යප.…එවයමතස්සයකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො

යහොති.අයංයඛො, භික්ඛයව, යලොකස්ස අත්ථඞ් යමො’’ති.චතුත්ථං. 

5. ඤාතිකසුත්තං 

45. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා ඤාතියක විහරති
ගිඤ්ජකාවසයථ. අථ යඛො භ වා රයහො යතො පටිසල්ලායනො ඉමං
ධම්මපරියායංඅභාසි– 

‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං

සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා යවදනා, යවදනාපච්චයා තණ්හා; 
තණ්හාපච්චයා උපාදානං…යප.…එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
සමුදයයොයහොති. 

‘‘යසොතඤ්ච පටිච්ච සද්යද ච…යප.… ඝානඤ්ච පටිච්ච  න්යධ ච… 
ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච… කායඤ්ච පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච… මනඤ්ච
පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො.

ඵස්සපච්චයා යවදනා; යවදනාපච්චයා තණ්හා; තණ්හාපච්චයා
උපාදානං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො
යහොති. 

‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං

සඞ් තිඵස්යසො.ඵස්සපච්චයායවදනා; යවදනාපච්චයා තණ්හා.තස්සායයව

තණ්හාය අයසසවිරා නියරොධා උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා 
භවනියරොයධො…යප.…එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො
යහොති. 

‘‘යසොතඤ්ච පටිච්ච සද්යද ච…යප.… මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච
උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා 

යවදනා; යවදනාපච්චයාතණ්හා.තස්සායයවතණ්හායඅයසසවිරා නියරොධා 

උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භ වයතො උපස්සුති 

[උපස්සුතිං (සී.පී.)] ඨියතොයහොති.අද්දසායඛොභ වාතංභික්ඛුං උපස්සුති

ඨිතං. දිස්වානතංභික්ඛුංඑතදයවොච – ‘‘අස්යසොසියනොත්වං, භික්ඛු, ඉමං 

ධම්මපරියාය’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’ති. ‘‘උග් ණ්හාහි ත්වං, භික්ඛු, ඉමං 

ධම්මපරියායං; පරියාපුණාහිත්වං, භික්ඛු, ඉමංධම්මපරියායං; ධායරහිත්වං, 

භික්ඛු, ඉමංධම්මපරියායං.අත්ථසංහියතොඅයං [අත්ථසංහියතොයං (සී. සයා.

කං.), අත්ථසංහිතායං (පී. ක.)], භික්ඛු, ධම්මපරියායයො 
ආදිබ්රහ්මචරියයකො’’ති.පඤ්චමං. 
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6. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණසුත්තං 

46. සාවත්ථියං විහරති.අථයඛොඅඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණොයයනභ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
යසො බ්රාහ්මයණොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘කිං නු යඛො, යභො ය ොතම, යසො කයරොති යසො පටිසංයවදයතී’’ති? 

‘‘‘යසො කයරොති යසො පටිසංයවදයතී’ති යඛො, බ්රාහ්මණ, අයයමයකො
අන්යතො’’. 

‘‘කිං පන, යභො ය ොතම, අඤ්යඤො කයරොති, අඤ්යඤො 

පටිසංයවදයතී’’ති? ‘‘‘අඤ්යඤොකයරොති, අඤ්යඤොපටිසංයවදයතී’තියඛො, 

බ්රාහ්මණ, අයං දුතියයො අන්යතො. එයත යත, බ්රාහ්මණ, උයභො අන්යත
අනුප ම්ම මජ්යඣන තථා යතො ධම්මං යදයසති – ‘අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා

සඞ්ඛාරනියරොයධො; සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො …යප.…
එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො යහොතී’’’ති. 

එවංවුත්යත, යසොබ්රාහ්මයණොභ වන්තංඑතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, 

යභො ය ොතම, අභික්කන්තං, යභො ය ොතම,…යප.… උපාසකං මං භවං
ය ොතයමොධායරතුඅජ්ජතග්ය  පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. ජාණුස්යසොණිසුත්තං 

47. සාවත්ථියංවිහරති.අථයඛොජාණුස්යසොණිබ්රාහ්මයණොයයන භ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං…යප.… එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො ජාණුස්යසොණිබ්රාහ්මයණොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘කිං නු යඛො, යභො, ය ොතම, සබ්බමත්ථී’’ති? ‘‘‘සබ්බමත්ථී’ති යඛො, 

බ්රාහ්මණ, අයයමයකොඅන්යතො’’. 

‘‘කිං පන, යභො ය ොතම, සබ්බං නත්ථී’’ති? ‘‘‘සබ්බං නත්ථී’ති යඛො, 

බ්රාහ්මණ, අයං දුතියයො අන්යතො. එයත යත, බ්රාහ්මණ, උයභො අන්යත
අනුප ම්ම මජ්යඣන තථා යතො ධම්මං යදයසති – ‘අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා

සඞ්ඛාරනියරොයධො; සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.…
එවයමතස්ස යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’’ති. 
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එවං වුත්යත, ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං යභො ය ොතම…යප.… පාණුයපතං සරණං  ත’’න්ති. 
සත්තමං. 

8. යලොකායතිකසුත්තං 

48. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො යලොකායතියකො බ්රාහ්මයණො යයන 
භ වා…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යලොකායතියකො බ්රාහ්මයණො
භ වන්තං එතදයවොච– 

‘‘කිං නු යඛො, යභො ය ොතම, සබ්බමත්ථී’’ති? ‘‘‘සබ්බමත්ථී’ති යඛො, 

බ්රාහ්මණ, යජට්ඨයමතංයලොකායතං’’. 

‘‘කිං පන, යභො ය ොතම, සබ්බං නත්ථී’’ති? ‘‘‘සබ්බං නත්ථී’ති යඛො, 

බ්රාහ්මණ, දුතියයමතංයලොකායතං’’. 

‘‘කිං නු යඛො, යභො ය ොතම, සබ්බයමකත්ත’’න්ති? 

‘‘‘සබ්බයමකත්ත’න්තියඛො, බ්රාහ්මණ, තතියයමතංයලොකායතං’’. 

‘‘කිං පන, යභො ය ොතම, සබ්බං පුථුත්ත’’න්ති? ‘‘‘සබ්බං පුථුත්ත’න්ති

යඛො, බ්රාහ්මණ, චතුත්ථයමතංයලොකායතං’’. 

‘‘එයතයත, බ්රාහ්මණ, උයභොඅන්යතඅනුප ම්මමජ්යඣනතථා යතො 

ධම්මං යදයසති – ‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා
විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො

යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; 
සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’’ති. 

එවං වුත්යත, යලොකායතියකො බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.… අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං සරණං
 ත’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. අරියසාවකසුත්තං 

49. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘න, භික්ඛයව, සුතවයතො

අරියසාවකස්ස එවං යහොති – ‘කිං නු යඛො කිස්මිං සති කිං යහොති, 

කිස්සුප්පාදා කිං උප්පජ්ජති? (කිස්මිං සති සඞ්ඛාරා යහොන්ති, කිස්මිං සති 

විඤ්ඤාණං යහොති,) [( ) එත්ථන්තයර පාඨා යකසුචි යපොත්ථයකසු න 
දිස්සන්තීති සී. පී. යපොත්ථයකසු දස්සිතා. තථා සති අනන්තරසුත්තටීකාය 

සයමති] කිස්මිංසතිනාමරූපංයහොති, කිස්මිංසතිසළායතනංයහොති, කිස්මිං

සති ඵස්යසොයහොති, කිස්මිංසතියවදනා යහොති, කිස්මිංසතිතණ්හා යහොති, 
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කිස්මිං සති උපාදානං යහොති, කිස්මිං සති භයවො යහොති, කිස්මිං සති ජාති

යහොති, කිස්මිංසතිජරාමරණංයහොතී’’’ති? 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සුතවයතො අරියසාවකස්ස අපරප්පච්චයා 

ඤාණයමයවත්ථ යහොති – ‘ඉමස්මිං සති ඉදං යහොති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදං

උප්පජ්ජති. (අවිජ්ජාය සතිසඞ්ඛාරා යහොන්ති; සඞ්ඛායරසු සති විඤ්ඤාණං

යහොති;) [( ) එත්ථයකසුපාඨා යකසුචියපොත්ථයකසුන දිස්සන්තීතිසී. පී. 
යපොත්ථයකසුදස්සිතා.තථාසතිඅනන්තරසුත්තටීකායසයමති] විඤ්ඤායණ

සති නාමරූපංයහොති; නාමරූයපසතිසළායතනංයහොති; සළායතයනසති

ඵස්යසො යහොති; ඵස්යසසතියවදනා යහොති; යවදනායසතිතණ්හා යහොති; 

තණ්හායසතිඋපාදානංයහොති; උපාදායනසතිභයවොයහොති; භයවසතිජාති

යහොති; ජාතියා සති ජරාමරණං යහොතී’ති. යසො එවං පජානාති – ‘එවමයං
යලොයකොසමුදයතී’’’ති. 

‘‘න, භික්ඛයව, සුතවයතො අරියසාවකස්ස එවං යහොති – ‘කිං නු යඛො

කිස්මිංඅසතිකිංනයහොති, කිස්සනියරොධාකිංනිරුජ්ඣති? (කිස්මිංඅසති

සඞ්ඛාරානයහොන්ති, කිස්මිංඅසතිවිඤ්ඤාණංනයහොති,) [( ) එත්ථන්තයර

පාඨාපි තත්ථ තයථව දස්සිතා] කිස්මිං අසති නාමරූපං න යහොති, කිස්මිං

අසතිසළායතනංනයහොති, කිස්මිං අසතිඵස්යසොනයහොති, කිස්මිංඅසති

යවදනානයහොති, කිස්මිංඅසතිතණ්හානයහොති, කිස්මිංඅසතිඋපාදානංන 

යහොති, කිස්මිංඅසතිභයවොනයහොති, කිස්මිංඅසතිජාතිනයහොති, කිස්මිං

අසතිජරාමරණං නයහොතී’’’ති? 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සුතවයතො අරියසාවකස්ස අපරප්පච්චයා 

ඤාණයමයවත්ථයහොති – ‘ඉමස්මිං අසතිඉදංනයහොති, ඉමස්සනියරොධා

ඉදං නිරුජ්ඣති. (අවිජ්ජාය අසති සඞ්ඛාරා න යහොන්ති; සඞ්ඛායරසු අසති

විඤ්ඤාණං න යහොති;) [( ) එත්ථන්තයර පාඨාපි තත්ථ තයථව දස්සිතා] 

විඤ්ඤායණ අසති නාමරූපං න යහොති; නාමරූයප අසති සළායතනං න
යහොති…යප.… භයවො න යහොති… ජාති න යහොති… ජාතියා අසති
ජරාමරණං න යහොතී’ති. යසො එවං පජානාති – ‘එවමයං යලොයකො 
නිරුජ්ඣතී’’’ති. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො එවං යලොකස්ස සමුදයඤ්ච

අත්ථඞ් මඤ්ච යථාභූතං පජානාති, අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
දිට්ඨිසම්පන්යනො ඉතිපි…යප.… අමතද්වාරං ආහච්ච තිට්ඨති ඉතිපී’’ති.
නවමං. 

10. දුතියඅරියසාවකසුත්තං 

50. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘න, භික්ඛයව, සුතවයතො 

අරියසාවකස්ස එවං යහොති – ‘කිං නු යඛො කිස්මිං සති කිං යහොති, 
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පටුන 

කිස්සුප්පාදා කිං උප්පජ්ජති? කිස්මිං සති සඞ්ඛාරා යහොන්ති, කිස්මිං සති

විඤ්ඤාණං යහොති, කිස්මිං සති නාමරූපං යහොති, කිස්මිං සති සළායතනං

යහොති, කිස්මිංසති ඵස්යසොයහොති, කිස්මිංසතියවදනායහොති, කිස්මිංසති

තණ්හා යහොති, කිස්මිං සති උපාදානං යහොති, කිස්මිං සති භයවො යහොති, 

කිස්මිංසතිජාතියහොති, කිස්මිංසතිජරාමරණංයහොතී’’’ති? 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සුතවයතො අරියසාවකස්ස අපරප්පච්චයා 

ඤාණයමයවත්ථ යහොති – ‘ඉමස්මිං සති ඉදං යහොති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදං

උප්පජ්ජති. අවිජ්ජාය සති සඞ්ඛාරා යහොන්ති; සඞ්ඛායරසු සති විඤ්ඤාණං

යහොති; විඤ්ඤායණ සති නාමරූපං යහොති; නාමරූයප සති සළායතනං

යහොති; සළායතයන සති ඵස්යසො යහොති; ඵස්යස සති යවදනා යහොති; 

යවදනායසතිතණ්හායහොති; තණ්හායසති උපාදානංයහොති; උපාදායනසති

භයවොයහොති; භයවසතිජාතියහොති; ජාතියාසතිජරාමරණං යහොතී’ති.යසො
එවංපජානාති–‘එවමයංයලොයකොසමුදයතී’’’ති. 

‘‘න, භික්ඛයව, සුතවයතො අරියසාවකස්ස එවං යහොති – ‘කිං නු යඛො 

කිස්මිං අසතිකිංනයහොති, කිස්සනියරොධාකිංනිරුජ්ඣති? කිස්මිං අසති

සඞ්ඛාරා න යහොන්ති, කිස්මිං අසති විඤ්ඤාණං න යහොති, කිස්මිං අසති

නාමරූපං න යහොති, කිස්මිං අසති සළායතනං න යහොති, කිස්මිං අසති

ඵස්යසොනයහොති, කිස්මිංඅසතියවදනානයහොති, කිස්මිංඅසතිතණ්හාන
යහොති…යප.… උපාදානං… භයවො… ජාති…කිස්මිං අසති ජරාමරණංන 

යහොතී’’’ති? 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සුතවයතො අරියසාවකස්ස අපරප්පච්චයා 

ඤාණයමයවත්ථයහොති – ‘ඉමස්මිං අසතිඉදංනයහොති, ඉමස්සනියරොධා

ඉදං නිරුජ්ඣති. අවිජ්ජාය අසති සඞ්ඛාරා න යහොන්ති; සඞ්ඛායරසු අසති

විඤ්ඤාණං න යහොති; විඤ්ඤායණ අසති නාමරූපං න යහොති; නාමරූයප
අසතිසළායතනංනයහොති…යප.…ජාතියා අසතිජරාමරණංනයහොතී’ති.
යසොඑවංපජානාති–‘එවමයංයලොයකොනිරුජ්ඣතී’’’ති. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො එවං යලොකස්ස සමුදයඤ්ච 

අත්ථඞ් මඤ්ච යථාභූතං පජානාති, අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 

දිට්ඨිසම්පන්යනොඉතිපි, දස්සනසම්පන්යනොඉතිපි, ආ යතොඉමංසද්ධම්මං

ඉතිපි, පස්සතිඉමංසද්ධම්මංඉතිපි, යසක්යඛනඤායණනසමන්නා යතො

ඉතිපි, යසක්ඛාය විජ්ජාය සමන්නා යතො ඉතිපි, ධම්මයසොතං සමාපන්යනො

ඉතිපි, අරියයො නිබ්යබධිකපඤ්යඤො ඉතිපි, අමතද්වාරං ආහච්ච තිට්ඨති
ඉතිපී’’ති.දසමං. 

 හපතිවග්ය ොපඤ්චයමො. 
තස්සුද්දානං– 
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ද්යව පඤ්චයවරභයාවුත්තා, දුක්ඛංයලොයකොච ඤාතිකං; 

අඤ්ඤතරංජාණුස්යසොණිච, යලොකායතියකනඅට්ඨමං; 
ද්යවඅරියසාවකාවුත්තා, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

6. දුක්ඛවග්ය ො 

1. පරිවීමංසනසුත්තං 

51. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – 

‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා

එතදයවොච – 

‘‘කිත්තාවතානුයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛූපරිවීමංසමායනො පරිවීමංයසයය

සබ්බයසො සම්මා දුක්ඛක්ඛයායා’’ති? ‘‘භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා 

භ වංයනත්තිකා භ වංපටිසරණා. සාධු වත, භන්යත, භ වන්තංයයව 
පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො. භ වයතො සුත්වා භික්ඛූ

ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, භික්ඛයව, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ, 

භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයත භික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.
භ වාඑතදයවොච– 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු පරිවීමංසමායනො පරිවීමංසති – ‘යං යඛො ඉදං 

අයනකවිධංනානප්පකාරකංදුක්ඛංයලොයකඋප්පජ්ජතිජරාමරණං; ඉදංනු

යඛො දුක්ඛං කිංනිදානං කිංසමුදයං කිංජාතිකං කිංපභවං? කිස්මිං සති

ජරාමරණං යහොති, කිස්මිං අසති ජරාමරණං න යහොතී’ති? යසො
පරිවීමංසමායනොඑවංපජානාති–‘යංයඛොඉදංඅයනකවිධං නානප්පකාරකං

දුක්ඛං යලොයක උප්පජ්ජති ජරාමරණං, ඉදං යඛො දුක්ඛං ජාතිනිදානං

ජාතිසමුදයංජාතිජාතිකංජාතිප්පභවං.ජාතියාසතිජරාමරණංයහොති, ජාතියා
අසතිජරාමරණංනයහොතී’’’ති. 

‘‘යසො ජරාමරණඤ්ච පජානාති, ජරාමරණසමුදයඤ්ච පජානාති, 

ජරාමරණනියරොධඤ්ච පජානාති, යා ච ජරාමරණනියරොධසාරුප්ප ාමිනී

පටිපදා තඤ්ච පජානාති, තථා පටිපන්යනො ච යහොති අනුධම්මචාරී; අයං

වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්බයසො සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය පටිපන්යනො
ජරාමරණනියරොධාය. 

‘‘අථාපරං පරිවීමංසමායනො පරිවීමංසති – ‘ජාති පනායං කිංනිදානා 

කිංසමුදයාකිංජාතිකාකිංපභවා, කිස්මිංසතිජාතියහොති, කිස්මිංඅසතිජාති

න යහොතී’ති? යසො පරිවීමංසමායනො එවං පජානාති – ‘ජාති භවනිදානා

භවසමුදයාභවජාතිකා භවප්පභවා; භයවසතිජාතියහොති, භයවඅසතිජාති
නයහොතී’’’ති. 
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‘‘යසො ජාතිඤ්ච පජානාති, ජාතිසමුදයඤ්ච පජානාති, ජාතිනියරොධඤ්ච 

පජානාති, යා ච ජාතිනියරොධසාරුප්ප ාමිනී පටිපදා තඤ්ච පජානාති, තථා

පටිපන්යනොචයහොති අනුධම්මචාරී; අයංවුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛුසබ්බයසො
සම්මාදුක්ඛක්ඛයාය පටිපන්යනොජාතිනියරොධාය. 

‘‘අථාපරං පරිවීමංසමායනො පරිවීමංසති – ‘භයවො පනායං
කිංනිදායනො…යප.… උපාදානං පනිදං කිංනිදානං… තණ්හා පනායං
කිංනිදානා… යවදනා… ඵස්යසො… සළායතනං පනිදං කිංනිදානං…
නාමරූපං පනිදං… විඤ්ඤාණං පනිදං… සඞ්ඛාරා පනියම කිංනිදානා

කිංසමුදයා කිංජාතිකාකිංපභවා; කිස්මිංසතිසඞ්ඛාරායහොන්ති, කිස්මිංඅසති

සඞ්ඛාරාන යහොන්තී’ති? යසො පරිවීමංසමායනො එවං පජානාති – ‘සඞ්ඛාරා

අවිජ්ජානිදානා අවිජ්ජාසමුදයා අවිජ්ජාජාතිකා අවිජ්ජාපභවා; අවිජ්ජාය සති

සඞ්ඛාරායහොන්ති, අවිජ්ජායඅසතිසඞ්ඛාරාන යහොන්තී’’’ති. 

‘‘යසො සඞ්ඛායර ච පජානාති, සඞ්ඛාරසමුදයඤ්ච පජානාති, 

සඞ්ඛාරනියරොධඤ්ච පජානාති, යා චසඞ්ඛාරනියරොධසාරුප්ප ාමිනීපටිපදා

තඤ්ච පජානාති, තථා පටිපන්යනො ච යහොති අනුධම්මචාරී; අයං වුච්චති, 

භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්බයසො සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය පටිපන්යනො
සඞ්ඛාරනියරොධාය. 

‘‘අවිජ්ජා යතො යං, භික්ඛයව, පුරිසපුග් යලො පුඤ්ඤං යච සඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛයරොති, පුඤ්ඤූප ං යහොති විඤ්ඤාණං. අපුඤ්ඤං යච සඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛයරොති, අපුඤ්ඤූප ං යහොති විඤ්ඤාණං. ආයනඤ්ජං යච සඞ්ඛාරං 

අභිසඞ්ඛයරොති ආයනඤ්ජූප ං යහොති විඤ්ඤාණං. යයතො යඛො, භික්ඛයව, 

භික්ඛුයනො අවිජ්ජා පහීනා යහොති විජ්ජා උප්පන්නා, යසො අවිජ්ජාවිරා ා
විජ්ජුප්පාදා යනව පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොතින අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරං
අභිසඞ්ඛයරොති න ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති.

අනභිසඞ්ඛයරොන්යතොඅනභිසඤ්යචතයන්යතොනකිඤ්චි යලොයකඋපාදියති; 

අනුපාදියංනපරිතස්සති, අපරිතස්සංපච්චත්තඤ්යඤවපරිනිබ්බායති. ‘ඛීණා

ජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාති. 

‘‘යසො සුඛං යච යවදනං යවදයති, සා අනිච්චාති පජානාති, 

අනජ්යඣොසිතාති පජානාති, අනභිනන්දිතාති පජානාති. දුක්ඛං යච යවදනං

යවදයති, සා අනිච්චාති පජානාති, අනජ්යඣොසිතාති පජානාති, 

අනභිනන්දිතාතිපජානාති.අදුක්ඛමසුඛං යචයවදනංයවදයති, සාඅනිච්චාති 

පජානාති, අනජ්යඣොසිතාති පජානාති, අනභිනන්දිතාතිපජානාති.යසොසුඛං

යචයවදනංයවදයති, විසංයුත්යතොනංයවදයති. දුක්ඛංයචයවදනංයවදයති, 

විසංයුත්යතොනං [තංයවදනං(සී.පී.), යවදනං(ක.)] යවදයති.අදුක්ඛමසුඛං

යචයවදනංයවදයති, විසංයුත්යතොනං යවදයති. 
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පටුන 

‘‘යසො කායපරියන්තිකංයවදනංයවදයමායනො කායපරියන්තිකංයවදනං

යවදයාමීති පජානාති, ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං යවදයමායනො 
ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං යවදයාමීති පජානාති. කායස්ස යභදා උද්ධං

ජීවිතපරියාදානා ඉයධව සබ්බයවදයිතානි අනභිනන්දිතානි සීතීභවිස්සන්ති, 
සරීරානිඅවසිස්සන්තීති පජානාති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො කුම්භකාරපාකා උණ්හං කුම්භං 

උද්ධරිත්වාසයමභූමිභාය පටිසිස්යසයය [පටිවියසයය(සී.), පතිට්ඨයපයය

(සයා. කං. පී.), පටියසයවයය (ටීකා)]. තත්ර යායං උස්මා සා තත්යථව

වූපසයමයය, කපල්ලානි අවසිස්යසයයං. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
කායපරියන්තිකං යවදනං යවදයමායනො කායපරියන්තිකං යවදනං

යවදයාමීති පජානාති, ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං යවදයමායනො
ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං යවදයාමීති පජානාති. කායස්ස යභදා උද්ධං

ජීවිතපරියාදානා ඉයධව සබ්බයවදයිතානි අනභිනන්දිතානි සීතීභවිස්සන්ති, 
සරීරානිඅවසිස්සන්තීති පජානාති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපි නු යඛො ඛීණාසයවො භික්ඛු 
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරංවාඅභිසඞ්ඛයරයයඅපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරංවාඅභිසඞ්ඛයරයය 

ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරං වා අභිසඞ්ඛයරයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘සබ්බයසො වා පන සඞ්ඛායරසු අසති, සඞ්ඛාරනියරොධා අපි නු යඛො

විඤ්ඤාණං පඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘සබ්බයසොවාපන

විඤ්ඤායණ අසති, විඤ්ඤාණනියරොධා අපි නු යඛො නාමරූපං

පඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘සබ්බයසො වාපනනාමරූයප

අසති, නාමරූපනියරොධාඅපිනුයඛොසළායතනංපඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. ‘‘සබ්බයසො වා පන සළායතයන අසති, 

සළායතනනියරොධා අපිනු යඛො ඵස්යසො පඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, 

භන්යත’’. ‘‘සබ්බයසො වා පන ඵස්යස අසති, ඵස්සනියරොධා අපි නු යඛො

යවදනා පඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සබ්බයසො වා පන

යවදනාය අසති, යවදනානියරොධා අපි නු යඛො තණ්හා පඤ්ඤායයථා’’ති? 

‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සබ්බයසො වා පන තණ්හාය අසති, 

තණ්හානියරොධා අපි නු යඛො උපාදානං පඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, 

භන්යත’’. ‘‘සබ්බයසො වා පන උපාදායන අසති, උපාදානනියරොධා අපි නු

යඛොභයවොපඤ්ඤායයථා’’ති.‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘සබ්බයසොවාපන

භයවඅසති, භවනියරොධාඅපිනුයඛොජාතිපඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනොයහතං, 

භන්යත’’. ‘‘සබ්බයසො වා පන ජාතියා අසති, ජාතිනියරොධා අපි නු යඛො

ජරාමරණංපඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛයව, එවයමතං, භික්ඛයව, යනතංඅඤ්ඤථා.සද්දහථ 

යම තං, භික්ඛයව, අධිමුච්චථ, නික්කඞ්ඛා එත්ථ යහොථ නිබ්බිචිකිච්ඡා.
එයසවන්යතො දුක්ඛස්සා’’ති.පඨමං. 
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2. උපාදානසුත්තං 

52. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘උපාදානියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු

අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතොතණ්හා පවඩ්ඪති. තණ්හාපච්චයාඋපාදානං; 

උපාදානපච්චයා භයවො; භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස 
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, දසන්නං වා කට්ඨවාහානං වීසාය වා
කට්ඨවාහානං තිංසාය වා කට්ඨවාහානං චත්තාරීසාය වා කට්ඨවාහානං
මහාඅග්ගික්ඛන්යධො ජයලයය.තත්ර පුරියසොකායලනකාලංසුක්ඛානියචව

තිණානි පක්ඛියපයය, සුක්ඛානි ච ය ොමයානි පක්ඛියපයය, සුක්ඛානි ච

කට්ඨානි පක්ඛියපයය. එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මහාඅග්ගික්ඛන්යධො

තදාහායරොතදුපාදායනොචිරංදීඝමද්ධානංජයලයය.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, 
උපාදානියයසු ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතො තණ්හා පවඩ්ඪති. 
තණ්හාපච්චයාඋපාදානං…යප.…එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
සමුදයයො යහොති. 

‘‘උපාදානියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො 

තණ්හානිරුජ්ඣති.තණ්හානියරොධාඋපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා

භවනියරොයධො; භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, දසන්නංවාකට්ඨවාහානංවීසායවාතිංසාය වා

චත්තාරීසායවාකට්ඨවාහානංමහාඅග්ගික්ඛන්යධොජයලයය; තත්රපුරියසොන

කායලන කාලං සුක්ඛානි යචව තිණානි පක්ඛියපයය, න සුක්ඛානි ච 

ය ොමයානිපක්ඛියපයය, නසුක්ඛානිචකට්ඨානිපක්ඛියපයය.එවඤ්හියසො, 

භික්ඛයව, මහාඅග්ගික්ඛන්යධො පුරිමස්ස ච උපාදානස්ස පරියාදානා

අඤ්ඤස්ස ච අනුපහාරා [අනුපාහාරා (පී.)] අනාහායරො නිබ්බායයයය.

එවයමව යඛො, භික්ඛයව, උපාදානියයසු ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො

විහරයතොතණ්හානිරුජ්ඣති, තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො…යප.…
එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති. දුතියං. 

3. සංයයොජනසුත්තං 

53. සාවත්ථියංවිහරති …යප.… ‘‘සංයයොජනියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු

අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතොතණ්හා පවඩ්ඪති. තණ්හාපච්චයාඋපාදානං; 

උපාදානපච්චයා භයවො; භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස 
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති’’. 
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‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යතලඤ්ච පටිච්ච වට්ටිඤ්ච පටිච්ච
යතලප්පදීයපොඣායයයය.තත්රපුරියසො කායලනකාලංයතලංආසිඤ්යචයය

වට්ටිං උපසංහයරයය. එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, යතලප්පදීයපො තදාහායරො

තදුපාදායනො චිරං දීඝමද්ධානං ජයලයය. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
සංයයොජනියයසු ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතො තණ්හා පවඩ්ඪති.

තණ්හාපච්චයා උපාදානං; උපාදානපච්චයා භයවො; භවපච්චයා ජාති; 
ජාතිපච්චයා ජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති.
එවයමතස්සයකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති. 

‘‘සංයයොජනියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො 

තණ්හානිරුජ්ඣති.තණ්හානියරොධාඋපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා

භවනියරොයධො; භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යතලඤ්ච පටිච්ච වට්ටිඤ්ච පටිච්ච 
යතලප්පදීයපො ඣායයයය. තත්ර පුරියසො න කායලන කාලං යතලං

ආසිඤ්යචයය න වට්ටිං උපසංහයරයය. එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, 

යතලප්පදීයපොපුරිමස්සචඋපාදානස්සපරියාදානා අඤ්ඤස්සචඅනුපහාරා

අනාහායරො නිබ්බායයයය. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, සංයයොජනියයසු 
ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො තණ්හා නිරුජ්ඣති.
තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති. තතියං. 

4. දුතියසංයයොජනසුත්තං 

54. සාවත්ථියං විහරති …යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යතලඤ්ච
පටිච්ච වට්ටිඤ්ච පටිච්ච යතලප්පදීයපොඣායයයය. තත්ර පුරියසො කායලන

කාලං යතලංආසිඤ්යචයය වට්ටිංඋපසංහයරයය. එවඤ්හියසො, භික්ඛයව, 
යතලප්පදීයපොතදාහායරොතදුපාදායනොචිරංදීඝමද්ධානංජයලයය.එවයමව

යඛො, භික්ඛයව, සංයයොජනියයසු ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතො 
තණ්හා පවඩ්ඪති. තණ්හාපච්චයා උපාදානං…යප.… එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යතලඤ්ච පටිච්ච වට්ටිඤ්ච පටිච්ච
යතලප්පදීයපො ඣායයයය. තත්ර පුරියසො න කායලන කාලං යතලං 

ආසිඤ්යචයය න වට්ටිං උපසංහයරයය. එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, 
යතලප්පදීයපොපුරිමස්සචඋපාදානස්සපරියාදානාඅඤ්ඤස්සචඅනුපහාරා

අනාහායරො නිබ්බායයයය. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, සංයයොජනියයසු
ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො තණ්හා නිරුජ්ඣති.
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තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස 
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. මහාරුක්ඛසුත්තං 

55. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘උපාදානියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු

අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතොතණ්හා පවඩ්ඪති.තණ්හාපච්චයාඋපාදානං; 
උපාදානපච්චයා භයවො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
සමුදයයොයහොති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො. තස්ස යානි යචව මූලානි 

අයධො මානි, යානිචතිරියඞ් මානි, සබ්බානිතානිඋද්ධංඔජංඅභිහරන්ති.

එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො තදාහායරො තදුපාදායනො චිරං

දීඝමද්ධානං තිට්යඨයය. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, උපාදානියයසු ධම්යමසු
අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතො තණ්හා පවඩ්ඪති. තණ්හාපච්චයා
උපාදානං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො
යහොති. 

‘‘උපාදානියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො

තණ්හානිරුජ්ඣති.තණ්හානියරොධාඋපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා
භවනියරොයධො…යප.…එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො 
යහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය 

කුද්දාලපිටකං [කුදාලපිටකං (අඤ්ඤත්ථ)] ආදාය. යසො තං රුක්ඛං මූයල

ඡින්යදයය, මූලං ඡින්දිත්වා පලිඛයණයය [පලිංඛයණයය (පී. ක.)], 
පලිඛණිත්වාමූලානිඋද්ධයරයය අන්තමයසොඋසීරනාළිමත්තානිපි.යසොතං

රුක්ඛං ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං ඡින්යදයය, ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං ඡින්දිත්වා ඵායලයය, 

ඵායලත්වා සකලිකං සකලිකං කයරයය, සකලිකං සකලිකං කරිත්වා

වාතාතයප වියසොයසයය; වාතාතයප වියසොයසත්වා අග්ගිනා ඩයහයය, 

අග්ගිනාඩයහත්වාමසිංකයරයය, මසිං කරිත්වාමහාවායතවා ඔඵුයණයය 

[ඔපුයනයය (සී. පී.), ඔඵුයනයය (සයා. කං. ක.)] නදියා වා සීඝයසොතාය

පවායහයය. එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො උච්ඡින්නමූයලො අස්ස

තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො [අනභාවකයතො (සී.), අනභාවඞ් යතො

(සයා. කං.)] ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
උපාදානියයසුධම්යමසුආදීනවානුපස්සියනො විහරයතොතණ්හානිරුජ්ඣති.

තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා
භවනියරොයධො…යප.… එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො
යහොතී’’ති.පඤ්චමං. 
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6. දුතියමහාරුක්ඛසුත්තං 

56. සාවත්ථියංවිහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො.

තස්සයානියචවමූලානිඅයධො මානි, යානිචතිරියඞ් මානි, සබ්බානිතානි

උද්ධං ඔජං අභිහරන්ති. එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො තදාහායරො

තදුපාදායනො චිරං දීඝමද්ධානං තිට්යඨයය. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
උපාදානියයසු ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතො තණ්හා පවඩ්ඪති.

තණ්හාපච්චයා උපාදානං …යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයො යහොති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය 

කුද්දාලපිටකං ආදාය. යසො තං රුක්ඛං මූයල ඡින්යදයය, මූයල යඡත්වා

පලිඛයණයය, පලිඛණිත්වා මූලානි උද්ධයරයය…යප.… නදියා වා

සීඝයසොතාය පවායහයය. එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො
උච්ඡින්නමූයලො අස්ස තාලාවත්ථුකයතො අනභාවඞ්කයතො ආයතිං 

අනුප්පාදධම්යමො. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, උපාදානියයසු ධම්යමසු
ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො තණ්හා නිරුජ්ඣති. තණ්හානියරොධා
උපාදානනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
නියරොයධොයහොතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. තරුණරුක්ඛසුත්තං 

57. සාවත්ථියංවිහරති…යප.… ‘‘සංයයොජනියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු
අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතො තණ්හා පවඩ්ඪති. තණ්හාපච්චයා
උපාදානං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො
යහොති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, තරුයණො රුක්යඛො. තස්ස පුරියසො කායලන

කාලං මූලානිපලිමජ්යජයය [පලිසන්යනයය(සී.), පලිසජ්යජයය (සයා.කං.

පී.), පලිපට්යඨයය (ක.), පලිසන්යදයය, පලිබන්යධයය (ටීකානුරූපං)] 

කායලනකාලංපංසුංදයදයය, කායලන කාලං උදකංදයදයය.එවඤ්හියසො, 

භික්ඛයව, තරුයණො රුක්යඛො තදාහායරො තදුපාදායනො වුද්ධිං විරූළ්හිං

යවපුල්ලංආපජ්යජයය.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, සංයයොජනියයසුධම්යමසු
අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතො තණ්හා පවඩ්ඪති. තණ්හාපච්චයා
උපාදානං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො 
යහොති. 

‘‘සංයයොජනියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො 
තණ්හා නිරුජ්ඣති. තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො…යප.…
එවයමතස්සයකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොති. 
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‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, තරුයණොරුක්යඛො. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය
කුද්දාලපිටකංආදාය…යප.…නදියා වා සීඝයසොතාය පවායහයය. එවඤ්හි 

යසො, භික්ඛයව, තරුයණොරුක්යඛොඋච්ඡින්නමූයලොඅස්සතාලාවත්ථුකයතො

අනභාවඞ්කයතො ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
සංයයොජනියයසු ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො තණ්හා
නිරුජ්ඣති. තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති.සත්තමං. 

8. නාමරූපසුත්තං 

58. සාවත්ථියංවිහරති…යප.… ‘‘සංයයොජනියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු
අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතො නාමරූපස්ස අවක්කන්ති යහොති.
නාමරූපපච්චයා සළායතනං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො. තස්ස යානි යචව මූලානි 

අයධො මානි, යානිචතිරියඞ් මානි, සබ්බානිතානිඋද්ධංඔජං අභිහරන්ති.

එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො තදාහායරො තදුපාදායනො චිරං

දීඝමද්ධානං තිට්යඨයය.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, සංයයොජනියයසුධම්යමසු
අස්සාදානුපස්සියනොවිහරයතො නාමරූපස්සඅවක්කන්තියහොති…යප.…. 

‘‘සංයයොජනියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො 
නාමරූපස්ස අවක්කන්ති න යහොති. නාමරූපනියරොධා 
සළායතනනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
නියරොයධො යහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය

කුද්දාලපිටකං ආදාය…යප.… ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො. එවයමව යඛො, 

භික්ඛයව, සංයයොජනියයසු ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො
නාමරූපස්ස අවක්කන්ති න යහොති. නාමරූපනියරොධා
සළායතනනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
නියරොයධොයහොතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. විඤ්ඤාණසුත්තං 

59. සාවත්ථියංවිහරති…යප.… ‘‘සංයයොජනියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු
අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතො විඤ්ඤාණස්ස අවක්කන්ති යහොති. 
විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයො යහොති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො. තස්ස යානි යචව මූලානි 

…යප.… එවයමව යඛො, භික්ඛයව, සංයයොජනියයසු ධම්යමසු 
අස්සාදානුපස්සියනොවිහරයතොවිඤ්ඤාණස්සඅවක්කන්තියහොති…යප.…. 
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‘‘සංයයොජනියයසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො 
විඤ්ඤාණස්ස අවක්කන්ති න යහොති. විඤ්ඤාණනියරොධා
නාමරූපනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
නියරොයධොයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාරුක්යඛො. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය 

කුද්දාලපිටකං ආදාය…යප.… ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො. එවයමව යඛො, 

භික්ඛයව, සංයයොජනියයසු ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො
විඤ්ඤාණස්ස අවක්කන්ති න යහොති. විඤ්ඤාණස්ස නියරොධා
නාමරූපනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
නියරොයධොයහොතී’’ති. නවමං. 

10. නිදානසුත්තං 

60. එකං සමයං භ වා කුරූසු විහරති කම්මාසධම්මං නාම කුරූනං

නි යමො. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 

නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අච්ඡරියං, 

භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!යාව ම්භීයරොචායං, භන්යත, පටිච්චසමුප්පායදො

 ම්භීරාවභායසො ච, අථචපනයමඋත්තානකුත්තානයකොවියඛායතී’’ති. 

‘‘මා යහවං, ආනන්ද, මායහවං, ආනන්ද [මායහවංආනන්දඅවචමා

යහවං ආනන්ද අවච (දී. නි. 2 මහානිදානසුත්යත)]!  ම්භීයරො චායං, 

ආනන්ද, පටිච්චසමුප්පායදො ම්භීරාවභායසො ච.එතස්ස, ආනන්ද, ධම්මස්ස
අනනුයබොධා අප්පටියවධා එවමයං පජා තන්තාකුලකජාතා 

කුල ණ්ඨිකජාතා [ගුළාගුණ්ඨිකජාතා (සී.), ගුළීගුණ්ඨිකජාතා (සයා. කං.)] 

මුඤ්ජපබ්බජභූතා [මුඤ්ජබබ්බජභූතා (සී.)] අපායංදුග් තිංවිනිපාතංසංසාරං
නාතිවත්තති. 

‘‘උපාදානියයසු, ආනන්ද, ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතො 

තණ්හා පවඩ්ඪති. තණ්හාපච්චයා උපාදානං; උපාදානපච්චයා භයවො; 

භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, ආනන්ද, මහාරුක්යඛො. තස්ස යානි යචව මූලානි 

අයධො මානි, යානිචතිරියඞ් මානි, සබ්බානිතානිඋද්ධංඔජංඅභිහරන්ති.

එවඤ්හි යසො, ආනන්ද, මහාරුක්යඛො තදාහායරො තදුපාදායනො චිරං

දීඝමද්ධානං තිට්යඨයය. එවයමව යඛො, ආනන්ද, උපාදානියයසු ධම්යමසු

අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතොතණ්හා පවඩ්ඪති. තණ්හාපච්චයාඋපාදානං; 
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උපාදානපච්චයා භයවො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
සමුදයයොයහොති. 

‘‘උපාදානියයසු, ආනන්ද, ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො

තණ්හා නිරුජ්ඣති.තණ්හානියරොධාඋපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා 
භවනියරොයධො…යප.…එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො
යහොති. 

‘‘යසයයථාපි, ආනන්ද, මහාරුක්යඛො. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය

කුද්දාලපිටකං ආදාය. යසො තං රුක්ඛං මූයල ඡින්යදයය, මූයල යඡත්වා

පලිඛයණයය, පලිඛණිත්වා මූලානි උද්ධයරයය අන්තමයසො
උසීරනාළිමත්තානිපි. යසො තං රුක්ඛං ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං ඡින්යදයය.

ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං ඡින්දිත්වා ඵායලයය; ඵායලත්වා සකලිකං සකලිකං

කයරයය, සකලිකං සකලිකංකරිත්වා වාතාතයප වියසොයසයය, වාතාතයප

වියසොයසත්වා අග්ගිනා ඩයහයය, අග්ගිනා ඩයහත්වා මසිං කයරයය, මසිං 

කරිත්වා මහාවායත වා ඔඵුයණයය, නදියා වා සීඝයසොතාය පවායහයය.

එවඤ්හි යසො, ආනන්ද, මහාරුක්යඛො උච්ඡින්නමූයලො අස්ස

තාලාවත්ථුකයතොඅනභාවඞ්කයතොආයතිං අනුප්පාදධම්යමො. එවයමවයඛො, 

ආනන්ද, උපාදානියයසු ධම්යමසු ආදීනවානුපස්සියනො විහරයතො තණ්හා

නිරුජ්ඣති. තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා

භවනියරොයධො; භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති.දසමං. 

දුක්ඛවග්ය ොඡට්යඨො. 
තස්සුද්දානං– 

පරිවීමංසනුපාදානං, ද්යවචසංයයොජනානිච; 

මහාරුක්යඛනද්යවවුත්තා, තරුයණනචසත්තමං; 

නාමරූපඤ්චවිඤ්ඤාණං, නිදායනනචයතදසාති. 

7. මහාවග්ය ො 

1. අස්සුතවාසුත්තං 

61. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම…යප.… ‘‘අස්සුතවා, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො
ඉමස්මිං චාතුමහාභූතිකස්මිං කායස්මිං නිබ්බින්යදයයපි විරජ්යජයයපි

විමුච්යචයයපි. තං කිස්ස යහතු? [චාතුම්මහාභූතිකස්මිං (සී. සයා. කං.)] 

දිස්සති, භික්ඛයව [දිස්සති හි භික්ඛයව (සී. සයා. කං.)], ඉමස්ස 
චාතුමහාභූතිකස්සකායස්සආචයයොපිඅපචයයොපිආදානම්පි නික්යඛපනම්පි.
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තස්මා තත්රාස්සුතවා පුථුජ්ජයනො නිබ්බින්යදයයපි විරජ්යජයයපි
විමුච්යචයයපි’’. 

‘‘යඤ්ච යඛො එතං, භික්ඛයව, වුච්චති චිත්තං ඉතිපි, මයනො ඉතිපි, 

විඤ්ඤාණං ඉතිපි, තත්රාස්සුතවා පුථුජ්ජයනො නාලං නිබ්බින්දිතුං නාලං

විරජ්ජිතුං නාලං විමුච්චිතුං. තං කිස්ස යහතු? දීඝරත්තඤ්යහතං, භික්ඛයව, 

අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස අජ්යඣොසිතංමමායිතං පරාමට්ඨං – ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති.තස්මාතත්රාස්සුතවා පුථුජ්ජයනොනාලං
නිබ්බින්දිතුංනාලං විරජ්ජිතුංනාලංවිමුච්චිතුං. 

‘‘වරං, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො ඉමං චාතුමහාභූතිකං කායං

අත්තයතො උප ච්යඡයය, න ත්යවව චිත්තං. තං කිස්ස යහතු? දිස්සතායං, 

භික්ඛයව, චාතුමහාභූතියකො කායයො එකම්පි වස්සං තිට්ඨමායනො ද්යවපි 

වස්සානි තිට්ඨමායනො තීණිපි වස්සානි තිට්ඨමායනො චත්තාරිපි වස්සානි
තිට්ඨමායනො පඤ්චපි වස්සානි තිට්ඨමායනො දසපි වස්සානි තිට්ඨමායනො
වීසතිපි වස්සානිතිට්ඨමායනො තිංසම්පි වස්සානිතිට්ඨමායනො චත්තාරීසම්පි 
වස්සානි තිට්ඨමායනො පඤ්ඤාසම්පි වස්සානි තිට්ඨමායනො වස්සසතම්පි

තිට්ඨමායනො, භියයයොපි තිට්ඨමායනො. 

‘‘යඤ්ච යඛො එතං, භික්ඛයව, වුච්චති චිත්තං ඉතිපි, මයනො ඉතිපි, 

විඤ්ඤාණංඉතිපි, තංරත්තියාචදිවසස්සචඅඤ්ඤයදවඋප්පජ්ජතිඅඤ්ඤං 

නිරුජ්ඣති.යසයයථාපි, භික්ඛයව, මක්කයටොඅරඤ්යඤපවයනචරමායනො

සාඛං  ණ්හති, තං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤං  ණ්හති, තං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤං

 ණ්හති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යමිදංවුච්චතිචිත්තංඉතිපි, මයනොඉතිපි, 

විඤ්ඤාණංඉතිපි, තංරත්තියාචදිවසස්ස චඅඤ්ඤයදවඋප්පජ්ජතිඅඤ්ඤං
නිරුජ්ඣති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො පටිච්චසමුප්පාදංයයව සාධුකං 

යයොනියසොමනසිකයරොති–‘ඉතිඉමස්මිංසතිඉදංයහොති, ඉමස්සුප්පාදාඉදං

උප්පජ්ජති; ඉමස්මිංඅසතිඉදංනයහොති, ඉමස්සනියරොධාඉදංනිරුජ්ඣති–

යදිදං අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.…
එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයොයහොති.අවිජ්ජායත්යවව

අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො; සඞ්ඛාරනියරොධා 
විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස 

නියරොයධොයහොතී’’’ති. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 

යවදනායපි නිබ්බින්දති, සඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති, සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්දති, 

විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්දති; නිබ්බින්දං විරජ්ජති, විරා ා විමුච්චති, 
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විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 

කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.පඨමං. 

2. දුතියඅස්සුතවාසුත්තං 

62. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අස්සුතවා, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො
ඉමස්මිං චාතුමහාභූතිකස්මිං කායස්මිං නිබ්බින්යදයයපි විරජ්යජයයපි

විමුච්යචයයපි.තංකිස්සයහතු? දිස්සති, භික්ඛයව, ඉමස්ස චාතුමහාභූතිකස්ස

කායස්ස ආචයයොපි අපචයයොපි ආදානම්පි නික්යඛපනම්පි. තස්මා
තත්රාස්සුතවාපුථුජ්ජයනො නිබ්බින්යදයයපිවිරජ්යජයයපිවිමුච්යචයයපි.යඤ්ච

යඛොඑතං, භික්ඛයව, වුච්චතිචිත්තංඉතිපි, මයනොඉතිපි, විඤ්ඤාණංඉතිපි, 
තත්රාස්සුතවා පුථුජ්ජයනො නාලං නිබ්බින්දිතුං නාලං විරජ්ජිතුං නාලං

විමුච්චිතුං. තං කිස්ස යහතු? දීඝරත්තඤ්යහතං, භික්ඛයව, අස්සුතවයතො

පුථුජ්ජනස්සඅජ්යඣොසිතංමමායිතංපරාමට්ඨං – ‘එතංමම, එයසොහමස්මි, 
එයසො යම අත්තා’ති. තස්මා තත්රාස්සුතවා පුථුජ්ජයනො නාලං නිබ්බින්දිතුං
නාලංවිරජ්ජිතුංනාලංවිමුච්චිතුං’’. 

‘‘වරං, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො ඉමං චාතුමහාභූතිකං කායං 

අත්තයතො උප ච්යඡයය, න ත්යවව චිත්තං. තං කිස්ස යහතු? දිස්සතායං, 

භික්ඛයව, චාතුමහාභූතියකො කායයො එකම්පි වස්සං තිට්ඨමායනො ද්යවපි
වස්සානි තිට්ඨමායනො තීණිපි වස්සානි තිට්ඨමායනො චත්තාරිපි වස්සානි
තිට්ඨමායනො පඤ්චපි වස්සානි තිට්ඨමායනො දසපි වස්සානි තිට්ඨමායනො 
වීසතිපි වස්සානිතිට්ඨමායනො තිංසම්පි වස්සානිතිට්ඨමායනො චත්තාරීසම්පි
වස්සානි තිට්ඨමායනො පඤ්ඤාසම්පි වස්සානි තිට්ඨමායනො වස්සසතම්පි

තිට්ඨමායනො, භියයයොපි තිට්ඨමායනො. යඤ්ච යඛො එතං, භික්ඛයව, වුච්චති

චිත්තං ඉතිපි, මයනො ඉතිපි, විඤ්ඤාණං ඉතිපි, තං රත්තියා ච දිවසස්ස ච
අඤ්ඤයදවඋප්පජ්ජතිඅඤ්ඤංනිරුජ්ඣති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො පටිච්චසමුප්පාදංයයව සාධුකං

යයොනියසොමනසිකයරොති–‘ඉතිඉමස්මිංසතිඉදංයහොති, ඉමස්සුප්පාදාඉදං

උප්පජ්ජති; ඉමස්මිං අසති ඉදං න යහොති, ඉමස්ස නියරොධා ඉදං 

නිරුජ්ඣතී’ති. සුඛයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
සුඛයවදනා. තස්යසවසුඛයවදනියස්සඵස්සස්සනියරොධායංතජ්ජංයවදයිතං
සුඛයවදනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පන්නා සුඛයවදනා සා නිරුජ්ඣති සා

වූපසම්මති. දුක්ඛයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
දුක්ඛයවදනා. තස්යසව දුක්ඛයවදනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා යං තජ්ජං
යවදයිතං දුක්ඛයවදනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පන්නා දුක්ඛයවදනා සා

නිරුජ්ඣති සා වූපසම්මති. අදුක්ඛමසුඛයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච
උප්පජ්ජති අදුක්ඛමසුඛයවදනා. තස්යසව අදුක්ඛමසුඛයවදනියස්ස ඵස්සස්ස
නියරොධායංතජ්ජංයවදයිතංඅදුක්ඛමසුඛයවදනියං ඵස්සංපටිච්චඋප්පන්නා
අදුක්ඛමසුඛයවදනාසානිරුජ්ඣතිසාවූපසම්මති. 



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ද්වින්නං කට්ඨානං සඞ්ඝට්ටනසයමොධානා
උස්මා ජායති යතයජො අභිනිබ්බත්තති. යතසංයයව ද්වින්නං කට්ඨානං

නානාකතවිනිබ්යභො ා [නානාභාවාවිනික්යඛපා (සී. පී.) ම. නි. 3.357] යා

තජ්ජා උස්මා සා නිරුජ්ඣති සා වූපසම්මති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
සුඛයවදනියංඵස්සංපටිච්ච උප්පජ්ජතිසුඛයවදනා.තස්යසවසුඛයවදනියස්ස
ඵස්සස්ස නියරොධා යං තජ්ජං යවදයිතං සුඛයවදනියං ඵස්සං පටිච්ච
උප්පන්නා සුඛයවදනා සා නිරුජ්ඣති සා වූපසම්මති…යප.… 

අදුක්ඛමසුඛයවදනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති අදුක්ඛමසුඛයවදනා.
තස්යසව අදුක්ඛමසුඛයවදනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා යං තජ්ජං යවදයිතං
අදුක්ඛමසුඛයවදනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පන්නා අදුක්ඛමසුඛයවදනා සා
නිරුජ්ඣතිසාවූපසම්මති. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො ඵස්යසපි නිබ්බින්දති, 

යවදනායපි නිබ්බින්දති, සඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති, සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්දති, 

විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්දති; නිබ්බින්දං විරජ්ජති, විරා ා විමුච්චති, 

විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 

කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.දුතියං. 

3. පුත්තමංසූපමසුත්තං 

63. සාවත්ථියං …යප.…‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ආහාරාභූතානංවා

සත්තානං ඨිතියා සම්භයවසීනං වා අනුග් හාය. කතයම චත්තායරො? 

කබළීකායරො ආහායරො ඔළාරියකො වා සුඛුයමො වා, ඵස්යසො දුතියයො, 

මයනොසඤ්යචතනා තතියා, විඤ්ඤාණං චතුත්ථං. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 

චත්තායරො ආහාරා භූතානං වා සත්තානං ඨිතියා සම්භයවසීනං වා
අනුග් හාය’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, කබළීකායරො ආහායරො දට්ඨබ්යබො? යසයයථාපි, 

භික්ඛයව, ද්යව ජායම්පතිකා [ජයම්පතිකා (සී. පී.) ටීකා ඔයලොයකතබ්බා] 
පරිත්තං සම්බලං ආදාය කන්තාරමග් ං පටිපජ්යජයයං. යතසමස්ස

එකපුත්තයකො පියයො මනායපො. අථ යඛො යතසං, භික්ඛයව, ද්වින්නං

ජායම්පතිකානං කන්තාර තානං යා පරිත්තා සම්බලමත්තා, සා පරික්ඛයං
පරියාදානං ච්යඡයය.සියාච යනසංකන්තාරාවයසයසොඅනතිණ්යණො.අථ

යඛොයතසං, භික්ඛයව, ද්වින්නංජායම්පතිකානං එවමස්ස–‘අම්හාකංයඛො

යාපරිත්තාසම්බලමත්තාසාපරික්ඛීණාපරියාදිණ්ණා [පරියාදින්නා(සයා.

කං.)]. අත්ථි චායං කන්තාරාවයසයසො අනිත්තිණ්යණො [අනිත්ථිණ්යණො

(සයා. කං.), අනතිණ්යණො (ක.)]. යංනූන මයං ඉමං එකපුත්තකං පියං
මනාපංවධිත්වාවල්ලූරඤ්ච යසොණ්ඩිකඤ්චකරිත්වාපුත්තමංසානිඛාදන්තා

එවං තං කන්තාරාවයසසං නිත්ථයරයයාම, මා සබ්යබව තයයො

විනස්සිම්හා’ති.අථයඛොයත, භික්ඛයව, ද්යවජායම්පතිකාතං එකපුත්තකං
පියං මනාපං වධිත්වා වල්ලූරඤ්ච යසොණ්ඩිකඤ්ච කරිත්වා පුත්තමංසානි 



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

ඛාදන්තා එවංතංකන්තාරාවයසසංනිත්ථයරයයං. යත පුත්තමංසානියචව

ඛායදයයං, උයර ච පටිපියසයයං – ‘කහං, එකපුත්තක, කහං, 
එකපුත්තකා’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපිනුයතදවායවාආහාරං ආහායරයයං, 

මදාය වා ආහාරං ආහායරයයං, මණ්ඩනාය වා ආහාරං ආහායරයයං, 

විභූසනාය වා ආහාරං ආහායරයය’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘නනු

යත, භික්ඛයව, යාවයදව කන්තාරස්ස නිත්ථරණත්ථාය ආහාරං 

ආහායරයය’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව ඛ්වාහං, භික්ඛයව, 

කබළීකායරො ආහායරො දට්ඨබ්යබො’’ති වදාමි. කබළීකායර, භික්ඛයව, 
ආහායර පරිඤ්ඤායත පඤ්චකාමගුණියකො රාය ො පරිඤ්ඤායතො යහොති.
පඤ්චකාමගුණියක රාය  පරිඤ්ඤායත නත්ථි තං සංයයොජනං යයන
සංයයොජයනන සංයුත්යතොඅරියසාවයකොපුනඉමංයලොකංආ ච්යඡයය. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ඵස්සාහායරො දට්ඨබ්යබො? යසයයථාපි, භික්ඛයව, 

 ාවී නිච්චම්මා කුට්ටං යච [කුඩ්ඩඤ්යච (සී. සයා. කං. පී.)] නිස්සාය
තිට්යඨයය.යයකුට්ටනිස්සිතා පාණායතනංඛායදයයං.රුක්ඛංයචනිස්සාය

තිට්යඨයය, යයරුක්ඛනිස්සිතාපාණා යතනංඛායදයයං.උදකංයචනිස්සාය

තිට්යඨයය, යය උදකනිස්සිතා පාණා යත නං ඛායදයයං. ආකාසං යච

නිස්සායතිට්යඨයය, යයආකාසනිස්සිතාපාණායතනං ඛායදයයං.යංයයදව

හිසා, භික්ඛයව,  ාවීනිච්චම්මානිස්සායතිට්යඨයය, යය තන්නිස්සිතා [යය
තන්නිස්සිතා තන්නිස්සිතා (සී. සයා. කං. පී.)] පාණා යත නං ඛායදයයං.

එවයමව ඛ්වාහං, භික්ඛයව, ‘‘ඵස්සාහායරො දට්ඨබ්යබො’’ති වදාමි. ඵස්යස, 

භික්ඛයව, ආහායරපරිඤ්ඤායතතිස්යසොයවදනා පරිඤ්ඤාතායහොන්ති.තීසු
යවදනාසු පරිඤ්ඤාතාසු අරියසාවකස්ස නත්ථි කිඤ්චි උත්තරිකරණීයන්ති 

[උත්තරිංකරණීයන්ති(සී.පී.)] වදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මයනොසඤ්යචතනාහායරො දට්ඨබ්යබො? යසයයථාපි, 

භික්ඛයව, අඞ් ාරකාසු සාධිකයපොරිසා පුණ්ණා අඞ් ාරානං වීතච්චිකානං
වීතධූමානං.අථපුරියසොආ ච්යඡයයජීවිතුකායමො අමරිතුකායමොසුඛකායමො
දුක්ඛප්පටිකූයලො.තයමනංද්යවබලවන්යතොපුරිසානානාබාහාසු  යහත්වා

තං අඞ් ාරකාසුං උපකඩ්යඪයයං. අථ යඛො, භික්ඛයව, තස්ස පුරිසස්ස 

ආරකාවස්ස යචතනා ආරකා පත්ථනා ආරකා පණිධි. තං කිස්ස යහතු? 

එවඤ්හි, භික්ඛයව, තස්ස පුරිසස්ස යහොති – ‘ඉමං චාහං අඞ් ාරකාසුං

පපතිස්සාමි, තයතොනිදානංමරණංවානි ච්ඡාමිමරණමත්තංවාදුක්ඛ’න්ති.

එවයමවඛ්වාහං, භික්ඛයව, ‘මයනොසඤ්යචතනාහායරොදට්ඨබ්යබො’තිවදාමි.

මයනොසඤ්යචතනාය, භික්ඛයව, ආහායර පරිඤ්ඤායත තිස්යසො තණ්හා
පරිඤ්ඤාතා යහොන්ති. තීසු තණ්හාසු පරිඤ්ඤාතාසු අරියසාවකස්ස නත්ථි
කිඤ්චිඋත්තරිකරණීයන්තිවදාමි. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණාහායරො දට්ඨබ්යබො? යසයයථාපි, 

භික්ඛයව, යචොරං ආගුචාරිං  යහත්වා රඤ්යඤො දස්යසයයං – ‘අයං යත, 

යදව, යචොයරො ආගුචාරී, ඉමස්සයංඉච්ඡසිතංදණ්ඩංපයණහී’ති.තයමනං

රාජා එවං වයදයය – ‘ ච්ඡථ, යභො, ඉමං පුරිසං පුබ්බණ්හසමයං
සත්තිසයතනහනථා’ති.තයමනංපුබ්බණ්හසමයං සත්තිසයතනහයනයයං.

අථරාජාමජ්ඣන්හිකසමයංඑවංවයදයය–‘අම්යභො, කථංයසො පුරියසො’ති? 

‘තයථව, යදව, ජීවතී’ති. තයමනං රාජා එවං වයදයය – ‘ ච්ඡථ, යභො, තං
පුරිසං මජ්ඣන්හිකසමයං සත්තිසයතන හනථා’ති. තයමනං
මජ්ඣන්හිකසමයං සත්තිසයතනහයනයයං. අථ රාජා සායන්හසමයං එවං

වයදයය–‘අම්යභො, කථං යසොපුරියසො’ති? ‘තයථව, යදව, ජීවතී’ති.තයමනං

රාජාඑවංවයදයය–‘ ච්ඡථ, යභො, තංපුරිසං සායන්හසමයංසත්තිසයතන
හනථා’ති. තයමනං සායන්හසමයං සත්තිසයතන හයනයයං. තං කිං 

මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපි නු යසො පුරියසො දිවසං තීහි සත්තිසයතහි 

හඤ්ඤමායනො තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවදියයථා’’ති? 

‘‘එකිස්සාපි, භන්යත, සත්තියා හඤ්ඤමායනො තයතොනිදානං දුක්ඛං

යදොමනස්සං පටිසංයවදියයථ; යකො පන වායදො තීහි සත්තිසයතහි

හඤ්ඤමායනො’’ති! ‘‘එවයමව ඛ්වාහං, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණාහායරො

දට්ඨබ්යබොති වදාමි.විඤ්ඤායණ, භික්ඛයව, ආහායරපරිඤ්ඤායතනාමරූපං

පරිඤ්ඤාතං යහොති, නාමරූයප පරිඤ්ඤායත අරියසාවකස්ස නත්ථි කිඤ්චි
උත්තරිකරණීයන්තිවදාමී’’ති.තතියං. 

4. අත්ථිරා සුත්තං 

64. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ආහාරා
භූතානං වා සත්තානං ඨිතියා සම්භයවසීනං වා අනුග් හාය. කතයම

චත්තායරො? කබළීකායරො ආහායරො ඔළාරියකො වා සුඛුයමො වා, ඵස්යසො

දුතියයො, මයනොසඤ්යචතනා තතියා, විඤ්ඤාණං චතුත්ථං. ඉයම යඛො, 

භික්ඛයව, චත්තායරොආහාරාභූතානංවාසත්තානංඨිතියාසම්භයවසීනංවා 
අනුග් හාය’’. 

‘‘කබළීකායරයච, භික්ඛයව, ආහායරඅත්ථිරාය ොඅත්ථිනන්දී අත්ථි

තණ්හා, පතිට්ඨිතංතත්ථවිඤ්ඤාණංවිරූළ්හං.යත්ථපතිට්ඨිතංවිඤ්ඤාණං 

විරූළ්හං, අත්ථි තත්ථනාමරූපස්ස අවක්කන්ති. යත්ථ අත්ථිනාමරූපස්ස 

අවක්කන්ති, අත්ථිතත්ථසඞ්ඛාරානංවුද්ධි.යත්ථ අත්ථි සඞ්ඛාරානංවුද්ධි, 
අත්ථි තත්ථ ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති. යත්ථ අත්ථි ආයතිං

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති, අත්ථි තත්ථ ආයතිං ජාතිජරාමරණං. යත්ථ අත්ථි

ආයතිං ජාතිජරාමරණං, සයසොකංතං, භික්ඛයව, සදරංසඋපායාසන්තිවදාමි. 

‘‘ඵස්යස යච, භික්ඛයව, ආහායර…යප.… මයනොසඤ්යචතනාය යච, 

භික්ඛයව, ආහායර… විඤ්ඤායණ යච, භික්ඛයව, ආහායර අත්ථි රාය ො

අත්ථි නන්දී අත්ථි තණ්හා, පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං විරූළ්හං. යත්ථ
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පතිට්ඨිතං විඤ්ඤාණං විරූළ්හං, අත්ථි තත්ථ නාමරූපස්ස අවක්කන්ති.

යත්ථඅත්ථිනාමරූපස්සඅවක්කන්ති, අත්ථි තත්ථසඞ්ඛාරානංවුද්ධි.යත්ථ

අත්ථි සඞ්ඛාරානං වුද්ධි, අත්ථි තත්ථආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති. යත්ථ

අත්ථි ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති, අත්ථි තත්ථ ආයතිං ජාතිජරාමරණං.

යත්ථ අත්ථි ආයතිං ජාතිජරාමරණං, සයසොකං තං, භික්ඛයව, සදරං 
සඋපායාසන්තිවදාමි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රජයකොවා චිත්තකාරයකොවාසතිරජනායවා
ලාඛායවාහලිද්දියාවානීලියාවාමඤ්ජිට්ඨාය වාසුපරිමට්යඨවාඵලයක
භිත්තියා වා දුස්සපට්යට වා ඉත්ථිරූපං වා පුරිසරූපං වා අභිනිම්මියනයය

සබ්බඞ් පච්චඞ් ං; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, කබළීකායරයචආහායරඅත්ථි

රාය ො අත්ථිනන්දී අත්ථි තණ්හා, පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං විරූළ්හං.

යත්ථ පතිට්ඨිතං විඤ්ඤාණං විරූළ්හං, අත්ථි තත්ථ නාමරූපස්ස

අවක්කන්ති.යත්ථඅත්ථිනාමරූපස්සඅවක්කන්ති, අත්ථිතත්ථ සඞ්ඛාරානං

වුද්ධි. යත්ථ අත්ථි සඞ්ඛාරානං වුද්ධි, අත්ථි තත්ථ ආයතිං

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති. යත්ථ අත්ථි ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති, අත්ථි

තත්ථ ආයතිංජාතිජරාමරණං. යත්ථඅත්ථිආයතිංජාතිජරාමරණං, සයසොකං

තං, භික්ඛයව, සදරංසඋපායාසන්තිවදාමි. 

‘‘ඵස්යස යච, භික්ඛයව, ආහායර…යප.… මයනොසඤ්යචතනාය යච, 

භික්ඛයව, ආහායර… විඤ්ඤායණ යච, භික්ඛයව, ආහායර අත්ථි රාය ො

අත්ථි නන්දී අත්ථි තණ්හා, පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං විරූළ්හං. යත්ථ

පතිට්ඨිතං විඤ්ඤාණං විරූළ්හං, අත්ථි තත්ථ නාමරූපස්ස අවක්කන්ති.

යත්ථඅත්ථිනාමරූපස්සඅවක්කන්ති, අත්ථි තත්ථසඞ්ඛාරානංවුද්ධි.යත්ථ

අත්ථි සඞ්ඛාරානං වුද්ධි, අත්ථි තත්ථආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති. යත්ථ

අත්ථි ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති, අත්ථි තත්ථ ආයතිං ජාතිජරාමරණං.

යත්ථ අත්ථි ආයතිං ජාතිජරාමරණං, සයසොකං තං, භික්ඛයව, සදරං 
සඋපායාසන්තිවදාමි. 

‘‘කබළීකායරයච, භික්ඛයව, ආහායරනත්ථිරාය ොනත්ථිනන්දී නත්ථි

තණ්හා, අප්පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං. යත්ථ අප්පතිට්ඨිතං 

විඤ්ඤාණංඅවිරූළ්හං, නත්ථිතත්ථනාමරූපස්සඅවක්කන්ති.යත්ථනත්ථි 

නාමරූපස්ස අවක්කන්ති, නත්ථි තත්ථ සඞ්ඛාරානං වුද්ධි. යත්ථ නත්ථි

සඞ්ඛාරානං වුද්ධි, නත්ථිතත්ථආයතිංපුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති.යත්ථනත්ථි

ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති, නත්ථි තත්ථ ආයතිං ජාතිජරාමරණං. යත්ථ

නත්ථිආයතිං ජාතිජරාමරණං, අයසොකංතං, භික්ඛයව, අදරංඅනුපායාසන්ති
වදාමි. 

‘‘ඵස්යස යච, භික්ඛයව, ආහායර…යප.… මයනොසඤ්යචතනාය යච, 

භික්ඛයව, ආහායර… විඤ්ඤායණ යච, භික්ඛයව, ආහායර නත්ථි රාය ො
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පටුන 

නත්ථි නන්දී නත්ථි තණ්හා, අප්පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං.

යත්ථ අප්පතිට්ඨිතං විඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං, නත්ථි තත්ථ නාමරූපස්ස

අවක්කන්ති. යත්ථ නත්ථි නාමරූපස්ස අවක්කන්ති, නත්ථි තත්ථ

සඞ්ඛාරානං වුද්ධි. යත්ථ නත්ථි සඞ්ඛාරානං වුද්ධි, නත්ථි තත්ථ ආයතිං

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති. යත්ථ නත්ථි ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති, නත්ථි 

තත්ථ ආයතිං ජාතිජරාමරණං. යත්ථ නත්ථි ආයතිං ජාතිජරාමරණං, 

අයසොකංතං, භික්ඛයව, අදරංඅනුපායාසන්තිවදාමි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කූටා ාරං වා කූටා ාරසාලං වා උත්තරාය වා 
දක්ඛිණාය වා පාචීනාය වා වාතපානා සූරියය උග් ච්ඡන්යත වාතපායනන

රස්මි පවිසිත්වා ක්වාස්ස පතිට්ඨිතා’’ [කත්ථ පතිට්ඨිතා (ක.)] ති? 

‘‘පච්ඡිමායං, භන්යත, භිත්තිය’’න්ති.‘‘පච්ඡිමායච, භික්ඛයව, භිත්තිනාස්ස 

ක්වාස්ස පතිට්ඨිතා’’ති? ‘‘පථවියං, භන්යත’’ති. ‘‘පථවී යච, භික්ඛයව, 

නාස්ස ක්වාස්ස පතිට්ඨිතා’’ති? ‘‘ආපස්මිං, භන්යත’’ති. ‘‘ආයපො යච, 

භික්ඛයව, නාස්ස ක්වාස්ස පතිට්ඨිතා’’ති? ‘‘අප්පතිට්ඨිතා, භන්යත’’ති.

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, කබළීකායර යච ආහායර නත්ථි රාය ො නත්ථි
නන්දී නත්ථිතණ්හා…යප.…. 

‘‘ඵස්යසයච, භික්ඛයව, ආහායර…මයනොසඤ්යචතනායයච, භික්ඛයව, 

ආහායර…විඤ්ඤායණයච, භික්ඛයව, ආහායරනත්ථිරාය ොනත්ථිනන්දී

නත්ථි තණ්හා, අප්පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං. යත්ථ

අප්පතිට්ඨිතංවිඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං, නත්ථිතත්ථනාමරූපස්සඅවක්කන්ති.

යත්ථ නත්ථි නාමරූපස්ස අවක්කන්ති, නත්ථි තත්ථ සඞ්ඛාරානං වුද්ධි.

යත්ථනත්ථිසඞ්ඛාරානං වුද්ධි, නත්ථිතත්ථආයතිංපුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති. 

යත්ථ නත්ථි ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති, නත්ථි තත්ථ ආයතිං 

ජාතිජරාමරණං. යත්ථ නත්ථි ආයතිං ජාතිජරාමරණං අයසොකං තං, 

භික්ඛයව, අදරං අනුපායාසන්තිවදාමී’’ති.චතුත්ථං. 

5. න රසුත්තං 

65. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘පුබ්යබ යම, භික්ඛයව, සම්යබොධා 
අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො එතදයහොසි – ‘කිච්ඡා වතායං
යලොයකොආපන්යනො ජායතිචජීයතිචමීයතිචචවතිචඋපපජ්ජතිච.අථච
පනිමස්ස දුක්ඛස්ස නිස්සරණං නප්පජානාති ජරාමරණස්ස. කුදාස්සු නාම

ඉමස්සදුක්ඛස්සනිස්සරණංපඤ්ඤායිස්සති ජරාමරණස්සා’ති? තස්සමය්හං, 

භික්ඛයව, එතදයහොසි – ‘කිම්හිනුයඛොසතිජරාමරණං යහොති, කිංපච්චයා

ජරාමරණ’න්ති? තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, යයොනියසො මනසිකාරා අහු

පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘ජාතියා යඛො සති ජරාමරණං යහොති, ජාතිපච්චයා 
ජරාමරණ’’’න්ති. 
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‘‘තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි – ‘කිම්හි නු යඛො සති ජාති 
යහොති…යප.… භයවො යහොති… උපාදානං යහොති… තණ්හා යහොති…
යවදනායහොති…ඵස්යසොයහොති…සළායතනං යහොති…නාමරූපංයහොති…

කිංපච්චයා නාමරූප’න්ති? තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, යයොනියසො මනසිකාරා

අහු පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘විඤ්ඤායණ යඛො සති නාමරූපං යහොති, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’න්ති. තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි –

‘කිම්හිනුයඛොසතිවිඤ්ඤාණං යහොති, කිංපච්චයා විඤ්ඤාණ’න්ති? තස්ස

මය්හං, භික්ඛයව, යයොනියසො මනසිකාරා අහු පඤ්ඤාය අභිසමයයො –

‘නාමරූයපයඛොසතිවිඤ්ඤාණංයහොති, නාමරූපපච්චයාවිඤ්ඤාණ’’’න්ති. 

‘‘තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි – පච්චුදාවත්තති යඛො ඉදං
විඤ්ඤාණංනාමරූපම්හානපරං ච්ඡති.එත්තාවතාජායයථවා ජීයයථවා

මීයයථ වා චයවථ වා උපපජ්යජථ වා, යදිදං නාමරූපපච්චයා විඤ්ඤාණං; 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං; නාමරූපපච්චයා සළායතනං; 
සළායතනපච්චයා ඵස්යසො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. ‘සමුදයයො, සමුදයයො’ති යඛො යම, 

භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි ඤාණං උදපාදි
පඤ්ඤාඋදපාදිවිජ්ජාඋදපාදිආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි–‘කිම්හිනුයඛොඅසති, ජරාමරණං

නයහොති; කිස්සනියරොධාජරාමරණනියරොයධො’ති? තස්සමය්හං, භික්ඛයව, 

යයොනියසො මනසිකාරා අහු පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘ජාතියා යඛො අසති, 

ජරාමරණං න යහොති; ජාතිනියරොධා ජරාමරණනියරොයධො’ති. තස්ස මය්හං, 

භික්ඛයව, එතදයහොසි–‘කිම්හිනුයඛොඅසතිජාතින යහොති…යප.…භයවො
නයහොති…උපාදානංනයහොති…තණ්හානයහොති…යවදනානයහොති…
ඵස්යසො න යහොති… සළායතනං න යහොති… නාමරූපං න යහොති. කිස්ස

නියරොධා නාමරූපනියරොයධො’ති? තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, යයොනියසො

මනසිකාරාඅහුපඤ්ඤායඅභිසමයයො – ‘විඤ්ඤායණයඛොඅසති, නාමරූපං

නයහොති; විඤ්ඤාණනියරොධානාමරූපනියරොයධො’’’ති. 

‘‘තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි–‘කිම්හිනුයඛොඅසති විඤ්ඤාණං

නයහොති; කිස්සනියරොධාවිඤ්ඤාණනියරොයධො’ති? තස්සමය්හං, භික්ඛයව, 

යයොනියසොමනසිකාරාඅහුපඤ්ඤායඅභිසමයයො – ‘නාමරූයපයඛොඅසති, 

විඤ්ඤාණංනයහොති; නාමරූපනියරොධාවිඤ්ඤාණනියරොයධො’’’ති. 

‘‘තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි–අධි යතොයඛොමයායංමග්ය ො 

යබොධාය යදිදං – නාමරූපනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො; 

විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූපනියරොයධො; නාමරූපනියරොධා

සළායතනනියරොයධො; සළායතනනියරොධා ඵස්සනියරොයධො…යප.…

එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. ‘නියරොයධො, 
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නියරොයධො’ති යඛො යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං
උදපාදිඤාණංඋදපාදිපඤ්ඤාඋදපාදිවිජ්ජාඋදපාදි ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොඅරඤ්යඤපවයනචරමායනොපස්යසයය 
පුරාණං මග් ං පුරාණඤ්ජසං පුබ්බයකහි මනුස්යසහි අනුයාතං. යසො

තමනු ච්යඡයය. තමනු ච්ඡන්යතො පස්යසයය පුරාණං න රං පුරාණං

රාජධානිං පුබ්බයකහි මනුස්යසහිඅජ්ඣාවුට්ඨං [අජ්ඣාවුත්ථං(සී.සයා.කං.
පී.)] ආරාමසම්පන්නං වනසම්පන්නංයපොක්ඛරණීසම්පන්නංඋද්ධාපවන්තං 

[උද්දාපවන්තං (සී.සයා.කං.පී.)] රමණීයං.අථයඛොයසො, භික්ඛයව, පුරියසො

රඤ්යඤො වා රාජමහාමත්තස්ස වා ආයරොයචයය – ‘යග්යඝ, භන්යත, 
ජායනයයාසි – අහං අද්දසං අරඤ්යඤ පවයන චරමායනො පුරාණං මග් ං
පුරාණඤ්ජසං පුබ්බයකහි මනුස්යසහි අනුයාතං තමනු ච්ඡිං.
තමනු ච්ඡන්යතො අද්දසං පුරාණං න රං පුරාණං රාජධානිං පුබ්බයකහි 

මනුස්යසහි අජ්ඣාවුට්ඨං ආරාමසම්පන්නං වනසම්පන්නං 

යපොක්ඛරණීසම්පන්නං උද්ධාපවන්තං රමණීයං. තං, භන්යත, න රං

මායපහී’ති.අථයඛොයසො, භික්ඛයව, රාජාවාරාජමහාමත්යතොවාතංන රං
මායපයය. තදස්ස න රං අපයරන සමයයන ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච

බාහුජඤ්ඤං ආකිණ්ණමනුස්සං වුද්ධියවපුල්ලප්පත්තං. එවයමව ඛ්වාහං, 

භික්ඛයව, අද්දසං පුරාණං මග් ං පුරාණඤ්ජසං පුබ්බයකහි 
සම්මාසම්බුද්යධහිඅනුයාතං. 

‘‘කතයමොචයසො, භික්ඛයව, පුරාණමග්ය ොපුරාණඤ්ජයසොපුබ්බයකහි 

සම්මාසම්බුද්යධහි අනුයායතො? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, 

යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. අයං යඛො යසො, භික්ඛයව, 

පුරාණමග්ය ො පුරාණඤ්ජයසො පුබ්බයකහි සම්මාසම්බුද්යධහි අනුයායතො, 

තමනු ච්ඡිං; තමනු ච්ඡන්යතොජරාමරණංඅබ්භඤ්ඤාසිං; ජරාමරණසමුදයං

අබ්භඤ්ඤාසිං; ජරාමරණනියරොධං අබ්භඤ්ඤාසිං; ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං

පටිපදං අබ්භඤ්ඤාසිං. තමනු ච්ඡිං; තමනු ච්ඡන්යතො ජාතිං
අබ්භඤ්ඤාසිං…යප.… භවං අබ්භඤ්ඤාසිං… උපාදානං අබ්භඤ්ඤාසිං…
තණ්හං අබ්භඤ්ඤාසිං… යවදනං අබ්භඤ්ඤාසිං… ඵස්සං අබ්භඤ්ඤාසිං… 
සළායතනං අබ්භඤ්ඤාසිං… නාමරූපං අබ්භඤ්ඤාසිං… විඤ්ඤාණං

අබ්භඤ්ඤාසිං. තමනු ච්ඡිං; තමනු ච්ඡන්යතො සඞ්ඛායර අබ්භඤ්ඤාසිං; 

සඞ්ඛාරසමුදයං අබ්භඤ්ඤාසිං; සඞ්ඛාරනියරොධං අබ්භඤ්ඤාසිං; 
සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අබ්භඤ්ඤාසිං. තදභිඤ්ඤා ආචික්ඛිං

භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාසකානං උපාසිකානං. තයිදං, භික්ඛයව, 
බ්රහ්මචරියං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං බාහුජඤ්ඤං පුථුභූතං යාව
යදවමනුස්යසහිසුප්පකාසිත’’න්ති.පඤ්චමං. 
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6. සම්මසසුත්තං 

66. එවං යමසුතං – එකංසමයංභ වාකුරූසුවිහරතිකම්මාසධම්මං 
නාමකුරූනංනි යමො.තත්රයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘භික්ඛයවො’’ති. 

‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා එතදයවොච – 

‘‘සම්මසථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, අන්තරං සම්මස’’න්ති [අන්තරා 

සම්මසනන්ති(සී.)]. එවංවුත්යත, අඤ්ඤතයරොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච

– ‘‘අහංයඛො, භන්යත, සම්මසාමිඅන්තරංසම්මස’’න්ති. ‘‘යථාකථංපන

ත්වං, භික්ඛු, සම්මසසිඅන්තරංසම්මස’’න්ති? අථයඛොයසොභික්ඛුබයාකාසි.
යථායසොභික්ඛු බයාකාසිනයසොභික්ඛුභ වයතොචිත්තංආරායධසි. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘එතස්ස, 

භ වා, කායලො; එතස්ස, සු ත, කායලො; යං භ වා අන්තරං සම්මසං

භායසයය. භ වයතො සුත්වා භික්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතනහානන්ද, 

සුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයත
භික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වා එතදයවොච– 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මසමායනො සම්මසති අන්තරං සම්මසං 

[සම්මසනං (සී.)] – ‘යං යඛො ඉදං අයනකවිධං නානප්පකාරකං දුක්ඛං
යලොයක උප්පජ්ජති ජරාමරණං. ඉදං යඛො දුක්ඛං කිංනිදානං කිංසමුදයං

කිංජාතිකං කිංපභවං, කිස්මිංසතිජරාමරණංයහොති, කිස්මිංඅසතිජරාමරණං

නයහොතී’ති? යසොසම්මසමායනොඑවංජානාති–‘යංයඛොඉදංඅයනකවිධං 
නානප්පකාරකං දුක්ඛං යලොයක උප්පජ්ජති ජරාමරණං. ඉදං යඛො දුක්ඛං

උපධිනිදානං උපධිසමුදයං උපධිජාතිකං උපධිපභවං, උපධිස්මිං සති

ජරාමරණං යහොති, උපධිස්මිං අසති ජරාමරණං න යහොතී’ති. යසො
ජරාමරණඤ්ච පජානාති ජරාමරණසමුදයඤ්ච පජානාති 
ජරාමරණනියරොධඤ්ච පජානාති යා ච ජරාමරණනියරොධසාරුප්ප ාමිනී
පටිපදා තඤ්ච පජානාති. තථාපටිපන්යනො ච යහොති අනුධම්මචාරී. අයං

වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්බයසො සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය පටිපන්යනො
ජරාමරණනියරොධාය. 

‘‘අථාපරං සම්මසමායනො සම්මසති අන්තරං සම්මසං – ‘උපධි පනායං 

කිංනිදායනොකිංසමුදයයොකිංජාතියකොකිංපභයවො, කිස්මිංසතිඋපධියහොති, 

කිස්මිංඅසති උපධිනයහොතී’ති? යසොසම්මසමායනොඑවංජානාති–‘උපධි

තණ්හානිදායනොතණ්හාසමුදයයො තණ්හාජාතියකොතණ්හාපභයවො, තණ්හාය

සති උපධි යහොති, තණ්හාය අසති උපධි න යහොතී’ති. යසො උපධිඤ්ච
පජානාති උපධිසමුදයඤ්ච පජානාති උපධිනියරොධඤ්ච පජානාති යා ච
උපධිනියරොධසාරුප්ප ාමිනී පටිපදා තඤ්ච පජානාති. තථා පටිපන්යනො ච

යහොති අනුධම්මචාරී. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්බයසො සම්මා
දුක්ඛක්ඛයාය පටිපන්යනොඋපධිනියරොධාය. 
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‘‘අථාපරංසම්මසමායනොසම්මසතිඅන්තරංසම්මසං–‘තණ්හාපනායං 

කත්ථ උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, කත්ථ නිවිසමානා නිවිසතී’ති? යසො
සම්මසමායනොඑවං ජානාති–යංයඛොයලොයකපියරූපංසාතරූපංඑත්යථසා

තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. කිඤ්ච

යලොයකපියරූපංසාතරූපං? චක්ඛුංයලොයකපියරූපං, සාතරූපං.එත්යථසා

තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. යසොතං
යලොයක පියරූපං සාතරූපං…යප.… ඝානං යලොයක පියරූපං සාතරූපං…
ජිව්හායලොයකපියරූපංසාතරූපං…කායයොයලොයකපියරූපංසාතරූපං…
මයනො යලොයක පියරූපං සාතරූපං එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා
උප්පජ්ජතිඑත්ථනිවිසමානා නිවිසති. 

‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා යං
යලොයක පියරූපං සාතරූපං තං නිච්චයතො අද්දක්ඛුං සුඛයතො අද්දක්ඛුං
අත්තයතො අද්දක්ඛුං ආයරො යයතො අද්දක්ඛුං යඛමයතො අද්දක්ඛුං. යත 
තණ්හංවඩ්යඪසුං.යයතණ්හංවඩ්යඪසුංයතඋපධිංවඩ්යඪසුං.යයඋපධිං
වඩ්යඪසුං යත දුක්ඛං වඩ්යඪසුං. යය දුක්ඛං වඩ්යඪසුං යත න පරිමුච්චිංසු
ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි

උපායායසහි, නපරිමුච්චිංසුදුක්ඛස්මාති වදාමි. 

‘‘යයපිහියකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණාවා යං

යලොයක පියරූපං සාතරූපං තං නිච්චයතො දක්ඛිස්සන්ති [දක්ඛින්ති (සී.)] 
සුඛයතො දක්ඛිස්සන්ති අත්තයතො දක්ඛිස්සන්තිආයරො යයතො දක්ඛිස්සන්ති
යඛමයතොදක්ඛිස්සන්ති.යතතණ්හං වඩ්ඪිස්සන්ති.යයතණ්හංවඩ්ඪිස්සන්ති
යතඋපධිංවඩ්ඪිස්සන්ති.යයඋපධිං වඩ්ඪිස්සන්තියතදුක්ඛංවඩ්ඪිස්සන්ති.
යය දුක්ඛං වඩ්ඪිස්සන්ති යත න පරිමුච්චිස්සන්ති ජාතියා ජරාය මරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, න
පරිමුච්චිස්සන්තිදුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘යයපිහියකචි, භික්ඛයව, එතරහිසමණා වා බ්රාහ්මණාවායංයලොයක
පියරූපං සාතරූපං තං නිච්චයතො පස්සන්ති සුඛයතො පස්සන්ති අත්තයතො
පස්සන්ති ආයරො යයතො පස්සන්ති යඛමයතො පස්සන්ති. යත තණ්හං 

වඩ්යඪන්ති. යය තණ්හං වඩ්යඪන්ති යත උපධිං වඩ්යඪන්ති. යය උපධිං
වඩ්යඪන්ති යත දුක්ඛං වඩ්යඪන්ති. යය දුක්ඛං වඩ්යඪන්ති යත න 

පරිමුච්චන්ති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි

යදොමනස්යසහි උපායායසහි, නපරිමුච්චන්තිදුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආපානීයකංයසො වණ්ණසම්පන්යනො
 න්ධසම්පන්යනො රසසම්පන්යනො. යසො ච යඛො වියසන සංසට්යඨො. අථ
පුරියසො ආ ච්යඡයය ඝම්මාභිතත්යතො ඝම්මපයරයතො කිලන්යතො තසියතො

පිපාසියතො. තයමනං එවං වයදයයං – ‘අයං යත, අම්යභො පුරිස, 

ආපානීයකංයසො වණ්ණසම්පන්යනො  න්ධසම්පන්යනො රසසම්පන්යනො; 
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යසො ච යඛො වියසනසංසට්යඨො. සයචආකඞ්ඛසි පිව. පිවයතො හි යඛො තං 

ඡායදස්සතිවණ්යණනපි න්යධනපිරයසනපි, පිවිත්වාචපනතයතොනිදානං
මරණං වා නි ච්ඡසි මරණමත්තං වා දුක්ඛ’න්ති. යසො තං ආපානීයකංසං

සහසා අප්පටිසඞ්ඛා පියවයය, නප්පටිනිස්සජ්යජයය. යසො තයතොනිදානං

මරණංවානි ච්යඡයයමරණමත්තංවා දුක්ඛං.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යය
හි යකචි අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා යං යලොයක
පියරූපං…යප.… අනා තමද්ධානං…යප.… එතරහි සමණා වා බ්රාහ්මණා
වා යං යලොයක පියරූපං සාතරූපං තං නිච්චයතො පස්සන්ති සුඛයතො 

පස්සන්තිඅත්තයතොපස්සන්තිආයරො යයතොපස්සන්තියඛමයතො පස්සන්ති, 
යතතණ්හංවඩ්යඪන්ති.යයතණ්හංවඩ්යඪන්තියතඋපධිංවඩ්යඪන්ති. යය
උපධිං වඩ්යඪන්ති යත දුක්ඛං වඩ්යඪන්ති. යය දුක්ඛං වඩ්යඪන්ති යත න 

පරිමුච්චන්ති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි

යදොමනස්යසහි උපායායසහි, නපරිමුච්චන්තිදුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘යයචයඛොයකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණාවා 
යංයලොයකපියරූපංසාතරූපංතංඅනිච්චයතොඅද්දක්ඛුංදුක්ඛයතොඅද්දක්ඛුං

අනත්තයතො අද්දක්ඛුංයරො යතො අද්දක්ඛුංභයයතො අද්දක්ඛුං, යතතණ්හං
පජහිංසු.යයතණ්හං පජහිංසුයතඋපධිංපජහිංසු.යයඋපධිංපජහිංසුයත
දුක්ඛංපජහිංසු.යයදුක්ඛං පජහිංසුයතපරිමුච්චිංසුජාතියාජරායමරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, පරිමුච්චිංසු
දුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘යයපිහියකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානංසමණාවා බ්රාහ්මණාවායං
යලොයක පියරූපං සාතරූපං තං අනිච්චයතො දක්ඛිස්සන්ති දුක්ඛයතො
දක්ඛිස්සන්ති අනත්තයතො දක්ඛිස්සන්ති යරො යතො දක්ඛිස්සන්ති භයයතො

දක්ඛිස්සන්ති, යත තණ්හංපජහිස්සන්ති.යයතණ්හංපජහිස්සන්ති…යප.…
පරිමුච්චිස්සන්ති දුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘යයපිහියකචි, භික්ඛයව, එතරහිසමණාවාබ්රාහ්මණාවායංයලොයක 
පියරූපං සාතරූපං තං අනිච්චයතො පස්සන්ති දුක්ඛයතො පස්සන්ති

අනත්තයතොපස්සන්ති යරො යතොපස්සන්තිභයයතො පස්සන්ති, යතතණ්හං
පජහන්ති.යය තණ්හංපජහන්තියතඋපධිංපජහන්ති.යයඋපධිංපජහන්ති
යත දුක්ඛංපජහන්ති.යය දුක්ඛංපජහන්තියතපරිමුච්චන්තිජාතියාජරාය

මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 
පරිමුච්චන්තිදුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආපානීයකංයසො වණ්ණසම්පන්යනො 
 න්ධසම්පන්යනො රසසම්පන්යනො. යසො ච යඛො වියසන සංසට්යඨො. අථ
පුරියසො ආ ච්යඡයය ඝම්මාභිතත්යතො ඝම්මපයරයතො කිලන්යතො තසියතො

පිපාසියතො. තයමනං එවං වයදයයං – ‘අයං යත, අම්යභො පුරිස, 

ආපානීයකංයසොවණ්ණසම්පන්යනො න්ධසම්පන්යනොරසසම්පන්යනොයසො



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 
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පටුන 

ච යඛො වියසන සංසට්යඨො. සයච ආකඞ්ඛසි පිව. පිවයතො හි යඛො තං

ඡායදස්සතිවණ්යණනපි  න්යධනපිරයසනපි; පිවිත්වාචපනතයතොනිදානං

මරණංවානි ච්ඡසි මරණමත්තංවාදුක්ඛ’න්ති.අථයඛො, භික්ඛයව, තස්ස

පුරිසස්ස එවමස්ස – ‘සක්කා යඛො යම අයං සුරාපිපාසිතා [සුරාපිපාසා (?)] 
පානීයයන වා වියනතුං දධිමණ්ඩයකන වා වියනතුං භට්ඨයලොණිකාය 

[මට්ඨයලොණිකාය (සී. සයා.කං. පී.)] වා වියනතුංයලොණයසොවීරයකනවා 

වියනතුං, න ත්යවවාහං තං පියවයයං, යං මම අස්ස දීඝරත්තං හිතාය

සුඛායා’ති.යසොතං ආපානීයකංසංපටිසඞ්ඛානපියවයය, පටිනිස්සජ්යජයය. 
යසො තයතොනිදානං න මරණං වා නි ච්යඡයය මරණමත්තං වා දුක්ඛං.

එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යයහි යකචිඅතීතමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණා
වා යං යලොයක පියරූපං සාතරූපං තං අනිච්චයතො අද්දක්ඛුං දුක්ඛයතො

අද්දක්ඛුංඅනත්තයතොඅද්දක්ඛුං යරො යතොඅද්දක්ඛුංභයයතොඅද්දක්ඛුං, යත
තණ්හං පජහිංසු. යය තණ්හං පජහිංසු යත උපධිං පජහිංසු. යය උපධිං
පජහිංසු යත දුක්ඛං පජහිංසු. යය දුක්ඛං පජහිංසු යත පරිමුච්චිංසු ජාතියා
ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි 

උපායායසහි, පරිමුච්චිංසුදුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘යයපි හියකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානං…යප.…එතරහිසමණාවා
බ්රාහ්මණා වා යං යලොයක පියරූපං සාතරූපං තං අනිච්චයතො පස්සන්ති
දුක්ඛයතො පස්සන්ති අනත්තයතො පස්සන්ති යරො යතො පස්සන්ති භයයතො

පස්සන්ති, යත තණ්හං පජහන්ති. යය තණ්හං පජහන්ති යත උපධිං
පජහන්ති.යය උපධිංපජහන්තියතදුක්ඛංපජහන්ති.යයදුක්ඛංපජහන්ති
යත පරිමුච්චන්ති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි

යදොමනස්යසහිඋපායායසහි, පරිමුච්චන්ති දුක්ඛස්මාතිවදාමී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. නළකලාපීසුත්තං 

67. එකංසමයංආයස්මාචසාරිපුත්යතොආයස්මා චමහායකොට්ඨියකො 

[මහායකොට්ඨියතො (සී. සයා. කං. පී.)] බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන
මි දායය.අථයඛොආයස්මාමහායකොට්ඨියකොසායන්හසමයංපටිසල්ලානා

වුට්ඨියතො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මතා සාරිපුත්යතන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා

මහායකොට්ඨියකො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතදයවොච – ‘‘කිං නු යඛො, 

ආවුයසො සාරිපුත්ත, සයංකතං ජරාමරණං, පරංකතං ජරාමරණං, 

සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච ජරාමරණං, උදාහු අසයංකාරං අපරංකාරං

අධිච්චසමුප්පන්නං ජරාමරණ’’න්ති? ‘‘න යඛො, ආවුයසො යකොට්ඨික, 

සයංකතං ජරාමරණං, නපරංකතංජරාමරණං, නසයංකතඤ්චපරංකතඤ්ච 

ජරාමරණං, නාපිඅසයංකාරංඅපරංකාරංඅධිච්චසමුප්පන්නංජරාමරණං.අපි

ච, ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති. 
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‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, සයංකතා ජාති, පරංකතා ජාති, 

සයංකතා ච පරංකතා ච ජාති, උදාහු අසයංකාරා අපරංකාරා

අධිච්චසමුප්පන්නාජාතී’’ති? ‘‘නයඛො, ආවුයසොයකොට්ඨික, සයංකතාජාති, 

න පරංකතා ජාති, න සයංකතා ච පරංකතා ච ජාති, නාපි අසයංකාරා

අපරංකාරාඅධිච්චසමුප්පන්නාජාති.අපිච, භවපච්චයාජාතී’’ති. 

‘‘කිංනුයඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, සයංකයතොභයවො…යප.…සයංකතං
උපාදානං… සයංකතා තණ්හා… සයංකතා යවදනා… සයංකයතො

ඵස්යසො… සයංකතං සළායතනං… සයංකතං නාමරූපං, පරංකතං

නාමරූපං, සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච නාමරූපං, උදාහු අසයංකාරං

අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං නාමරූප’’න්ති? ‘‘න යඛො, ආවුයසො

යකොට්ඨික, සයංකතං නාමරූපං, න පරංකතං නාමරූපං, න සයංකතඤ්ච

පරංකතඤ්ච නාමරූපං, නාපි අසයංකාරං අපරංකාරං, අධිච්චසමුප්පන්නං

නාමරූපං.අපිච, විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූප’’න්ති. 

‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, සයඞ්කතං විඤ්ඤාණං, පරඞ්කතං 

විඤ්ඤාණං, සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච විඤ්ඤාණං, උදාහු අසයංකාරං 

අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං විඤ්ඤාණ’’න්ති? ‘‘න යඛො, ආවුයසො

යකොට්ඨික, සයංකතං විඤ්ඤාණං, නපරංකතංවිඤ්ඤාණංනසයංකතඤ්ච

පරංකතඤ්ච විඤ්ඤාණං, නාපි අසයංකාරං අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං

විඤ්ඤාණං.අපිච, නාමරූපපච්චයා විඤ්ඤාණ’’න්ති. 

‘‘ඉදායනව යඛොමයංආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස භාසිතංඑවංආජානාම

–‘නඛ්වාවුයසොයකොට්ඨික, සයංකතංනාමරූපං, නපරංකතංනාමරූපං, න 

සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච නාමරූපං, නාපි අසයංකාරං අපරංකාරං

අධිච්චසමුප්පන්නංනාමරූපං. අපිච, විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූප’’’න්ති. 

‘‘ඉදායනව ච පන මයං ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස භාසිතං එවං

ආජානාම– ‘නඛ්වාවුයසොයකොට්ඨික, සයංකතංවිඤ්ඤාණං, නපරංකතං

විඤ්ඤාණං, න සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච විඤ්ඤාණං, නාපි අසයංකාරං

අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං විඤ්ඤාණං. අපි ච, නාමරූපපච්චයා
විඤ්ඤාණ’’’න්ති. 

‘‘යථා කථං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්යථො 

දට්ඨබ්යබො’’ති? ‘‘යතනහාවුයසො, උපමංයතකරිස්සාමි.උපමායපියධකච්යච

විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං ජානන්ති. යසයයථාපි, ආවුයසො, ද්යව

නළකලාපියයොඅඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සායතිට්යඨයයං.එවයමවයඛො, ආවුයසො, 

නාමරූපපච්චයාවිඤ්ඤාණං; විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූපං; නාමරූපපච්චයා

සළායතනං; සළායතනපච්චයා ඵස්යසො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති.තාසංයච, ආවුයසො, නළකලාපීනංඑකං
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ආකඩ්යඪයය, එකා පපයතයය; අපරං යච ආකඩ්යඪයය, අපරා පපයතයය.

එවයමව යඛො, ආවුයසො, නාමරූපනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො; 

විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූපනියරොයධො; නාමරූපනියරොධා

සළායතනනියරොයධො; සළායතනනියරොධා ඵස්සනියරොයධො…යප.…

එවයමතස්ස යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති.‘‘අච්ඡරියං, 

ආවුයසො සාරිපුත්ත; අබ්භුතං, ආවුයසො සාරිපුත්ත! යාවසුභාසිතං චිදං
ආයස්මතා සාරිපුත්යතන. ඉදඤ්ච පන මයං ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස

භාසිතං ඉයමහි ඡත්තිංසාය වත්ථූහි අනුයමොදාම – ‘ජරාමරණස්ස යච, 

ආවුයසො, භික්ඛු නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය ධම්මං යදයසති, 

ධම්මකථියකො භික්ඛූති අලං වචනාය. ජරාමරණස්ස යච, ආවුයසො, භික්ඛු

නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති, 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො භික්ඛූති අලං වචනාය. ජරාමරණස්ස යච, 

ආවුයසො, භික්ඛු නිබ්බිදා විරා ා නියරොධා අනුපාදා විමුත්යතො යහොති, 
දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතො භික්ඛූති අලං වචනාය. ජාතියා යච… භවස්ස
යච…උපාදානස්සයච…තණ්හායයච…යවදනායයච… ඵස්සස්සයච…
සළායතනස්ස යච…නාමරූපස්ස යච…විඤ්ඤාණස්ස යච…සඞ්ඛාරානං

යච… අවිජ්ජායයච, ආවුයසො, භික්ඛුනිබ්බිදායවිරා ායනියරොධායධම්මං

යදයසති, ධම්මකථියකො භික්ඛූති අලං වචනාය. අවිජ්ජාය යච, ආවුයසො, 

භික්ඛු නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති, 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො භික්ඛූතිඅලං වචනාය. අවිජ්ජායයච, ආවුයසො, 

භික්ඛු නිබ්බිදා විරා ා නියරොධා අනුපාදා විමුත්යතො යහොති, 
දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතොභික්ඛූතිඅලංවචනායා’’’ති. සත්තමං. 

8. යකොසම්බිසුත්තං 

68. එකං සමයං ආයස්මා ච මුසියලො [මූසියලො (සී.), මුසීයලො (පී.)] 

ආයස්මා ච පවිට්යඨො [සවිට්යඨො (සී. පී.)] ආයස්මා චනාරයදොආයස්මා ච
ආනන්යදො යකොසම්බියං විහරන්ති යඝොසිතාරායම. අථ යඛො ආයස්මා

පවිට්යඨොආයස්මන්තංමුසිලං එතදයවොච – ‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසොමුසිල, 
සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා
අඤ්ඤත්රදිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අත්ථායස්මයතොමුසිලස්සපච්චත්තයමව

ඤාණං – ‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’’න්ති? ‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො පවිට්ඨ, 
සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා
අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අහයමතං ජානාමි අහයමතං පස්සාමි –
‘ජාතිපච්චයාජරාමරණ’’’න්ති. 

‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො මුසිල, සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර
අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා
අත්ථායස්මයතො මුසිලස්ස පච්චත්තයමව ඤාණං – ‘භවපච්චයා
ජාතීති…යප.…උපාදානපච්චයාභයවොති… තණ්හාපච්චයාඋපාදානන්ති…
යවදනාපච්චයා තණ්හාති… ඵස්සපච්චයා යවදනාති… සළායතනපච්චයා



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 
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ඵස්යසොති… නාමරූපපච්චයා සළායතනන්ති… විඤ්ඤාණපච්චයා
නාමරූපන්ති… සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණන්ති… අවිජ්ජාපච්චයා 

සඞ්ඛාරා’’’ති? ‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො පවිට්ඨ, සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා
අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අහයමතං ජානාමි අහයමතං පස්සාමි –
‘අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරා’’’ති. 

‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො මුසිල, සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර 
අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා 
අත්ථායස්මයතො මුසිලස්ස පච්චත්තයමව ඤාණං – ‘ජාතිනියරොධා

ජරාමරණනියරොයධො’’’ති? ‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසොපවිට්ඨ, සද්ධායඅඤ්ඤත්ර
රුචියා අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අහයමතං ජානාමි අහයමතං පස්සාමි –
‘ජාතිනියරොධාජරාමරණනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො මුසිල, සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර
අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා
අත්ථායස්මයතො මුසිලස්ස පච්චත්තයමව ඤාණං – ‘භවනියරොධා 
ජාතිනියරොයධොති…යප.… උපාදානනියරොධා භවනියරොයධොති…
තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධොති… යවදනානියරොධා
තණ්හානියරොයධොති… ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධොති…
සළායතනනියරොධා ඵස්සනියරොයධොති… නාමරූපනියරොධා

සළායතනනියරොයධොති… විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූපනියරොයධොති … 

සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධොති… අවිජ්ජානියරොධා 

සඞ්ඛාරනියරොයධො’’’ති? ‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො පවිට්ඨ, සද්ධාය අඤ්ඤත්ර
රුචියා අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර 
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අහයමතං ජානාමි අහයමතං පස්සාමි – 

‘අවිජ්ජානියරොධාසඞ්ඛාරනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො මුසිල, සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර 
අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා 
අත්ථායස්මයතො මුසිලස්ස පච්චත්තයමව ඤාණං – ‘භවනියරොයධො

නිබ්බාන’’’න්ති? ‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො පවිට්ඨ, සද්ධාය අඤ්ඤත්රරුචියා
අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර 
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අහයමතං ජානාමි අහයමතං පස්සාමි –
‘භවනියරොයධො නිබ්බාන’’’න්ති. 

‘‘යතනහායස්මාමුසියලොඅරහංඛීණාසයවො’’ති? එවංවුත්යත, ආයස්මා 
මුසියලො තුණ්හී අයහොසි. අථ යඛොආයස්මා නාරයදොආයස්මන්තං පවිට්ඨං

එතදයවොච – ‘‘සාධාවුයසො පවිට්ඨ, අහං එතං පඤ්හං ලයභයයං. මං එතං
පඤ්හං පුච්ඡ. අහං යත එතං පඤ්හං බයාකරිස්සාමී’’ති. ‘‘ලභතායස්මා
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නාරයදො එතං පඤ්හං. පුච්ඡාමහං ආයස්මන්තං නාරදං එතං පඤ්හං.
බයාකයරොතුචයමආයස්මානාරයදොඑතංපඤ්හං’’. 

‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො නාරද, සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර 
අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා 
අත්ථායස්මයතො නාරදස්ස පච්චත්තයමව ඤාණං – ‘ජාතිපච්චයා

ජරාමරණ’’’න්ති? ‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසොපවිට්ඨ, සද්ධායඅඤ්ඤත්රරුචියා
අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අහයමතං ජානාමි අහයමතං පස්සාමි –
‘ජාතිපච්චයාජරාමරණ’’’න්ති. 

‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො නාරද, සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර
අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා
අත්ථායස්මයතොනාරදස්සපච්චත්තයමවඤාණං–භවපච්චයා ජාති…යප.…

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’ති? ‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො පවිට්ඨ, සද්ධාය 
අඤ්ඤත්රරුචියා අඤ්ඤත්රඅනුස්සවා අඤ්ඤත්රආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර 
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අහයමතං ජානාමි අහයමතං පස්සාමි –
‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’’ති. 

‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො නාරද, සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර 
අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා 
අත්ථායස්මයතො නාරදස්ස පච්චත්තයමව ඤාණං – ‘ජාතිනියරොධා

ජරාමරණනියරොයධො’’’ති? ‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසොපවිට්ඨ, සද්ධායඅඤ්ඤත්ර
රුචියා අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අහයමතං ජානාමි අහයමතං පස්සාමි –
‘ජාතිනියරොධාජරාමරණනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො නාරද, සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර 
අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා 
අත්ථායස්මයතො නාරදස්ස පච්චත්තයමව ඤාණං – ‘භවනියරොධා 

ජාතිනියරොයධොති…යප.… අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො’’’ති? 

‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො පවිට්ඨ, සද්ධායඅඤ්ඤත්ර රුචියාඅඤ්ඤත්රඅනුස්සවා 
අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අහයමතං
ජානාමි අහයමතංපස්සාමි–‘අවිජ්ජානියරොධාසඞ්ඛාරනියරොයධො’’’ති. 

‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො නාරද, සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර 
අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා 
අත්ථායස්මයතො නාරදස්ස පච්චත්තයමව ඤාණං – ‘භවනියරොයධො

නිබ්බාන’’’න්ති? ‘‘අඤ්ඤයත්රව, ආවුයසො පවිට්ඨ, සද්ධාය අඤ්ඤත්රරුචියා
අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර
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දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අහයමතං ජානාමි අහයමතං පස්සාමි –
‘භවනියරොයධොනිබ්බාන’’’න්ති. 

‘‘යතනහායස්මා නාරයදො අරහං ඛීණාසයවො’’ති? ‘‘‘භවනියරොයධො 

නිබ්බාන’න්ති යඛො යම, ආවුයසො, යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨං, න

චම්හි අරහංඛීණාසයවො. යසයයථාපි, ආවුයසො, කන්තාරමග්ය  උදපායනො.
තත්ර යනවස්ස රජ්ජු න උදකවාරයකො. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය 

ඝම්මාභිතත්යතො ඝම්මපයරයතො කිලන්යතො තසියතො පිපාසියතො, යසො තං

උදපානං ඔයලොයකයය. තස්ස ‘උදක’න්ති හි යඛො ඤාණං අස්ස, න ච

කායයන ඵුසිත්වා විහයරයය. එවයමව යඛො, ආවුයසො, ‘භවනියරොයධො

නිබ්බාන’න්ති යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨං, න චම්හි අරහං 
ඛීණාසයවො’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා ආනන්යදො ආයස්මන්තං පවිට්ඨං එතදයවොච – 

‘‘එවංවාදී [එවංවාදිං (?)] ත්වං, ආවුයසො පවිට්ඨ, ආයස්මන්තං නාරදං කිං

වයදසී’’ති? ‘‘එවංවාදාහං, ආවුයසොආනන්ද, ආයස්මන්තංනාරදංන කිඤ්චි
වදාමිඅඤ්ඤත්රකලයාණාඅඤ්ඤත්රකුසලා’’ති.අට්ඨමං. 

9. උපයන්තිසුත්තං 

69. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො…යප.… ‘‘මහාසමුද්යදො, භික්ඛයව, 

උපයන්යතො මහානදියයො උපයායපති, මහානදියයො උපයන්තියයො

කුන්නදියයො උපයායපන්ති, කුන්නදියයො උපයන්තියයො මහායසොබ්යභ

උපයායපන්ති, මහායසොබ්භා උපයන්තාකුයසොබ්යභඋපයායපන්ති.එවයමව

යඛො, භික්ඛයව, අවිජ්ජා උපයන්තීසඞ්ඛායරඋපයායපති, සඞ්ඛාරාඋපයන්තා

විඤ්ඤාණං උපයායපන්ති, විඤ්ඤාණං උපයන්තං නාමරූපං උපයායපති, 

නාමරූපංඋපයන්තංසළායතනංඋපයායපති, සළායතනංඋපයන්තං ඵස්සං

උපයායපති, ඵස්යසො උපයන්යතො යවදනං උපයායපති, යවදනා උපයන්තී

තණ්හං උපයායපති, තණ්හා උපයන්තී උපාදානං උපයායපති, උපාදානං

උපයන්තං භවං උපයායපති, භයවො උපයන්යතො ජාතිං උපයායපති, ජාති
උපයන්තීජරාමරණං උපයායපති. 

‘‘මහාසමුද්යදො, භික්ඛයව, අපයන්යතො මහානදියයො අපයායපති, 

මහානදියයො අපයන්තියයො කුන්නදියයො අපයායපන්ති, කුන්නදියයො

අපයන්තියයො මහායසොබ්යභ අපයායපන්ති, මහායසොබ්භා අපයන්තා

කුයසොබ්යභ අපයායපන්ති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අවිජ්ජා අපයන්තී 

සඞ්ඛායර අපයායපති, සඞ්ඛාරා අපයන්තා විඤ්ඤාණං අපයායපන්ති, 

විඤ්ඤාණං අපයන්තං නාමරූපං අපයායපති, නාමරූපං අපයන්තං

සළායතනං අපයායපති, සළායතනං අපයන්තං ඵස්සං අපයායපති, ඵස්යසො

අපයන්යතො යවදනං අපයායපති, යවදනා අපයන්තී තණ්හං අපයායපති, 
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තණ්හා අපයන්තී උපාදානං අපයායපති, උපාදානං අපයන්තං භවං

අපයායපති, භයවොඅපයන්යතොජාතිංඅපයායපති, ජාතිඅපයන්තීජරාමරණං
අපයායපතී’’ති.නවමං. 

10. සුසිමසුත්තං 

70. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන භ වා සක්කයතො යහොති
 රුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො ලාභී චීවර-පිණ්ඩපාත-යසනාසන-
ගිලානප්පච්චය-යභසජ්ජපරික්ඛාරානං. භික්ඛුසඞ්යඝොපි සක්කයතො යහොති
 රුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො ලාභී චීවර-පිණ්ඩපාත-
යසනාසනගිලානප්පච්චය-යභසජ්ජපරික්ඛාරානං. අඤ්ඤතිත්ථියා පන 

පරිබ්බාජකාඅසක්කතායහොන්තිඅ රුකතාඅමානිතාඅපූජිතාඅනපචිතා, න
ලාභියනො චීවර-පිණ්ඩපාත-යසනාසනගිලානප්පච්චය-යභසජ්ජපරික්ඛාරානං. 

යතන යඛො පන සමයයන සුසියමො [සුසීයමො (සී. ක.)] පරිබ්බාජයකො
රාජ යහ පටිවසති මහතියා පරිබ්බාජකපරිසාය සද්ධිං. අථ යඛො සුසිමස්ස

පරිබ්බාජකස්ස පරිසාසුසිමංපරිබ්බාජකංඑතදයවොචුං–‘‘එහිත්වං, ආවුයසො

සුසිම, සමයණය ොතයම බ්රහ්මචරියංචර.ත්වංධම්මංපරියාපුණිත්වාඅම්යහ

වායචයයාසි [වායචස්සසි (පී. ක.)]. තං මයං ධම්මං පරියාපුණිත්වා ගිහීනං 
භාසිස්සාම.එවංමයම්පිසක්කතාභවිස්සාම රුකතාමානිතාපූජිතාඅපචිතා
ලාභියනො චීවර-පිණ්ඩපාතයසනාසන-ගිලානප්පච්චය-
යභසජ්ජපරික්ඛාරාන’’න්ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො සුසියමො පරිබ්බාජයකො

සකාය පරිසාය පටිස්සුණිත්වා යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයං වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො

සුසියමො පරිබ්බාජයකො ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච – ‘‘ඉච්ඡාමහං, 

ආවුයසොආනන්ද, ඉමස්මිංධම්මවිනයය බ්රහ්මචරියංචරිතු’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො සුසිමං පරිබ්බාජකං ආදාය යයන භ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච –

‘‘අයං, භන්යත, සුසියමො පරිබ්බාජයකො එවමාහ – ‘ඉච්ඡාමහං, ආවුයසො

ආනන්ද, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය බ්රහ්මචරියං චරිතු’’න්ති. ‘‘යතනහානන්ද, 

සුසිමං පබ්බායජථා’’ති. අලත්ථ යඛො සුසියමො පරිබ්බාජයකො භ වයතො 

සන්තියකපබ්බජ්ජං, අලත්ථඋපසම්පදං. 

යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුයලහි භික්ඛූහි භ වයතො සන්තියක

අඤ්ඤා බයාකතායහොති–‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 
නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාමා’’ති. අස්යසොසි යඛො ආයස්මා සුසියමො –
‘‘සම්බහුයලහිකිර භික්ඛූහි භ වයතොසන්තියකඅඤ්ඤාබයාකතා–‘ඛීණා
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ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති

පජානාමා’’ති.අථයඛො ආයස්මාසුසියමොයයනයතභික්ඛූයතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා යතහි භික්ඛූහි සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මා සුසියමො යත භික්ඛූ එතදයවොච – ‘‘සච්චං කිරායස්මන්යතහි 

භ වයතො සන්තියක අඤ්ඤා බයාකතා – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 

කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාමා’’ති? ‘‘එවමාවුයසො’’ති. 

‘‘අපිපන [අපිනු(සී.සයා.කං.) එවමුපරිපි] තුම්යහආයස්මන්යතොඑවං
ජානන්තාඑවංපස්සන්තා අයනකවිහිතංඉද්ධිවිධංපච්චනුයභොථ–එයකොපි

හුත්වා බහුධා යහොථ, බහුධාපිහුත්වා එයකො යහොථ; ආවිභාවං, තියරොභාවං, 

තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමානා  ච්ඡථ, යසයයථාපි

ආකායස; පථවියාපිඋම්මුජ්ජනිමුජ්ජංකයරොථ, යසයයථාපිඋදයක; උදයකපි

අභිජ්ජමායන ච්ඡථ, යසයයථාපිපථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකනකමථ, 

යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක 

එවංමහානුභායවපාණිනාපරිමසථපරිමජ්ජථ, යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයන

වසංවත්යතථා’’ති? ‘‘යනොයහතං, ආවුයසො’’. 

‘‘අපිපනතුම්යහආයස්මන්යතොඑවංජානන්තාඑවංපස්සන්තා දිබ්බාය
යසොතධාතුයාවිසුද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්යදසුණාථදිබ්යබ

ච මානුයසචයයදූයරසන්තියකචා’’ති? ‘‘යනොයහතං, ආවුයසො’’. 

‘‘අපි පන තුම්යහ ආයස්මන්යතො එවං ජානන්තා එවං පස්සන්තා 
පරසත්තානංපරපුග් ලානංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාථ–සරා ංවා

චිත්තංසරා ං චිත්තන්තිපජානාථ; වීතරා ංවාචිත්තංවීතරා ංචිත්තන්ති

පජානාථ; සයදොසං වා චිත්තං සයදොසං චිත්තන්ති පජානාථ; වීතයදොසං වා 

චිත්තං වීතයදොසං චිත්තන්ති පජානාථ; සයමොහං වා චිත්තං සයමොහං 

චිත්තන්ති පජානාථ; වීතයමොහං වා චිත්තං වීතයමොහං චිත්තන්තිපජානාථ; 

සංඛිත්තං වා චිත්තං සංඛිත්තං චිත්තන්ති පජානාථ; වික්ඛිත්තං වා චිත්තං

වික්ඛිත්තං චිත්තන්ති පජානාථ; මහග් තං වා චිත්තංමහග් තං චිත්තන්ති

පජානාථ; අමහග් තංවාචිත්තං අමහග් තංචිත්තන්තිපජානාථ; සඋත්තරං

වා චිත්තං සඋත්තරං චිත්තන්තිපජානාථ; අනුත්තරං වා චිත්තං අනුත්තරං

චිත්තන්ති පජානාථ; සමාහිතං වා චිත්තං සමාහිතං චිත්තන්ති පජානාථ; 

අසමාහිතං වා චිත්තං අසමාහිතං චිත්තන්ති පජානාථ; විමුත්තං වා චිත්තං

විමුත්තං චිත්තන්ති පජානාථ; අවිමුත්තං වා චිත්තං අවිමුත්තං චිත්තන්ති

පජානාථා’’ති? ‘‘යනොයහතං, ආවුයසො’’. 

‘‘අපි පන තුම්යහ ආයස්මන්යතො එවං ජානන්තා එවං පස්සන්තා 

අයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරථ, යසයයථිදං–එකම්පිජාතිංද්යවපි
ජාතියයො තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො දසපි
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ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාරීසම්පි ජාතියයො

පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි, 

අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි
සංවට්ටවිවට්ටකප්යප–‘අමුත්රාසිංඑවංනායමොඑවංය ොත්යතොඑවංවණ්යණො 

එවමාහායරොඑවංසුඛදුක්ඛපටිසංයවදීඑවමායුපරියන්යතො, යසොතයතොචුයතො

අමුත්ර උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො

එවමාහායරොඑවංසුඛදුක්ඛපටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසොතයතොචුයතො
ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරථා’’ති? ‘‘යනොයහතං, ආවුයසො’’. 

‘‘අපි පන තුම්යහ ආයස්මන්යතො එවං ජානන්තා එවං පස්සන්තා 
දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සථ

චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත
දුග් යත යථාකම්මූපය සත්යතපජානාථ– ‘ඉයමවතයභොන්යතොසත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නා තා වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා

මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා, අරියානං උපවාදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා

මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයභදා පරංමරණා අපායං දුග් තිං

විනිපාතං නිරයං උපපන්නා; ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා
කායසුචරියතන සමන්නා තාවචීසුචරියතනසමන්නා තාමයනොසුචරියතන

සමන්නා තා, අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා යත කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං 

යලොකං උපපන්නා’ති, ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සථ චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන

පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත

පජානාථා’’ති? ‘‘යනොයහතං, ආවුයසො’’. 

‘‘අපිපනතුම්යහආයස්මන්යතොඑවංජානන්තාඑවංපස්සන්තායයයත 

සන්තා වියමොක්ඛා අතික්කම්ම රූයප ආරුප්පා, යත කායයන ඵුසිත්වා

විහරථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, ආවුයසො’’. 

‘‘එත්ථ දානිආයස්මන්යතොඉදඤ්ච යවයයාකරණංඉයමසඤ්චධම්මානං

අසමාපත්ති; ඉදං යනො, ආවුයසො, කථ’’න්ති? ‘‘පඤ්ඤාවිමුත්තා යඛො මයං, 
ආවුයසොසුසිමා’’ති. 

‘‘නඛ්වාහංඉමස්සආයස්මන්තානංසංඛිත්යතනභාසිතස්ස විත්ථායරන
අත්ථං ආජානාමි. සාධු යම ආයස්මන්යතො තථා භාසන්තු යථාහං ඉමස්ස 
ආයස්මන්තානං සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං 

ආජායනයය’’න්ති. ‘‘ආජායනයයාසි වා ත්වං, ආවුයසො සුසිම, න වා ත්වං
ආජායනයයාසිඅථයඛොපඤ්ඤාවිමුත්තාමය’’න්ති. 
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පටුන 

අථයඛොආයස්මා සුසියමොඋට්ඨායාසනායයනභ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො ආයස්මාසුසියමොයාවතයකොයතහිභික්ඛූහිසද්ධිංඅයහොසි

කථාසල්ලායපො තං සබ්බං භ වයතො ආයරොයචසි. ‘‘පුබ්යබ යඛො, සුසිම, 

ධම්මට්ඨිතිඤාණං, පච්ඡානිබ්බායනඤාණ’’න්ති. 

‘‘න ඛ්වාහං, භන්යත, ඉමස්ස භ වතා [භ වයතො (පී.)] සංඛිත්යතන

භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමි. සාධු යම, භන්යත, භ වා තථා
භාසතු යථාහං ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං 

ආජායනයය’’න්ති. ‘‘ආජායනයයාසි වා ත්වං, සුසිම, න වා ත්වං

ආජායනයයාසි, අථ යඛො ධම්මට්ඨිතිඤාණං පුබ්යබ, පච්ඡා නිබ්බායන
ඤාණං’’. 

‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, සුසිම, රූපංනිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 

භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – 

‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.

‘‘යවදනානිච්චාවා අනිච්චාවා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං, 

දුක්ඛං වා තං සුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං 

විපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, 

එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සඤ්ඤා නිච්චා වා 

අනිච්චාවා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.…‘‘සඞ්ඛාරානිච්චාවාඅනිච්චා 

වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං වා තං සුඛං වා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං 

සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. ‘‘විඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 

භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං –

‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තස්මාතිහ, සුසිම, යං කිඤ්චි රූපං අතීතානා තපච්චුප්පන්නං 
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනංවා පණීතං වායං

දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං යනතං මම යනයසොහමස්මි න යමයසො

අත්තාති; එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. යා කාචි යවදනා
අතීතානා තපච්චුප්පන්නාඅජ්ඣත්තංවා බහිද්ධාවාඔළාරිකාවාසුඛුමාවා

හීනා වා පණීතා වා යා දූයර සන්තියක වා, සබ්බා යවදනා යනතං මම

යනයසොහමස්මි න යමයසො අත්තාති; එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය 
දට්ඨබ්බං. යා කාචි සඤ්ඤා…යප.… යය යකචි සඞ්ඛාරා
අතීතානා තපච්චුප්පන්නා අජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවාඔළාරිකාවාසුඛුමාවා

හීනා වා පණීතා වා යය දූයර සන්තියක වා, සබ්යබ සඞ්ඛාරා යනතං මම
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යනයසොහමස්මි න යමයසො අත්තාති; එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දට්ඨබ්බං.යංකිඤ්චිවිඤ්ඤාණං අතීතානා තපච්චුප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවා

බහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවා පණීතංවායංදූයරසන්තියකවා, 

සබ්බං විඤ්ඤාණං යනතං මම යනයසොහමස්මි න යමයසො අත්තාති; 
එවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායදට්ඨබ්බං. 

‘‘එවං පස්සං, සුසිම, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 

යවදනායපි නිබ්බින්දති, සඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති, සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්දති, 

විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං විරජ්ජති, විරා ා විමුච්චති, 

විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 

කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාති. 

‘‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’න්ති, සුසිම, පස්සසී’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.

‘‘‘භවපච්චයා ජාතී’ති, සුසිම, පස්සසී’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.

‘‘‘උපාදානපච්චයා භයවො’ති, සුසිම, පස්සසී’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘‘තණ්හාපච්චයා උපාදාන’න්ති, සුසිම, පස්සසී’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.
‘‘යවදනාපච්චයා තණ්හාති… ඵස්සපච්චයා යවදනාති… සළායතනපච්චයා
ඵස්යසොති… නාමරූපපච්චයා සළායතනන්ති… විඤ්ඤාණපච්චයා
නාමරූපන්ති… සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණන්ති… අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාරාති, සුසිම, පස්සසී’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘‘ජාතිනියරොධා ජරාමරණනියරොයධො’ති, සුසිම, පස්සසී’’ති? ‘‘එවං, 

භන්යත’’. ‘‘‘භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො’ති සුසිම, පස්සසී’’ති? ‘‘එවං, 
භන්යත’’. ‘‘උපාදානනියරොධා භවනියරොයධොති… තණ්හානියරොධා 
උපාදානනියරොයධොති… යවදනානියරොධා තණ්හානියරොයධොති…
ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධොති… සළායතනනියරොධා
ඵස්සනියරොයධොති… නාමරූපනියරොධා සළායතනනියරොයධොති…
විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූපනියරොයධොති… සඞ්ඛාරනියරොධා

විඤ්ඤාණනියරොයධොති… අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධොති, සුසිම, 

පස්සසී’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘අපිපනත්වං, සුසිම, එවංජානන්යතොඑවංපස්සන්යතොඅයනකවිහිතං 

ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොසි – එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොසි, බහුධාපි හුත්වා

එයකො යහොසි; ආවිභාවං, තියරොභාවං, තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං

තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො  ච්ඡසි, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි

උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොසි, යසයයථාපි උදයක; උදයකපි අභිජ්ජමායනො

 ච්ඡසි, යසයයථාපි පථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කමසි, යසයයථාපි 

පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව

පාණිනා පරිමසසි පරිමජ්ජසි, යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං

වත්යතසී’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
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‘‘අපි පන ත්වං, සුසිම, එවං ජානන්යතො එවං පස්සන්යතො දිබ්බාය 
යසොතධාතුයාවිසුද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්යදසුණසිදිබ්යබ

චමානුයසචයය දූයරසන්තියකචා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 

‘‘අපි පනත්වං, සුසිම, එවංජානන්යතොඑවං පස්සන්යතොපරසත්තානං
පරපුග් ලානංයචතසායචයතො පරිච්ච පජානාසි–සරා ංවාචිත්තංසරා ං
චිත්තන්ති පජානාසි…යප.… විමුත්තං වා චිත්තං විමුත්තං චිත්තන්ති

පජානාසී’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘අපිපනත්වං, සුසිම, එවංජානන්යතොඑවංපස්සන්යතොඅයනකවිහිතං 

පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරසි, යසයයථිදං–එකම්පිජාතිං…යප.…ඉතිසාකාරං

සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. 

‘‘අපි පන ත්වං, සුසිම, එවං ජානන්යතො එවං පස්සන්යතො දිබ්යබන 
චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සසි

චවමායන…යප.… යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. 

‘‘අපි පනත්වං, සුසිම, එවංජානන්යතොඑවං පස්සන්යතොයයයතසන්තා

වියමොක්ඛා අතික්කම්මරූයප, ආරුප්පා යතකායයනඵුසිත්වා විහරසී’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එත්ථ දානි, සුසිම, ඉදඤ්ච යවයයාකරණං ඉයමසඤ්ච ධම්මානං 

අසමාපත්ති, ඉදංයනො, සුසිම, කථ’’න්ති? 

අථ යඛො ආයස්මා සුසියමො භ වයතො පායදසු සිරසා නිපතිත්වා

භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අච්චයයො මං, භන්යත, අච්ච මා යථාබාලං

යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං, ය්වාහං එවං ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය

ධම්මත්යථනයකො පබ්බජියතො. තස්ස යම, භන්යත, භ වා අච්චයං
අච්චයයතොපටිග් ණ්හාතුආයතිංසංවරායා’’ති. 

‘‘තග්ඝ ත්වං, සුසිම, අච්චයයො අච්ච මා යථාබාලං යථාමූළ්හං

යථාඅකුසලං, යයො ත්වං එවං ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය ධම්මත්යථනයකො 

පබ්බජියතො. යසයයථාපි, සුසිම, යචොරං ආගුචාරිං  යහත්වා රඤ්යඤො 

දස්යසයයං–‘අයංයත, යදව, යචොයරොආගුචාරී, ඉමස්සයංඉච්ඡසිතංදණ්ඩං

පයණහී’ති. තයමනංරාජාඑවංවයදයය–‘ ච්ඡථ, යභො, ඉමංපුරිසංදළ්හාය
රජ්ජුයා පච්ඡාබාහං  ාළ්හබන්ධනං බන්ධිත්වා ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා
ඛරස්සයරනපණයවනරථියායරථියං සිඞ්ඝාටයකනසිඞ්ඝාටකංපරියනත්වා
දක්ඛියණන ද්වායරන නික්ඛායමත්වා දක්ඛිණයතො න රස්ස සීසං

ඡින්දථා’ති. තයමනං රඤ්යඤො පුරිසා දළ්හාය රජ්ජුයා පච්ඡාබාහං
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පටුන 

 ාළ්හබන්ධනං බන්ධිත්වා ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා ඛරස්සයරන පණයවන
රථියායරථියංසිඞ්ඝාටයකනසිඞ්ඝාටකංපරියනත්වාදක්ඛියණනද්වායරන 

නික්ඛායමත්වා දක්ඛිණයතො න රස්ස සීසං ඡින්යදයයං. තං කිං මඤ්ඤසි, 

සුසිම, අපි නු යසො පුරියසො තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං

පටිසංයවදියයථා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘යං යඛො යසො, සුසිම, පුරියසො තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං 

පටිසංයවදියයථ [පටිසංයවදියයථවා, නවාපටිසංයවදියයථ(ක.)]. යාඑවං

ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය ධම්මත්යථනකස්ස පබ්බජ්ජා, අයං තයතො 

දුක්ඛවිපාකතරාචකටුකවිපාකතරාච, අපිචවිනිපාතායසංවත්තති.යයතො

චයඛොත්වං, සුසිම, අච්චයංඅච්චයයතොදිස්වායථාධම්මංපටිකයරොසිතංයත

මයං පටිග් ණ්හාම. වුද්ධි යහසා, සුසිම, අරියස්ස විනයය යයො අච්චයං

අච්චයයතො දිස්වා යථාධම්මං පටිකයරොති, ආයතිඤ්ච [ආයතිං (සයා.කං.)] 
සංවරංආපජ්ජතී’’ති.දසමං. 

මහාවග්ය ොසත්තයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ද්යවඅස්සුතවතාවුත්තා, පුත්තමංයසනචාපරං; 

අත්ථිරාය ොචන රං, සම්මසංනළකලාපියං; 

යකොසම්බී උපයන්ති ච, දසයමො සුසියමන චාති [දසයමො වුත්යතො

සුසීයමනාති(සී.)]. 

8. සමණබ්රාහ්මණවග්ය ො 

1. ජරාමරණසුත්තං 

71. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා…යප.… ‘‘යය හි යකචි, 

භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ජරාමරණං නප්පජානන්ති, 

ජරාමරණසමුදයං නප්පජානන්ති, ජරාමරණනියරොධං නප්පජානන්ති, 

ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති, න යම යත, භික්ඛයව, 
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු වා සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු වා

බ්රාහ්මණසම්මතා, න ච පන යත ආයස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථං වා
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථංවාදිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ
විහරන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ජරාමරණං 

පජානන්ති…යප.…පටිපදංපජානන්ති, යතයඛොයම, භික්ඛයව, සමණාවා
බ්රාහ්මණා වා සමයණසු යචව සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච

බ්රාහ්මණසම්මතා, යත ච පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච
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බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්චදිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති.(සුත්තන්යතොඑයකො).පඨමං. 

2-11. ජාතිසුත්තාදිදසකං 

72. සාවත්ථියං විහරති…යප.…ජාතිං නප්පජානන්ති…යප.…. 

(3) භවංනප්පජානන්ති…යප.…. 

(4) උපාදානංනප්පජානන්ති…යප.…. 

(5) තණ්හංනප්පජානන්ති…යප.…. 

(6) යවදනංනප්පජානන්ති…යප.…. 

(7) ඵස්සං නප්පජානන්ති…යප.…. 

(8) සළායතනංනප්පජානන්ති…යප.…. 

(9) නාමරූපං නප්පජානන්ති…යප.…. 

(10) විඤ්ඤාණංනප්පජානන්ති…යප.…. 

(11) ‘‘සඞ්ඛායර නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරසමුදයං නප්පජානන්ති, 

සඞ්ඛාරනියරොධං නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං
නප්පජානන්ති…යප.… සඞ්ඛායර පජානන්ති…යප.… සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති.එකාදසමං. 

සමණබ්රාහ්මණවග්ය ොඅට්ඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

පච්චයයකාදසවුත්තා, චතුසච්චවිභජ්ජනා; 
සමණබ්රාහ්මණවග්ය ො, නිදායනභවතිඅට්ඨයමො. 

වග්ගුද්දානං– 

බුද්යධොආහායරොදසබයලො, කළායරො හපතිපඤ්චයමො; 
දුක්ඛවග්ය ොමහාවග්ය ො, අට්ඨයමොසමණබ්රාහ්මයණොති. 

9. අන්තරයප යාලං 

1. සත්ථුසුත්තං 

73. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා

අපස්සතායථාභූතං ජරාමරයණයථාභූතංඤාණායසත්ථාපරියයසිතබ්යබො; 
ජරාමරණසමුදයංඅජානතාඅපස්සතායථාභූතං ජරාමරණසමුදයයයථාභූතං 



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො නිදානසංයුත්තං 

94 

පටුන 

ඤාණාය සත්ථා පරියයසිතබ්යබො; ජරාමරණනියරොධං අජානතා අපස්සතා

යථාභූතං ජරාමරණනියරොයධ යථාභූතං ඤාණාය සත්ථා පරියයසිතබ්යබො; 
ජරාමරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අජානතා අපස්සතා යථාභූතං 
ජරාමරණනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය යථාභූතං ඤාණාය සත්ථා
පරියයසිතබ්යබො’’ති.(සුත්තන්යතො එයකො).පඨමං. 

(සබ්යබසංයපයයායලොඑවංවිත්ථායරතබ්යබො) 

2-11. දුති සත්ථුසුත්තාදිදසකං 

(2) ජාතිං, භික්ඛයව, අජානතාඅපස්සතා යථාභූතං…යප.…. 

(3) භවං, භික්ඛයව, අජානතාඅපස්සතායථාභූතං…යප.…. 

(4) උපාදානං, භික්ඛයව, අජානතාඅපස්සතායථාභූතං…යප.…. 

(5) තණ්හං, භික්ඛයව, අජානතාඅපස්සතායථාභූතං…යප.…. 

(6) යවදනං, භික්ඛයව, අජානතාඅපස්සතායථාභූතං…යප.…. 

(7) ඵස්සං, භික්ඛයව, අජානතාඅපස්සතායථාභූතං…යප.…. 

(8) සළායතනං, භික්ඛයව, අජානතාඅපස්සතා යථාභූතං…යප.…. 

(9) නාමරූපං, භික්ඛයව, අජානතාඅපස්සතායථාභූතං…යප.…. 

(10) විඤ්ඤාණං, භික්ඛයව, අජානතාඅපස්සතායථාභූතං…යප.…. 

(11) ‘‘සඞ්ඛායර, භික්ඛයව, අජානතා අපස්සතා යථාභූතං සඞ්ඛායරසු 

යථාභූතං ඤාණාය සත්ථා පරියයසිතබ්යබො; සඞ්ඛාරසමුදයං අජානතා
අපස්සතා යථාභූතං සඞ්ඛාරසමුදයය යථාභූතං ඤාණාය සත්ථා

පරියයසිතබ්යබො; සඞ්ඛාරනියරොධං අජානතා අපස්සතා යථාභූතං 

සඞ්ඛාරනියරොයධ යථාභූතං ඤාණාය සත්ථා පරියයසිතබ්යබො; 
සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අජානතා අපස්සතා යථාභූතං
සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය යථාභූතං ඤාණාය සත්ථා
පරියයසිතබ්යබො’’ති.එකාදසමං. 

(සබ්යබසංචතුසච්චිකංකාතබ්බං). 

2-12. සික්ඛාසුත්තාදියප යාලාකාදසකං 

(2) ‘‘ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා අපස්සතා යථාභූතං ජරාමරයණ
යථාභූතංඤාණායසික්ඛාකරණීයා. 
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(යපයයායලො.චතුසච්චිකංකාතබ්බං). 

(3) ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා…යප.… යයොය ො
කරණීයයො…යප.…. 

(4) ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා…යප.… ඡන්යදො 
කරණීයයො…යප.…. 

(5) ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා…යප.… උස්යසොළ්හී 
කරණීයා…යප.…. 

(6) ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා…යප.… අප්පටිවානී
කරණීයා…යප.…. 

(7) ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා…යප.… ආතප්පං
කරණීයං…යප.…. 

(8) ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා…යප.…වීරියංකරණීයං…යප.…. 

(9) ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා…යප.… සාතච්චං
කරණීයං…යප.…. 

(10) ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා…යප.…සතිකරණීයා…යප.…. 

(11) ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා…යප.… සම්පජඤ්ඤං 
කරණීයං…යප.…. 

(12) ජරාමරණං, භික්ඛයව, අජානතා…යප.… අප්පමායදො
කරණීයයො…යප.…. 

අන්තරයපයයායලොනවයමො. 

තස්සුද්දානං– 

සත්ථාසික්ඛාචයයොය ොච, ඡන්යදොඋස්යසොළ්හිපඤ්චමී; 

අප්පටිවානිආතප්පං, වීරියං සාතච්චමුච්චති; 

සතිචසම්පජඤ්ඤඤ්ච, අප්පමායදනද්වාදසාති. 

සුත්තන්තාඅන්තරයපයයාලානිට්ඨිතා. 

පයර යතද්වාදසයහොන්ති, සුත්තාද්වත්තිංස සතානි; 

චතුසච්යචන යත වුත්තා, යපයයාලඅන්තරම්හි යයති [යපයයාලා

අන්තරම්හියයති(සී.සයා.කං.)]. 
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අන්තරයපයයායලසුඋද්දානංසමත්තං. 

නිදානසංයුත්තංසමත්තං. 
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2. අභිසම සංයුත්තං 

1. නඛසිඛාසුත්තං 

74. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො භ වා පරිත්තං නඛසිඛායං පංසුං

ආයරොයපත්වාභික්ඛූ ආමන්යතසි–‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනු

යඛො බහුතරං, යයො වායං [යයො චායං (සබ්බත්ථ) දුතියසුත්තාදීසු පන

වාසද්යදොයයව දිස්සති] මයා පරිත්යතොනඛසිඛායං පංසුආයරොපියතො, අයං

වාමහාපථවී’’ති? 

‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදං මහාපථවී. අප්පමත්තයකොභ වතා 
පරිත්යතො නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො. යනව සතිමං කලං උයපති න
සහස්සිමංකලංඋයපතින සතසහස්සිමංකලංඋයපතිමහාපථවිංඋපනිධාය

භ වතා පරිත්යතො නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග් ලස්ස අභිසයමතාවියනො 

එතයදව බහුතරං දුක්ඛං යදිදං පරික්ඛීණං පරියාදිණ්ණං; අප්පමත්තකං
අවසිට්ඨං. යනව සතිමං කලං උයපති න සහස්සිමං කලං උයපති න
සතසහස්සිමංකලං උයපති පුරිමං දුක්ඛක්ඛන්ධං පරික්ඛීණං පරියාදිණ්ණං

උපනිධාය යදිදං සත්තක්ඛත්තුංපරමතා. එවං මහත්ථියයො යඛො, භික්ඛයව, 

ධම්මාභිසමයයො; එවංමහත්ථියයො ධම්මචක්ඛුපටිලායභො’’ති.පඨමං. 

2. යපොක්ඛරණීසුත්තං 

75. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යපොක්ඛරණී
පඤ්ඤාසයයොජනානි ආයායමන පඤ්ඤාසයයොජනානි විත්ථායරන

පඤ්ඤාසයයොජනානි උබ්යබයධන, පුණ්ණා උදකස්ස සමතිත්තිකා
කාකයපයයා. තයතො පුරියසො කුසග්ය න උදකං උද්ධයරයය. තං කිං

මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමං නු යඛො බහුතරං, යං වා කුසග්ය න උදකං

උබ්භතංයංවායපොක්ඛරණියාඋදක’’න්ති? 

‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදංයපොක්ඛරණියාඋදකං.අප්පමත්තකං 
කුසග්ය නඋදකංඋබ්භතං.යනවසතිමංකලංඋයපති නසහස්සිමංකලං 
උයපති න සතසහස්සිමං කලං උයපති යපොක්ඛරණියා උදකං උපනිධාය

කුසග්ය නඋදකං උබ්භත’’න්ති.‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස
දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග් ලස්ස අභිසයමතාවියනො එතයදව බහුතරං දුක්ඛං

යදිදංපරික්ඛීණංපරියාදිණ්ණං; අප්පමත්තකංඅවසිට්ඨං.යනවසතිමංකලං
උයපති න සහස්සිමං කලං උයපති න සතසහස්සිමං කලං උයපති පුරිමං

දුක්ඛක්ඛන්ධං පරික්ඛීණං පරියාදිණ්ණං උපනිධාය, යදිදං 

සත්තක්ඛත්තුංපරමතා. එවං මහත්ථියයො යඛො, භික්ඛයව, ධම්මාභිසමයයො; 
එවංමහත්ථියයො ධම්මචක්ඛුපටිලායභො’’ති.දුතියං. 
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3. සම්යභජ්ජඋදකසුත්තං 

76. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යත්ථිමා

මහානදියයො සංසන්දන්ති සයමන්ති, යසයයථිදං –  ඞ් ා යමුනා අචිරවතී

සරභූමහී, තයතොපුරියසො ද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානි උද්ධයරයය.තං

කිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොබහුතරං, යානිවාද්යවවාතීණි වා

උදකඵුසිතානිඋබ්භතානියංවාසම්යභජ්ජඋදක’’න්ති? 

‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං යදිදං සම්යභජ්ජඋදකං; අප්පමත්තකානි 
ද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානිඋබ්භතානි.යනවසතිමංකලං උයපන්තින
සහස්සිමංකලංඋයපන්තිනසතසහස්සිමංකලංඋයපන්තිසම්යභජ්ජඋදකං 

උපනිධායද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානිඋබ්භතානී’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, 
භික්ඛයව…යප.… ධම්මචක්ඛුපටිලායභො’’ති.තතියං. 

4. දුතියසම්යභජ්ජඋදකසුත්තං 

77. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යත්ථිමා 

මහානදියයො සංසන්දන්ති සයමන්ති, යසයයථිදං –  ඞ් ා යමුනා අචිරවතී

සරභූ මහී, තං උදකං පරික්ඛයං පරියාදානං  ච්යඡයය ඨයපත්වා ද්යව වා

තීණි වාඋදකඵුසිතානි.තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොබහුතරං, 
යංවාසම්යභජ්ජඋදකං පරික්ඛීණංපරියාදිණ්ණංයානිවාද්යවවාතීණිවා

උදකඵුසිතානි අවසිට්ඨානී’’ති? 

‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං සම්යභජ්ජඋදකං යදිදං පරික්ඛීණං 

පරියාදිණ්ණං; අප්පමත්තකානිද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානිඅවසිට්ඨානි.
යනවසතිමං කලං උයපන්තිනසහස්සිමංකලංඋයපන්තිනසතසහස්සිමං
කලං උයපන්තිසම්යභජ්ජඋදකං පරික්ඛීණං පරියාදිණ්ණංඋපනිධාය ද්යව

වා තීණි වා උදකඵුසිතානි අවසිට්ඨානී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව…යප.…ධම්මචක්ඛුපටිලායභො’’ති. චතුත්ථං. 

5. පථවීසුත්තං 

78. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො 
මහාපථවියා සත්ත යකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකා උපනික්ඛියපයය. තං කිං

මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමං නු යඛො බහුතරං, යා වා සත්ත

යකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකා උපනික්ඛිත්තා අයං [යා (සයා. ක.)] වා

මහාපථවී’’ති? 

‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදං මහාපථවී; අප්පමත්තිකා සත්ත 
යකොලට්ඨිමත්තියයොගුළිකාඋපනික්ඛිත්තා.යනවසතිමංකලංඋයපන්තින
සහස්සිමං කලං උයපන්ති න සතසහස්සිමං කලං උයපන්ති මහාපථවිං
උපනිධායසත්තයකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකාඋපනික්ඛිත්තා’’ති. ‘‘එවයමව

යඛො, භික්ඛයව…යප.…ධම්මචක්ඛුපටිලායභො’’ති. පඤ්චමං. 
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6. දුතියපථවීසුත්තං 

79. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාපථවී 

පරික්ඛයං පරියාදානං  ච්යඡයය, ඨයපත්වා සත්ත යකොලට්ඨිමත්තියයො

ගුළිකා. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමං නු යඛො බහුතරං, යං වා
මහාපථවියා පරික්ඛීණං පරියාදිණ්ණං යා වා සත්ත යකොලට්ඨිමත්තියයො

ගුළිකාඅවසිට්ඨා’’ති? 

‘‘එතයදව භන්යත, බහුතරං, මහාපථවියා, යදිදං පරික්ඛීණං

පරියාදිණ්ණං; අප්පමත්තිකා සත්ත යකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකා අවසිට්ඨා. 
යනවසතිමංකලංඋයපන්තිනසහස්සිමංකලංඋයපන්තිනසතසහස්සිමං
කලං උයපන්ති මහාපථවියා පරික්ඛීණං පරියාදිණ්ණං උපනිධාය සත්ත

යකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකා අවසිට්ඨා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව…යප.…ධම්මචක්ඛුපටිලායභො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සමුද්දසුත්තං 

80. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො
මහාසමුද්දයතො ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි උද්ධයරයය. තං කිං

මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමං නු යඛො බහුතරං, යානි වා ද්යව වා තීණි වා

උදකඵුසිතානිඋබ්භතානියංවාමහාසමුද්යදඋදක’’න්ති? 

‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදංමහාසමුද්යද උදකං; අප්පමත්තකානි
ද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානිඋබ්භතානි.යනවසතිමංකලං උයපන්තින
සහස්සිමං කලං උයපන්ති න සතසහස්සිමං කලං උයපන්ති මහාසමුද්යද
උදකං උපනිධායද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානිඋබ්භතානී’’ති.‘‘එවයමව

යඛො, භික්ඛයව…යප.… ධම්මචක්ඛුපටිලායභො’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියසමුද්දසුත්තං 

81. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො

පරික්ඛයංපරියාදානං ච්යඡයය, ඨයපත්වාද්යවවාතීණිවා උදකඵුසිතානි.

තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමං නු යඛො බහුතරං, යං වා මහාසමුද්යද
උදකං පරික්ඛීණං පරියාදින්නං යානි වා ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි 

අවසිට්ඨානී’’ති? 

‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං මහාසමුද්යද උදකං, යදිදං පරික්ඛීණං 

පරියාදිණ්ණං; අප්පමත්තකානිද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානිඅවසිට්ඨානි.
යනවසතිමං කලංඋයපන්තිනසහස්සිමංකලංඋයපන්තිනසතසහස්සිමං
කලං උයපන්ති මහාසමුද්යද උදකං පරික්ඛීණං පරියාදිණ්ණං උපනිධාය
ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි අවසිට්ඨානී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො
භික්ඛයව…යප.… ධම්මචක්ඛුපටිලායභො’’ති.අට්ඨමං. 
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9. පබ්බතසුත්තං 

82. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො 
හිමවයතො පබ්බතරාජස්ස සත්ත සාසපමත්තියයො පාසාණසක්ඛරා

උපනික්ඛියපයය.තංකිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොබහුතරං, යාවා
සත්ත සාසපමත්තියයො පාසාණසක්ඛරා උපනික්ඛිත්තා යයො වා හිමවා 

[උපනික්ඛිත්තා, හිමවාවා (සී.)] පබ්බතරාජා’’ති? 

‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං යදිදං හිමවා පබ්බතරාජා; අප්පමත්තිකා 
සත්ත සාසපමත්තියයො පාසාණසක්ඛරා උපනික්ඛිත්තා. යනවසතිමං කලං
උයපන්ති න සහස්සිමං කලං උයපන්ති න සතසහස්සිමං කලං උයපන්ති
හිමවන්තංපබ්බතරාජානංඋපනිධායසත්තසාසපමත්තියයොපාසාණසක්ඛරා 
උපනික්ඛිත්තා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො…යප.… ධම්මචක්ඛුපටිලායභො’’ති.
නවමං. 

10. දුතියපබ්බතසුත්තං 

83. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, හිමවා 

පබ්බතරාජා පරික්ඛයං පරියාදානං  ච්යඡයය, ඨයපත්වා සත්ත

සාසපමත්තියයො පාසාණසක්ඛරා.තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛො

බහුතරං, යං වා හිමවයතො පබ්බතරාජස්ස පරික්ඛීණං පරියාදිණ්ණං යා වා

සත්තසාසපමත්තියයොපාසාණසක්ඛරා අවසිට්ඨා’’ති? 

‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරංහිමවයතොපබ්බතරාජස්සයදිදංපරික්ඛීණං 

පරියාදිණ්ණං; අප්පමත්තිකා සත්ත සාසපමත්තියයො පාසාණසක්ඛරා
අවසිට්ඨා. යනව සතිමං කලං උයපන්ති න සහස්සිමං කලං උයපන්ති න
සතසහස්සිමං කලං උයපන්ති හිමවයතො පබ්බතරාජස්ස පරික්ඛීණං
පරියාදිණ්ණං උපනිධාය සත්ත සාසපමත්තියයො පාසාණසක්ඛරා
අවසිට්ඨා’’ති. 

‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්සදිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග් ලස්ස

අභිසයමතාවියනො එතයදව බහුතරං දුක්ඛං යදිදං පරික්ඛීණං පරියාදිණ්ණං; 
අප්පමත්තකං අවසිට්ඨං. යනව සතිමං කලං උයපති න සහස්සිමං කලං
උයපති න සතසහස්සිමං කලං උයපති පුරිමං දුක්ඛක්ඛන්ධං පරික්ඛීණං
පරියාදිණ්ණං උපනිධාය යදිදං සත්තක්ඛත්තුංපරමතා. එවං මහත්ථියයො

යඛො, භික්ඛයව, ධම්මාභිසමයයො, එවංමහත්ථියයොධම්මචක්ඛුපටිලායභො’’ති.
දසමං. 

11. තතියපබ්බතසුත්තං 

84. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො
සියනරුස්ස පබ්බතරාජස්ස සත්ත මුග් මත්තියයො පාසාණසක්ඛරා

උපනික්ඛියපයය.තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛො බහුතරං, යාවා
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සත්ත මුග් මත්තියයො පාසාණසක්ඛරා උපනික්ඛිත්තා යයො වා සියනරු 

[උපනික්ඛිත්තා, සියනරුවා(සී.)] පබ්බතරාජා’’ති? 

‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරංයදිදං සියනරුපබ්බතරාජා; අප්පමත්තිකා 
සත්ත මුග් මත්තියයො පාසාණසක්ඛරා උපනික්ඛිත්තා. යනව සතිමං කලං
උයපන්ති න සහස්සිමං කලං උයපන්ති න සතසහස්සිමං කලං උයපන්ති
සියනරුං පබ්බතරාජානංඋපනිධායසත්තමුග් මත්තියයො පාසාණසක්ඛරා

උපනික්ඛිත්තා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස
දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග් ලස්ස අධි මං උපනිධාය
අඤ්ඤතිත්ථියසමණබ්රාහ්මණපරිබ්බාජකානං අධි යමො යනව සතිමං කලං
උයපති න සහස්සිමං කලං උයපති න සතසහස්සිමං කලං උයපති. එවං

මහාධි යමො, භික්ඛයව, දිට්ඨිසම්පන්යනොපුග් යලො, එවංමහාභිඤ්යඤො’’ති.
එකාදසමං. 

අභිසමයසංයුත්තංසමත්තං. 
තස්සුද්දානං– 

නඛසිඛායපොක්ඛරණී, සම්යභජ්ජඋදයකචද්යව; 

ද්යවපථවීද්යවසමුද්දා, තයයොචපබ්බතූපමාති. 
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3. ධාතුසංයුත්තං 

1. නානත්තවග්ය ො 

1. ධාතුනානත්තසුත්තං 

85. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුනානත්තං යවො, භික්ඛයව, 

යදයසස්සාමි. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛො යතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං? චක්ඛුධාතු රූපධාතු 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, යසොතධාතුසද්දධාතු යසොතවිඤ්ඤාණධාතු, ඝානධාතු

 න්ධධාතු ඝානවිඤ්ඤාණධාතු, ජිව්හාධාතු රසධාතු ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු, 

කායධාතු යඵොට්ඨබ්බධාතු කායවිඤ්ඤාණධාතු, මයනොධාතු ධම්මධාතු

මයනොවිඤ්ඤාණධාතු–ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, ධාතුනානත්ත’’න්ති.පඨමං. 

2. ඵස්සනානත්තසුත්තං 

86. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුනානත්තං, භික්ඛයව, පටිච්ච

උප්පජ්ජතිඵස්සනානත්තං.කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං? චක්ඛුධාතු 

යසොතධාතු ඝානධාතු ජිව්හාධාතු කායධාතු මයනොධාතු – ඉදං වුච්චති, 

භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං? 

චක්ඛුධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුසම්ඵස්යසො. යසොතධාතුං

පටිච්ච…ඝානධාතුං පටිච්ච … ජිව්හාධාතුං පටිච්ච…කායධාතුං පටිච්ච…

මයනොධාතුං පටිච්ච උප්පජ්ජති මයනොසම්ඵස්යසො. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
ධාතුනානත්තංපටිච්ච උප්පජ්ජතිඵස්සනානත්ත’’න්ති.දුතියං. 

3. යනොඵස්සනානත්තසුත්තං 

87. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුනානත්තං, භික්ඛයව, පටිච්ච

උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං, යනො ඵස්සනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

ධාතුනානත්තං. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං? චක්ඛුධාතු…යප.…

මයනොධාතු–ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තංපටිච්ච උප්පජ්ජතිඵස්සනානත්තං, 

යනො ඵස්සනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ධාතුනානත්තං? චක්ඛුධාතුං, 

භික්ඛයව, පටිච්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුසම්ඵස්යසො, යනොචක්ඛුසම්ඵස්සං පටිච්ච
උප්පජ්ජති චක්ඛුධාතු…යප.… මයනොධාතුං පටිච්ච උප්පජ්ජති

මයනොසම්ඵස්යසො, යනොමයනොසම්ඵස්සංපටිච්චඋප්පජ්ජතිමයනොධාතු.එවං

යඛො, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං, යනො
ඵස්සනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජති ධාතුනානත්ත’’න්ති.තතියං. 
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4. යවදනානානත්තසුත්තං 

88. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුනානත්තං, භික්ඛයව, පටිච්ච

උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං, ඵස්සනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

යවදනානානත්තං. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං? චක්ඛුධාතු 

…යප.…මයනොධාතු–ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං, 

ඵස්සනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජතියවදනානානත්තං? චක්ඛුධාතුං, භික්ඛයව, 

පටිච්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුසම්ඵස්යසො, චක්ඛුසම්ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා…යප.… මයනොධාතුං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

මයනොසම්ඵස්යසො, මයනොසම්ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති මයනොසම්ඵස්සජා 

යවදනා. එවං යඛො, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

ඵස්සනානත්තං, ඵස්සනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති යවදනානානත්ත’’න්ති.
චතුත්ථං. 

5. දුතියයවදනානානත්තසුත්තං 

89. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුනානත්තං, භික්ඛයව, පටිච්ච

උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං, ඵස්සනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

යවදනානානත්තං, යනො යවදනානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

ඵස්සනානත්තං, යනො ඵස්සනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ධාතුනානත්තං.

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං? චක්ඛුධාතු…යප.…මයනොධාතු–ඉදං

වුච්චති, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං, 

ඵස්සනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජතියවදනානානත්තං, යනොයවදනානානත්තං 

පටිච්චඋප්පජ්ජතිඵස්සනානත්තං, යනොඵස්සනානත්තං පටිච්චඋප්පජ්ජති 

ධාතුනානත්තං? චක්ඛුධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුසම්ඵස්යසො, 

චක්ඛුසම්ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා, යනො 

චක්ඛුසම්ඵස්සජං යවදනං පටිච්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුසම්ඵස්යසො, යනො
චක්ඛුසම්ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුධාතු…යප.… මයනොධාතුං පටිච්ච

උප්පජ්ජති මයනොසම්ඵස්යසො, මයනොසම්ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති

මයනොසම්ඵස්සජා යවදනා, යනො මයනොසම්ඵස්සජං යවදනං පටිච්ච

උප්පජ්ජති මයනොසම්ඵස්යසො, යනො මයනොසම්ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

මයනොධාතු. එවං යඛො, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

ඵස්සනානත්තං, ඵස්සනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජතියවදනානානත්තං, යනො

යවදනානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං, යනො ඵස්සනානත්තං
පටිච්චඋප්පජ්ජති ධාතුනානත්ත’’න්ති.පඤ්චමං. 
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6. බාහිරධාතුනානත්තසුත්තං 

90. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුනානත්තං යවො, භික්ඛයව, 

යදයසස්සාමි. තං සුණාථ…යප.… කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං? 
රූපධාතු සද්දධාතු  න්ධධාතු රසධාතු යඵොට්ඨබ්බධාතු ධම්මධාතු – ඉදං

වුච්චති, භික්ඛයව, ධාතුනානත්ත’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. සඤ්ඤානානත්තසුත්තං 

91. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො 

පච්චස්යසොසුං. භ වා එතදයවොච – ‘‘ධාතුනානත්තං, භික්ඛයව, පටිච්ච

උප්පජ්ජති සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

සඞ්කප්පනානත්තං, සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන්දනානත්තං, 

ඡන්දනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති පරිළාහනානත්තං, පරිළාහනානත්තං

පටිච්ච උප්පජ්ජති පරියයසනානානත්තං. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 

ධාතුනානත්තං? රූපධාතු…යප.… ධම්මධාතු – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ධාතුනානත්තං’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජති සඞ්කප්පනානත්තං, 

සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන්දනානත්තං, ඡන්දනානත්තං

පටිච්ච උප්පජ්ජති පරිළාහනානත්තං, පරිළාහනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

පරියයසනානානත්තං? 

‘‘රූපධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච උප්පජ්ජති රූපසඤ්ඤා, රූපසඤ්ඤං

පටිච්ච උප්පජ්ජති රූපසඞ්කප්යපො, රූපසඞ්කප්පං පටිච්ච උප්පජ්ජති

රූපච්ඡන්යදො, රූපච්ඡන්දං පටිච්ච උප්පජ්ජති රූපපරිළායහො, රූපපරිළාහං
පටිච්ච උප්පජ්ජති රූපපරියයසනා…යප.… ධම්මධාතුං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

ධම්මසඤ්ඤා, ධම්මසඤ්ඤං පටිච්ච උප්පජ්ජති ධම්මසඞ්කප්යපො, 

ධම්මසඞ්කප්පං පටිච්ච උප්පජ්ජති ධම්මච්ඡන්යදො, ධම්මච්ඡන්දං පටිච්ච

උප්පජ්ජති ධම්මපරිළායහො, ධම්මපරිළාහං පටිච්ච උප්පජ්ජති
ධම්මපරියයසනා. 

‘‘එවං, යඛො, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජතිසඞ්කප්පනානත්තං, 

සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන්දනානත්තං, ඡන්දනානත්තං 

පටිච්ච උප්පජ්ජති පරිළාහනානත්තං, පරිළාහනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති
පරියයසනානානත්ත’’න්ති.සත්තමං. 

8. යනොපරියයසනානානත්තසුත්තං 

92. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුනානත්තං, භික්ඛයව, පටිච්ච

උප්පජ්ජති සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
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සඞ්කප්පනානත්තං, සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන්දනානත්තං, 

ඡන්දනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති පරිළාහනානත්තං, පරිළාහනානත්තං

පටිච්ච උප්පජ්ජතිපරියයසනානානත්තං; යනොපරියයසනානානත්තංපටිච්ච

උප්පජ්ජති පරිළාහනානත්තං, යනො පරිළාහනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

ඡන්දනානත්තං, යනොඡන්දනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජතිසඞ්කප්පනානත්තං, 

යනො සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති සඤ්ඤානානත්තං, යනො 

සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජතිධාතුනානත්තං.කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 

ධාතුනානත්තං? රූපධාතු…යප.… ධම්මධාතු – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ධාතුනානත්තං’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති…යප.… 

පරියයසනානානත්තං; යනො පරියයසනානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

පරිළාහනානත්තං, යනො පරිළාහනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

ඡන්දනානත්තං, යනොඡන්දනානත්තංපටිච්ච උප්පජ්ජතිසඞ්කප්පනානත්තං, 

යනො සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති සඤ්ඤානානත්තං, යනො

සඤ්ඤානානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජතිධාතුනානත්තං? 

‘‘රූපධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච උප්පජ්ජති රූපසඤ්ඤා…යප.… 

ධම්මධාතුං පටිච්ච උප්පජ්ජති ධම්මසඤ්ඤා, ධම්මසඤ්ඤං පටිච්ච

උප්පජ්ජති…යප.… ධම්මපරියයසනා; යනො ධම්මපරියයසනං පටිච්ච

උප්පජ්ජති ධම්මපරිළායහො, යනො ධම්මපරිළාහං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

ධම්මච්ඡන්යදො, යනොධම්මච්ඡන්දංපටිච්චඋප්පජ්ජතිධම්මසඞ්කප්යපො, යනො 

ධම්මසඞ්කප්පංපටිච්චඋප්පජ්ජතිධම්මසඤ්ඤා, යනොධම්මසඤ්ඤංපටිච්ච 
උප්පජ්ජතිධම්මධාතු. 

‘‘එවං යඛො, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති…යප.…

පරියයසනානානත්තං; යනො පරියයසනානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

පරිළාහනානත්තං, යනො පරිළාහනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

ඡන්දනානත්තං, යනොඡන්දනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජති සඞ්කප්පනානත්තං, 

යනො සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති සඤ්ඤානානත්තං, යනො 
සඤ්ඤානානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජතිධාතුනානත්ත’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. බාහිරඵස්සනානත්තසුත්තං 

93. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුනානත්තං, භික්ඛයව, පටිච්ච

උප්පජ්ජති සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

සඞ්කප්පනානත්තං, සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං, 

ඵස්සනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති යවදනානානත්තං, යවදනානානත්තං

පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන්දනානත්තං, ඡන්දනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති
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පරිළාහනානත්තං, පරිළාහනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

පරියයසනානානත්තං, පරියයසනානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

ලාභනානත්තං. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං? රූපධාතු…යප.…

ධම්මධාතු–ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති…යප.… 

ලාභනානත්තං? 

‘‘රූපධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච උප්පජ්ජති රූපසඤ්ඤා, රූපසඤ්ඤං 

පටිච්ච උප්පජ්ජති රූපසඞ්කප්යපො, රූපසඞ්කප්පං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

රූපසම්ඵස්යසො, රූපසම්ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති රූපසම්ඵස්සජා යවදනා, 

රූපසම්ඵස්සජංයවදනංපටිච්චඋප්පජ්ජතිරූපච්ඡන්යදො, රූපච්ඡන්දංපටිච්ච 

උප්පජ්ජති රූපපරිළායහො, රූපපරිළාහං පටිච්ච උප්පජ්ජති රූපපරියයසනා, 
රූපපරියයසනං පටිච්ච උප්පජ්ජති රූපලායභො…යප.… ධම්මධාතුං පටිච්ච

උප්පජ්ජතිධම්මසඤ්ඤා, ධම්මසඤ්ඤංපටිච්චඋප්පජ්ජතිධම්මසඞ්කප්යපො, 

ධම්මසඞ්කප්පං පටිච්ච උප්පජ්ජතිධම්මසම්ඵස්යසො, ධම්මසම්ඵස්සං පටිච්ච

උප්පජ්ජති ධම්මසම්ඵස්සජා යවදනා, ධම්මසම්ඵස්සජං යවදනං පටිච්ච

උප්පජ්ජති ධම්මච්ඡන්යදො, ධම්මච්ඡන්දංපටිච්චඋප්පජ්ජතිධම්මපරිළායහො, 

ධම්මපරිළාහං පටිච්චඋප්පජ්ජතිධම්මපරියයසනා, ධම්මපරියයසනංපටිච්ච

උප්පජ්ජතිධම්මලායභො. 

‘‘එවං යඛො, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති…යප.…

පරියයසනානානත්තං, පරියයසනානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති
ලාභනානත්ත’’න්ති.නවමං. 

10. දුතියබාහිරඵස්සනානත්තසුත්තං 

94. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුනානත්තං, භික්ඛයව, පටිච්ච

උප්පජ්ජති සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

සඞ්කප්පනානත්තං, ඵස්ස… යවදනා… ඡන්ද… පරිළාහ… 

පරියයසනානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ලාභනානත්තං; යනො

ලාභනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති පරියයසනානානත්තං, යනො

පරියයසනානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති පරිළාහනානත්තං, යනො
පරිළාහනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති…යප.… ඡන්ද… යවදනා… ඵස්ස… 

සඞ්කප්ප… සඤ්ඤානානත්තං, යනො සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

ධාතුනානත්තං. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං? රූපධාතු…යප.…

ධම්මධාතු–ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං’’. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

සඞ්කප්පනානත්තං? ඵස්ස… යවදනා… ඡන්ද… පරිළාහ… පරියයසනා…

ලාභ…යනොලාභනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජති පරියයසනානානත්තං, යනො
පරියයසනානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති පරිළාහ… ඡන්ද… යවදනා… 

ඵස්ස…යනොසඞ්කප්පනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජතිසඤ්ඤානානත්තං, යනො 

සඤ්ඤානානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජතිධාතුනානත්තං? 

‘‘රූපධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච උප්පජ්ජති රූපසඤ්ඤා…යප.… 

ධම්මධාතුං පටිච්ච උප්පජ්ජති ධම්මසඤ්ඤා, ධම්මසඤ්ඤං පටිච්ච

උප්පජ්ජති…යප.… ධම්මපරියයසනා, ධම්මපරියයසනං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

ධම්මලායභො; යනො ධම්මලාභං පටිච්ච උප්පජ්ජති ධම්මපරියයසනා, යනො

ධම්මපරියයසනං පටිච්ච උප්පජ්ජති ධම්මපරිළායහො, යනො ධම්මපරිළාහං

පටිච්ච උප්පජ්ජති ධම්මච්ඡන්යදො, යනො ධම්මච්ඡන්දං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

ධම්මසම්ඵස්සජායවදනා, යනොධම්මසම්ඵස්සජංයවදනංපටිච්චඋප්පජ්ජති 

ධම්මසම්ඵස්යසො, යනොධම්මසම්ඵස්සංපටිච්චඋප්පජ්ජතිධම්මසඞ්කප්යපො, 

යනො ධම්මසඞ්කප්පං පටිච්ච උප්පජ්ජති ධම්මසඤ්ඤා, යනො ධම්මසඤ්ඤං
පටිච්ච උප්පජ්ජතිධම්මධාතු. 

‘‘එවං යඛො, භික්ඛයව, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

සඤ්ඤානානත්තං, සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති…යප.…
සඞ්කප්ප… ඵස්ස… යවදනා… ඡන්ද… පරිළාහ… පරියයසනා… ලාභ…

යනො ලාභනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති පරියයසනානානත්තං, යනො

පරියයසනානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති පරිළාහනානත්තං, යනො 

පරිළාහනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන්දනානත්තං, යනො ඡන්දනානත්තං

පටිච්ච උප්පජ්ජති යවදනානානත්තං, යනො යවදනානානත්තං පටිච්ච

උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං, යනො ඵස්සනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

සඞ්කප්පනානත්තං, යනො සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

සඤ්ඤානානත්තං, යනො සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 

ධාතුනානත්ත’’න්ති.දසමං. 

නානත්තවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ධාතුඵස්සඤ්ච යනොයචතං, යවදනාඅපයරදුයව; 

එතංඅජ්ඣත්තපඤ්චකං, ධාතුසඤ්ඤඤ්චයනොයචතං; 

ඵස්සස්සඅපයරදුයව, එතංබාහිරපඤ්චකන්ති. 
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2. දුති වග්ය ො 

1. සත්තධාතුසුත්තං 

95. සාවත්ථියං විහරති…යප.…‘‘සත්තිමා, භික්ඛයව, ධාතුයයො. කතමා

සත්ත? ආභාධාතු, සුභධාතු, ආකාසානඤ්චායතනධාතු, 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනධාතු, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනධාතු, 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනධාතු, සඤ්ඤායවදයිතනියරොධධාතු – ඉමා

යඛො, භික්ඛයව, සත්තධාතුයයො’’ති. 

එවං වුත්යත, අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යා චායං, 

භන්යත, ආභාධාතු යා ච සුභධාතු යා ච ආකාසානඤ්චායතනධාතු යා ච
විඤ්ඤාණඤ්චායතනධාතු යා ච ආකිඤ්චඤ්ඤායතනධාතු යා ච
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනධාතුයාච සඤ්ඤායවදයිතනියරොධධාතු–ඉමා

නුයඛො, භන්යත, ධාතුයයොකිංපටිච්ච පඤ්ඤායන්තී’’ති? 

‘‘යායං, භික්ඛු, ආභාධාතු – අයං ධාතු අන්ධකාරං පටිච්ච පඤ්ඤායති.

යායං, භික්ඛු, සුභධාතු–අයංධාතුඅසුභංපටිච්චපඤ්ඤායති.යායං, භික්ඛු, 

ආකාසානඤ්චායතනධාතු – අයං ධාතු රූපං පටිච්ච පඤ්ඤායති. යායං, 

භික්ඛු, විඤ්ඤාණඤ්චායතනධාතු–අයංධාතුආකාසානඤ්චායතනංපටිච්ච

පඤ්ඤායති. යායං, භික්ඛු, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනධාතු – අයං ධාතු

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං පටිච්ච පඤ්ඤායති. යායං, භික්ඛු, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනධාතු – අයං ධාතු ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

පටිච්ච පඤ්ඤායති.යායං, භික්ඛු, සඤ්ඤායවදයිතනියරොධධාතු–අයංධාතු
නියරොධංපටිච්ච පඤ්ඤායතී’’ති. 

‘‘යා චායං, භන්යත, ආභාධාතු යා ච සුභධාතු යා ච
ආකාසානඤ්චායතනධාතු යා ච විඤ්ඤාණඤ්චායතනධාතු යා ච 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනධාතු යා ච යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනධාතු යා ච

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධධාතු – ඉමා නු යඛො, භන්යත, ධාතුයයො කථං

සමාපත්තිපත්තබ්බා’’ති? 

‘‘යා චායං, භික්ඛු, ආභාධාතු යා ච සුභධාතු යා ච 
ආකාසානඤ්චායතනධාතු යා ච විඤ්ඤාණඤ්චායතනධාතු යා ච 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනධාතු – ඉමා ධාතුයයො සඤ්ඤාසමාපත්ති පත්තබ්බා. 

යායං, භික්ඛු, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනධාතු – අයං ධාතු

සඞ්ඛාරාවයසසසමාපත්ති පත්තබ්බා. යායං, භික්ඛු, 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධධාතු – අයං ධාතු නියරොධසමාපත්ති පත්තබ්බා’’ති.
පඨමං. 
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2. සනිදානසුත්තං 

96. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘සනිදානං, භික්ඛයව, උප්පජ්ජති 

කාමවිතක්යකො, යනො අනිදානං; සනිදානං උප්පජ්ජති බයාපාදවිතක්යකො, 

යනොඅනිදානං; සනිදානංඋප්පජ්ජතිවිහිංසාවිතක්යකො, යනොඅනිදානං’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, සනිදානං උප්පජ්ජති කාමවිතක්යකො, යනො 

අනිදානං; සනිදානංඋප්පජ්ජතිබයාපාදවිතක්යකො, යනොඅනිදානං; සනිදානං

උප්පජ්ජති විහිංසාවිතක්යකො, යනොඅනිදානං? කාමධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච

උප්පජ්ජති කාමසඤ්ඤා, කාමසඤ්ඤං පටිච්ච උප්පජ්ජති කාමසඞ්කප්යපො, 

කාමසඞ්කප්පං පටිච්ච උප්පජ්ජති කාමච්ඡන්යදො, කාමච්ඡන්දං පටිච්ච

උප්පජ්ජති කාමපරිළායහො, කාමපරිළාහං පටිච්ච උප්පජ්ජති

කාමපරියයසනා. කාමපරියයසනං, භික්ඛයව, පරියයසමායනො අස්සුතවා

පුථුජ්ජයනොතීහිඨායනහිමිච්ඡාපටිපජ්ජති–කායයන, වාචාය, මනසා. 

‘‘බයාපාදධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච උප්පජ්ජති බයාපාදසඤ්ඤා, 
බයාපාදසඤ්ඤං පටිච්ච උප්පජ්ජති බයාපාදසඞ්කප්යපො…යප.…
බයාපාදච්ඡන්යදො… බයාපාදපරිළායහො… බයාපාදපරියයසනා…

බයාපාදපරියයසනං, භික්ඛයව, පරියයසමායනො අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො තීහි

ඨායනහිමිච්ඡාපටිපජ්ජති–කායයන, වාචාය, මනසා. 

‘‘විහිංසාධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච උප්පජ්ජති විහිංසාසඤ්ඤා; 
විහිංසාසඤ්ඤං පටිච්ච උප්පජ්ජති විහිංසාසඞ්කප්යපො…යප.…
විහිංසාඡන්යදො… විහිංසාපරිළායහො… විහිංසාපරියයසනා… 

විහිංසාපරියයසනං, භික්ඛයව, පරියයසමායනො අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො තීහි

ඨායනහිමිච්ඡාපටිපජ්ජති–කායයන, වාචාය, මනසා. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොආදිත්තංතිණුක්කංසුක්යඛ තිණදායය

නික්ඛියපයය; යනො යච හත්යථහි ච පායදහි ච ඛිප්පයමව නිබ්බායපයය. 

එවඤ්හි, භික්ඛයව, යය තිණකට්ඨනිස්සිතා පාණා යත අනයබයසනං

ආපජ්යජයයං. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යයො හි යකොචි සමයණො වා
බ්රාහ්මයණො වා උප්පන්නං විසම තං සඤ්ඤං න ඛිප්පයමව පජහති

වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති, යසො දිට්යඨ යචව ධම්යම

දුක්ඛං විහරති සවිඝාතං සඋපායාසං සපරිළාහං; කායස්ස ච යභදා පරං 
මරණාදුග් තිපාටිකඞ්ඛා. 

‘‘සනිදානං, භික්ඛයව, උප්පජ්ජතියනක්ඛම්මවිතක්යකො, යනො අනිදානං; 

සනිදානං උප්පජ්ජති අබයාපාදවිතක්යකො, යනො අනිදානං; සනිදානං

උප්පජ්ජතිඅවිහිංසාවිතක්යකො, යනොඅනිදානං. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, සනිදානංඋප්පජ්ජතියනක්ඛම්මවිතක්යකො, යනො 

අනිදානං; සනිදානං උප්පජ්ජති අබයාපාදවිතක්යකො, යනො අනිදානං; 

සනිදානංඋප්පජ්ජති අවිහිංසාවිතක්යකො, යනො අනිදානං? යනක්ඛම්මධාතුං, 

භික්ඛයව, පටිච්චඋප්පජ්ජති යනක්ඛම්මසඤ්ඤා, යනක්ඛම්මසඤ්ඤංපටිච්ච

උප්පජ්ජතියනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො, යනක්ඛම්මසඞ්කප්පං පටිච්චඋප්පජ්ජති

යනක්ඛම්මච්ඡන්යදො, යනක්ඛම්මච්ඡන්දං පටිච්ච උප්පජ්ජති

යනක්ඛම්මපරිළායහො, යනක්ඛම්මපරිළාහං පටිච්ච උප්පජ්ජති

යනක්ඛම්මපරියයසනා; යනක්ඛම්මපරියයසනං, භික්ඛයව, පරියයසමායනො 

සුතවා අරියසාවයකො තීහි ඨායනහි සම්මා පටිපජ්ජති – කායයන, වාචාය, 
මනසා. 

‘‘අබයාපාදධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච උප්පජ්ජති අබයාපාදසඤ්ඤා, 
අබයාපාදසඤ්ඤං පටිච්ච උප්පජ්ජති අබයාපාදසඞ්කප්යපො…යප.… 

අබයාපාදච්ඡන්යදො… අබයාපාදපරිළායහො… අබයාපාදපරියයසනා, 

අබයාපාදපරියයසනං, භික්ඛයව, පරියයසමායනො සුතවා අරියසාවයකො තීහි

ඨායනහිසම්මාපටිපජ්ජති–කායයන, වාචාය, මනසා. 

‘‘අවිහිංසාධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච උප්පජ්ජති අවිහිංසාසඤ්ඤා, 

අවිහිංසාසඤ්ඤංපටිච්ච උප්පජ්ජතිඅවිහිංසාසඞ්කප්යපො, අවිහිංසාසඞ්කප්පං

පටිච්ච උප්පජ්ජති අවිහිංසාඡන්යදො, අවිහිංසාඡන්දං පටිච්ච උප්පජ්ජති

අවිහිංසාපරිළායහො, අවිහිංසාපරිළාහංපටිච්චඋප්පජ්ජතිඅවිහිංසාපරියයසනා; 

අවිහිංසාපරියයසනං, භික්ඛයව, පරියයසමායනො සුතවා අරියසාවයකො තීහි 

ඨායනහිසම්මා පටිපජ්ජති–කායයන, වාචාය, මනසා. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොආදිත්තංතිණුක්කංසුක්යඛ තිණදායය

නික්ඛියපයය; තයමනං හත්යථහි ච පායදහි ච ඛිප්පයමව නිබ්බායපයය. 

එවඤ්හි, භික්ඛයව, යය තිණකට්ඨනිස්සිතා පාණා යත න අනයබයසනං

ආපජ්යජයයං. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යයො හි යකොචි සමයණො වා
බ්රාහ්මයණොවාඋප්පන්නංවිසම තංසඤ්ඤං ඛිප්පයමවපජහතිවියනොයදති

බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති, යසො දිට්යඨ යචව ධම්යම සුඛං විහරති

අවිඝාතං අනුපායාසං අපරිළාහං; කායස්ස ච යභදා පරං මරණා සු ති
පාටිකඞ්ඛා’’ති.දුතියං. 

3. ගිඤ්ජකාවසථසුත්තං 

97. එකං සමයං භ වා ඤාතියක විහරති ගිඤ්ජකාවසයථ. තත්ර යඛො
භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ
භ වයතො පච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘ධාතුං, භික්ඛයව, පටිච්ච උප්පජ්ජති සඤ්ඤා, උප්පජ්ජති දිට්ඨි, 

උප්පජ්ජති විතක්යකො’’ති. එවං වුත්යත, ආයස්මා කච්චායනො [සද්යධො
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කච්චායනො (ක.)] භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යායං, භන්යත, දිට්ඨි –

‘අසම්මාසම්බුද්යධසු සම්මාසම්බුද්ධා’ති, අයං නු යඛො, භන්යත, දිට්ඨි කිං

පටිච්චපඤ්ඤායතී’’ති? 

‘‘මහති යඛො එසා, කච්චාන, ධාතු යදිදං අවිජ්ජාධාතු. හීනං, කච්චාන, 

ධාතුංපටිච්චඋප්පජ්ජතිහීනාසඤ්ඤා, හීනාදිට්ඨි, හීයනොවිතක්යකො, හීනා

යචතනා, හීනාපත්ථනා, හීයනොපණිධි, හීයනොපුග් යලො, හීනාවාචා; හීනං

ආචික්ඛතියදයසතිපඤ්ඤයපතිපට්ඨයපති විවරතිවිභජති උත්තානීකයරොති; 
හීනාතස්සඋපපත්තීතිවදාමි. 

‘‘මජ්ඣිමං, කච්චාන, ධාතුං පටිච්ච උප්පජ්ජති මජ්ඣිමා සඤ්ඤා, 

මජ්ඣිමා දිට්ඨි, මජ්ඣියමො විතක්යකො, මජ්ඣිමා යචතනා, මජ්ඣිමා

පත්ථනා, මජ්ඣියමොපණිධි, මජ්ඣියමොපුග් යලො, මජ්ඣිමාවාචා; මජ්ඣිමං

ආචික්ඛතියදයසතිපඤ්ඤයපතිපට්ඨයපතිවිවරතිවිභජතිඋත්තානීකයරොති; 
මජ්ඣිමාතස්සඋපපත්තීතිවදාමි. 

‘‘පණීතං, කච්චාන, ධාතුං පටිච්ච උප්පජ්ජති පණීතා සඤ්ඤා, පණීතා

දිට්ඨි, පණීයතො විතක්යකො, පණීතා යචතනා, පණීතා පත්ථනා, පණීයතො

පණිධි, පණීයතො පුග් යලො, පණීතා වාචා; පණීතං ආචික්ඛති යදයසති

පඤ්ඤයපති පට්ඨයපති විවරති විභජති උත්තානීකයරොති; පණීතා තස්ස
උපපත්තීතිවදාමී’’ති.තතියං. 

4. හීනාධිමුත්තිකසුත්තං 

98. සාවත්ථියං විහරති…යප.…‘‘ධාතුයසොව [ධාතුයසො(සී.පී.)අයඤ්ච

පඨමාරම්භවායකයයයව, න සබ්බත්ථ. තීසු පන අද්ධාසු ච

උපමාසංසන්දනනි මනට්ඨායන ච ඉදං පාඨනානත්තං නත්ථි], භික්ඛයව, 
සත්තා සංසන්දන්ති සයමන්ති. හීනාධිමුත්තිකා හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; කලයාණාධිමුත්තිකාකලයාණාධිමුත්තියකහිසද්ධිං 
සංසන්දන්තිසයමන්ති’’. 

‘‘අතීතම්පි යඛො [යඛොසද්යදො සී. සයා. කං. පී. යපොත්ථයකසු නත්ථි], 

භික්ඛයව, අද්ධානං ධාතුයසොව [ඊදියසසු ඨායනසු පාඨනානත්තං නත්ථි] 
සත්තා සංසන්දිංසු සමිංසු. හීනාධිමුත්තිකා හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං

සංසන්දිංසු සමිංසු; කලයාණාධිමුත්තිකා කලයාණාධිමුත්තියකහි සද්ධිං
සංසන්දිංසුසමිංසු. 

‘‘අනා තම්පියඛො [යඛොසද්යදොසී.සයා.කං.පී. යපොත්ථයකසුනත්ථි], 

භික්ඛයව, අද්ධානං ධාතුයසොව [ඊදියසසු ඨායනසු පාඨනානත්තං නත්ථි] 
සත්තා සංසන්දිස්සන්ති සයමස්සන්ති. හීනාධිමුත්තිකා හීනාධිමුත්තියකහි
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සද්ධිං සංසන්දිස්සන්ති සයමස්සන්ති; කලයාණාධිමුත්තිකා
කලයාණාධිමුත්තියකහිසද්ධිං සංසන්දිස්සන්තිසයමස්සන්ති. 

‘‘එතරහිපි යඛො [යඛොසද්යදො සී. සයා. කං. පී. යපොත්ථයකසු නත්ථි], 

භික්ඛයව, පච්චුප්පන්නං අද්ධානං ධාතුයසොව [ඊදියසසු ඨායනසු
පාඨනානත්තං නත්ථි] සත්තා සංසන්දන්ති සයමන්ති. හීනාධිමුත්තිකා

හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; කලයාණාධිමුත්තිකා
කලයාණාධිමුත්තියකහිසද්ධිංසංසන්දන්ති සයමන්තී’’ති.චතුත්ථං. 

5. චඞ්කමසුත්තං 

99. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත. යතන
යඛො පන සමයයන ආයස්මා සාරිපුත්යතො සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං

භ වයතො අවිදූයර චඞ්කමති; ආයස්මාපි යඛො මහායමොග් ල්ලායනො

සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං භ වයතො අවිදූයර චඞ්කමති; ආයස්මාපි යඛො

මහාකස්සයපො සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං භ වයතො අවිදූයර චඞ්කමති; 
ආයස්මාපියඛොඅනුරුද්යධොසම්බහුයලහි භික්ඛූහිසද්ධිංභ වයතොඅවිදූයර

චඞ්කමති; ආයස්මාපියඛොපුණ්යණොමන්තානිපුත්යතො සම්බහුයලහිභික්ඛූහි

සද්ධිං භ වයතො අවිදූයර චඞ්කමති; ආයස්මාපි යඛො උපාලි සම්බහුයලහි

භික්ඛූහි සද්ධිං භ වයතො අවිදූයර චඞ්කමති; ආයස්මාපි යඛො ආනන්යදො 

සම්බහුයලහිභික්ඛූහිසද්ධිංභ වයතොඅවිදූයරචඞ්කමති; යදවදත්යතොපියඛො
සම්බහුයලහි භික්ඛූහිසද්ධිංභ වයතොඅවිදූයරචඞ්කමති. 

අථ යඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘පස්සථයනො තුම්යහ, භික්ඛයව, 

සාරිපුත්තංසම්බහුයලහිභික්ඛූහිසද්ධිංචඞ්කමන්ත’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.

‘‘සබ්යබ යඛො එයත, භික්ඛයව, භික්ඛූ මහාපඤ්ඤා. පස්සථ යනො තුම්යහ, 

භික්ඛයව, යමොග් ල්ලානං සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං චඞ්කමන්ත’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘සබ්යබයඛොඑයත, භික්ඛයව, භික්ඛූ මහිද්ධිකා.පස්සථ

යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, කස්සපං සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං 

චඞ්කමන්ත’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.‘‘සබ්යබයඛොඑයත, භික්ඛයව, භික්ඛූ

ධුතවාදා. පස්සථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, අනුරුද්ධං සම්බහුයලහි භික්ඛූහි

සද්ධිංචඞ්කමන්ත’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.‘‘සබ්යබයඛොඑයත, භික්ඛයව, 

භික්ඛූ දිබ්බචක්ඛුකා. පස්සථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, පුණ්ණං

මන්තානිපුත්තං සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං චඞ්කමන්ත’’න්ති? ‘‘එවං, 

භන්යත’’.‘‘සබ්යබයඛො එයත, භික්ඛයව, භික්ඛූධම්මකථිකා.පස්සථයනො

තුම්යහ, භික්ඛයව, උපාලිං සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං චඞ්කමන්ත’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘සබ්යබයඛො එයත, භික්ඛයව, භික්ඛූවිනයධරා.පස්සථ

යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, ආනන්දං සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං

චඞ්කමන්ත’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.‘‘සබ්යබයඛොඑයත, භික්ඛයව, භික්ඛූ

බහුස්සුතා.පස්සථයනොතුම්යහ, භික්ඛයව, යදවදත්තංසම්බහුයලහිභික්ඛූහි 



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො ධාතුසංයුත්තං 

113 

පටුන 

සද්ධිංචඞ්කමන්ත’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.‘‘සබ්යබයඛොඑයත, භික්ඛයව, 
භික්ඛූ පාපිච්ඡා’’. 

‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා සංසන්දන්තිසයමන්ති. හීනාධිමුත්තිකා

හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; කලයාණාධිමුත්තිකා

කලයාණාධිමුත්තියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති. අතීතම්පි යඛො, 

භික්ඛයව, අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා සංසන්දිංසු සමිංසු. හීනාධිමුත්තිකා

හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං සංසන්දිංසු සමිංසු; කලයාණාධිමුත්තිකා
කලයාණාධිමුත්තියකහි සද්ධිං සංසන්දිංසුසමිංසු. 

‘‘අනා තම්පි යඛො, භික්ඛයව, අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා 
සංසන්දිස්සන්ති සයමස්සන්ති. හීනාධිමුත්තිකා හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං 

සංසන්දිස්සන්තිසයමස්සන්ති; කලයාණාධිමුත්තිකාකලයාණාධිමුත්තියකහි 

සද්ධිංසංසන්දිස්සන්තිසයමස්සන්ති. 

‘‘එතරහිපි යඛො, භික්ඛයව, පච්චුප්පන්නං අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා
සංසන්දන්ති සයමන්ති. හීනාධිමුත්තිකා හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; කලයාණාධිමුත්තිකාකලයාණාධිමුත්තියකහිසද්ධිං 
සංසන්දන්තිසයමන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. ස ාථාසුත්තං 

100. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා
සංසන්දන්ති සයමන්ති. හීනාධිමුත්තිකා හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං

සංසන්දන්තිසයමන්ති.අතීතම්පියඛො, භික්ඛයව, අද්ධානංධාතුයසොවසත්තා 
සංසන්දිංසු සමිංසු. හීනාධිමුත්තිකා හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං සංසන්දිංසු 

සමිංසු’’. 

‘‘අනා තම්පි යඛො, භික්ඛයව, අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා 
සංසන්දිස්සන්ති සයමස්සන්ති. හීනාධිමුත්තිකා හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං 
සංසන්දිස්සන්තිසයමස්සන්ති. 

‘‘එතරහිපි යඛො, භික්ඛයව, පච්චුප්පන්නං අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා
සංසන්දන්ති සයමන්ති. හීනාධිමුත්තිකා හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං 
සංසන්දන්තිසයමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ගූයථො ගූයථන සංසන්දති සයමති; මුත්තං 

මුත්යතනසංසන්දතිසයමති; යඛයළොයඛයළනසංසන්දතිසයමති; පුබ්යබො

පුබ්යබන සංසන්දති සයමති; යලොහිතං යලොහියතන සංසන්දති සයමති; 

එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ධාතුයසොව [සබ්බත්ථපි එවයමව දිස්සති] සත්තා
සංසන්දන්ති සයමන්ති. හීනාධිමුත්තිකා හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං 
සංසන්දන්ති සයමන්ති. අතීතම්පි යඛො අද්ධානං…යප.… අනා තම්පි යඛො
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අද්ධානං…යප.… එතරහිපියඛොපච්චුප්පන්නංඅද්ධානංධාතුයසොවසත්තා
සංසන්දන්ති සයමන්ති. හීනාධිමුත්තිකා හීනාධිමුත්තියකහි සද්ධිං
සංසන්දන්තිසයමන්ති. 

‘‘ධාතුයසොව භික්ඛයව, සත්තා සංසන්දන්ති සයමන්ති.
කලයාණාධිමුත්තිකාකලයාණාධිමුත්තියකහිසද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති.

අතීතම්පි යඛො, භික්ඛයව, අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා සංසන්දිංසු සමිංසු. 
කලයාණාධිමුත්තිකාකලයාණාධිමුත්තියකහිසද්ධිංසංසන්දිංසුසමිංසු. 

‘‘අනා තම්පි යඛො, භික්ඛයව, අද්ධානං…යප.… එතරහිපි යඛො, 

භික්ඛයව, පච්චුප්පන්නංඅද්ධානංධාතුයසොවසත්තාසංසන්දන්තිසයමන්ති. 
කලයාණාධිමුත්තිකාකලයාණාධිමුත්තියකහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ඛීරං ඛීයරන සංසන්දති සයමති; යතලං

යතයලන සංසන්දතිසයමති; සප්පිසප්පිනාසංසන්දතිසයමති; මධුමධුනා

සංසන්දති සයමති; ඵාණිතං ඵාණියතන සංසන්දති සයමති; එවයමව යඛො, 

භික්ඛයව, ධාතුයසොව සත්තා සංසන්දන්ති සයමන්ති. කලයාණාධිමුත්තිකා 
කලයාණාධිමුත්තියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති. අතීතම්පි යඛො
අද්ධානං… අනා තම්පි යඛො අද්ධානං… එතරහිපි යඛො පච්චුප්පන්නං
අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා සංසන්දන්ති සයමන්ති. කලයාණාධිමුත්තිකා
කලයාණාධිමුත්තියකහිසද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්තී’’ති. 

ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘සංසග් ාවනයථොජායතො, අසංසග්ය නඡිජ්ජති; 

පරිත්තංදාරුමාරුය්හ, යථාසීයදමහණ්ණයව. 

‘‘එවංකුසීතමා ම්ම, සාධුජීවිපිසීදති; 

තස්මාතංපරිවජ්යජයය, කුසීතංහීනවීරියං. 

‘‘පවිවිත්යතහි අරියයහි, පහිතත්යතහිඣායීහි [ඣායිහි(සී.), ඣායිභි

(සයා.කං.)]; 

නිච්චංආරද්ධවීරියයහි, පණ්ඩියතහිසහාවයස’’ති. 

7. අස්සද්ධසංසන්දනසුත්තං 

101. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා

සංසන්දන්තිසයමන්ති.අස්සද්ධාඅස්සද්යධහිසද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්ති; 

අහිරිකා අහිරියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; අයනොත්තප්පියනො

අයනොත්තප්පීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; අප්පස්සුතා අප්පස්සුයතහි

සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; කුසීතා කුසීයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො ධාතුසංයුත්තං 

115 

පටුන 

සයමන්ති; මුට්ඨස්සතියනො මුට්ඨස්සතීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 
දුප්පඤ්ඤාදුප්පඤ්යඤහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති’’. 

‘‘අතීතම්පි යඛො, භික්ඛයව, අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා සංසන්දිංසු 

සමිංසු.අස්සද්ධාඅස්සද්යධහිසද්ධිංසංසන්දිංසුසමිංසු; අහිරිකාඅහිරියකහි 

සද්ධිං සංසන්දිංසු සමිංසු; අයනොත්තප්පියනො අයනොත්තප්පීහි සද්ධිං

සංසන්දිංසු සමිංසු; අප්පස්සුතා අප්පස්සුයතහි සද්ධිං සංසන්දිංසු සමිංසු; 

කුසීතා කුසීයතහි සද්ධිං සංසන්දිංසු සමිංසු; මුට්ඨස්සතියනො මුට්ඨස්සතීහි

සද්ධිංසංසන්දිංසුසමිංසු; දුප්පඤ්ඤාදුප්පඤ්යඤහිසද්ධිං සංසන්දිංසුසමිංසු. 

‘‘අනා තම්පි යඛො, භික්ඛයව, අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා
සංසන්දිස්සන්තිසයමස්සන්ති.අස්සද්ධාඅස්සද්යධහිසද්ධිං සංසන්දිස්සන්ති

සයමස්සන්ති; අහිරිකා අහිරියකහි සද්ධිං සංසන්දිස්සන්ති සයමස්සන්ති; 

අයනොත්තප්පියනොඅයනොත්තප්පීහිසද්ධිං…යප.…අප්පස්සුතා අප්පස්සුයතහි
සද්ධිං…යප.… කුසීතා කුසීයතහි සද්ධිං…යප.… මුට්ඨස්සතියනො
මුට්ඨස්සතීහි සද්ධිං…යප.… දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහි සද්ධිං 
සංසන්දිස්සන්තිසයමස්සන්ති. 

‘‘එතරහිපි යඛො, භික්ඛයව, පච්චුප්පන්නං අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා

සංසන්දන්තිසයමන්ති.අස්සද්ධාඅස්සද්යධහිසද්ධිංසංසන්දන්ති සයමන්ති; 
අහිරිකා අහිරියකහි සද්ධිං…යප.… අයනොත්තප්පියනො අයනොත්තප්පීහි 
සද්ධිං…යප.…අප්පස්සුතාඅප්පස්සුයතහිසද්ධිං…යප.… කුසීතා කුසීයතහි

සද්ධිං…යප.…මුට්ඨස්සතියනොමුට්ඨස්සතීහිසද්ධිංසංසන්දන්ති සයමන්ති; 

දුප්පඤ්ඤාදුප්පඤ්යඤහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති. 

‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා සංසන්දන්තිසයමන්ති. සද්ධා සද්යධහි

සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; හිරිමනා හිරිමයනහි සද්ධිං සංසන්දන්ති 

සයමන්ති; ඔත්තප්පියනො ඔත්තප්පීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

බහුස්සුතා බහුස්සුයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; ආරද්ධවීරියා

ආරද්ධවීරියයහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; උපට්ඨිතස්සතියනො

උපට්ඨිතස්සතීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතො

පඤ්ඤවන්යතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති. අතීතම්පි යඛො, භික්ඛයව, 

අද්ධානං…යප.… අනා තම්පි යඛො, භික්ඛයව…යප.… එතරහිපි යඛො, 

භික්ඛයව, පච්චුප්පන්නංඅද්ධානංධාතුයසොවසත්තාසංසන්දන්ති සයමන්ති.

සද්ධා සද්යධහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතො 
පඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. අස්සද්ධමූලකසුත්තං 

102. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා 

සංසන්දන්තිසයමන්ති.අස්සද්ධා අස්සද්යධහිසද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්ති; 
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පටුන 

අහිරිකාඅහිරියකහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහි

සද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; සද්ධාසද්යධහිසද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්ති; 

හිරිමනා හිරිමයනහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතො

පඤ්ඤවන්යතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති. අතීතම්පි යඛො, භික්ඛයව, 

අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා සංසන්දිංසු සමිංසු…යප.… අනා තම්පි යඛො, 

භික්ඛයව, අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා සංසන්දිස්සන්ති
සයමස්සන්ති…යප.…. 

‘‘එතරහිපි යඛො, භික්ඛයව, පච්චුප්පන්නං අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා

සංසන්දන්තිසයමන්ති.අස්සද්ධාඅස්සද්යධහිසද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්ති; 

අහිරිකාඅහිරියකහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති, දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහි

සද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; සද්ධාසද්යධහිසද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්ති; 

හිරිමනා හිරිමයනහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතො

පඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්තීති.(1) 

‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා සංසන්දන්ති සයමන්ති. අස්සද්ධා 

අස්සද්යධහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; අයනොත්තප්පියනො

අයනොත්තප්පීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහි

සද්ධිංසංසන්දන්ති සයමන්ති; සද්ධාසද්යධහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; 

ඔත්තප්පියනො ඔත්තප්පීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතො 
පඤ්ඤවන්යතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති…යප.… පඨමවායරො විය

විත්ථායරතබ්යබො. (2) 

‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව…යප.… අස්සද්ධා අස්සද්යධහි සද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; අප්පස්සුතා අප්පස්සුයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති

සයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; සද්ධා

සද්යධහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; බහුස්සුතා බහුස්සුයතහි සද්ධිං 

සංසන්දන්තිසයමන්ති, පඤ්ඤවන්යතොපඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්ති 

සයමන්ති…යප.…. (3) 

‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව…යප.… අස්සද්ධා අස්සද්යධහි සද්ධිං 

සංසන්දන්ති සයමන්ති; කුසීතා කුසීයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; සද්ධා සද්යධහි

සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; ආරද්ධවීරියා ආරද්ධවීරියයහි සද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතොපඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්ති

සයමන්ති…යප.….(4) 

‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව…යප.… අස්සද්ධා අස්සද්යධහි සද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; මුට්ඨස්සතියනො මුට්ඨස්සතීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති

සයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; සද්ධා
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සද්යධහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; උපට්ඨිතස්සතියනො උපට්ඨිතස්සතීහි

සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතො පඤ්ඤවන්යතහි සද්ධිං

සංසන්දන්තිසයමන්තීති…යප.….අට්ඨමං.(5) 

9. අහිරිකමූලකසුත්තං 

103. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව…යප.… අහිරිකා 

අහිරියකහිසද්ධිංසංසන්දන්ති සයමන්ති, අයනොත්තප්පියනො අයනොත්තප්පීහි

සද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති, දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහිසද්ධිංසංසන්දන්ති

සයමන්ති; හිරිමනාහිරිමයනහිසද්ධිංසසන්දන්තිසයමන්ති, ඔත්තප්පියනො

ඔත්තප්පීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති, පඤ්ඤවන්යතො පඤ්ඤවන්යතහි

සද්ධිංසංසන්දන්ති සයමන්ති…යප.…. (1) 

‘‘අහිරිකා අහිරියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති, අප්පස්සුතා

අප්පස්සුයතහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති, දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහිසද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; හිරිමනා හිරිමයනහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති, 

බහුස්සුතා බහුස්සුයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති, පඤ්ඤවන්යතො

පඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති…යප.….(2) 

‘‘අහිරිකා අහිරියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති, කුසීතා කුසීයතහි

සද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති, දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහිසද්ධිං සංසන්දන්ති

සයමන්ති; හිරිමනාහිරිමයනහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති, ආරද්ධවීරියා

ආරද්ධවීරියයහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති, පඤ්ඤවන්යතො 

පඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති…යප.….(3) 

‘‘අහිරිකා අහිරියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති, මුට්ඨස්සතියනො

මුට්ඨස්සතීහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති, දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහිසද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; හිරිමනා හිරිමයනහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති, 

උපට්ඨිතස්සතියනො උපට්ඨිතස්සතීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති, 
පඤ්ඤවන්යතො පඤ්ඤවන්යතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්තීති…යප.….

නවමං.(4) 

10. අයනොත්තප්පමූලකසුත්තං 

104. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා
සංසන්දන්ති සයමන්ති. අයනොත්තප්පියනො අයනොත්තප්පීහි සද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; අප්පස්සුතා අප්පස්සුයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති

සයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

ඔත්තප්පියනො ඔත්තප්පීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; බහුස්සුතා 

බහුස්සුයතහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතොපඤ්ඤවන්යතහි

සද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්ති…යප.….(1) 
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‘‘අයනොත්තප්පියනො අයනොත්තප්පීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

කුසීතා කුසීයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහි

සද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; ඔත්තප්පියනො ඔත්තප්පීහිසද්ධිංසංසන්දන්ති

සයමන්ති; ආරද්ධවීරියා ආරද්ධවීරියයහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

පඤ්ඤවන්යතොපඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්ති සයමන්ති…යප.….(2) 

‘‘අයනොත්තප්පියනො අයනොත්තප්පීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

මුට්ඨස්සතියනො මුට්ඨස්සතීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා

දුප්පඤ්යඤහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; ඔත්තප්පියනො ඔත්තප්පීහිසද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; උපට්ඨිතස්සතියනො උපට්ඨිතස්සතීහි සද්ධිං

සංසන්දන්තිසයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතොපඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්ති 

සයමන්තීති…යප.….දසමං.(3) 

11. අප්පස්සුතමූලකසුත්තං 

105. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා 
සංසන්දන්ති සයමන්ති. අප්පස්සුතා අප්පස්සුයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති 

සයමන්ති; කුසීතා කුසීයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා

දුප්පඤ්යඤහිසද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්ති; බහුස්සුතා බහුස්සුයතහි සද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; ආරද්ධවීරියා ආරද්ධවීරියයහි සද්ධිං සංසන්දන්ති

සයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතො පඤ්ඤවන්යතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති

සයමන්ති…යප.….(1) 

‘‘අප්පස්සුතා අප්පස්සුයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

මුට්ඨස්සතියනො මුට්ඨස්සතීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා 

දුප්පඤ්යඤහිසද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්ති; බහුස්සුතා බහුස්සුයතහිසද්ධිං 

සංසන්දන්ති සයමන්ති; උපට්ඨිතස්සතියනො උපට්ඨිතස්සතීහි සද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතොපඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්ති

සයමන්තීති…යප.…. එකාදසමං.(2) 

12. කුසීතමූලකසුත්තං 

106. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා 

සංසන්දන්ති සයමන්ති. කුසීතා කුසීයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

මුට්ඨස්සතියනො මුට්ඨස්සතීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා 

දුප්පඤ්යඤහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; ආරද්ධවීරියා ආරද්ධවීරියයහි

සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; උපට්ඨිතස්සතියනො උපට්ඨිතස්සතීහි සද්ධිං

සංසන්දන්තිසයමන්ති; පඤ්ඤවන්යතොපඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්ති 
සයමන්තීති…යප.….ද්වාදසමං. 

දුතියයොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො ධාතුසංයුත්තං 
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සත්තිමා සනිදානඤ්ච, ගිඤ්ජකාවසයථනච; 

හීනාධිමුත්තිචඞ්කමං, ස ාථාඅස්සද්ධසත්තමං. 

අස්සද්ධමූලකා පඤ්ච, චත්තායරො අහිරිකමූලකා; 

අයනොත්තප්පමූලකාතීණි, දුයවඅප්පස්සුයතනච. 

කුසීතංඑකකංවුත්තං, සුත්තන්තාතීණිපඤ්චකා; 
බාවීසතිවුත්තාසුත්තා, දුතියයොවග්ය ොපවුච්චතීති. 

3. කම්මපථවග්ය ො 

1. අසමාහිතසුත්තං 

107. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා

සංසන්දන්තිසයමන්ති. අස්සද්ධාඅස්සද්යධහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; 

අහිරිකා අහිරියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; අයනොත්තප්පියනො

අයනොත්තප්පීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; අසමාහිතා අසමාහියතහි

සද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහිසද්ධිංසංසන්දන්ති
සයමන්ති’’. 

‘‘සද්ධා සද්යධහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; හිරිමනා හිරිමයනහි

සද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; ඔත්තප්පියනොඔත්තප්පීහිසද්ධිං සංසන්දන්ති

සයමන්ති; සමාහිතා සමාහියතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 
පඤ්ඤවන්යතොපඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්තී’’ති.පඨමං. 

2. දුස්සීලසුත්තං 

108. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා 

සංසන්දන්තිසයමන්ති.අස්සද්ධාඅස්සද්යධහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; 

අහිරිකා අහිරියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; අයනොත්තප්පියනො

අයනොත්තප්පීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; දුස්සීලා දුස්සීයලහි සද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; දුප්පඤ්ඤා දුප්පඤ්යඤහි සද්ධිං සංසන්දන්ති
සයමන්ති’’. 

‘‘සද්ධා සද්යධහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; හිරිමනා හිරිමයනහි

සද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; ඔත්තප්පියනොඔත්තප්පීහිසද්ධිං සංසන්දන්ති

සයමන්ති; සීලවන්යතො සීලවන්යතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

පඤ්ඤවන්යතොපඤ්ඤවන්යතහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්තී’’ති.දුතියං. 

3. පඤ්චසික්ඛාපදසුත්තං 

109. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා 
සංසන්දන්තිසයමන්ති.පාණාතිපාතියනො පාණාතිපාතීහිසද්ධිං සංසන්දන්ති

සයමන්ති; අදින්නාදායියනො අදින්නාදායීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

කායමසුමිච්ඡාචාරියනො කායමසුමිච්ඡාචාරීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 
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මුසාවාදියනො මුසාවාදීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 
සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨායියනො සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨායීහි සද්ධිං
සංසන්දන්ති සයමන්ති’’. 

‘‘පාණාතිපාතාපටිවිරතාපාණාතිපාතාපටිවිරයතහිසද්ධිං සංසන්දන්ති

සයමන්ති; අදින්නාදානා පටිවිරතා අදින්නාදානා පටිවිරයතහි සද්ධිං 

සංසන්දන්ති සයමන්ති; කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා කායමසුමිච්ඡාචාරා

පටිවිරයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; මුසාවාදා පටිවිරතා මුසාවාදා

පටිවිරයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානා
පටිවිරතා සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානා පටිවිරයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති
සයමන්තී’’ති. තතියං. 

4. සත්තකම්මපථසුත්තං 

110. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා 
සංසන්දන්තිසයමන්ති.පාණාතිපාතියනොපාණාතිපාතීහිසද්ධිං සංසන්දන්ති

සයමන්ති; අදින්නාදායියනො අදින්නාදායීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

කායමසුමිච්ඡාචාරියනො කායමසුමිච්ඡාචාරීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

මුසාවාදියනො මුසාවාදීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; පිසුණවාචා

පිසුණවායචහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති; ඵරුසවාචාඵරුසවායචහිසද්ධිං 

සංසන්දන්තිසයමන්ති; සම්ඵප්පලාපියනොසම්ඵප්පලාපීහිසද්ධිංසංසන්දන්ති 
සයමන්ති’’. 

‘‘පාණාතිපාතා පටිවිරතා…යප.… අදින්නාදානා පටිවිරතා… 

කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා… මුසාවාදා පටිවිරතා… පිසුණාය වාචාය

පටිවිරතා පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 
ඵරුසායවාචායපටිවිරතාඵරුසාය වාචායපටිවිරයතහිසද්ධිංසංසන්දන්ති

සයමන්ති; සම්ඵප්පලාපා පටිවිරතා සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතහි සද්ධිං
සංසන්දන්තිසයමන්තී’’ති.චතුත්ථං. 

5. දසකම්මපථසුත්තං 

111. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා 
සංසන්දන්තිසයමන්ති.පාණාතිපාතියනොපාණාතිපාතීහිසද්ධිංසංසන්දන්ති

සයමන්ති; අදින්නාදායියනො…යප.… කායමසුමිච්ඡාචාරියනො…
මුසාවාදියනො… පිසුණවාචා… ඵරුසවාචා… සම්ඵප්පලාපියනො

සම්ඵප්පලාපීහි සද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්ති; අභිජ්ඣාලුයනො අභිජ්ඣාලූහි

සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; බයාපන්නචිත්තා බයාපන්නචිත්යතහි සද්ධිං

සංසන්දන්ති සයමන්ති; මිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති
සයමන්ති’’. 
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‘‘පාණාතිපාතා පටිවිරතාපාණාතිපාතා පටිවිරයතහිසද්ධිංසංසන්දන්ති

සයමන්ති; අදින්නාදානාපටිවිරතා…යප.… කායමසුමිච්ඡාචාරාපටිවිරතා…
මුසාවාදා පටිවිරතා…පිසුණායවාචාය…ඵරුසායවාචාය… සම්ඵප්පලාපා

පටිවිරතා සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

අනභිජ්ඣාලුයනො අනභිජ්ඣාලූහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

අබයාපන්නචිත්තා අබයාපන්නචිත්යතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 

සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨියකහිසද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. අට්ඨඞ්ගිකසුත්තං 

112. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා 
සංසන්දන්ති සයමන්ති. මිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති 

සයමන්ති; මිච්ඡාසඞ්කප්පා…යප.… මිච්ඡාවාචා… මිච්ඡාකම්මන්තා…

මිච්ඡාආජීවා… මිච්ඡාවායාමා… මිච්ඡාසතියනො … මිච්ඡාසමාධියනො
මිච්ඡාසමාධීහි සද්ධිංසංසන්දන්තිසයමන්ති.සම්මාදිට්ඨිකාසම්මාදිට්ඨියකහි

සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; සම්මාසඞ්කප්පා…යප.… සම්මාවාචා…
සම්මාකම්මන්තා… සම්මාආජීවා… සම්මාවායාමා… සම්මාසතියනො…
සම්මාසමාධියනොසම්මාසමාධීහිසද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දසඞ් සුත්තං 

113. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘ධාතුයසොව, භික්ඛයව, සත්තා 
සංසන්දන්ති සයමන්ති. මිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති 

සයමන්ති; මිච්ඡාසඞ්කප්පා…යප.… මිච්ඡාවාචා… මිච්ඡාකම්මන්තා…

මිච්ඡාආජීවා… මිච්ඡාවායාමා… මිච්ඡාසතියනො … මිච්ඡාසමාධියනො 

මිච්ඡාසමාධීහිසද්ධිංසංසන්දන්ති සයමන්ති; මිච්ඡාඤාණියනොමිච්ඡාඤාණීහි

සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; මිච්ඡාවිමුත්තියනො මිච්ඡාවිමුත්තීහි සද්ධිං
සංසන්දන්තිසයමන්ති’’. 

‘‘සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨියකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; 
සම්මාසඞ්කප්පා…යප.…සම්මාවාචා…සම්මාකම්මන්තා…සම්මාආජීවා… 

සම්මාවායාමා… සම්මාසතියනො… සම්මාසමාධියනො… සම්මාඤාණියනො

සම්මාඤාණීහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති; සම්මාවිමුත්තියනො
සම්මාවිමුත්තීහිසද්ධිංසංසන්දන්ති සයමන්තී’’ති.සත්තමං. 

සත්තන්නංසුත්තන්තානංඋද්දානං– 

අසමාහිතං දුස්සීලං, පඤ්චසික්ඛාපදානි ච; 

සත්තකම්මපථාවුත්තා, දසකම්මපයථනච; 

ඡට්ඨංඅට්ඨඞ්ගියකොවුත්යතො, දසඞ්ය නචසත්තමං. 

කම්මපථවග්ය ොතතියයො. 
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4. චතුත්ථවග්ය ො 

1. චතුධාතුසුත්තං 

114. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන

අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම…යප.… ‘‘චතස්යසොඉමා, භික්ඛයව, ධාතුයයො.

කතමා චතස්යසො? පථවීධාතු, ආයපොධාතු, යතයජොධාතු, වායයොධාතු– ඉමා

යඛො, භික්ඛයව, චතස්යසො ධාතුයයො’’ති.පඨමං. 

2. පුබ්යබසම්යබොධසුත්තං 

115. සාවත්ථියංවිහරති…යප.… ‘‘පුබ්යබව යම, භික්ඛයව, සම්යබොධා
අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො එතදයහොසි – ‘යකො නු යඛො

පථවීධාතුයාඅස්සායදො, යකොආදීනයවො, කිංනිස්සරණං; යකොආයපොධාතුයා 

අස්සායදො, යකොආදීනයවො, කිංනිස්සරණං; යකොයතයජොධාතුයා අස්සායදො, 

යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණං; යකො වායයොධාතුයා අස්සායදො, යකො

ආදීනයවො, කිං නිස්සරණ’’’න්ති? 

‘‘තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි – ‘යං යඛො පථවීධාතුං පටිච්ච 

උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං, අයං පථවීධාතුයා අස්සායදො; යං [යා (සී.)] 

පථවීධාතුඅනිච්චාදුක්ඛාවිපරිණාමධම්මා, අයංපථවීධාතුයාආදීනයවො; යයො

පථවීධාතුයා ඡන්දරා විනයයො ඡන්දරා ප්පහානං, ඉදං පථවීධාතුයා
නිස්සරණං. යං ආයපොධාතුං පටිච්ච…යප.… යං යතයජොධාතුං

පටිච්ච…යප.…යංවායයොධාතුංපටිච්චඋප්පජ්ජති සුඛංයසොමනස්සං, අයං

වායයොධාතුයා අස්සායදො; යං වායයොධාතු අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා, 

අයං වායයොධාතුයා ආදීනයවො; යයො වායයොධාතුයා ඡන්දරා විනයයො

ඡන්දරා ප්පහානං, ඉදංවායයොධාතුයානිස්සරණං’’’. 

‘‘යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉමාසංචතුන්නං ධාතූනංඑවංඅස්සාදඤ්ච
අස්සාදයතොආදීනවඤ්චආදීනවයතොනිස්සරණඤ්චනිස්සරණයතො යථාභූතං

න අබ්භඤ්ඤාසිං, යනවතාවාහං, භික්ඛයව, සයදවයක යලොයක සමාරයක
සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය අනුත්තරං

සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොති [අභිසම්බුද්යධො (සී. සයා. කං.)] 
පච්චඤ්ඤාසිං. 

‘‘යයතොචඛ්වාහං, භික්ඛයව, ඉමාසංචතුන්නංධාතූනංඑවං අස්සාදඤ්ච
අස්සාදයතොආදීනවඤ්චආදීනවයතොනිස්සරණඤ්චනිස්සරණයතොයථාභූතං 

අබ්භඤ්ඤාසිං, අථාහං, භික්ඛයව, සයදවයකයලොයකසමාරයකසබ්රහ්මයක 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 

අභිසම්බුද්යධොති පච්චඤ්ඤාසිං. ඤාණඤ්ච පන යම දස්සනං උදපාදි – 

‘අකුප්පායමවිමුත්ති [යචයතොවිමුත්ති(සී.පී.ක.)], අයමන්තිමාජාති, නත්ථි
දානිපුනබ්භයවො’’’ති.දුතියං. 
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3. අචරිංසුත්තං 

116. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘පථවීධාතුයාහං, භික්ඛයව, 

අස්සාදපරියයසනංඅචරිං, යයොපථවීධාතුයාඅස්සායදොතදජ්ඣ මං, යාවතා

පථවීධාතුයා අස්සායදො පඤ්ඤාය යම යසො සුදිට්යඨො. පථවීධාතුයාහං, 

භික්ඛයව, ආදීනවපරියයසනං අචරිං, යයො පථවීධාතුයා ආදීනයවො

තදජ්ඣ මං, යාවතා පථවීධාතුයාආදීනයවො පඤ්ඤායයමයසොසුදිට්යඨො.

පථවීධාතුයාහං, භික්ඛයව, නිස්සරණපරියයසනං අචරිං, යං පථවීධාතුයා

නිස්සරණංතදජ්ඣ මං, යාවතාපථවීධාතුයානිස්සරණංපඤ්ඤායයමතං 
සුදිට්ඨං’’. 

‘‘ආයපොධාතුයාහං, භික්ඛයව…යප.… යතයජොධාතුයාහං, භික්ඛයව… 

වායයොධාතුයාහං, භික්ඛයව, අස්සාදපරියයසනං අචරිං, යයො වායයොධාතුයා 

අස්සායදොතදජ්ඣ මං, යාවතාවායයොධාතුයාඅස්සායදොපඤ්ඤායයමයසො

සුදිට්යඨො. වායයොධාතුයාහං, භික්ඛයව, ආදීනවපරියයසනං අචරිං, යයො

වායයොධාතුයා ආදීනයවො තදජ්ඣ මං, යාවතා වායයොධාතුයා ආදීනයවො

පඤ්ඤාය යම යසො සුදිට්යඨො. වායයොධාතුයාහං, භික්ඛයව, 

නිස්සරණපරියයසනං අචරිං, යං වායයොධාතුයා නිස්සරණං තදජ්ඣ මං, 
යාවතාවායයොධාතුයානිස්සරණංපඤ්ඤායයමතංසුදිට්ඨං. 

‘‘යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉමාසං චතුන්නං ධාතූනං අස්සාදඤ්ච 
අස්සාදයතොආදීනවඤ්චආදීනවයතොනිස්සරණඤ්චනිස්සරණයතොයථාභූතං

න අබ්භඤ්ඤාසිං, යනව තාවාහං, භික්ඛයව, සයදවයක යලොයක සමාරයක
සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය අනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොතිපච්චඤ්ඤාසිං. 

‘‘යයතො ච ඛ්වාහං, භික්ඛයව, ඉමාසං චතුන්නං ධාතූනං අස්සාදඤ්ච 
අස්සාදයතොආදීනවඤ්චආදීනවයතොනිස්සරණඤ්චනිස්සරණයතොයථාභූතං

අබ්භඤ්ඤාසිං, අථාහං, භික්ඛයව, සයදවයකයලොයකසමාරයකසබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං
අභිසම්බුද්යධොති පච්චඤ්ඤාසිං. ඤාණඤ්ච පන යම දස්සනං උදපාදි –

‘අකුප්පා යම විමුත්ති, අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි දානි පුනබ්භයවො’’’ති.
තතියං. 

4. යනොයචදංසුත්තං 

117. සාවත්ථියංවිහරති…යප.… ‘‘යනොයචදං, භික්ඛයව, පථවීධාතුයා 

අස්සායදොඅභවිස්ස, නයිදංසත්තාපථවීධාතුයාසාරජ්යජයයං. යස්මා චයඛො, 

භික්ඛයව, අත්ථි පථවීධාතුයා අස්සායදො, තස්මා සත්තා පථවීධාතුයා

සාරජ්ජන්ති.යනොයචදං, භික්ඛයව, පථවීධාතුයාආදීනයවොඅභවිස්ස, නයිදං

සත්තා පථවීධාතුයා නිබ්බින්යදයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි 

පථවීධාතුයා ආදීනයවො, තස්මා සත්තා පථවීධාතුයා නිබ්බින්දන්ති. යනො
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යචදං, භික්ඛයව, පථවීධාතුයා නිස්සරණං අභවිස්ස, නයිදං සත්තා

පථවීධාතුයා නිස්සයරයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි පථවීධාතුයා

නිස්සරණං, තස්මාසත්තාපථවීධාතුයා නිස්සරන්ති’’. 

‘‘යනොයචදං, භික්ඛයව, ආයපොධාතුයාඅස්සායදොඅභවිස්ස…යප.…යනො

යචදං, භික්ඛයව, යතයජොධාතුයා…යප.… යනො යචදං, භික්ඛයව, 

වායයොධාතුයා අස්සායදො අභවිස්ස, නයිදං සත්තා වායයොධාතුයා

සාරජ්යජයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි වායයොධාතුයා අස්සායදො, 

තස්මා සත්තා වායයොධාතුයා සාරජ්ජන්ති. යනො යචදං, භික්ඛයව, 

වායයොධාතුයා ආදීනයවො අභවිස්ස, නයිදං සත්තා වායයොධාතුයා

නිබ්බින්යදයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි වායයොධාතුයා ආදීනයවො, 

තස්මා සත්තා වායයොධාතුයා නිබ්බින්දන්ති. යනො යචදං, භික්ඛයව, 

වායයොධාතුයා නිස්සරණං අභවිස්ස, නයිදං සත්තා වායයොධාතුයා

නිස්සයරයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි වායයොධාතුයා නිස්සරණං, 
තස්මාසත්තාවායයොධාතුයා නිස්සරන්ති. 

‘‘යාවකීවඤ්චියම, භික්ඛයව, සත්තා ඉමාසං චතුන්නං ධාතූනං 
අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො නිස්සරණඤ්ච

නිස්සරණයතොයථාභූතංන අබ්භඤ්ඤංසු, යනවතාවියමභික්ඛයව, සත්තා
සයදවකා යලොකා සමාරකා සබ්රහ්මකා සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයදවමනුස්සායනිස්සටාවිසංයුත්තා විප්පමුත්තාවිමරියාදිකයතනයචතසා
විහරිංසු. 

‘‘යයතොචයඛො, භික්ඛයව, සත්තාඉමාසංචතුන්නංධාතූනංඅස්සාදඤ්ච 
අස්සාදයතොආදීනවඤ්චආදීනවයතොනිස්සරණඤ්චනිස්සරණයතොයථාභූතං

අබ්භඤ්ඤංසු, අථ, භික්ඛයව, සත්තාසයදවකායලොකාසමාරකාසබ්රහ්මකා
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය නිස්සටා විසංයුත්තා
විප්පමුත්තාවිමරියාදිකයතනයචතසා විහරන්තී’’ති.චතුත්ථං. 

5. එකන්තදුක්ඛසුත්තං 

118. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘පථවීධාතු යච [ච (සී. සයා. කං.)] 

හිදං, භික්ඛයව, එකන්තදුක්ඛා අභවිස්ස දුක්ඛානුපතිතා දුක්ඛාවක්කන්තා

අනවක්කන්තාසුයඛන, නයිදංසත්තා පථවීධාතුයාසාරජ්යජයයං.යස්මාච

යඛො, භික්ඛයව, පථවීධාතුසුඛාසුඛානුපතිතා සුඛාවක්කන්තාඅනවක්කන්තා

දුක්යඛන, තස්මාසත්තාපථවීධාතුයා සාරජ්ජන්ති’’. 

‘‘ආයපොධාතු යච හිදං, භික්ඛයව…යප.… යතයජොධාතු යච හිදං, 

භික්ඛයව… වායයොධාතු යච හිදං, භික්ඛයව, එකන්තදුක්ඛා අභවිස්ස 

දුක්ඛානුපතිතා දුක්ඛාවක්කන්තා අනවක්කන්තා සුයඛන, නයිදං සත්තා

වායයොධාතුයා සාරජ්යජයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, වායයොධාතු සුඛා
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සුඛානුපතිතා සුඛාවක්කන්තා අනවක්කන්තා දුක්යඛන, තස්මා සත්තා
වායයොධාතුයාසාරජ්ජන්ති. 

‘‘පථවීධාතු යච හිදං, භික්ඛයව, එකන්තසුඛා අභවිස්ස සුඛානුපතිතා 

සුඛාවක්කන්තා අනවක්කන්තා දුක්යඛන, නයිදං සත්තා පථවීධාතුයා 

නිබ්බින්යදයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, පථවීධාතු දුක්ඛා දුක්ඛානුපතිතා

දුක්ඛාවක්කන්තා අනවක්කන්තා සුයඛන, තස්මා සත්තා පථවීධාතුයා
නිබ්බින්දන්ති. 

‘‘ආයපොධාතු යච හිදං, භික්ඛයව…යප.… යතයජොධාතු යච හිදං, 

භික්ඛයව… වායයොධාතු යච හිදං, භික්ඛයව, එකන්තසුඛා අභවිස්ස

සුඛානුපතිතා සුඛාවක්කන්තා අනවක්කන්තා දුක්යඛන, නයිදං සත්තා

වායයොධාතුයානිබ්බින්යදයයං.යස්මා චයඛො, භික්ඛයව, වායයොධාතු දුක්ඛා

දුක්ඛානුපතිතා දුක්ඛාවක්කන්තා අනවක්කන්තා සුයඛන, තස්මා සත්තා
වායයොධාතුයානිබ්බින්දන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. අභිනන්දසුත්තං 

119. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යයො, භික්ඛයව, පථවීධාතුං 

අභිනන්දති, දුක්ඛං යසො අභිනන්දති. යයො දුක්ඛං අභිනන්දති, අපරිමුත්යතො
යසො දුක්ඛස්මාති වදාමි. යයො ආයපොධාතුං අභිනන්දති…යප.… යයො

යතයජොධාතුං…යයොවායයොධාතුං අභිනන්දති, දුක්ඛංයසොඅභිනන්දති.යයො

දුක්ඛංඅභිනන්දති, අපරිමුත්යතොයසො දුක්ඛස්මාතිවදාමි’’. 

‘‘යයො ච යඛො, භික්ඛයව, පථවීධාතුං නාභිනන්දති, දුක්ඛං යසො

නාභිනන්දති.යයොදුක්ඛංනාභිනන්දති, පරිමුත්යතොයසොදුක්ඛස්මාතිවදාමි.
යයො ආයපොධාතුං…යප.… යයො යතයජොධාතුං… යයො වායයොධාතුං 

නාභිනන්දති, දුක්ඛංයසොනාභිනන්දති.යයොදුක්ඛංනාභිනන්දති, පරිමුත්යතො
යසො දුක්ඛස්මාතිවදාමී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. උප්පාදසුත්තං 

120. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යයො, භික්ඛයව, පථවීධාතුයා 

උප්පායදොඨිතිඅභිනිබ්බත්තිපාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසොඋප්පායදො යරො ානං
ඨිති ජරාමරණස්ස පාතුභායවො. යයො ආයපොධාතුයා…යප.… යයො
යතයජොධාතුයා… යයො වායයොධාතුයා උප්පායදො ඨිති අභිනිබ්බත්ති

පාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො උප්පායදො යරො ානං ඨිති ජරාමරණස්ස
පාතුභායවො’’. 

‘‘යයො ච යඛො, භික්ඛයව, පථවීධාතුයා නියරොයධො වූපසයමො

අත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසොනියරොයධොයරො ානංවූපසයමොජරාමරණස්ස
අත්ථඞ් යමො. යයො ආයපොධාතුයා…යප.… යයො යතයජොධාතුයා… යයො
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වායයොධාතුයානියරොයධොවූපසයමොඅත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසොනියරොයධො
යරො ානංවූපසයමොජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො’’ති.සත්තමං. 

8. සමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

121. සාවත්ථියංවිහරති…යප.…‘‘චතස්යසොඉමා, භික්ඛයව, ධාතුයයො.

කතමාචතස්යසො? පථවීධාතු, ආයපොධාතු, යතයජොධාතු, වායයොධාතු.යයහි

යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉමාසං චතුන්නං ධාතූනං

අස්සාදඤ්චආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතං නප්පජානන්ති, නයමයත, 

භික්ඛයව, සමණා වාබ්රාහ්මණාවාසමයණසුවාසමණසම්මතාබ්රාහ්මයණසු

වා බ්රාහ්මණසම්මතා; න ච පන යත ආයස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථං වා
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථංවාදිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ
විහරන්ති’’. 

‘‘යයචයඛොයකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාඉමාසං චතුන්නං

ධාතූනංඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතංපජානන්ති, යතච

යඛො යම, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණා වාසමයණසුයචවසමණසම්මතා

බ්රාහ්මයණසුචබ්රාහ්මණසම්මතා; යතචපනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්චදිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති.අට්ඨමං. 

9. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

122. සාවත්ථියංවිහරති…යප.…‘‘චතස්යසොඉමා, භික්ඛයව, ධාතුයයො.

කතමාචතස්යසො? පථවීධාතු, ආයපොධාතු, යතයජොධාතු, වායයොධාතු.යයහි

යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉමාසං චතුන්නං ධාතූනං
සමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං
නප්පජානන්ති…යප.… පජානන්ති…යප.… සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති.නවමං. 

10. තතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

123. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යයහි යකචි, භික්ඛයව, සමණාවා

බ්රාහ්මණා වා පථවීධාතුං නප්පජානන්ති, පථවීධාතුසමුදයං නප්පජානන්ති, 

පථවීධාතුනියරොධං නප්පජානන්ති, පථවීධාතුනියරොධ ාමිනිං පටිපදං 
නප්පජානන්ති…යප.… ආයපොධාතුං නප්පජානන්ති… යතයජොධාතුං 

නප්පජානන්ති… වායයොධාතුං නප්පජානන්ති, වායයොධාතුසමුදයං

නප්පජානන්ති, වායයොධාතුනියරොධං නප්පජානන්ති, 

වායයොධාතුනියරොධ ාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති, න යම යත, භික්ඛයව, 
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු වා සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු වා 

බ්රාහ්මණසම්මතා; න ච පන යත ආයස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථං වා
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථංවා දිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ
විහරන්ති’’. 
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‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා පථවීධාතුං

පජානන්ති, පථවීධාතුසමුදයං පජානන්ති, පථවීධාතුනියරොධං පජානන්ති, 

පථවීධාතුනියරොධ ාමිනිංපටිපදංපජානන්ති…යයචයඛොයකචි, භික්ඛයව, 
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා…යප.…ආයපොධාතුං පජානන්ති… යතයජොධාතුං

පජානන්ති… වායයොධාතුං පජානන්ති, වායයොධාතුසමුදයං පජානන්ති, 

වායයොධාතුනියරොධං පජානන්ති, වායයොධාතුනියරොධ ාමිනිං පටිපදං

පජානන්ති, යත චයඛොයම, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාසමයණසු

යචව සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච බ්රාහ්මණසම්මතා; යත ච
පනායස්මන්යතොසාමඤ්ඤත්ථඤ්චබ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්චදිට්යඨවධම්යමසයං 
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති.දසමං. 

චතුත්යථොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 

චතස්යසොපුබ්යබඅචරිං, යනොයචදඤ්චදුක්යඛනච; 

අභිනන්දඤ්චඋප්පායදො, තයයොසමණබ්රාහ්මණාති. 

ධාතුසංයුත්තංසමත්තං. 
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4. අනමතග් සංයුත්තං 

1. පඨමවග්ය ො 

1. තිණකට්ඨසුත්තං 

124. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘අනමතග්ය ොයං [අනමතග් ායං(පී.ක.)] භික්ඛයව, සංසායරො.පුබ්බා
යකොටින පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං

සන්ධාවතංසංසරතං.යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොයංඉමස්මිං ජම්බුදීයප

තිණකට්ඨසාඛාපලාසං තං යඡත්වා [තච්යඡත්වා (බහූසු)] එකජ්ඣං
සංහරිත්වාචතුරඞ්ගුලංචතුරඞ්ගුලංඝටිකංකත්වා නික්ඛියපයය–‘අයංයම

මාතා, තස්සා යම මාතු අයං මාතා’ති, අපරියාදින්නාව [අපරියාදිණ්ණාව

(සී.)] භික්ඛයව, තස්සපුරිසස්සමාතුමාතයරො අස්සු, අථඉමස්මිංජම්බුදීයප

තිණකට්ඨසාඛාපලාසං පරික්ඛයං පරියාදානං  ච්යඡයය. තං කිස්ස යහතු? 

අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො. පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති 
අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං සංසරතං.

එවං දීඝරත්තං යවො, භික්ඛයව, දුක්ඛං පච්චනුභූතං තිබ්බං පච්චනුභූතං

බයසනංපච්චනුභූතං, කටසී [කටසි(සී.පී.ක.)කටාඡවාසයන්තිඑත්ථාති

කටසී] වඩ්ඪිතා. යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, අලයමව සබ්බසඞ්ඛායරසු
නිබ්බින්දිතුංඅලං විරජ්ජිතුංඅලංවිමුච්චිතු’’න්ති.පඨමං. 

2. පථවීසුත්තං 

125. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 
සංසායරො. පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං

තණ්හාසංයයොජනානංසන්ධාවතංසංසරතං. යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො
ඉමංමහාපථවිංයකොලට්ඨිමත්තංයකොලට්ඨිමත්තං මත්තිකාගුළිකංකරිත්වා

නික්ඛියපයය–‘අයංයමපිතා, තස්සයමපිතුඅයංපිතා’ති, අපරියාදින්නාව

භික්ඛයව, තස්ස පුරිසස්ස පිතුපිතයරො අස්සු, අථායං මහාපථවී පරික්ඛයං

පරියාදානං  ච්යඡයය. තං කිස්ස යහතු? අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 
සංසායරො. පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං 

තණ්හාසංයයොජනානංසන්ධාවතංසංසරතං.එවංදීඝරත්තංයවො, භික්ඛයව, 

දුක්ඛං පච්චනුභූතංතිබ්බංපච්චනුභූතංබයසනංපච්චනුභූතං, කටසීවඩ්ඪිතා.

යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, අලයමව සබ්බසඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දිතුං, අලං

විරජ්ජිතුං, අලං විමුච්චිතු’’න්ති.දුතියං. 



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො අනමතග් සංයුත්තං 

129 

පටුන 

3. අස්සුසුත්තං 

126. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 

සංසායරො. පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං

තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං සංසරතං. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 

කතමං නු යඛො බහුතරං, යං වා යවො ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා සන්ධාවතං
සංසරතං අමනාපසම්පයයො ා මනාපවිප්පයයො ා කන්දන්තානං 

යරොදන්තානං [රුදන්තානං (සී.)] අස්සු පස්සන්නං [පස්සන්දං (ක. සී.), 

පසන්දං (සයා. කං.), පසන්නං (පී. ක.)] පග්ඝරිතං, යං වා චතූසු

මහාසමුද්යදසු උදක’’න්ති? ‘‘යථා යඛො මයං, භන්යත, භ වතා ධම්මං

යදසිතං ආජානාම, එතයදව, භන්යත, බහුතරං යං යනො ඉමිනා දීයඝන
අද්ධුනා සන්ධාවතං සංසරතං අමනාපසම්පයයො ා මනාපවිප්පයයො ා 

කන්දන්තානං යරොදන්තානං අස්සු පස්සන්නං පග්ඝරිතං, න ත්යවව චතූසු 

මහාසමුද්යදසුඋදක’’න්ති. 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛයව, සාධු යඛො යම තුම්යහ, භික්ඛයව, එවං ධම්මං

යදසිතං ආජානාථ. එතයදව, භික්ඛයව, බහුතරං යං යවො ඉමිනා දීයඝන 
අද්ධුනා සන්ධාවතං සංසරතං අමනාපසම්පයයො ා මනාපවිප්පයයො ා

කන්දන්තානං යරොදන්තානං අස්සු පස්සන්නං පග්ඝරිතං, න ත්යවව චතූසු

මහාසමුද්යදසු උදකං. දීඝරත්තං යවො, භික්ඛයව, මාතුමරණං පච්චනුභූතං; 
යතසං වා මාතුමරණං පච්චනුයභොන්තානං අමනාපසම්පයයො ා 

මනාපවිප්පයයො ාකන්දන්තානංයරොදන්තානංඅස්සුපස්සන්නංපග්ඝරිතං, 

නත්යවව චතූසුමහාසමුද්යදසුඋදකං.දීඝරත්තංයවො, භික්ඛයව, පිතුමරණං
පච්චනුභූතං …යප.… භාතුමරණං පච්චනුභූතං… භගිනිමරණං
පච්චනුභූතං… පුත්තමරණං පච්චනුභූතං… ධීතුමරණං පච්චනුභූතං…

ඤාතිබයසනං පච්චනුභූතං… යභො බයසනං පච්චනුභූතං. දීඝරත්තං යවො, 

භික්ඛයව, යරො බයසනං පච්චනුභූතං, යතසං යවො යරො බයසනං 
පච්චනුයභොන්තානං අමනාපසම්පයයො ා මනාපවිප්පයයො ා කන්දන්තානං

යරොදන්තානං අස්සු පස්සන්නං පග්ඝරිතං, න ත්යවව චතූසු මහාසමුද්යදසු

උදකං. තං කිස්ස යහතු? අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො …යප.…

යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, අලයමව සබ්බසඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දිතුං, අලං

විරජ්ජිතුං, අලංවිමුච්චිතු’’න්ති. තතියං. 

4. ඛීරසුත්තං 

127. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 
සංසායරො. පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං

තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං සංසරතං. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 

කතමං නු යඛො බහුතරං, යං වා යවො ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා සන්ධාවතං 

සංසරතංමාතුථඤ්ඤංපීතං, යංවාචතූසු මහාසමුද්යදසුඋදක’’න්ති? ‘‘යථා

යඛො මයං, භන්යත, භ වතා ධම්මං යදසිතං ආජානාම, එතයදව, භන්යත, 
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බහුතරංයංයනොඉමිනාදීයඝනඅද්ධුනාසන්ධාවතංසංසරතං මාතුථඤ්ඤං

පීතං, නත්යවවචතූසුමහාසමුද්යදසුඋදක’’න්ති. 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛයව, සාධු යඛො යම තුම්යහ, භික්ඛයව, එවං ධම්මං

යදසිතං ආජානාථ. එතයදව, භික්ඛයව, බහුතරං යං යවො ඉමිනා දීයඝන

අද්ධුනා සන්ධාවතං සංසරතං මාතුථඤ්ඤං පීතං, න ත්යවව චතූසු

මහාසමුද්යදසු උදකං. තං කිස්ස යහතු? අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 
සංසායරො…යප.…අලංවිමුච්චිතු’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. පබ්බතසුත්තං 

128. සාවත්ථියංවිහරති…යප.…ආරායම.අථයඛොඅඤ්ඤතයරොභික්ඛු 

යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං

එතදයවොච–‘‘කීවදීයඝොනුයඛො, භන්යත, කප්යපො’’ති? ‘‘දීයඝොයඛො, භික්ඛු, 

කප්යපො.යසොනසුකයරොසඞ්ඛාතුංඑත්තකානිවස්සානි ඉතිවා, එත්තකානි

වස්සසතානි ඉති වා, එත්තකානි වස්සසහස්සානි ඉති වා, එත්තකානි 
වස්සසතසහස්සානිඉතිවා’’ති. 

‘‘සක්කාපන, භන්යත, උපමංකාතු’’න්ති? ‘‘සක්කා, භික්ඛූ’’ති භ වා

අයවොච. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛු, මහායසයලො පබ්බයතො යයොජනං ආයායමන
යයොජනං විත්ථායරන යයොජනං උබ්යබයධන අච්ඡින්යනො අසුසියරො
එකග්ඝයනො. තයමනං පුරියසො වස්සසතස්ස වස්සසතස්ස අච්චයයන

කාසියකනවත්යථන සකිං සකිංපරිමජ්යජයය.ඛිප්පතරංයඛොයසො, භික්ඛු, 

මහායසයලො පබ්බයතො ඉමිනා උපක්කයමන පරික්ඛයං පරියාදානං

 ච්යඡයය, න ත්යවව කප්යපො. එවං දීයඝො, භික්ඛු, කප්යපො. එවං දීඝානං

යඛො, භික්ඛු, කප්පානං යනයකො කප්යපො සංසියතො, යනකං කප්පසතං

සංසිතං, යනකංකප්පසහස්සංසංසිතං, යනකං කප්පසතසහස්සංසංසිතං.තං

කිස්ස යහතු? අනමතග්ය ොයං, භික්ඛු, සංසායරො. පුබ්බා යකොටි…යප.…

යාවඤ්චිදං, භික්ඛු, අලයමව සබ්බසඞ්ඛායරසුනිබ්බින්දිතුං, අලං විරජ්ජිතුං, 
අලංවිමුච්චිතු’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. සාසපසුත්තං 

129. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන 

භ වා…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං

එතදයවොච – ‘‘කීවදීයඝො, නු යඛො, භන්යත, කප්යපො’’ති? ‘‘දීයඝො යඛො, 

භික්ඛු, කප්යපො. යසො න සුකයරො සඞ්ඛාතුං එත්තකානි වස්සානි ඉති
වා…යප.…එත්තකානිවස්සසතසහස්සානිඉතිවා’’ති. 

‘‘සක්කාපන, භන්යත, උපමංකාතු’’න්ති? ‘‘සක්කා, භික්ඛූ’’ති භ වා

අයවොච. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛු, ආයසංන රංයයොජනංආයායමනයයොජනං



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො අනමතග් සංයුත්තං 
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පටුන 

විත්ථායරන යයොජනං උබ්යබයධන, පුණ්ණං සාසපානං ගුළිකාබද්ධං 

[චූළිකාබද්ධං(සී. පී.)]. තයතොපුරියසොවස්සසතස්සවස්සසතස්සඅච්චයයන

එකයමකං සාසපං උද්ධයරයය. ඛිප්පතරං යඛො යසො, භික්ඛු මහාසාසපරාසි

ඉමිනාඋපක්කයමනපරික්ඛයං පරියාදානං ච්යඡයය, නත්යවවකප්යපො.

එවං දීයඝො යඛො, භික්ඛු, කප්යපො. එවං දීඝානං යඛො, භික්ඛු, කප්පානං

යනයකොකප්යපොසංසියතො, යනකංකප්පසතංසංසිතං, යනකං කප්පසහස්සං

සංසිතං, යනකං කප්පසතසහස්සං සංසිතං. තං කිස්ස යහතු? 

අනමතග්ය ොයං, භික්ඛු, සංසායරො …යප.…අලංවිමුච්චිතු’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. සාවකසුත්තං 

130. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන
භ වා…යප.…එකමන්තං නිසින්නායඛොයතභික්ඛූ භ වන්තංඑතදයවොචුං

– ‘‘කීවබහුකා නු යඛො, භන්යත, කප්පා අබ්භතීතා අතික්කන්තා’’ති? 

‘‘බහුකා යඛො, භික්ඛයව, කප්පා අබ්භතීතා අතික්කන්තා. යත න සුකරා

සඞ්ඛාතුං – ‘එත්තකා කප්පා ඉති වා, එත්තකානි කප්පසතානි ඉති වා, 

එත්තකානි කප්පසහස්සානි ඉති වා, එත්තකානි කප්පසතසහස්සානි ඉති
වා’’’ති. 

‘‘සක්කා පන, භන්යත, උපමං කාතු’’න්ති? ‘‘සක්කා, භික්ඛයව’’ති 

භ වා අයවොච. ‘‘ඉධස්සු, භික්ඛයව, චත්තායරො සාවකා වස්සසතායුකා
වස්සසතජීවියනො. යත දිවයස දිවයස කප්පසතසහස්සං කප්පසතසහස්සං

අනුස්සයරයයං.අනනුස්සරිතාව භික්ඛයව, යතහිකප්පාඅස්සු, අථයඛොයත
චත්තායරොසාවකාවස්සසතායුකාවස්සසතජීවියනො වස්සසතස්සඅච්චයයන

කාලං කයරයයං. එවං බහුකා යඛො, භික්ඛයව, කප්පා අබ්භතීතා 

අතික්කන්තා.යතනසුකරාසඞ්ඛාතුං–‘එත්තකාකප්පාඉතිවා, එත්තකානි 

කප්පසතානි ඉති වා, එත්තකානි කප්පසහස්සානි ඉති වා, එත්තකානි

කප්පසතසහස්සානි ඉතිවා’ති.තංකිස්සයහතු? අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 
සංසායරො…යප.…අලං විමුච්චිතු’’න්ති.සත්තමං. 

8.  ඞ් ාසුත්තං 

131. රාජ යහ විහරති යවළුවයන. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණො

යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. 
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යසො බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කීවබහුකානු

යඛො, යභො ය ොතම, කප්පා අබ්භතීතා අතික්කන්තා’’ති? ‘‘බහුකා යඛො, 

බ්රාහ්මණ, කප්පා අබ්භතීතා අතික්කන්තා. යත න සුකරා සඞ්ඛාතුං –

‘එත්තකා කප්පා ඉති වා, එත්තකානි කප්පසතානි ඉති වා, එත්තකානි 

කප්පසහස්සානිඉතිවා, එත්තකානිකප්පසතසහස්සානිඉතිවා’’’ති. 
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‘‘සක්කා පන, යභොය ොතම, උපමංකාතු’’න්ති? ‘‘සක්කා, බ්රාහ්මණා’’ති

භ වා අයවොච. ‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, යයතො චායං  ඞ් ා නදී පභවති

යත්ථචමහාසමුද්දං අප්යපති, යා එතස්මිං අන්තයරවාලිකාසානසුකරා 

සඞ්ඛාතුං – ‘එත්තකා වාලිකා ඉති වා, එත්තකානි වාලිකසතානි ඉති වා, 

එත්තකානි වාලිකසහස්සානි ඉති වා, එත්තකානි වාලිකසතසහස්සානි ඉති

වා’ති. තයතොබහුතරායඛො, බ්රාහ්මණ, කප්පාඅබ්භතීතාඅතික්කන්තා.යතන

සුකරාසඞ්ඛාතුං– ‘එත්තකාකප්පාඉති වා, එත්තකානිකප්පසතානිඉතිවා, 

එත්තකානි කප්පසහස්සානි ඉති වා, එත්තකානි කප්පසතසහස්සානි ඉති

වා’ති.තංකිස්ස යහතු? අනමතග්ය ොයං, බ්රාහ්මණ, සංසායරො.පුබ්බායකොටි
න පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං

සන්ධාවතං සංසරතං. එවං දීඝරත්තං යඛො, බ්රාහ්මණ, දුක්ඛං පච්චනුභූතං

තිබ්බං පච්චනුභූතං බයසනං පච්චනුභූතං, කටසී වඩ්ඪිතා. යාවඤ්චිදං, 

බ්රාහ්මණ, අලයමව සබ්බසඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දිතුං, අලං විරජ්ජිතුං, අලං
විමුච්චිතු’’න්ති. 

එවංවුත්යත, යසොබ්රාහ්මයණොභ වන්තංඑතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, 

යභො ය ොතම, අභික්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.… උපාසකං මං භවං
ය ොතයමොධායරතුඅජ්ජතග්ය  පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. දණ්ඩසුත්තං 

132. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 
සංසායරො. පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං

තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතංසංසරතං.යසයයථාපි, භික්ඛයව, දණ්යඩො

උපරියවහාසංඛිත්යතොසකිම්පිමූයලන නිපතති, සකිම්පිමජ්යඣනනිපතති, 

සකිම්පිඅන්යතනනිපතති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අවිජ්ජානීවරණා සත්තා
තණ්හාසංයයොජනා සන්ධාවන්තා සංසරන්තා සකිම්පි අස්මා යලොකා පරං

යලොකං  ච්ඡන්ති, සකිම්පි පරස්මා යලොකා ඉමං යලොකං ආ ච්ඡන්ති. තං

කිස්ස යහතු? අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො…යප.… අලං 
විමුච්චිතු’’න්ති.නවමං. 

10. පුග් ලසුත්තං 

133. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත. තත්ර 
යඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘භික්ඛයවො’’ති.‘‘භදන්යත’’තියතභික්ඛූ
භ වයතො පච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො…යප.… එකපුග් ලස්ස, 

භික්ඛයව, කප්පං සන්ධාවයතො සංසරයතො සියා එවං මහා අට්ඨිකඞ්කයලො 

අට්ඨිපුඤ්යජො අට්ඨිරාසි යථායං යවපුල්යලො පබ්බයතො, සයච සංහාරයකො

අස්ස, සම්භතඤ්ච න විනස්යසයය. තං කිස්ස යහතු? අනමතග්ය ොයං, 

භික්ඛයව, සංසායරො…යප.…අලංවිමුච්චිතු’’න්ති. 
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ඉදමයවොච භ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරං එතදයවොචසත්ථා– 

‘‘එකස්යසයකනකප්යපන, පුග් ලස්සට්ඨිසඤ්චයයො; 

සියාපබ්බතසයමොරාසි, ඉතිවුත්තංමයහසිනා. 

‘‘යසොයඛොපනායංඅක්ඛායතො, යවපුල්යලොපබ්බයතොමහා; 

උත්තයරොගිජ්ඣකූටස්ස, ම ධානංගිරිබ්බයජ. 

‘‘යයතොචඅරියසච්චානි, සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති; 

දුක්ඛංදුක්ඛසමුප්පාදං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමං; 

අරියංචට්ඨඞ්ගිකංමග් ං, දුක්ඛූපසම ාමිනං. 

‘‘සසත්තක්ඛත්තුංපරමං, සන්ධාවිත්වානපුග් යලො; 

දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති, සබ්බසංයයොජනක්ඛයා’’ති.දසමං; 

පඨයමොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 

තිණකට්ඨඤ්චපථවී, අස්සුඛීරඤ්චපබ්බතං; 

සාසපාසාවකා ඞ් ා, දණ්යඩොචපුග් යලනචාති. 

2. දුති වග්ය ො 

1. දුග් තසුත්තං 

134. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛු

ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො

පච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච – ‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො.
පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං 

තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං සංසරතං. යං, භික්ඛයව, පස්යසයයාථ
දුග් තං දුරූයපතං නිට්ඨයමත්ථ  න්තබ්බං – ‘අම්යහහිපි එවරූපං

පච්චනුභූතංඉමිනාදීයඝන අද්ධුනා’ති.තංකිස්සයහතු…යප.…යාවඤ්චිදං, 

භික්ඛයව, අලයමව සබ්බසඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දිතුං අලං විරජ්ජිතුං අලං
විමුච්චිතු’’න්ති.පඨමං. 

2. සුඛිතසුත්තං 

135. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 

සංසායරො…යප.… යං, භික්ඛයව, පස්යසයයාථ සුඛිතං සුසජ්ජිතං, 
නිට්ඨයමත්ථ  න්තබ්බං – ‘අම්යහහිපිඑවරූපං පච්චනුභූතංඉමිනා දීයඝන

අද්ධුනා’ති.තංකිස්සයහතු? අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො. පුබ්බා
යකොටිනපඤ්ඤායති…යප.…අලංවිමුච්චිතු’’න්ති.දුතියං. 
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3. තිංසමත්තසුත්තං 

136. රාජ යහ විහරති යවළුවයන. අථ යඛො තිංසමත්තා පායවයයකා 

[පායඨයයකා (කත්ථචි) විනයපිටයක මහාවග්ය  කථිනක්ඛන්ධයකපි] 
භික්ඛූසබ්යබආරඤ්ඤිකාසබ්යබපිණ්ඩපාතිකාසබ්යබ පංසුකූලිකාසබ්යබ

යතචීවරිකා සබ්යබ සසංයයොජනා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. අථ යඛො

භ වයතොඑතදයහොසි– ‘‘ඉයමයඛොතිංසමත්තාපායවයයකාභික්ඛූසබ්යබ
ආරඤ්ඤිකා සබ්යබ පිණ්ඩපාතිකා සබ්යබ පංසුකූලිකා සබ්යබ යතචීවරිකා
සබ්යබ සසංයයොජනා. යංනූනාහං ඉයමසං තථා ධම්මං යදයසයයං යථා
යනසං ඉමස්මිංයයව ආසයන අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තානි 

විමුච්යචයය’’න්ති. අථ යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති.
‘‘භදන්යත’’තියතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො. පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති 
අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං සංසරතං.

තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමං නු යඛො බහුතරං, යං වා යවො ඉමිනා
දීයඝන අද්ධුනා සන්ධාවතං සංසරතං සීසච්ඡින්නානං යලොහිතං පස්සන්නං

පග්ඝරිතං, යං වා චතූසු මහාසමුද්යදසු උදක’’න්ති? ‘‘යථා යඛො මයං, 

භන්යත, භ වතාධම්මංයදසිතංආජානාම, එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යං
යනොඉමිනාදීයඝනඅද්ධුනාසන්ධාවතංසංසරතංසීසච්ඡින්නානං යලොහිතං

පස්සන්නංපග්ඝරිතං, නත්යවවචතූසුමහාසමුද්යදසු උදක’’න්ති. 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛයව, සාධු යඛො යම තුම්යහ, භික්ඛයව, එවං ධම්මං

යදසිතං ආජානාථ. එතයදව, භික්ඛයව, බහුතරං, යං යවො ඉමිනා දීයඝන
අද්ධුනා සන්ධාවතං සංසරතං සීසච්ඡින්නානං යලොහිතං පස්සන්නං

පග්ඝරිතං, නත්යවවචතූසු මහාසමුද්යදසු උදකං.දීඝරත්තංයවො, භික්ඛයව, 

ගුන්නංසතං ය ොභූතානංසීසච්ඡින්නානංයලොහිතංපස්සන්නංපග්ඝරිතං, න

ත්යවව චතූසු මහාසමුද්යදසු උදකං. දීඝරත්තං යවො, භික්ඛයව, මහිංසානං 

[මහිසානං (සී.පී.)] සතංමහිංසභූතානංසීසච්ඡින්නානංයලොහිතංපස්සන්නං

පග්ඝරිතං …යප.… දීඝරත්තං යවො, භික්ඛයව, උරබ්භානං සතං
උරබ්භභූතානං…යප.… අජානං සතං අජභූතානං… මි ානං සතං
මි භූතානං… කුක්කුටානං සතං කුක්කුටභූතානං… සූකරානං සතං

සූකරභූතානං… දීඝරත්තං යවො, භික්ඛයව, යචොරා  ාමඝාතාති  යහත්වා 

සීසච්ඡින්නානං යලොහිතං පස්සන්නං පග්ඝරිතං. දීඝරත්තං යවො, භික්ඛයව, 
යචොරා පාරිපන්ථිකාති  යහත්වා සීසච්ඡින්නානං යලොහිතං පස්සන්නං

පග්ඝරිතං. දීඝරත්තං යවො, භික්ඛයව, යචොරා පාරදාරිකාති  යහත්වා

සීසච්ඡින්නානං යලොහිතං පස්සන්නං පග්ඝරිතං, න ත්යවව චතූසු

මහාසමුද්යදසු උදකං. තං කිස්ස යහතු? අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 
සංසායරො…යප.…අලංවිමුච්චිතු’’න්ති. 
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‘‘ඉදමයවොච භ වා. අත්තමනා යත භික්ඛූ භ වයතො භාසිතං 
අභිනන්දුන්ති. ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායන 

තිංසමත්තානං පායවයයකානං භික්ඛූනං අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තානි
විමුච්චිංසූ’’ති. තතියං. 

4. මාතුසුත්තං 

137. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 

සංසායරො…යප.… න යසො, භික්ඛයව, සත්යතො සුලභරූයපො යයො 

නමාතාභූතපුබ්යබො ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා. තං කිස්ස යහතු? 

අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො…යප.… අලං විමුච්චිතු’’න්ති.
චතුත්ථං. 

5. පිතුසුත්තං 

138. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 

සංසායරො…යප.… න යසො, භික්ඛයව, සත්යතො සුලභරූයපො යයො

නපිතාභූතපුබ්යබො …යප.…අලංවිමුච්චිතු’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. භාතුසුත්තං 

139. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘න යසො, භික්ඛයව, සත්යතො 
සුලභරූයපොයයොනභාතාභූතපුබ්යබො…යප.…අලංවිමුච්චිතු’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. භගිනිසුත්තං 

140. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘න යසො, භික්ඛයව, සත්යතො
සුලභරූයපො යයො නභගිනිභූතපුබ්යබො…යප.… අලං විමුච්චිතු’’න්ති. 
සත්තමං. 

8. පුත්තසුත්තං 

141. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘න යසො, භික්ඛයව, සත්යතො
සුලභරූයපොයයොනපුත්තභූතපුබ්යබො…යප.…අලංවිමුච්චිතු’’න්ති. අට්ඨමං. 

9. ධීතුසුත්තං 

142. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, 
සංසායරො. පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං

තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං සංසරතං. න යසො, භික්ඛයව, සත්යතො
සුලභරූයපො යයො න ධීතාභූතපුබ්යබො ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා. තං කිස්ස

යහතු? අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො. පුබ්බායකොටිනපඤ්ඤායති
අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං සංසරතං.

එවං දීඝරත්තං යවො, භික්ඛයව, දුක්ඛං පච්චනුභූතං තිබ්බං පච්චනුභූතං

බයසනං පච්චනුභූතං, කටසී වඩ්ඪිතා. යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, අලයමව 

සබ්බසඞ්ඛායරසුනිබ්බින්දිතුං, අලංවිරජ්ජිතුං, අලංවිමුච්චිතු’’න්ති. නවමං. 
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10. යවපුල්ලපබ්බතසුත්තං 

143. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත. තත්ර

යඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’තියතභික්ඛූ
භ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො. පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති 
අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං සංසරතං.

භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, ඉමස්සයවපුල්ලස්සපබ්බතස්ස‘පාචීනවංයසො’ත්යවව

සමඤ්ඤා උදපාදි. යතන යඛො පන, භික්ඛයව, සමයයන මනුස්සානං

‘තිවරා’ත්යවවසමඤ්ඤා උදපාදි.තිවරානං, භික්ඛයව, මනුස්සානංචත්තාරීස

වස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණං අයහොසි. තිවරා, භික්ඛයව, මනුස්සා

පාචීනවංසං පබ්බතං චතූයහන ආයරොහන්ති, චතූයහන ඔයරොහන්ති. යතන

යඛොපන, භික්ඛයව, සමයයනකකුසන්යධොභ වාඅරහං සම්මාසම්බුද්යධො

යලොයකඋප්පන්යනොයහොති.කකුසන්ධස්ස, භික්ඛයව, භ වයතොඅරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්සවිධුරසඤ්ජීවංනාමසාවකයු ංඅයහොසිඅග් ංභද්දයු ං.

පස්සථ, භික්ඛයව, සායචවිමස්සපබ්බතස්සසමඤ්ඤාඅන්තරහිතා, යතච

මනුස්සාකාලඞ්කතා, යසොචභ වාපරිනිබ්බුයතො.එවංඅනිච්චා, භික්ඛයව, 

සඞ්ඛාරා; එවං අද්ධුවා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා; එවං අනස්සාසිකා, භික්ඛයව, 

සඞ්ඛාරා.යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, අලයමවසබ්බසඞ්ඛායරසුනිබ්බින්දිතුං, අලං

විරජ්ජිතුං, අලංවිමුච්චිතුං. 

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, ඉමස්ස යවපුල්ලස්ස පබ්බතස්ස

‘වඞ්කයකො’ත්යවව සමඤ්ඤාඋදපාදි.යතන යඛොපන, භික්ඛයව, සමයයන

මනුස්සානං ‘යරොහිතස්සා’ත්යවව සමඤ්ඤා උදපාදි. යරොහිතස්සානං, 

භික්ඛයව, මනුස්සානං තිංසවස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණං අයහොසි. 

යරොහිතස්සා, භික්ඛයව, මනුස්සා වඞ්කකං පබ්බතං තීයහන ආයරොහන්ති, 

තීයහනඔයරොහන්ති. යතනයඛොපන, භික්ඛයව, සමයයනයකොණා මයනො
භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක උප්පන්යනො යහොති.

යකොණා මනස්ස, භික්ඛයව, භ වයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

භියයයොසුත්තරං නාම සාවකයු ං අයහොසි අග් ං භද්දයු ං. පස්සථ, 

භික්ඛයව, සායචවිමස්සපබ්බතස්ස සමඤ්ඤාඅන්තරහිතා, යතචමනුස්සා

කාලඞ්කතා, යසො ච භ වා පරිනිබ්බුයතො. එවං අනිච්චා, භික්ඛයව, 

සඞ්ඛාරා…යප.…අලංවිමුච්චිතුං. 

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, ඉමස්ස යවපුල්ලස්ස පබ්බතස්ස 

‘සුපස්යසො’ත්යවව [සුඵස්යසොත්යවව (සී.)] සමඤ්ඤා උදපාදි. යතන යඛො

පන, භික්ඛයව, සමයයනමනුස්සානං‘සුප්පියා’ත්යවව [අප්පියාත්යවව(සී.)] 

සමඤ්ඤා උදපාදි. සුප්පියානං, භික්ඛයව, මනුස්සානං වීසතිවස්සසහස්සානි

ආයුප්පමාණං අයහොසි. සුප්පියා, භික්ඛයව, මනුස්සා සුපස්සං පබ්බතං

ද්වීයහන ආයරොහන්ති, ද්වීයහන ඔයරොහන්ති. යතන යඛො පන, භික්ඛයව, 
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සමයයන කස්සයපො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක උප්පන්යනො

යහොති. කස්සපස්ස, භික්ඛයව, භ වයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

තිස්සභාරද්වාජං නාම සාවකයු ං අයහොසි අග් ං භද්දයු ං. පස්සථ, 

භික්ඛයව, සායචවිමස්සපබ්බතස්සසමඤ්ඤාඅන්තරහිතා, යතචමනුස්සා

කාලඞ්කතා, යසොචභ වාපරිනිබ්බුයතො.එවංඅනිච්චා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා; 

එවංඅද්ධුවා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා…යප.…අලං විමුච්චිතුං. 

‘‘එතරහි යඛො පන, භික්ඛයව, ඉමස්ස යවපුල්ලස්ස පබ්බතස්ස

‘යවපුල්යලො’ත්යවවසමඤ්ඤාඋදපාදි.එතරහියඛොපන, භික්ඛයව, ඉයමසං

මනුස්සානං ‘මා ධකා’ත්යවව සමඤ්ඤා උදපාදි. මා ධකානං, භික්ඛයව, 

මනුස්සානං අප්පකංආයුප්පමාණංපරිත්තංලහුකං [ලහුසං(සී.)]; යයො චිරං

ජීවති යසො වස්සසතං අප්පං වා භියයයො. මා ධකා, භික්ඛයව, මනුස්සා
යවපුල්ලං පබ්බතංමුහුත්යතනආයරොහන්තිමුහුත්යතනඔයරොහන්ති.එතරහි

යඛො පනාහං, භික්ඛයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක උප්පන්යනො.

මය්හං යඛො පන, භික්ඛයව, සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානං නාම සාවකයු ං

අග් ං භද්දයු ං. භවිස්සති, භික්ඛයව, යසො සමයයො යා අයඤ්යචවිමස්ස

පබ්බතස්ස සමඤ්ඤාඅන්තරධායිස්සති, ඉයම චමනුස්සාකාලංකරිස්සන්ති, 

අහඤ්ච පරිනිබ්බායිස්සාමි.එවංඅනිච්චා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා; එවංඅද්ධුවා, 

භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා; එවං අනස්සාසිකා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා. යාවඤ්චිදං, 

භික්ඛයව, අලයමව සබ්බසඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දිතුං, අලං විරජ්ජිතුං, අලං
විමුච්චිතු’’න්ති. 

ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘පාචීනවංයසොතිවරානං, යරොහිතස්සානවඞ්කයකො; 

සුප්පියානංසුපස්යසොති, මා ධානඤ්චයවපුල්යලො. 

‘‘අනිච්චා වතසඞ්ඛාරා, උප්පාදවයධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, යතසංවූපසයමොසුයඛො’’ති. දසමං; 

දුතියයොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 

දුග් තංසුඛිතඤ්යචව, තිංසමාතාපියතනච; 

භාතාභගිනීපුත්යතොච, ධීතායවපුල්ලපබ්බතං. 

අනමතග් සංයුත්තංසමත්තං. 
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5. කස්සපසංයුත්තං 

1. සන්තුට්ඨසුත්තං 

144. සාවත්ථියං විහරති…යප.…‘‘සන්තුට්ඨායං [සන්තුට්යඨොයං(සී.)], 

භික්ඛයව, කස්සයපො ඉතරීතයරන චීවයරන, ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියා ච

වණ්ණවාදී; න ච චීවරයහතු අයනසනං අප්පතිරූපං ආපජ්ජති; අලද්ධා ච

චීවරංනපරිතස්සති; ලද්ධාචචීවරංඅ ධියතො [අ ථියතො (සී.)] අමුච්ඡියතො
අනජ්ඣාපන්යනොආදීනවදස්සාවීනිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති’’. 

‘‘සන්තුට්ඨායං, භික්ඛයව, කස්සයපො ඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතන, 

ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී; න ච පිණ්ඩපාතයහතු

අයනසනං අප්පතිරූපං ආපජ්ජති; අලද්ධා ච පිණ්ඩපාතං න පරිතස්සති; 
ලද්ධාචපිණ්ඩපාතංඅ ධියතො අමුච්ඡියතොඅනජ්ඣාපන්යනොආදීනවදස්සාවී
නිස්සරණපඤ්යඤොපරිභුඤ්ජති. 

‘‘සන්තුට්ඨායං, භික්ඛයව, කස්සයපො ඉතරීතයරන යසනාසයනන, 

ඉතරීතරයසනාසනසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී; න ච යසනාසනයහතු

අයනසනං අප්පතිරූපං ආපජ්ජති; අලද්ධා ච යසනාසනං න පරිතස්සති; 
ලද්ධාචයසනාසනංඅ ධියතොඅමුච්ඡියතො අනජ්ඣාපන්යනොආදීනවදස්සාවී
නිස්සරණපඤ්යඤොපරිභුඤ්ජති. 

‘‘සන්තුට්ඨායං, භික්ඛයව, කස්සයපො ඉතරීතයරන 

ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන, 

ඉතරීතරගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී; න ච 

ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරයහතු අයනසනං අප්පතිරූපං ආපජ්ජති; 

අලද්ධා ච ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං න පරිතස්සති; ලද්ධා ච 
ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං අ ධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්ඣාපන්යනො
ආදීනවදස්සාවීනිස්සරණපඤ්යඤොපරිභුඤ්ජති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘සන්තුට්ඨා භවිස්සාම

ඉතරීතයරන චීවයරන, ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදියනො; න ච

චීවරයහතු අයනසනං අප්පතිරූපං ආපජ්ජිස්සාම; අලද්ධා ච චීවරං න ච

පරිතස්සිස්සාම; ලද්ධා ච චීවරං අ ධිතා අමුච්ඡිතා අනජ්ඣාපන්නා
ආදීනවදස්සාවියනො නිස්සරණපඤ්ඤා පරිභුඤ්ජිස්සාම’’’. (එවං සබ්බං 
කාතබ්බං). 

‘‘‘සන්තුට්ඨා භවිස්සාමඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතන…යප.…සන්තුට්ඨා
භවිස්සාම ඉතරීතයරන යසනාසයනන…යප.… සන්තුට්ඨා භවිස්සාම

ඉතරීතයරන ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන, 

ඉතරීතරගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරසන්තුට්ඨියාචවණ්ණවාදියනො; න
ච ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරයහතු අයනසනං අප්පතිරූපං
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ආපජ්ජිස්සාම අලද්ධා ච ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං න

පරිතස්සිස්සාම; ලද්ධා ච ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං අ ධිතා
අමුච්ඡිතා අනජ්ඣාපන්නා ආදීනවදස්සාවියනො නිස්සරණපඤ්ඤා

පරිභුඤ්ජිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බං. කස්සයපනවාහි

යවො, භික්ඛයව, ඔවදිස්සාමියයොවාපනස්ස [යයොවාපන (සී.), යයොවා(පී.)] 

කස්සපසදියසො, ඔවදියතහි ච පන යවො තථත්තාය පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති.
පඨමං. 

2. අයනොත්තප්පීසුත්තං 

145. එවංයමසුතං–එකංසමයංආයස්මාචමහාකස්සයපොආයස්මාච 
සාරිපුත්යතොබාරාණසියංවිහරන්තිඉසිපතයනමි දායය.අථ යඛො ආයස්මා
සාරිපුත්යතො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා

මහාකස්සයපො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා මහාකස්සයපන
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං

මහාකස්සපං එතදයවොච – ‘‘වුච්චති හිදං, ආවුයසො කස්සප, අනාතාපී
අයනොත්තප්පී අභබ්යබො සම්යබොධාය අභබ්යබො නිබ්බානාය අභබ්යබො

අනුත්තරස්ස යයො ක්යඛමස්සඅධි මාය; ආතාපීචයඛොඔත්තප්පී භබ්යබො 
සම්යබොධාය භබ්යබො නිබ්බානාය භබ්යබො අනුත්තරස්ස යයො ක්යඛමස්ස
අධි මායා’’ති. 

‘‘කිත්තාවතානුයඛො, ආවුයසො, අනාතාපීයහොතිඅයනොත්තප්පීඅභබ්යබො 
සම්යබොධායඅභබ්යබොනිබ්බානායඅභබ්යබොඅනුත්තරස්සයයො ක්යඛමස්ස

අධි මාය; කිත්තාවතා ච පනාවුයසො, ආතාපී යහොති ඔත්තප්පී භබ්යබො
සම්යබොධාය භබ්යබො නිබ්බානාය භබ්යබො අනුත්තරස්ස යයො ක්යඛමස්ස

අධි මායා’’ති? ‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු ‘අනුප්පන්නා යම පාපකා අකුසලා

ධම්මා උප්පජ්ජමානා අනත්ථාය සංවත්යතයය’න්ති න ආතප්පං කයරොති, 

‘උප්පන්නා යම පාපකා අකුසලා ධම්මා අප්පහීයමානා අනත්ථාය

සංවත්යතයය’න්ති න ආතප්පං කයරොති, ‘අනුප්පන්නා යම කුසලා

ධම්මානුප්පජ්ජමානා අනත්ථාය සංවත්යතයය’න්ති න ආතප්පං කයරොති, 

‘උප්පන්නායමකුසලාධම්මානිරුජ්ඣමානාඅනත්ථාය සංවත්යතයය’න්ති

න ආතප්පංකයරොති.එවංයඛො, ආවුයසො, අනාතාපී යහොති’’. 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, අයනොත්තප්පීයහොති? ඉධාවුයසො, භික්ඛු ‘අනුප්පන්නා
යමපාපකාඅකුසලාධම්මාඋප්පජ්ජමානාඅනත්ථායසංවත්යතය්යු’න්ති න

ඔත්තප්පති, ‘උප්පන්නා යම පාපකා අකුසලා ධම්මා අප්පහීයමානා

අනත්ථාය සංවත්යතයය’න්ති න ඔත්තප්පති, ‘අනුප්පන්නා යම කුසලා

ධම්මානුප්පජ්ජමානා අනත්ථාය සංවත්යතයය’න්ති න ඔත්තප්පති, 

‘උප්පන්නායමකුසලාධම්මා නිරුජ්ඣමානාඅනත්ථායසංවත්යතයය’න්ති

නඔත්තප්පති.එවං යඛො, ආවුයසො, අයනොත්තප්පීයහොති.එවංයඛො, ආවුයසො, 
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අනාතාපී අයනොත්තප්පී අභබ්යබො සම්යබොධාය අභබ්යබො නිබ්බානාය
අභබ්යබොඅනුත්තරස්ස යයො ක්යඛමස්සඅධි මාය. 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, ආතාපී යහොති? ඉධාවුයසො, භික්ඛු ‘අනුප්පන්නා යම 
පාපකා අකුසලා ධම්මා උප්පජ්ජමානා අනත්ථාය සංවත්යතයය’න්ති

ආතප්පං කයරොති, ‘උප්පන්නා යම පාපකා අකුසලා ධම්මා අප්පහීයමානා

අනත්ථාය සංවත්යතයය’න්ති ආතප්පං කයරොති, අනුප්පන්නා යම කුසලා

ධම්මා…යප.…ආතප්පංකයරොති.එවංයඛො, ආවුයසො, ආතාපීයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, ඔත්තප්පීයහොති? ඉධාවුයසො, භික්ඛු‘අනුප්පන්නා යම
පාපකා අකුසලා ධම්මා උප්පජ්ජමානා අනත්ථාය සංවත්යතයය’න්ති

ඔත්තප්පති, ‘උප්පන්නා යම පාපකා අකුසලා ධම්මා අප්පහීයමානා 

අනත්ථායසංවත්යතයය’න්තිඔත්තප්පති, ‘අනුප්පන්නා යමකුසලා ධම්මා 

අනුප්පජ්ජමානා අනත්ථාය සංවත්යතයය’න්ත්න්ත්ති ඔත්තප්පති, 

‘උප්පන්නා යමකුසලාධම්මානිරුජ්ඣමානාඅනත්ථායසංවත්යතයය’න්ති

ඔත්තප්පති.එවංයඛො, ආවුයසො, ඔත්තප්පීයහොති.එවංයඛො, ආවුයසො, ආතාපී
ඔත්තප්පී භබ්යබො සම්යබොධාය භබ්යබො නිබ්බානාය භබ්යබො අනුත්තරස්ස
යයො ක්යඛමස්සඅධි මායා’’ති.දුතියං. 

3. චන්දූපමසුත්තං 

146. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘චන්දූපමා, භික්ඛයව, කුලානි

උපසඞ්කමථ – අපකස්යසව කායං, අපකස්ස චිත්තං, නිච්චනවකාකුයලසු

අප්ප බ්භා [අප්ප බ්බා (ක.)]. යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොජරුදපානංවා 

ඔයලොයකයය පබ්බතවිසමං වා නදීවිදුග් ං වා – අපකස්යසව කායං, 

අපකස්සචිත්තං; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, චන්දූපමාකුලානිඋපසඞ්කමථ–

අපකස්යසවකායං, අපකස්ස චිත්තං, නිච්චනවකාකුයලසුඅප්ප බ්භා’’. 

‘‘කස්සයපො, භික්ඛයව, චන්දූපයමොකුලානිඋපසඞ්කමති–අපකස්යසව 

කායං, අපකස්ස චිත්තං, නිච්චනවයකො කුයලසු අප්ප බ්යභො. තං කිං

මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කථංරූයපොභික්ඛුඅරහතිකුලානිඋපසඞ්කමිතු’’න්ති? 

‘‘භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා භ වංයනත්තිකා භ වංපටිසරණා.

සාධු වත, භන්යත, භ වන්තංයයව පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො.
භ වයතොසුත්වාභික්ඛූධායරස්සන්තී’’ති. 

අථයඛො භ වාආකායසපාණිංචායලසි. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අයං

ආකායසපාණිනසජ්ජතින ය්හතිනබජ්ඣති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, 
යස්සකස්සචිභික්ඛුයනොකුලානිඋපසඞ්කමයතොකුයලසුචිත්තංනසජ්ජති

න  ය්හති න බජ්ඣති – ‘ලභන්තු ලාභකාමා, පුඤ්ඤකාමා කයරොන්තු

පුඤ්ඤානී’ති; යථාසයකන ලායභන අත්තමයනො යහොති සුමයනො, එවං



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො කස්සපසංයුත්තං 
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පටුන 

පයරසං ලායභන අත්තමයනො යහොති සුමයනො; එවරූයපො යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුඅරහතිකුලානිඋපසඞ්කමිතුං. 

‘‘කස්සපස්ස, භික්ඛයව, කුලානි උපසඞ්කමයතො කුයලසු චිත්තං න 

සජ්ජති න  ය්හති න බජ්ඣති – ‘ලභන්තු ලාභකාමා, පුඤ්ඤකාමා

කයරොන්තු පුඤ්ඤානී’ති; යථාසයකනලායභනඅත්තමයනොයහොතිසුමයනො; 
එවංපයරසංලායභනඅත්තමයනොයහොති සුමයනො. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කථංරූපස්ස භික්ඛුයනො අපරිසුද්ධා

ධම්මයදසනා යහොති, කථංරූපස්ස භික්ඛුයනො පරිසුද්ධා ධම්මයදසනා

යහොතී’’ති? ‘‘භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා භ වංයනත්තිකා

භ වංපටිසරණා. සාධු වත, භන්යත, භ වන්තංයයව පටිභාතු එතස්ස

භාසිතස්ස අත්යථො. භ වයතො සුත්වා භික්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, 

භික්ඛයව, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභ වයතො පච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘යයොහියකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංචිත්යතොපයරසංධම්මංයදයසති – 

‘අයහොවතයමධම්මංසුයණයයං, සුත්වාචපනධම්මංපසීයදයයං, පසන්නා

ච යමපසන්නාකාරං කයරයය’න්ති; එවරූපස්ස යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
අපරිසුද්ධාධම්මයදසනායහොති. 

‘‘යයොචයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංචිත්යතොපයරසංධම්මංයදයසති– 

‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො

ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහීති [විඤ්ඤූහි (?)]. අයහො, 

වතයමධම්මංසුයණයයං, සුත්වාචපනධම්මංආජායනයයං, ආජානිත්වාච
පන තථත්තාය පටිපජ්යජයය’න්ති. ඉති ධම්මසුධම්මතං පටිච්ච පයරසං

ධම්මං යදයසති, කාරුඤ්ඤං පටිච්ච අනුද්දයං [අනුදයං (බහූසු)
ද්විත්තකාරණං පන  යවසිතබ්බං] පටිච්ච අනුකම්පං උපාදාය පයරසං

ධම්මං යදයසති. එවරූපස්ස යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පරිසුද්ධා
ධම්මයදසනායහොති. 

‘‘කස්සයපො, භික්ඛයව, එවංචිත්යතො පයරසං ධම්මං යදයසති – 

‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො

ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහීති. අයහො, වත යමධම්මං 

සුයණයයං, සුත්වාචපනධම්මංආජායනයයං, ආජානිත්වාචපනතථත්තාය 

පටිපජ්යජයය’න්ති. ඉති ධම්මසුධම්මතං පටිච්ච පයරසං ධම්මං යදයසති, 
කාරුඤ්ඤං පටිච්ච අනුද්දයං පටිච්ච අනුකම්පං උපාදාය පයරසං ධම්මං

යදයසති. කස්සයපන වා හි යවො, භික්ඛයව, ඔවදිස්සාමි යයො වා පනස්ස

කස්සපසදියසො, ඔවදියතහි ච පන යවො තථත්තාය පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති.
තතියං. 
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4. කුලූපකසුත්තං 

147. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 

කථංරූයපොභික්ඛු අරහතිකුලූපයකො යහොතුං, කථංරූයපො භික්ඛුන අරහති 

කුලූපයකොයහොතු’’න්ති? භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.…භ වා
එතදයවොච– 

‘‘යයො හියකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංචිත්යතො කුලානිඋපසඞ්කමති–

‘යදන්තුයයව යම, මා නාදංසු; බහුකඤ්යඤව යම යදන්තු, මා යථොකං; 

පණීතඤ්යඤවයමයදන්තු, මාලූඛං; සීඝඤ්යඤවයමයදන්තු, මා දන්ධං; 

සක්කච්චඤ්යඤව යම යදන්තු, මා අසක්කච්ච’න්ති. තස්ස යච, භික්ඛයව, 

භික්ඛුයනො එවංචිත්තස්ස කුලානි උපසඞ්කමයතො න යදන්ති, යතන භික්ඛු

සන්දීයති; යසො තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවදයති. යථොකං

යදන්ති, යනොබහුකං…යප.…ලූඛංයදන්ති, යනොපණීතං… දන්ධංයදන්ති, 

යනො සීඝං, යතන භික්ඛු සන්දීයති; යසො තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං

පටිසංයවදයති.අසක්කච්චංයදන්ති, යනො සක්කච්චං; යතනභික්ඛුසන්දීයති; 

යසො තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවදයති. එවරූයපො යඛො, 

භික්ඛයව, භික්ඛුනඅරහතිකූලූපයකොයහොතුං. 

‘‘යයොචයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංචිත්යතොකුලානිඋපසඞ්කමති– ‘තං

කුයතත්ථලබ්භාපරකුයලසු–යදන්තුයයවයම, මානාදංසු; බහුකඤ්යඤව

යමයදන්තු, මායථොකං; පණීතඤ්යඤවයමයදන්තු, මාලූඛං; දීඝඤ්යඤව

යමයදන්තු, මාදන්ධං; සක්කච්චඤ්යඤවයමයදන්තු, මාඅසක්කච්ච’න්ති.

තස්ස යච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො එවංචිත්තස්ස කුලානි උපසඞ්කමයතො න

යදන්ති; යතනභික්ඛුනසන්දීයති; යසොන තයතොනිදානංදුක්ඛංයදොමනස්සං 

පටිසංයවදයති.යථොකංයදන්ති, යනො බහුකං; යතනභික්ඛුනසන්දීයති; යසො

න තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවදයති. ලූඛං යදන්ති, යනො

පණීතං; යතනභික්ඛුනසන්දීයති; යසොනතයතොනිදානංදුක්ඛං යදොමනස්සං

පටිසංයවදයති.දන්ධංයදන්ති, යනොසීඝං; යතනභික්ඛුනසන්දීයති; යසොන 

තයතොනිදානංදුක්ඛංයදොමනස්සංපටිසංයවදයති.අසක්කච්චංයදන්ති, යනො

සක්කච්චං; යතන භික්ඛු න සන්දීයති; යසො න තයතොනිදානං දුක්ඛං

යදොමනස්සං පටිසංයවදයති. එවරූයපො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරහති
කුලූපයකොයහොතුං. 

‘‘කස්සයපො, භික්ඛයව, එවංචිත්යතො කුලානි උපසඞ්කමති – ‘තං 

කුයතත්ථලබ්භාපරකුයලසු–යදන්තුයයවයම, මානාදංසු; බහුකඤ්යඤව

යමයදන්තු, මා යථොකං; පණීතඤ්යඤවයමයදන්තු, මාලූඛං; සීඝඤ්යඤව

යමයදන්තු, මාදන්ධං; සක්කච්චඤ්යඤවයමයදන්තු, මාඅසක්කච්ච’න්ති.

තස්ස යච, භික්ඛයව, කස්සපස්ස එවංචිත්තස්සකුලානි උපසඞ්කමයතො න

යදන්ති; යතන කස්සයපො න සන්දීයති; යසො න තයතොනිදානං දුක්ඛං
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යදොමනස්සංපටිසංයවදයති.යථොකංයදන්ති, යනොබහුකං; යතනකස්සයපො

න සන්දීයති; යසොනතයතොනිදානංදුක්ඛංයදොමනස්සංපටිසංයවදයති.ලූඛං

යදන්ති, යනොපණීතං; යතනකස්සයපොනසන්දීයති; යසොනතයතොනිදානං

දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවදයති. දන්ධං යදන්ති, යනො සීඝං; යතන

කස්සයපො න සන්දීයති; යසො න තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං

පටිසංයවදයති. අසක්කච්චං යදන්ති, යනො සක්කච්චං; යතන කස්සයපො න

සන්දීයති; යසො න තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවදයති.

කස්සයපනවාහියවො, භික්ඛයව, ඔවදිස්සාමියයොවාපනස්සකස්සපසදියසො. 
ඔවදියතහිචපනයවොතථත්තායපටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. ජිණ්ණසුත්තං 

148. එවං යම සුතං…යප.… රාජ යහ යවළුවයන. අථ යඛො ආයස්මා

මහාකස්සයපො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං

මහාකස්සපංභ වාඑතදයවොච–‘‘ජිණ්යණොසිදානිත්වං, කස්සප,  රුකානි

ච යතඉමානිසාණානිපංසුකූලානිනිබ්බසනානි.තස්මාතිහත්වං, කස්සප, 

 හපතානි [ හපතිකානි (සී.)] යචව චීවරානි ධායරහි, නිමන්තනානි ච

භුඤ්ජාහි, මමචසන්තියකවිහරාහී’’ති. 

‘‘අහංයඛො, භන්යත, දීඝරත්තංආරඤ්ඤියකොයචවආරඤ්ඤිකත්තස්ස

ච වණ්ණවාදී, පිණ්ඩපාතියකො යචව පිණ්ඩපාතිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, 

පංසුකූලියකො යචව පංසුකූලිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, යතචීවරියකො යචව

යතචීවරිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, අප්පිච්යඡො යචව අප්පිච්ඡතාය ච

වණ්ණවාදී, සන්තුට්යඨොයචවසන්තුට්ඨියාච වණ්ණවාදී, පවිවිත්යතොයචව

පවියවකස්ස ච වණ්ණවාදී, අසංසට්යඨො යචව අසංසග් ස්ස ච වණ්ණවාදී, 

ආරද්ධවීරියයොයචවවීරියාරම්භස්ස [වීරියාරබ්භස්ස (ක.)] චවණ්ණවාදී’’ති. 

‘‘කිං [කං(ක.)] පනත්වං, කස්සප, අත්ථවසංසම්පස්සමායනොදීඝරත්තං

ආරඤ්ඤියකො යචව ආරඤ්ඤිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, පිණ්ඩපාතියකො
යචව…යප.… පංසුකූලියකො යචව… යතචීවරියකො යචව… අප්පිච්යඡො
යචව… සන්තුට්යඨො යචව… පවිවිත්යතො යචව… අසංසට්යඨො යචව…

ආරද්ධවීරියයොයචවවීරියාරම්භස්ස චවණ්ණවාදී’’ති? 

‘‘ද්යව ඛ්වාහං, භන්යත, අත්ථවයස සම්පස්සමායනො දීඝරත්තං

ආරඤ්ඤියකො යචව ආරඤ්ඤිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, පිණ්ඩපාතියකො 

යචව…යප.… පංසුකූලියකො යචව… යතචීවරියකො යචව… අප්පිච්යඡො
යචව… සන්තුට්යඨො යචව… පවිවිත්යතො යචව… අසංසට්යඨො යචව… 
ආරද්ධවීරියයො යචව වීරියාරම්භස්ස ච වණ්ණවාදී. අත්තයනො ච

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං සම්පස්සමායනො, පච්ඡිමඤ්චජනතංඅනුකම්පමායනො–

‘අප්යපවනාමපච්ඡිමාජනතා දිට්ඨානු තිංආපජ්යජයයං’ [ආපජ්යජයය(සී.



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො කස්සපසංයුත්තං 
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සයා. කං.)]. ‘යය කිර යත අයහසුං බුද්ධානුබුද්ධසාවකා යත දීඝරත්තං
ආරඤ්ඤිකා යචව අයහසුං ආරඤ්ඤිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදියනො…යප.…

පිණ්ඩපාතිකා යචව අයහසුං …යප.… පංසුකූලිකා යචව අයහසුං…
යතචීවරිකා යචව අයහසුං… අප්පිච්ඡා යචව අයහසුං… සන්තුට්ඨා යචව
අයහසුං… පවිවිත්තා යචව අයහසුං… අසංසට්ඨා යචව අයහසුං… 
ආරද්ධවීරියා යචව අයහසුං වීරියාරම්භස්ස ච වණ්ණවාදියනො’ති. යත

තථත්තාය පටිපජ්ජිස්සන්ති, යතසංතංභවිස්සතිදීඝරත්තංහිතායසුඛාය. 

‘‘ඉයම ඛ්වාහං, භන්යත, ද්යව අත්ථවයස සම්පස්සමායනො දීඝරත්තං 

ආරඤ්ඤියකො යචව ආරඤ්ඤිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, පිණ්ඩපාතියකො
යචව…යප.… පංසුකූලියකො යචව… යතචීවරියකො යචව… අප්පිච්යඡො
යචව… සන්තුට්යඨො යචව… පවිවිත්යතො යචව… අසංසට්යඨො යචව…
ආරද්ධවීරියයොයචවවීරියාරම්භස්සචවණ්ණවාදී’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, කස්සප. බහුජනහිතාය කිර ත්වං, කස්සප, පටිපන්යනො 
බහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යදවමනුස්සානං. 

තස්මාතිහත්වං, කස්සප, සාණානියචවපංසුකූලානිධායරහිනිබ්බසනානි, 

පිණ්ඩායච චරාහි, අරඤ්යඤචවිහරාහී’’ති.පඤ්චමං. 

6. ඔවාදසුත්තං 

149. රාජ යහ යවළුවයන. අථ යඛො ආයස්මා මහාකස්සයපො යයන

භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං මහාකස්සපං භ වා

එතදයවොච – ‘‘ඔවද, කස්සප, භික්ඛූ; කයරොහි, කස්සප, භික්ඛූනං ධම්මිං

කථං.අහංවා, කස්සප, භික්ඛූ ඔවයදයයංත්වංවා; අහංවාභික්ඛූනංධම්මිං
කථංකයරයයංත්වංවා’’ති. 

‘‘දුබ්බචා යඛො, භන්යත, එතරහි භික්ඛූ, යදොවචස්සකරයණහි ධම්යමහි

සමන්නා තා, අක්ඛමා, අප්පදක්ඛිණග් ාහියනො අනුසාසනිං. ඉධාහං, 

භන්යත, අද්දසං භණ්ඩඤ්ච [භණ්ඩුඤ්ච (සී.)] නාම භික්ඛුං ආනන්දස්ස

සද්ධිවිහාරිං අභිජිකඤ්ච [ආභිඤ්ජිකඤ්ච (සී. ක.), ආභිජ්ජිකඤ්ච (සයා.
කං.)] නාම භික්ඛුං අනුරුද්ධස්ස සද්ධිවිහාරිං අඤ්ඤමඤ්ඤං සුයතන

අච්චාවදන්යත – ‘එහි, භික්ඛු, යකො බහුතරං භාසිස්සති, යකො සුන්දරතරං

භාසිස්සති, යකොචිරතරංභාසිස්සතී’’’ති. 

අථ යඛොභ වාඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංආමන්යතසි– ‘‘එහිත්වං, භික්ඛු, මම
වචයනන භණ්ඩඤ්ච භික්ඛුං ආනන්දස්ස සද්ධිවිහාරිං අභිජිකඤ්ච භික්ඛුං
අනුරුද්ධස්ස සද්ධිවිහාරිං ආමන්යතහි – ‘සත්ථා ආයස්මන්යත 

ආමන්යතතී’’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයසොභික්ඛුභ වයතොපටිස්සුත්වා
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යයනයත භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත භික්ඛූ එතදයවොච – 

‘‘සත්ථාආයස්මන්යතආමන්යතතී’’ති. 

‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ තස්ස භික්ඛුයනො පටිස්සුත්වා යයන 

භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදිංසු. එකමන්තංනිසින්යනයඛොයතභික්ඛූභ වාඑතදයවොච

–‘‘සච්චංකිරතුම්යහ, භික්ඛයව, අඤ්ඤමඤ්ඤංසුයතනඅච්චාවදථ–‘එහි, 

භික්ඛු, යකොබහුතරංභාසිස්සති, යකොසුන්දරතරං භාසිස්සති, යකොචිරතරං

භාසිස්සතී’’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.‘‘කිංනුයඛොයමතුම්යහ, භික්ඛයව, එවං

ධම්මංයදසිතංආජානාථ– ‘එථතුම්යහ, භික්ඛයව, අඤ්ඤමඤ්ඤංසුයතන 

අච්චාවදථ – එහි, භික්ඛු, යකො බහුතරං භාසිස්සති, යකො සුන්දරතරං

භාසිස්සති, යකො චිරතරං භාසිස්සතී’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යනො

යචකිරයම තුම්යහ, භික්ඛයව, එවංධම්මංයදසිතංආජානාථ, අථකිංචරහි

තුම්යහ, යමොඝපුරිසා, කිං ජානන්තා කිං පස්සන්තා එවං ස්වාක්ඛායත

ධම්මවිනයය පබ්බජිතා සමානා අඤ්ඤමඤ්ඤං සුයතන අච්චාවදථ – ‘එහි, 

භික්ඛු, යකොබහුතරංභාසිස්සති, යකොසුන්දරතරංභාසිස්සති, යකොචිරතරං
භාසිස්සතී’’’ති. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ භ වයතො පායදසු සිරසා නිපතිත්වා භ වන්තං 

එතදයවොචුං – ‘‘අච්චයයොයනො, භන්යත, අච්ච මා, යථාබායලයථාමූළ්යහ

යථාඅකුසයල [යථා බායල යථා මූළ්යහ යථා අකුසයල (පී.), යථාබාලං

යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං (?)], යය මයං එවං ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය

පබ්බජිතාසමානාඅඤ්ඤමඤ්ඤං සුයතනඅච්චාවදිම්හ–‘එහි, භික්ඛු, යකො

බහුතරංභාසිස්සති, යකොසුන්දරතරංභාසිස්සති, යකොචිරතරංභාසිස්සතී’ති.

යතසං යනො, භන්යත, භ වා අච්චයං අච්චයයතො පටිග් ණ්හාතු ආයතිං
සංවරායා’’ති. 

‘‘තග්ඝ තුම්යහ, භික්ඛයව, අච්චයයො අච්ච මා යථාබායල යථාමූළ්යහ 

යථාඅකුසයල, යයතුම්යහඑවංස්වාක්ඛායතධම්මවිනයයපබ්බජිතාසමානා

අඤ්ඤමඤ්ඤං සුයතනඅච්චාවදිත්ථ–‘එහි, භික්ඛු, යකොබහුතරංභාසිස්සති, 

යකො සුන්දරතරං භාසිස්සති, යකො චිරතරං භාසිස්සතී’ති. යයතො ච යඛො 

තුම්යහ, භික්ඛයව, අච්චයංඅච්චයයතොදිස්වායථාධම්මංපටිකයරොථ, තංයවො

මයං [මයං අච්චයං (සී.)] පටිග් ණ්හාම. වුද්ධි යහසා, භික්ඛයව, අරියස්ස
විනයය යයො අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා යථාධම්මං පටිකයරොති ආයතිඤ්ච
සංවරං ආපජ්ජතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියඔවාදසුත්තං 

150. රාජ යහවිහරතියවළුවයන [සාවත්ථි, තත්ර-එතදයවොච (සී.)]. අථ
යඛො ආයස්මා මහාකස්සයපො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි…යප.… 

එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං මහාකස්සපං භ වා එතදයවොච –
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‘‘ඔවද, කස්සප, භික්ඛූ; කයරොහි, කස්සප, භික්ඛූනං ධම්මිංකථං. අහං වා, 

කස්සප, භික්ඛූඔවයදයයංත්වංවා; අහංවාභික්ඛූනංධම්මිංකථං කයරයයං
ත්වංවා’’ති. 

‘‘දුබ්බචා යඛො, භන්යත, එතරහි භික්ඛූ, යදොවචස්සකරයණහි ධම්යමහි 

සමන්නා තා අක්ඛමා අප්පදක්ඛිණග් ාහියනො අනුසාසනිං. යස්ස කස්සචි, 

භන්යත, සද්ධා නත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු, හිරී [හිරි (සබ්බත්ථ)] නත්ථි

කුසයලසු ධම්යමසු, ඔත්තප්පං නත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු, වීරියං නත්ථි 

කුසයලසුධම්යමසු, පඤ්ඤානත්ථිකුසයලසුධම්යමසු, තස්සයා රත්තිවා

දිවයසො වා ආ ච්ඡති [ආ ච්ඡන්ති (සී.)], හානියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු

ධම්යමසු, යනොවුද්ධි. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, කාළපක්යඛ චන්දස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා

ආ ච්ඡති, හායයතවවණ්යණන, හායතිමණ්ඩයලන, හායතිආභාය, හායති

ආයරොහපරිණායහන. එවයමව යඛො, භන්යත, යස්ස කස්සචි සද්ධා නත්ථි

කුසයලසු ධම්යමසු…යප.… හිරී නත්ථි… ඔත්තප්පං නත්ථි … වීරියං
නත්ථි…පඤ්ඤානත්ථි…කුසයලසු ධම්යමසුතස්සයාරත්තිවාදිවයසොවා

ආ ච්ඡති, හානියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසු ධම්යමසු, යනොවුද්ධි. 

‘‘‘අස්සද්යධො පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, පරිහානයමතං; ‘අහිරියකො 

පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, පරිහානයමතං; ‘අයනොත්තප්පී

පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, පරිහානයමතං; ‘කුසීයතො පුරිසපුග් යලො’ති, 

භන්යත, පරිහානයමතං; ‘දුප්පඤ්යඤො පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, 

පරිහානයමතං; ‘යකොධයනො පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, පරිහානයමතං; 

‘උපනාහී පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, පරිහානයමතං; ‘න සන්ති භික්ඛූ

ඔවාදකා’ති, භන්යත, පරිහානයමතං. 

‘‘යස්ස කස්සචි, භන්යත, සද්ධා අත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු, හිරී අත්ථි

කුසයලසු ධම්යමසු, ඔත්තප්පං අත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු, වීරියං අත්ථි 

කුසයලසුධම්යමසු, පඤ්ඤා අත්ථිකුසයලසුධම්යමසු, තස්සයා රත්තිවා

දිවයසො වා ආ ච්ඡති, වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු, යනො
පරිහානි. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, ජුණ්හපක්යඛචන්දස්සයාරත්තිවා දිවයසොවා

ආ ච්ඡති, වඩ්ඪයතව වණ්යණන, වඩ්ඪති මණ්ඩයලන, වඩ්ඪති ආභාය, 

වඩ්ඪතිආයරොහපරිණායහන. එවයමව යඛො, භන්යත, යස්ස කස්සචි සද්ධා
අත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු… හිරී අත්ථි…යප.… ඔත්තප්පං අත්ථි… වීරියං
අත්ථි… පඤ්ඤා අත්ථිකුසයලසු ධම්යමසු තස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා 

ආ ච්ඡති, වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසු, යනොපරිහානි. 
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පටුන 

‘‘‘සද්යධො පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, අපරිහානයමතං; ‘හිරිමා 

පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, අපරිහානයමතං; ‘ඔත්තප්පී පුරිසපුග් යලො’ති, 

භන්යත, අපරිහානයමතං; ‘ආරද්ධවීරියයො පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, 

අපරිහානයමතං; ‘පඤ්ඤවා පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, අපරිහානයමතං; 

‘අක්යකොධයනො පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, අපරිහානයමතං; ‘අනුපනාහී

පුරිසපුග් යලො’ති, භන්යත, අපරිහානයමතං; ‘සන්ති භික්ඛූ ඔවාදකා’ති, 

භන්යත, අපරිහානයමත’’න්ති. 

‘‘සාධු සාධු, කස්සප. යස්ස කස්සචි, කස්සප, සද්ධා නත්ථි කුසයලසු
ධම්යමසු…යප.…හිරී නත්ථි…ඔත්තප්පංනත්ථි…වීරියං නත්ථි…පඤ්ඤා 

නත්ථිකුසයලසුධම්යමසුතස්සයාරත්තිවාදිවයසොවාආ ච්ඡති, හානියයව

පාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසු, යනොවුද්ධි. 

‘‘යසයයථාපි, කස්සප, කාළපක්යඛ චන්දස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා

ආ ච්ඡති, හායයතව වණ්යණන…යප.… හායති ආයරොහපරිණායහන.

එවයමව යඛො, කස්සප, යස්ස කස්සචි සද්ධා නත්ථි කුසයලසු
ධම්යමසු…යප.…හිරීනත්ථි…ඔත්තප්පංනත්ථි… වීරියංනත්ථි…පඤ්ඤා

නත්ථිකුසයලසුධම්යමසුතස්සයාරත්තිවාදිවයසොවා ආ ච්ඡති, හානියයව

පාටිකඞ්ඛාකුසයලසු ධම්යමසු, යනො වුද්ධි. ‘අස්සද්යධො පුරිසපුග් යලො’ති, 

කස්සප, පරිහානයමතං; අහිරියකො…යප.… අයනොත්තප්පී… කුසීයතො…

දුප්පඤ්යඤො… යකොධයනො… ‘උපනාහී පුරිසපුග් යලො’ති, කස්සප, 

පරිහානයමතං; ‘නසන්තිභික්ඛූඔවාදකා’ති, කස්සප, පරිහානයමතං. 

‘‘යස්සකස්සචි, කස්සප, සද්ධාඅත්ථිකුසයලසුධම්යමසු…යප.… හිරී
අත්ථි… ඔත්තප්පං අත්ථි… වීරියං අත්ථි… පඤ්ඤා අත්ථි කුසයලසු

ධම්යමසු තස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති, වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා

කුසයලසුධම්යමසු, යනො පරිහානි. 

‘‘යසයයථාපි, කස්සප, ජුණ්හපක්යඛචන්දස්සයා රත්තිවා දිවයසො වා

ආ ච්ඡති, වඩ්ඪයතව වණ්යණන, වඩ්ඪති මණ්ඩයලන, වඩ්ඪති ආභාය, 

වඩ්ඪතිආයරොහපරිණායහන. එවයමව යඛො, කස්සප, යස්ස කස්සචි සද්ධා 
අත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු හිරී අත්ථි… ඔත්තප්පං අත්ථි… වීරියං අත්ථි…

පඤ්ඤා අත්ථිකුසයලසුධම්යමසුතස්සයාරත්තිවාදිවයසොවාආ ච්ඡති, 

වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසු, යනොපරිහානි. 

‘‘‘සද්යධො පුරිසපුග් යලො’ති, කස්සප, අපරිහානයමතං; හිරිමා…යප.… 
ඔත්තප්පී… ආරද්ධවීරියයො… පඤ්ඤවා… අක්යකොධයනො… ‘අනුපනාහී

පුරිසපුග් යලො’ති, කස්සප, අපරිහානයමතං; ‘සන්ති භික්ඛූ ඔවාදකා’ති, 

කස්සප, අපරිහානයමත’’න්ති. සත්තමං. 
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8. තතියඔවාදසුත්තං 

151. රාජ යහ කලන්දකනිවායප [සාවත්ථි, ආරායම (සී.)]. අථ යඛො

ආයස්මා මහාකස්සයපො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො

ආයස්මන්තං මහාකස්සපං භ වා එතදයවොච – ‘‘ඔවද, කස්සප, භික්ඛූ; 

කයරොහි, කස්සප, භික්ඛූනං ධම්මිං කථං. අහං වා, කස්සප, භික්ඛූනං

ඔවයදයයංත්වංවා; අහංවාභික්ඛූනංධම්මිංකථංකයරයයංත්වං වා’’ති. 

‘‘දුබ්බචා යඛො, භන්යත, එතරහි භික්ඛූ, යදොවචස්සකරයණහි ධම්යමහි 

සමන්නා තා, අක්ඛමා, අප්පදක්ඛිණග් ාහියනොඅනුසාසනී’’න්ති. ‘‘තථාහි

පන, කස්සප, පුබ්යබ යථරා භික්ඛූ ආරඤ්ඤිකා යචව අයහසුං

ආරඤ්ඤිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදියනො, පිණ්ඩපාතිකා යචව අයහසුං

පිණ්ඩපාතිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදියනො, පංසුකූලිකා යචව අයහසුං

පංසුකූලිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදියනො, යතචීවරිකා යචව අයහසුං 

යතචීවරිකත්තස්සචවණ්ණවාදියනො, අප්පිච්ඡායචවඅයහසුංඅප්පිච්ඡතායච 

වණ්ණවාදියනො, සන්තුට්ඨා යචව අයහසුං සන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදියනො, 

පවිවිත්තා යචව අයහසුං පවියවකස්ස ච වණ්ණවාදියනො, අසංසට්ඨා යචව

අයහසුං අසංසග් ස්ස ච වණ්ණවාදියනො, ආරද්ධවීරියා යචව අයහසුං 
වීරියාරම්භස්සචවණ්ණවාදියනො. 

‘‘තත්ර යයො යහොති භික්ඛු ආරඤ්ඤියකො යචව ආරඤ්ඤිකත්තස්ස ච 

වණ්ණවාදී, පිණ්ඩපාතියකො යචව පිණ්ඩපාතිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, 

පංසුකූලියකො යචව පංසුකූලිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, යතචීවරියකො යචව

යතචීවරිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, අප්පිච්යඡො යචව අප්පිච්ඡතාය ච

වණ්ණවාදී, සන්තුට්යඨොයචවසන්තුට්ඨියාච වණ්ණවාදී, පවිවිත්යතොයචව

පවියවකස්ස ච වණ්ණවාදී, අසංසට්යඨො යචව අසංසග් ස්ස ච වණ්ණවාදී, 

ආරද්ධවීරියයො යචව වීරියාරම්භස්ස ච වණ්ණවාදී, තං යථරා භික්ඛූ

ආසයනන නිමන්යතන්ති – ‘එහි, භික්ඛු, යකො නාමායං භික්ඛු, භද්දයකො

වතායං භික්ඛු, සික්ඛාකායමො වතායං භික්ඛු; එහි, භික්ඛු, ඉදං ආසනං
නිසීදාහී’’’ති. 

‘‘තත්ර, කස්සප, නවානංභික්ඛූනංඑවංයහොති – ‘යයොකිරයසොයහොති 

භික්ඛුආරඤ්ඤියකොයචවආරඤ්ඤිකත්තස්සචවණ්ණවාදී, පිණ්ඩපාතියකො
යචව…යප.… පංසුකූලියකො යචව… යතචීවරියකො යචව… අප්පිච්යඡො
යචව… සන්තුට්යඨො යචව… පවිවිත්යතො යචව… අසංසට්යඨො යචව…

ආරද්ධවීරියයො යචව වීරියාරම්භස්ස ච වණ්ණවාදී, තං යථරා භික්ඛූ 

ආසයනන නිමන්යතන්ති – එහි, භික්ඛු, යකො නාමායං භික්ඛු, භද්දයකො

වතායං භික්ඛු, සික්ඛාකායමො වතායං භික්ඛු; එහි, භික්ඛු, ඉදං ආසනං 

නිසීදාහී’ති.යතතථත්තායපටිපජ්ජන්ති; යතසංතංයහොතිදීඝරත්තංහිතාය
සුඛාය. 
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‘‘එතරහි පන, කස්සප, යථරා භික්ඛූ න යචව ආරඤ්ඤිකා න ච 

ආරඤ්ඤිකත්තස්ස වණ්ණවාදියනො, න යචව පිණ්ඩපාතිකා න ච

පිණ්ඩපාතිකත්තස්ස වණ්ණවාදියනො, න යචව පංසුකූලිකා න ච

පංසුකූලිකත්තස්ස වණ්ණවාදියනො, න යචව යතචීවරිකා න ච

යතචීවරිකත්තස්ස වණ්ණවාදියනො, න යචව අප්පිච්ඡා න ච අප්පිච්ඡතාය 

වණ්ණවාදියනො, නයචවසන්තුට්ඨානචසන්තුට්ඨියාවණ්ණවාදියනො, න

යචවපවිවිත්තාන චපවියවකස්සවණ්ණවාදියනො, නයචවඅසංසට්ඨානච

අසංසග් ස්ස වණ්ණවාදියනො, න යචව ආරද්ධවීරියා න ච වීරියාරම්භස්ස 
වණ්ණවාදියනො. 

‘‘තත්ර යයො යහොති භික්ඛු ඤායතො යසස්සී ලාභී චීවර-පිණ්ඩපාත-
යසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං තං යථරා භික්ඛූආසයනන 

නිමන්යතන්ති–‘එහි, භික්ඛු, යකොනාමායංභික්ඛු, භද්දයකොවතායංභික්ඛු, 

සබ්රහ්මචාරිකායමොවතායංභික්ඛු; එහි, භික්ඛු, ඉදංආසනංනිසීදාහී’’’ති. 

‘‘තත්ර, කස්සප, නවානංභික්ඛූනංඑවංයහොති – ‘යයොකිරයසොයහොති 
භික්ඛු ඤායතො යසස්සී ලාභී චීවර-පිණ්ඩපාත-යසනාසන-
ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං තං යථරා භික්ඛූ ආසයනන 

නිමන්යතන්ති–එහි, භික්ඛු, යකොනාමායංභික්ඛු, භද්දයකොවතායංභික්ඛු, 

සබ්රහ්මචාරිකායමොවතායංභික්ඛු; එහි, භික්ඛු, ඉදංආසනංනිසීදාහී’ති.යත
තථත්තාය පටිපජ්ජන්ති.යතසංතංයහොතිදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛාය.යඤ්හි

තං, කස්සප, සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘උපද්දුතා බ්රහ්මචාරී

බ්රහ්මචාරූපද්දයවන අභිපත්ථනා [අභිභවනා (සී.)] බ්රහ්මචාරී

බ්රහ්මචාරිඅභිපත්ථයනනා’ති [බ්රහ්මචාරිඅභිභවයනනාති (සී.)], එතරහි තං, 

කස්සප, සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘උපද්දුතා බ්රහ්මචාරී
බ්රහ්මචාරූපද්දයවන අභිපත්ථනා බ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිඅභිපත්ථයනනා’’’ති.
අට්ඨමං. 

9. ඣානාභිඤ්ඤසුත්තං 

152. සාවත්ථියංවිහරති…යප.…‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං

වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාමි. කස්සයපොපි, 

භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛති විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි 

ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ
විහරති’’. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි විතක්කවිචාරානං වූපසමා
අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං 

සමාධිජංපීතිසුඛංදුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරාමි.කස්සයපොපි, භික්ඛයව, 
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යාවයදව ආකඞ්ඛති විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.… දුතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදවආකඞ්ඛාමිපීතියාචවිරා ාඋයපක්ඛයකොච 

විහරාමිසයතොචසම්පජායනොසුඛඤ්චකායයනපටිසංයවයදමි, යංතංඅරියා

ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරාමි.කස්සයපොපි, භික්ඛයව, යාවයදවආකඞ්ඛති පීතියා ච

විරා ා උයපක්ඛයකො ච විහරති සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච කායයන

පටිසංයවයදති, යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා
සුඛවිහාරී’තිතතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච 
පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං 

උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරාමි.කස්සයපොපි, 

භික්ඛයව, යාවයදවආකඞ්ඛතිසුඛස්සචපහානා…යප.…චතුත්ථංඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං 
සමතික්කමාපටිඝසඤ්ඤානංඅත්ථඞ් මානානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිකාරා
අනන්යතො ආකායසොති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරාමි.

කස්සයපොපි, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛති සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං
සමතික්කමා…යප.…ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදවආකඞ්ඛාමිසබ්බයසොආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ

විහරාමි. කස්සයපොපි, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛති සබ්බයසො
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදවආකඞ්ඛාමිසබ්බයසොවිඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරාමි.

කස්සයපොපි, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛති…යප.…ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
උපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදවආකඞ්ඛාමිසබ්බයසොආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරාමි.

කස්සයපොපි, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛති…යප.…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි සබ්බයසො 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
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උපසම්පජ්ජ විහරාමි. කස්සයපොපි, භික්ඛයව…යප.…
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං

පච්චනුයභොමි – එයකොපිහුත්වාබහුධා යහොමි, බහුධාපිහුත්වාඑයකොයහොමි; 

ආවිභාවං, තියරොභාවං, තියරොකුට්ටං, තියරොපාකාරං, තියරොපබ්බතං, 

අසජ්ජමායනො  ච්ඡාමි, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං 

කයරොමි, යසයයථාපි උදයක; උදයකපි අභිජ්ජමායන  ච්ඡාමි, යසයයථාපි

පථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කමාමි, යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; 
ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව පාණිනා පරිමසාමි

පරිමජ්ජාමි; යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතමි. කස්සයපොපි, 

භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛති අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං
පච්චනුයභොති…යප.…යාව බ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදවආකඞ්ඛාමි දිබ්බාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය

අතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්යදසුණාමි, දිබ්යබචමානුයසච, යයදූයර 

සන්තියක ච. කස්සයපොපි, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛති දිබ්බාය
යසොතධාතුයා…යප.…දූයර සන්තියකච. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි පරසත්තානං පරපුග් ලානං
යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාමි – සරා ං වා චිත්තං සරා ං චිත්තන්ති

පජානාමි, වීතරා ං වා චිත්තං වීතරා ං චිත්තන්ති පජානාමි, සයදොසං වා
චිත්තං…යප.…වීතයදොසංවාචිත්තං…සයමොහංවාචිත්තං…වීතයමොහංවා 
චිත්තං… සංඛිත්තං වා චිත්තං… වික්ඛිත්තං වා චිත්තං… මහග් තං වා
චිත්තං… අමහග් තං වා චිත්තං… සඋත්තරං වා චිත්තං… අනුත්තරං වා
චිත්තං… සමාහිතං වා චිත්තං… අසමාහිතං වා චිත්තං… විමුත්තං වා

චිත්තං…අවිමුත්තංවාචිත්තං අවිමුත්තංචිත්තන්තිපජානාමි.කස්සයපොපි, 

භික්ඛයව, යාවයදවආකඞ්ඛතිපරසත්තානං පරපුග් ලානංයචතසායචයතො
පරිච්ච පජානාති – සරා ං වා චිත්තං සරා ං චිත්තන්ති පජානාති…යප.…
අවිමුත්තංවාචිත්තංඅවිමුත්තංචිත්තන්ති පජානාති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං 

අනුස්සරාමි, යසයයථිදං–එකම්පිජාතිංද්යවපිජාතියයොතිස්යසොපිජාතියයො 
චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො දසපි ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො
තිංසම්පිජාතියයො චත්තාලීසම්පිජාතියයොපඤ්ඤාසම්පිජාතියයොජාතිසතම්පි

ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි, අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි
විවට්ටකප්යප අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප – ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො
එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී

එවමායුපරියන්යතො, යසොතයතොචුයතො අමුත්රඋදපාදිං; තත්රාපාසිංඑවංනායමො
එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො කස්සපසංයුත්තං 

152 

පටුන 

එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං 

සඋද්යදසංඅයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරාමි.කස්සයපොපි, භික්ඛයව, 

යාවයදව ආකඞ්ඛතිඅයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං –
එකම්පිජාතිං…යප.… ඉතිසාකාරංසඋද්යදසංඅයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාමි චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන 

පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත 

පජානාමි – ‘ඉයම වත, යභොන්යතො, සත්තාකායදුච්චරියතනසමන්නා තා 
වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං

උපවාදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකාමිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා; යතකායස්සයභදාපරං

මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නා, ඉයම වා පන, 

යභොන්යතො, සත්තා කායසුචරියතන සමන්නා තා වචීසුචරියතන 
සමන්නා තා මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා

සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා; යත කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිං සග් ං යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 

අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාමි චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන

පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත

පජානාමි. කස්සයපොපි, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛති දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන…යප.…
යථාකම්මූපය සත්යතපජානාති. 

‘‘අහං, භික්ඛයව, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරාමි. කස්සයපොපි, භික්ඛයව, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරතී’’ති.නවමං. 

10. උපස්සයසුත්තං 

153. එවංයමසුතං – එකංසමයංආයස්මාමහාකස්සයපොසාවත්ථියං 
විහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථයඛොආයස්මා ආනන්යදො 
පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා පත්තචීවරමාදායයයනායස්මා මහාකස්සයපො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහාකස්සපං එතදයවොච –

‘‘ආයාම, භන්යත කස්සප, යයන අඤ්ඤතයරො භික්ඛුනුපස්සයයො 

යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ති.‘‘ ච්ඡත්වං, ආවුයසොආනන්ද, බහුකිච්යචොත්වං 
බහුකරණීයයො’’ති. දුතියම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යදො ආයස්මන්තං

මහාකස්සපං එතදයවොච – ‘‘ආයාම, භන්යත කස්සප, යයන අඤ්ඤතයරො

භික්ඛුනුපස්සයයොයතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ති. ‘‘ ච්ඡත්වං, ආවුයසොආනන්ද, 
බහුකිච්යචො ත්වං බහුකරණීයයො’’ති. තතියම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යදො



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො කස්සපසංයුත්තං 

153 

පටුන 

ආයස්මන්තං මහාකස්සපං එතදයවොච – ‘‘ආයාම, භන්යත කස්සප, යයන 
අඤ්ඤතයරොභික්ඛුනුපස්සයයොයතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා මහාකස්සයපො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය ආයස්මතා ආනන්යදන පච්ඡාසමයණන යයන

අඤ්ඤතයරො භික්ඛුනුපස්සයයො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛුනියයො යයනායස්මා

මහාකස්සයපොයතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තංමහාකස්සපං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො තා
භික්ඛුනියයොආයස්මාමහාකස්සයපොධම්මියාකථාය සන්දස්යසසිසමාදයපසි
සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි. අථ යඛො ආයස්මා මහාකස්සයපො තා 
භික්ඛුනියයොධම්මියාකථායසන්දස්යසත්වාසමාදයපත්වාසමුත්යතයජත්වා 
සම්පහංයසත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

අථ යඛොථුල්ලතිස්සාභික්ඛුනීඅනත්තමනා අනත්තමනවාචංනිච්ඡායරසි

– ‘‘කිං පන අයයයොමහාකස්සයපො, අයයස්සආනන්දස්ස යවයදහමුනියනො

සම්මුඛා ධම්මං භාසිතබ්බං මඤ්ඤති? යසයයථාපි නාම සූචිවාණිජයකො 

සූචිකාරස්ස සන්තියක සූචිං වික්යකතබ්බං මඤ්යඤයය; එවයමව අයයයො
මහාකස්සයපො අයයස්ස ආනන්දස්ස යවයදහමුනියනො සම්මුඛා ධම්මං
භාසිතබ්බං මඤ්ඤතී’’ති. 

අස්යසොසි යඛො ආයස්මා මහාකස්සයපො ථුල්ලතිස්සාය භික්ඛුනියා ඉමං 
වාචංභාසමානාය.අථයඛොආයස්මාමහාකස්සයපොආයස්මන්තංආනන්දං

එතදයවොච – ‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො ආනන්ද, අහං සූචිවාණිජයකො, ත්වං

සූචිකායරො; උදාහුඅහංසූචිකායරො, ත්වං සූචිවාණිජයකො’’ති? ‘‘ඛම, භන්යත

කස්සප, බායලොමාතු ායමො’’ති. ‘‘ආ යමහිත්වං, ආවුයසොආනන්ද, මායත
සඞ්යඝොඋත්තරිඋපපරික්ඛි’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො ආනන්ද, අපි නු ත්වං භ වයතො සම්මුඛා 

භික්ඛුසඞ්යඝඋපනීයතො – ‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදවආකඞ්ඛාමිවිවිච්යචව
කායමහි විවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛං

පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාමි. ආනන්යදොපි, භික්ඛයව, යාවයදව
ආකඞ්ඛති විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං

සවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරතී’’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. 

‘‘අහං යඛො, ආවුයසො, භ වයතො සම්මුඛා භික්ඛුසඞ්යඝ උපනීයතො –

‘අහං, භික්ඛයව, යාවයදවආකඞ්ඛාමිවිවිච්යචවකායමහි විවිච්ච අකුසයලහි
ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ 

විහරාමි. කස්සයපොපි, භික්ඛයව, යාවයදව ආකඞ්ඛති විවිච්යචව කායමහි
විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ
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විහරතී’ති…යප.…. (නවන්නං අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනං පඤ්චන්නඤ්ච
අභිඤ්ඤානංඑවංවිත්ථායරො යවදිතබ්යබො.) 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො ආනන්ද, අපි නු ත්වං භ වයතො සම්මුඛා

භික්ඛුසඞ්යඝ උපනීයතො – ‘අහං, භික්ඛයව, ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමි. ආනන්යදොපි, භික්ඛයව, ආසවානං ඛයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරතී’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘අහං යඛො, ආවුයසො, භ වයතො සම්මුඛා භික්ඛුසඞ්යඝ උපනීයතො –

‘අහං, භික්ඛයව, ආසවානංඛයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමි.

කස්සයපොපි, භික්ඛයව, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරතී’’’ති. 

‘‘සත්තරතනංවා, ආවුයසො, නා ංඅඩ්ඪට්ඨමරතනංවාතාලපත්තිකාය 

ඡායදතබ්බං මඤ්යඤයය, යයො යම ඡ අභිඤ්ඤා ඡායදතබ්බං
මඤ්යඤයයා’’ති. 

චවිත්ථචපනථුල්ලතිස්සාභික්ඛුනීබ්රහ්මචරියම්හාති. දසමං. 

11. චීවරසුත්තං 

154. එකං සමයං ආයස්මාමහාකස්සයපොරාජ යහවිහරතියවළුවයන
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ආනන්යදො
දක්ඛිණගිරිස්මිංචාරිකංචරතිමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං. 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මයතො ආනන්දස්ස තිංසමත්තා
සද්ධිවිහාරියනො භික්ඛූ සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තා භවන්ති
යයභුයයයන කුමාරභූතා. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො දක්ඛිණගිරිස්මිං
යථාභිරන්තං චාරිකං චරිත්වා යයනරාජ හං යවළුවනංකලන්දකනිවායපො

යයනායස්මා මහාකස්සයපො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
මහාකස්සපං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො

ආයස්මන්තංආනන්දංආයස්මාමහාකස්සයපො එතදයවොච– ‘‘කතිනුයඛො, 

ආවුයසො ආනන්ද, අත්ථවයස පටිච්ච භ වතා කුයලසු තිකයභොජනං 

පඤ්ඤත්ත’’න්ති? 

‘‘තයයො යඛො, භන්යත කස්සප, අත්ථවයස පටිච්ච භ වතා කුයලසු 
තිකයභොජනංපඤ්ඤත්තං– දුම්මඞ්කූනංපුග් ලානංනිග් හායයපසලානං

භික්ඛූනං ඵාසුවිහාරාය, මා පාපිච්ඡා පක්ඛං නිස්සාය සඞ්ඝං භින්යදයයං 
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[විනයපිටයක චූළවග්ය  සංඝයභදකක්ඛන්ධයක වජිරබුද්ධියං අඤ්ඤථා 

සම්බන්යධො දස්සියතො], කුලානුද්දයතාය ච. ඉයම යඛො, භන්යත කස්සප, 

තයයො අත්ථවයසපටිච්චභ වතාකුයලසුතිකයභොජනංපඤ්ඤත්ත’’න්ති. 

‘‘අථ කිඤ්චරහි ත්වං, ආවුයසො ආනන්ද, ඉයමහි නයවහි භික්ඛූහි 
ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වායරහි යභොජයන අමත්තඤ්ඤූහි ජා රියං

අනනුයුත්යතහිසද්ධිං චාරිකංචරසි? සස්සඝාතංමඤ්යඤචරසි, කුලූපඝාතං

මඤ්යඤචරසි.ඔලුජ්ජති [උල්ලුජ්ජති(සී.අට්ඨකථාසුච)] යඛොයත, ආවුයසො

ආනන්ද, පරිසා; පලුජ්ජන්ති යඛො යත, ආවුයසො, නවප්පායා. න වායං
කුමාරයකො මත්තමඤ්ඤාසී’’ති. 

‘‘අපියම, භන්යතකස්සප, සිරස්මිංපලිතානිජාතානි.අථචපනමයං 
අජ්ජාපිආයස්මයතොමහාකස්සපස්සකුමාරකවාදානමුච්චාමා’’ති.‘‘තථා හි

පන ත්වං, ආවුයසො ආනන්ද, ඉයමහි නයවහි භික්ඛූහි ඉන්ද්රියයසු 
අගුත්තද්වායරහි යභොජයන අමත්තඤ්ඤූහි ජා රියං අනනුයුත්යතහි සද්ධිං

චාරිකං චරසි, සස්සඝාතං මඤ්යඤ චරසි, කුලූපඝාතං මඤ්යඤ චරසි.

ඔලුජ්ජති යඛො යත, ආවුයසොආනන්ද, පරිසා; පලුජ්ජන්තියඛොයත, ආවුයසො, 

නවප්පායා. [පලුජ්ජතියඛොයතආවුයසොආනන්දපරිසා (ක.සී.)] නවායං
කුමාරයකො මත්තමඤ්ඤාසී’’ති. 

අස්යසොසියඛොථුල්ලනන්දාභික්ඛුනී– ‘‘අයයයනකිරමහාකස්සයපන 
අයයයොආනන්යදොයවයදහමුනිකුමාරකවායදනඅපසාදියතො’’ති. 

අථයඛොථුල්ලනන්දාභික්ඛුනීඅනත්තමනාඅනත්තමනවාචං නිච්ඡායරසි
– ‘‘කිං පන අයයයො මහාකස්සයපො අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබො සමායනො අයයං 
ආනන්දං යවයදහමුනිං කුමාරකවායදන අපසායදතබ්බං මඤ්ඤතී’’ති!
අස්යසොසියඛොආයස්මා මහාකස්සයපොථුල්ලනන්දායභික්ඛුනියාඉමංවාචං
භාසමානාය. 

අථ යඛො ආයස්මා මහාකස්සයපො ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච –

‘‘තග්ඝාවුයසොආනන්ද, ථුල්ලනන්දායභික්ඛුනියාසහසා අප්පටිසඞ්ඛාවාචා

භාසිතා. යත්වාහං, ආවුයසො, යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි

අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජියතො, නාභිජානාමි අඤ්ඤං

සත්ථාරං උද්දිසිතා [උද්දිසිතුං(සී.පී.ක.)], අඤ්ඤත්රයතන භ වතාඅරහතා 

සම්මාසම්බුද්යධන.පුබ්යබයම, ආවුයසො, අ ාරිකභූතස්සසයතොඑතදයහොසි

– ‘සම්බායධො ඝරාවායසො රජාපයථො [රයජොපයථො (සී.)], අබ්යභොකායසො
පබ්බජ්ජා. නයිදං සුකරං අ ාරං අජ්ඣාවසතා එකන්තපරිපුණ්ණං
එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා අන ාරියං 

පබ්බයජයය’න්ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, අපයරන සමයයන

පටපියලොතිකානං සඞ්ඝාටිං කායරත්වා [කරිත්වා (සී. සයා. කං. පී.)] යය
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යලොයක අරහන්යතො යත උද්දිස්ස යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි 
වත්ථානිඅච්ඡායදත්වාඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජිං. 

යසො එවං පබ්බජියතො සමායනො අද්ධානමග් ප්පටිපන්යනො අද්දසං 
භ වන්තං අන්තරා ච රාජ හං අන්තරා ච නාළන්දං බහුපුත්යත යචතියය

නිසින්නං. දිස්වාන යම එතදයහොසි – ‘සත්ථාරඤ්ච වතාහං පස්යසයයං, 

භ වන්තයමව පස්යසයයං; සු තඤ්ච වතාහං පස්යසයයං, භ වන්තයමව

පස්යසයයං; සම්මාසම්බුද්ධඤ්ච වතාහං පස්යසයයං; භ වන්තයමව

පස්යසයය’න්ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, තත්යථව භ වයතො පායදසු සිරසා

නිපතිත්වා භ වන්තං එතදයවොචං – ‘සත්ථා යම, භන්යත, භ වා, 

සාවයකොහමස්මි; සත්ථා යම, භන්යත, භ වා, සාවයකොහමස්මී’ති. එවං 

වුත්යත මං, ආවුයසො, භ වා එතදයවොච – ‘යයො යඛො, කස්සප, එවං

සබ්බයචතසා සමන්නා තං සාවකං අජානඤ්යඤව වයදයය ජානාමීති, 

අපස්සඤ්යඤවවයදයයපස්සාමීති, මුද්ධාපිතස්ස විපයතයය.අහංයඛොපන, 

කස්සප, ජානඤ්යඤවවදාමිජානාමීති, පස්සඤ්යඤව වදාමිපස්සාමී’ති. 

තස්මාතිහයත, කස්සප, එවංසික්ඛිතබ්බං– ‘තිබ්බංයම හියරොත්තප්පං

පච්චුපට්ඨිතං භවිස්සති යථයරසු නයවසු මජ්ඣියමසූ’ති. එවඤ්හි යත, 

කස්සප, සික්ඛිතබ්බං. 

තස්මාතිහ යත, කස්සප, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යං කිඤ්චි ධම්මං 
සුණිස්සාමි කුසලූපසංහිතං සබ්බං තං අට්ඨිං කත්වා මනසි කරිත්වා
සබ්බයචතසා සමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොයතොධම්මංසුණිස්සාමී’ති.එවඤ්හි

යත, කස්සප, සික්ඛිතබ්බං. 

තස්මාතිහ යත, කස්සප, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘සාතසහ තා ච යම

කාය තාසතිනවිජහිස්සතී’ති.එවඤ්හියත, කස්සප, සික්ඛිතබ්බන්ති. 

‘‘අථයඛොමං, ආවුයසො, භ වාඉමිනාඔවායදනඔවදිත්වාඋට්ඨායාසනා 

පක්කාමි. සත්තාහයමව ඛ්වාහං, ආවුයසො, සරයණො [සායණො (සී.)] 
රට්ඨපිණ්ඩංභුඤ්ජිං’’.අට්ඨමියාඅඤ්ඤා උදපාදි. 

‘‘අථ යඛො, ආවුයසො, භ වා මග් ා ඔක්කම්ම යයන අඤ්ඤතරං

රුක්ඛමූලං යතනුපසඞ්කමි.අථඛ්වාහං, ආවුයසො, පටපියලොතිකානංසඞ්ඝාටිං

චතුග්ගුණං පඤ්ඤයපත්වා භ වන්තං එතදයවොචං – ‘ඉධ, භන්යත, භ වා

නිසීදතු, යංමමස්සදීඝරත්තංහිතාය සුඛායා’ති.නිසීදියඛො, ආවුයසො, භ වා

පඤ්ඤත්යතආසයන.නිසජ්ජයඛොමං, ආවුයසො, භ වා එතදයවොච–‘මුදුකා

යඛො තයායං, කස්සප, පටපියලොතිකානං සඞ්ඝාටී’ති. ‘පටිග් ණ්හාතු යම, 

භන්යත, භ වා පටපියලොතිකානං සඞ්ඝාටිං අනුකම්පං උපාදායා’ති.

‘ධායරස්සසි පන යම ත්වං, කස්සප, සාණානි පංසුකූලානිනිබ්බසනානී’ති.

‘ධායරස්සාමහං, භන්යත, භ වයතො සාණානි පංසුකූලානි නිබ්බසනානී’ති.
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‘‘යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, පටපියලොතිකානංසඞ්ඝාටිංභ වයතොපාදාසිං.අහං
පනභ වයතොසාණානිපංසුකූලානිනිබ්බසනානි පටිපජ්ජිං’’. 

‘‘යඤ්හිතං, ආවුයසො, සම්මාවදමායනොවයදයය– ‘භ වයතොපුත්යතො 

ඔරයසො මුඛයතො ජායතො ධම්මයජො ධම්මනිම්මියතො ධම්මදායායදො, 

පටිග් හිතානි [පටිග් යහතා (සී.)] සාණානි පංසුකූලානි නිබ්බසනානී’ති, 
මමංතං සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘භ වයතො පුත්යතො ඔරයසොමුඛයතො

ජායතො ධම්මයජො ධම්මනිම්මියතො ධම්මදායායදො, පටිග් හිතානි සාණානි
පංසුකූලානි නිබ්බසනානී’’’ති. 

‘‘අහං යඛො, ආවුයසො, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච 
අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං පීතිසුඛංපඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරාමි. අහං යඛො, ආවුයසො, යාවයද ආකඞ්ඛාමි…යප.…
(නවන්නං අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තිනං පඤ්චන්නඤ්ච අභිඤ්ඤානං එවං

විත්ථායරොයවදිතබ්යබො). 

‘‘අහං යඛො, ආවුයසො, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරාමි; සත්තරතනං වා, ආවුයසො, නා ං අඩ්ඪට්ඨමරතනං වා

තාලපත්තිකායඡායදතබ්බංමඤ්යඤයය, යයොයමඡඅභිඤ්ඤාඡායදතබ්බං
මඤ්යඤයයා’’ති. 

චවිත්ථචපනථුල්ලනන්දාභික්ඛුනීබ්රහ්මචරියම්හාති. එකාදසමං. 

12. පරංමරණසුත්තං 

155. එකං සමයං ආයස්මා ච මහාකස්සයපො ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො 
බාරාණසියංවිහරන්තිඉසිපතයනමි දායය.අථයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතො 
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා මහාකස්සයපො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා මහාකස්සයපන සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතො ආයස්මන්තංමහාකස්සපං

එතදයවොච – ‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො කස්සප, යහොති තථා යතො පරං 

මරණා’’ති? ‘‘අබයාකතංයඛොඑතං, ආවුයසො, භ වතා–‘යහොතිතථා යතො

පරං මරණා’’’ති. ‘‘කිං පනාවුයසො, න යහොති තථා යතො පරං මරණා’’ති? 

‘‘එවම්පි යඛො, ආවුයසො, අබයාකතං භ වතා – ‘න යහොති තථා යතො පරං

මරණා’’’ති. ‘‘කිං නුයඛො, ආවුයසො, යහොතිචනච යහොතිතථා යතොපරං

මරණා’’ති? ‘‘අබයාකතං යඛො එතං, ආවුයසො, භ වතා – ‘යහොති ච න ච

යහොති තථා යතො පරං මරණා’’’ති. ‘‘කිං පනාවුයසො, යනව යහොති, නන

යහොති තථා යතො පරං මරණා’’ති? ‘‘එවම්පි යඛො, ආවුයසො, අබයාකතං
භ වතා–‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො පරංමරණා’’’ති.‘‘කස්මා
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යචතං, ආවුයසො, අබයාකතංභ වතා’’ති? ‘‘නයහතං, ආවුයසො, අත්ථසංහිතං
නාදිබ්රහ්මචරියකංන නිබ්බිදායනවිරා ායනනියරොධායනඋපසමායන
අභිඤ්ඤායනසම්යබොධායනනිබ්බානාය සංවත්තති.තස්මාතංඅබයාකතං
භ වතා’’ති. 

‘‘අථකිඤ්චරහාවුයසො, බයාකතංභ වතා’’ති? ‘‘ඉදං ‘දුක්ඛ’න්ති යඛො, 

ආවුයසො, බයාකතංභ වතා; අයං‘දුක්ඛසමුදයයො’තිබයාකතං භ වතා; අයං

‘දුක්ඛනියරොයධො’තිබයාකතංභ වතා; අයං ‘දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’ති 

බයාකතං භ වතා’’ති. ‘‘කස්මා යචතං, ආවුයසො, බයාකතං භ වතා’’ති? 

‘‘එතඤ්හි, ආවුයසො, අත්ථසංහිතං එතං ආදිබ්රහ්මචරියකං එතං නිබ්බිදාය
විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය
සංවත්තති.තස්මාතංබයාකතංභ වතා’’ති. ද්වාදසමං. 

13. සද්ධම්මප්පතිරූපකසුත්තං 

156. එවංයමසුතං–එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. අථයඛොආයස්මාමහාකස්සයපොයයනභ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනොයඛොආයස්මාමහාකස්සයපොභ වන්තංඑතදයවොච–

‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො, යයන පුබ්යබ අප්පතරානි

යචව සික්ඛාපදානි අයහසුං බහුතරා ච භික්ඛූ අඤ්ඤාය සණ්ඨහිංසු? යකො

පන, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො, යයයනතරහි බහුතරානි යචව

සික්ඛාපදානිඅප්පතරා චභික්ඛූ අඤ්ඤායසණ්ඨහන්තී’’ති? ‘‘එවඤ්යචතං, 

කස්සප, යහොති සත්යතසු හායමායනසු සද්ධම්යම අන්තරධායමායන, 

බහුතරානි යචව සික්ඛාපදානි යහොන්ති අප්පතරා ච භික්ඛූ අඤ්ඤාය

සණ්ඨහන්ති. න තාව, කස්සප, සද්ධම්මස්ස අන්තරධානං යහොති යාව න

සද්ධම්මප්පතිරූපකං යලොයක උප්පජ්ජති. යයතො ච යඛො, කස්සප, 

සද්ධම්මප්පතිරූපකං යලොයක උප්පජ්ජති, අථ සද්ධම්මස්ස අන්තරධානං 
යහොති’’. 

‘‘යසයයථාපි, කස්සප, නතාවජාතරූපස්සඅන්තරධානං යහොතියාවන

ජාතරූපප්පතිරූපකං යලොයක උප්පජ්ජති. යයතො ච යඛො, කස්සප, 

ජාතරූපප්පතිරූපකං යලොයක උප්පජ්ජති, අථ ජාතරූපස්ස අන්තරධානං

යහොති.එවයමව යඛො, කස්සප, නතාවසද්ධම්මස්සඅන්තරධානංයහොතියාව 

න සද්ධම්මප්පතිරූපකං යලොයක උප්පජ්ජති. යයතො ච යඛො, කස්සප, 

සද්ධම්මප්පතිරූපකං යලොයක උප්පජ්ජති, අථ සද්ධම්මස්ස අන්තරධානං
යහොති. 

‘‘නයඛො, කස්සප, පථවීධාතුසද්ධම්මංඅන්තරධායපති, නආයපොධාතු 

සද්ධම්මං අන්තරධායපති, න යතයජොධාතු සද්ධම්මං අන්තරධායපති, න

වායයොධාතු සද්ධම්මං අන්තරධායපති; අථ යඛො ඉයධව යත උප්පජ්ජන්ති
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යමොඝපුරිසා යය ඉමං සද්ධම්මං අන්තරධායපන්ති. යසයයථාපි, කස්සප, 

නාවා ආදියකයනව ඔපිලවති; න යඛො, කස්සප, එවං සද්ධම්මස්ස
අන්තරධානංයහොති. 

‘‘පඤ්චයඛොයම, කස්සප, ඔක්කමනියාධම්මාසද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය

අන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? ඉධ, කස්සප, භික්ඛූ

භික්ඛුනියයො උපාසකාඋපාසිකායයොසත්ථරිඅ ාරවාවිහරන්තිඅප්පතිස්සා, 

ධම්යම අ ාරවා විහරන්ති අප්පතිස්සා, සඞ්යඝ අ ාරවා විහරන්ති

අප්පතිස්සා, සික්ඛාය අ ාරවා විහරන්ති අප්පතිස්සා, සමාධිස්මිං අ ාරවා

විහරන්ති අප්පතිස්සා – ඉයම යඛො, කස්සප, පඤ්ච ඔක්කමනියා ධම්මා
සද්ධම්මස්සසම්යමොසාය අන්තරධානායසංවත්තන්ති. 

‘‘පඤ්ච යඛොයම, කස්සප, ධම්මා සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය 

අනන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? ඉධ, කස්සප, භික්ඛූ 

භික්ඛුනියයොඋපාසකාඋපාසිකායයොසත්ථරිස ාරවාවිහරන්තිසප්පතිස්සා, 

ධම්යම ස ාරවා විහරන්ති සප්පතිස්සා, සඞ්යඝ ස ාරවා විහරන්ති

සප්පතිස්සා, සික්ඛාය ස ාරවා විහරන්ති සප්පතිස්සා, සමාධිස්මිං ස ාරවා

විහරන්ති සප්පතිස්සා – ඉයම යඛො, කස්සප, පඤ්ච ධම්මා සද්ධම්මස්ස
ඨිතියාඅසම්යමොසායඅනන්තරධානාය සංවත්තන්තී’’ති.යතරසමං. 

කස්සපසංයුත්තංසමත්තං. 
තස්සුද්දානං– 

සන්තුට්ඨඤ්චඅයනොත්තප්පී, චන්දූපමංකුලූපකං; 

ජිණ්ණංතයයොචඔවාදා, ඣානාභිඤ්ඤාඋපස්සයං; 

චීවරංපරංමරණං, සද්ධම්මප්පතිරූපකන්ති. 
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6. ලාභසක්කාරසංයුත්තං 

1. පඨමවග්ය ො 

1. දාරුණසුත්තං 

157. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා 

එතදයවොච – 

‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො කටුයකො ඵරුයසො

අන්තරායියකො අනුත්තරස්ස යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය. තස්මාතිහ, 

භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘උප්පන්නං ලාභසක්කාරසියලොකං

පජහිස්සාම, න ච යනො උප්පන්යනො ලාභසක්කාරසියලොයකො චිත්තං

පරියාදායඨස්සතී’ති.එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. පඨමං. 

2. බළිසසුත්තං 

158. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 
ලාභසක්කාරසියලොයකො කටුයකො ඵරුයසො අන්තරායියකො අනුත්තරස්ස

යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය. යසයයථාපි, භික්ඛයව, බාළිසියකො ආමිස තං
බළිසං ම්භීයරඋදකරහයදපක්ඛියපයය. තයමනංඅඤ්ඤතයරොආමිසචක්ඛු

මච්යඡොගියලයය.එවඤ්හියසො, භික්ඛයව, මච්යඡොගිලබළියසො බාළිසිකස්ස
අනයංආපන්යනොබයසනංආපන්යනොයථාකාමකරණීයයොබාළිසිකස්ස’’. 

‘‘බාළිසියකොති යඛො, භික්ඛයව, මාරස්යසතං පාපිමයතො අධිවචනං. 

බළිසන්තියඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොකස්යසතංඅධිවචනං.යයො හි

යකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛු උප්පන්නං ලාභසක්කාරසියලොකං අස්සායදති

නිකායමති, අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු ගිලබළියසො මාරස්ස අනයං 
ආපන්යනො බයසනං ආපන්යනො යථාකාමකරණීයයො පාපිමයතො. එවං

දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො කටුයකො ඵරුයසො

අන්තරායියකො අනුත්තරස්ස යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය. තස්මාතිහ, 

භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘උප්පන්නං ලාභසක්කාරසියලොකං

පජහිස්සාම, න ච යනො උප්පන්යනො ලාභසක්කාරසියලොයකො චිත්තං

පරියාදාය ඨස්සතී’ති.එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.දුතියං. 

3. කුම්මසුත්තං 

159. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… අධි මාය. භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, 

අඤ්ඤතරස්මිං උදකරහයද මහාකුම්මකුලං චිරනිවාසි අයහොසි. අථ යඛො, 

භික්ඛයව, අඤ්ඤතයරොකුම්යමො අඤ්ඤතරංකුම්මංඑතදයවොච – ‘මා යඛො

ත්වං, තාතකුම්ම, එතං පයදසං අ මාසී’ති. අ මාසි යඛො, භික්ඛයව, යසො
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කුම්යමොතංපයදසං.තයමනංලුද්යදො පපතායවිජ්ඣි.අථයඛො, භික්ඛයව, 

යසොකුම්යමො යයනයසොකුම්යමො යතනුපසඞ්කමි. අද්දසා යඛො, භික්ඛයව, 

යසො කුම්යමො තං කුම්මං දූරයතොව ආ ච්ඡන්තං. දිස්වාන තං කුම්මං

එතදයවොච–‘කච්චිත්වං, තාත කුම්ම, නතංපයදසංඅ මාසී’ති? ‘අ මාසිං

ඛ්වාහං, තාතකුම්ම, තංපයදස’න්ති. ‘කච්චි පනාසි, තාතකුම්ම, අක්ඛයතො

අනුපහයතො’ති? ‘අක්ඛයතො යඛොම්හි, තාතකුම්ම, අනුපහයතො, අත්ථිචයම

ඉදං සුත්තකං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො අනුබන්ධ’න්ති. ‘තග්ඝසි, තාත කුම්ම, 

ඛයතො, තග්ඝඋපහයතො.එයතනහියත, තාතකුම්ම, සුත්තයකනපිතයරොච

පිතාමහා ච අනයං ආපන්නා බයසනං ආපන්නා.  ච්ඡ දානි ත්වං, තාත 

කුම්ම, නදානිත්වංඅම්හාක’’’න්ති. 

‘‘ලුද්යදොතියඛො, භික්ඛයව, මාරස්යසතංපාපිමයතො අධිවචනං. පපතාති 

යඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොකස්යසතංඅධිවචනං.සුත්තකන්තියඛො, 

භික්ඛයව, නන්දිරා ස්යසතං අධිවචනං. යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛු

උප්පන්නං ලාභසක්කාරසියලොකං අස්සායදති නිකායමති – අයං වුච්චති, 

භික්ඛයව, භික්ඛුගිද්යධො පපතාය [භික්ඛුපපතාය(සයා.කං.), භික්ඛුවිද්යධො

පපතාය (?)] අනයං ආපන්යනො බයසනං ආපන්යනො යථාකාමකරණීයයො 

පාපිමයතො.එවංදාරුයණොයඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…

එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.තතියං. 

4. දීඝයලොමිකසුත්තං 

160. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… අධි මාය. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 

දීඝයලොමිකාඑළකා කණ්ටක හනංපවියසයය.සාතත්රතත්රසජ්යජයය, තත්ර

තත්ර ය්යහයය [ ච්යඡයය (සී.),  ණ්යහයය (සයා.කං.පී.ක.)], තත්ර තත්ර

බජ්යඣයය, තත්රතත්රඅනයබයසනංආපජ්යජයය.‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්යචො භික්ඛු ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූයතො
පරියාදිණ්ණචිත්යතො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය  ාමං

වානි මංවා පිණ්ඩායපවිසති. යසොතත්රතත්රසජ්ජති, තත්රතත්ර ය්හති, තත්ර

තත්ර බජ්ඣති, තත්ර තත්ර අනයබයසනං ආපජ්ජති. එවං දාරුයණො යඛො, 

භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. මීළ්හකසුත්තං 

161. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…අධි මාය.යසයයථාපි, භික්ඛයව, මීළ්හකා
ගූථාදී ගූථපූරා පුණ්ණා ගූථස්ස. පුරයතො චස්ස මහාගූථපුඤ්යජො. සා යතන

අඤ්ඤාමීළ්හකාඅතිමඤ්යඤයය – ‘අහම්හිගූථාදීගූථපූරාපුණ්ණාගූථස්ස, 

පුරයතො ච මයායං මහාගූථපුඤ්යජො’ති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
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ඉයධකච්යචො භික්ඛු ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූයතො
පරියාදිණ්ණචිත්යතො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය  ාමං

වා නි මංවාපිණ්ඩායපවිසති.යසොතත්ථභුත්තාවීචයහොතියාවදත්යථො, 

නිමන්තියතොච ස්වාතනාය, පිණ්ඩපායතොචස්සපූයරො.යසොආරාමං න්ත්වා

භික්ඛු ණස්ස මජ්යඣ විකත්ථති – ‘භුත්තාවී චම්හි යාවදත්යථො, 

නිමන්තියතො චම්හි ස්වාතනාය, පිණ්ඩපායතො ච මයායං පූයරො, ලාභී චම්හි 

චීවර-පිණ්ඩපාත-යසනාසන-ගිලානප්පච්චය-යභසජ්ජපරික්ඛාරානං, ඉයම
පනඤ්යඤ භික්ඛූ අප්පපුඤ්ඤා අප්යපසක්ඛා න ලාභියනො චීවර-
පිණ්ඩපාතයසනාසන-ගිලානප්පච්චය-යභසජ්ජ-පරික්ඛාරාන’න්ති. යසො
යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූයතො පරියාදිණ්ණචිත්යතො අඤ්යඤ

යපසයලභික්ඛූඅතිමඤ්ඤති. තඤ්හිතස්ස, භික්ඛයව, යමොඝපුරිසස්ස යහොති

දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…එවඤ්හියවොභික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
පඤ්චමං. 

6. අසනිසුත්තං 

162. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… අධි මාය. [උපරි තතියවග්ය  
තතියචතුත්ථසුත්යතසු ‘‘මා ච යඛො ත්වං තාත යසඛං… අනුපාපුණාතූ’’ති
ආ තං.යතනනයයන ඉධාපිඅත්යථො යහතබ්යබො.එත්ථහිකිංසද්යදන

පටික්යඛපත්යථොපි සක්කා ඤාතුං, යථා ‘‘සයං අභිඤ්ඤාය
කමුද්දියසයය’’න්ති.තස්මාකං…ආ ච්ඡතූතිඑත්ථකමපි…මා ආ ච්ඡතූති

ච, කං යසඛං… අනුපාපුණාතූති එත්ථ කමපි යසඛං… මා පාපුණාතූති ච

අත්යථො යවදිතබ්යබො. අට්ඨකථාටීකාසු ච අයයමවත්යථො ඤාපියතො] කං, 

භික්ඛයව, අසනිවිචක්කං ආ ච්ඡතු [උපරි තතියවග්ය 

තරියචතුත්ථසුත්යතසු ‘‘මා ච යඛො ත්වං තාත යසඛං… අනුපාපුණාතූ’’ති
ආ තං.යතනනයයනඉධාපිඅත්යථො යහතබ්යබො. එත්ථහිකිංසද්යදන

පටික්යඛපත්යථොපි සක්කා ඤාතුං, යථා ‘‘සයං අභිඤ්ඤාය 
කමුද්දියසයය’’න්ති. තස්මා කං… ආ ච්ඡතූති එත්ථ කමපි… මා

ආ ච්ඡතූතිච, තං යසඛං… අනුපාපුණාතූති එත්ථ කමපි යසඛං… මා
පාපුණාතූති ච අත්යථො යවදිතබ්යබො. අට්ඨකථාටීකාසු ච අයයමවත්යථො

ඤාපියතො], යසඛං [අසනිවිචක්කං, තංයසඛං(පී.ක.), අසනිවිචක්කං, යසඛං

(සයා. කං.), අසනිවිචක්කං ආ ච්ඡතු, කං යසඛං (?)] අප්පත්තමානසං

ලාභසක්කාරසියලොයකොඅනුපාපුණාතු’’ [අනුපාපුණාති(පී.ක.)]. 

‘‘අසනිවිචක්කන්ති යඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොකස්යසතං 

අධිවචනං.එවංදාරුයණොයඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…

එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.ඡට්ඨං. 
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පටුන 

7. දිද්ධසුත්තං 

163. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… අධි මාය. කං, භික්ඛයව, දිද්ධ යතන

විසල්යලන සල්යලන [දිට්ඨි යතන විසල්යලන (ක. සී.), දිට්ඨි යතන

සල්යලන (සයා.කං.), දිට්ඨි යතනවිසල්යලනසල්යලන(ක.), දිට්ඨ යතන

විසල්යලන සල්යලන (පී.)] විජ්ඣතු, යසඛං [විජ්ඣතු, තං යසඛං (සී.), 

විජ්ඣති, තං යසඛං (පී. ක.)] අප්පත්තමානසං ලාභසක්කාරසියලොයකො

අනුපාපුණාතු’’ [අනුපාපුණාති(පී.ක.)]. 

‘‘සල්ලන්ති යඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොකස්යසතං අධිවචනං.

එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… එවඤ්හි

යවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.සත්තමං. 

8. සිඞ් ාලසුත්තං 

164. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… අධි මාය. අස්සුත්ථ යනො තුම්යහ, 

භික්ඛයව, රත්තියා පච්චූසසමයං ජරසිඞ් ාලස්ස [සිඞ් ාලස්ස (ක.), 

ජරසි ාලස්ස(සී.සයා.කං.)] වස්සමානස්සා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එයසො

යඛො, භික්ඛයව, ජරසිඞ් ායලො උක්කණ්ඩයකන [උක්කණ්ඩයකන (සී.), 
උක්කණ්ණයකන (සයා. කං. පී.)] නාම යරො ජායතන ඵුට්යඨො යනව

බිල යතො රමති, න රුක්ඛමූල යතො රමති, න අජ්යඣොකාස යතො රමති; 

යයන යයන ච්ඡති, යත්ථයත්ථතිට්ඨති, යත්ථයත්ථනිසීදති, යත්ථයත්ථ

නිපජ්ජති; තත්ථ තත්ථ අනයබයසනං ආපජ්ජති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්යචො භික්ඛු ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූයතො

පරියාදිණ්ණචිත්යතො යනව සුඤ්ඤා ාර යතො රමති, න රුක්ඛමූල යතො

රමති, න අජ්යඣොකාස යතො රමති; යයන යයන  ච්ඡති, යත්ථ යත්ථ 

තිට්ඨති, යත්ථ යත්ථ නිසීදති, යත්ථ යත්ථ නිපජ්ජති; තත්ථ තත්ථ

අනයබයසනං ආපජ්ජති. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
අට්ඨමං. 

9. යවරම්භසුත්තං 

165. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… අධි මාය. උපරි, භික්ඛයව, ආකායස

යවරම්භා [යවරම්බා(සී.පී.)] නාමවාතාවායන්ති.තත්ථයයොපක්ඛී  ච්ඡති
තයමනං යවරම්භා වාතා ඛිපන්ති. තස්ස යවරම්භවාතක්ඛිත්තස්ස

අඤ්යඤයනව පාදා ච්ඡන්ති, අඤ්යඤනපක්ඛා ච්ඡන්ති, අඤ්යඤනසීසං

 ච්ඡති, අඤ්යඤනකායයො  ච්ඡති.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො
භික්ඛු ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූයතො පරියාදිණ්ණචිත්යතො
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පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමාදාය ාමංවානි මංවා පිණ්ඩාය
පවිසති අරක්ඛියතයනව කායයන අරක්ඛිතාය වාචාය අරක්ඛියතන

චිත්යතන, අනුපට්ඨිතායසතියා, අසංවුයතහිඉන්ද්රියයහි.යසොතත්ථ පස්සති
මාතු ාමංදුන්නිවත්ථංවාදුප්පාරුතංවා.තස්ස මාතු ාමංදිස්වාදුන්නිවත්ථං
වා දුප්පාරුතං වා රාය ො චිත්තං අනුද්ධංයසති. යසො රා ානුද්ධංසියතන

චිත්යතනසික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවත්තති.තස්සඅඤ්යඤචීවරං හරන්ති, 

අඤ්යඤ පත්තං හරන්ති, අඤ්යඤ නිසීදනං හරන්ති, අඤ්යඤ සූචිඝරං

හරන්ති, යවරම්භවාතක්ඛිත්තස්යසව සකුණස්ස. එවං දාරුයණො යඛො, 

භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.නවමං. 

10. ස ාථකසුත්තං 

166. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… අධි මාය. ඉධාහං, භික්ඛයව, එකච්චං

පුග් ලං පස්සාමි සක්කායරන අභිභූතං පරියාදිණ්ණචිත්තං, කායස්ස යභදා 

පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නං. ඉධ පනාහං, 

භික්ඛයව, එකච්චං පුග් ලං පස්සාමි අසක්කායරන අභිභූතං 

පරියාදිණ්ණචිත්තං, කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං

නිරයං උපපන්නං. ඉධ පනාහං, භික්ඛයව, එකච්චං පුග් ලං පස්සාමි

සක්කායරන ච අසක්කායරන ච තදුභයයන අභිභූතං පරියාදිණ්ණචිත්තං, 
කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිං විනිපාතංනිරයංඋපපන්නං.එවං

දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… එවඤ්හි යවො, 

භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘යස්ස සක්කරියමානස්ස, අසක්කායරන චූභයං; 

සමාධි න විකම්පති, අප්පමාණවිහාරියනො [අප්පමාදවිහාරියනො (පී.

ක.)අප්පමායණොතියහත්ථඵලසමාධි, න සති]. 

‘‘තංඣායිනංසාතතිකං, සුඛුමංදිට්ඨිවිපස්සකං; 

උපාදානක්ඛයාරාමං, ආහුසප්පුරියසොඉතී’’ති.දසමං; 

පඨයමොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 

දාරුයණොබළිසංකුම්මං, දීඝයලොමිචමීළ්හකං; 

අසනිදිද්ධංසිඞ් ාලං, යවරම්යභනස ාථකන්ති. 
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2. දුති වග්ය ො 

1. සුවණ්ණපාතිසුත්තං 

167. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… අධි මාය. ඉධාහං, භික්ඛයව, එකච්චං
පුග් ලං එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාමි – ‘න චායමායස්මා 
සුවණ්ණපාතියාපිරූපියචුණ්ණපරිපූරායයහතු සම්පජානමුසාභායසයයා’ති.
තයමනං පස්සාමි අපයරන සමයයන ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූතං 

පරියාදිණ්ණචිත්තංසම්පජානමුසාභාසන්තං.එවංදාරුයණොයඛො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
පඨමං. 

2. රූපියපාතිසුත්තං 

168. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…ඉධාහං, භික්ඛයව, එකච්චං පුග් ලං එවං
යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාමි – ‘න චායමායස්මා රූපියපාතියාපි
සුවණ්ණචුණ්ණපරිපූරාය යහතු සම්පජානමුසා භායසයයා’ති. තයමනං
පස්සාමි අපයරන සමයයන ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූතං 

පරියාදිණ්ණචිත්තංසම්පජානමුසාභාසන්තං.එවංදාරුයණොයඛො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
දුතියං. 

3-10. සුවණ්ණනික්ඛසුත්තාදිඅට්ඨකං 

169. සාවත්ථියංවිහරති…යප.…‘‘ඉධාහං, භික්ඛයව, එකච්චංපුග් ලං
එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාමි – ‘න චායමායස්මා 
සුවණ්ණනික්ඛස්සාපි යහතු…යප.… සුවණ්ණනික්ඛසතස්සාපි යහතු… 

සිඞ්ගීනික්ඛස්සාපි යහතු… සිඞ්ගීනික්ඛසතස්සාපි යහතු… පථවියාපි
ජාතරූපපරිපූරාය යහතු… ආමිසකිඤ්චික්ඛයහතුපි… ජීවිතයහතුපි…
ජනපදකලයාණියාපි යහතු සම්පජානමුසා භායසයයා’ති. තයමනං පස්සාමි
අපයරන සමයයන ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූතං පරියාදිණ්ණචිත්තං

සම්පජානමුසා භාසන්තං. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
දසමං. 

දුතියයොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 

ද්යව පාතිද්යව සුවණ්ණාච, සිඞ්ගීහිඅපයරදුයව; 

පථවීකිඤ්චික්ඛජීවිතං, ජනපදකලයාණියාදසාති. 
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3. තති වග්ය ො 

1. මාතු ාමසුත්තං 

170. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… න තස්ස, භික්ඛයව, මාතු ායමො එයකො
එකස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යස්ස ලාභසක්කාරසියලොයකො චිත්තං

පරියාදාය තිට්ඨති. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො

…යප.…එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.පඨමං. 

2. කලයාණීසුත්තං 

171. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…නතස්ස, භික්ඛයව, ජනපදකලයාණීඑකා
එකස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යස්ස ලාභසක්කාරසියලොයකො චිත්තං

පරියාදාය තිට්ඨති. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 
දුතියං. 

3. එකපුත්තකසුත්තං 

172. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… සද්ධා, භික්ඛයව, උපාසිකා එකපුත්තකං

පියංමනාපංඑවංසම්මා ආයාචමානාආයායචයය–‘තාදියසො, තාත, භවාහි

යාදියසොචිත්යතොච හපතිහත්ථයකොච ආළවයකො’ති.එසා, භික්ඛයව, තුලා

එතං පමාණං මම සාවකානං උපාසකානං, යදිදං චිත්යතො ච  හපති

හත්ථයකො ච ආළවයකො. සයච යඛො ත්වං, තාත, අ ාරස්මා අන ාරියං

පබ්බජසි; තාදියසො, තාත, භවාහි යාදිසා සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානාති. එසා, 

භික්ඛයව, තුලා එතං පමාණං මම සාවකානං භික්ඛූනං, යදිදං

සාරිපුත්තයමොග් ලානා. මා ච යඛො ත්වං, තාත, යසඛං අප්පත්තමානසං

ලාභසක්කාරසියලොයකො අනුපාපුණාතූති. තඤ්යච, භික්ඛයව, භික්ඛුං යසඛං

අප්පත්තමානසං ලාභසක්කාරසියලොයකො අනුපාපුණාති, යසො තස්ස යහොති 

අන්තරායාය. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
තතියං. 

4. එකධීතුසුත්තං 

173. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 
ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… සද්ධා භික්ඛයව උපාසිකා එකං ධීතරං

පියංමනාපංඑවංසම්මා ආයාචමානාආයායචයය–‘තාදිසා, අයයය, භවාහි

යාදිසා ඛුජ්ජුත්තරා ච උපාසිකා යවළුකණ්ඩකියා [යවළුකණ්ඩකී (සී.

ඡක්කඞ්ගුත්තයරපි)] ච නන්දමාතා’ති. එසා, භික්ඛයව, තුලා එතං පමාණං

මමසාවිකානංඋපාසිකානං, යදිදං ඛුජ්ජුත්තරාචඋපාසිකායවළුකණ්ඩකියා
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ච නන්දමාතා. සයච යඛො ත්වං, අයයය, අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජසි; 

තාදිසා, අයයය, භවාහියාදිසායඛමාචභික්ඛුනී උප්පලවණ්ණාචාති.එසා, 

භික්ඛයව, තුලා එතං පමාණං මම සාවිකානං භික්ඛුනීනං, යදිදං යඛමා ච

භික්ඛුනීඋප්පලවණ්ණාච.මාචයඛොත්වං, අයයය, යසඛං අප්පත්තමානසං

ලාභසක්කාරසියලොයකොඅනුපාපුණාතූති.තංයච, භික්ඛයව, භික්ඛුනිංයසඛං 

අප්පත්තමානසං ලාභසක්කාරසියලොයකො අනුපාපුණාති, යසො තස්සා යහොති

අන්තරායාය. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
චතුත්ථං. 

5. සමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

174. සාවත්ථියංවිහරති…යප.… ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණාවා
බ්රාහ්මණා වා ලාභසක්කාරසියලොකස්ස අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච 

නිස්සරණඤ්ච යථාභූතංනප්පජානන්ති, නයම යත, භික්ඛයව, සමණා වා

බ්රාහ්මණාවා සමයණසුවාසමණසම්මතාබ්රාහ්මයණසුවාබ්රාහ්මණසම්මතා, 
නච පනයතආයස්මන්තා සාමඤ්ඤත්ථං වාබ්රහ්මඤ්ඤත්ථං වා දිට්යඨව

ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්ති.යයචයඛොයකචි, 

භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ලාභසක්කාරසියලොකස්ස අස්සාදඤ්ච

ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතංපජානන්ති, යතචයඛොයම, භික්ඛයව, 
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු යචව සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච

බ්රාහ්මණසම්මතා, යත ච පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්චදිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

175. සාවත්ථියංවිහරති…යප.… ‘‘යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවා 
බ්රාහ්මණා වා ලාභසක්කාරසියලොකස්ස සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං නප්පජානන්ති…යප.…
පජානන්ති…යප.…සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. තතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

176. සාවත්ථියංවිහරති…යප.… ‘‘යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවා 

බ්රාහ්මණා වා ලාභසක්කාරසියලොකං යථාභූතං නප්පජානන්ති, 

ලාභසක්කාරසියලොකසමුදයං නප්පජානන්ති, ලාභසක්කාරසියලොකනියරොධං

නප්පජානන්ති, ලාභසක්කාරසියලොකනියරොධ ාමිනිංපටිපදංනප්පජානන්ති
…යප.… පජානන්ති…යප.… සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති.සත්තමං. 
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8. ඡවිසුත්තං 

177. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො. ලාභසක්කාරසියලොයකො, භික්ඛයව, ඡවිං ඡින්දති, 

ඡවිං යඡත්වා චම්මං ඡින්දති, චම්මං යඡත්වා මංසං ඡින්දති, මංසං යඡත්වා 

න්හාරුංඡින්දති, න්හාරුංයඡත්වාඅට්ඨිංඡින්දති, අට්ඨිංයඡත්වා අට්ඨිමිඤ්ජං 

ආහච්ච තිට්ඨති. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…එවඤ්හියවොභික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
අට්ඨමං. 

9. රජ්ජුසුත්තං 

178. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො. ලාභසක්කාරසියලොයකො, භික්ඛයව, ඡවිං ඡින්දති, 

ඡවිං යඡත්වා චම්මං ඡින්දති, චම්මං යඡත්වා මංසං ඡින්දති, මංසං යඡත්වා

න්හාරුංඡින්දති, න්හාරුං යඡත්වාඅට්ඨිංඡින්දති, අට්ඨිංයඡත්වාඅට්ඨිමිඤ්ජං
ආහච්චතිට්ඨති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, බලවා පුරියසො දළ්හාය වාළරජ්ජුයා ජඞ්ඝං

යවයඨත්වා ඝංයසයය. සා ඡවිං ඡින්යදයය, ඡවිං යඡත්වා චම්මං ඡින්යදයය, 

චම්මංයඡත්වාමංසංඡින්යදයය, මංසංයඡත්වාන්හාරුං ඡින්යදයය, න්හාරුං

යඡත්වා අට්ඨිං ඡින්යදයය, අට්ඨිං යඡත්වා අට්ඨිමිඤ්ජං ආහච්ච තිට්යඨයය.

එවයමවයඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො ඡවිංඡින්දති, ඡවිංයඡත්වා

චම්මංඡින්දති, චම්මංයඡත්වා මංසංඡින්දති, මංසංයඡත්වාන්හාරුංඡින්දති, 

න්හාරුං යඡත්වා අට්ඨිං ඡින්දති, අට්ඨිං යඡත්වා අට්ඨිංමිඤ්ජං ආහච්ච

තිට්ඨති. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…

එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. නවමං. 

10. භික්ඛුසුත්තං 

179. සාවත්ථියංවිහරති…යප.…‘‘යයොපි යසො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරහං
ඛීණාසයවොතස්සපාහංලාභසක්කාරසියලොයකොඅන්තරායායවදාමී’’ති. එවං

වුත්යත, ආයස්මාආනන්යදොභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘කිස්සපන, භන්යත, 

ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො ලාභසක්කාරසියලොයකො අන්තරායායා’’ති? ‘‘යා

හිස්ස සා, ආනන්ද, අකුප්පා යචයතොවිමුත්ති නාහං තස්සා

ලාභසක්කාරසියලොකං අන්තරායාය වදාමි. යය ච ඛ්වස්ස, ආනන්ද, 
අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරා
අධි තා යතසාහමස්ස ලාභසක්කාරසියලොකං අන්තරායාය වදාමි. එවං

දාරුයණො යඛො, ආනන්ද, ලාභසක්කාරසියලොයකො කටුයකො ඵරුයසො

අන්තරායියකො අනුත්තරස්ස යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය. තස්මාතිහානන්ද, 

එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘උප්පන්නං ලාභසක්කාරසියලොකං පජහිස්සාම, න ච
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යනො උප්පන්යනො ලාභසක්කාරසියලොයකො චිත්තං පරියාදාය ඨස්සතී’ති.

එවඤ්හියවො, ආනන්ද, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.දසමං. 

තතියයොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 

මාතු ායමො චකලයාණී, පුත්යතොචඑකධීතුච; 

සමණබ්රාහ්මණාතීණි, ඡවිරජ්ජුචභික්ඛුනාති. 

4. චතුත්ථවග්ය ො 

1. භින්දිසුත්තං 

180. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො. ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූයතො

පරියාදිණ්ණචිත්යතො, භික්ඛයව, යදවදත්යතො සඞ්ඝං භින්දි. එවං දාරුයණො

යඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.පඨමං. 

2. කුසලමූලසුත්තං 

181. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 
ලාභසක්කාරසියලොයකො. ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූතස්ස

පරියාදිණ්ණචිත්තස්ස, භික්ඛයව, යදවදත්තස්සකුසලමූලංසමුච්යඡදම මා.

එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.දුතියං. 

3. කුසලධම්මසුත්තං 

182. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 
ලාභසක්කාරසියලොයකො. ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූතස්ස

පරියාදිණ්ණචිත්තස්ස, භික්ඛයව, යදවදත්තස්ස කුසයලො ධම්යමො

සමුච්යඡදම මා. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, 
ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.තතියං. 

4. සුක්කධම්මසුත්තං 

183. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 
ලාභසක්කාරසියලොයකො. ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූතස්ස

පරියාදිණ්ණචිත්තස්ස, භික්ඛයව, යදවදත්තස්ස සුක්යකො ධම්යමො

සමුච්යඡදම මා. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.…සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. චතුත්ථං. 

5. අචිරපක්කන්තසුත්තං 

184. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත
අචිරපක්කන්යත යදවදත්යත. තත්ර යඛො භ වා යදවදත්තං ආරබ්භ භික්ඛූ
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ආමන්යතසි – ‘‘අත්තවධාය, භික්ඛයව, යදවදත්තස්ස 

ලාභසක්කාරසියලොයකො උදපාදි, පරාභවාය යදවදත්තස්ස
ලාභසක්කාරසියලොයකොඋදපාදි’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කදලී අත්තවධාය ඵලං යදති, පරාභවාය ඵලං 

යදති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අත්තවධාය යදවදත්තස්ස

ලාභසක්කාරසියලොයකො උදපාදි, පරාභවාය යදවදත්තස්ස
ලාභසක්කාරසියලොයකොඋදපාදි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යවළු අත්තවධාය ඵලං යදති, පරාභවාය ඵලං 

යදති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අත්තවධාය යදවදත්තස්ස

ලාභසක්කාරසියලොයකො උදපාදි, පරාභවාය යදවදත්තස්ස
ලාභසක්කාරසියලොයකොඋදපාදි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, නයළොඅත්තවධායඵලං යදති, පරාභවායඵලං

යදති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අත්තවධාය යදවදත්තස්ස 

ලාභසක්කාරසියලොයකො උදපාදි, පරාභවාය යදවදත්තස්ස
ලාභසක්කාරසියලොයකොඋදපාදි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අස්සතරී අත්තවධාය  බ්භං  ණ්හාති, 

පරාභවාය  බ්භං  ණ්හාති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අත්තවධාය

යදවදත්තස්ස ලාභසක්කාරසියලොයකො උදපාදි, පරාභවාය යදවදත්තස්ස

ලාභසක්කාරසියලොයකො උදපාදි. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, 

ලාභසක්කාරසියලොයකො.එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘ඵලංයවකදලිංහන්ති, ඵලංයවළුංඵලංනළං; 

සක්කායරොකාපුරිසංහන්ති,  බ්යභොඅස්සතරිංයථාති’’. පඤ්චමං; 

6. පඤ්චරථසතසුත්තං 

185. රාජ යහ විහරති යවළුවයන කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන
සමයයනයදවදත්තස්සඅජාතසත්තුකුමායරොපඤ්චහිරථසයතහි සායංපාතං 

උපට්ඨානං ච්ඡති, පඤ්චචථාලිපාකසතානි භත්තාභිහායරොඅභිහරීයති.අථ

යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛො යත

භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘යදවදත්තස්ස, භන්යත, 

අජාතසත්තුකුමායරො පඤ්චහි රථසයතහි සායං පාතං උපට්ඨානං  ච්ඡති, 

පඤ්ච ච ථාලිපාකසතානි භත්තාභිහායරො අභිහරීයතී’’ති. ‘‘මා, භික්ඛයව, 

යදවදත්තස්ස ලාභසක්කාරසියලොකං පිහයිත්ථ. යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, 
යදවදත්තස්ස අජාතසත්තුකුමායරො පඤ්චහි රථසයතහි සායං පාතං 
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උපට්ඨානං  මිස්සති, පඤ්ච ච ථාලිපාකසතානි භත්තාභිහායරො

ආහරීයිස්සති, හානියයව, භික්ඛයව, යදවදත්තස්ස පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු

ධම්යමසු, යනොවුද්ධි’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, චණ්ඩස්ස කුක්කුරස්ස නාසාය පිත්තං 

භින්යදයයං, එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, කුක්කුයරො භියයයොයසොමත්තාය

චණ්ඩතයරො අස්ස; එවයමව, භික්ඛයව, යාවකීවඤ්ච යදවදත්තස්ස

අජාතසත්තුකුමායරො පඤ්චහි රථසයතහිසායං පාතං උපට්ඨානං  මිස්සති, 

පඤ්චචථාලිපාකසතානිභත්තාභිහායරොආහරීයිස්සති, හානියයව, භික්ඛයව, 

යදවදත්තස්ස පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු, යනො වුද්ධි. එවං දාරුයණො

යඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකො…යප.… එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. මාතුසුත්තං 

186. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 
ලාභසක්කාරසියලොයකො කටුයකො ඵරුයසො අන්තරායියකො අනුත්තරස්ස

යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය. ඉධාහං, භික්ඛයව, එකච්චං පුග් ලං එවං
යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාමි – ‘න චායමායස්මා මාතුපි යහතු
සම්පජානමුසා භායසයයා’ති. තයමනං පස්සාමි අපයරන සමයයන
ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූතං පරියාදිණ්ණචිත්තං සම්පජානමුසා

භාසන්තං. එවංදාරුයණොයඛො, භික්ඛයව, ලාභසක්කාරසියලොයකොකටුයකො
ඵරුයසො අන්තරායියකො අනුත්තරස්ස යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය.

තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවංසික්ඛිතබ්බං–‘උප්පන්නං ලාභසක්කාරසියලොකං
පජහිස්සාම. න ච යනො උප්පන්යනො ලාභසක්කාරසියලොයකො චිත්තං

පරියාදාය ඨස්සතී’ති.එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.සත්තමං. 

8-13. පිතුසුත්තාදිඡක්කං 

187. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘දාරුයණො, භික්ඛයව, 
ලාභසක්කාරසියලොයකො කටුයකො ඵරුයසො අන්තරායියකො අනුත්තරස්ස

යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය. ඉධාහං, භික්ඛයව, එකච්චං පුග් ලං එවං
යචතසායචයතො පරිච්චපජානාමි – ‘නචායමායස්මාපිතුපියහතු…යප.…
භාතුපි යහතු… භගිනියාපි යහතු… පුත්තස්සපි යහතු… ධීතුයාපි යහතු…
පජාපතියාපි යහතුසම්පජානමුසා භායසයයා’ති. තයමනං පස්සාමි අපයරන
සමයයන ලාභසක්කාරසියලොයකන අභිභූතං පරියාදිණ්ණචිත්තං 

සම්පජානමුසා භාසන්තං. එවං දාරුයණො යඛො, භික්ඛයව, 
ලාභසක්කාරසියලොයකො කටුයකො ඵරුයසො අන්තරායියකො අනුත්තරස්ස

යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං –

‘උප්පන්නං ලාභසක්කාරසියලොකං පජහිස්සාම, න ච යනො උප්පන්යනො



සංයුත්තනිකායයො නිදානවග්ය ො ලාභසක්කාරසංයුත්තං 

172 

පටුන 

ලාභසක්කාරසියලොයකො චිත්තං පරියාදාය ඨස්සතී’ති. එවඤ්හි යවො, 

භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.යතරසමං. 

චතුත්යථොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 

භින්දිමූලංදුයවධම්මා, පක්කන්තංරථමාතරි; 

පිතාභාතාචභගිනී, පුත්යතොධීතාපජාපතීති. 

ලාභසක්කාරසංයුත්තංසමත්තං. 
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7. රාහුලසංයුත්තං 

1. පඨමවග්ය ො 

1. චක්ඛුසුත්තං 

188. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො ආයස්මා රාහුයලො යයන භ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රාහුයලො භ වන්තං එතදයවොච –

‘‘සාධුයම, භන්යත, භ වාසංඛිත්යතනධම්මං යදයසතු, යමහංභ වයතො
ධම්මං සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො 
විහයරයය’’න්ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, රාහුල, චක්ඛුංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 

භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං –

‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යසොතංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.….‘‘ඝානං

නිච්චංවා අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.…‘‘ජිව්හානිච්චාවා

අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.… ‘‘කායයො නිච්යචො වා

අනිච්යචො වා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’ …යප.… ‘‘මයනො නිච්යචො වා

අනිච්යචොවා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’.‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛං

වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, 

කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවං පස්සං, රාහුල, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති 

…යප.…යසොතස්මිම්පිනිබ්බින්දති… ඝානස්මිම්පිනිබ්බින්දති…ජිව්හායපි

නිබ්බින්දති…කායස්මිම්පි නිබ්බින්දති…මනස්මිම්පිනිබ්බින්දති; නිබ්බින්දං

විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිතිඤාණං යහොති. ‘ඛීණා

ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානාතී’’ති.පඨමං. 

2. රූපසුත්තං 

189. සාවත්ථියං විහරති…යප.…‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, රාහුල, රූපානිච්චා

වාඅනිච්චාවා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.…සද්දා… න්ධා…රසා…

යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා නිච්චා වා අනිච්චා වාති? ‘‘අනිච්චා, 

භන්යත’’…යප.… ‘‘එවං පස්සං, රාහුල, සුතවා අරියසාවයකො රූයපසුපි 

නිබ්බින්දති… සද්යදසුපි නිබ්බින්දති…  න්යධසුපි නිබ්බින්දති… රයසසුපි 

නිබ්බින්දති… යඵොට්ඨබ්යබසුපි නිබ්බින්දති… ධම්යමසුපි නිබ්බින්දති; 
නිබ්බින්දංවිරජ්ජති…යප.…පජානාතී’’ති.දුතියං. 
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3. විඤ්ඤාණසුත්තං 

190. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, රාහුල, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.…
‘‘යසොතවිඤ්ඤාණං…යප.… ඝානවිඤ්ඤාණං… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…

කායවිඤ්ඤාණං… මයනොවිඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 

භන්යත’’ …යප.… ‘‘එවං පස්සං, රාහුල, සුතවා අරියසාවයකො 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්දති…යප.… යසොතවිඤ්ඤාණස්මිම්පි
නිබ්බින්දති… ඝානවිඤ්ඤාණස්මිම්පිනිබ්බින්දති…ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්මිම්පි
නිබ්බින්දති… කායවිඤ්ඤාණස්මිම්පිනිබ්බින්දති…මයනොවිඤ්ඤාණස්මිම්පි

නිබ්බින්දති; නිබ්බින්දංවිරජ්ජති…යප.…පජානාතී’’ති.තතියං. 

4. සම්ඵස්සසුත්තං 

191. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, රාහුල, 

චක්ඛුසම්ඵස්යසො නිච්යචො වා අනිච්යචො වා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, 

භන්යත’’…යප.… ‘‘යසොතසම්ඵස්යසො…යප.… ඝානසම්ඵස්යසො…
ජිව්හාසම්ඵස්යසො… කායසම්ඵස්යසො… මයනොසම්ඵස්යසො නිච්යචො වා

අනිච්යචො වා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’…යප.… ‘‘එවං පස්සං, රාහුල, 

සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුසම්ඵස්සස්මිම්පි නිබ්බින්දති…යප.… 
යසොතසම්ඵස්සස්මිම්පි නිබ්බින්දති… ඝානසම්ඵස්සස්මිම්පි නිබ්බින්දති… 
ජිව්හාසම්ඵස්සස්මිම්පි නිබ්බින්දති… කායසම්ඵස්සස්මිම්පි නිබ්බින්දති… 

මයනොසම්ඵස්සස්මිම්පි නිබ්බින්දති; නිබ්බින්දං විරජ්ජති…යප.…
පජානාතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. යවදනාසුත්තං 

192. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, රාහුල, 

චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, 
භන්යත’’…යප.… ‘‘යසොතසම්ඵස්සජා යවදනා…යප.… ඝානසම්ඵස්සජා 
යවදනා… ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවදනා… කායසම්ඵස්සජා යවදනා…

මයනොසම්ඵස්සජා යවදනා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, 

භන්යත’’…යප.… ‘‘එවං පස්සං, රාහුල, සුතවා අරියසාවයකො
චක්ඛුසම්ඵස්සජාය යවදනායපි නිබ්බින්දති…යප.… යසොත… ඝාන…
ජිව්හා… කාය… මයනොසම්ඵස්සජාය යවදනායපි නිබ්බින්දති…යප.…
පජානාතී’’ති. පඤ්චමං. 

6. සඤ්ඤාසුත්තං 

193. සාවත්ථියංවිහරති…යප.…‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, රාහුල, රූපසඤ්ඤා

නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.… 

‘‘සද්දසඤ්ඤා…යප.…  න්ධසඤ්ඤා… රසසඤ්ඤා…

යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා… ධම්මසඤ්ඤා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, 
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භන්යත’’…යප.… ‘‘එවං පස්සං, රාහුල, සුතවා අරියසාවයකො
රූපසඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති…යප.… සද්දසඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති… 

 න්ධසඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති… රසසඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති…
යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති…ධම්මසඤ්ඤායපිනිබ්බින්දති…යප.…
පජානාතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සඤ්යචතනාසුත්තං 

194. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, රාහුල, 

රූපසඤ්යචතනානිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.…

‘‘සද්දසඤ්යචතනා…යප.…  න්ධසඤ්යචතනා… රසසඤ්යචතනා … 

යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනා… ධම්මසඤ්යචතනා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.… ‘‘එවං පස්සං, රාහුල, සුතවා අරියසාවයකො 
රූපසඤ්යචතනායපි නිබ්බින්දති…යප.… සද්දසඤ්යචතනායපි
නිබ්බින්දති…  න්ධසඤ්යචතනායපි නිබ්බින්දති… රසසඤ්යචතනායපි
නිබ්බින්දති… යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනායපි නිබ්බින්දති…
ධම්මසඤ්යචතනායපි නිබ්බින්දති…යප.…පජානාතී’’ති.සත්තමං. 

8. තණ්හාසුත්තං 

195. සාවත්ථියංවිහරති…යප.…‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, රාහුල, රූපතණ්හා

නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.… 

‘‘සද්දතණ්හා…යප.… න්ධතණ්හා…රසතණ්හා…යඵොට්ඨබ්බතණ්හා…

ධම්මතණ්හා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.…

‘‘එවං පස්සං, රාහුල, සුතවා අරියසාවයකො රූපතණ්හායපි
නිබ්බින්දති…යප.… සද්දතණ්හායපි නිබ්බින්දති…  න්ධතණ්හායපි
නිබ්බින්දති… රසතණ්හායපි නිබ්බින්දති… යඵොට්ඨබ්බතණ්හාය 

නිබ්බින්දති…ධම්මතණ්හායපිනිබ්බින්දති …යප.… පජානාතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. ධාතුසුත්තං 

196. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, රාහුල, පථවීධාතු

නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.… 

‘‘ආයපොධාතු…යප.… යතයජොධාතු… වායයොධාතු… ආකාසධාතු…

විඤ්ඤාණධාතු නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.…

‘‘එවං පස්සං, රාහුල, සුතවා අරියසාවයකො පථවීධාතුයාපි
නිබ්බින්දති…යප.… ආයපොධාතුයාපි නිබ්බින්දති… යතයජොධාතුයාපි 

නිබ්බින්දති…වායයොධාතුයාපි නිබ්බින්දති…ආකාසධාතුයාපිනිබ්බින්දති…
විඤ්ඤාණධාතුයාපි නිබ්බින්දති…යප.…පජානාතී’’ති.නවමං. 

10. ඛන්ධසුත්තං 

197. සාවත්ථියංවිහරති…යප.…‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, රාහුල, රූපං නිච්චං

වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.… ‘‘යවදනා…යප.…
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සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 

භන්යත’’…යප.… ‘‘එවං පස්සං, රාහුල, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි
නිබ්බින්දති…යප.… යවදනායපි නිබ්බින්දති… සඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති…

සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්දති… විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්දති; නිබ්බින්දං

විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිතිඤාණං යහොති. ‘ඛීණා

ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානාතී’’ති.දසමං. 

පඨයමොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 

චක්ඛුරූපඤ්චවිඤ්ඤාණං, සම්ඵස්යසොයවදනායච; 

සඤ්ඤාසඤ්යචතනාතණ්හා, ධාතුඛන්යධනයතදසාති. 

2. දුති වග්ය ො 

1. චක්ඛුසුත්තං 

198. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරති.අථ යඛො

ආයස්මාරාහුයලොයයනභ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං

රාහුලං භ වා එතදයවොච – ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, රාහුල, චක්ඛුං නිච්චං වා

අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛං

වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, 

කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම 

අත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘යසොතං…යප.…ඝානං…ජිව්හා…

කායයො…මයනොනිච්යචො වාඅනිච්යචොවා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’.‘‘යං

පනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.‘‘යංපනානිච්චං

දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවං

පස්සං, රාහුල, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති…යප.… 

යසොතස්මිම්පි නිබ්බින්දති… ඝානස්මිම්පි නිබ්බින්දති … ජිව්හායපි

නිබ්බින්දති…කායස්මිම්පිනිබ්බින්දති…මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති; නිබ්බින්දං

විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිතිඤාණං යහොති. ‘ඛීණා 

ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානාතී’’ති.එයතනයපයයායලනදසසුත්තන්තා කාතබ්බා.පඨමං. 

2-10. රූපාදිසුත්තනවකං 

199. සාවත්ථියංවිහරති…යප.…‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, රාහුල, රූපා නිච්චා

වාඅනිච්චාවා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.… සද්දා… න්ධා…රසා…
යඵොට්ඨබ්බා…ධම්මා…. 
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‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…යප.… යසොතවිඤ්ඤාණං… ඝානවිඤ්ඤාණං… 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…කායවිඤ්ඤාණං…මයනොවිඤ්ඤාණං…. 

‘‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො…යප.… යසොතසම්ඵස්යසො… ඝානසම්ඵස්යසො… 
ජිව්හාසම්ඵස්යසො…කායසම්ඵස්යසො…මයනොසම්ඵස්යසො…. 

‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා…යප.… යසොතසම්ඵස්සජා යවදනා… 
ඝානසම්ඵස්සජා යවදනා… ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවදනා… කායසම්ඵස්සජා
යවදනා… මයනොසම්ඵස්සජායවදනා…. 

‘‘රූපසඤ්ඤා…යප.… සද්දසඤ්ඤා…  න්ධසඤ්ඤා… රසසඤ්ඤා… 
යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා…ධම්මසඤ්ඤා…. 

‘‘රූපසඤ්යචතනා…යප.… සද්දසඤ්යචතනා…  න්ධසඤ්යචතනා… 
රසසඤ්යචතනා…යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනා…ධම්මසඤ්යචතනා…. 

‘‘රූපතණ්හා …යප.… සද්දතණ්හා…  න්ධතණ්හා… රසතණ්හා…
යඵොට්ඨබ්බතණ්හා…ධම්මතණ්හා…. 

‘‘පථවීධාතු…යප.… ආයපොධාතු… යතයජොධාතු… වායයොධාතු…

ආකාසධාතු … විඤ්ඤාණධාතු…. 

‘‘රූපං …යප.… යවදනා…සඤ්ඤා…සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චං

වා අනිච්චං වා’’ති? අනිච්චං, භන්යත…යප.…එවං පස්සං රාහුල…යප.…
නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතීති.දසමං. 

11. අනුසයසුත්තං 

200. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො ආයස්මා රාහුයලො යයන භ වා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රාහුයලො භ වන්තං එතදයවොච –

‘‘කථං නු යඛො, භන්යත, ජානයතො කථං පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච
සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු 

අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයානයහොන්තී’’ති? ‘‘යංකිඤ්චි, රාහුල, රූපං 
අතීතානා තපච්චුප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවා

හීනං වා පණීතං වා යං දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං ‘යනතං මම, 

යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’ති එවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
පස්සති.යාකාචියවදනා…යප.…යාකාචි සඤ්ඤා…යයයකචිසඞ්ඛාරා…
යංකිඤ්චිවිඤ්ඤාණංඅතීතානා තපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා

ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනං වා පණීතංවායං දූයරසන්තියක වා, සබ්බං

විඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං

යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. එවං යඛො, රාහුල, ජානයතො එවං
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පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයකකායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා නයහොන්තී’’ති.එකාදසමං. 

12. අප තසුත්තං 

201. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා රාහුයලො යයන භ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රාහුයලො භ වන්තං එතදයවොච –

‘‘කථං නු යඛො, භන්යත, ජානයතො කථං පස්සයතො ඉමස්මිං ච
සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානාප තං මානසංයහොතිවිධාසමතික්කන්තංසන්තං

සුවිමුත්ත’’න්ති? ‘‘යං කිඤ්චි, රාහුල, රූපං අතීතානා තපච්චුප්පන්නං
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනංවා පණීතං වායං

දූයර සන්තියක වා සබ්බං රූපං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො 
අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා අනුපාදා විමුත්යතො
යහොති’’. 

‘‘යාකාචියවදනා…යප.…යාකාචිසඤ්ඤා…යයයකචිසඞ්ඛාරා…
යං කිඤ්චිවිඤ්ඤාණංඅතීතානා තපච්චුප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා

ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනං වා පණීතංවායං දූයරසන්තියකවා, සබ්බං

විඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං

යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා අනුපාදා විමුත්යතො යහොති. එවං යඛො, 

රාහුල, ජානයතොඑවංපස්සයතොඉමස්මිඤ්චසවිඤ්ඤාණයකකායය බහිද්ධා
ච සබ්බනිමිත්යතසු අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානාප තං මානසං යහොති විධා
සමතික්කන්තංසන්තංසුවිමුත්ත’’න්ති.ද්වාදසමං. 

දුතිය ොවග්ය ො. 

තස්සුද්දානං– 

චක්ඛු රූපඤ්චවිඤ්ඤාණං, සම්ඵස්යසොයවදනාය ච; 

සඤ්ඤාසඤ්යචතනාතණ්හා, ධාතුඛන්යධනයතදස; 

අනුස ංඅප තඤ්යචව, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

රාහුලසංයුත්තංසමත්තං. 
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8. ලක්ඛණසංයුත්තං 

1. පඨමවග්ය ො 

1. අට්ඨිසුත්තං 

202. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වාරාජ යහවිහරතියවළුවයන
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ච ලක්ඛයණො

ආයස්මා ච මහායමොග් ල්ලායනො [මහායමොග් ලායනො (ක.)] ගිජ්ඣකූයට
පබ්බයත විහරන්ති. අථ යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයනායස්මා ලක්ඛයණො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ලක්ඛණං එතදයවොච –

‘‘ආයාමාවුයසො [එහිආවුයසො (සයා.කං.ක.)] ලක්ඛණ, රාජ හංපිණ්ඩාය 
පවිසිස්සාමා’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො ආයස්මා ලක්ඛයණො ආයස්මයතො
මහායමොග් ල්ලානස්ස පච්චස්යසොසි. අථ යඛො ආයස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අඤ්ඤතරස්මිං
පයදයස සිතං පාත්වාකාසි. අථ යඛො ආයස්මා ලක්ඛයණො ආයස්මන්තං 

මහායමොග් ල්ලානංඑතදයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, ආවුයසොයමොග් ල්ලාන, 

යහතුයකො පච්චයයො සිතස්සපාතුකම්මායා’’ති? ‘‘අකායලො යඛො, ආවුයසො

ලක්ඛණ, එතස්සපඤ්හස්ස.භ වයතොමං සන්තියකඑතං පඤ්හංපුච්ඡා’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ච ලක්ඛයණො ආයස්මා ච මහායමොග් ල්ලායනො 
රාජ යහ පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන

භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ලක්ඛයණො 
ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං එතදයවොච – ‘‘ඉධායස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අඤ්ඤතරස්මිං

පයදයස සිතං පාත්වාකාසි. යකො නු යඛො, ආවුයසො යමොග් ල්ලාන, යහතු

යකොපච්චයයොසිතස්සපාතුකම්මායා’’ති? 

‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං 
අට්ඨිකසඞ්ඛලිකංයවහාසං ච්ඡන්තිං.තයමනංගිජ්ඣාපිකාකාපිකුලලාපි
අනුපතිත්වා අනුපතිත්වා ඵාසුළන්තරිකාහි විතුයදන්ති විතච්යඡන්ති

විරායජන්ති [විතුයදන්ති (සී.), විතච්යඡන්ති විභයජන්ති (පී. ක.)]. සා සුදං

අට්ටස්සරං කයරොති. තස්ස මය්හං, ආවුයසො, එතදයහොසි – ‘අච්ඡරියං වත, 

යභො, අබ්භුතං වත, යභො! එවරූයපොපිනාමසත්යතො භවිස්සති! එවරූයපොපි
නාම යක්යඛො භවිස්සති! එවරූයපොපි නාම අත්තභාවපටිලායභො
භවිස්සතී’’’ති!! 

අථයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘චක්ඛුභූතාවත, භික්ඛයව, සාවකා

විහරන්ති; ඤාණභූතා වත, භික්ඛයව, සාවකා විහරන්ති, යත්ර හි නාම
සාවයකො එවරූපංඤස්සතිවාදක්ඛතිවාසක්ඛිංවාකරිස්සති.පුබ්යබවයම
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යසො, භික්ඛයව, සත්යතො දිට්යඨො අයහොසි, අපි චාහං න බයාකාසිං.

අහඤ්යචතං [අහයමයවතං(සී.)] බයාකයරයයං, පයරචයම [පයර යම(සී.)] 

නසද්දයහයයං.යයයමනසද්දයහයයං, යතසංතංඅස්සදීඝරත්තං අහිතාය

දුක්ඛාය. එයසො, භික්ඛයව, සත්යතො ඉමස්මිංයයව රාජ යහ ය ොඝාතයකො 
අයහොසි.යසොතස්සකම්මස්සවිපායකනබහූනිවස්සානිබහූනි වස්සසතානි
බහූනිවස්සසහස්සානිබහූනිවස්සසතසහස්සානිනිරයයපච්චිත්වාතස්යසව 

කම්මස්සවිපාකාවයසයසන එවරූපංඅත්තභාවපටිලාභං පටිසංයවදයතී’’ති.
(සබ්යබසංසුත්තන්තානංඑයසවයපයයායලො).පඨමං. 

2. යපසිසුත්තං 

203. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං 
මංසයපසිං යවහාසං  ච්ඡන්තිං. තයමනං ගිජ්ඣාපි කාකාපි කුලලාපි

අනුපතිත්වා අනුපතිත්වා විතච්යඡන්ති විරායජන්ති [විරායජන්ති (සී. සයා. 

කං.), විභයජන්ති (පී. ක.)]. සා සුදං අට්ටස්සරං කයරොති…යප.… එයසො, 

භික්ඛයව, සත්යතො ඉමස්මිංයයව රාජ යහය ොඝාතයකො අයහොසි…යප.….
දුතියං. 

3. පිණ්ඩසුත්තං 

204. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං 
මංසපිණ්ඩං යවහාසං  ච්ඡන්තං. තයමනං ගිජ්ඣාපි කාකාපි කුලලාපි

අනුපතිත්වා අනුපතිත්වා විතච්යඡන්ති විරායජන්ති. සා සුදං අට්ටස්සරං 

කයරොති…යප.… එයසො, භික්ඛයව, සත්යතො ඉමස්මිංයයව රාජ යහ
සාකුණියකොඅයහොසි…යප.…. තතියං. 

4. නිච්ඡවිසුත්තං 

205. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං
නිච්ඡවිං පුරිසං යවහාසං  ච්ඡන්තං. තයමනං ගිජ්ඣාපි කාකාපි කුලලාපි
අනුපතිත්වා අනුපතිත්වා විතච්යඡන්ති විරායජන්ති. යසො සුදං අට්ටස්සරං 

කයරොති…යප.… එයසො, භික්ඛයව, සත්යතො ඉමස්මිංයයව රාජ යහ
ඔරබ්භියකොඅයහොසි…යප.…. චතුත්ථං. 

5. අසියලොමසුත්තං 

206. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං
අසියලොමං පුරිසං යවහාසං  ච්ඡන්තං. තස්ස යත අසී උප්පතිත්වා
උප්පතිත්වා තස්යසව කායය නිපතන්ති. යසො සුදං අට්ටස්සරං

කයරොති…යප.… එයසො, භික්ඛයව, සත්යතො ඉමස්මිංයයව රාජ යහ
සූකරියකො අයහොසි…යප.….පඤ්චමං. 
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6. සත්තිසුත්තං 

207. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං 
සත්තියලොමං පුරිසං යවහාසං  ච්ඡන්තං. තස්ස තා සත්තියයො උප්පතිත්වා
උප්පතිත්වා තස්යසව කායය නිපතන්ති. යසො සුදං අට්ටස්සරං

කයරොති…යප.… එයසො, භික්ඛයව, සත්යතො ඉමස්මිංයයව රාජ යහ
මා වියකොඅයහොසි…යප.….ඡට්ඨං. 

7. උසුයලොමසුත්තං 

208. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං 
උසුයලොමං පුරිසං යවහාසං  ච්ඡන්තං. තස්ස යත උසූ උප්පතිත්වා
උප්පතිත්වා තස්යසව කායය නිපතන්ති. යසො සුදං අට්ටස්සරං 

කයරොති…යප.… එයසො, භික්ඛයව, සත්යතො ඉමස්මිංයයව රාජ යහ
කාරණියකොඅයහොසි…යප.….සත්තමං. 

8. සූචියලොමසුත්තං 

209. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං 
සූචියලොමං පුරිසං යවහාසං  ච්ඡන්තං. තස්ස තා සූචියයො උප්පතිත්වා
උප්පතිත්වා තස්යසව කායය නිපතන්ති. යසො සුදං අට්ටස්සරං

කයරොති…යප.…එයසො, භික්ඛයව, සත්යතොඉමස්මිංයයවරාජ යහසූයතො 

[සාරථියකො(ක. විනයයපි)] අයහොසි…යප.….අට්ඨමං. 

9. දුතියසූචියලොමසුත්තං 

210. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං 
සූචියලොමං පුරිසං යවහාසං  ච්ඡන්තං. තස්ස තා සූචියයො සීයස පවිසිත්වා

මුඛයතොනික්ඛමන්ති; මුයඛපවිසිත්වාඋරයතොනික්ඛමන්ති; උයරපවිසිත්වා 

උදරයතො නික්ඛමන්ති; උදයර පවිසිත්වා ඌරූහි නික්ඛමන්ති; ඌරූසු

පවිසිත්වා ජඞ්ඝාහි නික්ඛමන්ති; ජඞ්ඝාසු පවිසිත්වා පායදහි නික්ඛමන්ති; 

යසො සුදං අට්ටස්සරං කයරොති…යප.… එයසො, භික්ඛයව, සත්යතො
ඉමස්මිංයයවරාජ යහසූචයකො අයහොසි…යප.….නවමං. 

10. කුම්භණ්ඩසුත්තං 

211. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං 
කුම්භණ්ඩං පුරිසං යවහාසං  ච්ඡන්තං. යසො  ච්ඡන්යතොපි යතව අණ්යඩ
ඛන්යධ ආයරොයපත්වා ච්ඡති.නිසීදන්යතොපියතස්යවවඅණ්යඩසුනිසීදති.
තයමනංගිජ්ඣාපි කාකාපිකුලලාපි අනුපතිත්වා අනුපතිත්වා විතච්යඡන්ති

විරායජන්ති. යසො සුදං අට්ටස්සරං කයරොති…යප.… එයසො, භික්ඛයව, 
සත්යතොඉමස්මිංයයවරාජ යහ ාමකූටයකො අයහොසි…යප.….දසමං. 

පඨයමොවග්ය ො. 

තස්සුද්දානං – 
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අට්ඨියපසිඋයභො ාවඝාතකා, 

පිණ්යඩොසාකුණියයොනිච්ඡයවොරබ්භි; 

අසිසූකරියකොසත්තිමා වි, 

උසුකාරණියකොසූචිසාරථි; 

යයොචසිබ්බියතිසූචයකොහියසො, 
අණ්ඩභාරිඅහු ාමකූටයකොති. 

2. දුති වග්ය ො 

1. සසීසකසුත්තං 

212. එවං යම සුතං – එකං සමයං රාජ යහ යවළුවයන. ‘‘ඉධාහං, 

ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං පුරිසං ගූථකූයප

සසීසකං නිමුග් ං…යප.… එයසො, භික්ඛයව, සත්යතො ඉමස්මිංයයව
රාජ යහපාරදාරියකොඅයහොසි…යප.….පඨමං. 

2. ගූථඛාදසුත්තං 

213. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං 

පුරිසංගූථකූයපනිමුග් ංඋයභොහිහත්යථහිගූථංඛාදන්තං…යප.…එයසො, 

භික්ඛයව, සත්යතො ඉමස්මිංයයව රාජ යහ දුට්ඨබ්රාහ්මයණො අයහොසි. යසො
කස්සපස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාවචයන භික්ඛුසඞ්ඝං භත්යතන

නිමන්යතත්වායදොණියයො [යදොණියා (සයා.කං.පී.ක.)] ගූථස්සපූරායපත්වා

එතදයවොච – අයහො යභොන්යතො, යාවදත්ථං භුඤ්ජන්තු යචව හරන්තු
චාති…යප.….දුතියං. 

3. නිච්ඡවිත්ථිසුත්තං 

214. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං
නිච්ඡවිං ඉත්ථිං යවහාසං  ච්ඡන්තිං. තයමනං ගිජ්ඣාපි කාකාපි කුලලාපි
අනුපතිත්වා අනුපතිත්වා විතච්යඡන්ති විරායජන්ති. සා සුදං අට්ටස්සරං 

කයරොති…යප.… එසා, භික්ඛයව, ඉත්ථී ඉමස්මිංයයව රාජ යහ අතිචාරිනී
අයහොසි…යප.…. තතියං. 

4. මඞ්ගුලිත්ථිසුත්තං 

215. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං
ඉත්ථිං දුග් න්ධං මඞ්ගුලිං යවහාසං ච්ඡන්තිං.තයමනං ගිජ්ඣාපිකාකාපි
කුලලාපි අනුපතිත්වා අනුපතිත්වා විතච්යඡන්ති විරායජන්ති. සා සුදං

අට්ටස්සරංකයරොති…යප.…එසා, භික්ඛයව, ඉත්ථී ඉමස්මිංයයවරාජ යහ
ඉක්ඛණිකාඅයහොසි…යප.….චතුත්ථං. 
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5. ඔකිලිනීසුත්තං 

216. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං
ඉත්ථිං උප්පක්කං ඔකිලිනිං ඔකිරිනිං යවහාසං  ච්ඡන්තිං. සා සුදං

අට්ටස්සරං කයරොති…යප.… එසා, භික්ඛයව, ඉත්ථී කලිඞ් ස්ස රඤ්යඤො
අග් මයහසී අයහොසි. සා ඉස්සාපකතා සපත්තිං අඞ් ාරකටායහන
ඔකිරි…යප.….පඤ්චමං. 

6. අසීසකසුත්තං 

217. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං 

අසීසකං කබන්ධං [කවන්ධං (සී. පී.)] යවහාසං  ච්ඡන්තං. තස්ස උයර
අක්ඛීනි යචව යහොන්ති මුඛඤ්ච. තයමනං ගිජ්ඣාපි කාකාපි කුලලාපි 
අනුපතිත්වා අනුපතිත්වා විතච්යඡන්ති විරායජන්ති. යසො සුදං අට්ටස්සරං 

කයරොති…යප.… එයසො, භික්ඛයව, සත්යතො ඉමස්මිංයයව රාජ යහ
හාරියකොනාමයචොරඝාතයකො අයහොසි…යප.….ඡට්ඨං. 

7. පාපභික්ඛුසුත්තං 

218. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං
භික්ඛුං යවහාසං  ච්ඡන්තං. තස්ස සඞ්ඝාටිපි ආදිත්තා සම්පජ්ජලිතා

සයජොතිභූතා [සඤ්යජොතිභූතා (සයා. කං.)], පත්යතොපි ආදිත්යතො

සම්පජ්ජලියතො සයජොතිභූයතො, කායබන්ධනම්පි ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං

සයජොතිභූතං, කායයොපිආදිත්යතො සම්පජ්ජලියතො සයජොතිභූයතො. යසො සුදං

අට්ටස්සරං කයරොති…යප.… එයසො, භික්ඛයව, භික්ඛු කස්සපස්ස 

සම්මාසම්බුද්ධස්සපාවචයනපාපභික්ඛුඅයහොසි…යප.….සත්තමං. 

8. පාපභික්ඛුනීසුත්තං 

219. ‘‘අද්දසං භික්ඛුනිං යවහාසං  ච්ඡන්තිං. තස්සා සඞ්ඝාටිපි
ආදිත්තා…යප.…පාපභික්ඛුනීඅයහොසි…යප.…. අට්ඨමං. 

9. පාපසික්ඛමානසුත්තං 

220. ‘‘අද්දසං සික්ඛමානං යවහාසං  ච්ඡන්තිං. තස්සා සඞ්ඝාටිපි
ආදිත්තා…යප.…පාපසික්ඛමානාඅයහොසි…යප.….නවමං. 

10. පාපසාමයණරසුත්තං 

221. ‘‘අද්දසං සාමයණරං යවහාසං  ච්ඡන්තං. තස්ස සඞ්ඝාටිපි 
ආදිත්තා…යප.…පාපසාමයණයරොඅයහොසි…යප.….දසමං. 

11. පාපසාමයණරීසුත්තං 

222. ‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, ගිජ්ඣකූටා පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දසං 
සාමයණරිං යවහාසං  ච්ඡන්තිං. තස්සා සඞ්ඝාටිපි ආදිත්තා සම්පජ්ජලිතා

සයජොතිභූතා, පත්යතොපි ආදිත්යතො සම්පජ්ජලියතො සයජොතිභූයතො, 
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කායබන්ධනම්පි ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතං, කායයොපි ආදිත්යතො

සම්පජ්ජලියතො සයජොතිභූයතො. සා සුදං අට්ටස්සරං කයරොති. තස්ස මය්හං, 

ආවුයසො, එතදයහොසි–‘අච්ඡරියංවත, යභො, අබ්භුතංවත, යභො!එවරූයපොපි
නාම සත්යතො භවිස්සති! එවරූයපොපි නාම යක්යඛො භවිස්සති! එවරූයපොපි
නාමඅත්තභාවපටිලායභොභවිස්සතී’’’ති!! 

අථයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘චක්ඛුභූතාවත, භික්ඛයව, සාවකා

විහරන්ති; ඤාණභූතා වත, භික්ඛයව, සාවකා විහරන්ති, යත්ර හි නාම
සාවයකො එවරූපංඤස්සතිවාදක්ඛතිවාසක්ඛිංවාකරිස්සති.පුබ්යබව යම

සා, භික්ඛයව, සාමයණරීදිට්ඨාඅයහොසි.අපිචාහංනබයාකාසිං. අහඤ්යචතං

බයාකයරයයං, පයරචයමනසද්දයහයයං.යයයමනසද්දයහයයං, යතසං 

තංඅස්සදීඝරත්තංඅහිතාය දුක්ඛාය.එසා, භික්ඛයව, සාමයණරී කස්සපස්ස
සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාවචයන පාපසාමයණරී අයහොසි. සා තස්ස කම්මස්ස 

විපායකනබහූනි වස්සානිබහූනි වස්සසතානිබහූනි වස්සසහස්සානිබහූනි 
වස්සසතසහස්සානිනිරයයපච්චිත්වාතස්යසවකම්මස්සවිපාකාවයසයසන
එවරූපං අත්තභාවපටිලාභංපටිසංයවදයතී’’ති.එකාදසමං. 

දුතියයොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 

කූයප නිමුග්ය ොහියසොපාරදාරියකො; 
ගූථඛාදිඅහුදුට්ඨබ්රාහ්මයණො. 

නිච්ඡවිත්ථිඅතිචාරිනීඅහු; 
මඞ්ගුලිත්ථිඅහුඉක්ඛණිත්ථිකා. 

ඔකිලිනිසපත්තඞ් ායරොකිරි; 
සීසච්ඡින්යනොඅහුයචොරඝාතයකො. 

භික්ඛු භික්ඛුනීසික්ඛමානා; 
සාමයණයරොඅථසාමයණරිකා. 

කස්සපස්සවිනයස්මිංපබ්බජ්ජං; 
පාපකම්මංකරිංසුතාවයදති. 

ලක්ඛණසංයුත්තංසමත්තං. 
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9. ඔපම්මසංයුත්තං 

1. කූටසුත්තං 

223. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – 

‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා

එතදයවොච– ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කූටා ාරස්සයාකාචිය ොපානසියයො
සබ්බාතාකූටඞ් මා කූටසයමොසරණාකූටසමුග්ඝාතාසබ්බාතාසමුග්ඝාතං

 ච්ඡන්ති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යය යකචිඅකුසලාධම්මාසබ්යබයත

අවිජ්ජාමූලකා අවිජ්ජාසයමොසරණා අවිජ්ජාසමුග්ඝාතා, සබ්යබ යත

සමුග්ඝාතං ච්ඡන්ති.තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවංසික්ඛිතබ්බං– ‘අප්පමත්තා

විහරිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. පඨමං. 

2. නඛසිඛසුත්තං 

224. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො භ වා පරිත්තං නඛසිඛායං පංසුං 

ආයරොයපත්වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘තංකිංමඤ්ඤථභික්ඛයව, කතමංනු

යඛො බහුතරං, යයො වායං [යයො චායං (බහූසු)] මයා පරිත්යතො නඛසිඛායං

පංසු ආයරොපියතොඅයංවා [යාචායං (සයා.ක.)] මහාපථවී’’ති? ‘‘එතයදව, 

භන්යත, බහුතරං යදිදං මහාපථවී. අප්පමත්තයකොයං භ වතා පරිත්යතො
නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො. සඞ්ඛම්පි න උයපති උපනිධිම්පි න උයපති
කලභා ම්පිනඋයපතිමහාපථවිං උපනිධායභ වතාපරිත්යතොනඛසිඛායං

පංසුආයරොපියතො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය

මනුස්යසසුපච්චාජායන්ති; අථයඛොඑයතයයවබහුතරාසත්තායයඅඤ්ඤත්ර 

මනුස්යසහි පච්චාජායන්ති. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – 

‘අප්පමත්තා විහරිස්සාමා’ති. එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
දුතියං. 

3. කුලසුත්තං 

225. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යානිකානිචි
කුලානි බහුත්ථිකානි අප්පපුරිසානි තානි සුප්පධංසියානි යහොන්ති යචොයරහි

කුම්භත්යථනයකහි; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යස්ස කස්සචි භික්ඛුයනො 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති අභාවිතා අබහුලීකතා යසො සුප්පධංසියයො යහොති

අමනුස්යසහි. යසයයථාපි, භික්ඛයව, යානි කානිචි කුලානි අප්පිත්ථිකානි

බහුපුරිසානි තානි දුප්පධංසියානි යහොන්ති යචොයරහි කුම්භත්යථනයකහි, 

එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යස්ස කස්සචි භික්ඛුයනො යමත්තායචයතොවිමුත්ති

භාවිතා බහුලීකතා යසො දුප්පධංසියයො යහොති අමනුස්යසහි. තස්මාතිහ, 

භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යමත්තා යනො යචයතොවිමුත්ති භාවිතා
භවිස්සතිබහුලීකතායානීකතාවත්ථුකතාඅනුට්ඨිතාපරිචිතාසුසමාරද්ධා’ති. 

එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.තතියං. 
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4. ඔක්ඛාසුත්තං 

226. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යයො, භික්ඛයව, පුබ්බණ්හසමයං 

ඔක්ඛාසතංදානංදයදයය, යයොමජ්ඣන්හිකසමයංඔක්ඛාසතංදානංදයදයය, 

යයො සායන්හසමයං ඔක්ඛාසතං දානං දයදයය, යයො වා පුබ්බණ්හසමයං

අන්තමයසො  ද්දුහනමත්තම්පි යමත්තචිත්තං භායවයය, යයො වා

මජ්ඣන්හිකසමයංඅන්තමයසො  ද්දුහනමත්තම්පියමත්තචිත්තංභායවයය, 
යයො වා සායන්හසමයං අන්තමයසො  ද්දුහනමත්තම්පි යමත්තචිත්තං

භායවයය, ඉදංතයතොමහප්ඵලතරං. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවංසික්ඛිතබ්බං
– ‘යමත්තා යනො යචයතොවිමුත්ති භාවිතා භවිස්සති බහුලීකතා යානීකතා

වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා’ති. එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. සත්තිසුත්තං 

227. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සත්ති
තිණ්හඵලා. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය – ‘අහං ඉමං සත්තිං තිණ්හඵලං
පාණිනා වා මුට්ඨිනා වා පටියලණිස්සාමි පටියකොට්ටිස්සාමි 

පටිවට්යටස්සාමී’ති. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, භබ්යබො නු යඛො යසො
පුරියසො අමුං සත්තිං තිණ්හඵලං පාණිනා වා මුට්ඨිනා වා පටියලයණතුං

පටියකොට්යටතුං පටිවට්යටතු’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස

යහතු’’? ‘‘අසුහි, භන්යත, සත්තිතිණ්හඵලානසුකරාපාණිනාවාමුට්ඨිනා
වා පටියලයණතුං පටියකොට්යටතුං පටිවට්යටතුං. යාවයදව ච පන යසො
පුරියසොකිලමථස්සවිඝාතස්සභාගී අස්සා’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යස්ස කස්සචි භික්ඛුයනො
යමත්තායචයතොවිමුත්ති භාවිතා බහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා 

පරිචිතාසුසමාරද්ධා, තස්සයචඅමනුස්යසොචිත්තංඛිපිතබ්බංමඤ්යඤයය; 

අථ යඛො ස්යවව අමනුස්යසොකිලමථස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්ස. තස්මාතිහ, 

භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යමත්තා යනො යචයතොවිමුත්ති භාවිතා
භවිස්සතිබහුලීකතායානීකතා වත්ථුකතාඅනුට්ඨිතා පරිචිතාසුසමාරද්ධා’ති.

එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. ධනුග් හසුත්තං 

228. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, චත්තායරො
දළ්හධම්මා ධනුග් හා සුසික්ඛිතා කතහත්ථා කතූපාසනා චතුද්දිසා ඨිතා
අස්සු. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය – ‘අහං ඉයමසං චතුන්නං දළ්හධම්මානං
ධනුග් හානංසුසික්ඛිතානංකතහත්ථානංකතූපාසනානංචතුද්දිසාකණ්යඩ 

ඛිත්යතඅප්පතිට්ඨියතපථවියං යහත්වාආහරිස්සාමී’ති.තංකිංමඤ්ඤථ, 

භික්ඛයව, ‘ජවයනො පුරියසො පරයමන ජයවන සමන්නා යතො’ති අලං

වචනායා’’ති? 
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‘‘එකස්ස යචපි, භන්යත, දළ්හධම්මස්ස ධනුග් හස්ස සුසික්ඛිතස්ස
කතහත්ථස්සකතූපාසනස්සකණ්ඩංඛිත්තංඅප්පතිට්ඨිතංපථවියං  යහත්වා
ආහයරයය – ‘ජවයනො පුරියසො පරයමන ජයවන සමන්නා යතො’ති අලං

වචනාය, යකො පන වායදො චතුන්නං දළ්හධම්මානං ධනුග් හානං

සුසික්ඛිතානංකතහත්ථානං කතූපාසනාන’’න්ති? 

‘‘යථා ච, භික්ඛයව, තස්ස පුරිසස්ස ජයවො, යථා ච චන්දිමසූරියානං 

ජයවො, තයතො සීඝතයරො. යථා ච, භික්ඛයව, තස්ස පුරිසස්ස ජයවො යථා ච
චන්දිමසූරියානංජයවො යථාචයායදවතාචන්දිමසූරියානංපුරයතොධාවන්ති

තාසං යදවතානං ජයවො, ( ) [(තයතො සීඝතයරො. යථා ච භික්ඛයව තස්ස

පුරිසස්ස ජයවො, යථා ච චන්දිමසුරියානං ජයවො, යථා ච යා යදවතා

චන්දිමසුරියානංපුරයතොධාවන්ති, තාසංයදවතානං ජයවො,) (සී.සයා.කං.)] 

තයතො සීඝතරං ආයුසඞ්ඛාරා ඛියන්ති. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං 

සික්ඛිතබ්බං – ‘අප්පමත්තා විහරිස්සාමා’ති. එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. ආණිසුත්තං 

229. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, දසාරහානං

ආනයකො [ආණයකො(සී.)] නාම මුදිඞ්ය ොඅයහොසි.තස්සදසාරහාආනයක

ඝටියත අඤ්ඤං ආණිං ඔදහිංසු. අහු යඛො යසො, භික්ඛයව, සමයයො යං
ආනකස්ස මුදිඞ් ස්ස යපොරාණං යපොක්ඛරඵලකං අන්තරධායි.

ආණිසඞ්ඝායටොව අවසිස්සි. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භවිස්සන්ති භික්ඛූ

අනා තමද්ධානං, යයයතසුත්තන්තාතථා තභාසිතා ම්භීරා ම්භීරත්ථා 

යලොකුත්තරා සුඤ්ඤතප්පටිසංයුත්තා, යතසු භඤ්ඤමායනසු න
සුස්සූසිස්සන්ති න යසොතං ඔදහිස්සන්ති න අඤ්ඤා චිත්තං
උපට්ඨායපස්සන්ති න ච යත ධම්යම උග් යහතබ්බං පරියාපුණිතබ්බං
මඤ්ඤිස්සන්ති’’. 

‘‘යය පන යත සුත්තන්තා කවිකතා කායවයයා චිත්තක්ඛරා 

චිත්තබයඤ්ජනා බාහිරකා සාවකභාසිතා, යතසු භඤ්ඤමායනසු

සුස්සූසිස්සන්ති, යසොතං ඔදහිස්සන්ති, අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨායපස්සන්ති, 
යත ච ධම්යම උග් යහතබ්බං පරියාපුණිතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති.

එවයමයතසං, භික්ඛයව, සුත්තන්තානං තථා තභාසිතානං  ම්භීරානං
 ම්භීරත්ථානං යලොකුත්තරානං සුඤ්ඤතප්පටිසංයුත්තානං අන්තරධානං 

භවිස්සති. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යය යත සුත්තන්තා 

තථා තභාසිතා  ම්භීරා  ම්භීරත්ථා යලොකුත්තරා සුඤ්ඤතප්පටිසංයුත්තා, 

යතසු භඤ්ඤමායනසු සුස්සූසිස්සාම, යසොතං ඔදහිස්සාම, අඤ්ඤා චිත්තං 

උපට්ඨායපස්සාම, යත ච ධම්යම උග් යහතබ්බං පරියාපුණිතබ්බං

මඤ්ඤිස්සාමා’ති. එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.සත්තමං. 
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8. කලිඞ් රසුත්තං 

230. එවංයමසුතං–එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයන 

කූටා ාරසාලායං. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි ‘‘භික්ඛයවො’’ති.
‘‘භදන්යත’’තියත භික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘කලිඞ් රූපධානා, භික්ඛයව, එතරහි ලිච්ඡවී විහරන්ති අප්පමත්තා
ආතාපියනොඋපාසනස්මිං.යතසංරාජාමා යධො අජාතසත්තුයවයදහිපුත්යතො

න ලභති ඔතාරං න ලභති ආරම්මණං. භවිස්සන්ති, භික්ඛයව, 

අනා තමද්ධානං ලිච්ඡවී සුඛුමාලා [සුකුමාලා (සී.), සුඛුමා (ක.)] 

මුදුතලුනහත්ථපාදා [මුදුතලාහත්ථපාදා (සයා. කං.)] යත මුදුකාසු යසයයාසු

තූලබිම්යබොහනාසු [තූලබිම්යබොහනාසු (සයා. කං. පී.), තූලබිම්යබොහනාදීසු

(සී.), තූලබිබ්යබොහනාදීසු (ක.)] යාවසූරියුග් මනා යසයයං කප්පිස්සන්ති.
යතසං රාජා මා යධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො ලච්ඡති ඔතාරං ලච්ඡති
ආරම්මණං. 

‘‘කලිඞ් රූපධානා, භික්ඛයව, එතරහි භික්ඛූ විහරන්ති අප්පමත්තා
ආතාපියනො පධානස්මිං. යතසං මායරො පාපිමා න ලභති ඔතාරං න ලභති

ආරම්මණං. භවිස්සන්ති, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානං භික්ඛූ සුඛුමා
මුදුතලුනහත්ථපාදා. යත මුදුකාසු යසයයාසු තූලබිම්යබොහනාසු
යාවසූරියුග් මනා යසයයං කප්පිස්සන්ති. යතසං මායරො පාපිමා ලච්ඡති

ඔතාරං ලච්ඡති ආරම්මණං. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං –
‘කලිඞ් රූපධානා විහරිස්සාම අප්පමත්තා ආතාපියනො පධානස්මි’න්ති.

එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. නා සුත්තං 

231. එවංයමසුතං–එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනඅඤ්ඤතයරොනයවො
භික්ඛු අතියවලං කුලානි උපසඞ්කමති. තයමනං භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘මායස්මා අතියවලං කුලානි උපසඞ්කමී’’ති. යසො භික්ඛු භික්ඛූහි
වුච්චමායනො එවමාහ – ‘‘ඉයම හි නාම යථරා භික්ඛූ කුලානි 

උපසඞ්කමිතබ්බංමඤ්ඤිස්සන්ති, කිමඞ් ං [කිමඞ්  (සී.)] පනාහ’’න්ති? 

අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 

උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං 

නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘ඉධ, භන්යත, 
අඤ්ඤතයරොනයවොභික්ඛුඅතියවලංකුලානිඋපසඞ්කමති.තයමනංභික්ඛූ

එවමාහංසු– ‘මායස්මාඅතියවලංකුලානිඋපසඞ්කමී’ති.යසොභික්ඛුභික්ඛූහි

වුච්චමායනොඑවමාහ– ‘ඉයමහිනාමයථරාභික්ඛූකුලානිඋපසඞ්කමිතබ්බං

මඤ්ඤිස්සන්ති, කිමඞ් ං පනාහ’’’න්ති. 
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‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, අරඤ්ඤායතයන මහාසරසී. තං නා ා
උපනිස්සාය විහරන්ති. යතතං සරසිං ඔ ායහත්වා යසොණ්ඩායභිසමුළාලං

අබ්බුයහත්වා [අබ්භූයහත්වා (ක.), අබ්බාහිත්වා(මහාව.278)] සුවික්ඛාලිතං

වික්ඛායලත්වා අකද්දමං සඞ්ඛාදිත්වා [සඞ්ඛරිත්වා (පී. ක.)] 

අජ්යඣොහරන්ති. යතසං තං වණ්ණාය යචව යහොති බලාය ච, න ච
තයතොනිදානං මරණං වා නි ච්ඡන්ති මරණමත්තං වා දුක්ඛං. යතසංයයව 

යඛොපන, භික්ඛයව, මහානා ානංඅනුසික්ඛමානා තරුණාභිඞ්කච්ඡාපාතං
සරසිං ඔ ායහත්වා යසොණ්ඩාය භිසමුළාලං අබ්බුයහත්වා න සුවික්ඛාලිතං
වික්ඛායලත්වා සකද්දමං අසඞ්ඛාදිත්වා අජ්යඣොහරන්ති. යතසං තං යනව 

වණ්ණාය යහොති න බලාය. තයතොනිදානං මරණං වා නි ච්ඡන්ති
මරණමත්තංවාදුක්ඛං. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඉධ යථරා භික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං 
නිවායසත්වාපත්තචීවරමාදාය ාමංවානි මංවාපිණ්ඩායපවිසන්ති.යත
තත්ථධම්මං භාසන්ති.යතසංගිහීපසන්නාකාරංකයරොන්ති.යතතංලාභං

අ ධිතාඅමුච්ඡිතා අනජ්යඣොපන්නා [අනජ්ඣාපන්නා(සබ්බත්ථ)ම.නි.1 
පාසරාසිසුත්තවණ්ණනා ඔයලොයකතබ්බා] ආදීනවදස්සාවියනො

නිස්සරණපඤ්ඤා පරිභුඤ්ජන්ති.යතසංතංවණ්ණායයචවයහොතිබලායච, 
න ච තයතොනිදානං මරණං වා නි ච්ඡන්ති මරණමත්තං වා දුක්ඛං.

යතසංයයව යඛො පන, භික්ඛයව, යථරානං භික්ඛූනං අනුසික්ඛමානා නවා
භික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය  ාමං වා නි මං වා
පිණ්ඩාය පවිසන්ති. යතතත්ථ ධම්මං භාසන්ති. යතසං ගිහීපසන්නාකාරං 
කයරොන්ති. යත තං ලාභං  ධිතා මුච්ඡිතා අජ්යඣොපන්නා 
අනාදීනවදස්සාවියනො අනිස්සරණපඤ්ඤා පරිභුඤ්ජන්ති. යතසං තං යනව

වණ්ණාය යහොති න බලාය, යත තයතොනිදානං මරණං වා නි ච්ඡන්ති

මරණමත්තංවාදුක්ඛං.තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවංසික්ඛිතබ්බං– ‘අ ධිතා
අමුච්ඡිතාඅනජ්යඣොපන්නාආදීනවදස්සාවියනො නිස්සරණපඤ්ඤාතංලාභං

පරිභුඤ්ජිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. නවමං. 

10. බිළාරසුත්තං 

232. සාවත්ථියංවිහරති.යතනයඛොපනසමයයනඅඤ්ඤතයරොභික්ඛු 
අතියවලං කුයලසු චාරිත්තං ආපජ්ජති. තයමනං භික්ඛූ එවමාහංසු –
‘‘මායස්මා අතියවලං කුයලසු චාරිත්තං ආපජ්ජී’’ති. යසො භික්ඛු භික්ඛූහි
වුච්චමායනො න විරමති. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං –

‘‘ඉධ, භන්යත, අඤ්ඤතයරො භික්ඛු අතියවලං කුයලසු චාරිත්තංආපජ්ජති.
තයමනං භික්ඛූ එවමාහංසු – ‘මායස්මා අතියවලං කුයලසු චාරිත්තං
ආපජ්ජී’ති.යසොභික්ඛුභික්ඛූහිවුච්චමායනොන විරමතී’’ති. 
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‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, බිළායරො සන්ධිසමලසඞ්කටීයර ඨියතො අයහොසි 

මුදුමූසිංමග් යමායනො–‘යදායංමුදුමූසිය ොචරායපක්කමිස්සති, තත්යථව

නං  යහත්වා ඛාදිස්සාමී’ති. අථ යඛො යසො, භික්ඛයව, මුදුමූසි ය ොචරාය

පක්කාමි.තයමනංබිළායරො  යහත්වාසහසාසඞ්ඛාදිත්වා [සඞ්ඛරිත්වා (පී.

ක.), මංසං ඛාදිත්වා(සයා.කං.), අසංඛාදිත්වා(කත්ථචි)] අජ්යඣොහරි.තස්ස

යසො මුදුමූසිඅන්තම්පිඛාදි, අන්තගුණම්පිඛාදි.යසොතයතොනිදානං මරණම්පි
නි ච්ඡිමරණමත්තම්පිදුක්ඛං. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො භික්ඛු පුබ්බණ්හසමයං 
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය  ාමං වා නි මං වා පිණ්ඩාය පවිසති

අරක්ඛියතයනව කායයන අරක්ඛිතාය වාචාය අරක්ඛියතන චිත්යතන, 

අනුපට්ඨිතාය සතියා, අසංවුයතහිඉන්ද්රියයහි.යසොතත්ථපස්සතිමාතු ාමං
දුන්නිවත්ථං වා දුප්පාරුතං වා. තස්ස මාතු ාමං දිස්වා දුන්නිවත්ථං වා
දුප්පාරුතංවාරාය ොචිත්තං අනුද්ධංයසති.යසොරා ානුද්ධංයසනචිත්යතන

මරණං වා නි ච්ඡති මරණමත්තං වා දුක්ඛං. මරණඤ්යහතං, භික්ඛයව, 
අරියස්ස විනයය යයො සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති. 

මරණමත්තඤ්යහතං, භික්ඛයව, දුක්ඛං යදිදං අඤ්ඤතරං සංකිලිට්ඨං

ආපත්තිංආපජ්ජති. යථාරූපායආපත්තියාවුට්ඨානංපඤ්ඤායති.තස්මාතිහ, 

භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘රක්ඛියතයනවකායයන රක්ඛිතාය වාචාය

රක්ඛියතන චිත්යතන, උපට්ඨිතාය සතියා, සංවුයතහි ඉන්ද්රියයහි  ාමං වා

නි මං වා පිණ්ඩාය පවිසිස්සාමා’ති. එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.දසමං. 

11. සිඞ් ාලසුත්තං 

233. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අස්සුත්ථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, 

රත්තියාපච්චූසසමයංජරසිඞ් ාලස්සවස්සමානස්සා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.

‘‘එයසොයඛො, භික්ඛයව, ජරසිඞ් ායලොඋක්කණ්ඩයකනනාමයරො ජායතන

ඵුට්යඨො.යසො යයන යයනඉච්ඡතියතනයතන ච්ඡති; යත්ථයත්ථඉච්ඡති

තත්ථ තත්ථතිට්ඨති; යත්ථයත්ථඉච්ඡතිතත්ථතත්ථනිසීදති; යත්ථයත්ථ

ඉච්ඡති තත්ථ තත්ථ නිපජ්ජති; සීතයකොපි නං වායතො උපවායති. සාධු

ඛ්වස්ස, භික්ඛයව, යං ඉයධකච්යචො සකයපුත්තියපටිඤ්යඤො එවරූපම්පි

අත්තභාවපටිලාභං පටිසංයවදියයථ.තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවංසික්ඛිතබ්බං 

– ‘අප්පමත්තා විහරිස්සාමා’ති. එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
එකාදසමං. 

12. දුතියසිඞ් ාලසුත්තං 

234. සාවත්ථියං විහරති…යප.… ‘‘අස්සුත්ථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, 

රත්තියාපච්චූසසමයංජරසිඞ් ාලස්සවස්සමානස්සා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.

‘‘සියා යඛො, භික්ඛයව, තස්මිං ජරසිඞ් ායල යා කාචි කතඤ්ඤුතා

කතයවදිතා, න ත්යවව ඉයධකච්යච සකයපුත්තියපටිඤ්යඤ සියා යා කාචි
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කතඤ්ඤුතා කතයවදිතා. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං –

‘කතඤ්ඤුයනොභවිස්සාමකතයවදියනො; නචයනො [නචයනොතිඉදංසී.පී.

යපොත්ථයකසු නත්ථි] අම්යහසු අප්පකම්පි කතං නස්සිස්සතී’ති [මා

නස්සිස්සතීති(සී.පී.), විනස්සිස්සතීති(සයා.කං.)]. එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.ද්වාදසමං. 

ඔපම්මසංයුත්තංසමත්තං. 
තස්සුද්දානං– 

කූටංනඛසිඛංකුලං, ඔක්ඛාසත්තිධනුග් යහො; 

ආණිකලිඞ් යරොනාය ො, බිළායරොද්යවසිඞ් ාලකාති. 
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10. භික්ඛුසංයුත්තං 

1. යකොලිතසුත්තං 

235. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.තත්රයඛොආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොභික්ඛූ 
ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො භික්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ
ආයස්මයතො මහායමොග් ල්ලානස්සපච්චස්යසොසුං. 

ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො එතදයවොච – ‘‘ඉධ මය්හං, ආවුයසො, 
රයහො තස්සපටිසල්ලීනස්සඑවංයචතයසොපරිවිතක්යකොඋදපාදි–‘අරියයො

තුණ්හීභායවො, අරියයො තුණ්හීභායවොති වුච්චති. කතයමො නු යඛො අරියයො

තුණ්හීභායවො’ති? තස්ස මය්හං ආවුයසො, එතදයහොසි – ‘ඉධ භික්ඛු
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං
අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති.

අයං වුච්චති අරියයො තුණ්හීභායවො’ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, 
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං
අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරිං.

තස්සමය්හං, ආවුයසො, ඉමිනාවිහායරනවිහරයතොවිතක්කසහ තා සඤ්ඤා
මනසිකාරාසමුදාචරන්ති’’. 

‘‘අථ යඛො මං, ආවුයසො, භ වා ඉද්ධියා උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච – 

‘යමොග් ල්ලාන, යමොග් ල්ලාන, මා, බ්රාහ්මණ, අරියංතුණ්හීභාවංපමායදො, 

අරියය තුණ්හීභායව චිත්තං සණ්ඨයපහි, අරියය තුණ්හීභායව චිත්තං

එයකොදිභාවංකයරොහි, අරියය තුණ්හීභායවචිත්තං සමාදහා’ති.යසොඛ්වාහං, 

ආවුයසො, අපයරන සමයයන විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං

දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරාමි. යඤ්හි තං, ආවුයසො, සම්මා වදමායනො

වයදයය– ‘සත්ථාරාඅනුග් හියතොසාවයකොමහාභිඤ්ඤතංපත්යතො’ති, මමං

තං සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘සත්ථාරා අනුග් හියතො සාවයකො
මහාභිඤ්ඤතංපත්යතො’’’ති.පඨමං. 

2. උපතිස්සසුත්තං 

236. සාවත්ථියං විහරති. තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො භික්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ
ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සපච්චස්යසොසුං.ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘ඉධ මය්හං, ආවුයසො, රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො 
පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘අත්ථි නු යඛො තං කිඤ්චි යලොකස්මිං යස්ස යම 
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්යජයයං

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’ති? තස්ස මය්හං, ආවුයසො, 
එතදයහොසි – ‘නත්ථි යඛො තං කිඤ්චි යලොකස්මිං යස්ස යම 
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විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්යජයයං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’’ති. 

එවංවුත්යත, ආයස්මාආනන්යදොආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතදයවොච– 

‘‘සත්ථුපි යඛො යත, ආවුයසො සාරිපුත්ත, විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා

නුප්පජ්යජයයං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘සත්ථුපි යඛො

යම, ආවුයසො, විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා නුප්පජ්යජයයං

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා, අපිචයමඑවමස්ස–‘මයහසක්යඛො 

වත, යභො, සත්ථා අන්තරහියතො මහිද්ධියකො මහානුභායවො. සයච හි භ වා 
චිරං දීඝමද්ධානං තිට්යඨයය තදස්ස බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය
යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යදවමනුස්සාන’න්ති. තථා හි
පනායස්මයතො සාරිපුත්තස්ස දීඝරත්තං අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා
සුසමූහතා.තස්මාආයස්මයතො සාරිපුත්තස්සසත්ථුපිවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා
නුප්පජ්යජයයං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති.දුතියං. 

3. ඝටසුත්තං 

237. එවංයමසුතං–එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ච
සාරිපුත්යතො ආයස්මා ච මහායමොග් ල්ලායනො රාජ යහ විහරන්ති
යවළුවයන කලන්දකනිවායප එකවිහායර. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා මහායමොග් ල්ලායනො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා මහායමොග් ල්ලායනන සද්ධිං 
සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං 
මහායමොග් ල්ලානංඑතදයවොච– 

‘‘විප්පසන්නානි යඛො යත, ආවුයසො යමොග් ල්ලාන, ඉන්ද්රියානි; 
පරිසුද්යධො මුඛවණ්යණො පරියයොදායතො සන්යතන නූනායස්මා

මහායමොග් ල්ලායනො අජ්ජ විහායරන විහාසී’’ති. ‘‘ඔළාරියකන ඛ්වාහං, 

ආවුයසො, අජ්ජ විහායරන විහාසිං. අපි ච, යම අයහොසි ධම්මී කථා’’ති.
‘‘යකන සද්ධිං පනායස්මයතො මහායමොග් ල්ලානස්ස අයහොසි ධම්මී 

කථා’’ති? ‘‘භ වතා යඛො යම, ආවුයසො, සද්ධිං අයහොසි ධම්මී කථා’’ති. 

‘‘දූයර යඛො, ආවුයසො, භ වා එතරහි සාවත්ථියං විහරති යජතවයන

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. කිං නු යඛො, ආයස්මා, මහායමොග් ල්ලායනො

භ වන්තං ඉද්ධියා උපසඞ්කමි; උදාහු භ වා ආයස්මන්තං

මහායමොග් ල්ලානං ඉද්ධියා උපසඞ්කමී’’ති? ‘‘න ඛ්වාහං, ආවුයසො, 

භ වන්තංඉද්ධියාඋපසඞ්කමිං; නපිමංභ වා ඉද්ධියාඋපසඞ්කමි.අපිච, 
යම යාවතා භ වා එත්තාවතා දිබ්බචක්ඛු විසුජ්ඣි දිබ්බා ච යසොතධාතු.
භ වයතොපි යාවතාහං එත්තාවතා දිබ්බචක්ඛු විසුජ්ඣි දිබ්බා ච 
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194 

පටුන 

යසොතධාතූ’’ති. ‘‘යථාකථං පනායස්මයතො මහායමොග් ල්ලානස්ස භ වතා

සද්ධිංඅයහොසිධම්මී කථා’’ති? 

‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, භ වන්තං එතදයවොචං – ‘ආරද්ධවීරියයො 

ආරද්ධවීරියයොති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, 

ආරද්ධවීරියයො යහොතී’ති? එවං වුත්යත, මං, ආවුයසො, භ වා එතදයවොච –

‘ඉධ, යමොග් ල්ලාන, භික්ඛු ආරද්ධවීරියයොවිහරති–කාමංතයචොචන්හාරු

චඅට්ඨීචඅවසිස්සතු, සරීයරඋපසුස්සතු මංසයලොහිතං, යංතංපුරිසථායමන
පුරිසවීරියයන පුරිසපරක්කයමන පත්තබ්බං න තං අපාපුණිත්වා වීරියස්ස

සණ්ඨානංභවිස්සතීති.එවංයඛො, යමොග් ල්ලාන, ආරද්ධවීරියයො යහොතී’ති.

එවංයඛොයම, ආවුයසො, භ වතාසද්ධිංඅයහොසිධම්මීකථා’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, හිමවයතො පබ්බතරාජස්ස පරිත්තා 

පාසාණසක්ඛරා යාවයදව උපනික්යඛපනමත්තාය; එවයමව යඛො මයං
ආයස්මයතො මහායමොග් ල්ලානස්ස යාවයදව උපනික්යඛපනමත්තාය.
ආයස්මාහි මහායමොග් ල්ලායනොමහිද්ධියකොමහානුභායවොආකඞ්ඛමායනො
කප්පංතිට්යඨයයා’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, මහතියායලොණඝටාය පරිත්තායලොණසක්ඛරාය

යාවයදව උපනික්යඛපනමත්තාය; එවයමව යඛො මයං ආයස්මයතො 
සාරිපුත්තස්ස යාවයදව උපනික්යඛපනමත්තාය. ආයස්මා හි සාරිපුත්යතො
භ වතාඅයනකපරියායයනයථොමියතොවණ්ණියතොපසත්යථො– 

‘‘සාරිපුත්යතොවපඤ්ඤාය, සීයලනඋපසයමනච; 

යයොපිපාරඞ් යතොභික්ඛු, එතාවපරයමොසියා’’ති. 

ඉතිහ යත උයභො මහානා ා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුභාසිතං සුලපිතං 
සමනුයමොදිංසූති.තතියං. 

4. නවසුත්තං 

238. සාවත්ථියංවිහරති.යතනයඛොපනසමයයනඅඤ්ඤතයරොනයවො 
භික්ඛු පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො විහාරං පවිසිත්වා

අප්යපොස්සුක්යකො තුණ්හීභූයතො සඞ්කසායති, න භික්ඛූනං යවයයාවච්චං
කයරොති චීවරකාරසමයය. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං –

‘‘ඉධ, භන්යත, අඤ්ඤතයරො නයවො භික්ඛු පච්ඡාභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො විහාරං පවිසිත්වා අප්යපොස්සුක්යකො තුණ්හීභූයතො

සඞ්කසායති, නභික්ඛූනංයවයයාවච්චංකයරොතිචීවරකාරසමයය’’ති. 
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අථයඛොභ වාඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං, භික්ඛු, මම

වචයනන තං භික්ඛුං ආමන්යතහි ‘සත්ථා තං, ආවුයසො, ආමන්යතතී’’’ති.
‘‘එවං භන්යත’’තියඛොයසොභික්ඛුභ වයතොපටිස්සුත්වායයනයසොභික්ඛු

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘සත්ථා තං, 

ආවුයසො, ආමන්යතතී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යසො භික්ඛු තස්ස

භික්ඛුයනො පටිස්සුත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා

භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො තං

භික්ඛුං භ වා එතදයවොච – ‘‘සච්චං කිර ත්වං, භික්ඛු, පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො විහාරං පවිසිත්වා අප්යපොස්සුක්යකො තුණ්හීභූයතො

සඞ්කසායසි, න භික්ඛූනං යවයයාවච්චං කයරොසි චීවරකාරසමයය’’ති? 

‘‘අහම්පියඛො, භන්යත, සකංකිච්චංකයරොමී’’ති. 

අථ යඛො භ වා තස්ස භික්ඛුයනො යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය

භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘මා යඛො තුම්යහ, භික්ඛයව, එතස්ස භික්ඛුයනො

උජ්ඣායිත්ථ. එයසො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු චතුන්නං ඣානානං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී

අකසිරලාභී, යස්ස චත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං

පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති. 

ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘නයිදංසිථිලමාරබ්භ, නයිදංඅප්යපනථාමසා; 

නිබ්බානංඅධි න්තබ්බං, සබ්බදුක්ඛප්පයමොචනං. 

‘‘අයඤ්චදහයරොභික්ඛු, අයමුත්තමපුරියසො; 

ධායරතිඅන්තිමංයදහං, යජත්වාමාරංසවාහිනි’’න්ති. චතුත්ථං; 

5. සුජාතසුත්තං 

239. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො ආයස්මා සුජායතො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි. අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං සුජාතං දූරයතොව

ආ ච්ඡන්තං. දිස්වාන භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘උභයයයනවායං, භික්ඛයව, 
කුලපුත්යතො යසොභති – යඤ්ච අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය

වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නා යතො, යස්ස චත්ථායකුලපුත්තා සම්මයදව
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජ්ජන්ති තදනුත්තරං බ්රහ්මචරියපරියයොසානං
දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති.
ඉදමයවොචභ වා…යප.…සත්ථා– 

‘‘යසොභති වතායංභික්ඛු, උජුභූයතනයචතසා; 

විප්පයුත්යතොවිසංයුත්යතො, අනුපාදායනිබ්බුයතො; 

ධායරතිඅන්තිමංයදහං, යජත්වාමාරංසවාහිනි’’න්ති. පඤ්චමං; 
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6. ලකුණ්ඩකභද්දියසුත්තං 

240. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛොආයස්මා ලකුණ්ඩකභද්දියයො යයන
භ වා යතනුපසඞ්කමි. අද්දසා යඛො භ වාආයස්මන්තං ලකුණ්ඩකභද්දියං

දූරයතොවආ ච්ඡන්තං.දිස්වාන භික්ඛූආමන්යතසි–‘‘පස්සථයනොතුම්යහ, 

භික්ඛයව, එතං භික්ඛුං ආ ච්ඡන්තං දුබ්බණ්ණං දුද්දසිකං ඔයකොටිමකං

භික්ඛූනං පරිභූතරූප’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එයසො යඛො, භික්ඛයව, 

භික්ඛු මහිද්ධියකො මහානුභායවො, නච සා සමාපත්ති සුලභරූපා යා යතන
භික්ඛුනාඅසමාපන්නපුබ්බා.යස්සචත්ථායකුලපුත්තාසම්මයදවඅ ාරස්මා 

අන ාරියංපබ්බජන්ති, තදනුත්තරංබ්රහ්මචරියපරියයොසානංදිට්යඨවධම්යම
සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති. ඉදමයවොච
භ වා…යප.…සත්ථා– 

‘‘හංසායකොඤ්චාමයූරාච, හත්ථයයොපසදාමි ා; 

සබ්යබසීහස්සභායන්ති, නත්ථිකායස්මිංතුලයතා. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, දහයරොයචපිපඤ්ඤවා; 

යසොහිතත්ථමහායහොති, යනවබායලොසරීරවා’’ති.ඡට්ඨං; 

7. විසාඛසුත්තං 

241. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වා යවසාලියංවිහරතිමහාවයන
කූටා ාරසාලායං. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා විසායඛො 
පඤ්චාලපුත්යතො උපට්ඨානසාලායං භික්ඛූ ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති

සමාදයපති සමුත්යතයජති සම්පහංයසති, යපොරියා වාචාය විස්සට්ඨාය 

අයනල ලාය අත්ථස්සවිඤ්ඤාපනියාපරියාපන්නායඅනිස්සිතාය. 

අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන

උපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන

නිසීදි.නිසජ්ජ යඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි – ‘‘යකොනුයඛො, භික්ඛයව, 
උපට්ඨානසාලායං භික්ඛූ ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති
සමුත්යතයජති සම්පහංයසති යපොරියා වාචාය විස්සට්ඨාය අයනල ලාය

අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා පරියාපන්නාය අනිස්සිතායා’’ති? ‘‘ආයස්මා, 

භන්යත, විසායඛො පඤ්චාලපුත්යතොඋපට්ඨානසාලායං භික්ඛූධම්මියාකථාය

සන්දස්යසති සමාදයපති සමුත්යතයජති සම්පහංයසති, යපොරියා වාචාය
විස්සට්ඨාය අයනල ලාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා පරියාපන්නාය 
අනිස්සිතායා’’ති. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං විසාඛං පඤ්චාලපුත්තං ආමන්යතසි – 

‘‘සාධු සාධු, විසාඛ, සාධු යඛො ත්වං, විසාඛ, භික්ඛූ ධම්මියා කථාය 
සන්දස්යසසි…යප.… අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා පරියාපන්නාය
අනිස්සිතායා’’ති. 
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ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘නාභාසමානංජානන්ති, මිස්සංබායලහිපණ්ඩිතං; 

භාසමානඤ්චජානන්ති, යදයසන්තංඅමතංපදං. 

‘‘භාසයයයජොතයයධම්මං, පග් ණ්යහඉසිනංධජං; 

සුභාසිතධජාඉසයයො, ධම්යමොහිඉසිනංධයජො’’ති.සත්තමං; 

8. නන්දසුත්තං 

242. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො ආයස්මා නන්යදො භ වයතො
මාතුච්ඡාපුත්යතො ආයකොටිතපච්චායකොටිතානි චීවරානි පාරුපිත්වා අක්ඛීනි

අඤ්යජත්වා අච්ඡං පත්තං  යහත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්නංයඛොආයස්මන්තංනන්දංභ වාඑතදයවොච – ‘‘නයඛොයතතං, 

නන්ද, පතිරූපංකුලපුත්තස්සසද්ධාඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජිතස්ස, යං

ත්වං ආයකොටිතපච්චායකොටිතානි චීවරානි පාරුයපයයාසි, අක්ඛීනි ච

අඤ්යජයයාසි, අච්ඡඤ්ච පත්තංධායරයයාසි.එතංයඛොයත, නන්ද, පතිරූපං

කුලපුත්තස්ස සද්ධා අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජිතස්ස, යං ත්වං

ආරඤ්ඤියකො ච අස්සසි, පිණ්ඩපාතියකො ච පංසුකුලියකො ච කායමසු ච
අනයපක්යඛොවිහයරයයාසී’’ති.ඉදමයවොච භ වා…යප.…සත්ථා– 

‘‘කදාහංනන්දංපස්යසයයං, ආරඤ්ඤංපංසුකූලිකං; 

අඤ්ඤාතුඤ්යඡනයායපන්තං, කායමසුඅනයපක්ඛින’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා නන්යදො අපයරන සමයයන ආරඤ්ඤියකො ච
පිණ්ඩපාතියකො ච පංසුකූලියකො ච කායමසු ච අනයපක්යඛො විහාසීති.
අට්ඨමං. 

9. තිස්සසුත්තං 

243. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො ආයස්මා තිස්යසො භ වයතො

පිතුච්ඡාපුත්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදිදුක්ඛීදුම්මයනොඅස්සූනි පවත්තයමායනො.අථ

යඛො භ වා ආයස්මන්තං තිස්සං එතදයවොච – ‘‘කිං නු යඛො ත්වං, තිස්ස, 

එකමන්තංනිසින්යනොදුක්ඛීදුම්මයනොඅස්සූනිපවත්තයමායනො’’ති? ‘‘තථා

හි පන මං, භන්යත, භික්ඛූ සමන්තා වාචාසන්නියතොදයකන [වාචාය

සන්නියතොදයකන (ක.)] සඤ්ජම්භරිමකංසූ’’ති [සඤ්ජබ්භරිමකංසූති (?)]. 

‘‘තථාහි පනත්වං, තිස්ස, වත්තා යනො ච වචනක්ඛයමො; නයඛො යතතං, 

තිස්ස, පතිරූපංකුලපුත්තස්සසද්ධාඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජිතස්ස, යං

ත්වං වත්තා යනො ච වචනක්ඛයමො. එතං යඛො යත, තිස්ස, පතිරූපං
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කුලපුත්තස්සසද්ධාඅ ාරස්මා අන ාරියංපබ්බජිතස්ස–‘යංත්වංවත්තාච
අස්සවචනක්ඛයමොචා’’’ති. 

ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘කිංනුකුජ්ඣසිමාකුජ්ඣි, අක්යකොයධොතිස්සයතවරං; 

යකොධමානමක්ඛවිනයත්ථඤ්හි, තිස්ස බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති. 

නවමං; 

10. යථරනාමකසුත්තං 

244. එකං සමයංභ වාරාජ යහවිහරති යවළුවයනකලන්දකනිවායප.
යතනයඛොපනසමයයනඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුයථරනාමයකොඑකවිහාරීයචව 

යහොති එකවිහාරස්ස ච වණ්ණවාදී. යසො එයකො  ාමං පිණ්ඩාය පවිසති
එයකොපටික්කමතිඑයකොරයහො නිසීදතිඑයකොචඞ්කමංඅධිට්ඨාති.අථයඛො

සම්බහුලාභික්ඛූයයනභ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තං 
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ

භ වන්තංඑතදයවොචුං–‘‘ඉධ, භන්යත, අඤ්ඤතයරොභික්ඛුයථරනාමයකො
එකවිහාරී එකවිහාරස්සචවණ්ණවාදී’’ති. 

අථයඛොභ වාඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං, භික්ඛු, මම

වචයනන යථරං භික්ඛුං ආමන්යතහි – ‘සත්ථා තං, ආවුයසො යථර, 

ආමන්යතතී’’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයසොභික්ඛුභ වයතොපටිස්සුත්වා

යයනායස්මා යථයරො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං යථරං

එතදයවොච–‘‘සත්ථාතං, ආවුයසොයථර, ආමන්යතතී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති
යඛො ආයස්මා යථයරො තස්ස භික්ඛුයනො පටිස්සුත්වා යයන භ වා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නංයඛොආයස්මන්තංයථරංභ වාඑතදයවොච– ‘‘සච්චං

කිර ත්වං, යථර, එකවිහාරී එකවිහාරස්ස ච වණ්ණවාදී’’ති? ‘‘එවං, 

භන්යත’’. ‘‘යථා කථං පන ත්වං, යථර, එකවිහාරී එකවිහාරස්ස ච

වණ්ණවාදී’’ති? ‘‘ඉධාහං, භන්යත, එයකො  ාමං පිණ්ඩාය පවිසාමි එයකො 

පටික්කමාමිඑයකොරයහොනිසීදාමිඑයකොචඞ්කමංඅධිට්ඨාමි.එවංඛ්වාහං, 

භන්යත, එකවිහාරීඑකවිහාරස්සචවණ්ණවාදී’’ති. 

‘‘අත්යථයසො, යථර, එකවිහායරොයනයසොනත්ථීතිවදාමි.අපිච, යථර, 

යථා එකවිහායරොවිත්ථායරනපරිපුණ්යණොයහොතිතංසුණාහි, සාධුකංමනසි

කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛො…යප.….‘‘කථඤ්ච, යථර, 

එකවිහායරො විත්ථායරන පරිපුණ්යණො යහොති. ඉධ, යථර, යං අතීතං තං

පහීනං, යං අනා තං තං පටිනිස්සට්ඨං, පච්චුප්පන්යනසු ච

අත්තභාවපටිලායභසු ඡන්දරාය ො සුප්පටිවිනීයතො. එවං යඛො, යථර, 
එකවිහායරොවිත්ථායරනපරිපුණ්යණොයහොතී’’ති. 
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ඉදමයවොච භ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරං එතදයවොචසත්ථා– 

‘‘සබ්බාභිභුං සබ්බවිදුංසුයමධං, 

සබ්යබසුධම්යමසුඅනූපලිත්තං; 

සබ්බඤ්ජහංතණ්හාක්ඛයයවිමුත්තං, 

තමහංනරංඑකවිහාරීතිබූ්රමී’’ති.දසමං; 

11. මහාකප්පිනසුත්තං 

245. සාවත්ථියං විහරති.අථයඛොආයස්මා මහාකප්පියනොයයනභ වා
යතනුපසඞ්කමි. අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං මහාකප්පිනං දූරයතොව

ආ ච්ඡන්තං.දිස්වානභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘පස්සථයනොතුම්යහභික්ඛයව, 

එතං භික්ඛුං ආ ච්ඡන්තං ඔදාතකං තනුකං තුඞ් නාසික’’න්ති? ‘‘එවං, 

භන්යත’’.‘‘එයසො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුමහිද්ධියකොමහානුභායවො.නචසා
සමාපත්තිසුලභරූපායායතන භික්ඛුනාඅසමාපන්නපුබ්බා.යස්සචත්ථාය
කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති. 

ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘ඛත්තියයොයසට්යඨොජයනතස්මිං, යයය ොත්තපටිසාරියනො; 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො, යසොයසට්යඨොයදවමානුයස. 

‘‘දිවාතපතිආදිච්යචො, රත්තිමාභාතිචන්දිමා; 

සන්නද්යධොඛත්තියයොතපති, ඣායීතපතිබ්රාහ්මයණො; 

අථ සබ්බමයහොරත්තිං [අථ සබ්බමයහොරත්තං (සී. සයා. කං.)], 

බුද්යධොතපතියතජසා’’ති.එකාදසමං; 

12. සහායකසුත්තං 

246. සාවත්ථියං විහරති. අථ යඛො ද්යව භික්ඛූ සහායකා ආයස්මයතො
මහාකප්පිනස්සසද්ධිවිහාරියනොයයනභ වායතනුපසඞ්කමිංසු. අද්දසායඛො
භ වා යත භික්ඛූ දූරයතොව ආ ච්ඡන්යත. දිස්වාන භික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, එයත භික්ඛූ සහායයක ආ ච්ඡන්යත

කප්පිනස්සසද්ධිවිහාරියනො’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එයතයඛොයතභික්ඛූ 

මහිද්ධිකා මහානුභාවා. න ච සා සමාපත්ති සුලභරූපා, යා යතහි භික්ඛූහි 
අසමාපන්නපුබ්බා. යස්ස චත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා
අන ාරියං පබ්බජන්තිතදනුත්තරංබ්රහ්මචරියපරියයොසානංදිට්යඨවධම්යම
සයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති. 

ඉදමයවොච භ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරං එතදයවොචසත්ථා– 
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‘‘සහායාවතියමභික්ඛූ, චිරරත්තංසයමතිකා; 

සයමතියනසංසද්ධම්යමො, ධම්යමබුද්ධප්පයවදියත. 

‘‘සුවිනීතාකප්පියනන, ධම්යමඅරියප්පයවදියත; 

ධායරන්තිඅන්තිමංයදහං, යජත්වාමාරංසවාහිනි’’න්ති. ද්වාදසමං; 

භික්ඛුසංයුත්තංසමත්තං. 
තස්සුද්දානං– 

යකොලියතොඋපතිස්යසොච, ඝයටොචාපිපවුච්චති; 

නයවො සුජායතොභද්දිච, විසායඛොනන්යදොතිස්යසො ච; 

යථරනායමොචකප්පියනො, සහායයනචද්වාදසාති. 

නිදානවග්ය ොදුතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

නිදානාභිසමයධාතු, අනමතග්ය නකස්සපං; 
සක්කාරරාහුලලක්ඛයණො, ඔපම්ම -භික්ඛුනාවග්ය ො.  

දුතියයොයතනපවුච්චතීති. 

නිදානවග් සංයුත්තපාළිනිට්ඨිතා. 
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