
 

  

සංයුත්තනිකාය ො 

ඛන්ධවග්ය ො 

ධම්මවිචය 



සංයුත්තනිකායයො   ඛන්ධවග්ය ො 

i 

පටුන 

පටුන 

ඛන්ධවග්ය ො.............1 

1. ඛන්ධසංයුත්තං..................................................................................... 1 

1. නකුලපිතුවග්ය ො ............................................................................. 1 

1. නකුලපිතුසුත්තං .......................................................................... 1 

2. යෙවෙහසුත්තං .............................................................................. 4 

3. හාලිද්දිකානිසුත්තං ...................................................................... 7 

4. දුතියහාලිද්දිකානිසුත්තං ............................................................. 10 

5. සමාධිසුත්තං .............................................................................. 11 

6. පටිසල්ලාණසුත්තං .................................................................... 12 
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1 

පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිකාය ො 

ඛන්ධවග්ය ො 

1. ඛන්ධසංයුත්තං 

1. නකුලපිතුවග්ය ො 

1. නකුලපිතුසුත්තං 

1. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා භග්ය සු විහරති සුසුමාරගියර 
[සුංසුමාරගියර (සී. සයා. කං. පී.   යභසකළාවයන මි ොයය. අථ යඛො
නකුලපිතා හපතියයනභ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො නකුලපිතා
 හපති භ වන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘අහමස්මි, භන්යත, ජිණ්යණො වුඩ්ය ො මහල්ලයකො අද්ධ යතො
වයයොඅනුප්පත්යතො ආතුරකායයො අභික්ඛණාතඞ්යකො. අනිච්චෙස්සාවී යඛො 
පනාහං, භන්යත, භ වයතො මයනොභාවනීයානඤ්ච භික්ඛූනං. ඔවෙතු මං, 
භන්යත, භ වා; අනුසාසතු මං, භන්යත, භ වා; යංමමස්සදීඝරත්තංහිතාය
සුඛායා’’ති. 

‘‘එවයමතං,  හපති, එවයමතං,  හපති!ආතුයරොහායං,  හපති, කායයො 
අණ් භූයතො පරියයොනද්යධො. යයො හි,  හපති, ඉමං කායං පරිහරන්යතො 
මුහුත්තම්පි ආයරො යං පටිජායනයය, කිමඤ්ඤත්ර බාලයා? තස්මාතිහ යත, 
 හපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘ආතුරකායස්ස යම සයතො චිත්තං අනාතුරං 
භවිස්සතී’ති.එවඤ්හියත,  හපති, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

අථ යඛො නකුලපිතා  හපති භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා 
යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
සාරිපුත්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො
නකුලපිතරං  හපතිං ආයස්මා සාරිපුත්යතො එතෙයවොච – ‘‘විප්පසන්නානි
යඛො යත,  හපති, ඉන්ද්රියානි; පරිසුද්යධො මුඛවණ්යණො පරියයොොයතො.
අලත්ථයනොඅජ්ජභ වයතොසම්මුඛාධම්මිංකථංසවනායා’’ති? 

‘‘කථඤ්හි යනො සියා, භන්යත! ඉොනාහං, භන්යත, භ වතා ධම්මියා 
කථාය අමයතන අභිසිත්යතො’’ති. ‘‘යථාකථං පනත්වං,  හපති, භ වතා
ධම්මියාකථායඅමයතන අභිසිත්යතො’’ති? ‘‘ඉධාහං, භන්යත, යයනභ වා
යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං
නිසීදිං. එකමන්තං නිසින්යනො ඛ්වාහං, භන්යත, භ වන්තං එතෙයවොචං – 
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‘අහමස්මි, භන්යත, ජිණ්යණො වුඩ්ය ො මහල්ලයකො අද්ධ යතො
වයයොඅනුප්පත්යතො ආතුරකායයො අභික්ඛණාතඞ්යකො. අනිච්චෙස්සාවී යඛො
පනාහං, භන්යත, භ වයතො මයනොභාවනීයානඤ්ච භික්ඛූනං. ඔවෙතු මං, 
භන්යත, භ වා; අනුසාසතුමං, භන්යත, භ වා; යං මමස්සදීඝරත්තංහිතාය
සුඛායා’’’ති. 

‘‘එවං වුත්යත, මං, භන්යත, භ වා එතෙයවොච – ‘එවයමතං,  හපති, 
එවයමතං,  හපති! ආතුයරො හායං,  හපති, කායයො අණ් භූයතො
පරියයොනද්යධො. යයො හි,  හපති, ඉමං කායං පරිහරන්යතො මුහුත්තම්පි
ආයරො යං පටිජායනයය, කිමඤ්ඤත්රබාලයා? තස්මාතිහයත හපති, එවං
සික්ඛිතබ්බං – ආතුරකායස්ස යම සයතො චිත්තං අනාතුරං භවිස්සතීති.
එවඤ්හි යත,  හපති, සික්ඛිතබ්බ’න්ති. එවං ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා
ධම්මියාකථායඅමයතන අභිසිත්යතො’’ති. 

‘‘න හි පන තං,  හපති, පටිභාසි භ වන්තං [තං භ වන්තං (සී.   
උත්තරිං පටිපුච්ඡිතුං – ‘කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, ආතුරකායයො යචව
යහොතිආතුරචිත්යතොච, කිත්තාවතාචපනආතුරකායයොහියඛොයහොතියනො
ච ආතුරචිත්යතො’’’ති? ‘‘දූරයතොපි යඛො මයං, භන්යත, ආ ච්යඡයයාම
ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථමඤ්ඤාතුං.
සාධුවතායස්මන්තංයයවසාරිපුත්තංපටිභාතුඑතස්සභාසිතස්ස අත්යථො’’ති. 

‘‘යතන හි,  හපති, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. 
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො නකුලපිතා  හපති ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස
පච්චස්යසොසි. ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතෙයවොච– 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, ආතුරකායයො යචව යහොති, ආතුරචිත්යතො ච? ඉධ, 
 හපති, අස්සුතවාපුථුජ්ජයනොඅරියානංඅෙස්සාවීඅරියධම්මස්සඅයකොවියෙො
අරියධම්යමඅවිනීයතො සප්පුරිසානං අෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්සඅයකොවියෙො
සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා
අත්තානං; අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං. ‘අහං රූපං, මම
රූප’න්ති පරියුට්ඨට්ඨායී යහොති. තස්ස ‘අහං රූපං, මම රූප’න්ති
පරියුට්ඨට්ඨායියනො තං රූපං විපරිණමති අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස 
රූපවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. 

‘‘යවෙනංඅත්තයතොසමනුපස්සති, යවෙනාවන්තංවාඅත්තානං; අත්තනි 
වා යවෙනං, යවෙනාය වා අත්තානං. ‘අහං යවෙනා, මම යවෙනා’ති
පරියුට්ඨට්ඨායී යහොති. තස්ස ‘අහං යවෙනා, මම යවෙනා’ති
පරියුට්ඨට්ඨායියනො, සා යවෙනා විපරිණමති අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස
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යවෙනාවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. 

‘‘සඤ්ඤංඅත්තයතොසමනුපස්සති, සඤ්ඤාවන්තංවාඅත්තානං; අත්තනි
වා සඤ්ඤං, සඤ්ඤාය වා අත්තානං. ‘අහං සඤ්ඤා, මම සඤ්ඤා’ති
පරියුට්ඨට්ඨායී යහොති. තස්ස ‘අහං සඤ්ඤා, මම සඤ්ඤා’ති 
පරියුට්ඨට්ඨායියනො, සා සඤ්ඤා විපරිණමති අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස 
සඤ්ඤාවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. 

‘‘සඞ්ඛායර අත්තයතො සමනුපස්සති, සඞ්ඛාරවන්තං වා අත්තානං; 
අත්තනි වා සඞ්ඛායර, සඞ්ඛායරසු වා අත්තානං. ‘අහං සඞ්ඛාරා, මම
සඞ්ඛාරා’ති පරියුට්ඨට්ඨායී යහොති. තස්ස ‘අහං සඞ්ඛාරා, මම සඞ්ඛාරා’ති
පරියුට්ඨට්ඨායියනො, යත සඞ්ඛාරා විපරිණමන්ති අඤ්ඤථා යහොන්ති. තස්ස 
සඞ්ඛාරවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. 

‘‘විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං; 
අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං. ‘අහංවිඤ්ඤාණං, මම
විඤ්ඤාණ’න්ති පරියුට්ඨට්ඨායී යහොති. තස්ස ‘අහං විඤ්ඤාණං, මම
විඤ්ඤාණ’න්ති පරියුට්ඨට්ඨායියනො, තං විඤ්ඤාණං විපරිණමති අඤ්ඤථා
යහොති. තස්ස විඤ්ඤාණවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. එවං යඛො,  හපති, ආතුරකායයො
යචවයහොතිආතුරචිත්යතොච. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, ආතුරකායයොහියඛොයහොතියනොචආතුරචිත්යතො? 
ඉධ,  හපති, සුතවාඅරියසාවයකොඅරියානංෙස්සාවීඅරියධම්මස්සයකොවියෙො
අරියධම්යම සුවිනීයතො සප්පුරිසානං ෙස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස යකොවියෙො
සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතොනරූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, නරූපවන්තං
වාඅත්තානං; නඅත්තනිවාරූපං, නරූපස්මිංවා අත්තානං.‘අහංරූපං, මම
රූප’න්ති න පරියුට්ඨට්ඨායී යහොති. තස්ස ‘අහං රූපං, මම රූප’න්ති
අපරියුට්ඨට්ඨායියනො, තං රූපං විපරිණමති අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස 
රූපවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා නුප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. 

‘‘නයවෙනංඅත්තයතොසමනුපස්සති, නයවෙනාවන්තංවාඅත්තානං; න 
අත්තනිවායවෙනං, නයවෙනායවාඅත්තානං. ‘අහංයවෙනා, මම යවෙනා’ති
න පරියුට්ඨට්ඨායී යහොති. තස්ස ‘අහං යවෙනා, මම යවෙනා’ති 
අපරියුට්ඨට්ඨායියනො, සා යවෙනා විපරිණමති අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස 
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යවෙනාවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා නුප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. 

‘‘න සඤ්ඤං අත්තයතොසමනුපස්සති, න සඤ්ඤාවන්තංවා අත්තානං; 
න අත්තනි වා සඤ්ඤං, න සඤ්ඤාය වා අත්තානං. ‘අහං සඤ්ඤා, මම
සඤ්ඤා’තින පරියුට්ඨට්ඨායී යහොති.තස්ස ‘අහං සඤ්ඤා, මමසඤ්ඤා’ති 
අපරියුට්ඨට්ඨායියනො, සා සඤ්ඤා විපරිණමති අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස 
සඤ්ඤාවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා නුප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. 

``න සඞ්ඛායරඅත්තයතොසමනුපස්සති, න සඞ්ඛාරවන්තංවාඅත්තානං; 
නඅත්තනිවාසඞ්ඛායර, නසඞ්ඛායරසුවාඅත්තානං. ‘අහං සඞ්ඛාරා, මම
සඞ්ඛාරා’තිනපරියුට්ඨට්ඨායීයහොති.තස්ස‘අහංසඞ්ඛාරා, මම සඞ්ඛාරා’ති
අපරියුට්ඨට්ඨායියනො, යතසඞ්ඛාරාවිපරිණමන්තිඅඤ්ඤථායහොන්ති.තස්ස 
සඞ්ඛාරවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා නුප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. 

‘‘න විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, න විඤ්ඤාණවන්තං වා
අත්තානං; නඅත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, නවිඤ්ඤාණස්මිංවා අත්තානං.‘අහං
විඤ්ඤාණං, මම විඤ්ඤාණ’න්ති න පරියුට්ඨට්ඨායී යහොති. තස්ස ‘අහං 
විඤ්ඤාණං, මම විඤ්ඤාණ’න්ති අපරියුට්ඨට්ඨායියනො, තං විඤ්ඤාණං
විපරිණමති අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස විඤ්ඤාණවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා
නුප්පජ්ජන්ති යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. එවං යඛො,  හපති, 
ආතුරකායයොයහොතියනොච ආතුරචිත්යතො’’ති. 

ඉෙමයවොච ආයස්මා සාරිපුත්යතො. අත්තමයනො නකුලපිතා  හපති
ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්සභාසිතංඅභිනන්දීති.පඨමං. 

2. යෙවෙහසුත්තං 

2. එවංයමසුතං– එකංසමයංභ වාසක්යකසු [සයකයසු(ක.   විහරති
යෙවෙහංනාමසකයානංනි යමො.අථයඛො සම්බහුලාපච්ඡාභූම මිකාභික්ඛූ
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං
එතෙයවොචං – ‘‘ඉච්ඡාම මයං, භන්යත, පච්ඡාභූමං ජනපෙං  න්තුං, 
පච්ඡාභූයම ජනපයෙනිවාසංකප්යපතු’’න්ති. 

‘‘අපයලොකියතො පනයවො, භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො’’ති? ‘‘නයඛොයනො, 
භන්යත, අපයලොකියතොආයස්මාසාරිපුත්යතො’’ති.‘‘අපයලොයකථ, භික්ඛයව, 
සාරිපුත්තං. සාරිපුත්යතො, භික්ඛයව, පණ්ඩියතො, භික්ඛූනං අනුග් ාහයකො 
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සබ්රහ්මචාරීන’’න්ති. ‘‘එවං භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භ වයතො 
පච්චස්යසොසුං. 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා සාරිපුත්යතො භ වයතො අවිදූයර 
අඤ්ඤතරස්මිං එළ ලාගුම්යබ නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො යත භික්ඛූ
භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං
අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා යයනායස්මා සාරිපුත්යතො
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා සාරිපුත්යතන සද්ධිං
සම්යමොදිංසු.සම්යමොෙනීයංකථං සාරණීයං [සාරාණීයං (සී. සයා.කං. පී.   
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ
ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතෙයවොචං– ‘‘ඉච්ඡාමමයං, ආවුයසොසාරිපුත්ත, 
පච්ඡාභූමං ජනපෙං  න්තුං, පච්ඡාභූයම ජනපයෙ නිවාසං කප්යපතුං.
අපයලොකියතොයනොසත්ථා’’ති. 

‘‘සන්ති හාවුයසො, නානායවරජ්ජ තං භික්ඛුං පඤ්හං පුච්ඡිතායරො – 
ඛත්තියපණ්ඩිතාපි බ්රාහ්මණපණ්ඩිතාපි  හපතිපණ්ඩිතාපි සමණපණ්ඩිතාපි.
පණ්ඩිතා හාවුයසො, මනුස්සා වීමංසකා – ‘කිංවාදී පනායස්මන්තානං 
[කිංවාොයස්මන්තානං (පී. ක.   සත්ථා කිමක්ඛායීති, කච්චි යවො
ආයස්මන්තානං ධම්මා සුස්සුතා සුග් හිතා සුමනසිකතා සූපධාරිතා 
සුප්පටිවිද්ධා පඤ්ඤාය, යථා බයාකරමානා ආයස්මන්යතො වුත්තවාදියනො
යචව භ වයතො අස්සථ, න ච භ වන්තං අභූයතන අබ්භාචික්යඛයයාථ, 
ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරයයාථ, න ච යකොචි සහධම්මියකො
වාොනුවායෙො [වාොනුපායතො (අට්ඨකථායං පාඨන්තරං    ාරය්හං ඨානං
ආ ච්යඡයයා’’’ති? 

‘‘දූරයතොපි යඛො මයං, ආවුයසො, ආ ච්යඡයයාම ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථමඤ්ඤාතුං. සාධු
වතායස්මන්තංයයව සාරිපුත්තං පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො’’ති.
‘‘යතන හාවුයසො, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොයතභික්ඛූආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං.
ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතෙයවොච– 

‘‘සන්ති හාවුයසො, නානායවරජ්ජ තං භික්ඛුං පඤ්හං පුච්ඡිතායරො – 
ඛත්තියපණ්ඩිතාපි …යප.… සමණපණ්ඩිතාපි. පණ්ඩිතාහාවුයසො, මනුස්සා
වීමංසකා – ‘කිංවාදී පනායස්මන්තානං සත්ථා කිමක්ඛායී’ති? එවං පුට්ඨා
තුම්යහ, ආවුයසො, එවංබයාකයරයයාථ– ‘ඡන්ෙරා විනයක්ඛායීයඛොයනො, 
ආවුයසො, සත්ථා’’’ති. 

‘‘එවං බයාකයතපි යඛො, ආවුයසො, අස්සුයයව උත්තරිං පඤ්හං 
පුච්ඡිතායරො – ඛත්තියපණ්ඩිතාපි…යප.… සමණපණ්ඩිතාපි. පණ්ඩිතා
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හාවුයසො, මනුස්සා වීමංසකා – ‘කිස්මිං පනායස්මන්තානං
ඡන්ෙරා විනයක්ඛායී සත්ථා’ති? එවං පුට්ඨා තුම්යහ, ආවුයසො, එවං
බයාකයරයයාථ – ‘රූයප යඛො, ආවුයසො, ඡන්ෙරා විනයක්ඛායී සත්ථා, 
යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ ඡන්ෙරා විනයක්ඛායී 
සත්ථා’’’ති. 

‘‘එවං බයාකයතපි යඛො, ආවුයසො, අස්සුයයව උත්තරිං පඤ්හං 
පුච්ඡිතායරො – ඛත්තියපණ්ඩිතාපි…යප.… සමණපණ්ඩිතාපි. පණ්ඩිතා
හාවුයසො, මනුස්සා වීමංසකා– ‘කිංපනායස්මන්තානංආදීනවංදිස්වාරූයප
ඡන්ෙරා විනයක්ඛායී සත්ථා, යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… 
විඤ්ඤායණඡන්ෙරා විනයක්ඛායීසත්ථා’ති? එවං පුට්ඨාතුම්යහ, ආවුයසො, 
එවංබයාකයරයයාථ– ‘රූයපයඛො, ආවුයසො, අවි තරා ස්ස [අවීතරා ස්ස
(සයා. කං.   අවි තඡන්ෙස්ස අවි තයපමස්ස අවි තපිපාසස්ස
අවි තපරිළාහස්ස අවි තතණ්හස්ස තස්ස රූපස්ස විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා
උප්පජ්ජන්ති යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. යවෙනාය… 
සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු අවි තරා ස්ස…යප.… අවි තතණ්හස්ස යතසං
සඞ්ඛාරානං විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. විඤ්ඤායණ අවි තරා ස්ස
අවි තඡන්ෙස්ස අවි තයපමස්ස අවි තපිපාසස්ස අවි තපරිළාහස්ස 
අවි තතණ්හස්සතස්ස විඤ්ඤාණස්ස විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. ඉෙං යඛො යනො, ආවුයසො, ආදීනවං
දිස්වා රූයප ඡන්ෙරා විනයක්ඛායී සත්ථා, යවෙනාය… සඤ්ඤාය… 
සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ ඡන්ෙරා විනයක්ඛායීසත්ථා’’’ති. 

‘‘එවං බයාකයතපි යඛො, ආවුයසො, අස්සුයයව උත්තරිං පඤ්හං
පුච්ඡිතායරො – ඛත්තියපණ්ඩිතාපි බ්රාහ්මණපණ්ඩිතාපි  හපතිපණ්ඩිතාපි
සමණපණ්ඩිතාපි. පණ්ඩිතා හාවුයසො, මනුස්සා වීමංසකා – ‘කිං 
පනායස්මන්තානං ආනිසංසං දිස්වා රූයප ඡන්ෙරා විනයක්ඛායී සත්ථා, 
යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ ඡන්ෙරා විනයක්ඛායී
සත්ථා’ති? එවංපුට්ඨා තුම්යහ, ආවුයසො, එවංබයාකයරයයාථ– ‘රූයපයඛො, 
ආවුයසො, වි තරා ස්ස වි තඡන්ෙස්ස වි තයපමස්ස වි තපිපාසස්ස
වි තපරිළාහස්ස වි තතණ්හස්ස තස්ස රූපස්ස විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා
නුප්පජ්ජන්ති යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. යවෙනාය… 
සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු වි තරා ස්ස වි තඡන්ෙස්ස වි තයපමස්ස
වි තපිපාසස්ස වි තපරිළාහස්ස වි තතණ්හස්ස යතසං සඞ්ඛාරානං
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවානුප්පජ්ජන්ති යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා.
විඤ්ඤායණ වි තරා ස්ස වි තඡන්ෙස්ස වි තයපමස්ස වි තපිපාසස්ස
වි තපරිළාහස්ස වි තතණ්හස්ස තස්ස විඤ්ඤාණස්ස
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා නුප්පජ්ජන්ති යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා.
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ඉෙං යඛො යනො, ආවුයසො, ආනිසංසං දිස්වා රූයප ඡන්ෙරා විනයක්ඛායී
සත්ථා, යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ
ඡන්ෙරා විනයක්ඛායීසත්ථා’’’ති. 

‘‘අකුසයලචාවුයසො, ධම්යමඋපසම්පජ්ජවිහරයතොදිට්යඨයචවධම්යම 
සුයඛො විහායරො අභවිස්ස අවිඝායතො අනුපායායසො අපරිළායහො, කායස්ස ච
යභො පරං මරණා සු ති පාටිකඞ්ඛා, නයිෙං භ වා අකුසලානං ධම්මානං
පහානංවණ්යණයය. යස්මාචයඛො, ආවුයසො, අකුසයලධම්යමඋපසම්පජ්ජ
විහරයතො දිට්යඨ යචව ධම්යම දුක්යඛො විහායරො සවිඝායතො සඋපායායසො
සපරිළායහො, කායස්සචයභොපරංමරණාදුග් තිපාටිකඞ්ඛා, තස්මාභ වා
අකුසලානංධම්මානංපහානංවණ්යණති. 

‘‘කුසයලචාවුයසො, ධම්යමඋපසම්පජ්ජවිහරයතො දිට්යඨයචවධම්යම 
දුක්යඛොවිහායරොඅභවිස්සසවිඝායතොසඋපායායසො සපරිළායහො, කායස්සච 
යභො පරං මරණා දුග් ති පාටිකඞ්ඛා, නයිෙං භ වා කුසලානං ධම්මානං
උපසම්පෙං වණ්යණයය. යස්මා ච යඛො, ආවුයසො, කුසයල ධම්යම
උපසම්පජ්ජ විහරයතො දිට්යඨ යචව ධම්යම සුයඛො විහායරො අවිඝායතො
අනුපායායසොඅපරිළායහො, කායස්සචයභොපරංමරණාසු ති පාටිකඞ්ඛා, 
තස්මාභ වාකුසලානංධම්මානංඋපසම්පෙංවණ්යණතී’’ති. 

ඉෙමයවොචායස්මා සාරිපුත්යතො. අත්තමනා යත භික්ඛූ ආයස්මයතො 
සාරිපුත්තස්සභාසිතංඅභිනන්දුන්ති.දුතියං. 

3. හාලිද්දිකානිසුත්තං 

3. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා මහාකච්චායනො අවන්තීසු
විහරතිකුරරඝයර [කුලඝයර (ක.   පපායතපබ්බයත.අථයඛොහාලිද්දිකානි 
[හාලිද්ෙකානි (සී. , හලිද්දිකානි (සයා.    හපති යයනායස්මා
මහාකච්චායනොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංමහාකච්චානං
අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො හාලිද්දිකානි
 හපති ආයස්මන්තං මහාකච්චානං එතෙයවොච – ‘‘වුත්තමිෙං, භන්යත, 
භ වතාඅට්ඨකවග්ගියයමා ණ්ඩියපඤ්යහ– 

‘‘ඔකංපහායඅනියකතසාරී, 
 ායමඅකුබ්බං [අකු්රබ්බං(ක.   මුනි සන්ථවානි [සන්ධවානි(ක.  ; 
කායමහි රිත්යතො අපුරක්ඛරායනො [අපුයරක්ඛරායනො (සී. 
සුත්තනිපායතපි  යමොග් ල්ලායන 5-135 සුත්තම්පි
ඔයලොයකතබ්බං , 
කථංනවිග් ය්හජයනනකයිරා’’ති. 
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‘‘ඉමස්ස නු යඛො, භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස කථං 
විත්ථායරනඅත්යථොෙට්ඨබ්යබො’’ති? 

‘‘රූපධාතු යඛො,  හපති, විඤ්ඤාණස්ස ඔයකො. 
රූපධාතුරා විනිබන්ධඤ්ච [… විනිබද්ධඤ්ජ(පී.සී. අට්ඨ.   පනවිඤ්ඤාණං
‘ඔකසාරී’ති වුච්චති. යවෙනාධාතු යඛො,  හපති, විඤ්ඤාණස්ස ඔයකො.
යවෙනාධාතුරා විනිබන්ධඤ්ච පන විඤ්ඤාණං ‘ඔකසාරී’ති වුච්චති. 
සඤ්ඤාධාතු යඛො,  හපති, විඤ්ඤාණස්ස ඔයකො. 
සඤ්ඤාධාතුරා විනිබන්ධඤ්ච පන විඤ්ඤාණං ‘ඔකසාරී’ති වුච්චති.
සඞ්ඛාරධාතු යඛො,  හපති, විඤ්ඤාණස්ස ඔයකො.
සඞ්ඛාරධාතුරා විනිබන්ධඤ්ච පන විඤ්ඤාණං ‘ඔකසාරී’ති වුච්චති. එවං 
යඛො,  හපති, ඔකසාරීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, අයනොකසාරීයහොති? රූපධාතුයායඛො,  හපති, යයො
ඡන්යෙො යයො රාය ො යානන්දී [නන්දි (සී. සයා.කං. පී.   යා තණ්හා යය
උපයුපාොනා [උපායුපාොනා (සී. සයා. කං. පී.   යචතයසො
අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා යත තථා තස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා [අනභාවකතා (සී. පී. , අනභාවං තා (සයා.
කං.   ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා. තස්මා තථා යතො ‘අයනොකසාරී’ති වුච්චති.
යවෙනාධාතුයා යඛො,  හපති… සඤ්ඤාධාතුයා යඛො,  හපති… 
සඞ්ඛාරධාතුයායඛො,  හපති… විඤ්ඤාණධාතුයායඛො,  හපති, යයොඡන්යෙො
යයො රාය ො යා නන්දී යා තණ්හා යය උපයුපාොනා යචතයසො
අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා යත තථා තස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා. තස්මා තථා යතො
‘අයනොකසාරී’තිවුච්චති.එවංයඛො,  හපති, අයනොකසාරීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, නියකතසාරී යහොති? 
රූපනිමිත්තනියකතවිසාරවිනිබන්ධා යඛො,  හපති, ‘නියකතසාරී’තිවුච්චති. 
සද්ෙනිමිත්ත…යප.…  න්ධනිමිත්ත… රසනිමිත්ත… යඵොට්ඨබ්බනිමිත්ත… 
ධම්මනිමිත්තනියකතවිසාරවිනිබන්ධායඛො,  හපති, ‘නියකතසාරී’තිවුච්චති.
එවංයඛො,  හපති, නියකතසාරීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, අනියකතසාරී යහොති? 
රූපනිමිත්තනියකතවිසාරවිනිබන්ධා යඛො,  හපති, තථා තස්ස පහීනා
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතාඅනභාවංකතාආයතිංඅනුප්පාෙධම්මා.තස්මා
තථා යතො ‘අනියකතසාරී’ති වුච්චති. සද්ෙනිමිත්ත…  න්ධනිමිත්ත… 
රසනිමිත්ත… යඵොට්ඨබ්බනිමිත්ත… ධම්මනිමිත්තනියකතවිසාරවිනිබන්ධා
යඛො,  හපති, තථා තස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා. තස්මා තථා යතො ‘අනියකතසාරී’ති 
වුච්චති.එවංයඛො,  හපති, අනියකතසාරීයහොති. 
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‘‘කථඤ්ච,  හපති,  ායමසන්ථවජායතො [සන්ධවජායතො (ක.   යහොති? 
ඉධ,  හපති, එකච්යචො ගිහීහි [ගිහි (ක.   සංසට්යඨො විහරති සහනන්දී
සහයසොකී, සුඛියතසු සුඛියතො, දුක්ඛියතසු දුක්ඛියතො, උප්පන්යනසු
කිච්චකරණීයයසුඅත්තනායතසුයයො ංආපජ්ජති.එවංයඛො,  හපති,  ායම 
සන්ථවජායතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති,  ායමනසන්ථවජායතොයහොති? ඉධ,  හපති, භික්ඛු 
ගිහීහි [ගිහි(ක.   අසංසට්යඨොවිහරතිනසහනන්දීනසහයසොකී නසුඛියතසු
සුඛියතො න දුක්ඛියතසු දුක්ඛියතො, උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසු න
අත්තනා යතසුයයො ංආපජ්ජති.එවංයඛො,  හපති,  ායමනසන්ථවජායතො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, කායමහිඅරිත්යතොයහොති? ඉධ,  හපති, එකච්යචො 
කායමසුඅවි තරාය ො යහොතිඅවි තඡන්යෙොඅවි තයපයමොඅවි තපිපායසො 
අවි තපරිළායහො අවි තතණ්යහො. එවං යඛො,  හපති, කායමහි අරිත්යතො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, කායමහි රිත්යතො යහොති? ඉධ,  හපති, එකච්යචො 
කායමසු වි තරාය ො යහොති වි තඡන්යෙො වි තයපයමො වි තපිපායසො
වි තපරිළායහොවි තතණ්යහො. එවංයඛො,  හපති, කායමහිරිත්යතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, පුරක්ඛරායනොයහොති? ඉධ,  හපති, එකච්චස්සඑවං 
යහොති – ‘එවංරූයපො සියං අනා තමද්ධානං, එවංයවෙයනො සියං
අනා තමද්ධානං, එවංසඤ්යඤොසියං අනා තමද්ධානං, එවංසඞ්ඛායරොසියං
අනා තමද්ධානං, එවංවිඤ්ඤායණො සියං අනා තමද්ධාන’න්ති. එවං යඛො, 
 හපති, පුරක්ඛරායනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, අපුරක්ඛරායනොයහොති? ඉධ,  හපති, එකච්චස්සන 
එවං යහොති – ‘එවංරූයපො සියං අනා තමද්ධානං, එවංයවෙයනො සියං
අනා තමද්ධානං, එවංසඤ්යඤො සියංඅනා තමද්ධානං, එවංසඞ්ඛායරොසියං
අනා තමද්ධානං, එවංවිඤ්ඤායණො සියං අනා තමද්ධාන’න්ති. එවං යඛො, 
 හපති, අපුරක්ඛරායනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, කථංවිග් ය්හජයනන කත්තායහොති? ඉධ,  හපති, 
එකච්යචො එවරූපිං කථං කත්තා යහොති – ‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං
ආජානාසි; අහං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාමි. කිං ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං 
ආජානිස්සසි? මිච්ඡාපටිපන්යනොත්වමසි; අහමස්මිසම්මාපටිපන්යනො.පුයර
වචනීයං පච්ඡාඅවච; පච්ඡාවචනීයංපුයරඅවච.සහිතංයම, අසහිතංයත.
අධිචිණ්ණං යත විපරාවත්තං. ආයරොපියතො යත වායෙො; චර
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වාෙප්පයමොක්ඛාය. නිග් හියතොසි; නිබ්යබයඨහි වා සයච පයහොසී’ති. එවං
යඛො,  හපති, කථංවිග් ය්හජයනනකත්තායහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, කථං න විග් ය්හ ජයනන කත්තා යහොති? ඉධ, 
 හපති, භික්ඛුනඑවරූපිංකථංකත්තායහොති– ‘නත්වංඉමං ධම්මවිනයං
ආජානාසි…යප.… නිබ්යබයඨහි වා සයච පයහොසී’ති. එවං යඛො,  හපති, 
කථංන විග් ය්හජයනනකත්තායහොති. 

‘‘ඉති යඛො,  හපති, යං තං වුත්තං භ වතා අට්ඨකවග්ගියය
මා ණ්ඩියපඤ්යහ– 

‘‘ඔකංපහායඅනියකතසාරී, 
 ායමඅකුබ්බංමුනිසන්ථවානි; 
කායමහිරිත්යතොඅපුරක්ඛරායනො, 
කථංනවිග් ය්හජයනනකයිරා’’ති. 

‘‘ඉමස්සයඛො,  හපති, භ වතාසංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවංවිත්ථායරන 
අත්යථොෙට්ඨබ්යබො’’ති.තතියං. 

4. දුතියහාලිද්දිකානිසුත්තං 

4. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා මහාකච්චායනො අවන්තීසු 
විහරති කුරරඝයර පපායත පබ්බයත. අථ යඛො හාලිද්දිකානි  හපති 
යයනායස්මා මහාකච්චායනො…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
හාලිද්දිකානි  හපතිආයස්මන්තංමහාකච්චානංඑතෙයවොච – ‘‘වුත්තමිෙං, 
භන්යත, භ වතා සක්කපඤ්යහ – ‘යය යත සමණබ්රාහ්මණා
තණ්හාසඞ්ඛයවිමුත්තා, යත අච්චන්තනිට්ඨා අච්චන්තයයො ක්යඛමියනො
අච්චන්තබ්රහ්මචාරියනො අච්චන්තපරියයොසානා යසට්ඨා
යෙවමනුස්සාන’’’න්ති. 

‘‘ඉමස්ස නු යඛො, භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස කථං 
විත්ථායරනඅත්යථොෙට්ඨබ්යබො’’ති? 

‘‘රූපධාතුයා යඛො,  හපති, යයො ඡන්යෙො යයො රාය ො යා නන්දී යා
තණ්හායයඋපයුපාොනායචතයසොඅධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, යතසංඛයා
විරා ා නියරොධාචා ාපටිනිස්සග් ාචිත්තංසුවිමුත්තන්තිවුච්චති. 

‘‘යවෙනාධාතුයා යඛො,  හපති… සඤ්ඤාධාතුයා යඛො,  හපති… 
සඞ්ඛාරධාතුයා යඛො,  හපති… විඤ්ඤාණධාතුයා යඛො,  හපති, යයොඡන්යෙො
යයො රාය ො යා නන්දී යා තණ්හා යය උපයුපාොනා යචතයසො
අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, යතසංඛයාවිරා ා නියරොධාචා ාපටිනිස්සග් ා
චිත්තංසුවිමුත්තන්තිවුච්චති. 
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‘‘ඉති යඛො,  හපති, යංතං වුත්තං භ වතා සක්කපඤ්යහ – ‘යය යත 
සමණබ්රාහ්මණා තණ්හාසඞ්ඛයවිමුත්තා යත අච්චන්තනිට්ඨා
අච්චන්තයයො ක්යඛමියනො අච්චන්තබ්රහ්මචාරියනො අච්චන්තපරියයොසානා
යසට්ඨායෙවමනුස්සාන’’’න්ති. 

‘‘ඉමස්සයඛො,  හපති, භ වතාසංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවංවිත්ථායරන 
අත්යථොෙට්ඨබ්යබො’’ති.චතුත්ථං. 

5. සමාධිසුත්තං 

5. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – 
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’තියතභික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතෙයවොච – ‘‘සමාධිං, භික්ඛයව, භායවථ; සමාහියතො, භික්ඛයව, භික්ඛු
යථාභූතං පජානාති. කිඤ්ච යථාභූතං පජානාති? රූපස්ස සමුෙයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච, යවෙනායසමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච, සඤ්ඤායසමුෙයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච, සඞ්ඛාරානං සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච, විඤ්ඤාණස්ස
සමුෙයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්ච’’. 

‘‘යකොච, භික්ඛයව, රූපස්සසමුෙයයො, යකොයවෙනායසමුෙයයො, යකො
සඤ්ඤාය සමුෙයයො, යකො සඞ්ඛාරානං සමුෙයයො, යකො විඤ්ඤාණස්ස
සමුෙයයො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අභිනන්ෙතිඅභිවෙතිඅජ්යඣොසායතිට්ඨති. 

‘‘කිඤ්ච අභිනන්ෙති අභිවෙති අජ්යඣොසාය තිට්ඨති? රූපං අභිනන්ෙති
අභිවෙති අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස රූපං අභිනන්ෙයතො අභිවෙයතො
අජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො උප්පජ්ජති නන්දී. යා රූයප නන්දී තදුපාොනං.
තස්සුපාොනපච්චයා භයවො; භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා ජරාමරණං 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස 
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුෙයයොයහොති. 

‘‘යවෙනං අභිනන්ෙති…යප.… සඤ්ඤං අභිනන්ෙති… සඞ්ඛායර
අභිනන්ෙති… විඤ්ඤාණංඅභිනන්ෙතිඅභිවෙතිඅජ්යඣොසායතිට්ඨති.තස්ස 
විඤ්ඤාණං අභිනන්ෙයතො අභිවෙයතො අජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො උප්පජ්ජති
නන්දී. යා විඤ්ඤායණ නන්දී තදුපාොනං. තස්සුපාොනපච්චයා භයවො; 
භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුෙයයොයහොති. 

‘‘අයං, භික්ඛයව, රූපස්ස සමුෙයයො; අයං යවෙනාය සමුෙයයො; අයං 
සඤ්ඤාය සමුෙයයො; අයං සඞ්ඛාරානං සමුෙයයො; අයං විඤ්ඤාණස්ස
සමුෙයයො. 
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‘‘යකො ච, භික්ඛයව, රූපස්ස අත්ථඞ් යමො, යකො යවෙනාය… යකො
සඤ්ඤාය… යකොසඞ්ඛාරානං… යකොවිඤ්ඤාණස්සඅත්ථඞ් යමො? 

ඉධ, භික්ඛයව, නාභිනන්ෙතිනාභිවෙතිනාජ්යඣොසායතිට්ඨති. 

‘‘කිඤ්ච නාභිනන්ෙති නාභිවෙති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති? රූපං 
නාභිනන්ෙතිනාභිවෙතිනාජ්යඣොසායතිට්ඨති.තස්සරූපංඅනභිනන්ෙයතො
අනභිවෙයතො අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො යා රූයප නන්දී සා නිරුජ්ඣති.
තස්ස නන්දීනියරොධා උපාොනනියරොයධො; උපාොනනියරොධා
භවනියරොයධො…යප.… එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො
යහොති. 

‘‘යවෙනංනාභිනන්ෙතිනාභිවෙතිනාජ්යඣොසායතිට්ඨති.තස්සයවෙනං 
අනභිනන්ෙයතො අනභිවෙයතො අනජ්යඣොසා තිට්ඨයතො යා යවෙනාය නන්දී
සා නිරුජ්ඣති.තස්සනන්දීනියරොධාඋපාොනනියරොයධො; උපාොනනියරොධා
භවනියරොයධො…යප.… එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො
යහොති. 

‘‘සඤ්ඤං නාභිනන්ෙති…යප.… සඞ්ඛායර නාභිනන්ෙති නාභිවෙති 
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස සඞ්ඛායර අනභිනන්ෙයතො අනභිවෙයතො 
අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො යා සඞ්ඛායරසු නන්දී සා නිරුජ්ඣති. තස්ස
නන්දීනියරොධා උපාොනනියරොයධො; උපාොනනියරොධා
භවනියරොයධො…යප.… එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො
යහොති. 

‘‘විඤ්ඤාණං නාභිනන්ෙති නාභිවෙති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස
විඤ්ඤාණං අනභිනන්ෙයතො අනභිවෙයතො අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො යා
විඤ්ඤායණ නන්දී සා නිරුජ්ඣති. තස්ස නන්දීනියරොධා 
උපාොනනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
නියරොයධොයහොති. 

‘‘අයං, භික්ඛයව, රූපස්ස අත්ථඞ් යමො, අයං යවෙනාය අත්ථඞ් යමො, 
අයං සඤ්ඤාය අත්ථඞ් යමො, අයං සඞ්ඛාරානං අත්ථඞ් යමො, අයං 
විඤ්ඤාණස්සඅත්ථඞ් යමො’’ති.පඤ්චමං. 

6. පටිසල්ලාණසුත්තං 

6. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘පටිසල්ලායණ, භික්ඛයව, යයො මාපජ්ජථ. 
පටිසල්ලීයණො, භික්ඛයව, භික්ඛු යථාභූතං පජානාති. කිඤ්ච යථාභූතං
පජානාති? රූපස්ස සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච, යවෙනාය සමුෙයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච, සඤ්ඤාය සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච, සඞ්ඛාරානං
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සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච, විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයඤ්ච 
අත්ථඞ් මඤ්ච’’…යප.… (යථා පඨමසුත්යත තථා විත්ථායරතබ්යබො. 
ඡට්ඨං. 

7. උපාොපරිතස්සනාසුත්තං 

7. සාවත්ථිනිොනං.‘‘උපාොපරිතස්සනඤ්චයවො, භික්ඛයව, යෙයසස්සාමි
අනුපාොඅපරිතස්සනඤ්ච. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; 
භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති, යඛොයතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.
භ වා එතෙයවොච– 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, උපාොපරිතස්සනා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියෙො
අරියධම්යමඅවිනීයතො, සප්පුරිසානංඅෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියෙො 
සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා
අත්තානං; අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං. තස්ස තං රූපං
විපරිණමති අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස රූපවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා
රූපවිපරිණාමානුපරිවත්ති විඤ්ඤාණං යහොති. තස්ස
රූපවිපරිණාමානුපරිවත්තිජා පරිතස්සනා ධම්මසමුප්පාො චිත්තං පරියාොය
තිට්ඨන්ති.යචතයසොපරියාොනාඋත්තාසවාචයහොතිවිඝාතවාචඅයපක්ඛවා
ච උපාොයචපරිතස්සති. 

‘‘යවෙනංඅත්තයතොසමනුපස්සති, යවෙනාවන්තංවාඅත්තානං; අත්තනි 
වායවෙනං, යවෙනායවාඅත්තානං.තස්සසායවෙනාවිපරිණමතිඅඤ්ඤථා
යහොති. තස්ස යවෙනාවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා යවෙනාවිපරිණාමානුපරිවත්ති
විඤ්ඤාණං යහොති. තස්ස යවෙනාවිපරිණාමානුපරිවත්තිජා පරිතස්සනා
ධම්මසමුප්පාො චිත්තං පරියාොය තිට්ඨන්ති. යචතයසො පරියාොනා
උත්තාසවාචයහොතිවිඝාතවාචඅයපක්ඛවාචඋපාොයච පරිතස්සති. 

‘‘සඤ්ඤං අත්තයතො සමනුපස්සති…යප.… සඞ්ඛායර අත්තයතො
සමනුපස්සති, සඞ්ඛාරවන්තං වා අත්තානං; අත්තනි වා සඞ්ඛායර, 
සඞ්ඛායරසු වා අත්තානං. තස්ස යත සඞ්ඛාරා විපරිණමන්ති අඤ්ඤථා
යහොන්ති. තස්ස සඞ්ඛාරවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා
සඞ්ඛාරවිපරිණාමානුපරිවත්ති විඤ්ඤාණං යහොති. තස්ස 
සඞ්ඛාරවිපරිණාමානුපරිවත්තිජා පරිතස්සනා ධම්මසමුප්පාො චිත්තං
පරියාොය තිට්ඨන්ති.යචතයසොපරියාොනාඋත්තාසවාචයහොතිවිඝාතවාච
අයපක්ඛවාචඋපාොයච පරිතස්සති. 

‘‘විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං; 
අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං. තස්සතංවිඤ්ඤාණං
විපරිණමති අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස විඤ්ඤාණවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා 
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විඤ්ඤාණවිපරිණාමානුපරිවත්ති විඤ්ඤාණං යහොති. තස්ස 
විඤ්ඤාණවිපරිණාමානුපරිවත්තිජා පරිතස්සනා ධම්මසමුප්පාො චිත්තං
පරියාොය තිට්ඨන්ති.යචතයසොපරියාොනාඋත්තාසවාචයහොතිවිඝාතවාච
අයපක්ඛවාචඋපාොයච පරිතස්සති.එවංයඛො, භික්ඛයව, උපාොපරිතස්සනා
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අනුපාොඅපරිතස්සනා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
සුතවාඅරියසාවයකොඅරියානංෙස්සාවීඅරියධම්මස්සයකොවියෙොඅරියධම්යම
සුවිනීයතො, සප්පුරිසානංෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්සයකොවියෙොසප්පුරිසධම්යම
සුවිනීයතොනරූපං අත්තයතොසමනුපස්සති, නරූපවන්තං වාඅත්තානං; න
අත්තනි වා රූපං, න රූපස්මිං වා අත්තානං. තස්ස තං රූපං විපරිණමති
අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස රූපවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා න
රූපවිපරිණාමානුපරිවත්ති විඤ්ඤාණං යහොති. තස්ස න 
රූපවිපරිණාමානුපරිවත්තිජා පරිතස්සනා ධම්මසමුප්පාො චිත්තං පරියාොය 
තිට්ඨන්ති.යචතයසොඅපරියාොනානයචවුත්තාසවා [නයචවඋත්තාසවා (පී.
ක.   යහොතිනචවිඝාතවානචඅයපක්ඛවා, අනුපාොයචනපරිතස්සති. 

‘‘නයවෙනංඅත්තයතොසමනුපස්සති, නයවෙනාවන්තංවාඅත්තානං; න 
අත්තනිවායවෙනං, නයවෙනායවාඅත්තානං.තස්සසායවෙනාවිපරිණමති
අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස යවෙනාවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා න
යවෙනාවිපරිණාමානුපරිවත්ති විඤ්ඤාණං යහොති. තස්ස න
යවෙනාවිපරිණාමානුපරිවත්තිජා පරිතස්සනා ධම්මසමුප්පාො චිත්තං
පරියාොයතිට්ඨන්ති. යචතයසො අපරියාොනාන යචවුත්තාසවා යහොතිනච
විඝාතවානච අයපක්ඛවා, අනුපාොයචනපරිතස්සති. 

‘‘න සඤ්ඤං…යප.… න සඞ්ඛායර අත්තයතො සමනුපස්සති, න 
සඞ්ඛාරවන්තං වා අත්තානං; න අත්තනි වා සඞ්ඛායර, න සඞ්ඛායරසු වා
අත්තානං. තස්ස යත සඞ්ඛාරා විපරිණමන්ති අඤ්ඤථා යහොන්ති. තස්ස
සඞ්ඛාරවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා නසඞ්ඛාරවිපරිණාමානුපරිවත්තිවිඤ්ඤාණං
යහොති. තස්ස න සඞ්ඛාරවිපරිණාමානුපරිවත්තිජා පරිතස්සනා
ධම්මසමුප්පාො චිත්තං පරියාොය තිට්ඨන්ති. යචතයසො අපරියාොනා න
යචවුත්තාසවා යහොති න ච විඝාතවා න ච අයපක්ඛවා, අනුපාොය ච න
පරිතස්සති. 

‘‘න විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, න විඤ්ඤාණවන්තං වා 
අත්තානං…යප.… තස්සතංවිඤ්ඤාණංවිපරිණමතිඅඤ්ඤථායහොති.තස්ස 
විඤ්ඤාණවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා න විඤ්ඤාණවිපරිණාමානුපරිවත්ති
විඤ්ඤාණංයහොති.තස්ස නවිඤ්ඤාණවිපරිණාමානුපරිවත්තිජාපරිතස්සනා
ධම්මසමුප්පාො චිත්තං පරියාොය තිට්ඨන්ති. යචතයසො අපරියාොනා න
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යචවුත්තාසවා යහොති න ච විඝාතවා න ච අයපක්ඛවා, අනුපාොය ච න
පරිතස්සති.එවංයඛො, භික්ඛයව, අනුපාොඅපරිතස්සනංයහොතී’’ති. සත්තමං. 

8. දුතියඋපාොපරිතස්සනාසුත්තං 

8. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘උපාොපරිතස්සනඤ්චයවො, භික්ඛයව, යෙයසස්සාමි
අනුපාොඅපරිතස්සනඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කථඤ්ච, භික්ඛයව, 
උපාොපරිතස්සනායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනොරූපං‘එතං
මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සති. තස්ස තං රූපං 
විපරිණමතිඅඤ්ඤථායහොති.තස්සරූපවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවාඋප්පජ්ජන්ති 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. යවෙනං එතං මම…යප.… සඤ්ඤං
එතං මම… සඞ්ඛායර එතං මම… විඤ්ඤාණං ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, 
එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සති. තස්ස තං විඤ්ඤාණං විපරිණමති
අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස විඤ්ඤාණවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
උපාොපරිතස්සනා යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අනුපාොඅපරිතස්සනා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
සුතවා අරියසාවයකො රූපං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො 
අත්තා’තිසමනුපස්සති.තස්සතංරූපංවිපරිණමතිඅඤ්ඤථායහොති.තස්ස 
රූපවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා නුප්පජ්ජන්ති 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. යවෙනං යනතං මම… සඤ්ඤං
යනතං මම… සඞ්ඛායර යනතං මම… විඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති. තස්ස තං විඤ්ඤාණං
විපරිණමති අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස විඤ්ඤාණවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා 
නුප්පජ්ජන්ති යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
අනුපාොඅපරිතස්සනායහොතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. කාලත්තයඅනිච්චසුත්තං 

9. සාවත්ථිනිොනං.‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චංඅතීතානා තං; යකොපන
වායෙො පච්චප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො
අතීතස්මිං රූපස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං රූපං නාභිනන්ෙති; 
පච්චප්පන්නස්සරූපස්ස නිබ්බිොයවිරා ායනියරොධායපටිපන්යනොයහොති.
යවෙනා අනිච්චා…යප.… සඤ්ඤා අනිච්චා… සඞ්ඛාරා අනිච්චා
අතීතානා තා; යකො පන වායෙො පච්චප්පන්නානං! එවං පස්සං, භික්ඛයව, 
සුතවා අරියසාවයකොඅතීයතසුසඞ්ඛායරසු අනයපක්යඛො යහොති; අනා යත
සඞ්ඛායර නාභිනන්ෙති; පච්චප්පන්නානං සඞ්ඛාරානං නිබ්බිොය විරා ාය
නියරොධායපටිපන්යනොයහොති.විඤ්ඤාණංඅනිච්චංඅතීතානා තං; යකොපන 
වායෙො පච්චප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො
අතීතස්මිං විඤ්ඤාණස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං විඤ්ඤාණං
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නාභිනන්ෙති; පච්චප්පන්නස්ස විඤ්ඤාණස්සනිබ්බිොයවිරා ායනියරොධාය
පටිපන්යනොයහොතී’’ති.නවමං. 

10. කාලත්තයදුක්ඛසුත්තං 

10. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, දුක්ඛංඅතීතානා තං; යකොපන
වායෙො පච්චප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො
අතීතස්මිං රූපස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං රූපං නාභිනන්ෙති; 
පච්චප්පන්නස්සරූපස්සනිබ්බිොයවිරා ායනියරොධායපටිපන්යනොයහොති.
යවෙනා දුක්ඛා… සඤ්ඤා දුක්ඛා… සඞ්ඛාරා දුක්ඛා… විඤ්ඤාණං දුක්ඛං 
අතීතානා තං; යකො පන වායෙො පච්චප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, භික්ඛයව, 
සුතවා අරියසාවයකො අතීතස්මිං විඤ්ඤාණස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; 
අනා තං විඤ්ඤාණං නාභිනන්ෙති; පච්චප්පන්නස්ස විඤ්ඤාණස්ස
නිබ්බිොයවිරා ායනියරොධායපටිපන්යනොයහොතී’’ති. ෙසමං. 

11. කාලත්තයඅනත්තසුත්තං 

11. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනත්තා අතීතානා තං; යකො
පන වායෙො පච්චප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො
අතීතස්මිං රූපස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං රූපං නාභිනන්ෙති; 
පච්චප්පන්නස්සරූපස්සනිබ්බිොයවිරා ායනියරොධායපටිපන්යනො යහොති.
යවෙනා අනත්තා… සඤ්ඤා අනත්තා… සඞ්ඛාරා අනත්තා… විඤ්ඤාණං
අනත්තා අතීතානා තං; යකො පන වායෙො පච්චප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, 
භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො අතීතස්මිං විඤ්ඤාණස්මිං අනයපක්යඛො
යහොති; අනා තං විඤ්ඤාණංනාභිනන්ෙති; පච්චප්පන්නස්ස විඤ්ඤාණස්ස
නිබ්බිොයවිරා ාය නියරොධායපටිපන්යනොයහොතී’’ති.එකාෙසමං. 

නකුලපිතුවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

නකුලපිතායෙවෙහා, ද්යවපිහාලිද්දිකානිච; 
සමාධිපටිසල්ලාණා, උපාොපරිතස්සනා දුයව; 

අතීතානා තපච්චප්පන්නා, වග්ය ොයතනපවුච්චති. 

2. අනිච්චවග්ය ො 

1. අනිච්චසුත්තං 

12. එවං යමසුතං– සාවත්ථියං.තත්ර යඛො…යප.… ‘‘රූපං, භික්ඛයව, 
අනිච්චං, යවෙනාඅනිච්චා, සඤ්ඤාඅනිච්චා, සඞ්ඛාරා අනිච්චා, විඤ්ඤාණං
අනිච්චං. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි
නිබ්බින්ෙති, යවෙනායපි නිබ්බින්ෙති, සඤ්ඤායපි නිබ්බින්ෙති, සඞ්ඛායරසුපි
නිබ්බින්ෙති, විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති. නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති; විරා ා
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විමුච්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’ති පජානාතී’’ති.පඨමං. 

2. දුක්ඛසුත්තං 

13. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, දුක්ඛං, යවෙනා දුක්ඛා, සඤ්ඤා
දුක්ඛා, සඞ්ඛාරා දුක්ඛා, විඤ්ඤාණං දුක්ඛං. එවං පස්සං…යප.… නාපරං
ඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.දුතියං. 

3. අනත්තසුත්තං 

14. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනත්තා, යවෙනා අනත්තා, 
සඤ්ඤා අනත්තා, සඞ්ඛාරා අනත්තා, විඤ්ඤාණං අනත්තා. එවං පස්සං, 
භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති, යවෙනායපි 
නිබ්බින්ෙති, සඤ්ඤායපි නිබ්බින්ෙති, සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්ෙති, 
විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති. නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති. 
විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 
කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.තතියං. 

4. යෙනිච්චසුත්තං 

15. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං.යෙනිච්චංතංදුක්ඛං; යං
දුක්ඛං තෙනත්තා; යෙනත්තා තං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. යවෙනා අනිච්චා.
යෙනිච්චං තං දුක්ඛං; යං දුක්ඛං තෙනත්තා; යෙනත්තා තං ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
ෙට්ඨබ්බං. සඤ්ඤා අනිච්චා…යප.… සඞ්ඛාරා අනිච්චා… විඤ්ඤාණං
අනිච්චං.යෙනිච්චංතං දුක්ඛං; යං දුක්ඛංතෙනත්තා; යෙනත්තාතං ‘යනතං
මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. යංදුක්ඛසුත්තං 

16. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, දුක්ඛං. යං දුක්ඛං තෙනත්තා; 
යෙනත්තාතං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතං
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. යවෙනා දුක්ඛා… සඤ්ඤා දුක්ඛා… 
සඞ්ඛාරා දුක්ඛා… විඤ්ඤාණං දුක්ඛං. යං දුක්ඛං තෙනත්තා; යෙනත්තාතං
‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති.පඤ්චමං. 
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6. යෙනත්තාසුත්තං 

17. සාවත්ථිනිොනං.‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනත්තා.යෙනත්තාතං ‘යනතං
මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. යවෙනා අනත්තා… සඤ්ඤා අනත්තා… 
සඞ්ඛාරා අනත්තා… විඤ්ඤාණං අනත්තා. යෙනත්තා තං ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
ෙට්ඨබ්බං.එවං පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සයහතුඅනිච්චසුත්තං 

18. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං. යයොපි යහතු, යයොපි
පච්චයයො රූපස්ස උප්පාොය, යසොපි අනිච්යචො. අනිච්චසම්භූතං, භික්ඛයව, 
රූපං කුයතො නිච්චං භවිස්සති! යවෙනා අනිච්චා. යයොපි යහතු, යයොපි
පච්චයයොයවෙනාය උප්පාොය, යසොපිඅනිච්යචො.අනිච්චසම්භූතා, භික්ඛයව, 
යවෙනා කුයතො නිච්චා භවිස්සති! සඤ්ඤා අනිච්චා… සඞ්ඛාරා අනිච්චා.
යයොපි යහතු යයොපි පච්චයයො සඞ්ඛාරානං උප්පාොය, යසොපි අනිච්යචො.
අනිච්චසම්භූතා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා කුයතොනිච්චාභවිස්සන්ති!විඤ්ඤාණං
අනිච්චං. යයොපි යහතු යයොපි පච්චයයො විඤ්ඤාණස්ස උප්පාොය, යසොපි
අනිච්යචො. අනිච්චසම්භූතං, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණංකුයතො නිච්චං භවිස්සති!
එවංපස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. සත්තමං. 

8. සයහතුදුක්ඛසුත්තං 

19. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, දුක්ඛං. යයොපි යහතු යයොපි
පච්චයයොරූපස්සඋප්පාොය, යසොපිදුක්යඛො.දුක්ඛසම්භූතං, භික්ඛයව, රූපං 
කුයතොසුඛංභවිස්සති!යවෙනාදුක්ඛා… සඤ්ඤාදුක්ඛා… සඞ්ඛාරාදුක්ඛා… 
විඤ්ඤාණං දුක්ඛං. යයොපි යහතුයයොපි පච්චයයො විඤ්ඤාණස්සඋප්පාොය, 
යසොපි දුක්යඛො.දුක්ඛසම්භූතං, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණංකුයතොසුඛංභවිස්සති!
එවං පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. සයහතුඅනත්තසුත්තං 

20. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනත්තා. යයොපි යහතු යයොපි
පච්චයයො රූපස්ස උප්පාොය, යසොපි අනත්තා. අනත්තසම්භූතං, භික්ඛයව, 
රූපං කුයතො අත්තා භවිස්සති! යවෙනා අනත්තා… සඤ්ඤා අනත්තා… 
සඞ්ඛාරා අනත්තා… විඤ්ඤාණං අනත්තා. යයොපි යහතු යයොපි පච්චයයො
විඤ්ඤාණස්ස උප්පාොය, යසොපි අනත්තා. අනත්තසම්භූතං, භික්ඛයව, 
විඤ්ඤාණං කුයතො අත්තා භවිස්සති! එවං පස්සං…යප.… නාපරං 
ඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.නවමං. 
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10. ආනන්ෙසුත්තං 

21. සාවත්ථියං … ආරායම.අථයඛොආයස්මාආනන්යෙොයයනභ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තං අභිවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වන්තං එතෙයවොච – 
‘‘‘නියරොයධො නියරොයධො’ති, භන්යත, වුච්චති. කතයමසානං යඛො, භන්යත, 
ධම්මානං නියරොයධො [නියරොධා (සී.පී.   ‘නියරොයධො’තිවුච්චතී’’ති? ‘‘රූපං
යඛො, ආනන්ෙ, අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං 
විරා ධම්මං නියරොධධම්මං. තස්ස නියරොයධො [නියරොධා (සී. පී.   
‘නියරොයධො’ති වුච්චති. යවෙනා අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා
ඛයධම්මා වයධම්මා විරා ධම්මා නියරොධධම්මා. තස්සා නියරොයධො
‘නියරොයධො’ති වුච්චති. සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා අනිච්චා සඞ්ඛතා
පටිච්චසමුප්පන්නා ඛයධම්මා වයධම්මා විරා ධම්මානියරොධධම්මා. යතසං
නියරොයධො ‘නියරොයධො’ති වුච්චති. විඤ්ඤාණං අනිච්චං සඞ්ඛතං
පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං විරා ධම්මං නියරොධධම්මං. තස්ස 
නියරොයධො ‘නියරොයධො’ති වුච්චති. ඉයමසං යඛො, ආනන්ෙ, ධම්මානං 
නියරොයධො‘නියරොයධො’තිවුච්චතී’’ති.ෙසමං. 

අනිච්චවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්ොනං– 

අනිච්චංදුක්ඛංඅනත්තා, යෙනිච්චාපයරතයයො; 
යහතුනාපිතයයොවුත්තා, ආනන්යෙනචයතෙසාති. 

3. භාරවග්ය ො 

1. භාරසුත්තං 

22. සාවත්ථියං … තත්රයඛො … ‘‘භාරඤ්චයවො, භික්ඛයව, යෙයසස්සාමි
භාරහාරඤ්ච භාරාොනඤ්ච භාරනික්යඛපනඤ්ච. තං සුණාථ. කතයමො ච, 
භික්ඛයව, භායරො? පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා තිස්ස වචනීයං. කතයම පඤ්ච? 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, 
සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො; අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, භායරො’’. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, භාරහායරො? පුග් යලො තිස්සවචනීයං.ය්වායං
ආයස්මාඑවංනායමොඑවංය ොත්යතො; අයංවුච්චති, භික්ඛයව, භාරහායරො. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, භාරාොනං? යායං තණ්හා යපොයනොභවිකා 
[යපොයනොබ්භවිකා (සයා. කං. ක.   නන්දීරා සහ තා [නන්දිරා සහ තා
(සබ්බත්ථ   තත්රතත්රාභිනන්දිනී, යසයයථිෙං – කාමතණ්හා, භවතණ්හා, 
විභවතණ්හා.ඉෙංවුච්චති, භික්ඛයව, භාරාොනං. 



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො ඛන්ධසංයුත්තං 

20 

පටුන 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, භාරනික්යඛපනං? යයො තස්සායයව තණ්හාය 
අයසසවිරා නියරොයධො චාය ො පටිනිස්සග්ය ො මුත්ති අනාලයයො. ඉෙං
වුච්චති, භික්ඛයව, භාරනික්යඛපන’’න්ති. 

ඉෙමයවොච භ වා. ඉෙං වත්වාන [වත්වා (සී.  එවමීදියසසු ඨායනසු  
සු යතොඅථාපරංඑතෙයවොචසත්ථා– 

‘‘භාරාහයවපඤ්චක්ඛන්ධා, භාරහායරොචපුග් යලො; 
භාරාොනංදුඛංයලොයක, භාරනික්යඛපනංසුඛං. 

‘‘නික්ඛිපිත්වා  රුංභාරං, අඤ්ඤංභාරං අනාදිය; 
සමූලං තණ්හමබ්බුය්හ [තණ්හමබ්භුය්හ (පී. ක.  , නිච්ඡායතො
පරිනිබ්බුයතො’’ති.පඨමං; 

2. පරිඤ්ඤසුත්තං 

23. සාවත්ථිනිොනං.‘‘පරිඤ්යඤයයයච, භික්ඛයව, ධම්යම යෙයසස්සාමි
පරිඤ්ඤඤ්ච.තංසුණාථ.කතයමච, භික්ඛයව, පරිඤ්යඤයයාධම්මා? රූපං, 
භික්ඛයව, පරිඤ්යඤයයයො ධම්යමො, යවෙනා පරිඤ්යඤයයයො ධම්යමො, 
සඤ්ඤා පරිඤ්යඤයයයො ධම්යමො, සඞ්ඛාරා පරිඤ්යඤයයයො ධම්යමො, 
විඤ්ඤාණං පරිඤ්යඤයයයො ධම්යමො. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව, 
පරිඤ්යඤයයා ධම්මා. කතමා ච, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤා? යයො, භික්ඛයව, 
රා ක්ඛයයො යෙොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
පරිඤ්ඤා’’ති.දුතියං. 

3. අභිජානසුත්තං 

24. සාවත්ථිනිොනං.‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනභිජානංඅපරිජානංඅවිරාජයං
අප්පජහංඅභබ්යබොදුක්ඛක්ඛයාය; යවෙනංඅනභිජානං අපරිජානංඅවිරාජයං
අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය; සඤ්ඤං අනභිජානං… සඞ්ඛායර 
අනභිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය; 
විඤ්ඤාණං අනභිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං අභබ්යබො
දුක්ඛක්ඛයාය.රූපඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අභිජානං පරිජානං විරාජයං පජහං
භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය; යවෙනං අභිජානං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… 
විඤ්ඤාණං අභිජානං පරිජානං විරාජයං පජහං භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයායා’’ති.
තතියං. 

4. ඡන්ෙරා සුත්තං 

25. සාවත්ථිනිොනං.‘‘යයො, භික්ඛයව, රූපස්මිංඡන්ෙරාය ොතං පජහථ.
එවංතංරූපංපහීනංභවිස්සතිඋච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතංඅනභාවංකතං
ආයතිං අනුප්පාෙධම්මං. යයො යවෙනාය ඡන්ෙරාය ො තං පජහථ. එවං සා
යවෙනා පහීනා භවිස්සති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා
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ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා. යයො සඤ්ඤාය ඡන්ෙරාය ො තං පජහථ. එවං සා
සඤ්ඤා පහීනා භවිස්සති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා
ආයතිංඅනුප්පාෙධම්මා. යයොසඞ්ඛායරසු ඡන්ෙරාය ොතංපජහථ.එවංයත
සඞ්ඛාරා පහීනා භවිස්සන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා
ආයතිංඅනුප්පාෙධම්මා.යයොවිඤ්ඤාණස්මිංඡන්ෙරාය ොතං පජහථ.එවංතං
විඤ්ඤාණං පහීනං භවිස්සතිඋච්ඡින්නමූලංතාලාවත්ථුකතං අනභාවංකතං 
ආයතිංඅනුප්පාෙධම්ම’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. අස්සාෙසුත්තං 

26. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘පුබ්යබව [පුබ්යබ (පී. ක.   යම, භික්ඛයව, 
සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව [යබොධිසත්තස්ස (පී.ක.   
සයතොඑතෙයහොසි– ‘යකොනුයඛොරූපස්සඅස්සායෙො, යකොආදීනයවො, කිං
නිස්සරණං? යකො යවෙනාය අස්සායෙො, යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණං? 
යකො සඤ්ඤාය අස්සායෙො, යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණං? යකො 
සඞ්ඛාරානංඅස්සායෙො, යකොආදීනයවො, කිංනිස්සරණං? යකොවිඤ්ඤාණස්ස
අස්සායෙො, යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණ’න්ති? තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, 
එතෙයහොසි – ‘යං යඛො රූපං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං, අයං
රූපස්ස අස්සායෙො. යංරූපං අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අයංරූපස්ස
ආදීනයවො.යයොරූපස්මිංඡන්ෙරා විනයයො ඡන්ෙරා ප්පහානං, ඉෙංරූපස්ස
නිස්සරණං.යංයවෙනංපටිච්ච උප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සං, අයංයවෙනාය
අස්සායෙො [යා (ක.  . යං යවෙනා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා, අයං 
යවෙනාය ආදීනයවො. යයො යවෙනාය ඡන්ෙරා විනයයො ඡන්ෙරා ප්පහානං, 
ඉෙං යවෙනාය නිස්සරණං. යං සඤ්ඤං පටිච්ච උප්පජ්ජති…යප.… යං
සඞ්ඛායරපටිච්චඋප්පජ්ජතිසුඛං යසොමනස්සං, අයංසඞ්ඛාරානංඅස්සායෙො.
යං [යය(සී.ක.   සඞ්ඛාරාඅනිච්චාදුක්ඛාවිපරිණාමධම්මා, අයංසඞ්ඛාරානං
ආදීනයවො. යයො සඞ්ඛායරසු ඡන්ෙරා විනයයො ඡන්ෙරා ප්පහානං, ඉෙං
සඞ්ඛාරානං නිස්සරණං. යං විඤ්ඤාණං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං
යසොමනස්සං, අයංවිඤ්ඤාණස්සඅස්සායෙො.යංවිඤ්ඤාණංඅනිච්චං දුක්ඛං
විපරිණාමධම්මං, අයං විඤ්ඤාණස්ස ආදීනයවො. යයො විඤ්ඤාණස්මිං
ඡන්ෙරා විනයයො ඡන්ෙරා ප්පහානං, ඉෙංවිඤ්ඤාණස්සනිස්සරණං’’’. 

‘‘යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං 
එවං අස්සාෙඤ්ච අස්සාෙයතො ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො නිස්සරණඤ්ච
නිස්සරණයතො යථාභූතං නාබ්භඤ්ඤාසිං, යනව තාවාහං, භික්ඛයව, 
සයෙවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයෙවමනුස්සායඅනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොතිපච්චඤ්ඤාසිං 
[අභිසම්බුද්යධො (සී.  . යයතො ච ඛ්වාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං පඤ්චන්නං
උපාොනක්ඛන්ධානංඑවං අස්සාෙඤ්ච අස්සාෙයතොආදීනවඤ්චආදීනවයතො
නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං; අථාහං, භික්ඛයව, 
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සයෙවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයෙවමනුස්සාය අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොති
පච්චඤ්ඤාසිං.ඤාණඤ්චපනයමෙස්සනංඋෙපාදි– ‘අකුප්පායම විමුත්ති 
[යචයතොවිමුත්ති (සී. පී. ක.  ; අයමන්තිමා ජාති; නත්ථි ොනි
පුනබ්භයවො’’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියඅස්සාෙසුත්තං 

27. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපස්සාහං, භික්ඛයව, අස්සාෙපරියයසනංඅචරිං.
යයො රූපස්ස අස්සායෙො තෙජ්ඣ මං. යාවතා රූපස්ස අස්සායෙො පඤ්ඤාය
යම යසො සුදිට්යඨො. රූපස්සාහං, භික්ඛයව, ආදීනවපරියයසනං අචරිං. යයො
රූපස්ස ආදීනයවො තෙජ්ඣ මං. යාවතා රූපස්ස ආදීනයවො පඤ්ඤාය යම
යසො සුදිට්යඨො. රූපස්සාහං, භික්ඛයව, නිස්සරණපරියයසනං අචරිං. යං
රූපස්ස නිස්සරණංතෙජ්ඣ මං.යාවතාරූපස්සනිස්සරණංපඤ්ඤායයම
තං සුදිට්ඨං. යවෙනායාහං, භික්ඛයව… සඤ්ඤායාහං, භික්ඛයව… 
සඞ්ඛාරානාහං, භික්ඛයව… විඤ්ඤාණස්සාහං, භික්ඛයව, අස්සාෙපරියයසනං
අචරිං. යයො විඤ්ඤාණස්ස අස්සායෙො තෙජ්ඣ මං. යාවතා විඤ්ඤාණස්ස
අස්සායෙො පඤ්ඤාය යම යසො සුදිට්යඨො. විඤ්ඤාණස්සාහං, භික්ඛයව, 
ආදීනවපරියයසනං අචරිං. යයො විඤ්ඤාණස්ස ආදීනයවො තෙජ්ඣ මං.
යාවතා විඤ්ඤාණස්ස ආදීනයවො පඤ්ඤාය යම යසො සුදිට්යඨො.
විඤ්ඤාණස්සාහං, භික්ඛයව, නිස්සරණපරියයසනංඅචරිං.යංවිඤ්ඤාණස්ස
නිස්සරණංතෙජ්ඣ මං.යාවතාවිඤ්ඤාණස්ස නිස්සරණංපඤ්ඤායයමතං
සුදිට්ඨං. යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං පඤ්චන්නං 
උපාොනක්ඛන්ධානං අස්සාෙඤ්ච අස්සාෙයතො ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො 
නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං නාබ්භඤ්ඤාසිං…යප.… 
අබ්භඤ්ඤාසිං.ඤාණඤ්චපනයම ෙස්සනංඋෙපාදි– ‘අකුප්පායමවිමුත්ති 
[යචයතොවිමුත්ති (සී. පී. ක.  ; අයමන්තිමා ජාති; නත්ථි ොනි
පුනබ්භයවො’’’ති.ඡට්ඨං. 

7. තතියඅස්සාෙසුත්තං 

28. සාවත්ථිනිොනං.‘‘යනොයචෙං, භික්ඛයව, රූපස්සඅස්සායෙො අභවිස්ස
නයිෙං සත්තාරූපස්මිංසාරජ්යජයයං.යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, අත්ථිරූපස්ස
අස්සායෙො, තස්මා සත්තා රූපස්මිං සාරජ්ජන්ති. යනො යචෙං, භික්ඛයව, 
රූපස්සආදීනයවොඅභවිස්සනයිෙංසත්තාරූපස්මිං නිබ්බින්යෙයයං.යස්මාච
යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි රූපස්ස ආදීනයවො, තස්මා සත්තා රූපස්මිං 
නිබ්බින්ෙන්ති. යනො යචෙං, භික්ඛයව, රූපස්ස නිස්සරණං අභවිස්ස නයිෙං
සත්තා රූපස්මා නිස්සයරයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි රූපස්ස
නිස්සරණං, තස්මා සත්තා රූපස්මා නිස්සරන්ති. යනො යචෙං, භික්ඛයව, 
යවෙනාය…යප.… යනො යචෙං, භික්ඛයව, සඤ්ඤාය… යනො යචෙං, 
භික්ඛයව, සඞ්ඛාරානං නිස්සරණං අභවිස්ස, නයිෙං සත්තා සඞ්ඛායරහි
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නිස්සයරයයං. යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, අත්ථිසඞ්ඛාරානංනිස්සරණං, තස්මා
සත්තා සඞ්ඛායරහි නිස්සරන්ති. යනො යචෙං, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණස්ස
අස්සායෙො අභවිස්ස, නයිෙං සත්තා විඤ්ඤාණස්මිං සාරජ්යජයයං. යස්මා ච
යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි විඤ්ඤාණස්ස අස්සායෙො, තස්මා සත්තා
විඤ්ඤාණස්මිංසාරජ්ජන්ති.යනොයචෙං, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණස්සආදීනයවො
අභවිස්ස, නයිෙං සත්තා විඤ්ඤාණස්මිං නිබ්බින්යෙයයං. යස්මා ච යඛො, 
භික්ඛයව, අත්ථි විඤ්ඤාණස්ස ආදීනයවො, තස්මා සත්තා විඤ්ඤාණස්මිං 
නිබ්බින්ෙන්ති. යනො යචෙං, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණස්ස නිස්සරණං අභවිස්ස, 
නයිෙං සත්තාවිඤ්ඤාණස්මානිස්සයරයයං. යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, අත්ථි
විඤ්ඤාණස්සනිස්සරණං, තස්මාසත්තාවිඤ්ඤාණස්මානිස්සරන්ති. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, සත්තා ඉයමසං පඤ්චන්නං 
උපාොනක්ඛන්ධානං අස්සාෙඤ්ච අස්සාෙයතො ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො
නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං නාබ්භඤ්ඤංසු [නාබ්භඤ්ඤංසු
(සී.  ; යනවතාව, භික්ඛයව, සත්තාසයෙවකායලොකාසමාරකාසබ්රහ්මකා 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය නිස්සටා විසංයුත්තා 
විප්පමුත්තා විමරියාදීකයතන යචතසා විහරිංසු. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, 
සත්තා ඉයමසං පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං අස්සාෙඤ්ච අස්සාෙයතො
ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං
අබ්භඤ්ඤංසු; අථ, භික්ඛයව, සත්තාසයෙවකායලොකා සමාරකාසබ්රහ්මකා
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය නිස්සටා විසංයුත්තා
විප්පමුත්තාවිමරියාදීකයතනයචතසා විහරන්ති’’. සත්තමං. 

8. අභිනන්ෙනසුත්තං 

29. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, රූපං අභිනන්ෙති, දුක්ඛං යසො
අභිනන්ෙති. යයො දුක්ඛං අභිනන්ෙති, අපරිමුත්යතො යසො දුක්ඛස්මාති වොමි.
යයො යවෙනං අභිනන්ෙති… යයො සඤ්ඤං අභිනන්ෙති… යයො සඞ්ඛායර 
අභිනන්ෙති… යයො විඤ්ඤාණං අභිනන්ෙති, දුක්ඛං යසො අභිනන්ෙති. යයො
දුක්ඛං අභිනන්ෙති, අපරිමුත්යතො යසො දුක්ඛස්මාති වොමි. යයො ච යඛො, 
භික්ඛයව, රූපං නාභිනන්ෙති, දුක්ඛං යසො නාභිනන්ෙති. යයො දුක්ඛං
නාභිනන්ෙති, පරිමුත්යතො යසො දුක්ඛස්මාති වොමි. යයො යවෙනං
නාභිනන්ෙති… යයොසඤ්ඤංනාභිනන්ෙති… යයොසඞ්ඛායර නාභිනන්ෙති… 
යයො විඤ්ඤාණං නාභිනන්ෙති, දුක්ඛං යසො නාභිනන්ෙති. යයො දුක්ඛං 
නාභිනන්ෙති, පරිමුත්යතොයසොදුක්ඛස්මාතිවොමී’’ති.අට්ඨමං. 

9. උප්පාෙසුත්තං 

30. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, රූපස්ස උප්පායෙො ඨිති 
අභිනිබ්බත්ති පාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො උප්පායෙො යරො ානං ඨිති 
ජරාමරණස්සපාතුභායවො.යයොයවෙනාය…යප.… යයොසඤ්ඤාය…යප.… 
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යයො සඞ්ඛාරානං…යප.… යයො විඤ්ඤාණස්ස උප්පායෙො ඨිති අභිනිබ්බත්ති
පාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො උප්පායෙො යරො ානං ඨිති ජරාමරණස්ස
පාතුභායවො. යයො ච යඛො, භික්ඛයව, රූපස්ස නියරොයධො වූපසයමො
අත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසොනියරොයධොයරො ානංවූපසයමොජරාමරණස්ස 
අත්ථඞ් යමො. යයො යවෙනාය …යප.… යයො සඤ්ඤාය… යයො
සඞ්ඛාරානං… යයො විඤ්ඤාණස්ස නියරොයධො වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, 
දුක්ඛස්යසයසො නියරොයධො යරො ානං වූපසයමො ජරාමරණස්ස
අත්ථඞ් යමො’’ති.නවමං. 

10. අඝමූලසුත්තං 

31. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘අඝඤ්ච, භික්ඛයව, යෙයසස්සාමි අඝමූලඤ්ච.තං
සුණාථ. කතමඤ්ච භික්ඛයව අඝං? රූපං, භික්ඛයව, අඝං, යවෙනා අඝං, 
සඤ්ඤාඅඝං, සඞ්ඛාරාඅඝං, විඤ්ඤාණංඅඝං.ඉෙංවුච්චති, භික්ඛයව, අඝං.
කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අඝමූලං? යායං තණ්හා යපොයනොභවිකා
නන්දීරා සහ තා [නන්දිරා සහ තා (සබ්බත්ථ   තත්රතත්රාභිනන්දිනී; 
යසයයථිෙං – කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා.ඉෙංවුච්චති, භික්ඛයව, 
අඝමූල’’න්ති. ෙසමං. 

11. පභඞ්ගුසුත්තං 

32. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘පභඞ්ගුඤ්ච, භික්ඛයව, යෙයසස්සාමි 
අප්පභඞ්ගුඤ්ච.තංසුණාථ.කිඤ්ච, භික්ඛයව, පභඞ්ගු, කිංඅප්පභඞ්ගු? රූපං, 
භික්ඛයව, පභඞ්ගු. යයො තස්ස නියරොයධො වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, ඉෙං 
අප්පභඞ්ගු.යවෙනාපභඞ්ගු.යයොතස්සානියරොයධොවූපසයමොඅත්ථඞ් යමො, 
ඉෙං අප්පභඞ්ගු.සඤ්ඤාපභඞ්ගු… සඞ්ඛාරාපභඞ්ගු.යයොයතසංනියරොයධො
වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, ඉෙං අප්පභඞ්ගු. විඤ්ඤාණං පභඞ්ගු. යයො තස්ස
නියරොයධොවූපසයමො අත්ථඞ් යමො, ඉෙංඅප්පභඞ්ගූ’’ති.එකාෙසමං. 

භාරවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්ොනං– 

භාරං පරිඤ්ඤංඅභිජානං, ඡන්ෙරා ං චතුත්ථකං; 
අස්සාොචතයයොවුත්තා, අභිනන්ෙනමට්ඨමං; 
උප්පාෙංඅඝමූලඤ්ච, එකාෙසයමොපභඞ්ගූති. 

4. නතුම්හාකංවග්ය ො 

1. නතුම්හාකංසුත්තං 

33. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යං, භික්ඛයව, නතුම්හාකං, තංපජහථ.තංයවො
පහීනං හිතාය සුඛාය භවිස්සති. කිඤ්ච, භික්ඛයව, න තුම්හාකං? රූපං, 
භික්ඛයව, නතුම්හාකං, තංපජහථ.තංයවොපහීනංහිතායසුඛායභවිස්සති.



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො ඛන්ධසංයුත්තං 

25 

පටුන 

යවෙනානතුම්හාකං, තං පජහථ. සා යවො පහීනා හිතාය සුඛාය භවිස්සති.
සඤ්ඤානතුම්හාකං… සඞ්ඛාරා නතුම්හාකං, යතපජහථ.යතයවොපහීනා
හිතාය සුඛාය භවිස්සන්ති. විඤ්ඤාණං න තුම්හාකං, තං පජහථ. තං යවො
පහීනංහිතායසුඛායභවිස්සති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යං ඉමස්මිං යජතවයනතිණකට්ඨසාඛාපලාසං 
තං ජයනො හයරයය වා  යහයය වා යථාපච්චයං වා කයරයය. අපි නු
තුම්හාකං එවමස්ස – ‘අම්යහ ජයනො හරති වා  හති වා යථාපච්චයං වා
කයරොතී’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්සයහතු’’? ‘‘නහියනො
එතං, භන්යත, අත්තාවාඅත්තනියංවා’’ති.‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, රූපං
නතුම්හාකං, තංපජහථ.තංයවොපහීනංහිතායසුඛායභවිස්සති.යවෙනාන 
තුම්හාකං, තංපජහථ.සා යවො පහීනාහිතායසුඛායභවිස්සති. සඤ්ඤාන
තුම්හාකං… සඞ්ඛාරානතුම්හාකං… විඤ්ඤාණංනතුම්හාකං, තංපජහථ.
තංයවොපහීනංහිතායසුඛාය භවිස්සතී’’ති.පඨමං. 

2. දුතියනතුම්හාකංසුත්තං 

34. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යං, භික්ඛයව, න තුම්හාකං, තංපජහථ.තංයවො
පහීනං හිතාය සුඛාය භවිස්සති. කිඤ්ච, භික්ඛයව, න තුම්හාකං? රූපං, 
භික්ඛයව, නතුම්හාකං, තංපජහථ.තංයවොපහීනංහිතායසුඛාය භවිස්සති.
යවෙනා න තුම්හාකං… සඤ්ඤා න තුම්හාකං… සඞ්ඛාරා න තුම්හාකං… 
විඤ්ඤාණංනතුම්හාකං, තංපජහථ.තංයවොපහීනංහිතායසුඛායභවිස්සති.
යං, භික්ඛයව, න තුම්හාකං තං පජහථ. තං යවො පහීනං හිතාය සුඛාය
භවිස්සතී’’ති.දුතියං. 

3. අඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තං 

35. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තං එතෙයවොච– ‘‘සාධුයම, 
භන්යත, භ වාසංඛිත්යතනධම්මංයෙයසතු; යමහං භ වයතොධම්මංසුත්වා
එයකොවූපකට්යඨො, අප්පමත්යතොආතාපීපහිතත්යතො විහයරයය’’න්ති.‘‘යං
යඛො, භික්ඛු, අනුයසති, යතනසඞ්ඛං ච්ඡති; යංනානුයසති, න යතනසඞ්ඛං
 ච්ඡතී’’ති.‘‘අඤ්ඤාතං, භ වා; අඤ්ඤාතං, සු තා’’ති. 

‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස විත්ථායරන
අත්ථංආජානාසී’’ති? ‘‘රූපංයච, භන්යත, අනුයසතියතනසඞ්ඛං ච්ඡති. 
යවෙනං යච අනුයසති යතන සඞ්ඛං  ච්ඡති. සඤ්ඤං යච අනුයසති යතන
සඞ්ඛං ච්ඡති. සඞ්ඛායරයචඅනුයසතියතනසඞ්ඛං ච්ඡති.විඤ්ඤාණංයච
අනුයසති යතන සඞ්ඛං  ච්ඡති. රූපං යච, භන්යත, නානුයසති න යතන
සඞ්ඛං ච්ඡති.යවෙනංයච… සඤ්ඤංයච… සඞ්ඛායර යච… විඤ්ඤාණං



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො ඛන්ධසංයුත්තං 

26 

පටුන 

යචනානුයසති නයතනසඞ්ඛං  ච්ඡති. ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා
සංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවංවිත්ථායරනඅත්ථං ආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛු!සාධුයඛොත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතන භාසිතස්ස
විත්ථායරන අත්ථං ආජානාසි. රූපං යච, භික්ඛු, අනුයසති යතන සඞ්ඛං 
 ච්ඡති. යවෙනං යච… සඤ්ඤං යච… සඞ්ඛායර යච… විඤ්ඤාණං යච
අනුයසතියතනසඞ්ඛං  ච්ඡති.රූපංයච, භික්ඛු, නානුයසතිනයතනසඞ්ඛං
 ච්ඡති. යවෙනං යච… සඤ්ඤං යච… සඞ්ඛායර යච… විඤ්ඤාණං යච
නානුයසතිනයතනසඞ්ඛං ච්ඡති.ඉමස්සයඛො, භික්ඛු, මයා සංඛිත්යතන, 
භාසිතස්සඑවංවිත්ථායරනඅත්යථොෙට්ඨබ්යබො’’ති. 

අථ යඛො යසො භික්ඛු භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා
උට්ඨායාසනාභ වන්තංඅභිවායෙත්වාපෙක්ඛිණංකත්වා පක්කාමි. 

අථයඛොයසොභික්ඛුඑයකොවූපකට්යඨොඅප්පමත්යතොආතාපීපහිතත්යතො 
විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයෙව අ ාරස්මා
අන ාරියං පබ්බජන්ති තෙනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව
ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහාසි.‘‘ඛීණාජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි.
අඤ්ඤතයරොචපනයසොභික්ඛුඅරහතංඅයහොසීති. තතියං. 

4. දුතියඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තං 

36. සාවත්ථිනිොනං. අථයඛොඅඤ්ඤතයරො භික්ඛුයයනභ වා…යප.… 
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘සාධු යම, 
භන්යත, භ වා සංඛිත්යතනධම්මං යෙයසතුයමහංභ වයතොධම්මංසුත්වා
එයකොවූපකට්යඨොඅප්පමත්යතොආතාපීපහිතත්යතො විහයරයය’’න්ති. ‘‘යං
යඛො, භික්ඛු, අනුයසතිතංඅනුමීයති; යංඅනුමීයතියතනසඞ්ඛං  ච්ඡති.යං
නානුයසති න තං අනුමීයති; යං නානුමීයති න යතන සඞ්ඛං  ච්ඡතී’’ති. 
‘‘අඤ්ඤාතං, භ වා; අඤ්ඤාතං, සු තා’’ති. 

‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස විත්ථායරන
අත්ථං ආජානාසී’’ති? ‘‘රූපං යච, භන්යත, අනුයසති තං අනුමීයති; යං 
අනුමීයති යතන සඞ්ඛං  ච්ඡති. යවෙනං යච අනුයසති… සඤ්ඤං යච
අනුයසති… සඞ්ඛායර යච අනුයසති… විඤ්ඤාණං යච අනුයසති තං
අනුමීයති; යංඅනුමීයතියතනසඞ්ඛං ච්ඡති.රූපං යච, භන්යත, නානුයසති
න තං අනුමීයති; යං නානුමීයති න යතන සඞ්ඛං  ච්ඡති. යවෙනං යච
නානුයසති… සඤ්ඤං යච නානුයසති… සඞ්ඛායර යච නානුයසති… 
විඤ්ඤාණංයචනානුයසතිනතංඅනුමීයති; යංනානුමීයතිනයතනසඞ්ඛං
 ච්ඡති. ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං
විත්ථායරනඅත්ථං ආජානාමී’’ති. 



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො ඛන්ධසංයුත්තං 

27 

පටුන 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛු!සාධුයඛොත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතන භාසිතස්ස
විත්ථායරනඅත්ථංආජානාසි.රූපංයච, භික්ඛු, අනුයසතිතංඅනුමීයති; යං 
අනුමීයතියතනසඞ්ඛං ච්ඡති.යවෙනංයච, භික්ඛු… සඤ්ඤංයච, භික්ඛු… 
සඞ්ඛායරයච, භික්ඛු… විඤ්ඤාණංයච, භික්ඛු, අනුයසතිතංඅනුමීයති; යං
අනුමීයතියතනසඞ්ඛං  ච්ඡති.රූපංයච, භික්ඛු, නානුයසතිනතං අනුමීයති; 
යං නානුමීයතිනයතනසඞ්ඛං ච්ඡති.යවෙනංයචනානුයසති… සඤ්ඤං
යචනානුයසති… සඞ්ඛායර යචනානුයසති… විඤ්ඤාණංයචනානුයසතින
තංඅනුමීයති; යංනානුමීයතිනයතනසඞ්ඛං  ච්ඡති.ඉමස්සයඛො, භික්ඛු, 
මයා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන අත්යථො
ෙට්ඨබ්යබො’’ති…යප.… අඤ්ඤතයරොචපනයසොභික්ඛුඅරහතංඅයහොසීති. 
චතුත්ථං. 

5. ආනන්ෙසුත්තං 

37. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං
කථංසාරණීයං වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛො
ආයස්මන්තංආනන්ෙංභ වා එතෙයවොච– 

‘‘සයච තං, ආනන්ෙ, එවංපුච්යඡයයං– ‘කතයමසං, ආවුයසොආනන්ෙ, 
ධම්මානංඋප්පායෙොපඤ්ඤායති, වයයොපඤ්ඤායති, ඨිතස්ස [ඨිතානං(සයා.
කං. පී. ක.   අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායතී’ති? එවං පුට්යඨො ත්වං, ආනන්ෙ, 
කින්ති බයාකයරයයාසී’’ති? ‘‘සයච මං, භන්යත, එවං පුච්යඡයයං – 
‘කතයමසං, ආවුයසො ආනන්ෙ, ධම්මානං උප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො
පඤ්ඤායති, ඨිතස්සඅඤ්ඤථත්තංපඤ්ඤායතී’ති? එවං පුට්යඨොහං, භන්යත, 
එවංබයාකයරයයං– ‘රූපස්සයඛො, ආවුයසො, උප්පායෙොපඤ්ඤායති, වයයො
පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති. යවෙනාය… සඤ්ඤාය… 
සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස උප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, 
ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති. ඉයමසං යඛො, ආවුයසො, ධම්මානං
උප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායතී’ති.එවංපුට්යඨොහං, භන්යත, එවං බයාකයරයය’’න්ති. 

‘‘සාධු සාධු, ආනන්ෙ! රූපස්ස යඛො, ආනන්ෙ, උප්පායෙො පඤ්ඤායති, 
වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති. යවෙනාය… 
සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස උප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො
පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති. ඉයමසං යඛො, ආනන්ෙ, 
ධම්මානං උප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායතීති. එවං පුට්යඨො ත්වං, ආනන්ෙ, එවං බයාකයරයයාසී’’ති. 
පඤ්චමං. 
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6. දුතියආනන්ෙසුත්තං 

38. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තංනිසින්නං යඛොආයස්මන්තංආනන්ෙං
භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘සයචතං, ආනන්ෙ, එවංපුච්යඡයයං– ‘කතයමසං, ආවුයසොආනන්ෙ, 
ධම්මානං උප්පායෙො පඤ්ඤායිත්ථ, වයයො පඤ්ඤායිත්ථ, ඨිතස්ස
අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායිත්ථ? කතයමසංධම්මානංඋප්පායෙොපඤ්ඤායිස්සති, 
වයයො පඤ්ඤායිස්සති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායිස්සති? කතයමසං
ධම්මානං උප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායතී’ති? එවං පුට්යඨො ත්වං, ආනන්ෙ, කින්ති බයාකයරයයාසී’’ති? 
‘‘සයච මං, භන්යත, එවං පුච්යඡයයං – ‘කතයමසං, ආවුයසො ආනන්ෙ, 
ධම්මානං උප්පායෙො පඤ්ඤායිත්ථ, වයයො පඤ්ඤායිත්ථ, ඨිතස්ස
අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායිත්ථ? කතයමසංධම්මානංඋප්පායෙොපඤ්ඤායිස්සති, 
වයයො පඤ්ඤායිස්සති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායිස්සති? කතයමසං
ධම්මානං උප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායතී’ති? එවං පුට්යඨොහං, භන්යත, එවං බයාකයරයයං – ‘යං යඛො, 
ආවුයසො, රූපං අතීතංනිරුද්ධං විපරිණතං; තස්සඋප්පායෙො පඤ්ඤායිත්ථ, 
වයයො පඤ්ඤායිත්ථ, ඨිතස්සඅඤ්ඤථත්තංපඤ්ඤායිත්ථ.යායවෙනාඅතීතා
නිරුද්ධා විපරිණතා; තස්සා උප්පායෙො පඤ්ඤායිත්ථ, වයයො පඤ්ඤායිත්ථ, 
ඨිතාය අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායිත්ථ. යා සඤ්ඤා… යය සඞ්ඛාරා අතීතා
නිරුද්ධා විපරිණතා; යතසං උප්පායෙො පඤ්ඤායිත්ථ, වයයො පඤ්ඤායිත්ථ, 
ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායිත්ථ. යං විඤ්ඤාණං අතීතං නිරුද්ධං
විපරිණතං; තස්ස උප්පායෙො පඤ්ඤායිත්ථ, වයයො පඤ්ඤායිත්ථ, ඨිතස්ස 
අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායිත්ථ. ඉයමසං යඛො, ආවුයසො, ධම්මානං උප්පායෙො
පඤ්ඤායිත්ථ, වයයො පඤ්ඤායිත්ථ, ඨිතස්සඅඤ්ඤථත්තංපඤ්ඤායිත්ථ’’’. 

‘‘යං යඛො, ආවුයසො, රූපං අජාතං අපාතුභූතං; තස්ස උප්පායෙො 
පඤ්ඤායිස්සති, වයයො පඤ්ඤායිස්සති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායිස්සති. යා යවෙනා අජාතා අපාතුභූතා; තස්සා උප්පායෙො
පඤ්ඤායිස්සති, වයයොපඤ්ඤායිස්සති, ඨිතාය අඤ්ඤථත්තංපඤ්ඤායිස්සති.
යා සඤ්ඤා…යප.… යය සඞ්ඛාරා අජාතා අපාතුභූතා; යතසං උප්පායෙො
පඤ්ඤායිස්සති, වයයො පඤ්ඤායිස්සති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායිස්සති. යං විඤ්ඤාණං අජාතං අපාතුභූතං; තස්ස උප්පායෙො
පඤ්ඤායිස්සති, වයයො පඤ්ඤායිස්සති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායිස්සති.ඉයමසංයඛො, ආවුයසො, ධම්මානංඋප්පායෙොපඤ්ඤායිස්සති, 
වයයොපඤ්ඤායිස්සති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තංපඤ්ඤායිස්සති. 

‘‘යංයඛො, ආවුයසො, රූපංජාතංපාතුභූතං; තස්සඋප්පායෙොපඤ්ඤායති, 
වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති. යා යවෙනා ජාතා
පාතුභූතා…යප.… යා සඤ්ඤා… යය සඞ්ඛාරා ජාතා පාතුභූතා; යතසං
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උප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායති. යං විඤ්ඤාණං ජාතං පාතුභූතං තස්ස උප්පායෙො පඤ්ඤායති, 
වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති. ඉයමසං යඛො, 
ආවුයසො, ධම්මානං උප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස
අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායතී’ති. එවං පුට්යඨොහං, භන්යත, එවං
බයාකයරයය’’න්ති. 

‘‘සාධු, සාධු, ආනන්ෙ! යං යඛො, ආනන්ෙ, රූපං අතීතං නිරුද්ධං
විපරිණතං; තස්ස උප්පායෙො පඤ්ඤායිත්ථ, වයයො පඤ්ඤායිත්ථ, ඨිතස්ස 
අඤ්ඤථත්තංපඤ්ඤායිත්ථ.යායවෙනා … යාසඤ්ඤා… යයසඞ්ඛාරා… 
යංවිඤ්ඤාණංඅතීතංනිරුද්ධංවිපරිණතං; තස්සඋප්පායෙො පඤ්ඤායිත්ථ, 
වයයො පඤ්ඤායිත්ථ, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායිත්ථ. ඉයමසං යඛො, 
ආනන්ෙ, ධම්මානං උප්පායෙො පඤ්ඤායිත්ථ, වයයො පඤ්ඤායිත්ථ, ඨිතස්ස
අඤ්ඤථත්තංපඤ්ඤායිත්ථ. 

‘‘යං යඛො, ආනන්ෙ, රූපං අජාතං අපාතුභූතං; තස්ස උප්පායෙො 
පඤ්ඤායිස්සති, වයයො පඤ්ඤායිස්සති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායිස්සති.යා යවෙනා… යාසඤ්ඤා… යයසඞ්ඛාරා… යංවිඤ්ඤාණං
අජාතංඅපාතුභූතං; තස්සඋප්පායෙො පඤ්ඤායිස්සති, වයයොපඤ්ඤායිස්සති, 
ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායිස්සති. ඉයමසං යඛො, ආනන්ෙ, ධම්මානං
උප්පායෙො පඤ්ඤායිස්සති, වයයො පඤ්ඤායිස්සති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායිස්සති. 

‘‘යංයඛො, ආනන්ෙ, රූපංජාතංපාතුභූතං; තස්සඋප්පායෙොපඤ්ඤායති, 
වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති. යා යවෙනා ජාතා
පාතුභූතා… යාසඤ්ඤා… යයසඞ්ඛාරා… යංවිඤ්ඤාණංජාතංපාතුභූතං; 
තස්ස උප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායති.ඉයමසංයඛො, ආනන්ෙ, ධම්මානංඋප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො
පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායතීති. එවං පුට්යඨො ත්වං, 
ආනන්ෙ, එවංබයාකයරයයාසී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අනුධම්මසුත්තං 

39. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නස්ස, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොඅයමනුධම්යමොයහොතියංරූයප නිබ්බිොබහුයලො [නිබ්බිොබහුලං
(පී. ක.   විහයරයය, යවෙනාය නිබ්බිොබහුයලො විහයරයය, සඤ්ඤා
නිබ්බිොබහුයලො විහයරයය, සඞ්ඛායරසු නිබ්බිොබහුයලො විහයරයය, 
විඤ්ඤායණ නිබ්බිොබහුයලො විහයරයය. යයො රූයප නිබ්බිොබහුයලො
විහරන්යතො, යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු නිබ්බිොබහුයලො
විහරන්යතො, විඤ්ඤායණ නිබ්බිොබහුයලො විහරන්යතො රූපං පරිජානාති, 
යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං පරිජානාති, යසො රූපං
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පරිජානං, යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං පරිජානං 
පරිමුච්චති රූපම්හා, පරිමුච්චති යවෙනා, පරිමුච්චති සඤ්ඤාය, පරිමුච්චති
සඞ්ඛායරහි, පරිමුච්චති විඤ්ඤාණම්හා, පරිමුච්චති ජාතියා ජරාමරයණන
යසොයකහි පරියෙයවහි දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහි උපායායසහි, පරිමුච්චති
දුක්ඛස්මාතිවොමී’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියඅනුධම්මසුත්තං 

40. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නස්ස, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො අයමනුධම්යමො යහොති යං රූයප අනිච්චානුපස්සී
විහයරයය…යප.… පරිමුච්චතිදුක්ඛස්මාතිවොමී’’ති.අට්ඨමං. 

9. තතියඅනුධම්මසුත්තං 

41. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නස්ස, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො අයමනුධම්යමො යහොති යං රූයප දුක්ඛානුපස්සී
විහයරයය…යප.… පරිමුච්චතිදුක්ඛස්මාතිවොමී’’ති.නවමං. 

10. චතුත්ථඅනුධම්මසුත්තං 

42. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නස්ස, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො අයමනුධම්යමො යහොති යං රූයප අනත්තානුපස්සී විහයරයය, 
යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ අනත්තානුපස්සී
විහයරයය. යයො රූයප අනත්තානුපස්සී විහරන්යතො…යප.… රූපං 
පරිජානාති, යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණංපරිජානාති, යසො
රූපං පරිජානං, යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං පරිජානං
පරිමුච්චතිරූපම්හා, පරිමුච්චති යවෙනාය, පරිමුච්චති සඤ්ඤාය, පරිමුච්චති
සඞ්ඛායරහි, පරිමුච්චති විඤ්ඤාණම්හා, පරිමුච්චති ජාතියා ජරාමරයණන
යසොයකහි පරියෙයවහි දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහි උපායායසහි, පරිමුච්චති
දුක්ඛස්මාතිවොමී’’ති.ෙසමං. 

නතුම්හාකංවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්ොනං– 

නතුම්හායකන ද්යවවුත්තා, භික්ඛූහිඅපයර දුයව; 
ආනන්යෙනචද්යවවුත්තා, අනුධම්යමහිද්යවදුකාති. 

5. අත්තදීපවග්ය ො 

1. අත්තදීපසුත්තං 

43. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘අත්තදීපා, භික්ඛයව, විහරථ අත්තසරණා
අනඤ්ඤසරණා, ධම්මදීපා ධම්මසරණා අනඤ්ඤසරණා. අත්තදීපානං, 
භික්ඛයව, විහරතං අත්තසරණානං අනඤ්ඤසරණානං, ධම්මදීපානං 
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ධම්මසරණානං අනඤ්ඤසරණානං යයොනි උපපරික්ඛිතබ්බා. කිංජාතිකා 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා, කිංපයහොතිකා’’ති? 

‘‘කිංජාතිකා ච, භික්ඛයව, යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා, 
කිංපයහොතිකා? ඉධ, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී
අරියධම්මස්ස අයකොවියෙො අරියධම්යම අවිනීයතො, සප්පුරිසානං අෙස්සාවී
සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියෙො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො, රූපං අත්තයතො 
සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා අත්තානං; අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා
අත්තානං. තස්ස තං රූපං විපරිණමති, අඤ්ඤථා ච යහොති. තස්ස
රූපවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. යවෙනං අත්තයතො සමනුපස්සති, 
යවෙනාවන්තං වා අත්තානං; අත්තනි වා යවෙනං, යවෙනාය වා අත්තානං.
තස්ස සා යවෙනා විපරිණමති, අඤ්ඤථා ච යහොති. තස්ස
යවෙනාවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. සඤ්ඤං අත්තයතො සමනුපස්සති… 
සඞ්ඛායර අත්තයතො සමනුපස්සති… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, 
විඤ්ඤාණවන්තංවාඅත්තානං; අත්තනි වාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවා
අත්තානං. තස්ස තං විඤ්ඤාණං විපරිණමති, අඤ්ඤථා ච යහොති. තස්ස
විඤ්ඤාණවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා. 

‘‘රූපස්ස ත්යවව, භික්ඛයව, අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමං විරා ං
නියරොධං [විපරිණාම විරා  නියරොධං (සී.  , පුබ්යබ යචව රූපං එතරහි ච
සබ්බං රූපං අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මන්ති, එවයමතං යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො යය යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා යත
පහීයන්ති.යතසං පහානානපරිතස්සති, අපරිතස්සංසුඛංවිහරති, සුඛවිහාරී
භික්ඛු ‘තෙඞ් නිබ්බුයතො’තිවුච්චති.යවෙනායත්යවව, භික්ඛයව, අනිච්චතං
විදිත්වා විපරිණාමංවිරා ංනියරොධං, පුබ්යබයචවයවෙනාඑතරහිචසබ්බා
යවෙනා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මාති, එවයමතං යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො යය යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා යත
පහීයන්ති.යතසංපහානානපරිතස්සති, අපරිතස්සං සුඛංවිහරති, සුඛවිහාරී
භික්ඛු ‘තෙඞ් නිබ්බුයතො’ති වුච්චති. සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං ත්යවව, 
භික්ඛයව, අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමං විරා ං නියරොධං, පුබ්යබ යචව 
සඞ්ඛාරා එතරහි ච සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මාති, 
එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො යය
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා යත පහීයන්ති. යතසං පහානා න
පරිතස්සති, අපරිතස්සං සුඛං විහරති, සුඛවිහාරී භික්ඛු ‘තෙඞ් නිබ්බුයතො’ති
වුච්චති. විඤ්ඤාණස්ස ත්යවව, භික්ඛයව, අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමං
විරා ං නියරොධං, පුබ්යබ යචව විඤ්ඤාණං එතරහි ච සබ්බං විඤ්ඤාණං
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අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මන්ති, එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය 
පස්සයතො යයයසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා යත පහීයන්ති. යතසං
පහානා න පරිතස්සති, අපරිතස්සං සුඛං විහරති, සුඛවිහාරී භික්ඛු
‘තෙඞ් නිබ්බුයතො’තිවුච්චතී’’ති.පඨමං. 

2. පටිපොසුත්තං 

44. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘සක්කායසමුෙය ාමිනිඤ්ච යවො, භික්ඛයව, 
පටිපෙං යෙයසස්සාමි, සක්කායනියරොධ ාමිනිඤ්ච පටිපෙං. තං සුණාථ.
කතමා ච, භික්ඛයව, සක්කායසමුෙය ාමිනී පටිපො? ඉධ, භික්ඛයව, 
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියෙො
අරියධම්යමඅවිනීයතො, සප්පුරිසානංඅෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්සඅයකොවියෙො
සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො, රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා
අත්තානං; අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං. යවෙනං අත්තයතො… 
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, 
විඤ්ඤාණවන්තංවාඅත්තානං; අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවා
අත්තානං. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ‘සක්කායසමුෙය ාමිනී පටිපො, 
සක්කායසමුෙය ාමිනී පටිපො’ති. ඉති හිෙං, භික්ඛයව, වුච්චති
‘දුක්ඛසමුෙය ාමිනීසමනුපස්සනා’ති. අයයමයවත්ථඅත්යථො’’. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සක්කායනියරොධ ාමිනීපටිපො? ඉධ, භික්ඛයව, 
සුතවාඅරියසාවයකොඅරියානංෙස්සාවීඅරියධම්මස්සයකොවියෙොඅරියධම්යම
සුවිනීයතො, සප්පුරිසානංෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්සයකොවියෙොසප්පුරිසධම්යම
සුවිනීයතො, නරූපං අත්තයතොසමනුපස්සති, නරූපවන්තංවාඅත්තානං; න
අත්තනි වා රූපං, න රූපස්මිං වා අත්තානං. න යවෙනං අත්තයතො… න
සඤ්ඤං… න සඞ්ඛායර… න විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, න
විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං; න අත්තනි වා විඤ්ඤාණං, න
විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
‘සක්කායනියරොධ ාමිනී පටිපො, සක්කායනියරොධ ාමිනී පටිපො’ති. ඉති
හිෙං, භික්ඛයව, වුච්චති‘දුක්ඛනියරොධ ාමිනීසමනුපස්සනා’ති.අයයමයවත්ථ
අත්යථො’’ති.දුතියං. 

3. අනිච්චසුත්තං 

45. සාවත්ථිනිොනං.‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං.යෙනිච්චං තංදුක්ඛං; යං
දුක්ඛං තෙනත්තා; යෙනත්තා තං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. එවයමතං
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො චිත්තං විරජ්ජති විමුච්චති අනුපාොය
ආසයවහි. යවෙනා අනිච්චා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනිච්චං.
යෙනිච්චං තං දුක්ඛං; යං දුක්ඛං තෙනත්තා; යෙනත්තා තං ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
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ෙට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො චිත්තං විරජ්ජති
විමුච්චතිඅනුපාොය ආසයවහි.රූපධාතුයායච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොචිත්තං
විරත්තං විමුත්තං යහොති අනුපාොය ආසයවහි, යවෙනාධාතුයා…යප.… 
සඤ්ඤාධාතුයා… සඞ්ඛාරධාතුයා… විඤ්ඤාණධාතුයා යච, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොචිත්තංවිරත්තංවිමුත්තංයහොතිඅනුපාොයආසයවහි. විමුත්තත්තා
ඨිතං.ඨිතත්තාසන්තුසිතං [සන්තුස්සිතං(ක.සී. පී.ක.  . සන්තුසිතත්තාන
පරිතස්සති.අපරිතස්සංපච්චත්තඤ්යඤව පරිනිබ්බායති.‘ඛීණාජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.තතියං. 

4. දුතියඅනිච්චසුත්තං 

46. සාවත්ථිනිොනං.‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං.යෙනිච්චං තංදුක්ඛං; යං
දුක්ඛං තෙනත්තා; යෙනත්තා තං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො 
අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං.යවෙනාඅනිච්චා… 
සඤ්ඤා අනිච්චා… සඞ්ඛාරාඅනිච්චා… විඤ්ඤාණංඅනිච්චං.යෙනිච්චංතං
දුක්ඛං; යං දුක්ඛංතෙනත්තා; යෙනත්තාතං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, න
යමයසොඅත්තා’තිඑවයමතං යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං’’. 

‘‘එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො පුබ්බන්තානුදිට්ඨියයො
නයහොන්ති. පුබ්බන්තානුදිට්ඨීනං අසති, අපරන්තානුදිට්ඨියයො නයහොන්ති.
අපරන්තානුදිට්ඨීනංඅසති, ථාමයසො [ථාමසා(සී.සයා.කං.   පරාමායසොන
යහොති. ථාමයස [ථාමසා (සී. සයා. කං. , ථාමයසො (ක.   පරාමායස අසති 
රූපස්මිං… යවෙනාය … සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤාණස්මිං චිත්තං
විරජ්ජති විමුච්චති අනුපාොය ආසයවහි. විමුත්තත්තා ඨිතං. ඨිතත්තා 
සන්තුසිතං. සන්තුසිතත්තා න පරිතස්සති. අපරිතස්සං පච්චත්තඤ්යඤව 
පරිනිබ්බායති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. සමනුපස්සනාසුත්තං 

47. සාවත්ථිනිොනං.‘‘යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවා බ්රාහ්මණාවා
අයනකවිහිතං අත්තානං සමනුපස්සමානා සමනුපස්සන්ති, සබ්යබයත 
පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ සමනුපස්සන්ති, එයතසං වා අඤ්ඤතරං. කතයම
පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී
අරියධම්මස්ස අයකොවියෙො අරියධම්යම අවිනීයතො, සප්පුරිසානං අෙස්සාවී
සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියෙො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො
සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා අත්තානං; අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා
අත්තානං. යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං; අත්තනි වා විඤ්ඤාණං, 
විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං’’. 
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‘‘ඉති අයඤ්යචව සමනුපස්සනා ‘අස්මී’ති චස්ස අවි තං [අධි තං
(බහූසු   යහොති. ‘අස්මී’ති යඛො පන, භික්ඛයව, අවි යත පඤ්චන්නං
ඉන්ද්රියානං අවක්කන්ති යහොති – චක්ඛුන්ද්රියස්ස යසොතින්ද්රියස්ස
ඝානින්ද්රියස්සජිව්හින්ද්රියස්සකායින්ද්රියස්ස. අත්ථි, භික්ඛයව, මයනො, අත්ථි
ධම්මා, අත්ථි අවිජ්ජාධාතු. අවිජ්ජාසම්ඵස්සයජන, භික්ඛයව, යවෙයියතන
ඵුට්ඨස්ස අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස ‘අස්මී’තිපිස්ස යහොති; 
‘අයමහමස්මී’තිපිස්ස යහොති; ‘භවිස්ස’න්තිපිස්ස යහොති; ‘න
භවිස්ස’න්තිපිස්ස යහොති; ‘රූපී භවිස්ස’න්තිපිස්ස යහොති; ‘අරූපී
භවිස්ස’න්තිපිස්ස යහොති; ‘සඤ්ඤී භවිස්ස’න්තිපිස්ස යහොති; ‘අසඤ්ඤී
භවිස්ස’න්තිපිස්ස යහොති; ‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්ස’න්තිපිස්ස
යහොති’’. 

‘‘තිට්ඨන්යතව යඛො [තිට්ඨන්තියඛොපන(සී.සයා.කං.පී.  , භික්ඛයව, 
තත්යථව [තයථව (කත්ථචි   පඤ්චින්ද්රියානි. අයථත්ථ සුතවයතො
අරියසාවකස්ස අවිජ්ජා පහීයති, විජ්ජා උප්පජ්ජති. තස්ස අවිජ්ජාවිරා ා 
විජ්ජුප්පාො ‘අස්මී’තිපිස්ස න යහොති; ‘අයමහමස්මී’තිපිස්ස න යහොති; 
‘භවිස්ස’න්ති… ‘නභවිස්ස’න්ති… රූපී… අරූපී … සඤ්ඤී… අසඤ්ඤී… 
‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභවිස්ස’න්තිපිස්සනයහොතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. ඛන්ධසුත්තං 

48. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘පඤ්ච, භික්ඛයව, ඛන්යධ යෙයසස්සාමි, 
පඤ්චපාොනක්ඛන්යධච.තංසුණාථ.කතයමච, භික්ඛයව, පඤ්චක්ඛන්ධා? 
යං කිඤ්චි, භික්ඛයව, රූපං අතීතානා තපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා
බහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායංදූයරසන්තියකවා, 
අයං වුච්චතිරූපක්ඛන්යධො.යාකාචියවෙනා…යප.… යාකාචිසඤ්ඤා… 
යය යකචි සඞ්ඛාරා අතීතානා තපච්චප්පන්නා අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා
ඔළාරිකාවාසුඛුමාවා…යප.… අයං වුච්චතිසඞ්ඛාරක්ඛන්යධො.යංකිඤ්චි
විඤ්ඤාණංඅතීතානා තපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවාඔළාරිකං
වා සුඛුමං වා හීනං වා පණීතං වා යං දූයර සන්තියක වා, අයං වුච්චති
විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො.ඉයමවුච්චන්ති, භික්ඛයව, පඤ්චක්ඛන්ධා’’. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා? යං කිඤ්චි, භික්ඛයව, 
රූපං අතීතානා තපච්චප්පන්නං…යප.… යං දූයර සන්තියක වා සාසවං 
උපාොනියං, අයංවුච්චතිරූපුපාොනක්ඛන්යධො.යාකාචියවෙනා…යප.… යා
දූයරසන්තියක වාසාසවාඋපාොනියා, අයංවුච්චතියවෙනුපාොනක්ඛන්යධො.
යාකාචිසඤ්ඤා…යප.… යා දූයරසන්තියකවා සාසවාඋපාොනියා, අයං
වුච්චති සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො. යය යකචි සඞ්ඛාරා…යප.… සාසවා
උපාොනියා, අයං වුච්චති සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො. යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානා තපච්චප්පන්නං…යප.… යං දූයර සන්තියක වා සාසවං
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උපාොනියං, අයං වුච්චති විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. ඉයම වුච්චන්ති, 
භික්ඛයව, පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා’’ති. ඡට්ඨං. 

7. යසොණසුත්තං 

49. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්ෙකනිවායප. අථ යඛො යසොයණො  හපතිපුත්යතො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි …යප.… එකමන්තංනිසින්නංයඛොයසොණං හපතිපුත්තං
භ වාඑතෙයවොච – 

‘‘යය හි යකචි, යසොණ, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා අනිච්යචන රූයපන 
දුක්යඛන විපරිණාමධම්යමන ‘යසයයයොහමස්මී’ති වා සමනුපස්සන්ති; 
‘සදියසොහමස්මී’ති වාසමනුපස්සන්ති; ‘හීයනොහමස්මී’තිවාසමනුපස්සන්ති; 
කිමඤ්ඤත්ර යථාභූතස්ස අෙස්සනා? අනිච්චාය යවෙනාය දුක්ඛාය
විපරිණාමධම්මාය ‘යසයයයොහමස්මී’ති වා සමනුපස්සන්ති; 
‘සදියසොහමස්මී’තිවාසමනුපස්සන්ති; ‘හීයනොහමස්මී’තිවා සමනුපස්සන්ති; 
කිමඤ්ඤත්ර යථාභූතස්ස අෙස්සනා? අනිච්චාය සඤ්ඤාය… අනිච්යචහි 
සඞ්ඛායරහි දුක්යඛහි විපරිණාමධම්යමහි ‘යසයයයොහමස්මී’ති වා
සමනුපස්සන්ති; ‘සදියසොහමස්මී’තිවාසමනුපස්සන්ති; ‘හීයනොහමස්මී’තිවා
සමනුපස්සන්ති; කිමඤ්ඤත්ර යථාභූතස්ස අෙස්සනා? අනිච්යචන
විඤ්ඤායණන දුක්යඛන විපරිණාමධම්යමන ‘යසයයයොහමස්මී’ති වා
සමනුපස්සන්ති; ‘සදියසොහමස්මී’තිවාසමනුපස්සන්ති; ‘හීයනොහමස්මී’තිවා
සමනුපස්සන්ති; කිමඤ්ඤත්රයථාභූතස්සඅෙස්සනා? 

‘‘යයචයඛොයකචි, යසොණ, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාඅනිච්යචනරූයපන 
දුක්යඛන විපරිණාමධම්යමන ‘යසයයයොහමස්මී’තිපි න සමනුපස්සන්ති; 
‘සදියසොහමස්මී’තිපි න සමනුපස්සන්ති; ‘හීයනොහමස්මී’තිපි න
සමනුපස්සන්ති; කිමඤ්ඤත්ර යථාභූතස්ස ෙස්සනා? අනිච්චාය යවෙනාය… 
අනිච්චායසඤ්ඤාය… අනිච්යචහිසඞ්ඛායරහි… අනිච්යචනවිඤ්ඤායණන
දුක්යඛන විපරිණාමධම්යමන ‘යසයයයොහමස්මී’තිපි න සමනුපස්සන්ති; 
‘සදියසොහමස්මී’තිපි න සමනුපස්සන්ති; ‘හීයනොහමස්මී’තිපි න
සමනුපස්සන්ති; කිමඤ්ඤත්රයථාභූතස්ස ෙස්සනා? 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, යසොණ, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’… ‘‘සඤ්ඤා… 
සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං වා තං සුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං
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පනානිච්චංදුක්ඛං විපරිණාමධම්මංකල්ලංනුතංසමනුපස්සිතුං– ‘එතංමම, 
එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තස්මාතිහ, යසොණ, යං කිඤ්චි රූපං අතීතානා තපච්චප්පන්නං
අජ්ඣත්තං වාබහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනංවා පණීතංවායං
දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො 
අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං. 

‘‘යා කාචි යවෙනා… යා කාචි සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ඛාරා… යං 
කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානා තපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා
ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනං වා පණීතංවායං දූයර සන්තියකවා, සබ්බං
විඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං 
යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං. 

‘‘එවං පස්සං, යසොණ, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති, 
යවෙනායපි නිබ්බින්ෙති, සඤ්ඤායපිනිබ්බින්ෙති, සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්ෙති, 
විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති. නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති.
විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 
කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියයසොණසුත්තං 

50. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්ෙකනිවායප. අථ යඛො යසොයණො  හපතිපුත්යතො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයඛොයසොණං හපතිපුත්තං භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘යයහි යකචි, යසොණ, සමණා වා බ්රාහ්මණා වාරූපංනප්පජානන්ති, 
රූපසමුෙයංනප්පජානන්ති, රූපනියරොධංනප්පජානන්ති, රූපනියරොධ ාමිනිං
පටිපෙං නප්පජානන්ති; යවෙනං නප්පජානන්ති, යවෙනාසමුෙයං
නප්පජානන්ති, යවෙනානියරොධං නප්පජානන්ති, යවෙනානියරොධ ාමිනිං
පටිපෙං නප්පජානන්ති; සඤ්ඤං නප්පජානන්ති…යප.… සඞ්ඛායර
නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරසමුෙයං නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධං
නප්පජානන්ති, සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං නප්පජානන්ති; විඤ්ඤාණං 
නප්පජානන්ති, විඤ්ඤාණසමුෙයං නප්පජානන්ති, විඤ්ඤාණනියරොධං 
නප්පජානන්ති, විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං නප්පජානන්ති. න යම 
යත, යසොණ, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු වා සමණසම්මතා
බ්රාහ්මයණසු වා බ්රාහ්මණසම්මතා, න ච පන යත ආයස්මන්යතො
සාමඤ්ඤත්ථං වා බ්රහ්මඤ්ඤත්ථං වා දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්ති. 
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පටුන 

‘‘යය චයඛොයකචි, යසොණ, සමණාවාබ්රාහ්මණා වාරූපංපජානන්ති, 
රූපසමුෙයංපජානන්ති, රූපනියරොධංපජානන්ති, රූපනියරොධ ාමිනිංපටිපෙං
පජානන්ති; යවෙනං පජානන්ති…යප.… සඤ්ඤං පජානන්ති… සඞ්ඛායර
පජානන්ති… විඤ්ඤාණං පජානන්ති, විඤ්ඤාණසමුෙයං පජානන්ති, 
විඤ්ඤාණනියරොධං පජානන්ති, විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං
පජානන්ති.යතචයඛොයම, යසොණ, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාසමයණසුයචව
සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච බ්රාහ්මණසම්මතා, යත ච පනායස්මන්යතො
සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති. අට්ඨමං. 

9. නන්දික්ඛයසුත්තං 

51. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘අනිච්චඤ්යඤව, භික්ඛයව, භික්ඛු රූපං 
අනිච්චන්ති පස්සති. සාස්ස යහොති සම්මාදිට්ඨි. සම්මා පස්සං නිබ්බින්ෙති. 
නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො, රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා
චිත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තන්ති වුච්චති. අනිච්චඤ්යඤව, භික්ඛයව, භික්ඛු
යවෙනං අනිච්චන්ති පස්සති. සාස්ස යහොති සම්මාදිට්ඨි. සම්මා පස්සං
නිබ්බින්ෙති. නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො, රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො. 
නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තන්ති වුච්චති. අනිච්යචයයව, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සඤ්ඤං අනිච්චන්ති පස්සති…යප.… අනිච්යචයයව
භික්ඛයව, භික්ඛු සඞ්ඛායර අනිච්චාති පස්සති. සාස්ස යහොති සම්මාදිට්ඨි.
සම්මා පස්සං නිබ්බින්ෙති. නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො, රා ක්ඛයා
නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තන්ති වුච්චති.
අනිච්චඤ්යඤව, භික්ඛයව, භික්ඛු විඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති පස්සති. සාස්ස
යහොති සම්මාදිට්ඨි. සම්මා පස්සං නිබ්බින්ෙති. නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො, 
රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තන්ති
වුච්චතී’’ති.නවමං. 

10. දුතියනන්දික්ඛයසුත්තං 

52. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, යයොනියසො මනසි කයරොථ, 
රූපානිච්චතඤ්චයථාභූතං සමනුපස්සථ.රූපං, භික්ඛයව, භික්ඛුයයොනියසො
මනසිකයරොන්යතො, රූපානිච්චතඤ්ච යථාභූතං සමනුපස්සන්යතොරූපස්මිං
නිබ්බින්ෙති. නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො, රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො.
නන්දිරා ක්ඛයාචිත්තංවිමුත්තංසුවිමුත්තන්ති වුච්චති.යවෙනං, භික්ඛයව, 
යයොනියසො මනසි කයරොථ, යවෙනානිච්චතඤ්ච යථාභූතං සමනුපස්සථ.
යවෙනං, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසො මනසි කයරොන්යතො, 
යවෙනානිච්චතඤ්ච යථාභූතං සමනුපස්සන්යතො යවෙනාය නිබ්බින්ෙති.
නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො, රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා
චිත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තන්ති වුච්චති. සඤ්ඤං භික්ඛයව… සඞ්ඛායර, 
භික්ඛයව, යයොනියසො මනසි කයරොථ, සඞ්ඛාරානිච්චතඤ්ච යථාභූතං
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සමනුපස්සථ. සඞ්ඛායර, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසො මනසි කයරොන්යතො, 
සඞ්ඛාරානිච්චතං යථාභූතං සමනුපස්සන්යතො සඞ්ඛායරසු නිබ්බින්ෙති.
නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො, රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා 
චිත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තන්ති වුච්චති. විඤ්ඤාණං, භික්ඛයව, යයොනියසො
මනසි කයරොථ, විඤ්ඤාණානිච්චතඤ්චයථාභූතංසමනුපස්සථ.විඤ්ඤාණං, 
භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසො මනසි කයරොන්යතො, විඤ්ඤාණානිච්චතඤ්ච
යථාභූතං සමනුපස්සන්යතො විඤ්ඤාණස්මිං නිබ්බින්ෙති. නන්දික්ඛයා
රා ක්ඛයයො, රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තං විමුත්තං
සුවිමුත්තන්තිවුච්චතී’’ති.ෙසමං. 

අත්තදීපවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

අත්තදීපාපටිපො, ද්යවචයහොන්තිඅනිච්චතා; 
සමනුපස්සනාඛන්ධා, ද්යවයසොණාද්යවනන්දික්ඛයයනචාති. 

මූලපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

තස්සමූලපණ්ණාසකස්සවග්ගුද්ොනං– 

නකුලපිතා අනිච්යචොච, භායරොනතුම්හායකනච; 
අත්තදීයපනපඤ්ඤායසො, පඨයමොයතනපවුච්චතීති. 

6. උප වග්ය ො 

1. උපයසුත්තං 

53. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘උපයයො [උපායයො (බහූසු  , භික්ඛයව, 
අවිමුත්යතො, අනුපයයො විමුත්යතො. රූපුපයං [රූපූපායං (සී. සයා. කං. , 
රූපුපායං (පී. ක.   වා, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානං තිට්යඨයය, 
රූපාරම්මණං රූපප්පතිට්ඨං නන්දූපයසචනං වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං 
ආපජ්යජයය.යවෙනුපයංවා…යප.… සඤ්ඤුපයංවා…යප.… සඞ්ඛාරුපයං
වා, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානං තිට්යඨයය, සඞ්ඛාරාරම්මණං
සඞ්ඛාරප්පතිට්ඨං නන්දූපයසචනංවුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්යජයය’’. 

‘‘යයො, භික්ඛයව, එවංවයෙයය– ‘අහමඤ්ඤත්රරූපාඅඤ්ඤත්ර යවෙනාය
අඤ්ඤත්රසඤ්ඤායඅඤ්ඤත්රසඞ්ඛායරහිවිඤ්ඤාණස්සආ තිංවා තිංවා 
චතිං වා උපපත්තිං වා වුද්ධිං වා විරූළ්හිං වා යවපුල්ලං වා
පඤ්ඤායපස්සාමී’ති, යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘රූපධාතුයායච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොරාය ොපහීයනොයහොති.රා ස්ස 
පහානා යවොච්ඡිජ්ජතාරම්මණං පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස න යහොති.
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යවෙනාධාතුයා යච, භික්ඛයව… සඤ්ඤාධාතුයා යච භික්ඛයව… 
සඞ්ඛාරධාතුයායචභික්ඛයව… විඤ්ඤාණධාතුයා යච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
රාය ො පහීයනො යහොති. රා ස්ස පහානා යවොච්ඡිජ්ජතාරම්මණං පතිට්ඨා
විඤ්ඤාණස්ස න යහොති. තෙප්පතිට්ඨිතං විඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං 
අනභිසඞ්ඛච්චවිමුත්තං. විමුත්තත්තා ඨිතං. ඨිතත්තා සන්තුසිතං.
සන්තුසිතත්තා න පරිතස්සති. අපරිතස්සං පච්චත්තඤ්යඤව පරිනිබ්බායති.
‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානාතී’’ති.පඨමං. 

2. බීජසුත්තං 

54. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, බීජජාතානි. කතමානි
පඤ්ච? මූලබීජං, ඛන්ධබීජං, අග් බීජං, ඵලුබීජං, බීජබීජඤ්යඤවපඤ්චමං.
ඉමානි චස්සු, භික්ඛයව, පඤ්ච බීජජාතානි අඛණ් ානි අපූතිකානි
අවාතාතපහතානිසාරාොනි [සාරාොයීනි (කත්ථචි   සුඛසයිතානි, පථවී [පඨවී
(සී.සයා.කං. පී.   චනාස්ස, ආයපොචනාස්ස; අපිනුමානි [අපිනුඉමානි (සී.
පී.  , භික්ඛයව, පඤ්ච බීජජාතානි වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං 
ආපජ්යජයය’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉමානි චස්සු, භික්ඛයව, 
පඤ්ච බීජජාතානිඅඛණ් ානි…යප.… සුඛසයිතානි, පථවීචඅස්ස, ආයපොච
අස්ස; අපිනුමානි, භික්ඛයව, පඤ්ච බීජජාතානි වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං
ආපජ්යජයය’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පථවීධාතු, 
එවං චතස්යසො විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො ෙට්ඨබ්බා. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
ආයපොධාතු, එවං නන්දිරාය ො ෙට්ඨබ්යබො. යසයයථාපි, භික්ඛයව, පඤ්ච
බීජජාතානි, එවංවිඤ්ඤාණංසාහාරංෙට්ඨබ්බං’’. 

‘‘රූපුපයං, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණංතිට්ඨමානං තිට්යඨයය, රූපාරම්මණං
රූපප්පතිට්ඨං නන්දූපයසචනං වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්යජයය.
යවෙනුපයං වා, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානං තිට්යඨයය…යප.… 
සඤ්ඤුපයං වා, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානං තිට්යඨයය…යප.… 
සඞ්ඛාරුපයං වා, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානං තිට්යඨයය, 
සඞ්ඛාරාරම්මණං සඞ්ඛාරප්පතිට්ඨං නන්දූපයසචනං වුද්ධිං විරූළ්හිං
යවපුල්ලං ආපජ්යජයය. 

‘‘යයො, භික්ඛයව, එවංවයෙයය– ‘අහමඤ්ඤත්රරූපාඅඤ්ඤත්ර යවෙනාය
අඤ්ඤත්රසඤ්ඤාය අඤ්ඤත්රසඞ්ඛායරහිවිඤ්ඤාණස්ස ආ තිංවා තිංවා
චතිං වා උපපත්තිං වා වුද්ධිං වා විරූළ්හිං වා යවපුල්ලං වා 
පඤ්ඤායපස්සාමී’ති, යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘රූපධාතුයා යචව, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො රාය ො පහීයනො යහොති.
රා ස්ස පහානා යවොච්ඡිජ්ජතාරම්මණං පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස න යහොති.
යවෙනාධාතුයා යච… සඤ්ඤාධාතුයා යච… සඞ්ඛාරධාතුයා යච… 
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විඤ්ඤාණධාතුයායච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොරාය ො පහීයනොයහොති.රා ස්ස
පහානා යවොච්ඡිජ්ජතාරම්මණං පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස න යහොති. 
තෙප්පතිට්ඨිතං විඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං අනභිසඞ්ඛච්චවිමුත්තං. විමුත්තත්තා
ඨිතං. ඨිතත්තා සන්තුසිතං. සන්තුසිතත්තා න පරිතස්සති. අපරිතස්සං
පච්චත්තඤ්යඤව පරිනිබ්බායති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං
කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.දුතියං. 

3. උොනසුත්තං 

55. සාවත්ථිනිොනං. තත්රයඛොභ වාඋොනං උොයනසි– ‘‘‘යනොචස්සං, 
යනො ච යම සියා, නාභවිස්ස, න යම භවිස්සතී’ති – එවං අධිමුච්චමායනො 
භික්ඛු ඡින්යෙයය ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානී’’ති. එවං වුත්යත, 
අඤ්ඤතයරොභික්ඛුභ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘යථාකථංපන, භන්යත, ‘යනො
චස්සං, යනො ච යම සියා, නාභවිස්ස, න යම භවිස්සතී’ති – එවං 
අධිමුච්චමායනොභික්ඛුඡින්යෙයයඔරම්භාගියානිසංයයොජනානී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී…යප.… 
සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා 
අත්තානං; අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං. යවෙනං… සඤ්ඤං… 
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා
අත්තානං; අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං. 

‘‘යසො අනිච්චංරූපං‘අනිච්චංරූප’න්ති යථාභූතංනප්පජානාති, අනිච්චං
යවෙනං ‘අනිච්චා යවෙනා’ති යථාභූතං නප්පජානාති, අනිච්චං සඤ්ඤං
‘අනිච්චා සඤ්ඤා’ති යථාභූතං නප්පජානාති, අනිච්යච සඞ්ඛායර ‘අනිච්චා
සඞ්ඛාරා’ති යථාභූතං නප්පජානාති, අනිච්චං විඤ්ඤාණං ‘අනිච්චං 
විඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංනප්පජානාති. 

‘‘දුක්ඛංරූපං‘දුක්ඛංරූප’න්තියථාභූතංනප්පජානාති, දුක්ඛං යවෙනං… 
දුක්ඛං සඤ්ඤං… දුක්යඛ සඞ්ඛායර… දුක්ඛං විඤ්ඤාණං ‘දුක්ඛං 
විඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංනප්පජානාති. 

‘‘අනත්තං රූපං ‘අනත්තා රූප’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති, අනත්තං 
යවෙනං ‘අනත්තා යවෙනා’ති යථාභූතං නප්පජානාති, අනත්තං සඤ්ඤං
‘අනත්තාසඤ්ඤා’ති යථාභූතංනප්පජානාති, අනත්යතසඞ්ඛායර ‘අනත්තා
සඞ්ඛාරා’ති යථාභූතං නප්පජානාති, අනත්තං විඤ්ඤාණං ‘අනත්තා
විඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංනප්පජානාති. 

‘‘සඞ්ඛතං රූපං ‘සඞ්ඛතං රූප’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති, සඞ්ඛතං 
යවෙනං… සඞ්ඛතං සඤ්ඤං… සඞ්ඛයත සඞ්ඛායර… සඞ්ඛතං විඤ්ඤාණං
‘සඞ්ඛතං විඤ්ඤාණ’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති. රූපං විභවිස්සතීති 
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යථාභූතං නප්පජානාති. යවෙනා විභවිස්සති… සඤ්ඤා විභවිස්සති… 
සඞ්ඛාරාවිභවිස්සන්ති… විඤ්ඤාණංවිභවිස්සතීතියථාභූතංනප්පජානාති. 

‘‘සුතවා ච යඛො, භික්ඛු, අරියසාවයකො අරියානං ෙස්සාවී අරියධම්මස්ස
යකොවියෙො අරියධම්යම සුවිනීයතො සප්පුරිසානං ෙස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස 
යකොවියෙො සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතො න රූපං අත්තයතො
සමනුපස්සති…යප.… න යවෙනං… න සඤ්ඤං… න සඞ්ඛායර… න
විඤ්ඤාණංඅත්තයතො සමනුපස්සති. 

‘‘යසො අනිච්චං රූපං ‘අනිච්චං රූප’න්ති යථාභූතං පජානාති. අනිච්චං
යවෙනං… අනිච්චං සඤ්ඤං… අනිච්යච සඞ්ඛායර… අනිච්චං විඤ්ඤාණං
‘අනිච්චං විඤ්ඤාණ’න්ති යථාභූතං පජානාති. දුක්ඛං රූපං…යප.… දුක්ඛං
විඤ්ඤාණං… අනත්තං රූපං…යප.… අනත්තං විඤ්ඤාණං… සඞ්ඛතං
රූපං…යප.… සඞ්ඛතං විඤ්ඤාණං ‘සඞ්ඛතං විඤ්ඤාණ’න්ති යථාභූතං
පජානාති. රූපං විභවිස්සතීති යථාභූතං පජානාති. යවෙනා… සඤ්ඤා… 
සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංවිභවිස්සතීතියථාභූතංපජානාති. 

‘‘යසො රූපස්ස විභවා, යවෙනාය විභවා, සඤ්ඤා විභවා, සඞ්ඛාරානං
විභවා, විඤ්ඤාණස්ස විභවා, එවං යඛො, භික්ඛු, ‘යනො චස්සං, යනො ච යම
සියා, නාභවිස්ස, නයමභවිස්සතී’ති– එවංඅධිමුච්චමායනොභික්ඛුඡින්යෙයය 
ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානී’’ති. ‘‘එවං අධිමුච්චමායනො, භන්යත, භික්ඛු
ඡින්යෙයය ඔරම්භාගියානිසංයයොජනානී’’ති. 

‘‘කථං පන, භන්යත, ජානයතො කථං පස්සයතො අනන්තරා ආසවානං
ඛයයො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අතසිතායය ඨායන
තාසං ආපජ්ජති. තායසො යහයසො [යහසා (ක.   භික්ඛු අස්සුතවයතො
පුථුජ්ජනස්ස – ‘යනො චස්සං, යනො ච යම සියා, නාභවිස්ස, න යම
භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘සුතවා ච යඛො, භික්ඛු, අරියසාවයකො අතසිතායය ඨායන න තාසං
ආපජ්ජති. න යහයසො [න යහසා (ක.  , භික්ඛු, තායසො සුතවයතො
අරියසාවකස්ස – ‘යනො චස්සං, යනො ච යම සියා, නාභවිස්ස, න යම 
භවිස්සතී’ති. රූපුපයං වා, භික්ඛු, විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානං තිට්යඨයය, 
රූපාරම්මණං රූපප්පතිට්ඨං නන්දූපයසචනං වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං
ආපජ්යජයය.යවෙනුපයංවා, භික්ඛු… සඤ්ඤුපයංවා, භික්ඛු… සඞ්ඛාරුපයං
වා, භික්ඛු, විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානං තිට්යඨයය, සඞ්ඛාරාරම්මණං
සඞ්ඛාරප්පතිට්ඨංනන්දූපයසචනංවුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලං ආපජ්යජයය. 

‘‘යයො [යසො (සබ්බත්ථ   භික්ඛු එවං වයෙයය – ‘අහමඤ්ඤත්ර රූපා, 
අඤ්ඤත්රයවෙනාය, අඤ්ඤත්රසඤ්ඤාය, අඤ්ඤත්ර සඞ්ඛායරහිවිඤ්ඤාණස්ස
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ආ තිංවා තිංවාචතිංවාඋපපත්තිංවාවුද්ධිංවා විරූළ්හිංවායවපුල්ලංවා
පඤ්ඤායපස්සාමී’ති, යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘රූපධාතුයා යච, භික්ඛු, භික්ඛුයනො රාය ො පහීයනො යහොති. රා ස්ස 
පහානා යවොච්ඡිජ්ජතාරම්මණං පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස න යහොති.
යවෙනාධාතුයා යච, භික්ඛු, භික්ඛුයනො… සඤ්ඤාධාතුයා යච, භික්ඛු, 
භික්ඛුයනො… සඞ්ඛාරධාතුයා යච, භික්ඛු, භික්ඛුයනො… විඤ්ඤාණධාතුයා
යච, භික්ඛු, භික්ඛුයනො රාය ො පහීයනො යහොති. රා ස්ස පහානා
යවොච්ඡිජ්ජතාරම්මණං පතිට්ඨා විඤ්ඤාණස්ස න යහොති. තෙප්පතිට්ඨිතං 
විඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං අනභිසඞ්ඛාරඤ්ච විමුත්තං. විමුත්තත්තා ඨිතං.
ඨිතත්තා සන්තුසිතං. සන්තුසිතත්තා න පරිතස්සති. අපරිතස්සං
පච්චත්තඤ්යඤව පරිනිබ්බායති. ‘ඛීණා ජාති…යප.… නාපරං
ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛු, ජානයතො එවං පස්සයතො
අනන්තරාආසවානංඛයයො යහොතී’’ති.තතියං. 

4. උපාොනපරිපවත්තසුත්තං 

56. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, උපාොනක්ඛන්ධා.කතයම
පඤ්ච? රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, 
සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, 
විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉයම
පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ චතුපරිවට්ටං යථාභූතං නාබ්භඤ්ඤාසිං, යනව
තාවාහං, භික්ඛයව, සයෙවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 
අභිසම්බුද්යධොති පච්චඤ්ඤාසිං. යයතො ච ඛ්වාහං, භික්ඛයව, ඉයම 
පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ චතුපරිවට්ටං යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, අථාහං, 
භික්ඛයව, සයෙවයක යලොයක…යප.… සයෙවමනුස්සාය අනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොතිපච්චඤ්ඤාසිං’’. 

‘‘කථඤ්ච චතුපරිවට්ටං? රූපං අබ්භඤ්ඤාසිං, රූපසමුෙයං 
අබ්භඤ්ඤාසිං, රූපනියරොධං අබ්භඤ්ඤාසිං, රූපනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං
අබ්භඤ්ඤාසිං; යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං
අබ්භඤ්ඤාසිං, විඤ්ඤාණසමුෙයං අබ්භඤ්ඤාසිං, විඤ්ඤාණනියරොධං
අබ්භඤ්ඤාසිං, විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිංපටිපෙංඅබ්භඤ්ඤාසිං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, රූපං? චත්තායරො ච මහාභූතා චතුන්නඤ්ච 
මහාභූතානං උපාොය රූපං. ඉෙං වුච්චති, භික්ඛයව, රූපං. ආහාරසමුෙයා
රූපසමුෙයයො; ආහාරනියරොධාරූපනියරොයධො.අයයමවඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො රූපනියරොධ ාමිනී පටිපො, යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි. 
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‘‘යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණා වාඑවංරූපංඅභිඤ්ඤාය, 
එවං රූපසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං රූපනියරොධං අභිඤ්ඤාය, එවං
රූපනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය රූපස්ස නිබ්බිොය විරා ාය 
නියරොධාය පටිපන්නා, යතසුප්පටිපන්නා. යයසුප්පටිපන්නා, යතඉමස්මිං
ධම්මවිනයය  ාධන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං රූපං 
අභිඤ්ඤාය…යප.… එවං රූපනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය, රූපස්ස
නිබ්බිො විරා ා නියරොධා අනුපාො විමුත්තා යත සුවිමුත්තා. යය සුවිමුත්තා
යතයකවලියනො.යයයකවලියනො වට්ටංයතසංනත්ථිපඤ්ඤාපනාය. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, යවෙනා? ඡයියම, භික්ඛයව, යවෙනාකායා – 
චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවෙනා, යසොතසම්ඵස්සජා යවෙනා, ඝානසම්ඵස්සජා
යවෙනා, ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවෙනා, කායසම්ඵස්සජා යවෙනා, 
මයනොසම්ඵස්සජා යවෙනා. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, යවෙනා. ඵස්සසමුෙයා
යවෙනාසමුෙයයො; ඵස්සනියරොධා යවෙනානියරොයධො. අයයමව අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො යවෙනානියරොධ ාමිනී පටිපො, යසයයථිෙං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 

‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං යවෙනං
අභිඤ්ඤාය, එවං යවෙනාසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං යවෙනානියරොධං 
අභිඤ්ඤාය, එවං යවෙනානියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය යවෙනාය
නිබ්බිොය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්නා, යත සුප්පටිපන්නා. යය
සුප්පටිපන්නා, යතඉමස්මිංධම්මවිනයය  ාධන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං යවෙනං
අභිඤ්ඤාය…යප.… එවං යවෙනානියරොධ ාමිනිං පටිපෙං 
අභිඤ්ඤාය…යප.… වට්ටංයතසංනත්ථිපඤ්ඤාපනාය. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සඤ්ඤා? ඡයියම, භික්ඛයව, සඤ්ඤාකායා – 
රූපසඤ්ඤා, සද්ෙසඤ්ඤා,  න්ධසඤ්ඤා, රසසඤ්ඤා, යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා, 
ධම්මසඤ්ඤා. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සඤ්ඤා. ඵස්සසමුෙයා
සඤ්ඤාසමුෙයයො; ඵස්සනියරොධා සඤ්ඤානියරොයධො. අයයමව අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො සඤ්ඤානියරොධ ාමිනී පටිපො, යසයයථිෙං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි…යප.… වට්ටං යතසං නත්ථි 
පඤ්ඤාපනාය. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා? ඡයියම, භික්ඛයව, යචතනාකායා – 
රූපසඤ්යචතනා, සද්ෙසඤ්යචතනා,  න්ධසඤ්යචතනා, රසසඤ්යචතනා, 
යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනා, ධම්මසඤ්යචතනා. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව, 
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සඞ්ඛාරා. ඵස්සසමුෙයා සඞ්ඛාරසමුෙයයො; ඵස්සනියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො.
අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනී පටිපො, 
යසයයථිෙං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 

‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං සඞ්ඛායර 
අභිඤ්ඤාය, එවං සඞ්ඛාරසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං සඞ්ඛාරනියරොධං
අභිඤ්ඤාය, එවං සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය සඞ්ඛාරානං
නිබ්බිොය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්නා, යත සුප්පටිපන්නා. යය
සුප්පටිපන්නා, යතඉමස්මිංධම්මවිනයය ාධන්ති. 

‘‘යයචයඛොයකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාඑවංසඞ්ඛායර 
අභිඤ්ඤාය, එවං සඞ්ඛාරසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං සඞ්ඛාරනියරොධං
අභිඤ්ඤාය, එවං සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය සඞ්ඛාරානං
නිබ්බිො විරා ානියරොධාඅනුපාොවිමුත්තා, යතසුවිමුත්තා.යයසුවිමුත්තා, 
යතයකවලියනො.යය යකවලියනොවට්ටංයතසංනත්ථිපඤ්ඤාපනාය. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං? ඡයියම, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණකායා 
– චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, යසොතවිඤ්ඤාණං, ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, 
කායවිඤ්ඤාණං, මයනොවිඤ්ඤාණං. ඉෙං වුච්චති, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං.
නාමරූපසමුෙයා විඤ්ඤාණසමුෙයයො; නාමරූපනියරොධා
විඤ්ඤාණනියරොයධො. අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනී පටිපො, යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි. 

‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං විඤ්ඤාණං 
අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණනියරොධං
අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය
විඤ්ඤාණස්සනිබ්බිොයවිරා ායනියරොධාය පටිපන්නා, යතසුප්පටිපන්නා.
යයසුප්පටිපන්නා, යතඉමස්මිංධම්මවිනයය  ාධන්ති. 

‘‘යයචයඛොයකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාඑවංවිඤ්ඤාණං 
අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණනියරොධං 
අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය
විඤ්ඤාණස්සනිබ්බිො විරා ා නියරොධා අනුපාො විමුත්තා, යත සුවිමුත්තා.
යය සුවිමුත්තා, යත යකවලියනො. යය යකවලියනො වට්ටං යතසං නත්ථි
පඤ්ඤාපනායා’’ති.චතුත්ථං. 

5. සත්තට්ඨානසුත්තං 

57. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘සත්තට්ඨානකුසයලො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
තිවිධූපපරික්ඛී ඉමස්මිං ධම්මවිනයය යකවලී වුසිතවා උත්තමපුරියසොති
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වුච්චති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සත්තට්ඨානකුසයලො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු රූපං පජානාති, රූපසමුෙයං පජානාති, රූපනියරොධං
පජානාති, රූපනියරොධ ාමිනිං පටිපෙංපජානාති; රූපස්සඅස්සාෙංපජානාති, 
රූපස්සආදීනවංපජානාති, රූපස්සනිස්සරණංපජානාති; යවෙනංපජානාති 
… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං පජානාති, විඤ්ඤාණසමුෙයං
පජානාති, විඤ්ඤාණනියරොධං පජානාති, විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං
පජානාති; විඤ්ඤාණස්ස අස්සාෙං පජානාති, විඤ්ඤාණස්ස ආදීනවං
පජානාති, විඤ්ඤාණස්සනිස්සරණං පජානාති. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, රූපං? චත්තායරො ච මහාභූතා, චතුන්නඤ්ච 
මහාභූතානං උපාොය රූපං. ඉෙං වුච්චති, භික්ඛයව, රූපං. ආහාරසමුෙයා
රූපසමුෙයයො; ආහාරනියරොධාරූපනියරොයධො.අයයමවඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො රූපනියරොධ ාමිනී පටිපො, යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි. 

‘‘යං රූපං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං – අයං රූපස්ස 
අස්සායෙො. යං රූපං අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං – අයං රූපස්ස
ආදීනයවො.යයො රූපස්මිංඡන්ෙරා විනයයොඡන්ෙරා ප්පහානං– ඉෙංරූපස්ස
නිස්සරණං. 

‘‘යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාඑවංරූපං අභිඤ්ඤාය, 
එවං රූපසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං රූපනියරොධං අභිඤ්ඤාය, එවං
රූපනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය; එවංරූපස්ස අස්සාෙං අභිඤ්ඤාය, 
එවං රූපස්ස ආදීනවං අභිඤ්ඤාය, එවං රූපස්ස නිස්සරණං අභිඤ්ඤාය
රූපස්ස නිබ්බිොය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්නා, යත සුප්පටිපන්නා. යය
සුප්පටිපන්නා, යතඉමස්මිංධම්මවිනයය ාධන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං රූපං 
අභිඤ්ඤාය, එවං රූපසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං රූපනියරොධං අභිඤ්ඤාය, 
එවං රූපනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය; එවං රූපස්ස අස්සාෙං
අභිඤ්ඤාය, එවං රූපස්ස ආදීනවං අභිඤ්ඤාය, එවං රූපස්ස නිස්සරණං 
අභිඤ්ඤාය රූපස්ස නිබ්බිො විරා ා නියරොධා අනුපාො විමුත්තා, යත
සුවිමුත්තා.යයසුවිමුත්තා, යතයකවලියනො.යයයකවලියනො වට්ටංයතසං
නත්ථිපඤ්ඤාපනාය. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, යවෙනා? ඡයියම, භික්ඛයව, යවෙනාකායා – 
චක්ඛුසම්ඵස්සජායවෙනා…යප.… මයනොසම්ඵස්සජායවෙනා. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, යවෙනා. ඵස්සසමුෙයා යවෙනාසමුෙයයො; ඵස්සනියරොධා 
යවෙනානියරොයධො. අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො ඛන්ධසංයුත්තං 

46 

පටුන 

යවෙනානියරොධ ාමිනී පටිපො, යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි. 

‘‘යං යවෙනං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං – අයං යවෙනාය
අස්සායෙො. යා යවෙනා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා – අයං යවෙනාය
ආදීනයවො. යයො යවෙනාය ඡන්ෙරා විනයයො ඡන්ෙරා ප්පහානං – ඉෙං
යවෙනාය නිස්සරණං. 

‘‘යය හි, යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං යවෙනං 
අභිඤ්ඤාය, එවං යවෙනාසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං යවෙනානියරොධං
අභිඤ්ඤාය, එවං යවෙනානියරොධ ාමිනිංපටිපෙංඅභිඤ්ඤාය; එවංයවෙනාය
අස්සාෙං අභිඤ්ඤාය, එවං යවෙනාය ආදීනවං අභිඤ්ඤාය, එවං යවෙනාය
නිස්සරණංඅභිඤ්ඤායයවෙනායනිබ්බිොයවිරා ාය නියරොධායපටිපන්නා, 
යතසුප්පටිපන්නා.යයසුප්පටිපන්නා, යතඉමස්මිංධම්මවිනයය  ාධන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං යවෙනං 
අභිඤ්ඤාය…යප.… වට්ටංයතසංනත්ථිපඤ්ඤාපනාය. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සඤ්ඤා? ඡයියම, භික්ඛයව, සඤ්ඤාකායා – 
රූපසඤ්ඤා, සද්ෙසඤ්ඤා,  න්ධසඤ්ඤා, රසසඤ්ඤා, යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා, 
ධම්මසඤ්ඤා. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සඤ්ඤා. ඵස්සසමුෙයා
සඤ්ඤාසමුෙයයො; ඵස්සනියරොධා සඤ්ඤානියරොයධො. අයයමව අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො සඤ්ඤානියරොධ ාමිනී පටිපො, යසයයථිෙං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි…යප.… වට්ටං යතසං නත්ථි 
පඤ්ඤාපනාය. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා? ඡයියම, භික්ඛයව, යචතනාකායා – 
රූපසඤ්යචතනා, සද්ෙසඤ්යචතනා,  න්ධසඤ්යචතනා, රසසඤ්යචතනා, 
යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනා, ධම්මසඤ්යචතනා. ඉයම වුච්චන්ති භික්ඛයව, 
සඞ්ඛාරා. ඵස්සසමුෙයා සඞ්ඛාරසමුෙයයො; ඵස්සනියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො. 
අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනී පටිපො, 
යසයයථිෙං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 

‘‘යංසඞ්ඛායරපටිච්චඋප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සං– අයං සඞ්ඛාරානං
අස්සායෙො.යයසඞ්ඛාරාඅනිච්චාදුක්ඛාවිපරිණාමධම්මා– අයං සඞ්ඛාරානං
ආදීනයවො. යයො සඞ්ඛායරසු ඡන්ෙරා විනයයො ඡන්ෙරා ප්පහානං – ඉෙං
සඞ්ඛාරානං නිස්සරණං. 

‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං සඞ්ඛායර 
අභිඤ්ඤාය, එවං සඞ්ඛාරසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං සඞ්ඛාරනියරොධං
අභිඤ්ඤාය, එවං සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය…යප.… 



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො ඛන්ධසංයුත්තං 

47 

පටුන 

සඞ්ඛාරානංනිබ්බිොයවිරා ායනියරොධාය පටිපන්නායතසුප්පටිපන්නා.යය
සුප්පටිපන්නා, යත ඉමස්මිං ධම්මවිනයය  ාධන්ති…යප.… වට්ටං යතසං
නත්ථිපඤ්ඤාපනාය. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං? ඡයියම, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණකායා 
– චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, යසොතවිඤ්ඤාණං, ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, 
කායවිඤ්ඤාණං, මයනොවිඤ්ඤාණං. ඉෙං වුච්චති, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං.
නාමරූපසමුෙයා විඤ්ඤාණසමුෙයයො; නාමරූපනියරොධා
විඤ්ඤාණනියරොයධො. අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනී පටිපො, යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි. 

‘‘යං විඤ්ඤාණං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං – අයං
විඤ්ඤාණස්සඅස්සායෙො.යංවිඤ්ඤාණංඅනිච්චංදුක්ඛං විපරිණාමධම්මං– 
අයං විඤ්ඤාණස්ස ආදීනයවො. යයො විඤ්ඤාණස්මිං ඡන්ෙරා විනයයො 
ඡන්ෙරා ප්පහානං– ඉෙංවිඤ්ඤාණස්සනිස්සරණං. 

‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං විඤ්ඤාණං 
අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණනියරොධං
අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය; එවං
විඤ්ඤාණස්සඅස්සාෙංඅභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණස්සආදීනවංඅභිඤ්ඤාය, 
එවංවිඤ්ඤාණස්සනිස්සරණංඅභිඤ්ඤායවිඤ්ඤාණස්ස නිබ්බිොයවිරා ාය
නියරොධාය පටිපන්නා, යතසුප්පටිපන්නා. යයසුප්පටිපන්නා, යත ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය ාධන්ති. 

‘‘යය චයඛොයකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාඑවංවිඤ්ඤාණං
අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණසමුෙයං අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණනියරොධං
අභිඤ්ඤාය, එවං විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං අභිඤ්ඤාය; එවං
විඤ්ඤාණස්සඅස්සාෙංඅභිඤ්ඤාය, එවංවිඤ්ඤාණස්සආදීනවං අභිඤ්ඤාය, 
එවං විඤ්ඤාණස්ස නිස්සරණං අභිඤ්ඤාය විඤ්ඤාණස්ස නිබ්බිො විරා ා 
නියරොධාඅනුපාොවිමුත්තා, යතසුවිමුත්තා.යයසුවිමුත්තා, යතයකවලියනො.
යය යකවලියනො වට්ටං යතසංනත්ථි පඤ්ඤාපනාය. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුසත්තට්ඨානකුසයලො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුතිවිධූපපරික්ඛීයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ධාතුයසො උපපරික්ඛති, ආයතනයසො උපපරික්ඛති, පටිච්චසමුප්පාෙයසො 
උපපරික්ඛති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු තිවිධූපපරික්ඛී යහොති.
සත්තට්ඨානකුසයලො, භික්ඛයව, භික්ඛුතිවිධූපපරික්ඛී, ඉමස්මිංධම්මවිනයය
යකවලීවුසිතවා‘උත්තමපුරියසො’තිවුච්චතී’’ති.පඤ්චමං. 
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6. සම්මාසම්බුද්ධසුත්තං 

58. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘තථා යතො, භික්ඛයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
රූපස්ස නිබ්බිො විරා ා නියරොධා අනුපාො විමුත්යතො සම්මාසම්බුද්යධොති
වුච්චති. භික්ඛුපි, භික්ඛයව, පඤ්ඤාවිමුත්යතො රූපස්ස නිබ්බිො විරා ා
නියරොධාඅනුපාොවිමුත්යතොපඤ්ඤාවිමුත්යතොතිවුච්චති. 

‘‘තථා යතො, භික්ඛයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො යවෙනාය නිබ්බිො 
විරා ා නියරොධා අනුපාො විමුත්යතො සම්මාසම්බුද්යධොති වුච්චති. භික්ඛුපි, 
භික්ඛයව, පඤ්ඤාවිමුත්යතොයවෙනායනිබ්බිො…යප.… පඤ්ඤාවිමුත්යතොති
වුච්චති. 

‘‘තථා යතො, භික්ඛයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො සඤ්ඤාය… 
සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස නිබ්බිො විරා ා නියරොධා අනුපාො විමුත්යතො
සම්මාසම්බුද්යධොති වුච්චති. භික්ඛුපි, භික්ඛයව, පඤ්ඤාවිමුත්යතො 
විඤ්ඤාණස්ස නිබ්බිො විරා ා නියරොධා අනුපාො විමුත්යතො
පඤ්ඤාවිමුත්යතොති වුච්චති. 

‘‘තත්ර යඛො, භික්ඛයව, යකොවියසයසො, යකො අධිප්පයායසො [අධිප්පායයො
(සී. , අධිප්පායයසො (සයා. කං. පී. ක.  , කිං නානාකරණං, තථා තස්ස
අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පඤ්ඤාවිමුත්යතන භික්ඛුනා’’ති? 
‘‘භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා භ වංයනත්තිකා භ වංපටිසරණා.
සාධු වත, භන්යත, භ වන්තඤ්යඤව පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො.
භ වයතො සුත්වා භික්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, භික්ඛයව, සුණාථ, 
සාධුකංමනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූ
භ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වා එතෙයවොච– 

‘‘තථා යතො, භික්ඛයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අනුප්පන්නස්ස 
මග් ස්සඋප්පායෙතා, අසඤ්ජාතස්සමග් ස්සසඤ්ජයනතා [සඤ්ජායනතා
(සයා. කං.  , අනක්ඛාතස්ස මග් ස්ස අක්ඛාතා මග් ඤ්ඤූ, මග් විදූ, 
මග් යකොවියෙො; මග් ානු ා ච, භික්ඛයව, එතරහි සාවකා විහරන්ති
පච්ඡාසමන්නා තා.අයංයඛො, භික්ඛයව, වියසයසො, අයංඅධිප්පයායසො, ඉෙං 
නානාකරණං තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පඤ්ඤාවිමුත්යතන
භික්ඛුනා’’ති. ඡට්ඨං. 

7. අනත්තලක්ඛණසුත්තං 

59. එකං සමයංභ වාබාරාණසියංවිහරති ඉසිපතයනමි ොයය.තත්ර
යඛො භ වා පඤ්චවග්ගියය භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති. 
‘‘භෙන්යත’’තියතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතෙයවොච– 
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‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනත්තා. රූපඤ්ච හිෙං, භික්ඛයව, අත්තා අභවිස්ස, 
නයිෙං රූපංආබාධාය සංවත්යතයය, ලබ්යභථ ච රූයප – ‘එවං යමරූපං
යහොතු, එවං යම රූපං මා අයහොසී’ති. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, රූපං
අනත්තා, තස්මාරූපංආබාධාය සංවත්තති, නචලබ්භතිරූයප– ‘එවංයම
රූපංයහොතු, එවංයමරූපංමාඅයහොසී’’’ති. 

‘‘යවෙනා අනත්තා. යවෙනා ච හිෙං, භික්ඛයව, අත්තා අභවිස්ස, නයිෙං
යවෙනාආබාධායසංවත්යතයය, ලබ්යභථ චයවෙනාය– ‘එවංයම යවෙනා
යහොතු, එවං යමයවෙනා මා අයහොසී’ති. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, යවෙනා
අනත්තා, තස්මා යවෙනා ආබාධාය සංවත්තති, න ච ලබ්භති යවෙනාය – 
‘එවංයම යවෙනායහොතු, එවංයමයවෙනාමාඅයහොසී’’’ති. 

‘‘සඤ්ඤා අනත්තා…යප.… සඞ්ඛාරා අනත්තා. සඞ්ඛාරා ච හිෙං, 
භික්ඛයව, අත්තා අභවිස්සංසු, නයිෙං සඞ්ඛාරා ආබාධාය සංවත්යතයයං, 
ලබ්යභථචසඞ්ඛායරසු– ‘එවංයමසඞ්ඛාරායහොන්තු, එවංයමසඞ්ඛාරා මා
අයහසු’න්ති. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා අනත්තා, තස්මා සඞ්ඛාරා
ආබාධාය සංවත්තන්ති, න ච ලබ්භති සඞ්ඛායරසු – ‘එවං යම සඞ්ඛාරා
යහොන්තු, එවංයමසඞ්ඛාරා මාඅයහසු’’’න්ති. 

‘‘විඤ්ඤාණංඅනත්තා.විඤ්ඤාණඤ්චහිෙං, භික්ඛයව, අත්තා අභවිස්ස, 
නයිෙංවිඤ්ඤාණංආබාධායසංවත්යතයය, ලබ්යභථචවිඤ්ඤායණ– ‘එවං
යම විඤ්ඤාණංයහොතු, එවංයමවිඤ්ඤාණංමාඅයහොසී’ති.යස්මාචයඛො, 
භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං අනත්තා, තස්මාවිඤ්ඤාණංආබාධායසංවත්තති, න
චලබ්භතිවිඤ්ඤායණ– ‘එවංයම විඤ්ඤාණංයහොතු, එවංයමවිඤ්ඤාණං
මාඅයහොසී’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම අත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 
‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතං සුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 
භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං
සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, යං කිඤ්චි රූපං අතීතානා තපච්චප්පන්නං
අජ්ඣත්තං වාබහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනංවා පණීතංවායං
දූයරසන්තියකවා, සබ්බංරූපං– ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො 
අත්තා’තිඑවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. යාකාචි යවෙනා 
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අතීතානා තපච්චප්පන්නා අජ්ඣත්තා වා බහිද්ධා වා…යප.… යා දූයර
සන්තියක වා, සබ්බා යවෙනා – ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො
අත්තා’ති එවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං. 

‘‘යා කාචි සඤ්ඤා…යප.… යය යකචි සඞ්ඛාරා 
අතීතානා තපච්චප්පන්නා අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා…යප.… යය දූයර
සන්තියකවා, සබ්යබසඞ්ඛාරා– ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං. 

‘‘යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානා තපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා 
බහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායංදූයරසන්තියකවා, 
සබ්බං විඤ්ඤාණං – ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති
එවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති, 
යවෙනායපි නිබ්බින්ෙති, සඤ්ඤායපිනිබ්බින්ෙති, සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්ෙති, 
විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති. නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති.
විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 
කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති. 

ඉෙමයවොච භ වා. අත්තමනා පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ භ වයතො භාසිතං 
අභිනන්දුං [අභිනන්දුන්ති(ක.  . 

ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායන පඤ්චවග්ගියානං 
භික්ඛූනංඅනුපාොයආසයවහිචිත්තානිවිමුච්චිංසූති.සත්තමං. 

8. මහාලිසුත්තං 

60. එවං යමසුතං – එකං සමයං භ වා යවසාලියං විහරතිමහාවයන
කූටා ාරසාලායං. අථ යඛො මහාලි ලිච්ඡවි යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි 
…යප.… එකමන්තංනිසින්යනොයඛොමහාලිලිච්ඡවිභ වන්තංඑතෙයවොච – 

‘‘පූරයණො, භන්යත, කස්සයපොඑවමාහ– ‘නත්ථියහතුනත්ථිපච්චයයො 
සත්තානං සංකියලසාය; අයහතූ අප්පච්චයා සත්තා සංකිලිස්සන්ති. නත්ථි
යහතු නත්ථි පච්චයයො සත්තානං විසුද්ධියා; අයහතූ අප්පච්චයා සත්තා
විසුජ්ඣන්තී’ති.ඉධ, භ වාකිමාහා’’ති? 

‘‘අත්ථි, මහාලි, යහතුඅත්ථිපච්චයයොසත්තානංසංකියලසාය; සයහතූ 
සප්පච්චයා සත්තා සංකිලිස්සන්ති. අත්ථි, මහාලි, යහතු, අත්ථි පච්චයයො
සත්තානං විසුද්ධියා; සයහතූසප්පච්චයාසත්තාවිසුජ්ඣන්තී’’ති. 
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‘‘කතයමො පන, භන්යත, යහතු කතයමො පච්චයයො සත්තානං
සංකියලසාය; කථං සයහතූසප්පච්චයාසත්තාසංකිලිස්සන්තී’’ති? 

‘‘රූපඤ්ච හිෙං, මහාලි, එකන්තදුක්ඛං අභවිස්ස දුක්ඛානුපතිතං 
දුක්ඛාවක්කන්තං අනවක්කන්තං සුයඛන, නයිෙං සත්තා රූපස්මිං 
සාරජ්යජයයං. යස්මා ච යඛො, මහාලි, රූපං සුඛං සුඛානුපතිතං 
සුඛාවක්කන්තං අනවක්කන්තං දුක්යඛන, තස්මා සත්තා රූපස්මිං
සාරජ්ජන්ති; සාරා ා සංයුජ්ජන්ති; සංයයො ා සංකිලිස්සන්ති. අයං යඛො, 
මහාලි, යහතු, අයං පච්චයයො සත්තානං සංකියලසාය; එවං සයහතූ
සප්පච්චයාසත්තාසංකිලිස්සන්ති. 

‘‘යවෙනා ච හිෙං, මහාලි, එකන්තදුක්ඛා අභවිස්ස දුක්ඛානුපතිතා 
දුක්ඛාවක්කන්තා අනවක්කන්තා සුයඛන, නයිෙං සත්තා යවෙනාය
සාරජ්යජයයං. යස්මා ච යඛො, මහාලි, යවෙනා සුඛා සුඛානුපතිතා
සුඛාවක්කන්තා අනවක්කන්තා දුක්යඛන, තස්මා සත්තා යවෙනාය
සාරජ්ජන්ති; සාරා ා සංයුජ්ජන්ති; සංයයො ා සංකිලිස්සන්ති. අයම්පි යඛො, 
මහාලි, යහතු, අයං පච්චයයො සත්තානං සංකියලසාය. එවම්පි සයහතූ 
සප්පච්චයාසත්තාසංකිලිස්සන්ති. 

‘‘සඤ්ඤා ච හිෙං, මහාලි…යප.… සඞ්ඛාරා ච හිෙං, මහාලි, 
එකන්තදුක්ඛා අභවිස්සංසු දුක්ඛානුපතිතා දුක්ඛාවක්කන්තා අනවක්කන්තා
සුයඛන, නයිෙං සත්තා සඞ්ඛායරසු සාරජ්යජයයං. යස්මා ච යඛො, මහාලි, 
සඞ්ඛාරාසුඛාසුඛානුපතිතාසුඛාවක්කන්තා අනවක්කන්තා දුක්යඛන, තස්මා
සත්තා සඞ්ඛායරසු සාරජ්ජන්ති; සාරා ා සංයුජ්ජන්ති; සංයයො ා 
සංකිලිස්සන්ති. අයම්පි යඛො, මහාලි, යහතු, අයං පච්චයයො සත්තානං
සංකියලසාය. එවම්පිසයහතූසප්පච්චයාසත්තාසංකිලිස්සන්ති. 

‘‘විඤ්ඤාණඤ්ච හිෙං, මහාලි, එකන්තදුක්ඛං අභවිස්ස දුක්ඛානුපතිතං
දුක්ඛාවක්කන්තං අනවක්කන්තං සුයඛන, නයිෙං සත්තා විඤ්ඤාණස්මිං
සාරජ්යජයයං. යස්මා ච යඛො, මහාලි, විඤ්ඤාණං සුඛං සුඛානුපතිතං
සුඛාවක්කන්තං අනවක්කන්තං දුක්යඛන, තස්මා සත්තා විඤ්ඤාණස්මිං
සාරජ්ජන්ති; සාරා ා සංයුජ්ජන්ති; සංයයො ා සංකිලිස්සන්ති. අයම්පි යඛො, 
මහාලි, යහතු අයං පච්චයයො සත්තානං සංකියලසාය. එවම්පි සයහතූ 
සප්පච්චයාසත්තාසංකිලිස්සන්තී’’ති. 

‘‘කතයමොපන, භන්යත, යහතුකතයමොපච්චයයොසත්තානංවිසුද්ධියා; 
කථං සයහතූ සප්පච්චයා සත්තා විසුජ්ඣන්තී’’ති? ‘‘රූපඤ්ච හිෙං, මහාලි, 
එකන්තසුඛං අභවිස්ස සුඛානුපතිතං සුඛාවක්කන්තං අනවක්කන්තං
දුක්යඛන, නයිෙං සත්තා රූපස්මිං නිබ්බින්යෙයයං. යස්මා ච යඛො, මහාලි, 
රූපංදුක්ඛංදුක්ඛානුපතිතං දුක්ඛාවක්කන්තංඅනවක්කන්තංසුයඛන, තස්මා
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සත්තාරූපස්මිංනිබ්බින්ෙන්ති; නිබ්බින්ෙංවිරජ්ජන්ති; විරා ාවිසුජ්ඣන්ති.
අයංයඛො, මහාලි, යහතු, අයං පච්චයයො, සත්තානංවිසුද්ධියා.එවංසයහතූ
සප්පච්චයාසත්තාවිසුජ්ඣන්ති’’. 

‘‘යවෙනාචහිෙං, මහාලි, එකන්තසුඛාඅභවිස්ස…යප.… සඤ්ඤාචහිෙං, 
මහාලි…යප.… සඞ්ඛාරාචහිෙං, මහාලි, එකන්තසුඛාඅභවිස්සංසු…යප.… 
විඤ්ඤාණඤ්ච හිෙං, මහාලි, එකන්තසුඛං අභවිස්ස සුඛානුපතිතං
සුඛාවක්කන්තං අනවක්කන්තං දුක්යඛන, නයිෙං සත්තා විඤ්ඤාණස්මිං
නිබ්බින්යෙයයං. යස්මා ච යඛො, මහාලි, විඤ්ඤාණං දුක්ඛං දුක්ඛානුපතිතං
දුක්ඛාවක්කන්තං අනවක්කන්තං සුයඛන, තස්මා සත්තා විඤ්ඤාණස්මිං
නිබ්බින්ෙන්ති; නිබ්බින්ෙංවිරජ්ජන්ති; විරා ා විසුජ්ඣන්ති.අයං යඛො, මහාලි, 
යහතු, අයං පච්චයයො, සත්තානං විසුද්ධියා. එවම්පි සයහතූ සප්පච්චයා
සත්තා විසුජ්ඣන්තී’’ති.අට්ඨමං. 

9. ආදිත්තසුත්තං 

61. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, ආදිත්තං, යවෙනා ආදිත්තා, 
සඤ්ඤා ආදිත්තා, සඞ්ඛාරා ආදිත්තා, විඤ්ඤාණං ආදිත්තං. එවං පස්සං, 
භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති, යවෙනායපි… 
සඤ්ඤායපි… සඞ්ඛායරසුපි… විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති. නිබ්බින්ෙං
විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිතිඤාණං යහොති. ‘ඛීණා
ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානාතී’’ති.නවමං. 

10. නිරුත්තිපථසුත්තං 

62. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, නිරුත්තිපථා අධිවචනපථා
පඤ්ඤත්තිපථා අසඞ්කිණ්ණා අසඞ්කිණ්ණපුබ්බා, න සඞ්කීයන්ති, න 
සඞ්කීයිස්සන්ති, අප්පටිකුට්ඨා සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහි. කතයම
තයයො? යං, භික්ඛයව, රූපං අතීතං නිරුද්ධං විපරිණතං ‘අයහොසී’තිතස්ස
සඞ්ඛා, ‘අයහොසී’තිතස්ස සමඤ්ඤා, ‘අයහොසී’තිතස්සපඤ්ඤත්ති; නතස්ස
සඞ්ඛා‘අත්ථී’ති, නතස්සසඞ්ඛා ‘භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘යා යවෙනා අතීතා නිරුද්ධා විපරිණතා ‘අයහොසී’ති තස්සා සඞ්ඛා, 
‘අයහොසී’ති තස්සා සමඤ්ඤා, ‘අයහොසී’ති තස්සා පඤ්ඤත්ති; න තස්සා
සඞ්ඛා ‘අත්ථී’ති, නතස්සාසඞ්ඛා‘භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘යා සඤ්ඤා… යයසඞ්ඛාරා අතීතානිරුද්ධා විපරිණතා ‘අයහසු’න්ති 
යතසං සඞ්ඛා, ‘අයහසු’න්ති යතසං සමඤ්ඤා, ‘අයහසු’න්ති යතසං
පඤ්ඤත්ති; නයතසං සඞ්ඛා‘අත්ථී’ති, නයතසංසඞ්ඛා‘භවිස්සන්තී’’’ති. 
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‘‘යං විඤ්ඤාණංඅතීතංනිරුද්ධංවිපරිණතං, ‘අයහොසී’තිතස්සසඞ්ඛා, 
‘අයහොසී’තිතස්සසමඤ්ඤා, ‘අයහොසී’තිතස්සපඤ්ඤත්ති; න තස්සසඞ්ඛා
‘අත්ථී’ති, න තස්සසඞ්ඛා‘භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘යං, භික්ඛයව, රූපං අජාතං අපාතුභූතං, ‘භවිස්සතී’ති තස්ස සඞ්ඛා, 
‘භවිස්සතී’ති තස්ස සමඤ්ඤා, ‘භවිස්සතී’ති තස්ස පඤ්ඤත්ති; න තස්ස 
සඞ්ඛා‘අත්ථී’ති, නතස්සසඞ්ඛා‘අයහොසී’’’ති. 

‘‘යා යවෙනා අජාතා අපාතුභූතා, ‘භවිස්සතී’ති තස්සා සඞ්ඛා, 
‘භවිස්සතී’තිතස්සා සමඤ්ඤා, ‘භවිස්සතී’තිතස්සා පඤ්ඤත්ති; න තස්සා
සඞ්ඛා‘අත්ථී’ති, නතස්සාසඞ්ඛා‘අයහොසී’’’ති. 

‘‘යාසඤ්ඤා… යයසඞ්ඛාරාඅජාතාඅපාතුභූතා, ‘භවිස්සන්තී’ති යතසං
සඞ්ඛා, ‘භවිස්සන්තී’තියතසංසමඤ්ඤා, ‘භවිස්සන්තී’තියතසංපඤ්ඤත්ති; 
න යතසංසඞ්ඛා‘අත්ථී’ති, නයතසංසඞ්ඛා‘අයහසු’’’න්ති. 

‘‘යං විඤ්ඤාණං අජාතං අපාතුභූතං, ‘භවිස්සතී’ති තස්ස සඞ්ඛා, 
‘භවිස්සතී’ති තස්ස සමඤ්ඤා, ‘භවිස්සතී’ති තස්ස පඤ්ඤත්ති; න තස්ස
සඞ්ඛා‘අත්ථී’ති, නතස්සසඞ්ඛා‘අයහොසී’’’ති. 

‘‘යං, භික්ඛයව, රූපංජාතංපාතුභූතං, ‘අත්ථී’තිතස්සසඞ්ඛා, ‘අත්ථී’ති
තස්සසමඤ්ඤා, ‘අත්ථී’තිතස්සපඤ්ඤත්ති; නතස්සසඞ්ඛා‘අයහොසී’ති, න
තස්සසඞ්ඛා‘භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘යායවෙනාජාතාපාතුභූතා, ‘අත්ථී’තිතස්සාසඞ්ඛා, ‘අත්ථී’ති තස්සා
සමඤ්ඤා, ‘අත්ථී’ති තස්සා පඤ්ඤත්ති; න තස්සා සඞ්ඛා ‘අයහොසී’ති, න 
තස්සාසඞ්ඛා‘භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘යාසඤ්ඤා… යයසඞ්ඛාරා ජාතාපාතුභූතා, ‘අත්ථී’තියතසං සඞ්ඛා, 
‘අත්ථී’ති යතසං සමඤ්ඤා, ‘අත්ථී’ති යතසං පඤ්ඤත්ති; නයතසං සඞ්ඛා 
‘අයහසු’න්ති, නයතසං සඞ්ඛා, ‘භවිස්සන්තී’’’ති. 

‘‘යංවිඤ්ඤාණංජාතංපාතුභූතං, ‘අත්ථී’තිතස්සසඞ්ඛා, ‘අත්ථී’තිතස්ස
සමඤ්ඤා, ‘අත්ථී’තිතස්සපඤ්ඤත්ති; නතස්සසඞ්ඛා‘අයහොසී’ති, නතස්ස
සඞ්ඛා‘භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො නිරුත්තිපථා අධිවචනපථා
පඤ්ඤත්තිපථා අසඞ්කිණ්ණා අසඞ්කිණ්ණපුබ්බා, න සඞ්කීයන්ති, න 
සඞ්කීයිස්සන්ති, අප්පටිකුට්ඨා සමයණහිබ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහි. යයපි යත, 
භික්ඛයව, අයහසුං උක්කලා වස්සභඤ්ඤා [ඔක්කලා වයභිඤ්ඤා (ම. නි.
3.343)] අයහතුකවාො අකිරියවාො නත්ථිකවාො, යතපියම තයයො
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නිරුත්තිපයථ අධිවචනපයථ පඤ්ඤත්තිපයථ න  රහිතබ්බං 
නප්පටික්යකොසිතබ්බං අමඤ්ඤංසු. තං කිස්ස යහතු? 
නින්ොඝට්ටනබයායරොසඋපාරම්භභයා’’ති [නින්ොබයායරොසඋපාරම්භභයාති
(සී.සයා.කං.පී. ම.නි. 3.343]. 

උපයවග්ය ොඡට්යඨො. 

තස්සුද්ොනං– 

උපයයොබීජංඋොනං, උපාොනපරිවත්තං; 
සත්තට්ඨානඤ්චසම්බුද්යධො, පඤ්චමහාලිආදිත්තා. 

වග්ය ොනිරුත්තිපයථනචාති. 

7. අරහන්තවග්ය ො 

1. උපාදියමානසුත්තං 

63. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘සාධුයම, 
භන්යත, භ වාසංඛිත්යතනධම්මංයෙයසතුයමහංභ වයතොධම්මංසුත්වා
එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහයරයය’’න්ති.
‘‘උපාදියමායනො යඛො, භික්ඛු, බද්යධො මාරස්ස; අනුපාදියමායනො මුත්යතො
පාපිමයතො’’ති.‘‘අඤ්ඤාතං භ වා, අඤ්ඤාතංසු තා’’ති. 

‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස විත්ථායරන
අත්ථංආජානාසී’’ති? ‘‘රූපංයඛො, භන්යත, උපාදියමායනොබද්යධොමාරස්ස; 
අනුපාදියමායනො මුත්යතො පාපිමයතො. යවෙනං උපාදියමායනො බද්යධො
මාරස්ස; අනුපාදියමායනො මුත්යතො පාපිමයතො. සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර … 
විඤ්ඤාණං උපාදියමායනො බද්යධො මාරස්ස; අනුපාදියමායනො මුත්යතො
පාපිමයතො. ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං
විත්ථායරනඅත්ථංආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛු!සාධුයඛොත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතන භාසිතස්ස
විත්ථායරන අත්ථං ආජානාසි. රූපං යඛො, භික්ඛු, උපාදියමායනො බද්යධො 
මාරස්ස; අනුපාදියමායනො මුත්යතො පාපිමයතො. යවෙනං… සඤ්ඤං… 
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං උපාදියමායනො බද්යධො මාරස්ස; අනුපාදියමායනො
මුත්යතොපාපිමයතො. ඉමස්සයඛො, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවං
විත්ථායරනඅත්යථො ෙට්ඨබ්යබො’’ති. 



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො ඛන්ධසංයුත්තං 

55 

පටුන 

අථ යඛො යසො භික්ඛු භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා 
උට්ඨායාසනාභ වන්තංඅභිවායෙත්වාපෙක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි.අථයඛො
යසොභික්ඛු එයකොවූපකට්යඨොඅප්පමත්යතොආතාපීපහිතත්යතොවිහරන්යතො
නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයෙව අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජන්ති තෙනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරති.‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, 
කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’තිඅබ්භඤ්ඤාසි.අඤ්ඤතයරොචපන
යසොභික්ඛුඅරහතංඅයහොසීති.පඨමං. 

2. මඤ්ඤමානසුත්තං 

64. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු…යප.… එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, 
භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං යෙයසතු…යප.… ආතාපී පහිතත්යතො
විහයරයය’’න්ති. ‘‘මඤ්ඤමායනො යඛො, භික්ඛු, බද්යධො මාරස්ස; 
අමඤ්ඤමායනො මුත්යතො පාපිමයතො’’ති. ‘‘අඤ්ඤාතං භ වා, අඤ්ඤාතං
සු තා’’ති. 

‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස විත්ථායරන
අත්ථංආජානාසී’’ති? ‘‘රූපංයඛො, භන්යත, මඤ්ඤමායනොබද්යධොමාරස්ස; 
අමඤ්ඤමායනො මුත්යතො පාපිමයතො. යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… 
විඤ්ඤාණං මඤ්ඤමායනො බද්යධො මාරස්ස; අමඤ්ඤමායනො මුත්යතො
පාපිමයතො. ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං
විත්ථායරනඅත්ථංආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛු! සාධුයඛොත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස
විත්ථායරන අත්ථං ආජානාසි. රූපං යඛො, භික්ඛු, මඤ්ඤමායනො බද්යධො
මාරස්ස; අමඤ්ඤමායනො මුත්යතො පාපිමයතො. යවෙනං… සඤ්ඤං… 
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං මඤ්ඤමායනො බද්යධො මාරස්ස; අමඤ්ඤමායනො
මුත්යතො පාපිමයතො.ඉමස්සයඛො, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවං
විත්ථායරනඅත්යථො ෙට්ඨබ්යබො’’ති…යප.… අඤ්ඤතයරොචපනයසොභික්ඛු
අරහතංඅයහොසීති.දුතියං. 

3. අභිනන්ෙමානසුත්තං 

65. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු…යප.… එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, 
භ වා සංඛිත්යතන…යප.… පහිතත්යතො විහයරයය’’න්ති.
‘‘අභිනන්ෙමායනොයඛො, භික්ඛු, බද්යධො මාරස්ස; අනභිනන්ෙමායනොමුත්යතො
පාපිමයතො’’ති.‘‘අඤ්ඤාතංභ වා, අඤ්ඤාතං සු තා’’ති. 
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‘‘යථා කථංපනත්වං, භික්ඛු, මයා සංඛිත්යතනභාසිතස්සවිත්ථායරන
අත්ථං ආජානාසී’’ති? ‘‘රූපං යඛො, භන්යත, අභිනන්ෙමායනො බද්යධො
මාරස්ස; අනභිනන්ෙමායනො මුත්යතො පාපිමයතො. යවෙනං… සඤ්ඤං… 
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අභිනන්ෙමායනො බද්යධො මාරස්ස; 
අනභිනන්ෙමායනො මුත්යතො පාපිමයතො. ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා
සංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවං විත්ථායරනඅත්ථංආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛු!සාධුයඛොත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතන භාසිතස්ස
විත්ථායරන අත්ථං ආජානාසි. රූපං යඛො, භික්ඛු, අභිනන්ෙමායනො බද්යධො 
මාරස්ස; අනභිනන්ෙමායනො මුත්යතො පාපිමයතො. යවෙනං… සඤ්ඤං… 
සඞ්ඛායර … විඤ්ඤාණං අභිනන්ෙමායනො බද්යධො මාරස්ස; 
අනභිනන්ෙමායනො මුත්යතො පාපිමයතො. ඉමස්ස යඛො, භික්ඛු, මයා
සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො’’ති…යප.… 
අඤ්ඤතයරොචපනයසොභික්ඛුඅරහතංඅයහොසීති.තතියං. 

4. අනිච්චසුත්තං 

66. සාවත්ථිනිොනං. අථයඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු…යප.… එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, 
භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං යෙයසතු…යප.… ආතාපී පහිතත්යතො
විහයරයය’’න්ති. ‘‘යං යඛො, භික්ඛු, අනිච්චං; තත්ර යත ඡන්යෙො
පහාතබ්යබො’’ති.‘‘අඤ්ඤාතංභ වා; අඤ්ඤාතංසු තා’’ති. 

‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස විත්ථායරන
අත්ථං ආජානාසී’’ති? ‘‘රූපං යඛො, භන්යත, අනිච්චං; තත්ර යම ඡන්යෙො 
පහාතබ්යබො. යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනිච්චං; තත්ර
යම ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන
භාසිතස්සඑවංවිත්ථායරන අත්ථංආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛු!සාධුයඛොත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතන භාසිතස්ස
විත්ථායරනඅත්ථංආජානාසි.රූපංයඛො, භික්ඛු, අනිච්චං; තත්රයතඡන්යෙො 
පහාතබ්යබො. යවෙනා අනිච්චා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං
අනිච්චං; තත්ර යඛො යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. ඉමස්ස යඛො, භික්ඛු, මයා
සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො’’ති…යප.… 
අඤ්ඤතයරොචපනයසොභික්ඛුඅරහතං අයහොසීති.චතුත්ථං. 

5. දුක්ඛසුත්තං 

67. සාවත්ථිනිොනං. අථයඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු…යප.… එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, 
භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං යෙයසතු…යප.… ආතාපී පහිතත්යතො
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විහයරයය’’න්ති.‘‘යංයඛො, භික්ඛු, දුක්ඛං; තත්රයතඡන්යෙො පහාතබ්යබො’’ති.
‘‘අඤ්ඤාතංභ වා; අඤ්ඤාතංසු තා’’ති. 

‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස විත්ථායරන
අත්ථං ආජානාසී’’ති? ‘‘රූපං යඛො, භන්යත, දුක්ඛං; තත්ර යම ඡන්යෙො
පහාතබ්යබො.යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංදුක්ඛං; තත්රයම 
ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන
භාසිතස්සඑවං විත්ථායරනඅත්ථංආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛු!සාධුයඛොත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතන භාසිතස්ස
විත්ථායරන අත්ථං ආජානාසි. රූපං යඛො භික්ඛු, දුක්ඛං; තත්ර යත ඡන්යෙො 
පහාතබ්යබො.යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංදුක්ඛං; තත්රයත
ඡන්යෙො පහාතබ්යබො.ඉමස්සයඛො, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවං
විත්ථායරනඅත්යථො ෙට්ඨබ්යබො’’ති…යප.… අඤ්ඤතයරොචපනයසොභික්ඛු
අරහතංඅයහොසීති.පඤ්චමං. 

6. අනත්තසුත්තං 

68. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු…යප.… එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, 
භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං යෙයසතු…යප.… ආතාපී පහිතත්යතො
විහයරයය’’න්ති. ‘‘යයො යඛො, භික්ඛු, අනත්තා; තත්ර යත ඡන්යෙො
පහාතබ්යබො’’ති.‘‘අඤ්ඤාතං, භ වා; අඤ්ඤාතං, සු තා’’ති. 

‘‘යථා කථංපනත්වං, භික්ඛු, මයා සංඛිත්යතනභාසිතස්සවිත්ථායරන
අත්ථං ආජානාසී’’ති? ‘‘රූපං යඛො, භන්යත, අනත්තා; තත්ර යම ඡන්යෙො
පහාතබ්යබො. යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනත්තා; තත්ර
යම ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන
භාසිතස්සඑවංවිත්ථායරනඅත්ථංආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛු!සාධුයඛොත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතන භාසිතස්ස
විත්ථායරනඅත්ථංආජානාසි.රූපංයඛො, භික්ඛු, අනත්තා; තත්රයතඡන්යෙො 
පහාතබ්යබො. යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනත්තා; තත්ර 
යතඡන්යෙොපහාතබ්යබො.ඉමස්සයඛො, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස
එවංවිත්ථායරන අත්යථොෙට්ඨබ්යබො’’ති…යප.… අඤ්ඤතයරොචපනයසො
භික්ඛුඅරහතං අයහොසීති.ඡට්ඨං. 

7. අනත්තනියසුත්තං 

69. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු…යප.… එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, 
භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං යෙයසතු…යප.… විහයරයය’’න්ති. ‘‘යං යඛො, 
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භික්ඛු, අනත්තනියං; තත්රයත ඡන්යෙොපහාතබ්යබො’’ති.‘‘අඤ්ඤාතං, භ වා; 
අඤ්ඤාතං, සු තා’’ති. 

‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස විත්ථායරන
අත්ථංආජානාසී’’ති? ‘‘රූපංයඛො, භන්යත, අනත්තනියං; තත්රයමඡන්යෙො 
පහාතබ්යබො. යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනත්තනියං; 
තත්රයමඡන්යෙො පහාතබ්යබො.ඉමස්සඛ්වාහං, භන්යත, භ වතාසංඛිත්යතන
භාසිතස්සඑවංවිත්ථායරන අත්ථංආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛු!සාධුයඛොත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතන භාසිතස්ස
විත්ථායරන අත්ථං ආජානාසි. රූපං යඛො, භික්ඛු, අනත්තනියං; තත්ර යත
ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. යවෙනා … සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං
අනත්තනියං; තත්ර යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. ඉමස්ස යඛො, භික්ඛු, මයා
සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො’’ති…යප.… 
අඤ්ඤතයරොචපන යසොභික්ඛුඅරහතංඅයහොසීති.සත්තමං. 

8. රජනීයසණ්ඨිතසුත්තං 

70. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු…යප.… එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, 
භ වාසංඛිත්යතන ධම්මංයෙයසතු, යමහංභ වයතොධම්මංසුත්වා…යප.… 
විහයරයය’’න්ති. ‘‘යං යඛො, භික්ඛු, රජනීයසණ්ඨිතං; තත්ර යත ඡන්යෙො
පහාතබ්යබො’’ති.‘‘අඤ්ඤාතං, භ වා; අඤ්ඤාතං, සු තා’’ති. 

‘‘යථා කථංපනත්වං, භික්ඛු, මයා සංඛිත්යතනභාසිතස්සවිත්ථායරන
අත්ථං ආජානාසී’’ති? ‘‘රූපං යඛො, භන්යත, රජනීයසණ්ඨිතං; තත්ර යම
ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං 
රජනීයසණ්ඨිතං; තත්ර යම ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, 
භ වතා සංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවංවිත්ථායරනඅත්ථංආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධු සාධුභික්ඛු!සාධුයඛොත්වං, භික්ඛු, මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස
විත්ථායරනඅත්ථංආජානාසි.රූපංයඛො, භික්ඛු, රජනීයසණ්ඨිතං; තත්රයත
ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං 
රජනීයසණ්ඨිතං; තත්රයතඡන්යෙො පහාතබ්යබො. ඉමස්ස යඛො, භික්ඛු, මයා
සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො’’ති…යප.… 
අඤ්ඤතයරොච පනයසොභික්ඛුඅරහතංඅයහොසීති.අට්ඨමං. 

9. රාධසුත්තං 

71. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො ආයස්මා රායධො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘කථං නු යඛො, 
භන්යත, ජානයතො, කථං පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය
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බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා න
යහොන්තී’’ති? ‘‘යංකිඤ්චි, රාධ, රූපංඅතීතානා තපච්චප්පන්නංඅජ්ඣත්තං
වාබහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවා හීනංවාපණීතංවායංදූයරසන්තියක
වා, සබ්බං රූපං – ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති
එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. යාකාචි යවෙනා… යාකාචි 
සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානා තපච්චප්පන්නං…යප.… යං දූයර සන්තියක වා, සබ්බං
විඤ්ඤාණං– ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති එවයමතං
යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සති.එවංයඛො, රාධ, ජානයතොඑවංපස්සයතො 
ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු 
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා න යහොන්තී’’ති…යප.… අඤ්ඤතයරො ච 
පනායස්මාරායධොඅරහතංඅයහොසීති.නවමං. 

10. සුරාධසුත්තං 

72. සාවත්ථිනිොනං.අථයඛොආයස්මාසුරායධොභ වන්තංඑතෙයවොච– 
‘‘කථං නු යඛො, භන්යත, ජානයතො කථං පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච
සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානාප තංමානසංයහොති, විධාසමතික්කන්තංසන්තං 
සුවිමුත්ත’’න්ති? ‘‘යං කිඤ්චි, සුරාධ, රූපං 
අතීතානා තපච්චප්පන්නං…යප.… යං දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං – 
‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා අනුපාොවිමුත්යතො යහොති. යා කාචි යවෙනා… යා
කාචි සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානා තපච්චප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවා බහිද්ධාවාඔළාරිකංවා සුඛුමංවා
හීනංවාපණීතංවායංදූයර සන්තියකවා, සබ්බංවිඤ්ඤාණං– ‘යනතංමම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දිස්වාඅනුපාොවිමුත්යතොයහොති.එවංයඛො, සුරාධ, ජානයතොඑවං පස්සයතො
ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය, බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු 
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානාප තංමානසංයහොතිවිධාසමතික්කන්තංසන්තං 
සුවිමුත්ත’’න්ති…යප.… අඤ්ඤතයරො ච පනායස්මා සුරායධො අරහතං
අයහොසීති.ෙසමං. 

අරහන්තවග්ය ොසත්තයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

උපාදියමඤ්ඤමානා, අථාභිනන්ෙමායනොච; 
අනිච්චංදුක්ඛංඅනත්තාච, අනත්තනීයංරජනීයසණ්ඨිතං; 
රාධසුරායධනයතෙසාති. 
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8. ඛජ්ජනී වග්ය ො 

1. අස්සාෙසුත්තං 

73. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘අස්සුතවා, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො රූපස්ස
අස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච යථාභූතංනප්පජානාති.යවෙනාය… 
සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං නප්පජානාති. සුතවා ච යඛො, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො රූපස්ස අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං
පජානාති.යවෙනා … සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්සඅස්සාෙඤ්ච
ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතංපජානාතී’’ති.පඨමං. 

2. සමුෙයසුත්තං 

74. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘අස්සුතවා, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො රූපස්ස
සමුෙයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං 
නප්පජානාති. යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස
සමුෙයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතං
නප්පජානාති. සුතවා ච යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො රූපස්ස සමුෙයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති.
යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං 
පජානාතී’’ති.දුතියං. 

3. දුතියසමුෙයසුත්තං 

75. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘සුතවා, භික්ඛයව, අරියසාවයකො රූපස්ස 
සමුෙයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච යථාභූතං 
පජානාති. යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස 
සමුෙයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං
පජානාතී’’ති. තතියං. 

4. අරහන්තසුත්තං 

76. සාවත්ථිනිොනං.‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං.යෙනිච්චං තංදුක්ඛං; යං
දුක්ඛං තෙනත්තා; යෙනත්තා තං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. යවෙනා… 
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංඅනිච්චං.යෙනිච්චංතංදුක්ඛං; යංදුක්ඛං
තෙනත්තා; යෙනත්තාතං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති
එවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං’’. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති, 
යවෙනායපි… සඤ්ඤායපි… සඞ්ඛායරසුපි… විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති.
නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං
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යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාති.යාවතා, භික්ඛයව, සත්තාවාසා, යාවතාභවග් ං, 
එයතඅග් ා, එයතයසට්ඨායලොකස්මිංයදිෙංඅරහන්යතො’’ති. 

ඉෙමයවොචභ වා.ඉෙංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතෙයවොචසත්ථා– 

‘‘සුඛියනොවතඅරහන්යතො, තණ්හායතසංනවිජ්ජති; 
අස්මිමායනොසමුච්ඡින්යනො, යමොහජාලංපොලිතං. 

‘‘අයනජං යතඅනුප්පත්තා, චිත්තංයතසංඅනාවිලං; 
යලොයකඅනුපලිත්තායත, බ්රහ්මභූතාඅනාසවා. 

‘‘පඤ්චක්ඛන්යධ පරිඤ්ඤාය, සත්ත සද්ධම්මය ොචරා; 
පසංසියාසප්පුරිසා, පුත්තාබුද්ධස්සඔරසා. 

‘‘සත්තරතනසම්පන්නා, තීසුසික්ඛාසුසික්ඛිතා; 
අනුවිචරන්තිමහාවීරා, පහීනභයයභරවා. 

‘‘ෙසහඞ්ය හිසම්පන්නා, මහානා ාසමාහිතා; 
එයතයඛොයසට්ඨායලොකස්මිං, තණ්හායතසංනවිජ්ජති. 

‘‘අයසඛඤාණමුප්පන්නං, අන්තියමොයං [අන්තිමස්ස (ක.   
සමුස්සයයො; 
යයොසායරොබ්රහ්මචරියස්ස, තස්මිංඅපරපච්චයා. 

‘‘විධාසු නවිකම්පන්ති, විප්පමුත්තා පුනබ්භවා; 
ෙන්තභූමිමනුප්පත්තා, යතයලොයකවිජිතාවියනො. 

‘‘උද්ධංතිරියංඅපාචීනං, නන්දීයතසංනවිජ්ජති; 
නෙන්තියතසීහනාෙං, බුද්ධායලොයකඅනුත්තරා’’ති.චතුත්ථං; 

5. දුතියඅරහන්තසුත්තං 

77. සාවත්ථිනිොනං.‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං.යෙනිච්චං තංදුක්ඛං; යං
දුක්ඛං තෙනත්තා; යෙනත්තා තං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො 
අත්තා’ති…යප.… එවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං’’. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති, 
යවෙනායපි… සඤ්ඤායපි… සඞ්ඛායරසුපි… විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති.
නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං
යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
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ඉත්ථත්තායා’තිපජානාති.යාවතා, භික්ඛයව, සත්තාවාසා, යාවතාභවග් ං, 
එයතඅග් ා, එයතයසට්ඨායලොකස්මිංයදිෙං අරහන්යතො’’ති.පඤ්චමං. 

6. සීහසුත්තං 

78. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘සීයහො, භික්ඛයව, මි රාජාසායන්හසමයංආසයා
නික්ඛමති; ආසයා නික්ඛමිත්වා විජම්භති; විජම්භිත්වා සමන්තා චතුද්දිසා
අනුවියලොයකති; සමන්තාචතුද්දිසාඅනුවියලොයකත්වාතික්ඛත්තුං සීහනාෙං
නෙති; තික්ඛත්තුං සීහනාෙං නදිත්වා ය ොචරාය පක්කමති. යය හි යකචි, 
භික්ඛයව, තිරච්ඡාන තා පාණා සීහස්ස මි රඤ්යඤො නෙයතො සද්ෙං
සුණන්ති; යයභුයයයනභයංසංයව ංසන්තාසංආපජ්ජන්ති; බිලංබිලාසයා 
පවිසන්ති; ෙකං ෙකාසයා පවිසන්ති; වනං වනාසයා පවිසන්ති; ආකාසං
පක්ඛියනො භජන්ති. යයපි යත, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නා ා
 ාමනි මරාජධානීසු, ෙළ්යහහි වරත්යතහි බද්ධා, යතපි තානි බන්ධනානි
සඤ්ඡින්දිත්වාසම්පොයලත්වාභීතාමුත්තකරීසංචජමානා [යමොචන්තා (පී.
ක.  , යයනවායතනවාපලායන්ති.එවංමහිද්ධියකො යඛො, භික්ඛයව, සීයහො
මි රාජා තිරච්ඡාන තානං පාණානං, එවං මයහසක්යඛො, එවං 
මහානුභායවො’’. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යො තථා යතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො 
පුරිසෙම්මසාරථිසත්ථායෙවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා.යසොධම්මංයෙයසති
– ‘ඉති රූපං, ඉති රූපස්ස සමුෙයයො, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ් යමො; ඉති
යවෙනා… ඉති සඤ්ඤා… ඉති සඞ්ඛාරා… ඉති විඤ්ඤාණං, ඉති
විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයයො, ඉති විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ් යමො’ති. යයපි යත, 
භික්ඛයව, යෙවා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා උච්යචසු විමායනසු
චිරට්ඨිතිකා යතපි තථා තස්ස ධම්මයෙසනං සුත්වා යයභුයයයන භයං
සංයව ං සන්තාසං ආපජ්ජන්ති – ‘අනිච්චාව කිර, යභො, මයං සමානා
නිච්චම්හාති අමඤ්ඤම්හ. අද්ධුවාව කිර, යභො, මයං සමානා ධුවම්හාති
අමඤ්ඤම්හ.අසස්සතාවකිර, යභො, මයං සමානාසස්සතම්හාතිඅමඤ්ඤම්හ.
මයම්පිකිර, යභො, අනිච්චාඅද්ධුවාඅසස්සතා සක්කායපරියාපන්නා’ති.එවං
මහිද්ධියකො යඛො, භික්ඛයව, තථා යතො සයෙවකස්ස යලොකස්ස, එවං
මයහසක්යඛො, එවංමහානුභායවො’’ති.ඉෙමයවොච භ වා…යප.… එතෙයවොච
සත්ථා– 

‘‘යො බුද්යධොඅභිඤ්ඤාය, ධම්මචක්කං පවත්තයි; 
සයෙවකස්සයලොකස්ස, සත්ථාඅප්පටිපුග් යලො. 

‘‘සක්කායඤ්ච නියරොධඤ්ච, සක්කායස්සච සම්භවං; 
අරියඤ්චට්ඨඞ්ගිකංමග් ං, දුක්ඛූපසම ාමිනං. 
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‘‘යයපිදීඝායුකායෙවා, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 
භීතාසන්තාසමාපාදුං, සීහස්යසවිතයරමි ා. 

අවීතිවත්තා සක්කායං, අනිච්චාකිරයභො මයං; 
සුත්වාඅරහයතොවාකයං, විප්පමුත්තස්සතාදියනො’’ති. ඡට්ඨං; 

7. ඛජ්ජනීයසුත්තං 

79. සාවත්ථිනිොනං.‘‘යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවා බ්රාහ්මණාවා
අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරමානා අනුස්සරන්ති සබ්යබයත 
පඤ්චපාොනක්ඛන්යධඅනුස්සරන්තිඑයතසංවාඅඤ්ඤතරං.කතයමපඤ්ච? 
‘එවංරූයපො අයහොසිං අතීතමද්ධාන’න්ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, 
අනුස්සරමායනො රූපංයයව අනුස්සරති. ‘එවංයවෙයනො අයහොසිං
අතීතමද්ධාන’න්ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, අනුස්සරමායනො යවෙනංයයව 
අනුස්සරති. ‘එවංසඤ්යඤො අයහොසිං අතීතමද්ධාන’න්ති… ‘එවංසඞ්ඛායරො
අයහොසිං අතීතමද්ධාන’න්ති… ‘එවංවිඤ්ඤායණො අයහොසිං
අතීතමද්ධාන’න්ති– ඉතිවාහි, භික්ඛයව, අනුස්සරමායනොවිඤ්ඤාණයමව
අනුස්සරති’’. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, රූපං වයෙථ? රුප්පතීති යඛො, භික්ඛයව, තස්මා 
‘රූප’න්තිවුච්චති.යකනරුප්පති? සීයතනපිරුප්පති, උණ්යහනපිරුප්පති, 
ජිඝච්ඡායපි රුප්පති, පිපාසායපි රුප්පති, 
 ංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්යසනපි [… සිරිංසපසම්ඵස්යසනපි(සී. පී.   
රුප්පති.රුප්පතීතියඛො, භික්ඛයව, තස්මා‘රූප’න්තිවුච්චති. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, යවෙනං වයෙථ? යවෙයතීතියඛො, භික්ඛයව, තස්මා 
‘යවෙනා’ති වුච්චති. කිඤ්ච යවෙයති? සුඛම්පි යවෙයති, දුක්ඛම්පි යවෙයති, 
අදුක්ඛමසුඛම්පි යවෙයති. යවෙයතීති යඛො, භික්ඛයව, තස්මා ‘යවෙනා’ති
වුච්චති. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, සඤ්ඤං වයෙථ? සඤ්ජානාතීති යඛො, භික්ඛයව, 
තස්මා ‘සඤ්ඤා’ති වුච්චති. කිඤ්ච සඤ්ජානාති? නීලම්පි සඤ්ජානාති, 
පීතකම්පි සඤ්ජානාති, යලොහිතකම්පි සඤ්ජානාති, ඔොතම්පි සඤ්ජානාති. 
සඤ්ජානාතීතියඛො, භික්ඛයව, තස්මා‘සඤ්ඤා’තිවුච්චති. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, සඞ්ඛායර වයෙථ? සඞ්ඛතමභිසඞ්ඛයරොන්තීති යඛො, 
භික්ඛයව, තස්මා ‘සඞ්ඛාරා’ති වුච්චති. කිඤ්ච සඞ්ඛතමභිසඞ්ඛයරොන්ති? 
රූපං රූපත්තාය [රූපත්ථාය (ක.   සඞ්ඛතමභිසඞ්ඛයරොන්ති, යවෙනං
යවෙනත්තාය සඞ්ඛතමභිසඞ්ඛයරොන්ති, සඤ්ඤං සඤ්ඤත්තාය
සඞ්ඛතමභිසඞ්ඛයරොන්ති, සඞ්ඛායරසඞ්ඛාරත්තායසඞ්ඛතමභිසඞ්ඛයරොන්ති, 
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විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණත්තාය සඞ්ඛතමභිසඞ්ඛයරොන්ති.
සඞ්ඛතමභිසඞ්ඛයරොන්තීතියඛො, භික්ඛයව, තස්මා‘සඞ්ඛාරා’තිවුච්චති. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං වයෙථ? විජානාතීති යඛො, භික්ඛයව, 
තස්මා ‘විඤ්ඤාණ’න්ති වුච්චති. කිඤ්ච විජානාති? අම්බිලම්පි විජානාති, 
තිත්තකම්පි විජානාති, කටුකම්පි විජානාති, මධුරම්පි විජානාති, ඛාරිකම්පි 
විජානාති, අඛාරිකම්පි විජානාති, යලොණිකම්පි විජානාති, අයලොණිකම්පි
විජානාති. විජානාතීතියඛො, භික්ඛයව, තස්මා‘විඤ්ඤාණ’න්තිවුච්චති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, සුතවාඅරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘අහං යඛො
එතරහි රූයපන ඛජ්ජාමි. අතීතම්පාහං අද්ධානං එවයමව රූයපන ඛජ්ජිං, 
යසයයථාපි එතරහිපච්චප්පන්යනනරූයපනඛජ්ජාමි.අහඤ්යචවයඛොපන
අනා තංරූපං අභිනන්යෙයයං, අනා තම්පාහං අද්ධානං එවයමවරූයපන
ඛජ්යජයයං, යසයයථාපි එතරහි පච්චප්පන්යනන රූයපන ඛජ්ජාමී’ති. යසො
ඉති පටිසඞ්ඛාය අතීතස්මිං රූපස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං රූපං 
නාභිනන්ෙති; පච්චප්පන්නස්ස රූපස්ස නිබ්බිොය විරා ාය නියරොධාය
පටිපන්යනො යහොති. 

‘‘‘අහංයඛො එතරහියවෙනායඛජ්ජාමි. අතීතම්පාහං අද්ධානංඑවයමව 
යවෙනාය ඛජ්ජිං, යසයයථාපි එතරහි පච්චප්පන්නාය යවෙනාය ඛජ්ජාමි.
අහඤ්යචව යඛො පන අනා තං යවෙනං අභිනන්යෙයයං; අනා තම්පාහං
අද්ධානං එවයමවයවෙනායඛජ්යජයයං, යසයයථාපිඑතරහිපච්චප්පන්නාය
යවෙනායඛජ්ජාමී’ති. යසොඉතිපටිසඞ්ඛායඅතීතායයවෙනායඅනයපක්යඛො
යහොති; අනා තංයවෙනංනාභිනන්ෙති; පච්චප්පන්නායයවෙනායනිබ්බිොය
විරා ායනියරොධායපටිපන්යනොයහොති. 

‘‘‘අහං යඛො එතරහි සඤ්ඤාය ඛජ්ජාමි…යප.… අහං යඛො එතරහි
සඞ්ඛායරහි ඛජ්ජාමි. අතීතම්පාහං අද්ධානං එවයමව සඞ්ඛායරහි ඛජ්ජිං, 
යසයයථාපිඑතරහි පච්චප්පන්යනහිසඞ්ඛායරහිඛජ්ජාමීති.අහඤ්යචවයඛො
පනඅනා යතසඞ්ඛායර අභිනන්යෙයයං; අනා තම්පාහංඅද්ධානංඑවයමව
සඞ්ඛායරහි ඛජ්යජයයං, යසයයථාපි එතරහි පච්චප්පන්යනහි සඞ්ඛායරහි
ඛජ්ජාමී’ති.යසොඉති පටිසඞ්ඛායඅතීයතසුසඞ්ඛායරසුඅනයපක්යඛොයහොති; 
අනා යත සඞ්ඛායර නාභිනන්ෙති; පච්චප්පන්නානං සඞ්ඛාරානං නිබ්බිොය
විරා ායනියරොධායපටිපන්යනොයහොති. 

‘‘‘අහංයඛොඑතරහිවිඤ්ඤායණනඛජ්ජාමි.අතීතම්පිඅද්ධානංඑවයමව 
විඤ්ඤායණන ඛජ්ජිං, යසයයථාපි එතරහි පච්චප්පන්යනන විඤ්ඤායණන
ඛජ්ජාමි. අහඤ්යචව යඛො පන අනා තං විඤ්ඤාණං අභිනන්යෙයයං; 
අනා තම්පාහං අද්ධානං එවයමව විඤ්ඤායණන ඛජ්යජයයං, යසයයථාපි 
එතරහි පච්චප්පන්යනන විඤ්ඤායණන ඛජ්ජාමී’ති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය
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අතීතස්මිං විඤ්ඤාණස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං විඤ්ඤාණං
නාභිනන්ෙති; පච්චප්පන්නස්සවිඤ්ඤාණස්සනිබ්බිොය විරා ායනියරොධාය
පටිපන්යනොයහොති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා … සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චංවා අනිච්චංවා’’ති? 
‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 
භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං
සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. ‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, යං කිඤ්චි රූපං
අතීතානා තපච්චප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවා බහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවා
හීනං වා පණීතං වා යං දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං – ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය 
ෙට්ඨබ්බං.යාකාචියවෙනා… යාකාචිසඤ්ඤා… යයයකචිසඞ්ඛාරා… යං
කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානා තපච්චප්පන්නං…යප.… යං දූයර සන්තියක
වා, සබ්බංවිඤ්ඤාණං– ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, න යමයසොඅත්තා’ති
එවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං’’. 

‘‘අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අපචිනාති, යනො ආචිනාති; 
පජහති [යනො (සී.  , න උපාදියති; විසියනති [යනො (සී.  , න උස්සියනති; 
විධූයපති [යනො (සී.  , න සන්ධූයපති. කිඤ්ච අපචිනාති, යනො ආචිනාති? 
රූපං අපචිනාති, යනො ආචිනාති; යවෙනං … සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… 
විඤ්ඤාණං අපචිනාති, යනො ආචිනාති.කිඤ්ච පජහති, නඋපාදියති? රූපං
පජහති, න උපාදියති; යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං
පජහති, නඋපාදියති.කිඤ්ච විසියනති, න උස්සියනති? රූපංවිසියනති, න
උස්සියනති; යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං විසියනති, න
උස්සියනති.කිඤ්චවිධූයපති, නසන්ධූයපති? රූපංවිධූයපති, න සන්ධූයපති; 
යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණංවිධූයපති, නසන්ධූයපති. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති, 
යවෙනායපි… සඤ්ඤායපි… සඞ්ඛායරසුපි… විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති.
නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං
යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාති. 

‘‘අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු යනවාචිනාතිනඅපචිනාති, අපචිනිත්වා
ඨියතො යනව පජහති න උපාදියති, පජහිත්වා ඨියතො යනව විසියනති න
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උස්සියනති, විසියනත්වාඨියතොයනවවිධූයපතිනසන්ධූයපති.විධූයපත්වා 
ඨියතො කිඤ්ච යනවාචිනාති න අපචිනාති? අපචිනිත්වා ඨියතො රූපං 
යනවාචිනාති න අපචිනාති; අපචිනිත්වා ඨියතො යවෙනං… සඤ්ඤං… 
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං යනවාචිනාති න අපචිනාති. අපචිනිත්වා ඨියතො
කිඤ්චයනවපජහතින උපාදියති? පජහිත්වාඨියතොරූපංයනවපජහතින
උපාදියති; පජහිත්වාඨියතොයවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං
යනව පජහති න උපාදියති. පජහිත්වා ඨියතො කිඤ්ච යනව විසියනති න
උස්සියනති? විසියනත්වා ඨියතො රූපං යනව විසියනති න උස්සියනති; 
විසියනත්වා ඨියතො යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං යනව
විසියනති න උස්සියනති. විසියනත්වා ඨියතො කිඤ්ච යනව විධූයපති න
සන්ධූයපති? විධූයපත්වා ඨියතො රූපං යනව විධූයපති න සන්ධූයපති; 
විධූයපත්වා ඨියතො යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං යනව 
විධූයපති න සන්ධූයපති. විධූයපත්වා ඨියතො එවංවිමුත්තචිත්තං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුං සඉන්ො යෙවා සබ්රහ්මකා සපජාපතිකා ආරකාව
නමස්සන්ති– 

‘‘නයමො යතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයත පුරිසුත්තම; 
යස්සයතනාභිජානාම, යම්පිනිස්සායඣායසී’’ති.සත්තමං; 

8. පිණ්ය ොලයසුත්තං 

80. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං
නියරොධාරායම. අථ යඛො භ වා කිස්මිඤ්චියෙව පකරයණ භික්ඛුසඞ්ඝං 
පණායමත්වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය කපිලවත්ථුං
පිණ් ාය පාවිසි. කපිලවත්ථුස්මිං පිණ් ාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
පිණ් පාතපටික්කන්යතො යයන මහාවනං යතනුපසඞ්කමි දිවාවිහාරාය. 
මහාවනංඅජ්යඣො ායහත්වා යබලුවලට්ඨිකායමූයලදිවාවිහාරංනිසීදි. 

අථ යඛො භ වයතො රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො
පරිවිතක්යකො උෙපාදි – ‘‘මයා යඛො භික්ඛුසඞ්යඝො පබාළ්යහො. සන්යතත්ථ
භික්ඛූ නවා අචිරපබ්බජිතා අධුනා තා ඉමං ධම්මවිනයං. යතසං මමං
අපස්සන්තානං සියා අඤ්ඤථත්තං සියා විපරිණායමො. යසයයථාපි නාම
වච්ඡස්ස තරුණස්ස මාතරං අපස්සන්තස්ස සියා අඤ්ඤථත්තං සියා
විපරිණායමො, එවයමව සන්යතත්ථ භික්ඛූ නවා අචිරපබ්බජිතා අධුනා තා 
ඉමං ධම්මවිනයං යතසං මමං අපස්සන්තානං සියා අඤ්ඤථත්තං සියා
විපරිණායමො. යසයයථාපිනාමබීජානංතරුණානංඋෙකංඅලභන්තානංසියා
අඤ්ඤථත්තංසියාවිපරිණායමො, එවයමවසන්යතත්ථ…යප.… යතසංමමං
අලභන්තානං ෙස්සනාය සියා අඤ්ඤථත්තං සියා විපරිණායමො. යංනූනාහං
යයථව මයා පුබ්යබ භික්ඛුසඞ්යඝො අනුග් හියතො, එවයමව එතරහි 
අනුග් ණ්යහයයංභික්ඛුසඞ්ඝ’’න්ති. 
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අථ යඛො බ්රහ්මා සහම්පති භ වයතො යචතසා
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය – යසයයථාපිනාම බලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං 
[සම්මිඤ්ජිතං (සී. සයා. කං. පී.   වා බාහං පසායරයය පසාරිතං වා බාහං
සමිඤ්යජයය එවයමව – බ්රහ්මයලොයක අන්තරහියතො භ වයතො පුරයතො
පාතුරයහොසි.අථ යඛො බ්රහ්මාසහම්පතිඑකංසංඋත්තරාසඞ් ංකරිත්වායයන
භ වා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘එවයමතං, 
භ වා; එවයමතං, සු ත! භ වයතො, භන්යත, භික්ඛුසඞ්යඝො පබාළ්යහො.
සන්යතත්ථභික්ඛූනවාඅචිරපබ්බජිතාඅධුනා තා ඉමංධම්මවිනයං.යතසං
භ වන්තංඅපස්සන්තානංසියාඅඤ්ඤථත්තංසියාවිපරිණායමො. යසයයථාපි
නාම වච්ඡස්ස තරුණස්ස මාතරං අපස්සන්තස්ස සියා අඤ්ඤථත්තං සියා 
විපරිණායමො, එවයමව සන්යතත්ථ භික්ඛූ නවා අචිරපබ්බජිතා අධුනා තා
ඉමංධම්මවිනයංයතසංභ වන්තංඅපස්සන්තානංසියා අඤ්ඤථත්තංසියා
විපරිණායමො.යසයයථාපිනාමබීජානංතරුණානංඋෙකංඅලභන්තානංසියා 
අඤ්ඤථත්තං සියා විපරිණායමො, එවයමව සන්යතත්ථ භික්ඛූ නවා
අචිරපබ්බජිතාඅධුනා තා ඉමංධම්මවිනයං, යතසංභ වන්තංඅලභන්තානං
ෙස්සනායසියාඅඤ්ඤථත්තංසියා විපරිණායමො.අභිනන්ෙතු, භන්යත, භ වා
භික්ඛුසඞ්ඝං; අභිවෙතු, භන්යත, භ වා භික්ඛුසඞ්ඝං.යයථවභ වතාපුබ්යබ
භික්ඛුසඞ්යඝො අනුග් හියතො, එවයමව එතරහි අනුග් ණ්හාතු
භික්ඛුසඞ්ඝ’’න්ති. 

අධිවායසසි භ වා තුණ්හීභායවන. අථ යඛො බ්රහ්මා සහම්පති භ වයතො 
අධිවාසනං විදිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා
තත්යථවන්තරධායි. 

අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන
නියරොධාරායමො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන
නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භ වා තථාරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසි 
[අභිසඞ්ඛායරසි(සයා.කං. , අභිසඞ්ඛායි(පී. , අභිසඞ්ඛයරොති(ක.   යථායත
භික්ඛූ (එකද්වීහිකාය සාරජ්ජමානරූපා යයනාහං [යයන භ වා (?)] 
යතනුපසඞ්කයමයයං. යතපිභික්ඛූ ) [( ) සී.සයා.කං. යපොත්ථයකසුනත්ථි  
එකද්වීහිකාය සාරජ්ජමානරූපා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං 
නිසින්යනයඛොයතභික්ඛූභ වාඑතෙයවොච – 

‘‘අන්තමිෙං, භික්ඛයව, ජීවිකානං යදිෙං පිණ්ය ොලයං. අභිසායපොයං, 
භික්ඛයව, යලොකස්මිංපිණ්ය ොයලොවිචරසිපත්තපාණීති.තඤ්චයඛොඑතං, 
භික්ඛයව, කුලපුත්තා උයපන්ති අත්ථවසිකා, අත්ථවසං පටිච්ච; යනව
රාජාභිනීතා, නයචොරාභිනීතා, නඉණට්ටා, නභයට්ටා, නආජීවිකාපකතා; 
අපි ච යඛො ඔතිණ්ණාම්හ ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියෙයවහි
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දුක්යඛහියෙොමනස්යසහිඋපායායසහිදුක්යඛොතිණ්ණාදුක්ඛපයරතා අප්යපව
නාමඉමස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සඅන්තකිරියාපඤ්ඤායයථාති. 

‘‘එවං පබ්බජියතො චායං, භික්ඛයව, කුලපුත්යතො. යසො ච යහොති 
අභිජ්ඣාලුකායමසුතිබ්බසාරාය ොබයාපන්නචිත්යතොපදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො 
මුට්ඨස්සති අසම්පජායනො අසමාහියතො විබ්භන්තචිත්යතො පාකතින්ද්රියයො.
යසයයථාපි, භික්ඛයව, ඡවාලාතං උභයතොපදිත්තං මජ්යඣ ගූථ තං, යනව
 ායම කට්ඨත්ථංඵරති, නාරඤ්යඤකට්ඨත්ථංඵරති.තථූපමාහං, භික්ඛයව, 
ඉමංපුග් ලං වොමිගිහියභො ාචපරිහීයනො, සාමඤ්ඤත්ථඤ්චනපරිපූයරති. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, අකුසලවිතක්කා – කාමවිතක්යකො, 
බයාපාෙවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්යකො. ඉයම ච භික්ඛයව, තයයො
අකුසලවිතක්කා ක්ව අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති? චතූසු වා සතිපට්ඨායනසු
සුප්පතිට්ඨිතචිත්තස්ස විහරයතො අනිමිත්තං වා සමාධිං භාවයයතො.
යාවඤ්චිෙං, භික්ඛයව, අලයමව අනිමිත්යතො සමාධි භායවතුං. අනිමිත්යතො, 
භික්ඛයව, සමාධි භාවියතොබහුලීකයතො මහප්ඵයලොයහොතිමහානිසංයසො. 

‘‘ද්යවමා, භික්ඛයව, දිට්ඨියයො – භවදිට්ඨි ච විභවදිට්ඨි ච. තත්ර යඛො, 
භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අත්ථි නු යඛො තං
කිඤ්චියලොකස්මිංයමහංඋපාදියමායනොනවජ්ජවා අස්ස’න්ති? යසොඑවං 
පජානාති– ‘නත්ථිනුයඛොතංකිඤ්චියලොකස්මිංයමහංඋපාදියමායනොන
වජ්ජවා අස්සං. අහඤ්හි රූපඤ්යඤව උපාදියමායනො උපාදියයයයං
යවෙනඤ්යඤව… සඤ්ඤඤ්යඤව… සඞ්ඛායරයයව විඤ්ඤාණඤ්යඤව
උපාදියමායනොඋපාදියයයයං.තස්සයමඅස්ස [අයං (ක.   උපාොනපච්චයා
භයවො; භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා ජරාමරණං 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා සම්භයවයයං. එවයමතස්ස 
යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුෙයයොඅස්සා’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං…යප.… තස්මාතිහ, 
භික්ඛයව, එවංපස්සං… නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පාලියලයයසුත්තං 

81. එකං සමයං භ වා යකොසම්බියං විහරති යඝොසිතාරායම. අථ යඛො
භ වා පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා පත්තචීවරමාොයයකොසම්බිං පිණ් ාය
පාවිසි. යකොසම්බියං පිණ් ාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
පිණ් පාතපටික්කන්යතො සාමං යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාොය
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අනාමන්යතත්වා උපට්ඨායක අනපයලොයකත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං එයකො
අදුතියයොචාරිකං පක්කාමි. 

අථයඛොඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුඅචිරපක්කන්තස්සභ වයතොයයනායස්මා 
ආනන්යෙො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං
එතෙයවොච – ‘‘එසාවුයසො, ආනන්ෙ, භ වාසාමං යසනාසනංසංසායමත්වා
පත්තචීවරමාොය අනාමන්යතත්වා උපට්ඨායක අනපයලොයකත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝං එයකො අදුතියයො චාරිකං පක්කන්යතො’’ති. ‘‘යස්මිං, ආවුයසො, 
සමයය භ වා සාමං යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාොය
අනාමන්යතත්වා උපට්ඨායක අනපයලොයකත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං එයකො
අදුතියයො චාරිකං පක්කමති, එයකොව භ වා තස්මිං සමයය විහරිතුකායමො
යහොති; නභ වාතස්මිංසමයයයකනචිඅනුබන්ධිතබ්යබො යහොතී’’ති. 

අථ යඛො භ වා අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන පාලියලයයකං 
[පාරියලයයකං (සී. පී.   තෙවසරි. තත්ර සුෙං භ වා පාලියලයයයක විහරති
භද්ෙසාලමූයල. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයනායස්මා ආනන්යෙො
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යෙන සද්ධිං
සම්යමොදිංසු. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මන්තං ආනන්ෙං
එතෙයවොචං– ‘‘චිරස්සුතායඛො යනො, ආවුයසොආනන්ෙ, භ වයතො සම්මුඛා
ධම්මීකථා; ඉච්ඡාමමයං, ආවුයසොආනන්ෙ, භ වයතොසම්මුඛාධම්මිංකථං 
යසොතු’’න්ති. 

අථයඛොආයස්මාආනන්යෙොයතහිභික්ඛූහිසද්ධිංයයනපාලියලයයකං 
භද්ෙසාලමූලං යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායෙත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනයඛොයතභික්ඛූභ වා
ධම්මියාකථාය සන්ෙස්යසසිසමාෙයපසිසමුත්යතයජසිසම්පහංයසසි.යතන 
යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුයනො එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො
උෙපාදි – ‘‘කථං නු යඛො ජානයතො කථං පස්සයතො අනන්තරා ආසවානං
ඛයයො යහොතී’’ති? අථ යඛො භ වා තස්ස භික්ඛුයනො යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘විචයයසො යෙසියතො, 
භික්ඛයව, මයා ධම්යමො; විචයයසො යෙසිතා චත්තායරො සතිපට්ඨානා; 
විචයයසො යෙසිතා චත්තායරො සම්මප්පධානා; විචයයසො යෙසිතා චත්තායරො
ඉද්ධිපාො; විචයයසො යෙසිතානි පඤ්චින්ද්රියානි; විචයයසො යෙසිතානි පඤ්ච
බලානි; විචයයසො යෙසිතා සත්තයබොජ්ඣඞ් ා; විචයයසො යෙසියතො අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො. එවං විචයයසො යෙසියතො, භික්ඛයව, මයා ධම්යමො.
එවංවිචයයසොයෙසියතයඛො, භික්ඛයව, මයාධම්යමඅථචපනියධකච්චස්ස
භික්ඛුයනො එවංයචතයසොපරිවිතක්යකොඋෙපාදි– ‘කථංනුයඛොජානයතො
කථංපස්සයතොඅනන්තරාආසවානංඛයයො යහොතී’’’ති? 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ජානයතො කථං පස්සයතො අනන්තරා ආසවානං
ඛයයො යහොති? ඉධ භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී
අරියධම්මස්ස අයකොවියෙො අරියධම්යම අවිනීයතො, සප්පුරිසානං අෙස්සාවී 
සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියෙො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො
සමනුපස්සති. යා යඛො පන සා, භික්ඛයව, සමනුපස්සනා සඞ්ඛායරො යසො.
යසො පන සඞ්ඛායරො කිංනිොයනො කිංසමුෙයයො කිංජාතියකො කිංපභයවො? 
අවිජ්ජාසම්ඵස්සයජන, භික්ඛයව, යවෙයියතන ඵුට්ඨස්ස අස්සුතවයතො
පුථුජ්ජනස්ස උප්පන්නා තණ්හා; තයතොයජො යසො සඞ්ඛායරො. ඉති යඛො, 
භික්ඛයව, යසොපිසඞ්ඛායරොඅනිච්යචොසඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො.සාපි
තණ්හාඅනිච්චාසඞ්ඛතාපටිච්චසමුප්පන්නා.සාපි යවෙනාඅනිච්චාසඞ්ඛතා
පටිච්චසමුප්පන්නා. යසොපි ඵස්යසො අනිච්යචො සඞ්ඛයතො 
පටිච්චසමුප්පන්යනො. සාපි අවිජ්ජා අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා. 
එවම්පියඛො, භික්ඛයව, ජානයතොඑවංපස්සයතොඅනන්තරාආසවානංඛයයො 
යහොති. 

‘‘න යහව යඛො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති; අපි ච යඛො රූපවන්තං 
අත්තානංසමනුපස්සති.යායඛොපනසා, භික්ඛයව, සමනුපස්සනාසඞ්ඛායරො
යසො.යසොපන සඞ්ඛායරොකිංනිොයනොකිංසමුෙයයොකිංජාතියකොකිංපභයවො? 
අවිජ්ජාසම්ඵස්සයජන, භික්ඛයව, යවෙයියතන ඵුට්ඨස්ස අස්සුතවයතො
පුථුජ්ජනස්ස උප්පන්නා තණ්හා; තයතොයජො යසො සඞ්ඛායරො. ඉති යඛො, 
භික්ඛයව, යසොපිසඞ්ඛායරොඅනිච්යචොසඞ්ඛයතොපටිච්චසමුප්පන්යනො. සාපි
තණ්හා… සාපියවෙනා… යසොපිඵස්යසො… සාපිඅවිජ්ජාඅනිච්චාසඞ්ඛතා 
පටිච්චසමුප්පන්නා. එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, ජානයතො එවං පස්සයතො
අනන්තරාආසවානංඛයයො යහොති. 

‘‘නයහවයඛොරූපං අත්තයතොසමනුපස්සති, නරූපවන්තං අත්තානං 
සමනුපස්සති; අපි ච යඛො අත්තනි රූපං සමනුපස්සති. යා යඛො පන සා, 
භික්ඛයව, සමනුපස්සනා සඞ්ඛායරො යසො. යසො පනසඞ්ඛායරොකිංනිොයනො 
කිංසමුෙයයො කිංජාතියකො කිංපභයවො? අවිජ්ජාසම්ඵස්සයජන, භික්ඛයව, 
යවෙයියතන ඵුට්ඨස්ස අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස උප්පන්නා තණ්හා; 
තයතොයජොයසොසඞ්ඛායරො.ඉතියඛො, භික්ඛයව, යසොපිසඞ්ඛායරොඅනිච්යචො
සඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො. සාපි තණ්හා… සාපි යවෙනා… යසොපි
ඵස්යසො… සාපි අවිජ්ජා අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා. එවම්පියඛො, 
භික්ඛයව, ජානයතොඑවංපස්සයතොඅනන්තරාආසවානංඛයයොයහොති. 

‘‘නයහවයඛොරූපං අත්තයතොසමනුපස්සති, නරූපවන්තං අත්තානං 
සමනුපස්සති, නඅත්තනිරූපංසමනුපස්සති; අපිචයඛොරූපස්මිංඅත්තානං 
සමනුපස්සති. යා යඛො පන සා, භික්ඛයව, සමනුපස්සනා සඞ්ඛායරො යසො.
යසො පන සඞ්ඛායරො කිංනිොයනො කිංසමුෙයයො කිංජාතියකො කිංපභයවො? 
අවිජ්ජාසම්ඵස්සයජන, භික්ඛයව, යවෙයියත ඵුට්ඨස්ස අස්සුතවයතො
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පුථුජ්ජනස්ස උප්පන්නා තණ්හා; තයතොයජො යසො සඞ්ඛායරො. ඉති යඛො, 
භික්ඛයව, යසොපිසඞ්ඛායරොඅනිච්යචොසඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො.සාපි
තණ්හා … සාපියවෙනා… යසොපිඵස්යසො… සාපිඅවිජ්ජාඅනිච්චාසඞ්ඛතා
පටිච්චසමුප්පන්නා. එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, ජානයතො…යප.… ආසවානං
ඛයයොයහොති. 

‘‘නයහවයඛොරූපංඅත්තයතොසමනුපස්සති, නරූපවන්තංඅත්තානං, 
න අත්තනිරූපං, නරූපස්මිං අත්තානංසමනුපස්සති; අපිචයඛො යවෙනං
අත්තයතොසමනුපස්සති, අපිචයඛොයවෙනාවන්තංඅත්තානං සමනුපස්සති, 
අපි චයඛො අත්තනියවෙනංසමනුපස්සති, අපි චයඛො යවෙනාය අත්තානං 
සමනුපස්සති; අපි ච යඛො සඤ්ඤං… අපි ච යඛො සඞ්ඛායර අත්තයතො
සමනුපස්සති, අපිචයඛො සඞ්ඛාරවන්තංඅත්තානංසමනුපස්සති, අපිචයඛො
අත්තනි සඞ්ඛායර සමනුපස්සති, අපි ච යඛො සඞ්ඛායරසු අත්තානං
සමනුපස්සති; අපි ච යඛො විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, අපි චයඛො
විඤ්ඤාණවන්තං අත්තානං, අපි ච යඛො අත්තනි විඤ්ඤාණං, අපි ච යඛො 
විඤ්ඤාණස්මිං අත්තානං සමනුපස්සති. යා යඛො පන සා, භික්ඛයව, 
සමනුපස්සනා සඞ්ඛායරො යසො. යසො පන සඞ්ඛායරො කිංනිොයනො…යප.… 
කිංපභයවො? අවිජ්ජාසම්ඵස්සයජන, භික්ඛයව, යවෙයියත ඵුට්ඨස්ස
අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස උප්පන්නා තණ්හා; තයතොයජො යසො සඞ්ඛායරො.
ඉති යඛො, භික්ඛයව, යසොපි සඞ්ඛායරො අනිච්යචො සඞ්ඛයතො
පටිච්චසමුප්පන්යනො. සාපිතණ්හා… සාපියවෙනා… යසොපිඵස්යසො … සාපි
අවිජ්ජා අනිච්චාසඞ්ඛතාපටිච්චසමුප්පන්නා.එවංයඛො, භික්ඛයව, ජානයතො
එවංපස්සයතො අනන්තරාආසවානංඛයයොයහොති. 

‘‘න යහව යඛො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, න යවෙනං අත්තයතො 
සමනුපස්සති, න සඤ්ඤං… න සඞ්ඛායර… න විඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති; අපිචයඛො එවංදිට්ඨියහොති– ‘යසොඅත්තායසොයලොයකො, යසො
යපච්චභවිස්සාමිනිච්යචොධුයවොසස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො’ති.යායඛො
පන සා, භික්ඛයව, සස්සතදිට්ඨි සඞ්ඛායරො යසො. යසො පන සඞ්ඛායරො
කිංනිොයනො…යප.… එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, ජානයතො එවං පස්සයතො
අනන්තරාආසවානංඛයයොයහොති. 

‘‘න යහව යඛො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, න යවෙනං … න
සඤ්ඤං… න සඞ්ඛායර… න විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති; නාපි 
එවංදිට්ඨි යහොති – ‘යසො අත්තා යසො යලොයකො, යසො යපච්ච භවිස්සාමි 
නිච්යචොධුයවොසස්සයතොඅවිපරිණාමධම්යමො’ති.අපිචයඛොඑවංදිට්ඨියහොති
– ‘යනොචස්සං යනොචයමසියානාභවිස්සංනයමභවිස්සතී’ති.යායඛොපන
සා, භික්ඛයව, උච්යඡෙදිට්ඨි සඞ්ඛායරොයසො.යසොපනසඞ්ඛායරොකිංනිොයනො
කිංසමුෙයයො කිංජාතියකො කිංපභයවො? අවිජ්ජාසම්ඵස්සයජන, භික්ඛයව, 
යවෙයියතන ඵුට්ඨස්ස අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස උප්පන්නා තණ්හා; 
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තයතොයජො යසො සඞ්ඛායරො. ඉති යඛො, භික්ඛයව, යසොපි සඞ්ඛායරො 
අනිච්යචො…යප.… එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, ජානයතො එවං පස්සයතො
අනන්තරාආසවානංඛයයො යහොති. 

‘‘න යහව යඛො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, න යවෙනං… න
සඤ්ඤං… න සඞ්ඛායර… නවිඤ්ඤාණංඅත්තයතොසමනුපස්සති…යප.… 
න විඤ්ඤාණස්මිං අත්තයතො සමනුපස්සති, නාපි එවංදිට්ඨි යහොති – ‘යසො
අත්තා යසො යලොයකො, යසො යපච්ච භවිස්සාමි නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො
අවිපරිණාමධම්යමො’ති; නාපි එවංදිට්ඨි යහොති – ‘යනො චස්සං යනො ච යම
සියා නාභවිස්සං න යම භවිස්සතී’ති; අපි ච යඛො කඞ්ඛී යහොති විචිකිච්ඡී
අනිට්ඨඞ් යතොසද්ධම්යම.යායඛොපනසා, භික්ඛයව, කඞ්ඛිතාවිචිකිච්ඡිතා
අනිට්ඨඞ් තතාසද්ධම්යමසඞ්ඛායරොයසො.යසොපනසඞ්ඛායරො කිංනිොයනො
කිංසමුෙයයො කිංජාතියකො කිංපභයවො? අවිජ්ජාසම්ඵස්සයජන, භික්ඛයව, 
යවෙයියතන ඵුට්ඨස්ස අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස උප්පන්නා තණ්හා; 
තයතොයජොයසොසඞ්ඛායරො.ඉති යඛො, භික්ඛයව, යසොපිසඞ්ඛායරොඅනිච්යචො
සඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො. සාපි තණ්හා අනිච්චා සඞ්ඛතා 
පටිච්චසමුප්පන්නා. සාපි යවෙනා අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා.
යසොපි ඵස්යසො අනිච්යචො සඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො. සාපි අවිජ්ජා
අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා. එවං යඛො, භික්ඛයව, ජානයතො එවං
පස්සයතොඅනන්තරාආසවානංඛයයො යහොතී’’ති.නවමං. 

10. පුණ්ණමසුත්තං 

82. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති පුබ්බාරායම
මි ාරමාතුපාසායෙමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං.යතනයඛොපනසමයයන
භ වා තෙහුයපොසයථ පන්නරයස පුණ්ණාය පුණ්ණමාය රත්තියා
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොඅජ්යඣොකායස නිසින්යනොයහොති. 

අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං 
කරිත්වා යයන භ වා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භ වන්තං එතෙයවොච – 
‘‘පුච්යඡයයාහං, භන්යත, භ වන්තං කිඤ්චියෙව [කඤ්චියෙව (?)] යෙසං, 
සයචයමභ වාඔකාසංකයරොතිපඤ්හස්සයවයයාකරණායා’’ති? ‘‘යතන
හි ත්වං, භික්ඛු, සයක ආසයන නිසීදිත්වා පුච්ඡ යොකඞ්ඛසී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛො යසොභික්ඛුභ වයතොපටිස්සුත්වාසයකආසයනනිසීදිත්වා
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඉයම නු යඛො, භන්යත, පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා, 
යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, 
සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, 
විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො’’ති. 

‘‘ඉයම යඛො පන, භික්ඛු, පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා; යසයයථිෙං – 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො’’ති. ‘‘සාධු, 
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භන්යත’’තියඛොයසො භික්ඛුභ වයතොභාසිතංඅභිනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වා
භ වන්තංඋත්තරිංපඤ්හං අපුච්ඡි– 

‘‘ඉයමයඛොපන, භන්යත, පඤ්චපාොනක්ඛන්ධාකිංමූලකා’’ති? ‘‘ඉයම 
යඛො, භික්ඛු, පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා ඡන්ෙමූලකා’’ති…යප.… තඤ්යඤවනු
යඛො, භන්යත, උපාොනංයතපඤ්චපාොනක්ඛන්ධාඋොහුඅඤ්ඤත්රපඤ්චහි
උපාොනක්ඛන්යධහි උපාොනන්ති? ‘‘න යඛො, භික්ඛු, තඤ්යඤව උපාොනං
යත පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා නාපි අඤ්ඤත්ර පඤ්චහි උපාොනක්ඛන්යධහි
උපාොනං, අපිචයයො තත්ථඡන්ෙරාය ොතංතත්ථඋපාොන’’න්ති. ‘‘සාධු, 
භන්යත’’තියඛොයසොභික්ඛු…යප.… උත්තරිංපඤ්හංඅපුච්ඡි– 

‘‘සියා පන, භන්යත, පඤ්චපාොනක්ඛන්යධසු ඡන්ෙරා යවමත්තතා’’ති? 
‘‘සියා, භික්ඛූ’’තිභ වා අයවොච – ‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්චස්ස එවංයහොති – 
‘එවංරූයපො සියං අනා තමද්ධානං, එවංයවෙයනො සියං අනා තමද්ධානං, 
එවංසඤ්යඤො සියංඅනා තමද්ධානං, එවංසඞ්ඛායරොසියංඅනා තමද්ධානං, 
එවංවිඤ්ඤායණො සියං අනා තමද්ධාන’න්ති. එවං යඛො, භික්ඛු, සියා 
පඤ්චපාොනක්ඛන්යධසුඡන්ෙරා යවමත්තතා’’ති? ‘‘සාධු, භන්යත’’තියඛො
යසො භික්ඛු…යප.… උත්තරිංපඤ්හංඅපුච්ඡි– 

‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, ඛන්ධානං ඛන්ධාධිවචන’’න්ති? ‘‘යං 
කිඤ්චි, භික්ඛු, රූපං අතීතානා තපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා 
ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනං වා පණීතං වා යං දූයර සන්තියක වා, අයං
වුච්චති රූපක්ඛන්යධො.යාකාචියවෙනා… යාකාචිසඤ්ඤා … යයයකචි 
සඞ්ඛාරා… යංකිඤ්චිවිඤ්ඤාණංඅතීතානා තපච්චප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවා
බහිද්ධා වාඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායංදූයරසන්තියකවා, 
අයං වුච්චති විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො. එත්තාවතා යඛො, භික්ඛු, ඛන්ධානං
ඛන්ධාධිවචන’’න්ති.‘‘සාධු, භන්යත’’තියඛොයසොභික්ඛු…යප.… අපුච්ඡි– 

‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො රූපක්ඛන්ධස්ස 
පඤ්ඤාපනාය; යකො යහතු යකො පච්චයයො යවෙනාක්ඛන්ධස්ස
පඤ්ඤාපනාය; යකො යහතු යකො පච්චයයො සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස
පඤ්ඤාපනාය; යකො යහතු යකො පච්චයයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස 
පඤ්ඤාපනාය; යකො යහතු යකො පච්චයයො විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස
පඤ්ඤාපනායා’’ති? ‘‘චත්තායරො යඛො, භික්ඛු, මහාභූතා යහතු, චත්තායරො
මහාභූතා පච්චයයො රූපක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය. ඵස්යසො යහතු ඵස්යසො
පච්චයයො යවෙනාක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය. ඵස්යසො යහතු ඵස්යසො 
පච්චයයො සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය. ඵස්යසො යහතු, ඵස්යසො
පච්චයයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය. නාමරූපං යහතු, නාමරූපං
පච්චයයො විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනායා’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත’’ති
යඛොයසො භික්ඛු…යප.… අපුච්ඡි– 
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‘‘කථං නු යඛො, භන්යත, සක්කායදිට්ඨි යහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, 
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියෙො
අරියධම්යමඅවිනීයතො, සප්පුරිසානංඅෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්සඅයකොවියෙො
සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා
අත්තානං; අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං; යවෙනං… සඤ්ඤං… 
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං… අත්තයතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා
අත්තානං; අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිං වාඅත්තානං.එවංයඛො, 
භික්ඛු, සක්කායදිට්ඨි යහොතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත’’ති යඛො යසො
භික්ඛු…යප.… අපුච්ඡි– 

‘‘කථංපන, භන්යත, සක්කායදිට්ඨිනයහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, සුතවා
අරියසාවයකො අරියානං ෙස්සාවී අරියධම්මස්ස යකොවියෙො අරියධම්යම
සුවිනීයතො, සප්පුරිසානංෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්සයකොවියෙොසප්පුරිසධම්යම
සුවිනීයතොනරූපං අත්තයතොසමනුපස්සති, නරූපවන්තංවාඅත්තානං; න
අත්තනිවාරූපං, නරූපස්මිංවා අත්තානං; නයවෙනං… නසඤ්ඤං… න
සඞ්ඛායර… නවිඤ්ඤාණංඅත්තයතොසමනුපස්සති, න විඤ්ඤාණවන්තංවා
අත්තානං; න අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, න විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං.එවං
යඛො, භික්ඛු, සක්කායදිට්ඨි න යහොතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත’’ති යඛො යසො
භික්ඛු…යප.… අපුච්ඡි– 

‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, රූපස්ස අස්සායෙො, යකො ආදීනයවො, කිං 
නිස්සරණං; යකොයවෙනාය… යකොසඤ්ඤාය… යකොසඞ්ඛාරානං… යකො
විඤ්ඤාණස්සඅස්සායෙො, යකො ආදීනයවො, කිංනිස්සරණ’’න්ති? ‘‘යංයඛො, 
භික්ඛු, රූපංපටිච්චඋප්පජ්ජතිසුඛං යසොමනස්සං– අයංරූපස්සඅස්සායෙො.
යං රූපං අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං – අයං රූපස්ස ආදීනයවො. යයො
රූපස්මිංඡන්ෙරා විනයයොඡන්ෙරා ප්පහානං– ඉෙංරූපස්ස නිස්සරණං.යං
යවෙනං පටිච්ච… යං සඤ්ඤං පටිච්ච… යය සඞ්ඛායර පටිච්ච… යං
විඤ්ඤාණං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං – අයං විඤ්ඤාණස්ස 
අස්සායෙො. යං විඤ්ඤාණං අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං – අයං
විඤ්ඤාණස්ස ආදීනයවො. යයො විඤ්ඤාණස්මිං ඡන්ෙරා විනයයො
ඡන්ෙරා ප්පහානං– ඉෙංවිඤ්ඤාණස්ස නිස්සරණ’’න්ති.‘‘සාධු, භන්යත’’ති
යඛො යසො භික්ඛුභ වයතොභාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා භ වන්තං
උත්තරිංපඤ්හංඅපුච්ඡි– 

‘‘කථං නු යඛො, භන්යත, ජානයතො, කථං පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච 
සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයාන යහොන්තී’’ති? ‘‘යංකිඤ්චි, භික්ඛු, රූපං
අතීතානා තපච්චප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවා බහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවා
හීනං වා පණීතං වා යං දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං – ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය 
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පස්සති.යා කාචියවෙනා… යා කාචිසඤ්ඤා… යයයකචිසඞ්ඛාරා… යං
කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානා තපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා
ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනං වා පණීතංවායං දූයරසන්තියකවා, සබ්බං 
විඤ්ඤාණං– ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතං
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. එවං යඛො, භික්ඛු, ජානයතො එවං
පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයකකායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයාන යහොන්තී’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුයනො එවං යචතයසො
පරිවිතක්යකොඋෙපාදි– ‘‘ඉතිකිරයභොරූපංඅනත්තා, යවෙනා… සඤ්ඤා… 
සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනත්තා; අනත්තකතානි කම්මානි කථමත්තානං 
[කතමත්තානං (පී. , කම්මත්තානං(සයා.කං.ක.   ඵුසිස්සන්තී’’ති.අථයඛො
භ වා තස්ස භික්ඛුයනො යචතසා යචයතො පරිවිතක්කමඤ්ඤාය භික්ඛූ
ආමන්යතසි– 

‘‘ඨානංයඛොපයනතං, භික්ඛයව, විජ්ජතියංඉයධකච්යචොයමොඝපුරියසො 
අවිද්වා අවිජ්ජා යතො තණ්හාධිපයතයයයන යචතසා සත්ථුසාසනං
අතිධාවිතබ්බං මඤ්යඤයය. ඉති කිර, යභො, රූපං අනත්තා, යවෙනා… 
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනත්තා. අනත්තකතානි කම්මානි 
කථමත්තානං ඵුසිස්සන්තීති? පටිපුච්ඡාවිනීතා යඛො යම තුම්යහ, භික්ඛයව, 
තත්රතත්රයතසුයතසුධම්යමසු. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චං වා
අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං දුක්ඛංවාතං සුඛං
වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, 
කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම
අත්තා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. තස්මාතිහ…යප.… එවං
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. 

‘‘ද්යවඛන්ධාතඤ්යඤවසියං, අධිවචනඤ්චයහතුනා; 
සක්කායයනදුයවවුත්තා, අස්සාෙවිඤ්ඤාණයකනච; 
එයතෙසවිධාවුත්තා, යහොතිභික්ඛුපුච්ඡායා’’ති.ෙසමං; 

ඛජ්ජනීයවග්ය ොඅට්ඨයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

අස්සායෙො ද්යවසමුෙයා, අරහන්යතහිඅපයරද්යව; 
සීයහොඛජ්ජනීපිණ්ය ොලයං, පාලියලයයයනපුණ්ණමාති. 
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9. යෙරවග්ය ො 

1. ආනන්ෙසුත්තං 

83. සාවත්ථිනිොනං. තත්රයඛොආයස්මාආනන්යෙොභික්ඛූආමන්යතසි– 
‘‘ආවුයසො, භික්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො
ආනන්ෙස්සපච්චස්යසොසුං.ආයස්මාආනන්යෙොඑතෙයවොච– 

‘‘පුණ්යණො නාම, ආවුයසො, ආයස්මා මන්තාණිපුත්යතො 
[මන්තානිපුත්යතො (ක. සී. සයා. කං. පී. ක.   අම්හාකං නවකානං සතං
බහූපකායරො යහොති. යසො අම්යහ ඉමිනා ඔවායෙන ඔවෙති – ‘උපාොය, 
ආවුයසොආනන්ෙ, අස්මීතියහොති, යනො අනුපාොය.කිඤ්චඋපාොය අස්මීති
යහොති, යනො අනුපාොය? රූපං උපාොය අස්මීති යහොති, යනො අනුපාොය.
යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණංඋපාොය අස්මීතියහොති, යනො
අනුපාොය’’’. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො ආනන්ෙ, ඉත්ථී වා පුරියසො වා ෙහයරො යුවා 
මණ් නකජාතියකො ආොයස වා පරිසුද්යධ පරියයොොයත අච්යඡ වා
උෙකපත්යත සකං මුඛනිමිත්තං පච්චයවක්ඛමායනො උපාොය පස්යසයය, 
යනො අනුපාොය; එවයමව යඛො, ආවුයසො ආනන්ෙ, රූපං උපාොය අස්මීති
යහොති, යනො අනුපාොය. යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං
උපාොය අස්මීතියහොති, යනොඅනුපාොය. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ආවුයසොආනන්ෙ, ‘රූපංනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’’ති? 
‘අනිච්චං, ආවුයසො’. යවෙනා… සඤ්ඤා … සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චං
වා අනිච්චං වා’ති? ‘අනිච්චං, ආවුයසො’. තස්මාතිහ…යප.… එවං 
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාතීති.පුණ්යණොනාම ආවුයසො
ආයස්මා මන්තාණිපුත්යතො අම්හාකං නවකානං සතං බහූපකායරො යහොති.
යසො අම්යහ ඉමිනා ඔවායෙන ඔවෙති. ඉෙඤ්ච පන යම ආයස්මයතො 
පුණ්ණස්ස මන්තාණිපුත්තස්ස ධම්මයෙසනං සුත්වා ධම්යමො අභිසමියතොති.
පඨමං. 

2. තිස්සසුත්තං 

84. සාවත්ථිනිොනං. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා තිස්යසො
භ වයතො පිතුච්ඡාපුත්යතො සම්බහුලානං භික්ඛූනං එවමායරොයචති – ‘‘අපි
යම, ආවුයසො, මධුරකජායතො විය කායයො; දිසාපි යම න පක්ඛායන්ති; 
ධම්මාපි මංන පටිභන්ති; ථිනමිද්ධඤ්ච [ථීනමිද්ධඤ්ච (සී. සයා. කං. පී.   
යමචිත්තංපරියාොය තිට්ඨති; අනභිරයතොචබ්රහ්මචරියංචරාමි; යහොතිචයම
ධම්යමසුවිචිකිච්ඡා’’ති. 

අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
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නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං එතෙයවොචං – ‘‘ආයස්මා, භන්යත, 
තිස්යසොභ වයතොපිතුච්ඡාපුත්යතො සම්බහුලානංභික්ඛූනංඑවමායරොයචති– 
‘අපියම, ආවුයසො, මධුරකජායතොවියකායයො; දිසාපියම නපක්ඛායන්ති; 
ධම්මාපි මං න පටිභන්ති; ථිනමිද්ධඤ්ච යම චිත්තං පරියාොය තිට්ඨති; 
අනභිරයතොචබ්රහ්මචරියංචරාමි; යහොතිචයමධම්යමසු විචිකිච්ඡා’’’ති. 

අථයඛොභ වාඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංආමන්යතසි– ‘‘එහිත්වං, භික්ඛු, මම
වචයනනතිස්සංභික්ඛුංආමන්යතහී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයසොභික්ඛු
භ වයතො පටිස්සුත්වායයනායස්මාතිස්යසොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං තිස්සං එතෙයවොච – ‘‘සත්ථා තං, ආවුයසො තිස්ස, 
ආමන්යතතී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොආයස්මාතිස්යසොතස්සභික්ඛුයනො
පටිස්සුත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං
තිස්සංභ වාඑතෙයවොච– ‘‘සච්චංකිරත්වං, තිස්ස, සම්බහුලානං භික්ඛූනං
එවමායරොයචසි – ‘අපි යම, ආවුයසො, මධුරකජායතො විය කායයො…යප.… 
යහොතිචයමධම්යමසුවිචිකිච්ඡා’’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, 
තිස්ස, රූයප අවි තරා ස්ස අවි තච්ඡන්ෙස්ස අවි තයපමස්ස
අවි තපිපාසස්ස අවි තපරිළාහස්ස අවි තතණ්හස්ස, තස්ස රූපස්ස 
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු සාධු, තිස්ස! එවඤ්යහතං, තිස්ස, යහොති. යථා තං රූයප
අවි තරා ස්ස… යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු
අවි තරා ස්ස…යප.… යතසං සඞ්ඛාරානං විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා
උප්පජ්ජන්ති යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු සාධු, තිස්ස! එවඤ්යහතං, තිස්ස, යහොති. යථා තං විඤ්ඤායණ 
අවි තරා ස්ස අවි තච්ඡන්ෙස්ස අවි තයපමස්ස අවි තපිපාසස්ස
අවි තපරිළාහස්ස අවි තතණ්හස්ස, තස්ස විඤ්ඤාණස්ස
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු සාධු, තිස්ස! එවඤ්යහතං, තිස්ස, යහොති. යථා තං විඤ්ඤායණ 
අවි තරා ස්ස.තං කිංමඤ්ඤසි, තිස්ස, රූයපවි තරා ස්ස වි තච්ඡන්ෙස්ස
වි තයපමස්ස වි තපිපාසස්ස වි තපරිළාහස්ස වි තතණ්හස්ස, තස්ස 
රූපස්ස විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු සාධු, තිස්ස! එවඤ්යහතං, තිස්ස, යහොති. යථා තං රූයප 
වි තරා ස්ස… යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු වි තරා ස්ස… 
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විඤ්ඤායණ වි තරා ස්ස වි තච්ඡන්ෙස්ස වි තයපමස්ස වි තපිපාසස්ස
වි තපරිළාහස්ස වි තතණ්හස්ස තස්ස විඤ්ඤාණස්ස
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු සාධු, තිස්ස! එවඤ්යහතං, තිස්ස, යහොති. යථා තං විඤ්ඤායණ 
වි තරා ස්ස. තං කිං මඤ්ඤසි, තිස්ස, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 
‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යවෙනා … සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං 
නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. තස්මාතිහ…යප.… එවං
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, තිස්ස, ද්යව පුරිසා – එයකො පුරියසො අමග් කුසයලො, 
එයකො පුරියසො මග් කුසයලො. තයමනං යසො අමග් කුසයලො පුරියසො අමුං
මග් කුසලංපුරිසංමග් ං පුච්යඡයය.යසොඑවංවයෙයය– ‘එහි, යභොපුරිස, 
අයං මග්ය ො. යතන මුහුත්තං  ච්ඡ. යතන මුහුත්තං  න්ත්වා ෙක්ඛිස්සසි
ද්යවධාපථං, තත්ථ වාමං මුඤ්චිත්වා ෙක්ඛිණං  ණ්හාහි. යතන මුහුත්තං
 ච්ඡ. යතන මුහුත්තං  න්ත්වා ෙක්ඛිස්සසි තිබ්බං වනසණ් ං. යතන
මුහුත්තං  ච්ඡ. යතන මුහුත්තං  න්ත්වා ෙක්ඛිස්සසි මහන්තං නින්නං
පල්ලලං. යතන මුහුත්තං  ච්ඡ. යතන මුහුත්තං  න්ත්වා ෙක්ඛිස්සසි
යසොබ්භංපපාතං.යතනමුහුත්තං ච්ඡ. යතනමුහුත්තං න්ත්වාෙක්ඛිස්සසි
සමංභූමිභා ංරමණීය’’’න්ති. 

‘‘උපමා යඛො මයායං, තිස්ස, කතා අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාය. අයං 
යචයවත්ථ අත්යථො – ‘පුරියසො අමග් කුසයලො’ති යඛො, තිස්ස, 
පුථුජ්ජනස්යසතං අධිවචනං. ‘පුරියසො මග් කුසයලො’ති යඛො, තිස්ස, 
තථා තස්යසතං අධිවචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ‘ද්යවධාපයථො’ති
යඛො, තිස්ස, විචිකිච්ඡායයතං අධිවචනං. ‘වායමො මග්ය ො’ති යඛො, තිස්ස, 
අට්ඨඞ්ගිකස්යසතං මිච්ඡාමග් ස්ස අධිවචනං, යසයයථිෙං – 
මිච්ඡාදිට්ඨියා…යප.… මිච්ඡාසමාධිස්ස. ‘ෙක්ඛියණොමග්ය ො’තියඛො, තිස්ස, 
අරියස්යසතං අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස අධිවචනං, යසයයථිෙං – 
සම්මාදිට්ඨියා…යප.… සම්මාසමාධිස්ස. ‘තිබ්යබො වනසණ්ය ො’ති යඛො, 
තිස්ස, අවිජ්ජායයතංඅධිවචනං.‘මහන්තංනින්නංපල්ලල’න්තියඛො, තිස්ස, 
කාමානයමතං අධිවචනං. ‘යසොබ්යභො පපායතො’ති යඛො, තිස්ස, 
යකොධූපායාසස්යසතං අධිවචනං. ‘සයමො භූමිභාය ො රමණීයයො’ති යඛො, 
තිස්ස, නිබ්බානස්යසතං අධිවචනං. අභිරම, තිස්ස, අභිරම, තිස්ස!
අහයමොවායෙන අහමනුග් යහන අහමනුසාසනියා’’ති 
[අහමාමිසධම්මානුග් යහනමයමොවායෙනමමානුසාසනියාති(ක.  . 

ඉෙමයවොච භ වා. අත්තමයනො ආයස්මා තිස්යසො භ වයතො භාසිතං
අභිනන්දීති.දුතියං. 
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3. යමකසුත්තං 

85. එකං සමයං ආයස්මා සාරිපුත්යතො සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන යමකස්ස නාම 
භික්ඛුයනොඑවරූපංපාපකංදිට්ඨි තංඋප්පන්නංයහොති– ‘‘තථාහංභ වතා
ධම්මංයෙසිතං ආජානාමි, යථාඛීණාසයවොභික්ඛුකායස්සයභොඋච්ඡිජ්ජති
විනස්සති, නයහොතිපරං මරණා’’ති. 

අස්යසොසුංයඛොසම්බහුලාභික්ඛූයමකස්සකිරනාමභික්ඛුයනො එවරූපං
පාපකං දිට්ඨි තං උප්පන්නං යහොති – ‘‘තථාහං භ වතා ධම්මං යෙසිතං
ආජානාමි, යථාඛීණාසයවොභික්ඛුකායස්සයභොඋච්ඡිජ්ජතිවිනස්සති, න
යහොති පරං මරණා’’ති. අථ යඛො යත භික්ඛූ යයනායස්මා යමයකො 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතායමයකනසද්ධිංසම්යමොදිංසු.
සම්යමොෙනීයංකථංසාරණීයං වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තං
නිසින්නායඛොයතභික්ඛූආයස්මන්තං යමකංඑතෙයවොචං– 

‘‘සච්චංකිරයත, ආවුයසොයමක, එවරූපංපාපකංදිට්ඨි තංඋප්පන්නං 
– ‘තථාහං භ වතා ධම්මං යෙසිතං ආජානාමි, යථා ඛීණාසයවො භික්ඛු 
කායස්ස යභො උච්ඡිජ්ජති විනස්සති, න යහොති පරං මරණා’’’ති? ‘‘එවං
ඛ්වාහං, ආවුයසො, භ වතා ධම්මං යෙසිතං ආජානාමි – ‘ඛීණාසයවො භික්ඛු
කායස්සයභොඋච්ඡිජ්ජති විනස්සති, නයහොතිපරංමරණා’’’ති. 

‘‘මා, ආවුයසොයමක, එවංඅවච, මාභ වන්තංඅබ්භාචික්ඛි.නහිසාධු 
භ වයතො අබ්භාචික්ඛනං. න හි භ වා එවං වයෙයය – ‘ඛීණාසයවො භික්ඛු
කායස්සයභො උච්ඡිජ්ජතිවිනස්සති, නයහොතිපරංමරණා’’’ති.එවම්පියඛො
ආයස්මා යමයකොයතහිභික්ඛූහිවුච්චමායනොතයථවතංපාපකං දිට්ඨි තං
ථාමසා පරාමාසා අභිනිවිස්සයවොහරති– ‘‘තථාහං භ වතාධම්මංයෙසිතං 
ආජානාමි, යථාඛීණාසයවොභික්ඛුකායස්සයභොඋච්ඡිජ්ජතිවිනස්සති, න
යහොතිපරං මරණා’’ති. 

යයතොයඛොයතභික්ඛූනාසක්ඛිංසුආයස්මන්තංයමකංඑතස්මාපාපකා 
දිට්ඨි තා වියවයචතුං, අථ යඛො යත භික්ඛූ උට්ඨායාසනා යයනායස්මා
සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
එතෙයවොචං – ‘‘යමකස්ස නාම, ආවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛුයනො එවරූපං
පාපකං දිට්ඨි තංඋප්පන්නං – ‘තථාහං භ වතාධම්මං යෙසිතංආජානාමි
යථාඛීණාසයවොභික්ඛුකායස්සයභොඋච්ඡිජ්ජති විනස්සති, නයහොතිපරං
මරණා’ති.සාධායස්මාසාරිපුත්යතොයයනයමයකොභික්ඛු යතනුපසඞ්කමතු
අනුකම්පං උපාොයා’’ති. අධිවායසසි යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො 
තුණ්හීභායවන.අථයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොසායන්හසමයංපටිසල්ලානා
වුට්ඨියතො යයනායස්මායමයකොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා
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යමයකන සද්ධිං සම්යමොදි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
සාරිපුත්යතොආයස්මන්තංයමකංඑතෙයවොච – 

‘‘සච්චංකිරයත, ආවුයසොයමක, එවරූපංපාපකංදිට්ඨි තංඋප්පන්නං 
– ‘තථාහං භ වතා ධම්මං යෙසිතං ආජානාමි, යථා ඛීණාසයවො භික්ඛු 
කායස්ස යභො උච්ඡිජ්ජති විනස්සති, න යහොති පරං මරණා’’’ති? ‘‘එවං 
ඛ්වාහං, ආවුයසො, භ වතාධම්මං යෙසිතං ආජානාමි, යථාඛීණාසයවොභික්ඛු
කායස්සයභොඋච්ඡිජ්ජතිවිනස්සති, නයහොතිපරං මරණා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො යමක, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 
‘‘අනිච්චං, ආවුයසො’’. ‘‘යවෙනා නිච්චා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… 
විඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, ආවුයසො’’. 
තස්මාතිහ…යප.… එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ආවුයසොයමක, රූපංතථා යතොතිසමනුපස්සසී’’ති? 
‘‘යනො යහතං, ආවුයසො’’ … ‘‘යවෙනං තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? 
‘‘යනො යහතං, ආවුයසො’’… ‘‘සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං
තථා යතොතිසමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, ආවුයසො’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො යමක, රූපස්මිං තථා යතොති 
සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, ආවුයසො’’. ‘‘අඤ්ඤත්රරූපා තථා යතොති
සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, ආවුයසො’’. ‘‘යවෙනාය… අඤ්ඤත්ර
යවෙනාය…යප.… සඤ්ඤාය… අඤ්ඤත්ර සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… 
අඤ්ඤත්ර සඞ්ඛායරහි… විඤ්ඤාණස්මිං තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? 
‘‘යනො යහතං, ආවුයසො’’. ‘‘අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤාණා තථා යතොති
සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනොයහතං, ආවුයසො’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො යමක, රූපං… යවෙනං… සඤ්ඤං… 
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
ආවුයසො’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො යමක, අයං යසො අරූපී… අයවෙයනො… 
අසඤ්ඤී… අසඞ්ඛායරො… අවිඤ්ඤායණො තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? 
‘‘යනොයහතං, ආවුයසො’’. ‘‘එත්ථචයත, ආවුයසොයමක, දිට්යඨවධම්යම 
සච්චයතො යථතයතො [තථයතො (සයා. කං.   තථා යත අනුපලබ්භියමායන 
[තථා යත අනුපලබ්භමායන (?)], කල්ලං නු යත තං යවයයාකරණං – 
‘තථාහංභ වතාධම්මංයෙසිතංආජානාමි, යථාඛීණාසයවොභික්ඛුකායස්ස
යභො උච්ඡිජ්ජතිවිනස්සති, නයහොතිපරංමරණා’’’ති? 
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‘‘අහු යඛො යම තං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, පුබ්යබ අවිද්ෙසුයනො පාපකං 
දිට්ඨි තං; ඉෙඤ්ච පනායස්මයතො සාරිපුත්තස්ස ධම්මයෙසනං සුත්වා
තඤ්යචවපාපකං දිට්ඨි තංපහීනං, ධම්යමොචයමඅභිසමියතො’’ති. 

‘‘සයච තං, ආවුයසො යමක, එවං පුච්යඡයයං – ‘යයො යසො, ආවුයසො
යමක, භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවො යසො කායස්ස යභො පරං මරණා කිං
යහොතී’ති? එවං පුට්යඨොත්වං, ආවුයසො යමක, කින්ති බයාකයරයයාසී’’ති? 
‘‘සයචමං, ආවුයසො, එවං පුච්යඡයයං– ‘යයො යසො, ආවුයසොයමක, භික්ඛු
අරහං ඛීණාසයවො යසො කායස්ස යභො පරං මරණා කිං යහොතී’ති? එවං
පුට්යඨොහං, ආවුයසො, එවං බයාකයරයයං – ‘රූපං යඛො, ආවුයසො, අනිච්චං.
යෙනිච්චං තං දුක්ඛං; යං දුක්ඛං තං නිරුද්ධං තෙත්ථඞ් තං. යවෙනා… 
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංඅනිච්චං.යෙනිච්චංතංදුක්ඛං; යංදුක්ඛං
තං නිරුද්ධං තෙත්ථඞ් ත’න්ති. එවං පුට්යඨොහං, ආවුයසො, එවං
බයාකයරයය’’න්ති. 

‘‘සාධු සාධු, ආවුයසො යමක! යතන හාවුයසො, යමක, උපමං යත
කරිස්සාමි එතස්යසව අත්ථස්ස භියයයොයසොමත්තායඤාණාය. යසයයථාපි, 
ආවුයසො යමක,  හපති වා  හපතිපුත්යතො වා අඩ්ය ො මහද්ධයනො
මහායභොය ො; යසො ච ආරක්ඛසම්පන්යනො. තස්ස යකොචියෙව පුරියසො
උප්පජ්යජයය අනත්ථකායමො අහිතකායමො අයයො ක්යඛමකායමො ජීවිතා
යවොයරොයපතුකායමො. තස්සඑවමස්ස – ‘අයංයඛො හපතිවා හපතිපුත්යතො
වාඅඩ්ය ො මහද්ධයනොමහායභොය ො; යසොචආරක්ඛසම්පන්යනො; නායං [න
හායං (සයා. කං.   සුකයරො පසය්හ ජීවිතා යවොයරොයපතුං. යංනූනාහං
අනුපඛජ්ජජීවිතා යවොයරොයපයය’න්ති.යසොතං හපතිංවා හපතිපුත්තංවා
උපසඞ්කමිත්වා එවං වයෙයය – ‘උපට්ඨයහයයං තං, භන්යත’ති. තයමනං
යසො  හපති වා  හපතිපුත්යතො වා උපට්ඨායපයය. යසො උපට්ඨයහයය
පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතී කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී. තස්ස යසො
 හපතිවා  හපතිපුත්යතො වා මිත්තයතොපිනං සද්ෙයහයය [ෙයහයය (සයා.
කං.පී.ක.  ; සුහජ්ජයතොපිනංසද්ෙයහයය; තස්මිඤ්චවිස්සාසංආපජ්යජයය.
යොයඛො, ආවුයසො, තස්සපුරිසස්සඑවමස්ස– ‘සංවිස්සත්යථොයඛොමයායං
 හපති වා  හපතිපුත්යතො වා’ති, අථ නං රයහො තං විදිත්වා තිණ්යහන
සත්යථනජීවිතායවොයරොයපයය. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ආවුයසොයමක, යොහියසොපුරියසොඅමුං හපතිංවා 
 හපතිපුත්තං වා උපසඞ්කමිත්වා එවං ආහ – ‘උපට්ඨයහයයං තං, 
භන්යත’ති, තොපි යසො වධයකොව. වධකඤ්ච පන සන්තං න අඤ්ඤාසි – 
‘වධයකො යම’ති. යොපි යසො උපට්ඨහති පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතී
කිංකාරපටිස්සාවීමනාපචාරීපියවාදී, තොපි යසොවධයකොව.වධකඤ්චපන
සන්තං න අඤ්ඤාසි – ‘වධයකො යම’ති. යොපි නං රයහො තං විදිත්වා
තිණ්යහනසත්යථනජීවිතායවොයරොයපති, තොපියසොවධයකොව.වධකඤ්ච
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පන සන්තංනඅඤ්ඤාසි– ‘වධයකොයම’’’ති.‘‘එවමාවුයසො’’ති.‘‘එවයමව
යඛො, ආවුයසො, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී අරියධම්මස්ස
අයකොවියෙොඅරියධම්යමඅවිනීයතො, සප්පුරිසානංඅෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්ස
අයකොවියෙො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, 
රූපවන්තංවාඅත්තානං; අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිංවා අත්තානං.යවෙනං… 
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, 
විඤ්ඤාණවන්තංවාඅත්තානං; අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවා
අත්තානං’’. 

‘‘යසො අනිච්චංරූපං‘අනිච්චංරූප’න්ති යථාභූතංනප්පජානාති.අනිච්චං
යවෙනං ‘අනිච්චා යවෙනා’ති යථාභූතං නප්පජානාති. අනිච්චං සඤ්ඤං
‘අනිච්චා සඤ්ඤා’ති යථාභූතං නප්පජානාති. අනිච්යච සඞ්ඛායර ‘අනිච්චා
සඞ්ඛාරා’ති යථාභූතං නප්පජානාති. අනිච්චං විඤ්ඤාණං ‘අනිච්චං 
විඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංනප්පජානාති. 

‘‘දුක්ඛංරූපං‘දුක්ඛංරූප’න්තියථාභූතංනප්පජානාති.දුක්ඛං යවෙනං… 
දුක්ඛං සඤ්ඤං… දුක්යඛ සඞ්ඛායර… දුක්ඛං විඤ්ඤාණං ‘දුක්ඛං 
විඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංනප්පජානාති. 

‘‘අනත්තං රූපං ‘අනත්තා රූප’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති. අනත්තං 
යවෙනං… අනත්තංසඤ්ඤං… අනත්යතසඞ්ඛායර… අනත්තංවිඤ්ඤාණං 
‘අනත්තංවිඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංනප්පජානාති. 

‘‘සඞ්ඛතං රූපං ‘සඞ්ඛතං රූප’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති. සඞ්ඛතං 
යවෙනං… සඞ්ඛතං සඤ්ඤං… සඞ්ඛයත සඞ්ඛායර… සඞ්ඛතං විඤ්ඤාණං
‘සඞ්ඛතං විඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංනප්පජානාති. 

‘‘වධකංරූපං‘වධකංරූප’න්තියථාභූතංනප්පජානාති.වධකංයවෙනං 
‘වධකා යවෙනා’ති… වධකං සඤ්ඤං ‘වධකා සඤ්ඤා’ති… වධයක
සඞ්ඛායර ‘වධකා සඞ්ඛාරා’ති යථාභූතං නප්පජානාති. වධකං විඤ්ඤාණං
‘වධකංවිඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතං නප්පජානාති. 

‘‘යසො රූපං උයපති උපාදියති අධිට්ඨාති ‘අත්තා යම’ති. යවෙනං… 
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං උයපති උපාදියති අධිට්ඨාති ‘අත්තා
යම’ති. තස්සියම පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා උයපතා උපාදින්නා දීඝරත්තං
අහිතායදුක්ඛාය සංවත්තන්ති. 

‘‘සුතවා ච යඛො, ආවුයසො, අරියසාවයකො අරියානං ෙස්සාවී…යප.… 
සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතොනරූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, නරූපවන්තං 
අත්තානං; න අත්තනි රූපං, න රූපස්මිං අත්තානං. න යවෙනං… න
සඤ්ඤං… න සඞ්ඛායර… න විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, න
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විඤ්ඤාණවන්තං අත්තානං; න අත්තනි විඤ්ඤාණං, න විඤ්ඤාණස්මිං
අත්තානං. 

‘‘යසො අනිච්චං රූපං ‘අනිච්චං රූප’න්ති යථාභූතං පජානාති. අනිච්චං
යවෙනං … අනිච්චංසඤ්ඤං… අනිච්යච සඞ්ඛායර … අනිච්චංවිඤ්ඤාණං
‘අනිච්චංවිඤ්ඤාණ’න්ති යථාභූතංපජානාති. 

‘‘දුක්ඛං රූපං ‘දුක්ඛං රූප’න්ති යථාභූතං පජානාති. දුක්ඛං යවෙනං… 
දුක්ඛං සඤ්ඤං… දුක්යඛ සඞ්ඛායර… දුක්ඛං විඤ්ඤාණං ‘දුක්ඛං 
විඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංපජානාති. 

‘‘අනත්තං රූපං ‘අනත්තා රූප’න්ති යථාභූතං පජානාති. අනත්තං 
යවෙනං… අනත්තංසඤ්ඤං… අනත්යතසඞ්ඛායර… අනත්තංවිඤ්ඤාණං
‘අනත්තා විඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංපජානාති. 

‘‘සඞ්ඛතං රූපං ‘සඞ්ඛතං රූප’න්ති යථාභූතං පජානාති. සඞ්ඛතං 
යවෙනං… සඞ්ඛතං සඤ්ඤං… සඞ්ඛයත සඞ්ඛායර… සඞ්ඛතං විඤ්ඤාණං
‘සඞ්ඛතං විඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංපජානාති. 

‘‘වධකංරූපං ‘වධකංරූප’න්තියථාභූතංපජානාති. වධකංයවෙනං… 
වධකං සඤ්ඤං… වධයක සඞ්ඛායර ‘‘වධකා සඞ්ඛාරා’’ති යථාභූතං
පජානාති.වධකංවිඤ්ඤාණං‘වධකං විඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංපජානාති. 

‘‘යසො රූපං න උයපති, න උපාදියති, නාධිට්ඨාති – ‘අත්තා යම’ති. 
යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං න උයපති, න උපාදියති, 
නාධිට්ඨාති – ‘අත්තා යම’ති. තස්සියම පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා අනුයපතා
අනුපාදින්නාදීඝරත්තංහිතායසුඛාය සංවත්තන්තී’’ති.‘‘එවයමතං, ආවුයසො
සාරිපුත්ත, යහොති යයසං ආයස්මන්තානං තාදිසා සබ්රහ්මචාරියනො
අනුකම්පකාඅත්ථකාමාඔවාෙකාඅනුසාසකා.ඉෙඤ්චපනයමආයස්මයතො 
සාරිපුත්තස්ස ධම්මයෙසනං සුත්වා අනුපාොය ආසයවහි චිත්තං 
විමුත්ත’’න්ති.තතියං. 

4. අනුරාධසුත්තං 

86. එවං යමසුතං – එකං සමයං භ වා යවසාලියං විහරතිමහාවයන
කූටා ාරසාලායං. යතනයඛො පනසමයයනආයස්මා අනුරායධොභ වයතො
අවිදූයර අරඤ්ඤකුටිකායං විහරති. අථ යඛො සම්බහුලා අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ්බාජකා යයනආයස්මා අනුරායධො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා 
ආයස්මතා අනුරායධන සද්ධිං සම්යමොදිංසු. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා ආයස්මන්තං අනුරාධං එතෙයවොචං – ‘‘යයො
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යසො, ආවුයසො අනුරාධ, තථා යතො උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො
පරමපත්තිපත්යතො, තංතථා යතොඉයමසුචතූසුඨායනසුපඤ්ඤාපයමායනො
පඤ්ඤායපති – ‘යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවා, ‘නයහොතිතථා යතො
පරං මරණා’ති වා, ‘යහොති ච න ච යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති වා, 
‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවා’’ති? 

එවං වුත්යත, ආයස්මා අනුරායධො යත අඤ්ඤතිත්ථියය පරිබ්බාජයක 
එතෙයවොච – ‘‘යයො යසොආවුයසො තථා යතො උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො
පරමපත්තිපත්යතො තං තථා යතො අඤ්ඤත්ර ඉයමහි චතූහි ඨායනහි
පඤ්ඤාපයමායනොපඤ්ඤායපති– ‘යහොතිතථා යතොපරංමරණා’ති වා, ‘න
යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවා, ‘යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරං
මරණා’තිවා, ‘යනව යහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවා’’ති.
එවං වුත්යත, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා ආයස්මන්තං අනුරාධං
එතෙයවොචං– ‘‘යසොචායංභික්ඛු නයවොභවිස්සතිඅචිරපබ්බජියතො, යථයරො
වා පන බායලො අබයත්යතො’’ති. අථ යඛො අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
ආයස්මන්තං අනුරාධං නවවායෙන ච බාලවායෙන ච අපසායෙත්වා 
උට්ඨායාසනාපක්කමිංසු. 

අථ යඛො ආයස්මයතො අනුරාධස්ස අචිරපක්කන්යතසු යතසු
අඤ්ඤතිත්ථියයසු පරිබ්බාජයකසු එතෙයහොසි – ‘‘සයච යඛො මං යත
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා උත්තරිං පඤ්හං පුච්යඡයයං. කථං
බයාකරමායනො නු ඛ්වාහං යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං
වුත්තවාදී යචව භ වයතො අස්සං, න ච භ වන්තං අභූයතන 
අබ්භාචික්යඛයයං, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරයයං, න ච යකොචි
සහධම්මියකො වාොනුවායෙො ාරය්හංඨානංආ ච්යඡයයා’’ති? 

අථ යඛො ආයස්මා අනුරායධො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා අනුරායධො
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඉධාහං, භන්යත, භ වයතො අවිදූයර
අරඤ්ඤකුටිකායං විහරාමි. අථ යඛො, භන්යත, සම්බහුලා අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ්බාජකා යයනාහං යතනුපසඞ්කමිංසු …යප.… මං එතෙයවොචං – ‘යයො
යසො, ආවුයසො අනුරාධ, තථා යතො උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො
පරමපත්තිපත්යතොතංතථා යතොඉයමසුචතූසුඨායනසුපඤ්ඤාපයමායනො
පඤ්ඤායපති– යහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා, නයහොති… යහොතිචන
චයහොති, යනව යහොති නනයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා’’’ති? 

එවංවුත්තාහං, භන්යත, යතඅඤ්ඤතිත්ථියයපරිබ්බාජයකඑතෙයවොචං
– ‘‘යයො යසො, ආවුයසො, තථා යතො උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො
පරමපත්තිපත්යතො, තං තථා යතො අඤ්ඤත්ර ඉයමහි චතූහි ඨායනහි
පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපති – ‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති 
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වා…යප.… ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවාති.එවං
වුත්යත, භන්යත, යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකාමං එතෙයවොචං – ‘යසො
චායං භික්ඛු න යවො භවිස්සති අචිරපබ්බජියතො යථයරො වා පන බායලො
අබයත්යතො’ති. අථ යඛො මං, භන්යත, යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
නවවායෙනබාලවායෙනචඅපසායෙත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කමිංසු’’. 

‘‘තස්ස මය්හං, භන්යත, අචිරපක්කන්යතසු යතසු අඤ්ඤතිත්ථියයසු
පරිබ්බාජයකසුඑතෙයහොසි– ‘සයචයඛොමංයතඅඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
උත්තරිං පඤ්හං පුච්යඡයයං. කථං බයාකරමායනො නු ඛ්වාහං යතසං 
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං වුත්තවාදී යචව භ වයතො අස්සං, න ච
භ වන්තංඅභූයතන අබ්භාචික්යඛයයං, ධම්මස්සචානුධම්මංබයාකයරයයං, 
නචයකොචිසහධම්මියකො වාොනුවායෙො ාරය්හංඨානංආ ච්යඡයයා’’’ති? 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අනුරාධ, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 
‘‘අනිච්චං භන්යත’’…යප.… තස්මාතිහ…යප.… එවං පස්සං…යප.… 
නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාති’’. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, අනුරාධ, රූපංතථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. ‘‘යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං 
තථා යතොතිසමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අනුරාධ, රූපස්මිං තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? 
‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘අඤ්ඤත්ර රූපා තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? 
‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘යවෙනාය…යප.… අඤ්ඤත්රයවෙනාය…යප.… 
සඤ්ඤාය… අඤ්ඤත්ර සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… අඤ්ඤත්ර සඞ්ඛායරහි… 
විඤ්ඤාණස්මිං… අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤාණා තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? 
‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අනුරාධ, රූපං… යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… 
විඤ්ඤාණංතථා යතොතිසමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අනුරාධ, අයං යසො අරූපී අයවෙයනො අසඤ්ඤී 
අසඞ්ඛායරො අවිඤ්ඤායණො තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. 

‘‘එත්ථචයත, අනුරාධ, දිට්යඨවධම්යමසච්චයතොයථතයතොතථා යත 
අනුපලබ්භියමායනකල්ලංනුයතතංයවයයාකරණං– ‘යයොයසො, ආවුයසො, 
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තථා යතො උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො පරමපත්තිපත්යතො තං තථා යතො
අඤ්ඤත්ර ඉයමහි චතූහි ඨායනහි පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපති – යහොති
තථා යතො පරං මරණාතිවා… යනව යහොතිනනයහොතිතථා යතො පරං
මරණාතිවා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරාධ! පුබ්යබ චාහං, අනුරාධ, එතරහි ච දුක්ඛඤ්යචව
පඤ්ඤයපමි, දුක්ඛස්සචනියරොධ’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. වක්කලිසුත්තං 

87. එකංසමයංභ වාරාජ යහවිහරතියවළුවයනකලන්ෙකනිවායප.
යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා වක්කලි කුම්භකාරනියවසයන විහරති
ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො ආයස්මා වක්කලි
උපට්ඨායක ආමන්යතසි – ‘‘එථ තුම්යහ, ආවුයසො, යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමථ; උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන භ වයතො පායෙ සිරසා 
වන්ෙථ– ‘වක්කලි, භන්යත, භික්ඛුආබාධියකො දුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො, 
යසොභ වයතොපායෙ සිරසාවන්ෙතී’ති.එවඤ්චවයෙථ– ‘සාධුකිර, භන්යත, 
භ වා යයන වක්කලි භික්ඛු යතනුපසඞ්කමතු; අනුකම්පං උපාොයා’’’ති.
‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොයතභික්ඛූආයස්මයතො වක්කලිස්සපටිස්සුත්වායයන 
භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං
එතෙයවොචං – ‘‘වක්කලි, භන්යත, භික්ඛු ආබාධියකො දුක්ඛියතො 
බාළ්හගිලායනො, යසොභ වයතොපායෙසිරසාවන්ෙති; එවඤ්චපනවයෙති– 
‘සාධු කිර, භන්යත, භ වා යයන වක්කලි භික්ඛු යතනුපසඞ්කමතු; 
අනුකම්පංඋපාොයා’’’ති.අධිවායසසිභ වා තුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො භ වා නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය යයනායස්මා වක්කලි
යතනුපසඞ්කමි. අද්ෙසා යඛො ආයස්මා වක්කලි භ වන්තං දූරයතොව
ආ ච්ඡන්තං. දිස්වානමඤ්චයකසමයධොසි [සමඤ්යචොසි (සී. , සමඤ්යචොපි
(සයා.කං. සංධධූධ=සසමයධොසි . අථයඛොභ වා ආයස්මන්තංවක්කලිං
එතෙයවොච – ‘‘අලං, වක්කලි, මා ත්වං මඤ්චයක සමයධොසි. සන්තිමානි
ආසනානි පඤ්ඤත්තානි; තත්ථාහං නිසීදිස්සාමී’’ති. නිසීදි භ වා 
පඤ්ඤත්යතආසයන.නිසජ්ජයඛොභ වාආයස්මන්තංවක්කලිංඑතෙයවොච
– ‘‘කච්චි යත, වක්කලි, ඛමනීයං, කච්චි යාපනීයං, කච්චි දුක්ඛා යවෙනා
පටික්කමන්ති, යනො අභික්කමන්ති; පටික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො
අභික්කයමො’’ති? ‘‘න යම, භන්යත, ඛමනීයං, න යාපනීයං; බාළ්හා යම
දුක්ඛා යවෙනා අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; අභික්කයමොසානං
පඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො’’ති. ‘‘කච්චි යත, වක්කලි, න කිඤ්චි 
කුක්කුච්චං, න යකොචි විප්පටිසායරො’’ති? ‘‘තග්ඝ යම, භන්යත, අනප්පකං 
කුක්කුච්චං, අනප්පයකොවිප්පටිසායරො’’ති.‘‘කච්චිපනතං, වක්කලි, අත්තා
සීලයතො න උපවෙතී’’ති? ‘‘න යඛො මං, භන්යත, අත්තා සීලයතො
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උපවෙතී’’ති. ‘‘යනො යච කිර තං, වක්කලි, අත්තා සීලයතො උපවෙති; අථ
කිඤ්ච යතකුක්කුච්චං යකො ච විප්පටිසායරො’’ති? ‘‘චිරපටිකාහං, භන්යත, 
භ වන්තංෙස්සනායඋපසඞ්කමිතුකායමො, නත්ථිචයමකායස්මිං තාවතිකා
බලමත්තා, යාවතාහං [යාහං (සී. , යායාහං (පී.   භ වන්තං ෙස්සනාය
උපසඞ්කයමයය’’න්ති. 

‘‘අලං, වක්කලි, කිං යත ඉමිනා පූතිකායයන දිට්යඨන? යයො යඛො, 
වක්කලි, ධම්මං පස්සති යසො මං පස්සති; යයො මං පස්සති යසො ධම්මං
පස්සති.ධම්මඤ්හි, වක්කලි, පස්සන්යතොමංපස්සති; මං පස්සන්යතොධම්මං
පස්සති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, වක්කලි, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 
‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.… එයසොයමඅත්තාති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
‘‘තස්මාතිහ…යප.… එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං වක්කලිං ඉමිනා ඔවායෙන ඔවදිත්වා 
උට්ඨායාසනා යයන ගිජ්ඣකූයටො පබ්බයතො යතන පක්කාමි. අථ යඛො
ආයස්මා වක්කලි අචිරපක්කන්තස්ස භ වයතො උපට්ඨායකආමන්යතසි – 
‘‘එථමං, ආවුයසො, මඤ්චකංආයරොයපත්වා යයනඉසිගිලිපස්සංකාළසිලා
යතනුපසඞ්කමථ. කථඤ්හි නාම මාදියසො අන්තරඝයර කාලං කත්තබ්බං
මඤ්යඤයයා’’ති? ‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොයතභික්ඛූආයස්මයතොවක්කලිස්ස 
පටිස්සුත්වා ආයස්මන්තං වක්කලිං මඤ්චකං ආයරොයපත්වා යයන
ඉසිගිලිපස්සං කාළසිලා යතනුපසඞ්කමිංසු. අථ යඛො භ වා තඤ්ච රත්තිං
තඤ්චදිවාවයසසංගිජ්ඣකූයටපබ්බයත විහාසි.අථ යඛොද්යවයෙවතායයො
අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං ගිජ්ඣකූටං
ඔභායසත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු…යප.… එකමන්තං අට්ඨංසු.
එකමන්තං ඨිතා යඛො එකා යෙවතා භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘වක්කලි, 
භන්යත, භික්ඛු වියමොක්ඛාය යචයතතී’’ති. අපරා යෙවතා භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යසො හි නූන, භන්යත, සුවිමුත්යතො විමුච්චිස්සතී’’ති. 
ඉෙමයවොචංතායෙවතායයො.ඉෙංවත්වාභ වන්තංඅභිවායෙත්වාපෙක්ඛිණං
කත්වා තත්යථවන්තරධායිංසු. 

අථයඛො භ වා තස්සා රත්තියා අච්චයයනභික්ඛූආමන්යතසි – ‘‘එථ 
තුම්යහ, භික්ඛයව, යයනවක්කලිභික්ඛුයතනුපසඞ්කමථ; උපසඞ්කමිත්වා
වක්කලිං භික්ඛුංඑවංවයෙථ– 
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‘‘‘සුණාවුයසොත්වං, වක්කලි, භ වයතොවචනංද්වින්නඤ්ච යෙවතානං.
ඉමං, ආවුයසො, රත්තිං ද්යව යෙවතායයො අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං ගිජ්ඣකූටං ඔභායසත්වා යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං
අට්ඨංසු. එකමන්තංඨිතායඛො, ආවුයසො, එකායෙවතාභ වන්තංඑතෙයවොච
– වක්කලි, භන්යත, භික්ඛු වියමොක්ඛායයචයතතීති.අපරායෙවතාභ වන්තං
එතෙයවොච– යසොහිනූන, භන්යත, සුවිමුත්යතො විමුච්චිස්සතීති.භ වාචතං, 
ආවුයසොවක්කලි, එවමාහ– මාභායි, වක්කලි; මාභායි, වක්කලි!අපාපකං
යත මරණං භවිස්සති, අපාපිකා කාලකිරියා’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො 
යත භික්ඛූ භ වයතො පටිස්සුත්වා යයනායස්මා වක්කලි යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංවක්කලිංඑතෙයවොචං – ‘‘සුණාවුයසොවක්කලි, 
භ වයතොවචනංද්වින්නඤ්චයෙවතාන’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා වක්කලි උපට්ඨායක ආමන්යතසි – ‘‘එථ මං, 
ආවුයසො, මඤ්චකා ඔයරොයපථ. කථඤ්හි නාම මාදියසො උච්යච ආසයන
නිසීදිත්වා තස්ස භ වයතො සාසනං යසොතබ්බං මඤ්යඤයයා’’ති!
‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො වක්කලිස්ස පටිස්සුත්වා
ආයස්මන්තංවක්කලිංමඤ්චකාඔයරොයපසුං.‘‘ඉමං, ආවුයසො, රත්තිංද්යව 
යෙවතායයො අභික්කන්තාය රත්තියා…යප.… එකමන්තං අට්ඨංසු.
එකමන්තං ඨිතා යඛො, ආවුයසො, එකා යෙවතා භ වන්තං එතෙයවොච – 
‘වක්කලි, භන්යත, භික්ඛුවියමොක්ඛායයචයතතී’ති.අපරා යෙවතාභ වන්තං
එතෙයවොච– ‘යසොහිනූන, භන්යත, සුවිමුත්යතොවිමුච්චිස්සතී’ති.භ වා ච
තං, ආවුයසො වක්කලි, එවමාහ – ‘මා භායි, වක්කලි; මා භායි, වක්කලි!
අපාපකංයතමරණං භවිස්සති, අපාපිකාකාලකිරියා’’’ති.‘‘යතනහාවුයසො, 
මම වචයනන භ වයතො පායෙ සිරසා වන්ෙථ – ‘වක්කලි, භන්යත, භික්ඛු
ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. යසො භ වයතො පායෙ සිරසා
වන්ෙතී’ති. එවඤ්ච වයෙථ – ‘රූපං අනිච්චං. තාහං, භන්යත, නකඞ්ඛාමි. 
යෙනිච්චං තං දුක්ඛන්තින විචිකිච්ඡාමි. යෙනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, 
නත්ථියමතත්ථඡන්යෙොවාරාය ොවායපමංවාතිනවිචිකිච්ඡාමි.යවෙනා 
අනිච්චා.තාහං, භන්යත, නකඞ්ඛාමි. යෙනිච්චංතංදුක්ඛන්තින විචිකිච්ඡාමි.
යෙනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, නත්ථියමතත්ථ ඡන්යෙො වා රාය ො වා
යපමංවාතිනවිචිකිච්ඡාමි. සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරාඅනිච්චා.තාහං, භන්යත, න
කඞ්ඛාමි. යෙනිච්චං තං දුක්ඛන්ති න විචිකිච්ඡාමි. යෙනිච්චං දුක්ඛං
විපරිණාමධම්මං, නත්ථි යම තත්ථ ඡන්යෙො වා රාය ො වා යපමං වාති න
විචිකිච්ඡාමි.විඤ්ඤාණංඅනිච්චං.තාහං, භන්යත, නකඞ්ඛාමි. යෙනිච්චංතං
දුක්ඛන්ති න විචිකිච්ඡාමි. යෙනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, නත්ථි යම
තත්ථ ඡන්යෙො වා රාය ො වා යපමං වාති න විචිකිච්ඡාමී’’’ති.
‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො වක්කලිස්ස පටිස්සුත්වා
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පක්කමිංසු. අථ යඛො ආයස්මා වක්කලි අචිරපක්කන්යතසු යතසු භික්ඛූසු
සත්ථංආහයරසි. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා 
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං
එතෙයවොචං – ‘‘වක්කලි, භන්යත, භික්ඛු ආබාධියකො දුක්ඛියතො
බාළ්හගිලායනො; යසොභ වයතො පායෙසිරසාවන්ෙති; එවඤ්චවයෙති– ‘රූපං
අනිච්චං.තාහං, භන්යත, නකඞ්ඛාමි.යෙනිච්චංතංදුක්ඛන්තිනවිචිකිච්ඡාමි.
යෙනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, නත්ථියමතත්ථ ඡන්යෙො වා රාය ො වා
යපමං වාතිනවිචිකිච්ඡාමි. යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා … විඤ්ඤාණං
අනිච්චං.තාහං, භන්යත, නකඞ්ඛාමි.යෙනිච්චංතංදුක්ඛන්තිනවිචිකිච්ඡාමි.
යෙනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, නත්ථියමතත්ථ ඡන්යෙො වා රාය ො වා
යපමංවාතින විචිකිච්ඡාමී’’’ති. 

අථ යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආයාම, භික්ඛයව, යයන 
ඉසිගිලිපස්සං කාළසිලා යතනුපසඞ්කමිස්සාම; යත්ථ වක්කලිනා
කුලපුත්යතන සත්ථමාහරිත’’න්ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ
භ වයතොපච්චස්යසොසුං.අථයඛො භ වාසම්බහුයලහිභික්ඛූහිසද්ධිංයයන
ඉසිගිලිපස්සං කාළසිලා යතනුපසඞ්කමි. අද්ෙසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං
වක්කලිංදූරයතොවමඤ්චයකවිවත්තක්ඛන්ධංයසමානං. 

යතන යඛොපනසමයයනධූමායිතත්තං තිමිරායිතත්තං ච්ඡයතවපුරිමං
දිසං,  ච්ඡති පච්ඡිමං දිසං,  ච්ඡති උත්තරං දිසං,  ච්ඡති ෙක්ඛිණං දිසං, 
 ච්ඡති උද්ධං දිසං,  ච්ඡති අයධො දිසං,  ච්ඡති අනුදිසං. අථ යඛො භ වා
භික්ඛූආමන්යතසි – ‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, එතං ධූමායිතත්තං
තිමිරායිතත්තං ච්ඡයතවපුරිමංදිසං…යප.…  ච්ඡතිඅනුදිස’’න්ති.‘‘එවං, 
භන්යත’’. ‘‘එයසොයඛො, භික්ඛයව, මායරොපාපිමා වක්කලිස්සකුලපුත්තස්ස
විඤ්ඤාණංසමන්යවසති [සමන්යනසති(ක. සී.පී.   – ‘කත්ථවක්කලිස්ස
කුලපුත්තස්ස විඤ්ඤාණං පතිට්ඨිත’න්ති? අප්පතිට්ඨියතන ච, භික්ඛයව, 
විඤ්ඤායණනවක්කලිකුලපුත්යතොපරිනිබ්බුයතො’’ති. පඤ්චමං. 

6. අස්සජිසුත්තං 

88. එකංසමයංභ වාරාජ යහවිහරතියවළුවයනකලන්ෙකනිවායප.
යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා අස්සජි කස්සපකාරායම විහරති 
ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො.අථයඛොආයස්මාඅස්සජිඋපට්ඨායක
ආමන්යතසි – ‘‘එථ තුම්යහ, ආවුයසො, යයන භ වා යතනුපසඞ්කමථ; 
උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන භ වයතො පායෙ සිරසා වන්ෙථ – ‘අස්සජි, 
භන්යත, භික්ඛුආබාධියකොදුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො.යසොභ වයතොපායෙ 
සිරසාවන්ෙතී’ති.එවඤ්චවයෙථ– ‘සාධුකිර, භන්යත, භ වා යයන අස්සජි
භික්ඛුයතනුපසඞ්කමතුඅනුකම්පංඋපාොයා’’’ති.‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොයත 
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භික්ඛූආයස්මයතො අස්සජිස්ස පටිස්සුත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛො යතභික්ඛූභ වන්තංඑතෙයවොචං– ‘‘අස්සජි, භන්යත, භික්ඛු
ආබාධියකො…යප.… සාධු කිර, භන්යත, භ වා යයන අස්සජි භික්ඛු
යතනුපසඞ්කමතුඅනුකම්පංඋපාොයා’’ති.අධිවායසසි භ වාතුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා
අස්සජි යතනුපසඞ්කමි. අද්ෙසා යඛො ආයස්මා අස්සජි භ වන්තං දූරයතොව
ආ ච්ඡන්තං. දිස්වාන මඤ්චයක සමයධොසි. අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං
අස්සජිං [ආයස්මයතොඅස්සජිස්ස (පී.ක.   එතෙයවොච– ‘‘අලං, අස්සජි, මා
ත්වං මඤ්චයක සමයධොසි. සන්තිමානි ආසනානි පඤ්ඤත්තානි, තත්ථාහං 
නිසීදිස්සාමී’’ති. නිසීදි භ වා පඤ්ඤත්යත ආසයන. නිසජ්ජ යඛො භ වා
ආයස්මන්තං අස්සජිං එතෙයවොච – ‘‘කච්චි යත, අස්සජි, ඛමනීයං, කච්චි 
යාපනීයං…යප.… පටික්කයමොසානංපඤ්ඤායතියනොඅභික්කයමො’’ති? 

‘‘න යම, භන්යත, ඛමනීයං…යප.… අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායතියනො
පටික්කයමො’’ති. ‘‘කච්චි යත, අස්සජි, න කිඤ්චි කුක්කුච්චං න යකොචි 
විප්පටිසායරො’’ති? ‘‘තග්ඝයම, භන්යත, අනප්පකංකුක්කුච්චංඅනප්පයකො 
විප්පටිසායරො’’ති.‘‘කච්චිපනතං, අස්සජි, අත්තාසීලයතොනඋපවෙතී’’ති? 
‘‘න යඛො මං, භන්යත, අත්තා සීලයතො උපවෙතී’’ති. ‘‘යනො යච කිර තං, 
අස්සජි, අත්තා සීලයතො උපවෙති, අථ කිඤ්ච යත කුක්කුච්චං යකො ච
විප්පටිසායරො’’ති? ‘‘පුබ්යබ ඛ්වාහං, භන්යත, ය ලඤ්යඤ පස්සම්යභත්වා
පස්සම්යභත්වාකායසඞ්ඛායරවිහරාමි, යසොහංසමාධිං නප්පටිලභාමි.තස්ස
මය්හං, භන්යත, තං සමාධිං අප්පටිලභයතො එවං යහොති – ‘යනො චස්සාහං
පරිහායාමී’’’ති. ‘‘යය යත, අස්සජි, සමණබ්රාහ්මණා සමාධිසාරකා 
සමාධිසාමඤ්ඤායතසංතංසමාධිංඅප්පටිලභතංඑවංයහොති– ‘යනොචස්සු
මයං පරිහායාමා’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අස්සජි, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… විඤ්ඤාණං …යප.… තස්මාතිහ…යප.… එවං 
පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාතීති. යසො සුඛං යච යවෙනං
යවෙයති [යවදියති (සී. පී.  , සා ‘අනිච්චා’ති පජානාති. ‘අනජ්යඣොසිතා’ති 
පජානාති. ‘අනභිනන්දිතා’ති පජානාති. දුක්ඛං යච යවෙනං යවෙයති, සා
‘අනිච්චා’ති පජානාති. ‘අනජ්යඣොසිතා’ති පජානාති. ‘අනභිනන්දිතා’ති
පජානාති. අදුක්ඛමසුඛං යච යවෙනං යවෙයති, සා ‘අනිච්චා’ති
පජානාති…යප.… ‘අනභිනන්දිතා’ති පජානාති. යසො සුඛං යච යවෙනං
යවෙයති, විසංයුත්යතො නං යවෙයති; දුක්ඛං යච යවෙනං යවෙයති, 
විසංයුත්යතොනංයවෙයති; අදුක්ඛමසුඛංයචයවෙනංයවෙයති, විසංයුත්යතො
නං යවෙයති. යසො කායපරියන්තිකං යච යවෙනං යවෙයමායනො
‘කායපරියන්තිකං යවෙනං යවෙයාමී’ති පජානාති. ජීවිතපරියන්තිකං යච



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො ඛන්ධසංයුත්තං 

91 

පටුන 

යවෙනං යවෙයමානාඑ ‘ජීවිතපරියන්තිකං යවෙනං යවෙයාමී’ති පජානාති.
‘කායස්ස යභො උද්ධං ජීවිතපරියාොනා ඉයධව සබ්බයවෙයිතානි 
අනභිනන්දිතානිසීතීභවිස්සන්තී’තිපජානාති. 

‘‘යසයයථාපි, අස්සජි, යතලඤ්ච පටිච්ච, වට්ටිඤ්ච පටිච්ච, 
යතලප්පදීයපො ඣායයයය; තස්යසව යතලස්ස ච වට්ටියා ච පරියාොනා 
අනාහායරො නිබ්බායයයය. එවයමව යඛො, අස්සජි, භික්ඛු කායපරියන්තිකං
යවෙනං යවෙයමායනො ‘කායපරියන්තිකං යවෙනං යවෙයාමී’ති පජානාති.
ජීවිතපරියන්තිකං යවෙනං යවෙයමායනො ‘ජීවිතපරියන්තිකං යවෙනං
යවෙයාමී’ති පජානාති. ‘කායස්ස යභො උද්ධං ජීවිතපරියාොනා ඉයධව
සබ්බයවෙයිතානිඅනභිනන්දිතානිසීතීභවිස්සන්තී’තිපජානාතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. යඛමකසුත්තං 

89. එකං සමයං සම්බහුලා යථරා භික්ඛූ යකොසම්බියං විහරන්ති 
යඝොසිතාරායම.යතනයඛොපනසමයයනආයස්මායඛමයකොබෙරිකාරායම
විහරති ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො යථරා භික්ඛූ
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨිතා ආයස්මන්තං ොසකංආමන්යතසුං – 
‘‘එහි ත්වං, ආවුයසො ොසක, යයන යඛමයකො භික්ඛු යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමිත්වා යඛමකංභික්ඛුංඑවංවයෙහි – ‘යථරාතං, ආවුයසොයඛමක, 
එවමාහංසු – කච්චි යත, ආවුයසො, ඛමනීයං, කච්චි යාපනීයං, කච්චි දුක්ඛා
යවෙනා පටික්කමන්ති යනො අභික්කමන්ති, පටික්කයමොසානං පඤ්ඤායති
යනො අභික්කයමො’’’ති? ‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොආයස්මා ොසයකො යථරානං
භික්ඛූනං පටිස්සුත්වා යයනායස්මා යඛමයකො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං යඛමකං එතෙයවොච – ‘‘යථරා තං, ආවුයසො 
යඛමක, එවමාහංසු – ‘කච්චි යත, ආවුයසො, ඛමනීයං…යප.… යනො 
අභික්කයමො’’’ති? ‘‘න යම, ආවුයසො, ඛමනීයං න යාපනීයං…යප.… 
අභික්කයමොසානංපඤ්ඤායතියනො පටික්කයමො’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ොසයකො යයන යථරා භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා යථයර භික්ඛූ එතෙයවොච – ‘‘යඛමයකො, ආවුයසො, භික්ඛු
එවමාහ – ‘න යම, ආවුයසො, ඛමනීයං…යප.… අභික්කයමොසානං
පඤ්ඤායති යනො පටික්කයමො’’’ති. ‘‘එහි ත්වං, ආවුයසො ොසක, යයන
යඛමයකො භික්ඛු යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා යඛමකං භික්ඛුං එවං
වයෙහි – ‘යථරා තං, ආවුයසො යඛමක, එවමාහංසු – පඤ්චියම, ආවුයසො, 
උපාොනක්ඛන්ධා වුත්තා භ වතා, යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො, 
යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, 
සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. ඉයමසු ආයස්මා 
යඛමයකො පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු කිඤ්චි අත්තං වා අත්තනියං වා
සමනුපස්සතී’’’ති? 
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‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොආයස්මාොසයකොයථරානංභික්ඛූනංපටිස්සුත්වා 
යයනායස්මායඛමයකොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා…යප.… යථරාතං, 
ආවුයසො යඛමක, එවමාහංසු – ‘‘පඤ්චියම, ආවුයසො, උපාොනක්ඛන්ධා
වුත්තා භ වතා, යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… 
විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. ඉයමසු ආයස්මා යඛමයකො පඤ්චසු 
උපාොනක්ඛන්යධසු කිඤ්චි අත්තං වා අත්තනියං වා සමනුපස්සතී’’ති? 
‘‘පඤ්චියම, ආවුයසො, උපාොනක්ඛන්ධා වුත්තා භ වතා, යසයයථිෙං – 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. ඉයමසුඛ්වාහං, 
ආවුයසො, පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසුනකිඤ්චි අත්තං වා අත්තනියං වා
සමනුපස්සාමී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ොසයකො යයන යථරා භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා යථයර භික්ඛූ එතෙයවොච – ‘‘යඛමයකො, ආවුයසො, භික්ඛු
එවමාහ – ‘පඤ්චියම, ආවුයසො, උපාොනක්ඛන්ධා වුත්තා භ වතා, 
යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො.
ඉයමසුඛ්වාහං, ආවුයසො, පඤ්චසුඋපාොනක්ඛන්යධසුන කිඤ්චිඅත්තංවා
අත්තනියං වා සමනුපස්සාමී’’’ති. ‘‘එහි ත්වං, ආවුයසො ොසක, යයන 
යඛමයකො භික්ඛු යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා යඛමකං භික්ඛුං එවං
වයෙහි – ‘යථරා තං, ආවුයසො යඛමක, එවමාහංසු – පඤ්චියම, ආවුයසො, 
උපාොනක්ඛන්ධා වුත්තා භ වතා, යසයයථිෙං – 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. යනො යච
කිරායස්මා යඛමයකොඉයමසු පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු කිඤ්චිඅත්තංවා
අත්තනියං වා සමනුපස්සති. යතනහායස්මා යඛමයකො අරහං 
ඛීණාසයවො’’’ති. 

‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොආයස්මාොසයකොයථරානංභික්ඛූනංපටිස්සුත්වා 
යයනායස්මායඛමයකො…යප.… යථරාතං, ආවුයසොයඛමක, එවමාහංසු– 
‘‘පඤ්චියම, ආවුයසො, උපාොනක්ඛන්ධා වුත්තා භ වතා, යසයයථිෙං – 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො; යනො යච
කිරායස්මායඛමයකොඉයමසුපඤ්චසුඋපාොනක්ඛන්යධසු කිඤ්චිඅත්තංවා
අත්තනියංවාසමනුපස්සති, යතනහායස්මායඛමයකොඅරහංඛීණාසයවො’’ති. 
‘‘පඤ්චියම, ආවුයසො, උපාොනක්ඛන්ධා වුත්තා භ වතා, යසයයථිෙං – 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. ඉයමසුඛ්වාහං, 
ආවුයසො, පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසුනකිඤ්චි අත්තං වා අත්තනියං වා
සමනුපස්සාමි, න චම්හි අරහං ඛීණාසයවො; අපි ච යම, ආවුයසො, පඤ්චසු 
උපාොනක්ඛන්යධසු ‘අස්මී’ති අධි තං, ‘අයමහමස්මී’ති න ච
සමනුපස්සාමී’’ති. 

අථ යඛොආයස්මා ොසයකො යයන යථරා භික්ඛූ…යප.… යථයර භික්ඛූ
එතෙයවොච – ‘‘යඛමයකො, ආවුයසො, භික්ඛු එවමාහ – පඤ්චියම, ආවුයසො, 
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උපාොනක්ඛන්ධා වුත්තා භ වතා, යසයයථිෙං – 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. ඉයමසුඛ්වාහං, 
ආවුයසො, පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසුන කිඤ්චි අත්තං වා අත්තනියං වා
සමනුපස්සාමි, න චම්හි අරහං ඛීණාසයවො; අපි ච යම, ආවුයසො, පඤ්චසු
උපාොනක්ඛන්යධසු ‘අස්මී’ති අධි තං, ‘අයමහමස්මී’ති න ච
සමනුපස්සාමී’’ති. 

‘‘එහි ත්වං, ආවුයසො ොසක, යයන යඛමයකො භික්ඛු යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමිත්වායඛමකංභික්ඛුංඑවංවයෙහි– ‘යථරාතං, ආවුයසොයඛමක, 
එවමාහංසු – යයමතං, ආවුයසො යඛමක, අස්මීති වයෙසි, කියමතං අස්මීති
වයෙසි? රූපං අස්මීති වයෙසි, අඤ්ඤත්ර රූපා අස්මීති වයෙසි, යවෙනං… 
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අස්මීති වයෙසි, අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤාණා
අස්මීතිවයෙසි.යයමතං, ආවුයසොයඛමක, අස්මීතිවයෙසි. කියමතංඅස්මීති
වයෙසී’’’ති? 

‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොආයස්මාොසයකොයථරානංභික්ඛූනංපටිස්සුත්වා 
යයනායස්මා යඛමයකො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
යඛමකංඑතෙයවොච– යථරා තං, ආවුයසොයඛමක, එවමාහංසු– ‘‘යයමතං, 
ආවුයසො යඛමක, ‘අස්මී’ති වයෙසි, කියමතං‘අස්මී’තිවයෙසි? රූපං‘අස්මී’ති
වයෙසි අඤ්ඤත්රරූපා ‘අස්මී’ති වයෙසි? යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… 
විඤ්ඤාණං‘අස්මී’තිවයෙසිඅඤ්ඤත්රවිඤ්ඤාණා ‘අස්මී’තිවයෙසි? යයමතං, 
ආවුයසො යඛමක, ‘අස්මී’ති වයෙසි, කියමතං ‘අස්මී’ති වයෙසි’’ති? ‘‘අලං, 
ආවුයසො ොසක, කිංඉමායසන්ධාවනිකාය!ආහරාවුයසො, ෙණ් ං; අහයමව
යයන යථරාභික්ඛූයතනුපසඞ්කමිස්සාමී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා යඛමයකො ෙණ් යමොලුබ්භ යයන යථරා භික්ඛූ 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යථයරහි භික්ඛූහි සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්නංයඛොආයස්මන්තංයඛමකංයථරාභික්ඛූ එතෙයවොචං– ‘‘යයමතං, 
ආවුයසොයඛමක, ‘අස්මී’තිවයෙසි, කියමතං‘අස්මී’තිවයෙසි? රූපං ‘අස්මී’ති
වයෙසි, අඤ්ඤත්රරූපා ‘අස්මී’තිවයෙසි? යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… 
විඤ්ඤාණං ‘අස්මී’ති වයෙසි, අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤාණා ‘අස්මී’ති වයෙසි? 
යයමතං, ආවුයසො යඛමක, ‘අස්මී’තිවයෙසි, කියමතං ‘අස්මී’තිවයෙසී’’ති? 
‘‘නඛ්වාහං, ආවුයසො, රූපං ‘අස්මී’තිවොමි; නපි අඤ්ඤත්රරූපා ‘අස්මී’ති
වොමි.නයවෙනං… නසඤ්ඤං… න සඞ්ඛායර… නවිඤ්ඤාණං ‘අස්මී’ති
වොමි; නපි අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤාණා ‘අස්මී’ති වොමි. අපි ච යම, ආවුයසො, 
පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු ‘අස්මී’ති අධි තං ‘අයමහමස්මී’ති න ච
සමනුපස්සාමි’’. 
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‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, උප්පලස්ස වා පදුමස්ස වා පුණ් රීකස්ස වා
 න්යධො.යයොනුයඛොඑවංවයෙයය– ‘පත්තස්ස න්යධො’තිවා‘වණ්ණස්ස 
[වණ් ස්ස (කත්ථචි    න්යධො’තිවා ‘කිඤ්ජක්ඛස්ස න්යධො’ති වාසම්මා
නුයඛොයසොවෙමායනොවයෙයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං, ආවුයසො’’. ‘‘යථාකථං, 
පනාවුයසො, සම්මා බයාකරමායනො බයාකයරයයා’’ති? ‘‘‘පුප්ඵස්ස
 න්යධො’ති යඛො, ආවුයසො, සම්මා බයාකරමායනො බයාකයරයයා’’ති.
‘‘එවයමව ඛ්වාහං, ආවුයසො, නරූපං ‘අස්මී’ති වොමි, නපි අඤ්ඤත්රරූපා
‘අස්මී’තිවොමි.නයවෙනං… නසඤ්ඤං… නසඞ්ඛායර… න විඤ්ඤාණං
‘අස්මී’ති වොමි, නපි අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤාණා ‘අස්මී’ති වොමි. අපි ච යම, 
ආවුයසො, පඤ්චසුඋපාොනක්ඛන්යධසු‘අස්මී’තිඅධි තං ‘අයමහමස්මී’තින
චසමනුපස්සාමි’’. 

‘‘කිඤ්චාපි, ආවුයසො, අරියසාවකස්ස පඤ්යචොරම්භාගියානි
සංයයොජනානි පහීනානි භවන්ති, අථ ඛ්වස්ස යහොති – ‘යයො ච පඤ්චසු
උපාොනක්ඛන්යධසුඅනුසහ යතො අස්මීතිමායනො, අස්මීතිඡන්යෙො, අස්මීති
අනුසයයොඅසමූහයතො.යසො අපයරනසමයයනපඤ්චසුඋපාොනක්ඛන්යධසු
උෙයබ්බයානුපස්සීවිහරති– ඉතිරූපං, ඉති රූපස්සසමුෙයයො, ඉතිරූපස්ස 
අත්ථඞ් යමො; ඉති යවෙනා… ඉති සඤ්ඤා… ඉති සඞ්ඛාරා… ඉති
විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයයො, ඉති විඤ්ඤාණස්ස 
අත්ථඞ් යමො’ති. තස්සියමසු පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු
උෙයබ්බයානුපස්සියනො විහරයතො යයොපිස්ස යහොති පඤ්චසු
උපාොනක්ඛන්යධසු අනුසහ යතො ‘අස්මී’ති, මායනො ‘අස්මී’ති, ඡන්යෙො
‘අස්මී’තිඅනුසයයොඅසමූහයතො, යසොපිසමුග්ඝාතං ච්ඡති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, වත්ථං සංකිලිට්ඨං මලග් හිතං. තයමනං
සාමිකාරජකස්සඅනුපෙජ්ජුං.තයමනංරජයකොඌයසවාඛායරවාය ොමයය
වා සම්මද්දිත්වා අච්යඡ උෙයක වික්ඛායලති. කිඤ්චාපි තං යහොති වත්ථං
පරිසුද්ධං පරියයොොතං, අථඛ්වස්සයහොතියයවඅනුසහ යතොඌස න්යධො
වා ඛාර න්යධො වා ය ොමය න්යධො වා අසමූහයතො. තයමනං රජයකො
සාමිකානං යෙති. තයමනං සාමිකා  න්ධපරිභාවියත කරණ් යක 
නික්ඛිපන්ති. යයොපිස්ස යහොති අනුසහ යතොඌස න්යධො වා ඛාර න්යධො 
වාය ොමය න්යධොවාඅසමූහයතො, යසොපිසමුග්ඝාතං ච්ඡති.එවයමවයඛො, 
ආවුයසො, කිඤ්චාපි අරියසාවකස්ස පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානි
පහීනානි භවන්ති, අථ ඛ්වස්ස යහොති යයව පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු
අනුසහ යතො ‘අස්මී’ති, මායනො ‘අස්මී’ති, ඡන්යෙො ‘අස්මී’ති අනුසයයො
අසමූහයතො. යසො අපයරන සමයයන පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු 
උෙයබ්බයානුපස්සී විහරති. ‘ඉතිරූපං, ඉතිරූපස්ස සමුෙයයො, ඉතිරූපස්ස 
අත්ථඞ් යමො; ඉති යවෙනා… ඉති සඤ්ඤා… ඉති සඞ්ඛාරා… ඉති
විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයයො, ඉති විඤ්ඤාණස්ස
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අත්ථඞ් යමො’ති. තස්ස ඉයමසු පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු
උෙයබ්බයානුපස්සියනො විහරයතො යයොපිස්ස යහොති පඤ්චසු 
උපාොනක්ඛන්යධසු අනුසහ යතො ‘අස්මී’ති, මායනො ‘අස්මී’ති, ඡන්යෙො
‘අස්මී’තිඅනුසයයො අසමූහයතො, යසොපිසමුග්ඝාතං ච්ඡතී’’ති. 

එවංවුත්යත, යථරාභික්ඛූආයස්මන්තංයඛමකංඑතෙයවොචං– ‘‘නයඛො 
[නයඛොපන(ක.   මයංආයස්මන්තංයඛමකං වියහසායපඛාපුච්ඡිම්හ, අපි
චායස්මායඛමයකොපයහොසිතස්සභ වයතො සාසනංවිත්ථායරනආචික්ඛිතුං
යෙයසතුංපඤ්ඤායපතුං පට්ඨයපතුං විවරිතුංවිභජිතුංඋත්තානීකාතුං.තයිෙං
ආයස්මතා යඛමයකන තස්ස භ වයතො සාසනං විත්ථායරන ආචික්ඛිතං
යෙසිතංපඤ්ඤාපිතංපට්ඨපිතංවිවරිතංවිභජිතං උත්තානීකත’’න්ති. 

ඉෙමයවොච ආයස්මා යඛමයකො. අත්තමනා යථරා භික්ඛූ ආයස්මයතො
යඛමකස්ස භාසිතං අභිනන්දුං. ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං 
භඤ්ඤමායන සට්ඨිමත්තානං යථරානං භික්ඛූනං අනුපාොය ආසයවහි
චිත්තානිවිමුච්චිංසු, ආයස්මයතො යඛමකස්සචාති.සත්තමං. 

8. ඡන්නසුත්තං 

90. එකං සමයං සම්බහුලා යථරා භික්ඛූ බාරාණසියං විහරන්ති
ඉසිපතයන මි ොයය. අථ යඛො ආයස්මා ඡන්යනො සායන්හසමයං 
පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො අවාපුරණං [අපාපුරණං (සී. සයා. කං.   ආොය
විහායරනවිහාරංඋපසඞ්කමිත්වායථයරභික්ඛූඑතෙයවොච– ‘‘ඔවෙන්තු මං
ආයස්මන්යතොයථරා, අනුසාසන්තුමංආයස්මන්යතොයථරා, කයරොන්තුයම
ආයස්මන්යතො යථරාධම්මිංකථං, යථාහංධම්මංපස්යසයය’’න්ති. 

එවං වුත්යත, යථරා භික්ඛූආයස්මන්තං ඡන්නං එතෙයවොචං – ‘‘රූපං 
යඛො, ආවුයසොඡන්න, අනිච්චං; යවෙනාඅනිච්චා; සඤ්ඤාඅනිච්චා; සඞ්ඛාරා
අනිච්චා; විඤ්ඤාණං අනිච්චං. රූපං අනත්තා; යවෙනා… සඤ්ඤා… 
සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනත්තා. සබ්යබසඞ්ඛාරා අනිච්චා; සබ්යබධම්මා
අනත්තා’’ති. 

අථයඛොආයස්මයතොඡන්නස්සඑතෙයහොසි– ‘‘මය්හම්පියඛොඑතංඑවං 
[මය්හම්පි යඛො එවං (සයා. කං.   යහොති – ‘රූපං අනිච්චං, යවෙනා… 
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනිච්චං; රූපං අනත්තා, යවෙනා … 
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනත්තා. සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා, 
සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’ති. අථ ච පන යම සබ්බසඞ්ඛාරසමයථ 
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය තණ්හාක්ඛයයවිරාය නියරොයධනිබ්බායනචිත්තං
න පක්ඛන්ෙතිනප්පසීෙතිනසන්තිට්ඨතිනාධිමුච්චති.පරිතස්සනාඋපාොනං 
උප්පජ්ජති; පච්චොවත්තතිමානසං– ‘අථයකොචරහියමඅත්තා’ති? නයඛො
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පයනවංධම්මං පස්සයතො යහොති.යකොනුයඛො යමතථාධම්මං යෙයසයය
යථාහංධම්මංපස්යසයය’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මයතො ඡන්නස්ස එතෙයහොසි – ‘‘අයං යඛො ආයස්මා
ආනන්යෙො යකොසම්බියං විහරති යඝොසිතාරායම සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො
සම්භාවියතො චවිඤ්ඤූනංසබ්රහ්මචාරීනං, පයහොතිචයමආයස්මාආනන්යෙො
තථා ධම්මංයෙයසතුංයථාහංධම්මංපස්යසයයං; අත්ථිචයමආයස්මන්යත
ආනන්යෙ තාවතිකා විස්සට්ඨි [විස්සත්ථි (?)]. යංනූනාහං යයනායස්මා 
ආනන්යෙො යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. අථ යඛො ආයස්මා ඡන්යනො
යසනාසනංසංසායමත්වා පත්තචීවරමාොයයයනයකොසම්බීයඝොසිතාරායමො
යයනායස්මා ආනන්යෙො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා
ආනන්යෙනසද්ධිංසම්යමොදි…යප.… එකමන්තංනිසින්යනොයඛො ආයස්මා
ඡන්යනොආයස්මන්තංආනන්ෙංඑතෙයවොච– 

‘‘එකමිොහං, ආවුයසොආනන්ෙ, සමයංබාරාණසියං විහරාමිඉසිපතයන
මි ොයය. අථ ඛ්වාහං, ආවුයසො, සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො 
අවාපුරණං ආොය විහායරන විහාරං උපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා යථයර
භික්ඛූ එතෙයවොචං – ‘ඔවෙන්තු මං ආයස්මන්යතො යථරා, අනුසාසන්තු මං
ආයස්මන්යතො යථරා, කයරොන්තු යම ආයස්මන්යතො යථරා ධම්මිං කථං
යථාහං ධම්මං පස්යසයය’න්ති. එවං වුත්යත මං, ආවුයසො, යථරා භික්ඛූ
එතෙයවොචං – ‘රූපංයඛො, ආවුයසො ඡන්න, අනිච්චං; යවෙනා… සඤ්ඤා… 
සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනිච්චං; රූපං අනත්තා…යප.… විඤ්ඤාණං 
අනත්තා.සබ්යබසඞ්ඛාරාඅනිච්චා, සබ්යබධම්මා අනත්තා’’’ති. 

‘‘තස්සමය්හං, ආවුයසො, එතෙයහොසි– ‘මය්හම්පියඛොඑතං එවංයහොති– 
රූපං අනිච්චං…යප.… විඤ්ඤාණං අනිච්චං, රූපං අනත්තා, යවෙනා… 
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනත්තා. සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා, 
සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’ති. අථ ච පන යම සබ්බසඞ්ඛාරසමයථ
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය  තණ්හාක්ඛයයවිරාය නියරොයධනිබ්බායනචිත්තං
නපක්ඛන්ෙතිනප්පසීෙතින සන්තිට්ඨතිනාධිමුච්චති.පරිතස්සනාඋපාොනං
උප්පජ්ජති; පච්චොවත්තතිමානසං – ‘අථයකොචරහියමඅත්තා’ති? නයඛො
පයනවංධම්මං පස්සයතො යහොති.යකොනුයඛො යමතථා ධම්මං යෙයසයය
යථාහංධම්මංපස්යසයයන්ති! 

‘‘තස්සමය්හං, ආවුයසො, එතෙයහොසි – ‘අයං යඛොආයස්මාආනන්යෙො 
යකොසම්බියංවිහරතියඝොසිතරායමසත්ථුයචවසංවණ්ණියතොසම්භාවියතො
චවිඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං, පයහොතිචයමආයස්මාආනන්යෙොතථාධම්මං
යෙයසතුං යථාහං ධම්මං පස්යසයයං. අත්ථිචයමආයස්මන්යතආනන්යෙ 
තාවතිකා විස්සට්ඨි. යංනූනාහං යයනායස්මා ආනන්යෙො
යතනුපසඞ්කයමයය’න්ති. ඔවෙතු මං, ආයස්මා ආනන්යෙො; අනුසාසතු මං, 
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ආයස්මාආනන්යෙො; කයරොතුයම, ආයස්මාආනන්යෙොධම්මිං කථංයථාහං
ධම්මංපස්යසයය’’න්ති. 

‘‘එත්තයකනපි මයං ආයස්මයතො ඡන්නස්ස අත්තමනා අපි නාම තං 
[අත්තමනාඅභිරද්ධා, තං(සී.සයා.කං.   ආයස්මාඡන්යනොආවි අකාසිඛීලං
ඡින්දි [පභින්දි (සී. සයා. කං. පී.  . ඔෙහාවුයසො, ඡන්න, යසොතං; භබ්යබොසි 
[භබ්යබො ත්වං(ක.   ධම්මංවිඤ්ඤාතු’’න්ති.අථයඛොආයස්මයතොඡන්නස්ස
තාවතයකයනව [තාවයෙව(සී.   උළාරංපීතිපායමොජ්ජංඋප්පජ්ජි– ‘‘භබ්යබො 
කිරස්මිධම්මංවිඤ්ඤාතු’’න්ති. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, ආවුයසො ඡන්න, භ වයතො සුතං, සම්මුඛා ච
පටිග් හිතංකච්චානය ොත්තංභික්ඛුංඔවෙන්තස්ස– ද්වයනිස්සියතො ඛ්වායං, 
කච්චාන, යලොයකොයයභුයයයන අත්ථිතඤ්යචවනත්ථිතඤ්ච. යලොකසමුෙයං
යඛො, කච්චාන, යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතොයායලොයකනත්ථිතා, 
සා න යහොති. යලොකනියරොධං යඛො, කච්චාන, යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
පස්සයතො යා යලොයක අත්ථිතා, සා න යහොති.
උපයුපාොනාභිනියවසවිනිබන්යධොඛ්වායං, කච්චාන, යලොයකොයයභුයයයන
තං චායං උපයුපාොනං යචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයංනඋයපතින
උපාදියතිනාධිට්ඨාති ‘අත්තා යම’ති. දුක්ඛයමවඋප්පජ්ජමානංඋප්පජ්ජති, 
දුක්ඛංනිරුජ්ඣමානංනිරුජ්ඣතීතින කඞ්ඛතිනවිචිකිච්ඡති.අපරප්පච්චයා
ඤාණයමවස්සඑත්ථයහොති.එත්තාවතායඛො, කච්චාන, සම්මාදිට්ඨියහොති.
සබ්බමත්ථීති යඛො, කච්චාන, අයයමයකො අන්යතො. සබ්බං නත්ථීති අයං
දුතියයොඅන්යතො.එයතයත, කච්චාන, උයභොඅන්යතඅනුප ම්මමජ්යඣන
තථා යතො ධම්මං යෙයසති – අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා
විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුෙයයො
යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො…යප.… 
එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො යහොතී’’ති. 

‘‘එවයමතං, ආවුයසො ආනන්ෙ, යහොති යයසං ආයස්මන්තානං තාදිසා 
සබ්රහ්මචාරයයො අනුකම්පකා අත්ථකාමා ඔවාෙකා අනුසාසකා. ඉෙඤ්ච පන
යමආයස්මයතොආනන්ෙස්සධම්මයෙසනංසුත්වාධම්යමො අභිසමියතො’’ති.
අට්ඨමං. 

9. රාහුලසුත්තං 

91. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො ආයස්මා රාහුයලො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මා රාහුයලො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘කථං නු යඛො, භන්යත, 
ජානයතො කථං පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච
සබ්බනිමිත්යතසු අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයානයහොන්තී’’ති? 
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‘‘යං කිඤ්චි, රාහුල, රූපං අතීතානා තපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා
බහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායංදූයරසන්තියකවා, 
සබ්බං රූපං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’ති එවයමතං
යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති.යාකාචියවෙනා … යාකාචිසඤ්ඤා… 
යය යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානා තපච්චප්පන්නං
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා…යප.… සබ්බං විඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
පස්සති. එවං යඛො, රාහුල, ජානයතො එවං පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච 
සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයාන යහොන්තී’’ති.නවමං. 

10. දුතියරාහුලසුත්තං 

92. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රාහුයලො 
භ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘කථංනුයඛො, භන්යත, ජානයතොකථංපස්සයතො
ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානාප තං මානසං යහොති විධාසමතික්කන්තං සන්තං
සුවිමුත්ත’’න්ති? ‘‘යං කිඤ්චි, රාහුල, රූපං අතීතානා තපච්චප්පන්නං
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා…යප.… යං දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං
‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා අනුපාො විමුත්යතො යහොති. යා කාචි යවෙනා… යා
කාචි සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානා තපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවා
හීනංවාපණීතංවායංදූයරසන්තියක වා, සබ්බංවිඤ්ඤාණං‘යනතංමම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දිස්වාඅනුපාොවිමුත්යතොයහොති.එවංයඛො, රාහුල, ජානයතොඑවංපස්සයතො
ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානාප තංමානසංයහොතිවිධාසමතික්කන්තංසන්තං 
සුවිමුත්ත’’න්ති.ෙසමං. 

යථරවග්ය ොනවයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

ආනන්යෙො තිස්යසොයමයකො, අනුරායධොචවක්කලි; 
අස්සජියඛමයකොඡන්යනො, රාහුලාඅපයරදුයව. 

10. පුප්ඵවග්ය ො 

1. නදීසුත්තං 

93. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, නදීපබ්බයතයයාඔහාරිනී
දූරඞ් මාසීඝයසොතා.තස්සාඋයභොසුතීයරසු [උභයතොතීයර (සී. , උභයතො
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තීයරසු (සයා.කං.   කාසායචපිජාතා අස්සු, යතනංඅජ්යඣොලම්යබයයං; 
කුසායචපිජාතාඅස්සු, යතනං අජ්යඣොලම්යබයයං; පබ්බජා [බබ්බජා (සී.
පී.   යචපි ජාතා අස්සු, යත නං අජ්යඣොලම්යබයයං; බීරණා යචපි ජාතා
අස්සු, යත නං අජ්යඣොලම්යබයයං; රුක්ඛා යචපි ජාතා අස්සු, යත නං
අජ්යඣොලම්යබයයං. තස්සා පුරියසො යසොයතන වුය්හමායනො කායස යචපි
 ණ්යහයය, යත පලුජ්යජයයං. යසො තයතොනිොනං අනයබයසනං
ආපජ්යජයය. කුයස යචපි  ණ්යහයය, පබ්බයජ යචපි  ණ්යහයය, බීරයණ 
යචපි  ණ්යහයය, රුක්යඛ යචපි  ණ්යහයය, යත පලුජ්යජයයං. යසො
තයතොනිොනං අනයබයසනං ආපජ්යජයය. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියෙො
අරියධම්යමඅවිනීයතො, සප්පුරිසානං අෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්සඅයකොවියෙො
සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා
අත්තානං; අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිංවාඅත්තානං. තස්සතංරූපංපලුජ්ජති.
යසො තයතොනිොනං අනයබයසනං ආපජ්ජති. යවෙනං… සඤ්ඤං… 
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා
අත්තානං; අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවා අත්තානං.තස්සතං
විඤ්ඤාණං පලුජ්ජති. යසො තයතොනිොනං අනයබයසනං ආපජ්ජති. තං කිං 
මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චංභන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 
‘‘අනිච්චං භන්යත’’. ‘‘තස්මාතිහ…යප.… එවං පස්සං…යප.… නාපරං
ඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති.පඨමං. 

2. පුප්ඵසුත්තං 

94. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, යලොයකනවිවොමි, යලොයකොව 
මයා විවෙති. න, භික්ඛයව, ධම්මවාදී යකනචි යලොකස්මිං විවෙති. යං, 
භික්ඛයව, නත්ථිසම්මතංයලොයකපණ්ඩිතානං, අහම්පිතං‘නත්ථී’තිවොමි.
යං, භික්ඛයව, අත්ථිසම්මතං යලොයක පණ්ඩිතානං, අහම්පි තං ‘අත්ථී’ති
වොමි’’. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, නත්ථිසම්මතං යලොයක පණ්ඩිතානං, යමහං 
‘නත්ථී’ති වොමි? රූපං, භික්ඛයව, නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං
නත්ථිසම්මතංයලොයකපණ්ඩිතානං; අහම්පිතං‘නත්ථී’තිවොමි. යවෙනා… 
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං 
නත්ථිසම්මතංයලොයකපණ්ඩිතානං; අහම්පිතං‘නත්ථී’තිවොමි.ඉෙංයඛො, 
භික්ඛයව, නත්ථිසම්මතං යලොයක පණ්ඩිතානං; අහම්පි තං ‘නත්ථී’ති
වොමි’’. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, අත්ථිසම්මතං යලොයක පණ්ඩිතානං, යමහං 
‘අත්ථී’ති වොමි? රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං
අත්ථිසම්මතං යලොයක පණ්ඩිතානං; අහම්පි තං ‘අත්ථී’ති වොමි. යවෙනා
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අනිච්චා…යප.… විඤ්ඤාණං අනිච්චං දුක්ඛංවිපරිණාමධම්මංඅත්ථිසම්මතං
යලොයක පණ්ඩිතානං; අහම්පි තං ‘අත්ථී’ති වොමි. ඉෙං යඛො, භික්ඛයව, 
අත්ථිසම්මතංයලොයක පණ්ඩිතානං; අහම්පිතං‘අත්ථී’තිවොමි’’. 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, යලොයක යලොකධම්යමො, තං තථා යතො
අභිසම්බුජ්ඣති අභිසයමති; අභිසම්බුජ්ඣිත්වා අභිසයමත්වා තං ආචික්ඛති
යෙයසතිපඤ්ඤයපති පට්ඨයපතිවිවරතිවිභජතිඋත්තානීකයරොති. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, යලොයක යලොකධම්යමො, තං තථා යතො
අභිසම්බුජ්ඣති අභිසයමති, අභිසම්බුජ්ඣිත්වා අභිසයමත්වා ආචික්ඛති 
යෙයසති පඤ්ඤයපති පට්ඨයපති විවරති විභජති උත්තානීකයරොති? රූපං, 
භික්ඛයව, යලොයක යලොකධම්යමොතංතථා යතොඅභිසම්බුජ්ඣතිඅභිසයමති.
අභිසම්බුජ්ඣිත්වා අභිසයමත්වාආචික්ඛතියෙයසතිපඤ්ඤයපතිපට්ඨයපති
විවරතිවිභජති උත්තානීකයරොති. 

‘‘යයො, භික්ඛයව, තථා යතන එවං ආචික්ඛියමායන යෙසියමායන 
පඤ්ඤපියමායන පට්ඨපියමායන විවරියමායන විභජියමායන 
උත්තානීකරියමායන න ජානාති න පස්සති තමහං, භික්ඛයව, බාලං
පුථුජ්ජනං අන්ධං අචක්ඛුකං අජානන්තං අපස්සන්තං කින්ති කයරොමි!
යවෙනා, භික්ඛයව, යලොයක යලොකධම්යමො…යප.… සඤ්ඤා, භික්ඛයව… 
සඞ්ඛාරා, භික්ඛයව… විඤ්ඤාණං, භික්ඛයව, යලොයක යලොකධම්යමො තං
තථා යතො අභිසම්බුජ්ඣති අභිසයමති. අභිසම්බුජ්ඣිත්වා අභිසයමත්වා 
ආචික්ඛතියෙයසතිපඤ්ඤයපතිපට්ඨයපතිවිවරතිවිභජතිඋත්තානීකයරොති. 

‘‘යයො, භික්ඛයව, තථා යතන එවං ආචික්ඛියමායන යෙසියමායන 
පඤ්ඤපියමායන පට්ඨපියමායන විවරියමායන විභජියමායන
උත්තානීකරියමායන න ජානාති න පස්සති තමහං, භික්ඛයව, බාලං
පුථුජ්ජනංඅන්ධං අචක්ඛුකංඅජානන්තංඅපස්සන්තංකින්තිකයරොමි! 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උප්පලං වා පදුමං වා පුණ් රීකං වා උෙයක 
ජාතං උෙයක සංවඩ් ං උෙකා අච්චග් ම්ම ඨාති [තිට්ඨන්තං (ක.   
අනුපලිත්තංඋෙයකන; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, තථා යතොයලොයකජායතො
යලොයක සංවඩ්ය ොයලොකංඅභිභුයයවිහරතිඅනුපලිත්යතොයලොයකනා’’ති.
දුතියං. 

3. යඵණපිණ්ඩූපමසුත්තං 

95. එකං සමයං භ වා අයුජ්ඣායං [අයයොජ්ඣායං (සී. පී.   විහරති
 ඞ් ායනදියාතීයර.තත්රයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි – 
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‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අයං  ඞ් ා නදී මහන්තං යඵණපිණ් ං 
ආවයහයය.තයමනංචක්ඛුමාපුරියසොපස්යසයයනිජ්ඣායයයයයයොනියසො
උපපරික්යඛයය. තස්ස තං පස්සයතො නිජ්ඣායයතො යයොනියසො
උපපරික්ඛයතො රිත්තකඤ්යඤව ඛායයයය, තුච්ඡකඤ්යඤව ඛායයයය, 
අසාරකඤ්යඤව ඛායයයය. කිඤ්හි සියා, භික්ඛයව, යඵණපිණ්ය  සායරො? 
එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යං කිඤ්චි රූපං 
අතීතානා තපච්චප්පන්නං…යප.… යංදූයරසන්තියකවාතංභික්ඛු පස්සති
නිජ්ඣායති යයොනියසො උපපරික්ඛති. තස්ස තං පස්සයතො නිජ්ඣායයතො
යයොනියසොඋපපරික්ඛයතොරිත්තකඤ්යඤවඛායති, තුච්ඡකඤ්යඤවඛායති, 
අසාරකඤ්යඤවඛායති.කිඤ්හිසියා, භික්ඛයව, රූයපසායරො? 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරෙසමයය ථුල්ලඵුසිතයකයෙයව වස්සන්යත 
උෙයකඋෙකපුබ්බුළං [උෙකබුබ්බුළං(සී.පී.   උප්පජ්ජති යචවනිරුජ්ඣතිච.
තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො පස්යසයය නිජ්ඣායයයය යයොනියසො
උපපරික්යඛයය. තස්ස තං පස්සයතො නිජ්ඣායයතො යයොනියසො 
උපපරික්ඛයතො රිත්තකඤ්යඤව ඛායයයය, තුච්ඡකඤ්යඤව ඛායයයය, 
අසාරකඤ්යඤව ඛායයයය. කිඤ්හි සියා, භික්ඛයව, උෙකපුබ්බුයළ සායරො? 
එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යා කාචි යවෙනා
අතීතානා තපච්චප්පන්නා…යප.… යාදූයරසන්තියකවාතංභික්ඛුපස්සති 
නිජ්ඣායති යයොනියසො උපපරික්ඛති. තස්ස තං පස්සයතො නිජ්ඣායයතො
යයොනියසොඋපපරික්ඛයතො රිත්තකඤ්යඤවඛායති, තුච්ඡකඤ්යඤවඛායති, 
අසාරකඤ්යඤවඛායති.කිඤ්හිසියා, භික්ඛයව, යවෙනායසායරො? 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ගිම්හානංපච්ඡියමමායසඨියත මජ්ඣන්හියක
කායලමරීචිකාඵන්ෙති.තයමනංචක්ඛුමාපුරියසොපස්යසයය නිජ්ඣායයයය
යයොනියසො උපපරික්යඛයය. තස්ස තං පස්සයතො නිජ්ඣායයතො යයොනියසො 
උපපරික්ඛයතො රිත්තකඤ්යඤව ඛායයයය, තුච්ඡකඤ්යඤව
ඛායයයය…යප.… කිඤ්හිසියා, භික්ඛයව, මරීචිකායසායරො? එවයමවයඛො, 
භික්ඛයව, යාකාචිසඤ්ඤා…යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො සාරත්ථියකො සාර යවසී
සාරපරියයසනං චරමායනොතිණ්හංකුඨාරිං [කුධාරිං(සයා.කං.ක.   ආොය 
වනං පවියසයය. යසොතත්ථ පස්යසයයමහන්තංකෙලික්ඛන්ධංඋජුංනවං
අකුක්කුකජාතං [අකුක්කජාතං (ක. සී. පී. , අකුසජාතං (ක. සී. , 
අකුක්කුජකජාතං (ක.  . තයමනං මූයල ඡින්යෙයය; මූයල යඡත්වා අග්ය 
ඡින්යෙයය, අග්ය  යඡත්වා පත්තවට්ටිං විනිබ්භුයජයය. යසො තස්ස
පත්තවට්ටිං විනිබ්භුජන්යතො යඵග්ගුම්පි නාධි ච්යඡයය, කුයතො සාරං!
තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො පස්යසයය නිජ්ඣායයයය යයොනියසො
උපපරික්යඛයය. තස්ස තං පස්සයතො නිජ්ඣායයතො යයොනියසො
උපපරික්ඛයතො රිත්තකඤ්යඤව ඛායයයය, තුච්ඡකඤ්යඤව ඛායයයය, 
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අසාරකඤ්යඤව ඛායයයය.කිඤ්හිසියා, භික්ඛයව, කෙලික්ඛන්යධසායරො? 
එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යය යකචි සඞ්ඛාරා 
අතීතානා තපච්චප්පන්නා…යප.… යය දූයරසන්තියකවාතංභික්ඛු පස්සති
නිජ්ඣායති යයොනියසො උපපරික්ඛති. තස්ස තං පස්සයතො නිජ්ඣායයතො
යයොනියසො උපපරික්ඛයතොරිත්තකඤ්යඤවඛායති, තුච්ඡකඤ්යඤවඛායති, 
අසාරකඤ්යඤවඛායති.කිඤ්හි සියා, භික්ඛයව, සඞ්ඛායරසුසායරො? 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මායාකායරො වා මායාකාරන්යතවාසී වා 
චතුමහාපයථ [චාතුම්මහාපයථ(සී.සයා.කං.පී.   මායං විෙංයසයය.තයමනං
චක්ඛුමා පුරියසො පස්යසයය නිජ්ඣායයයය යයොනියසො උපපරික්යඛයය.
තස්ස තං පස්සයතො නිජ්ඣායයතො යයොනියසො උපපරික්ඛයතො
රිත්තකඤ්යඤව ඛායයයය, තුච්ඡකඤ්යඤව ඛායයයය, අසාරකඤ්යඤව
ඛායයයය.කිඤ්හිසියා, භික්ඛයව, මායායසායරො? එවයමවයඛො, භික්ඛයව, 
යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානා තපච්චප්පන්නං…යප.… යං දූයර
සන්තියකවා, තංභික්ඛුපස්සතිනිජ්ඣායති යයොනියසොඋපපරික්ඛති.තස්ස
තං පස්සයතො නිජ්ඣායයතො යයොනියසො උපපරික්ඛයතො රිත්තකඤ්යඤව 
ඛායති, තුච්ඡකඤ්යඤව ඛායති, අසාරකඤ්යඤව ඛායති. කිඤ්හි සියා, 
භික්ඛයව, විඤ්ඤායණ සායරො? 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති, 
යවෙනායපි… සඤ්ඤායපි… සඞ්ඛායරසුපි … විඤ්ඤාණස්මිම්පිනිබ්බින්ෙති.
නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං
යහොති…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාති’’. 

ඉෙමයවොචභ වා.ඉෙංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතෙයවොචසත්ථා– 

‘‘යඵණපිණ්ඩූපමං රූපං, යවෙනා බුබ්බුළූපමා [බුබ්බුලූපමා (සී. , 
පුබ්බුයළොපමා(ක.  ; 
මරීචිකූපමාසඤ්ඤා, සඞ්ඛාරාකෙලූපමා; 
මායූපමඤ්චවිඤ්ඤාණං, යෙසිතාදිච්චබන්ධුනා. 

‘‘යථායථානිජ්ඣායති, යයොනියසොඋපපරික්ඛති; 
රිත්තකංතුච්ඡකංයහොති, යයොනංපස්සතියයොනියසො. 

‘‘ඉමඤ්ච කායංආරබ්භ, භූරිපඤ්යඤනයෙසිතං; 
පහානංතිණ්ණංධම්මානං, රූපංපස්සථ [පස්යසථ (සී.   ඡඩ්ඩිතං. 

‘‘ආයු උස්මාචවිඤ්ඤාණං, යොකායං ජහන්තිමං; 
අපවිද්යධො [අපවිට්යඨො (සයා. කං.   තො යසති, පරභත්තං
අයචතනං. 
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‘‘එතාදිසායංසන්තායනො, මායායංබාලලාපිනී; 
වධයකොඑසඅක්ඛායතො, සායරොඑත්ථනවිජ්ජති. 

‘‘එවංඛන්යධඅයවක්යඛයය, භික්ඛුආරද්ධවීරියයො; 
දිවාවායදිවාරත්තිං, සම්පජායනොපටිස්සයතො. 

‘‘ජයහයයසබ්බසංයයො ං, කයරයයසරණත්තයනො; 
චයරයයාදිත්තසීයසොව, පත්ථයංඅච්චතංපෙ’’න්ති.තතියං; 

4. ය ොමයපිණ් සුත්තං 

96. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තංනිසින්යනො යඛොයසොභික්ඛුභ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘අත්ථිනු යඛො, භන්යත, කිඤ්චිරූපං යංරූපං නිච්චං ධුවං
සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං සස්සතිසමං තයථව ඨස්සති? අත්ථි නු යඛො, 
භන්යත, කාචි යවෙනා යා යවෙනා නිච්චා ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා
සස්සතිසමං තයථව ඨස්සති? අත්ථි නු යඛො, භන්යත, කාචි සඤ්ඤා යා
සඤ්ඤා…යප.… අත්ථිනුයඛො, භන්යත, යකචිසඞ්ඛාරායයසඞ්ඛාරානිච්චා
ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා සස්සතිසමං තයථව ඨස්සන්ති? අත්ථි නු
යඛො, භන්යත, කිඤ්චි විඤ්ඤාණං, යං විඤ්ඤාණං නිච්චං ධුවං සස්සතං
අවිපරිණාමධම්මං සස්සතිසමං තයථව ඨස්සතී’’ති? ‘‘නත්ථි යඛො, භික්ඛු, 
කිඤ්චිරූපං, යංරූපංනිච්චං ධුවංසස්සතං අවිපරිණාමධම්මං සස්සතිසමං
තයථවඨස්සති.නත්ථියඛො, භික්ඛු, කාචියවෙනා… කාචිසඤ්ඤා… යකචි 
සඞ්ඛාරා… කිඤ්චි විඤ්ඤාණං, යං විඤ්ඤාණං නිච්චං ධුවං සස්සතං
අවිපරිණාමධම්මංසස්සතිසමංතයථවඨස්සතී’’ති. 

අථයඛොභ වා පරිත්තංය ොමයපිණ් ංපාණිනා යහත්වාතංභික්ඛුං 
එතෙයවොච– ‘‘එත්තයකොපියඛො, භික්ඛු, අත්තභාවපටිලායභොනත්ථිනිච්යචො
ධුයවොසස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමොසස්සතිසමංතයථවඨස්සති.එත්තයකො
යචපි, භික්ඛු, අත්තභාවපටිලායභො අභවිස්ස නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො 
අවිපරිණාමධම්යමො, නයිෙං බ්රහ්මචරියවායසො පඤ්ඤායයථ සම්මා
දුක්ඛක්ඛයාය.යස්මාචයඛො, භික්ඛු, එත්තයකොපි අත්තභාවපටිලායභො නත්ථි
නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො, තස්මා බ්රහ්මචරියවායසො
පඤ්ඤායතිසම්මාදුක්ඛක්ඛයාය. 

‘‘භූතපුබ්බාහං, භික්ඛු, රාජාඅයහොසිංඛත්තියයොමුද්ධාවසිත්යතො. තස්ස
මය්හං, භික්ඛු, රඤ්යඤො සයතො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස 
චතුරාසීතින රසහස්සානිඅයහසුංකුසාවතීරාජධානිප්පමුඛානි.තස්සමය්හං, 
භික්ඛු, රඤ්යඤො සයතො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස
චතුරාසීතිපාසාෙසහස්සානි අයහසුං ධම්මපාසාෙප්පමුඛානි. තස්ස මය්හං, 
භික්ඛු, රඤ්යඤො සයතො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස
චතුරාසීතිකූටා ාරසහස්සානි අයහසුං මහාබූහකූටා ාරප්පමුඛානි 
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[මහාවියූහකූටා ාරප්පමුඛානි(දී.නි.2.263)]. තස්ස මය්හං, භික්ඛු, රඤ්යඤො
සයතො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස චතුරාසීතිපල්ලඞ්කසහස්සානි අයහසුං
ෙන්තමයානිසාරමයානියසොවණ්ණමයානිය ොණකත්ථතානි පටිකත්ථතානි
පටලිකත්ථතානි කෙලිමි පවරපච්චත්ථරණානි 
[කාෙලිමි පවරපච්චත්ථරණානි (සී.   සඋත්තරච්ඡොනි 
උභයතොයලොහිතකූපධානානි. තස්ස මය්හං, භික්ඛු, රඤ්යඤො සයතො
ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස චතුරාසීතිනා සහස්සානි අයහසුං
යසොවණ්ණාලඞ්කාරානි යසොවණ්ණද්ධජානි යහමජාලපටිච්ඡන්නානි
උයපොසථනා රාජප්පමුඛානි. තස්ස මය්හං, භික්ඛු, රඤ්යඤො සයතො
ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස චතුරාසීතිඅස්සසහස්සානි අයහසුං
යසොවණ්ණාලඞ්කාරානි යසොවණ්ණද්ධජානි යහමජාලපටිච්ඡන්නානි 
වලාහකඅස්සරාජප්පමුඛානි. තස්ස මය්හං, භික්ඛු, රඤ්යඤො සයතො 
ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස චතුරාසීතිරථසහස්සානි අයහසුං
යසොවණ්ණාලඞ්කාරානි යසොවණ්ණද්ධජානි යහමජාලපටිච්ඡන්නානි
යවජයන්තරථප්පමුඛානි.තස්සමය්හං, භික්ඛු, රඤ්යඤොසයතොඛත්තියස්ස
මුද්ධාවසිත්තස්ස චතුරාසීතිමණිසහස්සානි අයහසුං මණිරතනප්පමුඛානි.
තස්ස මය්හං, භික්ඛු…යප.… චතුරාසීතිඉත්ථිසහස්සානි අයහසුං 
සුභද්ොයෙවිප්පමුඛානි. තස්ස මය්හං, භික්ඛු…යප.… 
චතුරාසීතිඛත්තියසහස්සානි අයහසුං අනුයන්තානි
පරිණායකරතනප්පමුඛානි. තස්ස මය්හං, භික්ඛු…යප.… 
චතුරාසීතියධනුසහස්සානි අයහසුං දුකූලසන්ෙනානි කංසූපධාරණානි. තස්ස 
මය්හං, භික්ඛු…යප.… චතුරාසීතිවත්ථයකොටිසහස්සානි අයහසුං 
යඛොමසුඛුමානි යකොයසයයසුඛුමානි කම්බලසුඛුමානි කප්පාසිකසුඛුමානි.
තස්ස මය්හං, භික්ඛු…යප.… චතුරාසීතිථාලිපාකසහස්සානි අයහසුං; සායං
පාතංභත්තාභිහායරොඅභිහරියිත්ථ. 

‘‘යතසංයඛොපන, භික්ඛු, චතුරාසීතියාන රසහස්සානංඑකඤ්යඤවතං 
න රං යහොති යමහං යතන සමයයන අජ්ඣාවසාමි – කුසාවතී රාජධානී.
යතසං යඛො පන, භික්ඛු, චතුරාසීතියා පාසාෙසහස්සානං එයකොයයව යසො
පාසායෙො යහොතියමහං යතන සමයයනඅජ්ඣාවසාමි – ධම්යමො පාසායෙො.
යතසං යඛො පන, භික්ඛු, චතුරාසීතියා කූටා ාරසහස්සානං එකඤ්යඤවතං
කූටා ාරං යහොති යමහං යතන සමයයන අජ්ඣාවසාමි – මහාබූහං
කූටා ාරං. යතසං යඛො පන, භික්ඛු, චතුරාසීතියා පල්ලඞ්කසහස්සානං
එයකොයයව යසොපල්ලඞ්යකොයහොතියමහංයතනසමයයනපරිභුඤ්ජාමි– 
ෙන්තමයයො වා සාරමයයො වා යසොවණ්ණමයයො වාරූපියමයයො වා. යතසං
යඛො පන, භික්ඛු, චතුරාසීතියා නා සහස්සානං එයකොයයව යසො නාය ො
යහොති යමහං යතන සමයයන අභිරුහාමි – උයපොසයථො නා රාජා. යතසං 
යඛො පන, භික්ඛු, චතුරාසීතියා අස්සසහස්සානං එයකොයයව යසො අස්යසො
යහොති යමහං යතන සමයයන අභිරුහාමි – වලාහයකො අස්සරාජා. යතසං
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යඛොපන, භික්ඛු, චතුරාසීතියාරථසහස්සානං එයකොයයවයසොරයථොයහොති
යමහංයතනසමයයනඅභිරුහාමි– යවජයන්යතොරයථො.යතසංයඛොපන, 
භික්ඛු, චතුරාසීතියාඉත්ථිසහස්සානංඑකායයවසාඉත්ථීයහොතියාමංයතන
සමයයන පච්චපට්ඨාති – ඛත්තියානී වා යවලාමිකා වා. යතසං යඛො පන, 
භික්ඛු, චතුරාසීතියා වත්ථයකොටිසහස්සානං එකඤ්යඤව තං වත්ථයු ං
යහොතියමහංයතනසමයයනපරිෙහාමි– යඛොමසුඛුමංවායකොයසයයසුඛුමං
වා කම්බලසුඛුමං වා කප්පාසිකසුඛුමං වා. යතසං යඛො පන, භික්ඛු, 
චතුරාසීතියාථාලිපාකසහස්සානංඑයකොයයවයසොථාලිපායකොයහොතියයතො
නාළියකොෙනපරමං භුඤ්ජාමි තදුපියඤ්ච සූයපයයං [සූපබයඤ්ජනං (සයා. 
කං.  . ඉති යඛො, භික්ඛු, සබ්යබ යත සඞ්ඛාරා අතීතා නිරුද්ධා විපරිණතා.
එවං අනිච්චායඛො, භික්ඛු, සඞ්ඛාරා.එවංඅද්ධුවායඛො, භික්ඛු, සඞ්ඛාරා.එවං 
අනස්සාසිකා යඛො, භික්ඛු, සඞ්ඛාරා. යාවඤ්චිෙං, භික්ඛු, අලයමව
සබ්බසඞ්ඛායරසුනිබ්බින්දිතුං, අලංවිරජ්ජිතුං, අලංවිමුච්චිතු’’න්ති. චතුත්ථං. 

5. නඛසිඛාසුත්තං 

97. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘අත්ථි නුයඛො, භන්යත, කිඤ්චිරූපං යංරූපංනිච්චං ධුවං
සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං සස්සතිසමං තයථව ඨස්සති? අත්ථි නු යඛො, 
භන්යත, කාචි යවෙනා යා යවෙනා නිච්චා ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා
සස්සතිසමංතයථවඨස්සති? අත්ථිනුයඛො, භන්යත, කාචි සඤ්ඤා…යප.… 
යකචි සඞ්ඛාරා, යය සඞ්ඛාරා නිච්චා ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා 
සස්සතිසමංතයථවඨස්සන්ති? අත්ථිනුයඛො, භන්යත, කිඤ්චිවිඤ්ඤාණං, 
යං විඤ්ඤාණංනිච්චංධුවංසස්සතංඅවිපරිණාමධම්මංසස්සතිසමංතයථව
ඨස්සතී’’ති? ‘‘නත්ථියඛො, භික්ඛු, කිඤ්චිරූපං, යංරූපංනිච්චංධුවංසස්සතං
අවිපරිණාමධම්මං සස්සතිසමං තයථව ඨස්සති. නත්ථි යඛො, භික්ඛු, කාචි
යවෙනා… කාචිසඤ්ඤා… යකචි සඞ්ඛාරා…යප.… කිඤ්චිවිඤ්ඤාණං, යං
විඤ්ඤාණං නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං සස්සතිසමං තයථව
ඨස්සතී’’ති. 

අථ යඛො භ වා පරිත්තං නඛසිඛායං පංසුං ආයරොයපත්වා තං භික්ඛුං 
එතෙයවොච – ‘‘එත්තකම්පි යඛො, භික්ඛු, රූපංනත්ථි නිච්චං ධුවං සස්සතං 
අවිපරිණාමධම්මංසස්සතිසමංතයථවඨස්සති.එත්තකංයචපි, භික්ඛු, රූපං
අභවිස්ස නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං, නයිෙං බ්රහ්මචරියවායසො
පඤ්ඤායයථසම්මා දුක්ඛක්ඛයාය.යස්මාචයඛො, භික්ඛු, එත්තකම්පිරූපං
නත්ථි නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං, තස්මා බ්රහ්මචරියවායසො
පඤ්ඤායතිසම්මා දුක්ඛක්ඛයාය’’. 

‘‘එත්තකාපි යඛො, භික්ඛු, යවෙනා නත්ථි නිච්චා ධුවා සස්සතා
අවිපරිණාමධම්මා සස්සතිසමං තයථව ඨස්සති. එත්තකා යචපි, භික්ඛු, 
යවෙනා අභවිස්ස නිච්චා ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා, න යිෙං
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බ්රහ්මචරියවායසොපඤ්ඤායයථසම්මා දුක්ඛක්ඛයාය.යස්මා චයඛො, භික්ඛු, 
එත්තකාපි යවෙනා නත්ථි නිච්චා ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා, තස්මා
බ්රහ්මචරියවායසොපඤ්ඤායතිසම්මාදුක්ඛක්ඛයාය. 

‘‘එත්තකාපි යඛො, භික්ඛු, සඤ්ඤා නත්ථි…යප.… එත්තකාපි යඛො, 
භික්ඛු, සඞ්ඛාරානත්ථිනිච්චා ධුවාසස්සතා අවිපරිණාමධම්මාසස්සතිසමං
තයථවඨස්සන්ති.එත්තකායචපි, භික්ඛු, සඞ්ඛාරා අභවිස්සංසුනිච්චාධුවා
සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා, න යිෙං බ්රහ්මචරියවායසො පඤ්ඤායයථ සම්මා
දුක්ඛක්ඛයාය.යස්මාචයඛො, භික්ඛු, එත්තකාපි සඞ්ඛාරානත්ථිනිච්චාධුවා
සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා, තස්මා බ්රහ්මචරියවායසො පඤ්ඤායති සම්මා
දුක්ඛක්ඛයාය. 

‘‘එත්තකම්පි යඛො, භික්ඛු, විඤ්ඤාණං නත්ථි නිච්චං ධුවං සස්සතං
අවිපරිණාමධම්මං සස්සතිසමං තයථව ඨස්සති. එත්තකම්පි යඛො, භික්ඛු, 
විඤ්ඤාණං අභවිස්ස නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං, න යිෙං
බ්රහ්මචරියවායසො පඤ්ඤායයථසම්මා දුක්ඛක්ඛයාය.යස්මාචයඛො, භික්ඛු, 
එත්තකම්පි විඤ්ඤාණං නත්ථි නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං, 
තස්මාබ්රහ්මචරියවායසොපඤ්ඤායති සම්මාදුක්ඛක්ඛයාය. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, භික්ඛු, රූපංනිච්චංවා අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චං වා
අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං භන්යත’’…යප.… ‘‘තස්මාතිහ…යප.… එවං 
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. සුද්ධිකසුත්තං 

98. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘අත්ථිනුයඛො, භන්යත, කිඤ්චිරූපං, යංරූපංනිච්චංධුවං 
සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං සස්සතිසමං තයථව ඨස්සති? අත්ථි නු යඛො, 
භන්යත, කාචි යවෙනා…යප.… කාචි සඤ්ඤා… යකචි සඞ්ඛාරා… කිඤ්චි
විඤ්ඤාණං, යං විඤ්ඤාණං නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං
සස්සතිසමංතයථවඨස්සතී’’ති? ‘‘නත්ථියඛො, භික්ඛු, කිඤ්චිරූපංයංරූපං
නිච්චංධුවංසස්සතං අවිපරිණාමධම්මං සස්සතිසමංතයථවඨස්සති.නත්ථි
යඛො, භික්ඛු, කාචි යවෙනා… කාචි සඤ්ඤා… යකචි සඞ්ඛාරා… කිඤ්චි
විඤ්ඤාණං, යං විඤ්ඤාණං නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මං 
සස්සතිසමංතයථවඨස්සතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7.  ද්දුලබද්ධසුත්තං 

99. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො. පුබ්බා
යකොටින පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං
සන්ධාවතං සංසරතං. යහොති යසො, භික්ඛයව, සමයයො යං මහාසමුද්යෙො
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උස්සුස්සතිවිසුස්සතින භවති; නත්යවවාහං, භික්ඛයව, අවිජ්ජානීවරණානං
සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානංසන්ධාවතංසංසරතංදුක්ඛස්සඅන්තකිරියං
වොමි. යහොති යසො, භික්ඛයව, සමයයො යං සියනරු පබ්බතරාජා  ය්හති
විනස්සතිනභවති; නත්යවවාහං, භික්ඛයව, අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං
තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං සංසරතං දුක්ඛස්ස අන්තකිරියං වොමි.
යහොතියසො, භික්ඛයව, සමයයොයංමහාපථවී ය්හතිවිනස්සතිනභවති; න
ත්යවවාහං, භික්ඛයව, අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං
සන්ධාවතංසංසරතංදුක්ඛස්ස අන්තකිරියංවොමි’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සා ද්දුලබද්යධො [ ද්දූලබන්යධො (සයා.කං.   
ෙළ්යහ ඛීයල වා ථම්යභ වා උපනිබද්යධො තයමව ඛීලං වා ථම්භං වා
අනුපරිධාවතිඅනුපරිවත්තති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අස්සුතවාපුථුජ්ජයනො
අරියානං අෙස්සාවී…යප.… සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො 
සමනුපස්සති…යප.… යවෙනං අත්තයතො සමනුපස්සති… සඤ්ඤං
අත්තයතොසමනුපස්සති… සඞ්ඛායර අත්තයතොසමනුපස්සති… විඤ්ඤාණං
අත්තයතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං; අත්තනි වා
විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං. යසො රූපඤ්යඤව අනුපරිධාවති 
අනුපරිවත්තති, යවෙනඤ්යඤව…යප.… සඤ්ඤඤ්යඤව… 
සඞ්ඛායරයයව… විඤ්ඤාණඤ්යඤව අනුපරිධාවති අනුපරිවත්තති. යසො
රූපං අනුපරිධාවං අනුපරිවත්තං, යවෙනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… 
විඤ්ඤාණංඅනුපරිධාවංඅනුපරිවත්තං, නපරිමුච්චතිරූපම්හා, න පරිමුච්චති
යවෙනාය, නපරිමුච්චතිසඤ්ඤාය, නපරිමුච්චතිසඞ්ඛායරහි, න පරිමුච්චති
විඤ්ඤාණම්හා, න පරිමුච්චති ජාතියා ජරාමරයණන යසොයකහි පරියෙයවහි
දුක්යඛහියෙොමනස්යසහිඋපායායසහි.‘නපරිමුච්චති දුක්ඛස්මා’තිවොමි’’. 

‘‘සුතවා ච යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අරියානං ෙස්සාවී…යප.… 
සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතො, න රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති…යප.… න 
යවෙනං… න සඤ්ඤං… න සඞ්ඛායර… න විඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති, නවිඤ්ඤාණවන්තං වාඅත්තානං; නඅත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, 
නවිඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං.යසොරූපං නානුපරිධාවතිනානුපරිවත්තති, 
යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං නානුපරිධාවති 
නානුපරිවත්තති. යසො රූපං අනනුපරිධාවං අනනුපරිවත්තං, යවෙනං… 
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අනනුපරිධාවං අනනුපරිවත්තං; 
පරිමුච්චතිරූපම්හා, පරිමුච්චති යවෙනාය, පරිමුච්චති සඤ්ඤාය, පරිමුච්චති
සඞ්ඛායරහි, පරිමුච්චති විඤ්ඤාණම්හා, පරිමුච්චති ජාතියා ජරාමරයණන
යසොයකහි පරියෙයවහි දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහි උපායායසහි. ‘පරිමුච්චති
දුක්ඛස්මා’තිවොමී’’ති.සත්තමං. 
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8. දුතිය ද්දුලබද්ධසුත්තං 

100. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො. පුබ්බා
යකොටින පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං
සන්ධාවතංසංසරතං.යසයයථාපි, භික්ඛයව, සා ද්දුලබද්යධොෙළ්යහඛීයල
වාථම්යභවාඋපනිබද්යධො. යසො ච්ඡතියචපි තයමවඛීලං වා ථම්භං වා
උප ච්ඡති; තිට්ඨති යචපි තයමව ඛීලං වා ථම්භං වා උපතිට්ඨති; නිසීෙති
යචපිතයමවඛීලංවාථම්භංවාඋපනිසීෙති; නිපජ්ජතියචපිතයමව ඛීලංවා
ථම්භංවාඋපනිපජ්ජති.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අස්සුතවාපුථුජ්ජයනොරූපං 
‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සති. යවෙනං… 
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම 
අත්තා’ති සමනුපස්සති. යසො  ච්ඡති යචපි ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ
උප ච්ඡති; තිට්ඨති යචපි ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ උපතිට්ඨති; නිසීෙති
යචපි ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ උපනිසීෙති; නිපජ්ජති යචපි ඉයම
පඤ්චපාොනක්ඛන්යධඋපනිපජ්ජති.තස්මාතිහ, භික්ඛයව, අභික්ඛණංසකං
චිත්තං පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘දීඝරත්තමිෙං චිත්තං සංකිලිට්ඨං රාය න
යෙොයසනයමොයහනා’ති.චිත්තසංකියලසා, භික්ඛයව, සත්තාසංකිලිස්සන්ති; 
චිත්තයවොොනාසත්තාවිසුජ්ඣන්ති. 

‘‘දිට්ඨං යවො, භික්ඛයව, චරණං නාම චිත්ත’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 
‘‘තම්පියඛො, භික්ඛයව, චරණංනාමචිත්තංචිත්යතයනවචිත්තිතං.යතනපි 
යඛො, භික්ඛයව, චරයණන චිත්යතන චිත්තඤ්යඤව චිත්තතරං. තස්මාතිහ, 
භික්ඛයව, අභික්ඛණං සකං චිත්තං පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘දීඝරත්තමිෙං
චිත්තං සංකිලිට්ඨං රාය න යෙොයසන යමොයහනා’ති. චිත්තසංකියලසා, 
භික්ඛයව, සත්තාසංකිලිස්සන්ති; චිත්තයවොොනාසත්තාවිසුජ්ඣන්ති. 

‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකනිකායම්පි සමනුපස්සාමි එවං චිත්තං.
යථයිෙං, භික්ඛයව, තිරච්ඡාන තා පාණා, යතපි යඛො, භික්ඛයව, 
තිරච්ඡාන තා පාණා චිත්යතයනව චිත්තිතා, යතහිපි යඛො, භික්ඛයව, 
තිරච්ඡාන යතහි පායණහි චිත්තඤ්යඤව චිත්තතරං. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, 
අභික්ඛණං සකං චිත්තං පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘දීඝරත්තමිෙං චිත්තං
සංකිලිට්ඨං රාය න යෙොයසන යමොයහනා’ති. චිත්තසංකියලසා, භික්ඛයව, 
සත්තාසංකිලිස්සන්ති; චිත්තයවොොනාසත්තා විසුජ්ඣන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රජයකො වා චිත්තකාරයකො වා රජනාය වා
ලාඛාය වා හලිද්දියා වා නීලියා වා මඤ්ජිට්ඨාය [මඤ්යජට්ඨාය (සී. සයා.
කං. , මඤ්යජට්ඨියා (පී.   වා සුපරිමට්යඨ ඵලයක වා භිත්තියා වා
දුස්සපට්යට වා ඉත්ථිරූපං වා පුරිසරූපං වා අභිනිම්මියනයය
සබ්බඞ් පච්චඞ්ගිං; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො
රූපඤ්යඤව අභිනිබ්බත්යතන්යතො අභිනිබ්බත්යතති, 
යවෙනඤ්යඤව…යප.… සඤ්ඤඤ්යඤව… සඞ්ඛායර යයව… 
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විඤ්ඤාණඤ්යඤව අභිනිබ්බත්යතන්යතො අභිනිබ්බත්යතති. තං කිං
මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං…යප.… ‘‘තස්මාතිහ, 
භික්ඛයව, එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති.
අට්ඨමං. 

9. වාසිජටසුත්තං 

101. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘ජානයතො අහං, භික්ඛයව, පස්සයතොආසවානං
ඛයංවොමි, යනොඅජානයතොයනොඅපස්සයතො.කිඤ්ච, භික්ඛයව, ජානයතො
කිං පස්සයතොආසවානං ඛයයො යහොති? ‘ඉතිරූපං, ඉතිරූපස්ස සමුෙයයො, 
ඉතිරූපස්ස අත්ථඞ් යමො; ඉතියවෙනා… ඉතිසඤ්ඤා… ඉතිසඞ්ඛාරා… 
ඉති විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයයො, ඉති විඤ්ඤාණස්ස 
අත්ථඞ් යමො’ති– එවං යඛො, භික්ඛයව, ජානයතොඑවංපස්සයතොආසවානං
ඛයයොයහොති’’. 

‘‘භාවනානුයයො ං අනනුයුත්තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො විහරයතො 
කිඤ්චාපි එවං ඉච්ඡා උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත යම අනුපාොයආසයවහි
චිත්තං විමුච්යචයයා’ති, අථ ඛ්වස්ස යනව අනුපාොය ආසයවහි චිත්තං 
විමුච්චති. තං කිස්ස යහතු? ‘අභාවිතත්තා’ තිස්ස වචනීයං. කිස්ස 
අභාවිතත්තා? අභාවිතත්තා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං, අභාවිතත්තා
චතුන්නං සම්මප්පධානානං, අභාවිතත්තා චතුන්නං ඉද්ධිපාොනං, 
අභාවිතත්තා පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං, අභාවිතත්තා පඤ්චන්නං බලානං, 
අභාවිතත්තා සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං, අභාවිතත්තා අරියස්ස
අට්ඨඞ්ගිකස්සමග් ස්ස. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කුක්කුටියාඅණ් ානිඅට්ඨවාෙසවා ද්වාෙසවා.
තානස්සු කුක්කුටියා න සම්මා අධිසයිතානි, න සම්මා පරියසදිතානි, න 
සම්මාපරිභාවිතානි.කිඤ්චාපිතස්සාකුක්කුටියාඑවංඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය– 
‘අයහො, වත යම කුක්කුටයපොතකා පාෙනඛසිඛාය වා මුඛතුණ් යකන වා 
අණ් යකොසං පොයලත්වා යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්යජයය’න්ති, අථ යඛො
අභබ්බාව යත කුක්කුටයපොතකා පාෙනඛසිඛාය වා මුඛතුණ් යකන වා
අණ් යකොසං පොයලත්වා යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්ජිතුං. තං කිස්ස යහතු? 
තථා හි පන, භික්ඛයව, කුක්කුටියා අණ් ානි අට්ඨ වා ෙස වා ද්වාෙස වා; 
තානිකුක්කුටියානසම්මා අධිසයිතානි, නසම්මා පරියසදිතානි, නසම්මා
පරිභාවිතානි. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භාවනානුයයො ං අනනුයුත්තස්ස
භික්ඛුයනොවිහරයතොකිඤ්චාපිඑවංඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය– ‘අයහො, වත යම
අනුපාොය ආසයවහි චිත්තං විමුච්යචයයා’ති, අථ ඛ්වස්ස යනව අනුපාොය
ආසයවහි චිත්තං විමුච්චති. තංකිස්ස යහතු? ‘අභාවිතත්තා’තිස්ස වචනීයං.
කිස්ස අභාවිතත්තා? අභාවිතත්තා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං…යප.… 
අට්ඨඞ්ගිකස්සමග් ස්ස. 
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‘‘භාවනානුයයො ං අනුයුත්තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො විහරයතො 
කිඤ්චාපිනඑවංඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය– ‘අයහොවතයමඅනුපාොය ආසයවහි
චිත්තංවිමුච්යචයයා’ති, අථඛ්වස්සඅනුපාොයආසයවහිචිත්තං විමුච්චති.තං
කිස්ස යහතු? ‘භාවිතත්තා’තිස්ස වචනීයං. කිස්ස භාවිතත්තා? භාවිතත්තා
චතුන්නං සතිපට්ඨානානං, භාවිතත්තා චතුන්නං සම්මප්පධානානං, 
භාවිතත්තා චතුන්නං ඉද්ධිපාොනං, භාවිතත්තා පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං, 
භාවිතත්තා පඤ්චන්නං බලානං, භාවිතත්තා සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං, 
භාවිතත්තා අරියස්සඅට්ඨඞ්ගිකස්සමග් ස්ස. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කුක්කුටියාඅණ් ානිඅට්ඨවාෙසවා ද්වාෙසවා.
තානස්සු කුක්කුටියා සම්මා අධිසයිතානි, සම්මා පරියසදිතානි, සම්මා 
පරිභාවිතානි. කිඤ්චාපි තස්සා කුක්කුටියා න එවං ඉච්ඡා උප්පජ්යජයය – 
‘අයහො වත යම කුක්කුටයපොතකා පාෙනඛසිඛාය වා මුඛතුණ් යකන වා 
අණ් යකොසං පොයලත්වා යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්යජයය’න්ති, අථ යඛො
භබ්බාව යත කුක්කුටයපොතකා පාෙනඛසිඛාය වා මුඛතුණ් යකන වා
අණ් යකොසං පොයලත්වා යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්ජිතුං. තං කිස්ස යහතු? 
තථා හි පන, භික්ඛයව, කුක්කුටියා අණ් ානි අට්ඨ වා ෙස වා ද්වාෙස වා; 
තානස්සු කුක්කුටියා සම්මා අධිසයිතානි, සම්මා පරියසදිතානි, සම්මා
පරිභාවිතානි. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භාවනානුයයො ං අනුයුත්තස්ස 
භික්ඛුයනොවිහරයතොකිඤ්චාපිනඑවංඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය– ‘අයහොවතයම
අනුපාොය ආසයවහිචිත්තංවිමුච්යචයයා’ති, අථඛ්වස්සඅනුපාොයආසයවහි
චිත්තං විමුච්චති. තං කිස්ස යහතු? ‘භාවිතත්තා’තිස්ස වචනීයං. කිස්ස 
භාවිතත්තා? භාවිතත්තා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං…යප.… භාවිතත්තා 
අරියස්සඅට්ඨඞ්ගිකස්සමග් ස්ස. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පල ණ් ස්ස වා පල ණ් න්යතවාසිස්ස වා 
වාසිජයට දිස්සන්යතව අඞ්ගුලිපොනි දිස්සති අඞ්ගුට්ඨපෙං. යනො ච ඛ්වස්ස
එවං ඤාණංයහොති– ‘එත්තකංවතයමඅජ්ජවාසිජටස්සඛීණං, එත්තකං
හියයයො, එත්තකං පයර’ති.අථඛ්වස්සඛීයණඛීණන්ත්යවවඤාණංයහොති.
එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භාවනානුයයො ං අනුයුත්තස්ස භික්ඛුයනොවිහරයතො
කිඤ්චාපි නඑවංඤාණංයහොති– ‘එත්තකංවතයමඅජ්ජආසවානංඛීණං, 
එත්තකං හියයයො, එත්තකං පයර’ති, අථ ඛ්වස්ස ඛීයණ ඛීණන්ත්යවව
ඤාණං යහොති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, සාමුද්දිකාය නාවාය
යවත්තබන්ධනබද්ධායවස්සමාසානිඋෙයකපරියාොය යහමන්තියකනථලං
උක්ඛිත්තාය වාතාතපපයරතානි යවත්තබන්ධනානි. තානි පාවුසයකන
යමයඝන අභිප්පවුට්ඨානි අප්පකසියරයනව පටිප්පස්සම්භන්ති පූතිකානි 
භවන්ති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භාවනානුයයො ංඅනුයුත්තස්සභික්ඛුයනො
විහරයතො අප්පකසියරයනව සංයයොජනානි පටිප්පස්සම්භන්ති පූතිකානි
භවන්තී’’ති.නවමං. 
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10. අනිච්චසඤ්ඤාසුත්තං 

102. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘අනිච්චසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා
සබ්බංකාමරා ං පරියාදියති, සබ්බංරූපරා ං පරියාදියති, සබ්බං භවරා ං 
පරියාදියති, සබ්බංඅවිජ්ජංපරියාදියති, සබ්බංඅස්මිමානංසමූහනති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරෙසමයය කස්සයකො මහානඞ් යලන
කසන්යතො සබ්බානි මූලසන්තානකානි සම්පොයලන්යතො කසති; එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, අනිච්චසඤ්ඤා භාවිතා බහුලීකතා සබ්බං කාමරා ං
පරියාදියති, සබ්බංරූපරා ංපරියාදියති, සබ්බං භවරා ංපරියාදියති, සබ්බං
අවිජ්ජංපරියාදියති, සබ්බංඅස්මිමානංසමූහනති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පබ්බජලායයකො පබ්බජං ලායිත්වා අග්ය  
 යහත්වා ඔධුනාති නිද්ධුනාති නිච්යඡොයටති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
අනිච්චසඤ්ඤා භාවිතා බහුලීකතා සබ්බං කාමරා ං පරියාදියති…යප.… 
සබ්බංඅස්මිමානංසමූහනති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අම්බපිණ්ඩියා වණ්ටච්ඡින්නාය යානි තත්ථ
අම්බානි වණ්ටපටිබන්ධානි සබ්බානි තානි තෙන්වයානි භවන්ති; එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, අනිච්චසඤ්ඤා භාවිතා…යප.… සබ්බං අස්මිමානං
සමූහනති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කූටා ාරස්සයාකාචිය ොපානසියයොසබ්බා තා
කූටඞ් මා කූටනින්නා කූටසයමොසරණා, කූටං තාසං අග් මක්ඛායති; 
එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අනිච්චසඤ්ඤා භාවිතා…යප.… සබ්බංඅස්මිමානං
සමූහනති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි මූල න්ධා කාළානුසාරි න්යධො 
යතසං අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අනිච්චසඤ්ඤා…යප.… 
සබ්බංඅස්මිමානං සමූහනති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයයකචිසාර න්ධා, යලොහිතචන්ෙනංයතසං 
අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අනිච්චසඤ්ඤා…යප.… සබ්බං
අස්මිමානං සමූහනති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි පුප්ඵ න්ධා, වස්සිකං යතසං 
අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අනිච්චසඤ්ඤා…යප.… සබ්බං
අස්මිමානං සමූහනති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි කුට්ටරාජායනො [කුඩ් රාජායනො
(සී.  , සබ්යබයතරඤ්යඤොචක්කවත්තිස්ස අනුයන්තාභවන්ති, රාජායතසං
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චක්කවත්ති අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
අනිච්චසඤ්ඤා…යප.… සබ්බංඅස්මිමානංසමූහනති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යා කාචි තාරකරූපානං පභා, සබ්බා තා 
චන්දිමප්පභාය කලං නාග්ඝන්ති යසොළසිං, චන්ෙප්පභා තාසං
අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අනිච්චසඤ්ඤා…යප.… සබ්බං
අස්මිමානංසමූහනති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරෙසමයය විද්යධ වි තවලාහයක යෙයව 
ආදිච්යචොනතංඅබ්භුස්සක්කමායනො, සබ්බංආකාස තංතම තංඅභිවිහච්ච
භාසයතචතපයතච වියරොචයතච; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අනිච්චසඤ්ඤා
භාවිතාබහුලීකතාසබ්බංකාමරා ං පරියාදියති, සබ්බංරූපරා ංපරියාදියති, 
සබ්බං භවරා ං පරියාදියති, සබ්බං අවිජ්ජං පරියාදියති, සබ්බං අස්මිමානං
සමූහනති. 

‘‘කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, අනිච්චසඤ්ඤා කථං බහුලීකතා සබ්බං
කාමරා ංපරියාදියති…යප.… සබ්බං අස්මිමානංසමූහනති? ‘ඉතිරූපං, ඉති
රූපස්ස සමුෙයයො, ඉති රූපස්සඅත්ථඞ් යමො; ඉතියවෙනා… ඉතිසඤ්ඤා… 
ඉති සඞ්ඛාරා… ඉති විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයයො, ඉති
විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ් යමො’ති – එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, 
අනිච්චසඤ්ඤා එවං බහුලීකතා සබ්බං කාමරා ං පරියාදියති, සබ්බං 
රූපරා ංපරියාදියති, සබ්බංභවරා ංපරියාදියති, සබ්බංඅවිජ්ජංපරියාදියති, 
සබ්බං අස්මිමානංසමූහනතී’’ති.ෙසමං. 

පුප්ඵවග්ය ොෙසයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

නදීපුප්ඵඤ්චයඵණඤ්ච, ය ොමයඤ්චනඛාසිඛං; 
සුද්ධිකංද්යවච ද්දුලා, වාසීජටංඅනිච්චතාති. 

මජ්ඣිමපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

තස්සමජ්ඣිමපණ්ණාසකස්සවග්ගුද්ොනං– 

උපයයොඅරහන්යතොච, ඛජ්ජනීයථරසව්හයං; 
පුප්ඵවග්ය නපණ්ණාස, දුතියයොයතනවුච්චතීති. 
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11. අන්තවග්ය ො 

1. අන්තසුත්තං 

103. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අන්තා. කතයම
චත්තායරො? සක්කායන්යතො, සක්කායසමුෙයන්යතො, 
සක්කායනියරොධන්යතො, සක්කායනියරොධ ාමිනිප්පටිපෙන්යතො.කතයමොච, 
භික්ඛයව, සක්කායන්යතො? පඤ්චපාොනක්ඛන්ධාතිස්ස වචනීයං. කතයම
පඤ්ච? යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, 
සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, 
විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සක්කායන්යතො’’. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සක්කායසමුෙයන්යතො? යායං තණ්හා
යපොයනොභවිකා නන්දිරා සහ තා තත්රතත්රාභිනන්දිනී, යසයයථිෙං – 
කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සක්කායසමුෙයන්යතො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සක්කායනියරොධන්යතො? යයො තස්සායයව
තණ්හාය අයසසවිරා නියරොයධොචාය ොපටිනිස්සග්ය ොමුත්තිඅනාලයයො– 
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සක්කායනියරොධන්යතො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, සක්කායනියරොධ ාමිනිප්පටිපෙන්යතො? අයයමව 
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො.යසයයථිෙං– සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, 
සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, 
සම්මාසමාධි. අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සක්කායනියරොධ ාමිනිප්පටිපෙන්යතො. 
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොඅන්තා’’ති.පඨමං. 

2. දුක්ඛසුත්තං 

104. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘දුක්ඛඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යෙයසස්සාමි 
දුක්ඛසමුෙයඤ්ච දුක්ඛනියරොධඤ්ච දුක්ඛනියරොධ ාමිනිඤ්ච පටිපෙං. තං
සුණාථ.කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛං? පඤ්චපාොනක්ඛන්ධාතිස්සවචනීයං.
කතයම පඤ්ච? යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… 
විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. ඉෙං වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛං. කතයමො ච, 
භික්ඛයව, දුක්ඛසමුෙයයො? යායං තණ්හා යපොයනොභවිකා…යප.… 
කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
දුක්ඛසමුෙයයො. කතයමො ච, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොයධො? යයො තස්සායයව
තණ්හායඅයසසවිරා නියරොයධොචාය ොපටිනිස්සග්ය ොමුත්ති අනාලයයො– 
අයං වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොයධො. කතමා ච, භික්ඛයව, 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපො? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො.
යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපො’’ති.දුතියං. 
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3. සක්කායසුත්තං 

105. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘සක්කායඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යෙයසස්සාමි
සක්කායසමුෙයඤ්ච සක්කායනියරොධඤ්ච සක්කායනියරොධ ාමිනිඤ්ච
පටිපෙං. තං සුණාථ. කතයමො ච, භික්ඛයව, සක්කායයො? 
පඤ්චපාොනක්ඛන්ධාතිස්ස වචනීයං. කතයම පඤ්ච? යසයයථිෙං – 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, 
සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, සක්කායයො. කතයමො ච, භික්ඛයව, සක්කායසමුෙයයො? යායං
තණ්හා යපොයනොභවිකා…යප.… කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා – 
අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සක්කායසමුෙයයො. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
සක්කායනියරොයධො? යයො තස්සායයව තණ්හාය…යප.… අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, සක්කායනියරොයධො.කතමාච, භික්ඛයව, සක්කායනියරොධ ාමිනී
පටිපො? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො. යසයයථිෙං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සක්කායනියරොධ ාමිනීපටිපො’’ති.තතියං. 

4. පරිඤ්යඤයයසුත්තං 

106. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘පරිඤ්යඤයයය ච, භික්ඛයව, ධම්යම 
යෙයසස්සාමිපරිඤ්ඤඤ්ච පරිඤ්ඤාතාවිඤ්ච පුග් ලං.තංසුණාථ.කතයම
ච, භික්ඛයව, පරිඤ්යඤයයා ධම්මා? රූපං, භික්ඛයව, පරිඤ්යඤයයයො
ධම්යමො. යවෙනා…යප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං
පරිඤ්යඤයයයොධම්යමො. ඉයමවුච්චන්ති, භික්ඛයව, පරිඤ්යඤයයා ධම්මා.
කතමා ච, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤා? රා ක්ඛයයො, යෙොසක්ඛයයො, යමොහක්ඛයයො
– අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤා. කතයමො ච, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤාතාවී
පුග් යලො? අරහාතිස්ස වචනීයං. ය්වායං ආයස්මා එවංනායමො
එවංය ොත්යතො – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤාතාවී පුග් යලො’’ති. 
චතුත්ථං. 

5. සමණසුත්තං 

107. සාවත්ථිනිොනං.‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, උපාොනක්ඛන්ධා. කතයම
පඤ්ච? යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… 
විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා
වා ඉයමසං පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්චයථාභූතංනප්පජානන්ති…යප.… පජානන්ති, සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියසමණසුත්තං 

108. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, උපාොනක්ඛන්ධා.කතයම
පඤ්ච? යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, 
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සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, 
විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා
වා ඉයමසං පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච 
අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං නප්පජානන්ති…යප.… 
පජානන්ති, සයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. යසොතාපන්නසුත්තං 

109. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, උපාොනක්ඛන්ධා.කතයම
පඤ්ච? යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… 
විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො ඉයමසං
පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්ච 
ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.සත්තමං. 

8. අරහන්තසුත්තං 

110. සාවත්ථිනිොනං.‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, උපාොනක්ඛන්ධා. කතයම
පඤ්ච? යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… 
විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉයමසං
පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්ච
ආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතංවිදිත්වා අනුපාොවිමුත්යතොයහොති.අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො
ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසෙත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො 
සම්මෙඤ්ඤාවිමුත්යතො’’ති.අට්ඨමං. 

9. ඡන්ෙප්පහානසුත්තං 

111. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූයප, භික්ඛයව, යයොඡන්යෙොයයොරාය ොයා
නන්දීයාතණ්හා, තංපජහථ.එවංතංරූපංපහීනංභවිස්සති උච්ඡින්නමූලං 
තාලාවත්ථුකතං අනභාවංකතං ආයතිං අනුප්පාෙධම්මං. යවෙනාය…යප.… 
සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණයයොඡන්යෙොයයොරාය ොයා නන්දී
යාතණ්හා, තංපජහථ.එවංතංවිඤ්ඤාණංපහීනංභවිස්සතිඋච්ඡින්නමූලං 
තාලාවත්ථුකතංඅනභාවංකතංආයතිංඅනුප්පාෙධම්ම’’න්ති.නවමං. 

10. දුතියඡන්ෙප්පහානසුත්තං 

112. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූයප, භික්ඛයව, යයොඡන්යෙොයයොරාය ොයා 
නන්දී යා තණ්හා යය උපයුපාොනා යචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, 
යත පජහථ. එවං තං රූපං පහීනං භවිස්සති උච්ඡින්නමූලං…යප.… 
යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු යයො ඡන්යෙො…යප.… එවං යත
සඞ්ඛාරා පහීනා භවිස්සන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා
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ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා.විඤ්ඤායණයයොඡන්යෙොයයොරාය ොයානන්දීයා 
තණ්හායයඋපයුපාොනායචතයසොඅධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, යතපජහථ.
එවං තං විඤ්ඤාණං පහීනං භවිස්සති උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං
අනභාවංකතංආයතිං අනුප්පාෙධම්ම’’න්ති.ෙසමං. 

අන්තවග්ය ොඑකාෙසයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

අන්යතොදුක්ඛඤ්චසක්කායයො, පරිඤ්යඤයයාසමණාදුයව; 
යසොතාපන්යනොඅරහාච, දුයවචඡන්ෙප්පහානාති. 

12. ධම්මකථිකවග්ය ො 

1. අවිජ්ජාසුත්තං 

113. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘‘අවිජ්ජා අවිජ්ජා’ති, භන්යත, වුච්චති. කතමා නු යඛො, 
භන්යත, අවිජ්ජා, කිත්තාවතා ච අවිජ්ජා යතො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, 
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො රූපං නප්පජානාති, රූපසමුෙයං නප්පජානාති, 
රූපනියරොධං නප්පජානාති, රූපනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං නප්පජානාති; 
යවෙනං නප්පජානාති… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර නප්පජානාති…යප.… 
විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං නප්පජානාති. අයං වුච්චති, භික්ඛු, 
අවිජ්ජා.එත්තාවතාචඅවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති. පඨමං. 

2. විජ්ජාසුත්තං 

114. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච– ‘‘‘විජ්ජාවිජ්ජා’ති, භන්යත, වුච්චති.කතමානුයඛො, භන්යත, 
විජ්ජා, කිත්තාවතා ච විජ්ජා යතො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, සුතවා
අරියසාවයකොරූපං පජානාති, රූපසමුෙයංපජානාති, රූපනියරොධංපජානාති, 
රූපනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං පජානාති. යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර
පජානාති…යප.… විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිංපටිපෙංපජානාති.අයං වුච්චති, 
භික්ඛු, විජ්ජා.එත්තාවතාචවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති.දුතියං. 

3. ධම්මකථිකසුත්තං 

115. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තංනිසින්යනො යඛොයසොභික්ඛුභ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘‘ධම්මකථියකො ධම්මකථියකො’ති, භන්යත, වුච්චති. 
කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, ධම්මකථියකො යහොතී’’ති? ‘‘රූපස්ස යච, 
භික්ඛු, නිබ්බිොය විරා ාය නියරොධාය ධම්මං යෙයසති ‘ධම්මකථියකො
භික්ඛූ’තිඅලං වචනාය.රූපස්සයච, භික්ඛු, නිබ්බිොයවිරා ාය නියරොධාය
පටිපන්යනො යහොති, ‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය.



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො ඛන්ධසංයුත්තං 
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පටුන 

රූපස්ස යච, භික්ඛු, නිබ්බිො විරා ා නියරොධා අනුපාොවිමුත්යතො යහොති, 
‘දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය. යවෙනාය යච, 
භික්ඛු…යප.… සඤ්ඤාය යච, භික්ඛු… සඞ්ඛාරානං යච, භික්ඛු… 
විඤ්ඤාණස්ස යච, භික්ඛු, නිබ්බිොය විරා ාය නියරොධාය ධම්මං යෙයසති, 
‘ධම්මකථියකොභික්ඛූ’තිඅලංවචනාය. විඤ්ඤාණස්සයච, භික්ඛු, නිබ්බිොය
විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති, ‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො
භික්ඛූ’තිඅලංවචනාය.විඤ්ඤාණස්සයච, භික්ඛු, නිබ්බිොවිරා ා නියරොධා
අනුපාොවිමුත්යතො යහොති, ‘දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතො භික්ඛූ’ති අලං
වචනායා’’ති.තතියං. 

4. දුතියධම්මකථිකසුත්තං 

116. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘‘ධම්මකථියකො ධම්මකථියකො’ති, භන්යත, වුච්චති.
කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, ධම්මකථියකො යහොති, කිත්තාවතා
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනොයහොති, කිත්තාවතාදිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතො
යහොතී’’ති? ‘‘රූපස්ස යච, භික්ඛු, නිබ්බිොය විරා ාය නියරොධාය ධම්මං
යෙයසති, ‘ධම්මකථියකො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය. රූපස්ස යච, භික්ඛු, 
නිබ්බිොය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති, 
‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය. රූපස්ස යච, භික්ඛු, 
නිබ්බිො විරා ා නියරොධා අනුපාොවිමුත්යතො යහොති, 
‘දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය. යවෙනාය යච, 
භික්ඛු…යප.… සඤ්ඤාය යච, භික්ඛු… සඞ්ඛාරානං යච, භික්ඛු… 
විඤ්ඤාණස්ස යච, භික්ඛු, නිබ්බිොය විරා ාය නියරොධාය ධම්මං යෙයසති, 
‘ධම්මකථියකොභික්ඛූ’තිඅලංවචනාය. විඤ්ඤාණස්සයච, භික්ඛු, නිබ්බිොය
විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති, ‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො
භික්ඛූ’තිඅලංවචනාය.විඤ්ඤාණස්සයච, භික්ඛු, නිබ්බිොවිරා ා නියරොධා
අනුපාොවිමුත්යතො යහොති, ‘දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතො භික්ඛූ’ති අලං
වචනායා’’ති.චතුත්ථං. 

5. බන්ධනසුත්තං 

117. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘ඉධ භික්ඛයව අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං
අෙස්සාවී…යප.… සප්පුරිසධම්යමඅවිනීයතොරූපංඅත්තයතො සමනුපස්සති, 
රූපවන්තං වා අත්තානං; අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං. අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො රූපබන්ධනබද්යධො
සන්තරබාහිරබන්ධනබද්යධො අතීරෙස්සී අපාරෙස්සී, බද්යධො ජීයති [බද්යධො
ජායති(සී.පී.  බද්යධොජායතිබද්යධොජීයති(සී.අට්ඨ.සයා.අට්ඨ.   බද්යධො
මීයති බද්යධො අස්මා යලොකා පරං යලොකං  ච්ඡති. යවෙනං අත්තයතො
සමනුපස්සති…යප.… යවෙනාය වා අත්තානං. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො යවෙනාබන්ධනබද්යධො සන්තරබාහිරබන්ධනබද්යධො 
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අතීරෙස්සී අපාරෙස්සී, බද්යධො ජීයති බද්යධො මීයති බද්යධො අස්මා යලොකා
පරං යලොකං  ච්ඡති. සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති…යප.… අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො
විඤ්ඤාණබන්ධනබද්යධො සන්තරබාහිරබන්ධනබද්යධො අතීරෙස්සී
අපාරෙස්සී, බද්යධොජීයතිබද්යධොමීයතිබද්යධොඅස්මායලොකාපරංයලොකං 
 ච්ඡති’’. 

‘‘සුතවා ච යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අරියානං ෙස්සාවී…යප.… 
සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතොනරූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, නරූපවන්තං
වාඅත්තානං; න අත්තනිවාරූපං, නරූපස්මිංවාඅත්තානං.අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො න රූපබන්ධනබද්යධො, න
සන්තරබාහිරබන්ධනබද්යධො, තීරෙස්සී, පාරෙස්සී; ‘පරිමුත්යතො යසො
දුක්ඛස්මා’ති වොමි. න යවෙනං අත්තයතො…යප.… න සඤ්ඤං
අත්තයතො…යප.… න සඞ්ඛායර අත්තයතො…යප.… න විඤ්ඤාණං
අත්තයතො සමනුපස්සති…යප.… අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සුතවා
අරියසාවයකො න විඤ්ඤාණබන්ධනබද්යධො, න
සන්තරබාහිරබන්ධනබද්යධො, තීරෙස්සී, පාරෙස්සී, ‘පරිමුත්යතො යසො
දුක්ඛස්මා’තිවොමී’’ති.පඤ්චමං. 

6. පරිපුච්ඡිතසුත්තං 

118. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපං ‘එතං මම, 
එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. ‘‘සාධු, භික්ඛයව!රූපං, භික්ඛයව, ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, 
න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. 
‘‘යවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, 
එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සාධු, 
භික්ඛයව! විඤ්ඤාණං, භික්ඛයව, ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං…යප.… එවං
පස්සං…යප.… කතංකරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාතිපජානාතීති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියපරිපුච්ඡිතසුත්තං 

119. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපං ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිසමනුපස්සථා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 
‘‘සාධු භික්ඛයව!රූපං, භික්ඛයව, ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. යවෙනං… 
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’ති සමනුපස්සථා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘සාධු භික්ඛයව! 
විඤ්ඤාණං, භික්ඛයව, ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’ති
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එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං…යප.… එවං…යප.… 
නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. සත්තමං. 

8. සංයයොජනියසුත්තං 

120. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘සංයයොජනියය ච, භික්ඛයව, ධම්යම
යෙයසස්සාමීසංයයොජනඤ්ච.තංසුණාථ.කතයමච, භික්ඛයව, සංයයොජනියා 
ධම්මා, කතමංසංයයොජනං? රූපං, භික්ඛයව, සංයයොජනියයොධම්යමො; යයො
තත්ථ ඡන්ෙරාය ො, තං තත්ථ සංයයොජනං. යවෙනා…යප.… සඤ්ඤා… 
සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං සංයයොජනියයොධම්යමො; යයොතත්ථඡන්ෙරාය ො, තං
තත්ථ සංයයොජනං. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව, සංයයොජනියා ධම්මා, ඉෙං
සංයයොජන’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. උපාොනියසුත්තං 

121. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘උපාොනියයච, භික්ඛයව, ධම්යම යෙයසස්සාමි
උපාොනඤ්ච. තංසුණාථ.කතයමච, භික්ඛයව, උපාොනියාධම්මා, කතමං
උපාොනං? රූපං, භික්ඛයව, උපාොනියයොධම්යමො, යයොතත්ථ ඡන්ෙරාය ො, 
තං තත්ථ උපාොනං. යවෙනා…යප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං
උපාොනියයො ධම්යමො; යයො තත්ථ ඡන්ෙරාය ො, තංතත්ථ උපාොනං. ඉයම
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, උපාොනියාධම්මා, ඉෙංඋපාොන’’න්ති.නවමං. 

10. සීලවන්තසුත්තං 

122. එකං සමයංආයස්මාචසාරිපුත්යතො ආයස්මාචමහායකොට්ඨියකො 
[මහායකොට්ඨියතො (සී. සයා. කං. පී.   බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන
මි ොයය.අථයඛොආයස්මාමහායකොට්ඨියකො සායන්හසමයංපටිසල්ලානා
වුට්ඨියතො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි…යප.… එතෙයවොච – 
‘‘සීලවතාවුයසො, සාරිපුත්ත, භික්ඛුනා කතයම ධම්මා යයොනියසො 
මනසිකාතබ්බා’’ති? ‘‘සීලවතාවුයසො, යකොට්ඨික, භික්ඛුනා
පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරො යතො  ණ් යතො
සල්ලයතො අඝයතො ආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො 
අනත්තයතො යයොනියසො මනසි කාතබ්බා. කතයම පඤ්ච? යසයයථිෙං – 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, 
සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. සීලවතාවුයසො, 
යකොට්ඨික, භික්ඛුනා ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා අනිච්චයතො දුක්ඛයතො
යරො යතො ණ් යතො සල්ලයතො අඝයතොආබාධයතොපරයතො පයලොකයතො
සුඤ්ඤයතො අනත්තයතොයයොනියසොමනසිකාතබ්බා.ඨානං යඛො පයනතං, 
ආවුයසො, විජ්ජති යං සීලවා භික්ඛු ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ
අනිච්චයතො…යප.… අනත්තයතො යයොනියසො මනසි කයරොන්යතො
යසොතාපත්තිඵලංසච්ඡිකයරයයා’’ති. 
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‘‘යසොතාපන්යනන පනාවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛුනා කතයම ධම්මා
යයොනියසො මනසි කාතබ්බා’’ති? ‘‘යසොතාපන්යනනපි යඛො, ආවුයසො
යකොට්ඨික, භික්ඛුනා ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා අනිච්චයතො…යප.… 
අනත්තයතො යයොනියසො මනසි කාතබ්බා. ඨානං යඛො පයනතං, ආවුයසො, 
විජ්ජති යං යසොතාපන්යනො භික්ඛු ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ 
අනිච්චයතො…යප.… අනත්තයතො යයොනියසො මනසි කයරොන්යතො
සකො ාමිඵලංසච්ඡිකයරයයා’’ති. 

‘‘සකො ාමිනා පනාවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛුනා කතයම ධම්මා
යයොනියසො මනසිකාතබ්බා’’ති? ‘‘සකො ාමිනාපියඛො, ආවුයසොයකොට්ඨික, 
භික්ඛුනා ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා අනිච්චයතො…යප.… අනත්තයතො
යයොනියසො මනසි කාතබ්බා. ඨානං යඛො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං
සකො ාමී භික්ඛු ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ අනිච්චයතො…යප.… 
අනත්තයතො යයොනියසො මනසි කයරොන්යතො අනා ාමිඵලං
සච්ඡිකයරයයා’’ති. 

‘‘අනා ාමිනා පනාවුයසොසාරිපුත්ත, භික්ඛුනා කතයමධම්මායයොනියසො
මනසි කාතබ්බා’’ති? ‘‘අනා ාමිනාපි යඛො, ආවුයසො යකොට්ඨික, භික්ඛුනා
ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා අනිච්චයතො…යප.… අනත්තයතො යයොනියසො
මනසිකාතබ්බා. ඨානංයඛොපයනතං, ආවුයසො, විජ්ජතියංඅනා ාමීභික්ඛු
ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ අනිච්චයතො…යප.… අනත්තයතො යයොනියසො
මනසිකයරොන්යතොඅරහත්තං සච්ඡිකයරයයා’’ති. 

‘‘අරහතා පනාවුයසො සාරිපුත්ත, කතයම ධම්මා යයොනියසො මනසි 
කාතබ්බා’’ති? ‘‘අරහතාපි යඛො, ආවුයසො යකොට්ඨික, ඉයම
පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරො යතො  ණ් යතො
සල්ලයතො අඝයතො ආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො
අනත්තයතො යයොනියසො මනසි කාතබ්බා. නත්ථි, ඛ්වාවුයසො, අරහයතො
උත්තරි කරණීයං කතස්ස වා පතිචයයො; අපි ච ඉයම ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරායචවසංවත්තන්තිසතිසම්පජඤ්ඤාචා’’ති.
ෙසමං. 

11. සුතවන්තසුත්තං 

123. එකංසමයංආයස්මාචසාරිපුත්යතොආයස්මාචමහායකොට්ඨියකො 
බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන මි ොයය. අථ යඛො ආයස්මා
මහායකොට්ඨියකො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා
සාරිපුත්යතොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා…යප.… එතෙයවොච– 

‘‘සුතවතාවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛුනා කතයම ධම්මා යයොනියසො මනසි 
කාතබ්බා’’ති? ‘‘සුතවතාවුයසො යකොට්ඨික, භික්ඛුනා පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා 
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අනිච්චයතො…යප.… අනත්තයතො යයොනියසො මනසි කාතබ්බා. කතයම
පඤ්ච? යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… 
විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. සුතවතාවුයසො යකොට්ඨික, භික්ඛුනා ඉයම
පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා අනිච්චයතො…යප.… අනත්තයතො යයොනියසො මනසි
කාතබ්බා. ඨානං යඛො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති – යංසුතවා භික්ඛුඉයම
පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ අනිච්චයතො…යප.… අනත්තයතො යයොනියසො මනසි
කයරොන්යතොයසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකයරයයා’’ති. 

‘‘යසොතාපන්යනන පනාවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛුනා කතයම ධම්මා
යයොනියසො මනසි කාතබ්බා’’ති? ‘‘යසොතාපන්යනනපි යඛො ආවුයසො
යකොට්ඨික, භික්ඛුනා ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා අනිච්චයතො…යප.… 
අනත්තයතො යයොනියසො මනසි කාතබ්බා. ඨානං යඛො පයනතං, ආවුයසො, 
විජ්ජති – යං යසොතාපන්යනො භික්ඛු ඉයම පඤ්චපාොනක්ඛන්යධ 
අනිච්චයතො…යප.… අනත්තයතො යයොනියසො මනසි කයරොන්යතො
සකො ාමිඵලං…යප.… අනා ාමිඵලං…යප.… අරහත්තඵලං
සච්ඡිකයරයයා’’ති. 

‘‘අරහතා පනාවුයසො සාරිපුත්ත, කතයම ධම්මා යයොනියසො මනසි 
කාතබ්බා’’ති? ‘‘අරහතාපි ඛ්වාවුයසො, යකොට්ඨික, ඉයම
පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරො යතො  ණ් යතො
සල්ලයතො අඝයතො ආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො
අනත්තයතො යයොනියසො මනසි කාතබ්බා. නත්ථි, ඛ්වාවුයසො, අරහයතො
උත්තරිකරණීයං, කතස්ස වා පතිචයයො; අපි ච යඛො ඉයම ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය යචව සංවත්තන්ති සතිසම්පජඤ්ඤා
චා’’ති.එකාෙසමං. 

12. කප්පසුත්තං 

124. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො ආයස්මා කප්යපො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා කප්යපො
භ වන්තං එතෙයවොච– ‘‘කථංනුයඛො, භන්යත, ජානයතොකථංපස්සයතො
ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයානයහොන්තී’’ති? 

‘‘යං කිඤ්චි, කප්ප, රූපං අතීතානා තපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා
බහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවා යංදූයරසන්තියකවා, 
සබ්බංරූපං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’ති එවයමතං 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. යා කාචි යවෙනා…යප.… යා කාචි
සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානා තපච්චප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධා වාඔළාරිකංවාසුඛුමංවා
හීනංවාපණීතංවායංදූයරසන්තියකවා, සබ්බංවිඤ්ඤාණං ‘යනතංමම, 
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යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
පස්සති. එවං යඛො, කප්ප, ජානයතො එවං පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච
සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයානයහොන්තී’’ති.ද්වාෙසමං. 

13. දුතියකප්පසුත්තං 

125. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා කප්යපො
භ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘කථං නුයඛො, භන්යත, ජානයතොකථංපස්සයතො
ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානාප තංමානසංයහොතිවිධාසමතික්කන්තංසන්තං 
සුවිමුත්ත’’න්ති? 

‘‘යං කිඤ්චි, කප්ප, රූපං අතීතානා තපච්චප්පන්නං…යප.… සබ්බං 
රූපං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා අනුපාොවිමුත්යතො යහොති. යා කාචි යවෙනා… යා
කාචි සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානා තපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා ඔළාරිකංවාසුඛුමංවා
හීනංවාපණීතං වායංදූයරසන්තියකවා, සබ්බංවිඤ්ඤාණං‘යනතංමම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’ති එවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දිස්වාඅනුපාොවිමුත්යතොයහොති.එවංයඛො, කප්ප, ජානයතොඑවංපස්සයතො
ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු 
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානාප තංමානසංයහොතිවිධාසමතික්කන්තංසන්තං
සුවිමුත්ත’’න්ති. යතරසමං. 

ධම්මකථිකවග්ය ොද්වාෙසයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

අවිජ්ජාවිජ්ජාද්යවකථිකා, බන්ධනාපරිපුච්ඡිතාදුයව; 
සංයයොජනංඋපාොනං, සීලංසුතවාද්යවචකප්යපනාති. 

13. අවිජ්ජාවග්ය ො 

1. සමුෙයධම්මසුත්තං 

126. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා…යප.… එකමන්තංනිසින්යනො යඛො යසො
භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘අවිජ්ජා අවිජ්ජා’ති, භන්යත, වුච්චති.
කතමානුයඛො, භන්යත, අවිජ්ජා, කිත්තාවතාචඅවිජ්ජා යතො යහොතී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො සමුෙයධම්මං රූපං ‘සමුෙයධම්මං
රූප’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති; වයධම්මං රූපං ‘වයධම්මං රූප’න්ති
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යථාභූතං නප්පජානාති; සමුෙයවයධම්මං රූපං ‘සමුෙයවයධම්මං රූප’න්ති
යථාභූතං නප්පජානාති. සමුෙයධම්මං යවෙනං ‘සමුෙයධම්මා යවෙනා’ති
යථාභූතංනප්පජානාති; වයධම්මං යවෙනං ‘වයධම්මා යවෙනා’ති යථාභූතං 
නප්පජානාති; සමුෙයවයධම්මං යවෙනං ‘සමුෙයවයධම්මා යවෙනා’ති
යථාභූතං නප්පජානාති. සමුෙයධම්මං සඤ්ඤං…යප.… සමුෙයධම්යම
සඞ්ඛායර ‘සමුෙයධම්මා සඞ්ඛාරා’ති යථාභූතං නප්පජානාති; වයධම්යම
සඞ්ඛායර ‘වයධම්මා සඞ්ඛාරා’ති යථාභූතං නප්පජානාති; සමුෙයවයධම්යම
සඞ්ඛායර‘සමුෙයවයධම්මාසඞ්ඛාරා’තියථාභූතංනප්පජානාති. සමුෙයධම්මං
විඤ්ඤාණං‘සමුෙයධම්මංවිඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංනප්පජානාති; වයධම්මං 
විඤ්ඤාණං ‘වයධම්මං විඤ්ඤාණ’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති; 
සමුෙයවයධම්මං විඤ්ඤාණං ‘සමුෙයවයධම්මං විඤ්ඤාණ’න්ති යථාභූතං
නප්පජානාති. අයං වුච්චති, භික්ඛු, අවිජ්ජා; එත්තාවතා ච අවිජ්ජා යතො
යහොතී’’ති. 

එවං වුත්යත, යසො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘විජ්ජා විජ්ජා’ති, 
භන්යත, වුච්චති.කතමානුයඛො, භන්යත, විජ්ජා, කිත්තාවතාච විජ්ජා යතො
යහොතී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, සුතවා අරියසාවයකො සමුෙයධම්මං රූපං ‘සමුෙයධම්මං 
රූප’න්තියථාභූතංපජානාති; වයධම්මංරූපං‘වයධම්මංරූප’න්තියථාභූතං
පජානාති; සමුෙයවයධම්මං රූපං ‘සමුෙයවයධම්මං රූප’න්ති යථාභූතං
පජානාති. සමුෙයධම්මං යවෙනං ‘සමුෙයධම්මා යවෙනා’ති යථාභූතං
පජානාති; වයධම්මං යවෙනං ‘වයධම්මා යවෙනා’ති යථාභූතං පජානාති; 
සමුෙයවයධම්මං යවෙනං ‘සමුෙයවයධම්මා යවෙනා’ති යථාභූතං පජානාති.
සමුෙයධම්මංසඤ්ඤං… සමුෙයධම්යමසඞ්ඛායර ‘සමුෙයධම්මා සඞ්ඛාරා’ති
යථාභූතං පජානාති; වයධම්යම සඞ්ඛායර ‘වයධම්මා සඞ්ඛාරා’ති යථාභූතං 
පජානාති; සමුෙයවයධම්යම සඞ්ඛායර ‘සමුෙයවයධම්මා සඞ්ඛාරා’ති
යථාභූතංපජානාති. සමුෙයධම්මංවිඤ්ඤාණං‘සමුෙයධම්මංවිඤ්ඤාණ’න්ති
යථාභූතං පජානාති; වයධම්මං විඤ්ඤාණං ‘වයධම්මං විඤ්ඤාණ’න්ති
යථාභූතං පජානාති; සමුෙයවයධම්මං විඤ්ඤාණං ‘සමුෙයවයධම්මං
විඤ්ඤාණ’න්තියථාභූතංපජානාති.අයංවුච්චති, භික්ඛු, විජ්ජා; එත්තාවතා
චවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති.පඨමං. 

2. දුතියසමුෙයධම්මසුත්තං 

127. එකං සමයං ආයස්මාචසාරිපුත්යතොආයස්මාචමහායකොට්ඨියකො
බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන මි ොයය. අථ යඛො ආයස්මා
මහායකොට්ඨියකො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො…යප.… 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො ආයස්මන්තං 
සාරිපුත්තංඑතෙයවොච– ‘‘‘අවිජ්ජා, අවිජ්ජා’ති, ආවුයසොසාරිපුත්ත, වුච්චති.
කතමා නුයඛො, ආවුයසො, අවිජ්ජා, කිත්තාවතාචඅවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති? 
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‘‘ඉධාවුයසො අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො සමුෙයධම්මං රූපං ‘සමුෙයධම්මං 
රූප’න්තියථාභූතංනප්පජානාති; වයධම්මංරූපං…යප.… ‘සමුෙයවයධම්මං
රූප’න්ති යථාභූතංනප්පජානාති. සමුෙයධම්මං යවෙනං…යප.… වයධම්මං
යවෙනං…යප.… ‘සමුෙයවයධම්මා යවෙනා’ති යථාභූතං නප්පජානාති.
සමුෙයධම්මංසඤ්ඤං…යප.… සමුෙයධම්යමසඞ්ඛායර…යප.… වයධම්යම
සඞ්ඛායර…යප.… සමුෙයවයධම්යමසඞ්ඛායර‘සමුෙයවයධම්මාසඞ්ඛාරා’ති
යථාභූතං නප්පජානාති. සමුෙයධම්මං විඤ්ඤාණං…යප.… සමුෙයවයධම්මං
විඤ්ඤාණං ‘සමුෙයවයධම්මං විඤ්ඤාණ’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති. අයං
වුච්චති, ආවුයසො, අවිජ්ජා; එත්තාවතාච අවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති.දුතියං. 

3. තතියසමුෙයධම්මසුත්තං 

128. එකංසමයංආයස්මාචසාරිපුත්යතොආයස්මාචමහායකොට්ඨියකො 
බාරාණසියං විහරන්තිඉසිපතයනමි ොයය…යප.… එකමන්තංනිසින්යනො 
යඛො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතෙයවොච – 
‘‘‘විජ්ජා, විජ්ජා’ති, ආවුයසො සාරිපුත්ත, වුච්චති.කතමානු යඛො, ආවුයසො, 
විජ්ජා, කිත්තාවතාචවිජ්ජා යතො යහොතී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, සුතවා අරියසාවයකො සමුෙයධම්මං රූපං ‘සමුෙයධම්මං 
රූප’න්ති යථාභූතං පජානාති; වයධම්මං රූපං…යප.… සමුෙයවයධම්මං
රූපං ‘සමුෙයවයධම්මං රූප’න්ති යථාභූතං පජානාති; සමුෙයධම්මං
යවෙනං…යප.… සමුෙයවයධම්මා යවෙනා … සමුෙයධම්මං
සඤ්ඤං…යප.… සමුෙයධම්යම සඞ්ඛායර… වයධම්යම සඞ්ඛායර… 
සමුෙයවයධම්යම සඞ්ඛායර ‘සමුෙයවයධම්මා සඞ්ඛාරා’ති යථාභූතං
පජානාති. සමුෙයධම්මං විඤ්ඤාණං… වයධම්මං විඤ්ඤාණං… 
සමුෙයවයධම්මං විඤ්ඤාණං ‘සමුෙයවයධම්මං විඤ්ඤාණ’න්ති යථාභූතං
පජානාති.අයංවුච්චතාවුයසො, විජ්ජා; එත්තාවතාචවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති.
තතියං. 

4. අස්සාෙසුත්තං 

129. බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන මි ොයය…යප.… එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං 
එතෙයවොච– ‘‘‘අවිජ්ජා, අවිජ්ජා’ති, ආවුයසොසාරිපුත්ත, වුච්චති.කතමානු
යඛො, ආවුයසො, අවිජ්ජා, කිත්තාවතාචඅවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො රූපස්ස අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච 
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං නප්පජානාති. යවෙනාය…යප.… සඤ්ඤාය… 
සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච
යථාභූතං නප්පජානාති. අයං වුච්චතාවුයසො, අවිජ්ජා; එත්තාවතා ච
අවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති.චතුත්ථං. 
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5. දුතියඅස්සාෙසුත්තං 

130. බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන මි ොයය…යප.… ‘‘‘විජ්ජා, 
විජ්ජා’ති, ආවුයසො සාරිපුත්ත, වුච්චති. කතමා නු යඛො, ආවුයසො, විජ්ජා, 
කිත්තාවතාචවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්ස අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච 
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති. යවෙනාය…යප.… සඤ්ඤාය… 
සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච
යථාභූතං පජානාති. අයං වුච්චතාවුයසො, විජ්ජා; එත්තාවතා ච විජ්ජා යතො
යහොතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. සමුෙයසුත්තං 

131. බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන මි ොයය…යප.… ‘‘‘අවිජ්ජා, 
අවිජ්ජා’ති, ආවුයසො සාරිපුත්ත, වුච්චති.කතමානුයඛො, ආවුයසො, අවිජ්ජා, 
කිත්තාවතාචඅවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනොරූපස්ස සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං නප්පජානාති. 
යවෙනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං
නප්පජානාති. අයං වුච්චතාවුයසො, අවිජ්ජා; එත්තාවතා ච අවිජ්ජා යතො
යහොතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියසමුෙයසුත්තං 

132. බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන මි ොයය…යප.… එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං 
එතෙයවොච– ‘‘‘විජ්ජා, විජ්ජා’ති, ආවුයසොසාරිපුත්ත, වුච්චති.කතමානුයඛො, 
ආවුයසො, විජ්ජා, කිත්තාවතාචවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්ස සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච 
අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති.
යවෙනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති.
අයංවුච්චතාවුයසො, විජ්ජා; එත්තාවතාචවිජ්ජා යතො යහොතී’’ති.සත්තමං. 

8. යකොට්ඨිකසුත්තං 

133. බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන මි ොයය. අථ යඛො ආයස්මා
සාරිපුත්යතො සායන්හසමයං…යප.… එකමන්තංනිසින්යනො යඛොආයස්මා
සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං මහායකොට්ඨිකං එතෙයවොච – ‘‘‘අවිජ්ජා, 
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අවිජ්ජා’ති, ආවුයසො යකොට්ඨික, වුච්චති.කතමානුයඛො, ආවුයසො, අවිජ්ජා, 
කිත්තාවතාචඅවිජ්ජා යතො යහොතී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො රූපස්ස අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච 
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං නප්පජානාති. යවෙනාය…යප.… සඤ්ඤාය… 
සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච
යථාභූතං නප්පජානාති. අයං වුච්චතාවුයසො, අවිජ්ජා; එත්තාවතා ච
අවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං මහායකොට්ඨිකං 
එතෙයවොච – ‘‘‘විජ්ජා, විජ්ජා’ති, ආවුයසො යකොට්ඨික, වුච්චති. කතමා නු
යඛො, ආවුයසො, විජ්ජා, කිත්තාවතාචවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො සුතවා අරියසාවයකො රූපස්ස අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච 
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති. යවෙනාය…යප.… සඤ්ඤාය… 
සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච
යථාභූතං පජානාති. අයං වුච්චතාවුයසො, විජ්ජා; එත්තාවතා ච විජ්ජා යතො
යහොතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. දුතියයකොට්ඨිකසුත්තං 

134. බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන මි ොයය…යප.… ‘‘‘අවිජ්ජා, 
අවිජ්ජා’ති, ආවුයසො යකොට්ඨික, වුච්චති.කතමානුයඛො, ආවුයසො, අවිජ්ජා, 
කිත්තාවතාචඅවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනොරූපස්ස සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං නප්පජානාති. 
යවෙනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං
නප්පජානාති. අයං වුච්චතාවුයසො, අවිජ්ජා; එත්තාවතා ච අවිජ්ජා යතො
යහොතී’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං මහායකොට්ඨිකං
එතෙයවොච – ‘‘‘විජ්ජා, විජ්ජා’ති, ආවුයසො යකොට්ඨික, වුච්චති. කතමා නු
යඛො, ආවුයසො, විජ්ජා, කිත්තාවතාචවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්ස සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච 
අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති.
යවෙනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාරානං… විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති.
අයංවුච්චතාවුයසො, විජ්ජා; එත්තාවතාචවිජ්ජා යතො යහොතී’’ති.නවමං. 
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10. තතියයකොට්ඨිකසුත්තං 

135. තඤ්යඤව නිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා 
සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං මහායකොට්ඨිකං එතෙයවොච – ‘‘‘අවිජ්ජා, 
අවිජ්ජා’ති, ආවුයසො යකොට්ඨික, වුච්චති.කතමානුයඛො, ආවුයසො, අවිජ්ජා, 
කිත්තාවතාචඅවිජ්ජා යතො යහොතී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො රූපං නප්පජානාති, රූපසමුෙයං 
නප්පජානාති, රූපනියරොධං නප්පජානාති, රූපනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං 
නප්පජානාති. යවෙනං නප්පජානාති…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… 
විඤ්ඤාණං නප්පජානාති, විඤ්ඤාණසමුෙයං නප්පජානාති, 
විඤ්ඤාණනියරොධං නප්පජානාති, විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං
නප්පජානාති. අයං වුච්චතාවුයසො, අවිජ්ජා; එත්තාවතා ච අවිජ්ජා යතො 
යහොතී’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං මහායකොට්ඨිකං
එතෙයවොච – ‘‘‘විජ්ජා, විජ්ජා’ති, ආවුයසො යකොට්ඨික, වුච්චති. කතමා නු
යඛො, ආවුයසො, විජ්ජා, කිත්තාවතා ච විජ්ජා යතො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධාවුයසො, 
සුතවා අරියසාවයකො රූපං පජානාති, රූපසමුෙයං පජානාති, රූපනියරොධං
පජානාති, රූපනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං පජානාති. යවෙනං… සඤ්ඤං… 
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං පජානාති, විඤ්ඤාණසමුෙයං පජානාති, 
විඤ්ඤාණනියරොධං පජානාති, විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිං පටිපෙං පජානාති.
අයංවුච්චතාවුයසො, විජ්ජා; එත්තාවතාචවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති.ෙසමං. 

අවිජ්ජාවග්ය ොයතරසයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

සමුෙයධම්යමතීණි, අස්සායෙොඅපයරදුයව; 
සමුෙයයචද්යවවුත්තා, යකොට්ඨියකඅපයරතයයොති. 

14. කුක්කුළවග්ය ො 

1. කුක්කුළසුත්තං 

136. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, කුක්කුළං, යවෙනාකුක්කුළා, 
සඤ්ඤාකුක්කුළා, සඞ්ඛාරාකුක්කුළා, විඤ්ඤාණං කුක්කුළං. එවං පස්සං, 
භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති, යවෙනායපි
නිබ්බින්ෙති, සඤ්ඤායපි නිබ්බින්ෙති, සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්ෙති, 
විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති. නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති. 
විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 
කතං කරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.පඨමං. 
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2. අනිච්චසුත්තං 

137. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යං, භික්ඛයව, අනිච්චං; තත්ර යවො ඡන්යෙො
පහාතබ්යබො.කිඤ්ච, භික්ඛයව, අනිච්චං? රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං; තත්රයවො
ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. යවෙනා අනිච්චා…යප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… 
විඤ්ඤාණංඅනිච්චං; තත්රයවොඡන්යෙොපහාතබ්යබො.යං, භික්ඛයව, අනිච්චං; 
තත්රයවොඡන්යෙොපහාතබ්යබො’’ති.දුතියං. 

3. දුතියඅනිච්චසුත්තං 

138. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යං, භික්ඛයව, අනිච්චං; තත්ර යවො රාය ො
පහාතබ්යබො.කිඤ්ච, භික්ඛයව, අනිච්චං? රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං; තත්රයවො
රාය ොපහාතබ්යබො.යවෙනා අනිච්චා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං
අනිච්චං; තත්ර යවො රාය ො පහාතබ්යබො. යං, භික්ඛයව, අනිච්චං; තත්ර යවො
රාය ොපහාතබ්යබො’’ති.තතියං. 

4. තතියඅනිච්චසුත්තං 

139. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යං, භික්ඛයව, අනිච්චං; තත්ර යවො ඡන්ෙරාය ො
පහාතබ්යබො. කිඤ්ච, භික්ඛයව, අනිච්චං? රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං, තත්රයවො
ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො. යවෙනා අනිච්චා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… 
විඤ්ඤාණං අනිච්චං; තත්ර යවො ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො. යං, භික්ඛයව, 
අනිච්චං; තත්රයවොඡන්ෙරාය ොපහාතබ්යබො’’ති.චතුත්ථං. 

5. දුක්ඛසුත්තං 

140. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යං, භික්ඛයව, දුක්ඛං; තත්ර යවො ඡන්යෙො
පහාතබ්යබො…යප.… යං, භික්ඛයව, දුක්ඛං; තත්ර යවො ඡන්යෙො
පහාතබ්යබො’’ති. පඤ්චමං. 

6. දුතියදුක්ඛසුත්තං 

141. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යං, භික්ඛයව, දුක්ඛං; තත්ර යවො රාය ො 
පහාතබ්යබො…යප.… යං, භික්ඛයව, දුක්ඛං; තත්ර යවො රාය ො
පහාතබ්යබො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. තතියදුක්ඛසුත්තං 

142. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යං, භික්ඛයව, දුක්ඛං; තත්ර යවො ඡන්ෙරාය ො
පහාතබ්යබො…යප.… යං, භික්ඛයව, දුක්ඛං; තත්ර යවො ඡන්ෙරාය ො 
පහාතබ්යබො’’ති.සත්තමං. 

8. අනත්තසුත්තං 

143. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, අනත්තා; තත්ර යවො ඡන්යෙො
පහාතබ්යබො. යකො ච, භික්ඛයව, අනත්තා? රූපං, භික්ඛයව, අනත්තා; තත්ර
යවො ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. යවෙනා අනත්තා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… 
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විඤ්ඤාණං අනත්තා; තත්ර යවො ඡන්යෙො පහාතබ්යබො. යයො, භික්ඛයව, 
අනත්තා; තත්රයවොඡන්යෙො පහාතබ්යබො’’ති.අට්ඨමං. 

9. දුතියඅනත්තසුත්තං 

144. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, අනත්තා; තත්ර යවො රාය ො
පහාතබ්යබො. යකොච, භික්ඛයව, අනත්තා? රූපං, භික්ඛයව, අනත්තා; තත්ර
යවො රාය ො පහාතබ්යබො. යවෙනා අනත්තා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… 
විඤ්ඤාණං අනත්තා; තත්ර යවො රාය ො පහාතබ්යබො. යයො, භික්ඛයව, 
අනත්තා; තත්රයවොරාය ොපහාතබ්යබො’’ති.නවමං. 

10. තතියඅනත්තසුත්තං 

145. සාවත්ථිනිොනං.‘‘යයො, භික්ඛයව, අනත්තා; තත්රයවො ඡන්ෙරාය ො
පහාතබ්යබො. යකො ච, භික්ඛයව, අනත්තා? රූපං, භික්ඛයව, අනත්තා; තත්ර
යවො ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො. යවෙනා අනත්තා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… 
විඤ්ඤාණං අනත්තා; තත්ර යවො ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො. යයො, භික්ඛයව, 
අනත්තා; තත්රයවො ඡන්ෙරාය ොපහාතබ්යබො’’ති.ෙසමං. 

11. නිබ්බිොබහුලසුත්තං 

146. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘සද්ධාපබ්බජිතස්ස, භික්ඛයව, කුලපුත්තස්ස
අයමනුධම්යමොයහොති– යංරූයපනිබ්බිොබහුයලො [නිබ්බිොබහුලං(සයා.කං.
පී. ක.   විහයරයය. යවෙනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… 
විඤ්ඤායණ නිබ්බිොබහුයලො විහයරයය. යයො රූයප නිබ්බිොබහුයලො 
විහරන්යතො, යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ
නිබ්බිොබහුයලො විහරන්යතො රූපං පරිජානාති, යවෙනං… සඤ්ඤං… 
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං පරිජානාති; යසොරූපං පරිජානං යවෙනං පරිජානං
සඤ්ඤං පරිජානං සඞ්ඛායර පරිජානං විඤ්ඤාණං පරිජානං පරිමුච්චති
රූපම්හා, පරිමුච්චතියවෙනාය, පරිමුච්චතිසඤ්ඤාය, පරිමුච්චති සඞ්ඛායරහි, 
පරිමුච්චති විඤ්ඤාණම්හා, පරිමුච්චති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි 
පරියෙයවහි දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහි උපායායසහි; ‘පරිමුච්චති දුක්ඛස්මා’ති 
වොමී’’ති.එකාෙසමං. 

12. අනිච්චානුපස්සීසුත්තං 

147. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘සද්ධාපබ්බජිතස්ස, භික්ඛයව, කුලපුත්තස්ස
අයමනුධම්යමො යහොති – යංරූයප අනිච්චානුපස්සී විහයරයය. යවෙනාය… 
සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණඅනිච්චානුපස්සීවිහයරයය…යප.… 
‘පරිමුච්චති දුක්ඛස්මා’තිවොමී’’ති.ද්වාෙසමං. 

13. දුක්ඛානුපස්සීසුත්තං 

148. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘සද්ධාපබ්බජිතස්ස, භික්ඛයව, කුලපුත්තස්ස
අයමනුධම්යමො යහොති – යං රූයප දුක්ඛානුපස්සී විහයරයය. යවෙනාය… 
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සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ දුක්ඛානුපස්සී විහයරයය…යප.… 
‘පරිමුච්චති දුක්ඛස්මා’ති වොමී’’ති.යතරසමං. 

14. අනත්තානුපස්සීසුත්තං 

149. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘සද්ධාපබ්බජිතස්ස, භික්ඛයව, කුලපුත්තස්ස
අයමනුධම්යමොයහොති– යංරූයප අනත්තානුපස්සීවිහයරය්ය.යවෙනාය… 
සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… විඤ්ඤායණ අනත්තානුපස්සී විහයරයය. (යසො
රූයප අනත්තානුපස්සීවිහරන්යතො, යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… 
විඤ්ඤායණඅනත්තානුපස්සීවිහරන්යතොරූපංපරිජානාති, යවෙනං…යප.… 
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණංපරිජානාති.යසොරූපංපරිජානංයවෙනං
පරිජානං සඤ්ඤං පරිජානං සඞ්ඛායර පරිජානං විඤ්ඤාණං පරිජානං
පරිමුච්චතිරූපම්හා, පරිමුච්චති යවෙනාය, පරිමුච්චති සඤ්ඤාය, පරිමුච්චති
සඞ්ඛායරහි, පරිමුච්චතිවිඤ්ඤාණම්හා, පරිමුච්චතිජාතියා ජරායමරයණන
යසොයකහි පරියෙයවහි දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහි උපායායසහි; ‘පරිමුච්චති
දුක්ඛස්මා’තිවොමී’’ති.චද්ෙසමං. 

කුක්කුළවග්ය ොචද්ෙසයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

කුක්කුළාතයයොඅනිච්යචන, දුක්යඛනඅපයරතයයො; 
අනත්යතනතයයොවුත්තා, කුලපුත්යතනද්යවදුකාති. 

15. දිට්ඨිවග්ය ො 

1. අජ්ඣත්තසුත්තං 

150. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිං නු යඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය
උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛ’’න්ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, 
ධම්මා…යප.… ‘‘රූයප යඛො, භික්ඛයව, සති රූපං උපාොය උප්පජ්ජති
අජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛං.යවෙනායසති…යප.… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු
සති… විඤ්ඤායණ සති විඤ්ඤාණං උපාොය උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං
සුඛදුක්ඛං. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 
‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 
භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය 
උප්පජ්යජයය අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛ’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා…යප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං
වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 
‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං
අනුපාොය උප්පජ්යජයය අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛ’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. ‘‘එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති.
පඨමං. 
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2. එතංමමසුත්තං 

151. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති 
සමනුපස්සතී’’ති? භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයප යඛො, 
භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්ස …යප.… විඤ්ඤායණසති, 
විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, 
එයසොයමඅත්තා’තිසමනුපස්සති.තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චං
වාඅනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, අපිනු
තං අනුපාොය එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තාති
සමනුපස්යසයයාති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… 
සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං
භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එතං මම, 
එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තාති සමනුපස්යසයයාති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. ‘‘එවංපස්සං..යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති.දුතියං. 

3. යසොඅත්තාසුත්තං 

152. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘යසොඅත්තා, යසොයලොයකො, යසොයපච්ච
භවිස්සාමිනිච්යචොධුයවොසස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො’’’ති? භ වංමූලකා
යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.…. ‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, 
රූපං අභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘යසොඅත්තා, යසොයලොයකො, යසො
යපච්ච භවිස්සාමි නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො’ති.
යවෙනාය…යප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු …යප.… විඤ්ඤායණ සති, 
විඤ්ඤාණංඋපාොය, විඤ්ඤාණංඅභිනිවිස්සඑවං දිට්ඨිඋප්පජ්ජති – ‘යසො
අත්තා, යසො යලොයකො, යසො යපච්ච භවිස්සාමි නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො
අවිපරිණාමධම්යමො’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි 
උප්පජ්යජයය– ‘යසොඅත්තා, යසොයලොයකො, යසොයපච්චභවිස්සාමිනිච්යචො
ධුයවො සස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 
‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතං සුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 
භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය
එවංදිට්ඨිඋප්පජ්යජයය– ‘යසොඅත්තායසොයලොයකො, යසොයපච්ච භවිස්සාමි
නිච්යචොධුයවොසස්සයතොඅවිපරිණාමධම්යමො’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
එවං පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතීති.තතියං. 



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො ඛන්ධසංයුත්තං 

132 

පටුන 

4. යනොචයමසියාසුත්තං 

153. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘යනො චස්සං, යනො ච යම සියා, 
නාභවිස්ස, න යම භවිස්සතී’’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, 
ධම්මා…යප.… ‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්ස
එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති– ‘යනොචස්සං, යනොචයමසියා, නාභවිස්ස, නයම 
භවිස්සතී’ති. යවෙනාය සති… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… 
විඤ්ඤායණ සති, විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස, එවං දිට්ඨි 
උප්පජ්ජති– ‘යනොචස්සං, යනොචයමසියා, නාභවිස්ස, නයමභවිස්සතී’ති.
තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – ‘යනො චස්සං, යනො ච යම සියා, නාභවිස්ස, න යම
භවිස්සතී’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… 
විඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං
පනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං
දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – 
‘යනො චස්සං, යනො ච යම සියා, නාභවිස්ස, න යම භවිස්සතී’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. මිච්ඡාදිට්ඨිසුත්තං 

154. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස මිච්ඡාදිට්ඨි උප්පජ්ජතී’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, 
ධම්මා…යප.… ‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්ස
මිච්ඡාදිට්ඨි උප්පජ්ජති. යවෙනාය සති… මිච්ඡාදිට්ඨි උප්පජ්ජති. සඤ්ඤාය
සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, විඤ්ඤාණං උපාොය, 
විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස මිච්ඡාදිට්ඨිඋප්පජ්ජති.තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 
රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං
පනානිච්චං…යප.… අපි නු තං අනුපාොය මිච්ඡාදිට්ඨි උප්පජ්යජයයා’’ති? 
‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං
නිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ඛංවා
තං සුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං
විපරිණාමධම්මං, අපිනුතංඅනුපාොයමිච්ඡාදිට්ඨිඋප්පජ්යජයයා’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති 
පජානාතී’’ති.‘පඤ්චමං. 
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6. සක්කායදිට්ඨිසුත්තං 

155. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස සක්කායදිට්ඨි උප්පජ්ජතී’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, 
ධම්මා…යප.… ‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්ස 
සක්කායදිට්ඨි උප්පජ්ජති. යවෙනාය සති… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු
සති… විඤ්ඤායණ සති, විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස
සක්කායදිට්ඨි උප්පජ්ජති. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපං නිච්චං වා
අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං…යප.… අපිනුතං
අනුපාොය සක්කායදිට්ඨි උප්පජ්යජයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 
‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං…යප.… අපි නු තං අනුපාොය
සක්කායදිට්ඨි උප්පජ්යජයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවං
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අත්තානුදිට්ඨිසුත්තං 

156. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස අත්තානුදිට්ඨි උප්පජ්ජතී’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, 
ධම්මා…යප.… ‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්ස 
අත්තානුදිට්ඨි උප්පජ්ජති. යවෙනාය සති… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු
සති… විඤ්ඤායණ සති, විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස 
අත්තානුදිට්ඨි උප්පජ්ජති. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපං නිච්චං වා
අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං…යප.… අපිනුතං 
අනුපාොය අත්තානුදිට්ඨි උප්පජ්යජයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 
‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං…යප.… අපි නු තං අනුපාොය
අත්තානුදිට්ඨි උප්පජ්යජයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවං
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති.සත්තමං. 

8. අභිනියවසසුත්තං 

157. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස උප්පජ්ජන්ති සංයයොජනාභිනියවසවිනිබන්ධා’’ති? භ වංමූලකා 
යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, 
රූපං අභිනිවිස්ස උප්පජ්ජන්ති සංයයොජනාභිනියවසවිනිබන්ධා. යවෙනාය 
සති… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, විඤ්ඤාණං
උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස උප්පජ්ජන්ති
සංයයොජනාභිනියවසවිනිබන්ධා.තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චං වා
අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං…යප.… අපිනුතං 
අනුපාොයඋප්පජ්යජයයංසංයයොජනාභිනියවසවිනිබන්ධා’’ති? ‘‘යනොයහතං, 
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භන්යත’’…යප.… ‘‘එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. දුතියඅභිනියවසසුත්තං 

158. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස උප්පජ්ජන්ති සංයයොජනාභිනියවසවිනිබන්ධාජ්යඣොසානා’’ති? 
[විනිබන්ධා අජ්යඣොසානාති (සී. ක.   භ වංමූලකා යනො, භන්යත, 
ධම්මා…යප.… ‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්ස
උප්පජ්ජන්තිසංයයොජනාභිනියවසවිනිබන්ධාජ්යඣොසානා. යවෙනායසති … 
සඤ්ඤායසති… සඞ්ඛායරසුසති… විඤ්ඤායණසති, විඤ්ඤාණංඋපාොය, 
විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස උප්පජ්ජන්ති 
සංයයොජනාභිනියවසවිනිබන්ධාජ්යඣොසානා. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 
රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං
පනානිච්චං…යප.… අපි නු තං අනුපාොය උප්පජ්යජයයං
සංයයොජනාභිනියවසවිනිබන්ධාජ්යඣොසානා’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’…යප.… ‘‘එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති. නවමං. 

10. ආනන්ෙසුත්තං 

159. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා…යප.… භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු
යම, භන්යත, භ වාසංඛිත්යතනධම්මංයෙයසතු, යමහංභ වයතොධම්මං
සුත්වාඑයකොවූපකට්යඨො අප්පමත්යතොආතාපීපහිතත්යතොවිහයරයය’’න්ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ආනන්ෙ, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 
‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 
භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං
සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’ [යනො යහතං භන්යත. තස්මාතිහානන්ෙ යං කිඤ්චි රූපං
අතීතානා තපච්චප්පන්නං…යප.… ෙට්ඨබ්බං. (සී. සයා. කං. පී.  . ‘‘එවං
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.ෙසමං. 

දිට්ඨිවග්ය ොපඤ්චෙසයමො. 

තස්සුද්ොනං– 
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අජ්ඣත්තිකංඑතංමම, යසොඅත්තායනොචයමසියා; 
මිච්ඡාසක්කායත්තානුද්යව, අභිනියවසාආනන්යෙනාති. 

උපරිපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

තස්සඋපරිපණ්ණාසකස්සවග්ගුද්ොනං– 

අන්යතො ධම්මකථිකාවිජ්ජා, කුක්කුළං දිට්ඨිපඤ්චමං; 
තතියයො පණ්ණාසයකො වුත්යතො, නිපායතොති පවුච්චතීති [නිපායතො
යතනවුච්චතීති(සී.සයා.කං.  . 

ඛන්ධසංයුත්තංසමත්තං. 



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො රාධසංයුත්තං 

136 

පටුන 

2. රාධසංයුත්තං 

1. පඨමවග්ය ො 

1. මාරසුත්තං 

160. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො ආයස්මා රායධො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාරායධොභ වන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘‘මායරො, මායරො’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, 
මායරො’’ති? ‘‘රූයපයඛො, රාධ, සතිමායරොවාඅස්සමායරතාවායයොවාපන
මීයති.තස්මාතිහ ත්වං, රාධ, රූපංමායරොතිපස්ස, මායරතාතිපස්ස, මීයතීති
පස්ස, යරොය ොති පස්ස,  ණ්ය ොති පස්ස, සල්ලන්තිපස්ස, අඝන්ති පස්ස, 
අඝභූතන්ති පස්ස. යයනං එවං පස්සන්ති යත සම්මා පස්සන්ති. යවෙනාය
සති… සඤ්ඤායසති… සඞ්ඛායරසුසති… විඤ්ඤායණසතිමායරොවාඅස්ස
මායරතාවායයොවාපනමීයති.තස්මාතිහත්වං, රාධ, විඤ්ඤාණංමායරොති
පස්ස, මායරතාතිපස්ස, මීයතීතිපස්ස, යරොය ොතිපස්ස,  ණ්ය ොති පස්ස, 
සල්ලන්තිපස්ස, අඝන්තිපස්ස, අඝභූතන්තිපස්ස.යයනංඑවංපස්සන්ති, 
යතසම්මාපස්සන්තී’’ති. 

‘‘සම්මාෙස්සනං පන, භන්යත, කිමත්ථිය’’න්ති? ‘‘සම්මාෙස්සනං යඛො, 
රාධ, නිබ්බිෙත්ථං’’. ‘‘නිබ්බිොපන, භන්යත, කිමත්ථියා’’ති? ‘‘නිබ්බිො යඛො, 
රාධ, විරා ත්ථා’’. ‘‘විරාය ො පන, භන්යත, කිමත්ථියයො’’ති? ‘‘විරාය ො
යඛො, රාධ, විමුත්තත්යථො’’. ‘‘විමුත්ති පන, භන්යත, කිමත්ථියා’’ති? 
‘‘විමුත්ති යඛො, රාධ, නිබ්බානත්ථා’’. ‘‘නිබ්බානං පන, භන්යත, 
කිමත්ථිය’’න්ති? ‘‘අච්චයාසි [අච්චසරා (සී.සයා.කං. , අස්ස (පී. , අච්චයා
(ක.  , රාධ, පඤ්හං, නාසක්ඛි පඤ්හස්ස පරියන්තං  යහතුං.
නිබ්බායනො ධඤ්හි, රාධ, බ්රහ්මචරියං වුස්සති, නිබ්බානපරායනං
නිබ්බානපරියයොසාන’’න්ති.පඨමං. 

2. සත්තසුත්තං 

161. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘සත්යතො, සත්යතො’ති, භන්යත, වුච්චති. 
කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, සත්යතොතිවුච්චතී’’ති? ‘‘රූයපයඛො, රාධ, යයො
ඡන්යෙො යයො රාය ො යා නන්දී යා තණ්හා, තත්ර සත්යතො, තත්ර විසත්යතො, 
තස්මා සත්යතොති වුච්චති. යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු… 
විඤ්ඤායණයයොඡන්යෙොයයොරාය ොයා නන්දීයාතණ්හා, තත්රසත්යතො, 
තත්රවිසත්යතො, තස්මාසත්යතොතිවුච්චති’’. 

‘‘යසයයථාපි, රාධ, කුමාරකා වා කුමාරිකායයො වා පංස්වා ාරයකහි 
කීළන්ති. යාවකීවඤ්ච යතසු පංස්වා ාරයකසු අවි තරා ා යහොන්ති
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අවි තච්ඡන්ො අවි තයපමා අවි තපිපාසා අවි තපරිළාහා අවි තතණ්හා, 
තාවතානිපංස්වා ාරකානි අල්ලීයන්තියකළායන්තිධනායන්ති [මනායන්ති
(සී.පී.ක.   මමායන්ති.යයතොචයඛො, රාධ, කුමාරකාවා කුමාරිකායයොවා
යතසු පංස්වා ාරයකසු වි තරා ා යහොන්ති වි තච්ඡන්ො වි තයපමා 
වි තපිපාසා වි තපරිළාහා වි තතණ්හා, අථ යඛො තානි පංස්වා ාරකානි
හත්යථහි ච පායෙහි ච විකිරන්ති විධමන්ති විද්ධංයසන්ති විකීළනියං 
[විකීළනිකං (සී. සයා. කං. පී.   කයරොන්ති. එවයමව යඛො, රාධ, තුම්යහපි
රූපං විකිරථ විධමථ විද්ධංයසථ විකීළනියං කයරොථ තණ්හාක්ඛයාය
පටිපජ්ජථ. යවෙනං විකිරථ විධමථ විද්ධංයසථ විකීළනියං කයරොථ
තණ්හාක්ඛයායපටිපජ්ජථ.සඤ්ඤං… සඞ්ඛායරවිකිරථවිධමථවිද්ධංයසථ 
විකීළනියංකයරොථතණ්හාක්ඛයායපටිපජ්ජථ.විඤ්ඤාණංවිකිරථවිධමථ
විද්ධංයසථ විකීළනියංකයරොථතණ්හාක්ඛයායපටිපජ්ජථ.තණ්හාක්ඛයයො
හි, රාධ, නිබ්බාන’’න්ති. දුතියං. 

3. භවයනත්තිසුත්තං 

162. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘‘භවයනත්තිනියරොයධො [භවයනත්ති(සී.සයා.කං.
පී.  , භවයනත්තිනියරොයධො’ති [භවයනත්තීති (සී. සයා. කං.  , භන්යත, 
වුච්චති. කතමා නු යඛො, භන්යත, භවයනත්ති, කතයමො
භවයනත්තිනියරොයධො’’ති? ‘‘රූයප යඛො, රාධ, යයොඡන්යෙොයයොරාය ොයා
නන්දීයාතණ්හායයඋපයුපාොනායචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා– 
අයං වුච්චති භවයනත්ති. යතසං නියරොයධො [නියරොධා (සී. සයා. කං. පී.   
භවයනත්තිනියරොයධො.යවෙනාය… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසු … විඤ්ඤායණ
යයො ඡන්යෙො…යප.… අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා – අයං වුච්චති
භවයනත්ති.යතසං නියරොයධොභවයනත්තිනියරොයධො’’ති.තතියං. 

4. පරිඤ්යඤයයසුත්තං 

163. සාවත්ථිනිොනං. ආයස්මා රායධො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො ආයස්මන්තංරාධංභ වාඑතෙයවොච– 

‘‘පරිඤ්යඤයයය ච, රාධ, ධම්යම යෙයසස්සාමි පරිඤ්ඤඤ්ච 
පරිඤ්ඤාතාවිං පුග් ලඤ්ච. තං සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; 
භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා රායධො භ වයතො
පච්චස්යසොසි.භ වාඑතෙයවොච– ‘‘කතයමච, රාධ, පරිඤ්යඤයයාධම්මා? 
රූපංයඛො, රාධ, පරිඤ්යඤයයයොධම්යමො, යවෙනාපරිඤ්යඤයයයො ධම්යමො, 
සඤ්ඤා පරිඤ්යඤයයයො ධම්යමො, සඞ්ඛාරා පරිඤ්යඤයයයො ධම්යමො, 
විඤ්ඤාණං පරිඤ්යඤයයයොධම්යමො. ඉයමවුච්චන්ති, රාධ, පරිඤ්යඤයයා
ධම්මා. කතමා ච, රාධ, පරිඤ්ඤා? යයො යඛො, රාධ, රා ක්ඛයයො 
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යෙොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො – අයං වුච්චති, රාධ, පරිඤ්ඤා. කතයමො ච, 
රාධ, පරිඤ්ඤාතාවී පුග් යලො? ‘අරහා’තිස්ස වචනීයං. ය්වායං ආයස්මා
එවංනායමො එවංය ොත්යතො – අයං වුච්චති, රාධ, පරිඤ්ඤාතාවී
පුග් යලො’’ති. චතුත්ථං. 

5. සමණසුත්තං 

164. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං රාධං 
භ වා එතෙයවොච – ‘‘පඤ්චියම, රාධ, උපාොනක්ඛන්ධා. කතයම පඤ්ච? 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, 
සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. යය හි යකචි, රාධ, 
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉයමසං පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං
අස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං නප්පජානන්ති; නයමයත, 
රාධ, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාසමයණසුවාසමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසුවා
බ්රාහ්මණසම්මතා, න ච පන යත ආයස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථං වා 
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථංවාදිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ 
විහරන්ති. යය ච යඛො යකචි, රාධ, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉයමසං
පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච
යථාභූතංපජානන්ති; යතයඛො යම, රාධ, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාසමයණසු
යචව සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච බ්රාහ්මණසම්මතා, යත ච
පනායස්මන්යතොසාමඤ්ඤත්ථඤ්ච බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්චදිට්යඨවධම්යමසයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියසමණසුත්තං 

165. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං රාධං 
භ වා එතෙයවොච – ‘‘පඤ්චියම, රාධ, උපාොනක්ඛන්ධා. කතයම පඤ්ච? 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. යය හි යකචි, 
රාධ, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉයමසං පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං
සමුෙයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං
නප්පජානන්ති…යප.… සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. යසොතාපන්නසුත්තං 

166. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං රාධං
භ වා එතෙයවොච – ‘‘පඤ්චියම, රාධ, උපාොනක්ඛන්ධා. කතයම පඤ්ච? 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. යයතො යඛො, 
රාධ, අරියසාවයකො ඉයමසං පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං සමුෙයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතංපජානාති– 
අයංවුච්චති, රාධ, අරියසාවයකොයසොතාපන්යනොඅවිනිපාතධම්යමොනියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.සත්තමං. 
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8. අරහන්තසුත්තං 

167. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං රාධං
භ වා එතෙයවොච – ‘‘පඤ්චියම, රාධ, උපාොනක්ඛන්ධා. කතයම පඤ්ච? 
රූපුපාොනක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. යයතො යඛො, 
රාධ, භික්ඛු ඉයමසං පඤ්චන්නං උපාොනක්ඛන්ධානං සමුෙයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා
අනුපාොවිමුත්යතො යහොති – අයං වුච්චති, රාධ, අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා
කතකරණීයයොඔහිතභායරොඅනුප්පත්තසෙත්යථොපරික්ඛීණභවසංයයොජයනො 
සම්මෙඤ්ඤාවිමුත්යතො’’ති.අට්ඨමං. 

9. ඡන්ෙරා සුත්තං 

168. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං රාධං 
භ වාඑතෙයවොච– ‘‘රූයපයඛො, රාධ, යයොඡන්යෙොයයොරාය ොයානන්දී
යා තණ්හා, තං පජහථ. එවං තං රූපං පහීනං භවිස්සති උච්ඡින්නමූලං
තාලාවත්ථුකතං අනභාවංකතං ආයතිං අනුප්පාෙධම්මං. යවෙනාය යයො 
ඡන්යෙො යයො රාය ො යා නන්දී යා තණ්හා, තං පජහථ. එවං සා යවෙනා
පහීනා භවිස්සති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං
අනුප්පාෙධම්මා.සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසුයයොඡන්යෙොයයො රාය ොයානන්දී
යාතණ්හා, තංපජහථ.එවංයතසඞ්ඛාරාපහීනාභවිස්සන්ති උච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා. විඤ්ඤායණ යයො
ඡන්යෙොයයොරාය ොයානන්දීයාතණ්හා, තංපජහථ.එවංතං විඤ්ඤාණං
පහීනංභවිස්සති…යප.… අනුප්පාෙධම්ම’’න්ති.නවමං. 

10. දුතියඡන්ෙරා සුත්තං 

169. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං රාධං 
භ වාඑතෙයවොච– ‘‘රූයපයඛො, රාධ, යයොඡන්යෙොයයොරාය ොයානන්දී
යා තණ්හා යය උපයුපාොනා යචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, යත
පජහථ. එවං තං රූපං පහීනං භවිස්සති උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං
අනභාවංකතංආයතිං අනුප්පාෙධම්මං. යවෙනාය යයො ඡන්යෙො යයො රාය ො
යා නන්දී යා තණ්හා යය උපයුපාොනා යචතයසො
අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, යත පජහථ. එවං සා යවෙනා පහීනා භවිස්සති
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා.
සඤ්ඤාය… සඞ්ඛායරසුයයොඡන්යෙොයයො රාය ොයානන්දීයාතණ්හායය
උපයුපාොනා යචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, යත පජහථ. එවං යත
සඞ්ඛාරා පහීනා භවිස්සන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා
ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා.විඤ්ඤායණ යයොඡන්යෙොයයොරාය ොයානන්දීයා 
තණ්හායයඋපයුපාොනායචතයසොඅධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, යතපජහථ.
එවං තං විඤ්ඤාණං පහීනං භවිස්සති උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං
අනභාවංකතංආයතිං අනුප්පාෙධම්ම’’න්ති.ෙසමං. 
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රාධසංයුත්තස්සපඨයමොවග්ය ො. 

තස්සුද්ොනං– 

මායරොසත්යතොභවයනත්ති, පරිඤ්යඤයයාසමණාදුයව; 
යසොතාපන්යනොඅරහාච, ඡන්ෙරා ාපයරදුයවති. 

2. දුති වග්ය ො 

1. මාරසුත්තං 

170. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘‘මායරො, මායරො’ති, භන්යත, වුච්චති.කතයමොනු
යඛො, භන්යත, මායරො’’ති? ‘‘රූපං යඛො, රාධ, මායරො, යවෙනා මායරො, 
සඤ්ඤා මායරො, සඞ්ඛාරා මායරො, විඤ්ඤාණං මායරො. එවං පස්සං, රාධ, 
සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති, යවෙනායපි නිබ්බින්ෙති, 
සඤ්ඤායපි නිබ්බින්ෙති, සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්ෙති, විඤ්ඤාණස්මිම්පි
නිබ්බින්ෙති.නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති
ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.පඨමං. 

2. මාරධම්මසුත්තං 

171. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘මාරධම්යමො, මාරධම්යමො’ති, භන්යත, වුච්චති. 
කතයමොනුයඛො, භන්යත, මාරධම්යමො’’ති? ‘‘රූපංයඛො, රාධ, මාරධම්යමො, 
යවෙනා මාරධම්යමො, සඤ්ඤා මාරධම්යමො, සඞ්ඛාරා මාරධම්යමො, 
විඤ්ඤාණං මාරධම්යමො. එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති.දුතියං. 

3. අනිච්චසුත්තං 

172. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තංඑතෙයවොච – ‘‘‘අනිච්චං, අනිච්ච’න්ති, භන්යත, වුච්චති.කතමං
නු යඛො, භන්යත, අනිච්ච’’න්ති? ‘‘රූපං යඛො, රාධ, අනිච්චං, යවෙනා 
අනිච්චා, සඤ්ඤා අනිච්චා, සඞ්ඛාරා අනිච්චා, විඤ්ඤාණං අනිච්චං. එවං 
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.තතියං. 

4. අනිච්චධම්මසුත්තං 

173. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘අනිච්චධම්යමො, අනිච්චධම්යමො’ති, භන්යත, 
වුච්චති.කතයමොනු යඛො, භන්යත, අනිච්චධම්යමො’’ති? ‘‘රූපං යඛො, රාධ, 
අනිච්චධම්යමො, යවෙනා අනිච්චධම්යමො, සඤ්ඤා අනිච්චධම්යමො, සඞ්ඛාරා
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අනිච්චධම්යමො, විඤ්ඤාණං අනිච්චධම්යමො. එවං පස්සං…යප.… නාපරං 
ඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. දුක්ඛසුත්තං 

174. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘දුක්ඛං, දුක්ඛ’න්ති, භන්යත, වුච්චති. කතමංනු
යඛො, භන්යත, දුක්ඛ’’න්ති? ‘‘රූපං යඛො, රාධ, දුක්ඛං, යවෙනා දුක්ඛා, 
සඤ්ඤා දුක්ඛා, සඞ්ඛාරා දුක්ඛා, විඤ්ඤාණං දුක්ඛං. එවං පස්සං…යප.… 
නාපරං ඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුක්ඛධම්මසුත්තං 

175. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘‘දුක්ඛධම්යමො, දුක්ඛධම්යමො’ති, භන්යත, වුච්චති.
කතයමො නු යඛො, භන්යත, දුක්ඛධම්යමො’’ති? ‘‘රූපං යඛො, රාධ, 
දුක්ඛධම්යමො, යවෙනා දුක්ඛධම්යමො, සඤ්ඤා දුක්ඛධම්යමො, සඞ්ඛාරා
දුක්ඛධම්යමො, විඤ්ඤාණං දුක්ඛධම්යමො. එවං පස්සං…යප.… නාපරං
ඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අනත්තසුත්තං 

176. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තං එතෙයවොච– ‘‘‘අනත්තා, අනත්තා’ති, භන්යත, වුච්චති. කතයමො
නු යඛො, භන්යත, අනත්තා’’ති? ‘‘රූපං යඛො, රාධ, අනත්තා, යවෙනා
අනත්තා, සඤ්ඤා අනත්තා, සඞ්ඛාරා අනත්තා, විඤ්ඤාණං අනත්තා. එවං
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.සත්තමං. 

8. අනත්තධම්මසුත්තං 

177. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘අනත්තධම්යමො, අනත්තධම්යමො’ති, භන්යත, 
වුච්චති.කතයමොනු යඛො, භන්යත, අනත්තධම්යමො’’ති? ‘‘රූපංයඛො, රාධ, 
අනත්තධම්යමො, යවෙනාඅනත්තධම්යමො, සඤ්ඤාඅනත්තධම්යමො, සඞ්ඛාරා
අනත්තධම්යමො, විඤ්ඤාණං අනත්තධම්යමො. එවං පස්සං…යප.… නාපරං
ඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.අට්ඨමං. 

9.ඛයධම්මසුත්තං 

178. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘ඛයධම්යමො, ඛයධම්යමො’ති, භන්යත, වුච්චති.
කතයමොනුයඛො, භන්යත, ඛයධම්යමො’’ති? ‘‘රූපංයඛො, රාධ, ඛයධම්යමො, 
යවෙනාඛයධම්යමො, සඤ්ඤා ඛයධම්යමො, සඞ්ඛාරාඛයධම්යමො, විඤ්ඤාණං
ඛයධම්යමො. එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති.
නවමං. 
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10. වයධම්මසුත්තං 

179. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘වයධම්යමො, වයධම්යමො’ති, භන්යත, වුච්චති.
කතයමොනුයඛො, භන්යත, වයධම්යමො’’ති? ‘‘රූපංයඛො, රාධ, වයධම්යමො, 
යවෙනාවයධම්යමො, සඤ්ඤාවයධම්යමො, සඞ්ඛාරාවයධම්යමො, විඤ්ඤාණං
වයධම්යමො. එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති.
ෙසමං. 

11. සමුෙයධම්මසුත්තං 

180. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘සමුෙයධම්යමො, සමුෙයධම්යමො’ති, භන්යත, 
වුච්චති. කතයමො නු යඛො, භන්යත, සමුෙයධම්යමො’’ති? ‘‘රූපං යඛො, රාධ, 
සමුෙයධම්යමො, යවෙනා සමුෙයධම්යමො, සඤ්ඤා සමුෙයධම්යමො, සඞ්ඛාරා
සමුෙයධම්යමො, විඤ්ඤාණං සමුෙයධම්යමො. එවං පස්සං…යප.… නාපරං
ඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.එකාෙසමං. 

12. නියරොධධම්මසුත්තං 

181. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘නියරොධධම්යමො, නියරොධධම්යමො’ති, භන්යත, 
වුච්චති.කතයමොනුයඛො, භන්යත, නියරොධධම්යමො’’ති? ‘‘රූපංයඛො, රාධ, 
නියරොධධම්යමො, යවෙනා නියරොධධම්යමො, සඤ්ඤා නියරොධධම්යමො, 
සඞ්ඛාරානියරොධධම්යමො, විඤ්ඤාණං නියරොධධම්යමො.එවංපස්සං…යප.… 
නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.ද්වාෙසමං. 

රාධසංයුත්තස්සදුතියයොවග්ය ො. 

තස්සුද්ොනං– 

මායරො චමාරධම්යමොච, අනිච්යචනඅපයරදුයව; 
දුක්යඛනච දුයව වුත්තා, අනත්යතන [අනත්යතහි (සී.සයා.කං.   
තයථවච; 
ඛයවයසමුෙයං, නියරොධධම්යමනද්වාෙසාති. 

3. ආ ාචනවග්ය ො 

1-11. මාරාදිසුත්තඑකාදසකං 

182. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං
යෙයසතු, යමහං භ වයතො ධම්මං සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො
ආතාපීපහිතත්යතොවිහයරයය’’න්ති. 
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‘‘යයොයඛො, රාධ, මායරො; තත්රයතඡන්යෙොපහාතබ්යබො, රාය ොපහාතබ්යබො, 

ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො [සීහළයපොත්ථයක පන ‘‘තත්ර යත ඡන්යෙො 

පහාතබ්යබොතිඑකංසුත්තං, තත්රයතරාය ොපහාතබ්යබොතිඑකංසුත්තං, තත්ර

යත ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබොති එකං සුත්ත’’න්ති එවං විසුං විසුං තීණි

සුත්තානි විභජිත්වා ෙස්සිතානි  .එවමුපරිසුත්යතසුපි] . යකො ච, රාධ, මායරො? 

රූපංයඛො, රාධ, මායරො; තත්රයතඡන්යෙොපහාතබ්යබො, රාය ොපහාතබ්යබො, 

ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො [සීහළයපොත්ථයක පන ‘‘තත්ර යත ඡන්යෙො

පහාතබ්යබොතිඑකංසුත්තං, තත්රයත රාය ොපහාතබ්යබොතිඑකංසුත්තං, තත්ර

යත ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබොති එකං සුත්ත’’න්ති එවං විසුං විසුං තීණි

සුත්තානිවිභජිත්වාෙස්සිතානි. එවමුපරිසුත්යතසුපි]. යවෙනාමායරො; තත්රයත

ඡන්යෙො පහාතබ්යබො…යප.… සඤ්ඤා මායරො; තත්ර යත ඡන්යෙො

පහාතබ්යබො…යප.… සඞ්ඛාරා මායරො; තත්ර යත ඡන්යෙො 

පහාතබ්යබො…යප.… විඤ්ඤාණං මායරො; තත්ර යත ඡන්යෙො

පහාතබ්යබො…යප.… යයොයඛො, රාධ, මායරො; තත්රයතඡන්යෙොපහාතබ්යබො, 

රාය ොපහාතබ්යබො, ඡන්ෙරාය ොපහාතබ්යබො’’ති. 

183. යයොයඛො, රාධ, මාරධම්යමො; තත්රයතඡන්යෙොපහාතබ්යබො, රාය ො 
පහාතබ්යබො, ඡන්ෙරාය ොපහාතබ්යබො…යප.…. 

184. යං යඛො, රාධ, අනිච්චං…යප.…. 

185. යයො යඛො, රාධ, අනිච්චධම්යමො…යප.…. 

186. යංයඛො, රාධ, දුක්ඛං…යප.…. 

187. යයොයඛො, රාධ, දුක්ඛධම්යමො…යප.…. 

188. යයො යඛො, රාධ, අනත්තා…යප.…. 

189. යයො යඛො, රාධ, අනත්තධම්යමො…යප.…. 

190. යයොයඛො, රාධ, ඛයධම්යමො…යප.…. 

191. යයොයඛො, රාධ, වයධම්යමො…යප.…. 

192. යයො යඛො, රාධ, සමුෙයධම්යමො; තත්ර යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො, 
රාය ොපහාතබ්යබො, ඡන්ෙරාය ොපහාතබ්යබො…යප.…. 
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12. නියරොධධම්මසුත්තං 

193. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා රායධො 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං
යෙයසතු, යමහං භ වයතො ධම්මං සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො
ආතාපීපහිතත්යතොවිහයරයය’’න්ති. 

‘‘යයො යඛො, රාධ, නියරොධධම්යමො; තත්ර යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො, රාය ො

පහාතබ්යබො, ඡන්ෙරාය ොපහාතබ්යබො .යකොච , රාධ, නියරොධධම්යමො? රූපං

යඛො, රාධ, නියරොධධම්යමො; තත්රයතඡන්යෙොපහාතබ්යබො…යප.… යවෙනා

නියරොධධම්යමො; තත්ර යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො…යප.… සඤ්ඤා

නියරොධධම්යමො; තත්ර යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො…යප.… සඞ්ඛාරා

නියරොධධම්යමො; තත්ර යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො…යප.… විඤ්ඤාණං

නියරොධධම්යමො; තත්ර යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො…යප.… යයො යඛො, රාධ, 

නියරොධධම්යමො; තත්ර යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, 

ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො’’ති [සීහළයපොත්ථයක පන ඉමස්මිං වග්ය 

ඡත්තිංස සුත්තානි විභත්තානි එයකකං සුත්තං තීණි තීණි කත්වා, එවං

චතුත්ථවග්ය පි]. 

ආයාචනවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්ොනං– 

මායරො චමාරධම්යමොච, අනිච්යචනඅපයරදුයව; 
දුක්යඛනචදුයවවුත්තා, අනත්යතනතයථවච; 
ඛයවයසමුෙයං, නියරොධධම්යමනද්වාෙසාති. 

4. උපනිසින්නවග්ය ො 

1-11. මාරාදිසුත්තඑකාදසකං 

194. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං රාධං
භ වාඑතෙයවොච– ‘‘යයොයඛො, රාධ, මායරො; තත්රයතඡන්යෙොපහාතබ්යබො, 
රාය ොපහාතබ්යබො, ඡන්ෙරාය ොපහාතබ්යබො.යකොච, රාධ, මායරො? රූපං
යඛො, රාධ, මායරො; තත්ර යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො…යප.… විඤ්ඤාණං
මායරො; තත්රයතඡන්යෙොපහාතබ්යබො…යප.… යයොයඛො, රාධ, මායරො; තත්ර
යතඡන්යෙොපහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, ඡන්ෙරාය ොපහාතබ්යබො’’ති. 

195. යයොයඛො, රාධ, මාරධම්යමො; තත්රයතඡන්යෙොපහාතබ්යබො, රාය ො 
පහාතබ්යබො, ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො…යප.…. 

196. යංයඛො, රාධ, අනිච්චං…යප.…. 



සංයුත්තනිකායයො ඛන්ධවග්ය ො රාධසංයුත්තං 

145 

පටුන 

197. යයොයඛො, රාධ, අනිච්චධම්යමො…යප.…. 

198. යං යඛො, රාධ, දුක්ඛං…යප.…. 

199. යයොයඛො, රාධ, දුක්ඛධම්යමො…යප.…. 

200. යයොයඛො, රාධ, අනත්තා…යප.…. 

201. යයොයඛො, රාධ, අනත්තධම්යමො…යප.…. 

202. යයොයඛො, රාධ, ඛයධම්යමො…යප.…. 

203. යයොයඛො, රාධ, වයධම්යමො…යප.…. 

204. යයො යඛො, රාධ, සමුෙයධම්යමො; තත්ර යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො, 
රාය ොපහාතබ්යබො, ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො…යප.…. 

12. නියරොධධම්මසුත්තං 

205. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං රාධං 
භ වා එතෙයවොච – ‘‘යයො යඛො, රාධ, නියරොධධම්යමො; තත්ර යත ඡන්යෙො
පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො. යකො ච, රාධ, 
නියරොධධම්යමො? රූපං යඛො, රාධ, නියරොධධම්යමො; තත්ර යත ඡන්යෙො
පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො.
යවෙනා…යප.… සඤ්ඤා…යප.… සඞ්ඛාරා…යප.… විඤ්ඤාණං 
නියරොධධම්යමො; තත්ර යත ඡන්යෙො පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, 
ඡන්ෙරාය ොපහාතබ්යබො.යයො යඛො, රාධ, නියරොධධම්යමො; තත්රයතඡන්යෙො
පහාතබ්යබො, රාය ොපහාතබ්යබො, ඡන්ෙරාය ො පහාතබ්යබො’’ති. 

උපනිසින්නවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්ොනං– 

මායරොචමාරධම්යමොච, අනිච්යචනඅපයරදුයව; 
දුක්යඛනචදුයවවුත්තා, අනත්යතනතයථවච; 
ඛයවයසමුෙයං, නියරොධධම්යමනද්වාෙසාති. 

රාධසංයුත්තංසමත්තං. 
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3. දිට්ඨිසංයුත්තං 

1. යසොතාපත්තිවග්ය ො 

1. වාතසුත්තං 

206. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන. භ වා
එතෙයවොච – ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිංඅභිනිවිස්ස 
එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘න වාතා වායන්ති, න නජ්යජො සන්ෙන්ති, න
 බ්භිනියයො විජායන්ති, න චන්දිමසූරියා උයෙන්ති වා අයපන්ති වා
එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති? 

‘‘භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මාභ වංයනත්තිකාභ වංපටිසරණා.
සාධු වත, භන්යත, භ වන්තඤ්යඤව පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො.
භ වයතො සුත්වා භික්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, භික්ඛයව, සුණාථ, 
සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූ
භ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්සඑවං දිට්ඨි
උප්පජ්ජති – ‘න වාතා වායන්ති, න නජ්යජො සන්ෙන්ති, න  බ්භිනියයො 
විජායන්ති, නචන්දිමසූරියාඋයෙන්තිවාඅයපන්තිවාඑසිකට්ඨායිට්ඨිතා’ති. 
යවෙනාය සති…යප.… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ
සති, විඤ්ඤාණංඋපාොය, විඤ්ඤාණංඅභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘න
වාතා වායන්ති, න නජ්යජො සන්ෙන්ති, න  බ්භිනියයො විජායන්ති, න
චන්දිමසූරියා උයෙන්ති වා අයපන්ති වා එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’ති. තං කිං
මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චං වාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං, දුක්ඛං වා තං සුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං
පනානිච්චං, දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – ‘නවාතා වායන්ති, නනජ්යජො සන්ෙන්ති, න බ්භිනියයො
විජායන්ති, න චන්දිමසූරියා උයෙන්ති වා අයපන්ති වා
එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 

‘‘යවෙනා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති… ‘‘සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… 
විඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං
පනානිච්චං දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං
දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපිනුතංඅනුපාොයඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්යජයය– ‘න
වාතා වායන්ති, න නජ්යජො සන්ෙන්ති, න  බ්භිනියයො විජායන්ති, න
චන්දිමසූරියා උයෙන්ති වා අයපන්ති වා එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. ‘‘යම්පිෙං [යමිෙං (අඤ්ඤත්ථ   දිට්ඨං සුතං මුතං 
විඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසාතම්පිනිච්චංවාඅනිච්චං
වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං වා තං සුඛං වා’’ති? 
‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං
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අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘න වාතා වායන්ති, න නජ්යජො
සන්ෙන්ති, න බ්භිනියයොවිජායන්ති, නචන්දිමසූරියාඋයෙන්තිවාඅයපන්ති
වාඑසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයතොයඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්සඉයමසුච [ඉයමසුඡසු(සී.සයා.
කං. පී.  එවමුපරිපි  ඨායනසු කඞ්ඛා පහීනා යහොති, දුක්යඛපිස්ස කඞ්ඛා
පහීනායහොති, දුක්ඛසමුෙයයපිස්ස කඞ්ඛාපහීනායහොති, දුක්ඛනියරොයධපිස්ස
කඞ්ඛා පහීනා යහොති, දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපොයපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා
යහොති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො 
අවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයනො’’ති.පඨමං. 

2. එතංමමසුත්තං 

207. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම 
අත්තා’’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයප යඛො, 
භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘එතං
මම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’ති.යවෙනායසති…යප.… සඤ්ඤාය
සති … සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, විඤ්ඤාණං උපාොය, 
විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, 
එයසොයමඅත්තා’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චං
වා අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.… අපිනුතංඅනුපාොයඑවං
දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? 
‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යම්පිෙං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං
පරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසාතම්පි නිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉයමසු ච ඨායනසු කඞ්ඛා
පහීනා යහොති, දුක්යඛපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති…යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපොයපිස්සකඞ්ඛා පහීනා යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.දුතියං. 
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3. යසොඅත්තාසුත්තං 

208. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘යසොඅත්තා, යසොයලොයකො, යසොයපච්ච 
භවිස්සාමිනිච්යචොධුයවොසස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො’’’ති? භ වංමූලකා 
යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.…. 

‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්සඑවං දිට්ඨි
උප්පජ්ජති – ‘යසො අත්තා, යසො යලොයකො, යසො යපච්ච භවිස්සාමිනිච්යචො
ධුයවො සස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො’ති. යවෙනාය සති…යප.… සඤ්ඤාය
සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, විඤ්ඤාණං උපාොය, 
විඤ්ඤාණංඅභිනිවිස්සඑවං දිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘යසොඅත්තා, යසොයලොයකො, 
යසොයපච්චභවිස්සාමිනිච්යචොධුයවො සස්සයතොඅවිපරිණාමධම්යමො’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං
භන්යත’’…යප.… අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘යසො
අත්තා…යප.… අවිපරිණාමධම්යමො’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 
‘‘අනිච්චං භන්යත…යප.… අපිනුතංඅනුපාොයඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්යජයය– 
‘යසො අත්තා…යප.… අවිපරිණාමධම්යමො’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 
‘‘යම්පිෙංදිට්ඨංසුතංමුතං විඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසා
තම්පි නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.… අපි නු තං
අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘යසො අත්තා, යසො යලොයකො, යසො
යපච්චභවිස්සාමිනිච්යචොධුයවොසස්සයතොඅවිපරිණාමධම්යමො’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉයමසු ච ඨායනසු කඞ්ඛා
පහීනා යහොති, දුක්යඛපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති…යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපොයපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.තතියං. 

4. යනොචයමසියාසුත්තං 

209. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘යනො චස්සං, යනො ච යම සියා, 
නාභවිස්ස, න යම භවිස්සතී’’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, 
ධම්මා…යප.…. 

‘‘රූයප යඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්ස එවංදිට්ඨි
උප්පජ්ජති– ‘යනොචස්සං, යනොච යමසියා, නාභවිස්ස, නයමභවිස්සතී’ති.
යවෙනාය සති… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, 
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විඤ්ඤාණංඋපාොය, විඤ්ඤාණංඅභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘යනො
චස්සං, යනොචයමසියා, නාභවිස්ස, නයමභවිස්සතී’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… අපිනුතං අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘යනො 
චස්සං, යනො ච යම සියා, නාභවිස්ස, න යම භවිස්සතී’ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චං වා
අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.… අපිනුතංඅනුපාොයඑවංදිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – ‘යනො චස්සං, යනො ච යම සියා, නාභවිස්ස, න යම
භවිස්සතී’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යම්පිෙං දිට්ඨං සුතං මුතං
විඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසාතම්පිනිච්චංවාඅනිච්චං 
වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.… අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – ‘යනො චස්සං, යනො ච යම සියා, නාභවිස්ස, න යම
භවිස්සතී’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉයමසු ච ඨායනසු කඞ්ඛා
පහීනා යහොති, දුක්යඛපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති…යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපොයපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.චතුත්ථං. 

5. නත්ථිදින්නසුත්තං 

210. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සතිකිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං, නත්ථි
හුතං, නත්ථිසුකතදුක්කටානං [සුක්කටදුක්කටානං(සී.පී.   කම්මානං ඵලං
විපායකො; නත්ථිඅයංයලොයකො, නත්ථිපයරොයලොයකො, නත්ථිමාතා, නත්ථි
පිතා, නත්ථි සත්තාඔපපාතිකා; නත්ථියලොයක සමණබ්රාහ්මණාසම්මග් තා 
[සමග් තා(ක.   සම්මාපටිපන්නායයඉමඤ්චයලොකංපරඤ්ච යලොකංසයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයෙන්ති. චාතුමහාභූතියකො [චාතුම්මහාභූතියකො
(සී. සයා. කං. පී.   අයං පුරියසො යො කාලඞ්කයරොති පථවී පථවීකායං
අනුයපතිඅනුප ච්ඡති, ආයපොආයපොකායං අනුයපතිඅනුප ච්ඡති, යතයජො
යතයජොකායං අනුයපති අනුප ච්ඡති, වායයො වායයොකායං අනුයපති 
අනුප ච්ඡති.ආකාසංඉන්ද්රියානිසඞ්කමන්ති.ආසන්දිපඤ්චමාපුරිසාමතං
ආොය  ච්ඡන්ති. යාව ආළාහනා පොනි පඤ්ඤායන්ති. කායපොතකානි
අට්ඨීනි භවන්ති. භස්සන්තා ආහුතියයො. ෙත්තුපඤ්ඤත්තං යදිෙං ොනං 
[ෙත්තුපඤ්ඤත්තමිෙං ොනංනාම (සබ්බත්ථ  . යතසං තුච්ඡං මුසා විලායපො
යය යකචි අත්ථිකවාෙං වෙන්ති. බායල ච පණ්ඩියත ච කායස්ස යභො 
උච්ඡිජ්ජන්තිවිනස්සන්තිනයහොන්තිපරංමරණා’’’ති? භ වංමූලකායනො, 
භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං…යප.… 
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කායස්ස යභො උච්ඡිජ්ජන්ති විනස්සන්ති න යහොන්ති පරං මරණා’ති.
යවෙනාය සති…යප.… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ
සති, විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – 
‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං…යප.… කායස්ස යභො උච්ඡිජ්ජන්ති
විනස්සන්තිනයහොන්තිපරංමරණා’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත…යප.… අපිනු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘නත්ථි 
දින්නං, නත්ථියිට්ඨං…යප.… කායස්සයභොඋච්ඡිජ්ජන්තිවිනස්සන්තින
යහොන්ති පරංමරණා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… 
සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත…යප.… අපිනු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘නත්ථි
දින්නං, නත්ථියිට්ඨං…යප.… කායස්ස යභොඋච්ඡිජ්ජන්තිවිනස්සන්තින
යහොන්තිපරංමරණා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යම්පිෙං දිට්ඨංසුතං
මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා තම්පි නිච්චං වා
අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.… අපි නුතංඅනුපාොයඑවංදිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං…යප.… යය යකචි
අත්ථිකවාෙං වෙන්ති; බායල ච පණ්ඩියත ච කායස්ස යභො උච්ඡිජ්ජන්ති
විනස්සන්තිනයහොන්තිපරංමරණා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉයමසු ච ඨායනසු කඞ්ඛා
පහීනා යහොති, දුක්යඛපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති…යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපොයපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.පඤ්චමං. 

6. කයරොයතොසුත්තං 

211. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘කයරොයතො කාරයයතො ඡින්ෙයතො 
යඡොපයයතො පචයතො පාචාපයයතො යසොචයතො යසොචාපයයතො කිලමයතො
කිලමාපයයතො ඵන්ෙයතො ඵන්ොපයයතො පාණමතිපාතයයතො අදින්නං
ආදියයතො සන්ධිං ඡින්ෙයතො නිල්යලොපං හරයතො එකා ාරිකං කයරොයතො 
පරිපන්යථතිට්ඨයතොපරොරං ච්ඡයතොමුසාභණයතොකයරොයතොනකරීයති
පාපං. ඛුරපරියන්යතන යචපි චක්යකන යයො ඉමිස්සා පථවියා පායණ
එකමංසඛලං එකමංසපුඤ්ජං කයරයය, නත්ථි තයතොනිොනං පාපං, නත්ථි
පාපස්ස ආ යමො. ෙක්ඛිණං යචපි  ඞ් ාය තීරං  ච්යඡයය; හනන්යතො 
ඝායතන්යතො ඡින්ෙන්යතො යඡොයපන්යතො පචන්යතො පායචන්යතො, නත්ථි
තයතොනිොනං පාපං, නත්ථි පාපස්සආ යමො. උත්තරං යචපි ඞ් ායතීරං 
 ච්යඡයය; ෙෙන්යතො ොයපන්යතො යජන්යතො යජායපන්යතො, නත්ථි
තයතොනිොනං පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආ යමො. ොයනන ෙයමන
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සංයයමන සච්චවජ්යජන නත්ථි පුඤ්ඤං නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආ යමො’’’ති.
භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයප යඛො, භික්ඛයව, සති, 
රූපං උපාොය, රූපං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘කයරොයතො
කාරයයතො…යප.… නත්ථිපුඤ්ඤංනත්ථිපුඤ්ඤස්සආ යමො’ති.යවෙනාය
සති…යප.… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, 
විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – 
‘කයරොයතො කාරයයතො…යප.… නත්ථි පුඤ්ඤං නත්ථි පුඤ්ඤස්ස
ආ යමො’’’ති. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවා අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – 
‘කයරොයතො…යප.… නත්ථිපුඤ්ඤංනත්ථිපුඤ්ඤස්සආ යමො’’ති? ‘‘යනො 
යහතං, භන්යත’’. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චංවා
අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.… අපිනුතංඅනුපාොයඑවංදිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – ‘කයරොයතො කාරයයතො …යප.… නත්ථි පුඤ්ඤං නත්ථි
පුඤ්ඤස්ස ආ යමො’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යම්පිෙං දිට්ඨං සුතං
මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා තම්පි නිච්චං වා
අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.… අපි නුතංඅනුපාොයඑවංදිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – ‘කයරොයතො කාරයයතො…යප.… නත්ථි පුඤ්ඤං නත්ථි
පුඤ්ඤස්සආ යමො’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉයමසු ච ඨායනසු කඞ්ඛා
පහීනා යහොති, දුක්යඛපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති…යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපොයපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. යහතුසුත්තං 

212. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘නත්ථි යහතු, නත්ථිපච්චයයොසත්තානං 
සංකියලසාය.අයහතූඅප්පච්චයා සත්තාසංකිලිස්සන්ති.නත්ථියහතු, නත්ථි
පච්චයයො සත්තානං විසුද්ධියා. අයහතූ අප්පච්චයා සත්තා විසුජ්ඣන්ති.
නත්ථිබලංනත්ථිවීරියංනත්ථිපුරිසථායමො නත්ථිපුරිසපරක්කයමො.සබ්යබ
සත්තා සබ්යබ පාණා සබ්යබ භූතා සබ්යබ ජීවා අවසා අබලා අවීරියා
නියතිසඞ් තිභාවපරිණතා ඡස්යවවාභිජාතීසු සුඛදුක්ඛං 
පටිසංයවයෙන්තී’’’ති? භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයප
යඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– 
‘නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයො…යප.… සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්තී’ති. 
යවෙනාය සති…යප.… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ
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සති, විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – 
‘නත්ථියහතු, නත්ථිපච්චයයො…යප.… සුඛදුක්ඛංපටිසංයවයෙන්තී’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත…යප.… විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි 
උප්පජ්යජයය – ‘නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයො…යප.… සුඛදුක්ඛං 
පටිසංයවයෙන්තී’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… 
සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත…යප.… අපිනු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘නත්ථි
යහතු, නත්ථි පච්චයයො…යප.… සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්තී’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. ‘‘යම්පිෙංදිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතං පත්තංපරියයසිතං
අනුවිචරිතං මනසා තම්පි නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත…යප.… අපි නුතං අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘නත්ථි
යහතු නත්ථි පච්චයයො…යප.… සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්තී’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉයමසු ච ඨායනසු කඞ්ඛා
පහීනා යහොති, දුක්යඛපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති …යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපොයපිස්සකඞ්ඛා පහීනා යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො 
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.සත්තමං. 

8. මහාදිට්ඨිසුත්තං 

213. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘සත්තියම කායා අකටා, අකටවිධා, 
අනිම්මිතා, අනිම්මාතා, වඤ්ඣා, කූටට්ඨා, එසිකට්ඨායිට්ඨිතා; යත න
ඉඤ්ජන්ති, න විපරිණමන්ති [න විපරිණායමන්ති (පී. ක.  , න
අඤ්ඤමඤ්ඤං බයාබායධන්ති; නාලං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුඛාය වා දුක්ඛාය
වා සුඛදුක්ඛාය වා. කතයම සත්ත? පථවීකායයො, ආයපොකායයො, 
යතයජොකායයො, වායයොකායයො, සුයඛ, දුක්යඛ, ජීයවසත්තයම.ඉයමසත්ත 
[ජීයව.සත්තියම (බහූසු   කායා අකටා, අකටවිධා, අනිම්මිතා, අනිම්මාතා, 
වඤ්ඣා, කූටට්ඨා එසිකට්ඨායිට්ඨිතා; යතනඉඤ්ජන්ති, නවිපරිණමන්ති, න
අඤ්ඤමඤ්ඤං බයාබායධන්ති; නාලං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුඛාය වා දුක්ඛාය
වාසුඛදුක්ඛායවා.යයොපි තිණ්යහනසත්යථනසීසංඡින්ෙති, නයසොපිකඤ්චි 
[න යකොචි කඤ්චි (සී. සයා. කං. , න යකොචි තං (පී. ක.   ජීවිතා
යවොයරොයපති; සත්තන්නංත්යවව කායානමන්තයරනසත්ථංවිවරමනුපවිසති 
[විවරමනුපතති (කත්ථචි  දීඝමජ්ඣියමසුපි . චද්ෙස යඛො පනිමානි
යයොනිපමුඛසතසහස්සානිසට්ඨිචසතානිඡ චසතානිපඤ්චචකම්මුයනො
සතානි පඤ්ච ච කම්මානි, තීණි ච කම්මානි, කම්යම ච අඩ් කම්යම ච
ද්වට්ඨිපටිපො, ද්වට්ඨන්තරකප්පා, ඡළාභිජාතියයො, අට්ඨපුරිසභූමියයො, 
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එකූනපඤ්ඤාස ආජීවකසයත, එකූනපඤ්ඤාස පරිබ්බාජකසයත, 
එකූනපඤ්ඤාස නා වාසසයත, වීයස ඉන්ද්රියසයත, තිංයස නිරයසයත, 
ඡත්තිංසරයජොධාතුයයො, සත්ත සඤ්ඤී බ්භා, සත්ත අසඤ්ඤී බ්භා, සත්ත
නි ණ්ඨි බ්භා, සත්ත යෙවා, සත්ත මානුසා, සත්ත යපසාචා, සත්ත සරා, 
සත්තපවුටා [සපුටා(ක. , පවුධා(පී.  , සත්තපපාතා, සත්තචපපාතසතානි, 
සත්තසුපිනා, සත්තසුපිනසතානි, චල්ලාසීතිමහාකප්පියනො [මහාකප්පුයනො
(සී.පී.   සතසහස්සානි, යානිබායලචපණ්ඩියතච සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වා
දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සන්ති. තත්ථ නත්ථි ඉමිනාහං සීයලන වා වයතන වා
තයපන වා බ්රහ්මචරියයන වා අපරිපක්කං වා කම්මං පරිපායචස්සාමි; 
පරිපක්කං වා කම්මං ඵුස්ස ඵුස්ස බයන්තීකරිස්සාමීති යහවං නත්ථි
යෙොණමියත සුඛදුක්යඛ පරියන්තකයත සංසායර, නත්ථි හායනවඩ් යන, 
නත්ථි උක්කංසාවකංයස. යසයයථාපි නාම සුත්තගුයළ ඛිත්යත
නිබ්යබඨියමානයමව පයලති; එවයමව බායල ච පණ්ඩියත ච
නිබ්යබඨියමානාසුඛදුක්ඛංපයලන්තී’’’ති? 

භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයප යඛො, භික්ඛයව, 
සති, රූපං උපාොය, රූපං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘සත්තියම
කායා අකටා, අකටවිධා…යප.… සුඛදුක්ඛං පයලන්තී’ති. යවෙනාය
සති…යප.… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, 
විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – 
‘සත්තියමකායාඅකටා, අකටවිධා…යප.… සුඛදුක්ඛං පයලන්තී’’’ති. ‘‘තං
කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං
අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘සත්තියම කායා අකටා
අකටවිධා…යප.… සුඛදුක්ඛං පයලන්තී’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 
‘‘යම්පිෙංදිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතං මනසා
තම්පි නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.… අපි නු තං 
අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘සත්තියම කායා අකටා
අකටවිධා…යප.… නිබ්යබඨියමානා සුඛදුක්ඛං පයලන්තී’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉයමසු ච ඨායනසු කඞ්ඛා
පහීනා යහොති, දුක්යඛපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති…යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපොයපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.අට්ඨමං. 

9. සස්සතදිට්ඨිසුත්තං 

214. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘සස්සයතොයලොයකො’’’ති? භ වංමූලකා 
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යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපං උපාොය, 
රූපංඅභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘සස්සයතොයලොයකො’ති.යවෙනාය 
සති…යප.… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, 
විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – 
‘සස්සයතො යලොයකො’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි 
උප්පජ්යජයය– ‘සස්සයතොයලොයකො’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘යවෙනා 
… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත…යප.… අපිනුතංඅනුපාොයඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්යජයය– ‘සස්සයතො 
යලොයකො’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යම්පිෙං දිට්ඨං සුතං මුතං
විඤ්ඤාතංපත්තං පරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසාතම්පිනිච්චංවාඅනිච්චං
වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං වා තං සුඛං වා’’ති? 
‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං
අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘සස්සයතො යලොයකො’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉයමසු ච ඨායනසු කඞ්ඛා
පහීනා යහොති, දුක්යඛපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති…යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපොයපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.නවමං. 

10. අසස්සතදිට්ඨිසුත්තං 

215. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘අසස්සයතො යලොයකො’’’ති? භ වංමූලකා
යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයප යඛො, භික්ඛයව, සති…යප.… 
විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.… අපිනු
තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – අසස්සයතො යලොයකොති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. ‘‘යම්පිෙංදිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතං
අනුවිචරිතං මනසා තම්පි නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත…යප.… අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – 
‘අසස්සයතොයලොයකො’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉයමසු ච ඨායනසු කඞ්ඛා
පහීනා යහොති, දුක්යඛපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති…යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපොයපිස්සකඞ්ඛා පහීනා යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.ෙසමං. 
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11. අන්තවාසුත්තං 

216. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘අන්තවා යලොයකො’’’ති? භ වංමූලකා
යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… නියයතොසම්යබොධිපරායයනො’’ති. එකාෙසමං. 

12. අනන්තවාසුත්තං 

217. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘අනන්තවායලොයකො’’’ති? භ වංමූලකා
යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… නියයතොසම්යබොධිපරායයනො’’ති.ද්වාෙසමං. 

13. තංජීවංතංසරීරංසුත්තං 

218. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘තංජීවංතංසරීර’’’න්ති? භ වංමූලකා
යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… නියයතොසම්යබොධිපරායයනො’’ති.යතරසමං. 

14. අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරංසුත්තං 

219. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’’’න්ති? 
භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… නියයතො 
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.චද්ෙසමං. 

15. යහොතිතථා යතොසුත්තං 

220. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛොභික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’’’ති? 
භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… නියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.පන්නරසමං. 

16. නයහොතිතථා යතොසුත්තං 

221. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘නයහොති තථා යතොපරංමරණා’’’ති? 
භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… නියයතො 
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.යසොළසමං. 

17. යහොතිචනචයහොතිතථා යතොසුත්තං 

222. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්සඑවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති– ‘යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරං
මරණා’’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… නියයතො
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.සත්තරසමං. 
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18. යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොසුත්තං 

223. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්සඑවං දිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘යනවයහොති, නනයහොතිතථා යතො
පරංමරණා’’’ති? භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයප යඛො, 
භික්ඛයව, සති, රූපං උපාොය, රූපං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – 
‘යනවයහොති, නනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’ති…යප.…. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි 
උප්පජ්යජයය – ‘යනව යහොති, න න යහොති තථා යතො පරං මරණා’’ති? 
‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යම්පිෙං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං
පරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසාතම්පි නිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතං සුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – ‘යනව යහොති, නන යහොති තථා යතො පරං මරණා’’’ති? 
‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉයමසු ච ඨායනසු කඞ්ඛා
පහීනා යහොති, දුක්යඛපිස්සකඞ්ඛාපහීනායහොති, දුක්ඛසමුෙයයපිස්සකඞ්ඛා
පහීනා යහොති, දුක්ඛනියරොයධපිස්ස කඞ්ඛා පහීනා යහොති, 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපොයපිස්සකඞ්ඛා පහීනා යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො 
සම්යබොධිපරායයනො’’ති.අට්ඨාරසමං. 

යසොතාපත්තිවග්ය ො. 

අට්ඨාරසයවයයාකරණංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්ොනං– 

වාතං එතංමම, යසොඅත්තා යනොචයමසියා; 
නත්ථිකයරොයතොයහතුච, මහාදිට්යඨනඅට්ඨමං. 

සස්සයතොයලොයකොච, අසස්සයතොචඅන්තවාච; 
අනන්තවාචතංජීවංතංසරීරන්ති; 
අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරන්තිච. 

යහොතිතථා යතොපරංමරණාති; 
නයහොතිතථා යතොපරංමරණාති; 
යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණාති. 
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පටුන 

2. දුති  මනවග්ය ො 

1. වාතසුත්තං 

224. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘නවාතා වායන්ති, නනජ්යජොසන්ෙන්ති, 
න  බ්භිනියයො විජායන්ති, න චන්දිමසූරියා උයෙන්ති වා අයපන්ති වා, 
එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… 
‘‘රූයප යඛො, භික්ඛයව, සති, රූපං උපාොය, රූපං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි
උප්පජ්ජති – ‘න වාතා වායන්ති…යප.… එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’ති. යවෙනාය
සති…යප.… සඤ්ඤාය සති…යප.… සඞ්ඛායරසුසති… විඤ්ඤායණසති, 
විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘න
වාතාවායන්ති…යප.… එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවා අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – න වාතා වායන්ති…යප.… එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, දුක්යඛසති, දුක්ඛංඋපාොය, දුක්ඛං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘න වාතා වායන්ති…යප.… 
එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං 
නිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, 
අපිනුතං අනුපාොය එවං දිට්ඨිඋප්පජ්යජයය ‘නවාතා වායන්ති…යප.… 
එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, 
දුක්යඛසති, දුක්ඛංඋපාොය, දුක්ඛංඅභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨි උප්පජ්යජයය– ‘න
වාතා වායන්ති, න නජ්යජො සන්ෙන්ති, න  බ්භිනියයො විජායන්ති, න
චන්දිමසූරියාඋයෙන්තිවාඅයපන්තිවා, එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති.පඨමං. 

225-240. (පුරිමවග්ය  විය අට්ඨාරස යවයයාකරණානි 
විත්ථායරතබ්බානීති.) සත්තරසමං. 

18. යනවයහොතිනනයහොතිසුත්තං 

241. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨිඋප්පජ්ජති – ‘යනව යහොතිනන යහොති තථා යතො
පරං මරණා’’’ති? භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයපයඛො, 
භික්ඛයව, සති, රූපං උපාොය, රූපං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – 
‘යනව යහොති, න න යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති. යවෙනාය සති… 
සඤ්ඤායසති… සඞ්ඛායරසුසති… විඤ්ඤායණසති, විඤ්ඤාණං උපාොය, 
විඤ්ඤාණංඅභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘යනවයහොති, නනයහොති 
තථා යතොපරංමරණා’’’ති. 
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‘‘තං කිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවා අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – ‘යනව යහොති, නන යහොති තථා යතො පරං මරණා’’’ති? 
‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, දුක්යඛසති, දුක්ඛංඋපාොය, 
දුක්ඛං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘යනව යහොති, න න යහොති
තථා යතො පරං මරණා’’’ති. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා … සඞ්ඛාරා… 
විඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.… 
විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්යජයය – ‘යනව
යහොති, නනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, දුක්යඛ සති, දුක්ඛං උපාොය දුක්ඛං අභිනිවිස්ස එවං
දිට්ඨි උප්පජ්ජති– ‘යනවයහොති, නනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’’’ති.
අට්ඨාරසමං. 

19. රූපීඅත්තාසුත්තං 

242. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘රූපී අත්තා යහොති, අයරොය ො පරං
මරණා’’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයප යඛො, 
භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘රූපී 
අත්තායහොති, අයරොය ොපරංමරණා’ති.යවෙනායසති…යප.… සඤ්ඤාය
සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, විඤ්ඤාණං උපාොය, 
විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘රූපී අත්තා යහොති, 
අයරොය ොපරංමරණා’’’ති. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවා අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි
උප්පජ්යජයය – ‘රූපී අත්තා යහොති, අයරොය ො පරං මරණා’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, දුක්යඛසති, දුක්ඛංඋපාොය, දුක්ඛං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘රූපී අත්තා යහොති, අයරොය ො පරං 
මරණා’’’ති? ‘‘යවෙනා…යප.… ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉති යඛො, 
භික්ඛයව, දුක්යඛ සති, දුක්ඛං උපාොය, දුක්ඛං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි 
උප්පජ්ජති– ‘රූපීඅත්තායහොති, අයරොය ොපරංමරණා’’’ති.එකූනවීසතිමං. 

20. අරූපීඅත්තාසුත්තං 

243. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘අරූපී අත්තා යහොති අයරොය ො පරං 
මරණා’’’ති? (යපයයායලො වීසතිමං. 

21. රූපීචඅරූපීචඅත්තාසුත්තං 

244. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපී ච අරූපී ච අත්තා යහොති අයරොය ො පරං 
මරණා’’ති…යප.…. එකවීසතිමං. 
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22. යනවරූපීනාරූපීඅත්තාසුත්තං 

245. ‘‘යනව රූපී නාරූපී අත්තා යහොති අයරොය ො පරං
මරණා’’ති…යප.…. බාවීසතිමං. 

23. එකන්තසුඛීසුත්තං 

246. ‘‘එකන්තසුඛී අත්තා යහොති අයරොය ො පරං මරණා’’ති…යප.…. 
යතවීසතිමං. 

24. එකන්තදුක්ඛීසුත්තං 

247. ‘‘එකන්තදුක්ඛී අත්තායහොතිඅයරොය ොපරංමරණා’’ති…යප.…. 
චතුවීසතිමං. 

25. සුඛදුක්ඛීසුත්තං 

248. ‘‘සුඛදුක්ඛී අත්තා යහොති අයරොය ො පරං මරණා’’ති…යප.…. 
පඤ්චවීසතිමං. 

26. අදුක්ඛමසුඛීසුත්තං 

249. ‘‘අදුක්ඛමසුඛී අත්තා යහොති අයරොය ො පරං මරණා’’ති? 
භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘රූයප යඛො, භික්ඛයව, සති, 
රූපං උපාොය, රූපංඅභිනිවිස්සඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘අදුක්ඛමසුඛීඅත්තා
යහොති අයරොය ො පරං මරණා’ති. යවෙනාය සති… සඤ්ඤාය සති… 
සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘අදුක්ඛමසුඛී අත්තා යහොති අයරොය ො
පරංමරණා’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි 
උප්පජ්යජයය – ‘අදුක්ඛමසුඛී අත්තා යහොති අයරොය ො පරං මරණා’’’ති? 
‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, දුක්යඛසති, දුක්ඛංඋපාොය, 
දුක්ඛං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘අදුක්ඛමසුඛී අත්තා යහොති
අයරොය ොපරංමරණා’’’ති. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං
නිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, 
අපිනුතංඅනුපාොයඑවංදිට්ඨිඋප්පජ්යජයය– ‘අදුක්ඛමසුඛීඅත්තායහොති
අයරොය ොපරංමරණා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, 
දුක්යඛ සති, දුක්ඛං උපාොය, දුක්ඛං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – 
‘අදුක්ඛමසුඛීඅත්තායහොතිඅයරොය ොපරංමරණා’’’ති. ඡබ්බීසතිමං. 

දුතියයපයයායලො. 

තස්සුද්ොනං– 
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වාතංඑතංමමයසො, අත්තායනොචයමසියා; 
නත්ථිකයරොයතොයහතුච, මහාදිට්යඨනඅට්ඨමං. 

සස්සයතොඅසස්සයතො යචව, අන්තානන්තවාච වුච්චති; 
තංජීවංඅඤ්ඤංජීවඤ්ච, තථා යතනචත්තායරො. 

රූපීඅත්තායහොති, අරූපීචඅත්තායහොති; 
රූපීචඅරූපීචඅත්තායහොති; 
යනවරූපීනාරූපීඅත්තායහොති, එකන්තසුඛීඅත්තායහොති. 

එකන්තදුක්ඛීඅත්තායහොති, සුඛදුක්ඛීඅත්තායහොති; 
අදුක්ඛමසුඛීඅත්තායහොති, අයරොය ොපරංමරණාති; 
ඉයමඡබ්බීසතිසුත්තා, දුතියවායරනයෙසිතා. 

3. තති  මනවග්ය ො 

1. නවාතසුත්තං 

250. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘නවාතාවායන්ති, නනජ්යජොසන්ෙන්ති, 
න  බ්භිනියයො විජායන්ති, න චන්දිමසූරියා උයෙන්ති වා අයපන්ති වා 
එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති? භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.…. 

‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්සඑවං දිට්ඨි
උප්පජ්ජති– නවාතාවායන්ති…යප.… යවෙනායසති… සඤ්ඤායසති… 
සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘න වාතා වායන්ති…යප.… 
එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි 
උප්පජ්යජයය– ‘නවාතාවායන්ති…යප.… එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, යෙනිච්චංතං දුක්ඛං. තස්මිංසති, 
තදුපාොය, එවං දිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘නවාතාවායන්ති, නනජ්යජොසන්ෙන්ති, 
න  බ්භිනියයො විජායන්ති, න චන්දිමසූරියා උයෙන්ති වා අයපන්ති වා
එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති. ‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං
නිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, 
අපිනුතංඅනුපාොයඑවංදිට්ඨි උප්පජ්යජයය– ‘නවාතාවායන්ති…යප.… 
එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, 
යෙනිච්චංතංදුක්ඛං.තස්මිංසති, තදුපාොයඑවං දිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘නවාතා
වායන්ති…යප.… එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති.පඨමං. 
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251-274. (දුතියවග්ය  විය චතුවීසති සුත්තානි පූයරතබ්බානි.  
පඤ්චවීසතිමං. 

26. අදුක්ඛමසුඛීසුත්තං 

275. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘අදුක්ඛමසුඛී අත්තා යහොති අයරොය ො
පරංමරණා’’’ති? භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.…. 

‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්සඑවං දිට්ඨි
උප්පජ්ජති– ‘අදුක්ඛමසුඛීඅත්තායහොතිඅයරොය ොපරංමරණා’ති.යවෙනාය
සති …යප.… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, 
විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – 
‘අදුක්ඛමසුඛීඅත්තා යහොති, අයරොය ොපරංමරණා’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාොය එවං දිට්ඨි 
උප්පජ්යජයය – ‘අදුක්ඛමසුඛී අත්තා යහොති අයරොය ො පරං මරණා’’’ති? 
‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, යෙනිච්චංතංදුක්ඛං.තස්මිං
සති, තදුපාොයඑවං දිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘අදුක්ඛමසුඛීඅත්තායහොතිඅයරොය ො
පරං මරණා’’’ති. ‘‘යවෙනා…යප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං
නිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.… විපරිණාමධම්මං, 
අපිනුතංඅනුපාොයඑවංදිට්ඨි උප්පජ්යජයය– ‘අදුක්ඛමසුඛීඅත්තායහොති, 
අයරොය ොපරංමරණා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, 
යෙනිච්චං තං දුක්ඛං. තස්මිං සති, තදුපාොය එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – 
‘අදුක්ඛමසුඛීඅත්තායහොතිඅයරොය ොපරංමරණා’’’ති. ඡබ්බීසතිමං. 

තතියයපයයායලො. 

4. චතුත්ෙ මනවග්ය ො 

1. නවාතසුත්තං 

276. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සතිකිංඋපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවංදිට්ඨිඋප්පජ්ජති– ‘නවාතාවායන්ති, නනජ්යජොසන්ෙන්ති, 
න  බ්භිනියයො විජායන්ති, න චන්දිමසූරියා උයෙන්ති වා අයපන්ති වා
එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති? භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.…. 

‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්සඑවං දිට්ඨි
උප්පජ්ජති – ‘න වාතා වායන්ති…යප.… එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’ති. යවෙනාය 
සති…යප.… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, 
විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘න
වාතා වායන්ති…යප.… එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, 
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භික්ඛයව, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං
පනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං
දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, 
එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘යවෙනා … 
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… 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, භික්ඛයව, යං කිඤ්චි රූපං අතීතානා තපච්චප්පන්නං
අජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා, ඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවා පණීතංවායං
දූයරසන්තියකවා, සබ්බංරූපං– ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං.යාකාචි යවෙනා… 
යා කාචි සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං 
අතීතානා තපච්චප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවා
හීනංවා පණීතංවායංදූයරසන්තියකවා, සබ්බංවිඤ්ඤාණං– ‘යනතංමම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
ෙට්ඨබ්බං. 

‘‘එවංපස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.පඨමං. 

277-300. (දුතියවග්ය  විය චතුවීසති සුත්තානි පූයරතබ්බානි.  
පඤ්චවීසතිමං. 

26. අදුක්ඛමසුඛීසුත්තං 

301. සාවත්ථිනිොනං.‘‘කිස්මිංනුයඛො, භික්ඛයව, සති, කිං උපාොය, කිං
අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ‘අදුක්ඛමසුඛී අත්තා යහොති, අයරොය ො
පරංමරණා’’’ති? භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.…. 

‘‘රූයපයඛො, භික්ඛයව, සති, රූපංඋපාොය, රූපංඅභිනිවිස්සඑවං දිට්ඨි
උප්පජ්ජති – ‘අදුක්ඛමසුඛී අත්තා යහොති, අයරොය ො පරං මරණා’ති.
යවෙනාය සති… සඤ්ඤාය සති… සඞ්ඛායරසු සති… විඤ්ඤායණ සති, 
විඤ්ඤාණං උපාොය, විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති – 
‘අදුක්ඛමසුඛීඅත්තායහොති, අයරොය ොපරං මරණා’’’ති. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, රූපංනිච්චංවා අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 
භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත ’’. 
‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
‘‘යවෙනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 
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‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 
භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං
සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, යං කිඤ්චි රූපං අතීතානා තපච්චප්පන්නං
අජ්ඣත්තං වාබහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනංවා පණීතංවායං
දූයරසන්තියකවා, සබ්බංරූපං– ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො 
අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං.යාකාචියවෙනා… 
යා කාචි සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානා තපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා, ඔළාරිකං වා සුඛුමං
වාහීනංවාපණීතංවායංදූයර සන්තියකවා, සබ්බංවිඤ්ඤාණං– ‘යනතං
මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’’’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤායෙට්ඨබ්බං. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති, 
යවෙනායපි නිබ්බින්ෙති, සඤ්ඤායපිනිබ්බින්ෙති, සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්ෙති, 
විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති. නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති.
විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 
කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’ති පජානාතී’’ති.ඡබ්බීසතිමං. 

තස්සුද්ොනං– 

පුරිම මයනඅට්ඨාරසයවයයාකරණා; 
දුතිය මයනඡබ්බීසංවිත්ථායරතබ්බානි. 

තතිය මයන ඡබ්බීසංවිත්ථායරතබ්බානි; 
චතුත්ථ මයනඡබ්බීසංවිත්ථායරතබ්බානි. 

දිට්ඨිසංයුත්තංසමත්තං. 
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4. ඔක්කන්තසංයුත්තං 

1. චක්ඛුසුත්තං 

302. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, අනිච්චං විපරිණාමි
අඤ්ඤථාභාවි; යසොතං අනිච්චං විපරිණාමි අඤ්ඤථාභාවි; ඝානං අනිච්චං
විපරිණාමි අඤ්ඤථාභාවි; ජිව්හා අනිච්චා විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී 
[විපරිණාමිනී අඤ්ඤථාභාවිනී (?)]; කායයො අනිච්යචො විපරිණාමී 
අඤ්ඤථාභාවී; මයනො අනිච්යචො විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. යයො, භික්ඛයව, 
ඉයම ධම්යම එවං සද්ෙහති අධිමුච්චති – අයං වුච්චති සද්ධානුසාරී, 
ඔක්කන්යතො සම්මත්තනියාමං, සප්පුරිසභූමිං ඔක්කන්යතො, වීතිවත්යතො
පුථුජ්ජනභූමිං; අභබ්යබො තං කම්මං කාතුං, යං කම්මං කත්වා නිරයං වා
තිරච්ඡානයයොනිං වා යපත්තිවිසයං වා උපපජ්යජයය; අභබ්යබො ච 
[අභබ්යබොව (සී. සයා. කං.   තාව කාලං කාතුං යාව න යසොතාපත්තිඵලං
සච්ඡිකයරොති’’. 

‘‘යස්ස යඛො, භික්ඛයව, ඉයම ධම්මා එවං පඤ්ඤාය මත්තයසො
නිජ්ඣානං ඛමන්ති, අයං වුච්චති – ‘ධම්මානුසාරී, ඔක්කන්යතො
සම්මත්තනියාමං, සප්පුරිසභූමිං ඔක්කන්යතො, වීතිවත්යතො පුථුජ්ජනභූමිං; 
අභබ්යබොතංකම්මංකාතුං, යංකම්මංකත්වානිරයංවාතිරච්ඡානයයොනිං
වා යපත්තිවිසයංවාඋපපජ්යජයය; අභබ්යබොචතාවකාලංකාතුංයාවන
යසොතාපත්තිඵලංසච්ඡිකයරොති’. යයො, භික්ඛයව, ඉයම ධම්යමඑවංපජානාති
එවං පස්සති, අයං වුච්චති – ‘යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො 
සම්යබොධිපරායයනො’’’ති.පඨමං. 

2. රූපසුත්තං 

303. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනිච්චා විපරිණාමියනො 
අඤ්ඤථාභාවියනො; සද්ොඅනිච්චාවිපරිණාමියනොඅඤ්ඤථාභාවියනො;  න්ධා
අනිච්චා විපරිණාමියනො අඤ්ඤථාභාවියනො; රසා අනිච්චා විපරිණාමියනො
අඤ්ඤථාභාවියනො; යඵොට්ඨබ්බාඅනිච්චාවිපරිණාමියනොඅඤ්ඤථාභාවියනො; 
ධම්මා අනිච්චා විපරිණාමියනො අඤ්ඤථාභාවියනො. යයො, භික්ඛයව, ඉයම 
ධම්යම එවං සද්ෙහති අධිමුච්චති, අයං වුච්චති සද්ධානුසාරී, ඔක්කන්යතො 
සම්මත්තනියාමං, සප්පුරිසභූමිං ඔක්කන්යතො, වීතිවත්යතො පුථුජ්ජනභූමිං; 
අභබ්යබො තංකම්මංකාතුං, යංකම්මංකත්වානිරයංවාතිරච්ඡානයයොනිං
වා යපත්තිවිසයං වාඋපපජ්යජයය; අභබ්යබොචතාවකාලංකාතුංයාවන
යසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකයරොති’’. 

‘‘යස්ස යඛො, භික්ඛයව, ඉයම ධම්මා එවං පඤ්ඤාය මත්තයසො
නිජ්ඣානං ඛමන්ති, අයං වුච්චති – ‘ධම්මානුසාරී, ඔක්කන්යතො
සම්මත්තනියාමං, සප්පුරිසභූමිං ඔක්කන්යතො, වීතිවත්යතො පුථුජ්ජනභූමිං; 
අභබ්යබොතංකම්මංකාතුං, යංකම්මංකත්වානිරයංවාතිරච්ඡානයයොනිං
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වායපත්තිවිසයංවාඋපපජ්යජයය; අභබ්යබොචතාවකාලංකාතුංයාවන
යසොතාපත්තිඵලංසච්ඡිකයරොති’. යයො, භික්ඛයව, ඉයම ධම්යමඑවංපජානාති
එවං පස්සති, අයං වුච්චති – ‘යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො 
සම්යබොධිපරායයනො’’’ති.දුතියං. 

3. විඤ්ඤාණසුත්තං 

304. සාවත්ථිනිොනං.‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, භික්ඛයව, අනිච්චං විපරිණාමි
අඤ්ඤථාභාවි; යසොතවිඤ්ඤාණං… ඝානවිඤ්ඤාණං… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං… 
කායවිඤ්ඤාණං… මයනොවිඤ්ඤාණං අනිච්චං විපරිණාමි අඤ්ඤථාභාවි.
යයොභික්ඛයව…යප.… සම්යබොධිපරායයනො’’ති.තතියං. 

4. සම්ඵස්සසුත්තං 

305. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො, භික්ඛයව, අනිච්යචො 
විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී; යසොතසම්ඵස්යසො… ඝානසම්ඵස්යසො… 
ජිව්හාසම්ඵස්යසො… කායසම්ඵස්යසො… මයනොසම්ඵස්යසො අනිච්යචො
විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. යයො, භික්ඛයව, ඉයම ධම්යම එවං සද්ෙහති
අධිමුච්චති, අයං වුච්චති ‘සද්ධානුසාරී…යප.… සම්යබොධිපරායයනො’’’ති.
චතුත්ථං. 

5. සම්ඵස්සජාසුත්තං 

306. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා, භික්ඛයව, යවෙනා අනිච්චා
විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී; යසොතසම්ඵස්සජා යවෙනා…යප.… 
ඝානසම්ඵස්සජා යවෙනා…යප.… ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවෙනා…යප.… 
කායසම්ඵස්සජා යවෙනා…යප.… මයනොසම්ඵස්සජා යවෙනා අනිච්චා
විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. යයො, භික්ඛයව, ඉයම ධම්යම එවං සද්ෙහති
අධිමුච්චති, අයං වුච්චති ‘සද්ධානුසාරී…යප.… සම්යබොධිපරායයනො’’’ති.
පඤ්චමං. 

6. රූපසඤ්ඤාසුත්තං 

307. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපසඤ්ඤා, භික්ඛයව, අනිච්චා විපරිණාමී
අඤ්ඤථාභාවී; සද්ෙසඤ්ඤා…  න්ධසඤ්ඤා… රසසඤ්ඤා… 
යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා… ධම්මසඤ්ඤාඅනිච්චා විපරිණාමීඅඤ්ඤථාභාවී.යයො, 
භික්ඛයව, ඉයම ධම්යම එවං සද්ෙහති අධිමුච්චති, අයං වුච්චති
‘සද්ධානුසාරී…යප.… සම්යබොධිපරායයනො’’’ති.ඡට්ඨං. 

7. රූපසඤ්යචතනාසුත්තං 

308. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපසඤ්යචතනා, භික්ඛයව, අනිච්චා විපරිණාමී
අඤ්ඤථාභාවී; සද්ෙසඤ්යචතනා…  න්ධසඤ්යචතනා… රසසඤ්යචතනා… 
යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනා… ධම්මසඤ්යචතනා අනිච්චා විපරිණාමී
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අඤ්ඤථාභාවී.යයො, භික්ඛයව, ඉයමධම්යමඑවංසද්ෙහතිඅධිමුච්චති, අයං
වුච්චති‘සද්ධානුසාරී…යප.… සම්යබොධිපරායයනො’’’ති.සත්තමං. 

8. රූපතණ්හාසුත්තං 

309. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපතණ්හා, භික්ඛයව, අනිච්චා විපරිණාමී
අඤ්ඤථාභාවී; සද්ෙතණ්හා…  න්ධතණ්හා… රසතණ්හා… 
යඵොට්ඨබ්බතණ්හා… ධම්මතණ්හා අනිච්චා විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. යයො, 
භික්ඛයව, ඉයම ධම්යම එවං සද්ෙහති අධිමුච්චති, අයං වුච්චති
‘සද්ධානුසාරී…යප.… සම්යබොධිපරායයනො’’’ති.අට්ඨමං. 

9. පථවීධාතුසුත්තං 

310. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘පථවීධාතු, භික්ඛයව, අනිච්චා විපරිණාමී
අඤ්ඤථාභාවී; ආයපොධාතු… යතයජොධාතු… වායයොධාතු… ආකාසධාතු… 
විඤ්ඤාණධාතු අනිච්චා විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. යයො, භික්ඛයව, ඉයම
ධම්යම එවං සද්ෙහති අධිමුච්චති, අයං වුච්චති ‘සද්ධානුසාරී…යප.… 
සම්යබොධිපරායයනො’’’ති.නවමං. 

10. ඛන්ධසුත්තං 

311. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං විපරිණාමි 
අඤ්ඤථාභාවි; යවෙනා අනිච්චා විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී; සඤ්ඤා… 
සඞ්ඛාරා අනිච්චා විපරිණාමියනො අඤ්ඤථාභාවියනො; විඤ්ඤාණං අනිච්චං
විපරිණාමි අඤ්ඤථාභාවි. යයො, භික්ඛයව, ඉයම ධම්යම එවං සද්ෙහති
අධිමුච්චති, අයං වුච්චති සද්ධානුසාරී, ඔක්කන්යතො සම්මත්තනියාමං, 
සප්පුරිසභූමිං ඔක්කන්යතො, වීතිවත්යතොපුථුජ්ජනභූමිං; අභබ්යබොතංකම්මං
කාතුං, යංකම්මංකත්වානිරයං වාතිරච්ඡානයයොනිං වා යපත්තිවිසයං වා
උපපජ්යජයය; අභබ්යබො ච තාව කාලං කාතුං යාව න යසොතාපත්තිඵලං 
සච්ඡිකයරොති’’. 

‘‘යස්ස යඛො, භික්ඛයව, ඉයම ධම්මා එවං පඤ්ඤාය මත්තයසො
නිජ්ඣානං ඛමන්ති, අයං වුච්චති – ‘ධම්මානුසාරී, ඔක්කන්යතො
සම්මත්තනියාමං, සප්පුරිසභූමිං ඔක්කන්යතො, වීතිවත්යතො පුථුජ්ජනභූමිං; 
අභබ්යබොතංකම්මංකාතුං, යංකම්මංකත්වානිරයංවාතිරච්ඡානයයොනිං
වා යපත්තිවිසයංවාඋපපජ්යජයය; අභබ්යබොචතාවකාලංකාතුංයාවන
යසොතාපත්තිඵලංසච්ඡිකයරොති’. යයො, භික්ඛයව, ඉයම ධම්යමඑවංපජානාති
එවං පස්සති, අයං වුච්චති – ‘යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො 
සම්යබොධිපරායයනො’’’ති.ෙසමං. 

ඔක්කන්තසංයුත්තං [ඔක්කන්තිකසංයුත්තං(පී. ක.   සමත්තං. 

තස්සුද්ොනං– 
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චක්ඛු රූපඤ්චවිඤ්ඤාණං, ඵස්යසොචයවෙනාය ච; 
සඤ්ඤාචයචතනාතණ්හා, ධාතුඛන්යධනයතෙසාති. 
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5. උප්පාදසංයුත්තං 

1. චක්ඛුසුත්තං 

312. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුස්ස උප්පායෙො ඨිති
අභිනිබ්බත්ති පාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො උප්පායෙො, යරො ානං ඨිති, 
ජරාමරණස්ස පාතුභායවො. යයො යසොතස්ස උප්පායෙො ඨිති…යප.… යයො
ඝානස්ස උප්පායෙො ඨිති… යයො ජිව්හාය උප්පායෙො ඨිති… යයො කායස්ස
උප්පායෙො ඨිති… යයො මනස්ස උප්පායෙො ඨිති අභිනිබ්බත්ති පාතුභායවො, 
දුක්ඛස්යසයසො උප්පායෙො, යරො ානංඨිති, ජරාමරණස්ස පාතුභායවො.යයොච, 
භික්ඛයව, චක්ඛුස්ස නියරොයධො වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසො 
නියරොයධො, යරො ානංවූපසයමො, ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො.යයොයසොතස්ස
නියරොයධො…යප.… යයොඝානස්ස නියරොයධො… යයොජිව්හායනියරොයධො… 
යයොකායස්සනියරොයධො… යයොමනස්සනියරොයධොවූපසයමො අත්ථඞ් යමො, 
දුක්ඛස්යසයසො නියරොයධො, යරො ානං වූපසයමො, ජරාමරණස්ස
අත්ථඞ් යමො’’ති. පඨමං. 

2. රූපසුත්තං 

313. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො යඛො, භික්ඛයව, රූපානං උප්පායෙො ඨිති
අභිනිබ්බත්ති පාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො උප්පායෙො, යරො ානං ඨිති, 
ජරාමරණස්ස පාතුභායවො.යයොසද්ොනං… යයො න්ධානං… යයොරසානං… 
යයො යඵොට්ඨබ්බානං… යයො ධම්මානං උප්පායෙො ඨිති අභිනිබ්බත්ති
පාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො උප්පායෙො, යරො ානං ඨිති, ජරාමරණස්ස
පාතුභායවො. යයො ච යඛො, භික්ඛයව, රූපානං නියරොයධො වූපසයමො 
අත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසොනියරොයධො, යරො ානංවූපසයමො, ජරාමරණස්ස
අත්ථඞ් යමො. යයො සද්ොනං… යයො  න්ධානං… යයො රසානං… යයො
යඵොට්ඨබ්බානං… යයො ධම්මානං නියරොයධො වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, 
දුක්ඛස්යසයසො නියරොයධො, යරො ානං වූපසයමො, ජරාමරණස්ස
අත්ථඞ් යමො’’ති. දුතියං. 

3. විඤ්ඤාණසුත්තං 

314. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස
උප්පායෙො ඨිති…යප.… ජරාමරණස්ස පාතුභායවො…යප.… යයො
මයනොවිඤ්ඤාණස්සඋප්පායෙොඨිති…යප.… ජරාමරණස්ස පාතුභායවො.යයො
ච යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස නියරොයධො…යප.… ජරාමරණස්ස 
අත්ථඞ් යමො…යප.… යයො මයනොවිඤ්ඤාණස්ස නියරොයධො…යප.… 
ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො’’ති. තතියං. 

4. සම්ඵස්සසුත්තං 

315. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස
උප්පායෙො ඨිති…යප.… ජරාමරණස්ස පාතුභායවො…යප.… යයො 
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මයනොසම්ඵස්සස්සඋප්පායෙො ඨිති…යප.… ජරාමරණස්ස පාතුභායවො. යයො
ච යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස නියරොයධො…යප.… ජරාමරණස්ස
අත්ථඞ් යමො…යප.… යයො මයනොසම්ඵස්සස්ස නියරොයධො…යප.… 
ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො’’ති.චතුත්ථං. 

5. සම්ඵස්සජසුත්තං 

316. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුසම්ඵස්සජාය 
යවෙනායඋප්පායෙොඨිති…යප.… ජරාමරණස්සපාතුභායවො…යප.…. 

යයො මයනොසම්ඵස්සජාය යවෙනාය උප්පායෙො ඨිති…යප.… 
ජරාමරණස්ස පාතුභායවො. යයො ච යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුසම්ඵස්සජාය 
යවෙනාය නියරොයධො වූපසයමො…යප.… ජරාමරණස්ස
අත්ථඞ් යමො…යප.… යයො මයනොසම්ඵස්සජාය යවෙනාය නියරොයධො
වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසො නියරොයධො, යරො ානං වූපසයමො, 
ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො’’ති.පඤ්චමං. 

6. සඤ්ඤාසුත්තං 

317. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො යඛො, භික්ඛයව, රූපසඤ්ඤාය උප්පායෙො 
ඨිති…යප.… ජරාමරණස්ස පාතුභායවො…යප.… යයො ධම්මසඤ්ඤාය
උප්පායෙො ඨිති අභිනිබ්බත්ති පාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො උප්පායෙො, 
යරො ානං ඨිති, ජරාමරණස්ස පාතුභායවො. යයො ච යඛො, භික්ඛයව, 
රූපසඤ්ඤායනියරොයධො…යප.… ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො…යප.… යයො
ධම්මසඤ්ඤාය නියරොයධො වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසො
නියරොයධො, යරො ානංවූපසයමො, ජරාමරණස්ස අත්ථඞ් යමො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සඤ්යචතනාසුත්තං 

318. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො යඛො, භික්ඛයව, රූපසඤ්යචතනාය
උප්පායෙො ඨිති…යප.… ජරාමරණස්ස පාතුභායවො…යප.… යයො
ධම්මසඤ්යචතනාය උප්පායෙොඨිතිඅභිනිබ්බත්තිපාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො
උප්පායෙො, යරො ානංඨිති, ජරාමරණස්සපාතුභායවො.යයොචයඛො, භික්ඛයව, 
රූපසඤ්යචතනායනියරොයධො…යප.… ජරාමරණස්ස අත්ථඞ් යමො…යප.… 
යයොධම්මසඤ්යචතනායනියරොයධොවූපසයමොඅත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසො 
නියරොයධො, යරො ානංවූපසයමො, ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො’’ති.සත්තමං. 

8. තණ්හාසුත්තං 

319. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො යඛො, භික්ඛයව, රූපතණ්හාය උප්පායෙො
ඨිති…යප.… ජරාමරණස්ස පාතුභායවො…යප.… යයො ධම්මතණ්හාය
උප්පායෙො ඨිති අභිනිබ්බත්ති පාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො උප්පායෙො, 
යරො ානං ඨිති, ජරාමරණස්ස පාතුභායවො. යයො ච යඛො, භික්ඛයව, 
රූපතණ්හායනියරොයධො…යප.… ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො…යප.… යයො
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ධම්මතණ්හාය නියරොයධො වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසො
නියරොයධො, යරො ානංවූපසයමො, ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො’’ති. අට්ඨමං. 

9. ධාතුසුත්තං 

320. සාවත්ථිනිොනං.‘‘යයොයඛො, භික්ඛයව, පථවීධාතුයාඋප්පායෙො ඨිති
අභිනිබ්බත්ති පාතුභායවො…යප.… ජරාමරණස්ස පාතුභායවො; යයො
ආයපොධාතුයා… යයො යතයජොධාතුයා… යයො වායයොධාතුයා… යයො
ආකාසධාතුයා… යයො විඤ්ඤාණධාතුයා උප්පායෙො ඨිති අභිනිබ්බත්ති
පාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො උප්පායෙො, යරො ානං ඨිති, ජරාමරණස්ස 
පාතුභායවො. යයො ච යඛො, භික්ඛයව, පථවීධාතුයා නියරොයධො…යප.… 
ජරාමරණස්ස අත්ථඞ් යමො; යයො ආයපොධාතුයා නියරොයධො… යයො
යතයජොධාතුයා නියරොයධො… යයො වායයොධාතුයා නියරොයධො… යයො
ආකාසධාතුයා නියරොයධො… යයො විඤ්ඤාණධාතුයා නියරොයධො වූපසයමො
අත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසොනියරොයධො, යරො ානංවූපසයමො, ජරාමරණස්ස
අත්ථඞ් යමො’’ති.නවමං. 

10. ඛන්ධසුත්තං 

321. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො යඛො, භික්ඛයව, රූපස්ස උප්පායෙො ඨිති
අභිනිබ්බත්ති පාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො උප්පායෙො, යරො ානං ඨිති, 
ජරාමරණස්ස පාතුභායවො. යයො යවෙනාය… යයො සඤ්ඤාය… යයො
සඞ්ඛාරානං… යයොවිඤ්ඤාණස්සඋප්පායෙොඨිතිඅභිනිබ්බත්ති පාතුභායවො, 
දුක්ඛස්යසයසොඋප්පායෙො, යරො ානංඨිති, ජරාමරණස්සපාතුභායවො.යයොච
යඛො, භික්ඛයව, රූපස්සනියරොයධොවූපසයමොඅත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසො
නියරොයධො, යරො ානං වූපසයමො, ජරාමරණස්ස අත්ථඞ් යමො. යයො
යවෙනාය… යයො සඤ්ඤාය… යයො සඞ්ඛාරානං… යයො විඤ්ඤාණස්ස
නියරොයධො වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසො නියරොයධො, යරො ානං
වූපසයමො, ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො’’ති.ෙසමං. 

උප්පාෙසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්ොනං– 

චක්ඛු රූපඤ්චවිඤ්ඤාණං, ඵස්යසොචයවෙනාය ච; 
සඤ්ඤාචයචතනාතණ්හා, ධාතුඛන්යධනයතෙසාති. 
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6. කියලසසංයුත්තං 

1. චක්ඛුසුත්තං 

322. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, චක්ඛුස්මිං ඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයො යසොතස්මිං ඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසොඋපක්කියලයසො.යයොඝානස්මිංඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසො
උපක්කියලයසො.යයො ජිව්හායඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසොඋපක්කියලයසො.
යයොකායස්මිං ඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසොඋපක්කියලයසො. යයොමනස්මිං
ඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයතො යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොඉයමසුඡසුඨායනසුයචතයසොඋපක්කියලයසො පහීයනොයහොති, 
යනක්ඛම්මනින්නඤ්චස්ස චිත්තං යහොති. යනක්ඛම්මපරිභාවිතං චිත්තං
කම්මනියං ඛායති, අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයයසුධම්යමසූ’’ති.පඨමං. 

2. රූපසුත්තං 

323. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, රූයපසු ඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයො සද්යෙසු… යයො  න්යධසු… යයො
රයසසු… යයොයඵොට්ඨබ්යබසු… යයොධම්යමසුඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසො
උපක්කියලයසො. යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ඉයමසු ඡසු ඨායනසු
යචතයසොඋපක්කියලයසොපහීයනොයහොති, යනක්ඛම්මනින්නඤ්චස්සචිත්තං 
යහොති. යනක්ඛම්මපරිභාවිතං චිත්තං කම්මනියං ඛායති, අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකරණීයයසු ධම්යමසූ’’ති.දුතියං. 

3. විඤ්ඤාණසුත්තං 

324. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්මිං 
ඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයො යසොතවිඤ්ඤාණස්මිං… 
යයො ඝානවිඤ්ඤාණස්මිං… යයො ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්මිං… යයො 
කායවිඤ්ඤාණස්මිං… යයො මයනොවිඤ්ඤාණස්මිං ඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ඉයමසු 
ඡසු ඨායනසු යචතයසො උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති, 
යනක්ඛම්මනින්නඤ්චස්ස චිත්තං යහොති. යනක්ඛම්මපරිභාවිතං චිත්තං
කම්මනියංඛායති, අභිඤ්ඤා සච්ඡිකරණීයයසුධම්යමසූ’’ති.තතියං. 

4. සම්ඵස්සසුත්තං 

325. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, චක්ඛුසම්ඵස්සස්මිංඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයො යසොතසම්ඵස්සස්මිං… යයො
ඝානසම්ඵස්සස්මිං… යයො ජිව්හාසම්ඵස්සස්මිං… යයො කායසම්ඵස්සස්මිං… 
යයො මයනොසම්ඵස්සස්මිං ඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. 
යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො…යප.… අභිඤ්ඤා සච්ඡිකරණීයයසු
ධම්යමසූ’’ති. චතුත්ථං. 
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5. සම්ඵස්සජසුත්තං 

326. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, චක්ඛුසම්ඵස්සජාය යවෙනාය
ඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයො යසොතසම්ඵස්සජාය
යවෙනාය… යයො ඝානසම්ඵස්සජාය යවෙනාය… යයො ජිව්හාසම්ඵස්සජාය
යවෙනාය… යයො කායසම්ඵස්සජාය යවෙනාය… යයො මයනොසම්ඵස්සජාය
යවෙනාය ඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයතො යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො…යප.… අභිඤ්ඤා සච්ඡිකරණීයයසු ධම්යමසූ’’ති.
පඤ්චමං. 

6. සඤ්ඤාසුත්තං 

327. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, රූපසඤ්ඤාය ඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයො සද්ෙසඤ්ඤාය… යයො
 න්ධසඤ්ඤාය… යයො රසසඤ්ඤාය… යයො යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤාය… යයො
ධම්මසඤ්ඤාය ඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයතො යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො…යප.… අභිඤ්ඤා සච්ඡිකරණීයයසු ධම්යමසූ’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. සඤ්යචතනාසුත්තං 

328. සාවත්ථිනිොනං.‘‘යයො, භික්ඛයව, රූපසඤ්යචතනාය ඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයො සද්ෙසඤ්යචතනාය… යයො
 න්ධසඤ්යචතනාය… යයො රසසඤ්යචතනාය… යයො
යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනාය… යයො ධම්මසඤ්යචතනාය ඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසොඋපක්කියලයසො.යයතොයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො…යප.… 
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකරණීයයසුධම්යමසූ’’ති.සත්තමං. 

8. තණ්හාසුත්තං 

329. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, රූපතණ්හාය ඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයො සද්ෙතණ්හාය… යයො 
 න්ධතණ්හාය… යයො රසතණ්හාය… යයො යඵොට්ඨබ්බතණ්හාය… යයො
ධම්මතණ්හාය ඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයතො යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො…යප.… අභිඤ්ඤා සච්ඡිකරණීයයසු ධම්යමසූ’’ති.
අට්ඨමං. 

9. ධාතුසුත්තං 

330. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, පථවීධාතුයා ඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයො ආයපොධාතුයා… යයො
යතයජොධාතුයා… යයො වායයොධාතුයා… යයො ආකාසධාතුයා… යයො
විඤ්ඤාණධාතුයාඡන්ෙරාය ො, චිත්තස්යසයසොඋපක්කියලයසො.යයතොයඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ඉයමසු ඡසු ඨායනසු යචතයසො උපක්කියලයසො
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පහීයනො යහොති, යනක්ඛම්මනින්නඤ්චස්ස චිත්තං යහොති.
යනක්ඛම්මපරිභාවිතං චිත්තංකම්මනියංඛායති, අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයයසු
ධම්යමසූ’’ති.නවමං. 

10. ඛන්ධසුත්තං 

331. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘යයො, භික්ඛයව, රූපස්මිං ඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො…යප.… යයො විඤ්ඤාණස්මිං ඡන්ෙරාය ො, 
චිත්තස්යසයසො උපක්කියලයසො. යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ඉයමසු
පඤ්චසු ඨායනසු යචතයසො උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති, 
යනක්ඛම්මනින්නඤ්චස්ස චිත්තං යහොති. යනක්ඛම්මපරිභාවිතං චිත්තං 
කම්මනියංඛායති, අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයයසුධම්යමසූ’’ති.ෙසමං. 

කියලසසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්ොනං– 

චක්ඛු රූපඤ්චවිඤ්ඤාණං, ඵස්යසොචයවෙනාය ච; 
සඤ්ඤාචයචතනාතණ්හා, ධාතුඛන්යධනයතෙසාති. 
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7. සාරිපුත්තසංයුත්තං 

1. වියවකජසුත්තං 

332. එකං සමයංආයස්මා සාරිපුත්යතොසාවත්ථියං විහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොපුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය සාවත්ථිං පිණ් ාය පාවිසි. සාවත්ථියං
පිණ් ාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ් පාතපටික්කන්යතො යයන අන්ධවනං
යතනුපසඞ්කමි දිවාවිහාරාය. අන්ධවනං අජ්යඣො ායහත්වා අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූයලදිවාවිහාරංනිසීදි. 

අථ යඛොආයස්මා සාරිපුත්යතො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො 
යයන යජතවනං අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායමො යතනුපසඞ්කමි. අද්ෙසා යඛො
ආයස්මාආනන්යෙො ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංදූරයතොවආ ච්ඡන්තං.දිස්වාන
ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතෙයවොච – ‘‘විප්පසන්නානි යඛො යත, ආවුයසො
සාරිපුත්ත, ඉන්ද්රියානි; පරිසුද්යධො මුඛවණ්යණො පරියයොොයතො.
කතයමනායස්මාසාරිපුත්යතොඅජ්ජවිහායරනවිහාසී’’ති? 

‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි 
සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරාමි.
තස්සමය්හං, ආවුයසො, නඑවංයහොති– ‘අහං පඨමංඣානංසමාපජ්ජාමී’ති
වා‘අහං පඨමංඣානංසමාපන්යනො’තිවා‘අහංපඨමාඣානාවුට්ඨියතො’ති
වා’’ති. ‘‘තථා හි පනායස්මයතො සාරිපුත්තස්ස දීඝරත්තං 
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා සුසමූහතා. තස්මා ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්සනඑවංයහොති– ‘අහංපඨමංඣානංසමාපජ්ජාමී’තිවා‘අහං
පඨමංඣානංසමාපන්යනො’තිවා ‘අහංපඨමාඣානා වුට්ඨියතො’තිවා’’ති.
පඨමං. 

2. අවිතක්කසුත්තං 

333. සාවත්ථිනිොනං. අද්ෙසා යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො…යප.… 
ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතෙයවොච – ‘‘විප්පසන්නානි යඛො යත, ආවුයසො 
සාරිපුත්ත, ඉන්ද්රියානි; පරිසුද්යධො මුඛවණ්යණො පරියයොොයතො.
කතයමනායස්මා සාරිපුත්යතොඅජ්ජවිහායරනවිහාසී’’ති? 

‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාෙනං
යචතයසොඑයකොදිභාවංඅවිතක්කංඅවිචාරංසමාධිජංපීතිසුඛංදුතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරාමි.තස්සමය්හං, ආවුයසො, නඑවංයහොති– ‘අහං දුතියං
ඣානං සමාපජ්ජාමී’ති වා ‘අහං දුතියං ඣානං සමාපන්යනො’ති වා ‘අහං
දුතියාඣානා වුට්ඨියතො’ති වා’’ති. ‘‘තථා හි පනායස්මයතො සාරිපුත්තස්ස
දීඝරත්තං අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා සුසමූහතා. තස්මා ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්සනඑවංයහොති– ‘අහංදුතියංඣානං සමාපජ්ජාමී’තිවා‘අහං
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දුතියංඣානංසමාපන්යනො’තිවා ‘අහං දුතියාඣානාවුට්ඨියතො’ති වා’’ති.
දුතියං. 

3. පීතිසුත්තං 

334. සාවත්ථිනිොනං. අද්ෙසා යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො…යප.… 
‘‘විප්පසන්නානි යඛො යත, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ඉන්ද්රියානි; පරිසුද්යධො
මුඛවණ්යණො පරියයොොයතො.කතයමනායස්මා සාරිපුත්යතො අජ්ජ විහායරන
විහාසී’’ති? 

‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, පීතියාචවිරා ාඋයපක්ඛයකොචවිහාසිංසයතො ච 
සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයෙමි; යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති
‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාමි.
තස්සමය්හං, ආවුයසො, නඑවංයහොති– ‘අහංතතියංඣානං සමාපජ්ජාමී’ති
වා‘අහංතතියංඣානංසමාපන්යනො’තිවා‘අහංතතියාඣානාවුට්ඨියතො’ති 
වා’’ති. ‘‘තථා හි පනායස්මයතො සාරිපුත්තස්ස දීඝරත්තං
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා සුසමූහතා. තස්මා ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්සනඑවංයහොති– ‘අහංතතියංඣානං සමාපජ්ජාමී’තිවා‘අහං
තතියංඣානංසමාපන්යනො’තිවා‘අහංතතියාඣානාවුට්ඨියතො’ති වා’’ති.
තතියං. 

4. උයපක්ඛාසුත්තං 

335. සාවත්ථිනිොනං. අද්ෙසා යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො…යප.… 
‘‘විප්පසන්නානි යඛො යත, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ඉන්ද්රියානි; පරිසුද්යධො 
මුඛවණ්යණො පරියයොොයතො.කතයමනායස්මා සාරිපුත්යතො අජ්ජ විහායරන
විහාසී’’ති? 

‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යබව 
යසොමනස්සයෙොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරාමි.තස්සමය්හං, 
ආවුයසො, නඑවං යහොති – ‘අහං චතුත්ථංඣානංසමාපජ්ජාමී’තිවා ‘අහං
චතුත්ථං ඣානං සමාපන්යනො’ති වා ‘අහං චතුත්ථා ඣානා වුට්ඨියතො’ති
වා’’ති. ‘‘තථා හි පනායස්මයතො සාරිපුත්තස්ස දීඝරත්තං 
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා සුසමූහතා. තස්මා ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස න එවං යහොති – ‘අහං චතුත්ථං ඣානං සමාපජ්ජාමී’ති වා
‘අහං චතුත්ථං ඣානං සමාපන්යනො’ති වා ‘අහං චතුත්ථා ඣානා
වුට්ඨියතො’තිවා’’ති.චතුත්ථං. 

5. ආකාසානඤ්චායතනසුත්තං 

336. සාවත්ථිනිොනං. අද්ෙසා යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො…යප.… 
‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, සබ්බයසොරූපසඤ්ඤානංසමතික්කමාපටිඝසඤ්ඤානං 
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අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා අනන්යතො ආකායසොති
ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරාමි…යප.… වුට්ඨියතොති වා’’ති.
පඤ්චමං. 

6. විඤ්ඤාණඤ්චායතනසුත්තං 

337. සාවත්ථිනිොනං. අද්ෙසා යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො…යප.… 
‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, සබ්බයසොආකාසානඤ්චායතනංසමතික්කම්මඅනන්තං
විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරාමි…යප.… 
වුට්ඨියතොතිවා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසුත්තං 

338. සාවත්ථිනිොනං.අථයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතො…යප.… ‘‘ඉධාහං, 
ආවුයසො, සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම, නත්ථි කිඤ්චීති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරාමි…යප.… වුට්ඨියතොති වා’’ති. 
සත්තමං. 

8. යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසුත්තං 

339. සාවත්ථිනිොනං. අථයඛොආයස්මා සාරිපුත්යතො…යප.… ‘‘ඉධාහං, 
ආවුයසො, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරාමි…යප.… වුට්ඨියතොති
වා’’ති.අට්ඨමං. 

9. නියරොධසමාපත්තිසුත්තං 

340. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො…යප.…. 
‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, සබ්බයසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංසමතික්කම්ම 
සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධං උපසම්පජ්ජ විහරාමි. තස්ස මය්හං, ආවුයසො, න
එවං යහොති – ‘අහං සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධං සමාපජ්ජාමී’ති වා ‘අහං
සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධං සමාපන්යනො’තිවා‘අහංසඤ්ඤායවෙයිතනියරොධා
වුට්ඨියතො’ති වා’’ති. ‘‘තථා හි පනායස්මයතො සාරිපුත්තස්ස දීඝරත්තං
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා සුසමූහතා. තස්මා ආයස්මයතො 
සාරිපුත්තස්ස න එවං යහොති – ‘අහං සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධං
සමාපජ්ජාමී’තිවා ‘අහං සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධංසමාපන්යනො’තිවා ‘අහං
සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධාවුට්ඨියතො’තිවා’’ති. නවමං. 

10. සූචිමුඛීසුත්තං 

341. එකං සමයං ආයස්මා සාරිපුත්යතො රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්ෙකනිවායප. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොයරාජ යහපිණ් ායපාවිසි.රාජ යහසපොනං
පිණ් ාය චරිත්වා තං පිණ් පාතං අඤ්ඤතරං කුට්ටමූලං [කුඩ් මූලං (සී.
සයා.කං. , කුඩ් ං(පී.   නිස්සායපරිභුඤ්ජති.අථයඛොසූචිමුඛීපරිබ්බාජිකා 
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යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
සාරිපුත්තං එතෙයවොච – 

‘‘කිං නු යඛො, සමණ, අයධොමුයඛො භුඤ්ජසී’’ති? ‘‘න ඛ්වාහං, භගිනි, 
අයධොමුයඛොභුඤ්ජාමී’’ති. ‘‘යතනහි, සමණ, උබ්භමුයඛො [උද්ධංමුයඛො (සී.
අට්ඨ.   භුඤ්ජසී’’ති? ‘‘නඛ්වාහං, භගිනි, උබ්භමුයඛොභුඤ්ජාමී’’ති.‘‘යතන 
හි, සමණ, දිසාමුයඛො භුඤ්ජසී’’ති? ‘‘න ඛ්වාහං, භගිනි, දිසාමුයඛො
භුඤ්ජාමී’’ති. ‘‘යතන හි, සමණ, විදිසාමුයඛො භුඤ්ජසී’’ති? ‘‘න ඛ්වාහං, 
භගිනි, විදිසාමුයඛොභුඤ්ජාමී’’ති. 

‘‘‘කිං නු, සමණ, අයධොමුයඛො භුඤ්ජසී’ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘න 
ඛ්වාහං, භගිනි, අයධොමුයඛො භුඤ්ජාමී’ති වයෙසි. ‘යතන හි, සමණ, 
උබ්භමුයඛොභුඤ්ජසී’ති ඉතිපුට්යඨොසමායනො‘නඛ්වාහං, භගිනි, උබ්භමුයඛො
භුඤ්ජාමී’ති වයෙසි. ‘යතන හි, සමණ, දිසාමුයඛො භුඤ්ජසී’ති ඉති පුට්යඨො
සමායනො ‘න ඛ්වාහං, භගිනි, දිසාමුයඛො භුඤ්ජාමී’ති වයෙසි. ‘යතන හි, 
සමණ, විදිසාමුයඛො භුඤ්ජසී’ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘න ඛ්වාහං, භගිනි, 
විදිසාමුයඛොභුඤ්ජාමී’තිවයෙසි’’. 

‘‘කථඤ්චරහි, සමණ, භුඤ්ජසී’’ති? ‘‘යය හි යකචි, භගිනි, 
සමණබ්රාහ්මණා [සමණා වා බ්රාහ්මණා වා (සී.  නි මනවායකය පන
සබ්බත්ථාපි සමායසොයයව දිස්සති  වත්ථුවිජ්ජාතිරච්ඡානවිජ්ජාය
මිච්ඡාජීයවන ජීවිකං [ජීවිතං (ක.   කප්යපන්ති, ඉයම වුච්චන්ති, භගිනි, 
සමණබ්රාහ්මණා ‘අයධොමුඛා භුඤ්ජන්තී’ති. යය හි යකචි, භගිනි, 
සමණබ්රාහ්මණා නක්ඛත්තවිජ්ජාතිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීයවන ජීවිකං
කප්යපන්ති, ඉයම වුච්චන්ති, භගිනි, සමණබ්රාහ්මණා ‘උබ්භමුඛා
භුඤ්ජන්තී’ති. යය හි යකචි, භගිනි, සමණබ්රාහ්මණා
දූයතයයපහිණ මනානුයයො ාය [… නුයයො ා (සී. සයා. කං. පී. , … 
නුයයොය න (?)] මිච්ඡාජීයවන ජීවිකංකප්යපන්ති, ඉයම වුච්චන්ති, භගිනි, 
සමණබ්රාහ්මණා ‘දිසාමුඛා භුඤ්ජන්තී’ති. යය හි යකචි, භගිනි, 
සමණබ්රාහ්මණා අඞ් විජ්ජාතිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීයවන ජීවිකං
කප්යපන්ති, ඉයම වුච්චන්ති, භගිනි, සමණබ්රාහ්මණා ‘විදිසාමුඛා
භුඤ්ජන්තී’’’ති. 

‘‘යසො ඛ්වාහං, භගිනි, න වත්ථුවිජ්ජාතිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීයවන
ජීවිකංකප්යපමි, නනක්ඛත්තවිජ්ජාතිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීයවන ජීවිකං
කප්යපමි, නදූයතයයපහිණ මනානුයයො ායමිච්ඡාජීයවනජීවිකංකප්යපමි, 
න අඞ් විජ්ජාතිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීයවන ජීවිකං කප්යපමි. ධම්යමන
භික්ඛං පරියයසාමි; ධම්යමනභික්ඛංපරියයසිත්වාභුඤ්ජාමී’’ති. 
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අථ යඛො සූචිමුඛී පරිබ්බාජිකා රාජ යහ රථියාය රථියං, සිඞ්ඝාටයකන
සිඞ්ඝාටකං උපසඞ්කමිත්වා එවමායරොයචසි – ‘‘ධම්මිකං සමණා
සකයපුත්තියාආහාරංආහායරන්ති; අනවජ්ජං [අනවජ්යජන (ක.   සමණා
සකයපුත්තියා ආහාරං ආහායරන්ති. යෙථ සමණානං සකයපුත්තියානං
පිණ් ’’න්ති.ෙසමං. 

සාරිපුත්තසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්ොනං– 

වියවකජංඅවිතක්කං, පීතිඋයපක්ඛාචතුත්ථකං; 
ආකාසඤ්යචවවිඤ්ඤාණං, ආකිඤ්චංයනවසඤ්ඤනා; 
නියරොයධොනවයමොවුත්යතො, ෙසමංසූචිමුඛීචාති. 
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8. නා සංයුත්තං 

1. සුද්ධිකසුත්තං 

342. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, නා යයොනියයො.
කතමා චතස්යසො? අණ් ජා නා ා, ජලාබුජා නා ා, සංයසෙජා නා ා, 
ඔපපාතිකා නා ා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, චතස්යසො නා යයොනියයො’’ති.
පඨමං. 

2. පණීතතරසුත්තං 

343. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, නා යයොනියයො. 
කතමා චතස්යසො? අණ් ජා නා ා, ජලාබුජා නා ා, සංයසෙජා නා ා, 
ඔපපාතිකානා ා.තත්ර, භික්ඛයව, අණ් යජහිනාය හිජලාබුජාචසංයසෙජා
චඔපපාතිකාච නා ාපණීතතරා.තත්ර, භික්ඛයව, අණ් යජහිචජලාබුයජහි
ච නාය හි සංයසෙජා ච ඔපපාතිකා ච නා ා පණීතතරා. තත්ර, භික්ඛයව, 
අණ් යජහි ච ජලාබුයජහි ච සංයසෙයජහි ච නාය හි ඔපපාතිකා නා ා
පණීතතරා.ඉමායඛො, භික්ඛයව, චතස්යසොනා යයොනියයො’’ති.දුතියං. 

3. උයපොසථසුත්තං 

344. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛො යසො භික්ඛුභ වන්තංඑතෙයවොච – ‘‘යකොනු
යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන මියධකච්යච අණ් ජා නා ා
උයපොසථංඋපවසන්තියවොස්සට්ඨකායාචභවන්තී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්චානං අණ් ජානංනා ානංඑවංයහොති– ‘මයංයඛො
පුබ්යබ කායයන ද්වයකාරියනො අහුම්හ, වාචාය ද්වයකාරියනො, මනසා
ද්වයකාරියනො. යත මයං කායයන ද්වයකාරියනො, වාචාය ද්වයකාරියනො, 
මනසා ද්වයකාරියනො, කායස්ස යභො පරං මරණා අණ් ජානං නා ානං
සහබයතං උපපන්නා. සචජ්ජ මයං කායයන සුචරිතං චයරයයාම, වාචාය
සුචරිතං චයරයයාම, මනසා සුචරිතං චයරයයාම, එවං මයං කායස්ස යභො
පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්යජයයාම. හන්ෙ, මයං එතරහි
කායයනසුචරිතංචරාම, වාචායසුචරිතං චරාම, මනසාසුචරිතං චරාමා’ති.
අයංයඛො, භික්ඛු, යහතු, අයංපච්චයයො, යයනමියධකච්යච අණ් ජානා ා
උයපොසථංඋපවසන්තියවොස්සට්ඨකායාචභවන්තී’’ති.තතියං. 

4. දුතියඋයපොසථසුත්තං 

345. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන
භ වා…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන
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මියධකච්යච ජලාබුජා නා ා උයපොසථං උපවසන්ති යවොස්සට්ඨකායා ච
භවන්තී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු…යප.… අයංයඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං පච්චයයො, 
යයනමියධකච්යචජලාබුජානා ාඋයපොසථංඋපවසන්තියවොස්සට්ඨකායා
ච භවන්තී’’ති.චතුත්ථං. 

5. තතියඋයපොසථසුත්තං 

346. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන
මියධකච්යච සංයසෙජා නා ා උයපොසථං උපවසන්ති යවොස්සට්ඨකායා ච
භවන්තී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු…යප.… අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, අයංපච්චයයො, 
යයනමියධකච්යචසංයසෙජානා ා උයපොසථංඋපවසන්තියවොස්සට්ඨකායා
චභවන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. චතුත්ථඋයපොසථසුත්තං 

347. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන 
මියධකච්යච ඔපපාතිකා නා ා උයපොසථං උපවසන්ති යවොස්සට්ඨකායා ච
භවන්තී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්චානං ඔපපාතිකානං නා ානං එවං යහොති – ‘මයං
යඛො පුබ්යබකායයනද්වයකාරියනොඅහුම්හ, වාචායද්වයකාරියනො, මනසා
ද්වයකාරියනො. යත මයං කායයන ද්වයකාරියනො, වාචාය ද්වයකාරියනො, 
මනසා ද්වයකාරියනො, කායස්ස යභො පරං මරණා ඔපපාතිකානංනා ානං
සහබයතංඋපපන්නා.සචජ්ජ මයංකායයන සුචරිතංචයරයයාම, වාචාය… 
මනසා සුචරිතං චයරයයාම, එවං මයං කායස්ස යභො පරං මරණා සු තිං
සග් ංයලොකංඋපපජ්යජයයාම.හන්ෙ, මයංඑතරහිකායයන සුචරිතංචරාම, 
වාචාය… මනසාසුචරිතංචරාමා’ති.අයංයඛො, භික්ඛු, යහතු, අයංපච්චයයො, 
යයන මියධකච්යච ඔපපාතිකා නා ා උයපොසථං උපවසන්ති
යවොස්සට්ඨකායාචභවන්තී’’ති. ඡට්ඨං. 

7. සුතසුත්තං 

348. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන
මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා අණ් ජානං නා ානං සහබයතං
උපපජ්ජතී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො කායයන ද්වයකාරී යහොති, වාචාය ද්වයකාරී 
යහොති, මනසා ද්වයකාරී යහොති. තස්ස සුතං යහොති – ‘අණ් ජා නා ා
දීඝායුකාවණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා’ති.තස්සඑවංයහොති– ‘අයහොවතාහං
කායස්ස යභො පරං මරණා අණ් ජානං නා ානං සහබයතං
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උපපජ්යජයය’න්ති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා අණ් ජානංනා ානං
සහබයතං උපපජ්ජති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං පච්චයයො, යයන
මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා අණ් ජානං නා ානං සහබයතං
උපපජ්ජතී’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියසුතසුත්තං 

349. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන 
මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා ජලාබුජානං නා ානං සහබයතං
උපපජ්ජතී’’ති?…යප.… අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං පච්චයයො, යයන
මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා ජලාබුජානං නා ානං සහබයතං
උපපජ්ජතීති.අට්ඨමං. 

9. තතියසුතසුත්තං 

350. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන
මියධකච්යචොකායස්ස යභො පරංමරණාසංයසෙජානංනා ානංසහබයතං
උපපජ්ජතී’’ති?…යප.… අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං පච්චයයො, යයන
මියධකච්යචොකායස්සයභො පරංමරණා සංයසෙජානංනා ානංසහබයතං
උපපජ්ජතීති.නවමං. 

10. චතුත්ථසුතසුත්තං 

351. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන
මියධකච්යචොකායස්ස යභොපරංමරණාඔපපාතිකානංනා ානංසහබයතං
උපපජ්ජතී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො කායයන ද්වයකාරී යහොති, වාචාය ද්වයකාරී, 
මනසා ද්වයකාරී. තස්ස සුතං යහොති – ‘ඔපපාතිකා නා ා දීඝායුකා
වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා’ති.තස්සඑවංයහොති– ‘අයහොවතාහංකායස්ස
යභො පරං මරණා ඔපපාතිකානං නා ානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති.
යසො කායස්ස යභො පරං මරණා ඔපපාතිකානං නා ානං සහබයතං 
උපපජ්ජති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො
කායස්සයභොපරං මරණාඔපපාතිකානංනා ානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති.
ෙසමං. 

11-20. අණ්ඩජදානූපකාරසුත්තදසකං 
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352-361. එකමන්තං නිසින්යනොයඛොයසො භික්ඛුභ වන්තංඑතෙයවොච
– ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො 
කායස්සයභොපරංමරණාඅණ් ජානංනා ානංසහබයතං උපපජ්ජතී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො කායයන ද්වයකාරී යහොති, වාචාය ද්වයකාරී, 
මනසා ද්වයකාරී. තස්ස සුතං යහොති – ‘අණ් ජා නා ා දීඝායුකා
වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා’ති.තස්සඑවංයහොති– ‘අයහොවතාහංකායස්ස
යභොපරංමරණාඅණ් ජානංනා ානං සහබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති.යසො
අන්නං යෙති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා අණ් ජානං නා ානං
සහබයතං උපපජ්ජති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු…යප.… 
උපපජ්ජතීති…යප.… යසොපානං යෙති…යප.… වත්ථංයෙති…යප.… යානං
යෙති…යප.… මාලං යෙති…යප.…  න්ධං යෙති…යප.… වියලපනං
යෙති…යප.… යසයයං යෙති…යප.… ආවසථං යෙති…යප.… පදීයපයයං 
යෙති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා අණ් ජානං නා ානං සහබයතං 
උපපජ්ජති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො
කායස්සයභොපරංමරණාඅණ් ජානංනා ානංසහබයතං උපපජ්ජතී’’ති.
වීසතිමං. 

21-50. ජලාබුජාදිදානූපකාරසුත්තත්තිංසකං 

362-391. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, 
යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා ජලාබුජානං
නා ානං…යප.… සංයසෙජානං නා ානං…යප.… ඔපපාතිකානං නා ානං 
සහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො කායයන ද්වයකාරී යහොති, වාචාය ද්වයකාරී, 
මනසා ද්වයකාරී. තස්ස සුතං යහොති – ‘ඔපපාතිකා නා ා දීඝායුකා
වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා’ති.තස්සඑවංයහොති– ‘අයහොවතාහංකායස්ස
යභො පරං මරණා ඔපපාතිකානං නා ානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති.
යසො අන්නං යෙති…යප.… පානං යෙති…යප.… පදීයපයයං යෙති. යසො
කායස්ස යභො පරං මරණා ඔපපාතිකානං නා ානං සහබයතං උපපජ්ජති.
අයංයඛො, භික්ඛු, යහතු, අයංපච්චයයො, යයනමියධකච්යචො කායස්සයභො
පරංමරණාඔපපාතිකානංනා ානංසහබයතං උපපජ්ජතී’’ති. 

(ඉමිනායපයයායලනෙසෙසසුත්තන්තාකාතබ්බා.එවංචතූසුයයොනීසු 
චත්තාලීසං යවයයාකරණා යහොන්ති. පුරියමහිපන ෙසහිසුත්තන්යතහිසහ
යහොන්ති පණ්ණාසසුත්තන්තාති.  

නා සංයුත්තංසමත්තං. 
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තස්සුද්ොනං– 

සුද්ධිකං පණීතතරං, චතුයරොචඋයපොසථා; 
තස්සසුතංචතුයරොච, ොනූපකාරාචතාලීසං; 
පණ්ණාසපිණ් යතොසුත්තා, නා ම්හිසුප්පකාසිතාති. 
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9. සුපණ්ණසංයුත්තං 

1. සුද්ධිකසුත්තං 

392. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චතස්යසොඉමා, භික්ඛයව, සුපණ්ණයයොනියයො.
කතමා චතස්යසො? අණ් ජා සුපණ්ණා, ජලාබුජා සුපණ්ණා, සංයසෙජා
සුපණ්ණා, ඔපපාතිකා සුපණ්ණා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, චතස්යසො
සුපණ්ණයයොනියයො’’ති.පඨමං. 

2. හරන්තිසුත්තං 

393. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චතස්යසොඉමා, භික්ඛයව, සුපණ්ණයයොනියයො.
කතමා චතස්යසො? අණ් ජා…යප.… ඉමා යඛො, භික්ඛයව, චතස්යසො 
සුපණ්ණයයොනියයො.තත්ර, භික්ඛයව, අණ් ජාසුපණ්ණාඅණ් යජවනාය 
හරන්ති, න ජලාබුයජ, න සංයසෙයජ, න ඔපපාතියක. තත්ර, භික්ඛයව, 
ජලාබුජාසුපණ්ණාඅණ් යජච ජලාබුයජචනාය හරන්ති, නසංයසෙයජ, 
නඔපපාතියක.තත්ර, භික්ඛයව, සංයසෙජාසුපණ්ණා අණ් යජචජලාබුයජච
සංයසෙයජ ච නාය  හරන්ති, න ඔපපාතියක. තත්ර, භික්ඛයව, ඔපපාතිකා
සුපණ්ණා අණ් යජ ච ජලාබුයජ ච සංයසෙයජ ච ඔපපාතියක ච නාය 
හරන්ති.ඉමායඛො, භික්ඛයව, චතස්යසොසුපණ්ණයයොනියයො’’ති.දුතියං. 

3. ද්වයකාරීසුත්තං 

394. සාවත්ථිනිොනං.අඤ්ඤතයරොභික්ඛුයයනභ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, 
යහතු, යකො පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා 
අණ් ජානං සුපණ්ණානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො
කායයන ද්වයකාරීයහොති, වාචායද්වයකාරී, මනසාද්වයකාරී.තස්සසුතං
යහොති– ‘අණ් ජා සුපණ්ණාදීඝායුකාවණ්ණවන්යතොසුඛබහුලා’ති.තස්ස
එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා අණ් ජානං
සුපණ්ණානංසහබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති.යසොකායස්සයභො පරංමරණා
අණ් ජානංසුපණ්ණානංසහබයතංඋපපජ්ජති.අයංයඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං 
පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා අණ් ජානං 
සුපණ්ණානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති.තතියං. 

4-6. දුති ාදිද්ව කාරීසුත්තත්තිකං 

395-397. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, 
යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා ජලාබුජානං
සුපණ්ණානං…යප.… සංයසෙජානං සුපණ්ණානං…යප.… ඔපපාතිකානං
සුපණ්ණානං සහබයතං උපපජ්ජතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො කායයන
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ද්වයකාරීයහොති, වාචායද්වයකාරී, මනසාද්වයකාරී.තස්සසුතංයහොති– 
‘ඔපපාතිකා සුපණ්ණා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා’ති. තස්ස එවං
යහොති – ‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා ඔපපාතිකානං
සුපණ්ණානංසහබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති.යසො කායස්සයභොපරංමරණා
ඔපපාතිකානංසුපණ්ණානංසහබයතංඋපපජ්ජති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, 
අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා
ඔපපාතිකානංසුපණ්ණානං සහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7-16. අණ්ඩජදානූපකාරසුත්තදසකං 

398-407. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, 
යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා අණ් ජානං සුපණ්ණානං
සහබයතං උපපජ්ජතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො කායයන ද්වයකාරී
යහොති, වාචායද්වයකාරී, මනසාද්වයකාරී.තස්සසුතංයහොති– ‘අණ් ජා
සුපණ්ණා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා’ති. තස්ස එවං යහොති – 
‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා අණ් ජානං සුපණ්ණානං
සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො අන්නං යෙති…යප.… පානං යෙති… 
වත්ථං යෙති… යානං යෙති… මාලං යෙති…  න්ධං යෙති… වියලපනං
යෙති… යසයයං යෙති… ආවසථං යෙති… පදීයපයයං යෙති. යසො කායස්ස
යභොපරංමරණාඅණ් ජානංසුපණ්ණානං සහබයතංඋපපජ්ජති.අයංයඛො, 
භික්ඛු, යහතු, අයංපච්චයයො, යයනමියධකච්යචොකායස්ස යභොපරංමරණා
අණ් ජානංසුපණ්ණානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති.යසොළසමං. 

17-46. ජලාබුජාදිදානූපකාරසුත්තතිංසකං 

408-437. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, 
යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා ජලාබුජානං 
සුපණ්ණානං…යප.… සංයසෙජානං සුපණ්ණානං…යප.… ඔපපාතිකානං
සුපණ්ණානං සහබයතං උපපජ්ජතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො කායයන
ද්වයකාරීයහොති, වාචායද්වයකාරී, මනසාද්වයකාරී.තස්සසුතංයහොති– 
‘ඔපපාතිකා සුපණ්ණා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා’ති. තස්ස එවං
යහොති – ‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා ඔපපාතිකානං
සුපණ්ණානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො අන්නං යෙති…යප.… 
පානං යෙති…යප.… පදීයපයයං යෙති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා
ඔපපාතිකානංසුපණ්ණානං සහබයතංඋපපජ්ජති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, 
අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා
ඔපපාතිකානංසුපණ්ණානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති.ඡචත්තාලීසමං. 
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(එවංපිණ් යකනඡචත්තාලීසංසුත්තන්තායහොන්ති.  

සුපණ්ණසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්ොනං– 

සුද්ධිකංහරන්තියචව, ද්වයකාරීචචතුයරො; 
ොනූපකාරාතාලීසං, සුපණ්යණසුප්පකාසිතාති. 
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10.  න්ධබ්බකා සංයුත්තං 

1. සුද්ධිකසුත්තං 

438. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම …යප.… භ වා එතෙයවොච – 
‘‘ න්ධබ්බකායියක යවො, භික්ඛයව, යෙයව යෙයසස්සාමි.තංසුණාථ.කතමා
ච, භික්ඛයව,  න්ධබ්බකායිකා යෙවා? සන්ති, භික්ඛයව, මූල න්යධ
අධිවත්ථා යෙවා. සන්ති, භික්ඛයව, සාර න්යධ අධිවත්ථා යෙවා. සන්ති, 
භික්ඛයව, යඵග්ගු න්යධ අධිවත්ථා යෙවා. සන්ති, භික්ඛයව, තච න්යධ
අධිවත්ථා යෙවා.සන්ති, භික්ඛයව, පපටික න්යධඅධිවත්ථායෙවා. සන්ති, 
භික්ඛයව, පත්ත න්යධ අධිවත්ථා යෙවා. සන්ති, භික්ඛයව, පුප්ඵ න්යධ
අධිවත්ථා යෙවා. සන්ති, භික්ඛයව, ඵල න්යධ අධිවත්ථා යෙවා. සන්ති, 
භික්ඛයව, රස න්යධ අධිවත්ථා යෙවා. සන්ති, භික්ඛයව,  න්ධ න්යධ
අධිවත්ථා යෙවා. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව,  න්ධබ්බකායිකා යෙවා’’ති.
පඨමං. 

2. සුචරිතසුත්තං 

439. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන
මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා  න්ධබ්බකායිකානං යෙවානං
සහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචොකායයනසුචරිතංචරති, 
වාචාය සුචරිතං චරති, මනසා සුචරිතං චරති. තස්ස සුතං යහොති – 
‘ න්ධබ්බකායිකායෙවාදීඝායුකාවණ්ණවන්යතොසුඛබහුලා’ති.තස්සඑවං
යහොති – ‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා  න්ධබ්බකායිකානං
යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා
 න්ධබ්බකායිකානංයෙවානං සහබයතංඋපපජ්ජති.අයංයඛො, භික්ඛු, යහතු, 
අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා
 න්ධබ්බකායිකානංයෙවානංසහබයතං උපපජ්ජතී’’ති.දුතියං. 

3. මූල න්ධොතාසුත්තං 

440. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං 
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන 
මියධකච්යචොකායස්සයභොපරංමරණාමූල න්යධඅධිවත්ථානංයෙවානං
සහබයතං උපපජ්ජතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචොකායයනසුචරිතංචරති, 
වාචාය සුචරිතං චරති, මනසා සුචරිතං චරති. තස්ස සුතං යහොති – 
‘මූල න්යධඅධිවත්ථා යෙවා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතොසුඛබහුලා’ති.තස්ස
එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා මූල න්යධ
අධිවත්ථානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො ොතා යහොති 
මූල න්ධානං. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා මූල න්යධ අධිවත්ථානං
යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු…යප.… යයන
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මියධකච්යචොකායස්සයභොපරංමරණා මූල න්යධඅධිවත්ථානංයෙවානං
සහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති.තතියං. 

4-12. සාර න්ධාදිදාතාසුත්තනවකං 

441-449. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, 
යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා සාර න්යධ අධිවත්ථානං
යෙවානං…යප.… යඵග්ගු න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං… තච න්යධ
අධිවත්ථානං යෙවානං… පපටික න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං… 
පත්ත න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං… පුප්ඵ න්යධ අධිවත්ථානං
යෙවානං… ඵල න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං… රස න්යධ අධිවත්ථානං
යෙවානං…  න්ධ න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජතී’’ති? 
‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො කායයන සුචරිතං චරති, වාචාය සුචරිතං චරති, 
මනසා සුචරිතං චරති. තස්ස සුතං යහොති – ‘සාර න්යධ අධිවත්ථා යෙවා
දීඝායුකා වණ්ණවන්යතොසුඛබහුලා’ති.තස්සඑවංයහොති– ‘අයහොවතාහං
කායස්ස යභො පරං මරණා සාර න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං…යප.… 
යඵග්ගු න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං… තච න්යධ අධිවත්ථානං
යෙවානං… පපටික න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං… පත්ත න්යධ
අධිවත්ථානං යෙවානං… පුප්ඵ න්යධඅධිවත්ථානංයෙවානං… ඵල න්යධ
අධිවත්ථානංයෙවානං… රස න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං…  න්ධ න්යධ
අධිවත්ථානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො ොතා යහොති
සාර න්ධානං…යප.… යසො ොතා යහොති යඵග්ගු න්ධානං… යසො ොතා
යහොති තච න්ධානං… යසො ොතා යහොති පපටික න්ධානං… යසො ොතා 
යහොති පත්ත න්ධානං… යසො ොතා යහොති පුප්ඵ න්ධානං… යසො ොතා
යහොතිඵල න්ධානං… යසො ොතායහොතිරස න්ධානං… යසො ොතායහොති
 න්ධ න්ධානං.යසොකායස්සයභොපරංමරණා  න්ධ න්යධ අධිවත්ථානං
යෙවානං සහබ්යතං උපපජ්ජති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං පච්චයයො, 
යයනමියධකච්යචොකායස්සයභොපරං මරණා න්ධ න්යධඅධිවත්ථානං
යෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති.ද්වාෙසමං. 

13-22. මූල න්ධදානූපකාරසුත්තදසකං 

450-459. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, 
යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා මූල න්යධ අධිවත්ථානං
යෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචොකායයනසුචරිතං
චරති, වාචාය සුචරිතං චරති, මනසා සුචරිතං චරති. තස්ස සුතං යහොති – 
‘මූල න්යධඅධිවත්ථායෙවා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතොසුඛබහුලා’ති. තස්ස
එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා මූල න්යධ
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අධිවත්ථානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො අන්නං
යෙති…යප.… පානං යෙති… වත්ථං යෙති… යානං යෙති… මාලං යෙති… 
 න්ධං යෙති… වියලපනං යෙති… යසය්යං යෙති… ආවසථං යෙති… 
පදීයපයයං යෙති.යසොකායස්සයභොපරංමරණාමූල න්යධඅධිවත්ථානං
යෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජති. අයංයඛො, භික්ඛු, යහතු, අයංපච්චයයො, යයන
මියධකච්යචොකායස්සයභොපරංමරණා මූල න්යධඅධිවත්ථානංයෙවානං
සහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති.බාවීසතිමං. 

23-112. සාර න්ධාදිදානූපකාරසුත්තනවුතිකං 

460-549. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, 
යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා සාර න්යධ අධිවත්ථානං
යෙවානං…යප.… යඵග්ගු න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං… තච න්යධ
අධිවත්ථානං යෙවානං … පපටික න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං… 
පත්ත න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං… පුප්ඵ න්යධ අධිවත්ථානං
යෙවානං… ඵල න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං… රස න්යධ අධිවත්ථානං
යෙවානං…  න්ධ න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජතී’’ති? 
‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො කායයන සුචරිතං චරති, වාචාය සුචරිතං චරති, 
මනසාසුචරිතංචරති.තස්සසුතං යහොති – ‘ න්ධ න්යධඅධිවත්ථා යෙවා
දීඝායුකා වණ්ණවන්යතොසුඛබහුලා’ති.තස්සඑවංයහොති– ‘අයහොවතාහං
කායස්ස යභො පරං මරණා  න්ධ න්යධ අධිවත්ථානං යෙවානං සහබයතං
උපපජ්යජයය’න්ති.යසොඅන්නංයෙති…යප.… පානංයෙති… වත්ථංයෙති… 
යානං යෙති… මාලං යෙති…  න්ධං යෙති… වියලපනං යෙති… යසයයං
යෙති… ආවසථංයෙති… පදීයපයයංයෙති.යසොකායස්ස යභොපරංමරණා
 න්ධ න්යධඅධිවත්ථානංයෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජති.අයංයඛො, භික්ඛු, 
යහතු, අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා
 න්ධ න්යධ අධිවත්ථානංයෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති.ද්වාෙසසතිමං. 

(එවංපිණ් යකනඑකසතඤ්චද්වාෙසචසුත්තන්තායහොන්ති.  

 න්ධබ්බකායසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්ොනං– 

සුද්ධිකඤ්චසුචරිතං, ොතාහිඅපයරෙස; 
ොනූපකාරාසතධා,  න්ධබ්යබසුප්පකාසිතාති. 
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11. වලාහකසංයුත්තං 

1. සුද්ධිකසුත්තං 

550. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘වලාහකකායියක යවො, භික්ඛයව, යෙයව
යෙයසස්සාමි. තං සුණාථ. කතයම ච, භික්ඛයව, වලාහකකායිකා යෙවා? 
සන්ති, භික්ඛයව, සීතවලාහකායෙවා; සන්තිඋණ්හවලාහකායෙවා; සන්ති
අබ්භවලාහකා යෙවා; සන්තිවාතවලාහකායෙවා; සන්තිවස්සවලාහකායෙවා
– ඉයමවුච්චන්ති, භික්ඛයව, ‘වලාහකකායිකායෙවා’’’ති.පඨමං. 

2. සුචරිතසුත්තං 

551. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන
මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා වලාහකකායිකානං යෙවානං
සහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචොකායයනසුචරිතංචරති, 
වාචාය සුචරිතං චරති, මනසා සුචරිතං චරති. තස්ස සුතං යහොති – 
‘වලාහකකායිකා යෙවා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා’ති. තස්ස එවං
යහොති – ‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා වලාහකකායිකානං 
යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා
වලාහකකායිකානංයෙවානංසහබයතං උපපජ්ජති.අයංයඛො, භික්ඛු, යහතු, 
අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා
වලාහකකායිකානංයෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති.දුතියං. 

3-12. සීතවලාහකදානූපකාරසුත්තදසකං 

552-561. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, 
යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා සීතවලාහකානං යෙවානං 
සහබයතං උපපජ්ජතී’’ති? ‘‘ඉධ භික්ඛු, එකච්යචො කායයන සුචරිතං චරති, 
වාචාය සුචරිතං චරති, මනසා සුචරිතං චරති. තස්ස සුතං යහොති – 
‘සීතවලාහකා යෙවා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා’ති. තස්ස එවං 
යහොති– ‘අයහොවතාහංකායස්සයභොපරං මරණාසීතවලාහකානංයෙවානං
සහබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති. යසො අන්නංයෙති…යප.… පදීයපයයංයෙති.
යසො කායස්ස යභො පරං මරණා සීතවලාහකානං යෙවානං සහබයතං
උපපජ්ජති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො
කායස්ස යභො පරං මරණා සීතවලාහකානං යෙවානං සහබයතං
උපපජ්ජතී’’ති.ද්වාෙසමං. 

13-52. උණ්හවලාහකදානූපකාරසුත්තචාලීසකං 
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562-601. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, 
යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා උණ්හවලාහකානං
යෙවානං…යප.… අබ්භවලාහකානං යෙවානං…යප.… වාතවලාහකානං
යෙවානං…යප.… වස්සවලාහකානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජතී’’ති? 
‘‘ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො කායයන සුචරිතං චරති, වාචාය සුචරිතං චරති, 
මනසාසුචරිතංචරති.තස්සසුතං යහොති – ‘වස්සවලාහකායෙවා දීඝායුකා 
වණ්ණවන්යතොසුඛබහුලා’ති.තස්සඑවංයහොති– ‘අයහොවතාහංකායස්ස
යභොපරංමරණා වස්සවලාහකානංයෙවානංසහබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති.
යසොඅන්නංයෙති…යප.… පදීයපයයං යෙති.යසොකායස්සයභොපරංමරණා
වස්සවලාහකානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, 
අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො කායස්ස යභො පරං මරණා
වස්සවලාහකානං යෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති.ද්යවපඤ්ඤාසමං. 

53. සීතවලාහකසුත්තං 

602. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තංනිසින්යනො යඛොයසොභික්ඛුභ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයයනකො 
සීතංයහොතී’’ති? ‘‘සන්ති, භික්ඛු, සීතවලාහකානාමයෙවා.යතසංයොඑවං
යහොති– ‘යංනූන මයංසකායරතියාවයසයයාමා’ති [රයමයයාමාති (සී.සයා.
කං.පී. එවමුපරිපි , යතසංතංයචයතොපණිධිමන්වායසීතංයහොති.අයං යඛො, 
භික්ඛු, යහතු, අයංපච්චයයො, යයයනකොසීතංයහොතී’’ති.යතපඤ්ඤාසමං. 

54. උණ්හවලාහකසුත්තං 

603. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයයනකො
උණ්හංයහොතී’’ති? ‘‘සන්ති, භික්ඛු, උණ්හවලාහකානාමයෙවා.යතසංයො
එවං යහොති – ‘යංනූන මයං සකාය රතියා වයසයයාමා’ති, යතසං තං
යචයතොපණිධිමන්වාය උණ්හං යහොති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං
පච්චයයො, යයයනකොඋණ්හංයහොතී’’ති.චතුපඤ්ඤාසමං. 

55. අබ්භවලාහකසුත්තං 

604. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයයනකො
අබ්භං යහොතී’’ති? ‘‘සන්ති, භික්ඛු, අබ්භවලාහකා නාම යෙවා. යතසං යො
එවං යහොති – ‘යංනූන මයං සකාය රතියා වයසයයාමා’ති, යතසං තං
යචයතොපණිධිමන්වායඅබ්භංයහොති.අයංයඛො, භික්ඛු, යහතු, අයංපච්චයයො, 
යයයනකොඅබ්භංයහොතී’’ති.පඤ්චපඤ්ඤාසමං. 
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56. වාතවලාහකසුත්තං 

605. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තංනිසින්යනො යඛොයසොභික්ඛුභ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයයනකො 
වායතො යහොතී’’ති? ‘‘සන්ති, භික්ඛු, වාතවලාහකානාම යෙවා. යතසං යො 
එවං යහොති – ‘යංනූන මයං සකාය රතියා වයසයයාමා’ති, යතසං තං 
යචයතොපණිධිමන්වාය වායතො යහොති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං
පච්චයයො, යයයනකොවායතො යහොතී’’ති.ඡප්පඤ්ඤාසමං. 

57. වස්සවලාහකසුත්තං 

606. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛු භ වන්තං
එතෙයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයයනකො
යෙයවොවස්සතී’’ති? ‘‘සන්ති, භික්ඛු, වස්සවලාහකානාමයෙවා.යතසංයො 
එවං යහොති – ‘යංනූන මයං සකාය රතියා වයසයයාමා’ති, යතසං තං 
යචයතොපණිධිමන්වාය යෙයවො වස්සති. අයං යඛො, භික්ඛු, යහතු, අයං
පච්චයයො, යයයනකොයෙයවො වස්සතී’’ති.සත්තපඤ්ඤාසමං. 

සත්තපඤ්ඤාසසුත්තන්තංනිට්ඨිතං. 

වලාහකසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්ොනං– 

සුද්ධිකංසුචරිතඤ්චොනූපකාරපඤ්ඤාසං; 
සීතංඋණ්හඤ්චඅබ්භඤ්චවාතවස්සවලාහකාති. 
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12. වච්ඡය ොත්තසංයුත්තං 

1. රූපඅඤ්ඤාණසුත්තං 

607. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. අථ යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො යයන
භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො භ වන්තං එතෙයවොච – 
‘‘යකො නුයඛො, යභොය ොතම, යහතු, යකොපච්චයයො, යානිමානි [යයනිමානි 
(?)] අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි යලොයක උප්පජ්ජන්ති – සස්සයතො
යලොයකොති වා, අසස්සයතො යලොයකොති වා, අන්තවා යලොයකොති වා, 
අනන්තවායලොයකොතිවා, තංජීවංතංසරීරන්ති වා, අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤං
සරීරන්තිවා, යහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා, නයහොතිතථා යතො පරං
මරණාතිවා, යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා, යනවයහොති
න න යහොති තථා යතො පරං මරණාති වා’’ති? ‘‘රූයප යඛො, වච්ඡ, 
අඤ්ඤාණා, රූපසමුෙයය අඤ්ඤාණා, රූපනියරොයධ අඤ්ඤාණා, 
රූපනියරොධ ාමිනියා පටිපොය අඤ්ඤාණා; එවමිමානි අයනකවිහිතානි
දිට්ඨි තානි යලොයක උප්පජ්ජන්ති – සස්සයතො යලොයකොති වා…යප.… 
යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණාති වාති.අයංයඛො, වච්ඡ, 
යහතු, අයං පච්චයයො, යානිමානි [යයන (සී. , යයනිමානි (?)] 
අයනකවිහිතානිදිට්ඨි තානියලොයකඋප්පජ්ජන්ති– සස්සයතො යලොයකොති
වා, අසස්සයතොයලොයකොතිවා…යප.… යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො
පරං මරණාතිවා’’ති.පඨමං. 

2. යවෙනාඅඤ්ඤාණසුත්තං 

608. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො වච්ඡය ොත්යතො 
පරිබ්බාජයකොභ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, යභොය ොතම, යහතු, 
යකො පච්චයයො, යානිමානි අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි යලොයක
උප්පජ්ජන්ති – සස්සයතො යලොයකොති වා, අසස්සයතො යලොයකොති
වා…යප.… යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණාති වා’’ති? 
‘‘යවෙනාය යඛො, වච්ඡ, අඤ්ඤාණා, යවෙනාසමුෙයය අඤ්ඤාණා, 
යවෙනානියරොයධ අඤ්ඤාණා, යවෙනානියරොධ ාමිනියා පටිපොය
අඤ්ඤාණා; එවමිමානිඅයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානියලොයකඋප්පජ්ජන්ති– 
සස්සයතොයලොයකොතිවා, අසස්සයතොයලොයකොතිවා…යප.… යනවයහොති
නන යහොති තථා යතො පරං මරණාති වාති. අයං යඛො, වච්ඡ, යහතු, අයං
පච්චයයො, යානිමානි අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි යලොයක උප්පජ්ජන්ති – 
සස්සයතොයලොයකොතිවා, අසස්සයතොයලොයකොතිවා…යප.… යනවයහොති
නනයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා’’ති.දුතියං. 
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3. සඤ්ඤාඅඤ්ඤාණසුත්තං 

609. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො වච්ඡය ොත්යතො 
පරිබ්බාජයකො භ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, යභොය ොතම, යහතු, 
යකො පච්චයයො, යානිමානි අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි යලොයක
උප්පජ්ජන්ති – සස්සයතො යලොයකොති වා, අසස්සයතො යලොයකොති
වා…යප.… යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණාති වා’’ති? 
‘‘සඤ්ඤාය යඛො, වච්ඡ, අඤ්ඤාණා, සඤ්ඤාසමුෙයය අඤ්ඤාණා, 
සඤ්ඤානියරොයධ අඤ්ඤාණා, සඤ්ඤානියරොධ ාමිනියා පටිපොය
අඤ්ඤාණා; එවමිමානිඅයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානියලොයකඋප්පජ්ජන්ති– 
සස්සයතොයලොයකොතිවා, අසස්සයතොයලොයකොතිවා…යප.… යනවයහොති
නන යහොති තථා යතො පරං මරණාති වාති. අයං යඛො, වච්ඡ, යහතු, අයං
පච්චයයො, යානිමානි අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි යලොයක උප්පජ්ජන්ති – 
සස්සයතොයලොයකොතිවා, අසස්සයතොයලොයකොතිවා…යප.… යනවයහොති
නනයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා’’ති.තතියං. 

4. සඞ්ඛාරඅඤ්ඤාණසුත්තං 

610. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො වච්ඡය ොත්යතො 
පරිබ්බාජයකොභ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, යභොය ොතම, යහතු, 
යකො පච්චයයො, යානිමානි අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි යලොයක
උප්පජ්ජන්ති – සස්සයතො යලොයකොති වා, අසස්සයතො යලොයකොති
වා…යප.… යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණාති වා’’ති? 
‘‘සඞ්ඛායරසු යඛො, වච්ඡ, අඤ්ඤාණා, සඞ්ඛාරසමුෙයය අඤ්ඤාණා, 
සඞ්ඛාරනියරොයධ අඤ්ඤාණා, සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනියා පටිපොය
අඤ්ඤාණා; එවමිමානිඅයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානියලොයකඋප්පජ්ජන්ති– 
සස්සයතොයලොයකොතිවා, අසස්සයතොයලොයකොතිවා…යප.… යනවයහොති
නන යහොති තථා යතො පරං මරණාති වාති. අයං යඛො, වච්ඡ, යහතු, අයං
පච්චයයො, යානිමානි අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි යලොයක උප්පජ්ජන්ති – 
සස්සයතොයලොයකොතිවා, අසස්සයතොයලොයකොතිවා…යප.… යනවයහොති
නනයහොතිතථා යතොපරංමරණාති වා’’ති.චතුත්ථං. 

5. විඤ්ඤාණඅඤ්ඤාණසුත්තං 

611. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො වච්ඡය ොත්යතො
පරිබ්බාජයකොභ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, යභොය ොතම, යහතු, 
යකො පච්චයයො, යානිමානි අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි යලොයක
උප්පජ්ජන්ති – සස්සයතො යලොයකොති වා, අසස්සයතො යලොයකොති වා 
…යප.… යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණාති වා’’ති? 
‘‘විඤ්ඤායණ යඛො, වච්ඡ, අඤ්ඤාණා, විඤ්ඤාණසමුෙයය අඤ්ඤාණා, 
විඤ්ඤාණනියරොයධ අඤ්ඤාණා, විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනියා පටිපොය
අඤ්ඤාණා; එවමිමානි අයනකවිහිතානිදිට්ඨි තානියලොයකඋප්පජ්ජන්ති– 
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සස්සයතොයලොයකොතිවා, අසස්සයතො යලොයකොතිවා…යප.… යනවයහොති
නන යහොති තථා යතො පරං මරණාති වාති. අයං යඛො, වච්ඡ, යහතු, අයං
පච්චයයො, යානිමානි අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි යලොයක උප්පජ්ජන්ති – 
සස්සයතො යලොයකොතිවා, අසස්සයතොයලොයකොතිවා…යප.… යනවයහොති
නනයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා’’ති. පඤ්චමං. 

6-10. රූපඅදස්සනාදිසුත්තපඤ්චකං 

612-616. සාවත්ථිනිොනං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොවච්ඡය ොත්යතො 
පරිබ්බාජයකොභ වන්තංඑතෙයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, යභොය ොතම, යහතු, 
යකො පච්චයයො, යානිමානි අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි යලොයක
උප්පජ්ජන්ති – සස්සයතො යලොයකොති වා, අසස්සයතො යලොයකොති
වා…යප.… යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණාති වා’’ති? 
රූයප යඛො, වච්ඡ, අෙස්සනා…යප.… රූපනියරොධ ාමිනියා පටිපොය
අෙස්සනා…යප.… යවෙනාය … සඤ්ඤාය … සඞ්ඛායරසු යඛො, වච්ඡ, 
අෙස්සනා…යප.… විඤ්ඤායණ යඛො, වච්ඡ, අෙස්සනා…යප.… 
විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනියාපටිපොය අෙස්සනා…යප.…. ෙසමං. 

11-15. රූපඅනභිසම ාදිසුත්තපඤ්චකං 

617-621. සාවත්ථිනිොනං. රූයප යඛො, වච්ඡ, අනභිසමයා…යප.… 
රූපනියරොධ ාමිනියාපටිපොයඅනභිසමයා…යප.…. 

සාවත්ථිනිොනං.යවෙනායයඛො, වච්ඡ, අනභිසමයා…යප.…. 

සාවත්ථිනිොනං. සඤ්ඤායයඛො, වච්ඡ, අනභිසමයා…යප.…. 

සාවත්ථිනිොනං.සඞ්ඛායරසුයඛො, වච්ඡ, අනභිසමයා…යප.…. 

සාවත්ථිනිොනං. විඤ්ඤායණ යඛො, වච්ඡ, අනභිසමයා…යප.…. 
පන්නරසමං. 

16-20. රූපඅනනුයබොධාදිසුත්තපඤ්චකං 

622-626. සාවත්ථිනිොනං. එකමන්තං නිසින්යනොයඛොවච්ඡය ොත්යතො
පරිබ්බාජයකොභ වන්තං එතෙයවොච – යකොනුයඛො, යභො ය ොතම, යහතු, 
යකො පච්චයයො…යප.… රූයප යඛො, වච්ඡ, අනනුයබොධා…යප.… 
රූපනියරොධ ාමිනියාපටිපොය අනනුයබොධා…යප.…. 

සාවත්ථිනිොනං.යවෙනායයඛො, වච්ඡ…යප.…. 
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සාවත්ථිනිොනං.සඤ්ඤායයඛො, වච්ඡ…යප.…. 

සාවත්ථිනිොනං.සඞ්ඛායරසුයඛො, වච්ඡ…යප.…. 

සාවත්ථිනිොනං. විඤ්ඤායණ යඛො, වච්ඡ අනනුයබොධා…යප.… 
විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනියාපටිපොයඅනනුයබොධා.වීසතිමං. 

21-25. රූපඅප්පටියවධාදිසුත්තපඤ්චකං 

627-631. සාවත්ථිනිොනං. යකො නු යඛො, යභො ය ොතම, යහතු, යකො 
පච්චයයො…යප.…. රූයප යඛො, වච්ඡ, අප්පටියවධා…යප.… විඤ්ඤායණ
යඛො, වච්ඡ, අප්පටියවධා…යප.…. පඤ්චවීසතිමං. 

26-30. රූපඅසල්ලක්ඛණාදිසුත්තපඤ්චකං 

632-636. සාවත්ථිනිොනං. රූයප යඛො, වච්ඡ, අසල්ලක්ඛණා…යප.… 
විඤ්ඤායණයඛො, වච්ඡ, අසල්ලක්ඛණා…යප.…. තිංසතිමං. 

31-35. රූපඅනුපලක්ඛණාදිසුත්තපඤ්චකං 

637-641. සාවත්ථිනිොනං. රූයප යඛො, වච්ඡ, අනුපලක්ඛණා…යප.… 
විඤ්ඤායණයඛො, වච්ඡ, අනුපලක්ඛණා…යප.…. පඤ්චතිංසතිමං. 

36-40. රූපඅප්පච්චුපලක්ඛණාදිසුත්තපඤ්චකං 

642-646. සාවත්ථිනිොනං. රූයප යඛො, වච්ඡ, 
අප්පච්චපලක්ඛණා…යප.… විඤ්ඤායණ යඛො, වච්ඡ, 
අප්පච්චපලක්ඛණා…යප.…. චත්තාලීසමං. 

41-45. රූපඅසමයපක්ඛණාදිසුත්තපඤ්චකං 

647-651. සාවත්ථිනිොනං.රූයපයඛො, වච්ඡ, අසමයපක්ඛණා…යප.… 
විඤ්ඤායණයඛො, වච්ඡ, අසමයපක්ඛණා…යප.…. පඤ්චචත්තාලීසමං. 

46-50. රූපඅප්පච්චුයපක්ඛණාදිසුත්තපඤ්චකං 

652-656. සාවත්ථිනිොනං. රූයප යඛො, වච්ඡ, 
අප්පච්චයපක්ඛණා…යප.… විඤ්ඤායණ යඛො, වච්ඡ, 
අප්පච්චයපක්ඛණා…යප.…. පඤ්ඤාසමං. 

51-54. රූපඅප්පච්චක්ඛකම්මාදිසුත්තචතුක්කං 
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657-660. සාවත්ථිනිොනං. අථ යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො භ වන්තං එතෙයවොච – 
‘‘යකො නු යඛො, යභො ය ොතම, යහතු, යකො පච්චයයො, යානිමානි 
අයනකවිහිතානිදිට්ඨි තානියලොයකඋප්පජ්ජන්ති– සස්සයතොයලොයකොති
වා…යප.… යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණාති වා’’ති? 
රූයප යඛො, වච්ඡ, අප්පච්චක්ඛකම්මා, රූපසමුෙයය අප්පච්චක්ඛකම්මා, 
රූපනියරොයධ අප්පච්චක්ඛකම්මා, රූපනියරොධ ාමිනියා පටිපොය
අප්පච්චක්ඛකම්මා…යප.…. 

සාවත්ථිනිොනං. යවෙනාය යඛො, වච්ඡ, අප්පච්චක්ඛකම්මා…යප.… 
යවෙනානියරොධ ාමිනියාපටිපොය අප්පච්චක්ඛකම්මා…යප.…. 

සාවත්ථිනිොනං. සඤ්ඤාය යඛො, වච්ඡ, අප්පච්චක්ඛකම්මා…යප.… 
සඤ්ඤානියරොධ ාමිනියාපටිපොයඅප්පච්චක්ඛකම්මා…යප.…. 

සාවත්ථිනිොනං. සඞ්ඛායරසු යඛො, වච්ඡ, අප්පච්චක්ඛකම්මා…යප.… 
සඞ්ඛාරනියරොධ ාමිනියා පටිපොය අප්පච්චක්ඛකම්මා…යප.…. 
චතුපඤ්ඤාසමං. 

55. විඤ්ඤාණඅප්පච්චක්ඛකම්මසුත්තං 

661. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘විඤ්ඤායණ යඛො, වච්ඡ, අප්පච්චක්ඛකම්මා, 
විඤ්ඤාණසමුෙයය අප්පච්චක්ඛකම්මා, විඤ්ඤාණනියරොයධ 
අප්පච්චක්ඛකම්මා, විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනියා පටිපොය
අප්පච්චක්ඛකම්මා; එවමිමානි අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි යලොයක
උප්පජ්ජන්ති – සස්සයතො යලොයකොති වා, අසස්සයතො යලොයකොති
වා…යප.… යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවාති.අයං 
යඛො, වච්ඡ, යහතු, අයං පච්චයයො, යානිමානි අයනකවිහිතානි දිට්ඨි තානි
යලොයක උප්පජ්ජන්ති – සස්සයතො යලොයකොති වා, අසස්සයතො යලොයකොති
වා, අන්තවායලොයකොතිවා, අනන්තවායලොයකොතිවා, තංජීවංතංසරීරන්ති
වා, අඤ්ඤංජීවං අඤ්ඤංසරීරන්තිවා, යහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා, 
නයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා, යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරං
මරණාති වා, යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණාති වා’’ති.
පඤ්චපඤ්ඤාසමං. 

වච්ඡය ොත්තසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්ොනං– 
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අඤ්ඤාණාඅෙස්සනායචව, අනභිසමයාඅනනුයබොධා; 
අප්පටියවධාඅසල්ලක්ඛණා, අනුපලක්ඛයණනඅප්පච්චපලක්ඛණා; 
අසමයපක්ඛණාඅප්පච්චයපක්ඛණා, අප්පච්චක්ඛකම්මන්ති. 
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13. ඣානසංයුත්තං 

1. සමාධිමූලකසමාපත්තිසුත්තං 

662. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො 
යහොති, න සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො
ඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො යහොති, නසමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො.
ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීයනව සමාධිස්මිංසමාධිකුසයලොයහොති, 
න ච සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී
සමාධිස්මිංසමාධිකුසයලොචයහොති, සමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලොච.තත්ර, 
භික්ඛයව, ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං
සමාපත්තිකුසයලො චඅයංඉයමසංචතුන්නංඣායීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොච
යමොක්යඛො [පායමොක්යඛො(සයා.කං. එවමුපරිපි  චඋත්තයමොචපවයරොච. 
යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වාඛීරං, ඛීරම්හාෙධි, ෙධිම්හානවනීතං, නවනීතම්හා 
සප්පි, සප්පිම්හා සප්පිමණ්ය ො තත්ර අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං
සමාපත්තිකුසයලොචඅයං ඉයමසංචතුන්නංඣායීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොච
යමොක්යඛොචඋත්තයමොචපවයරොචා’’ති. පඨමං. 

2. සමාධිමූලකඨිතිසුත්තං 

663. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො
යහොති, න සමාධිස්මිං ඨිතිකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී
සමාධිස්මිං ඨිතිකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො. ඉධ පන, 
භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී යනව සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො යහොති, න ච
සමාධිස්මිං ඨිතිකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං
සමාධිකුසයලොචයහොති, සමාධිස්මිංඨිතිකුසයලොච. තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං
ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං ඨිතිකුසයලො ච අයං
ඉයමසං චතුන්නංඣායීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොච යමොක්යඛොචඋත්තයමො
ච පවයරො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා ඛීරං, ඛීරම්හා ෙධි, ෙධිම්හා
නවනීතං, නවනීතම්හා සප්පි, සප්පිම්හාසප්පිමණ්ය ො තත්රඅග් මක්ඛායති; 
එවයමවයඛො, භික්ඛයව, ය්වායංඣායීසමාධිස්මිංසමාධිකුසයලොච යහොති
සමාධිස්මිං ඨිතිකුසයලො ච අයං ඉයමසං චතුන්නං ඣායීනං අග්ය ො ච
යසට්යඨොච යමොක්යඛොචඋත්තයමොචපවයරොචා’’ති.දුතියං. 

3. සමාධිමූලකවුට්ඨානසුත්තං 

664. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො
යහොති, නසමාධිස්මිං වුට්ඨානකුසයලො.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී
සමාධිස්මිංවුට්ඨානකුසයලොයහොති, න සමාධිස්මිංසමාධිකුසයලො.ඉධපන, 
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භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී යනව සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො යහොති, න ච
සමාධිස්මිංවුට්ඨානකුසයලො.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීසමාධිස්මිං 
සමාධිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං වුට්ඨානකුසයලො ච. තත්ර, භික්ඛයව, 
ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං
වුට්ඨානකුසයලොචඅයංඉයමසංචතුන්නං ඣායීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොච
යමොක්යඛො ච උත්තයමො ච පවයරො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා
ඛීරං…යප.… පවයරොචා’’ති.තතියං. 

4. සමාධිමූලකකල්ලිතසුත්තං 

665. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො
යහොති, නසමාධිස්මිං කල්ලිතකුසයලො.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී
සමාධිස්මිංකල්ලිතකුසයලොයහොති, න සමාධිස්මිංසමාධිකුසයලො.ඉධ පන, 
භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී යනව සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො යහොති, න ච
සමාධිස්මිංකල්ලිතකුසයලො.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීසමාධිස්මිං
සමාධිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං කල්ලිතකුසයලො ච. තත්ර, භික්ඛයව, 
ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං
කල්ලිතකුසයලොච අයංඉයමසංචතුන්නංඣායීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොච 
යමොක්යඛො ච උත්තයමො ච පවයරො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා
ඛීරං…යප.… පවයරොචා’’ති.චතුත්ථං. 

5. සමාධිමූලකආරම්මණසුත්තං 

666. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො 
යහොති, න සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො
ඣායී සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො යහොති, නසමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො.
ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීයනව සමාධිස්මිංසමාධිකුසයලොයහොති, 
න ච සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී
සමාධිස්මිංසමාධිකුසයලො චයහොති, සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලොච.තත්ර, 
භික්ඛයව, ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං
ආරම්මණකුසයලොචඅයංඉයමසංචතුන්නංඣායීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොච
යමොක්යඛො ච උත්තයමො ච පවයරො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා
ඛීරං…යප.… පවයරොචා’’ති. පඤ්චමං. 

6. සමාධිමූලකය ොචරසුත්තං 

667. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො
යහොති, නසමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී
සමාධිස්මිංය ොචරකුසයලොයහොති, න සමාධිස්මිංසමාධිකුසයලො. ඉධ පන, 
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භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී යනව සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො යහොති, න ච
සමාධිස්මිංය ොචරකුසයලො.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායීසමාධිස්මිං
සමාධිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො ච. තත්ර, භික්ඛයව, 
ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං
ය ොචරකුසයලොචඅයංඉයමසං චතුන්නංඣායීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොච
යමොක්යඛො ච උත්තයමො ච පවයරො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා
ඛීරං…යප.… පවයරොචා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සමාධිමූලකඅභිනීහාරසුත්තං 

668. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො 
යහොති, න සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො
ඣායී සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො.
ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීයනවසමාධිස්මිංසමාධිකුසයලොයහොති, 
න ච සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී
සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලොචයහොති, සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලොච.තත්ර, 
භික්ඛයව, ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං
අභිනීහාරකුසයලොචඅයංඉයමසංචතුන්නං ඣායීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොච
යමොක්යඛො ච උත්තයමො ච පවයරො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා 
ඛීරං…යප.… පවයරොචා’’ති.සත්තමං. 

8. සමාධිමූලකසක්කච්චකාරීසුත්තං 

669. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො
යහොති, නසමාධිස්මිං සක්කච්චකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී
සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරී යහොති, න සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො. ඉධ පන, 
භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී යනව සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො යහොති, න ච
සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීසමාධිස්මිං
සමාධිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරී ච. තත්ර, භික්ඛයව, 
ය්වායංඣායීසමාධිස්මිංසමාධිකුසයලොචයහොතිසමාධිස්මිංසක්කච්චකාරී
ච අයං ඉයමසං චතුන්නංඣායීනං අග්ය ො ච යසට්යඨො ච යමොක්යඛො ච
උත්තයමො ච පවයරො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වාඛීරං…යප.… පවයරො
චා’’ති.අට්ඨමං. 

9. සමාධිමූලකසාතච්චකාරීසුත්තං 

670. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො
යහොති, න සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී
සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී යහොති, න සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො. ඉධ පන, 
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භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී යනව සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො යහොති, න ච
සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං
සමාධිකුසයලොචයහොති, සමාධිස්මිං සාතච්චකාරීච.තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං
ඣායීසමාධිස්මිංසමාධිකුසයලොචයහොති, සමාධිස්මිංසාතච්චකාරීචඅයං
ඉයමසංචතුන්නංඣායීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොචයමොක්යඛොච උත්තයමො
ච පවයරො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා ඛීරං…යප.… පවයරො චා’’ති.
නවමං. 

10. සමාධිමූලකසප්පායකාරීසුත්තං 

671. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො 
යහොති, න සමාධිස්මිං සප්පායකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී
සමාධිස්මිං සප්පායකාරී යහොති, න සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො. ඉධ පන, 
භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී යනව සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො යහොති, න ච
සමාධිස්මිං සප්පායකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං
සමාධිකුසයලොචයහොති, සමාධිස්මිංසප්පායකාරීච.තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං
ඣායී සමාධිස්මිං සමාධිකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං සප්පායකාරී ච අයං
ඉයමසංචතුන්නංඣායීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොච යමොක්යඛොචඋත්තයමො
ච පවයරො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා ඛීරං…යප.… පවයරො චා’’ති. 
ෙසමං.(සමාධිමූලකං.  

11. සමාපත්තිමූලකඨිතිසුත්තං 

672. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො
යහොති, න සමාධිස්මිං ඨිතිකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී
සමාධිස්මිංඨිතිකුසයලොයහොති, නසමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලො.ඉධපන, 
භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී යනවසමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලොයහොති, නච
සමාධිස්මිං ඨිතිකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං
සමාපත්තිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං ඨිතිකුසයලො ච. තත්ර, භික්ඛයව, 
ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං
ඨිතිකුසයලො ච අයං ඉයමසං චතුන්නං ඣායීනං අග්ය ො ච යසට්යඨො ච
යමොක්යඛො ච උත්තයමො ච පවයරො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා
ඛීරං…යප.… පවයරොචා’’ති.එකාෙසමං. 

12. සමාපත්තිමූලකවුට්ඨානසුත්තං 

673. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො
යහොති, නසමාධිස්මිංවුට්ඨානකුසයලො.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී 
සමාධිස්මිං වුට්ඨානකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො. ඉධ
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පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීයනවසමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලොයහොති, 
න ච සමාධිස්මිං වුට්ඨානකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී 
සමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලො චයහොති, සමාධිස්මිංවුට්ඨානකුසයලො ච.තත්ර, 
භික්ඛයව, ය්වායංඣායී…යප.… පවයරොචා’’ති.ද්වාෙසමං. 

13. සමාපත්තිමූලකකල්ලිතසුත්තං 

674. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො
යහොති, න සමාධිස්මිංකල්ලිතකුසයලො.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී
සමාධිස්මිං කල්ලිතකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො. ඉධ
පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීයනව සමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලොයහොති, 
න ච සමාධිස්මිං කල්ලිතකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී
සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං කල්ලිතකුසයලො ච.
තත්ර…යප.… පවයරොචා’’ති.යතරසමං. 

14. සමාපත්තිමූලකආරම්මණසුත්තං 

675. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො
යහොති, න සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො
ඣායී සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං
සමාපත්තිකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී යනව සමාධිස්මිං
සමාපත්තිකුසයලො යහොති, න ච සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො. ඉධ පන, 
භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො ච යහොති, 
සමාධිස්මිංආරම්මණකුසයලොච. තත්ර…යප.… පවයරොචා’’ති.චද්ෙසමං. 

15. සමාපත්තිමූලකය ොචරසුත්තං 

676. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො 
යහොති, නසමාධිස්මිංය ොචරකුසයලො.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී
සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො. ඉධ
පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීයනවසමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලොයහොති, 
න ච සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී
සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො ච.
තත්ර…යප.… පවයරොචා’’ති. පන්නරසමං. 

16. සමාපත්තිමූලකඅභිනීහාරසුත්තං 

677. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො
යහොති, න සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො
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ඣායී සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං
සමාපත්තිකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී යනව සමාධිස්මිං
සමාපත්තිකුසයලො යහොති, න ච සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො. ඉධ පන, 
භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො ච යහොති, 
සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලොච.තත්ර…යප.… පවයරොචා’’ති.යසොළසමං. 

17. සමාපත්තිමූලකසක්කච්චසුත්තං 

678. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො
යහොති, න සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී
සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරීයහොති, නසමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලො.ඉධපන, 
භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී යනවසමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලොයහොති, නච
සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීසමාධිස්මිං
සමාපත්තිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරී ච. තත්ර…යප.… 
පවයරොචා’’ති.සත්තරසමං. 

18. සමාපත්තිමූලකසාතච්චසුත්තං 

679. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො
යහොති, න සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී 
සමාධිස්මිංසාතච්චකාරීයහොති, නසමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලො.ඉධපන, 
භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීයනවසමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලොයහොති, නච
සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං
සමාපත්තිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී ච. තත්ර…යප.… 
පවයරොචා’’ති.අට්ඨාරසමං. 

19. සමාපත්තිමූලකසප්පායකාරීසුත්තං 

680. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො
යහොති, න සමාධිස්මිං සප්පායකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී
සමාධිස්මිංසප්පායකාරීයහොති, නසමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලො.ඉධපන, 
භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීයනවසමාධිස්මිංසමාපත්තිකුසයලොයහොති, නච
සමාධිස්මිං සප්පායකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං
සමාපත්තිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං සප්පායකාරී ච. තත්ර, භික්ඛයව, 
ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං
සප්පායකාරී ච අයං ඉයමසං චතුන්නං ඣායීනං අග්ය ො ච යසට්යඨො ච
යමොක්යඛො ච උත්තයමො ච පවයරො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා ඛීරං, 
ඛීරම්හා ෙධි, ෙධිම්හානවනීතං, නවනීතම්හාසප්පි, සප්පිම්හාසප්පිමණ්ය ො
තත්ර අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං
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සමාපත්තිකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං සප්පායකාරී ච අයං ඉයමසං
චතුන්නංඣායීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොච යමොක්යඛොචඋත්තයමොචපවයරො
චා’’ති.එකූනවීසතිමං.(සමාපත්තිමූලකං.  

20-27. ඨිතිමූලකවුට්ඨානසුත්තාදිඅට්ඨකං 

681-688. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීසමාධිස්මිංඨිතිකුසයලො යහොති, 
න සමාධිස්මිං වුට්ඨානකුසයලො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී
සමාධිස්මිං වුට්ඨානකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං ඨිතිකුසයලො. ඉධ පන, 
භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී යනව සමාධිස්මිං ඨිතිකුසයලො යහොති, න ච
සමාධිස්මිංවුට්ඨානකුසයලො.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායීසමාධිස්මිං
ඨිතිකුසයලො ච යහොති, සමාධිස්මිං වුට්ඨානකුසයලො ච. තත්ර, භික්ඛයව, 
ය්වායංඣායී…යප.… උත්තයමොචපවයරොචා’’ති. වීසතිමං.(පුරිමමූලකානි
විය යාව සත්තවීසතිමා ඨිතිමූලකසප්පායකාරීසුත්තා අට්ඨ සුත්තානි
පූයරතබ්බානි.ඨිතිමූලකං.) 

28-34. වුට්ඨානමූලකකල්ලිතසුත්තාදිසත්තකං 

689-695. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඣායී සමාධිස්මිං වුට්ඨානකුසයලො
යහොති, න සමාධිස්මිං කල්ලිතකුසයලො… සමාධිස්මිං කල්ලිතකුසයලො
යහොති, නසමාධිස්මිංවුට්ඨානකුසයලො… යනවසමාධිස්මිං වුට්ඨානකුසයලො
යහොති, නචසමාධිස්මිංකල්ලිතකුසයලො… සමාධිස්මිංවුට්ඨානකුසයලොච 
යහොති සමාධිස්මිං කල්ලිතකුසයලො ච. තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං
ඣායී…යප.… උත්තයමො ච පවයරො චා’’ති. අට්ඨවීසතිමං. (පුරිමමූලකානි
විය යාව චතුත්තිංසතිමා වුට්ඨානමූලකසප්පායකාරීසුත්තා සත්ත සුත්තානි
පූයරතබ්බානි.වුට්ඨානමූලකං.  

35-40. කල්ලිතමූලකආරම්මණසුත්තාදිඡක්කං 

696-701. සාවත්ථිනිොනං … ‘‘සමාධිස්මිං කල්ලිතකුසයලොයහොති, න
සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො… සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො යහොති, න 
සමාධිස්මිංකල්ලිතකුසයලො… යනවසමාධිස්මිංකල්ලිතකුසයලොයහොති, න
ච සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො… සමාධිස්මිං කල්ලිතකුසයලො ච යහොති, 
සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො ච. තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං ඣායී…යප.… 
උත්තයමො ච පවයරො චා’’ති. පඤ්චතිංසතිමං. (පුරිමමූලකානි විය යාව
චත්තාලීසමා කල්ලිතමූලකසප්පායකාරීසුත්තා ඡ සුත්තානි පූයරතබ්බානි.
කල්ලිතමූලකං.  
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41-45. ආරම්මණමූලකය ොචරසුත්තාදිපඤ්චකං 

702-706. සාවත්ථිනිොනං … ‘‘සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලොයහොති, න
සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො… සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො යහොති, න 
සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො… යනව සමාධිස්මිං ආරම්මණකුසයලො
යහොති, නචසමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො… සමාධිස්මිංආරම්මණකුසයලොච
යහොති, සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො ච. තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං
ඣායී…යප.… උත්තයමො ච පවයරො චා’’ති. එකචත්තාලීසමං.
(පුරිමමූලකානි විය යාව පඤ්චචත්තාලීසමා 
ආරම්මණමූලකසප්පායකාරීසුත්තා පඤ්ච සුත්තානි පූයරතබ්බානි.
ආරම්මණමූලකං.) 

46-49. ය ොචරමූලකඅභිනීහාරසුත්තාදිචතුක්කං 

707. සාවත්ථිනිොනං… ‘‘සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො යහොති, න 
සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො… සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො යහොති, න 
සමාධිස්මිංය ොචරකුසයලො… යනවසමාධිස්මිංය ොචරකුසයලොයහොති, නච
සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො… සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො ච යහොති, 
සමාධිස්මිංඅභිනීහාරකුසයලොච… යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වාඛීරං, ඛීරම්හා
ෙධි, ෙධිම්හා නවනීතං, නවනීතම්හා සප්පි, සප්පිම්හා සප්පිමණ්ය ො තත්ර
අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං
ය ොචරකුසයලො ච යහොති සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො ච අයං ඉයමසං 
චතුන්නංඣායීනං…යප.… උත්තයමොචපවයරොචා’’ති.ඡචත්තාලීසමං. 

708. සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං 
සක්කච්චකාරී…යප.…. විත්ථායරතබ්බං.සත්තචත්තාලීසමං. 

709. සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං 
සාතච්චකාරී…යප.…. අට්ඨචත්තාලීසමං. 

710. සමාධිස්මිං ය ොචරකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං 
සප්පායකාරී…යප.…. එකූනපඤ්ඤාසමං.(ය ොචරමූලකං.  

50-52. අභිනීහාරමූලකසක්කච්චසුත්තාදිතිකං 

711. සාවත්ථිනිොනං … ‘‘සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො යහොති, න 
සමාධිස්මිංසක්කච්චකාරී… සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරීයහොති, නසමාධිස්මිං
අභිනීහාරකුසයලො… යනව සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො යහොති, න ච
සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරී… සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො ච යහොති, 
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සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරී ච. තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං ඣායී…යප.… 
උත්තයමොචපවයරො චා’’ති.පඤ්ඤාසමං. 

712. සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං 
සාතච්චකාරී…යප.…. එකපඤ්ඤාසමං. 

713. සමාධිස්මිං අභිනීහාරකුසයලො යහොති, න සමාධිස්මිං 
සප්පායකාරී…යප.…. ද්යවපඤ්ඤාසමං.(අභිනීහාරමූලකං.  

53-54. සක්කච්චමූලකසාතච්චකාරීසුත්තාදිදුකං 

714. සාවත්ථිනිොනං … ‘‘සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරී යහොති, න
සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී… සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී යහොති, න සමාධිස්මිං
සක්කච්චකාරී … යනවසමාධිස්මිංසක්කච්චකාරී යහොති, නචසමාධිස්මිං
සාතච්චකාරී… සමාධිස්මිංසක්කච්චකාරීචයහොති, සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී
ච. තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං…යප.… උත්තයමො ච පවයරො චා’’ති. 
යතපඤ්ඤාසමං. 

715. සමාධිස්මිං සක්කච්චකාරී යහොති, න සමාධිස්මිං 
සප්පායකාරී…යප.…. චතුපඤ්ඤාසමං. 

55. සාතච්චමූලකසප්පායකාරීසුත්තං 

716. සාවත්ථිනිොනං. ‘‘චතායරොයම, භික්ඛයව, ඣායී. කතයම 
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීසමාධිස්මිංසාතච්චකාරී යහොති, 
නසමාධිස්මිංසප්පායකාරී.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීසමාධිස්මිං 
සප්පායකාරී යහොති, න සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී. ඉධ පන, භික්ඛයව, 
එකච්යචො ඣායී යනව සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී යහොති, න ච සමාධිස්මිං
සප්පායකාරී.ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචොඣායීසමාධිස්මිංසාතච්චකාරීච
යහොති, සමාධිස්මිංසප්පායකාරීච.තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායංඣායීසමාධිස්මිං
සාතච්චකාරී ච යහොති සමාධිස්මිං සප්පායකාරී ච අයං ඉයමසං චතුන්නං
ඣායීනං අග්ය ො ච යසට්යඨො ච යමොක්යඛො ච උත්තයමො ච පවයරො ච.
යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වාඛීරං, ඛීරම්හාෙධි, ෙධිම්හානවනීතං, නවනීතම්හා
සප්පි, සප්පිම්හා සප්පිමණ්ය ො තත්ර අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, ය්වායං ඣායී සමාධිස්මිං සාතච්චකාරී ච යහොති, සමාධිස්මිං
සප්පායකාරී අයං ඉයමසං චතුන්නං ඣායීනං අග්ය ො ච යසට්යඨො ච
යමොක්යඛොච උත්තයමොචපවයරොචා’’ති.ඉෙමයවොචභ වා.අත්තමනායත
භික්ඛූ භ වයතො භාසිතං අභිනන්දුන්ති. පඤ්චපඤ්ඤාසමං. (යථා
පඤ්චපඤ්ඤාසංයවයයාකරණානියහොන්තිතථා විත්ථායරතබ්බානි.  

ඣානසංයුත්තං [සමාධිසංයුත්තං(සයා. කං.   සමත්තං. 
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තස්සුද්ොනං– 

සමාධි සමාපත්තිඨිතිච, වුට්ඨානංකල්ලිතාරම්මයණනච; 
ය ොචරාඅභිනීහායරොසක්කච්ච, සාතච්චඅයථොපිසප්පායන්ති. 

ඛන්ධවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්ොනං– 

ඛන්ධ රාධසංයුත්තඤ්ච, දිට්ඨිඔක්කන්ත [ඔක්කන්ති (සබ්බත්ථ   
උප්පාො; 
කියලසසාරිපුත්තාච, නා ාසුපණ්ණ න්ධබ්බා; 
වලාහවච්ඡඣානන්ති, ඛන්ධවග් ම්හි යතරසාති. 

ඛන්ධවග් සංයුත්තපාළිනිට්ඨිතා. 
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